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كلمة املؤلف

اسبنددذ ر سا اامل د نّ ،ااـددّ ٗ٣ااظدد٣و خادد ٙند ااي ددٔن
ضبنذ ّخا ٙآاُ ّؿر ُ أمجملنّ ،بملذ:
فإٌ خنأ٘ ااتملأه ّاارتبٔ٘ خنأ٘ تَزٓب ا٨ىظد ٌٓ ،ودٌْ بَد
ا٨ىظ ٌ متـفً مب مئضِ خا ٙطباْقد

أندش ٚطد ي٘ خاد ٙا٤س ،

ّراك مب قشسِ ن اقُ ّسبُ مً ؿف

ناقٔ٘ ،أنربى بَد سبيد ناقٔدً

ّسّذٔ دً خددً شٓددا أى ٔ ٜددُّٓ ،ملددشا خقدد ٛ٣ااي د غ أٍنٔدد٘ راددك،
ّااـ سبٌْ ميَهّٓ ،ملعٌْ بَ ّٓظدملٌْ اد بقدشو ّّطد ٜي مفٔدذٗ
اُّ ،ميَ شو تشبْٓ٘ ؽبت س ميَ أؿر ا ااْط ٜي يف ي أمّ٘ ،ظبذ
أن سٍ يف ت سٓخ ا٤مه ّااؼملْاّ ،قذ ٓتق ؿش أجٔ ل خً انتٔ سٍ
بظ د ب تق ؿددشٍه خددً اكددق٣ل ااْط د ٜي اا٣صمدد٘ ا د مددً فقددش يف
ا ملد ؾّ ،كددملإ يف نمو ىٔد

مقاْبدد٘ اد ّ ،اويَد ذبـددي بددضّال

ااملْاٜاّ ،قـْس يف ا٤مْال ّا٨مو ى

اايت ؼبت جٌْ نأَ .

ّعبً ذن ىش ٚيف ت سٓخ ا٤مه ظبذ أٌ ااملشا ىْا يف دّس مً
أدّساٍه ا تأنشٗ يف ج ٍأد٘ خدً ااتملادٔهّ ،رادك خيدذ بدضّمش

دع

ا٨ط٣وّٓ ،ش ٚأٍي ازبغشافٔ٘ ط ب راك ناْ أسكَه مدً ااي تد
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ّااضساخ د ّ ،خحددضٍه يف أط د ا ذبظددن أّك د خَه ا٢قتـ د دٓ٘،
ّاازٖ صال فٔن بملذ ٍزِ ا ذٗ بملدذ ذـدْل ااْطد ٜي ا قاْبد٘ مبملْىد٘
ذٔ تَه ا٨طد٣مّٔ٘ ،اوييد نرا فوشىد يف ااظد ب اسبقٔقدٕ ٢بتملد دٍه
خددً ااملادده ّااتملاددٔه خشفيد أىددُ تقددذٓش ند ق مددً ار تملد  ،اتوددٌْ
ظشّفَه ااملانٔ٘ ن أ ً٘ خً خاْو أنش ،ٚاتوٌْ بزاك ؿ سب ً٘ اتاقدٕ
ااملاددْو ا٦تٔدد٘ مددً ااظددن  ،ٛفدد ٣ربددتاع ااملاددْو ا٨أدد٘ بد املاْو اادديت
ٓتؼ بُ بَ مً ق ٔي ٍزِ ااملاْوّ ،توٌْ ن اـً٘ مً ي ػ  ٘ ٜدىْٔٓ٘
أّ دٓئ٘ ،بظ ب ٌْ ااملاْو ااظ بق٘ متأثشًٗ بتغريا ّقع تـشا فَٔ
مً أؿر بَ أىفظَه.
ّ ا تني ٍزا اٍ٢تند و ّا٨ند٣ق بدأٌ تودٌْ خادْو اادذًٓ
اشب اـدد٘ خيددذ ىضّا د ن اـ دً٘ ،كددنً ار سا اامل د ن ا د ب د شباْد
ّاا ق د ّ ،ٛأمددش بلددشّسٗ اقت د غ ااملاددْو اا ؼددشٓ٘ ااي فملدد٘ ،ن د أمددش
بقشا ٗٛااملاْو مع خ٘ ار ّاطتخذاو ااقاده سبـدْل ااملاده ،فقد ل:
ك
اقْدش٪أْ بٰ ط٬د به س٪بادكِ ااَ دزٰٖ ن٪اِد ٪ا ن٪اِد ٪ا ا٨بى٬ظ ٪د  ٌ٪مٰد  ً٬خ٪اِددا اقْدش٪أْ ّ٪س٪بد ِ
ا٪ ْ ِ٤شو ٫ااَزٰٖ خ٪اَه ٪بٰ اْقِاِ به خ٪اَ ٪ه ا٨بى٬ظ٪ ٌ٪ ٪م اِ ٬ه ٓ٪مل٬اِه ٬شااملاا5- 1:ز.
فأق ي ا ظانٌْ ّا ملح ٌْ بزاك خاد ٙتاقدٕ ااملادْوّ ،طدملْا
ب اتقذو ي ااتقذوّ ،ف قْا يف قشىنّ ،دامْا ٓفْقٌْ خذٗ قشٌّ ،مل
ٓظ ٍه فَٔ غريٍه ،ثه بذأ فَٔه ااًٍّْ ،ظَش اأقعد٘ يف غريٍده
يف ااملاْو ا٤سكٔ٘ ،فظ ٍه ا ظدانٌْ ّغريٍدهّّ ،قفد غا د٘ غدري
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ا ظانن خا ٙااقْ ٚا دٓ٘ ّخاْمَ ّ ،ظي اٍتن و ا ظانن بد املاْو
ا٨طد٣مٔ٘ ن أٌ أؿد رْ ٍدده ّغريٍده فددشقتن متخد افتنّ ،اطددتنش
ا٤مددش بددزاك ،ذتدد ٙف د و غريٍدده يف ااملاددْو ا٤سكددّٔ٘ ،تددأنش أمددش
ا ظاننّ ،طش ٚفَٔه كملإ ّاطتو ى٘ ن أٌ تغاب خأَه غريٍده
اطددتملن سًّٓ ،تغا ددْا خاددَٔه طٔ طددًّٔ ،طدداقْا فوددشٍه ّتملاددٔنَه
خأَ ن ذذ ري.
ّ اػتذ ذوه ا٢ذت٣ل ا٨ظبأضٖ اػتذ ااعاه ّاافتدك خادٙ
ا ظددانن ّنكددمل فَه يف ااملاددْوّ ،أؿد س أمددش ااتملاددٔه متلد داًّ ،يف
ؿيفن :ؿيإ دٓين نط٣مٕ ن افّ ،ؿيإ دىْٖٔ ّاطتملن سٖ،
جملي ااق ٜفتن ميَن طبتافتن فٔن بٔيَه ،فحملي راك خنأً٘ خانٔد ً٘
اوي ميَن متفشق٘ ،فو ٌ ي ميَن ج ٍ ً٣خن خيذ ا٦نش ،فد فرتو
بزاك ااذًٓ ّااذىٔ ّ ،أؿ س ط ب قْٗ ّتأثري سج ل ااذىٔ ّ ،أؿد س
أٍي ااذًٓ كملٔإ اسب ل ّااقدْٗ ،أمد سجد ل اادذىٔ فأؿد رْا نقدشًا
ااذًٓ ّأٍي ااذًٍّٓ ،ي ك اجتنع سج ل ااذًٓ ا تن يف ذفدي اده،
خ٫قذ يف مذسط٘ فٔض خ و ،اايت تقع يف مذٓي٘ ىفْس قشٓ ً مً مذٓيد٘
اوي د ّ ،٠تددزا شّا ا٤مددشّ ،خددذِّ ذ جدد٘ ااملـددشّ ،قددشسّا ندن د ل
مملد سا ّخاددْو م ذٜٔدد٘ تتـددي مبقتلددٔ

اسبٔد ٗ ا٨ىظد ىٔ٘ ن ا دديَخ

ااتملأنٕ ازب مع ،اازٖٓ.قْمْىَه بإق متَ ّتيفٔزٍ ّ ،أىؼدأّا صباظدً
ٓيفز ا يَخ ااتملأنٕ ازب مع اازٖ تملرب خيُ فوشٗ :ازبندع بدن ااقدذٓه
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ااـ حل ّازبذٓذ ااي فعٓ ،ملين ازبنع بن ااملاْو اامل أ٘ ّااملأد اات بملد٘
ااوت ا ّااظيّ٘ ،خاْو اسبٔ ٗ ا٨ىظ ىٔ٘ ااي فملدّ٘ ،بدذأّا اادذخْٗ ن
ٍددزا ا دديَخ ،ثدده أطظددْا مجملٔ دً٘ دٍْ د ىددذّٗ ااملان د ّ ،ٛجملاٍْ د
مظدْٝاً٘ خدً مقـددذٍ  ّ ،دزاك أىؼدأّا ج مملد ً٘ تملأنٔد٘ دٍْد داس
ااملاْو اات بمل٘ ا .
فَزِ داس ااملاْو ّىدذّتَ  ،ق مد ميدز مدأٗ ّخؼدشًٓ طدي٘ ،يف
مذٓي٘ اوي ّ ،٠اقذ ر ش أؿر ا ااقاه أٍنٔ٘ ّنـ ٜف ٍدزا ا ديَخ
ااتملأنٕ يف مق ّ ٢سط ٜيّ ،مً ٍزِ ا ق ٢

ٜف٘ ؿذس مدً

قانٕ أٓل  ،مجملَ ا٤خ ا٤طت ر ضبنذ فشم ٌ اايذٍّّٖ ،دْ ٓوتدب
ّٓ١اإ يف ا٤سدٓ٘ ّااملشبّٔ٘ ،ؼبظً تقدذٓه اافودش ا٨طد٣مٕ .أسجدْ
أٌ ااق ا ن اانملشف٘ خً ىذّٗ ااملان  ٛػبذٌّ ػٔٓ ًٝقاملٌْ بُ خا ٙمد
ٓشٓذٌّ ا٣ ٢ل خأُ نٌ ػ  ٛار تمل .
ّؿددا ٙار تمل د خادد ٙنددري ناقددُ ضبنددذ ّخادد ٙآاددُ ّؿددر ُ
ّب سك ّطاه تظأنً ثريًا ثرياً.
ٍ1441/7/24د
2020/3/19و

ذلند الزابع احلضين اليدّٖ
ىذّٗ ااملان  ،ٛاوي ٠
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كلمة بني يدي الرسالة
بقاه :طمل دٗ ااؼٔخ ااذ تْس طملٔذ ا٤خعنٕ اايذّٖ
مذٓش داس ااملاْو ايذّٗ ااملان  ،ٛاوي ( ٠اايذ)

اسبنددذ ر سا ااملد نّ ،ااـددّ ٗ٣ااظدد٣و خادد ٙطددٔذ ا٤ى ٔد ٛ
ّا شطان ،ضبنذ ّخا ٙآاُ ّؿر ُ أمجملن.
ّبملذ! فشمب ٓ ٢ملشا ثري مً ااي غ خً ىذّٗ ااملان  ،ٛطدْٚ
أىَ مذسط٘ ظ ٜش ا ذاسغ ا٨ط٣مٔ٘ يف اايدذ ،تقدْو مبَند٘ ااتملادٔه
ّاارتبٔ٘ خاد ٙغدشاس ا دذاسغ ااديت أطظدَ ا ظدانٌْ يف طبتادإ أعبد ٛ
ّمذٌ ٍزِ اا ٣دّ ،تودٌْ فودشٗ ىدذّٗ ااملاند  ٛا٤ؿدٔا٘ طبتافد٘ ّساٛ
ذحب مً ااعيٌْ ّخذو ا ٢د٣لٍّ ،دْ  ٢ميد  ٫ن ااْاقدع بـدا٘،
ّقددذ ذد ل دٌّ ا ٢دد٣ل خادد ٙأٍددذاا ىددذّٗ ااملاند ّ ٛأٍنٔدد٘ دّسٍد
اافوددشٖ ّاارتبددْٖ بملددض ااملْامددي انأدد٘ ّا٤ىعد س انددذّدٗ اادديت ٢
تظنس ب ايعش ن ا٤فا اا ملٔذ.
نٌ سٓ٠دد٘ أّاٝددك ااملان د  ٛا٤خدد٣و ااددزًٓ تْاددْا تأطددٔع ىددذّٗ
ااملان  ٛنمن ى ّاكر٘ ّخنٔق٘ ااغ ٓ٘ ،فقذ سأّا ب ـريتَه ا ١مي٘
أٌ ا ظددانن يف اايددذ بْجددُ خ د و ّيف اامل د مل ا٨طدد٣مٕ اددُ بْجددُ
ند ق نمند ؼبتد جٌْ يف تادك ااعدشّا اسب اود٘ ااديت خ ػدٍْ د أٓد و
ا٢طددتملن س د ن نخ د دٗ ااثقدد٘ ب اددذًٓ ّذل د ستُ ناددَٔهّ ،قددذ تفقددً
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م١طظْ ىذّٗ ااملان ّ ٛيف مقذمتَه ااؼدٔخ ااود ري مْ٢ىد ضبندذ خادٕ
ا ْىغريٖ د سمحُ ار د اتاك ا ي فز اايت ىد تتظدشا ميَد ااظدنْو
ن خقدددْل ا ظددداننّ ،تؼدددني دددي ج ىدددب مدددً جْاىدددب ااملق ٜدددذ
ّا٤خن د ل ّا٨مي د ٌ ّااظدداْكّ ،تتددأثش بَ د صب د  ٢اافوددش ّاارتبٔدد٘
ّااتْجُٔ ّا٢جتن ل ّاسبل سٗ ذتد ٙد د ٓلدٔع ىقد  ٛاادذًٓ ّأؿد ا٘
اافوددش بددن ج ذددذ ّج مددذّٓ ،فقددذ ا ظددانٌْ راددك ااقشٓددا ااْطددع
اامل دل ا تضٌ اازٖ ٓلنً ااْؿْل ن ااغ ٓ٘ بظ٣و.
ىد د د ٚخاند د  ٛىدددذّٗ ااملاند د  ٛيف أّاٜدددي ااقدددشٌ ااشابدددع خؼدددش
ااحشّٖ ،تظدملٔي ااقدشٌ اات طدع خؼدش ب دذأ ااْطدع اادزٖ د ٌ
جملْ ٪اي٪د ْه ٬أْمًدً٘ ّ٪ط٪دقً ٰات٪وْْى٫دْا ػ٫دَ٪ذ٪ا ٛ٪
تفظرياً اقْاُ تمل ِ ٪ّ :دز٪اٰكِ ٪
خ٪اِ ٙاايً غبّ، اقذ س دضّا ٍدزا ا دذأ خاد ٙث٣ثد٘ جْاىدب مَند٘ ّيف
ث٣ث ىق ط ا أٍنٔ٘ ثق فٔ٘ ّفوشٓ٘ ّاجتن خٔ٘:ٍّٕ ،
 1دددد نؿدد٣ا ىع د و ااتملاددٔه ّاارتبٔددّ٘ ،تقددْٓشِ يف كددْ ٛمتقا د
ااعشّا ّّفا مقتلٔ ااملـشّ ،ؿٔ غتُ خا ٙأط غ متن مً ااوت ا
ّااظيّ٘ ،اافقُ ا٨طد٣مّٕ ،ااتد سٓخّ ،ااملادْو ا٨طد٣مٔ٘ ،مدع مشاخد ٗ
ااملاْو اسبذٓث٘ اايت  ٢غي ٙخيَ اانظاه يف اامل مل اازٖ ٓملٔؽ فُٔ.
 2دددد تـددرٔس ا ف د ٍٔه ااذٓئدد٘ ّتيقٔدد٘ ا٤فو د س ّتفظددري ااددذًٓ
جبنٔع أؿْاُ ّفشّخُ ّ أ تُ ّجض ٜٔتُ ،حبٔث ٓتفدا ّسّا ااوتد ا
ّااظيّ٘ ،ميثي اسبٔ ٗ ا٨ط٣مٔ٘ اشب اـ٘ ااديت خ ػدَ ااشطدْل ؿداٙ
ار خأُ ّطاه ّأت خُ ااربسٗ سكٕ ار خيَهّ ،حبٔث ٓغقدٕ اادذًٓ
غ خِ ٪أ. ٪َ٬
ااو مي ااؼ مي اازٖ ٍْ ٰ ف ْق ٪شِٗ اا َاُٰ اَاتٰٕ ِف ِقش ٪اايً ٪
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3دددد مجددع اندد٘ ا ظددانن ّتْذٔددذ ؿددفْفَهّ ،نػبدد د سّا
ااتظ مس بٔيَه بوي ضبتْاِّ ،نىؼ  ٛااتلد مً خاد ٙمجٔدع ا ظدتْٓ
اافوشٓ٘ ّا زٍ ٔ٘.
ٍزِ ازبْاىب ااث٣ث٘ اَ خ٫ئ بَد ىدذّٗ ااملاند ّ ٛظبرد يف
أدا ٛدّسٍ عبْ راك ن ذ ٯذ ٓ ٢ظتَ ٌ فُٔ بقٔنتَ ّ ،اويَ سغنً مً
راك مل تتنوً مً خدش ؿدْستَ ااْاكدر٘ خاد ٙااـدملٔذ ااملد و،
ّيف ااقق ل ااؼمليبّ ،ظي ثري مً م٣ضبَد ّقظدن تَ ااْاقملٔد٘ ّساٛ
طت س مً ااعشّا ذتْٓ ٙمي ٍزا.
ّا ٌ٦د ّقذ تل خف ذ جد٘ ىدذّٗ ااملاند ّ ٛفوشتَد ّبشاصبَد
ااملنأ٘ خؼشا ا شا يف اايذ ّن سجَ خاد ٙااظدْا ،ٛب ايظد ٘ ن
ااددضمً ااددزٖ أطظ د فٔددُ د ؼبددته ااْاجددب ااددذٓين ّااددذخْٖ خاددٙ
ا ظددْٝان خددً ىددذّٗ ااملاندد  ٛيف ااملـددش اسب كددش أٌ ٓقْمددْا مبَندد٘
ااتملشٓددإ ايددذّٗ ااملان د  ٛخادد ٙأّطددع ىق د و ّبؼددٕ ٛددثري مددً ااثقدد٘
ّازبذٓد٘ ّاٍ٢تند و يف كدْ ٛاسبقد ٜا ّا٤سقد وّ ،أٌ ٓيَلدْا بتأ ٔددذ
ذ جتَ اانظانن يف ااملـش ااشاًٍ أ ثش مً أٖ خـش مل.ٙ
ّأداٛا ازا ااْاجب االخه ّػملْساً حبا ااْف ّ ٛااْ ٛ٢ايذّٗ
ااملان  ٛق و فلٔا٘ ا٤طت ر ازبأي ااؼٔخ ااظدٔذ ضبندذ ااشابدع اسبظدين
اايذّٖ سٜدٔع ىدذّٗ ااملاند  ٛااملد و بتدأأإ ٍدزِ ااشطد ا٘ ااقٔند٘ خدً
ىدذّٗ ااملاند ّ ،ٛفوشتَد ّبشاصبَد  ،ثده دّسٍد اادزٖ أدتددُ ن ا،ٌ٦
ّاازٖ تتقاع نأُ يف ا ظتق يّ ،ادزِ ااشطد ا٘ أٍنٔتَد يف ت ٔد ٌ ٍدزا
ا ْكْلّ ،ااْاقع ا٤ؿدٔي اادزٖ ٓظدتيذ ن اسبقد ٜا اات سؽبٔدّ٘ ،يف
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نخقد  ٛؿددْسٗ ىقٔدد٘ ّاكددر٘ اددزِ ا ١طظدد٘ ااملانٔدد٘ ّااذٓئدد٘ يف ػد ُ
ااق سٗ اايذٓ٘.
نٌ ٍزِ ااشطد ا٘ تظدتْخب ن ذدذ د ري تد سٓخ ىدذّٗ ااملاند ٛ
ّتوؼددإ خددً اايددْاذٕ اا د سصٗ ا د بإػ د سا ّاكددر٘ ّأطدداْا
نقي خٕ مجٔيٓ ،تْ بثٯ اافوشٗ ااـرٔر٘ اايقٔ٘ ااديت تدذخْ نأَد
ىددذّٗ ااملاند  ٛبغ ٓدد٘ مددً ا٢تددضاٌ ّ ،قددذ ىؼددش بملددض ؿددفر ٍددزِ
ااشط ا٘ يف صبا٘ اا ملث ا٨ط٣مٕ ،بتملشٓب ا٤خ ااملضٓض ضبنذ فشمد ٌ
اايذّٖ ّفقُ ار ضٓذ مً ااملني.
ىشجْ ار ط ر ىُ ّتمل أٌ ٓتق ي ٍزا ااملني ا ؼوْس يف صبد ل
ىددذّٗ ااملاند ّٓ ،ٛوددشو ا ١اددإ ازبأددي ذفعددُ ار بد زبضا ٛا ْفددْس يف
ااذًٓ ّااذىٔ .
صعٔد األعظنٕ اليدّٖ
سٜٔع ذبشٓش صبا٘ اا ملث ا٨ط٣مٕ
ٍ1441/5/4د
ىذّٗ ااملان  ،ٛاوي ٠
2020/3/12و
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ندوة العلماء
نظأتًا ومهجزاتًا
تعزٓف بيدّٗ العلنا:ٛ
ىددذّٗ ااملان د  ٛمجملٔدد٘ نطدد٣مٔ٘ أٍأدد٘ خ مدد٘ ،أىؼدد ٝيف ااظددي٘
اسب دٓ٘ خؼشٗ مً ااقشٌ اات طع خؼدش ااحدشٖ ،يف ذفاد٘ خقدذٍ د س
خان د  ٛا٨طدد٣و يف ػ د ُ ااق د سٗ اايذٓدد٘ ااتؼ د ّس يف ظددشّا ا ظددانن
ااظ ٜذٗ ّأّك خَه ااشاٍي٘ ،ذن اػتذ ّ أٗ ا٢طدتملن س ا٨ظبأدضٖ
خاددَٔهّ ،أؿ د ر ا ذىٔدد٘ ااغشبٔدد٘ ااضاذفدد٘ ن ااؼددشو ،ت َددش خٔددٌْ
ااظزد ّااق قد٘ ا تملاند٘ مديَهّ ،يف ىفدع ااْقد د ٌ سجد ل ااملادْو
ااذٓئددد٘ يف جدددذال ّخدددشاك خاددد ٙن٣فد د تَه اافقَٔدددّ٘ ،انت٣فد د تَه
ا زٍ ٔ٘ ،غري م ان ب ٤نق س انذق٘ ب ٨ط٣و ّا٤م٘ ا٨ط٣مٔ٘.
ىغأٗ ىدّٗ العلنا:ٛ
اجتنددع ٍدد ٛ٢١ااملان د  ٛيف د ىفْسٍّ ،ددٕ مذٓيدد٘ ت ملددذ خددً مذٓيدد٘
اويد  ٠خ ؿددن٘ اآْ٢دد٘ ااؼددن أ٘ بثند ىن ٔاددْ مددرتاً ،مبي طد ٘ اىملقد د دّسٗ
طيْٓ٘ ذسط٘ "فٔض خ و" ااْاقملد٘ يف د ىفْس ّرادك خد و  ِ1311ا ْافدا
1892وّ ،بملذ م تؼ ّسّا ّت ذثْا يف ىدذّتَه اشب ؿد٘ ّؿداْا ن قدشاس
بإىؼ د  ٛمجملٔدد٘ خدد و ب طدده "ىددذّٗ ااملاندد  "ٛتَددذا ن نؿدد٣ا ا يدد ٍخ
ااتملأنٔددّّ٘ ،كددملَ ّكددمل٭ ٜ٢قددً حب جدد٘ ا٤مدد٘ ا٨طدد٣مٔ٘ يف ظشّفَدد
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ا تحذدٗ ،ن ىد تَدذا ن ااظدملٕ زبندع اند٘ ا ظداننّ ،ذدثَه
خا ٙتي طٕ اشب٣فٔ ازبض ٜ٘ٔبٔيَهّ ،تَذا ن نذم٘ اافوش ا٨طد٣مٕ
ّتقْٓشِ ْاجَ٘ اّ٤ك ل اسبذٓثّ٘ ،ااقٔ و ب اذخْٗ بقشو صبذٓ٘.
ىظاو اجلنعٔ٘
ّأىؼأّا صباظً اطتؼ سًٓ تيفٔزًٓ ازِ ازبنملٔ٘ ،انت سّا ٤م ىتدُ
اامل م٘٨ّ ،داستُ أخعه ا َتنن ب اقلٔ٘ ٍّْ ،ااذاخٔد٘ ااؼدٔخ ضبندذ
خإ ا ْظبريٖ ،ن انت سّا امللْٓ٘ اجملاع س أٍي اافوش اادذٓين
٣
ا ظاننّ ،يف مقذمتَه اامل٣مد٘ ػد إ اايملند ىٕ اادزٖ اندتري ّ دٔ ً
اانحاددع اؼددّ١ىُ ااتملأنٔدد٘ ّ ،ى د اددُ مظ د ٍن٘ د ريٗ يف تيعددٔه
اسبش ٘ ااتملأنٔ٘ اذاس ااملاْو ايذّٗ ااملان .ٛ
ّقشسّا يف ىع و اجملاع ا٢طتؼ سٖ أٌ ؽبت س امللدْٓتُ مدً مجٔدع
أعب  ٛاايذ أ ثش مً طتن سج ً٣مظانً ،مْصخن خا ٙاآْ٢د اايذٓد٘
ا ختاف٘ٓ ،يتخب ااثاث ٌ ميَه مً س خان  ٛااذًّٓ ،ااثاث اا قٕ مً
أخٔدد ٌ ا ظدددانن ،مدددً اددده انتـ ؿدد يف جْاىدددب ااملاددده ّاافودددش
ّا٨داسّٗٓ ،يتخب ا٥م ى٘ اامل م٘ اانحاع ػخـٔ٘ خانٔ٘ ّدٓئ٘ د ريٗ
توٌْ مبظتٍْ ٚزا ا و ٌ ااو ري ااد و ،فٔودٌْ ا ظدْٝل ا ٤درب ٤خند ل
اجملاع ّنداستُ ا ختافّ٘ٓ ،يتخب اُ ث٣ث٘ ّ د ٛ٣مدً أخلد  ٛاجملادع،
ّاذددذ مدديَه ااؼدد ٌّ١ا٨داسٓدد٘ اامل مدد٘ ّٓوددٌْ ي ٜددب ا٥مددن اامل د و،
ّث ىَٔه اؼ ٌّ١ااتملأه ّٓاقب ب ملتنذ ادذاس ااملادْوّ ،ثد اثَه ااؼدٌّ١
ا أ٘ ّٓاقب ب ملتنذ اان أ٘ ّ ،ي ٍزِ ا ي ؿب فخشٓ٘.
دد ٌ ااؼدددٔخ ضبندددذ خادددٕ ا دددْىغريٖ أّل سٜدددٔع خدد و ايدددذّٗ
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ااملان  ،ٛثه نافدُ ااؼدٔخ نأدي اادشمحً ااظدَ سىفْسٖ ،ثده نافدُ
مظدددٔس ااضمد د ٌ ااؼد د ٍحَ ىفْسٖ ،ثددده نافدددُ اامل٣مددد٘ خ دددذ اسبدددٕ
اسبظين ،ثه نافُ ااؼٔخ ا٤مري ااظدٔذ خادٕ ذظدً ند ٌ ،ثده نافدُ
ااذ تْس ااؼٔخ خ ذ ااملإ اسبظين ،ثه نافُ ااؼٔخ أبْ اسبظدً خادٕ
اسبظددددين اايددددذّٖ ،سمحَدددده ار مجٔملدد دًّ ،انددددتري تددددب ٍددددزِ
ااظقْسنافً اُ بملذ ّف تُ سمحُ ار.
ّ ٌ اامل٣م٘ ػد إ اايملند ىٕ أّل ّ ٔدي ااؼد ٌّ١ااتملأنٔد٘،
نافددُ ااؼددٔخ ذ ٔددب ااددشمحً ندد ٌ ااؼددريّاىٕ ،ثدده نافددُ ااظددٔذ
طأن ٌ اايذّٖ ،ثه نافُ ااؼٔخ أبْ اسبظً خإ اسبظدين اايدذّٖ،
ثه نافُ ااؼدٔخ خ دذ ااظد٣و ااقدذّا ٕٜاايدذّٖ ،ثده نافدُ اادذ تْس
خ ذ ار خ غ اايذّٖ ،ثه انتري ااؼٔخ ضبنذ ّاكس سػدٔذ اسبظدين
اايذّٖ نافً اُ بملذ ّف تُ ّ.ا ٌ٦نافُ ااذ تْس تقٕ ااذًٓ اايذّٖ.
ّػددغي ّ ادد٘ ا أدد٘ ا٤طددت ر أ َددش خاددٕ ااو د ْسّٖ ،ثدده
ا٤طدددت ر اذتؼد د و خادددٕ ااود د ْسّٖ ،ثددده ا٤طدددت ر اذدددرتاو خادددٕ
ااو ْسٖ ،ثده ا٤طدت ر ااظدٔذ مـد ا اادذًٓ اايقدْٖ ،ثده ا٤طدت ر
ااظٔذ ٍذآ٘ ذظدن ،ثده ا٤طدت ر اادذ تْس ّؿدٕ أمحدذ ااـدذٓقٕ،
ّبملذ ّف تُ نافُ ا٤طت ر أ َش ذظن اشب اذٖ.
أٍداف ىدّٗ العلنا:ٛ
التعلٔه ّالرتبٔ٘
مجملٔ٘ ىذّٗ ااملاند  ٛمدً مَد و خنادَ يف ا٤مد٘ ا٨طد٣مٔ٘ ثد٣ث
جْاىب مَن٘ :أّاد ّأخعنَد ٍدْ نؿد٣ا اايعد و اارتبدْٖ ّااتملأندٕ
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ّتقْٓشِ ذظب مقتلٔ اسبٔد ٗ ا٨طد٣مٔ٘ ااشاٍيدّ٘ ،ؿدٔ غتُ ؿدٔ غ٘
جذٓذٗ اتتفا مع ذ ج٘ اسبٔ ٗ ا٨ط٣مٔ٘ ا مل ؿشّٗ ،ت ذث سج اد مدع
ا مليددٔن بد اتملأه ا٨طدد٣مّٕ ،ػددشذْا ادده اافوددشٗ ّبددزاْا جَددذٍه يف
ٍزا اجمل ل شبنع طيْا متْاأ٘ ،ن أٌ ّؿاْا ن قشاس نىؼد  ٛمذسطد٘
ج ممل٘ توٌْ منْرجدً اتق ٔدا فودشتَه اايعد و ااتملأندّٕ ،أىؼدأّا ب طده
"داس ااملادددْو اات بملددد٘ ايدددذّٗ ااملاندد  "ٛيف مذٓيددد٘ اويدد  ٠خ ؿدددن٘ اآْ٢ددد٘
ااؼن أّ٘ ،راك يف ٍ1316دد ،ا ْافا  1898وّ ،ق مد ٍدزِ ازب مملد٘
ب املنددي يف صب ٢تَ د ّ ،قددذم آث د ساً ذظددي٘ بتخشػبَ د سج د  ً٢خع م دً يف
اافوش ّااذخْٗ ّااذًٓ ٔا٘ مذٗ امتدذ ن أ ثدش مدً قدشٌّ ،قدذ بدشصّا
أخ٣مً يف جْاىب طبتاف٘ مً اسبٔ ٗ ا٨ط٣مٔ٘ ا مل ؿشٍّٗ ،ده ٓيقظدنٌْ
ن أسبمل٘ أجٔ ل ريٗ ،ميز ىؼأٗ ازب ممل٘ ن ااملَذ اسب كش.
ّداس ااملاْو ٍزِ تؼتني خا ٙا شاذدي ااتملأنٔد٘ مدً ا٢بتذأٜد٘
ّااث ىْٓ٘ ،ثه ا شذا٘ ازب مملٔ٘ بوأ ّربــ خذٓذّٗ ،تؼدتني
بزاك خا ٙطدت٘ خؼدش خ مدً ٓ ،ادد خدذد ٣بَد يف ٍدزِ ا شاذدي ن
ا٢٦اٍّ ،ددزا ااقظدده ااتملأنددٕ داسااملاددْو أ ددرب قظدده مددً ااقظددنن
ا٦نشًٓ مً ىذّٗ ااملان .ٛ
ّق ددي أٌ أفددٔض يف ر ددش اايع د و ااتملأنددٕ اددذاس ااملاددْو ىددذّٗ
ااملان  ٛؼبظً إ أٌ أذبذث خً ازب ى ن ا٦نشًٓ مً ازبْاىب ااث٣ث٘
اايت اٍتن بَ ىذّٗ ااملان :ٍّٕ ،ٛ
مجع كلن٘ املضلنني
أّ :ً٢مجددددع اندددد٘ ا ظددددانن ّنػبدددد د ااتظدددد مس ا ددددزٍيب
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ّا٢جتن خٕ يف ق ا٤مد٘ ا٨طد٣مٔ٘ ّصخند  ٛمدزاٍ َ اافقَٔد٘،
ّبتأثري راك ْٓجذ يف ٣ا ج مملتَد ا يتظد ٌْ ن ا دذاسغ اافقَٔد٘
ا ختاف٘ ،مً اسبيفٔ٘ ّااؼ فملٔ٘ ّاسبي أ٘ ّا اؤ٘ ّااظافٔ٘ ّغريٍد ،
ّٓي اٌْ سخ ٓ٘ ّاذذٗ مً ازب ممل٘.
تصحٔح املفأٍه الدٓئ٘
ث ىًٔ :تـرٔس ا ف ٍٔه ااذٓئد٘ ا٨طد٣مٔ٘ ّننلد خَ د ث د
مددً ااوتد ا ّااظدديّ٘ ،دخدده اافوددش ا٨طدد٣مٕ ااـددرٔس خددً شٓددا
ااوت ب٘ ّااتأأإ ّاارتمج٘ ّاايؼش ّااذخْٗ ا٨ط٣مٔ٘.
ّاقذ ؿذس مدً أقظد مَ ا ختافد٘ أخند ل ربــدٔ٘ ّحبدْث
فقَٔ٘ ى ا ااق ْل يف اّ٤ط ط ااملانٔ٘ ّاافوشٓ٘ ّااذٓئ٘.
دَْد ىدّٗ العلنا ٛألٍدافَا
ّقذ اطتق خ ىذّٗ ااملان  ٛأٌ ت١دٖ خند ً٣فشٓدذاً مدً ىْخدُ يف
ٍددزًٓ اجمل د ان ،فقددذ أّجددذ تق سب دً أنْٓ دً بددن خذٓددذ مددً ااف ٝد
ا٨ط٣مٔ٘ ا ت خدذّ ،مجملد خاد ٙطد ذتَ يف دّساتَد ااظديْٓ٘ ااديت
خقددذ يف ددي خ د و ٔادد٘ ث٣ثددن طددي٘ ميددز ىؼددأتَ  ،أؿددر ا اافوددش
ااددذٓين ا٨طدد٣مٕ ا خددتافنّ ،صخند  ٛا ددزاٍب اافقَٔدد٘ ا تمل سكددن،
سغه ٌْ خذد ميَه ػذٓذٖ اات خدذ فٔند بٔديَه ،د ٌ ٓ ادد اشبد٣ا
بدددن بمللدددَ مدددع اادد ملف ن أٌ ٓظدددْو بملدددض ا٤ذٔدد ٌ ن اندد ه
ااو فشّٗ ،ن ااقل ٗ ااوف سّ ،اوً دخْٗ ىذّٗ ااملان  ٛجبَْد سج ا
ااغْٔسًٓ خا ٙشام٘ ااذًٓ ا٨ط٣مٕ ّا خاـدن ا٥مد٘ ا٨طد٣مٔ٘ مل
تزٍب طذ ،ٚبي نىَ ظبر يف مجع قاْا مت خدذّٗ ،ااتدأأإ بدن
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آم ل متمل سكّ٘ ،قشب بن ا٤ذي ا ّااؼْافعّ ،بٔيَه ّبن مج خد٘
أٍددي اسبددذٓث ّ ،د ٌ ٓددش ٚراددك مظددترٔ ً٣يف أّك د ل راددك ااملَددذ،
ّاطتنش صب اع ىذّٗ ااملاند ّ ٛمشا ضٍد اارتبْٓد٘ ّممل ٍدذٍ ااتملادٔه
متـددف٘ بَددزِ ااـددف٘ ،مددع أٌ ػددقٔق تَ مددً ازبنملٔ د ّ ،ازب ممل د
اٍ٤أدد٘ ا٤نددش ٚمل تدديحس يف ات د ل ٍددزا ا دديَخ ،فنند ٓ١طددإ اددُ أٌ
مشا ض اارتبٔ٘ ّااتملأه ااْاقملٔ٘ يف ػ ُ ااق سٗ اايذٓ٘ ب طتثي  ٛداس ااملاْو
ىددذّٗ ااملاندد ّ ٛا مل ٍددذ اات بملدد٘ افوشتَدد مل تددضل متنظددو٘ ب املـدد ٔ٘
ا زٍ ٔدد٘ يف اافقددُّ ،يف قلدد ٓ ج ى ٔددّ٘ ،يف ىددْاا جضٜٔدد٘ مددً ااملادده
ّا٢جتَد د اافوددشّٖ ،مل ٓددضل ؽبلددع تددذسٓع ااملاددْو ااذٓئدد٘ يف ٍددزِ
ا شا ض ااتملأنٔ٘ ازا ااتنظك ا زٍيب ٌ ّ ،راك مدً أٍده ا٤طد ا
اايت دخ ن نىؼ  ٛمجملٔ٘ ىذّٗ ااملان .ٛ
دلاالت العنل الفكزٖ
أمد يف صبد ل اافوددش ا٨طدد٣مٕ ّبثددُ يف أّطد ط ا ظددانن ،فقددذ
اطتق خ ىذّٗ ااملان  ٛأٌ ذبقا أماَ يف راك خدً شٓدا أ دمئد
اا رْث ااملانّٔ٘ ،ا وت اامل مّ٘ ،دّس اايؼش اايت أىؼأتَ مجملٔ٘
ىدددذّٗ ااملاندد  ٛبيفظدددَ  ،أّ أىؼدددأٍ أبي ٍ٠دد بـدددْسٗ مظدددتقا٘ خادددٙ
فوشتَ  ٍّٕ،خا ٙط ٔي ا ث ل.
داراملصيفني أكادمئ٘ سمٔل٘ ليدّٗ العلناٛ
ٍّددٕ أ دمئدد٘ ػ د إ ااؼددَريٗ ا ملشّفدد٘ بددذاس ا ـدديفن ،د ٌ
أىؼأٍ أذذ ااق دٗ ا ١طظن سبش ٘ ىذّٗ ااملان  ٍّْ ،ٛاامل٣م٘ ػ إ
اايملن ىٕ سمحُ ار تمل بـْسٗ مظتقا٘ يف ّ يُ بادذٗ أخعده جدشاِ،
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ٍّددٕ أقددذو ا ٤دمئد ا٨طدد٣مٔ٘ ااملانٔدد٘ ّأخعنَد مو ىدد٘ يف ػد ُ
ااق سٗ اايذٓ٘ ،فقذ بذأ ٍزِ ا ٤دمئ٘ بشج ل مؼد س ن يف نداستَد
مً نشػبٕ ىذّٗ ااملان  ،ٛنخذاد اا ردْث ااملانٔد٘٨ ،ظَد س ااملعند٘
اافوشٓ٘ ّااملانٔ٘ ّنذٔ  ٛاارتاث ااملانٕ اانظاننّ ،ق م بملشكدَ
يف أطاْا خانٕ مجٔي ٌ ،جبذتُ ّسصاىتُ ّمج ل ااملش ا٤دبٕ
فشٓذاً يف خـشِّ ،ازاك ٌ اا رْث اايت أؿذستَ ٍدزِ ا ٤دمئد٘
أثش خنٔا خا ٙأرٍ ٌ ااق ق٘ ا تملان٘ يف ػ ُ ااق سٗ اايذّٓ٘ ،قذ غدذا
ددثري مددً ٍددزِ اا رددْث مشاجددع خانٔدد٘ يف مْكددْخ تَ ّّ ،ؿددإ
أؿر بَ بشصاى٘ اا رث ّا٤م ى٘ ااملانٔ٘ ّمج ل ا٤طداْاّ ،اػدتَش
مدديَه بْجددُ ندد ق بملددذ ميؼدد َٝا٤ط طددٕ اافشٓددذ اامل٣مدد٘ ػدد إ
اايملن د ىٕ تانٔددزِ ااي د بد ا تخددشد مددً ىددذّٗ ااملان د  ٛاامل٣مدد٘ ااظددٔذ
طددأن ٌ اايددذّّٖ ،ا٤طددت ر خ ددذ ااظدد٣و اايددذّّٖ ،ا٤طددت ر خ ددذ
اا د سٖ اايددذّّٖ ،مجددٔملَه مددً ت٣مٔددز اامل٣مدد٘ ػ د إ اايملن د ىٕ،
ّنافَه يف ٍزا ااملني ا٤طت ر أبْ ظفش اايذّّٖ ،ااؼٔخ مملن ااذًٓ
أمحذ اايذّّٖ ،غريٍه مً ا٦نشًٓ مً أمث اه يف ااملاه ّا٤دا.
أم ااوتب ا َن٘ اايت أنشجتَ ٍزِ ا ٤دمئ٘ ،فَٕ أّ" ً٢ااظدريٗ
س ٍّٕ ،ت٫ملدذ مبث بد٘ داٜدشٗ مملد سا خانٔد٘ يف
ااي ْٓ٘" يف ط مل٘ صباذا
ااظريٗ ااي ْٓ٘ ،أاإ ازبض ٛاّ٤ل ّااث ىٕ ميَد اامل٣مد٘ ػد إ اايملند ىٕ،
ّأ ناَ اامل٣م٘ ااظٔذ طأن ٌ اايذّٖ ّج  ٛبملذ ٍزِ ااظريٗ ذاقد
مً ااوتب ،أافَ أخل  ٛا ٢دمئ٘ يف ت سٓخ اافوش ا٨طد٣مّٕ ،تد سٓخ
أخ٣و ا٨ط٣و ،مً ااـر ب٘ ّاات بملن ّذون  ٛا٨ط٣وّ ،ؿفْٗ مدً
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ااملاندد ّ ،ٛأٍددي اافوددش ااملعدد و مدديَهّ ،اػددتَش ميَدد بـددْسٗ ن ؿدد٘
"ا٢ىتق د د" خادد ٙت د ا "ااتنددذٌ ا٨طدد٣مٕ" ا٥طددت ر جشجددٕ صٓددذاٌ،
ّ"ذٔ ٗ طٔذى خنش بً اشبق ا" ّ"ذٔ ٗ اشبأف٘ اامل طدٕ مدأمٌْ ااشػدٔذ"
أافَدد اامل٣مددد٘ ػدد إ اايملندد ىٕ"ّ ،طدددري ااـدددر ب٘" ّ"ذاقددد٘ ااتدد سٓخ
ا٨ط٣مٕ" ،أافَ ا٤طت ر مملن اادذًٓ أمحدذ اايدذّٖ ّ ،تدب "م٣ذد٘
ااملشا" ّ"ؿ ٣ااملدشا ب ايدذ""ّ ،ااشطد ا٘ اننذٓد٘" ّ ادَ اامل٣مد٘
ااظٔذ طدأن ٌ اايدذّّٖ ،طدريٗ خدذد مدً أٜند٘ ا٨طد٣و ّا ـدارن يف
اايذ أافَ ا٤طت ر ااظٔذ ؿ ا ااذًٓ خ ذ ااشمحًٜ ّ ،ف٘ مً ااوتب
ا َندد٘ يف ااتد سٓخ ّا٤دا ّاافوددش ا٨طدد٣مّٕ ،أغاددب ٍددزِ ااوتددب يف
اااغ٘ ا٤سدّٓ٘ ،قذ ى ا تقذٓشاً ب اغً يف أّط ط ااملاده ّا٤دا ّاادذًٓ،
يف ػ ُ ااق سّٗ ،يف ااي قن ب ااغ٘ ااملشبٔ٘ ن سد اايذ ّب ظت ٌ.
اجملنع اإلصالمٕ العلنٕ
أ دمئ٘ اا ردث ا٨طد٣مّٕ ،مقدش خنادَ يف طد ذ٘ داس ااملادْو
ىذّٗ ااملان  ٛىفظَ ٍ ،دٕ اجملندع ا٨طد٣مٕ ااملاندٕ ،أىؼدأٍ د ذد٘
ػٔخي ازبأي أبدٕ اسبظدً خادٕ اسبظدين اايدذّٖ مدع غب د٘ مدً صمٜ٣دُ
ّت٣مزتدددُ ،اْكدددع اا ردددْث اافوشٓددد٘ ّااذخْٓددد٘ ااقْٓددد٘ يف صبدد ٢
تقتلَٔ أّك ل ا ظانن ااشاٍيّ٘ ،مؼ اَه اافوشٓ٘ ،بملذ م ذبشس
اايذ ّباذاٌ خذٓذٗ مً اامل مل ا٨طد٣مّٕ ،دبدذد مؼد ي ّقلد ٓ
يف ذٔ د ٗ ا ظدداننّ ،راددك ب ذتو د ك ااؼددملْا ا٨طدد٣مٔ٘ ب اؼددملْا
اّ٤سبّٔ٘ ،تْغي ا ذىٔ٘ ااغشبٔ٘ يف أخن و اجملتنمل ا٨ط٣مٔ٘.
ّاقذ أؿذس ٍزا اجملنع ميز نىؼد  َٜخد و 1959و ن خد و 2020و
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أ ثدددش مدددً  378تد د ا ّسطد د ا٘ يف أسبدددع اغد د د د ريٗ ،أٍنَد د اااغددد٘
ا٨ظبأضّٓ٘ ،ى اد ٍدزِ ااوتدب تقدذٓشاً ّاطدتق  ً٢د رياً يف أّطد ط ااملاده
ّاافوددش يف اامل د مل ا٨طدد٣مّٕ ،ن ؿدد٘ مق ْخ تددُ يف اااغدد٘ ا٨ظبأضٓدد٘،
ّأٍنَ "ا٨ط٣و ّاامل مل" ّ"سج ل اافودش ّاادذخْٗ يف ا٨طد٣و" يف أسبملد٘
صباددذا "ّ ،ا٤س د ٌ ا٤سبملدد٘ يف ا٨طدد٣و" اددَ اامل٣مدد٘ اايددذّٖ سمحددُ
ار "ّ ،ت د ا ااددذًٓ ّااملاددْو" حبددث خانددٕ قددٔه يف ذحدده د ري يف ؿددا٘
ااذًٓ ب املاْو ااتحشٓ ٔ٘ ٍّْ ا٥طت ر ا شذْو خ دذ اا د سٖ اايدذّٖ ،ىؼدشِ
اجملنددع ب ااغدد٘ ا٤سدٓدد٘ ّ ،تد ا "ااددذًٓ ّااؼددشٓمل٘" ا٥طددت ر ضبنددذ ميعددْس
اايملند ىٕ ،ىؼددش ب ٨ظبأضٓدد٘"ّ ،ا٨طدد٣و ٓترددذ "ٚا٥طددت ر ّذٔددذ ااددذًٓ
ن ٌّ ٌ ّ ،كملُ أؿ ا٘ يف اااغ٘ ا٤سدٓ٘ ذب بشى مخ اجملنع ّنػشافُ.
ٍّي د ك حبددْث خانٔدد٘ نطدد٣مٔ٘ أنددش ٚأاف د ب ااغدد٘ ا٤سدٓدد٘،
ّىقي أ ثشٍ ن اااغ٘ ا٨ظبأضٓ٘ ذب نبػشاا اجملنع ّبشى صبُ.
أكادمئات أخز:ٚ
ٍّي ك أ دمئد أندش ٚأىؼد ٝيف اايدذ خاد ٙميْااد أمثد ل "
داس خشف " ااديت أطظدَ ت٣مٔدز ااؼدٔخ اايدذّٖ ىفظدُ يف باذتدُ ساٜدٕ
بشٓإ بؼن إ اايذ"ّ ،ا ٤دمئ٘ اافشق ىٔ٘" اايت أطظَ ا٤طت ر ضبندذ
ػَ ا ااذًٓ اايذّٖ يف باذتُ بيحاْس جبيْبٕ اايذ"ّ ،أ دمئ٘ ااؼدٔخ
أبٕ اسبظً اايذّٖ" اايت أطظَ ا٤طت ر ضبنذ نأ غ اايذّٖ اا َتوإ
يف باذتُ بَتوي جبيدْبٕ اايدذ"ّ ،أ دمئد٘ ااؼدٔخ أبدٕ اسبظدً اايدذّٖ
اا رْث ّااذساط ا٨ط٣مٔ٘" اايت أطظدَ أطدت ر اسبدذٓث ااؼدشٓإ
اامل مل ا ملشّا ااؼٔخ ااذ تْس تقٕ ااذًٓ اايذّٖ يف باذتُ أخعده دشاِ
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بؼن إ اايذّ ،أ دمئ أنش ٚم١طظ٘ خا ٙفوشٗ ىذّٗ ااملان  ٛقد و
بتأطٔظَ أبي  ٛىذّٗ ااملان  ٛمً ت٣مٔز د ذ٘ ااؼٔخ أبٕ اسبظً خادٕ
اسبظدددين اايدددذٍّّٖ ،دددٕ متفقددد٘ يف فوشتَدد ّأٍدددذافَ ّ ،مظدددتقا٘ يف
نداستَدد  ،تملنددي بإمو ىٔدد م دٓدد٘ أٍأدددّ٘ ،تملدد ٌّ أٍددي اشبددري مدددً
ا ظاننّ ،تؼوي صب اظَ ا٢طتؼ سٓ٘ ّااتيفٔزٓد٘ ب ٢ىتخد ا ،تملندي
حبشٓددّ٘ ،تقددْو بْكددع طٔ طدد٘ ااملنددي ّاايع د و ا٨داسٖ ا د بيفظددَ ،
ّزبنملٔ٘ ىذّٗ ااملان  ٛؿد ٣أدبٔد٘ قشٓ د٘ مدع ٍدزِ ا ٤دمئد ّ ،نٌ
خذداً مً مظْٝأَ مؼ س ٌْ ّمتمل ّىٌْ بٔيَ .
تأثري ىدّٗ العلنا ٛعل ٙاآلخزًٓ
ّاقدذ أثدش دخدْٗ ىددذّٗ ااملاند ّ ٛندذم تَ يف ازب ىدب اافوددشٖ
ّااددذخْٖ خادد ٙسج د ل ااملادده ّا٦نددشًٓ ن د سد ضبددٔع ىددذّٗ ااملان د ٛ
أٓلً ،فقذ ات ع خذد ميَه أطاْا ىذّٗ ااملان ّ ،ٛط سّا خا ٙميَحُ
يف راك ٌ ّ ،يف نىت جَه ثشّٗ خانٔ٘ ّفوشٓد٘ نطد٣مٔ٘ د ريّٗ ،مدً
أٍه ٍ ٛ٢١ا ظ ٓشًٓ مع فوش ىذّٗ ااملان  ٛا٤طت ر ا شذْو خ دذ ا جدذ
ااددذسٓ ب دٖ ؿددذٓا اامل٣مدد٘ ااظددٔذ طددأن ٌ اايددذّّٖ ،تانٔددز اامل٣مدد٘
ػ إ اايملن ىٕ ،فقدذ أادإ ت دً خانٔد٘ مَند٘ يف مْكدْخ طبتافد٘،
ٓتـي ج ىب ري ميَ ب اقشآٌ ااوشٓهّ ،أٍنَد تفظدريِ ملد ىٕ ااقدشآٌ
ااوشٓه ٍّْ ،يف اااغ٘ ا٨ظبأضّٓ٘ ،يف اااغ٘ ا٤سدٓ٘ أٓلً ،فإىَ تتظده
بق بع اا رث ااملانٕ ا٤مدنّ ،ا٤طداْا ااْاكدس ا د نٍّ ،دْ ٓملدذ
مً أٍه ااتف طري اذ ٚااق ق٘ ا ثقف٘ اسب كشٗ ّ ،ت ُ ادَ تدذّس ذدْل
خعن٘ ا٨ط٣و اافوشٓ٘ ّااذٓئ٘ أم و ااق ق ا تملان٘ ّا ثقف٘ ااغشبٔ٘،
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ّ ٌ أؿذس ؿدرٔف٘ أطد ْخٔ٘ يف اااغد٘ ا٤سدٓد٘ ب طده "ؿدذو جذٓدذ"
أٓلً ،ظا تـذس عبْ ىـإ قشٌّ ،تتظه ب ايعش ا٨طد٣مٕ اادْاخٕ
عبْ ا٤ذذاثّ ،ا٢دب ٍ ّ ،تقْو ب ايقذ ا ١ثش خا ٙي م ٓتملد س
مع سّا ا٨ط٣وّٓ ،شٓذ تؼُْٓ دملتُ.
الصحاف٘ ّالتألٔف ّاليغز
ّمل توً ؿرٔف٘ "ؿذو" اايت أؿذسٍ ا٤طدت ر ا شذدْو خ دذ
ا جدددذ اادددذسٓ ب دٖ ٍدددٕ ااْذٔدددذٗ يف صبد د ل نذمددد٘ اافودددشٗ ااذٓئددد٘
ا٨ط٣مٔ٘ ،بي نمن ؿذس مً ىذّٗ ااملان ٤ّ ٛبي  َٜؿرإ خانٔد٘
ّأدبٔدد٘ خذٓددذٗ ،س ددض جَْدٍدد خادد ٙنذمدد٘ اافوددش ا٨طدد٣مٕ،
ّااددذخْٗ ا٨طدد٣مّٔ٘ ،اقٔ د تقددذٓشاً د ريًا مددً اّ٤ط د ط ااملانٔدد٘
ّا٤دبٔ٘ يف داني اايذ ّن سجَ .
ففددٕ اجمل د ل ااملانددٕ ؿددذس صبادد٘ "اايددذّٗ" ااؼددَشٓ٘ مددً " ىددذّٗ
ااملان د  "ٛذ فادد٘ ب د اضاد ااملانددٕ ّاافوددشٖ اانمليددٔن ب د املاْو ا٨طدد٣مٔ٘،
ّأد ٍددزِ اجملادد٘ ااملانٔدد٘ دّساً ٜ٢ق دً ب اتقددذٓش ،سأغ ذبشٓشٍ د يف ااددذّس
اّ٤ل اامل٣م٘ ػ إ اايملن ىّٕ ،ا٤مري ذ ٔب ااشمحً ند ٌ ااؼدريّاىٕ،
ّا٤طت ر أبْ ااود٣و آصادّ ،اامل٣مد٘ ااظدٔذ طدأن ٌ اايدذّّٖ ،يف اادذّس
ااث ىٕ د ذ٘ ااؼٔخ ااظدٔذ أبدٕ اسبظدً خادٕ اسبظدين اايدذّّٖ ،ااؼدٔخ
خ ذ ااظ٣و ااقذّا ٕٜاايذّٖ ّ ،ى تـذس ب ااغ٘ ا٤سدٓ٘.
ّؿددذس صبادد٘ "ممل د سا" ااؼددَشٓ٘ مددً أ دمئدد٘ داس ا ـدديفن
بأخعه جشاِ ااقشٓ د٘ ايدذّٗ ااملاند ّ ،ٛسأغ ذبشٓشٍد يف اادذّس اّ٤ل
اامل٣م٘ ااظٔذ طأن ٌ اايدذّٖ ّيف اادذّس ااثد ىٕ ااؼدٔخ مملدن اادذًٓ
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أمحذ اايذّّٖ ،يف ااذّس ااث اث ااظٔذ ؿ ا ااذًٓ خ دذ اادشمحً،
ّ ٢تضال يف ااـذّس ٍّٕ ،تملذ مً أفلي اجمل ٣ااملانٔ٘ ا٨ط٣مٔ٘
يف ػ ُ ااق سٗ اايذٓ٘ ،و ىتَ ااملانٔ٘ ّسصاىتَد يف اا ردث ّااملدش
اافوشٖ ٍّٕ ،أٓلً يف اااغ٘ ا٤سدٓ٘.
ّؿذس صباد٘ "االدٔ  "ٛااؼدَشٓ٘ ااملشبٔد٘ مدً داس ااملادْو ايدذّٗ
ااملان  ٛاشٜٔع ذبشٓشٍ ا٤طت ر ا شذدْو ضبندذ مظدملْد خد مل اايدذّٖ،
ّػ س ُ يف ااترشٓش د ذ٘ ا٤طت ر أبْاسبظً خادٕ اسبظدين اايدذّٖ،
ّ ى أّل صبا٘ خشبٔ٘ نط٣مٔ٘ خانٔد٘ ساقٔد٘ ؿدذس مدً ػد ُ ااقد سٗ
اايذّٓ٘ ،قذ ى ا تقذٓشاً ّاخرتافً مدً أّطد ط ااملاده ّا٤دا ّاادذًٓ
يف اا اذاٌ ااملشبٔ٘ ،ثه اذتح ٤ط ا ق طدشّٗ ،بقدٕ ا ود ٌ ػد غشاً
ن أٌ أؿددذس ا٤طددت ر ا شذددْو ااظددٔذ ضبنددذ اسبظددين (اايددذّٖ) صبادد٘
"اا ملددث ا٨طدد٣مٕ" ااملشبٔدد٘ يف خد و ٍ1375ددد ،بتملد ٌّ صمٔاددُ ا٤طددت ر
طددملٔذ ا٤خعنددٕ اايددذّّٖ ،اػددتَش اجملادد٘ ب رْثَدد ّمق ٢تَدد يف
ااددذخْٗ ا٨طدد٣مٔ٘ ّاافوددش ا٨طدد٣مّٕ ،ى ا د ااتقددذٓش ّاسبددب مددً
ا ملئن بد افوشٗ ا٨طد٣مٔ٘ يف ااملد مل ا٨طد٣مٕ ادُ ٢ّ ،تدضال اجملاد٘
تـددذس بأطدداْبَ ااشاٜددا بش ٜطدد٘ ااددذ تْس طددملٔذ ا٤خعنددٕ اايددذّٖ،
ّا٤طددت ر ضبنددذ ّاكددس سػددٔذ اسبظددين اايددذّٖ ،.ذتدد ٙتددْيف ا٤طددت ر
ّاكس سػٔذ اسبظين اايذّٖ يف 2019/1/16و ،ف جملا٘ ا ٌ٦تـدذس
يف س ٜط٘ ذبشٓش ااذ تْس طملٔذ ا٤خعنٕ اايذّٖ ي ػَش ب طتنشاس.
ن ؿذس مً ىذّٗ ااملان  ٛؿرٔفت ٌ نط٣مٔت ٌ :نذدذاٍن
ب ٤سدٓ٘ ب طه "تملنري ذٔ " ٍّٕ تـذس مشتن يف ي ػدَشّ ،تَدته
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بأن دد س ااملدد مل ا٨طدد٣مّٕ ،ػدد ٌّ١ا ظددانن يف صبدد  ٢ذٔدد تَه
ا ختافدّ٘ ،تقدْو بتملأقد قْٓد٘ مد١ثشٗ مددً ّجَد٘ اايعدش ا٨طدد٣مٔ٘
خا ٙا٤ذذاث ااشاٍيّ٘ٓ ،ذٓشٍ أط تزٗ داس ااملاْو ايذّٗ ااملان  ٛمً
أؿر ا ا٢نتـ ق ب ْكدْلّ ،قدذ د ٌ اد دّس مَده يف س ٜطد٘
ا٤طت ر ا شذْو ضبنذ نطر و جادٔع اايدذّّٖ ،ااـدرٔف٘ ا٤ندشٚ
تـذس ب املشبٔ٘ مدشتن يف ااؼدَش أٓلدًٍّ ،دٕ ؿدرٔف٘ "ااشاٜدذ" ،فقدذ
بدددذأ يف ااـدددذّس يف خد د و ٍ1379دددد1959/و ٢ّ ،تدددضال تددد١دٖ
ااْاجددب ا٨طدد٣مٕ يف ىقددذ ا٦سا ٛا يرشفدد٘ ّااتملأددا خادد ٙا٤ى دد ٛ
ّا٤ذذاث ّاا رث يف قل ٓ ا٨ط٣و مدً ّجَد٘ اايعدش ا٨طد٣مٔ٘،
ّسٜٔع صباظَ اامل و تب ٍزِ ااظقْس ّظي سٜٔع ذبشٓشٍ ن مذٗ
 ٢بأغ بَد ا٤طدت ر ضبندذ ّاكدس سػدٔذ اسبظدين اايدذّٖ،ثه نافدُ
ا٤طت ر جملفش مظملْد اسبظين اايذّٖ ،ن تـذس صبا٘ ػَشٓ٘ ب ااغ٘
ا٨ظبأضٓ٘ ب طه ّ The Fragrance of Eastتـدذس صباد٘ ػدَشٓ٘ ب ااغد٘
اايذٓدد٘ ب طدده "طددح ساٍددٕ" ٍّندد تملشكدد ٌ اافوددشٗ ا٨طدد٣مٔ٘ يف
ااي قن ب ااغ٘ ا٨ظبأضٓ٘ ّاايذّٓ٘ ،صبا٘ فـأ٘ اا رْث ااملانٔ٘ يف
ا٤دا ا٨طدد٣مٕ ب طدده " د سّاٌ أدا" ٓقددْو بإؿددذاسٍ أط د تزٗ داس
ااملاْو ايذّٗ ااملان .ٛ
ّاقددذ اٍددته قظدده اايؼددش ّااتددأأإ ااتد بع ايددذّٗ ااملاند  ٛبإخددذاد
تب ا قشسا ااذساطٔ٘ يف مْاد طبتاف٘ خا ٙا يَخ ا٨ط٣مٕ ااـرٔس
اشب اف اازٖ تذخْ نأُ ىذّٗ ااملان ّ ،ٛقذ اطدتق ل مدً ّكدع بملدض
اسباقد ااملانٔدد٘ ّااتملأنٔدد٘ ّتددأأإ تددب يف مددْاد طبتافدد٘ مثددي اااغدد٘
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ااملشبّٔ٘ ،اايرْ ّااـشاّ ،ا٨ىؼ ّ ،ٛبملض ااملادْو ااذٓئد٘ ّبملدض
ااملاددْو ا٨ىظ د ىٔ٘ ّغريٍ د ٍّ ،ددٕ مقددشسٗ يف داس ااملاددْوّ ،قددذ قشستَ د
ج ممل خذٓذٗ ااشدٔ٘ ميَ ّاٍ٤أ٘ يف ميَ د دساط تَ .
مٔشات ميَر ىدّٗ العلناٛ
ّأؿ س ميَخ ىدذّٗ ااملاند  ٛميَحدً ج مملدً ااتملادٔه ا٨طد٣مٕ
ّن ؿ٘ يف ػ ُ ااق سٗ اايذٓدّ٘ ،أؿد ر داس ااملادْو ىدذّٗ ااملاند ٛ
بَ مذسط٘ فوشٓ٘ تشبْٓ٘ منْرجٔد٘ ،ئدض خاد ٙغريٍد مدً ا دذاسغ
ااملانٔدد٘ ّااتملأنٔدد٘ ا٨طدد٣مٔ٘ ب زب مملٔدد٘ ّاسبوندد٘ ّااتظ د مس ،فقددذ
مجمل يف صب ل اادتفوري ّااملندي بدن ااقدذٓه ااـد حل ّازبذٓدذ اايد فع
ّبددن ان فعدد٘ خادد ٙا د دّ ٟا٤طددع ّااقددٔهّ ،بددن ااتح د ّا مددع
ا تقا ا٨ىظ ىٔ٘ ااْاقملٔ٘ ا مل ؿدشّٗ ،قدذ دأبد خاد ٙأٌ تيعدش ن
اّ٤ك ل ّااعشّا بيعشٗ ذوند٘ ّتث د ّ ،تملندي بظٔ طد٘ ااتظد مس
ّااتل د مً يف اشب٣ف د اافقَٔدد٘ ّا زٍ ٔددّ٘ ،ا٢نت٣ف د اا مؼددٔ٘
ّاافشخٔدددّ٘ ،اٍتندد بتملادددٔه ااوتدد ا ّااظدددي٘ ب ٤طددداْا ااق ملدددٕ
ا٤ؿددٔيّ،انت ستَن ند دتن أط طددٔتن مددً بددن ا ددْاد يف اجملد ٢
ااتملأنٔ٘ ا٤نش ٚمع ا٢طتف دٗ ب ـ دس ااملانٔ٘ ّاات سؽبٔ٘ ا٤ؿٔا٘.
ّمً آث سٍ ااملانٔ٘ ااوت بٔ٘ يف ااذّس اّ٤ل تب اامل٣م٘ ػ إ
اايملن ىٕ ّاامل٣م٘ ااظٔذ خ ذ اسبٕ اسبظدينّ ،يف اادذّس ااثد ىٕ تدب
اامل٣مدد٘ ااظددٔذ طددأن ٌ اايددذّٖ ّصمٜ٣ددُ ّا تـددان بددُّ ،يف ااددذّس
ااث اث تب د ذ٘ اامل٣م٘ ااظٔذ أبٕ اسبظً خادٕ اسبظدين اايدذّٖ
ّصمّ ُٜ٣أبي  ٛمذسطتُ ااملانٔ٘ ّا٤دبٔ٘.
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دلاالت عنل الدعْٗ
ّانت د س ىددذّٗ ااملان د  ٛيف صب د ل ااددذخْٗ ددزاك ىفددع ا دديَخ
ا تظددده ب زب مملٔددد٘ ّاسبوندددّ٘ ،تفَددده اّ٤كدد ل ّا٤ذدددْالّ ،ات ملدددُ
اامل د ماٌْ ااددذخْٗ مددً أبي د  ٛىددذّٗ ااملان د ّ ،ٛاوددً ىددذّٗ ااملان د  ٛمل
تفش خأَه انتٔ س أطاْا مملن ااملنيّ ،ميَخ ذضا ن ق ،بي
تش دد انتٔدد س أطدد أب ااملنددي خادد ٙدبدد سبَه ّبـددريتَه ااعددشّا
ااظ ٜذٗ ّاسبون٘ فَٔ مع ان فع٘ خا ٙا ف ٍٔه ااذٓئ٘ ااظأن٘ ا قت ظد٘
مً ااوتد ا ّااظديّ٘ ،ادزاك اىدتعه أبيد  ٛىدذّٗ ااملاند  ٛن مج خد
نطدد٣مٔ٘ ؿ د سب٘ طبتافددّ٘ ،انت د سّا ٤ىفظددَه أط د أب دخددْٗ مي ط د ٘
ذؤن٘ ،فيحذ بمللَه اىلنْا ن مج خ٘ اات أد ااؼٔخ ضبنذ نأد غ
ااو ىددذٍاْٖ ّظباددُ ااؼددٔخ ضبنددذ ْٓطددإ ااو ىددذٍاْٖ سمحَند ار،
ٍّٕ اايت تملتنذ يف خ م٘ خناَ خا ٙان كشا ااذٓئد٘ ا د١ثشٗ ٨ثد سٗ
اامل ف٘ ااذٓئ ٘ ّػدشا اند٘ ااتْذٔدذ ّاسبدث خاد ٙااـدّ ،ٗ٣تملتندذ
خا ٙاشبشّد ن ااي غ يف مْا يَه ّمظد يَه ات ادٔغَه دٓديَه ،ند
ظبذ بمللً آنش مً أبي  ٛىذّٗ ااملان  ٛقذ اىلنْا ن ازبن خ٘ ا٨ط٣مٔ٘
ّأسادّا نذمدد٘ ااددذًٓ ا٨طدد٣مٕ خادد ٙأطدداْبَ ٍّ ،ددْ ػددشا اافوددش
ا٨طدد٣مٕٔ ّ ،ددإ ػبددب اايعددش ن قل د ٓ اسبٔ د ٗ ااشاٍيددّ٘ ،كددشّسٗ
ااملني ٨ػب د اايعد و ا٨طد٣مٕ ّاسبوده ا٨طد٣مّٕ ،اىلده بمللدَه
ن ممل ٍذ اارتبٔ٘ ّااتملأه اايؽ ٛا٨ط٣مٕ ّازبٔي ااـ خذ.
التْحٔد ّالعكٔدٗ
ّاٍتند د مج خددد٘ ىدددذّٗ ااملاند د  ٛبـدددْسٗ ن ؿددد٘ بتـدددرٔس
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ااملق ٜذّ ،ضب سب٘ أٍي ااترشٓإ ّااملق ٜدذ االد ا٘ ،فو ىد مدً رادك
ااذخْٗ ن ااتْذٔذ ااـدرٔسّ ،اادذف ل خدً ندته ااي دْٗ ّغريٍند ،
ّقذ اتظه ااذّس اّ٤ل مً أدّاس ىذّٗ ااملاند  ٛمبي كد ٣مت٣ذقد٘،
مع أٍدي اا دذل ّاشبشافد ّ ،ااؼدشكّ ،مدع ااق دٓ ىٔدّ٘ ،اقدذ أافد
تب ّسط ٜي ثريٗ يف راك ااذّس يف د ٣ازبد ى نّّ ،قملد مملد سك
خانٔ٘ ّأدبٔ٘ اطتَذا فَٔ أخذا ٛااتْذٔذ يف اايذ ضب سب٘ ذش ٘ ىذّٗ
ااملان ّ ،ٛأىفقْا فَٔ م اد ٍ ٜا٘ ،ذت ٙنىَ باغد يف بملدض ا دشا
ن م ٜد٘ أادإ سّبٔد٘ مدً سجددي ّاذدذٍّ ،دْ م ادد ٍ ٜدي ب ايظد ٘ ن
مظتْ ٚاسبٔ ٗ ق ي مخظن طي٘ مدً ْٓميد ٍدزا ّ ،ادَ سؿدذ مدً
أؿددر ا ااضٓددد ّا٢عبددشاا ّاا ددذل كددذ ذش دد٘ ىددذّٗ ااملاند ّ ،ٛقددذ
اختيدد ٙمددذٓش ىددذّٗ ااملان د  ٛاّ٤ل ّأمٔيَ د اامل د و ااؼددٔخ ضبنددذ خاددٕ
ا ددْىغريٖ مبق ّمدد٘ أٍددي االدد٣ل يف راددك ااملَددذّ ،اددُ مددع اسبش دد٘
ااق دٓ ىٔ٘ ّاسبش ٘ ااتيـريٓ٘ مـ ّّ ٢ضب سب مملشّف٘.
الذب عً املفأٍه الدٓئ٘ الجابت٘ مً الكتاب ّالضي٘
ّق و أبي  ٛىذّٗ ااملان  ٛب اذف ل خً ا فد ٍٔه ااذٓئد٘ ااث بتد٘ مدً
ااوت ا ّااظي٘ كذ ا٤ق٣و ااضاٜف٘ ا فظذٗ ،اايت ى اربز ميد بش
ااـددر ف٘ ّا٤دا ٨كدد٣ل اادديؽ ٛا٨طدد٣مٕ اا ظددٔع ااظد رد مثددي
ا٤طت ر ىٔ ص فتر ْسٖ ؿ ذب صبا٘ "ىو س" ااؼدَشٓ٘ ،فقدذ د ٌ ٓ دزس
ااتؼؤك يف ا٤طع ااذٓئد٘ ّؼبد سا ااقدٔه ا٨طد٣مٔ٘ ااث بتد٘ ّٓضٓدي
ا٨مي ٌ بَ  ٌ ّ ،راك يف ااذّس ااث ىٕ مً أدّاس ىدذّٗ ااملاند  ،ٛقد و
كذ ٍزِ ازبَْد ااذامد٘ اامل٣مد٘ ااظدٔذ طدأن ٌ اايدذّٖ ّصمد،ِ٠٣
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ّراك بذذض جَْد ااتؼؤك ااملانٔد٘ ّا٤دبٔد٘ ،ب ردْثَه ااملانٔد٘
ااشصٓيّ٘ ،اطتنش ا ملش ٘ يف راك مذٗ مً ااضمً ػ سك فَٔ ا٤طت ر
ا شذْو خ ذ ا جذ ااذسٓ ب سٖ ؿذٓا اامل٣م٘ ااظٔذ طأن ٌ اايذّٖ
بـدددْسٗ ن ؿددد٘ ّ ،ىددد ؿدددرٔفتُ ا٤طددد ْخٔ٘ ّصباتددد "اايدددذّٗ"
ّ"ممل سا" مي بش ؿرفٔ٘ ازا ازبَ دّ ،قذ اطتَذا ا مل ىدذٌّ ّأٍدي
ااضٓد ااقملً يف قذطٔ٘ تد ا ار ّذحٔد٘ ااظدي٘ ا قَدشّٗ ،خدذد مدً
مْكْخ ت سٓخ اافوش ا٨ط٣مٕ جبَْدٍه ااذام٘.
جلي٘ الدعْٗ ّاإلرعاد
ّ٤دا ٛااْاجددب ااددذخْٖ ّااددزا خددً ااددذًٓ ا د ن ّااملقٔددذٗ
ااـدددرٔر٘ أىؼدددأ نداسٗ ىدددذّٗ ااملاندد  ٛيف ذعريتَد د زبيددد٘ اادددذخْٗ
ّا٨سػ د ٓقْو أخل  ٍ٠ب زبْ ٢يف ا ي ا ا تأثشٗ جبَْد ا فظذًٓ
ّا يرشفنّٓ ،قْمٌْ بذذض أب ٔاَه يف اّ٤ط ط ا ظان٘.
جلي٘ اإلصالح االدتناعٕ
ّأىؼددأ زبيدد٘ ث ىٔدد٘ ا٩ؿدد٣ا ا٢جتن د خٕ اؼدد ٌّ١ا ظددانن
ا يرشفدد٘ خددً جد دٗ اسبددا ،فَددٕ تَددته بتأ ٔددذ ا ظددانن خادد ٙتقَددري
ذٔ تَه مً ا ظ ّ ٟااذٓئ٘ ّا٢جتن خٔ٘ ّااثق فٔ٘ اايت أؿ ر ط ً
٢عبشاف د ناقٔدد٘ ّدٓئدد٘ طبتافدد٘ ،فَددٕ تملقددذ ماتقٔ د ّجاظ د
ؽب دددب فَٔدد دد س ااملاندد  ٛا ظدددانن ّٓيـدددرٌْ اسب كدددشًٓ فَٔدد
ب ٢جتي ا خً ٍزِ ااشراٜي ّا ظ ّ ٟااديت تفظدذ اسبٔد ٗ ا٢جتن خٔد٘
اانظانن ّٓاتضمٌْ بأٌ ٓتردذثْا خدً ا ظد ّ ٟاامل مد٘ ااديت ٓشتو َد
خ م٘ ااي غ خا ٙانت٣ا ااف ٝا ختاف٘.
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جلي٘ رصال٘ اإلىضاىٔ٘
ند أىؼددأ زبيدد٘ ن ؿدد٘ أنددش ٚااملنددي ااددذخْٖ ّاارتبددْٖ يف
اّ٤ط ط ا ختاف٘ يف دٓ ى تَ اايذّطٔ٘ ّا ظٔرٔ٘ ّااظدٔخٔ٘ ّعبٍْد ،
ّراك ب طده "سطد ا٘ ا٨ىظد ىٔ٘" تملقدذ ذبد خيْاىَد ماتقٔد ؼبلدشٍ
أؿر ا ااقٔ دٗ ااملانٔ٘ ّااذٓئ٘ مً غري ا ظانن مً طبتاإ ااقْاٜدإ
ّا٤دٓ ٌّٓ ،تواه ا ترذثٌْ فَٔ بمليْاٌ اافل ٜي ا٨ىظ ىّٔ٘ٓ ،ذخٌْ
اسب كددشًٓ ن سخ ٓدد٘ اافلدد ٜي ا٨ىظدد ىٔ٘ ا تفددا خأَدد اددذ ٚمجٔددع
ااذٓ ى ّٓ ،ز شٌّ فَٔ فلٔا٘ ا٨ط٣و حبون٘ مق ْا٘ اذ ٚازبنٔدع،
ّتقْو ٍزِ اااحي٘ بإبشاص ضب طً اسبٔ ٗ ّتْجُٔ اايعش ن ذظي اسبٔد ٗ
ا٢جتن خٔدد٘ مملتنددذٗ خادد ٙا دد د ٟا٨ىظدد ىٔ٘ ا ذخْمدد٘ ب اتْجَٔدد
ا٨طدد٣مّٔ٘ ،تملقددذ ٍددزِ اااحيدد٘ اجتن خ د ػددمل ٔ٘ ّذفدد٤ ٣بي د ٛ
ااق قدد٘ ا تملاندد٘ مددً ااقدد ٜفتن ا ظددان٘ ّغددري ا ظددان٘ ّتددذخْ فَٔدد
اسب كددشًٓ ن نؿدد٣ا تفْطددَه ّطدداْ َه يف اسبٔدد ّٗ ،ننلدد خَ
ا٥ن٣و ا٨ىظ ىٔ٘ ااشػدٔذٗ ،اد  ٢ؽبتادإ يف نريٍد ّؿد٣ذَ دٓدً
خً دًٓ آنش ٍّٕ ،مثي :نذم٘ االملف ّ ٛانت جنّ ،ااتملد ٌّ خادٙ
اب اشبري ااحنٔعّ ،ااظملٕ ٨ىق ر ااي غ مً ااْقْل يف فظد د ّدمد س
ّمً ىؼش ا٨ط٣و ّااْٜد و فٔند بدن أبيد  ٛاادْ ً ااْاذدذّ ،ا دْا ين
بمللَه مع بملضّ ،تقْو اااحي٘ ب املني حبون٘ ب اغ٘.
التبلٔغ يف األمٔني ّالكفار
ن اٍتن مج خ٘ مً أبي  ٛىذّٗ ااملان  ٛبت أد اادذخْٗ ا٨طد٣مٔ٘
ن ااق ق ا ي ْرٗ ّا يرق٘ مً أبي  ٛاايذ ف ساً ىْا أّ مظدانن ،فقدذ
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د ىْا بملٔددذًٓ خددً فَدده تملد أه ااددذًٓ ّمملشفدد٘ ا٨طدد٣و ،بظد ب ذٔد تَه
ا يرق٘ اشب ّٓ٘ ّ ،ىْا بزاك جذٓشًٓ بأٌ َٓدته بَده اادذخ ٗ ا ظدانٌْ،
ّٓ زاْا ازبَْد ٨سػ دٍه ن ااذًٓ ا٨ط٣مّٕ ،قذ اختي ٙبَزا ا ْكْل
بـْسٗ ن ؿ٘ فلٔا٘ ااذ تْس ااظٔذ خ ذ ااملإ اسبظين مذٓش ىذّٗ ااملان ٛ
ّأمٔيَ اامل و ط بقً ،فإىُ ٌ ٓشطي بملْثً مً أبي  ٛاايذّٗ خاد ٙىفقد٘ قظده
ااذخْٗ ّاات أد اات بع ايذّٗ ااملان  ،ٛفو ىْا ؽبتاقٌْ مع ااق ق ا يرق٘
اجتن خًٔ ّاقتـ دًٓ ّٓ ،ثٌْ ااذخْٗ فَٔ  ،فٔ١ثشٌّ خأَ ّٓيتؼاٌْ ميَه
أّ٢داً أتملانْا ااذًٓ ّااذىٔ مملً خا ٙىفق٘ ىذّٗ ااملان ّ ،ٛقذ دسغ ميَه
خذد  ٢بأغ بُ يف داس ااملاْو ايذّٗ ااملاند  ،ٛمديَه مدً د ىْا مظدانن يف
أط طددَهّ ،مددً د ىْا ف د ساً أطددانْا جبَددْد ٍددّ ٛ٢١تشقدد ٙبمللددَه يف
ااذساطدد٘ ّامتد صّا فَٔد امتٔد صاً ذتددّ ٙؿدداْا ن ا شا ددض ا َندد٘ٓ ٢ّ ،ددضال
ايذّٗ ااملان  ٛقظه بملٔيُ ازا اجمل ل ااذخّْٖ ،اُ مٔضاىٔتُ.
ّخا ٙي ،فقذ ى ىذّٗ ااملان  ٛقذ ىعند ذش د٘ متيْخد٘
يف صب د  ٢ااددذخّْٗ ،اارتبٔددّ٘ ،اافوددش ا٨طدد٣مٕ ،مبقتلدد ٙذ جدد٘
ااملـش اسبذٓثّ ،أد يف راك دّسًا ريًا ٌ ميوً أٌ ٓوٌْ أخعده
تأثرياً ّأّطع نف دٗ أٌ خ م٘ اامل مان ا٩طد٣و تملد ّىْا تمل ّىدً أ ثدش أّ
اطتح بْا اذخْتَ ّفوشتَ اطتح ب٘ ٜ٢ق٘.
اجملال الرتبْٖ
ى طٔ ط٘ ىذّٗ ااملان  ٛم ئ٘ خا ٙااملاه ّا٨مي ٌّ ،اى ثق
مً مـ دس ا٨ط٣و ا٤ؿٔا٘ ب ايعش ن تقْسا اسبٔد ٗ ازبذٓدذٗ ااديت
ّقمل بتأثري ااغضّ اافوشٖ ّا ذىٕ ّاسبل سٖ ّااغشبٕ.
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ٌ ق دٗ ىذّٗ ااملان  ٛقذ بذأّا ذش تَه يف ث٣ثد٘ صبد  ٢د ريٗ،
ٍددٕ اجملدد ل اارتبددّْٖ ،اجملدد ل اافوددشّٖ ،اجملدد ل ااملق ٜددذٖ ،طدد ق
نػ سا خدً اجملد ل ا٤ندري ميَد بؼدٕ ٛمدً ااتفـدٔيّ ،ىيتقدي ا ٌ٦ن
اجمل ل ااتملأنٕ ،فإىُ أخعه صب  ٢ااملني سبش ٘ ىذّٗ ااملان .ٛ
إصالح اليظاو التعلٔنٕ
د ٌ مددً أٍدده اٍ٤ددذاا اادديت أىؼدد ٝىددذّٗ ااملان د ٤ ٛجاددَ
نؿ٣ا اايع و ااتملأنٕ ا٨طد٣مٕ ّتقدْٓشِ سب جد٘ ا٤مد٘ ا٨طد٣مٔ٘
خا ٙم ذأ ازبنٔع بن ااقذٓه ااـ حل ّازبذٓذ اايد فع ،بتملدذٓي ميد ٍخ
ااتملأه تملذٓٓ ً٣تفا مع ذ ج٘ ا٨ط٣و ّاادذًٓ يف ااعدشّا ا تحدذدٗ
اسبذٓثّ٘ ،راك ب ن فع٘ خا ٙااقٔه ااقذمي٘ ااـ سبّ٘ ،ا٢طتف دٗ مً
ااتحد سا ازبذٓددذٗ ااي فملدد٘ ،فددإٌ ّط د ٜي ااملنددي ا٨طدد٣مٕ ّمي د ٍخ
اارتبٔ٘ ّااتملأه اايت ّسثَ ازبٔي ا٨طد٣مٕ اسبدذٓث مل تودً تملدذ يف
ا ظددتْ ٚااٜ٣ددا ْاجَدد٘ ذبددذٓ اافوددش ااغشبددّٕ ،اسبٔدد ٗ ا ذىٔدد٘
ا مل ؿشٗ ،فو ٌ  ٢بذ مً تقْٓش ااْط ٜي ّا يد ٍخ تقدْٓشاً ػبملادَ يف
مظتْ ٚااملَذ ا مل ؿش ،مع ااتضامَد دي ا٢اتدضاو ب  ٨د س ا٨طد٣مٕ
ا٤ؿٔيّ ،ان فع٘ خا ٙااشّا ااذٓئ٘ ااـرٔر٘.
دّافع اإلصالح
ّفٔن ٓإ مقتقف اوان٘ فلٔا٘ ااؼٔخ أبٕ اسبظً خادٕ اسبظدين
اايددذّٖ سمحددُ ارٓ ،ددز ش فَٔ د ااعددشّا اادديت دخ د ن نىؼ د  ٛمذسطدد٘
جذٓذٗ توٌْ فٔا٘ بتخشٓخ جٔي إ ٛيف ااملاه ّاافوش املَذِ ازبذٓذ.
"ّ سأ ٚبملض ااملان  ٛأٌ ااْٗ قذ اتظمل جذاً بن ااتملأه ا دذىٕ
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ّااتملأه ااذٓينّ ،ذذث بن ا تخشجن مً ا ذاسغ ااذٓئ٘ ّا تخدشجن
مً ا ذاسغ ا ذىٔد٘ فحدْٗ ّجفدْٗ تتظدمل ٌ خاد ٙمدش آ٤د و ،ذتد ٙأؿد س
أّاٝددك أمددٍّ٘ ،دد ٛ٢١أمددّ٘ ،اوددي أمدد٘ اغدد٘ ن ؿدد٘ ّىفظددٔ٘ متنٔددضٗ٢ ،
ٓفَنَد ا٦نددش ،بددي أؿ د س ااتملاددٔه ااددذٓين يف ّادّ ،ااملـددش اسبددذٓث يف
ّاد ٢ ،جظش بٔيَن ّ ،قدذ أؿد س ٍدزا ااملـدش ٓقادب مدً ااملد مل اادذٓين
ثق فدد٘ أّطددعّ ،أطدداْبً ااددذخْٗ أسقددّ ٙأقددشا ن ىفظددٔ٘ ٍددزا ااملـددش،
ّا ٣خً خا ٙمد دبدذد مدً ااملادْو ّا٤فود س ّا ظد ٜي ّاسب جد  ،أىؼدأ
ااق د ٜنٌْ خا د ٙىددذّٗ ااملان د ّ ٛيف مقددذمتَه مْ٢ى د ضبددذ خاددٕ ا ددْىغريٖ
مذسط٘ داس ااملاْو يف اوي  ٠طدي٘ ٍ1316ددّ ،سطد اتَ ازبندع بدن ااقدذٓه
ااـ د حل ّازبذٓددذ اايدد فعّ ،ااتـدداب يف ااملقٔددذٗ ّا د دّ ،ٟااتْطددع يف
ازبضّ ٜٔااْط ٜيّ ،قذ نشج خان ّ ٛم١افن د ىْا ماتقد ٙااثقد فتن
ّبشصنً بن ااق ٜفتنٓ ٢ّ ،ضال ازا ا ش ض ااتملأنٕ ىؼ ط ّنىت د(.)1
مزكش البحْخ اإلعالمٔ٘
أىؼأ ىذّٗ ااملاند  ٛمش دضاً اا ردْث ا٨خ٣مٔدّ٘ ،ػبدشٖ فٔدُ
سؿددذ ا٨خدد٣و يف طبتاددإ اااغدد ّدساطدد٘ ااقلدد ٓ اادديت ٓتي ّادد
ا٨خدد٣و ااددْ ين ن ؿددَّ٘ٓ ،ددته ب د اشد خاددٍ ٙددزِ ا ددْاد ا٨خ٣مٔدد٘
ا ل دٗ ا٩ط٣و ّا ظانن يف اااغ اايت تيؼش فَٔ ّٓ ،ي ل مً ٍدزا
ا ش ددض خددذد مددً ا تخددشجن ااتددذسٓب ا٨خ٣مددّٕ ،ق د و ٍددزا ا ش ددض
بتـددددرٔس ااتقدددد سٓش ا غشكدددد٘ ّااتراددددٔ ٣ااـددددرفٔ٘ ااذخ ٜٔدددد٘
كذا٨ط٣و ّا ظداننّ ،خدش ااتـدْس ااـدرٔسّ ،ىؼدش ٍدزِ
()1

