انًًهكح األسدٍَح انهاشًٍح
جايعح انٍشيىك
كهٍح انششٌعح وانذساساخ اإلساليٍح
قسى أصىل انذٌٍ

انحىاس يع اَخش األقشب
فً ضىء حىاس إتشاهٍى عهٍه انسالو ألتٍه
فً سىسج يشٌى
أ.د شحادج حًٍذي انعًشي
أسرار انرفسٍش تكهٍح انششٌعح وانذساساخ اإلساليٍح
جايعح انٍشيىك ـ استذ ـ األسدٌ
نهًشاسكح تًؤذًش( انحىاس يع اَخش فً انفكش اإلساليً) انزي ذُظًه :
كهٍح انششٌعح وانذساساخ اإلساليٍح تجايعح انشاسقح واألياَح انعايح نألوقاف
ذحد سعاٌح
صاحة انسًى انشٍخ انذكرىس سهطاٌ تٍ يحًذ انقاسًً
عضى انًجهس األعهى نالذحاد ـ حاكى انشاسقح
انشئٍس األعهى نجايعح انشاسقح
فً أٌاو( األثٍٍُ وانثالثاء واألستعاء)
82ـ 03ستٍع األول8282هـ انًىافق 81ـ8332/2/ 82و
8282هـ ـ8332و
تسى اهلل انشحًٍ انشحٍى

انًقذيح
الؾمددل ر هة الؼددبلمٕه ل َالوددسح َالَددسد ػلددّ ٍددٕل الموٍددلٕه ٍددٕلوب ؾمددل َػلددّ لددً
َصؾجً أعمؼٕه ل َثؼل:
ثٍنا ثؾش َعٕي ٍُُد ثـ ( الؾُاه غ اٖفو األقوة فٓ ضُء ؽُاه إثوإٌم ػلًٕ الَدسد
ألثًٕ فٓ ٍُهح ؤم) أػلكرً للمشبهكخ فٓ ؤرمو( الؾُاه دغ اٖفدو فدٓ ال ادو ايٍدس ٓ) الدنْ
رىظمً كلٕخ الشؤؼخ َاللهاٍبد ايٍس ٕخ ثغب ؼخ الشدبهقخ َاأل بودخ الؼب دخ لاَقدبت رؾدذ هػبٔدخ
صبؽت الَمُ الشٕـ اللكزُه ٍلطبن ثده ؾمدل السبٍدمٓ ػادُ المغلدٌ األػلدّ لترؾدبك ـ ؽدبكم
الشبهقخ الوئٌٕ األػلّ لغب ؼخ الشبهقخ فدٓ أٔدبد انصىدٕه َالضسصدبء َاألهثؼدبء 82ـد 03هثٕدغ األَ
ٌ8282ـ المُافق 81ـ8332/2/82د لَملك ضمه المؾُه الضبوٓ المؼىدُن ثدـ (الؾدُاه دغ اٖفدو
فٓ السو ن الاؤم) ألرؾلس فًٕ ػه أٍلُة الؾُاه النْ ٔؼل أؽل أفبوٕه اللػُح إلّ ار رؼدبلّل ألن
اللاػٕخ المَلم المقلص للٔىً ٔماىدً أن ٔخفدن ثمغدب غ قلدت اٖفدول َرسثٕدت ػسلدً إما كدبن أٍدلُثً
ؽإمبًلَؽُاهي ٌبكئبً.
َ ه أو ؼم وظوي فٓ أٖبد الاؤمبد الزٓ ػوضذ لؾُاه إثوإٌم ػلًٕ الَسد غ أثٕدً ىه
فددٓ ٍددُهح ددؤم ػلٍٕددب الَددسد أكهر أن ؽددُاهي ألثٕددً كددبن ؽددُاهاً ٌبكئدبً ٌبكفدبً ٔؾمد فددٓ أػطبفددً
األٍلُة األوغدغ َاألو دغ ل ٍَدٕظ ؽدُاهي الؾدُاه األومدُمط الدنْ ٔؾزدنِ ثدً دب افزلد

