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 املكدمة

الحود هلل علٔ جويل ًعوَ ّجصيل فعلَ، لَ الحودد فدٔ الّلدٔ ّاة دسو ُّدْ 
علٔ كل ؼٔء قديس، ّالصالو ّالعالم علٔ قائد اإلًعاًية ّزائددُا ظديدًا هحودد  دي 
عبددد اهلل  يددس هددي ًؽدد،  العدداأ، ف ِدداّ  اهددام  الح ددَ ُاهددا  ال صددحاء، ّعلددٔ  لددَ 

 ّصحبَ ّال ا عيي ّظلن.
 وبعد

ث فٔ ال ساجن الغيسية ال د  ك بِدا الوفلدغ لغيدسٍ، ّههددل ُدرا البحدث فِرا البح
ال يح اج إلٔ تقدين اّ هقدها  لًدَ يؽدسم هْظدْعَ هباؼدسو ّال يح داج إلدٔ ؼدس  
يوِددد  ددَ الوفلددغ لل تددسو ال دد  يقدددهِا لقسائددَ إال اى ي صددب عددي ظددس اُ واهددَ  ِددرا 

 .البحث ّالفتاز ال   زاّأتَ ّال   يعٌيِا فٔ  حهَ ُرا
ّلعددل الِْايددة ُدد  ال دد  وول ٌدد  اّال علددٔ ُددرا البحددث، الِْايددة ال ددٔ تؽدددً  
أائوددا إلددٔ تلددع الٌْعيددة هددي البحددث، ّلتددي الِْايددة ّودددُا ال تصددبب وددافصا علددٔ 
الت ا ددة هددا لددن تصددحبِا تلددع السحبددة الولحددة ال ددٔ تحوددل الباوددث اّ التاتدد  علددٔ 

قددساء هوددي تعٌدديِن اههدداب ُددرٍ االتصدداب  غيددسٍ هددي البدداوهيي فددٔ هيداًددَ اّ   وِددسو ال
 البحْث اّ يؽازكْى الباوث ُْاي َ لِا.

ّلقددد وول ٌدد  تلددع السحبددة علددٔ ك ا ددة ُددرا البحددث ّأفعددَ إلددٔ الو  صصدديي 
ّالقدددساء اى تدددْافس لدددديٌا الٌ ددداج التبيدددس الدددرٓ يعدددوب  البحدددث ّال ٌقيددد  ّال حليدددل 

ؼسيقٌدا   ِدد ّتدْتس ّال عليل ،ّ ياى الوعاّئ ّالوصايا  عد اى كٌا فٔ الواظد  ًؽد، 
فٔ هيداى تلع الٌْعية هي البحْث ال ازي يدة، ّهدا كداى هٌِدا ه صدال   لعد ة ال دازي  
اّ ال ازي  كعلن لَ اصْلَ ّؼسائقَ ّهٌاُ َ، ّكٌا قبل ًعيػ فيِا عالة علٔ الغدس،، 
ّو ٔ فٔ ُرا كٌا ًت     القؽْز ّال ًٌ ر إلٔ الل  ف بدّ ال تسو حائوة فٔ اذُاًٌدا، 

ددا ظددقيوا هٌحسفددا، فدد ذا ت ٌبٌددا تلددع ّتحولٌدد ا  عيدددا عددي جددُْس الحقيقددة ال ازي يددة ف ن
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الوعددالع الددْعسو فددٔ هيدداأيي ال لعدد ة ال ازي يددة اّ هٌدداُخ البحددث ال ددازي   الحديهددة 
كاًددر زّاي ٌددا لل ددازي  ظددسأا هوددال لوددداث هاظددية ال تبدديي فيِددا وتوددة ال ددازي  اّ 

الوهددل عوددال تقسيددسا يع وددد علددٔ ذكددس القصددد هددي أزاظدد َ، ّكاًددر ال ددساجن ّالعدديس  
 الحْاأث ّالوداث أّى تحليل اّ اظ قصاء اّ تؽسيب.

ّقد اق عر ظسّف البحث اى يبدا  وقدهة اذكس فيِدا الددّافو ّالظدبا، ال د  
جعل ٌدد  ات ددر ُددرا الوْظددْ  هيددداًا لبحهدد ، ّقددد قوددر   قعددين البحددث إلددٔ  ال ددة 

 هباوث،
وددة، ه ِْهِددا ّتؽْزُددا، ّتغيسُددا عددي العددسأ : فددٔ الحددديث عددي ال سجاملبحثثح الو 

 ّالٌقل ّال قسيس ّالْعظ، إلٔ العٌاية  صاو  ال سجوة.
العقدداأ   : العقدداأ . الددسآ ّال ْجِددا ، فددٔ الحددديث عددي إظددِاهااملبحثثح الجثثا   

الو عدأو  يي فٌْى الأ، ّالقْب  وْظدْعية  ديي الت ا دة ّال تدس، فدٔ جودو 
 . يي الهقاف يي العس ية ّالجٌبية

: هٌِخ العقاأ فٔ تساجوَ الغيسية. فقصدس  ُدرا البحدث علدٔ ال دساجن املبحح الجالح
 الغيسية علٔ السحن هوا للعقاأ هي تساجن ذاتية؟

 ّلرا ودأًا ُرا الوٌِخ فٔ ًقاغ ً دُا هوهلة فٔ اةت :
 اإلؼازو فٔ إي اش إلٔ ظس تأليغ ال سجوة. (1
 ؽ صية.اإلؼازو فٔ إي اش إلٔ الوحيػ الري تعول فيَ ال (2

 اإلؼازو إلٔ ت ْم صاو  ال سجوة. (3

 ًعر الؽ صية  بعط ه سأا  تعو ه  اوِا فٔ يد القازٓء. (4

 إ ساش العبقسية فٔ  عط ال ْاً  الو  ل ة ال   كاًر عليِا الؽ صية. (5

 الدفا  عي الؽ صية ويي يععِا فٔ هيصاى الٌقد اهام ؼعْى الؽاعٌيي. (6
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 اب إ ساش هْاُبَ.يعود إلٔ هقازًة صاو  ال سجوة  غيسٍ فٔ ه  (7

 ّظْ  هٌِخ االظ قساء، ّال أهل فيوا ّزاء الحدث، ليدعْ إلٔ تحسيع العقل. (8

 ّظْ  الوٌِخ الٌ ع  اوياًا ّاالع واأ علٔ تحليالتَ ل  لية كهيس هي الهْز. (9

 هْقغ ؼ صية ال سجوة هي ال ْ الهقاف . (11

قدام  دَ ف  الٌِايدة يعدو العقداأ ؼ صدية صداو  ال سجودة فدٔ الويدصاى، ليبدسش هدا  (11
 ّيسؼد إلٔ عظو َ حيس الوٌتْزو فٔ ال ازي .

 ، ّفيِا إجواب لُن اةزاء ال ٔ ظ س  ِا البحث. اخلامتة ن 
 .ثم جاء ثبت لممزاجع واملصادر

القبدددْب ّ لدددْ   -  عدددلَ -ُدددرا .. ّالحودددد هلل علدددٔ هدددا ّفددد، ّاعددداى، ّاظدددألَ 
 الوأهْب.. ُّْ وعبٌا ًّعن الْكيل.

 
 الباوث

 اوود هحوْأ وعي ّي                                      

 هدزض الأ، ّالٌقد             
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ال سجوة في ال عبيس عي الرا  ّالغيس، ّقدد تؽدْز  ّازت عدر هدي ؼدْز العدسأ 
الحددْاأث ّتعدد يل الوددداث ال ازي يددة إلددٔ العٌايددة  ددالوف سا  ّالبْاعددث ّت عدديس 

 الٌاجوة عي ظيس الؽ صيا  ت عيسا ً عيا.
ّفي ال سجوة عسي، عٌد العس، عساقة ها ّصدلٌا هدي تدساجن، ظدْاء كاًدر ذاتيدة 
اّ حيسيددة، ّقددد وددْ  ُددرٍ ال ددساجن اًْاعددا أّى ًددْ   ددل جدداء  عاهددة لتددل الؽبقددا  

 اء.فؽولر ال قِاء، ّالوحد يي، ّالؽعساء، ّالأ اء، ّالٌحاو، ّاللغْييي، ّالهس
" ّقد عٌ  العس،  ِرا ال ي ّتْافسّا علٔ أزاظ َ و ٔ اًِن تعدّا ال سجوا  

 .(1)الؽ صية إلٔ ال سجوة ل ازي   عط البلداى اإلظالهية"
ّالددرٓ تعددا،  ددَ ُددرٍ ال سجوددا  الّليددة ُددْ هددا يعددا،  ددَ كددل فددي عٌددد ًؽددأتَ 

ااُددا ويددث تع سيددَ ٌُددا  ّتؽددْ َ ؼددْائ ، ّهددا قددد يف ددر علددٔ تلددع ال سجوددا  اع ٌ
  الٌقل ّالعسأ ّذكس اة از ّ لُْا هي الٌقد ّال حليل ّال عليل.

ّودديي اُددلن العصددس الحددديث ا  ل ددر والددة ال ددساجنا لى ك ددا، ال ددساجن لددن 
يق ْا اهام الوْزّث ّق ة الو عبد الوع ص  الحديث عي هٌاق  ّه ا س ّتساث اة داء 

ال بداز ّاة داز إلدٔ االُ ودام ّالجداأ العا قة فازت عْا  ال ساجن عدي العدسأ، ّذكدس 
 ركس العْاهل الٌ عية ال ٔ تع سٓ  ؽدل ال سجودة، ّكدرلع الحدديث عدي ظدسّف  ي  دَ 
االج واعية العائدو إ اى ًؽدأتَ ّالودف سا  فدٔ تْجِاتدَ الؽ صدية، ّقدد يتدْى ذلدع 
ً ي ة ل أ س " ك ا، العس ية  ؽسائ، الغس ييي ّهدراُبِن فدٔ ال حليدل، ّت ليدة العْاهدل 

 عية ّالبي ية، ّأزاظدة عصدس الو دسجن لدَ أزاظدة ت  لدٔ فيِدا هددٓ االظد  ا ة  ديي الٌ
السجددل ّظددسّف شهاًددَ، ّهعازظددة السّايددا   ععددِا  ددبعط و ددٔ يبدددّ الحدد، علددٔ 

                                                           

 .6صد -م1981( 3غ) -غ أاز الوعازف -هحود عبد الغٌٔ وعي -( ال ساجن ّالعيس1)
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ّجَِ، ّزعاية ال ٌية الأ ية فٔ العسض، علدٔ اال يتدْى ذلدع علدٔ وعدا، الحقيقدة 
 .(1)ال ازي ية اّ الدقة فٔ الصْزو"

يدددزج العدديس ّال ددساجن فددٔ  ددا، الأ،ا لًٌددا ال ًٌتددس عالقددة ّهددي الٌدداض هددي 
الأ،  ال دددازي ، ّال عالقدددة ال دددازي   العددديس ّال دددساجن، فددد ذا كددداى لٌدددا اى ًقدددْب: إى 
الأ، صْزو الٌ ط اإلًعاًية فٔ صساعِا هو الحياوا فد ى ال دازي  ُدْ صدْزو الحيداو 

 دددر إلدددٔ اعودددام الدددٌ ط اإلًعددداًية علدددٔ الزض، ذلدددع اى ال دددازي  ال يعددد ؽيو اى يٌ
اإلًعاًية إال هي  الب الوداث ّالْقائو ال ٔ تهب ِدا الْ دائ، ّالوددًّا ، ّالودفز  
ال يع ؽيو فٔ هيدداى الحقيقدة اى يحتدن عليِدا ّال ي دصم  الٌ دائخ هدا لدن تتدي وقيقدة 

 تعٌدُا السّاية ّيدعوِا الدليل القاؼو  صح ِا.
ٔ وقيقدة  ا  دة لى كدل الظداًيد ال د  فال ازي  ُدْ الحقيقدة الها  دة الوسّيدة، ُّد

يع وددد عليِددا الوددفز  فددٔ  حهددَ تهب ِددا ّتفيدددُا، ّقددد يح دداج ال ددازي  فددٔ تدّيٌددَ اّ 
زّاي َ إلٔ ال ياب، ّلتٌَ  ياب ال ي عدٓ الظدلْ، اإلًؽدائ  للسّايدة ال ازي يدة ُدرا 

  ال افدة ال ياب القاأز إًوا ت  لٔ قدزتَ فٔ  عث الحياو إلٔ تلع الْ دائ، ّالوددًّا
الرا لددة، ّاظدد  الؾ الحقيقددة هددي  ددالب القليددل الو ٌددا س هددي السّايددا  ّاة دداز ال دد  

 ظلور هي البلٔ ّالدهاز.
اجدْاء ظداهقة هدي  فد ّلتي  ياب )الودفز ( حيدس  يداب )الأيد ( الدري يعدبب 

 الحقيقددة الو دسأو إال  وقددداز هدا يلِوددَ ال يدداب  عددا  صدٌو ً عددَ اّ إلِدام ذاتددَ، حيدس 
 الحقيقددة الو ددسأو إال  وقددداز هددا يلِوددَ  عددا  الددٌ ط اّ إلِددام ذاتددَ، حيددس  هددي صددْزو

ال ياب هي صْزو الٌ ط فٔ ًصعاتِا، ف ياب )الوفز ( اقس، إلٔ ال صدْز، تصدْز هدا 
كدداى علددٔ ظددْء هددا يعسفددَ عٌِددا، اهددا  يدداب )الأيدد ( ف لدد، ّإ دددا ، فوِوددا اق ددس، 

 ددَ ال تعدددّ تصددْيسا للحيدداو فددٔ الأيدد  هددي صددْزو الحقيقددة اّ الْاقعيددةا فدد ى ّاقعي
                                                           

 . 7ؾ ( ال ساجن ّالعيس1)
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الصْزو ال ٔ يست يِا اّ الصْزو ال ٔ ُٔ عليِا، ّإى ات د، هدو الودفز  فدٔ اًدَ يٌؽدد 
التواب اإلًعأً، إال اى التواب فٔ عسف الودفز  ي وهدل فيودا يوتدي اى ي يددٍ جيدل 
هدي ت س دة جيددل ظدا ،، اهدا فددٔ عدسف الأيد  فِددْ الصدْزو الوهاليدة ال ددٔ ي وهدل فيِددا 

 إًعاًيا يٌؽد ال يس ّال واب. عالوا
ا فالعدديسو قصددة إًعدداًية ،ّفددٔ ك ا  ٌددا للعدديسو عليٌددا اى ًعدد ِدف تلددع الحقددائ

،ُّدٔ اه دداأ لحيدداو عظدين فددٔ شهداى ّهتداى هعيٌدديي، ّّزاءُدا تتوددي عبقسيدة هْاتيددة، 
 ّهْاُ  تع ٔ علٔ الوْاقغ ال ازي  ؼا عا هعيٌا.
ا دددا، ّإى تؽددا ِر  عددط العدديس  ّال ددساجن كال ددازي  ال ت تددسز ّال تعيددد ً عددِا

كودددا ت ؽدددا َ  عدددط الوْاقدددغ ال ازي يدددة إال اًِدددا ال يوتدددي اى ت تدددسز  دددٌ ط العدددور 
ّالظددلْ،ا  ددل إًِددا ل  ددْم ال ددازي  فددٔ ُددرا، ّ قدددز هددا ت  لددغ اؼددتاب اإلًعدداى 
ّصددْزٍ  قدددز هددا ت  لددغ العدديس اّ ال سجوددة و ددٔ ّإى عولددر فددٔ هيددداى ّاوددد هددي 

 ّهتاى ّاوديي. هياأيي الحياو ّفٔ شهاى
ّفدٔ ك ا ددة العدديس ي دد  اى تددٌن عددي صدداوبِا تواهددا كوددا يددٌن الحدددث ال ددازي   
عددي الوْقددغ الددرٓ يال عددَ، ّإال جدداء   اُ ددة ال تددسٓ  يٌِددا ّ دديي حيسُددا ا  الفددا اّ 
توايصا، ّفيِا ًبحث عي العوا  الوويصو لصاوبِا فدٔ هيدداى ال  دْم ّالبدسّش ّال دٔ 

ى ؼ صدي َ تؽغٔ علٔ ها عداُا هي العوا ْن   ال سٓ، ُّٔ تلع العوا  ال دٔ تتد
 ال ازي ية، ّت سأ لَ هتاًا هعيٌا  يي اقساًَ فٔ ال ازي .

ّقددد يدددعٔ الددبعط  ددأى هددفز  العدديسو ي دد  اى ي  اعددل  هددو ا ؽدداب ظدديسٍ ّاى 
يق س، هٌِن اق سا ا ؼدديدا، ّلدي يق دس، هدٌِن هدا لدن تتدي  قاف دَ هوهلدة للٌاويدة ال دٔ 

ت دد  ظدديسو )ؼددْقٔ( حيددس اأيدد  اّ ؼدداعس  حددث تلددع السّعددة ال ددٔ  ددسشّا فيِددا، فلددي ي
يعْ   ِا ؼعسٍ، ّلي يت د  عدي )ًدا ليْى( حيدس كاتد  يلدن   ٌدْى الحدس، ّاظدالي  
الق دداب ّالعياظددة، ّلددي يت دد  عددي ظدديسو )ُيوٌ ددْآ( اّ )تْفيدد، الحتددين( حيددس ًاقددد 
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 قاؾ.
ك دا، ال دازي ا  ًّقْب لِفالء إًَ هي ال ؽأ اى ًقين تلع الحْاجص الصلدو  ديي

فقد اع دًا اى ًدزج هفز   الأ،  يي الأ اء، ّهفز   الوعداز   ديي الععدتسييي، 
ّهددفز   ال ددي  دديي ال ٌدداًيي، ُّددن فددٔ ًظددس الْاقددو ال ددازي   هفز ددْى يبحهددْى فددٔ 

 هاظ  اإلًعاى ّتازي َ.
ّهصدز ال ؽأ فٔ ُرا اًٌا ال ًعد ال ازي  إال ال ازي  العياظد ، ّلتدي ال دازي  

عٌاٍ ُْ تازي  اإلًعاى، ّاإلًعاى الرٓ يعيػ فٔ ه  ودو ّي  اعدل هعدَ، ّي دأ س  دَ  و
ّيدددف س فيدددَ فدددٔ ؼددد ٔ ه ددداال  ًؽددداؼَ هدددي ظياظدددة، ّاأ،، ّعلدددن، ّفدددي، ّودددس،، 

 ّاق صاأ ّحيسُا.
ّكلودا كدداى يؽددل العدديسو اقددس، إلددٔ هددصاج الوددفز ، ّالددٔ هيددداى  حْ ددَ ت لددر 

كلودا اتعدو افد، الودفز  ّاتعدعر  فددام قددزو الودفز  فدٔ إ دساش ظديستَ ّتصددْيسُا، ّ
 هعسف َ كلوا اقدز علٔ ك ا ة العديد هي الْاى العيس.

ّعلٔ كات  العيسو اّ ال سجوة اى يحدأ فٔ ظيستَ الحافص اّ الوُْبة فٔ ويداو 
صاو  ال سجوة اّ العيسو ّال ٔ هتٌ َ هي اى ي بدْء هدا ّصدل إليدَ هدي هتاًدة جعل دَ 

لبحددث، ف يددَ القدددّو ال دد  ت وهددل ّالوُْبددة ال دد  هحددػ الًظدداز ّهْظددو الدزاظددة ّا
 يٌبغٔ االو راء  ِا ّالعيس علٔ أز ِا.

ّعليَ اى يبحث عي العْاهل ال ٔ كًْر ُرا الحافص فيعْأ  العيسو إلدٔ اإلؼداز 
ت حددأ  دصهي هعديي،  --الري ًؽأ  فيدَا فحيداو اإلًعداى كغيدسٍ هدي ه لْقدا  اهلل

ي دة الوعيٌدة يهودس الحدافص فدٔ ويداو ال دسأ عودال ّفٔ ُرا الصهاى الوحدأ، ّفٔ تلدع الب
تازي يا، ّيلخ  َ زوا، ال ازي ، ّقد ال يهوس ذلع الحافص ههل ذلع العول فدٔ شهدي 
  س اّ فٔ  ي ة ا سٓا ف ذا اق صس  اعواب الؽ ؿ ال ازي يدة علدٔ ف دسو هعيٌدة هدي 

م  دددّزٍ اه ددداأ عوددسٍ ف ًٌددا فددٔ واجددة إلددٔ أزاظددة الحددْافس ال ددٔ اأ   ددَ إلددٔ القيددا
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ال ددازي   فددٔ ال  ددسو العددا قة هددي عوددسٍ علددٔ تلددع ال  ددسو ال ددٔ قددام فيِددا  ِددرا الدددّز 
ال ددازي   ف ودددًا ًؽددأتَ الّلددٔ  ددر يسو ال تٌعدد  هددي الوددداث ال ددٔ تعيٌٌددا علددٔ 
ال حليل ّاالظ قساء  حيث ًع ؽيو اى ًصل إلٔ تعليل ّاظب للدّز ال دازي   الدري 

 قام  َ.
ال سجودة لتهيدس هدي العوداب العدا سو اّ الو دْاتسو فدٔ  ّقد ًعسض فٔ العديسو اّ

ويدداو البؽددل ّلتٌٌددا ال ً ٌاّلِددا  لددراتِا، ّلتددي لوددا تعتعددَ هددي صددْزو البؽددل ّ اللددَ 
ال ٔ تف س فٔ وْافصٍ اّ تتؽغ عي لوحا  هي هْاُبَ ال رو ال   هيصتدَ علدٔ حيدسٍ، 

ز التبيدس الدري ّعلٔ التات  اى يعسض لُن اعواب البؽل، ُّدرا العودل ُدْ الوحدْ
يدّز وْلَ، ّكل ها عداٍ هي جْاً  العيسو ال سٓ كالٌؽأو ّال س ية ّالحياو العاهة 
ال ٔ يحياُا صاو  العيسو ها ُٔ إال هٌافر يٌ ر هٌِا كات  العيسو إلٔ الحافص الدرٓ 
قاأ صاوبَ إلٔ العول ال ازي  ، ّها لن يصل كات  العيسو إلٔ ُرا الحافص ّي قصدٔ 

هلددَ كاًددر زّاي ددَ قصددة  اُ ددَ ال ًددبط فيِددا ّال ويدداوا فِدد  ظددسأ لحيدداو  اظددبا َ ّعْا
تبدّ عاأية إذا جسأًاُا هدي ُدرا العودل التددبيس الدرٓ يؽدد ال دازي  إلدٔ صاوبددَ، ّإذا 
قؿ كات  العيسو  بس ُرا العول ه سأا هدي الحدافص الدرٓ أفدو إليدَ فتأًدَ قددد جددسأ 

او  العديسو ُدْ هؽلدد  كاتد  ال عن هدي زّودَ، فالبحدث عدي الحدافص فدٔ ويداو صد
العدديسو و ددٔ يعدد ؽيو اى ي لددْ تلددع العدديسو علددٔ وقيق ِددا ّيعسظددِا ظددافسو ّاظددحة 

 القعوا  اهام ال ازي .
ّهي اجل ذلع ّل لع الظدبا، ًدسٓ اى العديسو هدا شالدر تح دل هتاًدا هسهْقدا 
تبْاتددَ هٌددر القدددم فددٔ زوددا، ال ددازي  فِدد  اؼددِٔ ك دد  ال ددازي  إلددٔ ً ددط القددازٓءا 

اى اإلًعداى يٌؽدد أائودا هعسفدة ذاتدَ اّ اًدَ يعدعٔ إلدٔ هعسفدة التوداب اّ الدٌقؿ  ذلع
فٔ حيسٍ هقسًّا إلٔ ذاتدَ، ّكأًدَ يسيدد اى يؽود ي إلدٔ ً عدَ  ودا يدساٍ هدي صدْز حيدسٍ، 
ّكوا تتهس الوساو هي الٌظس إلٔ هس تِا و ٔ تؽو ي إلٔ جوالِا اّ تلوب فٔ صدْزتِا 

سٓ اإلًعاى يقسا العيسو ّكأًَ يسٓ فيِا صدْزتَ اّ ها يويصُا علٔ حيسُا هي الٌعاء، ً
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صْزو ها يٌؽدٍ، ّقد تغسقَ فٔ  ياب كداذ، هدي البؽْلدة ّالعظودة وديي يصدْز ً عدَ 
علٔ صْزو البؽل، ُّْ اظْا ها تف س  َ العديسو فدٔ قازئِدا، ّ اصدة إذا احدسم كاتد  

 العيسو فٔ تو يد الؽ ْؾ.
  إلٔ ً ط القازٓء ّالتات  علٔ لرا  قير العيسو ّظ بقٔ اؼِٔ الْاى ال ازي

 ود ظْاء.
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 الوبحث الهأً
 

 انعقاد 
 انزؤي وانتىجهات
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تعدأ  إظدِاها  العقداأ،  ديي فٌدْى الأ، ّالقدْب، ّتعددأا ًددز اى ّجددًا لدَ 
ههدديال لددَ فددٔ الحيدداو الأ يددة، ُّددْ إلددٔ جاًدد  ُددرا ال عدددأ العددام يحيددس  ودديي تقصددس 

 داؾ هحددأ، ُّدْ الدزاظدا  الأ يدة ّالٌقديدة، ًظدسا ل ٌدْ  الحديث عٌَ فٔ ه داب 
 عؽائَ الهقاف  تٌْعا هحيسا فٔ وياتَ ّ عد زويلَ!!

فِْ اأي  ت ٌْ  هعالن ت تيسٍا في ْض  أواأيهَ فٔ ه داال  ؼد ٔ، ّيعدسض 
 التهيس هي اةزاء ّالفتاز ظْاء كاًر عس ية اّ اجٌبية، ّفٔ كل ال سّ  ّالوعازف.

ظْع ا لًَ كات  ّه تس، يْاجدَ قازئدَ  عقلدَ، ّيعدسض عليدَ ّالعقاأ زجل هْ
التهيس هي اةزاء ّالٌظسا  فٔ ال دازي ، ّال لعد ة، ّالٌقدد أّى اى يددب علدٔ ذاتدَ اّ 

 ي حدث عي ً عَ.
ّتلددع أاعيددة هددي أاّعددٔ التٌايددة، ُّددٔ هِوددة هلقدداو علددٔ كاُددل التاتدد  الددرٓ 

فدددٔ تعدددْية الزض ّإشاودددة  ز ودددا جعدددل ليلدددَ كٌِدددازٍ، ّاوٌدددٔ  ظِدددسٍ، ّاأهدددٔ يديدددَ
ال الهيد ل صل ال تسو إلٔ القدازٓء ظدِلة هيعدسو، لدن يٌلدَ هدي العٌداء ّّجدو الدساض 
ُّوْم القل  ها ًاب كاتبِا، ُّدرٍ هِودة التاتد  فدٔ تعبيدد ؼسيد، الهقافدة ّتْصديلِا 

ّظبيل التات  ّؼسيقَ الري ي  ازٍ إلدٔ الْصدْب لغسظدَ ،ّهدا  لبٌا ظائغا للؽاز يي،
زاء عولدَ اى يْظدب الغداهط ّيظِدس هدا   دٔ هٌدَ، ّيقدس، هدا ًدد ّا  عدد، زام  هي ّ

ّيقدم ها يعوْ  السّ  ّالعقل، و ٔ تسٓ التات   وا تقدم يدفو الٌاقدد إلدٔ ال  اعدل 
 -القدازٓء ّالٌاقدد -هعَ، ّيبسش للقازٓء اُوية ها يقدم لَ هدي عودل، في ْقدغ اال ٌداى

 ال عسف علٔ فتستَ ّهساأ كاتبَ.اهام ُرا العول  ال دقي، ّال وحيؿ لتؽ َ ّ
لن يت ع  العقاأ هتاً َ هي جاٍ اّ ّظي ة إًوا اك عبِا  ت اودَ الو صدلا فقدد 
ُيددأ ً عددَ لسولددة ؼْيلددة، ويددث الحٌدديي إلددٔ البي ددة العس يددة القديوددة ال ددٔ تحوددل لٌددا 
زياوِددا عدداؼس الٌعددوا ، ّؼددرا الجددداأ، ّاولددٔ الددركسيا ، فحوددل اأّاتددَ ّاشهددو 
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ع العصدددْز ي عددسف اوْالِدددا ،ّيالقدد  ؼدددعساءُا ليغددْؾ فددد  اعودددام العدد س إلدددٔ تلدد
ً ْظِن ي عدسف الددّافو ّاظدبا، االت اُدا ، ّيؽديس إلدٔ هْاظدو ت دْم الوبدسشيي، 
ّيٌصددغ هددي يددساٍ وقيقددا  اإلًصدداف جددديسا  ددَ  عددد اى اعول ددَ العيددْى ّالقددالم علددٔ 

 ًحْ ها فعل هو ا ي السّه .
ّقلودَ علدٔ العصدس الحدديث فدسا  ي دػ  ن ّاصل أّزاًَ ّتقلبَ فأؼل  ٌظستدَ 
 ّيعؽس عي اعالهَ هي العس، ّالجاً .