ت ا "ااذخْٗ ا٨ط٣مٔ٘ يف اايذ" ق 23 :اامل٣م٘ اايذّٖ.
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ااشدّد يف ااـرإ ااوربّٓ ،ٚتد بع ٍدزا ا ش دض ا٢ىرتىد أٓلدً مثدي
ااـددرإّ ،قددذ ّفددش ىددذّٗ ااملان د  ٛااقا دد٘ فددشغ ااتددذسٓب خاددٙ
ا و ْٔتش ّمت بمل٘ ا٢ىرتىٔ .
مكتب٘ ىدّٗ العلنا ٛالعام٘ املعزّف٘ مبكتب٘ عبلٕ اليعناىٕ:
ّايذّٗ ااملان  ٛموت ٘ خ م٘ را قٔن٘ ريٗ ذبتْٖ خاد ٙأ ثدش
مددً  200000ت د ا م د بددن نقددٕ ّمق ددْلّ ،يف ٍددزِ ااددزنريٗ
ااملانٔ٘ ااثنٔي٘ خذد ضبرتو مً ىف ٜع ااوتب ّاايْادس ّاد ادُ أٍنٔد٘
ت سؽبٔدد٘ أّ فئدد٘ ن ؿدد٘ ،ن د أٌ فَٔ د م د ٓيددذس ّجْدٍ د يف مجٔددع
موت اامل مل.
ّأغاب تب ٍزِ ا وت ٘ ٍٕ يف اااغ٘ ااملشبٔ٘ ثده اااغد٘ ا٤سدٓد٘
ثدده ااف سطددٔ٘ ّا٨ظبأضٓدد٘ ٍّددٕ يف أ ثددش مددً خؼددشًٓ مْكددْخً أدبٔ دً
ّفوشًٓ ّخانًّٔ ،تملذ ٍزِ ا وت ٘ مً أٍده موت د ااملادْو ااؼدشخٔ٘
يف ب٣د اايذ ٓفذ نأَ ااذاسطٌْ ّاا ذثٌْ ّااملان  ٛمً أعب  ٛااد ٣د
ا٣ىتفد ل بَد يف دساطد تَه ا ختافدد٘ ند كددن نأَد خددذٗ موت د
ن ؿدد٘ اشجد  ٢مددً ااملادده ّا٤دا يف ٍددزِ ااد ٣د ،فددضاد بددزاك
قٔن٘ ٍزِ ا وت ٘ اامل م٘ ّثشّتَ ااملانٔ٘.
ّٓظتفٔذ بَزِ ا وت ٘ أط تزٗ داس ااملاْو ّ ا تَ ّااْافذٌّ مً
ج ممل ّممل ٍذ أنشّ ،ٚااقا ٘ س دً ند ق ٓظدتٔملريٌّ ميدُ ت دً
ربددف مي د ٍخ دساط د تَه يف داس ااملاددْوّ ،قددذ جَددض ا وت دد٘ بيع د و
ااون ْٔتش ّدبشٖ ازبَْد ا ذ َٜخا ٙا٢ىرتى .
ّقذ مل خاد ٙتددأطٔع ٍدزِ ا وت د٘ أ ثدش مدً ىـدإ قدشٌ،
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ٍّٕ تتقذو ن ااضٓد دٗ يف ااقٔند٘ ّااملدذد ب طدتنشاسّ ،اانوت د٘ مد ين
ن ق رّ مخظ٘ ْابا.
املكتبات الفزعٔ٘
تْجذ خذد موت أندش ٚاادذّاٜش ااملانٔد٘ يف ىدذّٗ ااملاند ،ٛ
مث ٣موت ٘ اجملندع ا٨طد٣مٕ ااملاندّٕ ،موت د٘ أد٘ اادذخْٗ ّاافودش
ا٨ط٣مّٕ ،موت ٘ ااي دٖ ااملشبّٕ ،موت د٘ مجملٔد٘ ااقا دّ٘ ،موت د٘
أدد٘ ااؼددشٓمل٘ ّأؿددْل ااددذًّٓ ،موت دد٘ أدد٘ اااغدد٘ ااملشبٔدد٘ ّآدابَ د
ّموت ا أنش ٚيف أسّق٘ ااقظه ااذانإ ااملذٓذٗ.
ععب٘ التعنري ّالرتقٕ
ّاذت ج ىدذّٗ ااملاند  ٛبيد ٛاً خاد ٙأىَد م١طظد٘ ػدمل ٔ٘ تقدْو
خادد ٙمملْى د ا ظددانن ن نىؼ د  ٛقظدده ا٣تـ د ل بق ق د ااؼددملب
ا٨طدد٣مٔ٘ يف أعب د  ٛاايددذ ّمددذىَ ن نداسٗ ػدد ٌّ١اايؼددش ّااتملشٓددإ
بيذّٗ ااملاند ّ ،ٛن مق ملد٘ ٨ندشاد تدب مق ْخد ربدف ميد ٍخ
ااذساطّ٘ ،ااتملأهّ ،ت ردث يف مْكدْخ فوشٓدّ٘ ،تظد خذ خادٙ
ػشا أٍذاا ىذّٗ ااملان ّ ٛمق ؿذٍ ا٨ط٣مٔ٘ ااي ٔادّ٘ ،اذت جد
ن قظدده ااددتملنري ّاا ي د  ٛأٓلددً ٓقددْو بإىؼ د  ٛا دد ىٕ ّنداسٗ ػددٌّ١
ااتملنري ّاا ي  ٛيف ا ذٓي٘ ازب مملٔ٘.
ّبي د ًٛا خادد ٙراددك ق م د بإىؼ د  ٛػددمل ٘ ب طدده "ػددمل ٘ ااددتملنري
ّاارتقددٕ" دبنددع مجٔددع ا٤قظ د و اادديت ر شٍ د آىف دًّ ،مبظ د خذٗ ٍددزِ
ا٤قظ و ّػمل َ تظمل ٙىدذّٗ ااملاند  ٛاترقٔدا خدذد د ري مدً بشاصبَد
ّمؼشّخ تَ .
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املباىٕ
ّتقع م ىٕ داس ااملاْو ايذّٗ ااملان  ٛيف ط ذ٘ ّاطمل٘ خا ٙاالدف٘
ااؼن أ٘ ايَش جْميتّ ،مً م ىَٔ ا ي ٙااشٜٔظٕ اافخده ااملعدٔه اادزٖ
ٓقع خا ٙكف٘ اايَش مق ٣خأُٓ ٍّْ ،ملذ بقشاصِ ااتملنريٖ اشبد ق مدً
اايْل ا٨ط٣مٕ ااينْرجٕ اشب قّ ،قذ أبدذ ٚفٔدُ بملدض د س ا٤دبد ٛ
ااملشا مً اىق خُ بقْاُ نىَ قـْس ا٤ىذاعّ ،تقع ا د ىٕ ا٤ندش ٚيف
ازبْاىددب ا ختافدد٘ ،مددً ػددشقٔ٘ ّ أدد٘ ّغشبٔددّ٘ ،ميَد م يدد ٙا مل ٍددذ
ا ختافّ٘ ،ميَد م يد ٙااقظده اادذانإ ااملذٓدذّٗ ،ميَد م يد ٙاانحندع
ا٨طدد٣مٕ ااملانددّٕ ،ميَ د م يدد ٙداس االددٔ فّ٘ ،ميَ د م د ىٕ ااظددوً
اانذسطن ّا ْظفنّ ،جد مع فخده أىٔدا ،رّ دشاص تملندريٖ مجٔدي،
ّبي ٓ٘ اانقمله ا ش ضٖ ّبي ٓد٘ اانقَدّ ،ٙم يد ٙظتؼدف ٙاادذ تْس خ دذ
ااملإ اسبظينّ ،م ي ٙاافـْل ااذساطٔ٘.
مضتغف ٙالدكتْر عبد العلٕ احلضين
ّقذ بي  ٛمظتْؿإ مجٔدي ،ط٫دنٕ ب طده "مظتؼدف ٙااق ٔدب
ااظٔذ خ ذ ااملإ اسبظين" سٜدٔع ىدذّٗ ااملاند  ٛطد بقًّ ،ؼبتدْٖ خادٙ
ث٣ث٘ ْاباّ ،ق خذٗ ّخذٗ غشا ،ميَ ن ؿ٘ ب املنأ ازبشاذٔد٘،
ّغشفددد٘ ن ؿددد٘ ب املٔد د دٗ ااق ٔدددب ا٨نـد د ّ ،ٕٜأندددش ٚنخدددضٌّ
ا٥دّّٓ٘ ،غشف٘ ارت ٔب ّتْصٓع ا٤دّٓد٘ اانشكدّ ،ٙغشفد٘ ااتق ٔدب
ا٤اْبدد د ّ )Allopathic( ٕٜغشفدددد٘ اانمل زبدددد٘ ا ثأدددد٘ ()Homeopathic
ّغشفدد٘ ااقددب اأْى د ىّٕ ،ػبددشٖ ااملنددي  ٨ن د ل ا يدد ٙمددً مجٔددع
اايْاذٕ ّتضّٓذ ا ظتؼف ٙبوي جذٓذ مً اّ ٢٦ا٤دّا ّا٤ث ث.
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ّؼبقددا ٍددزا ا ظتْؿددإ ذ جدد٘ ا مل زبدد٘ ااقدد٣ا ّا٤ط د تزٗ
ّا ددْظفن ا٦نددشًّٓٓ ،قددذو خددذد مددً ا ٤د  ٛا٨طدد٣مٔن ّنددرباٛ
ا٤مشا ا ختاف٘ مً ا ظانن نذم تَه متقْخن.
املعاٍد التابع٘ ليدّٗ العلناٛ
ّقذ اى ثقد مدً داس ااملادْو ايدذّٗ ااملاند  ٛم١طظد تملأنٔد٘
طبتافدد٘ ،طددْا ٛأطظددَ نشػبددْ ىددذّٗ ااملاند  ،ٛأّ ّؿددا ىفظددَ ن
ىذّٗ ااملان ٍّ ،ٛدٕ ميتؼدشٗ يف أعبد  ٛاايدذ ا ختافد٘ مثدي داس ااملادْو
ت د د ا ظدد جذ يف بْفدد ل ،خ ؿددن٘ اآْ٢دد٘ ااْطددق ٙااَيددذّ ،مثددي
"ازب ممل٘ ا٨ط٣مٔ٘" يف مذٓي٘ بَتوي ،يف غشبٕ اايذّ ،ميَ " ػإ
ااملاددْو" يف مذٓيدد٘ أّسىددك آب د د ،بقددشا مذٓيدد٘ ذٔددذسآب د ،يف جيددْبٕ
اايذّ ،خذد ميَ يف مدذٌ د إ اايدذ ،مثدي "ازب مملد٘ ا٨طد٣مٔ٘"
مبعفش فْس أخعه شاِّ ،مذسطيت "فد٣ا ا ظدانن" ّ"كدٔ  ٛااملادْو"
يف سا ٕٜبشٓإّ ،مملَذ "داس ااتملادٔه ّااـديمل٘" يف مذٓيد٘ د ىفْس خدذا
مذاسغ متْطق٘ ّابتذا ٜ٘ٔثريٗ ميتؼشٗ قشٓ ً ّبملذاً.
قضه املدارظ امللحك٘
ّا٩ػدددشاا خادددٍ ٙدددزِ ا دددذاسغ أىؼددد" ٞقظددده ا دددذاسغ
ا ارق٘" ،فٔؼشا ٍزا ااقظه خا ٙا ذاسغ ا ارقد٘ بدذاس ااملادْو
ايددذّٗ ااملان د  ٛيف أعب د  ٛااققددش اايددذٖ ااْاطددع ا ٤ددشاا ّاادديت
تت ملَ يف ميَحَ ااذساطٕ ن ٓقْو بإجشاٛا ا٨سب وّ ،قذ باد
خددذد ا ددذاسغ ا ارقدد٘ ن أ ثددش مددً  / 300مذسطدد٘ ميتؼددشٗ يف
طبتاإ أعب  ٛاا ٣د
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قضه الكتاتٔب امليتغزٗ يف املدٓي٘
ّٓؼشا ٍزا ااقظه خا ٙػ و٘ ااوت تٔب ّا دذاسغ اامل ماد٘ يف
مذٓي٘ اوي ّ ٛا ي ا اجمل ّسٗ ّتتظع داٜشتَ مبش ا ٓ٤وّ ،تؼتذ اسب ج٘
نأَ ّقذ أخذ مقشس ن ق ازِ ا ذاسغ ٓؼتني خا ٙا ْاد ااملـدشٓ٘
ب ٨ك ف٘ ن ا ْاد ااؼشخٔ٘ ّا د ٟااذٓئ٘.
الطلب٘ املغرتبٌْ
ّٓقـذ ن داس ااملاْو ايذّٗ ااملان  ٛااذاسط٘ فَٔد د٣ا مدً
مجٔع أعب  ٛاايذ ّمً ا٤قق س ا٤نش ٚأٓلً مثي م أضٓد ّنىذّىٔظدٔ
ّبْسم ّاات ّطريٓ٣ىو ّ ،أقق س مً ق سٗ نفشٓقٔ ّ ،دسغ ّربشد
خدذد مدً ااقا د٘ ااملددشا دزاكّ ،ىد اْا ػددَ دا ميَد د ٌ ااغ اددب
ميَه مً فاظقن ّطْسٓ .
الْضع االقتصادٖ
ّتملتنذ ىذّٗ ااملان  ٛخا ٙااتربخ ااؼمل ٔ٘ ا ظان٘ ّمظد ٍن٘
أغئ  ٛا ظانن ٢ّ ،تملتنذ خا ٙذوْم٘ أّ ذضاّ ،راك ا٣ذتف ظ
حبشٓتَ يف طٔ طتَ ااتملأنٔ٘ ّاارتبْٓ٘ ّأٍدذافَ ا٨طد٣مٔ٘ ،فَدٕ ٢
ربلع ن ٢جملاظَ ا٢طتؼ سٖ اامل و ا يتخبّ ،باد خدذد ااقد٣ا يف
مشذادد٘ ااث ىْٓدد٘ ّاامل أدد٘ ّااملأد ن أ ثددش مددً مخظدد٘ آ٢ا اددب،
ّخذد مذسطَٔه ن أ ثش مً مأٗ مذسغ ّأطت ر.
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اسبنذ ر سا اامل نّ ،ااـدّ ٗ٣ااظد٣و خاد ٙطدٔذ ا شطدان
ن ااي ٔن ضبنذ بً خ ذ ار ا٤مدنّ ،خاد ٙآادُ ّؿدر ُ أمجملدن،
ّمً ت ملَه بإذظ ٌّ ،دخ بذخْتَه ن ْٓو ااذًّٓ ،بملذ:
حاد٘ ىدّٗ العلنا:ٛ
ذلشا أخل  ٛاجملاع ااتيفٔزٖ ايذّٗ ااملان :ٛ
فقذ تأطظ ىذّٗ ااملان  ٛميز أ ثش مً قشٌ ّسبع قشٌ ّ ،د ٌ
ا ظانٌْ ْٓاجٌَْ يف تاك اافرتٗ بتأثري غا ٘ ا٨ظبأض نظ سًٗ ريًٗ يف
ااؼدد ٌْٝا٨طدد٣مٔ٘ ّااؼددمل ٜش ااذٓئدد٘ ،ففوددش د س سج د  ٢ااملادده
ّااذخّْٗ ،أؿر ا ااملْا إ ااذٓئ٘ ّاافودش ا٨طد٣مٕ يف ااْكدع
ااشاًٍ ٌ ّ ،يف مقذمتَه ااملد مل ااشبد ىٕ ااود ري ااؼدٔخ ضبندذ خادٕ
ا ْىوريّٖ ،أذذ ااشمْص ا٨ط٣مٔ٘ يف ااملاده ّا٤دا اامل٣مد٘ ػد إ
( )1خقدددذ ىدددذّٗ ااملاندد  ٛدّستَدد ااظددديْٓ٘ ذظدددب ااملدد دٗ ا ت ملددد٘ يف  /6سجدددب
ٍ1439ددد ،ا ـ د دا  /25م د سغ 2018و ،أاقدد ٙبَددزِ ا ي ط د ٘ تددب ٍددزِ
ااظقْس نق ً٘ ،تي ّل فَٔ ر ش اّ٤ك ل اايت ط ن تأطٔع ىذّٗ ااملان ،ٛ
ّم ق م بُ ٍزِ ا ١طظ٘ ااملانٔ٘ ا٨ؿ٣ذٔ٘ مً ندذم خعٔند٘ ند٣ل قدشٌ
ّسبع قشٌٔ ّ ،إ ميوً ممل زب٘ اّ٤ك ل ااق طٔ٘ اايت يدش بَد ا٤مد٘ ا٨طد٣مٔ٘
يف ي مو ٌ – ّ ي راك يف أطاْا خانٕ – ّ ىد اشبق د٘ ب ااغد٘ ا٤سدٓد٘،
فق و برتمجتَ ب ااغ٘ ااملشبٔ٘ ضبنذ فشم ٌ اايذّٖ.
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اايملن ىٕ ،قشس ٍ ٛ٢١ااملاند  ٛنىؼد  ٛم١طظد٘ تملأنٔد٘ ج مملد٘ ب طده "
ىذّٗ ااملان  ،" ٛف زاْا اد صبَدْدا ب اغدً٘ ّأػدشفْا خأَد  ،ت٫اندع
آث سٍ يف فمل أد ىدذّٗ ااملاند  ٛااظديْٓ٘ ّ ،د ٌ ااؼدٔخ ضبندذ خادٕ
ا ددْىوريٖ سٜٔظ دً ايددذّٗ ااملان د ّ ،ٛااؼددٔخ ػ د إ اايملن د ىٕ سٜددٔع
ااؼ ٌْٝااتملأنٔ٘ فَٔ .
قل ىذّٗ ااملان  ٛىـإ خنشٍ ميز تأطٔظَ صمدً ذوْمد٘
ا٨ظبأض خا ٙاايدذّ ،أمد اايـدإ ا٦ندش فود ٌ بملدذ ذبشٓدش اايدذ،
ففددٕ ٍد تن اافرتتددن ثددإ مظددْٝاْ ىددذّٗ ااملاند  ٛمظد خَٔه ٨ظبد ص
أٍذاا ىذّٗ ااملان ّ ٛفقً تقا ااملـش ،د ٌ ا ظدانٌْ ٓملد ىٌْ
صمً ا٨ظبأض خا ٙا ظتْ ٚااظٔ طٕ ّا٢قتـ دٖ مؼو ٣ثريًٗ،
زاك ْٓاجٌَْ أّك خً طدٔ ً٘ٝيف تودًْٓ ا٤رٍد ٌ ااظدأن٘ ّ ،دي
راك بتأثري ا٢طتملن س ّمـ حل اسبوْم٘ اشب سجٔ٘ ّ ،ى اّ٤ك ل
تيؼدد ٞيف ىفددْغ ااي د غ ااؼددملْس بتقددذٓع ا٤مدده ااغشبٔددّ٘ ،تيرٔدد٘
ااذًٓ خً اجملتنع ،فإٌ ىعد و ااتملادٔه ّاارتبٔد٘ اادزٖ ػد ل يف ااد ٣د
ٌ ميققملً أدً خدً اامل٣قد٘ ااذٓئد٘ ّااملْا دإ ا٨طد٣مٔ٘ ،فدإرا
ّسد فُٔ ذذٓث خً اادذًٓ د ٌ كدنً ا٢طدتَضاّ ٛااظدخشٓ٘ ،فدأثش
ٍزا اايع و أمي تأثري يف ازب أ ازبذٓذٗ اايت تظان مق أذ اسبوده
مً بملذ ،فخا أرٍد ىَه مدً اافودش ا٨طد٣مٕ ااظدأهّ ،تش دض
خي د ٓتَه خادد ٙصن د سا ااددذىٔ ّمي فملَ د ا٢قتـ د دٓ٘ ،فددإٌ ٍددٛ٢١
اايد غ ٓملتددربٌّ ا٢ػددتغ ل بد ٤مْس ااذٓئدد٘ مل٬ددٔملً٘ ااْقد ّّ ،فقدً
اددزِ اشبقدد٘ ا شطددْم٘ خنددي ا ظتؼددشقٌْ ااقملددً يف ا ْكددْخ
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ا٨طدد٣مٔ٘ ّقاددب اسبقدد ٜا ،فقددذم آساٍ٠دده يف اجملدد مع ااملانٔددد٘
ّا ١طظ ااتملأنٔ٘.
ٌ مً ّسا ٛا٢طتملن س نكدمل ا سّا ااقدٔه ا٨طد٣مٔ٘ بيعد و
ااتملاددٔه ّاارتبٔددّ٘ ،ذـددش اافوددشٗ يف اافْاٜددذ ااذىْٔٓدد٘ ،اوددً ػددملش
أؿر ا ااذًٓ بَزا اشبادي ،فأطظدْا م١طظد دٓئدً٘ ن ؿدً٘ تف دٓدً
مً أنق س ا٢طتملن سّ ،ست ْا ا مي ٍخ تملأنًٔ٘ ،فؼ ل يف ا ظدانن
ميَحد ٌ ااتملادٔه ،د ٌ ااْاذدذ ؽبتادإ خددً ا٦ندش ،فود ٌ أذددذٍن
ٓتـي ب اذىٔ ّ ،ث ىَٔن ٓتـي ب اذًٓ ّ ،د ٌ ىعد و ااتملادٔه اادذىْٖٔ
م ملددث سّىددا ّبَشجددّ٘ ،را ميد فع م دٓدد٘ ،فيد ل سّاجدً د رياً ،اوددً
ىق و ااتملأه ظي ضبذّداً ،فلملف ن ذذ ري خ٣ق٘ ااذًٓ ب ادذىٔ
اايت ميس فوشتَ ا٨ط٣و ا ظاننّ ،قي اختيد  ٛاايد غ ب اتْجَٔد
ا٨طدد٣مٔ٘ ،فتغ فددي سجدد ل اافوددش ّااددذخْٗ خددً ااؼدد ٌْٝااذىْٔٓدد٘
ّا تقا ااملـدشّٓ٘ ،اعبـدش خانَده يف ا٤مدْس ااذٓئد٘ ،فتوْىد
قت ٌ طبتافت ٌ رٍئً ّىفظًٔ.
ٌ ىع و ااتملأه ّاارتبٔ٘ ج مملً ّمونا ً٣سب جٔ ااملـش ق دي
طٔقشٗ اافوش ااغشبٕ ،فو ٌ مؼ ٓخ اا ْٔ ٓقْمٌْ بتملشٓإ أ ف اه
ب ملاْم ااذٓئ٘ ّااؼخـدٔ اا د سصٗ ،فٔ تدذ ٟااتملادٔه اادذٓين يف
اا ٔددْ  ،فددإرا مل ٓتٔظددش ا ٥ف د ل فشؿدد٘ ااتملاددٔه ااددذٓين مددً بملددذ،
ىد ٍددزِ ا ملاْمد ا٢بتذأٜدد٘ ااذٓئدد٘ مْجَدد٘ ادده ،فددإٌ ااتملاددٔه
ا٢طددتملن سٖ قددذ أبملددذ أرٍ د ىَه خددً ااددذًّٓ ،قـددشٍه ميددز ىملْمدد٘
أظف سٍه خا ٙا ملاْم ااذٓئّ٘ ،يف ج ىب آنش مل ٓدتنوً ااملاند ٛ

