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بؿم هللا الغخمً الغخُم
َ ََٰ ُ ُ َّ
الل ُه َعُّب ُُ ٨م ْال َخُّ٤
ٞظ ِل٨م
َ
ْ
ََ ٞم َاطا َب ْٗ َض ال َخ ّ ٤ب ََّّل َّ
الًالُ٫
ِ ِ
َ َ َّ َٰ ُ ْ َ ُ َ
ٞإوى جهغٞىن
نض ١هللا الُٗٓم
"ًىوـ "23
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ؤلاَضاء
بلى ؤؾخاطي وقُذي ومٗلمي
الٗالمت ألاؾخاط الض٦خىع
ٖماص ٖبض الؿالم عئوٝ
ؤ٢ضم َظا الجهض اإلاخىاي٘
"حما ٫الضًً"
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ق٨غ وج٣ضًغ
ٖلي بهظا الجهض اإلاخىايَّ٘ ،
بٗض ؤن ؤوٗم هللا َّ
ؤج٣ضم بىاٞغ الك٨غ بلى ألاؾخاط
ّ
لخًٟله ب٨خابت ج٣ضًم الضعاؾت.
الض٦خىع خؿحن ٖلي مدٟىّ " عح "،
والك كك٨غ مىن ككى ٫كؾ ككخاطي ال ككض٦خىع ٖم ككاص ٖبضالؿ ككالم عئو ٝإلاغاحٗخ ككه له ككا،
ولجهىصٍ في جغنحن ماصة الضعاؾت ٞ،جؼاٍ هللا زحر الجؼاء ٖلى خؿً نيُٗه.
و ّ
ؤسج ُل زالو ج٣ضًغي للض٦خىعًٍ "مخي َال ٫الؿغخان"و"ؾالم آلالىسخي"،
ِ
لىهاثدهما الٗلمُت البىاءة مً  ٌُٞزبرتهما .
َّ
وبلككى الككض٦خىعًٍ مدمككض حاؾككم اإلاكككهضاوي ،الككظي اَلكك٘ ٖلككى اإلادككاوَّلث اإلاب٨ككغة
للضعاؾككت َّ
و٢ىمهككا و ػٍككاص خم كض الهككمُض ي ،الككظي اَلكك٘ ٖلككى اليي ك ت زحككرة
وعاحٗها.
والك ك ككى الك ك ككض٦خىع ماحك ك ككض ٖغؾك ك ككان الُ٨الوك ك ككيَّ ،لَالٖك ك ككه ٖلك ك ككى مؿك ك ككىصة الضعاؾك ك ككت
ومالخٓاجه الؿضًضة .
والى الض٦خىع ههغ الضًً ؤحضًغ ٖلى جيؿُ٣ه لل٨خاب وؤقغاٞه ٖلى وكغٍ .
والكى الكض٦خىع ٖلكي مدمككض خؿكً الهكُٗضيٖ ،لككى مغاحٗخكه لل٨خكاب وجهككىٍباجه
ال٨ثحرة .
والى ٖضًلي الكُش ٖ ٠ُٟالضًً ٖبضال٣اصع الُ٨الوي  ،لدشجُٗه اإلاخىانل .
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زخهاعاث و الغمىػ
جغمؼ الخغو ٝوال٩لماث الخالُت بلى ما ً٣ابلها ؤًىما وعصث في الضعاؾت:
م:
ج:
:١
ٕ:
ث:
َك:
م:
ٍ:
ص:ٍ .
ص .ث:
ص .م:
ص .ن:

نٟدت
حؼء
٢ؿم
ٖضص
جىفي
هجغي
مُالصي
َبٗت
صون َبٗت
صون ج ك ك ك ك ك ك ك ك ككاعٍش
وكغ
صون م ٩ك ك ك ك ك ك ك ك ككان
وكغ
صون هاقغ
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ُ
«ما ٦خب ؤخضا ٦خابا في ًىمه بَّل ٢ا ٫في ٚضٍ :لى ّ ٚحر َظا ل٩ان ؤخؿً :ولى ػٍض
ُ
ُ
َظا ل٩ان ٌؿخدؿً ،ولى ِّ ٢ضم َظا ل٩ان ؤًٞل ،ولى جغَ ٥ظا ل٩ان ؤحمل،
وَظا صلُل ٖلى اؾدُالء الى٣و ٖلى حملت البكغ».
"الٗماص ألانٟهاوي"
"عؤًذ ٦ثحرا مً ألاقغا ٝمً ًجهل وؿبه  ،ومً طوي ألاخؿاب مً لم
ٌٗغ ٝؾلٟه  ،ومً ٢غَل مً َّلٌٗلم ؤًً جمؿه ال٣غبى مً عؾى ٫هللا نلى
هللا ٖلُه وؾلم وؤَله "
"ببً ٢خِبت "
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م٣ضمت
الٗالمت الض٦خىع خؿحن ٖلي مدٟىّ
بؿم هللا الغخمً الغخُم
لم ٌٗض الخاعٍش مجغص ؾغص ٖاَٟي للخىاصر الؿُاؾُت والٗؿ٨غٍت ،وما
ًخهل بيكاَاث الخ٩ام وخُاتهم ،بل ٢امذ مداوَّلث ٦ثحرة مى٣ٞت في وي٘
وجُبُ٢ ٤ىاٖض لخمدُو اإلاٗلىماث وجثبُذ الصخُذ مجها ،ول٣ض اججهذ
البدىر الخاعٍسُت بلى جدضًض صعاؾاتها في الؼمان واإلا٩انٞ ،ازظث جدىا٢و
البدىر الٗامت التي ًدىاو٧ ٫ل مجها ٞتراث َىٍلت او مجخمٗاث مخٗضصة،
وبضاء ًدل مدلها صعاؾاث ٖمُ٣ت إلاىُ٣ت مُٗىت او مجخم٘ مدضص اوش و
مدضص او جٟهُلت مدضصة ،مما ًدُذ اإلاجاَّ ٫لٌؿدُٗاب ٧اٞت اإلاٗلىماث
اإلاخِؿغة واْهاع مسخل ٠الٗىامل وُُٟ٦ت جٟاٖلها وابغاػ نىعة اص ١واقض
جماؾ٩ا ًٖ خُاة وؿان و٧ان مً زماع َظٍ الضعاؾاث مٗلىماث اص ١واوفى
وحٗلُالث اٖم ٤ونىع اوضر.
و٢ض وكغ ٖضص ٦بحر مً ال٨خب وكغا ٖلمُا ص٣ُ٢ا وْهغث صعاؾاث ه٣ضًت
ٖمُ٣ت ،واػصاص َخمام بضعاؾت حىاهب مً الخاعٍش ،لم ج ً٨جل٣ى اَخماما
٦بحرا مً الباخثحن.
وبضؤث جغسخ ٖىض الباخثحن

٧اصًمُحن مثال ٖلُا في وكغ بدىر ٖلمُت

جييجم في ؤٞا٢ها ومؿخىاَا م٘ الضعاؾاث الٗلمُت اإلا٣ضعة في الٗالم.
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ٌٗض الكُش ٖبضال٣اصع الجُلي ،مً الش هُاث ؤلاؾالمُتال٨بحرة التي ٧ان لها
"صوع مهم في الخاعٍش الٗغبي ؤلاؾالمي" ،والتي ٢ضع لها ؤن ج٨ىن مىيىٖا
للٗضًض مً ال٨خب ٢ضًما وخضًثا ،و٧ان مً خؿً الخٔ ان ٌٗ ٠٨باخث
مٗانغ ًخمحز بالض٢ت وؾٗت ألا ٤ٞوالكٗىع باإلاؿالُت والخماؽ ل٨خابت
صعاؾاث مخٗضصة في الؿحرة ال٣اصعٍت ،حضًغة بالخ٣ضًغ هٓغا كن الهىعة التي
ً٣ضمها واإلاؿدىضة ٖلى مٗلىماث ٚحر ٢ابلت للغ ،ٌٞهي نىعة حضًضة
مٗخمضة ،جًُ ٠بلى مٗغٞخىا وحٗض٦ ٫ثحرا مً ؤ٩ٞاعها اإلاؿب٣ت.
بن صعاؾت الباخث حما ٫الضًً ٞالر الُ٨الوي ،جدىاو ٫مىيىٖا مهما وج٣ضم
مٗلىماث مىزى٢ت مىٓمت ،هغحى ؤن جثحر ال٣اعت ،وجٟخذ آٞا٢ا حضًضة
للباخثحن ،وهللا اإلاى٤ٞ

ص.خؿحن ٖلي مدٟىّ
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٧لمت لالؾخاط الض٦خىع ٖماص ٖبضالؿالم عئوٝ
بؿم هللا الغخمً الغخُم
ؤدي ألا٦غم الؿُض الض٦خىع حما ٫الضًً ٞالر الُ٨الوي اإلادترم
الؿالم ٖلُ٨م وعخمت هللا وبغ٧اجه
٢غؤث ٦خاب٨م في ؾهغجحن ٧املخحن مخخابٗخحنٞ ،ىحضجه ٦ما َى الٗهض في
مالٟاج٨م ال٣اصعٍتً ،ىم ًٖ هبل ْاَغ في ال٣هض ،وٖكٖ ٤مُ ٤للم٣هىص،
ٞباع ٥هللا ٨ُٞم في ٧ل خحن ،وحٗل م٣هىص٦م قاٗٞا ٨ُٞم ًىم جبٗثىن،
بٗض قٟاٖت حضٍ ،نلى هللا ٖلُه وؾلم ،بةطن عب الٗاإلاحن .وبط ؤصٖىٍ حٗالى
ؤن ًثِب٨م ٖلى ٖمل٨م الىا ٘ٞزحرا ،ؤعحى ل٨خاب٨م مؼٍض الظًىٕ و هدكاع،
٦ما َّلبض لي ؤن ؤق٨غ٦م ق٨غا زانا لخًٟل٨م ب٨خابت طل ٪ؤلاَضاء الغ،٤ُ٢
مما َّل اؾخد٣ه ،لىَّل ؤصب٨م الجم ،ووٞاث٨م الىاصع .
م٘ زالو مىصحي.

الض٦خىع ٖماص ٖبضالؿالم عئوٝ
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ج٣غٍٔ ب٣لم
الكُش الض٦خىع ٖ /لي مدمض الهُٗضي ك حامٗت ألاػَغ
الخمض هلل عب الٗاإلاحن وؤقهض ؤن َّل بله بَّل هللا ولي الهالخحن ،وؤقهض ؤن
ؾُضها مدمضا ٖبضهللا وعؾىله الىبي الهاصي ألامحن ،اللهم ّ
نل وؾلم وباع٥
ِ
ٖلُه وٖلى آله وؤصخابه ومً جبٗه بةخؿان بلى ًىم الضًً ؤما بٗضٞ ،ل٣ض
ُ
َ
َ
َّ
َ
ُّ
خاو َ٫
خهِ ٠به
َّلًت ٖىض
تهظًب
الجُالوي
ِ
ُٖ٣ضة الى ِ
ِ
الهىُٞت ،وطلِ ٪إلاا ٧ان ً ِ
َ
ُ
ول٣ض َب َجى ُم ْٗ َ
ْ
خ٣ضٍ في َ
ُّ
َّلًت َٖلى
الى
،
ٛاَّلة
الىؾُُت
الجُالوي مً
ِ
ِ
وٖضم اإلا ِ
ِ
ِ
ُّ ُ
ٌ
ٌ
َ
ُ
َؤ َ
ُ
لظلَ ٪
حؿمُتها
ٞهي ُٖ٣ضة عاس تَّ ،ل ًُ ْم ًُِ ٨
والؿىت،
ال٨خاب
اؽ َُ َى
ؾ
ٍ
ٌ
ُ
ُ
ٌ
ُ
َ
ٍ ُْ
َ ْ
ُ
هىم
آي ال٣غ ِآن وه
ِ
بهغٍذ َ ِ
بىٓغٍت ًم ِ ً٨الخىٓحر لها ،بل َٖ ُِ٣ضة زابختِ َ ،
َ ْ ُ
ُّ
الجُال ِو ُّي َٖلى ما ؤ َّؾ َؿ ُه في ُٖ٣ض ِجه
الثابخت
الؿ ِىت
ِ
ِ
الصخُدت ،وَٗخ ِمض ِ
ّ
ََ
ُ َ ُ َ
ُْ
َ
ال َ ال َ
ًجب َٖلى اإلا ْبخ ِضي ِفي
زال ٫ما طَ ٦غ ٍُ في ِ٦خ ِاب ِه الٛى َُ ِت (ٞالظي
ه ِتِ ،م ًْ
ِ
ِ
ّ
َّ
َ
ألاؾاؽ٨ُ َُ َٞ ،ى ُن َٖ َلى َُٖ٣ضةَ
ُ
ُ
ْ
الصخ ُ
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ُ
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ِ
ِ ِ
َ
َّ َ
َْ
َ
ُّ َ
ُْ َ
ْ
ُ
َّ
والصخابت
ُاء واإلاغؾلحن،
ضًمت ؾ ِىت ألاه ِب ِ
ِ
 ٠اله ِال ِر ؤَ ِل الؿى ِت الِ ٣
الؿل ِ
ّ ّ َ َ
َ
َّ
والؿ َّىت َ
ْ َٗ ٞ...
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ِ
ِ
ِ
ِ
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اله ْض ١و ْح ِت َه َاصَ ،خ َّتى ًَ ِج َض ال ِه َض َاًت وؤلا ْعق َاص ِبل ُْ ِه
بلى ِ
هللا ٖؼ وح َّل ،زم ِ
ُْ ُ ُ ُ َْ
ُ ُّ ُ ْ
َّ
َ
َ ْ َ ُ َْ
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ُ
ُ
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ْ
بٖ َُاثه َوه َ
وَ َىاٍ اإلا ًِل،
ه ِب ِه
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِِ ِ
ِِ
ِ
َ َ َّ ْ
َّ
َّ
الؿ ْ
َو ََ ْبٗه ْاإلاَ ْ
اُ ٫
والخ َى َُّّ ًَٖ ٠٢
الُغٍَ ٢َ ٤
٫
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ث
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ل
ٖ
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ج
ِ
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ِِ
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ِ ِ

هي الشك اىل اليقني قراءة هتأًيت يف ًسة الشيخ عبد القادر اجليلي

03

َ َ
ََ
ًً َح َ
َ(و َّالظ َ
ُ
الخُ٨مَ ":م ًْ َح َّض َو َح َض"
اَ ُضوا ُِٞىا ل َج ْه ِض ًَ َّج ُه ْم ُؾ ُبلىا)( ،)1و٢ا٫
ِ
ُّ
َ َّ ُ َ
ُْ
ُ
ْ
ْ
ُ
ُ
الخ٣ُ٣ت ،زم
هاص ًخ ِ ٤ٟله ؾلى٥
ٞباَّلٖخ٣اص ًده ُل له ِٖلم
الخ٣ُ٣ت ،وباَّلح ِت ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
و َم َ٘ هللا َّ
وحل ٖ ْهضا َبإن َّل ًغ٢ ُ٘ ٞضما في َغٍ٣ه ْ
ًَج ُب ٖلُه ؤن ًُسل ُ
ٖؼ َّ
بلُ ِه،
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
هللاٞ ،ال ًىه ِغ٢ ًٖ ٝه ِض ٍِ ِبمالم ِت م ِل ٍُم
وَّل ًًٗها ِبَّل باهللِ ما لم ً ِهل ِبلى ِ
ُ
َ
َّ
الهاصَّ ١ل ًَ ْغح ُ٘ ،وَّل ُبىحىص ٦غامت ٞال ًََ ٠٣م َٗها َوٍ ْغ َضخى بها ًٖ هللا َّ
ٖؼ
كن
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ٞةطا َخ َ
ْ ّ َ َْ َ
َّ َ
َ ُ
بلُه َٖ َّؼ َّ
ه َل
وحل،
وحل ِٖىيا ،بط ِه َي ِحجابه ًٖ عب ِه ما لم ً ِه ْل ِ
َ
ُ
الىنى َُّ ٫ل َج ُ
ً ُّغٍ ال٨غاماث(. )3
ومً َىا ٞةن الكُش الجُالوي عخمه هللا حٗالى٧ ،ان نىُٞا خىبلُا ٖاإلاا
وعٖا ،لظا ط٦غٍ بلى ػماهىا َظا ،ول٣ض ًَٗ ُٞه ٦ثحر مً ألاصُٖاء ،ل ً٨الغحل
مً طل ٪بغاء٦ ،ما ؾجري في ٦خاب ألاؾخاط الض٦خىع /حما ٫الضًً ٞالر
الُ٨الوي ،الظي اهبري للضٞإ ًٖ الكُش ولي هللا الجُالوي ،ختى ًبرًَ لٗمىم
هض ًُ ُ
الىاؽ ٖلى َها ة الغحل وبغاءجه مما ُوؿب بلُه ،وَظا ُح ٌ
دمض ٖلُه،
ع
وبهجي بٗض مُالٗتي ل٨خاباجه ٢ضًما وخضًثا ختى ج٣غٍٓي لهظا ال٨خاب٩ٞ ،لمت
ُ
ُ
ُ
خُ ٤ج ُ
ًامً
وؤبدازه في الضٞإ ًٖ ًُ٢ت
جض ؤٞجى ؤ٢المه
٣ا ٫في خ ٤باخث م ٍ
ُ
ؤخمض له َظا الهيُ٘ ،ول٣ض حم٘ بحن الخإعٍش والخضًث
بها ،ومً َىا ٞةهجي
ًٖ الخهى ٝاإلاٗخض ،٫ول٣ض وحضث بحن صٞتي ٦خابه اإلاغاح٘ الخىبلُت مً ِِ ٢بل
( )1ؾىعة الٗى٨بىث آلاًت . 25
ُّ ُ َّ َ َ ُ َ ُ َ ّ َ ٌ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ
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َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ون ِبضٖىي الىبى ِة وَّل َى مِ ٣ضمتًٓ ،هغ ٖلى ً ِض ٖب ٍض ْ ِاَ ِغ
()3ال٨غامت و ِهي ؤمغ ز ِاعِ ١للٗاص ِة ٚحر م٣غ ٍ
َّ َ
ْ
َ
َ
ُ َْ َُ َ َ َ ّ ُ ّ َ َ َ َ ْ ُ
َ
صخُذ ْٖخ٣اص َوال َٗ َمل َّ
اله ِال ِرِ َٖ ،ل َم ِب َها ط ِل َ٪
ىب ِب ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
الهال ِح ،ملت ِز ٍم َ ِإلاخابٗ ِت ه ِب ٍي ِ ٧لِ ٠بك ِغَٗ ِخ ِه مصخ ٍ
َ
َ
ْال َٗ ْب ُض َّ
اله ِال ُر ؤ ْم ل ْم ٌَ ْٗل ْم ك قمـ الضًً ك ؤبى الٗىن مدمض بً ؤخمض بً ؾالم الؿٟاعٍجي الخىبلي ك
لىام٘ ألاهىاع البهُت  ،وؾىاَ٘ ألاؾغاع ألازغٍت لكغح الضعة اإلاًُت في ٖ٣ض الٟغ٢ت اإلاغيُت ك الىاقغ:
ماؾؿت ال ا٣ٞحن وم٨خبتها ك صمك ٤ك الُبٗت :الثاهُت ك َ 1043ك ك  1543م ،حك  ،3نك .253
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الكُش ابً عحب الخىبلي ٦ما في ٦خابه الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت وٚحرٍ ،
ول٣ض حم٘ ٦ثحرا مً ٦غاماث الكُش الجُالوي ،و٧ل َظا ؾِخطر مً زال٫
مُالٗت ال٨خاب ،والباخث اإلاخمحز مً ًُ٣اعن بحن ؤعآء اإلاضاٗٞحن واإلاٗاعيحن،
ُوٍبذ بىا ٘٢الخجغص البدثي الخ ،٤زم ًخلبـ بالخ ٤خُث ٧ان ،ول٣ض إلاؿذ
طل ٪في باخثىا ،وزخاما ٞاهلل ؤؾإ ٫ؤن ًجؼي ؤزاها ًُٞلت الض٦خىع /حما٫
الضًً الُ٨الوي .زحر الجؼاء ٖلى َظا الجهض الُُب ،وبن ٦ىذ ؤعحى مً
ًُٞلخه ؤن ًخىؾ٘ في مجا ٫الخضًث ًٖ قُش بٛضاص في ٖهغٍ الكُش
الجُالوي ،ول ً٨زكُت ؤلاَالت ٖلى ال٣اعت آزغ الخضًث بٛحر بؾهابٞ ،هىِئا
ل ٪حهض ٥الُُب ًا ؤحها البدازت اإلااعر ،وهللا ؤؾإ ٫ؤن ًجٗل َظا في
مىاػًٍ خؿىاث مالٟىا ،والخمض هلل عب الٗاإلاحن ،ونلى هللا ٖلى ؾُضها
مدمض وٖلى آله وصخبه وؾلم .

و٦خبه
الكُش الض٦خىع
ٖلي مدمض خؿً الهُٗضي،
ص٦خىعاٍ الُٗ٣ضة والٟلؿٟت ؤلاؾالمُت،
وًٖى َُئت الخضعَـ بجامٗت ألاػَغ الكغٍ٠
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الخ٣ُ٣ت والخاعٍش
الى الظًً ًدغ٢هم الكى ١الى الخ٣ُ٣ت
الى الظًً ًاع٢هم ال ى ٝمً الخ٣ُ٣ت
الى ؤولئ ٪وَاَّلء حمُٗا
ٌؿاَ ١ظا الخضًث .
ُ
لُاإلاا ؤؾغحذ زُل الهمت لؿىحن زلذ ،ؤٖضوا بها هدى ؾهىب الباػ ألاقهب
التي َّل جدض ،ولُاإلاا وحٟذ زُلي و٦بذ  ،ووٟ٢ذ وٟ٢ت اإلاتهُب ًٖ مٛامغة
٦هظٍ ،و٦ىذ ٧لما ؤٞغصث ؤقغٖتي كزىى ٚماع بدغٍ ،عؤًتها جىُىي مً
حضًض ،حك٨ى العجؼ والخ٣هحر ،وؤي ُحغؤة ؤلاخاَت ب٣امت ججاوػث اإلاإلىٝ
وا٢تربذ مً ألاؾُىعةٚ ،حر ؤن الغٚبت الجامدت ،بض ٫ؤن جسبى قٗلتها ،
جدىلذ م٘ ألاًام بلى َاحـ ملخاح.
َّل جُمذ َظٍ الضعاؾت الى ج٣ضًم جاعٍش قامل للؿحرة ال٣اصعٍت ،ب٣ضع ما
جهبىا الى جهىٍغ عئٍت ٖهغٍت ،جدؿم بالجضة والهغامت و هها ٝلضعاؾت
"اق٩الُت" وؿب الجُلي والتي َغخذ مغاعا مً ٢بل البٌٗ وبضوا ٘ٞقتى،
و ٤ٞعئي "بًضولىحُت" مخٗؿٟت .ؤ٢هض في َظا البدث بلى جدلُل وه٣ضَ ،ظا
اليؿب ،ولؿذ ؤػٖم بان ؤخضا ٢بلي لم ًلخٟذ بلى َظٍ اإلاؿالتٞ ،ل٣ض قٛلذ
َظٍ ؤلاق٩الُت ٖضة مهخمحن ٖبر الٗهىع.
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عؤًىا ؤن هخجىب الى٢ىٕ في مؿدى ٘٣آخاصًت الٟغوى والبراَحن وال٣ىاٖاث
اإلاؿب٣ت ،و٧ان مً ؤَم ما زُُىا له ،ال غوج بضعاؾت واُٖت وحاصة حؿدثمغ
٧ل ؤلام٩اهُاث اإلاخاخت بما ٞحها الهىامل وؤلاقاعاث الض٣ُ٢ت في بٌٗ اإلاهاصع
اإلاىزى٢ت ،و٢غاءة مابحن الؿُىع في البٌٗ آلازغ ؾُٗا إل٦ما ٫بٌٗ الثٛغاث
في الهىعة ال٩لُت للىاٗ٢ت الخاعٍسُت.
وزانت ٢ض ناع حل اٖخماص اإلااعزحن اإلادضزحن ،الظًً ٦خبىا في الخاعٍش
ؾالميٖ ،لى اإلاهاصع الخاعٍسُت اإلاُبىٖت اإلاىحىصة بحن ؤًضًىا ،ولم ً٩لٟىا
اهٟؿهم الغحىٕ الى اإلاسُىَاث اإلاهمت وال٨خب الىاصعة ،لؿبر ٚىعَا و٦ك٠
ؤؾغاعَا ،وبْهاع الجضًض ٞحها ،وختى طل ٪اإلاُبىٕٞ ،ان بًٗه لم ًل ٤خٓه
مً البدث الٗلمي لٓهىٍ مازغاَ ،ظا مً هاخُت ومً هاخُت ؤزغيٞ ،ةن
٢ؿما مً َاَّلء اإلادضزحن عصصوا ما عصص ٚحرَم ممً ؾب٣هم ،صون الخإ٦ض مً
ال بر ،بالغحىٕ بلى اإلاهضع ألانلي للغواًتٞ ،ىٗ٢ىا في هٟـ زُإ ؾاب٣حهم،
و٢ض هبه الباخث بلى طل ٪في مىاًَ ٖضة ،وٍغح٘ طل ٪اؾاؾا الى اق٩الُت
اإلاىهج والغئٍت.
َّل عٍب ؤن اإلاهاصع الٗغبُت ؤلاؾالمُت جدىي ما ًٟ٨ي مً اإلاىاص اإلاىزى٢ت
لضعاؾت َظٍ اليؿب .و٧ان َمي ؤن ؤحض َظٍ اإلاىاص وؤجٟهمها وؤخللها في يىء
الُاب٘ الٗام ل٩ل مهضع ،وباليؿبت للمىاص اإلاؿخ٣اة مً مهاصع ؤزغي٧ ،ان
َّلبض مً بظٖ ٫ىاًت ٦بحرة للخإ٦ض مً اإلاٗجى الض ،٤ُ٢ولخدضًض ؾخٗما٫
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اإلاًبىٍ للٗباعاث وألالٟاّ اإلاهمت التي اؾخٗملها حامٗى اإلاهاصع والث٣اة
الظًً ه٣لىا ٖجهم ،بن َظا الخٟهم ألاؾاسخي خُىي َّلؾخٗماَ ٫ظٍ اإلاهاصع
اؾخٗماَّل صخُدا.
ٚاًدىا مً طل ٪وكغ الى ي الخاعٍذي صون جٟلؿ ٠اوحُٗ٣ض ،جإؾِؿا ٖلى
٢ىاٖت مىا بإَمُت َظا الى ي وجل ٪اإلاٗغٞت في ٢غاءة واٗ٢ىا اإلالٛؼ واإلاًبب
لى ٌٟالٛباع واماَت اللثام ًٖ خ٣اث ٤جاعٍسُت ٢مُىت ان حٗغ ٝبدض طاتها
"مؿ٨ىث ٖجها وَّلم٨ٟغ ٞحها"َ ،ظا ًٞال ًٖ اؾخلهام الضعوؽ والٗبر مً
الخاعٍش بإٖخباعٍ مؿخىصٕ الخ٣ُ٣ت في الخدلُل زحر .
ان ج٣ضًم مثل َظا هجاػ في الى٢ذ الغاًَ ،ماَى

مداولت لخ٨غَـ الٗلم

وحي حرٍ ل ضمت اٚغاى ٖملُه ،ختى َّلًهبذ خ٨غا ٢انغا ٖلى الهٟىة
اإلاسخاعة ،وص ٥اؾىاع ٧اصًمُت اإلاخٗالُت لخدؿغب اإلاٗغٞت الى الىاؽ ناوٗت
الخاعٍش.
وهللا ولي الخى ٤ُٞوالهاصي الى ؾىاء الُغٍ٤
حما ٫الضًً ٞالر الُ٨الوي
بٛضاص
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عخلت م٘ ؤلامام ٖبضال٣اصع الجُلي.
ؤلامام الؿُض الكُش ٖبضال٣اصع الجُلي (َ 034ك َ 121 -ك) اإلاىنٟى ٝبك
"جاج الٗاعٞحن" و"مدحي الضًً" و"قُش الكُىر" و"ُ٢ب بٛضاص" وؾلُان
ألاولُاء وؤقهغَا "الباػ ألاقهب" َى ؤبى نالر الؿُض مدحي الضًً ٖبض ال٣اصع
الجُلي بً الؿُض مىسخى الثالث بً الؿُض ٖبض هللا الجُلي بً الؿُض ًدحى
الؼاَض بً الؿُض مدمض اإلاضوي بً الؿُض صاوص ألامحر بً الؿُض مىسخى الثاوي
بً الؿُض ٖبض هللا ؤبي اإلا٩اعم بً الؿُض مىسخى الجىن بً الؿُض ٖبض هللا
اإلادٌ بً الؿُض الخؿً اإلاثجى بً الؿُض ؤلامام الخؿً الؿبِ بً ؤمحر
اإلاامىحن ٖلي بً ؤبي َالب ػوج الؿُضة البخىٞ ٫اَمت الؼَغاء بيذ عؾى٫
هللا مدمض نلى هللا ٖلُه واله وؾلم ،ولض الكُش ٖبض ال٣اصع الجُالوي  ،في
 11عبُ٘ الثاوي وَى ألاقهغ  ،ؾىت َ 034ك اإلاىا1433 ٤ٞم ،في ٢غٍت "حُل"
الٗغا ١وهي ٢غٍت ٢غب اإلاضاثً حىىب بٛضاصَّ ،ل في حُالن الُبرؾخان ٦ما
ًغصص اٖخماصا ٖلى عواًت واخضة عصصتها بٌٗ ال٨خب بال جض ٤ُ٢او هٓغ ).(1
عوي الخضًث ًٖ الكُش ٖبضال٣اصع الجُالوي عحا ٫مً ؤمثا ،٫الخأٞ
ٖبض الٛجي اإلا٣ضسخي ،و الكُش اإلاى ٤ٞبً ٢ضامت اإلا٣ضسخي ،والكُش ٖلي بً
بصعَـ البٗ٣ىبي ،وؤخمض بً مُُ٘ الباحؿغاجي ،وٖبض اللُُ ٠بً مدمض بً
ال٣بُِ ،وٚحرَم مً ؤثمت الخضًث و٢غؤ الكُش الجُالوي ألاصب ٖلى ؤبي
ػ٦غٍاء ًدحى بً ٖلى الخبرًؼي).(3
) (1اهٓغ  :الُ٨الوي  ،حٛغاُٞت الباػ قهب ٢ ،غاءة زاهُت في ؾحرة الكُش ٖبضال٣اصع الُ٨الوي وجد ٤ُ٣مدل وَّلصجه
و ٤ٞمىهج البدث الٗلمي  ،اإلاىٓمت اإلاٛغبُت للٗلىم  ،الغباٍ ( 3411اإلاهاصع اإلاب٨غة ٧لها جل٣به بالجُلي وؤما
الجُالوي والُ٨الوي ٞهي جدغٍ ٠مخإزغ).
) (3الكُىىفي( ،مسُىَت) بهجت ألاؾغاع ،م .330
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وفي الخهى ٝصخب الكُش الجُالوي الكُش خماص بً مؿلم الضباؽ)( (1ث
)(3
َ 131ك) وؤزظ ٖىه ٖلم الُغٍ٣ت و جإصب به ،وؤزظ ال غ٢ت مً ًض ؤبي ؾٗض
اإلاباع ٥بً ٖلي بً الخؿحن اإلاسغمي)( (2ث َ 112ك) ،و٧ان ؤبى ؾٗض خىبلي
اإلاظَب و٢ض صعؽ و ؤٞتى و٢بلذ قهاصجه وولي ً٢اء باب ألاػج) ،(0خُث بجى
مضعؾت َىا.(1) ٥
زم اقتهغث بالكُش ٖبض ال٣اصع جلمُظٍ " ) .(2وَ٨ظا ٧ان اإلاسغمي قُش
الكُش ٖبض ال٣اصع في ال٣ٟه وفي لبـ ال غ٢ت.
ؤما ؾلؿلت مكاًش زغ٢ت الخهى ٝالتي لبؿها الجُالوي مً اإلاسغمي ُٞظ٦غ
ؤن اإلاسغمي لبؿها مً ؤبي الخؿً ٖلي بً مدمض ال٣غشخي اله٩اعي وَى مً
ؤبي الٟغج الُغؾىسخي ،وَى مً ٖبض الىاخض بً ٖبض الٗؼٍؼ ،وَى مً والضٍ،
وَى مً ؤبي ب٨غ الكبلي ،وَى مً ؤبي ال٣اؾم الجىُض ،وَى مً زاله الؿغي
) (1اهٓغ جغحمخه  .ابً الجىػي ،اإلاىخٓم ،ج  ،5م  .311الظَبي ،جاعٍش ؾالم ،ج  ،21م.
) (3الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  .330الخضافي٢ ،الثض الجىاَغ ،م .3
) (2ؤهٓغ جغحمخه في :ابً ؤبي ٌٗلى ،ؤبى الخؿحن مدمض بً ؤبي ٌٗلى( ،ث َ 131ك )َ .ب٣اث الخىابلت 3 ،ج( ،جد٤ُ٣
مدمض خامض ال٣ٟي) ،صاع اإلاٗغٞت ،بحروث( ،ص .ث .).ج  ،3م  .314ابً الجىػي ،اإلاىخٓم ،ج  ،5م .311
الظَبي ،جاعٍش ؾالم ،ج  ،21م  .215مجهى( ،٫مال ٠مً ال٣غن الثامً الهجغي )٦ ،خاب الخىاصر ،وَى
ال٨خاب اإلاؿمى وَما بالخىاصر الجامٗت و الخجاعب الىاٗٞت واإلايؿىب َّلبً الٟىَي( ،1 ٍ ،خ٣٣ه و يبِ
ههه وٖلٖ ٤لُه الض٦خىع بكاع ٖىاص مٗغو ،ٝالض٦خىع ٖماص ٖبض الؿالم عئو ،)ٝصاع الٛغب ؤلاؾالمي ،بحروث،
 .1553م  .123ابً ٦ثحر ،البضاًت و الجهاًت ،ج  ،13م  .335ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج ،1
م  122و اإلاسغم اؾم عحل وهي مدلت ببٛضاص بحن الغناٞت وجهغ اإلاٗلى ،معجم البلضان ،ج  ،1م .31
) (0ابً ؤبي ٌٗلىَ ،ب٣اث الخىابلت ،ج  ،3م .315
) (1ابً الجىػي ،اإلاىخٓم ،ج  ،5م  .312وألاػج بالخدغٍ ،٪مدلت ٦بحرة طاث ؤؾىا٦ ١ثحرة ومدا٦ ٫باع في قغقي
بٛضاص ٞحها ٖضة مدا٧ ٫ل واخضة مجها حكبه ان ج٨ىن مضًىت ،و ًيؿب بلحها ٦ثحر مً ؤَل الٗلم (باب الكُش
خالُا)ً .ا٢ىث ،معجم البلضان ،ج  ،1م .124
) (2الظَبي ،جاعٍش ؾالم ،ج  ،21م .215
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الؿُ٣ي ،وَى مً مٗغو ٝال٨غدي ،وَى مً صاوص الُاجي ،وَى مً خبِب
ّ
العجمي وَى مً الخؿً البهغي وَى مً ٖلي بً ؤبي َالب) ،(1بَّل ؤن
"اإلاٗخبر في َغٍ ٤ال غ٢ت الصخبت" ) .(3وَىا ٥ماٌكحر ؤًًا بلى ؤن الجُالوي
)(2
ؤزظ الخهى ًٖ ٝالكُش ؤبي ٌٗ٣ىب ًىؾ ٠بً ؤًىب الهمظاوي الؼاَض
(ث َ 121ك) إلاا ٢ضم بٛضاص ) .(0و٢ض ٧ان الكُش ٖبض ال٣اصع الجُالوي ً٨خب
بؾىاص زغ٢خه إلاً ًلبؿها مىه).(1
)(2

َظا ،وَٗىص جاعٍش صخبت الجُالوي للكُش خماص الضباؽ بلى ؾىت َ 055ك
وما بٗضَا .وٍبضو ؤن ؾىىاث ال لىة التي ً٢اَا الجُالوي في ؾلى٦ه الهىفي
٧اهذ زالٞ ٫ترة صخبخه للكُش خماص الضباؽ .و٢ض ٧اهذ زلىة بٗض ج٣ٟه
آهظا ،٥وفي طل٢ ٪ا ٫الجُالوي بٗض ؤن ؾل ٪الُغٍ ٤الهىفي وناع مً
الىانلحن" :اإلاامً مً ًخٗلم ما ًجب ٖلُه ،زم ٌٗتز ًٖ ٫ال ل ٤و ًسلى
بٗباصة عبه ٖؼ وحل" ) ،(3و٢ا ٫ؤًًا" ال٣ىم ج٣ٟهىا زم اٖتزلىا ًٖ ال ل٤
ب٣لىبهمْ .ىاَغَم م٘ ال ل ٤إلنالخهم ،وبىاَجهم م٘ الخٖ ٤ؼ وحل في
) (1الجُالويٖ ،بضال٣اصع ( ،ث ٞ .) 121خىح الُٛب ،اإلا٨خبت ألاػَغٍت للترار ،ال٣اَغة.3440 ،
م  .121ؾبِ ابً الجىػي ،مغآة الؼمان ،ج  ،1 ١،4م  .322الجامي ،هٟداث ألاوـ ،ج  ،3م .243-241
الخاصفي٢ ،الثض الجىاَغ ،م . 4-3
) (3الخاصفي٢ ،الثض الجىاَغ ،م .4
) (2ؤهٓغ جغحمخه في ٢الثض الجىاَغ م.32
) (0الخاصفي٢ ،الثض الجىاَغ ،م  ،4ه٣لها الخاصفي ًٖ ببغاَُم ّ
الضًغي الكاٞعي مال٦ ٠خاب "مسخهغ الغوى
الؼاَغ".
) (1الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م .345
) (2اإلاهضع هٟؿه ،م .110
) (3الجُالوي ،مخي الضًً ؤبى مدمض ٖبضال٣اصع بً مىسخى( ،ث َ 121ك) .الٟخذ الغباوي وال ٌُٟالغخماوي ،1 ٍ ،صاع
الجمل ( ،اإلااهُا) 3443 ،م .112
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ّ
زضمخه وصخبخه" ) ،(1و٢ا ٫ؤًًا" :حٗلم زم اٖمل زم اهٟغص في زلىجًٖ ٪
ال ل ،٤واقخٛل بمدبت الخٖ ٤ؼ وحلٞ .ةطا صر ل ٪ؤلاهٟغاص واإلادبت ٢غب٪
بلُه وؤصها ٥مىه وؤٞىاُٞ ٥ه ،زم بن قاء ٌُكهغُ ٥وٍٓهغ ٥لل لُ ،٤وٍ ُّ
غص ٥بلى
اؾدُٟاء ألا٢ؿام ...حؿخىفي ألا٢ؿام و٢لب ٪م٘ الخٖ ٤ؼ وحل").(3
و٢ض ؤوصخى الجُالوي ؤخض َلبت الٗلم الظًً عٚبىا بإن ًىُٗ٣ىا للٗباصة
٣ٞا ٫له" :بطا ؤعصث هُ٣إ ٞال جى ُ٘٣ختى جخ٣ٟه وججالـ الكُىر
ُ
ّ
وجخإصب ،و بَّل ٞخى ُ٘٣و ؤهذ ٞغٍش ما عَكذ" ).(2
و٢ض جغحمذ اإلاهاصع اإلاخ٣ضمت) (0للكُش ٖبض ال٣اصع الجُالوي في خا ٫قهغجه
ولم جٟهل ُٞما حغي له في خا ٫ؾلى٦ه وزلىجه التي ٢طخى ٞحها ؾىحن
َىٍلت.
وٖلى ٧ل خاٞ ٫ةن ماًجضٍ الهىفي في خا ٫زلىجه ومجاَضجه هي مً ألامىع
ّ
التي ًىضع ؤن ًخ٩لم ٖجها الهىُٞت بالخٟهُل ،بَّل ؤن الكُىىفي ًيؿب للكُش
الجُالوي ط٦غٍ جٟهُل ٦ثحرا مما ٧ان ًجضٍ في خا ٫زلىجه مً مك٣ت وؤمىع
عجُبت وونٟه لها ٌُٗي نىعة همىطحُت إلاا ًىاحهه الهىُٞت في زلىاتهم،
ٞمً طل٢ ٪ىله٧" :اهذ ألاخىا ٫جُغ٢جي في بضاًتي في الؿُاختٞ ،إ٢اومها
ٞإمل٨ها ٞإُٚب ٞحها ًٖ وحىصي ،وؤٚضوا و ؤها َّل ؤصعيٞ ،ةطا ُؾ ّغي ٖجي مً
طل ٪وحضث هٟسخي بُٗضا ًٖ اإلا٩ان الظي ٦ىذ ُٞه" ) ،(1و٢ا" :٫ؤ٢مذ في
) (1الجُالوي ،الٟخذ الغباوي ،م .335
) (3اإلاهضع هٟؿه ،م .31
) (2الظَبي ،جاعٍش ؾالم ،ج  ،25م .53
) (0مثل :ابً الجىػي في اإلاىخٓم ،وابً زحر في ال٩امل ،وؾبِ ابً الجىػي في مغآة الؼمان.
) (1الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م .142
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صخاعي الٗغا ١وزغابه زمؿا وٖكغًٍ ؾىت مجغصا ؾاثدا َّل ؤٖغ ٝال ل٤
وَّل ٌٗغٞىوي ،وعا٣ٞجي ال ًغ ٖلُه الؿالم في ؤو ٫صزىلي بلى بٛضاص وما ٦ىذ
ٖغٞخه ٢بل ،وقغٍ ٖلي ؤن َّل ؤزالٟه و٢ا ٫لي ؤٗ٢ض َىا ٞجلؿذ في اإلا٩ان
الظي ؤٗ٢ضوي ُٞه زالر ؾىحن ًإجُجي في ٧ل ؾىت مغة وٍ٣ى ٫م٩اه ٪ختى آجُ.٪
و٧اهذ الضهُا وػزاعٞها وقهىاتها جإجُجي في نىع قتى عجُبت ُٞدمُجي هللا
حٗالى مً الىٓغ بلحها ،وجإجُجي الكُاَحن في نىع قتى مؼعجت وٍ٣اجلىهجي
بلي هٟسخي في نىعة ٞخاعة جخًغٕ ّ
٣ُٞىٍجي هللا حٗالى ٖلحهم ،وجبرػ ّ
بلي ُٞما
جغٍضٍ وجاعة جداعبجي ُٞىهغوي هللا ٖؼ وحل ٖلحها ....،وؤ٢مذ ػماها في زغاب
اإلاضاثً (حُل الٗغا )١آزظ هٟسخي بُغٍ ٤اإلاجاَضاث ...،وا٢مذ في زغاب
ال٨غر ؾىحن ،........وٍإجُجي عحل في ٧ل ؾىت بجبت نى ٝالبؿها ،وصزلذ في
ؤل ًٞ ٠ختى ؤؾترًذ مً صهُا٦م ،وما ٦ىذ ؤٖغ ٝبَّل بالخساعؽ والبله
والجىىن ،و٦ىذ ؤمصخي خاُٞا في الكى ٥وٚحرٍ ،وما َالجي شخيء بَّل ؾل٨خه وَّل
ٚلبخجي هٟسخي ُٞما جغٍضٍ  ،ِ٢وَّل اعجبجي شخيء مً ػٍىت الضهُا ،(1) ..ِ٢
و٢ا ٫ؤًًا٦" :ىذ في ػمً مجاَضحي بطا ازظججي ؾىت اؾم٘ ٢اثال ً٣ى:٫
ًاٖبض ال٣اصع ما زل٣خ ٪للىىم٢ ،ض ؤخببىا ٥ولم ج ٪قِئا ٞال حٟٛل ٖىا وؤهذ
شخيء" ).(3
ان الهض ٝمً ٞترة ال لىة و هُ٣إ ٖىض الهىُٞت َى  ُ٘٢الٗالث ٤بُٛت
الىنى ٫بلى ما ٌؿمُه الجُالوي الىحىص الثاوي ،وٍظ٦غ الجُالوي ان الٗالث٤
التي ُٗ٢ها في زلىجه هي ؤقغا ٥الضهُا ،وؤؾباب ال ل ٤اإلاخهلت به ،زم
) (1الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م .141 -144
) (3اإلاهضع هٟؿه ،م .02
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٦ك ٠له ًٖ باَىه ٞغؤي ٢لبه مىاَا بٗالث٦ ٤ثحرة هي بعاصجه و ازخُاعاجه
ُٗ٣ٞها وجسلو ٢لبه مجها ،زم ٦ك ٠له ًٖ هٟؿه ٞغؤي " ؤصواَا باُ٢ت
وَىاَا حي وقُُاجها ماعصٞ ،خىحه في طلٞ ،٪برثذ ؤصواء الىٟـ وماث الهىي
وؤؾلم الكُُان وناع ألامغ ٧له هلل"٢ ،اٞ" :٫بُ٣ذ وخضي والىحىص ٧له مً
زلٟي ،وماونلذ بلى مُلىبي بٗض" ،زم احخظب بلى ؤبىاب للضزى ٫مجها بلى
مُلىبه :باب الخى٧ل ،وباب الك٨غ ،وباب الدؿلُم ،وباب ال٣غب ،وباب
اإلاكاَضةٞ ،ىحض ٖىضَا ػخمت ختى بطا احخظب بلى باب ال٣ٟغ ٞةطا َى زا٫
ٞضزل مىه ٞغؤي ُٞه ٧ل ما جغ٦ه٢ ،ا :٫وٞخذ لي مىه ال٨جز ألا٦برُ ...
ومد٣ذ
الب٣اًا ووي ذ الهٟاث وحاء الىحىص الثاوي" ) ،(1وٍٟهم مً مٗجى الىحىص
الثاوي ٖىض الهىُٞت اهه خا ٫الب٣اء باهلل بٗض الٟىاء ُٞه ،وَى مٛاًغ لخا٫
الب٣اء بالىٟـ الظي َى خا ٫الىاؽ ٖامت.
وفي ٞترة ؾُاخت الجُالوي جل ٪ؤ٢ام ؾاٞغ بلى بلضة بٗ٣ىبت ٢غب بٛضاص
وَىا ٥الخ٣ى ب ك (الكغٍ ٠البٗ٣ىبي) ) ،(3و٢ض ّ
مغ ٖلُه قُسه ؤبى ؾٗض
ّ
اإلاسغمي وصٖاٍ بلى باب ألاػج ومطخى ،وبلى الجُالوي ٖلى هٟؿه ؤَّل ٌؿاٞغ بَّل
بإمغ ٞجاءٍ ال ًغ وؤمغٍ بال غوج بلى ؤبي ؾُٗض ٞسغج ولبـ ال غ٢ت مً ؤبي
ؾُٗض وَّلػم قخٛاٖ ٫لُه).(2
و٢ض ٧ان ؤو ٫حج للجُالوي ٢بل ان ٌكتهغ في ؾىت َ 145ك ٖىضما حج وخضٍ
ٖلى ما حؿمُه الهىُٞت ٢ضم الخجغٍض ،وفي الُغٍ ٤الخ٣ى بالكُش ٖضي بً
) (1اإلاهضع هٟؿه ،م .142-143
) (3الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  133الكغٍ ٠البٗ٣ىبي الخؿجي  ،ماػا ٫يغٍده ْاَغا ببٗ٣ىبت.
) (2اإلاهضع هٟؿه ،م .134-133
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مؿاٞغ و٧ان ٖلى ٢ضم الخجغٍض ؤًًا ٞخهاخبا في الُغٍ ،(1)٤زم لم ًذج
ّ
الجُالوي بٗض ؤن اقتهغ ؤمغٍ بَّل حجت واخضة و٧اهذ بصخبخه والضجه التي
الخد٣ذ به في بٛضاص َّلخ٣ا بٗض ؤقتهاع ؤمغٍ وجىُٞذ ببٛضاص ). (3
وبطا ٧ان الجُالوي ٢ض ج٣ٟه ولبـ ال غ٢ت مً ًض الُ٣ٟه الهىفي ؤبي ؾٗض
اإلاسغميٞ ،ةهه إلاا صخب الكُش الهىفي خماص الضباؽ – والظي لم ًّ ٌُ ً٨
ٗض
مً ال٣ٟهاء – ٧ان الجُالوي َّلًؼاً ٫ضعؽ ال٣ٟه٩ٞ ،ان بطا ٚاب ًٖ الضباؽ
لُلب الٗلم زم ٖاص بلُه ً٣ى ٫له الضباؽ" :ؤٌل حاء ب ٪بلُىا؟ ؤهذ ُ٣ٞه،
ُم ّغ بلى ال٣ٟهاء " ،و٧ان ؤصخاب الضباؽ ً٣ىلىن للجُالوي بطا حاءَم" :ؤهذ
ُ٣ٞه ،ؤٌل حٗمل مٗىا؟" ) ،(2و٢ض ؾعى الجُالوي َّلخ٣ا بلى جس ٠ُٟخضة جل٪
الٗال٢ت ٖبر ُ٢امه بةوكاء الغباٍ الهىفي بلى حاهب اإلاضعؾت التي جضعؽ ٖلىم
الكغٕ في بٛضاص ،و٧ان طل ٪الخالػم بحن اإلااؾؿخحن اؾتهالٚ ٫حر مؿبى ١في
ٖال٢ت الخهى ٝبال٣ٟه في بٛضاص آهظا.٥
وٍبضو ؤن صخبت الجُالوي للضباؽ ٢ض ؤًٞذ به بلى ؤن ً٣هض ٣ٞحها
نىُٞا حاء بلى بٛضاص ً٣ا ٫له الُ٣ب ،و٧ان اؾمه ًىؾ ٠بً ؤًىب
الهمظاوي ،و٢ض ّ
خل للجُالوي حمُ٘ ما ؤق٩ل ٖلُه مً ؤخىا ،٫وؤمغٍ ؤن
ًجلـ للىٖٔ)٩ٞ ،(0ان ؤو ٫حلىؽ للكُش ٖبض ال٣اصع ٖلى ٦غسخي للىٖٔ
ؾىت َ 131ك ،وطل ٪بٗض الٟخىت التي خضزذ بحن الخىابلت والُ٣ٟه الهىفي
) (1اإلاهضع هٟؿه ،م .115
) (3اإلاهضع هٟؿه ،م 314وَّل صخت للمغا٢ض اإلايؿىبت لهما في بٌٗ البلضان ؾالمُت.
) (2الظَبي ،جاعٍش ؾالم ،ج  ،25م .51
) (0اهٓغ جغحمت الكُش ًىؾ ٠بً اًىب الهمظاوي في اإلاىخٓم ج5م. 12
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ألاقٗغي ؤبي الٟخىح ؾٟغاًُجي) .(1و٢ض ٧ان لٓهىع الجُالوي في طل ٪الى٢ذ
ؤَمُت ُٞما ًخهل بالٗال٢ت بحن قاٖغة والخىابلت ؤقاع بلحها ابً الجىػي
خُث ٢ا" :٫وْهغ ٖبضال٣اصع ٞجلـ في الخلبت)ٞ (3دكبث به ؤَل الؿىت
واهخهغوا بدؿً اٖخ٣اص الىاؽ به" )ًٟ ،(2هم مىه ؤن الجُالوي ؤه٣ظ الخهىٝ
مً خخ٩ا٧اث التي ٧اهذ ٢اثمت بحن الخىابلت وألاقاٖغة.
و٢ض حلـ الجُالوي في اإلاضعؾت التي ٧اهذ لكُسه ؤبي ؾٗض اإلاسغمي بباب
ألاػج زم ٞىيذ بلُه" ،وْهغ له نِذ بالؼَض و٧ان له ؾمذ ونمذ" ).(0
و٢ض ٧ان ًدًغ ٖىضٍ الغحالن والثالزت ٌؿمٗىن ٦المه زم حؿام٘ الىاؽ به
واػصخمىا ٖلُهٞ ،لما يا٢ذ اإلاضعؾت ٖلى الىاؽ خمل ال٨غسخي بلى زاعج
البلض٩ٞ ،ان ًجلـ ٖىض ؾىع بٛضاص مؿدىضا بلى الغباٍ)" ،(1وٍخىب ٖىضٍ في
اإلاجلـ زل٦ ٤ثحرٗٞ ،مغث اإلاضعؾت ووؾٗذ" ) ،(2وبظ ٫ألاٚىُاء في ٖماعتها
ؤمىالهم ،وٖمل ال٣ٟغاء ٞحها بإهٟؿهم وجمذ الخىؾٗت ؾىت َ 134ك وناعث
اإلاضعؾت جيؿب بلُه ،وجهضع بها للخضعَـ والٟخىي وحلـ بها للىٖٔ).(3
و٧ان الكُش ٖبضال٣اصع " ًلبـ لباؽ الٗلماء ،وٍخُُلـ) ،(4وٍغ٦ب البٛلت،
) (1ابً الجىػي ،اإلاىخٓم ،ج  ،14م  .3الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م .13
) (3الخلبت :مدلت واؾٗت في قغقي بٛضاص ٖىض باب ألاػجً ،ا٢ىث ،معجم البلضان ،ج  ،3م .354
) (2ابً الجىػي ،اإلاىخٓم ،ج  ،14م  .3ؾبِ ابً الجىػي ،مغآة الؼمان ،ج  ،،1 ١ ،4م .130
ؾالم ،ج  ،22م .14
) (0ابً الجىػي ،اإلاىخٓم ،ج  ،14م 315
) (1ابً الجىػي ،اإلاىخٓم ،ج  ،14م  .315الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م .150
) (2ابً الجىػي ،اإلاىخٓم ،ج  ،14م .315
) (3الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م .331
)ً (4خُُلـ :ؤي ًلبـ الُُلؿان. ...

