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شعْبُ ّالرتانه  َاماتاسىشاىٔ٘ مً خالل ّعاءً إلىتاج ّتطْز احلضازٗ اإل إٌ حْض البخس املتْسط ناٌ دائنا

لرلو ٓعد املتْسطٕ ميبع احلضازات اإلىشاىٔ٘ ّملتكٙ الثكافات ّمْطً الشعْب ّاألعسام  ...املعسيف علٙ ضفافُ

 ّالفيٌْ ّاآلداب. املدتلف٘، ّمْطً تالقح اليظسٓات ّاألفهاز ّاألدٓاٌ 

املتكدم٘ اليت أسَنت يف تيْٓس العامل ّتغٔريِ إجيابٔا قصد حتسٓسِ مً ظلن٘ التدلف  شاىٔ٘اإلى ّمً بني احلضازات

اليت شَدت أزقٙ مظاٍس التشامح  املتْسطٕ، ّحتدٓدا يف بالد األىدلص ّاجلَال٘، تلو اليت ظَست يف احلْض الغسبٕ مً

 صس الْسٔط.ّاالىفتاح االىشاىٕ خالل الع

، _تنالل٘ ّاملتشابَ٘ يف عنْمَا امل _ املتْسطٕ شعْب بني عنٔكا إىشاىٔا مشرتنا ميثّل األىدلشٕ زثاإل ّماداو

االىزّاء الثكايف ّالتعصب الفهسٖ  بعٔدا عً معاىٕالبخث فُٔ ّالبخث عيُ، ٍْ الرٖ جيب أٌ ٓهٌْ،  فإٌ

 ّالعكدٖ.

 

ْاصلٔا بني املدتصني يف اجملال، حٔث تَدف اجملل٘ إىل ىشس البخْث ّتأتٕ ٍرِ اجملل٘ لتهٌْ فضاءً معسفٔا ت 

اليت تعيٙ بالدزاس٘ العلنٔ٘ املْلك٘ جلاىب مً جْاىب احلضازٗ األىدلشٔ٘ ّ َا،اجلادّٗ يف اجملاالت العلنٔ٘ املتعلك٘ باٍتنامات

مع ما ّانبَنا مً جَْد ىكدٓ٘  _ ساضُ، ّاليثس بأىْاعُ ّمْضْعاتُالزاخسٗ، ٍْ األدبٕ بشكُٔ : الشعس بفيْىُ ّأغ

 . يف التفاعل االجتناعٕ ّاحلضازٖ يف اجملتنع األىدلشّٕدّز نلّ ميَنا  _ ّلغْٓ٘

ٍرا باإلضاف٘ إىل  ننا تعيٙ اجملل٘ بالهشف عً التحسب٘ الصْفٔ٘ األىدلشٔ٘، ّتتبع قٔنتَا الفئ٘ ّاحلضازٓ٘،

 . االٍتناو بالدزاسات االستشساقٔ٘ ذات الصل٘ باملْزّث احلضازٖ األىدلشٕ

ننا تطنح اجملل٘ إىل ىشس أعداد خاصّ٘ مبلفات خاصّ٘ تتعلل مبْضْعات مَنّ٘ حمدّدٗ، ننا تشتكبل اقرتاحات 

                    الباحثني ّاألساترٗ حْل نل ما ٓشَه يف تكدّو البخث العلنٕ ّتطْٓس اجمللّ٘.
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 لتىابع والزوابع البن ُشهيد األندلسيا رسالةالزمن العجائبي وتشكالته في 

                                                                        

 . د/ عطية فاطمة الزهراء                                                                               

                            -بريكة  -المركز الجامعي  
fatimaattia39@yahoo.Fr 

 
Abstract: 
      Formal heritage, one of the most important pregnant women in the world of imagination, 
mixes myths, myths, fairy tales, and other phenomena that contradict logic and reason. The 
message of the disciples and the scribes seems to be the most descriptive, perhaps more 
adaptive of these achievements, as well as an expression of the obscure, mysterious and 
mysterious glamor, to the extent that it can be counted as a supernatural code, and a 
production of wonder. 
       The ramparts and the storms are a narrative structure charged with the elements of 
amazing beauty, exciting and miraculous at the same time, and when we call these places with 
their extraordinary dimension, because we proceed from the nature of its structure and 
characteristics contrary to the geographical places familiar in reality, and this is full of places of 
the appendages and storms so completely that the personality moves in this wide world 
without knowledge Including that it will become a miraculous place thanks to the mental 
narrative, so that the writer to make it strange / unusual. 
       What is happening is certainly a fantasy, but a real, concrete, tangible, tangible fantasy - a 
cognitive fantasy - the places that the son of a martyr used in another world and reality, 
imagined on the one hand, but real and tangible on the other.  

 تٛط١٦:

، ؽتًط ؾٝٗا األغاطرل ٚاـطاؾات ، أسس أِٖ اؿٛاٌَ اييت سؿًت بعٛامل ؽ١ًٜٝٝٝؿهٌ املٛضٚخ اؿها٥ٞ

ٚسهاٜات اؾٔ ٚايعؿاضٜت، ٚغٛاٖا َٔ املعاٖط اييت تتهاز َع املٓطل ٚايعكٌ.  ٚتبسٚ ضغاي١ ايتٛابع ٚايعٚابع أنجط 

االْتادات ايػطز١ٜ تعبرلا عٔ شيو، ٚيعًّٗا أنجط تطٜٛعا يتًو املٓذعات، ٚتعبرلا، أٜها، عٔ فاٌٖ األظٍ، ٚتسدٝر 

 طٟ، إىل سس ميهٔ عسٖٓا َس١ْٚ ؾا٥ك١ اإلزٖاف، ٚإْتادا يًعذا٥يب.ايػاَض ٚايػش

mailto:fatimaattia39@yahoo.Fr
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ؾايتٛابع ٚايعٚابع ب١ٝٓ قكك١ٝ َؿش١ْٛ بعٓاقط اؾُاٍ املسٖـ ٚاملجرل ٚاملعذع يف ايٛقت شات٘، ٚسني ْػِ ٖصٙ        

١ املأيٛؾ١ يف ايٛاقع، األَه١ٓ ببعسٖا اـاضم ؾألْٓا ْٓطًل َٔ طبٝع١ تطنٝبٗا ٚخاقٝاتٗا املدايؿ١ األَه١ٓ اؾػطاؾٝ

ٖٚصا َا تعخط ب٘ أَه١ٓ ايتٛابع ٚايعٚابع متاَا عٝح تتشطى ايؿدك١ٝ يف ٖصا ايعامل ايٛاغع زٕٚ عًِ َٓٗا بأْ٘ 

 غٝتشٍٛ إىل َهإ عذا٥يب بؿهٌ ايص١ٖٝٓ ايػطز١ٜ، عٝح تهؿٌ ايػاضز ظعًٗا عذٝب١/ غرل َأيٛؾ١.

ؾاألَه١ٓ  -خٝاٍ َعطيف –َازٟ ًَُٛؽ ٚقػٛؽ  ؾُا حيسخ ٖٛ خٝاٍ بايتأنٝس، ٚيهٓ٘ خٝاٍ ٚاقعٞ

 اييت ٚظؿٗا ابٔ ؾُٗٝس ناْت يف عامل ٚٚاقع آخط، َتدٌٝ َٔ د١ٗ، ٚيهٓ٘ سكٝكٞ ٚقػٛؽ َٔ د١ٗ أخط٣.

 / َكس١َ ْعط١ٜ:1

املهإ َكٛي١ غطز١ٜ ؼع٢ باإلثاض٠، ٚاالٖتُاّ عٓس ايساضغني ٚاملٓعطٜٔ، ألَط َا نإ املهإ نػرلٙ َٔ  

ٜهٕٛ سهٛضا ٖاَا يف ايعٌُ ايػطزٟ، بٌ ٜؿهٌ دٖٛطا  -ايؿدكٝات ٚايعَٔ -ػطز١ٜ األخط٣ ايعٓاقط اي

سها٥ٝا َا٥عا بأبعازٙ، ٚزالالت٘، ٚبٛقؿ٘ ؾها٤ ْكٝا خايكا ؾُٝا ٜٓتر، ؾٗٛ ٜتهُٔ َدلضات ؽ١ًٝٝٝ يف شات٘ أنجط 

 1"مما حيٌٝ ع٢ً أَه١ٓ قػٛغ١، أٚ َسضن١ َباؾط٠".

مبجٌ ٖصٙ األ١ُٖٝ اييت حيتًٗا َهٕٛ املهإ، تػذلعٞ اْتبآٖا قه١ٝ ؼسٜس ٚظٝؿت٘ يف ايعٌُ ايػطزٟ 

"باعتباضٙ َهْٛا غطزٜا يف املكاّ األٍٚ، ٚعٓكطا سازلا يف املكاّ اؿها٥ٞ)...( ٚقس بسأت ؾعط١ٜ املهإ 

اظ ٚايهًُات ٜٚٓتذ٘ اـٝاٍ بتشسٜس ٖصا املهٕٛ ايطٚا٥ٞ، بٛقؿ٘ ؾها٤ ْكٝا خايكا ٜٛدس َٔ خالٍ األيؿ

اؿها٥ٞ، َٚٔ ٖٓا ٜتُٝع املهإ يف ايػطز بهْٛ٘ ٜتؿهٌ نُٛنٛع َػتكٌ يًؿهط ٜٚتهُٔ َدلضات ٚدٛزٙ 

  2يف شات٘ أنجط مما حيٌٝ ع٢ً أَه١ٓ قػٛغ١ أٚ َسضن١ َباؾط٠".

ق١، ٚبايتايٞ تٓؿأ إٕ املهإ ٜذلى أثطا يف ْؿػ١ٝ املتًكٞ، ايصٟ ٜبين زالالت األَه١ٓ ْػب١ يتكٛضات٘ اـا

"تػُٝات ٚتٜٓٛعات ١َُٗ يف تعٝني أْٛاع ايؿها٤ات: ؾٗٓاى ايؿها٤ ايػشطٟ أٚ األغطٛضٟ ٚايعذا٥يب ٚايٛاقعٞ ٚايطبٝعٞ 

 3ٚاالقطٓاعٞ)...( ٚست٢ بكسز االقطالح لس االختالف يف ؼسٜسٙ".

عٗٛضات ٚاهلٛادؼ ٚاالغتٝٗاَات َٚٔ ٖٓا، تدلظ أ١ُٖٝ املهإ ايعذا٥يب غاق١؛ "ألٕ ايعذا٥يب املتُجٌ يف اي

ٚايكٛض ٚاملٛاقـ ٚاألسساخ ؾٛم ايطبٝع١ٝ حيتاز يف ػًٝ٘ إىل أَه١ٓ، ٖصٙ اييت جيب إٔ تتال٤ّ َع طبٝعت٘ املطعب١ أٚ 
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املعذع٠ ٚاملجرل٠ يًتػاؤٍ ٚايذلزز. ٖصٙ األَه١ٓ اييت خًكتٗا يػ١ ايطاٟٚ يتكبح َػطسا يًتشٛالت ٚإلعطاب اإلزضاى. 

 4ٛادع بني ايعَإ ٚاملهإ ٜٚٓسغِ نٌ ؾ٤ٞ يف تًو ايطبٝع١ اهلصٜا١ْٝ يًُؿاٖسات".عٝح تعٍٚ اؿ

إٕ املهإ يف األغاؽ ب١ٝٓ دٖٛط١ٜ يف اؿهٞ، ؽهع ي٘ ايؿدكٝات اييت تكع ؼت ٚطأت٘، ؾٗٛ خيًـ        

 5"ؾها٤ ؾبٝٗا بايؿها٤ ايٛاقعٞ".

اقع، ؾٝشطى ؾدكٝات٘ ٚأسساث٘ ؾٝ٘، ٚقس ًٜعب ًٜٚعب ايػاضز زٚضا يف "منصد١ املهإ، ؾكس جيتع٥٘ َٔ ايٛ

 6اـٝاٍ زٚضا غطٜبا غرل َأيٛف، يف أسٝإ أخط٣ ٜسخٌ أضض ايعذا٥ب يٝدًل َٓٗا َهاْا عذٝبا".

ٚبٗصا ْتعطف ع٢ً سكٝك١ املهإ ايعذا٥يب، باعتباضٙ َهاْا ٜٓتٗٞ إىل كتًـ ايؿها٤ات اييت ٜكعب ؼسٜس 

 َطدع١ٝ تاضخي١ٝ أٚ ٚاقع١ٝ هلا.

 شيو باختكاض، إٔ ٖٓاى ؾطقا تطنٝبٝا نبرلا بني املهإ ايٛاقعٞ ٚايعذا٥يب، ؾاألٍٚ ي٘ ٚدٛز ؾعًٞ قسز ٜٚعين

َٛدٛز يف ايطبٝع١، ٚيف نٌ ب١٦ٝ ال ٜطز ي٘ اغِ َعني ٜعطف ب٘ غرل أْٓا ْػًِ بٛدٛزٙ ناؾباٍ ٚاألٚز١ٜ ٚايكشاضٟ 

ايؿعع سٝٓا آخط، ؾٗٛ ٜطتبط بايؿدكٝات؛ ألْٗا تعٗط ٚ...اخل، أَا املهإ اـٝايٞ عامل ٤ًَٞ باإلثاض٠ سٝٓا، ٚب

"نا٥ٓات عذا٥ب١ٝ غرل َأيٛؾ١ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿه١ًٝ أٚ اؾػ١ُٝ، ٜٚطتبط باألسساخ أٜها؛ ؾتعٗط األسساخ خاضق١ 

 ١٦ًَٝٚ7 بهٌ َا ٖٛ عذٝب ٚغطٜب".

تٛظعا يألَه١ٓ ايٛاقع١ٝ َٚٔ ثِ، غٓعاجل خط١ متعٗطات املهإ ايعذا٥يب يف ايتٛابع ٚايعٚابع، يٓط٣ َٔ بعٝس 

املؤغػ١ بايِٖٛ، ؾعٓس عجٓا عٔ زلات ٖصٙ األَانٔ، َٔ خالٍ سطن١ تٓكٌ ايطاٟٚ، ٚدسْاٖا يف َؿتتح املسخٌ، 

سٝح ًٜتكٞ تابعا ٜطغب يف قشبت٘؛ إْ٘ ظٖرل بٔ منرل، َكذلسا عًٝ٘ ضس١ً خٝاي١ٝ تأخصٙ إىل عٛامل عذٝب١، إعالْا 

 يٛؾ١ٝ املهإ ٚاغتكطاضٙ.َٓ٘ بإٔ ايطغاي١ ئ تػتكط ع٢ً َأ

ٜتُٝع املهإ يف ايتٛابع ٚايعٚابع بتٓٛع٘ ٚتؿعب٘، ٚمجع٘ بني ايٛاقع ٚايِٖٛ، شيو إٔ ابٔ ؾُٗٝس "تؿٓٔ يف شيو 

يًػٝطط٠ ع٢ً يب املتًكٞ، ؾطاح ٜكسّ يٓا عاملا غطا٥بٝا مم٤ًٛ بعٛامل َاٚضا١ٝ٥، تػشط ايكطا٤ ٚايػاَعني؛ ٖٚٞ تُؿعٌ بططٜك١ 

 ١ً8 بصيو يعٓاقط ايسٖؿ١ ٚايػطاب١ ٚاالْبٗاض ٚنػط املأيٛف".ال ٚاقع١ٝ، ساَ
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باغت٦ٓاغٓا بعٓٛإ املس١ْٚ "ايتٛابع ٚايعٚابع" يٓؿتتح ب٘ املعاؾ١ املها١ْٝ  بٓا٤ ع٢ً شيو، تهٕٛ ايبسا١ٜ،

 ايتد١ًٝٝٝ، ٚألبطظ أ١ُٖٝ ٖصٙ األَانٔ عٓس ابٔ ؾُٗٝس غاضزٖا َٚؤنسٖا يف تٛابع٘ ٚظٚابع٘.

ايعٓٛإ "مج١ً ازل١ٝ تسٍ ع٢ً َهإ َعني؛ ٖٚٛ أضض اؾٔ َساض اؿسٜح، يهٔ ايعٓٛإ ٜبك٢ يكس دا٤ 

فطز عتب١ يًكطا٠٤ ًٜر َٓٗا ايكاضئ إىل عامل ايٓل، ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔٓ ٖصا ايعٓٛإ ٜسٍ ع٢ً ايجبات ٚاالغتكطاض نْٛ٘ 

ٛعا َٔ اؿطن١ٝ ٚاالْتكاٍ، إش إْٓا لس غاضزٖا دا٤ ع٢ً ٖصٙ ايكٝػ١ إال إٔٓ قاضئ ايٓل "ايتٛابع ٚايعٚابع" غٝالسغ ْ

 قس اغتعٌُ ايعسٜس َٔ األَانٔ نٌ سػب زاليت٘ ٚزٚضٙ يف إبطاظ األسساخ ايػطز١ٜ.

ٜبك٢ ٖاَا يًٛيٛز  -أٜٔ دعٌ ابٔ ؾُٗٝس أسساخ ضسًت٘؟  –بعس نٌ ٖصا، ؾإٕ ايػؤاٍ ايصٟ ال منٌ َٔ ططس٘ 

 عامل األَه١ٓ املٛظؿ١ يف ايطغاي١.

َا ٜؿرل إىل ْػر خٝايٞ ألَه١ٓ ٚاقع١ٝ دا٤ت  -يف ايٛاقع  -١ عٔ ٖصا ايتػاؤٍ يسٜٓا يف اإلداب

"يتهجٝـ ايػطز ٚيًػٝطط٠ ع٢ً أشٖإ املتًكني، ؾهإ ٖصا املهإ َهاْا َتُٝعا سهط ؾٝ٘ ايعذا٥يب بك٠ٛ َٔ 

 ، يٝهؿٞ عًٝٗا ايطابع ايتٓدًٝٝٞ ؾُٝا بعس. 9خالٍ املدًٛقات اي١ُٖٝٛ اييت تكطٓ٘"

ْؿرل إىل إٔٓ ابٔ ؾُٗٝس قس دعٌ أسساخ ضسًت٘ يف أضض اؾٔ، سٝح "أقاّ َٔ ؾدك٘ بطال يًكك١  بس٤ا

ٜتعٗس سٛازثٗا بٓؿػ٘، َػتكشبا تابع٘ "ظٖرل بٔ منرل" زٕٚ إٔ ًٜٝ٘ عُال ٜػتشل ايصنط، غرل ايتعطٜـ باألؾدام، 

ؾٔ، نإ َٛؾكا أٜها يف تكٜٛط أَانٔ . َٚجًُا ٚؾل يف "ضغِ قٛض٠ ايتٛابع ايصٜٔ ايتك٢ بِٗ يف أضض ا11ٚاألَانٔ"

، ؾتعسزت ايتٛابع، ٚتعسزت األَانٔ، ٚايؿها٤ات ايػطز١ٜ، ٚهلصا غٓصنط ب١٦ٝ نٌ تابع َع إبطاظ خكٛق١ٝ 11ايتٛابع"

 املهإ ؾٝٗا.

ٚيٝؼ اغتباقا يًشسٜح عٔ نٌ تابع، ٚاملهإ ايصٟ سٌ ب٘؛ إمنا بس٤ا ْؤنس إٔ ضغب١ ابٔ ؾُٗٝس يف االْتكاٍ 

ؾإشا ب٘ "جيتاب اؾٛ ؾاؾٛ، ٜٚكطع  12 اؾٔ ؼككت بؿهٌ تابع٘ ايصٟ طاض عٓ٘ ثِ "اْكطف نًُح بايبكط"إىل عامل

يٝعًُٓا أْٗا تًو  13ايسٚ ؾايسٚ، ست٢ ايتُشت أضنا نأضنٓا، ٚؾاضؾت دٛا ال نذْٛا، َتؿطع ايؿذط، عطط ايعٖط"

 ٗا.أضض اؾٔ اييت مت٢ٓ ابٔ ؾُٗٝس ضؤٜتٗا، ٚؼككت ضؤٜت٘ عٓسَا سٌٓ ب
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ٚست٢ تتهح ايطؤ١ٜ أنجط سٍٛ املهإ، ٚتٛادسٙ يف ايطغاي١، ؾكس أغِٗ يف تطٜٛط أسساثٗا، ٜتٛدب عًٝٓا 

 إٔ ْٓعط أِٖ األَه١ٓ املػٝطط٠ ؾٝٗا، َع قاٚي١ ؾو ايسالالت ايعذا٥ب١ٝ اييت انتػتٗا.

ٜكٓعٗا ايهاتب. ٚبايتايٞ، تٓكًب األَه١ٓ َٔ سكٝك١ٝ إىل ؽ١ًٝٝٝ يتػبح يف َساضات ايالٚاقع١ٝ اييت 

 ٚيٓشاٍٚ اآلٕ تعُكا أنجط يف تك١ٝٓ املهإ ٚؼٛالت٘، ٖٚصا باقذلاسٓا دسٚال خيتكط ٖصٙ األَانٔ.

 /قٛض٠ ايعذا٥ب١ٝ: يف أَه١ٓ ايتٛابع ٚايعٚابع2

إشا تتبعٓا ططٜك١ عطض األؾهاض يف ايطغاي١ لسٖا تتِ ٚؾل َػتٜٛني؛ ؾـاملػت٣ٛ األٍٚ: ٜٓتعِ نُٔ أسساخ  

ِ يف سٝع األَانٔ املٛدٛز٠ ؾعال يف سٝاتٓا املباؾط٠، أَا املػت٣ٛ ايجاْٞ: ٜتهُٔ األؾعاٍ ايٛاقع١ يف أضض ٚاقع١ٝ ٚتت

 اـٝاٍ "أضض اؾٔ"، ٚاييت تكع ع٢ً َػت٣ٛ شٖٔ ايبطٌ.

ٚقبٌ ٖصا ٚشاى: َٔ املؿطٚض بس٤ا اؿسٜح عٔ األغاؽ َٚسٜط ايػطز؛ إْ٘ ايبطٌ ايصٟ ٜتشطى يف عاملني: عامل 

مل كؿٞ، ؾايعامل املط٥ٞ قا٥ِ ع٢ً ضقس املهإ ٚايؿدكٝات ايٛاقع١ٝ اؿانط٠، ٚايعامل املدؿٞ َطتبط بايعٛامل َط٥ٞ ٚعا

ايٓؿػ١ٝ ٚايساخ١ًٝ اييت متط مبدتًـ ايتؿاعالت، ٚأْؿط١ ايتِٖٛ، يصيو عُسْا إىل تكػِٝ ايطغاي١ "ايتٛابع ٚايعٚابع" إىل 

ْٓطًل َٓ٘ يًٛقٍٛ إىل َٛنٛعٓا األغاؽ: ايعذا٥يب، ٖٚصا يتُٝٝع َػتٜٛني: ايٛاقعٞ ٚايُٖٛٞ، ٖصا األخرل ايصٟ 

 األَانٔ ايٛاقع١ٝ/ اؿكٝك١ٝ، ٚنٝـ هلا إٔ أقبشت ؽ١ًٝٝٝ/ ١ُٖٝٚ ٚؾل تكٛض بٓا٥ٞ َٔ ايػاضز.

 / ايٛاقع ٚايِٖٛ يف ايطغاي١:  1

 (: ٜٛنح أَانٔ ايتٛابع ٚايعٚابع.15دسٍٚ ضقِ )

 ايكؿش١ ايُٓٛشز َٔ ايطغاي١ املهإ ايكػِ

 88 ؾذععت، ٚأخصت يف ضثا٥٘ َٜٛا يف اؿا٥ط. - ايبػتإ املسخٌ

تٛابع 

 ايؿعطا٤

 ايػُا٤ ٚايكشطا٤-

 ٚايبػتإ األضض-

 

ٚغاض بٓا نايطا٥ط، جيتاب اؾٛ ؾاؾٛ، ٜٚكطع ايسٚٓ  -

 ؾايسٚٓ.

ست٢ ايتُشت أضنا ال نأضنٓا، ٚؾاضؾت دٛا ال  -

91 

 

91 
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 ايبػتإ ٚاملٝاٙ-

 

 ايبػتإ -

 

 

 

 

 ايبػتإ "ايككط"-

 

 املا٤ -

 األضض"زٜط س١ٓ"-

 

 

 

 

 

 ايكشطا٤ -

عطط ايعٖط، ؾكاٍ يٞ: سًًت  نذْٛا، َتؿطع ايؿذط،

 أضض اؾٔ أبا عاَط.

إىل ٚاز َٔ األٚز١ٜ شٟ زٚح تتهػط أؾذاضٙ،  -

 ٚتذلمن أطٝاضٙ.

غٝه١ ؾذطٖا ؾذطإ: غاّ ٜؿٛح بٗاضا، ٚؾشط  -

ٜسٚض ٜعبل ٖٓسٜا ٚغاضا. ؾطأٜٓا عٝٓا َع١ٓٝ تػٌٝ، ٚ

 َاؤٖا ؾًهٝا، ٚال حيٍٛ.

إىل ؾذط٠ غٝٓا٤ ٜتؿذط َٔ أقًٗا عني نُك١ً  -

 سٛضا٤.

ٚدعْا يف ضنهٓا بككط ععِٝ قساَ٘ ْاٚضز، ٜتطاضز  -

 ؾٝ٘ ايؿطغإ.

 ؾاْؿًل َا٤ ايعني... ست٢ اغت٣ٛ َعٓا. -

ٚغطْا ست٢ اْتٗٝٓا إىل أقٌ دبٌ زٜط س١ٓ،  - 

ؾكشت: َٔ َٓاظٍ أبٞ ْٛاؽ، ٚضبٓ ايهعب١ 

ٚغطْا لتاب أزٜاضا، ٚنٓا٥ؼ ٚساْات، ست٢  ! عًٝا٤اي

اْتٗٝٓا إىل زٜط ععِٝ تعبل ضٚا٥ش٘ ٚتكٛى ْٛاؾش٘، 

ْٚعيٓا ٚداؤٚا بٓا إىل بٝت قس اقطؿت زْاْ٘، 

 ٚعهؿت غعالْ٘.

ٚأَاٍ عٓإ األزِٖ إىل ططٜل، ؾذعٌ ٜطنض بٓا،  -

ٚظٖرل ٜتأٌَ آثاض ؾطؽ حملٓاٖا ٖٓاى. ؾكًت ي٘: َا 

ثاض؟ قاٍ: ٖٞ آثاض ؾطؽ ساضث١ بٔ تتبعو هلصٙ اآل

 

 

91 

 

93 

 

 

98 

 

 

112 

 

 

 

114 -

115 

 

 

 

 

 

111 



  عطية فاطمة.ز الزمن العجائبي وتشكالته في رسالة التوابع والزوابع البن شُهيد األندلسي

 

 المجلة المتوسطية للدراسات األندلسية 14
 

 املػًؼ قاسب أبٞ ايطٝب، ٖٚٛ قاسب قٓل.

تٛابع 

 ايهتاب

األضض"َطز -

 زُٖإ"

ؾكاٍ يٞ ظٖرل: مجعت يو خطبا٤ اؾٔ مبطز  -

 زُٖإ.

115 

األضض"فًؼ - ْكاز اؾٔ

 اؿهط٠"

فًػا َٔ فايؼ اؾٔ، ٚسهطت أْا أٜها ٚظٖرل  -

 ٚنإ باؿهط٠ ؾت٢ سػٔ ايبع٠.

134 

سٝٛإ 

 اؾٔ

 قطاض٠ غٓا٤، تؿذل عٔ بطن١ َا٤. - املا٤ ٚايػُا٤ -

ثِ تطؾعت، ٚقس اعذلتٗا خؿ١ ؾسٜس٠ يف َا٥ٗا، ؾُط٠ -

غاع١، َٚط٠ طا٥ط٠، تٓػُؼ ٖٓا ٚؽطز ٖٓاى، قس 

 تكببت دٓاساٖا، ٚاْتكبت شْاباٖا. 

147 
151 – 
151 

 /ايٛاقعٞ املعكٍٛ:1-1

األسساخ يف ايطغاي١ اْطًكت َٔ ؾها٤ ٚاقعٞ، ٖٚٛ اؿا٥ط "ايبػتإ"، ؾٗٛ ؾها٤ زاٍ سٝح ٜؤطط نٌ سطن١ 

ايٓل، َٔ خالي٘ ْتشٍٛ يًتعطف ع٢ً ؾدكٝات عسٜس٠ َٔ سٝح تهٜٛٓٗا ٚأؾهاضٖا بني املُهٔ ٚاحملتٌُ، ؾٗٛ 

 آب١.َهإ طبٝعٞ، ٚيهٓ٘ يف ايٛقت ْؿػ٘ ٜٛسٞ باؿعٕ ٚايه

جيس ابٔ ؾْٗٝس ْؿػ٘ يف ٖصا املهإ َػًٛب األٌَ، َػًٛب ايؿطح، ٖٚصا ايػًب ؾهٌ نػطا ْؿػٝا أثط 

عًٝ٘، ؾبسأ ٜبشح عٔ عامل آخط ٜٓتكٌ إيٝ٘ بػٗٛي١ سٝح اؿط١ٜ ٚاالْطالم، ؾهإ ٜكاب عاالت َٔ اهلصٜإ أٚ 

ٖٛ ايعامل ايبسٌٜ عٔ عال٥ل ايهبت ٚاؿطَإ يف أسالّ ايٝكع١ َط٠ بإضازت٘، َٚط٠ أخط٣ َٔ غرل إضاز٠، ؾٗصا املتدٌٝ 

ايٛاقع، ؾاملتدٌٝ إشٕ "بٓا٤ شٖين؛ أٟ إْ٘ إْتاز ؾهطٟ بايسضد١ األٚىل؛ أٟ يٝؼ إْتاز ؾهطٟ بايسضد١ األٚىل؛ أٟ 

 14يٝؼ إْتادا َازٜا".

، ؾٗصٙ اؿاي١ ظَاْا َٚهاْا طبٝعٝني -بس٤ا –ؾابٔ ؾُٗٝس يف اؾتتاس١ٝ تٛابع٘ ٚظٚابع٘ ٜػتشهط قبٛبت٘ كتاضا 

اييت ٜعٝؿٗا تهٕٛ َٔ قٓع٘ ٚإضازت٘ ٜكٍٛ: "ٚنإ يٞ أٚا٥ٌ قبٛتٞ ٣ٖٛ اؾتس ب٘ نًؿٞ، ثِ ؿكين بعس ًٌَ يف 



  عطية فاطمة.ز الزمن العجائبي وتشكالته في رسالة التوابع والزوابع البن شُهيد األندلسي

 

 المجلة المتوسطية للدراسات األندلسية 15
 

أثٓا٤ شيو املٌٝ. ؾاتؿل إٔ َات َٔ نٓت أٖٛاٙ َس٠ شيو املًٌ، ؾذععت ٚأخصت يف ضثا٥٘ َٜٛا يف اؿا٥ط، ٚقس أبُٗت 

 .15عًٞٓ أبٛاب٘"

ٓتكٌ إىل عامل َٔ اؿرل٠ ٚايتدٌٝ إش سؿطت شانطت٘ ؾ٦ٝا َٔ اـٝاٍ يٝبسأ عامل ايعذب ٖآٖا ٜتٛقـ ايٛاقع، يٝ

ٚعسّ ايتكسٜل، ٜكٍٛ ٚاقؿا َا سٌ عًٝ٘ بعس اؿعٕ ٚاإلغطام يف ايطثا٤ "ؾاضتر عًٞٓ ايكٍٛ ٚأؾشُت، ؾإشا أْا بؿاضؽ 

سسٜج٘ ال خياطب أسسا ٜعطؾ٘،  ، ثِ ٜػتُط يف16بباب اجملًؼ ع٢ً ؾطؽ أزِٖ نُا بكٌ ٚدٗ٘، قس اتهأ ع٢ً ضق٘"

بٌ آخط َٔ قٝط ُٖٚ٘ "ٚقاح بٞ: أعذعا ٜا ؾت٢ اإلْؼ؟ قًت: ال ٚأبٝو، يًهالّ أسٝإ، ٖٚصا ؾإٔ 

 .17َٔ أْت؟ قاٍ: أْا ظٖرل بٔ منرل َٔ أؾذع اؾٔ"! قاٍ يٞ: قٌ بعسٙ )...( ٚقات ي٘: بأبٞ أْت ! اإلْػإ

 ايعامل ايصٟ ٜٛدس ؾٝ٘ ال ميهٔ ايٛقٍٛ إيٝ٘، إْٗا ععي١ تكع يف َػاؾات بعٝس٠ عٔ ايٛاقع. إٕ    

"أسساثا  ّٖٚٓا، ٜبسأ ايعذٝب نُا غٓطاٙ يف ايٓل ٚاألَانٔ املٛاي١ٝ سػب تطتٝبٗا يف اؾسٍٚ، إْ٘ ْل ٜكس

عٔ ايؿِٗ، تجرل يس٣ ايكاضئ ؾٛم طبٝع١ٝ كايؿ١ ملا ٖٛ َأيٛف، َٚٛنٛعات خاضق١ َػتػًك١ عٔ ايتؿػرل َٚػتعك١ٝ 

أٚ ايؿدك١ٝ سرل٠ ٚقًكا ٚاْسٖاؾا، ٖٚصا ال ٜعين إٔ ٖصا ايٓل َػتٛزع ؾكط يًداضم، ٚإمنا ٜؿهٌ َعجيا َٔ 

 .18ايٛاقعٞ ٚايالٚاقعٞ، َٔ ايطبٝعٞ ٚايؿٛم طبٝعٞ، ٖصا املعٜر ٖٛ ايصٟ خيًل املؿاضق١ ٚايتٓاقض"

يف ايٓل اْطالقا َٔ ٚاقعٝتٗا؛ أٟ تؿهًٝٗا ايبٓا٥ٞ  ٚسػب ٖصا ايؿِٗ، ميهٔ زضاغ١ األَانٔ املٛدٛز٠

ايٛاقعٞ، ثِ ايٓعط يف ؼٛهلا اؾسٜس سػب ٚضٚزٖا ع١ً عذٝب١ َتد١ًٝ، ٚقبال جيب ايتأنٝس ع٢ً إٔ املتدٌٝ "ٜعٝس 

تؿهٌٝ ب٢ٓ ايٛاقع؛ أٟ إعاز٠ قٝاغت٘ ٚتؿهًٝ٘، ٚبٗصا ؾإٕ املتدٌٝ ٜأخص َٔ ايٛاقع َاز٠ قبٌ إٔ ٜأخص َٓ٘ قٛض٠ 

ؾهال، ٚاملتدٌٝ َٔ د١ٗ أخط٣ ميجٌ داْبا َٔ دٛاْب ايٛاقع ٚأسس َهْٛات٘، ؾاملتدٌٝ ع٢ً ايطغِ َٔ نْٛ٘ ٚ

. ٚبصيو ٜػتشٌٝ، املهإ األقٌ 19َهْٛا َٔ َهْٛات ايٛاقع، ؾٗٛ ٜؤثط ؾٝ٘، ٚحيسخ خًد١ً يف بٓٝات٘"

تًتكٞ مجٝعا سٍٛ قٛض ٚاسس َُٗٝٔ )اؿا٥ط( إطاضا عذٝبا جيُع ؾٝ٘ ايػاضز ؾدٛقا َٔ كتًـ األظ١َٓ ٚاألَه١ٓ ي

عًٝ٘ َٓص ايبسا١ٜ ٖٚٛ "ايتػين بدلاعت٘ األزب١ٝ، ؾٗٛ حيهٞ ٚيهٓ٘ ال ٜٛغٌ يف شيو، ٚإمنا ٜبك٢ زا٥ِ االضتباط بايٛاقع 

 ، َٚٛقؿ٘ َٓ٘. 21ايؿين ايصٟ ٜطٜس إٔ ٜعطض آضا٤ٙ ؾٝ٘"

 /املتدٌٝ ايُٖٛٞ:1-2
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ُٖٛٞ يف ايٛاقعٞ، شيو إٔ ايٛاقعٞ ٖٛ األضن١ٝ اييت تؿتػٌ عًٝٗا، املهإ يف ايتٛابع ٚايعٚابع ٜسَر املتدٌٝ اي 

ٚؼاٍٚ ايتأثرل ؾٝٗا، َٚا املتدٌٝ إال ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ نعهع١ ايٛاقعٞ َٔ سٝح ػاٚظ املٓطل ايصٟ حيهُ٘ إىل 

 َٓطل خام ٜتشهِ ؾٝ٘ املتدٌٝ أميا ؼهِ.

عٞ، ٚأؾس ٚقعا َٓ٘ يف املتًكٞ/ ايكاضئ، ٚأَٓا ٚأْت تكطأ ْل ابٔ ؾُٗٝس ػس إٔ املتدٌٝ أنجط دطأ٠ َٔ ايٛاق

 املتدٌٝ ٜكٍٛ أؾٝا٤ٙ بكٛض٠ ٚانش١، ٜٚكسّ سكا٥ك٘ ع٢ً أْٗا اؿكٝك١ األٚىل اييت ٜتذاًٖٗا ايٛاقع.

إشٕ، إٕ بٓا٤ املهإ عٓس ابٔ ؾُٗٝس ٜبك٢ بؿهٌ ُٖٚٞ، ٚإٕ طابل ازل٘ ايٛاقع اـاضدٞ، ؾاملهإ 

، يٝؼ ي٘ اَتساز ع٢ً ايٛاقع، إمنا حيكط اَتسازٙ ع٢ً قؿات ايتٛابع ٚايعٚابع ايػطزٟ ايتدًٝٝٞ ٜبك٢ عاملا َػتكال

 نهٌ، ٖٚٛ قا٥ِ يف شٖٔ ايكاضئ ي٘ أبعازٙ َٚكَٛات٘ َٚعاٖطٙ.

 َٚع شيو، ٜعٌ املهإ يف ايعامل اـاضدٞ غرل َا ٖٛ يف ايعامل ايػطزٟ، ؾايػاضز ٜبين َٔ كًٝت٘ ٚٚاقعٝت٘.

ْل ايتٛابع ٚايعٚابع ؼاٍٚ إٔ تٓكًت َٔ ايكٝٛز ايبٓا١ٝ٥ يًُهإ َٔ خالٍ  ببػاط١، إٕ زضاغتٓا يًُهإ يف

أْٛاع٘ املعٗٛز٠ )املهإ اؾػطايف، املهإ ايٓكٞ، املهإ اهلٓسغٞ...( يتػٛم يف خًد١ً ٖصٙ األْٛاع 

٘، ايهالغٝه١ٝ، سٝح ٜتذاٚظ ايػاضز األَانٔ املعطٚؾ١، يٝتٛقـ عٔ ػطب١ غرل عاز١ٜ تٓطًل َٔ خًذات ْؿػ

ٚػًٝاتٗا، َٚا حيٝط بٗا َٔ أسساخ، ٚٚقا٥ع؛ أٟ َٔ خالٍ اؿاي١ ايٓؿػ١ٝ اييت اغتطاع إٔ ٜطسٌ بٗا َٔ أَانٔ سكٝك١ٝ 

 ٚاقع١ٝ إىل عٛامل خؿ١ٝ/ غرل ٚاقع١ٝ.

قبٌ نٌ ؾ٤ٞ حيطم نٌ اؿطم يف دعٌ ضغايت٘ ممٝع٠ نٌ ايتُٝع َٔ خالٍ ايتٜٓٛع يف  -ابٔ ؾُٗٝس  –ٖٚٛ 

يٝتذاٚظ اتكاي٘ بايٛاقع يٝػتشٌٝ نايًٛس١ بال عٓٛإ، ٖٚٓا ٜكبح أَاّ َػاَط٠ ػُع بني  -ايطبٝع١ٝ  –األَانٔ املٛظؿ١ 

ايجبات ٚاالْطالم، َػاَط٠ ٜكٛزٖا ايػاضز يف اؾُع بني َعًّٛ ٚاقعٞ ٜسعِ ايطغاي١ ٜٚطزلٗا َٓتع١ُ يف َكابٌ اْػالم/ 

 آخط، َػتعٝٓا مبًه١ اـٝاٍ املٓطًك١. فٍٗٛ ٜالَؼ املتدؿٞ يٝعٝس قٝاغ١ عٓاقطٙ، ٚتطنٝب٘ ع٢ً ْػل

ٚاآلٕ، ْهؿـ عٔ ٖصٙ األَه١ٓ ايٛاقع١ٝ، ٚنٝـ أقبشت َتد١ًٝ يف شٖٔ ايػاضز، َٚٔ املؿٝس بس٤ا 

ايتٜٓٓٛ٘ بأْٓا غٓدتاض ايتكػِٝ ايصٟ  قسَ٘ غايب ًٖػا يًُهإ يف نتاب٘ املهإ يف ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ َٔ سٝح إْ٘ 
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فطز ؾها٤ تكع، أٚ تسٚض ؾٝ٘ اؿٛازخ، ي٘ ٚدٛزٙ يف شٖٔ ايهاتب ؾكط،  َهإ فاظٟ أقطب يالؾذلاض، ٖٚٛ

 َع إَها١ْٝ ٚدٛزٙ ؾعال يف ايٛاقع؛ مبع٢ٓ أْ٘ َهإ غرل َؤنس، إمنا ٖٛ أقطب إىل االؾذلاض.

قبٌ ايبس٤ يف اغتدطاز األَه١ٓ اييت ظخطت بٗا ايتٛابع ٚايعٚابع، ٚتبٝإ َس٣ ٚاقعٝتٗا، ٚنٝـ أْٗا أقبشت 

 بؿهٌ ؽٌٝٝ ابٔ ؾُٗٝس هلا، ماٍٚ اآلٕ ايسخٍٛ إىل عامل َا١ٖٝ املهإ االؾذلانٞ.عذا٥ب١ٝ 

ٜكـ املهإ االؾذلانٞ أَاّ "أَه١ٓ اؾذلان١ٝ تٓؿأ بتأثرل اـٝاٍ ناؾؿ١ عٔ َكساق١ٝ ايٛاقع 

 .21املؿذلض"

أخط٣، حيسخ بـ"ٚدٛز ٚاقع آخط شٟ أسساخ ؼسخ يف دػطاؾٝا  -ؾاط١ُ بٛظٜإ –ٖٚصا بايهطٚض٠ سػب 

، َجً٘ َجٌ 22ٚأعطٞ ٖصا ايٛاقع اآلخط اغِ ايٛاقع االؾذلانٞ، ٚيف ٖصا ايٛاقع ٖٓاى أسساخ ؼسخ ٚدػطاؾٝا ٚظَإ"

 ايٛاقع ايصٟ حيٟٛ نٌ ٖصٙ اآليٝات ايػطز١ٜ.

ؾأْا سني  -خٝاٍ َعطيف –"ؾُا حيسخ ٖٛ خٝاٍ بايتأنٝس، ٚيهٓ٘ خٝاٍ ٚاقعٞ َازٟ ًَُٛؽ ٚقػٛؽ 

ت َتكؿشا ؾبه١ االْذلْت َجال، ؾإْين أعٝـ يف عامل آخط ٚٚاقع َتدٌٝ َٔ د١ٗ، أدًؼ غت أٚ غبع غاعا

 .23ٚيهٓ٘ سكٝكٞ ٚقػٛؽ َٔ د١ٗ أخط٣"

ٚألٕ اـٝاٍ ايصٟ ْعطؾ٘ ٖٛ خٝاٍ ال قسٚز ٜػبل َعطؾ١، بُٝٓا اـٝاٍ ايصٟ أٚدست٘ ايجٛض٠ ايطق١ُٝ ٖٛ خٝاٍ 

 24ايبؿطٟ تػبل املعطؾ١ اـٝاٍ.َعطيف ال قسٚز ٚٚاقعٞ متاَا، ألٍٚ َط٠ يف ايتاضٜذ 

ْعِ، إْٓا أَاّ أَانٔ اؾذلان١ٝ، قٓعٗا ابٔ ؾُٗٝس غٝاي٘ ايٛاغع يٝعدل بٗا عٔ قهاٜا ٚأسساخ غٓشاٍٚ ؾو 

 طالزلٗا يف اآلتٞ.

ٖٚٓا، إْٓا ْالسغ إٔ ايؿها٤ات املها١ْٝ املػٝطط٠؛ ٖٞ ؾها٤ ايػُا٤، ؾها٤ األضض، ؾها٤ ايبػتإ، 

 اٚهلا بايتسضٜر َع إعطا٤ نٌ ؾها٤ ايكطا٠٤ االؾذلان١ٝ اييت حيًُٗا.ؾها٤ املا٤، ٚمٔ غٓتٓ

 / املهإ االؾذلانٞ األٍٚ: ايػُا٤: األع1-2-1٢ً

تؤطط ايطغاي١ ت١ُٝ ايطس١ً يف ؾها٤ دػطايف ٜتٛظع بني األع٢ً ٚاألغؿٌ، ماٍٚ إٔ ْؿتتح زضاغتٓا ع٢ً األع٢ً  

 ع١ َجًٗا َجٌ: األضض، ايكشطا٤، اؾباٍ، عامل املٝاٙ...ايصٟ متجً٘ ايػُا٤، باعتباضٖا َٔ األَانٔ ايٛاغ
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ٜطتبط األع٢ً "ايػُا٤" بؿش٣ٛ ايطغاي١ عا١َ، ست٢ أْ٘ ٜعس ايٓكط١ األغاؽ اييت بٗا اضتهع ابٔ ؾُٗٝس 

يٝدٛض ظَاّ ايطس١ً إىل ٚازٟ اؾٔ قاٚضا أعالّ ايعطب١ٝ، ٖٚصا عس شات٘ اْعٜاح عٔ األغؿٌ "األضض" املُٗٝٔ. األع٢ً 

ٓا ٖٛ؛ ايطٗط، ايػُٛٓ، ايكسغ١ٝ، اييت تطتبط مبهإ اؾذلانٞ ٚاقعٞ ؾأ إيٝ٘ ابٔ ؾُٗٝس ٖاضبا َٔ ٚاقع٘ سٝح ٖ

حيكل ضغبت٘ ايصات١ٝ اييت مل ػس هلا "َهاْا يف ايٛاقع، ؾػهٓت اـٝاٍ، ٚإشا َا نإ زٚض اـٝاٍ ٜتُجٌ يف تؿٝٝس 

َٔ اـطٚز عٔ عامل٘ اؿكٝكٞ،  -ايعطٚف احملٝط١ ب٘ إظا٤  –ٚاقع ؾٛم ايٛاقع، ؾإٕ ايطغاي١ قس َهٓت قاسبٗا 

ٚاإلقا١َ يف عامل آخط َٔ قٓع خٝاي٘، عامل تٓتؿٞ ؾٝ٘ ايتٓاقهات، ٚايعطاقٌٝ، ٚتهتػب ؾٝ٘ ايطغبات ايسؾ١ٓٝ سل 

ا٤ َػتأْػا بايتٛابع، ٚقاٚضا هلا، ٜٚعزاز تأنٝسْا ع٢ً أ١ُٖٝ ٖصا ايؿه 25ايتشًٝل عط١ٜ َطًك١ زٚمنا قٝس أٚ َٛاْع"

عٓسَا اغتعٌُ ايؿعٌ "طاض" يف اغتٗالٍ ضسًت٘ إىل تًو األضض، ؾػرل ْا٤ عٓا زالي١ ٖصا ايؿعٌ خكٛق١ٝ "ايطرلإ" 

 ٚ"ايتشًٝل" ايصٟ ال ٜهٕٛ إال يف ايػُا٤.

ٚإشا َا بسأْا تؿتٝت ٖصٙ ايسالي١ األّ يتٛقؿٓا عٓس زالالت أخط٣ ٜطَٞ ايطاٟٚ َٔ خالهلا بح ًَهات نا١َٓ 

سبا يف ايطؾع١، ٚايعًٝا٤، ٚايتػاَٞ إش ٖٛ ايؿٗٝسٟ األؾذعٞ ايصٟ حيٌُ بصٚض االعتعاظ، ٚايعذب  يف ْؿػ٘، يعً٘

 مبًهت٘ األزب١ٝ أٚال، ٚبٓػب٘ أُٜٓا سٌ، ٚسهط ثاْٝا.

نٌ ٖصا نالّ ٚاقعٞ ؾعال َٔ: أَاْٞ ٚسانط ٜعٝؿ٘ ابٔ ؾُٗٝس، يهٔ ايػؤاٍ املططٚح اآلٕ: أٜٔ ايؿل 

 ايعذٝب يف تٛظٝـ ايػاضز هلصا ايؿها٤ ايٛاغع؟ايجاْٞ َٔ عًُٓا؛ مبع٢ٓ أٜٔ 

بسأ ايعذٝب يف ايطغاي١ عٓسَا أضاز ابٔ ؾُٗٝس االْتكاٍ إىل ايعامل اآلخط، االْتكاٍ َٔ ايعامل األضنٞ 

"ايٛاقع/اؿانط" احملػٛؽ إىل عٛامل َا ٚضا١ٝ٥ يف ضس١ً إىل ٚازٟ اؾٔ، باز٥ا بايػُا٤ قًكا يًٛقٍٛ إيٝ٘، ٚمتٓ ٖصا 

 بتسخٌ ق٣ٛ غٝب١ٝ "ظٖرل بٔ منرل" ملػاعست٘ يف َؿٛاضٙ ايطٌٜٛ َع أعالّ ايعطب١ٝ ٚضٚازٖا. االْتكاٍ

ٜطٟٚ ابٔ ؾُٗٝس ضسًت٘ إىل أضض اؾٔ بطؾك١ ؾٝطإ اتكٌ ب٘، ٚعطٓؾ٘ قكسٙ َٔ اقطؿا٥٘ َٚكاسبت٘، ؾكبٌ 

أؾذع اإلْؼ، ؾبعس إٔ ابٔ ؾُٗٝس ٖصٙ ايكشب١، ؾٗٛ ؾاضؽ ازل٘ ظٖرل بٔ منرل َٔ أؾذع اؾٔ، ٜبشح عٔ إْػٞ َٔ 

تأنست ايكشب١ بُٝٓٗا "تصانطا َٜٛا أخباض ايؿعطا٤ ٚاـطبا٤، ٜٚتػا٤ٍ ابٔ ؾُٗٝس إٕ نإ يف اإلَهإ إٔ ًٜتكٝا، 

 .27، ٚبعس إٔ متت املٛاؾك١ "غاض بٓا نايطا٥ط جيتاب اؾٛٓ ؾاؾٛ"26ؾصٖب ظٖرل ٜػتأشٕ ؾٝدِٗ"
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عامل ايػُا٤ ايصٟ اضتبط باالضتؿاع ٚايػُٛ، يتكٛض َػاَطات ٚبعس شيو، ٜعٗط َٔ ايٓل ايػابل ايكؿ١ ايكسغ١ٝ ي

 .28خاضق١ قاّ بٗا ايػاضز ٚتابع٘، قكس ايبشح عٔ "عامل آخط ٜهٕٛ بسٜال عٔ ايٛاقع، ٚقٛال إىل املطًل ٚايٝكني"

ايٛاقع، ٚػًت ق١ُٝ االْتكاٍ إىل ايعامل اآلخط "ايػُا٤" يف تطمج١ أسالّ ٚضؤ٣ ابٔ ؾُٗٝس اييت مل تتشكل يف زْٝا 

 َٓتكال َٔ خالٍ "ايػُا٤" إىل أَانٔ ٚأظ١َٓ غرل سكٝك١ٝ ًٜتُؼ ؾٝٗا املًذأ ٚاـالم َٔ ٚاقع٘.

ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ، ؾإٕ ضس١ً ابٔ ؾُٗٝس إىل عامل اؾٔ بايبسا١ٜ "ايػُا٤"، بست َب١ٓٝ أغاغا ع٢ً ايتكٛض ايسٜين 

عًٝ٘ ٚغًِ ي١ًٝ اإلغطا٤ ع٢ً ظٗط بطام إىل ؿازث١ اإلغطا٤ ٚاملعطاز اييت ؼهٞ قعٛز ايطغٍٛ قُس ق٢ً اهلل 

"ايػُاٚات ايػبع ٜكشب٘ ددلٌٜ عًٝ٘ ايػالّ ٖازٜا َٚطؾسا، ٚقس ضأ٣ يف ايػُا٤ األٚىل )آزّ(، ٚيف ايجا١ْٝ )حيٞ 

ٚعٝػ٢(، ٚيف ايجايج١ )ٜٛغـ(، ٚيف ايطابع١ )إزضٜؼ(، ٚيف اـاَػ١ )ٖاضٕٚ(، ٚيف ايػازغ١ )َٛغ٢(، ٚيف 

ًِٝٗ قًٛات اهلل أمجعني ٚنإ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ضأ٣ يف نٌ زلا٤ أؾٝا٤ تؤغؼ يف ن٥ٛٗا ايػابع١ )إبطاِٖٝ( ع

، َٚٔ ثِٓ اْتٗت ضس١ً املعطاز إىل غسض٠ املٓت٢ٗ، إش ضأ٣ َٔ "آٜات ضب٘ ايهدل٣ َا ال 29مج١ً َٔ األٚاَط ٚايٓٛاٖٞ"

ؾَأَِٚس٢َ إِي٢َ عَبِسٔٙٔ ََا أَِٚس٢َ، ََا  ، ٚقس دا٤ يف ايكطإٓ سٍٛ غطز ٖصٙ اؿازث١ َا ْك٘:31ٜػتطاع ٚقؿ٘ ٚشنطٙ"

عِٔٓسََٖا د١ََُّٓ املَأ٣َِٚ، إِشِ  نَصَبَ ايؿُؤاَزُ ََا ضَأ٣َ، أَؾَتَُُاضَُُِْٚ٘ ع٢ًََ ََا َٜط٣َ، َٚيَكَسِ ضَآَُٙ َْعِي١َّ أُخِط٣َ، عِٔٓسَ غٔسِض٠َٔ املُِٓت٢ََٗ،

َََٚا طَػ٢َ، يَكَسِ ضَأ٣َ َِٔٔ آَٜاتٔ ضَبِّ٘ٔ ايهُبِط٣ََٜػِؿ٢َ ايػِّسِض٠ََ ََا َٜػِؿ٢َ، ََا ظَاؽَ ايبَكَطُ 
31. 

ٜبسٚ ٚانشا إٔ ت١ُٝ االْتكاٍ إىل ايعامل اآلخط يف ايكطإٓ ايهطِٜ، َطتبط١ بكك١ اإلغطا٤ ٚاملعطاز، إش دا٤ 

ِ أَغِط٣َ بٔعَبِسٔٙٔ يَِٝالّ ََٔٔ املَػِذٔسٔ اؿَطَاِّ إِي٢َ اؾٝٗا قٛي٘ تعاىل:  ملَػِذٔسٔ األَقِك٢َ ايصِّٟ بَاضَنَِٓا سَٛيَُ٘، ئُٓطَُِٜ٘ َِٔٔ غُبِشَإَ ايصِّٟ

 .32آََٜاتَٔٓا إَُِّْ٘ ايػَُّٔٝعُ ايبَكِٔٝطُ

ؾأعذب ابٔ ؾُٗٝس باملعطاز ايٓبٟٛ، ٚضاح ٜػتٛسٞ َٓ٘ "ؾهط٠ قعٛزٙ إىل ايػُا٤، ٚااليتكا٤ َع األضٚاح، 

 33ٓاس١ٝ األزب١ٝ".ثِ ظٜٓٗا غٝاي٘ ٚإبساع٘ ايؿين عٝح دعًٗا قاقط٠ ع٢ً اي

ؾال ٜؿٛتٓا يف ٖصا املكاّ إٔ ْؿرل إىل ايسٚض اإلهلٞ ايصٟ متٝع ب٘ َعطاز ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َٔ خالٍ 

ٚابٔ ؾٗٝس بكؿ١ خاق١، ؾكس اغتطاعت ت١ُٝ املعطاز  -عا١َ  –ضسًت٘ إىل ايػُا٤ يف ايتأثرل ٚايتشؿٝع يس٣ األزبا٤ 

 ػػٝس قٛض٠ ايبطٌ َتالةم١ َع تُٝات املعذعات، ٚاؿًِ ٚايتػاَح، إش إٕ ايطؾع أٚ االضتؿاع إىل ايػُا٤ إٔ تػِٗ يف
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َٔ خاق١ٝ األبطاٍ ٚاألْبٝا٤، ؾِٗ ٜٓتكًٕٛ َٔ عامل ايسْؼ ٚايعٜـ ٚاـط١٦ٝ إىل عامل ايٓكا٤ ٚايطٗاض٠ ٚايؿه١ًٝ املطتبط 

َا ٜععظ ٖصا ايططح، ٜٚسعِ ٖصٙ ايكطا٠٤ مما ظاز يف ػًٞ ايكٛض٠ ايبطٛي١ٝ يؿدك١ٝ "ابٔ ؾُٗٝس"، ٚ 34زَٚا بايػُا٤"

ػًٞ ت١ُٝ ايدلام بهٌ خًؿٝات٘ ايذلاث١ٝ يف ايٓل، سٝح إٕ ٖٓاى تؿابٗا بني أغًٛب املكاسب١، ٚططٜك١ ايتعطف يف 

ايطغاي١ّ، ٚقك١ اإلغطا٤ ٚاملعطاز "ؾذدلٌٜ عًٝ٘ ايػالّ ٖٛ ايصٟ اقطشب غٝسْا قُس عًٝ٘ ايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً ظٗط 

ايصٟ نإ ٜعطٓؾ٘ باألَانٔ ٚاألؾدام،  ٜٚؿطح ي٘ َا زم أٚ غُض، ٚنصيو اؿاٍ ٖٓا، ؾاملكاسب  ايدلام، ٖٚٛ

يًطاٟٚ )ابٔ ؾُٗٝس( زا٥ُا ٖٛ )ظٖرل بٔ منرل(، ٖٚٛ ايصٟ ٜعطؾ٘ بتٛابع ايؿعطا٤ ٚايهتاب، أَا ٚقـ األَانٔ 

 ابل ايطٜح.، زٕٚ إٔ ْٓػ٢ إٔ اْتكاي٘ مت ع٢ً ظٗط ؾطؽ ٜػ35ٚاألؾدام ؾٗٛ َٔ ْكٝب ايكام"

بٓا٤ ع٢ً ٖصا، ؾـ"ابٔ ؾُٗٝس" ضسٌ بايؿعٌ إىل عامل اؾٔ، املدتًـ نٌ االختالف عٔ عامل اإلْؼ قاٚال ؾٝ٘ 

"اغتعطاض آضا٤ نباض األزبا٤ ايعطب، ٚدعًِٗ ٜعذلؾٕٛ ب٘ نؿاعط ٚأزٜب، بٌ إْ٘ يف بعض األسٝإ ٜط٣ أْ٘ َتؿٛم 

 .36يف ايٛاقع"عًِٝٗ، ؾشكل اـٝاٍ ي٘ ٖصٙ األ١َٝٓ اييت ؾكسٖا 

ٚبعس، مل ٜكتكط اـٛض يف غُاض َػأي١ األَانٔ االؾذلان١ٝ يف ايتٛابع ٚايعٚابع ع٢ً ايػُا٤ ٚسسٖا، بٌ تعساٖا 

 إىل َٛنٛع١ "ايكشطا٤".

 ايجاْٞ: ايكشطا٤: ايالَتٓاٖٞ

َٓص اي١ًٖٛ األٚىل تٛظٝـ ايكشطا٤ نُهإ اؾذلانٞ ثإ بعس ايػُا٤، ٚضز شنطٙ يف بسا١ٜ ايؿكٌ اـام  منٝع 

 .37بايؿعطا٤، ٜكٍٛ ابٔ ؾُٗٝس يف ٖصا: "ٚغاض بٓا نايطا٥ط )...( ٜٚكطع ايسٚٓ ؾايسٚٓ"

َتساز، ٚأٜها ؾايكشطا٤ َهإ ال ٖٛ باملؿتٛح ٚال ٖٛ باملػًل، إْ٘ ايالَتٓاٖٞ، إش إٕٓ َا ميتاظ ب٘ "اال

االؾتكاز يًُكٛالت اؿهاض١ٜ اييت ًُْػٗا يف املسٕ، ٚمياضؽ عًٝٗا اؾُٝع ضغباتِٗ ٚسادٝاتِٗ، َهإ َٔ ٖصا ايكبٌٝ 

 .38ٜعٝس إىل ايصانط٠ َطس١ً بسا١ٝ٥ يف تاضٜذ ايتطٛض اإلْػاْٞ ٚاجملتُعٞ"

األَه١ٓ قس اغتبس ب٘ "اـٛف،  ؾايٛانح إٔ اإلْػإ يف َطاسً٘ اؿٝات١ٝ األٚىل، ٚأثٓا٤ تٛادسٙ يف ٖصٙ

، ٖٚٞ عٛاٌَ غرل َتٛؾط٠ سايٝا يعاٌَ ايتُسٕ ٚاالْتكاض اؿهاضٟ ايصٟ 39ٚايطغب١ عٓٗا مٛ ايبٝت َػتكط األيؿ١"

 غطّت سٝات٘ اؾسٜس٠.
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إشٕ، تؿهًت ايكشطا٤ "عٓس ايهتاب ٚؾكا يطؤاِٖ ايؿهط١ٜ، ؾٗٞ تبسٚ إجياب١ٝ تاض٠، ٚتبسٚ غًب١ٝ تاض٠ 

ايصٟ زؾع بايهجرلٜٔ إىل ايتؿهرل املًٞ بكعٛباتٗا، ؾكس ظٗطت عٓس بعهِٗ زيٝال ع٢ً طُؼ اهل١ٜٛ أخط٣، األَط 

 .41ناؾٛع ٚايتؿطز ٚاؿطَإ، يف سني إٔ ايبعض ْعط إيٝٗا نػذٌ يًعازات ٚايكِٝ األق١ًٝ يف اجملتُع"

األؾل، ٖٞ نٌ ٖصٙ  يف ْعط ابٔ ؾُٗٝس، ؾٗٞ ضَع يًكؿا٤ ٚايؿذاع١، ٚاتػاع -إجياب١ٝ  -ْعِ، ٖٞ نصيو 

 –املعاْٞ اييت اؾتكسٖا يف ٚاقع٘، َٚع فتُع٘، عٓسَا ٖطب يًكشطا٤، ؾإْ٘ ٖطب َٔ املس١ٜٓ ٚنٛنا٥ٗا، بٌ فتُع٘ 

ايصٜٔ سػسٚٙ ع٢ً "ْعِٝ خؿٝـ ايعٝـ، ٚسب األقسقا٤، َٚٛاال٠ ايٛظضا٤ ٚاألَطا٤ ي٘، ؾطاسٛا  -خاق١ ساغسٜ٘ 

، ؾُا ٚدس َٔ غبٌٝ يًدالم َٔ نٌ ٖصا غ٣ٛ أؾل ٚاغع 41أزب٘ ٚأخالق٘"ٜػعٕٛ ب٘ يس٣ املًٛى، ٜٚٓتككٕٛ ؾعطٙ ٚ

 ٜػُع٘ ٜٚطحي٘، بٌ ٜػُع٘ نؿدل َاثٌ أَاَ٘؛ إْ٘ ايكشطا٤.

يهٓٓا ْسضى دٝسا أثٓا٤ ايبشح عٔ زلات املهإ ايطاضئ ايكشطا٤، َٔ خالٍ سطن١ ايػاضز، أْ٘ ال 

ٍٗٛ ايٛدٛز، يٝؼ هلا َكابٌ دػطايف ٚاقعٞ، ٜهعٓا ع٢ً خطٜط١ "قشطا٤" َعطٚؾ١ يف ضسًت٘، بٌ ٖٞ َهإ ف

 ٚإٕ ادتاظٖا ؾإْ٘ ٜػرل مٛ ايِٖٛ، يهٓ٘ َطغِ ع٢ً ادتٝاظٖا يسالالت َاظيٓا ْبشح يف تؿاقًٝٗا.

زيٌٝ األقاي١ ٚايتكايٝس، قس اضتبطت يف أشٖآْا بايعكٛض ايعطب١ٝ األٚىل، اييت  -عال٠ٚ ع٢ً شيو  –ٚايكشطا٤ 

اسسا يػالي١ عطب١ٝ غاضت ع٢ً منط ايكب١ًٝ ٚايٛسس٠، ٚبٓت زٚي١ ثابت١ َتٛاق١ً َٔ قٓعت ْػٝذا سٝاتٝا عهٜٛا ٚ

 ايكسّ إىل ايّٝٛ.

ؾًٛ ضدعٓا إىل املٛضٚخ ايؿعطٟ يٛدسْا إٔ ايكشطا٤ ٖٞ املطتهع األٍٚ يًؿعطا٤ يتٓاٍٚ قهاٜاِٖ، َُِٖٚٛٗ، 

هاْت ايككٝس٠ ايؿعط١ٜ قٛض٠ ٚقبٌ شيو َطنب أغاغٞ يًؿدك١ٝ ايعطب١ٝ، ٚخاق١ٝ دٖٛط١ٜ يًٓؿاط ايؿهطٟ، ؾ

هلصٙ ايكشطا٤ يػ١ ٚبٓا٤ ٚإٜكاعا َٚٛنٛعا، بس٤ا َٔ املكس١َ ايط١ًًٝ اييت ؾطنتٗا ايعطٚف اييت ٜعٝؿٗا اإلْػإ ايعطبٞ يف 

ايكشطا٤ إىل كتًـ األغطاض، ؾايؿعطا٤ يف اؾا١ًٖٝ ناْٛا ًٜٕٓٗٛ َعاِْٝٗ َٔ ٚاقعِٗ املازٟ يف ايكشطا٤، َٚٔ َٛضٚثِٗ 

 .42َٚٔ األغاطرل ٚ)...("ايؿعطٟ 

ٖٚهصا، َجًت ايكشطا٤ يف سٝا٠ ابٔ ؾُٗٝس األَٔ ٚاالغتكطاض، بٌ ٖٞ َبعح ايجك١، ٚاملالش اآلَٔ ؼُٝ٘ َٔ 

َٔ املهاْٞ إىل  –ؾطٚض َعاقطٜ٘، بٌ َجًت املا٤ ايصٟ ٜػػٌ دػسٙ َٔ اهلِ ٚاؿعٕ، ٖٚصا ايتشٍٛ يف ايٛظٝؿ١ 
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َؤقت خام بابٔ ؾُٗٝس ؾكط، عبٓط َٔ خالي٘ عٔ اضتباط٘ بايكشطا٤، ٚيف اييت ٜؤزٜٗا املهإ؛ ٖٛ ؼٍٛ  -ايٓؿػٞ

 أًَ٘ إٔ ٜػرل ٖصا املهإ دع٤ا َٔ سٝات٘ ؾؿاع١ًٝ املهإ يٝػت ؾاع١ًٝ َاز١ٜ ٖٓا، بٌ ٖٞ ؾاع١ًٝ ْؿػ١ٝ.

عٓس ابٔ ؾٗٝس ايصٟ ؾكس قالت٘ ٚضٚابط٘  -خاق١ –ٚمل ٜكـ زٚض ايكشطا٤ عٓس شيو، بٌ َجًت ايعؿرل٠ 

ع ٚاؾصٚض، ٖٚٓا تبسٚ ايكشطا٤، ضَعا يألقاي١ ٚاإلْؿساز إىل أعُام األضض، األضض اييت اؾتكس اغتكطاضٖا، ؾكس باملٓاب

ؾٗس َعاٖط امالهلا ٚفتُع٘، ايًصٜٔ متدض عُٓٗا اْٗٝاض ايسٚي١ اإلغال١َٝ، ٚتؿهو األْسيؼ إىل زٜٚالت َتٓاسط٠ يف 

 ظٌ سهِ ًَٛى ايطٛا٥ـ.

ٜا٤ ٚاالْتُا٤، ٖٚٞ يف اآلٕ ْؿػ٘ َكسض املعاْا٠ ٚايكًل، ؾكس عاْت نجرلا َٔ ؾاألْسيؼ ضَع اؿٝا٠ ٚايهدل

 .43دطا٤ تؿههٗا إش "ُْٗبت زٚضٖا ٚأسطقت، ٚقُتٌ ايعسٜس َٔ أًٖٗا"

ٚايكشطا٤ ٚإٕ تبست عٓكطا قاغٝا ٜسعٛ يًٛسؿ١ عٓس ايبعض، إال أْٗا تؿهٌ منطا َٔ األيؿ١ ٚاألَٔ عٓس 

ٚتكًبٗا، إش ال تهـ ع٢ً إٔ تهٕٛ عاَال َٔ عٛاٌَ االْتكاض ٚإثبات اهل١ٜٛ  ابٔ ؾُٗٝس ايصٟ ٜؿِٗ تؿاقًٝٗا،

 يسٜ٘.

ٚاآلٕ، إشا عسْا ٚعجٓا يف زالي١ ايسٚ/ ايكشطا٤ "ٚدسْاٖا شيو املهإ ايطسب ايٛاغع، شيو املهإ 

ت، ٖٚصا ٖٛ اهلسف اـايٞ األدطز ايصٟ تٓعسّ ؾٝ٘ اؿٝا٠، ٚتػتشٌٝ، ؾٗٛ َهإ ال ٜكًح إال يالْععاٍ ٚاـ٠ًٛ بايصا

ايصٟ ٜبشح عٓ٘ ابٔ ؾُٗٝس اهلاضب َٔ شّ اـكّٛ، احملكطٜٔ املكًًني ؾأْ٘، اجملطٚح يف ندلٜا٥٘ بػبب اإلسباطات اييت 

ٚقؿت عا٥كا يف ططٜك٘ يتشكٝل اجملس ايصٟ حيًِ ب٘؛ ٖٚٛ ايٛقٍٛ إىل إٔ ٜهٕٛ ناتبا َٔ نتاب ايسٚي١، ٚٚظٜطا َٔ 

، عٓسٖا قبٓ داّ غهب٘ ع٢ً عا١ٖ ايكِ اييت نإ ٜعاْٞ َٓٗا، إش جيس 44صيو"ٚظضا٥ٗا، ٚأعسٓ ْؿػ٘ إٔ ٜهٕٛ ن

ؾٝٗا ايػبب ايصٟ قكط ب٘ عٔ بًٛؽ َطازٙ، نُا قكط باؾاسغ دشٛظ عٝٓٝ٘، ؾٝكٍٛ: "إال أْ٘ ُٜط أغدي َٔ اؾاسغ 

س ضأ٣ إٔ ابٔ ايعٜات يٓؿػ٘؛ ٚإٕ نإ ٚاسس ايبالغ١ يف عكطٙ، ؾُا باي٘ مل ًٜتُؼ بٗا ؾطف املٓعي١ بؿطف ايكٓع١، ٚق

ٚإبطاِٖٝ بٔ ايعباؽ بًػا بٗا َا بًػا، ٖٚٛ ًٜتُؼ ؾٛا٥سُٖا ٚاؾاٙ بُٗا، ؾال خيًٛ يف ٖصا إَا إٔ ٜهٕٛ َككطا عٔ 

ايهتاب١، ٚمجع أزٚاتٗا، أٚ إٔ ٜهٕٛ غاقط اهل١ُ، أٚ ٜهٕٛ إؾطاط دشٛظ عٝٓٝ٘ قعس ب٘ عٓٗا، نُا قكط بٞ 
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أْؿ٘، إش ال بس يًًُو َٔ ناتب َكبٍٛ ايكٛض٠ تكع عًٝٗا عٝٓ٘، ٚأشٕ شن١ٝ  أْا ؾٝٗا ثكٌ زلعٞ، ٚبأبٞ ايكاغِ ٚضّ

 .45تػُع َٓ٘ سػ٘، ٚأْـ ْكٞ ال تصّ أْؿاغ٘ عٓس َكاضبت٘ ي٘"

َٚٔ مث١، ٖٞ ساي١ َٔ اإلسػاؽ باالختٓام ٚاالغذلاب مما حيسخ سٛي٘، ٚضغب١ َٓ٘ نصيو يف اهلطٚب إىل 

اغٝؼ، ٖٚصٙ املعاْا٠، ؾًِ جيس غرل ايكشطا٤ بهٌ َا ؾٝٗا َٔ قؿات ٚطٔ دسٜس، إىل َٓكص تعٍٚ ؾٝ٘ نٌ ٖصٙ األس

ٜكًح يصيو، َهإ ٚاغع ال ٚدٛز يصيو اإلسػاؽ باالختٓام ؾٝ٘، عامل سًّت ب٘ ايدلنات، ٚاـرلات ٚشيو َٔ 

 خالٍ اضتباط اغِ ايكشطا٤ بايٓدٌٝ ٚايتُٛض، ٚبٗصا أنػب املهإ طابع اؾُاي١ٝ ٚايدلن١ يف خرلات٘.

إٕٓ ايسٚٓ أٚ ايكشطا٤ اَتاظت بكؿ١ ايالقسٚز١ٜ اؾػطاؾ١ٝ، ٖٚصا َا دعٌ ابٔ ؾُٗٝس خيتاضٖا نُػاس١ سط٠        

يًبٛح ٚاالْطالم، ؾطغبت٘ يف االْععاٍ عٔ ايعامل ْتٝذ١ إسػاغ٘ بايهعـ، ٚعسّ قسضت٘ ع٢ً تػٝرل ايٛاقع املعٝـ، دعً٘ 

 ذػٝس شيو ايتػٝرل، ٚاالبتعاز. ٜؿهٌ اهلطٚب ٚاالبتعاز إىل "عامل اـٝاٍ: ايكشطا٤" يت

َٚٔ ايكشطا٤ إىل األضض، املهإ اآلخط، ايصٟ أدًّ٘ ابٔ ؾُٗٝس، اغتٓازا إىل املطدع١ٝ ايكا١ً٥: أْٗا َهإ 

 َعدل عٔ ايصات ٚاهل١ٜٛ ٚاالْتُا٤.

 / املهإ االؾذلانٞ ايجايح: األضض: االْتُا3٤ -1-2

أٚال، يكس ظٗط تعذٝب املهإ "األضض" يف ايطغاي١ َٔ خالٍ ضبط٘ بؿدك١ٝ دين ًٜـ ٜٚسٚض يف        

األَه١ٓ ٚاألظ١َٓ َطاؾكا ايػاضز، يف أْ٘ ٜكسّ ايػاَض ٚاملؿٛم، يٝٓعهؼ ايػُٛض ٚايتؿٜٛل ع٢ً املهإ ْؿػ٘ 

 "األضض".

يف ضغاي١ ايتٛابع ٚايعٚابع ال تعين ايكشطا٤ املهإ املط٥ٞ، املؿعِ باالْتُا٤ ايالقسٚز، ٚاألقٌ ٚاؿٝا٠، إمنا       

األضض ٖٞ ايطَع أٚ باألسط٣ فُٛع١ ايطَٛظ اؿ١ٝ، ٚاإلحيا٤ات ايجط٠ املؿع١ُ بايسالالت املتٛثب١ ٚاملؤد١ً، اييت تتٛاض٣ 

اقع ٚاؿٝا٠ ٚاإلْػإ ٚ)...( ابٔ ؾْٗٝس ٜهتب عٔ أضض َٛدٛز٠ يف شٖٓ٘، خًؿٗا أغطاض اؿكٝك١، َٚٛاقـ ايٛ

 ٜتدٌٝ ٚدٛزٖا، ضغِ عًُ٘ بعسّ ٚدٛزٖا يف سسٚز ايعامل اؿػٞ.
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ٚيف قاٚيتٓا ايبشج١ٝ يالَػاى ب١ُٖٝٛ املهإ "األضض" شيو اْ٘ ٜبعح ع٢ً اإلبٗاّ ٚاْؿتاس٘ ايالَتعني يف 

 ايػاضز، غٓذًٞ اآلٕ عٔ ُٖٚٝت٘ اييت تٓتؿط ع٢ً َػاس١ االَه١ٓ ش١ٖٝٓ ايػطز، يهٓ٘ ٚاقع قشٝح يف تؿهرل

 يف ايطغاي١.

َٔ ٖصا املٓعٛض، ْسخٌ عامل ابٔ ؾُٗٝس األضنٞ، بٛقؿٓا ططؾا ؾاعال ؾٝٗا، ال َتًكٝا غًبٝا، ؾٓشاٚض املكاطع 

 ا.ايػطز١ٜ ْٚػتٓطكٗا، يف قاٚي١ داز٠ زؤٚب، ٚنًٓا غعٞ إىل انتؿاف أبعاز ايٛعٞ ٚايكطاع ؾٝٗ

ٚاْطالقا َٔ اهل١ٜٛ ايطبٝع١ٝ ٚايػطٜع١ٜ اييت ؼهِ ايعالق١ ايعه١ٜٛ بني اإلْػإ ٚاألضض ٚتسضى سسغٝا؛ ألٕ 

ؾٗصٙ األضض ٖٞ اييت تؿهٌ  46"األضض ٖٞ ايٛدٛز شات٘، ٖٞ ايبػاط ايصٟ ٜتشكل ؾٝ٘ ايٛعٞ ٚايصات ٚايتاضٜذ".

ايكُط، ايؿُؼ، اؾباٍ، ايػٌٝ، ايبشط، ايعُل ايطبٝعٞ مبا تطزل٘ ٚتهُ٘ نُٔ عٓاقط ايهٕٛ )ايػُا٤، 

 ايٛزٜإ،...(.

ٖصا ايتٓٛع اـالم يف َٛنٛعات األضض نُا ططست٘ ايتٛابع ٚايعٚابع، أتاح البٔ ؾُٗٝس ايتصنرل إٔ ؾها٤ األضض 

ؾها٤ ٚاغع، دا٤ شنطٙ يف بسا١ٜ ايطغاي١، عٓسَا داب اؾٛ ٚقطع ايسٚ َع تابع٘، يًُٝح أضنا يٝػت نأضنٓا، 

 ٛا ال نذْٛا؛ إْٗا ببػاط١ أضض اؾٔ.ٜٚؿاضف د

اؾباٍ،  -نجرلا–إشٕ، شنط َعاٖط ٖصا ايؿها٤ ايجاْٞ "األضض" ٚاضز غرل َط٠ يف ايطغاي١، ؾٗٛ ٜٛظـ 

املطٚز، ايٛزٜإ... اخل. ٖٚٛ، ضغِ قاٚيت٘ ايتشًٝل يف ؾها٤ ايػُا٤ إال إٔ ٖصا مل ميٓع٘ َٔ ايعٝـ يف األضض، 

 ٚتهُٝٓٗا بعض أسساث٘.

 .47ٌ قاسب "أبٞ ْٛاؽ" ٜعٝـ يف ق١ُ اؾبٌ، عٓ٘ ٜكٍٛ: "ٚغطْا ست٢ اْتٗٝٓا إىل أقٌ دبٌ"ؾكس دع

ست٢ ايٓٗا١ٜ، ٜكٍٛ  -اؾبٌ –ٚبعسَا أ٢ْٗ سٛاضٙ َع تابع أبٞ ْٛاؽ ؾهٌ ابٔ ؾُٗٝس ايبكا٤ يف املهإ ْؿػ٘ 

 .48يف ٖصا ايؿإٔ: "ؾاْكطؾٓا عٓ٘، ٚامسضْا َٔ اؾبٌ"

ن١ًُ اؾبٌ ع٢ً َا بٗا َٔ إحيا٤ات ايؿُٛر، ٚاالضتؿاع، ٚقعٛب١ اعتال٥٘،  َٚٔ مث١، غٓتٛقـ عٓس زالي١

يتذسٖا َعدل٠ عٔ ؾهط٠ ال ميٌ ابٔ ؾُٗٝس َٔ تهطاضٖا يف َٓاطل نجرل٠ َٔ ايطغاي١، ٖٚٞ عًٛ ؾأْ٘، ٚاضتؿاع أَطٙ 

 يعًُ٘ ٚأزب٘، ٚنصا ْػب٘ ايصٟ ال ٜؿتأ شانطٙ يف نٌ َٛنع.
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ْ٘ تطعطع يف "ظٌ اؾٓإ ايكططيب، اغتؿعط َعاٖط ايػعاز٠ يف ايطقٞ ؾابٔ ؾُٗٝس ٜعتع بٓػب٘، ٜٚؤنس أ

األْسيػٞ، ٚتطب٢ يف قكٛض اإلَاض٠ ؾؿبٓ ع٢ً ايعع٠ ٚاإلبا٤، ٚأسؼٓ بايعع١ُ ٚايهدلٜا٤، ٖٚٛ غًٌٝ اؿػب 

 .49ٚايٓػب، َٔ ْػٌ أغط٠ عطؾت باجملس، ٚتسضدت يف غًِ ايٛظاض٠"

ت يف َٛضٚثٓا ايسٜين بـ ابٔ غٝسْا ْٛح عًٝ٘ ايػالّ، ٚنإ َٔ ايعاقني ٚبايٓعط إىل َؿطز٠ اؾبٌ لس أْٗا "اضتبط

املتُطزٜٔ ع٢ً اؿكٝك١ اييت دا٤ بٗا أبٛٙ، نُا اضتبطت بـ"َٛغ٢" ايٓيب ايصٟ نإ ٜصٖب إىل دبٌ ايطٛض ملٓادا٠ 

يتسٍ ع٢ً ابتعازٙ عٔ ، يهُٓا بٛضٚز َؿطز٠ اؾبٌ يف ايطغاي١ تطتبط ايسالي١ أنجط مبٛغ٢ ٚتبتعس عٔ ابٔ ْٛح، 51ضب٘"

َعاٖط اؿٝا٠ األْسيػ١ٝ ايعابج١، ٚايالٖج١ ٚضا٤ ظخاضف ايسْٝا، َٚالٖٝٗا َٔ د١ٗ، ٚايطغب١ يف اهلس٤ٚ ٚايطاس١، 

 ٚايػه١ٓٝ اييت ميتًهٗا اؾبٌ ؿع١ ؾ٤ْٛا إيٝ٘.

ٖٚٛ املهإ َٚٔ مث١، تٓؿتح زالي١ اؾبٌ باعتباضٙ "ٚغ١ًٝ َٚالشا يالْؿتاح ع٢ً املٝتاؾٝعٜكٞ، ٚايػشطٟ، 

األثرل يًتٗٝٓؤ يًؿعٌ ايٓب٥ٛٞ أٚ اؿسغٞ )...( باْؿتاح ايؿاعط ع٢ً غشط١ٜ ايٛدٛز، َٚٔ ثِ أٜها تتساخٌ اؿٛاؽ، 

 51ٚتذلاغٌ، ٚتأخص األؾٝا٤ قؿات دسٜس٠".

ْعِ، إٕ اؾبٌ اغِ ملعًِ أضنٞ ٚاقعٞ زيٌٝ ع٢ً اتػاع اآلؾام، ٚعاَال ٜععظ اإلسػاؽ باؿط١ٜ ٚاملتع١، 

ايؿٗٝسٟ ٜعدل عٔ ايعامل اـؿٞ بايٛاقع اؿػٞ، ٖٚصا َا جيعًٓا ْتدًٝ٘، ٚلتٗس يف ضغِ قٛضٙ َٔ خالٍ  ؾاـطاب

شات اـكٛق١ٝ عٓسٙ، ملا  -األٍٚ –األغًٛب ايتكٜٛطٟ هلصٙ املها١ْٝ ايػٝب١ٝ، إْ٘ عامل أبٞ ْٛاؽ عاؾل اـُط٠ 

َع١ٜٛٓ تبعسْا عٔ عامل اـُط املازٟ، ؾكس اغتطاع  أنؿ٢ عًٝٗا َٔ زلات ايؿٔ ٚاإلبساع ٚملا ةمًّٗا َٔ ضَٛظ ٚأٚقاف

أبٛ ْٛاؽ َٔ خالٍ طاقت٘ ايؿ١ٝٓ ٚاإلبساع١ٝ ٚايطٚس١ٝ إٔ جيعٌ ـُطت٘ أبعازا، ٚإٔ ٜطغِ هلا آؾاقا تؿذلم َٔ اـُط٠ اييت 

 تػ٢ٓ بٗا ايصٜٔ ناْٛا َٔ قبً٘ َٚعاقطٚٙ.

األسعإ اييت تأنٌ ضٚس٘، ؾُا نإ ي٘ إٔ ٜساٟٚ  َٔ ٖصا املٓطًل، ْط٣ بإٔ اـُط٠ عٓس أبٞ ْٛاؽ ٚغ١ًٝ يتبسٜس

 آالَ٘ إال بايًذ٤ٛ إىل ْؿػ٘ ٚإىل خًٛات٘.

ٖصٙ اـُط٠ نًٗا ن٤ٛ ٚؾطح ْٚؿ٠ٛ ٚػٌٍ، قازض٠ ع٢ً إٔ ػعٌ أبٞ ْٛاؽ غعٝسا سطا طًٝكا، غرل َباٍ 

 مبذتُع٘ ٚنٌ ٚاقع٘.
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كٍٛ عٔ ايٓؿ٠ٛ باـُط٠ عٓس ابٔ أيٝػت مخط٠ أبٞ ْٛاؽ تًو، أؾب٘ َا تهٕٛ غُط٠ ابٔ ؾٗٝس؛ َٚاشا ت

ؾُٗٝس، ٚاييت ؾاقت سسٚز ايتكٛض يف ٚقؿٗا، ؾكس قاٍ اؿذاظٟ يف ٚقؿ٘: "نإ أيعّ يًهأؽ َٔ األطٝاض 

، ؾكس نإ ِٖٓ ابٔ ؾُٗٝس إٔ ٜعٝـ، ٚيصيو أمجع َٔ عطنٛا 52باألغكإ، ٚأٚيع بٗا َٔ خٝاٍ ايٛاقٌ باهلذطإ"

ب ايصخرل٠ قا٥ال: "أبٛ عاَط بٔ ؾُٗٝس ؾت٢ ايطٛا٥ـ، نإ بكططب١ يف يصنطٙ ع٢ً ٚقؿ٘ بايتٗتو سٝح ٚقؿ٘ قاس

ٚقت٘ ٚبطاع١ ظطؾ٘ خًٝعٗا املُٓٗو يف بطايت٘، ٚأعذب ايٓاؽ تؿاٚتا بني قٛي٘ ٚؾعً٘، ٚأسطِٗ يف ٖٛى ْؿػ٘، 

 .53أٖتهِٗ يعطن٘ ٚأدط٥ِٗ ع٢ً خايك٘"

خاّ إىل َعط٢ اؾذلانٞ ٜؿعطٙ َٔ َاز٠  -اؾبٌ -ٖٚهصا، متهٔ ابٔ ؾُٗٝس َٔ ؼٌٜٛ ٖصا املهإ 

 باألَإ ٚاؿط١ٜ ايًتني اؾتكسُٖا يف ٚاقع٘ املعٝـ.

ثِ ٜٓتكٌ بعسٖا، يف َكاطع َٔ ايطغاي١ إىل أضض تٛابع اـطبا٤ ايصٜٔ ادتُع بِٗ يف َطز زُٖإ، يٝسٍ ٖصا 

ٛاقع، َع زضاٜت٘ ايها١ًَ إٔ املطز ع٢ً قطع١ أضن١ٝ زاض ؾٝٗا اؿٛاض، ٚثبت ايًكا٤، ؾٗٛ بٗصا ٜعاٚز االتكاٍ باألضض اي

 ضسًت٘ ناْت يف ايػُا٤ اـٝاي١ٝ.

ٚاملطز ٖٛ اغِ آخط يطب٠ٛ، املككٛز بٗا املهإ املطتؿع َٔ األضض، ٖٚٞ أسػٔ َا ٜهٕٛ ؾٝ٘ ايٓبات، 

 شات خكب َٚا٤ طاٖط.

ث٘ بعسا ؾطغِ قٓاعتٓا باؾاْب اـٝايٞ هلصا املٛعس، ٚيًطس١ً قبًٗا، يهٓٓا ْالسغ إٔ غاضزْا ٜعطٞ أسسا

ٚاقعٝا قابال يًتكسٜل، ؾٗٛ ال ٜعسٚ إٔ ٜهٕٛ اؾذلانا يًُهإ ٚايؿدكٝات املتشاٚض٠؛ الٕ شنط ؾها٤ األضض مبا 

 ؼٜٛ٘ َٔ قطا٥ٔ ٜذلتب عًٝ٘ َالَػ١ ايطبٝع١ ايبؿط١ٜ اييت تػتسعٞ ايتٓكٌ يف األضض زٕٚ غٛاٖا.

ٛاغع١ احملت١ٜٛ ع٢ً أيٛإ ايجُاض، ٚاؿٝٛإ اآلٕ، ْسضؽ املكطع ايصٟ ٚظـ ؾٝ٘ ايٓل "املطز"؛ ٖصٙ األضن١ٝ اي

 يٝجبت ؾهط٠ قتٛاٖا: إٔ مجاٍ ايطبٝع١ األْسيػ١ٝ يٝؼ ي٘ مجاٍ ٜٓاظطٙ يف نٌ ضبٛع األضض.