40
ّأٍددي ااملادده مددً تْجٔددُ ا٤مدد٘ يف ااؼدد ٌْٝااذىْٔٓدد٘ ىعددشًا ن ك د ا٘
خانَدده ّقادد٘ دساطددتَه ا د  ،ف د ٤مْس اادديت توددٌْ كددشّسٓ ً٘ ّى فمل د ً٘
ااحنٔعّٓ ،قع أثشٍ خا ٙا تقا د ااذٓئد٘ ،مثدي أّقد اامل د دا
اايت تملشا مً ا٦أ اسبذٓث٘ ،فرذث اده ؿدملْب ّمؼدو٣
خددً أّق د ااـددّ ٗ٣ا ٢تؼ د ف اسبذٓثددّ٘ ،ا٤مددْس ازبذٓددذٗ اادديت
ىؼأ يف ااملَذ ازبذٓذ اار ج٘ ا٢قتـ دٓ٘ ،ؿ س ذاَ أٓلً ؿدمل ً،
ّنٌ ٌ قذ تملاه بملض ااملان  ٛااتملادٔه اسبدذٓثّ ،طد خذّا يف ذدي
ااقل د ٓ  ،اوددً د ٌ خددذدٍه قاددٔ ،ً٣فو د ىْا يف أمددع ذ جدد٘ ن أٌ
ٓملشفْا متقا اافشد ّا٢جتن ل يف اسبٔد ٗ ا٨ىظد ىٔ٘ ،مدع ا ٣خَده
 ٣ج مملً ااقل ٓ ا مل ؿشٗ.
ااْاطع خا ٙااملاْو ااذٓئّ٘ٓ ،قذمْا ذ ً
فو ى ٍزِ ااعدشّا ااديت اكدقش ا ظدْٝان ن اربد ر نقد٘
ج ممل٘ ااتملأهّ ،انتري ٍزِ اشبق٘ ّفا م دذ " ٛازبندع بدن ااقدذٓه
ااـ د حل ّازبذٓددذ ااي د فع " ،حبٔددث ٓ١نددز مددً ااقددذٓه خاددْو ااقددشآٌ
ّااظيّ٘ ،مً ازبذٓذ م ػبملي اسبٔ ٗ ااملنأ٘ ى فملً٘.
ثالث٘ دْاىب للتعلٔه:
األصاتذٗ:
أَٓ ااظ دٗ! ذ ص ىذّٗ ااملان  ٛيف ٍزا اجمل ل تقدذمًّ ،ذدذث
ا مؼو ٣خنأ٘ خ مّ٘ ،نٌ ث٣ث٘ جْاىب يف ىع و ااتملادٔه ّاارتبٔد٘
ذبندي أٍنٔدً٘ أط طددًٔ٘ :ا يد ٍخ ااتملأنٔد٘ ،ا٤طد تزٗ ،فَددزاٌ ازب ى د ٌ
ان أٍنٔ٘ ن ؿد٘ ّمٔدضٗ مظدتقا٘ٓ ٢ ،ودٌْ ىعد و ااتملادٔه أ ثدش تدأثرياً
بددذٌّ سخ ٓتَند  ،فددتنع اسب جدد٘ ن انتٔد س راددك بأقـدد ٙمد ميوددً،

41
ذذث ايذّٗ ااملان  ٛمؼوا٘ أىُ مل ٓتٔظش ا ااملاْو ااملـشٓ٘ خذد مدً
ا٤طد د تزٗ اادددزًٓ ؼبنادددٌْ أفود د ساً دٓئد دً٘ ،ذتدددٓ ٙيـد د غْا ب اـد د غ٘
ا٨طدد٣مٔ٘ ،فددإٌ أرٍ د ٌ ا٤ط د تزٗ تدد١ثش ددثرياً بقشٓددا نفددٕ يف صب د ل
ااتملأه ،فؤفند تودٌْ ىفظدٔتَه دزاك ٓودٌْ اد ا٤ثدش ،فدإرا دسٯغ
ج ذذ ااقشآٌ ااقشآٌ ااوشٓه أمويدُ بتملادٔه ااقدشآٌ ؿدْمش أرٍد ٌ دبردذ
ااقشآٌ ااوشٓهّ ،قذ خني بزاك ا ظتؼشقٌْ يف أّسب .
املياٍر الدراصٔ٘:
ّازب ىددب ااثد ىٕ ااتملاددٔه ٍددْ ا يد ٍخ ااذساطددٍّٔ٘ ،ددٕ ت٫ملدذّ ٫فددا
أرٍد ٌ ّاكدملَٔ  ّ ،ددي مد ْٓجددذ مدً م١افد خددً ا تقا د ااذىْٔٓدد٘
أخذتددُ ا٤رٍ د ٌ ااغشبٔدد٘ ،مددث ً٣نٌ م١اف د اااغدد٘ ااملشبٔدد٘ ق د و بإخددذادٍ
ا ١افدددٌْ ازبدددذد يف مـدددش ّااؼدد و ،فَيدد ك دسغ يف نذدددذ ٚا ١افدد
ااملشبٔد٘ :أٌ ب٫ئد٘ ىد مْاِملدد٘ جدذاً ب اوربٓد ٍّ ،ددٕ تاملدب بَد  ،قٔددي
اد  :نىددُ ٓظد ب اسبشٓددا ،فدد ٣تاملدديب بددُ ،فند أ خد أفددشاد أطددشتَ ،
ف ذرتق  ،خاا م١اإ ااوت ا خاٍ ٙزِ ااقـ٘ :اىعشّأ :دإ تودٌْ
ىتٔحدد٘ اشبقددأ؟ أنقددأ اا ئدد٘ ،فن ت د ّ ،يف ج ىددب آنددش د ٌ سج د ل
أطشتَ مقنٝين ٌ ّ ،اب اا ٔ مقنٝيًّ ،قذو يف ااـْسٗ ا ْجدْدٗ
يف ااوت ا أٌ ااوادب ٓأ دي مدع أفدشاد ا٤طدشٗ مظدرتؼبً ّمقند ًٝاا د ل،
فقْذو ٍزا ازب ىب ااظٔ ٞاارل سٗ ااغشبٔ٘ يف ؿْسٗ مضس ؼ٘ مجٔا٘.
ٍوزا ت٫ملذ ميد ٍخ اسبٔد ٗ اامل مد٘ ،حبٔدث تملدش أقدْال ملد دٗ
ااقددٔه ااذٓئدد٘ يف أطدداْا مجٔددي ،ػددملش بَددزِ اايق د ٜف يف ا ي د ٍخ
ااذساطددٔ٘ اامل٣مدد٘ ااؼددٔخ أبددْ اسبظددً خاددٕ اسبظددين اايددذّٖ ،فددأاإ
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م١اف ا ٥ف ل ااـغ س ّااي ػدٝن يف اااغد٘ ااملشبٔد٘ ّا٤دا ااملشبدٕ
أمث ل :ااقشا ٗٛااشاػذٗ ّقـف ااي ٔنّ ،ق م ىذّٗ ااملان  ٛبإخذاد
مقشسا دساطٔ٘ أنش ٚذظب اسب ج٘ أمث ل :مملاده ا٨ىؼد  ٛيف ث٣ثد٘
أجضاّ ،ٛم١اف يف اايرْ ّااـشاّ ،م١افد ابتذأٜد٘ يف اسبدذٓث
ّاافقُ أمثد ل " اافقدُ ا ٔظدش " ّ" تَدزٓب ا٤ند٣و " ،نٌ ٍدزا ااملندي
ّنٌ اطتغشو ّقتً ّظَش ىت ٜحُ يف مذٗ ،اوً بدذأ ٓتودٌْ بدُ مديَخ
تملأنٕ دٓين ايدذّٗ ااملاند  ٛػدٔ ًٝفؼدّٔٓ ،ًٝملحدب بدُ اايد غ خ مدً٘،
فٔذسجْىَ يف مقشسا ا ذاسغ ا٤نش.ٚ
ّ ىدد اسب جددد٘ أٓلددً ن أطدد تزٗ ذظدددب ا قدددشسا ااذٓئددد٘
ااـدددرٔر٘ ّ ،دد ٌ ٍدددزا ؿدددمل ً ن أٌ ربشجدد ااذفملددد٘ ا ّ٤مدددً
داسااملاددْو ايددذّٗ ااملان د  ،ٛفان د ربددشد ازبٔددي ازبذٓددذ ذظددب ا قددشس
ازبذٓذ طَي بزاك ا٤مشّ ،مل ت ا مؼوا٘ يف تذسٓع ا ْاد ااذٓئ٘.
الطالب:
ّازب ىددب ااث اددث ايعدد و ااتملاددٔه ااقدد٣ا ،فددإىَه ٓددأتٌْ مددً
أّ د ىَه ّٖ ،ااقدد٣ا محاددٌْ تشبٔدد٘ ّااددذَٓه أّ أقد سبَه ،فٔرتد د
ا ملئددٌْ بد اتملأه ن مشاخد ٗ ىفظددٔ تَه ّبٔٝد تَه يف مدديَخ دساطددتَه،
ٍزِ ٍٕ ا٤مدْس ااديت مدش بَد ىدذّٗ ااملاند ّ ،ٛبدزا يف ٍدزا اجملد ل
جَْداً ،فعَش ا ىت ٓخ ذظي٘ ٢ّ ،تضال تعَدشّ ،داٜندً ٓتفودش فٔدُ
مظددْٝاْ ىددذّٗ ااملان د ّٓ ٛملقددذٌّ ا د صب د اع ّىددذّا ذٔي دً ٦نددش،
ّٓيعشٌّ يف جْاىب االملإ ّااقْٗ ،ن ٓظتفٔذٌّ مدً آسا ٛانديون
يف ٍزا اجمل لّ ،مب أٌ ا يَخ ااتملأنٕ اامل و ؼبني فودش ًٗ غشبٔدًّ٘ ،تملده
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ط ٜش اامل مل ا٨ط٣مٕ ،ف سب ج٘ ن نصاا٘ آث سٍ بد ايعش ن ااتملدذٓ٣
اا٣صم٘ يف ا يد ٍخ ااذساطدّٔ٘ ،نٌ ٍدزِ اافودشٗ تد١ثش يف ىعد و ذٔ تيد ،
ٍّْ مْكْل تفوريى ّ ،بفلي ار ّتْفٔقُ تتيد ّل ىدذّٗ ااملاند ٍ ٛدزِ
ا ْكددْخ ّٓ ،ي د ل مْكددْل مجددع ااتربخ د فٔددُ أٍنٔدد٘ ،اتترقددا
أٍذاا ىذّٗ ااملان ّ ٛغ ٓ تَ  ،فٔيؼدع فٔدُ ا خاـدٌْ ّان دٌْ ايدذّٗ
ااملان ّ ،ٛمع رادك ذ جٔد ّمؼد سٓع ذبتد د ن نظب صٍد ّ ،سّاتدب
اانْظفن ،أ١دّا ّظ ٜفَه ّنذم تَه بيؼ ط ّسغ ٘.
إزلاسات خزجيٕ ىدّٗ العلناٛ
ّبتأثري ػمل س ىذّٗ ااملان  :ٛازبنع بن ااقذٓه ااـد حل ّازبذٓدذ
ااي د فع ربددشد ميَ د خ دذد مارددْظ مددً نشػبددٕ ىددذّٗ ااملان د ٍّ ،ٛدده
ٓذٓشٌّ م١طظد خانٔدّ٘ ،قدذ أخدذّا ميَحدً ج مملدً ااتملادٔه٢ّ ،
ٓضاادٌْ ٓملدذٌّ ميد ٍخ تملأنٔدً٘ ّفقدً تقا د ااملـدشّ .قدذ بدذأ ٍددزا
ااملنددي مددً ااذفملدد٘ ا ّ٤شبشػبددٕ ىددذّٗ ااملاند  ،ٛد ٌ مددً أبددشصٍه
اامل٣مدد٘ ااظددٔذ طددأن ٌ اايددذّٖ ّااؼددٔخ خ ددذ اا د سٖ اايددذّّٖ ،يف
ااذفمل ا٤نش ٚااؼٔخ مملن ااذًٓ اايدذّٖ ّاامل٣مد٘ ااؼدٔخ ااظدٔذ
أبددْ اسبظددً خاددٕ اسبظددين اايددذّّٖ ،غريٍند  ،فددإىَه قد مْا بإخددذاد
مقشسا ج ممل٘ مق بق٘ تقا ااملـش ،فنث ً٣ا ٤دمئ٘ اافشق ىٔ٘ يف
بيحاْسّ ،صبنع ااؼٔخ أبْ اسبظدً خادٕ اايدذّٖ يف بَتوديّ ،مش دض
ا٨مد و أبددٕ اسبظددً اايددذّٖ يف ساٜددٕ بشٓاددّٕ ،صبنددع ا ادد٘ يف جبيددْس،
ّمددذاسغ داس أسقدده يف يوددْس ( )D.P.S.جدددذٓشٗ ب اددز ش .فقددذ أخدددذ
مظددْٝاْ ٍددزِ ا ١طظد مقددشسا جٔددذًٗ ّمتضىد ً٘ يف ىقد قَه اشب د ق
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ااق٣ا ا ظانن ،فْٔفش مً ن٣ل راك مْاد ذظي٘ دبنع بن ااذًٓ
ّااملاه اسبذٓثّٓ ،يؼع يف ٍزا اجمل ل اجملنع ا٨طد٣مٕ ااملاندٕ ،يف
ىددذّٗ ااملان د ّٓ ،ٛقددذو فوددشًا نطدد٣مًٔ يف أطدداْا خـددشّٖٓ ،يؼددش
سط ٜي ّ ت ً قٔنً٘ يف اااغ ا٤سدٓ٘ ّاايذٓد٘ ّا٨ظبأضٓد٘ ّااملشبٔد٘،
ّتقْو بملض ا ١طظ بإخذاد سط ٜي مفٔذٗ يف اااغ٘ اايذٍٓ٘ ،ودزا
تعَش ىت ٜخ ذظي٘ اشط ا٘ ىدذّٗ ااملاند  ٛيف صبد ل ااتملادٔه ا٨طد٣مٕ،
ّتظتنش ٍزِ ااظاظا٘ مبؼٔ ٘ٝار تمل .
أَٓ ااظ دٗ! س دض ىدذّٗ ااملاند  ٛخي ٓتَد خاد ٙث٣ثد٘ ضبد ّس:
أّاددد اايعددد و ااتملأنددددّٕ ،ننلددد خُ ااددددذًٓ ّأذوددد و ااؼددددشٓمل٘
ا٨ط٣مّٔ٘ ،ث ىَٔ  :نق م٘ ّذذٗ ج ممل٘ يف ذٔ ٗ ا ظانن ا٢جتن خٔ٘
ب طت ذال اسبضبٔ٘ ّااتملـب ا زٍيبّ ،ث اثَ  :تْجُٔ ا٤م٘ ا٨ط٣مٔ٘
ن ذبذٓ ااملـش ااشاًٍ .د ٌ أطد غ ااْذدذٗ ّا٤ندْٗ ا٨طد٣مٔ٘
اذ ٚىذّٗ ااملان  ٛقْل ار تملد  :نبىًن٪د اْنٰ ٬١٫مي٫دٌْ ٪نبن٬د ْٗ٪ف ِفأِؿ٬د ٰارْْ٫ا
ب ٪دٔ ٪ً٬أِن ٪د ٬ْٓ٪وْه ٪ّ ٬تًقْددْْا ااَ د ِ ُ٪امل٪اَوْ د ٬ه ٫تش٬ذ٫ ٪نددْ ( ٌ٪اسبحددشا ،)10 :
ٰ ٪بٔ٬ددي٬ ٫َ٪ه (ااؼددْس ّ ،)38 :ٚدد ٌ أطدد غ
ّقْاددُ٪ّ :أِم٬دد ٫شٍ٬ ٫ه ػ٫ددْسٚ٪
اٍ٢تن و بقل ٓ ا٤م٘ قْل سطْل ار ؿا ٙار خأُ ّطداه :مدً مل
َٓددته بددأمش ا ظددانن فاددٔع مدديَه (سّاِ اا َٔقددٕ يف ػددملب ا٨مي د ٌ:
ّ )10586قْاُ :مثي ا ١مين يف تْادٍه ّتشامحَه ّتمل فَه مثدي
ازبظذ ااْاذذ ،نرا اػتو ٙميُ خلْ ،تذاخ ٙاُ ط ٜش ازبظذ بد سبنٙ
ّااظدددَش( .متفدددا خأدددُ) ّقدددذ تظد د ٍي ا ظدددانٌْ يف ااملندددي بَدددزِ
ااتْجَٔ ا٨ط٣مٔ٘ ،فعَش مً اايت ٜخ م ظَش .
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صٔاص٘ ىدّٗ العلنا ٛالعام٘:
ذ ّاد د ىدددذّٗ ااملاند د  ٛنبمل دٍد د خدددً ا٢نت٣فد د ا زٍ ٔددد٘
ّااملـددد ٔ ا يققٔددد٘ يف دّاٜدددش أخن اددد ّىؼددد تَ  ،فٔدددذسغ يف
داسااملاددْو ايددذّٗ ااملان د  ٛددي مددً أت د ل ا ددزاٍب ااذٓئدد٘ :اسبيفٔدد٘
ّااؼ فملٔ٘ ّاسبي أ٘ ّا اؤ٘ ّااظافٔ٘ مترذًٓ متر بنّ ،نرا ذدذث
ػق و يف أٖ ى ذٔ٘ مً ىْاذٕ اا ٣د ّن سجَ ذ ّا ىذّٗ ااملاند ٛ
نصااتَ ّضبْ آث سٍ  .ن ٢أٌ ىذّٗ ااملان  ٛخضا ىفظَ مً ا ظ ٍن٘ يف
طٔ ط٘ اا ٣د خنأدً٤ ،ىَد تقدْو خاد ٙا٢ندت٣ا اادذانإ ّ ٔملد٘
اسبضبٔ٘ .اويَ أٓذ م١طظ ا ظانن ا أ٘ ّااذٓئدّ٘ ،قدذم اد
مظ خذتَ أمث ل صباع مؼ ّسٗ ا ظانن املنْو اايدذٍّٝٔ ،د٘ قد ىٌْ
ا٤ذْال ااؼخـٔ٘ اانظانن املنْو اايذ ٍّ٘ٝٔ ،ااتملأه ااذٓين.
خا ٙي ،فإٌ ىدذّٗ ااملاند  ٛمد صااد مو دً٘ خاد ٙأخن اد ،
ّظي ٍزا ميَحً خ مً ظْٝأَ  ّ ،د ٌ ٍدزا مدْ قدإ ااؼدٔخ ااظدٔذ
أبدددٕ اسبظدددً خادددٕ اسبظدددين اايدددذّٖ ،اادددزٖ ٓتحاددد ٙمدددً ت ب تدددُ
ّسطد ٜاُ ،فإىددُ د ٌ ٓظد ٍه مظد ٍنً٘ بد صسًٗ بوددي ىؼد ط ّسغ دد٘ يف
قل ٓ ا٤م٘ اايت تتملاا بـٔ ى٘ ا٤مد٘ ّمح ٓد٘ اادذًٓ ّٓ ،ملدذ ىفظدُ
خدددً ااظٔ طددد٘ ا مل ؿدددشٗ ّا٢نت٣فدد اسبضبٔدددّ٘ٓ ،ظدددمل ٙيف ذدددي
ااقل ٓ مبيَخ ااتف ٍه ّازبَْد اافوشٓ٘ ّا٤دبٔ٘ ّ ،د ٌ خنادُ ٍدزا
م ئً خا ٙا٨ن٣ق ّاايـٔر٘ ،فدٓ ٣ي ملدث يف ىفدع ا خ دب سد
فمليّ ،ا ٔضٗ ااث ىٔ٘ ااؼٔخ اايذّٖ أىُ ٌ ؽب ب ا٤م٘ ا٨طد٣مٔ٘
اددَ  ،فددٓ ٣يعددش ن ااقلد ٓ بيعددشٗ كددٔقّ٘ ،مل ٓوددً ميَحددُ ٍددزا
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مْافقً ٍ٤ذاا ىذّٗ ااملان  ٛفرظب ،بدي د ٌ مقت ظدً مدً ااظدريٗ
ااي ْٓ٘ ،راك ا يَخ اازٖ انت سِ ملدً مدً دْل اػدتغ اُ ب ادذخْٗ
ّا٨ؿ٣ا ّااتملأه ّاارتبٔ٘.
احلاد٘ إىل احلله ّاحلكن٘:
ؿذس صمً ذٔ ٗ ااييب ؿدا ٙار خأدُ ّطداه خندي مدً بملدض
أؿدر بُ د ٌ ْٓجدب قتادُ ،اوددً ؿدا ٙار خأدُ ّطداه تدشك خنددي
ااقتددي قد  :ً٣ٜنٌ ااددزًٓ ػبَاددٌْ سّا ا٨طدد٣و ٓقْاددٌٍْ :ددزا اىتقد و
بشّا ػخـٔ٘ أّ ذضبٔ٘ٓ ٍّْ ،ملترب ملد داً ادشّا ا٨طد٣و ااذخْٓد٘
ّا٨ؿ٣ذٔ٘ ،فملف خيُ ّؿفس ّ ،د ٌ ؿدا ٙار خأدُ ّطداه ٓد١ثش
سأٖ أؿر بُ خا ٙسأُٓ ،سغه أىُ ىيب ،ن ّقع يف غضّٗ أذدذّ ،يف
مي ط د أنددش ،ٚفو ىدد تعَددش فٔددُ ؿددفت اسبادده ّاسبوندد٘ يف أ
ؿْسّٗ ،نٌ ٍد تن ااـدفتن يدع نأَند ذ جد٘ ا٤مد٘ ا٨طد٣مٔ٘ يف
ااقل ٓ اايت يش بَ ّ ،ا٤خن ل ثريٗ ٍّٕ ،ذبت د ن مً ٓيحضٍ .
ّؿا ٙار تملد خاد ٙندري ناقدُ ضبندذ ّخاد ٙآادُ ّأؿدر بُ
ّمً ت ملَه بإذظ ٌ ن ْٓو ااذًٓ.
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ندوة العلماء ومدى تأثرييا يف اجملتمع

()4

اسبنددذ ر سا ااملد نّ ،ااـددّ ٗ٣ااظدد٣و خادد ٙطددٔذ ا٤ى ٔد ٛ
ّنم و ا شطان ّا تقن ضبنذ ّخا ٙآاُ ّأؿر بُ ّمً ت ملَه بإذظ ٌ
ن ْٓو ااذًٓ ،أم بملذ:
اجلنع بني الدًٓ ّالدىٔا:
ذلشا أخل  ٛاجملاع ااتيفٔزٖ ايذّٗ ااملان !ٛ
فقذ مش خا ٙتأطٔع ىذّٗ ااملان  ٛأ ثش مدً قدشٌ ّسبدع قدشٌ،
ذٔين د ى د د ىددذّٗ ااملان د  ٛب رب د ر نقددْا نػب بٔدد٘ ذددْل ااتملاددٔه
ب ايظددد ٘ ن اّ٤كددد ل ا مل ؿدددشٗ ،أظدددتملٔذ ا ظدددانٌْ موددد ىتَه
ااظد اف ٘ ،د ٌ ااتملاددٔه ميقظددنً ن جددضٜن :دىٔددْٖ ّدٓددين ّ ،دد٣
ازبدددضٜن ىددد ذ جددد٘ ااظددد خ٘ ،اودددً ا٤مددد٘ ىددد ميقظدددنً٘ يف
مملظوشًٓ ،فود ٌ ااْاذدذ ٓملتدرب خندي ا٦ندش نقدأًّ ،ا٦ندش ٓملتدرب
اّ٤ل نقأً ،سغه أٌ ا ظانن يف ااقشٌّ ا ّ٤ا٤سبمل٘ مجملْا بن
( )1خقذ ىذّٗ ااملان  ٛدّستَد ااظديْٓ٘ ذظدب ااملد دٗ ا ت ملد٘ يف  /23سجدب طدي٘
ٍ1440د ،ا ـ دا  31م سغ خ و 2019و ،قذو ٍدزا ااملد جض تقشٓدشاً طديًْٓ،
ر ش فُٔ ت سٓخ نىؼ  ٛىذّٗ ااملان  ٛمع بٔ ٌ أٍذافَ ّغ ٓ تَ  ،ند تيد ّل جَدْد
ّمظ خٕ أبي  ٛىذّٗ ااملاند  ٛيف أعبد  ٛااملد ملّ ،أندريًا طداع االدْ ٛخاد ٙمديَخ
ىذّٗ ااملان ّ ٛمزٍ َ اامل و ٌ ،ااتقشٓدش ب ااغد٘ ا٤سدٓد٘ ،قد و برتمجتدُ ب ااغد٘
ااملشبٔ٘ ضبنذ فشم ٌ اايذّٖ.
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ٍ تن ااي ذٔتن ،فأذشّا ظب ذً ب ٍشاً يف اامل مل ٢ّ ،ػك أٌ ٍدزًٓ
ازب ى ن ان ت سٓخ ّاطع يف ا٨ط٣و.
نٌ ىع و ااتملأه اازٖ اربزتُ ىذّٗ ااملان  ٌ ٛيف طيْاتُ ااظ دطد٘
اختي  ٛب اد ب زب ىب ااذٓين ّازب ىب ااذىْٖٔ ،فش دض مظدْٝاٍْ خبقد َه
ّ ت د َه خادد ٙانتٔ سٍندد  ،ثدده أىؼددأّا داسااملاددْو تق ٔق دً اددزِ اشبقدد٘
ا شطدددْم٘ خدد و 1898و ّ ،دد ٌ ااقـدددذ ّسا ٛرادددك ٍدددْ مجدددع انددد٘
ا ظانن ّّذذتَه ،قذ بذأ ٍزِ اسبش ٘ ااتملأنٔد٘ سااملاند ّ ٛا دثقفن
ا ظانن ب جتن ل خ و يف مذٓي٘ ىفْس ،د ٌ يف مقدذمتَه ااؼدٔخ ااظدٔذ
ضبنذ خإ ا ْىغريٖ ّااؼٔخ ػ إ اايملند ىٕ ّأّادْ اافلدي ا٦ندشٌّ،
مدديَه ااؼددٔخ ااظددٔذ خ ددذ اسبددٕ اسبظددين ّ ،د تأطظ د داسااملاددْو ق د و
بتقْٓشٍ ت٣مزٗ ٍ ٛ٢١ا ؼ ٓخ سمحَه ار مجٔملً.
ٍزا ا يَخ ااتملأنٕ اازٖ اربزتُ ىدذّٗ ااملاند  ٛد ٌ يف طديْاتُ
ا٢بتذاّ ٜ٘ٔا تْطق٘ مدْاد دىْٔٓد٘ ّدٓئد٘ ٢صمد٘ ،فو ىد ىظد ٘ ا دْاد
ااذٓئ٘ جبيدب ا دْاد ااذىْٔٓد٘ دثريٗ ،أودٌْ ا٢نتـد ق ّا َد سٗ يف
نذذ ٚا دْاد ،ىعدشاً ن متقا د ااملـدش ّ .د ٌ بملدذ ا تْطدق٘ ىعد و
ا٢نتـدد د ق يف ااملاددددْو ااذٓئدددد٘ ّ ،ددددزاك يف اااغدددد٘ ا٨ظبأضٓدددد٘
ّااـر ف٘ ّا٤اظي٘.
التعلٔه ّالرتبٔ٘ مشدّداٌ:
أَٓ ااظ دٗ!
ااتملأه ّاارتبٔ٘ مضدّج ٌ ،فنحشد ااتملادٔه ادٔع بؼدٍّٔ ،ٞدْ
ٓتقادددب تشبٔددد٘ ّثق فدددّ٘ٓ ،ؼدددتني خاددد ٙث٣ثددد٘ جْاىدددب :ا قدددشسا
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ااذساطٔ٘ ّااقا ٘ ّا٤ط تزّٗ ،اوي ميَ نـ ٜف ّمضآد  ،مد١ثشٗ،
نٌ ااملان  ٛاا سخن يف ااملاْو ااذٓئد٘ ٓرت دٌْ آثد ساً ٔ دً٘ يف اجملتندع،
اوً خذد ااق٣ا ا خاـن يف ٍزا ااملـدش ا د دٖ ؿد س قادٔ ،ً٣فدإٌ
 ٣م ٓظتْفٌْ
أبي  ٛا ظانن ٓتْجٌَْ ن ااملاْو ااذىْٔٓ٘ ثرياًّ ،قأ ً
ا تقا ااذٓئ٘ ،ثه نٌ أطد تزتَه اادزًٓ تملاندْا ااملادْو ااملـدشٓ٘،
ٓملتربّىَ ذ جً٘ أ ٔذًٗ اه ،فَزِ اايعشٓ٘ ت١ثش يف ااق٣ا تأثرياً ،أمد
ازب ىب ااث اث فَْ ا قشسا ااذساطٔ٘ ،ا أٍنٔد٘ دثريٗ ٢ّ ،تْجدذ
تب ذبني أفو سًا دٓئً٘ ّ ٔملً٘ سّذًٔ٘.
أبزس خزجيٕ ىدّٗ العلنا ٛيف فرتات رلتلف٘:
بددزا ىددذّٗ ااملان د  ٛددي م د ميوددً يف نخددذاد ازبٔددي ازبذٓددذ،
فتخشد جٔي ؼبني فد ٛا جٔدذٗ ،ىدز ش خاد ٙطد ٔي ا ثد ل اامل٣مد٘
ااظٔذ طأن ٌ اايذّٖ ّااؼٔخ خ دذ اا د سٖ اايدذّٖ ّااؼدٔخ مظدملْد
خإ اايذّّٖ ،ااؼدٔخ خ دذ ااظد٣و اايدذّّٖ ،ااق ٔدب ااظدٔذ خ دذ
ااملإ اسبظينٓ ٢ّ ،دضال ٓتخدشد مدً ٍدزِ ا ١طظد٘ خاند  ٛأ فد  ٛيف
ي صم ٌّ ،ظا ىذّٗ ااملان  ٛتتْن ٙغ ٓتَ ا يؼْدٗ ،فقذ اختيد
ن ؿ٘ بوي مد مظد نأدُ اسب جدّّ٘ ،كدمل أم مَد نقد٘ نؿد٣ا
ّتشبٔدد٘ اامل د مل اددُّ ،طددمل طددملًٔ مؼددوْسًا يف نبدد٣مش ٍددزا اايع د و
ااتملأنٕ ازب مع ن اامل مل اُ.
أم ازبٔي ااث ىٕ فقذ ىؼأ يف ظشا خؼشًٓ أّ مخظ٘ ّخؼشًٓ
خ مً ،فو ٌ فُٔ خا ٙط ٔي ا ثد ل ااؼدٔخ أبدْ اسبظدً خادٕ اسبظدين
اايددذّٖ ّااملان د ّ ٛا فوددشٌّ ا مل ؿددشٌّ اددُ ،ااددزًٓ أف د دّا ا٤مدد٘
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بتْجَٔ تُ اافوشٓ٘ ّااملانٔ٘ .ميَه ااؼ ٔخ مملن ااذًٓ أمحذ اايدذّٖ
( سٜٔع داس ا ـئفن ااظ با ،أخعده جدشاِ) ّااؼدٔخ مظدملْد خد مل
اايددذّّٖ ،ااؼددٔخ أبددْ ااأددث ا٨ؿدد٣ذٕ اايددذّٖ (أمددري ازبن خدد٘
ا٨طد٣مٔ٘ طد بقً) ّااؼدٔخ خ دذ ااظد٣و ااقدذّا ٕٜاايدذّٖ (مملتندذ
ااتملأه ايذّٗ ااملان  ،ٛط بقً) ّ ،ااؼٔخ ضبنذ خنشاٌ ند ٌ اايدذّٖ
ا٤صٍددشٖ ( مددذٓش داسااملاددْو ايددذّٗ ااملاند  ٛطد بقً)ّ ،ااؼددٔخ ضبنددذ
أّٓددع اايحشامددٕ اايددذّٖ ( ػددٔخ ااتفظددري اددذاسااملاْو ىددذّٗ ااملاند ٛ
طدد بقً) ّ ،ااؼددٔخ ضبنددذ ىدد ظه اايددذّٖ (ػددٔخ ازب مملدد٘ اامل طددٔ٘
بَ ّافْس ط بقً).
ثدده جد  ٛخـددش ت٣مددزٗ ٍدد ٛ٢١ا ؼد ٓخ ،أنددف ب اددز ش مدديَه
ااؼددٔخ مملددن اايددذّٖ (ى ٜددب سٜددٔع ىددذّٗ ااملان د  ٛط د بقً) ّااؼددٔخ
ااذ تْس خ ذ ار خ غ اايذّٖ (مملتنذ ااتملأه ايذّٗ ااملان  ٛطد بقً)
ّااؼددٔخ أبددْ ااملشف د ٌ ن د ٌ اايددذّٖ (ااق د ٜه بأخن د ل ا ددذٓش ط د بقً)
ّااؼددٔخ صبٔددب ار اايددذّٖ (سٜددٔع ج مملدد٘ ااشػ د د ،بددأخعه جددشاِ)
ّااذ تْس ااظٔذ طان ٌ اايذّٖ (دسبً ،نفشٓقٔ ).
ثه جد  ٛخـدش ااملاند  ٛاادزًٓ د ٌ مديَه بْجدُ ند ق ااؼدٔخ
ااظٔذ ضبنذ اسبظدين ّااؼدٔخ نطدر و جادٔع اايدذّٖ (سٜدٔع ذبشٓدش
ؿددرٔف٘ تملنددري ذٔ د ٗ ب ااغدد٘ ا٤سدٓدد٘ ،ااـ د دسٗ مددً ىددذّٗ ااملان د )ٛ
ّااؼٔخ ااظٔذ ضبندذ ّاكدس سػدٔذ اسبظدين اايدذّٖ (مملتندذ ااتملادٔه
ايددذّٗ ااملان د  ٛط د بقً) ّااؼددٔخ ااددذ تْس طددملٔذ ا٤خعنددٕ اايددذّٖ
(سٜدددٔع ذبشٓدددش صباددد٘ اا ملدددث ا٨طددد٣مّٕ ،مدددذٓش داسااملادددْو ايدددذّٗ
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ااملان ّ )ٛااذ تْس تقدٕ اادذًٓ اايدذّٖ (ااربّفٔظدْس يف ج مملد٘ ااملدن
بأبٕ ظيب ط بقًّ ،مملتنذ ااتملأه ايذّٗ ااملان  ٛذ أً).
ٍوددزا اىتؼددش ؿددٔ ىددذّٗ ااملان د  ٛيف مددذٗ قأادد٘ ن د سد اايددذ
اخددرتا بَ د ااق ؿددٕ ّااددذاىٕ ،ف افلدد ٛ٣ااددزًٓ ٓقْمددٌْ خبددذم
تملأنٔدد٘ ّدخْٓدد٘ يف مي د ا طبتافدد٘ مددً اامل د مل أنددف ب اددز ش مدديَه
ااذ تْس خ ذ ااٍْ ا صاٍذ اسبايب اايذّٖ ( ْسٓ ازبيْبٔ٘) ّااذ تْس
طأه ااشمحً ن ٌ اايذّٖ (اأ ب ٌ) ّااذ تْس مضمي ذظدن اايدذّٖ
(أمشٓو ) ّااؼٔخ خإ آدو اايذّٖ (نفشٓقٔ ازبيْبٔ٘) ّا٤طدت ر طدملٔذ
بيددْ اايددذّٖ (نفشٓقٔ د ازبيْبٔدد٘) ّااددذ تْس أىددع اايددذّٖ (أّطددرتاأ )
ّااددذ تْس ضبنددذ أ ددشو اايددذّٖ (آ ظددفْسد ،ايددذٌ) ّااددذ تْس خاددٕ
أمحذ اايذّٖ (جذٗ ،ا ناو٘ ااملشبٔ٘ ااظملْدٓ٘).
دَات ّمضتْٓات متيْع٘ يف ىدّٗ العلناٛ
أقٔندد د يف ىددددذّٗ ااملاندد د  ٛذظددددب مقتلددددٔ ااضمدد د ٌ أقظدد د و
ّمظتْٓ  ،فأىؼأ نشػبٍْد ّفقدً اد م١طظد تملأنٔدٍّ٘ ،دٕ مارقد٘
بيذّٗ ااملان  ٓ ،ٛاد خذدٍ ن  ،397ثه ىؼش أبي  ٛىذّٗ ااملاند  ٛػد و
ااتملأه ااملـشٖ ،مثي ا ذاسغ ا٨ظبأضٓ٘ ،يف مي ا طبتافد٘ ااد ٣دّ ،يف
داسااملاددْو ايددذّٗ ااملان د  ٛقظ ده ن د ق ااقدد٣ا ااْافددذًٓ مددً ا ددذاسغ
ّازب مملد د ااملـدددشٍّٓ٘ ،ددده ٓتملاندددٌْ ااملادددْو ا٨طددد٣مٔ٘ يف مخدددع
طيْا ّ ،قظه ااق٣ا ا تخدشجن مدً ا دذاسغ ااذٓئد٘ ااودربٍّ ،ٚده
ٓتملانٌْ اااغ٘ ااملشبٔد٘ ّا٤دا ااملشبدٕ ّٓتخــدٌْ فَٔد  ّ ،دزاك أىؼدأ
اا رث ّااترقٔا بملض ا تخشجن صبد مع ّأ دمئد ٍّ ،دٕ تقدْو بيؼدش

52
اا رددْث ّااذساط د ا٨طدد٣مّٔ٘ ،مددً أٍدده نظب د صا ىددذّٗ ااملان د  ٛيف
ااظي٘ ازب سٓ٘ نىؼ  ٛا ْقع ا٨اورتّىدّٕ ،قدذ ٍدزا ااملندي بإػدشاا ا٤خ
ااملضٓض ند خٔي بَْ ٢اايذّٖ بأذظً أطاْا.
أَٓ اسبفي اسبلْس!
عبددً يف أمددع ذ جدد٘ ن أٌ ىقددْو بتملشٓددإ فوددشٗ ىددذّٗ ااملاندد ٛ
ّميَ جَ د ّ ،نظب د صا أبي  َٜد يف صب د ل ااتملاددٔه ّاارتبٔددّ٘ ،عب د ّل ضب ّادد٘
جد دٗ يف تْطدمل٘ ىقد و مديَخ ىدذّٗ ااملاند ٍّ ،ٛدْ مديَخ اافودش ّااددذخْٗ
ّمدديَخ ا٢ختددذال ،اتحتنددع ا٤مدد٘ خادد ٙسؿددٔإ ّاذددذّ ،تملدده سط د ا٘
ااْذذٗ يف ي مو ٌ ،نٌ م ق و بُ ااؼٔخ ااظٔذ أبْ اسبظدً خادٕ اسبظدين
اايذّٖ مدً مْاجَد٘ ا٢طدتملن س ا٢ظبأدضٖ ّمق ّمد٘ ااتردذٓ ا مل ؿدشٗ
ٍددْ ب د ا مؼددشو يف اات د سٓخ ا٨طدد٣مٕ ،أثيدد ٙخأددُ اامل د مل ا٨طدد٣مٕ
بأمجملددُّ ،قددذ ػ د س ُ يف ٍددزا ازبَ د د اافوددشٖ ابددً أنٔددُ ا٤طددت ر ضبنددذ
اسبظين ّابً أنتُ ا٤طدت ر ااظدٔذ ضبندذ ّاكدس سػدٔذ اسبظدين اايدذّٖ،
ف خرتا برباخ٘ ٍزًٓ ا٤طت رًٓ ا٨م و اايذّٖ سمحُ ار تمل يف ت بدُ:
ااـشال بن اافوشٗ ا٨ط٣مٔ٘ ّاافوشٗ ااغشبٔ٘ يف ا٤قق س ا٨ط٣مٔ٘.
ٌ ا٤طت ر ااظٔذ ضبنذ ّاكس سػدٔذ اسبظدين اايدذّٖ سٜدٔع
ااؼ ٌْٝااتملأنٔ٘ ايذّٗ ااملان  ،ٛاازٖ اىتقي ن سمح٘ ار تمل ق دي
ػَشًٓ ،نٌ ّف تُ أظ نظد س ًٗ ايدذّٗ ااملاند  ٛفرظدب ،بدي ا٥مد٘
ا٨طدد٣مٔ٘ مجمل د  ،ٛد ٌ اددُ ىعددش ث قددب يف أّك د ل اامل د مل مبْاٍ ددُ
ااملانٔ٘ ّاافوشٓ٘ ّااذخْٓ٘ ّااتْجَٔٔ٘ ٌ ّ ،مقاملدً خاد ٙا٤نقد س
ّااترذٓ اايت ذبذو ب املد مل ا٨طد٣مٕ ،فاده تودً ّف تدُ نظد س ًٗ
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ايددذّٗ ااملاندد  ٛأّ نظدد س ًٗ أطددشًٓ٘ أّ ػخـددًٔ٘ ،بددي ىدد نظدد سٗ
ااذخْٗ ّاافوش ا٨ط٣مٕ ٌ ،إ نري مظتؼ س ّنري مملْاٌّ ،بملذ
ّف تُ ذذث فشامش يف ميـب سٜٔع ااؼ ٌْٝااتملأنٔد٘ فد قرتا ادُ اطده
ا٤طت ر ااذ تْس تقٕ ااذًٓ اايذّّٖ ،قذو ٍزا ا٢قرتاا أم و اجملاع
ااتيفٔزٖ ،فق و بتأٓٔدذِ ،نٌ ااؼدٔخ تقدٕ اادذًٓ اايدذّٖ خد مل بد سص،
ّم١ادددإ ىد د بدّ ،ب ذدددث مدددذقاّ ،مدددً د د س اندددذثن يف ااملد د مل
ا٨ط٣مّٕ ،مً أبي  ٛىذّٗ ااملان  ٛااقذام.ٙ
أَٓ ااظ دٗ!
اسب جد٘ م طد٘ ن أٌ ىْاؿدي مظددريتي اارتبْٓد٘ يف ربدشٓخ ىْابددد
ااضم ٌ ،اازًٓ ٓظتيري ميَه اامل مل خا ٙأّطدع ىقد وٍّ ،ده ؼبنادٌْ
ف ٛا جٔذٗ مل زب٘ ااقل ٓ ّذي ا ؼوّ ، ٣مً ّاج أط تزٗ
داسااملادددْو أٌ ٓتيد د ّاْا مْكدددْل ااتملادددٔه فوشٓد دً ّخقأد دً ّخنأد دً،
ّٓـددْغْا ااقدد٣ا ؿددٔ غ ً٘ ما دً٘ ّفددا ااؼددشٓمل٘ ا٨طدد٣مٔ٘ ،ادد٣ٝ
تتْقإ مَن٘ نخذاد سج  ٢ااملنديٓ ٢ّ ،فودش خان ٠ىد يف ااقلد ٓ
انأ٘ فقع ،بي يف ااقل ٓ اامل ّٔ٘ ،نرا فوشىد يف ٍدزا ا ْكدْل مدً
ٍزِ ااي ذٔ٘ قٔض ار تمل ا٥م٘ ا٨ط٣مٔ٘ سج ٓ ً٢تنٔدضٌّ مبْاٍدب
٢
متيْخّ٘ ،ؼباٌْ مؼو ٣اامل مل خا ٙؿملٔذ خ وّٓ ،قذمٌْ ذاْ ً
ا٩ىظد ىٔ٘ ،نٌ ازبنددع بددن خاددْو ااددذًٓ ّااددذىٔ ٓ ٢وددٌْ ى فملدً ذتددٙ
ٓظتْيف ذ جٔد ا٤مد٘ ّٓيقدزٍ مدً آثد س كد سٗ ا٣طدتملن س ااغشبدٕ.
فْط ٜي ااتملأه ا دّس ري يف نذشاص ٍدزا اايحد اّ ،فقيد ار تملد
اُّ ،قذس اُ آث سًا ٔ ً٘ ّتق اُ ق ْ ً٢ذظيً.
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فكزٗ ىدّٗ العلناٛ
أَٓ ااظ دٗ!
تقددْو فوددشٗ ىددذّٗ ااملان د ّ ٛدخْتَ د يف ااددذًٓ ّااملقٔددذٗ خاددٙ
ااددذًٓ اشبدد ق اايقددٕ مددً ااؼددْاٜب ،اا ملٔددذ خددً ذبشٓددإ ااغدد ان
ّاىتر ل ا قان ّتأّٓي ازب ٍانّ ،خا ٙااملدْدٗ – يف تاقٔدُ ّفَندُ
ّتفظددددريِ – ن مي بملددددُ ااـدددد فٔ٘ اّ ، ّ٤مـدددد دسِ ااـددددرٔر٘
ا٤ؿٔاّ٘ ،يف ااملني ّااظاْك خاد ٙااتنظدك با د ا اادذًٓ ّااملندي
بأذو مُ ّااترإ حبقٔقتدُ ّسّذدُّ ،ااشب ىٔد٘ ا ؼدشق٘ ااـد فّٔ٘ ،يف
تـددْسٍ ااتد سٓخ خادد ٙأٌ نددري ااملـددْس ٍددْ ااملـددش ااددزٖ ظَددش فٔددُ
ا٨طدد٣وّ ،ازبٔددي ا ث د إ ٍددْ ازبٔددي ااددزٖ ىؼددأ يف أذل د ٌ ااي ددْٗ،
ّربشد يف مذسط٘ ااقشآٌ ّا٨ميد ٌ اّ ، ّ٤أٌ ااظدمل دٗ دي ااظدمل دٗ
يف ااشجْل نأُ ّا٢قتذا ٛبُ ّيف ىعشتَ ااملانٔ٘ ّفاظفتَ ااتملأنٔ٘.
ؼبظً إ أٌ أ تب بَزِ ا ي ط ٘ م ق اُ اامل٣م٘ ػ إ اايملن ىٕ
مبدذاد مدً اايدْس :نٌ سقدٕ أٍدي اادذىٔ يف أٌ ٓتقدْسّا ّٓتقدذمْا ذتدٙ
ٓـاْا ب ٤مه اسبل سٓ٘ ا تنذىّ٘ ،اوً اصدٍ س ا ظدانن أٌ ٓتدأنشّا
ّٓتأنشّا ذتٓ ٙارقْا ب اقشٌّ ا ؼَْد ا ب شبري.
ّأنته انيت ٍزِ خا ٙم ت ُ ا٨م و ااظٔذ أبدْ اسبظدً خادٕ
اسبظين اايذّٖ خً ميَخ ىذّٗ ااملان ّ " :ٛتقْو فوشٗ ىذّٗ ااملاند ٛ
ّدخْتَ فٔند انتادإ فٔدُ ااظداإ مدً مدزاٍب ّآسا ٛخاد ٙااترقٔدا
ّااتق ٔا ّنذظ ٌ ااعً بَهّ ،ااتن غ ااملزس اهّ ،تدشجٔس مد ٍدْ
أّفا ب اوت ا ّااظيّ٘ ،أقشا ن مجع ااؼدنيّ ،أبملدذ خدً اافشقد٘
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ّااتي فشّ ،أقشا ن مـدار٘ ا٨طد٣و ا٢جتن خٔدّ٘ ،ب زبناد٘ فَدٕ
أقددشا ن مذسطدد٘ ذوددٔه ا٨طدد٣و ااؼددٔخ أمحددذ بددً خ ددذ ااددشذٔه
ا ملدددشّا بدددْإ ار اادددذٍاْٖ ا تدددْفٍ1176 ٙدددد ااملانٔددد٘ اافوشٓددد٘
ّااو٣مٔ٘ ّاافقَّٔ٘ ،بزاك فيذّٗ ااملان  ٛمذسط٘ فوشٓ٘ ػ ما٘ أ ثش
مً مش ض تملأنٕ ٓقتـش خا ٙتملأه ااوتب أّ ااملاْو ّاااغ ".
ّآنش دخْاى أٌ اسبنذ ر سا اامل ن.
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ندوة العلماء ومعاجلٌ القضايا الفلرية

()4

اسبنددذ ر سا اامل د نّ ،ااـددّ ٗ٣ااظدد٣و خادد ٙند ااي ددٔن
ضبنذّ ،خا ٙآاُ ّؿر ُ أمجملن .أم بملذ:
فٔأَٓ ااظ دٗ!
نىُ ً بْاخث ااظشّس ّااغ ق٘ أٌ ؼبلش ااملان ّ ٛق دٗ اافوش،
ّأٍي اافلي ّاارتبّٔ٘ ،ااذخْٗ ا٨ط٣مٔ٘ ،مً طبتاإ أعبد  ٛااملد مل
ا٨ط٣مٕ يف ٍزا ا ١يش ا٨ط٣مٕ ااملعٔه يف سذ ا داس ااملاْو ىدذّٗ
ااملان ّ ،ٛراك ادذا جأدي ،فديرً ىيتَدض ٍدزِ اافشؿد٘ ىٔ بدً٘ خدً
ىذّٗ ااملان  ٛاارتذٔب بَ ٛ٢١االْٔا ا٤ف كيّ ،ىملٯش خً مؼد خش
ااؼوش ّااتقذٓش ّا ٨شاو ااٜ٣قن مً خنٔه قاْبي ّ ،ىؼملش ب اظدمل دٗ
ّا٢ختضاص ٢طتح بتَه ادذخْتي ا تْاكدملّ٘ ،دبؼدنَه مؼد و ااظدفش
اارلدْس يف ٍدزا ا اتقدّ ،ٙنٌ دل رادك خاد ٙػدٕ ٛفإمند ٓدذل خاددٙ
مؼد د خشٍه ّأذ طٔظدددَه ّخدددْا فَه ا خاـدددّ٘ ،ذشؿدددَه خادددٙ
اسبف ظ خا ٙنـد ٜف ا٤مد٘ ا٨طد٣مّٔ٘ ،خق ٜدذٍ ّ ،ؿدٔ ىتَ مدً
ااترشٓإ ّااذجي ا ْاجَن ا .
ىدّٗ العلنا ٛيف مْادَ٘ احلزكات اهلدام٘:
أَٓ ااظ دٗ!
()1