الظَبي ،جاعٍش
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وجغ ٘ٞبحن ًضًه الٛاقُت) ،(1وٍخ٩لم ٖلى ٦غسخي ٖا .(3) "٫وٍظ٦غ ؤن الكُش
ٖبض ال٣اصع ٧ان ًٟتي ٖلى مظَب ؤبي خىُٟت و الكاٞعي و ابً خىبل).(2
و٢ض ون ٠ابً الؿمٗاوي الكُش ٖبضال٣اصع ،و٧ان ٢ض لُ٣ه في بٛضاص،
بإهه "بمام الخىابلت ،وقُسهم في ٖهغٍ") ،(0وجابٗه في طل٧ ٪ل مً الظَبي)،(1
والهٟضي) ،(2وابً عحب الخىبلي).(3
ومً ألامثلت ٖلى ٞخاوي الكُش ٖبضال٣اصع ان عحال خل ٠بالُال ١ؤن ٌٗبضهللا
ٖباصة ًىٟغص بها صون حمُ٘ الىاؽ في و٢ذ ؤصائهاٞ ،إٞتى الجُالوي بإن ًإحي
ّ
لُخدلل
الغحل م٨ت و ًُسلى له اإلاُا ٝلُُى ٝوخضٍ ؾبٗت ؤقىاٍ بالبِذ
مً ًمُىه).(4

) (1الٛاقُتٚ " :اًت ؾغج مً ؤصًم مسغوػ بالظَب ًٓجها الىاْغ ٧لها طَبا ًل٣حها ( اإلالٖ ) ٪لى ًضًه ًمُىا وقماَّل
"" ....جدمل بحن ًضًه ٖىض الغ٦ىب في اإلاىا٦ب الخٟلت ٧اإلاُاصًً و ُٖاص وهدىَا ،وٍدملها الغ٧ا بضاع عاٗٞا لها
ٖلى ًضًه ًلٟتها ًمُىا و قماَّل " .اهٓغ ابً ال٩اػعووي ،مسخهغ الخاعٍش ،م  ( 333الهامل ).
) (3الؿهغوعصيٖ ،ىاع ٝاإلاٗاع ،ٝم  .344الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  .344اإلاىاوي ،الُب٣اث ال٨بري ،ج ،1
م 232
) (2الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  .314الخاصفي٢ ،الثض الجىاَغ ،م ،11الُ٨الوي ،حما ، ٫حٛغاُٞت الباػ ألاقهب
م.10
) (0الظَبي .جاعٍش ؾالم ،ج  ،25م .44
) (1اإلاهضع هٟؿه ،ج  ،25م  .43واهٓغ ٢ىله في الٗبر " قُش الٗهغ ...ومضعؽ الخىابلت " ،ج ،2
م .22
) (2الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث ،ج  ،15م .32
) (3ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج  ،1م .354
) (4الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  .311ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج  ،1م .350
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ؤما ال٨غاماث التي ٧اهذ ججغي ٖلى ًضي الكُش ٖبضال٣اصع ٣ٞض ؤؾهبذ
٦خب اإلاىا٢ب في ط٦غَا) ،(1و٢ض ٧اهذ ٦غاماجه ْاَغة ،و٧ان ؤ٦ثرَا قُىٖا في
مجالؿه الٗامت ؤهه "٧ان ًخ٩لم ٖلى ال ىاَغ" ) ،(3وَى مما ؾاٖض ٖلى
اقتهاعٍ و٢بىله لضي الىاؽ بط ٧اهىا ًىجظبىن بلى مجالؿه بٟٗل ألازباع
اإلاخىا٢لت بُجهم ًٖ ال٨غاماث التي ججغي ٞحها) .(2وٍظ٦غ ًٖ الكُش ٖلي بً
الهُتي اهه ٢ا" :٫ما عؤًذ ؤخضا مً ؤَل ػماوي ؤ٦ثر ٦غاماث مً الكُش مخي
الضًً ٖبض ال٣اصع عضخي هللا ٖىه .و٧ان َّل ٌكاء ؤخض ؤن ًغي مىه ٦غامت في ؤي
ّ
و٢ذ قاء بَّل عآَا .و٧اهذ ال اع٢ت (ال٨غاماث) جٓهغ ؤخُاها مىه وؤخُاها
ُٞه") .(0وٍظ٦غ ؤن الكُش ٖبض ال٣اصع ٧ان ؾُض اولُاء بٛضاص ).(1
ّ
وط٦غ ٖؼ الضًً بً ٖبض الؿالم اهه "ما ه٣لذ بلُىا ٦غاماث ؤخض بالخىاجغ بَّل
الكُش ٖبضال٣اصع") ،(2وٍظ٦غ ًٖ الكُش اإلاى ٤ٞبً ٢ضامت اإلا٣ضسخي ٢ىله :ولم

) (1اهٓغ :الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع .الخاصفي٢ ،الثض الجىاَغ .و٢ض وعص في ٦خب التراحم التي جغحمذ للكُش
ٖبضال٣اصع الجُلي بًٗا مً جل ٪ال٨غاماث.
) (3ؾبِ ابً الجىػي ،مغآة الؼمان ،ج  ،،1 ١ ،4م .320
Arburry, sufism, p.85. (2
) (0الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م .12
) (1الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  .213 ،120 ،122الخاصفي٢ ،الثض الجىاَغ ،م  .44اإلاىاوي ،الُب٣اث ال٨بري ،ج
 ،1م .232
) (2الظَبي ،جاعٍش ؾالم ،ج  ،25م  .53-51واهٓغ الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث ،ج  ،15م  .33الُاٞعي ،مغآة
الجىان ،ج  ،2م  .324ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج  ،1م  .353ابً الٗماص ،قظعاث الظَب،
ج  ،2م .223
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ؤؾم٘ ًٖ ؤخض ًُد٩ى ٖىه مً ال٨غاماث ؤ٦ثر مما ًُد٩ى ٖىه ،وَّل عؤًذ ؤخضا
ّ
ٌُٗٓم مً ؤحل الضًً ؤ٦ثر مىه").(1
وٍظ٦غ الكُىىفي (بخد ٤ُ٣الباخث) ؤن ؾبب جهيُٟه ل٨خاب "بهجت
ألاؾغاع" الظي حمٗه في مىا٢ب الكُش ٖبض ال٣اصع بهما ٧ان إلْهاع مٗجى ٢ى٫
الكُش الجُالوي في ؤخض مجالؿه في بٛضاص "٢ضمي َظٍ ٖلى ع٢بت ٧ل ّ
ولي
هلل") ،(3وَى ٢ى ٫اقاعي ٞلؿٟي ؤبؿخمىلىجي ،و٧ان في مجلؿه خُجها ٖامت
مكاًش الٗغا ،(2)١وبِىما ًىعص الكُىىفي الغواًاث ال٨ثحرة التي ٌؿدكهض بها
ٖلى ؤن َظا ال٣ى ٫الهاصع ًٖ الجُالوي بهما ؤمغ به ؤمغا بْهاعا إلا٣ام الُ٣ب
الٛىر) – (0وَى م٣ام هضع ؤن ٌٗلً ٖىه عحل ٖلى عئوؽ ألاقهاص – اٖخبرٍ
الكهاب الؿهغوعصي (ث َ223ك) مً ٢بُل ال٩لماث اإلااطهت باإلعجاب التي
جٓهغ مً بٌٗ ٦باع اإلاكاًش بؿبب اهدهاعَم في مًُ ٤ؾ٨غ الخا ٫وٖضم
ال غوج بلى ًٞاء الصخى في ابخضاء ؤمغَم" ،وال٣ى ٫بقاعة بلى "جٟغصٍ في

) (1الظَبي ،الٗبر في زبر مً ٚبر ،ج  ،2م  .22ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج ،1
م  .353ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،2م .223
) (3الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م .2
) (2الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  .11-10و اهٓغ اؾماء الخايغًٍ في طل ٪اإلاجلـ ،م .10-12
) (0الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  .25-1وٞحها جٟهُل إلاٗجى الُ٣ب والٛىر ٖىض الهىُٞت .واهٓغ اًًا في جٟؿحر
مٗجى الُ٣ب الٛىر هٟـ اإلاهضع ،م  ،044 ،235 ،124 ،02 ،01وٚحرَا .و اهٓغ :الُاٞعي ،ؤبى مدمض
ٖبضهللا بً اؾٗض( ،ث َ 324ك) .وكغ اإلاداؾً الٛالُت في ًٞل اإلاكاًش الهىُٞت اصخاب اإلا٣اماث الٗالُت
اإلال٣ب ٟ٦اًت اإلاٗخ٣ض وه٩اًت اإلاىخ٣ض( ،3 ٍ ،جد ٤ُ٣وجصخُذ ابغاَُم ُٖىٍ ٖىى) ،قغ٦ت ومُبٗت مهُٟى
البإبي الخلبي واوَّلصٍ ،ال٣اَغة .1554 ،م .353
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و٢خه") ،(1وم٘ طل٣ٞ ٪ض ٞهم ٢ى ٫الجُالوي ٖلى ؤهه جهغٍذ بالُ٣باهُت التي
ْهغ بغَاجها ٖلُه) (3والُ٣بُت مً م٣اماث الهىُٞت .
و٢ض ل٣ب الكُش الجُالوي بإل٣اب جضٖ ٫لى ٖلى م٩اهخه في الخهى،ٝ
وٍالخٔ في جل ٪اإلاهاصع التي ط٦غث طل ٪ؤجها مهاصع مخإزغة ٦خبذ في ٞترة
عواج الُغ ١الهىُٞت ،ومً جل ٪ألال٣اب "طو البُاهحن واللؿاهحن٦ ،غٍم
الجضًً والُغٞحن ،ناخب البرَاهحن والؿلُاهحن ،بمام الٟغٍ٣حن والُغٍ٣حن،
طو الؿغاححن واإلاجهاححن) ،(2الباػ ألاقهب ) .(0وٍبضو ؤن الخثيُت الٓاَغة في َظٍ
ألال٣اب حكحر بلى الجم٘ بحن ال٣ٟه و الخهى ،ٝؤو ٖلى ما حؿمُه الهىُٞت
الكغَٗت والخ٣ُ٣ت.
و٧ان للكُش ٖبضال٣اصع صوع في ه٣ض الؿلُت ٣ٞض "٧ان ًهضٕ بالخٖ ٤لى
اإلاىبر ُوٍى٨غ ٖلى الٓلمت" ،وإلاا ولي ال٣اضخي ابً اإلاغزم)٢ (1ا ٫الجُالوي ٖلى
ّ
اإلاىبر مساَبا ال لُٟت اإلا٣خٟي" :ولُذ ٖلى اإلاؿلمحن ؤْلم الٓاإلاحن ،وما

) (1الؿهغوعصيٖ ،ىاع ٝاإلاٗاع ،ٝم  .100-102ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج  ،1م .351
) (3اإلاىاوي ،الُب٣اث ال٨بري ،ج  ،1م .233
) (2الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  .331الُاٞعي ،مغآة الجىان ،ج  ،2م  .323الخاصفي٢ ،الثض الجىاَغ ،م  .5ابً
الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،2م .223
) (0الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  .215الخاصفي٢ ،الثض الجىاَغ ،م .121-120
)َ (1ى ال٣اضخي ؤبى الىٞاء ًدحى بً ؾُٗض بً اإلآٟغ اإلاٗغو ٝبابً اإلاغزم (ث َ 111ك) ،ؤ٢طخى الً٣اة ،وَّلٍ اإلا٣خٟي
ً٢اء بٛضاص ؾىت َ 103ك ،و٧ان " بئـ الخا٦م ًإزظ الغقا و ًبُل الخ٣ى " ١و٢ض ٢بٌ ٖلُه ال لُٟت
اإلاؿدىجض ؾىت َ 111ك واؾخهُٟذ ؤمىاله وؤُٖض مجها ٖلى الىاؽ ما اصٖىٍ ٖلُه ،اهٓغ ابً الجىػي ،اإلاىخٓم،
ج  ،14م  ،131ج  ،14م  .150ابً ال٩اػعووي ،مسخهغ الخاعٍش ،م  .323-321الظَبي ،جاعٍش ؾالم ،ج
 ،23م  ،14ج  ،24م  .143وَؿمُه ؾبِ ابً الجىػي " ال٣اضخي ابً اإلاجغم الٓالم" ،مغآة الؼمان ،ج ،4
 ،1 ١م .321
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حىابٚ ٪ضا لغب الٗاإلاحن")ٞ ،(1لما ولي اإلاؿدىجض ال الٞت ٢بٌ ٖلى ابً
اإلاغزم ؾىت َ 111ك ،وفي هٟـ الؿىت زل٘ اإلاؿدىجض ٖلى الكُش ٖبض ال٣اصع
)(2
وٖلى ٖضص مً قُىر الهىُٞت ببٛضاص)٧ (3الكُش ؤبي الىجُب الؿهغوعصي
وابً ق٣غان) (0ومٗهم ٖبضالغخمً بً الجىػي وؤطن لهم في الجلىؽ بجام٘
ال٣هغ ،وفي طل ٪صَّللت ٖلى مُى ٫اإلاؿدىجض وجىحهاجه.
و٢ض ٧ان للكُش ٖبضال٣اصع مى ٠٢مً اإلالى ٥وطوي الؿلُان ٧ان مً قإهه
بٖؼاػ الُغٍ ٤الهىفي في ؤٖحن الهىُٞت٣ٞ ،ض " ٧ان ًغي الجلىؽ ٖلى بؿاٍ
اإلالى ٥ومً ًلحهم مً الٗ٣ىباث اإلاعجلت ،و٧ان ًإجُه ال لُٟت ؤو الىػعاء ؤو مً
له الخغمت الىاٞغة وَى حالـ ٣ُٞىم وٍضزل صاعٍٞ ،ةطا جبٗه زغج الكُش مً
الضاع لئال ً٣ىم لهم ،و٧ان ً٩لمهم ال٨الم ال كً وٍبال ٜلهم في اإلاىٖٓت ،وَم
ً٣بلىن ًضٍ و ًجلؿىن بحن ًضًه مخىايٗحن مخهاٚغًٍ") ،(1و٧اهذ تهابه
اإلالىٞ ٥مً صوجهم) (2وَٗغ ًٖ ٝالجُالوي ؤهه ما ّ
ؤلم بباب طي ؾلُان وَّل

) (1ؾبِ ابً الجىػي ،مغآة الؼمان ،ج  ،1 ١ ،4م .321
) (3ابً الجىػي ،اإلاىخٓم ،ج  ،14م .150
) (2ابً الجىػي ج ،14م .111
)َ (0ى ؤخمض بً ًدحى بً ٖبض الباقي الؼَغي ؤبى الًٟاثل ٌٗغ ٝبابً ق٣غان (ث َ 121ك ) ،و٧ان مُٗضا بالىٓامُت،
٧ان بماما وآٖا نىُٞا .اهٓغ جغحمخه في :الظَبي ،اإلاسخهغ اإلادخاج بلُه مً جاعٍش الخا ٔٞؤبي ٖبضهللا بً
الضبُثي ،م ( 134-133الغ٢م  .)014الؿب٩يَ ،ب٣اث الكاُٗٞت ال٨بري ،ج  ،2م ( 24الغ٢م .)242
) (1الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  .142الخاصفي٢ ،الثض الجىاَغ ،م  .03-01الكٗغاوي ،الُب٣اث ال٨بري ،ج  ،1م
.141
) (2ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج  ،1م .353
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حلـ ٖلى بؿاَه وَّل ؤ٧ل مً َٗامه وَظا صلُل اهه لم ٌٗاوي مً ٞىبُا
الؿُاؾت ،بل ٧ان مخدضًا ،ؾُضا ،حغٍئا في الخ.(1) ٤
ولل لُٟت اإلاؿدىجض باهلل ل٣اءاث م٘ الكُش ٖبض ال٣اصع خُث ٧ان ً٣هضٍ
لُال في مضعؾخه و٢ض قهض له ٦غاماث ٞحها مىأٖ لل لُٟت) ،(3وم٘ طل٧ ٪ان
ّ
الكُش ٖبض ال٣اصع بطا نلى الٗكاء صزل زلىجه و٧ان َّلًسغج مجها بَّل ٖىض
َلىٕ الٟجغ ،و٢ض حاءٍ ال لُٟت باللُل مغاعا ب٣هض حخمإ به صون ان
ًخم ً٨مً طل ٪بلى الٟجغ).(2
وجظ٦غ بٌٗ ٦خب اإلاىا٢ب التي ٦خبذ ًٖ الكُش ٖبض ال٣اصع ؤن ؤخض
ال لٟاء الٗباؾُحن حاء بلُه ٌؿخُٛث به لحرص ؾلُان العجم الظي ٢هض
بٛضاص و٧ان ال لُٟت ٢ض عجؼ ًٖ عصٍٞ ،إٚازه الكُش وعص حِل العجم ًٖ
بٛضاص بضٖاءٍ).(0
وللكُش ٖبض ال٣اصع واٗ٢ت م٘ ؤخض ؾالَحن الؿالح٣ت الظًً ٧اهىا في بٛضاص
مٟاصَا ؤن بٌٗ اجبإ الؿلُان ّ
مغ بالكُش ٖبض ال٣اصع ومٗه ؤخما ٫زمغ
للؿلُان ٞإمغ الكُش الضواب بالى٢ىٞ ٝىٟ٢ذ ولم جخدغ ،٥وجدى ٫ال مغ

) (1الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  .142الخاصفي٢ ،الثض الجىاَغ ،م  .03-01الكٗغاوي ،الُب٣اث ال٨بري ،ج  ،1م
.144
) (3الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  .124الخاصفي٢ ،الثض الجىاَغ ،م  .104واهٓغ خاصزت ازغي ط٦غَا ابً عحب،
الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج  ،1م .353
) (2الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م .144
) (0اإلاهضع هٟؿه ،م  .223الخاصفي٢ ،الثض الجىاَغ ،م  .121-124وَّل ًظ٦غ َظان اإلاهضعان اؾم ال لُٟت
الٗباسخي وَّل اؾم الؿلُان اإلاكاع بلحهما في جل ٪الخ٩اًت٦ ،ما َّلًظ٦غان جاعٍش خضوثها.
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في ألاواوي بلى زل ،وإلاا بل ٜال بر بلى الؿلُان خًغ لؼٍاعة الكُش واعجضٕ ًٖ
ٗٞل ٦ثحر مً اإلادغماث).(1
وب ٌٛالىٓغ ًٖ مىٟ٢ىا ،يض ؤو م٘ نضُ٢ت جل ٪الخ٩اًاث وال٨غاماث،
ّ
بَّل ؤن وعوصَا في ٦خب اإلاىا٢ب وبٌٗ ٦خب التراحم َى ما ّ
حهم الباخث مً
خُث ؤجها خ٩اًاث ٧اهذ حك٩ل ٖىهغا مً ٖىانغ الغؤي الٗام واإلاثُىلىحُا
الكٗبُت آهظا ،٥و٧ان لها ؤزغ في حكُ٨ل اإلاىا ٠٢والُ٣م التي ٧اهذ ؾاثضة في
اإلاجخم٘ في جل ٪الٟترة الخاعٍسُت.
وٍظ٦غ ؤن مجالـ الكُش ٖبض ال٣اصع ٧ان ًدًغَا ٦باع عحا ٫الضولت مثل
هاثب الىػعاة ٖؼ الضًً مدمض بً الىػٍغ ؤبي اإلآٟغ ابً َبحرة ،واؾخاط الضاع
ٖبض هللا بً َبت هللا ،و خاحب الباب مجض الضًً بً الهاخب وٚحرَم ،و٧ان
الكُش ٖبض ال٣اصع ًساَبهم بم٨ىىن ؾغاثغَم وٍخ٩لم ٖلى زىاَغَم في ؾُا١
وٖٓه لهم٦ ،ما ٧ان هُ٣ب الى٣باء ابً ألاج٣ى ًدًغ مجالـ الكُش ٖبض
ال٣اصع و٧ان ًإجُه في ٚحر و٢ذ اإلاجلـ و ًجلـ بحن ًضًه مخىايٗا).(3
ل٣ض ٧ان لل٨الم ٖلى ال ىاَغ ٖامل حظب للىاؽٖ ،امتهم وزانتهم،
لخًىع مجالـ الكُش ٖبض ال٣اصع ،وفي مٗجى ال٨الم ٖلى ال ىاَغ ً٣ى٫
ّ
الكُش ٖبض ال٣اصع" :بهما ؤهُٞ ٤إهُ ٤وؤُٖى ٞإٞغ ١وؤومغ ٞإٗٞل ،والٗهضة
ٖلى مً ؤمغوي والضًت ٖلى الٗا٢لت ....لىَّل لجام الكغَٗت ٖلى لؿاوي كزبرج٨م
بما جإ٧لىن وما جضزغون في بُىج٨م .ؤهخم بحن ّ
ًضي ٧ال٣ىاعٍغ ًُغي ما في
) (1الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م .45
) (3الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  .152-153واهٓغ اًًا م .25-23
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بىاَى٨م وْىاَغ٦م .لىَّل لجام الخ٨م ٖلى لؿاوي لىُ ٤نإ ًىؾ ٠بما
ُٞه ،ل ً٨الٗلم مؿخجحر بظًل الٗالم ٧ي َّل ًُبضي م٨ىىهه" ).(1
و٧ان الكُش ٖبض ال٣اصع "في ٖهغٍ ُمٗٓما ٌٗٓمه ؤ٦ثر مكاًش الى٢ذ مً
الٗلماء والؼَاص") ،(3ومً صَّلَّلث حُٗٓم الٗامت له ؤهه ٧ان بطا طَب بلى
الجام٘ ًىم الجمٗت" و ٠٢الىاؽ في ألاؾىاٌ ١ؿإلىن هللا حٗالى به
خىاثجهم ،و٧ان له نِذ ونىث وؾمذ و نمذ" ،و٢ض َا ٫ال لُٟت
اإلاؿدىجض مضي حٗل ٤الىاؽ به وطلٖ ٪ىضما ُٖـ الجُالوي في الجام٘ في
ًىم الجمٗت ٞكمخه الىاؽ ختى ؾمٗذ في الجام٘ ضجت الىاؽ وَم ً٣ىلىن
ًغخم ٪هللا و ًغخم ب ،٪و٧ان ال لُٟت اإلاؿدىجض و٢تها في م٣هىعة الجام٘).(2
ومً آلازاع الؿىؾُىلىحُت التي جظ٦غ للكُش الجُلي في مجخم٘ بٛضاص جىبت
ؤٖضاص ٦بحرة مً الىاؽ في مجلؿه ،ختى ٢ا ٫ؾبِ ابً الجىػي" :وجاب ٖلى
ًضٍ مٗٓم ؤَل بٛضاص ،وؤؾلم مٗٓم الحهىص و الىهاعي" ) ،(0و٢ض ً٨ىن في
طل ٪مبالٛت بط ً٣ى ٫الجُلي هٟؿه "ؤ اص هللا مجي مىٟٗت ال ّ
لٞ ،٤ةهه ؤؾلم
ع
ٖلى ًضي ؤ٦ثر مً زمؿماثت مً الحهىص و الىهاعي ،وجاب ٖلى ًضي ؤ٦ثر مً
ماثت ؤل ٠مً الُٗاعًٍ ،وَظا زحر ٦ثحر" )ٖ .(1لى ؤًت خا٧ ،٫ان الخاثبىن ٖلى
ًض الكُش ٖبض ال٣اصع مً ٞئاث احخماُٖت مخٗضصة ٧الُٗاعًٍ وُ٢إ الُغٍ٤
) (1حضٖان ٞ،همي ‘اؾـ الخ٣ضم ٖىض م٨ٟغي ؾالم،صاع الكغو ،١عصن ،1554،م .10
) (3ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج  ،1م .352
) (2الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  .344الخاصفي٢ ،الثض الجىاَغ ،م .04
) (0ؾبِ ابً الجىػي ،مغآة الؼمان ،ج  ،1 ١ ،4م .321-320
) (1الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  .342الظَبي ،جاعٍش ؾالم ،ج  ،25م  .52الخاصفي٢ ،الثض الجىاَغ ،م -25
 ،04ل ً٨الخاصفي ًجٗل ٖضص الظًً اؾلمىا مً الحهىص و الىهاعي زمؿت آَّل.ٝ
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وال٣خلت) (1و٧ان الخ٣لُض الجاعي في ٖالن ًٖ جىبت الخاثبحن ان ًإحي الخاثب
بلى الكُش ٖبض ال٣اصع في مجلؿه ٣ُٞو الكُش قٗغٍ) ،(3وَظا ماٖضٍ اإلا٨ٟغ
الجؼاثغي مدمض اع٦ىن ٢،مت وؿىت ،ومثا ٫لالؾالم ال٨الؾُ٩ي ،وهي ْاَغة
هٟؿُت وابؿخمىلىحُت ،حؿخد ٤الضعؽ والخدلُل ،وَظا ما بٟؿغ الُىم ان
ال٨ثحر مً الٛغبُحن ٌٗخى٣ىن ؤلاؾالم بىاؾُت الهىُٞت ،و٧ان للكُش ٖبض
ال٣اصع َغٍ٣ت في الخهىّ ٝ
جمحز بها في ػماهه ،و٢ض ونَ ٠غٍ٣خه ٖضص مً
مٗانغٍه بإونا ٝومهُلخاث نىُٞت ٞحها ٢ضع مً الٛمىى٢ :ا ٫الكُش
ٖلي بً الهُتي (ث َ120ك)٧" :ان َغٍ٣ه [ؤي الكُش ٖبض ال٣اصع] الخٟىٌٍ
واإلاىا٣ٞت م٘ ّ
الخبري مً الخى ٫وال٣ىة ،و ججغٍض الخىخُض ،وجىخُض الخٟغٍض
م٘ الخًىع في مى ٠٢الٗبىصًت بؿغ ٢اثم في م٣ام الٗبىصًت َّل بصخيء وَّل
لصخيء ،و٧اهذ ٖبىصًخه صخُدت مؿخمضة مً لخٔ ٦ما ٫الغبىبُتٞ ،هى ٖبض
ؾما ًٖ مهاخبت الخٟغ٢ت (بلى مُالٗت الجم٘ م٘ لؼوم ؤخ٩ام الكغَٗت)").(2
وؾئل الكُش ٖضي بً مؿاٞغ (ث َ 113ك) ًٖ َغٍ ٤الكُش ٖبض ال٣اصع
٣ٞا" :٫الظبى ٫جدذ مجاعي ألا٢ضاع بمىا٣ٞت ال٣لب والغوح واجداص الباًَ
والٓاَغ ،واوؿالزه مً نٟاث الىٟـ م٘ الُٛبت ًٖ عئٍت الى ٟ٘والًغ
وال٣غب والبٗض ") .(0و٢ا ٫الكُش ب٣ا بً بُى (ث َ 112ك) "َغٍ ٤الكُش مخي
الضًً ٖبض ال٣اصع اجداص ال٣ى ٫والٟٗل ،واجداص الىٟـ وال٣لب ،ومٗاه٣ت
) (1الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  .342واهٓغ :م  .120الخاصفي٢ ،الثض الجىاَغ ،م .24
) (3الظَبي ،جاعٍش ؾالم ،ج  ،25م  .53الٗمغي ،مؿال ٪ألابهاع ،ج  ،4م .150
) (2الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  .134الكٗغاوي ،الُب٣اث ال٨بري ،ج  ،1م 144واهٓغ مدمض اع٦ىن ،ال٨ٟغ
ؾالمي ،صاع الؿاقي بحروث3445م.120
) (0الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  .135الكٗغاوي ،الُب٣اث ال٨بري ،ج  ،1م .144
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ّ
والؿىت في ٧ل زُىة ولخٓت وهٟـ
زالم والدؿلُم ،وجدُ٨م ال٨خاب
وواعص وخا ،٫والثبىث م٘ هللا ٖؼ وحل ٖلى ما ّ
٢غ ٖىض ألاحالء اإلاخثبخحن")،(1
و٢ا ٫الكُش ؤبى الخؿً ال٣غشخي٧" :اهذ َغٍ٣خه الخىخُض ونٟا وخ٨ما
وخاَّل ،وجد٣ُ٣ه الكغٕ ْاَغا وباَىا ،وونٟه٢ :لب ٞاع ٙو٦ىن ٚاثب
وؾغ َّل جدىاػٖه ألاُٚاع
ومكاَضة ع ّب خايغ بؿغٍغة َّل جخجاطبها الك٨ى،٥
ٍ
و٢لب َّل ًٌٟغ٢ه الخٟاثٞ ،جٗل اإلال٨ىث ألا٦بر مً وعاثه ،واإلال ٪ألآٖم جدذ
٢ضمه").(3
وٍظ٦غ قُسىا الض٦خىع ًىؾ ٠ػٍضان ؤن :للكُش ٖبض ال٣اصع ٦الما ًٖ
َغٍ٣خه في الخهىًٓ ٝهغ ُٞه مٗجى لم ًظ٦غٍ مٗانغوٍ ٖىض خضًثهم ٖىه،
وَظا اإلاٗجى ًٓهغ في ٢ىله٧" :ل عحا ٫الخ ٤بطا ونلىا بلى ال٣ضع ؤمؿ٨ىا بَّل
ُ
ؤها ونلذ بلُه وٞخذ لي مىه عوػهت ٞإولجذ ٞحها ،وهاػٖذ ؤ٢ضاع الخ ٤بالخ٤
للخٞ ،٤الغحل َى اإلاىاػٕ لل٣ضع َّل اإلاىا ٤ٞله") ،(2وجىضر َظا اإلاٗجى خاصزت
وٗ٢ذ كخض ججاع بٛضاص ؾىت َ 131ك ،مٟاصَا ؤن الكُش خماص الضباؽ ؤزبر
الخاحغ بإهه بطا زغج في ججاعجه بلى الكام ٞؿى٣ً ٝخل وَؿلب ماله ،ولً٨
الجُالوي ؤمغ الخاحغ بالظَاب في ججاعجه ٖلى ؤن ًظَب ؾاإلاا وَٗىص ؾاإلاا،
طل ٪ؤن الجُالوي ؾإ ٫هللا في َظا الخاحغ ؤن ًجٗل ما ٢ضعٍ ٖلُه مً ال٣خل
والؿلب مىاما َّل ًٓ٣تٞ ،غؤي الخاحغ ألامغ مىاما وجمذ له ججاعجه وعح٘ بلى

) (1الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م .135
) (3الجُالويٖ،بضال٣اصع ،جٟؿحر الجُالوي،اٖخىاء اإلاؼٍضي،صاعال٨خب الٗلمُت،ج،1م.4
)ً (2ىؾ ٠ػٍضان ،باػ هللا قهب ،صاع الجُل بحروث ، 1554،م.43
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بٛضاص ؾاإلاا ُ
وٖ ّضث َظٍ الخاصزت مً ال٨غاماث التي قهض ٞحها الضباؽ
للجُالوي بٗلى اإلا٣ام).(1
وَاإلاا ؤن مجالـ الىٖٔ في بٛضاص ٧اهذ مً ؤبغػ اإلاالمذ حخماُٖت
والضًيُت آهظاٞ ٥مً اإلاىاؾب في َظا الؿُا ١ط٦غ بٌٗ مىانٟاث مجلـ
الكُش ٖبض ال٣اصعٟٞ ،ي طل ٪صَّللت ٖلى م٩اهخه ٖىض اَل ػماهه ومضي جإزحرٍ
ٞحهم ،وَى ؤمغ ٧ان له صوع في الغ ٘ٞمً قإن الخهى ٝفي جل ٪الٟترة واػصًاص
ب٢با ٫الىاؽ ٖلُه ختى ناع للهىُٞت ُخغمت َّل جى٨غ.
٧ان بطا نٗض الكُش ٖبض ال٣اصع ال٨غسخي للىٖٔ ؤو الضعؽ َّل ًبه ٤ؤخض
وَّل ًخمسِ وَّل ًدىدىذ وَّل ًخ٩لم وَّل ً٣ىمَُ ،بت له .و٧ان ٌُٗض مً ٦غاماجه ؤن
ؤ٢صخى الىاؽ في اإلاجلـ ٌؿم٘ نىجه ٦ما ٌؿمٗه اصهاَم" ،و٧ان ًخ٩لم ٖلى
زىاَغ ؤَل اإلاجلـ و ّ
ًىحههم بال٨ك ،"٠و٧ان بطا ٢ام ٞى ١ال٨غسخي ً٣ىم
الىاؽ لجاللخه) .(3و٧ان بطا عؤي ؤخض مً الخايغًٍ قِئا مً ال٨ك ٠ؤمغٍ
الكُش بال٨خمان ٢اثال له "ؤؾ٨ذ ٞلِـ ال بر ٧اإلاٗاًىت" ؤو "ؤٗ٢ض ٞةن
اإلاجالـ باكماهت" ) .(2و٧ان ً٣غؤ في مجلؿه م٣غثان ؤزىان بٛحر ؤلخان ولً٨
٢غاءة مغجلت مجىصة ،و٧ان ًمىث في مجلؿه الغحالن والثالزت [٦ىاًت ًٖ
ٖالم وٚحرٍ،
جإزغَم باكخىا ،]٫و٧ان ً٨خب ماً٣ى ٫في مجلؿه ؤعبٗماثت مدبرة ٍ
"و٧ان ٦ثحرا ما ًسُى في الهىاء في مجلؿه ٖلى عئوؽ الىاؽ زُىاث زم ًغح٘

) (1الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م .21-20
) (3اإلاهضع هٟؿه ،م .155
) (2اإلاهضع هٟؿه ،م .155 – 154
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بلى ال٨غسخي") .(1و٧ان للكُش ه٣باء ًجلؿىن ٖلى ال٨غسخيٖ ،لى ٧ل مغ٢اة مجهم
ازىان ،و٧ان َّلًجلـ ٦ظل ٪بَّل ولي ؤو ناخب خا ،٫و٧ان ًجلـ جدذ
ال٨غسخي عحا ٫آزغون).(3
و٧ان الجُالوي ًخ٩لم في ألاؾبىٕ زالر مغاث :مغجان باإلاضعؾت ب٨غة الجمٗت
وٖكُت الثالزاء ،ومغة بالغباٍ ب٨غة ألاخض ،و٢ض ج٩لم ٖلى الىاؽ مضة ؤعبٗحن
ؾىت مً ؾىت َ 131ك ولٛاًت ؾىت َ 121ك ،ؤما مضة جهضعٍ للخضعَـ والٟخىي
ٞامخضث زالزا وزالزحن ؾىت مً ؾىت َ 134ك ولٛاًت ؾىت َ 121ك).(2
و٧ان الجُالوي ً٣بل الىظع وٍإ٧ل مىه ،وٍإمغ ٧ل لُلت بمض ّ
الؿماٍ و ًإ٧ل
م٘ ألايُا ،ٝو٧ان له خىُت ًؼعٖها له بٌٗ اصخابه ٧ل ؾىت جىزُا
للمإ٧ل الخال ،٫و٧ان له ٚالم ًٖ ٠٣لى باب صاعٍ وبُضٍ ال بز وٍىاصي ٖلى
الٗكاء واإلابِذ)٦ .(0ما ًظ٦غ ؤن الكُش ٖبض ال٣اصع ٧ان ًإ٧ل مً ٖمل ًضٍ).(1
و٢ض نى ٠الجُالوي ٦خاب الٛىُت لُالبي َغٍ ٤الخ ،٤وحم٘ جالمُظٍ مما
صوهىٍ مً ٦المه في مجالؿه ٦خاب ٞخىح الُٛب) (2و٦خاب الٟخذ الغباوي
وال ٌُٟالغخماوي (وَى مً ؤعوٕ ال٨خب التي جساَب الىٟـ البكغٍت)
وٍيؿب له صًىان حمُل مً الكٗغ الهىفي خ٣٣ه ًىؾ ٠ػٍضان و٢ام

