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 األسلوب الحجاجي السائغ في الخطاب الميثمي الجامع
 إدريس هانيد. 

إدريس هاين، األسلوب احلجاجي السااغ    اطاااب اثمي اي اعااكم،   ااي الاميب كاي   اب الكلمات المفتاحية: 
 علي البحراين، اثنهج احلجاجي، اثنهج الربهاين.

لساا مك  الفرناةمااك    رمااه  كادهااا التنفعيااك   رناام كسااتويا ا إىل جاانس الاتا ااك الا كمااك  ال  1ينت ااي الااني اثمي ااي
نهااو ةااي مااو  كايااا صاغاار  الياام  البماةمااك فاام البااميم   نااانمل  الاامووة الربهاةمااك اثوفمااك  ر ةااك ... التابمقمااك

ةااس فانااب  النااااة الفل مااك ةتاام  حااك    ااب ابكاااد نتفاااةا  اماسااك ةميااك   ااب ن ااا اة األ.. الت ناااا اثااان
القااماكه    ،  اام ب الذااا  كااب الاار اد مر ااك  مااب ظااا ةفااع  لمامااك ةااا رر الومااو    عرااااة عاكااك الفل ااا  ،اثفاار 

ا كااب التقيياااة   ااا يفااس عبقريااك  امقنا اذقااا الاارا اكتامة  راعتااي  اي  فاااةا  نمان ا  .  غها   نااريه     صيام
االر ممااك، الااا  اااار دااا راغاام  ا كااب ال نااول  الياانفاة الذاارعمك  الفقلمااك  ا  فااامر واار     ا و ها ي اا ا    ااب نااب،ا رغمس 

فااهر عبقريتاي ك . نمحاار اثار  و  اب يفجا  عاب فامسامرر الرغاساك  سامر النباو  الفل مان يقير  ي   ذاي عاب  لاو 
هااو ساامم ن.. ا كنساامر  ا سااماو  ناغ  اا.. ا كت نناااالااا اكتاام إلمهااا يراعااي  اغق اا    فياارها   نبقااك د ل الابقاااة اثفرنمااك

 نااو  ...  ص اامر ال قهااا   اثسااتنبان..  ساامم احلا ااا   اثتال اان .. ساامم الفرنااا   اثتقلقاان.. البلغااا   اللغااوين
 .  غاا اثنااةرر  هار  رهرا   اك هو احلجاجي إل  رح م ق  اوةذاغاي  االنفر  الت هام   طالااك    اار اطلاا، عجا

إةاي رجاب الب  اك الارا  لاا نمهاا  تااب  ..3الكا  اكلا   2لة الماا أصاانل   ق  لي ماغ ك   ا ر يناا كاب فااياك 

                                                 

 
 الاام ةج مريااك كااب  اا د البحااريب الااا  اةاا   ار مااا ااا  لاام الذاام    اااي الااميب كمااي   ااب علااي  ااب كمااي   ااب اثفلااه البحااراين 1

ه  636ةاي  لام سانك  ن انه  كاب مااي  . .. ذ ب األفسا   القاما،  مم اغتلا اثرتمجول   حتميم سنك  ود اي   نا اي
هارا فساب . ..ها  دنب فسب اذقاا البحاراين   لؤلاؤر البحاريب   مرياك هلتاا كاب  ا د البحاريب  ي اا 699  و  سنك  

الراجمل عنم  فا  اذققان لت اارب حتميام صكاب  نا اي، فماو   ار   ي كارتج  لاي الذام  سالم ال  اب عبام ا  اثااجوصرا 
 لسانا هناا   كقاال التحقماا    ااري  كولام    نا اي، نارل  كارد  إىل  ،   لا   ياع ل  بفاي  .769 أل  نا ي ةا  سانك 

 . حمب  غر،  الفهمر    ل  عله اذققن  اثؤرغن   احاب الرتاج 
 
فاغر افتجاجاة الذم  البحراين مل  اب فمك  اثفىن الرا ي مم  نفب التوااب اوجت اعي   ا  ال ديمال  هب اثناةرر  ظ  ةا 2 

  اثتقاامكن  اثتااأغريب،  ااب امتياار علااه جاانس اوفتجاجاااة اونرتاواامك لااو ااامل هاارا التفبااع،  فااىن اسااتمفا ي لاااب اعرتاواااة 
 ااع  ل الذاام  البحااراين   وةااي كااب  هااب الاار    التيااوغ   هااب الفلاا   الغااو  مل ياااب اجت اعمااا . . اطيا    الاارد علمهااا    قااال
ي البف  عله  ل ، نااة   جو تي دالك عله  ةي مل يااب كاب  هاب اثنااةرر اثبا ارر  لاناي كاب  هاب  قمر كا  ال كن  يا فىت عا ب