ان٘ تشذٔب مً داس ااملاْو ىذّٗ ااملان  ٛيذّب ٙم١يش ااملان  ٛا ظانن خ و 1997و.
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نٌ تْجُٔ ىذّٗ ااملان  ٛااذخْٗ ن خقدذ مثدي ٍدزا ا د١يش ادٔع
بذخً مً ا٤مشّ ،نمن ٍْ ميَخ مت دع مدً ىدذّٗ ااملاند  ٛميدز ىؼدأتَ ،
ّراك أىَ تَته ب نتٔ س ااْط ٜي ااوفٔا٘ بإخذاد سجد ل أ فد  ٛااملندي
ذظب ااعشّا ا تحذدّٗ ،ذظب مقتلٔ ااملـش يف ط ٔي اسبف ظ
خادد ٙااؼخـددٔ٘ ا٨طدد٣مٔ٘ ا٥مدد٘ ا٨طدد٣مّٔ٘ ،تشبٔدد٘ ازبٔددي ازبذٓددذ
تشبًٔ٘ نط٣مًٔ٘ طأنًّ٘ ،تْجَُٔ اافوشٖ ّتوْٓيُ اازٍين ،اوٕ ٓيؼأ
ا ظدداه ا ثقددإ مبشاخد ٗ ظددشّا خَددذِ ،مملاًندً دٓئدً ّق ٜددذًا ذؤندً،
متضّداً بضاد خعٔه مً ااملاهّ ،ثق ف٘ خ أّ٘ ،اقدذ تـدذ ٚا ظدْٝاٌْ
خً ىذّٗ ااملان  ٛقً ازا ا يَخّ ،ذبقٔقً ازا ااغش ااظ مٕ ميز
ىؼدددأتَ  ،ااتٔد د سا ّاسبش د د اا دفددد٘ اترشٓدددإ اادددذًٓ اسبئدددإ،
ّا٨ط د  ٗٛنأددُّ ،تؼددُْٓ تمل أنددُ ،أّ ّكددع دٓددً جذٓددذ متددْاص اددُ،
ّذ ّاْا ارب ر ااْط ٜي اافمل ا٘ ا ١ثشٗ ااشادخد٘ اود س اافدحل اسبلد سٓ٘
ااملـدددش ازبذٓدددذّّ ،كدددع ىعددد و ااتملادددٔه ّاارتبٔددد٘ ٤فدددشاد ا٤مددد٘
ا٨طدد٣مٔ٘ ،ذظددب مقتلددٔ ااملَددذ ا تحددذدّٗ ،قددذ أ ددش ٍددزِ
ازبَددْد اادديت بددزاتَ ىددذّٗ ااملان د ّ ،ٛأظبددب ٍددزا اايع د و اارتبددْٖ،
ػخـدددٔ فدددزٗ يف صبد د  ٢ااملاددده ّااتملادددٔه ّاادددذخّْٗ ،اارتبٔددد٘
ا٨ط٣مٔ٘ ،ق م بذخه اافوش ا٨ط٣مٕ ّنثشا ٌ ّ ،ُٜزبَدْد ٍدزِ
ااؼخـددٔ ااملانٔدد٘ دّس يف توددًْٓ ادب د ِ جذٓددذ ااملنددي ا٨طدد٣مٕ
ااي فع ازب مع ااؼ مي مبشاخ ٗ أّك ل ااملـدشّ ،متقا تدُّ ،خدهً ٍدزا
ا٢دب ِ ّى ل ااق ْل.
ّاّ ٌ٦قذ أ نا ىذّٗ ااملان  ٛمً خنشٍ م  ٜ٘طديّ٘ ،دندي
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ا٨ىظ د ٌ اأددْو يف ااقددشٌ اشب د مع خؼددش ،تددْفش ّط د ٜي جذٓددذٗ،
ّتوْىد د ادب ٍد د جذٓدددذٗ ارتبٔددد٘ ا٤جٔد د ل ااـد د خذٗ٨ّ ،خدددذاد
ااقْ ٚاا ا٘ ّتف قن أػذ اد
اايفْغّ ،بزاك تـملذ ىؼ
ى خأُ يف ا كٕ بتأٓٔذ ٍزِ ااْط ٜي ازبذٓذّٗ ،بذأ ْٓاجُ اافوش
ا٨ط د٣مٕ ااظددأه ذبددذٓ جذٓددذّٗ ،ذبددذو بددُ أنق د س جظددٔن٘،
فٔرددته ٍددزا ااْكددع أٌ ٓقددْو ذد ماْ اافوددش ا٨طدد٣مٕ ّااملد ماٌْ يف
ددشقَه ّميدد ٍحَه ا ختدد سٗ ،جملَددْدٍه اا يًدد ٛ
طدد ٔاُ ب طددتملشا
ااظدددأه ،مدددشاخن ىؼد د ط ااقدددْ ٚا مل دٓددد٘ ّ ق تَد د ّ ،أبمل دٍد د ،
ّااْطد ٜي اادديت تتٔظددش اددذَٓ ّ ،أٌ ٓتخدزّا نجددشاٛا ٢صمدد٘ اتيؼددٔع
صبَْداتَه ّذبظٔيَ ّ ،سفع فمل أتَ .
خطْرٗ فتي٘ الكادٓاىٔ٘:
أَٓد ااظد دٗ! اقددذ اغتـددب ا٢طددتملن س ااربٓقد ىٕ اسبودده مددً
ا ظانن يف اايذ ،فو ٌ مً ااق ٔملٕ أٌ ٓظ ّسِ اشبْا مً ذذّث
سدا فملددي يف ا ظددانن ّزبددَْٜه ن ا ق ّمدد٘ ،ف طددتخذو ا ظددتملنش
ااربٓ قدد ىٕ أقددّْ ٚطدد ٜي ااقنددع ّااو دد اترقددٔه ااقددْٗ ا ت قٔدد٘
اانظاننّ ،ااقل  ٛخأَه ،ن اربز ّط ٜي ااقلد  ٛخاد ٙااقدْٗ
ااذٓئدد٘ اانظددانن ّ ،د ٌ مددً ٍددزِ ااْط د ٜي سخ ٓتددُ "ااق دٓ ىٔدد٘"
ّدخنَ  ،بغٔد٘ ققدع ؿدا٘ ا ظدانن بدزا ااشطدْل ؿدا ٙار خأدُ
ّطاهّ ،تيرٔدتَه خدً جد دٗ اسبدا ،فأٓدذ ٍدزا ا٢طدتملن س ا ملد دٖ
اانظانن ااتخقٔع ااق دٓ ىٕ اترشٓإ ا ظانن خً دٓيَه ااقْٓه،
ّذبْٓاَه ن خقٔدذٗ  ٢أطد غ اد ٍّ ،دٕ فٔاد٘ بتؼدتٔ ؿدفْا
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ا ظانن ااديت ىد مرتاؿد٘ متلد مي٘ خاد ٙأطد غ ؿداتَه ا تٔيد٘
خب د ااي ددٔن ؿددا ٙار خأددُ ّطدداه ّااقددشآٌ ااوددشٓهّ ،اطددتيذّا
اترقٔ ا ٍزا ا خقع ا٤ثدٔه ن سجدي ندْا مدً مذٓيد٘ "ق دٓد ٌ"،
د ٌ أطد غ دٓيددُ خادد ٙدخددْ ٚااي ددّْٗ ،انتد س ٢طددتن ا٘ ا ظددانن
ّنغددشاَٜه ذظددب ااعددشّا ّاا ٔ ٝد ا ختافدد٘ ػددمل سا طبتافدد٘،
ّػشا خقٔذتُ ذظب ااعشّا انٔق٘ بُّ ،ادخ ٙااي ّْٗ ،خيدذ مد
ن ا ا مل سك٘ خش ىفظدُ نـداس ّصبدذاد ّ ،د دبدشأ ادخد ٙأىدُ
ٓ٫ددْذ ٙنأددُّ ،اويددُ د ػددملش بأىددُ اددً ٓـددذو أًّل ّذٔددُ ا ضخددْو
ب ٨ا و ّا و ػفّ٘ ،اويُ ّجذ فشؿ٘ طد عب٘ جدضو بد اي ْٗ ،بدي
ادخ ٙأىُ أفلي ا٤ى ٔ ّ ٛنري ااشطديّ ،ادخد ٙمشت د٘ أخاد ٙادُ مدً
مشت ٘ ا٤ى ٔ ّ ،ٛادخ ٙأٌ اادْذٕ ٓدأتٕ نأدُ باغد طبتافدّ٘ ،ادٔع
ب اغ٘ ّاذذّٗ ،بَزا ااقشٓا أذذث ؿشاخً دٓئًّ ،ؿدذامً خقدذًٓ،
ٍّٔ جً يف ا ْاكع اايت أتٔر اُ فشؿ٘ ااتْغي نأَ  ،تملشك بُ
ا٤مدد٘ ا٨طدد٣مٔ٘ شبقددش ي دضًو ّتؼددت بددذ ً٢مددً ااْذددذٗ ّااْ ٜد و
ّاارتابع ا ئ ٌ ا شؿْق.
اقذ ج ٣ا٢طتملن س ااملظوشٖ ا٩ظبأض مً ػ ُ ااق سٗ اايذٓ٘،
ّاوً اطتنش ٍزا ا٢طتملن س خا ٙا ظتْ ٚاافوشٖ ،مبملد داٗ ا٨طد٣و
ّااتد مش كددذِّ ،اطدتنش مح ٓتددُ اافتيد٘ ااق دٓ ىٔددّ٘ ،بَدزِ اسبن ٓدد٘
تت د ا اددزِ اافتيدد٘ فددشق ا٢ىتؼ د س ّااتْطددعّ ،ااتْغددي ن مي د ا
جذٓدددذّٗ ،بٔٝدد جذٓدددذٗ ّطدد خذ ّطدد ٜي ا٨خددد٣و ا ظدددترذث٘
ا تقددْسٗ ٍددزِ اافتدددي٘ خادد ٙتْطددٔع ىق د و ىؼ د تَ ااذامددّ٘ ،قددذ
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تـ خذ ٍزِ اافتي٘ اأْو ّتلخن ّ ،تْطدمل أبمل دٍد  ،فٔتردته
خا ٙأٍي ااغريٗ مً سج ل اادذًٓ أٌ ٓتـدذّا اد ّٓ ،تخدزّا ّطد ٜي
سادخ٘ اْقإ امتذادٍ ّاىتؼ سٍ .
ّب ٨ك ف٘ ن فتي٘" :ااق دٓ ىٔ٘"ٍ ،ي ك فدحل ّذبدذٓ أندشٚ
تظتَذا ا٨ط٣وّ ،ذب ّل تؼُْٓ اافوش ا٨ط٣مّٕ ،توثف ٍدزِ
اافددحل ّا دد١امشا أنددرياً ،بتـ د خذ ااملـ د ٔ ااقْمٔدد٘ ّاامليـددشٓ٘
ّا ددزاٍب ااذامددّ٘ ،مْج د ا٨سب د د ّااضىذقدد٘ ّا٨ب ذدد٘ ،اادديت
دبت د ا اامل د مل ا٨طدد٣مٕ اددُّ ،تظددخري ّط د ٜي ااتملاددٔه ّاارتبٔدد٘
ّااثق فّ٘ ،ا٨خ٣و تيْخ أػو اُ ّاتظمل حبٔث  ٢ؼبزّ صبتنع،
 ٢بٔٝدد٘ مددً غددضِّ ،فْٔاجددُ ٢دبدد ِ ا٨طدد٣مٕ امل مدد٘ ا ظددانن
ّن ؿتَهّ ،ااؼ ا بـف٘ ن ؿ٘ ،سبن ٣ااتؼُْٓ ّااتخشٓدب،
ّااترْٓي ّا٢عبشاا.
نٌ ٍددزِ اافددرتٗ ٍددٕ فددرتٗ ذ ددد٘ٓ ،تْقددإ مـددري ا٤مدد٘ خاددٙ
انتٔ سٍ د ااروندد٘ مل زبتَ د ّ ،خادد ٙؿدد٣ذٔتَ ْاجَتَ د ٍّ ،ددٕ
تتقاب دساط٘ خنٔقّ٘ ،ممل زب٘ دقٔق٘ ّاخّٔ٘ ،اطتملشا خْامادَ ،
ّسّاطَ ّ ،مفملْا .
اصتعزاض األّضاع مً ّادباتيا
نٌ ا٨طدد٣و أَٓ د ااظ د دٗ! ػبنددع بددن ااملنددي ب اؼددشٓملُ ّخنددي
ااددذخْٗ ،ف املنددي بَ د ات د ل أذو د و ااؼددشٓملّ٘ ،خنددي ااددذخْٗ ٍددْ
انتٔ سِ اارون٘ ّا ْخع٘ اسبظيّ٘ ،ازاك ػبب اطتملشا ا يد ٍخ،
ّا خقق ّ شو ااتملأه ّاارتبٔ٘ ّااذخْٗ ّقملً ٦نش.
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ّاقدددذ ّكدددع م١طظدددْ ىدددذّٗ ااملاندد  ٛميدددز تأطٔظدددَ ٍ ،دددزِ
اٍ٤ذاا ىـب أخٔيَهّ ،ذذدّا ن د ساً ااملنديّ ،طداك مدً جد ٛ
بملذٍه خاٍ ٙزا ااذساّّ ،اجَْا فحل خـْسٍهّ ،ق مْا بتملدذٓي
يف مي ٍحَه ذظب ااعدشّا ا ظدتحذّٗ ،ا ٌ٦تؼدتذ االدشّسٗ ن
اطتملشا اّ٤ك ل بملذ ملٕ م  ٜ٘طي٘ مً تأطٔظَ ّ ،نخ دٗ اايعش
يف ااْطدد ٜي ّاشبقددع ّا يدد ٍخ ا ت ملدد٘ يف كددْ ٛااعددشّا ااظدد ىذٗ
ّا٤نقد س انذقددّ٘ .ملد خف٘ اجملَددْدا ّذبظددٔيَ  ،ذظددب تفد قه
ا٤نق س ّتـ خذٍ .
ٍّزِ ٍٕ ااذّإٍ اايت تظ اادذخْٗ ن خقدذ ٍدزا ا د١يش
ّتوأددإ اثاددٕ ا٤مدد٘ ا٨طدد٣مٔ٘ مددً طبتاددإ أعب د  ٛاامل د مل بتحؼدده
مؼدد و ااظددفش سبلددْسِّ ،قددذ توددشمته ب طددتح ب٘ ٍددزِ ااددذخْٗ،
ّػشفته ٍزا ا ١يش حبلْس ه ،فيؼدوش ه مدً ؿدنٔه قاْبيد خادٙ
ٍددزا اٍ٢تن د و ب ْكددْلّ ،ىشجددْ أٌ توددشميوه ّتؼددحٔملوه اددزا
اجملَْد اازٖ ؼبت د ن خضمي٘ ٍّن٘ م ي ،طٔواّي ٍزا ا ١يش بيحد ا،
ّنطَ موه يف مذاّ٢تُ طٔوٌْ اُ تأثري ريّ ،ىت ٜخ بملٔذٗ ا دذ،ٚ
ّٓتددٔس اامل د مان يف ط د ٔي ااددذخْٗ ا٨طدد٣مٔ٘ ّااتملاددٔه ا٨طدد٣مٕ
فشؿدد٘ اْكددع اطددرتاتٔحٔ٘ جذٓددذٗ ّنقدد٘ جذٓددذٗ ّمدديَخ جذٓددذ
ااملنيّٓ ،ذخه مْقفَه.
اقذ تدأأإ ثد٣ث زبد ٌ بيد ٛاً خاد ٙتيدْل ااقلد ٓ ّ ،تتودٌْ
ٍددزِ اااحدد ٌ مددً غب دد٘ مددً أٍددي اافوددش ّاشبددربٗ يف تاددك اجملدد ٢
ا خــددّ٘ ،طددتقذو ٍددزِ اااحد ٌ بملددذ دساطدد٘ ا ْكددْخ اشب ؿدد٘
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بَ  ،تْؿٔ تَ ن اااحي٘ ا ختـ٘ بـٔ غ٘ ااقدشاسا اامل مدّ٘ ،تقدذٯو
ٍزِ ااتْؿٔ يف ازباظ٘ اشبت مٔ٘ اان١يش.
اااحي٘ ا ّ٤ميَ ربف ب اذخْٗ ّا٨ؿ٣اّ ،اااحيد٘ ااث ىٔد٘
ب اتملأه ّاارتبّٔ٘ ،اااحي٘ ااث اث٘ ب افشو اال ا٘ ّا زاٍب ااذام٘.
ّيف اشبت و :ىذخْ ار تمل أٌ ْٓفا ٍزا اجملَْدّٓ ،واّدي ٍدزا
ا اتق ٙاازٖ دبؼنته مؼ و ااظفش ا٣ػرتاك فُٔ ب ايح آّ ،ودٌْ يف
ؿ د حل ا٤مدد٘ ا٨طدد٣مّٔ٘ٓ ،يفددع ار بيت ٜحددُ ا٨طدد٣و ّا ظددانن يف
اامل مل آُّ ،تق اُ ق ْ ً٢ذظيًّ ،بُ ٓظتمل ٌ ٍّْ ،ا ْفاّ ،ب دُ
تتهٯ ااـ سب .
ّىؼوش ه مشٗ أنشّ ،ٚىشذب بوهّ ،جضا ه ار نري ازبضا.ٛ
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املًرجاى التعليمي
()4
لهدوة العلماء عام 4531م

نٌ ا َشج ٌ ااتملأنٕ اازٖ خقذتُ ىذّٗ ااملاند  ٛمبي طد ٘ مدشّس
مخددع ّ د ىن طددي٘ خادد ٙتأطٔظددَ د ٌ بفلددي ار ّميتددُ مَشج ى دً
ى جرً سغه ّجْد أط ا خذٓذٗ ٌ ؽبد ا ميَد أٌ ربدي ب َشجد ٌ
ّ ٢تلددملإ قٔنتددُ ّمددذ ٚظب ذددُّ ،اوددً ار ط د ر ىُ ّتمل د
ننددً ٣
ذفددغ ا َشج د ٌ ّؿ د ىُ مددً االددٔ ل ّاافؼددي ،فيؼددوش ار ط د ر ىُ
ّتمل ّعبنذِ خا ٙراك أّّ ً٢آنشاً.
املَزداٌ دش ٛمً أٍداف ىدّٗ العلنا:ٛ
مل ٓوددً ٍددزا ا َشج د ٌ تع د ٍشاً مددً ااتع د ٍشا اادديت تملددْد
ا ١طظ ا٨ط٣مٔ٘ خا ٙااقٔ و بَ ٨بشاص ػخـٔ تَ ّ٨ظَد س أبملد د
ػددَشتَ يف اجملتنددع ا مل ؿددش ،بددي نمن د د ٌ ٍددزا ا َشج د ٌ جددضٛاً مددً
اٍ٤ذاا ّاشبقع اايت تأطظد ىدذّٗ ااملاند  ٛخأَد  ،فقدذ د ٌ خقدذ
مدد١يشا دّسٓدد٘ ا رددث أبمل د د ااملنددي اارتبددْٖ ا٨طدد٣مٕ مددً ؿددنٔه
مظْٝأ ىذّٗ ااملان  ،ٛميز أىؼ ٝق ي مخدع ّ د ىن طدي٘ ّ ،د ٌ
مً أغشاكدَ ااشٜٔظدٔ٘ تودًْٓ ج َد٘ خانٔد٘ فوشٓد٘ تدزا خدً ذْكد٘
ا٨ط٣و ّتذخْ ن نؿ٣ا مي ٍخ ااتملادٔه ا٨طد٣مٕ ّتقْٓشٍد ّفدا
( )1ىؼش ٍزا ا ق ل يف صبا٘ اا ملث ا٨ط٣مٕ ،ااظي٘ ،20 :ااملذد 5 :د .6
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ذ جد د ا ظدددانن ا تحدددذدٗ مدددع سخ ٓددد٘ قتلدددٔ ااملـدددش ا دددتغريٗ
ّتقْساتددُ ااق ٔملٔدد٘ ّ ،ى د ىددذّٗ ااملان د  ٛتددش ٚيف خقددذ ا َشج ى د
اارتبْٓ٘ ا٨ط٣مٔ٘ مبظتْ ٚااذّسا ااظيْٓ٘ ىمله ااْطدٔا٘ اات ذدث يف
شو اارتبٔ٘ ّا٨ؿ٣ا ااي فملد٘ اانحتندع ا٨طد٣مٕ ّاملدش دبشبتَد
ّأخن اد يف طد ٔي ا٨ؿدد٣ا ّااتملاددٔه خادد ٙا دد١يشًٓ ،فو ىد تملقددذ
مثددي ٍددزِ ااتحنملد ددي طددي٘ ػبتنددع خادد ٙميربٍد ا نثاددٌْ ختاددإ
ا ذاسغ اافوشٓ٘ ا٨ط٣مٔ٘ ّا زاٍب اافقَٔ٘ ااذٓئ٘ ّا شا ض ااتملأنٔ٘.
اقرتاح املَزداٌ:
ّمل فرتٗ ْٓا٘ بملذ خقدذ ا د١يش اادث٣ثن مل تظدتقع ىدذّٗ
ااملان  ٛاعشّا ثريٗ أٌ تْاؿدي خقدذ ٍدزِ اسبفد ٣ااود ريٗ ن أٌ
أساد ار ط ر ىُ ّتمل أٌ ٓقْو ااق ٜنٌْ بؼ ٌّ١ىذّٗ ااملان  ٛأندريًا
بفتس ٍزا اا ا مً جذٓذ ،فأخاً فلٔا٘ ا٤طت ر ااؼدٔخ أبدْ اسبظدً
خاددٕ اسبظددين اايددذّٖ ا٤مددن ااملد و ايددذّٗ ااملاند  ٛخددً افتتد ا ٍددزِ
ااظاظا٘ حبفا٘ دّأ٘ ريّٗ ،قشس ا ا ْخدذ يف آندش ػدْال مدً خد و
ٍ1395د٢ّ ،ػك أىُ قذ ذذث بملذ نخد ٌ٣ىدذّٗ ااملاند  ٛبقـدذٍ
املقددذ ا َشج د ٌ أذددْال جذٓددذّٗ ،خقددذ مج خدد٘ نطدد٣مٔ٘ ذفاتَ د
ااذّسٓ٘ خا ٙا ظتْ ٚاامل ٕ اد محدي بملدض ااملد مان ا خاـدن يف
اجمل  ٢ا٨ط٣مٔ٘ خا ٙااتظد ٠ل خدً ذ جد٘ ىدذّٗ ااملاند  ٛن خقدذ
مَشج ٌ نط٣مٕ ري بملذ ذفا٘ نط٣مٔ٘ خ ٔ٘ خقذ ذذٓثً د ّاوً
اسبفا٘ ا ز ْسٗ ى يف ن س ن ق ّمَشج ٌ ىذّٗ ااملان  ٛيف ن د س
آنددشّ ،اددٔع بٔيَندد مدد ىظددنُٔ نخدد دًٗ أّ توددشاساً ب ٨كدد ف٘ ن أٌ
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مَشج د ٌ ىددذّٗ ااملان د  ٛقددذ تقددشس خقددذِ مددً ااظ د باّ ،راددك خاددٙ
ا٤ط غ ااقذٓه ا٤ؿٔي  ٢خا ٙأط غ دخ  ٕٜطخٔإ.
اصتذاب٘ عام٘:
ّعبنذ ار تمل خا ٙأىُ سصو دخْٗ ىدذّٗ ااملاند  ٛاشجد ٢
اامل مل ا٨ط٣مٕ اارلدْس يف ا َشجد ٌ ا٢طدتح ب٘ اامل مد٘ ّااق دْل
اسبظً ا صاد مً قٔن٘ ا َشج ٌ ّجدذّاِ ،فقدذ ذلدش يف ا َشجد ٌ
آ٢ا ا يذّبن م ً داني اايذ ّن سجَد  ،ادثان  ٤ثدش ازب مملد
ّاأّ ٝا٤ذضاا ا٨ط٣مٔ٘ ااو ريٗ مً داني اا ٣د ّن سجَد ،
ّ ٌ فَٔد أؿدي ا ّأىدْال ،فنديَه اند فعٌْ خاد ٙا ديَخ ااقدذٓه
ااذخْٗ ّاارتبّٔ٘ ،ميَه اازًٓ انتد سّا ا ديَخ ازبذٓدذّ ،مل تملندي
ىذّٗ ااملان  ٛبملـ ٔ٘ مزٍ ٔ٘ يف دخدْٗ سجد  ٢ااملد مل ا٨طد٣مٕ،
ّااتضم مب ذ َٜااقذٓه مً مجع ان٘ ا ظانن ّتْذٔذٍه ،فو ٌ
ااتنثٔي يف ا َشج ٌ يثدٔ ً٣متيْخدً ج مملدً دذاسغ اافودش ا٨طد٣مٕ
ا ختافدد٘ ّا ددزاٍب اافقَٔدد٘ ا تمل سكدد٘ ،ند د ٌ ختاددإ ا٤ققد س
ّا ّ٤د ٌ ا٨طدد٣مٔ٘ ،فقددذ اجتنددع ا ظددانٌْ مددً  /16دّادد٘ خددذا
دّادد٘ اايددذ ّ ،د ٌ أكددخه يثٔددي فٔددُ بملددذ اايددذ اانناودد٘ ااملشبٔدد٘
ااظملْدٓ٘ ،فقذ ذلش ميَ عبْ خؼشًٓ ميذّبً مً طبتاإ ازب ممل
ّاأ ٝاارتبْٓ٘ ّااذٓئ٘ ّ ٌ يثٔي مجَْسٓ٘ مـش ااملشبٔ٘ ّيثٔي
دّا٘ ا٨م سا ااملشبٔ٘ ا ترذّٗ ،يثٔي دّا٘ ااوْٓ أ رب مً غريٍ
م ً ا٤قق س ا٤نش ،ٚأم بقٔد٘ اادذّل ااديت مثاد يف ٍدزا ا َشجد ٌ
فو ى د دّادد٘ ققددش ّدّادد٘ اا رددشًّٓ ،ا ناودد٘ ا٤سدىٔدد٘ اا ٔدد٘
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ّازبنَْسٓددد٘ ااملشاقٔدد ّ٘ ،ازبنَْسٓددد٘ ازبضاٜشٓددد٘ ّمجَْسٓددد٘ نٓدددشاٌ
ّا٢ذب د د ااظددْفٔيت ّت ٓ ٣ىددذا ّت د ّبدديح٣دٓؽ ّاأ ب د ٌ ّبملددض
اا اذاٌ ا٨فشٓقٔ٘ غري ااملشبٔ٘.
افتتاح املَزداٌ
افتددتس ا َشج د ٌ يف ااظ د خ٘ اات طددمل٘ ّاايـددإ ؿ د ذً مددً ٓددْو
ازبنملدد٘ ااْاقددع بددد /25ػددْال ٍ1395ددد ا ْافددا /31أ تددْبش 1975و،
ّراك ب بتَ  ٢تاتَ آٖ مً اادز ش اسبودٔه تٍ٣د فلدٔا٘ ااؼدٔخ ّدّد
اسبٕ اايذّٖ ،ثه قذو مج خ٘ مدً ا د٘ داس ااملادْو ىدذّٗ ااملاند  ٛىؼدٔذ
ىذّٗ ااملان  ،ٛثه اطتق ي فلٔا٘ ااؼٔخ أبْ اسبظً خا ٙاسبظين اايدذّٖ
(ا٤من ااملد و ايدذّٗ ااملاند  )ٛاالدْٔا ّا يدذّبن ّسذدب بَده بواند٘
بأغدد٘ اطددتملش فَٔد تقددْسا ازبَددْد ا٨طدد٣مٔ٘ يف اايددذ يف اجملد ٢
ااذخْٓ٘ ّاافوشّٓ٘ ،ػشا فوشٗ ىذّٗ ااملان  ٛيف ٍدزا ا٤ققد س ّ ،ىد
اا وان٘ موتْب٘ قشأٍد ب املشبٔد٘ ا٤طدت ر ّاكدس سػدٔذ اايدذّٖ ّب ٤سدٓد٘
مددذٓش ا َشج د ٌ اامل د و فلددٔا٘ ااؼددٔخ ضبنددذ خنددشاٌ ن د ٌ اايددذّٖ ،ثدده
تفلي د ذ٘ ا٨م و ا ٤رب ااؼدٔخ خ دذ اسبادٔه ضبندْد خبق تدُ ااش ٜطدٔ٘
اانَشج ٌّ ،اىتَ بزاك ازباظ٘ ا٢فتت ذٔ٘ ااـ ذٔ٘.
اجللض٘ املضاٜ٘ٔ
أم يف ازباظد٘ ا ظد  ٜ٘ٔفقدذ قدذو فلدٔا٘ ا دذٓش ااتملأندٕ ايدذّٗ
ااملان  ٛااؼٔخ خ ذ ااظ٣و ااقذّا ٕٜاايذّٖ تقشٓدشاً كد فًٔ خدً ىدذّٗ
ااملان ّ ٛأط ا نىؼ ّ َٜخً ميحضاتَ ّااتخقٔق اا٣صم٘ اتقدْٓش
ااملني ااتملأنٕ اارتبْٖ يف ا ظتق ي.
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الْٔو الجاىٕ للنَزداٌ:
ّمً اأْو ااث ىٕ بذأ ان كشا يف مْكْل اارتبٔد٘ ّاادذخْٗ
ا٨ط٣مّٔ٘ ،اطتنش ٍزِ ان كشا ن اأْو ااشابع مً ا َشج ٌ،
قذم فَٔ عبْ مخظن ان٘ ،ىـفَ موتْب٘ ّىـفَ مشدبا٘.
املعزض التعلٔنٕ:
ّ ٌ مً أٍه أخن ل ا َشج ٌ أٌ افتتس ممل إ ااذ تْس ااؼدٔخ
ضبنذ ذظدن اادزٍيب ّصٓدش اّ٤قد ا ّا٤صٍدش يف ازبنَْسٓد٘ ا ـدشٓ٘
ا ملش ااتملأنٕ ااملعٔه اازٖ أخذتدُ ىدذّٗ ااملاند  ٛبَدزِ ا ي طد ٘ يف
ّق ااملـش مً اأْو اّ٤ل ٌ ّ ،فُٔ اطتملشا مفـي د قد و بدُ
خان  ٛا ظانن ّمفوشٍّه ّأدب ٍ٠ه يف اايدذ مدً ا٤خند ل ااملانٔد٘
ّااثق فٔدد٘ يف صب د  ٢ااددذًٓ ّااملادده ّاااغدد٘ ّا٤دا مددع ر ددش ااظددَه
اازٖ أك فُ ن راك بي ٗ ىذّٗ ااملان ّ ٛأبي . ٍ٠
أقٔه ٍزا ا ملش يف موت ٘ ىذّٗ ااملان  ٛاامل م٘ اايت ذبتْٖ خادٙ
عبْ ىن أاإ صباذ يف طبتاإ أىْال ااملاْو ّا مل سا ّطبتادإ اااغد
ّعبددْ أافددٕ صباددذ مددً ٍددزِ ااوتددب نقددٕ أّ ى د دس( ،)1فو د ٌ ا ملددش
ااملانددٕ االددخه يف ا وت دد٘ ا٨طدد٣مٔ٘ اامل مدد٘ اافخندد٘ طد ً اشّخدد٘ أٖ
سّخ٘ ،ق و بتيعٔه ٍزا ا ملش ا٤طت ر نطر و جادٔع اايدذّٖ ى ٜدب
أمن ا وت ٘ اامل م٘ يف ىذّٗ ااملان  ٛمبظ خذٗ خذد مً أبي  ٛاايذّٗ.
ّضع احلذز األصاصٕ لدار املكتب٘ العام٘
ّ ٌ مً أخن ل ا َشج ٌ اا م٘ ّكدع اسبحدش ا٤ط طدٕ ادذاس
(ّ )1قذ اصداد ٍزا ااملذد ن مخظ٘ آ٢ا.
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ا وت دد٘ اامل مدد٘ ازبذٓددذٗ اادديت تشٓددذ ىددذّٗ ااملان د  ٛبي  ٍٛد جبيددب م يددٙ
داسااملاْو ىذّٗ ااملان  ٛااشٜٔظّٕ ،قذ تفلي سٜٔع ااقل  ٛااؼدشخٕ
بذّا٘ أبْظيب د ذ٘ ااؼٔخ أمحذ بً خ دذ ااملضٓدش آل م د سك بْكدع
ٍزا اسبحش يف مجع د ري مدً ا يدذّبن ّاسب كدشًٓ ّ ،ىد مي طد ٘
م ١ثشٗ مب اذتْ خأدُ مدً نقد ا ساٜدع افلدٔا٘ ااؼدٔخ أبدٕ اسبظدً
خا ٙاسبظين اايذّٖ ّدخ  ٛد ذ٘ ااؼٔخ أمحذ بدً خ دذ ااملضٓدض آل
م د سك ّنقد ا مملد إ ااددذ تْس ااؼددٔخ ضبنددذ ذظددن ااددزٍيب ّصٓددش
ػ ٌّ١ا٤صٍش ّاّ٤ق ا مبـش.
رصاٜل مغزف٘ مً البلداٌ العزبٔ٘:
ّا صاد مً قٔن٘ ا َشج ٌ أٌ خذداً مً ااشط ٜي ا ْقشٗ قدذ تاقتدُ
ىذّٗ ااملان  ٛبَدزِ ا ي طد ّ٘ ،يف قنتَد سطد ا٘ ج٣اد٘ ا ادك ن ادذ بدً
خ ذااملضٓش ماك ا ناو٘ ااملشبٔ٘ ااظملْدٓ٘ ا ملعه اايت أبذ ٚفَٔد ج٣ادُ
ااتقذٓش اانَشج ٌ ّر ش ابتمل ثُ اظمل دٗ طفريِ يف اايذ اث ً٣ػخـًٔ ادُ
ن ا َشج ٌّ ،سط ا٘ فخ مد٘ ااظدٔذ أىدْس ااظد دا سٜدٔع ازبنَْسٓد٘
ا ـشٓ٘ اايت ى ذبني خْا إ ااتؼحٔع ّااتقذٓش ا٨طد٣مّٔ٘ ،قدذ
ىدذا فخ مد٘ مملد إ ّصٓدشِ ا٥صٍدش ّاّ٤قد ا سبلدْس ا َشجد ٌ ادثً٣
ػخـًٔ افخ متُّ ،سط ا٘ فخ م٘ سٜٔع ازبنَْسٓ٘ اايذٓ٘ ااظٔذ فخدش
ااذًٓ خإ أمحذ ا فخهّ ،سطد ا٘ مملد إ ا٤مدن ااملد و اشابقد٘ ااملد مل
ا٨ط٣مٕ مبو٘ ا وشم٘ ااؼٔخ ضبنذ ؿ حل ااقدضاص اادزٖ مل ٓدتنوً مدً
اسبلددْس يف ا َشجد ٌ ٤طد ا ؿددرّٔ٘ ،سطد ا٘ د ذدد٘ ااؼددٔخ خ ددذ
ااملضٓض بً ب ص سٜدٔع اادذخْٗ ّا٨فتد ّ ٛاا ردْث ا٨طد٣مٔ٘ يف ا ناود٘
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ااظددملْدّٓ٘ ،سط د ا٘ د ري ّصسا ٛاآْ٢دد٘ ااؼددن أ٘ أبددذ ٚفَٔ د ااتقددذٓش
٤خن ل ىذّٗ ااملان  ،ٛتأ ٍدزِ ااشطد ٜي ّااشطد ٜي اامل مد٘ ا٤ندشٚ
س ااؼخـٔ ااملانٔ٘ ّااتملأنٔ٘ مً اامل مل ا٨ط٣مٕ
اايت تفلا
بإسط ا  ،ت٣فًٔ املذو يويَه مً اسبلْس يف ا َشج ٌ ٤ط ا ق طدشٗ
يف ازباظ٘ ا٢فتت ذٔ٘ ّفٔن بملذٍ مً ازباظ .
أربع٘ عغزاً قزارًا يف الرتبٔ٘ ّالتعلٔه ّالكضآا األخز:ٚ
اقذ ٌ ا َشج ٌ ساٜملدً ذقدً ّمفٔدذاً أٓلدً د تْؿدي نأدُ مدً
ىت ٜخ اا ردث ّاايعدش ،فقدذ يردض خدً أسبملد٘ خؼدشاً قدشاساً مَندً يف
اارتبٔ٘ ّااتملادٔه ّااقلد ٓ ا٤ندش ٚاد تتـدي ب ٨طد٣و ّا ظدانن،
ٌ مً أٍده ٍدزِ ااقدشاسا كدشّسٗ نىؼد  ٛن دمئد٘ نطد٣مٔ٘ تشبْٓد٘
تؼدددشا خاددد ٙنخدددذاد ا يدد ٍخ ااتملأنٔددد٘ اسب ماددد٘ اادددشّا ا٨طددد٣مٔ٘
ّكدددشّسٗ خقدددذ مددد١يش ندد ق ا ردددث مْكدددْل اارتبٔددد٘ يف ا٤ققدد س
ا٨ط٣مّٔ٘ ،ر ش ا َشج ٌ يف قشاسا أنش ٚا٢دب ِ ااظ ٜذ يف بملدض
ا٤ققدد س ا٨طددد٣مٔ٘ ن تـدددْٓش أطددد٣ا ا٨طددد٣و ّن ؿددد٘ سخٔادددُ
اّ٤لّ ،ب د ٤نف ميددُ طددٔذى سطددْل ار ؿددا ٙار خأددُ ّطدداه،
ّاطدتيوش ٍدزا ا٢دبد ِ اطدتيو ساً ػدذٓذاً ،ند ىد د ٚا َشجد ٌ بْقددإ
ا٢ختدددذاٛا ااذامٔددد٘ ااددديت ٓدددزٍب كدددرٔتَ يف ا يددد ٌ مظدددانٍْ
ا ْا يٌْ ّ ،اب ا َشج ٌ يف قشاسا آنش بلشّسٗ نخ دٗ ا٤ساكٕ
اافاظقٔئ٘ ن أٍاَ ااملشا ا٤ؿأن.
مخضٌْ كلن٘ مكتْب٘ ّمزجتل٘
أمدد ىددذّٗ ان كددشا اادديت جددش أخن ادد يف أٓ مَدد ااث٣ثدد٘
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ا٤نريٗ فقذ اػتنا خا ٙمخظدن اند٘ ،ىـدفَ موتْبد٘ ّىـدفَ
مشدبا٘ ٌ ،مً أٍنَ مق ل د ذ٘ ا٤طت ر ااؼٔخ أبٕ اسبظً خإ
اسبظين اايذّٖ (ا٤من اامل و ايدذّٗ ااملاند  ّ )ٛد ٌ حبثدً خانٔدً قٔندً
اطتملش فَٔ قلٔ٘ ااتملأه يف اا اذاٌ ا٨طد٣مٔ٘ مدً ازبْاىدب ااديت
تقتلٕ اسبي ااظشٓع ّتاتَ ان٘ قٔن٘ اظن ذ٘ ااؼدٔخ ا٨مد و ا ٤درب
ثه ان٘ ممل إ ااذ تْس ّصٓش ا٤صٍش.
ّتاتَ ان ّمق  ٢االْٔا ا٤ف كي اطتنش ث٣ث٘ أٓ و
متت بمل٘ ّفَٔ ان٘ مشدبا٘ اظن ذ٘ سٜدٔع ااقلد  ٛااؼدشخٕ بدأبْظيب
ااؼٔخ أمحذ خ ذ ااملضٓض آل م سكّ ،قذو فلأ٘ ااؼٔخ تٔظدري ظ ٔد ٌ
سابق٘ ااملاْو ا٨ط٣مٔ٘ ب ٤سدٌ ان٘ قٔن٘ ت ٍ٣مق ل فلٔا٘ ااؼدٔخ
أبددْ بوددش جد بش ازبضاٜددشٖ سٜددٔع ّفددذ ازب مملدد٘ ا٨طدد٣مٔ٘ ،ثدده مق د ل
فلٔا٘ ااؼٔخ ضبنذ خاْٖ ا اوٕ سٜٔع ّفذ سابق٘ اامل مل ا٨طد٣مٕ
مو٘ ا وشم٘ ٌ ّ ،ااذ تْس خ غ ا َ جشاىٕ ميذّا نٓشاٌ ّسٜٔع
ذبشٓددش صبادد٘ "اافوددش ا٨طدد٣مٕ" ااملشبٔدد٘ مق د ل مفٔددذ ّ ،ددزاك مق د ل
افلٔا٘ ااؼٔخ أمحذ محظ ىٕ اثي ّصاسٗ ااتملأه ا٤ؿدإ بد زبضاٜش،
ّمق ل افلٔا٘ ااؼٔخ ػدشا اادذًٓ ضبندذّا اثدي مظدانٕ سّطدٔ ،
ّ اندد٘ افلددٔا٘ ااؼددٔخ ضبنددذ ى ؿددش اامل ددْدٖ ا٤مددن اامل د و ٨داسا
اا رْث ّااذخْٗ ّا٨فت  ٛب اشٓ ّ ان٘ مل إ ااذ تْس خ ذ ااملضبض
خ ذ ار اافذا ٛمذٓش ج ممل٘ ااشٓ  ّ ،ان٘ اظمل دٗ ا٤طدت ر نبدشأٍه
اسبحٕ ّ ٔدي ّصاسٗ ا ملد سا ا ظد خذ يف ا ناود٘ ااملشبٔد٘ ااظدملْدٓ٘،
ّ ان د٘ افلددٔا٘ ا٤طددت ر ضبنددذ خ ددذ ااق د دس ااملشّطددٕ سٜددٔع قظدده
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ااؼشٓمل٘ ا٨ط٣مٔ٘ يف ج ممل٘ خ ذ ااملضٓدض مود٘ ا وشمد٘ ّ ،اند٘ قٔند٘
مل إ ااؼٔخ ااظٔذ ٍ ػه ااشف خٕ سٜٔع مملَذ ا٨مي ٌ ّّصٓش ااذّاد٘
ااظ با ّخلدْ اارب د ٌ يف ااوْٓد  ّ ،اند٘ افلدٔا٘ ااؼدٔخ ْٓطدإ
ج طه اسبحٕ سٜٔع مجملٔ٘ ا٨ؿ٣ا ا٢جتن خٕ ب اوْٓ  ّ ،ان٘
افلٔا٘ ااؼٔخ خ ذ ار بً خ دذ ار ااضآدذ مدذٓش مملَدذ ااقلد  ٛااتد بع
زب ممل٘ ا٨م و ضبنذ بً طملْد ا٨ط٣مٔ٘ ّ ،ان٘ افلٔا٘ ااؼدٔخ خ دذ
اافت ا أبدْ غدذٗ ا٤طدت ر ب زب مملد٘ ّ ،اند٘ افلدٔا٘ اادذ تْس ْٓطدإ
ااقشك ّٖ سٜٔع قظه ااؼشٓمل٘ يف دّا٘ ققش ّ ،ان٘ افلدٔا٘ ااؼدٔخ
خ ذ ا ملض خ ذ ااظت س مفتؽ ااملاْو ااؼشخٔ٘ يف ققش ّ ،اند٘ افلدٔا٘
ااؼٔخ ىْسٖ ا  ٣ذْٓؽ مملتنذ سابق٘ خاند  ٛااملدشاو ّسٜدٔع ااْفدذ
ااملشاقٕ ّ ،ان٘ فلٔا٘ ااؼٔخ نبشأٍه ا ذسغ خلْ ااْفذ ااملشاقٕ،
ّ ان٘ اظمل دٗ ااؼٔخ خ دذ ار ااملادٕ انندْد سٜدٔع ااؼد ٌّ١ااذٓئد٘
ب اؼ سق٘ دّا٘ ا٨م سا  ّ ،اند٘ اادذ تْس خادٕ أػدشا سٜدٔع قظده
ا٨ظبأضٓدد٘ جب مملدد٘ ا اددك خ ددذ ااملضٓددض جددذٗ ّ ،اندد٘ اظددمل دٗ ا٤طددت ر
ضبظً اا سّو أمحذ أذدذ د س ا٤دبد ّ ٛا مليدٔن بد اتملأه ّاارتبٔد٘ يف
ااظملْدٓ٘ ّ ،ان٘ افلٔا٘ ااؼٔخ خ ذ ااملضٓض خ ذِ خنٔذ أ٘ أؿدْل
ااددذًٓ بد ٤صٍشّ ،مقد ل ااؼددٔخ أبددٕ اسبظددً صٓددذ د ري خاند  ٛدٍاددٕ
اايذ ّ ،ان٘ اظمل دٗ مذٓش ج ممل٘ خإ شِ ا٨ط٣مٔ٘ ااذ تْس خادٕ
أمحددذ نظددشّ ّ ،اندد٘ اظددمل دٗ ااددذ تْس مظددملْد ذظددن ند ٌ مددذٓش
ازب مملدد٘ ا أدد٘ ا٨طدد٣مٔ٘ دٍاددّٕ ،مق د ل ٤ذددذ ميددذّبٕ ج مملدد٘ داس
ااملاْو بذْٓبيذّ ،مق ل خً ج ممل٘ داس ااظ٣و خنشآب دّ ،مقد ل خدً
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ج مملددد٘ ا٨ؿددد٣ا بظدددشاٜنري أخعددده دددشِّ ،مقدد ل ا٥طدددت ر طدددملٔذ
ا٤خعنٕ اايذّٖ ،ند تاقد طدوشت سٓ٘ ا َشجد ٌ حبْثدً ّمقد ٢
أنش ٚتأنش يف ااْؿْل أّ تي صل أؿدر بَ خدً ذقَده يف تقدذميَ
ىعشاً ن كٔا ااْق  ،ميَ مق ل قٔه اظن ذ٘ ااؼٔخ أمحذ بدً خ دذ
ااملضٓض آل م سك سٜٔع ااقل  ٛااؼشخٕ بذّا٘ أبْ ظيبّ ،ميَد مق اد٘
ا٥طددت ر مقتددذ ٚذظددً ا٤صٍددشٖ أطددت ر ازب مملدد٘ ااظددافٔ٘ ب ي د سغ،
ّمق ادد٘ خددً ج مملدد٘ داس ااملاددْو بذْٓبيددذ افلددٔا٘ مددذٓشٍ ّ ،مق ادد٘ يف
ت د سٓخ ا٨ؿدد٣ا ّااددذخْٗ يف اايددذ ا٥طددت ر ّاكددس سػددٔذ اسبظددين
اايذّّٖ ،مق ا٘ اادذ تْس اذتؼد و أمحدذ اايدذّٖ سٜدٔع قظده اااغد٘
ااملشبٔ٘ جب ممل٘ أوْ ريااُ ّ ،ان٘ افلٔا٘ ااؼٔخ خ دذ اادشمحً
ازبْدس سٜٔع ّفذ مجملٔ٘ ا٨ؿد٣ا بد ا رشًٓ ّ ،ىد اغدري ٍدٛ٢١
ا٤ف كددي أٓل دً مق د ّ ٢حبددْث أدنا د يف ميَ د د ا٤خن د لّ ،مل
ٓظملَ ااْق ّ ،ميَ مق ل قٔه افلٔا٘ ااؼٔس ضبنذ نبدشأٍه ااؼدقشاٛ
ذٓش ا٨داسٖ يف ّصاسٗ اّ٤ف ا ب ٤سدٌ.
ّنمن ٓظترا ي ٍ ٛ٢١ااملان ّ ٛسج ل ااملاه ا٤ف كي ااتقذٓش
ّا٢ذرتاو مً مظْٝإ ا َشج ٌ ّمً ان كشًٓ.
الغدصٔات اليت هلا الفضل يف زلاح املَزداٌ:
ّااؼخـدٔ٘ اادديت ٓدذًٓ ايد دثرياً ا َشجد ٌ يف ظب ذدُ ّظَددْس
قٔنتدددُ ٍدددٕ ػخـدددٔ٘ د ذددد٘ ااؼدددٔخ أبدددٕ اسبظدددً خادددٕ اسبظدددين
اايددذّٖ ،نرا ىعشى د ن ا٤ط د ا ّااملْامددي ااع د ٍشّٗٓ ،ددذل خاددٙ
راك ثي  ٛخدذد ضبدرتو ادً ند ْا ا َشجد ٌ خاد ٙد ذتدُ ّذظدً
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تقدددذٓشٍه ادددُ ّمظد د خذِ يف صبد د ل ا٨ػدددشااّ ،ااتْجٔدددُ اؼدددٌّ١
ا َشجد ٌ ،فلددٔا٘ ااؼددٔخ ضبنددذ خنددشاٌ ند ٌ اايددذّٖ ا ددذٓش ااملد و
اانَشج ٌ ،ثه أخل  ٛاأ ٘ٝااتيفٔزٓ٘ اانَشج ٌ مً سجد ل اايدذّٗ
ّأؿذق ّٓ ، َٜظترا ااز ش ميَه بـْسٗ ن ؿ٘ فلٔا٘ ااؼٔخ خ ذ
ااظ٣و ااقذّا ٕٜاايذّٖ ،ا ذٓش ااتملأنٕ ايدذّٗ ااملاند ّ ،ٛفلدٔا٘
ااؼددٔخ ضبنددذ مملددن اايددذّٖ ى ٜددب ا٤مددن اامل د و ايددذّٗ ااملاندد ،ٛ
ّفلدددٔا٘ ا٤طدددت ر ضبدددب ار اايدددذّٖ خنٔدددذ داس ااملادددْوّ ،فلدددٔا٘
ااذ تْس خ ذ ار خ غ اايذّٖ ا ظتؼ س اافين اانَشج ٌّ ،طمل دٗ
ااددذ تْس اػددتٔ و ذظددن قشٓؼددٕ مظد خذ ا ددذٓش اؼدد ٌّ١ا َشجد ٌ،
ّفلٔا٘ ا٤طدت ر أبدْ ااملشفد ٌ اايدذّٖ ّذلدشٗ ا٤طدت ر ضبندذ ػد ري
اايذّٖ ا ظ خذاٌ اشب ؿ ٌ اؼ ٌّ١ا َشج ٌ.
ّقذ ى ااظوشت سٓ٘ ا ذٓشٗ ٤خن ل ا َشجد ٌ موْىد٘ ب ٨كد ف٘
ن تب ٍزِ ااظقْس مً فلٔا٘ ااذ تْس خ ذار خ غ اايذّٖ سٜدٔع
ذبشٓش صباد٘ "سابقد٘ ااملد مل ا٨طد٣مٕ" (ااقظده ا٨ظبأدضٖ) ااـد دسٗ مدً
مو٘ ا وشمدّ٘ ،ذلدشٗ ا٤طدت ر خ دذ اسبادٔه اايدذّٖ سٜدٔع قظده اااغد٘
ااملشبٔدد٘ ب زب مملدد٘ ا أدد٘ ا٨طدد٣مٔ٘ دٍاددّٕ ،ا٤طددت ر طددملٔذ ا٤خعنددٕ
اايذّٖ مذٓش ذبشٓش صبا٘ "اا ملث ا٨ط٣مٕ" ّأطت ر ا٥دا ااملشبدٕ بيدذّٗ
ااملان د  ٛاوي د ّ ،٠ا٤طددت ر ضبنددذ اجت د  ٛاايددذّٖ مددذسغ اااغدد٘ ااملشبٔدد٘
جب مملدد٘ مأدد٘ نطدد٣مٔ٘ دٍاددّٕ ،ا٤طددت ر كددٔ  ٛاسبظددً اايددذّٖ مددذسغ
اااغدد٘ ااغشبٔدد٘ جب مملدد٘ مأ د٘ نطدد٣مٔ٘ أٓل دً ،فقددذ ق د و ٍدد ٛ٢١ا٤ط د تزٗ
برتمجدد٘ ااواند ا قذمدد٘ يف اايددذ مددً ااملشبٔدد٘ ّا٨ىوأضٓدد٘ ن ا٤سدٓدد٘
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ّ ٢بذٌّ اسدب ل ٌ ّ ،خناَه ب سخً ،ند تملد ٌّ مدع
ّب املوع اسدب ً
ااظوشت سٓ٘ يف ػ ٌّ١ا َشج ٌ ّػ ٌّ١ىذّاتُ ذلشا ا٤طد تزٗ ضبندذ
اسبظددين سٜددٔع ذبشٓددش صبادد٘ "اا ملددث ا٨طدد٣مٕ" ّا٤طددت ر مؼددري اسبددا
اايدذّٖ سٜدٔع مش دض دساطد غدشا آطدٔ ب ائ بد٘ يف ج مملد٘ خادٕ ددشِ
ا٨ط٣مّٔ٘ ،ا٤طت ر ضبندذ ّاكدس سػدٔذ اايدذّٖ سٜدٔع ذبشٓدش جشٓدذٗ
"ااشاٜذ" ّأطت ر يف قظه اااغ٘ ااملشبٔ٘ بيذّٗ ااملان .ٛ
ّفْد العامل اإلصالمٕ يف عدد مغزف
ّقذ صاد قٔن٘ ا َشج ٌ ّصٓيتُ أٌ ااْفْد ااق دم٘ مً أعبد  ٛااملد مل
ا٨طد٣مٕ ىد يف خدذد مؼدشا ٍّدْ أمدش ٓؼدري ن أسؼبٔد٘ سجد ٢
اافوددش ا٨طدد٣مٕ يف ااملدد مل اأددْو اوددي خنددي ٓشّىددُ مفٔددذاً اافوددشٗ
ا٨ط٣مٔ٘ ،فقذ ا  ٛ٢١ٍ ٙا٤ف كي دخدْٗ ىدذّٗ ااملاند  ٛاارلدْس يف
ا َشج د ٌ ّذبناددْا مؼ د و ااشذادد٘ ااقْٓا د٘ خادد ٙىفق د تَه أّ ىفقدد
م١طظ تَه ا٨ط٣مّٔ٘ ،مل ٓوً خاد ٙىدذّٗ ااملاند  ٛمظدْٝأ٘ عبدٍْه
ن ٢نخددذاد االددٔ ف٘ ّا٨ق مدد٘ ،فاددْ مل توددً د ذدد٘ ىفْطددَه ّسذ بدد٘
ؿذّسٍه اانَشج ٌ اطتق خ ىذّٗ ااملاند ٍّ ،ٛدٕ يادك ّطد ٜي
م دٓ٘ ّضبذّدٗ أٌ تظملذ حبلْس ٍزا ااملذد ا ؼدشا مدً أف كدي ااملد مل
ا٨ط٣مٕ ،فقذ ق سا خذدٍه ن ط ملن ػخـدٔ٘ نطد٣مٔ٘ ّتملأنٔد٘
ب ٨ك ف٘ ن أافٕ ميذّا اثان اذّاٜش اايذ ا ختاف٘.
ّقذ ط ٍه أ ثشٍه يف ا٢ذتفد ل بواند تَه أّضب كدشاتَه ،ند
ط ا راك بز ش أد َٜه آىفدً ،أمد اادزًٓ ا تفدْا ب سبلدْس فرظدب،
فقذ ى ػخـٔ خانٔ٘ ّأدبٔ٘ ريٗ أٓلً ،مثي ا٤خ ضبنذ ضبنْد
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ذ فغ سٜٔع ذبشٓش جشٓذٗ "أن س اامل مل ا٨ط٣مٕ" ااـ دسٗ مً سابقد٘
اامل مل ا٨ط٣مٕ مبو٘ ا وشم٘ ،فإىدُ ب ٨كد ف٘ ن ْىدُ ؿدرفًٔ اتد صاً
قذ دسغ يف داس ااملاْو ىذّٗ ااملان ّ ٛذ ص ميَد ػدَ دٗ اامل ٔدّ٘ ،مثدي
خ ذ ااشمحً اآْ٢يت سٜٔع صبا٘ "اا ٣مش" ااوْٓتٔ٘ ،فقذ خشفد صباتدُ
ّ ت ب تُ ب ٍ٢تن و ب اقل ٓ ا٨ط٣مٔ٘ ّااؼ ٌّ١ا٨ط٣مٔ٘.
ّمثي طمل دٗ ا٤طت ر خذى ٌ طملذ ااذًٓ سٜٔع ا ي ٍخ ااتملأنٔ٘
يف ّصاسٗ ممل د سا دّادد٘ أبددْظيب ،فقددذ ط د ٍه طددمل دتُ يف ا ذث د
اشب ؿ٘ اايت جش ذْل قلٔ٘ ااتملأه.
ّمثددي طددمل دٗ ا٤طددت ر ْٓطددإ اافددْصاٌ ا ددْقش طددفري ا ناودد٘
ااملشبٔ٘ ااظملْدٓ٘ ب ايدذ فقدذ أبدذ ٚذ دً ّاختيد ٛاً مؼدوْسًٓ بأخند ل
ىذّٗ ااملان .ٛ
ّمثي ااذ تْس خ ذار صٓذ سٜٔع قظه ااتملأه يف ج مملد٘ ا ادك
خ ذ ااملضٓض جبذٗ فقذ ط ٍه ا ي قؼ ا َن٘ ذْل قلٔا٘ ااتملأه.
ّمثي غريٍه مً سج  ٢ااملاه ّا٨ط٣و اً تؼوش اه ىذّٗ
ااملان  ٛمً ؿنٔه قا َ  ،خاد ٙمد بدزاِْ مدً خي ٓد٘ ّتملدب يف طد ٔي
ٍزا ا َشج ٌ ّػشفِْ حبلْسٍه فُٔ ،تملحض ٍزِ ااظقْس ااقأا٘ خً
تيقٔي أد َٜه ّر شٍه.
فأى ىش ٚأٌ ظب ا ٍزا ا َشج ٌ ااملعٔه ٌ مقشّىً مبظد ٍنتَه
فُٔ ّاٍتن مَه بُ.
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الهظام التعليمي
لدار العلوم لهدوة العلماء

