تعذيم جذري يف سمن دخول طقس انسُّجود إىل صالة انسجذة
 ....ووأج ٌٗ أَعاً ػاللاث ودََّت ِغ اٌىُٕغت اٌشُّوِأَُّت واٌىُٕغت األسَُُِّٕت(.)1
إَّْ ٘زٖ اخلذِت يف َىَ ػُذ اٌؼٕصشة ِٓ ،احملخًّ جذِّا أهنا وأج ِؼشوفت يف صِٓ اٌبؽشَشن املٍىاين ِىاسَىط اٌزَّاين (-1111
 ،)َ1111إالَّ أَّْ ؼمظ اٌغُّجىد فُها مل َىٓ لذ ػُشف بؼذ يف ٘زا اٌىلج أٌ إٌِّصف اٌزَّاين ِٓ اٌمشْ اٌزَّاين ػشش املُالدٌ ،رٌكه

ألَّْ اٌخَّاسَخ ال َشبػ بني ٘زا اٌبؽشَشن وبني حغُُّشاث ِٕاخَُّت شذَذة ،وؼىاصف (أو صالصي أو بشاوني) ،واٌيت َزوش٘ا ”وخكا
اٌٍمَّاْ واٌ غَّجذة ،املؽبىع عٕت .“َ1391

أَِّا اٌشأٌ اٌزٌ داوي أْ َشبػ ٘زٖ اٌخغرياث املٕاخُت بضِٓ اٌبؽشَشن األٔؽاوٍ ُِخائُكً اٌىكبري (،)َ1133-1111
وٌُظ اٌبؽشَشن املٍىاين ِىاسَىط اٌزَّاين ( ،)َ1111-1111فٍُ َغفؼٕا يف حتذَذ اٌضَِّٓ اٌزٌ بذأ فُٗ ؼمظ اٌغُّجىد اٌىاًِ

إىل األسض يف ٘زٖ اخلذِت ،ألٔٗ سأٌ َخىٍَُّ ػٓ صٌضاي وٌُظ ػٓ سَخ ػاصف .و٘ى ِا روشٖ اٌبؽشَشن األٔؽاوٍ ُِخائًُ
اٌىبري يف ِؤٌَّفٗ” :اٌخَّاسَخ اٌىبري“ ،وَٕمٍٗ ػٕٗ ِاس غشَغىسَىط أيب اٌفشس بٓ اٌؼربٌ ( )َ1921-1991يف وخابٗ” :حاسَخ
اٌضَِّاْ“ ،ظّٓ أدذاد َىَ االرٕني  93دضَشاْ (َىُٔٗ) ،املىافك  19شىاي عٕت  ،َ1111فماي” :دذرج صٌضٌت ػُٕفت جذِّا
دىت ا٘خضَّث األسض ،ا٘خضاص عفُٕت يف اٌبذش ،ممَّا مل َُغّغ ٌٗ ِزًٌُ يف اٌؼُصىس اٌغابشة .ولذ لاي اٌبؽشَشن ُِخائًُ املغبكىغ،
ػٕٗ :وَّٕا والفني يف ُ٘ىً دَش ِاس دٕأُا باٌضَّػفشأْ ،خٍى صالة اٌصُّبخَ ،ىَ ػُذ اٌمذَِّغَني بؽشط وبىٌظ ،فغّؼٕا بغخكت
صىث سػذ لىٌ ،وعمؽٕا ػًٍ وجىٕ٘ا أِاَ املائذة املمذَّعت ،وحشبَّزٕا هبا ،وحنُٓ منًُ ٕ٘ا وٕ٘ان .وبؼذ ِذَّة ؼىٍَت ،أفمٕكا
وّٓ َفُك ِٓ اٌمرب ،وأخبهٕا أخباٖ ِٓ َٕهط ِٓ سلاد ،وحذدشجج اٌذُِّىع ِٓ ػُىٕٔا ،وأؼٍمٕا األٌغٕت باٌشُّىش واٌخَّغكبُخ
هلل حؼاىل  ...ولذ اعخغشلج ِٕاوبت اٌضٌَّضٌت مخغت وػششَٓ َىِاً“( .)9فاٌىالَ ٕ٘ا ٘ى ػٓ ػُذ اٌمذَِّغَني بؽشط وبكىٌظ،
و٘ى بؼُذٌ ػٓ ػُذ اخلّغني.
إَّْ األِش اٌزٌ َذدط هنائُِّا أْ َىىْ ؼمظ اٌغُّجىد اٌىاًِ إىل األسض واٌزٌ مل َكشد إالَّ يف ”وخكا اٌٍمَّكاْ
واٌغَّجذة ،املؽبىع عٕت  ، “َ1391لذ دذد يف اٌمشْ اٌزَّاين ػشش املُالدٌ٘ ،ى أَّْ ِصادسٔا اٌؽَّمغكَُّت اٌمذةكت يف
اٌىُٕغت اٌمبؽَُّت دىت اٌمشْ اٌغَّابغ ػشش املُالدٌ ،ال حزوش أٌَّ عجىد واًِ إىل األسض يف ٘زٖ اخلذِت .ووكً ِكا
َُزوش فُها٘ ،ى إَِّا إدٕاء اٌشأط ،أو اٌشُّوىع ػًٍ اٌشُّوبخَني( . )3وٌُظ ِٓ املؼمىي أْ َىىْ ؼمظ اٌغُّجىد اٌىاًِ إىل
األسض يف ٘زٖ اخلذِت ،لذ ػُشف يف ِٕخصف اٌمشْ اٌزَّاين ػشش املُالدٌ حمشَباً ،أو اٌزَّاٌذ ػشش املكُالدٌ ،وحظكً
خمؽىؼاحٕا اٌمبؽَُّت بذوْ اعخزٕاء حصُّج ػٓ أََّت إشاسة إىل ٘زا اٌغُّجىد ؼٍُت أسبؼت أو مخغت لشوْ حاٌُت ،أٌ دىت إىل
اٌمشْ اٌغَّابغ ػشش املُالدٌ.
وػًٍ رٌه فٍُظ أِإِا عىي اٌبؽشَشن املٍىاين ِىاسَىط اٌزَّاٌذ ( ،)َ1119-1112املؼشوف باعُ ابٓ اٌكضَّػُُ ،يف
 -1بشغُ ِشوس اٌذُّوخىس أعذ سعخُ ػًٍ اٌبؽاسوت اٌغَّابمني ٌٗ باعُ ِىاسَىطِ ،شوساً ػابشاًَ ،فشد فصالً واِالً (و٘كى اٌفصصكً اٌزَّكآِ
واألسبؼىْ) هلزا اٌبؽشَشن.
أظش :اٌذُّوخىس أعذ سعخُِ ،شجغ عابك ،اجلضء اٌزَّاٌذ ،ص 119-12