لانهااا  كناااةرر فمااك كااب فمااو استذااااو ا فااىت  اااا  فهاار فمويااك اوفتجااام الرنماام عناام  اامقنا كمااي  . . اثناااةرر  ااع اثبا اارر
ه اة  اغمتاي    فام  عاب الناائ مااغلن لاي ل ج  الفجاب كنا  كام  امر  ير ى  ل  ف ه   تب إلماي  تا اا يفا باي نماي علا. . البحراين
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كهار ااا    مجمااام الفلاااول   اثفاااارغ   فااارامت    حتقماااا احلقااااغا   إ اااما  اللاااااغا ماااانب   ةلاااوي اوعتااا اي   طااام    صا ياااك 
 ج، نأجاد       ماة  فريك ل . . . اط وي اثوجب ط ود ةار الا اي

 
   غي دا الف  * * * نقير يب ع ا  وة  ي القبنالب  ننول الفل  

  بن    ل اذاسب  لها * * * نر      ل اثاي نمها هو األاب 
 

 نل ا  اب إلمه  الاتاب،  تبوا إلمي ل ج إة   غاأة    ل  غاأ ةاهرا   فا    أاالك اثاي عجب ج،
 نأجاد  كت ي   فرا ل 

 إو  أاغريي مم ماي مول  غع عل * * * كا اثر 
 

 نقل  موي اكرئ فام * * *  كا اثر  إو  مرمهمي
 

 كب مل ياب لي دره  لميي * * * مل  لت   عرسي إلمي
 

حيااه  ةاي دغاب كارر إىل   فا  كامارئ  . . ا لقم استوم تين ميك كاا   مناا   االا  اب اب، اثر ياك عاب  امقنا كماي  البحاراين3 
نسل  علمه   مل يرد علمي الس ل إو  ف ه  استق انا حبالي، نجلس فمو  كووم اا .  .الفرا   نمها مجم  بع كب الفل ا 

النفاااي،  مل حاانمل اهت اكااا كااب احلاوااريب،  فاان اسااتوم ته  كسااألك عوييااك مل يت انااوا كااب فلهااا،  اامغب ماامئ ساار  الذااريا، 
  فااام  ل  وااام   . . الااا  نالاااب علااا ج  جاااب  تسااافك  جو اااك   هلااا  احلاواااريب، نقاااال إلماااي  فااامه   مااااي اساااتق انا  اااي لج  غ

   الماول اليااين عااد إلامه  كتو احا  ن اب اللباائ  . . الافال،  مهلو   مل ي م و  عله كأد ته    عاو  ملام  كاب الافاال كن اردا
 اما    ما عله همئك سمم كب سادر القول، ن ا  ال كب احلاوريب  هو  ة سه  كب استقا دا  كس، إو  ل  ادر ا  االتففم   إ

 ثااا  واام . .  فاان احلااميو مل يتاامغب إو  ااا ل سااا م و يرمااه إىل كااا ااامر كنااي  كااس. . اوفاارتال نأجلسااو  ااامر ا لااس
الافال  لقه الذم    ي   الافال  مايج  ب يا   يج،  ثا ساد التفجب كب انمفي ماي للقوللج إةا  إمنا   مت  در  األنف ك 

 للان س القمسامك ال كفاك،  إو نأةاا ااافبا   ااألكس  كاا ر يا   ارحاا  و   ففم اا كام  ين الن مسك ألجب    ااكي الواسافك و
جئتا   األكس دمئك ال قرا   سجمك الفل ا   المول جئتا   لبائ اعبااريب   ال ا   اا ل اعااهلن نقام رجحات  اعهالاك علاه 

اثاااي  نرعمااك ااا ك الا اااي الااا  رساالتها إلااما   عروااتها الفلاا   الغااىن علااه ال قاار،   ةااا اااافب األ ماااة الااا هااي    اااالك 
 . . علما ،  ما لت وها  التقائك  صع ت  اةفاائ الق مكج ناعرتغ احل ور خبائه   اعترر ا عله كا امر كنه 

 لك  احلا  ل كيب هر  احلاايك  ردة نم ا  رد عب  فم الفارنن اثغار ك هو سمما عبم الرمحال ا ر ب، الرا عاار الم
 مل ةاب ةفرغ ظا كيمرا  غر فىت  النا كا  النا . . السفميك  اثغرب،  هي كب األماامي الا حتاه عني   هما  عرغ دا

