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كلمٕ العدد
َظا َى الٗضص الشاوي مً مجلت (وع٢اث مهُلخُت) التي ًهضعَا (مسخبر
ألابدار اإلاهُلخُت والضعاؾاث الىهُت) ب٩لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت ْهغ اإلاهغاػ
ٞاؽ.
و٢ض ازخاع اإلاسخبر مىظ َظا الٗضص ؤن ًجٗل ٖىىان مجلخه (وع٢اث) بض٫
(وع٢اث مهُلحُت) ،لُىاؾب ؾٗت اَخماماجه ،واوكٛاالجه الٗلمُت ،وحٗضص ٞغ٢ه
ومؿاعاتها البدشُت.
وازخاع ٦ظل ٪ؤن ً٣ضم لل٣غاء ؤٖما ٫هضوجحن مً الىضواث التي هٓمها بغخاب
٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت ْهغ اإلاهغاػ َما :هضوة «ألاصب بلى ؤًً ؟» ،و٢ض هٓمها
ًىم ً 22ىاًغ 2015م ،وهضوة «جد ٤ُ٣الترار اإلاسُىًٍ٢ :اًا وججاعب» ،و٢ض
هٓمها ًىمي  21و 22ؤبغٍل 2015م.
٦ما ازخاع ؤن ًًُ ٠بلى جل ٪البدىر بدشا آزغ مسخلٟا ًٖ بدىر
الىضوجحن مىيىٖا ومىاؾبت خغنا ٖلى اهٟخاح اإلاجلت وجىىٕ مىيىٖاتها.
ؤما بدشا الىضوة ألاولى في َظا الٗضص ٞإظاب ؤولهما ًٖ ؾاا« ٫ألاصب بلى
ؤًً؟» ،و٢ضم الشاوي ٖضصا مً مٓاَغ «الخاظت بلى الكٗغ الٗغبي».
وؤما بدىر الىضوة الشاهُت ٣ٞضم ؤولها «ؤظغومُت جد ٤ُ٣الىزُ٣ت» ،و٢ضم
ّ
اإلاد ،"٤٣واقتر ٥زالثها
زاهحها ٖضصا «مً يغوعاث الخد ،»٤ُ٣وما ج٣خًُه "ز٣اٞت
ِ
وعابٗها في ؤمغ «جىزُ ٤اليؿبت» ،بال ؤن الشالض جىاوله مً خُض «ؤزغٍ في بىاء
الضعاؾت» ،والغاب٘ جىاوله مً خُض (نٗىباجه ومؿاعاجه) ،وزخم زامؿها مل٠
الخد ٤ُ٣بـً٣اًا «الخٗلُٖ ٤لى الىو اإلاد »٤٣مً خُض «مٟهىمه ويىابُه».
وؤما البدض الظي مً زاعط الىضوجحنُٞ ،خمشل في َظا الٗضص في صعاؾت
مهُلخُت ًٖ «ً٢اًا حٗغٍ ٠اإلاهُلخاث البالُٚت في ال٨كا ٝللؼمسكغي (ث
َ538ـ) والبدغ اإلادُِ ألبي خُان ألاهضلس ي(َ745ـ)».
وهللا اإلاى ٤ٞوالهاصي بلى ؾىاء الؿبُل.
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مو حبُث ندَٔ

األدب إىل أِو؟
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األدب إىل أِو؟

1

ص.مدمض بىخمضي
٧لُت آلاصاب ْهغ اإلاهغاػٞ -اؽ
الٗىىان ألانلي لهظٍ اإلادايغة٢ :غاءة في ٦خاب :ألاصب في زُغ ،لخىصوع،ٝ
نضع ؾىت  ،2007وجغظمه مً الٟغوؿُت ٖبض ال٨بحر الكغ٢اوي ،نضع ًٖ صاع
جىب٣ا ٫وَى ٦خاب ظضًغ بال٣غاءة والاَخمام ،وٖ ٘٢لُه ازخُاعي ،وناصَ ٝىي في
هٟس ي ،ألهه مداولت ظضًضة إلٖاصة الاٖخباع لؤلصبً ،يخ٣ض ُٞه اإلاال ٠بًٛب قضًض
مىاهج ه٣ضًت مؿُُغة في الجامٗت الٟغوؿُت ،وٍغ ٌٞالجزٖت الىهُت اإلاٟغَت التي
جسخهغ الٗمل ألاصبي في ُ٦ان لٛىي مٛل ،٤وحؿخسضم اللٛت الانُالخُت بجغٖاث
٦بحرة.
ٚحر ؤن اللجىت الٗلمُت اإلا٩لٟت بمخابٗت ألاوكُت الش٣اُٞت إلاسخبر الضعاؾاث
اإلاهُلخُت اعجإث ؤن حٗض ٫الٗىىان الٖخباعاث ٖلمُتٞ ،اؾخ٣غ الغؤي ٖلى ؤن ً٩ىن
الٗىىان الجضًض :ألاصب ،بلى ؤًً ؟
و٢ض ؤؾٗضوي َظا الخٗضًل ،وؾغعث به ٦شحرا ،عٚم ؤن اإلاضة التي مىدذ لي
لم ج٧ ً٨اُٞت لخٗمُ ٤الىٓغ ،وؤلاخاَت ب٩ل ظىاهب اإلاىيىٕ ألا٧اصًمُت والتربىٍت
والضًضا٦خُُ٨ت وؤلابضاُٖت والاظخماُٖت ،وٚحرَاٞ ،اإلاىيىٕ مدكٗب وله امخضاصاث
في ٧ل الاججاَاث.
بهه مىيىٕ اللخٓت الغاَىتٞ ،ذجم الخدضًاث التي ًىاظهها ألاصب ٦بحر
ظضا ،وَظا ما ٌكحر بلُه ،وًٍمغٍ الدؿائ ٫اإلادحر اإلا٣ل :٤ألاصب ،بلى ؤًً؟ َل ًىدضع
َ - 1ظا اإلا٣ا ٫في ألانل ٖباعة ًٖ مدايغة لٟاثضة َلبت الض٦خىعاٍ ،ومً َبُٗت اإلادايغة
الدؿاَل في الخىزُ ،٤ألجها لئلل٣اء ال لليكغ ،و٢ض ُٖضث بلحها بٗض ػمً ٚحر ٌؿحر (ؤلُ٣ذ بخاعٍش
ٞ ،)2015/01/22ىز٣ذ ما وؾٗني ؤمغٍ ،وعبما ؾهىث ًٖ ؤمىع ؤزغي ٖل٣ذ بظا٦غحي ألَمُتها،
ٞؿا ٫بها لؿاوي و٢لميْ ،ىا مني ؤجها لي.
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في مىدضع سخُ ٤بال ٢غاع؟ َل ًخجه هدى الؼوا ٫والاهضزاع؟ َل ؾيكهض جهاًت ألاصب
في اإلاؿخ٣بل اإلاىٓىع؟ َل ًخهىع ٖالم بضون ؤصب؟
وفي َظا الؿُا٢ ١غؤث زبرا ً٣ى :٫بن الىاصي ألاصبي باألخؿاء 1في اإلامل٨ت
الٗغبُت الؿٗىصًت ،اخخًً مدايغة ًىم  ،2015/01/ 06جدذ ٖىىان :مىث ألاصب
وَم ؤم خ٣ُ٣ت.
وفي الًٟاء ؤلال٨ترووي ههىم ٦شحرة حٗلً مىث الى٣ض َى آلازغ ،وؤن
الكٗغاء وهاقئت ألاصب لم ٌٗىصوا بداظت بلى ه٣اص مدترٞحن ومخسههحن ،بًٟل
وؾاثل الخىانل الاظخماعي اإلاخىىٖت.
ألاصب ،بلى ؤًً؟ َظا الدؿائ ٫الخاثغ ال٣لً ٤خىظـ زُٟت مً اإلاؿخ٣بل،
مؿخ٣بل ألاصب ،وويُٗخه الهٗبت والخغظت في ْل الشىعة الغ٢مُت ال٩اسخت ،وفي
ْل جغاظ٘ ؤَمُت ال٨خاب الىعقي ،وَؿبب زًىٕ ألاصب الٖخباعاث ٚغٍبت ٖىه.
وٍدؿ٘ مجا ٫ألاصب وصاثغجه في َظا الٗىىان ،لدكمل الخضعَـ ،والبدض،
وؤلابضإ ،ؤي الضعؽ ألاصبي في اإلاضعؾت والجامٗت ،والبدض ألاصبي بكُ٣ه الىٓغي
والخُبُ٣ي ،ألا٧اصًمي والخغ ،وؤلابضإ بإظىاؾه اإلاسخلٟت ،وٖلى عؤؾها الكٗغ.
ومً ؤبغػ الخدضًاث التي ًىاظهها ألاصب ،وتهضص وظىصٍ وؾحروعجه
اإلاؿخ٣بلُت:
 - 1الخلل في مىهجُت جضعَـ ألاصب في اإلاضعؾت والجامٗت:
في ؾُا ١الغٚبت والخغم ٖلى ججضًض الضعؽ ألاصبيً ،خم جىُْ ٠مىاهج
ه٣ضًت خضًشت ،ومٟاَُم لؿاهُت جىانلُت ،اٖخ٣اصا مً الباخشحن واإلاهخمحن ؤن طل٪
ًم ً٨ؤن ًدؿً اإلاغصوصًت ،وٍد ٤٣الجىصة في ألاصاء الخٗلُمي الخٗلمي في اإلاضعؾت
والجامُٗت ،وْللىا ٖلى مضي ؤػٍض مً زالزت ٖ٣ىص هبظ ٫ظهىصا خشِشت لخىُْ٠
اإلاىاهج الخضًشت في جضعَـ ألاصب ،عاٗٞحن قٗاع ٖلمىت ألاصب ،ومىيىُٖت ألاصب،
وج٣غٍب الك٣ت بحن الٗلم وألاصبٞ ،األصب  ًٞول ً٨صعاؾخه صعاؾت ٖلمُت ،ومً
 - 1لٗله مً ظغٍضة الغٍاى الؿٗىصًت.
8

ؤظل طل٣ٖ ٪ضها ؤًاما صعاؾُت ،وصوعاث ج٩ىٍيُت ،وهضواث ٖلمُت وَىُت وصولُت،
لبُان ؤَمُت َظٍ اإلاىاهج وهجاٖتها ،ووظاَت ازخُاعَا ٦مضازل للضعؽ ألاصبي،
ولٟهم الٓاَغة ألاصبُت ،و٦ك ٠صالالتها الجمالُت ،وج ٪ُ٨ٟزُاباتها الخٗبحرًت .ولم
ه ً٨هترٞ ٥غنت ؾاهدت صون ؤن هلر ٖلى يغوعة الىعي بإَمُت اؾدُٗابها
وجىُْٟها ،وَا هدً الُىم بٗض ٧ل َظا الٗىاء والجهض والٗمغ هجني زماعا مغة مً
بٌٗ ما ٚغؾىاٍ.
بن مىهجُت جضعَـ ألاصب مىهجُت ٚحر ؾلُمتٞ ،هي زلُِ مً اللؿاهُاث،
واإلاىاهج الى٣ضًت اإلاٗانغة ،وهٓغٍاث الدجاط والخىانل ،جغؾاهت ضخمت مً
اإلاهُلخاث ،ومؼٍج ٚحر مخجاوـ مً اإلاٟاَُم َ
خىلذ الضعؽ ألاصبي بلى وعقت
لخجغٍب الىٓغٍاث الى٣ضًت واللؿاهُت والخىانلُت ٦ما هجض في ال٨خاب اإلاضعس ي
للكٗب ألاصبُت ،وفي ٦شحر مً الغؾاثل الجامُٗت.
ٞلى ؤزظهاٖ ،لى ؾبُل اإلاشا ،٫ال٨خاب اإلا٣غع للؿىت الشاهُت مً ؾل٪
الب٩الىعٍا ،مؿل ٪آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت :في عخاب اللٛت الٗغبُت ،هجض ُٞه
خًىعا ٢ىٍا وم٨شٟا للمىاهج الى٣ضًت واللؿاهُاث اإلاٗانغةً ،خجلى طل ٪في
الٗىاوًٍ ال٨بري مً ٢بُل:
 ج٨ؿحر البيُت وججضًض الغئٍا. 1 مً الغئٍت بلى الغئٍا.2 الٗىامل الؿخت التي ًًمها الىمىطط الٗاملي.3 -الخُاَت الؿغصًت.4

 - 1في عخاب اللٛت الٗغبُت.135 :
 - 2هٟؿه ( 169 :الٗامل اإلاغؾل ،الٗامل اإلاغؾل بلُه ،الٗامل الظاث ،الٗامل اإلاىيىٕ ،الٗامل اإلاؿاٖض،
الٗامل اإلاٗا٦ـ).
 - 3هٟؿه.146 :
 - 4هٟؿه.168 :
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 الىمىطط الٗاملي.1 1 : الىمىطط الٗاملي.2 2 : ؤٗٞا ٫ال٨الم .3 الاحؿا.4١ الخٛغٌٍ.5 البيُىٍت .6 الاوسجام.7 بيُت الخىجغ.8 ؤؾالُب الدجاط.9 زىاثُت اإلاٛل ٤واإلاٟخىح.10 بيُت الخ٣ابل.11 التزامً.12 الخٗا٢ب.13 - 1هٟؿه.168 :
 - 2هٟؿه.181 :
 - 3هٟؿه.190 :
 - 4هٟؿه.224 :
 - 5هٟؿه.226 :
 - 6هٟؿه.265 ،239 :
 - 7هٟؿه.233 :
 - 8هٟؿه.249 :
 - 9هٟؿه.261 ،253 :
 - 10هٟؿه.257 :
 - 11هٟؿه.264 :
 - 12هٟؿه.265 :
 - 13هٟؿه.265 :
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 الُاب٘ الالوعي للٓىاَغ.1وال ظضا ٫في ؤن الٟ٨اًاث اإلاؿتهضٞت مً جإلُ ٠ال٨خاب ٖلى َظا الىدى
هبُلت وَمىخت وَُبتٚ ،حر ؤجها جٟى٢ ١ضعة الخلمُظ ٖلى الٟهم والاؾدُٗاب .عنُض
ضخم مً اإلاهُلخاث اإلاغجبُت بالىٓغٍاث اللؿاهُت والاججاَاث ألاصبُت ،واإلاىاهج
الى٣ضًت اإلاخضاولت في الخُاب ألاصبي اإلاٗانغ.
وال ؤق ٪في ؤجها حك٩ل ٖبئا زُ٣ال ،ؤًًاٖ ،لى ٞئت مً ألاؾاجظة الظًً ال
ًمخل٩ىن اإلاٗاع ٝالجضًضة ،وعبما لم ًىدؿبىا بلى الجامٗت في ًىم ما ،بط ًخٗحن ٖلى
مً ًخهضي لضعاؾت ألاصب ؤن ً٩ىن لضًه اَالٕ واؾ٘ وٖمُٖ ٤لى مسخل ٠اإلاىاهج،
وؤن ًخٗم ٤في ٞلؿٟتها ٢بل الخ٨ٟحر في جبىحها.
َظا َى الجاهب الىٓغي الٟلؿٟي الظي ٌٗىػ الضعؽ ألاصبي ،وَ٨ظا ٞةن
مىهجُت الضعؽ ألاصبي حٗاوي مً الخلل ،ومً مٓاَغ َظا الخلل:
ؤ  -التر٦حز ٖلى اإلاىهج والاَخمام به ؤ٦ثر مً ألاصب ،م٘ ؤن اإلاىاهج مجغص
ؤصواث للخدلُل ،هخسظَا مُُت ووؾُلت ل٨ك ٠اإلاٗنى ،وَعجبني ٦شحرا هو
للجاخٌٔٗ ،غُٞ ٝه البُان :
" البُان َى ٧ل ش يء ٦ك ٠ل٢ ٪ىإ اإلاٗنى وَخ ٪الدجاب٧ ،اثىا ما ٧ان
طل ٪البُان ،ومً ؤي ظيـ ٧ان الضلُل ،ألن مضاع ألامغ والٛاًت التي ًجغي بلحها
ال٣اثل والؿام٘ بهما َى الٟهم وؤلاٞهام".2
ولى ويٗىا اإلاىهج م٩ان البُان ل٩ان في ٚاًت الاوسجام م٘ الهض ٝاإلاخىدى
مً انُىإ مىهج مً اإلاىاهج:
اإلاىهج َى ٧ل ش يء ٦ك ٠ل٢ ٪ىإ اإلاٗنى ،وَخ ٪الدجاب ...بلى آزغ هو
الجاخٔ.
ٞاإلاىهج يغوعة ٖلمُت ،بط ال ًم ً٨جغ ٥الخبل ٖلى الٛاعب وبَال ١الٗىان
لل٣اعت لُ٣ى ٫ما ٌكاء اٖخماصا ٖلى طو٢ه الصخص ي ،بل البض مً ؾىض ٖلمي ،والبض
 - 1هٟؿه.265 :
 - 2البُان والخبُحن.76/1 ،
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مً يىابِ مىهجُت ،ألن ال٣غاءة بما ؤن ج٩ىن مىهجُت ؤو ال ج٩ىن .ول ً٨الاَخمام
الؼاثض باإلاىهج ٖلى خؿاب الىو ؤمغ مؿخهجً ،وعبما ؤلخ ٤الًغع بالىو.
و٦ما ظاء في ٦خاب :ألاصب في زُغٞ ،ةن اإلاضعؾت والجامٗت ٧لخحهما ال
حٗلمان ما جخدضر ٖىه ألاٖما ٫ألاصبُت ب٣ضع ما حٗلمان ما ًخدضر ٖىه الى٣اص،
وَظٍ ال٨ٟغة هٟؿها هي مدىع ٦خاب آزغ نضع بباعَـ مىظ ٖضة ؾىىاثٌ 1كغح ُٞه
ال٩اجب وظهت هٓغٍ ُٞما ًخٗل ٤بالبيُىٍت ،والخُ٨ُ٨ٟت التي زغظذ مً عخم
البيُىٍت ،وجضعط في زاهت ما ٌؿمى آلان :ما بٗض الخضازت ،ؤو ما بٗض البيُىٍت.
بن في التر٦حز ٖلى اإلاىهج واإلابالٛت في الاَخمام به زظالها للخالمُظ في اإلاضعؾت،
وللُلبت في الجامٗت ،ألهىا وٗلمهم اإلاىهج بضال مً ألاصب.
ب  -الخمؿ ٪بمىاهج مىضزغة مىظ ػمً َىٍل بٗض ؤن هجغَا ؤصخابها
وٖؼ ٝمجها مىٓغوَا ال٨باع ٧البيُىٍت الخايغة ب٣ىة في ال٨خاب اإلاضعس ي للؿىت
الشاهُت با٧لىعٍا لٛت ٖغبُت  ،2والاججاَاث البيُىٍت ؤزظث في التراظ٘ والاوسخاب
مً عخاب الجامٗت ٢بل جهاًت ال٣غن الٗكغًٍ ببً٘ ؾىىاث.
ل٣ض اهدؿغث البيُىٍت ٦ما ًىدؿغ الًباب مً ؤٖما ١الىاصي بكإجها في
طل ٪قإن ال٨شحر مً الىٓغٍاث واإلاىاهج والٟلؿٟاث التي اهتهذ واهضزغث ،ألن لها
ؤٖماعا اٞترايُت ،ومضة نالخُت مدضوصة ،و٦ما ُ٢ل :بن اإلاىاهج ٧األشجاع جج٠
وجظبل بطا هطجذ زماعَا.
وعٚم َظٍ الخ٣ُ٣تٞ ،ةن مً بُضَم ألامغ ًهغون ٖلى ؤن ًًمىىا ال٨خاب
اإلاضعس ي الاججاٍ البيُى َي الك٨الوي الظي اػصَغ ٢بل مىخه ٠ال٣غن الٗكغًٍ ولم
ًإزظوا بٗحن الاٖخباع ؤن البيُىٍت بيُىٍاث :ق٨الهُت ،ج٩ىٍيُت ،ؤؾلىبُت ،هٟؿُت..

ٖ - 1ىىان ال٨خاب :ألاصب والٗلىم ؤلاوؿاهُت ،مً مىيىٖاجه :ألاصب والخاعٍش واإلاجخم٘  -مً
ألاصب بلى الخاعٍش  -مً الخدلُل الىٟس ي الخُبُ٣ي بلى ألاصب الخُبُ٣ي  -ألاصب وؤنى ٫ألاظىاؽ
البكغٍت ( ؤلازىىٚغاُٞا ) ..
 - 2في عخاب اللٛت الٗغبُت ،اإلاُبىٕ ؾىت .2012
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وازخُاع اإلا٣اعبت البيُىٍت الك٨الهُت ججاَل لُبُٗت الىو ؤلابضاعي
والكٗغي مىه زانت ،الظي ٌٗخبر مً ألاوكُت ألا٦ثر حُٗ٣ضا ونٗىبت ،ألهه قب٨ت
مً ألاؾغاع
الخٗبحرًت التي ًدخاط بصعا٦ها بلى عظاخت ٖ٣ل ،وصخت بهغ ،وزبرة باألؾالُب.
ُ
ٞالىو الكٗغي بؿخان ،ؤو مداعة ،ؤو عويت ؤه ،٠بخٗبحر الكاٖغ ال٣ضًم،
بها ٖكغاث ألاػاَحر بإلىان ٢ىؽ ٢ؼح ،ؤو بن الىو الكٗغي وؿُج مال ٠مً آالٝ
الخُىٍ اإلالىهت ،والبيُىي ؤخاصي الىٓغة ال ًغي بال لىها واخضا ،وال ٌؿخىٟ٢ه بال ٌ
بٗض
واخض.
بن الى٣اء اإلاجهجي في صعاؾت الىو نٗب بن لم ً ً٨مؿخدُال ،والخضوص بحن
اإلاىاهج الخضًشت خضوص وَمُت ؤقبه ما ج٩ىن بالخضوص بحن ٖلىم اللٛت الٗغبُت
٧الىدى والبالٚت والى٣ض ألاصبي ،ؤو بحن ٖلىم اللٛت الٗغبُت وٖلىم الكغَٗتٞ ،الخضوص
بُجها خضوص وَمُت جتهاوي وحؿٖ ِ٣ىض ؤو ٫زُىة ًسُىَا صاعؽ الىو.
واإلاىاهج الخضًشت مىعور بًٗها مً بٌٗ ،و٢اثم بًٗها ٖلى بٌٗ ،وال
ٌؿخُُ٘ مىهج مً جل ٪اإلاىاهج ؤن ًضعي ؤهه مُ٣ىٕ الهلت بٛحرٍ.
ط  -مً مٓاَغ الخلل في مىهجُت جضعَـ الىو ألاصبي الاوؿُا ١زل ٠بغٍ٤
ألاق٩ا ٫وال٣ىالب والجضاو ٫وؤلاخهاءاث ،بضٖىي بيٟاء الُاب٘ الٗلمي ٖلى
الضعاؾت ألاصبُتُٞ ،جيء الخدلُل مش٣ال باألع٢ام وؤلاخهاءاث والجضاو ،٫وبض ٫ؤن
ج٩ىن َظٍ ألاصواث مجغص وؾاثل جخدى ٫بلى ٚاًت في خض طاتها ،م٘ الٗلم ؤن الىو
َى بيُت ظمالُت وٍيبػي ؤن ًىٓغ بلُه ٖلى َظا ألاؾاؽ ،والخٗىٍل ٖلى الخدلُل
ؤلاخهاجي وخضٍ لً ًد ٤٣قِئا طا با.٫
ص  -ومً مٓاَغ الخلل في مىهجُت جضعَـ الىو ألاصبي تهمِل اإلاًمىن :بن
٦شحرا مً اإلاىاهج الى٣ضًت الخضًشت تهمل اإلاٗاوي الجمُلت والُ٣م الغُٗٞت التي
ًخًمجها ألاصب ؤلابضاعي زانت ،والبض مً مغاظٗت ظظعٍت إلاىهجُت جضعَـ ألاصب
لخصخُذ مؿاعٍ ،والٗىصة به بلى الىظهت الصخُدت خُض اإلاٗنى َى الجىَغ الظي
ٌؿعى بلى جد ٤ُ٣ال٨ما ٫ؤلاوؿاوي ،وؤٖني باإلاٗنى َىا اإلاٗنى الٟني خُض ً٩ىن ألاصب
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خاٞؼا ٖلى الخ٨ٟحر في الً٣اًا ال٨بري بُٗضا ًٖ الاَخمام اإلاٟغٍ بالك٩ل الظي
ًذجب الغئٍت،
وٍاصي بلى ؤلاٚغا ١في الخجغٍب.
والبض مً الخإُ٦ض ٖلى عبِ ألاصب باإلوؿان وبالخاعٍش ،واإلادُِ ،واإلاجخم٘
والبِئت بمٟهىمها الىاؾ٘ٞ ،الىو ٦ما ً٣ى ٫بصواعص ؾُٗض بيُت وخضرstructure 1
ٞ and Eventال٣هُضة ،والغواًت ،وال٣هت هي طا٦غة م٨خىبت لؤلظُا ٫ال٣اصمت ،ألن
اإلابضٕ ناخب عئٍت وًُ٢ت ومى ٠٢ومؿاولُخه ال ج٣ل ظؿامت ًٖ مؿاولُت عظل
الضولت.
 - 2مً الخدضًاث التي تهضص وظىص ألاصب ومؿخ٣بله ٦ظلَ ٪م ْهىىت الخٗلُم ؤو
جمهُىه بمٗنى ازتزا ٫صوع اإلاضعؾت والجامٗت في الخ٩ىًٍ اإلانهي ،وبٖضاص الخغٍجحن
لالهضماط في ؾى ١الكٛل ،وٍخجلى َظا الخىظه ،وَظٍ الغئٍت الاؾتراجُجُت ،مً بحن
ما ًخجلى ،في ال٣ىلت اإلاكهىعة " عبِ الجامٗت باإلادُِ ،ؤو اهٟخاح الجامٗت ٖلى
اإلادُِ " وَى ما ٌٗني عبِ مسغظاث الخٗلُم الجامعي بؿى ١الكٛل ،وؤٚلب
اإلاخٗلمحن م٣خىٗىن بهظٍ اإلا٣ىلت ٦ما لى ؤجها خ٣ُ٣ت ًُ٣يُت مُل٣ت ،مما ؤ٣ٞضَم
ؤَم صوا ٘ٞالخٗلم ،وَى الك ،٠ٛوالكى ،١والخاٞؼ والغٚبت في ولىط مجخم٘
اإلاٗغٞت ،وخحن ً٣ٟض الخٗلُم الضَكت والكً ٠ٛهبذ بال ظضوي.
بن الخالمُظ في الشاهىي الخإَُلي ،مشالً ،ستزلىن صوع الخٗلُم وصوع اإلاضعؾت
في الخ٩ىًٍ اإلانهي ،جىاٚما م٘ اإلا٣ىلت الؿاب٣ت.
وٍغصصون مهُلخاث طاث ٖال٢ت با٢خهاص الؿى ،١مً ٢بُل :بط٧اء عوح
اإلاباصعة ،واإلا٣اوالث الهٛغي واإلاخىؾُت ،والاهضماط في ؾى ١الكٛل ،وٖالم اإلاا٫
وألاٖما ،٫وال٨ٟغ اإلا٣اوالحي ،وبعؾاء ز٣اٞت اإلا٣اولت ...
ولظا ٞةن ؤٚلبهم ٚحر م٣خىٗحن بجضوي ٢غاءة وصعاؾت الىو ألاصبي ،بط ًمشل
خٔ الٗلىم الض٣ُ٢ت ٧الغٍايُاث ،والٟحزًاء % 50 ،بِىما اخخل الضعؽ ألاصبي
 - 1الٗالم والىو والىا٢ض.105 :
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اإلاغجبت ألازحرة بٗض الٟلؿٟت والاظخماُٖاثٞ ،1اإلاٗاع ٝألاصبُت ،باليؿبت بلحهم،
مٗاعٚ ٝحر طاث ؤَمُت وُ٢مت ،وال جُٟض في الخُاة الٗملُت ،وما ُ٢مت الخٗلُم بطا لم
ً ً٨بٖضاصا للخُاة؟
 - 3مً اإلاساَغ ال٨بري التي تهضص مؿخ٣بل ألاصب الشىعة الغ٢مُت:
ًجم٘ ٖلماء الخىانل واإلاُضًا ٖلى ؤن ال٨خابت مؼصَغة بك٩ل ٚحر مؿبى،١
وٍ٣هضونَ ،بٗا ،ال٨خابت ؤلال٨تروهُت ،ول٨ىه اػصَاع زاصٕ ومًللٞ ،الجمُ٘ ً٨خب
ُٟ٦ما اج ٤ٟبال عُ٢ب وال خؿِب ،وصون اخترام ل٣ىاٖض اللٛت ؤلامالثُت والىدىٍت،
ٞاألع٢ام جدل مدل الخغو ،ٝوألالٟاّ ع٨ُ٦ت وؾىُ٢ت ،وألاؾلىب ٚاًت في
الاهدُاٍ.2
و٢ض زل٣ذ َظٍ ال٨خابت ؤلال٨تروهُت الهجىُت الُئؿت ٢اعثا ؾُدُا ،طا
طاث٣ت مكىَت ،وؤهخجذ ؤصبا بال َٗم وال عوح مً مشل ٢ى ٫ؤخضَم في ٢هُضة
ال٨تروهُت:
بُني وبحن ّ
الىذ ٖال٢ــت
وهللا ٌؿتر مً َظي الٗال٢ت
وٍ٣ى ٫الغواجي والىا٢ض ألاعصوي مدمض ؾىاظلت ناخب الغواًت الغ٢مُت:
ْال ٫الىاخض٣ً ،ى:٫
بن الٗهغ الغ٢مي ؾُاصي بلى مىث ألاظىاؽ ألاصبُت التي ٦ىا وٗغٞها ؾاب٣ا،
والٗهغ الغ٢مي ؾُيخج ؤصبا ظضًضا َى مؼٍج مً ال٣هت ،والكٗغ ،واإلاؿغح،
والؿِىما ،والبرمجت.
وٍ٣ى :٫بن ال٩لماث في الٗهغ الغ٢مي لم حٗض حك٩ل لٛت ال٨خابت وخضَا بل
ٚضث ال٩لمت ظؼءا مً ٧ل طل ،٪وال٩اجب في الٗهغ الغ٢مي ٖلُه ؤن ً٩ىن ملمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
 - 1هى٢كذ ب٩لُت آلاصابْ ،هغ اإلاهغاػ ،ؤَغوخت ظامُٗت بخاعٍش  ،2016 /07/18جدذ بقغافي،
ٖىىاجها " :جضعَؿُت الىو ألاصبي بالشاهىي الخإَُلي ،بحن الىٓغٍت والخُبُ٢ "٤ضمذ زالناث
مهمت إلاكا٧ل جضعَؿُت الىو ألاصبي بالشاهىي الخإَُلي والازخالالث التي ج٨خىٟها ...
 - 2مً م٣ا ٫بٗىىان :ال٨خابت ؾغَٗت الظوبان ،ظغٍضة الخُاة اللىضهُت بخاعٍش .2013 /10/ 28
15

البرمجت اإلاسخلٟت ،وحٗلم بغامج مخٗضصة لِـ ؤ٢لها الٟىجىقىب ،والٟالف ما٦غو
مُضًا.1
 - 4الٛمىى :مً الخدضًاث التي جىاظه ألاصب في ق٣ه ؤلابضاعي الٛمىى،
ول٨ىه ُٚمىى ُ
جمد ٍل ،وٚمىى ٢هىع ،وٚمىى ؤلٛاػ٣ً ،ى ٫ؤخض الى٣اص :بطا ٧اهذ
الخضازت هي الهاج ٠الى٣ا ،٫والخاؾىب ،وؤلاهترهِذ ٞؿإمضخها ،ول ً٨بطا ٧اهذ
الخضازت هي َظا الٛمىى الظي ًل ٠الكٗغ الخضًض ٞؿإوؾٗها طما.
ل٣ض ؤنبذ الٛمىى واظب الىظىص في ال٣هُضة الخضًشت ،وألاولى ؤن ً٣ا٫
ً
ٖجها ٖهُضة ،ولِـ ٢هُضة ،بخٗبحر ؤخمض صعوَل ،والكٗغاء الظًً ً٨خبىن قٗغا
بهظٍ اإلاىانٟاث ًىٟغون ال٣اعت ،وٍضٗٞىهه صٗٞا بلى البدض ًٖ وؾاثل ؤزغي بضًلت
حكب٘ ًٞىله ،وجغوي ْمإٍ ،ألهه قٗغ مجزوٕ الىؾم ،بال ٖمىص ٣ٞغي ،وبال ججغبت
ّ ً
ً
ومخىضعا:
وال مٗنى ،،و٦ما ٢ا ٫قاٖغ ؾىصاوي ؾازغا
ِ
وخضزني ٞلم ؤ٣ٞه خضًشه *** َ
٦إن خضًشه الكٗغ الخضًض
وخحن ٌُٛب اإلاٗنى جخدى ٫ال٩لماث بلى مجغص ؤنىاث وخغو ٝوخبر ٖلى
وع ١ؤو ؾىاص ٖلى بُاى ،مشل َظٍ ألابُاث لكاٖغ ال٨ترووي ؤنضع صًىاهه الغاب٘
الظي ًخًمً  130هها ٢هحرا ،وؾماٍ :ما ٌكبه الهاً٩ى ،وٖلى ْهغ الٛالَ ٝظٍ
ألابُاث ،والبض ؤجها ؤظمل ما في الضًىان:
ً
مغة ا٦ترًذ لجؿضي جابىجا
ً
واقترًذ له ٟ٦ىا
ً
وخٟغث له ٢برا
ً
ل٨ىه ؤبى بال ؤن ً٩ىن عماصا
وَى بنضاع خضًض الٗهض ٢غؤجه ٢بل ؤًام .ِ٣ٞ
وٍظ٦غوي َظا الىو وههىم ؤزغي ٦شحرة ٢غؤتها في مسخل ٠مىا٘٢
الكاب٨ت،
 - 1اإلاى Avito.ma ٘٢ع٢م .1
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بما وعص في ٦خب جاعٍش ألاصب الٗغبي مً ؤن قاٖغا ظاء بلى الغقُض ٣ٞا٢ :٫ض هجىث
الغاًٞت٢ .اَ :٫اث.
ٞإوكض :
َ
َ ْ ً َ ْ ً َ ً َ َْ َ ً
َ ْ َْ ُ َْ َ
عٚما ،وقمؿا ،وػٍخىها ،ومٓلمت *** مً ؤن ال مً الكُسح ِن َُٛاها
٢ا ٫الغقُضّ َٞ :ؿغٍ لي٢ :ا ٫الكاٖغ :ال ،ول ً٨ؤهذ َ
وخ ْؿ ُبْ ،٪
اظهض ؤن جضعي
ِ
وهللا ،ما ؤصعي ما َى.
ما ؤ٢ىٞ ،٫ةويِ ،
بن البِذ مىػون ٖلى البدغ البؿُِ ،ومٟغصاجه ٖاصًت مإلىٞت ،ول٨ىه زا٫
مً اإلاٗنى ،والكاٖغ هٟؿه ٌٗتر ٝؤهه ال ٌٗغ ،ٝوؤُ٦ض ؤن ال٨شحر مً الكٗغاء ٖلى
قا٧لت َظا الكاٖغ اإلاؼٍٖ ،٠ضًم اإلاىَبت ،ول٨ىهٖ ،لى ألا٢لً ،خدلى بًُٟلت
الخىاي٘ٞ ،هل ًًغ ال٣هُضة الخضًشت ؤن ج٩ىن واضختَ ،ل ًًٗ ٠الىيىح
َا٢تها الكٗغٍت؟ ؤلِؿذ البؿاَت والىيىح هي التي ؤب٣ذ ال٣هُضة الكٗغٍت
ال٣ضًمت خُت في وظضان ؤلاوؿان الٗغبي ٧ل َظٍ ألاػمىت وال٣غون ؟ ه٣غؤَا الُىم
٦ما لى ؤجها ٦خبذ لىا هدً ولِـ لؤلمـ الضابغ وه٣غؤ بٌٗ الكٗغ الخضًض و٦إهىا
وؿحر في الىخل.
 - 5مً الخدضًاث التي تهضص مؿخ٣بل ألاصب ٦ظل ٪ج٣لُو الىٖاء الؼمني
لؤلصبٞ ،دضوص ممل٨خه في ٧لُاث آلاصاب آزظة في الخ٣لو والاه٨ماف ،ال ؤمل٪
ؤع٢اما ص٣ُ٢ت لٗضص ؾاٖاث جضعَـ ألاصب ول ً٨هٓغة ؾغَٗت في اؾخٗماالث الؼمً
لٟهى ٫ؤلاظاػة الؿخت ُٟ٦لت بخإُ٦ض َظا الاهُبإ.
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يف احلاجٕ إىل الصعر العربْ
ص .الحؿحن ػعو١
٧لُت آلاصاب ْهغ اإلاهغاػٞ -اؽ
جىَئت:
مضاع الٗىىان ٖلى ؤمغًٍ :الخاظت ،والكٗغ الٗغبي:
ؤما ل« ٟٔالخاظت» ٞضاٖ ٫لى يغوعة الكٗغ الٗغبي آلان؛ ٟٞي م٣اًِـ
اللٛت « :خىط :الخاء والىاو والجُم ؤنل واخض ،وَى الايُغاع بلى الص يء».1
وؤما الكٗغ الٗغبي ٞاإلا٣هىص به ؤمغان:
ؤولهما الكٗغ الٗغبي ؤنالت ،ال الكٗغ الٗغبي جبٗا ،وبهما ٧ان ؤنالت؛ ألهه
ٖغبي اليكإة واإلاجزٕ والخُىع...
والشاوي الكٗغ الٗغبي في ٢ىجه ال في لخٓاث اهدُاَه.
زم بن الٗىىان اإلاسخاع ًىُىي ٖلى ؾااَ ٫ىَ :ل ما ػلىا في خاظت بلى الكٗغ
الٗغبي؟
بهىا في خاظت ماؾت بلى مشل َظٍ ألاؾئلت؛ ألجها هي التي حؿمذ لىا بُ٣اؽ
حجم اجهالىا بترازىا ؤو اهٟهالىا ٖىه.
ؤَمُت ؾاا ٫الجضوي ٧امىت في ؤجها حؿمذ لىا بخجضًض الىعي بترازىا؛ وألا٦ثر
مً طل ٪ؤجها حؿمذ لىا بخجضًض ؤلاًمان بظل ٪الترار.
ومً خ٣ىا ؤن ّ
هٟغٕ ٖلى الؿاا ٫ألاو ٫ؾاالا آزغ َىَ :ل ما ػلىا هامً بإن
الكٗغ الٗغبي ٌؿخد ٤الب٣اء لىٟؿه ولىا؟
طل ٪ما هداو ٫ؤلاظابت ٖىه في َظا البدض مً زال ٫اإلاداوع ألاعبٗت الخالُت:
ؤوال :في الىي٘ الظي ٧ان ٖلُه الكٗغ.
 – 1م٣اًِـ اللٛت ،114/2 ،ماصة خىط.
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زاهُا :في الخدى ٫الظي ٖغٞه وي٘ الكٗغ.
زالشا :في الخدضي الظي حٗغى له الكٗغ.
عابٗا :في يغوعة الكٗغ الٗغبي.
أوال :في الىي٘ الظي ٧ان ٖلُه الكٗغ في ألاو:٫
ّ
ٖبر الٗغب ًٖ وا ٘٢الكٗغ وؤَمُخه ٖىضَم بخٗابحر ٖضة ،في م٣ضمتها ازىان:
 -1الٗلم ألاصح:
وٗلم ظمُٗا ؤن الكٗغ لم ًتر ٥مجاال مً مجاالث الخُاة الٗغبُت في
الجاَلُت بال َغ٢ه ،وسجل خًىعٍ ُٞه ،وؤن ٖضصا مً مؿاعاث َظٍ الخُاة ما ٧ان
لىا لىٗغٞها لى لم ًدخ ٟٔلىا الكٗغ بهىعة ٖجها ،ول٣ض ٢اص َظا الخًىع ال٣ىي له
في الخُاة الش٣اُٞت الٗغبُت عظال مً ُٖاع ٖمغ بً الخُاب عض ي هللا ٖىه بلى ال٣ى٫
ُٞما عواٍ ابً ؾالم ًٖ ابً ٖىن ًٖ ابً ؾحرًً٧« :ان الكٗغ ٖلم ٢ىم لم ًً٨
لهم ٖلم ؤصر مىه» ،1وفي ٢ىله ؤمىع مً ألاَمُت بم٩ان َح َ
ٗىصها ؤن همغ ٖلحها ّ
مغا
ؾغَٗا:
ٞهى ً٣ى٧« ٫ان» ،وُٞه ٞاثضة ،وهي ؤهه لم ٌٗض ؤصر ٖلم؛ و٩ً ٠ُ٦ىن
٦ظل ٪و٢ض ظاء ؤلاؾالم بالىحي ٢غآها وؾىت ،وقخان ما بحن صخخه وصخت الكٗغ،
وألامغ َىا ًخٗل ٤بُب٣ت في الصخت ،ال بالصخت والًٗ ،٠و٢ض ؤٞاص طل ٪ؤن
م٣هىص ٖمغ َى ما ٧ان ٖلُه الكٗغ ٢بل ؤلاؾالم.
وفي ٢ىٖ ٫مغ بُان للُ٣مت التي ٧اهذ للكٗغ.
وُٞه ٧ىن الٗغب ٧اهذ لهم ٖلىم؛ مجها الكٗغ.
و٧ىن الكٗغ ٧ان ؤَم ٖلم لضي الٗغبًُٟ ،ض ؤهه لم ً ً٨لهم ٖلم ًًاَُه،
ًٞال ًٖ ؤن ًًٟله.
واإلاؿإلت مؿإلت صختِٗ ٞ ،لم الكٗغ ٧ان ؤصر ٖلم لضي الٗغبُ ،وٍٟهم مً
َظا ؤن الٗلىم التي ٧اهذ للٗغب لم ج ً٨بالضعظت هٟؿها مً الصخت.
َ – 1ب٣اث ٞدى ٫الكٗغاء.24/1 ،
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 -2صًىان الٗغب:
ًيؿب بلى ٖمغ عض ي هللا ٖىه ؤهه ٢اٖ« :٫لُ٨م بضًىاه٨م قٗغ الجاَلُت،
َ
ومٗاوي ٦الم٨م».1
ٞةن ُٞه جٟؿحر ٦خاب٨م
ٌؿخٗمل ٖمغ َىا مهُلر الضًىان ،وٍجٗل قٗغ الجاَلُت صًىان اإلاؿلمحن،
ُوٍ ّ
٣ضم له ٞاثضجحنُٞ :ه جٟؿحر ال٣غآن ال٨غٍم ،وجٟؿحر مٗاوي ٦الم الٗغب.
و٦الم ٖمغ في الىهحن الؿالٟي الظ٦غ ٌكبه ٦الما ميؿىبا بلى ابً ٖباؽ
ُ
ؤًًا٣ٞ ،ض ط٦غ ٖىه ،عض ي هللا ٖىه ،ؤهه ٢ا« :٫بطا ٢غؤجم قِئا مً ٦خاب هللاٞ ،لم
حٗغٞىٍ ٞاَلبىٍ في ؤقٗاع الٗغبٞ ،ةن الكٗغ صًىان الٗغب».2
ّ
الظ٦غ ًىلُان وظهحهما قُغ زالر ظهاث:
لىالخٔ ؤن الىهحن الؿالٟي ِ
ظهت الكٗغ الٗغبي،
وظهت الٗغب،
وظهت ال٣غآن ال٨غٍم،
وزالنت طل٧ ٪له ؤهه إلاا ٧ان الكٗغ ؤَم ما ؤهخجه الٗغبٞ ،ةهه وؾُلت
ظُضة لٟهم ٦المهم ؤوال ،زم لٟهم ٦الم هللا حٗالى.
و٢ض ناع الخٗبحر بمهُلر «صًىان الٗغب» ْ
بٗ ُض مخضاوال ٖىض الٗغب للضاللت
َ
ٖلى َْ ٞ
ًل الكٗغ وُ٢مخه ،ه ِجض طلٖ ٪ىض ابً ؾالم (ثَ231ـ) ،3وابً ٖبض عبه
(ثَ328ـ)  ،4وؤبي َال ٫الٗؿ٨غي (ثَ395ـ)  ،5وابً ٞاعؽ (ثَ395ـ)...6
َ
ْ
و٧ىن الكٗغ صًىاها َخ َملَ ،ب ْٗ ُض ،صاللت ؤزغي ل َخهها ؤبى الخؿحن ؤخمض بً
ٞاعؽ (ثَ395ـ) ب٣ىله« :والكٗغ صًىان الٗغب ،وبه ُخٟٓذ ألاوؿابُ ،
وٖغٞذ
 – 1الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن.111/10 ،
 – 2الٗمضة .90/1 ،وفي عواًت الٗ٣ض الٟغٍض« 281/5 ،الكٗغ ٖلم الٗغب وصًىاجها».
َ – 3ب٣اث ٞدى ٫الكٗغاء.24/1 ،
 – 4الٗ٣ض الٟغٍض.269/5 ،
٦ – 5خاب الهىاٖخحن ،م.138 :
 – 6الهاخبي ،م.467 :
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ُ
اإلاأزغ ،ومىه حٗلمذ اللٛت ،وَى ُحجت ُٞما ؤق٩ل مً ٚغٍب ٦خاب هللا ،ظل زىائٍ،
وٚغٍب خضًض عؾى ٫هللا ، ،وخضًض صخابخه الخابٗحن» ،1و٢ض ؤٞاص الىو ؤمغًٍ:
ؤولهما ؤن الكٗغ صًىان الٗغب بمٗنى ؤهه ظام٘ لخٟانُل خُاتها.
ُ
وظ ْ
بٗضُ
وآلازغ ؤهه ل٩ىهه ٦ظل ٪ناع طزحرة مٗغُٞت َ
مسخل ٠الٗلىم ْ
ضث ُٞه
َ
َ
امخضاصَا ويالتها ،و٢ض ط٦غ مً طل ٪ألاوؿاب واإلاأزغ واللٛت وٚغٍب ال٣غآن
والخضًض...
زاهُا :في الخدى ٫الظي ٖغٞه وي٘ الكٗغ:
 -1مً اإلاغ٦ؼ ئلى اإلادُِ:
ُ
الكٗغ للٗغب في الجاَلُت َونل مغخلت
بةم٩ان اإلاغء ؤن ً٣ى :٫بن ما ٢ضمه
مً الاؾخ٣غاع٨ٞ ،إن َظا الٗلم ٧ان في خاظت بلى عوح ظضًضة جىٟش ُٞه لُسغط
بزغاظا آزغ ،ولُىُل ٤اهُال٢ا آزغٞ ،ما َى بال ؤن ظاء ؤلاؾالم وهؼ ٫الىحي ٖلى
مدمض  ختى بضؤث م٩اهت الكٗغ جتزخؼح ،زم بطا به ًيخ٣ل مً اإلاغ٦ؼ بلى الهامل
ؤو اإلادُِ؛ ألن اإلاغ٦ؼ ناع للىحيٞ ،مً زم جٟجغث ٖلىم ظضًضة ال ٖهض للٗغب بها
في م٣ضمتها ٖلىم ال٣غآن ،وٖلىم الخضًضُ ،
وٖلم ال٣ٟه ،وٖلم ألانى ،٫وَلم ظغا...
وجبضو ٢هت لبُض م٘ ٖمغ بً الخُاب َىا مُٟضة وصالت ٖلى طل ٪الخدى،٫
٣ٞض ط٦غ ابً ؾالم الجمخي ؤن ٖمغ ٦خب بلى ٖامله« :ؤن ؾل لبُضا وألاٚلب ما
ؤخضزا مً الكٗغ في ؤلاؾالم» ٣ٞا ٫لبُض٢« :ض ؤبضلني هللا بالكٗغ ؾىعة الب٣غة وآ٫
ٖمغان».2
الك ــاَض ف ــي ه ــو لبُ ــض ؤز ــغ ال ٣ـغآن ف ــي الى ــاؽ ،و ُ٦ــ ٠ؤه ــه َخ ـ ّـل مد ــل الك ــٗغ
ٖىـ ــضٍ ،وهـ ــي َغٍ٣ـ ــت مـ ــً َـ ــغ ١ألازـ ــغ ً٩ـ ــاص لبُـ ــض ًىٟـ ــغص بهـ ــا ،ول٨جهـ ــا صالـ ــت ،واإلاٗـ ــغوٝ
اإلا ُ٣ــىٕ ب ــه ؤن مج ــيء ال٣ـ ـغآن ل ــم ًًُ ــٗ ٠الك ــٗغ؛ ب ــل  ٢ــىاٍ ٦م ــا ؾ ــجري بٗ ــض ،وؤن
الكـٗغاء اؾـخمغوا ً٣ىلىهـه ،وؤن الصـخابت ٧اهـذ لهــم مجـالـ ًدىاقـضوهه ٞحهـا فـي ػمــً
 – 1م.ؽ.
َ – 2ب٣اث ٞدى ٫الكٗغاء.135/1 ،
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الغؾى  ٫وبٗضٍ٣ٞ ،ض عوي الترمـظي «ٖـً ظـابغ بـً ؾـمغة٢ ،ـا :٫ظالؿـذ الىبـي 
ن ّ
الك ــٗغ ،وٍخ ــظا٦غون ؤق ــُاء م ــً ؤم ــغ
ؤ٦شـ ـغ م ــً ماث ــت م ــغة ٩ٞ ،ــان ؤنـ ـدابه ًدىاق ــضو ِ
الجاَلُــت وَــى ؾــا٦ذٞ ،غبمــا جبؿ ــم مٗهــم»  ،1وعوي ؤبــى ب٨ــغ ب ــً ؤبــي قــِبت ٖــً ؤب ــي
زالــض الــىالبي (ث َ100ــ) ؤهــه ٢ــا٦« :٫ىــا هجــالـ ؤن ـ َ
داب عؾــى ِ ٫هللا ُٞ دىاقــضون
َ
ظ٦غون َ
ألاقٗاع َوٍ ُ
ؤمغ الجاَلُت».2
 -2آلاٞا ١الجضًضة.
ه٣غؤ في ج٣ضًم ابً ٢خِبت ل٨خابه (الكٗغ والكٗغاء)َ« :ظا ٦خاب ؤلٟخه في
الكٗغاء ...و٧ان ؤ٦ثر ٢هضي للمكهىعًٍ مً الكٗغاء ،الظًً ٌٗغٞهم ظل ؤَل
ألاصب ،والظًً ً ٘٣الاخخجاط بإقٗاعَم في الٛغٍب ،وفي الىدى ،وفي ٦خاب هللا ٖؼ
وظل ،وخضًض عؾى ٫هللا  ...ولٗل ٪جًٓ عخم ٪هللا ؤهه ًجب ٖلى مً ؤل ٠مشل
ً
ً
ً
خضًشا بال ط٦غٍ وصلٖ ٪لُهّ ،
وج٣ضع ؤن ً٩ىن
٦خابىا َظا ؤال ًضٕ قاٖغا ٢ضًما وال
الكٗغاء بمجزلت عواة الخضًض وألازباع ،واإلالى ٥وألاقغا ،ٝالظًً ًبلٛهم ؤلاخهاء،
وٍجمٗهم الٗضص.
والكٗغاء اإلاٗغوٞىن بالكٗغ ٖىض ٖكاثغَم و٢باثلهم في الجاَلُت وؤلاؾالم،
ٌ
ٌ
ؤ٦ثر مً ؤن ًُدُِ بهم مدُِ ؤو ً ٠٣مً وع ِاء ٖضصَم وا ،٠٢ولى ؤهٟض ٖمغٍ في
ً
الخى٣حر ٖجهم ،واؾخٟغ ٙمجهىصٍ في البدض والؿاا .٫وال ؤخؿب ؤخضا مً ٖلماثىا
ٌ
ٌ
قاٖغ بال ٖغٞه ،وال ٢هُضة بال
اؾخٛغ ١قٗغ ٢بُلت ختى لم ًٟخه مً جل ٪ال٣بُلت
عواَا».3
وفي هو ابً ٢خِبت ؤمىع:
مجه ــا ؤن جإلُ ٟــه ف ــي الك ــٗغ والك ــٗغاء م ــغجبِ بالىُْ ٟــت الخـ ـي ؤصاَ ــا الك ــٗغ ف ــي
الاخخجاط «في الٛغٍب ،وفي الىدى ،وفي ٦خاب هللا ٖؼ وظل ،وخضًض عؾى ٫هللا .»
 -1صـخُذ ؾـجن الترمـظي ،137/3 ،ح.ع  .٥ ،2850ألاصب ،ب.مـا ظــاء فـي بوكـاص الكـٗغ ،و٢ـض ٖلــ٤
ٖلُه الترمظي ب٣ىلهَ« :ظا خضًض خؿً صخُذ» ،و٢ا ٫ألالباوي« :صخُذ».
٦ – 2خاب ألاصب ألبي ب٨غ بً ؤبي قِبت ،م ،360 :زبر ع٢م .386
 – 3الكٗغ والكٗغاء.60-59/1 ،
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ً
ومجها ٦ثرة الكٗغاء ٦ثرة حؿخٗص ي ٖلى ؤلاخهاء،
ومجها ٦ثرة الكٗغ،
ومجها ؤن ألامغ في طل ٪ؾُان في الجاَلُت وؤلاؾالم.
 -3جثبُذ الحًىع:
ُ
لىٗض بلى الخدى ٫الظي ؤخضزه هؼو ٫الىحي في الخُاة ألاصبُتٖ ،مىما والكٗغ
زانت؟
ؤما ٧ىهه ببضاٖا ٣ٞض اؾخمغ ببضاٖه ،ولم ًخى ٠٢وما ٧ان له :ال ؤزىاء هؼو٫
الىحي وال بٗض اهُ٣اٖه.
ُ
وؤما ٧ىهه ٖلما ٣ٞض ضخذ ُٞه ٌ
صماء ظضًضةٞ ،ؿغٖان ما وظض اإلاؿلمىن
الخاظت ماؾت بلى ٖلىم ٖضًضة جغجبِ اعجباَا وزُ٣ا بالىحي٩ٞ ،اهذ وكإة ٖلىم
الٗغبُت ،وما ُؾمي ٖمىما بٗلىم آلالت ،و٧ان اهُالٚ ١البها مً الكٗغ الٗغبي مما َى
مٗغو ،ٝووكإ ٖلم الٗغوى لًبِ َظا الكٗغ الظي ناعث له َظٍ ألاَمُت بٗض
ؤن لم ج.ً٨
وبطن ٞالخدى ٫الظي ٖغٞه الكٗغ مً خُض الاهخ٣ا ٫مً اإلاغ٦ؼ بلى اإلادُِ
لم ًازغ ٖلُه ؾلبا؛ بل بًجابا.
ُ
ّ
الظ٦غ اإلاؿخمغ ما اؾخمغ
وؤمغ ؤَم مً َظا ٧له َى ؤن َظا الكٗغ ٦خب له ِ
الىحي ،وخؿبىا ؤن وكحر َىا بلى ؤن ماصة «قٗغ» خايغة في ال٣غآن ال٨غٍم في ؾبٗت
مىاي٘ ،1وججاوػ ٖضص ألاخاصًض الىبىٍت الخانت بالكٗغ والكٗغاء 70خضًشا
صخُدا ،و170خضًشا يُٟٗا.2
َ
ًًا ٝبلى طل ٪ؤن الٗغب ؾل٩ىا في ٖىاًتهم بالكٗغ زالزت مؿاعاث:

