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 املمَىة املخحسة–مٌخسى جصمٌلِام ٌَىذاب 

  7102ماًو  72خَسة ٕاجياز 

                                        

 

 تلمل حامس رضار  

 نخاب اًضِص اترخيَة اًفىص اًـصيب إلساليم                            

 )حصمجة ُامش ظاحل  ثبًَٔف َلس ٔأرهون

 ثلسمي  دنخور ظسيق هحَو
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بٔؾضاء رحة اًس َس ؾحساًـٍزز ثرشى مًسق مٌخسى جصمٌلِام ٌَىذاب توتـس ٔأن يف تساًة اجلَسة 

 73اًعور ٌس حق تَوم واحس تـغ )اًخارخي اًؼاُص يف  7102ماًو  72ضور خَسة امليخسى ؤأظسكاهئم اذلٍن خاءوا حل

ؿىل ثَحُذَ ٌَحضور ، صىص ادلنخور ظسيق خارخي يف اًاكمريا(اً ي فين يف ضحط ثسخة ذَتسًل ؾن اًخارخي اًعحَح وذكل ماًو 

ة  . ؤأنس هممت ًلك مثلف وكاريءاًحاًلة دعَعا ًِشا اًضِص وثلسمي نخاب ٔأرهون ذي ألمهَة اًفىًص

ٔأن امليخسى نٌل ٌضري امسَ توثلة ثيعِص فَِ ٔأفاكر ومفاُمي خمخَفة " كائاًل: اًس َس ؾحساًـٍزز ثرشى

ًو خاءت مذياكضة ٔأو مًسجمة، ما يه ٕال ثـحري ؾن ظحَـة ثرشًة ثدسم ابًخيوع واًخخِان حىت 

ُيا يف مٌخساان ٔأن ثخـاٌش يف وئام وسالم،  -ٔأي ثكل ألفاكر-وحىت الادذالف، ٕال ٔأن مبلسورُا

  "فالدذالف ؾيسان ل ًـين الاحرتاب واًخلاثي تي احلوار اًفىصي ابًلكمة ل اًس َف.
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مفِوم اًرتاث احلي ُو اًيشء اًوحِس اذلي ٌضفؽ ًيا حىت اًَوم يف اًخلكم ؾن "ٕان 

وحود وؾي اساليم، تي جية يف اًحساًة ٕاؿادة تَورة مفِوم اًرتاث احلي ًيك خنَعَ 

 من الاس خزسام املعَق اذلي هصس خَ اًخَوًوحِات ادلوقٌلئَة ٔلداين اًويح اًثالزة".

ٔأن ُشا ألمص ُو دًسهيا ذالل حوايل ألرتـة ؾرش ؿاما "ؤأردف اًس َس مًسق امليخسى ًَلول، 

َو اًلادم امليرصمة  ( وذالل ثكل اًس يوات 01س َعفيء ُشا امليخسى مشـخَ  7102)يف صِص ًًو

ة ؿىل  وٕاىل اًَوم، واًالكم ٌَس َس ؾحساًـٍزز ثرشى، مل ثََُف ٔأًة خَسة من خَساثَ اًضًِص

َو الاظالق. ؤأزىن ؿىل املؤسسني اذلٍن حرضوا  وؿىل رٔأسِم  7112ٔأول خَسة ٌَميخسى يف ًًو

ادلنخور هحَو." وهًوٍ مًسق امليخسى ٕاىل ٔأن ماٍصد من ٔأفاكر وكصاءات يه هبسف كسح رشارة 

ُس ابًرضورة ٔأن ثبئت ثكل اًلصاءات مـربة ؾن رٔأي امليخسى ٔأو من ًـسُا ٔأو  اًخفىري واًححر، ًو

، فِيي ثرتك ت س َاس َة، زلافِة، دًًِة ٔأو كرٍيًضـِا يف كاًة حواري، وادذَار املادة، سواء اكه

ة يف ادذَار ماٍصاٍ مٌاس حًا من مواد خلَق وؾٍي مجـيٍ  ًصواد  ًـضو امليخسى اذلي هل اكمي احلًص

امليخسى ؤأؾضائَ وؿامة اًياس ٌَصيق إبُامتمات ادلَؽ وخباظة من املِمتني ابًثلافة اًـصتَة 

 صمٌلِام ؿىل وخَ اخلعوص.واملخواخسٍن يف املمَىة املخحسة ومسًية ج

 

 

 

 

 

"ؾيسما ثَخفت اجملمتـات إلسالمِة حنو ماضهيا فٕاهنا ثععسم حامت ابًىذاابت 

ىشا حتعي  الاسدرشاكِة، اًيت ُاهِْخَجْت من كدي الٓدٍصن ولحزال ثًذج حىت اًَوم. ُو

املواهجة اًيت لميىن ٔلي جممتؽ ٕاساليم ٔأن ًخجيهبا. وثسخة اًخلسم اًححر اًـَمي يف اًـامل 

 ت الاسالمِة هفسِا ؿىل ادلوام حتت اًِميية املهنجَة ٌَـمل اًلصيب." اًلصيب، جتس اجملمتـا
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رحة ؾحساًـٍزز ثرشى ابدلنخور ظسيق هحَو ؤأاتح هل اجملال ٌَحسء يف ثلسمي كصاءثَ ًىذاب  تـس ذكل

 اًضِص.

يبٔ ادلَؽ ثضِص رمضان يف ٔأول ًوم هل وتسٔأ ت عصح سؤال متحور ظسيق هحَو تسورٍ صىص احلضور ُو

 ؟وكؽ ادذَاٍر ؿىل ُشا اًىذاب ًَلسم كصاءًة هل يف خَسة صِص ماًو ُشٍملاذا حول 

 امسَ ٕاهَ اكن كس ثبٔثص جىذاب كسمي خسًا  ًاكثة"ـن سخة ادذَاٍر ًػِشا اًىذاب كال ظسيق هحَو ف

مضمون وذهص ٔأن   .ؿىل صلك ملالت يف جمةل اًاكثة املرصًة حمخوايثَ ٔأمحس ؾحاس اكن ًمت ورش

كصاءثَ ٔأن واظي ظسيق ًَلول "و  .يف إلسالم "اًُسار واٍمينيمفِوم "ًسور حول اكن اًىذاب 

وذكل ًىون ٕاىل ظَ حسني ونخاتَ اذلائؽ اًعُت "اًفذية اًىربى" محس خَ ٌَـودة كس ًخكل امللالت 

 ذكل يف ًىذاب ظَ حسني ثَ كصاءؾيس كس لحؼِا ىن ٍٕاىل حواهة مل  َىهبٔأمحس ؾحاس ظاحل 

ةظاًحًا  وكت اكن ُو )هحَو( يف ثكل ًواظي هحَو يف ُشا اًس َاق كائاًل: "و  ."يف هناًة املصحةل اًثاهًو

وحِة   نثرية مبععَحاتاتمة املصحةل املحىصة مل ٔأهن ؿىل دراًة  من صالكة اًسوس َوًوحِة واًثًَو

ىن و  ذكل اًوكت واملصور ؿىل من اتخساء ؿمل اًالُوت وحىت ألًسًِة واٌَساهَات ودللهتا. ًو

وا كصاءات نثرية و  وؿىل  نٌل ٔأسَفت، اذلي ثعصق ٕاًََ ٔأمحس ؾحاسو شا املوضوع ًُىذاب نرث ثياًو

ىت كدي ٔأن وح خشعَاً  اندضُف  تسٔأُت  خلسمة،ثكل املصحةل امل املخاتـة يف ذكل اجلاهة ومن ضوء 

ئم اًىذاب، ٔأمكي كصاءايت ملا نخح جضاتَ وثلارب يف هؼصيت  توحود ،كٌاؿة مفادُأأن ُياك َ ٔأًو

ئم اًىذاب، ٔأكعس هؼصثيا املضرتنة ًٔلص َاء، رمغ ادذالف جمالت ختععيا  وهؼصة اًحـغ من ٔأًو

يا ٔأضاف  ئم اًىذاب". ُو الٔاكدميَة اًيت خاءت يف مصاحي لحلة، وَلس ٔأرهون واحس من ٔأًو

ٔأن ُياك زالزة ٔأداين: ٔأدرهت ظسيق هحَو صُئًا أٓدص ٕاذ كال:"من ثكل اًلصاءات املحىصة واًالحلة 

وحِة رمسَة سائسة ودٍن اثًر وسط اًياس، ما ميىن  ٔأي دٍن مىذوب يف نخاب ودٍن ميثي أًٓسًًو

ألداين اًثالزة ًُست ثكل ثوظَت ٕاىل ٔأن إلدراك تي تشكل  ، ومل انخِف ضـيباً ٍن جسمَخَ ابدل

اًصمسي  ،وخباظة ادلًيانرمغ زمع لك مهنا، ا، رصاع تُهنمثة مذعاتلة ؿىل ادلوام. تي ُياك 

 .جىوهنٌل ًـمتسان ؿىل اًيط ،واًضـيب
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خِة  "ٕان ألمص ًخـَق جزؾزؿة وكَة ٍلي اخلعاابت اًخلََسًة اًيت حتسزت ؾن احللِلة، ًُس تواسعة اًرتهَحات اًخجًص

ا مث اسددـادُا وث  ق اًخفحط املهنجي ًرشوط اهخثاق فىصة احللِلة وظَاقهتا واهدضاُر ا ٔأو حىت وٕامنا ؾن ظًص يىرُي

 ".ِامي ج حت 

 

. " ًواظي ادلنخور هحَو: فمبجصد كصاءيت حملمس ٔأرهون ٔلول مصة، ٔأدُض ين واس هتواين ٔأسَوتَ ؤأفاكٍر

وا ذات املوضوؿاتاسِامات دسٔأت ٔأكصٔأ هل كدي ٕاظالؾي ؿىل ف  املخعةل ابدلٍن  نخاب أٓدٍصن ثياًو

 ".هرص حامس ٔأتوزًس وأٓدصون ،من صالكة ،حتسًساً 

ورمغ ٔأن اًىذاب اذلي ٔأان تعسد ثلسميَ اًَوم، ُيا يف مٌخسى جصمٌلِام حسًثَ، "ًواظي هحَو 

ُس نخااًب مفعاًل ومذعالً ٔأو حمارضات راق ٔأو ٌَىذاب، ُو ٍلوؿة   رفِؽٌ  ُياك مثة دِطٌ، مؽ ذكل ًو

ٔأو يف كسرثَ ؿىل ثـًصفٌا ؿىل اًعًصلة املثىل ًلصاءة اًصفِؽ ٍصتط تني ثكل امللالت وٍمتثي ُشا اخلَط 