ٚضمبا ةمًت ٖصٙ ايه١ًُ زالي١ غع١ قسض، ٚاْؿطاح قطحي١ ابٔ ؾُٗٝس نشاٍ ٖصٙ املطٚز ايٛاغع١ اييت ؼٟٛ 

ٌُ عسا٠ٚ، ٚتٓهط ايٛؾا٠ ايصٜٔ أؾػسٚا عًٝ٘ عٓس اؿهاّ، ؾُا نإ إال ايػع١، ٚاالْؿطاح؛ ؾكسضٙ نجرلا َا است

 إٔ قابًِٗ بٓؿؼ طٝب١ قابط٠، تأب٢ اـهٛع يطغباتِٗ، ٚتؿٞ بهجرل َٔ ايطؾع١، ٚنطّ اـًل.
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ٚإشا اغتككٝٓا زالالت ايؿها٤ األّ؛ األضض، َٔ خالٍ تٛظٝـ ابٔ ؾٗٝس هلا، ؾال قاي١ تبسٚ ي١ًًٖٛ األٚىل 

، هلصا 54ْٗا أّ ايبؿط؛ ألْٗا أقً٘، َٓٗا خًل، َٚٓ٘ قٛي٘ عع ٚدٌ: "َٚاهللُ أَِْبَتَهُِِ ََٔٔ األضِضِ َْبَاتّا"زاي١ ع٢ً أ

 ؾاغتعإ ب٘ يٝتصنط، ٜٚتعغ أْ٘ َٓٗا، ٚعا٥س إيٝٗا. -األضض –حئ ابٔ ؾُٗٝس ألقً٘ األٍٚ 

نٌ َط٠ يٝٛنح إٔ األضض ٖٞ  ٚإشا تأًَٓا قٛض تٛظٝـ األضض الظزاز اقتٓاعٓا بإٔٓ ابٔ ؾُٗٝس ٜعٛز يف

َٓؿأْا، َٚعكًٓا، ٖٚٞ أَٓا اييت َٓٗا سكٝكتٓا األظي١ٝ، ألقًٓا ايصٟ ال ٜػرلٙ أٟ تطٛض عًُٞ َُٗا تكسَت ايبشٛخ، 

إِِّْٞ خَايلُ بَؿَطاّ َِٔٔ طٍِٔٝٔٚاالنتؿاؾات يف أْٓا خًكٓا َٔ طني، إش ٜكٍٛ دٌٓ ٚعال: 
55. 

يٓل ايػطزٟ، يٓدتعٍ ن١ًُ أخرل٠ يف: إٔٓ األضض غٝس٠ املهإ تأتٞ ٖصا باختكاض عٔ زالي١ األضض زاخٌ ا

"يتشتٟٛ املٛدٛزات ايع١ٝٓٝ ع٢ً ظٗطٖا، ٚؼٝط بٗا )...( األضض املػتكط، ٚاملٛطٔ، ؾٗٞ سا١ًَ ايٛدٛز، ٚأقٌ 

ايطغاي١،  ، ؾهاْت نٌ ايطَٛظ ٚاملعاْٞ ةمًتٗا56نٌ مجاٍ، ْٚٗا١ٜ نٌ سٞ، نُا أْٗا األّ اؿٕٓٛ، ٚايهٓع املسؾٕٛ"

 ٚأضاز ابٔ ؾُٗٝس بجٗا القتٓاع٘ بٗا.

إٕ ْعط٠ ؾاسك١ يًؿها٤ات املتساٚي١ ناْت اؾبٌ، ٚاملطز ٚايككط... ؼًٝٓا إىل ؾها٤ ٚاقعٞ ي٘ ٚدٛزٙ يف 

 اـاضط١ اؾػطاؾ١ٝ )األضض( َتالف يف ؾها٤ خٝايٞ ٜػتٛعب اؿسخ ايعذا٥يب بعالقات٘ املتعسز٠.

ايتٛابع ٚايعٚابع ؼٌُ طابعا ٚاقعٝا َٔ سٝح نْٛٗا أَانٔ هلا تػُٝاتٗا يف َٓطك١ ايٛاقع ٖصٙ األَانٔ ٚغرلٖا يف 

احملسز دػطاؾٝا، ؾاألضض، ٚاؾبٌ، ٚاملطز، أَانٔ َتساٚي١ َٚعطٚؾ١ َٔ قبٌ اإلْػإ، ٚيهٔ ايصٟ جيعٌ ٖصٙ األَانٔ 

، ٚيف األسساخ املٓاؾ١ٝ يكٛاْني ايطبٝع١ اييت ال متت يًٛاقع بك١ً؛ ٖٛ زل١ اـٝاٍ اييت ٜهؿٝٗا ايػاضز يف ٚقؿ٘ هلا أٚال

ؼسخ ؾٝٗا ثاْٝا؛ شيو إٔ خٝاٍ ايكام ٜتالعب بٗصٙ األَه١ٓ ؾٝشًٝٗا َٔ ؾها٥ٗا ايٛاقعٞ إىل ؾها٤ خٝايٞ، َكازضا 

 بصيو ايٛعٞ ايبؿطٟ يف ٚدٛزٖا املُهٔ.

ؾًعًّ٘ ايؿها٤ األنجط بطٚظا ٚسهٛضا ٚباْتكايٓا إىل ايؿها٤ ايجايح "ايبػتإ" ْتُجٌ زالالت٘، ٚعذا٥ب١ٝ أسساث٘، 

 يف ثٓاٜا ايطغاي١.
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يف ايبس٤، ْصنط أْ٘ ايؿها٤ ايصٟ حيٌُ مجايٝات ػعٌ ضٚسو، ٚسٛاغو تػُٛ إىل آؾام عًٝا َٔ ايؿعٛض، 

ٚايطاس١؛ إْ٘ ؾها٤ اؿا٥ط "ايبػتإ"، إش متٓ تٛظٝؿ٘ عٓسَا عطف أضض اؾٔ، ٚقبال عٓسَا تصنط قبٛبت٘ اييت ضاح 

 ٝ٘، ؾُا ٚدس غرلٙ َهاْا َتٓؿػا عٔ َُٖٛ٘، َٚٛاغٝا َهُسا دطٚس٘.ٜطثٝٗا ؾ

 / املهإ االؾذلانٞ ايطابع: ايبػتإ: اهل١ٜٛ: ايؿطزٚؽ املؿكٛز4 - 2 -1

يكس بًػت األْسيؼ َٔ "اؿهاض٠ ٚاملس١ْٝ َا مل تبًػ٘ بًس٠ َٔ ايبًسإ اييت غهٓٗا ايعطب املػًُٕٛ أٚ  

املكازض ايكسمي١ ٚايسضاغات اؿسٜج١ ع٢ً إٔٓ طبٝعتٗا اؾ١ًُٝ اييت تٛؾطت ؾٝٗا نٌ ؛ ؾكس أمجعت 57اغتٛطٖٓٛا ؾاؼني"

"عٓاقط اـكب َٔ َٝاٙ نجرل٠، ٚأْٗاض َٚٓار َعتسٍ، ٚأضض َعطا٤، إىل داْب ايٝس املاٖط٠ ايكٓٓاع اييت عطؾت نٝـ 

تؿٛم نٌ ٚقـ، ست٢  58تًؿ١"تتعاٌَ َع ايطبٝع١ اؾ١ًُٝ ؾتٓػكٗا يف سسا٥ل ٚضٜاض ٚبطى َا٤ ْٚٛاؾرل ٚأظٖاض ك

غست د١ٓ األضض، ؾٗاّ بٗا األْسيػٕٝٛ ٚغرلِٖ، ؾكس ؾػؿتِٗ سبا، ؾأقبًٛا ٜػطسٕٛ يف مخا٥ًٗا، ٜٚػتُتعٕٛ مبؿاتٓٗا؛ 

ؾٗٞ "د١ٓ األضض، ٚؾت١ٓ ايسٖط، ٜتؿٛم إيٝٗا نٌ َٔ سسٓخ عٓٗا، أٚ بًُّؼ أخباضٖا، أٚ قطأ أٚقاؾٗا يف ؾعط ؾعطا٥ٗا 

 .59ا َٔ ايؿعطا٤ اآلخطٜٔ، ٜٚتػابل يف ايتٛاؾس عًٝٗا نٌ َا ٦ٖٝت هلِ أغباب شيو"أٚ اغتُع إىل ظا٥طٜٗ

ٚقبٌ ٖصا ٚشاى، ْسخٌ عامل ايطبٝع١ ٚايبػاتني ايعطب١ٝ اييت دعًٗا ايػاضز أْسيػ١ٝ قه١، َٔ خالٍ ضؤ١ٜ 

ٜح عٔ األَانٔ َها١ْٝ دعًت تكاطعا نبرلا بني املهإ األْسيػٞ)اؿًِ( ٚاملهإ ايعطبٞ)املانٞ(، بسأ اؿس

اؾ١ًُٝ شات اؿ١ً ايبػتا١ْٝ يف قساض٠ ايطغاي١، ٖٚصا عٓسَا ضاح ٜتشسخ عٔ َٛت َٔ نإ ٜٗٛاٙ، ؾكس ؾطع يف ضثا٥٘ 

شات ّٜٛ، يف بػتإ أُغًكت عًٝ٘ أبٛاب٘، ؾكاض ٚسٝسا؛ ٜكٍٛ ايٓل يف ٖصا ايؿإٔ: "ؾذععت ٚأخصت يف ضثا٥٘ َٜٛا 

 .61يف اؿا٥ط"

بٝع١ َٚٓاظطٖا، ؾػرل خاف إٔ ايطبٝع١ َتٓؿؼ يًبٛح إشا ناقت ايسْٝا، ؾٗٞ تؿٌُ أال تصنطْا ايٛسس٠ بايط

ايبػاتني ٚايطٜاض شات اؾباٍ اـهطا٤، ٚايػٍٗٛ اؾ١ًُٝ، ٚتػطٜس ايطٝٛض ع٢ً أؾٓإ أؾذاضٖا، تكطبؼ بعالٍ ٚاضؾ١، 

طٔ ايػشط َٚعاٖط ايؿت١ٓ ٚأيٛإ غاسط٠، تتٓؿؼ ظٛ عبل عطط ٜهاعـ َٔ ضٚعت٘ ٚبٗا٥٘ َا ٜتدًٌ دٓباتٗا َٔ َٛا

 اييت تبعح ايطاس١ ٚاالط٦ُٓإ يف ايٓؿٛؽ.



  عطية فاطمة.ز الزمن العجائبي وتشكالته في رسالة التوابع والزوابع البن شُهيد األندلسي

 

 المجلة المتوسطية للدراسات األندلسية 29
 

ٖٚهصا، ؾعط ابٔ ؾُٗٝس باؿعٕ ٚاألمل يؿكسإ سبٝب٘، ؾُا ٚدس َٔ ًَذأ يطاست٘ ٚأَٓ٘ غرل اخهطاض  

غاسط َٚٝاٙ داض١ٜ تعٝس إىل ضٚس٘ اهلس٤ٚ ٚايػهٕٛ، يهٔ إسػاؽ ايؿكس يٝؼ ٚسسٙ غببا ؿعٕ ابٔ ؾُٗٝس، 

يف فتُع٘، ٚأساط ب٘ مج١ً َٔ اؿػاز ٚاـكّٛ ْػكٛا عٝؿ٘ ٚاغتكطاضٙ، هلصا ػسٙ ٜؿط إىل  -نصيو –ؾكس ظًُِ 

، عامل ميجٌ "املعازٍ املٛنٛعٞ 61َهإ أخط ٜٛؾط ي٘ اإلْكاف، ٚؾعال ٚدسٙ عاملا "َتؿطع ايؿذط، عطط ايعٖط"

 .62يكهٝت٘ َع ٚاقع٘ بهٌ َالبػات٘، ٚقس عح عٔ اآلخط، ؾٛدسٙ يف عامل اؾٔ"

"ايبػتإ" ؾكس غاعسٙ ع٢ً  َتٓؿػا البٔ ؾُٗٝس َجً٘ َجٌ ايطبٝع١ –عامل اؾٔ –ٚأقبح ٖصا ايعامل نصيو 

َٓاقؿ١ قهٝت٘ َع "ٚاقع٘ ايصٟ ظًُ٘، ؾشاٍٚ إٔ ٜساؾع عٔ ْؿػ٘ أَاّ قه١ُ اإلْؼ، ؾؿؿٌ يف شيو، ؾًذا إىل 

 .63عامل اؾٔ طايبا االستهاّ إيٝ٘ َٔ خكَٛ٘"

ِ تٛقٝـ يًب١٦ٝ األْسيػ١ٝ ست٢ أقـ ع٢ً أغطاض ٚيع ابٔ ؾُٗٝس يف اؿسٜح عٓٗا، ٚبعس، عُست إىل تكسٜ

 ٚشنطٖا يف نٌ َٛطٔ َٔ َٛاطٔ ضغايت٘.

ْٚسع ابٔ ؾُٗٝس ٜٓكًٓا َٔ ب١٦ٝ إىل ب١٦ٝ عدل ضس١ً أْسيػ١ٝ باَتٝاظ؛ ألْ٘ ٜتٓكٌ َٔ ب١٦ٝ دا١ًٖٝ إىل أخط٣ أ١َٜٛ 

 ١" َٔ خالٍ تٛظٝؿ٘ َالقٗا ٚطٝبٗا ٚعططٖا.ٚغرلٖا عباغ١ٝ، ٚيٕٛٓ ايهٌ بب١٦ٝ أّ "أْسيػٝ

ؾًعًّو تالسغ إٔٓ ايػاضز نًُا اْتكٌ َٔ تابع إىل آخط ععّ ع٢ً إٔ ًٜتكٞ ب٘ يف ب١٦ٝ خهطا٤، ٚغط ضٜاض 

 ٜكط ع٢ً ٚقـ َعاٖطٖا، ٚإزضاى َا ؼٜٛ٘ َٔ أبعاز مجاي١ٝ تكٛض سػٔ إبساع اهلل عع ٚدٌٓ.

عطب١ٝ، ٚيعًّٓا غٓبسأ بايب١٦ٝ اؾا١ًٖٝ اييت تطاٙ ٜطغِ هلا قٛض٠ مج١ًٝ  ٜٚعٓٝٓا ٖٓا إٔ ْتعطف ع٢ً طبٝع١ نٌ ب١٦ٝ

أْٗا شات أٚز١ٜ، ٚأؾذاض قٝط١ بٗا، ٚأظٖاض ٜؿٛح َٓٗا ايػٓاّ،  َٔ خالٍ ػٛاي٘ ع٢ً تٛابع أقشابٗا، ؾايػطٜب

 ٚايبٗاض، ٚتتدًًٗا األْٗاض اؾاض١ٜ، ٚتػطز ؾٝٗا ايطٝٛض بأقٛات عصب١.

اؾا١ًٖٝ غ١ٝٓ مبعاٖط ايطبٝع١ اييت أهلُت نجرلا َٔ ايؿعطا٤ بػشطٖا ٚأغًٛبٗا ٚمجاهلا، ست٢ قاضت  ؾايب١٦ٝ

 َكسضا أغاغٝا، اغتك٢ ٚاغتؿاز َٓ٘ ايؿاعط اؾاًٖٞ نجرلا َٔ إبساع٘ ٚؾٓ٘.

َٚٔ مث١، ؾٓشٔ ال ْعسٚ ايكٛاب أٚ ْبتعس عٔ ايٛاقع إشا قًٓا إٔ ايؿعط اؾاًٖٞ أغاؽ يهٝإ ايؿعط 

 .64بٞ، ٚاألقٌ ايصٟ ٖٝأ يهٌ املتأخطٜٔ إٔ ٜػتُسٚا َٓ٘ ؾٝض َعاِْٝٗ ٚقٛضِٖ ٚأخًٝتِٗايعط



  عطية فاطمة.ز الزمن العجائبي وتشكالته في رسالة التوابع والزوابع البن شُهيد األندلسي

 

 المجلة المتوسطية للدراسات األندلسية 30
 

ٜٚٓبػٞ إٔ تهٕٛ زضاغت٘ يف َسْٚتٓا قٌٓ ايتطبٝل زضاغ١ تتٛؾط ؾٝٗا عٓاقط ايسق١ عٔ ٖصا ايؿعط ٚب٦ٝت٘ 

 ٚؾعطا٤ٖا، ٖٚهصا ٚدسْا أْؿػٓا ْتتبع نٌ ؾاعط ٚب٦ٝت٘، يٓكـ عٓس أٚٓهلِ.

ٝؼ أٍٚ َٔ ايتك٢ ب٘ َٔ ايؿعطا٤ اؾاًٖٝني، ؾاعط املعًكات ٚاألطالٍ، نإ "ؾاضغا ؾذاعا، إْ٘، اَطئ ايك

ًَٚها ؾاكا بأْؿ٘ ٚهلصا ْطاٙ ٜكابٌ أبا عاَط ٚتابع٘ ع٢ً قٛض٠ دٛازٙ األؾكط، ٚنٝـ ال ٜؿعٌ شيو ٖٚٛ ايصٟ ؾكٞ 

َكسضا ٜػتكٞ َٓ٘ قٛضٙ ٚإبساع٘؛ ، ؾكس عطف عٓ٘ أْ٘ نإ ابٓا يًطبٝع١ ؾب ؼت زلا٥ٗا، يتُجٌ 65بجأض ٚايسٙ"

هلصا لس ابٔ ؾُٗٝس ٜسضى ق١ُٝ ايطبٝع١ عٓس اَطئ ايكٝؼ، ؾٝدطط يًكا٥٘ َهاْا دٝسا، ٜؤزٟ ؾٝ٘ سٛاضا يف ب١٦ٝ 

 .66تًٝل باَطئ ايكٝؼ، ؾايتابع ٜػهٔ يف "ٚاز َٔ األٚز١ٜ شٟ زٚح تتهػط أؾذاضٙ، ٚتذلمن أطٝاضٙ"

١ٗ بطبٝع١ األْسيؼ يف ايٓعاض٠ ٚايػشط، ٜٚهٕٛ بصيو ايٛقـ ٖٞ ب١٦ٝ دا١ًٖٝ غهٓٗا اَطئ ايكٝؼ، ؾبٝ

قس ٚقـ يٓا ٖصٙ األضض، َع أْٓا نٓا ْٛز إٔ ٜؿكٌ يٓا ايٛقـ، ؾٝسخًٓا إىل عامل اـٛاضم ٚاألغاطرل، ؾٝشسخ 

بصيو تٓاغبا بني ايتابع َٚهاْ٘، ؾكس أؾطْا غابكا إىل ٚقـ خاضدٞ َٓح يًتابع بكٛض٠ عذٝب١ آ١ًٖ بايػطاب١ ٚغرل 

 َتٛقع١ ايعٗٛض.

َع ٖصا، ؾإْٓا ْؤنس ايعذا٥ب١ٝ املها١ْٝ يف إعاز٠ ايطٚح يؿدل اَطئ ايكٝؼ يف َهإ ٚظَإ سانطٜٔ، 

 ست٢ تتدٌٝ نأْ٘ حياٚضٙ اآلٕ، ٚأْو ؼهط سٝجٝات اؿٛاض قٛض٠ ٚقٛتا.

ٟ املهإ ايصٟ ٚنع٘ ابٔ ؾُٗٝس يتابع اَطئ ايكٝؼ، أنٝس ٖٛ َهإ خٝايٞ ٜٛدس يف شٖٔ ايػاضز ايص

 ساٍٚ إٔ ٜػكط٘ ع٢ً ايتابع مما قطأٙ عٔ اَطئ ايكٝؼ، ٚايب١٦ٝ اييت عاف.

بعسٖا َباؾط٠، ٜبسٟ ابٔ ؾُٗٝس ضغبت٘ يف يكا٤ قاسب ططؾ١ بٔ ايعبس، ايصٟ اختاض يًكا٥٘ َهاْا ميجً٘، 

ٝب ، ٖٚٓا ٜبسٚ ايتكٜٛط ايعذ67ؾٗٛ ٜعٝـ عٓس "غٝه١ ؾذطٖا ؾذطإ: غاّ ٜؿٛح بٗاضا، ٚؾشط ٜعبل ٖٓسٜا..."

يًُهإ ايصٟ تؿطز تابع ططؾ١ بٔ ايعبس بايعٝـ ؾٝ٘، ٖٚٓا ٜٓتابو ؾو أْو أَاّ سكٝك١ أّ نطب َٔ اـٝاٍ؟ ببػاط١ 

ٜػذلدع شٖٓو سكٝك١ غطز١ٜ َع١ٓٝ ست٢ ٜعٍٚ اإلبٗاّ ٚايعذب، تكٍٛ ٖصٙ اؿكٝك١ ايػطز١ٜ إٔ ايهاتب ٜػتطٝع  خًل 

اقع، إال أْ٘ خيتًـ عٓ٘ اختالؾا دٖٛطٜا، جيعً٘ قازضا ع٢ً عامل سها٥ٞ، "ٚإٕ نإ يف األقٌ ٜػتُسٙ َٔ عامل ايٛ

إٔ ٜػِ املهإ بػُات ػعٌ ي٘ تأثرلات ٚانش١ ع٢ً ؾدك١ٝ َا َٔ ؾدكٝات ايطٚا١ٜ أٚ ايعهؼ سٝح ؽًع 



  عطية فاطمة.ز الزمن العجائبي وتشكالته في رسالة التوابع والزوابع البن شُهيد األندلسي

 

 المجلة المتوسطية للدراسات األندلسية 31
 

ايؿدك١ٝ ع٢ً األؾٝا٤ اـاضد١ٝ قؿات دسٜس٠ تهٕٛ َعازال َٛنٛعٝا ملا ٜسٚض يف زاخٌ ايؿدك١ٝ َٔ أساغٝؼ 

 .68َٚؿاعط"

تكاي٘ إىل ايب١٦ٝ ايعباغ١ٝ َتتبعا أثط تٛابع ايؿعطا٤ ايعباغٝني ٖٓاى، ٚدسٖا ب١٦ٝ ال تكٌ أ١ُٖٝ عٔ ايب١٦ٝ ٚباْ

اؾا١ًٖٝ، ؾٝذعًو تعٝـ َع ٖصٙ األَه١ٓ يف خٝاالت٘ سٝح ٜسضنٗا ٜٚبكطٖا، بٌ إْ٘ "ٜهؿٞ ع٢ً املهإ طابعا 

ض، نإٔ اؿسٚز متش٢ بُٝٓٗا، ؾٝهٕٛ اإلْػإ َٓعٛضا إْػاْٝا، ؾتُتعز ايطبٝع١ باإلْػإ، ٜٚٓسفإ يف بعهُٗا ايبع

 .69إيٝ٘ َٔ خالٍ ايطبٝع١، ٚتهٕٛ ايطبٝع١ َٓعٛضا إيٝٗا َٔ خالٍ اإلْػإ"

َٚٔ قبٌٝ املكاضب١ بني َهإ ايتابع اؿكٝكٞ، ٚاملهإ املطغّٛ يف شٖٔ ايػاضز، ازلع٘ ٜطايعٓا بٗصا ايٛقـ 

 .71صٟ ٜعٝـ يف "ؾذط٠ غٝٓا٤ ٜتؿذط َٔ أقًٗا عني نُك١ً سٛضا٤"املهاْٞ يب١٦ٝ أبٞ متاّ ايؿاعط اجملسز، اي

 مجٝع ٖصٙ اؿكا٥ل ٚايُٓاشز ته٤ٞ اـًؿ١ٝ ايٓؿػ١ٝ َٔ ٚضا٤ تٛظٝـ ابٔ ؾُٗٝس يعامل ايبػاتني ٚاالخهطاض.

ؾٗصا ايؿها٤ ايػطزٟ ٜعدل عٔ ضغب١ ابٔ ؾُٗٝس يف ايتٓؿٝؼ عٔ َهْٓٛات ْؿػ٘، َٚهبٛتات أعُاق٘، 

ٚمٔ ْسضٟ إٔ ايبػتإ ٜٓكٌ ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ إىل "َؿٗس سٞ َٔ َؿاٖس ايطبٝع١ اؿ١ٝ سٝح خهط٠ األؾذاض تعضع يف 

...( نُا إٔٓ ساي١ ايكؿا٤ تػتؿـ َٔ ايٓؿؼ اإلْػا١ْٝ ايػال١َ، ٚايطُأ١ْٓٝ، ٚتبعح ؾٝٗا ظٖٛ اؿٝا٠ ٚؾبابٗا )

املؿٗس، ٚتتشطى ساغ١ ايؿِ باْتؿاض ضا٥ش١ األظٖاض اييت تؿتح ايٓؿؼ، ٚػعًٗا تٓذصب، يتتأٌَ شيو اؾُاٍ عدل 

، َٚا ٖصٙ ايسالالت اييت ؼًُٗا ؾها٤ 71ساغ١ ايبكط اييت تػِٗ يف تهٜٛٔ قٛض٠ ؾ١ٝٓ شات أبعاز سػ١ٝ، ْٚؿػ١ٝ"

ْطاؾل ابٔ ؾُٗٝس يف إسػاغ٘ بإٔ ٜٗطب يرلتاح َٔ فتُع٘، ٚتٓاقهات٘ َٔ د١ٗ، ٚيٝؿهٞ سكس ايبػتإ إال يٓذعًٗا 

 َعاقطٜ٘، ٚسػسِٖ، بٌ إغطاؾِٗ يف ايهٝس ي٘، ٚايػض َٔ ؾأْ٘ َٔ د١ٗ أخط٣.

نُا حيٌُ ٖصا اإلطاض ايػطزٟ زالي١ أخط٣، يعًٗا ضغبت٘ يف تكٜٛط اؿٝا٠، ٚايب١٦ٝ األْسيػ١ٝ اييت أغطت 

ايػاَعني عٓٗا ع٢ً سس غٛا٤، ؾايبػتإ دع٤ قػرل َٔ سًك١ أندل، ٖٞ ايطبٝع١ األْسيػ١ٝ اييت أقبشت غانٓٝٗا، ٚ

"اؿًِ ايبٗٝر ايصٟ ميأل قًٛب ايؿعطا٤ يف غهطات اـٝاٍ، ٖٚٞ األغ١ٝٓ احملبب١ اييت ٜذلمنٕٛ بٗا يف أَػٝاتِٗ اؾ١ًُٝ 

ٌ ايككا٥س ٚاقؿني َعاٖط ٖصٙ ايطبٝع١، ؾكس ٚقؿٛا "ايطٜاض ، ؾطاسٛا ٜٓػذٕٛ أمج72اؿامل١، ٚيٝايِٝٗ ايعصب١ ايؿات١ٓ"

ٚأْٛاضٖا، ٚاؿسا٥ل ٚأظٖاضٖا، بٌ أْطكٛا األظٖاض ؾتؿانًت، ٚأُدطٟ ايجٓا٤ ع٢ً يػاْٗا ؾُسست)...( ٚايؿُؼ، 
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ٚايكُط، ٚاهلالٍ، ٚايبسض، نُا ؼسثٛا عٔ ايػشاب، ٚايدلم، ٚايطعس، ٚايعاقؿ١، ثِ أؾاضٚا إىل ايًٌٝ ٚايٓٗاض 

. هلصا ؾكس الظّ ٖصا ايؿها٤ ايػطزٟ ناٌَ املكاطع ايػطز١ٜ، ٚاملتكؿح 73ٚقؿٛا تًو األؾٝا٤ ٚقؿا سػٝا ضا٥عا"ٚ

 يـ"ايتٛابع ٚايعٚابع" ال ؾو الَح ٖصا يف ثٓاٜاٖا.

ٚإشا أنؿٓا إىل ٖصا ايؿها٤ املهاْٞ ؾها٤ آخط، حيٌُ يف طٝات٘ زالالت نجرل٠؛ إْ٘ ؾها٤ ايككط ايصٟ ضُبط 

ذلٟ، ٚيهٓ٘ ميٓح ًَه١ٝ تا١َ يـ "طٛم بٔ َايو" زٕٚ إٔ ٜعطؾٓا ب٘، أنـ إىل ٖصا أْ٘ ال ميٓشٓا بتابع ايبش

ٚقؿا زاخًٝا يًككط ع٢ً ايطغِ َٔ اعتٝازٙ سٝا٠ ايككٛض، خاق١ ظَٔ ايعاَطٜني، بٌ إْ٘ ٜهتؿٞ بٛقؿ٘ خاضدٝا َٔ 

 خالٍ شنط َٝسإ ايكتاٍ ايصٟ ٜتكاتٌ ؾٝ٘ ايؿطغإ أَاّ ٖصا ايككط.

أٟ ظَٔ  –لس هلصا تؿػرلا َٔ خالٍ ضدٛعٓا يًؿذل٠ اييت عاؾٗا ابٔ ؾُٗٝس، ؾؿٞ ايكػِ األٍٚ َٓٗا ضمبا 

ؾٗس ععا، ٚتطؾا يف عٗس ايعاَطٜني، ؾؿاٖس ظٖٛ سهاض٠ األْسيؼ يف ؾت٢ َعاٖطٖا، ؾإشا ُٖٓا  -ايطخا٤ ٚاالغتكطاض

 -ناؿُطا٤ َجال  –َسْا "تتعٜٔ بككٛض ؾاض١ٖ ؾها٤ ايعُطإ يٛدسْا قكٛضا، ٚفايػا ؾاخط٠، ٚإشا تتبعت أنجط يطأٜت 

، ٚاغتشهاض ابٔ 74ؼٝط بٗا ايبػاتني ٚاؿسا٥ل، ؼًٝٗا ايٓاؾٛضات ٚايتُاثٌٝ، متًؤٖا األضا٥و، ػطٟ َٔ سٛهلا األْٗاض"

غٝني ؾُٗٝس يؿها٤ ايككط ضادع يتعًك٘ ايؿسٜس بٗصٙ ايككٛض اييت "أغطؾٛا يف تؿٝٝسٖا ع٢ً غطاض قكٛض األَٜٛني، ٚايعبا

يف املؿطم، ٚاؽصٖٚا َٓتذعات يالغتذُاّ، ٚايطاس١، ٚيالغتػطام يف سٝا٠ ايًٗٛ ٚايؿطف، ٚايٓعِٝ، بعٝسا عٔ َكط 

 .75اؿهِ باؿانط٠"

ٜٚبسٚ دًٝا إٔ ٖصٙ ايككٛض ؾها٤ ٜعبل بٗٓسغ١ ؾ١ٝٓ، ٚظخطؾ١ ٖٓسغ١ٝ ناضب١ يف عُل ايبٓا٤ األْسيػٞ ايصٟ 

ُا ٚط٦ت ضدالى شيو ايؿطزٚؽ املؿكٛز ٚابٔ ؾُٗٝس ٚاسس َٔ أبٓا٤ ٖصٙ األضض اييت طاملا ٚؾٞ ٚببكاٜا اؿب ٚاؿًِ، نً

ضزلت تهاضٜػٗا يف دػسٙ، ؾأقبح حيٝا بٗا، ٜٚتٓؿػٗا ٚقؿا ٚاغتسعا٤ ؾاض عبك٘ يف ثٓاٜا ضغايت٘، ٚيٛ عسْا 

يسٜٚالت األْسيػ١ٝ بهٌ يًكػِ ايجاْٞ َٔ ايؿذل٠ اييت عاؾٗا ابٔ ؾُٗٝس، نإ عٗس ايؿت١ٓ ؾٝٗا قس بسأ، ؾؿاٖس غكٛط ا

 َعاٖطٖا، ٚنإٔ ؾ٦ٝا مل ٜهٔ.
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يعٌٓ َٓطًكٓا ايتؿػرلٟ ٜكٍٛ: َا ٚدس خرل ممجٌ هلِ غرل أٚي٦و ايؿطغإ املتكاضعني أَاّ باب ايككط ايصٟ ميجٌ       

يت تهايب األضض األْسيػ١ٝ، ٖٚٞ املطتبط١ بإؾطاق١ املانٞ، ٚبٗا٤ األطالٍ اييت تأغطى ٚأْت تػتعٝس تاضٜذ املس١ٜٓ اي

 عًٝٗا ٖؤال٤ ايؿطغإ املُجًني يف األقٛاّ ايسخ١ًٝ ع٢ً األْسيؼ عابجني بذلاثٗا، ٚنٌ قطٚسٗا ايهد١ُ.

ٖٚهصا، غست قططب١ دع٤ا ال ٜتذعأ َٔ أساغٝؼ ايؿاعط، ؾٗٞ َاث١ً يف نٌ غاع١ ٚؿع١ ال ٜهاز 

 ٜؿاضم ؾهطٙ ٚخٝاي٘، حئ إيٝٗا سٓني ايٛطين املدًل يف سبٗا.

ٖٞ زا٥ط٠ ابٔ ؾُٗٝس إشٕ، عٓسَا ساٍٚ إٔ ٜٓػر سها١ٜ َهإ َؿكٛز ع٢ً أضض ايٛاقع، ؾشاٍٚ إٔ 

حيانٝ٘ خٝايٝا، بٌ ٜبني َالق٘ نُا ٖٞ يف أضض ايٛاقع، ؾػرل خاف أْ٘ غطح غٝاي٘ نجرلا يف طبٝع١ األَانٔ املصنٛض٠ يف 

 ايطغاي١؛ ألْٗا ببػاط١ تؿب٘ قططب١ األّ. 

ٜح عٔ َٛنٛع١ ايبػتإ، تًو املٛنٛع١ اييت نػٓط َٔ خالهلا ابٔ ؾُٗٝس منط١ٝ ٖٚهصا، ْٓتٗٞ َٔ اؿس

ايػطز املعٗٛز٠ ٚايكا١ُ٥ ع٢ً آيٝات غطز١ٜ َػتكا٠ َٔ ايٛاقع، ؾأعًٔ متطزٙ َٔ خالٍ ايسخٍٛ يف يعب١ دسٍ بني ايٛاقع 

 ٚايالٚاقع.

ػٞ، ٖٚصا َا دعًٓا ماٍٚ ايتدٌٝ، ٚال ؾبٗصا املع٢ٓ، ضاح اـطاب ايؿٗٝسٟ ٜعدل عٔ ايعامل ايػٝيب بايٛاقع اؿ

 لتٗس يف ضغِ قٛضٙ َٔ خالٍ األغًٛب ايتكٜٛطٟ هلصٙ األَانٔ ايػٝب١ٝ.

 / املهإ االؾذلانٞ اـاَؼ: عامل املٝاٙ: ؾها٤ اـكب ٚاؿٝا5٠ – 2 – 1

ز تٛؾطا ٜؿهٌ املا٤ عٓكطا ٖاَا َٔ ايعٓاقط األغاغ١ٝ املٛدٛز٠ يف ايهط٠ األضن١ٝ، ٖٚٛ َٔ أنجط املٛا 

 .ع٢ً غطشٗا ٚيف باطٓٗا

ٚبعس، يكس طػ٢ اغتعُاي٘ ٖصا اإلطاض املهاْٞ ع٢ً ايؿها٤ املدكل ي٘ عدل ايعسٜس َٔ املكطٛعات ايػطز١ٜ 

يًطغاي١. ؾإشا َا أضزْا متجٌ مناشد٘ يف ايطغاي١، يكازؾٓا سهٛضٙ يف أٍٚ ضس١ً قاّ بٗا ابٔ ؾُٗٝس َع تابع٘ "ظٖرل بٔ 

 .76كٝؼ ايصٟ ٚدسٙ يف "ٚاز َٔ األٚز١ٜ شٟ زٚح تتهػط أؾذاضٙ، ٚتذلمن أطٝاضٙ"منرل" إىل قاسب اَطئ اي

ٖهصا، تتشهِ ت١ُٝ املا٤ يف نتاب١ ابٔ ؾُٗٝس، َٓؿتش١ ع٢ً ايتأٜٚالت املتعسز٠ ملهٕٛ املا٤ ايصٟ ٜعس 

ٚنٌ ٖصا ٜٓطبل املعازٍ املٛنٛعٞ يًشٝا٠، ٚقاٚي١ إعاز٠ تؿهٌٝ ٖصٙ اؿٝا٠، سٝح ٜػسٚ املا٤ سٝا٠ دسٜس٠ ٚأَال، 
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ملعاٚز٠ ايٓؿاط األزبٞ َٔ دسٜس، إْ٘ ٜبعح  -خاق١ اَطئ ايكٝؼ –ع٢ً ضغب١ ايػاضز يف إعاز٠ أضٚاح األزبا٤ يًشٝا٠ 

ايطٚح يف أدػازِٖ، ٜٚتدًِٝٗ حياٚضْٚ٘ ست٢ ٜؿٗسِٖ ع٢ً أزب٘، ٚبالغت٘ ؾٗٛ أزٜب ٚؾاعط ْٚاقس عل ؾبإعاز٠ 

 ٗس عك٘ يف اإلبساع ٚايتُٝع.إسٝا٤ِٖ ٜؿعط إٔ اؿٝا٠ تٓبض َٔ دسٜس ٚتؿ

ؾعالقت٘ باملا٤ عالق١ سٝا٠ ٚأٌَ ٚثٛض٠ ع٢ً أعسا٤ٙ ٚخكَٛ٘، يًُٝؼ يف ايتٛابع ٚايعٚابع سًِ األضض ٚاإلْػإ 

 ٚايػُا٤ ٚايٛالز٠ اؾسٜس٠ َعا.

ٚإشا َا غطْا َط٠ أخط٣، يتًُػٓا سهٛضٙ يف نٝاؾ١ تابع أبٞ متاّ ايصٟ ؾهٌٓ إٔ ٜػهٔ يف قعط ايعني، 

ايٓٓل يف ٖصا: "ؾأْؿًل َا٤ ايعني ع٢ً ٚد٘ ؾت٢ نؿًك١ ايكُط،  ثِ اغتٓؿل اهلٛا٤ قاعسا إيٝٓا َٔ قعطٖا ست٢  ٜٚكٍٛ

 .77اغت٣ٛ َعٓا"

ؾاملا٤ ٖٛ يػإ ايػاضز ايصٟ ٜٓطل َٔ خالي٘ باؿكٝك١ ٚايٛاقع١ٝ عٔ أبٞ متاّ اإلْػإ ٚايؿاعط، ؾكس عطف 

ٜعتدل ؾاعطا فسزا يف ايعطب١ٝ؛ ألْ٘ مل ٜتبع أغايٝب ايكسَا٤ يف بٓا٤ ظُاٍ اـًٔك١، ٚيطاؾ١ ايٓؿؼ، عال٠ٚ ع٢ً شيو 

 ايككٝس٠، ٚخطز بصيو ع٢ً عُٛز ايؿعط، ٚبًؼ َٔ اإلداز٠ ٚايطٚع١ املبتهط٠ َا مل ٜبًػ٘ ؾاعط آخط.

ٚيف اغتعُاٍ آخط هلصا ايؿها٤، شٖب ايػاضز يف ٚيع٘ باملا٤ إٔ أغهٔ سٝٛإ اؾّٔ بأنًُ٘ يف ٖصا ايؿها٤ 

 َػتكطِٖ بطن١ َا٤، ٚدعًٗا َهإ تٛادسِٖ، ْٚكاؾِٗ يف كتًـ املػا٥ٌ األزب١ٝ، ايًّػ١ٜٛ. ؾهإ

ٚيف ٖصا ايؿكٌ اـام عٝٛإ اؾٔٓ، ْتٛقـ عٓس قٛض٠ اإلٚظ٠ األزب١ٝ اييت تػبح يف بطن١ املا٤، َط٠ غاع١ 

 ٖا١ُ٥ بٓؿػٗا، َٚط٠ٓ طا٥ط٠ قًك١ َبتعس٠ عٔ ايٓاؽ.

ال حيتاز ايكاضئ إىل طٍٛ تأٌَ يٝسضى إٔ ٖصا املب٢ٓ ايطبٝعٞ "املا٤" َا ٖٛ إال َب٢ٓ ضَعٟ "ٜؿرل إىل َعإ 

غاق١ ٜعدل عٔ قت٣ٛ ضَعٟ يؿٛاعً٘ اؿانط٠، ٚأَه١ٓ  -اؿٝٛإ –ال تكسم، َعإ شات غُٛض، ٚؾكً٘ األخرل 

ها١ٜ تطنٝبا متش٢ ؾٝ٘ اؿسٚز اييت تؿكٌ بني سٛاضٖا، "ؾايعذا٥يب، ٖآٖا، َٔ ايٓٛع ايصٟ جيطٟ ؾٝ٘ تطنٝب اؿ

إَهإ، ؾٝٓشٞ ايكاضئ داْبا أؾهاضٙ ايطاغد١ عٔ اؿٝا٠ ايطبٝع١ٝ، ٚعٔ  اإلْػإ ٚاؿٝٛإ، ٚعامل املُهٔ ٚايال

، ٖٚصا بطبٝع١ اؿاٍ، 78ايٛاقع، يٝتكبٌ غطزا ٜتدط٢ ؾٝ٘ ايػاضز ٖاتٝو اؿسٚز، ٜٚتذاٚظ بصيو املعكٍٛ إىل ايالَعكٍٛ"

ذِ َع سها١ٜ اإلٚظ٠ األزب١ٝ، ٖٚصا ْعٚع عذا٥يب َٔ ابٔ ؾُٗٝس، ؾاإلٚظ٠ باعتباضٖا َٔ ايطٝٛض، ال ميهٔ إٔ َٓػ
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تهٕٛ إْػٝا حياٚض ٜٚٓاقـ، ع٢ً شيو، ؾإٕ ايكاضئ َهطط إىل األخص بٗصٙ اؿها١ٜ باعتباضٖا َٔ اـٛاضم، "اييت 

 .79طٟٚ"ال ٜطّٚ ايطاٟٚ َٔ املطٟٚ ي٘، أٚ عًٝ٘، إٔ ٜكتٓع بكش١ َا ٜ

َٔ ايٛانح إٔٓ ٖصا اؿسخ شٚ طبٝع١ ثٓا١ٝ٥؛ ٚاقع١ٝ تبسٚ َٔ ططف ايػاضز، ٚعذا٥ب١ٝ َٔ د١ٗ اإلٚظ٠، ٖٚصا 

ؾ٤ٞ ٜػتسعٝٓا إىل ايكٍٛ: إٕ املتشاٚضٜٔ َٔ فايني كتًؿني: سكٝك١/ َتدٌٝ، ٚضمبا نإ اختٝاض أبٞ عاَط يكها٤ املا٤ 

٢ً ايؿِٗ املطتب يسالي١ ٖصا ايؿها٤ باعتباضٙ "إطاضا َؿتٛسا، ٜؿهٞ نُهإ تػبح ؾٝ٘ اإلٚظ٠، ٚتطرل، َا ٜػاعسْا ع

َٔ ب١٦ٝ اػاٙ اؿط١ٜ ٚاالْطالم، بٌ املتع١ ٚايؿعٛض  81باؿسخ إىل ؾها٤ خاضدٞ ٜػرل باؿها١ٜ يف أنجط َٔ اػاٙ"

يؿدٛم املٛظؿ١ بايك٠ٛ، ٖٚٞ َعإ ٜٛؾطٖا ؾها٤ "املا٤" زٕٚ غرلٙ َٔ ايؿها٤ات اؿٝات١ٝ األخط٣؛ ألْ٘ ٜال٥ِ ا

 "اإلٚظ٠".

إٕ املٓش٢ ايصٟ عُس ؾٝ٘ ابٔ ؾُٗٝس إىل اختٝاض ؾها٤ املا٤ ٜعهؼ َس٣ قسض٠ ٖصا املهإ ع٢ً ايتعبرل 

عٔ َهْٓٛات غاضزْا، ؾٗٛ ؾها٤ اؾذلانٞ ال ٚدٛز ي٘ يف ايٛاقع احملػٛؽ، غاق١ ايدلن١ َساض ايؿكٌ، ؾٗٞ بطن١ 

ا ببػاط١ ٚيٝس٠ اـٝاٍ احملض، ٖٚٞ َهإ اؾذلانٞ؛ ألْ٘ ببػاط١ ضَع ال ْػتطٝع ؼسٜس َٛقعٗا ع٢ً اـاضط١، نْٛٗ

 ب٘ املؤيـ ملعإ، ؾاملهإ َجٌ ايها٥ٓات حيٌُ َعاْٞ ٜػتطٝع ايعَٔ نؿؿٗا.

ٚإْٓا ْهؿـ ع٢ً َطٓ ايعَٔ ضَع١ٜ ٖصا ايؿها٤، ٚزالي١ تٛظٝؿ٘ زٕٚ غرلٙ َٔ ايؿها٤ات االؾذلان١ٝ املػاعس٠ 

 غؿ١ٝ يًٛاقع ٚفاالت٘.ع٢ً تهٜٛٔ عٛامل خؿ١ٝ تؿرل 

 اإلْػإ، ايصٟ أقً٘ َا٤ ٚطني، ٚدب عًٝ٘ إٔ حيذلّ أخاٙ، ٜٚعاٜؿ٘ ال إٔ ٜكًل ضاست٘ ٜٚععذ٘.

ٚساقٌ ايٓعط، ٜعٗط ظال٤ إٔ خكٛق١ٝ املهإ يف ٖصا ايٓل ايػطزٟ اظزاز سهٛضا ٚتٛظٝؿا َٔ خالٍ 

ٖا بعسا آخط َٔ ايتدٌٝ، يرلغِ هلا أسػٔ ايكٛض؛ تعبرلٙ عٔ األَانٔ ايطبٝع١ٝ اؿانط٠ بٝٓٓا، يهٔ ابٔ ؾٗٝس أعطا

 ألْٗا يف ْعطٙ تعدل عٔ قٛض٠، َٚهإ ٚاسس الظاٍ شانطٙ: إْ٘ ايؿطزٚؽ املؿكٛز.
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ٚدسإ تٛؾٝل اـؿاب: ٚؼسخ ايٛقا٥ع يف املهإ )قطا٠٤ يًُهإ يف قكل غامن ايسباؽ ايككرل٠(، ف١ً زضاغات َٛق١ًٝ،  21

 .18، م:21ّ، ع:2118آب  -1428ٙايعطام، ضدب
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ًّ  فلَسَفُة الُحبِّ بٍَي اِبِي َحزم والُحْصرّي الَقٍِرواً

 
 َجاِهَعة ِجٍجل - أ/ ًُورالّدٌي سعٍَداًًِ                                        

 الوركز الجاهعً بسعٍدة - أ/ هحّود صغٍر
saidnrd13@hotmail.fr 
 
Abstract: 

'Ali ibn Hazm was born into an important Andalusian family and went on to have a 
rather tumultuous political career, being imprisoned three times and banished from Cordoba 
on several occasions. He is best known for his writings on jurisprudence, and also for his 
charming Tawq al-hamama (The Dove's Neck Ring), which deals with the concept of love. 
In it he analyses the concept and differentiates between divine love, which is placed at the 
highest level, and affection, which is the lowest. 

ٟٓ، ذٔنيَ ُٚقٔعَ نٌٍّٝ غَػًٜتِ قٜك١ٓٝٔٝ احلٝبٚ ايعَسَبَ عًُٔٞٔٝ٘ا ََعَ بٔدَا١َٜٔ االشِدَٖٔاز٢ ايثٓكٜافٔٞٓ فٔٞ ًََٛٞع٢ ايكٜس٢ٕ ايتٖاضٔع٢ املٔٝالدٔ  

زَا٤ٔ ئطَٔٗا٢ّ ايٓٓكٞدٔ، ََْٚعٜسَ ايبَاذٔثَُٕٛ فٔٞ نٌٝٓ املٝط١ًََُأِ، َٚغُػٌٔ ايعَؿِسُ بَٜٔيَٞٛا٣ٕ غ٤َِٕٞ ع٢ًٜ بٔطَاطٔ ايبَرِثٔ، َٚتَعَسٓقَتِ نٌٝٗ اآل

 .1ََٔٔ ايفٔهٞس٢ َٚاجلٜدٍَ َٚاإلميَإ َٚاإلِْهٜاز٢، ع٢ًٜ حن٣ٛٞ ال تَتٓطٔعُ يُٜ٘ احلَٜٝا٠ٝ إ٢ال ذٔنيَ تَسِق٢ٜ

ٖـ(؛ فكٜد عُينَ بََٜٔس٢ املٝربٚنيَ َِٔٔ قبًِ٘ٔ 456اهل٣َٜٛ، عَاملْ أدٜٔبْ َٔثٌُ اب٢ٔ ذَصّ)ِ.ع٢َٓ مبٛقُٛع٢ ٚيِٜ ٜهِٝٔ عَحَبّا أِٜٕ ُٜ  

ٚايهِٔٓدٟٔٓ، أنٜابسُ ايعًَُُا٤ ٚايفالضف١ٜ ٚاألدَبا٤ٔ، َٚذ٢َٟٚ املهٜا١َْ ايسٓفٔٝع١َٔ فٔٞ غُؤ٢ُٕٚ ايد٢ٜٔٓ َٚايدَْٓٝا، َِٔٔ أَثا٢ٍ اجلٜاذغٔ، 

 اب٢ٔ دَاٚد ؾَاذٔبٔ نٔتَابٔ ايصِٖٓس٠َ.ٚأٜبٞ اي١ٛٝبٔ ايَٛغٓا٤ٔ، ٚ

 َٚقٜدِ أٝتٔٝسَ ئِٜٛٛم٢ احلَُٜا١َٔ ايرٜٓٛعُ ٚاالْتػَازُ غَسقٟا ٚغٜسِبّا، فهٜإَ أضِعَدَ ايهٝتُبٔ بعٔٓا١ٜٔ ايدٓازضنيَ، يٜهِٓٓٗ

ٚاملٝالذَغٝ  .2ٖـ(413ايكِٜٝسٚاْٞٓ)ِ.أغفًٝٛا نٔتابَ "املٜؿُٕٛ، يف ضٔسٚ اهل٣ٛ املٜهٕٓٛ" ألبٞ إضِرَام إبسَأِٖٝ احلٝؿِسٟٓ 

سَ ابُٔ أٜٕٓ بَِٝٔ َُؿَٓٓفٔ احلٝؿِسٟٓ، ٚبنيَ طٜٛم٢ احلَُا١َٔ نثريّا ََٔ ايطُٓأِ املٝػرتن١ٔ، ٚنثريّا ََٔٔ االختالفٔ أِٜكّا. فٌِٜٗ تَثٓ

٣ َٖرَا ايتََثٓس٢؟ َََٚا أِٚجُُُٗ٘؟ ََٚا ايرٟ ذَصّ بهٔتابٔ املٜؿُٕٛ يًرُؿِسٟٓ، ع٢ًٜ األقٌٓ نَُٜؿدز٣ َِٔٔ ََؿَادز٢ بَرِثٔ٘؟ ََٚا ََدَ

 متٝٓصَ بٔ٘ نٌٝٙ ََُِٔٓٗا؟ 

 عَٔ َُؿَٖٓفِٜٞ "طٜٛم٢ احلَُٜا١ََ"، َٚ"املٜؿُٕٛ، فٔٞ ضٔسٚ اهل٣َٜٛ املٜهُٕٞٓٛ": .1
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ز٢َٜاق١َٟ  -ٛزُ شَنٔٞ َُبازَىنَُٜا قٜاٍَ ايدٗنٞت -طٝبٔعَ طِٜٛمُ احلَُا١َٔ عَػسأِ اي٤ٛبعَأِ بُُٔدتًٔف اي١ًػَأِ، ٚنٜإَ ذبكٝكُٝ٘

٢ٌ َٚايٓٓكٞدٔ، َٚنٜإَ َُٛجٔبُ يًُُطِتَػِس٢قٔنيَ؛ "فٜكدِ أذدَثَ ايهٔتَابُ زَج١ٖٟ عَٓٔٝف١ٜٟ يف أٝٚزبٖا، َٚتَٓاَٚيٜتُِ٘ اجمل٤ًٜاُِ األٜدَب١ٓٝٔٝ بٔايتٓرًِٔٝ

قٜبٌَ ذَئوٜ ايهٔتَاب؛ ألٜٕٓ أٝٚزُبٖا فٔٞ ايكٜس٢ِٕ ايعَاغٔس٢ املٔٝالدٟٔٓ نٜاْتِ  تًٔوٜ ايكٓح١َٔ أُْٜٓ٘ يِٜ َٜثبُتِ أٜٕٖ نٔتَابّا أٝيِّفَ فٔٞ فٜٔٓ احلٝبٓ

 -بَعِدَ "ايصٖٖس٠َ" الب٢ِٔ دَاُٚد -. فٜٜٛٛمُ احلَُٜا١ََٔ إذّا بٔإمجٜاع٢ ايدٖاز٢ضنٔيَ ُٜعد3ََٗعَاز٢فَٝٗا ق١ًًٜٜٟٝٔ جٔد٘ا فٔٞ ايػٗؤ٢ُٕٚ اي٢ٛجِدَا١ْٓٝ"

 .4طِتَٛعٔب١ٕ ئًٞرُبٚ ، َٚأنثَسَ ايهٝتُبٔ ذُع٠َٟٛ يٜد٣َ ايدٖاز٢ضٔنيَ َٚاملٝرَكِّكٔنيأعِعَِٜ دٔزَاض١َٕ َُ

ّ 1991أَٖا "ايُٜؿُُٕٛ فٔٞ ضٔس٢ٓ اهل٣َٜٛ ايُٜهُٕٞٓٛ"، فُٜٗٛ نٔتَابْ ََػُُِٛزْ، يِٜ َٜرِغٜ بٔايتَٓرِكٔٝل٢ َٚايٓٓػِس٢ إي١ا ض١ََٓ 

. نَُٜا أٜغَازَ 1964ّ5َٛاذٔد غَعِالٕ، َٚإ٢ِٕ نٜإَ املسِذُُّٛ ايػٖاذٔئٞ بَُٜٛر٢َٝ، قٜدِ ذَنٜسَُٙ َُِٓرُ ع٢ًَٜ َٜدٔ ايدٗنٞتُٛز٢ ايٓٓب٢َٟٛ عَبدٔ اي

ٟ يِٜ ملٜدٛٝٛطٜ ايٖٓفٔٝظَ، ايرٔإ٢يِٜٝ٘ٔ ايدٗنٞتُٛزُ َُرَُٓد بُٔ ضَعِد ايػَٜٗٛعس قٜا٥ٔال: "َٚقٜدِ عَكٜدُِِ ايعَصَِّ بَُٔػ١َ٦ٝٔٔ اهللٔ أِٜٕ أٝذَك١لَ َٖرَا ا

ؿ٢ٍُٛ ع٢ًَٜ ايٓٗطِد١َٔ ُٜهٞػَفِ عَُِٓ٘ ايٓٚكٜابُ بَعِدُ، ذَت٢ٖ ََٜخُرَ ََهٜاَُْ٘ فٔٞ املٜهٞتَب١َٔ ايعَسب١ٓٝٔ، بَعِدَ أِٜٕ َٚف٤كٜٓٔٞ اهللٝ فٔٞ احلٝ

 .6ايثٓا١ْٝٔٔ َِٔٔ َٖرٔٙ املٜدِٛٝٛط١ٜٔ مبَهتَب١ٔ ئٝدٕ"

ٓ أٍَٜٚٓ  ََِٔ أٜدِخٌََ َٖرٔٙ ايط١َٜٓٗ ََٔٔ ايتَٖٞئٝفٔ فٔٞ احلٝبٚ إ٢ي٢ٜ ايػَسِبٔ اإلضِالَٔٞٓ بٔهٔتَابٔ٘ٔ َٚقٜدِ َٜهُٕٝٛ إبسَأُِٖٝ احلٝؿِس٢ٟ

ٞ َََِٓٗح١َٓٝٔ اي٤ٛسِح٢، َُٖٚٛ فَٖٔرَا. َُٖٚٛ نٔتَابُ أٜدَبٕ بٔاملف٢ُّٛٗٞ اجلٜاذٔعٔٞٓ ايتٖكًٞٔٝدٟٔٓ، إ٢ال أْٜٓ٘ َُتََُٝٓصْ بٔٛذِد٠َٔ املٜٛقُٛع٢، َٚطٜسَاف١ٜٔ 

. َٚبٔرَئوٜ َٜهُٕٝٛ احلٝؿِس٢ٟٓ 7تَر٢ًٌِٝٔ ايعٔػِل٢ َٚظَٜٛأٖس٢ٙ، َٚعًًٜٔٔ٘، َٚأعِسَاقٔ٘ٔ، ٚأٜجَِٓاضٔ٘ٔ، ََعَ ايتٖسِنٔٝص٢ ع٢ًَٜ ظٜأٖس٠َٔ ايهٔتَُِا٢ٕ

س٣، َََٚا إىل ذَيوٜ ََعَ ذَػِدٔ ايػَٖٛأٖدٔ قٜدِ قٜؿُسَ احلٜدٜٔثَ فٔٞ نٔتَابٔ٘ ع٢ًَٜ احلٝبٚ، َََٚا َٜتٓؿٌُٔ بٔ٘ٔ َِٔٔ عٔف١١ٕ َٚنٔتُِا٣ٕ َٚقَٔٓ َٖٚح

 ايػٓعِس١ٜٓ٢ َٚايٓٓثِس١ٜٓ٢ٔ.

 ايتَٓٞئٝفُ فٔٞ ََٛقُٛع٢ احلٝبٚ فٔٞ ايتٓسَاثٔ ايعَسَبٔٞٓ: .2

ٖ ٚابَٔ ذَصّ، أِٜٚ جَا٤ٚا بَعدََُُٖا،  َٚناُْٛا قٜدِ أضَُُِٗٛا َْعٜسَ ملف٢ُّٜٛٗ احلٝبٚ نٜثٔريْ َٔٔ ايعًَُُا٤ٔ، ضَبَكٝٛا تَاز٢خيٝٓا احلٝؿِس٢ٟ

ف١ٜ، َٚعًَُُٜا٤ُ احلٜدٜٔثٔ، فٔٞ تَه٢ٜٔ٢ٛ احلٜكَاز٠َٔ اإلضاِل١َٓٝٔٔ بٔعًََُٝٛٔٗا، َٚع٢ًَٜ زَأع٢ َٖؤُال٤ٔ ايسَٗٚا٠ٝ َٚايػٗعَسَا٤ُ َٚعًَُُٜا٤ُ املٝتَؿَٛٚ

زَاضَاتُُِٗ فٔٞ "اختًٜافٔ ََٛاقٔع٢ اٖتَُٔأََٗا ََا ُُِٜهُٔٔ َٚاألٜطٔبٓا٤ُ، َٚايفٜالضف١ٜٝ، َٚعًَُُٜا٤ُ اي١ًػ١َٔ َٚغٜريِٖ. بٔرَٝثُ تُػَه١ٌُ دٔ

 .8اعتٔبَازُُٙ دَا٥ٔس٠َٜ ََعَاز٢ف عَٔ احلٝبٚ َٚأخِبَاز٢ٙٔ َٚأٜغعَاز٢ٙٔ، َٚغٔعَازَاتٔ٘ٔ عٔٓدَ ايعَسَبٔ"
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َٚاملٝطًُٔٔنيَ، َِٔٔ ُْؿُٛف٣ غَسع١ٕٕٓٝ، ٚأغِعَاز٣  ََِٚٔٔ أَِٜٖٚ املٜؿَادٔز٢ اييت اعتََُدَتَِٗا َٖرٔٙٔ املٝؿَٖٓفٜاُِ َْحٔدُ تُسَاثَ ايعَسَبٔ

يهٝتُبٔ، َٚقٜدِ اضِتًََِٗ َٚقٔؿَـ٣ تَاز٢خي١ٕٓٝٔ ََٔٔ ايب١٦ٝٔٔ ايعَسب١ٓٝٔ، نَُٜا قٜدِ تَهُٕٝٛ املٝالذَعٜاُِ َٚايتٖحِسب١ٝ ايػٖدِؿ١ٓٝٝ ََاد٠ٟٓ ئَٗرٙٔ ا

شُ ذَئوٜ َْعٜس١ٜٓ٢ٝ املٝث٢ٌُ ئَٜفٞالطٕٝٛ الضََُٔٝا َََدب١َٜ أفٞالطٕٝٛ. َٚال ُُِٜهُٔٔ إغفٜاٍُ نٝتُبٔ بَعضُ املٝؤي١فٔنيَ ََٔٔ ايتٗسَاثٔ ايَُْٝٛاْٞٓ، َٚأبسَ

 .9ايؿٗٛف١ٖٝٔٔ، َٚخباؾ١ٖٕ أٌَٜٖ احل٢ًٍٛٝٝ، َٚاالتٓرَادٔ اإلي٢ٜٗٞٓ، أٜٚ اجلَُٜا٢ٍ املًٜٝٛل٢

ٓ ٚ"َطٜٛمُ احلَُٜا١ََ"ٔ الب٢ٔ ذَ ص٣ّ ُٜرَنِّسَأَْٓا بٔطًٞط١ًٜٔ َِٔٔ نتبٕ مَٝاث١ًَٕٔ، أٜي٤فَٜٗا أٜؾِرَابَٗا فٔٞ َٚنٔتابَا "املٜؿُٕٛ" يًرُؿِس٢ٟ

ٖـ(، َٚعَُِٓٛاَُْٗا "فٔٞ ايعٔػل٢ َٚايٓٓطَا٤ٔ"،  255فٜكٜدِ فٝتٔسَ بَابُ ايتَٖئٝفٔ فٔٞ احلٝبٓ بٔس٢ضَاي١ٔ اجلٜاذٔغٔ)ِ َُعَايٜح١َٔ أَِٜس٢ احلٝبٓ،

ٖـ( أٜٕٓ يُٜ٘ ز٢ضَاي١ٟ فٔٞ 261غ، نَُٜا ذَنٜسَ املٝؤَزٚخَُٕٛ فٔٞ تَسِج١ََُٔ ايفًٜٜٝطٛفٔ ايهٔٓدٟٔٓ)ِ حنُْٛػسَِِ قَُِٔٔ زَضَا٢ٌٔ٥ اجلٜاذٔ

ٖـ( 297، ثِٖ أٜي١فَ َُرَُٓد بٔ داٚد ايع١اٖسٟٓ)11ِايعٔػل٢، ذَنٜسَ فَٔٝٗا جَٔٗأِ اهل٣َٜٛ، َٚأٜذِهٜاََُ٘، َٚتَؿَاز٢ٜفٜ٘، َٚأذَٛايُٜ٘

، ٚأٜيٜٓفَ بَعدَُٙ أٜبُٛ عَُُس أٜمحٜد بُٔ َُرُٓد بٔ 11فٔٞ احلٝبٓ، ُٜٚعدٗ ابُٔ دَاٚد َُؤضٓظَ اتٓحَإٙ جَدٜٔدٕ فٔٞ احلٝبٚنٔتَابَ "ايصٖٖس٠َٔ" 

 ٖـ( نٔتَابَ "احلٜدَا٥ل٢" ع٢ًَٜ َِْٗخ٢ ايصٖٓس٠َٔ، ثُِٖ أٜت٢َ احلٝؿِس٢ٟٓ بَعِدَ ذَئو، َٚتَالٙ ابُٔ ذَص366.٣ِّفسد)ِ

ٓ)ِ.ََْٚرِنٝسُ ََٔٔ املٝ ٖـ(، 597ؤَي١فٜأِ ايتٓاي١ٝٔٔ يًرُؿِس٢ٟٓ ٚاب٢ٔ ذَص٣ّ فٔٞ املٜٛقُٛع٢ َْفطٔ٘ٔ: "ذّٖ اهل٣َٜٛ" الب٢ِٔ اجلِٜٛش٢ٟ

ٖـ(، ٚ"زَٚق١َٜ ايتٓعِس٢ٜفٔ، بٔاحلبٚ ايػٓس٢ٜفٕ" ئًٔطَا٢ٕ ايد٢ٜٔٓ ب٢ٔ 776َٚ"دَٜٔٛإَ ايؿٓبَاب١ٔ" الب٢ٔ ذَح١ًِٜ املٜػس٢بٔٞٓ)ِ.

ٖـ(، َٚ"زَِٚق١َٜ ايعَاغٔل٢، َُْٚص١َٖٜ ايَٛأَل٢" ألمحٜد 511"َؿَاز٢عَ ايعُػٓام٢" ئحَعفٜس ايطٓساد)ِٖـ(، 776َٚاخلٜٛٔٝب)ِ.

 ٖـ(751ٖـ(، َٚ"املٛغ٢ٓ"، ٚ"زٚق١َٜ املٝرٔبٓنيَ" الب٢ٔ قِٜٝٓ اجلٜٛش١ٜٓ٢)ِ.653ب٢ٔ ضًَُُٜٝإ ايهٔطَا٥ٞٓ)ِ.

١ٔ فٔٞ ََٛقُٛع٢ احلٝبٓ، ع٢ًَٜ أٜٕٖ َُٖٓائوٜ نٝتُبّا أٝخس٣َ قَسُٚز١ٜٓ٢ٟ يِِٜ تَِٓفٜطٔسِ َٖرٔٙ تكسٜبّا املٜؿَادٔزُ األضَاض١ٓٝٔ ئَُاد٠ٓ ايدٓزَاضَ

 ايدٓزَاض١َٝ ئرٔنٞس٢َٖا.

 أِٜٚجُُ٘ ايتٖػاٜبُ٘ٔ بَنيَ "املٜؿ٢ُٕٛ" َٚ"طِٜٛم٢ احلَُٜا١ََٔ": .3

ٓ َٜهٞتَػٔفُ نٜثٔريّا  ََٔٔ ايطَُٚأِٜ املٝػِتَسَن١ٜٔ بََُِٝٓ٘ َٚبنَيَ ز٢ضَاي١ٜٔ طٜٛم٢ احلَُٜا١َٔ إ٢ٕٖ املٝتٌََََٜٓ فٔٞ َُؿَٖٓفٔ إبسَأِٖٝ احلٝؿِس٢ٟ

يهٔتَابَني٢ ُٖٛ ايدٗنتٛزُ الب٢ٔ ذَصّ، نَُٜا تُٛجَدُ فٝسُٚمْ نٜثٔري٠٠َ بَنيَ ايهٔتَابَني٢، ٚيٜعٌَٖ أٍَٜٚٓ ََِٔ يٜفٜتَ ايٓٓعٜسَ إ٢ي٢ٜ ايتَُٓاثٌُ بَنيَ ا

غَازَ إ٢ي٢ٜ أٜٕٓ فٔٞ املٜؿ٢ُٕٛ َُػَاب١ٗ ئٜٛٛم٢ احلَُٜا١ََ، قٜا٥ٔال عَٔ املٜؿُٕٛ: "َُٖٚٛ فٔٞ قٜايبٔ٘ٔ ذَدٜٔثْ ايػٓاذٔيٞ بَُٜٛر٢َِٝ؛ إ٢ذِ أٜ

٢ًٜ  بَٔٓا االط١العُ عَطٜس٢ٜفْ بَنيَ َُتَرَا٢ٚزٜٔ، َٚدٔزاض٠١َ تَر٠١ًًٓٝٔٝٔ ئعاطٔف١ٜٔ احلٝبٓ، فٔٞ ََعأٖس٢َٖا َٚظُٝٗٛز٢َٖا عٔٓدَ ايعُػٓام٢...ََٚٚؾٌََ
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ٓ َٖرَا ُٜ ُِهُٔٔ عَدُٗٙ أٜؾًِٟا َٖرَا ايهٔتَابٔ إ٢ي٢ٜ زَأ٣ٟ آخَسَ، ال تَدف٢ٜ أَُٜٖٔٝٓتُُ٘ ع٢ًَٜ عًَُُٜا٤ ايعَسَب١ٓٝٔٔ...َُٖٚٛ إٖٔ نٔتَابَ احلٝؿِس٢ٟ

 َٚاألٝالفٔ"ََٔٔ األؾ٢ٍُٛ املٜع١َُْٛٓٔ ئتََئٝفٔ اب٢ٔ ذَص٣ّ ئهٔتَابٔ٘ املٝط٢َُٓ "طٜٛم احلَُٜا١ََٔ فٔٞ األٝيٞف١ٜٔ 
12. 

ٓ، َٚنتَابُُ٘ شَٖسُ  نَُٜا تَرَدٓثَ عَٔ َٖرٔٙ ايُٝػَاب١ََٗٔ َٔٔ بَعدٔٙٔ نٌٝٙ ََٔٔ ايدٓنتُٛز٢ ذلُٖد ايػٜٓٛعٔس فٔٞ نٔتابٔ٘ "احلٝؿِس٢ٟ

 ٞٓ".اآلدَابٔ"، َٚايدٗنتُٛزُ ضًَِٔٝ ز٢ٜدَإ يف نٔتَابٔ٘: "ظٜأٖس٠ٝ ايتَُٓاث٢ٌُ َٚايتُٓٝٗص فٔٞ األدبٔ األْدَيٝطٔ

١ُٟٓ فٔٞ طٜس٢ٜل٢ ََٔٔ ايُٜع٢ًّٛٝ أٜٕٖ ايكرٜيََٚإَ أٜدِِٓ فٔٞ ايبٔدا١َٜٔ دَٚزَ ايَٛضٝطٔ بَنيَ املػس٢م٢ َٚاألْدَيٝظ٢، ثُِٖ نٜاْت ََر١١َٟٛ ٢َُٗ

بٔع٢، َٚايٓٓؿِفٔ األ٢ٍٖٚ ََٔٔ ايكٜس٢ٕ ايسٓذ١ًٜٔ فٔٞ طًٜٜبٔ ايع٢ًِٔ فٔٞ بٔدَا١ٜٔ ايكٜس٢ٕ ايثٖائثٔ اهلٔحس٢ٟٓ، إ٢ي٢ٜ أٜٕ ؾَازَِِ فٔٞ ايكٜس٢ٕ ايسٖا

ٓ ََسنٜصّا ذكَازٜ٘ا، ُٜكؿَدُ ئرَاتٔ٘ٔ َِٔٔ طٜسَفٔ أ٢ٌِٖٜ األْدَيٝظ٢ َٚؾٔك١ًٓٝٔ بٔاخلٝؿُٛف، َٜكٍُٝٛ عَبدُ ايَٛاذٔدٔ املٜسٖانٝػٔٞٓ:  اخلٜأَظ٢ اهلٔحس٢ٟ

ابُ دازَ ايع٢ًِٔ باملٜػس٢بٔ، َٚإيَٝٗا ُْطٔبت أٜنابٔس عًَُُا٥٘، َٚإيَٝٗا نٜاْت ز٢ذ١ًِٜٝ "َٚنٜاَْت ايكٜريََٚإُ َُٓرُ ايفٜتس٢ إ٢ي٢ٜ أِٜٕ خَسٖبََٗا األٜعسَ

ٓ َِٔٔ أٜبسَش٢ َٖؤال٤ٔ األعال٢ّ، فًٜٜٝظَ َٔٔ غَوٍّ يف أٜٕٓ نٔتَابَُ٘ َٖرَا عُس٢ف 13أًِٖٔ٘ٔ فٔٞ طًٜٜبٔ ايع٢ًِٔ" . َٚقٜد نٜإَ إبسأُِٖٝ احلٝؿِس٢ٟ

ظ٢، ريُُٙ َٔٔ املٝؿَٓٓفأِ، بٜٔٛس٢ٜل٢ املٝػَاف١َٜٗٔ ََٔٔ ايتٓالَٔٝرٔ َٚاملػَاٜذ٢ ايرَٜٔ َٜسذًََٕٝٛ ََٔٔ ايكٜريَٚا٢ٕ إ٢ي٢ٜ األْدَيٝبٔاألْدَيٝظ٢، نَُا عُس٢ف غٜ

إ٢ذَا ذََٖبَٓا ََعَ  أٜٚ َٔٔ األْدَيٝظ٢ إي٢ٜ ايكٜريََٚا٢ٕ ثُِٓ َٜعُٛدَٕٚ، َٚال بُدٖ أِٜٕ َٜهَٕٝٛ ابُٔ ذَص٣ّ قٜدِ اط١ًٜعَ ع٢ًَٜ املٜؿ٢ُٕٛ، خَاؾ١ٟٓ

 َُرَُٓد بٔ نًٜٝٝب َٔٔ ايسٖأ٢ٟ ايرٟٔ َٜس٣َ أٜٕٓ ابَٔ ذَص٣ّ شَازَ ايكٜريَٚإَ؛ ألُْٖ٘ قٜاٍَ فٔٞ اي٤ٛٛم٢: "َٚيٜكٜدِ ضََٜيٜٓٔٞ ََّٜٛا أٜبُٛ عَبدٔ اهللٔ

 .14أ٢ٌِٖٜ ايكِٜٝسََٚا٢ٕ أٜٜٖاَّ نْٜٛٔٞ بٔاملٜد١َٜٓٔٔ"

فٔٞ ََٛقُٛع٣ ق٢ًٌٝٔ املٜؿَادز٢، فَُٜٔٔ املٝطِتبعَدٔ أِٜٕ َٜدِف٢ٜ عًَٝ٘ٔ نٔتَابْ فٔٞ َٖرَا املٜٛقُٛع٢ ََٚا دَاَّ ابُٔ ذَص٣ّ َٜهتبُ 

بٔٝبٕ ُ٘ عٔٓدََا َٖاجََِ ابُٔ ايسٓايٖٓادٔز٢، بٔك٢ًِٜٜ أٜدٜبٕ َُعَاؾٔس٣ يُٜ٘، فٔٞ بًَٜدٕ غ٢َٗري٣ بٔايع٢ًِٞٔ َٚاألدَبٔ، َٚم١ا َٜصٜدُ َٖرَا اي١ٛسحَ زُضُٛخّا أْٜٖ

ا َٔٔ ََكٛي١ٜ ايؿٖاذبٔ ايتٓاٖستٞٓ األْدَيطٓٝنيَ فٔٞ ز٢ضَايتٔ٘ إ٢ي٢ٜ ايٛش٢ٜس عَبدٔ ايََٖٛابٔ ب٢ٔ ذَص٣ّ، َٚاتََُُِٓٗٗ باإلُٖا٢ٍ َٚايتَكؿٔري٢، َُتٓدٔرّ

، 16ََػُٗٛز٣ إال َٚقٜد اط١ًٜعَ عًَٜٝ٘ٔ ، زَدٓ ابٔ ذَصّ قٜا٥ٔال عَٔ ايكٜريََٚإ بَْٖ٘ ََا أل٢ٌٖ ايكٜريََٚا٣ٕ َٔ نتَاب15ٕب٢ٔ عَبٓاد ضَٓدّا يٜ٘

ٓ، بال زَٜبٕ، أٜذَدُ ََػَاٖري٢ أدَبَا٤ ايكٜريََٚإ، فكد نإَ نتابُ٘ "شٖس اآلداب" َعسٚفٟا يف بالدٔ األْديٝظ٢؛  َٚإبسأِٖٝ احلٝؿِس٢ٟ

كٝدََا٤ُ ع٢ًَٜ اإلغاد٠ٔ ب٘ ٚايثٖٓا٤ٔ ذٝثُ جَس٣َ تكًٝدُٙ، ٚنإَ َُدزجّا يف بسْاَخ ايدٓزاضَاِ األدب١ٓٝ، نَُا أمجعَ ايهتٖاب اي

 .17ع٢ًَ ََرَاضٓٔ٘ ٚجِٚ فٛا٥دٙ، َُِٚٓٗ ابُٔ بطٖاّ ع٢ًَٜ نٜثس٠ٔ تَرَاًَُ٘ ع٢ًَ األفٜازق١ٜٔ
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ٓ تُٛفَِّٞ ١َٜٓ ضَ أَٓا فَُٝا ٜتع١ًَلُ مبَٔ ُٖٛ األضبلُ إي٢ٜ ايتَٓيٝفٔ، فٜإٕٓ ايدٓنتٛزَ ذلُٓدّا بٔ ضَعد ايػٜٓٛعس ٜسَجٓسُ أٜٕٓ احلٝؿس٢ٟ

ٖـ، 418ٖـ، ٚغَٗس٢ زَبٝع األٍٚٓ عَا417ّٖـ َٚإٔٓ ابَٔ ذَصّ أٜي٤فَ "طٜٛمَ احلَُٜا١َٔ" فَُٝا بنَيَ غَٗس٢ زَبٝع٣ األٍٖٚ عَاّ 413

ٖـ، َٚقٜد 417ََٜٚطتدٍٔٓ ع٢ًَٜ ذَئوٜ بَٜٕٖٔ اعتدَا٤َ أٜبٔٞ احلٜطَٔ َُحَأٖد ع٢ًَٜ خَريَإ ؾَاذبٔ املس١ٜٔ نٜإَ فٔٞ زَبٝع٣ ايثٓأْٞ عَاَّ 

احلٜادٔث١ ألْٓ٘ ذَنٜسََٖا.  ذَنٜسَ ابُٔ ذَص٣ّ فٔٞ طٜٛق٘ اْكٜٛاعَ اي١ٛسُم٢ بٔطَبَبٔ َٖرٔٙ احلٜسبٔ، فٜالبُدٓ أٜٕٓ أٜبَا َُرَُٓدٕ أي١فَ اي١ٛٛمَ بَعِدَ َٖرٔٙ

إ٢ي٢ٜ قٜؿٝد٠ٕ يُٜ٘ فٔٞ ََدح٢ ٖٔػا٣ّ ب٢ٔ ٖـ؛ ألُْٓ٘ أغَازَ 417ٚال جيٛشُ إٔ َٜهَٕٝٛ أٜي١فَ نتٔابَُ٘ بعدَ غَٗس٢ زَبٝع٣ ايثٓأْٞ عَاَّ

ٖـ(، ٚعسٓف٘ بَُْٔٓ٘ أٜخُٛ أَٜري املٝؤَٔٓنيَ عَبد ايسٓمح٢ٔ املٝستَك٢َ، َٚملَ َٜكٌٝ أَٜري املٝؤَٔٓنيَ ٖٔػَاّ بٔ 428ٖـ، 463َُرَُٓد)

َٔٓنيَ، َٚيِٜ ُٜباَٜع بٔاخلٔالف١ ئٝؿبٔسَ أَٜريَ املؤَٓنيَ إال َُرَُٓد، َٚإذّا فٜكٜد نٜتَبَ ابُٔ ذَصّ اي١ٛٛمَ قٜبٌَ أِٜٕ َٜهَٕٝٛ ٖٔػَاّْ أَٜٔريّا ئًُؤ

ٖـ بَٔٝكٔني٣، ألٜٕٖ َٖرَا َُٖٛ عَاُّ َٚفٜاتٔ٘. ٚابُٔ ذَص٣ّ ملَ 413ٖـ. َٚاحلٝؿسٟٓ أي١فَ نٔتَابَُ٘ قٜبٌَ عَا٢ّ 418زَبٝع٣ ايثٓاْٞ ض١ٓ 25فٔٞ 

 .18َُٖٛ ايطٓابٔلُ، َٚإٔٓ ابَٔ ذَصّ ُٖٛ ايالذٔلُٖـ، فٜؿَسٖ أٜٕٓ احلٝؿِس٢ٟٓ 417ٜؤئٓفِ نٔتابَُ٘ قٜبٌَِ 

ٓ َٜعرت٢فُ ََٔٔ ايبٔدَا١َٜٔ أُْٓ٘ جَعٌََ نٔتَابَُ٘ املٜ ؿَُٕٛ ذٔٛازّا بنَيَ إ٢ٕٖ ايػَسَضَ املٝػتَسَىٜ بَنيَ ايهٔتَابَني َُٖٛ احلٝبٗ، َٚاحلٝؿِس٢ٟ

١ٔ فٔٞ األٝيف١ٜٔ َٚاألٝالف"؛ أِٟ إٕٖ جٔرزَ األيف١ٜٔ ايرٟ تهسٖزَ فٔٞ َْـٓ أٜئٝفٜني٢، َٚعَُٓٛإُ نٔتابٔ اب٢ٔ ذَصّ باض٢ِِ "طٜٛم٢ احلَُٜاََ

 احلٝؿس٢ٟ، قٜد ذبٍَٖٛ عٔٓدَ اب٢ِٔ ذَص٣ّ إ٢ي٢ٜ ؾٔٝػَتَٞ املٜؿدَز٢ َٚاجلُٜع٢ فٔٞ عُِٓٛا٢ٕ اب٢ٔ ذَصّ "األٝيف١ٜ ٚاألٝالف".

ٓ َا فٔٞ املٜٛقُٛع٢ َْفطٔ٘،  فٔٞ عٔد٠ٖٔ أٜيفٜاظٕ َٚقٜد تََٛازَدَ ابُٔ ذَص٣ّ ََعَ احلٝؿِس٢ٟ َََٚعَا٣ٕ، ٚزبَُٓا َٚقٜعَ َٖرَا ايتَٖٛازُدُ الغِتٔسان٢ُٗٔ

 احلٝبٓ، َٔثٌ نَُٜا َٜػتَس٢نٜا٢ٕ فٔٞ أٜٕٓ املٜٛقُٛعُ قٜد اضتَكٌٜٖ بٔرَاتٔ٘ٔ عٔٓدَُُٖا تََُاَّا، ع٢ًٜ خٔالفٔ ايهٝتبٔ ايطٖابٔك١ٔ فٔٞ ََٛقٛع٢

جَعٌََ احلٝبٓ ََٛقٛعّا َِٔٔ ََٛاقٔٝع٢ ايػٓعس٢. َٜٚػتَس٢ىٝ ايهٜاتٔبا٢ٕ أٜكّا فٔٞ زَبطٔ االغتٔػَا٢ٍ بُٔٛقُٛع٢ ايصٖٓس٠َٔ الب٢ٔ دَاُٚد، ايرٟٔ 

ٓ ٚاب٢ٔ احلٝبٚ بٔتحسب١ٔ املٜرَب١ٓٔ، ضََٛا٤ أٜنٜاَْتِ ذَكٔٝك١ٟ أّ خََٝاال، فًٜٜٝظَ ايدٓاعٔٞ إ٢ي٢ٜ تََئٝفٔ ايهٔتَابنَي٢، عٔٓدَ نٌٍّٝ  ََٔٔ احلٝؿس٢ٟ

حلٜاٍُ عٔٓدَ ص٣ّ، عَالق١ٜ َٚال٤ٕ دَعَا األدٜبَ ئَُدٓ َٚيٞٓ ْٔعُتَ٘ٔ بٔهتابٕ ُٜسَف١ُ٘ بٔ٘ عَٔ َْفطٔ٘ٔ، َٜٚرٌٗ ََرٌَٓ ايؿٓدٜل٢، نَُا ُٖٛ اذَ

إَ ايتَٖئٝفُ فٔٞ احلٝبٓ اب٢ٔ دَاٚد، َٚيٝظَ ُٖٛ زَغب١َ فٔٞ ايت٢ٌََٗٓ فٔٞ أضسَاز٢ املدًٝٛقٜأِ، نَُٜا ُٖٛ احلٜاٍُ عٔٓدَ اجلٜاذٔغٔ، َٚإَُْٖا نٜ

رَب١ٓ، أٜٚ نَْٜٖٗا اضتٔحَاب١َٜ أئٝفٕ ألٜيٝفٔ٘، َٖٚرَا ايتٓؿَٛٓزُ ايرٟٔ جيعٌَُ االْػػَاٍَ مبٛقُٛع٢ احلٝبٚ نَُْٜٜٓا َُٖٛ َُتٛي١دْ عَٔ عَالق١ٔ املٜ

ذَصّ قٜد اذتَر٣َ ذَرَٚٙ. فٜهٌٝٓ ََُُٔٓٗا فٔٞ  ايكٜادٔحُ يالغتعَا٢ٍ بٔ٘، ََٖٚهٜرا فكٜد ضَبَلَ احلٝؿسٟٗ إيٜٝ٘، َٜٚبدُٚ أٜٕٖ ابَٔ
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ٓ بًٔفغٔ َُكٜد١ََٓ نٔتابٔ٘ قٜد أٜفٜاضَ ايكٍٜٛ فٔٞ ايعَالق١ ايٛد١ٜٓٓ ايسٓاب١ٜٛٔ بَني املٝتَدَاطٔبَني٢ فٔٞ ََٛقُٛع٢ احلٝبٓ، َٚقٜد عََٝٓٓ َُُٗا احلٝؿِس٢ٟ

 .19ػَا٥ٔبٔ "ُُٖا"، ٚعَُُٝٓٓٗا ابُٔ ذَصّ بكَُري "األَْا" َٚ"األْت""أيٝفٜإ"، َٚتَرَدٓثَ عَٔ عَالقٜت٢َُٗٔا باضتٔعَُا٢ٍ قَُري٢ اي

ٓ فٔٞ دٜٔبَاج١َٔ نٔتَابٔ٘ٔ :"ايتَك٢ٜ أٜيٝفٜا٢ٕ َْػَآ يف عٔساف ايؿٓفٜا٤، َٚزَتعَا فٔٞ ز٢َٜاض٢ ايَٛفا٤ٔ، َٚأٜئ فٜا َٜكٍُٝٛ احلٝؿس٢ٟ

ََا فٔٞ ايكَُٓا٥س٢، َٚنٜاْا إذَا اجتََُعَا زَجَعَا، َٚقٜد قٜدَحَ االجتَُاعُ  االضرتَٚاحَ إ٢ي٢ٜ َٝات١َ ايطٖسَا٥س٢، َٚتآيفٜا ع٢ًَٜ اضتثاز٠َٔ

 َْازََُٖا، َٚأضسَدَ ايطَُٓاعُ أفهٜازَُُٖا..."
، ٜٚكٍُٝٛ أذَدَُُٖا َعَبٓسّا عَٔ ايعَالق١ اييت بَََُُٝٓٗا، َػريّا إىل زَغبت٘ فٔٞ أِٜٕ 21

:"َُٓٔرتُ ُٚدٖىٜ، ََٚػَُػتُ فٜكدَىٜ...َٚأَْٜا أٝفٞكٔٞ إيٜٝوٜ بُُٔعع٢ِٜ ضٔسٟٓ، َٚأٝفٜا٢ٚقُوٜ ع٢ًَٜ َٜحًَٝٛ ؾَدٜكُٝ٘ بَؿٔريَتَُ٘ فٔٞ املٜٛقُٛع٢ 

...َٚج١ًُُِٜٝ ََا أٜبُٛحُ بٔ٘ إ٢يِٜٝوٜ...أْٜٓٞ قَامَ ذزعٔٞ، َٚقٜؿُسَ بَاعٔٞ، َٔٔ اذتَُٔا٢ٍ ََا َٜحٔٝؼُ  ٢َُِٗٓ أَِٜس٢ٟ

ٞ، َٚزَفٔٝلَ ُٖٔٓتٔٞ، َُْٚٛزَ بَؿَس٢ٟ، َٚجَال٤َ بَؿرٔيَتٔٞ، فٜسَفٜعِتُ ََٛدٓتٔٞ ئهٝف٤ٕ نٜس٣ِٜ٢، بٔؿَدز٢ٟ...فاتٓدَرَتُوٜ غَكٔٝلَ َُِٗحَتٔ

21ََٚٚقفتُ ََرَبٓيت ع٢ًَٜ خَطٍّ جَط٣ِٝٔ..."
، ثُِٓ َٜكٍُٝٛ بَعدَ أِٜٕ َٜٛسَحَ إغهٜاي١ٜٓٝ ايؿٚسَاع٢ بَنيَ ايعَك٢ٌ َٚاهل٣َٜٛ، َُؤَن١دّا ع٢ًَٜ  

٣ٌ :"قٜدِ آثَسُِِ يُٜٖا ذَنسُِ إِٔ أعكٔدَ خٔب٤َ ََحَايٜطَتَٓا، َٚأٜقِٖ ذَٛاغَٔٞ َُؤاْطَتَٔٓا، ع٢ًَٜ َََٓافٔع٢ احلٝبٓ فٔ ٞ ذَدٜٔثٕ ط٢ٜٜٛ

٘ َٔٔ أثٛابٔ ََْٚتَطَايٜبََُطَا٥ٌَ فٔٞ اهل٣َٜٛ، َٚذَاالتٔ٘، َََٚسَاتٔبٔ٘ٔ، َٚدَزَجَاتٔ٘ٔ،...ََْٚتَحَاذَبَ ََا َْتَحَاذَبُ٘ َٔٔ أِٜٖدَابٔ املٝرَانٜس٠ٔ، 

22املٝرَاَٚز٠ٔ..."
 

ََطهٜٓٔٞ َٜٚكٍُٝٛ ابُٔ ذَصّ فٔٞ دٜٔبَاج١َٔ اي١ِٛٛم٢ ع٢ًَٜ ئطَا٢ٕ األَْٜا ئألْت:" فٜإٕٓ نٔتابَوٜ َٚزَدَْٔٞ َِٔٔ ََد١ٜٓٔ املس١ٜ إ٢ي٢ٜ 

عَ عًَٜٞٓ غدؿُوٜ، َٚقؿَدتَٓٔٞ بَٔٓفطٔوٜ، ع٢ًَٜ بٔرَكس٠َٔ غَاطٔب١َ، تَرِنٝس َِٔٔ ذُط٢ِٔ ذَائوٜ ََا َٜطُسْٓٔٞ...ثُِٓ ملَ أٜيبَث إِٔ اط٤ًٜ

املٝػتَامَ، ََْٚط٢ٓ بُعِدٔ ايػٓك١١ٔ، َٚتََٓا٥ٔٞ ايدَٜٓاز٢، َٚغَرط املٜصَاز٢، َٚط٢ٍٛٝ املٜطَاف١ٜٔ، َٚغ٢ٍٛ اي١ٛس٢ٜل٢؛ َٚفٔٞ د٢ُٕٚ َٖرَا ََا ض٢٤ًَ 

ائفَ األذ١َٖٔٔ، ََٚٚنٔٝدَ املَٜٛدٖأِ، َٚذَلٓ ايٓٓػ٠َٜٔ، َََٚرَب١ٓ ايؿٓبَا، ايرٓانٔسَ، إال ََِٔ تََُطٖوٜ بٔرب٢ٌ ايَٛفٜا٤ٔ َٔثًوٜ، َٚزَع٢َ ضَ

 َٚنٜاَْت ََٛدٓتُُ٘ اهلل تَعَاي٢ٜ.