 - 1ألاهبُاء ،5 ،والكٗغاء ،226-223 ،وَـ ،69 ،والهاٞاث ،36 ،والُىع ،28 ،والخا٢ت.41 ،
وفي ؾىعة الكٗغاء اؾخٗماالن :اؾم الؿىعة وآلاًاث اإلاظ٧ىعة.
 – 2ن .ههىم الكٗغ والكٗغاء.520/2 ،
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ْ
ُ
ؤًٞل وؾُلت
الكٗ َغ
مؿاع ٢ى ٫الكٗغ والخٌ ٖلُه؛ بط ٢ى ٫الىاؽ
للخٟاّ ٖلُه ْ
وظٗ ِله خايغا باؾخمغاع في الخُاة الُىمُت ،وجدىٍل طل ٪بلى مكاع٦ت
ظماُٖت.
ومؿاع الغواًت والخ ،ٟٔوالخٌ ٖلحهما ،والىهىم في َظا ٦شحرة جدٟل بها
ؤبىاب ًٞل الكٗغ في ٖضص مً اإلاهاصع ألاصبُت والى٣ضًت.1
ً
ومؿاع الى٣ض٢ ،غاءة للمىجؼ ،وج٣ىٍما له.
جل ٪اإلاؿاعاث الشالزت هي التي يمىذ للكٗغ الٗغبي ؤن ٌؿخمغ في الخًىع
َ
ب٣ىة في الخُاة الُىمُت للىاؽ ،بالغٚم مً ٧ىهه ٣ٞض بٗض مجيء الىحي الغٍاصة
الش٣اُٞت ،وجدى ٫مً مغ٦ؼ الضاثغة بلى مدُُها...
زالثا :في الخدضي الظي حٗغى له الكٗغ:
بطا ٧ان الكٗغ ٢ض زغط ؾاإلاا وؤ٢ىي مما ٧ان بٗض هؼو ٫الىحيٞ ،ةهه ٢ض
بٗض لخدضًاث ّ
حٗغى ُ
خضث مً ٢ىة اهُال٢هَ ،
وقضجه قضا هدى الخل ،٠وفي م٣ضمت
جل ٪الخدضًاث زالزت:
 -1اإلاٗغ٦ت م٘ الىثر:
َ
ٖ٣ض ٖضص مً الى٣اص مٟايلت بحن الىٓم والىثر ،وازخلٟذ هخاثجها:
ٞمجهم مً ًٞل الىٓم٧ ،ابً عقُ( ٤ثَ456ـ) ،2ومٟٓغ الٗلىي(ثَ656ـ).3
ومجهم مً ًٞل الىثر٧ ،الشٗالبي(ثَ429ـ)  ،4وابً بؿام(ثَ542ـ)  ،5وابً
ألازحر(ثَ637ـ) .6
ُٗ٦ – 1ىن اإلاٗاع ،185/2 ،ٝوالٗ٣ض الٟغٍض 269/5 ،وما بٗضَا ،والٗمضة ،93-74/1 ،وهًغة
ؤلاٚغٌٍ ،م.388-352 :
 – 2الٗمضة.93-74/1 ،
 – 3هًغة ؤلاٚغٌٍ ،م.360-358 :
 – 4هثر الىٓم م.8-7 :
 – 5الظزحرة.18/1 ،
 – 6اإلاشل الؿاثغ.5/4 ،
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و٢ض ال تهمىا ٦شحرا هخاثج طل ٪ب٣ضع ما حهمىا ؤن في اإلاٟايلت هٟؿها به٣انا
مً ُ٢مت الكٗغ ،وجغاظٗا ًٖ الامخُاػ الظي جمخ٘ به َىٍال ،و٢ض ُ٢ل ٢ضًما:
ً
َ
َ
ُ٢مت *** بطا َُ ٢
1
الؿُُ ًَ ٠ىُ ٣
لذ َبن الؿُْ ٠ؤمط ى ِمً الٗها
و
ؤلم َجغ ؤن
و٢ض ال ً٩ىن ٚغٍبا ؤن هالخٔ ؤن ؾبب اإلاٟايلت اهدكاع مهىت ال٨خابت
وٚؼاعتها ،واػصَاع الترؾل ،وْهىع ٖضص مً ال٨خاب ق٩لىا َب٣ت مخسههت في
ال٨خابت للؿلُت ٚالبا ما ً٩ىن طل ٪في صًىان الغؾاثل ،وَاالء بما ؤهه لم ج ً٨لهم
ٖال٢ت بالكٗغ ،ؤو ٧اهذ ٖال٢تهم به مدضوصة ،ومً َاالء ٖبض الخمُض ال٩اجب
(ثَ132ـ) ،وٖبض هللا بً اإلا( ٟ٘٣ثَ142ـ) ،وابً الٗمُض (ثَ360ـ) ...وبطن
ٞاإلاٟايلت في ظؼء مجها صٞإ ًٖ اإلاهىت ؤوال ،وًٖ ازخُاع ز٣افي زاهُا.
 -2الؼهض في الكٗغ الٗغبي:
ّ
والٗباص
ه٣هض بالؼَض في الكٗغ الٗغبي اإلاى ٠٢الؿلبي لٗضص مً الٗلماء
مىه ،وَى في ظمُ٘ ألاخىا ٫مى ٠٢مىبٗض مً صازل ألامت ؤلاؾالمُت ،وله مبرعاث
مىبٗشت مً ز٣اٞت َظٍ ألامت.
و٢ض ْهغ الؼَض في الكٗغ الٗغبي مب٨غا ،وؤم٨ىىا ؤن وؿم٘ ؤنىاث ٖلماء
ً٨غَىهه٣ٞ ،ض ط٦غ الجاخٔ ًٖ ألانمعي ؤهه ُ٢ل لؿُٗض بً اإلاؿِب (ثَ94ـ):
َ
ُ
ُ
«َهىا ٢ىم و ّؿاٌَُٗ ٥بىن بوكا َص الكٗغ٢ ،ا :٫و َؿ٩ىا و ْؿ٩ا ؤعجمُا».2
والبض مً مالخٓت ؤن ألامغ ًخٗل ٤ؤوال ّ
بيؿا ،٥وزاهُا بةٖابت بوكاص الكٗغ،
ٞةطا ٧اهىا ٢ض ٖابىا ؤلاوكاصٞ ،ةن بٖابتهم ؤلاوكاء مً باب ؤولى.
ْ
باليؿ ٪ألاعجمي ٢ض ًُٟض اههغا ٝالعجم ٖ-مىما-
وحؿمُت مظَب َاالء
الظًً ٌِٗكىن في البالص ؤلاؾالمُت ًٖ الكٗغ الٗغبي؛ بط مً اإلاؿدبٗض ؤن ً٩ىن
َُ
اإلا٣هىص اههغا ٝالعجم في بالصَم ًٖ الكٗغ الظي ِبلِ ٛتهم.
ومهما ًٞ ً٨األَم مً طل ٪ؤن الاههغا ًٖ ٝالكٗغ الٗغبي مً لضن
اإلاؿلمحن مؿلٚ ٪حر ٖغبي.
 – 1ههغة الشاثغ ٖلى اإلاشل الؿاثغ ،م.389 :
 – 2البُان والخبُحن.202/1 ،
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ُ
وٖبض ال٣اَغ الجغظاوي (ثَ471ـ)٦ ،ظلً ٪ظ٦غ لىا في ػماهه ؤن ٢ىما ػَضوا
في الكٗغ ،وؤن ػَضَم َظا ال ًسلى «مً ؤمىع:
ؤخضَاْ :ؤن ً٩ىن عًٞه له وطمه بًاٍ مً ؤظل ما ًجضٍ ُٞه مً َؼ ٫ؤو
سخ ،٠وهجاء وؾب و٦ظب وباَل ٖلى الجملت.
والشاوي :ؤن ًظمه؛ ألهه مىػون مٟ٣ى ،وٍغي َظا بمجغصٍ ُٖبا ً٣خط ي الؼَض
ُٞه والخجزٍ ٖىه.
والشالض :ؤن ًخٗل ٤بإخىا ٫الكٗغاء وؤجها ٚحر ظمُلت في ألا٦ثر ،وٍ٣ى٢ :٫ض
ُ
ط ُمىا في الخجزًل».1
وهًُ ٠بلى طل ٪ؤن جسهُو ٖضص مً الى٣اص لباب ؤو ؤبىاب في ٦خبهم
لًٟل الكٗغ وُ٢مخه ٢ض ال ًسغط ًٖ َظا الجى الظي ْهغث ُٞه مشل َظٍ ألا٩ٞاع،
وخؿبىا َىا ؤن وكحر بلى ما ٗٞله ابً ٢خِبت ،وابً ٖبض عبه ،وابً عقُ٦ ...٤ما ؾب.٤
 -3التزهُض في الكٗغ الٗغبي:
بطا ٦ىا ٢ض ؤَل٣ىا ٖلى مىٖ ٠٢ضص مً اإلاؿلمحن مً الكٗغ الٗغبي لٟٔ
الؼَضٞ ،ةهىا هُل ٤ل ٟٔالتزَُض ٖلى الخغ٦ت اإلاىُل٣ت مً زاعط ألامت ،الهاصٞت بلى
الخسلو ظؼثُا ؤو ٧لُا مً َظا الكٗغ ،ولِـ ٚغٍبا ؤن ج٩ىن الخغ٦ت مىُل٣ت مً
ظهىص ٖضص مً اإلاؿدكغ٢حن ،وؾى٨خٟي َىا بىمىطط واخض مجهم َى مغظىلُىث:
٣ٞض ٦خب في ؤبغٍل ٖام 1925م٧« :ل الكٗغ الجاَلي مك٩ىُٞ ٥ه ،وعبما
ؤًًا ٧ان الكٗغ الؿابٖ ٤لى الٗهغ ألامىي ،واإلامال ٪الؿاب٣ت ٖلى ؤلاؾالم
واإلاٗغوٞت لىا مً الى٣ىف ٧اهذ ٖالُت الخًاعة ،ل ً٨ال ًبضو ؤهه ٧ان ٞحها قٗغ...
وبالجملت ٞةن الاخخما ٫ألاعجرُٞ ،ما ًبضو َى اٞتراى ؤن الكٗغ والىثر اإلاسجىٕ
مؿخمضان ٦الَما في الٛالب مً ال٣غآن ،وؤن اإلاداوالث ألاصبُت التي ؾب٣ذ ٧اهذ
ؤ٢ل ،ولِؿذ ؤ٦ثر خٓا مً ال.2»ًٟ
ومبرعاث مغظىلُىث هي:
 – 1صالثل ؤلاعجاػ ،م.11 :
 – 2وكإة الكٗغ الٗغبي ،يمً «صعاؾاث اإلاؿدكغ٢حن خى ٫صخت الكٗغ الجاَلي» ،م.127 :
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 -1زلى الى٣ىف الٗغبُت مً ؤلاقاعة بلى الكٗغ الٗغبي.1
 -2خملت ال٣غآن ٖلى الكٗغاء «٦المه ًٖ الكٗغاء ُٞه قضة واػصعاء».2
ُٚ -3اب وظىص ؤي ٦خابت للكٗغ الجاَلي؛ ألن ال٣غآن ٌؿإ ٫ؤَل م٨ت «ؤم ل٨م ٦خاب
ُٞه جضعؾىن»[ال٣لم.3]37 ،
 -4خغ٦ت الاهخدا ٫والىيّ٘ « ،
والجماٖىن ألاواثل للكٗغ ٧اهىا -مشل خماص -في الٛالب
طوي واػٕ يُٗ ٠في اهخدا ٫الكٗغ».4
 -5حٗبحر الكٗغ الجاَلي ًٖ ألا٩ٞاع ؤلاؾالمُت  ،ِ٣ٞوزلىٍ مً اإلاٗخ٣ضاث اإلاسالٟت
له.5
٧ -6ىن لٛت الكٗغ الجاَلي هي هٟؿها لٛت ال٣غآن.6
 -7زلى ال٣غآن مً ؤي بقاعة بلى اإلاىؾُ٣ى ،م٘ ؤجها بخضي ؤَم ٖىانغ الكٗغ
اإلاىنى ٝبإهه ظاَلي.7
وٍٟ٨ي اإلاغءُ ،
لحرص ٧ل جل ٪اإلابرعاث ،ج٣ضًم ؤؾئلت مً ٢بُل:
 ؤ٧ان مً الًغوعي ؤن حكحر الى٣ىف بلى الكٗغ الجاَلي وؤلاؾالمي؟ ؤ٧اهذ لٛت ال٣غآن -ؤلٟاْا وبىاء -لٛت ظضًضة ٖلى الٗغب ؤم ٧اهذ مىدكغة بُجهم٢بل مجُئه ،ومً زم لم ًجضوا نٗىبت في ٞهمه و٢ذ هؼوله؟
 َل وظىص ؤٞغاص ٢الثل وكُىا في الىي٘ والىدل مبرع ٧ا ٝلغ ٌٞطل ٪الكٗغ ٧لهظملت وجٟهُال؟

 – 1م.ؽ ،م.91 :
 – 2م.ؽ ،م :م.97 :
 – 3م.ؽ ،م.99 :
 – 4م.ؽ ،م104 :
 – 5م.ؽ ،م.91 :
 – 6م.ؽ ،م.118 :
 – 7م.ؽ ،م.126-125 :
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 َل ٢غت الكٗغ الجاَلي ٧لهُ ،وص ِعؽ ٧لهُ ،ووظض زالُا مً ؤلاقاعة بلى اإلاٗخ٣ضاث
وألاصًان في الجاَلُت؟ زم ًٖ ؤي مهضع اؾخ٣ذ ال٨خب التي ؤلٟها الٗلماء اإلاؿلمىن
٧ابً ال٩لبي ًٖ -ألانىام وألاوزان في الجاَلُت؟العٍب ؤن ألامغ لِـ ؤمغ بدض ٖلمي عنحن مجزٍ ًٖ ألاَىاء والٗهبُت
الخًاعٍت؛ بل ؤ٦بر مً طل ٪وؤزُغٞ ،الض٦خىع ٖبض الغخمً بضوي ًظ٦غ ًٖ
مغظىلُىث بإهه وكغ صعاؾاث ًٖ ؤلاؾالم «٧اهذ حؿغي ٞحها عوح ٚحر ٖلمُت
ومخٗهبت ،مما ظٗلها جشحر السخِ ٖلُه لِـ ٖ ِ٣ٞىض اإلاؿلمحن ،بل وٖىض ٦شحر
مً اإلاؿدكغ٢حن ...ولهظا ٞةن ًٞل مغظىلُىث الخ٣ُ٣ي ًيبػي ؤن ًلخمـ ال في َظٍ
ألابدار اإلاٛغيت؛ بل في وكغاجه ال٨شحرة ،وٖلى عؤؾها وكغجه ل٨خاب «معجم ألاصباء»
لُا٢ىث ،...ولغؾاثل ؤبي الٗالء اإلاٗغي.1 »...
بالغٚم مً جل ٪الٗهبُت ٧ان أل٩ٞاع مغظىلُىث وٚحرٍ نضي ٢ىي لضي ٖضص
مً ه٣اص الٗغب ،ومجهم الض٦خىع َه خؿً في ٦خابه (في الكٗغ الجاَلي) ،وَظا
همىطط مً ههىنه في طل:٪
« ال٨ثرة اإلاُل٣ت مما وؿمُه قٗغا ظاَلُا لِؿذ مً الجاَلُت في ش يء،
وبهما هي مىخدلت مسخل٣ت بٗض ْهىع ؤلاؾالم...وؤ٧اص ال ؤق ٪في ؤن ما ب٣ي مً الكٗغ
الجاَلي الصخُذ ٢لُل ظضا ال ًمشل قِئا ،وال ًضٖ ٫لى ش يء» ،2واإلابرعاث هي
هٟؿها:
 -1ازخال ٝنىعة الٗغب بحن ما في الكٗغ اإلاىنى ٝبالجاَلي وما في ال٣غآن
ال٨غٍم.3
 -2الخباًً بحن لٛت الٗهغ الجاَلي ولٛت الكٗغ اإلايؿىب بلُه ،ومكابهت لٛت َظا
الكٗغ للٛت ال٣غآن ال٨غٍم.4
 – 1صعاؾاث اإلاؿدكغ٢حن خى ٫صخت الكٗغ الجاَلي ،م.318 :
 – 2في الكٗغ الجاَلي ،م.17 :
 – 3م.ؽ ،م.29 :
 – 4م.ؽ ،م.35 :
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٧ -3ىن الٗغب لم ج ً٨ج٨خب.1
٦ -4ثرة وجىىٕ صواعي اهخدا ٫الكٗغ.2
وٖلى ٧ل خا٨ٞ ٫الم مغظىلُىث ونضاٍ ال حهمىا في ؾُا ١خضًصىا َىا بال
ب٣ضع صاللخه ٖلى التزَُض في ٢ؿِ واٞغ مً الكٗغ الٗغبي ٌك٩ل ؤعقى ما ؤهخجه
الٗغب.
ًيبػي ؤن هلخٟذ ظُضا بلى ؤن الكٗغ الجاَلي ْل الىمىطط في الكٗغ الٗغبي
مضة َىٍلت ،وؾىاء ؤحٗل ٤ألامغ باجبإ مخبٗحن له ،ؤم ازخال ٝمسخلٟحن ٖىه ٞةن
ألامغ ؾُان ،وجبضو َىا ججغبت ؤبي جمام بهىعجُه واضخت ب٣ىة :نىعة ؤبي جمام
الكاٖغ َ
اإلادضر اإلاجضص في قٗغٍ وؤخض ؤُ٢اب مضعؾت البضٌ٘ ،ونىعة ؤبي جمام
اإلاخب٘ في خماؾخه ،بن طلً ٪ضٗٞىا بلى ٞهم َبُٗت الٗال٢ت بحن الكاٖغ وطل٪
الكٗغ :بجها الٗال٢ت بحن الغنُض اإلاٗغفي والش٣افي ؤو الٗضة الكٗغٍت ،وبحن الغٚبت في
الخٟغص والخمحز ،وَظٍ الٗال٢ت بهىعجحها ٖ-لى جٟاوث -جدًغ هي هٟؿها ب٣ىة لضي
مسخل ٠قٗغاثىا ال٣ضامى؛ ألجهم ببؿاَت ٧اهىا ًىُل٣ىن مً ٢اٖضة ٖامت في ٢ى٫
الكٗغ هي الخ ٟٔؤوال ،واإلاماعؾت زاهُا.
وٖىضما ًدغمىا مغظىلُىث ومً قابهه مً عنُضها مً ٢غون مً الكٗغ
الٗغبي ،هي مً ؤعوٕ ما همل٨ه مً قٗغٞ ،ماطا ًب٣ى لىا؟
عابٗا :في يغوعة الكٗغ الٗغبي:
بن ؾاا ٫الخاظت بلى الكٗغ الٗغبي َى الظي ظٗلىا هسلو بلى ٖىىهت َظٍ
ال٣ٟغة بـ«يغوعة الكٗغ الٗغبي» ،وجٟهُل طل٦ ٪ما ًلي:
 -1الكٗغ الٗغبي حؼء أنُل مً الهىٍت:
َ
لى ؾلمىا إلاغظىلُىث بإن الكٗغ الٗغبي بضؤ م٘ الٗهغ ألامىي -مشال -ل٩لٟىا
َ
طل ٪زؿاعة ج٣ضع ٞاجىعتها ب٣غون مً الغنُض الش٣افي ومً ألانالت ،ولَ ٟخذ ؤبىابىا
مباقغة ٖلى آلازغ :الٟغؽ والغومٞ ،...ما الظي ًمى٘ خُجها مً ال٣ى :٫بن وكإة
 – 1م.ؽ ،م.79 :
 – 2م.ؽ ،م.139-55 :
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الكٗغ الٗغبي خهُلت جإزغ بالكٗغ الٟاعس ي وٚحرٍ ،و٢ض امخضث مؿاخت الضولت
ؤلاؾالمُت مً ؤ٢اص ي آؾُا قغ٢ا بلى خضوص ٞغوؿا ٚغبا؟ َظٍ واخضة.
والشاهُت هي قُب الغنُض اإلاٗغفي والش٣افي الٗغبي بجغة ٢لم؛ ألن الٗهغ
ألامىي ُٞه قبهت الش٣اٞاث اإلاخٗضصةٞ ،خهحر ز٣اٞخىا خهُلت امتزاط ٖضة ز٣اٞاث،
ومً زم ٞهي جٟخ٣غ بلى امخضاص طاحي ،وؤنل جىٟغص به.
 -2الكٗغ الٗغبي قاهض ٖلى ؤلاعجاػ:
وؤمغ آزغ َهىا َى ؤن قُب ٧ل طل ٪ال٣ضع مً الغنُض الكٗغي الٗغبي
ٌٗني قِئا واخضاَ :ى ؤن الخدضي ال٣غآوي للٗغب ال مٗنى له؟ وؤن الٗغب لم ًً٨
لهم قٗغ ؤنال ختى ً٩ىن لهم ا٢خضاع بُاوي ،وألازُغ مً طل ٪ؤن َظا ال٣ى٣ً ٫ىص
َ
بلى ؤن ه ْ٣ِ ٟض قاَض ؤلازباث الىخُض ٖلى بعجاػ ال٣غآن للٗغب ،وجدضًه بًاَم ،وؤن
َ
ُ
زًىٕ َؼٍمت ال زًىٕ ا٢خىإ بإهه مً ٖىض هللا حٗالى ،وؤهه وحي
زًىٕ الٗغب
معجؼ.
ولٗبض ال٣اَغ الجغظاوي ٖباعة َغٍٟت في طل ٪هي ؤهه «بطا ٦ىا وٗلم ؤن الجهت
التي مجها ٢امذ الدجت بال٣غآن وْهغث ،وباهذ وبهغث ،هي ؤن ٧ان ٖلى خض مً
ً
الٟهاخت ج٣هغ ٖىه ٢ىي البكغ ...و٧ان مداال ؤن ٌَٗغ٧ ٝىهه ٦ظل ٪بال مً ٖغٝ
الكٗغ الظي َى صًىان الٗغب ...زم بدض ًٖ الٗلل التي بها ٧ان الخباًً في الًٟل،
ً
ُ
وػاص بٌٗ الكٗغ ٖلى بٌٗ٧ ،ان الهاص ًٖ طل ٪ناصا ًٖ ؤن حٗغ ٝحجت هللا
ُ
َ
مشله َ
ُٞمىٗهم ًٖ ؤن ًدٟٓىا ٦خاب هللا
مشل مً ًخهضي للىاؽ،
حٗالى ،و٧ان
ُ
حٗالى ،وٍ٣ىمىا به ،وٍخلىٍ وٍ٣غئوٍٞ ...مً خا ٫بُيىا وبحن ماله ٧ان خٟٓىا بًاٍ،
ُ
واظتهاصها في ؤن هاصًه وهغٖاٍ٧ ،ان ٦مً عام ؤن ًيؿِىاٍ ظملتُ ،وٍظَبه مً ٢لىبىا
صٗٞتٞ .ؿىاء مً مىٗ ٪الص يء الظي ًُىتزٕ مىه الكاَض والضلُل ،ومً مىٗ٪
الؿبُل بلى اهتزإ جل ٪الضاللت ،والاَالٕ ٖلى جل ٪الكهاصة .وال ٞغ ١بحن مً ؤٖضم٪
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َ َ
ؿدب٣ي به ُخكاقت هٟؿ ،٪وبحن َمً ْ
ؤٖ َ
ضم٪
الضواء الظي حؿدكٟي به مً صاث ،٪وح
ال ِٗلم بإن ُٞه قٟاء ،وؤن لُٞ ٪ه اؾدب٣اء».1
ٞاإلاؿإلت بطن مؿإلت صلُل ٖلى بعجاػ ال٣غآن مً زال ٫ما بحن ؤًضًىا مً
قٗغ ق٩ل صًىان الٗغب ،واخخ ٟٔلىا بهىعة الٗ٣لُت البُاهُت الٗغبُت ،وق٩ل ٖلما
ب٩ىن ال٣غآن ٦الم هللا ،وؤم٨ىىا بظل ٪ؤن هخٗغ ٝبه ٖلى الضواء.
 -3الكٗغ الٗغبي جغبُت طوُ٢ت:
بةم٩اهىا ؤن هىُلَ ٤ىا مً َظًً الؿاالحنَ :ل ًم٨ىىا ٗٞال ؤن هب٣ى ٖلى
نلت بترازىا بمسخل ٠ؤق٩اله وؤن هٟهمه خ ٤الٟهم صون ا٢خضاع لٛىي؟ وَل ًمً٨
ؤن هدَ ٤٣ظا الا٢خضاع بُٗضا ًٖ الكٗغ الٗغبي؟
بطا ٧اهذ الخُىة ألاولى ل ُ٘٣الهلت بترازىا الكٗغي هي حٗمُ ٤الٟجىة
بُيىا وبِىه ،بما في طل ٪الٟجىة اللٛىٍت بمسخل ٠مٓاَغَاٞ ،ةن ؤو ٫مضزل
لالجها ٫بظل ٪الترار َى جظو٢ه ،ومٗلىم ؤن جظو٢ه ال ًخم بال مً زالٖ ٫ضة
قٗغٍت بحن مدٟىّ وم٣غوء ،وٖلى ٢ضع َظًً ج٩ىن مخٗت ؤلا٢باٖ ٫لى َظا الكٗغ،
وخبه ،والكٗىع بلظة ٢غاءجه ٗٞال.
ولِـ الظو ١قِئا آزغ ٚحر ألالٟت التي جدضر لضي اإلاغء مً زال ٫مماعؾت
ال٣غاءة والخ ٟٔوالغواًت ،زم بزًإ َظٍ ألالٟت لؤلؾئلت الضاثمت ختى ال جخدى٫
بلى جبلض في ؤلاخؿاؽ.
 -4الكٗغ الٗغبي أصاة ئحغاةُت:
الكٗغ لِـ مٗغٞت ِ٣ٞ؛ بل َى ؤًًا ؤصاة بدض وصعاؾت ،وخؿبىا لخىيُذ
طل ٪ؤن هىُل ٤مً َظًً الؿاالحن الىمىطظُحن:
ً ٠ُ٦م ً٨لباخض في الضعاؾاث ؤلاؾالمُت -مشال -ؤن ًَٟهم الكاٞعي
(ثَ204ـ)ُ ،وٍٟهم ٖىه ،وٍىا٢كه ،و٢ض ّ
ٖضٍ ؤخمض بً خىبل وابً َكام ناخب
الؿحرة حجت في اللٛت ،2وعوي ٖىه مهٗب الؼبحري قٗغ َظًل ،وصدخه ٖلُه
 – 1صالثل ؤلاعجاػ ،م.9-8 :
 – 2مىا٢ب الكاٞعي.42/2 ،
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ألانمعي ،وؤوكضٍ لشالزحن قاٖغا ؤؾامحهم ٖمغو ،وعوي البحه٣ي ؤهه ٧ان ًغوي
لشالزماثت قاٖغ مجىىن.1
وً ٠ُ٦م ً٨لباخض في ظهىص ابً ظغٍغ الُبري (ثَ310ـ) ؤن ًخظوٖ ١لم
الغظل وٍٟهمه وَى ًىُل ٤في جٟؿحرٍ وخضٍ مً ُٖضة قٗغٍت الخايغ مجها  ِ٣ٞفي
َ
َظا الخٟؿحر  2260بِخا قٗغٍا ،2وبطا ٖلمىا ؤن َظٍ الٗضة هي اإلاٗلً ٖىه ،ِ٣ٞ
وؤن الٗضة الخُٟت ؤ٦ثر مً طل ٪ب٨شحر ،وؤن الُبري -وَى ًٟؿغ ال٣غآنً -ىا٢ل
وظهاث هٓغ اإلاٟؿغًٍ ،وٍغص بًٗها وٍ٣بل البٌٗ آلازغ ،وٍىا٢ل ٖضصا مً
الً٣اً ا اللٛىٍت والىدىٍت ...مؿخُٗىا بخل ٪الٗضة ،وؤن الخٟؿحر الظي ونلىا بهما َى
ُ
مسخهغ جًمً ُٖكغ جٟؿحرٍ ألانلي الظي ٧ان ًُ٣ضع بشالزحن ؤل ٠وع٢ت ،وؤهه
ازخهغٍ؛ ألهه ؤعاص ب٢غاءٍ ،وواظهه َلبت و٢خه بإهه «جٟنى ألاٖماع ٢بل جمامه».3
َ
ٖلمىا طل٧ ٪له ؤم٨ىىا ؤن هدؿاء :٫مً َظا الباخض الظي ؾُجغئ ٖلى
بطا ِ
مىا٢كت مشل َاالء ،وبًاٖخه مؼظاة ،وال طو ١له؛ ألهه ال عنُض قٗغي له٠ُ٨ٞ ،
ؾِخىانل مٗهًٞ ،ال ًٖ ؤن ًىا٢كه ،وؤن ًخجغؤ ٖلى ع ّص بٌٗ ؤ٢ىاله اإلاؿىضة
بالضلُل الىص ي خضًشا وؤزغا وقٗغا؟!
ُ
وما ّ
٢ضمخه ال ًخجاوػ همىطظحن ازىحن مً جسهو واخض ٞهل في حٗلُمىا
الجامعي ًٖ الكٗغ الٗغبيٞ ،ما بال ٪بالىماطط ألازغي في َظا الخسهو ٖلى
٦ثرتها ،وما بال ٪بخسههاث ؤزغي؟!
 -5الكٗغ الٗغبي اخخُاٍ مٗغفي:
وؤمغ آزغ َى ؤن الكٗغ الٗغبي زؼان ًخًمً اخخُاَا مٗغُٞا ؤًًا ،ومً
زم ٞما ػاِٗ ٌَ ٫ض باإلاؼٍض مً الُٗاء؛ بل بن ٖضصا مً مٗاصهه لم ج٨دك ٠بٗض ،وَى
في طل ٪هىٖان :هىٕ مجمىٕ مخضاو ٫وَظا في خاظت مؿخمغة بلى ججضًض اإلاىهج

 – 1مىا٢ب الكاٞعي.47-44/2 ،
 – 2ظهىص الُبري في صعاؾت الكىاَض الكٗغٍت ،م.48 :
 – 3جاعٍش بٛضاص.163/2 ،
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والىؾاثل لخٗمُٞ ٤همه والاؾخٟاصة مىه ،وهىٕ مكدذ ؤو مسُىٍ ؤو في خ٨م
اإلا٣ٟىص...
وخؿبىا َىا ؤن هًغب مشال واخضا بإَمُت َظا الاخخُاٍ اإلاٗغفي ُٞما
ًيخٓغها مً مكاعَ٘ لخضمت لٛخىا وجاعٍسىا وؤمخىا ،طلَ ٪ى (معجم الضوخت الخاعٍذي
للٛت الٗغبُت) ،وَى مكغوٕ َضٞه بٖاصة الىٓغ في الٗمل اإلاعجمي ماصة ومىهجا،
وج٣ضًمه ج٣ضًما جاعٍسُا ونُٟا ًغنض اإلااصة مىظ بضاًاتها ،والخُىعاث الضاللُت
والك٩لُت التي َغؤث ٖلحها بلى ؤن اؾخ٣غث ؤو ٧اصث ،وَك٩ل الكٗغ مهضعا في َظا
الٗمل ،ولىدؿاء ٫آلان:
ماطا لى ؤن ٖلماءها اإلاٗانغًٍ -الظًً بظلىا ظهىصا مًيُت في بزغاط جغازىا
الكٗغي وألاصبي والى٣ضي -جإزغوا بدغ٦ت التزَُض في الكٗغ الٗغبيٞ ،لم ًُسغظىا
الضواوًٍ اإلاسُىَت بلى الىظىص ،ولم ًجمٗىا ألاقٗاع اإلاٟغ٢ت في اإلاهاصع ،ولم ًبظلىا
ُ
ظهضا في الخىُ٣ب والبدض ...و٢ل مشل طل ًٖ ٪اإلاهاصع ألاصبُت اإلاخًمىت لظل٪
الترار ٧اإلاسخاعاث الكٗغٍت واإلاهاصع ألاصبُت والى٣ضًت ...ؤ٧ان ًم ً٨لهظا اإلاكغوٕ ؤن
ً٩ىن ؤنال؟
زم بطا ٖلمىا ؤن الك٩ىي آلان ٢اثمت في َظا اإلاكغوٕ ِمً ٧ىن ما ُخ ٤٣ؤو
ُظم٘ ما ػا ٫في خاظت بلى ظهىص ؤزغي ،والخاظت ماؾت ؤ٦ثر بلى بزغاط ؤٖما ٫ؤزغي
ّ
ٚل٣ذ صوجها ؤبىاب الخؼاثً؟
ههل بلحهاٞ ،ما بال ٪بالتي ِ
وٗلم بىظىصَا وال ِ
ال عٍب ؤن الخؿاعة ٧اهذ ؾخ٩ىن مد٣٣ت،
وال عٍب ؤن ٖضم الالخٟاث بلى صٖىي خغ٦ت التزَُض في الكٗغ الٗغبي َى في
ٌ
خض طاجه زضمت لهظٍ ألامت ولخـغاثها.
اإلاهاصع واإلاغاح٘
 ألاصب :ؤبى ب٨غ بً ؤبي قِبت .خ٣٣ه وزغط ؤخاصًشه ص .مدمض عيا ال٣هىجي ،صاعالبكاثغ ؤلاؾالمُت ،بحروثَ1420 ،1 :ٍ ،ـ1999/م.
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 البُان والخبحن :ؤبى ٖشمان ٖمغو بً بدغ الجاخٔ ،جد ٤ُ٣وقغح ٖبض الؿالمَاعون ،صاع ال٨ٟغ ،بحروث ،ص .ٍ .ث.
 جاعٍش بٛضاص :ؤبى ب٨غ الخُُب البٛضاصي .صاع ال٨ٟغ/بحروث ،م٨خبتالخاهجي/ال٣اَغة ،ص.ٍ.ث.
 الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن :ؤبى ٖبض هللا مدمض ألاههاعي ال٣غَبي .صاع بخُاء الترارالٗغبي ،بحروث1967 :ٍ ،م.
– ظهىص الُبري في صعاؾت الكىاَض الكٗغٍت :ص .مدمض اإلاال٩ي ،ميكىعاث ٧لُت
آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُتْ ،هغ اإلاهغاػ ٞاؽ1994 ،1 :ٍ ،م.
– صعاؾاث اإلاؿدكغ٢حن خى ٫صخت الكٗغ الجاَلي .جغظمت صٖ.بضالغخمً بضوي،
صاع الٗلم للمالًحن ،بحروث1979 ،1 :ٍ ،م.
 صالثل ؤلاعجاػٖ :بض ال٣اَغ الجغظاوي٢ .غؤٍ وٖلٖ ٤لُه مدمىص مدمض قا٦غ،مُبٗت اإلاضوي/ال٣اَغة وصاع اإلاضوي/ظضةَ1413 ،3:ٍ .ـ1992/م.
 الظزحرة في مداؾً ؤَل الجؼٍغة :ؤبى الخؿً ٖلي بً بؿام الكيخمغي .جد٤ُ٣بخؿان ٖباؽ ،صاع الش٣اٞت ،بحروثَ1399 ،2:ٍ ،ـ1979/م.
 الكٗغ والكٗغاء :ابً ٢خِبت ،جد ٤ُ٣وقغح ؤخمض مدمىص قا٦غ ،صاع الخضًض،ال٣اَغةَ1418 ،2:ٍ ،ـ1998/م.
 الهاخبي :ؤبى الخؿً ؤخمض بً ٞاعؽ .جد ٤ُ٣الؿُض ؤخمض ن٣غ ،صاع بخُاءال٨خب الٗغبُت ،ص.ٍ.ث ،ؤلاًضإ ؾىت 1977م.
 صخُذ ؾجن الترمظي :مدمض هانغ الضًً ألالباوي .م٨خبت اإلاٗاع .ٝالغٍاى،1:ٍ .َ1420ـ2000/م.
 الهىاٖخحن ال٨خابت والكٗغ :ؤبى َال ٫الٗؿ٨غي ،جدٖ ٤ُ٣لي مدمض البجاويومدمض ؤبى الًٟل ببغاَُم .اإلا٨خبت الٗهغٍت ،بحروث.1986/1406 ،
 َب٣اث ٞدى ٫الكٗغاء ،مدمض بً ؾالم الجمخي٢ ،غؤٍ وقغخه مدمىص مدمضقا٦غ .مُبٗت اإلاضوي .ال٣اَغة.1:ٍ .
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 الٗ٣ض الٟغٍض :ابً ٖبض عبه .قغخه ويبُه وصدخه وٖىىن مىيىٖاجه وعجبٞهاعؾه ؤخمض ؤمحن وؤخمض الؼًٍ وببغاَُم ألابُاعي .مُبٗت لجىت الـخإلُ٠
والترظمت واليكغَ1385 ٍ.ـ1965/م.
 الٗمضة في مداؾً الكٗغ وآصابه :ابً عقُ ٤ال٣حرواوي ،جد ٤ُ٣مدمض ٢غ٢ؼان ،صاعاإلاٗغٞت ،بحروثَ1408 ،1 :ٍ ،ـ1988/م.
 ُٖىن ألازباع :ابً ٢خِبت .صاع ال٨خاب الٗغبي ،بحروث ،وسخت مهىعة ًٖ َبٗت صاعال٨خب اإلاهغٍت لؿىت .1925/1343
– في الكٗغ الجاَلي :صَ ،ه خؿحن ،صاع اإلاٗاع ،ٝجىوـ.1 :ٍ ،
 اإلاشل الؿاثغ في ؤصب ال٩اجب والكاٖغ :يُاء الضًً بً ألازحر٢ .ضم له وخ٣٣هوٖلٖ ٤لُه ص .ؤخمض الخىفي وص.ب صوي َباهت صاع جهًت مهغ ،ال٣اَغة،
ٍ.2:
 م٣اًِـ اللٛت :ابً ٞاعؽ .جدٖ ٤ُ٣بض الؿالم َاعون .صاع ال٨ٟغ .بحروث .ص.ٍ.ث. مىا٢ب الكاٞعي :البحه٣ي .جد ٤ُ٣الؿُض ؤخمض ن٣غ ،م٨خبت صاع الترار ،ال٣اَغة،ص.ٍ.ث.
– هثر الىٓم وخل الٗ٣ض :ؤبى مىهىع الشٗالبيٖ .ني بيكغٍ ؤخمض ٖبضالٟخاح جمام،
ماؾؿت ال٨خب الش٣اُٞت ،بحروثَ1410 ،1 :ٍ ،ـ1990/م.
 ههغة الشاثغ ٖلى اإلاشل الؿاثغ :نالح الضًً بً ؤًب ٪الهٟضي .جد ٤ُ٣ص .مدمضٖلي ؾلُاوي .مُبىٖاث مجم٘ اللٛت الٗغبُت بضمك.٤
 ههىم الكٗغ والكٗغاء في ال٣غآن ال٨غٍم والخضًض الىبىي الكغٍ :٠الخؿحنػعو .١م٨خبت الش٣اٞت الضًيُت ،ال٣اَغة2013 ،1 :ٍ ،م.
 هًغة ؤلاٚغٌٍ في ههغة ال٣غٌٍ :اإلاًٟغ بً الًٟل الٗلىي .جد ٤ُ٣صة .ههىٖاع ٝالخؿً .مُبٗت َغبحن ،صمك.1976/1396 ،٤
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حتكّل الرتاث املخطُط:
قطاِا َجتارب
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أجرَمّٕ حتكّل الُثّكٕ
ص .الُٗاش ي الؿىىوي
٧لُت آلاصاب ْهغ اإلاهغاػٞ -اؽ
٩٦ل ٗٞل ًض ٫خ ٤٣ووزٖ ٤لى خضر ؤو ْ
ٗٞل ٞاٖل ًدهل في ػمان وم٩ان.
وٍض ٫خ ٤٣م٘ مكخ٣اجه ٖلى الهض ١والُ٣حن٣ً .ا :٫خ ٤٣الغظل بطا ٢ا٫
َظا الص يء َى الخ.٤
ً
والخد ٤ُ٣انُالخا" :بزباث اإلاؿإلت بضلُلها" .1وجد ٤ُ٣الىو ٖىض ال٣ضامى
مداولت بزغاظه ٖلى الهُٛت التي ؤعاصَا مالٟه.2
وٍض ٫وز ٤م٘ مكخ٣اجه ٖلى الٗ٣ض وؤلاخ٩ام وؤلاج٣ان والاثخمان.
ً
والخىزُ ٤انُالخا" :جىٞحر اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بىزُ٣ت ،واهخ٣ائَا وجهيُٟها
وجسؼٍجها وبثها واؾخٛاللها" ،وَى "بمٗىاٍ الىاؾ٘ ٌٗني جىُٓم وجدلُل البُاهاث
ً
والخ٣اث ،٤والىنى ٫بها بلى هىٕ مً اإلاٗلىماث ًيخٓغ ؤن جد ٤٣للباخض مٟهىما
وخ٣اث ٤ظضًضة ،م٣ىىت ومٗاًحر مدضصة".3
وٍ٣هـض بالىزُ٣ــت "السـجل اإلا٨خــىب الـظي ًم٨ــً ؤن ًهـحر مىيــىٖا للخىزُــ،٤
ً
ً
ؾىاء ٧ان عؾمُا ؤو ٚحر عؾمي٢ ،اهىهُا ٧ان ؤو ٚحر ٢اهىوي ،وهـي باٖخبـاع اإلاىيـىٕ٧" :ـل
ً
ً
مضون ٌُُٗىا نىعة ؤو ظؼءا مً نىعة اإلاجخم٘ البكغي ،و٧ل ما ًدـُِ بـه ٧ىهُـا فـي
ػمان مٗحن ،وم٩ان مٗحن".4
 - 1الخٗغٍٟاث للكغٍٖ ٠لي بً مدمض الجغظاوي.52 ،
 - 2جد ٤ُ٣الىهىم ووكغَا ،لٗبض الؿالم مدمض َاعون ،وكغ م٨خبت الخاهجي بال٣اَغة،7ٍ ،
1998 = ٌ1418م،
 - 3مهُلخاث الى٣ض الٗغبي لضي الكٗغاء الجاَلُحن وؤلاؾالمُحنً٢ ،اًا وهماطط ،جإلُ٠
الض٦خىع الكاَض البىقُذي ،1ٍ ،ال٣لم ،1993 -1413 ،مَ ،39امل  ‘2ه٣ال ًٖ الخىزُ٤
ؤلاصاعي 17
 - 4اإلاغظ٘ هٟؿهَ ،امل ع٢م  ،1بخهغ.ٝ
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ُ
و٧ــل مــً الخدُ٣ــ ٤والخىزُــً ٤ــغوم الض٢ــت فــي جمشــل الىزُ٣ــت وٖغيــها فــي طاتهــا،
ً
ً
ً
ماصًــا ومٗغُٞــا ،بالهــُٛت التــي ججٗلهــا مخمحــزة ٖــً ٧ــل زــاعط ٖجهــا ،ؤي بالهــُٛت التــي
ججٗلها جخمحز ًٖ بهغظت الٗغى ،وًٖ الىهىم اإلاىاػٍت.
صٖامت الخد٤ُ٣
مً ؤظل امخال ٥صٖامت ؤؾاؾُت للخدً ،٤ُ٣يبػي الىٓغ بلى الىزُ٣ت
ً
ً
ً
ً
ً
باٖخباعَا "ُ٦اها مؿخ٣ال بظاجه ،مال٩ا لؿُا٢اجه الخانت ،و٢اصعا ،اؾدىاصا بلى ٖىانغٍ
الظاجُتٖ ،لى جدهحن طاجه ،وبهخاط مٗاهُه"٦ .1ما ًخدخم الاهدباٍ بلى وظىص ؾجن
ً
ً
جسو ٧ل وزُ٣ت؛ ٞالٗ٣ىص ،واإلاغاؾُم ،والٗلىم ،والٟىىن ،وآلاصاب (ؾغصا وقٗغا
ً
ومؿغخا وؾِىما ونىعة و٢هت )...ؤوؿاً ١دخاط ٧ل واخض مجها بلى ٢ىاهحن وؾجن
ُ
زانت ؤو ؤظغومُت ح ْٗ َخمض في جد ٤ُ٣الىزُ٣ت وفي بهخاط الضاللت ،وبٖاصة بهخاظها بن
٧اهذ الىزُ٣ت ٞىُت .ومً زم ،ال ًم ً٨ؤن هخهىع جد ٤ُ٣وزُ٣ت ٢اهىهُت جدؿم
ً
ً
بالخُٗحن بىٟـ اإلاىهجُت التي هد ٤٣بها هها ؤصبُا ًدخمل ججاوػ خضوص الخُٗحن بلى
الخًمحن وؤبٗاصٍ .وختى في مجا ٫الٟىىن ال ًم ً٨جد ٤ُ٣هو ؤو بهخاط صاللت بىٟـ
ُ
ُ
الُغٍ٣ت التي جيخج بها صاللت  ًٞآزغ ،ألن ل٩ل واخض مً الٟىىن ؤصواجه ؤلاظغاثُت
الخانت.
ً
ٚحر ؤن ال٣ى ٫بالؿجن الخانت بيؿ ٤ال ًىٟي ،ؤخُاها ،وظىص ٢ىاؾم
مكتر٦ت بحن ألاوؿا١؛ مً ٢بُل الاقترا ٥اإلاىظىص بحن الؿغص والكٗغ ؾىاء ٖلى
اإلاؿخىٍاث الىهُت؛ (مً جغُ٢م ونىث ،ولٛت ،ونغ ،ٝوهدى ،وبالٚت ،وصاللت،
وجضاولُت ) ،ؤو ٖلى اإلاؿخىٍاث الخىانُت ؛ ٖبر ههُت وزاعط ههُت.
ٖبــر ههــُت٧ :ــل هــو ًم٨ــً ؤن ًيبنــي ٖلــى ؤؾــاؽ الخمــاهي فــي ههــىم ؤزــغي
؛ؤو ٖلــى ؤؾــاؽ خًــىع هــو صازــل هــو آزــغ فــي قــ٩ل اؾدكــهاصاث ،ؤو مٗاعيــاث ؤو
 - 1الؿُمُاثُاث ومىيىٖها ،ص .ؾُٗض بى٨غاص ،مجلت ٖالماث ٕ ،16م .160الخإوٍل مٟهىمه
وؤصواجه ؤلاظغاثُت ،ص .الُٗاش ي الؿىىوي ،مجلت ٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت ،الٗضصان - 30
 ،2006 ،31م.192
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اخخ ــظاءاث ،ؤو جلمُد ــاث ؤو ق ــىاَض ؤو جً ــمُىاث ؤو ؾ ــغ٢ت 1ؤو بخ ــاالث ٖل ــى ؤوؿ ــا١
ً
ؤزــغي ؾــىاء ٧اهــذ فــي نــُٛت ٖلــىم ؤو ٞىــىن ؤو فــي نــُ ٜؤزــغي ٖضًــضة حؿــخٗمل مٗبـرا
لضاللت يمىُت ظضًضة ،ؤو لضالالث زاعط ههُت) :(paratéxteمشل:
 - 1اإلاال ٠وْغوٞه الىٟؿُت والش٣اُٞت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت وبُئخه،
وآزاعٍ اإلاُبىٖت واإلاسُىَت ،وآزاع ٚحرٍ التي لها ٖال٢ت بال٨خاب مىيىٕ الخىزُ٤
والخد ٤ُ٣مُبىٖت ٧اهذ ؤو مسُىَت .ؾىاء ٧اهذ إلاؼامىحن للمال ٠ؤو ؾاب٣حن ؤو
الخ٣حن.
َ
َ
 - 2واإلاال ٠وٞاجدخه ،2ونضع بوكاص ال٣هاثض ،والٗباعة الخىظحهُت،
والضًباظت ،والٗىىان الغثِس ي ،والٗىىان الٟغعي ،والٗىىان الضازلي والخظًُالث،
والخيبحهاث ،وؤلاظاػاث ،والخملُ٩اث.
ً
ً
 - 3والخىاش ي الجاهبُت التي ٧اهذ ٢ضًما جًم ؤمىعا مجها" :عؾم الخغٝ
اإلاك٩ل بةَماله ؤو يبُه لِؿدبحن ؤمغٍ ،وٍغج ٟ٘ؤلاق٩اٖ ٫ىه" ،3والخصخُذ :وَى
٦خابت "صر" ٖلى الخغٖ ٝالمت لصخت مٗىاٍ وعواًخه .4والخصخُذ ً٩ىن مً لضن
٧اجب الىو هٟؿه ،ؤو مً لضن الىاسخ ؤو مً لضن ٞغص آزغ ،5والؿا ِ٢مً

 .1اهٓغ باب الؿغ٢اث وما قا٧لها ،في الٗمضة البً عقُ ،٤ط ،2م.280
 - 2مً مًامحن الٟاجدت ما ط٦غٍ اإلا٣غٍؼي في ٦خابه اإلاىأٖ خحن ٢ا" :٫اٖلم ؤن ٖاصة ال٣ضماء
مً اإلاٗلمحن ٢ض ظغث ؤن ًإجىا بالغئوؽ الشماهُت ٢بل اٞخخاح ٧ل ٦خاب ،وهي :الٛغى،
والٗىىان ،واإلاىٟٗت ،واإلاغجبت ،وصخت ال٨خاب ،ومً ؤي نىاٖت َى ،و٦م ُٞه مً ؤظؼاء ،وؤي
ؤهداء الخٗالُم اإلاؿخٗملت ُٞه الىو اإلاىاػي ،ؤخمض اإلاىاصي ،مجلت ٖالماث ،الىاصي الش٣افي
بجضة اإلاجلض الجؼء  ،61ظماصي ألاولى  ،1ماي  ،2007م .140
ٞ - 3خذ اإلاُٛض ،ط ،2م.158
 - 4ؤلاإلاإ ،م ،166 ،وجىيُذ ألا٩ٞاع ،ط ،2م.367
ٞ - 5خذ اإلاُٛض ،م.284
41

َ
َ
اإلاسغ ُط واإلا٨خىب في الخاقُت ،وَؿمى الل َخ ٤بٟخذ الالم والخاء اإلاهملت،1
ألانى،٫
٢ا ٫ال٣اض ي ُٖاى" :ؤخؿً وظىَه ما اؾخمغ ٖلُه الٗمل ٖىضها مً ٦خابت زِ
ً
بمىي٘ الى٣و ناٖضا بلى جدذ الؿُغ الظي ٞى٢ه ،زم ًىُٗ ٠بلى ظهت الخسغٍج
ً
َ
في الخاقُت اوُٗاٞا ٌكحر بلُه ،2زم ًبضؤ في الخاقُت بالل َخ ٤م٣ابال للخِ اإلاىُٗ٠
ً
َ
بحن الؿُغًٍ ،وٍ٩ىن ٦خابها ناٖضا بلى ؤٖلى الىع٢ت ختى ًيخهي اللخ ٤في ؾُغ
َىا ٥ؤو ؾُغًٍ ؤو ؤ٦ثر ٖلى م٣ضاعٍ ،وٍ٨خب آزغٍ "صر" ،وبًٗهم ً٨خب آزغٍ
"بٗض الخصخُذ عظ٘" ،وبًٗهم ً٨خب "اهخهى اللخ.3"٤
 -4والخىاش ـ ـ ـ ـ ي الؿ ـ ـ ـ ــٟلُت ،واإلاالخ ـ ـ ـ ــ ،٤والىه ـ ـ ـ ــىم الٟغُٖ ـ ـ ـ ــت ،والىه ـ ـ ـ ــىم
الىانـ ــٟت ،والخ٣اًُـ ــض الخاعٍسُـ ــت ،التـ ــي جغٞـ ــ ٤بـ ــالىو اإلاسُـ ــىٍ ،فـ ــي قـ ــ٩ل ههـ ــىم
ً
٢ه ــحرة جس ــو ؤم ــىعا مش ــل :ج ــاعٍش بضاً ــت اليس ــخ ،وج ــاعٍش ال ٟـغا ٙم ــً اليس ــخ ،وج ــىاعٍش
ؤنــى ٫اإلاسُــىٍ ،واؾــم الىاســخ ،واؾــم اإلاؿــخ٨خب ؤو آلامــغ باليســخ ،4واإلا٩ــان الــظي
جم ُٞه اليسخ.5
َ
 - 5والكغوٍ اإلااصًـت إلهخـاط اإلاالـ ٠مشـل :اإلاـىاص التـي حؿـخٗمل ً ًٞـاء لل٩اجبـت
ومجها:
 ؤ٦خا ٝؤلابل ،واللخاٝ؛وهي الدجاعة البٌُ الغ٢ا ،١وٖؿب الىسل.6ّ
والغ١؛ وَى ظلض خُىان ،جمذ مٗالجخه بك٩ل ًجٗله نالخا لل٨خاب ـت ٖلى
 ُِْ
الخضًض وال٨خابت ،ما ؾ ِ٣مً َؤ ْ
بالخاقُت ؤو
ال٨خاب ٞإل ِخ َ٤
ن ِل
 - 1اللخ ٤في انُالح ؤَل
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
الؿُىع (قغح الخبهغة والخظ٦غة ،ط  ،1م  .)156جضعٍب الغاوي ،ط  ،2م .80 - 79
بحن
ِ
ٞخذ اإلاُٛض ،ط  ،2م  .193قغح الخبهغة والخظ٦غة ،ط  ،1م .)156
ُ
و٢اُ ٫
َ َْ َ
َ -2
َظٍ الُُٟ٨ت (قغح الخبهغة والخظ٦غة ،ط  ،1م .)158
ابً
الهالح :بن اإلاسخاع ِ
ِ
 -3ؤلاإلاإ ،ط  ،1م  .162وجىيُذ ألا٩ٞاع ط ،2م.)367
 - 4مضزل بلى ٖلم اإلاسُىٍ ،م 271وما بٗضَا.
 - 5اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.275
 - 6الٟهغؾذ ،م.31
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وظهُ ـ ــه  .1و ٢ـ ــض اؾ ـ ــخٗمله الص ـ ــخابت ،عض ـ ـ ي هللا ٖ ـ ــجهم ،ف ـ ــي ٦خاب ـ ــت ال ٣ـ ـغآن ال ٨ـ ــغٍم.2
وٍخدــضر ابــً زلــضون ٖــً اؾــخٗماله فــي نــضع اإلالــت "الهدؿــار الٗلــىم ،و٦خـب الغؾــاثل
الؿلُاهُت وؤلاُ٢اٖاث واله٩ى.3"٥
 والُ ــغوؽ :وه ــي الص ــخاث ٠الغ ُ٢ــت الت ــي ؤُٖ ــض اؾ ــخٗمالها بٗ ــض مٗالجته ــا م ــً ل ــضنالهـ ــىإ ،ونـ ــ٣لها بُغٍ٣ـ ــت جمخـ ــى بهـ ــا الىهـ ــىم ألانـ ــلُت اإلايؿـ ــىزت ٖلـ ــى نـ ــٟداث
ال٨خاب" .4وَٗحن ابً الىضًم ٞترة مً الؼمً فـي ؤًـام الضولـت الٗباؾـُت ٧ـان الىـاؽ ٞحهـا
ببٛضاص ال ً٨خبىن بال في الُغوؽ".5
َ
 والىع ،6١ومىه الىع ١الخغاؾـاوي ،و٢ـض ط٦ـغ ابـً الىـضًم ؤهـه ٧ـان ٌٗمـل مـً ال٨خـان،ً
"وخــضر نــىٗه فــي ؤًــام بنــي ؤمُــت ،وُ٢ــل فــي الضولــت الٗباؾــُت ،وُ٢ــل ؤن نــىاٖا م ــً
الهــحن ٖملــىٍ ٖلــى مشــا ٫الــىع ١الهــُني الــظي ٧ــان ًهــى٘ مــً الخكــِل .وٍــظ٦غ مــً
ؤهىاٖ ــه :الؿ ــلُماوي ،والُلخ ــي ،والى ــىحي ،والٟغٖ ــىوي ،والجٗ ٟــغي ،والُ ــاَغي" ،7و ٢ــض
قــإ اؾــخٗما ٫ال٩اٚــض بٗــض ؤن ؤقــاع الًٟــل بــً ًداــى البرم٩ــي بهــىاٖخه ،و٧ــان طلــ٪
خؿ ــب اب ــً زل ــضون بٗ ــض"ؤن َم ــا بد ــغ الخ ــإلُ ٠والخ ــضوًٍ ،و٦ث ــر جغؾ ــُل الؿ ــلُان
ون٩ى٦ه".8
 - 1اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.24
 - 2نبذ ألاٖص ي ،ط ،2م.486
 .3جد ٤ُ٣الىهىم ووكغَا ،م.16
 .4مضزل بلى ٖلم اإلاسُىٍ ،م.57
 .5جد ٤ُ٣الىهىم ووكغَا ،م.17
 - 6نى٘ الىع ١ألو ٫مغة في الهحن ،وؤصزله الٗغب بلى ؤوعوبا ،وقغٕ الؿىعٍىن واإلاهغٍىن في
نىاٖخه خىالي 750م ٧اهذ ؤوعوبا حؿخىعصٍ مً الكغ ،١ولم جٓهغ مهاو٘ الىع ١في الجؼٍغة
ؤلاًُالُت بال في بضاًت ال٣غن الشالض ٖكغ اإلاُالصي (مضزل بلى ٖلم اإلاسُىٍ ،م .)60وفي ال٣غن
ً
الؿاصؽ ٖكغ ؾاعث الىع٢ت جدمل صمٛت جهحر ٖالمت جمحزَا م٩اها وجاعٍسا (مضزل بلى ٖلم
اإلاسُىٍ ،م.)73
 - 7الٟهغؾذ ،م .32وجد ٤ُ٣الىهىم ووكغَا ،م .16
 .8جد ٤ُ٣الىهىم ووكغَا ،م  16و.17
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 واإلالؼمــت :ؤو مجمــىٕ الصــخاث ٠اإلاؼصوظــت اإلاضمجــت الىاخــضة فــي ألازــغي التــي ًسُُهــااإلاؿٟغ صٗٞت واخضة.1
 - 6وؤهماٍ الترُ٢م التي جًبِ جغجِب اإلالؼمت والهٟداث ومً ؤ٦ثـر ألاهمـاٍ
ً
اهدكاعا في َظا اإلاًماع:
 الخُٗ٣بت وٍ٣هض بها "مجمىٖت ال٩لماث ؤو الخغو ٝالتي ٧ان ً٨خبها الىاسخ ،فيُ ّ
ك٩ل َظٍ ال٩لماث ،ؤو َاجه
ؤؾٟل ظهت الٓهغ مً آزغ صخُٟت مً اإلالؼمت .وح ِ
الخغو ٝؤواثل ال٩لماث (ؤو ؤواثل الخغو ) ٝمً اإلالؼمت اإلاىالُت" ،والىاسخ بهما
ً٣هض بهظٍ الخ٣ىُت عبِ ملؼمت بإزغي.2
ّ
الغ ُِ٢ت ؤو الىعُ٢ت؛ وهي ز٣ىب نٛحرة مهىىٖت فـي جهاًـت
 والخؼم في صخاث ٠ال٨خب ِالؿــُىع ٣ٞــِ ،أل ٚـغاى مجهــا حؿــُحر الخُــىٍ الىاْمــت للىزُ٣ــت وجىظحههــا ،وجدضًــض
اإلاؿاخت اإلا٨خىبت.3
 - 7وؤهــىإ زُــىٍ ال٨خاب ــت ،وألاقــهغ مجهــا :الخ ــِ ال٩ــىفي ،والخــِ ؤلاٞغٍ٣ــي
ال٣ــضًم ،والخــِ ألاهضلس ـ ي ،والخــِ اإلاٛغبــي الخــضًض ،ومــً ممح ـزاث الخــِ ألاهضلس ـ ي
واإلاٛغب ـ ــي ،ؤجهم ـ ــا ٌعجم ـ ــان ال ٟـ ــاء بى ُ٣ـ ــت م ـ ــً ألاؾ ـ ــٟل وال ٣ـ ــا ٝبىُ٣خ ـ ــحن م ـ ــً  ٞـ ــى.١
والترجِــب الهجــاجي للخــغو ٝألاهضلؿــُت واإلاٛغبُــت ً٩ــىن ٧الخــالي:ؤ ب ث ر ط ح ر ص ط ع
ػ ٍ ّ  ٫ ٥م ن م ى ٕ  ١ ٝ ٙؽ ف ٌ و ال ي.4
ومً مٓاَغ ال٨خاباث ال٣ضًمت:5
 ويــ٘ بٗــٌ الٗالمــاث إلَمــا ٫الخــغوٞ" ٝبًٗــهم ًــضلي ٖلــى الؿــحن اإلاهملــت بــىِ٣ً
زــالر مــً ؤؾــٟلها ،بمــا نــٟا واخــضا وبمــا نــٟحن .وبًٗــهم حهمــل هُ٣ــت الؿــحن وَعجــم
 - 1اإلالؼمت ؤو مجمىٕ الصخاث ٠اإلاؼصوظت اإلاضمجت الىاخضة في ألازغي التي ًسُُها اإلاؿٟغ صٗٞت
واخضة (مضزل بلى ٖلم اإلاسُىٍ ،م 82و.)83
 - 2مضزل بلى ٖلم اإلاسُىٍ ،م .116جد ٤ُ٣الىهىم ووكغَا ،م .41
 -3مضزل بلى ٖلم اإلاسُىٍ ،م 165و.174
 -4جد ٤ُ٣الىهىم ووكغَا ،م .28
 - 5اإلاغظ٘ هٟؿه بخهغ ،ٝمً م 53بلى.56
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الك ــحن بى ُ٣ــت واخ ــضة ٞى٢ه ــا"" ،وبًٗ ــهم ً٨خ ــب ؾ ــِىا ن ــٛحرة (ؽ ) -جد ــذ الؿ ــحن،
وٍ٨خبــىن خــاء(ح ) -جدــذ الخــاء اإلاهملــت .ومــً ال٨خــاب مــً ًًــ٘ ٞــى ١اإلاهمــل ؤو جدخــه
ً
ً
ً
ً
َم ــؼة ن ــٛحرة (ء) ،وم ــجهم م ــً ًً ــ٘ زُ ــا ؤ ُ٣ٞــا ٞى ٢ــه ،وم ــجهم م ــً ًً ــ٘ عؾ ــما ؤ ُ٣ٞــا
٧الهال ،٫ومجهم مً ًً٘ ٖالمت قبحهت بالغ٢م (.")V
ً
 ٢ـض ًــى ِ٣الخــغ ٝمــً ؤٖلــى ومــً ؤؾــٟل مٗــا ،فــي بٗــٌ ال٩لمــاث التــي ج٣ـغؤ باإلَمــا٫ً
وؤلاعجــام مٗــا وطلــ ٪مشــل "الدؿــمُذ" و"الدكــمُذ" ؤي حكــمُذ الٗــاَـ ،وًٍــٗىن
ً ً
ٞى ١الؿحن ؤخُاها هُ٣ا زالزا وجدتها ٦ظل ،٪بقاعة بلى ظىاػ ال٣غاءجحن.
 بَمــا ٫الُٗ٣ــت فــي بٗــٌ ال٨خابــاثٞ ،خلخــبـ ٧لمـت مشــل "مــاء" ب٩لمــت "مــا"" ،وؾــماء"بالٟٗل "ؾما".
ً
 ٦خابت الهمؼة اإلا٨ؿىعة ؤخُاها جدذ الخغ ٝوؤخُاها مً ٞى٢ه.َ
 ٦خابت اإلا َضة ُٞما لم هإلٟه هدى "مأ" التي ج٨خب آلان " ماء ". ٦خاب ـت الكــضة جــاعة ٞــى ١الخــغ ٝوجــاعة جدخــه بطا ٧اهــذ م٣غوهــت بال٨ؿــغة .وبطا ٧اهــذً
مــ٘ الٟخدــت ٦خبــذ الٟخدــت ؤخُاهــا ٞــى ١الكــضة ،وؤخُاهــا ج٨خــب الٟخدــت جدــذ الكــضة
ُٞخ ــىَم ال ٣ــاعت ؤجه ــا ٦ؿ ــغة م ــ٘ الك ــضة ،م ــ٘ ؤن وي ــ٘ ال٨ؿ ــغة جد ــذ الك ــضة و ٞــى١
الخغ ٝؤمغ ال ً٩اص ًىظض في اإلاسُىَاث الٗخُ٣ت.
 ًًـ٘ اإلاٛاعبـت الًـمت جدــذ الكـضة" ،وفـي ٦شحـر مــً ال٨خابـاث ال٣ضًمـت جىيـ٘ الكــضةً
ٖلـ ــى الخـ ــغ ٝألاو ٫مـ ــً ال٩لمـ ــت الالخ٣ـ ــت بطا ٧ـ ــان مـ ــضٚما فـ ــي آزـ ــغ مـ ــً جهاًـ ــت ال٩لمـ ــت
الؿاب٣ت مشل "بل َعان"".
ً
 جس ٠ُٟالخغً ،ٝغمؼ بلُه ؤخُاها بالخغ" ٝر" ؤو بٗالمت "ز "٠بقاعة بلى الخٟت.ً
 ًغمؼ بلى الؿ ِ٣بىه ٠مغب٘ ًٟخذ ًمُىا ؤو ٌؿاعا. وفي الضاللت ٖلى الًغب اج٣ٟىا ٖلى ؤن ؤظىص يغوب الًغب ،ؤال ًُمـ ال٩اجبً ً
ً
الخغ ٝاإلاًغوب ٖلُه" 1،بل ًسِ مً ٞى٢ه زُا ظُضا بِىا ًضٖ ٫لى ببُال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه،