الملدُان

َرؼبقت الغلٔلانل ملام ألن ٍٕلوب إثوإٌم ػلًٕ الوسح َالَسد ٌُ أة األوجٕدبء ل َشدٕـ الؾى دبء ل
لً المابوخ الَب ٕخ ػىل ك الؼسسء ه أرجبع اللٔبوبد الَدمبَٔخل َالؼسبئدل الُضدؼٕخ لألودً عمدغ فدٓ
ؽُاهي ثٕه ايقىبع الؼسلٓ َاي زبع الؼبط ٓل ٌَُ ب و زسو إلٕدً فدٓ ؽُاهودب المؼبصدو ٍدُاء أكدبن
ثٕه الغمبػبد أد ثٕه الؾابهاد.
َ ه ٌىب هغجذ الازبثخ فدٓ ؽدُاه إثدوإٌم ػلٕدً الَدسد ألثٕدً ـ اٖفدو األقدوة فدٓ الىَدت ـ
لٕ ٕل ه أٍلُثً اللػبح النٔه ٔقُضُن فٓ ػُجبة اللػُح فٓ قبطجخ اٖفو ٍمب كبن كٔىً أَ لُوً
أَ عىًَ ل ألن اللاػٕخ المَلم (األوب) ٔؾم فدٓ عىبودً الشد سخ ػلدّ فلدق ار رؼدبلّل فؾدوْه ثدً أن
َٔلك لَبوً فٓ ؽُاهي غ اٖفو لٕوكي إلّ الغبكح المَزسٕمخل َالطؤسخ السُٔمخلإما عمغ (األوب) ثٕه
المىطق الُعلاوٓل َالز إو الؼسلٓ فٓ إقىبع اٖفو ثؾُاهي الٍبكت ل ٌَنا إومب ٔزخرّ إما رالم ثاسد
الولق المُشّ ثبلؾَه ل لٕلظ ؽُاهي اٖمان كَن اٍزئنان لَ ه صمه ٔزوثغ فٓ ٍُٔلاء السلت ل ٌَُ
ب وؾزبعً فٓ ؽُاهوب المؼبصو.
ٌنالَ عبء الجؾش فٓ :رمٍٕل َ صمبن قُاػل فٓ الؾُاه َفبرمخ.
أ ب الزمٍٕل  :فزؾلصذ فًٕ  :أٌمٕخ الؾُاه غ اٖفو فٓ ال او ايٍس ٓ المؼبصو.
1

َأ ب السُاػل  :فبعزٍدلد فدٓ رسؼٕدلٌب ده ادب ٕه أٖدبد الاؤمدبد الزدٓ ػوضدذ لؾدُاه
إثوإٌم ػلًٕ الَسد غ أثًٕ فٓ ٍُهح ؤم ػلٍٕب الَسد.
َأ ب القبرمخ  :فؼوضذ فٍٕب ألثوى وزبئظ الجؾش .
َار أٍخ ُ أن ٔادُن ٌدنا الؼمد فبلودهب لُعٍدً الادؤم ل َأن ٔى دغ ثدً ػجدبكي المدؤ ىٕهل
َصلّ ار ػلّ ٍٕلوب ؾمل َػلّ لً َصؾجً أعمؼٕهللل

ذًهٍــذ
2

أهًٍح انحىاس يع اَخش
فً انفكش اإلساليً انًعاصش
أضؾّ وطلؼ( الؾُاه غ اٖفو) ٔزجدُأ ابودخ و ُقدخ فدٓ ال ادو ايٍدس ٓ المؼبصدو ل
كُوً الٍُٕلخ األٍلم ل َالطؤسخ األقُد للز بٌم غ اٖفو( غٕو المَلم) ػلّ الموراياد َالضُاثذ
لٕىطلق ىٍب المزؾبَهَن وؾُ الجىبء الوصٕه السبئم ػلّ األٌٍ الَلٕمخ ل َاألهكبن المزٕىخ .
فس غوَ إما ػُىٓ ثً األلجبء َالؼسسء ل َػسلَا لً المؤرمواد َالىلَاد فٓ ٌنا الؼوو النْ
عوػ فًٕ الاضٕوَن ثخظ به المؾده َ قبلدت ال دزه ل َر شدّ طيٕدبن ايوَدبن ػلدّ أفٕدً ايوَدبن ل
فقوط ه كائوح الؼس ل َاوَلـ ه ىبقجً ل َكف فٓ كائوح الغٍ َاويمٌ فٓ وسبئوًل َظه أن
الؼلُد الزس ىٕخ الجؾزخ ٌٓ اليبٔخ السوُِ فٓ ٌنا الي بن ل فس غب

لتٔمبن َهكبئيي ل َن لل او

َ َبلاً.
َ ب ٌدنا المدؤرمو الؼزٕدل الدنْ رىظمدً كلٕدخ الشدؤؼخ َاللهاٍدبد ايٍدس ٕخ ثغب ؼدخ الشدبهقخ
ثؼىُان ( :الؾُاه غ اٖفو فٓ ال او ايٍس ٓ) إن لوأة الولع ل َعمغ الو
ه أصؾبة ال او الىٕو لمؼبلغخ ثؼد
ؽزّ غلا الؼبلم الؾلٕم مَ الؼس الؾوٕ

ل لزلزسٓ كُكجدخ

أعدُاء الزدُرو الؾادبهْ َالضسدبفٓ الدنْ ٔؼدبوٓ ىدً الؼدبلم
ؽٕوان فٓ األهض.