عتَٓٔٞ َٚيٜكٜدِ أٜثبَتَ بََٝٓٓا َِٔٔ ذَئوٜ ََا َْرُٔ عًَٜٝ٘ٔ ذَأَدُُٕٚ َٚغانٔسَُٕٚ...ثِٖ نٜػَفتَ إ٢يٞٓ بإقبائوٜ غٜسَقَوٜ، ٚأٜطًٜ

أَْٜا بٔوٜ، ضَح١ٓٝٔ ملَ تَصٍَِ عًََٜٝٗا َٔٔ َُػازَنتوٜ ئٞ فٔٞ ذًُٛىٜ ََُٚسٓىٜ، َٚضٔسٓىٜ َٚجَٗس٢ىٜ، َٜردُٚىٜ ايٛدٗ ايؿٓرٔٝسُ ايرٟ ع٢ًَٜ ََرَٖ

ضَاي١ٟ فٔٞ ؾٔف١ٜٔ احلٝبٓ، أِٜٕ أٝؾَٓٓف يٜوٜ ز٢ -أٜعَصٓىٜ اهللٝ-يٜوٜ ع٢ًَٜ أٜقعَافٔ٘ٔ، ال أٜبتػٔٞ جَصَا٤ّ غٜريَ َُكٜابًَٜتٔ٘ٔ بُٔٔثًٔ٘ٔ...َٚن١ًٜفتَٓٔٞ 

 23ََٚعاْٝ٘، َٚأضبَابٔ٘، َٚأعِسَاقٔ٘ٔ، فٜبدَزُِ إ٢ي٢ٜ َسغٛبو، َٚيٜٛيٜا اإلجيابُ يٜوٜ يَُٜا تَه١ًفتُ٘.."
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ْاذ١ٕٝٔ، ٔ ََِٚٔٔ أٜٚجُ٘ٔ ايتَُٓاث٢ٌُ ايهٜالُّ ع٢ًَٜ احلٝبٓ، ثِٖ َْعُُُ٘ غٔعسّا، فٜكٜدِ شَاَٚدَ احلٝؿِس٢ٟٓ بَنيَ اإلْػَا٤ٔ ايػٓدِؿٞٓ َٔ

ا خٔؿٚٝؿّا ئدٔد١ََٔ َٚبَنيَ اجلُٜع٢ َٚايسَٓٚا١َٜٔ َٔٔ ج١ٕٗٔ أٝخس٣َ غٔعسّا َْٚثِسّا؛ إذِ قََُٓٔ َؿٖٓفٜ٘ أغعَازّا يُٜ٘، َٜبدُٚ أُْٓ٘ َْعَِٜ بعكََٗ

ُ فٔٝ٘ بَنيَ ايسَٓٚا١َٜٔ َٚايتَٓئٝفٔ ايػٖدِؿٔٞٓ، دَُٕٚ أِٜٕ ُٜرٔظٓ ايكٜ ٓ ََثال  ازئُ بٔكٛٝع١ٕ أٜٚ َْػَاش٣،أٜغسَاض٢ ايهٔتَابٔ، َٜتَٓك١ٌ فٜاحلٝؿس٢ٟ

 َٜتَه١ًُِٜ عَٔ اَتصَاد٢ ايكًٝٛبٔ، َٚاْعٔتَام األزَٚاح٢ َْثسّا، ثُِٖ ٜعٛدُ، فٜٝكسٓزُ َٖرٙ احلكٔٝك١ٜٜ غٔعسّا: شاي٤ٌٜٛٛز

                       

 ِإَذا ُقْلتتُث َأًَْستتاُل الَىتتَو  َقتتِد َجٌَاَستت ْث    

 

ِِْل ٌٌَْتتتتتتز ُ   َلٌَتتتتتتا َفَرَأٌٌتتتتتتا   َِْل ِللّشتتتتتت  الّشتتتتتت

 َوُرِحٌَتتتتتتتتتا َكَتًّتتتتتتتتتا نِهِحتتتتتتتتتَزاِ  قُلوبتتتتتتتتتتتٌَا        

 

 24 تتٌَى الرَّاِح ِبالَواِء الَقتتتتتتتتتتتتَراِح ٌََشِعَشُعَجتتتتتت 

 

اإلضِسَاعُ بٔايطرٓي َْرَٛ َْٚحٔد ابَٔ ذَصّ أٜٜكّا َٜكٍٝٛ: "َِٔٔ عَالََأِ احلٝبٓ إدََإ ايٓٓعس٢، ٚاإلقبَاٍُ بٔاحلٜدٜٔثٔ، َََٚٔٓٗا 

، ٚاالضتَٔٗا١َْٝ املٜهٜا٢ٕ ايرٟٔ ٜهُٕٝٛ فٔٝ٘، َٚايتٓعُٓدُ يًكٝعُٛدٔ بكٝسبٔ٘ٔ، َٚايدُْٓٛٗ َُٔٓ٘؛ َٚاط١سَاحُ األغػَاٍ املٛجٔب١ٔ يًصَٓٚا٢ٍ عَُٓ٘

 ُ٘؛ َٚفٔٞ ذَئو أٜقٍُٝٛ غٔعساٟ:شاخلفٝفزبهٌٝٓ خَٛبٕ ج٣ًٌَٝ دَاع٣ إ٢ي٢ٜ َُفازقٜتٔ٘ٔ، َٚايتٓبَاطؤ فٔٞ املٜػ٢ِٞ عٔٓدَ ايكَٔٝا٢ّ عَٓ

 ِإَذا ُقِوتتتتتتتتتُث َمٌْتتتتتتتتتََّ َلتتتتتتتتتِن َأِهتتتتتتتتتِ  ِإل تتتتتتتتتا      

 

ًَ َمتتتتتتتتتتاَى ٌُقتتتتتتتتتتاُ  ًَحتتتتتتتتتتَو الَفٌَتتتتتتتتتتاءِ      َهْشتتتتتتتتتت

 ِفتتتتً َهِجٍِإتتتتتً ِإَلٍِتتتتتََّ َأِحَحتتتتتّ  َكالَ تتتتتِد       

 

 ِر إَذا َكتتتتتتتتتتتتتتتتتاَى َقاِ عتتتتتتتتتتتتتتتتتا  ِللّستتتتتتتتتتتتتتتتتَواِء 

 َوِقٍَتتتتتتاِهً ِإِى ُقوتتتتتتُث َكتتتتتتا  ًُْجِن الَعتتتتتتا         

 

  25تة الّثابحاِت ِفً اإلِبَطاِءتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِلٍتتتتتتتتتتتت   

  

فَ ايٓٓعِ فَٜٛجُِ٘ االغرتَاىٔ بََِٝٔ ايهٔتَابنَي٢ أَٜسَا٢ٕ: أٜذَدَُُُٖا: ذٌَٓ املٜٓع٢ّٛٝ، ََُٖٚٛ ََرَٖبْ بَدٜٔعٔٞٓ، َٚثَأَُْٝٗا: ته١ًٜ

 ُٜٛز٢دَأْ٘.ئُُٓاضَب١َٔ ايٓٓثس٢ ايرٟٔ 

ٓ، ٚاضتَكٜاَّ ضَٜٛٓا َُتَُٝٓصّا عٔٓد اب ٢ٔ ذَصّ، َْؿ٘ا يكٜد اْفسَدَ املٝؤَي١فٜا٢ٕ بََُٔٓٗخ٣ فٔٞ ايتَٓئٝفٔ، بَدَأِِ بَٛادٔزُُٙ عٔٓدَ احلٝؿس٢ٟ

ٓ قٜد اعتَُدَ  ز٢َٚا١َٜٜ ايٓٓؿُٛف٢، ٚذَئو ََا ُٜكسٓبُُ٘ َٔٔ َُِٓػََٟ إْػا٤ّ، ال َٜطتعٔريُ نٜثريّا َٔٔ ايػَري٢، غٔعسّا َٚال َْثسّا. َٚاحلٝؿِس٢ٟ

َٝاّْا غَتاَِ ََا فٔٞ طٜس٢ٜك١ٜٔ تََيٝفٔ نٔتَابٔ ايصِٖٓس٠َٔ، َٚيٜهٔٓٓ٘ أٜط١سَ ُْؿُٛؾَُ٘ بٔرَٔٛاز٣ َٔٔ إْػَا٥ٔ٘ٔ َُتََُاضٔؤ ايعََٓاؾٔس٢، َٜحَُعُ أٜذ

دٔ اييت قٜد قَُُٓٓتِ فٔٞ ايٓٓـٚ ايٓٓثس٢ٟٓ َٔٔ إْػَا٤ٔ احلٝؿس٢ٟٓ، تَكُّٔٝٓا ايٓٓؿُٛف٢ ايػٓٛأٖدٔ ََٔٔ املٜعَأْٞ. َٚايهٜثٔريُ َٔٔ ايػَٓٛأٖ
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26ًَٜترُِٔ فٔٝ٘ ايػٓعسُ بٔايٓٓثس٢، َُٜٚداخٌُٔ ايػٓأٖدُ ضٔٝامَ ايهٜال٢ّ املٓػََ ئٝؤي١فَ يٝرَُت٘ َٚضدَاُٙ
نٜكٛئ٘"...َٚي٣ًََٛٗ فٔٞ أٜبَٛابٔ   

 ، ََٚػَاز٢عُ جََُا٣ٍ، َََٚٓابٔت ََعَا٣ٍ، ذاِ أؾ٣ٍُٛ غَا٥ٔك١ٕ، َٚفٝسُٚع٣ بَاضٔك١ٕ:ايفٜكَا٢ٌ٥ نثريُ عٔدَاد، ََعَ ايتٓعدَادٔ

 َرَستتتا َأْصتتتُلَىا َجِحتتتَث الّحتتتَراِل َوَستتتَوا ِبَىتتتا       

 

 27ِإَلتتتتتتى التتتتتتٌ ِجِن َفتتتتتتِر   ن ٌٌَُتتتتتتاُ  َ ِوٌتتتتتتلُ    

  

َ ايتَٓئٝفُ تََُاَّا َٔٔ ايػَٓٛأٖدٔ  املٝطِتَعَاز٠َٔ، َٚاقتَؿَسَ ع٢ًَٜ ايٖٓـٓ املٝبدَع٢ َٔٔ إْػَا٥ٔ٘، ضََٛا٤ّ أٜنٜإ َََٚعَ اب٢ٔ ذَصّ تَدًَـ١

ؿِس٢ٟٓ، بٌَِ غعسّا أّ ْثسّا، فَٗرَا ايتٓٛجُٗ٘ بٔايتَٓيٝف فٔٞ املٛقٛع٢ إ٢ي٢ٜ اإلْػَا٤ٔ عٔٓدَ اب٢ٔ ذَص٣ّ َٜبدُٚ َُتََُاثال ََع َُبادز٠ٔ احل

 ص٣ّ َٜطتػٓٔٞ عَٔ ايػَٓٛأٖدٔ ايػٓعس١ٜٓ٢ٔ املٜػِس٢ق١ٓٝٔ.َٚتَحَاُٚشّا يٜٗا، فٜكد نٜادَ ابُٔ ذَ

ٓ فٔٞ ْٗا١َٜٔ نٔتٔ ابٔ٘: َٜس٣َ ايدٓنتُٛزُ ضَعٔٝد ايػٜٓٛعس أٜٕٓ االضتػفاز فٔٞ ْٔٗا١ٜٔ ايهتابني قٜس٠١َٜٓ يًتٓػابُ٘؛ فكد قٜاٍَ احلٝؿس٢ٟ

، ََْٚحٔد إٖٔ ابَٔ ذَصّ ٌُُٜٛٔٝ فٔٞ َٔث٢ٌِ َٖرَا االضتػفٜاز٢، تَرَسٓجّا "َٚأَْٜا أضتػفسُ اهلل ََٔٔ االغتٔػَا٢ٍ، بفك٢ٍُٛ املٜكٜا٢ٍ ٚاألعَُا٢ٍ"

ٔ،  ََٔٔ ايتَٓئٝفٔ فٔٞ احلٝبٓ، فٜٝكٍُٝٛ: "َٚأَْٜا أٜضتَػِفٔسُ اهللٜ تَعَاي٢ٜ، م١ا َٜهتُبُُ٘ املًٜٜهٜا٢ٕ، َُٜٚرؿٔٝ٘ٔ ايسٓقٝبا٢ٕ َِٔٔ َٖرَا َٚغب٢٘ٗ

َِٔٔ عًََُٔ٘ٔ؛ َٚيٜهٔٓٓ٘ إ٢ِٕ يِٜ َٜهٝٔ ََٔٔ اي١ًػ٢ٛ ايرٟٔ ال ُٜؤَاخَرُ بٔ٘ املس٤ُ، فُٜٗٛ إ٢ِٕ غَا٤َ اهللٝ ََٔٔ اضتػفٜازَ ََِٔ َٜعًُِٜ أٜٕٓ نٜالََُ٘ 

ْتِ . غِٝسَ أٜٕٓ نثريّا َِٔٔ نتُبٔ ايتٓسَاثٔ نٜا28اي٢َُِ١ً املعفٝٛٓ، َٚإال فًٜٜٝظَ ََٔٔ ايط٦َٝٓأِ َٚايفَٜٛاذٔؼ٢ اييت ُٜتََٛق١عُ عًََٜٝٗا ايعَرَابُ"

خلٔتَا٢ّ، تَدُٛضُ فٔٞ أَٜس٢ احلٝبٓ، َُٜٚٛز٢دُ أٜؾِرَابَُٗا األخبَازَ ايفٜاذٔػ١َٜ، َٚايهًَُٜٔأِ املهػُٛف١ٜ، ثِٖ ٜطتػفٔسَُٕٚ اهلل فٔٞ ا

دَ فكُُٗ٘ بػ٤َٕٞ ََٔٔ أٜقفِ إي٢ٜ ذَيو إٔٓ االضتػفازَ تَبعْ يػَدؿ١ٖٝٔ ايفٜكٝ٘ٔ اييت يِِٜ تُفٜاز٢مِ ابَٔ ذَصّ فٔٞ ثََٓاٜا نٔتابٔ٘، ٚقدِ اَتصَ

 ايفًٜطف١ٜٔ اييت َٜطتدِعَٔٝٗا املٜٛقُٛعُ. 

ٓ أٜخبَازَ ايعُػٓام٢ ََٔٔ ايعُبٓادٔ ٚايصٖٓٓادٔ ٚايفكٗا٤ٔ، َٔٔ أَٜثَا٢ٍ أٜبٔٞ ايطٓا٥بٔ املٜدصَٚٔٞٓ، َٚعُس٠ٚ بٔ  أٝذ١َٜٓ، ذَنٜسَ احلٝؿس٢ٟ

َٗا٤ٔ ايطٖبِع١َٔ، نَُٜا ذَنٜسَ غ٦َّٝا َِٔٔ عٔػِل٢ األٜنٜابٔس٢، َٚاألََٝسَا٤ٔ ََٔٔ َٚعُبٝد اهلل بٔ عَبدٔ اهللٔ بٔ عُتب١ بٔ َطعٛد ََٔٔ ايفٝكٜ

ًُٜا٤ٔ َٚاألغسافٔ، األ٢ََٜٛٓني، َٚايعبٓاضٝٓنيَ نٜاب٢ٔ املٝعتَصٓ، َٜٚصٜدٕ ب٢ٔ عَبدٔ املًٔؤ. ٜكٍُٝٛ احلٝؿِس٢ٟٓ: "َٚقد نٜإَ نثريْ َٔٔ أفاق٢ٌٔ ايعُ

َٔكَُاز٢َٖا؛ ئع٢ًُِٗٔ بُٔٔكدَاز٢َٖا، ََُِٜٚػَٕٛ فٔٞ ضبًٝٔٗا، ٚيٝطُٛا َٔٔ أًَٜٖٔٗا، َُِٔٓٗ عُبٝدُ اهللٔ ب٢ٔ عَبدٔ اهلل َٜحِسَُٕٚ ََٔٔ احملب١ٓٔ فٔٞ 

َٚاحلٝؿس٢ٟٓ بٔرَيو ُٜسٜدُ تََٜٗٛٔ األَس٢ فٔٞ ايتٓعسٓض٢ ئًتَٓيٝفٔ ع٢ٔ احلٝبٓ، ايرٟ  29بٔ عتب١ بٔ َطعٛد، ٚنٜإَ َِٔٔ أ١ُٓٔ٥ٜ ايتٓابعني"

 ايهٝربا٤ُ.َٕ ٜتَرَسٓدُ َٔٓ٘ ايعًُُا٤ُ، ٚنَُْٜٓ٘ بَٔٗرَا َٜكٍُٝٛ ال ذَسَدَ فٔٞ احلٜدٜٔثٔ عَٔ احلٝبٓ، فٜكدِ أٜذَبٓ ايصٖٖٓاٝد ٚايفكٗا٤ُ ٚنٜا
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 َٖٚرٙٔ ٖٔٞ ايتٓعًٝالُِ اييت أدِي٢ٜ بٔٗا ابُٔ ذصّ، عٓدََا قٜاٍَ عَٔ احلٝبٓ: "َٚيٝظَ بُُٔٓهٜس٣ فٔٞ ايدٜٓا١ْٔ، َٚال مبرعٛز٣

، ٚذنٜس مج١ً 31فٔٞ ايػٖسٜع١ٔ، إذ ايكًٝٝٛبُ بَٔٝدٔ اهلل عَصٓ َٚجٌَٖ. ٚقٜدِ أذَبٓ َٔٔ اخلًفا٤ٔ املٜٗدٜٔٓنيَ، َٚاأل١ُٓ٥ ايسٓاغدَٜٔٔ نثريْ"

ِٔ ذٔنس٢ِٖٔ؛ َِٓٗ، ثِٓ قاٍَ: "َََٚٔٔ ايؿٓاحلٔنيَ َٚايفكٗا٤ٔ فٔٞ ايدُٖٓٛز٢ املٜاق١ٝ ٚاألشََا٢ٕ ايكٜدمي١ٔ ََٔ قٜد اضتػين بَغعاز٢ِٖٔ عَ

ٚقد َٚزَدَ َٔٔ خَرب٢ عُبٝد اهلل ب٢ٔ عبد اهلل بٔ عتب١ بٔ َطعٛد َٚغٔعس٢ٙٔ، ََا فٝ٘ ايهٔفا١ٜ، َُٖٚٛ أذَدُ فكَٗا٤ املد١ٜٓٔ 

٣ ال عكٌْ َٚال ايطٓبع١َٔ، َٚقد جَا٤َ َٔٔ فٝتَٝا اب٢ٔ عبٖاع٣ زَقٔٞ اهلل عَٓ٘ ََا ال ُٜرتادُ إ٢ي٢ٜ غٜري٢ٙ، ذنيَ َٜكٍُٛ: َٖرَا قٜتٌُٝ اهلَٜٛ

، فًِٜ َٜهِٔ ابُٔ ذصّ بٔدعّا بَني ايفكٗا٤ يف َكاضَا٠ احلٝبٓ، َٚال بَني ايهتٓاب فٔٞ احلٜدٜٔث عَٓ٘، فٜٓرُٔ َْعًِٜ عَٔ 31قٜٛدْ"

ٓ ايؿٓادم، ٚاملالذغٝ أٜٕٓ ابَٔ ذَصّ اغرتَىٜ ََع احلٝؿس٢ٟٓ فٔٞ اإلغَاز٠َ  نثري٣ ََٔٔ املٝرَدٓثني َٚايفكٗا٤ قُسٚبّا ََٔٔ احلٝبٓ ايعُرز٢ٟ

ملد١ٜٓٔ إ٢ي٢ٜ أخبَاز٢ عُبٝد اهللٔ بٔ عُتب١ بٔ َطعٛد، ٚأغعَاز٢ٙٔ فٔٞ احلٝبٓ، َٚنٔالُٖا أٜن١د ع٢ًَٜ إٔٓ ابٔ َطعٛدٕ َٖرَا َٔٔ فٝكَٜٗا٤ ا

 ايطٓبع١َٔ.

، بٔػضٓ ايٓٓعٜس٢ عَٔ ذُط٢ِٔ ٜرِنٝسُ احلٝؿسٟٗ فٔٞ ذٔٛاز٢ األيٝفٜني٢: أٜٕٓ احلٝبٓ ٜكُّٛ ع٢ًَٜ َُػان١ًٔ األزٚاح٢، ٚتآيف ايكًٛبٔ

 .32َٚتَرٍُُٛ" ايؿٓٛز٠َٔ، ٜكٍٝٛ: "ٚاحملب١ٓٝ املكؿٛز٠ُٝ ع٢ًَٜ ذُط٢ٔ ايؿٓٛز٠َٔ ََعَ تَػَٝٗس٢َٖا تَتَػٝٓسُ ٚتَصٍُُٚ، ٚبٔتََٓه١س٢َٖا تَتََٓه١سُ

"َٚيٜٛ نٜإَ ع١١ًٔٝ احلٝبٓ ذُطُٔ ٖٚرٙ ايفهس٠ٝ تبطٓط فَٝٗا ابٔ ُذصّ؛ إذ أبٌَٜٛ ذُطَٔ ايؿٓٛز٠ٔ نٜع١١ًٔ يًرُبٓ قٜا٥ٔال: 

 غٜري٢ٙ، ٚال ايؿٓٛز٠َٔ اجلٜطَد١ٜٓٔ، يَٜٛجَبَ أٜي٤ا ُٜطترطََٔ األْكـُ يف ايؿٓٛز٠َٔ، ٚحنٔ جندُ نٜثرياٟ م١ِٔ ٜؤثٔس األٜد٢َِْ، َٜٚعًُِٜ فٜكٌَ

ََٔ ال ُٜطاعدُٙ َٚال َُٜٛافكٝ٘، فٜعًََُٓا أْٓ٘ غ٤ْٞ فٔٞ  َٜحٔدُ ََرٔٝداٟ يكًب٘ عَُٓ٘. َٚيٜٛ نٜإَ يًُُٛافك١ فٔٞ األخِالم٢ يَُٜا أٜذَبٓ املس٤ُ

ا٥ٔ٘، ٚفٔٞ ذأِ ايٓٓفظ٢. ٚزبُٓا ناَْت احملب١ٓٝ يطببٕ َٔ األضبابٔ، َٚتًوٜ تف٢َٓ بٔفَٜٓا٤ٔ ضَبَبَٔٗا، فَُِٔ َٚدٖىٜ ئََس٣، ٚي٢٤ َعَ اْكك

 ذَئوٜ أٜقٍُٝٛ: شاي١ٌٜٛٛز

 ِوَ اِ ي َلتتتََّ الَ تتتاِقً َمَلتتتى َحستتتبِ    

 َكوًِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِ 

 

ًِِء َوَلتتتِن ٌَتتتِز       .33َجٌَتتتاَ ى َفَلتتتِن ٌَتتتٌُقْء ِبَشتتت

  

ايعٔػل٢  نُا ٜس٣َ إٔٓ ذُطَٔ ايؿٓٛز٠َٔ ضَببْ ََٔٔ األضبَابٔ اييت َٜصٍُُٚ احلٝبٓ بٔصََٚائَٗا، أَٜٖا ََرَب١ٓٝ األزٚاح٢، ف٢َٜٗٞ ََرَب١ٓٝ

 .34ايؿٓرٔٝس٢ ايتٔٞ ال فَٜٓا٤َ يَٜٗا إال بٔاملِٜٛٔ
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ٓ إ٢ي٢ٜ فًٜطف١ٜٔ احلٝبٚ املٝتََٜؾ٢ٌٓ عَِٔ تآيٝفٔ األزَٚاح٢، َُرتَحٓا بٔاحلدٜٔثٔ ايػٓس٢ٜفٔ   "ايكًٝٛبُ أجَٓادْ دلٓٓد٠٠،  أٜغَازَ احلٝؿس٢ٟ

فُا تَعازفَ َٓٗا ا٥تًٜف، ََٚا تَٓانٜسَ ََٓٗا اختًَٜف"، ثِٓ ذَنٜس فًطف١ أفالطٕٛ فٔٞ ذَيو بؿٝػ١: َٚقد جَا٤َ أٜٕٓ األزَٚاحَ 

ثري٠ٟ َٔٔ تالق٢ٜ يف املًٜهِٝٛٔ، فٜتَػَآّ نَُٜا تَػَآّ اخلٌُٝ، فٜتكبٌُ عَُٓا تَتًٜفُ، ٚتَٓفٝسُ عَُٓا ال تَعِس٢ف. ثِٖ أٚزَدَ أبٝاتّا نتَ

ن١َ٦ٜٝٗٔ ايػٓعس٢ ايعَسبٞٓ اييت تٓاٚيٜتِ ََع٢َٓ احلدٜٔثٔ، ثِٖ قٜاٍَ: َٚقاٍَ بعض ايفٜالضف١ٔ: خًَٜلَ اهللٝ األزٚاحَ ج١ًُُٟ َٚاذد٠ٟ 

ٚاشدَٔٚاد٢ اجلٝص٥ني٢،  ايهٝس٠ٔ، ثِٖ قٜطََُٓٗا أجصَا٤ّ بَنيَ اخلٜال٥ٔل٢، فٜإذَا يٜكَٔٞ ايسٓٚحُ قٜطَُُٝ٘، أٚ غَكٝكُٜ٘ أذبُٖ٘ التٓفٜام٢ ايكٜطَُٔٝني٢،

٘ٔ، فٝرطبُ ذئوٜ ٚقٝٛع املَٜٛد٠ٓٔ، فٝهُٕٝٛ برئوٜ االيت٦َاُّ ايرٟٔ ال فٝٛٛزَ ََعَ٘، َٚنٜرَئوٜ إذَا قٜسبَ َٔٓ٘، أٜٚ دََْا َِٔٔ قٜطُٔٝٔ

 .35ٚتؿادم احملب١ٓٔ، َٜٚكٜعُ ايتٓبأُٜ، ثِٖ ذَنٜسَ أغعَازّا، ٚذٔهاٜإِ فٔٞ ََع٢َٓ َٖرٙٔ ايفًٜطف١ٜٔ

ٓ َٔٔ إٖٔ األزَٚاح٢ أٝنس ََكط٠١ََُٛ. َٜكٍُٛ ا بٔ ذَص٣ّ: ََْٚحٔد َٖرٙٔ ايفًطف١ٜٜ عٔٓدَ اب٢ٔ ذَص٣ّ، َٚقٜد ذَنٜسَ ََا َْكًٜٜ٘ احلٝؿِس٢ٟ

عٔٞ غَهًٞ٘، "ٚقٜد عًََُٔٓا أٜٕٓ ضسٖ ايتَُٓاشُد٢ َٚايتٓبَا٢ُٜٔ فٔٞ املدًٝٛقأِ، إَُْٓا ُٖٛ االتٓؿَاٍُ ٚاالْفٔؿَاٍُ، َٚايػٓهٌُ دَأب َٜطتدِ

افٜك١ٜٝ فٔٞ األْدَادٔ، ٚايٓٓصاعُ َٚاملثٌُِ إىل َٔثًِٔ٘ ضَانْٔ، ٚيًُُحَاْط١ٔ عٌََُْ ذلطُٛعْ، ٚتََثريْ َُػاٖدْ، ٚايتٓٓافسُ فٔٞ األقدَادٔ، َٚاملٛ

ٚضٓدٗا فَُٔٝا تَػَابََ٘ ََٛجُٛدْ فَُٔٝا بَٝٓٓا، فٜهٜٝفَ بايٓٓفٞظ٢ ٚعَايُُٜٗا ايعَاملُ ايؿٓافٔٞ اخلفٝفُ، ٚجَٖٛسُٖا اجلٖٛسُ املعتدٍٔ، 

عًّْٛ بايفٔٛس٠َٔ يف أذٛا٢ٍ تَؿَسٓفٔ اإلْطا٢ٕ، نٌٝٗ ذيوٜ ََ -املَٗٝٓ يكٜب٢ٍُٛ االتٓفام٢، ٚامل٢ٌٝ ٚايتٓٛم٢ ٚاالحنسَافٔ ٚايػ٠ٛٗٓٔ ٚايٓٓفٜاز٢

إ٢يَِٜٝٗا" فٝطِهٝٔ إيٝٗا، ٚاهلل عصٖ َٚجٌَٖ ٜكٍُٝٛ: "َُٖٛ ايرٟٔ خًَٜكٜهِِٝ َِٔٔ َْفٞظ٣ َٚاذٔد٠َٕ َٚجَعٌََ ََِٔٓٗا شَِٚجََٗا ئَٝطِهَٝٔ 

 .36(، فٜحَعٌََ ع١١ًٜٔ ايطٓه٢ٕٛٝ أَْٓٗا َُٔٓ٘"189)األعِسَاف: 

ب٢ََٓ  فٜكٜدِتٓفٜكٜا فٔٞ إٜسَادٔ ايٓٓعس١ٜٔ، ٚاإلميا٢ٕ بَٔٗا ََعّا، أَٓا ابُٔ ذَصّ، فٜكٜدِ دَعَِٖ ايٓٓعس١ٜٜ بايٓٓؿُٛف٢، َٚأَٓا احلٝؿس٢ٟٓ، فَٜٗآَُٖا ا

 ذَٔٛازَ األيٝف٢ِٜٔٝ ع٢ًَٜ َٖرٔٙ ايفًٜطف١ٜٔ.

ٗ أٜٕٓ احلٝبٖ ُٜرٍٔٓ ايٓٓفٝٛعَ، عٔٓد َْكٌَٜ قٍَٜٛ أٜبٔٞ ا يفٜك٢ٌ أمحٜد بٔ أٜبٔٞ طٜأٖس: َٚؾف بَعضُ ايبًُٜػَا٤ بَٖٝٔ احلٝؿس٢ٟ

يػَيبٓ، َٚتًٛٔلُ اهل٣َٜٛ، فٜكٜاٍَ: "َُٖٛ فك٠١ًٜٝٔ تُِٓتٔخُ احل١ًٜٜٝٔ، َٚتُػَحٓعُ قًٜبَ اجلٜبَا٢ٕ، َٚتُطَدٓٞ نٜفٖ ايبَد٢ٌٝٔ، َٚتُؿَف١ٞ ذَٖٔٔ ا

، ُٖٚٛ عَصٜصْ تَرٍٔٓ يُٜ٘ املًٝٝٛىٝ، َٚتُؿسَعُ يُٜ٘ ؾٛي١ٜٝ ايػٗحَاع٢، ََٜٚٓكٜادُ يُٜ٘ بايػٓعِس٢ ئطَإَ املٝعح٢َِ، َٚتبعَثُ ذَصَّ ايعَاجٔص٢ ايكٓعٝفٔ

، ََٖٚرَا املٜع٢َٓ َْحدُٙ عٔٓد اب٢ٔ ذَصّ، عٔٓدَََا قٜاٍَ عَٔ آثاز احلٝبٓ:" فٜهِِٜ بَد٣ٌٝ جَادَ، َٚقٜٛٝٛبٕ ت١ًَٜٛلَ، 37نٌٝٓ َُُِتَٓع٣"
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تَعٜسٓفَ، َٚجَا٣ٌٖٔ تََٜدٓبَ، َٚتَف٣ٌٔ تَصََٜٓٔ، َٚفٜكٔري٣ تَحٌََُٓ، َٚذٟٔ ضٍّٔٔ تَفٜت٢ٖ، َْٚاضٔوٕ تَفٜتٓوٜ،  َٚجَبَا٣ٕ تَػَحٓعَ، َٚغًٜٕٝغٔ اي١ٛبع٢

 .38َََٚؿ٣ُٕٛ تََٗتٓوٜ."

ٓ نالَّا عَٔ بكسَاط ََفٜادُٙ: إٔٓ احلٝبٓ متاشدُ األزَٚاح٢، ذُٚ َطًٜوٕ خَفٔٞٓ، ٚأُْٓ٘ ال َٜصٍُُٚ، ثِٓ أغازَ إي٢ٜ  َْكٌَٜ احلٝؿس٢ٟ

أْٞ تَبطٓطٜ عَالَأِ احلٝبٓ، َٔٔ ايسٚعد٠َٔ، ٚايؿٓفس٠َٔ، ٚقعفٔ ايسٓأ٢ٟ، ٚايثٓك٢ٌٜ فٔٞ اي١ًطَا٢ٕ، ٚايصٓي٢ٌٜ َٚايعثَاز٢. َٚنٌٝٓ َٖرٙ املٜعَ

 فَٔٝٗا ابُٔ ذَصّ عٔٓدَ ذَدٜثٔ٘ عَِٔ عَالَأِ احلٝبٓ، ٚخفٜا٥ٔ٘ َٚدََٚأَ٘ٔ.

ٓ بَعدَ ذَدٜثٔ٘ اغتَسَىٜ ايهٔتَابَا٢ٕ فٔٞ تعسٗقَُٔٗ ا  ئًَٗحِس٢ َٚفًطَفٜتٔ٘ٔ، َٚأٜفٜاقَا فٔٞ تَفؿ٢ٌٝٔ آثاز٢ٙ َََٚعأٖس٢ٙ، قٜاٍَ احلٝؿس٢ٟ

عَٔ اهلٜحس٢: "ٚقدِ قٜطَِٓ َُرُٓدْ بٔ داٚد اهلحسَ إي٢ٜ أزبع١ٔ اٜقسُبٕ: َٖحسُ داَل٣ٍ، َٖٚحسُ ََال٣ٍ، َٖٚحسُ َهٜاف٠َٜٕ ع٢ًَ 

تَُه١َٔ فٔٞ ايكًٝٛبٔ، فََٜٜٓا َٖحِسُ ايدآل٢ٍ: فَُٜٗٛ أيٜرٓ َِٔٔ نثري٣ ََٔٔ ايٛؾَا٢ٍ، ٚأَٖا ٖحسُ ايرْٓٛبٔ، َٖٚحسْ ُٜٛجٔبُ ايبػضَ امل

عَٔ ايرِْٓبٔ، فايتٓٛب١َٝ  املٜال٢ٍ، فُٝبًٛٔٝ٘ َُسٚزُ اي١ًٝائٞ َٚاألٜٓا٢ّ، بَعدَ َأٜٕ ت٣ََٜٓ ايدٓازُ، أٚ ٍُٜٛٝٛ االختٔبازُ، ٚأَٓا اهلٜحسُ ايرٟٔ ٜتٛي١دُ

ال َٜؿٔسٓ بنَيَ  ُ٘ ََٔٔ ايكًٜبٔ، َٚأَٓا اهلٜحسُ ايرٟٔ ُٜٛجٔبُ٘ ايبُػضُ، فَُٜٗٛ ايدٓا٤ُ ايرٟٔ ال دََٚا٤َ يُٜ٘، قًٝتُ: َٖٚرَا ايكٔطُِ ايسٓابٔعُتُدسجُ

فٜاضَ ابُٔ ذَصّ فٔٞ . ٚقٜد أ39ٜذ٢َٟٚ اإلخالف٢، َٚأٝٚئٞ االختٔؿَاف٢؛ إذِ ذَكٝك١ٝ املٝػَان١ًٜٔ تَُٓعُُ٘، َٚؾٔر١ٓٝ ايَُٝٓاضَب١ٔ تَدفٜعُ٘"

 .41اهلٜحس٢ طٜٜٛال، خاؾ١ٓ فٔٞ بَابٔ اهلٜحس٢

ََؿدَزّا َٔٔ ََؿَادٔز٢ اب٢ٔ ذَص٣ّ ، دَعَا إىل ايتٓػَابُ٘ٔ  -ع٢ًَٜ األقٌٓ -َََُٚٗا َٜهِٔ، فٜإٕٓ نٔتَابَ "املؿٕٛ" ٜعدٗ

ًرأِ، ََٚٔٔ ََعَأْٞ احلٝبٓ ايَٛاز٢د٠ٔ فٔٞ ايػٓعس٢ االغرتاىٝ يف املٛقٛع٢، َٚايسٓؾٝدُ املػرتىٝ ايرٟ ٜتَي١فُ َٔٔ ضٔح٣ٌ َٔٔ املؿٛ

 خَاؾ١ٟٓ، َٚٔ َكٛالِٕ فًٜطف١ٕٓٝٔ تَعٛدُ إي٢ٜ ايسٓافٔدٔ ايَُْٝٛاْٞٓ، َٚغري٢ ذَيٜوٜ.

املٓحََِ  -دَاٚدٖٚٛ نتاب ايصٖٓس٠ البٔ  -بكٔٞ أِٜٕ ُْػريَ إىل أٜٕٖ نٝتبَ احلٝبٓ تَتَٓاقٌُٜ ََاد٠ٓ َُتكٜاز٢ب١ٟ، ٜٚهٜادُ َٜهٕٝٛ أٚٓيٝٗا

قٜد أٜٚقَسَ ايدٓنتٛزُ َُرَُٓد ايثَسٖ ايرٟٔ اضتثَُسَُٙ نٌٝٓ ايرَٜٔ أي١فٝٛا فٔٞ َٖرَا املٜحَا٢ٍ، يريوٜ غٜايبّا ََا َْتَبَُٝٓٔ َٖرَا ايتَُٓاثٌَُ بطُٗٛي١ٕ، َٚ

ٓ فٔٞ امل 41ؿُٕٛخري ايبٔكاعٔٞٓ بٔايكسا٢ٔ٥ أٜٕٓ نٔتابَ ايصٖٓس٠َٔ َِٔٔ أَِٖٓ ََؿَادز٢ احلٝؿس٢ٟ
 

 ََعٜأٖسُ ايتَُٝٓص٢ فٔٞ نٌٍّٝ َٔ "املٜؿ٢ُٕٛ" ٚ"اي١ٛٛم٢": .4

ُٜعتربُ نتابُ اب٢ٔ ذص٣ّ فًطف١ٟ خاؾ١ٟٓ بٔ٘ فٔٞ ََٛقُٛع٢ احلٝبٚ؛ ألْٓ٘ َٜعتُٔدُ ع٢ًَٜ ايتٓحسب١ٜ ٚاملالذَع١ٔ ٚايتٓر٢ًٌٝ 

     42َٚأٝخس٣َ زََٚاَٖا عٔ غري٢ٙ بػ٤٣ٞ َٔ ايتٓفؿ٢ٌٝايٓٓفطٔٞٓ، ٚاضتدالف٢ ايٓٓتَا٥خ٢، فَٗٛ َٜعس٢ضُ دبازبَ عَاغََٗا بٓفطٔ٘ٔ، 
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ا فٔٞ إٕٓ ْصع١ٜ ايتُٓٝٓص٢ يد٣ ابٔ ذَص٣ّ  ظاٖس٠٠ َعسٚف٠١ فٔٞ َؤي١فاتٔ٘ تُػَرَٜٓٗا زُٚحْ أْديط٠١ٓٝ، ٜٚبدُٚ اْتؿَازُُٙ يكٝٛسٙٔ ؾَس٢حيٟ    

ايتَٓيٝفٔ املٜػس٢قٔٞٓ ٚايتَٓيٝفٔ األْديطٞٓ، ٜٚػٔريُ إي٢ٜ ََا أْتَحَتُ٘  زدٚٙٔ ع٢ًَٜ زضَاي١ٜٔ اب٢ٔ ايسٓبٝبٔ، فابُٔ ذَصّ ُٜٛاشُٕ فٔٞ زدٓٙ بنَيَ

 ايكٜريَٚإُ َٔٔ تَآئٝفَ، َع إثبأِ املص١ٜٓٔ، ٚايتٓفٛم٢ يإلْتاد٢ األْديطٔٞٓ.

فٜكدِ قٜاٍَ: "َٚيٜكدِ ٜطتكٌٓ ابُٔ ذَص٣ّ بػدؿٔٝٓتٔ٘ ذٔنيَ َٜدزُعُ ََطَا٥ٌَ احلٝبٚ، ٜٚتََت٢ٓ ي٘ ذيوٜ َٔٔ ظٝسٚفٕ تَِِٗٝٓ يُٜ٘؛    

ٜٗٔٓ، ٚمل غَاَٖدُِ ايٓٓطَا٤َ، ٚعًَُٔتُ َِٔٔ أضسَاز٢ٖٔٓ ََا ال ٜهٜادُ َٜعًُُُٜ٘ غٜري٢ٟ، ألْٚٞ زبٓٝتُ فٔٞ ذُحُٛز٢ٖٔٔٓ، ْٚػََُِ بَنيَ أٜدٔ

َبتهس٠٠ فٔٞ احلٝبٚ، ؛ ٚهلرَا نٜإَ البٔ ذص٣ّ آزا٤ْ 43أعسفِ غرئَٖٓ، ٚال جايطتُ ايسٓجاٍَ إال َٚأَْٜا فٔٞ ذَدٓ ايػٓبابٔ"

 أخرََٖا َٔ َُػَاَٖدَاتٔ٘ ٚتَحس٢بتٔ٘، أَٖا احلٝؿس٢ٟٓ، فحاَعْ ألخباز٢ ايعػٖام٢، َٚا قٌٝ يف فًطف١ٔ احلبٚ.

اقع٢، إٕٓ نٔتَابَ اي١ٛٛم ؾُٛز٠٠ أْديط١ٓٝ ٚاقع١ٓٝ، فابُٔ ذصّ مل ٜعتُٔدِ ع٢ًَٜ اخلٜٝا٢ٍ ٚاي٢َِٖٛ، بٌَ تَٛخ٢ٖ ضَبٌَٝ احلٜكٝك١ٔ َٚايَٛ     

 ََعَ قََُإ ؾٔر١ٓٔ اخلٜرب٢، فٜكٜد ؾَُِٓ ع٢ًَٜ أٜٕ تهَٜٕٛ غََٛأٖدُٙ فٔٞ أٜخباز ايعُػٓام٢ غَٛأٖدُ اضتَُدَٖٓا َٔٔ َػاٖدتٔ٘، ٚمل

، ٚإ٢ِٕ تَطَسٓبتِ ُٜثكٌ َؤي١فٜ٘ باألضَأْٝدٔ اي١ًٜٛ١ٛٔ؛ ذيو ألُْٓ٘ نٜإَ فٔٞ ز٢ضَايتٔ٘ أدٜبّا َٚاعّٝا بَْٓ٘ َٜهتُبُ أدبّا يف أضًٛبٕ قٜؿَؿٔٞٓ

خبَازُ زُٚحَ ايع٢ًِٔ إ٢ي٢ٜ ايكٜـٓ. قاٍ ابٔ ذصّ "ٚدَعِين َٔٔ أٜخباز٢ األعسَابٔ املٝتكدَٓني، فٜطَبًِٝٗ غريُ ضَبًَٝٔٓا، ٚقٜد نٜثسَِِ األ

44عُِٓٗ، َََٚا ََرَٖبٔٞ أِٜٕ أْكٞ ١ََٖٜٝٔٛ ضَٔٛاَٟ، َٚال أذب٢١ً حب٣ًٞ َُطتعَاز٣"
  

األٜخبَاز٢ اييت َٜرنٝسَٖا أخبازّا عَٔ غٜسَاَ٘ٔ َُٖٛ، أٚ ذهاٜإِ غٜسا١َٟٓٝ نٜإَ ١ًَُٛعّا عًَٝٗا، أٚ ٜسَٜٚٗا ع٢َٔ ٚهلٜرَا نٜاَْت جَُٝعُ 

از٢ ايثٓكأِ َٔٔ أؾرابٔ٘. ٚيٝظَ نٜريو ََٓٗخُ احلٝؿس٢ٟٓ؛ فٜإٕٓ جَُٝعَ ََا َٜسٜٚ٘ ع٢ًَٜ يطَا٢ٕ األيٝفٜني٢ املتراٚزَٜٔ ْكٌْ عَِٔ أخب

ا٤ٔ، ثُِٖ ُٜٛز٢دُ أخبازَ ايعػٓام٢ َٚأقٛايِٜٗ، ٚأبسشُ مٝٓصاِ َٖرَا ايتٓؿٓٝفٔ ٚأنثسََٖا طساف١ٜٟ بٔٓٝتُ٘، فٜكٜدِ ؾَاغُٜ٘ ايعػٓام٢ ايكدَ

ٓ فٔٞ قٜايٜبٔ َُرَاَٚز٠َٕ بنيَ أيٝفٜني٢، أٜذدُُٖا َٜطٍَُ َٚاآلخسُ جيٝبُ، ٜٚسجعُ ايدٓنتٛزُ ايػٓاذٔيٞٓ بَُٜٛر٢َٝ َٖرٙٔ ٢ ايب١ٜٝٓ إيٜ احلٝؿِس٢ٟ

 تََثٔري٣ َُْٜٛاٍّْٞ
، َٚقٜدِ أقِف٢ٜ احلَٔٛازُ ع٢ًَٜ ايهٔتابٔ ذ١ٜٓ٢ََٟٛٝ، ٚقسِبّا ََٔٔ ايتٓػٜٛل٢ خيف١فا٢ٕ َٔٔ جَفٜافٔ ايتٓركٝكٜأِ ايف١ٝٓٓٔ 45

ايدٓنتٛز ايٓٓبٟٛ غعالٕ إي٢ٜ اي١ًػ١ٖٜ٢َٛٔ ٚايٓٓعٜسَأِ ايٓٓكد١ٜٓٔ فٔٞ ايػٓعس ٚفْٓٛٔ٘، اييت نثريّا َا َٜٓطَامُ إيَٝٗا املٝحٔٝبُ؛ م١ا ذَدَا ب

ٓ قٜدِ فٜامَ فٔٞ خ١ُٛتٔ ٘ٔ ايكٍٜٛ: "ٚإذَا نٜإَ ابُٔ ذَصّ، ٖٚٛ َعاؾسْ يًرُؿسٟٓ، قد أي١ف نٔتَابَ طٜٛم٢ احلَُٜا١ََٔ، فٜإٕٓ  احلٝؿس٢ٟ

املؿُٕٛ فإُْٓ٘ نتابُ ع٣ًِٞ  َٖرا ايهٔتَابَ؛ َٚذئوٜ ألٕٓ نتابَ ابٔ ذَصّ ُٜعتَبَس فٔٞ عُسفَٔٓا احلٜاقٔس٢ َُرن١سإِ غدؿ١ٟٓٝ، أَٓا

 . فايفٜاز٢م بني ايهٔتابني٢ إذّا ٜتًدٓـ فٔٞ إٔٓ ََاد٠ٓ اي١ِٛٛم٢ َُػَاَٖدَاِْ َُؤَي١ف٠١، َََٚاد٠ٓٝ املٜؿُٕٛ قٔسَا٤اِْ َُؤي١ف46.١ٚأدبٕ"
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زضَايٜتٔٞ َٖرٙ أٜغعَازاٟ قًٝتَُٗا فَُٔٝا "ضََٝٚز٢دُ يف  إٕٓ ايػَٓٛاٖدَ ايػٓعس١ٜٜ الب٢ٔ ذَص٣ّ أٜنثَسُٖا َٔٔ غٔعسٙٔ ُٖٛ، فٜكٜد قٜاٍ:      

 47عًَٜٖٞ أْٜٓٞ ضايو٠ فٝٗا ََطًٜوٜ ذَانٔٞ احلدٜث عٔ ْفطٔ٘" -أْٜتَ ََٚٔ زَآٖا-غَاَٖدتُ٘، فٜال تُٓهٔسِ 

ط١ٕٓٝ، َٚيٜكٜدِ غٝٓب ابٔ ذصّ ْؿٛفَ ايػٓعس٢ املػسقٔٞٓ، فًِِٜٜ َْحدِ فٔٞ اي١ٛٛم٢ إال اثَٓٞ عَػَس بَٝتّا َٚزدَِِ قُٔٔ أخباز٣ أْٜدَيٝ

ُ ايتٓحسب١َٝ األْٜدَيٝط١ٓٝٔٝ ايكسطب١ٓٝٝ، خربّا أٚ غعسّا ، ٚيٜٝظَ األَسُ 48غٜابَ ايسٖؾٝدُ املٜػِس٢قٞٓ ايرٟٔ اعتُبٔسَ أٜؾال َٚذ١ًَتِ ََر٤ًَ٘

 نٜريو عٓدَ احلٝؿس٢ٟٓ؛ إذِ إ٢ٕٓ أٜنثسَ غََٛأٖدٔٙٔ َٔٔ غٔعس٢ ََِٔ ضَبكٝٛٙ.  

 : خاتـ١ُ

ا نٜإَ قٜإُُْٛ َََُٗا َٜهِٝٔ، فٜإٕٖ ايفٜسِمَ بَنيَ نتُبٔ احلٝبٚ ايطٖابٔك١ٔ، َٚطٛم٢ احلَُٔا١َٔ نٜايفٜسم٢ بَنيَ ايُٝبتَدٔئ َٚاملٝعكبٔ، فٜإذَ     

ُ٘ َْكٌَٜ عَٔ َْفطٔ٘ ٚعَٔ غٜري٢ٙٔ، غٜسضّا ؾَػٔريا يف تُسب١ٕ  جَدٜد٠َٕ؛ إذِ إ٢ٕٓ َُؤي١فٜ -َثال–ايتٖٛٛٓز٢ ٚاالزتكٜا٤ٔ َٜس٣َ فٔٞ نٔتَابٔ ايصٖٓس٠ٔ 

مثس٠ٟ َٜاْع١ٟ آتَتِ  َٚجَُعَ َِٔٔ َُٖٓا َُٖٚٓاى، َٚقٜدِ تَعُٛشُُٙ ايٛذد٠َٝ ٚغٍُُُٛ ايسٓؤ١َٜ، فٜإٕٖ َٖرا ايكٜإْٛ َْفطَُ٘ َٜس٣َ فٔٞ نٔتابٔ اي١ٛٛم٢

اي٢ٜ ايعَٔٓا١ٜٜ ذَت٢ٓ تََٗدٓيتِ األفَٓإُ، ٚجَا٤ نتابُ٘ ؾٛز٠ٟ أٝنًٜٞٗا بٔتَٛائٞ ايصََٓٔ ع٢ًَٜ َٜدٔ قٜاطٔفٕ ََأٖس أٜذطََٔ ايطٓكَٞٞ، َٚٚ

. أَا١ املؿُُٕٛ، فهتابْ َفسدُ املٜٛقُٛع٢، ذُٚ ؾبػ١ٕ ََٛضٛع١ٖٕٝ، َٜطع٢َ إي٢ٜ أِٜٕ 49َُهت١ًُ إلذطَاع٣ ؾَادم٣ َْف١اذ

 ٜهَٕٛ نتابّا فٜٓٝ٘ا َُدتؿ٘ا، بٌَ َٚعًُٝ٘ا أٜكّا ذٍََٛ عَاطٔف١ٔ احلبٚ.

ايع١أٖس٠َ  إ٢ٕٓ املؤي١فٜأِ اييت تَٓاٚيتِ قٜك١ٜٓٝ ايعٔػل٢ قبٌَ اي١ٛٛم٢ تتٓفٔلُ ن١ًَٝٗا فٔٞ خ١١ُٕٛ َُػرتن١ٜٕ، ٖٚٔٞ أَْٓٗا تَتَٓاٍَُٚ َٖرٙ      

ًُٜٕٛٓ بٔاي١ٛابٔع٢ ايثٓكٜافٔٞٓ ٚاملٓٛٔل٢ ََٔٔ اخلٜازد٢ بَعٔٝدّا عَٔ اخلربَأِ ايػٓدِؿ١ٓٝٔٔ َٚاملٝعَاَْا٠ٔ ايٓٓفط١ٓٝٔ إ٢ال فٔٞ ايٓٓدز٠َٔ ايٓٓادٔز٠َٔ، ََٖٚٔٞ تَتَ

ٓ قٜد دَعَا إ٢ي٢ٜ أٚجٕ٘ ََٔٔ ايتٓ ٓ ئهٌٝٓ َُؤي١فٕ، َٚإذَا نٜإَ االغِتٔسَاىٔ يف املٜٛقُٛع٢ بَنيَ اب٢ٔ ذَصّ َٚاحلٝؿس٢ٟ َُاث٢ٌُ ٚزا٥ر١َٔ ايفٔهٞس٢ٟ

خُ ايتَٓئٝفٔ َُدتًٔفْ إي٢ٜ ايدٓزَج١َٔ اييت َِٔٔ أٜجًَِٔٗا اعتُبٔس ابُٔ ذَص٣ّ ايػٓبَ٘ٔ، فٜإٕٓ ََاد٠ٜٓ اي١ِٛٛم٢ َُدِتًٔف٠١ٜ عَٔ ََاد٠ٓٔ املٜؿُٕٛ، َََٚٓٗ

 َُحَدٓدَا فٔٞ ََحَا٢ٍ ََٛقُٛع٢ احلٝبٓ فٔٞ ايتٓسَاثٔ ايعَسَبٔٞٓ.

 

 َٖٛأَؼُ ايبرث:
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؛ ْٚكٌ ايؿٓفدٟ عٔ نتاب اجلٓإ البٔ ايصٓبري إٔٓ احلؿسٟٓ أي١ف شٖس اآلداب ض١ٓ خ١ًهإ ايكٍٛ األٍٚٓ دٕٚ إٔ ٜرنس ضبباٟ يريو 
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 1/158ّ.1993ٖـ/1414
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 .2/565، 2111ٜٓعس: ضًِٝ زٜدإ: ظاٖس٠ ايتُٓاثٌ ٚايتُٓٝص يف األدب األْديطٞٓ، َٓػٛزاِ ن١ًٓٝ اآلداب مبٓٛب١. تْٛظ.  19

21
احلؿسٟٓ ايكريٚاْٞٓ أبٛ إضرام إبساِٖٝ بٔ عًٞٓ: املؿٕٛ، يف ضسٓ اهل٣ٛ املهٕٓٛ، ذبكٝل ايٓٓبٟٛ عبد ايٛاذد غعالٕ، داز ضرٕٓٛ   

   .29.ف.1991شٜع، تْٛظ.يًٓٓػس ٚايتٛ
 . 34، 33ّ.ٕ.ف.  21

 48ّ.ٕ.ف.  22

23
   .85، 84ابٔ ذصّ:ّ.ع.ف. 
    61احلؿسٟٓ: ّ.ٕ. ف. 24

 114ابٔ ذصّ: ّ.ٕ. ف. 25

 .2/568ضًِٝ زٜدإ: ّ.ع. 26
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 االتجاه األسري في الشعر األندلسي

 عبيد بشيرأ/ أ 

 جامعة جيجل
albachir72@gmail.com 

 
Abstract : 

After six days of onslaught, Seville surrendered in 1091 and al-Mu’tamid and his family 
were put in chains then loaded on black barges.  Ibn Tashufin, who had come to rescue 
Andalusia from the Christians, instead, led its foremost king into captivity and disgrace.                

The people of Seville gathered on the banks of their river to view the sad spectacle of 
their beloved sovereign and his family being taken into exile. 

As time went on, al-Mu’tamid mourned his pitiful existence in fine verse, lamenting 
his cruel captivity.  Remorseful, he decried the misery of his family, which had fallen from the 
pinnacle of happiness and power to the depths of poverty and debasement.  During their first 
'Id al-Fitr in confinement, tormented by the sight of his wife and daughters spinning wool, he 
lamented in sorrow: 

"You see your daughters in tatters, hungry, 

Penniless, they are spinning for other people:... 

Treading on hard clay, barefooted, humbled 

As if they had never been treading on musk and camphor, 

Their hollow cheeks show signs of lack of food, 

They sigh, their tears roll down like copious rain.  "  

Another family tragedy we can read it in Andalusian poetry like Ibn Darrāj al-Qasṭallī 
and Ibn Sarah al-Shantarînî 

ظالي٘ ؾتشت األهل٠ يف ايٌعل األْـيوٞ يف ايكلٕ ارتاَى اهلذلٟ بابا دوـ قـه١ٝ ٖقٙ ايعالق١، ٚمحًت 

ؿالالت االْهواك امللنب ايقٟ أٓش٢ اجتاٖا عُٓل اإلسواي يـ٣ ايهجري َٔ ايٌعلا٤ األْـيوٝني، مما هاقٓا إىل 

http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-3/ibn-darraj-al-qastalli-COM_30753
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إؿكاد٘ ُٓٔ ٖنمي١ ػلدت َٔ ْطام ايقات يتتُٛقع نك١ٝٔ َوٓت بٌ ٖنَت ادتُاع١ ال ايؿلؿ؛ ؾكـ ايتبوت ٖنمي١ 

 َٚني، ٚتؿلقت يتذتُع بلباط أْبٌ ايعالقات ٚأُـقٗا.ايٌاعل األب بٗنمي١ باقٞ األهل٠، ٚجتاٚبت أُٛات املٗن

ٚبايٛقٛف عٓـ ثالث١ منافز َٔ اآلبا٤ املٗنَٚني: بني ًَو ػرب سال٠ٚ املًو يٝتذلع َلاك٠ األهل، ٚأب اَتندت 

هلنمي١ ايػلب١ بٔٝاع أهلت٘، ٚبكٞ سبٌ ايلدا٤ ٚاألٌَ ًُٜع يف مسا٤ ٖنميت٘ املًبـ٠ بػّٝٛ ايؿكل ٚايعٛم، ٚأب ثايح تكًب ا

 األهل١ٜ َٛامٜٔ اذتٝا٠، ِٜٚعب َعٗا حتـٜـ أُـا٤ اذتنٕ َٔ أُٛات ايؿلغ هلٍٛ املِاب َٚلاك٠ ايؿٛادع.

ٚتبـأ ؾٍِٛ اهلنمي١ األهل١ٜ َع املعتُـ بٔ عباؿ أهري أغُات، سني ٜكـ يف عٝـٙ أَاّ تكًب ايـٖل، ٚغـكٙ  

غ، َٚا غري ايٌذٕٛ ي٘ َواكغ ٚال مٟ إال ساي١ ٚأٍٚ عٝـ أػقٙ بأغُات ٖٚٛ هاك» باإلْوإ، دا٤ يف ايكال٥ـ: 

ارتٍُٛ ٚاهتشاي١ املأٍَٛ. ؾـػٌ عًٝ٘ َٔ بٓٝ٘، َٔ ٜوًِ عًٝ٘ ٜٚٗٓٝ٘، ٚؾِٝٗ بٓات٘ ٚعًٝٗٔ أطُاك، نأْٗا نوٛف ٖٚٔ 

أقُاك، ٜبهني عٓـ ايتواٌٜ ٜٚبـٜٔ ارتٌٛع بعـ ايتؼاٌٜ، ٚائٝاع قـ غٝٓل ُٛكٖٔ، ٚسٝٓل ْعلٖٔ، ٚأقـاَٗٔ 

  2، ٜٚٛامٕ بني َآٞ ايوعاؿ٠ ٚسآل ايٌكا٤، ٜكٍٛ: 1«اك ْعُٝٗٔ عاؾ١ٝ ساؾ١ٝ، ٚآث

َ بااأَل بااأَلعيااارا مىساار  ا     فيمااا مى اان 

 

 َفسااااااَاعى العيااااادت فاااااي َأ مااااااَ  مى سااااا  ا    

 َتاااارن بىباتاااااطى فاااااي اأَلةماااااا ا جا اعىاااااااة   

 

 يىغااااا اللى لا باااااالا ماااااا يىما ا  ااااالى    ااااااميرا   

َى َنتااااااااا ىعى لا َ سااااااااا ي ا      خاشاعىااااااااااااة بىااااااااارىك

 

َىساااااااااايرا   مى اسياااااااااااارا     َأبصااااااااااا تاتل  

َى فاااي ال ااايل   ىاأَل ااادا ت َافيااااَاة        يى ااا 

 

 َََ نَّهاااااا َلااااا  َت ااااا  ماسااااا ا   ىَافاااااااا  ا  

 ال َخااااد   االش َتشاااا شن الجىااااد ى  ااااااااارهت   

 

  ىَلاااااااااايعى  االش مىاااااااااا ى اأَلن ااااااااااالا مىمااااااااااا   ا   

 َأفَ ااارَ  فاااي العيااادا ال عاااارى   اسااااَات  ت   

 

َى فا اااااارتعى لاـَبااااااارا َت  ااااااااايرا   َف ااااااا

َى رىااااارتعى  اَ تاااا مترهت  متمَ  اااااا       َ ااااد َااااا

 

 َفاااااااااارىُرعى الاااااااااادىارت مىبهُيااااااااااا   ىم مااااااااااااا  ا 

 مىاال باااَ  بىعاادىعى فااي مت ااط   يتاااسر  بااا ا       

 

 َفإانَّمااااااااااا باااااااااااَ  بااااااااااااأَلَ  ا مىغااااااااااااار  ا  

ؾوا٤ىَ ايعٝـ(، ٚيف فيو  -دعًت اهلنمي١ ايٌاعل ٜٓهل ْؿو٘، ٚخياطبٗا ٚقـ جتلؿت عٓ٘ )نٓت باألعٝاؿ   

ق١ُ املأها٠، ٚيعٌ ؿالي١ )ؾُٝا ٢َٔ( تٛسٞ بطٍٛ املـ٠، ٚقـّ االْكٔا٤، ٚبـا١ٜ اْكطاع األٌَ يف عٛؿ٠ أٜاّ املًو 

ّٚ تلبط٘ عآلٙ املتأمّ، ٚحتٌُ ْاؾق٠ ؾلاك إىل فيو اينَٔ ٚايعن اييت حتٛيت إىل زتلؿ فٔنَل ٜوتشٔلٖا ايٌاعل األب املٗن
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َٚا عاطؿ١ اذتٓني يف دٖٛلٖا إال ْنٚع ًعٛكٟ طاؽ إىل َا اؾتكـٙ اإلْوإ، ٌَْٚٝ عاكّ إىل » ايقٟ َا ٜؿتأ حئ إيٝ٘، 

 .  3«ُٚاي٘

سواي بايكٗل. ٚال تتٛقـ اهلنمي١ عٓـ األب يتتذاٚمٙ إىل ايبٓات ادتا٥عات ٖٚٛ َا ٜعُل ايؿذٝع١، ٚاإل

ٜٚتٛاٌُ ػطاب ايٌاعل يٓؿو٘ اييت أْهلٖا، ٖٚٛ املتعٛؿ ع٢ً االْتِاكات، ٖٚٞ تقنلٙ بقٍٓ األهل، ٚايعذن عٔ 

 -سوريات  -ػاًع١ أبِاكٖٔ -َا ميًهٔ قطُريا -دا٥ع١ -تػٝري َأها٠ أهلت٘ اذتا١ًَ يـالالت )يف األطُاك

ايٌاعل/ األب املٗنّٚ عٔ عذنٙ، ٚؾكـاْ٘ ايكـك٠  تٌه٢ ادتـب(، ٜٚعرب -األقـاّ ساؾ١ٝ  -ٜطإٔ -َهاهري

َأَٛكا(، ٚخيًّ إىل سه١ُ تعًُٗا َٔ  –ؾلؿى ايـٖل َٓٗٝا  –نإ ؿٖلى  -ؾطلى يألنباؿ تؿطريا –)أؾطلت 

 َػلٚك. ٚميهٔ تٛٓٝض ٖقٙ اهلنمي١ بايٌهٌ ايتايٞ: –ٜول= األسالّ  -ٖنميت٘ امل١ًُٗ بايٓٗا١ٜ املأها١ٜٚ: املًو

 

                              

 

 أهل                                

 

 

                              عذن                                    
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ٜٚهلك املعتُـ األب املٗنّٚ بٗنا٥ُ٘ امللنب١ َٔ األهل ٚايعذن أَاّ اهتػاثات االبٔ ايقٟ است٢ُ باألب يٝٓذـٙ،  

4ؾٝهتؿٞ األب بٌه٣ٛ ايكٝـ، ٚتِٜٛل اآلالّ، ٚايتٛهٌ إقلاكا هلنميت٘ املًتبو١ بٗنمي١ دن٤ َٔ أهلت٘، ٜكٍٛ:
  

 َ يااااااااااااااادي َأماااااااااااااااا َتع مباااااااااااااااي متسااااااااااااااا ما 

 

َىماااااااااااااااااااا   َأبىياااااااااااااااااااأَل َأَ ت شااااااااااااااااااا ا ى َأ  َتر

 رىمااااااااااي َشاااااااااارا   َلااااااااااطى  ىالَ تاااااااااا ت َ ااااااااااد    

 

ََ  ااااااااااااااااا ت ال َتهشاااااااااااااااااا  اأَلع  ماااااااااااااااااا    َأ

 يتبصاااااااااااااااارتني فياااااااااااااااطى َأبااااااااااااااا  اااشااااااااااااااااا      

 

 َفيىبَ باااااااااااااي  ىالَِّ ااااااااااااا ت َ اااااااااااااد اتش اااااااااااااما    

َىااااااااااااااااا  ة َ اااااااااااااااااي   ةا اشاااااااااااااااااااا  ل ُبااااااااااااااااا ت   اا ا

 

َاماَلاااااااااااا  يىكااااااااااااَ  َأَ ي تيااااااااااااطى    متسااااااااااااَ ر

َىااااااااااااااااا  أ خي اااااااااااااااااااا   لااااااااااااااااا  ما  ااااااااااااااااا ت    ا ا

 

 جىاااااااااااااااااااااُرعَ هتل  السااااااااااااااااااُ   الع  ِّمااااااااااااااااااا  

 ماااااااااااابهتل  مىاااااااااااال يى هىااااااااااا  َشاااااااااااي ا  َفَِّاااااااااااد    

 

 خا باااااااااااااا عىَ يااااااااااااا ا لا بت اااااااااااااااا العىمااااااااااااان   

  ىالَغيااااااااااااااااارت ا يى هىااااااااااااااااا ت َشاااااااااااااااااي ا  فاااااااااااااااااَاما    

 

َت  الش ل اااااااااااااااااااااااااُر ا ا َفماااااااااااااااااااااا   يى اااااااااااااااااااااَ 

 ايلٓٝع. –ايبٓات  -ل٠: األبؾتتذاٚب أُٛات اهلنمي١ ٜٚلؿؿٖا أؾلاؿ األه 

عٓـَا تٓٛغ اذتُا٥ِ ايطًٝك١، ؾٝذعًٕٛ ٖـًٜٗا ٌَاكن١ ٚدـا١ْٝ هلِ، أَا » ٚعاؿ٠ َا ٜعتِل أملُ األهلِ ايٌعلا٤  

ؾبه٢ إىل أهلاب٘ ايواكس١ تٛقا إىل اذتل١ٜ،  5«املعتُـ بٔ عباؿ، ؾإٕ مسا٤ٙ ايلسب١، ٓاقت مبا ؾٝٗا َٔ طري ايكطا 

  6ٚتٌٛقا إىل يكٝا اذتُاّ، ؾاملٛت أٖٕٛ َٔ ؾلام األٌٖ ٚايٛيـ، ٜكٍٛ:

َى بااااي ِ  مااارى ا  ب ياااأل   لااان سااارا  الََِّ اااا  

 

ََبااااااااال       سىاااااااا ا اٌ  ال سااااااااجل  يعاااااااااااا  ت  ال 

 َسااااار  - اهلُل المعياااا  – لاااا  ت ااااااااااااال   

 

َُ شاااااا  ي لهااااااا   شاااااا ل ل اااااال َبيبااااااا أ  

َ    ال التىَشاااااااا     ف سااااااارٌ ال شااااااام ي شااااااادي

 

  جياااااااا     ال عيبااااااااايى يتب يهمااااااااا   اااااااال  

َا لااااااا  يت ااااااااااااااااااااَارّى  جميعتهاااااااا      ابي  اااااااا لهاااااااا أ

 

  ال ِا ى مب هااااااا البعااااااادى عااااااال أا هاااااااا أاااااااال   

َا لاااااااا  تبااااااااأل  م  ااااااااايا ت ياااااااارت     بتهااااااااا      أ

 

  ِا اا ااااا َّ باااااا ت الساااااجلا أ  ش صااااال الِّ ااااال   

 التامىااااااااااا ا تشااااااااااُ    لب سااااااااااي  لاااااااااان لِّيااااااااااا   

 

 ساااااا اي يتاااااا  العااااااي  فااااااي سااااااا   َجااااااال   

 أال عىَصاااااا  اهلُل الِّ ااااااا فااااااي فاراخاااااااااااااااااااااها    

 

َُ فاراخاااااااااااي خاَنهااااااااااا الماااااااااااُا  ال  اااااااااال     فااااااااااإ

ؾُٔ ػالٍ ؾعٌ ايبها٤ تبـٚ هًط١ املهإ ٖٓا ق١ٜٛ، ٖٚقا َا ًٜؼّ ؾهل٠ ائٝل املٌهٌَّ ع٢ً  

ٚيقيو ساٍٚ املعتُـ كبط ُٛكت٘ املأها١ٜٚ يف هذٓ٘،   7«َٓ٘ ٚاالبتعاؿ عٓ٘  اإلْوإ /ايٌاعل ايقٟ حياٍٚ ارتلٚز
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ٚبعـٙ عٔ عٝاي٘ بِٛك٠ ايكطا امللؾلؾ١ يف ايوُا، ٚاييت ٖٝذت ٚدـٙ، ٚسلٓنت ًٛق٘، ؾُا نإ ي٘ إال إٔ ٜـعٛ هلا 

 املؿاكق١ بني اذتل١ٜ ٚاألهل.بإٔ ُٜعَِِ يف ؾلاػٗا، ؾال تعُأ ٚال خيْٛٗا ايعٌٓ، َٚا هلقٙ ايِٛك٠ َٔ ٚقع َؤمل يٌـ٠ 

َٚا ؾلاؾ ايكطا ٖقٙ إال بٓات ايٌاعل ايال٥ٞ أعٛمٖٔ أهلٙ، ؾشلقٔ ؾؤاؿٙ مبا أُابٗٔ َٔ فٍ ٚعاك، بعـ إٔ 

 نٔ هٝـات ايكِل.

ٚبعـ إٔ تعايت اهتؿواكات مٚدت٘ "اعتُاؿ ايلَٝه١ٝ" عٔ َِريِٖ ِٖٚ أُشاب ايعن ٚادتاٙ، أدابٗا 

8املعتُـ بكٛي٘:
  

 اتبشاااا اتباااا  الاااألق لِّاااد  

 

 ماااااا اليى أياااااال جااتبااااااا   

   ااااأل  لهاااااق  لاااان اتبااااا 

 

 شااااااااااااااااااايرنا      لهتباااااااااااااااااااا 

ٚإفا نإ األهل قـ كؾع أُٛات ٖنمي١ األب ايقٟ هًُب ًَها ٚٚكخ ثهال ٚعذعنا، ؾعإٕ ايؿكعل هعٝؿتض      

ظعقٚكٖا يف قًعب   أبٛاب احملاٚك٠ بني األب اجملٗـ بتبعاتع٘، ٚاألبٓعا٤ املوعتٓذـٜٔ بع٘، ٖٚعٛ َعا ٜعُعل اهلنميع١، ٜٚٔعلب          

ايٌاعل املٗنّٚ ٚبك١ٝ األهل٠ اييت أٓٓاٖا ادتٛع، ٚبـت َٗن١َٚ ٖٞ األػل٣ يتهٕٛ ايؿذٝع١ قـك األهل٠ األْـيوع١ٝ،  

تٓكٌ َلاك٠ ه٤ٛ اذتاٍ، ٚتكًب اينَإ ٚغـك اذتـثإ، ٜٚبك٢ ايٌعل بعقيو ٜلتعٟٛ َعٔ جتعاكب اهلنميع١ ايعيت ًعهًت        

 علا٤، ْٚعُت بأُٛات أنباؿِٖ اذتل٣.ؾِال ععُٝا َٔ ؾِٛي٘، نتبت مبعاْا٠ ايٌ

ٚتتذ٢ً ايقات ايٌان١ٝ َٔ ُّٖٛ اي٣ٛٓ ٚقوا٠ٚ ايلس١ً، ٚاإلسواي ايؿلٜـ باألهل٠ ٚايٌه٣ٛ َٔ ثكٌ 

َوؤٚيٝتٗا، ٚارتٛف ايٌـٜـ عًٝٗا، ٜٚرتؿؿ ُٚـ َعاْاتٗا، ٚغايبا َا ِٜـ ايٌاعل أبٓا٤ٙ ٚاُؿا ْؿو٘ باهلنمي١ 

ٜلِٖ عطاًا ٜعـَٕٛ املٛاكؿ، ٜٚعإْٛ ايعُأ ٚايكشط، ٖٚٛ َا كؿؿٙ ابٔ ؿكاز ٚاالْـساك يتـؾع٘ املأها٠ إىل تِٛ

  11:َوتذـٜا ممـٚس٘، قاٍ 9ايكوطًٞ

  يا َاجابا  َ دا  ىر  َةاارافاي رت َن ت

 

َت  عىياَبي ااااااااااا     َتَ م اااااااااال َتجاااااااااااداهت  ىاااااااااااا ى  ان سااااااااااا

َا  ىمن َف اَ  ت الَِّ ن   َش اُا  ارىار   ا

 

 اإِلش اااااااا ا ا َةي رىاااااااااا َن  يااااااااا    ب  نااااااااا  ماااااااال   

َ  َّما متأل   ىَْامىة     شادا ت  ىجاٍا 

 

َىي اااااا       ِا الَِّ اااااا  ىر نااااااي   عىَ ااااان ما  ااااالا َأف ااااارا

َى فاي اأَل اضا مىش رىبا     اماٌا  ىمىا يىدا ت 

 

ََبااادي ال تىااُرن  متهاجى اايى ال َّمايااا       سااا ن 
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  َ  عىسى   ا بىتارا   ال بىتارى لا بَّدن

 

   اااااا ا سىااااااارا ى البياااااادا نهيااااااا   ال ناهايااااااا خا 

َى البجت  ى  ىَ دا  ىَأ      مان  ا يترىاعت 

 

َا ااااااااااااااااَ   ىال  ىعاياااااااااااااااا     سا ااااااااااااااااِا  هت ا َأالش 

َِا ال َ َ ن    ال خ  َّاة   االش الهىجايرت   ا

 

َى َلهتاااااا ا جىااااااامارا   َااااااان ا َلاااااا ت َشااااااي ا     ف ااااااا

َِا     ان َ تىأل  ال َنسى ت  االش ال  رىي اا  ا

 

 ف اَنااااأل  َلهتاااا ا ناص اااا ا   َااااان  ا َلهىااااا  اب يااااا 

َتِّ   اهىا    َا  َكجىر اا بااساماها  

 

     11فماااااااااا َشااااااااادىَ   هت ا ال  اااااااااارىاا   ال َ راياااااااااا   

ظُا٤(، ٖٚٞ حتٌُ ؿالالت ائعـ، ٚقلب  -ٚتربم ُٛك َأها٠ األبٓا٤ ٌَه١ً ؾذٝع١ األب )أؾلاؾ ايكطا    

اينَإ ٜٚٔٝل املهإ عًِٝٗ كغِ كسابت٘ َوتٌعلٜٔ ظًِ ايبشل، ٚقو٠ٛ ايرب، ٚحتلقِٗ ْريإ اهلالى، ٜٚؿذعِٗ 

اهلذري ؾتٌٟٛ دًٛؿِٖ، ؾٝوتذـٕٚ أباِٖ يريؾع ائِٝ عِٓٗ، ٚخيؿـ َٔ َعاْاتِٗ، ٚال جيـ األب أَاّ ؾـاس١ َا سٌ 

ٝب آَاهلِ، ٜٚهتؿٞ بتِٜٛل نبـٙ اذتل٣ٓ، بأبٓا٥٘ إال اإلقلاك بايعذن، ٚاالعرتاف باهلنمي١، ٜٚطأط٧ كأه٘ ؾٝؼقهلِ ٚخي

  َٚٗذت٘ ايعُٝا:

َى فاااااااي اأَل اضا مىش اااااارىبا       اماااااااٌا  ىمىااااااا يىاااااادا ت 

 

ََبااادي ال تىااُرن  متهاجى اايى ال َّمايااا     سااا ن 

 ٚتتذاٚمِٖ بقيو اهلنمي١ مجٝعا، ُٜٚكِّٟٛ ظُأ ٖنمي١ األبٓا٤ دلاغَ األب اييت ال تٓـٌَ. 

اذتٛاك، َٚربما ًهٛاِٖ، ٜتبعٗا بٌعه٣ٛ اينٚدع١، ٚحيعاٍٚ َٛاهعاتِٗ،      ٚقـ ٜعلض َعاْاتِٗ َوتؼـَا 

ٚتوهني َُِٖٛٗ، ٚإٜٗاَِٗ بكلب ايؿلز، ٚايكٔا٤ ع٢ً اي٣ٛٓ، ٚاالقعرتاب َعٔ محع٢ املُعـٚغ ايعقٟ هعٝػـم عًعِٝٗ        

 12 :ايعطاٜا، ٜكٍٛ

  باااااااايلى   اااااااا   عاي با اااااااا  عىشاااااااارىَ  متهاجىااااااااة     

 

َىاااااا ىا ا ت      اماااااااٌا  اَلاااااان جىاااااادا ن يىاااااادىياطى 

 َتَ اااااااااااااااااااا   ال يااااااااااااااااالي َلتامىهااااااااااااااااا  راماااااااااااااااااااا 

 

  ىَةعاااااااااا ت ال ياااااااااالي عاااااااااااب دىاتل  عى  اااااااااا ت 

   عاااااااااأل  باهاااااااااال  ال ياااااااااَل  ال يااااااااال   جااااااااااااماد  

 

َا ت      خ   ااااااااأل  باهااااااااال  ا َ   ا    جااااااااا

ـَ الهىاااااااااااا ا   المتمايااااااااااااأل  ش ااااااااااااادت  ىاا    َِا مىاااااااااااا   

 

َ اااارىاعى فاياااااهىا  َتمااااا ا ت     ِا  َتتىاااار عى ماااال 

َ باهااااااااااااااع ااااااااااااان    َشااااااااااااادىناي ا   َتاااااااااااااااا يرت  بارت

 

  اَليااااااطى خ  ااااا    فااااااي الِّ ااااا  ا جىااااا ىا ا ت  

 ف اااااا   اااااااَ  ماااااال أجساااااااماها َ اااااا ا   َ   اااااارى      

 

  ىَخاااااااااار  ى ماااااااااااال َأل باااااااااااباهال  المىكااااااااااا ا ت  

  َااااااااااا  عىاااااااااااااجىَ    عبَّاااااااااااا ِ ا    ااااااااااا ا ا     

 

 َفعتجاباااااااااا باعتااااااااا و  مىااااااااااااا َلهتااااااااال   ااااااااا ا ا ت   
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   َ  تااااااااااااااا يرت لبااااااااااااا باهىااااااااااااا  جاااااااااااانجا    ارابااااااااااااا

 

 عىَ اااااان م اااااالا َأة اااااا ىارا ال ياااااااافي  َنعىااااااا ا ت    

تًو ايقات ايٌان١ٝ َٔ ُّٖٛ اي٣ٛٓ، ٚقوا٠ٚ ايلس١ً َعرب٠ عٔ اإلسواي ايؿلٜـ  -َل٠ أػل٣ -ٚتربم 

باألهل٠، ًٚه٣ٛ ثكٌ َوؤٚيٝتٗا، ٜٚتِ ايرتنٝن ع٢ً عـؿ األبٓا٤ املٌلؿٜٔ)بٔع عٌل٠( ايقٜٔ اؾتكـٚا ايعٌ 

، ٜٚتبـؿ قًب األب املٗنّٚ ُٖا ٚأملا، ٚيف فيو ؿالي١ ع٢ً تٌتت مشٌ األهل٠ يٝهجل تلدٝع اآلٖات، ٚاملأ٣ٚ

 ٚتتِاعـ ْؿجات ػٝب١ األٌَ، ٖٚٞ ٖنمي١ ٜتٌاكى ؾٝٗا:

 ايٌاعل/ األب/ املٗنّٚ         األهل٠ املٗن١َٚ.                              

13:ٜكٍٜٛٚتباؿٍ أؾلاؿ األهل٠ نؤٚي اهلنمي١، 
         

 فااااااااااي ساااااااااا َّة  َ اااااااااعت   ا    اااااااااع  ى  عىاااااااااد ات ا

 

 َىماااااااااااااا   لمبهااااااااااااا  ا ال  اااااااااااااااا ىارا  متبى َّااااااااااااادا  

 شاااااااااااااد  الجااااااااااااا ُا  اَااااااااااااااااَلهت   فَ تىم  اااااااااااااأل   

 

َِ   ااااااااااا   بالهتمتااااااااااااااا  ا متبىاااااااااااُدرا      َأفااااااااااا 

َىاااااااادى   باهااااااااا ا َشااااااااعىَِّا    ى ا   َشاااااااار رى       ى

 

َ ااااااالَّ      متَشااااااار راَأ اةااااااااَنهت ا فااااااااي األ ضا 

َِا   خااااااااااااااادا اا ت يتاااااااااااااارىا ت  لا ىجاااااااااااااااااهاهىا     ال 

 

 َاااااااااااااااالد  ال ِ  مىهاااااااااااااداا ا بمتمىه ااااااااااااادا   

ِ  ا بَ مااااااااا ا ا  ا فاااااااااي مىااااااااد   ال  ااااااااتن   عااااااااا

 

 مااااااالا بىعاااااادا  ااااااالم فاااااااي الِّ صااااااا  ا متمىااااااد را 

   ى  ااااااااا ا لباااااااااالى الجتااااااااا را يىب هىاااااااااطت  ماااااااااابهت ت  

 

 اأَل اَ ااااااااااادابااااااااااااالبت الا َأبشااااااااااااا ى البَّعااااااااااااي ا    

  اسااااااااَ  اَةب  ا َفَ عااااااااا   اَلاااااااان بىتاااااااارا  البَّاااااااادن  

 

 َأااااااااااا ىاَ  بىتاااااااااار  ِي َ اااااااااا ىا ا ى مت  باااااااااادا    

تعٗل األهل٠ َٗن١َٚ/ )ٓعؿٛا، ٓعـ عـِٖ، ادتال٤، اهلُّٛ، ًلؿت (      تٗنّ األب.  

ٚإٕ  -األؿٚاك يف ايتعبري عٓٗا  ٚايٌاعل/األب/املٗنّٚ )َبٗٛك، َبًـ(، ٚتهٕٛ اهلنمي١ داَع١ ألؾلاؿ األهل٠ ٜتباؿيٕٛ

ٚيف فيو  -ساٍٚ ايٌاعل/األب/املٗنّٚ إػؿا٤ ُٛت٘ َٔ ػالٍ ُٓري ايػا٥ب املُٛٛف بع ) َبٗٛك ايؿؤاؿ َبًـ(

تتذ٢ً َأها٠ املآهٞ؛ إف حياٍٚ األب تػٝٝب فات٘ عٔ إٜكاف اهلنمي١، ِْٚل٠ باقٞ أؾلاؿ األهل٠ املوتػٝجني بٗقٙ ايقات 

اٍ يًٗنمي١ تًُبى أهل٠ ايٌاعل املٗن١َٚ ثٝاب ايقٍ، ٚهلباٍ أبٓا٤ ايوبٌٝ، ٖٚٛ املُٕٔٛ ايقٟ ٜهلكٙ املػٝب١؛ ٜٚرتى اجمل

يف سٔٝض ايقٍ ٚايتوٍٛ، ٜٚبك٢ األٌَ ٌٜع يف مسا٤  ايٌاعل ابٔ ؿكاز َٛامْا بني ساي٘ يف ًاٖل ايعنٓ، َٚا آٍ إيٝ٘

 األب املٗنّٚ حيٌُ بٌا٥ل ارتالْ املعكٛؿ٠ ع٢ً دٛؿ املُـٚغ.



 عبيد بشيرأ االتجاه األسري في الشعر األندلسي

 

 المجلة المتوسطية للدراسات األندلسية 64  
 

ػاط ايٌاعل ابٔ ؿكاز ٌَٗـا إْواْٝا َجريا سني ٚقـ َٛؿعا  -ٚيف ذتع١ ايلسٌٝ–يف َٛقـ َأهاٟٚ آػل ٚ

  14مٚدت٘ ٚٚيـٙ ايلٓٝع، يف قٛي٘:

  َلم اااااااا تاااااااداَنأل  ل ااااااا را ا  ىَ ااااااادا اى اااااااا  

 

 بَصااااااااااااابارايى مبهاااااااااااااا َأنَّاااااااااااااة   َكفيااااااااااااارت   

 تباشاااااااادتني عىهاااااااادى المىااااااا ىر  ا  الهىااااااا ن  

 

 الب ااااااداِا َشااااااغيرت  ىفاااااااي المىهااااااادا مبغاااااا  ت    

 عاياااااااايد بمرجااااااا  ا الك اااااااا ا  َل    ااااااا ت  

 

 بمى ا اااااااااااااا ا َأاااااااااااااا اِا الب ااااااااااااا لا َخبيااااااااااااارت  

 تبااااااااا  َأ ممبااااااااا  ى الِّ ااااااااا  ا  مته ااااااااادى      

 

   تاااااااااااااااااااااااا َلااااااااااااا ت َأِ ت   مت  َفاااااااااااااة   ن تت   

 ف اااااااال  متَ ااااااااد ا ا ال را ااااااااا ا مترا ااااااااا      

 

  َاااااااااال  متتىي ااااااااااا ا المتاسااااااااااالا  اياااااااااارت 

 شاااا ي ى الااااب ع فاياااا ا   ااااارىناي  عىَصااااياأل   

 

ٌ  لاَ اااااااااادا  ى الس اااااااااارن  بت  اااااااااا  ت      ى ىا

ٌت الشَّااا ا ا بااااي  ىاىَ اااأل  باهىاااا      ةاااا ى جىباااا

 

ِ عااااااارا ال اااااااارا ا ت يااااااارت    َت مااااااال   جاااااا انا

 لااااا الا  ىر عىاااااأل  مباااااي َ يااااا  ا  فاااااإانَّباي  

 

 عىَ ااااان عى  مى ااااااي مااااال َشاااااجا ااا َلَغيتااااا  ت      

يٝتأت٢ بعـ ٖقا ؿٚك اينٚد١ اييت ساٚيت ايًعب ع٢ً نٌ األٚتاك، َؿلد١ بقيو عٔ مػِ َعليف حتهِ يف  

اذتٛاك ايكا٥ِ بٝٓٗا ٚبني ابٔ ؿكازظ ٖٚٞ بٗقا نٌؿت عٔ ثكاؾات َتعـؿ٠ ٚكمبا بٓوب َتؿاٚت١، نإ أبلمٖا ثكاؾ١ 

اهرتدعت أَاَ٘ ٌَاعل اذتب ٚايٛؿ اييت  ، عٓـَا15«ؾٗٞ أٚىل ثكاؾات األْج٢ يف سٛاكٖا َع ايلدٌ» ايعاطؿ١؛ 

 كبطت بُٝٓٗا يف ايوابل، ظٓا َٓٗا أْٗا هتهٕٛ هببا يف تٓامي٘ عُا جيٍٛ يف ػاطلٙ.

أَا ايجكاؾ١ ايجا١ْٝ ؾٗٞ ثكاؾ١ ايطؿٌ ايقٟ ميجٌ ايلابط األهلٟ ٚايقٟ ٜوتشٛف ع٢ً أنرب ْوب١ َٔ ايعاطؿ١، إف  

 ممٓٛع ايكًٛب. -ُػري  –ٖٚٛ َا جتوـٙ ؿالالت: َبػّٛ ايٓـا٤ هٝعٍٝ ايٌاعل بوبب٘ عقابا ْؿوٝا نبريا، 

ٚيهٔ أَاّ كغب١ ابٔ ؿكاز يف ايقٖاب إىل املُـٚغ تالًت ٌَاعل األب٠ٛ ادتاست١ ٚسذُٗا ايهبري، مبع٢ٓ 

 إٔ سب املُـٚغ طػ٢ ع٢ً نٌ املٌاعل ٚهٝطل ع٢ً ايٌاعل بٌهٌ نبري. 