مضتْ ٚالتعلٔه الضاٜد يف املعاٍد ّاجلامعات:
أم د اايع د و ّااظ٫دداه ااتملأنددٕ اامل د و فحملاددُ أخل د  ٛىددذّٗ
ااملاند  ٛيف مظدتْ ٚااتملادٔه ااظد ٜذ يف ا مل ٍدذ ّازب مملد اسبذٓثدد٘
ا مل ؿشٗ ٓ ،تذ ٟمً ا٢بتذا ،ٜ٘ٔبي مً سّك٘ ا ٤فد لّٓ ،يتَدٕ
ن ااظدددي٘ ا٤ندددريٗ مدددً ااذساطددد ااملأ ،بقظدددنَٔ ا جظدددتري
ّااذ تْساِّ ،اوً اسبوْم٘ اوْىَد أجي ٔد٘ ّخان ىٔد٘،مل تملدرتا
بَددزا اايع د و ،يعد و ممل د دل اايع د و ااتملأنددٕ ا ددذىٕ ااشدددٕ يف
ااد ٣دّ ،نٌ ىد داس ااملاددْو ايددذّٗ ااملاند  ٛخادد ٙأذظددً مدديَخ
ّأ ناُ ،فقذ ى تملاه ااملاْو ااذٓي ٔ٘ بو ف٘ أقظد مَ ّتملدتين يف
ىفع ااْق بتملأه اااغ ّممل سا ااثق ف٘ اامل م٘ ،فود ٌ ىع مَد
ػبتنددع مددع ىع د و ااتملاددٔه ااددذٓين ااظ د ٜذ يف ااد ٣د يف تملاددٔه ا ددْاد
ااذٓئ٘ يف مشا دض ااتملادٔه ااذٓئد٘ ا٨طد٣مٔ٘ اٍ٤أدّ٘ ،ػبتندع مدع
ىع د و ااتملاددٔه ااملـددشٖ يف ا ظددتّْ ٚيف اذتددْا ٛااملا د ْو ا٨ىظ د ىٔ٘
االشّسٓ٘ ّاااغ ااظ ٜذٗ بقذس ااوف ّٓ٘ ،قذ ٌ بتملأنَ ااغد٘
ا٨ظبأضٓ٘ أّل مذسط٘ دٓئ٘ يف ػ ُ ااق سٗ اَ  ،فقذ قشس تملادٔه
ٍددزِ اااغددّ٘ ،اقددذ امت د ص داس ااملاددْو ايددذّٗ ااملان د  ٛب ٍ٢تن د و
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بتددذسٓع اايـددْق ااقشآىٔدد٘ بـددْسٗ ن ؿدد٘ ب ٨ك د ف٘ ن تددب
ااتفظري ا قشسٗ ،فقذ ٌ تذسٓع ىـْق ت ا ار تمل بـدْسٗ
م ػشٗ غري ط ٜذٗ يف ا دذاسغ ااذٓئد٘ ا مل ؿدشٗ ،ثده نىَد اٍتند
بتملادٔه اااغدد٘ ااملشبٔدد٘ ق ددي تملاددٔه آدابَد ٓددتواه بَد ّٓوتددب فَٔد ،
ّراك أٓل ً ٌ ا اىفشد بدُ داس ااملادْو ايدذّٗ ااملاند  ٛمدً بدن
ػقٔق تَ ذٔث نٌ ا ذاسغ ااذٓ ئ٘ ا٤نش ٢ ٚتَته بتذسٓع آداا
اااغ٘ ااملشبٔ٘ ن ٢بملض ا٤ط أب ا٤دبٔ٘ ااملشبٔد٘ اشب ؿد٘ ّذدذٍ ،
ّدخ ىدذّٗ ااملاند  ٛن تملادٔه دي مد دٗ دٓئد٘ مدً ذدذٓث ّفقدُ
ّغريٍن ب اقشٓق٘ ا ػشٗ خب٣ا م ٌ ط ٜذاً يف اايع و ااتملأنٕ
ا مل ؿش مً مضد ا ْاد بمللَ ب ملض مضج ً قذ ؽب اإ ٔملد٘ ا د دٗ
ّنـ ٜـددَ ا٤ؿددٔاّ٘ ،راددك ب ايظ د ٘ ن خادده اسبددذٓث بـددْسٗ
ن ؿد٘ ّن خاده اافقدُّ ،ااملادْو ااملقأد٘ دزاكّ ،اودً اايعد و
ااتملأنٕ اازٖ تضخنتُ ىذّٗ ااملان  ٛامت ص بإك ف٘ ا ْاد االدشّسٓ٘
ند دٗ ذٔدد٘ ى بلدد٘
اارٔد ٗ ا مل ؿددشّٗ ،ا٢ختيد  ٛبتددذسٓع اااغد
ب ٨ك ف٘ ن تذسٓع ىـْق ااقدشآٌ ااودشٓه بـدْسٗ م ػدشٗ مدع
تدذسٓع ا دْاد ااذٓئد٘ ا قدشسٗ يف مشا دض ااتملادٔه اادذٓين ا٨طدد٣مٔ٘
اٍ٤أ٘ ااورب ٚبـْسٗ ٔملٔ٘ بذٌّ ا ضد بٔيَ .
مزاحل التعلٔه يف دار العلْو
ّٓيقظه ااتملأه يف داسااملاْو ايذّٗ ااملان  ٛخا ٙأط غ ااظداه
ااتملأنددٕ ن ا٢بتذأٜدد٘ ّا تْطددع٘ ّااث ىْٓدد٘ ،ثدده ن أد  :أدد٘
ااؼشٓمل٘ ّأؿْل ااذًٓ ّ ،أ٘ اااغ٘ ااملشبٔ٘ ّآدابَد  ّ ،أد٘ اادذخْٗ
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ّا٨خدد٣وّٓ ،تددذسد ااق اددب بملددذٍ ن قظدده ااذساط د ااملأدد يف
أؿْل ااذًٓ ّا٤داا ّاادذخْٗ ّاافوشا٨طد٣مّٕ ،ن مملَدذ خد ل
ااقل  ٛااؼشخٕ ّا٨فت ّٓ ،ٛظتغشو ٍزا ااظاه ااتملأنٕ مدذٗ تملد دل
ىٕ خؼش طي٘ مً ا٢بتذا ٜ٘ٔن ااذساط ااملأ .
ّقذ بذأ ػدمل ٘ اا ردث ّااترقٔدا ّااذساطد٘ ااملانٔد٘ اتيؼد٘ٝ
ماو٘ اا ردث ّااترقٔدا يف ااقا د٘ ا تخدشػبً مدً ااذساطد ااملأد ،
ّأىؼ ٞمملَذ ن ق برتبٔ٘ ا ملانن.
ّمذٗ ااذساط٘ ااتملأه اامل إ يف ااوأ٘ أسبع طيْا بملذ ن ن ل
اثييت خؼشٗ طي٘ يف ااتملأه ق اَ .
مْاد الدراص٘
أمد مددْاد ااذساطدد٘ فٔددُ فوند ٓاددّٕ ،راددك بتخـددٔف بمللددَ
اوأ٘ ّآنش اوأ٘ أنش:ٚ
()1ااتْذٔذ ّااملقٔذٗ ()2ااتفظري ()3أؿدْل ااتفظدري ()4خاده
اسبذٓث ()5مـقاس اسبذٓث ()6خاْو اسبذٓث ()7اافقُ ()8أؿْل
اافقُ ()9ا٤دا ااملشبٕ (ىثشاً ّػملشاً) ()10تد سٓخ ا٤دا ()11اايقدذ
ا٤دبددٕ ()12خادده ا يقددا ()13اافاظددف٘ ()14اسبلدد سٗ ا٨طدد٣مٔ٘
()15خاه اافشاٜض ()16تدشاجه نطد٣مٔ٘ ()18اا ٣غد٘ ()19اايردْ
()20ااتملددد د ري ()21ا ق املددددد٘ ا٤دبٔددددد٘ ()22ااتددد د سٓخ ا٨طددددد٣مٕ
()23ازبغشافٔ٘ ا٨ط٣مٔ٘ ()24ا مل سا ااملانٔ٘ ()25اااغ٘ ا٨ظبأضٓد٘
()26ا٢جتن ل ّاسبل سٗ ()27ااثق ف٘ ا٨طد٣مٔ٘ ( )28تدب أمَد
اسبذٓث ()30اا رث.
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الدراصات العلٔا يف اللغ٘ العزبٔ٘ ّآدابَا
ّٓيقظه ااتملأه يف ااذساط ااملأ يف اااغ٘ ااملشبٔ٘ ّآدابَد ن
ا٤قظ و ا٦تٔ٘:
 ا٤دا ااقذٓه
 ا٤دا اسبذٓث
 اايرْ ّاا ٣غ٘
 ا٤دا ا٨ط٣مٕ
 دساطدد٘ مق سىدد٘ بددن ا٤دا ا٨طدد٣مٕ ّبددن ا ددزاٍب ا٤دبٔدد٘
ااغشبٔ٘.
 ت سٓخ ااثق ف٘ ااملشبٔ٘ ا٨ط٣مٔ٘.
الدراصات العلٔا يف الغزٓع٘ ّأصْل الدًٓ
ّٓيقظه ااتملأه يف ااذساط ااملأ يف ااؼشٓمل٘ ّأؿدْل اادذًٓ
ن ا٤قظ و ا٦تٔ٘:
 خاْو ااقشآٌ ّااتفظري
 اسبذٓث ّخاْمُ
 اافقُ ّأؿْاُ
كلٔ٘ الدعْٗ ّاإلعالو
ّٓيقظه ااتملأه يف أ٘ ااذخْٗ ّا٨خ٣و ن ا٤قظ و ا٦تٔ٘:
 ااذخْٗ ّاافوش ا٨ط٣مٕ
 دساط٘ مق سى٘ ااذٓ ى
 ا ذسط٘ اافوشٓ٘ ّاافقَٔ٘ ا٩م و ّإ ار ااذٍاْٖ

80

 ااقل ٓ ا٨ط٣مٔ٘
 ااغضّ اافوشٖ
 ا٨خ٣و
 ثق ف٘ ااذاخٔ٘
 ا ـ حل ااؼشخٔ٘
 ا مل سا ااظٔ طٔ٘ ّاسبل سٓ٘
 اامل مل ا٨ط٣مٕ :دساط٘ جغشافٔ٘ ّدساط٘ طٔ طٔ٘
 اارتبٔ٘ ّاجملتنع
 اااغ (اايذٓ٘ ،ا٨ظبأضٓ٘،ااملشبٔ٘)
املعَد العالٕ للكضاّ ٛاإلفتاٛ
ّٓيقظه ااتملأه يف ا ملَذ اامل إ ااقلد  ٛااؼدشخٕ ّا٨فتد  ٛن
ا٤قظ و ا٦تٔ٘:
 قظه اافتْٚ
 قظه ااقل  ٛااؼشخٕ
 قظه ااتذسٓب خا ٙااقل ّ ٛا٨فت ٛ
ّاغ٘ ا قشسا ااذساطٔ٘ يف ا شاذدي اامل أد٘ ّااث ىْٓد٘ ا٤ندريٗ،
ٍٕ ب ااغ٘ ااملشبٔد٘ ،أمد اغد٘ ااتدذسٓع فَدٕ اااغد٘ ااملشبٔد٘ ّا٤دسٓد٘،
ّقذ ٓظتمل ٌ ب ااغ٘ ا٨ظبأضٓ٘ يف ؿفْا ااقا ٘ ا٤ج ىب.
مزاحل الجاىْٓ٘ ّاالبتداٜ٘ٔ
ّمْاد ااذساطد٘ يف ممل ٍدذ ا٢بتذأٜد٘ ّا تْطدق٘ ّااث ىْٓد٘ ادذاس
ااملادددْو ايدددذّٗ ااملاندد ّ ٛيف ا مل ٍدددذ ا٤ندددش ٚاات بملددد٘ مدددً ا دددذاسغ
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ّا مل ٍذا يؼرتٗ يف أعب  ٛاايذ فَٕ ن ٓإ:
يف ااظي٘ ا ّ٤ا٢بتذا:ٜ٘ٔ
ااتْذٔذ ،أذو و خ م٘ مً ااذًٓ ،اااغ٘ ا٤سدٓ٘ ،اشبع ،قشاٗٛ
ا٤اف ظ ااملشبٔ٘ ،اسبظ ا.
ّيف ااظيْا ا٢بتذا ٜ٘ٔبملذ ا ّ٤ميَ :
ا ملاْمد ااذٓئدد٘ ا٨طدد٣مٔ٘ ،قددشا ٗٛااقددشآٌ ااوددشٓهّ ،ذفددغ
أجضا ٛميُّ ،دبْٓدذ تّ٣تدُّ ،طدريٗ ااشطدْل ؿدا ٙار خأدُ ّطداه
ّ س أؿر بُّ ،مملاْم خدً ا٤ى ٔد ّ ٛا شطدانّ ،اااغد٘ ا٤سدٓد٘
ّأدبَ ّ ،اشبعّ ،ا٨ىؼ ّ ،ٛاسبظ اّ ،مملاْم خانٔ٘ ّت سؽبٔ٘،
ّجغشافٔدد٘ خ مددّ٘ ،مملاْمدد خددً ؿددر٘ اا ددذٌّ ،اااغدد٘ اايذٓدد٘
ااْ ئّ٘ ،مذٗ ااذساط٘ يف ا٢بتذا ٜ٘ٔط طيْا .
أم يف ااظيْا ا تْطق٘ ّااث ىْٓ٘ فٔلد ا ن ا دْاد ااظد بق٘،
اااغ٘ ا٨ظبأضٓدّ٘ ،اااغد٘ ااملشبٔدّ٘ ،قْاخدذ اااغد٘ ااملشبٔد٘ مدً ؿدشا
ّعبددددّْ ،م دد د د ٟاااغدددد٘ ااف سطددددّٔ٘ ،م دد د د ٟااملاددددْو ااوْىٔدددد٘،
ّااؤنٔ ّّٓ٘ ،ااملاْو ا٨ىظ ىٔ٘ مع ذدزا بملدض ا دْاد ااظد بق٘ مثدي
اااغ٘ اايذٓ٘ ااْ ئ٘ ّغريٍ ّ ،مذٗ ااذساط٘ فَٔ ط طيْا .
ّتاتددضو ىددذّٗ ااملاندد  ٛبددأٌ  ٢تثقددي خادد ٙااق اددب ،يف ػددأٌ
اااغ ف ٣تضٓذ خأُ اغتن يف ّق ّاذذ د ّيتذ دساط٘ اااغ٘ ااملشبٔ٘
ن أ ْل مذٗ مً بن اااغ ا٤ندش ٚيف ا يَد د ااذساطدٕ ثده اااغد٘
ا٨ظبأضٓددّ٘ ،راددك ب ٨ك د ف٘ ن اٍ٢تند و ب ااغدد٘ ا٤سدٓدد٘ اادديت تملددذ
مبث ب٘ اااغ٘ ا٤و اانيتظ ن ن داس ااملاْو ايذّٗ ااملان .ٛ
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تعزٓف باملْاد الدراصٔ٘ يف مزحل٘ العاملٔ٘
مشذا٘ اامل ٔ٘ (تمل دل دسج٘ ااأظ ىع يف ازب ممل ااملـشٓ٘)
مددذٗ ااتملاددٔه فَٔد أسبددع طدديْا ّٓ ،يد ل ا تخددشد ميَد ػددَ دٗ
اامل ّٔ٘ٓ ،اترا يف ااظي٘ ا ّ٤ميَ مً ؼبني ػَ دٗ ااث ىْٓ٘ اامل أ٘
اانذاسغ ا ملشّف٘ اذ ٚىذّٗ ااملان  ٛأّ بملذ اايحد ا يف انت د س ٓ١دٓدُ
ااق اب ق ي ا٢اتر و.
اقددذ مجملدد داس ااملاددْو ىددذّٗ ااملاندد  ٛيف مي ٍحَدد ااتملاددٔه
اامل إ بن مْاد ااؼشٓمل٘ ا٨ط٣مٔ٘ ّبن مْاد اااغد٘ ااملشبٔد٘ مدع ػدٕٛ
كشّسٖ مً ا ْاد ااثق فٔ٘ ّا ذىٔ٘ أٓلدً ،فوثدش بدزاك ا دْاد خادٙ
ااق اددبّ ،اوددً ىددذّٗ ااملان د  ٛمل تددش مددً راددك مي ؿ دً  ٌ٤ا ثقددإ
ااذٓين ا ظاه ّن ؿ٘ يف بٔٝد٘ اسبٔد ٗ اسب كدشٗ را أادْاٌ طبتافد٘ مدً
ااثق ف ٓ ٢ظتقٔع أٌ ٓ ي ٙذٔ تُ خا ٙمظتْ ٚخاندٕ ّثقد يف ضبدرتو
بذٌّ ا تف  ُٜااملانٕ يف ازبْاىب ا ختاف٘ مً اسبٔ ٗ.
ّخ زبد ىددذّٗ ااملاند  ٛمؼددوا٘ ثددشٗ ا ددْاد بملددذ ّقد ااتملاددٔه ن
ما٘ دي ٓدْوٍّ ،دٕ تتدْصل ن طد ذـدف أّ أ ثدش
مخع ط خ
اتظتْخب ااذسّغ اَ ّ ،بزاك ٓ زل ااق ادب يف دساطدتُ يف داس ااملادْو
ي ْٓو ّقتً أ ثش ا قذ ٓ زاُ اْ ٌ يف ج ممل٘ مً ازب ممل اامل م٘.
ّمً شٓقد٘ ااتملادٔه يف م١طظد ااتملادٔه ااملد إ يف اايدذ أىدُ
ٓقاددب مددً ااددذاسغ فَٔ د فَدده اادديف ااوت د بٕ أٓل دً مددع فَدده ا د دٗ
ااتملأنٔدد٘ اادديت ٓذسطددَ أظددَي اددُ ااشجددْل ن ىـددْق ا د دٗ خيددذ
ذ جتُ ن راكّ ،اطتخشاد ا٤ذو و ّا مل ىٕ ميَ مظدتق ً٣بيفظدُ،
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ّخاددّ ٙاكددع ا٤طددٝا٘ يف ا٢نت د سا أٌ ٓشاخددٕ اددزِ ااي ذٔدد٘ مددً
ا ظتْ ٚااذساطٕ ااق اب.
ا ْاد ااذساطٔ٘ يف "خ ٔ٘" داس ااملاْو ت اد ن أ ثش مدً خؼدشًٓ
مد دٍّٗ ،دٕ مد بدن أط طددٔ٘ ّفشخٔدّ٘ ،اودً اٍ٤دده ميَد مخظدد٘ أّ
أ ثش ٍّٕ ،ااتفظري ّاسبدذٓث ّاافقدُ ّفيدٌْ اااغد٘ ااملشبٔدّ٘ ،ادزاك
ّكمل داس ااملاْو نسػ دا ّسد نقْ دً فَٔد اختيد  ٛبتدذسٓع
ٍزِ ا ْاد بـْسٗ ن ؿ٘ أوٌْ تذسٓظدَ أقدْ ٚتدأثرياً ّأ ثدش ف ٜدذٗ،
ٍّزِ اشبقْط ن ٓإ:
مْاد الدراص٘
 1ااتفظري
 2اسبذٓث
 3أؿْل ااتفظري
 4أؿْل اسبذٓث
 5اافقُ
 6أؿْل اافقُ
 7اات سٓخ ا٨ط٣مٕ
 8ااملقٔذٗ
 9ااظريٗ ااي ْٓ٘
 10اافشاٜض
 11ا٤دا ااملشبٕ
 12اايرْ ااملشبٕ
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 13ت سٓخ ا٤دا ااملشبٕ
 14اايقذ ااملشبٕ
 15ا٨ىؼ ّ ٛاشبق ب٘
 16م د ٟا يقا
 17خاه اات سٓخ
 18ازبغشافٔ٘ ا٨ط٣مٔ٘
 19اااغ٘ ا٨ظبأضٓ٘
 20ا مل سا ا ذىٔ٘
 21ا مل سا ااملانٔ٘
 22اا ٣غ٘
 23ا زاٍب ّاافشو
 24م د ٟاافاظف٘
 25دساط
ّىز ش فٔن ٓإ تملشٓفً ٍ٤ه مْاد ٍزا ا يَخ ادٔنوً بدُ مملشفد٘
سّا ا يَخ ّ شٓق٘ تملأه مْادِّ ،تملْد شٓق٘ تملأه ا دْاد ا٤ندشٚ
اايت  ٢ى ظع ااقْل فَٔ ن شٓق٘ تملأه ا ْاد اايت ىز شٍ .
التفضري:
تملدددتين داس ااملادددْو بـدددف٘ ن ؿددد٘ بتملادددٔه ااقدددشآٌ ااودددشٓه،
ّتذسٓظُ وت ا خـش ّجٔي ّااشط ا٘ اشب ادذٗ ،فقدشس دسغ متيدُ
ااؼشٓإ ذشفً ذشفًّ ،عبًْا ّأدبً ّاجتن خدً ّفقَدً ّ ٣مدًٍ ،دزا مد
خذا ااتف طري ا قشسٗ يف ميَخ ااذساط ااملأ .
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فملا ٙأطت ر ٍزِ ا دٗ أٌ ػبملي رادك ٍذفدُ خيدذ تذسٓظدُ ادزِ
ا دٗ ٓؼدشا ااقا د٘ أٍنٔد٘ تد ا ار تملد مدً بدن مـد دس ااؼدشٓمل٘
ا٨طدد٣مٔ٘ ّمْكددملُ بددن ميدد بع ااذآدد٘ ا٨طدد٣مّٔ٘ٓ ،ؼددشا ادده
كشّسٗ ا٢تـ ل بُ اتـد  ً٢م ػدشاًّ ،اربد رِ مملٔيدً ؿد فًٔٓ ،ظدتقٌْ
ميُ اايْس اظريتَه ّناقَه ّدٓيَه.
ّخا ٙا٤طت ر أٌ ٓؼشا خيدذ تذسٓظدُ ااقدشآٌ ّجدِْ ا٨خدشاا
ّا فددشدا ااملشبٔدد٘ ّااـددْس اا ٔ ىٔدد٘ يف آٓ تددُ ااوشميددّ٘ ،ااددشبع بددن
ا ٓ٦د ّٓ ،ظددتفٔض يف ااؼددشا خيددذ مْاكددع ا٢خت د سّٓ ،ي ددُ خاددٙ
انون ّٓشد ا تؼ بَ نأَ ّ .ؽبرب مبْاكع ااتؼشٓع مدً آ٦د ،
ّأط ا ىضّل اّ ، ٓ٦ػبب أٌ ٓودٌْ تفظدريِ اودي رادك يف كدْٛ
ااظددي٘ ّخادد ٙشٓددا ااظدداإ ا٤بددشاسّ ،أٌ ٓؼددشا ااملقٔددذٗ ّم ذددث
ااتْذٔذّٓ ،تملش ااحْاىب اات سؽبٔ٘ ّااملانٔد٘ اادْاسدٗ يف آ٦د ،
ّٓقْو بتملشٓإ بوتب ااتف طري اايت ٓي ط َه ااشجْل نأَ  ٍّٕ ،ن
طتأتٕٓ ،ذسغ تفظري مجٔع طْس ت ا ار ط ر ىُ ّتمل  ،مْصخد٘
ن ااظيْا ا٤سبع.
أصْل التفضري:
تذسغ ميَ م د ٟيف أؿْل ااتفظريّ ،م ؼبت د ملشفد٘ ااق ادب
افَدده ااتفظددري فَندً جٔددذآًّ ،ملتنددذ يف دساطدد٘ ٍددزِ ا د دٗ خادد ٙتد ا
"اافْص ااو ري" ا٩م و ااذٍاّْٖ ،م ذث يف خاْو ااقشآٌ ي ل ااققد ٌ
ّٓظتمل ٌ بوت ا "ااتفظري ّا فظشٌّ" اادزٍيبّ ،جدض ٛبوتد ا ار مدً
ت ا ا ْافق ااؼ يبّ ،جض ٛا قذم٘ مً ااتفظري ااق دٕ.
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احلدٓح:
تملْد اٍ٤نٔ٘ بملذ ت ا ار – تمل – يف ااذًٓ ا٨طد٣مٕ ن
اسبذٓث فَْ ث ىٕ ا ـدذسًٓ ا٤ط طدٔن ااؼدشٓمل٘ ا٨طد٣مّٔ٘ ،اودي
ااملاددْو ا تملاقدد٘ بَ د  ،فْجددب نرٌ أٌ ٓوددٌْ ا٢ختي د  ٛبتذسٓظددُ ٜ٢ق دً
مبو ىتددُ ّّكددملُ يف ااددذًٓ ّااؼددشٓملّ٘ ،قددذ امتد ص اايددذ يف ااقددشٌّ
ا٤نريٗ يف تذسٓع ٍزِ ا دٗ خً غريٍ مً باذاٌ اامل مل ا٨طد٣مٕ،
ّقذ اخرتا د بزاك خان  ٛااذًٓ ا٨ط٣مٕ يف اايذ د خذد مً خاند ٛ
اامل د مل ااملشبددٕ ،فدد ٣بددذ أٌ ت قدد ٙاايددذ خاددٍ ٙددزا ا٢ختي د  ٛاشب د ق
بتذسٓع اسبذٓثّ ،اقذ ط س داس ااملاْو اات بمل٘ ايذّٗ ااملان  ٛخادٙ
ٍزا ااقشٓا ميز تأطٔظَ خاد ٙىَدخ ػدقٔق تَ ا٤ندش ٚيف ااد ٣د مدع
تملذٓي ٓظري يف شٓا ااتذسٓعّ ،تغٔري نفٔإ يف ا يَخ ااظ ٜذ.
ّ شٓا أٍي اايذ يف تذسٓع ٍزِ ا دٗ ٓيقْٖ خا ٙاطتٔمل ا
تب ااـر ا اارذٓث ،فٔنش ااق٣ا مدً مجٔدع أبدْاا اسبدذٓث
مً ٍزِ ااوتب ّٓظتفٔض ا٤طت ر يف ػشا اسبذٓث يف بملض أجدضاٛ
ااوتددب اطتف كدً٘ قددذ جد ّص ن ذددذ ااغاددْ ،فقددشس ىددذّٗ ااملاند ٛ
ااتقـٔذ يف راك ،ذتٓ ٙوٌْ مجٔع أجدضاٍ ٛدزِ ا د دٗ خاد ٙاتظد ل
ّاذذ ٢ّ ،تقْل أّاٜي اا رْث د ٍّٕ فقَٔ٘ بـدْسٗ خ مد٘ د خادٙ
ذظ د ا أّانشٍ د ٍّ ،ددٕ متـددا٘ ب مل د مّ ٣ااظددريٗ ّا٤ندد٣و
بـْسٗ خ م٘.
ػبب خا ٙا٤طت ر يف تذسٓع ٍدزِ ا د دٗ أٌ ٓظدتفٔض يف ػدشا
ا مل د ىٕ ا ي ثقدد٘ مددً ىـددْق اسبددذٓث أ ثددش مددً اطتف كددتُ يف ػددشا
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ا٨طدي د ،مد داو اسبدذٓث ٓوددٌْ مقت ظدً مددً تدب ااـددر ا ااظددت٘،
ّاوً ٓ ٢درتك أٖ ج ىدب ميدُ مثدي بٔد ٌ دسجد٘ اسبدذٓث مدً ااـدر٘
ّمو ى٘ سج اُ ذظب اٍ٤نٔ٘.
ّخادد ٙااق ادب أٌ ٓظددتفٔض يف ػددشا دسجدد٘ اسبددذٓث ّمو ىدد٘
سج اُ م ٓتـي بَن مً حبث ّذبقٔا.
ّقشس داسااملاْو أٌ ٓوٌْ انتٔ س اسبذٓث يف ااظي٘ ا ّ٤مً
تددب ااـددر ا ااظددتّ٘ ،مددً ا٤بددْاا اادديت تددذّس ذددْل ا٨ميدد ٌ
ّا٨نددد٣ق ّا٢طدددتق م٘ ّا٤نددد٣و ّااظدددريٗ أودددٌْ أّل دساطددد٘
ااق اددب اارددذٓث حبٔددث ٓيفملددُ يف بيد  ٛطددريتُ ّناقددُ ّدٓيددُ ،أمد يف
ااظي٘ ااث ىٔ٘ فقشس داس ااملاْو انتٔ ساً مً تدب ااـدر ا ااظدت٘ مدً
أبددْاا اامل د دا مددً َد سٗ ّؿددّ ٗ٣ؿددْو ّص د ٗ ّذددخّ ،أمد يف
ااظي٘ ااث اث٘ فٔوٌْ ٍزا ا٢نتٔ س مً أبْاا ا مل مّ ، ٣أم يف ااظي٘
ااشابمل٘ فٔوٌْ مْصخً بن أسبمل٘ تب أط طٔ٘ مً بدن تدب ااـدر ا
ٍّٕ :ؿرٔس اا خ سّٖ ،ؿرٔس مظداهّ ،مْ دأ م ادكّ ،جد مع
اارتمزّٖٓ ،ودٌْ جد مع اارتمدزٖ بـدْسٗ أ ثدش تفـدّٔ ً٣اطدتٔمل بً،
أوٌْ منْرجً اوت ا مي ج مع اوي ا٤بدْاا مدً تدب ااـدر ا
مب فَٔ مً أبْاا ااؼن ٜي ااي ْٓ٘ خا ٙؿ ذ َ ااـّ ٗ٣ااتظأه.
العكٔدٗ:
ٓمليدد ٙب املقٔددذٗ يف ا ـددقاس ااملانددٕ ااظد ٜذ يف ااملد و اددُ ٍددٕ
ااملقٔذٗ ااظئ٘ ااـرٔر٘ ٍّٕ ،ااتْذٔذ ّم ٓت ملُ مً ااملق ٜذ اسبق٘،
ّنٌ ؿددر٘ ااملقٔددذٗ أٍدده مددً ددي ػددٕ ٛآنددشّ ،قددذ ّاجَ د ىددذّٗ
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ااملان  ٛنـْم ّخذاٛا ػذٓذٗ مدً ااقْاٜدإ ا تذخد٘ مدً أبيد ٛ
ا٤م٘ ا٨ط٣مٔ٘ اايذٓ٘ ،فقذ ق و خان  ٛا٢بتذال ّاشبشاف يف ااذًٓ
ا٨طدد٣مٕ يف ٍددزِ اا د ٣د يف أّل خَددذ ىددذّٗ ااملان د  ٛبؼددً محدد٣
ق طددٔ٘ خادد ٙذش دد٘ ىددذّٗ ااملان د ٤ ،ٛىَ د يف ىعددشٍه ى د تقت د ع
ااملقٔذٗ ّم د ٟا٨ميد ٌ مدً ذش د٘ ااؼدٔخ ضبندذ بدً خ دذ ااٍْد ا يف
ااظملْدٓ٘ اْجْد اتف و ري خعٔه بن ىعشتَ يف ااتْذٔدذ ّبدن ىعدشٗ
ااؼٔخ ضبنذ بً خ ذ ااٍْ ا ٢ّ ،تضال ىذّٗ ااملان ّ ٛداس خاْمَ يف
خذاد ا شا ض اايت ْٓاؿي أبي  ٛا٢بتذال ّاشبشاف اسبشا كذٍ .
ّاقدذ انتد س ىدذّٗ ااملاند  ٛيف ااملقٔددذٗ ّااتْذٔدذ مددزٍب ذحدد٘
ا٨ط٣و ا٨م و ّإ ار بً خ ذ ااشذٔه ااذٍاّْٖ ،فُٔ مْافقد٘ ن ذدذ
د ري مددع مددزٍب ا٨مد و ابددً تٔنٔدد٘ أٓلدًّٓ .ددذسغ يف ااملق ٜددذ ،ااملقٔددذٗ
ااقر ّٓ٘ ّسط ا٘ ااتْذٔذّ ،ااملقٔذٗ ااظٔيّ٘ ،ا٤ؿْل ااث٣ث٘.
الفكُ:
ّاٍددته خان د  ٛػ د ُ ااق د سٗ بذساطدد٘ اافقددُ ّب د اتملنا يف مملشفدد٘
ا٤ذود و ااؼددشخٔ٘ ا تفشخدد٘ ميددُّ ،بإب ىدد٘ انددت٣ا ا ددزاٍب ا٤سبملدد٘
فَٔ ّ ،أخعه خي ٓتَه يف راك بفقُ ا زٍب اسبيفّٕ ،رادك ٤ىدُ ٍدْ
ا زٍب ااْذٔذ اازٖ ٓظْد يف أغاب ػ ُ ااق سٗ اايذّٓ٘ ،ؽبدشد ميدُ
يف راك ن ٢بملض ازبْاىب ااظ ذأ٘ مً ٍدزِ ااد ٣د ،فر جد٘ أغادب
أٍي اايذ ٍٕ يف اافقُ اسبيفٕ.
األدب العزبٕ:
امت ص داس ااملاْو ىذّٗ ااملان  ٛمً بن ػدقٔق تَ يف ػد ُ ااقد سٗ
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اايذٓ٘ بملي ٓتَ اشب ؿ٘ يف دساط٘ ا٤دا ااملشبدّٕ ،قدذ د ٌ ظب ذَد يف
جَْدٍ د يف ٍددزا ااظ د ٔي ظب ذ دً ب د ٍشاً ،فقددذ ى ددد ميَ د أدب د  ّ ٛت د ا
ب املشبٔ٘ حبٔث ٓ ٢ظ َّٓ يف راك م١طظ٘ تملأنٔ٘ يف ػ ُ ااقد سّٗ ،قدذ
خشف داس ااملاْو ىذّٗ ااملان  ٛبَدزِ ا ٔدضّٗ ،اخدرتا بَد صّاسٍد مدً
ااملشا ّغريٍه ذت ٙد ٍ بمللَه بْاذ٘ ااملشبٔد٘ يف اايدذّ ،أساد
ىذّٗ ااملان  ٛأٌ ٓوٌْ ا يف ا٤دا ااملشبٕ فٔند ٓتملادا بدُ مدً ا٤عبد ٛ
ااملانٔ٘ ميَخ ن ق ااذساط٘ٓ ،لملُ أبي ّ ٍ٠فقً سب ج تَد  ،مبقتلدٙ
م تتقا ُ ذ ج٘ ااذاسغ ااملشبٕ يف ٍزِ اا ٣د ااي  ٜ٘ٔمً مَذ ااملشّبد٘،
ّقذ أخ ىَد ار تملد بد اتْفٔا فترقدا اد ٍدزا ا٤مدي ،فادَ اأدْو يف
ااملشبٔ٘ ميَخ ن قٓ ،ظدذ ذ جتَد مدً ا شذاد٘ ا٢بتذأٜد٘ ن ا شذاد٘
اايَ ٜٔددّ٘ ،اقددذ أفلدد ٙاٍتند و ىددذّٗ ااملاند  ٛب املشبٔدد٘ ن أٌ أؿد ر
تـذس ميَ ؿرإ يف ااملشبٔ٘ ٢ّ ،تضال تـذس ميَ اثيت ٌ ٍّٕ ،صباد٘
"اا ملث ا٨ط٣مٕ" ااؼَشٓ٘ ّ"ااشاٜذ" اايـإ ػَشٓ٘.
امليَر:
انتٔ سا مً اايثش يف طبتادإ خَدْدِ ا٨طد٣مٔ٘ ّطبتادإ أؿدي فُ
ّ ق تُّ ،ا ملتنذ فَٔ ٍدْ تد ا "طبتد سا " مدً أدا ااملدشاّ ،ازبدضٛ
اّ٤ل ااؼددٔخ ااظددٔذ أبددٕ اسبظددً خاددٕ اايددذّٖ ّانتٔد سا ػددملشٓ٘ مددً
دْٓاٌ اسبن ط٘ ٤بٕ ي وٓ ،أمش ا٤طت ر ااقا ٘ بتظحٔي ااوان ااملشبٔد٘
ّا فشدا بتفـٔي ا٤د ّ ٛا٤فملد ل ّذفعَد ّٓ ،شاقدب ا٤طدت ر ذٔيدً
بملددذ ذددن ٍددزِ ا ظددح ، ٣ميددشٌ ااقا دد٘ خادد ٙجددْدٗ ااقددشاّ ٗٛا٨اق د ٛ
ّؼبفغ ٜف٘ مً اايـْقّ ،أىُ ميترً يف راك يف آنش ااظي٘.
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انتٔدد سا ػددملشٓ٘ ااملَددْد ا ختافدد٘ مددً ااملـددش ازبدد ٍإ ن
ااملـدددش اسبدددذٓث ،انتٔدد سا مدددً اايثدددش ااملشبدددٕ يف طبتادددإ ااملَدددْد
ا٨ط٣مٔ٘ ن ىَ ٓ٘ ااملـش اامل طّٕٓ ،وٌْ ا ملتندذ يف رادك " تد ا
طبت سا مً أدا ااملشا" ااؼٔخ أبٕ اسبظً خادٕ اسبظدين اايدذّٖ،
ّٓيـس ا٤طت ر مبق املد٘ تد ا يف ا٤دا ااملشبدٕ ا٣طدتمل ى٘ يف تقأدذ
أطددداْبُ ااملشبدددٕٓ ،ظدددحي ااقا ددد٘ خاددد ٙدفد د تشٍه مفدددشدا اااغددد٘
ّااواند د ااملشبٔددد٘ مدددع ااترقٔدددا اااغدددْٖ ّٓشاجملدددٌْ ا ملددد جه،
ّٓظددحاٌْ أٓل دً م د ٓتـددي ب ٤طد أب ا ختافدد٘ ّااؼخـددٔ اادديت
ربـَ ٍزِ ا٤ط أب.
انتٔ د سا مددً اايثددش ااملشبددٕ مددً ىَ ٓدد٘ اامل طددٕ ن ااملـددش
اسبددذٓثّ ،ا ملتنددذ يف راددك " ت د ا طبت د سا " افلددٔا٘ ااؼددٔخ أبددٕ
اسبظً خإ اسبظين اايذّٖ ّانتٔ سا مً ااؼملش ااملشبٕ مً طبتادإ
ااملَْدّ ،ىعريٍ تد ا دٓدْاٌ اسبن طد٘ ٤بدٕ يد وٓ ،شاجدع ااق ادب
ا مل جه ااقذميّ٘ٓ ،ذسغ اشبـ ٜف اافئ٘ ٤ط أب ااققع ا خت سٗ،
ّٓملشا مضٓ٘ ي منْرد أدبّٕٓ ،شاجع مـ دس ٍزِ ااققع مً أمَ
ااوتب ااملشبٔ٘.
انتٔ سا مً ا٤دا ااملشبٕ دد ىثشاً ّػملشاً دد مً مجٔع خـدْسِ
ب نتـ سّ ،ىعريٍ ت ا "ا٤دا ااملشبٕ بدن خدش ّىقدذ" ا٥طدت ر
ااظٔذ ضبنذ ااشابع اسبظين اايذّٖ.
اليحْ العزبٕ:
تش ٚىذّٗ ااملان  ٛأٌ قْاخدذ ااملشبٔد٘ ّاايردْ مدْاد تق ٔقٔد٘ أ ثدش
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ميَ ىعشّٓ٘ ،ن ؿ٘ خيذم توٌْ ااذساطد٘ اقد٣ا غدري خدشا ،فَدٕ
نرٌ يف ذ ج٘ ػذٓذٗ ن ااتنشًٓ ّن ااملني ااتق ٔقّٕ ،ازاك طدمل
ن ّكع طاظا٘ مً ااوتب تظ خذ يف ٍدزا ااغدش ّ ،قدذ أؿد س اد
ا ٌ٦تب ااتنشًٓ خا ٙقْاخذ ااملشبٔ٘ ٍّٕ ،مقشسٗ يف طيْا اامل ٔد٘
أٓلً ،ب ٨ك ف٘ ن تقشٓش تب عبْٓ٘ ميوً دساطتَ ب اقشٓقد٘ اايعشٓد٘،
ّاددٔع يف طدديْا اامل ٔدد٘ مددً ٍددزِ ااوتددب ن ٢ت د ا ّاذددذ يف ااظددي٘
ا ، ّ٤أم يف ااظيْا ا٤نشٓ ٚوتفٕ ب اتنشًٓ ّااذساط٘ ااتق ٔقٔ٘.
تارٓذ األدب العزبٕ:
ػبملددي أطددت ر ا٤دا ااملشبددٕ تددذسٓع ٍددزِ ا دد دٗ مددً كددنً
انتـ ؿُ ّؼبذد اُ ّقتً ْٓفشِ مً ذـدف ااتدذسٓع د دٗ ا٤دا يف
ددي طددي٘ مددً ااظدديْا ا٤سبملدد٘ َّٓددته بتذسٓظددَ بـددْسٗ مْطددمل٘ يف
ااظي٘ ااشابمل٘.
اإلىغاّ ٛاخلطاب٘:
ااددزٖ قٔددي خددً م د دٗ ا٤دا ااملشبددٕ ٓق د ل ا٩ىؼ د ّ ٛاشبق بدد٘
أٓلً ،فإىَن خذٗ ي خ ملّّ ،طٔا٘ ي دال ّم اد ٢ّ ،بذ ميَند
اوي اب ااملاْو ا٨ط٣مّٔ٘ ،نٌ ااؼخـٔ٘ ااملانٔ٘ اايت تشٓذ ىذّٗ
ااملان  ٛتيؼ٣ ٘ٝبَ خأَ  ٢توني ن ٢ب ٨جد دٗ يف ٍد تن ا د دتن،
فقشس ىذّٗ ااملان  ٛم دتَٔن يف ي طي٘ مً طيْا ااذساط٘.
الداٜزٗ العلنٔ٘ ّاألقضاو التابع٘
ّتملني جبيدب داس ااملادْو دّاٜدش خانٔد٘ ّثق فٔد٘ أندش ٚأٓلدً،
تملني يف صب  ٢فوشٓ٘ ّأدبٔ٘ ّفقَّٔ٘ ،أنف ب از ش ميَ
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( )1قظه اا رْث اافقَٔ٘
( )2ا ملَذ اامل إ ااذخْٗ ّاافوش ا٨ط٣مٕ
( )3ا ملَذ اامل إ ااقل ّ ٛا٨فت ٛ
( )4قظه ااـر ف٘ ّا٤اظي٘ ّمش ض اا رْث ا٨خ٣مٔ٘
( )5قظه اااغ٘ ا٨ظبأضٓ٘
تتوٌْ ٍدز ِ ا٤قظد و ا دز ْسٗ مدً خلدْٓ٘ د س خاند  ٛاايدذ
ٓتذاسطٌْ يف ا ظ ٜي ا تحذدٗ ّااملانٔ٘ ّا ؼو ٣يف كدْ ٛااوتد ا
ّااظيّ٘ ،آسا ٛا تقذمن مدً فردْل خاند  ٛاادذًٓ ا٨طد٣مّٕ ،اقدذ
خقدددذ قظددده اا ردددْث اافقَٔددد٘ خدددذداً مدددً اايدددذّا ااذساطدددٔ٘ يف
مْكْخ فقَٔ٘ متحذدّٗ ،أؿدذس بملدض ا٤حبد ث ا فٔدذٗ يف اافقدُ
ا٨ط٣مٕ ّاافوش ا٨ط٣مّٕٓ ،ملني ي قظه ميَ ذب أم ى٘ أطت ر
مً أط تزٗ داس ااملاْو ّنػشاا سٜٔع داس ااملاْو.
دار اإلفتاٛ
تملتين داس ااملاْو ب ظ ٜي ّا ؼو ٣اافقَٔ٘ ا ملشّكد٘ خأَد
مددً خ مدد٘ ا ظددانن يف اايددذ ّتَددته ب ٨ج بدد٘ خادد ٙسطد ٜاَهٍّ ،ددٕ
تتل نً خ مد٘ خاد ٙاطتفظد سا ػدشخٔ٘ ّقلد ّ ،ٜ٘ٔأ ثدش مدً ٓقدْو
ب املني فَٔ ٍْ سٜٔع قظده اافقدُ يف داس ااملادْو ّمظد خذِّ ،فدإىَه
ٓقْمددددٌْ ب ٨فتددد ّ ٛب اتظددددْٓ٘ يف مظددد ٜي ػددددشخٔ٘ مملقددددذٗ يف ٍددددزِ
اا ٣دااْاطمل٘ ّااشد خا ٙاطتفظ سا ذْل مظ ٜي اافقُ ا٨ط٣مٕ.
قضه حتفٔظ الكزآٌ ّجتْٓدِ
ّيف داس ااملاْو ايذّٗ ااملاند  ٛقظده اترفدٔغ ااقدشآٌ ّدبْٓدذِ،
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ٓدتملاه فٔددُ عبددْ م ٜدد٘ ّمخظددن ا دًّ ،مددذٗ ااذساطدد٘ يف ٍددزا ااقظدده
ث٣ث طيْا ن أسبعٓ ،تنوً ااق اب فَٔ مع ن ن ل ذبفٔغ ااقشآٌ
ااوشٓه خا ٙدساط٘ خذد مً ا دْاد ا٤ندش ٚاد تٍ١ادُ ا٣ىلدن و ن
ؿإ متٜ٣ه مع مظتْ ٚدساطتُ ااذٓئ٘.
الغَادات
ّيدديس داس ااملاددْو ايددذّٗ ااملاند  ٛمتخشجَٔد ثدد٣ث ػددَ دا ،
نذدددذاٍ  :خيدددذ اايحددد ا يف ا شذاددد٘ اامل أددد٘ ٍّدددٕ تملددد دل دسجددد٘
ااأظد د ىعّ ،ث ىَٔد د  :خيدددذ اايحد د ا يف ااذاسطد د ااملأد د بذسجددد٘
ا جظددتريّ ،نج د صا خيددذ اايح د ا يف ا ملَددذًٓ اامل د أنّ ،ث اثتَ د
ػددَ دٗ ااتونٔددي خادد ٙنخددذاد سطد ا٘ ااددذ تْسِ ددً ٓددته ٍددزِ ا شذادد٘
ّٓيحس فَٔ ّ ،مذٗ ااذساطد٘ يف ا شذاد٘ ااملأد مدً طديتن ن ث٣ثد٘،
ّ زاك يف مشذا٘ ااذ تْساِ.
ّااتملأه يف داس ااملاْو ايذّٗ ااملان  ٛجبنٔع أقظد مَ ّمشاذادَ
صب ىٕ مع ااظوي ّ ٙتدب ا قدشسا ااذساطدٔ٘ ،فإىَد ذبـدي ااق ادب
ا يتظدددب حبظدددب نمو ىٔد د ىدددذّٗ ااملاند د ّ ،ٛيددديس ىدددذّٗ ااملاند د ٛ
ااق ؿشًٓ اقـ دًٓ مً ا تَ ذ ج تَه مً ااقمل و ّااغزا ٛزاك.
أم ػ ٌّ١داس ااملاْو ا٨داسٓ٘ فٔ ػدشٍ مدذٓش ذبد تْجَٔد
ا ملتنذ (ااْ ٔي ااتملأنٕ) ّنػشاا سٜٔع داس ااملادْو ايدذّٗ ااملاند ٛ
ّفا اايع و اازٖ نققُ ا اجملاع اامل و زبنملٔ٘ ىذّٗ ااملان .ٛ
مجعٔ٘ الطلب٘
ّاق٣ا داس ااملاْو ايذّ ااملان  ٛمجملٔ٘ تظدن"ٙمجملٔ٘ ا٨ؿد٣ا"
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ػبدددشٖ اىتخدد ا أخلد د  َٜيف مظدددتَي ااملدد و ااذساطدددٕ مدددً دددي طدددي٘،
ّااحنملٔدد٘ موت دد٘ قٔندد٘ ن ؿدد٘ ب اقظدده ااددذانإ ،فَٔد نٔدد٘ ضبرتمدد٘ مددً
ااوتدب ا ختد سٗ يف طبتادإ فدشّل ااملاده ّا٤داّ ،ادزِ ا وت د٘ مظد ٍن٘
د ريٗ يف تغزٓدد٘ خقددْل ااقا دد٘ ّتثقددٔفَه ب اثق ف د ا فٔددذّٗٓ ،قددْو أمددن
بددإداسٗ ٍددزِ ا وت ددّ٘ ،ااحنملٔدد٘ قظددن ٌٍّ ،ند  :قظدده اشبق بددّ٘ ،قظدده
ا٤حب ث ،تملقذ ذف ٣ي ّاذذ ميَن مشتن يف ااؼَشّٓ ،ظد ٍه ا د٘
ااذاس يف ىؼ تَ ّٓ ،ظدن ٙقظده ا٤حبد ث بدد "صبادع طدأن ىٕ" ىظد ٘ ن
ابً ىذّٗ ااملان  ٛااي بد اامل٣م٘ ااظٔذ طأن ٌ اايذّٖ سمحُ ار.
ّٓملقذ ااقظن ٌ مظ بق خ م٘ طيْٓ٘ تْصل فَٔد ازبدْاٜض خادٙ
اافد ٜضًّٓٓ ،ملددتين ا٢ذبد د بددذخْٗ سجد  ٢اافوددش ا٨طدد٣مٕ ٨اقد ٛ
ان كشا أم و ااقا د٘ يف ق خد٘ ازبنملٔد٘ ،ند تملقدذ ذفد ٣خانٔد٘
ا٣طددتف دٗ مددً ااؼخـددٔ اا د سصٗ اادديت تددضّس داس ااملاددْوّ ،تدديعه
بشامخ ثق فٔ٘ مً دشا ا٤طدٝاّ٘ ،اايقد ؾ ذدْل مْكدْخ خانٔد٘
ّت سؽبٔدد٘ ّأدبٔددّ٘ ،ا ظ د جا٘ ااؼددملشّٓ٘ ،ااحنملٔدد٘ قظدده ااـددر ف٘
ّقظدده ااثق فدد٘ اامل مددّ٘ٓ ،ـددذس قظدده ااـددر ف٘ جشاٜددذ جذاسٓدد٘ ددي
ػَش ٍّٕ ،نري ّطٔا٘ اتينٔ٘ ااوف ٛا ااوت بٔ٘ اااقا ٘.
ّٓؼددشا خادد ٙازبنملٔدد٘ ّىؼ د تَ مددذٓش داس ااملاددْو مبظ د خذٗ
أذذ س أط تزٗ داس ااملاْوّ ،ااحنملٔ٘ ق خ٘ اانر كشا ّ ،أم ً
اانوت ٘ ّداس ااـرإ.
اليادٖ العزبٕ
ّااقدد٣ا ىدد د خشبدددٕ رّ ىؼدد ط ثقدد يف ّأدبدددٕ ٓتودددٌْ مدددً
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ا٤خل د  ٛا خت د سًٓ مددً ااقا دد٘ اا د سخن يف دساطدد٘ اااغدد٘ ااملشبٔدد٘
ّآدابَ ٍّ ،ه اازًٓ ٓقْمٌْ بيؼ تُ ا ختافّ٘ ،اُ زب ٌ خذٓدذٗ،
تملني ذبد نػدشاا أطد تزٗ ا٤دا ااملشبدٕ يف ىدذّٗ ااملاند ّ ،ٛمدً
ٍزِ اااح ٌ م تَته بإػب د ااْخٕ ااملانٕ ّاافوشّٖ ،ميَ م تَدته
اشبق بٔ٘ ّااوت بّٔ٘ ،ميَد مد تقدْو بدإداسٗ موت د٘ خشبٔد٘
ب ايؼ
ااقا ٘ ااي ٍلن يف ااملشبٔدّ٘ ،ميَد مد تظد ٍه يف أخند ل ااـدر ف٘
،
ااملشبّٔ٘ ،نٌ ىق و ااي دٖ ااملشبٕ ٓ ٢قتـش خادٍ ٙدزِ اايؼد
بددي ٓتقاددع ن ددي م د ٓظ د خذ يف نىؼ د  ٛا َ د سا اااغْٓدد٘ ّا٤دبٔدد٘
ّااثق فٔ٘ يف ااق٣ا.
ّأنرياً بذأ دّسٗ ا ظ بق ااملانٔد٘ ّا٤دبٔد٘ ّااثق فٔد٘ ذبد
نػشاا أ٘ اااغ٘ ااملشبٔ٘ ّآدابَ ّ ،تملقذ ٍزِ ااذّسٗ بشامخ ميْخ٘،
تينددٕ يف ااقا دد٘ ا اودد٘ ا٤دبٔدد٘ ّااـدد٣ذٔ٘ ااملانٔددّ٘ ،تيؼدد ٞفددَٔه
اازّو ا٤دبّٕ ،تدذسبَه خاد ٙااتملد ري خند يف ىفْطدَه مدً ندْا ش
ّأذ طٔعّ ،أفو س ب ااغ٘ ااملشبٔ٘ ت بد٘ ّنق بدّ٘ ،ذدْاساً ّذبدذثً،
ّمددً بشاصبَ د  :مظ د بق٘ ذفددغ اايـددْق اايثشٓدد٘ ّااؼددملشٓ٘ ّ ،ددشا
ا٤طٝا٘ ّا ق سذ٘ ااؼملشّٓ٘ ،اايذّٗ ااملانٔ٘ ذْل ااقل ٓ ا٨ط٣مٔ٘
ّااوتددب ااملانٔدد٘ ّاافوشٓدد٘ ا ١افدد٘ ذددْل اافوددش ا٨طدد٣مٕ ّااتد سٓخ
ا٨ط٣مّٕ ،اايقد ؾ ذدْل ا ْكدْخ ا ختافد٘ ّااقلد ٓ اافوشٓد٘
ّاسبل د سٓ٘ ّااثق فٔدد٘ ا مل ؿددشّٗ ،ااترددذٓ ازبذٓددذّٗ ،تملقددذ ٍددزِ
ا ظ بق خا ٙمظدتْ ٚد٣ا داس ااملادْو ايدذّٗ ااملاند ّ ٛا دذاسغ
اات بمل٘ ا ا يتؼشٗ يف طبتاإ أعب  ٛاا اذ.
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األلعاب الزٓاضٔ٘
ّذبشق داس ااملاْو خا ٙؿدر٘ ااقا د٘ ّااشٓ كد٘ اا ذىٔد٘ فَدٕ
تملتين ب ٤امل ا ااشٓ كٔ٘ يف ا ذٓي٘ ازب مملٔدّ٘ ،قدذ أىؼد ٝيف سذد ا
داس ااملاْو ث٣ث٘ م٣خب ازا ااغش ّ ،تملقذ م سٓد سٓ كدٔ٘ بدن
داس ااملاْو ّااوأ ا٤نش ،ٚمً اوي ّ ٠غريٍ ّ ،قدذ أذدشص فشٓدا
داس ااملاْو اافْص يف خذد مً ا سٓ اا م٘.
ّمً ا٤امل ا اايت مي سطَ ا د٘ داس ااملادْو دشٗ ااقدذو ،دشٗ
اأذّ ،ااْ ّٕ ،ااوشٓؤ ّ ،أامل ا أنش ٚمً ٍزا اايْل.
التعلٔه االبتداّ ٕٜالتعلٔه الجاىْٖ:
ّبي ٛأ خا ٙا تع ظ خذد ااقا ٘ يف ط ذ٘ ىذّٗ ااملاند  ٛا ش ضٓد٘
ىقادد نداسٗ ىدددذّٗ ااملاندد  ٛااتملادددٔه ا٢بتدددذاّ ٕٜااتملادددٔه ااثدد ىْٖ يف
ط ذ أندش ٚيف أ دشاا اا ادذ ،د ٌ مدً أٍنَد قشٓد٘ "طدوشّسٖ"
ّقشٓ٘ "مَ مٝدْ" يف ااقدشا ااؼدن إ ااغشبدٕ ذٓيد٘ اويد ّ ،٠ضبادُ
"باْد فْسِ" ٍّٕ ،مً أذٔ  ٛمذٓي٘ اوي .٠
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العامل الرباني الشيد حممد علي املونغريي
4020يـ املصادف 4412م – 4412يـ املصادف 4503م
عدصٔ٘ عبكزٓ٘:
ذوه ا ظانٌْ اايدذ ميدز قدشٌّ ،فاده ٓودً ىعد و ذودْمتَه
مثددي ااظدداق اشب سجٔدد٘ اادديت تَحدده اادد ٣د ّتددأتٕ خادد ٙاسبددشث
ّاايظي ،بي د ٌ مثدي أبي َٜد اّ٤فٔد ّ ،ٛقدذ اطدتغي ا٨ظبأدض تفدشو
ا ظانن ّكملإ مديَحَه ،فظدا ْا مديَه ذودْمتَهّ ،ذد ّاْا أٌ
ٓغريّا اا ٣د  ٢طٔ طًٔ فرظب ،بي ثق فٔدًّ ،اربدزّا ااتملادٔه ّطدٔا ً٘
اددُ ،اا دزٖ د ٌ م ملددث تغددٔري ايعددشتَه ااذٓئددّ٘ ،قددذ ػددملش خان د ٛ
ا ظانن ب ٤نقد س ااديت د ٌ ذبدذو ب ظدانن ،فش دضّا خيد ٓتَه يف
أّل مشذا٘ ،خا ٙأٌ ااملاْو ااذٓئ٘ اايت ٍٕ ذ ج٘ ي مظداه ،فدإرا
سغب ااي غ خيَ اىققمل خ٣ق٘ ااي غ ب اؼشٓملّ٘ ،ميوً أٌ تيققدع
خ٣قتَه ب ٨ط٣و ،فو ى خي ٓتَه بـٔ ى٘ ااملاْو ااذٓئ٘ اسبق٘.
ّيف ج ىب آنش ت ي ٙا ثقفدٌْ ا٤ذدشاس ىعد و ااتملادٔه ااملـدشٖ
اازٖ أت ٙبُ ا٢طتملن س ن ب٣دٍده ،اوظدب ميد فع اادذىٔ  ،فأطظدْا
ااملان  ٛا خاـٌْ مش دضاً دٓئدً يف بادذٗ دْٓبيدذ ،ند أىؼدأّا مذسطدً٘
أنددش ٚب طدده :معد ٍش ااملاددْو بظددَ سىفْسّ ،أطظددْا مش ددضًا دٓئدً يف
جيْا اايذّ ،ااتفد بملدض ااملاند  ٛمدع ؿدٔ ى٘ ااتملادٔه اادذٓين ن
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ت ين ّط ٜي ى فمل٘ ذظب ااتملأه ااملـشٖ ،د ٌ يف مقدذمتَه ااملد مل
ااشب ىٕ ااؼٔخ ااظٔذ ضبنذ خإ ا ْىغريٖ (م١طع ىذّٗ ااملان .)ٛ
ٓقْل اامل٣م٘ ااؼٔخ ااظٔذ أبْ اسبظدً خادٕ اسبظدين اايدذّٖ يف
مقذم٘ ت ا :اامل مل ااشب ىٕ ااؼٔخ ااظٔذ ضبنذ خإ ا ْىغريٖ :ذٔ تُ
ّآث د سِ ا٥طددت ر ضبنددذ اسبظددينٍّ ،ددْ ٓظدداع االددْ ٛخادد ٙا٢عبق د ط
ااظٔ طٕ اامل و ّا٢كنر٣ل اافوشٖ اانظانن يف ٍزا ااملـش:
" مً خ قشٗ ٍزا ااملـش اامل مل ااشب ىٕ ااؼٔخ ااظٔذ ضبنذ خادٕ
ا ْىغريٖ اازٖ ٌ منْرجً مث أً يف ازب مملٔ٘ ّا٢ختدذالْٓ ٢ّ ،جدذ
ادُ ىعددري يف ٍدزا ااملـددش ،يف ااشب ىٔدّ٘ ،ذددب ار تملد ّ ،ات د ل طددي٘
ااشطْل ؿا ٙار خأُ ّطاه ّا٢طتن ت٘ فُٔ ،ذشقد٘ ااقادب يف ىؼدش
ا٨ط٣و ّتْجُٔ ا٤مد٘ نأدُّ ،خادْ ااند٘ ّااقندْا ّىلد سٗ اافودش
ّازبددشا ٗٛا٨مي ىٔددّ٘ ،ىدددْس ااقاددب ّاافشاطددد٘ ا٨مي ىٔددّ٘ ،ااْاقملٔددد٘،
ّااتق ٔا ااملنإّ ،ااؼملْس بفذاذد٘ اّ٤كد لّ ،طدمل٘ ااقادب ّأفدا
اايعددشّ ،مٍْ دد٘ ااملنددي ا٢جتن د خّٕ ،ا٢طددتملذاد ااو مددي ااتمل د ٌّ
ّااتي ؿددددش مددددع اايددد غ طبتافددددٕ ا٤رّاوٍ ،ددددزِ ا ٔددددضا ا ختافدددد٘
ّاشبـ ٓف ا ل دٗ قدذ اجتنملد يف ػخـدٔتُ ،حبٔدث نٌ ااذاسطدن
سبٔ ت دُ ّا دد١افن اظددريتُ ٓقملددٌْ يف ذددريٗ ت مدد٘ٓ ،وْىددٌْ يف امتر د ٌ
مظتقيّٓ ،ي دٌّ مً دٌّ سّٓ٘ باظ ٌ ػ خش ف سطٕ:
ٌ سّىا ٍزِ اسبذٓق٘ ّبَ ." ٍ٠
"اْ  ٢أى
فقددذ مجددع بددن ااوددأغ ّااظدديذاٌ ّااضجد د ّاسبذٓددذّ ،ذادده
بمل مل أّطع يف ٍزا اافل  ٛانذّدّ ،تي أ ب ٤نقد س ا٦تٔد٘ ااْاكدر٘
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خا ٙنمي ٛا ى قـ٘ م َنّ٘ ،خ ؾ يف اا ٔ ٘ٝااق ىملد٘ ّااضاٍدذٗ ،اودً
ٓأتٕ مً جذساىَ ىذا :ٛأؿشا خٔيدك ّأرىدك ّاظد ىك مدً ااادزا
ااذىْٔٓ٘ ،ػملش خبقدْسٗ اّ٤كد لّ ،اكدقشا اد اكدقشابًّ ،أىؼدأ
ذش ً٘ تملأنًٔ٘ خ ًٔ٘ ثْسًٓ٘ مل ؼباه بَ خان  ٛمـدش ّتش ٔد  ،فو ىد
ىددذّٗ ااملاند  ٛم ملددث اطددتغشاا جذٓددذّ ،دأددي خادد ٙطددمل دٗ ذعددُ،
ّنػشاو جذِّٓ ،ملاه ميُ أٌ كنريِ مل ٓتوٌْ مً ٍزِ اارتاا اادزٖ
خحي ٔيتُ بَ  ،بي ٍْ ىتٔح٘ خ٣قتُ ااملشقٔ٘ ّااشّذٔ٘ ااديت ٓتنتدع
بَ ٓ :قْل ااؼ خش ضبنذ نق ل:
" نٌ سّذك أظد مدً ٍدز ِ ا٤س  ،بدي ااْاقدع أٌ ا٤س
مً ّجْدكّ ،اظ مً ّجْدٍ ".
الغٔذ املْىغريٖ :ىبذٗ مً حٔاتُ:
ٓيتَٕ ىظب ا٨م و ااشب ىٕ ااؼٔخ ااظٔذ ضبنذ خإ ا ْىغريٖ ن
ااؼٔخ خ ذ ااق دس ازبٔ٣ىٕ ٌ ،مً أجذادِ ااؼٔخ ذ ٔدب ار ا اتد ىٕ
ّابيُ ااظٔذ أبدْ بودش بد ٜع ازبادْد ،ىدضا ااظدٔذ أبدْ بودش مدً ماتد ٌ ن
مذٓشٓدد٘ معفددش ىغددش ميددز ث٣ثدد٘ قددشٌّ ّمخظددن خ مدًّ ،أقد و قشٓ دً مددً
َتْإ ،ثه ٍ جش جدذِ ااؼدٔخ ااظدٔذ غدْث خادٕ مدً معفدش ىغدش ن
ىفْسّ ،طوً فَٔ  ٌ ّ ،أبِْ ااؼٔخ خ ذ ااملإ ،فْادذ ٍيد ااؼدٔخ
ضبنددذ خاددٕ ا ددْىغريٖ يف  /3ػددمل ٌ ٍ1262ددد ،ا ـد دا ْٓ /28أددْ
1846وّ ،مل ٓ اد ااؼٔخ ضبنذ خإ طيتن ذتد ٙتدْيف أبدِْ ،فيؼدأ يف
يإ جذِ ااظٔذ غْث خإ ّخنُ ااظٔذ ظَْس خإ ،قشأ أ ثش ااوتب
ا يَحٔدد٘ خادد ٙااؼددٔخ اقددإ ار ااملأوشٍددّٕ ،بمللددَ خادد ٙا فدديت
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خي ٓ أمحذ ،باد مً خنشِ خؼش طيْا أّ اثييت خؼشٗ طي٘ تدْيف
جدذِ ّخندُ (سمحَند ار تملد ) فيؼدأ يف رٍيدُ فودشٗ صٓد سٗ ا ذٓيدد٘
ا يْسٗ بوي ػدذٗ اودً أذْاادُ ا٢قتـد دٓ٘ مل تودً مْافقدً٘ ادُ ،فاقدٕ
خ ً سب ىًٔ ادُ ااؼدٔخ خ دذ ار ؿدشا خي ٓتدُ ن ااتملادٔه مدشًٗ ث ىٔدً٘،
ّاىله ن ٣ا مذسط٘ فٔض خ و ااقذام ٙبو ىفْسّ ،أ ني دساطد٘
ااوتددب ا ملقْادد٘ ّا يقْاددّ٘ ،اػددتغي بتددذسٓع ااقدد٣ا ددزاك ،اوددً
ىفظُ تأب ٙخاْو ا يقا ّاافاظدفّ٘ ،تؼدت و ن دساطد٘ ااقدشآٌ ّااظدي٘
ااي ْٓ٘ ٌ ّ ،يف نىؼ ٍ ٛزا اازّو مظ ٍن٘ ريٗ اامل مل ااشبد ىٕ فلدي
سمحد ٌ غدديخ مددشاد آبد دٖ ،فاند اىتَد تددب ا ملقددْ ٢دسغ خيددذ
ااؼٔخ اقإ ار تب ااـر ا ااظ ذشفً ذشفً.
ىد ل تشبٔدً٘ سّذٔدً٘ يف خندشِ ااثد مً خؼدش ،خيدذ ااؼدٔخ اسبد فغ
ضبنذ ؿ حل ،ثه خيدذ ااؼدٔخ شامد٘ خادٕ ااقد دسٖ مدً أت د ل اندذث
ازبأددي ااؼددٔخ خ ددذ ااملضٓددض ااددذٍاْٖ ّأنددريًا استد ع ب اؼددٔخ ااشب د ىٕ
فلددي سمح د ىٕ غدديخ مددشاد آب د دٖ ،فوظددب مددً تْجَٔ تددُ ّخي ٓتددُ
اشب ؿ٘ ،ذت ٙؿ س أذب أت خُ يف ٍزا اجمل ل ،ن اطتف د مً اسب د
نمذاد ار ا َ جش ا وٕ ،ثه قذٯس ار تمل اُ أٌ ٓظ فش ن طدَ سىفْس
ا٣طتف دٗ مً انذث ااو ري ااؼٔخ أمحذ خإ ااظدَ سىفْسٖ ،فأقد و
خيذِ أذذ خؼش ػَشاًّ ،دسغ خأُ ااـدر ا ااظدتّ٘ ،م ١د ا٨مد و
م اك ّمْ أ ا٨م و ضبنذّ ،أنز نج صٗ اسبذٓث ااؼشٓإ.
احلاد٘ إىل حزك٘ ىدّٗ العلناّ ،ٛدّرِ يف تأصٔضَا:
ذٔين سأ ٚاامل مل ااشب ىٕ ااؼٔخ ااظٔذ ضبنذ خإ ا ْىغريٖ أٌ
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خان  ٛخـشِ ٓش ضٌّ خا ٙااتملأه ااذٓين فقعٓ ٢ ،اتفتدٌْ أدً ن
ااملاْو ااذىّْٔٓ٘ ،نٌ اىققد خَه خيَد ٓودٌْ أػدذ كدشساً ،فدذخ ن
ازبنع بن ااذًٓ ّااذىٔ ذظب متقا د ااملـدشّ ،بدذأ ذش د٘ ىدذّٗ
ااملان  ٛمبؼدْسٗ مدً د س خاند  ٛبد٣دِّ ،خقدذ اد ىدذّا ّدّسا
طدديًْٓ٘ ،ف ىلدده نأَ د د س أت د ل ااؼددٔخ فلددي سمحددً غدديخ مددشاد
آب دّٖ ،أبشص ت٣مزٗ ااؼٔخ اقإ ار ااملأوشٍٕ ٢ّ ،طٔن اامل٣م٘
ػ إ اايملن ىٕ.
ٌ اامل٣م٘ ااظٔذ ضبنذ خإ ا ْىغريٖ أّل مً اقدرتا ٨ىؼد ٛ
ىددذّٗ ااملان د ّ ،ٛقددذ اتفددا بملددذ مؼددْسٗ أٌ ت١طددع م١طظدد٘ تملأنٔدد٘
ّتشبْٓ٘ ،فأىؼ ٝداس ااملاْو ت بمل٘ ايذّٗ ااملان  ٛيف مذٓي٘ اوي  ٠خد و
1898و ،مل توددً مشجمل دً دٓئ دً فرظددب ،بددي ى د مش ددضاً خأن دً
ّػمل ًٔ اانظانن ٌ ّ ،سٜٔظَ ااؼٔخ ااظٔذ ضبنذ خإ ا ْىغريٖ،
ّ ٌ مً أبشص ا ٓ١ذًٓ ازِ اافوشٗ اامل٣مد٘ ػد إ اايملند ىٕ ّااؼدٔخ
ااظددٔذ ظَددْس ا٨طدد٣و اافترفددْسٖ ّااؼددٔخ ذ ٔددب ااددشمحً ن د ٌ
ااؼريّاىّٕ ،اايْاا ااظٔذ خإ ذظً ن ٌ ّااؼٔخ ااظٔذ خ ذ اسبٕ
اسبظين م١ادإ ىضٍد٘ اشبدْا ش ّااؼدٔخ خ دذ اسبدا اسبقد ىٕ اادذٍاْٖ
ّااؼٔخ طأن ٌ اافاْاسّٖ ،ن ذلش يف دّستَ ا ّ٤اثاٌْ مدً
داس ااملاْو دْٓبيذ ّمذسط٘ مع ٍش ااملاْو ّاّ٤ط ط ااظافٔ٘.
ّ ٢ػك أٌ ىذّٗ ااملان  ٛمً أٍه م ثش ا٨م و ااظٔذ ضبنذ خإ
ا ددْىغريٖ ،فإىددُ قددذو بفوددشِ ازبددشٖ مظددانن يف ػد ُ ااقد سٗ اايذٓدد٘
مقرتذً تملأنٔدً ج مملدً ،قد و مبد ٥فدشامش مد صال مْجدْداً يف اّ٤طد ط
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ااملانّٔ٘ ،راك يف صمً أٌ اأأغ ّااؼملْس مبش دب ااديقف قدذ نٔند
خا ٙأرٍ ٌ ا ظانن ،فيؼأ ذش ت ٌ مل زب٘ ٍزِ ا٤ذدْال :ذش د٘
دْٓبيذ ّذش ٘ خإ جشاِ ،فأٍّ٢ن  ٢ذبٔذ خً أؿْا قٔذ ػملشٗ،
ّأنشاٍند تٓ١ددذ ددي جذٓددذ تأٜٔددذاً د م ّ ،ً٣د ٌ ٍيد ك ىفد و طددْو
ااددتوفري خادد ٙااتقأددذ ّخددذو ااتقأددذّ ،مل توددً مقددشسا ا ددذاسغ
ا يَحٔدد٘ تظدد ٓش ااملـددش ااددشاًٍ ،فو ىدد اسب جدد٘ م طدد٘ ن سجدد ل
ؼبناٌْ مٔضٗ ااْطقٔ٘ ،ػبنملٌْ بن ااقذٓه ّازبذٓذّٓ ،انٌْ ػملث
ا٤م٘ حبون٘ ّفشاط٘ ،فقٔض ار تمل ازا ااملني ااؼٔخ ااظٔذ ضبنذ
خإ ا ْىغريٖ سمحُ ار تمل .
يف ٍددزِ اّ٤ك د ل ااـددمل ٘ ا ؼددتت٘ ااملددضاٜه قددذو ااؼددٔخ ااظددٔذ
ضبنذ خإ ا دْىغريٖ اقرتاذدُ خدً ىدذّٗ ااملاند  ّ ،ٛىد أٍدذافَ :
نؿدد٣ا ا قددشسا ااذساطددٔ٘ – نصاادد٘ اشبدد٣ا ااددذانإ – تملشٓددإ
ب ٨ط٣و يف غري ا ظانن ،ثه قذو نقً٘ مْطملً٘ اذاس ااملادْو ٨خدذاد
ازبٔي خاٍ ٙزِ اايق طّ ،اقٔ ٍزِ اشبق٘ تشذ بً ّاطدملً مدً خاند ٛ
اا ٣د ّ ،ا٢تف و خأَ يف  /12ضبشو خ و ٍ1313د.
ظددي ااؼددٔخ ضبنددذ خاددٕ ا ددْىغريٖ سٜددٔع ىددذّٗ ااملان د  ٛمددذٗ
نذذ ٚخؼشٗ طيً٘ ٌ ّ ،يف فرتٗ س ٜطتُ مظ خذ ااشٜٔع ااؼٔخ ااظٔذ
خ ددذ اسبددٕ اسبظددينّ ،ن د رياً ّمقامل دً خادد ٙمقتلددٔ ااملـددش مثددي
اامل٣م٘ ػ إ اايملن ىٕ ٌ ،ااؼٔخ ا ْىغريٖ مـ بً مبش ااوأد٘،
فيعشاً نأُ ّن بملدض أطد بُ اشب ؿد٘ قدذو اطدتق اتُ مدً س ٜطد٘ ىدذّٗ
ااملان  ،ٛأّ ً٢مل تق ي اأ ٘ٝااتيفٔزٓ٘ ايدذّٗ ااملاند  ٛاطدتق اتُ ،اودً
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ذٔين سأ نسب ذُ خأَ ّافق خأَد  .سغده رادك ادُ د ٌ ؼبلدش
دّسا ىذّٗ ااملان  ٛااظيْٓ٘ ّٓقذو آساٛاً طذٓذ ًٗ اتقْٓشٍ .
رصال٘ الغٔذ املْىغريٖ مً مك٘ املكزم٘:
ػملش ااؼٔخ ا ْىغريٖ مبتقا ااملـش ااذٓئ٘ ّا أ٘ ا٤نش،ٚ
ف د ىققع نأَ د ّ ّّ ،ددي ٍددزِ اسبش دد٘ ااتملأنٔدد٘ ّااذخْٓدد٘ ن سف قددُ
ا خاـن ٌ ،ميَه ااؼٔخ مظٔس ااضم ٌ ااؼد ٍحَ ٌ فدْسٖ اادزٖ
ٌ أّ ً٢ق ٜنً بأخن ل سٜٔع ىذّٗ ااملاند  ،ٛثده اىتخدب سٜٔظدً اد ،
ثه نافُ ااؼٔخ نأدي اادشمحً ااظدَ سىفْسّٖ ،ظدي ااؼدٔخ ااظدٔذ
خ ذ اسبٕ اسبظين ٓ١دٖ ّظٔفتدُ نظد خذ سٜدٔع ىدذّٗ ااملاند  ،ٛثده
اىتخب سٜٔظدً ايدذّٗ ااملاند ّ ،ٛظاد مدذٗ س ٜطدتُ ميدز 1915و ن
1923و ّ ،ى خ٣قتُ ب اؼٔخ ا ْىغريٖ قًٍْٓ٘ ،ودزا ظاد ىدذّٗ
ااملاندد ٓ ٛتْطدددع ىق قَدد ذبدد نػدددشاا ٍددد ٛ٢١ا ظدددْٝانّ ،تتملدددذد
صب ٢تَ ّ ،نٌ ااؼٔخ ا ْىغريٖ ّنٌ د ٌ قدذ تيد صل خدً س ٜطد٘ ىدذّٗ
ااملان  ،ٛاويدُ ظدي ٓفودش يف تقْٓشٍد ّتْطدمل٘ أقظد مَ ّ ،قدذ ّجٯدُ
سط اً٘ ن ااؼٔخ خ ذ اسبدٕ اسبظدين ،صمدً نق متدُ يف اسبحد صٍّ ،دٕ
تذل مذ ٚؿاتُ ااقْٓ٘ بيذّٗ ااملان :ٛ
" بملذ م ّؿا ن اسبح ص مل ٓوً إ ن ٢أٌ أقش خدٔين بشٓ٠د٘
بٔ ار اسبشاو ،ا َه اٍ٤ده أٌ خ دً مدً بد٣د ا غدشا دخد ِ ػدشٓإ
ذظن ن اسبح ص ،اوً ذذث اُ أمْس غري مشكٔ٘١ٓ ،ثش أٌ ٓظد فش
ن اايذ ٍّْ ،خ مل ػ ا ،ؽبقب بودي ٣قدّ٘ٓ ،دذسغ بإتقد ٌ،
ّاُ مملشف٘ جٔذٗ ب املاْو ّا٦داا ا٤نش ،ٚنرا خ٫دن ندذسغ يف داس
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ااملاددْو د ٌ أ ثددش ىفمل دً ااقدد٣ا ّاصداد مو ىدد٘ داس ااملاددْوّ ،نرا
دسغ بملض ا ْاد ااذسطٔ٘ ذبقٔقً ّتذقٔقً ب ااغد٘ ااملشبٔد٘ فوند اختقدذ
ٓتنشٌ ااق٣ا خا ٙااتواه ب ااغ٘ ااملشبٔد٘ ،فؼد ّسّا ،ثده أنربّىد ،
ّا٤مددش ااث د ىٕ أٌ ػددشٓإ ذظددن نرا د ٌ مؼددشفً خادد ٙػدد ٌْٝىددذّٗ
ااملان  ٛفَي ؼبذث ىقف ّناي ،نرا ٌ ا٤مش مي ط ً طدملٔي ادُ دي
ااظدددملٕ نٌ ػد د  ٛار ،بدددزاك تدددضّل تظد د  ٢٠ااملاند د  ٛخدددً ىدددذّٗ
ااملان ّ ،ٛذبـي ا فت ّ ٚاسبشمنّ ،ا٤مش ااث اث ٍْ أٌ خ دً مدً
مـش ،ادُ ااؼٔخ خإ اسبشبٕ ،دمدث ا٤ند٣و ،نقٔدب ّّاخدغ
ّخ مل سب ىٕ ،خلْ صباع مود سو ا٤ند٣و يف مـدشٓ ،تنيد ٙمجدع
اندد٘ ا ظددانن ّٓظددمل ٙاددُ ،دمل د اددُ نق ددتن ،ىت د مدد١ثشتن،
ٓددتواه ب ااغدد٘ ااملشبٔدد٘ مظددحملً٘ ،ؼب د ين ددثرياً ،أس ٚأٌ ٓوددٌْ خلددْ
ػشا ايذّٗ ااملان ّ .ٛتشطي نأُ ااشط ٜي ّتق سٓش ىذّٗ ااملان ." ٛ
ٌ ااؼٔخ ٓيتعش جدْاا ٍدزِ ااشطد ا٘ بفد سمش ااـدرب ،فأسطدي
سط اً٘ أنش ٚنأُ ى مؼتناً٘ خاٍ ٙدزِ ا٤مدْس ،قدذ ّؿدا نأدُ
سطد ا٘ ااؼددٔخ ااظددٔذ خ ددذ اسبددٕ ،اويَد مل توددً يف جددْاا ااشطد ا٘
ا ز ْسٗ أخ ،ِ٣فوتب يف ٍزِ ااشط ا٘:
" ي أس ٌ اسبخ ،تق اُ ار ق ْ ً٢ذظيً ،آمدنّ ،قدذ ّفقد
ااذخ  ٛاوه قشٓ ً مً ج دي ااشمحد٘ بملشفد  ،د ٌ ا ْكدع م س دً،
اوً أًٓ ٍزا ا زىب ب اذخ  ٛفُٔ؟
 ٢تشغب ىفظٕ يف ااملْدٗ ّمل أ ظب نشاً ،ن ٢أىين كدٔإ يف
ٍزِ ااذٓ س ،نرا أرٌ ااملْدٗ ف ٣بأغ بُّ ،نىٕ ّنٌ ي مزى ً ّفقريًا
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ن سمحدد٘ سبددٕ ،اوددً د ّؿددا ن بٔ د ار يف أّل ٓددْو اىقاددا
اظ ىٕ بَزا ااؼملش ا٤سدٖ:
"ؿا ٙار خأُ ّطاه اظ جدذٓشاً بدأٌ آتدٕ ٍدزا اا د ا٢ّ ،
أجذ يف ىفظٕ جشأًٗ ْاجَ٘ بٔ ار ،اوً جٝد نأدُ ساجٔدً مدً ار
سمحتُ ّ ا ً ميُ خفِْ".
ثه تب خً خ مل مً ب٣د ا غشا:
" ا ت ددْا نأددُ أٌ ٓددأتٕ ن ىددذّٗ ااملاند ّ ،ٛميوددً أٌ ٓق ددي مددً
ااشّاتب مأتٕ سّبٔ٘ ".
ّ تب يف آنش ااشط ا٘:
نرا ى د دّسٗ ىددذّٗ ااملان د  ٛيف اوتددُ فأسطدداْا اشبق د  ٛن
ػٔت غْىد ٌ٤ ،فَٔ ممل سا ثريًا ايذّٗ ااملان .)1(ٛ
ّبملذ ا ١طظن اّ٤ان ايذّٗ ااملان  ٛأػشا خا ٙػد ٌْٝىدذّٗ
ااملان  ٛااتملأنٔ٘ اامل٣م٘ ااظٔذ طأن ٌ اايذّٖ اازٖ ى اُ مو ىد٘
خ أ٘ يف اامل مل ا٨طد٣مٕ ّ ،د ٌ يف صميدُ ااؼدٔخ ااظدٔذ خ دذ ااملادٕ
اسبظددين سٜٔظ دً ايددذّٗ ااملان د ّ ،ٛنافَن د ا٨م د و ااؼددٔخ ااظددٔذ أبددْ
اسبظً خإ اسبظين اايذّٖ سمحَه ار مجٔملً.
مكاّم٘ حزك٘ التيصري:
اختيدد ٙااؼددٔخ ااظددٔذ ضبنددذ خاددٕ ا ددْىغريٖ مبتقلددٔ ا ادد٘
ا٨ط٣مٔ٘ مً ااتملأه ّاارتبٔد٘ اافوشٓد٘ ّؿدٔ ى٘ اادذًٓ اسبئدإ ف دزل
فَٔ جَذاً مؼوْساً ،ذت ٍ ٙجش ن مذٓي٘ مْىغري يف ّ ٘ٓ٢بَد س بدأمش
( )1صبنْخ٘ مو تٔب نقٔ٘ ب طه :ااؼٔخ ااظٔذ خ ذ اسبٕ اسبظين.
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مددً ااؼددٔخ ااشب د ىٕ فلددي سمحددً غدديخ مددشاد آب د دٖ ذٔددث ى د
ا ظٔرٔ٘ ّااق دٓ ىٔ٘ تيتؼدشاٌ بودي طدشخ٘ ّ ،د د أٌ ت ظدق ىفْرٍند
خاددٓ٢ّ ٙدديت بيغ د ل ّبَ د س ،ف ددزل ددي م د يف ّطددملُّ ،اطددتملش
أّكدد ل ا يققددّ٘ ،ػددملش ب ظددتق يّ ،أىؼددأ ج َدد ً٘ كددذ ازبنملٔدد
ا ظٔرٔ٘ ،فقذ أؿذس ؿرٔفً٘ :ميؼْس ضبنذٖ مً مذٓي٘ ىفْس ااشد
خا ٙااتظ  ٢٠ا ظٔرٔ٘ ٌ ّ ،أطاْا ااشد ٍحْمًٔ مل ٓظدتقع أٌ
ٓشفلددُ أٖ ساٍددب ،اذتح د ااـددرٔف٘ بملددذ مخددع طدديْا  ،فقددذ
قْٓدد بَدد خضميدد٘ ا ظددداننّ ،ذبدددشسّا مددً ااؼدددوْك ّااؼدد َ ،
ّاطتروه نمي ىَهّ ،أاإ ااؼدٔخ ا دْىغريٖ م١افد ّسطد ٜي ذدْل
ا ْكددْل ،ميَد  :مددشآٗ ااددٔقن ،آٜٔيددُ نطدد٣و ،تشاىددُ ذحد صٖ ،دفددع
ااتا ٔظ  ،ط ع ااربٍ ٌ ،بشاٍن ق ملّ٘ ،سطد ا٘ ضبنذٓد٘ ّ ،د ٌ
ٍدددزا ااوتددد ا ا٤ندددري ٓظددد ّٖ نظَددد س اسبدددا اامل٣مددد٘ سمحددد٘ ار
ااورياىددّْٖ ،مددع ٍددزِ ا ق ّمدد٘ ااملانٔدد٘ أىؼددأ ااؼددٔخ ا ددْىغريٖ داسًا
اأتدد م ٙيف مذٓيدد٘ دد ىفْس ،اددٓ ٣ٝظدداب ا يـددشٌّ نميدد ٌ ا ٤فدد ل
ا ظانن ٌ ّ ،فَٔ ىع و ااتملأه ّتملأه مًَ ذشفٔ٘ ،أتوظ ْا بَد
ا٤مْالٓ ٢ّ ،وْىْا ضبت جن ن أذذ.
مكاّم٘ الكادٓاىٔ٘:
ق و ااؼٔخ ا ْىغريٖ خبقْا جد دٗ ق ّمد٘ ااق دٓ ىٔد٘ ،فظد فش
ن قشّ ٚمي ا ّ ،تب سط ٜي ّأادإ م١افد ّ ،قدذ أىؼدأ مق ملد ً٘
يف صآّتددُ ،اددٓ ٣ٝوددٌْ ٍي د ك تددأنري يف اددب ااوتٔ د ّا ١اف د
ا ق ْخّ٘ٓ ،شغدب أت خدُ يف ىؼدش تٔ د ّسطد ٜي كدذ ااق دٓ ىٔد٘،
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ّأىفا ا سّبٔد دثريًّٗ ،اد ٓدذل خاد ٙقاقدُ اا د اد قْادُ :ا ت دْا
سط ٜي ّّصٯخٍْ خا ٙأّطع ىق و ،ذت ٙػبذ ي مظاه ؿد ذً سدًا
خا ٙااق دٓ ىّٔ٘ ،نـٯف ازا ااملني ّق ااتَحذ٤ ،ىُ ٌ ٓملتربِ
أفلي مً ؿ ٗ٣ااتَحذّ ،ؼبث ت٣مزتُ خأُّ ،أاّإ ادزا ااغدش
فٔـدداُ آدد ىٕ (يف ث٣ثدد٘ صباددذا ) ّػددَ د آدد ىٕ (يف صباددذًٓ)
جؼنُ ٍذآ  ،مملٔ س ؿذاق  ،مملٔد س ا ظدٔس ،تيضٓدُ سبد ىٕ ،آٜٔيدُ
ن  ٢مشصا ،امنُ ذق ىٕ ّغريٍ مً ااوتبّ ،قذ ظَش آث س ٍدزِ
ااق دٓ ىٔد٘ يف بيحد ا ،بيغد ل ّا ٝددٕ،
اسبش د٘ فتْقفد بَد ىؼد
ّغحشا ّذٔذس آب د ّد ً ،طاَ ّدٍ ُ ،ذتّ ٙؿدا ند سد
اايذ ن بْسم ّأفشٓقٔ ّ ،تشمج ن اغ أنش.ٚ
مكاّم٘ الزدٗ الفكزٓ٘ ّتأصٔط اجلامع٘ الزمحاىٔ٘:
ّ د اطددتقش ااؼددٔخ ا ددْىغريٖ مبذٓيدد٘ مددْىغري أطددع مش ددضاً
تملأنٔ ً د رياً ب طده ازب مملد٘ ااشمح ىٔد٘ ،جبيدب ااضآّد٘ ااشمح ىٔد٘
اايت ى مش ض تشبٔ٘ سّذٔ٘ ّدٓئٍ٘ ،زِ ازب ممل٘ تملشا ب زب ممل٘
ااشمح ىٔ٘ٓ ،أتٕ نأَد د٣ا ااملادْو ا٨طد٣مٔ٘ مدً دي ى ذٔد٘،
ٓشأطَ أذدذ أذفد د ااملد مل ازبأدي ّااذاخٔد٘ ّااق ٜدذ ااؼدٔخ ضبندذ
ّإ ااشمح ىٕ ٍّْ ،ا٤من اامل و أ ٘ٝق ىٌْ ا٤ذْال ااؼخـدٔ٘
املنددْو اايددذ ّأمددري ااؼددشٓمل٘ ب  ٨م د سٗ ااؼددشخٔ٘ اْ ٓ٢د  :بَ د س
ّج سنيددذ ّأسٓظددُ ،فٔقددْد ذش دد٘ ااؼددٔخ ا ددْىغريٖ بوددي نتقد ٌ،
ٍّددْ أؿددغش أّ٢د ااؼددٔخ ا ددْىغريٖ :ااملد مل ااود ري ااؼددٔخ ااظددٔذ
مي ار ااشمح ىٕ – سمحُ ار تمل –.
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ّفاتُ:
ٌ ااؼٔخ ا ْىغريٖ مـ بً مبش ااوأد٘ٓ ،دضداد ٍدزا ا دش
أذٔ ىً ّٓتخفإ ،را ْٓو أؿ بتُ مح ،ٙفاحأ ن اافشاؾ ثده اصداد
ّجع ااوأّ٘ ،اطتنش ن أذذ خؼدش ْٓمدً ،ذتد ٙفد سو اادذىٔ ّسبدا
ب اشفٔا ا٤خاد ٙيف  /9سبٔدع اّ٤ل ٍ1346دد ا ـد دا  /13طد تنرب
1927و بملذ ؿ ٗ٣ااعَدش ،نىد ر ّنىد نأدُ ساجملدٌْ ( .تملشٓدب :ضبندذ
فشم ٌ اايذّٖ )
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العالمة طبلي الهعماني