 - 1واهٓغ :اإلادضر الٟانل بحن الغاوي والىاعي للغامهغمؼي ،م .606
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وٍ٣غؤ مً جدخه ما زِ ٖلُه" .1وَظ الًغب َى اإلاىؾىم بالك ،2٤ومً الًابُحن
ً
مً اؾخٗمل يغوبا ؤزغي في الًغب ط٦غ ال٣اض ي ُٖاى مجها :وي٘ زِ ٖلى ؤو٫
اإلابُل وآزغٍ لُمحزٍ مً ٚحرٍ ٖلى ؤن ال ًُسلِ َظا الخِ بال٩لماث وبهما ًشبذ
ً
َ
آزغ ٍِ .وجدىٍَ ٤ؤو ِ٫
اثض
ال٨الم الؼ ِ
مُٗىٞا ٞى٢ها .و٦خابت "ال" في ؤو ِ ٫الؼ ِ
ِ
اثض ،و"بلى" في ِ
ْ
ْ
 ٠صاعة ؤزغي ،و٢ض ً٩ىن طل ٪في ؤ٦ثر مً ؾُغ .وؤما ما
 ٠صاع ٍة،
وآزغ ٍِ ب ِىه ِ
ب ِىه ِ
ِ
َى زُإ مدٌ ٞالخدىٍ ٤الخام ٖلُه ؤو خ٨ه ؤولى .و٦خابت صاثغة نٛحرة في َؤو ِ٫
َ
اإلادؿىحن ُ
ل٨خب ِهم ،ؾماَا
آزغَا ،وبٌٗ ؤقُار ال٣اض ي ُٖاى
ِ
الؼٍاصة ،وؤزغي في ِ
ُ
ْ ًَ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
ُ
بسلى
غ
ٗ
ك
ح
َىا
٦ظل٪
،
ٖضص
مً
ها
ٗ
مىي
ى
ل
ز
مٗىاَا
و
،
الخؿاب
ؤَل
مشل
،
ا
غ
ِنٟ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
3
ما بُجهما .
 الازخهاعاث:4جىاي٘ ٖلماء الخضًض ٖلى ٖالماث جضٖ ٫لى ازخهاع بٌٗ ال٩لماث،
ً
وجبٗهم في طلٖ ٪مىم اإلاد٣٣حن .وؤ٦ثر الازخهاعاث جضاوال ما ًلي:
زىا = خضزىا.5
زني = خضزني.
ها = ؤزبرها ؤو ؤهبإها .6
ؤها =ؤهبإها ،ؤو ؤزبرها.
ؤبىا = ؤزبرها.
صزىا = خضزىا.
ؤعها = ؤزبرها في اؾخٗما ٫بٌٗ اإلاٛاعبت.
ٞ - 1خذ اإلاُٛض ،208 ،وقغح الخبهغة والخظ٦غة ،ط  ،1م.160
 - 2ؤلاإلاإ ،ط  ،1م .170
 - 3اإلاهضع هٟؿه ،ط  ،1م .171
 - 4اهٓغ :جضعٍب الغاوي ،ط 2م ،87وما بٗضَا.
 - 5اإلاهضع هٟؿه ،ط ،1م.148
 - 6اإلاهضع هٟؿه ،ط ،2م.11
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ؤر ها = ؤزبرها في اؾخٗما ٫بٌٗ اإلاٛاعبت.
٢شىا = ٢ا ٫خضزىا.
نلٗم = نلى هللا ٖلُه وؾلم.
م ٕ = نلى هللا ٖلُه وؾلم.
ٕ ؽ = ٖلُه الؿالم.
ف = الكغح.
ا -٫ف= -الكاعح.
الخ = الى آزغٍ.
1
اٍ = -اهخهى.
ً
ً
ً
 - 8وهــىٕ مــاصة ال٨خابــت ،2وَــغ ١بهجاػَــا ؾــماٖا ٞغصًــا ؤو ظماُٖــا مــً ُم ْم ـ ٍل،
ً
ؤو وسخا مً مهضع.3
 - 9وػزغ ٞــت ال ٛــال ٝوعؾ ــىمه الت ــي ج٩ل ــل مؿ ــاع ن ــىاٖت اإلاسُ ــىٍ ،وجه ــحر
ً ً
ً
مىيــىٖا ٞىُــا ،وحصـ ي بُ٣مــت اإلاسُــىٍ اإلااصًــتًٞ ،ــال ٖمــا جدملــه مــً صالالث طوُ٢ــت
وٞىُت.
 - 10والدؿ ـ ـ ــٟحر وهىُٖ ـ ـ ــت اإلا ـ ـ ــىاص الت ـ ـ ــي حؿ ـ ـ ــخٗمل ف ـ ـ ــي الدؿ ـ ـ ــٟحر ،4وجغُ٦بته ـ ـ ــا
الٟؼٍىُ٦مُاث ــت ،الخ ـ ـي ًم ٨ــً ؤن حؿ ــاٖض ٖل ــى جد ُ٣ــ ٤اإلاسُ ــىٍ وبصعا ٥م ــضي ص ــخت
وؿبخه لؼماهه وم٩اهه وناخبه ،مما ٌٗؼػ نضُ٢ت الٗالماث الضالت ٖلى طل ٪في اإلاتن.
بن ٖلـ ــم اإلاسُـ ــىٍ ) ) La codicologieبمُُٗاجـ ــه زـ ــاعط ههـ ــُت ،وجدلُـ ــل
ً
الىزُ ٣ــت ٞؼٍى٦مُاث ــا ،واإلاٗالج ــت الغ٢مُ ــت ،و ٧ــل ألام ــىع الت ــي له ــا بالىزُ ٣ــت ٖال ٢ــت م ــا
ْــاَغة ؤو زُٟــت ،ممــا ٌؿــهم فــي جىزُــ ٤الىزُ٣ــت وجد٣ُ٣هــا ،وٍمهــض للمىخٓــغ :الخىزُــ٤
الغ٢مي.
 - 1جد ٤ُ٣الىهىم ووكغَا ،م .58 - 57
 - 2مضزل بلى ٖلم اإلاسُىٍ ،،م.257
 - 3اإلاهضع هٟؿه ،م.263
 - 4اإلاهضع هٟؿه ،م.317
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مهضعا الخىزُ ٤والخد ٤ُ٣لضي ال٣ضامى
اٖخمض الغواة للخضًض واللٛت والكٗغ واإلاد٣٣ىن ٖلى مهضعًٍ ازىحن:
ألاو :٫اإلاهضع الكٟىي
م٨شذ الغواًت الكٟىٍت ،وال ؾُما في نضع ؤلاؾالم الىؾُلت ألاولى لغواًت
٦الم هللا و٦الم الغؾى ،٫نلى هللا ٖلُه وؾلم ،واللٛت والكٗغ .و٧اهذ َبُٗت
ال٨خابت الٗغبُت جدخم طل٪؛ ألجها لم حٗغ ٝالك٩ل وؤلاعجام بال ػمً الىلُض بً ٖبض
اإلال .1٪و٧ان الظي ٌٗخمض ٖلى الصخ ٠في الغواًت ٖغيت للخصخُ ٠والخلِ
والخدغٍ .٠وفي ٦خاب الخىبُه ٖلى خضور الخصخُ ،٠لخمؼة بً الخؿً ألانٟهاوي
(ث 970/ -ٌ360م) ،و٦خابي قغح ما ًُٞ ٘٣ه الخصخُ ٠والخدغٍ ،٠وجصخُٟاث
اإلادضزحن ،ألبي ؤخمض الٗؿ٨غي (ث 992/ -ٌ382م) ،ؤمشلت ٦شحرة للخصخُ٠
ً
والخدغٍ ٠مجها ما ؾىظ٦غٍ الخ٣ا.
وألن الظي ٌٗخمض في الغواًت ٖلى ال٨خابت ٧ان ٖغيت للخصخًُٞ ٠ل
ً
الٗلماء جل٣ي الغواًت ؾماٖا وشجٗىا ٖلى طل ،٪ونٛغوا مً ُ٢مت الغواًت ال٣اثمت
ٖلى الى٣ل مً الصخ ،٠ومجهم ابً ؾالم الظي ؤلر ٖلى ظٗل الؿمإ في اإلا٣ام
ألاو ٫خحن ٢ا" :٫ولِـ ألخض بطا ؤظم٘ ؤَل الٗلم والغواًت الصخُدت ٖلى ببُ ـ ـ ـ ـا٫
ش يء مىه ؤن ً٣بل مً صخُٟت وال ًُ ْغ َوي ْ
ًٖ ُ
ص ُخ ّ
ٟي".2
ٖ" - 1ىضما ٢ام ًداى بً ٌٗمغ وههغ بً ٖانم بىي٘ ؤلاعجام  -ؤي :الى٩ٞ - ِ٣ان الازخال ٝبحن
الك٩ل الظي ويٗه الضئلي ،والك٩ل الظي ويٗه ًداى بً ٌٗمغ ،وههغ بً ٖانم٣ٞ ،ام
الخلُل بً ؤخمض الٟغاَُضي في الٗهغ الٗباس ي باإلنالح الشالض؛ خُض ٢ام بةبضا ٫الى ِ٣التي
ويٗها ؤبى ألاؾىص الضئلي للضاللت ٖلى الخغ٧اث ؤلاٖغابُت بجغاث ٖلىٍت وؾٟلُت للضاللت ٖلى
ّ
الًم ،وانُلر ٖلى ؤن ً٩ىن الؿ٩ىن الخ( ٠ُٟالظي
الٟخذ وال٨ؿغ ،وبغؤؽ واو للضاللت ٖلى
ال بصٚام ُٞه) عؤؽ زاء ؤو صاثغة نٛحرة ،وللهمؼ عؤؽ ٖحن (ء) ،وٚحرَا مً ؤلانالخاث ( ال٨خابت
الٗغبُت ووكإتها ،لجُهت قغٍم .عابِ اإلاىيىٕ:
" http://www. alukah. net/culture/0/63331/#ixzz4JtnuMtye
َ - 2ب٣اث ٞدى ٫الكٗغاء ،ط ،1م.4 :
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وفي الخإُ٦ض ٖلى ؤَمُت الؿمإ ٢ا ٫ابً ٢خِبت( جىفي ٧ " :)ٌ276ل ٖلم
مدخاط بلى الؿمإ ،وؤخىظه بلى طلٖ ٪لم الضًً ،زم الكٗغ ،إلاا ُٞه مً ألالٟاّ
الٛغٍبت واللٛاث اإلاسخلٟت ،وال٨الم الىخص ي ،وؤؾماء الصجغ والىباث واإلاىاي٘
واإلاُاٍٞ ،ةه ٪ال جٟهل في قٗغ الهظلُحن بطا ؤهذ لم حؿمٗه بحن "قابت" و"ؾاًت"،
وَما مىيٗان".1
وبطا ٧ان مً الكٗغاء مً ًٞل ٦خابت الكٗغ ٖلى ؾماٖه وخٟٓه ٞةن مجهم
مً لم ًس ٠جدغظه ؤمام الٗغ ٝالش٣افي الظي ٧ان ًًٟل الغواًت الكٟىٍت؛
ِٗٞس ى بً ٖمغ (جىفي ؾىت  ) ٌ 182خحن ؾإ ٫طا الغمت ٢اثال :ؤج٨خب؟ عص ٖلُه،
وٍضٍ ٖلى ُٞه ،ؤي ا٦خم ٖلى ٞةهه ٖىضها ُٖب.2
ولظل ٪ؤمس ى الؿمإ ؤخض َغ ١الغواة في الخد ،٤ُ٣وال ؾُما خحن ج٩ىن
ال٨خابت زالُت مً الخى ُِ٣وؤلاعجام ،وَم في طل ٪ؾاثغون ٖلى ههج ٖلماء
الخضًض ،وفي م٣ضمتهم الصخابت ،عض ي هللا ٖجهم .وعوي ًٖ مال ٪وًٖ ٚحرٍ ؤن
ال٣غاءة ٖلى الكُش ؤٖلى مغاجب الخضًض.3
الثاوي :اإلاهضع ال٨خابيً ،ضٖ ٫لى طل ٪ألازباع الهغٍدت ًٖ ؤزظ الغواة
اإلاد٣٣حن مً ال٨خب ،ووظىص ْاَغة الخصخُ.٠
ألازظ مً ال٨خب:
ٞبسهىم ألازظ مً ال٨خب ،خملذ بلُىا ألازباع :ؤن الخلُٟت ٖمغ بً ٖبض
الٗؼٍؼ ْل ٌؿخسحر هللا ؤعبٗحن ًىما في جضوًٍ الخضًض ،وزاع له هللاٞ ،إطن ألبي ب٨غ

 " - 1قابت" بالكحن اإلاعجمت ،والباء اإلاىخضة الخُٟٟت٢ .اً ٫ا٢ىث" :ظبل بىجض ،وُ٢ل بالدجاػ
في صًاع ُٟٚان بحن الؿلُلت والغبظة"" .والؿاًت " بالؿحن اإلاهملت ،وبٗض ألالً ٠اء مشىاة جدخُت
مٟخىخت٢ ،اً ٫ا٢ىث :اؾم واص مً خضوص الدجاػ " اهٓغ َامل ع٢م  ،2الكٗغ والكٗغاء ،ط،1
م.88 :
 - 2اإلاهضع هٟؿه ،ط ،1م.532 :
 - 3ؤلاإلاإ ،م  .69جضعٍب الغاوي ،ط  ،2م .12
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بً مدمض بً ٖمغ بً خؼم في جضوًٍ الخضًضَ ،
ٞض َون ما ٧ان ًدٟٓه في ٦خاب بٗشه
ً
ً
بلى ألامهاع .و٧ان ؤبى ب٨غ َظا ٢ايُا ووالُا ٖلى اإلاضًىت ،وجىفي ؾىت .1ٌ120
ً
َ
وؤن َٖبُض بً ق ِغٍَت ؤل ٠إلاٗاوٍت ؤزباعا ًٖ الُمً وؤقٗاعَا وؤوؿابها.2
وفي البُان والخبُحن للجاخٔ ؤن ابً الؿُ٨ذ ٧ان ًإزظ مً ؤبي ٖمغو
الكِباوي ( ث  206ؤو َ213ـ) وٍ٨خب مً ٦خبه ،3وؤن ؤبا ٖمغو بً الٗالء ٧ان ًضون
ما ًغوي مً الكٗغ ،وؤن ال٨خب ٧اهذ جمؤل بِخا له بلى ٢غٍب مً الؿ ،٠٣زم بهه
ج٣غؤٞ ،4إخغ٢ها ٧لهاٞ ،لما عظ٘ بٗض بلى ٖلمه ألاو ،٫لم ًٖ ً٨ىضٍ بال ما خٟٓه
ب٣لبه ،و٧اهذ ٖامت ؤزباعٍ ًٖ ؤٖغاب ٢ض ؤصع٧ىا الجاَلُت.5
وٍظ٦غ ًٖ ْغو ٝجإلُ ٠ؤبي جمام ( ث َ 231ـ ) لخماؾخه ،ؤن الشلج ٖا٢ه
ًٖ الؿٟغ و٧ان في الٗغاٞ ،١اؾخًاٞه ؤبى الىٞاء بً ؾلمت " وؤخًغٍ زؼاهت ٦خبه
ُٞالٗها ،واقخٛل بها ،ونى ٠زمؿت ٦خب في الكٗغ مجها ٦خاب الخماؾت
والىخكُاث".6
وٍظ٦غ ؤًًا ؤن الٗباؽ بً ب٩اع ٢ا ٫للمًٟل الًبي ًىما" :ما ؤخؿً
ازخُاع ٥لؤلقٗاع! ٞلى ػصجىا مً ازخُاع٥؟ ٣ٞا ٫اإلاًٟل :وهللا ما َظا الازخُاع لي
ول ً٨ببغاَُم بً ٖبض هللا اؾختر ٖىضي ( في هدى ؾىت ٨ٞ ) ٌ 145ىذ ؤَى ٝوؤٖىط
ً
بلُه باألزباعُٞ ،إوـ وٍدضزني ،زم ٖغى لي زغوط بلى يُٗتي ؤًاما٣ٞ ،ا ٫لي :اظٗل

 - 1جد ٤ُ٣الىهىم ووكغَا ،م.13
 - 2ط٦غ ٖبض الؿالم مدمض َاعون (جد ٤ُ٣الىهىم ووكغَا ،م )12ؤن َظا ال٨خاب َب٘ في
خُضع ؤباص ،ؾىت  ،1347مً عواًت ًٓهغ ؤجها البً َكام.
 - 3الٟهغؾذ البً الىضًم  ،102مهاصع الكٗغ الجاَلي ،م.173 :
 - 4ج٣غؤ :ناع ٢اعثا هاؾ٩ا.
 - 5البُان والخبُحن للجاخٔ ،ط ،1م ،321 :ومهاصع الكٗغ الجاَلي ،م.156 :
 - 6م٣ضمت الخبرًؼي ٖلى قغح الخماؾت ،جد ٤ُ٣مدمض مداي الضًً ٖبض الخمُض ،مُبٗت
حجاػي بال٣اَغة  ،1938م ،5 :ومهاصع الكٗغ الجاَلي ،م.175 :
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٦خبٖ ٪ىضي ألؾترًذ بلى الىٓغ ٞحهاٞ ،تر٦ذ ٖىضٍ َِ ٢مُغًٍٞ 1حهما ؤقٗاع وؤزباع ٞلما
ّ
ٖضث وظضجه ٢ض ٖلم ٖلى َظٍ ألاقٗاع ،و٧ان ؤخ ٟٔالىاؽ للكٗغٞ ،جمٗخه
وؤزغظخه ٣ٞا ٫الىاؽ :ازخُاع اإلاًٟل".2
:3
ْاهغة الخصحُ٠
الخصخُ" :٠ؤن ًإزظ الغظل الل ٟٔمً ٢غاءجه في صخُٟت ،ولم ً ً٨ؾمٗه
مً الغظاُٛٞ ٫حرٍ ًٖ الهىاب" ،4ومً ؤمشلت طل٢ ٪غاءة ألانمعي لبِذ الخُُئت:
َ
َ
َ َ
َْ
َه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـ ٪الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـً ب َ
اله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُ ٠ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـامغ
َوَ ٚغ ْعجىـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـي َوػ َٖ ْم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ ؤه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
َ َ
َ
٦شحر الل َبن والخمغ٣ٞ ،غؤ " :ال جني بالًُ ٠ج ُام ْغ" ًغٍض :ال ج٣هغ في
ً٣هض
ب٦غام يُ٣ٞ .٪ٟا ٫له ؤبى ٖمغو بً الٗالء :ؤهذ وهللا في جصخَُ ٪ٟظا ؤقٗغ مً
الخُُئت"! .5وؤوكضٍ ؤًًا بِذ الخاعر بً خلؼة:
ً ُْ ً
ً
َّ ُ 6
ما ٦ما ُح ْ
َهؼ َٖ ًْ َح ْج َ
الٓباء
ة
غ
ـ
ٗ
َٖىخا باَال وْل
الغبٌُ ِ
ِ

 - 1ال٣مُغ ما جهان ُٞه ال٨خب.
 - 2اهٓغ اإلاؼَغ ،ط ،2وكغ صاع بخُاء الترار ،م.319 :
 - 3خى ٫الخصخُ ،٠اهٓغ مهاصع الكٗغ ،م.175
 - 4اإلاؼَغ ،ط ،2م.353 :
 - 5اهٓغ الٗؿ٨غي :الخصخُ ٠والخدغٍ ،٠م ،55 :اإلاؼَغ ،ط  ،2م .355
 - 6الٗىذ :صزى ٫اإلاك٣ت ٖلى ؤلاوؿان وعوٍذ ؤًًا "ٖىىا" ،والٗجن الاٖتراى.
ْ
َ
الٗجزةَ :
الخ ْغَبت ،والٗجز :الظبذ والٗتر والٗخحرة الظبُدت ،وفي خضًض الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم "
ٌ
خحرة"َ .
ال ََ ٞغ َٖ َت وال َٖ َ
والٟغٖت :طبُدت ٧اهىا ًظبدىجها في عظب لؤلنىام ،والٗخحرة ٧اهىا ًظبدىجها
َ
ًٖ الَ ٛى ِم بطا ٦ثرث.
َ
الد ْجغة ،الىاخُت .الغبٌُ :الٛىم " والبِذ مً مٗل٣ت الخاعر بً خلؼة ومٗىاٍ" به٨م جإزظوهىا
بظهب ٚحرها ٦ما ٧اهذ الٗغب بطا وظب ٖلحها هظع في قاتها طبدذ الٓباء م٩اجها ٞخٓلمها بظل( ٪
قغح ما ًُٞ ٘٣ه الخصخُ ،٠م.)95 – 94 :
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ُ َ
٣ٞا ٫له ؤبى ٖمغو الكِباويَ :
ص َخ َْ ٟذٞ ،الصخُذ ح ْٗت ُر مً الٗخحرةٞ ،هاح
َ
َْ
بالٗج َز ِة٣ٞ ،ا ٫له ؤبى ٖمغوَ :ص ْٕ طا ٖى٪
ألانمعي َو َظل َب ،و٢ا :٫حٗجز :جىدغ ،جًغب
َ
بٗ َض و٢خَ ٪ظا بال ٦ما ُ
ؤوكضجه ْ
٢لذ ل.٪
ٞىهللا ال
ُ
البهظلي :ؤوكضث ؤبا ٖمغو بً الٗالء:
و٢ا ٫ؤبى الخُاب ألازٟل
ُ َ
َ
َ
ُ َ
ّ
ً
َ
َ
َ ُ ْ1
٢ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـض ُظ ِللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـذ قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــِبا قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىاجه
٢الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـذ ٢خُل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت َمالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه
ً
ً
قِبا َؾ َغ ُاجه"٦ُ ،ب ْ
رث ٖلُه الغاء ٞخىَمها واوا٣ٞ .لذ :وما
٣ٞا ٫ؤبى ٖمغوُ " :ظللذ
ؾغاجه؟ ٢اٞ :٫إومإ بلى بِذ ٧ان ٢ضامه ،و٢ا :٫ؾغاث َظٍ البِذ ؤٖالٍ٢ ...ا٫
ألازٟل :ما َى بال قىاجه ،ول٨ىه لم ٌؿمٗها.2
ً
والٓاَغ ؤن الؿمإ وال٨خابت اؾخٗمال ظىبا بلى ظىب ختى في عواًت الخضًض
والكٗغ٣ٞ ،ض ٧ان مً الٗلماء مً ال ًمى٘ ٦خابت الخضًض ،زانت بٗض مغوع الى٢ذ
خحن ؤنبذ الخا ٫صاُٖا بلى الخُُ٣ض ،و٢ض ؾغص ال٣اض ي ُٖاى ؤؾماء لل٣اثلحن
بةظاػة اؾخٗما ٫ال٨خابت في عواًت الخضًض ،وؤزغي لل٣اثلحن ب٨غاَت طل.3 ٪
وًٖ ػماهه٢ ،ا" :٫والخا ٫الُىم صاُٖت لل٨خابت الهدكاع الُغ ١وَى ٫ألاؾاهُض
و٢لت الخ ٟٔو٦ال ٫ألاٞهام".4
 - 1البِذ لؿُٗض بً ٖبض الغخمً بً خؿان.
- 2اإلاؼَغ ،ط ،1م ،361 :ومهاصع الكٗغ ،م.176 :
 - 3مً الظًً عوي ٖجهم بظاػة طل ٪وٗٞلهٖ:مغ وٖلي وؤوـ وظابغ وابً ٖباؽ وٖبض هللا بً
ٖمغو والخؿً وُٖاء و٢خاصة وٖمغ بً ٖبض الٗؼٍؼ وؾُٗض بً ظبحر في ؤمشالهم ومً بٗض َاالء
ممً ال ٌٗض ٦ثرة ،ووٖ ٘٢لُه بٗض َظا الاجٟا ١وؤلاظمإ مً ظمُ٘ مكاًش الٗلم واثمخه وها٢لُه.
ومً الظًً عوي ٖجهم ٦غاَت طل :٪ؤبى مىس ى وابً ٖمغ وؤبى ؾُٗض الخضعي وظماٖت بٗضَم
لظل ٪ومساٞت الاج٩اٖ ٫لى ال٨خاب وجغ ٥الخ ٟٔولئال ً٨خب ش يء م٘ ال٣غآن (ؤلاإلاإ ،ط  ،1م
.)149 - 148
 - 4ؤلاإلاإ ( -ط  / 1م  )149في ٞخذ اإلاُٛض ( -ط  / 2م :)162
و٢اُٖ ٫اى والخا ٫الُىم صاُٖت بلى ال٨خابت الهدكاع الُغ ١وَى ٫ألاؾاهُض و٢لت الخ ٟٔو٦ال٫
ألاٞهام
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مً وؾاةل ال٣ضامى في الخد:٤ُ٣
ؤزً٘ الغواة الش٣اة ٦إبي ٖمغو بً الٗالء ،وؤبي ٖمغو الكِباوي وألانمعي،
اإلاىعور الكٗغي بلى ؤلىان مً الخد ٤ُ٣وطل ٪باٖخماص الىؾاثل الخالُت:
 – 1الؿمإ 1مً ألاٖغاب البضو الظًً ٧اهىا ًإجىن بلى الخىايغ مً ؤظل
الدج ؤو الخجاعة ،ؤو الغخلت بلى ؤَل ألامهاع للى٢ىٖ ٝلى اإلاىاب٘ ألانُلت ،وللؿمإ
ٖجهم ،ؤو ال٨خابت٣ٞ ،2ض عوي ًٖ ؤبي ٖمغو بً الٗالء ٢ىله :بُ٣ذ ؾيخحن اؾإًٖ ٫
َ
ُ
ْ ٞغ َظت وْ ٞغ َظت ختى ؾمٗذ عظال ًيكض وهدً في الُىا.ٝ
َ َ ٌ َ
َ 3
ُعَب َما َج َْ ٨غ ٍُ ُ
الى ُُ ٟ
ـغ ل ُه ْ ٞغظت ٦دـ ِ ّل ال ِِٗ ٣ا٫
ىؽ ِم ًَ ألامـ
و٧اهىا بطا ازخلٟىا وَم بالكام ،في بِذ مً الكٗغ ؤو زبر ؤو ًىم مً ؤًام
ً
الٗغب ًبرصون ُٞه بغٍضا بلى الٗغا ،4١واقتهغ ألانمعي بسغظاجه بلى الصخغاء لُإزظ
الكٗغ ،والاؾخٗماالث اللٛىٍت الؿلُمت مكاٞهت لؤلٖغاب ،اإلاؿىحن مجهم ٖلى
الخهىم ،و٢ض م٨ض ؤبى ٖمغو الكِباوي ٌكاٞه ألاٖغاب بالباصًت وٍ٨خب ٖجهم ختى
ؤٞنى صؾدُجخحن 5مً خبر في ٦خابت ما ٧ان ٌؿمٗه.6
ً
 – 2الؿىض :و٢ض اٖخمض َاالء الغواص الؿىض واخضا مً وؾاثل يبِ
الغواًتٞ ،غاظٗىا ما ظمٗىا بإهٟؿهم ،وما ونلهم مً الغواة الؿاب٣حنٞ ،خدبٗىا
ً
حؿلؿل الغواًاث ،وحكضصوا في ازخُاع ألاٖغاب اإلاؿمىٕ ٖجهم ،حكضصا ظٗل بٌٗ
الٗلماء ً٣ىٖ ٫جهم" :عواة الكٗغ ؤٖ٣ل مً عواة الخضًض ،ألن عواة الخضًض ًغصصون
 -1اهٓغ قغوح الكٗغ الجاَلي ،ط ،1م 37وما بٗضَا.
 - 2اهٓغ :اإلاؼَغ ،ط ،1م  ،87 – 82واللٛت والىدى بحن ال٣ضًم والخضًض ،لٗباؽ خؿًَ ،بٗت
صاع اإلاٗاع ،ٝؾىت  ،1966م .58
- 3ا لبِذ ألمُت بً الهلذ ،لؿان الٗغب ،ط ،2م  .341وقغح ما ًُٞ ٘٣ه الخصخُ٠
والخدغٍ ،٠م.2
 - 4اإلاهضع هٟؿه ،م .2
 - 5الضؾدُجت :آهُتٞ ،اعؽ مٗغب ( لؿان الٗغب ،ط ،2م .) 271
 - 6هؼَت ألالباء البً ألاهباعي .ٍ ،حجغٍت ،م .121
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ً
ً
مهىىٖا ٦شحرا ،وعواة الكٗغ ؾاٖت ًيكضون اإلاهىىٕ ًى٣ضوهه وٍ٣ىلىن َظا
مهىىٕ".1
ومً مٓاَغ الخدغي الاوكٛا ٫بإنل الغاوٍت وبلضٍ و٢بُلخه ،مشل ؤبي ٖمغو
بً الٗالء الظي ٢ا " :٫لُ٣ذ ؤٖغابُا بم٨ت ٣ٞلذ :ممً ؤهذ؟ ٢ا :٫ؤؾضي٢ ،لذ:
َ
ومً ؤحهم ؟ ٢ا :٫همغي٢ ،لذ :مً ؤي البالص؟ ٢ا :٫مً ٖمان٢ ،لذٞ :إوى لَ ٪ظٍ
الٟهاخت؟ ٢ا :٫بها ؾ٨ىا ؤعيا ال وؿم٘ ٞحها هاجخت الخُاع٢ ،لذ ن ٠ؤعي،٪
ض ْخ َ
٢ا :٫ؾُ ٠ؤُٞذ ،وًٞاء َ
وخبل َ
طرَ ،
نغصح ،وعمل ْ
ؤن َبذ٢ ،لذٞ :ما مال،٪
ُ
٢ا :٫الىسل٢ ،لذٞ :إًً ؤهذ ًٖ ؤلابل؟ ٢ا :٫بن الىسل خملها ٚظاء ،وؾٟٗها
ْ
وظظٖها بىاءَ ،
و٦غبها نالء ،ولُٟها عقاء ،وزىنها وٖاء ،وٞغوَا بهاء.2" ...
يُاء،
 - 3الُ٣اؽ واإلا٣ابلت بحن الىهىم:
خغنا ٖلى الض٢ت ،والخى ٝؤخُاها مً ه٣ض الغواة والخهىم خغم الٗلماء
ٖلى اؾخٗما ٫الُ٣اؽ واإلا٣ابلت بحن الىهىم اإلاجمىٖت وٖلى الخدغي ٢بل ٢بىلها،
ؤو ؤلاٖالن ًٖ الك ٪في صختهاٞ ،إبى ٖبُضة ،مشال :إلاا وظض هٟؿه ؤمام ُٗ٢ت
مكبىَت لخماص عظ٘ بلى زمؿت مسبرًً مً ألاٖغاب ٢بل ؤن ً٣ىٖ ٫جها :بجها
مهىىٖت.3
و٧ان الٗم ٤اإلاٗغفي للغواة ً٣ىم بضوع خاؾم في جىزُ ٤الغواًت وجىظُه
مٗاهحها.
 – 4ؤلاظمإ:
 - 1اإلاؼَغ ،ط  ،1م  ،106وقغوح الكٗغ الجاَلي ،ط  ،1م .68
٢ - 2ا ٫ال٣الي :الىاجخت :الهىث .والخُاع اإلاىطّ .
والؿُ :٠قاَىء البدغ .وؤُٞذ :واؾ٘ والًٟاء
والط ْخ َ
َ
طر :الصخغاءَ .
واله ْغصح :الهلب .وألانبذ :الظي ٌٗلى بُايه ُخمغة.
الىاؾ٘ مً ألاعى.
َْ
والغقاء :الخبل .وال٣غو :وٖاء مً ظظٕ الىسل ًيبظ ُٞه (اإلاؼَغ في ٖلىم اللٛت وؤهىاٖها ،ظال٫
الضًً ٖبضالغخمً بً ؤبي ب٨غ الؿُىَي ،جدٞ :٤ُ٣ااص ٖلي مىهىع صاع ال٨خب الٗلمُت -
بحروث ،ط ٍ ،1998 ،1م )120
 - 3جاعٍش ألاصب الٗغبي لبالقحر ،م  ،132ه٣ال ًٖ ألاٚاوي ،ط  ،6م .89
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ً
اٖخبر الغواة اإلاد٣٣ىن اجٟا٢هم ٖلى نُٛت مُٗىت لىزُ٣ت صلُال ٖلى صخت
ً
الغواًت٦ ،ما ٖض ازخالٞهم صلُال ٖلى ٞؿاصَا ،وهي ٢اٖضة صاٖ ٘ٞجها ابً ؾالم
(جىفي )ٌ231ب٣ىة في مشل ٢ىله " :ولِـ ألخض بطا ؤظم٘ ؤَل الٗلم والغواًت
الصخُدت ٖلى ببُا ٫ش يء مىه ( ؤي مً الكٗغ) ؤن ً٣بل مً صخُٟت وال ًغوي
ًٖ ُ
ص ُخٟي .و٢ض ازخلٟذ الٗلماء بٗض في بٌٗ الكٗغ ٦ما ازخلٟذ في ؾاثغ ألاقُاء
ٞإما ما اج٣ٟىا ٖلُهٞ ،لِـ ألخض ؤن ًسغط مىه".1
وٍ٣ى ٫ؤبى ٖلي اإلاغػوقي (جىفي  " :)ٌ421وبطا جإملىا ما عوي مً الكٗغ،
ٞالصخُذ ما ؤظم٘ ٖلُه عواة ًٞبُىٍ ،وهٟىا ٖىه قبهت الاهخدا.2"٫
مً اإلاؿاةل الخالُٞت
ع ٚــم ؤن ل ــبٌٗ الىز ــاث٢ ٤ضاؾ ــت خُ ــض ًمى ــ٘ الك ــُب والخ ــضف وؤلاي ــاٞت
والخظ ٝوالخهىٍبٞ ،ةن الٗلماء ازخلٟىا في مؿاثل مجها:
جصحُذ الكىاهض مً ال٣غآن ال٨غٍم.
مً اإلاد٣٣حن مً عؤي جصخُدها في اإلاتن ،ومجهم مً عؤي بب٣اء الىو ال٣غآوي
الخاَئ ًاصًه اإلاد٦ ٤٣ما و ٘٢مً مالٟه ،وًٖ ال٣اض ي ُٖاى :بن الظي اؾخمغ
ٖلُه ٖمل ؤ٦ثر ألاقُار ؤن ًى٣لىا الغواًت ٦ما ونلذ الحهم وال ٌٛحروَا في ٦خبهم،
ختى في ؤخغ ٝمً ال٣غآن اؾخمغث الغواًت ٞحها ٖلى زال ٝالخالوة ،ومً ٚحر ؤن ًجئ
طل ٪في الكىاط٦ ،ما و ٘٢في الصخُدحن واإلاىَإ ،ل ً٨ؤَل اإلاٗغٞت ًىبهىن ٖلى طل٪
ٖىض الؿمإ ،وفي الخىاش ي ،وٍ٣غئون ما في ألانىٖ ٫لى ما بلٛهم.3
ئحباع ه٣اةو بٌٗ ألاقٗاع
ًدضر في الخد ٤ُ٣الٟني للكـٗغ ؤن ٌٗمـض بٗـٌ اإلاد٣٣ـحن بلـى بظبـاع ه٣ـاثو
بٗ ــٌ ألاق ــٗاع؛  ٞــإبى جم ــام ،م ــشال ٧ ،ــان ف ــي ازخُ ــاعٍ لُٗ ــىن الك ــٗغ الٗغب ــي ،اإلاىؾ ــىم
َ - 1ب٣اث ٞدى ٫الكٗغاء ،ط ،1م .4
 - 2اهٓغ :مىهج ؤبي ٖلي اإلاغػوقي في قغح الكٗغ لخمغووي ،م 128 .ه٣ال ًٖ قغح اإلاًٟلُاث،
م  6مُ٨غوُٞلم مٗهض اإلاسُىَاث الخاب٘ لجامٗت الضو ٫الٗغبُت.
 3اهٓغ ؤلاإلاإ ،م ،185وجد ٤ُ٣الىهىم ووكغَا ،م.48
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بالخماؾــتٌ ،كــظب وحهــظب ،وٍجــئ بكــٗغ َــى فــي مٗٓمــه ٖلــى زــال ٝمجزٖــه فــي الــىٓم،
الــظي ٖــضُٞ ٫ــه ٖــً َغٍ٣ــت الٗــغب ؤو ٖــً ٖمــىص الكــٗغ ،1وَلــب مــً ال٩لــ ٠ألاصبُــت
م ــا َ ــى ؤن ــٗب م ــً اإلاٗخ ــاص وؤ ٚــغب .وف ــي طل ــ ٣ً ٪ــى ٫اإلاغػوق ــي " :وَ ــظا الغظ ــل (ؤي ؤب ــى
جم ــام) ل ــم ٌٗم ــض م ــً الك ــٗغاء بل ــى اإلاك ــتهغًٍ م ــجهم صون ألا ٟٚــا ،٫وال م ــً الك ــٗغ بل ــى
اإلاتـ ــرصص فـ ــي ألاٞـ ــىاٍ ،اإلاجُـ ــب ل٩ـ ــل صإ٩ٞ ،ـ ــان ؤمـ ــغٍ ؤ٢ـ ــغب بـ ــل اٖدؿـ ــ ٠فـ ــي صواوٍـ ــً
ـغمهم ،وبؾ ـ ّ
الك ــٗغاء ظـ ـ ّ
ـالمحهم ومىلـ ـ ِـضَم ،وازخُـ ــ ٠مجهـ ــا ألاعواح صون
ـاَلحهم ومسًـ ـ ِ
ِ
ِ
ألاقـباح ،وازتـر ٝألازمــاع صون ألا٦مـام ،وظمــ٘ مـا ًىاٞـ ٤هٓمــه وٍسالٟـه ،ألن يــغوب
الازخُاع لـم جسـٖ ٠لُـه ،وَـغ ١ؤلاخؿـان والاؾخدؿـان لـم حؿـختر ٖىـه؛ ختـى بهـ ٪جـغاٍ
ًيخهــي بلــى البِــذ الجُــض ُٞــه لٟٓــت َحكــِىهَ ،
ُٞجبــر هُ٣هــخه مــً ٖىــضٍ ،وٍبــض ٫ال٩لمــت
ِ
2
بإزتها في ه٣ضٍ ،وَظا ًَبحن إلاً عظ٘ بلى صواوٍجهم ٣ٞابل ما في ازخُاعٍ بها" .
ّ
ً٣لــل مــً ؤصبُــت الخماؾــت
ومــً الٗلمــاء مــً عؤي ؤن َــظا ؤلاظبــاع للىُ٣هــت ال ِ
ً
وال مــً ٢ــىة ُح ِ ّجُتهــا ،باٖخباعَــا ههىنــا ٌُؿدكــهض بهــا فــي ٖلــىم اللٛــت الٗغبُــت٣ً .ــى٫
ً
الؼمسكغي" :وَى وبن ٧ان مدضزا ال ٌؿدكهض بكٗغٍ في اللٛـت ٞهـى مـً ٖلمـاء الٗغبُـت
ٞاظٗــل مــا ً٣ىلــه بمجزلــت مــا ًغوٍــه ،ؤال جــغي بلــى ٢ــى ٫الٗلمــاء :الــضلُل ٖلــى َــظا بِــذ
الخماؾت٣ُٞ ،ىٗىن بظل ٪لىزى٢هم بغواًخه وبج٣اهه".3
ً
مىهج الخد ٤ُ٣لضي ال٣ضامى :جد ٤ُ٣خماؾت أبي جمام أهمىطحا:
جدى ــىٕ ل ــضي مد ٣٣ــي خماؾ ــت ؤب ــي جم ــام اإلاك ــاعب الش٣ا ُٞــت واإلاى ــاػٕ ال٨ٟغٍ ــت،
ً
واإلاىـاهج الى٣ضًــت ،والىؾـاثل ؤلاظغاثُــت؛ ٞمـجهم مــً بنـى ٖملـه فــي الخدُ٣ـ ٤اؾــدىاصا بلــى
 ً٢ــاًا مد ــضصة مش ــل ؤب ــي عٍ ــاف 4وال ــضًمغحي والىم ــغي ف ــي ٖى ــاًتهم باألوؿ ــاب واإلاٗ ــاوي
وألازبــاع التــي ُ٢ــل مــً ؤظلهــا الــىو .وابــً ظنــي ف ـي جىاولــه "لئلٖـغاب ومــا ًلخــ ٤بــه مــً

 - 1اهٓغ :ج٣ضًم ألاؾخاط ٖبض الؿالم مدمض َاعون لخد ٤ُ٣قغح صًىان الخماؾت ،م.9
 - 2اهٓغ :م٣ضمت اإلاغػوقي لضًىان الخماؾت ،م14 -13
 - 3جٟؿحر ال٨كا ،ٝط ،1م .221الخؼاهت ،ط ،1م.4
 - 4ؤبي عٍاف ؤخمض بً ببغاَُم الكِباوي (ث .) -ٌ339
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اقــخ٣ا ١ؤو جهــغٍ ،1"٠وؤبــى َــال ٫الٗؿــ٨غي 2فــي "ٖىاًخــه بخصــخُذ وؿــبت ألابُــاث بلــى
الكــٗغاء ،وجىيــُذ بٗــٌ مــا ٚمــٌ فــي طلــ ،٪مــ٘ الٗىاًــت ببُــان اقــخ٣ا ١ؤؾــما هم".3
ومــجهم مــً حٗم٣ــذ لضًــه اإلاٗغٞــت بىٓغٍــت ؤلابــضإ وجىىٖــذ آلاالث ؤلاظغاثُــتٞ ،اوكــٛل
ػٍــاصة ٖلــى طلــ ٪بً٣ــاًا مٗغُٞــت ؤزــغي٦ ،مــا َــى الخــا ٫فــي جدُ٣ــ ٤ؤبــي ٖلــي اإلاغػوقــي
والخبرًؼي في اإلاكغ .١وألاٖلم الكيخمغي وابً ػا٧ىع في الٛغب ؤلاؾالمي.4
وٍخه ــضع ظه ــىص َ ــاالء الٗلم ــاء ف ــي ٢ـ ـغاءة الك ــٗغ وجىزُ ٣ــه وجد ٣ُ٣ــه وجإوٍل ــه
م ٣ــضماث مىهجُ ــت ،لٗ ــل ؤَمه ــا ،ف ــي الخىٓح ــر لئلب ــضإ والى ٣ــض وإلاٟاَُمهم ــا ؤلاظغاثُ ــت،
م٣ضمــت ؤبــي ٖلــي اإلاغػوقــي؛ ٣ٞــض ؤظمــل ٞحهــا ؤَــم ً٢ــاًا ه٣ــض الكــٗغ والىثــر الٗــغبُحن،
وؤنل إلاٗـاًحر ؤؾـلىبُت مكـتر٦ت بـحن الٟىـحن ،وؤزـغي زانـت ب٩ـل واخـض مجهمـا .وبـحن ؤن
باإلاىهج والبراٖت في اؾخٗما٢ ٫ضع مً اإلا٣ىماث الجمالُتً ،خدضص مجزٕ اإلابـضٕ ،وعجبخـه
ف ــي ؾـ ـلمي ألاصبُ ــت واإلاجخم ــ٘ ،وجخٗ ــحن اإلا ٣ــاًِـ الً ــابُت الت ــي حؿ ــخٗمل ف ــي الخىزُ ــ٤
والخد ٤ُ٣وال٣غاءة والخإوٍل ،وجدى ٫صون بنضاع ؤخ٩ام ػاثٟت وْاإلات.5
وفي م٣ضمت الً٣اًا التي اؾدبضث باَخمامهم:
م ــً ظه ــت الىؾ ــاثِ :م ــضي مُاب ٣ــت اليس ــخ اإلاجمىٖ ــت لليس ــخت ألام ل ــضحهم.
وؤٖالَا اليسخت التي ٦خبها اإلاال ٠طاجه.
و٢ـض وظـضوا ،بــالىٓغ بلـى ألابـىاب ،ؤن مــً الـغواة مـً ؤيــا ٝبلـى الازخُـاع ػٍــاصة
ً
ٖلى اإلاىظىص في ألانل اإلايؿىب بلى ؤبي جم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام بابا ب٩امله؛مشل الىمغي في عواًخه
 - 1اهٓغ :ج٣ضًم ألاؾخاط ٖبض الؿالم مدمض َاعون لخد ٤ُ٣قغح صًىان الخماؾت ،م.13
وم٣ضمت الض٦خىع مدمض خؿحن ه٣كت لكغح صًىان الخماؾت اإلايؿىب ألبي الٗالء اإلاٗغي،
م.20
 - 2ؤبى َال ٫الخؿً بً ٖبض هللا الٗؿ٨غي (ث .) -ٌ395
 - 3اهٓغ :ج٣ضًم ألاؾخاط ٖبض الؿالم مدمض َاعون لخد ٤ُ٣قغح صًىان الخماؾت ،م .11
 - 4اهٓغ :قغوح اإلاٛاعٍت وألاهضلؿُحن لخماؾت ؤبي جمام ،في مجلت ٧لُت آلاصاب والٗلىم
ؤلاوؿاهُت ْهغ اإلاهغاػٞ -اؽ الٗضص .2006 ،14
 -5اهٓغ :م٣ىماث الغئٍت الى٣ضًت ٖىض ؤبي ٖلي اإلاغػوقي.
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لخماؾت ؤبي جمام وجبٗه في طل ٪ألاٖلم الكيخمغي وابً ػا٧ىع الٟاس ي.
مــً ظهــت ال٣اثــل :وظــضوا ؤخُاهــا زلــِ ٢ــى ٫قــاٖغ ب٣ــى ٫قــاٖغ آزــغ ،ووؿــبت
٢ى ٫أل٦ثر مً ٢اثل.
ومً ظهت اإلا٣ى ٫له :ؾٗىا بلى حٗغٍٟه ويبِ َىٍخه.
وم ــً ظه ــت اإلا ٣ــى ُٞ ٫ــه ؤو اإلاىي ــىٕ :بدش ــىا ف ــي م ــضي ؤلان ــابت ف ــي الىن ــ ٠ؤو
ؤلاعظإ.
ومـ ــً ظهـ ــت ؾـ ــجن ال٣ـ ــى :٫عاٖـ ــىا مـ ــضي الاؾـ ــخجابت لُغٍ٣ـ ــت الٗـ ــغب ؤو ُ
لٗم ـ ــض
الكٗغ.
وم ــً ظه ــت ال ٣ــى :٫ال خٓ ــىا ؤزى ــاء  ٢ـغاءة الخماؾ ــُاث بي ــاٞت ال ــغواة لبِ ــذ ؤو
ؤ٦ثــر .وج ٨ـغاع ؤبُ ــاث وحُٛح ــر جغجِ ــب ؤز ــغي ،والخدغٍ ــ ٠والخص ــخُ ٠ال ــظي ً ٩ــىن ؾ ــببه
ج٣ـ ــضًم الخـ ــغو ٝوال٩لمـ ــاث ؤو جإزحرَـ ــا ،والخسُٟـ ــ ٠والخشُ٣ـ ــل ،والكـ ــ٩ل وؤلاعجـ ــام،
وحُٛحر الخغو ٝوألالٟاّ...
جىزُ ٤الغواًاث:
ً
ؤمــا خــحن جىــاولىا جىزُــ ٤الغواًــاث وجد٣ُ٣هــا٣ٞ ،ــض ا٦خٟــىا باإلقــاعة ،ؤخُاهــا،
ً
بل ــى الاز ــخال ٝف ــي الغواً ــت وجج ــاوػوا ؤلاق ــاعة ،ؤخُاه ــا ؤز ــغي ،بل ــى اإلاٟاي ــلت الت ــي ظ ــاءث
ج ــاعة ٚح ــر مٗلل ــت ،وؤز ــغي مٗلل ــت .وَ ــم خ ــحن ٌٗلل ــىن ًه ــحر الخىزُ ــ ،٤وال ؾ ــُما ل ــضي
مــىز٣حن مشــل اإلاغػوقــي ،والخبرً ـؼي وألاٖلــم الك ـيخمغي وابــً ػا٧ــىع  ٢ـغاءة ٞىُــت للــىو،
ً
و٦شحـرا مــا ججــاوػوا ال ٣ـغاءة والخىزُــ ٤والخدُ٣ــ ٤بلــى بهخــاط الــضالالث الٓــاَغة الخُُٗيُــت
ً
والخ ُٟــت الخً ــمُيُت ،وطل ــ ٪خ ــحن ًٟاي ــلىن اؾ ــدىاصا بل ــى ؤؾ ـــ هه ــُت؛ مش ــل :صالل ــت
ألالٟـ ــاّ والخٗـ ــابحر وؾـ ــالمتها مـ ــً ُٖـ ــىب الخصـ ــخُ ٠والخدغٍـ ــ ،٠وجد٨ـ ــُم مُُٗـ ــاث
الل ٛــت واله ــغ ،ٝوالت ــرُ٢م ،و٢ىاٖ ــض الىد ــى ،و٢ىال ــب البال ٚــت والٗ ــغوى وال٣ا ُٞــت،
ومٟــاَُم الى ٣ــض .وؤزــغي ٖبرهه ــُت مش ــل الخًــمحن ،وز ــاعط هه ــُت؛ مشــل :اإلا٣ابل ــت ب ــحن
الىه ــىم ،والاخخ ٩ــام بل ــى الك ــاَضًً الٗ٣ل ــي والى٣ل ــي م ــً ال ٣ـغآن ال ٨ــغٍم و٢غاءاج ــه،
والخــضًض الىبــىي الكــغٍ ،٠والكــٗغ ،واإلاشــل ،والخــاعٍش ،واإلاٗغٞــت بــاإلاىا ٘٢الجٛغاُٞــت،
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وؤ٢ىاٖ ٫لماء مً مكاعب ومـظاَب مخٗـضصة ،ومـً مسخلـ ٠ألاظُـا .٫ؾـىاء ٧اهـذ َـظٍ
ً
ألا٢ىا ٫مخهلت الؿىض ؤو مُ٣ىٖت .1و٢ض جخ٩امل َظٍ ألاؾـ لضحهم ،ؤخُاها.
ً
مىهج الخد ٤ُ٣لضي اإلادضزحن ؛ٖبض الؿالم مدمض هاعون أهمىطحا:
ًىهــغ ٝظه ــض اإلادــضزحن ف ــي الخدُ٣ــ ٤خُىم ــا ًخٗلــ ٤ألام ــغ بالٗخبــاث الخاعظ ــت
ًٖ الىو ،بلى:
جدٖ ٤ُ٣ىىان ال٨خاب،
وجد ٤ُ٣اؾم اإلاال،٠
وجد ٤ُ٣وؿبت ال٨خاب بلى مالٟه.
وخُىمــا ًخٗلــ ٤ألامــغ بــاإلاتن ًىهــغ ٝظهــض اإلاد٣ــ ٤بلــى :بزغاظ ـه ،مشــل ظمهــىع
اإلاد٣٣حن ال٣ضامى ،بإماهـت ،بالهـُٛت التـي َـى ٖلحهـا فـي ألانـل ،وبن بـضا لـه مـا ًسـال٠
الهىاب "هبه ٖلُه في الهامل ؤو في آزغ ال٨خـاب وبـحن وظـه الهـىاب ُٞـه صون جـضزل
ً
ً
فــي اإلاــتن٢ .ــاٖ ٫بــض الؿــالم مدمــض َــاعون " :لــِـ جدُ٣ــ ٤اإلاــتن "جدؿــِىا ؤو جصــخُدا،
وبهمـ ــا َـ ــى ؤماهـ ــت ألاصاء التـ ــي ج٣خًـ ــحها ؤماهـ ــت الخـ ــاعٍشٞ ،ـ ــةن مـ ــتن ال٨خـ ــاب خ٨ـ ــم ٖلـ ــى
اإلاالــ ،٠وخ٨ــم ٖلــى ٖهــغٍ وبُئخــه ،وهــي اٖخبــاعاث جاعٍسُــت لهــا خغمتهــا٦ ،مــا ؤن طلــ٪
الً ـ ــغب م ـ ــً الخه ـ ــغ ٖ ٝـ ــضوان ٖل ـ ــى خ ـ ــ ٤اإلاال ـ ــ ٠ال ـ ــظي ل ـ ــه وخ ـ ــضٍ خ ـ ــ ٤الخب ـ ــضًل
والخُٛحر".2
وازخل ٟــىا ،مشـ ــل ال٣ـ ــضامى ،فـ ــي جص ــخُذ الكـ ــىاَض ال٣غآهُـ ــت؛ ٞمـ ــجهم مـ ــً عؤي
جصــخُدها فــي اإلاــتن ،و٢ــض جبنــى ٖبــض الؿــالم مدمــض َــاعون َــظا اإلاجــزٕ واقــترٍ جىبُــه
اإلادٖ ٤٣لى الخصخُذ في الهامل ،ومجهم مً عؤي بب٣اء الـىو ال٣غآوـي الخـاَئ ًاصًـه
اإلاد ٣ــ٦ ٤م ــا و ٢ــ٘ م ــً مال ٟــه ،واإلاؿ ــإلت زال ُٞــت مى ــظ ال ٣ــضًم ،و ٢ــض بؿ ــِ اب ــً ألازح ــر
ال٨الم ٞحها في ٦خابه ازخهاع ٖلىم الخضًض.3
 -1اهٓغ جٟهُل َظا في ٦خابِىا .مؿخىٍاث ال٣غاءة والخإوٍل ،وً٢اًا جىزُ ٤الغواًت.
 -2جد ٤ُ٣الىهىم ووكغَا ،م.48
 -3اهٓغ :جد ٤ُ٣الىهىم ووكغَا ،م .48وُٞه بقاعة بلى ؤن ابً ٦شحر بؿِ ال٨الم ُٞه في ٦خابه
ً
ازخهاع ٖلىم الخضًض ،وبلى ؤن َظا ال٨خاب َب٘ مكغوخا باؾم الباٖض الخشِض ،م.163 -162
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والخصـخُذ لآلًــاث ال٣غآهُــت ً٩ــىن بــالغظىٕ بلــى اإلاصــخ ٠وبلــى ٦خــب ال٣ـغاءاث
و٦خ ــب الخٟؿ ــحر؛  ٟٞــي ٦خ ــب ال ٣ـغاءاث ًغظ ــ٘ اإلاد ٣ــ ٤بل ــى ٦خ ــب ال ٣ـغاءاث الؿ ــب٘ ،ز ــم
الٗكغ ،زم ألاعب٘ ٖكـغة ،زـم ٦خـب ال٣ـغاءاث الكـاطة ،وفـي ٦خـب الخٟؿـحر ًلجـإ بلـى جلـ٪
التــي حٗنــى ٖىاًــت زانــت بــال٣غاءاث ٦خٟؿــحر ال٣غَبــي وابــً خُــان .وٍجــب ٖلــى اإلاد٣ــ٤
ؤن ال ًخضزل في الكاَض ال٣غآوي ُ٢ظ٦غ الخغ ٝؤو ال٩لمت التي جغ٦ها اإلاال.1٠
وؤمــا هه ــىم الخ ــضًض ُٞجــب جىزُ٣ه ــا ب ــالغظىٕ بل ــى مه ــاصع الخ ــضًض ل ٣ـغاءة
ههىن ـ ــها وجىز٣ه ـ ــا وجسغٍجه ـ ــا بن ؤم ٨ـ ــً الخس ـ ــغٍج ،وٍج ـ ــب ؤن ال ًخ ـ ــضزل ف ـ ــي عواً ـ ــت
اإلاال ،٠وبن بضا له عؤي خى ٫عواًت اإلاتن سجله في الهامل.
وب ــىٟـ اإلاىهجُ ــت ً ــخم الخٗام ــل م ــ٘ ألامش ــا ٫وألاق ــٗاع وهدىَ ــا ،خُ ــض ًغظ ــ٘
ً
اإلاد ٤٣بلـى اإلاهـاصع ل٣ـغاءة الـىو وجسغٍجـه ،مدترمـا عواًـت اإلاالـ ٠بطا جـُ ً٣ؤن مـا فـي
اليسـخت َـى مــا ٢هـضٍ اإلاالــ ٠وؤعاصٍ ،وال ؾـُما بطا ٧ـان ًبنــي ٖلـى جلــ ٪الغواًـت خ٨مــا
ً
زاناٞ" ،هظا ُ٢ض قضًض ًدغم ٖلى اإلاد ٤٣ؤن ًدىاو ٫الىو بخُٛحر ؤو جبضًل.2
أنى ٫الىزُ٣ت وؾبل ٞدهها:
ًٓــل ؤخؿــً وؾــُِ لخل٣ــي الىزُ٣ــت َــى ؾــماٖها ٧املــت مــً نــاخبها ،ؤو جل٣حهــا
م٨خىبت ،و٢ض ٖضص ٖبض الؿالم مدمض َاعون ؤنى ٫الىزُ٣ت اإلا٨خىبت ُٞما ًلي:3
 اليســخت ألام :وهــي التــي جهــل خاملــت "ٖىــىان ال٨خــاب واؾــم مالٟــه ،وظمُــ٘ماصتها "ٖلى آزغ نىعة عؾمها اإلاال ٠و٦خبها بىٟؿه ،ؤو ً٩ىن ٢ض ؤقاع ب٨خابته ـ ـ ـ ـا ؤو
ؤمالَا ،ؤو ؤظاػَا ،وٍ٩ىن في اليسخت م٘ طل ٪ما ًُٟض اَالٖه ٖلحها ؤو ب٢غاعٍ لها".
 وجل ــي وس ــخت ألام ف ــي ألاَمُ ــت "اليس ــخت اإلا ــإزىطة ٖجه ــا ز ــم ٞغٖه ــا ز ــم  ٞــغٕٞغٖها وَ٨ظا" .4وبطا ٧ان ألانل والٟغٕ مى٣ـىلحن بال٨خابـت وظـب ؤن ٌٗخمـض اإلاد٣ـ ٤فـي
الخإ٦ــض مــً صــخت وؿــبت ال٨خــاب بلــى نــاخبه ٖلــى اإلاُُٗــاث الخاعظــت ٖلــى الــىو وفــي
 - 1اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.51
 - 2اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.52
 - 3جد ٤ُ٣الىهىم ووكغَا ،م.36 - 29
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ً
م ٣ــضمتها الخ ــِ والخ ــاعٍش وال ــىع١؛  ٣ٞــض ًيس ــخ ال٨خ ــاب هاس ــخ ،وٍ ــإحي اإلايؿ ــىر ٞا ٢ــضا
لٗالماث جمحزٍ ًٖ اليسخت ألام.
 واإلايؿ ــىر ٖ ــً اليس ــخت ألام  ٢ــض ً ٩ــىن مؿ ــخ٣ال بظاج ــه ف ــي مال ــ ،٠و ٢ــض ً ــغصً
ههــا يــمً مالــ ٠ؤو ؤ٦ثــر .وَــى ؤنــل للىزُ٣ــت بن جد٣ــ ٤الى٣ــل ألامــحن .ومــً مٓــاَغ
ألاماهت ؤن ً٨خب الىاسخ في جهاًـت اليسـخ مـا ًمحـز اإلايؿـىر ٖـً اليسـخت ألانـل وٍدـى٫
صون ظٗل ال٣اعت ًسلِ بحن ألانل والٟغٕ.
و"اإلاهىعاث مً اليسخ بمجزلت ؤنلها" ،ما ٧اهذ الهىعة واضـخت جامـت جـاصي
ؤنــلها ٧ــل ألاصاءٞ ،مهــىعة اليســخت ألاولــى هــي وســخت ؤولــى ،ونــىعة الشاهىٍــت زاهىٍــت
ً
ؤًًا .وَ٨ظا".1
 اإلاؿ ــىصاث واإلابًُ ــاث؛ "وٍـ ـغاص باإلاؿ ــىصة اليس ــخت ألاول ــى للمال ــ٢ ٠ب ــل ؤنُ
حهــظبها وٍسغظهــا ؾــىٍت ،ؤمــا اإلابًُــت ٞهــي التــي ؾــىٍذ واعجًــاَا اإلاالــ٦ ٠خابــا ًســغط
للىاؽ في ؤخؿً ج٣ىٍم" ،وهي ألانـل ألاو ،٫وبطا جىاظـضجا مٗـا اٖخبـرث اإلاؿـىصة ؤنـال
ً
زاهىٍا ٌؿخإوـ به في جصخُذ ال٣غاءة  .ِ٣ٞولُىدبـه اإلاد٣ـ ٤بلـى ؤن اإلاالـ٢ ٠ـض ًيسـخ
٦خاب ــه م ـغاث ،وف ــي ٞت ـراث ػمىُ ــت مخ٣اعب ــت ؤو مخباٖ ــضة ،و ٢ــض ًؼٍ ــض  ُٞــه ؤو ً ــى٣و و ٢ــض
ًخـ ــىالٍ باالزخهـ ــاع والدكـ ــظًب والتهـ ــظًب .و٢ـ ــض ًهـ ــٗب ؤخُاهـ ــا الخمُحـ ــز بـ ــحن اليسـ ــخت
الؿاب٣ت والالخ٣ت ممـا ٌؿـخضعي البدـض ٖـً ٢ـغاثً ههـُت ؤو زـاعط ههـُت حؿـاٖض ٖلـى
الخدُ٣ب والخىزُ.٤
و ٢ــض ازخل ــ ٠حٗام ــل اإلاد ٣٣ــحن م ــ٘ اليس ــخ اإلاُبىٖ ــت الت ــي  ٣ٞــضث ؤن ــىلها ؤو
حٗظع الىنى ٫الحهاٞ ،مـجهم مـً حهملهـا ،ومـجهم مـً ٌٗـضَا ؤنـال ،واقـترٍ ٖبـض الؿـالم
مدمــض َــاعون "ؤن ًخد٣ــ ٤الاَمئىــان بلــى هاقــغ اإلاُبىٖــت والش٣ــت بــه" ،ؤمــا "الُبٗــاث
التي جسغط للخجاعة وال ً٣ىم ٖلحها مد ٤٣ؤمحن ٞهـي فـي ج٣ـضًغٍ وسـخ مهـضعة بـال عٍـب"،2
وال ًم ً٨ؤن ج٩ىن ؤنال للخد.٤ُ٣
وعجب (ٖبض الؿالم مدمض َاعون ) مىاػ ٫ؤنى ٫اإلاد٣٣اث ٧الخالي:
 .- 1جد ٤ُ٣الىهىم ووكغَا ،م.32
 - 2جد ٤ُ٣الىهىم ووكغَا ،م .32
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ؤولها وسخت اإلاال.٠
جلحها اليسخت اإلاى٣ىلت ٖجها زم ٞغٖها وٞغٕ ٞغٖها وَ٨ظا.
بطا حٗـظع وظـىص وســخت اإلاالـ ٠هجٗــل اليسـخت اإلاى٣ىلــت مـً وســخت اإلاالـ ٠فــي
اإلاغجبت ألاولى.
بطا لـم جىظـض بال وســخ مجهـىالث ؾلؿــلت اليؿـب ،اٖخمـض اإلاد٣ــٖ ٤لـى ُٞىخــه
وٖلــى مُُٗــاث ز ــاعط ههــُت مش ــل زُــىٍ الٗلمــاء ،ف ــي الاَخــضاء بل ــى اليســخت ألاظ ــىص
ً
ؾىاء ٧اهذ ٢ضًمت ؤو خضًشت .مغاُٖا ٢ضم الخاعٍش في اليسـخ اإلاٗخمـضة فـي الخدُ٣ـ" ٤مـا
ل ــم ٌٗـ ــاعى طلـ ــ ٪اٖخبـ ــاعاث ؤزـ ــغي ججٗـ ــل بٗ ــٌ اليسـ ــخ ؤولـ ــى مـ ــً بٗـ ــٌ فـ ــي الش٣ـ ــت
والاَمئىـان ٦صــخت اإلاــتن ،وص٢ــت ال٩اجــب ،و٢لـت ألاؾــ٣اٍ ،ؤو ج٩ــىن اليســخت مؿــمىٖت
٢ــض ُؤزبــذ ٖلحهــا ؾــمإ ٖلمــاء مٗــغوٞحن ،ؤو ُمجــا ة ٢ــض ٦خــب ٖلحهــا بظــا ٌ
اث مــً قــُىر
ػ
ػ
مىز٣حن".1
ً
وجاعٍش اليسخ مهم في الخـإعٍش لليسـخت ومىٗ٢تهـا ػمىُـا ،لـظلً "٪جـضع بٟـاخو
ً
اليســخت ؤن ً٣ــَ ٠ــىٍال ٖىــض جــاعٍش اليســخت٨ٞ ،شحــر مــً الىاســخحن ًى٣ــل الٗبــاعة التــي
جشبــذ فــي الٗــاصة فــي جهاًــت اليســختً ،ى٣لهــا ٦مــا هـيٚ ،حــر مـغإ للٟــغ ١الؼمنــي بِىــه وبــحن
الىاســخ ألاوُٞ ،٫سُــل لل ٟــاخو ؤهــه بػاء وس ــخت ٖخُ٣ــت ٖلــى خ ــحن ً٩ــىن بػاء وس ــخت
٦خبذ بٗضَا بىدى ٢غهحن مً الؼمان ،وَىا ًخد٨م الخِ واإلاـضاص والخبـرة بهمـا ،واؾـم
الىاســخ ألاو ٫والشــاوي ،فــي جدُ٣ــَ ٤ــظا الخــاعٍش " .2وفــي َــظا الؿــُا ١هبــه ٖبــض الؿــالم
ً
مدمـ ــض َـ ــاعون ٖلـ ــى ؤن لِؿـ ــذ آزـ ــاع الٗـ ــض وألاعيـ ــت والبلـ ــى صلـ ــُال ٢اَٗـ ــا ٖلـ ــى ٢ـ ــضم
ً
اليس ـ ــخت ٣ٞ ،ـ ــض ج ٩ـ ــىن ف ـ ــي مسُىَ ـ ــاث ال ًخج ـ ــىػ ٖمغَ ـ ــا زمؿ ـ ــحن ٖام ـ ــا .وبطا زل ـ ــذ
الىزُ٣ــت م ــً الخُٗ٣ب ــت الت ــي جً ــمً حؿلؿ ــل ال٨خ ــاب اٖخم ــض ٖل ــى الؿــُا ١الىص ـ ي ف ــي
الخإ٦ــض مــً ص ــخت جغجِ ــب مدخىٍ ــاث الىزُ ٣ــت ،ولِؿ ــخًٗ ب ٩ــل ال ً٣ــاًا الخ ــاعط هه ــُت
التي ؾب ٤حٗضاصَا.3
 - 1اإلاغظ٘ ٞؿه ،م .38
 - 2جد ٤ُ٣الىهىم ووكغَا ،م .40
 - 3اإلاغظ٘ هٟؿه.
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م٣خًُاث ئ٢امت الىو الىزُ٣ت:
ً
ؤوال :ظم٘ ؤ٦بر ٢ضع مم ً٨مً وسخ الىزُ٣ت.
ً
زاهُا :ظمـ٘ ؤ٦بـر ٢ـضع مم٨ـً مـً اإلاهـاصع التـي لهـا نـلت بالىزُ٣ـت ،وفـي م٣ـضمتها
٦خ ــب ن ــاخب الىزُ ٣ــت ،وال٨خ ــب الت ــي اؾ ــخ٣ى مجه ــا مٗلىماج ــه ،وال٨خ ــب الت ــي اؾ ــخ٣ذ
مى ـ ــه ،وال٨خ ـ ــب الت ـ ــي له ـ ــا ٖال ٢ـ ــت بمج ـ ــا ٫الىزُ ٣ـ ــت ،و٦خ ـ ــب الل ٛـ ــت ،و٦خ ـ ــب اإلا ٟـ ــاَُم
الانُالخُت ،و٦خب ؤٖالم الىاؽ والبلضان وال٣باثل.
ً
زالشــا :ؤلاإلاــام باإلاٗــاع ٝالتــي جد٣ــ ٤ال ٣ـغاءة الؿــلُمت ،وفــي م٣ــضمتها الاؾــخئىاؽ
ً
ً
بىمِ ال٨خابـت التـي ؤهخجـذ بهـا الىزُ٣ـت؛ زُىَـا وعمـىػا وازخهـاعاث ،وحٗـغ ٝاإلاجـا٫
اإلاٗغفي للىو ،ومجزٕ ناخب الىو في الخإلُ ٠وؤلابضإ ،وزهىنُاجه.
جدغٍغ الىو الىزُ٣ت
بٗـ ــض الخم ـ ــغؽ ب ٣ـ ـغاءة وس ـ ــخ الىزُ ٣ـ ــت ً ٣ـ ــىم اإلاىز ـ ــ ٤اإلاد ٣ـ ــ ٤بخدغٍـ ــغ ال ـ ــىو
وجىظُــه صاللخــه وجُُ٣ــضَا بىاؾــُت الًــبِ بالخغ٧ــاث ،وويــ٘ ٖالمــاث التــرُ٢م ومــً
ؤقهغَا لضي اإلاد٣٣حن اإلادضزحن:
الىُ٣ت ( ) .بٗض الجملت الخامت اإلاٗنى.
والىُ٣خان ( ) :بٗض ال٣ى ،٫وٖىض جٟهُل اإلاجمل.
والٟانلت ( ) ،بحن الجمل الهٛغي اإلاُٟضة.
والٟانلت اإلاى٣ىَت ( ؛ ) بحن ظملخحن جغبُهما ٖال٢ت.
والكغَت ( ٢ ) -بل الجملت الاٖترايُت وبٗضَا ،وفي الٗض.
وٖالمت الخظ ) ...( ٝوؾِ ال٨الم للضاللت ٖلى الخظ.ٝ
وٖالمت الاؾخٟهام ( ؟ ) بٗض الجملت الاؾخٟهامُت.
وٖالم ــت الخعج ــب ( ! ) بٗـ ــض الجم ــل الضال ــت ٖلـ ــى الاه ٟٗــا ٫والخ ــإزغ والضَكـ ــت
والاؾخٛغاب.
وٖالماث الخىهُو ( « » ) التي جدهغ ال٨الم اإلا٣خبـ وجمحزٍ ًٖ ٚحرٍ.
وال٣ىؾان ( ) ،وَؿخٗمالن في مىاي٘ مجها :ببغاػ بٌٗ ال٩لماث وبْهاعَا.
وٖالمت الخ٨ملت [ ] ،وبًٗهم ٌؿخٗمل الىجىم ( * ** ) ؤو ألا٢ىاؽ اإلاٗخاصة.
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ً
واإلاُلـ ــىب مـ ــً مدـ ــغع الـ ــىو الالت ـ ـزام بالض٢ـ ــت التـ ــي ؤقـ ــغها الحهـ ــا ؾـ ــاب٣ا ،وبطا
ً
ً
نــاص ٝزُــإ فــي اإلاــتن هبــه ٖلــى مــا ً ـغاٍ نــىابا فــي الهــامل .وامخىــ٘ ٖــً جهــىٍب اإلاــتن
مىي٘ الخىزُ ٤ؤو الؼٍاصة ُٞه ؤو الى٣هان.
وبطا حٗــضصث الغواًــاث ٢ــاعن بُجهــا وهبــه ٖلــى ؤوظــه الاجٟــا ١مــ٘ عواًــت اليســخت
ألام والازخال.ٝ
ألاع٢ام ،ومجها:
 ؤع ٢ـ ــام ن ـ ــٟداث ألان ـ ــل اإلاٗخم ـ ــض ف ـ ــي الخد ُ٣ـ ــ" ،٤وجىي ـ ــ٘ ف ـ ــي ؤخ ـ ــض ظ ـ ــاهبيالهـٟدت ٖلــى ؤن ٌُٗــحن بــضئَا فــي نــلب ال٨خـاب بىيــ٘ ٖالمــت زانــت ٦ســِ ماثــل ()/
ؤو عؤس ي (ا) ؤو هجم (*).
ً
 ؤع ٢ـ ــام الُبٗ ـ ــاث الؿ ـ ــاب٣ت ،وَؿ ـ ــخٗملها ال ـ ــظًً ًد ٣٣ـ ــىن ههىن ـ ــا ؾ ـ ــب٤وكغَا.
 ؤع ٢ــام ألاؾ ــُغ" .وجىي ــ٘ ٖل ــى ظاه ــب آز ــغ ٚح ــر الجاه ــب ال ــظي وي ــٗذ  ُٞــهألاع٢ام الؿاب٣ت".1
الخٗلُ٤
ًخًمً الخٗلُٖ ٤اصة:
 ق ـ ــغح الى ـ ــاٞغ م ـ ــً ألال ٟـ ــاّ ،وال ٛـ ــامٌ م ـ ــً ألاٖ ـ ــالم وألام ـ ــا ً٦والبل ـ ــضان،والٗاصاث والخ٣الُض ،وألاخضار الخاعٍسُت ،والٓىاَغ الٟىُت وألاصبُت والٗلمُت.
 اؾم الؿىعة ،وع٢م آلاًت. جســغٍج ألاخاصًــض الىبىٍــت الكــغٍٟت بــالغظىٕ بلــى ٦خــب الخــضًض الصــخُدت،وباالؾخٗاهت باإلاعجم اإلاٟهغؽ لؤلخاصًض الىبىٍت.
 جدضًــض مــىًَ الكــىاَض مــً ألاقــٗاع وألاعظــاػ وؤ٢ــىا ٫الٗــغب ،فــي الــضواوًٍوال٨خ ــب ،وجد ُ٣ــ ٤وؿ ــبها بل ــى ؤص ــخابها .وٍ٣خط ـ ي م ــىهج اإلاد ٣٣ــحن اإلاد ــضزحن ؤن ٌك ــحر