) (1الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م .343
) (3اإلاهضع هٟؿه ،م .340
) (2اإلاهضع هٟؿه ،م  .343الخاصفي٢ ،الثض الجىاَغ ،م .24-23
) (0الخاصفي٢ ،الثض الجىاَغ ،م .12-11
) (1الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث ،ج  ،15م 33
) (2ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج  ،1م .352
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بكغخه الكاٖغ ٞالر الدجُت في مجلض ٦بحر ومما ًيؿب له مً قٗغ ال٣هُضة
الٛىزُت هىعصَا ل٨ىجها ؤقهغ تها:
ال٣هك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككُضة الٛىزُك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككت ٦مك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككا وعصث فك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككي الك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككضًىان:
٣ٞل ك ك ك ك ككذ ل مغح ك ك ك ك ككي هد ك ك ك ك ككىي حٗ ك ك ك ك ككالى
1ؾ٣اوي الخب ٧اؾكاث الىنكا٫ُ
ٞه ك ك ك ك ككمذ بؿ ٨ك ك ك ك ككغحي ب ك ك ك ك ككحن اإلاك ك ك ك ك ككىالي
2ؾٗذ ومككذ لىدىي في ٦اوؽُ ُّ
بدك ك ك ك ككاوي واصزك ك ك ك ككلىا  ،ؤهخك ك ك ك ككم عحك ك ك ك ككالي
3و٢لكذ لؿكاثغ ألاُ٢كاب إلاىاٞؿ ك ك ك ك ككاقي ال ٣ك ك ك ك ككىم بال ك ك ك ك ككىافي مالل ك ك ك ك ككي
4وَُمكىا واقغكبىا ؤهخم حىىصيُ
ّ
5قغبخكم ًٞكلتي مً بٗض ؾ٨غيوَّل ه ك ك ك ك ك ك ك ك ككلخم ٖ ك ك ك ك ك ك ك ك ككل ّىي واجهك ك ك ك ك ك ك ك ك ككالي
6م٣امك٨م ُم ٣ك ك ك ك ككامي  ٞك ك ك ك ككى٨٢م م ك ك ك ك ككا ػا ٖ ٫ك ك ك ك ككالي
الٗكال حمٗا ول٨كً
ًُه ك ك ك ك ك ك ّكغٞجي ْ
وخؿ ك ك ك ك ك ككبي طو الج ك ك ك ك ك كال٫
7ؤهكا في خًكغة الخ٣غٍب وخضي8ؤها البكاػ ُّي ؤقهكب ُّ ٧وم ك ك ك ككً طا ف ك ك ك ككي اإلا ك ك ك ككال ؤُٖ ك ك ك ككى مث ك ك ك ككالي
قُش
ل
ِ
وهل ك ك ككذ الؿٗ ك ك ككض م ك ك ككً م ك ك ككىلى اإلا ك ك ككىالي
9صعؾكذ الٗلم ختى نغث ُ٢باْ
وج ك ك ك ك ك ك ك ك ككىحجي بدُج ك ك ك ك ك ك ك ك ككان ال٨م ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككا٫
٦10ؿكاوي ِزلٗت بُكغاػ ِٖ ّكؼو٢ك ك ك ك ك ك ك ك ككلضوي وؤٖكُك ك ك ك ك ك ك ك ككاوي ؾ ك ك ك ك ك ك ك ك ككاالي
11وؤَلٗكجي ٖلى ؾكغ ٢كضًمُ
 ٞك ك ك ك ك ُكد ِ٨مي ه ك ك ك ك ككا ِٞظ فك ك ك ك ككي  ٦ك ك ك ك ككل ٖ ك ك ك ك ككالي
12ووَّلوي ٖكلى ألاُ٢اب حمٗال ك ك ككظابذ واهُ ك ك ككٟذ م ك ك ككً ؾ ك ك ككغ خ ك ك ككالي
ٞ13لكى ؤل٣كُذ ؾغي وؾِ هاعل ٣ك ك ك ككام ب ك ك ك كك٣ضعة اإلا ك ك ك ككىلى ؾٗ ك ك ك ككى لك ك ك ك ككي
14ولى ؤلُ٣كذ ؾغي ٞى ١مُذل ك ك ك ك ككض٦ذ وازخ ٟك ك ك ك ككذ ب ك ك ك ك ككحن الغم ك ك ك ك ككا٫
15ولكى ؤلُ٣ذ ؾكغي في حبا٫ل ك ك ك ككهاع ال ُ ٨ك ك ك ك ُّكل  ٚك ك ك ككىعا فك ك ك ككي ال ك ك ك ك َّ
وا٫
كؼ
16ولكى ؤلُ٣ذ ؾكغي في بداعِ
17ومكا مجها قكهىع ؤو صَىعُجم ك ك ك ك ك ك ك ُكغ وجى٣كًك ك ك ك ك ك ككي بَّل ؤجك ك ك ك ك ك ككى ل ك ك ك ك ك ك ككي
ُ
ْ
ُ
وح ْٗ ِل ك ك ك ك ك ُكمجي ٞإ٢ه ك ك ك ك ِك ُغ ٖك ك ك ك ككً ح ك ك ك ك ك ككضالي
18-وجسكبروي بما ًجكغي وٍإحي
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ْ
ْ
ُ 19بالص هللا ُمكل ِ٩ي جدذ ُخ٨مي
َ20بكىلي في الؿكما وألاعى ص٢ذ21ؤهكا الجُالوي ُمدحي الضًً اؾميالخؿج ُّي واإلاسضٕ م٣امي
22ؤهكاِ
23ع ُحا ٫زكُمىا في ّ
حي لُلى
ُ
ٚاب
24عحكا ٫في الجهاع لُىر ِكا ٫في َىاحغَم ن ُ
25عح ُُام
ِ
26عح ُكا ٫ما التهكىا ٖىه بصخيء
كاَّ ٫ل ًًُكام لهم ُ
27عح ُهؼٍل
28عح ُكا ٫ؾاثدىن بك٩ل واص
29ؤَّل ًكا للغحا ٫ن ُلىا ُم ّدبا
ِ
ُ ُ ُ
30ؤَّل ًكا للغحاِ ٢ ٫خلذ ْلما31ؤَّل ًكا للغحا ٫زظوا بثإعيٞ32مكً في ؤولُكاء هللا ِم ِثلي ومكًّ
33جغي الضهُا حمُٗا وؾِ ٟ٦يْ
ُ 34مغٍكضي َّل جس ٠وقُا ٞةويّ
ُ 35مغٍكضي َّل جسٞ ٠الل ُه َعّبيْ ْ ْ َّ
ُ
ْ
ُذ َوٚجي
وَب واق
36مغٍضي َِم ُِ ُّ َ َ
ّ
٢ضم وبوي
ٖلى
ى
ك
37و٧ل ٞخِ
ّ ُ
و٢ذ
ٖ38-لُه نكالة عبي ّ ٧ل ٍ
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وو ٢ك ك ككتي ٢ب ك ككل ٢ب ك ككلي  ٢ك ككض نٟك ك ككا لك ك ككي
وق ك ك ك ك ُكاء ُ
ؽ الؿٗ ك ك ككاصة  ٢ك ك ككض ب ك ك ككضا ل ك ك ككي
وؤٖك ك ك ك ك ك ككالمي ٖلك ك ك ك ك ك ككى ُعوؽ الج كب ك ك ك ك ك ك ككا٫
وؤ ٢ك ك ك ك ككضامي ٖل ك ك ك ك ككى ُٖك ك ك ك ككىّ ٤
الغحك ك ك ك ككا٫
وهك ك ك ككالىا ف ك ك ككي الهك ك ك ككىي ؤ٢هك ك ك ككى مكىك ك ك ككا٫
ُ
وعَكبك ك ك ك ك ك ك ك ك ككان بطا حك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ّكً الككلُال ك ك ك ك ك ك ك ك ككي
ون ك ك ككىث ٖىٍله ك ك ككم فك ك ككي اللُ ك ك ككل ٖك ك ككالي
وم ك ك ككا ازخك ك ككاعوا ٢ه ك ك ككىعا فك ك ككي ٖك ك ككىالي
وَّل ٌك ك ك ك ك ك ك كك٣ى الجك ك ك ك ك ك ككلِـ وَّل ًُب ك ك ك ك ك ك كالي
وفك ك ككي الٛاب ك ك ككاث فك ك ككي َل ك ك ككب الىن ك ك ككا٫
ل ك ك ك ك ك ككىاع البٗك ك ك ك ك ككض والهك ك ك ك ك ككجغان نك ك ك ك ك ككا٫
بك ك ك ككلخٔ  ٢ك ك ككض خك ك ك كك٩ى عقك ك ك كك ٤الىب ك ك ككا٫
ّ
ْ ُ ُ
ٞك ك ك ك ككةوي قُسك ك ك ك كك٨م ُ٢ك ك ك ك ككب ال٨ك ك ك ك ككما٫
فك ك ك ك ككي الخ٨ك ك ك ك ككم والخه ك ك ك ك ككغٍ ٠زك ك ك ك ككالي
ْ ّ
كغصلت ٖ ك ك ك ك ك ككلى ُخ ك ك ك ك ك كك٨م الى ك ك ك ك ك ككىا٫
٦س ك ك ك ك ك ك ٍ
ٖكككككك ُ
كؼو ٌم  ٞك ك ك ك ك ككا ِج ُل ٖى ك ك ك ك ك ككض ال ٣كخك ك ك ك ك ك ك ِكا٫
ْ
ْ ُ
َخك ك ك ك ك ك ك َكباوي ِع ٞكٗ ك ك ك ك ك ككتِ ،هلك ك ك ك ك ك كذ اإلاٗ ك ك ك ك ك ككالي
ْ
ْ
واٞك ك ك ككٗل مك ك ككا حكك ك ك ككا ٞاإلؾك ك ككم ٖ ك ك ككالي
ٖ ك ك ك ككلى  ٢ك ك ك ككضم الى ك ك ك ككبي ب ك ك ك ك ْكضع ال٨كم ك ك ك ك ِكا٫
ْ
٦خكٗضاص ّ
الغمككا ٫مك٘ الج كبكا.٫
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جىفي الجُالوي وص ًٞبمضعؾخه و٢ض بل ٜحؿٗحن ؾىت)" ،(1وص ًٞلُال مً ٦ثرة
ّ
الؼخام ٞةهه لم ًب ٤ببٛضاص ؤخض بَّل و٢ض حاء بلى باب ألاػج وامخألث الخلبت و
ألاؾىا ١والضعوب ٞلم ًخم٨ىىا مً صٞىه").(3
ومما ُ٢ل في عزاء الكُش ٖبض ال٣اصع ٢هُضة لىهغ الىمحري ٢الها ٚضاة صًٞ
الكُش ٖبض ال٣اصعٞ ،حها صَّلَّلث ٖلى م٩اهت الجُالوي في ال٣ٟه و الخهى،(2)ٝ
ٞمجها ٢ىله:
َّل ًى٨كغ ٢كى ٫اإلادب ُٞكه الخؿ ككىص
طو اإلا٣ككام الٗل ّكي ٞكي الؼَ ككض
والُ٣ٟكه الكظي حكٗكظع ؤن ًل٣ككى

ل ك ك ككه ٞك ك ك ككي ال ك ك ككىعي حمُٗ ك ك ك ككا هضً ك ك ك ُكض

جخكغام ك ك ككى بلُ ك ككه ٞك ك ككي الٗلك ك ككم باللك ك ككه

وبالخ٨ك ك ك ككم  ٞك ك ككي الٟخ ك ك ككىي الى ٞك ك ككىص

ومجها ٢ىله:
ًسكك ك ك كك٘ ال٣كل ك ك ككب ٖىك ك ك ككضٍ وٍٓك ك ك ككل

الكضم ك كك٘ ًج ك ككغي وج٣كٗ ك ك ككغ الجل ك ككىص

) (1ابً الجىػي ،اإلاىخٓم ،ج  ،14م .315
) (3ؾبِ ابً الجىػي ،مغآة الؼمان ،ج  ،1 ١،4م .322
) (2ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج  ،1م .241-244
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ومجها ٢ىله:
ًلخ٣كي الىجككذ ملخُ٣ككه ُوَُٗككى

ٖى ك ك ك ك ك ككضٍ ٚكاً ك ك ك ك ك ككت اإلا ك ك ك ك ك كغاص اإلاغٍ ك ك ك ك ك ككض

ومجها ٢ىله:
ُ
م ككاث م ككً ٧اه ككذ ألا٢ككالُم حؿ ٣ككى

ال ُٛك ك ككث ؤٚكىاعَ ك ك ككا ب ك ك ككه و الىج ك ك ككىص

ومجها ٢ىله:
ؾُكض ألاولُكاء فكي الكككغ ١وال ٛكغب

وبكد ك ك ك ك ك ك ك ككغ الًٟككاث ك ك ك ك ك ك ك ككل اإلا ك ك ك ك ك ك ك ككىعوص

و٢ض ونٟذ اإلاؿدكغ٢ت قُمل الكُش ٖبض ال٣اصع بإهه " ؤ٦بر ّ
ولي قٗبي في
الٗالم ؤلاؾالمي" )٦ .(1ما اٖخبرجه الباخثت الٟغوؿُت حا٧لحن قإبي ؤخض ؤَم
مً جىؾِ في ال٣غن الؿاصؽ الهجغي بحن الخغ٦ت الهىُٞت و ال٣ٟهاء وؤهه
ّ
"٧ان ممً بًٟلهم جبيذ الخغ٦ت الخ٣لُضًت زال ٫ال٣غهحن الالخ٣حن مىُٗ٠
الُغُ٢ت").(3

) (1قُمل ،بٗاص الهىُٞت في ؾالم ،م .335
)ٖ " (3بضال٣اصع الجُالوي بحن الخ٣ُ٣ت الخاعٍسُت و ألاؾُىعة ألاصبُت " ،بغوٞؿىعة حا٧لحن قابي( ،جغحمت الض٦خىع
خؿً سخلى ،)٫مجلت الترار الٗغبي ،مجلت ٞهلُت جهضع ًٖ اجداص ال٨خاب الٗغب ،الٗضص ( ،)34الؿىت
(٧ ،)14اهىن الثاوي ،1554 ،صمك( ٤وي ت ال٨تروهُت).
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ٌ
٧ان للكُش ٖبض ال٣اصع حؿٗت و ؤعبٗىن ولضا ،ؾبٗت و ٖكغون ط٦غا و الباقي
بهار) ،(1ومجهم.
ٖبض الٗؼٍؼ بً الكُش ٖبض ال٣اصع (ث َ 243ك) ،ج٣ٟه ٖلى والضٍ ،وخضر
)(3
وؤٖ وص ّعؽ وجسغج به ٚحر واخض ،وعخل بلى بخضي ٢غي ؾىجاع واؾخىَجها
في خضوص ؾىت َ 144ك بٗض ؤن ٚؼا ٖؿ٣الن وػاع ال٣ضؽ و٧اهذ طعٍخه في
ؾىجاع في مىخه ٠ال٣غن الٗاقغ والغحل ؤخض ٢اصة حِل نالح الضًً
ًىبي ومؿدكاعٍه).(2
ِٖسخى بً الكُش ٖبض ال٣اصع (ث َ 152ك) ،ج٣ٟه ٖلى والضٍ وؾم٘ مىه
الخضًث ومً ٚحرٍ ،وصعؽ وخضر وؤٖ وؤٞتى ،ونى٦ ٠خاب حىاَغ ألاؾغاع
ولُاث ٠ألاهىاع في ٖلىم الهىُٞت ،و٢ضم مهغ بٗض وٞاة والضٍ وخضر بها
وؤٖ وجسغج به حماٖت مً ؤَلها ،وجىفي ٞحها) ،(0و٢ض لبـ مىه زغ٢ت
الخهى ٝال٣اصعٍت بٌٗ ؤَل مهغ ).(1

) (1الظَبي ،جاعٍش ؾالم ،ج  ،25م  ،53ه٣ال ًٖ ابً الىجاع .الٗمغي ،مؿال ٪ألابهاع ،ج  ،4م  .152ابً
الضمُاَي ،اإلاؿخٟاص مً طًل جاعٍش بٛضاص ،م  .134الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث،
ج  ،15م .34
) (3الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  .303الظَبي ،اإلاسخهغ اإلادخاج بلُه ،م ( 312الغ٢م .)532
) (2الُ٨الوي ،حما ٫الضًً ٞالر ،الكُش ٖبضال٣اصعالُ٨الوي ،م  51ومً طعٍخه (اإلاد.)٤٣
) (0الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  .303-301الظَبي ،جاعٍش ؾالم ،ج  ،03م  .101الخاصفي٢ ،الثض الجىاَغ ،م
.51-54
) (1الظَبي ،جاعٍش ؾالم ،ج  ،00م ( 110الغ٢م .)340
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ٖبض الىَاب بً الكُش ٖبض ال٣اصع)َ 133( (1ك َ 152 -ك)٧ ،ان ٣ٞحها خىبلُا
وآٖا٢ ،غؤ ال٣ٟه ٖلى والضٍ ختى بغٕ ُٞه ،وص ّعؽ بمضعؾت والضٍ وَى حي
هُابت ٖىه في مؿتهل ؾىت َ 102ك و٢ض ججاوػ الٗكغًٍ مً ٖمغٍ ،زم بٗض وٞاة
والضٍ اقخٛل بالخضعَـ ،و٧ان ؤمحز ازىاهه ،و٧ان ٞهُذ الىٖٔ ّ
خاص ال اَغ
وله مغوءة وس اوة ،و٢ض حٗله الىانغ لضًً هللا ٖلى اإلآالم ٩ٞان ًىنل
بلُه خىاثج الىاؽ) (3و٧ان طل ٪ؾىت َ 142ك) ،(2وبجى جغبت الجهت ال الَُت
ؾلج ٤زاجىن و جىلى وٟ٢ها بإمغ مً ال لُٟت الىانغ لضًً هللا) ،(0وعوؾل مً
الضًىان الٗؼٍؼ بلى الكام).(1
و٧ان ٖبض الىَاب ٢ض عخل بلى بالص الهىض في َلب الٗلم ،وجسغج به ٚحر
واخض) ،(2و٢غؤ ٖلُه ابً الضبُثي بٌٗ ألاخاصًث).(3
) (1اهٓغ جغحمخه في :ابً الىجاع ،طًل جاعٍش بٛضاص ،ج  ،1م  .344ؤبى قامت ،قهاب الضًً ؤبى مدمض ٖبضالغخمً
بً اؾماُٖل اإلا٣ضسخي الضمك٣ي( ،ث َ 221ك ) .جغاحم الغحا ٫ال٣غهحن الؿاصؽ و الؿاب٘ اإلاٗغو ٝبالظًل ٖلى
الغويخحن( ،3 ٍ ،صدخه مدمض ػاَض بً الخؿً ال٨ىزغيٖ ،جي بيكغٍ وعاح٘ ؤنله ٖؼث الُٗاع الخؿُجي
) ،صاع الجُل ،بحروث .1530 ،م  .13الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  .301الظَبي ،اإلاسخهغ اإلادخاج بلُه ،م
( 314الغ٢م  .)50جاعٍش ؾالم ،ج  ،03م  .120واهٓغ ج  ،01م  .33الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث ،ج  ،15م
( 340الغ٢م  .) 3013ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج  ،1م ( 244الغ٢م  .)152الخاصفي٢ ،الثض
الجىاَغ ،م  .45ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،2م .110
) (3ابً الىجاع ،طًل جاعٍش بٛضاص ،ج  ،1م .345-344
) (2ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج ،1م .245
) (0ؤبى قامت ،الظًل ٖلى الغويخحن ،م  .13الظَبي ،جاعٍش ؾالم ،ج  ،03م  ،121و اهٓغ:
ج  ،01م .33
) (1الظَبي ،جاعٍش ؾالم ،ج  ،03م  .121ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج،1
م .245
) (2الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م .301
) (3الظَبي ،اإلاسخهغ اإلادخاج بلُه ،م .314
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وفي ؾىت ٟ٦ 144ذ ًض ٖبض الىَاب ًٖ و ٠٢الجهت ال الَُت وؤزغج ابىاء
ّ
الكُش ٖبض ال٣اصع ًٖ مضعؾتهم و ُؾلمذ بلى ٖبض الغخمً بً الجىػي (ث
َ 153ك) وطل ٪بؿبب الغٖ ً٦بض الؿالم بً ٖبض الىَاب بً الكُش
ٖبضال٣اصع) ،(1زم ُع ّصث اإلاضعؾت بلى ؤبىاء الكُش ٖبض ال٣اصع بٗض ؤن ٢بٌ ٖلى
الىػٍغ ابً ًىوـ (ث َ 152ك)).(3
ٖبض الغػا ١بً الكُش ٖبضال٣اصع)َ 242 – 134( (2ك)
٧ان ز٣ت خآٞا) (0ػاَضا ٖابضا وعٖا "لم ًضزل ُٞما صزل ُٞه ٚحرٍ مً
بزىجه) "(1و٧ان ٣ٞحها نالخا) ،(2ج٣ٟه ٖلى والضٍ وخضر وؤملى وص ّعؽ ّ
وزغج
وؤٞتى ،وجسغج به حماٖت)" ،(3ل ً٨مٗغٞخه بالخضًث ُٚذ ٖلى مٗغٞخه
ّ
بال٣ٟه) ،"(4و٧ان مىُٗ٣ا في مجزله ًٖ الىاؽ َّل ًسغج بَّل في الجمٗاث" ،و٧ان

) (1الظَبي ،جاعٍش ؾالم ،ج  ،01م .33
) (3ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج  ،1م  .245ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج ،2
م .111
) (2اهٓغ جغحمخه في :ابً هُ٣ت٦ ،خاب الخُُ٣ض ،ج  ،3م ( 145الغ٢م  .)023ؤبى قامت ،الظًل ٖلى الغويخحن ،م
 .14ابً الؿا ي ،الجام٘ اإلاسخهغ ،م  .311-310الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  .302-303الظَبي ،اإلاسخهغ
اإلادخاج بلُه ،م ( 321الغ٢م  .)514الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث ،ج  ،14م ( 304الغ٢م  .)2530ابً ٦ثحر،
البضاًت و الجهاًت ،ج  ،12م  .12ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج  ،3م ( 01-04الغ٢م .)331
الخاصفي٢ ،الثض الجىاَغ ،م  .52-53ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،3م .15-14
) (0ابً هُ٣ت٦ ،خاب الخُُ٣ض ،ج  ،3م .145
) (1ؤبى قامت ،الظًل ٖلى الغويخحن ،م  . 14و٢ا ٫ابً ٦ثحر في البضاًت و الجهاًت " لم ًضزل ُٞما صزلىا ُٞه مً
اإلاىانب والىَّلًاث " ج  ،12م .12
) (2ابً الؿا ي ،الجام٘ اإلاسخهغ ،م .311-310
) (3الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م .302-303
) (4ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج  ،3م .01
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زكً الِٗل نابغا ٖلى ٣ٞغٍٖ ،ؼٍؼ الىٟـ ُٖٟٟا ٖلى مجهاج الؿل،(1)"٠
وَى والض ٢اضخي الً٣اة ؤبي نالر ههغ بً ٖبض الغػا. ١
ومً ؤخٟاص الكُش ٖبضال٣اصع الظًً لهم نلت بمىيىٕ البدث٢ :اضخي
الً٣اة ؤبى نالر ههغ بً ٖبضالغػا ١بً ٖبضال٣اصع الجُلي)( (3ث َ 222ك)،
٧ان ٣ٞحها خىبلُا وآٖا ،و٧ان م٣ضم مظَبه وقُش و٢خه ،ص ّعؽ في مضعؾت
حضٍ وٚحرَا ،و٢لض ً٢اء الً٣اة في زالٞت الٓاَغ بإمغ هللا "ولم ً٣لض ً٢اء
الً٣اة خىبلي ؾىاٍ"ٞ ،ؿاع ؾحرة خؿىت مً ٞخذ بابه وعُ ٘ٞحجابه
والجلىؽ للىاؽ ٖمىما و طان ٖلى بابه وال غوج بلى نالة الجمٗت عاحال،
زم ٖؼ ٫ؾىت َ232ك ٞغح٘ بلى مضعؾت حضٍ ًضعؽ وٍٟتي ،وإلاا ج٩امل بىاء
الغباٍ اإلاؿخجض بضًغ الغوم ُحٗل قُسا ٖلى مً به مً الهىُٞت بلى ؤن
جىفي)" ،(2وجسغج به في ٖلمي الكغَٗت والخ٣ُ٣ت ؤهاؽ مً اَل بٛضاص ").(0
وله ٦الم خؿً في بقاعاث الهىُٞت) .(1و٧ان م٣ضاما مً الغحاَّ ٫ل حهاب،
وله ؤقٗاع في الؼَض ،وفي ؾىت َ224ك اهٟظ عؾىَّل بلى اإلاىنل واعبل) .(2و٢ض
) (1اإلاهضع هٟؿه ،ج  ،3م  .01ه٣ال ًٖ ابً الىجاع.
) (3اهٓغ جغحمخه في :الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  .301مجهى ،٫الخىاصر ،م  .113-111الٟىَي٦ ،ما ٫الضًً
ؤبى الًٟل ٖبضالغػا ١بً ؤخمض الخىبلي( ،ث َ 332ك) .جل ُو مجم٘ آلاصاب في معجم ألال٣اب ،الجؼء الغاب٘،
 2م( ،جد ٤ُ٣الض٦خىع مهُٟى حىاص) ،وػاعة الث٣اٞت و عقاص ال٣ىمي ،صمك .1521-1523 ،٤ج ٢ ،0ؿم ،3
( 432الغ٢م  .)1351الظَبي ،اإلاسخهغ اإلادخاج بلُه ،م ( 212الغ٢م  .)1222جاعٍش ؾالم ،ج  ،02م .132
الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث ،ج  ،33م ( 02الغ٢م  .)22ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج  ،3م 145
(الغ٢م  .)243ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،3م .341
) (2مجهى ،٫الخىاصر ،م  .113-111ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج  ،3م .151
) (0الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م .301
) (1الظَبي ،اإلاسخهغ اإلادخاج بلُه ،م .212
) (2الٟىَي ،جل ُو مجم٘ آلاصاب٢،0 ،ؿم .430 ،3
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ّ
ؤل ٠في الخهى ،ٝوبىِذ له ص٦ت بجام٘ ال٣هغ للمىاْغة ،و٧ان له ٢بى ٫جام،
و٧ان ًدًغٍ ؤهاؽ ٦ثحرون ،وٍبضو ؤهه ٧ان ًخمخ٘ بم٩اهت ٦بحرة ٖىض الىاؽ بلى
ّ
الخض الظي حٗلهم ًضٞىىهه في ص٦ت ؤلامام ؤخمض بً خىبل ،بَّل ؤهه ٢بٌ ٖلى
مً ٗٞل طل ،٪زم هبل ال٣بر لُال بٗض ؤًام وه٣ل حثماهه بلى م٩ان آزغ).(1
وٍبضو ان ههغا ٢ض الخ٣ى بالكُش مخي الضًً بً ٖغبي وحغي بُجهما مىاْغة
في خضًث مً اخاصًث الهٟاث)٦ .(3ما ًظ٦غ اهه ولي الىٓغ في حمُ٘ الى٢ىٝ
الٗامت وو٢ى ٝاإلاضاعؽ الكاُٗٞت والخىُٟت وٚحرَا٩ٞ ،ان ًىلي وَٗؼ ٫في
حمُ٘ اإلاضاعؽ ختى الىٓامُت ،و٧ان اإلاؿدىهغ ٌٗٓمه وٍجله وٍبٗث بلُه
ؤمى ٦ثحرة لُٟغ٢ها).(2
ٌؿخيخج مما ج٣ضم اهه اؾخمغ اخترام الىاؽ ،ال انت مجهم والٗامت ،كبىاء
الكُش ٖبض ال٣اصع الجُلي واخٟاصٍ ،وبسانت الظًً خملىا مجهم عؾالت
الكُش ٖبض ال٣اصعَُ ،لت ال٣غن الؿاصؽ وختى ؾ٣ىٍ بٛضاص بُض الخخاع ؾىت
َ 212ك .و٢ض جاب٘ ا٦ثرَم َغٍ ٤الكُش ٖبض ال٣اصع في ال٣ٟه و الخهى٩ٞ ،ٝان
مجهم مدضزىن و٣ٞهاء ومٟخىن ومضعؾىن وً٢اة ،و٧اهىا ٧لهم خىابلت و٢ض
٧ان اعجدا ٫بٌٗ ؤبىاء الكُش ٖبض ال٣اصع بلى زاعج بٛضاص ،واؾدُُاجهم
وجىاؾلهم خُث اؾخ٣غوا ،مً الٗىامل التي ؾاَمذ في اهدكاع الخهىٝ
زاعج بٛضاص ٧الجبا ٫وبالص الجؼٍغة و الكام ومهغ واإلاٛغب و هضلـ ،ومهض
لخُىع َّلخ ٤جمثل في وكىء الُغٍ٣ت ال٣اصعٍت .و٧ان جهى ٝابىاء الكُش ٖبض
) (1الظَبي ،جاعٍش ؾالم ،ج  ،02م .131-130
) (3ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج  ،3م .154
) (2اإلاهضع هٟؿه ،ج  ،3م .151-154
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ال٣اصع وؤخٟاصٍ جهى ٝال٣ٟهاء وَى الخُاع الظي جىامى في جل ٪الٟترة ،و٢ض
قاع ٥بٌٗ ؤوَّلصٍ بالٛؼو يض الٟغهجت ٧ابىه ٖبض الٗؼٍؼ٦ ،ما ؤؾهمىا ؤًًا
في خغ٦ت الخإلُ ٠في مىيىٕ الخهى ،ٝومجهم مً ٧ان ؾٟحرا لل لُٟت ،ومجهم
مً ولي ألاعبُت الهىُٞت في بٛضاص .ومما ًلٟذ هدباٍ ؤهه لم ًل ً٢اء
الً٣اة مً الخىابلت ؤخض ؾىي ههغ خُٟض الكُش ٖبض ال٣اصع٢ ،ا ٫ابً
عحب الخىبلي اإلاخىفى في جهاًت ال٣غن الثامً الهجغي" :وَّل ؤٖلم ؤخضا مً
اصخابىا ُص ي ب٣اضخي الً٣اة ٢بله ،وَّل اؾخ٣ل مجهم بىَّلًت ٢اضخي الً٣اة
بمهغ ٚحرٍ") ،(1وفي َظا صَّللت ٖلى ان الخهى٢ ٝض ناع مٗترٞا به عؾمُا بلى
الخض الظي ؤنبذ ٖىضٍ الهىفي ٢اضخي ً٢اة في خايغة ؾالم ،وَى خىبلي
ٖلى ٚحر ما حغث ٖلُه الٗاصة وحٗخبر ؾغة الُ٨الهُت مً ا٦بر ؾغ في الٗالم
ؤلاؾالمي ،وبغػ مجهم الٗضًض مً الش هُاث مً عئؾاء وػاعة ووػعاء و٢اصة
وزىاع واصباء وقٗغاء وٖلماء وفي ٧ل اإلاُاصًً وَم مىدكغًٍ في اٚلب اعحاء
اإلاٗمىعة.
ل٣ض اػصَغث خغ٦ت جهى ٝال٣ٟهاء ٖامت والخىابلت زانت في بٛضاص ٖلى ًض
الكُش ٖبض ال٣اصع الجُلي وجالمُظٍ ألامغ الظي ٧ان مً قإهه ان ًلُ٠
ال ال ٝبحن اإلاظاَب٩ٞ ،ان جهى ٝالجمُ٘ ٖامل جلُُ ٠لل الٞاث اإلاظَبُت
التي بلٛذ ٢بل طل ٪خضا ٧اص حهضص اؾخ٣غاع اإلاجخم٘ البٛضاصي.
ؤما جالمُظ الكُش ٖبض ال٣اصع ٞهم ؤ٦ثر مً ؤن ٌؿخىٖبىا ،و٢ض اهدكغوا في
بٛضاص وٚحرَا مً بالص ؤلاؾالم ٖلى هدى ًسغج َظا البدث ًٖ خضوصٍ لى ؤعٍض
) (1ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج  ،3م .151
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ط٦غَم) .(1وم٘ طلٞ ٪ةن ط٦غ بٌٗ ؤقهغ جالمُظٍ مً قإهه ان ٌُٗي ٨ٞغة
ًٖ اؾخمغاعٍت جإزحر الجُالوي في خغ٦ت الخهى ٝواهدكاعَا .
ل٣ض اهخمى بلى الكُش ٖبض ال٣اصع (اٖضاص ٦بحرة مً الٗلماء و ال٣ٟهاء))،(3
خُث ٢ا ٫ابً الٗماص ؤهه " جخلمظ له ا٦ثر ال٣ٟهاء في ػمىه ،ولبـ مىه ال غ٢ت
اإلاكاًش ال٨باع") ،(2وفي َظًً ال برًً جإُ٦ض للخىحه الهىفي لضي ال٣ٟهاء
آهظا ،٥وصوع الكُش ٖبض ال٣اصع في جيكُُه .وٍظ٦غ "ؤن حمهىع قُىر الُمً
ًغحٗىن في لبـ ال غ٢ت بلُه [ؤي الكُش ٖبض ال٣اصع] ،بًٗهم لبؿها مً
ًضٍ إلاا ٢ضمذ ؤٖالم ًٞاثله ٖلحهم ،وألا٦ثرون مً عؾى ٫ؤعؾله بلحهم")،(0
وَؿخض ٫مً طلٖ ٪لى اهدكاع الخهى ٝوَغٍ٣ت وكغٍ بط ٧ان الكُش ًغؾل
عؾال بلى البالص لُيكغوا الُغٍ٣ت وٍلبؿىا ال غ٢ت ال٣اصعٍت ؤو ٧ان الىاؽ
ً٣هضوهه في بٛضاص لُلبؿىا ال غ٢ت مً ًضٍ.
وٍبضو ؤن ال غ٢ت ال٣اصعٍت ٧ان ًُلبؿها آلاباء لألبىاء زلٟا ًٖ ؾلُٞ ،٠ظ٦غ
ًٖ حماٖاث مً عحا ٫الخهى ٝؤجهم "ؤزظوا له [ؤي للكُش ٖبض ال٣اصع]
ال غ٢ت زلٟا ًٖ ؾل ،(1)"٠وٍظ٦غ ًٖ بٌٗ مكاَحر اإلا٣اصؾت ٧الخأٞ
ٖبض الٛجي اإلا٣ضسخي و اإلاى ٤ٞابً ٢ضامت اإلا٣ضسخي وٚحرَما ؤهه "مً ؤصع٦ه [ؤي
الكُش ٖبض ال٣اصع] مجهم واحخم٘ به ٣ٞض ؤزظ ٖىه ،ومً لم ًجخم٘ به مجهم
) (1لالَالٕ ٖلى اؾماء اقهغ جالمُظٍ في ٖلمي الكغَٗت والخهى ٝاهٓغ :الكُىىفي٢ ،الثض الجىاَغ ،م،11-5
.301-331
) (3الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  .331الُاٞعي ،مغآة الجىان ،ج  ،2م .323
) (2ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،2م .223
) (0الُاٞعي ،مغآة الجىان .2،324 ،ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،2م .223
) (1الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م .324
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ٞإزظ ٖمً ؤزظ ٖىه زلٟا بٗض ؾل .(1)"٠بن َبُٗت َظا هخ٣ا ٫ل غ٢ت
الخهى ٝال٣اصعٍت ٧ان لها ؤزغ في نب٦ ٜثحر مً الٗاثالث وألاؾغ بهبٛت
الخهى ٝختى ٧اص ان ً٨ىن طل ٪وعازُاٞ ،لم ٌٗض الخهى ٝقإها ٞغصًا ٦ما
٧ان ٢بل طل ،٪وَظا ؤؾهم َّلخ٣ا في الخإؾِـ لُ٣ام ما ٖغ ٝباؾم "الُغ١
الهىُٞت" بمٗىاَا الظي عاج َّلخ٣ا في بالص ؤلاؾالم ٖامت ،ختى ناعث ٖاثالث
و ؤؾغ بإ٦ملها جدؿمى بال٣اصعي والغٞا ي والؿهغوعصي وٚحرَم ،وبهما ٌٗجي ؤن
اليؿبت لم حٗض م٣هىعة ٖلى البلض ؤو الظعٍت و بهما حٗضتهما بلى اليؿبت بلى
َغٍ٣ت الكُش اإلااؾـ ،وَٗبر الكُىىفي ًٖ َظٍ اليؿبت ألازحرة بلٟٓت
"اهدؿب بلُه" جمُحزا ًٖ لٟٓت "اهخمى بلُه" ،بدُث ًُٟهم ان هخماء َى ؾحر
في َغٍ٣ت الكُش ،اما هدؿاب ٞهى الدؿمي بها).(3
و٢ض ٖغ ًٖ ٝبٌٗ جالمُظ الكُش ٖبض ال٣اصع ؤجهم وكغوا الخهىٝ
ال٣اصعي في بالص بُٗجها ،و٧اهىا ًضٖىن الىاؽ َىا ٥لالهخماء بلى الكُش ٖبض
ال٣اصع ولبـ زغ٢خه ،مجهم الكُش ؤبى الخؿً ٖلي بً ببغاَُم بً الخضاص
الُمجي الظي صٖا ؤَل الُمً بلى هخماء بلى الكُش ٖبض ال٣اصع) ،(2والكُش
ؤبى ٖبض هللا مدمض البُاثخي هؼٍل بٗلب ٪الظي ؤلبـ مكاًش الكام ال غ٢ت
ال٣اصعٍت و٧ان ؤقهغ مً لبـ مىه الكُش ؤبى مدمض ٖبض هللا بً ٖثمان
الُىهُجي اإلاٗغو ٝبإؾض الكام) ،(0و٢ام الكُش بضٌ٘ الضًً ؤبى ال٣اؾم زل٠
) (1الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م .322
)٢ (3اعن ٖلى ؾبُل اإلاثا٢ ٫ى ٫الكُىىفي " ٧لهم اهخمىا بلى الكُش مخي الضًً ٖبضال٣اصع" ،و٢ىله " ج٣ٟه ٖلُه
وازظ ٖىه واهدؿب بلُه " الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م ٖ 322 ،324لى الخىالي.
) (2الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م .323
) (0الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م .322
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ابً ُٖاف الكاع ي الكاٞعي بيكغ الخهى ٝال٣اصعي في مهغ بٗض ؤن صعؽ
ٖلى الكُش ٖبض ال٣اصع ببٛضاص" ،وؤلبـ ؤُٖان ؤَلها [ؤي مهغ] ًىمئظ
ال غ٢ت ال٣اصعٍت" ،و٢ض ٧ان الكاع ي "مً الٗلماء الهلخاء اإلادضزحن" )،(1
و٧ان قاُٗٞا ؤزظ ًٖ الجُلي وَى خىبلي مما ًا٦ض مغة ؤزغي ؤهه ٖىض
الهىُٞت جخالشخى الٟىاع ١اإلاظَبُت اإلاىحىصة ٖىض ٚحرَم آهظا.٥
وهٓغا كَمُت جىامي جُاع جهى ٝال٣ٟهاء آهظا ،٥واػصَاع واهدكاع خغ٦ت
الخهى ٝفي البالص و اإلاجخمٗاث ؤلاؾالمُت ،حٛضو قاعة بلى جغاحم بٌٗ
مكاَحر جالمُظ الكُش ٖبض ال٣اصع الجُلي وصوعَم في الخهى ٝؤمغا َّل مٟغ
مىه.
)(3
ٞممً اهخمى بلى الجُلي الكُش ؤبى ٖمغو ٖثمان بً مغػو ١ال٣غشخي
(ث َ 120ك) الُ٣ٟه الٗاع ٝالؼاَض هؼٍل الضًاع اإلاهغٍت ،و٢ض اٞتى بها ٖلى
مظَب ابً خىبل وصعؽ وهاْغ وج٩لم ٖلى اإلاٗاع ٝوالخ٣اث ،٤واهتهذ بلُه
جغبُت اإلاغٍضًً بمهغ واهخمى بلُه هاؽ ٦ثحرون مً الهلخاء ،وخهل له ٢بى٫
جام مً ال ام والٗام ،و٧ان له ٦غاماث واخىا ٫وم٣اماث و٦الم خؿً ٖلى
لؿان ؤَل الُغٍ٣ت ،و٧ان مً "ؤوجاص مهغ") (2الخ٣ى بالكُش ٖبض ال٣اصع
الجُلي في الدج ٖلى ٖغٞت ،ولبـ َى والكُش ؤبى مضًً) (0مً الكُش ٖبض
) (1اإلاهضع هٟؿه ،م  .104-103الخاصفي٢ ،الثض الجىاَغ ،م .41
) (3اهٓغ جغحمخه في :الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  .331 ،241-233ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج ،1
م ( 211-242الغ٢م .)125
) (2الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  .244-233ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج ،1
م .243-242
) (0ؾُإحي ط٦غٍ َّلخ٣ا في َظا الٟهل.
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ال٣اصع "زغ٢ت بغ٦ت" ،وؾمٗا ٖلُه حؼءا مً مغوٍاجه ،وحلؿا بحن ًضًه).(1
و٢ض ٧اهذ الىاؽ بمهغ حؿدىجض به بطا ػاص الىُل بلى خض الٛغ ١ؤو ه٣و ًٖ
خض الغي) ،(3وفي َظا صَّللت ٖلى ٦غاماجه وم٩اهخه ٖىض الىاؽ .وٍظ٦غ ًٖ
الكُش ٖلي بً هجا ؤهه عوي ًٖ ال٣غشخي ٦غامت مٟاصَا بهبائٍ ًٖ جمل ٪ؤؾض
الضًً قحر٦ىٍ مهغ في زالث مغة ً٣ضمها ٞجغي ألامغ ٦ما ط٦غ) .(2ومً ٦المه
في اإلاٗاع٢ ٝىله" :مً ٖغ ٝهٟؿه لم ٌٛتر بثىاء الىاؽ ٖلُه") .(0ومً قٗغٍ
الهىفي الظي ٦ثر ا٢خباؾه لضي الهىُٞت:
ط٦غج ك ك ك ك ككَّ ٪ل ؤهك ك ك ك ككي وؿِخك ك ك ك كك ٪إلاد ك ك ك ك ككت و ؤٌؿككغ مككا فككي الظ٦ككغ ط٦ككغ لؿككاوي
و ٦ككضث ب ككال وح ككض ؤمككىث مككً اله ككىي

وَ ك ككام ٖل ك ك ّكي ال٣كلك ك ككب بال ٣ٟك ك ككان

ٞلمك ككا ؤعاهك ككي الىحك ككض ؤهك كك ٪خايك ككغي

قهكضج ك كك ٪مىح ك ككىصا ب ٨ك ككل م ٨ك ككان

ٞسكاَب ك ك ك ككذ مىحك ك ك ككىصا بُٛك ك ك ككغ ج٩لك ك ك ككم

)(1

وَّلخٓككذ مٗلىمككا بُٛككغ ُٖككاوي

) (1الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  .311ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج  ،1م .242
) (3ابً عحب ،الظًل ،ج  ،1م .244
) (2اإلاهضع هٟؿه ،ج  ،1م .244
) (0اإلاهضع هٟؿه ،ج  ،1م .243
) (1الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م .240
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وٍبضو ؤن الُ٣ٟه بطا ٧ان نىُٞا طا ٦غاماث ْاَغة و٧لماث َاصًت ًهبذ
٢ضوة في اإلاجخم٘ ً٣خضي الىاؽ به وٍخمثلىن ا٢ىاله وؤقٗاعٍ ،وَظا ألازغ
للهىُٞت في مجخمٗاتهم ٧ان واضخا آهظا ،٥ول ً٨ال٣غشخي وي٘ يىابِ
لال٢خضاء بالهالخحن ٣ٞا ٫مدظعا " وبًا٦م و مدا٧اة ؤصخاب خىا٢ ٫بل
بخ٩ام الُغٍ ٤وجم٢ ً٨ضام ٞةجها ج ُ٘٣ب٨م").(1
ومً جالمُظ الكُش ٖبض ال٣اصع ال٣ٟهاء الهىُٞت الظًً ٧ان لهم قإن ٖىض
ّ
الخغاوي ،ج٣ي الضًً اإلاٗغوٝ
هىع الضًً ػه٩ي ،خامض بً مدمىص بً خامض
خغان وزُُبها ُ
بابً ؤبي الدجغ)( (3ث َ 134ك) ،قُش ّ
ومٟخحها ومضعؾها ،عخل
بلى بٛضاص ول٣ي بها الكُش ٖبض ال٣اصع وَّلػمه" ٞغآٍ الكُش ًىما ًمصخي ٖلى
سجاصجه ٖلى بؿاٍ للكُش ٣ٞا ٫الكُش ٖبض ال٣اصع٦ :إوي ب ٪و٢ض ُصؾذ
ٖلى بؿاٍ الؿلُان٩ٞ ،ان ٦ما ٢ا ،(2) "٫وبجى هىع الضًً مدمىص اإلاضعؾت في
خغان كحله وصٗٞها بلُه وصعؽ بها ...و٧ان هىع الضًً مدمىص ً٣بل ٖلُه ،وله

) (1ابً عحب ،الظًل ،ج  ،1م .243
) (3اهٓغ جغحمخه في :ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج  ،1م ( 220-223الغ٢م  .)112ابً الٗماص،
قظعاث الظَب ،ج  ،2م ٖ .253باؽ ،الض٦خىع بخؿان .)1544( ،قظعاث مً ٦خب م٣ٟىصة مً الخاعٍش3 .
ج( ،ج ( ،) 1 ٍ ،1ج  .)2 ٍ ،3بحروث :صاع الٛغب ؤلاؾالمي= =.ج  ،1م ( ،143ط٦غ في ٦خاب ؾدؿٗاص
بمً لُ٣خه مً نالخي الٗباص في البالص كبي الٟغج هاصر الضًً ٖبضالغخمً بً هجم ههاعي اإلاٗغو ٝبابً
الخىبلي (ث َ220ك)
) (2ابً عحب ،الظًل ،ج  ،1م  .223ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،2م ٖ .253باؽ ،قظعاث مً ٦خب
م٣ٟىصة مً الخاعٍش ،ج  ،1م .143
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ُٞه خؿً ًْ" ) .(1وإلاا وَّلٍ الؿلُان هىع الضًً ٢ا" :٫بكغٍ ان جتر٥
اإلآالم والًماهاث ،وجىعر طوي عخامٞ ،إحابه بلى طل.(3) " ٪
وٍظ٦غ ؤهه َلب ًىما مً هىع الضًً ٢ايُا لخغان ،و٧ان هىع الضًً ًىمئظ
ناخب صمكّ ،٤
ٞؿحر بلُه ؤؾٗض بً اإلاىجا (او اإلاىجى) بً بغ٧اث ،ؤبى اإلاٗالي
الخىبلي ال٣اضخي (ث بٗض َ 141ك) ،وَى ؤًًا مً جالمُظ الكُش ٖبض ال٣اصع،
ٞخىلى الً٣اء و ال ُابت بدغان ؾىت َ 123ك).(2
ًبضو مما ج٣ضم ؤن الؿلُان هىع الضًً ػه٩ي اهخ ٟ٘بخالمُظ الكُش ٖبض
ال٣اصع الجُلي الظًً اؾهمىا بضوع ٞاٖل في الجهًت الٗلمُت التي وكُذ ٖلى
ًض هىع الضًً يمً مكغوٖه الجهاصي يض الٟغهجت.
ؤما واعر م٣ام الكُش ٖبض ال٣اصع الجُالوي) (0و ّ
ؤحل اجباٖه) (1واإلاكاع بلُه
بٗضٍ)ٞ (2هى ؤبى الؿٗىص بً الكبل الُٗاع الخغٍمي.