تعٌددٔ عدددم اق صدداز الأيدد  علددٔ فددس  هددي فددسّ  الهقافددة اّ ال ددي  ّالوْظددْعية
 عيٌَ، ّإًوا عليَ اى يعس، فٔ كل فس   عِن ّ ٌصي  ّافس، ليط ُرا فحع  فقدد 

 لجٌبية.كاى العقاأ ي وو فٔ هْظْعي َ  يي الهقاف يي العس ية ّا
فقددد جدداء ًِددخ العقدداأ فددٔ العددسض ّالسايددة اى ا دد ؿ الأ، العس ددٔ القدددين 
 الحديث عي التهيس هي ؼعسائَا ف حدث عدي ا دٔ ًدْاض ًّسجعدي َ ّظدب  ه ًْدَ، 
ّتحدث عدي ا دي السّهد  ّؼدعسٍ، ّكداى أافعدَ هدي ّزاء ذلدع زاي دَ لوقيدة الؽداعس 

لٌقداأ ّاعلدٔ، ّتحددث عدي عودس  دي فٔ تبف هتاًة حيس هتاً َ، ّهٌصلة فْم هدا اًدصب ا
ز يعددة ّؼددعسٍ الودداجي، ّجويددل  هيٌددة ؼدداعس الباأيددة العددرزي، ّعددي  ؽدداز  ددي  ددسأ فددٔ 

 حصلَ ُّ ائَ.
 وعن تأثز العكاد باملذهب السياسي: 

فقد ًؽأ العقاأ ّتس ٔ  يي اوعاى الؽبقة التاأوة هوا كاى لَ ا س كبيس فٔ عددم 
يق ٌٔ الت   ال   صٌعر لَ قاعدتَ الهقافيدة، إتواهَ أزاظ َ، ّها عأً هي صعْ ا  ل

ّالزض الها  دددة ال دددٔ اًؽلددد، هٌِدددا إلدددٔ عدددام ال دددأليغ ّإ دددداء اةزاء، فلودددا ؼددد  عدددي 
الؽددْم، ّزجددب عقلددَ، ّاتعددحر ؼ صددي َ، ّاقدد حن الو دداب العياظدد  كدداى هرُبددَ 
)االؼد ساك ( الدرٓ يقدْض ال دداز  ديي الؽبقدا ، ّيصدِس ال دسأ فدٔ  ْتقدة ال واعددة، 

 لَ اظاظا اّ ظلوا تستقٔ عليَ.ّي ع
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ّاؼ ساكية العقداأ ليعدر ُدٔ اؼد ساكية الِددم  حيدث ت دْز علدٔ هصدالب ال دسأ 
ّزحباتَ و ٔ تحق، اودالم ال واعدة، ّإًودا ُدٔ االؼد ساكية الوع دلدة ال دٔ تْفد،  ديي 
تقييد االو تداز ّاالظد قالب، ّإؼدالم ًؽداغ ال دسأ زحبدة فدٔ اظد غالب ؼاقاتدَ ّإ دساش 

  إلٔ ال قدم ّال ٌوية.هْاُبَ ظبيال
ّقد عبس العقاأ عي هرُبَ االؼد ساك  الوع ددب الو دْاشى  ديي الوؽالد  ال سأيدة 

 :(1)ّالوؽال  ال واعية فٔ ههل قْلَ
 ال تحعددددددبْا اهددددددة يعلددددددْ اعاظوِددددددا

 
 إذا ال قيدددس ؼدددال، القدددْ  اعيددداٍ ...

 

 ايدددددسش  القدددددْ  فدددددٔ ازض  ؽالبدددددَ
 

 ّيبلدددل الو دددد فيِدددا هدددي تْ ددداٍ؟ ...
 

ؼ ساكية الصحيحة كودا يساُدا العقداأ ليعدر اظدؽْزو هدي الظداؼيس، ّال "إى اال
ُ  عددّ  يدال  يبؽدس الٌداض  ال عداأب فدٔ القدداز ّال ؽداكل فدٔ الزشام ّالوٌداشب. 
كددال فليعددر الوعدداّاو  دديي الٌدداض هددي ُوِددا، ّلتٌِددا إًوددا تدددعْ إلددٔ الوعدداّاو  دديي 

ولدَ، ّاى يٌ  دو الو ودْ  الجس ّالعودل ّتؽلد  اى ًعؽدٔ كدل عاهدل هدا يعد حقَ  ع
 .(2) أكبس ها يوتي االً  ا   َ هي قْٓ الفساأ"

ّال تٌدداقط  دديي اؼدد ساكية العقدداأ، ّصددساعَ الدددائن ّهعسك ددَ ال ديددة هددو ال تددس 
اليعازيا فِْ يسٓ اى ال سأ ُْ الظاض فدٔ تؽدْز ال دازي  ّالو  ودو، ّاى العبقسيدة 

ام، ُّدرٍ السايدة تقدغ علدٔ الٌقديط هدي ال سأية ُٔ القْو ال ٔ تدفو الحيداو إلدٔ الهد
                                                           

م  1972 - يسّ  -العصسية أاز الت   4غ -)يقظة الصبا ( -الو لد الّب -( أيْاى العقاأ1)
 . 81ؾ
 . 62م ؾ1971 –غ: هت بة الً لْ  -ؼاُس ال بالّٓ -( هو العقاأ فٔ ظل العقيدو الْؼٌية2)
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 الٌظسو اليعازية ويث يقين اليعاز ّشًا كبيسا للظسّف ال ازجية الوحيؽة  ال سأ.
ًّقددْب : إًددَ ال تعددازضا لى العقدداأ إذا كدداى يددفهي  الٌصعددة ال سأيددة فلدديط ُددْ 
ل، اإليودداى  أًاًي ِددا ، ّإًوددا إيواًددَ  ٌصع ِددا الوٌصددِسو، ّالوددف سو فددٔ  ٌدداء ًِعددة التدد

 ّتؽْز تازي ِا، ّأفو الحياو إلٔ الهام.
 :معارك العكاد          

هددي الوعددسّف اى العقدداأ قددد ا ددسٓ الحيدداو الأ يددة  وعازكددَ هددو الددسّاأ هددي اأ دداء 
 جيلَ، ُّٔ هعاز  ذا  هلوحيي:

: يتوددي فددٔ ؼ صددية العقدداأ ّؼبعددَ "فِددْ يدددهخ فددٔ عددداأ اصددحا، املممثثا الو 
ؼددٔء يِي ددَ، ّلعددل ذلددع ُددْ الددرٓ جعلددَ يتهددس هددي  الوددصاج العصددب  الحدداأا فأصددغس

 صْهاتَ العياظية ّالأ ية، ّكاى ال يد ل فيِا حالبا إال إذا اظ ٌ سٍ اودد  صدْهَ، 
حيس اًَ إذا ها أ دل فدٔ  صدْهة ال يدٌتؿ علدٔ عبقيدَ ا ددا  دل يظدل هٌاظدال صدائال 

 .(1)جائال يدعْ، ُل هي هبازش؟"
الأ ية  ساء عظيواا فالعقاأ لدن ي  عدل الوعداز  : يبسش فٔ إ ساء الحياو املمما اآلخز

هددو اأ دداء ظددعي ٔ العددصم، ّاٌُدد  اإلزاأو يلدد وط إظددتاتِن ّإفحدداهِن  أيعدددس اةزاء 
ّا عؽِا ليدب علٔ هتاً َ ّيبسش ت ْقَ، ّإًوا كاى الؽدسف اة دس لوعازكدَ عددأا هدي 

سأ ّال  ٌيدد كباز الو تسيي ّالأ اء هوي ال يع ِاى  قدْتِن، ّيولتدْى هدي ّظدائل الد
 اةزاء ها ي علِن ي عوقْى اإلواؼة  الوْظْ ، ّيؽسفْى فٔ  زائِن ّهراُبِن.

ّقد اؼ بع العقاأ فٔ هعاز  اأ ية هو التهيسيي هي ال حْب ّالؽبا، هي اأ داء 
عصسٍ، ههاب ذلدع هعازكدة هدو )السافعد ( ّ )اوودد ؼدْقٔ( ّ)ؼدَ وعديي( ّ)هحودْأ 

 الؽاؼٔء(ّحيسُن.اهيي العالن( ّ)اهيي ال ْل ( ّ) ٌر 

                                                           

 .11م ؾ1971فبسايس  - يسّ  -غ الوت بة العصسية -عاهس العقاأ -( هعاز  العقاأ الأ ية1)
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ّكوا كاًر للعقداأ هعازكدَ الأ يدة كاًدر لدَ هعازكدَ العياظدية ال د  ُداجن فيِدا 
 صْهَ العياظييي  الوٌؽ، ّالبسُاى، ف علِن ي عاءلْى اهدام ؼ صديَ في دسّى هدي 
هيددداى الوعسكددة  عددد اى  دداز  و  ِددن، ّقلددن اظددافسُن ّظددٌاى اقالهِددن، ّّاصددل 

ؼية، ّالِ لسية، ّالٌاشية، كوا توهلر فدٔ وس دَ هدو هعازكَ العياظية ّوسّ َ ظد ال ا
 الوازكعية الصًِْية ّالؽيْعية.

 يقْب العقاأ:
، ُّرا اّعس هعالع الحسّ، الؽدعْاء فدٔ جويدو الويداأيي، لكد حاربت القوياء))

ّواز ددددُر الؽدددديْعية، ّالصدددددِْيٌة، ّاالظدددد عواز، ّال بؽددددديس، ّالو دددداجسيي  الدددددديي، 
كودددا واز دددر ؼغيددداى اصدددحا، الهدددْاب، ّؼغيددداى  ّالوعددد غليي لددددعْٓ اإلظدددالم،

العياظة هي جاً  القصس، ّهي جاً  الوصا،، ّهي كل جاًد  فدٔ  الأًدا ّالدبالأ 
 (1)ال ازجية((.

 العكاد وفن الرتمجة:

تددسجن العقدداأ عددي ذاتددَ ّوياتددَ فددٔ ك بددَ )اًا(،ّ)ويدداو قلن(،ّ)فدد   ي دد ( تحدددث 
،  هالددَ ّاُدافددَ ّتددأ سٍ  أظدداترتَ فدديِن جويعددا عددي وياتددَ الؽ صددية، ًؽددأتَ ّتس ي ددَ

 ّ عط اصدقائَ.
ّقدددد اتاودددر تلدددع ال سجودددة ال سصدددة الْاظدددعة لل عدددسف علدددٔ الٌدددْاش  ّت عددديس 

 الوْاُ  ّالولتا  ّالْقْف علٔ الؽبا  ّال الم.
ّجاء ُرا الوعدلع هدي العقداأ ه  قدا هدو هعدلع هعاصدسيَ كالوداشً ، ّؼدتسي 

ن ذاتيدددة اّ صدددْزا ؼ صدددية اّ ّؼدددَ وعددديي ُّيتدددل ّحيدددسُن، هودددي  ل دددْا تدددساج
 هركسا  تحدأ الٌْاش ، ّتدب علٔ الرا  ّالؽ صية.

                                                           

 .17ؾ –هو العقاأ ف  ظل العقيدو الْؼٌية  ( 1)
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ّقدد  لندغ العقدداأ تسا دار كبيدسار، ّ ددسّو عظيودة هدي ال ددساجن الغيسيدة ))فقدد تددسجن 
العقددداأ لؽائ دددة هدددي اعدددالم العسّ دددة ّزجددداب اإلظدددالم، ّقدددد ا  غدددٔ   سجواتدددَ لِدددن اى 

ع ددا،، كوددا ا  غدد  اى ي  ددر الؽددبا، يٌصدد ِن، ّاى يددْفيِن وقددْقِن هددي الهٌدداء ّاإل
هٌِن الوهاب ّالقدّو الحعٌة، في سظدوْا  ؽدْاتِن، ّيوعدْا علدٔ ًِ ِدن، ّيدصأاأّا 

 صال ة فٔ أيٌِن،ّقْهي ِن،ّعسّ  ِن.
ّقد جعل َ ُاتاى الغاي اى ال يعٌدٔ فدٔ اكهدس الهدس  عديسو هدي ي دسجن لِن،ّإًودا 

اي يي اأًداٍ إلدٔ اى يعٌدٔ  ٌدْاو    حليل ؼ صياتِن اإلًعاًية، ّايعا فد ى ُداتيي الغد
 التواب فٔ تلع الؽ صيا ، ّيبسش  ؽْؼَ العسيعة فٔ جْاً  وياتِا الو  ل دة((

(1). 
ّعلٔ ُرا فالعقداأ فدٔ عبقسياتدَ ال يعٌدٔ  العدسأ ال دازي  ، ّإًودا يسظدن صدْزا 

 ت عد ؼ صياتِن ّتبسش ت ْقِن ًّبْحِن، ّتؽيس إلٔ هلتاتِن ّا القِن.
العقاأ هع ْواو هي هرُبَ االؼ ساك ، اّ هفكدو لَ فِْ هدي ّقد جاء  تساجن 

الوددفهٌيي  أُويدددة ال دددسأ ّعوددد، تدددأ يسٍ فدددٔ ال واعدددة، ّلدددرلع تحددددث العقددداأ ّافدددسأ 
صدد حا  تساجوددَ لؽ صدديا  إظددالهية أّى اى ي حدددث عددي ه وددْ  اإلظددالهيييا 

ّلددن  - -فعٌدددها ازاأ اى يت دد  عددي اإلظددالم ّعبقسي ددَ ك دد  عددي )عبقسيددة هحوددد(
يت دد  عددي عبقسيددة اإلظددالم ،ّعٌدددها ازاأ اى يت دد  عددي  ْزتددَ ك دد  عددي ا ددٔ  تددس 

 أّى اى يت   عي الهْزو اإلظالهية إجواال . - -ّعوس ّعل  ّ الد
"ّتتلن العقاأ عي ظوْ اإلًعاى فٔ )هحود( السظْب، ّ)الوعديب(، ّ)ا دٔ  تدس 

، ّعدددي الصددددي،(، ّ)حاًددددي(، ّ)الؽدددي  هحودددد عبددددٍ(، ّعدددي عبقسي دددَ فدددٔ )عودددس(
ؼددداعسي َ فددددٔ )عودددس  ددددي ا دددٔ ز يعددددة(، ّ)جويدددل  هيٌددددة(، ّعدددي إ دددددا  اإلًعددداى فددددٔ 

                                                           

 -1964غ )ال اهعة(  -غ أاز الوعازف -ظلعلة )اقسا( . -/ؼْقٔ ظيغأ–( هو العقاأ 1)
 .85 -84ؾ
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)ؼتعبيس(، ّعي ؼاقاتَ ال القة ال ائقة فٔ )ا ي ظيٌا(، ّ)ا دي زؼدد(، ّعدي علودَ فدٔ 
 )فساًعيط  يتْى(، ّعي هلتاتدَ القياأيدة فدٔ )ظدعد شحلدْب(، ّ)هحودد علدٔ جٌدا ("

(1). 
ض ّزّعددة الأاء ّال عبيددس ّحددصازو العلددن، ّت ويددص تددساجن العقدداأ  عالظددة العددس

ّالحيدداأ فددٔ عددسض الؽ صددية، ّاال  عدداأ عددي الظددلْ، الددْعظ  ال قسيددسي، ّتددس  
 الو اب ّاظعا اهام القازٓء ليع  لؿ ها يسهٔ إليَ التات .

ّتويدددص  تساجودددَ ايعدددا  البحدددث ّال ٌقيددد  عدددي الٌصعدددا  الباؼٌدددة، ّالسحبدددا  
كددل ذلددع  ال حليددل ّال عليددل، ّز ؽددَ   ؽددْز ال  يددة فددٔ ظددلْ  ؼ صددياتِن، ّتٌدداّب 

 ه سيا  اوداث الؽ صية فٔ هساولِا الو  ل ة.
: إى الددبعط قددد يٌظددس فيوددا  لغ ددَ هتاًددة العقدداأ هددي ؼددأّ  عيددد وفثث  النوايثثة  كثثو 

ّهٌصلددة ظدداهية فؽبقددر ؼددِستَ اةفددام، ّتويددص ال  قازئيددَ هددي  ٌددٔ ّؼٌددَ فقددػ، ّإًوددا 
 دن يعدي لدَ  عدد ذلدع اى يعدأب، هدا الدرٓ جعدل  قازئيَ هي العس، فدٔ كدل اقؽدازُن، 

 ؼِسو العقاأ توأل الدًيا، ّتعسي هعسٓ الوياٍ فٔ الًِاز ّالؽيس فٔ العواء؟
 ًّقْب :

إذا كداى الدبعط يحلددْ لدَ اى يحيدل تلددع الؽدِسو إلدٔ اً ددساغ العقداأ فدٔ ظددلع 
 )وص، الْفد( الري  درب جِددار كبيدسار فدٔ تحقيد، ؼدِستَ، ّتحْيلدَ إلدٔ ً دن ّشعدين
ؼددعب ، ويددث كاًددر الوددصا، تبددرب هددا فددٔ ّظددعِا ل حقيدد، الؽددِسو لتاتبِددا ليتددْى 
هبعددث ف ددس لِددا، ّهددي ًاويددة ا ددسٓ ت ددر، الوع بدديي  ِددرا التاتدد  لالًعددوام إلددٔ 

 وص َ ّهٌاصسو  زائَ.

                                                           

غ: أاز الوعازف  -أ/ًعواى اوود ففاأ -( ال واب ّالحسية الؽ صية اإلًعاًية فٔ اأ، العقاأ1)
 . 43ؾ –م 1983
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ّذلع علٔ ًحْ هدا يقدْب التاتد  )زجداء الٌقداغ( عدي ؼدِسو العقداأ  اًعدواهَ 
 لحص، الْفد:

العقددداأ ؼدددِسو عٌي دددة هدّيدددة، ُّدددٔ ؼدددِسو لدددن يٌلِدددا  )) ّعدددي ُدددرا الؽسيددد، ًددداب
 ت ا اتَ السائعة العظيوة فٔ الأ،، ّعٌددها تدس  العقداأ الْفدد ّا  لدغ هعدَ كداى قدد 

 .(1) ّصل إلٔ أزجة هي الؽِسو لن يعد اود يع ؽيو اى يؽ ٔء ؼعل ِا((
ف ًٌددا ًقددْب: إى تلددع الٌظددسو إلددٔ الأ، ّالهقافددة ًظددسو قاصددسو هحدددّأو تلدد وط 

جددْأو اإلً دداج ّوعددي زّعددة ال عبيددس عددي الددرا  ّالعصددس عْاهددل ا ددسٓ  اًْيددة  هددو
تعداعد الأيدد  علددٔ الؽدِسو ، ّتوِددد لددَ ؼسيدد، الدريْ  ّاالً ؽدداز، ّإال فودداذا كاًددر 
ت عددل تلددع العْاهددل الوعدداعدو إذا لددن يُْدد  العقدداأ وظددا ّافددسار، ّقعددؽار كبيددسار هددي 

إلً اجدَ لددٓ القدازئ و دٔ ّلدْ كداى  الهقافة ّالوعسفة؟ ُل كاًر تلع العْاهل تؽ و
 قازٓء وص، الْفد؟

 

                                                           

ؾ  -م1977ظب وبس  7 -1397زهعاى  24 -زجاء الٌقاغ -( الوصْز "التات  ّالْظام"1)
56 . 
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تسجن العقاأ لؽائ ة هي اعالم العسّ دة ّاإلظدالم، ّقدد ا  غدٔ   سجواتدَ لِدن اى 
يٌصدد ِن، ّاى يددْفيِن وقددْقِن هددي الهٌدداء ّاإلع ددا،، كوددا ا  غددٔ اى ي  ددر الؽددبا، 

وهداب ّالقددّو الحعدٌة، في سظدوْا  ؽدْاتِن، ّيوعدْا علدٔ ًِ ِدن ّيدصأاأّا هٌِن ال
صال ةر فٔ أيدٌِن ّقدْهي ِن ّعدسّ  ِن، ّقدد جعل دَ ُاتداى الغاي داى ال يعٌدٔ فدٔ اكهدس 
الهس  عديسو هدي ي دسجن لِدن، ّإًودا يعٌدٔ   حليدل ؼ صدياتِن اإلًعداًية، ّايعدا فد ى 

لتوددداب فدددٔ تلدددع الؽ صددديا  ّيبدددسش ُددداتيي الغددداي يي اأتددداٍ إلدددٔ اى يعٌددد   ٌدددْاو  ا
  ؽْؼَ العسيعة فٔ كل جْاً  وياتِا الو  ل ة.

ّقدددد يقدددْب القائدددل: إًدددَ كددداى هدددي الفعدددل اى تعدددسف تلدددع الؽ صددديا   تدددل 
 صائصدددِا ّ تدددل كوالِدددا ًّقصدددِا، هع سؼدددديي فدددٔ ذلدددع  دزاظدددا  علدددْم الدددٌ ط 

أزاظد َ ل دٔ  ّالحياو، ّلن تتي ُرٍ الدزاظا  حائبة عي العقاأ، فقد صدز عٌِدا فدٔ
ًْاض لًَ ز ٍ فعال وقال  صبا ل ؽبي، تلع الدزاظا  الٌ عية عليَ ًظدسا لودا عدسف 
عٌددَ هددي ه ددْى ّؼددرّذ، اهددا تلددع الؽ صدديا  اإلظددالهية ّالعس يددة فقددد ز ُددا ت ويددص 
 ؽوائل إًعاًية كسيوة، فلن يحاّب توصي، ها ت د س  دَ هدي تلدع الؽدوائل، ّايعدا ف ًدَ 

علدٔ ؼسيقدة التودالييي هدي علوداء ال دالم، ّ درلع اود  ظ لن يحاّب اى يصعد  ِا 
لألهة العس ية  ؽ صياتِا الوهالية، ّلن يعبث  ِا اي عبث،  ل لقد ظدْاُا فدٔ صدْزو 

 وية ًاؼقة.
ّعبقسيددا  العقدداأ ليعددر ظدديسا  ددالوعٌٔ ال ددازي   الوددألْف، ّإًوددا ُدد  صددْز 

ّالْقدائو، ّو دٔ تؽ ؿ الولتا  ّال الم، ّلدرلع قلودا او  دل فيِدا  الودداث 
ازقام العٌْا  ال ٔ ّلد فيِا اصحا، العبقسية ّتْفْا قلوا ّقغ عٌدُا لًَ ز ُدا ال 
ّشى لِا فٔ الصْزو ال دٔ قصدد  ِدا إلدٔ زظدن الوصايدا ّال صدائؿ ال لقيدة ّالٌ عدية 

 ّاإلًعاًية.
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: )ظدديسٓ - -ّهددي اجددل ذلددع ًددساٍ يقددْب فددٔ فاتحددة ك ا ددَ )عبقسيددة هحوددد(
عٌدددْاى يدددفأٓ هعٌددداٍ فدددٔ وددددّأٍ الوقصدددْأو، ّال  - -ة هحوددددالقدددازٓء اى عبقسيددد

ي عداُا، فليط الت ا، ظيسو ًبْية جديدو تعاف إلٔ العيسو العس ية ّاإلفسً يدة ال دٔ 
و لر  ِا الوت بة الوحودية و ٔ اةىا لًٌا لن ًقصد ّقائو العديسو لدراتِا فدٔ ُدرٍ 

 از فدٔ ُدرا الوْظدْ  الص حا  علٔ اع قاأًدا اى الو داب ه عدو لعؽدسا  هدي الظد
  ن ال يقاب إًَ اظ ٌ د كل االظ ٌ اأ.

ّلددديط الت دددا، ؼدددسوا لبظدددالم اّ لدددبعط اوتاهدددَ اّ أفاعدددا عٌدددَ اّ ه األدددة 
ل صْهَا فِرٍ احساض هعد ْفاو فدٔ هدْاؼي ؼد ٔ يت د  فيِدا هدي ُدن ذُّّدا ّلِدن 

يدديي   الوقدداز الدرٓ - -أزاية  ِا ّقدزو عليِا، إًوا الت ا، تقديس لعبقسية هحودد
 َ كل إًعاى ّال يديي  َ الوعلن ّك ٔ، ّ الح، الدرٓ يبدث لدَ الحد  فدٔ قلد  كدل 

 إًعاى ّليط فٔ قل  كل هعلن ّك ٔ.
ٌُدددا عظدددين  لًدددَ قددددّو الوق دددديي فدددٔ الوٌاقددد  ال ددد  ي وٌاُدددا  - -فوحودددد

 .(1) الو لصْى ل ويو الٌاضا عظين لًَ علٔ  ل، عظين(
 - -اأ البسُداى علدٔ اى ظديدًا هحوددايقدم لٌا العقد - -ّفٔ عبقسية هحود

عظين فٔ كل هيصاى، عظين فٔ هيصاى الديي، ّعظدين فدٔ هيدداى الؽدعْز، ّعظدين فدٔ 
هيددداى العلددن، ّعظددين عٌددد هددي ي  ل ددْى فددٔ العقائددد، ّال يعددعِن اى ي  ل ددْا فددٔ 

 الؽبائو اةأهية.
 - -ّيصددحبٌا العقدداأ فددٔ زولددة هو عددة ًدددز   اللِددا اى عوددل ظدديدًا هحوددد

 تاف جد الت اية ل  ْيلَ الوتاى الظؤ هي ال عظين ّاإلع ا، ّالهٌاء.ل
، ّهدا لدَ اتصداب   ْاًد  -- ن يؽْف  ٌا العقاأ وْب عبقسيدة ظديدًا هحودد 

                                                           

 -5ؾ -غ هفظعة أاز الؽع  -ه لة ك ا، الؽع  -عباض هحوْأ العقاأ -سية هحود( عبق1)
 )  صسف(.
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ُرٍ العبقسية فٔ تعدأ هٌاويِا، ُّرٍ ُدٔ قيودة ُدرٍ الدزاظدة ال سيددو ال دٔ تع بدس أزو 
الوهدددل العلدددٔ فدددٔ  - -عقدددد ك ددد  العددديسو، ّقدددد هعدددٔ يسظدددن فدددٔ ظددديدًا هحودددد

الؽ صددية الديٌيددة القدظددية هعدد ودا هددي ال ددازي  الددري ال  ددالف فيددَ، حيددس هعٌددٔ  وددا 
يسّٓ هي ال ْازم ال ٔ زافقر هيالأٍ، ّقيل إًِا كاًر إزُاصا لسظال َ لى ّزاءُدا 
هدددي ودددْاأث التدددْى ّوقدددائ، ال دددازي  هدددا يصدددْز واجدددة الددددًيا ويٌ دددر إلدددٔ السظدددالة 

 لْاقو اكهس هوا يْظحِا ال ياب.الوحودية واجة يْظحِا ا
الٌبدد  الددداع ا  - -ُّددرا ّاقددو ههنددل العقدداأ هددي  اللددَ عبقسيددة ظدديدًا هحوددد

فبلددل أعْتددَ ال ددٔ ازتتددص  علددٔ ه اؼبددة العقددل ّفصدداوة اللعدداى، ّعبقسيددة ظدديدًا 
اإلًعددداى فدددٔ زوو دددَ ّ دددسٍ ّعؽ دددَ ّؼدددسفَ ًّصاُ دددَ ال دددٔ عددداغ ّفاقدددا  - -هحودددد

ودداعٔ ّاإلًعددأً هعيؽددة لددْ لددن يق ددسى  سظددال َ الٌبْيددة لظددؤ هبدداأٓء ال لدد، االج 
لتدداى وقددا علددٔ اإلًعدداًية اى تعدددٍ عبقسيددا  ولتاتددَ العظيوددة، ُّددٔ هلتددا  ً ددر هددي 
 اللِددا العقدداأ لددددوط هددا ي قْلدددَ  صددْم اإلظددالم علدددٔ الوهددل التاهدددل هددي تعددددأ 

 اشّاجَ، ّهي وولَ العال  ُّْ لن يحولَ إال أفاعا عي ً عَ ّأعْتَ !!
فدددال يددددزض فيدددَ ال لي دددة الدددري ُدددصم  - - قدددل العقددداأ إلدددٔ عبقسيدددة عودددسّيٌ

القياصددسو ّالكاظددسوا ّإًوددا يدددزض ؼ صددي َ اإلًعدداًية العظيوددة  عددالئقِا الٌ عددية 
 ّا القِا العليا، هوا جعلَ يقْب فٔ هقدهة أزاظ َ:

ك ا   ُرا ليط  عيسو لعوَس ّال   ازي  لعصسٍ علٔ ًوػ ال ْازي  ال د  تقصدد )
الحددْاأث ّالًبدداء، ّلتٌددَ ّصددغ لددَ، ّأزاظددة لؼددْازٍ، ّأاللددة علددٔ  صددائؿ  ِددا 

 (ّعلدِن ال دالم ّوقدائِ، الحيداو لعلدن الدٌ ط عظو َ، ّاظ  اأو هي ُدرٍ ال صدائؿ
(1). 