وب َها١ْ عع١ُٝ عٓـ ممـٚس٘، باتها٥٘ ع٢ً ٚايٛآض إٔ ايٌاعل اعتُـ ايتٔؼِٝ ٚايتٌٜٗٛ يه

تهجٝـ ايِٛك٠ َٔ ػالٍ ع١ًُٝ ايتِٜٛل املتالسل، ٖٚٞ ايِٛك٠ ْؿوٗا اييت اعتُـٖا يف إقٓاع مٚدت٘ بايلسٌٝ ع٢ً 

 إٔ ايكاهِ املٌرتى بني ٖقا ايتِٜٛل ٚفاى ٖٛ ايلغب١. 
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ٚأبٓا٥٘ ؾٝٛظـ قـكات٘ ٚجتاكب٘ يف هبٌٝ ٚايٌاعل إف ٜوع٢ إىل فيو إمنا ٜعٞ ق١ُٝ ايعٌُ اإلْواْٞ جتاٙ مٚدت٘ 

إػلادِٗ مجٝعا َٔ سٝا٠ قاه١ٝ إىل سٝا٠ ْٛك ٚهعاؿ٠، ٜكـّ فات٘ منٛفدا يًُٓنع ايطاَض ٚايلاؾض يجبات اذتٝا٠ 

ٚؿميَٛتٗا. ٚال ٜتأت٢ فيو إال إفا ُاكع ٚنابـ األٜاّ إف إٕ ايُٓٛفز اإلْواْٞ ايقٟ ساٍٚ ابٔ ؿكاز حتكٝك٘ عاد١ إىل 

إٔ جيعٌ األٜاّ ستط١ ١َُٗ  -بٓا٤ ع٢ً فيو –ٚكؤ١ٜ ثكاؾ١ٝ منٛفد١ٝ تكٓع اآلػلٜٔ، ٚتبٗل ػٝاهلِ، ؾشاٍٚ  ؾعٌ ععِٝ

َٔ ستطات ايِلاع؛ ؾٗٞ تػـكٙ ٚحتاٍٚ ايؿتو ب٘، ٖٚٛ ٜكَٛٗا بٛهًٝتني: إٔ ٜػتِٓ ايؿلْ ايواحن١، ٚإٔ ٜوتؿٝـ َٓٗا 

ٚهًٝت٘ ايٛسٝـ٠ يقيو، َٚهإ االَٔ ٚايطُأ١ْٓٝ بايٓوب١  يف حتكٝل األَإ ٚايهؿا١ٜ االقتِاؿ١ٜ بُٛٛي٘ إىل املُـٚغ

   ي٘:   

َىياث  لي مالا َ دا ااال  َخ ايرت   َأخ َ  اعا اأَلي ا ى خ   سىَة فاتاط            اَلن 

يكـ بات ٜكٝٓا إٔ ايٌاعل ٜؤَٔ مبٓنع املتشـٟ، ؾال خياف املٗايو َُٗا بًؼ ػطلٖا ٚععِ سذُٗا. تربٜل فيو 

إؿكان٘ إٔ نٌ دٗـ ٜتُٔٔ يف فات٘ ادتنا٤ ايهايف عٓ٘، ٚإٔ ػٛض اي٤ٌٞ ايِعب ُٜٔٔ ي٘ دنا٤ّ نبريا ٚنإٔ 

 باعح ايوعاؿ٠: األٖٛاٍ ٚاملؼاطل أُبشت سوب ٚد١ٗ ْعلٙ نؿ١ًٝ بإِٜاي٘ إىل املُـٚغ 

َاباها َأَ  الج اَا خ يرت -  فإاَ  خ يرا ا المهالاطا   م ل            لرا

 أَا قٛي٘:

  َلم اااااا تاااااداَنأل  ل ااااا را ا  ىَ ااااادا اى اااااا   

 

 بَصاااااااااااابارايى مبهااااااااااااا َأنَّااااااااااااة   َكفياااااااااااارت 

 تباشاااااادتني عىهاااااادى المىااااا ىر  ا  الهىااااا ن 

 

  ىفااااااي المىهاااااادا مبغااااا  ت الب اااااداِا َشاااااغيرت    

 بمرجااااا  ا الك اااااا ا  َل    ااااا ت عاياااااايد 

 

 بمى ا اااااااااااا ا َأاااااااااااا اِا الب ااااااااااا لا َخبيااااااااااارت    

 تبااااااا  َأ ممبااااااا  ى الِّ ااااااا  ا  مته ااااااادى      

 

 َلااااااااااااااا ت َأِ ت   مت  َفاااااااااااااااة   ن تتااااااااااااااا  ت   

 ف اااااال  متَ ااااااد ا ا ال را ااااااا ا مترا ااااااا      

 

  َاااااااال  متتىي ااااااااا ا المتاسااااااااالا  اياااااااارت    

 عىَصااياأل  شاا ي ى الااب ع فاياا ا   ااارىناي     

 

ٌ  لاَ اااااااا    دا  ى الس ااااااااارن  بت  ااااااااا  ت ى ىا

ٌت الشَّا ا ا بااي  ىاىَ األ  باهىاا         ةا ى جىباا

 

ِ عاااااارا ال اااااارا ا ت يااااارت      َت مااااال   جااااا انا

 لااا الا  ىر عىاااأل  مباااي َ يااا  ا  فاااإانَّباي   

 

 عىَ اااان عى  مى اااااي ماااال َشااااجا ااا َلَغيتاااا  ت     
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ؾكـ أػقت ختًل ٜهٌـ ٖقا املٌٗـ عٔ دٛاْب ١َُٗ يف ايّٓ، ٚميجٌ ذتع١ متوو اينٚد١ بايٌاعل. 

ٚها٥ٌ تلؿع٘ عٔ ايلسٌٝ. ٖٚٞ يف فيو تهٌـ عٔ ثكاؾات َتعـؿ٠، ٚتعٗل دٛاْب ْؿو١ٝ َؤثل٠ ٚٓاغط١ عًٝ٘. 

 ؾرتاٖا تٓاًـٙ بعٗـ اذتب أال ال ٜلسٌ، ٚتقنلٙ بطؿً٘ ايقٟ َاماٍ يف املٗـ ُبٝا؛ ظٓا َٓٗا إ فيو هٝكًٌ َٔ مجٛس٘

ٓا٤، ُٚٛك٠ ايتُنم ٚايتٌلؿ/األب /املٗنّٚ يف نٌ قِٝـ٠ تٗٝر األسنإ، نإ ُٚـ ابٔ ؿكاز ملعاْا٠ األبإفا ٚ       

ٚتلنن ع٢ً ُٚـ ائعـ، ٚعـّ اهتطاع١ حتٌُ املٌام، ٖٚٞ ايِٛك٠ اييت ساٍٚ األب املٗنّٚ تلهٝؼٗا يف أًعاكٙ، 

تٛيٞ عًٝ٘ طاملعاْا٠ األهل١ٜص، ٚتو ٜوتٌٗ قِٝـ٠، أٚ خيتِ َـس١ٝ ست٢ ٜوٝطل عًٝ٘ ٖقا اإلسواي» إف ال ٜهاؿ 

إْ٘ أُـم َا ٜهٕٛ عٓـ » ، ٖٚٛ َا ؿؾع ستكل ؿٜٛإ ابٔ ؿكاز إىل ايكٍٛ:  16«َوؤٚي١ٝ األبٓا٤ ؾتٓـي ايٌه٣ٛ

اذتـٜح عٔ أبٓا٥٘، ٚايقٟ ٜطايع ٖقا ايـٜٛإ ٜل٣ نٝـ ٜوتػلم داْبا ععُٝا َٓ٘ سـٜح ايٌاعل عٔ أبٓا٥٘، ٚتِٜٛل 

َعًك١ ؿا٥ُا بربٚم األٌَ  -ٚإٕ كدعت أُـا٤ االْهواك ٚايعذن -، ؾإٕ ٖنميت٘ األهل١ٜ  17«عاطؿ١ األب٠ٛ حنِٖٛ

 ايقٟ ٜٛقؿٗا يف نٌ َل٠ َتُجال يف دٛؿ املُـٚغ اذتاٌَ يـالالت ايٓذـ٠ ٚاإلغاث١.

اذتاٌَ يبقٚكٖا، ٚتًتبى باملٛت ٌَه١ً 18ٚتتعُل اهلنمي١ األهل١ٜ، ٚتنؿاؿ هٛاؿا يف ًعل ابٔ هاك٠ ايٌٓرتٜين

ٚتتػري ثٓا١ٝ٥)َٛت، سنٕ( إىل )َٛت، هعاؿ٠(، 19«جاك كعب َٚأها٠ يف سٝا٠ اإلْوإٖٛ َ» اذتٝا٠ األٚىل، إف

بعـ إٔ بًػت عُل ايتنٜٚر ٚايتذٗٝن يًنؾاف، ؾٝتعاٖل باالكتٝاغ مبا سٌَّ ب٘ َٔ مٜاك٠ املٛت » ؾايٌاعل ٜؿكـ اب١ٓ باملٛت 

لٚؾني املؿذٛعني بؿكـ األسب١ ػا١ُ ٚإٔ ايؿكٝـ٠ ، ٚال ٜوتكبٌ ٖقا املِاب ادتًٌ َجًُا اهتكبً٘ ًعلا٤ ايلثا٤ املع 21هلا"

21ؾًق٠ َٔ ؾًقات ايهبـ، ٜكٍٛ:
          

 أال يااا مىاا    َبااأَل باَبااا  ى ت فااا   

 

 َفجىاااد راَ  التيااااَ  لباااااا بااااَ  ا ى     

 َىم ااااار  ل ع ااااطى المش اااا    ا َلم اااااا  

 

 َََ ياأَل مى ت َنة  ىسىَ راَ  عى ا ى  

َى    باااا  َشاااادىا  َفَ ن َ تاَبااااا ال َّااااراي

 

  ىجىاااااه   َنا الَ َ ااااااَ  باَغيااااار ش ااااا  ى   

هرتت  -نؿٝت َؤ١ْٚ  -ؾعًو املٌهٛك -دـؿت اذتٝا٠  -ٚحيٌُ املٛت ؾادع١ اإلْوإ َعاْٞ: )كؤٚؾا  

عٛك٠(، ٚتتبـٍ ايؿهل٠ ايلاهؼ١ عٔ املٛت، َٚا حتٌُ َٔ ؿالالت )ارتـاع، املهل، اهلنمي١( املٛدب١ يهلا١ٖٝ 

تؿٞ أَاَ٘ ايٌاعل األب/ املٗنّٚ بايُِت، ٚايلٓا بايكٔا٤ ٚايكـك، ٚإمنا ٜتذاٚمٖا إىل محـ ٚايتوؼط، ٚال ٜه
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املٛت ًٚهلٙ، ٜٚوتٓـ يف فيو إىل ايٛاقع االدتُاعٞ املرتؿٟ ايقٟ ًهٌ ايؿكل ٚايعٛم ؿاؾعا إىل تػٝري ثٓا١ٝ٥ 

إىل َعلن١ ايبكا٤ ػؿٝـ ايعٗل، قًٌٝ  هٝٓطًل» املٛت؛ ؾجكٌ ٌَام جتٗٝن االب١ٓ يًنؾاف دعٌ األب ٜوعـ بؿكـٖا، إف 

. ٖٚٛ َا 22«املؤ١ْٚ َوتٛك ايعلض، ُٗلٙ ائلٜض مؾت إيٝ٘ ايعلٚي ؿٕٚ إٔ حتع٢ باهل١٦ٝ اذتو١ٓ ٚايًباي ايؿاػل 

جيعٌ ايبشح ال ٜكـ عٓـ ايـالالت ايوطش١ٝ يألبٝات داعال)دـؿت اذتٝا٠( بؤك٠ َأها٠ ابٔ هاك٠/األب/ املٗنّٚ 

عبري عٔ ٖنميت٘، ؾٗٛ ال ٜل٣ املٛت َٛقؿا يًشٝا٠، ٚإمنا ٜلاٙ باعجا هلا، ؾاذتٝا٠ َع ايؿكل ال توتشل ايعادن عٔ زتلؿ ايت

اهتُلاكا يٝهٕٛ اذتُاّ أس٢ً َقاقا َٓٗا. ٚبقيو تتذ٢ً أقو٢ ُٛك اهلنمي١ األهل١ٜ، َٚت٢ نإ َٛت االب١ٓ قل٠ ايعني 

 .  !؟ ُٜول ُٜٚوعـ

 ١ ادتُاع١ٝ امللتبط١ باألهل٠ يٝؼًّ:ٜٚتٛقـ ايبشح ٖٚٛ ٜوتعلض جتًٝات اهلنمي

إٕ ٖنمي١ ايٌاعل / األب املهًّٛ محًت ؿالالت اهلنمي١ ايؿلؿ١ٜ املُتند١ بٗنمي١ اآلػل يٝهٕٛ بُٗا ايعذن  -

 ٚاالْهواك مجاعٝني.

إٕ ٖنمي١ املعتُـ بٔ عباؿ أظٗلت ًاعلا / أبا ساٍٚ ختطٞ اْهواكٙ ٖٚٛ خيترب ٖنا٥ِ أهلت٘ عٓٝٓ٘ إىل َآٞ  -

ايعن ايقٟ اختقٙ َعٛٓا ٜواعـٙ يف حتكٝل ايتٛامٕ أَاّ ٍٖٛ ايؿادع١ إال أْ٘ أظٗل يًبشح ُٛك٠ ال ميهٔ إػؿاؤٖا َٔ 

 ُٛك اهلنمي١.

إٕ ايٌاعل / األب ابٔ ؿكاز أػؿ٢ ُٛت٘ يف أُٛات عٝاي٘ ادتٝاع ٚمٚد٘ املوتٌعل٠ ائٝاع ٚقلب اهلالى، ٚنإ  -

ُـٚغ املٓكق، املوٛقٔـ يهآٖات ٚاينؾلات يتهٕٛ ٖنميت٘ األهل١ٜ آ١ْٝ ٜٛقـ أُٛات ٖنميت٘ ٖٚٛ ٜوتشٔل ُٛك٠ امل

 الكتباطٗا بكِٝـ٠ املـغ.

إٕ ابٔ هاك٠ ايٌٓرتٜين/ األب املؿذٛع بؿكٝـت٘ ظٗل يًبشح أنجل اآلبا٤ حتولا ٚأعُكِٗ ٖنمي١ سني اْكًبت يف ْاظلٜ٘  -

 يًوعاؿ٠ بعـ إٔ محٌ ؿالالت ايٌكا٤ ٚايؿٓا٤. قِٝ اذتٝا٠ ٚاملٛت، ٚنإ املٛت ٖٛ َأها٠ اذتٝا٠ األٚىل ُاْعا

 ٖٛاٍَ ايبشح :             
. ْ 1966ابٔ ػاقإ. قال٥ـ ايعكٝإ ٚزتايى األعٝإ. تكـِٜ ٚٚٓع ايؿٗاكي ستُـ ايعتاْٞ. ؿاك ايهتاب ايٛط١ٝٓ. تْٛى.  - 1

28. 
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 .612. ْ 2. َر: 2111. 1يبٓإ. ط –بو١ُ ػًٝؿ١. اذتٓني ٚاألمل يف ايٌعل األْـيوٞ. ؿاك اي١ٔٗٓ ايعلب١ٝ. بريٚت  - 5

 .111املعتُـ بٔ عباؿ. ايـٜٛإ. ْ  - 6
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 . ابه حزم بيه تيسير الذرس اللغىي و الرغبة في تحقيق وضىح الخطاب

                                                                                            
جياللي بلهاشمي                                                                           

jilali946@gmail.com  
لخضر سىىسي                                                                                                

senotlem13@gmail.com 

جامعة تلمسان                                                                                                
 

إٕٓ اؿسٜح عٔ سهاض٠ ا٭ْسيؼ ٍٜٛٛ ٚتتعسٓز َهاَٝٓ٘، ٚقس قاَت نػريٖا َٔ اؿهاضات ع٢ً ايعسٜس َٔ      

املكَٛٓات اييت أًٖٓتٗا ٭ٕ تهٕٛ َٓربا يًجٓكاؾ١ َٚككسا ٭نابط ايعًُا٤ ايصٜٔ ٜؿٗس هلِ ايتاضٜذ ظٗٛزِٖ ايع١ًُٝ يف ؾت٢ٓ 

ا٭ْسيؼ ايصٜٔ أؾٓٛا أعُاضِٖ ـس١َ ايعًِ ٚإع٤٬ ضاٜت٘، بٌ  املٝازٜٔ، َٚٔ ا٭َا١ْ أٜها إٔ ْؿٝس بأعُاٍ ضدا٫ت

يف ٚا٫دتٗاز يف ايعسٜس َٔ ايكهاٜا ٚعسّ ايتٓػًِٝ بسضاغات ايػٓابكني، ٖٚصا َا دعٌ ٭ٌٖ ا٭ْسيؼ آضا٩ِٖ اـاق١ٓ 

ؾًػؿ١ٝ...َٚٔ  َعاؾ١ ايكهاٜا اييت ناْت يف ساد١ ًَش١ٓ إىل متشٝل ٚإعاز٠ تٓعري، غٛا٤ أناْت أزب١ٝ أّ ؾك١ٝٗ أّ

 َكَٛٓات ٖصٙ اؿهاض٠ اؾاْب ايعًُٞ ايجٓكايف ايصٟ نإ َٛط٧ ا٬ْٛم يهٌٓ ا٭ْؿ١ٛ.

اغتكطٓ ايعطب يف ا٭ْسيؼ قاَٛا أٍٚٓ ا٭َط ببٓا٤ املػادس اييت ناْت أَانٔ يًعباز٠ ٚاإلؾتا٤ يف املػا٥ٌ  ؾًُٓا

 ايس١ٜٝٓٓ، إناؾ١ إىل أْٓٗا اغتػًّت يف تعًِٝ ايسٜٓٔ اؾسٜس ٚايًّػ١ ٚا٭زب، ٚبعس شيو مشٌ ايتعًِٝ كتًـ ؾطٚع املعطؾ١.

 َٚطزٓ شيو إىل عٛاٌَ أُٖٓٗا: ٚقس اظزٖطت اؿٝا٠ ايجٓكاؾ١ٝ َع َطٚض ا٭ٜاّ

تؿذٝع ا٭َطا٤ ٚاـًؿا٤: اٖتِٓ اـًؿا٤ بايعًِ ٚايعًُا٤، ٚغاق١ٓ ايؿٓعطا٤، ٭ٕٓ دًِّٗ ناْٛا ٜكطنٕٛ ايؿٓعط، َٚٔ 

بًػت اؿٝا٠ ايجكاؾ١ٝ  . ٚقس1أَج١ً شيو منٝٓع اؿهِ بٔ ٖؿاّ ايصٟ "نإ ؾكٝشا، بًٝػا ؾاعطا َُذٝسا أزٜبا مٜٛا"

َبًػا ضا٥سا مل تؿٗسٙ َٔ قبٌ ٖٚصا أٜٓاّ اؿهِ املػتٓكط، ايصٟ "نإ قبٓا يًعًّٛ َهطَا ٭ًٖٗا مجّاعا يًهتب يف 

mailto:jilali946@gmail.com
mailto:senotlem13@gmail.com
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. ٚنإ اـًؿا٤ ٜٗتُٕٓٛ بايعًِ َا أغِٗ يف ضؾس اؿطن١ ايع١ًُٝ، ؾعاز ا٫ٖتُاّ 2أْٛاعٗا مبا مل جيُع٘ أسس َٔ املًٛى قبً٘"

 زٚض ايعًِ.باملهتبات ٚ

ا٫غتؿاز٠ َٔ ايطٓس٬ت بني املؿطم ٚا٭ْسيؼ: ؾُٓص إٔ ٚط٦ت أقساّ ايعطب ايؿاؼني ا٭ْسيؼ مل تٓكٛع ايطٓس١ً بني 

َٛطِٓٗ اؾسٜس ٚأضض املؿطم، ٚشيو يًشرٓ أٚ يًكا٤ ايعًُا٤ َٔ املؿطم، ؾهإ َٔ عًُا٤ املؿطم َٔ اغتكطٓ 

 با٭ْسيؼ ٚاختلٓ بٓؿط َا مجع٘ َٔ عًّٛ.

اض سًكات ايسضٚؽ ٚايهتب ايع١ًُٝ: َٚٔ ْتا٥ر ايطس٬ت اييت قاّ بٗا ايعًُا٤ ا٭ْسيػٕٝٛ ٚطًب١ ايعًِ إٔ اْتؿ

عازٚا عك١ًٝ ع١ًُٝ ٚنتب ١َُٓٗ يف كتًـ ؽكٓكات عًّٛ ايعطب١ٝ، َٔ يػ١ ٚمٛ ٚأزب، ٚغاضعٛا بُعَٝس ضدٛعِٗ إىل 

 ب.ؾتح سًكات يًتٓسضٜؼ ٚتعًِٝ ٖصٙ ايعًّٛ ملٔ ادتُع َٔ اي٬ٛ

ٚبايتٓايٞ ؾكس غاُٖت ايب١٦ٝ ا٭ْسيػ١ٝ ع٢ً إجياز أزب عطبٞٓ ضام ي٘ َٔ املُٝٓعات ٚاـكا٥ل َا جيعً٘ ؾطٜسا عٔ 

غريٙ َٔ اٯزاب، بعٝسا عٔ فاضا٠ ايػري، سٝح إْٓ٘ ْؿأ يف ايبسا١ٜ َكًّسا ٚيهٔ غطعإ َا اؾتسٓ عٛزٙ ٚأقبح 

ْٛا مل ٜعٗسٖا املؿاضق١ أقبشت متجٌٓ ا٭مناط ا٭زب١ٝ ٚايؿٓعط١ٜ َعاضنا ثِٓ َػتك٬ّ بصات٘، ٜعهؼ ب٦ٝت٘ ٜٚػتشسخ ؾٓ

 اؾسٜس٠، ٖٚٞ يف عطف ايساضغني ْابع١ َٔ ايعبكط١ٜ اييت أنطّ اهلل بٗا أبٓا٤ ٖصا ايٛطٔ ٚأععِٖٓ بٗا.

٭ٕٓ  ٚباؿسٜح عٔ ا٭زب يف ا٭ْسيؼ ػسض اإلؾاض٠ إىل إٔٓ ا٭ْسيػٝٓني بطعٛا يف ا٭زب بكػُٝ٘: ايؿٓعط ٚايٓٓجط،

ايٓجط ايؿينٓ ا٭ْسيػٞٓ ٜتُجٌٓ ظ٤٬ يف ايطغا٥ٌ ظُٝع أْٛاعٗا ٭ْٓٗا سعٝت بعٓا١ٜ نتٓاب َععُِٗ َٔ ؾطغإ ايؿعط 

ا٭ْسيػٞ، ؾهتٓاب ا٭ْسيؼ ناْٛا ؾعطا٤ يف أغًب اؿا٫ت، نابٔ ظٜسٕٚ، ٚابٔ ؾٗٝس، ٚيػإ ايسٜٓٔ بٔ اـٛٝب، 

١، ؾبُٝٓا أداز نتٓاب ا٭ْسيؼ يف ؾَِٜٓٓٞ ايكٍٛ: ايؿعط ٚايٓجط، لس إٔٓ ٚغريِٖ، ِٖٚ بصيو ع٢ً ْكٝض ايهتٓاب املؿاضق

نتٓاب املؿطم تؿٛٓقٛا يف ايٓٓجط ٚؽًّؿٛا عٔ ضنب اؾٛز٠ يف ايؿٓعط، هلصا اغتٛاع نتٓاب ا٭ْسيؼ مبا أٚتٛا َٔ َٖٛب١ 

جٛض، ٫ ٜٓكك٘ غري ايٛظٕ ٚايكاؾ١ٝ، ؾعط١ٜ ٚيٛـ خٝاٍ إٔ ٜطتكٛا بأغايٝب ايٓٓجط ايعطبٞ َٚصاٖب٘ ست٢ٓ قاض نايؿٓعط املٓ

 ٚأبسعٛا يف ؾٕٓٛ ايهتاب١ نًّٗا ست٢ٓ ؾاقت ايهتاب١ ايؿٓعط ملا يف قٓاع١ ايٓٓجط َٔ املط١ْٚ ٚايتشطٓض َٔ قٝٛز ايعطٚض. 
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 َٚٔ ٖ٪٤٫ ايباضظٜٔ يف كتًـ قٓٛف ايعًّٛ ْصنط أبا قُس عًٞ بٔ أمحس بٔ غعٝس بٔ سعّ بٔ غايب ايصٟ

ات ايتٓاضٜذ مبا تطن٘ َٔ آضا٤ َٚٛاقـ ٚآثاض ع١ًُٝ مل خيتًـ اثٓإ يف أُٖٝتٗا، ٚي٫ٛ ايؿٓٛط يف ؾطض ْؿػ٘ ع٢ً قؿش

بعض ا٭سهاّ ٚايتشطٓف ايصٟ تعطٓض ي٘ يهإ أنجط ؾٗط٠ َٔ غريٙ، ٚأْؿص تأثرياٟ، إش ادتُعت يف عبكطٜت٘ اـرب٠ 

اقب١ ٚقسض٠ َتُٝٓع٠ ع٢ً تؿشٓل زقا٥ل ا٭َٛض ايػٝاغ١ٝ ٚاملعطؾ١ ايس١ٜٝٓ مبدتًـ ؽكٓكاتٗا، نُا نإ قاسب ْعط٠ ث

 بعكٌ ٚاع َٚٓٗر عًُٞٓ َتٓعٕ .

اإلَاُّ ايهبري ٚاجملتٗس املًٛل نُا ؾٗس ي٘ امل٪ضٓخٕٛ ٚايسٓاضغٕٛ برباعت٘ ٚدٗٛزٙ يف َٝازٜٔ ع١ًُٝ كتًؿ١، ؾٗٛ 

زٜب ايٛظٜط، امل٪ضٚر ايٓٓاقس، ايعامل عط ايعًّٛ ٚداَع ايؿٕٓٛ، ٚإَاّ املصٖب ايعَّاٖطٟٚ ٚفسٚزُٙ، ايؿكٝ٘ اؿاؾغ، ا٭

"نإ ساؾعا عاملا بعًّٛ  املٛغٛعٞٗ، املتهًِّ قاسب ايتٖكاْٝـ ايباٖط٠ ٚا٭قٛاٍ ايعَّاٖط٠، ايؿٖٗري بابٔ سعّ ايعاٖطٟ

اؿسٜح ٚؾكٗ٘، َػتٓبٛا يٮسهاّ َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓٓ، َتؿٓٓٓا يف عًّٛ مج١ّ، عا٬َ بعًُ٘ ظاٖسا يف ايسْٓٝا بعس 

يطٜاغ١، اييت ناْت ي٘ ٚ٭بٝ٘ َٔ قبً٘ يف ايٛظاض٠ ٚتسبري املُايو، َتٛانعا شا ؾها٥ٌ مج١ّ ٚتٛايٝـ نجري٠ يف نٌٓ َا ا

  3ؼكّل ب٘ َٔ ايعًّٛ، ٚمجع َٔ ايهتب يف عًِ اؿسٜح ٚاملكٓٓؿات ٚاملػٓسات ؾ٦ٝا نجريا، ٚمسع مساعا مجّا..."

عٗس  مبس١ٜٓ ايعٖطا٤ عاق١ُ ا٭ْسيؼ ؾ٢ 994ّ ْٛؾُرب 7ٖـ/ 384ُٚيس يف آخط ّٜٛ َٔ ؾٗط ضَهإَ غ١ٓ 

ايسٚي١ ايعاَط١ٖٜ يف بٝت ععٍّ ٚثطا٤ٕ ٚٚظاض٠، ؾأبٛٙ أمحس بٔ سعّ نإ أسس ٚظضا٤ املٓكٛض بٔ أبٞ عاَط سانِِ ا٭ْسيؼِ 

ايكٟٛ، ؾٓؿأ ابٔ سعّ يف تٓعِٓ ٚضؾا١ٖٝ، ًٜبؼ اؿطٜط ٜٚٓاُّ عًٝ٘، ُٜٛايع نتب٘ ع٢ً قٓازٌٜ ايصٖٖب ٚايؿه١ املها٠٤ٔ 

  .بؿُٛع ايعٓرب ٚاملػو

ٙ ُٜعٔسٗٙ يٝػري ع٢ً زضب ايٛظاض٠ ٚايطٜاغ١ َجً٘ يصيو ناْت اٖتُاَات٘ ايع١ًُٝ يف بسا١ٜ سٝات٘ َٓكب١ٖٟ ع٢ً نإ أبٛ

ا٭زب ٚايتاضٜذ ٚايؿٚعط ٚا٭ْػاب ٚؾٕٓٛ ايكٝاز٠، ٚقس تٛىل بعضَ املٗاّ اإلزاض١ٖٜ ٚايكٝاز١ٖٜ يف بسا١ٜ ؾباب٘ ٚيهٓٓ٘ غطعإ 

 .ّ ايؿٓطع١َٝا ٖذط شيو ايٛطٜل ٚأقبٌ ع٢ً ايعًٛ

http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/994
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ٚيس ابٔ سعّ يف ب١٦ٝ َرتؾ١ ٚسٝا٠ ْاع١ُ، يف بٝت ٚظاض٠ ٚضٜاغ١، ٚداٙ ٚغ٢ٓ، َٚٓص ْع١َٛ أظاؾطٙ ٚأبٛٙ ٜعسٓٙ 

٦ٜٓٝٗٚ٘ يًٛظاض٠ ٚايعٓعا١َ ٚاملطاتب ايعًٝا ٚقس غطؽ شيو يف قًب٘ ايكػري، ؾرتب٢ٖ ابٔ سعّ ع٢ً ايعٓعا١َ ٚايكٝاز٠ ٚايػٝاز٠، 

ز، ٜأَط ٫ٚ ُٜ٪َط، ٚقس تٛي٢ّ بايؿعٌ ايٛظاض٠ يعبس ايطمحٔ بٔ ٖؿاّ املًكّب باملػتعٗط ا٭َٟٛ تطب٢ٓ ع٢ً إٔ ٜكٛز ٫ٚ ٜكا

 ٖٚٛ يف أٚا٥ٌ ايعؿطٜٓٝات.

قس َطٖ ابٔ سعّ بهٌٓ تًو املطاسٌ قبٌ إٔ ٜػًو غبٌٝ ايعًِ ٚايبشح ٚايسٓضاغ١، ؾأثٓطت تًو ايتٓٓؿ١٦ ٚايرتب١ٝ 

ٜبايٞ إ٫ّ بايٓٓكٛم ايؿطع١ٝ ايكٛع١ٝ، ؾٗٛ َٔ أنرب أ١ُ٥ ايعاٖط١ٜ إٕ مل  عًٝ٘، ؾهإ إشا ْاظط أسسّا َٔ ايعًُا٤ ٫

ٜهٔ أنربِٖ، ٚنإ ٜطزٓ قٍٛ أٟٓ عامل َُٗا ناْت زضدت٘ َٚٓعيت٘، ٜٚكصع يف ْكسٙ، ٚنإ ٫ ٜعطف تعطٜهّا ٫ٚ تٛض١ٜ، 

تٛيّست يف ْؿؼ ابٔ سعّ بػبب  بٌ ًٜكٞ قٛي٘ ٚضأٜ٘ ناؿذط ايجٓكٌٝ ب٬ تعٜني ٫ٚ تٗصٜب، ٚتًو ايكطاس١ ايؿذ١ إُْٓا

تطبٝت٘ ا٭ٚىل ْٚؿأت٘ ايكٝاز١ٜ يف ايبسا١ٜ "ٚقس تأثٓط عًٞ بؿدك١ٝ ٚايسٙ، ٚظًّت ي٘ يف ْؿػ٘ قٛض٠ مج١ًٝ مل تُٛػٗا 

ا٭ٜاّ، ٭ْٓ٘ ؾكسٙ ٖٚٛ يف أٍٚٓ ؾباب٘ ّٜٛ نإ قتادا إىل ضأٜ٘ ٚتٛدٝٗ٘، ٚيصيو ظٌٓ ٚؾٝا ملا مسع٘ َٔ إضؾازات٘ 

 .4ْٚكا٥ش٘"

 :5ٖٓؿاتَُ٘ك

مث١ٖ إمجاعْ بني امل٪ضٚخني ع٢ً إٖٔ اإلَاّ ابٔ سعّ َٔ أنجط أٌٖ اإلغ٬ّ تكٓٝؿاٟ ٚتأيٝؿاٟ، ؾكس بًػت َ٪يَّؿات٘ مَٛ 

ٚا٭زب ٚايٖٓػب ٚايطزٓ ع٢ً  س يف ؾت٢ٓ ؾطٚع ايعًِ: ايؿك٘ ٚاؿسٜح ٚا٭قٍٛ ٚاملًٌ ٚايٓٚشٌ ٚايعكا٥س ٚايتٖاضٜذأضبعُا١٥ فًّ

ممّا جيعً٘ ٜأتٞ يف املطتب١ ايجا١ْٝ بعس اإلَاّ ابٔ دطٜط ايّٛربٟ، َٚكٖٓؿات ابٔ سعّ ترتاٚح َا بني املكٖٓؿات املعاضنني ، 

ايهٓد١ُ يف عس٠ٓ فًسات ٚاملتٛغ١ٛٚ يف فًسٜٔ أٚ يف فًس ٚاسس ٚي٘ عؿطات ايطٓغا٥ٌ يف ؾت٢ٖ ؾٕٓٛ ايعًّٛ ٚايًّػ١ 

 .ٚا٭زب

ايطا٥ع: "احمل٢ً باٯثاض" ايصٟ قاٍ عٓ٘ ايؿٝذ اجملتٗس ايععٗ بٔ عبس ايػ٬ّ: َٔ أؾٗط َكٖٓؿات ابٔ سعّ نتابُ٘ 

، ٚنجري َٔ 6املػين" يًؿٝذ َٛؾّل ايسٜٔ" " "َا ضأٜت يف نتب اإلغ٬ّ يف ايعًِ َجٌ "احمل٢ًَّ "٫بٔ سعّ ٚنتاب
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ُٜٛدس ي٘ ايهجريُ َٔ  َ٪يؿات ابٔ سعّ قس ؾٝكست بػبب َا تعطٖض ي٘ َٔ قٔ ٚؾنت، ٚيهٔ يف ْؿؼ ايٛقت َا ظاٍ

امل٪يَّؿات، اييت ُٜعترب َٔ أُٖٚٗا: "اإلٜكاٍ إىل ؾِٗ نتاب اـكاٍ"، ٖٚٛ أنرب َكٓؿات٘ ٜٚكع يف مخػ١ٜ عؿطَ أيـ ٚضق١ 

اـكاٍ يف ؾطا٥ع اإلغ٬ّ", ٚ"ضغا٥ٌ يف اإلَا١َ يف ايك٠٬", ٚ"سذ١ ايٛزاع", ٚ"َٓاغو اؿرٓ" ٚنًُّٗا يف ايؿك٘ "ٚ 

ٚنتاب "اؾاَع يف قشٝح اؿسٜح" ٚ"اخت٬ف ايؿكٗا٤" ٚ"اإل٤٬َ يف قٛاعس ايؿك٘"، "ايؿطا٥ض"  ٚ"َطاتب اإلمجاع"

ٚ"ايؿكٌ يف املًٌ ٚا٭ٖٛا٤ ٚايٓٚشٌَ"، ٖٚٛ َٔ نتب ايؿطم ٚاملصاٖب ايؿٖٗري٠، ٚ"كتكط يف عًٌ اؿسٜح" ٚ"طٛم 

ٖٚٛ َٔ ايهتب  اب "ْكط ايعطٚؽ"ٖٚٛ َٔ ايهتب املجري٠ يًذسٍ اييت دًبت عًٝ٘ يّٛ اـكّٛ، ٚنت "اؿُا١َ

ايطا٥ع١ يف ايتٖاضٜذ، ٚقس دًب عًٝ٘ عسا٠ٜٚ ًَٛى ايٛٛا٥ـ، خاق١ املعتهس بٔ عبٖاز أَري إؾب١ًٝٝ ٚنتاب "دٛاَع 

ايػٓري٠" أٚ "ايطٖغا٥ٌ اـُؼ" ٚنتاب "اإلسهاّ يف أقٍٛ ا٭سهاّ" ٖٚٛ َٔ ايهتب ايؿطٜس٠ يف بابٗا، ٚع٢ً 

َجٌُ اٯَسٟ ٚايطٖاظٟ ٚابُٔ اؿادب ٚغريِٖ، ٚي٘ نتابْ )ضغاي١( يف ايطٖزٚ ع٢ً ٜٛغـ  َٓٛاهلا ْػر ََٔ دا٤ بعسٙ

ايٝٗٛزٟ املعطٚف بابٔ ايٓٓػط١ًٜ، نُا ي٘ نتاب يف ايٛبٓ ايٖٓبٟٛٚ، نُا ي٘ نتاب "مجٗط٠ أْػاب ايعطب" ٚ "ؾتٛح 

عاٟ َُذٝسّا، ي٘ ايهجري َٔ ايككا٥س ايؿا٥ك١ اإلغ٬ّ" ٚ"اـًؿا٤" ٚي٘ ايعسٜس َٔ نتب ا٭زب ٚايًّػ١ ٚنإ ؾاعطاٟ َٛبٛ

ايطٓا٥ك١، َٚٔ أؾشٌ قكا٥سٙ قكٝست٘ اييت أْؿسٖا ع٢ً ايبس١ٜٗ يًطٖزٚ ع٢ً قكٝس٠ٕ ١٦ًَٕٝ بايػٖباب ٚايؿٖتِ يإلغ٬ّ ٚاملػًُني 

٨ ب٘ ؾٝٗا ؾطزٖ ابٔ ٖذط١ٜ يًدًٝؿ١ ايعباغٞٚ املٛٝع هلل ٜػتٗع 352ٚايسٚي١ اإلغ١َٝ٬، قس أضغًٗا إَرباطٛض بٝع١ْٛ غ١ٓ 

سعّ ع٢ً ٖصٙ ايككٝس٠ ايَّٛاؾش١ بايهؿط ع٢ً ايؿٛض بككٝس٠ٕ ؾد١ُ َٗٛي١ يف غا١ٜ ايك٠ٛ ٚايطٓٚع١ غؿط اهلل ععٓ ٚدٌٓ ي٘ 

   .بٗا

َٔ نُٔ ا٭غباب ايط٥ٝػ١ ٚامل١ُٗ حمل١ٓ اإلَاّ ابٔ سعّ ايعاٖطٟ، ايعّطٚف ٚا٭ٚناع ايػٝاغ١ٝ احمل١ٛٝ بسٚي١ 

، ٚملا ؾبٖ ابٔ سعّ ٚقعت أسساخ ايؿت١ٓ بكططب١ ٚا٭ٖٛاٍ اييت عاْتٗا زٚي١ اإلغ٬ّ يؿرت٠ ط١ًٜٛ اإلغ٬ّ يف ا٭ْسيؼ

ٖٓاى، ٚضأ٣ ابٔ سعّ شيو ضأٟ ايعني، ٚعاف يف خهِ تًو ا٭سساخ املهٛطب١ ٚضأ٣ ام٬ٍ خ٬ؾ١ ٚقٝاّ طٛا٥ـ، 

ٛا٥ـ َٚجايبِٗ ٚبػِٝٗ ٚفِْٛٗ ٚام٬هلِ، ٚؾٗس ايهجري َٔ أسٛاٍ شيو ايعكط ٚتكًبات٘ ٚضأ٣ أٜهّا تكطٓؾات ًَٛى ايّٛ
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ؾٗعٖت ٖصٙ ايتكًبات َؿاعط ابٔ سعّ، ؾأطًل يكًُ٘ ايعٓإ ٜ٪ضٓر يتًو ايؿرت٠ ايعكٝب١ َٔ سٝا٠ زٚي١ اإلغ٬ّ يف ا٭ْسيؼ، 

 ٚمحٌّ ًَٛى ايّٛٛا٥ـ بعٓـ ٚبعباضات ٫شع١ اغتٗتاضِٖ بايسٜٓٔ ٚايعكٝس٠.

طقٛا ع٢ً إبعازٙ عٔ أضانِٝٗ، ْٚؿٝ٘ َٔ َهإ ٯخط، ؾًكس ناْٛا يصيو نطٙ ًَٛى ايّٛٛا٥ـ ابٔ سعّ، ٚس

خياؾٕٛ َٔ آضا٥٘ ايٓكس١ٜ ٚمح٬ت٘ ايؿهط١ٜ ع٢ً ؾها٥شِٗ ٚدطا٥ُِٗ، ؾأسطقٛا نتب٘ مبشهط عاّ َٔ ايٓاؽ، نُا ؾعٌ 

ٖٚصٙ اؿازث١ اـٛري٠ اييت  شيو سانِ إؾب١ًٝٝ املعتهس بٔ عباز، ٚسطٓنٛا ايعٛاّ عًٝ٘، َٚٓعٛا ايًّٛب١ َٔ اؾًٛؽ إيٝ٘،

طاملا تهطٓضت با٭ْسيؼ نًُّا نام أًٖٗا بأسس ممٔ خيايؿِٗ َٔ ايعًُا٤، ٖٚٞ إسطام نتب٘ ع١ْٝ٬ مل تُؿكٜس َٔ دطا٤ 

شيو نٌٓ نتب٘، ؾكس نإ ي٘ مجاع١ َٔ ت٬َٝصٙ ايٓٓذبا٤ ايصٜٔ قسٓضٚا ؾهطٙ ٚساؾعٛا ع٢ً نتب٘ اييت ناْٛا ميتًهْٛٗا 

 بني ايٓاؽ.بٓػدٗا ْٚؿطٖٚا 

ؾكه٢ اإلَاّ آخط عؿطٜٔ غ١ٓ يف سٝات٘ َٓؿٝ٘ا، ٚيهٓٓ٘ اغتؿاز َٔ تًو احمل١ٓ ٚتؿطٓؽ يًتٓأيٝـ ٚايتٖكٓٝـ، 

ؾأخطز زضضّا ٚنٓٛظّا ضا٥ع١ يف ؾت٢ٖ ايؿٕٓٛ، ٚسٍٖٛ اإلَاّ قٓت٘ َٚٓؿاٙ إىل قًع١ ع١ًُٝ يًهتاب١ ٚايتأيٝـ، يٝدطز بعس 

 يٓٓاؽ ع٢ً َطٓ ايعكٛض. شيو عًُ٘ يًعامل بأغطٙ ٜٓتؿع ب٘ ا

ٚتٗسف ٖصٙ ايسضاغ١ إىل تهٜٛٔ ؾهط٠ ف١ًُ عٔ اٯضا٤ ايٓعط١ٜ ٚايتٛبٝك١ٝ ايباضظ٠ اييت سؿًت بٗا َ٪يؿات٘ 

يف ايًػ١ ٚايٓشٛ ٚايب٬غ١ ٚإعاز٠ تطتٝبٗا ٚؾل تٓعِٝ َعني جيعٌ َٓٗا ْػكاٟ َتها٬َٟ ٚب١ٝٓ َٓػذ١ُ تؿػط ٚظٝؿتٗا، َٔ 

 ن٤ٛ ا٭قٍٛ ايعا١َ اييت ٚقؿٗا قاسب ايٓعط١ٜ. خ٬ٍ ع٬ق١ ٖصٙ ايعٓاقط يف

غع٢ ابٔ سعّ، إىل تأغٝؼ َصٖب ؾهطٟ َتهاٌَ ٜهٕٛ بس٬ٜٟ يًجكاؾ١ املؿطق١ٝ ايػٓا٥س٠. ٚايتـٓ سٍٛ 

َسضغت٘ دِٓ َٔ املؿهّطٜٔ ٚامل٪ضٓخني ٚعًُا٤ ا٭قٍٛ ٚضداٍ ايكها٤ ٚايػٝاغ١، ٚناْت ٖصٙ املسضغ١ قا١ُ٥ أغاغاٟ 

َٔ َٓٛل ايربٖإ، ٚضبُٓا نإ ؾتح باب ا٫دتٗاز يف ٖصٙ املسضغ١ بعس غًك٘ قٛض٠ ؿط١ٜ  ع٢ً اغتُساز تأثريٖا

ايتٓؿهري ايعًُٞ، ٚاقته٢ شيو إعاز٠ قطا٠٤ ا٭قٍٛ اييت بين عًٝٗا ايتٓطاخ ايؿهطٟ يًشهاض٠ اإلغ١َٝ٬، ٚقس نإ 

ايتٓطاخ ْؿػ٘، ؾهإ عًٝ٘ إٔ ٜتشطٓض َٔ يف ٖصا اؾٗس َسضناٟ يهطٚض٠ ايتدًّل َٔ أغايٝب ايؿِٗ اؾاٖع٠ اييت ٚؾّطٖا 
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غًٛاْٗا، زاعٝاٟ إىل إجياز أزٚات دسٜس٠ يكطا٠٤ ٚاع١ٝ، ضمبا ؾطنتٗا ظطٚف تًو املطس١ً املتُٝٓع٠ ٚاؿامس١ يف تاضٜذ 

٠ اؿهاض٠ اإلغ١َٝ٬ ٚيًكاض٨ إٔ ٜعٛز إىل آضا٥٘ يف ايكٝاؽ ٚايع١ًّ ٚايبٝإ ٚايسيٌٝ ... ٚقس نإ ابٔ سعّ عبكط١ٜ فاٚظ

يعكطٖا مل ػس َٔ ٜطعاٖا مبا ؾٝ٘ ايهؿا١ٜ، َٚٔ قٛض متٝٓع ٖصٙ ايؿٓدك١ٝ تعسٓز َكازض ايجٓكاؾ١ َٚٛغٛعٝتٗا، ؾعاملٓا 

ٜتٓكٌ بني عًّٛ ْك١ًٝ ٚأخط٣ عك١ًٝ حيهُٗا إىل زضد١ عاي١ٝ َٔ ايتدكٓل، ٖٚصا َا جيعٌ ١َََُٖٜٗ اإلساط١ بايؿدك١ٝ 

 يساضؽ املبتس٨.ٚآضا٥ٗا أَطاٟ ؾب٘ َػتشٌٝ بايٓػب١ إىل ا

 آضا٩ٙ ايًػ١ٜٛ:

يكس نإ ٫بٔ سعّ آضا٤ نجري٠ ٚيف فا٫ت كتًؿ١ ملا تٛؾّط يسٜ٘ َٔ غع١ اط٬ّع َٚعطؾ١ َٛغٛع١ٝ بايعًّٛ، يصيو 

 ماٍٚ ضقس بعض آضا٥٘ ايًػ١ٜٛ َٚكاضْتٗا بآضا٤ غريٙ َع بٝإ إناؾات٘ ٚػسٜسٙ يف بعض ايٓعطٜات.

 ايب٬غ١: -1

ناْٛا  -ٚإٕ مل ٜٛدسٚا يصيو ْعطٜات ٚقٛاْني–ايعطب يف بسا١ٜ َعطؾتِٗ يتكٓٝات اـٛاب تؿري ايسٓضاغات إىل إٔٓ 

ٜٛيٕٛ أ١ُٖٝ نبري٠ إىل نطٚض٠ ؽٝٓط ا٭يؿاظ املٓاغب١ يًُعاْٞ ٚٚدٛب ايتٛؾٝل بُٝٓٗا، ٜٚبًؼ ا٭َط أسٝاْا سسٓ ايتهًّـ 

ًٕٛ نٌٓ َا ٜطز ع٢ً خٛاططِٖ، بٌ َا ٜعايٕٛ يكٝاغ١ خٛاب بعٝٓ٘، "ؾبًػا٩ِٖ  َٔ اـٛبا٤ ٚايؿٓعطا٤ مل ٜهْٛٛا ٜكب

ٜٓكّشٕٛ ٚجيٛٓزٕٚ ست٢ٓ ٜعؿطٚا بأعُاٍ دٝٓس٠، ....َتهًّؿني دٗٛزا ؾاق١ّ يف ايتُاؽ املع٢ٓ املكٝب تاض٠ ٚايتُاؽ 

 7ايًّؿغ املتدٝٓط تاض٠ ثا١ْٝ، ...عٝح ٜكْٕٛٛ ن٬َِٗ عُٓا قس ٜؿػسٙ أٚ ٜٗذٓٓ٘."

َٚٔ ٖصا املًٓٛل تٛايت ايسٓضاغات ايب٬غ١ٝ ٚتاضخيٗا، ٚشيو يف َعطض زضاغات يػ١ٜٛ ف١ًُ، إىل إٔ أٝؾطز 

 يًب٬غ١ ايهتب اييت تٗتِٓ بٗصا اؾاْب ؾكط. 

ٜعطٓف* ابٔ سعّ ايب٬غ١ ؾٝكٍٛ: "ايب٬غ١ َا ؾُٗ٘ ايعآَٞ نؿِٗ اـاقٓٞ ٚنإ بًؿغ ٜٓتب٘ ي٘ ايعاَٞ ٭ْٓ٘ ٫ 

ٜٚٓتب٘ ي٘ اـاقٓٞ ٭ْٓ٘ ٫ عٗس ي٘ مبجٌ ْعُ٘ َٚعٓاٙ ٚاغتٛعب املطاز نًّ٘ ٚمل ٜعز ؾٝ٘ َا يٝؼ َٓ٘، ٫ٚ  عٗس ي٘ مبجً٘،
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سصف ممّا حيتاز َٔ شيو املًٛٛب ؾ٦ٝا، ٚقطُب ع٢ً املداطب ب٘ ؾُٗ٘، .....ٚنجُط َٔ املعاْٞ ٚغٌُٗ عًٝ٘ سؿع٘ 

 .8يككطٙ ٚغٗٛي١ أيؿاظ٘."

ايًّػ١ ايٛانش١ املؿ١َٛٗ بعٝسا عٔ غطٜب ا٭يؿاظ، ٚتهٕٛ بأيؿاظ ست٢ٓ ٚإٕ ؾايب٬غ١ عٓس ابٔ سعّ تعتُس ع٢ً 

مل ٜأيؿٗا ايعاَٞ ؾإْٓ٘ ٜعطف َعٓاٖا ٜٚؿُٗٗا، ؾايؿِٗ إشٕ أغاؽ ست٢ٓ ٫ ٜٓكل ايػاَع َٔ املع٢ٓ ؾ٦ٝا أٚ ُٜهٝـ إيٝ٘ َا مل 

يف نٌٓ يػ١ َٔ إٜكاعِٗ يٮيؿاظ ع٢ً ٖٚٞ عٓسٙ كتًؿ١ باخت٬ف ايًّػات بكسض َا ٜػتشػٓ٘ املتهًُّٕٛ ٜككسٙ قا٥ً٘، 

املعاْٞ ع٢ً غبٌٝ املٛابك١ َٚطاعا٠ اؿاٍ ٚخري ايه٬ّ َا نإ َٛدعا، يٝػٌٗ إزضاى َعٓاٙ اإلمجايٞ، ٚباإلَهإ إٔ 

ُٜشؿغ. ٖٚٛ بصيو ٜعُس إىل ا٫بتعاز عٔ ايتٓهطاض يف ا٭يؿاظ ٚاملعاْٞ، عٝح ٜككس إىل غاٜت٘ قكسا زٕٚ إعاز٠ ملعاْٝ٘ 

 امطاف عٔ َطازٙ.ٚزٕٚ 

ٙ(* ، ايصٟ ٜهٝـ ايؿكاس١ إىل 739ٙ.666ٚقس تٛاؾل ضأٜ٘ يف ٖصا ايككس َع ضأٟ اـٛٝب ايكعٜٚين)

املؿّٗٛ ا٭ٍٚٓ سٝح أؾاض إىل إٔٓ ايب٬غ١ تهٕٛ يف ايه٬ّ ٚاملتهًِّ ؾشػب، ٖٚٞ يف ايه٬ّ َٛابكت٘ ملكته٢ 

 تأيٝـ ن٬ّ بًٝؼ.  اؿاٍ َع ؾكاست٘، ٚب٬غ١ املتهًِّ ًَه١ ُٜكتسض بٗا ع٢ً

ٖٚصا املؿّٗٛ ٫ لسٙ عٓس غريٙ َٔ ايًّػٜٛني، ؾابٔ املكؿّع َج٬ ٜعطٓف ايب٬غ١ قا٬٥:" ايب٬غ١ اغِ داَع ملعاْٞ 

ػطٟ يف ٚدٛٙ نجري٠، ؾُٓٗا َا ٜهٕٛ يف ايػٓهٛت َٚٓٗا َا ٜهٕٛ يف ا٫غتُاع، َٚٓٗا َا ٜهٕٛ يف اإلؾاض٠  

ا َا ٜهٕٛ دٛابا َٚٓٗا َا ٜهٕٛ ؾعطا، َٚٓٗا َا ٜهٕٛ غذعا ٚخٛبا، َٚٓٗا َا ٜهٕٛ يف ا٫ستذاز، َٚٓٗ

9َٚٓٗا َا ٜهٕٛ ضغا٥ٌ. ؾعا١َٓ َا ٜهٕٛ َٔ ٖصٙ ا٭بٛاب ايٛسٞ ؾٝٗا ٚاإلؾاض٠ إىل املع٢ٓ ٚاإلجياظ ٖٛ ايب٬غ١."
  

غتُاع ٚاإلؾاض٠ ٚابٔ املكؿع يف أٍٚٓ تؿػريٙ يًب٬غ١ ٜعُس إىل ايكػ١ُ ايعك١ًٝ، ؾٝذعًٗا أقػاَا يف ايكُٓت ٚا٫

ٚايه٬ّ، ثِٓ ٜبٝٓٔ أْٛاع ايه٬ّ َٔ ا٫ستذاز أٚ املٓاظط٠ ٚاؾسٍ، ٚاؾٛاب يف اؿسٜح، ٚايؿٓعط، ٚايه٬ّ 

ٖٚٛ َا ميهٔ ايتُاغ٘ َٔ ايتٓٛاؾل بٝٓ٘ ٚبني ابٔ -املػذٛع، ٚاـٛب، ٚايطغا٥ٌ. ًٜٚٛب يف مجٝع شيو اإلجياظ 

 طنٝع، عٝح ٜكٝب املتهًِّ ٖسؾ٘ َباؾط٠.ٚيعًّ٘ ٜككس إىل ايتٓسقٝل ٚؾس٠ٓ ايتٓ -سعّ
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ٜٚٓلٓ ابٔ سعّ ع٢ً اؿاد١ إىل ايّٛبع ٚايتٛغٓع يف ايعًّٛ ملٔ ؾا٤ إسطاظ ايب٬غ١، ٖٚٞ عٓسٙ َطاتب، ٜكٍٛ: 

"ٖٚصا ايصٟ شنطْا ٜٓكػِ قػُني: أسسُٖا َا٥ٌ إىل ا٭يؿاظ املعٗٛز٠ عٓس ايعا١َ نب٬غ١ عُطٚ بٔ عط اؾاسغ، ٚقػِ 

يؿاظ غري املعٗٛز٠ عٓس ايعا١َ نب٬غ١ اؿػٔ ايبكطٟ ٚغٌٗ بٔ ٖاضٕٚ، ثِٓ حيسخ بُٝٓٗا قػِ ثايح أخص َٔ َا٥ٌ إىل ا٭

ن٬ ايٛدٗني نب٬غ١ قاسب تطمج١ ن١ًًٝ ٚز١َٓ ابٔ املكؿع نإ أٚ غريٙ*، ثِٓ ب٬غ١ ايٓٓاؽ ؼت ٖصٙ ايّٛطا٥ل اييت 

 .11شنطْا"

 َطاتب: َٚٔ خ٬ٍ ٖصا ايطٓأٟ ٜهع ابٔ سعّ يًب٬غ١ أضبع

 ب٬غ١ تتهٕٛٓ َٔ ا٭يؿاظ املأيٛؾ١ عٓس ايعا١َٓ نب٬غ١ اؾاسغ. -

 ب٬غ١ تتهٕٛٓ َٔ ا٭يؿاظ غري املأيٛؾ١ عٓس ايعا١َٓ نب٬غ١ اؿػٔ ايبكطٟ ٚغٌٗ بٔ ٖاضٕٚ. -

ابٔ  ب٬غ١ ترتنّب َٔ املطتب١ ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ نب٬غ١ ابٔ املكؿّع. ٚب٬غ١ اـٛب ممعٚد١ بب٬غ١ ايطٓغا٥ٌ، نُا ؾعٌ -

 زضٓاز.

 ب٬غ١ عاز١ٜ ٖٚٞ ب٬غ١ ايٓري ايعازٟ ايصٟ ْٜطاز ب٘ اإلؾٗاّ. -

 ايؿكاس١: -2

 ٚفٌُ تكٛٓضات٘ عٔ ايؿكاس١، ؾكس آثطْا إمجاهلا يف فُٛع١ َٔ ايٓٓكاط ٖٞ:

 اقتكاض قؿ١ ايؿكاس١ يف ْعطٙ ع٢ً أٌٖ ايباز١ٜ خاق١ٓ، ٚبين إمساعٌٝ عا١َٓ ايصٜٔ نإ َِٓٗ بٓٛ ٖاؾِ ٚقُٓس -أ٫ٓٚ 

 .11)م( أؾكح ايعطب"

عسٓ ايؿكاس١ قؿ١ شات١ٝ يًّػ١ اييت ْعٍ بٗا ايكطإٓ ٚخاطب اهلل بٗا عبازٙ، ٖٚٞ بٗصا َػا١ٜٚ يًبٝإ ايصٟ ٜتبٓٓاٙ  -ثاْٝا 

 نُكاضب١ َٓٗذ١ٝ يكطا٠٤ ايٓلٓ ايسٜٓين ٚؾُٗ٘.
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ٕٛ غًُٝاٟ ٚع٢ً ايّٛطٜك١ تهٕٛ ايؿكاس١ يف ْٛل أقٛات ايًّػ١ ٚايتٓأيٝـ بٝٓٗا، ٖٚصا ايٓٓٛل جيب إٔ ٜه -ثايجا 

املعٗٛز٠ َٔ خ٬ٍ ع١ًُٝ عه١ًٝ ٭عها٤ َع١ٓٓٝ، ٜهٕٛ ْتاز ٖصٙ ايع١ًُٝ سسٚخ غًػ١ً َٔ ا٭قٛات املعبٓط بٗا عٔ 

 املعاْٞ.

 :ٖا اؾػطايف إىل َٓاظٍ ث٬ث١، ٖٞسصا ابٔ سعّ سصٚ اؾاسغ ايصٟ غبك٘ بأدٝاٍ يف تكػِٝ ايؿكاس١، يف بعس-ضابعا 

  س١ :َٓعي١ ايؿكا -أ 

ْٚٛاقٗا قكٛض ميجًٓ٘ أضباب ا٭ق٬ّ ٚأٌٖ اؾسٍ ٚايؿٓعطا٤، ٚضمبٓا تكًّل ْؿٛشٖا ْٚٛاقٗا دسٓا يف عكطٙ، ست٢ٓ 

إْٓٗا ٫ متجٌٓ إ٫ّ ايهتاب١ ايؿ١ٝٓ، ٚإٕ نٓٓا لس يف نتب ايتٓطادِ ٚا٭زب ٚايتٓاضٜذ ايصٟ ٜكٛٓض اؿٝا٠ ا٭زب١ٝ ٚايجٓكاؾ١ٝ يف 

ْسيػٞ يف تًو ايؿرت٠ نإ َتٛاؾطّا ع٢ً ثكاؾ١ أزب١ٝ عطب١ٝ ٚاغع١، ضبُٓا ؾاقت ايجٓكاؾ١ املؿطق١ٝ ا٭ْسيؼ، إٔٓ اجملتُع ا٭

 اييت تأثٓطت بايعذ١ُ أُٜٓا تأثٓط .

 َٓعي١ ايؿكاس١ املؿٛب١ : -ب 

طٜض َٔ ٚايٓٓاطكٕٛ بٗا َٔ أبٓا٤ اؾٌٝ اؾسٜس ايصٜٔ اَتعدت ع٢ً أيػٓتِٗ ايعطب١ٝ ٚاإلؾطل١ٝ، ٖٚٞ متجٌٓ اؿٝٓع ايع

 املتهًُّني.

 َٓعي١ ايعذ١ُ : -ز 

 ٚمتجٌ ايٓاطكني بايًػ١ اي٬ت١ٝٓٝ، يػ١ اإلؾطْر خكٛقاٟ ايكاطٓني باؾباٍ ٚا٭ضٜاف.

 ايؿٓعط:  -3

" ن٬ّ َٓعّٛ با٥ٔ عٔ املٓجٛض ايصٟ ٜػتعًُ٘  ايؿعط ٖٛ ايه٬ّ املٛظٕٚ املكؿ٢ّ، ٖٚٛ نُا ٜعطٓؾ٘ ابٔ طباطبا

ايٓٓاؽ يف كاطباتِٗ مبا خُلٓ ب٘ َٔ ايٓٓعِ ايصٟ إٕ عُسٍ ب٘ عٔ دٗت٘ فّت٘ ا٭مساع ٚؾػس ع٢ً ايصٓٚم، ْٚعُ٘ َعًّٛ 

قسٚز، ؾُٔ قحٓ طبع٘ ٚشٚق٘ مل حيتر إىل ا٫غتعا١ْ ع٢ً ْعِ ايؿٓعط بايعطٚض اييت ٖٞ َٝعاْ٘، َٚٔ انٛطب عًٝ٘ 
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صٚم مل ٜػتػٔ عٔ تكشٝش٘ ٚتكٛمي٘ مبعطؾ١ ايعطٚض ٚاؿٔصِمِ بٗا ست٢ٓ تكري َعطؾت٘ املػتؿاز٠ نايّٛبع ايصٟ ٫ تهًّـ اي

  12َع٘."

ٚيف ٖصا ايتعطٜـ ميٌٝ ابٔ طباطبا إىل قش١ٓ ايّٛبع ٚايػًٝك١ ُٖٚا ا٭غاؽ يف ْعِ ايؿٓعط، ٚإ٫ّ ؾايتُطٓؽ ع٢ً 

ايؿٓعط تهًّـ ٜبعح ايػٓأّ يف ايٓٓؿؼ. ٫ٚبٔ سعّ ضأٜ٘ يف ايؿٓعط، ٖٚٛ  ايعطٚض َٚعطؾتٗا ٚادب ست٢ٓ ٫ ٜهٕٛ يف

َََٚا عًَََُِّٓاُٙ ايؿٚعِطَ َََٚا ﴿ ٜأخص بطأٟ َٔ ٜكٍٛ: أسػٔ ايؿٓعط أنصب٘، ٜٚػتسٍٓ بكٛي٘ تعاىل ملـٓا َٓع ْبٝٓ٘ َٔ قٍٛ ايؿٓعط

﴾َِٜٓبَػٔٞ يُٜ٘
ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِّ عٔ اإلنجاض َٓ٘ ٚإُْٓا شيو  ، نُا أخرب تعاىل أِْٓٗ ٜكٛيٕٛ َا ٫ ٜؿعًٕٛ، "13٢ْٗٚ

٭ْٓ٘ نصب إ٫ّ َا خطز عٔ سسٓ ايؿٓعط ؾذا٤ ف٤ٞ اؿهِ ٚاملٛاعغ َٚسح ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِّ. َٚا عسا شيو 

 ؾإٕ قاسب٘ إٕ ؼط٣ٓ ايكٓسم ؾكاٍ: 

 اللَِّيُل َلِيـــــــــــٌل َوالىََّهـــــــــــــاُر َوَهاٌر

 

 َوالَبْغُل َبْغٌل َوالِحَماُر ِحَمار 

 َوالذِّيُك ِديٌك َوالَحَماَمُة ِمْثُله                    

 

 ـــَقاِرِمْىــــــــــــــــــــــــ َلُه َطِيـــــــٌر َوِكالُهمـــــَا 

 

إٔٓ ابٔ سعّ ٜعتكس إٔٓ اؿهِ  . ٜٚبس14ٚقاض يف ْكاب َٔ ٜٗعأ ب٘ ٜٚػدط َٓ٘، ٜٚسخٌ يف املهاسو"

ٚاملٛاعغ ٚاملسا٥ح ايٓب١ٜٛ خاضد١ عٔ سسٓ ايؿٓعط ٭ْٓٗا تكّٛ ع٢ً ايكٓسم، بُٝٓا ايؿٓعط ٜكّٛ ع٢ً ايهصب. هلصا ؾإْٓ٘ 

ؼسٓخ عٔ تطب١ٝ ايؿبٓإ تطب١ٝ خًك١ٝ ٢ْٗ عٔ نٌٓ ْٛع َٔ ايؿٓعط، ٚمل ٜبل إ٫ّ املٛاعغ ٚاؿهِ َٚا ؾٝ٘ شنط اـري، 

٭غعاٍ ٚايطقٝل ٭ْٓٗا ؼحٓ ع٢ً ايكٓباب١ ٚتسعٛا إىل ايؿت١ٓ، ٚتَكِطِف ايٓٓؿؼ إىل اـ٬ع١ ٚايًصٓات ٚتػٌٗٓ "٢ْٗ عٔ ا

ا٫ُْٗاى يف ايؿٓٛاض٠ ٚايؿػل، ٢ْٗٚ عٔ ا٭ؾعاض اييت املكٛي١ يف ايتكعًو ٚشنط اؿطٚب ٭ْٓٗا تجري ايٓٓؿٛؽ ٚتػٌٗٓ ع٢ً 

 ٬ٖى ايٓٓؿؼ ٚخػطإ اٯخط٠، ٢ْٗٚ عٔ اهلذا٤ ؾٗٛ أؾػس أْٛاع ايؿٓعط املط٤ َٛاضز ايتًٓـ يف غري سلٓ ٚقس ت٪زٟ إىل

٭ْٓ٘ ٜٕٗٛٓ ع٢ً املط٤ نْٛ٘ يف ساي١ ايػٓؿ١ً. أَٓا املسح ٚايطٓثا٤ ؾُٗا َٔ املباح املهطٚٙ، َٔ املباح ٭ْٓ٘ قس تُصنط ؾُٝٗا 

. ٖٚٓا ٜتذ٢ًّ يٓا إٔٓ 15 خري يف ايهصبايؿها٥ٌ ٜٚتِٓ ايتٓصنري باملٛت، َٚٔ املهطٚٙ ٭ٕٓ ايهصب ًٜؿُّٗا بطزا٥٘ ٫ٚ

ابٔ سعّ ٜكطٓ ايؿٓعط َا زاّ حيحٓ ع٢ً ايؿه١ًٝ، ٜٚٓهطٙ َازاّ َبآٜا يًكٛاعس ايس١ٜٝٓ ٚاـًك١ٝ، ٚبايتايٞ ؾإْٓ٘ قس ٖذِ 

 ع٢ً ايؿٓعط َٔ سٝح أثطٙ ايػ٧ٓٝ يف ْؿػ١ٝ ا٭ؾطاز ٚاؾُاعات ٚططز أنجط نطٚب ايؿٓعط َٔ َٓٗذ٘ ايتعًُٝٞ.
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ايعاز٠ يف تكػِٝ ايؿٓعط إىل ْٛعني َٛبٛع َٚكٓٛع إ٫ّ إٔٓ ابٔ سعّ دعً٘ أقػاَا ث٬ث١، ؾعاز ع٢ً  ٚقس دطت

ا٫ثٓني ايػابكني: ؾعط ايرباع١. "ؾايكٓاع١ ٖٞ ايتٓأيٝـ اؾاَع ي٬غتعاض٠ ٚاإلؾاض٠، ٚايتٓشًٝل ع٢ً املعاْٞ ٚايهٓا١ٜ 

َٔ احملسثني سبٝب بٔ أٚؽ*. ٚايّٛبع ٖٛ َا مل ٜكع ؾٝ٘ عٓٗا، ٚضبٓ ٖصا ايباب َٔ املتكسَٓني ظٖري بٔ أبٞ غ٢ًُ ٚ

تهًّـ، ٚنإ يؿع٘ عاَٝا ٫ ؾهٌ ؾٝ٘ عٔ َعٓاٙ، ؛ست٢ٓ يٛ أضزت ايتٓعبري عٔ شيو املع٢ٓ مبٓجٛض مل تأت بأغٌٗ َٔ 

 شيو ايًؿغ، ٚضبٓ ٖصا ايباب َٔ املتكسَٓني دطٜط َٚٔ احملسثني اؿػٔ*.

ٚبعٝسٖا، ٚاإلنجاض ؾُٝا ٫ عٗس يًٓاؽ بايكٍٛ ؾٝ٘، ٚإقاب١ ايتٓؿبٝ٘  ٚايرباع١ ٖٞ ايتكطٓف يف زقٝل املعاْٞ

 ٚؼػني املع٢ٓ ايًٛٝـ، ٚضبٓ ٖصا ايباب َٔ املتكسَٓني اَط٩ ايكٝؼ َٚٔ املتأخٓطٜٔ عًٞ بٔ ايعباؽ ايطَٚٞ*.

 ؾايكٓاع١ ٖٞ اؾُع بني ا٫غتعاض٠ ٚايتشًٝل ع٢ً املعاْٞ، نؿعط ظٖري ٚأبٞ متّاّ. -

 َا أؾب٘ املٓجٛض يف تأيٝؿ٘ ٚغٗٛيت٘ ٚمل ٜكع ؾٝ٘ تهًّـ نؿعط دطٜط ٚأبٞ ْٛاؽ. ٚايّٛبع -

 ٚايرباع١ ٖٞ ايتكطٓف يف املعاْٞ ايسٓقٝك١ ايبعٝس٠ نؿعط اَط٨ ايكٝؼ ٚابٔ ايطَٚٞ. -

 اإلعذاظ:  -4

٥ل َا باغت ايكطإٓ ايهطِٜ غكا٥ل مجاي١ٕٝ ممٝع٠ إزضاىٜ ايعطب ؾأعذعِٖ عٔ اإلتٝإ مبجً٘، َٚٔ ٖصٙ اـكا

ٜطتسٓ إىل ا٭غًٛب ايصٟ دا٤ يف نجري َٔ ايػٛض، كايؿاٟ ملعٗٛز ن٬َِٗ، َٚٔ شيو اؾتتاح آٜات٘ ٚغٛضٙ مبا ٫ عٗس يًعطب 

ب٘، َٔ سطٚف َكٛع١ َت٠ًٓٛ يف ايػايب مبسح يًكطإٓ اجملٝس ايصٟ ٫ ضٜب ؾٝ٘، ٚنصيو َا ترتن٘ تًو ايؿٛاقٌ املٛغٝك١ٝ 

ٖٚٛ ٜٓكت يه٬ّ اهلل جيعً٘ خاؾعاٟ، َٚٓٗا أٜهاٟ تٛاؾل اؿطٚف يف أٚاخط َٔ أثط مسعٞ ْٚؿػٞ يف املتًكٞ، 

 اٯٜات، أٚ تكاضبٗا ؾٝأتٞ َػذٛعا.

ٜعٜس يف ايكطإٓ إعذاظاٟ ٚقسغ١ٝ َا ٜتهُٓٓ٘ َٔ ضغاي١ خايس٠ يإلْػا١ْٝ، ٫ٚ ٜػطع املًٌ بأٟ ٚد٘ َٔ  ٚايصٟ

ايٛدٛٙ إىل قاض٥٘ أٚ غاَع٘، إٕ مل ٜهٔ بٛبٝع١ اؿاٍ َٓهٔطاٟ! ٚيعٌٓ يف ٖصٙ املع١ٜ غطاٟ آخط جيعًٓا ْكٍٛ بإٔ 

عذع َٔ ايٓاس١ٝ ايٓؿػ١ٝ أٜهاٟ. ٚيف ٖصا ايػٝام أٜهاٟ اإلعذاظ يف ايكطإٓ ٫ ٜكتكط ع٢ً ْعُ٘ ٚيؿع٘ ٚب٬غت٘، بٌ ٖٛ َ
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زعا ايطغٍٛ خكّٛ ايكطإٓ إىل إٔ ٜأتٛا ببٝإ غاسط َٔ دٓػ٘، يهِٓٗ عبجاٟ حياٚيٕٛ، ؾِٗ َؿتكطٕٚ إىل عٓاقط 

 أغاغ١ٝ ب٢ٓ عًٝٗا ايكطإٓ إعذاظٙ، ٖٚٞ ايػا١ٜ ايٓب١ًٝ إلق٬ح ساٍ ايبؿط١ٜ، ٚاييت ٜػصٜٓٗا ايؿهط ايٓانر، ٚاملٓٛل

ايعًُٞ املتٓعٕ، ٚايعاطؿ١ املتأدٓذ١، ٚاـٝاٍ اـكب، ٚايطٚح ايػا١َٝ، ٖٚصٙ مسات ٫ ميهٔ إٔ ػتُع نًّٗا يف ْل 

. َٚع ٖصا نً٘، زأب نجري َٔ ا٭زبا٤ ع٢ً زضؽ قه١ٝ اإلعذاظ، بٛقؿٗا 16إ٫ّ يف ايكطإٓ، "ن١ًُ اهلل اـايس٠"

َٔ ايعٓا١ٜ  -نُا ٖٛ َعًّٛ  -اٟ يعًّٛ ايب٬غ١ نًّٗا، اييت اْبجكت َسخ٬ٟ يعًِ ايب٬غ١، بٌ باعتباضٖا َ٪غٓػاٟ َٛنٛعٝ

ع٢ً اـايل، ٜكٍٛ  ٭ٕٓ ايكطإٓ زيٌٝبسضاغ١ ايٓلٓ ايكطآْٞ. إٕ قه١ٝ اإلعذاظ َٔ ايكهاٜا اؾٖٛط١ٜ يف ايعكٝس٠، 

 . 17ِ ٚايه٬ّ َعاٟ"ايباق٬ْٞ:".. إٕٓ إثبات نٕٛ ايكطإٓ ن٬ّ اهلل، بٛاغ١ٛ إثبات إعذاظٙ، َتهُٓٔ إلثبات املتهًّ

يصا سؿًت املهتب١ اإلغ١َٝ٬، َٓص ايعكٛض ا٭ٚىل، مب٪يّؿات ١َُٓٗ، تهؿـ ايٓٓكاب عٔ َؿّٗٛ اإلعذاظ، 

ٚمسات٘، ٬َٚق٘ يف ايٓلٓ، ضز٘ا ع٢ً َٓهطٜ٘ َٔ أقشاب ايؿطم ٚا٭ٖٛا٤ ايهاي١ّ، ٚتأغٓػت يف ظٌٓ َباسح 

و إٔٓ ايكطإٓ َعذع٠ بٝا١ْٝ ؼس٣ٓ ب٘ اهلل ايعطب، ايصٜٔ ْبػٛا يف ايبٝإ، اإلعذاظ عًّٛ ايب٬غ١، ٚيف َكسَٓتٗا ايبٝإ، شي

ؾهاْت املعذع٠ َٔ دٓؼ َا اؾتٗطٚا ب٘، إَعاْاٟ يف اؿذ١ ٚايتشسٟٓ. نُا ٜعٗط اإلعذاظ ايكطآْٞ بٛد٘ عاّ يف ْكٛتني 

 َُٗتني ُٖا:

 ُعاْٞ.ايٓعِ ايؿين ايب٬غٞ َٔ سٝح سػٔ ايتأيٝـ، ٚؾكاس١ ايًؿغ، َٚٛاؾكت٘ يً -

اإلعذاظ ايعًُٞ ٚايػٝيب، ؾكس ظٗط يًباسجني يف ايعكط اؿسٜح إٔ نجرياٟ َٔ املػا٥ٌ اييت أثاضٖا ايكطإٓ قس أثبت ايعًِ   -

 اؿسٜح قشتٗا، بايطغِ َٔ قسّ ايعٗس.

٤ مبا ٜكٍٛ ابٔ سعّ: "ٚأَٓا ْعِ ايكطإٓ ؾإٕٓ َٓعٓي٘ تعاىل َٓع َٔ ايكسض٠ ع٢ً َجً٘ ٚساٍ بني ايبًػا٤ ٚبني اجملٞ

، ٖٚصٙ ٖٞ ْعط١ٜ ايكٓطؾ١ ؾابٔ سعّ ٜٛاؾل املعتعي١ يف ٖصٙ املػأي١، ٖٚٛ ٜٓهط أْٓ٘ َعذع يهْٛ٘ يف أع٢ً 18ٜؿبٗ٘"

زضدات ايب٬غ١، ثِٓ إٕ ايكطإٓ ْلٓ َعذٔع، بام ع٢ً ٖصٙ ايكٓؿ١ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚبإٔٓ قًٛب ايٓٓاؽ َكطٚؾ١ ٚعكٛهلِ 

قٌِٝ ي٦ِٜٔٔ أدِتََُعَتٔ اإلِِْؼُ َٚاؾٔٔٗ ع٢ًَٜ أِٜٕ َٜأٞتُٛا بُٔٔجٌِِ َٖصَا ﴿َكساقاٟ يكٛي٘ تعاىل:  نصيو ع٢ً إٔ ٜعاضنٛٙ بأ١ٜ نٝؿ١ٝ ناْت،

﴾ايكٝطِإِٓ ٫ٜ َٜأٞتَُٕٛ بُٔٔجًِٔ٘ٔ َٚيِٜٛ نٜإَ بَعِهُُِِٗ ئبَعِضٍ ظِٜٗريَا
. ٚقحٓ بايٓلٓ إٔٓ ايؿعٌ ٜأتٞ ي٬غتكباٍ، ٚشيو َؿٝس يًتٓأنٝس، ٫ٚ 19
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ٕ يًُانٞ أبسا يف اغتعُاٍ ايًّػ١، إ٫ّ إشا ْلٖ ْلٙ آخط ع٢ً دٛاظ ْكٌ ز٫ي١ املػتكبٌ إىل املانٞ، ٚمل جيٛظ إٔ ٜهٛ

 .21ٜجبت ٖصا يف ايػٝام

"ؾًٛ نإ إعذاظ ايكطإٓ ٭ْٓ٘ يف أع٢ً زضز ايب٬غ١ يهإ مبٓعي١ ن٬ّ اؿػٔ ايبكطٟ ٚغٌٗ بٔ ٖاضٕٚ 

. 21٭ٕٓ نٌٓ َٔ ٜػبل يف طبكت٘ مل ٜ٪َٔ إٔ ٜأتٞ َٔ مياثً٘ نطٚض٠" ٚاؾاسغ ٚؾعط اَط٨ ايكٝؼ، َٚعاش اهلل َٔ ٖصا

ؾٗٛ ٜٛاؾل ايكا٥ًني بإٔٓ ايكطإٓ َعذع بٓعُ٘ ٚمبا ؾٝ٘ َٔ إخباض بايػٝب، ٚيهٓٓ٘ ٫ ٜكٓٓؿ٘ نُٔ زضدات ايب٬غ١، 

ََٜٚعِكٝٛبَ َٚا٭ٜغِبَاط َٚعٔٝػ٢َ َٚأٜٜٗٛبَ َُُْٜٚٛؼَ َٚأِٜٚسََِٝٓا إِي٢ٜ إِبِطَأَِٖٝ َٚإِغَُِاعٌَٔٝ َٚإِغِشَامَ ﴿"ٜٚعتكس ابٔ سعّ إٔٓ آ١ٜ َجٌ 

﴾ََٖٚاضَُٕٚ َٚغًَُُِٜٝإَ َٚآتََِٝٓا زَاُٚزَ ظَبُٛضَا
، ٫ ميهٔ إٔ تهٕٛ يف أع٢ً زضدات ايب٬غ١ ٭ْٓ٘ يٝؼ ؾٝٗا إ٫ّ عسٓ 22

٘ يٝؼ َٔ دٓؼ ن٬ّ يٮمسا٤". ٚإُْٓا ٜٓؿٞ إٔ ٜهٕٛ ايكطإٓ يف أع٢ً زضدات ب٬غ١ املدًٛقني، ٭ْٓ٘ ٜعتكس أْٓ

بني  -ست٢ٓ يف زضدات اؾٛز٠–. َٚٔ ثِٓ بًٛت املكاٜػ١ 23املدًٛقني، ٫ َٔ أع٬ٙ ٚ ٫ َٔ أزْاٙ ٫ٚ َٔ أٚغٛ٘"

 ايكطإٓ ٚب٬غ١ املدًٛقني. 

 ايبٝإ:  -5

باب ايبٝإ َٛنٛعاٟ بايؼ ا٭١ُٖٝ يف تؿػري ايٓٓكٛم، َٔ سٝح نْٛ٘ فا٫ٟ ؾاغعاٟ يسضاغ١ َعاْٞ  ميجٌٓ  

ا٭يؿاظ، ٚز٫٫ت ايتٓطانٝب يف ايٓٓكٛم. ٚهلصا سؿًت نتابات ا٭قٛيٝني بايبشح يف َاٖٝت٘ ٚأضناْ٘ ٚأقػاَ٘ ٚسسٚزٙ 

١َٝ، ٚغٓشاٍٚ بس٤ ايتٓعطٜـ ب٘ عٓس ابٔ سعّ يف ن٤ٛ ايًّػ١ٜٛ ٚايس٫ي١ٝ بتأثري َٔ عًِ ايه٬ّ ٚعًّٛ ايٓٓكٌ اإلغ٬

 َؿَٗٛ٘ ايعاّ يف املكاضب١ ا٭قٛي١ٝ.

ٚ"ٜككس بايبٝإ إظٗاض املككٛز بأبًؼ يؿغ، ٖٚٛ َٔ ايؿِٗ ٚشنا٤ ايكًب، ٚأقً٘ ايهؿـ ٚايعٗٛض، ؾٗٛ 

يؿكاس١، ٜكاٍ: ؾ٬ٕ ، ٚعطٓؾ٘ ايتٗاْٟٛ بكٛي٘ : "إٕ ايبٝإ يػ١ ا24اغِ يهٌٓ َا نؿـ عٔ َع٢ٓ ايه٬ّ ٚأظٗطٙ"

شٚ بٝإ أٟ ؾكٝح، ٖٚصا أبني َٔ ؾ٬ٕ أٟ أؾكح ٚأٚنح ن٬َاٟ ... ٚايبٝإ أٜهاٟ ايهؿـ ٚايتٓٛنٝح ... ٖٚٛ 

 .25َكسض بإ، ٖٚٛ ٫ظّ َٚعٓاٙ ايعّٗٛض ...ٚقس ٜهٕٛ َتعسٜاٟ مبع٢ٓ اإلظٗاض"
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ٜعطف إٜطاز املع٢ٓ ايٛاسس بٛطا٥ل ٚيف ن٤ٛ ٖصا املؿّٗٛ، تأغؼ يف ايجكاؾ١ اإلغ١َٝ٬ عًِ ايبٝإ، ايصٟ ب٘ 

كتًؿ١، يف ٚنٛح ايس٫ي١ عًٝ٘، أؾٗطٖا اجملاظ، ٚايتٓؿبٝ٘، ٚا٫غتعاض٠، ٚايهٓا١ٜ، أَا عٓس ا٭قٛيٝني، ؾٗٛ عباض٠ 

﴾عًَََُُّ٘ ايبََٝإِ﴿عٔ اإلظٗاض ٚقاٍ تعاىل: 
﴾َٖصَا بََٝإْ ئًٞٓاَّؽِ﴿، ٚقاٍ: 26

 ٚاملطاز بٗصا نًّ٘ اإلظٗاض. 27

ايكطإٓ َكسض املكازض نًّٗا يف ْعط١ٜ ايؿك٘ ٚا٫غتٓباط، َٚا َٔ أقٌ ؾطعٞ إ٫ّ  نإ اؾتكاق٘ َٔ ايكطإٓ، إٕ 

ايصٟ ثبتٓت ب٘ ايطٓغاي١ احملُس١ٜ، باعتباضٙ املعذع٠ اإلهل١ٝ امل٪ٜٓس٠ يًٓب٠ٛ، نُا إٔٓ ا٭قٍٛ ا٭خط٣ املسع١ُٓ يًكطإٓ تطدع يف 

َٓ٘، ٜكٍٛ ابٔ سعّ: "٫ غبٌٝ إىل َعطؾ١ ؾ٤ٞ َٔ أسهاّ ايسٜا١ْ أبساٟ إ٫ّ َٔ طبٝعتٗا إىل ايٓٓل، ثِ املع٢ٓ املأخٛش 

ٖصٙ ايٛدٛٙ ا٭ضبع١ )أٟ ايػ١ٓ، ٚاإلمجاع، ٚايسيٌٝ، ٚايكطإٓ أٚهلا (، ٚنًّٗا ضادع١ إىل ايٓٓل ٚايٓٓل َعًّٛ ٚدٛب٘، 

غُٛض ؾٝ٘ غٛا٤ أنإ ايبٝإ يف شات٘ أّ  . ٚايكطإٓ ن٬ّ اهلل بٝٚٔ 28٫َٚؿّٗٛ َعٓاٙ بايعكٌ ع٢ً ايتٓسضٜر ايصٟ شنطْا"

 بتبٝني َٔ ايػ١ٓٓ جملًُ٘.

 : )بٝإ بصات ايٓٓل ... ... فٌُ بٝٓٓ٘ ايكطإٓ ْؿػ٘ ... ... قػِ بٝٓٓت٘ ايػ١ٓ.(أقػاّ ايبٝإ

أَٓا ايكػِ ا٭ٍٚ، ؾتُجًٓ٘ بعض ايككل ايكطآ١ْٝ ايعّاٖط٠ سٛازثٗا، َٔ غري أز٢ْ غُٛض أٚ إمجاٍ، ٚنصا 

أقٓاف َع١ٓٝ، نا٭٫ٚز، ٚايعٚدني، باإلناؾ١ إىل آٜات نجريات يف اؿسٚز، بٌ إٕٓ ايكطإٓ ميهٔ إٔ ٜبٝٓٔ َٛاضٜح 

ايػ١ٓ ٜٚؿػطٖا يف ْعط ابٔ سعّ، ٚيعٌٓ املجاٍ ايصٟ نطب٘ يف تؿػري ايكطإٓ ملع٢ٓ أٌٖ ايبٝت زيٌٝ ع٢ً شيو، ؾٗ٪٤٫ ٖٔ 

 ٖاؾِ، ؾتهٕٛ ٚق١ٝ ايطغٍٛ )م( ٭ظٚاد٘، ٫ يبين أظٚاز ايطغٍٛ ٫ غري، أَا آٍ ايبٝت ؾِٗ أقاضب٘ َٔ بين

عَُٛت٘ ٚأقاضب٘ َٔ آٍ ٖاؾِ، "ٚضمبا تطتبت ع٢ً ٖصٙ ايٓعط٠ أسهاّ نجري٠ َٚٛاقـ غٝاغ١ٝ، سني ا٭خص بٗا، 

 .29خاق١ َا ٜتعًل باإلَا١َ ٚؾطٚطٗا، ٚاخت٬ف ا٭ٚا٥ٌ بؿأْٗا"

ط٣، ؾتكّٛ ايجا١ْٝ ببٝاْٗا ٚتؿػريٖا، َٚجاٍ شيو ٚميهٔ إٔ تطز اٯٜات ف١ًُ يف َٛانع، ٚب١ٓٝ يف َٛانع أخ

 يُٜٖٗٔ تَؿٞطِنُٛا أِٜٕ تََُػُٖٖٗٛٔ يِِٜ ََا ايٓٚػَا٤َ طًَّٜكٞتُُِ إِِٕ عًَِٜٝهِِٝ دَُٓاحَ ٫ٜ﴿ٚضٚز اي٬ّٛم ف٬ُٟ يف سه١ُ يف قٛي٘ تعاىل:

﴾ؾٜطِٜه١َٟ
 ، ثِ ٚضٚز تؿػري شيو يف غٛضتٞ اي٬ّٛم ٚايبكط٠ .31
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ز َٔ ايكطإٓ ف٬ُٟ ٚبٝٓٓت٘ ايػ١ٓٓ، ؾُجٌ ايعٓنا٠ بٛضٚزٖا ف١ًُ، ثِ بٝٓٓت٘ ايػ١ٓٓ ٚنصا قؿات ايعٓٚاز، أَٓا َا ٜط

 31ٚاؿرٓ، ٚنجري َٔ ا٭سهاّ املًٛك١ يف ايكطإٓ، ٚاملكٝس٠ بٓلٓ ايػ١ٓٓ ٚايعا١َ ؾٝ٘، ٚاملدكٓك١ بٗا"

تٓدكٝل. ؾا٫غتجٓا٤ عٓسٙ بٝإ ٚؽكٝل ا٫غتجٓا٤، ٚايتٓٛنٝس، ٚاي -عٓس ابٔ سعّ  -ًَٜٚشل بأْٛاع ايبٝإ 

يف اٯٕ َعاٟ، شيو أْ٘ تهًِّ بايباقٞ بعس أزا٠ ا٫غتجٓا٤، نُا ٜتهُٓٔ يف شات٘ ْؿٝاٟ أٚ إثباتاٟ ملا بعسٖا أٚ قبًٗا 

ٕ )ا٭زا٠(، أَٓا إشا تهًِّ بايباقٞ بعس ايج١ٝٓ نُا ٜكٍٛ عًُا٤ ايًّػ١، ؾٗٛ يٝؼ َٔ ايتٓدكٝل، ٭ٕٓ ايتٓدكٝل َعٓاٙ أ

. نُا ٜعسٓ ايتٓدكٝل بٝاْاٟ، ٭ٕٓ َعٓاٙ ٜكتهٞ بٝإ ايعاّ 32ٜهٕٛ ايًّؿغ يف شات٘ عآَا ثِ ٜكرتٕ بسيٌٝ َػتكٌٓ خيكٓك٘"

ايصٟ ٫ ٜطاز ب٘ َا ٜسٍ عًٝ٘ ايًّؿغ، بٌ ٜطاز ب٘ أٍٚٓ ا٭َط اـام ؾ٬ ٜهٕٛ ايتٓدكٝل، َٔ ٖصا املًٓٛل، زخٍٛ 

يتٓدكٝل، بٌ املككٛز إٔ ايًّؿغ ايعاّ أضٜس ب٘ بعض أؾطازٙ َٔ أٍٚٓ ا٭َط، نُا ا٭ؾطاز يف َكته٢ ايعُّٛ، ثِ خطٚدِٗ با

ؾٜتَِٖ َٔٝكٜاتُ ضَبٚوٜ ﴿ؾٝؿٝس ثبٛت اؿهِ ايعاّ، َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل : -أٜهاٟ  -ٜكطٓض ابٔ سعّ إٔ ايبٝإ "ٜهٕٛ بايتٓأنٝس 

﴾أٜضِبَعٔنيَ ي١ًِٜٜٟٝ
. ٚعًٝ٘، ٜكح إٔ ٜهٕٛ 34.. ث٬ثني ي١ًٝ ٚعؿطا"، بعس إٔ شنط ايػٝام ايكطآْٞ قٛي٘ تعاىل : .33

 ايبٝإ تٛنٝساٟ ٜعٌٜ نٌ ؾب١ٗ استُاٍ .