َالؾق أوىب له وغل الؼسط الىبعغل َالجلَم الشبفٓ للمشداسد َالمؼادسد الزدٓ ٔؼدبوٓ ىٍدب
ايوَبن إن ػىدل الدوؽمه الدوؽٕمل الدنْ فلدق ايوَدبن ده طدٕه ل َالسبئدـ فدٓ ؾادـم الزىئدـ (
الوؽمه ػلم السو ن فلق ايوَبن ػلمً الجٕبن)  .8لٕاُن الجٕبن أٍلُثبً للز بٌم َالزؾبَه ثٕه ايوَبن
َأفًٕ ايوَبن ل لٕخفن ثٕلي إلّ القٕول فٕؾسق الؼجُكٔخ ر رؼبلّ ل ألن ايوَبن ؽُٕان وبطق زلٔه
ل قب رؼبلّ ( َ ب فلسذ الغه َايوٌ إن لٕؼجلَن).8
ْ ثىب ؼشدو الدلػبح الٍدلاح أن ومدل عَدُه الزُاصد
َإما كبن ملك كنلك فؾو ّ

دغ اٖفدو ده

اليوة َالشوق ل َوؾدبَهي ثبنػزدلا الجؼٕدل ػده ايفدواا أَ الز دؤ ل َأن ن وغلدٌ فدٓ أثدواط
ػبعٕخ ل وؼٕش فٓ ػبلم القٕب ل ثد ػلٕىدب أن وؾدبَه اٖفدو ثدبلؾُاه الىدبعؼ َالم ٕدل لىؾسدق ؽٕدبح
ىخ طمئىخ ألو َىب َلتوَبوٕخ ل لىىغُ َٔىغُ الاُن ثىب ده ٌدسر ؾسدقل فدنٔه ثؼدٕه انػزجدبه
افزست َاقؼىب ؼشو األؽ بك ػه َاقغ المَلمٕه الَبثسٕه ه األعلاك.
إوىب ثبلؾُاه النْ َٔزمل أصُلً َقُاػلي ه السو ن الاؤم وَزطٕغ إقىبع اٖفدو ٍمدب كدبن
كٔىً َلُوً ل ألن ٌني السُاػل رىَغم غ ال طوح الزٓ فلسٍب ار رؼبلّ ( فطوح ار الزدٓ فطدو الىدبً
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ػلٍٕب ) 8ل أ ب الؾُاه السبئم ػلّ الشزبئم َالَجبة فموكَك لألوً فدبل

صدؾٕؼ الىسد ل َصدؤؼ

الؼس .
َ ه أوؼم وظوي فٓ أٖبد الاؤمبد أكهر أن السو ن الاؤم قل ثّٕه لىب الؾدُاه الىدبفغ الم ٕدل
ثلَبن ػوثٓ جٕهل َ ب أصبثىب ه ٌَه فٓ أٍلُة الؾدُاه دغ اٖفدو إن نػزمبكودب ػلدّ ؽدُاه
فسٍ خ الَ َطخ ه الَبثسٕه َالمؼبصؤه ل ألوٍب روله ػه قلُة غبفلخ ل َػسدُ

يلسخ.فودبه

ه الُاعت أن وؼُك إلّ أٍلُة الؾدُاه فدٓ السدو ن الادؤم ل َلدنلك عدبء ٌدنا الجؾدش المٍُدُد ثدـ
(الؾُاه غ اٖفو األقوة فٓ ضدُء ؽدُاه إثدوإٌم ػلٕدً الَدسد دغ أثٕدً فدٓ ٍدُهح دؤم ػلٍٕدب
الَسد ) لٕاُن وجواٍبً للؾُاه غ اٖفو األقوة فٓ الىَت ه األصُ َال وَع َالؾُاشٓ ألوٍم
أؽق الىبً ثبلىوٕؾخ الوبكقخ مه ٔؾم أػجبء اللػُح إلّ ار رؼبلّ.