ُّدددٔ عظودددة زا  العقددداأ فيِدددا اًِدددا ت ودددو القدددْو ّالعددددب ّالسوودددة ّالحدددصم 
                                                           

 .5ؾ  -غ: أاز ًِعة هصس  ال  الة -عباض هحوْأ العقاأ -( عبقسية عوس1)
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 ظ قاهة.ّال عحية ّالحصافة ّظداأ السآ ّالغيسو علٔ الح، ّاال
ّهددا شاب يدددزض  صددالَ السفيعددة و ددٔ عهسعلددٔ ه  ددا  ؼ صددي َ الددرٓ فدد ب  ددَ 
هغاليقِددا، ُّددْ ؼبيعددة ال ٌدددي فددٔ صدد  ِا الوهلددٔ هددي الؽدد اعة ّالحددصم ّالصددساوة 
ّال ؽًْة ّالغيسو علدٔ الؽدسف ّالٌ ددو ّالٌ دْو ّالٌظدام ّالؽاعدة ّتقدديس الْاجد  

 ّالوع ْليا . ّاإليواى  الح، ّو  اإلً اش فٔ ودّأ ال بعا 
 - -ّها إى عهس علٔ ُرا الو  ا  و ٔ اًتؽدغ لدَ ؼ صدية )عودس( ال دازّم

   ويو اعوالِا ّعالقاتِا ّّجٍْ عظو ِا.
هصدْزا فيدَ  (1)ّي سج فدٔ ك ا دَ )عبقسيدة  الدد( - -ّيدزض  الد  ي الْليد

عبقسي ددَ الحس يددة الوظ ددسو، ّهددا اه دداش  ددَ هددي صدد ا  ّالقائددد العظددين الو ؽددْز علددٔ 
الٌعدداب هددي الؽدد اعة ّقددْو ال ددأ يس، ّّظددو ال ؽددة عٌددد الحاجددة إليِددا فددٔ هْظددعِا 

 الدقي،.
، ُّدْ ؼبيعددة  ّقدد جعدل ه  دا  ؼ صدي َ ُدْ ً ددط ه  دا  ؼ صدية )عودس( 

ال ٌدددٓ هددو فددْازم هِوددةا فددا ي ال ؽددا، تغلدد  عليددَ هددي ظددليقة ال ٌدددٓ ًاوي ددَ 
ة ًاويدة الحيْيدة، اّ  عبدازو السّوية اّ العدويس، ّا دي الْليدد تغلد  عليدَ ُدرٍ العدليق

اأم كاى )عوس( جٌديا فٔ ا القَ الْاشعة الحاكوة، ّكداى ) الدد( جٌدديا فدٔ ا القدَ 
ّلتٌِودا ي  ل داى  -زظدٔ اهلل عٌِودا -الدافعة الِاجوةا فِوا جويعدا جٌددياى ههاليداى

 فٔ الٌ عية ّال الم.
يوَ  دددداُا  الحدددديث عدددي ؼددد - -كدددرلع فددد  أزاظددد َ لعبقسيدددة اإلهدددام علددد  

السفيعة ،ّظسعاى هاعهس علٔ ه  ا  ؼ صي َ الري ي ط هٌِا كل هغل، ،ُّدْ  أا، 
ال سّظددية ال دد  ت وعِددا كلوددة )الٌ ددْو( ّهاتعددوَ هددي هعددأً الًددغ ّالؽددسف، ُّددْ 

                                                           

 م.2115( 8ًِعة هصس غ) 4غ -عباض هحوْأ العقاأ -( يٌظس: عبقسية  الد1)
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قدػ، و دٔ لتأًودا فؽدس عليدَ اّ كأًدَ جدصء ال ي  دصا هدي  - -ؼسف لن يٌعَ )علدٔ(
اعوالددَ ّعالقاتددَ حيددس ًدداظس إلددٔ  فؽستددَ، ُّددْ يعدديػ ؼبقددا لعلددٔ هباأئددَ فددٔ جويددو
 هصلحة ؼ صية عاجلة، ّال إلٔ هأز، أًيْي شائل.

يعيد فٔ اّلَ كالهَ عدي عبقسي دَ هدا قالدَ  - -ّفٔ عبقسية )ا ٔ  تس الصدي،(
، هي اًَ ال يقصد إلٔ ك ا ة العديسو  ، ّعبقسية )عوس( فٔ عبقسية ظيدًا )هحود( 

يقصدد اى يسظدن صدْزو ً عدية ت لدْ هلتداتِن ال ازي ية لوي يصْز عبقسياتِن، ّإًوا 
ّا القِددن ّ ْاعددث اعوددالِن، ّيحددط  وددا ي دداهس  عددط الٌ ددْض إشاء ُالددة ال ددالب 
ّالتواب ال دٔ يحديػ  ِدا صدْز ُدفالء السجداب هدي اًدَ يعودد إلدٔ ت ويلِدا، فيقدسز اى 

 تلع الِالة إًوا ًؽأ  هي ال ْقيس ال هي ال  ويل الري ي عٔ إلٔ ال صييغ.
 عدددن ههاليدددة ال لي دددة، ّهدددا اه ددداش  دددَ هدددي الل دددة ّوعدددي العؽدددسو ّقدددد هعدددٔ ي

ّال ْاظو ّليي ال اً ، ّهسءّتَ ّصدقَ و دٔ ظدؤ )الصددي،( ًع دا ا د ؿ  دَ هدو 
 ودو الوصاج ّؼدو الركاء ّص اء السّ  ّالؽوْ  إلٔ الوهل العليا.

ّهددا شاب يسظددن هالهددب ؼ صددي َ ّيدزظددِا و ددٔ ّقددغ علددٔ ه  اوِددا الدددقي، 
ّاّب  - -،  البؽْلددة ، ُّددْ إع ددا، جعلددَ اّب الوق ددديي  السظددْبُّددْ اإلع ددا

 الوِ ديي  َ عي ّعٔ صاأم ّإيواى عوي،.
)) ّقددد تعازظددر اةزاء، ّتعدداز ر ّجِددا  الٌظددس فددٔ هٌِ يددة العقدداأا فوددي 
الٌقدداأ هددي يددسٓ اى العقدداأ صدداو  هددٌِخ هحدددأ الوعددالن ّال ؽددْغ، ًدداؼ، الوالهددب 

 ّالعوا .
عداغ  دال هدٌِخ، ذلدع كداى  -علٔ فحْل َ ّعظو دَ -قاأّهٌِن هي يسٓ اى الع

هي الصع  إى لن يتدي هدي الوعد حيل اظد  الؾ ًظسيدة اأ يدة ًّقديدة لدَ، إًودا ُد  
ازاء تٌؽ، عي عْاٌُِا، ّت ٌا س فٔ ك   العقاأ ّهقاالتَ، ّقد يٌاقط  ععدِا الدبعط 
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 .(1) اة س اوياًا كأى القازٓء يقسا لت ا، ه عدأيي ال كات  ّاود((
يبددد اًٌددا لددْ اهعٌددا الٌظددس لْجدددًا هددي  ددالب تددساجن العقدداأ اى السجددل يعدديس فيِددا 
علٔ هٌِخ ّاظب القعوا ، ّإذا ًظسًا إلٔ الودٌِخ العدام ل سجودا  العقداأ ً دد اًدَ 

 يغل  عليَ هٌِخ ي تْى هي عدو ًقاغ:
 اإلؼازو فٔ إي اش إلٔ ظس تأليغ ال سجوة. (1
فيدَ الؽ صدية، ّإى كداى ُدرا الدركس اإلؼازو فٔ إي داش إلدٔ الوحديػ الدرٓ تعودل  (2

لِددددرا الوحدددديػ ال يعدددد غسم هددددي الصدددد حا  هددددا يعدددد غسقَ ُددددرا ال ددددْ الوحدددديػ 
لؽ صيا  ّتساجن حيسٍا فٌسٓ العقاأ يؽيس إلٔ ُرا الوحيػ فدٔ إي داش ّتستيد  
هي ال ازج إلٔ الدا ل، فحيي تسهٔ و سا فٔ هاء تسٓ اتعا  ولقا  الوداء فدٔ 

 دس ّقدْو إلقائدَا فالددائسو ال ازجيدة العدالن،  دن أّائس ت عو كلوا عظدن و دن الح
الري يليِا الهة، فالقبيلة، فالبير هسكص الدائسو، ّاُن ها ظب  تلدع الددّائس فِدْ 

 هحػ الٌظس ّهْظو الدزاظة لبياى ها ًؽأ عي ذلع ّتست  عليَ.

اإلؼددازو إلدددٔ عْاهددل ت دددْم صدداو  ال سجودددة، ُّددٔ تتدددْى ذاتيددة هدددي هسكبدددا   (3
ى  ازجيدددة ت وهدددل فدددٔ االظددد عداأ ل قبدددل هدددا يلقدددٔ تلدددع الؽ صدددية، ّقدددد تتدددْ

الؽ صدددية  دددن اإليوددداى  ِدددا ّالعودددل علدددٔ هفاشزتِدددا فيودددا تددددعْ إليدددَ، ّتععددديد 
 ّظائلِا ّإذاعة اّاهسُا ًّْاُيِا.

 ًعر الؽ صية  بعو ه سأا  تعو ه  اوِا فٔ يد القازٓء. (4

ل واعددا  إ ددساش العبقسيددة فددٔ  عددط ال ْاًدد  ال دد  قددد ي عددآّ هعِددا الفددساأ ّا (5
فيِا، ّلتٌِا  وا اّتير ّتسك  فيِدا، ّظداعدتِا عْاهدل  ازجيدة قدد ت ْقدر فدٔ 

                                                           

 -1981غ)الّلٔ(  -غ هت بة الٌِعة -حةأ/جا س قوي -( هٌِخ العقاأ فٔ ال ساجن الأ ية1)
 . 5 -4ؾ
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 ا ِا ّت سأ   يي اقساًِدا، فعدبقر فدٔ تلدع الويداأيي  ودا ال يعد ؽيو هعدَ إًعداى 
 اى يلح،  ِا.

 يدداى ّإ ددساش هْاُدد  صدداو  ال سجوددة، ّت عددب تلددع الوْاُدد  ّتددسٓ ظدداؼعة  (6
 غيدس هدي يت د  عٌدَ، ف ظِدس العظودة ّيقدس  ّظاءو ويي يعود الودسء إلدٔ هقازً ِدا

  ال عل ّيع سف  قص  العب،.

ّظو الؽ صية فٔ الويصاى الٌقدي  بياى هصاياُا  ن الوهال  ال ٔ قدد تْجدَ إليِدا  (7
فدد ى قددام الدددليل علددٔ صددح ِا ّإال كدداى الددسأ الو حددن الددرٓ يلدد وط فيددَ إظددتا  

 ال صن  الح ة ّالبسُاى العاؼو ّالدليل الْاظب.

إلٔ تحسيع العقل عي ؼسي، هٌِخ االظد قساء ّال أهدل فيودا ّزاء الحددث الدعْو  (8
لي بيي العقل  عدد ذلدع هقدزتدَ علدٔ الحتدن العدلين فيودا يعدسض عليدَ، ّالحتدن 

 علٔ الؼياء  الصحة ّالبؽالى اّ اإلي ا، ّالسفط.

الودٌِخ الٌ عد  االع ودداأ علدٔ تحليلدَ ل  ليددة كهيدس هدي الهددْز ال دٔ يقدغ العقددل  (9
ه عددائال عددي ظددب  ل  عدديسُا، ّلودداذا اشهددو صدداو  العدديسو علددٔ ال  تيددس اهاهِددا 

 فيِا اّ اقدم علٔ فعلِا؟

 هْقغ صاو  ال سجوة هي ال ْ الهقافٔ الوحيػ  َ. (11
ّلٌعْأ إلٔ ُرا الوٌِخ  ؽ ء هي ال  صيل هو ذكس الؽْاُد الدالة علدٔ صددم 

 ها زايٌاٍ هي  الب قساءو تلع ال سجوا .
 ة إلٔ ظس تأليغ ال سجوة فٔ إي اش.اإلؼازو فٔ الوقده -1

 فٔ الوقدهة: يقْب العقاأ فٔ )عبقسية هحود( 
 دديي يدددٓ القددساء، ال  ))ّاليددْم ًّحددي ًعددو ك ا ٌددا ُددرا عددي عبقسيددة )هحوددد( 

ًقْب إًٌا قدد اظد ْفيٌاٍ كودا ازأًدا، ّال إًٌدا فصدلٌا فيدَ الغدسض الدرٓ تْ يٌداٍ، ّلتٌٌدا 
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اّؤ االق سا    ألي َ لّب هسو، كأًٌدا ؼدسعٌا فدٔ   ًقْب إًٌا ال صهٌا فيَ الباعث الرٓ
ك ا  ددَ هعدداء ذلددع اليددْم قبددل  ال دديي ظددٌة، فت بٌدداٍ ًّحددي ًع حعددس فددٔ الددرُي تبسئددة 
الوقام قبدل  ال ديي ظدٌة، فت بٌداٍ ًّحدي ًع حعدس فدٔ الدرُي تبسئدة الوقدام الوحوددي 

ء ًيدة، ًّظسًدا هي تلع القاّيدل ال د  يل دظ  ِدا الحدساء ّال ِدالء عدي ورلقدة اّ ظدْ
هدي  ات اقا ف ذا  أؼْب ال صْب فيَ ال صدالى اللدراى ؼدسوٌا فيِودا هْقدغ )هحودد( 

الحس، ّهي الحياو الصّجية لًِوا كاًا ههاز اللغػ تلع الليلة علٔ هقس دة هدي ظداوة 
الوْلد، ّكاًا ههاز اللغػ فٔ كل ها زأأٍ ظ ِاء الؽائٌيي هي الصالء ّالوق ديي فدٔ 

 .(1) ُرا البا،((
ُّرا ّاج  كل ه تس هعلن ت اٍ ها يسأأٍ ُفالء الوغسظْى  وا يدْعصّى فدٔ 
صدددز ا ٌدداء الهددة اإلظددالهية هددي تؽددتيع فددٔ أيددٌِن ّهع قددداتِن ليبعهددْا ًدداز ال سقددة 
ّال الف ف قعٔ عليِن ّعلٔ أيٌِن الرٓ يِا ْى، لًَ ه ٔ عو، اإليواى ّوعدٌر 

قعددٍ فدْم ُدفالء الدريي ي ؽدْى قياهدَ صلة الوسء  ديٌَ تبْء هٌصلة اعلدٔ، ّازتقدٔ  و
هي زكْأٍ ًِّْظَ هي كبْتَ ّإعالء ؼاًَ ّهتاً دَ، فِدن يسيددّى لدَ ال  لدغ إلقاهدة 
الصددلة  دديي ت ل ددَ ّأيٌددَ فيستددد ظددعاف الٌ ددْض عددي اأاء ه ددسأا  ّّاجبددا  الددديي، 
ّيسيدددّى هددي ؼددسف   دد  القعدداء علددٔ القدددّو ّالوهددل فددٔ الٌ ددْض، ف قعددد الِوددن 

 ن ّيحيا اإلًعاى وياو ال ؼائل، ّال ُدف هي ّزائِا.ّتهبػ العصائ
   ي اش فٔ الوقدهة. ّيقْب فٔ ظس تأليغ تسجوة )عبقسية عوس(

ك ددا   ُددرا لدديط  عدديسو لعوددس ّال   ددازي  لعصددسٍ علددٔ ًوددػ ال ددْازي  ال دد  ))ّ
تقصدددد  ِدددا الحدددْاأث ّالًبددداء، ّلتٌدددَ ّصدددغ لدددَ، ّأزاظدددة لؼدددْازٍ، ّأاللدددة علدددٔ 

ّعلِن ال الم ّوقائِ،  لعلن الٌ ط ظ  اأو هي ُرٍ ال صائؿ صائؿ عظو َ، ّا
ويددث افدداأ فدد  ُددرٍ الدزاظددة، ّال  أمن ااّ  الحيدداو، فددال قيوددَة للحدداأث ال ددازي   جددلن 

                                                           

 .5ؾ  ( عبقسية هحود  1)
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يوٌعٌد  صددغس الحدداأث اى اقدهددَ  االُ وددام ّال ٌْيددَ علددٔ اظدد ن الحددْاأث، إى كدداى 
 . عوس، ّاصدم أاللة عليَ ار ي اّفٔ تعس

ظددبة الحاظددسو فددٔ العصددس الددرٓ ًحددي فيددَا لًددَ العصددس ّعوددس  عددد زجددل الوٌا
الدددرٓ ؼددداعر فيدددَ عبددداأو القدددْو الؽاحيدددة، ّزحدددن الِدددات ْى  دددديٌِا اى اليدددأض ّالحددد، 
ًقيعاىا ف ذا فِوٌدا عظيودا ّاوددا كعودس  دي ال ؽدا، فقدد ُددهٌا أيدي القدْو الؽاحيدة 

يددة فددٔ هددي اظاظددَا لًٌددا ظددٌ ِن زجددالر كدداى حايددة فددٔ البددأض، ّحايددة فددٔ العدددب ّحا
 السووة، ّفٔ ُرا ال ِدن تسيدام هدي أاء العصدس يؽد ٔ  دَ هدي لديط  وي دْض الؽد اء((

(1). 
الٌ عية ّإ ساش ل ْجِا  اعوالَ الدا ليدة  - إذى فِٔ أزاظة لوْاب )عوس( 

 ّت عيس لٌْاش  الولتا  ّال  سأ ّزأ كل إلٔ اصْلَ ّها صدز عٌَ.
 دة ّالددليل علدٔ  عدساى  ن ُٔ هي جاً    دس  يداى لحالدة عصدس ّإقاهدة الح

افتدددازٍ ّإ ؽددداب لوع قداتدددَ ّهدددا يسيدددد اصدددحا َ اى يْقعدددٍْ فدددٔ زّ  ا  ددداعِن ليٌِ دددْا 
ا عي ه ؽلبا  السعية ّها تح اج إليَ .   ولتِن  عيدر

 
اإلؼددازو إلددٔ ظددس عبقسيددة عٌددْاى ال سجوددة، ّلودداذا  لددو عليددَ تلددع الصدد ة،  -2

ددا فددٔ ذلددع هددي تْجِددا    ازجيددة ّا ددسٓ أا ليددة ، ُّددرٍ الوصيددة أّى ظددْاُا هٌؽلقر
أا لية هوهلة فٔ ص ا  الؽد ؿ ال لقيدة، ّال ازجيدة هودا ؼدسا علدٔ الؽد ؿ هدي 
 ازتباغ   ْجِا  جديدو عولر علٔ إ ساش عبقسي َ ّؼوْ  اعوالَ ّازت ا  حاياتَ.

فعوس يْصغ  العبقسية إذا ًظسًا إلٔ اعوالدَ، ّيْصدغ  العبقسيدة إذا ًظسًدا إلدٔ 
 عدا ل لع العواب هعؽلعا   لع القدزو.تتْيٌَ الرٓ جعلَ هع 

                                                           

 . 5( عبقسية عوس ؾ 1)
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 :- -يقْب العقاأ فٔ ص ا  ال ازّم عوس
))كاى ؼْيال  ائي الؽْب يسٓ هاؼيا كأًَ زاك ، جعيوا صدلبا يصدس  القْيداء، 
ّيسّض ال سض  غيس زكا،، ّي تلن فيعوو العاهو هٌدَ ّفدام هدا زآ هدي ً داذ قدْب 

َ لوددي هعدددى العظوددة اّ هعدددى ّفصددل  ؽددا،، تؽددِد العيددْى كوددا تؽددِد القلددْ، اًدد
العبقسيدددة ّااله يددداش  ددديي  ٌدددٔ اإلًعددداى، ّللوحدددد يي عالهدددا  فدددٔ العبقسيدددة ت صدددل 

 .(1)  ال تْيي ّتسكي  ال لقة كوا ت صل  ودلْب ال الم ّالعواب((
فٔ ظْء علدن الدٌ ط ّا دالم الوددازض الحديهدة، ت بدو اوياًدا  (2)إذى فالعبقسية

يتدْى  ودا اؼد ول عليدَ هدي صد ا  ّهدا ي و دو  دَ هي الؽدتل ال دازجٔ للؽ صدية، ف
هددي  ددالب  ليقددا  ددأى يددأتٔ  الفعدداب الع يبددة ال ددٔ تقددو هددي الٌ ددْض هْقددو اإلجددالب 
ّاإلكبدداز لصدداوبِا، ّه ددٔ يتددْى العبقددسٓ عبقسيددا ودديي يتددْى ؼددْيال  ددائي الؽددْب اّ 

لٌظددس قصدديسار  دديي القصددس، اّ يعوددل  يدددٍ اليعددسٓ اّ يعوددل  تل ددا يديددَ، اّ هوددا يل ددر ا
  غصازو ؼعسٍ اّ  ٌصازو ؼعسٍ علٔ حيس الوعِْأ عٌد كل الٌاض.

ّيتْى هي العبقسية اى يأتٔ  أهْز ّيع  ي  لؽْازٓء  الف ها يع قدد الٌداض 
ّي ْقو، فيتدْى فديِن هدي ي دسغ فدٔ ظدؽْتَ ّودتدَ، كودا يتدْى هدٌِن هدي ي دسغ فدٔ 

ٌدة ّذكداء ّ ُعددد ُددّءٍ، ّهدٌِن هدي يتدْى هعلقدا  علدن الغيد  ّ  ايدا الظدساز هدو فؽ
 الٌظس ّوواظة فٔ كهيس هي الوياى.

ف ذا ًظسًا إلدٔ عبقسيدة )عودس( هدي  دالب ذلدع ّجددًاٍ قدد الدن   لدع الصد ا ا 

                                                           

 .13ؾ ( عبقسية عوس 1)
( قاب ا ي ال يس: عبقس قسية تعتٌِا ال ي فيوا شعوْاا فتلوا زاّا ؼي ا فائقا حسيبا هوا يصع  2)

سي.  ن اتعو فعؤ  َ العيد عولَ ّيدم اّ ؼي ا عظيوا فٔ ً عَ ًعبٍْ إليِا فقالْا: عبق
هاأو  18( ؾ11م ال صء)2115( 4غ) -غ أاز صاأز -ّالتبيس. لعاى العس، ال ي هٌظْز

 )عبقس(.
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فتاى ؼْيال يوؽٔ كأًَ زاك ، ّكاى اععدسا يعودل  تل دا يديدَ، ّكداى اصدلعا   يدغ 
ّكدداى هددي  -ظددبحاًَ -العازظدديي ّكدداى عظددين الغعدد ، ظددسيو البتدداء هددي  ؽددية اهلل

َ ّؼدعْزٍ يويدص  ديي الودرّقا  ّالوؽدوْها  ال دٔ ال يعدِل ال وييدص  يٌِدا، فس غ وعن
ّكاى لَ فساظة يع ود عليِا، ّيسٓ اى هي لن يٌ عَ ظٌَ لدن تٌ عدَ عيٌدَ، ُدرٍ ال ساظدة 

 ّؼبيِاتِا ُٔ ظس، هي اظ حياء الغي  ّاظ ٌباغ الظساز  الٌظس الهاق .
لبعد الْ كوا يعويِا علدن الدٌ ط تظِس تلع العبقسية فٔ ًظستَ اّ ؼعْزٍ علٔ ا

  الوتاؼ ة ّالساية.
يقْب اإلهدام الغصالد : )) اعلدن اى العلدن قعدواى: علدن هتاؼد ة، ّعلدن هعاهلدة. 
اهدددا علدددن الوتاؼددد ة فِدددْ علدددن البددداؼي ّذلدددع حايدددة العلدددْم، ُّدددْ علدددن الصدددديقيي 
 ّالوقددس يي ، ُّددْ عبددازو عددي ًددْز يظِددس فددٔ القلدد  عٌددد تؽِيددسٍ ّتصكي ددَ هددي صدد اتَ

 .(1) الورهْهة...((
 ويقىل انعقاد:

))علددٔ اى الوتاؼدد ة اّ السايددة كوددا يعددويِا الٌ عدداًيْى الوحددد ْى إًوددا تظِددس 
 أجلٔ ّاع   هي ُرا كهيسا فدٔ قصدة )ظدازية( الوؽدِْزو، ُّدٔ هودا يلحقدَ اّل دع 

 .(2)الٌ عاًيْى  ِبة ال لبا ٔ اّ الؽعْز البعيد
 ل وعة فال  ر هي ال ؽبة ًّاأٓ:كاى زظ  اهلل عٌَ ي ؽ   الوديٌة  ؽبة ا

                                                           

 م.1951- 8-28ه لة )السظالة(   ازي  -( هقاب )الغصالٔ ّعلن الٌ ط( وودٓ الحعي1ٌٔ)
تسجوة: عيعٔ -يسحآ ليْى  لي –( يساجو: ال  اؼس عي  عد ّاالظ بصاز قْو العقل ّاإلزاأو 2)

 ّها  عدُا.63ؾ-قْو اإلزاأو -م1991(1غ) -غ:أاز العلن ظْزية-ظوعاى



 ج العكاد يف تزامجى الغرييةنوم

- 5222 - 

 

 أمحد حممود حسن ويفي  د/ 

.
د
.
 