أَٓا ايهٓا١ٜ باإلؾاض٠، ؾإٕٓ اإلؾاض٠ تعٛز ع٢ً أبعس َصنٛض، إشا ناْت أيؿاظ ككٛق١ حيسٓزٖا ايٓٓشا٠ بصيو، ٚتًو، 

إلؾاض٠( ضادع١ إىل أقطب َصنٛض. ٚمثط٠ ٖٚٛ، أٚي٦و، ِٖٚ، ٖٚٞ، ُٖٚا. أَٓا إشا ناْت بأيؿاظ نٗصا ٖٚصٙ، ؾإْٗا )ا

ٖصا ايٛقـ ايٓٓشٟٛ ٖٛ تؿػري ابٔ سعّ يًؿع١ ايكط٤ يف اٯ١ٜ بايّٛٗط، ع٢ً ايطغِ َٔ تػًُٝ٘ بتٛاضز َع٢ٓ آخط ٖٛ 

 اؿٝض يف ايًّػ١ ع٢ً ايًّؿع١. 

 ايكٛت:  -6

 :ايكٛت ٚع٬قت٘ بؿاعً٘

ٜكسّٓ ابٔ سعّ ٚقؿاٟ عًُٝاٟ َبٓٝاٟ ع٢ً امل٬سع١ املباؾط٠ يًكٓٛت بٛقؿ٘ سسثاٟ ؾٝعٜا٥ٝاٟ ؛ ؾٝكٍٛ إْ٘ "ٖٛا٤ 

. ٜٚبسٚ إٔٓ ٖصا ايتٓعطٜـ ٜٓشٛ إىل 35َٓسؾع َٔ اؿًل ٚايكٓسض ٚاؿٓو ٚايًّػإ ٚا٭غٓإ ٚايؿٓؿتني إىل آشإ ايػٓاَعني"
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ٚا٭عها٤ املدكٛق١ بايع١ًُٝ ايٓٛك١ٝ ٚايٛطؾني املعٓٝني بايبح ٚا٫غتكباٍ،  إبطاظ عٓاقط ايتٓكٜٛت املتُج١ًٓ يف اهلٛا٤

 . 36ٚحيسٓٙ يف غٝام آخط بأْ٘ "ْتاز ؼطٜو عهٌ ايكٓسض ٚايًّػإ بٗٛا٤ َٓسؾع"

ٚميهٔ إٔ ٜهٕٛ ن٬ّ ابٔ سعّ زي٬ٟٝ ع٢ً إزضان٘ يًع٬ق١ ايها١ٓ٥ بني ايًػ١ ٚقاسبٗا، أٚ بعباض٠ أخط٣ 

٘، بٛقؿ٘ فُٛع ا٭قٛات اييت ٜكسضٖا دٗاظ ْٛل إْػاْٞ ٜ٪يّـ بٝٓٗا يككس قسٓز. ؾاهلٛا٤ املٓسؾع بني ايه٬ّ ٚؾاعً

بايتٓشطٜو ٜهٕٛ قطٓنا، ٚايٓٓاطل ٖٛ احملطٓى ي٘، ثِٓ "إٕٓ ٖصٙ ايع١ًُٝ ايٓٓٛك١ٝ، بٛقؿٗا ؾع٬ٟ اختٝاضٜاٟ َتكطٓؾاٟ يف ٚدٛٙ 

، نُا إٔٓ املتهًِّ ٫ ٜتػ٢ٓٓ ي٘ قٝاغ١ ايه٬ّ إ٫ّ إشا 37"ؾت٢ٓ غطنٗا تعطٜـ ايػري عُٓا يف ايهُري َٔ إضازات

نإ ٚاعٝاٟ َٚسضناٟ حملتٛاٙ ايس٫ٓيٞ َٚٛاؾكت٘ يٓعاّ ايتٓطَٝع املتعاضف عًٝ٘. يصا ٜكٍٛ ابٔ سعّ َ٪نّسا:".. ٚايٛد٘ ايجاْٞ 

ٌ ايصٟ ؾهٌٓ ب٘ ايعاقٌ َٔ ايٓٓؿٛؽ بٝاْٗا عٓس َٔ اغتباْٗا ٚاْتكاٍ أؾهاهلا ٚقؿاتٗا إىل ْؿػ٘ ٚاغتكطاضٙ ؾٝٗا مباز٠ٓ ايعك

 .38ٚمتٝٝعٙ هلا ع٢ً َا ٖٞ عًٝ٘، إش َٔ مل َٜبِٔٔ ي٘ ايؿ٤ٞٓ مل ٜكح ي٘ عًُ٘ ٫ٚ اإلخباض عٓ٘"

 :ايكٛت ٚايًؿغ

تتساخٌ ا٭سساخ ايكٛت١ٝ املٓٛٛم بٗا ٚؾل َبسأ املٛانع١ ٚايككس يتتؿهٌّ ايهًُات، َٚٔ ثِٓ ايه٬ّ 

سعّ ٖٛ نٌٓ َا سطٓى ب٘ ايًّػإ ثِٓ ٖٛ ٖٛا٤ َٓسؾع َٔ ايؿؿتني ٚا٭نطاؽ ٚاؿٓو ٚاؿًل املؿٝس. ٚسسٓ ايًّؿغ عٓس ابٔ 

ٚايط١٥ ع٢ً تأيٝـ قسٚز ؛ ٖٚصا ٖٛ ايه٬ّ ْؿػ٘. ؾابٔ سعّ ٫ ٜٓعط إىل اؿسخ ايكٛتٞٓ َٔ سٝح ٖٛ سسخ 

 غًيب، بٌ َٔ سٝح ٖٛ دع٤ أغاؽ يف ب١ٝٓ أنرب هلا ٚظٝؿتٗا ٖٞ ايه٬ّ.

ٚضز ابٔ سعّ إٔٓ ا٭قٛات ايًّػ١ٜٛ ٜتِٓ تٛيٝسٖا ؾُٝا ٜػ٢ُٓ ظٗاظ ايٓٓٛل املتهٕٛٓ َٔ أعها٤ ٚامل٬سغ ؾُٝا أ

ايه٬ّ نايؿٓؿتني ٚايط١٥ٓ ٚاؿٓذط٠ ٚا٭غٓإ، أَٓا ايع١ًُٝ ؾُعكس٠، ٚقس عبٓط عٔ ٖصا ايتٓعكٝس بكٛي٘ ع٢ً تأيٝـ قسٚز. 

تهًِّ تؿاضى ؾٝ٘ ا٭عها٤ املصنٛض٠، يٝدطز اهلٛا٤ يف ثِٓ إٕٓ ع١ًُٝ ايتٓكٜٛت أٚ ايه٬ّ ٖٞ قك١ًٓ دٗس ٜبصي٘ امل

أثٓا٤ ايعٓؾري َٔ ايط٥تني ايًّتني تسؾعاْ٘ إىل اـاضز؛ ٚنًُّا ٫َؼ ْك١ٛ َع١ٓٝ سسخ قٛت َعني، ٜتٓدص ؾه٬ بؿهٌ 

 . ٚظٝؿ١ قسٓز٠ ٜكّٛ بٗا أسس أعها٤ ايٓٓٛل، ٖٚصٙ ايٛظٝؿ١ يف اؿكٝك١ متجٌٓ ٚنع١ٝ ايعهٛ أثٓا٤ خطٚز اهلٛا٤

 ايكٛت ٚايس٫ي١
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ٚع٢ً قعٝس آخط ٜؿكح عٔ ْٛع َٔ ايع٬قات ٜطبط ايكٓٛت بايس٫ي١، ٜٚ٪غٓؼ شيو ع٢ً َبسأٜٔ َتعاضنني، 

ُٖا ايّٛبع ٚايككس. ؾايكٓٛت ايصٟ ٜسٍٓ ع٢ً َع٢ٓ، إَٓا إٔ ٜسٍٓ بايّٛبع نكٛت ايسٜو ايصٟ ٜسٍ يف ا٭غًب ع٢ً 

اسٗا تسٍٓ ع٢ً ض٩ٜتٗا يؿدل، ٚنأقٛات، ٚإَٓا إٔ ٜسٍٓ ايكٓٛت ايػٓشط ٚنأقٛات اؿٝٛإ بايًٌّٝ نايه٬ب يف ْب

بايككس ٚشيو َٔ خكٛقٝات ايًّػ١ اإلْػا١ْٝ. َٚٔ املتعاضف عًٝ٘ أْٓ٘ ٫ ز٫ي١ يًكٓٛت ايًّػٟٛ َؿطزا، إ٫ّ إشا ايتأّ َع 

 عاْٞ ٚأعٝإ ا٭ؾٝا٤ .غريٙ يف ب١ٝٓ يػ١ٜٛ زاي١ بايٛنع، َؿه٬ّ ا٭يؿاظ املٛنٛع١ باختٝاض اإلْػإ يًس٫ٓي١ ع٢ً َ

يكس نإ ٫بٔ سعّ آضا٤ يػ١ٜٛ  نجري٠ تِٓٓ غع١ عًُ٘ َٚعطؾت٘ بعًّٛ ؾت٢ٓ دعًت َٓ٘ ٜٛطم قهاٜا يػ١ٜٛ نجري٠ 

 ٜٚكٝب ؾٝٗا يٝكبػٗا بٛابع خامٓ. 

بعس بػط ٖصٙ ايسضاغ١، ْط٣ أْٓ٘ َٔ ايهٓطٚضٟ قٝاغ١ مج١ً َٔ ايٓٓتا٥ر، متجٌٓ ٖسف املٛنٛع ايصٟ اختري 

١، ٚايصٟ ميجٌٓ ضقس بعض اٯضا٤ ايًػ١ٜٛ عٓس ابٔ سعّ يف غٝام ايٓٓعط١ٜ املعطؾ١ٝ اييت قاغٗا ابٔ سعّ ايعاٖطٟ يًسٓضاغ

 نُؿطٚع ثكايف بسٌٜ ٚأقٌٝ يف ايتٓطاخ اإلغ٬َٞ يف ايعكط ايٛغٝط. ٚميهٔ اإلؾاض٠ إىل:

ا٫دتٗاز ا٭قٛيٞ ٚايؿكٗٞ ٚاغتٓباط إٔٓ ابٔ سعّ اعت٢ٓ بايعّاٖط٠ ايًّػا١ْٝ يهْٛٗا اجملاٍ اؿكٝكٞ ؿطن١ٝ  -

ا٭سهاّ، غري إٔٓ ٖصٙ ايػا١ٝ٥ مل متٓع٘ َٔ إٔ خيٛض يف َػا٥ٌ يػا١ْٝ ١َُٓٗ، بعٝسا عٔ اهلسف ايسٜين 

بٛقؿٗا َٛنٛعات َػتك١ًّ تطتسٓ إىل َا ميهٔ عسٓٙ َٔ قُِٝ ايكهاٜا ايًّػا١ْٝ اؿسٜج١، نايبشح يف َؿّٗٛ 

ايعٓا١ٜ بٛقـ َػتٜٛات ايب١ٝٓ ايًػا١ْٝ يف ْعاَٗا ايكٛتٞ ٚايكطيف ٚايٓشٟٛ  ايًّػ١ ٚٚظٝؿتٗا ايتٛاق١ًٝ، ٚنصا

 ٚاملعذُٞ ٚايس٫يٞ.

ٜط٣ ابٔ سعّ يف غٝام املباسح املٓٛك١ٝ إٔ ايٛسس٠ ايس٫ي١ٝ اييت تٓاط بٗا ايع١ًُٝ ايتٓٛاق١ًٝ ٖٞ اؾ١ًُ، ؾٗٞ  -

ٛٓض اؿسٜح، ايصٟ ٜٓؿٞ عٔ ايه١ًُ املؿطز٠ ايكٓٛض٠ ايكٓػط٣ يًه٬ّ املؿٝس، ٚيعٌٓ ٖصٙ ايط١ٜ٩ٓ قطٜب١ َٔ ايتك

 ٚقؿٗا بأْٓٗا ايٛسس٠ ا٭غاغ١ٝ يف ايتٓٛاقٌ ايًّػاْٞ .
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َٚٔ ايٓتا٥ر متٝٓع ابٔ سعّ َٔ عًُا٤ ايػ١ٓٓ بايكٍٛ مبصٖب ايكٓطؾ١ يف قه١ٝ إعذاظ ايكطإٓ، نُا خايؿِٗ يف   -

س برتمج١ ايكطإٓ يعسّ إعذاظٖا عسّ اؾرتاط ايتشسٟٓ يكش١ٓ ايٓب٠ٛ، ٚيف ٖصا ايػٝام ْؿ٢ إَهإ ايتعبٓ

 ٚخًٖٛا َٔ َعاٖط ايبٝإ ايعطبٞ.

مل ٜهٔ ابٔ سعّ يٝدٛض يف ٖصٙ ايكهاٜا ؾه٫ٛ، ٚإُْٓا زؾع٘ إىل شيو غع١ اط٬ّع٘ ْٚعطت٘ ايجٓاقب١  -

 ٚاٖتُاَات٘، ؾذعًت٘ خيطز َٔ زا٥ط٠ ايكطا٠٤ ٚامل٬سع١ ًٜٚتشل بسا٥ط٠ املٓعّطٜٔ ايعاضؾني.  

 

 ٖٛاَـ ايبشح : 

. 2اإلساط١ يف أخباض غطْاط١. يػإ ايسٜٔ بٔ اـٛٝب. ؼكٝل قُس عبس اهلل عٓإ. َهتب١ اـالٞ بايكاٖط٠. ط :1

1393/1973 :ّ1/481. 

: ْؿح ايٛٝب َٔ غكٔ ا٭ْسيؼ ايططٝب ٚشنط ٚظٜطٖا يػإ ايسٜٔ بٔ اـٛٝب. املكّطٟ ايتًُٓػاْٞ. ؼل إسػإ عباؽ. زاض قازض  2

 .1/385ّ:1988ٙ/1418بريٚت. زط. 

: ٜٓعط: بػ١ٝ املًتُؼ يف تاضٜذ ضداٍ أٌٖ ا٭ْسيؼ. يًهبٓٞ. ؼل إبطاِٖٝ ا٭بٝاضٟ. زاض ايهتاب املكطٟ ايكاٖط٠، زاض ايهتاب  3

. ٜٚٓعط: دص٠ٚ املكتبؼ يف شنط ٠٫ٚ ا٭ْسيؼ. يًشُٝسٟ. ايساض املكط١ٜ يًتٓأيٝـ 2/543ّ: 1989ٙ/1411. 1ايًبٓاْٞ بريٚت. ط

. ٜٚٓعط: املعذٔب يف تًدٝل أخباض املػطب. يعبس ايٛاسس املطانؿٞ. ؼل ز.قُس ظِٜٓٗ قُس 318ّ: ١1966. زط. ٚايرتمج

. ٜٚٓعط: غري أع٬ّ ايٓب٤٬. مشؼ ايسٜٔ قُس بٔ أمحس بٔ عجُإ ايصٖيب. ؼل 51ععب. زاض ايؿطداْٞ يًٓؿط ٚايتٛظٜع. زط.زت:

 .18/184ّ:1996ٙ/1417. 11ػ١ ايطغاي١. طؾعٝب ا٭ضْ٪ٚط ٚ قُس ْعِٝ ايكطعػٛغٞ. َ٪غ

 .316ّ: 1981. 6: تاضٜذ ا٭زب ا٭ْسيػٞ عكط غٝاز٠ قططب١. إسػإ عباؽ. زاض ايجكاؾ١ بريٚت يبٓإ. ط 4

. 2: ٜٓعط: ابٔ سعّ ا٭ْسيػٞ ٚدٗٛزٙ يف ايبشح ايتاضخيٞ ٚاؿهاضٟ. ز.عبس اؿًِٝ عٜٛؼ. ايعٖطا٤ يإلع٬ّ ايعطبٞ ايكاٖط٠. ط5

1419/ٙ1988 :ّ115.114. 

 .18/193:غري أع٬ّ ايٓب٤٬. مشؼ ايسٜٔ قُس بٔ أمحس بٔ عجُإ ايصٖيب. ؼل ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚط ٚ قُس ْعِٝ ايكطعػٛغٞ: 6
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 .11. زت:9: ايب٬غ١ تٛٛٓض ٚتاضٜذ. ؾٛقٞ نٝـ. زاض املعاضف ايكاٖط٠. ط 7

  ايعطب، ْكس ايؿٓعط َٔ ايكطٕ ايجٓاْٞ ست٢ٓ ايكطٕ ايجأَ اهلذطٟ" ٜٛضز إسػإ عباؽ ٖصا ايتٓعطٜـ يف نتاب٘ "تاضٜذ ايٓكس ا٭زبٞ عٓس

ايب٬غ١ َا ؾُٗ٘ ايعآَٞ نؿِٗ ٚيهٓٓ٘ حيصف َٓ٘ مج١ً يف بسا١ٜ ايتٓعطٜـ ممّا ٜػٝٓط املع٢ٓ ٜٚٛبع٘ بؿ٤ٞ َٔ ايػُٛض، ْٚلٓ ايتعطٜـ ٖٛ"

تاضٜذ  غتٛعب املطاز نًّ٘ ٚمل ٜعز ؾٝ٘ َا يٝؼ َٓ٘...."ٜٓعط:اـاقٓٞ، ٚنإ بًؿغ ٜٓتب٘ ي٘ ايعاَٞ ٭ْٓ٘ ٫ عٗس ي٘ مبجٌ ْعُ٘ َٚعٓاٙ ٚا

 ايٓكس ا٭زبٞ عٓس ايعطب، ْكس ايؿٓعط َٔ ايكطٕ ايجٓاْٞ ست٢ٓ ايكطٕ ايجأَ اهلذطٟ. إسػإ عبٓاؽ. زاض ايؿطٚم يًٓٓؿط ٚايتٓٛظٜع. عُٓإ

 .492:2111ا٭ضزٕ. زط: 

ّ: 1983. 1ل إسػإ عباؽ. امل٪غػ١ ايعطب١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿط. ط: ضغا٥ٌ ابٔ سعّ ا٭ْسيػٞ)ايتكطٜب ؿسٓ املٓٛل(. ؼ 8

4/352. 

 6/192ّ: 2112. 15ٜٓعط: ا٭ع٬ّ ـري ايسٜٔ ايعٓضنًٞ. زاض ايعًِ ي٬ًُٜني بريٚت. ط. 

 . 21: ايب٬غ١ تٛٛٓض ٚتاضٜذ. ؾٛقٞ نٝـ: 9

 ٛ َرتدِ ن١ًًٝ ٚز١َٓ.:عسّ اؾعّ ٖٓا ٚقٛي٘ "أٚ غريٙ" نإٔٓ ابٔ سعّ ٫ ٜكٛع إٔٓ ابٔ املكؿع ٖ*

 .4/352:ضغا٥ٌ ابٔ سعّ ا٭ْسيػٞ)ايتكطٜب ؿسٓ املٓٛل(. ؼل إسػإ عباؽ: 11

 .3/419ّ:1983. 2: اإلسهاّ يف أقٍٛ ا٭سهاّ. عًٞ بٔ سعّ. ؼل إسػإ عباؽ. زاض اٯؾام اؾسٜس٠ بريٚت. ط 11

ايععٜع بٔ ْاقط املاْع. زاض ايعًّٛ يًٛباع١ ٚايٓٓؿط. ايطٜاض.زط.  :عٝاض ايؿعط ٫بٔ طباطبا ايعًٟٛ. ؼل عبس 12

1415/ٙ1985:ّ6. 

 .69:غٛض٠ ٜؼ اٯ١ٜ: 13

 .4/354:ضغا٥ٌ ابٔ سعّ ا٭ْسيػٞ)ايتكطٜب ؿسٓ املٓٛل(. ؼل إسػإ عباؽ:14

 .494ايٓكس ا٭زبٞ عٓس ايعطب، ْكس ايؿٓعط َٔ ايكطٕ ايجٓاْٞ ست٢ٓ ايكطٕ ايجأَ اهلذطٟ. إسػإ عبٓاؽ: :تاضٜذ15

 (ّتُٓعط سٝات٘ يف ا٭ع٬ّ يًعضنًٞ:231 -188ٙسبٝب بٔ أٚؽ ٜٚككس ب٘ أبا متا.)ٙ2/165. 

 2/225عضنًٞ:ٙ(.تُٓعط سٝات٘ يف ا٭ع٬ّ ي198ً –ٙ 146اؿػٔ ٜٚككس ب٘ اؿػٔ بٔ ٖا٧ْ )أبٛ ْٛاؽ. 
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 .4/352:ضغا٥ٌ ابٔ سعّ ا٭ْسيػٞ)ايتكطٜب ؿسٓ املٓٛل(. ؼل إسػإ عباؽ: 18

 .88:غٛض٠ اإلغطا٤. اٯ١ٜ:19
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Abstract: 

The poetry of San Juan de la Cruz stands as a sublime tribute to the power of belief. As 
an influential theologian of the Catholic Church, San Juan de la Cruz initiated a reform 
among the Carmelites that anchored the Counter-Reformation; he was later beatified and 
made a doctor of the Church. San Juan de la Cruz, in short, is the poet saint of Catholicism, 
and in a broader sense, of Christianity in general, at the same time, his poetry resonates with 
the echoes of the other Abrahamic faiths. 

 َكس١َ ْعط١ٜ :

٫ غتتًـ اثٓإ ع٢ً اعتباض ايتذطب١ ايكٛؾ١ٝ ظاٖط٠ عامل١ٝ أٚ ْعع١ إْػا١ْٝ؛ يػببني ع٢ً ا٭قٌ: أ٫ّٚ يهْٛٗا 

ٚ ايعكا٥س ٚ ايؿًػؿات  ؾٗٞ جتطب١ ْؿأت يف أسهإ ايجكاؾات، -مبا عتًُ٘ ايسٜٔ َٔ َؿّٗٛ ٚاغع  -ظاٖط٠ ز١ٜٝٓ املٓؿأ 

 ارتاق١ املعدل٠ عٔ نْٝٓٛتٗا، هجرل َٔ املكطًشات ٚ ايتعابرلايس١ٜٝٓ، ثِ أخصت َهاْتٗا نُُاضغ١ بانتػابٗا اي

بادتٛاْب املعطؾ١ٝ نًٗا سٝح ٜؿهٌ ايهٕٛ ٚ طبٝع١ اإلْػإ، ٚ ع٬ق١ ايؿطز  -أٟ ايتذطب١ ايكٛؾ١ٝ -ثاْٝاّ يتعًكٗاٚ

ض ايطس٢، ٚ َٓٗا مبعبٛزٙ، ٚ َعطؾ١ َا ٚضا٤ اذتؼ ٚا٫ْتكاٍ َٔ املعكٍٛ إىل اي٬ َعكٍٛ...إخل  َطنع ا٫ٖتُاّ ٚ َسا

اَتست ٖصٙ ايتذطب١ َعطؾ١ شٚق١ٝ باط١ٝٓ ستًٗا ايكًب، أٚ عطؾاْا قٛؾٝا نُا يف ا٫قط٬ح إىل شتتًـ ايؿٕٓٛ ٚ ا٭دٓاؽ 
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 أقً٘ ٜعدل عٔ أؾٛام ايطٚح ٚ تطًعاتٗا إىل ايتطٗط ٚ ايتعايٞ؛ بٌ ثمجٌ غعٝٗا اذتجٝح ٫ٚ ؾو إٔ ايتكٛف يف

إىل ايتسضز ٚ ا٫ضتكا٤ يف َعاضز ايهُاٍ يًبًٛؽ يف ايٓٗا١ٜ َػتٜٛات عًٝا َٔ ايكؿا٤ ايطٚسٞ ٚايهُاٍ ا٭خ٬قٞ، ؾٗٛ 

ٖٚٛ نصيو ططٜل  1بايطغّٛ ٚ ا٭ؾهاٍ"،  " ٜٗتِ بادتٖٛط قبٌ املعٗط، ٚ ٜع٢ٓ باذتكا٥ل ٚ ا٭عُاٍ أنجط َٔ عٓاٜت٘

 ايكؿا٤ ٚايعطؾإ ٚ غبٌٝ اذتكا٥ل ٚاإلثمإ ٚزتُٛع املعاْٞ ايػا١َٝ يف ايٓؿؼ ٚايٛدسإ.  

ؾإشا نإ َساض ايتكٛف اإلغ٬َٞ ٖٛ تسضز ايػايو يف ططٜل ا٭سٛاٍ ٚاملكاَات ٜػتًِٗ َٓٗا نٝؿ١ٝ ايتشكل 

ٚأغطاض َكاّ اإلسػإ، ؾإٕ ايتكٛف يف ا٭زٜإ ٚايعكا٥س ٚايجكاؾات ا٭خط٣  بأسهاّ َكاّ اإلغ٬ّ ٚأْٛاض َكاّ اإلثمإ

ٔ ظضازؾت١ٝ تا١ٜٚ، أٚ ؾاضغ١ٝ  ََٔ ٜٗٛز١ٜ ٚ َػٝش١ٝ، أٚ ٖٓسٚغ١ٝ َٔ بٛز١ٜ ٚنْٛؿٛؾٝٛغ١ٝ ٚ  -غرل اإلغ١َٝ٬؛

ػإ ٚنٝؿ١ٝ اغعاز ٖٛ ايبشح عٔ اذتكٝك١؛ أٟ سكٝك١ ايٛدٛز، ٚ بٓا٤ اإلْ -َعزن١ٝ أٚ غرلٖا َٔ املًٌ ٚ ايٓشٌٚ

يف عامل ايطٚح ٫نتؿاف ايبؿط بذلى املًصات ٚايؿٗٛات، ٚايتشطض َٔ أغط ادتػس املجكٌ بارتطاٜا ٚ اٯثاّ، ٚ ا٫طتطاط 

 حتكل ايًص٠ ٚ ارتًٛز.ا٭غطاض ٚ

 زٜٓٝاٚ ت٬ف ب١ٝٓ ايػايو )عكًٝا ٚعًُٝاَُٚٗا اختًؿت ايتذاضب ايكٛؾ١ٝ ٚ تعسزت خكٛقٝاتٗا ٚ دٛاْبٗا باخ

ايعباز٠ ػا٥ٌ املؿذلن١ نايعٖس ٚ ايٓػو ٚٚ ْؿػٝا ٚ ب٦ٝٝا..(؛ ؾإْٗا بايطغِ َٔ شيو تهاز تتؿاب٘ يف ايهجرل َٔ امل

ٚ ايصٚم ٚ اإلهلاّ ٚ املهابس٠ ٚ زتاٖس٠ ايٓؿؼ، بٌ َا عتٝط ايتذطب١ ايكٛؾ١ٝ نهٌ َٔ ضٚساْٝات ٚ تعايٞ، نُا 

 عٓٗا مبؿاِٖٝ زقٝك١، سٝح تعذع ايًػ١ عٔ ايتعبرل ٚ ضقس َا تهاز تتؿاب٘ يف قعٛب١ ْكٌ َؿاعط املتكٛف ٚ ايتعبرل

 ٜكسض عٔ ايػايو َٔ أشٚام ٚ َٛادٝس ٜػتٟٛ يف شيو نٌ ايػايهني َٔ عطب ٚ عذِ. 

غرل إٔ ايهجرلٜٔ َع شيو ساٚيٛا تطٜٛع ايًػ١ يًتعبرل عٔ بعض ا٭غطاض ٚ ايبٛح مبا ٜعذلٟ ايٓؿؼ َٔ أثط 

اذتب اإلهلٞ ايطَع١ٜ، يػ١ ٜتعاطاٖا مجٝع ايكٛؾ١ٝ ع٢ً اخت٬ف أزٜاِْٗ ٚ أٚطاِْٗ، املهاؾؿات، ؾهاْت بصيو "يػ١ 

نُا نإ ايؿعط يف ايػايب مبا ٜتكـ  2٭ِْٗ ٜٓتُٕٛ يف اذتكٝك١ إىل ٚطٔ ٚاسس ٖٛ ايٛطٔ ايطٚسٞ ايصٟ ٜعٝؿٕٛ ؾٝ٘."

 يكٛؾ١ٝ إىل املتًكٞ)املطٜس/ايكاض٨ (.ب٘ َٔ يػ١ إعتا١ٝ٥ َٓعاس١ قاب١ً يًتأٌٜٚ ٖٛ ايبٛاب١ اييت متط عدلٖا ايتذطب١ ا
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 اإلغ٬ّ(:-املػٝش١ٝ-ايتكٛف يف ايسٜاْات ايػُا١ٜٚ )ايٝٗٛز١ٜ -1

عتكاز َٔ اإلثمإ بتعسز اٯهل١ اإلغ٬ّ.. ٚاْتكاٍ ا٫ –املػٝش١ٝ  –ايٝٗٛز١ٜ  –مبذ٤ٞ ايسٜاْات ايػُا١ٜٚ تباعا 

 َػاض ايؿهط ايسٜ ي ٚ ايكٛيف َب١ٝٓ ع٢ً ع٬ق١ اقتكاضٙ ع٢ً اإلثمإ بإي٘ ٚاسس، تهٕٛ قس بسأت ستط١ دسٜس٠ يفٚ

اذتب املتبازٍ بني اإلْػإ ٚ اهلل، تطغِ سسٚزٙ جتًٝات ايصات اإلهل١ٝ أٚ اذتهٛض اإلهلٞ نتذطب١ قٛؾ١ٝ ٚ ضٚس١ٝ تعاف 

ـ ع٢ً ا٭ضض. ٚ َٔ امل٪نس إٔ ايتذطب١ ايكٛؾ١ٝ يٝػت جتطب١ ايهجرلٜٔ بٌ متجٌ َػاضات ؾطز١ٜ يطَٛظ ز١ٜٝٓ قس ختتً

اخت٬ؾات عُٝك١ بػبب اخت٬ف املطدعٝات ايس١ٜٝٓ، ؾؿٞ ايسٜا١ْ ايٝٗٛز١ٜ تكسّ ايكٛؾ١ٝ نه١ًُ هلا "زاخٌ ايٓػل 

ايسٜ ي ايٝٗٛزٟ ز٫٫ت خاق١، ؾٗصا ايٓػل ٜتَّػِ بٛدٛز طبك١ دٝــٛيٛد١ٝ شات طابع سًٛيٞ قٟٛ تطانُت زاخً٘، 

قس اْعهػت ٖصٙ اذتًٛيٝـ١ َٔ خـ٬ٍ ؾـٝٛع أؾهاض، َجٌ : ابتسا٤ّ َٔ ايعٗس ايكسِٜ، َطٚضاّ بايؿطٜع١ ايؿؿ١ٜٛ، ٚ

، ؾٗٞ َأخٛش٠ يف اعتكازِٖ َٔ سٝا٠ أْبٝا٥ِٗ ٚ َٔ نتبِٗ، خاق١  3ايؿعب املدتاض، ٚأ١َ ايطٚح، ٚا٭ضض املكسَّغ١"

َٔ دسٜس يف ايتٛضا٠ ٚايتًُٛز، غرل إٔ آ٫ّ املٓؿ٢ ٚ ايؿتات تهٕٛ قس أْػتِٗ ٖصٙ ايتكايٝس ايطٚس١ٝ اييت ظتب إسٝا٥ٗا 

 نٌ َط٠ ًٜؿٗا ايٓػٝإ.

َساضات ايتكٛف ايٝٗٛزٟ تسٚض سٍٛ منطني اثٓني ؾُٝا ٜط٣ عبس ايٖٛاب املػرلٟ، منط تٛسٝسٟ َٓؿأٙ اإلثمإ  

بإي٘ ٚاسس يٝؼ غٛاٙ " ٚتتبس٣َّ ٖصٙ ايط١ٜ٩ يف تسضٜبات قٛؾ١ٝ ٜكّٛ بٗا املتكٛف يٝهبض مجاح دػسٙ تعبرلاّ عٔ سب٘ 

يتكطب َٓ٘ ٖٚٛ ٜعطف َػبكاّ اغتشاي١ ايٛقٍٛ ٚايتٛسس َع اإلي٘، ؾاذتًٍٛ اإلهلٞ ٜتٓاؾ٢ َع ايط١ٜ٩ يإلي٘ ٚعٔ ستاٚيت٘ ا

ايتٛسٝس١ٜ، ٚٚسس٠ ايٛدٛز ق١ُ ايهؿط. ٚاملتكٛف ايصٟ ٜسٚض يف إطاض تٛسٝسٟ ٜعبِّط عٔ سب٘ اإلهلٞ عٔ ططٜل ؾعٌ 

 4".املطًك١ املُطغ١ًَ يإلْػإ َٔ اإلي٘ ٜٚكًض ب٘ ساٍ ايسْٝايف ايتاضٜذ ٚايسْٝا ًٜتعّ ؾٝ٘ بكِٝ ارترل ُٜٚعًٞ ب٘ َٔ ؾإٔ ايكِٝ 

أَا ايُٓط ايجاْٞ ؾٝسٚض يف إطاض سًٛيٞ مبع٢ٓ إٔ اهلل عتٌ يف بعض شتًٛقات٘ ٚ ٜتشس َعٗا " ؾبس٫ َٔ ايتسضٜبات ايكٛؾ١ٝ 

ُا٥ِ ٚايتعاٜٚص اييت ٜهبض بٗا اإلْػإ دػسٙ ٜٚطٛع هلا شات٘، ٜأخص ايتكٛف ؾهٌ ايتؿػرلات ايباط١ٝٓ ٚقٓع ايت

ٚايبشح عٔ ايكٝؼ اييت ثمهٔ َٔ خ٬هلا ايتأثرل يف اإلضاز٠ اإلهل١ٝ، َٚٔ ثِ ايتشهِ اإلَدلٜايٞ يف ايهٕٛ. ٚست٢ 

يٛ أخص ٖصا ايتكٛف ؾهٌ ايعٖس، ؾاهلسف َٔ ايعٖس يٝؼ تطٜٛع ايصات ٚإمنا ايٛقٍٛ إىل اإلي٘ ٚا٫يتكام ب٘ 
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. 5ضؾاّ با٭غطاض اإلهل١ٝ، َٚٔ ثِ ٜكبض ٖٛ ْؿػ٘ إهلاّ أٚ ؾبٝٗاّ باإلي٘"ٚايتٛسس َع٘ ٚايؿٓا٤ ؾٝ٘ يٝكبض املتكٛف عا

َُٗا نإ ا٭َط ؾايتكٛف ايٝٗٛزٟ يف دٖٛط تكٛف ؾًػؿٞ عطؾاْٞ اغتًِٗ ايهجرل َٔ أبعازٙ َٔ ايػٓٛق١ٝ اييت تعٗط ٚ

 ٚاييت تتُشٛض سٍٛ ؾهط٠ ارت٬م. *د١ًٝ يف ايذلاخ ايكبايٞ

يصٟ قاٍ "أْا ٖٛ ايططٜل ٚ اذتل ظٗٛض اهلل بكٛض٠ ٜػٛع اإلْػإ املدًل ا أَا ايسٜٔ املػٝشٞ ايكا٥ِ ع٢ً

( تتٛادس ؾٝ٘ ايٛغاط١ mysticisme، ؾكس أٚدس تكٛؾاّ عاَاّ ) 6اذتٝا٠: يٝؼ أسسْ ٜأتٞ إىل ا٭ب إ٫ بٞ"ٚ

ايعؿل، سٝح حتانٞ  ٚ احملب١ ٚ  ايٝػٛع١ٝ أٚ اختباض اذتٝا٠ يف املػٝض باغتُطاض. تكٛف َب ي ع٢ً ايتهش١ٝ ٚ املعاْا٠

( ٚ La volonté Divineايصٜٔ ٚنعٛا أدػاَِٗ ٚ أضٚاسِٗ ضٖٔ اإلضاز٠ اإلهل١ٝ )  -سٝا٠ ايكسٜػني ٚ ايطٖبإ

( ايصٟ Saintetéَعاْا٠ ٚ آ٫ّ املػٝض. ٚ بٗصا ٜكرل ٚيٛز ططٜل ايكساغ١ ٚ ايٓػو ) -يف إطاض ٫ٖٛتٞ خام

ف بايهجرل َٔ املعاْا٠ ٚ ايعجطات ٚ اٯ٫ّ اييت تكرل َٔ ايؿطز ايٓاغو ٜعتدل ططٜل أٚىل ع٢ً ستو ايتذطب١ ايكٛؾ١ٝ ستؿٛ

ايعابس َػٝشا آخط، أٚ انتؿاؾا دسٜسا يًُػٝض. أَا ايهتاب ايصٟ ٜ٪طط ٖصٙ ايتذاضب ايطٚس١ٝ املػٝش١ٝ، ؾٗٛ ٫ 

ايصٟ ثمجٌ ايػبٌٝ ع٢ً ططٜل اذتكٝك١، ٚ َا  -ايعٗس ايكسِٜ ٚايعٗس ادتسٜس – La Bibleؾو ايهتاب املكسؽ 

 شيو َٔ تؿػرلات ثٝٛقٛؾ١ٝ أٚ زتاظ١ٜ هلصا ايهتاب.   قاسب

ٚست٢ ٚ إٕ ناْت ٖصٙ ايط٣٩ ٚايعكا٥س اييت ٚيست يف إطاض املػٝش١ٝ تعبٓط بأؾهاٍ شتتًؿ١ َٚتٓٛع١ عٔ 

ٜػٛع املػٝض ن١ًُ اهلل املتذػس ايصٟ محٌ خ٬م ايبؿط١ٜ ٚ قسّ سٝات٘  ؾهط٠ "أي١ٖٛ" ايها٥ٔ ايبؿطٟ؛ املتُج١ً يف

قطباْا ع٢ً ايكًٝب سػب ا٫عتكاز املػٝشٞ، ؾإٕ مماضغ١ ا٭خ٬م املػٝش١ٝ يف إطاض سٝا٠ ًَتع١َ، ٫ ختًٛ َٔ اذتٝا٠ 

 7قٌ َع٘ زٕٚ ٚاغط١ايٓػه١ٝ، أٚ ايٓؿؼ ايطٚسٞ ايكٛيف ايصٟ ٜتذاٚظ سسٚز ايعكٌ يف ستاٚي١ َعطؾ١ اهلل  ٚ ايتٛا

اضٜذ ايهجرل َٔ ايطٖبإ ٚ أبا٤ ا٫حتاز َع٘، سٝح عتٌ اي٬ٖٛت يف ايٓاغٛت. ٚ يكس دػس ٖصا ايتٛد٘ عدل ايتٚ

َعًُٞ ايهٓٝػ١ ايصٜٔ سعٝت سٝاتِٗ املجاي١ٝ باعذلاف امل٪َٓني بِٗ، ٚ يكس زٍ عًِٝٗ ٚ ع٢ً آثاضِٖ يف َ٪يؿات ٚ

٭ْاؾٝس ٚ ايذلاِْٝ ٚ ايتأ٬َت ايؿطٚسات ٚ ايتؿػرلات ٚ ايعهات ايتع١ًُٝٝ ٚ اا٭زب املػٝشٞ عَُٛا ٚ املتُج١ً يف 

 ايتُاضٜٔ ايطٚس١ٝ ٚا٭ؾعاض ايس١ٜٝٓ. ٚ
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يكس ناْت ايطٖب١ٓ يب١ٓ أٚىل ع٢ً ططٜل ايتكٛف ٚ ايٓػو املػٝشٞ، سٝح ؾٗست ايكطٕٚ ايٛغط٢ اظزٖاض 

إىل غٝاغات ايبطـ   ٚ ايتٓهٌٝ  ٖصا باإلناؾ١ايتكٛف املػٝشٞ َع اظزٖاض ايطٖباْٝات يف ايعامل املػٝشٞ. 

. ٚ يكس قاَت ٖصٙ اذتٝا٠ ايطٖبا١ْٝ  ع٢ً ايعٖس ٚ ايتكؿـ ٚ " ع٢ً 8ا٫نطٗاز اييت تعطنت هلا املػٝش١ٝ نهٌٚ

خكٛقا يف ٖصا  9ايؿكط ٚ ايطٗاض٠، ؾايؿكط ٖٛ ضؾض املازٜات، أَا ايطٗاض٠، ؾٗٞ طٗاض٠ ايكًب، ٚ يٝؼ طٗاض٠ ايجٝاب"

يعا٥ٌ ايػا٥ط إىل ايؿٓا٤. ٚ قس ٫ تتشكل ٖصٙ ايطاٖط٠ بسا١ٜ نُا ٖٛ َسٕٚ يف ايذلاخ املػٝشٞ إ٫ عدل ضَع١ٜ ايػػٌ ايعامل ا

أٚ ايعُاز/ايتعُٝس اييت مت٧ً ضٚح ٚقًب امل٪َٔ املػٝشٞ بايٓٛض اإلهلٞ ٭ٕ "ٖصا ايػػٌ ٜسع٢ اغتٓاض٠ ٭ٕ ايصٜٔ ًّٜكٕٓٛ 

ىل ا٭دػاز عٔ َطايبٗا املاز١ٜ ٚ تٓؿػٌ ا٭ضٚاح بايبشح عٔ اهلل ؾٝهٕٛ ؾتتعا 11ٖصا ايتعًِٝ ثمت٧ً ضٚسِٗ ْٛضا"

 La Dualité de l’êtreخ٬قٗا بٓٛض اإلثمإ. ٚ بٗصا قس ٜسضأ ايتعاضض ايعاٖط يف قٛض٠ ايجٓا١ٝ٥ ايبؿط١ٜ 

humaine بني دػس ظتب نبض مجاس٘ ٚ ضٚح َتشطض٠ تتطًع إىل ايػُٛات. ؾططٜل ايٛقٍٛ إىل ايٓع١ُ ٚ اذتك ٍٛ

ػ١ٝ ٛات ادتػُا١ْٝ ٚ املٍٝٛ اذتع٢ً ايتُتع ا٭بسٟ ثمط ستُا عدل بٛاب١ تطٗرل ايٓؿؼ ايػؿ١ًٝ ٚ شيو بايتذطز َٔ ايؿٗ

؛ ٚ ٖٞ ايعؿ١ ٚ ايعسٍ 11مماضغ١ ايؿها٥ٌ ا٭ق١ًٝ أٚ ايؿها٥ٌ ا٭ضبع١ نُا ْل عًٝٗا أؾ٬طٕٛ ثِ أقطٖا أؾًٛطنيٚ

  ايؿذاع١ ٚ اذته١ُ.ٚ

 ايتكٛف اإلغ٬َٞ -2

١ َٔ ايكطٕ ايجاْٞ إىل ايكطٕ ايجايح اهلذطٟ بسأ ايعامل اإلغ٬َٞ ٜعطف سطنات ؾطز١ٜ شات َٓعع ضٚساْٞ ثمٌٝ بساٜ

إىل اإلغطام ٚ ايتؿسز يف ايعباز٠ ٚ ايطغب١ ايؿسٜس٠ يف ايعٖس ٚ ا٫بتعاز عٔ اذتٝا٠ ايذلؾ١، ثِ تطٛضت ٖصٙ ايٓععات 

ٛؾ١ٝ(. ٚ يكس ناْت ٖصٙ ايططم تتٛخ٢ يف مماضغاتٗا تطب١ٝ ايعٖس١ٜ ست٢ أقبشت ططقا ٚ َصاٖبا عطؾت مبكطًض )ايك

 ايٓؿؼ ٚ ايتسضز ٚ ايػُٛ بػ١ٝ ايٛقٍٛ إىل َعطؾ١ اهلل عٔ ططٜل املهاؾؿ١ ٚ املؿاٖس٠.

ٚيكس َط ايتكٛف اإلغ٬َٞ مبطاسٌ ث٬خ ؾُٝا ٜط٣ ايهجرل َٔ ايباسجني أٚي٘ َطس١ً ايعٖس ايعًُٞ ؾُطس١ً 

ض املباز٨ املتططؾ١ أٚ ايؿطشات. ٚيكس نإ يتأثرل ايؿًػؿ١ ايْٝٛا١ْٝ خاق١ ا٭ضغط١ٝ ايؿًػؿ١ ايكٛؾ١ٝ ٚ اْتٗا٤ّ بسٚ
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١ اييت ناْت َتامخ١ يب٬ز ا٭ؾًٛط١ٝٓ ٚ نصيو تطاخ ؾاضؽ ٚ اهلٓس ْكٝب٘ يف ايتكٛف اإلغ٬َٞ خاق١ يف ايهٛؾٚ

 ٠ ايٛدٛز. نصيو ايبكط٠ سٝح ؾاعت ايهجرل َٔ ا٭ؾهاض  ايسخ١ًٝ ناذتًٍٛ ٚا٫حتاز ٚٚسسؾاضؽ ٚ

 بني ايؿعط ٚ ايتكٛف: -3

 تهاز تتؿاب٘ ايتذاضب  ادتُاي١ٝ ٚ ايتذاضب ايكٛؾ١ٝ  نُا ٜهاز ٜؿاب٘ ايؿاعط ايكٛيف يف ايٛغ١ًٝ

اهلسف" ؾايكٛيف ؾاعط غٛا٤ ْعِ ايكٍٛ أٚ ْجط ؾأزا٠ اإلزضاى عٓسٙ ٖٞ ْؿػٗا أزا٠ اإلزضاى عٓس ايؿاعط، ٚ املعني ٚ

يصٟ ٜػتكٞ َٓ٘ ايؿاعط، ٚ ايٛغ١ًٝ ايتؿب١ٝٗٝ اييت ٜػتدسَٗا يف أزا٤ َا ٜ٪زٜ٘ ٖٞ ايصٟ ٜػتكٞ َٓ٘ ٖٛ ْؿػ٘ املعني ا

. هلصا خط املتكٛؾ١ ٚ ايٓػاى باعتباضِٖ  أقشاب أشٚام ٚ َٛادٝس ططٜكا يًتعبرل عٔ 12ْؿػٗا  ٚغ١ًٝ ايؿاعط"

َٔ ٚغا٥ٌ ايتعبرل عٔ ؾت٢ ٚغ١ًٝ  -ايػُاع أٚ ايؿعط بسضد١ أندل -سٝجٝات ايتذطب١ ايعطؾا١ْٝ َتدصٜٔ َٔ ايؿٔ عَُٛا

ش ٫ ٜهاز غتًٛ املٛضٚخ ايكٛيف املُاضغات ايطٚس١ٝ اجملبٛي١ باملعاْا٠ ٚ ايتٛتط، أٚ يًتػ ي ع٢ً ا٭قٌ باذتب اإلهلٞ، إ

ايطٚسٞ يهٌ ايؿعٛب َٔ قًب ٜتؿهط ٚ يػإ ٜصنط ٚ يػ١ ؾعط١ٜ بط٣٩ ضٚس١ٝ، تعدل عٔ ضس١ً ٖصا ايكٛيف أٚ ٚ

٘، هلصا خدلٚا َٓص ايبسا١ٜ اَهاْات ايؿعط ايهبرل٠ يف اخهاع ايتذطب١ ايكٛؾ١ٝ يًٛقـ، ايعاضف ٚ أؾٛاق٘ ٚ تطًعات

( ٫ ٜتشكل إ٫ Poésie Mystique) ٚ يف اْتاز َعطؾ١ سٍٛ ايٛدٛز ايطٚسٞ نهٌ، باعتباض إٔ ايؿعط ايطٚسٞ

دساْٞ؛ َػتدسَني يف ايعاز٠ يػ١ يف إطاض ستاٚي١ ايٛقٌ بني ايططٜكني؛ ططٜل اإلهلاّ اإلهلٞ ٚ ططٜل ايتعبرل ايػٓا٥ٞ ايٛ

َؿاضق١ تطغِ املػاض ايطٚسٞ ٚ ايؿعطٟ ٯؾام ايتذطب١، ؾٗٞ يػ١ زتاظ١ٜ ضَع١ٜ ١٦ًَٝ بايكٛض ا٫غتعاض١ٜ املٛس١ٝ ٚ ايػ١ٝٓ، 

أٚ نُا قاٍ أزْٚٝؼ " يكس اغتدسّ ايكٛؾٕٝٛ يف ن٬َِٗ ع٢ً اهلل ٚ ايٛدٛز ٚ اإلْػإ، ايؿٔ: ايؿٓهٌ، ا٭غًٛب، 

اظ، ايكٛض٠، ايٛظٕ، ايكاؾ١ٝ، ٚ ايكاض٨ ٜتصٚم جتاضبِٗ، ٚ ٜػتؿـ أبعازٖا عدل ؾٓٝتٗا...ٜع ي شيو إٔ ايطَع، اجمل

ايًػ١ ايكٛؾ١ٝ ٖٞ حتسٜسا يػ١ ؾعط١ٜ، ٚ إٔٓ ؾعط١ٜ ٖصٙ ايًػ١ تتُجٌ يف إٔ نٌ ؾ٤ٞ ؾٝٗا ٜبسٚ ضَعا: نٌ ؾ٤ٞ ٖٛ شات٘ 

 . 13ٚ ؾ٤ٞ آخط.. "

جرل َٔ ايؿعطا٤ ايصٜٔ أبسعٛا يف ايؿعط بايكسض ايصٟ أبسعٛا ؾٝ٘ يف ٚيكس غذٌ يٓا ايتاضٜذ ايطٚسٞ يًؿعٛب ايه

 ايتكٛف بػض ايٓعط عٔ ايسٜٔ ٚ املعتكس. 



 بولعسل السعيد (San juan de la Cruz) فلسفة التصوف في شعر القديس يوحنا الصليبي

 

 المجلة المتوسطية للدراسات األندلسية 98  
 

يكس نإ ايؿعط بٛقؿ٘ أسس ايكٝؼ اإلبساع١ٝ املٓاغب١ يًتعبرل يف أزبٝات ايتكٛف، زَٚا ؾٝض َٔ ؾٝٛنات 

صٙ ايٓؿٛؽ ايػهط٣ باذتب اإلهلٞ.  هلصا ناْت ايٓؿؼ املٗادط٠ يف ضس١ً ا٫ضتكا٤ إىل ساي١ ايهُاٍ، ٚ يػإ ساٍ ٖ

ػ٬ّ ٚ املٛز٠ ٚ اذتب ٚ ايكؿا٤ ايككا٥س يف ايهجرل َٔ ا٭سٝإ تأتٞ تذل٣ ٜطجتًٗا ايكٛيف أٚ ايعاضف يٝعدل عٔ اي

 اإلؾطام، بٌ يٝعدل عٔ ايٛعٞ املهجـ يًصات، أٚ ٚعٞ ايساخٌ املتذطز عٔ املاز٠. ٚ

ايتذطب١ ادتُاي١ٝ اييت ثمط بٗا ايؿاعط أٚ ايؿٓإ ٚ اييت تكسض عٔ ايؿٔ ؾأْٗا ٚيف ٖصا اإلطاض ثمهٔ إٔ ْكٍٛ بإٔ 

ؾإٔ ايتذطب١ ايطٚس١ٝ اييت ثمط بٗا املتكٛف ٚ اييت تكسض عٔ ايسٜٔ أٚ املعتكس جتاضب تعاف    ٚتهتػب، ؾـــــ"ايسٜٔ 

ٝاُٖا اإلْػإ سٝا٠ ٜٓبض بٗا قًب٘، ٚ ايؿٔ ن٬ُٖا مما ٜتصٚق٘ املتصٚم؛ ؾ٬ غبٌٝ إىل َعطؾتُٗا سل املعطؾ١ غ٣ٛ إٔ عت

، نُا إٔ نًتا 14ٚ ٫ ٜهؿٞ هلصٙ املعطؾ١ ايكشٝش١ إٔ ْكطأ عٓٗا تًدٝكا ٜكـ يو سسٚز ايكٛاعس ٚ ا٭قٍٛ"

 ايتذطبتني متتشإ َازتُٗا َٔ ايباطٔ ارتؿٞ ْؿػ٘ أٚ َٔ املاٚضا٤. 

ايتذاضب ايعطؾا١ْٝ بني املُاضغ١  غرل أْ٘ يف َٓش٢ آخط ثمهٔ إٔ ْكٍٛ أْ٘ غٛا٤ نإ ايتٓٛع ع٢ً َػت٣ٛ

ايع١ًُٝ ارتايك١، أٚ نإ ٜكتكط ع٢ً َػت٣ٛ املُاضغ١ ايكٛي١ٝ َٔ خ٬ٍ ايتٓام َع جتاضب أٚ ْكٛم َٗادط٠ َٔ ايذلاخ 

، غٝ٪زٟ ٖصا ستُا  -مبع٢ٓ بني غًٛى مماضؽ ع٢ً أغاؽ ؾًػؿ١ َا، أٚ زتطز تطاخ َتًك٢ ٜكطأ-احملًٞ أٚ ايعاملٞ؛ 

ب ايؿعط١ٜ ايطٚس١ٝ بايهجرل َٔ ايٓكٛم، اييت حتاٍٚ إٔ ختًل آؾاقا تٛقٌ ايؿاعط ا٭قٌٝ إىل إىل اخكاب ايتذاض

؛ أٚ بتعبرل آخط يًٛقٍٛ يف آخط املطاف إىل 15ايتعبرل عٔ"ساي١ ايتٛسس َع املطًل، ساي١ ايعؿل ايكازم يًٛدٛز"

ايهٕٛ ٚ دٖٛط ايعامل بهٌ تؿاقًٝ٘ إزضاى ذتع١ ايكؿا٤ ٚايؿٓا٤ يف املطًل يف ساي١ ايكٛيف، أٚ ايتعطف إىل غط 

ايكػرل٠ يف ساي١ ايؿاعط . ٚ يكس عدل عٔ ٖصٙ ايط٩ٜا ايهجرل َٔ املتكٛؾ١ ٚ ايهجرل َٔ ايؿعطا٤ أٜها. ٜكٍٛ 

:"ؾُهإ اإلْػإ يف ستٛض ا٭ؾٝا٤ إمنا ٜتدصٙ يػا١ٜ Archibald MacLeishايؿاعط اضؾٝبايس َهًٝـ 

ٖصٙ -ٚانش١ يٝٛاد٘ "غط ايهٕٛ" يٝٛاد٘ ايعامل، يرل٣ ايعامل، ؾُٔ ٖصا احملٛض تٓبًر ٬َٜني ا٭ؾٝا٤ ٚانش١ َط١ٝ٥

، شيو ا٭ؾٝا٤ اييت عتًُل أغًبٓا ؾٝٗا طٛاٍ سٝاتِٗ ٚ ٫ ٜطْٚٗا َطًكا، ٚ َٔ ٖصا احملٛض ٬ٜسغ ايؿٓإ تعكٝس ايعامل
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ايتعكٝس ايصٟ ٜٓذض أغًبٓا يف جتاًٖ٘ بػٗٛي١، ٚ يف ٖصا احملٛض ٜؿعط ايؿٓإ باذتطن١، ٚ ا٫ْسؾاع يف تٝاض ايعَٔ 

 .16ايهاغض"

ؾاإلْػإ ٜسؾع٘ ايسٜٔ أٚ عتطن٘ ايؿٔ، تكٛزٙ ايؿطٜع١ أٚ ٜكٛزٙ ارتٝاٍ ٚ اذتسؽ ٜسضى نُا ٜكٍٛ أزْٚٝؼ " إٔ يف 

ايعك١ْٝ٬، ٚإٔ اإلْػإ زْٚ٘، زٕٚ ستاٚي١ -٫ٛٗ، ٚ إٔ َعطؾت٘ ٫ تتِ بايططم املٓطك١ٝايٛدٛز داْبا باطٓا، ٫ َط٥ٝا، زت

ايٛقٍٛ إيٝ٘، نا٥ٔ ْاقل ايٛدٛز ٚ املعطؾ١، ٚ إٔٓ ايططم إيٝ٘ خاق١ ٚؾدك١ٝ، ٚأْٓا صتس اغتٓازاّ إىل شيو، قطابات 

17ٚ تآيؿات بني مجٝع ا٫جتاٖات اييت حتاٍٚ إٔ تػتؿطف ٖصا ايػٝب..." 
مبٓطك٘ ٚ ض٩اٙ يهٔ بًػ١ ٚسٝس٠ ٖٞ  نٌ 

 يػ١ ايؿعط أٚ عٔ ططٜل ؾعط١ْ ايًػ١.

 ارتطاب ايكٛيف يف ايؿعط اإلغباْٞ بني ايًػ١ ايؿعط١ٜ ٚ ايٓؿؼ ايطٚسٞ: -4

إٕ اذتسٜح عٔ ارتطاب ايكٛيف اإلغباْٞ يف إطاضٙ املػٝشٞ املتهأ يف ايػايب ع٢ً قٛض٠ إْػا١ْٝ املػٝض 

املدًل، ٚ ايصٟ ع٢ً أغاغ٘ حتسزت أطط ٚ أغؼ ايتذاضب ايؿعط١ٜ ايطٚس١ٝ يؿعطا٤ أَجاٍ ٜٛسٓا ايكًٝيب أٚ ايكسٜػ١ 

طاٟ يٜٛؼ زٟ يٕٝٛ، أٚ ضإَٛ يٍٛ، أٚ ست٢ تطٜػا، أٚ خٛإ ضٜٚح زٟ أ٫ضنٕٛ، أٚ نايسضٕٚ زٟ ٫باضنا، أٚ ؾ

، عتتِ عًٝٓا بسا١ٜ إٔ ْكـ عٓس َؿّٗٛ ايتكٛف اإلغبإغاضغٝا يٛضنا أٚ ا٭خٜٛٔ َاتؿازٚ ٚ غرلِٖ َٔ ايؿعطا٤ 

(، ٚ ايػُٛض L’étrangetéاملككٛز ٖٓا ست٢ ْػتطٝع إٔ ْؿو ايهجرل َٔ ايؿؿطات اييت تػُض بتذاٚظ ايػطاب١ )

(l’obscuritéاي ٚ ،)( تٓاقضContradiction.ايصٟ ٜطبع ايهجرل َٔ ا٭ؾعاض ) 

إٕ ايتكٛف ٖٓا غتتًـ ستُا يف املٓٗر ٚ ايط٣٩ عٔ ايتكٛف اإلغ٬َٞ،  ع٢ً ايطغِ َٔ ا٭ثط ايؿطقٞ عَُٛا 

َٔ ايتذاضب ايؿعط١ٜ اإلغبا١ْٝ  ٚ اإلغ٬َٞ ع٢ً ٚد٘ ارتكٛم ايصٟ ٫ ٜهاز غتؿ٢*، ٚ ايصٟ ٜطبع ايهجرل

( حتسٜسا: يف سكٝكت٘، " ٖٛ تطنٝع نٌ ق٣ٛ ايٓؿؼ Le Mysticisme. ؾايتكٛف أٚ ايتٓػو ) ايػطب١ٝ عَُٛاٚ

ع٢ً ٖسف َاٚضا٥ٞ، يٝهٕٛ ستبٛبا نأْ٘ ؾدك١ٝ س١ٝ َٔ ذتِ ٚ زّ. ٚ قس غتتًـ ٖصا اهلسف ٚ ٜتٓٛع؛ نإٔ 

ض ا٭سٝإ قس ٜهٕٛ ٖٛ اهلل ْؿػ٘، أٚ املػٝض، أٚ َطِٜ ايعصضا٤، أٚ ايكسٜػني، أٚ ست٢ امل٥٬ه١، ٚ يف بع
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 َتُج٬ يف أضٚاح ختتًـ عٔ ٖ٪٤٫ مجٝعا: نايطبٝع١ ٚ قٛاٖا،   أٚ ادتُاٍ اجملطز، أٚ ست٢ ق٣ٛ ايؿط.  ٜهٕٛ

ؾُُٗا ٜهٔ اذتاٍ، ؾبايٓػب١ يًُتكٛف ٜكرل ٖصا اهلسف ٖٛ اإلي٘ ايصٟ عته٢ بهٌ اذتب، ٚ ايصٟ ٭دً٘ تبسٍ نٌ 

ز َٔ سٝح املا١ٖٝ ٛف ٖٓا ٚ ٜتعسهصا ؾكس غتتًـ ايتك. 18ٖٚايكسضات ايعك١ًٝ إلزضاى نٓٗ٘ ٚ ؾِٗ ٖبات٘"

( ٚ تكٛف عًُٞ  Intellectuel(  ٚ تكٛف ؾًػؿٞ )Emotionnelايؿهٌ؛ َا بني تكٛف عاطؿٞ )ٚ

(Actif يهٔ يف دٖٛطٙ ٜعٌ ٚاسساّ؛ ٚ ٖٛ ايذلنٝع ع٢ً ٖسف َا ٚ ايتهش١ٝ َٔ أدً٘، ٚ ٫ ٜهٕٛ شيو ،)

ايتطًع إىل شات عًٝا أٚ إىل دٖٛط َتعاٍ قابع ؾُٝا ٚضا٤ اذتٝا٠ ايعاز١ٜ َٔ أدٌ إ٫ بايتعايٞ ع٢ً َا ٖٛ زْٟٝٛ أضنٞ ٚ

 جتاٚظ ا٫سػاؽ املؿٛب بايٓكل يف ٖصا ايعامل ارتايٞ َٔ ايػعاز٠ اذتكٝك١ٝ. 

ٚنجرلا َا نإ ايتدلّ بايٛاقع نُا ٖٛ زتػس ؾع٬، ٚ نصا اإلسػاؽ باي٬ دس٣ٚ يف ٖصا ايعامل ايعا٥ـ ايصٟ 

ب ٚ ايعاطؿ١، ايساؾع إىل غًٛى ططٜل ايتكٛف نُٔ طكٛؽ ضٚس١ٝ تٓكٌ ايػايو َٔ ارتٛا٤ إىل ا٫َت٤٬ ٜؿتكس ؾٝ٘ اذت

بايٓٛض، ٚ عدل ططٜل َٛقٌٔ إىل ستب١ اهلل، يًتصٚم َٔ ْه١ٗ اذتكٝك١ اجملػس٠ يف ٖصا اذتب، حتسٚ يف شيو ايػايو 

احملبٛب يف بٗا٥٘ اإلهلٞ. ٚ ضمبا ٜطٍٛ ب٘ ا٫ْتعاض ايطغب١ ايؿسٜس٠ اذتامل١ بعامل أؾهٌ َٛدٛز خاضز اذتؼ، سٝح ٜتذ٢ً 

ٌ أبسٟ، ٚ ضغب١ قاض٠ يف ايٛقاٍ ٚ قس ٜؿل عًٝ٘ ٚ قس ٜهابس يف شيو اٯ٫ّ، ؾتهش٢ سٝات٘ عح زا٥ب، ٚ أَ

يكس عجت عٓ٘..شيو ايصٟ أسب٘ ا٫حتاز. ٚ يكس عدل أسس ايؿعطا٤ عٔ ٖصٙ املهابس٠ ٚ ٖصا ايؿعٛض بكٛي٘: ٚ

 .19"ؾأضتاح  ٚ مل أدسٙ..ٜا يٝت يٞ دٓاسٞ محا١َ نٞ أسًل بعٝساقًيب..عح عٓ٘ 

نُٔ سسٚز ٖصٙ ا٭بعاز اييت جتُع بني اذتب ٚا٭مل، ٚ ايتهش١ٝ ايطٚس١ٝ ٚاإلْهاض ادتػسٟ، ٚ ا٫ْؿكاٍ  

ا٭ضنٞ ٚ ا٫تكاٍ ايػُاٟٚ، تسٚض َععِ ا٭ؾعاض يف ؾها٤ ضٚسٞ عدل يػ١ ٚ خطاب عتاٍٚ إٔ ٜكٌ َا ٖٛ ضٚسٞ 

 ؾعطٟ إلعطا٤ َػع٣ يًشٝا٠ ٚ َع٢ٓ يًشكٝك١ املٓؿٛز٠.  مبا ٖٛ

ع٢ً ٖصا ثمهٓٓا ايكٍٛ إناؾ١ ملا أغًؿٓا شنطٙ إٔ اذتطن١ ايكٛؾ١ٝ ٚ ايطٚس١ٝ عدل ستطاتٗا املدتًؿ١ ٚ باخت٬ف 

َٓاظعٗا ٚ َؿاضبٗا، إناؾ١ إىل نْٛٗا مماضغ١ جتطٜب١ٝ ٚ قٛي١ٝ، تهٕٛ قس اسسثت أٜهاّ خًد١ً يف ايٓعاّ ايًػٟٛ 

( بٛاب١ énoncé spirituel) ايتُجًٝٞ باغتشساثٗا ْعاَا خطابٝا دسٜسا ٜكّٛ ع٢ً دعٌ نٌ ًَؿٛظ شٚ طابع ضٚسٞ
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يإلساط١ بايتذطٜب١ ايطٚس١ٝ ٚ ايعطؾا١ْٝ، ٚ ٖصا َا جت٢ً يف أزبٝات ايهجرل َٔ ايؿعطا٤ ايطٚساْني ايصٜٔ ٫ ثمهٔ ؾكٌ 

ِ ايؿدكٝات ايكٛؾ١ٝ ا٫غبا١ْٝ ٚ املػ٢ُ "ٜٛسٓا جتاضبِٗ ايطٚس١ٝ عٔ أؾعاضِٖ. هلصا غٓكـ عٓس أسس أٖ

   ايكًٝيب"  

 ٜٛسٓا ايكًٝيب املعًِ ٚايكٛيف ٚايؿؿٝع ارتام يؿعطا٤ اغباْٝا : -5

( أسس أندل املتدككني Federico Ruiz Salvador ظتعّ ايباسح ؾٝسٜطٜهٛ ضٜٚح غًؿازٚض ) 

 Mistico Y املعًِ :ٜٛسٓا ايكًٝيب( ) يف سٝا٠ ٚ أعُاٍ ايكسٜؼ ٜٛسٓا ايكًٝيب يف نتاب٘ )ايكٛيف ٚ

Maestro: San Juan De La Cruz  ،٘بإٔ سٝات٘ ٚ ؾدكٝت٘ تهاز تهٕٛ أِٖ َٔ نٌ َ٪يؿات )

ع٢ً أغاؽ إٔ ايكسٜػني ٜكطإٔٚ َٔ خ٬ٍ سٝٛاتِٗ ٫ َٔ خ٬ٍ أعُاهلِ ،ع٢ً ايطغِ مما يف ٖصٙ امل٪يؿات ادتسٜط٠ بايكطا٠٤ 

ذاضب اإلهل١ٝ، ٚ اذتكٝك١ املطًك١،      ٚ أغطاض املًهٛت اإلهلٞ...، ؾشٝا٠ ٖصا مما ٜأغط ايطٚح َٔ ن٬ّ سٍٛ ايت

ٚ املجرل يتشكٝل أقك٢ زضادات ايهُاٍ  باإلناؾ١ إىل غعٝ٘ ايسا٥ب-ايطاٖب اييت عاؾٗا بؿهٌ ضٚسٞ عُٝل، 

١ ع٢ً ططٜل ايتطٗرل ، متجٌ سٝا٠ ساؾً-ايطٚسٞ، ٚ ا٫تكاٍ اذتُُٝٞ ايسا٥ِ َع اهلل َٔ أدٌ ستبت٘ ٚ َٔ أدٌ متذٝسٙ

إخ٤٬ ايصات ٚ ايتكٛف . ٚ يكس عدل عٔ ٖصا اذتب يف أسس٣ َك٫ٛت٘ اييت أزلاٖا "أقٛاٍ ايٓٛض ٚ اذتب" ٚ

(Dichos de luz y amor   بكٛي٘:" ؾهط ضدٌ ٚاسس أععِ َٔ ايعامل بأغطٙ، يصا ٚسسٙ اهلل ٜػتشل )

21إٔ ٜؿهط ؾٝ٘"
 . ٜٚكٍٛ نصيو:.

 ٖصٙ اذتٝا٠ اييت أسٝا

 أسٝاٖا ستطَٚا

 غأغتُط َٝتا  ٖهصا

 ست٢ أعٝـ بكطبو

 ازلع ي ٜا إهلٞ

 ٖصٙ اذتٝا٠ ٫ أضٜسٖا
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 ٭ْ ي أضٜس إٔ أَٛت نٞ أسٝا ؾٝو

 juan de Yepesايكسٜؼ ٜٛسٓا ايكًٝيب ٚ ازل٘ اذتكٝكٞ ٖٛ )خٛإ زٟ ٜبؼ أيباضٜح  ٚيس

Álvarez( يف قط١ٜ قػرل٠ تسع٢ ؾْٛتٝؿرلٚؽ )Fontiverosتابع١ ملس١ٜٓ ) ( أؾ٬ٝÁvila ا٫غبا١ْٝ غ١ٓ )

زخٌ زٜط اٯبا٤ ايهطًَٝني يف بًس٠ َٝسْٝا زٍ ناَبٛ، َتدصّا  1563٭غط٠ ؾكرل٠ َٔ طًٝط١ً. يف غ١ٓ    1542

(. ٚيف ايعاّ اي٬سل أُضغٌَٔ إىل داَع١ غا٫َاْها Juan de Santo Matíaازلّا ضٖباّْٝا ٖٚٛ َتٝا )

ٚضدع إىل َسٜٓا زٌٜ ناَبٛ ي٬ستؿاٍ  1567ٚضُغَِٔ نآّٖا عاّ  .يؿًػؿ١املؿٗٛض٠، سٝح زضؽ ث٬خ غٓٛات ايؿٔ ٚا

بكسٓاغ٘ ا٭ٍٚ ستاطّا عٓإ عا٥ًت٘ ٚأقطبا٥٘. ٚدط٣ ٖٓا بايهبط ايًكا٤ُ ا٭ٍٚ بني ٜٛسٓٓا ٚ ا٭ّ ترلٜعا ايٝػٛع١ٝ، ٚ يكس 

ؿطعٗا ايطدايٞ أٜهّا، نإ يكا٤ّ سازلّا يهًُٝٗا، إش عطنت عًٝ٘ ترلٜعا خطّتٗا إلق٬ح ضٖب١ٓ ايهطٌَ، ب

ٚاقذلست عًٝ٘ ا٫ْهُاّ إيٝٗا. اصتصب ايهأُٖ ايؿاب ٭ؾهاض ترلٜعا، ست٢ٓ أقبضَ َػاْسّا نبرلّا يًُؿطٚع. تٛيف 

، بُٝٓا نإ ايطٖبإ ٜتًٕٛ ق٠٬ ايؿطض ايكباس١ٝ تػا٤ٍ ملٔ تكطع ٖصٙ ا٭دطاؽ ؾكٌٝ ي٘ 1591زٜػُدل  14يف ي١ًٝ 

اغًِ يؿطض يف ايػُا٤" ثِ قبٌ ايكًٝب ٚبا: "اجملس هلل غأشٖبُ ايّٝٛ ٭تًٛ قًٛات أَ أدٌ ق٠٬ ايكباح، ؾكاٍ َعك

، ثِٓ أعًٓ٘ ايبابا بٓسنتؼ ايجايح عؿط قسٜػّا عاّ 1675. ٚيكس أعًَُٓ٘ ايبابا نًُٝٝٓت ايعاؾط طٛباّٜٚا عاّ 21ايطٚح

1726. 

ٚ َا بعسٙ، ٚي٘ أضبع١ أعُاٍ  16ساْٝني يًكطٕ باملكابٌ ُٜعتدل ايكسٜؼ ٜٛسٓا ٚاسسّا َٔ أِٖ ايؿعطا٤ ا٫غبإ ايطٚ

 La(، ايًٌٝ املعًِ )La subida Al monte Carmeloنبرل٠ ٖٞ: ايكعٛز إىل دبٌ ايهطٌَ )

noche oscura( ٞايٓؿٝس ايطٚس ،)El Cantico Espirituel( ٓٞٚهلٝب اذتبٓ اذت )Llama de 

Amor Viva). 

 املًُض ايكٛيف يف ؾعط ٜٛسٓا ايكًٝيب: -6

ؾًػؿ١ ٜٛسٓا ايكًٝيب اييت زعا إيٝٗا ٚ سح ت٬َٝصٙ ٚ اتباع َصٖب٘ ع٢ً اتباعٗا،  ٚ دػسٖا يف نٌ تعايُٝ٘  إٕ

ٚ أؾعاضٙ: ٖٞ ستب١ اهلل ٚ ا٫حتاز ب٘. ٚ تهُٔ خكٛق١ٝ ٖصٙ احملب١ يف " ًَكا٠ اهلل ٚ َٓادات٘ ع١ُُٝٝ يف نٌ 

١ٝ اييت تتشس ا٭ضٚاح ب٘. َٔ ايٛادب إٔ ٜعاح ، ؾايككس ٖٛ ايهٝؿ22سني، ٫ ِٜٗ يف شيو َٔ ٜهٕٛ ٖصا اإلي٘
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داْبا نٌ َا ٜعٝل ٚ ٜهسض ٚ ٜعذلض ايططٜل إىل ايًكا٤ اإلهلٞ. ٭دٌ ٖصا نإ ع٢ً نٌ غايو هلصا ايططٜل، َعتٓل 

هلصٙ ايتذطب١ إٔ ٜطؾض َا غ٣ٛ اهلل ٚ إٔ ٜتعاىل ع٢ً نٌ َا ٖٛ َازٟ ٚ إٔ ٜٓػذِ َع ططٜل ايعٖس، ططٜل )ايعسّ(، 

 .23ًٌٝ املعًِ(، ططٜل قتٌ ايؿٗٛات ٚ ؾطاؽ ا٭ؾٝا٤"ططٜل )اي

يف ايٓؿٝس ايطٚسٞ املعٕٓٛ "ايًٌٝ املعًِ" ٚ املهٕٛ َٔ مثا١ْٝ َكاطع ؾعط١ٜ، ٜطقس ؾٝ٘ ٜٛسٓا ايكًٝيب 

٫حتاز باهلل تاضن١ ْٛاظع ايؿط َػًو ايٓؿؼ َٚػرلتٗا ايطٚس١ٝ، ٚ تطٗرلٖا ع٢ً ططٜل احملب١ اييت أٚقًتٗا إىل نُاٍ ا

 ؿٝطإ ٚضا٤ٖا بعس إٔ ادتاظت ي١ًٝ اإلثمإ املع١ًُ:ايٚ

I.  
 يف ي١ًٝ َع١ًُ*   

 َتٖٛذ١ عب قًل   

 ٜا يًُكازؾ١ ايػعٝس٠  

 خطدت خؿ١ٝ  

 ٚ قس عِٓ ايػهٕٛ زاضٟ  

II.  

 يف ي١ًٝ َع١ًُ 

 أغرل َتٓهط٠ عدل غًِ ا٭غطاض 

 ٜا يًُكازؾ١ ايػعٝس٠ 

 خطدت خؿ١ٝ 

 ٚ قس عِٓ ايػهٕٛ زاضٟ 

III.  

 ٖصٙ اي١ًًٝ املباضن١ يف

 خطدت خؿ١ٝ



 بولعسل السعيد (San juan de la Cruz) فلسفة التصوف في شعر القديس يوحنا الصليبي

 

 المجلة المتوسطية للدراسات األندلسية 104 
 

 زٕٚ إٔ ٜطاْٞ أسس

 أٚ أض٣ ؾ٦ٝا

 ب٬ أْٛاض ٚ ٫ زيٌٝ

 غ٣ٛ َا ٜتٖٛر يف ايكًب

IV.  

 نإ ايًٌٝ ٜطؾسْٞ بآَإ 

 ٚ أْٛاضٙ تؿٛم أْٛاض ضابع١ ايٓٗاض

 إىل سٝح ٜٓتعطْٞ شاى

 ايصٟ ٜعطؾ ي دٝسا

 يف َهإ خاٍ مل ٜعٗط ؾٝ٘ أسس 

V.  

 ؾٝا أٜٗا ايًٌٝ املطؾس

 ٜا ي٬ٝ أسب إيٞ َٔ ايؿذط

 ٜا يٌٝ ايٛقاٍ بني اذتبٝب ٚ احملبٛب

 ٜا ي٬ٝ ٜػتشٌٝ ؾٝ٘ احملبٛب يف اذتبٝب

VI.  

 يف قسضٟ املعٖط

 ايصٟ ثمًه٘ ٚسسٙ

 ٜٓاّ بػ٬ّ 

 َٔ ٖٚبت٘ قًيب

 24أضٚح ي٘ مبطٚس١ َٔ أضظ
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ٖصا ايٓؿٝس ايصٟ تبسٚ نًُات٘ بػٝط١ َباؾط٠ ي١ًًٖٛ ا٭ٚىل، ٜكٛض ايؿاعط ساٍ ايٓؿؼ اإلْػا١ْٝ ٚ ايططٜك١  يف

اييت تػًهٗا ع٢ً ططٜل ايهُاٍ ٚ اإلْهاض ايطٚسٞ، ؾأْٗا يف شيو ؾإٔ مجٝع املدًٛقات. ٚ يكس تعطنت يف 

أْٛاع ايتذاضب َٔ َهابس٠ ٚ قٗط ٌ سايتٗا ٖصٙ نُا ٜكٛضٖا ايؿاعط  يف ٖصٙ ايككٝس٠ ٚ يف قكا٥س أخط٣ يه

دٗاز، سٝح غتكٗطٖا ٖصٙ ايتذاضب عدل احملطات اييت متط بٗا يتتطٗط، نُا ٜكٗط َاضز ايٓاض ايصٖب يتٓكٝت٘ َٔ ٚ

(، أٟ يف سب اهلل El Amor Divinoيف شاتٗا يتش٢ٝ يف إطاض اذتب اإلهلٞ ) -ايٓؿؼ -ايؿٛا٥ب. ؾتُٛت

 اعتباض إٔ نٌ ؾ٤ٞ ظتس يف اهلل املطنع    ٚ اهلسف يف اذتٝا٠. ايصٟ ثمٮٖا بايًصات ايعًٝا. ع٢ً 

ٚ يكس ابتسأت ايٓؿؼ ضسًتٗا نُا قٛضٖا ايؿاعط يف ايًٌٝ املعًِ، املدتل با٭ساغٝؼ ٚ ايطٚح، ٚايًٌٝ ٖٓا 

ٓٛض َٛيٛز َٔ ٚ ا٫ْتكاٍ َٔ ساي١ إىل ساي١، ؾايًٌٝ ٫ ستاي١ ٜعكب٘ ايٓٗاض، ٚ اي 25ضَع ايتأٌَ، ٚ ضَع ايتػاَٞ ٚ ايعطٚز

ايٓؿؼ، إىل سٝح ايطٗط ٚ ا٭يل  ضسِ ايع٬ّ، ؾُٔ أعُام ظ٬ّ ايطغبات ٚ امل٫ٛٝت ٚ ايؿٗٛات ايػشٝل تٓتكٌ ٖصٙ

ايٓٛض ، أٟ إىل سٝح ساي١ ٚسس٠ اذتب َع اهلل، بعس إٔ تتطٗط    ٚ تتٓك٢ ٚ تتد٢ً عٔ ْؿػٗا ٚ عٔ ا٭ؾٝا٤ ٚ

 اإلثمإ ٚ ايطدا٤ ٚ احملب١؛ ؾتسضى بصيو ادتُاٍ اإلهلٞ ايصٟ ظتٌ ع٢ً ايعاضن١، ٚ تعٝـ ايؿها٥ٌ اإلهل١ٝ املتُج١ً يف

ايهٝـ. ٚ َػرل٠ ايتطٗرل ط١ًٜٛ ٚ زتٗس٠ يهٞ تت٧ٝٗ ٖصٙ ايٓؿؼ املهطط١َ بًٗٝب احملب١ املػتعط ست٢ تهٕٛ 

 قازض٠ ع٢ً جتاٚظ ايؿعٛض با٭مل املطتبط بايعامل ارتاضدٞ ٚ ايسخٍٛ بعسٖا اذتهط٠ اإلهل١ٝ. 

س ٖصا ايؿاعط ايكٛيف إٔ ططٜل بًٛؽ ق١ُ ايهُاٍ املػٝشٞ طابع٘ ا٫تهاٍ يف نٌ املطاسٌ، هلصا ٚيكس أن

ؾايٓؿؼ ئ تػتطٝع غًٛى ٖصا ايططٜل إ٫ با٫تهاٍ ع٢ً ق٠ٛ ٚ ٖٚر اذتب ايصٟ ٜبج٘ احملبٛب يف ٖصا ايًٌٝ املعًِ، 

عسا٤  املذلبكني بٗا  َٔ ) ايؿٗٛات، يرلؾسٖا بػٓا أْٛاضٙ إىل ططٜك٘؛ أٟ إىل ططٜل اهلل، ٚ ٜعكُٗا َٔ نٌ ا٭

ايؿٝطإ، ا٭ٖٛا٤...( ست٢ تبًؼ ق١ُ ايػعاز٠ ٚ ا٫ْتؿا٤، أٟ بًٛؽ زضد١ ا٫حتاز  ٚايصٟ ٜعس َبًؼ امل٢ٓ ٚ َٓت٢ٗ 

 ايططٜل، ٚ تكٌ بصيو إىل إٔ حتب اهلل بصات اذتب ايصٟ عتبٗا أٜاٙ.

املتبازٍ يف ايعاز٠ بني احملب  تر عٔ ع٬ق١ ايعؿلإٕ ْؿ٠ٛ اذتب أٚ ايٛدس ٚ ايٛي٘ ايصٟ ٜػُط ايٓؿؼ، ٚ ايٓا

احملبٛب، متجٌ أقك٢ َا ٜبتػٝ٘ احملب إٔ ٜبًػ٘ َٔ زضدات ا٫حتاز ايعؿكٞ بني اثٓني، ٚ ٖصا َا عدل عٓ٘ ايؿاعط يف ٚ

( أٚ ايٛدس. نُا إٔ ايتعبرل عٔ ٖصٙ ايع٬ق١ ٚسهٛضٖا بك٠ٛ يف ايؿعط ايكٛيف عدل éxtasisقكا٥س أخط٣ بًؿغ )
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ك١ٝ ا٭ْج٢ تهاز تهٕٛ ظاٖط٠ ممٝع٠ ٚ َتساٚي١، إش تطَع إىل ا٫ْتكاٍ َٔ اذتب ا٫ْػاْٞ إىل اذتب اإلهلٞ نُا ؾد

ٖٛ اذتاٍ عٓس ابٔ عطبٞ َج٬ يف ؾدك١ٝ )ايٓعاّ( اييت ناْت َساض زٜٛاْ٘ ايؿعطٟ )تطمجإ ا٭ؾٛام( . هلصا ؾإٕ 

ني احملبني اييت ثمهٔ إٔ ْػتدًكٗا تأ٬ٜٚ يف ؾعط ٜٛسٓا ايكًٝيب ؾدك١ٝ ا٭ْج٢ ايطاَع٠ ٚ املعدل٠ عٔ اذتًٍٛ ٚ ا٫حتاز ب

ٚ اييت تتؿاب٘ يؿعا ٚ ن١ًُ )ي١ًٝ( أٚ   Laylaنُا تؿرل ايباسج١ يٛثٞ يٛبٝح باضايت ٖٞ ؾدك١ٝ )ي٢ًٝ( 

(Nocheاإلغبا١ْٝ ع٢ً ايطغِ َٔ أْٗا يف ز٫يتٗا اذتػ١ٝ نُا تكٍٛ ٖصٙ ايباسج١ "تتذاٚظ َؿّٗٛ ٜٛسٓا ايكًٝيب ) 

ؾاي١ًًٝ املع١ًُ يٝٛسٓا ايكًٝيب تبتعس عٔ ا٭ؾ٬ط١ْٝٛ احملسث١  املعدل عٔ اذتبٝب١ ايباسج١ عٔ اذتبٝب يف ايعت١ُ أٚ ايع٬ّ.

ايطٚسٞ ايكٛيف ايصٟ ٜكذلب نجرلا َٔ ايتكٛض  -ا٭ٚضب١ٝ ايطاؾه١ يًشب ايؿبكٞ يتػتُط يف تهطٜؼ ايتكًٝس ا٭ٜطٚغٞ

 ، أٟ ضتٛ اهلل سٝح ادت٬ٍ اإلهلٞ ٚأغطاض املًهٛت.26ٛ املعطؾ١ املطًك١"ايساٍ ع٢ً ا٫حتاز ايعاطؿٞ نكعٛز ضت

ٚع٢ً ايطغِ َٔ ايػُٛض ايصٟ قس ٜهتٓـ ايؿدكٝات ايؿعط١ٜ اييت ٜطزلٗا ٜٛسٓا ايكًٝيب ب٬ ٚدٛٙ   ٚ ٫ 

صٙ ايج١ُٝ أزلا٤ ٚ ٫ ٖٜٛات ع٢ً ؾان١ً َا صتسٙ َج٬ يف غؿط ايط٩ٜا يٝٛسٓا اي٬ٖٛتٞ، إ٫ إٔ املُٝع ؾٝٗا ٖٛ ٖ

(Thème ايباضظ٠ يع٬قات اذتب املتبازٍ بني ٖصٙ ايؿدٛم ايصٟ تٓبأ عٔ ايعاطؿ١ ايعاي١ٝ املتكس٠ زَٚا، ٚ ايساي١ )

ع٢ً اذتب اإلهلٞ زت٢ً ادتُاٍ، ايصٟ تسضن٘ ايٓؿٛؽ يف سا٫ت ايتأٌَ ايعُٝل. ؾُا اذتب ايكٛيف يف اذتكٝك١، إ٫ تًو 

تؿبٝ٘ ٖصا اذتب بٓاض َتأدذ١، ٚ ست٢ ٫ تٓطؿ٧ ظتب إٔ ًْكٞ ؾٝٗا زا٥ُا ايٓاض املهط١َ يف اذتؿا عٝح "ثمهٔ 

نُا تكٍٛ ايكسٜػ١ تطٜعا ا٭ؾ١ًٝٝ، ٚ ٖصا ٖٛ ساٍ ايٓؿٛؽ ايعاؾك١ يف سكٝكتٗا، ٚ يف َػًهٗا ع٢ً ططٜل  بايٛقٛز"

ٜل ا٫ضتكا٤ تطًب ايتسضز يف َعطؾ١ اهلل، ٚ إزضاى سهُت٘ ٚ ض١ٜ٩ ا٭ؾٝا٤ َٔ خ٬ٍ ْٛضٙ ٚ مجاي٘.  ؾايٓؿؼ ع٢ً طط

إشا طاٍ، ٚ يػإ ساهلا ًٜٗر   أٚ عطٜػٗا سبا ؾٝ٘ ٚ تتُٝا ب٘ نُا ٜ٪نس ايؿاعط ،ٚ قس تتأمل يؿطاق٘ ٚ دؿاٙ  قطٜٓٗا

 Canciones entre el alma y elبصنطٙ ٚ ٜكٍٛ نُا دا٤ يف قكٝس٠ )أغاْٞ بني ايٓؿؼ ٚ ظٚدٗا( )

Esposo )27 : 

 أٜٔ اختؿٝت

 أ٥ٔأٜٗا اذتبٝب ٚ تطنت ي 

 نا٭ٌٜ ايؿاضز ؾطضت
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 ؾأزَٝت قًيب

 خطدت خًؿو أيتُؼ ايػ٣ًٛ

  يهٓو ضسًت

َٚع تٛاقٌ املعاْا٠ ايتطٗرل١ٜ ايهطٚض١ٜ  ٜتٛاقٌ ايبشح  ٚ ايتشطٟ نصيو يف اْتعاض زت٤ٞ ٖصا ايعطٜؼ نٞ تٓعِ 

َا ْكطأٙ يف غؿط ْؿٝس  ع٢ً ؾان١ً با٭َاْٞ يف يكا٤ قطٜب ٖصٙ ايٓؿؼ با٫حتاز َع٘، ٚ هلصا ٜٓػاب اذتسٜح ست٬ُّ

 سٝح تِٗٝ ايطٚح عؿكا يف سب ظٚدٗا.  28ا٭ْؿاز أٚ َا ْكطأٙ يف أؾعاض ايكسٜؼ أٚغػطني

 أٜٗا ايطعا٠، ٜا َٔ تكُٕٝٛ 

 ايعضا٥ب ؾٛم ا٭ن١ُ

 إشا أبكطمت بايكسؾ١

 شيو ايصٟ أسب٘ نجرلا

 غأَٛت بعس ٖصا ادتؿا٤  قٛيٛا ي٘: بأْ ي أتأمل ٭دً٘..