()4

4431م – 4541م

فرتٗ عاو 5781و
فإٌ اافرتٗ اايت ى ق ي خ و 1857و يف ػ ُ ااق سٗ اايذٓد٘،
ّاادديت ى د بملددذٍ قددذ م د ًش فَٔ د طددو ىَ ّن ؿدد٘ ا ظددانٌْ ااددزًٓ
ذونٍْ مً مذٗ غري قـريّٗ ،مبشاذي ؿدمل ٘ ،اودً ىد أّكد ل
ٍ تن اافرتتن طبتاف٘ جدذاً ،فو ىد تْاجدُ اايدذ ّطدو ىَ ّاسبود و
ا ظانٌْ فَٔ ق دي 1857و ذبدذٓ ػدذٓذٗ دبد ِ ذودْمتَه ،ن ٢أٌ
ىع و ااد ٣د ا يَد س د ٌ مظدتنشاً خاد ٙخ٣تدُ ّ ،د ٌ جدي صبَدْدا
ا ظانن تيرـدش يف ؿدٔ ى٘ ذوْمد تَه ّاا قد  ٛخأَد  ،اودً ااقدْٚ
ا مل دٓدد٘ ا٩طدد٣و ظاد تيظددخ نٔددْط ا وددش ّااددذٍ ٢ ٛطددتمل د ٍددزِ
ااق سّٗ ،نصاذ٘ أمشا َٜخً خشؾ ذوْم تَه ،فيحردْا يف رادك ن
ذذ ريّ ،اىتقي صم و اا ٣د ن أخذا ، َٜفأذذث ااؼدملب اايدذٖ
ثددْسٗ 1857و ٢طددتمل دٗ اا د ٣د مددً ٓددذ ا ظددتملنشّ ،اوددً أنفق د
(ٍ( )1زا ا ق ل تب مبي ط ٘ ا َشج ٌ ا  ْٖٝاذاس ا ـيفن بدأخعه جدشاِ (اايدذ) يف
29دد  30ىدْفنرب ّأّل دٓظدنرب 2014و ّ ،د ٌ ٍدزا ا قد ل قدذ أخدذ ب ي طد ٘،
ٍّْ ٓؼتني خا ٙمملد ٌ ذدْل ػخـدٔ٘ اامل٣مد٘ ػد إ اايملند ىٕ ّداس ا ـديفن
ّداس ااملاْو ايذّٗ ااملان  ( .ٛتملشٓب :ضبنذ فشم ٌ اايذّٖ ).
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ّط د كددملإ ٍندده طددو ٌ اا د ٣د ،ففوددش أّاددْ ااندده اامل أدد٘ يف
ددشو ٨ؿدد٣ا ا٤ذددْال ااق سٜدد٘ بددز َٜه ّفشاطددتَه،
ا تؼ د ف
فمليْا ب اتملأه ّااذساط٘ ّ ،ىْا ٓذس ٌْ أٍنٔ٘ ااملاه ّتأثريِ يف سقٕ
ا٤مه ّاصدٍ سٍ .
تأصٔط كلٔ٘ علٕ دزاِ ّمدرص٘ دْٓبيد:
ىعشاً ن نقْسٗ اّ٤ك ل تأطظ أ٘ خإ جدشاِ ااديت ٓشجدع
فلدداَ ن جَددْد طددري طددٔذ أمحددذ (سمحددُ ار) ،فقددذ اختددرب تددذٍْس
ا ظانن يف ااتملأه ااملـشٖ ط ً سٜٔظدًٔ ٢عبقد َه ّ ،ىد ىعشتدُ
ٍزِ ؿ  ٘ ٜن ذذ ري ،فملين بَ خي ٓ٘ ن ؿ٘ ،ثه ظَش جَْدِ يف
ؿْسٗ ج ممل٘ خإ جشاِ ا٨ط٣مٍٔ٘ ،دزا يف ج ىدبّ ،يف ج ىدب آندش
نسط د  ٛقْاخددذ مذسطدد٘ دْٓبيددذ اادديت ى د رسٓملدد٘ اـددٔ ى٘ ااملاددْو
ا٨ط٣مٔ٘ ّتقْٓد٘ أطد ا ااؼخـدٔ٘ ا٨طد٣مٔ٘ ،فديَض د س خاند ٛ
ٍزا ااملـش بقْٗ ٍّن٘ ب اغتنّ ،بدزاْا مظد خٕ موثفد٘ يف ذبشٓدش اايدذ
مً ا٢طتملن س ا٨ظبأضٖ ٌ ّ ،يف مقدذمتَه اسبد د نمدذاد ار ا َد جش
ن موددد٘ (ٍ1317دددد) ّنافددد  ِ٠ااؼدددٔخ سػدددٔذ أمحدددذ ااويودددٍْٕ
(ٍ1323د) ّااؼٔخ ضبنذ ق طه ااي ىْتْٖ (ٍ1297دد) ،ىد ميد ٍخ
ٍ تن ا ١طظتن ( أ٘ خإ جشاِّ ،مذسط٘ دْٓبيذ) طبتاف٘ بمللَ مً
بملض ،اوً ى غ ٓتَن ّاذذٗ ٍّٕ ،أٌ ٓملدٔؽ ا ظدانٌْ أمد٘،
ّؼبتفعْا مبو ىتَه ّقٔنَه ااذٓئ٘ ،نٌ ا ظْٝان خدً أد٘ خادٕ جدشاِ
انت سّا يف ااتملأه ميَحً فوشًٓ ّ٤سب ّ ،اىظحنْا مدع ا ديَخ ااملنادٕ
اّ٤سبٕ ،فإٌ ا ثقفن اازٖ ىْا ْٓافقٌْ آسا ٛطش طٔذ ّٓيد اٌْ ػدذٗ
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اٍتن مُ ب ْكْل ب اد ااملي ٓ٘ ،أدس ْا أٓلً سقٕ ا٤مد٘ ّؿد٣ذَ يف
ااتملأهّ ،قذ أٓذ اامل٣م٘ ػ إ اايملن ىٕ اازٖ ٌ ؼبني بـريٗ خ أد٘
يف خـشِ ىعشٗ ٍ ٛ٢١ا ثقفن ا٤ط طّٔ٘ ،قدذًو اده مظد خذٗ ٢صمد٘،
بأٌ ا٨ظبأض د ىْا مظدٔقشًٓ خاد ٙااد ٣د ّ ،د ٌ ٓ ٢ملتقدذ أدً مديَخ
ّفوشٗ طش طٔذ أمحذ طذٓذاً يف ؿ حل ا٤م٘.
ميَر تعلٔنٕ دامع بني املياٍر التعلٔنٔ٘
ّ د ٌ اامل٣مدد٘ ػ د إ اايملن د ىٕ ٓتددْن ٙأٌ تيقددش طدداق٘
ا٨ظبأض مً اا ٣د ،ف ثش ميَحً تملأنًٔ ج مملً بن ا ي ٍخ ااتملأنٔ٘،
ٓتنٔددض برباخدد٘ ف ٜقدد٘ يف ااملاددْو ااؼددشخٔ٘ جب ىددب ذددي قل د ٓ ا٤مدد٘
ا٨طدد٣مٔ٘ فقددشس أىددُ  ٢مدد ىع يف انتٔدد س ّطدد ٜي ا دديَخ ااتملأنددٕ
ااغشبٕ ،اايت تقْٖ اسبٔ ٗ ّتذخنَ دخنًّ ،انتٔد س ا٤طد ا ااديت
تظددتْيف متقا د ا٤مدد٘ ااقْمٔدد٘ ّااذٓئددّ٘ٓ ،ملتقددذ مثددي راددك أٍددي
اا ـ ش ّاا ـدريٗ مدً ااد ٣د ،د ٌ خاد ٙسأطدَه ااؼدٔخ ضبندذ خادٕ
ا ْىغريٖ ّغريِ مً ااملان  ،ٛفأطظْا م١طظد٘ ج مملد٘ ذبد س ٜطد٘
ااؼددٔخ ضبنددذ خاددٕ ا ددْىغريٖ ،خشف د بددد" ىددذّٗ ااملان د  ،"ٛط د ٍه
اامل٣م٘ ػ إ اايملن ىٕ يف تأطٔظَ ّّكع ىع مَد مظد ٍن٘ بد سصٗ،
ّظي مؼتغ ً٣بوي ػْو ّسغ ٘ بترقٔا بشاصبَ ااتملأنٔ٘.
نٌ ىددذّٗ ااملاندد  ٛىدد تتددْن ٙمددً ن٣ادد ؿددٔ غ٘ مدديَخ
تملأنٕ ٓظتْيف مبتقا ااملـش ،ثه نخذاد خان ّ ٛاطملٕ ااثق ف٘ اً
ٓذس ٌْ طري ااضم ٌ ّٓ ،ملذٌّ ي اا ملذ خً ااتقظٔه ا ـقيع ا َن
بن ااقذٓه ّازبذٓذ ،ثه نصاا٘ اشبـْم ااذانأ٘ بن أٍدي ا دزاٍب
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اا فقَّٔ٘ ،نػب د ااْذدذٗ ااديت ٍدٕ ذ جد٘ ااْقد ّ ،قدذ ر دش ٍدزِ
اٍ٤ذاا يف ت سٓخ ىذّٗ ااملان  ٛن ٓأتٕ:
 .1نىؼ  ٛخْا إ آ٨ث س يف ااملان ٛ
 .2نخذاد خان  ٛم ٍشًٓ ب ااغ٘ ا٨ظبأضٓ٘
 .3تشبٔددد٘ نق دد  ّ ٛتدد ا نطددد٣مٔن يف قددد٘ ااملاندد ّ ٛفقدد ً
قتلٔ ااملـش.
ربددشٓخ دخ د ٗ ّم د غان ا٩طدد٣و ٓيؼددشٌّ ااددذًٓ يف باددذاٌ غددري
نط٣مٔ٘(.)1
دَْد العالم٘ عبلٕ اليعناىٕ
ذبقٔقً ازِ اٍ٤ذاا ّاؿي اامل٣م٘ ػ إ اايملن ىٕ جَْدِ مع
خان د  ٛاايددذ ا٤ف كددي ،فددأ ش ازبَددْد حبنددذ ار ّفلدداُ ّ ،د ٌ
اامل٣مدد٘ ااظددٔذ طددأن ٌ اايددذّٖ نددري مثد ل يف ٍددزا ااؼددأٌٓ ،قددْل يف
افتت ذٔ٘ صبا٘ "ممل سا" خ و 1933و:
" دد ٌ مددً متخشجددٕ داس ااملاددْو ايددذّٗ ااملاندد  ٛااؼددٔخ صٓددً
اامل بذًٓ اايذّٖ ،اازٖ اػتغي بؼ ٌّ١اادذخْٗ ّاات أدد بملدذ ن ند ل
دساطتُ ،فظد فش بيفظدُ ن أمشٓود ّ ،أقد و فَٔد ميدز طديْا  ،تاقٔيد
أمددع سط د ا٘ اددُ مددً أمشٓو د  ،طددشسى بددأٌ أذددذ أبي د  ٛج مملتي د ؼبقددا
أٍذاا ىذّٗ ااملان ّ ،ٛقذ نشج ىذّٗ ااملان  ٛأمث ادُ خؼدشا مدً
ااملان د  ،ٛااددزًٓ د ىْا مددتران ب اثق قدد٘ ااملـددشٓ٘ أّ م د ٍشًٓ ب ااغدد٘
ا٨ظبأضٓدد٘ مددع ااملاددْو ااذٓئددّ٘ ،مب د أٌ ا ظددانن مل ٓفظددرْااشبذم٘
( )1ت سٓخ ىذّٗ ااملان  :ٛد .9/1