) (1ابً عحب ،الظًل ،ج  ،1م  ،222ه٣ال ًٖ ابً الخىبلي .ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج ،2
م ٖ .253باؽ ،قظعاث مً ٦خب م٣ٟىصة مً الخاعٍش ،ج  ،1م .143
) (3ابً عحب ،الظًل ،ج  ،1م .222
) (2ابً ؤبي حغاصة٦ ،ما ٫الضًً ٖمغ بً ؤخمض (ابً الٗضًم)( ،ث َ 224ك) .بُٛت الُلب في جاعٍش خلب 14 ،1 ٍ ،ج،
(جد ٤ُ٣الض٦خىع ؾهُل ػ٧اع) ،صاع ال٨ٟغ ،بحروث .1544 ،ج  ،0م  .1143-1144ابً الٗماص ،قظعاث الظَب،
ج  ،3م .23-22
) (0اإلاىاوي ،الُب٣اث ال٨بري ،ج  ،1م .233
) (1اإلاهضع هٟؿه ،ج  ،1م .202
) (2ؾبِ ابً الجىػي ،مغآة الؼمان ،ج  ،1 ١ ،4م .245
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ؤخمض بً ؤبي ب٨غ بً اإلاباع( (1)٥ث َ 143ك) " ٧ان له ٦غاماث و بقاعاث
و٢بى ٫جام ٖىض ال ام والٗام ،و٧ان َغٍ٣ه الٟىاء َّل ًإ٧ل ختى ًُُٗم وَّل
ٌكغب ختى ٌُؿ٣ى وَّل ًلبـ زىبا ختى ًدهل في ٖى٣ه ،و٧ان بحن ًضي هللا
حٗالى بمجزلت اإلاُذ بحن ًضي الٛاؾلَّ ،ل ًؼا ٫مؿخ٣بل ال٣بلت ٖلى َهاعة َّل
ّ
ًخ٩لم بَّل حىابا .و٧ان خؿً زال٦ ١غٍم الُبإ مخىايٗا") .(3و٢ض صخب
الكُش ٖبض ال٣اصع وجسغج به وؾم٘ مىه)،(2وخضر بصخيء ٌؿحر ،واقخٛل
بداله ًٖ الغواًت) ،(0و٧ان مجزله مجم٘ ال٣ٟغاء) .(1وٍظ٦غ "ؤن الكُش ابا
الؿٗىص ٧ان امام و٢خه" ،و٧اهذ َغٍ٣خه ؤن "ما حاء مً ٖىض هللا َّل ًغصٍ
ؤبضا ،وَّل ًُلب قِئا مً ؤخض" ) .(2وط٦غ ابً ٖغبي "اهه ؤٖلى م٣اما مً
قُسه" ).(3

) (1ؤهٓغ جغحمخه في :ؾبِ ابً الجىػي ،مغآة الؼمان ،ج  ،1 ١،4م  .245الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م .333
الظَبي ،اإلاسخهغ اإلادخاج بلُه ،م ( 135الغ٢م  .)011جاعٍش ؾالم ،ج  ،01م  .111 ،120الجامي ،هٟداث
ألاوـ ،ج  ،3م ( 344الغ٢م  .)124اإلاىاوي ،الُب٣اث ال٨بري ،ج  ،1م  .202ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج
 ،2م .014
) (3ؾبِ ابً الجىػي ،مغآة الؼمان ،ج  ،1 ١،4م .245
) (2الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م .333
) (0ؾبِ ابً الجىػي ،مغآة الؼمان ،ج  ،1 ١،4م .254
) (1الظَبي ،اإلاسخهغ اإلادخاج بلُه ،م  .135جاعٍش ؾالم ج  ،01م .120
) (2الجامي ،هٟداث ألاوـ ،ج  ،3م .341-344
) (3اإلاىاوي ،الُب٣اث ال٨بري ،ج  ،1م .202
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وٍبضو ؤهه ٧ان كبي الؿٗىص بً الكبل اجبإ مً ؤَل الخ٨م مثل اؾخاط
الضاع ًٖض الضًً ؤبي الخؿً ٖلي بً بسخُاع البٛضاصي) .(1وإلاا جىفي ؤبى
الؿٗىص " بىىا ٖلُه ٢بت ٖالُت ،و٢برٍ ْاَغ ًؼاع " ).(3
ومً ؤوَّلص ؤمغاء الٗغب الظًً صخبىا الكُش ٖبض ال٣اصع ،ههغ بً مىهىع
بً الخؿً الىمحري ألاصًب الكاٖغ الخىبلي)( (2ث َ 144ك) ،وفي َظا صَّللت
ٖلى ؤن الخهى ٝقمل ؤهاؾا مً مسخلٞ ٠ئاث اإلاجخم٘ بما ٞحهم ألامغ اء.
ومً ؤقهغ مً لبـ ال غ٢ت مً الكُش ٖبض ال٣اصع ،ؤبى مضًً اإلاٛغبي،
قُٗب بً الخؿحن ألاهضلسخي)( (0ث َ 154ك) مً ؤُٖان مكاًش اإلاٛغب وؤخض
ؤوجاصَا ،حم٘ بحن ٖلمي الكغَٗت والخ٣ُ٣ت و ؤٞتى ببالص اإلاٛغب ٖلى مظَب
مال ٪وهاْغ وؤملى و٢هضٍ َلبت الٗلم و ؤزظوا ٖىه ،وجسغج بصخبخه ٖضص

) (1عجبه الىانغ ؤؾخاط الضاع ؾىت َ 140ك و ٖؼله ؾىت َ 143ك ،واه ُ٘٣في صاعٍ ،و٧ان ُٞه ًٞل وله ٢بى ،٫ابً
الٟىَي ،جل ُو مجم٘ آلاصاب ،ج  ،1 ١ ،0م  ( 002الغ٢م .) 222
)(3ؾبِ ابً الجىػي ،اإلاهضع هٟؿه ،م .254
)(2ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،2م .041
) (0اهٓغ جغحمخه في :الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  ،012-040م .113
الظَبي ،جاعٍش ؾالم،ج  ،01م  ( 254الغ٢م .) 030
الٗبر في زبر مً ٚبر ،ج  ،2م .142
الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث ،ج  ،12م ( 51الغ٢م .)1030
ابً اإلالَ ،ً٣ب٣اث ألاولُاء ،م .123
الجامي ،هٟداث ألاوـ ،ج  ،3م ( 343الغ٢م .)121
الخاصفي٢ ،الثض الجىاَغ ،م  .14الكٗغاوي ،الُب٣اث ال٨بري ،ج  ،1م ( 313-311الغ٢م  .)331الخلمؿاوي ،ؤخمض
بً مدمض اإلا٣غي( ،ث َ 1401ك ) .هٟذ الُُب مً ٚهً ألاهضلـ الغَُب( ٍ ،بضون ) 4 ،ج( ،جد٤ُ٣
الض٦خىع بخؿان ٖباؽ) ،صاع ناصع ،بحروث .1544 ،ج 3
م  .100-122ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،2م .051
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مً ألا٧ابغ ،ؾ ً٨بالص اإلاٛغب وجىفي بخلمؿان) .(1و٢ض لبـ زغ٢ت الخبر ٥مً
الكُش ٖبض ال٣اصع الجُلي في الدج وؾم٘ ٖلُه حؼءا مً مغوٍاجه وحلـ بحن
ًضًه) .(3و٧ان ؤبى مضًً ًغؾل بٌٗ جالمُظٍ ،مثل الكُش نالر بً وٍغحان
الض٧الي ،مً اإلاٛغب بلى الكُش ٖبض ال٣اصع ٧ي ٌٗلمهم ال٣ٟغ ،و٢ض حلـ
الض٧الي في زلىة ببٛضاص ماثت وٖكغًٍ ًىما بإمغ الكُش ٖبض ال٣اصع زم عح٘ بلى
اإلاٛغب)٢ .(2ا ٫الظَبي٧" :ان [ؤبى مضًً] ٦بحر الهىُٞت و الٗاعٞحن في
ٖهغٍ") .(0وَى "قُش ؤَل اإلاٛغب") ،(1وؤخض قُىر مخي الضًً بً ٖغبي)،(2
وَؿمُه ابً ٖغبي "بكُش الكُىر") .(3وٍظ٦غ ؤهه "زغج ٖلى ًضٍ ؤل ٠قُش
مً ألاولُاء ؤولي ال٨غاماث").(4
وَىا ٥ماٌكحر بلى ّ
جسى ٝالضولت في اإلاٛغب مً ٦ثرة اجبإ ؤبي مضًً ،وَى
خا ٫ج٨غع في ٚحرَا مً الضو ،٫خُث وشخى بٌٗ الٗلماء بالكُش ؤبي مضًً
ٖىض ٌٗ٣ىب اإلاىهىع و٢ا ٫له" :بها هسا ٝمىه ٖلى صولخ٨مٞ ،ةن له قبها

) (1الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م .011 ،041-040
) (3الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  .311ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج  ،1م  .242الخاصفي٢ ،الثض
الجىاَغ ،م  .14الخلمؿاوي ،هٟذ الُُب ،ج  ،3م .124
) (2الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م .113
) (0الظَبي ،جاعٍش ؾالم ،ج  ،01م .255
) (1الظَبي ،الٗبر ،ج  ،2م  .142الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث ،ج  ،12م  .51ابً اإلالَ ،ً٣ب٣اث ألاولُاء ،م
.123
) (2الجامي ،هٟداث ألاوـ ،ج  ،3م  .343ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،2م .051
) (3ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،2م .051
) (4الخلمؿاوي ،هٟذ الُُب ،ج  ،3م .122
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باإلمام اإلاهضي ،وؤجباٖه ٦ثحرون ب٩ل بلض"ٞ ،بٗث بلُه ٌؿخ٣ضمه ،ول ً٨ابا
مضًً جىفي بالُغٍ. (1)٤
وكبي مضًً ٦الم في الخهىٖ ٝا ،٫ومىه ٢ىله" :بطا ْهغ الخ ٤لم ًب ٤مٗه
ٚحرٍ" ،و٢ىله " زالم ان ٌُٛب ٖى ٪ال ل ٤في مكاَضة الخ ،(3)"٤و٢ىله
"بٟؿاص الٗامت جٓهغ وَّلة الجىع ،وبٟؿاص ال انت جٓهغ صحاحل الضًً
الٟخاهىن" ).(2
ٌؿخض ٫مً جغحمت ؤبي مضًً ؤهه ٧ان َىال ٪نلت واضخت بحن نىُٞت
اإلاٛغب و نىُٞت اإلاكغ ،١وؤن الخٟاٖل بُجهما ٧ان ٢اثما ،وؤن إلاخهىٞت بٛضاص
مً هدكاع والخإزحر في اإلاجخمٗاث ؤلاؾالمُتا٦ثر مما ٧ان لل الٞت الٗباؾُت
هٟؿها آهظا.٥
ومً مكاَحر جالمُظ الكُش ٖبض ال٣اصع الجُلي ،الكُش ؤبى ٖلي الخؿً بً
مؿلم ال٣اصسخي ،وُ٢ل الٟاعسخي)( (0ث َ150ك) ٧ان مً ألابضا ،٫و٧اهذ الؿبإ
جإوي بلى ػاوٍخه ،و٧ان ال لُٟت وؤعباب الضولت ًمكىن بلى ػٍاعجه ،و٧ان له عباٍ

) (1الخلمؿاوي ،هٟش الُُب ،ج  ،3م .103
) (3الكٗغاوي ،الُب٣اث ال٨بري ،ج  ،1م .312
) (2الخلمؿاوي ،هٟذ الُُب ،ج  ،3م .102
) (0اهٓغ جغحمخه في :ؤبى قامت ،الظًل ٖلى الغويخحن ،م  .12الظَبي ،جاعٍش ؾالم ،ج ،03
م ( 114الغ٢م  .)142ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج  ،1م ( 252-251الغ٢م  .) 344ابً الٗماص،
قظعاث الظَب ،ج  ،2م ٢ .113ا ٫ؤبى قامت بهه " مً ٢غٍت بجهغ ِٖسخى ً٣ا ٫لها ال٣اصؾُت " ،و٢ا ٫ابً
عحب " :ؤنله مً خىعاء ٢غٍت مً ٢غي صحُل مً ؾىاص بٛضاص ،زم اهخ٣ل مجها بلى ٢غٍت ً٣ا ٫لها الٟاعؾُت مً
جهغ ِٖسخى ".
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بال٣اصؾُت) .(1ج٣ٟه في قبِبخه ،و٧ان ؤبى الٟغج بً الجىػي ًبال ٜفي حُٗٓمه،
وجغصص بلُه ؤلامام الىانغ لضًً هللا و٧ان ٌٗخ٣ض ُٞه ،و٧ان الىاؽ ً٣هضوهه
وٍخبر٦ىن به) .(3صخب الكُش ٖبض ال٣اصع واقخٛل بالٗباصة و هُ٣إ بلى
هللا ،و٧ان طو ٦غاماث).(2
بن جغصص الىانغ لضًً هللا ٖلى مثل َاَّلء الغحا ٫له صَّللت ،وعبما ٧ان إلاثل
َظٍ الؼٍاعاث ؤزغ في جىحه الىانغ َّلخ٣ا هدى جىُٓم الٟخىة التي ؾُإحي ط٦غَا
َّلخ٣ا في البدث.
ومً مكاَحر ٣ٞهاء الهىُٞت الظًً لبؿىا ال غ٢ت مً الكُش ٖبض ال٣اصع
الجُلي وج٣ٟهىا ٖلُه وؾمٗىا الخضًث مىه ،و٧ان لهم صوع ًظ٦غ في الضولت
الىىعٍت وألاًىبُت ،الكُش ؤبى الخؿً ٖلي بً ببغاَُم بً هجا بً ٚىاثم
ههاعي الضمك٣ي الُ٣ٟه الخىبلي الىأٖ)( (0ث َ 155ك) هؼٍل مهغ،
واإلاٗغو ٝبابً هجُت و(ابً هجا) ،بٗثه هىع الضًً مدمىص بً ػه٩ي عؾىَّل بلى
بٛضاص ؾىت َ 120ك" ،زم ؾ ً٨مهغ ٢بل صولت نالح الضًً وفي ؤًامه و٧ان له
) (1ؤبى قامت ،الظًل ،م  .12الظَبي ،جاعٍش ؾالم ،ج  ،03م  .115ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج
 ،1م  .252ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،2م .113
) (3الظَبي ،جاعٍش ؾالم ،ج  ،03م .115
) (2الظَبي ،جاعٍش ؾالم ،ج  ،03م  .114ابً عحب ،الظًل ،ج  ،1م .251
) (0اهٓغ جغحمخه في :البىضاعي ،الٟخذ بً ٖلي( ،ث َ 202ك) .ؾىا البر ١الكامي ،وَى مسخهغ ل٨خاب البر ١الكامي
للٗماص نٟهاوي (ث َ 153ك)( ٍ ،بضون)( ،جد ٤ُ٣ص٦خىعة ٞخدُت الىبراوي) ،م٨خبت ال اهجي ،ال٣اَغة،
 .1535م  .211-210ؤبى قامت ،الظًل ٖلى الغويخحن ،م  .21-20الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع،112-111 ،
 .324الخاصفي٢ ،الثض الجىاَغ ،م  .33-31ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،2م ٖ .111-110باؽ ،الض٦خىع
اخؿان ،قظعاث مً ٦خب م٣ٟىصة مً الخاعٍش ،ج  ،1م ٦( 152-152خاب ؾدؿٗاص َّلبً الخىبلي) .ؤبى
قامت ،الظًل ٖلى الغويخحن ،م .21-20
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مىه مجزلت حلُلت ،وَى الظي ّ
هم ٖلى ٖماعة الُمجي الكاٖغ و ؤصخابه بما ٧اهىا
ٖؼمىا ٖلُه مً ٢لب الضولت ٞكى٣هم نالح الضًً ....و٧ان نالح الضًً ً٩اجبه
و ًدًغٍ مجلؿه َى وؤوَّلصٍ ٖبض الٗؼٍؼ و ٚحرٍ ،و٧ان له حاٍ ُٖٓم و خغمت
ػاثضة" ) ،(1وَى الظي ههب له ؾغٍغ الىٖٔ بٗض اهً٣اء نالة الجمٗت ألاولى
في ال٣ضؽ بٗض ٞخدها ٖلى ًض نالح الضًً ًىم  33عحب َ 142ك ،وطل ٪بٗض
زُبت ال٣اضخي ابً الؼ٧ي ،و٢ض خًغ نالح الضًً وٖٓه).(3
وفي مهغ " ٧ان ٌٗٔ بجام٘ ال٣غاٞت مضة َىٍلت ،وله ٞحها وحاَت ُٖٓمت
ٖىض اإلالى ...٥و٧ان نالح الضًًٌ ...ؿمُه ٖمغو بً الٗام ،و ٌٗمل بغؤًه،
و٧ان ؤَل مهغ َّل ًسغحىن ٖما ًغاٍ لهم ػًٍ الضًً ٌٗجي ابً هجُت و٦ثحر مً
ؤعباب الضولت " ).(2
وفي بٛضاص احخم٘ بالكُش ٖبض ال٣اصع وٚحرٍ مً ألا٧ابغ وؤٖ بجام٘
اإلاىهىع).(0
وٍظ٦غ الكُىىفي ،وٍخابٗه الخاصفي ،زبر لبـ ابً هجا ال غ٢ت مً الكُش
ٖبض ال٣اصع الجُلي و٢غاءجه ال٣ٟه ٖلُه وؾماٖه الخضًث مىه ،زم ًظ٦غ زبرا
ًا٦ض ُٞه اجها ٫ابً هجا بالضولخحن الىىعٍت وألاًىبُت وؤزغٍ ٞحهما بؿبب
٦غامت مً ٦غاماث الجُلي ،خُث بن ابً هجُت حج زم ؤحى بٛضاص والخ٣ى
بالجُلي ٞلما ؾلم ٖلُه ٢ا ٫له الجُالوي" ؤَال وؾهال بىأٖ الضًاع
) (1ؤبى قامت ،الظًل ٖلى الغويخحن ،م .21-20
) (3البىضاعي ،ؾىا البر ١الكامي ،م ٖ .211باؽ ،قظعاث مً ٦خب م٣ٟىصة مً الخاعٍش ،ج ،1
م .151
)ٖ (2باؽ ،قظعاث مً ٦خب م٣ٟىصة ،ج ،1م .151-150
)ٖ (0باؽ ،قظعاث مً ٦خب م٣ٟىصة ،ج  ،1م  .150ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،2م .110
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اإلاهغٍت"ٞ ،خعجب ابً هجا و٢ا ٫له ٠ُ٦ :واها َّل ؤخؿً ؤصدر الٟاجدت،
٣ٞا :٫ؤمغث ؤن ؤ٢ى ٫لَ ٪ظا٢ .ا ٫ابً هجاٞ" :اقخٛلذ ٖلُه [ؤي ٖلى
الكُش ٖبض ال٣اصع] بالٗلم ٟٞخذ هللا ّ
ٖلي بالٗلم في ؾىت ما لم ًٟخده ٖلى
ٚحري في ٖكغًٍ ؾىت ،وج٩لمذ ببٛضاص" ،وإلاا اؾخإطن للؿٟغ بلى مهغ ؤوناٍ
الجُلي ؤن ً٣ى ٫لجِل هىع الضًً اإلاخإَب لضزى ٫مهغ ؤجهم لً ًمل٨ىا
مهغ في َظٍ اإلاغة و بهما في مغة ؤزغيٞ ،لما ؤبلٛهم ابً هجُت لم ً٣بلىا مىه،
زم بن ابً هجُت صزل مهغ ٞىحض ال لُٟت اإلاهغي مخإَبا ٞإزبرٍ ان حِل
هىع الضًً لً ًىجر في مؿٗاٍٞ ،لما جد ٤٣ألامغ اجسظٍ ال لُٟت اإلاهغي
حلِؿا وؤَلٗه ٖلى اؾغاعٍ ،زم حاء حِل هىع الضًً في الثاهُت ٞمل٨ىا
مهغ ،وؤ٦غمىا ابً هجُت بال٨الم الظي ٢اله لهم بضمك.(1)٤
بن مدىع َظا ال بر َى ؤخضي ٦غاماث الكُش ٖبض ال٣اصع ،و٧ ٠ُ٦اهذ
ؾببا لبضاًت اجها ٫ؤخض جالمُظٍ بإ باب الؿلُت ،ولِؿذ ال٨غاماث ّ
بدض
ع
طاتها مدىع َخمام َىاٞ ،هظا مما َّل ًدؿ٘ البدث له ،وبهما ما حهم البدث
َى مضي جإزغ ؤَل طل ٪الٗهغ بال٨غاماث ومىٟ٢هم مجها وبًماجهم بها ٖلى هدى
ؤملى ٖلحهم في بٌٗ ألاخُان مىاٟ٢هم في ألاخضار الخاعٍسُت .و٦ما ؤهه ًهٗب
جهىع الخهى ٝبضون ٦غاماث في ال٣غن الؿاصؽ الهجغي٦ ،ظلٞ ٪ةن جهىع
مجخم٘ جل ٪الٟترة ًب٣ي جهىعا ٢انغا بطا لم ًازظ بٗحن ٖخباع صوع
ال٨غاماث ُٞه وؤزغَا في الٟٗل الخاعٍذي ،وطل ٪بهغ ٝالىٓغ ًٖ مى٠٢
اإلااعر ججاٍ ال٨غاماث الهىُٞت ،ؾلبُا ٧ان ؤم بًجابُا ،وٍا٦ض َظا ال٣ى٫
ُ
خ٣ُ٣ت مٟاصَا ؤهه َّل ً٩اص مهضع مً اإلاهاصع الخاعٍسُت ًسلى مً ط٦غ
) (1الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  .324 ،112-111الخاصفي٢ ،الثض الجىاَغ ،م .33-31
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ؤصخاب ال٨غاماث ،ألامغ الظي ًضٖ ٫لى ؤن ال٨غاماث ٧اهذ ٖىهغا زابخا مً
الٗىانغ الىٟؿُت و ال٨ٟغٍت كَل جل ٪الٟترة ،وبالخالي ٞةجها جضزل في الٟٗل
الخاعٍذي لهم.
ومً مكاَحر جالمُظ الكُش ٖبضال٣اصع ،الخاٖ ٔٞبض الٛجي بً ٖبض الىاخض
اإلا٣ضسخي الجماُٖلي)( (1ث َ 244ك) ٢ضم بٛضاص َى واإلاى ٤ٞبً ٢ضامت
اإلا٣ضسخي ٞجزَّل في مضعؾت الكُش ٖبض ال٣اصع إلاا جٟغؽ ٞحهما ال حر والهالح
ٞإ٦غمهما وؾمٗا ٖلُه ،زم جىفي الكُش ٖبض ال٣اصع بٗض ٢ضومهما بسمؿحن
لُلت ،و٧ان مُل ٖبض الٛجي بلى الخضًث و اإلاى ٤ٞبلى ال٣ٟه)٢ ،(3ا ٫مى٤ٞ
الضًً بً ٢ضامت اإلا٣ضسخي" :لبؿذ اها والخاٖ ٔٞبض الٛجي ال غ٢ت مً ًض
قُش ؤلاؾالم مخي الضًً ٖبض ال٣اصع في و٢ذ واخض ،واقخٛلىا ٖلُه بال٣ٟه
وؾمٗىا مىه واهخٟٗىا بصخبخه ولم هضع ٥مً خُاجه ؾىي زمؿحن لُلت" )،(2
و٢ض اقتهغ ٖبض الٛجي بالغخلت في َلب الخضًث ،ومً مهىٟاجه ٦خاب ال٨ما٫
في اؾماء الغحا ،٫وٚحرٍ ،و٧ان ػاَضا ٖابضا ّؤماعا باإلاٗغو ٝجهاء ًٖ
اإلاى٨غ) (0وٍظ٦غ له ابً عحب بٌٗ ال٨غاماث).(1
) (1اهٓغ جغحمخه في :ؤبى الكامت ،الظًل ٖلى الغويخحن ،م  .03-02ابً الؿا ي ،الجام٘ اإلاسخهغ ،م .104
الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  ،321 ،324وٚحرَا.
الظَبي ،اإلاسخهغ اإلادخاج بلُه ،م ( 332الغ٢م .)1444
ابً ٦ثحر ،البضاًت و الجهاًت ،ج  ،12م  .04-02ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج  ،3م ( 23-1الغ٢م
.)310
) (3الظًل ٖلى الغويخحن ،م .02
) (2الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م .321
) (0الظَبي ،اإلاسخهغ اإلادخاج بلُه ،م .332
) (1ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج  ،3م .33
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ومً جالمُظ الكُش الجُليٖ ،بض هللا بً ؤبي الخؿً بً ؤبي الٟغج
الجباجي)( (1ث َ 241ك) ،مً ٢غٍت الجبت مً ٖمل َغابلـ بجبل لبىان ،و٧ان
ههغاهُا وؤؾلم وٖمغٍ بخضي ٖكغة ؾىت زم عخل بلى بٛضاص في ؾىت َ 104ك،
وصخب الكُش ٖبض ال٣اصع وج٣ٟه ٖلى مظَب ابً خىبل) ،(3و٢ض َّلػم الكُش
ٖبض ال٣اصع واقخٛل بالٗباصة و هُ٣إ وإلاا جىفي الكُش ٖبض ال٣اصع ؾاٞغ بلى
انٟهان واؾخىَجها) (2و٢ض خ٩ى ًٖ الكُش ٖبض ال٣اصع ٦ثحرا مً اخىاله
و٦غاماجه).(0
وٍظ٦غ الجباجي ؤمغا و ٘٢له م٘ الكُش ٖبض ال٣اصع الجُلي ُٞه صَّللت واضخت
ٖلى صوع الكُش ٖبض ال٣اصع في بخُاء جُاع جهى ٝال٣ٟهاء آهظا٣ٞ ،٥ض ط٦غ
الجباجي ؤهه ٧ان ٌؿم٘ ٦خاب خلُت ألاولُاء ٖلى قُسه ؤبي الًٟل بً هانغ،
ّ
ٞغ٢ ١لبه واقخهى ؤن ًى ًٖ ُ٘٣ال ل ٤وَكخٛل بالٗباصة ٞمطخى بلى الكُش
ٖبض ال٣اصع الجُلي ٞهلى زلٟهٞ ،لما حلـ هٓغ بلُه الكُش ٖبض ال٣اصع
و٢ا" :٫بطا ؤعصث هُ٣إ ٞال جى ُ٘٣ختى جخ٣ٟه وججالـ الكُىر وجخإصب
بهمٞ ،دُيئظ ًهلر ل ٪هُ٣إ ،وبَّل ٞخمطخي وجى٢ ُ٘٣بل ؤن جخ٣ٟه واهذ
ٞغٍش ما عَكذ ٞةن ؤق٩ل ٖلُ ٪شخيء مً ؤمغ صًى ٪جسغج مً ػاوٍخ ٪و حؿإ٫
الىاؽ ًٖ ؤمغ صًى٪؟ ما ًدؿً بهاخب الؼاوٍت ؤن ًسغج مً ػاوٍخه وَؿإ٫
) (1اهٓغ جغحمخه في :الكُىىفي بهجت ألاؾغاع ،م  .321الظَبي اإلاسخهغ اإلادخاج بلُه ،م ( 333الغ٢م  .)432جاعٍش
ؾالم ،ج  ،02م  .131الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث ،ج  ،13م  .25ابً عحب ،الظًل ،ج  ،3م ( 00الغ٢م
 .)330ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،3م ٖ .35باؽ ،قظعاث مً ٦خب م٣ٟىصة ،ج  ،1م .142
) (3الظَبي ،جاعٍش ؾالم ،ج  ،02م .131
) (2الظَبي ،اإلاسخهغ اإلادخاج بلُه ،م .334-333
) (0ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج .02 ،3
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الىاؽ ًٖ ؤمغ صًىهً .يبغي لهاخب الؼاوٍت ؤن ً٨ىن ٧الكمٗت ٌُؿخًاء
بىىعٍ" ).(1
بن في َظٍ الخ٩اًت صَّللت ٖلى مىهج الجُلي في جغجِب ال٣ٟه ٢بل هُ٣إ
والخهى ،ٝو٢ض ؤؾهم َظا اإلاىهج في ج٣اء بال٣ٟهاء وبالهىُٞت ٖلى ّ
خض
ع
ؾىاء ،وفي ع ّص ال٣ٟه و الخهى ٝلُ٨ىن ؤخضَما اؾخمغاعا لآلزغ ،وعبما ٧ان
صا ٘ٞالجُلي في خغنه ٖلى جغجِب ال٣ٟه ٢بل الخهى ٝؤن َّل ًض ي الخهىٝ
ٚحر ُ٣ٞه هٓغا للمساَغ حخماُٖت التي جترجب ٖلى اهٟالث الخهى ٝمً
يىابُه الكغُٖت.
و٢ض ٧ان الجباجي ٦بحر الخغمت ببٛضاص وبإنبهان ،و٧ان بطا مصخى في ؾى١
انبهان ٢ام له ؤَل الؿى.(3)١
ومً جالمُظ الكُش الجُلي اإلاٗغوٞحنٖ ،مغ بً مؿٗىص بً ؤبي الٗؼ الٟغاف،
ؤبى ال٣اؾم البزاػ)( (2ثَ244ك) ،ؤخض ؤُٖان ؤصخاب الكُش ٖبض ال٣اصع
الجُلي ،صخبه مضة َىٍلت ،وج٣ٟه ٖلُه وؾم٘ مىه الخضًث وجسل ٤بإزال٢ه
وجإصب بأصابه وؾلَ ٪غٍ٣خه ،و٢ض ٧ان له زان ًبُ٘ ُٞه البز زم جغ ٥طل٪
واه ُ٘٣بلى ػاوٍت (عباٍ) له بلى حاهب ميجض بالجاهب الٛغبي ،والخد ٤به
) (1ابً عحب ،الظًل ،ج  ،3م  ،02ه٣ال ًٖ ابً الىجاع .ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،3م .21
) (3ابً عحب ،الظًل ،ج  ،3م  ،02ه٣ال ًٖ ابً الخىبليٖ .باؽ ،قظعاث مً ٦خب م٣ٟىصة مً الخاعٍش ،ج  ،1م
.143
) (2اهٓغ جغحمخه في :ابً الىجاع ،طًل جاعٍش بٛضاص ،ج  ،1م ( 130الغ٢م .)1340
الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م .323
الظَبي ،اإلاسخهغ اإلادخاج بلُه ،م ( 344الغ٢م .)1423
جاعٍش ؾالم ،ج  ،02م .242
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حماٖت مً جبإٞ ،اقتهغ اؾمه وقإ ط٦غٍ ،و٢هضٍ الىاؽ للؼٍاعة و٦ثر
ال٣ٟغاء [اي مً الهىُٞت] خىله ،وناع الىاؽ ً٣هضوهه بالىظوع والهض٢اث
والهباث والٟخىح وٍى ٤ٟطلٖ ٪لى مً ٖىضٍ ،وجاب ٖلى ًضٍ زل٦ ٤ثحر مً
ّ
زىام ممالُ ٪ال لُٟت التر ،٥ولبؿىا مىه زغ٢ت الخهى ٝونلخذ
ؤمىعَم واهخٟٗىا بصخبخه ،وناع مجهم حماٖت بلى م٣اماث الؼَاص والٗباص،
و٧ان للبزاػ ٦الم خؿً ٖلى َغٍ٣ت ال٣ىم ،وله قٗغ في الخهى ،ٝومىه ٢ىله:
بلهكي ل ٪الخمككض الكظي اهذ اَلكه

ٖلكى وٗكم ما٦ىذ ٢كِ لهكا ؤَككال

إذا زدت تقصيـراً تزدنـي تفضــلً

كأنـي بالتقصيـراستوجـب الفضـل

و٢ض خًغ ابً الىجاع – ناخب طًل جاعٍش بٛضاص – ٖىضٍ ٚحر مغة وؾم٘
٦المه ،و٢اٖ ٫ىه " ٖلى وحهه اهىاع الُاٖت " ).(1
و٢ا ٫الظَبي ٖىه "٧ان مً ب٣اًا اإلاكاًش ال٨باع ببٛضاص") .(3و٢ض ط٦غ
)(2
الكُىىفي ان البزاػ ٧ان ٣ٞحها مٟخُا
ًخجلى في جغحمت الكُش ٖمغ البزاػ همىطج ؾىؾُىلىجي الظي ٧ان للهىُٞت
ببٛضاصٞ ،هى ُ٣ٞه نىفي ناخب عباٍ وله ؤجبإ ٧ان مجهم ؤٖضاص ٦بحرة مً
زىام ممالُ ٪ال لُٟت التر ،٥وَظا ًل٣ي يىءا ٖلى حاهب مً حىاهب
ّ
ىام ال لُٟت وخاقِخه ،وٍغجر الباخث ؤهه ال لُٟت
الخُاة ال انت ل
) (1ابً الىجاع ،طًل جاعٍش بٛضاص ،ج  ،1م .131-130
) (3الظَبي ،جاعٍش ؾالم ،ج  ،02م .240
) (2الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م .322-323
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الىانغ لضًً هللا ،وٍمٞ ً٨هم جىحه زىام ممالُ٨ه هدى الخهى ٝفي ْل
اَخمام الىانغ بدىُٓم الٟخىة ،وَى ؤمغ ًضٖم ٖال٢ت الخهى ٝبالٟخىة في
ؤوازغ ال٣غن الؿاصؽ الهجغي وبضاًت ال٣غن الؿاب٘ ،وٍدخمل ؤن ً٨ىن مُل
ممالُ ٪الىانغ بلى الخهى ٝبخىحُه مً الىانغ هٟؿه.
٦ما ٌؿخيخج مً جغحمت البزاػ ؤن بٌٗ جالمُظ الكُش ٖبض ال٣اصع الجُلي
٧اهىا ًبىىن ؤعبُت كهٟؿهم ًيكغون مً زاللها َغٍ٣ت الجُلي في الخهى،ٝ
وَظا ما جا٦ضٍ الترحمت الخالُت ؤًًا.
ومً مكاَحر جالمُظ الكُش ٖبض ال٣اصع الجُلي ،الكُش ؤبى الثىاء مدمىص بً
ٖثمان بً م٩اعم ّ
الىٗا ٫الخىبلي)( (1ثَ245ك)٧ ،ان مً الهالخحن ألامغًٍ
باإلاٗغو ٝوالىاَحن ًٖ اإلاى٨غ)٢ ،(3ا ٫ابً عحب" :و٧ان الكُش مدمىص
وؤصخابه ًى٨غون اإلاى٨غ وٍغٍ٣ىن ال مىع ،وٍغج٨بىن ألاَىا ٫في طل ....٪و٧ان
ٌُؿمى شخىت الخىابلت" )٣ٞ ،(2ض "ؤه٨غ ٖلى حماٖت مً ألامغاءّ ،
وبضص زمىعَم

) (1ؤهٓغ جغحمخه في :ؤبى قامت ،الظًل ٖلى الغويخحن ،م .43
الظَبي ،جاعٍش ؾالم ،ج  ،02م .204
ابً ٦ثحر ،البضاًت والجهاًت ،ج  ،12م .33
ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج  ،3م ( 22الغ٢م .)322
ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،3م .31
ٖباؽ ،قظعاث مً ٦خب م٣ٟىصة ،ج  ،1م .344
) (3ؤبى قامت ،الظًل ٖلى الغويخحن ،م  .43الظَبي،
جاعٍش ؾالم ،ج  ،02م  .205ابً ٦ثحر ،البضاًت والجهاًت ،ج  ،12م .33
) (2ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج  ،3م .20
ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،3م .33
ٖباؽ ،قظعاث مً ٦خب م٣ٟىصة ،ج  ،1م .344
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وحغث بِىه وبُجهم ٞتن ويغب مغاث ،وَى قضًض في صًً هللا ،له ب٢ضام
وحهاص" ).(1
وفي َظا ال بر ما ٌكحر بلى حاهب مً الضوع حخما ي الظي ٧ان ً٣ىم به
٣ٞهاء الهىُٞت في بٛضاص ،وبسانت الخىابلت مجهم الظًً جؼاًض اهدكاع
الخهى ٝبُجهم ٖلى هدى حلي في ال٣غن الؿاصؽ الهجغي.
ومما ًلٟذ هدباٍ ؤن الغباٍ الظي بىاٍ الىٗا ٫بباب ألاػج ازخو بةًىاء
ؤَل الٗلم مً اإلا٣اصؾت ،وٚحرَم ،خُث ٧ان ًازغَم واهخ ٟ٘به ٦ثحرون).(3
وَظا اإلاى ٠٢ججاٍ اإلا٣اصؾت مٟهىم هٓغا للخا ٫التي آ ٫بلحها ؤَالي بِذ
اإلا٣ضؽ وما خىله مً جهجحر بزغ الٛؼو الٟغهجي آهظا ،٥ألامغ الظي اؾخىحب
حٗاَ ٠اإلاؿلمحن مٗهم٩ٞ ،ان مى ٠٢الىٗا ٫اإلاازغ للم٣اصؾت بغباَه بمثابت
بؾهام مً مخهىٞت بٛضاص في اإلاجهىص يض الٛؼو الٟغهجي .و٢ض ٧ان َظا
الغباٍ في ؾىت َ 133ك ملُئا بُلبت الٗلم ختى ؤهه لم ًُٞ ً٨ه بِذ زا،(2)٫
وٍبضو ؤن الٟترة التي ً٢اَا الىٗا ٫ؾاثدا في بالص الكام)ٖ (0لى ٖاصة
الهىُٞت في الؿُاخت٧ ،ان لها ؤزغ بال ٜفي مىٟ٢ه اإلاخٗاَٖ ٠لى هدى ممحز
ججاٍ اإلا٣اصؾت بط لِـ ال بر ٧اإلاٗاًىت.

)ٖ (1باؽ ،قظعاث ،ج  ،1م .344
) (3ؤبى قامت ،الظًل ٖلى الغويخحن ،م  .43الظَبي،
جاعٍش ؾالم ،ج  ،02م .205
ابً ٦ثحر ،البضاًت والجهاًت ،ج  ،12م .33
)ٖ (2باؽ ،قظعاث مً ٦خب م٣ٟىصة ،ج  ،1م .344
) (0ؤبى قامت ،الظًل ٖلى الغويخحن ،م  .43الظَبي ،جاعٍش ؾالم ،ج  ،02م .205
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و ٌُؿخٟاص مً طل ٪ؤًًا ؤن ؾُاخت الهىُٞت في البالص ٧ان لها ؤزغ ّ
حٗضي
ؤلاَخمام الهىفي البدذ ،مً خُث بن ؾُاختهم م٨ىتهم مً ؤلاَالٕ ٖلى
ؤخىا ٫البالص التي صزلىَا ٩ٞاهىا بظل ٪ؤوؾ٘ ؤ٣ٞا مً ٚحرَم و ؤ٢ىي قٗىعا
باإلهخماء بلى ؤمتهم الىاخضة عٚم جٟغ٢ها الؿُاسخي آهظا ،٥وَّل ًبٗض ؤجهم ٧اهىا
–بًٟل ؾُاخاتهم– بمثابت الؿٟغاء الكٗبُحن بحن مجخمٗاث اإلاضن
ؤلاؾالمُت الظًً ًُدآٞىن ٖلى اجهالها الكٗبي و٢ىة جغابُها ،وبضوعَا
ٖؼػث الغبِ الهىُٞت اإلا٣امت في الخىايغ ؤلاؾالمُت َظا الكٗىع ٖبر
جىؤنل والخ٣اء ؤَل الغبِ وال٣اصمحن مً مسخل ٠بالص ؤلاؾالم لٛاًاث
نىُٞت ؤو ٣ٞهُت ؤو ٧لحهما ،وٍخى ٘٢ؤن ج٨ىن ز٣اٞت ؤَل الغبِ الهىُٞت
ّ
وخضوٍت في ػمً ٧ان ُٞه الدكغطم الؿُاسخي ،وعبما اإلاظَبيَ ،ى
ز٣اٞت
الؿاثض ،بط لم ٌٗغ ًٖ ٝالغبِ الهىُٞت آهظا ٥ؤجها م٣هىعة ؤو مى٢ىٞت
ٖلى مظَب صون آزغ ٖلى هدى ما ٧اهذ ٖلُه ؤ٦ثر اإلاضاعؽ ،وَظٍ محزة للغباٍ
الهىفي ٖلى اإلاضعؾت ال٣ٟهُت.
ً٣ى ٫ابً عحب ًٖ عباٍ الكُش مدمىص الىٗا" :٫و٧ان عباَه مجمٗا
لل٣ٟغاء وؤَل الضًً ولل٣ٟهاء ...ختى ٧ان ؤلاقخٛاُٞ ٫ه بالٗلم ؤ٦ثر مً
قخٛا ٫بؿاثغ اإلاضاعؽ ...ؾ٨ىه الكُش مى ٤ٞالضًً اإلا٣ضسخي ،والخأٞ
ٖبض الٛجي [اإلا٣ضسخي] وؤزىٍ الكُش الٗماص ،والخاٖ ٔٞبض ال٣اصع الغَاوي
وٚحرَم مً ؤ٧ابغ الغخالحن لُلب الٗلم" ،و٢ض ٧ان الىٗاً ٫جلـ في عباَه
للىٖٔ).(1
) (1ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج  ،3م .20
ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،3م .33
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ومً مكاَحر مً لبؿىا زغ٢ت الخهى ٝمً ًض الكُش ٖبض ال٣اصع الجُلي،
مى ٤ٞالضًً ٖبض هللا بً ؤخمض بً مدمض بً ٢ضامت اإلا٣ضسخي الجماُٖلي زم
الضمك٣ي الخىبلي)( (1ثَ234ك) ،قُش ؤلاؾالم) ،(3و٢ض وعص آهٟا ؤهه لبـ
زغ٢ت الخهى ٝمً الكُش ٖبض ال٣اصع واقخٛل ٖلُه بال٣ٟه ،ولم ًضع ٥مً
خُاة الكُش ٖبض ال٣اصع ٚحر زمؿحن ًىما)٢ .(2ا ٫الظَبي" :و٧ان [مى٤ٞ
الضًً] بماما حجت مٟخُا مهىٟا مخٟىىا مخبدغا في الٗلىم٦ ،بحر ال٣ضع").(0
وله مً اإلاهىٟاث :اإلاٛجي ،وال٩افي ،واإلا٣ى٘ ،والٗمضة ،والخىابحن وٚحرَا).(1
وٍظ٦غ اهه قاع ٥م٘ نالح الضًً ألاًىبي في الجهاص يض الٟغهجت) ،(2و٢ض ط٦غ
ابً عحب بًٗا مً ٦غاماجه).(3
ؤما بُ٣ت جالمُظ الكُش ٖبض ال٣اصع الجُليٞ ،هم ؤ٦ثر مً ؤن ًدهىا ،و٢ض
ط٦غ الكُىىفي ؤؾماء ٦ثحرًً مجهم مٗٓمهم مً مكاَحر ٣ٞهاء وخٟاّ
وً٢اة جل ٪الٟترة ،ومً َىا ًخجلى لىا وبىيىح جام الضوع الغٍاصي للكُش
) (1الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  .311 ،322 ،321 ،154الظَبي ،جاعٍش ؾالم ،ج  ،00م -042
.051
ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج  ،3م ( 122الغ٢م .)333
) (3الظَبي ،جاعٍش ؾالم ،ج  ،00م .042
) (2الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،م  .321الظَبي ،جاعٍش ؾالم ،ج  ،00م 040
) (0الظَبي ،جاعٍش ؾالم ،ج  ،00م .041
) (1الظَبي ،جاعٍش ؾالم ،ج  ،00م .043
) (2اإلاهضع هٟؿه ،ج  ،00م .051
) (3ابً عحب ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ،ج  ،3م .103
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ٖبض ال٣اصع الجُلي في ٖهغٍ وؤزغٍ ال٨بحر في الٗهىع التي جلذ ،وم٩اهخه في
هٟىؽ اإلاؿلمحن قغ٢ا وٚغبا).(1

) (1الخلٖ،مغ ،مخهىٞت بٛضاص ،صاع اإلاامىن ٖ،مان"3445،ا٢خباؽ مُى ٫بخهغ ٝللٟاثضة"،
واهٓغ اًًا ناص ١حٟٗغ ٖ،بض ال٣اصع الجُالوي ومظَبه الهىفي ،ال٣اَغة ،م-02م.132
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٢غاءة حضًضة
للىهىم الخاعٍسُت ال٣ضًمت
في اإلاىهج والخدلُل :
َىا ٥عحا ٫صٗٞهم الخماؽ وال٣ىة إلزباث اليؿب ال٣اصعي ،وبظاث الضوا٘ٞ
ول ً٨مدمىلت ٖلى مٗى ٫الى٣ض الهضام َّل الخجغص البدثي٩ٞ ،اهذ صواٗٞهم
الًُٗ َّل ج٣ضًم اإلااصة الٗلمُت ٦ما ًيبغي للباخث الخ ،٤ؤن ًخجغص مً
حٗهبه ل٨ٟغٍ ،لًُ٘ َغخه الٗلمي ال٣اثم ٖلى الثىابذ البدثُت اإلاخ٤ٟ
ٖلحها ،لُ٣جن وٍد٨م مً زال ٫ماصجه الٗلمُت َّل مً زال ٫حٗهبه وخ٨مه
بٛحر ؤصلت ،وجىُ٣ذ للٛث وجغحُذ للؿمحن
لهظا وحضث مً اإلاهم ؤن ؤبضاء بضعاؾت ؤ٧اصًمُت مٗخمض مىهج البدث
الخاعٍذي ًٖ ،وؿب الكُش ٖبض ال٣اصع ،وؤ٢ضم صخُذ الُغٞحن اإلاخىاً٢حن،
وؾى ٝؤهخهي بلى مى ٠٢ناعم م٘ الدجت الغاجخت والبِىت الىانٗت خى٫
َظٍ الًُ٣ت.
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خى ٫بٖاصة حكُ٨ل الىهىم الخاعٍسُت.
ؤوَّل  :ؤيىاء حضًضة ٖلى وؿب الكُش ٖبض ال٣اصع .
ل٣ض ازخل ٠الباخثىن بىهىم وؿب الكُش ٖبض ال٣اصع ،ؤزخالٞا ٖمُ٣ا وما
ػالىا مسخلٟحن و٢ض ؤوكُغوا بلى ٞغٍ٣حنٞ ،غٍ ٤آمً وا٢خى٘ بيؿبه الٗغبي
الهاقمي الٗلىي الخؿجي ،و٢ضم حججا وؤصلت وقىاَض جاعٍسُت وعؾم
بًٗهم (شجغاث ) ّ
امخضث حظوعَا بلى الضعحت الىبىٍت ،وجخاب٘ َاَّلء الكُش
ختى ؤونلىا وؿبه بلى ؤلامام الخؿً اإلاجخبى ًٖ َغٍ ٤ؤبُه ،وبلى الخؿحن
الكهُض ًٖ َغٍ ٤ؤمه وجضا ٘ٞبًٗهم بالدجت وال٣غٍىت ٞإونل وؿبه ( بإبي
ب٨غ الهضً ٤عضخي هللا ٖىه ) وبك ( ٖمغ بً ال ُاب ،وٖثمان بً ٖٟان ،عضخي
هللا ٖجهما) .
وطَب ٞغٍ ٤آزغ بلى هٟي وؿبه الٗغبي وال٣ى ٫بإهه َّل ًىدؿب بلى ألاعومت
الٗغبُتٞ ،ةطا ما ؤؾُ٣ىا طل ٪ؤؾُ٣ىا وؿبه الهاقمي والٗلىي والخؿجي،
و٢ظٞىا ؤصلتهم وحججهم وؤونلىا م٣ىلتهم وَ٨ظا اه٣ؿم الغؤي بكإن وؿب
الكُش بلى ٢ؿمحن مخباٖضًً .
واوكٛل ٧ل مً َظًً الٟغٍ٣حن بخٗؼٍؼ وحهت هٓغٍ وجىُٟظ هٓغة الٟغٍ٤
اإلاًاص له ٞاحخمٗذ مً خى ٫الكُش مالٟاث ٦ثحرة و٦خاباث ٚؼٍغة و٢ض
اوكٛل ال٣غاء واإلاثٟ٣ىن بهظٍ اإلاؿإلت ٖلى خؿاب ؤمىع مهمت ونٟاث
ؤؾاؾُت في خُاة الكُش ٖبض ال٣اصع .
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الضوا ٘ٞو َضا:ٝ
والظي حؿبب في َظٍ ال الٞاث بسهىم وؿب الكُش َى قهغجه الضًيُت
والغوخُت والٗلمُت وؤلاحخماُٖت ...والؿُاؾُت وؤن يغٍبت الكهغة ٢ضًما
وخضًثا ؤن جتزاخم ألا٢الم واإلاٗاوٖ ٫لى َظٍ الش هُت التي بغػث ٞخ٣ضم
نىبها باإلاضًذ ل٩ي جؼٍض مً م٩اهتها وجىؤنل عٗٞها و٢ض ًهِب َاَّلء صاء
الٗلى ِٞؿِئىا بلى ناخبهم في نىمٗت ؤلاهضٞإ إلٖالء ٧لمخه .
ٖغى اإلااصة الخاعٍسُت مً اإلاهاصع اإلاب٨غة.
٢بل الخٟهُل في صَّلَّلجه َّلبض مً جىيُذ ؤن ما ط٦غ واإلا٣خبـ مً ٦خاب
بهجت ألاؾغاع ومٗضن هىاع {٢ام بضعاؾخه وجد٣ُ٣ه الباخث بؾدىاصا الى
مسُىَت هاصعة ومهمت} ًبحن ؤن َظٍ اإلا٣ضمت م٨خىبت مً ٢بل الكُش ٖبض
الغػا ١ابً الكُش ٖبض ال٣اصع جمهُضا ل٨خاب الكُش ٖبض ال٣اصع الجُالوي
اإلاكهىع –بٟخىح الُٛب– وفي بهجت ألاؾغاع جىيُذ آزغ ًبحن ؤن َظا الخمهُض
خهل بابال ٙمً الكُش هٟؿه بلى ابىه ٖبضالغػا ١وابلَ ٜظا ابىه زحر ابىه
ههغ ،خُث حاء في ٦خاب بهجت ألاؾغاع  { ...ؤزبرها الُ٣ٟه الٗالم ؤبى اإلاٗالي
ؤخمض بً الكُش اإلاد ٤٣ؤبي الخؿً ٖلي ابً ؤخمض بً ٖبض الغػا ١بً
ِٖسخى الهاللي ٢ا : ٫ؤزبرها ٢ :اضخي الً٣اة ؤبى نالر ههغ ٢ا ٫ؤزبرها والضي
ٖبض الغػا٢ ١ا ٫ؾإلذ والضي الكُش مخي الضًً ًٖ وؿبه ٢ا: ٫
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ٖبض ال٣اصع بً ؤبي نالر مىسخى ،بً ؤبي ٖبض هللا بً ًدحى الؼاَض ،بً
مدمض ،بً صاوص ،بً مىسخى ،بً ٖبض هللا ،بً مىسخى الجىن ،بً ٖبض هللا
اإلادٌ وٍل٣ب اًًا باإلاجل ،بً الخؿً اإلاثجى بً الخؿً بً ؤبي َالب
عضخي هللا ٖجهم  ...ؾبِ ؤبي ٖبض هللا الهىمعي وبه ٧ان ٌٗغ104 } ٝ
وًٍُ ٠الخاصفي في ٢الثضٍ ناٖضا بيؿب الكُش بلى ٖضهان ٣ُٞى{ ... ٫ابً
ؤمحر اإلاامىحن ٖلي عضخي هللا ٖىه بً ؤبي َالب ،بً ٖبض اإلاُلب ،بً َاقم،
بً ٖبض مىا ،ٝبً ٢صخي ،بً ٦الب ،ابً مغة ،ابً ٗ٦ب ،بً لاي ،بً ٚالب،
بً ٞهغ ،بً مال ،٪بً الىًغ ،بً ٦ىاٞت ،بً زؼٍمت ،بً مضع٦ت ،بً الُاؽ،
بً مُغ ،بً هؼاع ،بً مٗض ،بً ٖضهان ال٣غَصخي الهاقمي الٗلىي الخؿجي
الجُلي الخىبلي ؾبِ ؾُضها ٖبضهللا – الهىمعي الؼاَض101 } ....
وفي مسُىَت .هؼَت ال اَغ الٟاجغ – وفي الىع٢ت  -131حاء ٞحها { ...بن
الكُش ؾُض زابذ اليؿب الجام٘ بِىه وبحن الخؿب ٞإهه ٖلىي خؿجي مً
حاهب ألاب وَى مً حاهب ألام ؾبِ ٖبض هللا الهىمعي ؤخض اإلاكاًش ألاولُاء
ال٨غام 103 }...

ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
(  )104الكىُىفي  :بهجت ألاؾغاع  ،م .44واهٓغ ٢الثض الجىَغ  /خاقُت م َّ" ،لؾباب ٞىُت بدخت زاعحت ًٖ
اعاصة الباخث جم البضء بهظا الغ٢م في الهامل  ،وحٗخظع صاع الؼهب٣ت ًٖ َظا عبا ٥في بٌٗ َىامل ال٨خاب".
(٢ )101الثض الجىاَغ :م2
( )103ؤهٓغ مسُىَت هؼَت ال اَغ الٟاجغ مً مسُىَاث اإلا٨خبت ال٣اصعٍت في بٛضاص
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بن م٣ضمت الكُش ٖبض الغػاٖ ١لى ٦خابه – ٞخىح الُٛب – وَى مً ٦خب
ُ
الكُش ٖبض ال٣اصع ،اإلاٗخبرة والتي َ ِب َٗذ ؤ٦ثر مً مغة ،وال بر الظي ؤوعصٍ
الكىُىفي والظي زالنخه بن الكُش ٖبض الغػا ١ؾإ ٫والضٍ ًٖ وؿبه ٞظ٦غ
الكُش الىالض وؿبه ٦ما حاء في خاقُت ٦خاب بهجت ألاؾغاع  ،وخاقُت ٢الثض
الجىاَغ ،وؤ٦ض ٢اضخي الً٣اة ههغ بً الكُش ٖبض الغػاَ ١ظا اليؿب
وٍٟهم مما حاء في ٦خاب ٢الثض الجىاَغ و٧ان الكُش ٖبض الغػَ ١ى الظي
جدضر َّلبىه ههغ خى ٫ما ؾمٗه مً ؤبُه ن وؿبهم ،لهظا ٞان ما حاء في
م٣ضمت ٦خاب – ٞخىح الُٛب – ٌٗخبر خضًثا مً وؤخض مً زالزت ؤع٧ان مً
البِذ الجُالوي الكُش ٖبض ال٣اصع هٟؿه وؤبىه ٖبض الغػا ١وخُٟضٍ ههغ
ولهظا ٞىدً وٗخبر َظا ال٣ى ٫مً ا٦ثر ٢ىا" ٫حجُت " ٖلى وؿب الكُش
ٖبض ال٣اصع وطل ٪لالٖخباعاث الخالُت :
ؤ -بن في جًامحن َظا الجؼء والظي حاء في اإلا٣ضمت مً ٦خاب ٞخىح
الُٛب ٞةن َظا بٖالن ناصع مً الكُش وؤٞغاص ٖاثلخه وَاَّلء الثالزت
٧اهىا حمُٗا هدؿبهم وَّل هؼ٦حهم ٖلى هللا مً ألاجُ٣اء الهالخحن
والهاص٢حن اإلاامىحن الظًً َّل ً٣ىلىن بَّل الهض .–١ومً الظًً ًىُب٤
ٖلحهم ال٣ى – ٫بن الىاؽ ماجمىىن ٖلى ؤوؿابهم وبجهم ٖلى ً٣حن بإن
الىاؽ حمُٗا مً آصم وآصم مً جغاب وؤن َّلٞغ ١بحن ؤعجمي وٖغبي بَّل
بالخ٣ىي .
ب -مخابٗت خُاة الكُش ٖبض الغػا ١وولضٍ – ههغ – ج٨ك ٠ؤن الكُش
ٖبض الغػا٧ ١ان مالػما كبُه و٧ان ًدًغ مجلـ وٖٓه ،و٧ان مبٗىزه
بلى ؤَغا ٝصولخه – صولت الهالخحن – و٦ثحرا ما ٧ان ًسو الكُش
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ٖبض الغػا ١وولضٍ " ههغ " بدضًث زام لث٣خه به واَخمامه و٢ىاٖخه
بإهه ٌؿخد ٤مثل َظٍ الغٖاًت .
وٖماص الضًً ٢اضخي الً٣اة ههغ ٧ان َى آلازغ مهخما بمىانب حضٍ و٢ض
ؾاٞغ بلى الجُل – لُٖ ٠٣لى ؤزباع ٖاثلخه و٦غامتها٦ ،ما ؾاٞغ الكُش ٖبض
الىَاب بً الكُش ٖبض ال٣اصع ًٖ ؾٟغٍت ٢اثال  {...مً ؤ٧ابغ اإلاكاًش مً بالص
الجُل في عخلتي بلحها ًغون ًٖ ؤ٧ابغَم ؤهه ٌٗجي الكُش ٖبض ال٣اصع ٧ان َّل
ًغي٘ في جهاع عمًان } 102
مما ًبحن ؤن – ههغ – َظا بلى حاهب م٩اهخه الضًيُت والٗلمُت ٧ان ٌؿعى
للى٢ىٖ ٝلى خ٣ُ٣ت حضٍ و٢ضم ما وٖ ٠٢لُه ونغح به ٞدُىما ًخدضر ًٖ
وؿب حضٍ ً٨ىن ناص٢ا وؤمُىا َّلن مثل َاَّلء لِؿىا بداحت كن ٌيخبىا
كهٟؿهم وؿبا لِـ لهم وَم مضع٦ىن بإن قغ ٝهدؿاب للؾالم وبلىٙ
صعحت ألاولُاء ُٞه َّل جضاًجها صعحت ٞةطا ما صر لضًىا بإن َظا ال بر ميؿىب
بلى الكُش الجُلي ال٨بحر وبلى ولضٍ وبلى خُٟضٍ ٞةهىا وٗخبر َظا مغحٗا ؾلُما
وصخُدا )103( .
وٍم ً٨الخٗضًل ٖلُه و َمئىان بلى ما حاء ُٞه واٖخباعٍ البضاًت وألاؾاؽ
الظي هبجي ٖلُه خ٨مىا بسهىم وؿب الكُش
 -1وحاء في ٦خاب –الٟخذ اإلابحن– إلاالٟه ْهحر الضًً ال٣اصعي حامٗا
وها٢ال ًٖ ٖضص ٦بحر مً ال٨خاب واإلاالٟحن ًؼٍض ٖضصَم ًٖ ما ههخه
 ...{...و٢ا – ٫ؤلامام الكٗغاوي  : -الظي لِـ له في هؼَت الىٟـ و٢ىة
الٗلم ومؼٍض هها ٝزاوي  ...في َب٣اجه ال٨بري  ( ...ؤبى نالر ؾُضي
ٖبض ال٣اصع الجُالوي عضخي هللا حٗالى ٖىه وَى ابً مىسخى بً ٖبض هللا

هي الشك اىل اليقني قراءة هتأًيت يف ًسة الشيخ عبد القادر اجليلي

77

بً ًدحى الؼاَض بً مدمض بً صاوص بً مىسخى بً الخؿً بً ٖلي بً
ؤبي َالب عضخي هللا حٗالى ٖجهم ؤحمٗحن } ...
 -3و٢اٖ ٫لي ال٣اعي في ٦خابه هؼَت ال اَغ  {...بهه بلٛجي ؤن بٌٗ الجهلت
بم٣ام مىَّلها وؾُضها جاج اإلاساَغ الظي زً٘ له ع٧اب ألا٧ابغ الُ٣ب
الغباوي  ....الكُش ٖبض ال٣اصع الجُالوي  ...ؤن الكُش لِـ بؿُض في
اليؿب وؤهه لم ٌٗ٣ب ؤوَّلصا ختى ًىدؿب ٞ ...إحبذ ؤن ؤط٦غ بًٗا ما
ًخٗل ٤بيؿبه الكغٍ ٠وخؿبه اللُُٞ ٠إما وؿبه بحماَّل ٣ٞض ط٦غ
مىَّلها هىع الضًً ٖبضالغخمً حامي  ...في الجام٘ بِىه وبحن الخؿب،
ٞةهه ٖلىي خؿجي مً حاهب ألاب وَى مً حاهب ألام ؾبِ ٖبض هللا
الهىمعي }" ...و" ٢ا ٫الكُش ٖبض هللا بً ؤؾٗض الُاٞعي الُمجي
الكاٞعي جخمه عوى الغٍاخحن لخ٩اًاث الهالخحن :بن الكُش مخي
الضًً ؤبا مدمض ٖبض ال٣اصع بً ؤبي نالر مىسخى بً ٖبض هللا  ...بً
ٖلي بً ؤبي َالب عضخي هللا حٗالى ٖجهم ؤحمٗحن ؾبِ ؤبي ٖبض هللا
الهىمعي الؼاَض وبه ٌٗغ ٝخحن ٧ان بجُالن  ....وُٞه جبحن ؤن الكُش
عضخي هللا ٖىه ؾُض قغٍ ٠مً الُغٞحن بدؿب ؤلابخضاء الظي ٖلُه
مضاع ؤلاهتهاء ...
"و" {٢ا ٫الكُش الٗالمت ػعو ١في = ٢ىاٖضٍ – اإلاخٓمىت إلاىاثض ٞىاثضٍ = إلاا
ج٩لم في اليؿب اإلاهُىفي ان اإلاٗخبر ؤنل اليؿب الضًجي وٞغوٖه مجغصا زم
ان هٓا ٝبلى الُحن ٧ان له ما٦ضا ٞال جلخ ٤عجبت ناخبه إلاجا ٫ابضا ولظا
احبذ ًٖ ٢ى ٫الكُش ؤبي مدمض ٖبض ال٣اصع ٢ضمي َظٍ ٖلى ع٢بت ٧ل ولي هلل

هي الشك اىل اليقني قراءة هتأًيت يف ًسة الشيخ عبد القادر اجليلي

78

في ػماهه َّلهه حم٘ بحن ٖلى اليؿب وقغ ٝالٗباصة والٗلم مالم ًمً لٛحرٍ مً
اَل و٢خه }100 ...
وؤ٦ض وؿب الكُش الكغٍٖ ٠ضص مً اإلااعزحن و٢ض ل و ناخب ٦خاب
الٟخذ اإلابحن ا٢ىالهم و٢ض عحٗىا الحها ٦ما حاء في جل ُهه وٖلى اليؿ ٤الخالي
{  ( ....و٢ا ٫الكُش نالح الضًً مدمض بً قا٦غ ال٨خبي الضاعاوي  ..زم
الضمك٣ي  ..في ٦خابه = ٞىاث الىُٞاث = ٖبض ال٣اصع الجُالوي بً ؤبي نالر
ًيخهي وؿبه بلى الخؿً بً ٖلي عضخي هللا حٗالى ٖجهما )  ( ...وط٦غ ؤبً الٗماص
الخىبلي في قظعاث الظَب  ...زم ع ٘ٞوؿبه بلى ؤلامام الخؿً عضخي هللا ٖىه
٣ٞ ...ا ٫خًغة الكُش ٖبض ال٣اصع بً مىسخى ؤبي نالر بً ٖبض هللا  .....بً
الخؿً اإلاثجى بً الخؿً الؿبِ بً الؿُضة ٞاَمت عضخي هللا حٗالى ٖجهما
بيذ ؾُض ألاولحن وألازغًٍ نلى هللا حٗالى ٖلُه وٖلى اله وصخبه ؤحمٗحن)
 ( ...و٢ا ٫ؤبى الثىاء قهاب الضًً الؿُض مدمىص ؤٞىضي ألالىسخي  ...في ٦خابه
شجغة ألاهىاع  ..ؾلُان ألاولُاء ٖبض ال٣اصع الجُالوي  ..وَى ٖلى ما في قظعاث
الظَب ابً ؤبي نالر ٖبض هللا حى ٪صوؾذ بً ؤبي ٖبض هللا  .....بً الخؿً
الؿبِ بً ٖلي ٦غم هللا حٗالى وحهه وَى ؾبِ ٖبض هللا الهٟىة اإلا٨غم مً
الٗلماء ألاٖالم مثل :ؤلامام الُاٞعي والهمام مجض الضًً ناخب ال٣امىؽ
والٗالمت ال٣ؿُالوي والُ٣ب مىسخى الُىهُجي الخىبلي وٚحرَم مً ألاٞايل
و٧ل مً جغحم مً َب٣اجه ؤو ط٦غ في جاعٍسه مً مكاًش اإلااعزحن ؤزبذ وؿبه
الكغٍ ٠وط٦غٍ مثلما ج٣ضمذ الخ٣ىْ )100( ٫هحر الضًً ال٣اصعي :الٟخذ
اإلابحن م– 3م12
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ُٞه مً الىحه اإلايؿ ٤ولى ؤعصها ؾخ٣هاء ل٩ل ما حاء في َظا الباب َّلحخم٘
مً طل ٪مجلضاث ٖضًضة ٧ل واخضة مجها ًؼٍض حجما ٖلى َظا ال٨خاب وم٘
َظا ٞال هجض ؤخضا  ....مً ؤَل الؿىت اإلاغيُحن بَّل وَى في صخخه زبىث وؿبه
الكغٍ ٠مً اإلاى٢ىحن } 101
 -2وبسهىم وؿبه مً ؤمه ٣ٞض ل و ْهحر الضًً ال٣اصعي في ٦خابه –
الٟخذ اإلابحن – ما حاء في مهاصع مخٗضصة بسهىم وؿب الكُش ٖبض
ال٣اصع مً ؤمه وؤبُه ٣ٞا { ... ٫و٢ا ٫الٗالمت واإلاض ..... ٤٢مدمض ٚىر
بً هانغ الضًً مدمض اإلاساَب بكغ ٝاإلال ... ٪في مىا٢ب الٛىر
ألآٖم الؿُض الكُش ٖبض ال٣اصع ما هصخه الجضو ٫الثاوي في وؿبه
الكغٍ ٠عضخي هللا حٗالى ٖىه وَظا الجضو ٫مكخمل ٖلى قٗبخحن ...
 الكٗبت ألاولى  :في ؤباثه – ُعوي ًٖ الكُش ؤبي ب٨غ ٖبض الغػا ١ولضٍبغواًت ٢اضخي الً٣اة ؤبي نالر ههغ عخمه هللا ؤن ولضٍ الكُش ٖبض
ال٣اصع بً نالر مىسخى بً ؤبي ٖبض هللا بً ًدحى الؼاَض  ....بً ؤلامام
الخؿً اإلاجخبى بً ؤمحر اإلاامىحن ٖلي بً ؤبي َالب عضخي هللا حٗالى
ٖجهم ؤحمٗحن بلى ان ٢ا: ٫
 والكٗبت الثاهُت في ط٦غ ؤمه عضخي هللا ٖجها ؤم ال حر ٞاَمت بيذ ؤبيٖبض هللا الهىمعي ابً ؤبي حما ٫ابً الؿُض مدمض ابً الؿُض ٖلي
الٗغٍطخي ابً ؤلامام حٟٗغ الهاص ١ابً ؤلامام مدمض البا٢غ ابً ؤلامام
كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
( )101اإلاهضع الؿاب ٤م 34-13
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ٖلي ػًٍ الٗابضًً ابً ؤلامام الخؿحن ابً ؤمحر اإلاامىحن ٖلي بً ؤبي
َالب عيىان هللا حٗالى ٖلحهم ؤحمٗحن ....
ؤ٢ى ٫و٢ض ؾاَ ١ظا اليؿب الكغٍٖ ٠لى َظا الىحه اإلاىُ ٠الٗالمت
الٟهامت – قُش ص٢خه وٞايل ٖهغٍ " مدمض ٞايل الضًً " عخمه
هللا في ٦خابه – بُان ألاؾغاع – ها٢ال له ًٖ قُش ؤلاؾالم ؤلامام
الُاٞعي .
"و" {٢ا ٫الٗالمت مال٦ ٠خاب = جدٟت بغاع = ُٞه  :وحضٍ كمه َظا ؤبى
ٖبض هللا الهىمعي مً ؤحله مكاًش حُالن وعئؾاء ػَاوَم له ألاخىا٫
اليؿبُت وال٨غاماث الجلُت }....
"و" { ٢ا ٫الكُش مدمض ال٣ؼوٍجي  :الكُش ؤبى ٖبض هللا الهىمعي الؼاَض
٦ ...خاب مجاب الضٖىة  ...صاثم الظ٦غ ْ ...اَغ ال كىٕ ...نابغ ٖلى خٟٔ
خالت ومغاٖاة ؤو٢اجه  ...زم ٢ا ... ٫وؤمه عضخي هللا ٖجها ؤم ال حر ؤمت الجباع
ٞاَمت بيذ ؤبي ٖبض هللا الهىمعي الؼاَض ابً ؤبي حما ٫ابً الؿُض مدمض
 ....ابً ؤلامام حٟٗغ الهاص ....... ١ابً ؤلامام ؤمحر اإلاامىحن ٖلي بً ؤبي
َالب عضخي هللا ٖىه ٧ان لها خٓا واٞغا مً ال حر والهالح ....
وؤقتهغ ببالص حُالن ؤهه ولض لألقغا ٝولض َّلًغي٘ في جهاع عمًان 102 }....
وٍ٣ى ٫الكُش مدمض اإلا٩ي بسهىم وؿب الكُش مً امه .....
{ ....والهىمعي قغٍ ٠خؿُجي ٦ما ط٦غٍ ٚحر واخض مً الٗضو ٫والث٣اٞت ...
َظا ل ٟٔالكُش ٖلي ال٣اعي ٞ :اإلمام الجُلي خؿجي مً حهت ألام خؿُجي
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مً حهت ألام ،ووؿبه الخؿجي َى ؤن ؤمه الؿُضة ٞاَمت ؤم ال حر بيذ ؤبي
ٖبضهللا الهىمعي ،ابً ؤبي حما ٫الضًً مدمض بً مدمىص  ،ابً ؤبي الُٗاء
 ....ابً مدمض الجىاص وابً ٖلي الغيا ،ابً مىسخى ال٩افي ،ابً حٟٗغ الهاص١
ابً مدمض البا٢غ  ،ابً ٖلي ػًٍ الٗابضًً ابً الخؿحن الؿبِ عضخي هللا ٖىه
وٖجهم ؤحمٗحن 103 } ...
وٍخهل وؿب الكُش ٖبضال٣اصع مً حهت امه بال لُٟت ؤبي ب٨غ الهضً ٤عضخي
هللا ٖىه وفي َظا ً٣ى ٫ابً الىعصي  {:وؤم ؤبُه ٖبضهللا – ً٣هض ٖبضهللا بً
مىسخى والض الكُش ٖبضهللا حض الكُش ٖبضال٣اصع الؿاصؽ وفي َظا ً٣ى ٫ؤبً
الىعصي وؤم ابىت ٖبضهللا ؤم ؾلمى بيذ مدمض بً َلخت بً ٖبضهللا بً
ٖبضالغخمً بً ؤبي ب٨غ الهضً104 }... ٤
ا٢ىا ٫وؤقٗاع للكُش ٖبض ال٣اصع ًىدؿب بها للغؾى ٫ال٨غٍم مدمض نلى هللا
ٖلُه وؾلم.
حاء في ؤعحىػة للكُش ٖبض ال٣اصع ًٟخسغ بها بلى الغؾى ٫ألا٦غم مدمض ؤًٞل
الهالة والؿالم:
 {٦ىُتي ؤٖلى اإلاىانب *** لم اػُ٢ ٫با م ٨ككغم -زُىحي الضهُا وحىضي *** ٢ضؾىا بالجىص ٖىككضي

( )102الٟخذ اإلابحن ،م1
( )103مدمض اإلا٩ي  ،الؿُ ٠الغباوي ،م2-1
( )104ؤبً الىعصي :ج/ 3م55
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ؤقغ ٝال ل ٤اإلاٗٓم}105

وحاء في بهجت ألاؾغاع وفي ٞخىح الُٛب في خاقُت البهجت قٗغ للكُش ٖبض
ال٣اصع :
 {ٞمً مً عحا ٫هللا ها ٫م٩اوي *** وحضي عؾى ٫هللا في ألانل عب ككاوي} {ووالضحي الؼَغاء بيذ مدمككض *** ؤبى عؾى ٫ال لٖ ٤ؼ بهم قإه ك ككي }114في َظٍ ألاقٗاع ٌٗلً الكُش اٖتزاػٍ بيؿبه بلى الغؾى ٫مدمض نلى هللا
ُ
ٖلُه وؾلم ،و٢ض ٌٗترى البٌٗ بإن ؤقٗاع الكُش َظٍ ِ ٢ه َض بها
هدؿاب الغوحي اإلاٗىىي ولِـ هدؿاب اإلااصي اإلاٗغوٞ ،ٝلظلٞ ٪هي
َّلجال ٠ضجت في َظٍ ألاقٗاع ٌٗلً الكُش اٖتزاػٍ بيؿبه بلى الغؾى٫
مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم ،و٢ض ٌٗترى البٌٗ بإن ؤقٗاع الكُش
ُ
َظٍ ِ ٢ه َض بها هدؿاب الغوحي اإلاٗىىي ولِـ هدؿاب اإلااصي اإلاٗغو،ٝ
ٞلظلٞ ٪هي َّلجال ٠ضجت ال٣اثلحن بيؿب الكُش الٗغبي  ....هدً م٘ َاَّلء
بإن الكُش ٧ان ٢ض ٢هض ٖتزاػ بكغ ٝهدؿاب الىا٢عي بلى الغؾى٫
ألآٖم وؤن َظا ٖتزاػ مً الكُش لِـ جٟازغ باَّلهدؿاب اإلاجظوع مىه وبهما
َى اٖؼاػ بىا ٘٢مً الكغٖ ٝتزاػ بهٞ ،الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم هٟؿه
اٖتز بيؿبه الٗغبي خُىما ٢ا ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم  { ...ؤخب الٗغبُت َّلوي
ٖغبي وال٣غآن ٖغبي ولؿان ؤَل الجىت ٖغبي }
ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك كك ك ك ك ك ك ك كك ك ك ك ك ك كك ك ك ك ك ك كك ك ك ك ك ك ك كك ك ك ك ك ك كك ك ك ك ك ك ك كك ك ك ك ك ك كك ك ك ك ك ك ك كك ك ك ك ك ك كك ك ك ك ك ك ك كك ك ك ك ك ك ك ك ك ك كك ك ك ك ك ك ك كك ك ك ك ك ك كك ك ك ك ك ك كك ك كك
(٧ )105امل الكُبي  :الهلت بحن الخهى ٝوالكُش ،م  ، 000واهٓغ اإلاهضع الؿاب ٤م11
( )114مٟخىح الُٛب  ،م  ، 333واهٓغ بهجت ألاؾغاع َامل ،م.311
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٢ا ٫الخا ٔٞالهُثمي في مجم٘ الؼواثض .اإلاجلض الٗاقغ ،جاب٘ ٦خاب اإلاىا٢ب
،باب ما حاء في ًٞل الٗغب:
وًٖ ابً ٖباؽ ٢ا٢ :٫ا ٫عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم" :ؤخبىا الٗغب
لثالر :كوي ٖغبي ،وال٣غآن ٖغبي ،و٦الم ؤَل الجىت ٖغبي" .عواٍ الُبراوي في
ال٨بحر وألاوؾِ بَّل ؤهه ٢ا" :٫ولؿان ؤَل الجىت ٖغبي" .وُٞه الٗالء بً ٖمغو
ٌ
لٛحرٍ ؤو
خؿً
الخىٟي وَى مجم٘ ٖلى يٟٗه"اَكٞ ،.الخضًث بمجمىٕ َغ ِ٢ه
ِ
بغواًخ ِه
ًغج٣ي مً الًٗ ٠الكضًض بلى الًٗ ٠ال ٦ ٠ُٟما مغ وَّل بإؽ
ِ
َ
ج َبٗا لل٣ىاٖض الخضًثُت،
و٢ا ٫الكُش ٧ {...ل ولي ٖلى ٢ضم هبي وؤها ٖلى ٢ضم حضي نلى هللا ٖلُه
وؾلم وما ع٢ ٘ٞضما بَّل ويٗذ ٢ضمي في مىيٗه بَّل ان ً٨ىن ٢ضما مً
ؤ٢ضام الىبىة 111 }...
في َظا ال٣ى" ٫ألابؿخمىلىجي" اٖالن باهدؿاب الكُش بلى الغؾى ٫ال٨غٍم
نلى هللا ٖلُه وؾلم وطل ٪في هو ٢ىله = واها ٖلى ٢ضم حضي نلى هللا ٖلُه
وؾلم وطل ٪جدمل صَّلَّلث ماصًت بلى حاهب صَّلَّلتها الغوخُت واإلاٗىىٍت  ،وان
اٖتراى مٗترى و٦غع ال٣ى ٫ان الكُش ٢هض ب٣ىله َظٍ الٗال٢ت اإلاٗىىٍت
ٞدؿب وهدً وٗل ٤بان ألازحر ؤن ج٨ىن م٘ َظٍ الٗال٢ت الغوخُت ٖال٢ت
ماصًت جؼًٍ َظٍ الهلت بالىبىة والىَّلًت

()111الخاصفي ٢ :الثض الجىاَغ م(32مٟخىح الُٛب ،م314
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هدؿاب بلى الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم

مً ؤقٗاع التي جدمل مٗاوي
و٢ىله -:
{ مدمض الغؾى ٫لل ل ٤عخ ككمت *** وحاَض في ٟ٦اعَم بال٣ىاي ك ككب
ؤجاوي مغاعا ٢بل ٖهضي و٢ا ٫لي *** ؤها حض ٥ؤٞخسغ بي ٞسغ اإلاساَب
بمامي عؾى ٫هللا حضي و٢ضوحي *** وٖاَضوي مً ٟ٦ه وَ ك ككي َالبي }113
وفي َظٍ ألاقٗاع اٖتزاػي نغٍذ مً الكُش بيؿبه للغؾى ٫نلى هللا ٖلُه
وؾلم وجٟازغ بهظا اليؿب بمىاٟ٢ه مً عؾى ٫هللا هٟؿه نلى هللا ٖلُه
وؾلم وؤن مً ً٣غؤ َظٍ ألاقٗاع وٍخٗهً َا ًلمـ بإن َىا ٥خىاعا بحن الكُش
وحضٍ وؤهه نلىاث هللا وؾالمت ٖلُه ٌٗلً مىاٟ٢ه ٖلى هدؿاب به
والخٟازغ باٖالهه ...
وؤن اٖتراى مٗترى بإن َظٍ ألاقٗاع هي لؿان خا ٫الكُش ولِؿذ
بالًغوعة ب٢غاع مً مً هٟؿه ٞخ٣ىَ ٫اَّلء بان الكُش وَى ٖلى م٩اهخه
الٗالُت مً الخ٣ىي والىعٕ َّلًم ً٨ؤن ًً٘ هٟؿه في َظا اإلاىي٘ وَؿمي
هٟؿه خُٟضا للغؾى ،٫والغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم ًُالبه بالٟسغ
و هدؿاب بلُه ،لىَّل اَمئىاهه بإهه ٦ظل ٪في اليؿب بلى الغؾى ٫وفي
الهض ١للٗال٢ت به  ،ومً َىا ٞةن مثل َظٍ ألاقٗاع وألا٢ىا ٫التي ؤقغها
بلحها ج٨ىن ٖالمت وصَّللت ٖلى الهلت في اليؿب وال٣غابت م٘ عؾى ٫هللا نلى
هللا ٖلُه وؾلم وَظا وي٘ الكُش ٖبضال٣اصع في واؾُت الٗ٣ض مً الغؾى٫
مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم.
 وحاء في ٦خاب مؿبى ٥الظَب في ًٞل الٗغب وقغ ٝالٗلم ٖلىقغ ٝاليؿب٢ ،ى ٫الكُش ٖبضال٣اصع  {:و٢ا ٫الكُش ٖبضال٣اصع
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الجُلي ٢ضؽ هللا ؾغٍ – وٍ٨غٍ ٧ل زال ٤ػي الٗغب وؤقبه ػي
ألاٖاحم – و٢ا -: ٫وبطا ج٣ضم ما حٛؿل ُٞه ألاًضي ٞال ًغ ٘ٞمتى
حٛؿل الجماٖت ؤًضحهما كن جغ ٘ٞمً ػي ألاٖاحم 112} -
بن مثل َظا ال٣ى ًً٘ ٫الكُش ٖبض ال٣اصع باعة ٖتزاػ بالٗغب ػٍا وؾلى٧ا
وٖاصاث وٍبخٗض ًٖ ٧ل ما ٌكبه ػي ألاٖاحم والخهغ ٝبمثل ما ًخهغون
ٞةطا صر َظا ًٖ الكُش ٞةهه ًضزل البِذ الٗغبي مً ؤوؾ٘ ؤبىابه كن جغ٘ٞ
مً ػي ألاٖاحم .
 و٧ان الكُش ٖبضال٣اصع ٌٗتز – بٗغوبخه واهخماثه – ٞدُىما ونل بٛضاصفي ؾىت َ 044ك و٢ض اههغ ٝمً ٖمغٍ زماهُت ٖكغ ؾىت في مؿ ِ٣عاؾه
حُالن (الٗغا )١و٢ض ناع لؿاهه لخان َّلن الجُل ٧ان ٌؿ٨جها ال٨غص .
و٧اهذ الٗغبُت مىحىصة ول٨جها ٚحر مخضاولت بالبلضة بك٩ل واضر ؤي اجها
لٛت زاهُت وَظا ماػا ٫مىحىصا في اٚلب البلضاث ال٨غصًت الٗغاُ٢ت والتي
ج ٘٣حىىب ٦غصؾخانٞ ،خىحه بلى حٗلم الٗغبُت الٟهخى ٖلى ؤقهغ
ٖلمائها ووانل الضعؽ وؤلاخاَت بٗلىمها ػمىا َىٍال و٧ان ٌٗخظع ًٖ
ال ُاب والخدضر بلى ٞصخاء بٛضاص  .وٍبضو ؤن الكُش ٧ان – مهمىما
– للخً لؿاهه٩ٞ ،ان ًدىٟـ ًٖ َمه ميكضا
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{ وما ًى ٟ٘ألاٖغاب ؤن لم ً ً٨ج٣ى **** وما يغ طا ج٣ىي لؿان معجم }
110
بن قٗغ الكُش َظا ٌٗلً ُٞه – لخً لؿاهه ولِؿذ عجمُت وؿبه و٢ىله –
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ
ما ًى ٟ٘ألاٖغاب –....جًمحن إلاٗجى آلاًت ال٣غآهُت ال٨غٍمت { ٢ال ِذ ألاٖغاب آمىا
ُ َّ ْ ُ ْ ُ َ َ
ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ ُ
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ِ
ِ ِ
ِ
َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ّ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َّ َّ
الل َه ٌَ ُٟ ٚ
ىع َّع ِخ ٌ
ُم ( )10ؾىعة
الله وعؾىله َّل ً ِلخ٨م ِمً ؤٖم ِال٨م قِئا ِبن
الدجغاث} وَظا ٌٗجي ؤن الكُش ًغٍض ؤن ً٣ى ٫بن لخً لؿاهه َّل جمخض بلى
خ٣ُ٣ت وبلى ٢لبه وبًماهه.
و٢ض وانل حٗلمه الٗغبُت ختى ناع زُُبا ٞحها ،مٗتزا بلٛت ال٣غآن وٖمال
بهضي عؾىله الظي ٧ان ً٣ى ٫وٍغصص ٢ىله اإلاؿلمىن اإلاامىىن ومجهم الكُش
ٖبضال٣اصع الجُلي ٣ٞض وعص ًٖ عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم { -:ؤها ٖغبي
وال٣غآن ٖغبي ولؿان ؤَل الجىت ٖغبي .

_______________________________________________________________________

(  )112الكُش مغ ي ال٨غمي الخىبلي  :مؿىا ٥الظَب ،م14
(  )110بهجت ألاؾغاع  ،م142
. Hastings, James and Selbie, John A. 14. (A - Algonquins) pg 1. (A - Art). Part 1volume
ً -21 )3441Adamant Media corporationىٓغ في :ابً الجىػي ،اإلاهضع الؿاب ،٤ج  ،5م  .134 – 124و
ًا٢ىث الخمىي ،معجم البلضان ،ج  ،0م ،05و ؾبِ ابً الجىػي ،مغآة الؼمان ،ج  ،1 ١ ،4م ،04 – 25و
ابً زل٩ان ،وُٞاث ألاُٖان ،ج  ،0م ،315 – 312و الؿب٩يَ ،ب٣اث الكاُٗٞت ال٨بري ،ج  ،2م ( 151جغحمت
مُىلت)،و ألاؾىىيَ ،ب٣اث الكاُٗٞت ،ج  ،3م ،111و ابً ٦ثحر ،البضاًت و الجهاًت ،ج  ،13م ،310و الجامي،
هٟداث ألاوـ ،ج  ،3م ،112و اإلاىاوي ،الُب٣اث ال٨بري ،ج  ،1م ( ،340الغ٢م .)001
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زاهُا  :مك٨٨ىن بيؿبه الٗغبي الٗلىي الخؿجي.
 -1حجج وؤؾاهُض اإلاك٨٨حن بيؿب الكُش .....
بجى اإلاك٨٨ىن في وؿب الكُش ٖبضال٣اصع الٗغبي  ،الٗلىي الخؿجي ٖلى
ؤمىع ؤَمها :
ؤ -ؤن الكُش ٖبض ال٣اصع لم ٌٗلً نغاخت ؤو ًخدضر حهاعا ًٖ وؿبه ٦ما
ؤهه لم ً٨خب في ٦خبه ًٖ َظا اإلاىيىٕ ولهظا اٖخبر الىاؾُي في ٦خابه
(جغٍا ١اإلادبحن ) وناخب ٦خاب بدغ ألاوؿاب ؤن طل ٪حجت ٖلى
الظًً ٢الىا بيؿب الكُش الٗغبي الٗلىي الخؿجي ٣ً .ى ٫الىاؾُي:
{ولم ٌٗتر ٝبهظٍ اليؿبت ؤخض مً ٖلماء اليؿب  ...و٢الىا بن الكُش
وؤوَّلصٍ ما اصٖىا َظٍ اليؿبت} 112
و٢ا ٫ناخب ٦خاب بدغ ألاوؿاب  {:ولم ًضٕ الكُش ٖبض ال٣اصع طل٪
وَّل ؤخض مً ؤوَّلصٍ وبهما ابخضت بهظٍ الضٖىة ولض ولضٍ ال٣اضخي ؤبى
نالر ههغ 113 }...
ؤن الكُش ٖبضال٣اصع خُىما ونل بلى بٛضاص في ؾىت َ044ك وؤ٢ام في
بغج ألاػج ووؤنل خُاجه َلبا للٗلم ومكُا ٖلى صعب اإلاجاَضة ٞةهه
ٖغ = ٝباكعجمي = ٩ٞان بطا ما صزل بلى مجلـ ؤو طَب بلى ػاوٍت
٩ٞاهىا ًساَبىهه بالكاب ألاعجمي مغة والعجمي جاعة ،واَل٣ىا ٖلى
بغج ألاػج بغج العجمي.
ل٣ض حاء في مؿلؿل وؿب الكُش في ٧ل ال٨خب التي ٦خبذ ًٖ وؿبه
٢ىلهم ٖ { ..بض ال٣اصع  ...ابً ؤبي نالر مىسخى حى٩ي صوؾذ 114 }...
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و٢ض وعص ل ٟٔحى٩ي صوؾذ في بٌٗ اإلاهاصع باٖخباعٍ اؾما ولِـ
نٟت
ب -وط٦غوا في مؿلؿل وؿبه  (..مخي الضًً ؤو ؤبى مدمض ابً ؤبي نالر
حى٩ي صوؾذ او ابً حى٩ي صوؾذ ) وإلاا ٧اهذ َظٍ اللٟٓت – حى٩ي
صوؾذ لٟٓت ؤعجمُت ،حٗجي مدبي ال٣خا٣ٞ ٫ض بىى ٖلى َظٍ الدؿمُت
خ٨ما بإن الكُش لِـ مً آعومت ٖغبُت .
والدجت الغابٗت ؤن الكُش ٢ض َاحغ مً مضًىت الجُل و٢ض ؤزبدىا في
صعاؾدىا (حٛغاُٞت الباػ ألاقهب :وَى عؾالت حامُٗت) ؤجها ٢غب اإلاضاثً
في الٗغاَّ ١ل في اإلاكغ ١ؤلاؾالمي ،و٧اهذ َظٍ اإلاىُ٣ت حُالن الٗغا١
وٚحرَا مً ألا٢الُم اإلاجاوعة لها حؿ ً٨بًٗها حالُت ٦غصًت (وال٨غص
مً ٢ىام عجمُت عٍت ولهم م٩اهت ٦بحرة في الخاعٍش الٗغبي
ؾالمي) هاػخت بلحها مً ٦غصؾخان ال٨بري ومجها ٖضة ٢باثل ٦غصًت
مثل بكخحر وحاوان وٍا٦ض طلٖ ٪باؽ الٗؼاوي في ٖكاثغ الٗغا١
(ماصة بكخحر) ومهُٟى حىاص في صعاؾخه ًٖ ٢بُلت حاوان ال٨غصًت
وؤن هسىتهم (٧اهذ عجم ) ومً َىا ٧اهذ نٟت العجمت التي ٧اهذ.