إ
ل
ه
ا
م
 
م
ح
م
د
 
ذ
ه
ن

 ي

 

اإلسالمية والعزبية الدراسات  كمية جممة            
 بدبدمياط بدمياط

 م7102العدد اخلامس               

 : وصي! ال بَل.. ال بَل! ّهي اظ سعٔ الرئ  ظلن.(1)يا ظازية
فلن ي ِن العاهعْى هساأٍ، ّقعٔ صالتَ، فعألَ عل : ها ُرا الري ًاأير  دَ؟ 

 قاب: اّ ظوع َ؟ قاب: ًعن... اًا ّكل هي فٔ الوع د.
كبددْا اك ددافِن، : ّقددو فددٔ  لدددي اى الوؽددسكيي ُصهددْا إ ْاًٌددا ّز --فقدداب

ّاًِن يوسّى جبل ف ى عدلْا إليَ قاتلْا هدي ّجددٍّ ّظ دسّا ، ّإى جداّشٍّ ُلتدْا، 
ف ددسج هٌدد  ُددرا التددالم، ّجدداء البؽدديس  عددد ؼددِس فددركس اًِددن ظددوعْا فددٔ ذلددع اليددْم 
ّتلع العاعة ويي جاّشّا ال بل صْتا يؽبَ صْ  )عوس( يقْب: ياظدازية... فعددلٌا 

 .(2) إليَ ف  ب اهلل عليٌا((
ّاهددا ال ددازج  فِددْ ازتباؼددَ  اإلظددالما فلددْال الدددعْو اإلظددالهية ال ددٔ  عهددر 
كْاهي العظوة فٔ اهة العس،، ها ظوعٌا  ا ي ال ؽا،، فقدد كداى  ليقدا ّال زيد  اى 
يع ْي علٔ هتاًة الصعاهة فٔ  ٌ  عدي اّ و ٔ  يي قسيػ قبيل دَ التبدسٓ  دن يٌ ِد  

نا لى  ي د ِن ؼلبدر هدٌِن هدا يدركسّى  دَ ؼأًَ ٌُا  ؼأى التهيسيي هوي ال ًعوو  ِ
فيِا، ّلن تؽل  هٌِن ها يركسّى  َ فٔ اقؽاز العالن البعيدا فعوس الري عسفدَ تدازي  
العالن ّليد الدعْو الوحودية أّى ظْاُدا، ّلن يتدي  غيسُدا يعدسف فدٔ حيدس الح داش 

 اّ ال صيسو العس ية.
ْف الددري هددأل علدديِن ّكدداى هددي هظدداُس تلددع العبقسيددة اى اشاب عددي الٌدداض ال دد

 ال الفددة هددي  عدددٍ، فلددن ي ددس  تلددع   اقؽدداز ً ْظددِن ودديي عِددد إليددَ )ا ددْ  تددس( 
الٌ ْض ويسٓ قلقة يتوي هي ّزائِا ال ؽس علٔ الدّلة، ّإًوا ا داى لِدا ظياظد َ فدٔ 
الؽدددو ال ددٔ تتددْى علددٔ اُددل الظلددن ّال عدددي علددٔ الوعددلويي، ّاهددا اُددل العددالهة 

                                                           

 –ال صء العا و –م 1993- يسّ –غ :الوعازف  -الحافظ ا ي كهيس–يساجو : البداية ّالٌِاية ( 1)
 .132-131ؾ 
 . 17ؾ  ( عبقسية عوس2)
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ا.ّالديي فِْ اليي لِن ّازو  ن ّاّظو صدزر
فيَ العدبا فوا ظداز فدٔ عدلدَ إال ليعدو  رفتاًر السووة هي ص اتَ ال ٔ ّاشً

 هي قْو القْياء الوع ديي، ّيٌ د  َ الععيغ الوع دٓ عليَ.
 -ّيركس العقاأ اظبا، اّ ظس العبقسية عٌد ام الوفهٌيي )عائؽة( زظٔ اهلل عٌِدا

العدالم هدي السجداب الدريي اقداهْا  تلع ال ٔ جعل ِا تٌظن فٔ ُدرٍ الدزاظدة هدو ظدائس
 ال ازي  ال ديد للعالن ليعن ال يس ّالسجاء ّالهي فٔ كل ً ط.

))ّجولددة هددا ي ِددن هددي ّصدد ِا علددٔ ال حقيدد، اًِددا كاًددر  يعدداء، فتدداى عليددَ 
الصالو ّالعالم يلقبِا  الحوساء، ّكاًر اقس، إلٔ الؽْب لًِدا كاًدر تعيد  القصدس 

ّ اقس، الٔ  الٌحْب و ٔ كاى الريي يحولْى ُْأجِدا ... ّكاًر فٔ صباُا ًحيلة ا
 اليدا يحعددبًِْا فيددَ ...  ددن هالددر  عددد ظدٌْا  إلددٔ ؼددٔء هددي العددوٌة... ّعلوٌددا هددي 
 عط اواأيهِا اًِا ّعتر هسو ف وصم ؼعسُا، ّلرلع قالر: إذا كاى لودكن ؼدعس 
 فليتسهددَ، ّعلوٌددا هددي زّاو ّاقعددة ال وددل اًِددا كاًددر جِْزيددة الصددْ  ت ؽدد  فددٔ

 .(1) ُْأجِا فٔ ظاوة الحس، فيعوو  ؽا ِا((
ّلْ عسظٌا تلع الّصاف علٔ علواء الٌ ط هودي يٌظدسّى إلدٔ الؽد ؿ فدٔ 
ت سأٍ ّتويصٍ  ص ا  ّاظحة ظاُسو هي الوبالغدة فدٔ صد ة هدي الصد ا  ف صيدد علدٔ 
هددا عٌددد ظددائس جٌعددَ، فعددٌ د البيدداض الؽددديد الو ددالػ  ددالحوسو، ّالؽددْب ّالٌحافددة 

ال ت علع تويص ُل ُٔ فٔ ُْأجِا، اّ ال؟  دن ظدقْغ ؼدعسُا،ّجِازو  الؽديد ال ٔ
 صْتِا و ٔ إًَ ليعوعِا الععتس جويعا فٔ ظاوة الحس، ُّٔ أا ل ُْأجِا.

كهيدسا هدي تلدع الصد ا  ال د  جعل ِدا ت ويدص فدٔ  - -ّلعلِا ّز ر عي ا يِدا
، ل والَ، ّكداى  ا ِا  يي الٌعاء ّت  سأا فتاى )الصدي،( جويال، و ٔ إًَ لق   الع ي

                                                           

غ )الهالهة(.  -ز الوعازفغ أا -ظلعلة اقسا -عباض هحوْأ العقاأ -( الصديقة  ٌر الصدي،1)
 ّها  عدُا . 43ؾ 
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ًحيال أقي، ال تْيي، ّكاى فيَ ودو ؼبو هو ودو ذكاء توتٌَ اى ي  ْم فدٔ كهيدس هدي 
 الوْاقغ  سايَ علٔ حيسٍ فيظِس ال ويص، ّت حق، العبقسية فٔ اإلصا ة.

اإلؼددازو فددٔ إي دداش إلددٔ الوحدديػ الددرٓ تعوددل فيددَ ؼ صددية ال سجوددة لي عددب هددي  -3
اًدددَ كددداى  حاجدددة إلدددٔ تلدددع الؽ صدددية  ّزاء ُدددرا العدددسض الودددْجص لِدددرا الوحددديػ

ت لصددِا هددي اأزاًِددا ّتغعددلِا هددي اّظددا ِا، ّتددصيب ُددرا العددبا، التهيددغ الددري 
زاى علٔ عقلِا ّقلبِا، ّتعٔء لِا الؽسي، ت بيي هعالوَ ّت عسف وددّأٍ، ف عدوْ 

  راتِا، ّتؽعس  تساه ِا ّعصُا.
ستيد   دديو فدٔ ت -فٌسٓ العقاأ يؽديس إلدٔ ُدرا الوحديػ فدٔ )عبقسيدة هحودد( 

هددي ال ددازج إلددٔ الدددا ل، هددي اّظددو أائددسو وددْب الوسكددص و ددٔ يصددل إلددٔ ًددْاو ُددرا 
فالقبيلدة  دن البيدر هسكدص الددائسو، ّاُدن  فالدّائس الو ْالية ُ  العالن ،فالهة، الوسكص،

ها ظب  تلع الدائسو. فِْ هحػ الٌظس ّهْظو الدزاظة لوا لَ هي عظين ال أ يس، فِدْ 
 س ، ُّْ ال صء الري اّجد التل.الصل الري اّجد ال 

فالعددالن كدداى ه ددداعيا قددد ؼددازف علددٔ الٌِايددة، فقددد القددْو ال ددٔ تبعددػ العدددب 
ّتحوددٔ العددعيغ، ّت ددصٓ الظلددن، ّت  دداز الصددلب ّالكوددل هددي جويددو الهددْز، 
ّفقدد الدّلدة ال ددٔ تقعدٔ  الؽددسيعة، ّت صدل  دديي البغداو ّال سيدداء، ّتحدسض الؽسيدد،، 

اأا إًَ عالن ي ؽلو إلٔ واب حيس والَ، عدالن ي ِيدأ لل بدديل، اّ ّت يغ العائهيي  ال ع
 للِدم  ن البٌاء.

ّالهدددة ُدددٔ اهدددة العدددس،، ّال دددٔ ً ي دددة لوعسف ِدددا  أُويدددة هْقعِدددا  ددددا  ت ٌبدددَ 
لْجْأُا، ّتؽعس  وتاً ِا كوا تؽعس  ال ؽس عليِا، ّ وْاظو الدٌقؿ هٌِدا، ّتعدلل 

ؽدع الدري يبحدث ّيعدؽس،، ّلدديط الؽدع فدٔ صدال  الهدْز إلدٔ ً عددِا، ّلتٌدَ ال
 الؽع الرٓ يع  ن ّيع تيي.

إًَ الؽع فٔ العقيدو ، الؽع فٔ الددييا فدالٌ ط قلقدة هعدؽس ة ويدسٓ ت لِدغ 
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ظال ِا ل قو عليِا ف ع سيب ّيصّب عٌِا عتٌِا، فد ذا هدا اظد قس  تؽلدو صداوبِا إلدٔ 
 البٌاء ّت س  لل عويس.

ؽوو، ّاظ بقاء ها ُْ قدائن كودا ّالقبيلة فسعاى: اودُا: هي اصحا، ال سف ّال
كاى قائوا علٔ ُْاُا، ّال سٓ: هي اصحا، ال قْٓ ّالعواوة ّال ْظػ  ديي هقدام 

 القْٓ، ّهقام الععيغ.
 ّالبير ُْ  ير العساقة ّالٌع  ّالهسّو ّالتبسياء.

إذى فالتْى كاى هِي ا للبعهة، ه ؽلعار فٔ ؼْم إلٔ زظْب يلقٔ و سار فدٔ ُدرا 
حسكَ، ّيبدب ظور الحياو فيْقظ السّ  ّيبعث الهل ّيقل، العدويس الواء الساكد لي

علدددٔ هدددا تددددًٔ إليدددَ العدددالن فدددٔ زاي دددَ لْاقعدددَ، ّت تيدددسٍ، ّهعاهل دددَ، ّظدددائس اوْالدددَ 
 الو  ل ة.

اصلب زجل هي اصلب  ير فٔ اصلب شهاى لسظدالة الٌ داو  فعيدًا )هحود( 
اجدددة إليدددَ، ّال صيدددسو هِيدددأو الوستقبدددةا فقدددد ظِدددس ّالوديٌدددة هِيدددأو لظِدددْزٍ لًِدددا هح 

 لظِْزٍ لًِا هح اجة إليَ.
ّفٔ تسجوة )جويل  هيٌة(  يني العقاأ تأ يس ال دْ الوحديػ فدٔ ؼ صدية صداو  
ال سجوةا فقد عاغ فٔ القسى الّب للِ سو فدٔ الح داش، ّاّجدص هدا يقداب عدي البي دة 

الوحيؽدديي ال ددٔ ًؽددأ فيِددا اًِددا  ي ددة ال ددٔ ت ددسج اههدداب )جويددل( هددي ؼددعساء الباأيددة 
  الحعازو الح اشية.

فقد ًؽأ، ّالعصس عصس تسف، فيَ تيعس للو سفيي ها كداى ه ععدسا قبدل ذلدع فدٔ 
هددي ظددس، اللِددْ ّالو عددة، هددو ا دد الف هحعددْض  --ّال ل دداء --عِددد الٌبددٔ

تقعدددٔ  دددَ زعايدددة الددددييا  دددل إى اصدددحا، الدّلدددة ال ديددددو كددداى ي ؽدددْى هدددي ا ٌددداء 
ي ويداو ال دسا  إلدٔ ويداو ال ددن ّالؽودْ ، فلديط الساظاء فدٔ الح داش اى يٌصدسفْا عد

فدددٔ جددددُن ّؼودددْوِن اهددداى للدّلدددة ال ديددددو، ّإًودددا الهددداى اى يلعبدددْا ّيستعدددْا 
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ّي  وعددْا علددٔ اللغددْ ّال عددْب ّإيهدداز الدعددة ّالس دداء، فأظدد أًغ الح دداش تازي ددا 
قديوا ؼْيال فٔ اللِْ ّالو ْى، ُّرٍ الحيداو عددّٓ ال يعدلن هٌِدا هدي عداغ فيِدا، 

لدْ كداى هؽبْعدا علدٔ ال دد ّالؽوددْ ، لًِدا كدالِْاء الدرٓ ال دد اى يع ٌؽد، الوددسء ّ
 ؼاء ام ا ٔ، فؽاء الغصب ّاً ؽس ّاؼ ِس  َ ال ويو.

ذلدددع ؼدددأى الحعدددس، ّلدددن تتدددي الباأيدددة  أقدددل حدددصالر اّ ًظودددا فدددٔ الغدددصب هدددي 
س الحْاظس، ّإى تبايٌر الظالي  ّاةأا،،  ل إى الغصب فدٔ الباأيدة اكهدس لى الحعد

قد ي د العْض  وا تعْض  َ واظدستَ هدي ّظدائل ال دسف ّال عدلية ال ت دْفس لؽداعس 
الباأيدددة، فيتدددْى حصلدددَ عْظدددا عدددي تلدددع الًدددْا  الوٌْعدددةا فالباأيدددة هِدددد الغدددصب قبدددل 
الحاظددسو اتعددو فيِددا الغددصب، ّظِددس ؼددعساء الٌعددي   ٌْعيددَ، تغٌيددا  دداهساو ّاودددو كوددا 

 عاى جويعا كوا يغل  علٔ ؼعساء الحاظسو.يغل  علٔ ؼعساء الباأية، اّ تغٌيا  الح
ّعلددٔ ُددرا عولددر تلددع البي ددة  وددا تددْافس لِددا هددي اظددبا، علددٔ اًؽددالم لعدداى 
)جويددل(  ددالغصب، ًّبْحددَ فيددَ ّت ْقددَ، فعدداز  السكبدداى  أواأيددث ُددْاٍ، ّت وعددر 
 العس، لعوا  حصلَ ّؼعسٍ الري ظ س  تل عٌاية فتاى صالحا ل ؽ يو العاؼقيي.

اظدبا، ت دْم صداو  ال سجودة، ُّدٔ قدد تتدْى ذاتيدة هدي هسكبدا  اإلؼازو إلدٔ  -4
الؽ صددية، ّقددد تتددْى  ازجيددة ت وهددل فددٔ ُوعددي االظدد عداأ ل قبددل هددا يلقددٔ تلددع 
الؽ صية  ن اإليواى  ِا ّالعول علٔ هفاشزتِا فيوا تدعْ إليدَ، ّتععديد ّظدائلِا 

 ّإذاعة اّاهسُا ّا بازُا.
 : -حمذ( فمن انعىامم انذاتية فً تزجمة سيذنا )م

فصاو َ ال دٔ تتاهلدر فدٔ كالهدَ، ّفدٔ ُي دة ًؽقدَ  تالهدَ، ّفدٔ هْظدْ  كالهدَ  (1
فتاى اعس، العس،، ّلوا ال يدأتٔ كالهدَ علدٔ تلدع الِي دة؟ ّقدد ًؽدأ فدٔ قدسيػ، 

 ّاظ سظو فٔ  ٌٔ ظعد هْؼي اللغة، ّهْظو البالحة ّال صاوة.
ة هدددي ُّدددل ٌُدددا  أليدددل علدددٔ اى العدددس، قدددد ّلدددد  هعِدددن ال صددداوة ّالبالحددد
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 ه ئء  اتن السظاال  فٔ ًْ  ها ًبغْا فيَ ّت ْقْا؟
فتاًددر ال صدداوة الْظدديلة ال ددٔ يعددسض  ِددا ظددلع َ ّت ازتددَ السا حددة للٌدداضا 

 فو ٔ اؼ ساُا الوسء حٌن هي ّزائِدا هي الوتاظ  هاال يحصٔ اّ يعد.
، الْظاهة ّالهقة، ف ذا لن ي ْافس لحعي ال عبيس ّزّعة الأاء هي العْاهل ها ي ر (2

القل ، ّيؽ و علٔ ال ؽلو فٔ اظد غسام ذُد  هدا يقدْم  دَ الدداعٔ، ّيددعْ إليدَ 
اأزاج السيا ، ّهي اُن تلدع العْاهدل زّ  القبدْب ال د  تحببدَ إلدٔ كدل هدي ز ٍ، 
ّت وو إليَ قلْ، هي عاؼسٍّ، ّوعبع هي و  الععاف إياٍ اى ف دٔ هعد عبدا 

يعددد حيبددة، فيددف س البقدداء هددو ي قددد ا دداٍ ّاظددستَ، كصيددد  ددي واز ددة  ددن يظِددس لددَ ا ددٍْ 
 علٔ الرُا، إلٔ ا يَ. )الوصؽ ٔ( 

ّهددي ودد  القْيدداء لددَ اى ي وددو علددٔ هحب ددَ اًاظددا ه  ل ددٔ الؽبددا  ه  دداّتٔ 
الوددصاج ّالوؽددداز، ّال صددداب هددا  ددديي العددداأو الكدددازم ا ددٔ  تدددس، ّعودددس، ّعهوددداى، 

 ّحيسُن. -زظٔ اهلل عٌِن ّازظاُن -ّ الد ّا ٔ عبيدو
وحبة تقو  الدها ة ّالصباوة ُّوعي القبْب لدْ لدن يتدي ظديدًا ّلن تتي ُرٍ ال

هْ ْقا  َ هفتوٌاا فقد ؼِد لَ  الصدم ّالهاًدة اعددااٍ ّه دال ٍْ، كودا  --هحود
علٔ اظدلْ، اإل دال   -عليَ الصالو ّالعالم -ؼِد  ِوا اوبا َ ّهْافقٍْ، ّقد اعاًَ

ٔ كالم ًبٔ هحبْ، هؽدا ، فِدْ اى الريي كاًْا يع وعْى إليَ، إًوا كاًْا يع وعْى إل
ًافد فٔ ً ْظِن  غيس ويلة، ه  وو لظدواعِن  غيدس تؽدْي،، فد ذا كداى السجدل هحبدا 

 للٌاض اُال لوحب ِن إياٍ فقد تور لَ اأاو الصداقة هي ؼسفيِا.

اإليودداى ّالغيددسوا فلددي يددٌ ب الددداعٔ إذا لددن يتددي هفهٌددا  صددْا، هددا يدددعْ إليددَ  (3
ؼددبا َ ُّددْ يددفهي   عدداأ الصهدداى ّظددالب  هلل ّالغيددسو عليددَ، ّقددد قعددٔ زظددْب ا

الّ اىا فاإليواى  الدعْو هي ال صاوة ّالْظاهة ّالبالحة ّالصدباوة، فقدد ً دب 
أاعدْى كهيدسّى تعددصُّن ؼالقدة اللعداى ّؼالقددة القعدوا ، ّلدن يددٌ ب قدػ أاعيددة 
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يعْشٍ اإليواى يدعًَْ ّالغيسو عليِا ّالحسؾ الؽديد علٔ اُوي ِدا، ّفحدْٓ هدا 
 هي ال يس ّالح، ّال واب لبًعاًية.تحول 

 ّاها العْاهل ال ازجية فوٌِا:
اظد عداأ الٌداض ل لقدٔ السظدالةا فقدد كدداى التدْى ّالٌداض فدٔ اً ظداز ُدرا العظددين  (ا 

الرٓ ي لصِن هي وال ٔ ال سأٓ ّالِال  ال ٔ كاًا عليِا، يحسزُن هدي عبْأيدة 
عدِن ّ الحيداو، ّيعيدد اً عِن ّعبْأية اإلًعداى ّزقدَ، ّيدسأ علديِن إيوداًِن  أً 
 التساهة العلبية ّالعصو الو  قدو ّالسّ  الغائبة للحياو.

إًددَ االظدد عداأ أّى اً ظدداز ل ددصاء هددي ًعددين اّ ؼلدد  ل دداٍ اّ ظددلؽاى ّإًوددا اى 
 تعْأ لبًعاى إًعاًي َ ،ّاى تعْأ للسّ  زّواًي ِا.

الو ددسأ  دديي  --فلددن تعددلن الٌدداض علددٔ وددد العدديغ  ْفددا هددي الٌبددٔ العددصب
قْهَ الغاظدبيي عليدَ  دل اظدلوْا علدٔ الدسحن هدي ظديْف الوؽدسكيي ّّعيدد القْيداء 
الو حتويي، ّقد ً حر أعْو اإلظالم لًِا أعدْٓ ؼلب ِدا الددًيا ّزج ِدا البؽدسية، 

ّهْافقة  اللَ ّص اتَ ،فتاى اى ّقو الؽدبيَ  -عصّجل–ّقام  ِا أا  تِيأ  عٌاية ز َ 
 علٔ الؽبيَ ،ّالٌظيس علٔ الٌظيس.

 اج وا  العْاهل الراتية ّال ازجية . ًسٓ ف  تسجوة الصدي، )ا    تس( ّ
 اها العْاهل الراتية فوٌِا :

ف  قبيلة توين ّ ير ا يَ الري كاى هْظو الراا ة هدي ُدرٍ القبيلدة  هْلدٍ -ا
،ُّدددددددن قدددددددْم اؼددددددد ِس زجدددددددالِن  الدها دددددددة ّالأ، ،ّاؼددددددد ِس  ًعدددددددااُن  الددددددددب 

ؼْب عِد القبيلدة  حيداو الوديٌدة ّاؼدغالِا ،ّاى  ّالحظْو،ّز وا كاى هسجو ذلع إلٔ
اؼدد غالِا  ال  ددازو كدداى يقددْم علددٔ الوددْأو ّوعددي الوعاهلددة ،ّال يقددْم علددٔ  عددؽة 
الٌ ددْذ ّصددْلة الددْفس ّالغلبددة ،كوددا كاًددر ال  ددازو تعدد لصم الؽدد اعة للوحافظددة عليِددا 



 ج العكاد يف تزامجى الغرييةنوم

- 5222 - 

 

 أمحد حممود حسن ويفي  د/ 

.
د
.
 
إ
ل
ه
ا
م
 
م
ح
م
د
 
ذ
ه
ن

 ي

 

اإلسالمية والعزبية الدراسات  كمية جممة            
 بدبدمياط بدمياط

 م7102العدد اخلامس               

ْاء ك داء صددقَ ّّفائدَ  ْعددٍ ظد ظد الوغيسيي ّقاؼع  الؽسم ،فتاًر ؼد اع َ 
 هٌِا ؼ اعة الساي اّ ؼ اعة الق اب.

تددأ يس الظددسو هوهلددة فدد  ّالدددٍ افقددد تددأ س  الظددسو  دد أا، القبيلددة فْز ددر  -،
فدد  ا ٌددَ اويددث كدداى  عٌِدا  اللِددا ّصدد اتِا الحويدددو ،ّقددد ا ددس الْالددد )ا ْقحافددة(

زظد  –لْالدٍ ؼيبة ال ت لْ هي أُاء ،ّكهيس هوا ف  الصدي، هي ُدرا ال، الصدالب 
،ؼيبة ف  يقظة ،ف  اظ قاهة ،ّيصيد عليَ ا ٌَ ف  كل ّصغ وويدد افتداى  - عٌِوااهلل

الي ا ّأّأا وعي الوعاؼسو ،ّكاى هؽبْعا علٔ افعل الص ا  ال   ت ألغ لَ الٌاض 
فيأل ًْددَ، ّهٌِددا ال ْاظددو ّلدديي ال اًدد ، فلددن ي عدداب علددٔ اوددد فددٔ جاُلي ددَ، ّال فددٔ 

 إظالهَ.
 - -لصدحبة ًبيدَ  -عصّجدل-فقدد ا  دازٍ اهلل ّال حسّ فٔ هدا ذكسًدا للصددي،ا

 .(1) ًّؿ علٔ صحب َ فٔ ك ا َ فقاب: )إذ يقْب لصاوبَ(
 : - -ّها اجول ّاكول قْب ا ي هععْأ

ا فد ًِن كداًْا ا دس ُدرٍ - -))هدي كداى هدٌتن ه أظديا فلي دأض  أصدحا، هحودد
ال، قْهدددا الهدددة قلْ دددا، ّاعوقِدددا علودددا، ّاقلِدددا تتل دددا، ّاقْهِدددا ُدددديا، ّاوعدددٌِا ودددا

فاعسفْا لِدن فعدلِن ّاتبعدُْن فدٔ   دازُنا  - -لصحبة ًبيَ -تعالٔ -ا  ازُن اهلل
 .(2) ف ًِن كاًْا علٔ الِدي الوع قين((

ّهددي الوالهددب ّالعددوا  اًددَ كدداى هددي اصددحا، الوددصاج العصددب  فددٔ    ّزا ددة  -ج
ة كسيوددة، فِددْ عصددب  كددسين الٌصعددا  ّالؽْايددا هوددا جعلددَ ي ويددص  حدددو الددركاء ّظددسع
ال أ يس ّالؽوْ  إلدٔ الوهدل العليدا، ّالحواظدة لودا يع قدًّدَ، ّال علد،  ودا يفهٌدْى  دَ 

                                                           

 (.41( ظْزو ال ْ ة  هي اةية )1)
غ أاز ا ي  -تحقي، ا ٔ الؼباب الصُيسٓ -يْظغ  ي عبد البس -( جاهو  ياى العلن ّفعل2َ)

 .947ؾ -(1811الحديث ) -ال صء الّب -ال ْشٓ
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ّيصدددقًَْ، ّإذا كدداى السجددل هددي  يددر هددي  يددْ  الؽددسف ّالْجاُددة فؽددأًَ إذ يتددْى 
علٔ ُرا الودصاج اى يع صدن  الْقداز ّأّاعيدَ لديح ظ  ِدا كساهدة الؽدسف الدرٓ يٌ ودٔ 

 إليَ.
 وأما انعىامم انخارجية:

ٍ ّظددددسعة  ديِ ددددَ، ودددديي  دددداز  ًدددداز الددددسأو عددددي اإلظددددالم  دددديي القبائددددل ذكدددداا (ا 
العس يدددة،ويث ي ؽدددٔء هدددي يظدددي اّ ي  يدددل اى الدددديي ال ديدددد قدددد هلدددع الٌددداض 
جويعا فٔ ال صيسو اّ ظسٓ فٔ  ْاؼي الدٌ ط ّ  اياُدا ّتوتدي هدي وؽاؼد ِا، 

يقدة اّ اى تلع العٌْا  الّلٔ القليلة لبظالم قد اق لعر كل ا دس لؼودا  ال ل
اةأهية، ّكل وٌيي فٔ قلْ، الصعواء إلٔ ال اٍ القدين، فِدل كداى لألعدسا، اى 

 يْحلْا فٔ اإلظالم  عد  عو ظٌْا  ّي وتي هي ؼغاف قلْ ِن؟
ٌُا ي  لٔ ذكااٍ ّتيقظر فؽٌ َ ّظسعة  ديِ َ ويي اصدس علدٔ إزظداب ال يدْغ 

 لوحاز  ِا فقا لِا  أوصم ها يقا ل هي هبدئِا إلٔ هٌ ِاُا.
اب ا ْ زجداء البصدسٓ: أ لدر الوديٌدة فسايدر الٌداض ه  وعديي ّزايدر زجدال ))ق

بدل، ّهدي  يقبل زاض زجل، ّيقْب لَ: اًا فداا ، ّلْال اًر لِلتٌا، قلر: ّهدي الوقنِ
بل؟ قالْا: ُْ عوس يقبل زاض ا ٔ  تس فٔ ق داب اُدل الدسأو إذ هٌعدْا الصكداو و دٔ  الوقَّ

 .(1) اتْا  ِا صاحسيي((
ّاالق داءا فقد جسٓ الصدي، فٔ ظياظة الدّلة علٔ ُددٓ ّظدٌة  اصية االتبا   (، 

هددي هؽدداّزو ذّٓ الددسآ ّالهقددة فددٔ كددل هددا جددلن ّاأٓ إلددٔ العددفاب،  - -الٌبددٔ
ّلتٌددَ كدداى يعدد قل  ددالسآ ودديي تتددْى ال بعددة فيددَ تبع ددَ أّى حيددسٍ، كوددا اظدد قل 

 دددز  ددالسآ فددٔ ا  يدداز ال لي ددة هددي  عدددٍ، فعياظدد َ كاًددر ظياظددة الوق دددٓ الوق

                                                           

 .77ؾ -ؽع غ: هفظعة أاز ال -ه لة ك ا، الؽع  -العقاأ -( عبقسية الصدي،1)
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الرٓ يصغٔ إلٔ الٌصب هوي يسّى ال صسف ّال ويص، ّلن يتي قدػ هق دديا علدٔ 
ظددعغ ّتْاكددل ّإلقدداء  ال بعددة علددٔ حيددسٍ، ّإًوددا ُددٔ ظياظددة تددفأٓ إلددٔ ً ددا  
الحاكن ُّْ يعْض زعي َ، فال ي ِن  االظ بداأ اّ السجعية، ف تْى كدل اوتاهدَ 

 ل ؼازكَ فيَ حيسٍ هي العظوداء ّهقسزاتَ قا لة لل قيد، فلن تتي لحٌا اً سأ  أأائَ 
 ّالبازعيي.