114
أمث ل ٍ ٛ٢١ااملان  ٛصب  ،ً٢اوٕ ٓوْىْا أط تزٗ ّمملانن يف ا دذاسغ
ا٨ظبأضٓدد٘ ّااوأدد ااملـددشٓ٘ ،فأملتددرب ننْاىيدد ا ثقفددٌْ ب اثق فدد٘
ااملـددشٓ٘ مددً ٍندد٘ ااؼددٔخ صٓددً اامل بددذًٓ اايددذّّٖ ،أأنددزّا دسغ
ازبشا ٗٛاازاتٔ٘ شبذم٘ ا٤م٘ ذظدب مظدتْاٍهّٓ ،يؼد١ا يف ا٤مد٘ ااثقد٘
ب ايفع ّا٢خت س ب ازا "(.)1
ط د س ىددذّٗ ااملان د  ٛطددريٍ ااق ٔملددٕ ّفددا ميَ جَ د ّ ،ظددي
اامل٣مدد٘ ػد إ اايملند ىٕ ٓ٫ؼددشا خادد ٙازبٔددي ااددزٖ ٓرتبدد ٙذبد ٍددزا
اايع و ااتملأنٕ خانًٔ ّفوشًٓ.
اٍتناو العالم٘ عبلٕ بكضآا األم٘ اإلصالمٔ٘
نٌ ااظددن٘ اا د سصٗ اامل٣مدد٘ ػ د إ اايملن د ىٕ ٍددٕ ػددذٗ اٍتن مددُ
بقل ٓ ا٤م٘ ا٨ط٣مٔ٘ ،فقذ دباد فٔدُ ميدز سٓملد ٌ ػد بُّ ،تش دض
جَْدِ ااقْمٔ٘ خأَ  ٌ ّ ،ىـب خٔيُ ؿٔ غ٘ أرٍ ٌ ا ظدانن ّغدري
ا ظانن بـف٘ ن ؿد٘٤ ،ىدُ سأ ٚأٌ أرٍد ٌ ااق قد٘ ا ثقفد٘ قدذ تدأثش
ب افوشٗ ااغشبّٔ٘ ،نٌ م ذ ّل ااوت ا اّ٤سبٌْٔ ّا فودشٌّ ااغشبٔدٌْ
مً تؼُْٓ ااملَذا٨ط٣مٕ اازٍيب ّ ،نع م ثش ااؼخـدٔ ازبأاد٘
بذساط تَه اات سؽبٔ٘ يف أرٍ ٌ ااق ق٘ ا ثقف٘ ا ظدان٘ قد و اامل٣مد٘ ػد إ
اايملن ىٕ بإصااتُ أذظً قٔ وّ ،أظبدض أخند  ً٢ت سؽبٔد٘ ّدساطد ّاطدمل٘
بقانُ ،فملش يف أطداْا خاندٕ سؿدن طدريٗ اامل قشٓد ا٨طد٣مٔ٘
مً ت سٓخ ا٨ط٣و ،ا ط ب ن نصاا٘ مش ب اايفع اازٖ ط د خقدْل
ااؼ د ا ا ظددانن ااددزًٓ تشبددْا يف أذل د ٌ ااتملاددٔه ااغشبددٕ ،فأطددذل
( )1ااؼزسا ااظأن ىٔ٘ :د.277/1
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ا ظتؼدددشقٌْ طدددت ساً دٔوددً خاددد ٙندددذم ااؼخـدددٔ ا٨طددد٣مٔ٘
ااملعٔن٘ ،اايت ف ق سقنً قٔ طًٔ يف نذم تَه ااملانٔ٘ ،خش اامل٣م٘
ػد إ اايملند ىٕ طددريٗ خددذد ميَد مددع بٔد ٌ مد ثشٍه ازبأادد٘ يف أطدداْا
خانٕ خـشٖٓ ،ؼَذ بُ م١اف تُ :ااف سّو ّااغضاادٕ ّا دأمٌْ ّطدريٗ
اايملن ٌ ،أم م١افُ ااقٔه طريٗ ااييب (خاد ٙؿد ذ َ أادإ أادإ طد٣و
ّذبٔ٘) فٔرني مٔضٗ فشٓذٗ مً ىْخَ  ،ن ق و اامل٣مد٘ خبدذم بد سصٗ
يف ا٤دا ّاايقذّ ،م١افُ "ػملش ااملحه" نري مث ل ازاك.
مآثزِ اجللٔل٘:
أثدش ٚاامل٣مد٘ ػد إ اايملند ىٕ ااتد سٓخ ا٨طد٣مٕ مبد ثش جأادد٘
ّفقً الْابع خانٔ٘ جذٓدذٗ ،ند قد و ب ٨بدذال يف اايدْاذٕ ااملانٔد٘
ّا٤دبّٔ٘ ،نظب صاً ازا ا ؼشّل ا َه فوش يف تأطٔع م١طظد٘ مظدتقا٘
تقْو يف صب ل ااترقٔا ّااتأأإ يف أطاْا جذٓذ بغ ٓد٘ مدً اٍ٢تند و
ب طه داس ا ـيفن ،نقع ٍزا ا ؼدشّل يف آندش أٓد و ذٔ تدُّ ،نٌ مل
ْٓا خنشِ بترقٔقُ ّتأطٔظُ خا ٙأس ااْاقع ،اويُ أخذً ٜف٘ مً
ت٣مزتُ ،ذقق أذ٣مُ جبْدٗ ّنتقد ٌ ،فندً ت٣مزتدُ اادزًٓ قادذّا
أطاْا ذبقٔقُ ّتأأفُ بْاطدق٘ داس ا ـديفن ّىؼدشِّ ّقد مْا بإخدذاد
تأأفد ى فملدد٘ ،د ٌ يف مقددذمتَه اامل٣مدد٘ ااظددٔذ طددأن ٌ اايددذّٖ،
ّااؼددٔخ خ ذااظدد٣و اايددذّٖ ،فقددذ أطددَه ٍ٣ندد ّآنددشٌّ مدددً
صمَٜ٣ن د اترقٔددا ٍددزِ ااغ ٓدد٘ نطددَ مً ب د سصاً ّ ،ى د ؿددا٘ ٍددٛ٢١
ا ظْٝان بيذّٗ ااملان  ،ٛاوي ٔ ّ ٠ذٗ ،ات خً ّتز سًا اامل٣م٘ ػ إ
اايملن ىٕ ،فعا ات ا ١طظتن متـاتن بمللَن ب ملض.
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ىز ش خا ٙط ٔي ا ثد ل ااؼخـدٔ ااديت ىد بد سصٗ يف ٍدزا
ااؼأٌ ٍ ،ه اامل٣مد٘ ااظدٔذ طدأن ٌ اايدذّّٖ ،ااؼدٔخ مظدملْد خادٕ
اايذّّٖ ،ااؼٔخ سٓ ط خإ اايذّّٖ ،ااؼٔخ مملدن اادذًٓ أمحدذ
اايذّّٖ ،ااؼٔخ ااظٔذ أبْ اسبظدً خادٕ اسبظدين اايدذّّٖ ،ااؼدٔخ
خ ددذ ااظدد٣و ااقددذّا ٕٜاايددذّّٖ ،ااؼددٔخ ضبنددذ أّٓددع اايحشامددٕ
اايددذّّٖ ،ااؼددٔخ صبٔددب ار اايددذّٖ ّغريٍدده ،فقددذ أخددذ ٍددٛ٢١
ااملان  ٛم١اف خانٔ٘ ّفوشٓ٘ ى فمل٘ ،ى تملد رياً ؿد دقً خدً سٓ٠د
اامل٣م٘ ػ إ اايملن ىّٕ ،قذ أد ٍزِ ا ١طظ٘ ااملعٔن٘ دّساً رياً،
اخرتا بُ ااملان  ٛا مل ؿشٌّ.
بَدددزِ اٍ٢تن مد د اا اغددد٘ قلددد ٙاامل٣مددد٘ ػد د إ اايملند د ىٕ
/37خ م دً مددً ذٔ تددُ ،ثدده أطددَه نطددَ مً د رياً يف تأطددٔع م١طظدد٘
ج مملدد٘ يف ؿددْسٗ ىددذّٗ ااملان د  ّ ،ٛى د خ٣قتددُ ّ ٔددذٗ بَ د ميددز
تأطٔظَ ن آنش أٓ و ذٔ تُ اايت تغقٕ /20خ مًّ ،ق دي ّف تدُ بأٓد و
فوش يف نىؼ  ٛداس ا ـيفن شبذم٘ ا٤م٘ ا٨ط٣مّٔ٘ ،اىتقي ن سمحد٘
ار يف خد و 1914وّ ،قددذ مددش خاددّ ٙف تددُ ّتأطددٔع داس ا ـديفن
م  ٜ٘خ و ،فٔق و ٍزا ا َشج ٌ ٨اقد  ٛا٤كدْا ٛخاد ٙجَدْدِ ااملانٔد٘
ّا أ٘ ّن ؿ٘ خا ٙمؼشّخُ ااملن٣و داس ا ـيفن.
انت س اامل٣م٘ ػ إ اايملن ىٕ يف م١اف تُ أطاْبً خـدشًٓ ،د ٌ
ٓقع بُ ي مْقع اذ ٚااملان  ٛا مل ؿشًٓ ،ثه أظبض ا ظْٝاٌْ خدً داس
 ٢تأأفٔدد٘ يف ٍددزا ا٤طدداْا ّخددش ؿددْسٗ ساٜملدد٘
ا ـدديفن أخندد ً
اات سٓخ ا٨ط٣مٕ يف أطاْا خانٕ مْثْو بدُ ٢ّ ،ػدك أٌ مجٔدع
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م١اف داس ااملاْو ا ـيفن قٔن٘ ّمتظن٘ بَزا ا يَخّ ،قذ أؿذس
داس ا ـيفن صبا٘ خانٔ٘ ػَشٓ٘ ب طه "ممل سا" أٓلً ٢ ،تضال تترإ
ا وت ٘ ا٨ط٣مٔ٘ ب ا رْث ااملانٔ٘ ااي فمل٘ ا٥م٘ ا٨ط٣مٔ٘.
فدد  ٌ٦ذٔيندد ٓونددي قددشٌ مددي خاددّ ٙفدد ٗ اامل٣مدد٘ ػدد إ
اايملن د ىٕ ّتأطددٔع م١طظددتُ ااملعٔندد٘ داس ا ـدديفن ،ى د اسب جدد٘
م ط٘ ن ا٨ػ دٗ بَزِ ا ١طظدّ٘ ،بأخن ادُ ازبأاد٘ ااديت قد و بَد ن
ْٓو ّف تُّٓ ،قد و ٍدزا ا َشجد ٌ أداٛاً ادزا ااْاجدب ،فو ىد فودشٗ
اامل٣م٘ ػ إ اايملن ىٕ اشفع مو ى٘ ا٤مد٘ ا٨طد٣مٔ٘ ّاٍتن مدُ بَد يف
ى ذٔدددّ٘ ،يف ى ذٔددد٘ أندددش ٚربقدددٔع تأطدددٔع داس ا ـددديفن ٢بتود د س
أطاْا ااتأأإ ّااتـئإ ا ي  ٛاافوش ا٨ط٣مٕ ،ىد دادٔان خادٙ
ذ ج٘ ااْق ّف ٜذٗ ٍزًٓ ازب ى ن.
طددتقذو يف ٍددزا ا َشج د ٌ نـ د ٜف ٍددزًٓ ازب د ى ن مددً ذٔ د ٗ
اامل٣مدد٘ ػ د إ اايملن د ىٕ يف ؿددْسٗ مق د ّ ، ٢عبددً نر ىملتددرب ٍ د تن
ااي د ذٔتن اامل٣مدد٘ (اايع د و ااتملأنددٕ ااو مددي ّسفددع مو ىدد٘ اات د سٓخ
ي ىذّٗ ااملان ّ ٛداس ا ـيفن
ا٨ط٣مٕ) ى بملتن مً مي ع ّاذذّ ،عب ً
ضبي أنًْٓ ػقٔقن ،ى ذٖ بَزِ ا ي ط ٘ نخح بيد ّطدشّسى ّ ،ىشجدْ
أٌ ٍزا ا َشج ٌ ٓملٔذ نأي سّذً جذٓذٗ ّميا١ى ىؼ ً ّاستٔ ذً.
ّؿددا ٙار خد خادد ٙنددري ناقددُ ضبنددذ ّخادد ٙآاددُ ّأؿددر بُ
أمجملن.
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العالمة الطبيب الشيد عبد احلي احلشين
(4042يـ 4425 /م – 4414يـ 4504 /م)

أصزٗ الغٔذ عله اهلل احلضين
نٌ أطدشٗ ااظد دٗ اسبظدئن اادزًٓ ٓظدويٌْ يف قشٓد٘ تؤد٘ دٌ٣
مبذٓشٓ٘ سا ٕٜبشٓإ د ٌ فدَٔه ااؼدٔخ خاده ار اسبظدين ،اادزٖ خندش
ٍزِ ااقشٓ٘ بدشّا مدً ا٨ميد ٌ ّااتقدّْ ،ٚأىؼدأ ٍيد ك جدْآً ،ظدتْيف
مبتقا دد ااتض ٔدد٘ ّاارتبٔددّ٘ٓ ،يققددع ن ر ددش ار تملدد بملٔددذًا مددً
ااملنشاٌ ،فعا فَٔد طاظدا٘ ااتملادٔه ّاارتبٔد٘ٓ ٢ّ ،دضال ٓيؼدأ فَٔد
ا ؼ ٓخ ّااملان  ٛااشب ىٌْٔ ٌ ،أ ربٍه ااؼٔخ خاه ار اسبظين أذدذ
ت٣مزٗ اامل مل ااشب ىٕ ااؼٔخ ااظٔذ آدو اا يْسٖ ٍّْ ،مً أت ل اجملذد
ااودد ري أمحدددذ بدددً خ دددذ ا٤ذدددذ ااظدددشٍيذٖ ،خدد ؾ خٔؼددد٘ ااضٍدددذ
ّااقي خددّ٘ ،ق د و بددذّس مث د إ متنٔددض يف ااددذخْٗ ّا٨ؿدد٣ا ّ ،د ٌ
أّ٢دِ خاٍ ٙدزِ اشبد٣ل ،ػبنملدٌْ بدن ااملاده ّااتقدّْٓ ،ٚتـداٌْ
اتـ  ً٢سّذٔدً ب ٨مد و ّادٕ ار بدً خ دذ اادشذٔه اادذٍاْٖ ،فو ىد
اه ثق٘ ّاختن د اذُٓ.
ثه ّاؿدي أبيد  ٛااؼدٔخ خاده ار اسبظدين خ٣قد تَه ب اؼدٔخ
خ دددذااملضٓض اادددذٍاْٖ ،دد ٌ أبدددشصٍه ا٨مدد و أمحدددذ بدددً خشفدد ٌ
ااؼَٔذ ٌ ّ ،مً أت خدُ اا د سصًٓ يف ا٤طدشٗ ااؼدٔخ ضبندذ ظد ٍش
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اسبظين ّ ،زاك ٌ ابً خه اُ ،تشب ٙخادٓ ٙذٓدٍُّ ،دْ ااؼدٔخ
كٔ  ٛااييب اسبظين.
الغٔذ عبد احلٕ احلضين :عدصٔتُ البارسٗ
ف ازًٓ تشبْا مً أبي  ٛا٤طشٗ خا ٍ ٙتن ااؼخـدٔتن (ااؼدٔخ
ضبنذ ظ ٍش اسبظين ّااؼٔخ كٔ  ٛااييب) ،د ٌ مديَه اامل٣مد٘ ااظدٔذ
خ ددذ اسبددٕ اسبظددين ّ ،دد ٌ اددُ ّاددذاٌ ،اػددتَش ٍ٣ندد يف ااملَددذ
 ٢اي د ٍّ ،ن د ااؼددٔخ ااظددٔذ خ ددذ ااملاددٕ اسبظددين
ا٤نددري ّ ،ى د ند ً
ّااؼٔخ ااظدٔذ أبدْ اسبظدً خادٕ اسبظدين اايدذّٖ ٢ ،ذ جد٘ ٍيد ن
ااتملشٓددإ بَند  ،اطددتف د ٍ٣ند مددً داس ااملاددْو ايددذّٗ ااملاند ّ ٛداس
ااملاْو بذْٓبيذّ ،اىتخ سٜٔظن ايذّٗ ااملان  ٛمشًٗ بملذ أنش.ٚ
ىد ل ااؼددٔخ خ ددذ اسبدٕ اسبظددين ى ْغدً يف ااملادْو ااذٓئدد٘ ،ند
ّ دددذ خ٣قتدددُ ااشّذٔددد٘ مبؼد د ٓخ خـدددشِّ ،ىد د ا خددديَه يف اارتبٔددد٘
ااشّذّٔ٘ ،قذ دا خا ٙى ْغُ ااملانٕ ث٣ث٘ ت ُ ااملانٔد٘ ،ف طدتف د
ااي د غ ميَ د اطددتف دًٗ ددثريًٗ ،أذددذٍن ت بددُ ىضٍدد٘ اشبددْا ش ّبَحدد٘
ا ظ د مع ّاايددْاظش ،فقددذ اختددربِ ااملان د  ٛنْطددْخ٘ ت سؽبٔدد٘ ااَيددذ،
ّث ىَٔن ااثق ف٘ ا٨ط٣مٔ٘ يف اايذٓ ٍّْ ،ؼتني خاد ٙر دش م١افد
خانٔ٘ ّدٓئ٘ ّثق فٔ٘ ق و بتأأفَ ااملان  ٛاايدْدٍّ ،دْ ىد دس يف فيدُ،
ّث اثَن  :گل رعنآ ٍّْ ،ترذث خً ت سٓخ اااغ٘ ا٤سدٓ٘ يف اايدذ،
فملش مً ٍزِ ااوتب ت سٓخ اايذ ااملانٕ ّااثق يف ّا٤دبدّٕ ،فدتس
صب ّ ً٢اطملً ا٣طتف دٗ مً ت سٓخ اايدذ ااقدذٓه ّازبذٓدذّ ،يف ج ىدب
آنش تب خً م ثش خان  ٛغحشا ّ ،مؼ ؽبَ ّأخ٣مَد ّطدٔ ٣يَ
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ّأمشا َٜد ّ ،مجددع فٔددُ مملاْم د مْثْق دً بَ د  ،ذتدد ٙؿ د س ااوت د ا
مـذساً أط طًٔ مً يف ٍزا اا ا.
ٓقْل ااؼٔخ أبْ اسبظً اايذّٖ:
"اقدددذ أادددإ أّ ً٢ت بدددُ (ىضٍددد٘ اشبدددْا ش ّبَحددد٘ ا ظد د مع
ّاايْاظش) – يف تشاجه أخٔ ٌ اايدذ– مدً ااقدشٌ ا٨طد٣مٕ اّ٤ل
ن ااقشٌ ااشابدع خؼدش ااحدشٖ ،يف ىٔد٘ أجدضا ،ٛتؼدتني خادٙ
أ ثش مً أسبمل٘ آ٢ا ّمخع م  ٜ٘تشمجّ٘ ،قدذ اقتدذ ٚفٔدُ بد بً
ناًو ٌ يف ااذق٘ ّا٢قتـ دّّ ،كع ااشج ل يف ميد صاهّ ،أادإ
ت بُ (ممل سا ااملْاسا يف أىْال ااملادْو ّا ملد سا)ٍّ ،دْ دأدي
ػ مي ١اف خان  ٛاايذ ،مع ت سٓخ دنْل ااملادْو ا٨طد٣مٔ٘
يف ٍزا ااققش ّتقْسٍ ّ ،تد سٓخ ميد ٍخ اادذسغ فٔدُّ ،ا شاذدي
اايت مش بَ .
ثه أق دي خادٍ ٙدزا ا ْكدْل اادزٖ ٍدْ مدً أػدذ ا ْكدْخ
ااملانٔ٘ يف ٍزِ اا ٣د غنْكً ّمخّْ ،ً٢مْادِ ن قذمي نم ميثْس فٗ
م ملثددش فٗ يف ثي ٓد ااظددقْس يف ا٤طددف س ااود ريٍّٗ ،ددٕ نػد سا  ٢تفددٕ
ب اغش  ٢ّ ،ت٫ظنً ّ ٢ت٫غين مدً جدْلّ ،نمد مقندْسٗف مغندْسٗف،
ذبت د ن ىفض أتشب٘ ّنصاا٘ أىق  ،ثه نٌ ثرياً ميَد ْٓجدذ يف غدري
مع ىَ فَٓ ٣تذٖ نأَ ٓ ٢ّ ،تفقً بَ ن ٢مدً خد ؾ بدن ااوتدب –
بددن مق ددْل ّطبقددْط– مددذٗ ْٓاددّ٘ ،أسٍددا خٔيددُ ّأكددي ٙىفظددُ يف
مق امل٘ ي مد أْاّدإ يف ااتد سٓخ ّا٤ن د س ّااتـدْاّ ،مد ٓ ٢تـدي
ب اتد سٓخ مددً قشٓددب ّبملٔددذّٓ ،وددٌْ ايرادد٘ تددذّس بددن ا٤ػددح س،
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ّدباع خا ٙااشٓ ذن ّا٤صٍ س ،فتنتف ميَ ااشذٔدا ،فترْادُ ن
خظددي مـددف ،ٙفٔددُ ػددف  ٛااي د غّٓ ،ددشصو ؿددرب اايرادد٘ ّذشؿددَ
ّتاقفَ ّذونتَ يف قل  ّ ٛشٍ ّ ،نن٣ؿَ يف خناَ ّ ،نٓث سٍد
يف ىفع غريٍ "(.)1
تزبٔتُ الزّحٔ٘:
اتـدي ااؼددٔخ خ دذ اسبددٕ اسبظدين يف اارتبٔدد٘ ااشّذٔد٘ ،بؼددْٔخ
ّخان  ٛدْٓبيذّ ،ى ل ميَه تْجَٔد ن ؿدً٘ ،د ٌ أبدشصٍه ااؼدٔخ
سػٔذ أمحذ ااغيغٍّْٕ ،ااؼٔخ ضبنْد اسبظً ااذْٓبيدذّٖ ،ااؼدٔخ
ضبنذ أػشا خإ ااتَ ىْٖ ،ن ب ٓع خادٓ ٙدذ سبد ىٕ ااملـدش ااؼدٔخ
فلي سمحً ااغيخ مشادآب دّٖ ،م ٥قا ُ مبمل ىٕ ا٨ذظ ٌ ّااتقْ،ٚ
ّأنز ميُ نج صٗ اسبذٓث ااؼشٓإّ ،ذٔين تْيف ااؼٔخ فلي سمحدً
ااغدديخ مشادآب د دٖ بددذأ ٓظددتفٔذ مددً ااؼددٔخ ااشب د ىٕ نمددذاد ار ا َ د جش
ا وٕ ّ ،ى ٍزِ ا٢طتف دٗ ب اشط ٜي ّااوتبّ ،أندرياً بد ٓع خادٙ
ٓذٓددُ ّ .د ٌ يف مؼ د ٓخ أطددشتُ ن اددُ ااؼددٔخ خ ددذ ااظدد٣و اايظددْٖ
ف طتف د ميُ يف ٍزا اجمل ل ،ن اطتف د مدً ّاادذِ ااؼدٔخ ااظدٔذ فخدش
ااذًٓ ّّااذ صّجتُ ااؼٔخ كٔ  ٛااييب اطتف دًٗ سّذًٔ٘.
دَْدِ يف ىدّٗ العلنا:ٛ
است ع ااؼٔخ مً مذسط٘ متنٔضٗ بن ا ذاسغ ا٤نش ٚيف خَذِ،
ٍّٕ داس ااملاْو ايذّٗ ااملان ّ ،ٛبزل ا جَدْدًا دثريًّٗ ،مبد أٌ أ ثدش
أخل  ٛىذّٗ ااملان  ٛىْا ٓيتظد ٌْ سّذٔدً مدً ااؼدٔخ فلدي سمحدً،
( )1ػخـٔ

ّ تب اامل٣م٘ اايذّٖ.191- 190:
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ّ ٌ ااؼٔخ ااظٔذ ضبنذ خإ ا ْىغريٖ سٜٔع ّم١طع ىدذّٗ ااملاند ٛ
مً أ رب أت خُ ،ف نت س ااؼٔخ خ ذ اسبٕ مظ خذ سٜٔع ىذّٗ ااملاند ،ٛ
فْقددإ ااؼددٔخ خ ددذ اسبددٕ اسبظددين ىفظددُ ايددذّٗ ااملاند ّ ،ٛاستقدد ٙمددً
ميـدب مظد خذ سٜٔظددَ ن ى ٜددب سٜٔظدَ  ،ثدده ن سٜٔظددَ ااملد و خد و
1915وّ ،ق و بتقْٓش ىذّٗ ااملان  ٛمً جَد متيْخدّ٘ ،ظاد مدذٗ
س ٜطتُ ايذّٗ ااملان  ٛىٕ طيْا  ٌ ّ ،سٜٔظً ا ّق ّف تُ.
ٌ مً ّسا ٛتأطٔع ىدذّٗ ااملاند  ٛتقشٓدب اافحدْٗ بدن ااملادْو
ااذٓئ٘ ّااملاْو ااملـشٓ٘ ،أنوً بدزاك نصااد٘ فودشٗ فـدي اادذًٓ خدً
ااظٔ ط٘ اايت ػ خ آىدزاك خاد ٙأّطدع ىقد و ،فتخدشد يف أّل دفملد٘
اذاس ااملاْو ىذّٗ ااملان  ٛخان  ٛىْا ػبنملٌْ بن ااملاه ّااشب ىٔ٘ أمث ل
اامل٣م٘ ااظٔذ طأن ٌ اايذّٖ ّااؼٔخ خ ذ اا سٖ اايدذّٖ ،ثده ربدشد
ازبٔددي ااثد ىٕ ّ ،د ٌ فٔددُ ااؼددٔخ أبددْ اسبظددً خاددٕ اسبظددين اايددذّٖ،
ّااؼددٔخ ضبنددذ أّٓددع اايحشامددٕ اايددذّٖ ّااؼددٔخ ضبنددذ خنددشاٌ ن د ٌ
اا ْف إ اايذٍّّٖ ،ه خا ٙدسج٘ سفٔمل٘ مً ااـ٣ا ّااتقْ.ٚ
ق و ااؼٔخ ااظٔذ خ ذ اسبٕ اسبظين خبذم تُ ااملانٔ٘ بغ ٓد٘ مدً
ااذٍّّ ،ٛدٕ مندْرد خد ل اا ردث ّااذساطد٘ ،ا ادع اايد غ خادٙ
ت ُ ااملانٔ٘ بملذ ّف تُ ،فد ختي ٙأبيد  ِ٠بق ختَد ّىؼدشٍ  ّ ،ىد
ذٔ تددُ تؼددتني خادد ٙجد ى ن مَنددن :نذمدد٘ ىددذّٗ ااملاند ّ ٛتددأأإ
م١اف قٔن٘ ،ن ٌ اُ اػتغ ل ند ق بوظدب اادشصو اسبد٣ل،
ّقذ س ض خي ٓتدُ داندي اا ٔد خاد ٙتشبٔد٘ أّ٢دِّ ،نخدذادٍه خادٙ
ندد٣ل مددً ا٨مي د ٌ ّااتقددْ ،ٚتددضّد مددً بي د ااؼددٔخ خ ددذ ااملضٓددض
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اايظ ّْٖ ،اذ ميَ ااق ٔب ااظٔذ خ ذ ااملإ اسبظينّ ،بملذ ّف تدُ
تضّد مً بي ااؼٔخ كٔ  ٛااييب ااظٔذٗ نري اايظ  ٛبَرتّ ،اذ ميَد
ااؼٔخ أبْ اسبظً خإ اسبظدين اايدذّّٖ ،قدذ ظَدش ضب طدً ٍدزِ
ااضّج٘ ااـ سب٘ يف ابيتَٔ ااظٔذٗ أم٘ ااملضٓض ٍّٕ ّااذتي سمحَ ار
تمل ّ ،ا٤ندش ٚااظد ٔذٗ أمد٘ ار تظدئه امدشأٗ ؿد سب٘ ق ىتدّ٘ ،مدً
آث سٍ ااملانٔد٘ :صاد طدفش تشمجد٘ سٓد ااـد سبن ا٩مد و اايدّْٖ
ب ااغ٘ ا٤سدٓ٘ ّقـف ا٤ى ٔ  .ٛتْيف ااؼٔخ ااظٔذ خ ذ اسبٕ اسبظين
خً خنشِ  / 55خ مدً ذظدب ااتقدْٓه ااقندشٖ /53 ،خ مدً ذظدب
ااتقْٓه ااحشّٖ .دفً قشٓ ً مً ااؼٔخ خاده ار اسبظدين ( .تملشٓدب:
ضبنذ فشم ٌ اايذّٖ )
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العالمة الشيد سليماى الهدوي

(4420يـ 4441 /م – 4434يـ 4514 /م)

ّاذ اامل٣م٘ ااظٔذ طدأن ٌ اايدذّٖ يف  /22ىدْفنرب 1884و،
يف دطي٘ قشٓ ً مً بتي٘ خ ؿن٘ ّ ٘ٓ٢بَ س (اايذ)ّ ٌ ،ااذِ ااق ٔب
أبْ اسبظً خ دً متدذٓيًّ ،ػدٔخً سب ىٔدً ،بدذأ اامل٣مد٘ ااظدٔذ طدأن ٌ
اايذّٖ تملأنُ خيدذ أنٔدُ ا ٤درب ااؼدٔخ أبدْ ذ ٔدب ،ند دسغ مدً
ّاادددذِ سمحدددُ ار ،ثددده رٍدددب ن صآّددد٘ فادددْاسٖ ب ادددذٗ بتيدددُ خدد و
1899وّ ،دسغ خيذ ااؼٔخ ضبٕ ااذًٓ سٜدٔع ااضآّد٘ طديً٘ مادً٘،
ّااترا بذاس ااملاْو ايذّٗ ااملان  ٛباوي  ٠خ و 1901وّ ،ربدشد ميَد
خدد و 1906و ،ىدد ل يف ىددذّٗ ااملاندد  ٛخي ٓدد٘ أطددت رِ ازبأددي ػدد إ
اايملن ىٕ ،فـقي ٍْ مْاٍ دُ ّ ف ٛاتدُ ااملانٔد٘ ّ ،د ٌ ادذ ٚأطدت رِ
مْثْقً بُ ،فأطيذ نأُ أطدت رِ ق دي ّف تدُ مؼدشّخُ ااملاندٕ ااملند٣و
ذْل طريٗ ااييب ؿا ٙار خأُ ّطاه.
اىتخددب اامل٣مدد٘ ااظددٔذ طددأن ٌ اايددذّٖ بملددذ ربشجددُ مددً داس
ااملاْو ايذّٗ ااملان  ٛمذٓشاً جملا٘ اايذّٗ ااملانٔد٘ ااؼدَريٗ ااـد دسٗ مدً
ىذّٗ ااملان  ّ ،ٛتدب ند٣ل رادك مقد ّ ٢دساطد ذدْل ااملادْو
ّاافيٌْ ،أخح بَ أّط ط ااملاه ّا٤داّ ،مً مق ٢تُ ااملانٔ٘:
ا٨ط٣و ّا٢ػرتا ّٔ٘ ،خاه اأّ ٘ٝا ظانٌّْ ،مشاؿدذ نطد٣مٔ٘،
ّمفشدا ااقشآٌ ّ ،ق ابً طملذ .ن خن أطت رًا ااغ٘ ااملشبٔد٘ يف
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داس ااملاْو ايذّٗ ااملان  ،ٛفق و ب اتذسٓع ٍي ن مذٗ ،ثده اىتقدي ن
أد٘ فْىددُ بْٓ٢دد٘ مَ ساػددرتاّ ،ظدي أطددت ر ااملاددْو ا٨طدد٣مٔ٘ فَٔد ،
ّّاؿي دساط تُ ااملانٔ٘ ّااترقٔقٔ٘ ّ ،تْيف أطت رِ اامل٣مد٘ ػد إ
اايملن د ىٕ 1914و اىتقددي ن داس ا ـدديفن بددأخعه جددشاِّ ،اىتخددب
ددزاك مظتؼ د سًا تملأنٔ دً ايددذّٗ ااملان د ّ ،ٛاػددتغي يف داس ا ـدديفن
بإي و مؼشّل أطت رِ ػ إ اايملند ىٕ ا ملدشّا بظدريٗ اادييب ؿدا ٙار
خأُ ّطاهّ ،أؿذس مً داس ا ـيفن صبادً٘ خانٔدً٘ ب طده :مملد سا،
فوظ ٍزِ اجملا٘ ذب س ٜطتُ مو ىً٘ خانًٔ٘.
د ٌ اامل٣مدد٘ ااظددٔذ طددأن ٌ اايددذّٖ مددً أخدد٣و ػ د ُ ااق د سٗ
اايذٓ٘ ،ط ٍه يف ف ا اايذ مظد ٍنً٘ بد سصًٗ ق دي ذبشٓدش اايدذ ،مدع
سمْص اسبشٓ٘ ااؼٔخ أبٕ ااو٣و آصاد ّااؼٔخ ضبنذ خإ جٍْشٌ ّ ،
سٜٔع ذبشٓش صبايت اا٣ل ّاا ٣مش ا ؼ سك ن طيْا  ،فرشس ند٣ل
ٍزِ ا ذٗ مق  ٢م١ثشًٗ مَنً٘ ،ن تب يف صبا٘ مملد سا افتت ذٔد
ذْل مْاكٔع طبتاف٘ ذْاإ أسبملن طي٘ ّ ،مل ٍدزِ ا٢فتت ذٔد
يف ث٣ث٘ صباذا ب طه :ااؼزسا ااظأن ىٔ٘.
ٓقْل ااؼٔخ أبْ اسبظً اايذّٖ:
" ٌ اامل٣م٘ ااظٔذ طأن ٌ اايذّٖ ميتد ص مدً بدن أقشاىدُ بَند٘
خ أ٘ ّّاع ػذٓذ بترقٔا ميحضا خانٔ٘ٓ ٌ ّ ،ق دي خاد ٙن ند ل
ت ا ٓ دذأ تأأفدُ أىدُ أذدب ّآندش خندي ٓقدْو بدُ يف ذٔ تدُ ،فود ٌ
ٓش ض خأُ ج٫ي خي ٓتُ ّٓ ،زل فٔدُ دي جَدْدِّٓ ،قد اع مٝد  ،بدي
آ٢فً مدً ااـدفر ٤جادُّ ،ػبندع ا ملاْم ّ،ؼبلدش ا دْاد ،ثده
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ٓظتخذمَ ّٓيتفدع ب َد يف نندشاد ٍدزا ااوتد ا أّ اا ردثّ ،مد د ٌ
ٓيتَٕ مً خني ذت ٓ ٙذأ بملندي آندش ،بدذ ً٢مدً أٌ ٓأندز قظدقً مدً
ااشاذددّ٘ٓ ،ددشّا ىفظددُ مددً ااتملددب ّااملي د  ،ٛااددزٖ ٢ق د ِ يف اا رددث
ّااترقٔآ ٌ ّ ،ؼغي بُ بيفع اايؼ ط ّااشغ ّ٘ ،قدذ أثٯدش رادك يف
ؿددرتُ ،فتمل د ًش ٤مددشا ملددئ٘ ّكددملإ ّنخٔ د  ٛػ دذٓذٍّ ،ددْ
ٓ٢فرت ّٓ ٢ظرتٓس ّٓ ،ق ٙمؼغْل اشب ش ب ْكْل اازٖ ٓ رث فُٔ
أّ ٓظتملذ اُ ،ػأٌ مً اطتأطشِ ااملاهّ ،ماك خأُ مؼ خشِ ّتفوريِ
ّم ٥ميُ ي فشامش.
ّ ٌ ا مٔٯضِ ار بُ ،طمل٘ اايعش ّاتضاٌ اافوش ّ ،د ٌ يف رادك
ىـٔب اا ٔ ٘ٝاايت تاق ٙفَٔ تشبٔتُ ااملانٔ٘ ّاافوشّٓ٘ ،فلديٮ اتْجٔدُ
ا٤ط تزٗ ّا شبن اازًٓ اطتف د ميَه ،فاه ٓوً فُٔ تضمٯ ٮ فوشٖ ،أّ
خـ ٔ٘ مزٍ ٔ٘ ،أّ مجْد خاندٕ ،ػدأٌ دثري مدً ااملاند  ٛيف خـدشِ
ّق ي خـشِ.
ّ د ٌ بشٓ ٝدً مددً كددر ا٘ خانٔددّ٘ ،تظددشل يف اسبوددهّ ،اى َ د س
ب سبل سٗ اّ٤سّبٔ٘ ،اق ق٘ ا ثقف٘ ازبذٓذٗ ،بي ٌ ّاطع اايعدش،
سذددب ااـددذس ،ضب دً ااْطددقٔ٘ ّا٢ختددذال يف ددي ػددٕ ٛمددً آساٜددُ
ااملانٔ٘ ن مزٍ ُ اافقَّٕ ،اْ مل ٓوً زاك اْاجُ ذشجً ّخيتً يف
ثري مً ا ي ط ّ ،يف ؿدر ٘ اادضخٔه اايدذٖ ااود ري مْ٢ىد ضبندذ
خإ يف ّفذ اشب٣ف٘ ن نظبادرتاّ ،يف ذلدْسِ ااند١يش ا٨طد٣مٕ يف
مو٘ ا وشم٘ ّطدفشِ ن أفغ ىظدت ٌّ ،ؿد٣تُ ب زب مملد٘ ا٨طد٣مٔ٘ يف
خأودددشِّ ،ازب مملددد٘ ا أددد٘ ا٨طددد٣مٔ٘ يف دادددّٕ ،اجملد د مع ا٤دبٔددد٘
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ّاااغْٓ٘ ّااملانٔ٘ يف أعب  ٛاايذ اايت ٌ فَٔ مْكع اذرتاو ّنج٣ل
ّتقذٓش ّاخرتاا.
ٌ ااظٔذ طأن ٌ اايذّٖ سبع ااق م٘ ،م  ً٣ٜن ااقـدش ،ادُ ّجدُ
مؼشو ،تاْا خأُ أم سا ااذّّ ٛااظؤيّ٘ٓ ،ملاِْ ااْق س ّااشصاى٘ ،ادُ
سبٔ٘ ث٘ مظتذٓشّٗ ،ج ن ّاطع صاٍش ،اتا ٞاادْجيتنّ ،اطدع ااملٔدين،
تؼف ٌ خً ر ّ ٛذٔ  ،ٛأصدٯ اسبد ج ن ،سقٔدا ااؼدفتن ،ىقدٕ ااادٌْ بدن
دددشٗ ّبٔدد  ،ىعٔددإ ا ٣بددع داٜنددًٓ ٢ ،ددشاِ اايدد غ قددع يف ّطددخ
ّت ددزل ،ماتضم دً ااملن مدد٘ يف ا٤طددف س ّاجمل د مع ،مقاّ د مددً ااودد٣و ،ددثري
ااـن  ،داٜه اافوشٗ ،امتضد ااملاه بارنُ ّدمُ ،فد٫ٓ ٣مليد ٙن ٢بدُ٢ّ ،
ٓترذث ن ٢خيُ ،مذٓه ا٢ػتغ ل ب ق امل٘ ّاا رث .داٜه ا دزا شٗ ااملاند ٛ
يف ااملاده ّااددذًٓ ،طداع ااقشؼبدد٘ ،طد ٜي ااقادده يف ااتدأأإ ّااتـددئإ،
أظ اشبق ب٘ يف اجمل مع اامل مد٘ ّاشبدْ يف ااظٔ طد٘ مدً ملدُ ّرّقدُ،
فددٓ ٣تقددذو ن راددك ن ٢متوافدد أّ ملددقشا ،ساطددخ يف ااملاددْو ااملشبٔدد٘
ّآدابَ د  ،خ د إ ااوملددب ،دقٔددا اايعددش يف خاددْو ااقددشآٌ ّخادده ااتْذٔددذ
ّااوددد٣وّ ،اطدددع ا ٢ددد٣ل ،غضٓدددش ا دد دٗ يف ااتدد سٓخ ّخاددده ا٢جتندد ل
ّا ذىٔ٘ ،ميؼ ،ًٝؿ ذب أطاْا أدبٕ يف اااغ٘ ا٤سدٓ٘ ،ت ً مرتطد ً٣يف
اااغ٘ ااملشبٔ٘ ،ػ خشاً مق ً٣يف اااغتن مع نذظ ٌ ّنجد دٗ ،ذأندً ؿد بشاً،
ٓقَددش اادديفعّٓ ،تظ د مس مددع ا٤خددذاّ ٛا مل سكددن ،كددملٔإ ا ق ّمدد٘ يف
ػْٝىُ ااؼخـٔ٘ٓ ،ترني م ٓشٍقُ ّٓؼا خأُ"(.)1
أاإ اامل٣مد٘ ااظدٔذ طدأن ٌ اايدذّٖ تد سٓخ أس ااقدشآٌٍّ ،دْ
( )1ػخـٔ

ّ تب اامل٣م٘ اايذّٖ.62- 60 :
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ت ا خانٕ ّت سؽبّٕ ،مأثشٗ خعٔن٘ يف جغشافٔ٘ ااقدشآٌ ااودشٓه ،د ٌ
مددً تددأأإ ٍددزا ااوتد ا أٌ ميد ا ّطددع جضٓددشٗ ااملددشا مل تيددي خي ٓدد٘
اا ذثن ّأٍي ازبغشافٔ  ّ ،ى ا ْاد ااملانٔ٘ قأا٘ ااْجْد ،ف طدتذسك
اامل٣م٘ ااظٔذ طأن ٌ اايذّٖ ٍزا اايقف بذساطتُ ااْاطملٍ٘ ٌ ّ ،دزا
ااملنددي جددذٓشاً بددأٌ ٓيقددي ن اغد ااملد مل ،أقاددع خأددُ أٍددي أّسبد أٌ
ااذساط د ااْاطددمل٘ أظ د ربددتف بَدده ،بددي تْجددذ خيددذ ا ظددانن يف
أذظً أطاْا ميا ِ١اايـف٘ ااملانٔ٘ ،نٌ مْكْل أس ااقدشآٌ ّتد سٓخ
ا٤ى ٔدد ّ ٛا شطددان تْجددذ مددْادِ يف ااوتددب ااظددن ّٓ٘ ،فددتملاه اددزاك
اامل٣م٘ ااظٔذ طأن ٌ اايذّٖ اااغد٘ ااملرباىٔد٘ أظدتفٔذ م ػدشًٗ مدً اااغد٘
ااملرباىٔ٘ ٌ ّ ،اُ نتق ٌ ب ااغ٘ ا٨ظبأضٓ٘ مً ق ي ،فتٔظش ادُ تدأأإ ٍدزا
ااوتد اّ ،قدذ ساجدع يف ا ْكدْل ااقددشآٌ ّاسبدذٓث ،في دُ خاد ٙأنقد ٛ
اا د ذثن اّ٤سبددٔنّ ،ق د سٌ بددن مملاْم د ااوتددب ااظددن ّٓ٘ ّااقددشآٌ
ااوشٓه ،فو ٌ ٍدزا ااملندي ااملاندٕ بشٜٔدً مدً دي اعبٔد ص قدٕٓ ،وتدب
اامل٣م٘ ااظٔذ طأن ٌ اايذّٖ يف مقذم٘ ااوت ا:
" ٌ ااغش مدً تدأأإ ٍدزا ااوتد ا أٌ تدذسغ أذدْال أس
ااقددشآٌ ّااملددشا بْجددُ ند ق ،دساطدد٘ خانٔدد٘ ،أعَددش خادد ٙداسطددٕ
ااقشآٌ ذق ٜا ااقشآٌ ااوشٓه ّأنق  ٛا ظتؼشقن"ّٓ ،قْل يف مْكدع:
" ٢ميوً ٤ذذ غض اايعش خً أٍنٔد٘ ّذ جد٘ ٍدزا ا ْكدْلّ ،سد يف
ااقشآٌ شٓه خؼدشِ مدً أمده ااملدشا ّمدذىَه ّمْاكدملَه ،فاده ٓودً
اذ ٚااملاند  ٛمملشفد٘ ت مد٘ بَد  ،فلد ً٣خدً ااملاند ّ ،ٛاد ٓظدتغشا أٌ
ت بد مثددي تد ا أس ااقددشآٌ مل ٓددذٌّ خادد ٙا ْكددْل ندد٣ل أسبملدد٘
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خؼددش قشى دً ،فو د ٌ ىتٔحدد٘ راددك أٌ ا ظددانن ظاددْا ج د ٍان خددً ٍددزِ
ا٤ذْالّ ،اختربٍ ا٤خذا ٛا٩ط٣و أطقْسًٗ مً ا٤ط ري".
أم د مْطددْخ٘ طددريٗ ااددييب ؿددا ٙار خأددُ ّطدداه فقددذ أاددإ جضٜٔددُ
أطت رِ اامل٣م٘ ػ إ اايملن ىّٕ ،أاإ بقٔد٘ أجضاٜدُ اامل٣مد٘ ااظدٔذ طدأن ٌ
اايددذّّٖ ،نرا مظدد اسب جدد٘ ندد٣ل ا شاجملدد٘ ن م٣ذعدد

يف ازبددضٜن

اّ٤ان خاا خأَن بوي أم ى٘ ّاختذال ،مشاخٔدً آداا ا٢ذدرتاو ٤طدت رِ،
ّ د ٌ يف ازبددض ٛااث اددث فـددي ند ق خددً ا ملحددضا  ،فوتددب ٍددزا اافـددي
خا ٙنٓمل ص ميُ ؿذٓقُ ااؼٔخ خ ذ اا سٖ اايذّٖ.
ّاامل٣مددد٘ ااظدددٔذ طدددأن ٌ اايدددذّٖ م١افدد

ذدددْل ااؼخـدددٔ

ا٨طد٣مٔ٘ :ااظددٔذٗ خ ٜؼد٘ سكددٕ ار خيَد ّ ،ا٨مد و م ادك سمحددُ ار،
ّااؼ د خش ااف سطددٕ خنددش نٔ د وّ ،قددذ أاددإ ذددْل اامل٣ق د

بددن اايددذ

ّااملشاّ ،ا ٣ذ٘ خيذ ااملشا.
ّ د ٌ اامل٣مدد٘ ااظددٔذ طددأن ٌ ٓتـددي اتـ د  ً٢سّذٔ دً ب امل د مل ااو د ري
ااشب ىٕ ضبنذ أػدشا خادٕ ااتَد ىْٖ ،فود ٌ ااؼدٔخ ااتَد ىْٖ ؼب دُ ّٓوشمدُ،
ّ د ٌ مددً ا ْثددْقن اذٓددُ ،بددذأ خ٣قتددُ ب شاطددا٘ اافقَٔدد٘ ،ثدده اصدا مددع
مددشّس ا ٓ٤د و ،ذتدد ٙى د ل ميددُ ااثقدد٘ ااو مادد٘ .اطددتف د اامل٣مدد٘ ااظددٔذ طددأن ٌ
اايذّٖ مً اامل٣م٘ ػد إ اايملند ىٕ ّااؼدٔخ ضبندذ أػدشا خادٕ ااتَد ىْٖ يف
صب  ٢طبتاف٘ ،ن ى اُ اق ٛا مع ااذاخٔد٘ ااود ري ااؼدٔخ ضبندذ نأد غ
ااو ىذٍاْٖ يف سذاتُ ذٓي٘ اوي  ّ ٠ىفْس .خ ؾ اامل٣م٘ اايذّٖ ذٔد ٗ خاده
ّتقدد ،ٙذ فادد٘ ب ٨ظبدد صا ااوددثريٗ ذتدد ٙاىتقددي ن سمحدد٘ ار تملدد خدد و
1953و يف شاتؼٕ ،ب ظت ٌ ( ..تملشٓب :ضبنذ فشم ٌ اايذّٖ )
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الظيخ أبو احلشو علي احلشين الهدوي