ضس١ً ايٓؿؼ ٫ تتٛقـ، ؾٗٞ َػتُط٠، متتس عدل ادتباٍ ٚ ايهؿاف ٚ ا٭سطاف، َتذاٚظ٠ ايٛسٛف ٚ  يهٔ 

اذتكٕٛ ٚ اذتسٚز؛ ٚ نًٗا ٖٓا إؾاضات ضَع١ٜ ؾاذتكٕٛ ٚ اذتسٚز قس ٜككس بٗا ايؿٝطإ، ٚايعكبات اييت ٜهعٗا يف 

ٖٛا، ٚ تطَع ايهؿاف إىل َػاض ايٓؿؼ ططٜل ايكعٛز إىل ق١ُ ايهُاٍ ايطٚسٞ، نُا تطَع ادتباٍ إىل ايؿها٥ٌ يف زل

ع٢ً ططٜل ايتٛب١. ٚ يهٔ ٖصٙ ايٓؿؼ ئ تٗسأ ٚ ئ تتٛقـ إ٫ عكٛهلا ع٢ً ايٛقاٍ ٚ زخٛهلا ٚي١ُٝ ايعطؽ اإلهلٞ 

ا حتٜٛ٘ َٔ دباٍ ٚ آناّ ٚ نؿاف يتتصٚم يص٠ ا٫حتاز، هلصا تعٌ تبشح ٚ تبشح، ٫ تتٛا٢ْ عٔ غ٪اٍ  ا٭ضض مب

ًٛقات ع٢ً اخت٬ف اقٓاؾٗا عٔ ٖصا اذتبٝب ايػايٞ ايصٟ تبتػٞ قطب٘ ٚ ايعٝـ َع٘ إىل ا٭بس، أْٗاض، ٚ غ٪اٍ املدٚ

ٖصا اذتبٝب ايصٟ ٫ ٜعسي٘ ؾ٤ٞ، ٚ ايصٟ بسْٚ٘ غتِٝ ايؿطاؽ ٚ ايتٝ٘ ٚ ايع٬ّ ايساخًٞ ع٢ً ايٓؿؼ ٚ ايعسّ، ؾتؿػس 

ٓا ٜػتشهط َٔ َٓطًل تسٜٓ٘ َا دا٤ يف غؿط ايبكرل٠ يتًكٞ بٗا بسٍ ايتعايٞ إىل قطاض غشٝل، ٚ نإٔ ٜٛسٓا ايكًٝيب ٖ

أضَٝا عٔ اْطؿا٤ ايهٕٛ ٚ خطاب٘ بعس اْؿكاي٘ عٔ ن١ًُ ايطب ٚ ْٛضٙ، ٚ ايصٟ َا زْٚ٘ ظًُات ٚ عُا٤ نُا يف 



 بولعسل السعيد (San juan de la Cruz) فلسفة التصوف في شعر القديس يوحنا الصليبي

 

 المجلة المتوسطية للدراسات األندلسية 108 
 

"ْعطت إىل ا٭ضض ٚ ٖٞ خطب١ ٚ خاي١ٝ، ٚ إىل ايػُٛات ؾ٬ ْٛض هلا، ْعطت إىل ادتباٍ ٚ ٖٞ تطجتـ، ٚ نٌ   قٛي٘:

 . ٜكٍٛ ايؿاعط:29طت ٚ إشا اإلْػإ ٚ نٌ طٝٛض ايػُا٤ ٖطبت"اٯناّ تكًكًت، ْع

 باسجا عٔ سيب

 غأضسٌ إىل تًو ادتباٍ ٚ تًو ايهؿاف

 ئ أقطـ ايعٖط

 ٚ ئ أخؿ٢ ايٛسٛف

 غأدتاظ اذتكٕٛ ٚ اذتسٚز

 ٭غأٍ املدًٛقات:

 أٙ أٜتٗا ايػابات ٚ ا٭زغاٍ 

 أٜتٗا املطٚز ارتهطا٤

 املطقع١ بايعٖط

 َٔ أسب أخدلْٚٞ إٕ َط بهِ 

يكس ساٍٚ ايكسٜؼ ٜٛسٓا ايكًٝيب ْؿػ٘ إٔ ٜؿػط ؾُٝا بعس ايهجرل َٔ اإلؾاضات ٚ ايطَٛظ ايٛاضز٠ يف قكا٥سٙ ٚ 

يف أسازٜج٘ املهتٛب١ ٚ شيو َٔ خ٬ٍ ايٛقٛف عٓس نٌ بٝت َٔ ايككٝس٠ ، ؾًكس نتب َج٬ َعًكا ع٢ً عباض٠ 

ايؿاٖكات اغتًُٗت ٖٓاى َع٢ٓ ايؿها٥ٌ، ؾُٗت زلٖٛا  بكٛي٘ " يف ادتباٍغأضسٌ إىل تًو ادتباٍ ٚ تًو ايهؿافص ط

ٚ ضؾعتٗا، نُا أزضنت َكساض ادتٗس املبصٍٚ يتشكًٝٗا )أٟ ايؿها٥ٌ(. ؾُٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايؿها٥ٌ تتشكل سٝا٠ ايتأٌَ 

(la vida contemplativa ٚ خ٬ٍ ايهؿاف املٛدٛز٠ يف ا٭غؿٌ اغتًُٗت اجملاٖسات ايٓؿػ١ٝ َٔ ٚ .)

 la vidaٚ ايتطًع إىل ايتٛب١، ٚ َٔ خ٬هلا أنطض قٛيٞ نصيو بأْ ي تعًُت مماضغ١ اذتٝا٠ ايٓؿط١ ) املُاضغات ايطٚس١ٝ

activa)31( ظٓب سٝا٠ ايتأٌَ اييت شنطت" )اذتسٜح ايطابع   

ٚبعس ضس١ً ايبشح ٚ ايتككٞ، تتذاٚظ ايٓؿؼ ا٫ْهؿا٤ ٚ ايؿطاؽ  َع جتسز ا٭ٌَ بعس إٔ  تتذاٚب املدًٛقات 

ػ٪اٍ َسي١ٝ بكؿات ٖصا اذتبٝب املطًٛب املتُجٌ يف املػٝض ايعطٜؼ ايػُاٟٚ نُا تكٛضٙ تؿػرلات غؿط ٚ تطز ع٢ً اي
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، ٚ يكس جتػس عػب ايط١ٜ٩ املػٝش١ٝ  يف ع٬قات 32، ٚ إؾاضات ايكسٜؼ أٚغػطني يف اعذلاؾات31ْ٘ؿٝس ا٭ْؿاز

 زٟ اذتب: اذتب ٚ ايعؿل ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ ٖٛ َبجٛخ يف ٖصٙ ا٭بٝات، عٝح اذتب ٜٓا

 غُطتٓا أ٫ف ايٓعِ

 مبطٚضٙ ع٢ً عذٌ عدل ٖصٙ ايػٝاض 

 ؾُٔ غٓا طًعت٘ ايب١ٝٗ 

 .33انتػت ا٫ضض أضز١ٜ ادتُاٍ

َكط١ْٚ  -نُا ٖٛ َهطؽ يف ايذلاخ املػشٞ ايهٓػٞ -إٕ َعطؾ١ اهلل ٚ أغطاضٙ اي٬ ستسٚز٠، ٚ نصا ستبت٘

ايج٬ث١ اييت تأَٔ بٗا غايب١ٝ ايطٛا٥ـ املػٝش١ٝ. هلصا ٜكطضٕٚ َا َؿازٙ "أْ٘ ٫  زا٥ُا مبعطؾ١ ٜػٛع املػٝض نأسس ا٭قاِْٝ

تهٕٛ ٖٓاى ضٚسا١ْٝ َػٝش١ٝ أق١ًٝ َع ستب١ َػش١ٝ غرل أق١ًٝ قٛاَٗا ستب١ اهلل ؾكط أٚ ستب١ اإلْػإ ؾكط. ظتب 

يكطف ستب١، ٚ ٫ اذتب ع٢ً شضاعٞ احملب١ إٔ تعاْكا َٛنٛعٞ احملب١ َعا. ؾ٬ ثمهٔ إٔ ْػُٞ اذتب ايعًُاْٞ ا

، ؾاذتب اإلهلٞ ثمط عدل ستب١ 34اإلْػاْٞ ستب١. احملب١ اذتكٝك١ٝ ٖٞ ع٢ً ايسٚاّ ٖب١ َٔ اهلل َٔ خ٬ٍ ٜػٛع املػٝض"

اٯخط املتُجٌ يف املػض املدًل ايصٟ قاٍ "إٕ أضاز أسسْ إٔ ٜأتٞ ٚضا٥ٞ ؾًٝٓهط ْؿػ٘، ٚ عتٌُ قًٝب٘ ٚ ٜتبع ي ؾإٕ 

.إشا ع٢ً خطٛات املػٝض نإ عًٞ ايٓؿؼ 35ًٗهٗا، ٚ َٔ ًٜٗو ْؿػ٘ َٔ أدًٞ ظتسٖا"َٔ أضاز إٔ غتًل ْؿػ٘ ُٜ

قس ٜهٕٛ دبٌ -نُا ٚقؿٗا ٜٛسٓا ايكًٝيب إٔ تػرل غرلا سجٝجا عدل ايططٚقات ٚ ايسضٚب قاعس٠ ضتٛ ق١ُ ادتبٌ 

يتكٌ إىل ايهُاٍ، ٚيهٔ قس ٫ تِٗ ا٭َه١ٓ ٚ ٫  أزلا٤ٖا، بكسض أ١ُٖٝ َا ٜؿاٖس ٖٓاى  -36ايهطٌَ ضمبا

َٔ أثط املهاؾؿات، أٚ َا ٜططم ايػُع، أٚ َا ٜعذلٟ اذتؿا، ٚ إٕ ناقت ايعباضات عٔ ايتكطٜض ٚ انتؿت 

 Coplasت تأٌَ عُٝل" )ٜكٍٛ ٜٛسٓا ايكًٝيب يف قكٝس٠ بعٓٛإ "َكاطع ؾعط١ٜ ع١ًُٝ يٓؿ٠ٛ شا اإلؾاضات بايتًُٝض.

hechas sobre un éxtasis de hartacontemplación) : 

 ٫ أعًِ أٜٔ أْا 

 يهٓ ي َٔ ٖٓاى أغتطٝع إٔ أض٣

 زٕٚ إٔ أعًِ أٜٔ أْا
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 تططم زلعٞ أؾٝا٤ّ عع١ُٝ

 ؾًٔ أبٛح مبا أؾعط ب٘

 ئ أبٛح مبا ظتٌٗ

  37َٔ نٌ تًو املعطؾ١ ايػا١َٝ

ايٓؿؼ املتأ١ًَ بأْٗا تكعس ؾٛم نٌ ا٭ؾٝا٤ ايعاضن١ ؾ٬ تٗتِ بٗا ٚ نأْٗا مل تهٔ، نُا أْٗا حتبص ايععي١  تتُٝع

ٚ ايٛسس٠ ٚ ايكُت يتتعطف إىل اهلل. أَا ايٛضع ٚ ايػ٬ّ ايساخًٞ ؾٝكٛزإ إىل َعطؾ١ اهلل ٚ ايعًِ ب٘،ٚ املعطؾ١ ٚ إٕ 

ؾُا ٜكسض عٔ ططٜل اإلهلاّ َٔ اهلل َباؾط٠ أععِ ٚ أؾهٌ مما ناْت تتشكل بططٜكني ططٜل ا٫هلاّ ٚ ططٜل ايعكٌ، 

ٜتٛقٌ إيٝ٘ بايعكٌ ٚ سسٙ ٚ ٖصا ٖٛ َهُٕٛ ٖصٙ املكطٛع١ ايؿعط١ٜ يف عَُٛ٘. ؾؿٞ أعُام ارتًٛات تٓذًٞ ا٭غطاض، 

تتصٚم، اشٖب َٔ سٝح ٫ تتصٚم،  ؾًهٞ تكٌ إىل َا ٫ٚ تتشكل املعطؾ١ ايها١ًَ عدل ا٫ؾطام ٚ ايكؿا٤ "

٫ متًو، اشٖب إىل َا ٫ متًو، هٞ تكٌ إىل َا ٫ تعطف، اشٖب َٔ سٝح ٫ تعطف، ٚ يهٞ تكٌ إىل َا يٚ

 ٖهصا نإ ٜكٍٛ زا٥ُا ٜٛسٓا ايكًيب. 38"يهٞ تكٌ إٔ ٫ تهٕٛ أْت، اشٖب سٝح ٫ تهٕٛ أْتٚ

 بايػ٬ّ ٚ ايٛضع  

 حتككت املعطؾ١ ايها١ًَ

 ٚ َٔ أعُام ارتًٛات ادت١ًٝ 

39ػتكِٝعدل ايططٜل امل
  

 تٓذًٞ ا٭غطاض

 اييت تذلن ي ٫ أؾك٘ 

 ٖصٙ املعطؾ١ ايػا١َٝ

 ارتامت١:

خ٬ق١ َا ثمهٔ قٛي٘ إٔ ٜٛسٓا ايكًٝيب  قٛيف ٚ ؾاعط تهٕٛ قس ادتُعت عٓسٙ جتطب١ تكٛف ايطدٌ 

أٟ باهلل، احملب ايصٟ نإ ٜٓازٟ بتشطٜط ايٓؿؼ ٚ ا٫بتعاز بٗا عٔ عامل اذتؼ يهٞ عتسخ ا٫حتاز بايعامل املػاٜط، 
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خاق١ ايذلاخ ايكٛيف  بٛاغط١ احملب١ ٚ يف احملب١، نُا ادتُعت عٓسٙ بعض خ٬قات املعطؾ١ اإلْػا١ْٝ اييت عطؾٗا عكطٙ

اإلغ٬َٞ ايصٟ اغتًِٗ ضٚس٘ يف ايهجرل َٔ نتابات٘، ٖصا إىل داْب املُاضغ١ ايؿ١ٝٓ اإلبساع١ٝ َٔ خ٬ٍ قٍٛ ايؿعط. 

ب َتطًع إىل ايصات اإلهل١ٝ يف د٬هلا ٚ مجاهلا. ٚ ايؿعط نإ ايٛغ١ًٝ ٚ اهلل ؾهًُات٘ ٚ ٫ ؾو ْابع١ َٔ ْؿػ١ٝ ست

 .    40"ناْت ق٬ت٘ تا١َ ٚ ؾُٗ٘ َهتٌُ" : نإ ايػا١ٜ ٚ املٓت٢ٗ، هلصا ٚقؿت٘ ايكسٜػ١ تطٜعا اييت عاقطت٘ بكٛهلا

 
 : ٖٛاَـ ايبشح

 ..386م  2113املٛغٛع١ اإلغ١َٝ٬ ايعا١َ، إؾطاف ستُٛز محسٟ ظقعٚم، ٚظاض٠ ا٭ٚقاف، ايكاٖط٠،، 1

 .284زط، م  زت، ،زاض ايؿعب، برلٚت، عؿٝؿٞ أبٛ ايع٬، ايتكٛف ايجٛض٠ ايطٚس١ٝ يف اإلغ٬ّ 2

 زط. زاض ايؿطٚم، زت، ؿطم، اجملًس ارتاَؼ،َٛغٛع١ ايٝٗٛز ٚ ايٝٗٛز١ٜ ٚ ايك١ْٝٛٝٗ، ايٝٗٛز١ٜ املؿاِٖٝ ٚ اي عبس ايٖٛاب املػرلٟ: 3

 .244م 

 .244َٛغٛع١ ايٝٗٛز ٚ ايٝٗٛز١ٜ ٚ ايك١ْٝٛٝٗ، م  عبس ايٖٛاب املػرلٟ: 4

 .245املطدع ْؿػ٘، م  5

عٓس ايٝٗٛز.. ٜكّٛ ع٢ً اؾذلاض إٔ يهٌ ن١ًُ ٚيهٌ سطف ؾٝ٘ ي٘ َع٢ٓ خؿٝا.. ٚ يكس ْؿأ  ايهتاب املكسؽ* شٖب يف تؿػرل 

ٚاغتُط ست٢ ايجأَ عؿط امل٬ٝزٟ.. ٖٚٛ ستاٚي١ تط٢َ إىل إزخاٍ ضٚح َػتشسث١ يف ايٝٗٛز١ٜ.. ٚيهٔ  ايكطٕ ايػابعٖصا املصٖب يف 

ٚإٔ ايؿط ٖٛ ْتٝذ١ ايبعس عٔ اهلل.. ٚإٔ ايطٚح اإلْػا١ْٝ  ..اهلليكٞ أْكاضٙ انطٗازا ؾسٜسا ٚناْٛا ٜكٛيٕٛ إٔ َكسض نٌ ؾ٤ٞ ٖٛ 

تاضٜذ، َٔ م  -أظي١ٝ.. ٚأْٗا إشا ناْت طاٖط٠ تؿٛقت ع٢ً ايؿط.. ي٬غتعاز٠ ٜٓعط :َٛغٛع١ ايٝٗٛز ٚ ايٝٗٛز١ٜ ٚ ايك١ْٝٛٝٗ: ايكبا٠٫

 . 252إىل م  245

، 4ملكسؽ يف ايؿطم ا٭ٚغط، اإلقساض ايجايح،ط. زاض ايهتاب ا6، عسز 14اإلقشاح  ايهتاب املكسؽ: إصتٌٝ ٜٛسٓا: 6

2116. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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 El misticismo es una doctrina filosofica yتعطف ايسنتٛض٠ يٛثٞ يٛبٝح باضايت ايتكٛف املػٝشٞ قٛهلا:" 7

relegiosa que admete la realidad de una comunicacion dericta con dios  ٜٓعط سٛاض "

 www.youtube.com/watch?v=KqAGRdD7XGs طابط :ايباسج١ ع٢ً قٓا٠ ع٢ً ٖصا اي

ظٗط منط أزبٞ ٜ٪ضر يػرل ايؿٗسا٤ املػٝشٝني َٔ دطا٤ ا٫نطٗازات ايصٟ تعطض ي٘ أتباع املػٝض ابتسا٤ّ َٔ ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ  8

، ٚ ضٚاٜات اٯ٫ّ ٚ ا٫غتؿٗاز، ٚ ا٭غاطرل Actaَٚإ، ٚ ٖٛ ٜٓكػِ إىل ث٬ث١ أمناط ٖٞ: ا٭عُاٍ ايجاْٞ ي٬ًُٝز  ع٢ً ٜس أباطط٠ ايط

.ٚ قس ؾهًت ٖصٙ ا٭زبٝات تاضغتا ٜ٪ضر ملا سام بتًو ايؿذل٠ َٔ أسساخ ٚ ستانُات ٚ أسهاّ، ختًًتٗا َٔ سني إىل آخط ايهجرل 

(. ٜٓعط املططإ نرليّؼ غًِٝ بػذلؽ ٚ آخطٕٚ: Les Dévots  (ا٭تكبا٤ َٔ ايعٓاقط امل٪غطط٠ َٔ ْػر ارتٝاٍ سٍٛ ايعسٜس َٔ 

 .265ـ، م 2111، 1تاضٜذ ايؿهط املػٝشٞ عٓس آبا٤ ايهٓٝػ١، َٓؿٛضات املهتب١ ايبٛيٝػ١ٝ، برلٚت، يبٓإ، ط

 .132، م 2116، 1ؾًػؿ١ ايتكٛف يف ا٭زٜإ، زاض ايؿطقس، زَؿل، غٛض١ٜ،ط عٝس ايسضٜٚـ: 9

 .19إ نرليّؼ غًِٝ بػذلؽ ٚ آخطٕٚ: تاضٜذ ايؿهط املػٝشٞ عٓس آبا٤ ايهٓٝػ١، م ٜٓعط املطط  11

 .687، م 1982، زاض ايهتاب ايًبٓاْٞ، برلٚت، يبٓإ، 1ٜٓعط مجٌٝ قًٝبا: املعذِ ايؿًػؿٞ، ز 11

 .24ايتٛظٜع، َكط، م  ا٭ثط ايكٛيف يف ايؿعط ايعطبٞ املعاقط، زاض ا٭َني يًٓؿط ٚ-ابطاِٖٝ ستُس َٓكٛض: ايؿعط ٚ ايتكٛف 12

 .23،زت، م 3أزْٚٝؼ: ايكٛؾ١ٝ ٚ ايػٛضٜاي١ٝ، زاض ايػاقٞ،برلٚت،ط 13

 .14ايؿطم ايؿٓإ، زاض ايكًِ، ايكاٖط٠، َكط، م  ظنٞ صتٝب ستُٛز: 14

 .11م ا٭ثط ايكٛيف يف ايؿعط ايعطبٞ املعاقط، زاض ا٭َني يًٓؿط ٚ ايتٛظٜع، َكط، -ابطاِٖٝ ستُس َٓكٛض: ايؿعط ٚ ايتكٛف 15

 .25املطدع ْؿػ٘، م  16

 .15أزْٚٝؼ: ايكٛؾ١ٝ ٚ ايػٛضٜاي١ٝ، م  17
18 P. Berger :WILLIAM BLAK-Mysticisme et poésie, Société Française 
d’imprimerie et de librairie, Paris,1907, p 72. 
19 P. Berger :WILLIAM BLAK-Mysticisme et poésie, P 73. 

http://www.youtube.com/watch?v=KqAGRdD7XGs
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20 Juan Manuel Vences Millán :San Juan de la Cruz místico y poeta, La Colmena 77 
enero-marzo de 2013, p 33. 

21SAN JUAN DE LA CRUZ :, Poesía, Colpas del alma que pena por ver dios, 
calasicos de la literatura espanola,el Cid Editore, Cordoba Argentina,2OO3,p29 
21 Juan Manuel Vences Millán :San Juan de la Cruz místico y poeta, p 35. 

املككٛز ٖٓا ٖٛ عذع ا٫ْػإ عَُٛا  مبا ؾٝ٘ املتكٛف عٔ تهٜٛٔ ؾهط٠ أٚ تكٛض عٔ اهلل ايصٟ ٜبك٢ شات َتعاي١ٝ  تكسغت  22

ْٞ أسٝاْا عادع٠ عٔ تهٜٛٔ ؾهط٠ ٚانش١ عٔ اهلل أٚ عٔ ا٭ؾباٙ ٚ ا٭َجاٍ، ٚ إىل ٖصا أؾاضت ايكسٜػ١ تطٜعا ا٭ؾ١ًٝٝ بكٛهلا :"أدس

ايتؿهرل يف أَط قاحل...إ٫ أْٓٞ أؾعط أْٞ أعطؾ٘. ٚ أزضى إٔ ايعكٌ ٚ املد١ًٝ ُٖا َا ٜ٪شٜاْ ي ٖٓا.."  ٜٓعط تطٜعا ا٭ؾ١ًٝٝ: نتاب 

 .281، م 1991، 2املطبع١ ايهاثٛيٝه١ٝ، برلٚت، يبٓإ،ط ايػرل٠، تطمج١ اْطٛإ غعٝس خاطط،

23 Juan Manuel Vences Millán :San Juan de la Cruz místico y poeta, p 35. 

ذ "، ٚ ٖٞ قكٝس٠ قٛؾ١ٝ ٜكٍٛ ايؿاعط أْ٘ نتبٗا بعس ظٜاضت٘ يكدل ايؿٝدٖٛط٠ املا٤يف قكٝس٠ ايؿاعط عبس اهلل محازٟ املٛغ١َٛ " *

يككٝس٠ حتسٜسا، سٝح ت٪زٟ ضَع١ٜ ايًٌٝ) املتٖٛر باذتب ، ٜتٓام َطًعٗا  َع َطًع ٖصٙ ا2113ٓاٜط ٜا٭ندل ستٞ ايسٜٔ بٔ عطبٞ  يف 

ايكًل نُا يف قكٝس٠ ٜٛسٓا ايكًٝيب ٖصٙ اييت ضتٔ بكسز زضاغتٗا، أٚ املٛضم بايعؿ١ ٚ ارتذٌ املػسٍٚ نُا يف قكٝس٠ محازٟ( زٚضا ز٫يٝا 

َج٬ إىل سا٫ت اذتب ٚ ايعؿل ٚ ا٫حتاز، بٌ حتسزٙ ايػٝاقات ايؿعط١ٜ يهًتا ايككٝستني. سٝح حتٌٝ ٖصٙ ايطَع١ٜ أٟ ضَع١ٜ ايًٌٝ ٖٓا 

إىل طبٝع١ ايع٬ق١ ْؿػٗا اييت ٜٓؿسٖا ايكٛيف ٖٚٛ ٜتطًع إىل اجملٍٗٛ ٚ ايػاَض ٚ احملبٛب ٚ املطًل؛ أٟ إىل َا ٖٛ َػاٜط يًتٛسس َع٘، 

ايباسج١ يٛثٞ يٛبٝح باضايت نُا غٝأتٞ شنطٙ نُا تطَع ايع١ًُ أٚ ايعت١ُ إىل املعاْا٠ ايطٚس١ٝ نصيو يف َطس١ً ا٫حتاز ايكٛيف. ٚ يكس تٓبٗت 

ْج٢ إىل ٖصٙ ايع٬ق١ ايذلابط١ٝ بني يٌٝ املتكٛؾ١  َتُج٬ يف قكٝس٠ "ايًٌٝ املعًِ " يٝٛسٓا ايكًٝيب ٚ ضَع١ٜ ا٭ْج٢ َتُج١ً يف ؾدك١ٝ ا٭

ٓا٥ٞ ايعطبٞ. ٜٓعط قكٝس٠ دٖٛط٠ املا٤ ايبس١ٜٚ "ي٢ًٝ" ضَع اذتب ٚ ا٫حتاز، ٚ ايصٟ ٫ غتًٛ شنطٖا يف املٛضٚخ ايؿعطٟ ايػعيٞ ٚ ايػ

 .192، م 2114، َاضؽ 2يًؿاعط عبس اهلل محازٟ : سٛي١ٝ شتدل ايذلمج١ يف ا٭زب ٚ ايًػاْٝات، داَع١ قػٓط١ٓٝ، ع 

24 Las Obras de San juan de la cruz  :La noche oscura,Editorial Monte Carmelo; p 6 y 
7. 

25
ا ضمبا إىل ي١ًٝ اإلغطا٤ ٚ املعطاز ايٓبٟٛ ٚ اييت  ٜككس بٗا ٜٛسٓا ايكًٝيب ٖٓا قعٛز ايطٚح ٚ عًٖٛا ست٢ تطَع اي١ًًٝ املع١ًُ ٖٓٚقس  

تكبض دا١ًٖ بهٌ ا٭ؾٝا٤ ٚ ٫ تعطف سٝٓٗا إ٫ اهلل ايصٟ تهتؿؿ٘ بعس حتًًٗا ٚ ؾطاغٗا َٔ نٌ َا ٖٛ َازٟ. ٚ قس ٬ٜسغ إٔ 

 )اإلغطا٤ ٚ املعطاز( ٚ ايط١ٜ٩ ايبٛز١ٜ ) ا٫ْطؿا٤  أٚ ايٓرلؾاْا(. ٖٓاى تكاطع ظاٖط َع ايط٩ٜتني: ايط١ٜ٩ اإلغ١َٝ٬
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26 Luce López-Baralt : La amada nocturna de San Juan de la Cruz se pudo haber 
llamado Laylà, Quaderns de la Mediterrània, Universidad de Puerto Rico, p 201. 

إِِّْٞ أَقُُّٛ 2ؾٔٞ ايًٌَِِّٝ ع٢ًََ ؾٔطَاؾٔٞ طًََبِتُ ََِٔ تُشٔبُُّ٘ َْؿِػٔٞ. طًََبِتُُ٘ ؾََُا َٚدَسِتُُ٘. " ْكطأ ٖصا ايٓل : ، اإلقشاح ايجايحاإلْؿازيف ْؿٝس  27

َاضِعِ، أَطًُِبُ ََِٔ تُشٔبُُّ٘ َْؿِػٔٞ. طًََبِتُُ٘ ؾََُا َٚدَسِتُُ٘. ْٔٞ ايِشَطَؽُ ايطَّا٥ٔـُ ؾٔٞ ايَُِس١َٜٓٔٔ، َٚدَسَ َٚأَطُٛفُ ؾٔٞ ايَُِس١َٜٓٔٔ، ؾٔٞ ا٭َغَِٛامِ َٚؾٔٞ ايؿَّٛ

 ؾََُا دَاَٚظِتُُِِٗ إ٫َِّ ق٬ًَّٝٔ سَت٢َّ َٚدَسِتُ ََِٔ تُشٔبُُّ٘ َْؿِػٔٞ، ؾَأََِػَهِتُُ٘ َٚيَِِ أَضِخٔ٘ٔ...".# أَضَأَِٜتُِِ ََِٔ تُشٔبُُّ٘ َْؿِػٔٞ؟$ؾَكًُِتُ: 

 َٔ ٖصا، سٝح ٜكٍٛ َعدلا عٔ اْؿػاي٘ باهلل ٚ ايتُاؽ قطب٘ :نُا ْكطأ يًكسٜؼ أغػطني نصيو ن٬َاّ قطٜب يف َعٓاٙ 28

 تٛغٌ إيٝو: اخدلْٞ أٜٔ أْت؟!أ

 أٜٔ أيكاى ؾأختؿٞ ؾٝو بايه١ًٝ ٫ٚ أٚدس إ٫َّ ؾٝو!

 إْ يٓ أؾتٗٞ املٛت يهٞ أضاى، إْ يٓ ٫ أضٜس ايعٝـ بعس يهٞ أسٝا بو!

 اَتًه ي بهًٝيت ؾأيتكل بو متاَّا!

 .26-24ع  4أضَٝا اإلقشاح  29
31  Juan Manuel Vences Millán :San Juan de la Cruz místico y poeta, p  38 . 

َٔ نْٛ٘ غؿط ايع٬ق١ اذتب١ٝ املكسغ١،  اإلْؿازتػايٞ ايهجرل َٔ ايتؿػرلات املػٝش١ٝ يف اعطا٤ تأٌٜٚ َكبٍٛ ملا ٚضز يف غؿط ْؿٝس  31

يهٓٝػت٘ ايعطٚؽ اجملٝس٠ . نُا ٜتذػس ؾٝ٘ ٜػٛع عطٜػاّ ؾدكٝاّ يهٌ  زلاٟٚايص٣ ظتػس املػٝض نعطٜؼ  اذتكٝكٞأٚ " غؿط اذتب 

ٜكٍٛ ايبابا ا٭ْبا ؾٓٛزٙ ايجايح : ط ايطٚسٕٝٛ ٜكطإٔٚ ٖصا ايػؿط ؾٝعزازٕٚ ستب١ هلل .. أَا ادتػسٜٕٛ  ْؿؼ تكبً٘ ٚتطسب ب٘. ٚ يف ٖصا

إىل َعإٍ عامل١ٝص َٔ أدٌ ٖصا ٚدب عًٝٓا  ايػاَٞي٬٦ ٜػ٦ٝٛا ؾُٗ٘، ٚغتطدٛا عٔ َعٓاٙ ؾٝشتادٕٛ ؾ٢ قطا٤ت٘ إىل َطؾس ٜؿػط هلِ ، 

"  .. ٖصا ايػؿط يفاملكسؽ  ايػُاٟٚأعُام ٖصا اذتب  يفإٔ ضتصض َٔ إٔ ضتبؼ أؾهاضْا ؾ٢ ْطام ادتػس ٚادتػسٜات ٚضتٔ ْػٛم 

َؼ َٔ غؿط ْؿٝس ا٭ْاؾٝس، َهتب١ زٜط ايكسٜؼ غـُعإ ايسباؽ اإلقشــــاح ارتا يفقاضعاّ.. زضاغ١ تطبٝك١ٝ ع١ًُٝ  سبٝيبٜٓعط قٛت 

 .15، م 2119باملكطـِ، 

، خاطباّ إيٝ٘ ايبتٛيٞأؾاض ايكسٜؼ أغػطني يف اعذلاؾات٘  يف قٛي٘:".. إىل شيو املهإ ارتؿٞ ايصٟ أتٞ َٓ٘ َتذػساّ يف اذتؿا٤  32

ا٭بس إْ٘ نايعطٜؼ ارتاضز َٔ خسضٙ ٚنذباض ضانض يف ططٜك٘ غرل َذلزز ست٢ ٫ منٛت إيٞ  -اييت ٖٞ دػسْا املا٥ت  -ارتًٝك١ ايبؿط١ٜ 

بٌ اْسؾع َٓازٜاّ بكٛت عاٍ ، به٬ّ ٚأعُاٍ ، مبٛت ٚسٝا٠ ، بٓعٍٚ ٚقعٛز ، آَطاّ إٜاْا بإٔ ْعٛز إيٝ٘ ثِ غاب عٔ أعٝٓٓا يعًٓا 

، م 1953، 1َطادع١ سٓا ؾاّ احملاَٞ، ز  ايكسٜؼ أغػطْٛٝٛؽ، تعطٜب ايكُل قعَإ ايدلاَٛغٞ، اعذلاؾاتْطدع إيٞ قًٛبٓا.."

84-85. 
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33  SAN JUAN DE LA CRUZ : POESÍAS Coplas hechas sobre un éxtasis de harta 
contemplación, P 25-26. 

، 2113برلٚت،  زيٌٝ إىل قطا٠٤ تاضٜذ ايطٚسا١ْٝ املػٝش١ٝ يف ايتكًٝس ايهاثٛيٝهٞ، زاض املؿطم، دٛضزإ أَٚإ ايسَٚٓٝهٞ: 34

 .27م 

 (.25ٚ 24: ع 16َت٢ ) اإلقشاح  35

، ٖٛ دبٌ ٜكع يف ؾًػطني le vignoble de Dieuدبٌ ايهطٌَ أٚ نطّ إٌٜ بايعدل١ٜ مبع٢ٓ نط١َ اهلل أٚ سسٜكت٘ ٚ ضٚنت٘  36

، شنط يف ايتٛضا٠ يف قك١ ايٓيب إيٝا ْابًؼتساز دتباٍ ٖٚٛ اَ ٚخًٝر عها سٝؿاٜطٌ ع٢ً ايبشط ا٫بٝض املتٛغط ٚع٢ً َٝٓا٤ َس١ٜٓ 

بعض ٜٚعتدل دبٌ ايهطٌَ دب٬ أثطٜا ٚدب٬ َكسغا عٓس  .)ايٝاؽ(. أقُٝت عًٝ٘ ايهجرل َٔ أَانٔ يًعباز٠ ٚايتكسٜؼ ٚتكسِٜ ايكطابني

َٚا .ايطٛا٥ـ املػٝش١ٝ يهِْٛٗ ٜعتكسٕٚ بإٔ عٛز٠ املػٝض تػبكٗا عٛز٠ ايٓيب اًٜٝا نُا ٜطًل ع٢ً ايػٝس٠ ايعصضا٤ غٝس٠ دبٌ ايهطٌَ 

ظايت بعض ا٭َانٔ املكسغ١ قا١ُ٥ َٚٛدٛز٠ يف أٜآَا ٖصٙ، َجٌ احملطق١، َٚػاض٠ ارتهط، ٚزٜط َاض ايٝاؽ، ٚقدل عباؽ يًبٗا٥ٝني ٚغرلٖا 

ايسٜٔ ٚ ايعباز٠ . ٚ ٜكابٌ ٖصا ادتبٌ دبٌ طٛض غٝٓا٤ عٓس ايٝٗٛز ٚ دبٌ أسس عٓس املػًُني ايصٟ قاٍ ؾٝ٘ ضغٛيٓا ايهطِٜ نُا َٔ زٚض 

 ٖصا أسس ٖٚٛ دبٌ عتبٓا ٚضتب٘". يف قشٝض ايبداضٟ "
37 SAN JUAN DE LA CRUZ : POESÍAS, Coplas hechas sobre un éxtasis de harta 
contemplación, P 25-26. 
38 SAN JUAN DE LA CRUZ : Para venir a gustarlo todo, Editorial Monte 
Carmelo  P 3. 

 تط٣ املػٝش١ٝ إٔ ايتاضٜذ ٜتبع َػاضا خطٝا تسضظتٝا ٜتشطى زَٚا ضتٛ انتُاٍ ًَهٛت اهلل ٚ حتكل نًُت٘، عهؼ ايط١ٜ٩ اي٬ز١ٜٝٓ 39 

أٚ َا ٜكطًض عًٝ٘ باغِ أغطٛض٠ ايتهطاض ا٭بسٟ ايكسثم١ ٚ اييت تؿٝس بإٔ ايتاضٜذ زٚضٟ يٝؼ ي٘ بسا١ٜ ستسز٠ ٚ ٖٛ ٫ ٜتذ٘ ضتٛ َكرل 

 أٚ ٖسف ستسز، يهٓ٘ ببػاط١ ٜسٚض ٚ ٜسٚض إىل ا٭بس نُٔ سًك١ َؿطغ١ تبسأ بايعسّ ٚتٓتٗٞ بايعسّ.  
41  Juan Manuel Vences Millán :San Juan de la Cruz místico y poeta, p39. 
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عند ابن حزمو المذهبيت المناظزة الفقهيت   

                                                                        

 آمنت بن منصىر             د/                                                                         

 المزكز الجامعي عين تمىشنت .                                                                           

ietimad13@hotmail.fr  

Abstract: 

In a debate between two prominent scholars, one said to the other: "I have put more 
effort in pursuing studies and learning. You have pursued your studies, having all the help you 
need. You had a gold-plated lamp lighting up your study at night, while I had to rely on the 
street lamp for my night reading." 

The other replied: "This argument goes against you, not for you. You pursued your 
studies when you were in such conditions in the hope that your learning will help you to 
change your circumstances to something like mine. I pursued my studies in the circumstances 
you have described aspiring for nothing other than the status knowledge imparts in this life 
and in the life to come." 

The first scholar was Sheikh al-Baji, a Maliki scholar from the Andalus who wrote a 
commentary on Al-Muwatta', the first major, authentic collection of hadiths compiled by 
Imam Malik. The second was Ali ibn Ahmad ibn Saeed ibn Hazm, a Highly eminent scholar 
with exceptional command of Fiqh, hadith, and a fine literary style.  

A main characteristic of Ibn Hazm was his independent thinking. He lived at a time 
when belonging to a school of fiqh was the normal practice of scholars. Even those who 
attained prominence and high reputation conformed to their schools of fiqh, with little 
attempt to go beyond them. He always declared his independent views without fear of 
opposition. 

ٝ٘ بكٝاغ٘ َطتبط َا تهًِ تكًٝسا ٖـ(ٚصؿ٘ ابٔ خاقإ بأْ٘ ؾكٝ٘ َػتٓبط ٚ ْب654ابٔ سعّ ايعاٖطٟ )ت 

 . 979ٜٓعط : َطُض األْؿؼ :  –ال تعس٣ اخرتاعا ٚ تٛيٝسا ٚ

mailto:ietimad13@hotmail.fr
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عبس ايٛاسس املطانؿٞ :" أؾٗط عًُا٤ األْسيؼ ٚ أنجطِٖ شنطا يف صبايؼ ايطؤغا٤ ٚ ع٢ً أيػ١ٓ  ٚ قاٍ عٓ٘

 . 77املعذب :  -ايعًُا٤ ٚ شيو ملدايؿت٘ َصٖب َايو باملػطب        ٚ اغتبسازٙ بعًِ ايعاٖط "

 تٛط١٦:

، ؾإْٗا يف األْسيــؼ القت ضٚادا ٚاغعا ، ٚ ايػبب  *إشا ناْت املٓاظط٠ قس عطؾت يف املؿطم سطٛضا

ٚاضض ، ؾأغاؽ املٓاظط٠ : ايتباٜــــــــــــٔ ٚ االختالف ، ٚ قس ٚدست يف اجملتُع األْسيػٞ  ب٦ٝتٗا اشبصبــــــــــ١ ؛ 

 صبتُع ٜطِ أدٓاغا نجري٠ ، َٚعتكسات طبتًؿ١ ، ٚ عازات َتبا١ٜٓ.

أَّا زٚاعٝٗا ؾُدتًؿ١ نصيو، ؾُٔ إثبات ايتؿٛم ، إىل ايصٚز عٔ ايسٜٔ إىل إظٗـاض ايرباع١، ؾاالعتعاظ بايٛطٔ ٚ 

 ًِٖ دطا ..

  َؿّٗٛ املٓاظط٠ : -1

، ٚ املٓاظط٠ " املباسج١ ٚ املباضا٠ يف ايٓعط ٚ 1املٓاظط٠ يػ١ " َٔ ايٓعط ٚ َعٓاٙ تأٌَ ايؿ٤ٞ ٚ َعآٜتـ٘ "

 . 9بصريت٘ يف ايٓػب١ بني ايؿ٦ٝني إظٗاضا يًصٛاباغتشطاض نٌ َا ٜـطاٙ ب

، " ٚ املكصٛز َٔ املٓاظط٠ إَا إٔ ٜهٕٛ 7ٚايتٓاظط " ايرتاٚض يف األَط ، ٚ ْعريى ايصٟ ٜطاٚضو  "

 . 6قطع اشبصِ ؾكط ٚ إظٗاض ايػًبـ١ نٝـ نإ، أٚ إظٗاض اسبل ؾكط نٝـ نإ، أٚ ُٖا مجٝعا "

ط٠ ٚ ازبساٍ، ٚ ايػبب يف شيــو إٔ "املٓاقؿ١ قس تهٕٛ يف بساٜتٗا ٚنجريا َا ربتًط املؿاِٖٝ بني املٓاظ

**َٓاظط٠ ثِ تٓكًب دسال، ٚ ضمبا ٜتطــــــــٛض األَط إىل َهابط٠، ٚ ٜهٕٛ ايػطض َٓٗا ادتٝاظ اجملًؼ ٚ ايؿٗط٠ "
5. 

 املٓاظطات ايؿك١ٝٗ : -9

شٖب أنجط ايساضغني إىل ايكٍٛ إٕ " ؾعـــــب األْسيؼ ؾعــــب َتسٜـــــــٔ ، ٚ املٓـؿًـتٕٛ ؾٝـ٘ َٔ ضبكـ١ اإلميإ 

4قـــــ١ً ٚ ِٖ يتسٜٓـِٗ ػبًٕٛ عًُا٤ ايسٜـــٔ ٚ ؼبرتَِْٛٗ ، ٚ ٜععُٕٛ ايؿكٗا٤ ٚ ٜٛقطِْٚٗ "
ٚ قس ٚيع األْسيػٞ  ***
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يف شيو  ،" ؾـكـس نــــإ ايؿكٗا٤ ٜتُٕٓٛ ازبًٛؽ قصس املٓاظط٠ ملا يف شيو َٔ ايؿٛا٥س بايتؿكــ٘ يف ايسٜــٔ ٚ َٓاظــط٠ غريٙ 

، ٚ َٔ  7ايعًُٝـــــــــــــــ١ ، ٚ تبازٍ اآلضا٤ ايؿك١ٝٗ ٚاالطالع ع٢ً االدتٗازات ايعك١ًٝ املؿؿٛع١ بايسيٝــــــــٌ ايؿطعٞ "

ــــــــ حبجا يف َػأي١ ايسعا٤ بعس ايصال٠ ضاّ ؾٝٗا ايطز ع٢ً ايؿٝذ ٖؤال٤ املٓاظطٜٔ َجال " أبٛ اسبػٔ ايٓباٖٞ ايصٟ أيــــ

 .  8اإلَاّ أبــــــــــــــــٞ اسبػٔ ايؿاطيب "

ٚال ميهٔ بأٟ ساٍ إٔ ْتشسخ عٔ املٓاظط٠  ايؿك١ٝٗ زٕٚ اإلؾاض٠ إىل املسضغ١ املايه١ٝ اييت غٝططت ع٢ً 

ٚظاعٞ إَاّ أٌٖ ايؿاّ َٓــــــــص ايؿتض اإلغالَٞ ، إىل إٔ ايػاس١ .ؾكس " ظٌ أٌٖ األْسيؼ ع٢ً ضأٟ أبٞ عُطٚ األ

،  َاّ َايو بٔ أْؼ ؾػُعٛا َٓ٘ضسٌ مجاع١ َٔ أبٓا٤ األْسيؼ َٔ أدٌ اسبــــــــــــــر ٚ طًب ايعًِ ، ؾايتكٛا باإل

ضأٚٙ َٔ عًِ اإلَاّ َايو ، ٚ ملا ضدعٛا يبالزِٖ ْكًٛا َــــــا  9أخصٚا عٓــــ٘ نتاب املٛطأ قبٌ االْتٗا٤ َٔ نتابت٘ "ٚ

ؾايتـ ايٓاؽ سٛهلِ ، ٚ يعٌ اْتؿاض املصٖب املايــــــــهٞ    يف األْسيؼ َطزٙ إىل ؾدص١ٝ اإلَاّ ْؿػ٘ ٚ َٛطٔ 

ْؿأ٠ املصٖــــــــب ، ٚ َال٤َت٘ يطبٝع١ أٌٖ املػطب ٚ األْسيؼ ، ٚ َػاْس٠ ايػًط١ يطداي٘ ٜٚصٖب بعض ايباسجني إىل إٔ 

 . 11كط يطعؿ٘ ازبسايــــــــٞ ، ٚ  عذع أصشاب٘ عٔ َٓاظط٠ املايه١ٝاملصٖب األٚظاعٞ غ

ٚقس ظٌ املصٖب املايهٞ َصٖب ايعا١َ ٚ اشباص١ إىل إٔ ظٗط َٔ ؽبايؿـــــ٘ عًٓا ، شيو ٖٛ ابٔ سعّ 

.. ٖـ(ايصٟ نإ " ٜؿٗس املٗاظٍ ايتـــٞ دبطٟ ع٢ً َػطح ايػٝاغ١ األْسيػ١ٝ باغِ ايؿطٜعـــــ١ .654ايعاٖطٟ  )ت 

ط ٚ نــــــإ ٜط٣ ص إٔ ٖصٙ املٛبكات ٚ املؿاغس .. إمنا ٚقعت يتذاٚظ ايٓصٛص ايؿطع١ٝ ٚ تأًٜٚــــــٗا ٚ األخص بايكٝاؽ 

ايتعًٌٝ ْؿا٠ ايكٝاؽ ٚ –َصٖب ايعاٖطٜني  ٚ ايطأٟ ايؿدصٞ .. ؾاختاض ايسضاغ١ ايؿكٗٝـــــــــــــ١ ؾـــــٞ أٍٚ َٓعي١ ، ثِ آثط

 .    11ٚ بكٞ ٜصاضع يف غبٌٝ َصٖب٘ ٖصا َؤَٓا ب٘ إمياْا ال ٜتعععع "  –ــــــــٌ ايتكًٝس ٚ ايتأٜٚــٚ

ٚسٝح إٕ نٌ دسٜس ٜهٕٛ َطؾٛضا بسا١ٜ ، ؾإٕ َصٖب ابٔ سعّ مل ًٜـــــــــــــــــل نبري تطسٝب َٔ 

يعٌ نإ قس متهٔ َِٓٗ ، ٚ ، بٌ الق٢ إْهاضا ٚ ْؿٛضا ، خاصـــــــــــــــــــــ١ ٚ إٔ املصٖب املايهٞ ****األْسيػٝني

 ٖـ( يف َٓاظطات طاض شنطٖا يف اآلؾام. 676أنجط ايصٜٔ تصسٚا ي٘ أبٛ ايٛيٝـــــــــــس ايبادٞ )ت 



 آمنة بن منصور عند ابن حزمو المذهبية المناظزة الفقهية 

 

 المجلة المتوسطية للدراسات األندلسية 119 
 

 ابٔ سعّ ٚ ايبادٞ : -7

، بٌ يعٌ أؾٗط املٓاظطات ايؿك١ٝٗ اييت  *****شنط بعض املؤضخني إٔ ايبادٞ ٚ ابٔ سعّ مجعتُٗا َٓاظطات نجٝـــــط٠

يؼ ٖٞ تًو اييت ناْـــــــــــت بُٝٓٗا ، ؾكس ْؿط ابٔ سعّ  َصٖب٘ " يف دعٜط٠ َٝٛضق١ ٚ أسسخ زاضت يف األْس

ضذـــــــــــــــــ١ ع١ًُٝ ٖا١ً٥ ؾهجط تالَٝصٙ ٚ َؤٜسٚٙ     ٚ َعاضضٛٙ ، ثِ ٚؾس ع٢ً ازبعٜط٠ أبـــــــــٛ ايٛيٝس ايبادٞ .. 

ــــــــــــط ابٔ سعّ ٚ ٜبسٚ أْ٘ نتٌ نجريا َٔ ايؿـــــكٗا٤ ضسٙ ، ٚ ْؿط ٚ نإ ضنٓا َٔ أضنإ املايه١ٝ يف األْسيؼ ، ؾٓاظــ

 .19سانِ ازبعٜط٠ َٓـــــــــ٘ "

ٚمل ٜهٔ االْتصاض يف تًو املٓـــــــاظطات َكصٛضا ع٢ً ٚاسس َُٓٗا، ٚيهٓـــ٘ نإ زُٚي١. ٚ ٜصٖب املؤضخٕٛ 

ـــٞ إثبات ايتؿٛم ، ٚ يهٔ يػا١ٜ ْب١ًٝ ٖٞ ايتكطٜب بني أَطا٤ إىل إٔ غا١ٜ ايبادٞ َٔ تًو املٓاظطات مل تهٔ بساعـــــــ

ايطٛا٥ـ ٚ تٛسٝــــــــــس نًُتـِٗ؛ ؾايبادٞ خؿٞ َٔ إٔ  اْتؿاض املصٖب ايعاٖطٟ َٔ ؾأْــــــــــــــــ٘ إٔ ٜؿتض عْٝٛا أخط٣ 

ٕ األْسيــــؼ مل تعـإ َا عــاْاٙ املؿطم تأتٞ مبصاٖب أؾٓع ٚ أؾطع  ؾٝطٝع ايسٜٔ بٝٓــــــــــــــٗا ، ٚ ال ؽبؿ٢ ع٢ً أسس أ

 َٔ نجط٠ املصاٖــب ٚ ايؿطم اييت غاُٖت يف تطعطع نٝإ ايسٚي١ اإلغال١َٝ.

ال ْهاز ظبــــــسٖا صبتُع١ يف َؤيـ ٚاسس ، ٚ ٖٞ نُا –ع٢ً نجطتٗا  –ٚ املٓاظطات اييت زاضت بني ايؿكٝٗني 

ا َٔ تؿاصٌٝ ٖصٙ اجملازالت إال صس٣ غري ٚاضض ظبسٙ يف بعض صؿـــــــــــشات قاٍ األغتـــــاش آغبٌٝ باالْجٝا " مل ٜبل يـــٓ

ايؿصٌ البٔ سعّ ٚ أخباض َتطاضب١ عٔ اْٗعاّ ايبادٞ أٚ اْتصــــــاضٙ عــــــــ٢ً خصُ٘، ٚ نٌ َؤضر ٜعطضٗا ع٢ً سػب 

تب األغتاش َصطؿ٢ ايٛظٝؿٞ َا ؽبايــــــــــ ، بٝس أْٓا ٚدسْا يف َا ن17َا أَالٙ عًٝ٘ ؾعــــــــــٛضٙ عبـــــــٛ ابٔ سعّ "

، ؾكس أظبع حبجا َهجؿا عٔ َٓاظطات ايؿكٝٗني ٚ آضا٥ُٗا ايتـــــــــــٞ مجعتٗا َؤيؿات أخط٣ ٚ ٖٞ ******ايهالّ ايػابل

 : اإلسهاّ يف أصٍٛ األسهاّ البٔ ســـــــــــــــــعّ، ٚ إسهاّ ايؿصٍٛ يف أسهاّ األصٍٛ يًبادٞ .

ٍ ايػا٥ٌ : َا ايؿطم بني ظاٖط١ٜ ابٔ سعّ ، ٚ َايه١ٝ ايبادٞ ؟ ٚ ازبٛاب ٖٛ إٔ ٚقس ٜتػا٤

 16نُا ٜعطؾٗا ابٔ سعّ ٖٞ:" نٌ َٔ مل ؼبٌُ نـــــــالّ اهلل ع٢ً ظاٖطٙ ٚ عَُٛ٘ ٚ ٚدٛب٘ ؾكس نؿط " *******ايعاٖط١ٜ

، أَا َايه١ٝ ايبادٞ ؾال تكــــــــــ عٓس سسٚز األيؿاظ أٚ املع٢ٓ األٍٚ ايعاٖط يف ايٓصٛص ، ؾايؿطٜع١ يٝػــــــــت " 
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ْصٛصا يػـــــــــ١ٜٛ ع٢ً أغاؽ َٔ قٛاعـس ايٓشٛ ٚ أغايٝب ايبٝإ ؾشػب ، بٌ ٖٞ قبٌ نٌ ؾ٤ٞ إضاز٠ املؿــــــطع َٔ 

ٛاضــــض بني املصٖبني ٖٛ ايصٟ أدر ْاض ايػذاٍ ٚ ايٓطاٍ، ٚ قس بسا دًٝا يف ، ٖصا االختالف اي 15ايتؿـــــطٜع "

ضباٚي١ نـــــٌ َٔ ابٔ سعّ ٚ ايبادٞ إثبات صش١ آضا٥٘ يًطأٟ ايعـاّ ،ٚ ٜعرتف األغتاش َصطؿ٢ ايٛظٝؿٞ بصعٛب١ اْتكا٤ 

أْ٘ اختـًـ َع املايهٝــــــــ١ يف نجري َٔ  شيو إٔ ايبـــــــــادٞ ٚ إٕ نإ َايهٝا إال املٓاظطات اييت زاضت بني ايؿكٝٗني؛

األسٝإ ، ٚ َــٔ د١ٗ أخط٣ ؾإٕ ابٔ سعّ مبصٖب٘ ٖصا قس خاصِ مجٝع املصاٖب ، ٚ أســــــٝاْا مل ٜهٔ ٜػُٞ 

 . 14ٚاسسا بعٝٓ٘

 ٚ َٔ  املٓاظطات اييت مجعت ايؿكٝٗني تًو اييت َػت ازبٛاْب اآلت١ٝ : 

 أٚال : أقٌّ ازبُع . -

 خطاب ايٓػا٤ ٚ ايطداٍ .ثاْٝا :  -

 ثايجا : ايؿٛض ٚ ايرتاخٞ . -

 .  17ضابعا : زيٌٝ اشبطاب " -

ٚ قس خصص ايٛظٝــــــؿٞ َباســــح طًٜٛـــ١ يف ٖصٙ ايسعــا٣ٚ ؾطسا    ٚ تؿصٝال ٚ تعـــًٝكا ، ٚ ال ٜػعٓا 

 ٝٗني ، دًػتُٗا سٍٛ زعـــــــ٣ٛ  :ؾُٔ ازبًػات ايؿٗري٠ اييت مجعت ايؿك إال اْتــــكا٤ بعطٗا دبٓبا يًتطـــــٌٜٛ،

 أقٌ ازبُع :

إش ؼبهُإِ يف اسبطِخ إش ْؿَؿَت  زع٣ٛ ايبادٞ : أقٌ ازبُع اثٓإ ٚ زيًٝ٘ قٛي٘ تعاىل : " ٚ زَاٚز ٚ غًُُِٝــــــــإ -

 .19.. ٚ ٚد٘ االغتسالٍ بٗصٙ اآل١ٜ إٔ يؿغ ازبُع ٚقع ع٢ً اثٓني  18ؾٝ٘ غُِٓ ايكِِّٛ ٚ نُّٓا سبهُِِِِٗ ؾاِٖسٜـــٔ "

ثٓني ألٕ ايطُري يف سهِ  ايعطب١ٝ دٛاب ابٔ سعّ : إٕ ٖصٙ اآل١ٜ يٝؼ ؾٝٗا َا ٜسٍ ع٢ً اعـــــــــتباض أقٌ ازبُــــع ا -

" غَُِٓ ايكِّٛ "، ؾايكـــــّٛ ٘ تعاىل إٔ ٜهٕٛ ضادعا إىل أقطب َصنـــــــٛض إيٝــــ٘، ٚأقطب َصنٛض إىل ايطُري قـــــــــٛي
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، ٚ ٜبسٚ ضز ابٔ سعّ َكــــــــــٓعا إىل سس َا ، إال أْٓـــا ٚدسْا يف نالّ   91زاٚز ٚ غًُٝإ مجاع١ بال ؾوٚ

 ايعــــــــــطب َا ٜؤٜس نـــــالّ ايبادٞ " ؾُٔ غٓٔ ايعطب إشا شنطت اثٓني إٔ دبطُٜٗا 

 . 99، ٚ مل ٜكٌ ٜسُٜٗا  91ٚ ايػّاضمُ ٚ ايػّاضق١ ؾاقطعُٛا أِٜسُُٜٗا " صبط٣ ازبُع نُا قاٍ عع شنطٙ "

 سٍٛ خطاب اهلل تعاىل ايصنٛض ٚ اإلْـــاخ يف ايكطإٓ ايهطِٜ :ٚ َٔ دًػاتُٗا أٜطا اختالؾُٗا 

، ٚزيًٝ٘ إٔ ال خالف بني املػًُني إٔ ايٓػا٤  ؾسع٣ٛ ابٔ سعّ إٔ : خطاب ايصنٛض ٜسخٌ ؾٝ٘ ايٓػــــــــا٤ ٚ ايطداٍ 

، ٚال خالف بني املػًُني إٔ ايٓػا٤ ٚ نٌ بين آزّ  97طباطبات بكٛي٘ تعاىل " ٚ أقُُٝــــــــــٛا ايصّال٠ ٚ آتُٛا ايعّنا٠ " 

٦ٌ عٔ أسب ايٓاؽ ، ٚ إٕ ايٓيب عًٝ٘ ايصال٠ ايػـــــالّ غ  96طباطبٕٛ بكٛي٘ تعاىل " ٜا أّٜٗا ايٓاؽُ اتّكٛا ضبّهُِ "

 . 95إيٝ٘ ؾكاٍ : عا٥ؿ١ ٚ ٖٛ أعًُِٗ بايًػ١ اييت بعح بٗا ، ؾشُـــٌ ايًؿغ ع٢ً عَُٛ٘ يف زخٍٛ ايٓػا٤ َع ايطداٍ 

دٛاب ايبادٞ : ٖٛ ٜط٣ إٔ خطاب ايصنٛض ال ٜسخٌ ؾٝ٘ ايطداٍ ٚاإلْاخ ، ٚسذتــ٘ يف شيو إٔ يًٓػا٤ أمسا٤  -

غ ايتأْٝح ٚ ايطداٍ طبصٛصٕٛ بًؿغ ايتصنري، ٚ يصيو قاٍ تعـاىل " إّٕ ربصٗــٔ، ؾإشا نإ شيو نٔ طبصٛصات بًؿ

، أَا ابٔ سعّ ؾأٍٚ ٖصا اشبطاب ٚ غريٙ بإضاز٠   94املػًُِِني ٚ املػًُِاَت " ، ؾداطب نٌ ؾطٜل بايًؿغ املٛضـــٛع ي٘

ي٘ تعاىل " ؾأقُُٝٛا ايصاّل٠ اهلل تعاىل ايتهطاض ٚ ايتٛنٝــس ، ٚ ٜبسٚ إٔ سذت٘ أق٣ٛ إش ٜكٍٛ ايجعاييب َػتؿٗسا بكٛ

   98، ؾعِ بٗصا اشبطاب  ايطداٍ ٚ ايٓػا٤ ،ٚ غًب ايطداٍ ٚ تػًٝبِٗ َٔ غٓٔ ايعطب   97ٚآتــٛا ايعنَا٠ "

ؾابٔ سعّ ٜكػِ ايؿطٜع١ إىل ثالث١ َػأي١ املـــــــــــــباح : ٚ َٔ األَٛض األخط٣ اييت اختًـ ؾٝٗا ايؿكٝٗإ 

ّ ٚ َباح ،   ٚ ٖٛ ٜساؾــــــــع عٔ املباح ايصٟ ٜسخٌ ضُٓ٘ املػهـــــــٛت عٓ٘ ، ؾُا أقػــــــــاّ : ٚادب ٚ سطا

، أَا ايبادٞ  ؾٝدايؿ٘ ، باعتباضٙ َٓاؾشا عٔ ايكـــــــــــٝاؽ ،   97يٝؼ حبالٍ ٚ ال ســــــــطاّ ؾٗٛ َباح َطًل سالٍ

ع٢ً ايكا٥ػني ألٕ ايكا٥ؼ ال ؼبهِ بايكٝاؽ إال إشا  ؾٝكٍٛ " ٚ ٖصٙ ايطا٥ؿـــــــ١ .. قس ظازت ع٢ً اسباٍ اييت عابتٗا

 71ٚدس ايٓص ، ؾإشا عسَ٘ مل ؼبهِ عـــــــــــٓس عسَ٘ إال مبا ٜٛدب٘ ايسيٌٝ ٚ االعتباض ال مبا ٜٛدب٘ اهل٣ٛ ٚ ايؿ٠ٛٗ 

. 
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١ ،ؾًٛ أسٌ نٌ ؾايبادٞ ٚدس يف ٖصٙ املػأي١ َا ٜؤٜس ططٜكـت٘ ٚ ٜعنــــــٝٗا ، خبالف ابٔ سعّ ايصٟ ناْت سذت٘ ضعٝؿ

 َا غهت عٓ٘ يؿتشت أبٛاب ايؿبٗـــــات ٚ نجطت املعالت ..

ٚايعاٖط إٔ ٖصٙ املٓاظطات مل ذبػِ زا٥ُا حملاٚض  ٚاسس ، بٌ ناْـــت ٖـصٙ بتًو ، ٚقس ايتعّ " ايؿكٝ٘ 

ٜربٖٓإ عًٝٗا ٚ ٜـــطزإ ع٢ً  ايعاٖطٟ ٚ املايهٞ بايططم املٓٗذ١ٝ يًُٓاظـــــــط٠ .. ؾايؿكٝـــــــٗإ ٜعطضإ ايسعـــــــ٣ٛ ٚ

، بٝس أُْٗا اختًؿا يف بعض ازبع٥ٝات ، ٚ ٜتعًــل األَط باألزيـــــــ١ ٚ اسبذر " ؾايؿكٝ٘ 71اعرتاضات املعرتضني "

، بُٝٓا ايبادٞ *******ايعاٖطٟ ٜعتُس ايسيٌٝ ايربٖاْٞ املػتُس َٔ ايهتاب ٚ ايػ١ٓ ، أٚ املػتُس َٔ املٓطل ايْٝٛاْٞ

 .  79زي١ االدتٗاز١ٜ األصٛيٝــــــــ١ نايكٝاؽ ٚ االغتشػإ ٚ املصاحلٜعتُس األ

ٖـــــــصا داْب َٔ املٓاظطات اييت مجعت بني أؾٗط ؾكٝٗني يف األْسيؼ، ٚ قس قصسْا إضا٠٤ األَٛض ايؿك١ٝٗ 

دسٍ عٓس َٔ قبًِٗ  ٚ َٔ ايبػٝطـ١ اييت اختًؿا ؾٝٗا ، ٚ دبٓبـــــــٓا اشبٛض يف األَٛض األخط٣ املعكس٠  اييت ناْت ضبٌ 

 دا٤ بعسِٖ .

 ابٔ سعّ ٚاملعتعي١ :         -6

ٚ ع٢ً ضأؽ   ********مل ٜتصس ابٔ سعّ يًُايه١ٝ ؾشػب ، بٌ زبُٝع أصشاب املصاٖب املدايؿـــــ١ ملصٖب٘

شٖبت طا٥ؿ١ َٔ املعتـــــــعي١ ٜكٍٛ " خًل ازب١ٓ ٚ ايٓاض : ٖؤال٤ املعتعي١، ٚ َٔ َٓاظطات٘ غري املباؾــــــط٠ َعِٗ َػأي١ 

ٚاؾكِٗ ع٢ً شيو قّٛ َٔ اشبٛاضز ؾكايٛا : إٕ ازب١ٓ    ٚ ايٓاض مل ؽبًكــــــــا بعس .. ؾكس صض عٔ ايٓيب عًٝ٘ ايػالّ ٚ

أْ٘ قاٍ:"َٔ قاٍ ٖصا غطغت ي٘ يف ازب١ٓ نصا ٚ نصا ْـــد١ً "،ٚ استذٛا أٜطا بكٛي٘ عع ٚ دٌ عٔ اَطأ٠ ؾطعٕٛ 

، ؾكايٛا يٛ ناْت طبًٛق١ مل ٜهٔ الغت٦ٓاف ايسعــــــــــــا٤ يف 77ــت ؾكايت "ضبّ ابِٔ يٞ عِِٓسىَ بِٝتا "سني زع

، ٚ نإ ضز ابٔ سعّ نــــــــــــاآلتٞ " ٚ إمنا قًٓا إُْٗا طبًٛقتإ ع٢ً ازب١ًُ نُا إٔ األضض ٚ َا ؾٝٗا 76ايبٓا٤

يٌٝ ع٢ً صش١ قٍٛ َٔ قاٍ أُْٗا طبًٛقتإ بعس إخباض ايٓيب عًٝ٘ ايصال٠ ٚ ايػالّ طبًٛقـــــــــــــــــــ١ ع٢ً ازب١ًُ .. ٚ ايس

أْ٘ ضأ٣ ازب١ٓ ٚ زخًٗا يًٝـــــــــــــــــ١ أغطٟ ب٘ ٚٚصـ أَانٓٗا ..ٚ أخرب عًٝ٘ ايػالّ أْ٘ ضأ٣ يف ايٓـــــــــــــاض عُطٚ بٔ 

، ٚ ايؿ٤ٞ املالسغ إٔ سذر ابٔ سعّ قٜٛـــــــــــــ١ 75سبٞ   ٚ املطأ٠ اييت سبػت اهلط٠ .. ؾصض أْـــــٗا طبًٛق١ "
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َكٓع١، ؾهُا إٔ األضض َٛدٛز٠ ٚ اإلْػإ ٜعُطٖا ٚ ٜبين ؾٝٗا، نصيو ازب١ٓ َٛدـــــــٛز٠ ٚأعُاٍ املؤَٓني ٖٞ اييت ٚ

غطا٤ ٚ املعـــــــطاز اييت تعُـــــــــــــطٖا بؿطٌ اهلل تعاىل ، ٖصا زيٌٝ عكًٞ أَا ايسيٌٝ ايٓكًٞ ؾٝتُجــــــٌ يف أسازٜح اإل

ؾطعٕٛ، ٚ قصط عُط بٔ اشبطاب ،  ٚصـ ؾٝٗا ايٓيب عًٝ٘ ايػالّ ازب١ٓ ٚصؿـــــــا زقٝكــــا، نُا ضأ٣ ؾٝٗا َاؾط١

 .    ********نصيو ضأ٣ بعض أٌٖ ايٓاض، ٚيف نتب اسبسٜح ٚ ايػري٠ األزي١ ايهاؾ١ٝ  ع٢ً إٔ ازب١ٓ ٚ ايٓاض طبًٛقتإ ٚ

، ٚ ؾٝٗا ٜكـــــــــــــٍٛ" ٜبطٌ َٔ قاٍ إِْٗ غٝذاظٕٚ  َصري األطؿاٍ املتٛؾني قبٌ ايبًٛؽ ١ْٝ ٖٞ ٚ املػأي١ ايجا

باألعُـــــــــــــــــــاٍ اييت عًِ اهلل أِْٗ يٛ عاؾٛا يعًُٖٛا يإلمجاع إٔ اهلل تعاىل ال ٜعصب أسسا بعٌُ مل ٜعًُ٘، ٚ بإخباضٙ 

ٚ مل ٜعًُٗا نتبت ي٘ سػٓـــــــــــــــ١ " ، ؾإٕ قاٍ قا٥ٌ َٔ ٖؤال٤ : ٚ نُا قًتِ  عًٝـــــــــ٘ ايػالّ : "ٚ إٕ ِّٖ بػ١٦ٝ

إٕ ايٓاض ٖٞ زاض دعا٤ ع٢ً األعُاٍ ، ؾهصيو ازب١ٓ قـــــــــــــس أخرب أْٗا دـــــــــعا٤ مبا ناْٛا ٜعًُٕٛ  ٚ األطؿاٍ ال 

ْ٘ ال خــــــــــــــــالف، ؾإْ٘ يٝؼ يف اآلخط٠ زاض إال ازب١ٓ أعُاٍ هلِ ، قٌٝ هلِ ٚ باهلل  ايتٛؾٝل، ٖٛ نُا شنطمت ، إال أ

صض أِْٗ َٔ أٌٖ ازب١ٓ إش مل  أٚ ايٓاض ، ؾإشا بطٌ إٔ ٜهْٛٛا َٔ أٌٖ ايٓاض ألٕ اهلل ال ٜعصب أســـــــــسا إال بصْب،

 .          74ٜبل غريٖا ، ٚ غري بعٝس عٔ اهلل ايتؿطٌ "

طك١ٝ ٚ ال ميهٔ إال ايتػًِٝ بٗا ، ؾاملعتــــــعي١ ضٝكٛا بابا ٖٛ أٚغع ٚ املالسغ ٖٓا إٔ أزي١ ابٔ سعّ َٓ

 األبٛاب : إْٗا  ضمح١ اهلل تعاىل اييت ٚغعت نٌ ؾ٤ٞ ٚ ٖصا َا أؾاض إيٝ٘ ايؿكٝ٘ ايعاٖطٟ .

 ابٔ سعّ ٚ ايؿاطُٕٝٛ : -5

املصٖب  مل ٜهٔ ابٔ سعّ ٚسسٙ خصِٝ املايه١ٝ، بٌ نإ ٖٓاى خصِ آخط أنجــــــــــــط خطٛض٠ إْ٘

، ٚ نإ َٔ ايطبٝعٞ إٔ تٓؿأ َٓاظـــــــــطات ساز٠ بني ايططؾني ٚ " قس زاض  ********ايؿٝعـــــــٞ بأؾهاضٙ املتططؾ١

، ٚ تؿطٌٝ  *********أغًب َٛضٛعات ٖصٙ املٓاظطات سٍٛ قط١ٝ تؿطٌٝ عًٞ بٔ أبٞ طــــــــــايب ع٢ً غا٥ط ايصشاب١

ٍٛ عًٝ٘ ايػالّ ، ٚ صال٠ ايرتاٜٚــــــــض ٚ ايكٝاؽ ٚ َٓعي١ ايػ١ٓ يف ايتؿطٜع " ؾاط١ُ ع٢ً عا٥ؿ١ ٚ غا٥ط ظٚدات ايطغ

77. 
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ؾايؿاطُٕٝٛ غعٛا يبػط ْؿــــــــــــــــٛشِٖ يف األْسيؼ ٚ غالسِٗ يف شيو َٓاظــــــــــط٠ ؾكٗا٤ تًو ايبالز ٚ إؾشاَِٗ 

قبٌ ايبالز ، ٚ يهٔ األَـــط مل ٜهٔ نصيو أبسا، ؾكس بًؼ  أَـــاّ ايعاَــــــــــــ١  ، يتأت٢ هلِ ايػٝطط٠ ع٢ً ايعكــٍٛ

سٓل األْسيػٝٝــــــــٔ ع٢ً ايؿٝع١ َبًػا نبريا ٚمل ٜتٛاْٛا عٔ ايتٓهط ملٔ ٜٛايٝـــــــــــِٗ ،  ؾابٔ سعّ َجال مل ٜهٔ 

 . 78ٜٓػــــــب ابٔ ٖا٧ْ إىل األْسيؼ ألْ٘ ال ٜطتاح هلصا ايؿاعط املتؿٝع

ٖٛ بط٤ٟ َٔ ٚ ٖصا داْب َٔ املٓاظطات ايؿك١ٝٗ اييت اْتؿطت يف األْسيؼ ٚأغُٗـــت   يف إشنا٤ ْاض ايؿنت باغِ ايسٜٔ،

 أنجطٖا إال َا نإ يف صُِٝ ايسؾاع عٔ ايعكٝس٠ اإلغال١َٝ .

 

 ٖٛاَـ ايبشح:

ٖـ( ٚ أمحس بٔ غطٜر ايبػسازٟ ايؿكٝ٘ ايؿاؾعٞ 997نجطت املٓاظطات املصٖب١ٝ يف املؿطم نُٓاظط٠ ضبُس بٔ زاٚٚز ايعاٖطٟ ) -*

ٜٓعط : َٓاظطات األشنٝا٤ ٚ  –ٖـ( 717ٖـ( ٚ ضبُس بٔ عبس ايٖٛاب املعتعيٞ )796ٖـ( ٚ َٓاظط٠ أبٞ اسبػٔ األؾعطٟ )714)

 ٚ َا بعسٖا . 177ؿاخطات : غٝس صسٜل عبس ايؿتاح : ضباٚض٠ ايبًػا٤ بني املٓاؾطات ٚ امل

 666:  5:  1949،ايكاٖط٠ ،  9َعذِ َكاٜٝؼ ايًػ١ : ابٔ ؾاضؽ ، تض : عبس ايػالّ ٖاضٕٚ ، َطبع١ اسبًيب ، ط -1

:  979ٜٓعط : املؿطزات يف غطٜب ايكطإٓ يألصؿٗاْٞ، تض : ضبُس غٝس ايهٝالْٞ ، زاض املعطؾ١ ، بريٚت . زط ، زت   -9

 979-971ٚ ايتعطٜؿات يًذطداْٞ :  697

تاضٜذ ازبسٍ : ضبُس أبٛ ظٖط٠ :  -19965، بريٚت ،  7يػإ ايعطب : َاز٠ ط ْعط ص، ابٔ َٓعٛض : زاض صازض ،ط  -7

15 

ٕ ،  تض : قٛيؿٗاضت  ٖآٜطٜؿؼ، َؤغػ١ األحباخ ايع١ًُٝ األملا١ْٝ ،  األضز –عًِ ازبصٍ يف عًِ ازبسٍ : ظبِ ايسٜٔ اسبٓبًٞ  -6

1987  :17 
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" ؾإشا اؾتست خص١َٛ املتذازيني ، ٚ آثط نٌ َُٓٗا ايػًب١ بسٍ اسبطص ع٢ً ظٗٛض اسبل ٚ ٚضٛح ايصٛاب ، ٚ تعصض إٔ ٜكّٛ  -**

أزب االختالف يف اإلغالّ : ط٘ دابط ؾٝاض ايعًٛاْٞ ، إصساضات ض٥اغـــــ١   –بُٝٓٗا تؿاِٖ أٚ اتؿام ، مسٝت تًو اسباي١ بايؿكام " 

 95ٙ ـ:  1615، قطط ،  1ِ ٚ ايؿؤٕٚ ايؿطع١ٝ ، طاحملان

 15تاضٜذ ازبسٍ : ضبُس أبٛ ظٖط٠ :  -5

 77:  1976األزب األْسيػٞ َٛضٛعات٘ ٚ ؾْٓٛ٘ : َصطؿ٢ ايؿهع١ ، زاض ايعــــــــــًِ يًُالٜني ، بريٚت ،   -4

..ٚ قس ًٜر ايػًطإ يف ؾ٤ٞ َٔ شيو ؾال  َٔ َعاٖط تسِٜٓٗ اإلغطاع يف " إقا١َ اسبسٚز ٚ إْهاض ايتٗإٚ  بتعطًٝٗا -***

 ٜٓعط :  –ٜٓهطٙ ، ؾٝسخًٕٛ عًٝ٘ قصطٙ املؿٝس .. ست٢ ؽبطدٛٙ َٔ بًسِٖ ، ٚ ٖصا نجري يف أخباضِٖ " 

Chestomathia arabica , grammatica historica , Georg.Guil .Freytag Dr. Bonnae ad 
Rhenum .Venditur Lipsaie. Apud C . Cnoblolch : 145 

ٜٓعط : زضاغات يف األزب  –نُا نإ األزب األْسيػٞ أٜطا ٜتٓؿؼ يف دٛ َٔ ايتؿبع ايسٜين ٚ ٖٛ َا ٜعٗط يف أؾعاض ايعٖاز ٚ األتكٝا٤ 

 11:    1974،  يٝبٝا / تْٛؼ ،  9األْسيػٞ : إسػإ عباؽ ، ٚزاز ايكاضٞ ، أيبٝــــــــط َطًل ايساض ايعطب١ٝ يًهتاب ،ط

١ٝ األْسيػ١ٝ إىل ْٗا١ٜ ايكطٕ ايجايح اهلذطٟ : َصطـــــؿ٢ اهلطٚؽ ، ٚظاض٠ األٚقاف ٚ ايؿؤٕٚ اإلغال١َٝ ، املػطب املسضغ١ املايه -7

،1997 : .746  

تٝاضات  –ايصطاع ايؿهطٟ ٚ اْعهاغ٘ ع٢ً ايؿعط األْسيػٞ: عبس اسبُٝس عبس اهلل اهلطا١َ، ًَتك٢ ايسضاغات املػطب١ٝ األْسيػ١ٝ  -8

 79:  1997ٚ األْسيؼ داَع١ عبس املًو ايػعسٟ ، تطٛإ ، ايؿهط يف املػطب 

 ٚ َا بعسٖا  77املسضغ١ املايه١ٝ :  -9

زضاغ١ يف عالقاتِٗ ايع١ًُٝ يف األْسيؼ ٚ املػـــــــطب :   –ٚ َا بعسٖا . ؾكٗا٤ املايه١ٝ  49ٜٓعط : املسضغ١ املايه١ٝ :  -11

  198:  9117عًٝا٤ ٖاؾِ ، داَع١ املٛصٌ ، ايعطام ، 

 44ابٔ سعّ ضا٥س ايؿهط ايعًُٞ : عبس ايًطٝـ ؾطاض٠، املهتب ايتذــــــــاضٟ  يًطباع١ ٚ ايٓؿط ، بريٚت . زط ، زت:  -11
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ٚ عٓ٘ قٌٝ :  َٔ األغباب اييت دعًت ايٓاؽ ٜعاضضٕٛ ابٔ سعّ اعتُازٙ املٓطل ايصٟ ٜطاٙ األْسيػٕٝٛ خطٚدا عٔ ايسٜٔ، -****

 كٍٛ بكٛهلِ ٚ ٜسٜٔ زٜٓـــــــاٚ قس نإ ابٔ سعّ يف ضالٍ ** ٜ

 َتابع١ يؿًػؿـــــــــــــ١ ٚ نؿط ** ٚ ضزا يًؿطا٥ع أمجعٝـــــــــٓا

 151ٜٓعط : املٓاظط٠ يف أصٍٛ ايتؿطٜع اإلغالَٞ : َصطؿ٢ ايٛظٝؿٞ ،َطبع١ ؾطاي١ ،  زط ، زت:  –

و ١ُٖ يف طًب ايعًِ ألْو طًبت٘ ٚ أْت َعإ َٔ املٓاظطات ايططٜؿ١ اييت دطت بُٝٓٗا إٔ ايبادٞ قاٍ " أْا أععِ َٓ -*****

عًٝ٘ ، تػٗط مبؿها٠ ايصٖب ، ٚ طًبت٘ ٚ أْا أغٗط عًٝ٘ بكٓسٌٜ .. ؾهإ دٛاب ابٔ سعّ .. إمنا طًبت ايعًِ ٚ أْت يف تًو 

ابٔ سعّ  -ُ٘ "اسباٍ ضدا٤ تبسًٜٗا مبجٌ سايٞ ، ٚ أْا طًبت٘ .. ؾًِ أضز  ب٘ إال عًٛ ايكسض ايعًُٞ يف ايسْٝا ٚ اآلخط٠ ، ؾأؾش

 –، ٖصا ٚ قس شٖب أنجط َٔ باسح إىل إٔ قص١ املصباح شات طابع أغطٛضٟ ٚ بعٝس٠ عٔ ايٛاقع  78األْسيػٞ : غعٝس األؾػاْٞ : 

،يبٓإ ،  1ٜٓعط : َٓاظطات يف أصٍٛ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ بني ابٔ سعّ ٚ ايبادٞ : عبس اجملٝس ايرتنٞ ، زاض ايػطب اإلغالَٞ ، ط

1984 :45 

 754: 1979،َصط ،  7األزب األْسيػٞ َٔ ايؿتض إىل غكٛط اشبالؾ١ : أمحس ٖٝهــــــــــــــــٌ ، زاض  املعاضف ، ط -19

 1تطمج١ : ســـــــــــــــــػني َؤْؼ ،  َهتب١ ايٓٗط١ املصط١ٜ ، ط –ٜٓعط : تاضٜذ ايؿهط األْسيػٞ : آغبٌٝ دٓايح بايٓجٝا  -17

 /1955  :694 

 زضاغ١ يف ايتٓاظط : ابٔ سعّ ٚ ايبادٞ  –هتاب ٖٛ : املٓاظط٠ يف أصٍٛ ايتؿطٜع اإلغالَٞ عٓٛإ اي -******

ٙ( ، ٚ ٖٛ أٍٚ َٔ تهًِ ب٘ ٚ ايعامل 971" قاّ ببٝإ ٖصا املصٖب عاملإ أسسُٖا زاٚٚز األصبٗاْٞ )ت -*******

األزي١ ٚ ايبػط ، ٚ ٖٛ أؾس اغتُػانا بايعاٖط١ٜ َٔ ايجاْٞ ابٔ سعّ ، ٚ إشا مل ٜهٔ ي٘ ؾطٌ اإلْؿا٤ ؾً٘ ؾطٌ ايتٛضٝض ٚ ايبٝإ ٚ 

املٓاٖر األصٛي١ٝ :  -15َطبع١ املسْـــــٞ ، َصط . زط ، زت  –ضباضطات يف تاضٜذ املصاٖب ايؿك١ٝٗ : ضبُس أبٛ ظٖط٠  –زاٚٚز " 

 775-776: 97ؾتشٞ ايسضٜين : 

 197:  7اإلسهاّ :  -16

 97املٓاٖر األصٛي١ٝ : ؾتشٞ ايسضٜين :  -15
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 77ٜٓعط : املٓاظط٠ يف أصٍٛ ايتؿطٜع اإلغالَٞ :  -14

 76ْؿػ٘ :  -17

 78غٛض٠ األْبٝا٤ : اآل١ٜ :  -18

تض : عـــــــــــــــبس اجملٝس ايرتنٞ ، زاض ايػطب اإلغالَٞ  –ٜٓعط : إسهاّ ايؿصٍٛ يف أسهاّ األصٍٛ : أبٛ ايٛيٝس ايبادٞ  -19

 969: 1984، بريٚت ،  1،ط

  5-6:  6اّ : ٜٓعط : اإلسه -91

 78غٛض٠ املا٥س٠ : اآل١ٜ :  -91

:   9114، يبٓإ ،  1تض : ؾا٥ع ضبُس ، زاض ايهتاب  ايعطبٞ ،ط –ؾك٘ ايًػ١ ٚ غط ايعطب١ٝ : أبٛ َٓصٛض ايجعاييب  -99

959 

 111غٛض٠ ايبكط٠ : اآل١ٜ :  -97

 77غٛض٠ يكُإ : اآل١ٜ :  -96

 ٚ َا بعسٖا  81:  7ٜٓعط : اإلسهاّ :  -95

 ٚ َا بعسٖا  966ٜٓعط : إسهاّ ايؿصٍٛ :  -94

 78غٛض٠ : اسبر ، اآل١ٜ  -97

                                        95ؾك٘ ايًػ١ ٚ غط ايعطب١ٝ :  -98

 147ٜٓعط : املٓاظط٠ يف أصٍٛ ايتؿطٜع اإلغالَٞ :  -99

  571إسهاّ ايؿصٍٛ :  -71

 975املٓاظط٠ يف أصٍٛ ايتؿطٜع اإلغالَٞ :  -71
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عاضض املايه١ٝ بؿس٠ املٓطل ايْٝٛاْٞ ٚ نٌ َٔ ٜتعاطاٙ ، ٚ يصيو مل ٜهْٛٛا ٜأخصٕٚ بؿٗاز٠ أصشاب  -*******

ٜٓعط : زضاغات أْسيػ١ٝ يف ايتاضٜذ ٚ اسبطاض٠ : نُاٍ ايػٝــــــــــس أبٛ  –املصٖب ايعاٖطٟ ايصٟ ٜعس  دطس١  يف عسايتِٗ ٚ ؾٗازتِٗ 

 95:  1997َصطؿ٢ َطنع اإلغهٓسض١ٜ يًهتاب،  

 975ٜٓعط :  املٓاظط٠ يف أصٍٛ ايتؿطٜع اإلغالَٞ :  -79

 11غٛض٠ ايتشطِٜ ، اآل١ٜ:  -77

 79:  1ٜٓعط : األصٍٛ ٚ ايؿطٚع : ابٔ سعّ ،  -76

ضز ابٔ سعّ يف نتاب٘ ايؿصٌ يف املًٌ ٚ األٖٛا٤ ٚ ايٓشٌ ع٢ً مجٝع ايطٛا٥ـ ٚ املصاٖب ، ٚ مس٢ َا أتت  -********

 –ٜٓعط : ايؿصٌ يف املًٌ ٚ األٖٛا٤ ٚ ايٓشٌ : ابٔ سعّ األْسيػٞ  –يؿٓع نايؿٝع١ ٚ اشبٛاضز ٚ املطد١٦ ٚ قّٛ آخطٜٔ ب٘ بعض ايؿطم با

 ٚ َا بعسٖا . 179:  6زاض ازبٌٝ ، يبٓإ ، زط ، زت:  –تض : ضبُس إبطاِٖٝ ْصط ، عبس ايطمحٔ عُري٠ 

  61-79:  1األصٍٛ ٚ ايؿطٚع :  -75

ػأي١ ايؿكٗا٤ ٚ ايؿالغؿ١ يف املؿطم ، ٚ ال ٜبعس إٔ ٜهٕٛ ابٔ سعّ قس ٚد٘ خطاب٘ ٖصا ؾػًت ٖصٙ امل -*********

:  7إىل املعتعي١ ، ع٢ً اعتباض إٔ األؾعطٟ اْؿصٌ عٔ ؾطق١ املعتعي١ بػبب َٓاظط٠ يف ٖصٙ املػأي١ ذبسٜسا ) ٜٓعط : ٚؾٝات األعٝإ : 

 ( ، مما ٜعين أْٗا َٔ نالّ املعتعي١ . 778

 196:  9ايؿطٚع :  األصٍٛ ٚ -74

ؾهٌ ايؿاطُٕٝٛ خططا ع٢ً اغتكطاض األْسيؼ  ، ٜكٍٛ يٝؿٞ بطٚؾٓػاٍ " إٕ اشبطط األدٓيب ايصٟ نإ  -*********

ع٢ً أَطا٤ قططب١ َٛادٗت٘ مل ٜهٔ خططا عباغٝا ٚ إمنا نإ ٖٓاى خطط أقطب إيِٝٗ ٚ أنجط قػ٠ٛ عًِٝٗ ، أال ٚ ٖٛ خطط ايؿاطُٝني ٚ 

اإلغالّ يف املػطب ٚ األْسيؼ : يٝؿٞ بطٚؾٓػاٍ ، تطمج١ : ضبـــــــــــُٛز عبس ايععٜع  –مشايٞ إؾطٜك١ٝ ايكطٜب َِٓٗ "  أتباعِٗ األقٜٛا٤ يف

 96:  1991ضادع٘ : يطؿٞ  عبس ايبسٜع ، َؤغػ١ ؾباب ازباَع١ ، اإلغهٓسض١ٜ ،   –غامل ، ضبُس صالح ايسٜٔ سًُٞ 

يف عصط صسض اإلغالّ  عٓسَا اؾتس اشبالف بني عًٞ ٚ َعا١ٜٚ ضضٞ اهلل عُٓٗا، ٚ بسأ ٖصا ايٓٛع يف املٓاظطات يف املؿطم  -**

بني أٌٖ ايعطام َٔ ْاس١ٝ ٚ أٌٖ ايؿاّ َٔ ْاس١ٝ أخط٣ ، ٚ اظزاز أنجط بعس َٛت عًٞ ضضٞ اهلل عٓ٘ ٚ ظٗٛض ايؿٝع١ ايصٜٔ تؿٝعٛا 

 14 : 1ٜٓعط : َٓاظطات األشنٝا٤ :  –يعًٞ ٚ أظٗطٚا بعض األؾهاض املتططؾ١ 
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، 1ايعالقات بني األَٜٛني ٚ ايؿاطُٝني يف األْسيؼ ٚ ايؿُاٍ اإلؾطٜكــٞ : ؾتشٞ ظغطٚت ،زاض  ايتٛظٜع ٚ ايٓؿط اإلغال١َٝ ،ط -77

 984: 9114ايكاٖط٠ ، 

 761ْؿػ٘ :  -78
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 الموريسكيون األودلسيون مه غّم البقاء إلى غّم الشتات

 

 د . هشام به سىوسي                                                                                         

 جامعة جيجل                                                                                                

hichem-andalous@hotmail.fr 

Abstract: 

It should out of partiality be acknowledged that the heirs of one of the most glorious 
civilizations were the Andalusian Moors, who have, in turn, bequeathed a legacy that still 
attests to the demise of their hybrid cultural heritage during the 16th and 17th centuries. The 
Moorish manuscripts illustrate their civilizational conflict, their psychological turmoil, their 
ardent defence of their cultural identity, and their steadfast devotion to their Islamic faith. 
Hence, it can be argued that their legacy is the product of a spacio-temporal conflict in Spain 
between two distinct religions and civilizations. 