دراسة ٔأي فىص ٔأو دٍن ذارج س َاق اترخيَخَ، ومسبةٔل اًخارخيَة ُشٍ كضَة مرشؿة ؿىل حنو واسؽ 

وكاتةل ذاهتا ًيلاش ًًهتيي ًَحسٔأ من خسًس ؿىل حنو مذعي. فألمص ُيا ٌضمي اترخيَة اٌَلة واًخارخيَة 

ُ   sociology اجملمتـَة يا ًخعي مبيؼومة واترخيَة ألفاكر واملفاُمي اخملخَفة. مبـىن ٔأن ألمص 

وجضىِالت مذاكمةل من اًلضااي إلكذعادًة والاحامتؾَة املصثحعة ابًفىص ٔأو ادلٍن حمي اًيلاش وما 

يا ٌس خَزم ألمص اًخفًصق تني اترخي اًفىص واترخيَة اًفىص ٔأو  حتلق فهيا من جناحات وادفاكات. ُو
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نشا ونشا...دون ذهص ؾرصٍ ٔأو اٌَلة  اترخياهُذَ، فاًلول ٔأن فالاًن كس ودل يف اًخارخي احملسد واجنز

ميىن ٔأن ٌضمي حتسًس ٔأنرث ثخِااًن ، تُامن ُياك رسد أٓدص لجيسي هفـاً  املس خزسمة من كدهل ومساًََِا

َة  ".حواهة ٔأدصى ٌَلصاءة من حِر اًيط واٌَلة والاُامتم ابًاكثة ؤأفاكٍر ؿىل حنو ٔأنرث مشًو

ٔأرهون ُو حزائصي من مٌعلة ألماًزف ومن اًرباجصة من ٔأن َلس ًلول هحَو "ولتس من اًخشنري ُيا 

صان ملواظةل ادلراسة  0473ودل ؿام  خَ مث اهخلي ٕاىل مسًية ُو حِر درس املصحةل إلتخسائَة يف كًص

ة ساؿسثَ  ة اًثاهًو ىن دراس خَ يف مسرسة الآبء اًحَغ اًخخضرًي يحسر من ؿائةل فلرية ًو ة ًو اًثاهًو

لحلًا من الاًخحاق جبامـة اجلزائص ًَسرس ألدب اًـصيب  يف احلعول ؿىل ثـَمي حِس مىٌَ

كام Louis Massignon  واًلاهون واًفَسفة واجللصافِا ومبساؿسة مسدرشق ًسؾي ًوي ماسٌُون

إبؿساد ما مسي ابًخرٌبس يف اٌَلة والٓداب اًـصتَة يف خامـة اًسورتون يف ابٌرس. مث اُمت ابملؤرخ 

حِر اكن موضوع ٕاظصوحذَ اًفَسفِة يف اجلامـة.  ومت ثـٌََُ  [َٕاجن مسىًو]واملفىص واًفَِسوف 

وذكل ؾلة حعوهل  0431تـس ذكل اس خاذ اًفىص إلساليم واًفَسفي يف خامـة اًسورتون ؿام 

ػي ؾضوًا  0442ومٌش  0432-0431ومعي هحاحر مصافق يف جًصني ًـايم  ؿىل درخة ادلنخوراة.

يف ابٌرس ودفن يف  7101سخمترب  01يف ًيسن. ثويف  يف جمَس ٕادارة مـِس ادلراسات إلسالمِة

 ".امللصب
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ف اًىذاب: " ص احلضور حول مًؤ فاثَ ابٌَلة اًفصوس َة ومييض احملارض ًخيٍو نخة َلس ٔأرهون: مًؤ

يسًة وألهسوهُس َة ؤأًضًا  ة نٌل حصمجت ٔأؾٌلهل ٕاىل ًلات ؿسة من تُهنا اًـصتَة، اًًِو وابٕلجنَزًي

ة  ."حصمجت ٕاٍهيا ٔأؾٌلهل اًيت نخخت ابًفصوس َة إلجنَزًي

فاتمن   :املرتمجة ٕاىل اًـصتَة ٔأرهون مًؤ

و موضوع ُشٍ ألمس َة •  .اترخيَة اًفىص اًـصيب إلساليم ُو

  اًفىص اًـصيب؛ •

 إلسالم ٔأظاةل وممارسة؛ •

 اًفىص إلساليم كصاءة ؿَمَة؛ •

 إلسالم وألذالق واًس َاسة؛ •

 واحهتاد اًفىص إلساليم هلس •

َ واًخوحِسي •  ىزؿة ألوس ية يف اًفىص اًـصيب: حِي مسىًو

 ٔأٍن ُو اًفىص إلساليم املـارص؟ •
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 اًفىص ألظويل واس خحاةل اًخبٔظَي: حنو اترخي أٓدص ٌَفىص إلساليم؛ •

اانت املـىن وٕارادات اًِميية؛ •  إلسالم، ٔأورواب، اًلصب: ُر

 .اًلصباًـَمية وادلٍن: إلسالم، املس َحَة،  •

 

" ٕان املعاًحة تـلي ٔأتسي ذادل مًسجم متامًا ثضلك مس حق مؽ ثـاًمي اًويح اكهت دامئًا موحودة ًُس فلط يف خمخَف   

ة يف إلسالم وٕامنا ٔأًضًا يف اٍهيودًة واملس َحَة".  املسارس اًفىًص

ُو ؿسم  ، حسة ٕافادات ظسيق هحَو،اًىذاب اًخعسي ًِاُشا اول حياذلي املوضوؿة ألساس َة 

ي ووحود مثة  ابًخايل مهنج ؿَمي حصَح دلراسة اًفىص الاساليم وادلٍن الاساليم مٌش زمن ظًو

ف اًىذاب  تـمل نيملِمتأأن املسدرشكني ًلول و  .ًخمت ُشٍ ادلراسةحان كس ٔأن اًوكت ٔأرهون  ٍصى مًؤ

وا اًلِام ابدلراسة املعَوتة ٌَفىص وادلٍن   ”Islamlogy“  إلسالم مذاكمي. حنو  ؿىلمل حياًو

ٌَلة واًؼصوف ثخعي ابـصفِة ات مٌَمسبةٔل من مٌعَلواملعَوتة يه اًيت ثيؼص  املـيَة راساتفادل

ا املخـَلة تواكؽ ادلٍن واًفىص  اجملمتـَة اخلاص هبا، فضاًل ؾن ألوضاع الاكذعادًة واًثلافِة وكرُي

ٌل وثعورٌُل دون حرصٌُل و  مضن س َاق حوهلٌل صة اًيؼثضََق إلساليم واترخيَة وحصنة سرُي

مصحةل اترخيَة تـَهنا. فِيا، وحسة ادلنخور ظسيق هحَو، فٕان َلس ٔأرهون: اس خلسم ثـحرٍين هممني 

ويج مبـىن اٌَحؼة املاكهَة ٔأو املاكانت اٌَحؼَة اذلي ًعَق ؿَََ ٔأًضًا اًزماكهَة. حِر ُياك  اًعحًو

املخـَلة ابٔلهواع حِر ٔلس حاب يف دًيامِة اًفىص   ”typology“ وكفات ٌَلصاءة واًخاًحوًويج
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إلساليم اًصمسي ؿرب اًفىص نخحوا اترخي اجملمتؽ الاساليم وظي ٕاىل اًياس اذلٍن الاساليم ومن 

ٔأهيا هـصف ؾيَ صشرات ل كري وٕان ٔأفاكٍر "لول ٔأرهون ، ًاًـِود وألزمان لكِا. فإلسالم اًضـيب

 ماًىثري من املعَحني اذلٍن ٔأظَق ؿَهي كِياوإلظالح ف ألساس َة حمتحور حول مواهجة اًؼمل 

يا ثوكف ادلنخور هحَو ًُضري ٕاىل ٔأهَ لحغ من ذالل ٔأحسمه همسي اًسودان ، حِراملِسًني . ُو

ف ًفذلص ٕاىل املـَومات اًاكمةل مؽ حصة رتط  ، ؾن خشعَة ودور املِسي اًسوداينكصاءثَ ٔأن املًؤ

ا فامي ثلسم من متَِس. ُشا مضن اًخل  ،ابلسالم اًضـيب املعَحني س اميت اًثالزة اًيت س حق ذهُص

ٌسـى ٕاىل ٕاحساث اًخلَري وإلظالح يف اجملمتؽ، يف مواهجة إلسالم اًصمسي اذلي اًضـيب الاسالم 

اٌَحؼة "املثاًَة" اًيت جيـي مهنا َحؼة اًًضبٔة ثكل ٌ، إبؾخحاٍر ػي حمافؼاً  ئَحلؼة وضو مٌش 

  .فصق تني احللِلة الاحامتؾَة واحللِلة اًـَمَةل ًؿىل حنو   (myth)ألسعورة

يف حني ٔأن احللِلة اًـَمَة  دون دًَي يه ما ًـخلس اًياس ٕاهَ حلِلة ، ًواظي هحَو،فاحللِلة اًـَمَة

يا ًرضب ٔأرهون مثاًل ابملس َحَة يف وكت من ألوكات اكن ًـخلس  يه احللِلة املثخذة ؿَمَا. ُو

 ومالهمم ُو نيؤأفانزاندكة اهتموا جىوهنم املؤمٌون هبا ٔأن اذلٍن اندضفوا ٔأو كاًوا تسوران ألرض 

ي اؾخلس اًياس حِهنا تبٔن زحات ألرض افرتاء ونشب ؤأن ألرض اثتخة ومسعحة ولثسور. وابًفـ

وؿىل ضوء ما مـرتف هبا، ًىهنا )صـحَة( وجسعحِا حلِلة ل ثلدي اجلسال، ٔأي حلِلة ٕاحامتؾَة 

إبزحاثَ ن ذكل مل ٍىن حصَحا أٔ اًـمل نس . ويف مصحةل لحلة أٔ مثحخة ًُست حلِلة ؿَمَةثلسم،

ٔلذرية ًٔلص َاء يه ُامة وثدسم ابحلسم اًـىس. وابًخايل حسة ثـََق ادلنخور هحَو، ٔأن احملامكة ا

ؿىل من اكن ًـخلس ابحللِلة الاحامتؾَة مـَ واخلعورة مبجصد ٕازحات اًيشء ؿَمًَا، ؿىل حنو ًعـة 

شا ًـين .يف حلؼة اترخيَة مـَيةإلكصار خبعبٔ اؾخلادٍ فامي مىض  ٔأن  ، واًالكم ٌدلنخور احملارض،ُو