 - 1جد ٤ُ٣الىهىم ووكغَا ،م .88
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اإلاد٣ــٖ" ٤ىــض ا٢خبــاؽ ههــىم فــي الخٗلُــ ،٤بلــى اإلاــىاعص التــي اؾــخ٣ى مجهــا ،وطلــ ٪بــإن
ًظ٦غ ال٨خاب ،ومالٟه ،والجؼء والهٟدت التي وظض ٞحها الىو".1
 جسـ ــغٍج ألامشـ ــا :٫بـ ــالٗىصة بلـ ــى ٦خـ ــب ألامشـ ــا ،٫وفـ ــي م٣ـ ــضمتها مجمـ ــ٘ ألامشـ ــا٫للمُضاوي.
 عبـِ ؤظـؼاء الىزُ٣ـت بًٗــها بــبٌٗ ،والخىبُـه ٖلــى الؿـاب ٤والالخــ ٤وجدضًــضمدل وعوصٍ في نٟداث اإلاتن الؿاب٣ت ؤو الالخ٣ت.
ج٣ضًم الىو
ًخٟاوث ج٣ضًم الىو مً مد٣ـ ٤بلـى آزـغ جبٗـا لخ٩ىٍىـه الٗلمـي ولُبُٗـت اإلاـتن
اإلاد ،٤٣وظل اإلاد٣٣حن ًمدىع ج٣ضًمه خى:٫
 مىيىٕ الىو وٖال٢خه بٛحرٍ مً الىهىم. صعاؾت للىو وجد ٤ُ٣وؿبخه لهاخبه. ون ـ ــ ٠اليس ـ ــخ اإلاٗخم ـ ــضة ف ـ ــي الخد ُ٣ـ ــ ٤وٍُ ـ ــا ٫زُه ـ ــا ،ووع٢ه ـ ــا ،وحجمه ـ ــاومــضاصَا ،وجاعٍسه ــا .وبظاػاته ــا ،وجملُ٩اته ــا ،وُ٢مته ــا الٟىُ ــت ؤو الٗلمُ ــت ؤو الخاعٍسُ ــت ؤو
الغوخُت...
 زبذ الهٟدت ألاولى وألازحرة بن ٧اهذ الىزُ٣ت ٖباعة ًٖ مسُىٍ.2 الخٗغٍ ٠بهاخب الىو وبٗهغٍ. ؤَمُت الىو وصواعي جد٣ُ٣ه.الٟهاعؽ
ًخىط اإلادٖ ٤٣مله بةهجـاػ الٟهـاعؽ ،التـي حؿـهل ٖلـى الباخـض بم٩اهُـت الىلـىط
بل ــى اإلاٗلىم ــت بإٌؿ ــغ الؿ ــبل ،واؾ ــدشماع الىزُ ٣ــت ف ــي زضم ــت البد ــض الٗلم ــي وجىمُخ ــه.
والٟهاعؽ ؤهىإ:
 - 1جد ٤ُ٣الىهىم ووكغَا ،م  .82في مىهج جد ٤ُ٣الىهىم الترازُت ،هجاة اإلاغٍني يمً
ؤٖما ٫هضوة ٦خد ٤ُ٣الىهىم الترازُت الخهىع والىا ،٘٢ميكىعاث ٧لُت آلاصاب والٗلىم
ؤلاوؿاهُت ،الغباٍ ،2006 - ٌ1427 ،م ،م.23
 2اإلاغظ٘ هٟؿه ،م ،84و جد ٤ُ٣الترار في ألابدار الجامُٗت :خهُلت وآٞا ،١م.63
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مجها ما َى ٖام ومكتر ٥بحن اإلاىز٣حن اإلاد٣٣حن ،مشل:
ٞهغؽ الضعاؾت وًٍم اإلا٣ضمـت وألابـىاب واإلاخٟـغٕ ٖجهـا والخاجمـت .والؾـُما بطا
ً
٧ان الخد ٤ُ٣مكغوٖا لىُل قهاصة ظامُٗت.
وٞهغؽ اإلاتن اإلاد ٤٣وًٍم:
 ٞهغؽ آلاًاث ال٣غآهُت، وٞهغؽ ألاخاصًض، وٞهغؽ ألاقٗاع، وٞهغؽ ألاعظاػ، وٞهغؽ ألامشا،٫ وٞهغؽ ألاٖالم، وٞهغؽ ال٣باثل وألامم والُىاث،٠ وٞهغؽ البلضان. وٞهغؽ ال٨خب اإلاكاع الحها في الىو، وٞهغؽ مهاصع الخد ٤ُ٣ومغاظٗه،ومجهــا مــا َــى زــام ،مشــلٞ :هــغؽ اللٛــت ،وٞهــغؽ اإلاهــُلخاث التــي جسخلــ٠
بازخال ٝاإلاجا ٫اإلاٗغفي ،وٞهغؽ الٟهاعؽ.
الاؾخضعا٧اث والخظًُالث
ًىيــ٘ الاؾــخضعا ٥والخــظًُل فــي جهاًــت الــىو اإلاىزــ ٤مــً ؤظــل اؾــخضعا ٥بٗــٌ
الخد٣ُ٣اث والخىيُداث والخصخُداث.
زاجمت
ًخط ــر مم ــا ؾـ ــب ٤ؤن ؤخؿ ــً وؾ ــُلت لخىزُـ ــ ٤الىزُ ٣ــت َ ــى جل٣حهـ ــا ب ــإ٦بر ٢ـ ــضع
مم ٨ــً مـ ــً الىؾ ــاثِ ،وفـ ــي م ٣ــضمتها الىؾـ ــُِ الؿ ــماعي .فـ ــي مٗٓ ــم ألاخُـ ــان ًخٗـ ــظع
ً
الخل٣ــي ُٖاهــا ( بالؿــم٘ واإلاكــاَضة وال ــظو ١واللمـــ والكــم) ،وآهــظاً ٥دخ ـاط ال ٣ــاعت
اإلاىز ٤اإلاد ٤٣اإلااو ٫ختـى ولـى ٧ـان نـاخب الـىو هٟؿـه ،بلـى اؾـخٗما٧ ٫ـل الىؾـاثل
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اإلا٨خىب ــت اإلاخاخ ــت م ــً ؤظ ــل جمشُ ــل ن ــُٛت الىزُ ٣ــت ألان ــل .بم٩اهُ ــت الخمشُ ــل للىزُ ٣ــت
جدخ ـ ــاط بل ـ ــى ج٣غٍ ـ ــب الٟج ـ ــىة ب ـ ــحن ػم ـ ــً بهخ ـ ــاط ال ـ ــىو ولخٓ ـ ــت جل ُ٣ـ ــه ،وطل ـ ــ ٪بخ ـ ــىٞحر
ً
الىؾـ ــاثِ اإلا٨خىبـ ــت والىجـ ــاح فـ ــي جغجُبهـ ــا ػمىُـ ــا ،وفـ ــي جىزُـ ــ ٤مـ ــا جدخىٍـ ــه مـ ــً عواًـ ــاث
ً
ً
اؾــدىاصا بلــى اإلا٣ابلــت بــحن الىهــىم ،والخدلُــل والخٗلُــل اؾــدىاصا بلــى مُُٗــاث ههــُت
وٖبر ههُت وزاعط ههُت.
مهاصع البدث ومغاحٗه
اإلاهاصع
ال٣غآن ال٨غٍم
ؤ = قغح خماؾت ؤبي جمام
_ ؤلاإلا ـ ــإ بل ـ ــى مٗغ ٞـ ــت ؤن ـ ــى ٫الغواً ـ ــت وج ُُ٣ـ ــض الؿ ـ ــمإ .ال٣اض ـ ـ ي ُٖ ـ ــاى ب ـ ــً مىس ـ ـ ى
الُدهـ ــبي ،اإلاخـ ــىفى ؾـ ــىت ( .) -ٌ430صاع الت ـ ـرار ،ال٣ـ ــاَغة  -اإلا٨خبـ ــت الٗخُ٣ـ ــت،
جىوـ1978/ٌ1398 ،م
 البُـ ــان والخبُـ ــحن ،الجـ ــاخٔ (ؤبـ ــى ٖشمـ ــان ٖمـ ــغو بـ ــً بدـ ــغ ،جـ ــىفي 869/ -ٌ 552م)،جدُ٣ــ ٤طٖ .بــض الؿــالم َــاعون ،2ٍ ،م٨خبــت الخــاهجي بمهــغ ،وم٨خبــت اإلاشنــي
بب ٛـ ـ ــضاص ،مُبٗ ـ ـ ــت لجى ـ ـ ــت الخ ـ ـ ــإلُ ٠والترظم ـ ـ ــت واليك ـ ـ ــغ ،ال ٣ـ ـ ــاَغة1960 ،م -
1961م.
 بهباٍ الغواة ٖلى ؤهباء الىداة ،الُٟ٣ي (ؤبـى الخؿـً ٖلـي بـً ًىؾـ ،٠جـىفي،) -ٌ646جد ُ٣ـ ــ ٤ألاؾ ـ ــخاط مدم ـ ــض ؤب ـ ــى ال ًٟـ ــل بب ـ ـغاَُم ،صاع ال٨خ ـ ــب اإلاه ـ ــغٍت -1950
1955م.
 جــضعٍب الـغاوي فــي قــغح ج٣غٍــب الىــىوي :الؿــُىَي (ظــال ٫الــضًً ٖبــض الــغخمً ،جــىفي َ911ـ1505/م) ،جدُ٣ــٖ :٤بــض الىَــاب ٖبــض اللُُــ ،٠م٨خبــت ال٣ــاَغة،1ٍ ،
.1969
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 جص ــخُٟاث اإلاد ــضزحن ،الٗؿ ــ٨غي (ؤب ــى ؤخم ــض الخؿ ــً ب ــً ٖب ــض هللا ب ــً ؾ ــُٗض ج ــىفي992/ -ٌ382م) ،يبِ وجصخُذ ألاؾخاط ؤخمض ٖبض الكافي ،وكـغ صاع ال٨خـب
الٗلمُت ،بحروث ،لبىان.1988 ،
 جىيــُذ ألا٩ٞــاع إلاٗــاوي جى٣ــُذ ألاهٓــاع .الهــىٗاوي(مدمض بــً بؾــماُٖل ألامحــر الخؿــنيالهــىٗاوي جــىفي  ،) ٌ1182وكــغ :اإلا٨خبــت الؿــلُٟت  -اإلاضًىــت اإلاىــىعة ،جدُ٣ــ:٤
مدمض مخي الضًً ٖبض الخمُضٖ ،ضص ألاظؼاء .2 :وسخت الكاملت.
 الخٗغٍ ٟـ ــاث ،الجغظ ـ ــاوي (الك ـ ــغٍٖ ٠ل ـ ــي ب ـ ــً مدم ـ ــض ،ج ـ ــىفي 1407/ -ٌ 810م ) ،صاعال٨خب الٗلمُت ،بحروث ،لبىان .1983
 الخٟؿحر ال٨بحـر ،الـغاػيٞ( ،سـغ الـضًً مدمـض بـً ٖمـغ الخُمـي الب٨ـغي ،جـىفي / -ٌ6061210م) ،الجؼء الٗاقغ ،2ٍ ،صاع ال٨خب الٗلمُتَ ،هغان ،بضون جاعٍش.
 جٟؿــحر ال٣ــغآن الٗٓــُم ،ابــً ٦شحــر (ٖمــاص الــضًً ؤبــي الٟــضاء اؾــماُٖل ،جــىفي -ٌ7741372/م) ،الجؼء الشاويَ ،بٗت صاع ال٨ٟغ ،بحروث1970 / -ٌ1389 ،م.
 الخىبُه ٖلى خضور الخصخُ ،٠ألانـٟهاوي (خمـؼة بـً الخؿـً ،جـىفي 985 / -ٌ360م .جد ٤ُ٣ص .مدمض ؤؾٗض َلـ ،صمك 1968 -ٌ/1388 ٤م.
 الخيبحه ــاث ٖل ــى ؤ ٚــالُِ ال ــغواة ف ــي ال٨خ ــب اإلاه ــىٟاث ،ألان ــٟهاوي (ٖل ــي ب ــً خم ــؼة،جىفي985/ -ٌ375م) َب٘ مـ٘ "اإلاى٣ـىم واإلامـضوص" للٟـغاء ،جدُ٣ـٖ ٤بـض الٗؼٍـؼ
اإلاُمني ،صاع اإلاٗاع.1977 ،ٝ
 الخماؾت ،ؤبى جمام (خبِـب بـً ؤوؽ الُـاجي ،جـىفي 846/ -ٌ231م) ،جدُ٣ـ ٤صٖ .بـضهللا ب ــً ٖب ــض ال ــغخُم ٖؿ ــُالن ،ظ ـؼآنَ ،ب ــ٘ ووك ــغ ظامٗ ــت ؤلام ــام مدم ــض ب ــً
ؾٗىص ؤلاؾالمُت1981/ -ٌ1410 ،م.
 الخه ـ ــاثو ،اب ـ ــً ظن ـ ــي (ؤب ـ ــى ال ٟـ ــخذ ٖشم ـ ــان ،ث1002/ -ٌ392م ) ،الج ـ ــؼء ألاو،٫جدُ٣ــ ٤مدمــض ٖلــي الىجــاع ،صاع ال٨خــاب الٗغبــي ،بحــروث ،لبىــان ،1952الجــؼء
الشاوي والشالضَ ،بٗت صاع الهضي ،بحروث ،لبىان ،بضون جاعٍش.
 ق ــغح خماؾ ــت ؤب ــي جم ــام ،ألاٖل ــم الك ــيخمغي (ؤب ــى الدج ــاط ًىؾ ــ ٠ب ــً ؾ ــلُمان ب ــًِٖسـ ـ ى الىد ــىي ،ج ــىفي1082/ -ٌ476م) ،جد ُ٣ــ ٤صٖ .ل ــي اإلا ًٟــل خم ــىصان،
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ٍ ،1صاع ال٨ٟـغ ،مُبىٖـاث مغ٦ـؼ ظمٗــت اإلااظـض للش٣اٞـت والتـرار بــضبي،1 ٍ ،
صاع ال٨ٟغ اإلاٗانغ ،بحروث ،لبىان ،وصاع ال٨ٟغ ،صمك ،٤ؾىعٍا .1992
 قغح الخبهغة والخظ٦غة .الخا ٔٞالٗغاقي .اإلاد٣ـ :٤ص .مـاَغ ًاؾـحن ٞدـل .صاع ال٨خـبالٗلمُـ ــت بحـ ــروث لبىـ ــان ،الُبٗـ ــت ألاولـ ــى 2002 -ٌ -1423م .وسـ ــخت الكـ ــاملت.
جغُ٢م ال٨خاب مىا ٤ٞللمُبىٕ.
 قــغح صًــىان الخماؾــت ،الخبرًــؼي (ؤبــى ػ٦غٍــا ًداــى بــً ٖلــي الخُُــب ،جــىفي،) -ٌ 502جد ٤ُ٣مدمض مداي الضًً ٖبض الخمُض ،مُبٗت حجاػي ،ال٣اَغة .-ٌ 1358
 قغح صًىان الخماؾـت ،اإلاغػوقـي (ؤبـى ٖلـي ؤخمـض بـً مدمـض ،جـىفي  ،) -ٌ 421جدُ٣ـ٤ؤخمــض ؤم ــحن وٖبــض الؿ ــالم َــاعون ،لجى ــت الخــإلُ ٠والترظم ــت ،ال ٣ــاَغة .1967
وٍ ،1صاع الجُل بحروث ،لبىان1991/ -ٌ1411 ،م.
 قغح ما ًُٞ ٘٣ه الخصـخُ ٠والخدغٍـ ،٠الٗؿـ٨غي (ؤبـى ؤخمـض الخؿـً بـً ٖبـض هللابً ؾُٗض جىفي 992/ -ٌ382م) ،جد ٤ُ٣ص .الؿـُض مدمـض ًىؾـ ،٠مُبىٖـاث
مجم٘ اللٛت الٗغبُت بضمك.1981 ،٤
 الكـ ــٗغ والكـ ــٗغاء ،ابـ ــً ٢خِبـ ــت (ؤبـ ــى ٖبـ ــض هللا بـ ــً مؿـ ــلم ،جـ ــىفي 889/ -ٌ 276م)،جد ٤ُ٣ؤخمض مدمض قا٦غ ،3ٍ ،صاع الترار الٗغبي .1977
 الهىاٖخحن= ٦خاب الهىاٖخحن ،ال٨خابت والكٗغ ،الٗؿ٨غي ( ؤبى َـال ٫الخؿـحن بـًٖبض هللا بً ؾهل ،جىفي  ،) -ٌ 395جد ٤ُ٣ص .مُٟـض ٢مُدـت ،1ٍ ،صاع ال٨خـب
الٗلمُت ،بحروث .1981
 َب ٣ــاث ٞد ــى ٫الك ــٗغاء (مدم ــض ب ــً ؾ ــالم الجمخ ــي ،ج ــىفي٢ ،) -ٌ231ـ ـغؤٍ وق ــغخهمدمىص مدمض قا٦غ ،مُبٗت اإلاضوي ،ال٣اَغة .1974
 َ ـغاػ الخل ــت = ٦خ ــاب َ ـغاػ الخل ــت وق ــٟاء الٛل ــت للغُٖن ــي( ،ؤلام ــام ؤب ــى ظٗ ٟــغ ق ــهابالــضًً ؤخمــض ب ــً ًىؾــ ٠الٛغهــاَي ،ج ــىفي  ،) -ٌ 779جدُ٣ــ ٤ص .عظــاء الؿ ــُض
الجىَغي ،ماؾؿت الش٣اٞت الجامُٗت اؾ٨ىضعٍت( ،جاعٍش اإلا٣ضمت .)1990
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 الٗمــضة = الٗمــضة فــي مداؾــً الكــٗغ وآصابــه وه٣ــضٍ ،ابــً عقــُ ٤ال٣حرواوــي (ؤبــى ٖلــيالخؿـ ــً) ،جدُ٣ـ ــ ٤ص .مداـ ــي الـ ــضًً ٖبـ ــض الخمُـ ــض .4ٍ ،صاع الجُـ ــل .بحـ ــروث،
1972م.
 ٖىــىان الىٟاؾــت فــي قــغح الخماؾــت ،ابــً ػا٧ــىع ( مدمــض بــً ال٣اؾــم بــً مدمــض بــًٖبــض الىاخــض ،جــىفي  ،) -ٌ1120مسُىَــت صاع ال٨خــب الخىوؿــُت ،ع٢ــم ،6444
ع٢م الُٟلم .2
 ُٖ ــاع الكـ ــٗغ ،ابـ ــً َباَبـ ــا (ؤبـ ــى الخؿ ــً مدمـ ــض بـ ــً اخمـ ــض الٗلـ ــىي ،جـ ــىفي -ٌ322934/م) ،جد ُ٣ــ ٤ص َ .ــه الخ ــاظغي ،وجد ُ٣ــ ٤صٖ .ب ــض الٗؼٍ ــؼ ب ــً هان ــغ اإلا ــاو٘،
صاع الٗلــىم للُباٖــت واليكــغ ،الغٍــاى ،اإلامل٨ــت الٗغبُــت الؿــٗىصًت-ٌ1405 ،
1985/م.
 ٞـ ــخذ اإلاُٛـ ــض قـ ــغح ؤلُٟـ ــت الخـ ــضًض ،السـ ــخاوي( ،قـ ــمـ الـ ــضًً مدمـ ــض بـ ــً ٖبـ ــضالغخمً ،ث ،) -ٌ902وكغ :صاع ال٨خب الٗلمُت – لبىان.-ٌ1403 ،1ٍ ،
 الٟهغؾــذ ،ابــً الىــضًم (مدمــض بــً اســخا ،١جــىفي 995/ -ٌ585م) ،وكـغ صاع اإلاٗغٞــتبحروث ،بضون جاعٍش.
 ال٨ك ــا ،ٝالؼمسك ــغي ( ،ؤب ــى ال٣اؾ ــم ظ ــاع هللا ب ــً مدم ــىص ب ــً ٖم ــغ ،ج ــىفي-ٌ538 ،1143/م) ،الجؼء ألاوَ ،٫بٗت .1977
 لؿـان الٗـغب ،ابـً مىٓـىع (ؤبـى الًٟــل ظمـا ٫الـضًً مدمـض بـً م٨ــغم ،ث،) -ٌ711صاع ناصع ،بحروث.
 اإلاؼَغ = اإلاؼَغ في ٖلىم اللٛـت وؤهىاٖهـا ،الؿـُىَي (ظـال ٫الـضًً ٖبـض الـغخمً ،جـىفي ،) -ٌ 911جد ٤ُ٣مدمض ؤخمض ظاص اإلاىلى وٖلي مدمض البجاوي ،ومدمـض ؤبـى
الًٟل ببغاَُم ،صاع بخُاء ال٨خب الٗغبُت ،البابي الخلبي بمهغ.
 مٗ ـ ــاوي ؤبُ ـ ــاث الخماؾ ـ ــت ،الىم ـ ــغي (ؤب ـ ــى ٖب ـ ــض هللا الخؿ ـ ــحن ب ـ ــً ٖل ـ ــي ،ج ـ ــىفي -ٌ385995/م) ،جدُ٣ـ ــ ٤صٖ .بـ ــض هللا ٖبـ ــض الـ ــغخُم ٖؿـ ــُالن ،1ٍ ،مُبٗـ ــت اإلاـ ــضوي،
.1983
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 مجهــاط البلٛــاء وؾـغاط ألاصبــاء ،خــاػم ال٣غَــاظني (ؤبــي الخؿــً ،جــىفي 1285/ -ٌ 684م) ،ج٣ــضًم وجدُ٣ــ ٤مدمــض الخبِــب بــً الخىظــت ،2 ٍ ،صاع الٛــغب ؤلاؾــالمي،
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مو ضرَرات التحكّل َثكافٕ احملكِل
صٖ .بض الغػا ١نالحي
٧لُت آلاصاب ْهغ اإلاهغاػٞ -اؽ
بؿم هللا الغخمً الغخُم
الخمض هلل الظي بىٗمخه جخم الهالخاث ،والهالة والؿالم ٖلى الىبي مدمض الغخمت
اإلاهضاة ،وٖلى آله وصخبه ،مً جبٗهم بالهالخاث.
وبٗض.
َظٍ ٧لمت ج٣هض ٚاًت مً ٚاًاث الخإلُ ٠اإلاٗلىمت ٖىض الٗلماء ،وهي ظم٘
ّ
اإلاخٟغٖ ،١لى خض ٢ى ٫الىاْم :
َ ِ
َ َ ٌَْ
َ َ
ـاٖ َل َمً ّؤن ّ
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ـال ،١وجص ـ ـ
ـخُذ ُمس ُِ ـ ـ ٍ
ٞك ـ ــغح إل ٚـ ـ ٍ
ِوبب ـ ـ ـ ـ ــضإ خب ـ ـ ـ ـ ـ ٍـر م ٣ـ ـ ـ ـ ـ ِـض ٍم ٚح ـ ـ ـ ـ ـ ِـر ه ـ ـ ـ ـ ـ ِـاِ ٦
ُ َ
َوج ْ٣ه ـ ـ ـ ـ ـ ُـحر َج ُْىٍ ـ ـ ـ ـ ــلَ ،وج ْ
َوج ْغجِ ـ ـ ـ ـ ـ ُـب َم ْىشـ ـ ـ ـ ـ ــىعَ ،
وظ ْمـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـ٘ ُم َٟـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
١
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ـ
ـ
ـ
ـ
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ـ
ـ
ـ
ـ
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ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
و٢ض ُع ْم ُذ ٞحها ظم٘ ما جٟغ ١في ٦خب الٗلماء واإلاد٣٣حن ،ومدايغاتهم ،مً
يغوعاث َجج ُب في ّ
خ٧ ٤ل مً ًخهضي للخد ،٤ُ٣وٖىىهتها بـ "مً يغوعاث
ِ
ِ
ّ
اإلاد."٤٣
الخد ٤ُ٣وز٣اٞت
ِ
و"مً" َىا ٞهل ؤزغط "ال٩ل" المخىإ طل ،٪ل٣هىع ناخبها ًٖ ؤلاخاَت
بال٩ل ،وعُٖا للم٣ام ،وزكُت الخُىٍل.
زم ل٣ض بؿُذ َظٍ ال٩لمت -مخىزُا الخىُٓم والخىاؾب -في :
ـ مضزل :
ؤوال :مً يغوعاث الٗلم ؤو ال:ًٟ
زاهُا :مً يغوعاث ٣ٞه طاث اإلاسُىٍ :وُٞه:
ّ
اإلاال. ٠
 1ـ مً مخٗل٣اث ِ
َ
 2ـ مً مخٗل٣اث الي ْسخ ؤو الىاسخ.
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 3ـ مً مخٗل٣اث ٢اعت الخد.٤ُ٣
 4ـ مً مخٗل٣اث متن اإلاسُىٍ.
زالشا :مً يغوعاث ز٣اٞت اإلاد ٤٣ـ ( جد ٤ُ٣اإلاسُىٍ ألاصبي ؤهمىطظا ):
َْ ُ
 1ـ ما ًُشِ ٠٣م ًَ الٗلىم بالًغوعة.
 2ـ ِم ًْ مخٗل٣اث الخٗلُ.٤
زم زاجمت ظامٗت .
اإلاضزل :
مجا ٫اإلاسُىٍ واؾ٘ جيخٓم ُٞه مجمىٖت مٗالم؛ مجها ؤن الخد ٤ُ٣بما
جدٞ ٤ُ٣غص ظاَل ال َ ٣ْ ٞه له بىا ٘٢الخد ٤ُ٣ومىاهجه ،وبما جد ٤ُ٣زام ًَ َخ َ
ه َضي
ِ
ُ
له ٖالم مسخو ،ؤو ٖاإلاان ،ؤو زالزت؛ وبما جد ٤ُ٣ماؾؿاحي حكغٖ ٝلُه ماؾؿت
ٖلمُت مٗغو ٝحٗنى بالترار ومسُىَه.
وبالىٓغ بلى وا ٘٢ال٨خب اإلاد٣٣ت ،وَظٍ ألاَُا ٝمً اإلاد٣٣حنٞ ،ةن مجا٫
َّ َ
الخدٌِٗ ٤ُ٣ل ٞىض ى ٚحر زالٍ ٢ت ،جًغ الخد ،٤ُ٣وجمؤل اإلاُضان الش٣افي والخألُ٠
َْ ّ َ
ُ
ِبالِ ٛض والش ِم ِحنَ ،وج ْغِب ُ ٪اإلابخضثحن في اإلاجا.٫
وفي ؾبُل مجابهت َظٍ الٟىض ى ،جغوم َظٍ الىع٢ت جبُان اإلاكتر ٥الٗلمي
واإلاجهجي اإلاخٖ ٤ٟلُه ٖىض ؤٚلب َظٍ الهىاٖت ،وؤَل الٗلم باإلاجا ،٫بُٛت ََ ْض ِي ٚحر
اإلاخمغؾحن بالخد ،٤ُ٣وؤصخاب الىاخضة ،ؤي الخد ٤ُ٣الىخُض ،بلى مٗغٞت الُغٍ،٤
َ
و٣ٞه خ٣ُ٣ت الخد ،٤ُ٣مٗخمضًً بُان بًٗه وج َب ُح َن ؤظغؤجه في الخُىاث آلاجُت:
أوال :مً يغوعاث الٗلم أو ال:ًٟ
أ ـ الٗلم بمهُلحاث الهىاٖت :
ُْ
مما ًيبػي للمد ٤٣الٗلم به في مجا ٫الخدِٖ ٤ُ٣لم مهُلر َظٍ
الهىاٖت ،وَكمل اإلاهُلخاث ال٩لُت ،ومجمىٖت مً اإلاهُلخاث الٟغُٖت ،مً
ْ
مشل الخٟغٍ ٤بحن ٖلم اإلاسُىٍ ؤو ال٩ىصً٩ىلىظُا ؤو ٖلم ِالاِ ٦خ َى ِاٍ ٖىض بًٗهم،1
ً - 1ىٓغٖ :لم الا٦خىاٍ ،ص٢ .اؾم الؿامغاجي.
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وبحن ٖلم الخدٞ ،٤ُ٣األوٌٗ ٫نى بالخاعجي ًٖ الىو ،والشاوي بالىو ُٖىه؛ ومً
َ ُ
مشل الخٟغٍ ٤بحن الخد ٤ُ٣والخٗلُ ،٤وبن وظض مً ال ًُِ ّ ٟغ ١بُجهما؛ ومً مشل الخٟغٍ٤
َ
بحن الخد ٤ُ٣واليكغ1؛ وما ؤقبه.
ب ـ الىعي بخٗضص مضاعؽ الخد:٤ُ٣
بن اإلاخدب٘ للمىجؼ مما ُخ ِّ ٤َ ٣مً ٦خب الترار ،ؤو ل٨خب ٖلم الخد ٤ُ٣التي
ؤلٟها ٖلماء مد٣٣ىنً ،ضع ٥ؤن مىاهج اإلاد٣٣حن مسخلٟت ،وبن اقتر٦ذ ُٞه ٦شحر
مً ؤنىَ ٫ظا الٗلم؛ ألظل طل ٪وظب ٖلى اإلاد ٤٣اإلابخضت ؤن ًسخاع اإلاىهج الظي
ًالثم ٢ضعاجه الٗلمُتُٞ ،لتزم به في ؤٖماله؛ وبن ٦ىذ ال ؤعي ماوٗا مً اهخساب
ألاوؿب مً ٧ل مىهج للمسُىٍ اإلا٣هىص بالخد ،٤ُ٣ألن الٗبرة هي بةزغاط الىو
في ؤخؿً وظه ٖلمي م٣بى.٫
زاهُا :مً يغوعاث ٣ٞه طاث اإلاسُىٍ:
ّ
اإلاإل:٠
 1ـ مً مخٗل٣اث ِ
ّ
اإلاال ،٠ال ؾبُل بلى مٗغٞخه ،وبما مجهىً ٫م ،ً٨مً
اإلاسُىٍ بما مجهىِ ٫
زال ٫الخىُ٣ب والخٟخِل ،الىنى ٫بلى جدضًض اؾمه ،والخضلُل ٖلى وؿبت اإلاسُىٍ
ّ
اإلادٚ ٤٣حر اإلاخ ً٣لٗلم متن اإلاسُىٍ مً الٗلىم
بلُهٞ .ال ًلُ ٤باإلاد ٤٣اإلابخضت ،ؤو ِ
واإلاٗاع ٝاإلابشىزت زالله ،الجغؤة ٖلى مشل َظا اللىن مً اإلاسُىَاث ،وٍتر ٥طل٪
ُْْ
بلى ٚحرٍ مً ؤَل الهىاٖت ،وؤَل الازخهام في الٗلم ،ؤو في اإلاٗغٞت اإلاش َب َخ ِت في اإلاتن.
ُ َ ّ ُ
اإلاال ٠في ؤنل اإلاسُىٍ ،ؤو جم ال٨كٖ ٠ىه بٗض ظهلٞ ،ةن
زم بطا ٖ ِغِ ٝ
الىاظب ـ ٢بل الخىى في مًاً ٤اإلاسُىٍ ومٛال٣ه ـ مٗغٞت ّ
الغ ُظ ِل خ ٤اإلاٗغٞت
باؾخ٣غاء جغاظمه في ٦خب الغظا ،٫والخمغؽ بمالٟاجه ألازغي ،اإلاُبىٖت ؤو
اإلاسُىَت ،لىٖ ٠٣لى قب٨ت ٖلمُت ؤو بهمت ٖلمُت ٖىضٍ ،جد٨م ٢غاءج٪
ّ
والخإو ٫والترظُذ إلاا ؤق٩ل مىه.
إلاسُىَه

ّ
1
اإلاال ٠بسُه.
 اليكغَ :ى الاٖخماص ٖلى وسخت ِ75

ْ َّ
ّ
،٠
اإلاال ٠ؤًًا يغوعة الىعي بكغٍ الاهخماء الٗلمي ِلل ُماِل ِ
ومً مخٗل٣اث ِ
ً
ُ َّ ُ
ْ
ُىٍ ِم ًْ ْؤن ً٩ىن ُم ْى َخ ِمُا بلى ٨ٞغ ،ؤو مظَب ،ؤو
خاب مس ٍ
بط ال ًسلى ماِلٍ ٦ِ ٠
مضعؾت ج٩ىن مسالٟت لٛحرَا؛ ٞغبما و ٠٢اإلاد ٤٣ـ مشال ـ ٖلى زانُت مً زىام
مضعؾت ًجهلهاُٞ ،صدر اإلاتن و ٤ٞظهله٦ ،إن ٌٗخ٣ض مخىَما ؤن "الٟاء" الىاٗ٢ت في
ظىاب قغٍ "ؤما" ؾُ٣ذ في وسخت مسُىٍ٣ُٞ ،ط ي وَ ٤ٞظا الٟهم صون ؤن
ّ
اإلاال ٠مً ال٩ىُٞحن ممً ًجىػون الاؾخٛىاء ًٖ الٟاء في ظىاب " ؤما"
ًىدبه بلى ؤن ِ
ٖ٨ـ البهغٍحن.
 2ـ مً مخٗل٣اث اليسخ أو الىاسخ:
َ َ
ّبن الي ْسخ مك٩ل زُحر مً مًٗالث الىو-الىزُ٣ت ،وألظل طل ٪وظب ٖلى
ْ
اإلاخهضي للخد ٤ُ٣الىعي بهظٍ الخُىعة ،وال ِٗل َم بم٩امجها في الترار الٗغبي اإلاسُىٍ
.
ّ
الىاسخ خحن ْ
وس ِخه لل٨خاب ؤ٦ثر مً ّ
مغ ٍةُٞ ،يخج ًٖ طل ٪الخٗب
٣ٞض ًخٗب ِ
َ َ َ
َُّْ
ْ
ُ ٞ ،٠خِ ّ ٣ىل ُه ما لم ًَ ُ٣ل ُه،
ؤزُاء ٦بحرة مً قإجها ؤن جُمـ مٗالم هو اإلااِل ِ
ّ
٩اٖ ٫لى
بخدغٍ ،٠ؤو جصخُ ،٠ؤو زلل في جغجِب ؤبىاب ال٨خاب ،ؤو في اثخالٞها ،ؤو اج ٍ
ّ
مافي ّ
اله ْض ِع صون الىٓغ في اإلايؿىر خحن ج٨غاع الي ْس ِخ ،ؤو ما بلى طل ٪مً ؤزُاء
َ
الي ْس ِخ.
ّ
ُ َ 1
َُ
اإلاازغة في الخد ٤ُ٣والخىزُ،٤
٦ما ؤن حٗضص اليس ِخ ًهبذ مً ؤلاق٩االث ِ
٦ما ٌَ ًْٗ ُل َ
باإلاد ِّ ٤ِ ٣الجهل ببًٗها ،ؤو ٖضم ال٣ضعة ٖلى الىنى ٫بلحها .ومً َىا
ِ
ََ
ُ
َ
جد َب َضي ؤَمُت ؤلاخاَت بيس ِخ اإلاسُىٍ الىاخض ٢بل البضء في ٖملُت الخد ،٤ُ٣وال
ًٟ٨ي في َظٍ اإلاغخلت مً البدض ًٖ ؤنى ٫اإلاسُىٍ الا٢خهاع ٖلى اإلاضوهاث

ً - 1ىٓغ ما ٦خبه ص .مهضي ًٞل هللا مً ؤؾماء ؤهىإ اليسخ اإلاٗغوٞت في مجا ٫الخدّ ،٤ُ٣
٧األم،
ُ َ َ
ُ ََ
ه َض٢ت ،واإلا َىزِ ٣ت ،واإلاؿمىٖت ،واإلايؿىبت ،والؿُ٣مت ،واإلاُٗبتً ،ىٓغ :م .146 - 145
واإلا
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والٟهاعؽ اإلاخٗل٣ت بمشل َظا البدض ،1بل البض مً اؾدكاعة ؤَل الازخهام ،مً
اإلاد٣٣حن للترار ،واإلاٗىُحن باإلاجا ٫الٗلمي الظي ًيخمي بلُه َظا اإلاسُىٍ.
وفي خا ٫حٗضص وسخ اإلاسُىٍ ،وبٗض اٖخماص اليسخت ألام باالؾدىاص بلى
قغوٍ الٗلماء اإلاد٣٣حن في َظا الازخُاعٞ ،ةهه متى و ٠٢اإلادٖ ٤٣لى ػٍاصة لِؿذ
في اليسخت ألانل ،وظب ٖلُه الخشبذ مً وزىُ٢تها ومً اهخما ها بلى هو اإلاسُىٍ،
٢بل بياٞتها بلى اإلاتن م٘ ؤلاقاعة في َامل الخد ٤ُ٣بلى نيُٗه َظا٣ً ،ى ٫ص .مهضي
ًٞل هللا «:بطا عؤي الُالب اإلاد ٤٣ػٍاصة في بخضي اليسخ(٦يسخت ب مشال)؛ ال
جىظض في اليسخت(:ؤ) مشال ،اإلاٗخمضة مً ٢بله ٦إؾاؽ للخد٤ُ٣؛ وجإ٦ض ان َظٍ
الؼٍاصة هي مً ؤنل الىو ،ولِـ مً الىاسخٞ ،ةن ٖلُه ؤن ًًَُ ٠ظٍ الؼٍاصة
 - 1مشل :جاعٍش ألاصب الٗغبي ل٩اع ٫بغو٧لمان؛ وجاعٍش الترار الٗغبي لٟااص ؾحز٦حن؛ و ُ
الض ّع الشمحن
في ؤؾماء اإلاهىٟحن البً ؤهجب الؿاعي(ث  ،)ٌ674في ظؼؤًً ،يبُه وٖلٖ ٤لُه :ص .ؤخمض
قىقي بيبحن وص .مدمض ؾُٗض خيص ي؛ والٟهغؽ في ؤزباع الٗلماء وما نىٟىٍ مً ٦خب البً
الىضًم؛ وٞهغؽ ال٨خب اإلاسُىَت في الخ٨مت ،واإلاىُ ،٤وآصاب البدض ،واإلاىاْغة اإلادٟىْت
والىي٘ بالخؼاهت الخؿيُت بالغباٍ ،لخالض ػَغي وٖبض اإلاجُض بى٧اعي؛ وٞهغؽ ال٨خب
اإلاسُىَت في الؿحرة الىبىٍت اإلادٟىْت بالخؼاهت الخؿيُت بالغباٍ إلادمض ؾُٗض خيص ي وٖبض
الٗالي اإلاضبغ؛ وٞهغؽ ال٨خب اإلاسُىَت في الُٗ٣ضة ألاقٗغٍت بىٟـ الخؼاهت بالغباٍ ،في ظؼؤًً،
لخالض ػَغي وٖبض اإلاجُض بى٧اعي؛ وٞهغؽ مسُىَاث الخهى ،ٝفي ظؼؤًً ،بىٟـ الخؼاهت
بالغباٍ ،مغاظٗت وج٣ضًم ؤخمض قىقي بيبحن؛ و٦ك ٠الٓىىن ًٖ ؤؾماء ال٨خب والٟىىن
وطًىله :بًًاح اإلا٨ىىن ،وَضًت الٗاعٞحن ،إلاهُٟى بً ٖبض هللا ،خاجي زلُٟت؛ ومجلت اإلاجم٘
الٗلمي الٗغبي بال٣اَغة؛ ومجلت اإلاجم٘ الٗلمي الٗغبي بضمك٤؛ ومجلت مجم٘ الضعاؾاث
الكغُ٢ت بلُىٛغاص؛ ومجلت مٗهض اإلاسُىَاث الٗغبُت لجامٗت الضو ٫الٗغبُت؛ ومغ٦ؼ ؾُض اإلاسخاع
ال٨ىتي للمسُىَاث الٗغبُت ال٣ضًمت٢ -اوة -مالي؛ ومٟخاح الؿٗاصة لُاق٨بري ػاصٍ؛ ومعجم
اإلاسُىَاث اإلاُبىٖت لهالح الضًً اإلاىجض؛ ومعجم اإلاهىٟحن للخىه٩ي؛ ووكغة ؤزباع الترار
الهاصعة ًٖ مٗهض اإلاسُىَاث الٗغبُت الخاب٘ لجامٗت الضو ٫الٗغبُت -اإلاىٓمت الٗغبُت للتربُت
والش٣اٞت والٗلىم؛ وٚحرَا مً ٞهاعؽ اإلا٨خباث مما ط٦غٍ ص .مهضي ًٞل هللا ،في ٦خابه :ؤنى٫
٦خابت البدض و٢ىاٖض الخدً ،٤ُ٣ىٓغ :م .145 – 143
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بلى وسخت(ؤ) ،وٍظ٦غ طل ٪في الخاقُت .وبطا لم ًخإ٦ض مً ان َظٍ الؼٍاصة هي مً
ْ
ؤنل اإلاسُىٍٞ ،ةن ٖلُه ؤن ٌكحر بلى طل ٪في الخاقُتُ ،وٍصبتها. 1».
ُ ُ
ُ َ
ىٍٞ ،ةهه
ؤما ما ًخٗل ٤بغؾم اليس ِخٞ ،باإلياٞت بلى يغوعة الٗلم بالخُ ِ
ًخٗحن مٗغٞت َغ ١ال٨خابت ٖىض ال٣ضماء ،مً هٓحر ازخهاعاتهم ،بط ًيبػي الاختراػ في
الخٗامل م٘ َظٍ اإلاسخهغاث زكُت الى٢ىٕ في الخُة٣ٞ .ض ٌٗثر اإلادٖ ٤٣لى ٧لماث
َ
مهمىػة ُؾ ِّهل ْذ٦ ،ما في بٌٗ وسخ مسُىٍ "ؤلاهها ٝفي مكاظغة ألاؾال"ٝ
لُاق٨بري ػاصٍ ،ؤو ٖلى ازخهاع( :أًىا) ( :٫أزبرها)ٞ ،ال ًيبػي الخلِ ٞحها بحن
ؤزبرها وؤهبإها ،لٗضم ظىاػ ازخهاع ألازحرة بةظمإ اإلاد٣٣حن؛ ٟٞي مشل َظٍ اإلاؿاثل
ّ
اإلاخٗل٣ت بالي ْسخ ًيبػي بٖاصة ٦خابت اإلاسخهغاث ٧املت جامت زكُت الاقدباٍ ،ؤو
الخُة ،ؤو الىَم.
 3ـ مً مخٗل٣اث ٢اعب الخد:٤ُ٣
٢ض ًبضو ب٢دام َظا الٗىهغ في نلب ٖملُت الخد ٤ُ٣مؿخٛغبا ،ؤو ؤمغا
َامكُا ،ل ً٨الىٓغ في ظىَغ ٖملُت الخدًٟ ٤ُ٣ط ي بلى ؤَمُخه ،ويغوعة مغاٖاجه.
َ َْ
الى ْ ِ٘ ٟاإلا ْغ ُظ ّ ِى مً وكغ اإلاسُىٍ ،وبطاٖخه بحن الىاؽ ،مغَىن
طل ٪ؤن ٢هض
بمٗغٞت الٟئت اإلاؿتهضٞت بالخد ،٤ُ٣ولخهىَ ٫ظا الى ٟ٘البض مً اؾخدًاع ٢اعت
الخد ٤ُ٣زال ٫مجمىٖت مً مغاخله .ومً ألامىع التي ًجب ٖلى اإلاد ٤٣مغاٖاتها:
ّ
ٞىٗل ٤بما ًلُ ٤بها
 مغاٖاة الٟئت اإلاؿتهضٞت بمتن اإلاسُىٍ خحن الخٗلُِ ،٤
لٛت ،وبًًاخا ،وص٢ت ،وبًجاػا.
َ
َ ْ ُْ ْ
 قُ ٩ل اإلاك ِِ ٩ل ،ؤو يبِ متن اإلاسُىٍَ ،ى بدؿب اإلاجا ٫الٗلمي اإلاال٠
ْ
ُٞه ،وبدؿب ال٣اعت اإلا٣هىص٩ُٞ ،ىن ج٣ضًغ اإلاك ِ٩ل وَ ٤ٞظًً الاٖخباعًٍ.
 بياءة متن اإلاسُىٍ بما ٌٗى ١الٟهم٧ ،البُان بما ال وظىص له في وا٘٢
ال٣اعت٦ ،إن ًترظم اإلاد ٤٣لبلضة ؤو م٩ان ٢ض ط٦غا في متن اإلاسُىٍ،
ُٞى٣ل ًٖ مٗاظم البلضان وألاما ً٦ال٣ضًمت مٗلىماث ال ٌؿخُُ٘ ٢اعت
 - 1ؤنى٦ ٫خابت البدض و٢ىاٖض الخد ،٤ُ٣ص .مهضي ًٞل هللا ،م .148
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الخٗلُ ٤بص ا٦ها ،بل البض مً بياءة بياُٞت حُٗىه ٖلى َ
الخ َب ُح ِن مً اإلاظ٧ىع.
ع
ولظل ٪وظضها مغ٦ؼ ؤبى ْبي ًهضع َبٗت بماعاجُت ظضًضة إلاعجم البلضان
لُا٢ىث ،ه٣غؤ ٞحها جدُِىا إلاٗلىماجه ،وبن ُو ِظض مً اٖترى ٖلى اٖخباعٍ ٦خابا
لُا٢ىث لضزى ٫الخُٛحر ٖلُه .
 4ـ مً مخٗل٣اث متن اإلاسُىٍ :
ؤـ مٗغٞت مهاصع اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت باإلاسُىٍ:
مهاصع اإلاسُىٍ بما وعُ٢ت ،وبما في نىعة مُ٨غوُٞلم ،ؤو وسخت ع٢مُت
مشبخت في بخضي م٨خباث الٗالم مً هٓحر الؿلُماهُت في جغُ٦ا ،ؤو مغٞىٖت ٖلى ؤخض
مهىعا ْ
َ
٦إن ِله،
مىا ٘٢الىذ ؤو الىٍب ( )Net/Webو٢ض ً٩ىن اإلاسُىٍ ميكىعا
وَظا الىىٕ مً اإلاالٟاث ال ًسلى مً ؤخض ؤمغًٍ:
ّ
مهىع بمٟغصٍ.
ـ هو
َ
مهىع مصخىب بضعاؾت وج٨كُ.٠
ـ هو
ب ـ ازخُاع اإلاسُىٍ:
وجد٨مه مجمىٖت مٗاًحر طاجُت ومىيىُٖت ،في م٣ضمتها جلبُت الخاظت
ُ
الٗلمُت في مجا ٫مٗغفي ما ،وصعظت ه ٟ٘اإلاسُىٍ في ألا َمت .وَظا ً٣خط ي مً اإلاد٤٣
٣ٞه وا ٘٢الخسهو مً ظهت ،و٣ٞه وا ٘٢الخدُٞ ٤ُ٣ه .ومجها ؤًًا :الخمام،
ّ
باإلاال ٠والك ٪في وؿبخه ،ومغاٖاة الؼمً ّ
اإلا٣ضع
والؿالمت مً الُٗىب ،ؤو الجهل ِ
لئلهجاػ ما ًُٟض قغٍ نٛغ حجم اإلاسُىٍ ؤو َىله .ومجها مٗغٞت خا ٫اإلاسُىٍ
مً جاعٍش عخلخه ٖبر الٗهىعَ ،ل جم جد٣ُ٣ه مً ٢بل ؤم الٞ ،ةن ُخ ِّ ٤٣ما ُ٢مخه
الٗلمُت في محزان الخد .٤ُ٣ومجها ؤًًا ال٣ٟه بٗلم متن اإلاسُىٍٞ ،ال ًجىػ إلاً
ظهل ٖلما مً الٗلىم ؤلاؾالمُت ؤن ًسىى في جد ٤ُ٣مخىه ،إلاا ٢ض ًترجب ًٖ ظهله
ِ
مً ؤزُاء مٗغ ُٞت جغجبِ بًبِ متن الىو اإلاد ،٤٣وإلاا ًم ً٨ؤن ًترجب ٖىه مً
ََ
ُْ
ّ ْ َ َ
 ٠ؤو اإلا َد َغ ِ،ٝ
ٟٚلت الاهدباٍ بلى ظل ٍل ،ؤو خظع في الٟهم ،ؤو ٢ضعة ٖلى الخإو ٫لل ُمصخ ِ
ؤو اإلاسغوم ،ؤو ٖلى الترظُذ.
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ج ـ ألانل في اإلاتن الخد ٤ُ٣ال الخٗلُ:٤
ألظل طل ٪ال ًيبػي الخ٨شحر مً الهىامل ،ؤو ؤلاَالت ٞحها ،لٛحر يغوعة ،ختى
ال هجٗل مً ال٨خاب اإلاد٦ ٤٣خابحن ،ؤنل وخاقُت ٖلُه ،زم بن مىهجُت الهىامل
ٖىض الٗلماء اإلاد٣٣حن اإلاض٣٢حن مبيُت ٖلى الخ٣لُل وؤلاًجاػ ،الخ٣لُل مً ٖضصَا،
وؤلاًجاػ في ماصتها.
ص ـ البضء َ
باألو:٫
ٞمً جىدي الٗلمُت ،والخىُٓم في جد ٤ُ٣الى ،ٟ٘وجلبُت الخاظت الٗلمُت،
البضء بال٨خاب اإلاسُىٍ ألاو ،٫ؾىاء حٗل ٤طل ٪بترار اإلاال ٠الىاخض ،ؤو بترار
ألامت ،حٗا٢بُا ؤو جؼامىُا ،وبن ٧ان مشل َظا اإلاُلب مغَىها بمٗغٞت جىاعٍش جإلُ٠
ال٨خب .وبهما اٖخبر َظا الكغٍ إلاا ًدُده ؤلاهجاػ في طا الباب مً بخاَت بخُىع
الخإلُ ٠مً ظهت ،وجُىع الٗلىم مً ظهت ؤزغي.
هـ ـ متن اإلاسُىٍ م٣ضؽ:
ٞال ًجىػ الخضزل زالله ،بٛحر يبُه ،وجغجِب ٣ٞغاجه ،وجىػَ٘ ؾىاص مضاصٍ
في بُاى الىع ،١بال بطا زبذ ًُ٣ىا الخُإ في مخىه مما ًُدؿب ٖلى الخصخُ ،٠ؤو
َ
الخدغٍ ،٠ؤو الخُإ في الي ْسخ ؤو الغؾم الظي ال ًُ َتهم به هاسخ.
والبض -خحن الخضزل بخُٛحر اإلاتن -مً مغاٖاة ػمً جإلُ ٠اإلاسُىٍ لٛت
ّ
ْ
َُّ َ
مالٟا ،ما لم ًَ ُ٣ل ُه؛ وٖضم ؤلاؾغإ بلى ج٣ضًغ
ومٗلىمت ،ختى ال هِ ٣ىٖ ٫هغا ،ؤو ِ
َ
َ
اإلادغ ٝؤو ما ؤقبه ،بال بٗض ال٣غاءة الض٣ُ٢ت واإلاخ٨غعة للمسُىٍ،
اإلاصخ ٠ؤو
وبٗض الغظىٕ بلى اإلاٗاظم َلبا للبضاثل اللُٟٓت اإلادخملت ،مشل ٢ى ٫ؤخضَم « :وَظٍ
َ َ
ألاصلت جخٗل ٤ببدىع ال جى٨غ مً ً٢اًا ؤنى ٫ال٣ٟه» ،ؤ َولها بًٗهم ٣ٞا « :٫ببدىع
َ
ال ج٨ؿغ»٦،إجها بدىع ٖغويُت؛ واإلاٗنى الهىاب وألالُ ٤بالجملت َى « :ال ج ْى ُِ ٨ؼ»
ََ َ
بالؼاي ألجها بمٗنى ال ً٣ل مائَا مً ٢ىلهمَ :ه َِ ٨ؼ ِث ُ
البئرَ :
٢ل مائَا وهٟظ .
ومما ًضزل في ٖضم َ
الخد ُحز خحن الخد ٤ُ٣بزباث ؤلٟاْه ٦ما هي وبن
زالٟذ بٌٗ ألاٖغا ،ٝؤو زالٟذ الكغٕ٦ ،إلٟاّ الٗىعاث ،وما ؤقبهٞ ،ال ًجىػ
خظٞها ؤو حٗىًٍها بى٣اٍ الخظ ٝـ ٦ما َى في اإلاىشر مشال ؤو في ٚحرٍ.
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وؤما بصزا ٫الخبىٍب والخٟهُل في متن اإلاسُىٍ ،بىيٗه بحن مٗ٣ىٞخحن
في اإلاتن ،والخىبُه ٖلى ٍاصجه في الهاملُٟٞ ،ه ّ
حٗض ٖلى خغمت اإلاسُىٍ ،وألالُ ٤به
ػ
ٍ
بزباجه في ٖمل اإلاد ٤٣في ٞهغؽ اإلادخىٍاث حؿهُال لىنى ٫ال٣اعت بلى مؿاثل
ال٨خاب اإلاسُىٍ.
و ـ جًاٞغ الٗلم بالخس ٠ُٟوالٗلم بالخسهو الٗلمي للمتن:
ٞةطا اٞخ٣ض اإلادَ ٣ْ ِٞ ٤٣ه مىيىٕ اإلاتن الوٗضام ألاَلُت الٗلمُت ُٞه ،اخخاط
بلى ُمٗحن مسخو ٖلى ظهت الاؾخصخاب ،جد٣ُ٣ا للٗلمُت في ؤلاهجاػ.
ػ ـ أنى ٫الخد ٤ُ٣زابخت وآلالُاث مخدىلت:
بن الخألُ- ٠القً -٪مخاػ بًٗها مً بٌٗ ،ما ً٣خط ي خحن الخد٤ُ٣
الخٟاوث ،والازخال ،ٝفي جُبُ ٤اإلاىاهج٣ٞ ،ض ٌؿخضعي اإلاسُىٍ اإلاىهج الالث ٤به،
ل ً٨م٘ اخترام ألانى ٫الٗامت الشابخت واإلاكتر٦ت في ٧ل الخد٣ُ٣اث الٗلمُتٞ .مشال
جسغٍج ألاخاصًض في ٦خب ألاصب ،لِـ َى ُٖىه في ٦خب الخضًض ؤو ما ؤقبه مً
ٖلىم بؾالمُت.
ح ـ ٚاًت جألُ ٠متن اإلاسُىٍ :
ّ
اإلاال٠
بن مما ٌؿخىظب مغاٖاجه خُض الخد ٤ُ٣ـ ٖلى ظهت الًغوعة ـ ٚاًت ِ
مً ٦خابهٞ ،ةن ٧ان ـ مشال ـ ازخهاع َ
مُىٞ ،٫ال ًلُ ٤باإلاد ٤٣في حٗلُ٣اجه في
ُ ّ
دكُه بالخٟهُل ،ألن مً قإن َظا الهيُ٘ ََ ْض ُم ال٣هض الظي مً
الهىامل ؤن ً ِ
ّ
ً
ابخضاء.
ؤظله ِؤل ٠ال٨خاب
2ـ مً مخٗل٣اث الخٗلُ:٤
أ ـ ؤلاًجـاػ:
مجا ٫الهىامل َى الخٗلُ ٤ولِـ ٦خابت الخىاش ي -ال٨خب ،لظلٌ ٪كترٍ
ُ َ
ٞحها ؤلاًجاػٟ٨ُٞ ،ي في بُان اإلاؿاثل اإلاٗلٖ ٤لحها ؤلاقاعة والخلمُذ ،وبزباث بٌٗ
ؤَم اإلاهاصع ؤو اإلاغاظ٘ التي ُٖىِذ بخل ٪اإلاؿاثل٣ٞ ،ض ؤظم٘ الٗلماء اإلاد٣٣حن ٖلى
ؤن الخد ٤ُ٣لِـ جإلُٟا ل٨خب ،والخٗلُ ٤بةؾهاب في الكغح ،ؤو في الخاعٍش خحن
الترظمت ،ؤو في بُان اإلاىا ٠٢واإلاظاَب اإلاسخلٟت في مؿاثل الٗلم في اإلاسُىٍ ،ؤو
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ّ
مسخل ٠عواًاجه ،وما
اإلاخٗضصة م٘ وظىص الضًىان ،وٖغى
جدب٘ الكٗغ في اإلاهاصع
ِ
ؤقبه طل ٪مً زُىاث الخٗلَُ ٤ى يغب مً الخإلُّ ٠
ٌكىف ٖلى متن ال٨خاب
اإلاسُىٍ ،وٍجزٕ ٖىه ألاَمُت خحن ال٣غاءة لخؿاب الخٗلُ ،٤وَظا لِـ مً ٚاًاث
الخد ٤ُ٣وم٣انضٍ.
ب ـ الكغح والترحمت :
الكغح بياءة وبُان ،لظل ٪ال ًصر قغح الىاضر ،بل اإلاُلىب الٛغٍب
ُْ
اإلاك ُِ ٩ل ،ومشل طل ٪في الترظمتٞ ،ال ًترظم إلاكهىع ،ؤو مما ٌُٗلم بالًغوعة في مشل
مجاٖ ٫لم متن اإلاسُىٍ مً الٗلىم واإلاٗاع ٝؤلاؾالمُت.
وؾىاء حٗل ٤ألامغ بالكغح ؤو بالترظمتٞ ،ةجهما ال ً٩ىهان بال مً مٓان
ال٨خب الخانت باإلاٗاظم اللٛىٍت والانُالخُت ،و٦خب الُب٣اث والغظا. ٫
ُ
ج ـ ما ز ّ ِغج أوال ال ٌُٗاص جسغٍجه ئطا ج٨غع.
َ ْ
َ ْ
غٍ ،٠ؤو
خُ ،٠ؤو الخد ِ
ص ـ الخٗلُل للترحُذٖ ،ىض ازخُاع البضاثل ،خحن الخص ِ
ََ
الخإ ُو ِ ٫للمسغوم والؿا.ِ٢
هـ ـ الحظع مً الا٦خٟاء بمعجم أو ازىحن ،خحن ج٣ضًغ لٟٓت ٚحر َب ِِّ َى ٍت في
ّ
اإلاد ٤٣ؤلاقاعة بلى ما ًلُ ٤باللٟٓت اإلاُلىبت بطا ما ا٢خهغ
اإلاسُىٍ٣ٞ ،ض ٌَ ْٗ َض ُم
ِ
ٖلى البٌٗ صون البُ٣تٞ ،غبما و ٘٢له َو َْ ٌمَ ،و َؤ ْز َُ َإ َ
الخ َْ ٣
ضًغ لٗضم اؾخ٣هاثه
اإلا٨خىب في اإلاٗاظم.
زالثا :مً يغوعاث ز٣اٞت اإلاد ( ٤٣جد ٤ُ٣اإلاسُىٍ ألاصبي أهمىطحا).
َْ ُ
 1ـ ما ًُث ٠٣مً الٗلىم بالًغوعة :
ؾبُٞ ٤ما ط٦غث ؤلاقاعة بلى يغوعة ٣ٞه اإلاد ٤٣بالٗلم مىيىٕ متن
اإلاسُىٍ وؤَمُت طل ٪في جد ٤ُ٣الٗلمُت اإلاغظىة مً بزغاط الىهىم الترازُت،
ولٗل مً آ٦ض َظٍ اإلاٗاع /ٝألاصواث ٖلم الٗغوى في مجا ٫جد٦ ٤ُ٣خب ألاصب
زانت ،و٦خب باقي الٗلىم ٖامت ،بط ال ً٩اص ًسلى ٦خاب جغاسي مً ؤبُاث مً الكٗغ
َ ُ
الخمشل.
ٖلى ظهت الاؾدكهاص ،ؤو ٖلى ظهت
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بن إلاٗغٞت الٗغوى ،وؤلاخاَت بض٢اث٣ه ،مً ألازغ ال٨بحر في ُ
َ
اإلادغ ٝفي
جبحن
اإلاسُىٍ ،ؤو الخُإ في جد ٤ُ٣اإلاد٣٣حن ـ ومجهم اإلاكهىعون في ٖالم الخد ٤ُ٣ـ ما
ٌؿخىظب يغوعة الٗلم به لخجاوػ مشل َظٍ اإلاك٨الث ؤو الهٟىاث.
ٟٞي ٦خاب " الكٗغ والكٗغاء" البً ٢خِبت بخد ٤ُ٣ؤخمض مدمض قا٦غ ه٣غؤ
آلاحي:1
ُ
٣اة:
" وما ٌؿخجاب له [ ٖضي بً ػٍض الٗباصي] ٢ىله في ون ٠الؿ ِ
َُْ ً َ َ ْ
َْ َ ُ ْ ُ ُ ْ ُ
الغهُ ْ
َْ
و"
والغبغب اإلاٟ٨ى ٝأوصاهه ًم ِش ي عوٍضا ٦مش ِي َ ِ
وه٣غؤ في َامل الخد « :٤ُ٣الغبغب :ال ُُ٘٣مً ب٣غ الىخل ،ؤو مً الٓباء،
ّ ُ ْ
ُ
باًَ خاٞغَا ب َذ َجغ َوه ْدىٍ َٞإ ْص ُ
واٍ » ؤي
الض َابت ٌُك َض ُر
وال واخض له ،الغَُو:
ِ ٍ
ِ
ْ
ٞجٗله ال ٌؿخُُ٘ اإلاص َي بؿهىلت.
ً
ٞاإلاشبذ في هو الخد ٤ُ٣ل « ٟٔعوٍضا » واإلا٨خىب في وسخت اإلاسُىٍ
َ
عوٍضاء » .وبزباث اإلاد ٤٣ال٩لمت بهظا الك٩ل ؤوٗ٢ه في ٞؿاص الىػن ،بإن
لٟٓت «
َ
َ ٦ؿغ بً٣إ الؿغَ٘ الظي هٓم به البِذ ( :مؿخٟٗلً مؿخٟٗلً مٟٗىلً × ،) 2وبن
َ
ص َر له اإلاٗنى.2
ٞىدً ؤمام ٖغوى مُىٍت م٨ؿىٞت ،ويغب مُىي مى٢ىَ ( ٝم ُْٗ ٟى ْ.)٫
ٌ ْ ٌ
والغ َو ٍْ ُ
ُ
ضاء ُم َْ ٟغ َصة ُمش َب َخت في "ؤؾاؽ البالٚت" و في "ال٣امىؽ اإلادُِ" ،خُض ه٣غؤ في
َْ ُ َْ ُ َ
ضاء َوال ُع َو ٍْضاء».3
ألاؾاؽ -مشال  « :-ما في ؤم ِغ ٍِ َىٍ