 تٛط١٦:

إٕٓ ا٫ْكاف ٜكتهٞ سكٝك١ ا٫عذلاف بإٔٓ املٛضٜػهٝني ا٭ْسيػٝني ِٖ ا٭سؿاز ايٛضث١، ٭نجط اؿهاضات 

اإلْػا١ْٝ فسّا، ٚقس خًـ ٖ٪٤٫ تطاثّا ظٌٓ ؾاٖسّا ع٢ً استهاضِٖ ايٓؿػٞ ٚايجكايف اشلذني، طٛاٍ ايكطْني ايػازؽ 

ٛاْب بايػ١ ا٭١ُٖٝ يف قطاعِٗ اؿهاضٟ ٚاضػادِٗ عؿط ٚايػابع عؿط، سٝح غذًت املدطٛطات املٛضٜػه١ٝ د

ايٓؿػٞ، ٚزؾاعِٗ املػتُٝت عٔ ٖٜٛتِٗ ايجكاؾ١ٝ، ٚمتػهِٗ مبباز٨ زِٜٓٗ، ٚعًٝ٘ ميهٔ اعتباض ٖصا ايذلاخ، ْتاز 

 َطس١ً ١َُٗ اضتبطت ظَاْٝا َٚهاْٝا بايكطاع اؿاز يف إغباْٝا بني زٜاْتني ْٚعاَني سهاضٜني َتبآٜني متاَّا.

 يتػذل ٚاملساضا٠، ست١ُٝ ٚمماضغ١:ا -1
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إٕٓ ايػٛم يف أعُام َٜٛٝات َٛضٜػهٝٞ ا٭ْسيؼ، ٜهؿـ يٓا عٔ سٝا٠ غ١ٓٝٓ بايكٓٛض، اييت تبٝٓٔ سطم 

ٖات٘ ايطبك١ ع٢ً ايبكا٤ ع٢ً زٜٔ اإلغ٬ّ، يف سٝا٠ ادتُاع١ٝ سب٢ً مبعاٖط ايتػتٓط ٚايهتُإ، ٭ْٗا متجٌ نٌٓ ؼطنات 

٘ ًَٚبػ٘، ٚعازات٘ ا٫دتُاع١ٝ، َٔ ختإ ٚظٚاز، ..ٚغرلٖا َٔ املُاضغات اي١َٝٛٝ يف املٛضٜػهٞ يف بٝت٘، َٚأنً

 1فتُع ايبك١ٝ ا٭ْسيػ١ٝ.

َٚٔ خ٬ٍ ايعطٚف ايكٓعب١ اييت آيت إيٝٗا ايب٬ز، ع٢ً اَتساز دٌٝ أٚ دًٝني، أقبح املػًِ املٓكٓط ٜعٝـ 

س إٔ ناْت بؿهٌ ظطيف، بٌ نٌٓ تكطؾات٘ ٚسطنات٘ سٝا٠ ايتػذل ٚايهتُإ بكؿ١ أقطب إىل ايعاز١ٜ ٚايطبٝع١ٝ، بع

ٚغهٓات٘ َساضا٠ يف أضض ايٓكاض٣، ٚأغًٛب ٚمنط سٝاتٞ ٜٛيس َع ايطؿٌ املٛضٜػهٞ، َٓص املٗس ايصٟ ٜتدًل ؾٝ٘ 

ضغِ خطط   2ؼا٬ّٜ َٔ آثاض ايتعُٝس ايهٓػٞ، ٚق٫ّٛ إىل ايًّشس ايصٟ ٜسؾٔ ؾٝ٘ غطّا ع٢ً ايتكايٝس اإلغ١َٝ٬،

 نِ ايتؿتٝـ.انتؿاف قا

ٚإشا مٔ ساٚيٓا تتبع اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ يًُٛضٜػهٝني، ٫نتؿاف شيو ا٭غًٛب اؾسٜس، ٚاإلطاض املٓعِ 

َٔ خ٬ٍ ايٓعط يف بعض اؿا٫ت اييت قس تعطض يٓا، ؾإْٓا لس إٔٓ ا٭غط٠ املٛضٜػه١ٝ، ناْت اؿان١ٓ  3يَٝٛٝاتِٗ،

ٟ أزت٘ يف احملاؾع١ ع٢ً تعايِٝ اإلغ٬ّ، ٚتعًِٝ أبٓا٥ٗا زٜٔ ا٭ٚىل شلصا ا٭غًٛب، ٖٚصا بؿهٌ ايسٚض ايهبرل ايص

ا٭دساز، ٚإقطاضٖا ع٢ً َٛاد١ٗ قا٫ٚت ايتٓكرل اإلدباضٟ، خاق١ٓ يف قؿٛف ا٭طؿاٍ ايصٜٔ عطؾٛا َعا١ًَ خاق١ٓ 

 4ٚغط اجملتُع املٛضٜػهٞ، يتٓؿ٦تِٗ ع٢ً تعايِٝ ايسٜٔ ايكٓشٝش١.

قا٬٥ّ:  5(، إىل شيو يف كتكطٙ؛Bejaranoأؾٛقاٟ ٚ  ٚقس أؾاض أمحس بٔ قاغِ اؿذطٟ )املسعٛ

 _ضمحُٗا اهلل تعاىل  _َٔ ْعِ اهلل تعاىل إٔ دعًين َػًُا يف ب٬ز ايهؿاض َٓص أعطف ْؿػٞ، بدلن١ ايٛايسٜٔ $...

 # ٚإضؾازُٖا.

ا يكس عُس املٛضٜػهٕٝٛ إشٕ، إىل ا٭خص بأغباب اؿٝط١ ٚاؿصض يف تًكني أطؿاشلِ تعايِٝ ايسٜٔ، ْعطّ

 ٫6عتباضات عس٠ٓ نإ أظٗطٖا قػط غِٓٓٗ، ٚإَها١ْٝ إؾؿا٥ِٗ يػطٓ، ٜعطض ايعا١ً٥ بأنًُٗا إىل خطط قانِ ايتؿتٝـ.
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يصيو عُس املٛضٜػهٕٝٛ ايتأخٓط يف إعطا٤ أطؿاشلِ تطب١ٝ ز١ٜٝٓ، ست٢ ٜهدلٚا ٜٚكبشٛا قازضٜٔ ع٢ً 

  7ٝات١ٝ ا٭ٚىل يًُٛضٜػهٝني َع درلاِْٗ املػٝشٝني.ايتػتٓط، ٚبايتايٞ ٜتعًُٕٛ قإْٛ ايكُٓت، ايصٟ نإ ايكاعس٠ اؿ

ايصٟ ٜٓكٌ بؿهٌ َٛدع يف خامت١ نتاب٘، تؿاقٌٝ سٝات١ٝ أخط٣ عٔ  8ٖٚصا َا أٚضزٙ قُس بٔ عبس ايطؾٝع، 

طؿٛيت٘ يف إغباْٝا، ؾٝصنط عهٍٞ اغتعازٟ، نٝـ نإ ٚايسٙ ًٜكٓ٘ ايسٜٔ ٚيػ١ ايكطإٓ، كاططّا عٝات٘، شيو إٔٓ 

، ع٢ً سسٓ قٍٛ ايؿٓٗاب #)ناْت( تكتٌ ٚؼطم نٌٓ َٔ هسٕٚ عٓسٙ نتابا عطبٝا أٚ ٜعطؾٕٛ أْ٘ ٜكطأ بايعطب١ٝايٓكاض٣ $

  9اؿذطٟ.

ٚنٝـ نإ ٜٛقٝ٘ ٚايسٙ بتشطٟ ايهتُإ عٔ أَٓ٘ ٚؾكٝك٘ ٚمجٝع قطابت٘، ثِٓ ىتدل قُت٘، ؾٝأَط أَٓ٘ إٔ  

 تػأي٘ ؾٝٓهط. 

ا ٖصٙ ايسٜاض عُطٖا اهلل تعاىل باإلغ٬ّ ٚأًٖ٘، ؾكس أطًعين اهلل ؾأقٍُٛ َع أْٓٞ قػرل ايػٓٔ سني زخٛيٓ$...

تعاىل ع٢ً زٜٔ اإلغ٬ّ بٛاغط١ ٚايسٟ ضمح١ اهلل عًٝ٘ ٚأْا ابٔ غت١ أعٛاّ ٚأقٌ، َع أْٞ نٓت إش شاى أضٚح إىل 

، ٚغين سني َهتب ايٓكاض٣ ٭قطأ زِٜٓٗ، ثِٓ أضدع إىل بٝيت ؾٝعًُين ٚايسٟ زٜٔ اإلغ٬ّ، ؾهٓت أتعًِ ؾُٝٗا َعّا

محًت إىل َهتبِٗ أضبع١ أعٛاّ، ؾأخص ٚايسٟ يٛسا َٔ عٛز اؾٛظ نأْٓٞ أْعط اٯٕ إيٝٗا ممًػا، ؾهتب يٞ ؾٝ٘ 

سطٚف اشلذا٤، ٖٚٛ ٜػأيين سطؾّا سطؾّا عٔ سطٚف ايٓكاض٣ تسضٜبّا ٚتكطٜبّا، ؾإشا زلٝت ي٘ سطؾّا أعذُّٝا، نتب يٞ 

٢ اغتٛؾ٢ يٞ مجٝع سطٚف اشلذا٤ يف نطتني، ؾًُا ؾطؽ َٔ ايهط٠ٓ سطؾّا عطبّٝا، ؾٝكٍٛ س٦ٓٝص ٖهصا سطٚؾٓا، ست

ا٭ٚىل أٚقاْٞ إٔ أنتِ شيو ست٢ عٔ ٚايستٞ ٚعُٞ ٚأخٞ ٚمجٝع قطابتٓا، ٚأَطْٞ إٔ ٫ أخدل أسسّا َٔ اـًل، 

ٚؾسز عًٞٓ ايٛق١ٝ، ٚقاض ٜطغٌ ٚايستٞ اييت تػأيين َا ايصٟ ٜعًُو ٚايسى ؾأقٍٛ شلا ٫ ؾ٤ٞ. ؾتكٍٛ: أخدلْٞ 

بصيو ٫ٚ ؽـ ٭ْٓٞ عٓسٟ اـدل مبا ٜعًُو، ؾأقٍٛ شلا: أبسّا َا ٖٛ ٜعًُين ؾ٦ٝا، ٚنصا نإ ٜؿعٌ عُٞ ٚأْا أْهط 

أؾس اإلْهاض. ثِٓ أضٚح إىل َهتب ايٓكاض٣ ٚآتٞ إىل ايساض ؾٝعًُين ٚايسٟ إىل إٔ َهت َس٠، ؾأضغٌ إيٞٓ َٔ 

، َع أْٓ٘ ضمح٘ اهلل تعاىل قس أيك٢ ْؿػ٘ ي٬ًٗى، َا نإ إٔ إخٛاْ٘ يف اهلل ا٭قسقا٤، ؾػأيين ؾًِ أقطٓ ٭سس قط بؿ٤ٞ

أخدل بصيو عٓ٘، ؾٝشطم ٫ قاي١، يهٔ أٜسْا اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل بتأٜٝسٙ، ٚأعآْا ع٢ً شنطٙ ٚؾهطٙ ٚسػٔ 
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، ؾاقطأ عبازت٘ بني أظٗط أعسا٤ ايسٜٔ، ٚقس نإ ٚايسٟ ضمح٘ اهلل تعاىل ًٜكٓين س٦ٓٝص َا نٓت أقٛي٘ سني ض٩ٜيت يٮقٓاّ

قٌُِ َٜا أََٜٗٗا ايِهَاؾٔطَُٕٚ ٫ أَعِبُسُ ﴿ٚ ﴾ايطَّائبُ َٚايَُِطًُِٛبُ﴿إىل ﴾َٜا أََٜٗٗا ايٖٓاؽُ نُطِبَ ََجٌَْ ؾَاغِتَُٔعُٛا يَُ٘﴿يف غطٓى قٛي٘ تعاىل: 

ُ ﴿ إىل ﴾ِِ ع٢ًََ ََطَََِِٜٚبٔهُؿِطِِِٖٔ َٚقَِٛئِٗ﴿: تعاىل ٚقٛي٘ ايهطمي١، اٯٜات َٔ شيو ٚغرل آخطٖا إىل ﴾ََا تَعِبُسَُٕٚ َٚنَإَ ايًَّ٘

 أتهًِ إٔ أَطْٞ ا٭داْب، عٔ ؾه٬ ا٭قاضب عٔ اإلغ٬ّ زٜٔ أَٛض أنتِ أْٓٞ ٚايسٟ ؼكل ؾًُا ﴾عَعِٜعّا سَهُّٔٝا

  11#.ؾكط ا٭قسقا٤ أقشاب٘ ٚبعض ٚعُٞ يٛايستٞ بإؾؿا٥٘

ضٜػهٕٝٛ يف زٚضِٖ، َؿرلّا إىل ؾتات ٜٚؿرل قاسب ا٭ْٛاض إىل ايؿعايٝات ايػط١ٜ اييت نإ ٜعكسٖا املٛ

ناْٛا ٜأتٕٛ إىل بٝتٓا ؾٝتشسثٕٛ يف أَط ايسٜٔ، ٚأْا أزلع. ؾًُا ضأ٣ سعَٞ َع قػط غين، $ املػًُني يف ا٭ْسيؼ: 

ؾطح نجرلّا غا١ٜ، ٚعطؾين بأقسقا٥٘ ٚأسبا٥٘ ٚإخٛاْ٘ يف زٜٔ اإلغ٬ّ، ؾادتُعت بِٗ ٚاسسّا ٚاسسّا ٚغاؾطت ا٭غؿاض 

ػًُني ا٭خٝاض، َٔ دٝإ، َس١ٜٓ ابٔ َايو، إىل غطْاط١، ٚإىل قططب١ ٚإؾب١ًٝٝ، ٚطًٝط١ً ٚغرلٖا َٔ َسٕ ٭دتُع بامل

 11#اؾعٜط٠ اـهطا٤، أعازٖا اهلل تعاىل يإلغ٬ّ.. ؾبادتُاعٞ بِٗ سكٌ يٞ خرل نجرل ٚهلل امل١ٓٓ.

تػذل يف نٌٓ ؾ٤ٞ، ست٢ يف ٚع٢ً ٖصا املٓٛاٍ ضغِ املٛضٜػهٕٝٛ ٭ْؿػِٗ منطا سٝاتّٝا َعٝٓا، طبٝعت٘ اي

  12املًبؼ ٚاملأنٌ ٚا٫غتشُاّ، ٫غُٝا بعس إٔ أقبشت نٌٓ ٖصٙ ا٭َٛض، َٔ ايتُِٗ اييت هب ايتبًٝؼ عٓٗا.

يكس سسٓزت ايػًٓط١ ٚايهٓٝػ١ َؿَّٗٛا دسٜسّا يًُػًِ يف ا٭ضانٞ اإلغبا١ْٝ، ؾاملػًِ أقبح شاى ايؿدل  

  13ايس١ٜٝٓ. ايصٟ واؾغ ع٢ً أز٢ْ عاز٠ تهؿـ عٔ أقٛي٘

، بػبب ساي١ بني أظٗط ايٓكاض٣ ٜٚصنط اؿذطٟ غُط٠ ايصعط ٚايذلقب ايسا٥ِ، اييت نإ ٜعٝؿٗا املٛضٜػهٕٝٛ

 اييت ناْت تؿتح يهٌٓ ؾب١ٗ بػٝط١ بابّا يًٛؾا١ٜ، ٚشضٜع١ يًتٓهٌٝ. 14اؿطاغ١ ايس١ٜٝٓ ٚا٫دتُاع١ٝ ايكاض٠ٓ،

ايٓكاض٣ ايصٜٔ ناْٛا وهُٕٛ ٚوطقٕٛ نٌٓ َٔ عًٝ٘ ٚنإ أٌٖ بًسٟ مجٝعا ٜعٕٓٛ إٔٓ اؿطاقني َٔ $...

ؾ٤ٞ َٔ اإلغ٬ّ أٚ ٜكطأ نتب املػًُني ُٜشهُٕٛ َٚٔ أدٌ شيو اـٛف ايععِٝ نإ ا٭ْسيؼ ىاف بعهِٗ َٔ 
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بعض، ٫ٚ ٜتهًُٕٛ يف أَٛض ايسٜٔ إ٫ َع َٔ نإ ش١َٓ، )َعٓاٙ: شٚ آ١َٕٓ.( ٚنجرل َِٓٗ ناْٛا ىاؾٕٛ بعهِٗ َٔ 

 15#ِٗ َٔ وب ٜتعًِ ؾ٦ٝا َٔ زٜٔ اهلل ٫ٚ هسٕٚ َٔ ٜعًُِٗ.بعض ٚنإ ؾٝ

 ٜٚهٝـ قا٬٥ّ:

نٓت أعًِِّ مجٝع َٔ أضاز ٜتعًِ َٔ ا٭ْسيؼ يف بًسٟ ٚغرلٖا َٔ ايب٬ز اييت زخًتُٗا، ٚملا ضأ٣ ا٭ْسيؼ $.. 

ٚبًؼ اؿاٍ بٞ ست٢ إشا ٚقؿت َع  اؿاي١ اييت نٓت عًٝٗا ناْٛا ٜكٛيٕٛ ؾُٝا بِٝٓٗ ٫بسٓ شلصا َٔ ايٛقٛع يف أٜسٟ اؿطاقني،

  16#مجاع١ يًه٬ّ ْط٣ نٌٓ ٚاسس َِٓٗ ٜٓػٌ ست٢ أبك٢ ٚسسٟ َٓؿطزّا.

ٜٚكسّ اؿذطٟ يف كتكط ضسًت٘، اؾاز٠ ؾاٖس عٝإ، عٔ أغًٛب ايتػذل ٚايهتُإ، ايصٟ اعتُسٙ 

ٛا شلا، َٔ قانِ ايتؿتٝـ املٛضٜػهٕٝٛ يف سٝاتِٗ ايس١ٜٝٓ، ٚسا٫ت اإلضٖام اييت عاٜؿٖٛا، ٚاحملاضم اييت تعطن

 ٚعُاشلا. 

شنطت نٝـ نإ ساٍ املػًُني بني ايٓكاض٣ بعس إٔ أزخًِٖٛ مجٝعا نُطّٖا َِٓٗ يف زِٜٓٗ ٚناْٛا ٜعبسٕٚ $..

زٜٓني زٜٔ ايٓكاض٣ دٗطّا، ٚزٜٔ املػًُني يف خؿا٤ َٔ ايٓاؽ، ٚإشا ظٗط ع٢ً أسس ؾ٤ٞ َٔ عٌُ املػًُني وهُٕٛ 

 17#، وطقٕٛ بعهِٗ نُا ؾاٖست ساشلِ أنجط َٔ عؿطٜٔ غ١ٓ قبٌ خطٚدٞ َٓٗا.ؾِٝٗ ايهؿاض اؿهِ ايكٟٛ

ٚقس عُس اؿذطٟ بٓؿػ٘ شلصا ا٭غًٛب، َتػذلّا تاض٠ بايهتُإ، ٚتاض٠ بايهصب، يف غ٪اٍ ايكػاٚغ١، 

 19#ٝ٘ شيو.أْين ْكطأ بايعطب١ٝ ملا ناْٛا وهُٕٛ ؾُٝٔ ظٗط عً 18ٚمل ْعٗط يًٓكطاْٞ$.. عٔ َعطؾت٘ يًعطب١ٝ؛ قا٬٥ّ: 

أْ٘ نإ َٔ ب٬ز بًٓػ١ٝ  _)ايصٟ( عًُين ْكطا بايعطب١ٝ  _ٚنًُا قًت ي٘ ؾٝٗا غأيين عٔ ايطبٝب $.. 

نصب، ٚيهٔ ناْت ايكطا٠٤ بايعطب١ٝ ٭ٌٖ بًٓػ١ٝ َباس١ يف غرل زٜٔ اإلغ٬ّ، ٚممٓٛع١ يػا٥ط أٌٖ ب٬ز ا٭ْسيؼ، 

يف نتاب اإلسٝا: إٕ داظ عًٝو إْػإ َٔ أٌٖ اـرل،  _ْؿع اهلل ب٘  _ٚتػذلت بايهصب َٔ ؾطِٖ، ٚشنط ايػعايٞ 

ثِٓ دا٤ يف طًب٘ ضدٌ ظامل غا٬٥ّ عٓ٘ يٝهطٙ ؾكٌ ي٘: َؿ٢ َٔ تًو ايٖٓش١ٖٝ بعهؼ َا متؿٞ َٓٗا، يٝٓذٛ املطًٛب 
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َٔ ظًِ طايب٘، ٚإٕ ايهصب يف َجٌ ٖصا دا٥ع، بٌ َٓسٚب إيٝ٘ َع إٔٓ اإلضؾاز ٚادب، ٚظٗط يٞ إٔٓ ايصٟ َٔ 

 21#ايكسم يف ن٬َ٘ إشا نصب ؾُٝا هٛظ ي٘ ايهصب َُهططّا إىل شيو، أْ٘ ٜكبٌ َٓ٘ قٛي٘ ٜٚكسم ؾُٝا ٜكٛي٘.عازت٘ 

بإعُاٍ اؿٌٝ ٚاملٛاضبات، ؾرلٟٚ شيو يف  21نُا عُس اؿذطٟ يٮغًٛب شات٘، يف قك١ٓ ؾطاضٙ َٔ إغباْٝا،

 ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ: 22ساؾع((،خامت١ نتاب ))ايععٓ ٚايطؾع١ ٚاملٓاؾع، يًُذاٖسٜٔ يف غبٌٝ اهلل بامل

أشلُين اهلل غبشاْ٘ إٔ أخطز َٔ تًو ايب٬ز إىل ب٬ز املػًُني، ٚملا ؼككت إٔٓ ايهؿاض ناْٛا يف $..  

ايجػٛض، ٜبشجٕٛ عٔ نٌٓ َٔ ٜطز عًِٝٗ، يعًِٗ هسْٚ٘ أْسيػٝا كؿٝا يٝشهُٛا ؾٝ٘، ٭ِْٗ ناْٛا َٓعِٖٛ َٔ ايجػٛض ي٬٦ 

ني، دًػت غٓني ْتعًِ ايه٬ّ ٚا٭خص يف نتبِٗ يٝشػبٛا أْٞ َِٓٗ، إش أَؿٞ إىل ب٬زِٖ ٜٗطبٛا إىل ب٬ز املػًُ

يًدطٚز َٓٗا يب٬ز اإلغ٬ّ، ٚملا إٔ د٦ت إىل ايب٬ز اييت ٖٞ ع٢ً ساؾ١ٝ ايبشط، سٝح ٖٛ اؿطؽ ايؿسٜس، ٚدًػت 

  23#إىل ب٬ز املػًُني.بِٝٓٗ ؾًِ ٜؿهٛا يفٓ مبا ضأٚا َين َٔ ايه٬ّ ٚاؿاٍ ٚايهتاب١، ٚد٦ت َٔ بِٝٓٗ 

 ٜٚهٝـ قا٬٥ّ، يف خطٚد٘ َٔ بني ايٓكاض٣ ٚسطغِٗ: 

ٚيٝؼ ٭سس َٔ ايٓكاض٣ إٔ هٛظ اؿس ايصٟ تهٕٛ ؾٝ٘ ايؿطغإ عػاب ايٓٛب١ يًشطؽ ٚملا ضأٜت $.. 

 _ػًُني ٖٞ يًُ _شيو قًٓا نطز َٔ ايدله١ ٚلًؼ بني ايبػاتني ْٚػتدؿٞ ؾٝ٘ إىل ايًٌٝ، ْٚصٖب إىل َس١ٜٓ أظَٛض 

ع٢ً ث٬ث١ ؾطاغذ َٔ ايدله١، ٚقًت يكاسيب اشا قسض اهلل عًٝٓا إٔ ايٓكاض٣ ٜتكًٕٛ بٓا ؾٛاسس َٓٓا ٜػتعٌُ ْؿػ٘ إٔٓ 

  24#بصيو ايهٝس. _إٕ ؾا٤ اهلل  _اؾٔٓ قطع٘ ٚىطز َٔ ؾُ٘ عسٜس ؾ٦ٝا َٔ ايسّ يعًٓا ْٓذٛ 

، ٖٚٛ ا٭غًٛب ايصٟ ٜطتهع أغاغّا ٖٚهصا نإ يًُٛضٜػهٝني أغًٛب خام ملٛاد١ٗ  املسٓ املػٝشٞ

ٚامل٬سع١ اييت تجرل ا٫ْتباٙ بٗصا اـكٛم، ٚتػتسعٞ ايٛقٛف ٖٞ إٔٓ َػًُٞ ا٭ْسيؼ ناؿذطٟ  25ع٢ً َبسأ ايتك١ٝ،

بػرل يؿغ  ممٔ ضسًٛا عٔ ا٭ْسيؼ أٚ بكٛا ؾٝٗا، بٔ عبس ايطؾٝع ٚغرلُٖا، مل وسخ قطّ، ٚإٔ زلٓٛا أْؿػِٗ ٚأًِٖٝٗ،ٚا

بهًُات ٫ ؽًٛا َٔ محٛي١ ز١ٜٝٓ ٚسهاض١ٜ َٔ َجٌ: أْسيؼ، ٚأٌٖ  زضدٛا ع٢ً ْعت بعهِٗ بعها ا٭ْسيؼ، بٌ

 ا٭ْسيؼ، َُٚٗادٔط٠ ا٭ْسيؼ.. 
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، تؿطٜؿا شلِ ٚتٓعٜٗا، عُٓا نإ ٜهطٓغ٘ شلِ اإلغبإ، ٚقاسب ا٭ْٛاضٖٚٛ َا ٜؿٗس ب٘ قاسب املدتكط، 

 27،#اعًِ إٔ ا٭ْسيؼ ناْٛا َػًُني$.. كٛي٘ اؿذطٟ: َٚٔ مٛ شيو َا ٜ 26َٔ ٚقـ قسسٞ قطف عُٝٓٔطٚا ب٘،

  28#ٚيف ا٭ْسيؼ مل ٜهٔ ؾِٝٗ قػٝػٕٛ ٫ٚ ضٖبإ.$.. ٚقٛي٘: 

ي٬٦ ٜػا٤ ايعٔ $.. ٚقٛي٘ أٜها:  29،#َٔ املػًُني ا٭ْسيؼ ٚخساّ آٍ عجُإ$.. ٚقٍٛ ابٔ عبس ايطؾٝع: 

 ٚمٛ شيو...  31،#بٓا َعؿط ا٭ْسيؼ

 ايتأضٜذ ٚايتشطٟٓ:قطاض ايٓؿٞ، بني   -2

ٜبسٚ إٔٓ تعُٝس املػًُني، ٚأخصِٖ بايػسض ٚاـٝا١ْ، ٖٛ َٔ احملاٚض ا٭نجط سهٛضّا، ٚا٭ؾسٓ ايتكاقا بايصانط٠ 

اؾُاع١ٝ يًُٛضٜػهٝني، ٖٚٛ احملٛض ايصٟ مل تػؿٌ شنطٙ املاز٠ ايٓجط١ٜ أٜها، ٜٚػطز ابٔ عبس ايطؾٝع ٚقا٥ع ٖصٙ 

 ا١ْ يف ايٓؿٛؽ؛ قا٬٥ّ:ا٭سساخ، َدلظّا ٚطأ٠ ايػسض ٚاـٝ

بعس َس٠ٓ ٜػرل٠، اْتععت غطْاط١ َٔ أٜسٟ املػًُني أدسازْا، ٚقس أشٕ ايعسٚ يف ضنٛب ايبشط ٚاـطٚز $...

َٓٗا ملٔ أضازٙ، ٚبٝع َا عٓسٙ، ٚإتٝاْ٘ شلصٙ ايسٜاض اإلغ١َٝ٬، أبكاٖا اهلل تعاىل عاَط٠ باإلغ٬ّ إىل ّٜٛ ايسٜٔ، ٚشيو يف 

أضاز إٔ ٜكِٝ ع٢ً زٜٓ٘ َٚاي٘ ؾًٝؿعٌ، بعس ؾطٚط اؾذلطٖٛا ٚايتعاَات نتبٗا عسٚ ايسٜٔ ع٢ً  َس٠ ث٬ث١ أعٛاّ، َٚٔ

أٌٖ اإلغ٬ّ. ؾًُا ؼطنٛا يصيو أدسازْا، ٚععَٛا ع٢ً تطى زٜاضِٖ ٚأَٛاشلِ َٚؿاضق١ أٚطاِْٗ يًدطٚز َٔ بِٝٓٗ، ٚداظ 

ص، ٚزخًٛا يف ظقام ا٭ْسيؼ املعطٚف اٯٕ بٗصا إىل ٖصٙ ايسٜاض ايتْٛػ١ٝ، ٚاؿهط٠ اـهطا٤ بػت١ َٔ داظ إيٝٗا س٦ٓٝ

ا٫غِ، ٚشيو غ١ٓ اثٓني ٚتػعُا١٥، ٚنصا يًذعا٥ط ٚتطٛإ ٚؾاؽ َٚطانـ ٚغرلٖا، ٚضأ٣ ايعسٚ ايععّ ؾِٝٗ يصيو، ْكض 

ايعٗس ؾطزِٖ ضغِ أْٛؾِٗ َٔ غٛاسٌ ايبشط إىل زٜاضِٖ، َٚٓعِٗ قٗطّا عٔ اـطٚز ٚايًشام بإخٛاِْٗ، ٚقطابتِٗ بسٜاض 

 31#غ٬ّ، ٚقس نإ ايعسٚ ٜعٗط ؾ٦ّٝا، ٜٚؿعٌ بِٗ ؾ٦ّٝا آخط.اإل

محًّٛا ضغا٥ًِٗ ظٓٛزٕ ٜٚصنط قاسب ا٭ْٛاض )َػًَُّا بايكها٤(، قطٜذ أًٖ٘ ملًٛى ٚغ٬طني اإلغ٬ّ، ايصٜٔ  

 َٔ ايكدٓل ٚايسعا٤؛ قا٬٥ّ:
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س٦ٓٝص، ؾًِ ٜكع َٔ  َع إٔٓ املػًُني أدسازْا اغتٓذسٚا َطاضّا ًَٛى اإلغ٬ّ، نًُو ؾاؽ َٚكط$..  

 32#أسسُٖا إ٫ بعض َطاغ٬ت، يٝكهٞ اهلل أَطّا نإ َؿع٫ٛ.

٫ٚ ٜؿٛت ؾاٖس ايعكط ٖصا، ؾطق١ يف اغتسعا٤ َا ؽتعْ٘ ايصانط٠، َٔ غٓني ايعصاب ٚأٜاّ اؾُط يف إغباْٝا 

يػًدِٗ عٔ دصٚضِٖ،  ايهاثٛيٝه١ٝ، اييت ادتٗس عُاشلا ٚقها٠ قانُٗا، يف طًب أثط املػًُني ٚاضٖاقِٗ ايعكٛب١،

 ضغِ ايطؾض ٚا٫ْتؿان١، ٚايجٛض٠ ايٝا٥ػ١. 

 ٜكٓٛض قاسب ا٭ْٛاض )َتشػطّا عطق١(، َأغا٠ املػًُني ا٭ْسيػٝني ِٖٚ ُٜطعٕٓٛ يف عكٝستِٗ؛ قا٬٥ّ:

ثِٓ بكٞ ايعسٚ وتاٍ بايهؿط عًِٝٗ غكبّا، ؾابتسأ ٜعٌٜ شلِ ايًّباؽ اإلغ٬َٞ، ٚاؾُاعات، ٚاؿُاَات، $.. 

عا٬َت اإلغ١َٝ٬، ؾ٦ّٝا ؾؿ٦ّٝا، َع ؾس٠ٓ اَتٓاعِٗ ٚايكٝاّ عًٝ٘ َطاضّا، ٚقتاشلِ إٜاٙ، إىل إٔ قه٢ اهلل غبشاْ٘ َا ٚامل

قس غبل َٔ عًُ٘، ؾبكٝٓا بني أظٗطِٖ، ٚعسٚ ايسٜٔ وطم بايٓاض َٔ ٫ست عًٝ٘ اَاض٠ اإلغ٬ّ، ٜٚعصب٘ بأْٛاع 

  33#زِٖ، ٚنٝعٛا َٔ َػًِ، ؾإْا هلل ٚإْا إيٝ٘ ضادعٕٛ.ايعصاب، ؾهِ أسطقٛا، ٚنِ عصبٛا، ٚنِ ْؿٛا َٔ ب٬

نُا مل ٜؿت املكازض ا٭ْسيػ١ٝ إٔ ت٪ضر يؿكٍٛ َأغا٠ ططز املٛضٜػهٝني، ٚشنط ا٭غباب اييت محًت عاٌٖ 

إغباْٝا ع٢ً اقساض ٖصا ايكطاض، ؾهتبت تذلدِ قطاض )ؾًِّبٔ ايجايح(، ايصٟ ٜأَط ؾٝ٘ بإخطاز َػًُٞ ا٭ْسيؼ، 

 اييت ظٗطت ي٘ يف شيو، نايعٓاز ٚؾهط٠ امل٪اَط٠ ايهدل٣..ٚا٭غباب 

ٚشنطْا أٜهّا ا٭غباب اييت قاٍ غًطإ ايٓكاض٣ أْٗا محًت٘ ع٢ً اخطاز املػًُني َٔ $.. قاٍ اؿذطٟ: 

أضٜس إٔ أشنط يو ْبص٠ّ ٜػرل٠ َٔ مج١ً أغبابٕ شنطٖا املًو $.. ٜٚهٝـ ابٔ عبس ايطؾٝع؛ قا٬٥ّ:  34،#ب٬زٙ

 35#أٚاَطٙ اييت نتبٗا يف ؾإٔ إخٛآْا ا٭ْسيؼ سني إخطادِٗ َٔ اؾعٜط٠ اـهطا٤.ايهاؾط، يف 

ٚيعٌ ٓاؿذطٟ نإ أنجط ايصٜٔ اغتطاعٛا غدل ا٭غباب، اييت محًت غًطإ ايٓكاض٣ ع٢ً اخطاز ا٭ْسيػٝني َٔ 

نأْٓ٘ بصيو واٍٚ اْتٗاى ايتاضٜذ ا٭ْسيؼ، ٖٚٞ ا٭غباب ْؿػٗا اييت مل ٜتعطض شلا ايبٝإ ايطزلٞ اإلغباْٞ يكطاض ايططز، ٚ

 ايصٟ ٜهتب٘ يف ايعاز٠ ايػايب ٫ املػًٛب، ؾذلاٙ ٜصنط َٔ ا٭غباب، َا مل ٜصنطٙ يف ايٓػذ اييت غبكت كتكطٙ.
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ٚأَا َا شنطت٘ يف ٖصا ايباب يف ؾإٔ ا٭غباب اييت محًت غًطإ ايٓكاض٣ ع٢ً اخطاز ا٭ْسيؼ َٔ $.. 

ٜكطح اؿذطٟ، )َٖٓٛا بؿؿٌ ايهٓٝػ١  36#ط يف ايٓػذ اييت غبكت شلصا املدتكط.ب٬زٙ، ؾٓصنط ٖٓا ؾ٦ّٝا، ٚمل ْصن

 ٚايػًٓط١ يف َػع٢ ايتٓكرل(؛ يف قٛي٘:

اعًِ إٔ ا٭ْسيؼ ناْٛا َػًُني يف خؿا٤ َٔ ايٓكاض٣، ٚيهٔ تاض٠ ٜعٗط عًِٝٗ ا٫غ٬ّ ٚوهُٕٛ $.. 

سسا إىل اؿطٚب، ٖٚٞ اييت تؿين نجرلا َٔ ايٓاؽ، ؾِٝٗ، ٚملا ؼكل َِٓٗ شيو، مل ٜأَٔ ؾِٝٗ، ٫ٚ نإ وٌُ َِٓٗ أ

ٚنإ أٜها ميٓعِٗ َٔ ضنٛب ايبشط ي٬٦ ٜٗطبٛا إىل أٌٖ ًَتِٗ، ٚايبشط ٜؿين نجرلا َٔ ايطداٍ، ٚأٜها يف ايٓكاض٣ نجرلٕٚ 

٫ٚ قػٝػٕٛ، ٚضٖبإ، َٚذلٖبات ٚبذلنِٗ ايعٚاز ٜٓكطع ؾِٝٗ ايٓػٌ، ٚيف ا٭ْسيؼ مل ٜهٔ ؾِٝٗ قػٝػٕٛ ٫ٚ ضٖبإ 

َذلٖبات، إ٫ مجٝعِٗ ٜتعٚدٕٛ، ٜٚعزاز عسزِٖ با٭٫ٚز ٚبذلى اؿطٚب، ٚضنٛب ايبشط، ٖٚصا ايصٟ ظٗط يٞ محً٘ 

  37#ع٢ً إخطادِٗ، ٭ِْٗ بطٍٛ ايعَٔ ٜهجطٕٚ.

ثِٓ إٕٓ اؿذطٟ ٜتذاٚظ ا٭غباب ٚاؿكا٥ل، إىل اغتٓطام ايٛقا٥ع ٚؼطٟٓ ايتاضٜذ، َطاعّٝا يف شيو اَتاع ايػٓطز؛ 

 يف ٖص ايكٓسز:ٜكٍٛ 

اعًِ إٔ غًطإ ايب٬ز املػ٢ُ بؿًٔٔبِّ ايجاْٞ، ..أَط يف ب٬زٙ نًٗا قبٌ خطٚدٞ َٓٗا إٔ ُٜعَُُِّٛا )أٟ $..

ُٜػذًٛا(مجٝع ا٭ْسيؼ قػاضّا ٚنباضا، ست٢ اييت يف ضسِ ايٓػا٤ بعٗٛض اؿٌُ، ٫ٚ عًِ أسسْ ايػٓط يف شيو، ثِٓ بعس 

ٚمل ٜسض أسس ايػٓط يف شيو سكٝك١،  _ نُا أعًُْٛٞ مبطانـ_َّا آخط َجٌ ا٭ٍٚ شيو بٓشٛ ايػبع عؿط٠ غ١ٓ عًُٛا ظَِا

٫ٚنٔ قاٍ يػإ اؿاٍ أِْٗ أضازٚا ٜعًُٛا ٌٖ ناْٛا يف ظٜاز٠ أّ ٫، ٚملا ٚدسٚا ظٜاز٠ نجرل٠ أَطٚا بكطب شيو بإخطادِٗ، 

 38#ٜأَطٙ إٔ ٜؿطع يف اخطاز ا٭ْسيؼ. نتابا يكطٜب٘، ٚخًٝؿت٘ مبس١ٜٓ بًٓػ١ٝ _َٔ ازل٘  _ٚنتب ايػًطإ ؾًب ايجايح 

ٚبايؿعٌ نإ املٛضٜػهٕٝٛ يف اظزٜاز َُططز ممّا ؾهٌ يًٓكاض٣ قًكّا زا٥ُا، ٖٚٛ َا عدل عٓ٘ أزٜب إغباْٝا 

 ايه٬ب(؛ يس٣ قٛي٘: يف )سٛاض غرلؾاْتٝؼ(ا٭ندل )
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 اؿٝا٠ ٭ٕٓ ٜتهاثط، ٚنًِٗ ٜتعٚز ٚنًِٗ ْػا٩ِٖ، أٚ ضداشلِ غٛا٤ زٜٓا ٜعتٓكٕٛ ٫ٚ بايعؿ١، ميتاظٕٚ ٫ إِْٗ$..  

 39#اإلضٖام. بايػ١ أعُاٍ َٔ ب٘ ٜكَٕٛٛ َا عًِٝٗ ٜ٪ثط ٫ أْ٘ نُا تؿِٓٝٗ، ٫ اؿطب ايتٓاغٌ، أغباب َٔ تعٜس املكٓع١

َٛنٛع اـكٛب١ ٚنجط٠ ايٓػٌ، ٚضؾض سٝا٠ ايتبتٌ ايهٓػٞ، ٚا٫سذاّ عٔ املؿاضن١ يف اؿطٚب،  ْٚؿؼ

إٕٓ ايسٜٔ ٚاؿطٚب ٚأَطٜها ٫ تكًٌ َٔ عسزِٖ، إش نًِٗ ٜتعٚز ٚنًِٗ $.. )برلغٌٝ(:  ٜعٝسٙ غرلؾاْتٝؼ يف َطٜٚت٘

  41#ٜٓذب، ٚبايتايٞ َٚٓطكٝا ؾإٕٓ عسزِٖ يف اضتؿاع َػتُط.

 أٚ ايعٚاز، ٜعاضض َٔ ايهٓاض٠، ؾًٝؼ بِٝٓٗ بٌ َٔ ا٭زبا٤ َٔ ٚقـ تهاثط املٛضٜػهٝني بتهاثط اؿؿا٥ـ

 ٚ ضٖبإ إىل ؾٝتشٛيٕٛ ايباقٞ أَا أبهطِٖ، ٜعٚدٕٛ ،املػٝشٕٝٛ ايكسا٢َ ٜؿعٌ جًُاَ ايسٜٔ ضداٍ َٔ ٜهٕٛ إٔ ٜطغب

 41.#اؾٝـ يف ذٓٛزن ا٭زٜط٠، أٚ يف ايععي١ ٜٓكطعٕٛ ؿٝا٠ ،ضاٖبات

ٚضغِ عسا٤ ٖ٪٤٫ يًُٛضٜػهٝني، إ٫ّ إٔٓ يه٬َِٗ ظ٬ّ َٔ اؿكٝك١، ؾاملأخص ايط٥ٝؼ ايصٟ ٚدٗٛٙ إيِٝٗ، 

بٝس إٔٓ ٖصٙ اؿكٝك١ ايتاضى١ٝ  42يف ا٫ػاٖات ايػٝاغ١ٝ ٚايس١ٜٝٓ ايهدل٣ يٮ١َ اإلغبا١ْٝ، ٜتُجٌ يف عسّ َؿاضنتِٗ

ٖٚٛ املعط٢ ايتاضىٞ  تدلضٖا ايكٛض٠ ايكا١ْْٝٛ يًُؿهٌ، ٚاملتعًك١ أغاغا بٓكا٤ ايسّ أٚ ايتُتع بايكٓؿ١ ايؿطؾ١ٝ ٚقت٦ص،

 ايصٟ ٜتكاطع ستُّا باملعط٢ ا٭زبٞ.

ؿاعط، غكٛم ٖ٪٤٫ ايهتاب املٛضٜػهٝني، ٖٛ انط٬عِٗ مب١ُٗ امل٪ضخني ٚيعٌٓ ايؿ٤ٞ املجرل يًُ

ايصٜٔ غعٛا إىل نبح مجاح ايكسض ايتاضىٞ، ٚإٜكاف نطْٚٛيٛد١ٝ ا٫دتجاخ اؿهاضٟ، ٯخط بك١ٝ َٔ ا٭١َٓ  43ايٝا٥ػني،

ٖ٪٤٫ ٚقـ ا٭ْسيػ١ٝ، اييت غعت ملٛاق١ً اْتػابٗا إىل ايؿطم يف إغباْٝا ايهاثٛيٝه١ٝ، ٚيصيو اغتشل 

زلح يٓا أزبِٗ املًتٟٛ )املػهٕٛ بايتاضٜذ(، إٔ ًُْح ع١ًُٝ ا٫ْكطاض ايبط١٦ٝ ؾكس  44،))امل٪ضخني املهازٜٔ((

 45يؿعب ٚسهاض٠ اختؿت بهاًَٗا خ٬ٍ ايكطْني ايػٓازؽ عؿط ٚايػٓابع عؿط.

يؿتات، ايصٟ آيت إيٝ٘ ٚمل ٜهٔ شيو ؾُٝا ٜبسٚ َٔ باب ايتؿا٩ٍ ايػٓاشز، بٌ نإ تعبرلّا عٔ ساي١ ايهعـ ٚا

أ١َٓ ا٭ْسيؼ، ٚايؿعٛض بايهطب ٚايتؿا٩ّ، يف عامل ٜصٚب ٚىتؿٞ ببػاط١، يكس نإ اؿذطٟ ٚغرلٙ ممٔ انطٗسٚا، 
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يف $ ٜسضنٕٛ شيو دٝسا، ٖٚصا َا دعًِٗ ٜكٓطٕٚ بإؿاح ع٢ً عطض قٛض٠ ؾعاع١ٝ، ٚضٚس١ٝ َجرل٠ يب٬ز ا٭ْسيؼ، ٚ

اض اجملاٚض٠ ايٝٗا، ٚايعطض ٚايطٍٛ يف قكعٗا، )ٚشنط(َٔ غهٓٗا َٔ أٟٓ َٛنع ٖٞ َٔ َعُٛض ايسْٝا ٚا٭قط

ا٭دٓاؽ ايكسمي١ قبٌ زخٍٛ املػًُني إيٝٗا، ٚيف أٟٓ غ١ٓ نإ اؾتتاسٗا، َٚا اتؿل يف أخصٖا، )ٚشنط(بعض املًٛى 

 اييت ناْت ؾُٝا ٜبسٚ يف غطض ا٫غتكطار. 46،#ايكاؿني اجملاٖسٜٔ، ٚضغا٥ٌ يػإ ايسٜٔ

طٟ ٚابٔ عبس ايطؾٝع اغتجٓا٤ّ نبرلّا بني أٚي٦و ايهتاب ))امل٪ضخني((، ايصٜٔ ؾكسٚا ايكسض٠ ع٢ً يكس نإ اؿذ

إْتاز أزب أٚ نتابات تتعًل بتشٛشلِ َٔ زِٜٓٗ إىل زٜٔ آخط، أٚ ضٚاٜات ؼهٞ سعٛظِٗ ايتاضى١ٝ ايعاثط٠ يف املٓؿ٢ 

ذات ايعا١َٝ املػتع١ًُ َٓٗا، ٖٚصا َا َجٌ شلِ َأغا٠ بًػ١ أغ٬ؾِٗ، شيو أْٗا اْػابت َٔ بني أٜسِٜٗ، نُا اْػابت ايًّٗ

  47سكٝك١ٝ.

ٚع٢ً ايعُّٛ، ؾُدتكط اؿذطٟ ٜعطٞ قٛض٠ س١ٓٝ ٚٚانش١، عٔ تطٛض ايًّػ١ ايعطب١ٝ يس٣ املٛضٜػهٝني بعس 

مج١، ٚإخهاع ٚايكٓٝؼ املذل 49يصا لس َتٓ٘ ٦ًَّٝا با٭خطا٤ ايًّػ١ٜٛ، ٚا٭يؿاظ ايعا١َٝ، 48ػطبتِٗ املطٜط٠ َع اإلغبإ،

ٖٚٛ ْٗر ٫ ىتلٓ ب٘ كطٛط زٕٚ آخط، بٌ ٜٛدس يف أغًب املدطٛطات  51بعض ايهًُات يًٓعاّ ايكٛتٞ اإلغباْٞ،

ٖٚٞ يٝػت بأخطا٤ عابط٠، آ١ٜ شيو إٔٓ ٖصا ايٓٗر، نإ ٚيٝس َ٪ثطات عس٠ٓ، أظٗطٖا ايتهٜٛٔ  51املٛضٜػه١ٝ،

 عطبٞ، ٚتبعّا يصيو ناْت ايٓتٝذ١ ع٢ً ايؿان١ً اييت ْطاٙ بٗا ايّٝٛ. ايجكايف يكشاب٘، يف ب١٦ٝ نإ ٜتابع ؾٝٗا نٌٓ َا ٖٛ

ٚيعٌٓ أنجط َا ُٜٗٓا ٖٛ ايٓعط٠ املكسغ١ اييت نإ ٜٓعط بٗا ٖ٪٤٫ يًّػ١ ايعطب١ٝ، ٭ٕٓ ٖصٙ ا٭خرل٠ ت٪زٟ َباؾط٠ 

اؿذطٟ؛ ٖٚٛ  ))إىل شنط اهلل((، يف سني إٔٓ ا٭عذ١ُٝ ت٪زٟ َباؾط٠ ))إىل شنط ايؿٝطإ((، ؾكس شنط ايؿٗاب

 بكسز اؿسٜح عٔ شيو:

ٚنٌٓ يػٓإ كتًـ عٔ غرلٙ، ٖٚصٙ ايعطب١ٝ ٚاسس٠ يف ايسْٝا، ٚقايٛا اؿلٓ يف شيو ؾٗٛ ن٬ّ َباضى، َٚٔ $.. 

ٜتهًِ بٗا ٫بس ٜصنط اهلل، ٚيصيو نإ ٜكٍٛ بعض َٔ ا٭ْسيؼ ٫ عطب١ٝ ب٬ اهلل، ٫ٚ عذ١ُٝ ب٬ ؾٝطإ، ٭ٕٓ 

52#َِٗ، ٫ٚ ٜهطٙ ايعطب١ٝ ٚايه٬ّ بٗا إ٫ّ َٔ ٫ ٜعطف ؾهًٗا ٚبطنتٗا.ايٓكاض٣ ٜصنطْٚ٘ يف ن٬
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 َٛقـ املٛضٜػهٝني َٔ ايططز:  -3

يكس نإ ٖصا املٛقـ يف َا ٬ٜسغ، ٚاسسا َٔ َٛاقـ نجرل٠، ؼهُت ؾٝٗا مج١ً اـٛام املٛظع١ بني 

ٛث١ يف ا٭ْسيؼ(، ٚشيو طبكّا ٭قٛشلا ايبؿط١ٜ مجاعات املٛضٜػهٝني، )أٚ با٭سط٣ بكاٜا ا٭١َٓ ا٭ْسيػ١ٝ ايكسمي١ املبج

ٚاْتُا٤اتٗا اؾػطاؾ١ٝ، ابتسا٤ َٔ ايٓعع١ ايكسض١ٜ ايس١ٜٝٓ ايتاضى١ٝ، اييت اْتؿطت بني َٛضٜػهٝٞ غطْاط١ ٚبًٓػ١ٝ ٚأقايِٝ 

ىل أقبشت نصيو َٔ أبطظ َعامل ايطابع ايطٚسٞ، ايصٟ زؾع ٖصٙ ايبك١ٝ إىل ايتشٍٛ َٔ املانٞ إاييت ا٭ْسيؼ، ٚ

املػتكبٌ، تػًبّا ع٢ً آ٫ّ اؿانط املٛدع١، ٚيف َكابٌ شيو ًْشغ ٚدٛز ْعع١ تٛؾٝك١ٝ ٚانش١، محًٗا َٛضٜػهٝٛ 

َٓطك١ أضاغٕٛ إىل عس٠ٚ املػطب، ٖٚٞ ْعع١ َعتسي١ يف مجًتٗا، تتػِ باملط١ْٚ يف َععِ ا٭سٛاٍ، ؾًس٣ ططزِٖ مل 

ٜؿعط أٌٖ غطْاط١، ٚيصا نإ يسِٜٗ ايٛقت ايهايف نٞ  ٜؿعطٚا بكٗط ايؿعب املػًٛب ايصٟ خًعت دصٚضٙ، نُا نإ

ٜعتازٚا ع٢ً ايعطٚف اؾسٜس٠، ٚع٢ً أقٍٛ يعب١ ا٭ق١ًٝ اييت متاضؽ أْؿطتٗا بؿهٌ غطٟ، يف َٓاطل اشلذط٠ املتكس١َ 

ع١ٝ اييت نْٖٛٛا، مبا نإ يسِٜٗ َٔ نؿا٠٤ يف ايتهٝـ ٚاملط١ْٚ، ا٭َط ايصٟ دعًِٗ أنجط لاسّا َٔ ٚد١ٗ ْعط ادتُا

ٚثكاؾ١ٝ، باملكاض١ْ َع ْعطا٥ِٗ ايصٜٔ ظًٛا خانعني يعكس٠ ا٭ضض املؿكٛز٠، اييت ططزٚا ٚاْتععٛا َٓٗا قٗطّا، ٖٚٛ ايػٓبب 

  53ايصٟ محًِٗ ع٢ً اٖساض دع٤ نبرل َٔ طاقتِٗ اؿ١ٜٛٝ يف قاٚي١ ايتدًل َٔ اؿكس املذلانِ نس أعسا٥ِٗ.

ٚإميإ بكها٤ اهلل ٚقسضٙ، ممّا ٜبعح عًٝ٘ ايتسٜٔ َٔ قِٝ  شيو َا اغتٛت عًٝ٘ ايؿدك١ٝ ا٭ْسيػ١ٝ، تسٜٔ

 54ايكدل ٚايطن٢ ٚايتك٣ٛ.

، استؿاشلُا ايؿسٜس بػط٠ٛ ايكسض، ٖٚٛ َٛقؿُٗا َٔ ايططزٚقس يٛسغ ع٢ً اؿذطٟ ٚابٔ عبس ايطؾٝع، يف  

ٝني، ع٢ً اثط غكٛط ا٫ػاٙ ايصٟ ق٣ٛ ٚاؾتس عٛزٙ، يف أٚقات احملٔ ٚايٓهبات، اييت ظٗطت يف أٚاخط عٗس ا٭ْسيػ

  56ايتعبرل عٓ٘ يف ايهجرل َٔ املٓاغبات. 55غطْاط١، ٚقس اغتطاع ؾعطا٤ ا٭ْسيؼ ٚنتابٗا،

 بطٚح َتس١ٜٓٓ َتؿا١ً٥ بكها٤ اهلل تعاىل: ٜكٍٛ اؿذطٟ،
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ٚقس دعٌ اهلل يف قًيب قب١ يًدطٚز، َٗادطّا إىل اهلل تعاىل ٚضغٛي٘، ٚايكسّٚ ب٬ز املػًُني، ٚقه٢ اهلل $..

ٙ( ؾطز اهلل تعاىل ع٢ً 1118اىل ايػطض ٚاملطاز، ٚبًػٓا إىل َس١ٜٓ َطانـ باملػطب، ٚبعس شيو باثٓيت عؿط٠ غ١ٓ )تع

باـطٚز مجٝعا َٔ  _َٔ ازل٘  _ا٭ْسيؼ املػًُني ايصٜٔ ناْٛا ؾٝٗا ؼت قٗط غًطإ ايب٬ز املػ٢ُ بؿًب ايجايح 

  57#ب٬زٙ.

 :ٜٚصنط ابٔ عبس ايطؾٝع يف ٖصا ايكٓسز أٜها

ست٢ دا٤ ايٓكط ٚايؿطز َٔ عٓس اهلل غبشاْ٘، ٚسطى ايكًٛب يًٗطٚب، ٚنإ شيو غ١ٓ عؿط٠ ٚأيـ $..

  58#شلذط٠ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِّ، ؾدطز َٓٓا بعض يًُػطب ٚبعض يًُؿطم خؿ١ٝ، َعٗطّا زٜٔ ايهؿاض أبعسِٖ اهلل.

 ٚقاٍ يف َٛنع آخط:

نٓٓا ؾٝ٘ َع٘ َٔ ايؿس٠ٓ ٚايهٝل يف ايسٜٔ ٚايٓؿؼ ٚاملاٍ، ٫ٚ ىؿ٢ إٔٓ ٖصا أَط ععِٝ، ٚقاٍ عاز٠، ملا $..  

ؾػبشإ ضبٓ ايػُاٚات ٚضب ا٭ضض ايصٟ أضاز أَطّا قاٍ ي٘ نٔ ؾٝهٕٛ، ؾٝا شلا َٔ أعذٛب١ َا أععُٗا، َٚٔ 

ؾه١ًٝ َا أؾطؾٗا، َٚٔ نطا١َ َا أمجًٗا، َٚٔ ْع١ُ َا أندلٖا، ؾُا زلع َٔ أٍٚ ايسْٝا إىل آخطٖا َجٌ ٖصٙ 

  59#ايٛاقع١.

بٗصٙ ايطٓٚح املتس١ٜٓٓ، ٚاملػتػ١ًُ يًكها٤، أقبح ؾطٜل َٔ املٛضٜػهٝني ٜط٣ يف ايططز )ؾطدا( َٔ اهلل، 

ٜتعًل بؿعٌ )املؿ١٦ٝ(، اييت ٫ َؿط َٔ ؼككٗا، بٌ ٚنإ قطاض ايتٗذرل أٜها، اشلاَا أٚس٢ ب٘ اهلل يًًُو َٚػتؿاضٜ٘، 

ٖصا اؿسخ؛ El refugiado de Tunez) ىل تْٛؼ )بػطز اغتعازٟ ٜتصنط أسس املٛضٜػهٝني املًتذ٦ني إ

 قا٬٥ّ: 

اؿُس هلل ايصٟ اْتععٓا َٔ أٜسٟ ٖ٪٤٫ ايهؿط٠، ؾكس نإ اؿكس ٜعزاز، ٚنإ َٔ اي٬ظّ اظٗاض َا ناْٛا $.. 

ؿ١ نٓٓا ٜبػٕٛ، ٚإ٫ّ تابعتٓا قانِ ايتؿتٝـ، يكس اْتعع َٓٓا أبٓا٩ْا، ٚاْتٗبت أَٛايٓا، َٚػٓت أعطانٓا، ٚيف ؿع١ خاط

لس أْؿػٓا ْػٝب يف ظ٬ّ ايػٓذٔ، املعًِ نع١ًُ أغطانِٗ ايس١٦ْٝ، سٝح نٓٓا غٓذلى عسزا َٔ ايػٓٓني ٖٓاى إىل إٔ 
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ت٪خص أ٬َنٓا نًّٗا.. ٚإىل إٔ ٜ٪خص أبٓا٩ْا، إٕ ناْٛا قػاضا، ٜٚطبٛا يف أسهاِْٗ، ٚهدلٕٚ ع٢ً إٔ ٜكبشٛا نؿط٠ 

عٕٛ يًٗطب.. ٚيهٞ ٜكهٛا ع٢ً ؾعبٓا بعهِٗ قاٍ إْٓ٘ ٜٓبػٞ إٔ ٜكه٢ َجًِٗ، ٚإشا ناْٛا نباضا ْانذني ؾػٛف ٜػ

عًٝٓا مجٝعا باملٛت، بعهِٗ قاٍ إْٓا هب إٔ نك٢، آخطٕٚ قايٛا إٕٓ عًٝٓا إٔ ْه٣ٛ بايٓاض يف أدػازْا ست٢ ٫ 

ٜعٌٜ عٓٓا ٖصا  ْٓذب بعس شيو أبسّا، ٚنأِْٗ ٜػتطٝعٕٛ تػٝرل َؿ١٦ٝ اهلل، ٚيصا نٓٓا ْسعٛ اهلل تعاىل باغتُطاض إٔ

ايهطب، ٜٚػٌٗ يٓا أَط اـطٚز إىل زاض اإلغ٬ّ، ٚظٌ ا٭َط نصيو إىل إٔ أٚس٢ اهلل تباضى ٚتعاىل إىل ؾًٝب ايجايح 

 61#َٚػتؿاضٜ٘ بإخطادٓا َٔ إغباْٝا.

ا ا٭ْسيػٞ يف سكٝكت٘، أْٓ٘ نإ َتسٜٓا بطبع٘، شيو إٔٓ ايتكبٌ ٚايطن٢ ظاٖط٠ مل ٜػتٓهطٖٚيعٌٓ أنجط َا ميٝٓع 

 61ا٭ْسيػٕٝٛ، سٝح ْط٣ يف بعض نتاباتِٗ عٔ املأغا٠ نـ ))د١ٓ ايطن٢ يف ايتػًِٝ مبا قسض اهلل ٚقه٢((،

اغتػ٬َّا سكٝكٝا يتًو املؿ١٦ٝ اإلشل١ٝ، ٚممّا غاعس ع٢ً إضغا٤ ٖصٙ ايكِٝ ايس١ٜٝٓ، إسػاؽ ا٭ْسيػٞ بايٓٗا١ٜ، أٚ 

س انتؿ٢ ا٭ْسيػٞ، ٖٚٛ ٬َٜؼ ٚاقع ايططز، بتؿػرل أسساث٘ يك 62بٓب٠٤ٛ تؿرل إىل ست١ُٝ ايعٚاٍ يف ّٜٛ َٔ ا٭ٜاّ،

تؿػرلّا إغ٬َٝا َٝتاؾٝعٜكٝا، ٫ هس غرل ايكسض أٚ اؿهِ ايػُاٟٚ َػ٪٫ّٚ عُٓا أقاب٘، ٖٚٛ إش ٜط٣ ٖصا ايطأٟ، ٫ 

ع٢ً ايعبح سّٝٓا، ىطز عٔ ايطٓٚح املؿطق١ٝ ايعا١َٓ يف ؾ٤ٞ، تًو ايطٓٚح اييت تط٣ يف سطن١ ايتاضٜذ، إشل١ٝ قسض١ٜ تكّٛ 

  63ٚع٢ً تكطٜط املؿ١٦ٝ اإلشل١ٝ ا٭بسٟ سٝٓا آخط.

ٚإشا مٔ قُٓا بتأٌَ َبس٥ٞ ؿك١ًٝ ٖصا ايذلاخ، بايتٛاظٟ َع َا ٜطغٝ٘ َٔ قِٝ بؿهٌ عاّ، يطأٜٓا غًب١ 

 .املٛدع١املط٤ إىل ايتشٍٛ َٔ املانٞ إىل املػتكبٌ، ٖطٚبّا ٚتػًبّا ع٢ً آ٫ّ اؿانط ايكِٝ ايس١ٜٝٓ، اييت تسعٛ 

ٚإشا نإ اؿذطٟ ٚابٔ عبس ايطؾٝع َٚٔ ؾانًُٗا، قس آثطٚا ايًذ٤ٛ إىل ا٫ضؼاٍ، ضغِ ايتعًل با٭ضض، 

نُا ازٓع٢ بعض ايباسجني قكٛضٍ يف اؿؼٓ ايٛطين، ؾإٕٓ اضؼاشلِ ٖصا مل ٜهٔ بػبب ٚاملػتكبٌ اجملٍٗٛ يف املٓؿ٢، 

ٛا عٔ تػًٝط ا٭سهاّ ا٫عتباط١ٝ ايتعػٓؿ١ٝ، ٚتٛدٝ٘ نٌٓ ْكٝك١ إىل اؾاًٖني بعٛاٌَ ايتاضٜذ ٬َٚبػات٘، ممٔ مل ٜتٛضٓع

اْسثاض ُٖاٍ ٚاي٬َّبا٠٫ ٚايتػاؾٌ عٔ ا٭سساخ، اييت ناْت غببا يف ا٫قّٛ نابسٚا ا٭ٖٛاٍ قطْٚا َتطاٚي١، بساعٞ 
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ٝس٠، ٖٚصا َا ٜؿٗس بٌ نإ عٛز٠ّ ٚؾ٤ٛ إىل ٚطٔ ا٭دساز ٚايعك 64ايؿدك١ٝ ا٭ْسيػ١ٝ، ٚاْسساضٖا عٔ تًو ايب٬ز،

 ب٘ أسس ايؿكٗا٤ املٛضٜػهٝني، يس٣ غ٪اي٘ عٔ غبب اغتباط املٛضٜػهٝني أثٓا٤ اشلذط٠؛ ؾأداب:

أِْٗ نجرلا َا غعٛا إىل ؾطا٤ قاضب أٚ غطقت٘ يًؿطاض إىل املػطب تػتٗسؾِٗ كاطط مج١ّ، ؾهٝـ إشا $..  

أضض ا٭دساز، سٝح ْػتعٌ عُا١ٜ غًطآْا، غًطإ عطنت يٓا ؾطق١ ايػؿط ا٭َني فاْا، أ٫ّ ْٓتٗعٖا يًعٛز٠ إىل 

 65#ايذلى، ٖٚٓاى ْعٝـ أسطاضا َػًُني ٫ عبٝسا نُا نٓٓا.

ع٢ً أْٓا ٫ هب إٔ ْؿِٗ إٔ ٖصا املٛقـ، نُٛقـ اغتػ٬َٞ شيو أِْٗ ناْٛا ٜعتدلْٚ٘ َٛقؿا َطسًٝا ؾكط، 

غذً٘ ايطٖبإ، ايصٜٔ قازٚا عًُٝات ايططز، إش ايػطض َٓ٘ ا٫يتذا٤ إىل ا٭تطاى ٫غذلداع َا ناع َِٓٗ، ٖٚصا َا 

 قطٓح أظْاض ناضزْٚا؛ قا٬٥ّ:

بإٔٓ املٛضٜػهٝني ناْٛا ىطدٕٛ ِٖٚ ٜٗسزٕٚ اإلغبإ، بأِْٗ غرلدعٕٛ مبػاعس٠ ا٭تطاى إلعاز٠ اإلغ٬ّ $..  

66،#إىل إغباْٝا
  67نُا ظٌ ايهجرل َِٓٗ وتؿغ مبؿتاح زاضٙ يف ا٭ْسيؼ ع٢ً أٌَ ايطدٛع." 

ٚايتذصٜـ يف ايػٓؿٔ َكابٌ ايبكا٤، يهٔ  68ضؾض ايؿطٜل ايجاْٞ اشلذط٠، عاضنا ع٢ً املًو املاٍ ايهجرل،ٚ

نُا اْت٢ٗ نٌٓ ؾ٤ٞ بايٓػب١  69تعٓت املًو انططِٖ يف ا٭خرل إىل ايجٛض٠ يف اؾباٍ، ٖٚٞ ايجٛض٠ اييت اْتٗت،

  71يًُٛضٜػهٝني زاخٌ إغباْٝا، اييت غعت داٖس٠ يتٗذرلِٖ.

 عتعاظ بايٓػب، ٚؾطف ا٭قٌ:ا٫ -4

ؾٗست عس٠ٚ املػطب َٛاد١ٗ ادتُاع١ٝ ساز٠ٓ، بني اؾاي١ٝ ا٭ْسيػ١ٝ ا٭ٚىل ٚايػٓان١ٓ احملًٝني، خكٛقّا ٚقس 

 71اغتأثطت ؾ١٦ َٓٗا باؾاٙ ٚايجط٠ٚ ٚايعًِ، َؿتدط٠ باعتعاظ ٫ؾت بأقًٗا ا٭ْسيػٞ، ايصٟ ٜ٪زٟ بٗا إىل ؾطف ايٓػب،

 ٙ( ٜصنط يف تكٝٝس ي٘: 1138اضٟ ا٭ْسيػٞ )ت. ؾٗصا أمحس بٔ قُس ايهط
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ؾاعًِ إٔٓ عبٝس ضب٘ أمحس بٔ قُس ايهطاضٟ، ..ا٭ْسيػٞ ايػطْاطٞ، ايصٟ خطز َٔ ايعس٠ٚ ا٭ْسيػ١ٝ $..

إىل تاظ٠ ثِٓ ؾاؽ، ..ٖٚٛ ابٔ عبس اهلل بٔ أمحس، ..بٔ ٫َٟٛ عًٞ نطّ اهلل ٚدٗ٘، ٚاهلل سػٝب َٔ ٜ٪شٜٓا يف 

شا بسيت أٚ غرلت أٚ ضؾٛت، ٚاهلل سػبٔ ؾُٝٔ ٜطعٔ يف غٓيت، ٚأغأٍ اهلل إٔ ٜعاقب٘ يف ْػبٓا، ٚاهلل سػيب إ

  72#ايسْٝا، ٚزعا٥ٞ عًٝ٘ دا٥ع.

 ٖٚصا َا أؾاض إيٝ٘ أسس املػاضب١؛ قا٬٥ّ: 

ٚ٭ٌٖ ا٭ْسيؼ عَُٛا، َٔ احملاؾع١ بايبشح يف ٖصا ايؿإٔ، )أٟ عًِ ا٭ْػاب( َا يٝؼ يػرلِٖ يف $.. 

ٚا٭ظَإ، عٝح إشا قسّ عًِٝٗ َٔ ٜٓتػب إىل بٝت َٔ ايبٝٛت، ٜٚسيٞ إيِٝٗ، اغتؿكًٛٙ عٔ دسٙ ٚأبٝ٘ غا٥ط ا٭قايِٝ 

ٚؾكًٝت٘، ٚاغتؿُٗٛٙ عٔ َٛيسٙ ْٚؿأت٘ َٚٓؿ٦٘ ٚبًسٙ، ست٢ إشا أساطٛا عٓ٘ عًُا بصيو، نتب ب٘ طايبا يكٓش١ خدل 

ا قطٜب١ ناْت أٚ ْا١ٝ٥، ؾإٕ ٚضز اؾٛاب بكسم َٔ ي٘ ١ٜ٫ٚ عٓسِٖ ٖٓايو، ٚتٛد٘ ايهاتب إىل ايٓاس١ٝ اييت قسّ َٓٗ

اـدل، أعًٛا َهاْت٘ ٚععُٛا سطَت٘ نُا هب، ٚإ٫ ععضٚٙ تععٜطا ؾسٜسا، ٚأخطدٛٙ َٔ أضنِٗ ؾطٜسا، ؾهاْت 

 73#أْػابِٗ يصيو َهبٛط١، ٚأسػابِٗ عٔ ا٭زعٝا٤ قٛط١.

ؿكٛز، ْٚػبٛا أقشاب٘ إىل ايتعكب ٚقس أْهط مجاع١ َٔ عًُا٤ ايعس٠ٚ، ٖصا ا٫ؾتداض ا٭ع٢ُ بايؿطزٚؽ امل

ٚاؾٌٗ بايتاضٜذ ٚا٭ْػاب، ٭ِْٗ ظٓٛا إٔ ا٭ْسيؼ مل ٜػهٓٗا غرل ا٭ٚؽ ٚاـعضز َٔ ا٭ْكاض، َٚا زضٚا إٔ اؿ٬ُت 

ٖٚصا َا شنطٙ أٜها ايؿٝذ قُس  74،#ٚاشلذطات اإلغ١َٝ٬ إىل ا٭ْسيؼ، تعسزت ٚسلًت أخ٬طا َٔ ا٭عطاب ٚايدلبط

 ٙ(، بعس تعطن٘ ٫غت٤٬ٝ اإلغبإ ع٢ً ا٭ْسيؼ، ٚاْتكاٍ ا٭ْسيػٝني إىل بطٓ ايعس1171:٠ٚٞ )ت. بٔ ايطٝب ايؿطنَ

  75#ٚنجرل َِٓٗ عٓسْا يف ؾاؽ، إ٫ّ أِْٗ غرل قطسا٤ ا٭ْػاب.$.. 

ٚمل ٜٓت٘ ٖصا اؾسٍ باْتٗا٤ املطس١ً ايتاضى١ٝ اييت ْؿأ بٗا، بٌ اغتُطت بعض آثاضٙ إىل عكط املٛضٜػهٝني، 

 أنجط تكعٝسا ٚسس٠ٓ، ٖٚصا قاسب ا٭ْٛاض، ايؿطٜـ اؿػٝين )قاسب ايػٓٓس ايعايٞ(، ٜصنط يف ْؿؼ املكاّ:  ؾبست
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قس نجط اإلْهاض عًٝٓا َعؿط أؾطاف ا٭ْسيؼ َٔ نجرل َٔ إخٛآْا يف اهلل بٗصٙ ايسٜاض اإلؾطٜك١ٝ َٔ $..

ٚقس ناْٛا بب٬ز ايهؿاض، زَطِٖ اهلل، ٚشلِ  ايتْٛػٝني ٚغرلِٖ، سؿعِٗ اهلل تعاىل، بكٛشلِ َٔ أٜٔ شلِ ٖصا ايؿطف،

٦َٕٛ َٔ ايػٓٓني نصا ٚنصا، ٚمل ٜبل ؾِٝٗ َٔ ٜعطف شيو َٔ َس٠ اإلغ٬ّ، ٚقس اختًطٛا َع ايٓكاض٣، أبعسِٖ اهلل 

  76#تعاىل، إىل غرل شى َٔ ايه٬ّ ايصٟ ٫ ْطٌٝ ب٘ ٫ٚ أشنطٙ ٖٓا قّْٛا يعطنِٗ ٚسُيب ؾِٝٗ. 

ٚايػٓدط، اييت اْتابت اؾاي١ٝ املٛضٜػه١ٝ يف تْٛؼ ٚاملػطب، قس زؾعٗا إيٝٗا املٛقـ ٚايعاٖط إٔ ساي١ ايتصَط 

 ايػًٓيب يبعض ا٭ٖايٞ، ايصٜٔ اعتدلٖٚا زخ١ًّٝ يف فتُع ٜسٜٔ بتٓٛع ا٭قٍٛ خ٬ٍ ايعٗس ايعجُاْٞ.

٠ ٜٚبسٚ إٔٓ خًؿ١ٝ ٖصا املٛقـ ايػًٓيب، ميهٔ إٔ تُػتؿـ َٔ َٛقـ بعض ؾكٗا٤ املػطب، ػاٙ ٖذط

املٛضٜػهٝني )قبٌ قطاض ايٓؿٞ(، ايصٟ نإ ي٘ أغٛأ ا٭ثط ع٢ً َكرل ايبك١ٝ املػ١ًُ املبجٛث١ يف ا٭ْسيؼ، ؾكس سهِ 

 77#عًٝٗا بايهؿط، ٖٚٞ َك١ُٝ يف اؾشِٝ ايصٟ ناْت تعاْٝ٘.

َٚٔ ٖٓا ميهٔ اقتباؽ عٓاقط اؾٛاب، إٔٓ ٖ٪٤٫ املٛضٜػهٝني قس قبًٛا عهِ ايٓكاض٣، ٚايعٝـ ؼت 

اتِٗ يف ايسٜٔ ٚايسْٝا، ع٢ً أغاؽ أِْٗ تكاعػٛا عٔ اشلذط٠ إىل زاض اإلغ٬ّ، مما دعًِٗ قٌٓ ؾو ٚؼؿغ َٔ قبٌ عاز

اجملتُعات اإلغ١َٝ٬ اييت ٖادطٚا إيٝٗا، ٖٚٛ َٛقـ ٜعهؼ َٔ دسٜس عُل َأغا٠ ا٭ْسيػٝني، ؾِٗ َػًُٕٛ ٚأتطاى 

ؾشٝجُا سًٛا ٚاضؼًٛا، ناْٛا وًُٕٛ عب٤  78اض اإلغ٬ّ(،بإغباْٝا، َٚػٝشٕٝٛ أٚ َػًُٕٛ َٔ ايسضد١ ايجا١ْٝ يف )ز

 79املانٞ، ٚغِٓ ايؿتات.

٭ِْٗ ناْٛا ٫ ٜعطؾٕٛ إ٫ّ ايكًٌٝ َٔ عٓاقط ايجكاؾ١ اإلغ١َٝ٬ اييت تطنٗا أغ٬ؾِٗ، ٚعًٝٓا إٔ ْتصنط إٔٓ َػًُٞ 

ّ ايصٟ ؾٗس ططزِٖ ايٓٗا٥ٞ َٔ إغباْٝا، 1619إغباْٝا قس تعطنٛا يع١ًُٝ ط١ًٜٛ َٔ تػٝرل اشل١ٜٛ ايجكاؾ١ٝ، ٚعًٍٛ عاّ 

ناْٛا يف اؿكٝك١ قس شابٛا يف ايتٝاض ايعاّ يًجكاؾ١ اإلغبا١ْٝ )ايطزل١ٝ(، ٚشيو ضغِ ايؿعايٝات ايػٓط١ٜ اييت ناْٛا ٜكَٕٛٛ 

٤٫ بٗا، ٚضغِ قا٫ٚتِٗ ايػٓط١ٜ ملُاضغ١ ايبك١ٝ ايباق١ٝ َٔ َعطؾتِٗ بؿعا٥ط زِٜٓٗ اإلغ٬َٞ، ٖٚهصا عٓسَا ٚقٌ ٖ٪
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ؾهاْت أظَتِٗ أظ١َ  81املٗادطٕٚ إىل تْٛؼ ٚاملػطب ٚايب٬ز اإلغ١َٝ٬ ا٭خط٣، اغتكبًٛا بٛقؿِٗ َٛاطٓني أٚضٚبٝني،

 ١ٜٖٛ يف ن٬ املٓؿاٜني.

يكس عا٢ْ ٖ٪٤٫ َٔ ع١ًُٝ زَر ٚاغت٬ٝب عٓٝؿ١، اغتٗسؾت اَتكاقِٗ يف احملٝط ايجكايف خ٬ٍ ايعؿطٜات 

املتٛغط، سٝح دط٣ اغت٬ٝبِٗ ثكاؾٝا يف ايتٝاض ايجكايف اإلغباْٞ ايعاّ خ٬ٍ غينٓ ا٭ٚىل، اييت عاؾٖٛا بني نؿيت 

ايطؿٛي١، ثِ دطت قاٚي١ زفِٗ ثكاؾٝا )بؿهٌ عُٝل( يف ثكاؾتِٗ اإلغ١َٝ٬، اييت ناْٛا قس ْػٛا ايهجرل َٔ 

ايٓػب١ ؿٝا٠ إْػا١ْٝ ٖٚصا ؾ٤ٞ نجرل ب 81عٓاقطٖا، خ٬ٍ ؾذل٠ اشلذط٠ إىل تْٛؼ ٚاملػطب َع تكسَِٗ يف ايػٓٔ،

 82ٚاسس٠.

خ٬ٍ _يكس نإ عكط اؿذطٟ ٚابٔ عبس ايطؾٝع، عكط اؾٌٝ ا٭ٍٚ َٔ املٛضٜػهٝني املططٚزٜٔ َٔ زٜاضِٖ 

، ٚنإ يعاَا ع٢ً ٖ٪٤٫ املَٗذطٜٔ، إٔ ٜٛادٗٛا قسضّا نبرلا َٔ املؿه٬ت، _ايٓكـ ا٭ٍٚ َٔ ايكطٕ ايػٓابع عؿط

س٠، املدتًؿ١ عٔ ب٦ٝتِٗ ا٭ق١ًٝ دػطاؾّٝا ٚثكاؾّٝا، ٚنإ ٫ بسٓ شلِ إٔ ٜبصيٛا دٗسّا قبٌ إٔ ٜتهٝؿٛا َع ايب١٦ٝ اؾسٜ

ؼت تأثرل  َهاعؿّا، نٞ ٜكٓعٛا إخٛاِْٗ يف ايسٜٔ، بأِْٗ أٜها َػًُٕٛ قازقٕٛ، ٚيٝػٛا ْكاض٣ َكٓعني بكٓاع اإلغ٬ّ

ًسؾاع عٔ أقاي١ املطسًٖني ٚسػٔ إغ٬َِٗ، بإٔ أٚضز يف َنت ْك٘، ٚقس تكس٣ ابٔ عبس ايطؾٝع ي 83ا٭ٚناع ايطا١ٖٓ،

 اعذلاف املًو ْؿػ٘ بكسم إغ٬َِٗ، ٖٚٛ َا ظٗط ي٘ يف أَط اخطادِٗ َٔ ممًهت٘. 

 ٜكٍٛ قاسب ا٭ْٛاض َٓاؾشّا:

ْعِ أضٜس إٔ أشنط يو ْبص٠ ٜػرل٠ اختكطتٗا، ٚتطمجتٗا، َٔ مج١ً أغباب شنطٖا املًو ايهاؾط أبعسٙ $..

، يف أٚاَطٙ، اييت نتبٗا يف ؾإٔ إخٛآْا ا٭ْسيؼ سني إخطادِٗ َٔ اؾعٜط٠ اـهطا٤، يتهٕٛ ع٢ً بكرل٠ َٔ اهلل

أَطِٖ، ٚتعًِ بعض ا٭غباب اييت أخطدٛا ٭دًٗا ع٢ً ايتشكٝل، ٫ نُا ٜععِ  بعض اؿاغسٜٔ، ٚيٝ٪ٜس َا قسَٓاٙ 

 #آْؿّا، ٚتهٌُ ايؿاٜس٠، ٚي٬٦ ٜػا٤ ايعٔ بٓا َعؿط ا٭ْسيؼ.
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ؾاْعط ضمحو اهلل، نٝـ ؾٗس عسٚ ايسٜٔ، املًو ايهاؾط، بأِْٗ َػًُٕٛ، ٚاعذلف أْ٘ مل ٜكسض ع٢ً إظاي١ $

زِٜٓٗ َٔ قًٛبِٗ، ٚأِْٗ َتُػهٕٛ نًِٗ ب٘، َع أْ٘ نإ وطم َِٓٗ َٔ ظٗط عًٝ٘ ايسٜٔ، ثِ ٚقؿِٗ بايعٓاز يط٩ٜت٘ 

  84 #٢ً ايٓاض يسٜٔ اؿل.ؾِٝٗ يٛا٥ح املػًُني ٚإَاضاتِٗ، ؾأٟ ع١َ٬ أندل َٔ قدلِٖ ع

ٚناْت تًو سذ١ٓ زاَػ١ يكاسب ا٭ْٛاض نسٓ َعاعِ اؿاغسٜٔ، ٚغ٤ٛ ايعٔ بإخٛاْ٘ اي٬د٦ني، ٖٚٛ غعْٞ ٫ 

إىل املػطب ايعطبٞ بؿهٌ عاّ، ٚايعامل ٜعسٚ إٔ ٜهٕٛ قاٚي١ ٜا٥ػ١ يسبًَٛاغٞ ععِٝ، أضاز َٛاق١ً ا٫ْتػاب 

ؾٝ٘ شيو ايعٌُ، َسؾٛعّا بطغب١ ٚاقع١ٝ يتؿذٝع ايتعاٜـ يف ايٛطٔ  يف ايٛقت ايصٟ أيّـاإلغ٬َٞ بؿهٌ خام، 

 اؾسٜس.

يكس اغتأْؼ ابٔ عبس ايطؾٝع بؿٗاز٠ ٚاسسٕ َٔ ايطداٍ املؿٗٛز شلِ بايك٬ح ٚايتك٣ٛ يس٣ أٌٖ تْٛؼ، ٖٚٛ 

 (؛ ٜكٍٛ ٖصا ا٭خرل: Citibulgaizايٛيٞ ايكاحل أبٛ غٝح ايكؿاف املعطٚف )بػٝسٟ بٛيػاٜع 

١ اـرل ٚايعع ٚايدلن١ شلصٙ ايطا٥ؿ١ ايطاٖط٠ ا٭ْسيػ١ٝ اييت قاٍ ؾٝٗا ؾٝدٓا ا٭غتاش ايكطب ايػٛخ ؾٗصا غاٜ$

غٝسٟ أبٛ ايػٝح ايكؿاف ْؿعٓا اهلل ب٘ زْٝا ٚأخط٣ يف بعض َهاتب٘ اييت نإ ٜهاتبِٗ بٗا، ؾكاٍ يٞ ٚغًِ ع٢ً 

                 85 #إ٫ َٓاؾل. ٖ٪٤٫ ا٭ْكاض ا٭طٗاض ا٭خٝاض ؾإْ٘ ٫ وبهِ إ٫ َ٪َٔ ٫ٚ ٜبػههِ

ٚيعٌٓ أق٣ٛ زؾاع ٚاعذلاف يكاسب ا٭ْٛاض، شاى ايصٟ غاق٘ ع٢ً يػإ ؾٝد٘ يف خامت١ نتاب٘ عٔ ايطغٍٛ 

 ايهطِٜ.

قاٍ يٓا )ؾٝدٓا ا٭غتاش ضمح٘ اهلل، قطب قسَٚٓا إىل ٖصٙ ايسٜاض ايع١ًٝ( أتعطؾٕٛ ٜا َعؿط إخٛآْا َٔ $..  

ا ضأٜتِ ايّٝٛ َٔ اإلطعاّ ٚايؿطح، قايٛا ٫، ؾكاٍ ؾعًت ٖصا غطٚضّا ٚؾطسا بهِ ٭ْٞ ا٭ْسيؼ ملاشا ؾعًت بهِ َ

بًػين إٔٓ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ تٛد٘ مٛ اؾعٜط٠ اـهطا٤ ؾػًََِّ عًٝهِ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚأْتِ يف أق٬ب 

 86#ّ ؾ٦ّٝٓٗا يهِ ث٬خ َطات.أدسازنِ، ٚأخدل باؾعٜط٠ اـهطا٤ ٚمبا نإ ؾٝٗا َٔ اؾٗاز ٚايؿتح ٚاإلغ٬
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ٚمما ٜكاٍ أٜهّا عٔ ططز املػًُني، أْٓ٘ نإ أٍٚ َٔ ىطز املصبصبٕٛ يف ايسٜٔ ٚآخطِٖ ايعًُا٤ ٚاملػًُٕٛ $

 87#اؿكٝكٕٝٛ.

نتب قُس بٔ عبس ايطؾٝع نتاب٘ املتهُٔ يًٓػب ايؿطٜـ، بساؾع َٔ أخٝ٘ يف اهلل، ٚقسٜك٘ ايؿطٜـ أبٞ  يكس

ايػطاز )ْكٝب ا٭ؾطاف بتْٛؼ(، ٚيهٔ ايساؾع ايط٥ٝؼ ؾُٝا ٜبسٚ، نإ أنجط َٔ فطز إضنا٤ اؿػٔ عًٞ املسعٛ ب

ضغب١ قسٜل أحلٓ عًٝ٘ يف شيو، ٖٛ ضغبت٘ يف ايسؾاع عٔ ْؿػ٘ ٚأًٖ٘، ايصٜٔ تعطض ؾطف أقًِٗ ٚسػٔ إغ٬َِٗ 

ايصٟ أطًع٘ ع٢ً زٜٔ يإلْهاض، ٖٚصا ٖٛ ايصٟ ظٗط ي٘ َٔ إٜطاز تؿاقٌٝ سٝات١ٝ عٔ طؿٛيت٘، ٚشنط ؾهٌ ٚايسٙ 

 اإلغ٬ّ، ضغِ ايعطٚف ايكعب١.

ٚػسض امل٬سع١ أٜها، إٔٓ ٖصا ايساؾع ٚسسٙ، مل ٜهٔ ناؾّٝا ؾعً٘ ٜهتب َا ٜؿب٘ ايػٓرل٠ ايصات١ٝ ؿٝات٘، 

شيو أْٓ٘ ٚدس زاؾعّا آخط، ٜتُجٌ يف ايكطاع ايساخًٞ ٚساي١ ايكًل، اييت نإ ٜعٝؿٗا نإْػإ، ٖٚٛ َا ْتر عٓ٘ ايساؾع 

 ٬88م يًهتاب١، يٝدؿـ بٗا ايعب٤ املًك٢ ع٢ً ناًٖ٘، غعّٝا َٓ٘ يًٛقٍٛ إىل ساي١ أخط٣ َٔ ا٫غتكطاض ٚايطٓنا.اـ

يكس نإ ابٔ عبس ايطؾٝع نإخٛاْ٘ َٔ َػًُٞ ا٭ْسيؼ ممتّٓا يًعجُاْٝني، ايصٜٔ أْكصِٖٚ َٔ ْرل اإلغبإ ٚأسػٓٛا 

ايعسٜس َٔ ا٭ٖايٞ مل ٜػتكبًٛا نشاٜا ايتٗذرل اغتكبا٫ّ ؾعًّٝا، اغتكباشلِ يف تْٛؼ، يهٓ٘ نإ ممتعهّا َٔ سكٝك١ إٔٓ 

إٕٓ  89نُا دعًٛا اْسَادِٗ يف ايجكاؾ١ اإلغ١َٝ٬ ع٬ُّ ؾسٜس ايكعٛب١، بػبب ايػرل٠ ٚاؿػس اييت ناْٛا ٜتكؿٕٛ بٗا،

ٓٛع َٔ ايطقاب١ ايكاض٨ يًٓل غٝٓتب٘ َٔ اي١ًٖٛ ا٭ٚىل، إىل اَتعان٘ املهتّٛ ايصٟ ساٍٚ عطم ؾسٜس إخؿا٤ٙ، ب

ايصات١ٝ ع٢ً َا ٜهتب، ٖٚٛ ايهتُإ ايصٟ ؼتِ عًٝ٘ ايكٝاّ ب٘ يف ن٬ ايبًسٜٔ، ٚايصٟ أقبح مبطٚض ايٛقت غًٛنا 

 91زّٜٓٝا ٚسٝاتٝا.