( )112جغٍا ١اإلادبحن  ،م14
( )113بدغ ألاوؿاب م113
(.)114بدغ ألاوؿاب 21
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ً٣ى ٫الجٛغافي ًا٢ىث في معجم البلضان  :الجُل ٢غٍت مً اٖما٫
بٛضاص جدذ اإلاضاثً بٗض ػعاعًٍ و ٌؿمىَا الُ٨ل و٢ض ؾماَا ابً الدجاج -
* بجها لُلت حٗغ اللُالي)33(،
ال٩ا٢ -٫ا : ٫لًٗ هللا لُلتي بال٩ا٫
وٍ٣ككى ٫الكككُىىفي ،فككي بهجككت ؾكغاع ومٗككضن هككىاع و الجُككل ٢غٍككت بكككاَ
الضحلت ٖلى مؿكحرة ًكىم واخكض مكً بٛكضاص جدكذ اإلاكضاثً بٗكض ػعاعٍكً ،وٞحهكا ولكض
ُ
قككُش ؤلاؾككالم ٖبككض ال٣ككاصع و بلحهككا وؿككب (  ، )34و ؤٚلككب ؾكك٩اجها مككً "  ٦كغاص"
الىككاػخحن مككً ٦غصؾككخان ال٨بككري اإلاترامُككت َكغا ٝو بالككظاث مككً ٢بُلككت بكككضع ،
خؿ ك ككب مُُٗ ك ككاث الُىبىٚغا ُٞك ككا الخاعٍسُ ك ككت و َ ك ككظا م ك ككا اوعصٍ اإلا ك ككاعر ٖب ك ككاؽ
الٗكؼاوي فكي حٗلُ٣اجكه ٖلكى عخلكت اإلايصكخي البٛكضاصي و اإلاؿدككغ ١الغوسكخي باؾكُل
هُ٨خحن ،في ٦خابه اإلاهم "ال٨غص" ( ،،وَم مً ٢ىام آلاعٍت عجمُت التي ٧ان
ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك كك ك ك ك ك ك ك كك ك ك ك ك ك كك ك ك ك ك ك كك ك ك ك ك ك ك كك ك ك ك ك ك كك ك ك ك ك ك ك كك ك ك ك ك ك كك ك ك ك ك ك ك كك ك ك ك ك ك كك ك ك ك ك ك ك كك ك ك ك ك ك ك ك ك ك كك ك ك ك ك ك ك كك ك ك ك ك ك كك ك ك ك ك ك كك ك ك ك ك ك ك كك ك ك ك ك ك كك ك ك ك ك ك ك كك ك ك ك ك ك ك ك
اهٓككغ  :الٗ كؼاوي ٖ ،بككاؽ  ،عخلككت اإلايصككخي البٛككضاصي  22،واإلاالكك ٠هٟؿككه ٖ ،كككاثغ الٗ كغا ، ١ج،3م  ،51وباؾككُل
هُ٨خحن ،ال٨غص  ،جغحمت نالح بغواعي  ،صاع الغواج٘ بحكروث ،1533،م 342و ٦مكا ٫مٓهكغ ؤخمكض ٦ ،غصؾكخان  ،جغحمكت
مدم ككض م ككال ٖب ككض ال ٨ككغٍم بُ ككاعة  ،صاع ا ٞككاٖ ١غبُ ككت  ،ب ٛككضاص  ،1540 ،م  ،340،341،142،121والُٟل ككي ،هج ككم ؾ ككلمان
مهككضي  ،الُٟلُككىن  ،عاحٗككه حككغحِـ ٞككخذ هللا  ،ؾككخى٦هىلهم  ،3441،م٦،231ككظل ٪قككغٞسان البضلِسككخي ( َ1441ك /
1152م )  ،الك ككغٞىامت ف ككي ج ككاعٍش ال ككضو ٫وؤلام ككاعاث ال٨غصً ككت  ،جغحم ككت مدم ككض حمُ ككل بى ككضي عوػبُككاوي ( ب ٛككضاص  :مُبٗ ككت
الىجككاح َ1232 ،كك1512 /م )  ،ج ، 1م م، 30 ، 33و مدمككض ؤمككحن ػ٧ككي  ،جككاعٍش الككضو ٫وؤلامككاعاث ال٨غصًككت فككي الٗهككض
ؤلاؾ ككالمي  ،جغحم ككت مدم ككض ٖل ككي ٖ ككىوي ( ال ٣ككاَغة  :مُبٗ ككت مه ككغ َ1224 ،كك1504 /م )  ،م م،133 ، 132و م ككضي
،ؾُ ٠الضًً ،اإلاضاعؽ الهىُٞت وصوعَا نالحي  ،حغٍضة جداص ،الٗضص  ،54ولالَالٕ ٖلى جىاحكض ٦كغاص حىكىب
ب ٛككضاص جاعٍسُك ككا اهٓك ككغ  :حك ككىاص ،مهك ككُٟى  ،ف ككي الت ك كرار الٗغبك ككي  ،بٛك ككضاص  ،1535،صاع الخغٍك ككت للُباٖك ككت  ،ج ، 3م، 24
اإلاٗاي ك ككُضي ٖ،ب ك ككضال٣اصع  ،واؾ ك ككِ ف ك ككي الٗهك ك ككغ الٗباس ك ككخي ،صاع الخغٍ ك ككت للُباٖ ك ككت  ،1544،م ، 153الٗل ك ككي  ،ن ك ككالر
اخمض،مىُ٣ككت واؾككِ ،مجلككت ؾككىمغ م  ، 1534، 32م.،1531 ،33واإلاٗككغو ٝان ٦ككغاص ًٟ"،سككغون ٦ىهككه ولككض و وكككإ
بُ ككجهم و ٌٗغ ٞككىن طل كك ٪و ًخٗ ككاملىن ٖل ككى اؾاؾ ككه" ،م٣ابل ككت م كك٘ الك ككض٦خىع ٦مك ككا ٫مٓهك ككغ اخمك ككض  ،بخك ككاعٍش 1555/11/4م
وم٣ابلت م٘ الؿُضة ؤمل عقُض ٖالي الُ٨الوي ،ابىه عثِـ الىػعاء الٗغاقي الؿاب ،٤بخاعٍش 1555 /2/12
the Encycl opaediq of Islam, M.th Houtsma, vol II, printed by E,J. Brill, leyden, 1927). P1140
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لها صوع ٦بحر في الخاعٍش و الخًاعة ؾالمُت ،و ًُلٖ ٤لى ٦غاص ٢غَل
العجم حُٗٓما لهم) و ما ط٦غٍ اإلااعر والىػٍغ ال٨غصي مدمض ؤمحن ػ٧ي لك
"عقُض ٖالي الُ٨الوي" خُث اعاص ان ًظ٦غ اؾم الكُش ٖبض ال٣اصع الجُلي في
٦خابه :اٖالم ال٨غص  ،و ل ً٨عقُض ٖالي الُ٨الوي الخمـ مىه جإحُل اإلاىيىٕ
َّلؾباب ؾُاؾُت  ،وٚحرَم مً اإلااعزحن و َظا ٌٗلل حٗل٦ ٤غاص به ٦ىهه
وكإ في بِئت ٦غصًت ومً اإلاٗغو ٝؤن ال٨غص ٌٗخبرون مام ٖبض ال٣اصع الجُلي
اخض اٖالمهم ومً َىا حاءث العجمت اإلاًاٞت في بٌٗ اإلاهاصع وَظا ما
وضخه الض٦خىع مهُٟى حىاص ،في ٦خابه انى ٫الخاعٍش و صب .و٢ض جٟاٖلذ
َظٍ م٘ الى٣اٍ ألازغي ٞخدغَ ٥اَّلء اإلاك٨٨ىن في ٧ل ؤلاججاَاث وخى٫
٧ل َظٍ الى٣اٍ لُضٗٞىا الكُش بُٗضا ًٖ اليؿب الٗغبي.
ومما ػاص مً ألامغ – حُٗ٣ضا ؤن الخ٨م ٖلى ش هُت الكُش ٖبضال٣اصع
بإهه "ؤعجمي وعجمي" ٢ض وعص في ال٨خب التي ٧اهذ ماٍضة له مٟازغة
ب٨غامخه وٖلمه ومجها ٦خاب – بهجت ألاؾغاع للكىُىفي – و٢الثض الجىاَغ
للخاصفي وهي مً ٦خب اإلاخإزغًٍ ،والخاصفي ها٢ل مً الكُىىفي خغُٞا
والكُىىفي َىاٖ ٥ضة عواًاث ل٨خابه البهجت ول ً٨التي جم جضاولها ٧اهذ
مدغٞت ًٖ ألانل وهي جظ٦غ عجمت الكُش ؤما بٌٗ الييخ اإلاسُىَت
ألازغي ٞال وحىص لهظٍ ألاوناٞ ٝحها مما ًجٗل اإلاىيىٕ مدل هٓغ .
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 -3ؤقهغ ال٣اثلحن واإلاك٨٨حن بيؿب الكُش .
ؤ  -ؤ٢ضم اإلاك٨٨حن ؤو ال٣اثلحن بيؿب الكُش َى :
ناخب ٦خاب بدغ ألاوؿاب والظي حاء في الهٟدت  113مىه ما ههه ... { :
و٢ض وؿبىا بلى " ٖبض هللا بً مدمض بً ًدحى " اإلاظ٦ىع الكُش الجلُل الباػ
ألاقهب ناخب ال ُىاث مخي الضًً ٖبض ال٣اصع الُ٨الوي ٣ٞالىا َ :ى ٖبض
ال٣اصع بً مدمض ؤخض مً ؤوَّلصٍ واهما ؤبخضت بهظٍ الضٖىي ولض ولضٍ ال٣اضخي
ؤبى نالر ههغ ابً ؤبي ب٨غ ابً الكُش ٖبض ال٣اصع ٖلى ؤن ٖبض هللا اإلاظ٦ىع
عحل حجاػي لم ًسغج مً الدجاػ ،وَظا ؤٖجي حى٩ي صوؾذ ؤعجمي نغٍذ
٦ما جغاٍ .
و٢ا ٫الٗمغي في مشجغاجه – وؿب الكُش مخي الضًً ٖبض ال٣اصع الُ٨الوي بلى
ٖبض هللا بً مدمض ابً الغومُت ً٣ا ٫لىلضٍ بجي الغومُت ٦ما ً٣ا ٫إلاهضع
اإلاظ٦ىع ولم ًضٕ الكُش ٖبض ال٣اصع َظا اليؿب وَّل ؤخض مً ؤوَّلصٍ وبهما
ابخضت بها ولض ولضٍ ال٣اضخي ؤبى نالر ههغ بً ؤبي ب٨غ بً ٖبض ال٣اصع ولم
ً٣م ٖلحها بِىه وَّل ٖغٞها له ؤخض ٖلى ؤن ٖبض هللا بً مدمض ًدحى عحل
حجاػي لم ًسغج ًٖ الدجاػ وَظا ؤلاؾم ؤٖجي حى٩ي صوؾذ ؤعجمي نغٍذ
٦ما جغاٍ .
وم٘ طلٞ ٪ال َغٍ ٤في بزباث َظا اليؿب بَّل البِىت الٗاصلت و٢ض ؤعجؼث
ال٣اضخي ؤبي نالر ٞإ٢ترن بها ٖضم اإلاىا٣ٞت حضٍ الكُش ٖبض ال٣اصع وؤوَّلصٍ
له وهللا ؾبداهه وحٗالى ؤٖلم.
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ومً اإلاٗلىم ا ن ابا نالر ههغ ابً ؤبي ب٨غ ٖبضالغػا ١ابً الكُش ٖبضال٣اصع
الجُلي إلاا ابخضت بهظٍ الضٖىي ٖىعى ٖلحها مً ٖلماء اليؿب ولم ً٣م ٖلحها
بِىت قغُٖت  ،وبُ٣ذ َظٍ الضٖىي مُىٍت جدذ ؾ ٠٣ؤلاه٩اع ألاؾباب مجها -:
ؤن اليؿبت التي اصٖاَا ههغ بً ٖبضالغػا٦ ١خب ٞحها – ؤن ؤباٍ ٖبضالغػا١
ابً الكُش ٖبضال٣اصع ابً ؤبي نالر حى٩ي صوؾذ ابً مىسخى ابً ٖبضهللا
ابً ًدحى ابً مدمض – والظي صر ٖىض ٖلما َظا الكإن ٧اٞت ؤن ٖبضهللا
الظي وؿبىا بلُه حى٩ي صوؾذ َى ابً مدمض ابً ًدحى ،وٖبض هللا َظا ابً
مدمض اإلاٗغو ٝبابً الغومُت لم ٌٗ٣ب وبهما الظي ؤٖ٣ب ؤزىٍ ًدحى ابً
مدمض ابً ًدحى ٞمً آزغ ألاؾماء و لخا ١بالُٗ٣م ؤه٨غث اليؿبت
اإلاظ٦ىعة.
ومً ؤؾباب ؤلاه٩اع ؤن ٖبضهللا ابً مدمض ابً الغومُت الظي وؿبىا بلُه حى٩ي
صوؾذ جىفى في اإلاضًىت لُال ٖام َ014ك و٢بل ٖام َ024ك ٖلى ألاصر وص ًٞفي
الب ُ٘٣وٖمغٍ ًىم وٞاجه صون الٗكغًٍ ولم ٌٗ٣ب ؤخضا ٦ما صر ألاُٚـ
الكغٍ ٠والٗمُضي وٚحرَما ومً اإلاٗلىم ؤن وَّلصة الكُش ٖبضال٣اصع ٖام
ؾبٗحن وؤعبٗماثت ٗٞلى َظا ً٣ا ٫خؿً الًٓ ًلؼم بخهضً ٤ما ٚاب ٖلمه
خ٣ُ٣ت ًٖ الغحل ؤخضا بما ُ٢ل مً خ ٟٔحجت ٖلى مً لم ًدَ ٟٔظا بطا
لم حٗ٣م في ألامغ صٖىي قغُٖت وخضر ؤن َظا الًٓ َّل ًضزل ؤخضا مىه
حُالن العجم وُ٦الن الٗغاٞ ١ما جم في قاهه بَّل خؿً الًٓ والخىٖ ٤ُٞلى
ال ُ٘٣وؤلاه٩اع ولى زبذ لي بُغ ١صخُدت اصٖاء الكُش ٖبضال٣اصع َظٍ
اليؿبت لهض٢تها إلاا زبذ ٖىضي مً نض ١خالت وٖلى م٣ام وَّلًخه ولُٗ٣ىا
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بصخبتها حؼما ول ً٨خُث لم ًثبذ طلٞ ٪دؿب الًٓ وعٖا وهللا الٗلُم
بد٣اث ٤ألامىع 115 }...
 -3ومً اإلاك٨٨حن في وؿب الكُش الباعػًٍ = الىاؾُي = ناخب ٦خاب
جغٍا ١اإلادبحن والظي حاء ُٞه ...
{ ٢ ...ا ٫الؿمٗاوي ٖىض ط٦غٍ ٖبضال٣اصع  :مً ؤَل حُالن بمام الخىابلت
وقُسهم في ٖهغٍ ٟٞي نالر صًً ٦ثحر الظ٦غ  ...و٧ان ٌؿ ً٨بُان ألاعج ...
و٧ان ؤخض ؤع٧ان َظا الُغٍٖ ٤لما وٖمال وعٍاؾت  ،ووؿبه الكىُىفي اإلاهغي
في بهجخه بلى ؤلامام ؤمحر اإلاامىحن الخؿً الؿبِ ابً ؤلامام ؤمحر اإلاامىحن ٖلي
بً ؤبي َالب عضخي هللا ٖجهما ٣ٞاَ ٫ى  -:مخي الضًً ٖبضال٣اصع بً ؤبي نالر
مىسخى حى٩ي صوؾذ ابً ٖبضهللا بً ًدحى الؼاَض بً مدمض بً صاوص بً
مىسخى بً ٖبضهللا بً مىسخى بً الجىن ٖبضهللا اإلادٌ بً الخؿً اإلاثجى بً
ؤلامام الخؿً الؿبِ بً ؤلامام ٖلي ٦غم هللا حٗالى وحهه – ٢لذ– ولم
ٌٗتر ٝبهظٍ اليؿبت ؤخضا مً ٖلماء اليؿب بل عصَا ال٨ثحر مً ٖلماء َظا
الكإن عصا بىا و٢الىا :بن الكُش ٖبض ال٣اصع وؤوَّلصٍ ما اصٖىا َظٍ اليؿبت
124}...
-2ومً ال٣اثلحن واإلاك٨٨حن ( بيؿب الكُش الٗغبي  ...الخؿجي )  ،ناخب
٦خاب ٖمضة الُالب  ،ؤخمض بً ٖلي الخؿحن اإلاٗغو ٝبابً ٖىبت  ،وَكاع٦ه
في َظا ؤلاججاٍ = ال ىاوؿاعي = في ٦خابه عوياث الجىاث ...
( )115بدغ ألاوؿاب  ،م 115- 113
( )124الىاؾُي  :جغٍا ١اإلادبحن ،مً -143-05ىٓغ :ابً الجىػي ،اإلاىخٓم ،ج  ،14م  ،315ج  ،14م
 ،3ج  ،14م .150و ًا٢ىث الخمىي ،معجم البلضان ،ج  ،1م .032و ابً ألازحر ،ال٩املٞ ،غإ .و ؾبِ ابً
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الجىػي ،مغآة الؼمان ،ج ،1 ١،4م  .130 ،320الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،و الظَبي  ،جاعٍش ؤلاؾالم ،ج  ،25م
 ،144-42وٍىٓغ ج  ،22م  .14و الٗبر في زبر مً ٚبر ،ج  ،2م  .22و ابً الضمُاَي ،اإلاؿخٟاص مً طًل جاعٍش
بٛضاص ،م ( 133الغ٢م  .)131و الٗمغي ،مؿال ٪ألابهاع ،ج  ،4م ( 152 -144الغ٢م ،)05و الهٟضي ،الىافي
بالىُٞاث ،ج  ،15م  34-32الغ٢م ( .) 3114و الُاٞعي ،مغآة الجىان ،ج  ،2م  .331-323و ابً ٦ثحر ،البضاًت و
الجهاًت ،ج  ،13م  ،212و ًىٓغ ج  ،13م ،300و ابً عحب .،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ( ٍ ،بضون ) 3 ،ج ،ام،
(جصخُذ مدمض خامض ال٣ٟي) ،مُبٗت الؿىت اإلادمضًت ،ال٣اَغة .1513 ،ج  ،1م ( 241-354الغ٢م  .)120و ابً
اإلال ،ً٣ؾغاج الضًً ؤبى خٟو ٖمغ بً ٖلي بً ؤخمض اإلاهغي( ،ث َ 440ك)َ .ب٣اث ألاولُاء( ،3 ٍ ،جد ٤ُ٣هىع
الضًً قغٍبت) ،صاع اإلاٗغٞت ،بحروث .1542 ،م ،302و الجامي ،هٟداث ألاوـ ،ج  ،3م ،243-235و الخاصفي٢ ،الثض
الجىاَغ( ،وال٨خاب في مىا٢ب ناخب الترحمت) .الكٗغاوي ،الُب٣اث ال٨بري ،ج  ،1م ( 142-133الغ٢م ،)304و
اإلاىاوي  ،الُب٣اث ال٨بري ،ج  ،1م ( 232الغ٢م ،)030و ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ج  ،2م  .222-224و
ال٣اصعي ْ،هحر الضًً  ،الٟخذ اإلابحن  ،م ، 31ومسُىَت مخي َال ٫الؿغخان  ،اإلاهضاوي  ،اًمان ٦ما ٫مهُٟى ،
ٖبضال٣اصع الُ٨الوي اصًبا ،م.23
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ول٣ض ل و ال ىاوؿاعي  :عؤًه مٗخمضا ٖلى ما حاء ب٨خاب الٗمضة بط ً٣ى٫
 {...و٢ا ٫الؿُض ألاحل ألاًٞل في َظٍ الهىاٖت ؤخمض بً ٖلي الخؿحن
الخؿجي في ٦خابه اإلاىؾىم " بٗمضة الُالب في ؤوؿاب آ ٫ؤبي َالب " في َي
ط٦غٍ لٗ٣ب ٖبضهللا اإلادٌ ابً الخؿً اإلاثجى " لكُش الجلُل الباػ ألاقهب
" مخي الضًً ٖبضال٣اصع الُ٨الوي ٣ٞ :الىا َ :ى ٖبضال٣اصع مدمض ابً حى٩ي
صوؾذ ابً ٖبضهللا مدمض اإلال٣ب بالىاعص لم بضٕ الكُش ٖبضال٣اصع َظا
اليؿب وَّل ؤخض مً ؤوَّلصٍ واهما ابخضت بها ولضٍ ال٣اضخي ؤبى نالر بً ؤبي
ب٨غ بً ٖبضال٣اصع ولم ً٣م ٖلحها بِىه وَّل ٖغٞها له ؤخضا ٖلى ؤن " ٖبض هللا بً
ًدحى " عحل حجاػي لم ًسغج مً الدجاػ وَظا ؤلاؾم ؤٖجي حى٩ي صوؾذ
ؤعجمي نغٍذ ٦ما جغاٍ وم٘ طلٞ ٪ال َغٍ ٤في بزباث َظا اليؿب بَّل البِىت
الٗإصلت و٢ض ؤعجؼث ال٣اضخي ابا نالر و٢ض ا٢ترن بها ٖضم مىا٣ٞت حضٍ
الكُش ٖبضال٣اصع وَّل ؤوَّلصٍ وهللا ؤٖلم 121 }..
-0ومً الظًً ق٨٨ىا في وؿب الكُش وطَبىا بلى ازغ الكىٍ في َظا اإلاُضان
= ال٣غماوي = ٣ٞض طَب بلى والتي ؤقغها الحها في ال٣ٟغة اٖالٍ وانضاع خ٨مه
في احؿ٣اٍ اليؿب الٗغبي الٗلىي الخؿجي ًٖ الكُش ٖبضال٣اصع في عؾالت
ػاصث اوعا٢ها ًٖ الٗكغًٍ وع٢ت و٢ض عص ٖلحها الكُش " مدمض اإلا٩ي في ٦خابه
الؿُ ٠الغباوي "وإلاا لم وؿخُُ٘ الى٢ىٖ ٝلى عؾالت ال٣غماوي ٣ٞض ويٗىا
عؤًه اؾدىاصا بلى ما حاء في ٦خاب الؿُ ٠الغباوي خُث ه٣ل الكُش مدمض م٩ي
٦الم ال٣غماوي ٣ٞا٢ .....{ : ٫ا ٫اإلاٗترى وط٦غ ابً خماص اإلاىنلي ٖىض جغحمت
= ٖبض هللا بً مدمض بً ًدحى الخؿجي = الظي وؿبىا بلُه الكُش ٖبضال٣اصع،
(  )121ال ىاوؿاعي  :عوياث الجىاث  ،ج ،1م45
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ُ
ؤهه جىفي باإلاضًىت وص ًٞبالب ُ٘٣لُال ٖام َ014ك و٢ا ٫الكغٍ ٠ألاُٚـ جىفي
ٖام َ024ك وٖمغٍ صون الٗكغًٍ.
و٦ظل٢ ٪ا ٫ابً مُمىن اليؿابت وٚحرٍ وط٦غوا ؤن ال٣اضخي ؤبا نالر ههغ بً
ٖبضالغػا ١ابً الكُش ٖبضال٣اصع بً حى٩ي صوؾذ بً ٖبضهللا زم ٢الىا ولم
ً٣م ٖلى َظٍ الضٖىة بِىه وَّل اصٖاَا الكُش ٖبضال٣اصع وَّل ؤخضا مً ؤوَّلصٍ
وبغَىىا باكصلت ال٣اَٗت ؤن اليؿب لٗبضهللا ابً ؤخمض بً ًدحى َّل لٗبضهللا
ُ
ابً مدمض ابً ًدحى الظي و ِؿ َب بلُه } 123
ومسُىَت مخي َال ٫الؿغخان ،اإلاهضاوي ،اًمان ٦ما ٫مهُٟىٖ ،بض
ال٣اصع الُ٨الوي اصًبا ،م. 23
_______________________
( )123الؿُ ٠الغباويً -3ىٓغ :ابً الجىػي ،اإلاىخٓم ،ج  ،14م  ،315ج  ،14م  ،3ج  ،14م .150و ًا٢ىث
الخمىي ،معجم البلضان ،ج  ،1م .032و ابً ألازحر ،ال٩املٞ ،غإ .و ؾبِ ابً الجىػي ،مغآة الؼمان ،ج،1 ١،4
م  .130 ،320الكُىىفي ،بهجت ألاؾغاع ،و الظَبي  ،جاعٍش ؤلاؾالم ،ج  ،25م  ،144-42وٍىٓغ ج  ،22م  .14و
الٗبر في زبر مً ٚبر ،ج  ،2م  .22و ابً الضمُاَي ،اإلاؿخٟاص مً طًل جاعٍش بٛضاص ،م ( 133الغ٢م  .)131و
الٗمغي ،مؿال ٪ألابهاع ،ج  ،4م ( 152 -144الغ٢م ،)05و الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث ،ج  ،15م  34-32الغ٢م
( .) 3114و الُاٞعي ،مغآة الجىان ،ج  ،2م  .331-323و ابً ٦ثحر ،البضاًت و الجهاًت ،ج  ،13م  ،212و ًىٓغ ج
 ،13م ،300و ابً عحب .،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت ( ٍ ،بضون ) 3 ،ج ،ام( ،جصخُذ مدمض خامض ال٣ٟي)،
مُبٗت الؿىت اإلادمضًت ،ال٣اَغة .1513 ،ج  ،1م ( 241-354الغ٢م  .)120و ابً اإلال ،ً٣ؾغاج الضًً ؤبى خٟو
ٖمغ بً ٖلي بً ؤخمض اإلاهغي( ،ث َ 440ك)َ .ب٣اث ألاولُاء( ،3 ٍ ،جد ٤ُ٣هىع الضًً قغٍبت) ،صاع اإلاٗغٞت،
بحروث .1542 ،م ،302و الجامي ،هٟداث ألاوـ ،ج  ،3م ،243-235و الخاصفي٢ ،الثض الجىاَغ( ،وال٨خاب في
مىا٢ب ناخب الترحمت) .الكٗغاوي ،الُب٣اث ال٨بري ،ج  ،1م ( 142-133الغ٢م ،)304و اإلاىاوي  ،الُب٣اث
ال٨بري ،ج  ،1م ( 232الغ٢م ،)030و ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ج  ،2م  .222-224و ال٣اصعي ْ،هحر الضًً ،
الٟخذ اإلابحن  ،م ، 31ومسُىَت مخي َال ٫الؿغخان  ،اإلاهضاوي  ،اًمان ٦ما ٫مهُٟى ٖ ،بضال٣اصع الُ٨الوي
اصًبا ،م. 23
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الىهىم اإلاإزىطة مً بدغ ألاوؿاب وجغٍا ١اإلادبحن وعوياث الجىاث
وٖمضة الُالب وعؾالت ال٣غماوي حؿحر في زُحن مخىاػٍحن مخ٩املحنٞ ،هىا٥
بضاًت ٦خبها ناخب ٦خاب بدغ ألاوؿاب ٞجاء آلازغون وؤزظوا ٖىه وؾاعوا
ٖلى مىاهجه خُث بن ٖباعاث َاَّلء ٧اهذ مدكابهت .
مً ٢غاءاث َظٍ الىهىم ًم ً٨جىػَ٘ الدجج التي بها ؤؾُ٣ىا وؿب الكُش
ٖبضال٣اصع الٗغبي الٗلىي الخؿجي بلى حجخحن ؤؾاؾِخحن :
ألاولى  :ؤن الكُش ٖبضال٣اصع وؤوَّلصٍ لم ً٣ىلىا بهظا اليؿب ولم ًضٖىا به
وؤن خُٟض الكُش ههغ ابً ٖبضالغػا ١ؤو ٫مً ٦خب في طل ٪ولم ًاٍض ٢ىله
حضٍ وَّل والضٍ وَّل ؤٖمامه  ....واهه لم ً٣ضم البِىت الٗإصلت واإلا٣ىٗت .
والدجت الثاهُت  :ؤن = ٖبضهللا ابً مدمض = الظي وؿبىا لُه حى٩ي صوؾذ
عحل حجاػي جىفي في اإلاضًىت ؾىت َ014ك و٢بل َ014ك ولم ٌٛاصع اإلاضًىت
اإلاىىعة وٖلُه ٞال نلت بحن حى٩ي صوؾذ وٖبضهللا بً مدمض  ،وَظٍ اللٟٓت
حى٩ي صوؾذ ؤعجمُت  ،وػاص ناخب ٦خاب بدغ ألاوؿاب ان ٖبضهللا ابً
مدمض لم ٌٗ٣ب .
ٞإما بسهىم الدجت ألاولى ٞى٣ى: ٫
بن ٖضم اٖالن الكُش ٖبضال٣اصع وؿبه الٗغبي الٗلىي َّلًال ٠حجت ٖلى
الكُش ووؿبه بإهه لِـ ٖغبُا  ،وطلَّ ٪لن الكُش ٧ان ٖبضا نالخا وعٖا و٧ان
ؤوَّلصٍ ٖلى ههجه خملهم ٦ما خمل هٟؿه ٖلى ٖضم ؤلاصٖاء باليؿب الٗغبي
وَّل بالخؿب الىبىي وَّل بالكغ ٝالضًجي وطل ٪كن َاَّلء ٌٗخبرون قغٝ
هدؿاب لالؾالم وبلى الىَّلًت ا٦بر مً قغ ٝهدؿاب لليؿب = الُُجي=
ٞالكُش وؤوَّلصٍ الظي ٖاف بِذ الىعء والخ٣ىي .
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و٧ان له بإ َىٍل في الٗمل ال حر ،وؤن مً ٖاف في يال ٫ال٨غاماث ...
٦غاماث حضٍ الهىمعي وامه وٖمخه وَؿم٘ في ٧ل ًىم  ( ...ؤهه ولض لألقغاٝ
َٟل َّلًغي٘ في ًىم عمًان والظي ٌ ً٦ؿم٘ وَى في الضعب مً بِخه بلى
ال٨خاجِب مً اإلاالث٨ت ومً َظٍ الب٣غة َّ ...ل ًدخاج بلى الخضًث ًٖ وؿبه .
وألامغ الثاوي الظي ًٟؿغ ؤؾباب ٖضم خضًث الكُش وؤوَّلصٍ ًٖ وؿبهم
الٗغبي الٗلىي الخؿجي  ...ؤن َظٍ ٧اهذ باليؿبت لهم خ٣ُ٣ت ٢اثمت ًخدضر
بها ألاب إلبىه وبلى اخٟاصٍ بهىعة َبُُٗت وبضون ؤن ًجهضوا اهٟؿهم في طل٪
و٧اجهم متهمحن بتهمت  ....ؤن قٗىع الكُش وؤوَّلصٍ بهظٍ الىقُجت في بِذ
الىبىة ٧اهذ جبٗث في هٟىؾهم الُمإهاهُت والث٣ت  ،والخىاي٘ ٞةن قغٝ
هدؿاب لهظا البِذ واإلامخضة حظوعٍ بلى ٖكغاث الؿىحن واإلاؿبىَت ٖالماجه
مً اإلاضًىت اإلاىىعة وم٨ت اإلا٨غمت ختى حُالن وَىا ٥ال ٠مك٩لت ٖلى عئوؽ
َظٍ الٗاثلت مكغ٢ت ٖلى مضي الؼمً اإلامخض مً الغؾى٦ ٫غم نلى هللا
ٖلُه وؾلم ختى الكُش اإلا٨غم (عى)
وبطا ٧ان َظا ألامغ ًىُبٖ ٤لى الكُش ٖبضال٣اصع ُٗٞ ....ترى اإلاٗتريىن
وإلااطا لم جدضر ؤوَّلصٍ ٞهم لِؿىا حمُٗا ٖلى صعحت الكُش ٖبضال٣اصع في
اإلا٩اهت واإلاجزلت الٗلُا  ....وٍجب ؤن هظ٦غ َىا بضًىان الكُش ٖبضال٣اصع الجُلي
وَى مُبىٕ مكهىع و٧ل ؤقٗاعٍ جظ٦غ اليؿب الخؿجي وجخٛجى به .
وخُىما ًٟ٣ؼ ؾاا ٫مً اإلاك٨٨حن  ..بطن إلااطا ج٣ضم الخُٟض ههغ ابً
ٖبضالغػا٨ٞ ١خب ما ٦خب و٧اهذ ٦خاباجه هي ألاولى واإلاٗىٖ ٫لحها في الخ٨م
وال٣غاع ٖلى ٖغبُت الكُش وٖلىٍخه وخؿىِخه ؟ ......
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هجُب َاَّلء ؤن ٢اضخي الً٣اة ههغ بً ٖبضالغػا ١جٟهله ًٖ حضٍ خ٣بت
مً الؼمً ٞلم ٌٗل وٍتربى في مضعؾخه وٖلى َغٍ٣خه ٦ما جغبى ؤوَّلصٍ ٧ .ان
الكُش ٖبضال٣اصع ٖلى م٩اهخه الؿامُت وبلىٚه ؤٖلى الضعحاث في ؾلم الضولت
الغوخُت بَّل اهه ٧ان ًدترؽ مً ؤلاٖالن ًٖ م٩اهخه َظٍ ٦ ،ما ؤهه = ا٢ى٘=
ًٖ الخضًث ًٖ ٦غاماجه ٞهى مً اإلاامىحن وال٣اثلحن بإَمُت ٖضم الخضًث
ًٖ َظٍ ال٨غاماث بَّل ٖىض الًغوعة ال٣هىي ل٩ي َّل ً ٘٣الىلي في صاثغة
الٛغوع ُٞخىَم ؤو ًخىَم مً ً٣خضي به بإن َظٍ ال٨غامت – مً الكُش هٟؿه
– ولِـ مىده مً هللا ؾبداهه وحٗالى ٞ ...ةطا ٧ان الكُش الىلي الهالر
ممىىٕ ٖلُه ؤن ًخدضر في وَّلًخه وًٖ ٦غاماجه ٌ ٠ُ٨ٞؿمذ لىٟؿه ؤن
ًُٟازغ ؤو ًخدضر ًٖ وؿبه .
وبطا جظ٦غها ؤن ههغ بً ٖبضالغػا( ١اإلاضون) في وؿب حضٍ ٧ان ٢ايُا
للً٣اة ٞهظٍ الىُْٟت حٗجي ؤهه ٧ان ًخدمل مؿاولُت ٖملُت في الضولت
الٗباؾُت ولِـ ولُا مثل حضٍ ؤو مثل بٌٗ ؤٖمامه  ...ولهظا خُىما ً٨خب
ههغ في مؿالت جهىع بإن ال٨خابت والخضوًٍ ٞحها لِـ ٞحها زحر وَّل ٞحها جٟازغ
وبهما هي ب٢غاع بىا ٘٢وبٖالن ًٖ خ٣ُ٣ت ً٨خبىن ٞحها ٧ل بدؿب اَخمامه
وبدؿب ؤلاججاَاث التي ًغاَا وٍغي هٟؿه ٢اصعا ٖلى ال٨خابت ٞحها.
و٢ض ً٨ىن ٢اضخي الً٣اة ههغ ٢ض قٗغ بًغوعة جثبُذ وؿل ٖاثلخه َّلؾُما و
٢ض اهدكغث في ػماهه ألازباع وال٣هو التي ٧اهذ جغوي ًٖ حضٍ خُث
ؤنبذ هجما ؾاَٗا في بٛضاص وَىا ٥اإلادب واإلاب. ٌٛ
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وٍبضو لىا ؤن ههغ جدمـ و٦خب ما ٦خب بكإن وؿب ٖاثلخه كن قهغة
حضٍ ٧اهذ ٢ض ؤَل٣ذ ٖلى الٗالم آهظا ٥وَظٍ الكهغة لها زمجها ٞ،سغحذ
ٖلى الؿُذ الؿىت وؤ٢الم جىا ٫مً الكُش في َظا اإلاُضان ؤو طا ... ٥وبطا ما
جظ٦غها بإن الكُش ٧ان ٢ض ٞخذ مٗاع ٥م٘ ٦ثحر مً الٟغ ١وؤلاججاَاث
وألاق٣اء ٞان َظٍ اإلاٗاع ٥خملذ البٌٗ ؤن ًُيصخئ خغبا ٖلى الكُش وٍله٤
به اتهاماث مما خمل خُٟضٍ ؤن ً٨خب في مىيىٕ اليؿب وٍدضص اإلاى٠٢
مىه.
وفي طل٣ً ٪ى( ٫ههغ بً ٖبضالغػا ١بً الكُش ٖبضال٣اصع) :
((هدً مً ؤوَّلص زحر الخؿىحن *مً به ؤنلر بحن الٟئخحن
ٌكبه اإلاسخاع في ؤٖالٍ بط * ٧ان اصهاٍ قبحها بالخؿحن
ؾغ ٦خمان ؤبِىا ؤنله * ؤهه بإن ال٣ٟغ ػًٍ )).
ككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
 -131ابً ٦ثحر  ،البضاًت والجهاًت في الخاعٍش ،ج،11م، 112و ٧اهذ والضجه لخ٣ذ به ببٛضاص  ،بٗض ؤن
اؾخ٣غ ٞحها الكُش ٖبضال٣اصع و ؤنبذ له قإها و م٩اهت مغمى٢ت و عا٣ٞخه في عخلخه الثاهُت للدج وجىُٞذ ببٛضاص ولم
هجض جدضًضا لخاعٍش وٞاتها م٘ ألاؾ ،٠مسُىَت مىا٢ب الكُش ٖبضال٣اصع ،لُ٣ب الضًً مىسخى بً مدمض الُىهُجي
،م٨خبت (ألاؾ٨ىعٍا )٫بكإؾباهُا اإلادٟىْت جدذ الغ٢م ( )013/3وع٢ت 11ب  ،مهىعة الض٦خىع مخي َال ٫الؿغخان
 ،و ًىٟي الض٦خىع ٖبضهللا الؿامغاجي":وؿبه اإلا٣اماث اإلايؿىبت لها و له" في بٌٗ البلضان ؤلاؾالمُتوَى ما ؤ٦ضٍ
الض٦خىع ٖماص ٖبض الؿالم عئو، ٝؤهٓغ :الؿامغاجي ٖ،بضهللا ؾلىم ،صعاؾت في ؾلؿلت وؿب الكُش ٖبضال٣اصع
الُ٨الوي  ،م٨خىبت بسِ الُض (مهىعة)،لضي الؿُض ٖبضالؿخاع َاقم ؾُٗض الُ٨الوي  ،م٣ابالث مخٗضصة ومُىلت
م٘ (ؤؾخاطي وقُذي) الض٦خىع ٖماص ٖبضالؿالم عئو 1552/5/1 ٝوما بٗضَا .
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ؤما خى ٫الدجت الثاهُت ٞخ٣ى: ٫
بجها مً ؤزُغ الدجج بط اٞترى ال٣اثلىن بها ٞغيُت صون ؤن ً٣ضمىا ؤصلت
لصخت ٞغيُتهم ٣ٞ ،ض جخاب٘ َاَّلء ال٣ى = ٫بن ٖبضهللا بً مدمض بً ًدحى
الخؿجي الظي وؿبىا بلُه الكُش ٖبضال٣اصع ٢ض جىفي باإلاضًىت ٖام َ014ك
و٢ا ٫بًٗهم َ024ك وٖمغٍ صون الٗكغًٍ =  ...وؤعاص بًٗهم ؤن ًدمل َظا
الىو = ؤن ٖبضهللا بً مدمض لم ًتزوج = وإلاا قٗغ بًٗهم ؤن مً اإلادخمل
ؤن ًتزوج وَى صون ؾً الٗكغًٍ وٍىجب  ....عاح َظا البٌٗ وخ٨م ٖلى
ٖبضهللا بً مدمض بإهه لم ًىجب  ،وَّل ٖ٣ب له ٞجٗل مىيىٕ ٖضم اهجابه
م٣ترها جبهغ ٖمغٍ ؤو بؿبب الٗ٣م ل٩ي ً ُ٘٣الهلت مابحن الكُش وَظا ...
وبظلٌ ٪ؿ ِ٣الهلت مابحن الكُش ٖبضال٣اصع ووؿبه الٗغبي الظي ًمخض مً
ٖبضهللا بً ٖلي نٗىصا بلى ؤلامام الخؿً وبلى الضوخت الىبىٍت .
و٢ىَ ٫اَّلء بن ٖبضهللا َظا لم ٌٛاصع الدجاػ في ؾبُل بإن ًُٗ٣ىا الهلت
بِىه وبحن الكُش ٖبضال٣اصع ٧لُا  ...وَّلؾُما وَّلصة الكُش ٧اهذ في ؾىت َ034ك
وَظا ٌٗجي ؤن اباٍ مىسخى وحضٍ ٖبضهللا ٢ض ٖاقىا في مضًىت حُالن وؤن
ٖبضهللا َظا ٚحر ٖبضهللا بً مدمض اإلاخهل وؿبه بالخؿً اإلاجخبئ ٖلُه
الؿالم .
وطَبىا بلى لٟٓت حى٩ي صوؾذ  ،واٖخبروَا اؾما لىالض الكُش ولِـ نٟت
له ؤو ؤجها نٟت ول٣با لجضٍ وإلاا ٧اهذ َظٍ اللٟٓت ؤعجمُت = آعٍت= ٦غصًت -
٢ضًمتً ٠ُ٨ٞ ،صر ؤن ًدؿمى بها ٖغبي .
وبسهىم لٟٓت حى٩ي صوؾذ ه٣ى ... ٫بن مٗٓم مً ٦خب في وؿب الكُش
اٖخبر َظٍ اللٟٓت نٟت ولِـ اؾما مؿخ٣ال وؤن مٗىاَا = مدب ال٣خا ٫ؤو
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اإلاجاَض ؤو الشجإ = وهدً مً ال٣اثلحن بإن اؾخٗما ٫ال٩لماث ألاعجمُت
نٟت ؤو اؾما مً ٢بل الٗغب اإلاؿلمحن مؿالت َّليحر ٞحها ٞهي لِـ مدغمت
صًيُا ومدغمت خًاعٍا وَّلٚغٍبت الى٢ىٕ وبمغاحٗت بؿُُت وؾغَٗت كي ٦خاب
في ؤوؿاب الٗغب والٗلىٍحن ؾخجض َىاٖ ٥كغاث الٗغب ٢ض اجسظوا ال٣ابا
ؤعجمُت و خؿب مىاَ ٤ا٢امتهم ولىإزظ ٦خاب الٟسغي في ؤوؿاب الُالبُحن
(همىطحا) كبي َالب ألاػوع٢اوي بخد ٤ُ٣مهضي الغحاجي ،وكغٍ اإلاغٖصخي في ٢م
ؾىت  ٌ 1045ف كٌٗ ،ضص ٖضة ش هُاث ٖلىٍت بال٣اب ؤعجمُت ولىإزظ
مثل وؤخض ( ِ٣ٞؤبى ِٖسخى اإلال٣ب " ٦ىح "٪له ٖ٣ب بامل وقالىؽ و٦الع)
م 112وَىا هدُل الجمُ٘ بلى الخإمل في ٦خاب الٗالمت هاجي مٗغوٖ" ٝغوبت
الٗلماء اإلايؿىبحن بلى البلضان ألاعجمُت" وؾُجضوا ؤمثلت ٦ثحرة مً ؤل٣اب
ٖغب زغاؾان .
والؿااَ ٫ل وٗخبر الؿُض ٦ىح ٪عجمُا وَى الغحل الٗلىي ال٣ذ ؟
بن ٦خب ألاوؿاب والخاعٍش ملئُت حضا بخل ٪الىماطج ومً الجهل بالخاعٍش
ُ
و٦خبه وٞىىهه ؤلاصٖاء ٚحر طل ، ٪وَىا ؤخُل ال٣اعت بلى ٦خاب َبُٗت الثىعة
الٗباؾُت كؾخاطي الض٦خىع ٞاعوٖ ١مغ لالَالٕ ٖلى حملت مً َظٍ الىماطج
التي ؤقحر بلحها .
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بن جىُٓما ليؿب الكُش الش هُت الٗلىٍت مام ٖلي الكغقي
(صٞحن ً٢اء ٖلي الكغقي – مدآٞت مِؿان  -الٗغا)١
ًم ً٨جىػَٗها ٖلى اليؿ ٤الخالي -:
ٖ -1لي .
 -3ابً ؤخمض .
 -2ابً مدمض .
 -0صاوص
 -1ابً مىسخى .
 -2ابً ٖبضهللا .
 -3ابً الخؿً .
 -4ابً الخؿً .
 -5ابً ٖلي بً ؤبي َالب .
وبطا ماعحٗىا بلى شجغة اليؿب للكُش ٖبضال٣اصع ٦ما حاءث في م٣ضمت ٦خاب
ٞخىح الُٛب ل٣اضخي الً٣اة ههغ بً ٖبضالغػاٞ ١هي ٖلى الؿجن الخالُت :
ٖ -1بضال٣اصع
 -3ابً ؤبي نالر مىسخى حى٩ي صوؾذ
 -2ابً ؤلامام ٖبضهللا
 -0ابً ؤلامام ًدحى
 -1ابً ؤلامام مدمض
 -2ابً ؤلامام صاوص
 -3ابً ؤلامام مىسخى
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 -4ابً ؤلامام ٖبضهللا
 -5ابً ؤلامام مىسخى الجىن
 -14ابً ؤلامام ٖبضهللا اإلادٌ
 -11ابً ؤلامام الخؿً اإلاثجى
 -13ابً ؤلامام الخؿً الؿبِ
 -12ابً ؤلامام ٖلي ابً ؤبي َالب
ؾجري جُاب ٤بحن اليؿبحن الكغٍٟحن  ،و٢غب الٗال٢ت بحن ؤلامامحن
و٦الَما وَّلصة الٗغا ١؟
الٗغب اإلاؿلمحن الظًً ٞخدىا ب٢لُم ٦غصؾخان وٚحرٍ مً ألا٢الُم وؤ٢امىا
مجها ؾىىاث َىٍلت ٢ض وؿىا لٛتهم الٗغبُت وناعوا ًخدضزىن لٛت ؤزغي ،
ٞلِـ مً اإلاؿخٛغب وَّل مً اإلاؿخدُل ؤن ٌؿمىا ؤبىائهم بلٛاث ٚحر ٖغبُت
وٍه ٠ش هُاتهم بإلٟاّ ٚحر ٖغبُت وبٗباعة مباقغة ؤن اؾخٗما ٫لٟٓت
حى٩ي صوؾذ اؾما ؤو نٟت َّلجال ٠حجت ؤخض ال٣اثلحن واإلاك٨٨حن بٗغبِخه
ؤو آعومت الكُش ٖبضال٣اصع .
وَٗل ٤مدمض اإلال٩ي في ؾُٟه ٖلى ٢ى ٫ال٣غماوي ومً ؾب٣ه بإن ٖبضهللا بً
مدمض اإلايؿىب بلُه الكُش ٖبضال٣اصع لم ٌٛاصع الدجاػ -:
{ وَّل ٌك٩ل ما في البهجت " ً٣هض بهجت ألاؾغاع"  :مىسخى ابً ؤبي ٖبضهللا ابً
ًدحى كن ٧لمت = ؤبي= َىا مً ؾب٢ ٤لم اإلاال ٠ؤو ال٩اجب كن الكُش
الكىُىفي لم ً٣ل مىسخى بً ٖبضهللا مً ؤبي ٖبضهللا – ُٞىا ٤ٞما اٞتراٍ َظا
اإلاٗترى  ...و٢ض ٢ا – ٫الكُش ال٣هاع في بٌٗ عؾاثله – َّلبً ٖغيىن - -
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بٗض ٦الم وما ػا ٫ال ٘٣ً ِٛفي ألاوؿاب والخىاعٍش ختى ً٣بٌ هللا حٗالى
مً ًيؿبه ٖلى طل123 } ٪
ً٣ى ٫ابً ألازحر  {:وٞحها – ؾىت َ314ك ْهغ الخؿً بً ػٍض بً مدمض
بؾماُٖل بً ػٍض بً الخؿً بً الخؿحن بً ٖلي بً ؤبي َالب ٖلُه الؿالم
في َبرؾخان  ...و ْهغ بالغؤي بصعَـ بً مىسخى بً ٖبضهللا بً مىسخى بً
ٖبضهللا بً الخؿً بً الخؿً بً ٖلي بً ؤبي َالب } 122
بن شجغة اليؿب اإلاٗخمضة ٖلى ٦خاب ٢اضخي الً٣اة ههغ جبحن ؤن بؾم
والض الكُش َى – ؤبى نالر مىسخى حى٩ي صوؾذ – وحلي ؤن لٟٓت حى٩ي
صوؾذ = حاءث نٟت ولِـ اؾما لش هُت مؿخ٣لت .
بن بؾم حض الكُش ألاوَ ٫ى = ٖبض هللا بً ًدحى = ولِـ ٖبضهللا بً
مدمض = وٖلُه ٞلؿىا بداحت بلى مخابٗت مهحر ٖبضهللا بً مدمض َظا
و٦ىهه ماث ولم ٌٗ٣ب ولم ٌٛاصع الدجاػ ٞ ،ةن نلت الكُش ٖبضال٣اصع
بٗبضهللا بً ًدحى ولِـ بٗبضهللا بً مدمض ؤو ٖبضهللا بً ؤخمض ٦ما طَب
اإلاك٨٨ىن .
_____________________
()123مدمض اإلا٩ي الؿُ ٠الغباوي ،م .14
(. )122ابً زحر ال٩امل ،ج  ،5م -1321ؤهٓغ جغحمخه في :ابً الجىػي ،اإلاهضع الؿاب ،٤ج  ، 14م ،143و ابً
هُ٣ت ،ؤبى ب٨غ مدمض بً ٖبض الٛجي الخىبلي البٛضاصي( ،ث َ 235ك )٦ .خاب الخُُ٣ض إلاٗغٞت الغواة والؿجن و
ّ
الضً٦
اإلاؿاهُض( ،جصخُذ وحٗلُ ٤الُا ٝخؿحن) 3 ،1 ٍ ،ج ،مُبٗت مجلـ صاثغة اإلاٗاع ٝالٗثماهُت ،خُضع ؤباص
– الهىض .1542 ،ج  ،3م ،122و ابً زل٩ان ،وُٞاث ألاُٖان ،ج  ،2م ،332و الظَبي ،جاعٍش ؤلاؾالم ،ج  ،24م
،113و ابً الضمُاَي ،اإلاؿخٟاص مً طًل جاعٍش بٛضاص ،م ( 112الغ٢م ،)141و الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث ،ج ،14
م ،3و ابً ٦ثحر ،البضاًت و الجهاًت ،ج  ،13م  ،353و ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،2م ، 331و ًىٓغ
الُ٨الوي ،حما ٫الضًً ٞالر  ،ل٣اء مامحن الٛؼالي والجُالوي  :خ٣ُ٣ت جاعٍسُت  ،مجلت الضًاع اللىضهُت  ،الٗضص .410
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ومً ًض ٤٢في شجغة اليؿب لٗاثلت الكُش ًخإ٦ض له ؤن بؾم حضٍ ألاو٫
٧ان ٖبضهللا ولِـ (ؤبي ٖبض هللا) ٦ما طَب الكىُىفي في بهجخه
و٢ض عص مدمض اإلا٩ي في ٦خابه الؿُ ٠الغباوي ٖلى ؤصلت الٛغباء ؤعآء اإلاك٨٨حن
في وـ الكُش ٖبضال٣اصع الٗغبي = الٗلىي الخؿجي = عصا ٢اؾُا جىاو ٫حمُ٘
الى٣اٍ والدجج التي ؤوعصَا ال٣غماوي في عؾالخه التي ؤزظَا مً الضَّلثل
الظًً ؾب٣ىٍ في ٖملُت الدك ٪ُ٨ومما حاء في عصٍ -:
{  ...وؤزغج الؿبىَي في – حام٘ الُبراوي ال٨بحر ٢ا٢ ٫ا ٫عؾى ٫هللا (نلى
هللا ٖلُه وؾلم) = زالر مً الٟ٨غ ق ٤الجُب  ...والىُاخت  ...والًُٗ في
اليؿب }....وعوي البساعي في خضًث ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم مً آطي
لي ولُا ٣ٞض آطهخه بالخغب = ؤي ؤٖلمخه ؤوي مداعب له = وفي عواًت له – مً
ؤَاب لي ولُا ٣ٞض باعػوي باإلاداعبت – ٢ا ٫ابً حجغ الهخمي في ٦خاب ال٨باثغ
َظا َّل ؤقض مىه بط مداعبت هللا حٗالى للٗبض لم جظ٦غ بَّل في ؤ٧ل الغبا (( ٞةن لم
جٟٗلىا ٞإطهىا بدغب مً هللا وعؾىله)) ....
"وَظٍ" مل و ما ؾىص به َظا اإلاٗترى صخاثٟه وعٚم ؤجها ؤصلت ٢اَٗت في
ٖضم اجها ٫وؿب الكُش بالبِذ الىبىي  ،م٣ىَّلث مال بها ٖضة نٟداث
ؾىص مىلٟت ؤو ؤباَُل مؼزغٞت ٖؼائها كهاؽ وؿابحن وآزغًٍ ماعزحن ًبلٜ
ٖضصَم حمُٗا هدى ؤخض ٖكغ .....
مخابٗت الكبهاث :
بهىا هظ٦غ ؤوَّل ٦خب ٖلماء اليؿب التي نغخذ اجها ٫اليؿب الجُلي
بالجىاب الخؿجي  ...زم جغح٘ لخدب٘ الكبه الؼاثضة في ٦المه حملت حملت ....
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...اٖلم َضاها هللا وؤبا ٥ؾىاءالهغاٍ ووٞاها وبًا ٥بمىه مىا ٘٢ألاٚالٍ =
بن قغ ٝالكُش ؾُضي ٖبضال٣اصع هٟٗىا هللا به واجها ٫وؿبه بؿُضها
الخؿً الؿبِ عضخي هللا ٖىه مغح٘ به الٗلماء اليؿابىن واإلاد٣٣ىن
الباعٖىن و٧لهم بظ٦غٍ بهٟت الجؼم .
وهظ٦غ مً ٖغٞىا مجهم عخم هللا حمُٗهم :
ؤوَّل :الٗالمت التهامي الٗلىي الخؿجي في ٦خابه اإلاىؾىم (محزان الظَب في زحر
اليؿب) ٞةهه ٢ا ٫في قغٞاء بٛضاص حُالن حم٘ وٞض الجُالهُت ؤخض الثالزت
٢ا : ٫وحضَم ؾُضها ٖبضال٣اصع الجُالوي َّل ًسٟى وؿبه في ؤهه حُالوي ٖلىي.
الثاوي  :ؤلامام ؤخمض بً حؼي هضلسخي الٛغهاَي الكهحر في ٦خابه ( مسو
البُان في وؿب آٖ ٫ضهان) نغح بإؾماء اليؿب الجُلي بلى الخؿً الؿبِ .
الثالث  :ناخب (حىَغة الٗ٣ى ٫في ط٦غ آ ٫الغؾىٖ ) ٫بضالغخمً بً
ٖبضال٣اصع الٟاسخي  ،ولم ًظ٦غ ٞحها بَّل قغا ٝاإلاجم٘ ٖلى قغٞهم ٦ما هبه
ٖلى طل ٪و٧ان جإلُٟه لها بةطن والضٍ قُش الجماٖت .
الغاب٘  :الخا ٔٞبً ص غ الٗؿ٣الوي في (الٛبُت)
ال امـ :الٗالمت ابً ٖغيىن بى٣ل ٖالمت اإلاٛغب الكُش ؾُضي مدمض
مخىلي .
الؿاصؽ  :مغآة الؼمان لؿبِ الجىػي
الؿاب٘  :مغآة اإلاداؾً للٗالمت اليؿابت الكُش مدمض الٗغبي الٟاسخي ٢ا ٫ما
ههه – وبٟاؽ الكغٞاء ال٣اصعٍىن مً بجي الُٛب ؾُضي ٖبضال٣اصع
الجُالوي عضخي هللا ٖجهم ووؿبهم بلُه زاهُت بلى ؤن ٢ا ٫وَى عضخي هللا ٖىه
ٖبضال٣اصع بً ؤبي نالر وط٦غ اليؿب اإلاٗغو. ٝ
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الثامً :في ؤوؿاب ال٣غَاؽ ط٦غ وؿبه بلى الخؿً الؿبِ
الخاؾ٘ :الٗالمت اليؿابت ابً الُُب في هٓمه اإلاؿمى باكقغاٖ ٝلى وؿبه
ألاُ٢اب ألاعبٗت وألاقغا. ٝ
الٗاقغة  :ؤلامام اليؿابت ابً ٞغخىن في ٦خابه ٖخباع والخٗغٍ ٠باليؿبت بلى
الىبي اإلاسخاع .
الخاصي ٖكغ  :الكُش مدمض بً ٖبضالغخمً الٟاسخي " في اإلاىهج الباصًت" وَّل
جد ٤٣بغٖاجه في جدغٍغ ألاوؿاب و٢ض ٖض في اإلاىهج ٖلم ألاوؿاب مً ٖلىمه
التي مىده هللا لها وله ٞحها احاػاث مً اَل طل ٪الٗلم .
الثاوي ٖكغ :مشجغ مغاص البٛضاصي
الثالث ٖكغ  :هدُجت الخد ٤٣مً بٌٗ اَل اليؿب الىزُ = ٤للكُش
اإلاؿىاوي وَى مً ؤَل الخدغٍغ والًبِ في ؤوؿاب قغا. ٝ
الغاب٘ ٖكغ  :الكُش مدمض بً ٢اؾم ال٣هاع اإلاؿىاوي وٗ٢ذ ٖلُه في ٚحر
ماجُٟض بسُت و٧ان عخمه هللا ممً ٌٗخمض ٖلُه وٍغح٘ في َظا الباب بلُه
لكضة بدثه ٖىه ومؼٍض اٖخىاثه به وعؾىر ٖلمت ومخاهت صًىه وؤَا ٫الثىاء
ٖلُه َّلؾُما في جدغٍغ اليؿب الكغٍ ٠بلى ؤن ٢ا -: ٫قُش الجماٖت ؾُضي
ٖبضال٣اصع الٟاسخي في خ ٤الكُش ال٣هاع بٗض الثىاء ٖلُه بالخد ٤ُ٣في
الٗلىم ؤهه ٧ان ٖاعٞا بإوؿاب ألاقغا ٝمد٣٣ا في طلَّ ٪ل ً٣اومه ؤخض بطا
ج٩لم ٞحها وَّل ً٣اعبه ٢ا ٫الخا ٔٞالخيسخي في هٓم الضع والُٗ٣ان = ٖىض ال٨الم
ٖلى مىسخى الجىن حض ؤلامام الجُلي  :زم بن هللا حٗالى حٗل البر٦ت في ٖ٣بت
ٗٞل ٪مجهم زالر َىاث ٠بىى ألازًحر وملى ٥الُمامت والهىاقم وبىى ؤبي ٖؼٍؼ
ملى ٥م٨ت وفي بجي ؤبي ٖؼٍؼ ب٣ي ملى ٥م٨ت .... -
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بازخهاع ٨ٞخب الكُش ال٣هاع ٖلى ٦الم الخيسخي اإلاظ٦ىع ٖاَٟا ٖلى اإلالى٥
اإلاكاع الحهم ماههه = والخغ٦ت ال٩املت والىٗمت الكاملت ؾُضها ٖبضال٣اصع
الجُلي ناخب اإلال ٪الخ٣ُ٣ي وال الٞت الُ٣باهُت و٦م في طعجه ؾُضها
ٖبضال٣اصع مً ألازباع .
ال امـ ٖكغ  :مشجغ الٗالم الكُش ٖلي بً ٖبض الىَاب الكامي
الؿاصؽ ٖكغ  :مشجغ الٗالم الكُش مدمض بً ٖباص ألاهضلسخي
الؿاب٘ ٖكغ :مشخغ الكُش ٖبض الىؤخض الىاوكىَسخي
الثامً ٖكغ  .... :بلى الثاوي والؿخىن الهٟداث مً  12-11-10-12ؤؾماء
اليؿابت الظًً الٟىا ٦خبا ؤ٦ضوا ٞحها وؿب الكُش ٖبضال٣اصع الخؿجي .
الثاوي والؿخىن  :الكُش ِٖسخى الخجاوي في قغح اؾخٛازخه نغح بيؿب
الجُلي ٖىض ٢ىله في الىٓم -:
مىَّلي ٖبضال٣اصع الجُالوي **** ٖىها ٖلى طي زؿت ؤْىماوي .
٢لذ ٞهاَّلء ازىان وؾخىن قُسا مً ؤٞايل ألامت واُٖاجها وٞحهم الٗال
ألاولُاء الٗٓام والٗلماء مً ا٧ابغ ألاُ٢اع وٖمض ألامهاع ٧لهم مُب٣ىن ٖلى
وؿب الكُش ٖبضال٣اصع الجُلي الكغٍ ٠لِـ مجهم مً ؤقاع بلى زالُٞ ٝه
ولى ل٣ى ٫يُٗ ٠بًٗهم جل٣ى طل ٪مً الضٞاجحر الٗخُ٣ت في اليؿب وبًٗهم
اؾخٟاصٍ مً الخىجغ الظي ٌيجل مٗه ال٨ظب وبًٗهم ؤزظٍ مً ٦كٟه
الصخُذ ػٍاصة ما ٖلى ما كَل الٓاَغ مً الثباث الهغٍذ ٞ ...هل ًب٣ى بٗض
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احماٖهم ما ًسانغ الٗ٣ل مً اعجُاب ومً بعاصة ؤلاَالٕ ٖلى ٦خبهم اإلاكاع
بلحها الٗغب ٞالٗغب بالباب *120} ...
زالثا  :ؤ٢ىا ٫ناصعة مً الكُش ٖبضال٣اصع وقُىزه وماٍضًه ج٨غع حؿمُخه
بالعجمي وألاعجمي ومىا٢كتها :
اؾخٛل اإلاك٨٨ىن بيؿب الكُش الٗغبي ؤ٢ىَّل نضعث مً الكُش هٟؿه
اٖتر ٝبها بإهه ؤعجمي اللؿان مغة وعجمي جاعة " ٦ما ؤن ٖضصا مً قُىزه
واؾاجظجه " ط٦غوا َظٍ الخهغٍداث و٧اهىا مً اإلااٍضًً للكُش الجُالوي ،
و٢ض وكغث ال٨خب اإلاىداػة واإلااٍضة للكُش ٖبضال٣اصع َظٍ ألاخ٩ام مثل ٦خاب
بهجت ألاؾغاع للكىُىفي و٢الثض الجىاَغ للخاصفي وؾحر ؤٖالم الىبالء للظَبي
٦ما ؤن ابً الؿا ي ؾب ٤له ؤن خمل ٢ى ٫الكُش في َظا الؿُا. ١
______________________________________________________________________________________________________________________