ـَمي. ؿَََ فٕان واًخبٔهَس اً املـين احلايل تـس إلزحات ؾن فامي س حق ألص َاء اكن ًِا مـىن خمخَف 

ا من اًـَوم جتاتَ حتسايت مجة ؾيس ثـاظهيا مؽ ادلراسات  اٌَلة اًخارخيَة ًـمل ألًسن وكرُي

ٕاذ مل  فلط، ػِور ؿمل اًيحو ٕاىل حس إلسالمِة. مفثاًل جنس ٔأن ؿمل ألًسن كس ثوكف ثعورٍ

يف ُشا املضٌلر اًِام. وؿمل اًخارخي كس جسَت تـس ذكل، ٕاذ مل حىن ُياك اسِامات لحلة عورخً 

ؾيس اًرسدايت رمغ حسًر ٔأرهون ؾن حماولت ٕاجن ذدلون ُو الٓدص ثوكف  ، ًواظي هحَو:تسورٍ



10 
 

ٌل مل ث  حماولت ٔأدصى ابس خثٌاء احهتادات اجن احسق واجن ُضام، اًيت  ؼِصوامللٍصزي وكرُي

َححر ؾن فامي ًـمي ٌ خملَةل اًـصتَة. فمل ٍىن ُياك ٔأي جضىِم فامي ٍصوى ٔأو س َعصت ؿىل ا

هلي احملارض ؾن ٔأرهون كوهل:  احللِلة ٔأي حلِلة اًيعوص اًيت ٔأىت هبا اجملهتسون. وفامي ثـَق ابًلصأٓن،

 تاكه فلس مل ًدساءل اًياس فامي ٕاذا اكن ُشا ُو اًيط اًلصأيٓن اًعحَح نٌل ىزل ؿىل اًصسول، "

. وابًخايل احضى دلًيا معحف واحس سائس ،وسخ ؿسًسة ويف اٍهناًة اكن املعحف اًـامثين ُياك

ًؼِص دلًيا  تسأٔ من حلؼة اًًضبٔة ابًخايل حسث ذات ألمص. فلس ونشا فامي ًخـَق ابحلسًر وؿَومَ 

 ")ص(.ذو ظفة معَلة كس ل ًًمتي ٕاىل اًييب َلس ؿَوم ادلٍن فىص 

 

مس هتي مالمَ حول اًصساةل اًحارزة ًىذاب ٔأرهون، كائاًل ٔأهنا رساةل حتمي وصسد احملارض "هحَو" يف 

ي واحملفوف ابًخحسايت اًيت ًًدلي جتاوزُا  يف ظَاهتا مؤرشات وصادعات ثسل ؿىل ادلرب اًعًو

ثضَِة  يُ دِ لْ فِيي ثـين وجسـى ًوضؽ ًحيات اترخي مٌفذح ًخفـَي وثعحَق اًفىص إلساليم. هـم اترخي ًُ 

وؾلََة مٌفذحة ؿىل لك ما اهخجَ اًفىص إلوساين جلك جتََاثَ دون اًخـرث واًخـصكي مبا ثخثَ زلافة 

ؤأدتَات اًِصظلة "اًحسؾوًة" من مـوكات حتول دون اًخلسم، وابًخايل ثؤنس رضورة الاهفذاح ؿىل 

يف حصنة دامئة ومس متصة  لك خسًس من ؿَوم اًخرش واجملمتؽ ومٌاُجَ. ٔأي الاهفذاح ؿىل احلَاة جلكَهتا

ٌسـى تبٔفاكٍر ٕاىل ٔأن ًـمس ًلول هحَو:من ظصح اًدساؤلت وهرس اًَلِيَات إبزاةل اًضىوك. فبٔرهون 

اًياس يف جممتـاثيا إلسالمِة ؤأسوة مبجمتـات اًلصب ٕاىل رضورة ثَحَة حاحِات وأٓمال اًفىص 
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َ نفىص  مضعص ٌَخـاظي وجماهبة كضااي إلساليم املـارص واًـمي ؿىل ثلعَة اًفجوات اًيت ثـرًت

 .احلسازة املادًة واًـلََة

 ؾيسًُسَط اًضوء ؿىل هلاط حواُا اًىذاب ثخـَق تخوكف اًزمن تـس ذكل، و اهخلي احملارض 

اًحـغ يف هلاط تـَهنا من اًخارخي اًحـَس وؿسم اًخعور يف اًيؼص ًٔلص َاء يف س َاق احلارض اذلي 

ا ؾن املايض. ففي  ادلنخور ظسيق هحَو مالحؼة ٔأورد ُشا اًس َاق حيؼى خبعوظَة متزُي

واس خلصاب َلس ٔأرهون حول تلاء اًفىص إلساليم ومالزمذَ حسود اجن جحص اًـسلالين ومن س حلٍو 

دون ثلري فامي ًخعي مبوضوع اًعحاتة. مصد الاس خلصاب دلى ٔأرهون ُو هون اًعحاتة وألسالف 

سالم وٍلي حصازَ".  تَس ٔأهَ وؿىل ؾىس ٌضلَون ماكان ُامًا جلِة هلي "اًيعوص املؤسسة ًالٕ 

املخوكؽ جنس ثفسريات "نخاب اًصخال" ٕلجن جحص ثعور ٌَياس خشعَات مثاًَة حتمي اخلَال 

إلساليم وحتجة يف ذات اًوكت احللِلة اًخارخيَة املخـَلة جلك خشعَة من اًضرعَات امليلول 

  .واملرتمج ؾهنا

 

يا ًواظي احملارض ًَؤنس رقحة ٔأرهون اًلائةل تبٔن اًساؿة كس ٔأزفت ًيك ًمت فذح ملاًَف اًلضااي  ُو

املدضاجىة ؿىل لكَهتا ٕلؿادة حفط ادللئي والاس يادات ؿرب ثخِان هَف ٔأن اًـيارص ألسعورًة 

اًزائسة املضافة ؿىل سري اًعحاتة هبسف جضىِي خشعَات منوذحِة ملسسة كس دمعت حلِلة 

ث الاساليم ثضلك ٔأكوى مما فـَخَ املـعَات وألحساث املـَومات اًخبٔسُس َة املىوهة ًلك اًرتا

 .اًخارخيَة اًواكـَة اًيت حسزت فـالً 
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ىن  اًفَسفة حزدُص... ًو

ه  151-051يف ماكن أٓدص ٔأورد احملارض، ٔأن اًفَسفة اكهت كس صِست ٕازدُارًا ابًيًا تني ؿايم 

ؿَََ الًٓسًوًوحِة ألرزوذهس َة  وذكل كدي ٔأن ًمت مواهجهتا ابًصفغ من اجملمتؽ اخلاضؽ ملا مت إلظالق

اًسًِة ٔأو اًض َـَة. وٕان اًيجاح املؤكت اذلي س حق اًفضي اذلي حسث لحلًا، مل ثـصف اًؼصوف 

وحغ ٔأن سوس َوًوحِا جناح ٔأو فضي ثوخَ فىصي ما  ا. ًو إلحامتؾَة واًثلافِة اًيت حسث يف ٕاظاُر

ألفاكر اًخلََسي اذلي ًامتىش وفق ٔأو اهخاج ما ٔلي اكثة ٌس خـيص اًخفىري فَِ مضن س َاج اترخي 

ابتَ ٔأمام اًـٌَلء ؿرب  الاحهتاد ٔأو ٕاكالُق  جسَسي زمين مذعي تبٔحساث س َاس َة لمـة. فصفُغ 

ٍصى فَِ ٔأرهون دلةل ؿىل اًخضاد تني مهنجني ومفِومني فَسفني مذعَني ًِو ٔأمٌص اًضلط ؿَهيم، 

من رخالت ادلٍن، يف ثكل احلاةل، اكهوا  مباكهة اًفىص داذي اًحًِة إلحامتؾَة اًلكَة. فاًـٌَلء

ة  ًـىسون املخعَحات ألًسًوًوحِة ًفئة مـَية ٔأنرث مما اكهوا ًفصضون ؾن ظًصق َُخهتم اًفىًص

احملضة. مفثاًل ًلول ٔأرهون " ُىشا جنس ٔأن املوكف اًفىصي اذلي اؾمتسثَ املـزتةل زمن املبٔمون 

ال ادلٍن يف زمن اًسَجوكِني ألوائي. وذات اًيشء خيخَف متامًا ؾن املوكف اًفىصي اذلي ثخٌاٍ رخ

ميىن كوهل فامي ًخـَق حبال كصظحة ٔأايم اجن رصس اذلي اكن مٌحازًا ٌَفَسفة من تالط املوحسٍن يف 

 .مصاوش حِر اكن اًفلِاء املاًىِون حيمون ثضسة سَعهتم اًـلائسًة وس َادهتم ادلًًِة

ـخلس ٔأرهون، حسة ما ٔأورد ادلنخور ظسيق هح َو "ٕان إلضاءة اًسوس َوًوحِة ملعري اًفَسفة يف ًو

ام والٓراء اًضائـة. مؽ ذكل فِيي  فمل املياخ اًـصيب الاساليم، ٕاذا ما حسزت سوف ثحسد لك ألُو

ذكل اًرصاع املس متص تني اًـلي  اًاكمن وراء َخوظي ٕاىل ثفسري معَق ًرسثخح اًفصظة ٌَياس ٌ 

 . وتني اًـلي اًفَسفي امليفذح ؿىل ص ىت اًـَوماملصثحط ابملوكف ألظويل ""اًـلي إلساليم

 

"ٕاهيا هضؽ لكمة ))ٕاساليم(( تني كوسني ًيك هَفت الاهدداٍ ٕاىل مسبةٔل ذاظة ثخـَق ثرشؾَة 

ٕاظالق مثي ُشا اًخـحري ابًًس حة ٌَمسمل اذلي ًلدي ٔأن خيضؽ ملـعَات اًخارخي وؿمل الاحامتع 

وحِا واًخحََالت اخلاظة هبا".   واًخًَو
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 يش ابهحـاث اًـليٌاهدضار اخلعاب الاساليم ل 

ٔأرهون يف ظفحات نخاتَ نٌل تسا يف ٍلي حمارضة ادلنخور هحَو ويف س َاق اًـلي، ًؤنس ؿىل رضورة 

ثلفي معري اًـلي الاساليم واًـلي ألرزوذهيس من حِر اخلَال الاحامتؾي واذلاهصة ؤأمهَة 

اخلعاب الاساليم واًخؼاُصات الاسالمِة يف لك ماكن واًرتاث. وهبشا اًعسد ًلول ٕان اهدضار 

ىن ؿىل اًـىس، ٌ  اًحـَغ  ومهُ كس ثُ  رهون "كس س خعصد أٔ ابهحـاث اًـلي الاساليم اًالكس َيك، ًو

صاُسان هَف ٔأن اًـَوم ألساس َة املحَورة ٔأزياء احللدة اًالكس َىِة كس دذَت يف ظي إلٌُلل 

 "واًًس َان.