ُ
َ
 - 1الكٗغ والكٗغاء ،ابً ٢خِبت .231/1 ،واإلاٟ٨ى :ٝاإلاك ِّمغ ،وألاعصان طُ .ع ْص ٍن ،وَى الُ ٨م،
ْ
ُوّ :
الض ّاب ُت التي ُؤ َ
الغَ ُ
نِب ْذ في ْلٟها ٞال حؿخُُ٘ اإلاص ي بؿهىلت.
َِ
ً - 2ىٓغ ٠ُ٦ :ه٣غؤ الىو التراسي؟ وبُان ؤزغ الٗغوى في يبُه وجد٣ُ٣ه ،ص .مدمض خماؾت
ٖبض اللُُ ،٠م .41 - 40
 -3ؤؾاؽ البالٚت ،الؼمسكغي ،ماصة« :عوص» ،وٍىٓغ ال٣امىؽ اإلادُِ ،الٟحروػ ؤباصي ،ماصة:
ً
ً
وص ،بالًم ،ؤيَ :م ْهلَ ،وج ْ
ْ
ه ُ
ٛحر ٍُُ :ع َو ٍْ ٌض .و٢ض ْؤع َو َص ْبعواصا ُوم ْغ َوصا
ل ٖلى ُع ٍ
ٍ
«الغوص» ،وٞحها «:وام ِ
َ َْ ً ُ َْ ً
ً َ
ضا ُوع َو ٍْ َ
ضاء ُوع َو ٍْ ِض ًَتَ :ع.».٤َ ٞ
ومغوصا وعوٍ
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ْ
َ
َ
قٟاء ال ِٗلل في هٓ ِم الؼخاٞاث وال ِٗلل " ل٣اؾم بً مدمض
وفي ٦خاب "قغح
ِ
ََ
البْ ٨غجي ( ث َ1169ـ) ،ه٣غؤ ٢ى ٫الىاْم:
َ ْ ُ َ ُ ُْ َ ّ َ َ ْ َ ْ
َوأ ْػ َ٧ى نالة هللا زم َؾ ُ
ه ِلحن جىِ ٨ك٠
ٖلى مً به ٦غب اإلا
الم ُه
ِ
َ
وٖلٖ ٤لُه مد ٤٣ال٨خاب ص .ؤخمض ُٖٟٟي ب٣ىله « :في اإلاسُىٍ (
َ
ُ
ًى٨ك )٠وَى جصخُ ،»!!٠ولظلٚ ٪حر ٧لمت ( ْ ٦غ ٍب) في اإلاسُىٍ بلى ( َ ٦غب) و٧لمت
َ
( ًى٨ك )٠بلى ( ج ْى٨ك )٠ختى ًخد ٤٣له الخىاؾب بحن ال٩لمخحن ،ل٨ىه لم ًىدبه بلى
ؤهه بخٗضًه ٖلى اإلاتن ،والٗبض بإلٟاْه صون جمدُو٢ ،ض ؤٞؿض وػن البِذ الظي
ْ
ٞاه ََ ٨ؿ َغ ٖىض لٟٓت ( ُ٦غب) َ
اإلادغ٦ت.1
َى مً الُىٍل،
زاجمت:
بن الخد ٤ُ٣نىاٖت ج٣خط ي الٗلم بإنى ٫الخد ٤ُ٣و٢ىاٖضٍ ،واإلاهاعة في
ججزًل َظٍ ألانى ٫وال٣ىاٖض ٖلى اإلاسُىٍ٦ ،ما حؿخىظب اإلاماعؾت والضعبت مً
ؤظل اؾخ٨ما ٫اإلال٨ت والخبرة باإلاجا .٫والبض مً قُىر جازظ ٖجهم َظٍ الهىاٖت،
َ
وجخٟخ ٤اإلاهاعة
وَؿخدؿً ؤن ً٩ىن ؤ٦ثر مً قُش ختى ًدؿ٘ ؤلاصعا،٥
والخجغبت.ولِؿذ َظٍ الًغوعاث اإلاظ٧ىعة ،وٚحرَا مما لم هظ٦غٍ ،ؾىي مٓهغ مً
ّ ُ
الخٗل ِ ٤بالكُش والهىاٖت؛ ٦ما ؤجها زُىاث وؤصواث مً قإجها الجهىى
مٓاَغ
بالباخض اإلاد ٤٣اإلابخضت لُدؿنى له ولىط َظا الٗالم مً الباب الصخُذ والؿلُم
بلى بهجاػ الؿالم والؿضًض مً ؤٖما ٫في ٖلم الخد ٤ُ٣في مسخلٖ ٠لىم اإلاسُىٍ.
اإلاهاصع واإلاغاح٘
 ؤؾاؽ البالٚت ،الؼمسكغي ،ظاع هللا ؤبى ال٣اؾم مدمىص بً ٖمغ(ث،)ٌ538جد :٤ُ٣ط .مدمض باؾل ُٖىن الؿىص ،ميكىعاث مدمض ٖلي بًُىن ،صاع
ال٨خب الٗلمُت ،بحروث ،لبىان ،الُبٗت ألاولى1998 – ٌ1419 ،م.
ً - 1ىٓغ ٠ُ٦ :ه٣غؤ الىو التراسي؟ وبُان ؤزغ الٗغوى في يبُه وجد٣ُ٣ه ،ص .مدمض خماؾت
ٖبض اللُُ ،٠م .45 - 44
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 ؤنى٦ ٫خابت البدض و٢ىاٖض الخد ،٤ُ٣ص .مهضي ًٞل هللا ،صاع الُلُٗت للُباٖتواليكغ ،بحروث ،لبىان ،الُبٗت الشاهُت1998 ،م.
ْ
َ
َ
َ َْ
قٟاء ال ِٗلل في هٓ ِم الؼخاٞاث وال ِٗلل٢ ،اؾم بً مدمض الب٨غجي
 قغحِ
(ثَ1169ـ)،
 ٖلم الا٦خىاٍ الٗغبي ؤلاؾالمي ،ص٢ .اؾم الؿامغاجي ،مغ٦ؼ اإلالُٞ ٪هل للبدىروالضعاؾاث ؤلاؾالمُت ،الغٍاى ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،الُبٗت ألاولى،
2001 – ٌ1422م.
 ال٣امىؽ اإلادُِ ،الٟحروػؤباصي ،مجض الضًً ،مدمض بً ٌٗ٣ىب (ث ،)ٌ817صاعال٨ٟغ ،بحروث ،لبىان( ،ص1983 – ٌ1403 ،)ٍ.م.
  ٠ُ٦ه٣غؤ الىو التراسي؟ وبُان ؤزغ الٗغوى في يبُه وجد٣ُ٣ه ،ص .مدمضخماؾت ٖبض اللُُ ،٠م٨خبت ؤلامام البساعي لليكغ والخىػَ٘ ،ال٣اَغة ،مهغ،
الُبٗت ألاولى2009 – ٌ1430 ،م.
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أيمّٕ تُثّل نصبٕ الهصُص َأثرٍ يف بهاء الدراشٕ
جًُد األدِب احملكل :حممد حصو شراب أمنُذجا
ص .مهُٟى الؼ٧اٝ
٧لُت آلاصاب ،ظامٗت ٖبض اإلاال ٪الؿٗضي ،جُىان
جمهُض :بُان ألٟاّ الٗىىان.
 الخىزُ ٤لٛت وانُالخا:الخىزُ ٤لٛت:
الخىزُ ٤مهضع الٟٗل وز ٤الغباعي ٖلى وػن ٗٞل وزً ٤ىز ٤جىزُ٣ا ،ومضاع
َ َ
َ
َ
ماصجه ٦ما ً٣ى ٫ابً ٞاعؽ ٖلى الٗ٣ض وؤلاخ٩امَ .،و َوز ُْ ٣ذ الص ْي َء :ؤ ْخْ ٨م ُخ ُه ()...
ْ َ
َ ْ َ ُ ْ
َ
ُْ َ
َ
ا :١ال َٗ ْه ُض اإلا ْدُ ٨مَ ،1و َبه ُه إلاىز ٤الخل ِ ،٤ؤيُ :م ْدُ ٨مه .و الىزُ٣ت في ألامغ :بخ٩امه
و ِاإلاُش
و ألازظ بالش٣ت ،و الجم٘ وزاث.2٤
وُ٢ض اإلاهُٟىي في جد٣ُ٣ه ّؤن ألانل في ّ
اإلااصةَ :ى اثخمان في بخ٩ام .ومىه
َ َ
َُّ ُ َ َ َ
َ
ظاب ُه ؤ َخ ٌض َو ال ًُى ِز َُ ٤وزاُ ٢ه ؤ َخ ٌض[ ]26 /89ؤي ٞاظٗلىا
٢ىله حٗالىْ َُ ٞ :ى َم ِئ ٍظ ال ٌٗ ِظب ٖ
الخالت الخانلت مً ؤلاًشا ١قضًضة و مىعص اثخمان و بخ٩ام.3
الخىزُ ٤انُالخا:
مهُلر الخىزُ ٤حٗاوعجه ٖضة ٖلىم ،وجىاوبذ اؾخٗماله ٖضة مجاالث
وخهل ُٞه جُىع ؤ٣ٞي وٖمىصي ًدخاط الى جدب٘ ص ٤ُ٢للى٢ىٖ ٝلى ظمُ٘
اؾخٗماالجه ،ل٨جها بةظما٦ ٫ما ًلي:
ً - 1ىٓغ م٣اًِـ اللٛت (وز.)٤
ً - 2ىٓغ :الٗحن ال٣امىؽ اإلادُِ ولؿان الٗغب وجاط الٗغوؽ ماصة (وز.)٤
 - 3الخد ٤ُ٣في ٧لماث ال٣غآن (وز.)٤
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ٞ oةطا اؾخٗمل الخىزُ ٤في مجا ٫الخضًض الكغٍٞ ٠هى ٌٗني :بالًبِ ما
ًدىاوله ٖلم الخغط والخٗضًل في مجا ٫عواًت الخضًض مً خُض يبِ
بؾىاصٍ و٧لماجه وَغٍ٣ت ه٣له.
 oوبطا ط٦غ الخىزُ ٤في مجا ٫الضواوًٍ الاصاعٍت ُٗٞني :خ ٟٔالىزاث ٤والغؾاثل
واإلاٗلىماث وؤلاخهاءاث وجبىٍبها وجىُٓمها بدُض ٌؿهل الغظىٕ بلحها
والاؾخٟاصة مجها.
 oوبطا وعص في ؾُا ١جد ٤ُ٣اإلاسُىَاث ٞهى ٌٗني :اؾخٗما ٫يىابِ لخىزُ٤
الىهىم اإلاسُىَت وٍخم طلٖ ٪لى مغخلخحن:
-1جىزُٖ ٤ىىان اإلاسُىٍ ووؿبخه الى ناخبه.
-2وجىزُ ٤متن ال٨خاب جىزُ٣ا ً٩اص ً٣ترب مً وسخت اإلاال ٠ألانلُت.1
وبطا ا٢ترن الخىزُ ٤بالخاعٍش ٞهى ٌٗني :البدض الض ٤ُ٢في اإلاهاصع الخاعٍسُت
الؾخسالم الىاٗ٢ت مً قىاَض وؤصلت مىزى ١بها ختى ً٩ىن الخاعٍش نىعة
خُ٣ُ٣ت للىا ٘٢التي ًدىاولها ،وَى ألاوؿب في ؾُاَ ١ظا الٗغى.
وؤما مٟهىم (جىزُ ٤وؿبت الىهىم) مغ٦با في َظا البدض ٞحراص به :بظ ٫الجهض
باٖخماص الًىابِ الٗلمُت لخد ٤ُ٣وؿبت الىهىم ئلى أصحابها ،ؾىاء
٧اهذ ٦خبا ٧املت أو بٌٗ ما ه٣ل ٞيها.
ََ
وٍ٣هض بـ (حهىص ألاصًب اإلاد :٤٣مدمض خؿً قغاب ) ما بظله َظا الٗلم مً
ً
ظهىص في ؾبُل جىزُ ٤ههىم الترار ،وزانت ألاصبُت والخاعٍسُت مجها٦ ،خبا
مخسههت ؤو م٣االث ؤو مكاعَ٘ بدشُت خملها َما ممًا َىا ٫خُاجه.
اإلابدث ألاو :٫جىزُ ٤وؿبت الىهىم :صواٗٞه ال٣ىُٞ ٫ه وأهمُخه في بىاء
الضعاؾت.
اإلاُلب ألاو :٫صوا ٘ٞال٣ىُٞ ٫ه:
اإلاخاب٘ إلاؿحرة جد ٤ُ٣الترار ًٟغح ل٨شحر مما ًجض مً ٖىاثضٍ في جهًت ألام ـ ـ ـ ـ ـ ـت،
ً - 1ىٓغ في بٌٗ َظٍ الاَال٢اث :معجم مهُلخاث اإلاسُىٍ الٗغبي م.103 :
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ل٨ىه في بٌٗ ألاخُان جسبى َظٍ الٟغخت إلاا ًىظض بحن زىاًاٍ مما ً٣ىى مٗاإلاه :مً
ٖضم جىزُ ٤الىهىم ،ووؿبتها الى ٚحر ؤصخابهاٞ ،خبنى الضعاؾت ٖلى قٟا ظغٝ
َاعٞ ،لظا ظاء َظا ال٣ى ٫في َظا البدض هدُجت للى٢ىٖ ٝلى ٦شحر مً ألاؾباب
جمشلذ ُٞما ًلي:
ٖ oضم الالخٟاث بلى َظا الجاهب في جد ٤ُ٣الىهىم؛ بط ٚالبا ما ً٣خهغ
ألامغ ٖلى ه٣ل ما في اليسخت اإلاغشخت لالٖخماص في الخد ،٤ُ٣صون ٞدو
الىو الضازلي ٞدها جىزُُ٣ا للخشبذ مً ٧ل الىو ميؿىبا الى ناخبه،
َ
والىمىطط اإلاٗلم في َظا ٦خاب :الٗ٣ض 1البً ٖبض عبه٣ٞ ،ض وكغ ال٨خاب
ميؿىبا ٧ل ما ُٞه الى ابً ٖبض عبه ،لٖ ً٨ىض البدض والخض ٤ُ٢جبحن ؤهه
ًخًمً ههىنا لى٢اج٘ خهلذ بٗض وٞاة ابً ٖبض عبه ،2مما ص ٘ٞالبٌٗ
الى به٩اع وؿبت ال٨خاب الى الغظل.
 oخاظت َظا ألامغ بلى ج٩ىًٍ َم َهغة مخسههحن ،مخم٨ىحن مً آلُاث الى٣ض
الٗلمي الصخُذ لؿاها وجاعٍسا٢ ،اصعًٍ ٖلى ُ
جبحن ألامىع صخُدها مً
يُٟٗها ومىدىلها مً زابتها.
 oيغوعة ظٗل َظا ألامغ قغَا مً قغوٍ الخد٤ُ٣؛ بط الًبنى الضعؽ
والاؾخيخاط بال ٖلى ما زبذ خ٣ا ،ؤما ما بني ٖلى باَل ٞهى باَل٨ٞ .شحر مً
الضواوًٍ وؿبذ الى ٚحر ؤصخابها٣ٞ ،امذ الضعاؾت ٖلحها ٩ٞاهذ يغبا مً
الخغمُ ،ػوع ٞحها ألاصب والخاعٍش مٗا.
 oاهدكاع ْاَغة الضؽ ٖلى الٗلماء ،مً ٢بل مً ال ًىا٣ٞهم في الُاثٟت ؤو
اإلاظَب.

 - 1وَظٍ مً ً٢اًا جىزُٖ ٤ىىان ال٨خاب .ل٨ىه اقتهغ بالٗ٣ض الٟغٍض ،اؾمه (الٗ٣ض)
ً - 2ىٓغ مهضا ١طل ٪في ٦خاب :ابً ٖبض عبه وٖ٣ضٍ لجبراثُل ظبىع ٣ٞض ط٦غ ُٞه ناخب
الضعاؾت امشلت ٖلى طل ٪ووص ى بةٖاصة جد ٤ُ٣ال٨خاب مدظوٞت مىه الىهىم اإلالخ٣ت َظٍ
لِؿلم ال٨خاب لهاخبه ٧امال .وَى ما لم ًدهل الى ًىمىا َظا.
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وَظٍ بلُت ابخلُذ بها الامت ٞغمي بها ٦شحر مً الٗلماء ٞهظا الكُش ٖبض الىَاب
الكٗغاوي ٦شحرا ما ؤنابه َظا الابخالء ،وَاإلاا اقخ٩ى في م٣ضماث ٦خبه مً َظٍ
البلُت ً٣ى ٫في م٣ضمت ٦خابه لُاث ٠اإلاجن وألازال( :١ومما َم ًَ هللا جباع ٥وحٗالى
ً
به َ
ٖلي ،نبري ٖلى الخؿضة وألاٖضاء ،إلاا صؾىا في ٦خبي ٦الما ًسالْ ٠اَغ
ً
َ ً
وبهخاها ،وم٩اجبتهم َ
الكغَٗت ،وناعوا ٌؿخٟخىن ٖلي ػو
باب الؿلُان،
ل
في
ا
ع
ِ
ِ
وهدى طل.٪
زم ِبوي إلاا نىٟذ ٦خاب البدغ اإلاىعوص في اإلاىازُ ٤والٗهىص ،و٦خب ٖلُه ٖلماء
اإلاظاَب ألاعبٗت بمهغ ،وحؿاعٕ الىاؽ ل٨خابخه٨ٞ ،خبىا مىه هدى ؤعبٗحن وسختٚ ،اع
ُ
مً طل ٪الخؿضةٞ ،اخخالىا ٖلى بٌٗ اإلاٟٛلحن مً ؤصخابي ،واؾخٗاعوا مىه
وسخخه ،و٦خبىا لهم مجها بٌٗ ٦غاعَـ ،وصؾىا ٞحها ٖ٣اثض ػاجٛت ومؿاثل زاع٢ت
ِإلظمإ اإلاؿلمحن ،وخ٩اًاث وسخغٍاث ًٖ جخا ،وابً الغاوهضي ،وؾب٩ىا طل ٪في
ًٚىن ال٨خاب في مىاي٘ ٦شحرة ،ختى ٦إجهم اإلاال ،٠زم ؤزظوا جل ٪ال٨غاعَـ،
ال٨خب ُِّحن في ًىم الؿى ،١وَى مجم٘ َلبت الٗلمٞ ،ىٓغوا في جل٪
وؤعؾلىَا ِبلى ؾىِ ١
ال٨غاعَـ ،وعؤوا اؾمي ٖلحهاٞ ،اقتراَا مً ال ًسص ى هللا حٗالى ،زم صاع بها ٖلى ٖلماء
ظام٘ ألاػَغ ،ممً ٧ان ٦خب ٖلى ال٨خاب ومً لم ً٨خبٞ ،إو ٘٢طلٞ ٪خىت ٦بحرة،
وم٨ض الىاؽ ًلىزىن بي في اإلاؿاظض وألاؾىا ١وبُىث ألامغاء هدى ؾىت ،وؤها ال
ؤقٗغ) .1
ً
ؤًًا :في ٦خاب الُىاُ٢ذ والجىاَغ (و٦ظل ٪صؾىا َ
ٖلي ؤها في ٦خابي
و٢ا٫
ً
اإلاؿمى بالبدغ اإلاىعوص ظملت مً الٗ٣اثض الؼاجٛت ،وؤقاٖىا جل ٪الٗ٣اثض في مهغ
ْ
َ
وم٨ت هدى زالر ؾىحن ،وؤها بغيء مجها ٦ما َب َُي ُذ في زُبت ال٨خاب إلاا ٚحرتها ،و٧ان
الٗلماء ٦خبىا ٖلُه وؤظاػوٍٞ ،ما ؾ٨ىذ الٟخىت ختى ؤعؾلذ ِبلحهم اليسخت التي
2
ٖلحها زُىَهم)
 - 1لُاث ٠اإلاجن وألازال ١للكٗغاوي 190/2ـ.191
 - 2الُىاُ٢ذ والجىاَغ .8/1
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و ٢ا ٫في م٣ضمت ٦خابه :ألاهىاع ال٣ضؾُتٞ( :ةًا ٥ؤن جهػي ل٣ىلهم ٞ ..ةوي
بغيء مً ظمُ٘ ما صؾىٍ و بُني و بُجهم ًىم الُ٣امت). 1
و٢ض ط٦غ اإلااعر ال٨بحر ٖبض الخي بً الٗماص الخىبلي عخمه هللا حٗالى في ٦خابه
قظعاث الظَب في ؤزباع مً طَب جغظمت الكُش ٖبض الىَاب الكٗغاوي عخمه هللا
ً
حٗالى وبٗض ؤن ؤزنى ٖلُه ،وط٦غ مالٟاجه ال٨شحرة ،وؤزنى ٖلحها ؤًًا ٢اُٞ ٫ه( :وخؿضٍ
َىاثٞ ٠ضؾىا ٖلُه ٧لماث ًسالْ ٠اَغَا الكغٕ ،وٖ٣اثض ػاجٛت ،ومؿاثل جسال٠
ؤلاظمإ ،وؤ٢امىا ٖلُه الُ٣امتَ ،
وقىٗىا ُ
وؾبىا ،وعمىٍ ب٩ل ُٖٓمتٞ ،سظلهم هللا،
ِ
ً
ً
2
وؤْهغٍ هللا ٖلحهم و٧ان مىاْبا ٖلى الؿىت ،ومبالٛا في الىعٕ) .
 oوكغ ٦شحر مً ال٨خب ألانى ٫والضواوًٍ الكٗغٍت ،صون ه٣ض وجمدُو ،مما
ؤخضر ايُغابا وازخالال في ٢غاءة جاعٍش ال ًٟالظي ًهىُٞ ٠ه .وؾُإحي في
اإلابدض الشاوي هماطط مً ظهىص الغظل في جبُان طل.٪
اإلاُلب الثاوي :أهمُت جىزُ ٤وؿبت الىهىم.
الىهىم لِؿذ مٗؼولت ًٖ الىا ،٘٢ولم جغص في ٞغا ،ٙولم جىبذ في زُا٫
بهما هي ؤمىع مغجبُت بالىا ٘٢جاعٍسا وؤعيا ،جىبذ في بِئتها بإٖالمها وؤ٢ىالها
وزُىَهاٞ ،ةطا ػوعث الىهىم ؤو وؿبذ لٛحر واٗ٢ها خهل اٞتراء وبهخان المدالت،
زم ًبنى الخاعٍش ٖلى ػوع ،وحؿخسلو الىخاثج بالخغم وجهضع الاخ٩ام ٖلى الغظم
بالُٛبٞ ،لظا ٧ان البض مً الخىزُ ٤للؿالمت مً طل ،٪وجخجلى ؤَمُخه في ؤمىع
ؤَمها:
 ؤو ٫قغوٍ الٗلمُت صخت وؿبت الىهىمٞ ،الٗلم ه٣ل مد ٤٣ؤو ٖ٣لمهضٞ .١ةطا لم ًىز٣ٞ ٤ض اهخٟى قغٍ الٗلمُت.
 َضٞها َى بٖضاص الىهىم بٖضاصا ٖلمُاً ،هلر ألن ًبنى ٖلحها باَمئىان. بىاء جاعٍش ألامت الٗلمي بىاء صخُدا ،وٖضم ؤلاؾهام في ػٍاصة جغا٦م ألاوَام. - 1ألاهىاع ال٣ضؾُت م .18
" - 2قظعاث الظَب في ؤزباع مً طَب" لٗبض الخي الخىبلي .374/8
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 يبِ ألاخ٩ام في ٖال٢اتها اإلاسخلٟت بال٣اثل والؿام٘ واإلاهغ ،وصختالخهىع لؤلمىع ػماها وم٩اها وبوؿاها وجاعٍسا وواٗ٢ا.
 بىاء ٢اٖضة مخِىت مً اظل اهجاػ اإلاعجم الخاعٍذي للٛت الٗغبُت بجمُ٘مؿخىٍاجه.
وٍيبني ٖلى هظا الخىزُ ٤أزغ ُٖٓم في بىاء صعاؾت ًخجلى ُٞما ًلي:
 الخبحن الصخُذ بٗض الخشبذ الصخُذ (ًُ٣ىا ٖاصًت التهىع) وطل ٪مً زال:٫
 ؾالمت ألاخ٩ام. واؾخسالم الىخاثج الصخُدت بض ٫ألاوَام. بىاء جاعٍش الٗلىم جاعٍسا صخُدا (ًىٟ٢ىا ٖلى صاُٖت الخُىع) وطل ٪بـ.
 جبحن م٩امً ؤلابضإ ،والى٢ىٖ ٝلى مغاخل جُىع ألا٩ٞاع بد.٤ ٖضم الى٢ىٕ في مًٗلت حٗاعى ألا٩ٞاع ؤو جىاً٢ها ٖىض اإلاهى ٠الىاخض.اإلابدث الثاوي :حهىص ألاصًب اإلاد :٤٣مدمض خؿً قغاب في جىزُ ٤وؿبت
الىهىم.
اإلاُلب ألاو :٫الخٗغٍ ٠بالكُش قغاب .1عخمه هللا.
ُ
 -1اؾمه :مدمض بً مدمض بً خؿً ق َغاب ،بًم الكحن وحكضًض الغاء ٖلى
ُ
وػن " َُٗ ٞا "٫ظم٘ قا ب مشل٧ :اجب َ
و٦خاب ؤو "َٗ ٞا "٫مً نُ ٜاإلابالٛت،
ع
ومىه ٢ىله حٗالى﴿ :وم٨غوا م٨غا ٦باعا﴾.
 -2مىلضهُ :ولض عخمه هللا في مضًىت " زان ًىوـ" في ُ٢إ ٚؼة ؾىت  1928م
ُ
في ظىىب ٞلؿُحن ،وؤنل البلضة " زان" بمٗنى :الٟىض ،١ؤو الج ُز ،٫بىاٍ
وػٍغ الؿلُان بغ٢ىً " ١ىوـ" ٞإيُ ٠بلُه.
 -3حٗلمه وعخلخه :حٗلم في زان ًىوـ ،وفي ؾىت  1954م ،اعجدل بلى ألاػَغ في
ال٣اَغة ،ؤمط ى ُٞه ؤعب٘ ؾىىاث ،ؾم٘ زاللها مً ٖضص مً ؤٖالم ألاصب،
َ - 1ظٍ جغظمت م٣خبؿت مً حٗغٍ ٠بىٟؿه ٦خبه بسِ ًضٍ ،وؾلمني وسخت مىهٞ ،لظا خغنذ
ٖلى ط٦غ بٌٗ ألامىع مٟهلت ألجها لم جيكغ مً ٢بل.
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بمٗىاٍ الىاؾ٘ٞ :ؿم٘ مً َه خؿحن ،وٖباؽ الٗ٣اص ،ومدمض ؤبى ػَغة،
وؾُض ُ٢ب ،وؤخمض الكغباص ي ،والبكحر ؤلابغاَُمي ،وٖاجكت ٖبض الغخمً
(بيذ الكاَئ) ،ومدمض خؿً البا٢ىعي ،ومدمض الٛؼالي ،وٚحرَم.وفي ؾىت
 1958م ؾىت اوٗ٣اص الىخضة بحن مهغ وؾىعٍت ،اعجدل بلى صمك ،٤والخد٤
ب٩لُت آلاصاب مً ظامٗت صمك ٤وجسغط ؾىت  1963م في ٢ؿم اللٛت
الٗغبُت ،وخهل ٖلى صبلىم التربُت وَغ ١الخضعَـ مً ٧لُت التربُت في
ظامٗت صمك ٤ؾىت  ،1964ؾم٘ زال ٫الضعاؾت مً الكُش ؾُٗض ألاٛٞاوي
قُش الٗغبُت في ػماهه ،والض٦خىع ق٨غي ُٞهل ،وَى بمام في ألاصب والى٣ض،
والض٦خىع نبخي الهالر اللبىاوي الُغابؿلي٧ ،ان ؤؾخاطا في ٖلىم ال٣غآن
والخضًض ،والض٦خىع ٖمغ ٞغور قُش اإلااعزحن ،والكُش مدمض اإلاباع،٥
وؤزُه الض٦خىع ماػن اإلاباع ،٥وَما مً ٖلماء اللٛت و٣ٞهها ،وؾم٘ مً
الكُش الض٦خىع مهُٟى الؿباعي ،والكُش مهُٟى الؼع٢ا ،وؤزظ ؤؾالُب
الخضعَـ مً الض٦خىع قا٦غ الٟدام٦ ،ما ؾمٗذ مً الض٦خىع ٖبض ال٨غٍم
الُافي ،والض٦خىع ؤمجض الُغابلس ي ،وٚحرَم.
َ
الؿٗىصًت للٗمل في وػاعة اإلاٗاع ،ٝو٧اهذ
 -4وفي ؾىت  1964م اهخ٣ل بلى
البضاًت في مضًىت خاثل ،خُض ؤمط ى بها ؾىت ،جبٗتها ؤعب٘ ؾىىاث في مضًىت
َ
الىبىٍتٞ ،1إمط ى في اإلاضًىت
الضمام ،زم اهخ٣ل بلى الجىاع الىبىي في اإلاضًىت
زمؿا وٖكغًٍ ؾىت٦ ،خب ٞحها ؤظمل مالٟاجه ،وؤوصٕ اإلا٨خبت طزحرة ؤصبُت
ً
ً
٧اهذ لؤلمت هٟٗا وزحرا.
 -5وفي ؾىت  1994م ؤههى ْ
ٖ٣ض الٗمل في الؿٗىصًت ،و٢غع الٗىصة بلى بالص
الكام ٞازخاع صمك ٤صاع ب٢امت ،بط لم ًُ٣ضع له هللا الٗىصة بلى زان
ًىوـ.و٧اهذ بلضة صاعٍّا مً عٍ ٠صمك ٤ملجإ لهٞ ،اجسظ بِخا ٞحها مىظ ؾىت
 1985م الى وٞاجه عخمه هللا.
ً - 1دغم الكُش ٖلى وٗذ اإلاضًىت بالىبىٍت ،ولِـ اإلاىىعة ،ألن ألازحر ؤَل ٤في ٖهغ مخإزغ،
وُٚى ٖلى ألانل الظي ؤعاص ؤن ٌكُٗه في الىاؽ مً ظضًض.
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 -6وٞاجه :جىفي عخمه هللا في صمكً ٤ىم الخمِـ اإلاىا2013 / 10 / 31 ٤ٞم.
ووكهض أهه ٖاف مجاهضا ،عض ي بِٗل الٟ٨ا ،ٝولم ًغى أن ًبُ٘ خغٞا
واخضا ٌؿهم في بىاء مجض ػاة ،٠و٢ض ٖغى ٖلُه ما ٖغى ،الًخدضر ئال
في ً٢اًا ألامت ال٨بري ،وَكخض به ألامغ ٞحر ٘ٞنىجه الجهىعي ٖالُا ،لٗله
ًىٟظ بلى ؤبىاء ألامت الغؾالُحن في ٧ل م٩انُٞ ،ضع٧ىا زُىعة الىا ،٘٢وٍيخبهىا
بلى ً٢اًاَم اإلاهحرًت ،وما ٞلؿُحن -وهي عوخه وؤمله -بال ؾٟىص ٚغػ في
ظؿم ألامت لٗلها حؿدُ ٔ٣مً ظضًض لخدبىؤ اإلاجزلت الظي ؤعاصَا هللا .ؤؾ٨ىه
هللا الٟغصوؽ ألاٖلى.
 -7آزاعه :أما آلازاعٞ ،ةجها ججم٘ ما ٌؿمى "الخاعٍش" ،وما ٌؿمى "اللٛت والىدى"،
وٚلب ٖلحها " الى٣ض الخاعٍذي للىهىم" ،والخاعٍش ٖىضٍ ٦ما في مٟهىم
الٗامتٞ" :الن يغب وٞالن َغب" ٦ما قإ في ٦خب الخاعٍش ال٣ضًمت ،و٦ما
ّ
والجامُٗت ،والخاعٍش ٖىضٍ ؤًًا لِـ جاعٍش
قإ في اإلاىاهج اإلاضعؾُت
الؿالَحن وما صاع بحن الىاؽ مً الخغوبٞ ،هظا ظاهب نٛحر مىهٞ .الخاعٍش
ٖىضه :هى الحُاة التي ٖاقها ؤلاوؿان :في الؿُاؾت والا٢خهاص والٗلىم
والٟىىن ال٣ىلُت والٗمغاهُت ،وٍدب ؤن ًُجم٘ ما ٦خبه جدذ ٖىىان
"ألاصب" ،بمٗىاٍ الىاؾ٘ وألاصب بمٗىاٍ الىاؾُ٘ :
٧ل ما أهخجه ؤلاوؿان،
و٧ل ما جأزغ به ؤلاوؿان.
وَظٍ ٢اثمت باآلزاع مغجبت خؿب نضوعَا ػمىُا:
 اإلاضًىت (اإلاىىعة) في الٗهغ ألامىي صاع الترار -اإلاضًىت الىبىٍت.1984 . ؤزباع الىاصي اإلاباع( ٥الٗ .)٤ُ٣صاع الترار -اإلاضًىت الىبىٍت.1985. معجم بلضان ٞلؿُحن صاع اإلاإمىن للترار صمك.1988 ٤َ
الىدىٍت والٟىاثض اللٛىٍت .صاع اإلاإمىن للترار .1990
 معجم الكىاعص جمُم الضاعي عاَب ؤَل ٖهغٍ وٖابض ؤَل ٞلؿُحن .صاع ال٣لم صمك٤.1990
 اإلاٗالم ألازحرة في ُالؿىت والؿحرة .صاع ال٣لم صمك.1991٤
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-

-

ؤلامام مدمض بً قهاب الؼَغي .صاع ال٣لم صمك.1993 ٤
في ؤنى ٫الخاعٍش الٗغبي وؤلاؾالمي .صاع ال٣لم صمك.1993 ٤
بِذ اإلا٣ضؽ واإلاسجض ألا٢ص ى .صاع ال٣لم صمك.1994 ٤
ؤبى ٖبُضة بً الجغاح .صاع ال٣لم صمك.٤
ٖؼ الضًً ال٣ؿام .صاع ال٣لم صمك.٤
َ
الىبىٍت ٞجغ ؤلاؾالم والٗهغ الغاقضي .صاع ال٣لم صمك.1994 ٤
اإلاضًىت
ؤؾماء اإلاضن وال٣غي الٟلؿُُيُت وجٟؿحر مٗاهحها الضاع ألاَلُت ألاعصن.
ال٣ى ٫اإلابحن في جاعٍش ال٣ضؽ وٞلؿُحن .ماؾؿت ٞلؿُحن الش٣اُٞت صمك.٤
ًُ٢ت وال نالح الضًً لها صاع الؿ٣ا صاعٍا صمك.٤
الٗغب والحهىص في الخاعٍش .صاع الؿ٣ا صاعٍا صمك.٤
ً
الخضًض الىبىي مهضعا للدكغَ٘ .صاع الؿ٣ا صاعٍا صمك.٤
ؤوؿاب ؤَل ٞلؿُحن (الخماًل 1وال٣باثل والٗكاثغ) الضاع ألاَلُت ألاعصن.
معجم الٗكاثغ الٟلؿُُيُت الخماًل والٗكاثغ والٗاثالث وال٣باثل
الٟلؿُُيُت و ؤٖالم عظاالتها في ألاصب و الجهاص و الؿُاؾت الضاع ألاَلُت
ألاعصن .2002
مىؾىٖت بِذ اإلا٣ضؽ واإلاسجض ألا٢ص ى ،الضاع ألاَلُت ٖمان .2003
جاعٍش ال٨خابت وجضوًٍ الٗلم ،صاع الىىاصع صمك.2005 .٤
قٗغاء ٞلؿُحن :الضاع ألاَلُتٖ ،مان 2005م.
قٗغاء مً اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،صاع اإلاإمىن وصاع ٢خِبت صمك.2006 ٤

 - 1مهُلر ٌؿخٗمل في ٞلؿُحن في مٗغٞت ألاوؿاب ،وؤنله مً خمل ،وَؿخٗملىن مٟغصٍ
خمىلت ،وَى بما مً خمل الضًت ٩ٞل ًدمل الضًت ًٖ آلازغ ،ؤو الٟ٨الت ألن ال٣بُلت جٟ٨ل ٧ل
واخض مً ؤٞغاصَاً .ىٓغ م٣ضمت اإلاعجم ُٟٞه البُان.
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 خؿان بً زابذ :قاٖغ الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم :ؾُض الكٗغاءاإلاامىحن اإلااٍض بغوح ال٣ضؽ :صعاؾت ه٣ضًت مىَئت لخىزُ ٤صًىان الكاٖغ
صاع الىىاصع صمك.2007 ٤
 الغؤي اإلاؿخجاص في ٢هت باهذ ؾٗاص :صعاؾت ؤصبُت جاعٍسُت جإنُلُتل٣هُضة باهذ ؾٗاص صاع الىىاصع صمك2007 ٤م.
الحهىصًت زغاٞاث ّ
ّ
ّ
ج٨ضع ًيبىٕ الترار ؤلاؾالمي ماؾؿت
الخىعاجُت
 ألازباعٞلؿُحن للش٣اٞت صمك2011 ٤م .
اإلاُلب الثاوي :حهىصه في جىزُ ٤وؿبت الىهىم.
٢ط ى الغظل خُاجه مؿخىٞؼا مخُٓ٣اً ،خدؿـ ألازُاع التي جدض ١بإمخه،
ًغنضَا وَعجم ٖىصَا زم ًهىٟها زم ًخهضي ألزُغَا ؤزغا وؤقضَا ٞخ٩ا ،و٦شحرا ما
ًىدى بالالثمت ٖلى ؤبىاء ؤمخه الظًً ٌؿمٗىن وٍيكغون صون ؤن ٌؿخىز٣ىا ٩ٞان (مً
اإلاٗاًب التي جدُِ بيكغ الترار في ؤًامىا ،ؤن الىاقغًٍ واإلاد٣٣حن الً٣ىمىن
بالضعاؾت اإلاخإهُت لىهىم ال٨خاب ،وال ًلىخىن او ًلمدىن بما ٞحها مً يٗ ٠ؤو
صخت ،و٧ان خَ ٤ظٍ ال٨خب ؤن ًيكغ بٗض صعاؾت ٖلمُت مخإهُتً ،خٟغ ٙلها ٖضص مً
الٗلماء ال٣اصعًٍ ٖلى صعاؾت الىهىم ؾىضا ومخىا) . 1
وٍم ً٨ج٣ؿُم ظهىصٍ في الى٣ض والخىزُ ٤الى نىٟحن:
أوال :حهىصه في جىزُ ٤وؿبت الىهىم ألاصبُت.
ؤ -جىزُ ٤صواوًٍ الكٗغاء.
ًمشل الكٗغ نىعة ناص٢ت للىا ٘٢التي ُ٢لذ ُٞه ،وجمشل صواوًٍ الكٗغ
طا٦غة ألامت اللٛىٍت والخاعٍسُت والاظخماُٖت والؿُاؾُت والضًيُت ،وهي جغقى ؤخُاها
إلاؿخىي الىزاث ٤الخاعٍسُت التي حسجل الً٣اًا ٞحها مً ظمُ٘ ظىاهبها مجخمُٗت
وهٟؿُت وقٗىعٍت وؤزالُ٢تٞ ،ةن لم ً ً٨الضًىان مىز٣ا جىزُ٣ا خُ٣ُ٣ا ٧ان
ال٨ظب َى اإلاؿدبض باألمغٞ ،لظل٧ ٪ان مً مكاعَٗه جىزُ ٤الضواوًٍ وزانت
 - 1في ؤنى  ٫الخاعٍش الٗغبي الاؾالمي م .176
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الانلُت التي جمشل نىعة الاؾالم ألاولى في الجؼٍغة الٗغبُت ٦ما ؾِخجلى مً زال٫
الضواوًٍ التي وز٣ها.
 -1مكغوٖه لخىزُ ٤صًىان خؿان بً زابذ عض ي هللا ٖىه٧ ،ان مً صًضهه في
ؤخاصًشه ؤهه ًغٍض ؤن ًىز ٤الضوواًً التي حٗض مهاصع للؿحرة الىبىٍت ،ؤو لها ٖال٢ت
بجاهب مً ظىاهبها ،و٧ان ٦خابه اإلاٗىىن بـ (خؿان بً زابذ :قاٖغ الغؾى ٫نلى
هللا ٖلُه وؾلم :ؾُض الكٗغاء اإلاامىحن اإلااٍض بغوح ال٣ضؽ :صعاؾت ه٣ضًت مىَئت
ً
لخىزُ ٤صًىان الكاٖغ) همىطظا لهظا اإلاكغوٕ الظي ًدمل َمه ،وَى الخىزُ٤
الكامل للىهىم ألاولى؛ ألن ما بٗضَا ًيبني ٖلحها ،واَخم بدؿان ألن جىزُ٤
صًىاهه ؤزُغ وؤولى إلاا له مً اجهل وزُ ٤بالؿحرة الىبىٍتٞ ،إي قٗغ وؿب بلُه
وؾلم ولم ًىز ٤ؾخ٩ىن آزاعٍ وزُمت في ألاخ٩ام التي ؾخيبني ٖلُهٞ ،لظا ظٗل
مُٗاع جىزُ ٤الضًىان صاثغا ٖلى زالزت ؤنى:٫
 الغواًت الصحُدت .خُض ً٣ى (:٫واٖخمضها مُٗاع الغواًت لخىزُ ٤قٗغخؿانٞ ،ةن وا ٤ٞمًمىن ال٣هُضة الخاعٍذي ما خ٨خه الغواًاث الصخُدت
والخؿىت ٢بلىا الىو وبن زالٟها يغبىا به ٖغى الخاثِ ،وال٨ظاب ٖىضها لِـ
.1
خؿان ،وبهما َى الغاوي الظي ٦ظب ٖلى خؿان)
 ومُاب٣ت ال٨الم إلا٣خط ى خا ٫الجٛغاُٞت ألازغٍت ،وٍ٣هض به( ؤن ً٩ىنالٗلم اإلا٩اوي اإلاظ٧ىع في الكٗغ مىظىصا ًىم ٢ى ٫الكٗغ.
ٟٞي ٢هُضة في عزاء الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٢ا:٫
ٌ
ً
ٌ ُ ّ
ُ
َ
وٚغ٢ض
بُ٨ه بالٍ
ِٟ٢اعا ؾىي مٗمىعة اللخض يامجها*** ُ٣ٞض ً ِ
٣ٞىله (بالٍ) البالٍ في جاعٍش اإلاضًىتٞ :سخت ؤمام اإلاسجض الىبىي ٞغقذ
بالدجاعة.