ن  ا ثب   ل عير ا ر ب هو القرل الفا ر  من ا عير كمي  هو السا م، . . عب غرب ج  ب يا   يج عب الذم  كمي  البحراين
ا  اب  غر  ع كا  رد   اهما عب سمما عبم الرمحال ا ر ب،  لمس  ريبا  اا فاايك عرن   كاننا القوي  ل احلاايك  ال ظ

 . .   الفرا   اةتقل  إىل اثغرب نسارة دا الر بال
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ا ةفاع كاا جاادة  اي مرحياك  وافوا علاه إثار   ار ف   ا، فىت  ةي   رى  لذأةمتي النا رر   ال ب،  ع ك  تجريد البالغة
 مام  اال  ،ةتجرياد البرا اه(    ارفي الارا  اا ل 826 و ) ا اثقاماد  اب عبام ا  السامورا احللاي   او عبام ا 

 . 4كااااااااب   كر ااااااااي   ااااااااا  ااااااااال   عاااااااا ل  غاااااااار ل كااااااااب   كر ااااااااي و يقااااااااب ظاااااااا   ااااااااأل  كياااااااااي الذااااااااريا اعرجاااااااااين
ا   ل  إ  يا ماي نقار  . .ال  مقنا كمي   رجب ال قي اذقا فىت  اا عنم القول    مر ال قهاا   اذامثن     

   ارا كاا  اا  كاب غارب اثبافيااة ال قهماك  ، 5اطواجك ةياع الاميب الاوساي ، ال  كب   كر ي  النجبا    ال قي
اا .  و  هااو  اذقااا احللااي ،الااا مجفتااي كاام رغاامس كااب رلسااا  هاارا ال ااب   عياار  ا   ااال ماام  جاااص   احلااميو عل  

ساااغب نقهمااك  يااافب   ااا رجاام إلمااي  فاا  ال قهااا  كااب اثتااأغريب   ك.  .ا  ي ااا، هااو  الف كااك احللاايا  ااارص  نقهم اا
ا كياان    ا  را  علااه الاار   كااب  ةااي مل   ل اا ،م الياااين    اارح الل فااك المكذااقمك للذااهمم األ يالذااهمالر واك البهمااك 

 إل  اةا   ،التيانما  التاألما  ثاركاب  ناعك ال قهماك و حيتاام إىل  اواهما ير ر؛  فمو  اعي الاوياب   اليانقهم  
 هاو  ...6ا  كااب اوةت اا   اثاار  األغارى ل و ياول لي   اثقال  ثار ينت ام  اي اطلاا   ا ، ل  كفرر ص مر ال قها 

 اااب لفاااب  ااب ر اغفاااي كه اااا . ر اغفاااي األغاارىا رجاااب الااا ل  ال لسااا ك  ااار  نمه ااا  حاااا  راعاااك  ااادة  ل حتجاااب  ي  اا
 ااا    لاا   ،نهااي   ااؤرر جاكفااك ثفاااين احلا ااك  الااا ل ، نوعاا  كواردهااا  تال اا   ااؤ اا   ذااررة كووااوعا ا

   هارا  علماي السا ل،هاو  ارح اثاغاك  ل اك ل كاال علاي    منهاج العارفين  را ، البالغةنهج راغفك الر اغمل  رفي 
قوا اد الماراف فاي  لا    تااب  استقصاا  النرار فاي إماماة األئماة اعشناي   ارا   تااب اوغتيا  انا  ي  ا

ه جناعااك  ساالو ي الاارا هااو حمااور  رمتنااا   اااهمةا علاا ،النجاااف فااي القيامااة فااي تحقياام أماار ا مامااة   تاااب الكااالف
  ااا  ل لااي رسااالك   الااوفي   .. راثااي النااانم اارراة غاا ااي اعاااكم  مااار كااب ةاامى احلجاااجي الساااغ   ذااررر كااب 

للذااام  علاااي  اااب سااالم ال  شااارت لتااااب ا شااااراتةفاااع  ا  ياااعر  اااانا  تب ااا      احلا اااك  ال لسااا ك. .. اإلظااال
كا  اامرا  فام  الذام  الاوساي   ارا   ،ا اا   اثتاأظن مام   ااد  ر ياي ال لسا ي  باار احل. البحراين  رساغب  غارى

                                                 