( )120مدمض اإلا٩ي  :الؿُ ٠الغباوي ،م -1221-1ؤهٓغ جغحمخه في :ابً الجىػي ،اإلاهضع الؿاب ٤ج ،14
م ،143و ابً هُ٣ت ،ؤبى ب٨غ مدمض بً ٖبض الٛجي الخىبلي البٛضاصي( ،ث َ 235ك)٦ .خاب الخُُ٣ض إلاٗغٞت الغواة
والؿجن واإلاؿاهُض( ،جصخُذ وحٗلُ ٤الُا ٝخؿحن) 3 ،1 ٍ ،ج ،مُبٗت مجلـ صاثغة اإلاٗاع ٝالٗثماهُت ،خُضع
ّ
الض – ً٦الهىض .1542 ،ج  ،3م ،122و ابً زل٩ان ،وُٞاث ألاُٖان ،ج  ،2م ،332و الظَبي ،جاعٍش ؤلاؾالم ،ج
ؤباص
 ،24م ،113و ابً الضمُاَي ،اإلاؿخٟاص مً طًل جاعٍش بٛضاص ،م ( 112الغ٢م ،)141و الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث،
ج  ،14م ،3و ابً ٦ثحر ،البضاًت و الجهاًت ،ج  ،13م  ،353و ابً الٗماص ،قظعاث الظَب ،ج  ،2م ، 331و ًىٓغ
الُ٨الوي ،حما ٫الضًً ٞالر  ،ل٣اء مامحن الٛؼالي والجُالوي  :خ٣ُ٣ت جاعٍسُت  ،مجلت الضًاع اللىضهُت  ،الٗضص .410
*ول٣ض نغح بصخت وؿب الكُش ٖبض ال٣اصع ،ألاؾخاط الكهُض مغجطخى مُهغي مً اٖالم ألامت ؾالمُت في الٗهغ
الخضًث في ٦خابه ؤلاؾالم وبًغان ،جغحمت َاصي اإلاٛغوي ،مُبٗت ؾبهغَ ،هغان  ،1541م 343وَى مً ٦باع ٖلماء
ألامت ؤلاؾالمُت في الٗهغ الخضًث .
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وؾى ٝهجم٘ َظٍ ألا٢ىا ٫وألاخ٩ام اإلاهاصع التي وكغتها بؿبب حؿلؿلها
الخاعٍذي وؤَمُتها ووؿعى إلاىا٢كتها -:
٣ٞ -1ض حاء في مسُىَت " الهىُٞت والؼَاع " َّلبً الؿا ي  ... { -:ؤن
قُست خماص الضباؽ إلاا ؤمغٍ ؤن ًخ٩لم ٖلى الىاؽ ؤي ًٌٗهم ٢ :ا٫
له ٖبضال٣اصع ًا ؾُضي ؤها ؤعجمي ٢ذ  ٠ُ٨ٞج٩لم ٖلى ٞصخاء
بٛضاص } .121
 -3وٍظ٦غ الظَبي َظٍ اإلاداوعة بحن الكُش وؤؾخاطٍ خماص الضباؽ في
الهُٛت الخالُت  { -:ج٩لم ٖلى الىاؽ ٣ٞلذ ً ،اؾُضي ؤها عحل ؤعجمي
٢ذ ؤزغؽ ،ؤج٩لم ٖلى ٞصخاء بٛضاص ؟ ٣ٞ :ا ٫لي ،ؤهذ خٟٓذ ال٣ٟه
وؤنىله وال ال ٝوالىدى واللٛت وجٟؿحر ال٣غآن َّل ًهلر ل٪
ؤن جخ٩لم ؟ انٗض ٖلى ال٨غسخي ٞخ٩لم ٞةوي ؤعي ٖ ٪ُٞظ٢ا ؾُهحر
هسلت 122 }...
( )121ؤبً الؿا ي  :مسُىَت الهىُٞت والؼَاص  ،وع٢ت  / 44ث.
( )122الظَبي  :ؾحر اٖالم الىبالء /ج/34م -21 .003-002ؤهٓغ جغحمخه في :ابً
الجىػي ،اإلاهضع الؿاب ،٤ج  ،14م ،143و ابً هُ٣ت ،ؤبى ب٨غ مدمض بً ٖبض الٛجي الخىبلي
البٛضاصي( ،ث َ 235ك )٦ .خاب الخُُ٣ض إلاٗغٞت الغواة والؿجن و اإلاؿاهُض( ،جصخُذ وحٗلُ ٤الُاٝ
ّ
الض – ً٦الهىض .1542 ،ج
خؿحن) 3 ،1 ٍ ،ج ،مُبٗت مجلـ صاثغة اإلاٗاع ٝالٗثماهُت ،خُضع ؤباص
 ،3م ،122و ابً زل٩ان ،وُٞاث ألاُٖان ،ج  ،2م ،332و الظَبي ،جاعٍش ؤلاؾالم ،ج  ،24م
،113و ابً الضمُاَي ،اإلاؿخٟاص مً طًل جاعٍش بٛضاص ،م ( 112الغ٢م ،)141و الهٟضي ،الىافي
بالىُٞاث ،ج  ،14م ،3و ابً ٦ثحر ،البضاًت و الجهاًت ،ج  ،13م  ،353و ابً الٗماص ،قظعاث
الظَب ،ج  ،2م ، 331و ًىٓغ الُ٨الوي ،حما ٫الضًً ٞالر  ،ل٣اء مامحن الٛؼالي والجُالوي :
خ٣ُ٣ت جاعٍسُت  ،مجلت الضًاع اللىضهُت  ،الٗضص .410
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 -2وٍى٣ل الخاصفي َظٍ ال٣هت بك٩ل ازغ وًٍُ ٠الحها ٣ُٞى... { -: ٫
و٢ا ٫ؤؾخاطها الكُش ٖبضال٣اصع الجُالوي عضخي هللا ٖىه  :عؤًذ عؾى٫
هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ٢بل الٓهغ ٣ٞا ٫لي ً ،ابجي لم َّلجخ٩لم ؟
٣ٞلذ ًا ؤباٍ  :ؤها عحل ؤعجمي  ٠ُ٦ؤج٩لم ًٖ ٞصخاء بٛضاص ٣ٞ .ا٫
اٞخذ ٞاٟٞ ٥خدخه ٞىٟث ُٞه ؾبٗا و٢ا ٫ج٩لم ًٖ الىاؽ واصٕ بلى
ؾبُل عب ٪بالخ٨مت واإلاىًٖت الخؿىت ٞهلُذ الٓهغ وحلؿذ
وخًغوي زل٦ ٤ثحر ٞاعجج ٖلي ٞغؤًذ ٖلُا عضخي هللا ٖىه ٣ٞا ٫اٞخذ
ٞاٟٞ ٥خدخه ٞخٟل ُٞه ؾخا  .لم َّلج٨ملها ؾبٗا ؟ ٢ا ٫ؤصبا م٘ عؾى٫
هللا زم جىاعي ٖجي 123 }...
 -0وحاء في ٢الثض الجىاَغ  { ...وعوي باإلؾىاص بلى الكُش ؤبي ب٨غ بً
خىاع هٟٗىا هللا به  :ؤهه ٢ا ٫في مجلؿه ًىما بحن ؤصخابه ؾىًٓ ٝهغ
بالٗغا ١عحل مً "العجم" ٖالي اإلاجزلت ٖىض هللا والىاؽ اؾمه
ٖبضال٣اصع وؾ٨ىه ببٛضاص .124 } ...
 -1وط٦غ الخاصفي في َظا الؿُا {... ١و٢ا ٫الكُش مُغ ٦ىذ ًىما ٖىض
قُسىا ؤبي الىٞا بؼاوٍخه ب٣لمُىا ٣ٞاً ٫امُغ  :اٚل ٤الباب ٞةطا قاب
عجمي ًُلب الضزىٖ ٫لي ٞإمىٗه ٣ٞمذ ٞةطا الكُش ٖبضال٣اصع وَى
ًىمئظ قاب ًُلب الضزىٖ ٫لُه ٞاؾخإطن الكُش ٞلم ًإطن له في
الضزى ٫وعاثخه ًمصخي في الؼاوٍت ٧اإلاجزعج زم ؤطن له وإلاا عآٍ مصخى بلُه
( )123الخاصفي ٢ ،الثض الجىاَغ ،م12
( )124اإلاهضع الؿاب، ٤م.32

هي الشك اىل اليقني قراءة هتأًيت يف ًسة الشيخ عبد القادر اجليلي

003

زُىاث واٖخى٣ا َىٍال و٢ا ٫له ً :ا ٖبضال٣اصع وٖؼة مً له الٗؼة ما
مىٗخ ٪مً الضزى ٫ؤو مغة جخضا لخ ٪٣ب ٪زكُت مى ،٪ل ً٨إلاا
ٖلمذ ؤه ٪جازظ مجي وحُُٗجي ؤمىذ الُ ٪عضخي هللا ٖىه وعضخي ٖىا
بهم 125 }..
 -2وٍىانل الخاصفي ط٦غ نٟت ألاعجمي والعجمي (ه٣ال ًٖ بهجت
ألاؾغاع) للكُش ٖبضال٣اصع ٣ُٞى : ٫و٢ا ٫الكُش مؿلمت بً وٗمت
الؿغوجي عضخي هللا ٖىه في حىاب مً ؾإله ًىما مً الُ٣ب مً َى
٣ٞاَ : ٫ى آلان بم٨ت مسخَّ ٠ل ٌٗغٞه بَّل الهالخىن  ،وؾُٓهغ َىا
وؤقاع بلى حهت الٗغاٞ = ١تى ؤعجمي قغٌٍ = ٠ؿمى ٖبضال٣اصع مٓهغ
ُٖٓم بال٨غاماث ال اع٢اث َى ُ٢ب و٢خه وٚىر ػماهه 134 }...
 -3و٦خب الىاؾُي (وَى مً اإلاخازغًٍ ) في جغٍا٢ت هها ًىو ُٞه ٖلى
الكاب العجمي ٖبضال٣اصع الجُالوي ٣ُٞى {... ٫وعوي لىا ؤًًا ؤن
الؿُض مهض الضولت ٖبض الغخُم ابً الؿُض الجلُل ؾُ ٠الضًً
ٖثمان الغٞا ي عضخي هللا ٖجهما ً٣ى ٫صزلذ بٛضاص وعؤًذ الكُش
ٖبضال٣اصع الجُالوي ٞغؤًذ مً زلى ؾغٍ وَهاعة ٢لبه وؾالمت زاَغٍ
ما َغبذ لهٞ ،لما عحٗذ مً ؾٟغي ط٦غث طل ٪ل الي الؿُض ؤخمض
ال٨بحر الغٞا ي عضخي هللا ٖىه ٣ٞا : ٫الكُش ٖبضال٣اصع ٖبض ناص ١في
خاله ،مباع ٥في قإهه ٖامل بٗلمه وله مً الخى ٤ُٞههِبا صزل
مجلـ ؾُضها الكُش مىهىع الغباوي عضخي هللا ٖىه ٞلم ًلخٟذ بلُه
( )125اإلاهضع الؿاب٤
( )134اإلاهضع الؿاب٤
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ؤخضا و٧ان آهظا ٥قابا ٣ٞا ٫الكُش مىهىع ؤٞيخىا لهظا الكاب
العجمي – ٞؿُهغ له م٘ ؤَل الهض ١مجزلت مدمىصة } 131
 -4وجدضر الكُىىفي ًٖ ا٢امخه في بٛضاص في بغج ألاػج وٖلى ؤزغ طل٪
ٖغَ ٝظا اإلا٩ان باؾم " بغج العجمي" ً٣ى ٫الكىُىفي  { ...و٢ض يل
َظا البرج ٖلى َظٍ الدؿمُت بٗض مغوع ٢غن مً الؼمان مً وٞاة ٖبض
ال٣اصع الجُالوي وا٢ترن بدىاصر ؾ٣ىٍ بٛضاص ٖلى ًض الخخاع } 133

( )131الىاؾُي  :جغٍا ١اإلادبحن  ،م12
( ) 133الكىُىفي  :بهجت ألاؾغاع ،م142
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بن ٢غاءة لهظٍ الىهىم الٗكغة مخإهُت جم٨ىىا مً ال٣ى ٫بإن َظٍ
الىهىم ؤَل٣ذ مً الكُش هٟؿه نىٗت لؿاهه وونٟا لش هِخه و٢ؿم
مً َظٍ الىهىم اَل٣ذ ٖلُه حؿمُت لش هه وونٟا للؿاهه مً ٚحرٍ
وؤن َظٍ ال٣غاءة الٟاخهت جم٨ىىا ؤن هىػٕ الضَّلَّلث للٟٓخحن = ؤعجمي
وعجمي= ؤن ال٣اثلحن بهظا ؤعاصوا ال٣ى : ٫بن لؿان ولٛت الكُش ٖبضال٣اصع
٧اهذ ؤعجمُت = و٧ان ٚحر ٢اصع ٖلى ال٨الم بالٗغبُت .
و٢ؿم مً الىهىم طَبذ بلى ؤن ش و الكُش ٖبضال٣اصع ٧ان =
عجمي= وقاب عجمي = ٧ان اإلا٣هىص بإن ؤَل الكُش ٚحر ٖغبي ولِـ
لؿاهه ٞدؿب .
ؾىٗلٖ ٤لى َاجحن اإلاجمىٖخحن مً الىهىم مً الى٣اٍ الخالُت -:
ؤ -الىهىم التي خملذ مٗجى ؤن لؿاهه ؤعجمي جخمثل في ٢ى ٫الكُش
و٢ى ٫مً ؤَلٖ ٤لُه طل٦ ٪ما حاء في -:
 -1ابً الؿا ي ":ؤها ؤعجمي ٢ذ "...
 -3الظَبي ":ؤها عحل ؤعجمي ٢ذ ازغؽ"...
 -2الخاصفي ":ؤها عحل ؤعجمي "...
 -0الكىُىفي ":لؿان معجم"....
بن اٖترا ٝالكُش َّلؾخاطٍ خماص الضباؽ ؤو في خىاعٍ م٘ هٟؿه وم٘
عؾى ٫هللا (م) في خؿغجه ٖلى لؿاهه اإلاعجم ٨ً ،ك ٠بإن اإلاغاص مً
٢ىله (ؤعجمي ) و(ؤعجمي ٢ذ) بلخ  ،ؤعص بظل ٪ؤعجمُت لؿاهه وٖضم
٢ضعجه ٖلى ال٨الم بالٗغبُت .
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و٢ض ؤوضر الكُش طل ٪في ٢ىله =  ٠ُ٨ٞؤج٩لم ًٖ ٞصخاء بٛضاص =
....
وؤ٦ض طل ٪خُىما عصص ( ؤها ؤعجمي ٢ذ ازغؽ ) ٞهظٍ ألاعجمُت
نغٍدت بِىت ٖلى لؿاهه خُث ون ٠هٟؿه باهه ازغؽ .
ومً حُٗ٣ب قُست خماص الضباؽ مىضخا ٢ضعجه ٖلى الخضًث ب٣ىله
(ل٣ض خٟٓذ ال٣ٟه وؤنىله وال ال ٝوالىدى وجٟؿحر اللٛت وال٣غآن )
وَظٍ ٧لها حٗجي ؤن قُسه ٧ان ًغصص ٖلُه بإه٢ ٪اصع ٖلى الخضًث
والىٖٔ وال٨الم وؤه ٪بهظٍ اإلاٗغٞت حؿخُُ٘ جخ٩لم ًٖ ٞصخاء بٛضاص.
والٗغب جُلٖ ٤لى مً َّلٌؿخُُ٘ ال٨الم بالٗغبُت ؤو َّلًجُض ال٨الم بها
َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ َ ُ ُ
ىلى َن ب َّهماَ
بإهه ؤعجمي ً٣ى ٫حلذ خ٨مخه ((ول٣ض وٗلم ؤجهم ً٣
ِ
ُ َّ ُ ُ َ َ ٌ ّ َ ُ
ان َّالظي ًُ ْلخ ُضو َن ب َل ُْه َؤ ْع َجم ٌّي َو ََ َكظا ل َؿ ٌ
ان َٖ َغِب ٌّي ُّم ِب ٌحن))
ٌٗ ِلمه بكغ ِلؿ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الىمل ()142
َ
ْ َ ّ َّ َ ُ َ ْ َ ُ ّ َ ْ
ََ ْ َ ََْ ُ ُ ْ
هلذ
و٢ا ٫ؾبداهه وحٗالى (ولى حٗلىاٍ ٢غآها ؤعج ِمُا ل٣الىا لىَّل ِ ٞ
َ َ َ َّ َ َ
َ ُ ُ َ َ ْ َ ٌّ َ َ َ ٌّ ُ ْ ُ َ َّ َ َ ُ
ُ
آًاجه ؤؤعج ِمي وٖغِبي ٢ل َى ِلل ِظًً آمىىا َضي و ِقٟاء وال ِظًً َّل
َ ْ َ ُ َ ََ
ُْ ُ َ َ
َ َُْ َ َُ َْ َ
َ َ
ُض ))
ًا ِمىىن ُِٞأط ِاج ِه ْم وٌ ٢غ وَى ٖل ْح ِه ْم ٖمى ؤول ِئً ٪ىاصون ِمً َّمٍ ٩ان ب ِٗ ٍ
ٞهلذ ()00
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إلاا ٧ان الكُش ٢ض ولض في حُالن وهي بلض ٚلب ٖلحها الُاب٘ ال٨غصي صازل
الٗغا ١الٗغبي وجغٖغٕ ٞحها ختى بلٖ ٜمغٍ زماهُت ٖكغ ؾىت .
وإلاا ٧اهذ ٖاثلت الكُش ٢ض َاحغث مً الدجاػ مىظ ؾىىاث َىٍلت جؼٍض
ًٖ اإلااثتي ؾىت ول٣ض ٦ك ٠لىا الض٦خىع هاجي مٗغو ٝعخمه هللا حٗالى
ٖغوبت مئاث مً الٗلماء ٖاقىا في زغاؾان  ِ٣ٞفي ٦خابه اإلاُٟض =
ٖغوبت الٗلماء اإلايؿىبحن بلى البالص ألاعجمُت =} 131وٍبحن ألاؾخاط مًٗ
العجُلي في صعاؾخه ًٖ بلىحؿخان و ٠ُ٦و ٠ُ٦جبضلذ بٌٗ نٟاتهم
وزانت لؿاجهم بط ً٣ى {: ٫بن الٗغب في ؾاثغ اإلاضن التي اؾخ٣غوا ٞحها ٢ض
جبضلذ نٟاتهم الٗغبُت ٞلم وٗض وؿم٘ ٖجهم اال٨ثحر ٖلى هدى ما ٧ان في
بضاًت الٟخذ الٗغبي وما جالَا ٣ٞض حٛحروا ٧لُا و٣ٞضوا لؿاجهم } 132

(٧ )131امل مهُٟى الكُبي  :اإلا٣الت ،م.01
( )132مًٗ العجُلي  :بلىحؿخان بالص الٗغب ،م 31ابً هُ٣ت ،ؤبى ب٨غ مدمض بً ٖبض الٛجي
الخىبلي البٛضاصي( ،ث َ 235ك )٦ .خاب الخُُ٣ض إلاٗغٞت الغواة والؿجن و اإلاؿاهُض( ،جصخُذ وحٗلُ٤
ّ
الض – ً٦الهىض،
الُا ٝخؿحن) 3 ،1 ٍ ،ج ،مُبٗت مجلـ صاثغة اإلاٗاع ٝالٗثماهُت ،خُضع ؤباص
 .1542ج  ،3م ،122و ابً زل٩ان ،وُٞاث ألاُٖان ،ج  ،2م ،332و الظَبي ،جاعٍش ؤلاؾالم ،ج ،24
م ،113و ابً الضمُاَي ،اإلاؿخٟاص مً طًل جاعٍش بٛضاص ،م ( 112الغ٢م ،)141و الهٟضي،
الىافي بالىُٞاث ،ج  ،14م ،3
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وبسهىم الىو الظي حاء في ٢الثض الجىَغ =ؾُٓهغ ٞ ...تى ؤعجمي
قغٍ٩ٞ = ٠لمت = ؤعجمي = هي ون ٠للٟتى = بسهىم لؿاهه = خُث بن
ون ٠اللؿان ٚحر الٗغبي ً٨ىن ب٩لمت = ؤعجمي = وٖلُه ًىُبٖ ٤لى َظا
الىو ما ؤجِىا ٖلى ط٦غٍ بسهىم الىهىم عبٗت الؿاب٣ت ومً ً٣غاء
٦خإبي ٢بُلت حاوان ال٨غصًت للٗالمت مهُٟى حىاص وٖكاثغ الٗغا ١للٗالمت
ٖباؽ الٗؼاوي ٌٗغ ٝؤن ؤَّل٦غاص الظًً ؾ٨ىىا حىىب بٛضاص ٖلى مضي
الخاعٍش ٧اهذ هسىتهم (عجم) وَظٍ ال٣باثل ال٨غصًت اؾخىَىذ حُل الٗغا١
واجسظث مجها مؿ٨ىىا وٞحها ولض ووكاء الكُش ٖبضال٣اصع .
و٧لمت=قغٍَّ =٠لجُل ٤في مٟاَُم جل ٪اإلاغخلت الخًاعٍت بَّل ٖلى الش و
الظي ًخهل وؿبه بالغؾى ٫ال٨غٍم (م) ٞاكقغاَ ٝم الهاقمُىن و٢ض حاء
في صاثغة اإلاٗاع ٝؤلاؾالمُت في حٗغٍ ٠ألاقغا {.. ٝاإلاىخمىن بلى ٖاثلت الىبي(
م) وؿبا ؤي ؤَل البِذ بَّل ؤن َظا الل٣ب جدضص بالٗباؾُحن والٗلىٍحن مىظ
ال٣غن الغاب٘ الهجغي 133 } .
ٞاؾخٗما٧ ٫لمت قغٍ ٠في َظا الىو ًبحن ؾالمت وصخت ما طَبىا بلُه بإن
لٟٓت "ؤعجمي " حؿخٗمل نٟت اللؿان ولِـ حؿمُت لألنل وألاعومت وؤن
مٗجى َظا الىو الظي ؤوعصٍ الخاصفي بإن الٟتى الٗغبي الكُش ٖبضال٣اصع ٧ان
ؤعجمي اللؿان وَظا ماه٨غٍ ًىؾ ٠ػٍضان في جد٣ُ٣ه للضًىان حملخا
وجٟهُال.
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ؤما الىهىم التي حاءث وهي جدمل ؤلٟاّ ( الكاب العجمي ؤو بغج ألاػج
ؤو عحل مً العجم ) ٦ما حاء في -:
 -1الىاؾُي  :جغٍا ١اإلادبحن " الكاب العجمي "
 -3الكىُىفي  :بهجت ألاؾغاع وَى ًه ٠بغج ألاػج بك = بغج العجم=
 -2الخاصفي ٢ :الثض الجىاَغ ٞ " :ةطا قاب عجمي ًُلب الضزى"٫
 -0الخاصفي ٢ :الثض الجىاَغ  ":ؾُٓهغ بالٗغ ١عحل مً العجم "
 -1الكُبي  :م٣الخه " بغج العجمي "
*ًم ً٨الخُٗ٣ب ٖلحها بما ًلي :
ؤن َظٍ ألاخ٩ام والهٟاث التي ؾمذ الكُش = قاب عجمي = بلخ جهضع
مً الكُش ٖبضال٣اصع ٦ما نضعث مً الكُش ؤَّل٢ىا ٫وألاخ٩ام التي
ون ٠بها لؿاهه ؤ٦ثر مً مغة بإهه ؤعجمي َظٍ ًُ٢ت مهمت َّلبض مً
ؤلاقاعة بلحها والخىبُه بط َّلًغصص البٌٗ بإن الكُش هٟؿه اٖتر= ٝ
بعجمُخه= بهما الظي ًم٢ ً٨ىله بن الكُش اٖتر = ٝبإعجمُت لؿاهه =
بن الظًً ؤَل٣ىا َظٍ الدؿمُاث وألاونا ٝؤَل٣ىَا ٖلى ش و الكُش
ٖبضال٣اصع الُ٨الوي كهه ؾب ٤ؤن ٢ضم مً حُالن الٗغا ١ألاعجمُت =
ال٨غصًت بلى بٛضاص وَظا ؤلا٢لُم ٧ان ٌؿمى ٢بل ؤلاؾالم وبٗض الٟخذ
ؤلاؾالمي = ببالص اإلاضاثً = وَى مغ٦ؼ الضولت الؿاؾاهُت الٟاعؾُت
اإلاٗغوٞت في الخاعٍش.
ومما ٌٗؼػ َظا ؾخيخاج ؤن ٦ال مً الكىُىفي في بهجخه والخاصفي في
٢الثضٍ خُىما ٦خبىا ًٖ وؿب الكُش و٦غاماجه وخُاجه ؤ٦ضوا مغاث
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اليؿب الٗغبي الٗلىي الخؿجي للكُش وط٦غوا في ؤ٦ثر مً مىاؾبت ٢ىلهم {
وولض لألقغا ٝولض َّلًغي٘ في ًىم عمًان}  ،وؤن ٖباعة ولض لألقغا. ٝ
٧اهذ مٗغوٞت بإن اإلا٣هىص بها جل ٪الٗاثلت التي ٌٗىص وؿبها بلى بِذ الىبىة.
وواضر ؤن َظٍ ألاخ٩ام والهٟاث ٢ض نضعث في ػاوٍت الكُش ؤبى الىٞا ؤو
ماٍضًه وْهغث ٖلى لؿان الكُش مىهىع الغباوي وَاَّلء مً ؤَل
الخ٣ُ٣ت وؤع٧ان الخهى ٝآهظاٞ ٥ةن ؤخ٩امهم وونٟهم للكُش لم ًً٨
لٛغى الخِ مً م٩اهخه ٞةجهم خُىما ؤَل٣ىا ؤخ٩امهم وؤوناٞهم بهما
ؤَل٣ىَا ب٢غاعا للىا ٘٢وبٖالن ما ٧ان مٗلىما ومكهىعا ٞلما ٧ان الكُش
ٖبضال٣اصع ٢ض هؼح مً حُل الٗغاُ٢ت و٧اهذ مىُ٣ت ٦غصًت مٗغوٞت ٞ ،ةن
الىاػح مىه واإلاىلىص ُٞه واإلاخ٩لم بلٛخه ٌؿمى بهظٍ ألاوناٞ ، ٝهي نٟت
للم٩ان وصَّللت ٖلُه ولِـ نٟت ؤو حؿمُت لليؿب وألانل .
وهدُجت لخازحر اإلا٩ان ٖلى اللٛت وألاعومت ؤن الٗغب الٟاجدحن الظًً ؾ٨ىىا
في ألا٢الُم ٚحر الٗغبُت ؤزظوا ٌؿمىن ؤهٟؿهم بإؾماء ٚحر ٖغبُت وناعوا
ًىدؿبىن بلى مضن ٚحر ٖغبُت وٍل٣بىن ؤوَّلصَم بال٣اب ٚحر ٖغبُت ولظل٪
٣ٞض اٖخ٣ض ٦ثحرون بإن َاَّلء بؿبب َظٍ الدؿمُاث وألال٣اب ناعوا ٚحر
ٖغب وًْ ال٨ثحر بإجهم َّلًيخمىن للٗغبُت بهلت ول٣ض امخض َظا ألامغ بلى
الكُش ٖبضال٣اصع ٞدُىما وحض = اإلاك٨٨ىن= ؤن ل٣ب ؤبُه َى حى٩ي
صوؾذ .
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وهي لٟٓت ٚحر ٖغبُت ؤزظوا ًا٦ضون عجمُت الكُش في خحن ؤن اؾخٗما٫
٧لماث ٚحر ٖغبُت نٟاث لألش ام ؤو ؤؾماء لهم مؿإلت ٢ض ج ٘٣بد٨م
الِٗل الُىٍل في بالص ٚحر البالص الٗغبُت وًٖ َظٍ اإلاؿإلت ٦خب ابً خؼم
في حمهغجه  { -:ؤن ٖلىٍحن ؾ٨ىىا بالص الضًلم في ال٣غن الغاب٘ الهجغي –
الٗاقغ اإلاُالصي ٞؿمىا بإؾماء الضًلم إلاسالُتهم ومضازلتهم ؤًاَم }.
.134؟
وَٗل٧ ٤امل الكُبي ٖلى ما حاء في الجمهغة وٖمضة الُالب ٣ُٞى ...{ : ٫بإن
اليؿابت وٟ٢ىا ٖلى ؤؾماء وؤل٣اب ٚحر ٖغبُت و٢ض  ...ػاص ابً ٖخبت َظا ألامغ
ويىخا بإًغاصٍ هماطج ؤزغي مً َظا ال٣بُل ٧ان مجها ( ٦ىح ٪الهٛحر
و٦با٧ي وزغبىضٍ وقغ ٝقاٍ وَماًىن وؾغَاج ٪وعثِـ زان )134( 135 }...
حمهغة ؤوؿاب الٗغب ،م.01

ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
(٧ )135امل الكُبي  :اإلا٣الت م 15-14واهٓغ ابً ٖىبت ٖمضة الُالب م 03-01
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م٘ ببً زلضون

-1

-3
-2
-0

وؾىل و َىا زالنت ٢ى ٫ابً زلضون في اليؿب زم ه٣ىم بخُبُ٤
ٖملي لآللُت التي ًدبٗها في جد ٤ُ٣ألاوؿاب :
اليؿب ؤمغ وَمي – ؤي طَجي ومٗىىيَّ -لخ٣ُ٣ت له وهٟٗه بهما َى في
َظٍ – الىنلت وؤلالخدام – بطا ٧ان ْاَغا واضخا  ،خمل الىٟىؽ
ٖلى الخىاصص وَى اإلاهاَغة في صعحت واخضة .
اليؿب بطا زغج ًٖ الخُبُ ٤الٗملي ،وناع مً ٢بل الٗلىم الىٓغٍت
طَبذ ٞاثضجه
اليؿب ْغوعة الخالخم والترابِ و٦ظل ٪نلت اإلاهاَغة .
ًا٦ض ابً زلضون ،بهىا وؿخُُ٘ ٖض زالزت آباء ل٩ل ماثت ٖام ُ٣٦اؽ
ؤولي للضعاؾت وٍخدمل ال مؿت آباء ؤًًا ()1.
ومً الىاخُت الؼمىُت ًدبحن لىا بٗض الٟدو ؤن ما بحن وٞاة ؤلامام
الخؿً بً ٖلي ؾىت َ 14ك ،ووٞاة الكُش ٖبض ال٣اصع الجُلي َ121ك،
مضة حؿاوي  052ؾىت ،وهي مضة حؿمذ بىحىص مابحن  13و  12مً
ألاحُا ،٫بطا اٖخبرها مخىؾِ الٗمغ ًتراوح بحن  24و  34ؾىت٨ُٞ ،ىن
٧ل حُل ٌؿخٛغ ١ما بحن  24و  21ؾىت.
وَظا مُاب ٤جماما لؿلؿلت وؿب الكُش ٖبضال٣اصع الجُلي .
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ٌؿخسلو مما ؾب ٤ومً زالَ ٫ظٍ ال٣غاءة اإلاخإملت والض٣ُ٢ت لضعاؾت
اليؿب ال٣اصعي ،و ًخجلى لىا بىيىح ناعر اهه وؿب ٖلىي نمُم وَّل
ٖبرة بمً ٦خب َّل ؾباب ٖ٣ضًت او ٢ىمُت او هٟؿُت وَّل وٗخمضٍَّ ،لن
مىهج البدث الخاعٍذي ٢اثم ٖلى الض٢ت والهغامت والٗضَّ ٫ل ٖلى
َىاء واإلاُى.٫

ابً زلضون ٖ ،بضالغخمً  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م  ، 011واهٓغ الُ٨الوي حما ٫الضًً ٞالر  ،جىُ٣داث
صعاؾت في ؾلؿلت وؿب الكُش ٖبض ال٣اصعَّل الُ٨الوي  ،مغاحٗت وج٣ضًم الٗالمت ٖماص ٖبض الؿالم عئو،ٝ
مُىٍ بالُض  ،ؾىت  ، 1552اإلا٨خبت ال٣اصعٍت  ،ع٢م  ، 11423جهى.ٝ
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ملخ : ٤اليؿب واإلاهاَغة بحن ألاؾغة الُ٨الهُت وألاؾغة الهاقمُت :
جبُان وجىيُذ  :وزُ٣ت ملُ٨ت هاصعة ومه
عؾالت مً الكغٍ ٠الخؿحن بً ٖلي (قغٍ ٠م٨ت) الى  :الؿُض ٖبض الغخمً
الُ٨الوي الىُ٣ب (هُ٣ب ؤقغا ٝبٛضاص  /عثِـ وػعاء الٗغا ١ؾىت 1531م)
ًىنُه زحرا ب(ألامحر ُٞهل بً الخؿحن) زال ٫جىحهه مً الدجاػ لُهبذ
مل٩ا ٖلى الٗغا، ١ما٦ضا ٖلى جالخم اليؿب بحن ألاؾغة الُ٨الهُت و ألاؾغة
الهاقمُت :
وٖىض ؾاالىا ًٖ الٗال٢اث ( متزاج) التي اقاع الحها قغٍ ٠م٨ت في الىزُ٣ت ،
ُ٢ل هي اقاعة لليؿب الخؿجي الىاخض  ،ول٧ ً٨ان لالؾخاط الض٦خىع ماٍض
الىهضاوي (اؾخاط الخاعٍش اإلال٩ي الٗغا ١الخضًث) عاجي بإن ألامغ ًخٗضي ًُ٢ت
نل الىاخض الى متزاج ٗٞلُ ٪بالبدث في مًان الخاعٍش لٗل ٪ججض ؾغ
َظٍ قاعة الض٣ُ٢ت  ،وٗٞال وحضث ؤقاعة الى مهاَغة بحن ؾغجحن
(الُ٨الهُت والهاقمُت) في ؤخض ٦خب الخاعٍش اإلاهمت والىاصعة {خُث ًا٦ض ػواج
الكغٍ ٠ؾٗض بً ػٍض الهاقمي ؤمحر م٨ت الخؿجي (،ههب ؤمحرا 1222م) ،
مً الٗلىٍت ُٖٟٟت بيذ الؿُض الٗالمت مدمض بً ٖلي بً ًدحى الُ٨الوي
الخؿجي  ،وحاءث مىه بىلضًً}  ،وَظا صلُل زابذ ٖلى اليؿب واإلاهاَغة بحن
الٗاثلخحن الخؿىِخحن الكغٍٟخحن ،ؤمغا واٗ٢ا ومٗغوٞا.