ري ظصحَ ٔأرهون يف ظَة نخاتَ واًلائي: مضن ٔأًة رشوط ؾيس مصور هحَو ؿىل سؤال حمو   

هخاج الامـصوفة ميىن ٔأن ًدس ىن ملوضوؿة احللِلة ٕاختاذ صلٍك كادٍر ؿىل ثوحَِ اًلسر اًفصدي  ٔأو 

ف اًىذاب يف إلجياتة اًخارخيي ادلاؾي؟ حاول احملارض ٕاجياز ما ؾن ُشا اًسؤال  خاء تَ مًؤ

  احملوري، ؿىل اًيحو اليٓت:

"ٕان ألمص ًخـَق جزؾزؿة وكَة ٍلي اخلعاابت اًخلََسًة اًيت حتسزت ؾن احللِلة، ًُس تواسعة 

خِة وٕامنا ؾن ظًصق اًخفحط املهنجي ًرشوط اهخثاق فىصة احللِلة وظَاقهتا  اًرتهَحات اًخجًص

ا ٔأو حىت  ا مث اسددـادُا وثيىرُي  ".ِامي ج حت واهدضاُر

واظي ٔأرهون  ق احملارض:"ٕان نٌل هلي ؾيَ ًو فىصة احللِلة ثخجسس دامئًا ويف لك ماكن ؾن ظًص

ُت  ،ٕاذن ،اًفاؿَني الاحامتؾَني، ٔأي اًخرش. ٕاهنا شا ما حاًو ٔأن ٔأفـهل  يشٌء حمسوٌس ومَموس. ُو

يك ٔأؾعي وزاًن هؼصاًي ومهنجًَا ٔأنرب يف ُشا اًىذاب يف اًيعوص اًيت س َعَؽ ؿَهيا اًلاريء ُيا . ًو

مصة ٔأدصى ؿىل تـغ مواكف اًـلي املـارص ؤأدصى وضوفاثَ. ًِشٍ احملاولت فٕاين ٔأود إلحلاح 

سوف ٔأنخفي ُيا ابًيط ؿىل تـغ املحاديء احلادة واًلاظـة اًيت هتسف ٕاىل ٕااثرة الاؿرتاضات 

 ":وابًخايل اًخفىري واملياكضة اًيلسًة ٔأنرث مما هتسف ٕاىل ثلسمي ٕاحوتة وٕاًضاحات خاُزة

اًيت ختط اًاكئن الاوساين املخفصد واملدضّرط ًُس ُياك من حلِلة كري احللِلة " (1)

 .وامليرصط مضن ٔأوضاع حمسوتة كاتةل ٌَمـصفة وادلرس
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خبعوص املاكهة إلًَِة ٌَرعاب اًلصأيٓن، فٕاهَ ًحلى  مٌاكضةً  صيَ دون ٔأن جنُ و ًًذج ؾن ما ثلسم: ٔأهَ 

احملسوسة ًمت  ٔأن اًخوظي ٕاىل ))احللائق(( املخجسسة يف حِاة املؤمٌني اًواكـَةاًلول حصَحًا 

يف مَيا، ل ميىهنا ٔأن حت  ((مبساؿسة اًوساظة اًخرشًة. ُىشا جنس ٔأن اًسمة ))إلًَِة، ٌَرشًـة

  ".ٕال ٕاىل اًخعور اذلُين اذلي صلكَ ؿمل اًخفسري واًخَوًوحِا وثلٌَة اجناز اًلاهون ،اًواكؽ

َنَ  ٕان احللِلة موهجةٌ " (2) ـْ  ي ًدٌافس فَِ ٕاانٌس اترخي-احامتؾيٍ  مضن وسطٍ وثًُرشَ  ًيك ثُ

خمخَفون من ٔأخي اكذياص اًسَعة واًس َعصة ؿَهيا، ومن ٔأخي اًس َعصة ؿىل احللِلة اًصس ميَة اًيت 

جسوّغ ُشٍ اًسَعة وثربرُا. ذلا جنس ٔأن احللِلة احللِلِة يه دامئًا يف حاةل ثوحص ورصاع واسددـاد 

 ".وٕاكعاء مذحادل مؽ احللِلة اًصمسَة

ق وساظة إلوسان يف معي ل ًيفعم ٕاذا اكهت احللِلة ج" (3) لك ٔأصاكًِا ثخجسس دامئًا ؾن ظًص

ِا حتََي  من اًخـحري واذلاكء وإلرادة واًخجاوز فٕاهنا ثخعَة ؿسة مس خوايت من اًخحََي ٔأًو

ة واًس اميئَة من ٔأخي إلحاظة هبا يف ٕاهصاُاهتا ادلاذََة ومضامِهنا احملضة  ".املس خوايت اٌَلًو

َة من تني لك حلؼات " (4) اهخثاق احللِلة فٕان ٔأظـة حلؼة ميىن اًلدغ ؿَهيا يف دلٍهتا ألًو

ة يف فئة احامتؾَة حمسودة  وامللعسًة يه ثكل اًيت ًيفخ فهيا اٌَوقوس اًيحوي ادلًيامِىِة واحلًَو

وخيعط ًِا كسرًا خسًسًا. ٕان ألداين املؤسسة ؿىل ُشٍ اٌَحؼات املمتزية حتخىص اًس َعصة ؿىل 

 ".َحة وؿىل لك مس خوايت ثؼاُصات اًوحود اًخرشياملٌلرسة اًعح احلق و  -اًاكئن

ًِشا اًسخة ًوحض ٔأرهون " جنس ٔأن اًـلي ًحلى جمُضًا من ٔأخي اجناز املِمة اًضاكة املخيازع ؿَهيا 

 -." ٕان ُشٍ املِمةواًيت حمتثي يف اًفعي تني ذرى اًوحود وادللةل وٕاحساث مصاثخِة ُصمِة تُهنا

ظـحة وكاًة يف ادلكة ٕاىل حس ٕان ُشٍ املِمة " -:ًَلول ادلنخور ظسيق هحَومييض ٔأرهون نٌل رشح 

ُس حباسة اًصؤًة. ٕان  ة مصثحعة حباسة اًسمؽ ًو هحري ثسخة ٔأن ظصق اًخوظَي واملـصفة اًيحًو

ُست  ألهخِاء اكًضـصاء اًىدار مه ٔأانٌس سٌلؾَون، ذكل ٔأن اًصؤًة ابًًس حة هلم يه اًيدِجة ًو

ُشٍ احلاةل، واًالكم ما زال ٔلرهون:"ابذلات مصثحعة هبميية اًالكم ؿىل اًىذاتة اًسخة ٔأو اًـةل. ٕان 

 ".وذكل كدي ٔأن ثيـىس مواٍزن اًلوى إبذرتاع اًورق مث املعحـة
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( تفعوهل اًامثهَة. تـغ ثكل اًفعول 747ًلس مص ادلنخور ظسيق هحَو ؿىل ظفحات اًىذاب اًػ )

خسط هبسف ثُسري هممة فِم مععَحات ومفصدات ثوكف ٔأماهما ثيشء من اًخوضَح وتبٔسَوب م 

مصجىة ًىون اًىثري من احلضور كري خمخط وكري ممل ابملفاُمي اًيت ثضمهنا اًىذاب تني ضفذََ. 

 واًحـغ اًىثري من ثكل اًفعول مص ؿَهيا ادلنخور هحَو ؿىل جعي حتت ضلط اًوكت.

وحِة ادلً  ِة. ٔأما اًفعول اًس حـة ألدصى ً فلس خاء اًفعي ألول حيوي رشحًا ملععَح الاهرتوتًو

 فلس وردت ؿىل اًيحو اًخايل:

 اًفعي اًثاين: مفِوم اًـلي الاساليم؛

 اًفعي اًثاًر: مالمح اًوؾي الاساليم؛

 ؛الاساليم-اًفعي اًصاتؽ: حنو ٕاؿادة ثوحِس اًوؾي اًـصيب

 اًفعي اخلامس: اًس َادة اًـََا واًسَعات اًس َاس َة يف الاسالم؛

 حماوةل دلراسة اًصواتط تني ادلٍن واجملمتؽ من ذالل اٍمنوذج الاساليم؛اًفعي اًسادس: 

 اًفعي اًساتؽ: اخلعاابت الاسالمِة، اخلعاابت الاسدرشاكِة واًفىص اًـَمي؛

 اًفعي اًثامن: الاسالم واًـَمية.
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ٔأورد احملارض ؾن ٔأرهون:" ٕان املعاًحة تـلي ٔأتسي ذادل مًسجم فـيس ثعصكَ ملفِوم اًـلي الاساليم 

ة يف  متامًا ثضلك مس حق مؽ ثـاًمي اًويح اكهت دامئًا موحودة ًُس فلط يف خمخَف املسارس اًفىًص

إلسالم وٕامنا ٔأًضًا يف اٍهيودًة واملس َحَة. واكهت ُشٍ املعاًحة ثيط ؿىل ٔأن إلميان ابًويح ًلوي 

ق، ُشا اًـلي اذلي ٕاذا ما حُ اًـلي اًخرشي وهيسً يضء هل اًعًص َ ًو  صكَ َ ًو . ٕان يْ ضَ حسٍ فٕاهَ سوف ً

ويج ًـمََات اًـلي اًخرشي، اكن كس  إلميان توحود ٔأظي ٕاًِيي ٌَـلي اذلي ًضمن اًخجشر ألهعًو

 "خَار اًفىصي الارشايق.اً معَّ واهدرش يف إلسالم ؾن ظًصق ُشا احلسًر اًيحوي امليخثق ؾن 

يف منت نخاتَ املس خـصض يف خَسة اًَوم مليخسى اًىذاب ما نخحَ اًىثريون يف وظف ٔأورد ٔأرهون 

اًـلي من اًياحِة اًضلكَة اخلارحِة ؤأنس ٔأن ل حتََي ثفىِيك ملحادئَ وأًَٓاثَ وابًخايل ُىشا معي 

ٍصن:  وحتصي ًفصض هفسَ ًس حخني حُو

ُ  نْ مِ  .0 َات والاصاكًَات اجلسًسة ؿىل املهنج ثعحَق  -من وهجة هؼص اًخارخي اًـام ٌَفىص -َحِ امل