علاه ج لاك مامر      اغاب ناب علا  البماال كاب  ارح الت تااصاين مام ةقاب عاب  جالذاريا اعرجااين يذاع الذام  سالم ال البحاراينل4 
اا األةمقاك   مممقا اي الر امقك،  ةاي عارب  عناي )الذام  كماي ( مقا اي فا  حتق لن ساي   سال    كر اي،  ك تقار ا   ابف  كذااغقنا ةاة  

 . كذاار نار يج  اوخنراط   سل  اثست مميب كب ف ر ي اثقتبسن كب
 
 . . ع درئ ال قيا ير ر  ل الذم  كمي  البحراين  لقه درئ ال لس ك عب الاوسي   ا  لقه كني هرا األغ5 
 
ال قماي  ال ملساوغ  اثؤلاا للف كاك الام تور السامم حم ام حبار الفلاول     1238)- ( 1299اا اةفار الذام  كماي  البحاراين )6 

الفل ا   راغي    ف  اثسااغب  لج  ةقب عني  ف 1999 ال ملسوغ الابع الذم  كمي  البحراين، ا تو ر الر رى السبف اغك لونار
 . . كسألك احلج كا م ا    را ب ا  يه ا  ن بج ذهمم الياين    رح الل فك المكذقمك  ال قهمك  ال
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 لا   ل  امرك  ا  . ل ، فىت ممب  ةي   يار علماي النقاب   فا امك  ارح التجريام،    كبحاو اعاواهر  األعارا 
 اااأل نلسااا ي رفاااب اااامر اثتاااأظن حيماااب علماااي   كووااافي  مااام عل ااا   ل كبحاااو اعاااواهر  األعااارا   اااار كاااب  

 . األامل   اعوهر   ا   ساغر األعرا  ثب  فام   ا هال احلراك الراجمل فمو  ،مكاميم احلا ك اثتفال
إل  مقنا منو م ةا ر للذقيامك الفاثاك الاا  فامدة   فادهاا  اساتااع   ل  تجاا ص  تاوينهاا اثر اب كاا 

ا كاب فام  ا فمو  جفل  البف  يرى نماي  ا interdisciplinaryا 7كانها كب ر وب اهور الاجعرب ا كناهجمكج
 ممر هرا الن و م كاب الفل اا   . 8 ن التذمم  التيوغط كب اث ارسك ال اريك اعاكفك األع ل الريب   سسوا لن 

الريب اجت ف  لميه  هر   اليانفاة  اكتام ةباو ه  إىل  مياه األ فااد  قمام الت انب  الرباعاك نمهاا ا  فماو كاا كاب 
 ،ا  ل يااأ وا  ااا هااو اماا   كااا هااو  إ ااما  جلااي  اغاام    األةااال 9اغفااكعلاا  إو  ماامل نمااي  اامقنا كااا يرمااه إىل كقااال الر 

حبساب  ا وةت اغايا  اال و  ام كاب  ااا  سالو ي  احلجااجي، ةفار   ظرا السابب حتميام   . ةاهر  اغي   الوجود
  األرساااي  األساالوب الربهاااين احلياارا   فناااالااا مل ااا  ااأنر  هلهااا  ،الن ااو م اثفاار  إىل هاار  الاااجعرب ا كناهجمااكج

 اب هاو  سالوب يسات م  مو اي كاب احلجاام   كر ةتاي  .الوفمام كاب الار ا   ا ت وا  المسع كاب اثاور و    ،التقلمما
 هارا كاا كااب .  الربهاال الياورا نحساباكب لااب كساال  الاملمب  لامس اارد او ت اا   استمفا متي اثوسافك  الذا

                                                 

ا  هناك كب  رمجها  البمتقييمك، فاي كب مجم ننوةا  تيياة طتل ك    اويني النفرا   ىن اارساتي اإل ماعماك علاه  ساائ 7 
مباا   اااك ؛  كما ر الااجعرب ا كناهجماك ج  ل ةااب ااافبها كاب اإلنادر كب ا و  هر  الفلول  التقييااة لياان ةتااغج   يار  ر 

الوموغ عله ا ب ابرا  د ل  ل يقم   فباغب ر ا  افم،  ب را ص  إىل ر ا كر ب   ا هو احلاي كام اامر اثتاأظن الذاعاصا 
 . . كي    نلس تي التونمقمك  ةفراغي،   فسب  ل  مقنا اب سل  هرا المرب  ب كب اثؤسسن لي

 
 . . ا اةفر كي  الم تور  اكب كيا ه الذميب،    تا يل اليلك  ن التيوغ  التذمم8 
 

ن اي  ماال . . اا و ةريام اإلننااب   ساع ي  كؤل ا اي فماو لامس  لا  هامنا ر ما ا ظار  الورماك، ننقتيار علاه كاا   ار  كرتمجاو 9 
هو ال ملسوغ اذقا، احلاام  اثامما، مام ر اثتال ان،   »افوصال مولمك  راعتي    نني   علول طتل ك، موي الذم  سلم ال اث