 - 1خؿان بً زابذ م.9 -8 :
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واإلاكهىع جاعٍسُا ؤن ما ؾمي بالبالٍ لم ً ً٨مىظىصا في الٗهض الىبىي وبهما
ؤخضر ؤًام والًت مغوان بً الخ٨م ٖلى اإلاضًىت بٗض ؾىت ؤعبٗحن مً الهجغة ٞهظٍ
1
اللٟٓت جضٖ ٫لى ؤن البِذ مىدى ،٫وناوٗه هاْم ٢ض ٖاف في الٗهغ ألامىي)
 مُٗاع نض ١الكاٖغ في الخٗبحر ًٖ خاله الىحضاهُت٣ٞ( ،ض ٦خب هللا لخؿان بًزابذ ؤن ً٩ىن الغؾىٖ ٫لُه الؿالم وؤن ٌؿدشنى مً الكٗغاء اإلاظمىمحن الظًً
حهُمىن في ؤوصًت الًال ٫ألهه اهخهغ لغؾى ٫هللا وصاٖ ٘ٞىه بلؿاهه) ٞ 2خمحز قٗغٍ
بدغاعة الهض ١في ههغجه وصٞاٖه ،ج٣غؤ ال٣هاثض التي عوٍذ ٖىه بؿىض صخُذ
ٞتري ٢لب خؿان وَى ًيبٌ بالخب وٍغج٣ي وٍغج٣ي ختى ًبل ٜصعظت ٖالُت مً
ؤلابضإ الٟني.
 -2جىزُ ٤صًىان الكٗغ اإلايؿىب لٗلي بً ؤبي َالب ،في م٣اله اإلاسُىٍِ ( :ق ْٗغ لم
ًَ ُْ ٣له ُ
ٖلي بً أبي َالب عض ي هللا ٖىه) خُض صعؽ الكٗغ اإلايؿىب بلُه صعاؾت
ه٣ضًت جاعٍسُت ،وزلو بلى ؤهه لم ًشبذ لٗلي عض ي هللا ٖىه بال الغظؼ الظي عواٍ
ؤلامام مؿلم في صخُده٢ ،ىله إلاغخب مل ٪زُبر:
َْ َ
ََ
َ
ؤها الظي ؾمخني ُؤ ّمي َخ ُْ َض َع ْ
ٚاباث ٦غٍه اإلاىٓ َغٍ.
ُض
ل
٧
***
ٍ
ٍ
ِ
وَى َع َظ ٌؼ مكهىع.3
والؿبب في ه٣ضٍ للضًىان ؤن ٖلُا عض ي هللا ٖىه ٚلذ ُٞه َاثٟت ٞيؿبذ بلُه
٦خبا وقٗغا ٦شحرا بل وٖلىما ٞخهضي الكُش عخمه هللا؛ مٗخمضا ٖلى مهاصع ؤنلُت
هٟذ ٖىه الكٗغ اإلايؿىب بلُه ،مٗلال طل ٪ؤهه (لم ًثبذ ٖىضهم وؿبت هظا
الكٗغ لإلمام ٖلي وهٓغوا في هظا الكٗغ ٞىحضوه مهلهل اليسج ع ٪ُ٦ألالٟاّ،
ووحضوا مٗاوي بُٗضة ًٖ زهاةو الٗهغ الظي ًيخمي ئلُه الكاٖغ ،بل ال
جلُ ٤وؿبتها ئلى صحابي ُ٣ٞه ٖالم مجاهضَ ،
َ
الىبىةٞ ،هإالء الظًً
جغبى في بِذ
ويٗىا قٗغ ؤلامام ٖلي ،وهدلىه له٧ ،اهىا ًساَبىن به ٞئاث مً الىاؽ ال
 - 1خؿان بً زابذ م.10 :
 - 2خؿان بً زابذ م.7 :
 - 3قٗغ لم ً٣ل ٖلي عض ي هللا ٖىه (مسُىٍ) م.4 :
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ًخظو٢ىن الكٗغ ،وال ٌٗغٞىن قِئا مً جاعٍش الكٗغ وألاصب ،ولظل ٪اهُلى
ً
ٖليهم ونض٢ىه ،ولم ً٨ظبىا ميكضهٞ ،أزبذ في اإلاضوهاث وجضاولخه الىاؽ ٢غها
َ
بٗض ْ ٢غن) .1
ب -جىزُ٢ ٤هاةض بٌٗ الكٗغاء.
ه٣ض ٦شحرا مً ال٣هاثض في ٦خبه الى٣ضًت الخاعٍسُت وزانت في جاعٍش اإلاضًىت
الىبىٍت ،ل٨ىه زو ٢هُضة جاعٍسُت مكهىعة بضعاؾت ٖمُ٣ت ص٣ُ٢ت وهي :باهذ
ؾٗاص ٨ٞخب ٦خابا وؾمه بـ (الغؤي اإلاؿخجاص في ٢هت باهذ ؾٗاص :صعاؾت ؤصبُت
جاعٍسُت جإنُلُت ل٣هُضة باهذ ؾٗاص).
 اَخم بضاعؾت َظٍ ال٣هُضة لكهغتها ،وألجها مغجبُت بؿمإ الىبي نلىهللا ٖلُه وؾلم لهاٞ ،ما جًمىخه مً ؤمىع بطا صخذ حُٗى لها خ٨م
ؤلا٢غاع بالدكغَ٘.
 وي٘ م٣ضمت مىهجُت لضعاؾت ال٣هاثض الؿىاثغ وه٣ضَا ونىٟها بلى:٢ هُضة صخُدت ازترٖذ لها ٢هت ٚحر صخُدت مشل ؾبب مٗل٣ت
امغت الِ٣ـ و٢هت ًىم صاعة ظلجل.
٢ هُضة ٚحر صخُدت ؤيُٟذ الى خضر صخُذ وؤمشلتها ٦شحرة في ٦خب
الؿحرة.
٢ هُضة صخُدت ألانل ؤيُٟذ ٖلحها ؤبُاث مىدىلت ومشالها ٢هُضة ابي
َالب التي ًمضح ٞحها عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم.
 و٢هُضة صخُدت ومىاؾبتها صخُدت مشالها ٢هُضة خؿان الهمؼٍت.
 و٢هُضة صخُدت جسخل ٠الغواًاث في بٌٗ ؤلٟاْها وَظا ٦شحر ظضا.
 و٢هُضة صخُدت ألانل وػٍض ٖلحها ومىاؾبتها ٚحر صخُدت ،ومشالها:
باهذ ؾٗاص.2
 - 1قٗغ لم ً٣ل ٖلي عض ي هللا ٖىه (مسُىٍ) م.2 :
 - 2الغؤي اإلاؿخجاص م.9 :
99

زاهُا :حهىصه في جىزُ ٤وؿبت الىهىم الخاعٍسُت.
الكُش -عخمه هللا٦ -ما ؾب ٤ؤخض خهىن َظٍ ألامت ،الظًً ؤً٢ذ
مًاظٗهم ً٢اًا ؤمتهم ال٨بري ،و٧اهذ عواًت ههىم الخاعٍش ٖلى ٖىاَجها مًٗلت
مً مًٗالث جغار ألامت ،مؤلث ٖلُه ؾمٗه وبهغٍ ،ألن الدؿاَل في عواًخه ظغ ٖلى
ألامت وٍالث ٦شحرة و٧ان ٌٗخبر (ؾالح الخاعٍش أ٢ىي مً ؾالح الهىاعٍش ،ألن ؾالح
الخاعٍش ًبُض ألامت ٧لها ،وٍدىلها الى ُٗ٢ان مً الٗبُض والخضم اهُٗ٣ذ نلتهم
بماييهم وماجذ طاتهم ،أما ؾالح الهىاعٍشٞ ،اهه الًٟني أمت واهما ً٣ضم قهضاء
ًؼٍضون ألامت ٢ىة وزباجا) .1
و٦خب ٦خابه الغاةض( :في أنى ٫الخاعٍش الٗغبي ؤلاؾالمي) .الظي ٌٗض بد٤
ؤو ٫مداولت لىي٘ ؤنىٖ ٫لمُت ص٣ُ٢ت لخىزُ ٤ههىم الخاعٍش ،ظلى ُٞه ٦شحرا مً
الً٣اًا؛ بط ٧ل ٞهل ُٞه بمشابت ٦خاب مؿخ٣ل ًدخاط بلى جإمل َىٍل.
و٢ض ٖغى ُٞه هماطط مسخلٟت مً الغواًاث وَبٖ ٤لحها مىهجه في الى٣ض
الخاعٍذي ب٣غاءة ص٣ُ٢ت َىٍلت في جغار ألامت٣ٞ ،ض جىىٖذ ؤصواث الى٣ض ٖىضٍ ،مما
ج٣ط ي بالعجب ؤخُاها  ٠ُ٦ج ًُٟلبٌٗ الض٢اث.2٤
و٢ض اهخم الكُش ٦ثحرا في جىزُ٣ه لىهىم الخاعٍش بًِ٣خحن:
ًُ٢ت :جىزُ ٤جاعٍش اإلاضًىت الىبىٍت .وًُ٢ت :جىزُ ٤جاعٍخي اإلاسجض ألا٢ص ى
وٞلؿُحن:
أ -جىزُ ٤جاعٍش اإلاضًىت الىبىٍت.
اَخم الكُش بخاعٍش اإلاضًىت إلاا له مً مغ٦ؼٍت ٖٓمى في جاعٍش ألامت (ألن
الؿحرة الىبىٍت ًب٣ى ال٨شحر مً ؤؾغاعَا مسبىءا ما لم ججض جُبُ٣ا ٖلى
ظٛغاُٞت اإلاضًىت ،وألن جاعٍش اإلاضًىت بٗامت ،وفي ال٣غن ألاو ٫بسانت ٢ضوة
للمؿلمحن مً ظمُ٘ ظىاهبه؛ لهظا ٧له ولٛحرٍ مً ألامىع هسو جاعٍش اإلاضًىت
باإلٖٓام والخبجُل ،وهغي ؤن ًضعؽ جاعٍش اإلاضًىت بإؾلىب مخٟغص لخىُ٣خه
 - 1في ؤنى ٫جاعٍش الٗغب الاؾالمي م.5 :
 - 2اهٓغ ألامشلت ٖلى نضَ ١ظا في ٦خابه :في ؤنى ٫جاعٍش الٗغب الاؾالمي م.268 -206 :
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مً الكىاثب ومما وؿب الى جاعٍش اإلاضًىت وَى لِـ مً جاعٍسهاٞ ،خاعٍش
اإلاضًىت في ال٣غون اإلاًٟلت جاعٍش والصة ألامت الاؾالمُت ال٣ىٍت ؾلى٧ا
1
ومىهجا)
ٞلهظا الاؾباب وٚحرَا خؿغ الكُش ًٖ طعاُٖه وقمغ ًٖ ؾاٖض الجض ،و٦خب زالزت
٦خب مهمت في جىزُ ٤جاعٍش اإلاضًىت وهي ٖلى الترجِب الخاعٍذي وهي:
 اإلاضًىت (اإلاىىعة) في الٗهغ ألامىي. ؤزباع الىاصي اإلاباع( ٥الٗ.)٤ُ٣َ
الىبىٍت ٞجغ ؤلاؾالم والٗهغ الغاقضي :الغواًت الصخُدت للخاعٍش
 اإلاضًىتالخًاعي الؿُاس ي والا٢خهاصي والاصاعي والاظخماعي والٗلمي للمضًىت
اإلاىىعة.
ب -جىزُ ٤جاعٍش اإلاسجض ألا٢ص ى وٞلؿُحن.
اإلاسجض ألا٢ص ى اؾم ٧لما ط٦غٍ الكُش ؤو ؾمٗه خغ ٥ؤشجاهه ،واهُل٤
بهىجه الجهىعي ٌؿغص ًِ٢خه ختى ل٨إهه ًجلي ل ٪جاعٍسه بحن ُٖيُ،٪
وٍغظ٘ ؾبب اَخمامه بخاعٍش ٞلؿُحن بلى ؤن:
ًُ٢ ت ٞلؿُحن هي الؿبب الغثِـ في ظٗله حهخم بالخىزُٞ ،٤إنبذ ال
ً٣بل ٢ىال بال اعج٣ى إلاٟهىم الىزُ٣ت يبُا وبخ٩اما.
 ؤٖٓم جؼوٍغ في الخاعٍش الخضًض خهل في ٞلؿُحن.
ً
٦ شحرا مً مؿدىضاث التزوٍغ التي ًداجج بها الحهىص في اإلاداٞل الٗاإلاُت
جغظ٘ بلى ما َى مىظىص في جغازىا الخاعٍذي وألاصبي مً ٚحر ه٣ض وال
جمدُو.
 و٧ان ٌٗض الضٞإ ًٖ ال٣ضؽ وجاعٍسها صٞاٖا ًٖ خًاعة ألامت ٧لها،
وَى ً٣ىم بالىُابت ٖجها لخغاؾت سٛغ مً سٛىعَا.
وال٨خب التي ؾُغَا ًٖ اإلاسجض ألا٢ص ى وٞلؿُحن ما ًلي:
 - 1في ؤنى ٫جاعٍش الٗغب الاؾالمي م.90 :
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 بِذ اإلا٣ضؽ واإلاسجض ألا٢ص ى صعاؾت جاعٍسُت مىز٣تٌٗ .ض َظا ال٨خاب
ؤنض٦ ١خاب صون ًٖ اإلاسجض الا٢ص ى؛ خُض الى ٖمض الى الغواًاث
الخاعٍسُت ًٖ اإلاسجض ألا٢ص ى بىاء وٞخدا وٚؼوا نلُبُاٞ ،ىسلها وعجم
ٖىصَا ،و٢ضم زالنت مىز٣ت ًم ً٨ؤن ٌٗخمض ٖلحها الباخشىن باَمئىان.
 ال٣ى ٫اإلابحن في جاعٍش ال٣ضؽ وٞلؿُحن .وَى ٦خاب مسخهغ مً ألاو٫
خُض ا٢خهغ ٖلى صخُذ الغواًاث وايٗا طل ٪في ه ِ٣جاعٍسُت مغ٦ؼة،
لخ٩ىن ؤٖل ٤بالظًَ وؤؾحر في الىاؽ؛ لُدبحن الخ ٤مً الباَل في َظٍ
الًُ٣ت.
 مىؾىٖت بِذ اإلا٣ضؽ واإلاسجض ألا٢ص ى الخاعٍش ،آلازاع ،أٖالم الام٨ىت
والغحا٦ .٫خاب مً ظؼؤًً عجب جاعٍش بِذ اإلا٣ضؽ جغجِبا معجمُا ً٣خهغ
ُٞه ٖلى ط٦غ الًُ٣ت الخاعٍسُت ؤو ألاٖالم بوؿاها وم٩اها بإؾما ها اإلاكهىعة
وما عوي ٞحها مً جاعٍش خ٣ُ٣ي مىز ،٤بازخهاع صون جُىٍل في اإلاىا٢كت،
و٢هض بظل ٪جِؿحر اإلاٗلىمت الصخُدت اإلاىز٣ت في جاعٍش بِذ اإلا٣ضؽ.
 معجم الٗكاثغ الٟلؿُُيُت الخماًل والٗكاثغ والٗاثالث وال٣باثل
الٟلؿُُيُت و ؤٖالم عظاالتها في ألاصب والجهاص والؿُاؾت .وَى ٦خاب ضخم
الدجم ًىزُٞ ٤ه ؤَل ٞلؿُحن ٢باثل وٖكاثغ وؤٖالما ،ألجهم حٗغيىا
للخهجحر ٢ؿغا ٞخىػٖىا في الٗالم ٞإعاص ؤن ًجم٘ مخٟغ٢هم في ٦خاب ً٩ىن
وزُ٣ت حسجل الخاعٍش الخ٣ُ٣ي ألَل ٞلؿُحن.
وفي ٦خبه ًٖ ال٣ضؽ وٞلؿُحن ؤنى ٫مىهجُت ص٣ُ٢ت في ه٣ض الغواًاث ،لى
ظمٗذ ل٩اهذ الٟاثضة ُٖٓمت في جإؾِـ مىهج مخ٩امل في ؤنى ٫الى٣ض
الخاعٍذي.
زاجمت:
زالنت ال٣ى :٫بن الاَخمام بخىزُ ٤وؿبت الىهىم ؤمغ ؤؾاؽ ًيبني ٖلُه
ما بٗضٍ مً اؾخسالم الضعوؽ الض٣ُ٢ت والٗمُ٣ت في الاؾخٟاصة مً جغار ألامت
ٖامت وألاصبي زانت ،ول٣ض مشل الكُش ألاصًب اإلاد ٤٣اإلاض ٤٢مدمض خؿً قغاب
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همىطظا ٞغٍضا ًدخظي في جىزُ ٤وؿبت الىهىمٞ ،الكُش جبىؤ م٩اهت الغاثض في َظٍ
الباب ،ولالؾخٟاصة مً مىهجه ؤ٦ثر ٞةن ألامغ ً٣خط ي الٗ٩ىٖ ٝلى ٦خبه وم٣االجه
ال٨شحرة ،التي َبٞ ٤حها اإلاىهج وؤٖمل ٞحها مبً٘ الى٣ض؛ مً ؤظل اؾخسالم ؤنى٫
مىهجُت ،ج٩ىن مٗلما إلاً ًغٍض ؾلىَ ٥ظا الُغٍ ،٤وج٩ىن قغَا ؤؾاؾُا إلاً ًغٍض
جىزُ ٤الىهىم.
اإلاهاصع واإلاغاح٘:
 ال٣غآن ال٨غٍم ابً ٖبض عبه وٖ٣ضٍ ،ظبراثُل ؾلُمان ظبىع ،اإلاُبٗت ال٩ازىلُُ٨ت.1933 ، جاط الٗغوؽ ،الؼبُضي مجمىٖت مً اإلاد٣٣حن ،صاع الترار ،ال٩ىٍذ.1990 ،ّ
الٗبىصًت ،م٨خبت اإلاٗاع ،ٝبحروث .
 ألاهىاع ال٣ضؾُت في مٗغٞت آصاب الخد ٤ُ٣في ٧لماث ال٣غآن ،خؿً اإلاهُٟىي ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث،.2011
ُ
 جغظمت مدمض بً خؿً ق َغاب ،ب٣لمه (م٣ا ٫مسُىٍ). خؿان بً زابذ :قاٖغ الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم :ؾُض الكٗغاءاإلاامىحن اإلااٍض بغوح ال٣ضؽ ،صعاؾت ه٣ضًت مىَئت لخىزُ ٤صًىان الكاٖغ
مدمض قغاب صاع الىىاصع صمك.2007 ٤
 الغؤي اإلاؿخجاص في ٢هت باهذ ؾٗاص :صعاؾت ؤصبُت جاعٍسُت جإنُلُتل٣هُضة باهذ ؾٗاص ،مدمض قغاب ،صاع الىىاصع ،صمك.2007 ،٤
 قظعاث الظَب في ؤزباع مً طَب ،اإلااعر الُ٣ٟه ألاصًب ٖبض الخيالخىبلي ،اإلاخىفى ؾىت َ1089ـ ،.صاع ابً ٦شحر ،صمك.٤
 قٗغ لم ً٣ل ٖلي عض ي هللا ٖىه (م٣ا ٫مسُىٍ). في ؤنى ٫جاعٍش الٗغب الاؾالمي ،مدمض قغاب ،صاع ال٣لم ،صمك.1993 ،٤ -ال٣امىؽ اإلادُِ ،الٟحروػ آباصي ،ماؾؿت الغؾالت ،صمك.2003 ،٤
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٦خاب الٗحن ،الخلُل بً ؤخمض الٟغاَُضي ،جد :٤ُ٣ص مهضي اإلاسؼومي ،ص
ببغاَُم الؿامغاجي ،م٨خبت الهال ،٫بحروث.
لؿان الٗغب ،ابً مىٓىع ،صاع ناصع ،بحروث.1995 ،
لُاث ٠اإلاجن وألازال ،١للكٗغاوي ،اإلاُبٗت اإلاُمىُت ،مهغ.1903 ،
م٣اًِـ اللٛت ،ابً ٞاعؽ ،صاع ال٨ٟغ ،بحروث.1970 ،
معجم مه ُلخاث اإلاسُىٍ الٗغبي ،ص ؤخمض قىقي بيبحن وص مهُٟى
الُىبي ،الخؼاهت الخؿيُت . 2013
الُىاُ٢ذ والجىاَغ ،للكٗغاوي ،اخُاء الترار ،ال٣اَغة( .ص ث).
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حتكّل نصبٕ املخطُط :صعُباتٌ َمصاراتٌ
كتاب اختّارات أبْ احلصو علْ ابو الفخار الرعّهـْ (ت666 .يـ) منُذجا
ص .البكحر التهالي وص .عقُض ٦ىاوي
َ
ل٣ض َ
ٌؿغ هللا حٗالى لىا الى٢ىٖ ٝلى ألانل اإلاسُىٍ لل٨خاب مىيىٕ َظٍ الىع٢ت
َ
ظىىب اإلامل٨ت اإلاٛغبُت ،مً ُظملت ما
ؤزىاء ػٍاع ٍة لىا بلى زؼاهت ؤػاعٍ ٠الٗامغة بغبىٕ ؾىؽ
ََ
ُ
تهُإ لىا الى٢ىٖ ٝلُه مً ؤٖالَ ١ظٍ الخؼاهت مىظ ِبً٘ ؾىىاث زلذ .و٧ان مما ؤزا َعها ُٞه،
ُ
ََ
اقخماله ٖلى مجمىٖت مً التراظم والازخُاعاث التي لٟخذ َ
ٖغٞه
اهدباَىا بلى ُ٢مخه ألاصبُت.
ّ
لىا ُ
ُ
ٌ
مجمىٕ في
الُ٣ٟه ؾُضي امدمض بً الخؿً ألاػاعٍٟي بإهه
قُش اإلاضعؾت وع ُب الخؼاهت
ػ ً
ٍاصة في الًٟل َجَ ٨غ َم بةٖاعجه لىا َبْ ٣
ه ِض الىٓغ ُٞه بن ٧ان مما ٌؿخد٤
الكٗغ ألاهضلس ي .و
ُ
ً
ً
ٖملىا ٖلى َٖ ْغيها ٖلى اإلا٨خبت
ؤن وٖٗ ٠٨لُه جد٣ُ٣ا ووكغا .وبٗض ؤن ؤبىا باليسخت ِ
ًّ
َ
ْ
ُ ُ
َ
ّ
َ
ؤي مهضع مً
ألاهضلؿُتٞ ،خبحن لىا ؤجها ج ِ ً٨هٟاجـ قٗغٍت ،وطزحرة جغاظم ألصباء لم ج ِغص في ِ
ً
َ
إلاخضاولت مً جغار ألاهضلـّ ،
اإلاهاصع ا َ
بإصباء ال٣غهحن الؿاصؽ والؿاب٘
وؤجها جخٗل ُ ٤زانت
ِ
الهجغٍحن.
ً ْ
خم َلىا َظا ٖلى ٖ٣ض ّ
و٢ض َ
الى َُت ل٣غاءتها ،ويبِ َم ْخ ِجها ،والخٗلُٖ ٤لُه تهُِئا ليكغَا،
ختى َح ُٗ َم َ
ٞاثض ُتها ٖلى ؾبُل اؾخ٨ما ٫الهىعة الٗامت لؤلصب ألاهضلس ي في الٟترة اإلاظ٧ىعة.
نىعة ال٨خاب وأهمُخه
أ-نىعة ال٨خاب
٢بل ؤن هخُغ ١بلى بًًاح بٌٗ ظىاهب ألاَمُت الٗلمُت التي ُ
ؾًُُٟها َظا
َ
ً
َ
اما ٖلُىا ؤن ُو ّ
سجل ُظ ْملت مالخٓاث َٖ َى ْذ
ال٨خاب بلى اإلا٨خبخحن ألاهضلؿُت والٗغبُت؛ هغي ِلؼ
ِ
مٗاقغجىا الُىٍلت إلا ْخىه .بط بما ُ
ؾخ ُ
َ
جُب ًٖ ؾبب ؾ٩ىث اإلاهاصع ًٖ ِط٦غٍ ُٞما
لىا ؤزىاء
ع
ِ
َ ْ
َ
ط٦غجه مً مالٟاث ابً الٟساع الغُٖني ،واهٟغاص "بغهامجه" باإلقاعة بلُه٣ٞ .ض ؾ٨ذ ًٖ
ً
َ ُ َ ْ َْ َ
مظ لهَ ،
وؤٞغ َص له جغظمت
ط٦غ ال٨خاب ابً ٖبض اإلال ٪اإلاغا٦ص ي م٘ ؤهه ازخو بالغُٖني وجل
ً
خاٞلت في "الظًل والخ٨ملت" .وبلَُ ٪ظٍ اإلاالخٓاث:
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ُ ْ ُ
ُ ُ َ ََ
مهله ؤظله لخبًُِها .ولٗل
 اخخما ٫ؤن ً٩ىن ال٨خاب ٢ض جغ٦ه ناخبه مؿىصة لم ً َِ ً
ُ ُ
َ
"الض َعة الخُحرة ،في قٗغ الجؼٍغة" ،الظي جىاجغ
في َظا ق َبها ب٨خاب ابً الُ٣إ اله٣لي:
َ
َ ً
ناخبه لم ًُ َب ُّ ْ
َ
ّ
ُ
مؿى َصة ؤٞاص مجها َمً
ًه َْ ُ٢ض خُاجه ،بل جغ٦ه
والىو ٖلى ؤن
الخبر بظ٦غٍ،
ِ
ِ
ظاء بٗضٍَ ،
وؾ ِل َم له مجها مسخهغان؛ ؤخضَما البً مىجب الهحرفي ،والشاوي ألبي بسخا١
بً ؤٚلب ،واللظًً ٧اها ٖمضة مد٣٣ي "الض ّعة الخُحرة" وبٖاصة بىا ها.
ً
ُ
ومما ًا٦ض َظا الاخخما٧ ٫ىن اليسخخحن اللخحن اٖخمضهاَما جبخضثان مٗا بترظمت
ٖبض الجباع اإلاغواوي صون م٣ضمت ًبؿِ ٞحها اإلاالٖ- ٠لى ٖاصة ؤصخاب ٦خب الازخُاعاث-
ً
ُ
ال٨خاب مٟخىخا ٖلى َمىا ِع َص
مىهجه في الخإلُ ٠والازخُاع ،وصواعي الخهيُ٨ٞ .٠إهما ب٣ي
َ َ ََ
ؤزغي مً ألاقٗاع والتراظم٧ ،ان ناخبه ًىىي يمها بلى ما جىٞغ له في اإلاغاخل ألاولى
َ
للجم٘٢ ،بل ؤن ٌٗمض بلى خؿً الُ٣ام به ،وجغجِبه ،وببغاػٍ َ
ميسجم الهىعة.
جام الخل٣ت،
َ
َ
ُ
مد٣٣ه في
 ل٣ض ؤل ٠الغُٖني "بغهامج قُىزه" في ؤزغٍاث خُاجه ٦ما ه َىٍ بظل٪٢ىلهً« :خدضر الغُٖني ًٖ قُىزه بدالت البُٗض الٗهض بهم ،و٢ض ؤوضر في م٣ضمت
َْ
"البرهامج" ؤهه اَخم بخهيُ ٠مكُسخه مخإزغا»  .1وفي طًل "البرهامج" ؤإلا َ٘ الغُٖني بلى ٧ىن
٦خاب "ظنى ألا اَغ" ما ا ٫بحن ًضًه لم ًُ ُْل ْ٣ه ُ
بٗض للخضاوُ .٫وٍ َ
ٟهم مً ٖباعجه ٖىه ؤهه ما
ػ
ػ
ِ
ً
ُ
ُ
ّ ّ
ٟاقي لم جخطر مٗا ِإلاه البىاثُت
ٞتئ ٌٛىُه باإلااصة ألاصبُت التي ًًمها بلُه ِجباٖا ٖلى هدى ِاج ٍ
َ
ُ
ونلىا بٗض ؤن يإ مىه ما يإ ،وَظا ُ
بٗضّ .
وا٘٢
ٞلٗل ما ب٣ي مىه َى َظا اإلاجمىٕ الظي
ُ ُّ ً
ُظ ّل ُ
٦خ ِب الازخُاعاث لهظا الٗهض؛ ٞمجها ما َ ٣ِ ٞض ِ ٧لُت ،ومجها ما ؾلمذ مىه ؤظؼاء ،ِ٣ٞ
ِ
َ
ال٣ٟغ" ألبي الٗالء بً
٦ـ"ؤٖالم مال٣ت" البً زمِـ ،وابً ٖؿ٨غ ،و"ػواَغ ال٨ٟغ وظىاَغ ِ
اإلاغابِ اإلاغاصي ،وٚحرَما.
َ
ُ
ضازت؛ خُض ازخاع ألبي الٗباؽ
 والٓاَغ ؤن ٦خابىا قغٕناخبه في ظمٗه ٖلى خ ٍ
ْ
ً
َ
الجغاوي (ثَ609 .ـ) ،وط٦غٍ بما ًُٟض ؤهه ما ًؼاّ ٫
خُا ػمً ال َج ْم٘؛ خحن ٢ا ٫في مؿتهل
اإلاسخاع مً قٗغٍ« :وللكُش الُ٣ٟه ألاصًب الجغاوي َ -
ؤٖؼٍ هللاً -مضح الؿُض ؤبا الغبُ٘ بً
َ َ
َ
ؤمحر اإلاامىحن»  .2واؾخمغ الغُٖني في جإلُٟه بلى ؤزغٍاث خُاجه صون ؤن ًَ ُْ ٟغ ٙمىهٞ ،ل ْم ًَ َخل َُ ٣ه
 -1البرهامج ،م .م.
 -2اإلاسُىٍ ،م.108 .
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ً
ً
َ ُ
ٖىه ٌ
وس َخ ٖجها ما َ
ب٣ي مجها بلى َمً َ
صة ؤو ما َ
وسخ،
ؤخض ،ال ؾماٖا وال ُمىاولت .واهتهذ اإلاؿى
َ
ُ
ال٨خاب ٖلى زال ٝما ٧ان ًىىٍه اإلاهى ٠في ٢ىله ...« :وؾت ِر ُص -بن قاء هللا حٗالى-
ٞإحى
ً
ً
َ
َ
ُ
ؤؾال ٥ظىاَغَا».1
مؿى٢ت َؾ ْى ١ال ِٗغاب م٘ ؤق٩الها وهٓاثغَا ،مؿى٢ت ٖلى جغاثب آلاصاب
مٗخل بالخلِ والؿ ،ِ٣لم ًُ َْ ُّ ٣
ٞال٨خاب الظي و ٘٢بحن ؤًضًىا ٢غًٍ الايُغابٌ ،
ٌ
ِ
ُّ
ً ً
له هللا َمً ًُ ُ
ُ
ناخبه؛ ٗٞلى الغٚم مً ٧ىن اليسخت
ًامله له
سغظه بزغاظا ٢غٍبا مما ٧ان ِ
ِ
ًّ
َُْ
ُ
ّ
ُ
التي بحن ؤًضًىا ًظ٦غ هاسخها ٖلى ؤهه ًى٣لها ًٖ وسخت ؾاب٣ت وٍ٣ابل ٖلحها للخصخُذ هانا
ُ
ً
ٖالمت اإلا٣ابلت ،وخُىا بالخىبُت في الُ َغة بلى اؾخضعا٧اجه مً ألانل
ٖلُه ؤخُاها بدغ ٝالباء
ِ
ُ
الظي ًى٣ل ٖىه٣٦ ،ىله في بٌٗ مىاي٘ ال٨خاب ،٠٢« :هي البً مغط ٦دل ،و٢ض ه ِّب َه ٖلى
ّ ً
ُ
اهدس ْ
طل ٪في ّ
مصدخا بظل ٪وؿبت ال٣هُضة بلى مغط
خذ َظٍ مجها» ،2
ِ
َغة اليسخت التي ِ
ال٨دل بض ٫ابً بضعون؛ ٗٞلى الغٚم مً طل٧ ٪لهَ ،وَ َ٘ ٢
الض ْم ُج بحن قٗغي ابً خغٍ ٤وابً
خغبىن الظي ؾُ٣ذ جغظمخه مً متن ال٨خاب ،وبحن قٗغ ألبي ال٣اؾم ٖبض الغخُم بً
َ
ُ
َ
جغظمخه وؤو ُ ٫اإلاسخاع مً قٗغٍ٦ .3ما َ ٦غع
الٟغؽ وقٗغ ؤبي ب٨غ بً ألاٚغ الظي ؾُ٣ذ
َ ْ َّ
ؾب َ٘ مُ٣ىٖاث َ
ْ
الُ ِ٩ي في اإلاسخاع مً قٗغ ألاصًب
ؾب ٤وع ُوصَا في ِق ْٗغ ؤبي ب٨غ بً ؾهل
ً
اإلاسؼومي ألاٖمى ،وبن ٧ان الىاسخ ٢ض َه َبه ٖلى َظا َ
الؿ ْهى في الُغة ب٣ىله« :بلى َىا»؛ صاللت
ٖلى اهخ٣ا ٫الىٓغ في َظا اإلاىي٘ .4ؤما الخلِ ٞةهه وا ٘٢بحن قٗغ ؤبي الٗباؽ الجغاوي
ّ
َ
مدلها.
وقٗغ ؤبي بدغ نٟىان بً بصعَـ الخجُبـي ،و٢ض ه َب ْهىا ٖلى اإلاؿإلت في ِ
 وُٞما ًخهل بًُإ ؤظؼاء مً ال٨خاب ،وؾ٣ىٍ جغاظم وههىم بُٗجها هظ٦غجمشُال لظلَ ٪
باب الؼَض الظي ؤقاع بلُه ٖىض بًغاصٍ ٢هُضة ألبي ب٨غ الىأٖ الؿلىي،
ْ
وٞه َل قٗغاء م ْ
طُ ٦غٍ في الؼَض» ْ ،5
ه ِغٍ
خُض ٢ا« :٫وؤوكضث ألبي ب٨غ الىأٖ ،و٢ض ج٣ضم
ِ
ُ
ّ
َ
طَ ٦غٍ ؤزىاء خضًشه ًٖ ؤقٗاع الكٗغاء اإلا٣لحن مً ؤَل الٗهغ ،ب٣ىله« :زم ْؤجل ُ
ىٍ
الظي
ِ
 -1البرهامج ،م.214 .
 -2اإلاسُىٍ ،م.47 .
 -3هٟؿه ،م.55 .
 -4هٟؿه ،م.104 .
 -5هٟؿه ،م.50 .
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ب ُُ َغ ٍُ ٝم ْؿ َخ ُْ َغ َٞت إلاخإزغي قٗغاء م ْ
هغي في َظا الٗهغ بدى ٫هللا حٗالى» .1
ِ
ِ
َ
ؤما ًٖ ؾ٣ىٍ جغاظم زانت مً ال٨خاب ؾىي ما ج٣ضمٞ ،ىظ٦غ جغظمت ؤبي الىلُض
َ َ
ُ
ّ
مخدضزا ًٖ ٢هُضة
ًىوـ بً مدمض الْ ٣ؿُلي واإلاسخاع مً قٗغًٍُ ،ض ُٖ ٫لى طل٢ ٪ىله
ِ
ألبي بدغ نٟىان ٌٗاعى ٞحها ٢هُضة لل٣ؿُلي اإلاظ٧ىع« :وله ًمضح الىػٍغ ؤبا ٖمغو بً
ً
خؿىن ،مٗاعيا لل٣ؿُلي في ٢هُضجه التي ّؤولها:
َ
َ
َْ
ُ
َ ٞض ْٕ ْ ٚم َض َان ؤ ْو ِب ًَى َان َصا َعا
الغَ ٢م َخ ْح ِن َصا َعا
َب َى ِْ َذ ِب َضا َع ِة
و٢ض َ
مغث في ط٦غٍ» .2
ّ ً
ُ َّ
مٗل٣ا ٖلى
و٦ظا جغظمت ؤبي ب٨غ بً مج ِبر وقٗغٍ ،مما ٌؿخٟاص مً ٢ى ٫اإلاهىِ ٠
َ
ؤبُاث لؿهل بً مال ٪ؤزظ مٗىاَا مً بِذ للمظ٧ىعَ« :ظا مً ٢ى ٫ؤبي ب٨غ بً ُم َج ِّبر ،و٢ض
ج٣ضم في ط٦غٍ» .3
َ
ومً الىهىم التي اهخبهىا بلى ؾ٣ىَها مً متن ال٨خاب ،وؤْ ٞضها مجها ؤًًا ؤن جغظمت
َُ َ ُ
إلاىي ِ٘ ِمً ال٨خاب؛ بل ٧اهذ ٢بل
ؤبي بدغ نٟىان بً بصعَـ لم ً ً٨مدلها في طل ٪ا ِ
جغظمت مغط ال٨دل؛ عؾالت "ٖىىان الخهغٍذ ًٖ الىص الهغٍذ" التي ه٣ل ٖجها في جغظمت
مغط ال٨دل ،وؤقاع بلحها ب٣ىله« :وط٦غٍ ؤبى البدغ في عؾالخه اإلاخ٣ضمت في ط٦غ ظؼٍغة ق٣غ» .4
وَظٍ الغؾالت مما خ٣٣ه الض٦خىع مدمض بيكغٍٟت مً جغار ؤبي بدغ.
ب -أهمُت ال٨خاب
َ
ً
ً
َ
ًًم ال٨خاب بحن صٞخُه ماصة قٗغٍت وٞحرة لكٗغاء ٖهغ ا ّ
إلاىخضًً جغبـى ٖلى ؤلٟحن
ِ
ً
َ
ُ
وؤ٦ثرَا م٣هىع ٖلى َظا اإلاهى،٠
وزماهماثت بِذًٞ ،ال ًٖ الغؾاثل واإلاساَباث.
ٌ
مسخو به صون ٚحرٍ مً مهاصع ألاصب ألاهضلس ي لهظا الٗهض .وبهظٍ الهُئت ًم ً٨ال٣ى ٫بهه
ؤخض ٦خب الازخُاعاث ألاصبُت الٟغٍضة التي َو َظ َب اؾدشماعَا في الخإعٍش لؤلصب ألاهضلس ي
 -1هٟؿه ،م.46-45 .
 -2اإلاسُىٍ ،م.133 .
 -3هٟؿه ،م.91 .
 -4هٟؿه ،م .122 .وَظٍ الغؾالت ِم ّما خ٣٣ه الض٦خىع مدمض بً قغٍٟت مً جغار ؤبي بدغ ،يمً
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ّ
ًىعص جدذ
ٖهغ ٍثظ ،والاهُال ١مىه للخٗغٍ ٠بإٖالمه وٞىى ِهه واججاَاجه ،زانت ؤن ا ِ
إلاالِ ٠
ؤٚلب التراظم ال٣هاثض الُىا ٫وا ّ
إلاخٗضصة ،بما ًدُذ ُ
جبح َن مظاَب الكٗغاء في الىٓم،
ِ
ُ
َ
ُ
الخهغ ٝفي اإلاٗاوي وألاٖاعٌٍ وألاٚغاى ،بطا اؾخدًغها ؤن ظل صواوًٍ
وا٢خضاعَم ٖلى
قٗغاء اإلاغخلت َ
خا ٫بُيىا وبُجها الًُإ ،وما ٖغٞىاٍ مجها لم ًٚ ً٨حر وكغاث مهىىٖت مً
َ
ٖضص مً الباخشحن في الترار ألاهضلس ي ،اؾخسغظىَا مما ُبض في مهىٟاث الخاعٍش
ِ٢بل ٍ
والتراظم الٗامت والخانت ،بال في خاالث ٢لُلت.
ُ ُ َ ْ ً َ ًّ ُ ّ
ُ
م ًُ ٨مً الاؾخضعاٖ ٥لى مجمىٖت مً اليكغاث لكٗغ
و٦خابىا َظا ٌٗض مى ِعصا زغا ً ِ
قابها مً جدغٍ ٠ؤو جصخُ ٠ؤو ْ
قٗغاء اإلاغخلت ،وجصخُذ ما َ
ؾ ِ٣ؤو َو َْ ٍم ،قإن قٗغ
ً
ؾاب٣اَ ،
مٗخم َضها في بزغاط
ابً خغٍ ٤البليس ي ،ونٟىان بً بصعَـ الخجُبـي .و٢ض ٧ان،
مؿخضع٦حن ٖلى قٗغ ؤبي الٗباؽ الجغاوي ،1ومدمض بً بصعَـ اإلاٗغو ٝبمغط ال٨دل.2
ً
ُ ًَ
َُبت ُ
له ْى٘ مجامُ٘ قٗغٍت ؤزغي ألصباء لم ُج َ
جم٘
غنت
وٞى ١طلٞ ٪ال٨خاب ًدُذ ٞ
ؤقٗاعَم َب ْٗ ُضً ،م ً٨ؤن َج ُاو ٫بلى صواوًٍ قٗغٍت نالخت بطا ُ
ي َم بلحها ما اخخىجه بٌٗ
ُ ّ
مشل
٦خب الخاعٍش وألاصب ألاهضلؿُحن مً اإلاُٗ٣اث وال٣هاثض والغؾاثل اإلايؿىبت بلحهم .وه ِ
لظل ٪بكُذي الغُٖني ؤبي ال٣اؾم ٖامغ بً َكام ،وؤبي بسخا ١ببغاَُم بً ٖلي الؼوالي
ً ً
الخىالوي ،وباألصًب ؤبي ال٣اؾم مدمض بً ٖلي البرا١؛ ٣ٞض ؤزبذ لهم اإلاال٢ ٠ضعا ٦بحرا مً
َ َ
الىهىم ه َُ ٠بًٗها ٖلى الخمؿحن بِخاًٞ ،ال ًٖ الغؾاثل.
ُ َ
هىٟه جىُىي ٖلى ؤَمُت جاعٍسُت َم ُ
ٟاصَا
بن اإلاسخاعاث التي ؾا٢ها الغُٖني في م ِ
ُ
ّ
جىزُ ٤اليكاٍ الؿُاس ي والٗؿ٨غي
للمىخضًً والاؾخضالٖ ٫لُه٣ٞ ،ض ازخو ٦شحر مً
ِ
الكٗغاء اإلاترظمحن بسلٟاء الضولت وؤمغا ها ،ووٞضوا ٖلحهم بضاع الخالٞت ،وؤٖ٣بىا ٖلى مأزغَم
ً
٢هاثض ظُاصا .ومً طل٢ ٪هُضة ؤبي الخؿً بً خغٍ ٤في مضح ؤمحر اإلاامىحن ؤبي ًىؾ٠
ْ
ٌٗ٣ىب اإلاىهىع اإلاىخضي ،مهىئا له بهؼٍمت ؤطٞيل ؾىت َ591ـ ،وهي ٢هُضة خاٞلت
بخٟانُل الىاٗ٢ت وؤظىا ها .و٢هُضجه في مضح ألامحر ؤبي ًداى بً ؤمحر اإلاامىحن ؤبي ٌٗ٣ىب
 ،2005 ،1 .ٍ -1الضاع البًُاء.
 ،2009 ،1 .ٍ -2الضاع البًُاء.
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ّ
َ
ؤٖما ٫بليؿُت ؤًًا بلى ظاهب م٣الُض ٢غَبت التي ا٢خهغث
جىلُه
ًىؾ ٠التي ٌؿخٟاص مجها ِ
ٖلحها ٦خب الخاعٍش في زبر ٖابغ في "البُان اإلاٛغب".1
ّ
ُ
وهٓحرَا ٖىض ؤبي ال٣اؾم ٖامغ بً َكام في مضح ألامحر اإلاظ٧ىع ًُ َج ِلي ٞحها ٦شحرا مً
مالمذ ؾحرة َظا ألامحر باألهضلـ مما لم ًَ ِغص في جىاعٍش َظا الٗهض ،واإلا٣هىص خاثِخه التي
مُلٗها:
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َؤ َٖ ْضج ْم َ ٚم َام َ
َ
َ
َ ْ ْ ُ َ ْ
الى ْ
اض َخا
ه ِغ ًَ ْج َه ُل َؾا َِ ٞدـا
وؤبضًخم وظه البكا ِث ِغ و ِ
ّ
ًاع ُر الكاٖغ لٗضص مً الٟخىح والبُىالث التي َجهٌ بها ألامحر ؤبى ًداى في
خُض ِ
ألاهضلـ.
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ألامحر ؤبا الغبُ٘ ؾلُمان اإلاىخضي ٢ض خٓي في ال٨خاب بىهىم
َ ْ
َ
وٍخدهل
إلاضخه ،وجشمحن آزاعٍ٦ ،إقٗاع ابً البرا ،١ومغط ال٨دل ،وؾىاَما.
٦شحرة جهضث ِ
مما اهخ٣اٍ اإلاال ٠في َظا الباب صًىان ٦بحر في ألامضاح اإلا٣هىعة ٖلى ؤبي الغبُ٘ الظي ُٖغٝ
َ َ
بة٢باله ٖلى ألاصباء ،و٢غيه للكٗغ ،بلى ؾحرة مدمىصة ُٞما ج َىالٍ مً مهام الخالٞت.
وُٞما ًخهل بالبٗض الخًاعي للمسخاعاث اإلاازلت في ال٨خابً ،م ً٨اؾخضٖاء
ههىم صلذ ٖلى زهىنُت اإلاجخم٘ ألاهضلس ي في ظاهب الٗماعة والٗلم وألاٚظًت؛ مجها
قىاَض في ون ٠اإلاؿاظض والخماماث ،وبٌٗ ؤنىا ٝألاَٗمت ٧اإلاجبىاث ،وؤهىإ
الٟىا٦ه ٧الخحن الكٗغي ،وآالث ال٨خابت وؤصواتها ،وج٣الُض ألاهضلؿُحن في اليسخ الىاعصة في
عؾاثل ؤبي مدمض ٖبض الجباع اإلاغواوي ،وؤبي ال٣اؾم ٖامغ بً َكام.
و٦ما َ
جٟغص ال٨خاب بمتن ؤصبي قٗغي وهثري لم ًَ ِغ ْص في ٚحرٍ؛ ٣ٞض َجى َخ َض في الترظمت
َ
لشلت مً الكٗغاء لم ه ٠٣لهم ٖلى ط٦غ في ٦خب التراظم وألازباع ألاهضلؿُت اإلاكهىعة
واإلاخضاولت؛ وَم :ؤبى مدمض ٖبض الجباع اإلاغواوي الظي اؾتهل به اإلاهى٦ ٠خابه ،وؤزىٍ ؤبى
ب٨غ اإلاغواوي ،وؤبى ب٨غ بً ألاٚغ ،وؤبى بسخا ١بً ٖشمان ،وألاصًب ؤبى ظٟٗغ بً ٖانم
اإلاغس ي ،وؤبى الىلُض ًىوـ بً ِٖس ى ،وألاصًب الحهىصي ؤبى الدجاط بً خؿضاي ،وألاصًب
ؤبى ال٣اؾم بً ٧امل قلبي ،وألاصًب ؤبى ال٣اؾم ٖبض الغخمً بً َلخت الخىوس ي ا َإلات َهم
٢ -1ؿم اإلاىخضًً ،م.156 .
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باهخدا ٫قٗغ ألاٖؼ بً ٢ال٢ـ ؤلاؾ٨ىضعي .ومً اإلاظ٧ىعًٍ في ٖغى اإلاهى ٠مً ٚحر
ُ
ألاصًب الىقاح ؤبى الخؿً بً ٞحرن ،والٓاَغ ؤهه بليس ي خؿبما اؾخٟضهاٍ مً
جغظمت:
ؾُا ١وعوصٍ في َاثٟت مً قٗغاء بليؿُت؛ مجهم الغنافي البليس ي ،ومغط ال٨دل ،جىاعصث
ُ
ههىنهم ٖلى ون ٠الغٍاى ،ومجالـ ألاوـ.
 )4مهاصع ال٨خاب
ْ
َ
اؾخمض مسخاعاجه
لضي ُمٗاها ِجىا للمسُىٍ ،وجدلُل ماصجه ،وٟ٢ىا ٖلى ؤن اإلاهى٠
َ
ُ
خهغَا في مهضع عثِس ي ًدخل مً ال٨خاب مغ٦ؼ الىىاة ،لم
مهاصعً ،مً٨
مً ظملت
َُ
نىعجه ،وبلُه ٌكحر بهُ ٜمً ٢بُل :و٢ا ٫مً ؤزغي ،وله ،وله مً ٢هُضة
جخطر لىا
َ
بلي مجها بال ما ؤزبدخهَ ،
ٞغٍضة لم ًََ ْ٘ ٣
وظاو َبه...
ؤما اإلاهضع الشاوي ٞهى الخل٣ي اإلاباقغ ًٖ ؤصخاب اإلاسخاعاث اإلاشبخت َ
بهُ ٍ ٜجُٟض
الؿمإ؛ ٣٦ىلهَ :
خضزني ،ؤوكضوي ،ؤو اإلا٩اجبت التي جُٟضَا نُ ٜمشل٦ :خب بلي.
واإلاهضع الشالض َى الظي ٌٗخمض ُٞه اإلاهىٖ ٠لى مدٟىْه مما جاصًه ٖباعاث مشل:
َظا ٣٦ىٞ ٫الن ،وَظا هٓحر ٢ىٞ ٫الن ،ؤو ٢ىله :وله ٌ
بِذ مً ُٗ٢ت طَبذ ٖني.
ؤما اإلاهضع الغاب٘ ٞهى الى٣ل ًٖ ُ
٦خ ٍب ؾاب٣ت مً ٚحر جهغٍذ بظل٪؛ و٢ض ٢اصها بلى
مٗغٞتها وجدضًضَا ما ؤظغٍىاٍ مً اإلا٣ابلت بحن متن ال٨خاب وبحن مهاصع اإلا٨خبت ألاهضلؿُت،
َٖ ٣ب طل ٪ؤهه ٌٗخمض في بٌٗ ٞهى ٫ال٨خاب ٖلى مهضعًٍ ؤؾاؾُحن َما" :ػاص
وجبحن لىا ِ
اإلاؿاٞغ" ألبي بدغ نٟىان بً بصعَـ الخجُبـي الظي ٧ان ًى٣ل ٖىه ؤخُاها بالل ،ٟٔبالىٓغ
بلى حكا٧لهما في الٛغى مً الخهيُ ٠وَى الخٗغٍ ٠بإصباء الٗهغ اإلاىخضي .و٢ض هبهىا ٖلى
ه٣ىله في مىاَجها مً ال٨خاب.
والشاويَ :ى ٦خاب "الظزحرة في مداؾً ؤَل الجؼٍغة" البً بؿام الكىترًني الظي
اؾخضٖاٍ ا ّ
إلاهى ٠في ٞهل :مُ٣ىٖاث ؤقٗاع في نٟت الخُل ،وه٣ل مدخىاٍ بالل ٟٔمً
ِ
ُ
"الظزحرة" م٘ ُ
جهغٌ ٝؿحر .و٢ض بٗشه ٖلى طل ٪بًغاصٍ مسخاعاث ألبي الخؿً بً زغوٝ
َََ
الِ٣س ي ال٣غَبي (ثَ620 .ـ) في ون ٠الٟغؽ جسلو مجها بلى ما ه٣له ًٖ "الظزحرة" التي
جضاعى بلحها في ؾُا٢اث ؤزغي مٗضوصة اؾخٟاص ٞحها مً حٗلُ٣اث ابً بؿام ٖلى بٌٗ
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ألاقٗاع إلاىاؾبتها مىاًَ الاؾدكهاص ٖىضٍ؛ ٦خٗلُ٣ه ٖلى ٢ى ٫ؤبي ال٣اؾم ٖامغ بً َكام
مً ٢هُضة:
ْ
ْ
ً
ً
َ
َ ْ ُ
ل ْم َجت ُر٦ـىا َظ ْىعا َوال َخ ُْٟا ِؾ َىي
َما ِفي ُٖ ُُى ِن ال ُِِ ٛض ِم ًْ ُٖ ْض َو ِان
َظا مإزىط مً ٢ى ٫آلازغ:
َ َ ْ َ ٌَ
َ
ُْ
ل ْم ًَ ْب َِ ٤للٓل ِم ِفي ؤً ِام ِهـم ؤزغ
و٢ا ٫ابً ألاباع:
َل ْى ًَ ْسُ ٟغ ْال ُٗ َك ُ
ا ١ب َ
ٌُ ُؾ ُُى ِِ ٞـه
ِ
ِ

ْ
َ َ
ِبال ال ِظي ِفي ُٖ ُُى ِن ال ُِِ ٛض ِم ًْ َخ َى ِع
َ
ْ
ْ ُ ْ
ُ َ
ل ْم ًَت ُر٦ـىا ِٖ ْى َض ال ُٗ ُُى ِن ط ُخىال

و٢ا ٫اإلاخى٧ل بً ألاُٞـ في نٟت ؾُ ٠وؤزبر ٖىه:
ّ َ
َْ
َُ
ّ
َ
َ
َ
َ ْ َ ُ ُ ٌ َْ َ
ِب ِو َي ؤ ْمط ى ِم ًْ ْبى الخض ِ١
الٓ َب ِاء ِبط ْن
اّ ِ
لىال ٞخىع ِبإلخ ِ
والغُٖني َاَىا بهما ًى٣ل حٗلُ ٤ابً ّ
بؿ ٍام في ؾُا٢ ١غٍب ٖلى بِذ ابً ألاباع
اإلاظ٧ىع ،وَى مً ٢هُضة َىٍلت مُلٗها:
َ
َ
ً
َ َ
ُ
ُخ ُّ َ
ِذ م ًْ َب ْغًُ ١ج ًُ َظ َى ُاه ُ
َو ْظضا بلى ؤ َْل َ
الضزى ِ ٫ص ِزُال
ه
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
1