.  دراسة إلسالم وذكل تلَة مـاجلة هواكط اترخي ألفاكر اخلعي اجملصد وخماظٍص

ًسؾي إلسالم اًس َايس احلايل الاهدساب ٕاىل هؼام اًـلول اًيت حتَي ٕاىل اًوػَفة  .7

اًدسوًلَة واًدرشًـَة ٌَـلي إلساليم اًالكس َيك. من املِم ٔأن هدساءل ؾن املرشوؾَة 

 دلًًِة واًخارخيَة واًفَسفِة ًِىشا مزمع.ا

 هممة حتََي اًفىص:لجناز مكسارات ُامة اًثالزة اًخاًَة ٕاخاتة اًدساؤلت س ٔأرهون رضورة ؤأنس َل

I. وحِة؟  مايه ماكهة اًـلي إلساليم اًالكس َيك من اًياحِة الاثس متًو

II. ة اترخيَة حلِلِة وحمسوسة تني اًـلي إلساليم اًالكس َيك وهوؾَة  ُي ُياك من اس متصاًر

 اًـلول اًيت ثسؾي الاهدساب ٕاٍهيا اخلعاابت إلسالمِة املـارصة؟

III.  ما رٔأي اًفىص إلساليم احلايل تخارخيَة اًـلي ثضلك ؿام واترخيَة اًـلي الاساليم ثضلك

 ذاص؟ 
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ًلس اسِة ادلنخور ظسيق هحَو يف ثخِان حمخوايت ُشا اًفعي داؾٌلً ثوضَحاثَ ابٔلمثةل اًخارخيَة 

ادة ًخَمس خواملـارصة اًيت حصثحط تعَة اًـيوان احملوري ًِشا اًفعي مؽ ٕاًلاهل يف حماولت 

 إلخاابت اًيت ثعَحهتا ألس ئةل اًواردة يف ألسعص ٔأؿالٍ.

 "مالمح اًوؾي الاساليم. ػػاملخـَق تاًر اهخلي تـس ذكل ٕاىل اًفعي اًث

 من مضن ما مص ؿَََ ادلنخور احملارض ُيا اكن: "ملارتة اًوؾي ))إلساليم(( املـارص". 

تني كوسني ًيك هَفت الاهدداٍ ٕاىل  ((ٕاساليم))ٕاهيا هضؽ لكمة "حِر ٔأورد ٔأرهون يف منت اًفعي، 

مسبةٔل ذاظة ثخـَق ثرشؾَة ٕاظالق مثي ُشا اًخـحري ابًًس حة ٌَمسمل اذلي ًلدي ٔأن خيضؽ 

ٕاذا اكن اًوؾي ٌس خاُي ظفة  ملـعَات اًخارخي وؿمل الاحامتع واًخَوًوحِا واًخحََالت اخلاظة هبا.

واًالكم  –فٕاهَ من كري املمىن  -سَٔأي من وهجة هؼص املسمل هف  -(( من وهجة هؼص ذاثَةٕاساليم))

وظفَ تشكل من وهجة هؼص موضوؾَة ٕال مضن احلسود اًيت ٍىضفِا اًخحََي  -لزال حملمس ٔأرهون

 ."اًيلسي

 صَ نَّ ة "اًوؾي إلساليم واًرتاث احلي".  وذَ وضوؿملنٌل ثعصق ادلنخور هحَو يف س َاق ُشا اًفعي 

"ٕان مفِوم اًرتاث احلي ُو اًيشء اًوحِس اذلي احلضور مبا كاهل ٔأرهون حول ُشا اًـيوان اًفصؾي:

ٌضفؽ ًيا حىت اًَوم يف اًخلكم ؾن وحود وؾي اساليم، تي جية يف اًحساًة ٕاؿادة تَورة مفِوم 
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اًويح  اًرتاث احلي ًيك خنَعَ من الاس خزسام املعَق اذلي هصس خَ اًخَوًوحِات ادلوقٌلئَة ٔلداين

وحِا اًثلافِة وؿملمن وهجة هؼص الاهرت  .اًثالزة جنس ٔأن لك صـة سواء ٔأاكن ذا نخاتة  الاحامتع تًو

ة اًيت حصحؽ ثضلك  ٔأم ل، ًسؾي الاهدساب ٕاىل حصاث ))يح((: ٔأي ٕاىل هؼام من اًلمي املصنًز

ق اذلاهصة ادل اؾَة واًـمي مذعي ومذواظي ٕاىل ٔأظي ٔأسعوري ٔأو مذـال واًيت ًمت ثبًَٔسُا ؾن ظًص

فامي خيط ٔأداين اًويح، هالحغ ٔأن اًىذاابت امللسسة اًيت جُسَّت نخاتٌة، ابهصًا خسًا، اكهت  ادلاؾي.

ة اثتخة ًٔلحِال اًيت كصٔأت هفس اًيعوص وثبٔمَت فهيا  كس سامهت يف حصس َخ اًوؾي ابس متصاًر

 وفرسهتا وظحلهتا ؿىل مسى اًلصون املخعاوةل.

 

ايل الاهدساب ٕاىل هؼام اًـلول اًيت حتَي ٕاىل اًوػَفة اًدسوًلَة واًدرشًـَة ٌَـلي "ًسؾي إلسالم اًس َايس احل

 إلساليم اًالكس َيك. من املِم ٔأن هدساءل ؾن املرشوؾَة ادلًًِة واًخارخيَة واًفَسفِة ًِىشا مزمع".

 واًـَمية.ؤأذريًا فامي ًًل ما خاء يف حسًر ادلنخور ظسيق هحَو ؾيس حسًثَ ؾن حمخوايت إلسالم 

فت اجملمتـات إلسالمِة حنو ماضهيا فٕاهنا ثععسم حامت ابًىذاابت خؾيسما ثَ نٌل ًؤنس ٔأرهون:"

ىشا حتعي املواهجة اًيت  ْت جَ خِ هْ الاسدرشاكِة، اًيت اُ  من كدي الٓدٍصن ولحزال ثًذج حىت اًَوم. ُو

ـامل اًلصيب، جتس اجملمتـات يهبا. وثسخة اًخلسم اًححر اًـَمي يف اًلميىن ٔلي جممتؽ ٕاساليم ٔأن ًخج 

 "الاسالمِة هفسِا ؿىل ادلوام حتت اًِميية املهنجَة ٌَـمل اًلصيب.

خوضَح اًـَمية  و هحَو  صَ ذنَّ ًو حضور اجلَسة ابملثال املزدوج اذلي مضيَ َلس ٔأرهون يف نخاتَ ُو

حيان ؤأؾعى اًخفاظَي اًخارخيَة ٌَخجصتخني ؿىل حنو تني امللاظس من   اًخجصتخني اًخارخيَخني ًرتهَا ًو

  ًـَمية.مذعي اباملععَحات اًيت وردت يف س َاق 

يا كال ف ٔأو اًخرٍبص. ُو ٔأن ٔأرهون  :نٌل اسِة احملارض حول "اخلالفة: ألظي اًخارخيي ومعََة اًدسًو

ـَ  مية( ًًدلي ؿََيا ظصح مسبةٔل ٔأورد هبشا اخلعوص:" ًيك هيضء الاصاكًَة املعصوحة )ٕاصاكًَة اً

ت رصاؿاٍت ومٌاكضاٍت  اخلالفة. حصَح ٔأن ُشٍ املسبةٔل ختط اًخارخي، ًىهنا ٔأًضًا اكهت كس ودلَّ

ثضلك خسًس  مَهتحة اًيت ٕاذا ما اس خـسان كصاءهتا من وهجة هؼص اًخارخي اًيلسي ٔأمىٌيا ظصح اًـَمية
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ظي اًسَعة وثيؼمي ))ادلوةل إلسالمِة((. كس مضن اًخجصتة إلسالمِة. فاخلالفة حُتََيا ٕاىل مسبةٔل أٔ 

ٍىون ُشا اًخـحري ألذري مسؾوًا ٌَزوال ٔلهَ ًخضمن، سَفًا، موكفًا من اًـَمية. اكهت كضَة اخلالفة 

ئة ًـَمية اًفىص إلساليم من كدي املفىص املرصي ؿًل ؾحساًصازق ؿام  . 0475كس ٔأاثرت حماوةل حًص

وحِا اًس َاس َةًًدلي مواظةل ُشا اًـمي من خسًس   ."وذكل ؿىل ضوء الاهرتتًو

ملخيازع ؿَهيا واًيت حمتثي يف اًفعي تني ذرى اًوحود ٔأرهون " جنس ٔأن اًـلي ًحلى جمُضًا من ٔأخي اجناز املِمة اًضاكة اِ 

  وادللةل وٕاحساث مصاثخِة ُصمِة تُهنا."

 

 اًفذية اًىربى ًعَ حسني: 

ؾن ماَُة اًفذية اًىربى  واجساءً نواذلٍاحلضور كدي دذام خَسة اًَوم وىزوًل ؾيس ظَة 

ة ادلنخور هحَو وؿاد ٕاٍهيا ؾيس كصاءثَ مللالت اًاكثة اًيت  اًيت درسِا يف املصحةل اًثاهًو

ٔلؾضاء امليخسى ؤأظسكائَ اذلٍن مل  ًفائسةًخـممي ااكهت ثًرش يف جمةل اًاكثة املرصًة. و 

مَرط ٔأورد )حامس رضار( فامي ًًل  خملخَف ألس حاب، ٍمتىٌوا من حضور خَسة اًَوم

 .نٌل مت رسدُا من كدي احلضور  "اًفذية اًىربى"نخاب ظَ حسني

س ٔأن ٔأذَعَ ٌَحق و ٔأمحي هفيس فَِ ؿىل إلهعاف ل  ًلول ظَ حسني ) ُشا حسًر ٔأًر

ٔأحِس ؾيَ و ل ٔأمايل فَِ حزاب ؿىل حزب ( . و ؿىل ُشا ألساس نخة نخاتَ اًلمي 

( ؿام  و ورشثَ ) دار املـارف ( املرصًة .. و  0457)اًفذية اًىربى .. ؾامثن و ؿىل و تيٍو

و فامي ًًل خمخرص ما ورد ابًىذاب من  حـة اًثاًثة ؾرش مٌَ . ما تني ًسًيا الٓن ُو اًع 

 . ذهص ألحساث اًىربى اًيت ٔأتخًل هبا إلسالم 

 
 

 

 

 

 