ص مر ال قها   اذمثن، الفامل الر اين،   اي الميب كمي  البحراين،  وا  حبر اثفارغ،  كقتني  وارد احلقااغا  اللاااغا، وا  
قلماك   ماا جماما   الفلاول احلقمقماك  األساارار إىل إفانتاي  االفلول الذارعمك،  إفاراص مياباة السابا   الفلاول احلام ااك  ال ناول الف

  الفرناةماك،  اال  ا  راكاااة  ااهرر  كاااثر ةااهرر،  يا ماا  دلام  علااه ج لاك  ااأةي،  سااو   رهاةااي ا  اا   ل ااك  غ اك األكيااار،
قاااغا،   نقااممل   ااهاد   لااي  أةااي مل يوجاام كيلااي   حتقمااا احل .  سااانن ال  اا     مجماام األعيااار علااه  ساا متي  الفااامل الر اااين

 ج. . اثباين

 اال ع كاك     .  يؤ م السمم فسب اليمر  ل   قوليلجالذم  كمي   ب علي البحراين اثفاار للسااا ي ااافب ج اث تااح ج
 . الفلول الفقلمك  النقلمكج
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كاب نراغاا اوساتموي علاه غا غ كاا جارة علماي الفاادر عنام  الذم    ورا ي  ل ين لوا    ب كاورد  لباوئ يناسابي
إو  ل يهجااو اااناغم  أ  لهااا كااىت  فالاا  علااه ةسااقي  اذيااورر، ن ااا  ااال كااب  لاا  الياانا كااب ا ت ااه  ااالاراغا
ا   كن لااك نر ينااا كااب هجااا الفرنااال كااا داكاا  فقاغقااي  تفاااىل علااه اثناااا اليااورا، ناااعترب   امف اا .10اثناقااي اذيااور

  غر ل  اس  هرا اثناا رن وا  فالم  الذر     غر ل هاكوا  ارر كارر نا  اساتقاك   .11كب  فاال الفقب دىن 
   . هارا د الم  اا و   ه عله ةاةر كالم .ظ  نريا  و اح  ظ   جهك

يقااك  تا اي النجاار،  الار لقام  اا نا الاريقاك اثمي ماك علاه األماب نم اا يفنمناا كاب حباو  كار الغمباك كاب   ، جاب
 رى  ل احلجام هو األسلوب األامب   نب اثناةرر،  هو   سم اا   اي  اي  ،عله غل مك ةاتك   اثقال احلجاجمك

فمااو لاامس اثفااوي علمااي   احلجااام سااوى اث ااي كاام اطياا  إىل اايااك احلجااام مياام  ،كسااال  الربهااال احليااريك
فماااو  ،و ااغمااكناا ل سااع رر احلجااام ك توفااك   داارا   .  اوسااتناد    لاا  علااه كااا يساانم فجااك اثااتال  ،إنحاكااي

ااا .يتوماااا  كرهاااا علاااه غاااربر اثتحاااا ريب  در ته اااا ا ثفاااا در الاااارر   ا اااب مم اااك احلجاااام    ااااا  ااارتك ا ااااي ك توف 
نلاااو  ةاااي  نحااا  الماااول   الاااس كاااب ااااالس  . كوااااالك النقاااار كاااىت عااار   ااااور جميااام   كااامارك  فااام اثتنااااةريب

 ل   ةي لب  قاول لاي ماغ اك إ ا كاا  أكاب كسااغلي   ااول لمياي كاا هاو فقماا   اتمل جولاك جميامر اثناةرر نلمس كفىن 
فمااو اليااواب يتذاااب    ،نااالفل   اثناااةرر   ساالوب احلجااام و ينتهااي .كااب جااووة اثناااةرر  نااا  علااه كااا ساابا

جاوارب  فا  الار ا  فا   لعلماي السا لملب اذا رر    ممل الفقوي   اثناةرر،      ا مااي علاي  اب  يب نالاب 
 نحااو جاام   عاارب  لمااك احلجااام   هاارا يفااين  ل الفلاا  ين ااو ، اطاا  الاار ا طاا  السااقا ج ...اليااواب يتولاام كنااي