 -9وخا ”حاسَخ اٌضَِّاْ“  ،أليب اٌفشس مجاي اٌذَِّٓ بٓ اٌؼربٌٔ ،مٍٗ إىل اٌؼشبَُّت األ اعذك أسٍِٗ ،إصذاس املششق ،بريوث ،عٕت  ،َ1321ص 1123
ٔمالً ػٓ اٌبادذ ِذدج دٍٍّ حادسط ،األٔبا بؽشط أُعمُف اٌبهٕغ ا ،جمٍَّت ِذسعت اإلعىٕذسََّت ،اٌغَّٕت األوىل ،اٌؼذد اٌزَّاينِ ،اَى -أغغؽظ  ،َ9113ص
111 ،113
 -3أظش ص (٘ ِٓ )311زا اٌىخا اٌزٌ بني َذَه.

إٌِّصف اٌزَّاين ِٓ اٌمشْ اٌغَّابغ ػشش املُالدٌٌُ ،ىىْ ٘ى اٌبؽشَشن املمصىد.
وإرا ػشفٕا أَّْ اٌىُٕغت اٌبُضٔؽَُّت وأج متاسط ؼمظ اٌغَّجذة يف ػصش َىَ اٌؼٕصشة ،لبً أْ حٕمً االدخفكاي بكٗ إىل
اٌصَّباح يف ػصىس ِخأخِّشة ،فهً ةىٓ اٌمىي بأَّْ اٌىُٕغت اٌبُضٔؽَُّت وأج ِٓ وساء ؼمظ اٌغُّجىد اٌكزٌ ههكش يف ٘كزٖ
اخلذِت ،وِٕها أخمً ٘زا اٌؽَّمظ إىل بمَُّت اٌىٕائظ األُخشي ،دىت وصً إىل اٌىُٕغت اٌمبؽَُّت؟

حزق انبَخور انكثري يف طقس انسَّجذة

يف ٘زا اٌؽَّمظ أَعاًَُ ،ذشق وزريٌ ِٓ اٌبَخىس ػًٍ ٔفىط

املٕخمٍني  ...إخل.