"فامي خيط ٔأداين اًويح، هالحغ ٔأن اًىذاابت امللسسة اًيت جُسَّت نخاتٌة، ابهصًا خسًا، اكهت كس 

ة اثتخة ًٔلحِال اًيت كصٔأت هفس اً  يعوص وثبٔمَت فهيا وفرسهتا سامهت يف حصس َخ اًوؾي ابس متصاًر

 وظحلهتا ؿىل مسى اًلصون املخعاوةل".
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واظي  ًلس اكن هؼام احلمك يف اخلالفة اًصاصسة هؼاما ٕاسالمِا , و ًىٌَ " ظَ حسني :ًو

اىل ذكل ثبٔثص ابدلٍن اىل حس تـَس خسا . نٌل متزي ابًضمري احلي اذلي ٍصى اًصسول ٔأمامَ يف 

ٔأدصي جىون اًلامئني ؿَََ مه ظحلة من اًياس اذلٍن كصهبم لك دعوة . و متزي من انحِة 

اًصسول اًََ و اذلٍن ٔأحهبم اًياس و وزلوا فهيم حلسن سريهتم تني اًياس . فٌؼام احلمك يف 

ا . نٌل مت حتسًس ٕاظار  اخلالفة اًصاصسة هؼام ٕاساليم ثسٍٍص ثكل اًعحلة املمتزية دون كرُي

ة من كٌصش و ٍىون املسدضاٍرن من ألهعار .. و ثكل اًعحلة تسكة اتمة حبَر ٍىون ألمئ

جفبٔة وضبٔت ٔأرس خلصاظَة كصص َة تني اًياس .. و ما ًحثت كٌصش ٔأن حصفهتا إبجتاٍ معَحهتا 

و مٌافـِا . و ًىن ُشٍ ألرس خلصاظَة املمخازة اكهت تعحَـة احلال اىل زوال و اكن لتس من 

 إلمذَاز .وضوء ٔأحِال خسًسة ًُس ًِا ما اكن ًِشا اجلَي من 

= اكهت اًلاؿسة ألساس َة اًيت ٔأكام معص و ٔأتوجىص ؿَهيا هؼام حمكٌِل يه ٔأن ٌسريا سرية 

اًييب يف املسَمني .. و اكن كوام ُشٍ اًسرية حتلِق اًـسل اخلاًط املعَق تني اًياس . و 

كس سار ٔأتوجىص سرية اًييب يف هفسَ فذحصج ٔأن ميوت و ؾيسٍ من ٔأموال املسَمني صئ فصد 

ُهل ُيات ٔأويص جصدُا اىل معص .. فدىك معص. و معص ٔأًضا سار يف اًياس سرية اًييب .. أٔ 

فـمص يف ؿام اًصمادة ؾصف ٔأن ؿامة اًياس من حوهل ل جيسون اًسمن حفصم اًسمن ؿىل 

ت . ا ؿىل اخلزب اجلاف و اًًز  هفسَ و ظرُب

ؾوام ألرتـة اًيت ثَهيا = حمك ؾامثن اًس خة ٔأؾوام ألوىل ل ٍاكد جيس مـارضة . مث حمك الٔ 

فعار جيس اًىثري من املـارضني . و يف اًـام ألذري تَف ٕاحذجاج املـارضني ًس َاس خَ 

ذروهتا . و اكن ؾامثن كس ٕاحذج ؿَََ اًياس ٔأهَ خيخار اًولة من ذوي كصاتخَ , و ٔأهَ نثري 

ؾرص  إلهفاق ؿىل كصاتخَ من تُت مال املسَمني ٔأًضا . فاًضئ اذلي ًُس فَِ صم ٔأن

ؾامثن كس صِس مـارضة مل ٌضِسُا ؾرص معص . و اكهت ُشٍ املـارضة يف ألمعار اًحـَسة 

نٌل اكهت يف املسًية ملص احلىومة . و ُشٍ املـارضة ػاُصة ظحَـَة حمخومة دؾت اٍهيا 

ػصوف احلَاة إلحامتؾَة و اًس َاس َة و ادلًًِة املس خجسة . و ما اكن ًـامثن ٔأن ًلاوم 

ص ظحَـة احلَاة . و ًلس اكن من تني زؾٌلء املـارضة ًـامثن يف املسًية زةل من اًؼصوف ٔأو ًلِ

اًعحاتة اًىصام مه : ؾحساًصمحن جن ؾوف / سـس جن ٔأيب وكاص / اًزتري جن اًـوام / 
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ظَحة جن ؾحسهللا / ؿًل جن ٔأيب ظاًة / ؾحسهللا جن مسـود اًِشيل / ٔأتوذر اًلفاري / 

 ون حِيا و ٌض خسون مـؼم ألحِان .ؾٌلر جن ايرس / ًيعحوهَ فََِي

= ٕاهعَلت رشارة اًثورة من اًىوفة حِر اثر اًىوفَِون معاًحني تخلَري اًوايل ؿَهيم 

فاضعص ؾامثن ٔأن ًفـي ذكل و اكهت ثكل تساًة اًفذية حِر ٔأدرك اًياس ٔأن اًثورة يه 

ق اًخلَري . و ما يه الا ٔأصِص كََةل تـس زورة اًىوفة حىت خيصج اًىوفِو ن مصة ٔأدصى ظًص

مؽ املرصًني و اًحرصًني و ٌسريوا حىت ًسذَوا املسًية حيخَوهنا و ًيادي مٌادهيم ) من 

دذي داٍر فِو أٓمن ( مث ًرضتون احلعار حول دار ؾامثن . و كس اكن احلعار يف ٔأول ٔأمٍص 

 ٌسريا و اكن اخلََفة يف اًحساًة خيصج من داٍر ًعًل ابًياس و من تُهنم اًثائٍصن ٔأهفسِم و

سون من اخلََفة ٔأن خيَؽ  خيعة فهيم و ٌسـى تُهنم اًسفصاء املعَحون . اكن اًثائصون ًٍص

هفسَ )ٍصحي( .. واكن اخلََفة ؾامثن ًبىٔب ٔأن ًزنع مقَعا كس هساٍ هللا ؾز و خي ٕاايٍ . و 

ًىن ألمور ثخـلس جفبٔة ,, فاجليس ملدَون من ألمعار ًيرصة اخلََفة . و ُيا ثخلري دعط 

ففي ٔأزياء دعحة ًـامثن يف املسجس هيجم ؿَََ ٔأحس اًثوار و ًبٔذش من ؾامثن اًـعا اًثوار . 

اًيت اكن خيعة ؿَهيا و ٍىرسُا )اًـعا اًيت اكن خيعة ؿَهيا اًييب و ٔأتوجىص و معص( .. 

مث اثر اًياس و حعحوا ؾامثن حىت رصع فبٔحمتٍَو ملض َا ؿَََ اىل داٍر مل خيصج مهنا تـس 

مٌـو ؿَََ اًعالة يف املسجس و مٌـوا ؿَََ املاء . و ًزم ٔأنرث ذكل .. فلس حخسٍو و 

اًعحاتة تَوهتم و ٔأكام اًياس يف تَوهتم ل خيصج ٔأحسمه الا و مـَ س َفَ . و حِامن ٔأوصم 

إلمساد ٔأن ًعي املسًية ًيرصة اخلََفة ٔأهفش اًثوار هفصا مهنم ؿَهيم َلس جن ٔأيب جىص فدسوروا 

هتوا اىل ؾامثن فلذٍَو . كذي ؾامثن و اكن اًثائصون كس مَؤوا ادلار و ٔأحصكو ٔأتواهبا و ٕاى

املسًية رؾحا و دوفا , فمل ٍىن دفن اخلََفة امللذول ممىٌا ٕال تََي و ؿىل ٕاس خرفاء صسًس 

من اًياس . و ًلس ػَت املسًية ٔأايما و ًُس ٌَياس فهيا ذََفة و ٕامنا ًسٍص ٔأمورمه فهيا 

ن ٍىون اخلََفة خمخَفة : فبُٔي مرص مؽ ؿًل .. و ٔأُي اًثوار . و اكهت ٔأُواء اًثوار فمي

اًىوفة مؽ اًزتري .. و ٔأُي اًحرصة مؽ ظَحة . الا ٔأن املِاحٍصن و ألهعار كس ماًوا اىل ؿًل 

 فبٔظحح ؿًل ُو اخلََفة اًصاتؽ . 
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لان كذال صس مٌىصا . و رٔأى املسَمون سا ًُياك يف اًىوفة ًَخلي اجلُضان .. خُش ؿًل و خُش ؿائضة .. و ٔأكذخي اًفًص

ئم  ًوما مل ٍصوا مثهل ص ياؿة و ل ثضاؿة و ل ىىصا . سي املسَمون فَِ س َوفِم ؿىل املسَمني . فلذي من ُؤلء و ٔأًو

حٌلؿة من ٔأفضي ٔأحصاب اًييب و من ذرية فلِاء املسَمني و كصاهئم . و تَف ؿسد اًلذىل ما ًخجاوز اًـرشة أٓلف و ٕان 

 و اًىوفة كس سىهنا احلزن و اًثلك و احلساد .نثريا من دور اًحرصة 

 

و اكن ٔأول ما واهجَ ؿًل جن ٔأيب ظاًة من اًياس كضَة اًلعاص من كذةل ؾامثن . و ًىٌَ 

ة هل و ملا ًحسٔأ حمكَ  امث ًثخت ٔأراكن حمكَ . خفَق ُشا ألمص مـارضة كًو ظَة ٔأن ميِي ًر

تـس . مث ٕاهَ ٔأراد ٔأن ٌسوس اًياس ثسرية معص )صسة يف كري ؾيف و ًني يف كري ضـف( 

متهل نثري من اًياس دعوظا تـسما ٔأًفٍو من ًني ؾامثن و دفـَ اٍهيم .. ألمص اذلي مل حي 

ابًـعااي و امليح من تُت مال املسَمني . و من انحِة اثًثة فلس تسٔأ يف ثيحَة اًولة اذلٍن 

ظاملا صاك مهنم اًياس يف اًىوفة و اًحرصة و مرص .. و ُشا حـهل مدلوضا من من اكهوا 

لسمي . الا ٔأن ٔأس اًحالء كس خاءٍ من اًضام و اًيت اكن ًـخاصون ؿىل اًوضؽ اًس َايس اً

ة ٕاؾعاء اًحَـة ٌَزََفة اجلسًس و ٔأؿَن اًـساء  ة جن ٔأيب سفِان . فلس رفغ مـاًو ؿَهيا مـاًو