اثبا اااار    اونرتاوااااي الاااارا حاااانمل الفااااامل ماااامرر ناغقااااك علااااه اوستذااااااي   ااااا لااااو  ااااال يت يااااب غياااا ي  ي اااارت  
فىت لو  اةا  اارساتي ، ا يت يب نمها الفامل ة سي  غي ي    لناث ارسك الفل مك الناجفك هي  ل  ال .اعرتاوا ي

إ  يستح ار  ، امقنا كماي    كبافاو النجاار عنام  هو كا سوغ جنام  كااث    ،ال اريك غارم داغرر اثناةرر اثبا رر
إل  سااالوب الربهاااال الياااورا  .ا  اااب ابرا  اوستذاااااوة اث رتواااك كاااب غيااا  ك ااارت حبيااار ياااااد يااااول عقلم ااا

 و   ااه  ل  ،يااور،  ساالوب عقاام  فمن ااا يسااتبفم  ااب   ااااي كسااال  احلجااام األغاارى  ااا    لاا  الذاافريكاذ
 . سااغر  هاب اثنااةرر هاي كاب  اك القبماب علامه  السا ل األغ ك  اله اظب علمي   لي،نريقك القر ل   مواي الرسوي 

نام ةوا  ،مم اهت وا درا الان ط كاب اثنااةرر س ل.علمي ال هب البم   ا  ل ياول األع ل كب   با  كمرسكنلمس  ريب  

                                                 

اساتمفاب ثقااامها  ا   ل  ديمل كب رال هجا  الينفاة الفقلمك كب غيول اثناا  ال لس ك  ا ب الي ح  ةفراغاي،     ماب 10 
  ا ب  م مك احلراين،  ةفرل ادريس هاين، اثناا   اليقانك الفر مك  اوس كمك؛ جمي التاور  اإلعامكل ةقم اثناا و ب  م مك كياو،

 . . ل2005ةف ي كفهم اثفارغ احلا مك  بع ة سنك . .  رمك كقمكك لل ؤةر التقييي فوي اثناا األرساي
حم ام عا ام اعاا را حليار حمامداة الفقاب الفاريب   سلسالك ةقام الفقاب الفاريب، ي ام الفرناال   . الاا  وافها داا   الرتا بماك 11 

 سا ب كساتوياة الفقاويل الفقاب الربهااين  البمااين   غاعا الفرنااين،  ااب  ارا ى لاي  ل فقااغا الفرنااين الاا  ارا ة للفاارغ  أااا نااو  
اةفر خبيو   ةقم هر  الرتا بمكل ادريس هاين ؛  حمنك الرتاو ابغار؛ الن عااة الفق ةماك  . .الفقب إمنا هي   احلقمقك حت  الفقب

 ل  ع ة 1998، 1  اثور و اإلكاكي، كر   الغمير للمراساة اوس كمك، ط
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.   رغوا لر اغفها الا دار جلها فوي كوووعاة  اة اليلك  ق ايا اوعتقاد الاا  اةا  كامار علا  الاا ل فمنئار
الرا و ني  اناك   اااي اثنااةرر الاا مجفا  الرساوي     ،اعحتجاج  لا الذم  الاربسي  تا ي الذهعناال  ل 

كاااام  علااامه  السااا ل،  غ ااااك   هاااب البمااا   ااااله ا  علماااي   لاااي، ك  التاااا فن كاااب  اااااحاب الرساااوي  فااا  الياااحا
  اثقاااال  اااب هاااو كوساااوعك  كلح اااك   احلجاااام علاااه الااان ط الااارا  ا ع ااامر  فاااىت  كااااب اعتباااار   تا  ااا .غياااوكه 
 .ا ا نا   ة   

 ،الربهااال   ااع الربهااال ااب هااو   ساام كاامى فمااو يذاا ب  ،ا ألساالوب الربهاااللاامس  ساالوب اثناااةرر ةقم  اا
الاار ا اثقااالا  فاام إ ااااي فججااي    احلجااام هااو محااب اثتلقااي  اريااا القهاار النفاارا علااه  قباابألل اثفااوي علمااي 

ثااين اثتلقااي عااب ر يااي  احلجااك الااا  فااين عناام  هااب احلجااام  ااب كااا كااب  ااأةي  ل ياامع  ر ا اثااتال   اااثفىن اللغااوا   
نالربهااال  .ى لليااغرى   الق اامك احل لمااك   ااا هااو اثيااالمل عناام اثنانقااكالفااال  لاامس الوسااط الاارا  يباا   ااي الااارب 
 الت سااا   اراغاااا  اااع  رهاةماااك   اوساااتموي و  ااارم الق ااامك كاااب فاااا   .عنااام احلجااااجي لااامس  اياااك  اااب  ةم اااك