 ّصغ الؽ صية  بعو ه سأا  تد  ه  اوِا فٔ يد القازئ.-5
ُّددرا الو  ددا  ُددْ اهيددص هددا كاًددر عليددَ ؼ صددية ال سجوددة الددرٓ تددد ل  ددَ إلددٔ 

 اعواقِا، ّتقيط  َ تْجِاتِا ّكل افعالِا .
 : --يقْب العقاأ فٔ عبقسية )عل (
رٍ الؽ صدية الٌبيلدة الدرٓ ي دط هٌِدا كدل هغلد،، ) أا، ال سّظية ُٔ ه  ا  ُ
 .(1) ّي عس هٌِا ها او اج إلٔ ت عيس(

ّاهيص هويصا   أا، ال سّظية اى ي حلٔ صاوبِا  صبغة الٌ ْو، ّقدد كداى فدٔ 
فقد قاهر عليِا هعظدن اعوالدَ إى لدن  -كسم اهلل ّجَِ -)عل ( التهيس هي تلع الص ة

غر  َ الغايدة فدٔ هعاهلدة العدع اء هدي السجداب يتي جلنِاا فٌ ْتَ ف  ال سّظية قد  ل
ّالٌعاء، فلن يٌط الؽسف قػ ليغ ٌن ال سصة، ُّدرٍ ال سّظدية ُدٔ ال دٔ  غعدر إليدَ 
اى يٌدداب اعدددداءٍ  العدددبا،، ّلدديط هدددي اأ، ال دددازض اى يٌدداب اعدددداءٍ  غيدددس الحعددداما 

علدددٔ الدددسحن هدددي ت قِدددَ فدددٔ الدددديي ّزجاودددة عقلدددَ فدددٔ هعدددائلَ  --فاإلهدددام علدددٔ
ّودددّأٍ لددن ي ددسج عددي ؼددْز ال سّظددية،  ددل ُددْ اوددسٓ اى يعددلتَ فيِددا، فددال تددصاب 
ال سّظددية  ؽدد ٔ عْازظددِا ُددٔ الو  ددا  الددرٓ يددداز فددٔ كددل  ددا، هددي ا ددْا، ُددرٍ 

 الٌ ط، ف ذا ُْ هٌتؽغ للٌاظس عوا يليَ.

                                                           

 .  18ؾ   -غ: هفظعة أاز الؽع   -العقاأ -( عبقسية اإلهام   1)
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قددد كاًددر ؼ صددي َ ًوْذجيددة تظ ددس ّاهددا عددي ه  ددا  ؼ صددية )ا ددٔ ًددْاض(، ف
 ٌصددي  كبيددس هددي اإل بدداز ّالّصدداف ّالوعددالن الؽ صددية ال ددٔ لددن يظ ددس  ِددا ؼدداعس 
عس ٔ فٔ الوؽسم اّ الوغس،، ّال فٔ الصهي القدين اّ الصهي الحدديث فؽداعر عٌدَ 

 القصؿ ّال باز، ّعسفَ الٌاض و ٔ ّإى لن يعسفْا ؼعسٍ اّ يسّّا هٌَ ؼي ا.
ي تلدع الٌوْذجيدة ال دٔ كداى عليِدا إال اى ه  دا  ؼ صدي َ ّلتي علٔ السحن هد

الدددرٓ يؽلعٌدددا علدددٔ جويدددو هدددا قدددام  دددَ هدددي اعوددداب، ّازتتددد   دددَ هدددي صدددٌْف اإل دددن 
 ّاالًغواض فٔ الولرا  ُْ ها قاب عٌَ العقاأ:

)ّإًوا ت عدس  فدا  ا دٔ ًدْاض جويعدا ظداُسو ً عدية ا دسٓ ُدٔ الٌسجعدية ال دٔ 
ا ت عدديس ةف ددَ التبددسٓ، ّت عدديس لغفددا  الصددغسٓ جعلٌاُددا عٌْاًددا لِددرا ال صددل، ّفيِدد

 .(1) ال ٔ ت  س  علٔ جْاًبِا(
ال ددٔ ُددٔ ؼددرّذ  (2)فأعودداب ا ددٔ ًددْاض تعددصّ فددٔ جويعِددا إلددٔ تلددع الٌسجعددية

أقي،، يفأٓ إلٔ ظسّ، ؼد ٔ هدي الؽدرّذ فدٔ حسائد  ال دٌط، ّ ْاعدث ال دالم، 
ٔ، اّ تويدل  دَ إلدٔ عداأو فقد تويل الٌسجعدية يصداوبِا إلدٔ العالقدة  ديي الدركس ّالًهد

ؼدداذو  دديي ؼ صدديي هددي جددٌط ّاوددد، كوددا كدداى يحدددث هددي )ا ددٔ ًددْاض( فددٔ حصلددَ 
 الوركس ّالوفًث، ّفٔ ال وو اوياًا  يي اكهس هي ف داو اّ اكهدس هدي ف دٔ فدٔ العؽد،، 

 ّال اصل للعؽيقيي فٔ ًِاية الوؽاف حيس الٌسجعية فٔ قسازُا العوي،!!
وفًث، ّتِاف َ علدٔ اللدرا ، ّهعداقسو ال ودس إى حصب )ا ٔ ًْاض(  الوركس ّال

علدٔ ال ل داء ّالساظداء ّالعاهدة ّالددُواء  -اوياًدا -ّازتياأ هدْاؼي القيداى، ّت دساٍ

                                                           

 . 27ؾ  -غ : أاز الِالب   -عباض العقاأ -( ا ْ ًْاض "الحعي  ي ُاً " 1)
ال صام( تُْن  -( ّيعسف)فسّيد( ه ِْم الٌسجعية  عد اى ازظٔ قْاعد ًظسية ًسجعية لد )الٌْم2)

 -أ/ يالحسا ًبسحس -أزاظة ً عية -ية )حسيصو الًا( اًظس: الٌسجعيةالوسض اًِا ت وة ليبيديَ لألًاً
 . 11م. ؾ2111 -أهؽ، –غ: هٌؽْزا  ّشازو الهقافة  -تسجوة: ّجيَ اظعد
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إًوا يسجو إلٔ والة ً عية ظيؽس  عليَ، ّهأل  عليدَ اقؽداز ً عدَ، ّاظد ْلر علدٔ 
 هؽاعسٍ، ّوعَ، ّ لبر عليَ لبنَ، ُّٔ الٌسجعية.

 : -دًا )هحود( ّيقْب فٔ ه  ا  ؼ صية ظي
))ّوعبٌا هي عبقسية)هحود( اى ًقين البسُاى علدٔ اى )هحوددا( عظدين فدٔ كدل 
هيصاى، عظين فٔ هيصاى الدديي، ّعظدين فدٔ هيدصاى العلدن، ّعظدين فدٔ هيدصاى الؽدعْز، 
ّعظين عٌد هي ي  ل ْى فٔ العقائد، ّال يععِن اى ي  ل دْا فدٔ الؽبدائو اةأهيدة إال 

ئو، ف ٌحدددسف عدددي العدددْاء ُّدددٔ  اظدددسو  اًحسافِدددا، ّال اى يدددسيي العٌدددر علدددٔ الؽبدددا
 .(1) عازو علٔ العْاء((

هددي الوسكبددا  اّأعددر فيددَ يددْم  لقددَ،  -فالعظوددة فددٔ  لدد، ظدديدًا )هحوددد( 
العظوة فٔ ال ل،، تعٌٔ عظو َ فٔ كدل تعاهالتدَ الوحعْظدة ّالوسئيدة، ّالسّويدة اّ 

 ( فقاب:) الوعٌْية ّالواأية، تلع العظوة ال ٔ اه دوِا  َ ز َن

          (2 ) ّٔال لددد، العظدددين: ُدددْ ال لددد، الكدددسم فددد"

ًددْ  ال ددالم ُّددْ البددالل اؼددد التودداب الوحوددْأ فددٔ ؼبددو اإلًعدداى الج وددا  هتددازم 
فِْ وعدي هعاهل دَ الٌداض علدٔ ا د الف الودْاب الوق عدية  --ال الم فٔ الٌب 

 .(3) ازفو هي هؽل، ال ل، الحعي" لحعي الوعاهلةا فال ل، العظين
ُدددرٍ العظودددة ُدددٔ ال دددٔ جعلدددر الزّا  الصدددبة الوعددد ِاهة  الحسيدددة السّويدددة 
ّال عدددية تِ ددْ إليددَ، كوددا يِ ددْا كددل هددي يبحددث عددي ظددال َ عليِددا، فدد ذا ّقددو عليِددا 

                                                           

 .  7 – 6ؾ   –( عبقسية هحود 1)
 ( .4اةية )       –( ظْزو القلن 2)
ال صء  -م1984تًْط  -غ: الداز ال ًْعية -الؽاُس ا ي عاؼْز -( ت عيس ال حسيس ّال ٌْيس3)

 .64)ال اظو ّالعؽسّى( صد
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تعلددد،  ِدددا ّال صددد،، ّشاأ عٌدددَ  سّودددَ ّوياتدددَ ّاحلدددٔ هدددا يولدددع هدددي الوددداب ّالددددز 
 ّال ُْس.

 عبقسية فٔ  عط ال ْاً  الو  ل ة لؽ صية الو سجن لَ ّالوح  ٔ  َ.إ ساش ال -6
فعٌدددها يددأتٔ إلددٔ الحتددن  لي ددة  عددد زئدديط اّ هلددعا فدد ى السعيددة تسقدد  افعالددَ 
ل سٓ كيغ ظيصيس اهْز الدّلة؟ ّكيغ يعْض زعي دَ؟ ّكيدغ يحدافظ علدٔ ظداله ِا 

 ّّودتِا ّاهٌِا؟
العياظددة العاهددة ال ددٔ عددي  عددط جْاًدد   --ّقددد اعلددي الصدددي، )ا ددْ  تددس(

يعدديس  ِددا فددٔ الٌدداض ظدديسو ت علِددا ههدداال ًّوْذجددا لتددل هددي ازاأ اى يعدديس علددٔ أز ددَ 
 ّالوؽٔ علٔ هٌْالَ ّاالُ داء  أفعالَ.

فأّب اهس فعلَ ويي ّلٔ ال الفة كاى إً اذ  عهة )اظاهة  ي شيد(، ُّٔ عبقسيدة هدي  ( أ
فٔ الدّلة اإلظالهية ُدٔ الصدي،، فب اً  اًِا كاًر العٌْاى الّب لعياظة عاهة 

 -فٔ ذلع الحيي  يس العياظا  ال دٔ كداى قْاهِدا كلدَ ؼاعدة هدا اهدس  دَ زظدْب اهلل
-  ظْاء فيوا اّؤ  َ هي قس ى ، اّ ها ظًٌَّ للٌاض هي ؼسائو ،ف ًِا ايعا كاًدر

يسيددد اى  -ال توددس  قبيلددة تسيددد االزتددداأ إال ت ْفددر ّظددتٌر، فتدداى )ا ددْ  تددس(
الوعلويي لْ لدن يتًْدْا علدٔ قدْو هدا  دسج هدٌِن ُدفالء، ّهدي  يْقو فٔ السّ  اى

فٔ الوديٌة   يؽَ إذا كاى جائصا لدفو ال ؽس، ف زظدالَ  - -ٌُا ف ى  قاء )اظاهة(
 كرلع كاى جائصا لدفو  ؽس ههلَ.

 ن تبدسش عبقسي دَ العياظدية فدٔ اهدسيي، اوددُوا: ظياظدة أا ليدة ت وهدل فد  تدأهيي  ( ب
ذلدع فدٔ ودسّ، الدسأو علدٔ الدسحن هدي اال د الف اإلظالم فدٔ عقدس أازٍ، ظِدس 

ت ددسأ  ددالساي فقعددٔ علددٔ تلددع ال  ٌددة ال ددٔ كدداأ   --وْلِددا، ّلتددي الصدددي،
ترُ   اإلظالم ل عْأ  الٌاض إلٔ ظالل ِن ّجاُلي ِن الّلٔ، فباأزُا  دالحصم 

 هي صيح ِا الّلٔ و ٔ اظلور قياأُا ّ ا ر إلٔ قسازُا.
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فددٔ ودددّأٍ، ّأفددو ال ؽددس هددي ُ ددْم العددداء ّالهددس اة ددس: تددأهيي اإلظددالم 
عليددَ ّالو ددألبيي عليددَ، فددركاء الصدددي، كدداى حالبددا عليددَ فددٔ اًددَ جعددل تلددع الحوددال  
لل أهيي ال ُ ْم فيِدا، ّال تِ دن، ّال  اعدث لِدا إال أفدو الذٓ، فتيدغ يقددم علدٔ 
ذلددع فددٔ هدددو ّالي ددَ القصدديسو الجددل، ّقددد اظدد غسم ق دداب الوستددديي ّاظدد ٌ ر هددي 

ِددد، ّالؽاقددا ، ّالهددْاب هددا ي عددل الْقددر ّقددر تددأهيي ّلدديط ُ ددْم اّ فدد با ال 
فالِ ْم  ال  ب ال يدأت  إال هدي أّلدة أا لِدا قدْٓ ه حدد، هِيدأ ّهعبدأ تواهدا لبقددام 

 علٔ الغصّ ّ ْض الوعاز .
هدي هؽداّزو ذّٓ  ّتبسش كرلع فٔ اى )الصدي،( قد جسٓ علٔ ظٌة )الٌبدٔ( 

اّ أعا إلٔ ظفاب، ّلتٌَ كاى يع قل  السآ ويي يتدْى  الساي ّالهقة فٔ كل ها عظن
لَ السآ  و سأٍ، ّتلع العياظدة تدفأٓ إلدٔ اًصدِاز التدل فدٔ ّاودد، ّت وعِدن فدٔ 
 ْتقدددة ّاوددددو هدددي الل دددة ّالحدددسؾ علدددٔ الدددديي ّالددددعْو ّصدددياًة وددددّأ الدّلدددة 

 ّاهالكِا، ّالدفا  عٌِا ظد اعدائِا.
م هددي ال ْاًدد  ال دد  عال ِددا اإلهددام ّتبددسش ايعددا ُددرٍ العبقسيددة فددٔ جاًدد  ُددا

فٔ ف سو  الف َ ّتْلي َ اهس الوعلويي، ُرٍ الٌاويدة اّ ُدرا ال اًد  ُدٔ  -)علٔ( 
العياظددددة الحتْهيددددة العاهددددة ال ددددٔ زام اى يأ ددددر  ِددددا زعي ددددَ هحدددداّال تحقيدددد، الهددددي 
ّالؽوأًيٌة ّ عث الععاأو ّاالظ قساز فٔ ً ْظِن، فعياظ َ تقْم علدٔ اى الٌداض فدٔ 

ْم ظددْاء، ال هحا دداو لقددْٓ، ّال إجحدداف  عددعيغ، ّقددد فددسض السفدد،  السعيددة الحقدد
علددٔ كددل ّاب فددال إزُددام ّال اظدد غالب، ّلددْ كاًددر الحتْهددة ُدد  صدداوبة الحدد، فددٔ 

 الواب.
فٔ الْالو ّالعواب فأهسُن اى يعبغْا علٔ السعيدة الزشام،  - -ّاها أظ ْزٍ

اى ي  قدددّا اعوددالِن، ّكدداى  ّاى يتددْى السعيددة علدديِن و ددة إذا  ددال ْا،  ددن اهددسُن
ئٌِ الْالو عي كؽغ هعائ  الٌاض، ّلن يٌتس قػ ؼي ا هي ظياظدة ال ْليدة  دن صدٌو 
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 ههلَ فٔ عِدٍ.
ّاكبددس هددا يددركس فددٔ عِدددٍ قيددام ال تددسو العالويددة إلددٔ جاًدد  العصددبية القبليددة اّ 

هعاّية( الْودو الْؼٌيةا فقد كاًر القبيلة هي اًصاز اإلهدام تقاتدل القبيلدة هدي اًصداز)
-  فدددٔ ظدددبيل الدددساي ّالعقيددددو، ّكددداى اًصددداز اإلهدددام ا ددددا هدددي ال دددسض ّالوغاز دددة

ّالوصسييي اكهس هي اًصازٍ  يي قسيػ  اصة، ّ ديي  ٌد  ُاؼدن علدٔ ال دؿ ّ ديي 
 قبائل العس، علٔ ال عوين.

ّكدداى اإلهددام يددركس ا دددا فددٔ وتْه ددَ اى الحقددْم العاهددة لِددا ؼددأى ال يٌعددٔ هددو 
كداى يأ در هدا يعدسف فدٔ العصدس الحدديث  حد، الدّلدة إذا تٌداشب  وقْم الفساأ، فقدد

ال سأ عي وقَ، علٔ ًحْ ها فعل هدو السجدل الدري تٌداشب عدي وقدَ هدو السجدل الدري 
 لؽوَ، فعس، الوع دٓ تعو أزا ، ّقاب ُرا و، العلؽاى.

الحديث عي الدفا  عي تلع الؽ صية ويي يععِا فٔ الويصاى الري يْظو فيدَ  -7
لو  سٓ عليَ، اكاى قائلَ هصيبا فدٔ زايدَ؟ ام كداى هٌدَ ت دي ّهحدط ُرا العول ا

 اف ساء لحساض أفعِا إليَ ُْٓ ً عَ اة وة؟
ّهددي الوددصاعن ّالوهالدد  ال دد  يسهددٔ  عددِاهِا الٌدداقويي علددٔ أعددْو اإلظددالم هددا 
واّلَ  عط الوع ؽسقيي هي الؽعي فٔ قائد ُرا الدديي ّههلدَ العلدٔ، ال لؽدٔء إال 

ْزو ال د  يق دد  ددَ  ِدا كددل هدي  هدي  ددَ، فد ذا هدا عيدد  عليدَ ًقددؿ، اّ ليِددم تلدع الصدد
أ ل ظلْكَ ؼع ظع ر هتاً دَ فدٔ ً دط هح ريدَ، ّاُ دص  صدْزتَ ّاًقلد  علدٔ 
ا علددٔ العٌايددة  صددْزتَ ّّظددعِا ًصدد  عيٌيددَ فددٔ كددل افعالددَ  الوهددل الددرٓ ظددل هددداّهر

 ّجويو تحسكاتَ.
فقدداب  --السظددْبُددرا العيدد  اّ تلددع الوهلبددة ّالددٌقؿ ُدد  تعدددأ شّجددا  
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 م7102العدد اخلامس               

 !!(1) عط الوع ؽسقيي: إى تعو شّجا  السظْب أليل علٔ فسغ الويْب ال ٌعية
 أًَ قاصدس  -عليَ العالم -ّلتٌٌا ًقْب لِفالء: لواذا لن تٌع ْا )العيد الوعيب(

 ال ٌعيةا لًَ لن ي صّج قػ؟! 
 أًدَ ه دسغ ال ٌعديةا  --إذا كاى كرلع فال يٌبغ  اى يْصغ ظديدًا )هحودد(

ًددَ جوددو  دديي تعددو ًعدداء،  ددن هددا العيدد  علددٔ السجددل العظددين، ّالوهددل، ّالقدددّو اى ل
 يح  الوساو )الصّجة( ّيؽعس  و ع ِا ؟

ّتلع ُٔ ال ؽسو ال ٔ فؽس اهلل الٌاض عليِا، ها العيد  عليدَ هدا أام ُدرا ال علد، 
 لن يؽغلَ عي اى يعؽٔ الدعْو وقِا، ّيعؽٔ الوساو )الصّجة( وقِا؟

فالء ّال دددصي اى يقْلدددْا ذلدددع أّى اى يقدددساّا ظددديستَ هدددو ّهدددي العددداز علدددٔ ُددد
قدد يتدْى هْظدعا لالتِدام ُّددفا لسهدا   -شّجاتَ، تلع العيس ال ٔ لن ي ؽِدا إًعداى

ّذلددع - -ّإًوددا الددرٓ  ؽِددا ًّددصب  ِددا اهدديي الددْو  )جبسيددل( -ّظدديْف الؽددع
 ودديي توددسأى عليددَ شّجاتددَ هؽالبددا   الوعاهلددة ال دد  يعددوعْى الولددْ  يعدداهلْى  ِددا

 شّجاتِي، فوا كاى هٌَ إال اى ي بسُي  يي البقاء ّالؽالم، قاب تعالٔ:

                        

                    (2) . 
لجدا ِي إلدٔ ؼلدبِي وسصدا  -ّواؼداٍ -ة ّالؽدِْوالو عد - -فلْ كاى ُدفدَ

                                                           

: "أوط ؼبِا   (يساجو : تعدأ الصّجا  فٔ اإلظالم، ّوتوَ ال عدأ فٔ اشّاج الٌبٔ 1)
م 1982 -ُد1412غ )الّلٔ(  -ّزأ ه  سيا " تأليغ عبد ال ْا، ُيتل. غ: أاز القلن  يسّ 

 ّها  عدُا. 115ؾ 
 (.28( ظْزو الوصا، اةية )2)
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 علٔ هْأتِي، فال يعتس ص ْ العالقة اّ يتدزُا حين.
 ن إذا كاى ُدف السجل هي الصّاج الو عة ّالؽدِْو، اال يقبدل علدٔ الدصّاج إال 

 هي البتس الحعٌة الْجَ، ال ويلة القد، و ٔ يرُ  عي ً عَ ها ي ددد؟!
ّاجددددددَ هددددددي ُددددددفالء الٌعددددددْو هددددددا ازاأٍ لددددددن يبلددددددل  ص اهددددددا ّإى زظددددددْب اهلل 

الوغسظْىالًَ زام هي ّزاء شّاجدَ ُددفا هعيٌدا ازاأٍ فد  ّقدر الصفداف ،فِدل تدصّج 
ُّْ ف  ال اهعة ّالعؽسيي،ُّ  ف  ظي الز عديي لؽدِْو -زظٔ اهلل عٌِا-  دي ة

اّ ه عددة ؟ُّددل تددصّج  ددأم ظددلوة التِلددة الوعددٌنة يددْم  ؽبِددا  عددد ّفدداو شّجِددا ه ددأ سا 
 اود لغسض ّّؼس يسيد قعاءٍ ؟   ساوَ ف 

لددن يقدددم علددٔ الددصّاج هددي آ هددٌِي إال لِدددفا فقددد  إى ظدديدًا زظددْب اهلل 
ليع قِا، فديحط الوعدلويي علدٔ ع د،  -تصّج )جْيسية  ٌر الحازث( زظٔ اهلل عٌِا

اظساُن ّظباياُن، ّ)ظْأو  ٌر شهعة( تصّجِا ويي ها  شّجِا فٔ الِ سو ف داف 
زهلة  ٌر ا ٔ ظ ياى( تصّجِا ّلَ هقصد ًبيل جليل ال ي تدس عليِا السأو ّالؽس ، ّ)

ُّددْ اى يصددل  يٌددَ ّ دديي ا ددٔ ظدد ياى   صددسو الٌعدد  ععددٔ اى يِديددَ  --فيدَ إال ُددْ
 ذلع إلٔ الديي  وا يعؽغ هي قلبَ ّيسظ  هي كبسيائَ.

 ن إى هي يسهٔ  ِرا العِن يح، لَ اى ي صّج  الٌعاء للو عة ّالؽِْو  ودا ؼداء 
فقدد اه ٌدو  --يؽة اى ال ي ودو  ديي اكهدس هدي از عدة، اهدا زظدْب اهللهي شّجا  ؼس

عليَ  صّاجَ هي ُفالء ال عو عدم ال و و  غيدسُيا فدال يحدل لدَ الٌعداء هدي  عدد، ّال 
اى يبدددب  ِددي هددي اشّاج، ))إال اى الوؽددِسيي الو قددْليي ًعددْا كددل وقيقددة هددي وقددائ، 

ن يركسّا إال ؼي ا ّاوددا وسفدٍْ ُرٍ الحياو الصّجية ال ٔ ظ لر  أأم ت اصيلِا، ّل
عي هعٌاٍ ّأالل دَ، لي  دسّا علدٔ الٌبدٔ هدا ؼدا، لِدن اى ي  دسٍّ، ّذلدع اًدَ جودو فدٔ 
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 م7102العدد اخلامس               

 .(1)ّقر ّاود  يي تعو شّجا ((
فقدد شاأ  االف دساءا  عليدَ فتداى  --ًّظسا لعظدن ؼ صدية ال دازّم )عودس(

لددريي ا ٌددْا ا يهْظددو ظددِام الؽدداعٌيي، ُّدددفا ل صددْي  الددساهيي، فددبعط الوع ؽددسقي
، ّيأ در (2)عليَ ّعلٔ اعوالَ، قد عسظْا لهس ت تيدسٍ فْصد ٍْ  أًدَ هحددّأ ال  تيدس

 الهْز  قياض ّاود.
ّالحد، اى تلددع الؽدبِة ز وددا ؼدسا  فددٔ ذُددي ُدفالء الوع ؽددسقيي هدي ا ددسش هددا 
كاى يو اش  دَ عودس، ّيٌبدو هدي أا لدَ، ُّدْ عدلدَ الدرٓ ال يل  در ذا  اليوديي ّذا  

دب يؽددبَ العددِن الددرٓ يٌ ددر فيوددا اهاهددَ هددي ُدددف ، ّال يل  ددر إلددٔ الؽددوابا فِددْ عدد
ؼٔء فٔ ً اذٍ اّ يعْقَ عدائ، أًّدَ، فِدل كداى يٌظدس فدٔ اهدس )جبلدة  دي اليِدن( ًظدسو 
ا سٓ ويي اظلن،ُّْ اهيس ًصسأً فأظلور هعَ ؼائ ة هي قْهَ،  ن ّؼٔء اعسا د  

س لألعسا دد  اى يلؽددن إشازٍ فلؽوددَ )جبلددة( علددٔ هددأل هددي و دداج  يددر اهلل، فقعددٔ عودد
 الهيس علٔ ذلع الوأل.
 اى يٌظس تلع القعية ًظسو ا سٓ؟ -هي ّجِة ًظس ُفالء -ُل كاى لل ازّم

 ُل كاى يوتي اى يتيل  وتياليي، لى ُرا اهيس ُّرا اعسا  ؟!
ّالدددريي اّلعدددْا فدددٔ ال دددازي    لددد، القعدددايا ّالو اصدددوا  ّاالف دددساء علددددٔ 

وددسا( كدداى ي حدددٓ  ٌدد  ُاؼددن ّيٌاصددبِن العددداء الؽ صدديا  العظيوددة يقْلددْى: إى )ع
 لعصبية فيَ عليِن.