سون ٔأن ًثبٔروا ًـامثن و هعحوا مقَعَ ٌَياس و  يف كري ٕاس خرفاء . مفـاوًة و ٔأُي اًضام ًٍص

ؿمل ؿًل ٔأهنا احلصب و كصر ٔأن خيصج جبُضَ حـَوا ًَخفون حوهل و ًحىون . و حِيئش 

ٌَلضاء ؿىل ثكل اًفذية . و ٔأزياء جتِزٍي جلُضَ خاءثَ ألهحاء كري اًسارة من مىة حِر 

جتمؽ ؾٌلل ؾامثن املحـسون و جتمؽ اًسادعون ؿىل ملذي ؾامثن و جتمؽ اًزتري و ظَحة و 

دلرخة ٔأهنم رفضوا ثـَني ؿائضة زوخة رسول هللا و حـَوا من مىة مـلي املـارضة الٔنرب 

اًوايل ذادل جن اًـاص جن امللرية اذلي ؾَيَ ؿًل ؿىل مىة . و جضاورت املـارضة املىِة و 

كصرت اًصحِي اىل اًحرصة حملارتة ؿًل جن ٔأيب ظاًة من ُياك . جفاءت ٔأددار حتصك 

سوا اًََ. املـارضني املىِني اىل ؿًل فذحول ؾن كذال ٔأُي اًضام ًريد ُؤلء اًثائٍصن مما كع

س اًحرصة و ما اكن ًلسر ٔأهَ س َرتك املسًية اىل كري رحـة.   و خيصج ؿًل من املسًية ًٍص

لان كذال ُياك يف اًىوفة ًَخلي اجلُضان .. خُش ؿًل و خُش ؿائ و  ضة .. و ٔأكذخي اًفًص

سا مٌىصا. و رٔأى املسَمون ًوما مل ٍصوا مثهل ص ياؿة و ل ثضاؿة و ل ىىصا . سي ًصس

ئم حٌلؿة من ٔأفضي ٔأحصاب  املسَمون فَِ س َوفِم ؿىل املسَمني . فلذي من ُؤلء و ٔأًو
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اًييب و من ذرية فلِاء املسَمني و كصاهئم . و تَف ؿسد اًلذىل ما ًخجاوز اًـرشة أٓلف و ٕان 

نثريا من دور اًحرصة و اًىوفة كس سىهنا احلزن و اًثلك و احلساد . و تـس ٔأن ٕاىهتت 

س ٔأن  احلصب يف اًحرصة ٔأمص ؿًل ؿىل اًحرصة ؾحسهللا جن ؾحاس و رحؽ اىل اًىوفة ًٍص

ة يف اًضام .   ٌس خـس حلصب مـاًو
ٔأل ٔأن حمية ؿىل جض خس أٔنرث ؾيسما ًـمل ٔأن هرصٍ يف اٍهنصوان مل ًلن ؾيَ صُئا . فلس تلي من اخلوارج حٌلؿة ػَت 

ة كس دذَِا جبُش ًل ودٍ معصو جن اًـاص و ٔأن َلس جن ٔأيب جىص حىِس هل املاكًس . مث ثبٔثََ ألهحاء من مرص تبٔن مـاًو

ة  اًعسًق كس كذي ُياك . و مٌش ذكل اًَوم ٕاهلسمت ادلوةل إلسالمِة اىل كسمني : كسمِا اًرشيق حتت كدضة مـاًو

 .. و كسمِا اًلصيب حتت ٕامصة ؿىل جن ٔأيب ظاًة.

 

 
ة ٔأُي مضورثَ و مه رؤوس ألحٌاد و ص َوخ اًلدائي و و  ٔأُي تُذَ كس ٕاحمتؽ حول مـاًو

من تين ٔأيب سفِان و تيو معومذَ من تين ٔأمِة .. و ٕاهضم اًََ معصو جن اًـاص . و تـس 

فضي لك حماولت اًعَح ًَخلي اجلُضان يف ظفني . و ُياك حزاحف اجلُضان اًـؼامين و 

ثلاثَوا ٔأصس كذال و ٔأؾؼمَ ىىصا . و تُامن اًصخال يف ٕاكذخال ٕاذ ابملعاحف كس ورشت و ٕاذ 

ف ادلم ابًخحىمي  ة و ًلدهل ؿىل . و حىون جلية حتىمي زيائَة ًوكف ىًز ًعَة من كدي مـاًو

ـني ٔأًفا و كذىل ٔأُي اًـصاق ما فوق  املسمل تـس ٔأن وظي كذىل ٔأُي اًضام ما فوق ألًر

ة و ٔأتو مويس  امخلسة و اًـرشٍن ٔأًفا . و مضت اٌَجية معصو جن اًـاص من ظصف مـاًو

اٌَجية اىل ذالف مضِود ؿىل امليرب ٔأدفي وراءٍ  ألصـصي من ظصف ؿًل . و ٕاىهتت

ة و ؿىل .. و ًرتك اًياس  مىِسة نربى . ًلس اكن ٔأظي إلثفاق ُو ذَؽ اًصخَني .. مـاًو

ًَرخاروا ٔأمريا خسًسا ؿَهيم . الا ٔأن ما حعي ٔأن ألصـصي ظـس امليرب يف جصاءة و ٔأؿَن 

ة. مث خاء تـسٍ اًـاص مـَيا من ذات ذَـَ ًـًل و ىزل ..   امليرب ٔأهَ كس ٔأزخت مـاًو



24 
 

س اًضام . ًىٌَ مل ميغ هبم   واكن لتس ٌَحصب ٔأن ثـود من خسًس . فهنغ ؿًل تبحٔصاتَ ًٍص

الا كََال حىت خاءثَ ٔأهحاء كَحت دعخَ رٔأسا ؿىل ؾلة . فاخلوارج كس جتمـوا يف اٍهنصوان 

ة مـا . ٍصسي ؿًل سون مـاًو سون ؿََا و ل ًٍص اٍهيم مفاوضا  ٍصفضون اًخحىمي و ل ًٍص

ة ًُسري اىل اٍهنصوان ًلذال اخلوارج . و  فِلذٍَو . فِخحول خُش ؿًل من سرٍي اىل مـاًو

اكن ؿسًس اخلوارج اًثالزة أٓلف .. و ما يه الا ساؿة حيت كذَوا ؾن أٓدصمه . و مصة 

ٔأدصي حصاق دماء املسَمني ثس َوف املسَمني . و ػن ؿىل ٔأن ألمور كس ٕاس خلامت هبشٍ 

ادلاؾَة . و ما مل خيعص ؿىل ابهل ٔأن ُؤلء اًثالزة أٓلف اكهوا لكِم من ٔأُي اًـصاق إلابدة 

و خَِم من اًىوفة حتسًسا . و ؾضائصمه و ٔأكصابؤمه مجَـِم يف خُش ؿىل . فاجليس يف 

هناًة املعاف انسا من اًياس حيزهون ًفلسان ألحدة و ألُي . و ذلا مفا ٔأن ؿاد اجلُش من 

ت مـصنة اٍهنصوان  اىل اًىوفة حيت جسَي من مـسىٍص و ؿاد ٔأفصادٍ اىل اًحَوت و كس هُص

 هفوسِم اًلذال . و ٕاص خست احملية ؿىل ؿًل. 

 
ٔأل ٔأن حمية ؿىل جض خس ٔأنرث ؾيسما ًـمل ٔأن هرصٍ يف اٍهنصوان مل ًلن ؾيَ صُئا . فلس تلي 

ة كس دذَِا  من اخلوارج حٌلؿة ػَت حىِس هل املاكًس . مث ثبٔثََ ألهحاء من مرص تبٔن مـاًو

جبُش ًلودٍ معصو جن اًـاص و ٔأن َلس جن ٔأيب جىص اًعسًق كس كذي ُياك . و مٌش ذكل 

ة .. و اًَوم ٕاهلسمت  ادلوةل إلسالمِة اىل كسمني : كسمِا اًرشيق حتت كدضة مـاًو

كسمِا اًلصيب حتت ٕامصة ؿىل جن ٔأيب ظاًة . و اتيت اىل ؿًل ألهحاء تبٔن معَ ؾحسهللا جن 

ؾحاس اذلي اكن ؿامهل يف اًحرصة كس ٕادذَس ٔأموال تُت املال و ؿاد ٔأدراخَ اىل مىة . و 

ُش ؿىل اخلََفة اذلي ثـة من حماولثَ املس متَخة ٔأن ٔأما اجلُش .. فلس ٕاص خس ؾعَان اجل 
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ة من خسًس حىت ٔأهَ كال فهيم ) اي ٔأص حاٍ اًصخال و ل رخال .. و اي  ًـحهئم ًلذال مـاًو

ة ٌضن اًلارات املخواًَة ؿىل ٔأظصاف  ؾلول رابت احلجال ( .. ًضاف اىل ذكل ٔأن مـاًو

ـة ُيا و ُياك يف ادلاذي . و فامي اكن ولايت ؿىل .. تُامن ٌضـي تلااي اخلوارج حصواب مذلع

ة فاظةل ٍصاتحوا ٍصحيوا هبا ألمة من  ؿًل ًـاجل ُشٍ املضالك ًخفق اخلوارج ؿىل دعة دمًو

ة يف اًضام و  اًثالزة اذلٍن مه ٔأظي إلدذالف يف ذكل اًوكت : ؿًل يف اًىوفة  و مـاًو

خَال ؿًل . و يف جفص معصو جن اًـاص يف مرص . و اكن ؾحساًصمحن جن مَجم مومال إبؾ 

ذكل اًَوم دصج ؿىل مٌاداي ٌَعالة وـادثَ فٕاذا ثس َف ؾحساًصمحن جن مَجم كس ٔأظاتَ يف 

رٔأسَ حىت تَف دماكَ .. خفص ؿًل حني ٔأظاتخَ اًرضتة و ُو ًلول )ل ًفوثيمك اًصخي ( . و 

وحؽ ما محي اًياس ؿََا اىل داٍر حِر مات فهيا يف ًَةل اًَوم اًثاين . و ٔلن اًياس يف 

تـسٍ وحؽ ملوت من اكن حدَة املععفى فلس دفـوا فورا ابًحَـة ٕلتيَ احلسن . و اكن 

 اًلكمة .  احلسن رخي ظسق كس هٍص اًفصكة و أٓثص ٕاحامتع 

حا من صٍِصن ل ًشهص احلصب اًيت اكن ًـس ًِا ٔأتٍو ؿًل حيت  = و كس مىر احلسن كًص

ضا خفصج ٔأذريا  ة تـر احلوا ؿَََ احلاحا و حصضٍو حتًص يف خُضَ اىل املسائن . الا ٔأن مـاًو