()...
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َل ْى َجسُ ٟغ ال ُٗكا ١ب ُ
ٌُ ُؾ ُُى ِِ ٞـه
ِ
وما ؤخؿً ٢ى ٫ؤبي الًٟل بً قغ:ٝ
َ
َ
ْ
ُْ
َ
ََ
َ
ِبال ال ِظي ِفي ُٖ ُُى ِن ال ُِِ ٛض ِم ًْ َخ َى ِع
ل ْم ًَ ْب َِ ٤للٓل ِم ِفي ؤ ًَ ِام ِه ْـم ؤز ٌغ
و٢ا ٫اإلاخى٧ل بً ألاُٞـ في نٟت َؾ َُْ ٠
وؤزبر ٖىه:
ٍ
َ ُ ْ ُ ّ َ َْ
ْ َُ
ّ
َ
ْ َ َ 2
َ
َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َْ َ
ل٣لذ ِب ِوي ؤمط ى ِمً ْبى الخض ِ١
الٓ َب ِاء ِبط ْن
اّ ِ
لىال الٟخىع ِبإلخ ِ
وال ًسٟى ُ
وظه اإلاىاؾبت بحن الىهحن.
 )1جد ٤ُ٣وؿبت ال٨خاب
ُ َُ
َ
اٖت َر َ
وؿبت ال٨خاب بلى
ت
ل
ك٩
م
الخُت
َظٍ
ٖ٣باث
مً
ىا
ي
٧ان مً َؤو ٫ما
جدِ ٤ُ٣
ِ
ِ
َ
ْ
ْ ُ ْ
ُ َ
ل ْم ًَت ُر٦ـىا ِٖ ْى َض ال ُٗ ُُى ِن ط ُخىال
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ّ
َ
َ
ٌ
ََ
إلاال ،٠وٖىىان اإلاال،٠
ناخبه ،وحٗ ُغ ِٖ ٝىىاهه ألانلي؛ ألن اليسخت ٖاعٍت ًٖ اؾم ا ِ
و٦ظا ًٖ اؾم الىاسخ وجاعٍش اليسخ اللهم مً بقاعة في َغة ؤٖلى الهٟدت ألاولى مً ظهت
الِؿاع ٦خبذ بمضاص ؤخمغ واٖتراَا َمـ بدُض لم ٌٗض ًٓهغ مجها بلى آلاحي  ":الازخُاعاث
َْ
( )...ؤبي الخؿً خٟٓه هللا"٩ٞ .ان ؤن ؤ ْع َظإها الاَخمام بهظا ألامغ بلى خحن الاهتهاء مً جد٤ُ٣
ّ
ُ
َ
اإلاتن بجمُ٘ جٟانُله ،لٗلىا هُٟض مً َى ٫الىٓغ في ال٨خاب ما ٌُ ُِٗيىا ٖلى ج َب ُحن مالمذ َظٍ
اليؿبت.
َ
ّ
إلاخإه َُت وٟ٢ىا ٖلى َم ُْ َل٘ ٢هُضة ّ
إلاهى ٠ال٨خاب زاَب بها
ِ
وفي مجغي ٢غاءجىا ا ِ
ُ
ألاصًب ؤبا الخؿً الهُشم بً ظٟٗغ في ؾُا ١الترظمت له ،وَى ٢ىله:
ُ
َ َ ََ َ ً
ىابا ٖلى ٢هُضة َ
٦خ ْب ُتها بلُهَ ،ؤولها:
«و٦خب بلي ظ
ٍ
َ
ْ
ً
ُ
ْ
َ
َ
ًَا َوؿ َ
َ َ
ُم ّ
اَ ٫ما ِه ْج َذ ٞااصا ُمَ ٛغ َما
الغ ٍِذ ِم ًْ ه ْد ِى ال ِخ َمى
ِ
ِ
ُ
والجىاب:
ُ
َ
َ َْ َ
َْ
َْ َ
ًَا ُٖ ُُى َن ُ
ـاث الٓ َبى ال جلَ ٣ىا
الؿ ْم ِـغ ال ُؾ ْمـغ الَ ٣ىا
ًٖ ؾ ِل َُم ِ
(.1»)...
ّ
إلاال ،٠وناخب الترظمت الظي َوْ ٢
ُ
وجض َُ ٫ظٍ اإلاساَبت ٖلى ُوزىّ ١
ٗذ
الهلت بحن ا ِ
ِ
ِ
َ
ج ْد ِل َُ ُخه في ال٨خاب ب٣ىله:
ً
ٌ
َ ّ
« ٌ
الخ٣ا والىظُه،
مدؿً في الت َر ِوي والبضًه ،ؾاب ٤في خلبت الكٗغاء ِ
قاٖغ هبُهِ ،
ُ
ّ
وٍُب .٤ؤخ ٟٔالىاؽ ألقٗاع
ًٟىح باإلاداؾً ٞىٍ وٍىُ٣ُٞ ،٤غَـ ؤٚغاى اإلاٗاوي
ِ
َ
ُ َ
إلاىلضًً ،وؤعواَم لبضاج٘ اإلادؿىحن واإلاجُضًً»  .2وَى ٌ
ٍب الك َب ِه مما
٦الم ٢غ
اإلادضزحن وا
َط ََ ٦غٍ ُ َ ْ
قُسه الهُشم بً ظٟٗغ اإلاظ٧ىعُ ،
ُ
وهههاُ « :
الظا٦غ
قاٖغ بقبُلُت،
الغُٖني في جغظمت ِ
ً
ً
ُْ
ُ
وخايغجه ،وؤوكضوي مً ؤقٗاعٍ ظملت
ظالؿخه ٦شحرا
لآلصاب وؤقٗاع الٗغب واللٛاث؛
َ ً
ً
ُ
ضحهتْ ،
وؾمٗذ مً مىشىعٍ وَى ٢لُل؛ و٧ان مً َ
وؤع َجلهم اعججاال،
الىاؽ ب
ؤؾغٕ
٦بحرة،
ِ
ُ
وع َبما َ
َ
و٢ىاُٞهٞ ،حرججل طل٪
ازخ َب َرٍ الُلبت بإن ً٣ترخىا ٖلُه مٗاوي الكٗغ وؤٖاعًٍه
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بؿغٖت ختى ٦إهه ًُ ْملُه مً ِخٟٓه» .1
ُ
ومما ٌؿخىٟ٢ىا لضي اإلا٣اعهت بحن الىهحن ،اجٟاُ ٢هما في مًمىن الخدلُت ،وبن
ُ
ازخلٟذ ألالٟاّ؛ ٣ٞض َظغي
وؾغٖت
خٟٓه لؤلقٗاع،
ِ
الىو في وٗذ الهُشم بً ظٟٗغ ٖلى ِ
ً
ُ
قُسه م٣اعهت بكٗغٍٟٞ ،ي
ججاله .ؤما بقاعة الغُٖني في "البرهامج" بلى ٢لت مىشىع ِ
بضحهخه ،واع ِ
َ
ً
ُ
ْ
"اإلاسُىٍ" م ْ ُ
ؾالت َ
ؼوٖه بلى
هضا ١طل٪؛ خُض ؤو َعص له ع
٦خب بها بلُه ،صلذ ٖلى ه ِ
ِ
َ
ً
ً
ؤلا٢ال٢ ،٫اَ « :٫
بلي ؤًًا َ
و٦خب َ
بزغ مساَبت مىه ل ْم ًَ َغ ٖلحها ظىابا لٗىاث ٤الؼمانَ :ؾ ُِّضي،
ْ
ُ
وم ْش ُلَ ٪مً َخ ُؿ َي ْذ ؾ َح ُرٍُ ،وؤم َى ْذ َ ٚح ُرٍ ،واع َ
حؿ َم ْذ في نٟدت الهٟاء ُ
ن َى ُعٍ ،وج ِل َُ ْذ بإل ِؿ َىت
ِ ِ
ِ
ِ
َْ َ ُ
َ ْ
ُ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
البك ِغ ٢ض ؤزل ٠بغ٢ه ،وؤؾضٚ ٝغبه وقغ٢ه ،و٦ىذ -ؤٖلى هللا
الىٞاء ؾىعٍٞ ،ما ِلظا٥
ِ
َ ْ ُ َ
َ
َ
ََ َ َ
ظاط ْب ُخ َ
بالل َىاخٔ ُ
الى ْجل َص َ
َ
الخُاب ُم َجاطبت الخُاب.
طواثب
٪
٢ض
٪
م
َ ٢ض َم ،٪وال ؤعا١
ِ
ِ
ِ
ُ ً َ ُ
ُ َ
َ
َ
ًدكىِ ٝل ِل٣ا ِث،٪
ولئن َ ٚح َر َْ ََ ٥ؼلي وه ْ٣ط يَ ،بؼ ْٖ ِمَ ،٪ب ْٗ َض َ ٢ى ِة ْ ٚؼلي؛ ٞةن بحن ظىاهخي ٞااصا
وصٍُ ،وج ْغق َٟني َب ُغ ُ
وٍخُى ُ ٝبحن َب ُْداثَ ٪وب ْغ َ٢اث ،٪وؤع َُ ٚب في الخُاب ؤن ُج ْلخ َٟني ُب ُغ ُ
َ
وصٍ،
ِ
ِ
ِ
والؿالم» .2
ْ ْ
وفي "اإلاسُىٍ" ؤًًا ما ًُىا ِ ٤ُ ٞال ُخَ ٨م الى٣ضي للغُٖني ٖلى قٗغ قُسه الهُشم بً
َ ُ
ََُ ً
ُ
ظٟٗغ في ٢ىله« :ب ّال ّؤن ََ ٦
دا ،وال َ
٢هاثضٍ؛
٦شحر الخىاؾب ،وال جُى ُ ٫ؤًًا
المه ال ًإحي مى٣
َ ً
ٌ
بهما ٧ان ُ
ؤ٦ثر ما ًإحي به ُِٗ٢ا» ٣ٞ .3ض ازخاع له في اإلاسُىٍ ُٗ٢خحن ،بخضاَما واع َصة في
ُ
"البرهامج"؛ وهي الؿُيُت التي زاَب بها ألاصًب ؤبا البدغ نٟىان بً بصعَـ الخجُبـيَ ،ؤولها:
َ ْ َ ْ َ ََ ُ َ َ ٌ
َ َ
الى ْ
َ َ (4
الك ْى ُْ ًَ ١خ َٗ ُب َب ْح َن َ
ـ والىٟـ
ٟ
و
ت
ِب ًٍه ؤبا البد ِغ وألاًام ِ ٢اَٗ
ِ
َ
ً
ومُ٣ىٖت ؤزغي ُمل ِٛؼا في مدبىبه ،مُل ُٗها:
َ َ 5
ب َإبي ََ ٞض ًْ ُذ َمً ْ
َ ْ ُْ ُ َ َ ُُ
ىػ ٦ال ِم
اؾ ُم ُه ِفي َو ْظ ِه ِه
واهٓغ َ ِضًذ ِبلى عم ِ
ِ
ِِ
 -1بغهامج الغُٖني ،م.191 .
 -2اإلاسُىٍ ،م.39 .
 -3البرهامج ،م.192 .
 -4اإلاسُىٍ ،م ،38 .والبرهامج ،م.193 .
 -5اإلاسُىٍ ،م.38 .
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ّ َ
ً
َ َ َ
 ،٠و٢ض ؤقغها بلحها ؾاب٣ا ،زم ُ
هو الغؾالت
إلاال
ًٞال ًٖ ال٣هُضة التي ظاوب بها ا ِ
آلاهٟت الظ٦غ.
ومً زالَ ٫ظٍ اإلاىا َػهت بحن اإلاهضعًٍ َع ّج ْخىا ؤن ً٩ىن "اإلاسُىٍ" مً آزاع ابً
ً َ
ً
َ
َ
الَ ٟساع ُ
الغ َٖ ُْني ؤزظا باالٖخباع بقا َعجه في جهاًت "بغهامج قُىزه" بلى ّؤن بحن ًضًه ٦خابا َ ُْ ٢ض
ِ
َ
ًَ
َ
الخهيَُ ٠ز َ
ؤقٗاع قٗغاء الٗهغ ،وظٗله ِنلت إلاُمذ ابً زا٢ان وطزحرة ابً
و به
َ
اقخٛالىا بكٗغ ابً خغٍ ٤مً "اإلاسُىٍ"،
َب َؿام .ومما َٖ َؼػ لضًىا َظٍ ال٣ىاٖت ؤهه ؤزىاء
ِ
اهخبهىا بلى ٖمل الض٦خىع مدمض بيكغٍٟت" :ابً خغٍ ٤البليس ي خُاجه وآزاعٍ" ،الظي َ
يم ما
َ
وٖ ٠٢لُه مً قٗغٍ .و٢ض ٧ان ُم ْٗ َخ َم َضٍ في طلُ ٪
بٌٗ زغوم الخؼاهت الخؿيُت جدمل ع٢م
مدخى ٍَ ْحهماَ ،
جُاب ً٣ا بحن َ
 .4958وخحن م٣اعهدىا بِىه وبحن ما في اإلاسُىٍ الخٓىا ُ
ٞؿ َٗ ُْىا بلى
ِ
َ
َ ُ
ٖؿاَا جُٟضها في َ ِل َب ِدىا بن ٧ان ٞحها ما ًُ ْغ ِق ُض بلى طل.٪
الخهىٖ ٫لى نىعة لخل ٪الخغوم
ْ
ل٨ىىا وظضهاَا ٖلى ٚحر ما َؤملىا.
و٧ان مما ط٦غٍ الض٦خىع بيكغٍٟت ؤزىاء حٗغٍٟه بهظٍ الُٗ٣ت مً الخؼاهت الخؿيُت
َ
ً
َ
مال ٠ألبي الخؿً الغُٖني ؤو ابً َ
ألاباع .1ومً اإلاا٦ض ؤهه ً٣هض
ؤجها ٢ض ج٩ىن ظؼءا مً
بظل" ٪ظنى ألاػاَغ" البً الٟساع الغُٖني ،ؤو "زًغاء ُ
الؿ ْى ُضؽ في قٗغاء ألاهضلـ" البً
ً
َ
٦خابا آزغ في قٗغاء قغ ١ألاهضلـ َ
ؾماٍ" :بًماى البر ١في
ألاباع الً٣اعي الظي نى٠
قٗغاء الكغ "١ال ًيسجم م٘ مًمىن ال٨خاب الظي لم ً٣خهغ ٖلى قٗغاء الكغ١
ألاهضلس ي ٞدؿب؛ بل َح َ
ٗضاَم بلى ٚحرَم في مسخل ٠ؤُ٢اع الجؼٍغة.
ِوَ ٦ال ال٨خابحن "-ظنى ألاػاَغ" ،و"زًغاء الؿىضؽ" -في خ٨م الًُإ .وبٗض ُ
جإمل
َىٍل ،ومضاعؾت مؿخًُٟت إلادخىي اإلاسُىٍ ع َج ْخىا ؤن ً٩ىن َ
٦خاب "ظنى ألاػاَغ" ،و٢ض
ََ
ُ
َ ُ ّ
خملىا ٖلى َظا الترظُذ ظملت ؤصل ٍت ه ِغج ُبها ٖلى ما ؾبَ ٤ؾ ْى٢ه .وبُاجها:
 بن اليسخت ألاػاعٍُٟت جبخضت بٗباعة« :بؿم هللا الغخمً الغخُم .نلى هللا وؾلمٖلى ؾُضها مدمض ( )...وؿخٗحن ( )...الازخُاعاث ( )...ؤبي الخؿً خٟٓه هللا»ُ .
ٞىعوص لٟٓت
ُ
"الازخُاعاث" ميؿىبت بلى ؤبي الخؿً َ
ظٗ َلىا وؿدب ِٗ ُض ابً ألاباع؛ ألهه لم ٌُ َ
ٗغ ٝبهظٍ الْ ٨ىُت.
ً -1ىٓغ ابً خغٍ ٤البليس ي ،م ،31 .الهامل .86
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ٞا ُ
إلاظ٧ىع بها مً ؤصخاب الازخُاعاث في َظا الٗهغ ال ٌٗضو الغُٖني ،وابً ؾُٗض .ؤما
ُ
اؾدبٗاصها البً ؾُٗض ،وجغظُذ الغُٖني ٣ٞض َب َى ِْىاٍ ٖلى ٧ىن مىهج الازخُاع في "اإلاسُىٍ"
ً
ً
ًسال ٠جماما مىهج ابً ؾُٗض ُٞما بحن ؤًضًىا مً مالٟاجه؛ ٞهى ٚالبا ما ً٨خٟي في ازخُاعاجه
ً
َ ً
ً
باألبُاث ال٣لُلتُ ،
ًٞال ًٖ ٧ىن
مهىٟت خؿب اإلاىيىٖاث ؤو ألام٨ىت.
ًىعصَا ٚالبا
ََ
ّ ُ
َ
ل٣اء ٍُ بهم ،وع َ
َ ٠
واً َخ ُه ٖجهم٦ ،إبي بدغ
إلاهى
بٌٗ اإلاترظمحن في "اإلاسُىٍ" الظًً طَ ٦غ ا ِ
نٟىان وابً البرا١؛ ال ًخإحى البً ّ
ألاباع ،وال البً ؾُٗض الاجها ٫بهم؛ ألجهما ُ ِول َضا بٗض
ِ
وٞاتهم.
 بن ٌَ
٦خاب ُ
جظًُل ٖلى َم ْخ َى ْحن مٗغوٞحن َما" :مُمذ
الغُٖني "ظنى ألاػاَغ"َ ،ى
ألاهٟـ" البً زا٢ان ،و"الظزحرة في مداؾً ؤَل الجؼٍغة" البً َب َؿام .وبخإمل اإلاىظىص بحن
ّ ََ ُ
ؤًضًىا َهُ ٩اص َه ْ
ُ
ٞال٨خاب ٌكمل جغاظم وازخُاعاث قٗغاء
ُابَ ٤ظٍ الهٟت.
ج
ه
ج
ماص
ؤن
م
ؼ
ج
ِ
ِ
َْ
صولت بني ٖبض اإلاامً الظًً ؤٖ٣بىا قٗغاء "الظزحرة" ،وبسانت قٗغاء اإلااثت الؿاصؾت
وؤواثل اإلااثت الؿابٗت للهجغة .بل بن مىهج ال٨خاب ٌص ي بإهه جظًُل ٖلى ال٨خابحن اإلاظ٧ىعًٍ؛
ـ الٟخذ بً زا٢ان في "اإلاُمذ" ،ومظَبه في الخدلُت ُوه َ
ٟٞي جغاظمه ًدخظي َه ََ ٟ
ؼوٖه بلى
ُ
٣اعن بحن ٢ى ٫الٟخذ بً زا٢ان في ؤبي ٖبض هللا
الدسجُ٘؛ وٍٟ٨ي للضاللت ٖلى طل ٪ؤن ه ِ
مدمض بً الخضاص ،مً "مُمذ ألاهٟـ" ،وبحن ٢ى ٫ا ّ
إلاهى ٠في ألاصًب ؤبي ال٣اؾم ٖامغ
ِ
بً َكام مً "اإلاسُىٍ"؛ هو "اإلاُمذ"« :ألاصًب ؤبى ٖبض هللا مدمض بً الخضاص :قاٖغ
ماصح ،وٖلى ؤًضي الىضي ناصح ،لم ًىُ٣ه ظىص مًٗ ؤو نماصحٞ ،لم ًغم مشىاَما ،ولم
ًيخج٘ ؾىاَما ( )...م٘ جمحزٍ بالٗلم ،وجدحزٍ بلى ٞئت الى٢اع والخلم ،واهخماثه بلى آًت الؿل،٠
ّ
وٍ٣لضان ٧اَله ما
ومظاَبه مظاَب ؤَل الكغ .ٝو٧ان له لؿان وعؤي ٌكهضان له بالىباَتِ ،
َ
قاء مً الىظاَت ،و٢ض ؤزبذ له بٌٗ ما ٢ظٞه مً ُص َع ِعٍ ،وَ ٞاٍ به مً مداؾً ٚغعٍ؛ ٞمً
ُ
طل٢ ٪ىله» .1
ُ
ََ
ؤما هو "اإلاسُىٍ"ً« :يبىٕ ألاصب الظي ال ُ
وٖل ُم
جىً ُب مىاعصٍ ،وال ًٓمإ وا ِع ُصٍ،
اٖه ،وال ًًُاهى اعجٟاٖه ،امخض في مُضان البُان ُ
ؿامى ًَُ ٟ
الًٟل الظي ٌُ َ
باٖه ،ختى َ
بهغ ْث
 -1مُمذ ألاهٟـ ،م.179 .
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َ ً
َ
َُ ُ
وَ َباٖهَ ٛٞ .ضا في ػما ِهه ٖلما ،وبٗ٨بت ؤلاخؿان ع٦ىا ُم ْؿ َخلما .و٢ض
ظمُ٘ مٗانغٍه ِزالله ِ
َ
ُ
َْ
ٞم ًْ طل٢ ٪ىله» .1
ُب ٧ل ِخ٨م ٍت مؿخ٣ىِ ،
ؤزبذ مً ٦المه ما َى ٧الضع اإلاىخ٣ى ،ومً ِ ٢ل ِ
بِىما ًدخظي مىهج ابً بؿام في "الازخُاعاث"؛ خُض ًىعص ال٣هاثض الٗضًضة الخامت
َ
لؤلصًب الىاخض ،م٘ مؼط طل ٪ببٌٗ عؾاثله بن ٧ان مً اإلات َر ِ ّؾلحن.
 عواًخه ًٖ بٌٗ الكُىر الظًً َٖ َغ ٝبهم في "بغهامجه" مشل الؼوالي ،والهُشم بًظٟٗغ ،وؤبي ال٣اؾم ٖامغ بً َكام ،ومغط ال٨دل ،وؾهل بً مال ،٪وؾىاَم .و٢ض ؤؾلٟىا
الخضًض ّ
ٖما ظغي بِىه وبحن الهُشم بً ظٟٗغ الؿ٩ىوي مً اإلاساَباث .وفي طل ٪جإُ٦ض ٖلى
ُ
ناخ َب َظا اإلاجمىٕ مً جالمُظَمَ .
هباَت ،ووزى١
ولٗل الغُٖنيٖ ،لى ما ٖغ ٝبه مً ٍ
ؤن ِ
َ
الهلت بِىه وبحن قُىزه الظًً ٢ضمىٍ للخضعَـ وَى ما ًؼا ٫في َىع ّ
اله َبا ،ؤن ً٩ىن َى
ِ
اإلا٣هىص.
ّ
َ
ُ
ّ
إلاهى ٠في جغظمت ابً البرا( ١ثَ596 .ـ) ؤهه عآٍ في ِنباٍ« :عؤًخه وؤها ٚالم،
 ؤزبذ ا َِ َ
ْ
َ ُ َ
ما َه ََ ٟذ َلغ ْوض ي ٌ
مام الكبِبت ْ ٚح ُر طمُم ،وبط
ببِذ وال ٢ؿُم ،ؤًام ِط
وؿُم ،وال َؾ َم َذ زاَغي ٍ
الغ َقى َ
ٖلى ظُضي ُ
والخمُم»  .2ومٗلىم ؤن الغُٖني ُ ِول َض ٢بل وٞاة ابً البرا ١بإع ِب٘ ؾىحن؛ بِىما
َ
ُ ِولض ابً ؾُٗض بٗض الؿخماثتُ ،
ألامغ الظي ًَ ْم َى٘ نلت ابً ؾُٗض بهظا ال٨خاب ٦ما ؤؾلٟىا.
ص ّد ُر و َ
ُ َ
ؿب َخ ُه ُ
للغ َٖ ُْني؛ بالىٓغ بلى بم٩اهُت عئٍخه البً البرا ١في َظٍ الؿً ،وعواًخه ٖىه،
وٍ ِ ِ
وؾماٖه مىه ٦ما في ٢ىله« :وع ُ
ؤًخه ( )...وَى ًيكض َظٍ ألابُاث:
ِ
ُ َ ََ ً
َ ْ ََْ
ْ ُ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
مكغبت هضي وع ِص الخض ِوص
ؤ ِظل ُٖي ُِِ ٪في ُٖ ِني ج ِجضَا
ً
َ
َ
َ ُ ُ َْ َ
ْ َ
ُ
َو َ
ىص
نا ِْ ٞد ِىـي ج ِج ْض َٖ َب٣ا ِبِّٟ ٨ي
ًًىٕ ِبلُِ ٪مً َعص ِٕ الج ُه ِ
َ
َ
ُْ
َ
َُُْ
3
ْ
َ
ـىص»
َوزظ َؾ ْم ِٗـي ِبل ُْ َِ ٞ ٪ة َن ُِِ ٞه
َبَ ٣اًا ِمً خ ِض ٍ
ًض ٧الِٗ ٣
وَظا ال ٌُ َ
ؿخ ُْ ٛ
غب مً الغُٖني ٣ٞض ؤظحز مً بٌٗ قُىزه وَى صون الغابٗت ٖكغة.
َ
ط٦غ في جغخمت قُسه ألاؾخاط ا َ
إلاٗمغ اإلاخ ً٣ؤبي ػ٦غٍا ًداى بً ؾلُمان بً مغػو ١الجظامي
 -1اإلاسُىٍ ،م.70-69 .
 -2اإلاسُىٍ ،م.92 .
 -3هٟؿه ،م.92 .
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(اإلاخىفى في طي الٗ٣ضة َ606ـ) ؤهه ٢غؤ ٖلُه «٦خاب الٟهُذ في ْصو ٍلت واخضة ( .)...و٢غؤث
ََ
وهاول ِىُه .و٢غؤث ؤًًا ٖلُه
ٖلُه مً ٦خاب الخِؿحر ألبي ٖمغو بلى باب الٟخذ وؤلامالت،
ً
ْؤب َ
ٗاى ُُ ٦خ ٍب مً ال٣غاءاث والٗغبُت ،وجىاولتها مىه .وؤظاػ لي ٚحر َ
مغ ٍة بظاػة ٖامت» .1
 بزباث اإلاهىَ ٠عواًخه ًٖ ؤبي بدغ نٟىان بً بصعَـ الخجُبـي ،ع ُ
 ٤ُٞقُسُه:
الهُشم بً ظٟٗغ الؿ٩ىوي ومغط ال٨دل ،في ٢ىله« :ؤوكضوي ألاصًب ؤبى البدغ نٟىان بً
بصعَـ -عخمه هللا -لؤلصًب ؤبي ٖبض هللا بً الغٞاء مً ؤَل بليؿُت ،ألابُاث .2 »...و٢ض ٧اهذ
وٞاة نٟىان بً بصعَـ ؾىت َ598ـ ،وؤبى الخؿً الغُٖني في ّ
ؾً الؿاصؾت في بلضٍ
ِ
َ
ُ
َ
َ
بقبُلُت خُض ؤزظ ًٖ الهُشم بً ظٟٗغ قاٖغ بقبُلُت ،و٧ان نٟىان ًترصص ٖلُه في طل٪
َ
جحزٍ .م٘ الٗلم ّؤن ما َ
غوي ٖىه في مجلـ قُسه صون ؤن ًُ َ
ٞإم ًَ ٨ؤن ًَ َ
ؤوكضٍ ٖىه
الٗهض،
ً
في اإلاسُىٍ ال ٌٗضو حؿٗت ؤبُاث ُ
للغنافي البليس يًٞ ،ال ٖما ه٣له الغُٖني مً ٦خاب
نٟىان اإلاىؾىم بـ"ػاص اإلاؿاٞغ" ،الظي ًٓهغ ؤهه لم ٌؿمٗه مً نٟىان؛ بل ٧ان ًإزظ مً
ؤنل بحن ًضًه.
َ ٌََ
 في جغظمت الُ٣ٟه ألاصًب ؾهل بً مال٢ ،٪ا ٫ا ّإلاهىٛٞ« :٠غهاَت "الُىم" خض٢ت
ِ
ٌَ
ٌ
َ
3
بوؿاجها ،وخضً٣ت َى َع ُ
َى ُ
مامت َى ه ْى ُعَا»  .وَى هٓحر الىن٠
ٍداجها ،وَالت َى َب ْض ُعَاِ ،و٦
َ ُ َ
َ
َ
الغُٖني في "البرهامج" خحن ٢اَ « :٫ؾ َما ْ
خالٍ به ُ
٢ض ُعٍ في ألا٧ابغ واعجَ ،ٟ٘م ْٟسغة َبل ِضٍ
الظي
َ
ْ
ْ
ُ
َ
4
َ
ُ
وؾىاٍ ،و َع ْو ُ
ى ِٖل ٍم وؤصب ج٩ل ٠به الىٟىؽ وت ْهىاٍ»  .وَؿخٟاص مً خضًض اإلاهىًٖ ٠
ِ
ُْ
َ
ّ
َ
ُ
ٌ
ؾهل بً مال ٪في "اإلاسُىٍ" ؤهه ُ٢ب عحى الٗلىم واإلاٗاع ٝفي ٚغهاَت ،وَى خ٨م ال ًخإحى
َ َ
ال٨خاب َ
َ
ُ
وؾهل
هٟؿه ٢ض ُظ ِم٘،
ٖانغٍ ول َُِ ٣ه وؤزظ ٖىه٦ .ما ٌؿخٟاص مً طل ٪ؤن
بال إلاً
بً مال ٪ماػا ٫خُا في ٚغهاَت .وجل ٪خاُ ٫
الغُٖني م٘ قُسه ؾهل بً مال٣ٞ ،٪ض ؤزبذ في
ً
َ َ
ظمت،وؤهه ؤظاػ له « َ
ٖلىما ّ
ظمُ٘ ما ًدمله م٘ ظمُ٘ ما ؤل ٠هٓما
"البرهامج" ؤهه ؤزظ ٖىه
َ
وهث ًرا ٚحر ّ َ
وؾم َ٘ ٦شحرا مً طل ٪مً لٟٓه ،وؤزغط بلُه ع٢إ قٗغٍ وجغؾُله ،وٖ َغ َ
ى
مغةِ ،
 -1البرهامج ،م.22 .
 -2اإلاسُىٍ ،م.46 .
 -3اإلاسُىٍ ،م.90 .
 -4البرهامج ،م.59 .
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َ
ً
ََ
َ َ
ُ
ٖلُه مٗٓم ٦المه ،وجَ ٨غ َع ل٣ائٍ له بةقبُلُت مغاعا ،وبٛغهاَت ُم َضة ُؾ٨ىاٍ بها ،و٢بله،
َ
َ
ِوب ُم ْغؾُت في ؤًام ؾ٨ىاٍ بها في اإلادىت التي لخ٣خه مضة ابً َىص» .1
َظٍ بطن ظملت الدجج التي َب َى ِْىا ٖلحها جد ٤ُ٣وؿبت َظا ال٨خاب بلى الغُٖنيَ ،
و٢ىث
ّ َ
ٖضص
لضًىا الاٖخ٣اص بإهه َى ال٨خاب الظي ؤقاع بلُه في آزغ "بغهامجه"
مخدضزا ًٖ ههىم ٍ
ِ
ٌ
مً ؤصباء ُوًٞالء الٗهغ الظًً ْ
بُخه بهم نلت« :و٢ض زاَبني ظماٖت مً الكٗغاء
ع
َ َ ْ ََ
َ
ّ
وال٨خاب ،وظغث بُني وبُجهم مغاظٗاث ،وجغصصث بلي مجهم مُٗ٣اث؛ وٚحر َظا اإلاجمىٕ ؤولى
ََ
ْ ًَ
ً
َ
وؾت ِر ُص -بن قاء هللا حٗالى َم ُؿى٢ت َؾ ْى ١ال ِٗغاب م٘ ؤق٩الها وهٓاثغَاَ ،ميؿى٢ت ٖلى
بها.
َ
ُ
ظىاَ ِغَا ،في ال٨خاب ال٨بحر الظي بحن ًَض َي ،الظي ؾمُخه" :ظنى
ؤؾال٥
جغاثب آلاصاب
ِ
ُْ
َ ْ
ألاػاَغ الىًحرة ،وؾنى الؼواَغ اإلاىحرة ،في نلت اإلاُمذ والظزحرة ،مما َول َضجه الخىاَغ مً
اإلاداؾً في َظٍ اإلاضة ألازحرة» .2

 -1هٟؿه ،م.61 .
 -2البرهامج ،م.214 .
119

120

التعلّل علٖ الهص احملكل :مفًُمٌ َضُابطٌ
الهص اللغُٓ منُذجا
ص .خؿً ٖماعي
٧لُت آلاصاب ْهغ اإلاهغاػٞ ،اؽ

جإحي َظٍ اإلاكاع٦ت في ؾُاٖ ١لمي ًاَغ ٖمل مسخبر الضعاؾاث اإلاهُلخُت
وألابدار الىهُت ،الظي حهض ٝباألؾاؽ بلى بٞاصة الباخشحن والُلبت بمٗاًحر الًبِ
الىص ي وبإصواث ب٢امت اإلاخىن التي جغاص للخإؾِـ الٗلمي الخ٣ُ٣ي صازل الجامٗت
وزاعظها .و٢ض عٚبذ جبٗا لظل ٪في ؤلاصالء بىع٢ت جىسغٍ في َظا الاَخمام ،وجغ٦ؼ
ٖلى بخضي الجؼثُاث في ٖمل اإلاد ٤٣للىهىم اإلاسُىَتً ،خٗل ٤ألامغ بالخٗلُ٤
ُ
ُ
ُ
مٟهىمه وبظغاءاجه الًامىت إلا٩اهخه الخإؾِؿُت مً بيُت الىو
ٖلى الىو مً خُض
اإلاد ،٤٣وؾإَخضي في طل ٪باإلاداوع آلاجُت:
الخٗلُ ٤في اللٛت والانُالح.
ؤَمُخه.
بظغاءاجه.
ؤهىاٖه.
يىابُه.
 .Iالخٗلُ ٤في اللٛت والانُالح:
ً٣ى ٫ابً ٞاعؽ (:)ٌ395
«الٗحن والالم وال٣ا ٝؤنل ٦بحر صخُذ ًغظ٘ بلى مٗنى واخض ،وَى ؤن ًىاٍ الص يء
1
ًيكب الص يء بالص يء«.
بالص يء الٗالي .و٢ض ٖل ٤به بطا لؼمه٢ .ا ٫الخلُل :الٗل ٤ؤن ِ

 - 1م٣اًِـ اللٛتٖ :ل.٤
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َ
ْ ً ُ ُ
وٍ٣ى ٫ابً مىٓىع (« :)ٌ711وو ِك َب الص ُيء في الص ِيء بال٨ؿغ وكبا ووكىبا ،لم
ْ
1
ًَ ْى ُٟظ٢ .ا ٫ابً ألاٖغابي :الٗل٣ت الص يء ال٣لُل ما ٧ان«
مً زالَ ٫ظا الجظع اللٛىي الظي اقخ٣ذ مىه ٧لمت "حٗلُ "٤وؿدىج ؤن مجاعي
ْ
ْ
َ
ال٩لمت جهب في حٗل ٤ش يء ؤصوى بص يء ؤٖال مىه ،وؤز ِظ ٍِ مىه ما ًَلؼم ،وبال٣ضع الظي
َ
ّ
َ
ٚحر بَالت وال اظ ِت َزاء ،وطل ٪قإن ما ُٖ ِل َٖ ٤لى َامل متن ال٨خاب
ًٟي بالٛغى مً ِ
مً مٗلىماث ،وما ًجغي َظا اإلاجغي ،والجم٘ حٗالُ.٤
ؤما في الانُالحٞ ،لخٗغٍ ٠الخٗلُ ٤ال بض ؤوال مً ؤن وٗغط ٖلى جدضًض
مٟهىم الخد٤ُ٣؛ ألن بحن اإلاٟهىمحن ٖمىما وزهىنا ،بطا ٧ان الخد ٤ُ٣حهض ٝبلى
ب زغاط هو صخُذ مُاب ٤إلاا ٦خبه مالٟهٞ ،ةن الخٗلَُ ٤ى جىزُ ٤وؿبخه وماصجه،
والٗىاًت بًبُه وجىيُذ صالالجه التي ٢هضَا اإلاال٣ً .٠ى ٫بكاع ٖىاص مٗغو:ٝ
َْ
وص٧ ِ٘ ٞل
«ٞالٛاًت مً الخٗلًُ ٤جب ؤن جخجه هدى زضمت يبِ الىو وجىيُده،
2
َ
بحهام ٖىه ،وع٧ ٘ٞل ٚمىى وببهام ُٞه«
 .IIأهمُت الخٗلُ:٤
ومما ُ٢ل ًٖ ؤَمُتها ما عواٍ الؼمسكغي في ٦خابه عبُ٘ ألابغاع« :وخلُت
الضٞاجغ الخل ٤في خىاقحها .واإلاٛاعبت ً٣ىلىن :الضعع في الُغع.
3
وُ٢ل ألبي ب٨غ الخىاعػمي ٖىض مىجه :ما حكخهي؟ ٢ا :٫الىٓغ في خىاش ي ال٨خب«.
جخجلى ؤَمُت الخٗلُ ٤مً زال ٫ما ج٣ضم ،في ٧ىهه وؾُلت :٫
زضمت الىو بخىزُ ٤وؿبخه وماصجه ويبُه وجىيُده؛
ِ
ص٧ ٘ٞل بحهام ٖىه؛
ِ
 -ع ِ٧ ٘ٞل ٚمىى وببهام ٖىه.

 -1لؿان الٗغبٖ :ل.٤
 -2يبِ الىو والخٗلُٖ ٤لُه.7 :
 -3عبُ٘ ألابغاع.41/4 :
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بُان الُ٣مت الٗلمُت للماصة التي ٌٗالجها اإلاال ،٠وطل ٪بغبُها بمً ؾب٣ه
ِ
بُٛت الى٢ىٖ ٝما ٞحها مً ظضة ؤو ج٣لُض ،وجدب٘ مً جضاولها بما ؤزظا بها ؤو
اٖترايا ٖلحها.
 .IIIئحغاءاث الخٗلُ:٤
للخٗلُٖ ٤لى الىو مىيىٕ الخدً ،٤ُ٣خٗحن ٖلُىا ألازظ بجملت مً ألامىع:
ال٣غاءة اإلاخإهُت واإلاخ٨غعة للىو؛ لالَالٕ ٖلى مسخل ٠اإلاىاص والً٣اًا اإلاشاعة
-1
ُٞه ،مً ؤظل بٖضاص اإلاىاص اإلاىاؾبت اإلاُٗىت ٖلى ٞهمه ،وحؿُحر مىهج ؾلُم وهاظ٘
إلاٗالجخه٣ً ،ى ٫صٖ .بض الؿالم َاعون « :وؤط٦غ ؤهني ٢بل جد٣ُ٣ي ل٨خاب الخُىان
َ ْ
َالني جىىٕ اإلاٗاع ٝالتي ٌكملها َظا ال٨خاب ،ووظضث ؤوي لى ز َبُ ُذ ٖلى ٚحر َُ َضي
لم ؤجم ً٨مً ب٢امت ههه ٖلى الىظه الظي ؤبخػيٞ ،ىيٗذ لىٟس ي مىهجا بٗض
٢غاءحي لل٨خاب ؾب٘ مغاث ،مجها ُ
ؾذ مغاث ا٢خًاَا مٗاعيتي ل٩ل مسُىٍ ٖلى
خضة ،وفي اإلاغة الؿابٗت ٦ىذ ؤ٢غؤٍ لخيؿُ٣ٞ ٤اعٍ وجبىٍب ٞهىله٨ٞ ،ىذ بظل٪
1
واُٖا ل٨شحر مما وعص ُٞه «
اإلاٗغٞت الىاؾٗت بماصة الىو ،وجخمشل في يغوعة مٗغٞت اإلاد ٤٣بماصة
-2
الىو وبإؾالُب اللٛت الٗغبُت ومهاصعَا.
اإلاٗغٞت اإلادُُت بالىو ،وحكمل ٦خب اإلاال ٠اإلاُبىٖت وما جم الخىنل
-3
بلُه مً ٦خبه اإلاسُىَت ،والاَالٕ ٖلى َبُٗت ج٩ىٍىه مً زال ٫الخٗغٖ ٝلى
قُىزه وجالمظجه.
اإلا٣ابلت بحن اليسخ٣ً ،ى ٫ال٣اض ي ُٖاىَ « :ظا مما ًًُُغ بلى بج٣اهه
-4
ومٗغٞخه وجمُحزٍ وبال حؿىصث الصخ ،٠وؤزلُذ الغواًاث ،ولم ًَ ِد َل ناخبها
2
بُاثل«
الخغم ٖلى الخإصب م٘ الٗلماء والضاعؾحن وٖضم الدكهحر بهم٣ً ،ى ٫بك ـاع
-5
 -1جد ٤ُ٣الىهىم ووكغَا .م.64_63 :
 -2ؤلاإلاإ.189 :
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ٖىاص مٗغو « :ٝبن الخٗلُ٣اث ج٨ك ًٖ ٠شخهُت اإلاد ٤٣ومضي التزامه باإلاىهج
الٗلمي والخإصب م٘ ػمالثه الٗلماء والضاعؾحن ،وهي بٗض ٧ل الظي ط٦غها ج٣ضم
1
اهُباٖا ًٖ م٩اهخه الٗلمُت«.
 .IVأهىإ الخٗلُ٣اث:
مً خُث البيُت :مً زال ٫اؾخ٣غاءها إلاٗٓم ما جم بزغاظه مً الىهىم،
1
هجض هىٖحن مً الخٗلُ٣اث:
حٗلُ٣اث في َب٣ت واخضةً ،مؼط ٞحها اإلاد ٤٣بحن بزباث ما بحن
اليسخ مً ازخالٞاث ؤزىاء اإلا٣ابلت وبحن الخسغٍجاث والخىيُداث والخٗلُ٣اث .
حٗلُ٣اث في َب٣خحن ،جٟهل َامل اإلا٣ابلت ًٖ َامل الخسغٍجاث
والخىيُداث والخٗلُ٣اث .وَظا الىىٕ مُٟض ؤ٦ثر في الىهىم التي لم ٌٗثر ٞحها ٖلى
اليسخت ألانلُت للمال٠؛ ألن حٗضص اليسخ وجباًً الٟغوُٞ ١ما بُجها ًًُغ٥
لًبِ ٧ل الٟغو ١الخانلت ُٞما بُجها في َب٣ت واخضة ،مجؼؤة ٖلى ظؼؤًً ؤو زالزت
ؤظؼاء ،ختى ال جُػى ٖلى ألاظؼاء اإلاسههت للمتن وألازغي اإلاسههت للخٗلُ٤
والخسغٍجٚ .حر ؤن َظا الىىٕ مً الخٗلُ٣اث ٚالبا ما جدى ٫نٗىباث ج٣ىُت صون
اللجىء بلُه.
مً خُث ال٣ضع واإلادخىي :همحز َىا ٦ظل ٪بحن هماطط زالزت؛ ؤخضَا ا٢خهغ
2
ٖلى بزغاط الىو مصدخا مجغصا مً ٧ل حٗلُ .٤والشاوي ؾل ٪مؿل٩ا وؾُا ا٦خٟى
ُٞه ببٌٗ ؤلاقاعاث .والشالض طًل الىو ب٩ل ما مً قإهه ؤن ًُٟض ال٣اعت٣ٞ ،ابل
وزغط آلاًاث ال٣غآهُت وألاخاصًض الىبىٍت وألامشا ٫وزغط الكىاَض الكٗغٍت بال٨ك٠
ًٖ ؤؾماء ؤصخابها وط٦غ مسخل ٠عواًاتها وقغح ٚغٍبها ،وقغح الٛامٌ وألاعجمي
مً ألالٟاّ ،وٖغ ٝباألٖالم ،وزغط الىهىم وعبُها بإصخابها و٢ابلها بإنىلها،
وعبِ ؤظؼاء ال٨خاب بًٗها ببٌٗ ،وٖلٖ ٤لى مـ ـ ـ ـ ـا ُٞه مً ظضة وابخ ٨ـ ـ ـ ـاع ؤو ْ
وَم،
مىضخا له ؤو مؿخضع٧ا ٖلُه ؤو مىخ٣ضا له.
 -1يبِ الىو والخٗلُٖ ٤لُه.31 :
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 .Vيىابِ الخٗلُ:٤
لظا ؾىإحي ٖلى ط٦غ ما ًم ً٨الالتزام به في ٧ل ٖىهغ ٖلى خضة،
ووؿخدًغ ؤؾاؾا ما ًخٗحن ألازظ به في جد ٤ُ٣الىو اللٛىي ؛ ل٩ىن صاثغة
اقخٛالي الٗلمي ؤ٢غب بلى َظا اإلابدض مً ٚحرٍٞ ،مما ًيبػي ؤن ًخًمىه
الخٗلُ ،٤هظ٦غ:
ؤ -يىابِ اإلا٣ابلت بحن اليسخ:
وهي الخُىة ألاولى واإلاهمت التي ًخٗحن ٖلى اإلاد ٤٣الُ٣ام بها ،وال ٚنى له
ُ
ُ
ال٨خاب ولم ٌُٗاعى ،زم
ٖجها ،بٗض ججمُٗه لليسخ ًٖ ،ألازٟل ٢ا « :٫بطا وسخ
1
وسخ ولم ٌُٗاعى ،زغط ؤعجمُا«.
ً٣ى ٫ال٣اض ي ُٖاى( « :)ٌ544وؤما م٣ابلت اليسخت بإنل الؿمإ ومٗاع ُ
يتها به
َ
ٌ
ُ ٞم َخ ِٗ َُ َىت ال بض مجهاٞ...لُ٣ابل وسخخه مً ألانل بىٟؿه خغٞا خغٞا ختى ً٩ىن ٖلى
ً٣حن وز٣ت مً مٗاعيتها به ومُاب٣تها له ،وال جىسضٕ في الاٖخماص ٖلى وسخ الش٣ت
الٗاع ٝصون م٣ابلت؛ وٗم وال ٖلى وسخ هٟؿه بُضٍ ما لم ً٣ابل وٍصدر؛ ٞةن
2
َ
َ
َ
والىٓغ ًؼَ ،ٜوال٣لم ًُػى«.
وال٣لب ٌؿهى،
ال٨ٟغ ًظَب،
وًٖ قغوٍ َظٍ اإلاغخلت وؤَمُتها ً٣ى ٫ال٣اض ي ُٖاى في باب "يبِ
ازخال ٝالغواًاث والٗمل في طلَ « :"٪ظا ما ًًُغ بلى بج٣اهه ومٗغٞخه وجمُحزٍ ،وبال
حؿىصث الصخ ٠وؤزلُذ الغواًاث «.وؤو ٫ما ًيبػي ؤن ٌؿٟغ ٖىه الخمُحز اهُال٢ا
مً مىُى ١ال٣اض ي ُٖاى الاَخضاء بلى اليسخت ألام٣ً ،3ى« :٫وؤولى طل ٪ؤن ً٩ىن
 -1م٣ضمت ابً الهالح ومداؾً الانُالحٖ .اجكت ٖبض الغخمً .صاع اإلاٗاع.376-375 :ٝ
 -2ؤلاإلاـإ بلـى مٗغٞــت ؤنـى ٫الغواًــت وجُُ٣ـض الؿــمإ لل٣اضـ ي ُٖـاى بــً مىسـ ى الُدهــبي جدُ٣ـ ٤الؿــُض
ؤخمض ن٣غ صاع الترار ال٣اَغة اإلا٨خبت الٗخُ٣ت جىوـ ٍ 1970/1م.160-158 :
 -3الاَخضاء بلى اليسخت ألام ًدخ٨م ُٞـه بلـى ظملـت مـً اإلاٗـاًحر ،جخـضعط ٖلـى الكـ٩ل آلاحـي :ؤن ج٩ـىن بسـِ
اإلاال ،٠ؤو بسِ ؤخض جالمظجه ،ؤو ٢غؤث ٖلى اإلاالـ ،٠ؤوم٣ابلـت ٖلـى وسـخت بسـِ اإلاالـ ،٠ؤو بسـِ
ؤخــضالٗلماء ،قــغٍُت ؤن ج٩ــىن ؾـاإلات مــً الؿــ ِ٣والخصــخُ ٠والخدغٍــ ،٠ومــا لــم جدبــحن لىــا َــظٍ
اإلاٗــاًحر ،خُجه ــا هد ــخ٨م بل ــى الص ــخت م ــ٘ الخم ــام ،وم ــً الب ــاخشحن م ــً ً ــغي ٚح ــر ال ــظي ؤعاٍ ُٞلج ــإ بل ــى
الخل ٤ُٟؤو الخى ٤ُٞبحن اليسخ .
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ألام ٖلى عواًت مسخهت« ،لُٗغى ما ؾىاَا مً اليسخ ٖلحها ،بط ً٣ى« :٫زم ما ٧ان
مً ػٍاصة ألازغي ؤلخ٣ذ ،ؤو مً ه٣و ؤٖلم ٖلحها ،ؤو مً زال ٝزغط في الخىاش ي،
وؤٖلم ٖلى طل٧ ٪له بٗالمت ناخبه مً اؾمه ؤو خغ ٝمىه لالزخهاع ،ال ؾُما م٘
٦ثرة الخال ٝوالٗالماث«
ٞاإلا٣ابلت وخضَا هي التي حؿمذ لىا بالخضزل في الىو لترمُم ؤو بنالح ما
ؾ ِ٣ؤو حٗظعث ٢غاءجه في اليسخت ألام ،قغٍ ؤلاٖالم ٖلى طل٧ ٪له في الهامل
باؾخٗما ٫عمىػ مُٗىت ٌكاع بلحها في م٣ضمت ال٨خاب .وما مً ٞغ ١ؤو ػٍاصة ؤو جهىٍب
زاعط ًٖ اليسخ اإلاٗخمضة ٞمدله الهامل ،وجغاعى في طل ٪ألامىع الًغوعٍت التي ٢ض
ًخٛحر مٗها اإلاٗنى ،ؤما ؾىي طل ٪مما ًخ٨غع بك٩ل الٞذُٞ ،خم الخىبُه ٖلُه في
اإلا٣ضمت ٧األزُاء ؤلامالثُت ؤو عؾم بٌٗ ال٩لماث ؤو ألاٖالم بك٩ل مسال ٠إلاا هي
ٖلُه الُىم ،ؤو الخ٣ضًم والخإزحر الظي ال ًسل باإلاٗنى....
ب -يىابِ جسغٍج آلاًاث ال٣غآهُت :
ج٣خط ي َظٍ الخُىة الٗىصة بلى اإلاٗاظم اإلاٟهغؾت لل٣غآن ال٨غٍم ،1لخضلىا
ٖلى اؾم الؿىعة وع٢م آلاًت ،والخإ٦ض مً صختها ،وبن جإ٦ض لضًىا زُإَا ؤقغها
بلُه في الهامل ،وٖمضها بلى جصخُده في اإلاتن " إلاا لل٣غآن مً ٢ضؾُت جىظب الخظع
الكضًض" 2وبطا ا٢خط ى ؾُا ١الاؾدكهاص بها ط٦غ ما ٢بلها ؤو ما بٗضَا في الهامل ٞال
بإؽ مً طل ٪زضمت لل٣اعت ،وبطا ٧ان ؾُا ١وعوصَا ٌؿخضعي جٟؿحرَا ٣ُٞخهغ ٖلى
ما ًٟي بالٛغى ،ؤما بطا حٗل ٤ألامغ ب٣غاءة مً ال٣غاءاث ُٞخٗحن الغظىٕ بلى ٦خب
جىزُ ٤ال٣غاءاث 3للخإ٦ض مً ٧ىجها مً ال٣غاءاث اإلاٗخمضة.
ث -يىابِ جسغٍج ألاخاصًث الكغٍٟت:
4
جخم ٖملُت جسغٍج ألاخاصًض باالؾخٗاهت باإلاٗاظم اإلاٟهغؾت أللٟاْه ٞ ،ىب ـضؤ
 -1مىهج جد ٤ُ٣الىهىم ووكغَا ،ص.هىعي خمىصي الِ٣س ي وص .ؾامي م٩ي الٛاوي.م.81:
 -2اإلاهضع هٟؿه ،م.81:
 -3اإلاهضع هٟؿه ،م.81:
 -4اإلاهضع هٟؿه ،م.81:
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بخسغٍجه مً ال٨خب الصخاح 1التي ًىا ٤ٞلٟٓها ل ٟٔاإلاالٞ ،٠ةن حٗظع طل٪
ؤقغها بلى مىًَ الغواًت اإلاىا ٤ٞلٟٓها لل ٟٔاإلاالٞ ،٠ةن لم هجضٍ ؤبُ٣ىا الخضًض
الكغٍٖ ٠لى لٟٓه في اإلاتن ماصام ًاصي اإلاٗنى هٟؿه الظي وعص في اإلاخىن الصخاح،
وما لم ً٦ ً٨ظلُٞ ٪يبػي الخإ٦ض مً صخت ٧ىهه خضًشا .وال بإؽ مً بجمامه بن
ا٢خًذ الًغوعة طل ،٪وبزباث صعظت صخخه ؤو يٟٗه ؤو اؾخدؿاهه ،ختى ً٩ىن
الباخض واإلاؿخُٟض ٖلى ٖلم بظل.٪
ر -يىابِ جسغٍج ألامثا:٫
هي ألازغي ؤلٞ ٠حها ؤؾالٞىا ما حهىن ٖلُىا ؤمغ جسغٍجها ،بال ؤن ما ًيبػي
ٖلى اإلادَ ٤٣ى بزباتها ٦ما وعصث في الىو صون جبضًل للٟٓها بؼٍاصة ؤو ه٣و ،وبن
ا٢خًذ الًغوعة قِئا مً طلٞ ٪مدؿٗه الهامل.
يىابِ جسغٍج ألاقٗاع وألاعحاػ:
ط-
ًمشل الكٗغ في الضعؽ اللٛىي الٗغبي مىعصا ظىَغٍا الؾخيباٍ ال٣ىاٖض
الىدىٍتٞ ،البِذ مىه لم ٌٗض  ِ٣ٞبِخا قٗغٍا ،ب٣ضع ما ناع قاَضا هدىٍا ،لظا
ًخٗحن اجبإ الخُىاث آلاجُت مً ؤظل يبُه والخإ٦ض مً صخخه ،وهي:
 وؿبخه ،ؤو جإُ٦ض صخت وؿبخه بلى ناخبه بن وؿبه اإلاال ،٠وطل ٪بٗؼوٍ بلى
صًىاهه ؤو اإلاسخاعاث الكٗغٍت اإلاكهىعة .وبن ازخل ٠في وؿبخه ط٦غها طل ٪في الهامل.
 بجمام البِذ ؤو الكُغ في الهامل بن ا٢خهغ اإلاالٖ ٠لى مدل الكاَض ُٞه
.ِ٣ٞ
 جسغٍجه مً الضًىان ؤوال زم ٦خب الىدى واللٛت جسغٍجا ًخُلب اؾخدًاع
اإلاكهىع مً طل ،٪ؤو ما له نلت بمتن ال٨خاب اإلاد ،٤٣مً طل ٪مشال ٦خاب الجمل
للؼظاجي ونلخه بالكغوح التي ؤلٟذ ًٖ ال٨خاب وقغوخه .م٘ مغاٖاة الترجِب
الؼمني في طل.٪

 -1اإلاهضع هٟؿه ،م.81:
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قغح الٛغٍب مً ألالٟاّ ما لم ًخى ٫اإلاال ٠طل ٪بىٟؿه؛ ألن الٛغٍب

ظؼء ال ًخجؼؤ مً ب٢امت اإلاٗنى الظي ً٣خًُه ؾُا ١وعوص الكاَض وبالخالي ٞهى مُُت
لخدضًض مىًَ الكاَض ُٞه.
 ط٦غ ما ٢بل البِذ ؤو مابٗضٍ ؤو َما مٗا ،بن جُلب ألامغ طل.٪
 ط٦غ مدل الكاَض في البِذ ،بن ا٢خًذ الًغوعة طل.٪
يىابِ الخٗغٍ ٠باألٖالم :
ح-
ٚالبا ما ًخًمً اإلاتن ؤٖالما بكغٍت وؤزغي ظٛغاُٞتٞ ،ش٣اٞت اإلاد ٤٣ما
لم ج ً٨نلتها وَُضة بال ًٟمىيىٕ الخد ٤ُ٣ال مدالت ؾخٗتريه نٗىباث في
٢غاءة ويبِ مشل َظٍ ألالٟاّ؛ ل٩ىجها ال جسً٘ للؿُاَ .١ظا َى الكغٍ ألاو٫
وألاؾاس ي ،ؤما ما ًلُهٞ ،ىظ٦غ مً طل:٪
 الخإ٦ض مً صخت اإلاك٩ل مجها بالغظىٕ بلى ٦خب التراظم وال٨نى وألال٣اب
واإلااجل ٠واإلاسخل ،٠ومٗاظم البلضان ،وٚحرَا.
 الترظمت للمٛمىع مجها ،ؤو ما له نلت وَُضة باإلاتن ،ؤو ما ًًٓ ؤهه ؾُسخلِ
بٛحرٍ٧ ،األٖالم التي جظ٦غ بال٨ىُت  ِ٣ٞمشل ؤبي ال٣اؾم وؤبي ٖمغو.
 جدغي ؤلاًجاػ والازخهاع؛ وطل ٪بظ٦غ الاؾم واليؿب وما اقتهغ به مً ِٖلم
ومً مالٟاث ،ومظَبه وؾىت وٞاجه.
الغظىٕ في الترظمت بلى ال٨خب اإلاخسههتٞ ،الكٗغاء ًترظم لهم مً ٦خب

َب٣اث الكٗغاء واللٛىٍحن مً َب٣اث اللٛىٍحن والىداة ،وال٣غاء مً ٦خب َب٣اث
ال٣غاء وَلم ظغا.
يىابِ جسغٍج الى٣ى ٫وأ٢ىا ٫الٗلماء:
ر-
وجخم َظٍ الٗملُت ب:
ٖ ؼو ظمُ٘ ألا٢ىا ٫التي ط٦غَا اإلاال ٠بلى مٓاجها ألانلُت ،ؾىاء جل ٪التي
ط٦غ مهضعَا ؤو ٚحرَا ،وطل ٪للخإ٦ض مً صختها .وهي ٖملُت ج٣خط ي ؤلاخاَت
بمسخل ٠اإلاهاصع التي ًى٣ل ٖجها اإلاال ٠ؤو ًدٟٓها.
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 ؤلاقاعة بلى الٟغو ١بحن هو اإلاال ٠وال٨خاب اإلاُبىٕ في الهامل؛ ٣ٞض ً٩ىن
ؾبب طل ٪اٖخماص اإلاال ٠وسخت ٚحر التي جىٞغث إلاد ٤٣ال٨خاب اإلاُبىٕ.
 ؤلاقاعة بلى الىهىم التي ه٣لها ٖىه ٚحرٍ ،ألن َظٍ الٗملُت جا٦ض صخت
الىو وصخت وؿبخه بلى ناخبه.
قغح الٛغٍب مً أللٟاّ والضزُل واإلاهُلحاث الٗلمُت:
ص-
ومما ً٣خًُه َظا ألامغ الاخخ٩ام بلى الؿُا ١في قغح الٛغٍب الزخُاع اإلاٗنى
الصخُذ الظي جاصًه ال٩لمت ،وطل ٪بالغظىٕ بلى اإلاٗاظم ألانُلت؛ مشل م٣اًِـ
اللٛت البً ٞاعؽ وؤؾاؽ البالٚت للؼمسكغي ولؿان الٗغب البً مىٓىع وٚحرَا.
و٢ض ً٣خط ي ألامغ ؤخُاها الغظىٕ بلى ملخ٣اث اإلاٗاظم الٗغبُت وصواوًٍ الكٗغ في
قغح وٞهم بٌٗ الٛغٍب .ؤما اإلاهُلخاث الٗلمُت ُٞيبػي ؤن ًغاعى في جدضًض
مٟهىمها الخ٣ل /ال ًٟالظي وْٟذ ُٞه٦ ،ما جلؼم اإلاد ٤٣الضعاًت بالخُىع الظي
ٖغٞخه جل ٪اإلاهُلخاث ٖبر الٗهىعُٞ ،يبه ٖلى طل ٪في الهامل.
الخٗلُٖ ٤لى آعاء اإلاإل ،٠وعبِ أحؼاء ال٨خاب بًٗها ببٌٗ:
ط-
وٍخم طلَ ًٖ ٪غٍ ٤بُان ال٣هض مً ٦المه ،اؾدىاصا ٖلى ما وعص في ال٨خاب
ّ
ؤو ما ؾحرص ُٞه ،ؤو بالغظىٕ بلى مالٟاجه ألازغي ،ل٩ىن اإلاد ٤٣ؤصعي
باإلاال٠
ِ
وبماصة ال٨خاب مً ٚحرٍ ،و٢ض ًلجإ اإلاد ٤٣بلى اؾخدًاع آعاء وؤ٢ىا ٫مً ؾب٣ه بلى
الاَالٕ ٖلى متن اإلاالُٞ ،٠د٨م ٞحها عؤًه بما بخٟىُضَا ؤو عصَا ،م٘ الخغم ٖلى
ؤلاًجاػ وٖضم ؤلازال ٫بمٛؼي الخٗلَُ ،٤ظا ًٞال ًٖ ٖضم اؾخٗما ٫الٗباعاث التي
ج٣ضح في اإلاال ٠ؤو في ٚحرٍ ،مً ٢بُل الخىُ٣و مً مجزلخه ؤو جسُئخه....
وًٖ عبِ ؤظؼاء ل٨خاب بًٗها ببٌٗ٣ً ،ى ٖبض الؿالم َاعون« :ومما
ً٣خًُه الخٗلُ ٤عبِ ؤظؼاء ال٨خاب بًٗها ببٌٗ٣ٞ ،ض جغص بقاعة الخ٣ت بلى
لٟٓت ؾاب٣ت في ال٨خابٞ ،مً اإلاؿخدؿً ٦ظل ٪ؤن ٌكحر اإلاد ٤٣بلى الهٟداث
اإلاايُت ،وَى بن اؾخُإ الخىبُه في الهٟداث الؿاب٣ت بلى ما ؾُإحي في الالخ ٣ـ ـ ـت،
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ظلب بظل ٪بلى ال٣اعت ٦شحرا مً الٟاثضة ،وؤياء ال٨خاب بًٗه ببٌٗ«.

1

 .VIزالنت واؾخيخاج:
وفي الخخام ؤعظى ؤن ؤ٧ىن ٢ض المؿذ ظىاهب مً يىابِ الخٗلُٖ ٤لى الىو
اإلاد ،٤٣اؾدىاصا في طلٖ ٪لى ما عا٦مخه مً زال:٫
 اَالعي ٖلى ما ؤل ٠في باب مىاهج الخد.٤ُ٣ واخخ٩ا٧ي بىهىم لٛىٍت مسُىَت ،والٗمل ٖلى جد ٤ُ٣مخىحن مجها.لٖ ً٨لى الغٚم مً ٧ل َظا وٚحرٍٞ ،ةن ٖملُت الخٗلُ ٤جدٟها مساَغ
ومجزل٣اث؛ طل ٪ؤن ألامغ ًخٗل ٤بىو جغاسي مسُىٍ ،مدكٗب؛ جٟغى ٖلُ٪
مىاصٍ ٞدها وجمدُها وجغظُدا ،مىٟخذ ٖلى مسخل ٠الٗلىم واإلاٗاع .ٝمً َىا
هسلو بلى ٢ى ٫ما ٢ا ٫به ص.بكاع ٖىاص مٗغوٞ« :ٝةن الخٗلُٖ ٤لى الىو
مؿاولُت جاعٍسُت وؤصبُت وٖلمُت في آن واخض ،لظا ًخىظب ٖلى اإلاد ٤٣ؤن ً٩ىن في
ٚاًت الالتزام ٖىض الخٗلًُ ،٤دؿب ل٩ل ٧لمت وظملت خؿابها وُ٢متها الٗلمُتٞ ،ال
ًجٗل مً الخىاش ي م٩اها إلْهاع مٗغٞخه مً ٚحر مىيىٕ الىو وجصخُده
وٞاثضجه ،وٍجتهض صاثما ؤن ج٩ىن حٗلُ٣اجه...ظامٗت هاٗٞت مسخهغة ٚاًت الازخهاع
2
قغٍ ؤن ج٩ىن مجؼٍت صالت في الى٢ذ هٟؿه «.
اإلاهاصع واإلاغاح٘
 ؤلاإلاإ ئلى مٗغٞت أنى ٫الغواًت وجُُ٣ض الؿمإ ،ال٣اض ي ُٖاى بًمىس ى الُدهبي ،جد ٤ُ٣الؿُض ؤخمض ن٣غ ،صاع الترار ال٣اَغة اإلا٨خبت
الٗخُ٣ت ،جىوـ.1970 ،1ٍ ،
 جد ٤ُ٣الىهىم ووكغهاٖ ،بض الؿالم مدمض َاعون ،م٨خبت الخاهجي،ال٣اَغة.1998 ،7 ٍ ،

 -1جد ٤ُ٣الىهىم ووكغَا .م.81 :
 -2يبِ الىو والخٗلُٖ ٤لُه .م.31 :
130

-

-

عبُ٘ ألابغاع وههىم ألازباع ،جإلُ ٠ؤبي ال٣اؾم مدمىص بً ٖمغ
الؼمسكغي(ثَ548 .ـ) ،جدٖ ٤ُ٣بض ألامحر مهىا ،ماؾؿت ألاٖلمي
للمُبىٖاث ،بحروث.1992 ،1ٍ ،
يبِ الىو والخٗلُٖ ٤لُه ،بكاع ٖىاص مٗغو ،ٝماؾؿت الغؾالت،
.1982
لؿان الٗغب ،ابً مىٓىع ،صاع ناصع ،بحروث.
معجم م٣اًِـ اللٛت ،ؤبى الخؿً ؤخمض بً ٞاعؽ بً ػ٦غٍاء ،جد٤ُ٣
ويبِ ٖبض الؿالم مدمض َاعون ،صاع الجُل ،بحروث.
م٣ضمت ابً الهالح ومداؾً الانُالحٖ ،اجكت ٖبض الغخمً ( بيذ
الكاَيء) ،صاع اإلاٗاع.ٝ
مىهج جد ٤ُ٣الىهىم ووكغها ،هىعي خمىصي الِ٣س ي وص .ؾامي م٩ي
الٛاوي ،مُبٗت اإلاٗاع ،ٝبٛضاص.1970 ،
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قطاِا تعرِف املصطلحات البالغّٕ
يف الكصاف للسخمصرٓ (ت538 :يـ) َالبحر احملّط ألبْ حّاى األندلصْ (745يـ).