()4

4541م – 4555م

اسبنددذ ر سا ااملدد نّ ،ااـددّ ٗ٣ااظدد٣و خادد ٙطددٔذ ا٤ى ٔدد ٛ
ّا شطان ضبنذ بً خ ذ ار ا٤من ّخا ٙآاُ ّؿر ُ أمجملن ،أم بملذ:
فإٌ ااؼٔخ ااظٔذ أب اسبظدً خادٕ اسبظدين اايدذّٖ د ٌ ػبندع
بن نـد ٜف ّمضآد دثريٗ بدن خاند  ٛااملد مل ا٨طد٣مٕ يف خَدذِ،
ّقذ أدسك ا٤نق س ّااقل ٓ انذق٘ ب ٤م٘ ا٨ط٣مٔ٘ بأذظً شٓا،
فْجًُ اا ٣د ّااؼملب تْجًَٔ سػٔذاً ،د ٌ ّاادذِ ااؼدٔخ ااظدٔذ خ دذ
اسبٕ اسبظين ؼبني مو ىً٘ ب سصًٗ يف خاده اسبدذٓث ّااتد سٓخ ّا٤دا،
ّسث ميُ ااؼٔخ أبْ اسبظً ٍزا اازّو ااملانّٕ ،أنز ااملاه مً أبشص
أط تزٗ صم ىُ ،ن اطدتف د يف اافوشا٨طد٣مٕ ّازب مملٔد٘ مدً دبد سا
ّتْجَٔ ااؼخـٔ اافوشٓ٘ ّا٤دبٔد٘ اا د سصٗ أمثد ل أنٔدُ ا ٤درب
ااق ٔددب ااظددٔذ خ ددذ ااملاددٕ اسبظددينّ ،خنددُ ااؼددٔخ ااظددٔذ اردد٘
(( )1خقذ سابق٘ ا٤دا ا٨ط٣مٕ اامل ٔ٘ ىذًّٗ خانًٔ٘ ّأدبًٔ٘ ذْل اامل٣م٘ ا٨مد و
أبٕ اسبظً خإ اسبظين اايذّٖ سمحدُ ار تملد  ،يف مذٓيد٘ بَتودي مدً ّٓ٢د٘
شى تود  ،يف اافددرتٗ مد بددن  6 – 4مددً ػددَش فربآددش خد و 2018و ،بتملد ٌّ مددً
أ دمئ٘ ااؼٔخ أبٕ اسبظً اايذّٖ اـ ذ َ ااؼٔخ ضبندذ نأد غ اايدذٍّٖ ،دزِ
ااوان٘ ااقٔن٘ ااش ٜطٔ٘ ّأاقٔد بَدزِ ا ي طد ٘ ،قد و بتملشبدب ٍدزِ ااواند٘ ضبندذ
فشم ٌ اايذّٖ).
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اسبظينّ ،أطت رِ اامل٣مد٘ ااظدٔذ طدأن ٌ اايدذّّٖ ،اطدتف د دزاك
اطتف دًٗ ماً٘ ااتلاع مً ااملاْو ااذٓئد٘ مدً اندذث ااؼدٔخ اامل٣مد٘
ذٔددذس ذظددً ن د ٌ ااتددْىوٕ ّااؼددٔخ ااظددٔذ ذظددن أمحددذ ا ددذىٕ،
ّااؼٔخ ااظٔذ أمحذ خإ ااٍْ٣سّٖ ،أنز خاْو ااملشبٔ٘ مً ااؼٔخ
نأي خشا اأن ىٕ ّااذ تْس ضبنذ تقٕ ااذًٓ اا٣إ ا شا ؼٕ.
ّبملذ م ربشد يف ااملاْو ا٨طد٣مٔ٘ س َدض خي ٓتدُ خاد ٙمْكدْل
ااذخْٗ ا٨ط٣مٔ٘ يف كْ ٛااقشآٌ ااودشٓه ّاسبدذٓث ااؼدشٓإّ ،بدشل
يف اات سٓخّ ،دسغ ت سٓخ ااغشا اافودشٖ ّااثقد يف مدع تد سٓخ اافودش
ا٨طدد٣مٕ مددً مـ د دس مْثددْو بَ د ّ ،دسغ بوددي نممل د ٌ اسبش د
ااملانٔ٘ ّاافوشٓ٘ مً خَذ ا٨ط٣وّ ،ت سؽبَ ااملاندٕ أٓلدًّ ،أدسك
أٍنتَٔ  ،ن ػَذ اسبش ااذٓئ٘ ا أد٘ يف خَدذِ بدأو خٔيدُّ ،قدذو
ا مؼْسا خنأّ٘ ،سأ ٚزاك ازبنملٔ اا را٘ جَْدٍ اترشٓدش
اايذ ،اايت ٌ يف مقذمتَ مجملٔ٘ خان  ٛاايدذّ ،أفود س م١طظدَٔ
ازبن خدد٘
ااو د سّ ،قددذو ا د تقددذٓشاً ّاذرتام دً ،ثدده خددشا ىؼ د
ا٨طدد٣مٔ٘ ،ندد سأ ٚمج خدد٘ ااددذخْٗ ّاات أددد ّاتـددي مب١طظددَ
ااؼٔخ ضبنذ نأ غ ااو ىذٍاّْٖ ،ػملش حب ج٘ مار٘ ن ٍدزا ااملندي
ااذخّْٖ ،ػ سك فُّٔ ،اطتف د ااؼٔخ اايدذّٖ سمحدُ ار يف ااملادْو
اا ي٘ مً مؼ ٓخ خـشِ أمث ل انذث ذظن أمحذ ا ذىّٕ ،ااؼٔخ
أمحددذ خاددٕ ااٍ٣ددْسّٖ ،ػددٔخُ غدد٣و ضبنددذ ااددذٓيفْسٖ ّااؼددٔخ
أػشا خادٕ ااتَد ىّْٖ ،ااؼدٔخ ضبندذ نأد غ ااو ىدذٍاْٖ ّااؼدٔخ
انددذث ضبنددذ ص شٓد ااو ىددذٍاّْٖ ،ااؼددٔخ خ ددذ ااؼددوْس اافد سّقٕ
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ّااؼٔخ ّؿٕ ار اافترفْسّٖ ،ااؼدٔخ ٍد سٌّ ااملظدي اسبحد س مدً
خان  ٛطدْسٓ ّ ،ااؼدٔخ ضبندذ ٓملقدْا اجملدذدٖ ّااؼدٔخ خ دذ ااقد دس
ااشا ٜٙفْسٖ بـف٘ ن ؿّ٘ .ى ل اارتبٔ٘ ااشّذٔ٘ ّاشب٣فد٘ مدً ااؼدٔخ
أمحددذ خاددٕ ااٍ٣ددْسٖ ّااؼددٔخ خ ددذ ااق د دس ااشاٜدد ٙفددْسٖ ،فو د ٌ
ااؼٔخ اايذّٖ بْجْد ٍزِ ااملْامي ػخـٔ ً٘ ج مملً٘.
مٔشٗ االعتدال ّالْصطٔ٘ يف عدصٔتُ
ىد ل ااؼدٔخ صمدً تملاندُ ّتشبٔتدُ ػدفق٘ مؼد ٓخ ّػخـدٔ أندز
مديَه مٔدضٗ ا٢ختددذال ّااْطدقٔ٘ يف ٔملتدُ ا٨ىظد ىٔ٘ ّتوْٓيدُ ااددزٍين،
ّخئ ّااذتُ سمحَ ار يف بذآ٘ خنشِ برتبٔتُ ااذٓئ٘ ّاشباقٔد٘ ّ ٔملتدُ
اامل داددّ٘ ،ىـددرتُ بأطدداْا ّ ،افتددُ حبٔددث مل ٓددتنوً ااؼددٔخ مددً أٌ
ٓملدٔؽ ذظدب نسادتدُ ،مدث ً٣د ٌ يف أطدشٗ ااؼدٔخ ّأقشب ٜدُ ادبد ِ ااملادْو
ااملـشٓ٘ ااغشبٔ٘ ،فيعشًا ن ٍزا ا٢دب ِ م ل ااؼٔخ ن اااغد٘ ا٨ظبأضٓد٘،
فق م ّااذتُ بتوًْٓ رٍيُ ذت ٙتغا خأُ اامل ف٘ ااذٓئ٘.
ّ ٌ أنْ ااؼٔخ اايذّٖ ا ٤رب اازٖ ػب ّص ميُ يف خنشِ أ ثدش
مددً خؼددشًٓ خ م دً ّ ،د ٌ ؿددْسٗ ؿ د دق٘ اْااددذِ ااظددٔذ خ ددذ اسبددٕ
اسبظين فوشاً ّميَحً ّسّذً دٓئً٘ بتأثري مجملدُ بدن ااملادْو ااملـدشٓ٘
ّااملاْو ااذٓئ٘ ،فإىُ مل ؼبدشو أند ِ ااـدغري مدً ػدفقتُ ،سغده ّفد ٗ
ّااددذِّ ،مل ٓؼددملش ااؼددٔخ اايددذّٖ بفقددذ ّااددذِ يف أٖ مشذادد٘ مددً
ا شاذدددي ،فشبًد د ِ بؼدددفقتُ ّذ دددُ أذظدددً تشبٔدددّ٘ ،افد د خي ٓتدددُ ن
ا٢طددتف دٗ مددً ااؼخـددٔ ااملانٔدد٘ ّااذٓئدد٘ ا مل ؿددشٗ ،فتٔظددش
ااؼٔخ اايذّٖ بٔ ٘ٝىؼأ بَ ؿف متيْخ٘ ّمضآد دثريٗ ،ف طدتف د
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ٔملتدُ متـدفً٘ ب اْطدقٔ٘،
مً ااملان  ٛاا سصًٓ يف صم ىدُّ ،ؿد س
ّأ ثدددش ىلدددحً بد د املاه ّاافودددشّ ،اطتظد د مش رٍيدددُ ا٣طدددتف دٗ مدددً ا
اؼخـٔ اا سصٗ ٌ ّ ،ط ٜذاً يف رٍيُ ّفوشِٓ ،دزٍب ااؼدٔخ ن
مؼ ٓخ خـدشِ شجدي متْاكدعّٓ ،دضّسٍه ا٣طدتف دٗ مديَه ّٓأندز
نـ ٜـَهّٓ ،قذو فوشِ يف أطاْا ج مع ،مثقإ ّااْ ٛب اثق٘.
ّسث ااؼددٔخ اايددذّٖ سمحددُ ار رّو ا٤دا ّااتد سٓخ مددً
ّااذِّ ،بملض أخدضٗ أطدشتُ اادزًٓ ٓؼدتغاٌْ بد ٤دا ّااتد سٓخ،
فوظب م ٣ٍ١يف اااغ٘ ااملشبٔد٘ فلد ً٣خدً اااغد٘ ا٤سدٓد٘ ااديت
ٍٕ اغتُ ا ٤و ،ن اطتف د مً ب٣غد٘ ااقدشآٌ ااودشٓه ّقدْٗ تدأثري
ممل ىُٔ ،فوظب فُٔ بشاخً٘ ت مدًٍّ٘ ،دٕ تْجدذ يف ت ب تدُ ّنق دُ
ااذخْٓدد٘ ّا٨ؿدد٣ذّٔ٘ ،دسغ ددزاك تدد سٓخ اايددذ ّاا ادددذاٌ
ااملشبٔد٘ يف صبد ل ااملادده ّااظٔ طدد٘ ،ند ػد ٍذ اصدٍ سٍد ااددذٓين
ّا ددذىٕ ّاعبق َ د ااملانددٕ ّااظٔ طددّٕ ،دسغ ددزاك ت د سٓخ
اا اذاٌ ااغشبٔ٘ ااظٔ طٕ ّا ذىٕ.
دراص٘ الغٔذ اليدّٖ الفكزٓ٘ ّالتارخئ٘
مل توً دساط٘ ااؼدٔخ اايدذّٖ دساطدً٘ خد بشًٗ ،بدي ىد بـدْسٗ
خنٔق٘ يف ازبْاىب ااذخْٓ٘ ّاافوشٓ٘ ااتد سٓخ ا٨طد٣مّٕ ،رادك بإاقد ٛ
اايعش خا ٙنظب صا ااؼخـدٔ اا د سصٗ ااملانٔد٘ ّاارتبْٓد٘ ،فدز ش أٍده
ااؼخـددٔ يف م١اف تددُ ،فادده ٓددز ش ت سؽبَ د فقددع ،بددي ّاربددز طددريٍ
ذٔ تددُ آث سٍ د ّٓ ،عَددش يف
ّتشامجَ د أطددًْٗ اددُ ،فٔتحادد ٙيف ىؼ د
دساطتُ اات سؽبٔ٘ آث س اافوش ا٨ط٣مٕ ّ ،ى جْاىب بد سصٗ اامل٣مدتن
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ابً تٔنٔ٘ ّابدً قدٔه ازبْصٓد٘ ذ ٔ د٘ ن ىفظدُّٓ ،ؼدملش بدزاك يف دساطدتُ
اافوشٓددّ٘ ،تددأثش بوددي م د سأ ٚمددً ّط د ٜي ْاجَدد٘ فددحل ددي خـددش يف
صبذدٖ اات سٓخ ا٨ط٣مٕ ،ف نت س مدً ااؼدٔخ أمحدذ ااظدشٍيذٖ (صبدذد
ا٤اإ ااث ىٕ) أطاْا مي ؿر٘ ا٤مشاّ ٛااذخْٗ اسبؤن٘ اهّ ،اطدتف د
مً ا٨م و أمحذ بً خ ذ ااشذٔه ااذٍاْٖ اافوش ااملانٕ ،اادزٖ ٓتحادٙ
يف م١افُ ااقٔه :ا٤س ٌ ا٤سبملّ٘ ،سأ ٚتقذٓش جَْد اادذخْٗ ّا٨سػد د
ا٩م و أمحذ بً خشف ٌ ااؼَٔذٓ ٍّْ ،تحا ٙيف م١افُ ذْل طريٗ ااظٔذ
أمحذ ااؼَٔذ يف صباذًٓ ب ااغ٘ ا٤سدٓ٘.
ميَذُ يف الدعْٗ ّاإلصالح:
دددد ٌ ٓشاخددددٕ يف ىؼدددد تُ ااذخْٓدددد٘ خْا ددددإ ا خدددد ن
ّخق ٜذٍهّ ،اازًٓ ٓتي ّاٌْ ا٨ط٣و بأكشاس فوشاً ّخقٔذًٗ ٓيتقدذٍه
ىقذاً ٢رخً ،ف ٢ىق٣ا ااملظدوشٖ اادزٖ ثد س يف ااملد مل ااملشبدٕ اىتقدذ
قددْادِ اىتق د داً ػددذٓذاً ،اوددً ااددزًٓ مل ٓددش خيددذٍه ٍددزا ااملنددي ث بت دً
ّٓقٔئً ،فاه ْٓجادُ نادَٔه ىقدذاً ،بدي ىـدرَه يف اقد ٛاتَه اشب ؿد٘،
ّأسطي ٨ؿ٣ذَه سط ٜي أمث ل ا ادك فٔـدي ّا ادك فَدذ ّخ ٍدي
ا ناو٘ ا غشبٔ٘ اسبظً ااث ىّٕ ،ا اك ذظن ،أم ىقذِ ااد٣رل فود ٌ
يف مج ل خ ذ ااي ؿش مً مـشّ ،مـقف ٙن ل أت تْسك مً تش ٔ ،
ّغريٍن مً ا اْك.
ّقذ اطدتي ع أطداْا اادذخْٗ ّاايـدٔر٘ ٍدزا مدً ٍدزِ آ٦د٘:
ٕ
"ا ٬دل ٫نباِ٪ ٙطٰٔيب س٪باكِ بٰ ْارٰوْن٪ّ ٰ٘٪ااْنٰ ٬ْ٪خعِٰ٘ ا ْار٪ ٪ظي٪ّ ٰ٘٪ج ٪دٰاَْ٫ه ٬بٰ َاتٰٕ ٍٰد ٪
أِذ٬ظ "٫ً٪شاايري125:ز.
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املاُ ّكع ىـب خٔيُ أٓلً أٌ ار تملد أّؿد ٙمْطد ٙخأدُ
ااظ٣و ب ايـس افشخٌْ ،اوً اادزًٓ دبدشأّا ّ ،د ىْا مـدشًٓ خادٙ
ي اًاَزًِٰٓ ِ ٪فشّْ٫ا ط٪د٫تغ٬اٌِ٪ ْ٫
ممل داٗ ا٨ط٣و أخاً خيَه بوي ؿشاذ٘ :قْ ٬
ع اْنَٰ ٪د( ٫آل خنشاٌ.)12 :
ٰ جَ٪ ٪يًهٰ٪ّ ٪ب ٪ ٝ٬
ّ٫٪تر٪ ٬ؼش ٪ٌّ٫نباِٙ
ٌ مْقإ ااؼٔخ يف ااذخْٗ ن ار مْقفً ج مملً أٓلً ،حبٔث
ؽبت د س ااخ ؿدد٘ مددً ااي د غ ّفددا د ٜملَه أطدداْبً ن ؿ دً ن د ط د ا
ر شِ ،اوً ٓشاخٕ أم و اامل م٘ ذظدب مظدتْاٍه أطداْبً طدَ ،ً٣فد٣
ٓتواه بز ش اطده ا خ دب ،ند د ٌ اادييب ؿدا ٙار خأدُ ّطداه
ٓقْل :م ب ل أقْاو ٓفملاٌْ زا زا .فَزِ اافْاٜذ ا تيْخ٘ تتحاد ٙيف
جَْد ااؼٔخ ااملانٔ٘ ّااذخْٓ٘.
ددزاك ػددملش ااؼددٔخ اايددذّٖ بفوددشٗ ّجَددْد ا٨م د و ااغضااددٕ
ّااؼٔخ خ ذ ااقد دس ازبٔ٣ىدٕ سمحَند ار تملد  ،ف ى ملثد يف ىفظدُ
خْا ددإ ااتض ٔدد٘ ّا٨ذظ د ٌ ّااتْجٔددُ ّا٨سػ د د ،ف تـددي مبؼ د ٓخ
خـددشِّ ،اطددتف د مدديَهّ ،تددأثش بـددف٘ ن ؿدد٘ ب اؼددٔخ أمحددذ خاددٕ
ااٍْ٣سّٖ ،ااؼٔخ خ ذ ااق دس ااشاٜد ٙفدْسّٖ ،ذد ص ثقتَند ّ ،قدذ
ىؼددأ فٔددُ ٍددزا ا٢دبد ِ بددأٌ جددذِ ادد٥و د ٌ مددً د س مؼد ٓخ خـددشِ،
ّ ى يف أطشتُ بش ا٨م و أمحذ بً خشف ٌ ااؼَٔذ.
دسغ ااؼددٔخ ددزاك تدد سٓخ أّسبدد يف اصدٍ سٍدد ّتقْساتَدد ،
فشأ ٚأٌ ااتملأه أ رب خ مي يف توًْٓ ا٨ىظ ٌ ا تقْس ،فأذب مديَخ
ىذّٗ ااملان  ٛااتملأنٕ ثرياًّ ،ظدي ّاادذِ ّأندِْ ا ٤درب ٍّدْ ىفظدُ
سٜٔظ د ا د  ،فددذسغ فوشتَ د دساط د ً٘ ّاخٔ دًّ٘ ،س ددض خي ٓتددُ خأَ د ،
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فتقدْس ىدذّٗ ااملاند  ٛتقدْساً صمدً س ٜطددتُّ ،فترد أقظد و ٢صمدد٘
متيْخّ٘ ،اتظع ىق و ااتملأه.
ىعشاً ن ٍزِ ااملْامي ااع ٍشٗ دبا ٙاٌْ ن ق يف ذٔ ٗ ااؼٔخ
ااملنأددد٘٫ّٓ ،اندددع رادددك بـدددْسٗ ّاكدددر٘ يف نـ ٜـدددُ اافوشٓددد٘
ّااذخْٓ٘ ّااتملأنٔ٘ ّااقا ٔ٘.
نٌ مدد ذددذث مددً أذددْال ااشقددٕ ّا٢عبقدد ط ذٔيددً ٦نددش يف
صبتنمل ا ظداننّ ،مد ق مد بدُ ااؼخـدٔ ااذٓئد٘ مدً نؿد٣ا
ا٤م٘ أمدّ٘ ،مد تش د مدً آثد س خاد ٙاجملتنملد اطتملشكدُ ااؼدٔخ
اطتملشاكدً خانٔدًّ ،دسغ بْجددُ ند ق تددأثري ّىتد ٜخ جَددْد ااؼددٔخ
أمحددذ ااظددشٍيذٖ ّا٨م د و ّاددٕ ار ااددذٍاّْٖ ،ا٨م د و أمحددذ بددً
خشفدد ٌ ااؼددَٔذّ ،خددشا ذظدددب مقتلددٔ ااملـددش ذظددً خنادددُ
ّمظتْاِ ااتحذٓذّٖ ،تدأثش بدُ فوشٓدًّ ،ػدملش دثرياً بلدشّسٗ ذوند٘
ااددذخْٗ ا٩م د و أمحددذ ااظددشٍيذٖ يف اّ٤ك د ل ااف طددذٗ ّا٤ذددْال
اشبقددريّّٗ ،جددذ مْقددإ ااؼددٔخ ااظددشٍيذٖ جددذٓشًا ب املنددي يف نصاادد٘
ا٦ث س ا٨سب دٓ٘ ّااحْو ااغشبدّٕ ،اختدربِ ؿد سبً اادذخْٗ ّنؿد٣ا
أخل  ٛاسبوْمّ٘ ،مملاْو أٌ ا٨م و أمحذ بً خشف ٌ ااؼدَٔذ قدذ قد و
مب ثش جأا٘ يف ازبَ د ّا٨ؿ٣ا ّاارتبٔ٘ ٍّٕ ،منْرد املضميتدُ ّات د ل
طي٘ ااييب ؿا ٙار خأدُ ّطداهّ ،ت بملد٘ اانديَخ ااتدذسػبٕ يف خَدذ
ااي ّْْٗٓ ،جذ فَٔد ات د ل ااملَدذًٓ ا ودٕ ّا دذىّٕ ،قدذ بدذأ ا٨مد و
أمحدذ بددً خشفد ٌ ااؼددَٔذ خنادُ ا٨ؿدد٣ذٕ بتض ٔدد٘ ىفددْغ سفق ٜددُ،
ّابتملذ خً ااتؼذٓذ ّا٢ىتق و ّ ،د ٌ ٓملتدرب طداق٘ ااؼدٔمل٘ يف مي قدُ
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كشساً رياً ،اويُ مل ٓتـ دو مملَه م ػشٗ ،بدي بدذأ مبشذاد٘ اادذخْٗ
ّاارتبٔ٘ ،فعَدش ادُ ىتد ٜخ ذظدي٘ ،ثده ّؿدي ن مشذاد٘ ااقتد ل يف
كْ ُٜات خً ااظريٗ ااي ْٓ ٘ ّ ،د ٌ ٍدزا ااقتد ل أٓلدً بيد ٛ٭ خاد ٙات د ل
ااظددريٗ ااي ْٓدد٘ ن أقـدد ٙذددذ اوددً ،فخددشد مددً مي قددُّ ،اربددز
ا ي ا اسبشٗ ا ظان٘ مش ضاً ا ّ ،ق تي ميَ ااوفد س ،ند ابتملدذ خدً
اجمل بَدد٘ مددً ااظدداق ا ظددانّ٘ ،قددذ انت د س يف ااددضمً ااظ د با صبددذد
ا٤اإ ااث ىٕ ااؼٔخ أمحذ ااظشٍيذٖ مق بي راك مْقفدً ذؤندً دبد ِ
ا اك ج٣ل ااذًٓ أ رب ا٨سب دّٖ ،أثش فٔدُ مشذاد٘ ااتدذسٓخ ّااـدرب
يف نؿ٣ذُ ّدخْتُ.
 ٢مددً مْاقددإ ٍ د تن ااؼخـددٔتن،
أنددز ااؼددٔخ اايددذّٖ مث د ً
ْاجَددد٘ ذبدددذٓ خـدددشِّ ،تدد ين أطددداْا اايـدددس مدددً أؿدددر ا
اسبوْم ّ ،نرا انت س ميَخ اشبق بد٘ ّااوت بد٘ ّ ،د ٌ يف ا خد ن
نـد ٜف ّمٔددضا قددذو ر شٍد  ،ثدده افددتَه ن مف طددذٍه بأطدداْا
ذؤه ،فو ٌ مً تأثري ٍزا ا٤طاْا أٌ طب تدُ مل تملتدرب ملد دًٗ أّ
طب افً٘ ،بي اطتنملْا نأَ نْخع٘ ؿذٓاّ ،مل ؽبي مً ف ٜذٗ.
ّ ٌ ميَخ ااؼٔخ أىُ ٓضّس ا٤مشاّ ٛأؿر ا ااظاق٘ ّؽبربٍه
مبْاكع كملفَه ّىق ٜـَهّ ،راك يف أطاْا ّاغ٘ ٓملتقذٌّ ىـرُ
م ئً خا ٙا٨ن٣ق ،فو ٌ ٣مُ ٓ١ثش فدَٔهّ ،ظدي ٓمل مدي ااؼدٔخ
مددع مظددْٝإ ا ١طظ د ااذٓئدد٘ ّا أدد٘ٓ ،قددذس ااؼددٔخ جَددْدٍه،
ّٓؼ د س َ ّفددا م د تٔظددش اددُ مددً اّ٤ق د ّٓ ،ؼددري خاددَٔه ذظددب
اسب ج٘ ،اوً مل ٓوً أطاْبُ طب افً ،بي ٌ اضّج ب ايـسٌ ّ ،
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ٓؼددري ب ايـددس خادد ٙمظددْٝإ ازبن خدد٘ ا٨طدد٣مٔ٘ ّمج خدد٘ اات أددد
ّااذخْٗ ّأٍه مظْٝإ ازبنملٔ ااذٓئ٘ ّا أ٘ مع اذرتاو جَدْدٍه
يف مي ط د طبتافدد٘ ّ ،د ٌ ااملنددي ااددذخْٖ خيددذ ااؼددٔخ مددً أٍدده
ا نَ  ،فو ٌ ٓملترب ناع ااظٔ ط٘ ااظ ٜذٗ ب املني اادذخْٖ كد ساً،
ّٓظمل ٙأٌ ٓوٌْ ضب ٓذاً يف ااؼ ٌْٝاشب٣فٔ٘ ،فقذ ط ٍه يف ا ١طظ
اايت ىد متردذٗ ادذ ٚا ظدانن ،ند د ٌ خلدْاً ىؼدٔقً يف ٍٔٝد٘
ا ؼ د ّسٗ ا٨طدد٣مٔ٘ املنددْو اايددذّ ،أد ٚدّساً ب د سصاً يف ٍٔٝدد٘ ق د ىٌْ
ا٤ذْال ااؼخـٔ٘ املنْو اايذ ،نظْٝلّ ،أبملذ ىذّٗ ااملان  ٛمدً
ا٤مددْس اشب٣فٔدد٘ ،فْٔاؿدددي اايـددس ّااتددز ري بودددي ذٔقدد٘ ّذدددزس
ّبـْسٗ نػب بّٔ٘ ،ذٔين صاس مـشّ ،اقدٕ قد دٗ ا٨ندْاٌ ا ظدانن،
أبذ ٚاىق خ تُ ااظ سٗ خً جَْدٍه ا٨ؿ٣ذٔ٘ ّااذٓئ٘ ،ن افد
اىت ٍَه ن أٌ ربتف ٍزِ ازبَْد ب جمل  ٢ااذخْٓ٘ ،فا د ٙاقرتاذدُ
مظْٝاْ اسبش ٘ ،اوً اكقشتَه أذْال مـش اشب ؿ٘ ن خذو ااملني
بَددزا ا٢قددرتاا ّ ،دد ٌ ااؼددٔخ اايددذّٖ ٓددش ٚأٌ ااددذخْٗ ّأطدداْا
ااظٔ ط٘ ان ميَح ٌ مفرتق ٌٓ ٌ ّ ،ذسك نقْسٗ ااظٔ طّ٘ٓ ،شٚ
ا سأًٓ ػخـدًٔ ،اودً ٓ تملدذ خدً اشبدْ يف ااظٔ طد٘ خنأدً٢ّ ،
ٓشاٍ ميظحنً٘ مدع ااق ٔملد٘ ااذخْٓد٘ ّ ،د ٌ كدنً جَدْدِ ااذخْٓد٘
ذش دد٘ نؿدد٣ا اجملتندددع يف ا ظدداننّ ،ذش ددد٘ سطدد ا٘ ا٨ىظدد ىٔ٘ يف
اجملتنملدد ا٨ىظدد ىٔ٘ اامل مدد٘ ،فودد ٌ ٓش ددض خأَندد ّٓظدد ٍه فَٔندد
مظ ٍنً٘ ب صسًٗ.
ٌ ااؼٔخ ٓدش ٚأّكد ل بد٣د اايدذ م ملدث قادا ّذشقد٘ ،بدأٌ
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ا ظانن ٔإ ٓتملشكٌْ ا٥نق س بوْىَه يف أقأد٘ٔ ّ ،دإ ميوديَه
أٌ ٓدد١دّا دّساً أمدد٘ خعٔندد٘؟! افد ااؼددٔخ اىت د ِ ا ظددانن ن ٍددزا
ازب ىددبّّ ،جََدده ن مند رد يف ااتد سٓخ ،فَددزِ ااققملدد٘ مددً نق تددُ
دأي خا ٙتز ريِ ّمْخعتُ:
اىعشّا! اقذ شأ خا ٙاايذ خـش مل ٓأ خأَ مً ق يٍّْ ،
ٓؼ ُ ب املـش ا ٤ربٖ ،اوً ااملـش ا ٤ربٖ مل ٓوً أػذ نقشاً ند
قذ أؿ س ٍزا ااملـش ٍّْ .أٌ أغا ٔ٘ ٍزِ ااد ٣د قدذ خضمد خاد ٙأٌ
ا ظانن نرا ىْا فَٔ فد ٣بدذ أٌ ٓتيد صاْا خدً مٔدضاتَه ااذٓئد٘٢ّ ،
تشفع ان ا٤راٌ ،فـ س ا ظ جذ اَ يف نقشّ ،نٌ م ذدذث
مع ا ظحذ اا بشٖ فتس اُ ب بدً ّاطدملً ،فدٓ ٣دضال ٓوتدب ااـدرفٌْٔ
اايددذّغ ّااوت د ا اايددذّغ ّااملقدد ٛ٣اايددذّغ بوددي ؿددشاذ٘:
ٓفش خا ٙا ظانن أٌ ٓوْىدْا ٍيد دكّ ،ادٔع اده ميذّذد٘ اودٕ
ٓملٔؼددْا مظدداننّٓ ،تيدد صاْا يف ااا دد غ ّااـددْسٗ ااعدد ٍشٗ ّاااغدد٘
ّ شٓق٘ ااوت ب٘ ّاسبل سٗ ّااثق ف٘ خً نـ ٜـَه اا د سصٗ ااديت تدذل
خا ٙنط٣مٔتَه.
فأ رب قْٗ ٨صاا٘ ٍزِ اافتي٘ قْٗ ااملان ّ ،ٛقْٗ نشػبٕ مذاسطي
ا٨طدد٣مٔ٘ ،خاددَٔه أٌ ؽبق ددْا يف مظ د جذٍه أٓين د د ٌ مظددويَه،
ّؽبق ددْا أم د و ااي د غ يف ازبنددع ّا٤خٔ د د ّا ي ط د ا٤نددشّ ،ٚيف
مي ط د اافددشا ّااظددشّس ،أىي د ماضمددٌْ بددأٌ ىملددٔؽ يف ٍددزِ اا د ٣د
مبٔضاتي د ااذٓئدد٘ ّؿددف تي ا٨طدد٣مٔ٘ ،اددً ىتي د صل خددً ّاذددذٗ ميَ د ،
ّاظي ىشك ٙبأٌ توٌْ طشآّاي ذب ملْبي ّ ،اً ىشك ٙبأٌ توٌْ
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سب ى د قـددريًٗ ،ىملنددي ذظددب ّطددملي بؼددشٓملتي ّ ،ىملددٔؽ بؼددشٓملتي ،
ّٓوٌْ اي ىع و تملأنٕ ،ىملاّده أ ف ايد ااتْذٔدذّ ،ىذسٯطدَه ااملادْو
ااذٓئددّ٘ ،عبد فغ خادد ٙشٓقدد٘ ت بتيد ٍ ،ددزِ ا ظددْٝأ٘ ااوددرب ٚتملددْد
خأوهّ ،أىته تظتقٔملٌْ أٌ تقْمْا بَزِ ا ظْٝأ٘.
اىقؼْا خا ٙأاْاا قاْبوه أٌ أ رب فتيد٘ يف ااملـدش اادشاًٍ ٍدٕ
اسبل سٗ ا ضدّجّ٘ ،ااتي صل خً ا ٔضا ااذٓئدّ٘ ،اد ٓ١طدإ ادُ أٌ
ااوت ا ّاشبق  ٛمً أّط ي ااملانٔ٘ ّااذٓئد٘ ٓدذخٌْ ن رادك بأىدُ
ٓ ٢ي غدٕ اانظدانن اايقدذ خاد ٙأمددشّ ،نٌ مد جد  ٛمدً نسبد ا ػددذٓذ
ذددْل قل د  ٛانوندد٘ ااملأ د خددً ا٤ذددْال ااؼخـددٔ٘ ٓدديه خددً نقددأ
ا ظانن ،فيؼأ يف اايدذّغ سد فملديّ ،ظيدْا أٌ ا ظدانن مـد بٌْ
بلٔا اايعش.
دد !٣ىقددْل بوددي ؿددشاذ٘ :نىي د ىملددٔؽ يف ٍددزِ اا د ٣د جبنٔددع
نـ ٜـي ّمٔضاتي ّ ،ىشجدْ ار تملد أىدُ مييريد قٔد دٗ ٍدزِ ااد ٣د،
فأظ ٍي ك مج خ٘ تظتقٔع أٌ تـٌْ اا ٣د مً اشبقش ّتقْدٍ ن
جَدد٘ ؿددرٔر٘ ،اددَه ضب ددْ ااثددشّّٗ ،ضب ددْ اادديفعّ ،ضب ددْ ااقددْٗ،
ّضب ْ ااظاق٘ ّضب ْ ازب ِ ،في ق ٙبودي شامدّ٘ ،ىملدٔؽ بودي مٔدضٗ،
ّىشفع سّ٠طي ّ ،توٌْ أخٔييد سفٔملدّ٘ ،ىملتقدذ أٌ دي مد ىفملدي ٍدْ
ؿرٔسّٓ ،ظنس بزاك دطدتْس اايدذّ ،ت قد ٙاايدذ طد ً٘ ّمـدْى ً٘
مً ي اىَٔ سّ ،ت قدٍ ٙئٝد٘ .نرا د ٌ خيدذ اايد غ ذدا ااملدٔؽ بودي
ذشّٓ٘ ،ذشٓد٘ ااملندي بدذٓيَه ّااتعد ٍش بؼدمل ٜشٍه ااذٓئدّ٘ ،اا قد ٛ
خا ٙا ٔضا ا أ٘.
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فدد ٣ذ جدد٘ ن اأددأغ ّااقيددْط يف اّ٤كد ل ااشاٍيدد٘ ٢ ،بددذ أٌ
ىشٍ ٚزِ اسبقٔق٘ أٌ ا٨ط٣و مل ٓـي يف ٍزِ اا ٣د خفدْاً ،بدي ّؿدي
بقل  ٛار تملد ّقدذسِّ ،قدذ قدذٯس ار ادزِ ااد ٣دّ ،نـٯدُ بشمحتدُ
ّىـشتُ ّتأٓٔذِ ،فٓ ٣يتَٕ ٍزا ااذًٓ مً ٍي بإرٌ ار تمل "(.)1
خصاٜصُ الغدصٔ٘:
د ٌ ااؼددٔخ ااظددٔذ أبددْ اسبظددً خاددٕ اسبظددين اايددذّٖ ؼبنددي
جْاىدددب بدد صس ًٗ يف ػخـدددٔتُ ،فودد ٌ يف ذٔ تدددُ اافشدٓدد٘ متْاكدددملً،
ّمترأً بَله اايفع ّاسبنٔ٘ ااذٓئّ٘ ،متـفً ب اـ٣ا ّااتقدْ،ٚ
ّيف ذٔ تدددُ ا٢جتن خٔددد٘ ،دددشٓه ا٤نددد٣وّ ،مملرتفد دً مبضآد د بد د سصٗ
ا٧نشًٓٓ ،فظس اجمل ل ٦ساَٜه ٌ ّ ،مع رادك ٓدش ٚسأٓدً يف قلد ٓ
ا٤مدد٘ يف كددْ ٛنافٔ تَ د ّ ،نٌ م د ذددذث مددً اىق٣ب د ّثددْسا يف
اا اذاٌ ا٨ط٣مٔ٘ ّمد د ٌ ّساٍٛد مدً خْامدي ّأطد ا ّمد ق مد
فَٔ مً ىعه ّىعشا  ٌ ،ؼبني ااؼٔخ ؿ٣ذٔ٘ اشبْ يف ذقٔق٘
غ ٓ تَ ا٤ؿٔا٘ ،فقذ تفشغ ااؼٔخ مً فشاطتُ ا٨مي ىٔد٘ ثدْاس مـدش،
ّأّك ل ااثدْسا ازب سٓد٘ يف أ ٔد ّطدْسٓ ّنٓدشاٌ ،يف بذآد٘ ا٤مدش،
فاه ٓـْاا ااي غ فشاط٘ ااؼدٔخ عبدْ ٍدزِ اا ادذاٌ ،اودً ااْاقدع قدذ
ؿذٯو راك فٔن بملذ ّ ،ي م ٌ يف ٍزِ ا ي ا مً جَْد اىق٣بٔ٘
بيملشا دٓئ٘ نم ّاجُ اافؼي أّ ى يف بذآتَ ّخْدًا مملظْا٘ ،ثه
ظَش اد ىتد ٜخ مملوْطد٘ ٌ٤ ،دثرياً مدً قد دٗ ٍدزِ اا ادذاٌ د ىْا
ؽبققٌْ طبقق تَه بإٓمل ص مً قْا ن سجٔ٘.
( )1أدسك طش اسبٔ ٗ ااؼٔخ أبٕ اسبظً خإ اسبظين اايذّٖ.168 – 167 :
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أصلْب الغٔذ اليدّٖ مملْ ٛباحلكن٘
ٌ ااؼٔخ اايذّ ٖ سمحُ ار َٓته ثرياً ب ادذخْٗ ن ار تملد ،
فو د ٌ أطدداْبُ فَٔدد ااددْٛاً ب سبوندد٘ ،اطددتي قُ مددً تْجَٔدد ااقددشآٌ
ااوددشٓه ،د ٌ ٓددضّس أمددشا ٛاا اددذاٌ ّ ،ىد صٓ ستددُ اغددش طد وّ ،مل
ٓوً فَٔ أثش اأَ ٘ ،فو ٌ ٓ تملذ خدً ق دْل ٍدذآ ا٤ثشٓد ّ ٛا٤مدشا ٛدي
ا٢بتمل د دٓ ٢ّ ،ي د ل مدديَه ػددٔ ًٝمددً ا ي د فع ااؼخـددٔ٘ ،فٔملتددزس ناددَٔه،
ّ ٌ ٓقْل :نرا اطتفذى ميَه ػخـًٔ ف ٓ ٣ق ٙفٔن ىقْل ّىتواه أثش،
فو د ٌ اطددتغي ٓ ِ٠يؼدد ٞيف قاددْا ااؼخـددٔ ااو د س خعن دً٘ ّجدد،ً٢٣
ما٘ مً اايـس ّاشبريٓ٘.
ّٓ ن أىُ خ مل طبافّ ،متري بـف
قددذ سافقتددُ يف أٍدده سذ٣تددُ ،سأٓتددُ ٓددتواه مددع بملددض ا اددْك،
فْجذتددُ ٓيتقددذ ىقددذًا ٢رخ دً ،اوددً بأطدداْا ذظددًّ ،سأٓ د بملددض
ااْصسا ٛأثي  ٛىـٔرتُ ٓق اٌْ ىقذِ بأسؼبٔ٘ ّٓٓ١ذٌّ سأُٓ ،ند سأٓد
٢
أطددداْبُ ٍّدددْ ٓدددتواه مدددع بملدددض ااقدددْاد أٌ ااؼدددٔخ اخدددرتا أّ ً
مبر طيَه ،ثه ىقذٍه ىقذاً ػذٓذاًٍّ ،ي ك من رد متملدذدٗ ٢ ،ذ جد٘
ن ر ش تف ؿٔاَ ّ ،قذ سأٓ أثش ٍزا ا٤طاْا دثرياًّّ ،جدذ ادُ
فْاٜذ خعٔنً٘.
سأٓتُ ٓتواه مع ا اك فٔـي ند د ٌ ٓدتواه مدع ا ادك فَدذ،
ّٓتواه زاك مع ماك مشا ؽ طب ً نٓ ِّ ،سأٓتدُ ٓدتواه مدع خدذد
مددً س٠ط د ّّ ٛصسا ٛاايددذ ،فو د ٌ ٣مددُ ن أ دً مددً ااتناددآ ،ددز ش
ضب طديَه ّنـ ٜـددَه ،ثدده ٓقددْو بتددز ريٍهّ ،ؽبتد س اددزاك ميَحدً
م١ثشاً ّأطاْبً ى ؿرًّ ،نٌ م ّجذ ا ظدانٌْ يف اايدذ مدً ظبد ا يف
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قلٔ٘ ىفق٘ ػ ِ ب ىْٓ ،شجع اافلي فَٔ ن اامل٣م٘ اايدذّّٖ ،سأٓتدُ
ٍّْ ٓ ١ذ اشٜٔع ااْصسا ٛطد بقً سبدي قلدٔ٘ ا ظدحذ اا د بشٖ بظدشخ٘
مذٍؼدد٘ ،اـددٔ ى٘ ا ظددحذّ ،نرا ى د ٍي د ك قل د ٓ اجتن خٔدد٘ فدد٣
ٓقلٕ فَٔ بيفظُ ،بي ٓتـي ب اضخن  ّ ٛد س ااؼخـدٔ ااظٔ طدٔ٘
يف اا ٣د ،فٓ ٣ظت ذ بشأٓدُ ،بدي ٓد١ثش مديَخ ا ؼد ّسّٗٓ ،درتك اجملد ل
زباظ  ُٜيف اسبوه خا ٙأٖ ػٔ.ٞ
ّ ٌ أطاْا ااؼٔخ اايذّٖ يف ااو٣و ّاشبق ٘ مد١ثشاً ،حبٔدث
ٓظتملناُ يف ااتز ري ّااْخغّٓ ،تواه اااغ٘ ااملشبٔ٘ بفـد ذّ٘ٓ ،قدذو
٣مُ يف أذظً أطاْا ٌ ّ ،خنادُ ااوتد بٕ مد١ثشاً ااغ ٓد٘ ،ى اد
م١اف تُ ق ْ ً٢خ مً ،أػ د بَد ااقدشا ٛنػد دًّٗ ،أثيدْا خأَد ّ ،أذ دْا
ميَحُ ااذخْٖ ا ذخه ب اذٜ٢ي ٌ ّ ،يف سٓمل ٌ ػ بُ نر أاإ م١افً
قٔنً ذْل طريٗ ا٨مد و أمحدذ بدً خشفد ٌ ااؼدَٔذّ ،قدذو فٔدُ تد سٓخ
أخعدده ذش دد٘ ااددذخْٗ ّازبَ د د يف ػ د ُ ااق د سٗ اايذٓدد٘ ،فأخحددب بددُ
ااملان  ٛأٖ نخح اّ ،مذذِْ دثرياً ،ثده أادإ ااؼدٔخ ت بدُ ااقدٔه:
٢
م د را نظددش اامل د مل ب عبق د ط ا ظددانن ،بأطدداْا بأدددّ ،ى د ل ق دْ ً
خ مًّ ،تي ّاتدُ أّطد ط ااملاده ّاادذًٓ يف ااملد مل ا٨طد٣مّٕ ،أ دْا
خا ٙقشاٛتُ بوي ػْو ّسغ ّ٘ ،اح بُ أاظي٘ ااملان  ٛخا ٙأّطدع
ىق د و ،ر ددش يف ٍددزا ااوتدد ا ّجددْد ا٨طدد٣و ّسقددٕ ا ظددانن ثدده
اعبق د َه بأطدداْا خانددٕ ّ ،د ٌ يف أٍدده م١اف تددُ :سج د ل اافوددش
ّااذخْٗ ،قذو فٔدُ تد سٓخ ااتحذٓدذ ّا٨ؿد٣آ ،ظدتفٔذ ميدُ اادذخ ٗ
مددْاد قٔندد٘ ،ددزاك اطددتملش آث د ساً طددٔ ً٘ ٝاارل د سٗ ااغشبٔدد٘ خاددٙ

144
اسبوْم ا٨طد٣مٔ٘ ا مل ؿدشٗ اطتملشاكدً جٔدذاًّ ،رادك يف تد ا:
ااـشال بن اافوشٗ ا٨ط٣مٔ٘ ّاافوشٗ ااغشبٔ٘ يف ا٤قق س ا٨طد٣مٔ٘،
ّنٌ م أاق ٙااؼٔخ اايذّٖ مً نقب دٓئ٘ ّ ان نؿ٣ذٔ٘ ذبني
تددأثرياً د رياًّ ،ى اد م١اف تددُ ااملانٔدد٘ اىتؼد سًا ّاطددملً ّق ددْ ً٢خ مدً،
ّ ى د ان تددُ ّضب كددشاتُ ااملشبٔدد٘ مدد١ثش ًٗ ااغ ٓدد٘ ،ؽبقددب د املشا
ا٤قر ا ،اخرتا بزاك ااملان  ٛااملشا.
عدصًٔ٘ فزٓد ًٗ مً ىْعَا
نٌ ٔمل٘ ااؼٔخ ٍدزِ ىد مد١ثشًٗ يف ػخـدٔ خَدذِ تدأثرياً
رياً ّمفٔذاً ،فحملاتُ ػخـًٔ٘ فشٓدذًٗ مدً ىْخَد  ،ف نتد س ااؼدٔخ يف
اسبْاس مع ا اْك ّأمشا ٛاا اذاٌ ميَحً ٓتظه ب ايـس ّ نأى٘ ااقاب،
ّاذتزس مً ا٢طتف دٗ ميَه م دًٓ ،أودٌْ ااود٣و مد١ثشاً ،فود ٌ مدً
ىتٔحتُ أىَه دملْا ىـ ٜس ااؼٔخ بقاْا ميا ٍ١ا٢ذدرتاو ّااتقدذٓش،
ّتأثشّا بَ ثرياً.
اقشا٠ا ققمل٘ ج ممل٘ مً نق ُ تؼتني خا ٙأطاْبُ اسبؤه:
نٌ اشبددْاق ٍدده ااق قدد٘ اادديت ذبتددي مي ؿددب خ أد ً٘ يف اجملد اع
ااتؼشٓملٔ٘ ّاارب ى ّ ،توٌْ اثاً٘ ازِ ا٤م٘ ،أّ تي ل مو ىً٘ سفٔملد ً٘
يف صب د ل ااـددر ف٘ ّااظٔ طدد٘ ،أّ تملددذ يف قدد٘ ااوت د ا ّا فوددشًٓ
 ٢اـدددٔ ى٘ أمددد٘ أّ نٍَ ٣د د  ،يف بددد٣د
ّا دددثقفن ،تددد١دٖ دّساً فملد د ً
مجَْسٓ٘ ،ذدشٗ ّمتقدْسٗ ّ ،دي فدشد مدً أفدشاد ٍدزِ ااق قد٘ ؼبندي
قٔنً٘ ري ًٗ مق بي آ٢ا أّ م ٝآ٢ا مً ااي غ.
نٌ محٔ٘ ٍزِ ااق ق٘ ااذٓئ٘ ّغريتَ ا أّ٘ ،جشاٛتَ اشباقٔ٘،
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ّتلرٔ تَ ّاْ ى كٔٝاً٘ تتوفي بـٔ ى٘ مظدتق ي ا٤مد٘ ن قدشٌّ
ْٓا٘ ،فإٌ ٍزِ اسبفي٘ ااقأا٘ مً اا ؼش تقْو ب ٤خن ل اايت  ٢ميوً
اانٓ٣ددن مددً ااي د غ ،فددإرا اجتنمل د خادد ٙقلددٔ٘ قْمٔددّ٘ ،اذبددذ
انتَد ّ ،آثددش مـددار٘ ا٤مدد٘ خادد ٙأغشاكددَ ا دٓدد٘ ات قدد ٙا٤مدد٘
موشمد ً٘ ّمتنظددوً٘ بأؿددْا ّ ،تـددٌْ ااددذًٓ ّذلد ستُ أّ ثق فتددُ أّ
ق ىْىُ ّػشٓملتُّ ،أظَش ااتيد صل خدً ا ي ؿدبّ ،ااظداق ٢ّ ،
تملترب خلْٓ٘ صب اع ااتؼشٓع ّس ٜطدتَ ّقٔ دتَد ّمي ؿد َ أ ثدش مدً
رسٗ ت فَدد٘ اىقاددب أمشٍ د ظَددشًا ا د قًّ ،ت ددذا ااقل د ٓ ا تف قندد٘،
ّذبدددْل اند د ل اويد دًّ ،صااد د ا٤نقد د س ّا ؼدددوّ ٣ت خدددش ،
ّطملذ ا٤م٘ ب املض ّااغا ٘ ّااؼشا ّااملعن٘.
اوً ا٤مش نرا ٌ ب املوع ّ ،ى مي ؿ َه أخض اذَٓه مدً
ا ـد د حل ا٢جتن خٔدددّ٘ٓ ،ددد١ثشٌّ مـدددارتَه خاددد ٙدددي ػدددٔ٢ّ ٞ
ٓترناٌْ أدى ٙنقش ٢ّ ،ؼب ٌْ أٌ ٓتدأثش بدُ ىعد و اسبوْمد٘ قادٔ ً٣أّ
ددثريآًّ ،ترناددٌْ افْاٜددذٍه اسبقددريٗ نظد سا د ري ًٗ ا٥مدد٘ ،ذتددٙ
اعبق ط ذل ستَ ّسدتَ اازٍئد٘ ّااذٓئدّ٘ٓ ،غنلدٌْ ااملٔدٌْ خدً
مجٔدع مـد حل ا٤مد٘ ذتد ٙقلددٔ٘ مْتَد ّذٔ تَد ّٓ ،ؼدتغاٌْ بإظبد ص
مؼ سٓملَه ّذبقٔا أمد ىَٔه ّبيد  ٛمظدتق اَه فقدع ٢ّ ،ذبدشك ذ دثد٘
ريٗ طْا ً قاْبَه ّكدن ٜشٍه ،فودأىَه قدذ دع خاد ٙقادْبَه،
ّٓ ٢ظتقٔع أٌ ٓمل زبَه أٖ طباف ّى ؿس ّمشا أّ ق ٜذ"(.)1
( )1نقب ااؼٔخ اايذّٖ :ست َ ضبنذ سملد ٌ مٔد ٌ،
پرائيوٹ لميٹيڈ.

شاتؼدٕ د  ،230 /5فر يد

146
ّ ٌ ااؼٔخ ٓملترب ميَحُ ّأطاْبُ أ ثش ىفملًّ ،ى ل ميُ دبد سا
مْطمل٘ ،نٌ ان تُ ّىـ ٜرُ ى ا اذ ٚااؼخـدٔ ااود ريِ تقدذٓشًا
ّخعنً٘ ،فو ٌ ا أثش ب سص يف ااملني ٌ ّ ،مق بقً ااتْجُٔ ااقشآىدٕ
أٓلً" :ا ٬دل ٫نباِ ٙط٪دٰٔيب س٪بادكِ بٰ ْارٰوْن٪دٰ٘ ّ٪ااْنٰ ٬ْ٪خعِدٰ٘ ا ْار٪ظ٪دي٪ّ ٰ٘٪ج٪د دٰاَْ٬ ٫ه
بٰ د َاتٰٕ ٍٰ دٕ ٪أِذ٬ظ ٪دً "٫شاايرددي125:ز ،ر ددش يف ٍددزِ آ٦دد٘ اسبددْاس مددع
ا خ ددب ب ايـددس ّا٤طدداْا اسبظددًّّّ ،سد يف آٓدد٘ أنددش :ٚفِدإبر٪ا
اَزٰ٪ ٚب ٔ٬ي٪كِ ّ٪٪ب ٪ٔ٬يُ ٫خ٪ذ٪ا ّٗ٪ف ِأًِىُ٪ّ ٫اٰدٕ ذ٪نٰدٔهٮّ .قدذ أث تد ااتحد سا أٌ
اايقذ اا٣رل يف ا ؼْسٗ ّاايـٔر٘ ٓفظذ ا٤مش ،ف اشجي اادزٖ ٓودٌْ
ؿ د ذب طدداق٘ ٓي د ل بغٔتددُّٓ ،يددتقهّ ،ا د ٓ١طددإ اددُ أٌ ا ظددانن
ٓشتو ٌْ ٍزِ ا٤نق ّ ،ٛتعَش ا ىت ٜخ ف دذ٘ ،فقذ ى ُ ااؼٔخ خاٙ
مل س ٍزا اشبقأٓ ،وتب يف مق ل اُ:
مً كملإ ا ظانن أىَه ٓوْىٌْ ثْ٫اساًّ ،خ فٔن ،فإرا د ٌ
ٍددزا االددملإ مج خٔدًّ ،ؿد س ٔملدد٘ ميققٔدد٘ أّ مج خٔدد٘ د ٌ طد ً
ا٥نقد س ّا لدشا  ،فٔظددتغاُ ااملي ؿدش ا غشكدد٘ اطدتغ ً٢٣ف ذؼدً،
ّٓلددش بددُ بملددض ااشج د ل ازبَدد ،ٛ٣ف ات د سٓخ ٓؼددَذ أٌ أ ددرب ط د ب
اانـددد ٓب ا٢جتن خٔددد٘ ّاسبدددْادث ا أددد٘ ٍدددْ اامل فٔددد٘ ّطدددشخ٘
ا٢ىفمل لّ ،قذ ؿذو ػ خش ف سطٕ:
ہن ہک را زعت امدن ہن ہہم را
وچ از وقےم ےکی ےب دایشن رکد
(نرا أنقأ سجي مً ااقدْو طدقع ااقدْو يف ٓدذِّ ،مل ٓ دا اده
خض ّ ٢ػشا).
ّنرا ى ٍزِ ازبَ ا٘ مً مج خ٘ أّ خ م٘ ااي غ  ٢مً سجدي
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أّ سجاددن ،ط د ىت د ٜخ مَٔ دً٘ ّطبضٓ دًّ٘ ،قددذ أنددرب بددزاك ااؼ د خش
ااملشبٕ اسبؤه ا تييب يف ػملشِ:
ّذي بغري ج سمدُ ااملقد ا
ّجددشو جددشًِ طددفَ  ٛقدْو
فإٌ ا٤مه ّااؼملْا اايت ق م مب ثش جأا٘ يف اامل مل أّ ى
م١طظً٘ ااروْم ّاسبل سا يف اات سٓخ ّسفشف سآ ا٨طد٣و
ٔملًٔ ذأندً٘ ،مترناد ً٘ ّّاطدمل٘ ااـدذس ّ ،ىد
يف اامل مل ،ى
مع رادك متـدف٘ بد اغريٗ ّازبدشا ّ ،ٗٛد ٌ ا ظدانٌْ يف ااقدشٌ اّ٤ل
نري منْرد اُ ،نٌ ااؼدٔ ٞأ ثدش ذبشٓقدً ( )Highly Inflammableميودً
أٌ ٓوددٌْ ّؿددفً اا د رتّل ،أّ اا د سّد ،أّ مد دٗ ضبشقددّ٘ ،اددٔع مددً
ّؿإ ا ظاه أٌ ٓوٌْ خ فًٔ ّمؼتملّٓ ،ً٣فملي مد ٓؼد  ٛغدري م د ل
ب املْاقب ّاايت ٜخ ٢ّ ،توٌْ اذُٓ ىظد ٘ يف فملدي ّسد فملديّ ،ػبملدي
اسب ٘ ق ً٘ أّ ااق ٘ ذ ً٘ ٢ّ ،مئض بدن ؿدذٓا ّخدذّ ،ند ّ ٞبشٓد،ٞ
قْٖ ّكملٔإ ،في ّػٔخٍ ،زِ اامل ف٘ ّطدشخ٘ ا٢ىفملد ل مدش
نقري ٢ ،بذ مً ممل زبتُ فْساً ٢ّ ،بدذ ااق ٜدذًٓ ّاادذخ ٗ ّااملد مان
يف ذقي ااذخْٗ ّااتملأه ّاارتبٔ٘ أٌ ػبملاِْ مْكْل دساط٘"(.)1
مل ٓوً تملأا ااؼٔخ خاٍ ٙزِ اايفظٔ٘ تملأقً خ بشاً ،بي ّؿي
نأددُ بذساطدد٘ ااتد سٓخ ،فود ٌ ميثددي مدديَخ ااؼددٔخ أمحددذ ااظددشٍيذٖ،
ّجملاُ منْرجً ايؼ تُ ،ف نت س مْقفً قًْٓ ٓأندز مبحد مع ااقادْا،
ّٓتـددإ ب سبوندد٘ ّذظددً ااتددذبري يف قل د ٓ خددض ا ظددانن ّرادده،
ّذٔين سأ ٚبملض ااي غ ذشق٘ ا ظانن ّػملش بؼدذٗ تدأ َه بد اْاقع
( )1نقب ااؼٔخ اايذّٖ د .210 / 5
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فوددشّا يف انتٔ د س مْقددإ خ د فٕ ػددذٓذ ،اوددً مل ٓـددْا ااؼددٔخ
سأَٓه ،بي ٌ مْقفُ متـفً ب سبون٘ ّذظً ااملني ،نىدٕ قدذ سأٓتدُ
يف صٓ د سا ددثري مددً أمددشا ٛاا اددذاٌ أىددُ قددذ ػددملش بدديقف ّناددي يف
ذوْمددد تَه ،فدددْجََه يف اقد د ٛاتَه ن جَددد٘ ؿدددرٔر٘ بأّكدددس
أطدداْا ،اوددً د ٌ ااودد٣و م ئدً خادد ٙاسبوندد٘ ّذظددً ا٤دا ،ٛنىددُ
ذظًددً ددثريًا مددً مددْاقفَه ،ن د أػ د س خاددَٔه ب د اتغٔري يف مددْاقفَه
ا ظدتيوشٗ ،فادده ٓغلد ْا مدً ٣مددُ ،بددي ر دشّا ااْجددِْ ّا٤طد ا
اايت أد بَه ن ٍزِ ا ْاقإّ ،سأٓ ااؼٔخ اايذّٖ أىُ قدذ ؿدشا
بيق ٜـدددَه ،اودددً بأطددداْا اخدددرتا ا ادددْك ّا٤مدددشا ٛفٔدددُ بيـدددس
ّنن٣ق ااؼٔخ اايذّٖ ٌ ّ ،ميَحُ أىُ ٓ١ثش ب اتي ُٔ خا ٙىقـَه
يف اق د  ٛػخـددٕ ،فددٓ ٣يؼددش سأٓددُ يف ااـددرإ ّازبشاٜددذ يف ؿددْسٗ
دخ ٓ ّنخ٣ى ٓ ٢ّ ،ظتملني ايقدذِ خايدً اند ػدذٓذٗ .فود ٌ
ا مً اافْاٜذٍّ ،زا ا٤طاْا ٌ أ ثش تدأثرياً يف قلدٔ٘ ػد ِ بد ىْ،
ذٔين اربز قشاس مْافا مً سٜٔع ااْصساّ ،ٛقذ صاس ا ظرت أتي بَد سٖ
ب جف د  ٕٜسٜددٔع ّصسا ٛاايددذ ط د بقً ااؼددٔخ اايددذّٖ صمددً ّصاستددُ،
فيـددرُ ااؼددٔخ ،فو د ٌ مددً تددأثري ٍددزِ اايـددٔر٘ أىددُ ظددي متنظددوً
ب املان ىٔ٘ ّخذو اامليـشٓ٘ سغه خلْٓتُ يف ذضا بَ ستٔ جيت .
بزل اا ؼدٔخ اايدذّٖ جَدْداً يف قلدٔ٘ ا ظدحذ اا د بشٖ ،فْخدذِ
صخٔه ٍيذّطدٕ حبدي ٍدزِ ااقلدٔ٘ ،اودً بملدض أخلد  ٛزبيد٘ ا ظدحذ
اا بشٖ مل ٓشكْا بَ  ،ثه أساد ذوْم٘ اايذ أٌ ٓتردْل ا ظدحذ ن
ا٦ث س اات سؽبٔ٘ ااقذمي٘ ،فاه ْٓافقْا خا ٙراك ،ذت ٙباد ا٤مدش ن أٌ
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ااقلٔ٘ تف قن ّاطتفري أمشٍ ّ( .اايت ٜخ م ثا٘ اأْو أم و ا٤خن)
نٌ ااؼٔخ اايذّٖ ن ؽبت س مع أمشا ٛاسبوْمد أطداْبً أيدً،
ّااْٛاً ب ايـس زاك ٓ ٢ق ي مظ خذا م أ٘ أّ فْاٜذ دىْٔٓد٘٢ّ ،
ٓشك ٙميَه بَذآ مؼشّخ٘ ٌ ّ ،خلًْا ب سصاً ١طظتن مَنتن يف
ا ناو٘ ااملشبٔ٘ ااظملْدٓ٘ ٌ ّ ،أخل ٍ٠ن ٓوشمْىدُ مبديس م دٓد٘ مدع
تزا ش ااظفش ،فو ٌ ااؼٔخ ٓوتفدٕ بد اوشآ ٢ّ ،ٛأندز ا ديس ّ ،د ٌ
ٓقْل :نرا اطتاني ميَه مثي ٍزِ ااتوشمي  ٢ىظتقٔع أٌ ىيتقدذٍه،
ذت ٙنىُ ٓ ٢ي ػذ شٜٔع ىذّٗ ااملاند  ٛظد خذٗ م أد٘ اد  ،بدي د ٌ
راك ٓته خً شٓا مظ خذُٓ.
نٌ ػخـدددٔ٘ ااؼدددٔخ اايدددذّٖ مندددْرد ٓقتدددذ ٚبدددُ اّ ،ٌ٦نٌ
ا٤نق س اايت أػ س نأَ قدذ ظَدش بـدْسٗ جأدّ٘ ،نٌ انتٔد س مثدي
ٍزا ا يَخ أ ثش ىفملً يف ااملـش ااشاًٍ بإرٌ ار تمل .
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551

أصزٗ الغٔذ عله اهلل احلضين
الغٔذ عبد احلٕ احلضين :عدصٔتُ البارسٗ
تزبٔتُ الزّحٔ٘
دَْدِ يف ىدّٗ العلناٛ
العالم٘ الضٔد صلٔناٌ اليدّٖ

557
552
515
515
512

مٔشٗ االعتدال ّالْصطٔ٘ يف عدصٔتُ
دراص٘ الغٔذ اليدّٖ الفكزٓ٘ ّالتارخئ٘
ميَذُ يف الدعْٗ ّاإلصالح
خصاٜصُ الغدصٔ٘
أصلْب الغٔذ اليدّٖ مملْ ٛباحلكن٘
عدصٔ ً٘ فزٓدًٗ مً ىْعَا
فَزظ الكتاب

531
533
532
525
521
522
512