 يد اى ُفالء لْ اهعٌْا فٔ تلع ال سيدة هدي  دالب اعوداب )عودس( ّتصدسفاتَ هدو 

                                                           

 .  86ؾ  سية هحود  ( عبق1)
أ/هحود  -أزاظة هع ْعبة ل قَ عوس ّتٌظيواتَ -( يساجو: هٌِخ عوس  ي ال ؽا، فٔ ال ؽسيو2)

 .283 - 281ؾ  -غ أاز ال تس العس ٔ - ل اجٔ
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 ٌدد  ُاؼددن لواتددر فددسي ِن فددٔ صدددّزُن، ّلوددا  سجددر قددْال ي ددسٓ علددٔ العددٌ ِن 
ؼددقِا للحددػ هددي شعاهددة تلددع الؽ صددية، ّإًصالِددا هددي هتاًِددا الددرٓ تبْءتددَ عددل، ّز

 العدددِام ّالسهدددا  ف تدددْى كدددالهْ، الدددرٓ كهدددس  فيدددَ الؽعٌدددا  ف دددسج عدددي صدددْزتَ 
 ال ويلة فٔ العيي إلٔ صْزو  الية هوصقة تٌ س فيِا الٌ ط.
الٌصي  الّفٔ ّالوتداى  فعٌدها كاى )عوس( يقعن العؽية كاى ةب )الٌبٔ( 

يصددلب  الوقدددم  دديي الصددحا ةا فقددد كعددا اصددحا، الٌبددٔ فلددن ي ددد فددٔ الكعددية هددا
فبعددث إلددٔ الدديوي فددأتٔ لِوددا  تعددْو تصددلب  -زظددٔ اهلل عٌِوددا -للحعددي ّالحعدديي

 لِوا، اي سٓ عؽااٍ علٔ  ٌٔ ُاؼن  ال ْز ّالظلن؟
ّويي ظافس إلٔ الؽام لن يع  لغ هي قبيلة إال  ٌٔ ُاؼن فتاى )علٔ  ي ا دٔ 
ة، ؼال (، ّلن يح ن عدي تدْلي ِن الْاليدا  إال كودا او دن عدي تْليدة جلدة الصدحا 

 ّزاّض قسيػ الريي ا قاُن عٌدٍ للوؽْزو ّصاًِن عي هحاظب َ ّع ا َ.
ّفددٔ ه دداب إ ددساش هْاُدد  صدداو  ال سجوددة يعوددد إلددٔ هقازً ددَ  غيددسٍ و ددٔ يبدديي  -8

هدددٓ ال ددأ س ّال ددأ يس علددٔ الددسحن هددي ا دد الف اّجددَ الوقازًددة ال دد الف العصددْز 
ن فيقددس لؽ صدددي َ ّالأّا  ّليبدديي العظوددة وددديي يقددازى  ودددي يح  ددل  ِددن العدددال

  ال عل، ّيع سف لِا ال ويو  قص  العب،.
فقددد اظدد  دم العقدداأ هددٌِخ الوقازًددة لبيدداى ات ددام ّا دد الف الؽبددا  هددي الٌاويددة 
الٌ عددية فددٔ تسجوددة ا ددٔ ًددْاض، ّتظِددس اههدداب تلددع الوقازًددا   دديي )ا ددٔ ًددْاض( ّ 

ة فدٔ الأ، )اّظتاز ّايلد( الؽاعس اليسلٌدٓ، فقد كاى اؼبَ الؽ صديا  الٌوْذجيد
الغس دددٔ  دددأ ٔ ًدددْاض، فلدددن يعدددسف القدددسى ال اظدددو عؽدددس اأيبدددا اظددد ِ ٌر ظددديستَ كودددا 
اظددد ِ ٌر ظددديسو )ّايلدددد( ، ّتعددداع ر الت ا دددة عٌدددَ  عدددد ؼددديْ  ال حليدددل الٌ عدددٔ 
ّالوباوددث العلويددة فددٔ هعددائل ال ددٌط ّال ددالم، ّقددد ا  غددٔ العقدداأ هددي ّزاء تلددع 

الصهددداى، ّلتٌِودددا ي  قددداى فدددٔ عالقدددا  الوقازًدددة  ددديي ؼددداعسيي ي  سقددداى فدددٔ البي دددة ّ
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ال ؽا َ، أليدل ّاظدب علدٔ فعدل العلدة ال دٔ يؽد سكاى فيِدا، فِدْ اؼو ٌداى إلدٔ الودٌِخ 
 الٌ عٔ الرٓ يأ ر  الؽاعسيي.

 (1)ّال ؽددا َ  دديي الؽدداعسيي يٌبددو هددي ؼبيع ِوددا الٌسجعدديةا ف ددٔ )اّظددتاز ّايلددد(
صددْ  يواشوددَ الس اهددة تلوددب هددا كٌددر تلوحددَ عٌددد)ا ٔ ًددْاض( هددي هالهددب اًهْيددة ّ

ّؼعس هع س هسظل، ّفيِوا يتي و  الظِْز ّل ر الًظاز ّؼغل الذُداى، ّكودا 
كاًر ه عة )ا ٔ ًدْاض( اى يعلدي ال حددي للو  ودو الدرٓ يعديػ فيدَ  ودا يق سفدَ هدي 
  ام  الو اُسو  ؽدس، ال ودس، ّال غدصب فدٔ الودركس ّالوفًدث، كاًدر لدرو )اّظدتاز( 

 يسٍ، ّي غٌٔ   عائل السذيلة ّال ؽي ة.اى ي حدٓ الساي العام ّيه
ّت  لٔ ًسجعي َ ال ٔ يأ رٍ  ِا علن الٌ ط الحديث كوا ا ر  أ ٔ ًدْاض فدٔ 
حساهَ  قصة )ًسجط( فٔ الظاؼيس اإلحسيقية، ّها كداى )ّايلدد( إال ًداظسا فدٔ اعودام 
 ظسيستَ ويي اع    قصة )ًسجط( لًِا أليل عليَ ّعلٔ ها يصدز عٌَ هي افعاب.

كداى ي عددب هددي تلدع الوقازًددة اى )ّايلددد( لدن يتددي هدددهٌا لل ودس كوددا كدداى ّإى 
الحاب عٌد )ا ٔ ًدْاض(، ّذلدع زاجدو إلدٔ هدا فدٔ ؼبيع ِودا هدي ود  لب دازو ّل در 
الٌظس، ف ى ال وس لدن يبلدل تحسيوِدا فدٔ ه  ودو )ّايلدد( تلدع الؽددو ال دٔ  لغ ِدا فدٔ 

كاإل ددازو ال ددٔ ي عودددُا )ا ددْ ه  وددو )ا ددٔ ًددْاض( ، فددال إ ددازو فددٔ إعددالى وبِددا عٌدددٍ 
 ًْاض( فٔ إعالى وبِا.

ّز وددا ًبددو ُددرا هددي اى عْاهددل اإلقبدداب عليِددا لددن تتددي ه اوددة لددد )ّايلددد( و ددٔ 
يدهٌِا عتط )ا ٔ ًْاض( الرٓ كاى يعيػ فٔ ظعة هي الٌعد ، ّهرلدة فدٔ العديػ، 

َ فدٔ ّفقس ؼديد، تلع العْاهل ال ٔ أفع َ إلٔ ال وس يٌعٔ  ِا ً عَ،ّيظِس  ِا  ر 
إقبالددَ عليِددا، ّإً ددام هالددَ هددي اجلِددا، اهددا )ّايلددد( فتدداى ؼددسي ا ال يؽددتْ هددي عقدددو 

                                                           

( تسجوة: 44زّايا  عالوية لل ي  ) -اّظتاز ّايلد -( يساجو: وتايا  اّظتاز ّايلد1)
 . 8 – 5صد -ة الحديهةغ الوفظعة العس ي -أ/اوود  الد تْفي،
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 الٌع ا لًَ هي ظاللة الٌبالء، ّال يؽتْ هي ظْء الغراء لًَ هي الحٌياء.
ّفٔ تسجوة )جويل  هيٌة( ًظدس العقداأ إلدٔ عصدس الؽداعسا فد ذا ُدْ عصدس الغدصب 

 يي: ظددس، عددرزي ل ويددل ّهدزظدد َ، ّالعؽدد،، ّلوددا اهعددي الٌظددس، زآ الغددصب ظددس
ّظس، وع  لعوس  ي ا ٔ ز يعة ّهدزظ َ، فسآ هي هق عيا  البحث اى يٌظس فٔ 
ؼعس الؽاعسيي يسٓ ظوا  كل هدزظة  وا يويصُا عي ال دسٓ، ّايدي هدْاؼي ت دْم 

 ا ٌائِا؟ ّها الأّا  ال   توتٌِن هي ال  ْم ّتدب عليِن؟
 يقىل انعقاد:

جويال علٔ قصدد هٌدَ اّ علدٔ حيدس قصدد كودا ًداظسٍ  )ّال ًحع  اى اودا ًظس
 .(1) عوس  ي ا ٔ ز يعة الري كاى كهيسا يع ؽيل عليَ(

ّلددْ ًظسًددا إلددٔ هددٌِخ تلددع الوقازًددة اّ الوٌدداظسو ّجدددًاُا ه حققددة هددي عدددو 
ا ْا، ال هي  ا، ّاود، فتالُودا ؼداعس، ّكالُودا هؽدِْز  الٌعد ، ّكالُودا إهدام 

ى )جويددل( فددٔ عصددسٍ إهددام هدزظددة العؽددام الوقصددْزيي لههالددَ هددي الو غددصلييا فتددا
علٔ هعؽْقة ّاودو، ّكاى )عوس( إهدام هدزظدة العؽدام الوؽدغْفيي  وغاشلدة الٌعداء، 
 ّكاًا هي ًاوية ا سٓ ه قا ليي فٔ توهيل البداّو، ّفٔ عصو الٌع  ّعساقة الصْب.

 ّهي  ن فقد تالقٔ الؽاعساى فٔ  عط الوعاً : -ا
 ف ذا قاب جويل:

 ا  ددددددز  زجلددددد  قيدددددل ؼددددد ااُاإذ
 

 (2)أعددداء وبيددد  كٌدددر اًدددر أعائيدددا ...
 

                                                           

 . 85غ)العاأظة( ؾ -غ: أاز الوعازف -ظلعلة اقسا -العقاأ -( جويل  هيٌة1)
 . 48م   ؾ1982ُد/ 1412 -غ أاز  يسّ  -( أيْاى جويل  هيٌة2)



 ج العكاد يف تزامجى الغرييةنوم

- 5222 - 

 

 أمحد حممود حسن ويفي  د/ 

.
د
.
 
إ
ل
ه
ا
م
 
م
ح
م
د
 
ذ
ه
ن

 ي

 

اإلسالمية والعزبية الدراسات  كمية جممة            
 بدبدمياط بدمياط

 م7102العدد اخلامس               

 فقد قاب عوس:
 إذا  ددددددددز  زجلددددددد  ا دددددددْ   دددددددركسُا

 
 (1)ليددرُ  عددي زجلددٔ ال دددّز فيددرُ  ...

 

 ّهي قصائد جويل الوؽِْزو زائي َ ال ٔ هؽلعِا:
 احددددداأ ا ددددد ن هدددددي  ب ظدددددلؤ فوبتدددددس

 
 (2ا دددي لدددٔ: احددداأ اًدددر، ام ه ِ دددس) ...

 

 ٔ زائي َ ال   ُٔ افعل ؼعسٍ:ُْ كوؽلو عوس ف
 اهدددددددي  ب ًعدددددددن اًدددددددر حددددددداأ فوبتدددددددس

 
 (3حدددددددداو حدددددددد ام زائدددددددب فوِ دددددددس) ...

 

فالوأ ْذ هدي ُدرا الؽدعس اى )جوديال( كداى يحداكٔ )عودس( فدٔ  عدط هدا يقدْب، 
ّلتدددي لددديط هعٌدددٔ ُدددرا ت دددْم )عودددس( علدددٔ )جويدددل( فدددٔ الصدددٌاعة الؽدددعسية، فِودددا 

يقدة، ّال يددعْ ذلدع ل  عديل اوددُوا ه تاف اى ي  ل اى ويهوا ا  لغ الودصاج ّال ل
 علٔ اة س فٔ الصٌاعة الؽعسية.

ّقد يحول ُرا االق باض علٔ و  البددّي لى يق ددي  الحعدسي ههلودا ًدسٓ 
فددٔ ُددرا العصددس الحددديث، فتلوددا كدداى الحعددسٓ هقبددْال كدداى ذلددع اأعددٔ إلددٔ توهلددَ 

ٌ ي دة لِدرا ّه ازاتَ، ّهي  ن ي عب ُرا ال س فٔ ؼعس جويل العدرزٓ فدٔ الغدصب، ف

                                                           

 -غ )الهاًية( -غ أاز الت ا، العس  –قدم لَ أ/ فايص هحود  -( أيْاى عوس  ي ا ٔ ز يعة1)
 . 39ؾ   -م1996

 .  27ؾ  ويل  هيٌة ( أيْاى ج2)
 .122ؾ ( أيْاى عوس  ي ا ٔ ز يعة3)
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االه الء ّو  الو ا عة لعوس كاى ؼعسٍ حيس هٌقؽو ل ؽًْة الباأية ف ساٍ زقساقدا عدر ا 
 فياظا.

ّقددد  ددسج الؽدداعساى  ددالغصب إلددٔ جويددو ازجدداء الوعوددْزو فحوددال هِوددة  عهددَ،  -،
ّإويائددَ، ًّوائددَ، ّإ سائددَ إلددٔ كددل هتدداى ي لِددغ للحدد  ّي ؽلددو للغددصب، ّي ؽددْم 

شاب ؼعس الغصب هي تلع البي ة فٔ ذلع العصس جويعدا فلدن  للصبا ة ّالوٌاأهة، فلْ
يب، إال ؼعس الؽاعسيي لحٌاًا عي كل ها عداٍ فٔ الداللة علٔ والة الوساو ّوالدة 

 الٌعاء كوا يٌع ِا العاؼ، )جويل(، ّشيس الٌعاء )عوس(.
ّقد يبدّ علٔ ؼعس )جويل( إذا قْ ل  ؽعس )عوس( اًَ افحدل ّاجدصب، ّا لدل فدٔ  -ج

اعة الؽددعسية، ّهددا ذلددع إال ل  ددص  )جويددل( ّجدي ددَ فددٔ عؽدد، اهددساو ّاودددو، الصددٌ
ُّٔ ) هيٌة( يعيسُا كل قلبَ ُّْاٍ، ّلتي ال يظِس ههل ُرا ال د فٔ ؼدعس السجدل 
الددري يقعددٔ شهاًددَ كلددَ فددٔ ال حدددث إلددٔ الٌعدداء، ّال ٌقددل  يددٌِي، ّقددل اال يعددسٓ 

ف  ددْازٓ قددْو ال حْلددة ال ددٔ ال أًيددث إلددٔ كالهددَ لتهددسو الو الؽددة، ّحلبددة ال ؽبددو، 
 تق سى  ال د ويث كاًر.

ّي عب هي العور العام اّ الوظِس الرٓ كاى يغلغ عالقة الؽداعسيي  دالوساو اى  -أ
)جوددديال( ؼددداعس  ددددّٓ، يح ددداج البدددأض ّالعددديغ كودددا يح اجدددَ قْهدددَ فدددٔ الددددفا  

َ هدي ّالحواية، ف ذا كاى ُْ زجل ؼغْفا  اهساو ّاودو  ن ويل  يٌَ ّ يٌِا فال د لد
العدديغ، ّال حٌددٔ لددَ عددي الو اشفددة ّاالق حددام، ّاظدد  دام القددْو ظددبيال يصددل هٌددَ 
إلٔ حاي َ ُّدفَ، ّهي  ن لوا ُدأٍ العلؽاى لن يستد ، ّظل يداّم علٔ الدرُا، 
إلٔ ) هيٌة( فدٔ هٌاشلِدا علدٔ الدسحن هدي والدة الغعد  ّالِيداج العدام، ّاهدا )عودس( 

لقددْو هددسوا  ددل إًددَ تعددسض فددٔ  عددط فلددن يتددي فيوددا زّٓ عٌددَ اًددَ او دداج إلددٔ ا
الوْاقغ لًدَ يؽدازأ اهدساو وعدٌاء، ّيوعدي فدٔ ال ْظدل إليِدا ف دسأٍ  دن ظِدس هعِدا 

 زجل هي اّليائِا ي قلد العيغ ف  اُلِي )عوس( ّهعٔ فٔ ؼسيقَ.
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علٔ اى ُرا لن يتي هي ذاتَ اّ  دافو هي أا لَ، فالسجل يعيػ فٔ الحاظدسو، 
 أٍ العسّزو إلٔ وول العال  اّ تقلد العِام، ّهدي ّز وا هس  وياتَ كلِا، ّال تل

 دن فِددْ فددٔ هعظدن جْالتددَ ؼالدد  جلعدة ّهحاأ ددة إى تيعددس  فِد  فتاُددة ظدداعة  ددن 
تٌقع  فيع لِا ؼعسٍ، ّإى تععس  فال هْظو للعيغ فٔ ُرا الويداى، ّحيدس ُدرٍ 

 الحعٌاء كهيسا   يي الحعاى.
ث، ليدددعْ إلددٔ تحسيددع العقددل ّظددْ  هددٌِخ االظدد قساء ّال أهددل فيوددا ّزاء الحددد -9

لي بيي قدزتَ علٔ الحتن العلين فيوا يعسض عليَ هي اؼياء  الصحة اّ البؽالى 
 اّ  السفط اّ القبْب.

لعبددد اهلل  ددي جحددػ، ّجعلددَ  - -هددي ذلددع ُددرا الت ددا، الددري اعؽدداٍ السظددْب (ا 
علٔ زاض ظسية اظ ؽال   لغ  ؽْغ العدّ، ّاهدسٍ اال ي  حدَ إال  عدد هعديسو 

ّفحْاٍ اى )ظس و ٔ تدأتٔ  ؽدي ً لدة علدٔ اظدن اهلل ّ سكاتدَ، ال تتدسُي يْهيي، 
اودددا هددي اصددحا ع علددٔ الوعدديس هعددع، ّاهددط فدديوي تبعددع، و ددٔ تددأتٔ  ؽددي 

 .(1) ً لة ف سصد  ِا عبس قسيػ، ّتعلن لٌا هي ا بازُن(

فِرٍ السّاية أعْو إلٔ عقل الوسء اى ي دد س فدٔ اوددا ِا ّفحْاُدا ّي عداءب فيودا 
سينة و ٔ عي قائد العسية؟ - -ي ً عَ، لواذا اواغ الٌب  يٌَ ّ ي  اهس الت ا،  العن

ّتددأتٔ اإلجا ددة هددي العقددل  أًددَ لددن يتددي يعدد بعد اى يتددْى هددٌِن هددي ُددْ هددد ْب 
الٌية )عيٌا( عليدَ ّعلدٔ اصدحا َ هدي قبدل قدسيػ، ّال يبعدد اى يتدْى هدٌِن هدي يبدْ  

يددز  هدا فدٔ البدْ   دَ هدي ال ؽدس   ال بس، ّال يسيد  دَ العدْء اّ يددز   دَ العدْءا اّ
 الوحظْز، ّال يبعد اى يتْى هٌِن العع اء ّالو ال ْى.

                                                           

عبد  -تحقي،: ؼعي  الزًااغ -ا ي قين ال ْشية -( يساجو :شاأ الوعاأ فٔ ُدٓ  يس العباأ1)
 -ال صء الهالث -1998ُد/ 1418غ )الهالهة(.  - يسّ  -غ هفظعة السظالة-القاأز الزًااغ

 . 151ؾ
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اال ت داعٔ تلدع الظد لة علدٔ العقدل، ّت دْالٔ عليدَ وديي يقدسا الودسء ظدسية ُدرا 
الت ددا، ّك وددَ؟  ددن اال تددأتٔ الظدد لة ّت ددْالٔ عددي عدددم إكددساٍ اوددد هددي العددسية علددٔ 

ال يٌ دددسغ ال ويدددو فدددٔ اأاء تلدددع الوِودددة كودددا  الوعددديس  عدددد هعسف دددَ  ْجِ دددَ؟ لوددداذا
 يحدث فٔ العصس الحديث ويي تصدز الّاهس ف تْى ّاجبة ال ٌ ير؟

عٌدها تأتٔ اإلجا ة  أى السجل قد يحاز، ُّْ هتدسٍ هِددأ  دالوْ  الدرٓ ي قيدَ 
إذ ي س هي الق اب، ّلتٌَ ال يع ؽيو ُّْ هتسٍ،  ل لعلَ يٌقلد  إلدٔ الٌقديط فيحدسف 

اّ ي لقاُا علٔ حيس اك ساث اّ يؽلو العداء علٔ اظساز اصدحا َ ُّدن  ال باز عودا
 حافلْى عٌَ.

ّالعقاأ يدعًْا ل حسيع العقل ّعدم قبْب الهس علٔ عل َ، ّقبْب كدل هدا يلقدٔ  (، 
إليٌدددا أّى هساجعدددة اّ توحددديؿ اّ إعوددداب للعقدددل، ّذلدددع علدددٔ ًحدددْ هدددا اأعدددٔ 

فاهسو  ديي عائؽدة ّا يِدا، إلٔ ال الفة كاى هد --البعط  أى ّصْب )ا ٔ  تس( 
اّ  دديي زجدداب  ال ددة ُددن ا ددْ  تددس، ّعوددس، ّا ددْ عبيدددو  ددي ال ددسا ، ّقددد اعدداً ِن 

 )عائؽة( علٔ ها تأهسّا فيَ.

ٌُا يدز، العقاأ اذُاى قازئيدَ علدٔ البحدث فدٔ كدل هدا يعدسض علديِن، ّيلقدٔ 
 علٔ اظواعِن اّ تقو علٔ ظؽْو عيًِْن.
ًدسٓ اى هدا الحد،  --ِا يدْم ّفداو الٌبدٔفبالٌظس إلٔ اودْاب )عائؽدة( ّتصدسفات

ًداأٓ هدي كداى هعدَ  دأى يدأهسّا  -- ِا هحط ّكر، ّاف ساءا ف دٔ هدسض السظدْب
)ا ا  تس( ليصلٔ  الٌاض، فساجع َ ام الوفهٌيي هسو  عد ا سٓ، لًِا ز وا اؼ قر اى 
ي ؽاءم الٌاض  ساية ا يِا فٔ هقام يركسُن  ال ؽس علٔ او  الٌداض إلديِن فدٔ ذلدع 

إلٔ ا يِا   هاهدة  لوقام، ّز وا كاى ذكااُا حالبا عليِا فٔ اإل ؽاء  ٌقل زحبة الٌب  ا
فقدد قيدل فيِدا  --الٌاض، فيت ٔ اى ًع حعس اليْم ها قيل عدي ال الفدة  عدد الٌبدٔ 

التهيددس هددا لدديط ي ؽددس علددٔ  دداب اوددد إال اى ي وددب  ددَ ال عٌددر ّاالع عدداف احددس، 
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 جوا . 
ّلديط فدٔ اصدحا َ القدس يي هدي كداى  --الٌبدّٔاها عي اة دسيي فقدد تدْفٔ 

ي ْقددو ّفاتددَ، ف سكددَ )ا ددْ  تددس(  عددد الصددالو لهددس اذى لددَ فيددَ الٌبددٔ، ّاهددا )عوددس( فقددد 
تلع الدُؽة ال دٔ لدن يتدي لِدا علدٔ اُبدة، ّلدْ كداى هعد عدا  -أُػ لٌعٔ )الٌبٔ( 

 لِا لكد الْفاو ّلن يع غس ِا.
ا  تددس( هصدداأفة علددٔ الؽسيدد،، إذى فو ددٔ ّاهدا )ا ددْ عبيدددو( فددال قٔ )عوددسا(، ّ)ا د

يعقدددل اى ي  ودددو صددد ْو  --كددداى ال  ددداُن الوصعدددْم؟! اقبدددل اى يودددسض زظدددْب اهلل
اصحا َ ال د هس علدٔ ّزا  دَ ّاح ٌدام هْتدَ؟ إى جداش ُدرا كودا قدد يددعٔ الدبعط، فودي 

ال  --اأزاُن اى القس ى ال يْؤ فٔ ال الفة  غيس ها ازتأّا؟ ّهي اأزاُن اى الٌبدٔ
 د  ال الفة هي  عدٍ لْاود حيسُن.يعِ

وسيددا  ددأى ي بددْء هقعددد ال الفددة لسظددْب  --إذى فقددد كدداى الصدددي، )ا ددْ  تددس(
 -فِْ اّب اهيس للح خ  عث  َ الٌب  ُّْ فٔ الوديٌدة، ّقدد ا بدر الب دازٓ --اهلل

فأهسُدا اى تسجدو  --عي هحود  ي جبيس  ي هؽعن "اى اهساو اتر الٌبدٔ -زووَ اهلل
ازايددر إى ج ددر فلددن اجددد .. كأًِددا تسيددد الوددْ ، قدداب: إى لددن ت ددديٌ   إليددَ، قالددر:
 .(1)فأت  ا ا  تس"

تدس  اهدس ال الفدة  غيدس ّصدية لًدَ علدن  --هي ٌُا يغل  علٔ اع قاأًا اى الٌبٔ    
اى ال الفددة هٌ ِيددة إلددٔ ههددل هددا اً ِددر إليددَ، ّالظدديوا  عددد تقديوددَ )ا ددا  تددس( للصددالو 

س( ال لي دة الّب، لًدَ كداى الصددي، الّب، ّلى ؼدسّغ  الٌاض، فلقد كداى )ا دْ  تد
ال الفددة ال دد  اج وعددر لددَ لددن ت  وددو لوددد حيددسٍ، ّلدديط لددَ هٌدداش  فيِددا  دديي اُددل 

                                                           

 -غ: أاز ا ي كهيس -ٔ عبد اهلل هحود  ي إظواعيل الب ازي( يٌظس: صحيب الب ازٓ لبهام ا 1)
(. 3659وديث زقن ) --ك ا، فعائل اصحا، الٌبٔ -م2112ُد/ 1423غ الّلٔ  -أهؽ،
 . 899ؾ 
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 عصسٍ.