ٖٛ تعٛز  (El Refugiado de Tunez)بٝس إٔ أنجط املداٚف اييت نإ ىؿاٖا ٖصا اي٬د٧ ايتْٛػٞ 

َا زؾع٘ إىل إزا١ْ نٌٓ َٓاؾل ٜتعاٖط باإلغ٬ّ، َتٛعسّا إٜاٙ بباب يف دِٗٓ يًُٓاؾكني اخٛاْ٘ ا٭ْسيؼ ع٢ً ايتعاٖط، ٖٚصا 

 ايٓاػ١ عٔ مماضغ١ ايكُع عًِٝٗ طٛاٍ غٓٛات عسٜس٠. 91املتدؿني، ٖٚٞ سا٫ت غطٜب١ ْٚازض٠ َٔ ايتك١ٝ املعهٛغ١،
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ا٫ْهُاف ٚا٫ْعٚا٤ يف ٖٚصا َا ٜؿػٓط ا٭غباب اييت دعًت املٛضٜػهٝني ا٭ْسيػٝني، ًٜذ٪ٕٚ إىل سٝا٠ 

ايسٜاض ا٫ؾطٜك١ٝ، ٚخكٛقّا يف ظطف تاضىٞ قعب، ٚدٛٓ َؿشٕٛ بايكًل ٚايذلقب، أيػ٢ ايؿعٛض ايعاّ بايجك١، ػاٙ 

ٚمما ظاز َٔ سػاغ١ٝ ايعا١َ ػاِٖٗ،  92املٛضٜػهٝني ع٢ً إثط ع١ًُٝ ايططز، إش قاضٚا ٜػُٖٕٛ )ْكاض٣ قؿتاي١(،

  93ايتؿٛم اؿهاضٟ، نػًٛى ادتُاعٞ غرل َأيٛف. املؿكٛز، ٚإظٗاضٖصا ا٫ؾتداض ا٭ع٢ُ بايؿطزٚؽ 

نٌٓ شيو مل هعٌ املٛضٜػهٝني يف ع٬ق١ ٚز١ٜ َع ايػٓهإ ا٭قًٝني، خكٛقّا ٚأِْٗ ناْٛا ٜطٕٚ إٔٓ ايك٬ٓت 

١، أنجطٚا ايتُٓع َٔ نٌٓ ْػب أٚ َُكاٖط٠ خاضز اؾُاعنُا  94بني ايٓاؽ تكّٛ ع٢ً غ٤ٛ ايعٔ ٚاؿٝط١ ٚاؿصض،

٭خصِٖ باعتباض ايٓػب ايؿطٜـ، ايصٟ نإ ع١َ٬ زاي١ ع٢ً ْبًِٗ ايطٓؾٝع، ثِٓ إٕٓ َٛقـ ابٔ عبس ايطؾٝع يف ٖصا 

 ايكسز، مل ٜهٔ ايبت١ َٛقؿا َتؿطزّا.

 ٜكٍٛ قُس بٔ عبس ايطؾٝع، َ٪نسّا قش١ٓ غٓسٙ ايعايٞ:

سس٠ بٝين ٚبني إَاّ اإلغ٬ّ ٚملا أقٛي٘ بعس ٚقًت٘ قبٌ، ؾػٓسٟ عاٍ، يهٕٛ َا متٓ إ٫ّ ٚاغط١ ٚا$..

  95#بٗا.

يكس تأنس ٚدٛز ْؿٛض عاّ َٔ ا٭ْسيػٝني زاخٌ املػطب، ٖٚٛ ايؿعٛض ايصٟ زؾع بٗصٙ اؾاي١ٝ إىل ايتهتٌ ٭دٌ 

خكٛقّا بعس إٔ ؾهو ؾطٜلْ َٔ عًُا٤ ايعكط، يف سكٝك١ إمياِْٗ ٚقسم ْٛاٜاِٖ، ؾععُٛا )سػسّا  96َٛادٗت٘،

 َٔ أْؿػِٗ(:

  97#بِٝٓٗ ٚبني اإلغبإ َتٛاضث١ َٔ يسٕ ناْٛا بأضنِٗ، ؾهاْٛا آْؼ بِٗ َٔ أٌٖ املػطب.إٔ اٯقط٠ $..

ٚتعطض أسس ؾٝٛر ا٭ْسيؼ عػط٠ ٚاَتعاض ؾسٜسٜٔ، إىل َا أٚضزٙ قاسب ا٫غتككا عٔ نٕٛ أْسيػٝٞ 

 املػطب، َاظايٛا َػٝشٝني كًكني؛ قا٬٥ّ:
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غتككا َٔ إٔ أْسيػٝٞ غ٬.. ناْٛا ْاقشني ٚيٝت ؾعطٟ نٝـ ٜتؿل َع ٖصا َا دا٤ يف نتاب ا٫$..

يًهؿط ٚأًٖ٘ ..ساؾا ثِٓ ساؾا َٚعاش اهلل إٔ ٜٓكح يًهؿط ٚأًٖ٘، َٔ تطى ٚطٓ٘ ٚٚطٔ آبا٥٘ ٚأدسازٙ ٚأًٖ٘ 

ٚأقشاب٘، ٚمجٝع َا ميًو َٔ َتاع اؿٝا٠ ايسْٝا، ٫ ؾ٤ٞ غ٣ٛ إٔ ٜتُهٔ َٔ احملاؾع١ ع٢ً زٜٓ٘، ٜٚعبس ضب٘ ست٢ 

  98#ٜأتٝ٘ ايٝكني.

 ٜٚهٝـ يف َٛنع آخط:

ٚإشا نإ يسِٜٗ سٓني سكٝك١ ؾإمنا ٖٛ إىل شيو ايٛطٔ احملبٛب ٫ إىل ايسٜا١ْ املػٝش١ٝ، اييت َٓٗا َٚٔ $..

   99#طػٝإ ضداشلا ؾطٚا إىل ب٬ز اإلغ٬ّ ؾطقّا ٚغطبّا.

ملطس١ً ايتاضى١ٝ ٚقبٌ ٖصٙ ا 111ٖصا باإلناؾ١ إىل ٚدٛز ْؿط٠ طبٝع١ٝ بني ا٭ْسيػٝني ٚاملػاضب١ قبٌٝ ايططز،

 111ٚأٌٖ ايعس٠ٚ بايطبع ٜهطٖٕٛ أٌٖ ا٭ْسيؼ،$ بهجرل، ٜٚٓكٌ املكطٟ عٔ بعض امل٪ضخني )ناؿذاضٟ(؛ قا٬٥ّ:

ايصٜٔ اظزازٚا َِٓٗ ْؿٛضّا، ٚأنجطُ ؼصضِٖ َٔ ْػب أٚ فاٚض٠، ست٢ ثبت شيو يف طبا٥عِٗ، ٚقاض بعه٘ َطنبا يف 

ْسيؼ ٚبػهِٗ شلِ، أبػهِٖٛ ٚسػسِٖٚ، ؾًِ لس أْسيػّٝا إ٫ َُبػهّا بطبطّٜا غطا٥عِٖ، ؾًُا عًِ ايدلبط عسا٠ٚ أٌٖ ا٭

  112#ٚبايعهؼ.

ٜٚبسٚ إٔٓ َٛاد١ٗ اؾاي١ٝ ا٭ْسيػ١ٝ، ؿاي١ ايٓؿٛض ايعاّ ايصٟ عاؾت٘، ٚايٓؿط٠ ايػطٜع١ٜ اييت ؾعطت بٗا، ناْت َٔ 

 زعٝا٤ قٛطا عدل ايعَٔ. خ٬ٍ تهُني تطاثٗا ايٓػب ايؿطٜـ، يٝبك٢ ْػبٗا َهبٛطا، ٚسػبٗا عٔ ا٭

 ٜكٍٛ قاسب ا٭ْٛاض يف شيو:

ْعِ غكت ٖصا ايه٬ّ ايػٓابل اغتططازا، ٭ستر ب٘ ٚبايصٟ ٜأتٞ، ع٢ً ايصٜٔ أْهطٚا ع٢ً َٔ ظٗط $..

ؾطؾ٘ َٓٓا َعؿط ا٭ْسيؼ، ٚأعين بايه٬ّ ايػابل تعٝني بعض َٔ دا٤ إىل املػطب َٔ ا٭ؾطاف، ٚنصيو َٔ دا٤ إىل 

 113#ا٤ أٜاّ ايؿتح ٚبعسٙ، َػذلغ٬ّ يف ؾتح َبني َٔ ايػٓني، َٔ أْ٘ ٫ وتاز إىل زيٌٝ ع٢ً شيو.اؾعٜط٠ اـهط
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ٜٚعٗط امل٪يـ ؾسٜس ايتؿا٩ّ َٔ ػطب١ ايتأقًِ يف ٚطٓ٘ اؾسٜس، شيو أْ٘ مل ميٓع ْك٘ َٔ إخؿا٤ ؾؿً٘، ايصٟ 

ٜـ، َُٛقّٝا يف اٯٕ شات٘، بٛثٝك١ ٖا١َ ٚمث١ٓٝ ساٍٚ ايتأغٞ أَاَ٘ َٔ خ٬ٍ تأنٝسٙ املًّح ع٢ً ْػب٘ ايعايٞ ٚأقً٘ ايؿط

عٔ ػطبت٘ يف املٓؿ٢، ملٔ غٝأتٞ بعسٙ َٔ ايكطا٤ احملسثني، ؾهإ يػإ ساٍ ع٢ً ايٛنع ايعسا٥ٞ، ايصٟ اعتدل ؾٝ٘ 

 114نُدًٛم ٖذني.

َهاٜكات ايٓعع١ ايكسض١ٜ اييت اْتؿطت بني املطٓسًني يف املٓؿ٢، ناْت اؿٌ ا٭َجٌ، يًتػًب ع٢ً ٜٚبسٚ إٔٓ 

نْٛ٘ ٫ ٜعسٚ )نؿاض٠( بعجٗا اهلل إىل عبازٙ ، ملٛقـ ا٭ٖايٞ ايػًٓيب َٝتاؾٝعٜكّٝا ا٭ٖايٞ، يصيو اقذلح ايبعض تؿػرلّا

املٛضٜػهٝني، ست٢ ٜتُهٓٛا َٔ ايدل١ٖٓ ع٢ً نؿا٤تِٗ ايطٚس١ٝ، ٬ْٚسغ نٝـ متهٔ اي٬د٧ ايتْٛػٞ َٔ تكسِٜ 

 115قٖٛا يف إغباْٝا ٚتًو اييت تٛاقًت يف تْٛؼ.قٛض٠ ن١ُٝٓ َكاض١ْ بني املتابعات اييت ٫

إْٓا ًْٛش بطمحت٘، ملا سباْا ب٘ تعاىل َٔ متذٝس َٚٔ ؾطز بعس نٌٓ املتابعات اييت  يكٝٓاٖا، ٚاييت ٜبعجٗا $..

بعاز إيٝٓا، ٚاييت ىل بٗا اهلل املكطؿني َٔ عبازٙ، ٜٚؿًُٓا بٛاغع ضمحت٘ ؾٝعؿٛ يٓا عٔ نٌٓ شْب أثِٝ، إٕٓ ايػا١ٜ َٔ ا٫

ٖٛ ايتكًٌٝ َٔ سس٠ٓ املعامل اييت ٜكذلؾٗا املػًُٕٛ يف سلٓ إخٛاِْٗ يف ايعكٝس٠، ؾباملكاض١ْ َع املػٝشٝني ؾإِْٗ ٜهطٕٚ 

باملُتًهات زٕٚ ايتعطض يًٓاؽ عٓسَا تط٣ إٔ نٌٓ ؾ٤ٞ ٖٛ َٔ قٓع اهلل، ؾإْٓو غتسضى ٫ قاي١ أْ٘ ٖٛ ايػٝس 

ٝؼ شيو نٞ ٜعًُْٛا بٗا بٌ مبعاقٝٓا اييت اضتهبٓاٖا، ٚيصيو ؾإٕ شيو ٫ املطًل ايصٟ ميػو بايكًٛب، ٚإٕ أطًكٗا ؾً

  116#ٜهٕٛ إ٫ يف املُتًهات ٚيٝؼ يف ايعباز.

٬ْٚسغ يف َكابٌ ٖصا ايتػًِٝ يكها٤ اهلل َٚؿ٦ٝت٘، قب٫ٛ نُٓٝا ٫ ىًٛ َٔ أغ٢ بهٕٛ قسضٙ نُططٚز 

 غرلاؾك٘ ست٢ ايٓٗا١ٜ.

يف املػطب ٚتْٛؼ، ٫ ٜهتػٞ زا٥ُّا بايهطٚض٠ ايبعس شات٘ َٔ ايتؿاب٘  ٜٚبك٢ اؿسٜح عٔ اؾاي١ٝ ا٭ْسيػ١ٝ

  117ٚاملهُٕٛ، يس٣ اؿسٜح عٔ ايعٓاقط ا٭ْسيػ١ٝ اييت ٖادطت إىل أقطاض أخط٣.
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118يكس اعتدل أؾطاز ٖصٙ اؾاي١ٝ أِْٗ يف )زاض ٖذط٠ َ٪قت١(، ٜتشٕٝٓٛ ؾطم ايعٛز٠ إىل ٚطِٓٗ املؿكٛز،  
ٖٚصا َا  

ع٢ً ت١ُٝٓ َؿاعط ا٫ْتُا٤، ٚا٫عتعاظ بؿطف ا٭قٌ يس٣ بك١ٝ سهاض١ٜ َتُٝع٠، ؼطم عٛض با٫ْتُا٤ إىل ععظ يسِٜٗ ايؿ

 ا٭دٝاٍ اؾسٜس٠.

َٚٔ ظا١ٜٚ أخط٣ نإ إؾٗاض ايػ٬ٓي١ ٚا٭قٌ، مبجاب١ ا٫داب١ املباؾط٠ ع٢ً املٗا١ْ، اييت خهعت شلا ايبك١ٝ 

خ٬ٍ ؾذل٠ ايتؿتٝـ، سٝح غٝططت ع٢ً فتُع شيو ايعكط، ايتؿبح  ايباق١ٝ َٔ ا٭١َ ا٭ْسيػ١ٝ ايكسمي١ يف إغباْٝا

بطٗاض٠ ايػ٬ٓي١، ٚا٫ستؿا٤ بٓكا٤ ايسّ َٔ عس٣ٚ ايسَا٤ ايسخ١ًٝ ع٢ً ايعكط ايصٖيب اإلغباْٞ، ٜٚتعًل ا٭َط ٖا ٖٓا 

ؾطق١ زٕٚ ايتٜٓٛ٘ بايسَا٤ ايٝٗٛز١ٜ ٚايعطب١ٝ، ٖٚٞ ايٓعع١ اييت ساناٖا نتاب ايعكط، ٚدعًت املٛضٜػهٝني ٫ ٜؿٛتٕٛ 

بأفاز أدسازِٖ يف ايعكٛض ايكسمي١، أٚ يف عٗس اإلغ٬ّ ٚؾذل٠ ايؿتٛسات، ٜٚبسٚ إٔ قاٚيتِٗ تًو دا٤ت يتؿكح عٔ 

 119مج١ً قٛاْني دسٜس٠ تتعًل )بطٗاض٠ ايسّ( ٚيهٔ بكؿ١ عهػ١ٝ، ٖٚٛ ؾ٤ٞ ٜؿطف ْػب املػًِ ٫ٚ ٜصَ٘.

عبس ايطؾٝع يف خامت١ نتاب٘، أقطب إىل ؾٔٓ ايػٓرل ٚايذلادِ  ٚعَُّٛا ؾكس نإ ايؿٗاب يف كتكط ضسًت٘، ٚابٔ

َٔ أٟٓ ؾٔٓ آخط، شيو أُْٗا مجعا بني ايتشطٟٓ ايتاضىٞ ٚاإلَتاع ايػٓطزٟ، ٖٚٛ مجعْ ٚتساخٌ ٜذلمج٘ سهٔ ايتاضٜذ ايصٟ 

أيٛإ ايتاضٜذ، ْؿأت ؾٝ٘ ٖصٙ ايهتابات، يصيو نإ ؾٝٗا بعض َٔ ٬َق٘، إىل ايسضد١ اييت عسٖٓا ايبعض يّْٛا َٔ 

  ٫111قذلابٗا ايؿسٜس َٓ٘.

عٓسَا اػ٘ نٌٓ َُٓٗا  111بٝس إٔٓ اؿذطٟ ٚابٔ عبس ايطؾٝع، قس ػاٚظا ايتاضٜذ )ٚإٕ ناْت شلُا غا١ٜ ؾٝ٘!(،

إىل غدل أغٛاض شات٘، ٚنؿـ َا هٍٛ ؾٝٗا َٔ قطاعات ٚػاضب عٓٝؿ١، دعًت٘ ٜكـ َٓٗا َٛقـ ايؿٓاٖس ٚايكانٞ 

اييت ٬ٜسغ إٔٓ ا٫ػاٙ إىل ايهتاب١ ؾُٝٗا بؿهٌ عاّ، ٜك٣ٛ ٜٚؿتس  112ِٓ زلات ايذلادِ ٚايػٓرل،َعّا، ٖٚصا َٔ أٖ

شيو ٭ٕٓ بعض ايٓٓؿٛؽ اؿػٓاغ١ ٚاحملبط١، تؿعط يف َجٌ تًو  113يف عكٛض ا٫ْتكاٍ ٚأٚقات ا٫نططاب ٚايتكًكٌ،

  114ط١ بٗا."ا٭ظَإ بأْٓٗا يف ساد١ إىل امل١َ٤٬ بني ْؿػٗا ٚبني ايعّطٚف احملٝ
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يكس نإ َٔ املػتشٌٝ بايٓػب١ شل٪٤٫ ايهتاب املٛضٜػهٝني، أ٫ّ ٜؿرلٚا بططٜك١ َٔ ايططم إىل ٚنعِٗ 

نأق١ًٝ نُٔ اجملتُع ايهاثٛيٝهٞ اإلغباْٞ املتعَت، ايصٟ أغؼ قانِ ايتؿتٝـ يهٞ ٜصٚز عٔ ٖٜٛت٘ ايػٝاغ١ٝ 

 سهاض١ٜ َتُٝع٠ٓ نُٔ اجملتُعات اإلغ١َٝ٬ اييت ٖادطت إيٝٗا.أٚ نبك١ٝ  115اؾسٜس٠ املهتػب١ ٚقؿا٥٘ ايسٜين ٚايعطقٞ،

يكس نإ غطنِٗ إٔ ىؿٛا متاَّا ٚنعِٗ ا٫دتُاعٞ املًتبؼ، ٚيهِٓٗ أؾاضٚا بكٛض٠ َٛاضب١ إىل اؿاي١ ايعا١َ 

اؾسٜس٠ َٔ يصا ٫ ٜٓبػٞ إٔ ْػتػطب ساي١ ايذلزز اؿاز بني ا٫ْسَاز يف فتُعاتِٗ  116نُٔ ايٓعاّ ا٫دتُاعٞ اؾسٜس،

 117د١ٗ ٚبني ايتأنٝس ع٢ً ؾدكٝتِٗ ا٭ْسيػ١ٝ ايك١ٜٛ َٔ د١ٗ أخط٣.

 : ٖٛاَـ ايبشح

 .195.: 2111ّ(، زاض َٖٛ٘، 1611 – 1492ٜٓعط: مجاٍ وٝاٟٚ: غكٛط غطْاط١ َٚأغا٠ ا٭ْسيػٝني )  1

 .195ٜٓعط: املطدع ْؿػ٘:  2

 .195ٜٓعط: املطدع ْؿػ٘:  3

 .198ٜٓعط: املطدع ْؿػ٘:  4

ت، ٚتٛدس ْػد١ َٓ٘ غط امل٪يـ، أمتٓ 1634ْاقط ايسٜٔ ع٢ً ايكّٛ ايهاؾطٜٔ: كطٛط بساض ايهتب املكط١ٜ، ايكاٖط٠، عسز  5

(، ايساض 1، َٓؿٛضات ن١ًٝ اٯزاب ٚايعًّٛ اإلْػا١ْٝ )1ّ. ٚقس قاّ بتشكٝك٘: قُس ضظٚم، ط1641ٖـ/ 1151نتابتٗا بتْٛؼ غ١ٓ 

ع يف ث٬ث١ عؿط بابا، ؾكٌٓ ؾٝٗا قاسبٗا غؿاضت٘ عٔ املٛىل ظٜسإ إىل نٌٓ َٔ ؾطْػا ٖٚٛيٓسا ...ٚاملدطٛط ٜك 17.:1987ايبٝها٤، 

 َٚكط، بٌ ٚباملػطب ْؿػ٘.

ٖٚٛ يف ا٭قٌ كتكطْ ملدطٛط غٓابل عٓٛاْ٘ )ضس١ً ايؿٗاب إىل يكا٤ ا٭سباب(، ٚنع٘ اؿذطٟ بٓا٤ّ ع٢ً طًب َٔ ؾٝذ املايه١ٝ  

 ّ، )ٖٚٞ ضس١ً َؿكٛز٠(. 1637/ 1147ٙعًٞ ا٭دٗٛضٟ بايكاٖط٠ غ١ٓ 

 .198ٜٓعط: وٝاٟٚ: َطدع غابل:  6

، 1(، تطمج١: عبس اؾًٌٝ ايتُُٝٞ،ط1641-1492ٜٓعط: ناضزٜاى: املٛضٜػهٕٝٛ ا٭ْسيػٕٝٛ ٚاملػٝشٕٝٛ، اجملاب١ٗ اؾسي١ٝ )  7

 .28 .:1983َٓؿٛضات اجمل١ً ايتاضى١ٝ املػطب١ٝ ٚ زٜٛإ املطبٛعات اؾاَع١ٝ اؾعا٥ط، تْٛؼ، 
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غ١ٓ(، ٚقس أيّـ  42ّ/ أٟ بعس ايٓؿٞ بـ: 1652ٖٛ قُس بٔ عبس ايطؾٝع بٔ قُس ايؿطٜـ اؿػٝين اؾعؿطٟ املطغٞ ا٭ْسيػٞ)ت  8

ّ ٜٓعط: كطٛط ر.ع. بايطباط، 1644ٖـ/ 1144نتاب٘ )ا٭ْٛاض ايٓب١ٜٛ، يف آبا٤ خرل ايدل١ٜ( ايصٟ ٜكع يف مثا١ْٝ ؾكٍٓٛ ٚخامت١ غ١ٓ 

 319تْٛؼ ّٜٛ اؾُع١ غازؽ ؾعبإ عاّ أضبع١ ٚأضبعني ٚأيـ، ب٘ ؾكٌ خام بأسٛاٍ املٛضٜػهٝني َٔ م ى، نتب ب1238عسز 

، ْكٌ ٖصا ايؿكٌ بتكطف ايؿاعط املػطبٞ قُس بٛدٓساض، يف نتاب٘ َكس١َ ايؿتح َٔ تاضٜذ ضباط ايؿتح، ايطباط، 336إىل م 

، َٓؿٛضات َطنع زضاغات 3ٕٛ يف ا٭ْسيؼ ٚخاضدٗا، ط. ْٚكً٘ قُس قؿتًٝٝٛ يف نتاب٘ املٛضٜػه214ٝ - 211ٙ.: 1345

قُس عبس  . عٔ كطٛط باملهتب١ ايهتا١ْٝ بؿاؽ، ٜٚٓعط أٜها:119 -112.: 2118ا٭ْسيؼ ٚسٛاض اؿهاضات، ايطباط، 

 .417 - 413.: 1997، َهتب١ اـالٞ، ايكاٖط٠، 4: ْٗا١ٜ ا٭ْسيؼ ٚتاضٜذ ايعطب املتٓكٓطٜٔ، طعٓإ اهلل

 .25ٜٔ: ْاقط ايس 9

قُس بٔ عبس ايطؾٝع: ا٭ْٛاض غٛض٠ ايٓػا٤ .. 158، 156غٛض٠ ايهاؾطٕٚ، ٚاٯ١ٜ:  2، 1غٛض٠ اؿر، ٚاٯ١ٜ:  73اٯ١ٜ:  11

: ْٗا١ٜ ا٭ْسيؼ ٚتاضٜذ عٓإ ٚقُس عبس اهلل .119 -112ايٓب١ٜٛ ْك٬ عٔ قُس قؿتًٝٝٛ: املٛضٜػهٕٝٛ يف ا٭ْسيؼ ٚخاضدٗا: 

 .417 - 413ايعطب املتٓكٓطٜٔ: 

 املكسض ْؿػ٘.  11

 .199ٜٓعط: وٝاٟٚ: َطدع غابل:   12

، زاض ايكش٠ٛ يًٓؿط، ايكاٖط٠، 1ٜٓعط: عبس اهلل قُس مجاٍ ايسٜٔ: املػًُٕٛ املٓكٓطٕٚ أٚ املٛضٜػهٕٝٛ ا٭ْسيػٕٝٛ، ط 13

1991 :.49. 

ح غٝاغٞ يًكُٛز، نُٔ أعُاٍ امل٪متط َطِٜ أٚخٝسا ضْتؼ: ا٭زب اـٝايٞ يس٣ َٛضغهٝٞ ايكطٕ ايػازؽ عؿط بإغباْٝا نػ٬ 14

(، 1619 -1492ايعاملٞ ايجايح يًسضاغات املٛضٜػه١ٝ ا٭ْسيػ١ٝ سٍٛ تطبٝل املٛضٜػهٝني ا٭ْسيػٝني يًؿعا٥ط ا٫غ١َٝ٬ )

 .11.: 1991َٓؿٛضات َطنع ايسضاغات ٚايبشٛخ ايعجُا١ْٝ ٚاملٛضٜػه١ٝ ٚايتٛثٝل ٚاملعًَٛات، ظغٛإ، تْٛؼ، 

 .29و ٜؿرل إىل ايػٝاب ايؿعًٞ يسٚض ايؿكٗا٤.  ٜٓعط: ْاقط ايسٜٔ: .. ٖٚٛ يف شي15

 .29املكسض ْؿػ٘:   16

 .18ْاقط ايسٜٔ:   17
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18  Maldonado   نإ ٚاسسا َٔ ايكػاٚغ١ املكطبني يًكػٝؼ ايهبرل، أغكـ غطْاط١jean Menéndez de 
Salvatierra 

 .25ْاقط ايسٜٔ:  19

 .26املكسض ْؿػ٘:  21

ّ، أٟ قبٌ ايٓؿٞ بج٬ث١ عؿط عاَا، أٚاخط عٗس املٓكٛض 1598ٙ/ 1117طٟ َٔ ايٓعٚح إىل املػطب يف سسٚز غ١ٓ متهٔ اؿذ 21

 ايصٖيب، سٝح اؾتػٌ بايذلمج١ يس٣ غ٬طني َطانـ َٔ بعسٙ.

. بايطباط ّ...ٜٓعط: كطٛط ر.ع1632.. أيّؿ٘ ايط٥ٝؼ إبطاِٖٝ بٔ أمحس بٔ غامن بٔ قُس بٔ ظنطٜا، ايصٟ عاف يف تْٛؼ غ١ٓ  22

، ٚتٛدس َٓ٘ نصيو 255 -245ز. ٖٚٞ ْػد١ تٓؿطز باـامت١ املهتٛب١ بكًِ املعطٓب، أٚضز ؾٝٗا أٜها تطمجت٘ ايصات١ٝ: 87عسز 

ؾٕٓٛ سطب١ٝ ...نُا  71ؾطٚغ١ٝ، ْٚػد١ أخط٣ بساض ايهتب ضقِ:  97ْػد١ باـعا١ْ ايتُٝٛض١ٜ بساض ايهتب املكط١ٜ ضقِ: 

 ّ. إىل أسٛاٍ املٛضٜػهٝني يف إغباْٝا.1638ايصٟ عطٓب٘ َٔ اإلغبا١ْٝ يف مخػني بابا غ١ٓ  تططم اؿذطٟ يف خامت١ ايهتاب

 .37ايعع ٚايطؾع١ ٚاملٓاؾع، يًُذاٖسٜٔ يف غبٌٝ اهلل باملساؾع، ٚقس شنط شيو أٜها يف كتكط ضسًت٘، ْاقط ايسٜٔ: ايباب ايجاْٞ:  23

 .38 -37املكسض ْؿػ٘: 24

 إٔ َػًُٞ ا٭ْسيؼ مل وسخ قطّ، إٔ ْعتٛا أغًٛبِٗ ٖصا بـ )ايتك١ٝ(، بٌ انتؿٛا بايتػذل ٚايهتُإ، .. ٚػسض اإلؾاض٠ ٖٓا إىل  25

 ٚأسٝاْا بايتعاٖط ؾكط.

قُس سذٓٞ: املٛضٜػهٕٝٛ ٚاؾٗاز ايبشطٟ يف املػطب ايهبرل، نُٔ ْس٠ٚ املٛضٜػهٕٝٛ يف املػطب، َطبع١ املعاضف ٜٓعط:  26

  .61.: 2111اؾسٜس٠، ايطباط، 

 .114 -113ْاقط ايسٜٔ:  27

 .114 -113املكسض ْؿػ٘:  28

ٚقُس عبس  .119 -112قُس بٔ عبس ايطؾٝع: ا٭ْٛاض ايٓب١ٜٛ ْك٬ عٔ قُس قؿتًٝٝٛ: املٛضٜػهٕٝٛ يف ا٭ْسيؼ ٚخاضدٗا:  29

 .417 - 413: ْٗا١ٜ ا٭ْسيؼ ٚتاضٜذ ايعطب املتٓكٓطٜٔ: عٓإ اهلل

 ؿػ٘.قُس بٔ عبس ايطؾٝع: املكسض ْ 31

 املكسض ْؿػ٘. 31

 كسض ْؿػ٘.امل  32
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 املكسض ْؿػ٘. 33

قس عًُت َا قٓع ٚعٌُ $.. .. قاٍ ايؿٗاب َذلمجا يًُٛىل ظٜسإ، َا دا٤ يف نتاب املًو ؾًِّبٔ يكطٜب٘ ٚخًٝؿت٘ مبس١ٜٓ بًٓػ١ٝ:   34

َٔ ايتشطٜض، ٚا٫ضؾاز إلثباتِٗ  يف زٜٓٓا  َع ايٓكاض٣ اؾسٚز ا٭ْسيؼ أٌٖ تًو ايػًط١ٓ، ٚقؿتاي١ ع٢ً طٍٛ ايػٓني ايهجرل٠ املان١ٝ

اجملٝس ٚإميآْا، ٫ٚ ْؿع َعِٗ ق٬ًٝ ٫ٚ نجرلا ٭ْ٘ مل هس ؾِٝٗ ٚاسسا َٔ ٖٛ ْكطاْٞ سكٝك١، ٚايػطض ٚايؿط ايصٟ ميهٔ إٔ وسخ بػبب 

ْعٍ غهب٘ َٔ أدٌ ٖصٙ ا٭١َ، َا تعاَٝٓا عًِٝٗ، قس شنطٙ ايٝٓا ضداٍ ٚقًشا٤، ٚأْ٘ يعَٓا اق٬ح شيو ا٭َط، يٓطنٞ ب٘ اهلل، ٚأ

ٚأؾتٛا ؾِٝٗ أْ٘ هٛظ يٓا َٔ غرل ؾو إٔ ْعاقبِٗ يف أْؿػِٗ ٚأَٛاشلِ، ٭ٕ ا٫غتُطاض ع٢ً غ٤ٛ أؾعاشلِ ختِ ٚسهِ عًِٝٗ أِْٗ 

مٔ يف ٖصا َٓاؾكٕٛ، ٚأعسا٤ يًُكاّ اإلشلٞ ٚاإلْػاْٞ، ٖٚب أْٓا قازضْ ع٢ً إٔ ُْذَعِٜٗ ْٚعاقبِٗ مبا أٚدب غ٤ٛ ؾعًِٗ ٚيَٛتِٗ، .. ٚ

ؼككٓا ٚقحٓ َٔ ٚدٛٙ، أِْٗ بعجٛا يًذلنٞ ايهبرل باقطٓبٍٛ ٫َٟٛٚ ظٜسإ مبطانـ ضغًِٗ ٜطًبٕٛ َِٓٗ إٔ ٜٓذسِٖٚ ٚأِْٗ عٓسِٖ َا١٥ 

ِ ٚمخػٕٛ أيـ ضد٬ّ َػًُٕٛ َجٌ ايصٜٔ بب٬ز املػطب ا٫ؾطٜك١ٝ، ٚأٜها ٭عسا٥ٓا ايبشط١ٜ باؾ١ٗ ايؿُاي١ٝ اييت ؼت ايكطب، ٚأْعُٛا أْٗ

ٜعِٝٓٗ بػؿِْٛٗ، ٚأَا غًطإ اقطٓبٍٛ قس اقطًح َع غًطإ ايؿطؽ، ٭ْ٘ نإ ٜؿػً٘، ٚأَا غًطإ َطانـ ؾكس ععّ ع٢ً تسٜٚذ ايب٬ز 

اؿذطٟ: ْاقط ايسٜٔ ع٢ً ايكّٛ ايهاؾطٜٔ: # .. ٚتػهٝٓٗا، ٚإشا تؿطقٛا مجٝعا َع ٖ٪٤٫ ْطٚ ْؿٛغٓا يف ا٭َط ايصٟ ٫ ىؿ٢.

111 ،112. 

قاٍ املًو ايهاؾط، أبعسٙ اهلل تعاىل، ٚظيعي٘ آَني: ملا ناْت ايػٝاغ١ ايػًطا١ْٝ $...عبس ايطؾٝع: ؾأقٍٛ ٚباهلل ايتٛؾٝل قاٍ ابٔ   35

اؿػ١ٓ اؾٝس٠ َٛدب١ إلخطاز َٔ ٜهسض املعاف ع٢ً ناؾ١ ايطع١ٝ ايٓكطا١ْٝ، يف ممًهتٗا اييت تعٝـ عٝؿا ضغسا قاؿا، ٚايتذطب١ 

ايصٜٔ ِٖ َتٛيسٕٚ َٔ ايصٜٔ نسضٚا ممًهتٓا ؾُٝا َه٢، بكٝاَِٗ عًٝٓا، ٚقتًِٗ أنابط ممًهتٓا،  أظٗطت يٓا عٝاْا، إٔ ا٭ْسيؼ

تكسّ ٚايكػٝػني ٚايطٖبإ ايصٜٔ ناْٛا بني أظٗطِٖ، ٚقطعِٗ ؿَِٛٗ، ٚمتعٜكِٗ أعها٤ِٖ، ٚتعصٜبِٗ أٜاَِٗ بأْٛاع ايعصاب، ايصٟ مل ٜػُع ؾُٝا 

دٛعِٗ ضدٛعّا قاؿّا َٔ قًٛبِٗ، يسٜٔ ايٓكطا١ْٝ، ٚأْ٘ مل ٜٓؿع ؾِٝٗ ٚقاٜاْا، ٫ٚ ٚقاٜا َجً٘، َع عسّ تٛبتِٗ ؾُٝا ؾعًٛٙ، ٚعسّ ض

أدسازْا املًٛى، ٫ٚ َٔ غًـ َٓا، ٚضأٜٓا عٝاْا إٔ نجرلا َِٓٗ قس اسطقٛا بايٓاض ٫غتُطاضِٖ ع٢ً زٜٔ املػًُني، ٚظٗط َِٓٗ ايعٓاز 

اْٞ، يٝٓكطِٖ عًٝٓا، ٚظٗط يٞ إٔٓ بِٝٓٗ ٚبٝٓ٘ َطاغ٬ت إغ١َٝ٬، َٚعا٬َت بعٝؿِٗ ؾٝ٘ خؿ١ٝ، ٚاغتٓذازِٖ نصيو عٕٛ ايػًطإ ايعجُ

ز١ٜٝٓ، ٚقس تٝكٓت شيو َٔ إخباضات قازق١ ٚقًت إيٞٓ. َٚع ٖصا إٔ أسسّا َِٓٗ مل ٜأت إيٝٓا يٝددلْا مبا ِٖ ٜسبطْٚ٘ يف ٖصٙ املس٠ 

اتؿكٛا ع٢ً ضأٟ ٚاسس، ٚزٜٔ ٚاسس، ْٚٝتِٗ ٚاسس٠؛ ٚظٗط بِٝٓٗ، ٚؾُٝا غبل َٔ ايػٓني، بٌ نتُٛٙ بِٝٓٗ؛ عًُت بصيو إٔٓ نًِٗ قس 

عٓ٘  يٞ أٜها، ٚ٭ضباب ايعكٍٛ ٚاملتسٜٓني َٔ ايكػٝػني ٚايطٖبإ ٚايبطاضق١ ايصٜٔ مجعتِٗ شلصا ا٭َط ٚاغتؿطت، َع إٔ َٔ ابكاِٖ بٝٓٓا ٜٓؿأ

ابكا٥ِٗ مبًُهيت، أضزت إخطادِٗ َٔ غًطٓتٓا ؾػاز نبرل، ٍٖٚٛ ؾسٜس بػًطٓتٓا، ٚإٔ بإخطادِٗ َٔ بٝٓٓا ٜكًح ايؿػاز ايٓاؾ٧ َٔ 
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مج١ً، يٝعٍٚ بصيو ايهسض ايٛاقع ٚاملتٛقع يًٓكاض٣ ايصٜٔ ِٖ ضعٝتٓا، طا٥عني ٭ٚاَطْا ٚزٜٓٓا، ٚضَٝتِٗ إىل ب٬ز املػًُني أَجاشلِ، 

 -112ْسيؼ ٚخاضدٗا: ابٔ عبس ايطؾٝع: ا٭ْٛاض ايٓب١ٜٛ ْك٬ عٔ قُس قؿتًٝٝٛ: املٛضٜػهٕٝٛ يف ا٭# ... يهِْٛٗ َػًُني.

 .417 - 413: ْٗا١ٜ ا٭ْسيؼ ٚتاضٜذ ايعطب املتٓكٓطٜٔ: عٓإ ٚقُس عبس اهلل .119

 .111ْاقط ايسٜٔ:  36

 .119املكسض ْؿػ٘:  37

 .111 -111املكسض ْؿػ٘:  38

 .351 ايه٬ب:  سٛاض غرلؾاْتؼ: 39

41 Cervantes (Miguel de) : Obras Completas ed Aguilar, Madrid, 1965, pp. 1662 – 
1663. 
41 Aznar Cardona (pedro) : expulsion Justificada de los moriscos  Espanoles, Huesca, 
pedro Cabarte, 1612, parte 1, capitulo XI Fols 36r°_37r° y Baroja (J. C.) : Los 
Moriscos del Reino de Granada, Madrid, España, 1976, p. 216 Nota 43.  

 .145ٜٓعط: ناضزٜاى: املٛضٜػهٕٝٛ ا٭ْسيػٕٝٛ ٚاملػٝشٕٝٛ:  42

،  َطنع 2ايذلاخ اإلغ٬َٞ يف ا٭زب اإلغباْٞ، نُٔ اؿهاض٠ ايعطب١ٝ اإلغ١َٝ٬ يف ا٭ْسيؼ، طباضايت:  يٛغٞ يٛباظٜٓعط:  43

 .775 -774 /1.:1999زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ، برلٚت، 

 .773ٜٓعط: املطدع ْؿػ٘:  44

 .773 -771املطدع ْؿػ٘:   45

 .18ْاقط ايسٜٔ:   46

 .773باضايت: املطدع ايػابل:  ٜٓعط: 47

 .18ٜٓعط عٔ قكل: ْاقط ايسٜٔ..:  48

 .. نكٍٛ اؿذطٟ َػتع٬ُّ ايٕٓٛ يًُتهًِ املؿطز، )منؿٞ( ٚمٛ شيو َٔ )زاٜط بٗا( )سٛاٜر( ..إخل. 49

ٚ)إغبا١ْٝ( إىل )اؾبا١ْٝ( ..إخل، هب َطاعا٠ نٕٛ امل٪يـ َٛضٜػهٝا  .. نه١ًُ )مح١ً( َج٬ ّاييت ؼٛيت إىل )٢ًُٖ(، 51

 تعًِ ايعطب١ٝ خؿ١ٝ، ٚيصيو تكازؾٓا أخطا٤ يػ١ٜٛ ٚنًُات عا١َٝ )َػطب١ٝ( ٚأخط٣ َذلمج١. 
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ط٠ ايعامل١ٝ ا٭ٚىل ٜٓعط يف ٖصا ايكسز: اؿػني بٛظٜٓب: ايك١ُٝ اؿكٝك١ٝ يًطَٛظ اـط١ٝ يف ا٭زب ا٭عذُٞ، نُٔ أعُاٍ املا٥س٠ املػتسٜ 51

املٛضٜػهٞ تعاٚز يػٟٛ ٚعامل ا٫غتططازات اي٬َتٓاٖٞ،  _يًذ١ٓ ايعامل١ٝ يًسضاغات املٛضٜػه١ٝ ا٭ْسيػ١ٝ سٍٛ: ا٭زب ا٭ـُٝازٚ 

 .37 -29..: 1986، تْٛؼ، 13َٓؿٛضات َطنع ايبشٛخ يف عًّٛ املهتبات ٚاملعًَٛات، ع

 .112ْاقط ايسٜٔ:  52

 .46.: 1989، زاض املعاضف، 1طًش١ُ املػاظٟ املٛضٜػه١ٝ، زضاغ١ يف ا٭زب ايؿعيب املكاضٕ، َٜٓعط: ق٬ح ؾهٌ:   53

 .26.: 2112، زاض ايؿهط ايعطبٞ، برلٚت، 1ٜٛغـ عٝس: ايؿعط ا٭ْسيػٞ ٚقس٣ ايٓهبات، ط  54

ٓع ايكها٤ املكسض ع٢ً ا٭ْسيػٝني؛ ٜٓعط شيو ع٢ً يػإ ايعكًٝٞ يف َطٛيت٘ يًػًٓطإ ايؿاغٞ، نٝـ ٜدلض أغباب ايػٓكٛط، بأْ٘ َٔ ق 55

 ٜكٍٛ:

٫ٚ تعاتب ع٢ً أؾٝا٤ قس قسضت    ٚخُطَّ َػطٛضٖا يف ايًّٛحِ بايكًِِ      ... عٔ املكطٟ: أظٖاض ايطٜاض يف أخباض ايكاض عٝٓاض، 

 .72/ 1.: 1942 -1939ؼكٝل: َكطؿ٢ ايػكا ٚابطاِٖٝ ا٭بٝاضٟ ٚعبس اؿؿٝغ ؾًيب، بٝت املػطب، ايكاٖط٠، 

 . 19ٜٓعط: ٜٛغـ عٝس: املطدع ايػابل:  56

 .17ْاقط ايسٜٔ:  57

ٚقُس عبس . 119 -112قُس بٔ عبس ايطؾٝع: ا٭ْٛاض ايٓب١ٜٛ ْك٬ عٔ قُس قؿتًٝٝٛ: املٛضٜػهٕٝٛ يف ا٭ْسيؼ ٚخاضدٗا:  58

 .417 - 413: ْٗا١ٜ ا٭ْسيؼ ٚتاضٜذ ايعطب املتٓكٓطٜٔ: عٓإ اهلل

 املكسض ْؿػ٘. 59

ْك٬ّ عٔ: باضايت:  (MS S-2 BRAH, fols. 11 v-r)مبهتب١ ا٭نازمي١ٝ املًه١ٝ يًتاضٜذ، َسضٜس ؼت ضقِ: كطٛط  61

 . ٜٚطز أٜها يس786:٣ايذلاخ اإلغ٬َٞ يف ا٭زب اإلغباْٞ: 

  Henri Pieri : l’accueil par des tunisiens aux Morisques, in Etude sur los 
Moriscos andalous en Tunisie, p 132. 

َبتٛض٠ ٜٚٓككٗا بايتايٞ اغِ امل٪يـ ٚايعٓٛإ، أَٓا زضاغات ايباسجني ؾتٓكػِ يف تبٝإ ١ٜٖٛ امل٪يـ ايػاَه١،  S-2ٚتعتدل ٖصٙ املدطٛط١ 

ٖاْطٟ بٝاضٟ، ٚازٚاضز غابٝسضا، َٚٝهاٍ زٟ اٜبًعا، ٚيٟٛ ناضزٜاى.. ( بٝس إٔ ٖصا ا٭خرل يف )ٖٚصا بايٓػب١ ٭عاخ نٌٓ َٔ 

 9654ٚ 9653ٚكطٛطيت املهتب١ ايٛط١ٝٓ مبسضٜس  2يسقٝك١ يًُؿهٌ، ٜػتٓتر إٔ املدطٛطات ايج٬ث١، أٟ كطٛط١ ؽزضاغت٘ ا
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ٖٞ يٓؿؼ ايهاتب، ٚشيو با٫عتُاز ع٢ً ايتشًٌٝ ايهُين يتًو ايٓكٛم، ٜٚبسٚ إٔٓ َٝهاٍ زٟ اٜبايعا يف أططٚست٘ سٍٛ َعطؾ١ 

٬د٧ إىل تْٛؼ ٚاملعطٚف بابٔ عبس ايطؾٝع ا٭ْسيػٞ، قاسب ايٓػب ، اغتطاع ايتٛقٌ إٔ املٛضٜػهٞ اي2َ٪يـ كطٛط١ ؽ

 ، ايصٟ ٜتبا٢ٖ باْتُا٥٘ إىل ؾطؾا٤ ا٭ْسيؼ، ٚشيو يًتكاضب املتني ٚايعاٖط بني ايٓكني. 2ايؿطٜـ، ٖٛ ْؿػ٘ امل٪يـ ايٛضع ملدطٛط١ ؽ

بايعطب١ٝ ٜٚٛقع ازل٘ بٗا، يف سني إٔٓ َ٪يـ  َٚع شيو تبك٢ اؾهاي١ٝ ايًّػ١، اييت ٜهتب بٗا نٌٓ َُٓٗا، ؾابٔ عبس ايطؾٝع ٜهتب

ٜهتب باإلغبا١ْٝ ٚىؿٞ ؾٝٗا ازل٘ )نُا يٛ نإ يْٛا آخط َٔ ايتك١ٝ(، ٚيٝؼ َٔ ايعازٟ ايعجٛض ع٢ً َ٪يـ َعزٚز ايًّػ١  2كطٛط١ ؽ

ظ باضايت ٚخٛإ قٛاقٝػًٝٛ: غِ ع٢ً ايٛد٘ ا٭نٌُ، نُا يٛ نإ ناتبا دٝسا يف نًّتا ايًّػتني... يف ٖصا املٛنٛع ٜٓعط عح: يٛغٞ يٛبا

املٓؿ٢ اـؿٞ ؾٗاز٠ َٛضٜػهٞ َٔ تْٛؼ، نُٔ أعُاٍ املا٥س٠ املػتسٜط٠ ايعامل١ٝ ا٭ٚىل يًذ١ٓ ايعامل١ٝ يًسضاغات املٛضٜػه١ٝ ا٭ْسيػ١ٝ 

املهتبات  املٛضٜػهٞ تعاٚز يػٟٛ ٚعامل ا٫غتططازات اي٬َتٓاٖٞ، َٓؿٛضات َطنع ايبشٛخ يف عًّٛ _سٍٛ: ا٭زب ا٭ـُٝازٚ 

 .66 -62.: 1986، تْٛؼ، 13ٚاملعًَٛات، ع

ؼت ٖصٙ ايكٛض٠ َٔ ا٫بت٤٬ات ٚايتُشٝكات ٚا٫ختٝاضات دع٥ٝات $.. ٖٚٛ نتاب َٔ غتٓ قٛض، تٛسٞ أْٗا بني ايٝأؽ ٚايطدا٤   61

ات ايٓؿػا١ْٝ َا ٜصٌٖ ايعكٌ َتعسز٠ ٜٓؿأ عٓٗا َٔ اؿعٕ ٚا٭غـ ٚايٛدس ٚايتعب ٚايهطب ٚايكًل ٚاشلِ ٚايٓهس ٚغرل شيو َٔ ايتأثرل

ٜٚؿػٌ ايؿهط ٜٚػُط ايكًب ٜٚتعب ايٓؿؼ ٜٚهٝل ايكسض ٜٚصٖب ايّٓٛ ٜٚططز ا٫ْؼ، ٜٚتؿاٚت أثطٙ يف ايًّني ٚايؿس٠ٓ ٚايجكٌ ٚاـؿ١ 

كطٛط ر. ح. بايطباط ع: # ٚايهجط٠ ٚايك١ً ٚعػب امل٬قٞ ي٘ ٚايٛاضز عًٝ٘ ٚق٠ٛ اؾأف ٚنعؿ٘ َٚها٤ ايععمي١ ٖٚٚٓٗا...

 .55 -51/ 1. ٜٚٓعط تطمج١ امل٪يِّـ يس٣ املكطٟ: أظٖاض ايطٜاض: 14 -13ٙ(: 854، أيّؿ٘ ابٔ عاقِ غ١ٓ )2648

 ٚقس أزضى ايعكًٝٞ تًو ايٓٗا١ٜ عٓسَا ساقط اإلغبإ غطْاط١ قبٌ است٬شلا، ؾسعا ضب٘ إٔ ٜٗب٘ ايكدل يتكبٌ ايٓٗا١ٜ امل٪نس٠: 62
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Abstract: 
A further quality of Ibn Hazm was his clear thinking. He would not formulate an 

opinion on any question or subject without first thinking deeply about it, searching for its 
subtle aspects and looking for its finer points and elements. Moreover, he was not limited to 
certain disciplines and areas of study. His interests covered a very broad spectrum, although he 
was first and foremost an Islamic scholar in the full sense of the word. 

Anyone who studies Ibn Hazm's life cannot fail to note that he was a man of great 
sincerity in his pursuit of knowledge. Such sincerity enhanced his profound scholarly insight 
and enlightened his way to pursue the truth. Indeed, he felt that only through honest 
endeavours in achieving the best standard of scholarship that he could measure his success. 
This is a highly commendable goal which Ibn Hazm worked for throughout his life 

 تٛط١٦:

ّص، 993ْٛفُرب  7ٖـ/  083ضَطإ عاّ  03ٚيس أبٛ ضبُس عًٞ بٔ أمحس بٔ غعٝس بٔ سعّ بكططب١ يف ط

َٔ أغط٠ نإ هلا ؾإْٔ يف ايٛظاض٠ يف األْسيؼ، فٗٛ )ٚظٜط ٚابٔ ٚظٜط(، يهٖٓ٘ تطى ايٛظاض٠، ٚاْصطف إىل ايعًِ 

 .َٚعطف١، ال طايب َاٍ ٚداٙٚايتأيٝف، طايب عًِ 

mailto:khaldi1974@yahoo.fr
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ْؿأ ابٔ سعّ يف تٓعِٗ ٚضفا١ٖٝ، ٚنإ َٔ أصشاب ازباٙ ايٛاغع، ٚضُظٔمَ شنا٤ّ َفططّا، ٚشّٖٔٓا َتٖكسّا، ٚقًُّا غٖٝاالّ، 

ٚنُتُبّا ْفٝػ١ّ، ٚنإ ٜٓٗض بعًّٛ مج١ٖ، ٚجيٝس ايٓكٌ، ٚحيػٔ ايٓعِ ٚايٓجط، ٚنإ شا أغًٛب بًٝؼ، ست٢ ٚصف بأْٖ٘ 

  .ألْسيؼداسغ ا

شنط املؤضخٕٛ إٖٔ ابٔ سعّ صٖٓف أضبعُا١٥ صبًس يف قطٜب َٔ مثاْني أيف ٚضق١، ٚقس اعرتف بفطً٘ ٚعًُ٘ 

ايعًُا٤ ٚايساضغٕٛ َٔ ايكسَا٤ ٚاملعاصطٜٔ، ٚأمجعٛا ع٢ً دالٍ قسضٙ؛ شيو ألْ٘ اَتاظ بهجط٠ إْتاد٘ ايفهطٟ، 

 .ٌْٗ َٓٗا نجري َٔ طالب ايعًِ ٚاملعطف١ٚتٓٛع َٛضٛعات٘، تًو اييت أَثِطَتِ ايفهط اإلْػاْٞ، ٚ

عاملّا مجع بني ضطٚب ايعًِ املدتًف١ َا مجع٘ ابٔ  -قبٌ ابٔ سعّ  -ٜكٍٛ ضبُس أبٛ ظٖط٠: "مل ٜعطف ايتاضٜذ 

سعّ، فٗٛ ايهاتب ٚاألزٜب، ٚي٘ خٛض يف عًّٛ ايفًػف١ ٚاملٓطل ٚايتاضٜذ، ٖٚٛ احملسِّخ ٚايفكٝ٘، ٚايعامل باملًٌ 

 .اإلغالّ، ٚايعًِٝ بايفطم اإلغال١َٝٚايٓشٌ يف غري 

ٖٚهصا؛ ال دبس بابّا َٔ أبٛاب ايعًِ اإلغالَٞ إال خاض فٝ٘ ابٔ سعّ خٛض ايعاضف مبطاَٝ٘، املسضى مبػاظٜ٘، 

فٝكبٌ اسبل ايصٟ ٜعتكسٙ سكًّا، ٜٚطزٗ يف عٓفٕ َا ٜطاٙ باطالّ، ٜٚطزٗ املػببات إىل أغبابٗا، ٚايٓتا٥ر إىل َكسَاتٗا، 

 ."إىل غاٜتٗا، يف قًِ َبني َصِّٛض، ٚعباض٠ صطحي١ ٚاضش١ ٚاألقٛاٍ

ٜٚكٍٛ أبٛ عبسايطمحٔ ابٔ عكٌٝ ايعاٖطٟ: "ٚأبٛ ضبُس ؾدص١ٝ ضبرت١َ يف أٚغاط ايٓٗط١ ايع١ًُٝ ٚاألزب١ٝ 

 ."اسبسٜج١، ملا ٜتُٝع ب٘ بني أعالّ املػًُني؛ بؿدصٝت٘ املػتك١ً، ٚعكً٘ اسبط ايكٟٛ ايالقط، ٚأفك٘ ايٛاغع ايطسٝب

 .6343ّٜٛيٝٛ  64ٖـ/ 354ؾعبإ  88تٛيف ابٔ سعّ يف 

 َصطًض املٓٗر بني ايفهط ٚايفًػف١:

اْطالقا َٔ ايتالظّ املٛدٛز بني املعطف١ ٚاملٓٗر املٛصٌ إيٝٗا، سٝح ال َعطف١ بسٕٚ َٓٗر، ٚملا ناْت غا١ٜ ايبشح 

فهط ابٔ سعّ االْسيػٞ ٚقبٌ ايتططم ايكص٣ٛ ٖٞ ذبطٟٓ اسبكٝك١ يف ؾت٢ َطاتبٗا، فكس نإ يًُٓٗر َها١ْ نرب٣ يف 

ايططٜل، أٚ $ ٚضز َصطًض املٓٗر يف يػإ ايعطبإىل عُل املٛضٛع ٚدب عًٝٓا إ ْػتٛضض َا١ٖٝ املٓٗر يف ايًػ١ فكس 



 هشام خالدي ماهية مصطلح المنهج في فكر ابن حزم األندلسي

 

 المجلة المتوسطية للدراسات األندلسية 167 
 

َٚٔ َعاْٞ ايططٜك١ ايػري٠ ٚاملصٖب ٚايؿطٜع١ ٖٚصٙ املعاْٞ تعترب َٔ ايكٛاعس  6#ايططٜل ايٛاضش١ أٚ اشبط١ املطغ١َٛ

 ا٤ يف ايسٜٔ اٚ ايفًػف١.املًتع١َ غٛ

ٚبٓا٤ ع٢ً ٖصا البس يهٌ فًٝػٛف أٚ َفهط َٔ االيتعاّ بكٛاعس َٓٗر أٚ ططٜك١ يف ايبشح ٜطمسٗا يٓفػ٘ يف 

 غبٌٝ ايٛصٍٛ إىل غاٜت٘ َتذٓبا بصيو بصٍ دٗٛز زٕٚ دس٣ٚ فُٝا يٛ غاض يف حبج٘ زٕٚ َٓٗر ٚاضض دًٞٓ.

عٔ ايعًِ ايٝكٝين فكاٍ: إمنا َطًٛبٞ ايعًِ حبكا٥ل األَٛض، فالبس ع٢ً األَإ َٔ اشبطأ ٚايبشح $يكس أنس ايػعايٞ 

َٔ طًب سكٝك١ ايعِ، َا ٖٞ؟ فعٗط يٞ إٔ ايعًِ ايٝكٝين ٖٛ ايصٟ ٜٓهؿف فٝ٘ املعًّٛ اْهؿافا ال ٜبكٞ َع٘ ضٜب 

كاضْا ٚال ٜكاضْ٘ إَهإ ايػًط ٚايِٖٛ، ٚال ٜتػع ايكًب يتكسٜط شيو، بٌ األَإ  َٔ اشبطأ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ َ

 .8#يًٝكني...

ٖصٙ املها١ْ ايطفٝع١ اييت استًٗا املٓٗر َٓص ايكسّ يف ذبٌُٝ املعطف١ ٜٚؤنٓسٖا تكسّٓ ايعًِ اسبسٜح، اييت تجبت 

نؿٛفات ٚطبرتعات٘ إٔ يف ايهٕٛ ْعاَا ٚإٔ االٖتسا٤ إىل َفاتٝض ٖصا ايٓعاّ ٚقٛاعسٙ َٓبع املعطف١، ٚإٔ املعطف١ يف نٌ 

 ىل ايٓعاّ، ٖٚهصا تتطض ق١ُٝ املٓٗر نًُا تكسّٓ ايعًِ.اسبكٍٛ مثط٠ االٖتسا٤ إ

-إٕ فٛا٥س املٓٗر يٝػت ٚقفا ع٢ً اسبكا٥ل ايس١ْٜٛٝ، بٌ تتعساٖا إىل املعطف١ األخط١ٜٚ فٗصا املهعْٚايػٓذاضٟ 

ب١ ي٘ قس ٚضع يٓفػ٘ َٓٗادا غاض عًٝ٘ ملعطف١ اهلل، ٚايتعّ ب٘ بسق١ٓ َتٓا١ٖٝ، ست٢ نإ املٓٗر بايٓػ -األَري ايصٛيف

ٖٛ املؿه١ً ٚاألغاؽ ألٕ طًب ايعًِ ٚادب افرتض٘ اهلل تعاىل ع٢ً نٌ إْػإ، ٚالبسٓ يطايب ايعًِ َٔ َعًِٓ ٚالبسٓ $

يًُعًِ َٔ ططٜك١ تعًِٝ َُٗا اختًفت َطاتب ايعًِ سكٝك١ ٚصباظا، ٚخصٛصا يف ايعًّٛ اشبف١ٝ اييت ٖٞ َعطف١ 

 .0#اهلل...

 َفّٗٛ املٓٗر عٓس ابٔ سعّ:

أَا ابٔ سعّ ايكططيب، فإْ٘ ٜعطٞ املٓٗر األٚي١ٜٛ يف ذبصٌٝ املعاضف، ٚايتشكل َٔ صشتٗا ٚدبٓب اشبطأ فٝٗا، 

 َٚٔ أقٛاي٘ يف ٖصا املع٢ٓ: 
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ٚإشا ٚضز عًٝو خطاب بًػإ، اٚ ٖذُت ع٢ً نالّ يف نتاب، فإٜاى إ تكابً٘ َكاب١ً املػاضب١ ايباعج١ ع٢ً $

ٖإ قاطع ٚأٜطا فال تكبٌ عًٝ٘ إقباٍ املصسم ب٘ املػتشػٔ إٜاٙ قبٌ عًُو بصشت٘ املػايب١، قبٌ إ تتٝكٔ بطالْ٘ برب

بربٖإ قاطع فتعًِ نال ايٛدٗني بٓفػو، ٚتبعس عٔ إزضاى اسبكٝك١، ٚيهٔ أقبٌ عًٝ٘ إقباٍ غامل ايكًب عٔ ايٓعٚع 

ٚقبٛي٘ إٕ نإ سػٓا أٚضزٙ  عٓ٘ ٚايٓعٚع إيٝ٘، ٚيهٔ إقباٍ َٔ ٜطٜس سغ ْفػ٘ يف فِٗ َا مسع ٚضأ٣ يٝعٜس ب٘ عًُا،

 .3#إٕ نإ خطأ فُطُٕٛ شيو...

فتشصٌٝ املعاضف ايٝك١ٝٓٝ ال جيٛظ بايتًٓكٓٞ فكط نُا ال جيٛظ ضفض غًِ جملطٓز املهابط٠، إمنا ايٛادب ع٢ً طايب 

ص َا ايعًِ إ ٜكبٌ عًٝ٘ ب١ُٓٗ، ٚاضعا ْصب عٝٓٝ٘ ٖسفا ٚاسس ٖٚٛ َعطف١ اسبكٝك١ ٚال ؾ٤ٞ غريٖا، ٚعًٝ٘ إٔ ٜتفش

 5ٜعطض عًٝ٘ َٔ َعًَٛات ٜٚكًبٗا يٝهٕٛ قبٛي٘ هلا أٚ ضفط٘ إٜاٖا عٔ قٓاع١ تا١َٓ َٚعطف١ ٜك١ٝٓٝ بصشٓتٗا اٚ غًطٗا.

اْطالقا َٔ ٖصا املفّٗٛ أل١ُٖٝ املٓٗر، غٓتعطٓف ع٢ً املٓٗر ايصٟ اتبع٘ ابٔ سعّ يف ذبصٌٝ َعاضف٘ ايس١ْٜٛٝ َٓٗا 

 ٚاألخط١ٜٚ.

 َٓاٖذ٘ يف عًّٛ ايسٜٔ:  -6

بٓا٤ ع٢ً شيو فكس ؾسٓز يف ضفض ايتكًٝس إىل سسٓ املٓع، فطايب نٌ فطز َٔ أفطاز اال١َ باالدتٗاز نٌ سػب 

ال حيٌٓ السس إٔ ٜكًٓس أسسا سٝا اٚ َٝٓتا، ٚنٌ ٚاسس ي٘ َٔ $طاقت٘ َػٜٛا يف شيو بني ايعاَٞ ٚايعامل، ٜكٍٛ يف شيو: 

ف١ َا أيعَ٘ اهلل عع ٚدٌ يف ٖصا ايسٜٔ، ففطض عًٝ٘ إٕ نإ االدتٗاز سػب طاقت٘، فُٔ غأٍ عٔ زٜٓ٘ فإمنا ٜطٜس َعط

أدٌٗ اٌٖ ايرب١ٜ إٔ ٜػاٍ عٔ أعًِ أٌٖ َٛضع٘ يف ايسٜٔ...فإشا زٍٓ عًٝ٘ غأي٘، فإشا افتاٙ قاٍ ي٘: ٖهصا قاٍ اهلل 

 عع ٚدٌ فإٕ قاٍ ي٘ ْعِ، اخص شيو ٚعذٌٓ ٚإٕ قاٍ ي٘: ٖصا ضأٜٞ أٚ ٖصا قٝاؽ أٚ ٖصا قٍٛ فالٕ... أٚ غهت

أٚ اْتٗطٙ اٚ قاٍ: ال أزضٟ، فال حيٌ ي٘ إٔ ٜأخص بكٛي٘، ٚيهٓٓ٘ ٜػأٍ غريٙ... َٚٔ ازٓع٢ ٚدٛب تكًٝس ايعاَٞ 

 .4#يًُفيت فكس ازٓع٢ ايباطٌ...

 َٓٗر ابٔ سعّ ايعكًٞ:  -8
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املكابٌ إٔ ًٜتعّ ابٔ سعّ يف َٓاقؿات٘ َٚٓاظطات٘ مبٛاظٜٔ عك١ًٝ، ال حياٍٚ اشبطٚز عًٝٗا أٚ االْفالت َٓٗا، ٚحياٍٚ ب

 7جيصب خصُ٘ إيٝٗا.

ٜؤنٓس ابٔ سعّ إٔ اإلْػإ مبكتط٢ نْٛ٘ إْػاْا عٓسٙ عًِ بايبسٜٗٝات ٚإٔ ٖصٙ األخري٠ ٖٞ األغاؽ ايصٟ قاّ عًٝ٘ 

عًِ اإلْػإ، ٚإْٗا َعٗط اشباص١ ايعك١ًٝ. ٚقس مس٢ٓ ٖصٙ ايبسٜٗٝات "عًِ ايٓفؼ" ألٕ نٌ ْفؼ غ١ًُٝ تعًُٗا بسٕٚ 

ٔ بٗا زٕٚ تًكني، بسيٌٝ إٔ ايطفٌ ٜسضنٗا ٜٚؤَٔ بٗا ٜٚػتٓهط َٔ ٜكٍٛ غريٖا اٚ ٜكٍٛ نالَا ٜبسٚ تعًِٝ ٚال َعًِ ٚتؤَ

 8ي٘ باز٨ األَط إٔ طبايف هلصٙ ايبسٜٗٝات اييت اغتهٔٓ عًُٗا يف ايٓٓفؼ اإلْػا١ْٝ.

ييت تكطٖا ايفطط٠ ٜػتدًص مما غبل إٔ ابٔ سعّ نإ ٜػري يف َٓٗاد٘ ايعكًٞ بطز املكسَات إىل ايبسٜٗٝات ايعك١ًٝ ا

اإلْػا١ْٝ ٚاييت ٜتػا٣ٚ فٝٗا مجٝع نباض بين آزّ ٚصػاضِٖ إال َٔ زخًت آف١ عكً٘، باإلضاف١ إىل أْ٘ ال ٜكبٌ ؾٗاز٠ 

 اسبؼ ٚسسٖا يف تكسٜط املٛدٛزات.

 َٓٗذ٘ يف ازبسٍ:  - 0

عًٝ٘، ٖٚٛ ايصٟ أَط ٜكػِ ابٔ سعّ ازبسٍ إىل قػُني: األٍٚ ممسٚح َٚأَٛض ب٘ ٚادب االزا٤ ملٔ ٜهٕٛ قازضا 

 آََٖٓا َٚقُٛيُٛا ۖ   َُِِِٔٓٗ ظًََُُٛا ايٖصَٜٔٔ إٔيٖا أَسِػَُٔ َٖٔٞ بٔايٖتٔٞ إٔيٖا ايِهٔتَابٔ أٌََِٖ تُذَازٔيُٛا َٚيَا﴿اهلل تعاىل ب٘ يف قٛي٘ غبشاْ٘: 

 9.﴾ََْٚشُِٔ يَُ٘ َُػًَُُِٕٔٛ َٚاسٔسْ ُٖهُِِۖ  َٚإٍَٔ َُٖٓاۖ  َٚإٍَٔ إٔيَِٝهُِِ َٚأُِْعٍَٔ إٔيََِٝٓا أُِْعٍَٔ بٔايٖصٟٔ

فاهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل أَط بإجياب املٓاظط٠ يف ضفل ٚاْصاف يف ازبساٍ ٚتطى يًتعػف، ٚاالغتطاي١ إال َع َٔ بسأ 

 63بؿ٤ٞ َٔ شيو.

أَٓا ايجاْٞ فٗٛ ازبسٍ املصَّٛ ايصٟ جيازٍ يف اجملازٍ بػري عًِ ٚال سذ١ٓ أٚ جيازٍ بعس إٔ ظٗط ايسٓيٌٝ، ٚاغتكا١َ 

اسبذ١. ٜٚكػِ ٖصا ايٓٛع إىل قػُني فٝكٍٛ: املصَّٛ ٚدٗإ: أسسُٖا َٔ دازٍ يػري عًِ ٚايجاْٞ َٔ دازٍ ْاصطا 

 فٔٞ ُٜذَازٔيَُٕٛ ايٖصَٜٔٔ إٔي٢َ تَطَ أَيَِِ﴿يًباطٌ بؿػب ٚمتٜٛ٘ بعس ظٗٛض اسبل ٖٚؤال٤ املصََٕٛٛ ِٖ ايصٜٔ قاٍ اهلل تعاىل فِٝٗ: 
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﴾فَُُٕٜٛصِطَ ۖ  أ٢َْٖ ايًٖ٘ٔ آَٜاتٔ
﴾َُٓٔريٕ نٔتَابٕ َٚيَا ُٖس٣ّ َٚيَا عًِِٕٔ بٔػَِٝطٔ ايًٖ٘ٔ فٔٞ ُٜذَازٍُٔ ََِٔ ايٖٓاؽٔ َََٚٔٔ﴿ٚقٛي٘ تعاٍ:66

ٜٚكٍٛ اهلل 68

 60.﴾ََطٜٔسٕ ؾَِٝطَإٕ نٌُٖ ََٜٚتٖبٔعُ عًِِٕٔ بٔػَِٝطٔ ايًٖ٘ٔ فٔٞ ُٜذَازٍُٔ ََِٔ ايٖٓاؽٔ َََٚٔٔ﴿تعاىل أٜطا: 

بٔ سعّ ٜٛدب ازبساٍ إشا نإ َٔ عامل باسبل ٚاٚد٘ االغتسالٍ ٚططم االثبات، ألٕ شيو بٓا٤ ع٢ً ٖصا فإٕ ا

 ايٓٛع َٔ ازبسٍ َٔ قبٌٝ إقا١َ سذ١ٓ اهلل تعاىل، ٚتبًٝؼ ضغاالت ايطغٌ.

ٖٚهصا زافع ابٔ سعّ عٔ ازبسٍ احملُٛز ٚاعتربٙ ٚادبا ٚال جيٛظ ايتفطٜط فٝ٘ إال َٔ َفطٓط يف زٜٓ٘، ٚقس ثبت 

ٌ ايصشاب١، إش ذباز املٗادطٕٚ ٚاالْصاض ٚغا٥ط ايصشاب١، نُا سازٓ ابٔ عباؽ اشبٛاضز بأَط َٔ عًٞ ضضٞ ٚدٛب٘ بعُ

ال أضعف ممٔ ٜطّٚ ازبساٍ بازبساٍ ٜٚطٜس ٖسّ مجٝع االستذاز باالستذاز ٜٚتهًف $ اهلل عٓ٘، يصيو ٜكٍٛ ابٔ سعّ:

طٜل ال ٜطنبٗا إال داٌٖ ضعٝف أٚ َعاْس غدٝف، فػاز املٓاظط٠ ألْ٘ َكطٓ ع٢ً ْفػ٘ بأْ٘ ٜأتٞ ايباطٌ...ٖٚصٙ ط

 63#ٚازبساٍ ايصٟ ْسعٛ إيٝ٘ ٖٛ طًب ْصط٠ اسبل

 َٓٗذ٘ يف عًِ اسبسٜح: - 3

نإ ٚاغع اسبفغ دساّ. إال أْ٘ يجكت٘ حبافعت٘ نإ $قاٍ ابٔ سذط عٔ ابٔ سعّ األْسيػٞ يف يػإ املٝعإ: 

ٚقاٍ أبٛ اسبػٔ ابٔ ايكطإ #. ا٤ ايطٚا٠، فٝكع ي٘ َٔ شيو أٖٚاّ ؾٓٝع١َٜٗذُُِ ع٢ً ايكٍٛ يف ايتعسٌٜ ٚايتذطٜض ٚتبٝني أمس

ضبُس بٔ عٝػ٢ بٔ غٛض٠ بٔ َٛغ٢ بٔ ايطشاى ايػًُٞ ايرتَصٟ، ٚتطَص خبطاغإ. $يف "بٝإ ايِٖٛ ٚاإلٜٗاّ": 

: –أٚضزٙ إثِطَ سسٜحٕ–فكاٍ يف نتاب ايفطا٥ض َٔ "اإلٜصاٍ"  –ٖٚٛ أبٛ ضبُس ابٔ سعّ–دًٗ٘ بعض َٔ مل ٜبشح عٓ٘ 

فإٕ دٗايت٘ ال تطع َٔ قسضٙ عٓس أٌٖ $ٚقاٍ ابٔ نجري يف "ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ" عٔ اإلَاّ ايرتَصٟ: #. "إْ٘ صبٍٗٛ"

ٜٚعٗط إٔ ٖصا َٔ تػطع ابٔ سعّ. فابٔ سعّ َعطٚفْ عٓ٘ ايتػطع يف #. ايعًِ، بٌ ٚضعت َٓعي١ ابٔ سعّ عٓس اسبفاظ

 .إطالم األسهاّ

قاٍ اشبًًٝٞ )عٔ اإلَاّ $اّ ايرتَصٟ )صاسب "ايػٓٔ"( يف تٗصٜب ايتٗصٜب: قاٍ ابٔ سذط يف تطمج١ اإلَ 

ايرتَصٟ(: "ثك١ْ َتفلْ عًٝ٘". ٚأَا أبٛ ضبُس بٔ سعّ فإْ٘ ْاز٣ ع٢ً ْفػ٘ بعسّ االطالع، فكاٍ يف نتاب ايفطا٥ض َٔ 
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عً٘ َا عطَفَ ايرتَصٟٓ ٚال "اإلٜصاٍ إىل فِٗ نتاب اشبصاٍ": ضبُس بٔ عٝػ٢ بٔ غَِٛض٠ صبٍٗٛ! ٚال ٜكٛئٓ قا٥ٌْ: "ي

اطًع ع٢ً سفع٘ ٚتصاْٝف٘". فإٕٓ ٖصا ايطدٌ قس أطًل ٖصٙ ايعباض٠ يف خًَِلٕ َٔ املؿٗٛضٜٔ َٔ ايجكات اسبُفٓاظ نأبٞ 

(، 088ٖـ، دًٗ٘ ابٔ سعّ يف "سذ١ ايٛزاع" ص067ايكاغِ ايبػٟٛ )إَاّ ثبتْ ضبسٓخ ايعطام يف عصطٙ، ت

ٖـ(، ٚأبٞ ايعباؽ األصِٓ )ضبُس بٔ ٜعكٛب، أخص عٓ٘ أٌٖ املؿطم ٚاملػطب 063ٚإمساعٌٝ بٔ ضبُس بٔ ايصفٓاض )

ٖـ( شنطَُٙ 330ٖـ(، ٚغريِٖ. ٚايعَذَبُ إٔ اسبافغ ابٔ ايفَطَضٞ )ٖٚٛ قططيبٌّ َٔ بًس ابٔ سعّ تٛيف قبً٘ عاّ 034ت

سعّ ايٛقٛف عًٝ٘ )أٟ يإلَاّ ايرتَصٟ( يف نتاب٘ "املؤتًٔف ٚاملدتًٔف"، ْٚبٖ٘ ع٢ً قسِضٔٙ. فهٝف فات ابٔ 

 ."ٚابٔ سعّ قس اطًع ع٢ً ايهتاب األخري نُا يف ضغايت٘ يف "فطٌ األْسيؼ#. فٝ٘؟!

ٚقٌٝ عٔ ابٔ سعّ أْ٘ مل ٜطًع ال ع٢ً غٓٔ ايرتَصٟ ٚال ع٢ً ايعًٌ ايهبري ي٘، ٚال ست٢ ع٢ً غٓٔ ابٔ 

ّ ٚضفٝك٘(، ٚنجرياّ َا ٜٓكٌ عٔ َاد١. َع إٔ داَع ايرتَصٟ َٔ َطٜٚات ابٔ عبس ايرب األْسيػٞ )ٖٚٛ قطٜٔ ابٔ سع

ايرتَصٟ يف َصٓفات٘ نايتُٗٝس ٚاالغتصناض، ٖٚٞ ايهتب اييت اطًع عًٝٗا ابٔ سعّ ْٚكٌ عٓٗا. بٌ نٝف مل ٜعطف ابٔ 

سعّ َٔ ٖٛ األصِ )ضاٟٚ نتب ايؿافعٞ(، ٖٚٛ يف األصٌ نإ ؾافعٝاّ قبٌ إٔ ٜصبض ظاٖطٜاّ؟ َٚٔ ايٛاضض إٔ ابٔ 

غٓٔ ايرتَصٟ بسيٌٝ أْ٘ شنط يف نتاب٘ احمل٢ً سسٜجاّ َٔ ططٜل أبٞ عٝػ٢ ايرتَصٟ، ٚضعف٘ سعّ مل ٜطًع أصالّ ع٢ً 

بطدًني بٝٓ٘ ٚبني أبٞ عٝػ٢. ٖٚصا اسبسٜح طبطٓزْ يف داَع ايرتَصٟ. فًٛ نإ ايهتاب عٓس ابٔ سعّ، ملا استاز إىل 

مما ٜكٟٛ أْ٘ .٢ً شنطْ يًرتَصٟ إال ٖصاضٚا١ٜ اسبسٜح مبجٌ ٖصا اإلغٓاز، ٚال ضعف٘ مبٔ ٖٛ زٕٚ ايرتَصٟ. ٚيٝؼ يف احمل

 .مسع بايرتَصٟ ٚغٓٓ٘، يهٓ٘ مل ٜبصٍ دٗساّ بإٔ ٜطًع عًٝٗا

ٚع٢ً ايطغِ َٔ تفٛق٘ يف عًِ اسبسٜح ع٢ً ايفكٗا٤ املتأخطٜٔ، فهإ َجًِٗ يف املٓٗر، ال ٜعب٧ ؾ٦ٝاّ بعًٌ  

َٔ أصً٘، َع أْ٘ َٔ أِٖ عًّٛ اإلغالّ. قاٍ  اسبسٜح ايصٟ عطف٘ ازبٗابص٠ َٔ املتكسَني. بٌ ُٜٓهط عًِ عًٌ اسبسٜح

قايٛا: ٚأَا تصشٝض أبٞ ضبُس بٔ سعّ ي٘، فُا أدسضٙ بعاٖطٜت٘ ٚعسّ ايتفات٘ إىل ايعًٌ $ابٔ ايكِٝٓ يف "ايفطٚغ١ٝ": 

ٚايكطا٥ٔ اييت متٓع ثبٛت اسبسٜح، بتصشٝض َجٌ ٖصا اسبسٜح َٚا ٖٛ زْٚ٘ يف ايؿصٚش ٚايٓهاض٠. فتصشٝش٘ يألسازٜح 
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ًٛي١ ٚإْهاضٙ يٓكًتٗا، ْعري إْهاضٙ يًُعاْٞ ٚاملٓاغبات ٚاألقٝػ١ اييت ٜػتٟٛ فٝٗا األصٌ ٚايفطع َٔ نٌ ٚد٘. املع

 .» ٚايطدٌ ٜصشٓض َا أمجع أٌٖ اسبسٜح ع٢ً ضعف٘. ٖٚصا بَْٝٓٔ يف نتب٘ ملٔ تأًَ٘
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ساٌََ فٕٓٛ... ٚنإ ال خيًٛ يف فْٓٛ٘ َٔ غًطٕ، نإ ابٔ سعّ $قاٍ َؤضٓر األْسيؼ أبٛ َطٚإ بٔ سَٝٓإ: 

َٚٔ أَج١ً ٖصا االضططاب َا قاي٘ ؾٝذ #. زبطأت٘ يف ايصِّٝاٍ ع٢ً نٌ فٔ. ٚمل ٜهٔ غاملاّ َٔ اضططابٕ يف ضأٜ٘

ٚنصيو إشا ٚقٓت ايطالم بٛقت، نكٛي٘ "أْت طايل عٓس ضأؽ ايؿٗط". ٚقس شنط غري $اإلغالّ يف صبُٛع ايفتا٣ٚ 

ع٢ً ٚقٛع ٖصا ايطالم املعًَٓل. ٚمل ُٜعًِ فٝ٘ خالفاّ قسمياّ. يهٔ ابٔ سعّ ظعِ أْ٘ ال ٜكع ب٘ ايطالم!  ٚاسس اإلمجاع

 #ٖٚٛ قٍٛ اإلَا١َٝ )أٟ ايطافط١(. َع إٔ ابٔ سعّ شنط يف نتاب "اإلمجاع": إمجاع ايعًُا٤ ع٢ً أْ٘ ٜكع ب٘ ايطالم.

، ٚأقسّ أٌٖ ايعاٖط ٚقس ؾصٓ بعض$ابٔ سعّ:  قاٍ إَاّ األْسيؼ ابٔ عبس ايرب يف االغتصناض  عٔ صاسب٘

ع٢ً خالف مجٗٛض عًُا٤ املػًُني ٚغبٌٝ املؤَٓني، فكاٍ: يٝؼ ع٢ً املتعُس يف تطى ايصال٠ يف ٚقتٗا، إٔ ٜأتٞ بٗا يف 

َٔ ٖصا ايعاٖطٟ يف ْكط٘ أصً٘ ٚ أصٌ ٚايعذب (: $037ٜٚبٝٓٔ أْ٘ ٜكصس ٚاسساّ بعٝٓ٘ )ص#. غري ٚقتٗا

ٚبني ابٔ عبس ايرب إٔ ٖصا يٝؼ َصٖب ايعاٖط١ٜ، ٚشنط اغتسالالت ابٔ سعّ بعٝٓٗا. ٚقاٍ بعس نٌ شيو #. أصشاب٘

فُا أض٣ ٖصا ايعاٖطٟ، إال قس خطز عٔ مجاع١ٔ ايعًُا٤ٔ َٔ ايػًف ٚاشبًف، ٚخايف مجٝع فطم (: $039)ص

قًت: صسم ضمح٘ اهلل، فإٕ َٔ تتبع #. اَاّ يف ايعًِ َٔ أخص بايؿاشِّ َٔ ايعًِٔايفكٗا٤ ٚؾصٓ عِٓٗ. ٚال ٜهٕٛ إَ

 ظالت ايعًُا٤ تعْسم، فهٝف مبٔ مجع َٛغٛع١ َٔ األقٛاٍ ايؿاش٠ اييت مل ُٜػبل بٗا؟

نإ ابٔ سعّ نجري ايٛقٝع١ يف $قاٍ اسبافغ ايػًفٞ ابٔ نجري )تًُٝص ؾٝذ اإلغالّ( يف "ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ":  

ا٤ بًػاْ٘ ٚقًََُ٘، فأِٚضث٘ شيو سٔكساّ يف قًٛب أٌٖ ظَاْ٘. َٚاظايٛا ب٘ ست٢ بَػٓطَٛٙ إىل ًَٛنِٗ، فططزٚٙ عٔ بالزٙ. ايعًُ

َٓ٘ أْ٘ نإ ظاٖطٜاّ سا٥طاّ يف ايفطٚع، ال ٜكٍٛ بؿ٤ٞ َٔ ايكٝاؽ ال ازبًٞ ٚال غريٙ. ٖٚصا  –نٌ ايعذب–ٚايعذب 

َٔ أؾس ايٓاؽ تأٜٚالّ يف باب  –َع ٖصا–طأ نبرياّ يف ْعطٙ ٚتصطٓف٘. ٚنإ ايصٟ َٚضَعَُ٘ عٓس ايعًُا٤، ٚأزِخٌََ عًٝ٘ خ

http://www.ibnamin.com/thahiri.htm
http://www.ibnamin.com/thahiri.htm
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األصٍٛ ٚآٜات ايصفات ٚأسازٜح ايصفات، ألْ٘ نإ أٚالّ قسِ تطًٓع َٔ عًِ املٓطل، أخصٙ عٔ ضبُس بٔ اسبػٔ 

 املصسذٞ ايهٓاْٞ. ففػُس بصيو ساي٘ يف باب ايصفات.

آْا ٜتعٝٓٔ نتاب١ نالّ أ١ُ٥ ايػًف املكتس٣ بِٗ إىل ظَٔ ايؿافعٞ ٚيف ظَ$ٚقاٍ نصيو اسبافغ ابٔ ضدب اسبٓبًٞ: 

ٚأمحس ٚإغشام ٚأبٞ عبٝس. ٚيٝهٔ اإلْػإ ع٢ً سصض مما سسخ بعسِٖ. فإْ٘ سسخ بعسِٖ سٛازخ نجري٠. 

ٚسسخ َٔ اْتػب إىل َتابع١ ايػ١ٓ ٚاسبسٜح َٔ ايعاٖط١ٜ ٚحنِٖٛ )ٜكصس ابٔ سعّ(، ٖٚٛ أؾس طبايف١ هلا، يؿصٚشٙ 

 .أل١ُ٥ ٚاْفطازٙ عِٓٗ بفِٗ ٜفُٗ٘، أٚ ٜأخص َا مل ٜأخص ب٘ األ١ُ٥ َٔ قبً٘عٔ ا

 ايفك٘: أصٍٛ َٓٗذ٘ يف عًِ  - 4

أَا يف األصٍٛ فكس حن٢ ابٔ سعّ َٓٗذاّ َتأثطاّ بايفالغف١، يهٓ٘ أٜطاّ نجري ايؿصٚش عٔ ايػًف. ٚمما ٜتطض 

ٚخاص١ اغتصشاب ايربا٠٤ األص١ًٝ: فٗٛ ٜهجط دًٝاّ يف َصٖب ابٔ سعّ االغتساليٞ، أخصٙ مبصٖب االغتصشاب، 

َٓ٘ دساّ، ٖٚٛ عُست٘ يف االغتسالٍ غايباّ. ٚمل أض٣ ي٘ َٛضعاّ قَبٌَٔ فٝ٘ قٍٛ املدايف، ٚيٛ صبطز قبٍٛ. بٌ إْ٘ ٜعُس 

 .إىل ٖسَ٘ مجٝعاّ! ٚنجري َٔ استذادات ابٔ سعّ اييت قس ٜطاٖا املط٤ ق١ٜٛ، ال ربطز عٔ اسبذر اشبطاب١ٝ

يعاٖط٠ ع٢ً َٓٗر ابٔ سعّ يف ايرتدٝض ٚاالغتسالٍ، أْ٘ ميٌٝ إىل األخص بايٓػذ أنجط َٓ٘ إىل ازبُع بني ٚايػ١ُٓ ا 

ايٓصٛص، ٚإٕ نإ يف نجري َٔ األسٝإ ٜٛافل ايصٛاب يف اسبهِ بايٓػذ. ٖٚٛ يف ٖصا ع٢ً خالف ططٜك١ ؾٝذ 

ٌ إىل ازبُع أنجط َٓ٘ إىل ايكٍٛ بايٓػذ. ٖصا اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ. فإٕ ايػ١ُ ايػايب١ ع٢ً َٓٗر ؾٝذ اإلغالّ أْ٘ ميٝ

ٚايؿافع١ٝ ٚاسبٓاب١ً بؿهٌ عاّ ميًٕٝٛ إىل ازبُع بني ايٓصٛص، بُٝٓا األسٓاف ميًٕٝٛ أنجط يًٓػذ. يهٔ ازبُع بني 

األسازٜح ظاز نجرياّ عٓس املتأخطٜٔ بػبب ذبػِٝٓٗ يألسازٜح ايطعٝف١ املعاضض١ يألسازٜح ايصشٝش١. ٚدبس شيو 

ض يف ؾطح املٓاٟٚ. بٌ قس دبسٙ عٓس األسٓاف نصيو يف ايفتض يًُٗاّ ٚغريٙ، ٚيٛ أِْٗ أنجط قٛالّ بؿهٌ ٚاض

 .بايٓػذ. ٖصا ٚأسػٔ ططٜك١ يًتدًص َٔ تعاضض األسازٜح ٖٛ االعتُاز ع٢ً ايصشٝض فكط

 اشبامتـ١:
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ِ ططٜك١ ٖٞ إٔ ال قٟٛ اسبذ١، ي٘ عًِ باملٓطل ٚدسي٘. أَا نٝف تتعاٌَ َع َصٓفات٘، فإٕ اغً  ابٔ سعّ شنٞ

دباضٟ ابٔ سعّ يف َكسَات٘. فٗٛ ٜبسأ بصنط َكسَات، ثِ ٜب٢ٓ عًٝٗا ْكاؾ٘ َع ايعًُا٤. فًٛ أْت صطت تٓعط عذالّ 

يًٓتٝذ١ نُا ٜفعٌ طايب ايعًِ املبتس٥ـ فإْو غٛف تٓػام َع َكسَات٘ زبُاٍ عباضتٗا ٚقٛتٗا. يهٔ اْعط إىل َكسَات٘ 

أسٝاْا بك٠ٛ نأْ٘ ٜكػِ قػُا غًٝعا بصٛاب٘، مما جيعٌ يف ْفػو صٛاب ٖصا  بسق١، ٚاسصض َٔ دعَ٘. فإْ٘ جيعّ

ايطأٟ. ٚاسصض َٔ َعاضضت٘، فإْ٘ نجريا َا جيعّ أٜطا إٔ ٖصا األَط َعاضضْ يًعكٌ ٚيًٓكٌ، فال تتعذٌ، ٚاْعط غبب 

الٍ، ٚتكٟٛ ًَه١ املعاضض١ عٓسٙ. ٚال ؾو إٔ نتب٘ َفٝس٠ دساّ، ٚتػصٟ اجملتٗس املتُهٔ ع٢ً االدتٗاز ٚاالغتك

ايٓعط يف األزي١ َٔ سٝح مجًتٗا. أٟ مبع٢ٓ ضبط األزي١ َع بعطٗا ٚايٓعط إيٝٗا ْعطا إمجايٝا، َٔ غري تٓاقض. فإٕ 

نجرياّ َٔ ايفكٗا٤ ممٔ ال ٜتسبط األَط ًَٝاّ، دبٗسٙ حيهِ ع٢ً َػأي١ يف ايطٗاض٠ حبهِ بٓا٤ ع٢ً قاعس٠، ثِ حيهِ 
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