ؤهٓغ ٦ :خاب إلاداث ؤحخماُٖت مً جاعٍش الٗغا ١الخضًث ك جإلُ ٠الض٦خىع ٖلي
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الىعصي  ،مُبٗت الخ٨ىمت  ،بٛضاص ،1532 ،ج،2م، 40و ٦خاب ؤقغا ٝم٨ت
اإلا٨غمت و ؤمغائها في الٗهض الٗثماوي إلؾماُٖل خ٣ي الجاعقلي  ،جد، ٤ُ٣
اؾخاطها الض٦خىع زلُل ٖلي مغاص  ،الُبٗت ألاولى  ،الضاع الٗغبُت للمىؾىٖاث
 بحروث  ، 1541 ،م.111"الىزُ٣ت مغ٣ٞت"
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٢اثمت بإَم اإلاهاصع واإلاغاح٘
 ال٣غآن ال٨غٍم(ؤ) اإلاسُىَاث.
 -1ألالىسخي،قهاب الضًً ؤبى الثىاء (ثَ1334ك1410/م) ،الُغاػ
اإلاظَب في قغح الباػ ألاقهب ،مسُىٍ في اإلا٨خبه ال٣اصعٍت،ع٢م1041.
-3ؤلامام الكُىىفيٖ،لي بً ًىؾ( ٠ثَ312ك1212/م) ،بهجت ألاؾغاع
 ،مسُىَت اإلا٨خبت ال٣اصعٍت جدذ الغ٢م 1124.
 -2ؤلامام الكُىىفيٖ ،لي بً ًىؾ(٠ثَ312ك1212/م) ،بهجت
ألاؾغاع  ،مسُىَت صاع اإلاسُىَاث جدذ الغ٢م 2312.
-0الىىويً ،خي بً قغ( ٝثَ232ك333/م) ،بؿخان الٗاعٞحن،مسُىٍ
في اإلا٨خبه ال٣اصعٍت،ع٢م523.
-1الهغويٖ ،لي بً ؾلُان ال٣اعي(ثَ1410ك1241/م)(،مً ٖلماء
الضولت الٗثماهُت) ،هؼَت ال اَغ في جغحمت الكُش ٖبضال٣اصع ،مسُىَت
اإلا٨خبت ال٣اصعٍت جدذ ع٢م 330.
 -2الُ٨الوي (ٞ،) -1500الر ههُ ٠الدجُت الُ٨الوي ،قغح صًىان
الؿُض الكُش ٖبضال٣اصع الجُالوي  ،مسُىَت ٖىض اإلاال332. ٠
-3ال٣اصعي (؟)ْ،هحر الضًً  ،الٟخذ اإلابحن  ،مسُىٍ مخي َال٫
الؿغخان.
 -4مال ٠مجهى( ٫؟) ،ؤوؿاب الُالبُحن ،مسُىٍ ؾالم لىسخي.
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ُ٢-5ب الضًً مىسخى بً مدمض الُىهُجي (هج ،)332مىا٢ب الكُش
ٖبضال٣اصع ،م٨خبت (ألاؾ٨ىعٍا )٫بكإؾباهُا اإلادٟىْت جدذ الغ٢م (، )013/3
مهىعة الض٦خىع مخي َال ٫الؿغخان.
 -14الٗمغي،ؤبى الخؿً ()،اإلاجضي في اليؿب  ،مسُىٍ م٨خبت
ألاؾ٨ىضعٍت ع٢م . 2303
 -11الُ٨الوي ()ٖ ،الء الضًً ،جدٟت ألابغاع ولىام٘ ألابغاع ،مسُىَت
حامٗت بغوؿخىن ،مهىعة الؿُض ٖبضالؿخاع َاقم ؾُٗض الُ٨الوي (لىاء
مهىضؽ مخ٣اٖض)
 -13ابً الىعصي (ث 305هج)،مسُىٍ زغٍضة العجاثب وٞغٍضة
الٛغاثب ،وي ت ؾالم ألالىسخي .
 -12حىاص ،مهُٟى (،)-1552ؤنى ٫الخاعٍش وألاصب ،مسُىَت في
 30مجلض و ؤٚلبها ه٣ىَّلث مً مسُىَاث هاصعة  ،لضي ولضٍ حىاص مهُٟى
حىاص ،ومسُىَت مسخهغ ألاوؿاب وهي مل ٪الض٦خىع خؿحن ٖلي مدٟىّ .
و٦خابه  ،في الترار الٗغبي ،جد : ٤ُ٣مدمض حمُل قلل وٖبضالخمُض
الٗلىجي  ،ميكىعاة وػاعة ٖالم  ،بٛضاص 1533 ،
 -10.ابً الجىػي (ثَ 153ك 1341/م) ،صعع الجىاَغ مً ٦الم الكُش
ٖبضال٣اصع ،مسُىَت هاصعة في بً٘ نٟداث ٖىض الٗالمت ؾالم ألالىسخي
،م،2وط٦غ َظا ال٨خاب ووز٣ه  ،الخاصفي في ٢الثض الجىاَغ ،م31وٍىؾ٠
ػٍضان في جد٣ُ٣ه للضًىان ،م، 01وصعع الٗ٣ىص ،مسُىٍ ؾ٨ىعٍا، ٫
ع٢م 4/143الىع٢ت  541مهىعة ؾالم ألالىسخي .
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 -11الُاٞعي ،ابً اؾٗض ث(324هج) ،زالنت اإلاٟازغ في مىا٢ب
الكُش ٖبضال٣اصع  ،مسُىٍ حامٗت بغوؿخىن  ،مهىعة الؿُض ٖبضالؿخاع
َاقم ؾُٗض الُ٨الوي.
 -12البٛضاصي ٖ،باؽ () ،هُل اإلاغاص في جاعٍش ؤَل بٛضاص ،مسُىٍ
ٞغٍض ٞغ ٙمىه مالٟه في قٗبان ؾىت، ٌ1222مسُىَت مخي َال ٫الؿغخان.
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(ب) اإلاهاصعالٗغبُت.
 -1ابً ألازحر ،مخي الضًً اإلاباع ٥بً مدمض الجؼعي( ،ثَ224:ك
1344/م)  ،ال٩امل في الخاعٍش ،ج، 5صاع ناصع ،بحروث1531. ،
 -3ابً بًاؽ ،مدمض بً ؤخمض الخىٟي( ،ث َ524ك1132/م)  ،بضاج٘
الؼَىع في و٢اج٘ الضَىع ،جد ٤ُ٣مدمض مهُٟى ،صاع ال٨خب ،ال٣اَغة،
1513.
 -2ابً حٛغي بغصي ،حما ٫الضًً ؤبى اإلاداؾً ًىؾ٠
(ثَ430ك1025/م) ،الىجىم الؼاَغة في ؤزباع مهغ وال٣اَغة ،صاع اإلاٗاع،ٝ
ال٣اَغة ،ص.ث.
 -0ابً جُمُت ،ؤبى الٗباؽ ؤخمض بً ٖبضالخلُم( ،ث َ 324ك1233/
م) ،الٟخاوي ،اإلا٨خبت الؿلُٟت ،الغٍاى1524. ،
 -1ابً الجؼعي ،ؤبى ال حر مدمض بً مدمض (ثَ422ك1035/م)ٚ ،اًت
الجهاًت ،ج ،1ال٣اَغة1523.،
 -2ابً الجىػي ،حما ٫الضًً ؤبى الٟغج ٖبضالغخمً بً ٖلي بً
مدمض (ثَ 153ك 1341/م) ،اإلاىخٓم في جاعٍش اإلالى ٥وألامم ،1ٍ ،مُبٗت
خُضع آباص ،صاثغة اإلاٗاع ٝؤلاؾالمي 1525. ،
 -3ابً حجغ ،قهاب الضًً ؤبى الًٟل ؤخمض بً مدمض بً ٖلي
الٗؿ٣الوي(ثَ 412ك1005/م) ،الضعع ال٩امىت ،ج ،2مُبٗت خُضع آباص
،الهىض1535. ،

هي الشك اىل اليقني قراءة هتأًيت يف ًسة الشيخ عبد القادر اجليلي

031

 -4ابً خؼم ،ؤبى مدمض ٖلي بً ؾُٗض ألاهضلسخي(َ012ك1240/م)،
حمهغة ؤوؿاب الٗغب ،جدٖ ٤ُ٣بض الؿالم مدمض َاعون ،صاع اإلاٗاع،ٝ
ال٣اَغة1523. ،
 -5ابً زل٩ان،ؤبىالٗباؽ قمـ الضًً ؤخمض بً مدمض بً ؤبي
ب٨غ(ثَ241ك1343/م) ،وُٞاث ألاُٖان وؤهباء ؤبىاء الؼمان ،جد ٤ُ٣بخؿان
ٖباؽ ،صاع الث٣اٞت ،بحروث1533. ،
 -14ابً الضبُثي ،مدمض بً ؾُٗض بً مدمض(ثَ223ك1325/م)،
اإلاسخهغ اإلادخاج بلُه مً جاعٍش بٛضاص  ،اهخ٣اء الظَبي ،جد ٤ُ٣مهُٟى
حىاص،مُبٗت اإلاجم٘ الٗلمي الٗغاقي ،بٛضاص 1513.،
 -11ابً عحب ،ػًٍ الضًً ؤبى الٟغج ٖبضالغخمً بً قهاب الضًً
الخىبلي (ثَ351ك1253/م) ،الظًل ٖلى َب٣اث الخىابلت،ج ، 3-1مُبٗت
الخلبي،ال٣اَغة 1513. ،
 -13ابً الهابىوي ،حما ٫الضًً(ثَ244ك1342 /م) ،ج٨ملت ب٦ما٫
ؤلا٦ما ،٫جد ،٤ُ٣مهُٟى حىاص ،مُبٗت اإلاجم٘ الٗلمي الٗغاقي  ،بٛضاص،
1513.
 -12ابً ٖغبي ،مخي الضًً(ثَ224ك1304/م) ،الٟخىخاث اإلاُ٨ت،
جدٖ ٤ُ٣ثمان ًخي،ج ،2صاع بخُاء الترار الٗغبي ،بحروث1550. ،
 -10ابً الٗماص ،ؤبى الٟالح ٖبض الخ ٤الخىبلي(ثَ 1445ك1234/م) ،
قظعاث الظَب في ؤزباع مً طَب ،ج ، 1-0م٨خبت اإلا٣ضسخي ،ال٣اَغة ،
1535.
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 -11ابً ال٩اػعوويْ ،هحرالضًً ٖلي بً مدمض(ثَ253ك1353/م)،
مسخهغ الخاعٍش ،جد ٤ُ٣مهُٟى حىاص ،مُبٗت الخ٨ىمت ،بٛضاص.1534 ،
 -12ابً ٦ثحر ،بؾماُٖل بً ٖمغ ؤبى الٟضاء (َ330ك1233/م)،
ؤ -البضاًت والجهاًت  ،ج،2مُبٗت الؿٗاصة ،مهغ.1524 ،
 .ب -جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم،ج،12م٨خبت صاع الترار ،ال٣اَغة1533. ،
 -13ابً َكام ،ؤبى مدمض ٖبضاإلال ٪ؤًىب الخمُضي(ثَ314ك/
434م) ،الؿحرة الىبىٍت،ج ،2جد ٤ُ٣مدمض مخي الضًً ٖبضاإلاجُض ،صاع ال٨ٟغ
للُباٖت ،بحروث1522. ،
 -14ؤبى قامت ،قهاب الضًً ؤبى مدمض ٖبضالغخمً
(ثَ221ك1325/م) ،الغويخحن في ؤزباع الضولخحن ،اإلااؾؿت اإلاهغٍت للخإلُ٠
واليكغ ،ال٣اَغة1523. ،
 -15البٛضاصي ،ؤبى الٟغج ٖبضالغخمً بً قهاب الضًً ؤخمض ًً
عحب الخىبلي(ثَ351ك1253/م) ،طًل َب٣اث الخىابلت ،مُبٗت الؿىت
اإلادمضًت،ال٣اَغة.1513 ،
 -34البٛضاصي ،ؤبى مىهىع ٖبضال٣اَغ بً َاَغ(ثَ035ك1421/م)،
الٟغ ١بحن اإلاظاَب ،صاع الجُل ،بحروث.1521 ،
 -31الخاصفي ،مدمض بً ِٖسخى(،ثَ522ك1021/م)٢ ،الثض الجىاَغ في
مىا٢ب ٖبضال٣اصع،صاع الباػٞ ،لىعٍضا ،الىَّلًاث اإلاخدضة ألامغ ًُ٨ت.1554 ،
 -33الخىىدي،ؤبى ٖلي اإلادؿً بً ٖلي(َ240ك550/م) ،الٟغج بٗض
الكضة،صاع ناصع،بحروث.1534،

هي الشك اىل اليقني قراءة هتأًيت يف ًسة الشيخ عبد القادر اجليلي

032

 -32الجُالوي ،مخي الضًً ؤبى مدمض ٖبضال٣اصع بً ؤبي نالر مىسخى
بً ٖبض هللا(ثَ121ك1323 /م).
اٞ -خىح الُٛب ،مُبٗت الخلبي ،ال٣اَغة.1524 ،
ب-الٛىُت لُالبي َغٍ ٤الخ ،٤جدٞ ٤ُ٣غج جى ٤ُٞالىلُض،ج ،2صاع
ال٨ٟغ ،بحروث1551،
ج -الٟخذ الغباوي وال ٌُٟالغخماوي،صاع الجمُل،ؤإلااهُا.1553،
ص-جٟؿحر الجُالوي ،باٖخىاء ٞايل حُالوي ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث
.3443،
ط -الجُالويٖ،بضال٣اصع،صًىان ٖبضال٣اصع الجُالوي،جدً ٤ُ٣ىؾ٠
ػٍضان،صاع الجُل،بحروث.1542،
 -30خاجي زلُٟت ،مهُٟى بً ٖبض هللا(ثَ1423ك1212/م)٦ ،ك٠
الٓىىن،م٨خبت بؾماُٖلُانَ ،هغان.1503 ،
 -31الخمىيً ،ا٢ىث  ،قهاب الضًً ؤبى ٖبضهللا ًا٢ىث بً ٖبضهللا
البٛضاصي(،ثَ232ك1335/م) ،معجم البلضان ،ج ،1بحروث1512. ،
 -32الظَبي ،قمـ الضًً مدمض بً ؤخمض بً ٖثمان
(ثَ304ك1203/م).
ؤ -ؾحر ؤٖالم الىبالء،ج ،13،13صاع الغؾالت للُباٖت ،بحروث،0ٍ ،
.1542
ب -الٗبر في زبر مً ٚبر ،جد ٤ُ٣نالح الضًً اإلاىجض ،وػاعة ؤلاعقاص،
ال٨ىٍذ.1522 ،
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ج -اإلاسخهغ اإلادخاج بلُه ،جد ٤ُ٣مهُٟى حىاص ،مُبٗت
اإلاٗاع،ٝبٛضاص1511.،
 -33الؼبُضي ،مدمض مغجطخى(،ث َ 1341ك1354/م) .
ؤ -جاج الٗغوؽ في قغح حىاَغ ال٣امىؽ ،مُبٗت ال٨ىٍذ ،ال٨ىٍذ
.1544،
ب -بجدا ٝالؿٗاصة للمخ٣حن في قغح بخُاء ٖلىم الضًً ،ج،1اإلاُبٗت
اإلالُ٨ت،اإلاٛغب1522.،
 -34ؾبِ ابً الجىػيً ،ىؾ(٠ثَ210ك1312/م) ،مغآة الؼمان،
مُبٗت خُضع آباص ،الهىض1522.،
 _35الؿب٩ي ،جاج الضًً ٖبضالىَاب بً ٖلي بً ٖبض ال٩افي (ثَ331ك
1225/م)َ ،ب٣اث الكاُٗٞت ،مُبٗت ِٖسخى الخلبي ،ال٣اَغة.1521 ،
 -24الؿهغوعصيٖ ،مغ بً مدمض بً ٖبضهللا الب٨غي(ثَ223ك
1120/م) ٖ ،ىاع ٝاإلاٗاع ،ٝصاع ال٨خاب الٗغبي للُباٖت ،بحروث 1522. ،
 -21الؿُىَي ،حال ٫الضًً ٖبضالغخمً بً ؤبي ب٨غ(ثَ511ك
1141/م) .
ا -جاعٍش ال لٟاء ،جد ٤ُ٣مدمض مخي الضًً ٖبض الخمُض ،مُبٗت
ؾخ٣امت ،ال٣اَغة.1520 ،
ب -خؿً اإلادايغة ،ج،1مُبٗت الخلبي،ال٣اَغة1544. ،
 -23الؿمٗاويٖ ،بض ال٨غٍم بً مدمض َ142(،ك1444/م)٦،خاب
ألاوؿاب  ،جد ٤ُ٣مغحلُىر ،مُبٗت بغٍل ،لُضن1513.،
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 -22الكى٧اوي ،مدمض بً ٖلي بً مدمض(ثَ1314ك1420 /م) ،البضع
الُال٘ ،ج ،1صاع ال٨خب للُباٖت ،ال٣اَغة1502. ،
 -20الُبري ،ؤبىحٟٗغ مدمض بً حغٍغ(،ثَ214ك513/م) .
ؤ-حام٘ البُان في جإوٍل آي ال٣غآن ،ج ،1جد ٤ُ٣مدمض ؤخمض قا٦غ ،
مُبٗت مهُٟى الخلبي ،ال٣اَغة.1534 ،
ب -جاعٍش ألامم واإلالى،٥ج، 1-1جد ٤ُ٣مدمض ؤبى الًٟل ابغاَُم،
ج 1-0صاع اإلاٗاع ٝللُباٖت ،ال٣اَغة1534. ،
 -21الكُىىفيٖ،لي بً ًىؾ(٠ثَ312ك1212/م) ،بهجت ألاؾغاع،
جد ، ٤ُ٣حما ٫الضًً ٞالر الُ٨الوي ،مُبٗت الخ٨ىمت  ،الجؼاثغ3411. ،
 -22ال٣اصعي،ؤبى الٟٓغ ْهحر الضًً(،ث.م) ،الٟخذ اإلابحن  ،اإلاُبٗت
اإلاغ٦ؼٍت ،ال٣اَغة. 1444 ،
 -23ال٣غَبي،ؤبى ٖبضهللا مدمض بً ؤخمض ههاعي(،ثَ231ك
1333/م)  ،الجام٘ كخ٩ام ال٣غًً،ج ،1صاع بخُاء الترار الٗغبي  ،بحروث،
1541.
 -24ال٣غَبيٖ،غٍب ابً ؾُٗض(،ثَ225ك531/م)  ،نلت جاعٍش الُبري
 ،جد ٤ُ٣مدمض ؤبى الًٟل ببغاَُم  ،صاع اإلاٗاع ٝللُباٖت  ،ال٣اَغة1531.،
 - 25ال٨خبي،مدمض بً قا٦غ (ثَ320ك1223/م).
ؤٞ -ىاث الىُٞاث ،ج ،1-3جد ٤ُ٣مدمض مخي الضًً ٖبض الخمُض،
اإلا٨خبت الخجاعٍت للُباٖت ،ال٣اَغة.1510 ،
بُٖ -ىن الخىاعٍش ،جدُٞ ٤ُ٣هل الؿامغ وهبُلت ٖبض اإلاىٗم صاوص ،صاع
الغقض للُباٖت ،بٛضاص1542. ،
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 -04مدمض ٞااص ٖبضالباقي  ،اللالا واإلاغحان ُٞما اجٖ ٤ٟلُه
الكُسان(البساعي ومؿلم) ، ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث.1543،
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(ج) ٢اثمت اإلاغاح٘.
 -1ببغاَُم،خبِب حمُل،جاعٍش مخهىٞت بٛضاص،م٨خبت الكغ١
الجضًض،بٛضاص1544.،
 -3ب٢با،٫مدمض،صًىان ب٢با،٫صاع الصخابت للُب٘،با٦ؿخان1552.،
 -2حىاص،مهُٟى  ،و ؤخمض ؾىؾت،زاعَتبٛضاص،مُبٗت اإلاجم٘
الٗلمي الٗغاقي،بٛضاص1515.،
 -0الجُالويٖ ،بضالغػا، ١الكُش ٖبضال٣اصعالجُالوي،صاع ال٣لم
بحروث1542.،
 -1الجُالوي ،ماحض٨َ ،ظا ْهغ نالح الضًً ،اإلاٗهض الٗالي ؤلاؾالمي ،
الىَّلًاث اإلاخدضة ألامغ ًُ٨ت1552.،
 -2خؿً،خؿً ببغاَُم،جاعٍش ؤلاؾالم الؿُاسخي،ج،0م٨خبت الجهًت
اإلاهغٍت،ال٣اَغة1542.،
 -3ال ًغي،الكُش مدمض،الضولت الٗباؾُت،صاع ال٨خب الٗلمُت،
بحروث 1552.،
 -4عئوٖ،ٝماص ٖبض الؿالم.
ا-آلازاع ال ُُت في اإلا٨خبت ال٣اصعٍت،مُبٗت ؤلاعقاص،بٛضاص.1531،
ب-مضاعؽ بٛضاص  ،بٛضاص .1541 ،
ج-مٗالم بٛضاص في الٗهىع اإلاخإزغة ،بٛضاص 3443.،
 -5ػامباوع،معجم ألاوؿاب وألاؾغ الخا٦مت في الخاعٍش ؤلاؾالمي
،جغحمت ػ٧ي مدمض خؿً،مُبٗت ٞااص ألاو،٫ال٣اَغة 1511.،
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 -14الؼع٦لي،زحر الضًً،ألاٖالم،ج،1مُبٗت الجهًت،ال٣اَغة 1505.،
 -11الؿامغاجيٖ ،بضهللا ؾلىمٖ ،بضال٣اصع الجُالوي ُ٢ب ألاولُاء،
مسُىٍ مهىع لضي الكُش ٖ ٠ُٟالضًً الُ٨الوي.
 -13الؿامغاجيً،ىوـ بً ابغاَُم،الكُش ٖبضال٣اصع الجُالوي ،خُاجه و
آزاعٍ،م٨خبت الكغ ١الجضًض للُباٖت،بٛضاص1544.،
 -12الكغ٢اوي،خؿً،معجم الٟاّ الهىُٞت،صاع مسخاع لليكغ،
ال٣اَغة 1543.،
 -10قٗبان،مدمض ٖبض الخي مدمض،الخاعٍش ؤلاؾالمي  :جٟؿحر حضًض
،صاع ألاَلُت لليكغ،بحروث1542.،
 -11قىقي ،يُ ،٠الٗهغ ؤلاؾالمي  ،ال٨ىٍذ1551.،
ٖ -12اقىع،ؾُٗض ٖبضالٟخاح،مهغ في ٖهض اإلامالُ،٪صاع ال٨خب
اإلاهغٍت،ال٣اَغة1522.،
ُُٖ -13ت هللا ،ؤخمض ،ال٣امىؽ ؤلاؾالمي  ،ج ،1،3،2صاع م٨خبت
الجهًت للُباٖت ،ال٣اَغة1532. ،
ُٟٟٖ -14ي،ؤبى الٗال،الخهى ٝوالثىعة الغوخُت في ؤلاؾالم،صاع
حامُٗىن ،مهغ1553.،
ٖ -15ىان،مدمض ٖبض هللا،اإلاٗاع ٥الخاؾمت في الخاعٍش،م٨خبت الجهًت
اإلاهغٍت،ال٣اَغة1512.،
ٖ -34مغ ٞ ،اعو ، ١الضولت الٗباؾُت ،صاع الكغو ، ١عصن 3444.،
 -31الالمي ٖ ،الء  ،الؿغَان اإلا٣ضؽ  ،الضاع الٗغبُت لل٨خاب  ،بحروث
3440. ،
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 -33اإلاضعؽٖ،بض ال٨غٍم،مىاَب الغخمً في جٟؿحر ال٣غآن،ج،1صاع
الخغٍت للُباٖت،بٛضاص1553.،
 -32اإلاىصوصي،ؤبى ٖلى ،جٟؿحر ؾىعة الىىع ،اإلا٨خبت ؤلاؾالمي ة،
ال٣اَغة1514.،
 -30الىجاع ،مدمض عحب ،خ٩اًاث الكُاع والُٗاعًٍٖ ،الم اإلاٗغٞه،
ال٨ىٍذ .1541،
-31قابي ،بغوٞؿىعة حا٧لحنٖ .)1554( ،بضال٣اصع الجُالوي بحن
الخ٣ُ٣ت الخاعٍسُت و ألاؾُىعة ألاصبُت (جغحمت الض٦خىع خؿً سخلى،)٫
مجلت الترار الٗغبي ،مجلت ٞهلُت جهضع ًٖ اجداص ال٨خاب الٗغب ،الؿىت
(٧ )14اهىن الثاوي ( ،)34صمك .٤وي ت ال٨تروهُت َبٗذ بخاعٍش / 5 / 10
3440.
 -32مدمض اع٦ىن،ال٨ٟغ ؤلاؾالمي :ه٣ض واحتهاص ،جغحمت َاقم نالر
؛صاع الؿاقي ،بحروث3445.،
 -33حُِٗ َ،كام ،في الؿحرة الىبىٍت ،صاع الُلُٗت ،بحروث1554. ،
-34ال ُىن  ،عقُض  ،ألاصًان واإلاظاَب في الٗغا ، ١صاع الجمل  ،اإلااهُا
3440. ،
 -35حىاص ،الض٦خىع مهُٟى ،ؾىؾت ،الض٦خىع ؤخمض ( .) 1514
صلُل زاعَت بٛضاص اإلاٟهل في زُِ بٛضاص ٢ضًما وخضًثا ،اإلاجم٘ الٗلمي
الٗغاقي ،بٛضاص.
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(ص) الغؾاثل الجامُٗت.
-1الخلٖ ،مغؾلُم ٖبضال٣اصع ،مخهىٞت بٛضاص في ال٣غن الؿاصؽ
الهجغي،عؾالت ماحؿخحر ،الجامٗه عصهُت3445.،
 -3ؾهُل ،حٟٗغ ناصٖ ، ١بضال٣اصع الجُالوي ومظَبه الهىفي،
عؾالت ماحؿخحر ٧ ،لُت صاع الٗلىم ،حامٗت ال٣اَغة1531.،
 -2ال٣دُاوي ،ؾُٗض ،الكُش ٖبضال٣اصع الُ٨الوي وآعائٍ ؤلاٖخ٣اصًت
والهىُٞت ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ٧ ،لُت الضٖىة ،حامٗت ؤم ال٣غي1553.، ،
-0اإلاهضاوي ،بًمان ٦ما ٫مهُٟىٖ،بضال٣اصعالجُالوي ؤصًبا،عؾالت
مجاحؿخحر٧،لُت التربُت ابً عقض،حامٗت بٛضاص1552.،
ٖ-1لُىي ،حٟٗغ مىسخىٖ،بضال٣ضعالجُالوي والخهى، ٝؤَغوخت
ص٦خىعاة ٧،لُت ألاصآب حامٗت بٛضاص3443.
-2البالَي ٖ،لي مدمىص ٖلي ،الضع الٟازغفي جغحمت الكُش ٖبضال٣اصع
،صعاؾت وجدٖ، ٤ُ٣لي مدمىص ٖلي البالَي،عؾالت ماحؿخحر ،مٗهض الخاعٍش
للضعاؾاث الٗلُا (1555وي ت البالَي الش هُت).
-3ماحض ٖغؾان الُ٨الوي ،وكإة ال٣اصعٍت،عؾالت ماحؿخحر،حامٗت
بحروث الٗغبُت.1552،
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ؾحرة الباخث :
حما ٫الضًً ٞالر الُ٨الوي
ب٣لم
ؤ.ص.ببغاَُم زلُل الٗالٝ
ؤؾخاط الخاعٍش الخضًث –حامٗت اإلاىنل
نضًٖ ٤ؼٍؼ  ،ؤجاب٘ مىظ ٞترة َىٍلت  ،وكاَاجه الٗلمُت ،ولي مٗه ٖال٢ت
جباصٖ ٫لمي َ ....ى حما ٫الضًً بً ٞالر بً ههُ ٠بً حاؾم بً ؤخمض
الدجُت بً ٖبض ال٨غٍم بً ٖبض الغخُم بً زمِـ بً ولي الضًً مدمض بً
ٖثمان بً ًدحى بً خؿام الضًً بً هىع الضًً بً ولي الضًً بً ػًٍ الضًً
ال٨بحر بً قمـ الضًً بً قغ ٝالضًً بً مدمض الهخا ٥بً ٖبضالٗؼٍؼ بً
الباػ ألاقهب الكُش ٖبضال٣اصع الجُلي بً ؤبي نالر مىسخى بً ٖبضهللا
الجُلي بً ًدحى الؼاَض بً مدمض اإلاضوي بً صاوص ؤمحر م٨ت بً مىسخى الثاوي
بً ٖبضهللا الهالر بً مىسخى الجىن بً ٖبضهللا اإلادٌ بً الخؿً اإلاثجى بً
الخؿً اإلاجخبى بً اؾضهللا الٛالب ٖلي بً ؤبي َالب ٦غم هللا وحهه وعضخي
هللا ٖجهم احمٗحن،مً ألاؾغة الُ٨الهُت ،طعٍت الكُش ٖبضال٣اصع الجُلي).
مً مىالُض  ،1533ومىظ َٟىلخه ؤول٘ بدب الخاعٍش ،و ٢غاءة ال٨خب اإلاخىىٖت
،جإزغ بىالضٍ ألاؾخاط ٞالر الدجُت الُ٨الوي –ألاصًب والكاٖغ،وؤزظ ٖىه خب
ألاصب واإلاٗغٞت وجظو ١الكٗغ،وبد٨م وكإجه في ال الو وٖال٢ت ال٣غابت التي
جغبُه بالٗالمت ؾالم ٖبىص ألالىسخي ،حٗغ ٝبالٗالمت مهُٟى حىاص وجغازه،
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واهﺘﻢ�ﻣﻨﺬ�ﺑﻮاﻛ���ﺣﻴﺎﺗﮫ�اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ�ﺑﺎﻟ��اث�اﻟﻘﺎدري�واﻟﺬي�ﺑﺎت�ﺗﺨﺼﺼﮫ�
اﻟﺪﻗﻴﻖ�،و�ﻌﺪ�ﻧﻔﺴﮫ�ﻣﻦ�ﺗﻼﻣﻴﺬ�اﻷﺳﺘﺎذ�اﻟﺪﻛﺘﻮر�ﻋﻤﺎد�ﻋﺒﺪ�اﻟﺴﻼم�رؤوف�
وﻣﺪرﺳﺘﮫ�اﻟﺘﺎر�ﺨﻴﺔ،ﻣﺎرس�اﻟﺘﺪر�ﺲ����اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ�اﻻﺑﺘﺪا�ﻲ�واﳌﺘﻮﺳﻂ�واﻟﺜﺎﻧﻮي�،
ﻛﻤﺎ�ﺣﺎﺿﺮ����ﺟﺎﻣﻌﺔ��ﻐﺪاد�وا��ﺎﻣﻌﺔ�اﳌﺴ�ﻨﺼﺮ�ﺔ�واﺗﺤﺎد�اﳌﺆرﺧ�ن�اﻟﻌﺮب�
وﺟﺎﻣﻌﺎت�اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ�واﻟﺒﺼﺮة�ووا ﺳﻂ
ﺣﺼﻞ�ﻋ���ﺷهﺎدة�اﻟﺒ�ﺎﻟﻮر�ﻮس����اﻟﺘﺎر�ﺦ�ﻣﻦ��ﻠﻴﺔ�اﻟ��ﺑﻴﺔ�-اﺑﻦ�رﺷﺪ�-ﺟﺎﻣﻌﺔ�
�ﻐﺪاد���.ﻛﻤﺎ�ﻧﺎل�ﺷهﺎدة�)دﺑﻠﻮم(���اﻟﻠﻐﺔ�اﻻﻧ�ﻠ��ﻳﺔ�ﻣﻦ�ﻣﻌهﺪ�اﳌﻌﻠﻤ�ن�.
ﻟﻢ�ﻳﻘﻒ�ﻋﻨﺪ�هﺬا�ا��ﺪ��،ﺑﻞ�ﻏﺬ�اﻟﺴ����،وأﻛﻤﻞ�دراﺳﺘﮫ�وﺣﺼﻞ�ﻋ���ﺷهﺎدة�
)دﻛﺘﻮراﻩ(�ﻓﻠﺴﻔﺔ����اﻟﺘﺎر�ﺦ�اﻹﺳﻼﻣﻲ�.و��ﺒﮫ�اﻟﺘﺎر�ﺦ�واﻟﺪراﺳﺎت�اﻟﺘﺎر�ﺨﻴﺔ�
اﻧﺘﻤﻰ�إ���"ﻣﻌهﺪ�اﻟﺘﺎر�ﺦ�اﻟﻌﺮ�ﻲ�واﻟ��اث�اﻟﻌﻠﻤﻲ�ﻟﻠﺪراﺳﺎت�اﻟﻌﻠﻴﺎ�اﻟﺘﺎ�ﻊ�ﻻﺗﺤﺎد�
اﳌﺆرﺧ�ن�اﻟﻌﺮب�ﺑﺒﻐﺪاد"�،وﺣﺼﻞ�ﻋﻞ�ﺷهﺎدة�ﻣﺎﺟﺴﺘ���آداب����اﻟﺘﺎر�ﺦ�
وا��ﻀﺎرة�اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ�.ﺣﺼﻞ�ﻋ���ﻟﻘﺐ�"ﺑﺎﺣﺚ�ﻋﻠﻤﻲ"�ﻣﻦ�ﻣﺮﻛﺰ�دراﺳﺎت�
اﻟﺘﺎر�ﺦ�واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ�واﳌﺨﻄﻮﻃﺎت�ﺳﻨﺔ�.١٩٩٨
واﻟﺪﻛﺘﻮر�اﻟﻜﻴﻼ�ﻲ�ﻋﻀﻮ�اﺗﺤﺎد�اﳌﺆرﺧ�ن�اﻟﻌﺮب��١٩٩٦وﻋﻀﻮ�اﻟهﻴﺌﺔ�
اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ�ﺗﺎر�ﺦ�اﻷ�ﺴﺎب��١٩٩٨وﻋﻀﻮ�ﺟﻤﻌﻴﺔ�اﳌﺆرﺧ�ن�واﻻﺛﺎر��ن����
اﻟﻌﺮاق��١٩٩٥وﻋﻀﻮ�)ﺷﺮف(���ﻨﺔ�اﻟﺪراﺳﺎت�اﻟﻘﺎدر�ﺔ�اﳌﻐﺮب��.١٩٩٧ﻣﺸﺮف�
ﻣﺮﻛﺰ�دراﺳﺎت�اﻹﻣﺎم�ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر�ا��ﻴﻼ�ﻲ�اﳌﺘﺨﺼﺺ�ﺑﺎﻟ��اث�واﻟﺘﺎر�ﺦ�
واﻷ�ﺴﺎب�اﻟﻘﺎدر�ﺔ�.٢٠١١
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٦غم بالٗضًض مً الكهاصاث الخ٣ضًغٍت مً اإلاجم٘ الٗلمي الٗغاقي1552
والهُئت الٗغبُت ل٨خابت جاعٍش ألاوؿاب ، 3444والهُئت الٗامت لالزاع1553
وحامٗت بٛضاص 1555وٚحرَا.
اَخم بخاعٍش ألاوؿاب وقٛل هٟؿه بهظا اللىن اإلاهم مً الضعاؾاث التي
جدخاج بلى مٗغٞت بإمىع ٦ثحرة .و٢ض ؤححز في مجا ٫صعاؾت وجض ٤ُ٢ألاوؿاب
مً زلت مً ألاؾاجظة الٗغاُ٢حن اإلاٗغوٞحن ؤمثا ٫الض٦خىع ٖماص ٖبضالؿالم
عئو ٝوألاؾخاط ؾالم ٖبىص ألالىسخي وألاؾخاط اللىاء ؤخمض زًغ الٗباسخي
وألاؾخاط الكُش زلُل الضلُمي وألاؾخاط حما ٫الغاوي ،وٍٟسغ بإهه خًغ
صعوؽ للٗلماء ألاٖالم ٧ل مً الكُش الٗالمت ٖبض ال٨غٍم مدمض اإلاضعؽ-
مٟتي الضًاع الٗغاُ٢ت-والٗالمت الض٦خىع خؿحن ٖلي مدٟىّ والٗالمت
الض٦خىع ٖلي الىعصي و الٗالمت الض٦خىع خؿحن ؤمحن-والٗالمت نالر ؤخمض
الٗلي والٗالمت ٖبضالغػا ١الخؿجي وٚحرَم ٦ما ؤن لضًه الٗضًض مً البدىر
والضعاؾاث وال٨خب .مً ٦خبه اإلايكىعة ٦:خاب ؤلامام ٖبضال٣اصع الجُالوي -
جٟؿحر حضًض مغاحٗت ألاؾخاط الكاٖغ ٞالر الدجُت الُ٨الوي ،م٨خبت
اإلاهُٟى  ،ال٣اَغة .3445،و٦خاب الكُش ٖبضال٣اصع الُ٨الوي عئٍت جاعٍسُت
مٗانغة ج٣ضًم الض٦خىع ٖماص ٖبض الؿالم عئو، ٝماؾؿت مهغ مغجطخى
لل٨خاب الٗغاقي – بٛضاص  .3411وَى باكنل عؾالت باقغا ٝالض٦خىعة ل٣اء
الُاجي والض٦خىع عئو ٝو٦خاب " بهجت ألاؾغاع ومٗضن ألاهىاع للكُىىفي ،
صعاؾت وجد، " ٤ُ٣ج٣ضًم الض٦خىع خؿحن ؤمحن قُش اإلااعزحن –وكغ ٖلى
ه٣ٟت الؿُض ؤخمض الُ٨الوي ،الجؼاثغ. 3411و٦خاب " ؤنى ٫الخاعٍش ؤلاؾالمي
" ،مغاحٗت الض٦خىع خؿحن ٖلي مدٟىّ (مسُىٍ) .1555و٦خاب "
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جىُ٣داث صعاؾت جدلُلُت ليؿب ؤلامام ٖبضال٣اصع الجُالوي"  ،مغاحٗت
الض٦خىع ٖبضال٣اصع اإلاٗايُضي (وكغ مدضوص) مىه وي ت مدٟىْت في اإلا٨خبت
ال٣اصعٍت .1552و٦خاب" صعاؾاث في الخاعٍش ألاوعبي"  ،ج٣ضًم الض٦خىع٦ما٫
مٓهغ ؤخمض (مٗض لليكغ) و٦خاب ،الغخالث والغخالت في الٗهغ الٗباسخي :
صعاؾت جاعٍسُت وَى باكنل ؤَغوخخه للض٦خىعاة (مٗض لليكغ) . ،و٦خاب
الخاعٍش الٗثماوي جٟؿحر حضًض ج٣ضًم الض٦خىع ٖماص ٖبض الؿالم عئو ٝو٦خاب
الخاعٍش ؤلاؾالمي عئٍت مٗانغة ج٣ضًم الض٦خىع نالر ؤخمض الٗلي و٦خاب
ؾدكغا ١و٦خاب اإلاضزل في جاعٍش الٟلؿٟت ؤلاؾالمُتوٚحرَا.
ومً بدىزه وصعاؾاجه ٖ:غى ٦خاب ؤلامام ٖبضال٣اصع الجُالوي  -جٟؿحر حضًض
في مجلت ٨ٞغ خغ .3445وٖغى مسُىَت مهجت البهجت ومذجت اللهجت
(٦خاب) ميكىعة في حغٍضة الهباح .3441وم٣الت مهُٟى حىاص ومسُىَت
هاصعة ًٖ الُ٨الوي حغٍضة الهباح  .3442وم٣الت عقُض ٖالي الُ٨الوي ابً
صًةلى اإلاكىعة في حغٍضة الٗغا.3443 ١وم٣الت اإلا٣ضاصًت ؤنل الدؿمُت
اإلايكىعة في حغٍضة الٗغا.3443 ١وم٣الت" الكغ ١ألاوؾِ وؤنل الدؿمُت"
اإلايكىعة في مجلت ٧لُت ألاصآب حامٗت ٖحن قمـ .3445وم٣الت ًٖ "
بغاٚماجُت الؿُض ٖبضالغخمً الُ٨الوي الىُ٣ب "،مجلت ٨ٞغ خغ.3445وم٣الت
ًٖ "الكُش ٖبضال٣اصع الُ٨الوي :حُالن الٗغاَّ ١ل حُالن َبرؾخان،مجلت
٧لُت ألاصآب حامٗت ٖحن قمـ .3445وجٟؿحر الجُالوي – صعاؾت في وؿبت
الخٟؿحر للمال ،٠مجلت عئي  .3414و"اإلااعر َكام حُِٗ – صعاؾت في
عئٍخه للؿحرة الىبىٍت "  ،مجلت عئي .3414
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َظا ًٞال ًٖ ٖكغاث اإلا٣اَّلث اإلايكىعة ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ ويمً مىا٘٢
٦ثحرة ومً اإلاىيىٖاث التي ٦خبها مىيىٖاث ٖ ًٖ،هغ الغؾالت وٖهىع
الغاقضًً وألامىٍحن والٗباؾُحن والٗثماهُحن والٗهغ الخضًث واإلاٗانغ
والش هُاث الٗغبُت وؤلاؾالمُتوبٌٗ الش هُاث الٛغبُت ،مثل م٣اَّلث
جضوع خى ٫الكُش ٖبضال٣اصع الجُالوي وطعٍخه في الٗالم ،وؤَمُت زىعة
الخؿحن في الخاعٍش الٗغبي ؤلاؾالمي  ،و ببان بً ٖثمان اإلااعر اإلاب٨غ،وؤلامام
الٛؼالي ،وؤلامام الغٞا ي ،وؤلامام ؤبى مضًً ،وؤلامام البساعي ،والكُش ابً
جُمُت و٢ىمُخه ،والكغٍ ٠البٗ٣ىبي ،محن واإلاإمىن واإلاُ٩اٞلُت ،والُغٍ٣ت
ال٣اصعٍت اإلاب٨غة ،و مٗجى الباػ ألاقهب ،و الترار الهىفي – صعاؾت ؤولُت
وؤلامام ؤبى بصعَـ البٗ٣ىبي ،واإلاٛى ،٫وحى٨حز زان ،وَىَّل٦ى زان،
وجُمىعلى ،٪والضولت الٟاَمُت وزلٟاءَا ،وبٛضاص ،وؾمغ٢ىض ،و٧ابى،٫
وصلهي ،واإلا٣ضاصًت ؤنل الدؿمُت ،والىانغٍت الٗغاُ٢ت ،والهىٍغة الٗغاُ٢ت،
والٗؼٍؼٍت الٗغاُ٢ت ،وا ٫بابان ،وا ٫الؿٗضون ،ومدمض الٟاجذ ،وؾلُمان
ال٣اهىوي ،ومغاص الغاب٘ ،وٖبض الخمُض الثاوي ،والكغ ١ألاوؾِ ،واإلا٨ىا ٧اعجا،
وٖبضال٣اصع الجؼاثغي ،وحما ٫الضًً ألاٛٞاوي ،وٖبض ال٨غٍم ٢اؾم ،والخبىبي
الكاٖغ وؤلامام ،والؿُض مدمض با٢غ الهضع ،واإلااعر الضعوبي وحهىصٍ في
جضوًٍ جاعٍش ألاؾغة ال٣اصعٍت في الٗهض الٗثماوي ،والغٍيؿاوـ ،ومترهُش،
وبؿماع ،٥وَخلغ ،ومُ٩اٞللي واإلاُ٩اٞلُت ،وووؿخىن حكغقل ،وحان حا٥
عوؾى ،والثىعة الٟغوؿُت ،ولىَـ الغاب٘ ٖكغ ،ولىَـ الؿاصؽ ٖكغ ،وماعي
ؤهُىاهِذ ،وهابلُىن ألاو، ٫وهابلُىن الثالث ،و٢غاءة في ٦خاب-لُىحن-زُىة بلى
ؤلامام زُىجان بلى الىعاء ،وجل ُو ٦خاب ٢هت الٟلؿٟت للماعر وٍل
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صًىعاهذ ،وجاج مدل ،وألاػَغ ،وال٣غوٍحن ،وبضع قا٦غ الؿُاب ،و" الهغإ
الؿُاسخي والضًجي في الُمً ٢بل ؤلاؾالم -هجغان همىطحا" .
صعؽ الخاعٍش ٖلى ؤًضي الٗضًض مً ؤؾاجظة الخاعٍش في الٗغا ١مجهم
ألاؾاجظة الض٧اجغة ٖماص ٖبض الؿالم عئو ٝو٦ما ٫مٓهغ ؤخمض وٞاعوٖ ١مغ
،وٖبضالغػا ١ألاهباعي وٖبضال٣اصع اإلاٗايُضي وزاق٘ اإلاٗايُضي وٖبضال٣اصع
الكُسلي وحٟٗغ ٖباؽ خمُضي وٍٓ٣ان ؾٗضون الٗامغ وخمضان ال٨بِسخي
و٢دُان ٖبض الؿخاع الخضًثي وَاقم ًدحى اإلاالح وٖبض ألامحر الٗ٩ام وناص١
ًاؾحن الخلى ومُٟض ٧انض الؼٍضي ومدمض ؤخمض الشخاط وٖبض ألامحر ص٦ؿً
وٖبض الجباع هاجي وٞاعوٖ ١باؽ وَُب وزًحر الجمُلي وَاع ١ها٘ٞ
الخمضاوي ومدمض حاؾم اإلاكهضاوي ومدمض ًا٢غ الخؿُجي ومؼاخم ٖلي
ٖكِل البٗاج وهاٌَ ٖبضالغػا ١الِ٣سخي ومخي َال ٫الؿغخان.
مً آعاءٍ" ؤن الخاعٍش َّلٌٗغ ٝالُىم وألامـ والٛض وبهما َى جهغ الخُاة
ًمطخي بلى ألاحل اإلاًغوب الظي ٢ضعٍ ٖالم الُٛىبٞ ،الخاعٍش ٧له جاعٍش
مٗانغ ،وٗم له ج٣ؿُماث ٖلمُت ،ول٨ىه ٌِٗل مٗىا وحهمىا وٖلُىا ؤن
وؿخٟاص مىه في خُاجىا ٧لها وَؿدىض في َظا الغؤي ٖلى ؤن اؾخ٣غاء الخاعٍش زحر
مً الخجاعب ،وان ازخُاع ؾىت بُٗجها ؤو خضر بظاجه لخدضًض جهاًت ٖهغ مً
ٖهىع الخاعٍش ؤو بضاًت ٖهغ آزغ ً،بضو  ،امغا بُٗضا ًٖ الخ٣ُ٣ت والىا٘٢
َّلن الخُىع الخاعٍذي ًمخاػ صاثما بالخضعج و ؾخمغاع وجضازل خل٣اجه بًٗها
ببٌٗ  ،وان و٢اج٘ الخاعٍش ال٨بري ٖاثماث حلُض َغٞها ْاَغ ٞى ١اإلااء ،
و٦خلتها الغثِؿُت جدذ ؾُده ومً ًغٍض اؾخ٨كاٞها ٖلُه ؤن ٌٛىم في
ألاٖما،١والٟغ ١بُيىا وبحن الٛغب اهىا وِٗل في الخاعٍش  ِ٣ٞوَم ًٟهمىهه
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وَؿخٛلىهه لخد ٤ُ٣مهالخهم،و الخاعٍش َى َغٍ ٤ؤلاوؿاهُت بلى الخًاعة،
كهه يىء ًىحر اإلااضخي لغئٍت الخايغ و اإلاؿخ٣بل ٞ ،جظوع ؤهٓمخىا الؿُاؾُت
،و ٢خهاصًت و حخماُٖت والضًيُت والٗلمُت ،جمخض ٖمُ٣ا في جغبت ألاحُا٫
اإلاايُت"..
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وزُ٣ت  :مً الكغٍ ٠خؿحن مل ٪م٨ت بلى الؿُض ٖبضالغخمً الُ٨الوي
الىُ٣ب اإلاهضع ٦خاب إلاداث احخماُٖتٖ ،لي الىعصي  ،ج، 2م
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