علدٔ الدسحن هدي اى  -زظ  اهلل عٌِا-ّهي ذلع ايعا تأ س وول العيدو )عائؽة( (ج 
الئل اى قد ها  عٌِا، ّقد  لغر العؽدسيي، ّالوؽداُد عٌددًا هدي الدد --الٌب 

الوساو قبل ُدرا العدي ّتلدد، فودا الدري اأٓ إلدٔ عددم وودل العديدو عائؽدة؟ ّهدا 
 العْائ، ال ٔ هٌع ِا هي ذلع؟

)ّالعددْازض ال ددٔ ًعدد ؽيو اى ًِ دددٓ إليِددا فددٔ تددازي  العدديدو عائؽددة ُددٔ اًِددا 
كودددا ذكدددس  ُدددٔ فدددٔ  عدددط  -اصددديبر فيودددا أّى العاؼدددسو يحودددٔ هصقدددر ؼدددعسُا

هددي ودديي إلددٔ ودديي كوددا ي ِددن هددي قْلِددا فددٔ وددديث  ّاًِددا كاًددر تْعددع -اواأيهِددا
 .(1) االفع(

إذى فِدددرا العدددسض ُدددْ العدددب  السئيعددد  الدددري اأٓ إلدددٔ تدددأ س وودددل العددديدو 
)عائؽة( قد يتْى  و سأٍ، ّقد يعاف إليَ هي الظبا، ها يعاعدٍ فدٔ تحقيد، الوٌدو 
ّعددددم الحودددل، ّالحودددٔ تلدددع ال ددد  تعدددقػ الؽدددعس تعدددسف فدددٔ الؽددد  الحدددديث  دددد 

 زيا(.)الوال
 ّظْ  الوٌِخ الٌ ع  ّاالع واأ علٔ تحليالتَ ل  لية كهيس هي الهددْز.  -11

 يقْب العقاأ:

) ّلقددد علددن القددازٓء هددي فصددْلٌا العددا قة اًٌددا لددن ًت دد  ُددرا الت ددا، لؽددس  
الصدْب اإلظدالهية، ّت صديل هحاظدي الدددعْو الوحوديدة، فدرلع حدسض ال ت عدو لددَ 

 لَ  عد هي فصلٍْ ّكسزّا الت ا ة فيَ.ُرٍ ال صْب، ّليط لٌا اى ً صدٓ 

ّإًوا ًقصدد  ِدرٍ ال صدْب إلدٔ حدسض قددهٌاٍ علدٔ كدل حدسض فدٔ هْظدْعَ، 

                                                           

 .78ؾ ( الصديقة  ٌر الصدي، 1)
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 .(1) اعوالَ ّهعاهالتَ( -ُّْ  ياى البْاعث الٌ عية ال ٔ تْؤ إلٔ الٌبٔ 

 ّهي ذلع :

ليحخ فٔ عِد الحديبية، ّهدا يوتدي اى يع ؽدغ هدي ّزاء ُدرا  - - سّج الٌبٔ (ا 
صدْزو ال دٔ ا سجِدا عليدَ السظدْب هدي  دالب الودٌِخ الٌ عدٔ، ّهدا العول علدٔ ال

 الدددعْو إلددٔ  --ّأ يل ددَ. فقددد  دددا السظددْب --كدداى يدددّز فددٔ  دداؼي الٌبددٔ 
الحخ،  يد اًَ لن يقصسٍ تلع العٌة علٔ الوعلويي الوصددقيي لسظدال َ،  دل ؼدول 

لدٔ الحتودة كل هي ازاأ العع  ل عظين البيدر، ّإذا ت بعٌدا  يؽدا ً عديا ًصدل هٌدَ إ
عليدَ الصدالو  -هي ّزاء ذلدع يوتٌٌدا القدْب  أًدَ -ال لع ية ال   ازاأُا السظْب 

ازاأ  ددرلع اى ي عددل قعددي َ هددو العددس، صدد ا ّاودددا فددٔ ّجددَ قددسيػ،  -ّالعددالم
ّهصلحة ّاودو فٔ ّجَ هصلح ِا،  دن ُدْ هدي ًاويدة ا دسٓ ازاأ اى ي عدد علدٔ 

ل علدٔ جوعِدا فدٔ صدعيد ّاودد قسيػ ها تعودٍّ هدي إ دازو ً دْو العدس،، ّالعود
ّأعْتددَ ّاصددحا َا فلدديط )هحوددد( ّصددحبَ  وٌددأٓ عددي ً ددْو  -ظددد )هحوددد( 

 العس، يععْى هي ؼأًِا ّيبؽلْى ه ا سُا.

ُّْ ا يسا قد افعدد علدٔ قدسيػ هدا تعوددٍّ هدي إحعدا، العدس، علدٔ اإلظدالم  
يد هٌِدا  وا اأعٍْ هي قؽعَ لألزشام، ّتِديددٍ لألظدْام ال د  يعوسُدا الحداج، ّيعد  

الغاأّى إلٔ هتة، ّالسائحْى هٌِدا، فِدا ُدْ )هحودد( يأ در هعدَ هدي ؼداء إلدٔ الحدخ، 
ف ذا واب  يدٌِن ّ ديي هدا يقصددّى إليدَ ف لدع جٌايدة، ّذلدع ّشزٍ علدٔ ً عدَ، ّعلدٔ 

 قْهَ.

ّال يٌ ِ   ٌا الع   ويي ًٌظس ف  اهدس زجلديي عظيوديي  ديي عظوداء الوعدلويي  (، 
يدي اإلظدالم ّ لدو عباءتدَ، ُّودا الؽدي اى )ا دْ فٔ اهس زأو هدي ازتدد، ّا د، عدي أ

                                                           

 . 112ؾ  ( عبقسية هحود1)
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ف ذا قدز لِوا اى ي  قدا هقصددا، ّي  ل دا زايدا، فقدد  -زظٔ اهلل عٌِوا - تس ّعوس(
كدداى الوظٌددْى اى ي  ددَ عوددس إلددٔ جاًدد  الؽدددو، ّاى ي  ددَ )ا ددْ  تددس( إلددٔ جاًدد  

 علٔ حيس الوظٌْى. االليي، ف اء ا  الفِو

 يبة، اى الوعِْأ هي ا الم اإلًعاى لديط ّص ْو ها يقاب فٔ ت عيس ُرٍ الع  
ُْ اإلًعاى كلَ،  ل فٔ اإلًعاى ؼٔء كهيس هوا ليط يعِددٍ الٌداض فدٔ عاهدة اوْالدَ، 
ّاى ُدددرا ال لددد، الوعِدددْأ علدددٔ ّجدددٍْ كهيدددس  ععدددِا هْافددد، للو بددداأز إلدددٔ الدددرُي، 

 ّ ععِا ال يْاف، إال  عد  حث ّزّية.
ظددباتِا، ّاللديي فددٔ )عودس( هْجددْأ فالؽددو فددٔ )ا دٔ  تددس( هْجدْأو تظِددس فدٔ هٌا  

يظِس فٔ هٌاظباتَ، ّلْ ت بدو كدل هٌدا  يؽدا ً عديا  دا لدَ، ّّظدو ً عدَ ؼداُدا علدٔ 
تلددع الصددْزو، ُّددرا الوؽددِد ل دداش لتهيددس هٌددا القددْب  الوعددالوة، ّال ددس  و ددٔ ودديي، 
ف ذا لن ي   ُفالء الوستدّى فعدو ّق اب يْه ر اعظن ّاؼد، ّل اش للتهيدسيي القدْب 

اب ّالحددس، و ددٔ ًقعددٔ علددٔ ال  ٌددة فددٔ هِدددُا، ًّ ددد حايددة اهددل اصددحا ِا فددٔ  الق دد
ً ْظددِن ّظددوائسُن، فددال تعددْب ً ددط، ّتحدددث صدداوبِا  ددال سّج علددٔ ال واعددة 

 ّؼ، عصا الؽاعة.

ّهي الهْز ال ٔ أعا العقاأ إلٔ البحث عدي أّافدو صداوبِا الٌ عدية هدا جداء عدي  (ج 
تت  فٔ وقِا فٔ عِد )عهوداى  دي هي  ؽأ از -زظ  اهلل عٌِا–العيدو )عائؽة( 

)جداء ُدرا ال ؽدأ فدٔ ُدرٍ العياظدة هدي القدائويي  دالهس فدٔ وتْهدة  --ع اى(
عهواى، ّكاى  ؽأ ع يبا وقا، لًَ ال ي ِن علٔ ّجَ هدي ّجدٍْ الوصدلحة، ّال 
تدددعْ إليددَ ظدددسّزو هددي ظددسّزا  الدّلدددة، ًّعٌددٔ  ددَ ًقدددؿ العؽدداء الددري كددداى 

ل ددازّم، اعدددب هددي الوددظ العدددب فددٔ تقعددين هقدددّزا للعدديدو عائؽددة فددٔ عِددد ا
 .(1) العؽية علٔ وع  الوسات  ّالحقْم(

                                                           

 . 111ؾ  ( الصديقة  ٌر الصدي،1)
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فقد حعبر العيدو )عائؽة( هي ًقؿ ُرا العؽاء،فلواذا حعبر هو اًِا كاًدر تٌتدس 
الوصيد هي الهساء علٔ الصحا ة الجالء ،ّإى كاًر ُرٍ الصياأو ً ي ة عسم ّه ِدْأ 

 ؼسي، الحع  ّالهسّو الوْزّ ة؟هي ت ازو اّ  ب إليِن ُرا الواب هي 
زظدد  اهلل  -إى ُددرا الغعدد  لددَ أافددو ً عدد  تحددس  فددٔ أا ددل العدديد )عائؽددة(

ًعن ُٔ كاًر تٌتس ُرٍ الصيداأو ّال شالدر الدّلدة ًاؼد ة تع ودد فدٔ هيصاًي ِدا  -عٌِوا
ّهْازأُا علٔ ها تقدم ا ٌاء تلع الهدة هدي ال سيداء فدٔ اإلً دام، ّاإلع دام، ّت ِيدص 

هدا ّقدد  لدر والدة الدّلدة فدٔ عِدْأ ال ل داء إلدٔ حيدس هدا كاًدر عليدَ فدٔ ال يْغ، ا
ّهقبددْال عٌدددُا، ّعددي الوعددلويي إذا أعددر إليددَ واجددة فددٔ  صاًددة  عِددد السظددْب 

الدّلة، ّلتي اى ت دف، الهْاب اًِازا يحداز اإلوصداء فدٔ عددُا علدٔ تلدع ال صاًدة، 
يددس ذلددع هددي القؽددائو فيعؽددٔ  وعددِا لبٌددر ال لي ددة ّشّجِددا هددسّاى  ددي الحتددن، ّح

ّالعؽية ال ٔ ي دؿ  ِدا القسيبدا  ّالقسيبدْى، ّال يعدبػ لِدا وعدا ا، فد ى ُدرا هودا 
 يحس  الٌ ط  الغع ، ّيتْى ت عيسٍ هي تلع الٌاوية ظائغا هقبْال.

ّاها فٔ تسجوة )ا ٔ فساض(، ف ذا ًظسًا إلٔ لدْى هدي اللدْاى الؽدعسية ال دٔ تدٌظن  (أ 
د، ً دد اى )ا ددا ًدْاض( قددد ات دَ إليددَ  دددافو فيِدا، ُّددْ  دا، الؽددسأ ّّصدغ الصددي

ً عٔ هي ًسجعي َ، ّذلع ليبيي القددزو علدٔ الدٌظن فدٔ  دا، لدن يتدي يحبدَ، ّال 
 عالقة لَ  َ.

علٔ ها يظِس فدٔ  عدط ؼدعسٍ، لدن يدف س عٌدَ اًدَ  ي)ف ًَ ، ّإى صاو  الصياأي
ٔ كاى يح  الؽسأ ّالصيد، ذلدع الحد  الغدال،، ّإًودا ًظدن فيدَ ليعدسض قدزتدَ علد

الددٌظن فددٔ ُددرا البددا،، فا  دداز اكهددس ؼسأياتددَ هددي السجددص، ُّددْ الددْشى ال قليدددي عٌددد 
 .(1) الؽعساء(

إى ال ٌْى ال دٔ جالدر فيِدا قسيح دَ، ّت  قدر عٌِدا عبقسي دَ الؽدعسية تتودي فدٔ 
                                                           

 . 127 -126ؾ ( ا ْ ًْاض 1)
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ًصّعِددا عددي الوددرُ  الٌ عدد  الدددا ل  الددرٓ كدداى )ا ددْ ًددْاض( يدددّز فيددَ، ّلددرلع 
ّي الودد، عددصب الوددركس ّحددصب الوفًددث، ّيو ددصج  ت القددٔ فددٔ ؼددعسٍ الصًدقددة  الٌعددع،

 ال د  الِصب.
قددد احددس، فددٔ زجددصٍ، ّلددْال اى الؽددسأ  (1) فلددْال اى الؽدداعس )زا ددة  ددي الع دداج(

يٌظن فٔ السجص، ّلْال اى )ا ا ًْاض( قد و ظ الغسي ، ّاود  اى يعسظدَ فلدن ي دد 
  قْو.لعسظَ  ا ا حيس ُرا البا، لوا الب علٔ ُرا البا،، ّّقغ عليَ يدم 

ّقط علٔ ذلع حصلَ  الوركس ّالوفًث فيبدّ لدع هدي اؼدعازٍ ظدس ُدرا الغدصب 
 ددالٌْعيي ّتأًهددَ فدد  صددباٍ ّهبالغ ددَ ّأعددْاٍ إلددٔ ال غددصب فيِوددا، ُّددْ ؼددرّذ الؽبيعددة 

 الٌسجعية ال   هتٌ ِا فيَ  ي  َ هي اُل ّعصسٍ ّهعاؼسيَ.
 هْقغ ؼ صية ال سجوة هي ال ْ الهقاف . -12
اءٍ الٌقديددة فددٔ  عدداعة العددس، الّلددٔ، ُّددٔ الؽددعس ّالٌهددسا از -كدداى للسظددْب  (ا 

فِْ لن يتي  وعصب عي الوحيػ الرٓ يعيػ فيدَ، ّهدا كاًدر تقدْم عليدَ ويداتِن، 
ويث كاى الأ، اود الددعائن ّالسكدائص الظاظدية فدٔ البي دة العس يدة، ّكلٌدا يعلدن 

عدٌِن، فدٔ هقداز ُرا الأ، فٔ ً ْظِن، ّالوٌصلة ال دٔ ُدْ عليِدا فدٔ ولِدن ّظ
 وس ِن ّظلوِن، ّفٔ كل ؼ ْى وياتِن، هٌصلة ظاهية ّأزجة عالية.

يتسٍ ظ و التِاى الرٓ ي ععْى  َ العاهو ليُْوٍْ اًَ يع وو إلدٔ  --فتاى
ؼالظددن العددحسو ّالؽددياؼيي، ّلتٌددَ لددن يتددي يددأ ٔ العدد و   ددة ّال ي لددْ كالهددَ هددي 

حليددة الددرُ  يليدد، ك -عليددَ الصددالو ّالعددالم -ظدد و يددأت  علددٔ العدد يةا فعدد عَ
  السجل اى ي حلٔ  ِا ّال هصيد. 

                                                           

تحقي، أ/ظاؤ عبد الباقٔ، هساجعة أ/  -لعالن لعْٓ قدين -ى زاية  ي الع اج( ؼس  أيْا1)
ال صء الّب الوقدهة  -2111ُد/ 1432غ )الّلٔ( . -هحوْأ هتٔ غ ه وو اللغة العس ية

 صد) ( ّها  عدُا.
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 م7102العدد اخلامس               

"ّقددد ًقلددر إليٌددا تعقيبددا  هعدددّأو عددي الٌبددٔ فددٔ الؽددعس ّالؽددعساء ال تددد ل فددٔ 
الٌقددددد ال ٌددددٔ، ّتددددد ل فددددٔ كددددالم الًبيدددداء الددددريي يقيعددددْى التددددالم  وقيدددداض ال يددددس 

الددديي ّظددٌي الصدددم ّال عدديلة، ّهٌِددا قْلددَ: اصدددم  سّالصددال ، ّالوؽا قددة لؽددعائ
لوددة قالِددا الؽدداعس كلوددة لبيددد )اال كددل ؼددٔء هددا  ددال اهلل  اؼددل(، ّقْلددَ عددي اهددسٓء ك

القيط: )إًدَ صداو  لدْاء الؽدعساء فدٔ الٌداز(.. ّكداى إذا ًؽد،  قدْب ظدحين عبدد  ٌدٔ 
م كلودددة اإلظدددالم... ّقدددد  الحعدددحاض: )ك دددٔ الؽدددي  ّاإلظدددالم للودددسء ًاُيدددا(، قددددن

، ّالدرّأ عٌدَ ّعدي  لدَ، ّكاًدر اظ حعي ها قيل فٔ الؽدعس فدٔ الٌصدب عدي اإلظدالم
 زااٍ ُرٍ ّؼبيِاتِا  زاء الًبيداء فيودا يحوددّى هدي كالهِدن لًِدن قدد  عهدْا ل علدين 
الٌددداض أزّض ال يدددس ّالصدددال ، ّلدددن يبعهدددْا ليلقدددًِْن أزّظدددِن فدددٔ قْاعدددد الٌقدددد 

 .(1) ّاإلًؽاء"

ن تقدْم ّا ْ  تس ليط  دعا فٔ ُراا فِْ اود ا ٌاء العس ية الريي كاًر جل وياتِ (، 
علٔ التلوة ظْاء الوٌهْزو اّ الوْشًّةا فتداى ؼبعيدا اى ي دسٓ علدٔ ّتيدسو قْهدَ 

هددو الصدددم ّوواظددة  --فددٔ البيدداى إ ددداعا ّتوددهال ّه ال ددة، فتدداى الصدددي، 
العقيدددو  ليغددا ه ددرّقا للبالحددة، كهيددسا لسّايددة للؽددعس ّاالظدد سّا  للتددالم الحعددي 

 .(2)ال صيب

لتددالم يبدددز هددي لعدداًَ، ّيقدديط كددل إًعدداى فالصدددي، كدداى اوددسؾ الٌدداض علددٔ ا
 وْظددو كالهددَ فيعددسف هٌددَ هسّءتددَ ّؼددسفَ اّ ًقدديط ذلددع، ّهددي العددِل علددٔ هددي 
يولع ُرا البياى اى ي بو ؼْاُد البياى فٔ كدالم اة دسيي لى ؼبدو عليدَ ّؼبدو علدٔ 

 وبَ.
                                                           

 . 59ؾ  ( يٌظس: عبقسية هحود1)
اؼديي ّ عط الصحا ة هْقغ ال ل اء الس -( يساجو: ه لة جاهعة تتسير للعلْم اإلًعاًية2)

-97م( صدد2119( كاًْى الّب )12( العدأ )16الو لد) -أ/جاظن  لغ صالب -هي الؽعس
98. 
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 بدبدمياط بدمياط

 م7102العدد اخلامس               

، )ّلِرٍ الهقافة هساجعِا ال ٔ يسجو إليِا افعل  قافا  شهاًَ فٔ ال صيسو العس يدة
ؼبو ظلين، ّهالوظة صاأقة، ّ بدسو  الددًيا هدي ؼسيد، الوعاهلدة ّالعدياوة، ّإصدغاء 
إلٔ الحعي هي القْب، ّالْ ي، هي ال بداز، ّعلدن  الًعدا، ّال دْازي ، ّاظد يعا، 

 .(1) للقس ى كلَ، ّل قَ الديي كلَ(

يٌظن الؽعس ّيحعي الٌظس فيَ، ّكاى ًقدٍ للؽعساء ًقدد علدين  --ّكاى )عل (  (ج 
س يعدددسف ا ددد الف هدددراُ  القدددْب، ّا ددد الف ّجدددٍْ الوقا لدددة علدددٔ وعددد   صدددي

لدن يدسشم هدو ذلدع هلتدَ اإلجداأو فدٔ  -كوا ّزأ عي البداوهيي -الوراُ ، ّلتٌَ
 .(2)ؼعسٍ

ّفٔ ك ا، )ًِخ البالحة( فيط هي  يا  ال ْويد ت عو أزاظ َ لتل هدي يسيدد، 
ّال قدَ اإلظداله  ّعلدن  ّهٌَ تبغ  الِداية الّلٔ فٔ ال ْويدد اإلظداله ، ّالقعداء،

الٌحدددْ، ّفدددي الت ا دددة العس يدددة، هودددا ي دددْش لٌدددا اى ًعدددويَ اظاظدددا صدددالحا لوْظدددْعة 
الوعازف اإلظالهية فٔ جويو العصْز، ّقد تدن ؼدس  ُدرا العد س الوبداز  فدٔ ّاودد 

 .(3)ّعؽسيي ه لدا
أزايدة ّاظدعة  علدْم الحعدا، الدرٓ كاًدر  -كدسم اهلل ّجِدَ–كوا كاًر لبهدام 

اكهددس هددي هعسفددة فقيددَ ي صددسف فددٔ هععددال  الوْازيددثا لًددَ كدداى ظددسيو  هعسف ددَ  ددَ
ال ؽٌة إلٔ ويلَ، ال ٔ كاًر تعد فٔ ذلع الصهي الغاشا تتد فٔ ولِا العقْب، فيقداب: 
إى اهساو جداء  إليدَ، ّؼدتر اى ا اُدا هدا  عدي ظد وائة أيٌداز، ّلدن يقعدن لِدا هدي 

                                                           

 .111ؾ ( عبقسية الصدي،1)
ؼسوَ: أ/عوس فازّم  -( يساجو: أيْاى اهيس الوفهٌيي علٔ  ي ا ٔ ؼال  )كسم اهلل ّجَِ(2)

 .11 -8صدد -لبٌاى -غ أاز الزقن  ي ا ٔ الزقن -الؽبا 
تحقي،: هحود ا ْ ال عل إ ساُين  -ا ي ا ٔ الحديد الودائي -( يٌظس: ك ا، ؼس  ًِخ البالحة3)

 .6-3صدد -م1996ُد/ 1417 -الو لد الّب –غ الهاًية  - يسّ  -غ: أاز ال يل
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 م7102العدد اخلامس               

ّا ٌ دديي ّاهددا ّا ٌدد  عؽددس ا  ددا. هيسا ددَ حيددس أيٌدداز ّاودددا فقدداب لِددا: لعلددَ تددس  شّجددة 
 .(1)ّاًِر؟ فتاى كوا قاب

ّعلٔ ُرا فهقافة اإلهدام ُدٔ  قافدة العلدن الو دسأ، ّالقودة العاليدة  ديي ال وداُيس 
 فٔ كل هقام، ّإًِا  قافة فازض ي وو  يي القلن ّالعيغ.

ّفٔ الٌِاية يعو العقاأ ؼ صية صاو  ال سجوة فٔ الويدصاى ليبدسش هدا قدام  دَ،  -13
ؼددد إلددٔ عظو ددَ حيددس الوٌتددْزو فددٔ ال ددازي ، ّليقددين اعوالِددا، ّيحتددن علددٔ ّيس

 افعالِا ّيحاظبِا عليِا.
عظيوددا ، فوددا هتدداى ُددرٍ العظوددة فددٔ ال ددازي ؟ ّهددا  -ا( فدد ذا كدداى )ظدديدًا هحوددد(

 هتاًِا فٔ العالن ّاودا َ الباقية علٔ تعاق  العصْز؟
ه صل  َ، هسُدْى  -هحود( فوتاًِا فٔ ال ازي ا إى ال ازي  كلَ  عد )ظيدًا 

 عولَ، ّاى واأ ا ّاودا هي اودداث ال دازي  لدن يتدي ليقدو فدٔ الددًيا كودا ّقدو لدْال 
 ظِْز )ظيدًا هحود( ّظِْز عولَ.

فال ف ْ  فدٔ الؽدسم ّالغدس، ّال وسكدا  اّز دا، ّال الحدسّ، الصدليبية، ّال 
اجلة الصدسا  ًِعة العلْم  عدد تلدع الحدسّ،، ّال كؽدغ القدازو الهسيتيدة، ّال هعد

ّال الهْزا ، ّال الحْاأث القْهية اّ العالوية هوا ي  يل ذلدع جويعدَ كاًدر ّاقعدة 
فدٔ الدددًيا كودا ّقعددر لدْال ذلددع )الي ددين( الدري ّلددد فدٔ ؼددبَ ال صيدسو العس يددةا فتددأى 

 ال ازي  كاى ظيتْى ؼي ا  ن اصبب ؼي ا   س  وحود ّافعالَ ّاقْالَ ّ اللَ.
ًددسٓ العقدداأ، ُّددْ  ددركس الوهالدد  ّالعيددْ، ال ددٔ ّقعددر ّفددٔ عبقسيددة )الصدددي،(  -،

هي صداو  ال سجودة ًدساٍ ٌُدا يددافو عٌدَ ّال يدركس ال ؽدأ ّوعدبَ ّيؽديس إليدَ فقدػ، 

                                                           

( السياظيا  ها قبل جبس ال ْازشه ، الوٌعْ ة إلٔ اإلهام علٔ  ي ا ٔ ؼال  أ/عباض علٔ 1)
 .65 -64صدد -م2112كاًْى الهاً   -(  غداأ17ْية( العدأ )ه لة )أزاظا  تس 
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 إًوا يركس الدّافو ّالظبا، ّزاء ُرا العول.
 يقىل انعقاد:

)جددسٓ وتددن الصدددي، كلددَ علددٔ ُددرٍ العددٌة هددي السفدد، ّالصدددم، ّهددي اليقظددة 
ال ؽٌدة، لدن تف در عليدَ إال  داأزو ّاوددو ُد  إوساقدَ ال  داءو ّالحصم، ّهي التيط ّ

فٔ ظاعة هي ظاعا  الحدو ال   كاى يغالبِا جِدٍ حلب َ هدسو فدٔ عقدا، ُدرا اللدؿ 
 .(1) ال اتل الع ا (

فالعقددداأ قدددد الددد وط لصددداوبَ العدددرزا لى ال  ددداءو قدددد اظددد هازٍ  تدددل هدددا يهيدددسٍ 
 ّيرُ   حلوَ ّزفقَ.

 ذافع عن أبً بكز:يقىل انعقاد فً مىقف انم
)ّهِوددا يتددي زآ القدددهيي اّ الوحددد يي فددٔ ُددرا الحدداأثا فال ؽددأ الددري ال 
جداب فيَ اى ًديي اإلظالم كلدَ، اّ اى ًدديي  دَ ا دا  تدس فدٔ جويدو واالتدَا ف دٔ كدل 
عصس تقو الحدْاأث هدي اؼدباٍ ُدرا الحداأث الو دسأ، ّال تحعد  علدٔ أيدي اّ أّلدة 

 .(2) الحديث( ظْاء فٔ العصس القدين اّ العصس
 ومن باب اإل صاف، والما ة العممية:

ال  اءو زّاية  اؼلة هداز ظٌدُا  --اى زّاية إوسام ظيدًا ا ٔ  تس الصدي،
 علٔ )علْاى  ي َأاُّأ البَ لٔ( ُّْ زجل هؽعْى فٔ زّاي َ.