ص .عقُض ؾالوي
٧لُت آلاصاب ؾاٌـٞ -اؽ
ؾىداو ٫زىى ٚماع َظا البدض مؿخُٟضًً مً بٌٗ ؤع٧ان مىهج
الضعاؾت اإلاهُلخُت 1الظي ًم٨ىىا مً مٗاًىت اؾخٗما ٫اإلاهُلخاث البالُٚت
بُغ ١مسخلٟت في الخُاب الخٟؿحري ،وال٨ك ًٖ ٠واٗ٢ها ،وببغاػ ؤَمُتها في بلىعة
آلاعاء البالُٚت.
ولخدَ ٤ُ٣ظٍ الٛاًت اؾدىضها بلى ؤَم ع ً٦مً ؤع٧ان مىهج الضعاؾت
اإلاهُلخُت ؤال وَى ع ً٦ؤلاخهاء ،خُض ٢مىا بةخهاء الاؾخٗماالث اإلاهُلخُت،2
ؤلٟاْا ،ومٟاَُم وجغاُ٦ب ،وً٢اًا ٖلمُت مىضعظت جدتها ،بخهاء جاما خُشما
وعصث ،وُٟ٦ما وعصث ،وبإي مٗنى وعصث في جٟؿحر :ال٨كا ٝللؼمسكغي(ث:
َ538ـ) ،وجٟؿحر البدغ اإلادُِ ألبي خُان ألاهضلس ي (ثَ745ـ).
و٢ــض م٨ىىــا َــظا اإلاــىهج مــً الى٢ــىٖ ٝلــى مالمــذ مــىهج الؼمسكــغي وؤبــي خُــان
فــي اؾــخٗما ٫اإلاهــُلر مٗغٞــا ؤو ٚحــر مٗــغ ،ٝوم٨ىىــا مــً جبــحن َــظٍ اإلاالمــذ مــً زــال٫
اإلاباخض آلاجُت:
اإلابدث ألاو :٫حٗغٍ ٠بٌٗ اإلاهُلحاث:
ل٣ض خاو ٫اإلاٟؿغان وي ـ ـ ـ ـ٘ حٗغٍٟاث ٖلمُت ص٣ُ٢ت للمهُلخاث البالُٚـ ـ ـ ـت
 - 1اهٓغ جٟانُل َظا اإلاىهج في ٦خاب" :مهُلخاث ه٣ضًت وبالُٚت في ٦خاب البُان والخبحن
للجاخٔ" ،الض٦خىع الكاَض البىقُذي (ٍ :صاع ال٣لم)م.2:
 -2بال٣غاءة اإلاخإهُت لجمُ٘ ههىم الخٟؿحر وعُ٢ا ،وع٢مُا باؾخسضام بغهامج(الجام٘ الخاعٍذي
لخٟؿحر ال٣غآن ال٨غٍم) وَى بغهامج خاؾىبي ًًم ماثت جٟؿحر مغجبت جاعٍسُا جبٗا ل٩ل آًت مً
ال٣غآن ال٨غٍم....
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الخامــت الانــُالخُت ،وٚالبــا مــا ٧اهــا ًُ ْغ ِصٞاجهــا بإمشلــت وقــىاَض حٗــحن ٖلــى ٞهمهــا ،وجبــحن
مٗىاَـ ــا ،ولهمـ ــا فـ ــي حٗغٍـ ــ ٠اإلاهـ ــُلخاث عٚـ ــم ٢لتهـ ــا َـ ــغ ١مسخلٟـ ــت جسًـ ــ٘ ل٣اٖـ ــضة
مُغصة ؤو مىهج مٗحن ،وَظٍ الُغ ١هي:
 :1الخض ٤ُ٢في الاؾخٗما ٫اللٛىي والانُالحيٞ :الؼمسكغي مشال ًلجإ بلى
َظٍ الُغٍ٣ت ٖىضما ج٩ىن للٖ ٟٔال٢ت باإلاٗنى الانُالحيُٞ ،ظ٦غ ؤنله اللٛىي
واقخ٣ا٢ه ومٗىاٍ الانُالحي .ومهُلر اإلاشلَ ،ى اإلاهُلر الىخُض في ال٨كاٝ
َُ َ َ
الظي و ٠٢مٗه الؼمسكغي َظٍ الىٟ٢ت٢ .ا ٫في جٟؿحر ٢ىله حٗالىَ ﴿ :مشل ُه ْم َ ٦مش ِل
ُُ
َ
ََ َ
ْ َ ْ َ َ َ ً ََ َ َ َ َ ْ َ َ َْ ُ َ َ َ َ ُ ُ
اث ال
ىع َِ ْم وج َغُ ٦ه ْم ِفي ْل َم ٍ
ال ِظي اؾخى٢ض هاعا ٞلما ؤياءث ما خىله طَب الله ِبى ِ
ّ
ًُ ْبه ُغ َ
ون﴾« :1إلاا ظاء بد٣ُ٣ت نٟتهم ٖ٣بها بًغب اإلاثل ػٍاصة في ال٨ك ٠وجخمُما
ِ
ّ
للبُان .ولًغب الٗغب ألامثا ٫واؾخدًاع الٗلماء اإلاثل والىٓاةغ قأن لِـ
الخٟي في ئبغاػ زب ُّاث اإلاٗاوي ،وع ٘ٞألاؾخاع ًٖ الح٣اة ٤ختى ُجغٍ ٪اإلاُ َ
ّ
خسُل في
ب
ِ
ّ
ُ َ
ّ
نىعة اإلاد ،٤٣واإلاخىهم في مٗغى اإلاخُ ً٣والٛاةب ٦أهه مكاهض .وُٞه جبُ٨ذ
للخهم ّ
ألالض ،و٢م٘ لؿىعة الجام٘ ّ
ألابي وألمغ ّما ؤ٦ثر هللا في ٦خابه اإلابحن 2وفي
َ
ؾاثغ ٦خبه أمثاله ،وٞكذ في ٦الم عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم و٦الم ألاهبُاء
ُ
ْ ُ َ
َ ْ َ َْ َ ُ َ ْ ُ َ َ
اؽ َو َما ٌَ ْٗ ِ٣ل َها ِبال ال َٗ ِاإلاىن) 3ومً
والخ٨ماء٢ ،ا ٫هللا حٗالى (و ِجل ٪ألامشا ٫هً ِغبها ِللى ِ
ؾىع ؤلاهجُل ؾىعة ألامشا .٫واإلاثل في أنل ٦المهم :بمٗنى ا ِإلاثل ،وهى الىٓحر.
ََ
ْ
ُ َ
َ
َ
وقبُه .زم ُ٢ل لل٣ىّ ٫
َ
الؿاةغ اإلامثل
٦ك ْب ٍه وق َب ٍه
ِ ٍ
ومثل وم ِثُلِ ،
ً٣ا ٫مثل ِ
ّ
َ ً
َم ْ
ً ِغُبه بمىعصه :مثل .ولم ًًغبىا َمثال ،وال عأوه أهال للدؿُحر ،وال حضًغا
 - 1آلاًت  17مً ؾىعة الب٣غة.
َ -2ىاٖ ٥ضة آًاث ط٦غَا الؼمسكغي ظاء ؤؾلىبها ٖلى َغٍ ٤اإلاشل مً طل ٪آلاًاث آلاجُت،5 :
 265 ،242 ،17 ،7مً ؾىعة الب٣غة ،و 50مً ؾىعة ألاوٗام و 40مً ؾىعة ًىؾ ،٠و 9مً
ؾىعة ببغاَُم و  112مً ؾىعة الىدل ،و 94 ،61مً ؾىعة ألاهبُاء و 11 ،4مً ؾىعة الدج،
و 19مً ؾىعة ل٣مان ،وٚحرَا.
 -3آلاًت  43مً ؾىعة الٗى٨بىث.
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ً
ّ
٢ىال ُٞه ٚغابت مً بٌٗ الىحىه .ومً ّ
زم ُخىٖ ٔٞلُه
بالخضاو ٫وال٣بى ،٫ئال
ّ
ُ
وخمي مً الخُٛحر.1» .
وؤما أبى خُان ٞلم ًسغط ًٖ نيُ٘ الؼمسكغي٣ٞ ،ض ظم٘ َى ؤًًا بحن
الخٗغٍ ٠اللٛىي والخٗغٍ ٠الانُالحي في مهُلر واخض في جٟؿحرٍَ ،ى مهُلر
"اإلاشل"٢ .ا ٫في جٟؿحر آلاًت الؿاب٣ت الظ٦غ ،مىعصا ٦الم الؼمسكغي صون ط٦غ اؾمه،
َ
َ
َ
ومخهغٞا ُٞه" :اإلاشل في ؤنل ٦الم الٗغب بمٗنى ا ِإلاشل واإلاشُلِ ٦ ،ك ْب ٍه وق َب ٍه وق ِب ٍُه،
َ
ََ
ْ
وَى الىٓحر ،وٍجم٘ ا ِإلاشل واإلاشل ٖلى ؤ ْمشا٢ .٫ا ٫الحزًضي :ألامشا :٫ألاقباٍ ،وؤنل
اإلاشل الىنَ ،٠ظا مشل ٦ظا ،ؤي ونٟه مؿاو لىن ٠آلازغ بىظه مً الىظىٍ.
واإلاشل :ال٣ى ٫الؿاةغ الظي ُٞه ٚغابت مً بٌٗ الىحىه .وُ٢ل :اإلاشل ،ط٦غ ون٠
ْاَغ مدؿىؽ وٚحر مدؿىؽٌ ،ؿخض ٫به ٖلى ون ٠مكابه له مً بٌٗ الىظىٍ،
ُٞه هىٕ مً الخٟاء لُهحر في الظًَ مؿاوٍا لؤلو ٫في الٓهىع مً وظه صون وظه.
واإلا٣هىص مً ط٦غ اإلاشل ؤهه ًازغ في ال٣لىب ما ال ًازغٍ ون ٠الص يء في هٟؿه ،ألن
الٛغى مً يغب اإلاشل حكبُه الخٟي بالجلي ،والٛاثب بالكاَضُٞ ،خإ٦ض الى٢ىٝ
ٖلى ماَُخه وٍهحر الخـ مُاب٣ا للٗ٣ل".2
 2ـ وي٘ حٗغٍ ٠للمهُلح صون ط٦غ أنله اللٛىي م٘ الحضًث ٖـً وْاةٟـه
وأهضاٞه وم٣انضه:
ومً أمثلت طل ٪مهُلح الالخٟاث :وَى ٖىض الؼمسكغي :ه٣ل ال٨الم مً
الُٛبت بلى الخُاب ومً الخُاب بلى الُٛبت ومً الُٛبت بلى الخ٩لم .وج٩ىن ٞاثضجه
الخإزحر في الؿام٘ واؾخٟخاح آلاطان لالؾخمإ وَل ألاهٟـ لل٣بى٢ .3٫ا٫
 -1ال٨كا.79/1 :ٝ
 -2البدغ اإلادُِ.207/1 :
 -3و٢ض جبنى الؿ٩ا٧ي َظا اإلاظَبٞ .األمشلت التي ؾا٢ها جضٖ ٫لى اؾخٟاصجه مً الؼمسكغي .بل
هجض ؤًًا بٌٗ ٦الم الؼمسكغي مخٟغ٢ا في مبدشه في الالخٟاث .اهٓغ مٟخاح الٗلىم– 199 :
.205
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َْ ّ َ َ َ ُْ ُ َ َ َ َ
َ
ا ٥و ْؿ َخ ِٗحن﴾ٞ« :1ةن
الض ًًِ ِبًا ٥وٗبض وِبً
الؼمسكغي مٟؿغا ٢ىله حٗالى( :م ِال ًِ ٪ى ِم ِ
ُ
َ
٢لذ :لم ٖض ًٖ ٫ل ٟٔالُٛبت ئلى ل ٟٔالخُاب؟ ٢لذ :هظا ٌؿمى الالخٟاث في
ٖلم البُان ٢ض ً٨ىن مً الُٛبت ئلى الخُاب ،ومً الخُاب ئلى الُٛبت ،ومً
الُٛبت ئلى الخ٩لم٣٦ ،ىله حٗالىّ :
(ختى بطا ٦ىخم في الٟل ٪وظغًٍ بهم) .2و٢ىله حٗالى:

َ
َ َ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ
اح ُ ٞخ ِش ُحر َس َخ ًابا ُ ٞؿ َْ ٣ى ُاٍ) .3و٢ض الخٟذ امغؤ الِ٣ـ زالر
الغٍ
(والله ال ِظي ؤعؾل ِ
الخٟاجاث في زالزت أبُاث[ :4مخ٣اعب]
َ َ َ ُ
َْ
َ ُ
َ
جُ َـاو َ ٫ل ُْل َ ٪باألز َم ِض *** وهام الخ ِل ُي ول ْـم ج ْغ٢ـ ـ ـ ـ ـ ِض
َ
َ َ
وباج ْذ ُله لُل ٌـت *** َ٧ل ُْ َلت طي َ
الٗا ِث ِـغ ألا ْع َم ـ ـ ِض
وباث
ِ ِ
ُّ ُُ
ْ
ـىص5
هبة ظاءهـي *** وز ِب ْرجه ًٖ ؤبـي ألاؾ ِ
وطل ٪مً ِ
ُ
ّ
وجهغٞهم ُٞه ،وألن ال٨الم ئطا ه٣ل
وطلٖ ٪لى ٖاصة اٞخىانهم في ال٨الم
ً
ّ
جُغٍت ليكاٍ ّ
الؿام٘ ،وئً٣اْا
مً أؾلىب ئلى أؾلىب٧ ،ان طل ٪أخؿً
ّ
جسخو مىاٗ٢ه بٟىاةض».6
لإلنٛاء ئلُه مً ئحغاةه ٖلى أؾلىب واخض ،و٢ض
ل٣ـ ــض جدـ ــضر ؤبـ ــى خُـ ــان بالُغٍ٣ـ ــت هٟؿـ ــهاٖ ،ـ ــً وْـ ــاة ٠الالخٟـ ــاث وقـ ــغوَه
وأهضاٞه وم٣انضهٚ ،حر ؤهه لم ً٨خـ ٠بـظلٞ ،٪سـخم ٦المـه بـى٦ ٌ٣ـالم الؼمسكـغي
وجسُئخه ُٞما طَب بلُهٌ ،ؿخٟاص طل ٪مً ٢ىله ":و(بًـا )٥الخٟـاث ،ألهـه اهخ٣ـا ٫مـً
الُٛب ــت بط ل ــى ظ ــغي ٖل ــى وؿ ــ ٤واخ ــض ل ٩ــان بً ــاٍ ،والاهخ ٣ــا ٫م ــً ٞى ــىن البال ٚــت ،وَ ــى
 -1آلاًخان  5 – 4مً ؾىعة الٟاجدت.
 -2بٌٗ آلاًت  22مً ؾىعة ًىوـ.
 -3بٌٗ آلاًت  9مً ؾىعة ٞاَغ.
 -4صًىاهه.185 :
َ -5
ألازمض ٦إخمض ،و٢ض جًم مُمه ،و٢ض ًغوي ب٨ؿغَا :اؾم مىي٘ ،والٗاثغ اؾم ظامض ًُل٤
ٖلى ٢ظي جضم٘ مىه الٗحن ،وٖلى الغمض وٖلى ٧ل ما ؤٖل الٗحن ،وؤبى ألاؾىص٦ :ىُت ناخب
الكاٖغ الظي ًغزُه.
 -6ال٨كا .24 – 23/1 :ٝاهٓغ ؤًًا ال٨كا.95/1 :ٝ
136

الاهخ٣ـا ٫مـً الُٛبــت للخُـاب ؤو الـخ٩لم ،ومــً الخُـاب للُٛبـت ؤو الــخ٩لم ،ومـً الــخ٩لم
للُٛبــت ؤو الخُــاب .والُٛبــت جــاعة ج٩ــىن بالٓــاَغ ،وجــاعة باإلاًــمغ ،وقــغَه :ؤن ً٩ــىن
اإلا ـ ــضلى ٫واخ ـ ــضا ،ؤال ج ـ ــغي ؤن اإلاساَ ـ ــب بةً ـ ــا َ ٥ـ ــى هللا حٗ ـ ــالى؟ و ٢ـ ــالىا ٞاة ـ ــضة ه ـ ــظا
الالخٟــاث ئْهــاع اإلال٨ــت فــي ال٨ــالم ،والا٢خــضاع ٖلــى الخهــغُٞ ٝــه .و٢ــض ط٦ــغ بًٗــهم
مؼٍــضا ٖلــى َــظا ،وَــى بْهــاع ٞاثــضة جســو ٧ــل مىيــ٘ مىيــ٘ ،وهــخ٩لم ٖلــى طلــ ٪خُــض
ً ٘٣لىا مىه ش يء ،وٞاةضجه في بًا ٥وٗبض ؤهه إلاا ط٦غ ؤن الخمض هلل اإلاخهـ ٠بالغبىبُـت
والغخمــت واإلالــ ٪واإلالــ ٪للُــىم اإلاــظ٧ىع ،ؤ٢بــل الخامــض مسبـرا بــإزغ ط٦ــغٍ الخمــض اإلاؿــخ٣غ
لــه مىــه ومــً ٚحــرٍ ،ؤهــه وٚحــرٍ ٌٗبــضٍ وٍسًــ٘ لــه .و٦ــظل ٪ؤحــى بــالىىن التــي ج٩ــىن لــه
ولٛحــرٍ٨ٞ ،مــا ؤن الخمــض ٌؿــخٛغ ١الخامــضًً٦ ،ــظل ٪الٗبــاصة حؿــخٛغ ١اإلاــخ٩لم وٚحــرٍ.
وهٓح ــر َ ــظا ؤه ــ ٪ج ــظ٦غ شخه ــا مخه ــٟا بإون ــا ٝظلُل ــت ،مسب ـرا ٖى ــه بزب ــاع الٛاث ــب،
وٍ٩ـ ــىن طلـ ــ ٪الصـ ــخو خاي ـ ـغا مٗـ ــٞ ،٪خ ٣ـ ــى ٫لـ ــه :بًـ ــا ٥ؤ٢هـ ــض٩ُٞ ،ـ ــىن فـ ــي َ ـ ــظا
الخُــاب مــً الخلُــٖ ٠لــى بلــى ٙاإلا٣هــىص مــا ال ً٩ــىن فــي لٟــٔ بًــاٍ ،وألهــه ط٦ــغ طلــ٪
جىَئت للـضٖاء فـي ٢ىلـه اَـضها ...وصٖـىي الؼمسكـغي فـي ؤبُـاث امـغت ال٣ـِـ الشالزـت ؤن
ُٞه زالزت الخٟاجاث ٚحر صخُذ ،بل َما الخٟاجان.1"...
 3ـ ـ ـ ـ ـ ـ حٗغٍــ ٠اإلاهــُلح والخٟغٍــ ٤بِىــه وبــحن مهــُلح آزــغ٢:ــا ٫الؼمسك ــغي2
ّ
مٟغ٢ــا بــحن ال٨ىاًــت والخٗــغٌٍٞ« :ــةن ٢لـ َـذ :ؤي ٞــغ ١بــحن ال٨ىاًــت والخٗــغٌٍ؟ ٢لــذ:
ال٨ىاً ــت ؤن ج ــظ٦غ الص ـ يء بٛح ــر ل ٟٓــه اإلاىي ــىٕ ل ــه٣٦ ،ىل ــَ :٪ىٍ ــل الىج ــاص والخماث ــل
لُى ٫ال٣امت 3و٦شحر الغماص للم ْ
ًُا ،ٝوالخٗغٌٍ أن جظ٦غ قـِئا ج ّ
ـض ٫بـه ٖلـى شـ يء
ِ
ُ
ُ
ل ــم ج ــظ٦غه٦ ،م ــا ً ٣ــى ٫اإلادخ ــاج للمدخـ ـاج ئلُ ــه :حئخ ــ ٪ألؾ ــلم ٖلُ ــ ،٪وألهٓ ــغ ئل ــى
وحه ٪ال٨غٍم .ولظل٢ ٪الىاَ[ :ىٍل].

 - 1البدغ اإلادُِ.142 -141/1 :
 -2ط٦غ طل ٪وَى بهضص جٟؿحر آلاًت  235مً ؾىعة الب٣غة.
٦ -3ظا في ألانل ولٗله( :الُىٍل ال٣امت).
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ّ ََ
َ ْ ُ َ َ ْ
اي َُا*1
*وخؿب ٪بالدؿ ِلُم مني جِ ٣
ّ ّ
الخلىٍذ ألهه ّ
و٦أهه ئمالت ال٨الم ئلى َٖ َغى ّ
ًلىح
ًضٖ ٫لى الٛغى ،وَؿمى
ٍ
مىه ما ًغٍضه».2
و٢ض جم عنض َظٍ الٓاَغة ؤًًا ٖىض ؤبي خُان في جٟؿحرٍ ،عٚم ٢لتها ،ومً
ُ ْ
(ن ٌم ُبٌ ٨م ُٖ ْم ٌي) ،بالغ ٘ٞوَى ٖلى بيماع مبخضؤ ج٣ضًغٍ َم
طل٢ ٪ىله٢" :غؤ الجمهىع:
نم ،وهي ؤزباع مخباًىت في الل ٟٔوالضاللت الىيُٗت ،ل٨جها في مىي٘ زبر واخض ،بط
ًاو ٫مٗىاَا ٧لها بلى ٖضم ٢بىلهم الخ ٤وَم ؾمٗاء آلاطانٞ ،صر ألالؿً ،بهغاء
ألاٖحن ،ل٨جهم لم ًهُسىا بلى الخ ٤وال هُ٣ذ به ؤلؿىتهم ،وال جلمدىا ؤهىاع الهضاًت،
ونٟىا بما ونٟىا مً الهمم والب٨م والٗمى ،و٢ض ؾم٘ ًٖ الٗغب لهظا
هٓاثغ...وَظا مً الدكبُه البلُٖ ٜىض اإلاد٣٣حن ،ولِـ مً باب الاؾخٗاعة ،ألن
اإلاؿخٗاع له مظ٦ىع وهم اإلاىا٣ٞىن .والاؾخٗاعة ئهما جُل ٤خُث ًُىي ط٦غ
اإلاؿخٗاع له وٍجٗل ال٨الم زلىا ٖىه ،نالحا ألن ًغاص به اإلاى٣ىٖ ٫ىه واإلاى٣ى٫
ئلُه لىال صاللت الحا ٫أو ٞدىي ال٨الم.3 "...
ّ
اإلاٟؿ َغًٍْ ًغج٨ؼ ٖلى يىابِ
وؿخسلو مما ج٣ضم أن مىهج الخٗغٍٖ ٠ىض
ِ
مدضصة أؾاؾها:
 الض٢ت في الخٗغٍ ،٠ومغصها ئلى الخد٨م في نُاٚت الخٗغٍَ ٠ىال و٢هغا،وازخهاع الٗباعة ،وازخُاع الل ٟٔالىاضح البُٗض ًٖ الخ٩ل ٠والاؾخٛال.١
 بُان الٟغو ١الض٣ُ٢ت بحن اإلاهُلحاث اإلاخ٣اعبت الضاللت وجمُحز بًٗها مًبٌٗ.
 الخمثُل والاؾدكهاص ػٍاصة في البُان وؤلاًًاح. -1ؤو ٫البِذ[ :ؤعوح ل َد ْؿلُم ٖلَُ ٪وؤ َْ ٚخضي] وَى مً ألابُاث اإلايؿىبت لخىبت بً ُ
الخ َم ِّحر .اهٓغ
ِ
ِ
ِ
صًىاهه.86 :
 -2ال٨كا.373 – 372/1 :ٝ
 - 3ال٨كا.216/1 :ٝ
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 ٖضم الدؿلُم بدضوص آلازغًٍ ،وه٣ض حٗغٍٟاتهم.اإلابدث الثاويٖ :ضم حٗغٍ ٠اإلاهُلحاث:
َ
ل ْـم ٌُ ْٗ َـً الؼمسكـغي وؤبـى خُـان بخٗغٍــٖ ٠ـضص مـً اإلاهـُلخاث التـي اؾــخٗمالَا
فــي جٟؿــحرحهما ،ولٗــل طلــ ٪عاظــ٘ بلــى قــهغة َــظٍ اإلاهــُلخاث و٦ثــرة جــضاولها بمٟــاَُم
مدــضصة ؤنــبدذ فــي خ٨ــم اإلاٗلــىم الــظي ال ٌؿــإٖ ٫ىــه بــحن ؾــاب٣ي الؼمسكــغي وؤب ــي
خُـ ــان مـ ــً البالُٚـ ــحن ،ؤو بلـ ــى ؾـ ــهىلت صالالتهـ ــا وويـ ــىخها فـ ــي الاؾـ ــخٗما ،٫ؤو ل٩ىجهـ ــا
جىْ ٠في ؾُا٢اث حؿاٖض ٖلى ببغاػ مٟاَُمها وال٨ك ًٖ ٠بٌٗ زهىنُتها.
ل ٨ــً اإلاالخ ــٔ ؤن َى ــا ٖ ٥ــضصا م ــً اإلاه ــُلخاث الت ــي  ٧ــان ٌؿخدؿ ــً حٗغٍٟه ــا،
ٚحــر ؤجهــا لــم جدــٔ ٖىــضَما بخٗغٍــ .٠ولٗــل طلــً ٪غظــ٘ بلــى َبُٗــت ٖملهمـا فــي الخٟؿــحر
ال ــظي ٌٗخب ــر ٖم ــال جُبُ ُ٣ــا ًغج ٨ــؼ ٖل ــى الك ــغح والخٟؿ ــحر والخدلُ ــل والخإوٍ ــل ،ول ــِـ
ٖملُا جىٓحرًا حهخم ُٞه بىي٘ الخضوص وال٣ىاٖض والًىابِ.
بن اؾــخٗما ٫الؼمسكــغي وؤبــي خُــان لٗــضص مــً اإلاهــُلخاث صون حٗغٍــ ٠اجســظ
له نىعا مسخلٟت ًم ً٨بظمالها ُٞما ًلي:
أ -الاٖخماص ٖلى الؿُا ١في ٞهم مضلى ٫اإلاهُلح ٚحر اإلاٗغ:ٝ
وٍٓهغ طل ٪في ٖضة ههىم ًإحي ٞحهـا اإلاهـُلر صالا ٖلـى مٟهـىم مـاًٟ ،هـم
م ــً الؿ ــُا ،١و ٦ــإن مهم ــت جدضً ــض صالل ــت اإلاه ــُلر وبُ ــان مٟهىم ــه ؤهُُ ــذ بالؿ ــُا١
هٟؿه ال بٛحرٍ.
ٚحر ؤن ٖضم حٗغٍـ ٠اإلاهـُلر والاٖخمـاص ال٨لـي ٖلـى الؿـُا ١فـي ٞهـم صاللـت
الل ٟــٔ اإلاؿ ــخٗمل ًُ ــغح بق ــ٩اال ٦بحـ ـرا ًخمش ــل ف ــي ٖ ــضم ص ٢ــت م ــا ًٟه ــم م ــً الؿ ــُا،١
والخلِ بحن اإلاٟاَُم اإلاسخلٟت التي ٢ض جىضعط جدذ مؿـمى واخـضٞ ،مهـُلر "اإلاجـاػ"
مـ ــشال ،خُىمـ ــا ٌؿـ ــخٗمل فـ ــي ؾـ ــُا ١مٗـ ــحن ،ال ٌٗنـ ــي ؤهـ ــه ًـ ــضٖ ٫لـ ــى الخـ ــام اإلاٗـ ــغوٝ
للمج ـ ــاػ ،ول٨ى ـ ــه  ٢ـ ــض ً ـ ــض ٫ؤًً ـ ــا ٖل ـ ــى مٟه ـ ــىم "الاؾ ـ ــخٗاعة" ؤو "الخمشُ ـ ــل" .ومه ـ ــُلر
"البالٚــت" خُىمــا ًُلــ٢ ،٤ــض ً ـغاص بــه مٗىــاٍ الانــُالحي اإلاٗــغو٦ ،ٝمــا ٢ــض ًــضٖ ٫لــى
مٗنى "الٟهاخت" ؤو "نىاٖت ال٨الم".
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ب – اٖخماص الخمثُل في بُان مٗنى اإلاهُلح:
وه٣هض بظل ٪بَال ١اإلاهُلر في بٌٗ الىهىم ،وبعصاٞه بإمشلت وقىاَض
قٗغٍت ؤو هثرًت ٚالبا ما ج٩ىن مهضعة بمشل ٢ىله" :وهٓحرٍ" ،و"مشله" و "٢ىله" و"في
ؤؾلىبها ٢ى ٫ال٣اثل" و"ٞهى مً واصي ٢ىله" ،وٚحرَا مً ألالٟاّ والٗباعاث التي
جدُل ٖلى مشا ٫مٗحن ؤو قاَض مدضص ٌُؿدكهض به ،و٢ض ً٩ىن الكاَض بِذ قٗغ ؤو
آًت ٢غآهُت .ومشا ٫الاؾدكهاص ببِذ قٗغي ٢ى ٫الؼمسكغي في جٟؿحر ٢ىله حٗالى:
َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ ُْ َ ََ ْ َ َْ َ ُ َ ْ َ َ ََ َ َ َ ْ ْ
اؾ َخَ ٨ب ُروا ِفي
(و٢ا ٫ال ِظًً ال ًغظىن ِل٣اءها لىال ؤه ِؼٖ ٫لُىا اإلاال ِث٨ت ؤو هغي عبىا لِ ٣ض
َ
َْ
ؤه ُِ ٟؿ ِه ْم َو َٖ َخ ْىا ُٖ ُخ ًىا ِ ٦ب ًحرا)٢ ،1اَ...« :٫ظٍ الجملت في خؿً اؾخئىاٞها ٚاًت ،وفي
ؤؾلىبها ٢ى ٫ال٣اثل [َىٍل]:
َو َظا َع ُة َظ َؿاؽ َؤ َب ْإ َها ب َىاب َها َُ ٧ل ُْ ًبا ََ ٚل ْذ َه ٌ
اب َُ ٧ل ُْ ٌب َب َى ُائَا"2
ِ ِ
ٍ
و٦مشا ٫الاؾدكهاص بأًت ٢غآهُت ؤو ؤ٦ثر ٢ى ٫الؼمسكغي في جٟؿحر ٢ىله حٗالى:
ّ
ُ َ
َ َ
واب َُ ّ
ْ ٠
ٌ
ُٓ٦م﴾،3
ًذ ُٖىاٍ مً الخؼن ٞهى
﴿وجىلى ٖجهم و٢اً ٫ا ؤ َؾٟى ٖلى ًىؾ
٣ٞض هبه ُٞه الؼمسكغي ٖلى« :الخجاوـ بحن لٟٓتي ألاؾ ٠وٍىؾ ٠مما ً٘٣
َ
َ َْ
مُبىٖا ٚحر مخٗمل ُٞملر وٍبضٕ ،وهدىٍ﴿ :ازا٢ل ُخم بلى ألاعى ؤ َع ِي ُِخم﴾.5»...4
ُُ
َ ُْ
َ َ ََ
ًً ُ ٟ٦غوا
ىب ال ِظ
ل
٢
ي
ف
ي
٣
ل
ومشا ٫طلٖ ٪ىض ؤبي خُان ٢ىله في جٟؿحر آلاًت(:ؾى
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ ْ َ َ َ ْ َُ
الله َما َل ْم ًُ َج ّز ْ ٫به ُؾ ْل َُ ًاها َو َم ْإ َو ُاَ ُم َ
الى ُاع َوب ْئ َ
الٓ ِاإلا َحن)6
ـ َم ْش َىي
ب
ىا
٧
الغٖب ِبما ؤقغ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وؤلال٣اء خ٣ُ٣ت في ؤلاظغام ،واؾخٗحر َىا للجٗل ،وهٓحره( :والظًً ًغمىن
اإلادهىاث) ومثله ٢ى ٫الكاٖغ(الٟغػص:)١
 -1آلاًت  21مً ؾىعة الٟغ٢ان.
 -2ال٨كا.88/3 :ٝ
 -3آلاًت 84مً ؾىعة ًىؾ.٠
 -4بٌٗ آلاًت  38مً ؾىعة الخىبت.
 -5ال٨كا.338/2 :ٝ
 - 6آلاًت  151مً ؾىعة آٖ ٫مغان.
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َ َ َ
َُ َما َه ََ ٟشا في ف َي م ًْ ََ ٞم َى ْحه َما *** َٖ َلى َ
الٗ ِاوي ؤق َض ِع َظ ِام".1
الى ِاب ِذ
ِ ِ ِ
ِ
جُ٢ -ــاؽ اإلاهــُلح ٖلــى هٓحــره وججزًلــه مجزلخــه ،ومــً طلــ ٪مــشال مهــُلر
"الٟىانل" في آلاًـاث الـظي ٢اؾـه الؼمسكـغي ٖلـى مهـُلر "ال٣ـىافي" فـي الكـٗغ٢،ا٫
ف ــي جٟؿ ــحر آلاً ــت(َ :و َ ٢ـ ُـالىا َ َب َى ــا ب َه ــا َؤ ََ ْٗ َى ــا َؾ ـ َـاص َج َىا َو َُ ٦ب َر َاء َه ــا ََ ٞإ َ
ي ـ ُـل َىها َ
الؿ ـ ِـبُال) ٣ً« :2ــا:٫
ع ِ
يـ ـ ّـل الؿـ ــبُل وؤيـ ــله بًـ ــاٍ ،وػٍـ ــاصة ألالـ ــ ٠إلَـ ــال ١الهـ ــىث :حٗلـ ــذ ٞىانـ ــل آلاي
٣٦ــىافي فــي الكــٗغ ،وٞاةــضتها الى٢ــ ٠والضاللــت ٖلــى أن ال٨ــالم ٢ــض اهُ٣ــ٘ ،وأن مــا
بٗضه ُمؿخأه.3»٠
اإلابدث الثالثٚ :مىى اؾخٗما ٫اإلاهُلح:
جم عنض ْاَغة الٛمىى في اؾخٗما ٫اإلاهُلر ٖىض الؼمسكغي في
٦كاٞه ،وجمشلذ في جمُحزٍ بحن بٌٗ اإلاهُلخاث وبًٗها آلازغ في بَاع جٟؿحر آًت
مً آلاًاث ،و اٖخباعَا متراصٞت في مىي٘ آزغ مً الخٟؿحر في ؾُا ١جٟؿحر آًت
مكابهت في مًمىجها وَغٍ٣تها ،وٍم ً٨بُان طل ٪ب٣ى ٫الؼمسكغي في جٟؿحر آلاًت:
ََ
ُ
َ ْ
َ َْ
َ
﴿وب ْط َؤ َز َظ َعُب َِ ٪م ًْ َبني َآص َم ِم ًْ ُْ ُ
ىع َِ ْم ط ّ ِعٍَ َت ُه ْم َوؤق َه َض َُ ْم َٖلى ؤه ُِ ٟؿ ِه ْم ؤل ْؿ ُذ
ه
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ َ ُ َ َ َ َ َ ُ
ُ
َ َ
ِب َغِّبْ ٨م ٢الىا َبلى ق ِه ْضها ؤ ْن ج ُ٣ىلىا ًَ ْى َم ال َِ َُ ٣ام ِت ِب َها َ ٦ىا َٖ ًْ ََظا ٚا ِِ ٞل َحن﴾« ،4و٢ىله:

 - 1البدغ اإلادُِ.83/3 :
 - 2آلاًت  67مً ؾىعة ألاخؼاب.
 -3ال٨كا.545/3 :ٝو٢ض اؾخٟاص الؼمسكغي طل ٪مً ٢ى ٫الجاخٔ ،ومً ٢ىٖ ٫بض ال٣اَغ
الجغظاوي؛ ٢ا ٫الؿُىَي في ״ ؤلاج٣ان في ٖلىم ال٣غآن٢ " .143/1 :ا ٫الجاخٔ:ؾمى هللا حٗالى
٦خابه اؾما مسالٟا إلاا ؾمى الٗغب ٦المهم ٖلى الجملت والخٟهُل ،ؾمى ظملخه ٢غآها٦ ،ما
ؾمىا صًىاها ،وبًٗه ؾىعة ٣٦هُضة ،وبًٗه آًت ٧البِذ ،وآزغَا ٞانلت ٣٦اُٞت" و٢اٖ ٫بض
ال٣اَغ في صالثل ؤلاعجاػ م " :387 :بهما الٟىانل في آلاي ٣٦ىافي الكٗغٞ...لى لم ً٨م الخدضي
ُ
ؤوازغ ؤقباٍ ال٣ىافي ،لم ٌُٗىػَم طل"...٪
بال بلى ٞهى ٫مً ال٨الم ً٩ىن لها
 -4آلاًت  172مً ؾىعة ألاٖغا.ٝ
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(ؤلؿذ بغب٨م؟ ٢الىا بلى قهضها) مً باب الخمشُل والخسُُل .1»...و٢ىله في جٟؿحر
َ
َ
ْ
الؿ َماء َوه َي ُص َز ٌ
٢ىله حٗالىُ ﴿:ز َم ْ
اؾ َخ َىي ب َلى َ
ان ََ ٣َ ٞ
اَ ٫ل َها َوِل َؤل ْ
ى اث ِد َُا َ ْى ًٖا ؤ ْو
ع
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ ََ َ
َ
ْ ٦غ ًَا ٢ال َخا ؤج ِْ َىا َا ِج ِٗ َحن﴾« :2ومٗنى ؤمغ الؿماء وألاعى باإلجُان وامخشالهما :ؤهه ؤعاص
ج٩ىٍجهما ٞلم ًمخىٗا ٖلُه ،ووظضجا ٦ما ؤعاصَما ،و٧اهخا في طل٧ ٪اإلاإمىع اإلاُُ٘ بطا
وعص ٖلُه ٗٞل ألامغ اإلاُإ ،وَى مً اإلاجاػ الظي ٌؿمى ّ
الخمشُل .وٍجىػ ؤن ً٩ىن
جسُُال3» ...
ٞهظٍ آلاًت التي ظٗلها مً ٢بُل الخمشُل ،ؤو مً ٢بُل الخسُُل ٢ض ط٦غَا
مشاال للخمشُل والخسُُل في الىو ألاو ،٫مما ظٗل مهُلخي "الخمشُل" و"الخسُُل"
ٌكىبهما بٌٗ الٛمىى ،هٓغا لىظىص ٞغ– ١في الىو الشاوي -في جدلُل ألاؾلىب
ٖلى َغٍ٣ت الخمشُل وبحن جدلُله ٖلى َغٍ٣ت الخسُُل؛ ُٞغٍ٣ت الخمشُل هي َغٍ٣ت
الاؾخٗاعة الخمشُلُت ،في مٟهىم اإلاخإزغًٍ ،ؤما َغٍ٣ت الخسُُل ٞهي ؤ٢غب بلى ٞغى
ألاقُاء.
اإلابدث الغابٖ٘ :ضم ط٦غ اإلاهُلح والا٦خٟاء بالخٗبحر ٖىه باإلاٟهىم:
بخدب ــ٘ هه ــىم "ال٨ك ــا "ٝو"البد ــغ اإلاد ــُِ" ًم ٨ــً اؾ ــخيباٍ ٖ ــضة م ٟــاَُم
حٗخبر ؤؾاؾا لخبُحن مٗاوي بٌٗ اإلاهُلخاث التي لـم ٌؿـمها اإلاٟؿـغان باؾـم مدـضص؛
ومــً طلــ ٪مــشال بٗــٌ ؤهــىإ اإلاجــاػ اإلاغؾــل ،4وبٗــٌ ؤهــىإ الاؾــخٗاعة 5...وٚحرَــا .و٢ــض
ؤومإ بلى َظٍ الىُ٣ت ٧ل مً الـض٦خىع مدمـض ؤبـى مىسـ ى فـي ٦خابـه :البالٚـت ال٣غآهُـت فـي

 -1ال٨كا.169/2 :ٝ
 -2آلاًت 11 :مً ؾىعة ٞهلذ.
 -3ال٨كا.445/3 :ٝ
٧ -4الؿببُت ،واإلاؿببُت ،والخالُت ،واإلا٩اهُت...
٧ -5االؾخٗاعة ألانلُت ،والخبُٗت ،والخمشُلُت ،والخسُُلُت...
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جٟؿحر الؼمسكغي ،1والـض٦خىع ؾـٗض مدمـض ٖلـي الخمُمـي فـي م٣الـه :اججاَـاث البالٚـت
في جٟؿحر البدغ اإلادُِ ألبي خُان ألاهضلس ي2؛ ٞال صاعي لخ٨غاعَا.
اإلابدث الخامـ :حٗضص ألاؾماء للمٟهىم الىاخض والٗ٨ـ:
ًم٨ــً خهــغ بٗــٌ مٓــاَغ الخٗــضص ٖىــض الؼمسكــغي وؤبــي خُــان مــً زــال٫
الٓىاَغ آلاجُت:
ؤ -الاقــترا :٥وَــى مــا ٌٗــغ ٝازخهــاعا :بمــا اجدــض لٟٓــه ،وازخلــ ٠مٗىــاٍ؛ و٢ــض َخـ َـضٍ
ٖلمــاء ألانــى" ٫بإهــه اللٟــٔ الىاخــض الــضاٖ ٫لــى مٗىُــحن مسخلٟــحن ٞــإ٦ثر صاللــت ٖلــى
الؿىاء ٖىض ؤَل جل ٪اللٛت".3
ًٓه ـ ــغ الخٗ ـ ــضص اإلاٗى ـ ــىي لل ٟـ ــٔ الىاخ ـ ــض ٖى ـ ــض الؼمسك ـ ــغي ،ف ـ ــي ج ـ ـغاوح مٗ ـ ــاوي
اإلاهُلر بحن مٗىُحن وؾخت مٗان.
ومــً بــحن اإلاهــُلخاث البالُٚــت اإلاكــتر٦ت اإلاؿــخٗملت فــي "ال٨كــا "ٝمهــُلر
"البُان" الظي ًض ٫في اؾخٗماله ٖلى اإلاٗاوي آلاجُت:
 اإلاىُ ٤الٟهُذ اإلاٗغب ٖما في الًمحر. ال٨ــالم الٟهــُذ الٗٓــُم الكــإن ،البــال ٜخــض ؤلاعجــاػ ،ولــظل ٪ونــ ٠بــه ٦ــالمهللا حٗالى.
 بْهاع اإلاٗنى بال٨ك ًٖ ٠اإلاىنى ٝوجًُٟل مٟهىمه وججلُخه. جىيُذ اإلاٗنى وبْهاعٍ وال٨كٖ ٠ىه لُٟهمه اإلاخل٣ي بؿهىلت وَؿغ. جمام الخؿً في ال٨الم. ٖباعة ًٖ ؤن ً ٘٣في ل ٟٔمبهم ما ًٟخ٣غ بلى جىيُذ ُٞاحى بما ً٩ىن قغخا له.ومً هظه اإلاهُلحاث مهُلح "الىٓم" الظي ًض ٫في اؾخٗماله ٖلى:

 -1م 496 :وما بٗضَا.
 -2مجلت آصاب اإلاؿدىهغٍت (الجامٗت اإلاؿدىهغٍت) .الٗضص 46:الؿىت2007 :م .م 8 :وما بٗضَا.
 -3اإلاؼَغ.369/1 :
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 بُ ــان ال ــغوابِ والٗال ٢ــاث ب ــحن الجمل ــت ؤو الجم ــل ،والبد ــض ٖم ــا وعاء اله ــىاٖتالىدىٍت وجٟؿحرَا.
 جالئم ؤو ٫ال٨الم وآزغٍ وجىاؾبهما ٦إن ٦ال مجهما ًجُب ًٖ آلازغ. جىي ــُذ اإلا ــضلى ٫وجدضً ــض مىا ٢ــ٘ الجم ــل ف ــي هٓ ــام ال ٨ــالم م ــً خُ ــض اؾ ــخ٣امتاإلاٗنى وجىيُذ اإلاٟهىم.
 ال٨الم اإلاىػون.وٚحرَا مً اإلاهُلخاث ال٨شحرة.
و٢ض عنضها الٓاهغة هٟؿها ٖىض أبي خُان في جٟؿحره .ومً ؤمشلتها:
 مهُلح البالٚت ،الظي ًض ٫في اؾخٗماالجه ٖلى اإلاٗاوي آلاجُت:ـ ٖلىم البالٚت الشالزت (اإلاٗاوي ،والبُان ،والبضٌ٘).
ـ الهىعة اإلاشلى التي ظاء ٖلحها ؤؾلىب ال٣غآن ال٨غٍم.
ـ الٟهاخت(في ؤخض مٗاهحها).
ـ ـ ـ ن ـ ــىاٖت ال ٨ـ ــالم وخؿ ـ ــً ؾ ـ ــب٨ه ،والىن ـ ــى ٫بل ـ ــى اإلاٗ ـ ــاوي البضٌٗ ـ ــت باألل ٟـ ــاّ
الخؿىت.
 ومنها مهُلح "اإلاجاػ" الظي ًض ٫في اؾخٗماله ٖلى:ـ الٗــضوٖ ٫ــً ْــاَغ اللٟــٔٞ ،حـراص ٚحــر مٗىــاٍ الخ٣ُ٣ــي لٛحــر اإلاكــابهت وٍى٣ــل ٖــً
خ٨م بلى آزغ.
ـ الل ٟٔاإلاؿخٗمل في ٚحر ما وي٘ له لٗال٢ت م٘ ٢غٍىت ماوٗت مً بعاصة اإلاىيـىٕ
له ،وحكمل الاؾخٗاعة والخمشُل.
ـ بؾىاص الٟٗل ؤو مٗىاٍ بلى مالبـ له ٚحر ما َى له بخإو.٫
ـ الاؾخٗاعة.
ولٗل َظا الخٗضص اإلاٗىىي في َظًً الخٟؿحرًت ،عاظ٘ بلى ؤؾباب مجها:
ـ ٖضم الاَخمام بالخُٗ٣ض بال في خاالث هاصعة.
ـ ـ الاز ــخال ٝف ــي جدضً ــض مٗن ــى اإلاه ــُلر ٖى ــض البال ُٚــحن ٢ب ــل الؼمسك ــغي وؤب ــي
خُان.
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ب  -التـ ـ ــراص :ٝو"ٌٗخبـ ـ ــر الت ـ ـ ـراص ٝمـ ـ ــً ؤَـ ـ ــم الٓـ ـ ــىاَغ التـ ـ ــي جسًـ ـ ــ٘ لهـ ـ ــا الخٗبح ـ ـ ـراث
الانُالخُت".1
وم ــً ؤمشلخ ــه ال٨شح ــرة"( :البال ٚــت" ،و"الٟه ــاخت "،والجؼال ــت) .و("ٖل ــم البُ ــان"،
و"هٓ ــم ال٣ـ ـغآن" ،و"البُ ــان") .و("ؤلاًً ــاح" ،و"الخٟؿ ــحر" ،و"الخٟه ــُل")؛ و("اإلاج ــاػ
الخ٨م ــي" و"ؤلاؾ ــىاص اإلاج ــاػي") ...بل ــى ٚح ــر طل ــ ٪م ــً اإلاه ــُلخاث الت ــي حؿ ــمي مٟهىم ــا
واخضا بإؾماء مخٗضصة.
والى ــاْغ ؤًً ــا ف ــي جٟؿ ــحر البد ــغ اإلاد ــُِ ًج ــض ؤن ْ ــاَغة جـ ـغاص ٝاإلاه ــُلخاث
مىدكغة ب٨ثرة ،ومً ؤمشلت طل:٪
 ("البُان" و"الٟهاخت" ،و"الخٟؿحر" ،و"الخٟهُل"). ("الىٓم" و"الخإلُ.)"٠ ("ؤلاًجاػ" ،و"الازخهاع")."بلـ ــى ٚح ـ ــر طل ـ ــ ٪م ـ ــً ألالٟـ ــاّ الت ـ ــي ًٓه ـ ــغ ؤجه ـ ــا حؿـ ــمى مٟهىمـ ــا واخـ ــضا بإؾ ـ ــماء
مخٗضصة".2
وم ــ٘ م ــا ًم ٨ــً ؤن ج ــاصي بلُ ــه َ ــظٍ الٓ ــاَغة م ــً ٚم ــىى والخب ــاؽ و٢ل ــت فـ ــي
الًـبِ" ،بال ؤجهـا جٓــل مـ٘ طلـْ ٪ــاَغة صـخُت فــي بٗـٌ ظىاهبهـا ،ل٩ىجهــا جدمـل ٖلــى
اإلا٣اعه ــت الض ٣ُ٢ــت وال ٛــىم ف ــي ؤٖم ــا ١ال ــضالالث الجؼثُ ــت للمه ــُلخاث اإلاخمازل ــت ؤو
اإلاخ٣اعبت مٗىىٍا ،وفي طل ٪ما ُٞه مً بزهاب ٨ٞغي ولٛىي واضر".3

 -1الخٗبحر الانُالحي٦ ،غٍم ػ٧ي خؿام ،م.81 :
 - 2مهُلخاث الى٣ض الٗغبي لضي الكٗغاء الجاَلُحن وؤلاؾالمُحن.83 :
 -3اإلاهُلر الى٣ضي في ٦خاب الٗمضة البً عقُ(٤عؾالت لىُل صبلىم الضعاؾاث الٗلُا) بٖضاص:
مدمض ؤمهاوف .بقغا ٝالض٦خىع الكاَض البىقُذي .هى٢كذ ب٩لُت آلاصاب ْهغ اإلاهغاػ بٟاؽ
ؾىتَ1412 :ـ 1992 /م .م.40:
145

اإلابدــث الؿــاصؽ :اؾــدُٗاب حهــىص الؿــاب٣حن فــي الاؾــخٗما ٫اإلاهــُلحي مــ٘ ئب٣ــاء
الهـ ـ ــُٛت الانـ ـ ــُالخُت للمهـ ـ ــُلح ،والخٗمـ ـ ــ ٤فـ ـ ــي اؾـ ـ ــخيباٍ الٟىاةـ ـ ــض واإلا٣انـ ـ ــض
بخىُْ ٠مهُلحاث ٚحر مغ٦ؼٍت:
وٍم٨ــً الخمشُــل ٖلــى طلــ ٪بمهــُلر (الخ٨ـغاع) ٖىــض الؼمسكــغي٣ٞ .ــض حؿــاء٫
ًٖ ؾـغ ْـاَغة الخ٨ـغاع فـي ال٣ـغآن ال٨ـغٍم ،وخـاو ٫حٗلُـل طلـ ٪فـي ٢ىلـه فـي جٟؿـحر آلاًـت
َ
َ ُ ُ
ُ ُ
ال٨غٍمت ٞ(:ــظو٢ىا َٖ ــظ ِابي َوه ــظ ِع) ٞ" :1ــةن ٢ل ــذ :مــا ٞاث ــضة ج٨غٍــغ ٢ىله ٞ(:ــظو٢ىا ٖ ــظابي
وه ــظع ول ٣ــض ٌؿ ــغها ال ٣ــغءان لل ــظ٦غ ٞه ــل م ــً م ـ ّـض٦غ)؟ ٢ل ــذٞ :اةضج ــه أن ًج ـ ّـضصوا ٖى ــض
َ
ً
اؾــخمإ ٧ــل هبــا مــً أهبــاء َ
ألاولــحن اص٧ــاعا واحٗاْــا ،وأن ٌؿــخأهٟىا جىسهــا واؾــدُ٣اْا،
ئطا ؾــمٗىا الحــث ٖلــى طلــ ٪والبٗــث ٖلُــه ،وأن ً٣ــغٕ لهــم الٗهــا م ـغاث ،وٍ٣ٗ٣ــ٘
لهـ ــم الكـ ــً جـ ــاعاث؛ لـ ــئال ٌٛلـ ــسهم الؿـ ــهى وال حؿـ ــخىلى ٖلـ ــيهم الٟٛلـ ــت ،وه٨ـ ــظا خ٨ـ ــم
الخ٨غٍـ ــغ٣٦ ،ىلـ ــهٞ( :بـ ــأي آالء عب٨مـ ــا ج٨ـ ــظبان)ٖ 2ىـ ــض ٧ـ ــل وٗمـ ــت ٖـ ــضها فـ ــي ؾـ ــىعة
ْ َ ّ
الغخمً ،و٢ىله(َ :و ٍْ ٌل ًَ ْى َم ِئ ٍظ ِلل ُمِ ٨ظ ِب َحن)ٖ 3ىض ٧ل آًت أوعصهـا فـي ؾـىعة واإلاغؾـالث،
و ٦ــظل ٪ج٨غٍ ــغ ألاهب ــاء وال٣ه ــو ف ــي أهٟؿ ــها لخ ٨ــىن جل ــ ٪الٗب ــر خاي ــغة لل٣ل ــىب،
مهىعة لألطهان ،مظ٦ىعة ٚحر ميؿُت في ٧ل أوان".4
ومً الٟىاةض واإلا٣انض ،اقتراٍ أن ً٨ىن الخ٨غاع مما ً٣خًُه مٗنى
َََ ْ َْ َ َْ ُ ً َ َ
ََ َ
ىخا ِبلى ْ ٢ى ِم ِه ٞل ِبض
ال٨الم٢ ،ا ٫الؼمسكغي في جٟؿحر ٢ىله حٗالى( :ول٣ض ؤعؾلىا ه
َ ْ َ َ ً ََ َ َ ُ ُ ُ َ
َ ُ َ
َْ َ
ىُ ٞ
ان َو َُ ْم ْ ِاإلاىن)ٞ" :5ةن ٢لذٞ :لم
ِِ ٞحه ْم ؤلَ ٠ؾ َى ٍت ِبال زم ِؿحن ٖاما ٞإزظَم الُ
ظاء اإلامحز ؤوال بالؿىت وزاهُا بالٗام؟ ٢لذ :ألن ج٨غٍغ الل ٟٔالىاخض في ال٨الم

 -1بٌٗ آلاًت 39 :مً ؾىعة :ال٣مغ.
 -2آلاًت 13 :مً ؾىعة الغخمً.
 - 3آلاًت 15 :مً ؾىعة اإلاغؾالث.
 -4ال٨كا.428/4 :ٝ
 - 5آلاًت 14 :مً ؾىعة الٗى٨بىث.
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الىاخض خ ٤ُ٣باالحخىاب في البالٚت ،ئال ئطا و ٘٢طل ٪ألحل ٚغى ًيخدُه اإلاخ٩لم
مً جٟسُم أو تهىٍل أو جىىٍه أو هدى طل.1"٪
و٢ض اؾخيبِ الؼمسكغي ٖضة ٞىاةض للخ٨غاع في ال٣غآن ال٨غٍم ،مؿخٗمال
مهُلحاث ٚحر مغ٦ؼٍت في شجغجه اإلاهُلحُت ،ومؿخُٗىا بها للىنى ٫ئلى ون٠
ئعجاػ ال٣غآن ال٨غٍم وص٢ت بالٚخه ،وهظه اإلاهُلحاث هي:
َ
َُ ُ
* الىٖٔ ،والخظ٦حر ،والخ٣غٍغ :في جٟؿحر ٢ىله حٗالىٞ( :2ظو٢ىا َٖظ ِابي
َ ْ
ّْ َ
ُُ
ََ
َوهظ ِعَ ،ولْ ٣ض ٌَ َؿ ْغها ال ُْ ٣غ َء َان ِل ِلظِ ٦غ َ ٞه ْل ِم ًْ ُم َض ٍِ ٦غ)في مىاي٘ مسخلٟت مً ؾىعة
ال٣مغ :3و٢ض ج٣ضم في هو ؾاب.4٤
*الدكضًض ،والتهىٍل ،وئلؼام الحجت٢ :ا ٫في جٟؿحر ٢ىله حٗالى(َ :و َما َؤ ْص َ َ
ا٥
ع
هل ُز َم َما َؤ ْص َ َ
اَ ٥ما ًَ ْى ُم ّ
َما ًَ ْى ُم ْال َْ ٟ
الض ًًِ) ..." :5والخ٨غٍغ لؼٍاصة التهىٍل".6
ع
ِ
ِ
َ
ًً ََ ٦ظ ُبىا ُق َٗ ُْ ًبا ََ ٦إنْ
(الظ َ
*اإلابالٛت :وطل ٪ما ًُٟضٍ الخ٨غٍغ في ٢ىله حٗالىِ :
ًً ََ ٦ظ ُبىا ُق َٗ ُْ ًبا َُ ٧اهىا َُ ُم ْال َخاؾغ َ
َل ْم ٌَ َْ ٛى ْىا َ ٞحها َالظ َ
ًٍ)٢ 7ا ٫الؼمسكغي« :في َظا
ِ
ِ
ِ ِ
الاؾخئىا ٝوالابخضاء وهظا الخ٨غٍغ :مبالٛت في عص م٣الت اإلالـا ألقُاٖهم وحؿُٟه
لغأيهم واؾتهؼاء بىصحهم ل٣ىمهم واؾخٗٓام إلاا حغي ٖليهم».8

 -1ال٨كا.431/3 :ٝ
 -2في آلاًخحن 40 – 39 :مً ؾىعة ال٣مغ.
 -3ال٨كا .428/4 :ٝوَظا الىىٕ مً الخ٨غٍغ ؾماٍ ابً ٢خِبت« :ج٨غاع ال٨الم مً ظيـ واخض
وبًٗه ًجؼت ًٖ بٌٗ» .اهٓغ جإوٍل مك٩ل ال٣غآن.241 – 235 :
 -4ال٨كا.428/4 :ٝ
 -5آلاًخان  18–17مً ؾىعة الاهُٟاع.
 -6ال٨كا ،229/4 :ٝاهٓغ ؤًًا( 671/4 :مهُلر الدكضًض)؛ و( 727/4مهُلر بلؼام الدجت).
 -7آلاًت  92مً ؾىعة ألاٖغا.ٝ
 -8ال٨كا.127/2 :ٝ
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ًً َآم ُىىا ب َطا َ
*الخأُ٦ض :مشل ٢ى ٫الؼمسكغي في جٟؿحر آلاًتَ ً(َ :إ ُح َها َالظ َ
ي َغْب ُخ ْم
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ً
ْ
َ
الؿ َ
الم َل ْؿ َذ ُمامىا جبخٛىن ٖ َغ َ
الل ِه ََ ٞخ َب َِ ُىىا َوال َج ُُ ٣ىلىا إلاَ ًْ َؤ ْل َ٣ى ب َل ُْ ُُ ٨م َ
ى
ِفي َؾ ِب ُِل
ِ
ِ
ِ
ْ
َ َ ُ َ
َ َ
ُْ َ
ُ
َ َ َ ٌ َ َ
الضه َُا ْ ِٗ ٞى َض الل ِه َمٛا ِه ُم ِ ٦ش َحرة ٦ظ ِل َْ ٦ ٪ى ُخ ْم ِم ًْ ْ ٢ب ُل َ ٞم ًَ الل ُه َٖل ُْْ ٨م َ ٞخ َب َِ ُىىا
ال َخ َُ ِاة
َ َ
َ ُ َ َ
الل َه ََ ٧
ان ِب َما ح ْٗ َملىن ز ِب ًحرا)« :1و٢ىله (ٞخبِىىا) ج٨غٍغ لألمغ بالخبحن لُإ٦ض
ِبن
ٖليهم».2
َ َ
َ
َُ
*الازخهام :مشل ٢ىله في جٟؿحر آلاًت( :الل ُه ال ِظي َظ َٗ َل لُ ٨م الل ُْ َل
َ ََ َ ُ ْ ً َ َ
ل َد ْؿ ُُ ٨
الىاؽ َو َلَ ًَ ٨ؤ َْ ٦ث َر َ
ًل َٖ َلى َ
الل َه َل ُظو َْ ٞ
اؽ ال
الى
ن
ب
ا
غ
ه
ب
م
اع
ه
الج
و
ُه
ٞ
ىا
ى
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ون)ٞ« :3ةن َ
ٌَ ْك ُُ ٨غ َ
٢لذٞ :لى ُ٢ل :ول ً٨ؤ٦ثرَمٞ ،ال ًخ٨غع ط٦غ الىاؽ؟ ٢لذ :في هظا
الخ٨غٍغ جسهُو لٟ٨غان الىٗمت بهم ،وؤجهم َم الظًً ًٟ٨غون ًٞل هللا وال
ٌك٨غوهه».4
َ
ُ َ
َ َ
ألا ْٖ َغ ُ
اب َآم َىا ْ ٢ل ل ْم
*الخ٨ظًب :مشل ٢ىله في جٟؿحر ٢ىله حٗالى٢( :ال ِذ
ان في ُُ ٢لىب ُْ ٨مٞ«5﴾ ...ةن َ
ُج ْام ُىىا َو َلُ ٢ُ ًْ ٨ىلىا َؤ ْؾ َل ْم َىا َو َإلاَا ًَ ْض ُزل ؤلا ًَم ُ
٢لذ٢ :ىله (وإلاا
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ًضزل ؤلاًمان في ٢لىب٨م) بٗض ٢ىله حٗالى (٢ل لم جامىىا) ٌكبه الخ٨غٍغ مً ٚحر
اؾخ٣ال ٫بٟاةضة مخجضصةُ .
٢لذ لِـ ٦ظلٞ ،٪ان ٞاةضة ٢ىله (لم جإمىىا) هى
ج٨ظًب صٖىاهم.6» ...

 -1آلاًت  94مً ؾىعة اليؿاء.
 -2ال٨كا ،541/1 :ٝوٚحرَا ٦شحر.
 -3آلاًت  61مً ؾىعة ٚاٞغ.
 -4ال٨كا.171/4 :ٝ
 -5بٌٗ آلاًت  14مً ؾىعة الدجغاث.
 -6ال٨كا.367/4 :ٝ
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*الخ٣بُذ :مشل ٢ىله في جٟؿحر آلاًتَ ٞ(َ :ب َض ََ ٫الظ َ
ًً َْ َل ُمىا َْ ٢ىال َْ ٚح َر َال ِظي َِ ٢
ُل
ِ
َ
َ ُ
َل ُه ْم ََ ٞإ ْه َ ْؼل َىا َٖ َلى َالظ َ
ًً َْ َل ُمىا ع ْظ ًؼا م ًَ َ
الؿ َم ِاء ِب َما ٧اهىا ًَ ُْ ٟؿ ُ٣ىن)« :1في ج٨غٍغ
ِ
ِ
ِ
(الظًً ْلمىا) ػٍاصة في ج٣بُذ أمغهم وئًظان بأن ئهؼاّ ٫
الغحؼ ٖليهم لٓلمهم.2»...
وهظه اإلاهُلحاث ،هي هٟؿها اإلاؿخٗملت ٖىض أبي خُان ،ميؿىبت ئلى
الؼمسكغي أو ٚحر ميؿىبت .لظا ًٞلىا ٖضم ط٦غها هىا ل٩ي ال ًُى ٫البدث
وٍدهل الخ٨غاع.
والخمض هلل عب الٗاإلاحن
مهاصع البدث مغاحٗه
 ال٣غآن ال٨غٍم. ؤلاج٣ان في ٖلىم ال٣غآن ،الؿُىَي ،جد :٤ُ٣مدمض ؤبى الًٟل ببغاَُم،مُبٗت اإلاكهض الخؿُني بال٣اَغة – 1961م.
 اججاَاث البالٚت في جٟؿحر البدغ اإلادُِ ألبي خُان ألاهضلس ي ،الض٦خىعؾٗض مدمض ٖلي الخمُمي :مجلت آصاب اإلاؿدىهغٍت (الجامٗت اإلاؿدىهغٍت).
الٗضص 46 :الؿىت2007 :م.
 جٟؿحر البدغ اإلادُِ ألبي خُـان ألاهضلسـ ي ،اإلاد٣ـ :٤صعاؾـت وجدُ٣ـ ٤وحٗلُـ،٤الك ــُش ٖ ــاص ٫ؤخم ــض ٖب ــض اإلاىظ ــىص والك ــُش ٖل ــي مدم ــض مٗ ــىى ،وق ــاع ٥ف ــي
الخدُ٣ـ ــ :٤الـ ــض٦خىع ػ٦غٍـ ــاء ٖبـ ــض اإلاجُـ ــض الىـ ــىحي ،والـ ــض٦خىع ؤخمـ ــض الىجـ ــىلي
الجمل .صاع ال٨خب الٗلمُت بحروث لبىان ،الُبٗت :الشاهُتَ1428 .ـ2007 -م.
 البالٚـ ــت ال٣غآهُـ ــت فـ ــي جٟؿـ ــحر الؼمسكـ ــغي وؤزغَـ ــا فـ ــي الضعاؾـ ــاث البالُٚـ ــت ،ص.مدمض خؿىحن ؤبى مىس ى ،الُبٗت الشاهُتَ1408 ،ـ ـ 1988م .م٨خبت وَبت.
 جإوٍل مك٩ل ال٣غآن :البـً ٢خِبـت .قـغخه ووكـغٍ :الؿـُض ؤخمـض نـ٣غ .اإلا٨خبـتالٗلمُت ،بحروث – لبىان :ٍ ،الشالشت1401 ،ﻫ 1981 -م.
 -1آلاًت  59مً ؾىعة الب٣غة.
 -2ال٨كا.146/1 :ٝ
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الخٗبحر الانُالحي :صعاؾت في جإنُل اإلاهُلر ومٟهىمه ومجاالجه الضاللُت
وؤهماَه الترُ٦بُت٦ ،غٍم ػ٧ي خؿام الضًً ،م٨خبت الاهجلى اإلاهغٍت الُبٗت
ألاولىَ1405 :ـ ـ 1985م .اإلا٨خبت اللٛىٍت.4
صالث ـ ــل ؤلاعج ـ ــاػ :لٗب ـ ــض ال٣ـ ــاَغ الجغظـ ــاوي .جد ُ٣ـ ــ :٤مدم ـ ــىص مدم ـ ــض ق ـ ــا٦غ،
مُبٗت اإلاضوي بمهغ ،وصاع اإلاضوي بجضة .الُبٗت الشالشتَ1413 :ـ ـ 1992م.
صًىان امغت الِ٣ـ :جد :٤ُ٣مدمض ؤبى الًٟل ببغاَُم ،صاع اإلاٗاع،ٝ
بمهغ :ٍ ،الشاهُت( .صون جاعٍش).
صًىان جىبت بً ُ
الخ َم ِّحر .جد ٤ُ٣وقغح الض٦خىع ببغاَُم زلُل ُُٖت،
الُبٗت ألاولى 1998م صاع ناصع بحروث.
ال٨كا ًٖ ٝخ٣اث ٤الخجزًل وُٖىن ألا٢اوٍل في وظىٍ الخإوٍل :ألبي ال٣اؾم
مدمض بً ٖمغ الؼمسكغي .صاع ال٨ٟغ ،بحروث :ٍ ،ألاولى1977–1397 ،م.
ال٨كا ًٖ ٝخ٣اث ٤الخجزًل وُٖىن ألا٢اوٍل في وظىٍ الخإوٍل :ألبي ال٣اؾم
مدمض بً ٖمغ الؼمسكغي .جغجِب ويبِ وجصخُذ :مدمض ٖبض الؿالم
قاَحن .صاع ال٨خب الٗلمُت ،الُبٗت ألاولى َ1415ـ 1995 -م ،بحروث –
لبىان.
مهُلخاث الى٣ض الٗغبي لضي الكٗغاء الجاَلُحن والاؾالمُحن (ً٢اًا
وهماطط وههىم) :ألاؾخاط الض٦خىع الكاَض البىقُذي ،بعبض ٖالم ال٨خب
الخضًض الؿىت ،الُبٗت ألاولى 2009 – ٌ1430م.
مهُلخاث ه٣ضًت وبالُٚت في ٦خاب البُان والخبحن للجاخٔ ،الض٦خىع
الكاَض البىقُذي ،صاع ال٣لم ،ال٩ىٍذ :ٍ ،الشاهُت1415 :ﻫ 1995 -م.
اإلاهُلر الى٣ضي في ٦خاب الٗمضة البً عقُ( ٤عؾالت لىُل صبلىم الضعاؾاث
الٗلُا) بٖضاص :مدمض ؤمهاوف .بقغا ٝالض٦خىع الكاَض البىقُذي .هى٢كذ
ب٩لُت آلاصاب ْهغ اإلاهغاػ بٟاؽ ؾىتَ1412 :ـ1992-م.
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 اإلاهُلر الى٣ضي والبالغي في ٦خابي صالثل ؤلاعجاػ وؤؾغاع البالٚت للكُشٖبض ال٣اَغ الجغظاوي .عؾالت ؤٖضَا :مهُٟى الُٗ٣ىبي ،وؤقغٖ ٝلحها
الض٦خىع الكاَض البىقُذي .هى٢كذ بخاعٍش 1990م ،ب٩لُت آلاصاب ْهغ
اإلاهغاػ بٟاؽ اإلاٛغب.
 مٟخاح الٗلىم :للؿ٩ا٧ي .جد :٤ُ٣وُٗم ػعػوع ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث –لبىان :ٍ ،ألاولى1403 ،ﻫ 1983 -م.
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