  ماام يتحقااا القااام .   كراعااار ثانااك اثتلقاي – اسار الاااا   –ا كااب اثقانااب  ااب ماام ياااول  لا  ميااور   ،اثفقاوي
 يااااول الف ااامر    لااا  التسااالم  جااامي  اااانب اةااام   كفاااي  سااااغط الربهاااال فاااىت  ا ااا  عاااب  ،كاااب د ل  رهاااال

ا إىل  ل يقتمر اإلةسال عله  فهعها لل تلقي  فم  ل  اول مام ةهارة لاي   فاا  لانها  ناذا  باع   ،اافبها
 لامس  اب كاا ياميب  اي  ،و   اهنمتأ م فمنئار  األ لامس  اب كاا دال  اي البذار جاا  عاب نرياا الربهاال   اا  . عمي

لارا  اال و  ام كاب سامادر احلجاام  ارياا  جنام لن اوم ال اار  .البذر يستامم  ل يتقا ي كام ابغار  ارياا  رهااين
نالربهال  فناا  األرسااي  . اا  ف وري    اور اثفارغ  استر ار كنسي الوساغط   ر   الواالن إىل اثفارغ فمس  

 إل عاامل ف ااور    اثناااةرر عناام اومت ااا  و  .ا   احلجااام ااااب  لاامس  فماام   ،ناااةررا   اثكالااوب  لاامس وصك اا
 ،ماب هاا وا  رهااةا  إل  نا  ااادمنجج اثذار إلمي   الر ر احلاام ل ، رم اثناةرر كب داغرر الربهال  ما  األ سم

 ثاااا  ،إ ل لسااااغ  االااا  اإلحاااال ،نلااو  اااال الربهاااال  فناااا  األرسااااي  فااام  الف ااامر نم ااا دال    ياااميب  اااي البذااار
 إ ا  ااال  اامقنا . ..يااما النااائ كااا هااو   ساام اااا ييبتااي الربهااال األرساااي نتأكااب فمااو   . كاااب اساات رار النااو 

اريقته اا   اا  اما    نا ل ةسااي   ،اة   در اوا فام د اثنااا  ال لسا ككمي  البحراين هو اب استونوا هار  الياناع
؛ فماو ا هاو كاا يمر اي   قماي  عاارغ  ي  ا ، ل عتبااراة  د ا فىت لو ااار اثاورد حما   و يفين  نا   تاب النجار

احلميماااة  اوعتباااراة   ياار كااب ااااي ال لساا ك التاااويين وردال لتااااثر الوجااو    ااااي الذااريفك   جاااي الفرنااال مهااا كاا
ا. .. اثناا  اليورا ي فام د اثنااا الياورا  اي يتفامى   فجاجا  ،ا فمو يا ي  ل ياول الذم  كماي  كتال  
كاام ال ااار   اان نريااا اثااتال  اإلكاااكي  ،ناااثتال   هااو كتجااا ص لليالااو اثرنااو      ياار كااب كااورد ،كااىت  كاااب  لاا 

   ااا   اومتيااار   التفريااا علااه كااا  ،نهااو هنااا يلتقااي كاام ال ملسااوغ ،  ااع ، نالتجااا ص هنااا  لحااار اوعتباااراة
 .ي كا يومم   او رتاكيتحقا  ي الت مم   إل ةب   اوفت ا

  اا  مناا   ارل  ألل كوواو  اإلكاكاك  الغمباك مهاا كاب   ،اإةنا  مناا  سالو ي  احلجااجي ظارا السابب حتميام  
اثووااوعاة الااا و يفااوي نمهااا علااه الربهااال إو  قاامار كااا هااو كلاا ل   وااو  كقاامكاة واار ريك حياات  التساالم  دااا 
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اطااب كوجي لاب  اناغ البذر  نبقا    غا  النفار عاب الت اا ة     كقت ه  ول ...التسلم   اثارها اثل كك
نلاااو  ،اكااامار ه    فاااواظ ، دلماااب علاااه  ل اثقياااود كاااب الربهاااال   اطاااااب القااار ين هاااو  اااب   اااااي احلجاااك كالق ااا

فمااااو   لااااب  ااااين  دل مل حياااارص ا  ،امتياااار علااااه ااااارد الربهااااال  فنااااا  األرساااااي و ياااار اطااااااب  وااااا  اثقياااام
  الاتااااب األغاااع علاااه  فااا  الناااااة و  يااالمل  ل  ااااول   فماااو  م ناااا .كقااامكاة الربهاااال  األممساااك اثناقماااك