ة ٌَسمل مؽ احلسن سخدَ مـصفذَ  س اًسمل و اًعَح . و ًلول اًياس ٔأن حتول مـاًو اًََ ًٍص

ا ٌَفذية . و مت اًعَح يف هناًة املعاف تخِـة احلسن  تبٔن احلسن اكن ؾامثين اًزنؿة اكُر

س ة . و اكن احلسن ًٍص ٔأما و كس مت اًعَح فلس محي  هبشا اًعَح حلن ادلماء .   ملـاًو

احلسن ٔأص َاءٍ و ٔأرحتي ؿائسا اىل املسًية . ًىٌَ تسٔأ من ُياك ًسٍص ٔأمور ٔأحس ٔأنرب 

اًعوائف إلسالمِة .. اًض َـة .. ؤأول حزب س َايس ٕاساليم . ًىٌَ ما ًحر ٔأن ثوىف 

ؿام مخسني ٌَِجصة .. فعارت رئاسة اًض َـة اىل ٔأدَِ احلسني جن ؿىل . و اكن يف 

  صسة و ؾزم ٔأص حَ صئ ثضسة و ؾزم معص جن اخلعاب .احلسني

َخَ  ة من كدضخَ ؿىل اًصؾَة دعوظا تـس اس خَحافَ زايدا ٔأذا هل و ثًو = و كس صسد مـاًو

اًحرصة و اًىوفة . نٌل ٕاص خس اًض َـة مؽ رئاسة احلسني يف مـارضهتم . و اكن رٔأس 

اًلي يف اًسجن و  املـارضني اًض َـة جحص جن ؿسي اًىٌسي ذكل اًصخي اًعاحل اذلي

ة ؿامهل ؿىل اًحرصة تبٔن ًسفن جحص حِا .. ففـي . و  ٔأصِس ضسٍ اًضِود زورا فبٔمص مـاًو

ة تعوافَ ؿىل ألكاًمي  كس ذؾص املسَمون يف ٔأظصاف ألرض ًِشا احلسث . مث ٔأثحـَ مـاًو
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س املـصوف ابخلالؿة و اجملون .  ًبٔذش اًحَـة خربا ٔأو ٕادذَارا ؿىل ولًة اًـِس ٕلتيَ ًٍز

 51فٕاس خلص يف إلسالم مكل ًلوم ؿىل اًحبٔس و اًحعش و اخلوف . و كس مت ذكل س ية 

ة .   جهًص

س املاحن اذلي مل ٍىن حيمتي ٔأن ًَخوي ٔأحس ؿَََ  ة و جيئ تـسٍ ٕاتيَ ًٍز = مث ميوت مـاًو

س . و ًىٌَ ٔأرسي اجن معَ مسمل جن  تعاؿة . ؤأما احلسني فلس ٔأكام مبىة رافضا تَـة ًٍز

س تبٔمصمه . و ذات ًوم خيصج ؾلِي اىل  س . فِـمل ًٍز مسمل من  اًىوفة ًخـحئة اًياس ضس ًٍز

و مـَ ألًوف مذجِني انحِة مسجس اًىوفة . و ًىن اٌََي جيئ فِجس اًفيت هفسَ  خمحئَ 

س فِلذهل يف ٔأؿىل اًلرص و من ُياك ًَلي جصٔأسَ مث حثخَ  وحِسا فِلدغ ؿَََ و ٍصسي ًزًي

س .. و كس ٕاحمتي مـَ ٔأرضا . فِلصر احلسني امل  سري اىل اًىوفة و اًياس خيوفوهَ تعش ًٍز

ٔأُي تُذَ و فهيم اًًساء و اًعحَان . مىض مؽ احلسني هفص من تين ٔأتََ و من تين ٔأدَِ 

 احلسن و ٕازيان من تين ؾحسهللا جن حـفص و هفص من تين معَ ؾلِي و رخال أٓدصون.

ًحرصة اكن خُش معص جن سـس جن ٔأيب ٔأهضم اٍهيم فامي تـس ذَق نثري . و ؾيس ٔأتواب او  

وكاص مذبُٔحا . فسارت احلصب . و فهيا رٔأى احلسني احملية ٔكص يؽ ما حىون احملن .. رٔأى 

ٕادوثَ و ٔأُي تُذَ ًلذَون تني ًسًَ و فهيم ٔأتياٍؤ و ٔأتياء ٔأدَِ احلسن و ٔأتياء معَ .. و اكن 

صُئا . ًومشاك هؼص املسَمون ُو أٓدص من كذي مهنم تـس ٔأن جتصع مصارة احملية فمل ًحق مهنا 

فٕاذا مسَمون مثَِم تُهنم اًلصيش معص جن سـس جن ٔأيب وكاص ًلذَون ٔأتياء فاظمة تًت 

رسول هللا و ًلذَون ٔأتياء ؿًل و ٌسَحون احلسني حيت ًرتهٍو مذجصدا ابًـصاء و ًعيـون 

ًة تَ ما ل ًعيؽ املسَمون ابملسَمني .. مث ٌس حون اًًساء نٌل ٌس يب اًصكِق و فهي م ًز

تًت فاظمة تًت رسول هللا .. مث حتمي رؤوس اًلذىل و فهيم رٔأس احلسني ًخوضؽ ٔأمام 

ة جن ٔأيب سفِان . و ٔكن اًرش ًسؾو اىل اًرش و ادلماء ثسؾو اىل ادلماء .  س جن مـاًو  ًٍز

س  = و ثخالحق ألحساث .. فِثور ٔأُي املسًية ٕاهخلاما مللذي أٓل اًحُت و خيصحون ؿامي ًٍز

س ٔأدص ألمص ٔأن ٍصسي اٍهيم خُضا تلِادة  دلهيم و ًؤمصون مهنم رخال ؿَهيم . فِضعص ًٍز

مسمل جن ؾلدة املصي . فِعي اجلُش املسًية و ًلذي مهنا ذَق نثري .. مث ٔأابح املسًية زالزة 

ٔأايم جليسٍ ًفـَون فهيا ابًصخال و ابًًساء ما ٌضاؤون . مث ًبٔذش اًحَـة ؿىل من تلي مهنم , 

س . مث ًخحول  ل ؿىل نخاب س( .. ٔأي ؾحَس ًزًي هللا و اًس ية , و ًىن ؿىل ٔأهنم )دول ًزًي
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اجلُش من املسًية اىل مىة فِحارص فهيا ٕاجن اًزتري و ٔأَُِا مث ٍصيم مىة ابمليجيَق و 

حترتق اًىـحة .. مث جسدداح مىة جليود اجلُش اًلازي ًفـَون ابًصخال و اًًساء فهيا ما 

اًخارخي مسًية اًصسول اىل مسًية مثي ابيق املسن و ثعحح ٌضاؤون . ًخخحول مٌش ذكل 

 مىة ماكان مثي ابيق ألمىٌة ٌسود ؿَهيم مجَـا مكل ؾضوض فذاك .

 ((.و هللا ابًف ٔأمٍص , كس حـي ًلك صئ كسرا ،)) و هلل حمكة ٔأحصى ؿَهيا ٔأمور اًياس

 ربى(. و اكن ذكل أٓدص ما سعٍص املفىص / ظَ حسني يف نخاتَ اًلمي )اًفذية اًى

 7102ٕاىل ُيا ثًهتيي خَسة مٌخسى جصمٌلِام ٌَىذاب ًضِص ماًو 

 ٌَخواظي مؽ امليخسى

E-mail: bbforum@gmail.com 

Facebook: Muntada Alkitab 

Twitter: @bbookforum 

 ثيخَِ ورخاء:

فـاًَات مٌخسى جصمٌلِام ٌَىذاب، ُو ٔأود ٔأن ٔأهحَ ٔأن اًلصض من ٕاؿساد ٕاجيازات ؾن 

ة، حسة  حماوةل رتط ٔأؾضاء امليخسى ؤأظسكائَ وروادٍ مبا جيصي من وضاظات صًِص

 اًؼصوف وإلماكانت املخاحة.

ىون ًزامًا ؿًل،  ٔأن ٔأصري ٕاىل ٔأن حمخوايت ما ٔأنخحَ ُيا، ًـمتس ؿىل ما  ةلك مص نٌل ٔأفـي ٍو

حاكء ؿىل مالحؼات ٔأو الاجسَخَ تلَمي من ابلؾامتد ؿىل ما متىٌت من اس خحضاٍر سواء 

. ؿَََ املصور ؿىل املادة موضوع ألمس َةما ؿَق تشاهصيت ذالل اجلَسات، ٔأو من ذالل 

نثريًا ٔأو كس لًخعاتق  ؿىل حنوما انخحَ ٔأساسَ ظَاكايت ومفصدايت يف ٔأكَة ألحِان، 

ابدلكة املعَوتة. وفوق ذكل، ٍىون من املفِس اًخشنري تبٔن احملارض اًضَف لاظس مؽ مكََاًل 

mailto:bbforum@gmail.com
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مخسني ظفحة، لميىن ٔأن ٌضمي مضمون نخاب ؿسد  ٕاجياز من ؾرشٍن ظفحة ٔأو حىت

 ظفحاثَ ثخجاوز املئات.

ة ؿرب اًخواظي مؽ رضورة مس اجلسور واًصخاء ُيا، ؿىل املِمتني  مؽ ملسيم ألوراق اًضًِص

ن املوضوؿة ٔأؿالٍمًسق وٕادارة امليخسى ؿرب اًـيا س من املـَومات ٍو ، نٌل ٌَحعول ؿىل املًز

ِا ُيا، سواء من اًيت او  ؿرب رشاهئا ٍىون مفِسًا اًـمي ؿىل اكذياء اًىذة اًيت ًمت ثياًو

من املىذحات وذكل ًإلملام ثضلك واٍف ابملواضَؽ اًِامة. ٕاذن ملسمو خَسات مٌخساان ُيا 

املياكضة ٌُل املصحـان ألساس َان لس خلاء  واًىذة -املمَىة املخحسة -يف جصمٌلِام

 املـَومات.

 

مؽ حتَايت ورمضان هصمي ؿىل مجَؽ ألظسكاء ؤأرحة هَاتة ؾن ٕادارة امليخسى تـرشات 

ئم اذلٍن داوموا  ألظسكاء اجلسد اذلٍن ظَحوا اًعساكة ؿرب ظفحخَ ؿىل اًفُس تووك ؤأًو

رت وإلميَي.  ابًىذاتة مس خزسمني اًخًو

 حامس رضار

 7102ماًو  72

 ألول من رمضان