قاب الحافظ  ي و س فٔ لعاى الويصاى: "قداب الب دازٓ: علدْاى  دي َأاُّأ ّيقداب 
 س الحديث. ي صالب هٌت

كوا عل، الحافظ ًْز الديي الِيهؤ فٔ ه وو الصّائد علٔ ُرٍ السّاية  قْلدَ: 
                                                           

 . 91ؾ  ( عبقسية الصدي،1)
 .91ؾ  (عبقسية الصدي،2)
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 "زّاٍ الؽبسأً، ّفيَ علْاى  ي أاّأ الب لٔ ُّْ ظعيغ ُّرا ال س هوا اًتس عليَ.
ّزّٓ العقيلٔ فٔ )العدع اء التبيدس( عدي يحيدٔ  دي عهوداى اًدَ ظدوو ظدعيد  دي 

 قْلٔ، هي الصّاقيل، ُّن اللصْؾ.ع يس يقْب: كاى علْاى  ي أاّأ شا
 -فتيغ يٌقل زّاية عدي لدؿ، ّيِدسّب  ِدا إلدٔ اتِدام ظديدًا ا دٔ  تدس الصددي،

- !!حسم زجل ويًّا ؟  
ُّٔ زّايا  يسّج لِا  عط الؽيعة فٔ هعسض ال ؽٌيو علٔ الصدحا ة التدسام 

 .(1)زظ  اهلل عٌِن ّازظاُن
 ددي الح دداج( فقددد كدداى ّهددي ذلددع ايعددا هْقددغ )عوددس  ددي ال ؽددا،( هددي )ًصددس  -ج

جوديال هليحدا تِ ددْ إليدَ قلددْ، العدرازٓ، ّتٌدص  إليددَ ؼدِْا  الٌعدداء، فِ  در  اظددوَ 
اهددساو ، ّتوٌددر اى تؽددس، ال وددس ّتلقدداٍ، فأزظددل إليددَ يعدد ؽلو تلددع الؽ صددية ال ددٔ 
تِ ددغ هددي اجلِددا اهددساو، )فقدداب عوددس: ال يعددتي هعددٔ زجددل تِ ددغ  ددَ العْائدد، فددٔ 

إلددٔ البصددسو ليعوددل فددٔ ت ددازو تؽددغلَ عددي الٌعدداء،   دددّزُا، ّشّأٍ  ودداب، ّازظددلَ
 .(2) ّتؽغل الٌعاء عٌَ(

 ّلتي اًظس إلٔ العقاأ يقْب فٔ الدفا  عي فعل عوس:
)ّلتددي فددٔ ظددبيل هصددلحة اكبددس ّاتقددٔ، اّ فددٔ ظددبيل هصددلحة يسعاُددا الحتددن 
الععدتسي فددٔ اشه ددَ كصهدداى عوددس، ّيقعددٔ فيِددا  وددا ُددْ اع دد  هددي إقصدداء ًصددس  ددي 

ا ًقددْب إًدددَ وتددن فيدددَ   لددع الصدددبغة العوسيددة ال دددٔ ظددويٌاُا ه  دددا  و دداج... ّلعدددٌ

                                                           

إظواعيل ظعيد زظْاى  -( يساجو: هسّيا  تحسي، ا ٔ  تس لل  اءو العلؤ جوعا ّأزاظة1)
لهاً  يًْيْ العدأ ا -الو لد الهالث عؽس -حصو  -ه لة ال اهعة اإلظالهية للدزاظا  اإلظالهية

 .259 -211م صدد2115
 .  51ؾ  ( عبقسية عوس2)
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 .(1) ؼ صي َ(
: الن يتي هي ال ائص اى يقين )عوس( الحد علٔ تلدع الودساو ف تدْى ولكننا  كو 

 شاجسا لغيسُا إذا ها اقدهر اّ ُور علٔ اى ت عل فعلِا؟
يعددسف : إى العقدداأ قددد ّقددو اظدديسا فددٔ ُددْٓ ؼ صددياتَ اّ هددا  ال  زيثثد أن  كثثو  

 عبْأية صاو  ال سجوة، فوا يح اج إلدٔ تددليل ظدلين علدٔ  ؽدأ، حيدس هدا يظِدس فدٔ 
 او ياجَ إلٔ وتن   س.

ّهي الو  ر ال ٔ ا رُا الدك ْز/ ؼَ وعديي علدٔ )جويدل  هيٌدة( هدا ز ٍ عيبدا فدٔ  -أ
ودد  )جويددل  هيٌددة( ودديي حدددز  ِددا هددسو، ّالغدددز ال يوتددي اى يصدددأ عددي وبيدد  

القصدة ال د  شعوِدا  ب  هيٌدة فدٔ اًدَ ال يٌعد   دا ٌ ِن  عرزي، كودا ي ِدن هدي تلدع
ّإًوا  أهة لِن، فغع  )جويل( ّازأ اى يتر، ذلع، فْاعد ) هيٌة( ّاو اب و دٔ 

 ًاهر ف سكِا للصبا  و ٔ يساُا الٌاض، فلن يؽتنْ فٔ اًِا كاًر هعَ.
 يكو  العكاد:

َ ُْ الدرٓ اظِدس )ف قديس الدك ْز ٌُا لح  جويل، ّها يٌبغٔ اّال يٌبغٔ لوهل وب
 ال ٌاقط فٔ ُرٍ القصة ّجٌب  َ إلٔ تتريبِا.

اهددا إذا اوددرًا   قددديس حيددس ُددرا ال قددديس فددال تٌدداقط ّال هْجدد  إذى لل تددري ، 
ّعٌدددًا ًحددي اى ودد  جويددل ال يوٌددو اى يعسظددِا ل لددع ال عدديحة لًِددا ال ت  دداّش 

ٌاجاتِا،  ن ازظلِا هعٌٔ قصيدو هي القصائد التهيسو ال ٔ تغٌٔ فيِا  حبِا ّلقائِا ّه
 .(2) فٔ افْاٍ السّاو تؽْف الباأية ّالحاظسو ويث قدز لِا الوؽاف(

فالعاؼدد، قددد يح وددل الٌتبددة ال اأوددة، ّال يح وددل الغددط هددي هتاً ددَ فددٔ ً ددط 

                                                           

 .51ؾ ( العا ،         1)
 .48 -47ؾ  ( جويل  هيٌة2)
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 هعؽْقَ ،  ن اليط هي وقَ اى يهْز لتساه َ؟
إى السجل الرٓ يؽغلَ الٌعي  ُدرا الؽدغل الؽداحل تغدين ً عدَ، ّيتددز صد ٍْ 

 يقاب: إًَ ي غصب  أهة ؼائِة، ُّْ هعلْ، العقل فٔ ُْاُا. اى
اليط أافو ذلع ً عٔ لبياى هي ال دٔ يحد  ّيِدْٓ، اُدٔ ال ازيدة ام العديدو ؟ 

 أُ ال ٔ يعؽ، ام ال ٔ يعؽقِا هي كاى علٔ ؼاكل ِا ّظس ِا؟
ّلتٌٌا ًقْب: الن يتي )جويل( ُْ الرٓ ظيو ) هيٌة(  ٌعيبَ فيِدا؟ ايعديعِا فدٔ 

فددٔ ظددبيل كساه ددَ،  -فددٔ زايددَ -ٔ  ددن   لددع ال دعددة ّالوتيدددو ال ددٔ ال تعدديسُاالّلدد
 ّكساهة ُْاٍ، ّكساهة ًعيبَ، ّكساهة اُلَ؟!

ّهوددا تٌ ددسأ  ددَ الؽ صدديا  الأ يددة عددي الؽ صدديا  اإلظددالهية، ه ددٔء تلددع  -14
ال ددساجن علددٔ الوددٌِخ الٌ عددٔ، ّاع ودداأ التاتدد  عليددَ فددٔ تحليددل ؼ صددية ا ددٔ 

 ض لَ علٔ الوٌِخ الٌ عٔ.ًْاض، ّكل ها عس
ّإذا ا رًا ههاال ّأليال هوا وْاٍ الت ا، هي هْظْعا  ً دٍ فٔ ات داٍ )ا دٔ 

 ًْاض( ال وسي، ّعتْفَ علٔ هعاقستِا ّات اذ الٌدهاء الص ياء لو العِا.
ّز وا ات َ )ا ْ ًدْاض( تلدع الْجِدة ال وسيدة ً ي دة للعصدس الدرٓ كداى يعديػ 

ّالوعا،  يي ال ويو فٔ ذلع الْقر، فقدد ُد  فيدَ فيَ، فقد كاى هع س  الًعا، 
الؽدددعْ يْى ي دددا سّى العدددس،، ّال يع سفدددْى لِدددن   عدددل إال الٌبدددْو، ّكددداى العدددس، 
اً عدِن ي ٌداشعْى ال  داز  ديي القحؽاًيدة ّالعدًاًيدة،  دل كداى ا ٌداء البيدر الٌبدْي هدي 

 -لٌبد علْييي ّعباظدييي ي ٌافعدْى علدٔ ؼدسف الٌعد  ّال  دس  االً عدا، إلدٔ عدن ا
 .-زظ  اهلل عٌِا -اّ فاؼوة الصُساء -عليَ الصالو ّالعالم

ّال تتاأ تعدوو هدي ؼد ؿ فدٔ ذلدع العصدس إال اف  دس  ٌ عدَ ّعدصا إلدٔ ًعدبَ 
يعددْب عليددَ، ّي  ددر هٌددَ الودددأ فددٔ العددب، ّالعددْى فددٔ االً صدداز، ّاهددا )ا ددْ ًددْاض( 
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عس دٔ ي  دس تدازو فيؽعس  الععة ّالوِاًدة فدٔ ًعدبَ ّهدي  دن تدساٍ يعودد إلدٔ الٌعد  ال
  لع القبيلدة اليواًيدة، ّا دسٓ ي  دس  القحؽاًيدة،  دل تدساٍ اوياًدا ي دس هدي ظدعة ً عدَ 
 ؽسف االً عا، إلٔ  أم ا ٔ البؽدسية،  دل ز ودا تؽدبث  تٌي دَ، ّتدس  اظدن ا يدَ فدسازا 

 هي ظعة ُرا الٌع  ّاو قازٍ.
 ددرُا إى )ا ددا ًددْاض( ّلجددل تلددع الظددبا، الٌ عددية قددد عوددد إلددٔ ال وددس، ّات

ّظيلة يعْض  ِا ها ًقؿ فٔ ً عَ ّها يؽعس  َ هي االًتعاز فدٔ ذاتدَ، فِدْ يؽدس ِا 
لًِددا ؼددسا، الولددْ  العسيدد، الددرٓ عدداغ هددو اجددداأٍ هددي القياصددسو ّالكاظددسو ُّددْ 

 يع سيب إلٔ ؼس ِا ويث ال ف از  اة اء ّالجداأ  يي الٌداهٔ.
لٌقداأ صداو  هدرُ   ل ز وا ي عب ُدرا االت داٍ الٌ عد  فدٔ ؼدٔء جعلدَ  دَ ا

فٌددٔ جديددد، ّأا  هددي أعدداو ال عبيددس عددي الددرا  ّالعصددس، ّهددي ذلددع جًٌْددَ الو عددلػ 
عليدددَ اى ي  ددد ب كدددل قصددديدو  دددال وس، ّيٌعدددٔ علدددٔ البددددء  دددالؽلْب ّالسظدددْم ّهدددي 

 يركسُوا كقْلَ:
 أ  الؼددددددددالب تعدددددددد يِا ال ٌددددددددْ،

 
 (1)ّتبٌدددٔ عِدددد جددددتِا ال ؽدددْ، ...

 

 ّقْلَ:
 عددددددددد عددددددددي زظددددددددن ّعددددددددي كهدددددددد 

 
 ّالددددددددددَ عٌددددددددددَ  ا ٌددددددددددة العٌدددددددددد  ...

 

ّلن يتي  افيا ُدرا االت داٍ  االًحداء علدٔ الؽلدل، ّاالًحداء علدٔ اإلعدسا، اّ 

                                                           

 -غ ُي ة ا ْ ظبٔ للهقافة -تحقي،: أ/ ِ ر الحديهٔ - سّاية الصْلٔ -( أيْاى ا ٔ ًْاض1)
 .69صدد -م2111 -(1غ)
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  الوقا لة  يي ال يام ّايْاى كعسٓ اّ  يي الدزّ، ّالوياأيي.
فِل أعْتَ إلٔ تس  الؼالب ّالبدء  دال وس أعدْو ت ديدد كودا يحداّب الدبعط 

 اى يقْب؟
يسٓ هٌَ اًَ علٔ السحن هي لْهدَ فدٔ البددء  ِدا إى الٌاظس إلٔ ؼعس )ا ٔ ًْاض( 
 كاى يبدا  ِا ُْ كوا جاء فٔ قْلَ:
 لوددددددددي الدددددددددياز تعددددددددس لر  بالُددددددددا

 
 ًعددددددددي ع ز  ِددددددددا ّهددددددددا تٌعدددددددداها ...

 

)فالؼالب ال تِوَ إذى إال ليع ؽسأ هٌِا إلٔ عقدتَ ّالٔ ال ٌ يط عٌِا  ال وس 
ليط العازيد  جويعدا كلِا  سهر  و ا س الٌع  هي توين ّهي قيط ّهي اظد... ّ

 .(1)عٌد اهلل هي اود(
ّلتٌٌدا ًقددْب، ّهددي  دالب الوددٌِخ الٌ عددٔ الدرٓ ا ددر  ددَ العقداأ ؼ صددية )ا دد  
ًْاض( ها الرٓ يوٌعَ اى يتْى هي أعاو ال  ديدد  دعْتدَ إلدٔ تدس  هدا لديط يدساٍ فدٔ 

  ي ة، ّالدعْو إلٔ ها ُْ هٌ ص  هٌِا.
 دركسُا ّالْقدْف عليِدا، فودا ذلدع  ن إى السجل إذا كاى قد ات َ إلٔ الؼالب 

إال لساية ً عية فٔ اًدَ كداى يسيدد ال حدسين لؽدٔء أام ّاظد وس فدال يوتدي   دسٍ ّقؽعدَ 
هددي اّب الهددس، ّإًوددا يدددعْ لل ديددد ّيبدديب القدددين و ددٔ تددسكي الددٌ ط إلددٔ ال ديددد، 

 ّتدز  تالئوَ هو البي ة ّّاقو الحياو ال ٔ يحبِا.
 ية لَ ّلغ سيي؟الن يتي ُْ هساعيا الحالة الٌ ع

هساعيا فٔ أعْتدَ إلدٔ هدا يعد ؽيو الغيدس، ّلغ دسيي إلدٔ هعسفدة  بي دة ً ْظدِن 

                                                           

 . 117ؾ   -العقاأ –( ا ْ ًْاض 1)
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ّاى هي ؼ  علٔ ؼٔء ؼدا، عليدَ، فتيدغ يؽلد  هدٌِن اإلقدال  هدسو ّاوددو إال اى 
 يتْى الهس تدزي يا.
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 اخلامتة

الحودددد هلل ز، العدددالويي، ّالصدددالو ّالعدددالم علدددٔ اؼدددسف الوسظدددليي ّ ددداتن 
 الٌبييي ظيدًا هحود ّعلٔ  لَ ّصحبَ اجوعيي ... ّ عد

ّّصددلٌا إلددٔ  اتوددة البحددث، ي وددل  ٌددا اى ًؽدديس  - -فبعددد اى ّفقٌددا الوددْلٔ
 إلٔ اُن الٌقاغ ال ٔ ظ سًا  ِا هي  الب ُرا البحث.

ال سجوة لْى هي اللْاى الوحببة إلدٔ ً دط القدازٓء ّالباودث فِدٔ اؼدِٔ ك د   (1
 فيِا الوسء هي صْزو ً عَ. ال ازي  إليِوا، لوا ي د

الحرز هي اى تغسم العيسو القازئ ف   ياٍب كاذٍ، هي البؽْلة، ّالعظودة، لدْ اًدَ  (2
صدددْز ً عدددَ علدددٔ صدددْزو البؽدددل ّازاأ اى ي ازيدددَ فددد  افعددداب ّهدددا يقدددْم  دددَ هدددي 

  ؽْال .

اُددن هددا يويددص ال سجوددة ُددْ تحديددد التاتدد  للحددافص اّ الوُْبددة فددٔ ويدداو صدداو   (3
 جعل َ هحػ الٌظس ّهْظو الدزاظة. ال سجوة، فِٔ ال ٔ

تسأأ ها شعن البعط هي اى ؼِسو العقاأ إلٔ اؼ ساكَ فٔ وص، )الْفدد( ّ ْظدَ  (4
 حواز الوعاز  ظد  صْهَ فتاى هلء العوو ّالبصس.

الوتاًددة الأ يددة لألأيدد  تددأتٔ عددي تعبيددس الأيدد  عددي زحبددة الو لقدد  ّتددأ يسٍ فددٔ  (5
تْى العْاهل ال ازجيدة فدٔ الوستبدة ً عَ ّاالظ يالء علٔ هؽاعسٍ ّوْاظَ،  ن ت

 الهاًية  عد الوقدزو الأ ية.

اتعب لٌا اى عبقسيا  العقاأ ليعر ظيسا  الوعٌٔ ال دازي   الودألْف، ّإًودا ُدٔ  (6
صْز تؽ ؿ الولتا  ّال الم، قصد  ِدا زظدن الوصايدا ّال صدائؿ ال لقيدة 

 ّالٌ عية ّاإلًعاًية.

ّلرلع فِْ يبيي هصاياُا  ن الوهالد   ؼ صيا  العقاأ اإلظالهية ظاهية ه تاهلة، (7
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ال ٔ قد تْجَ إليِدا، فد ى قدام الددليل علدٔ صدح ِا، ّإال كداى الدسأ الو حدن الدرٓ 
 يل وط فيَ إظتا  ال صن  الح ة ّالبسُاى العاؼو، ّالدليل الْاظب.

هودددا تٌ دددسأ  دددَ الؽ صددديا  الأ يدددة عدددي الؽ صددديا  اإلظدددالهية، ه دددٔء تلدددع  (8
، ّاع ودداأ التاتدد  عليددَ فددٔ تحليددل ؼ صددية )ا ددٔ ال ددساجن علددٔ الوددٌِخ الٌ عددٔ

 ًْاض( ّ )جويل  هيٌة( ّكل ها عسض لِوا هي اعواب.

هي هٌِخ العقاأ فٔ تساجوَ ً د هحاّلة ا ساء العقل، ّالعول علدٔ شيداأو ذكائدَ،  (9
 ّقْو ًوائَ، ّهقدزتَ علٔ ال  تيس.

إلدٔ تحسيدع  يدعْ العقاأ إلٔ هٌِخ االظ قساء ّال أهل فيوا ّزاء الحدث ليدعْ  (11
العقل لي بيي قدزتَ علدٔ الحتدن العدلين فيودا يعدسض عليدَ هدي اؼدياء  الصدحة اّ 

 البؽالى اّ  السفط اّ  القبْب.
ُرا ... ّإى كٌر قد ّفقر فدٔ  حهدٔ ُدرا، فللدَ الحودد ّال عدل ّالوٌدة، ّإى 
كاًددر ال ددسٓ، فعددبحاى هددي لددَ التودداب ّودددٍ جعددل الددٌقؿ فددٔ عبدداأٍ ألدديالر علددٔ 

 ّالحود هلل اّالر ّ  سار .. ُّْ وعٌا ًّعن الْكيل.ّوداًي َ. 
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اإلسالمية والعزبية الدراسات  كمية جممة            
 بدبدمياط بدمياط

 م7102العدد اخلامس               

 فوزس املصادر واملزاجع

 اّال: القس ى التسين. 
  اًيا: العٌة الٌبْية.

 غ: أاز الِالب . -عباض العقاأ -ا ْ ًْاض "الحعي  ي ُأًء" -1

 م.1993 - يسّ  -غ الوعازف -ا ي كهيس -البداية ّالٌِاية -2

 -تددددددًْط -غ: الددددددداز ال ًْعددددددية -اؼددددددْزالؽدددددداُس  ددددددي ع -ال حسيددددددس ّال ٌددددددْيس -3
 م.1984

-حددددآ ليددددْى  لي يددددس–ال  دددداؼس عددددي  عددددد ّاالظ بصدددداز "قددددْو العقددددل ّاإلزاأو"  -4
 م .1991غ)الّلٔ( -غ:أاز العلن ظْزية-تسجوة: عيعٔ ظوعاى

( 3غ) -غ أاز الوعدددددددازف -هحوددددددد عبدددددددد الغٌددددددٔ وعدددددددي -ال ددددددساجن ّالعددددددديس -5
 م.1981

:  فدددددددٔ اشّاج الٌبدددددددٔ  تعددددددددأ الصّجدددددددا  فدددددددٔ اإلظدددددددالم، ّوتودددددددة ال عددددددددأ -6
"أوددددط ؼددددبِا  ّزأ ه  سيددددا " تددددأليغ عبددددد ال ددددْا، ُيتددددل. غ: أاز القلددددن 

 م  .1982 -ُد1412غ )الّلٔ(  - يسّ 

تحقيدددد، ا ددددٔ الؼددددباب  -يْظددددغ  ددددي عبددددد البددددس -جدددداهو  يدددداى العلددددن ّفعددددلَ -7
 غ أاز ا ي ال ْشٓ. -الصُيسٓ

اوودددددد  أ/ًعوددددداى -ال وددددداب ّالحسيدددددة الؽ صدددددية اإلًعددددداًية فدددددٔ اأ، العقددددداأ -8
 م .1983غ: أاز الوعازف  -ففاأ

 غ)العاأظة( .  -غ: أاز الوعازف -ظلعلة اقسا -العقاأ -جويل  هيٌة -9

( 44زّايددددا  عالويددددة لل يدددد  ) -اّظددددتاز ّايلددددد -وتايددددا  اّظددددتاز ّايلددددد -11
 غ الوفظعة العس ية الحديهة.  -تسجوة: أ/اوود  الد تْفي،

غ ُي دددة  -الحدددديهٔتحقيددد،: أ/ ِ دددر  - سّايدددة الصدددْلٔ -أيدددْاى ا دددٔ ًدددْاض -11
 م.2111( 1ا ْ ظبٔ للهقافة غ)
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ؼدددددسوَ:  -أيدددددْاى اهيدددددس الودددددفهٌيي علدددددٔ  دددددي ا دددددٔ ؼالددددد  )كدددددسم اهلل ّجِدددددَ( -12
 لبٌاى. -غ أاز الزقن  ي ا ٔ الزقن -أ/عوس فازّم الؽبا 

 م.1982ُد/ 1412 -غ : أاز  يسّ -أيْاى جويل  هيٌة -13

لت دددددددددد  غ: أاز ا -)يقظددددددددددة الصددددددددددبا ( -الو لددددددددددد الّب -أيددددددددددْاى العقدددددددددداأ -14
 م   1972 - يسّ  -العصسية

غ أاز الت دددددا، –قددددددم لدددددَ أ/ فدددددايص هحودددددد  -أيدددددْاى عودددددس  دددددي ا دددددٔ ز يعدددددة -15
 م .1996 -غ )الهاًية( -العس ٔ

تحقيددددد،: ؼدددددعي   -ا دددددي قدددددين ال ْشيدددددة -شاأ الوعددددداأ فدددددٔ ُددددددٓ  يدددددس العبددددداأ -16
غ  - يدددددددسّ  -غ هفظعدددددددة السظدددددددالة-عبدددددددد القددددددداأز الزًدددددددااغ -الزًدددددددااغ
 .م1998ُد/ 1481)الهالهة(. 

تحقيددد، أ/ظددداؤ عبدددد  -لعدددالن لعدددْٓ قددددين -ؼدددس  أيدددْاى زا دددة  دددي الع ددداج -17
غ )الّلدددددٔ( . -البددددداقٔ، هساجعدددددة أ/ هحودددددْأ هتدددددٔ غ ه ودددددو اللغدددددة العس يدددددة

 م2111ُد/ 1432

تحقيددددد،: هحودددددد ا دددددْ  -ا دددددي ا دددددٔ الحديدددددد الوددددددائي -ؼدددددس  ًِدددددخ البالحدددددة -18
 م.1996ُد/ 1416غ الهاًية  - يسّ  -ال عل إ ساُين غ: أاز ال يل

غ:  -حيب الب ددددازٓ لبهددددام ا ددددٔ عبددددد اهلل هحوددددد  ددددي إظددددواعيل الب ددددازٓصدددد -19
 م.2112ُد/ 1423غ الّلٔ  -أهؽ، -أاز ا ي كهيس

غ أاز  -ظلعدددددلة اقدددددسا -عبددددداض هحودددددْأ العقددددداأ -الصدددددديقة  ٌدددددر الصددددددي، -21
 غ )الهالهة(.   -الوعازف

 غ: هفظعة أاز الؽع   . -العقاأ -عبقسية اإلهام -21

 م.2115( 8ًِعة هصس غ) 4غ -لعقاأعباض هحوْأ ا -عبقسية  الد  -22

غ: هفظعددددددددة أاز  -ه لددددددددة ك ددددددددا، الؽددددددددع  -العقدددددددداأ -عبقسيددددددددة الصدددددددددي، -23
 الؽع . 
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 غ: أاز ًِعة هصس  ال  الة .  -عباض هحوْأ العقاأ  -عبقسية عوس -24

غ هفظعدددة  -ه لدددة ك دددا، الؽدددع  -عبددداض هحودددْأ العقددداأ -عبقسيدددة هحودددد -25
 أاز الؽع . 

 - يددددددسّ  -غ الوت بددددددة العصددددددسية -عدددددداهس العقدددددداأ -هعدددددداز  العقدددددداأ الأ يددددددة -26
 م .1971فبسايس 

غ: هت بددددددة  -ؼدددددداُس ال ددددددبالّٓ -هددددددو العقدددددداأ فددددددٔ ظددددددل العقيدددددددو الْؼٌيددددددة -27
 م  .1971 –الً لْ 

غ  -غ أاز الوعددددددازف -ظلعددددددلة )اقددددددسا( . -أ/ؼددددددْقٔ ظدددددديغ –هددددددو العقدددددداأ  -28
 م. 1964)ال اهعة( 

غ  -غ هت بددددة الٌِعددددة -أ/جددددا س قويحددددة -هددددٌِخ العقدددداأ فددددٔ ال ددددساجن الأ يددددة -29
 م.  1981)الّلٔ( 

أزاظددددددة هعدددددد ْعبة ل قددددددَ عوددددددس  -هددددددٌِخ عوددددددس  ددددددي ال ؽددددددا، فددددددٔ ال ؽددددددسيو -31
 غ أاز ال تس العس ٔ. -أ/هحود  ل اجٔ -ّتٌظوياتَ

  يسّ  . -غ: أاز صاأز -ا ي هٌظْز -لعاى العس، -31

غ:  -تسجوددددددة: ّجيددددددَ اظددددددعد -أ/  يالحددددددسا  ٌسحددددددس -أاز ً عددددددية -الٌسجيعددددددية -32
 م.2111هؽ،   -هٌؽْزا  أاز الهقافة

 

 الو ال  ّالدّزيا                         

 -الو لدددددد الهالدددددث عؽدددددس -حدددددصو -ال اهعدددددة اإلظدددددالهية للدزاظدددددا  اإلظدددددالهية -1
 م.2115( 2العدأ )

( 12الو لددددددد العدددددداأض عؽددددددس العدددددددأ ) -جاهعددددددة تتسيددددددر للعلددددددْم اإلًعدددددداًية -2
 م.2112

 م. 2112كاًْى الهأً  –العدأ العا و عؽس  - غداأ -أزاظا  تس ْية -3
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 م .28/8/1951  ازي   -اوود وعي الصيا  -ةالسظال -4

 م.1977ظب وبس  7 -1397زهعاى  24الوصْز "التات  ّالْظام"  -5

 
 
    