 رهاةمك إو  ا هي حم ونك  احلجج الذرعمك ا  كم  ةنا ةفترب احلجك الذارعمك هاي   ااظاا عان الربهاال، إو  ةناا  منما  
ياور   ماب هاا وا  رهااةا ج عاب الربهاال  ااثفىن اوااا في اثناقاي اذج ل  مولي  فاىل ال الذرعي اثالوبالربه

فماااو للنقااب كمغلماااك  ساسااامك    ،،  لفاااب هااارا كااا حمااا  كت لساا ك اإلكاكماااك عاااب  ااعه القمااائ احل لاااي اثقيااو 
 اان واار راة اثنقااوي   هااو التقلماام الاارا  اار  نمااي جمااب الذاام  كمااي  البحااراين الاارا صا م ، ااأنع القااوي ال لساا ي

نااا  كااب ةاتااك  ااا  ل يتباام  ، واار راة اثفقااوي    نااا  نلساا ي كتاان  علااب كياااحلك   مااك  اان الااا ل  ال لساا ك
نمهااا ن ساا ك اإلكاكمااك ةفاارا ه  فااىت كااب  ااال كاانه  ماام  ناا ي كن لااك اثرجاام اثفتاارب  الذاام  األ اارب حممااي الااميب ا ااب 

 عاين احلاام  فمامر  كلاي   اا ةهار  لا      رد د  علاه  ،كماي فمو ةقا  علماي   فام كفااارا الذام   ،عريب
ناااثنقوي  .12 الاذاااا   ينمااك  اااثفقوي   يلمي اا ا كااب اثنقااوي ا تااما   كغالاااك غاات  األ لمااا  عناام الذاام  األ اارب اةا م اا

جاود  اثفرناك   فامر الو  ،فاور   كنتهه القوي ال لس ي اإلكاكي فاىت لاو  فلاا األكار   ثبااة احتااد الفاامل  اثفلاول
 ب ةو  كب التأنع النقلي الرا  كاناي إفاماو  ،ا نو   ل ياول حم   ف بف ور   .13   إثباة احلر ك   اعوهر

الاا هااي كميناك  ذاااب كاا إىل هاارا اإلرو الففاام   ،حتاوي  بااع   القاوي ال لساا ي  اال  را  كاام د ال لسا ك اثتفالمااك
   .  جملي كب  كياي اطواجك ةيع الميب الاوسي  فممر  كليالرا  رر  رر ي األ ىل الذم  كمي  البحراين

 
 

                                                 

  نماي ا ا يقوي احلام  الفارغ فممر  كلي   ةي النيو لج  هارا و يتمسار إو  فام ةقاب  ا ل الذام    هارا اثووام  دعاوا12 
( . . . يقيم الذم  حممي الميب  ب عريب ا   إل اكي  إساا ي  ي، لماول فالي    ل   حاي كب مايل ياماك     تاا  ناوك ة ا )

 الياااحممل و  فااارغ ااااحتي إو  قاااور النقاااب  الفقاااب  الاذاااا، غيوااااا إ ا  اااال كااام ااااافب الاذاااا هااارا اوةبماااا   او لماااا  
را الياامد الاتاااب القاام  للاام تور غنجاار علااي محمااك فااوي احلمااار الر فمااك  ال اريااك حلماامر  كلااي اةفاار داا. ج. . .  اثذاااي  الفل ااا 

 . . ل2004اثوسول  ا ل الفرنال الذمفي، كب كنذوراة نلس ك الميب  عل  الا ل اعميم، ط، دار اظادا 
 
يب يفل ول  الريب و يفل ولج،   ي دنم ا استمي ك  امرا عله  جوديك الفل  كب القر ل،  قولي  فاىللج مب هب يستوا الر13 

 بهك ا ب سمنا   اعتبار الفل  غااك احليو  كني  ور ا كب اإلوانك،  من ا ر ى إلمي ك  امرا ور ا كب الوجود   أل الفل  
ابيك  ن م  ب عل  هناك  ااكب   الوجود،  هو ك اد . . لمس فيرا  م ا،  ب هو كتفمد حبسب كفلوكي نهو كب كقولك كفلوكي

  ا استمي   كفر  كا استمي  ي عله احلر ك اعوهريك مولي  فاىللج   رى اعباي حتسبها جاكمر  هي ةر كر . .  الارحك
، كر   الغمير للمراساة 1اةفر درا اليمد ل ادريس هاين، جكا  فم الر ميك ؛ ك  امرا راغم احلا ك اثتفالمكج ط. . السحابج

 . . ل200اوس كمك،  ع ة 