انقىاعذ انحىاسٌح
فً حىاس إتشاهٍى عهٍه انسالو ألتٍه(اَخش)
ٍُ 1هح الوَد 03

4

فً سىسج يشٌى
ٔؼل أٍلُة الؾُاه غ اٖفدو ده أوغدؼ األٍدبلٕت اللػُٔدخ لنػزمدبكي دىٍظ ايقىدبع الؼسلدٓ
َاي زبع الؼبط ٓل َلنلك صبه طؤسبً للزؼبَن َالز بٌم ل إما كبن المؾبَه ما فٍم للؾسبئقل ثودٕواً
ثمؼبكن الاسدل ٔطبثق كس ً سزاّ الؾب ل فبوً وبعؼ فٓ ؽُاهي ٍدُاء اٍدزغبة اٖفدو اليؤدت
ػىً فٓ الىَت َالجؼٕل ػىً فٓ اللٔه ل أَ لم َٔزغت .
َكنلك الؾب إما اٍزغبة اٖفو األقوة فٓ الىَت ـ ده األصدُ أَ ال دوَع أَ الؾُاشدٓ
أَ الؼوجبد ...ـ ل الجؼٕل ػىً فٓ اللٔهل أَ لم َٔزغت .
إن اللاهً ألٍبلٕت كػُح األوجٕبء َالوٍ ألقُا ٍم فٓ السو ن الاؤم ُٔقه أوٍب قب دذ ػلدّ
أٍلُة الؾُاه الوؾٕؼل َلم َٔازُا ػلٍٕم الوسح َالَسد ػه الىوؼ للقلدق أثدلاًل َأَلدّ القلدق
ثبلىوؼ ٌم األقوثُن ه أة أَ اثه أَ ىَعخ  َ .دب ؽدُاه إثدوإٌم ػلٕدً الَدسد ألثٕدً ىهدـ الدنْ
كبن ٔؼجل األصدىبد ـ فدٓ ٍدُهح دؤم إن كلٕد ػلدّ أٌمٕدخ الؾدُاه دغ اٖفدو األقدوة فدٓ السدو ن
الاؤم.فسل افزبه إثدوإٌم ػلٕدً الَدسد ألطد

الؼجدبهاد فدٓ ؽدُاهي لٕزسجد اٖفدو الادسد َٔ دزؼ لدً

اٖمان لزلف إلّ السلت ثس اٍزئنان.
َوظواً ألٌمٕخ ؽُاه إثوإٌم ػلًٕ الَسد ألثًٕ (اٖفدو غٕدو المَدلم) فدٓ ٔدبد ٍدُهح دؤم
اهرخٔذ رسؼٕل رَغ قُاػل ه ٌني أٖبد الاؤمبد ٔؾزبعٍب المزؾبَهَن فٓ أْ ؽدُاه رؼسدل ألعلدً
المؤرمواد كٍنا المؤرمو الؼزٕل .
لسددل ثددلأد أٖددبد الاؤمددبد ثود زٕه ػظٕمزددٕه ٌمددب :الوددلٔسٕخ َالىجدُح ل َفزمددذ ثود زٕه
كؤمزٕه ٌمب :الولق َالؼلَُ .فٓ ملك إشبهح إلّ أٌمٕخ الولق فٓ الؾُاه  .قب ار رؼبلّ :
(               
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)              

:انقاعذج األونى
سٍذَا إتشاهٍى عهٍه انسالو
6

هى األسىج انحسُح نذعاج انحىاس يع اَخش
لسل ؽبَه إثوإٌم ـ ػلًٕ َػلّ وجٕىب أفا الوسح َأرم الزَدلٕم ـ أثدبي ىه َالىمدوَك َقُ دً
َالنٔه كبوُا ٔؼجلَن الاُاكت ل ؽدبَه ٌدؤنء عمٕؼدبً ثخٍدلُة ؽدُاهْ ٍدٍ ٍَدلٌ ل افزدبه لاد
ؽددُاه الالمددبد المقزددبهح َاألل ددب المىبٍددجخ ل لٕاددُن ؽددُاهي وبفؼ دبً فددٓ الددلػُح إلددّ ار رؼددبلّ.إم
إثوإٌم ػلٕدً الَدسد ٌدُ األٍدُح الؾَدىخ لاد المدؤ ىٕه قدب رؼدبلّ)قدل كبودذ لادم أٍدُح ؽَدىخ فدٓ
إثوإٌم َالنٔه ؼً) أٖخ

8

َ ه أوؼم وظوي فٓ السو ن الاؤم أٔسه أن أٍلُة إثوإٌم ػلًٕ الَسد فٓ الؾُاه غ اٖفدو
ٌُ األٍلُة األؽَه لا المزؾبَهٔه ده لدلن إثدوإٌم ػلٕدً الَدسد إلدّ قٕدبد الَدبػخ ل ملادم ألن
إثوإٌم ػلًٕ الَسد " ٌُ أفاد األوجٕدبء كلٍدم ثؼدل ؾمدل صدلّ ار ػلٕدً ٍَدلملٌَُ األة الضبلدش
للطُائ

ال بضلخل ٌَُ الدنْ عؼد ار فدٓ مهٔزدً الىجدُح َالازدبة لٌَدُ الدنْ كػدب القلدق إلدّ ار

لَصجو ػلّ ب وبلً ه الؼناة الؼظٕمل فلػب السؤت َالجؼٕلل َاعزٍل فٓ كػُح أثًٕل ٍمب أ اىدًل
َمكو ار واعؼزً إٔبي فسب (إم قب ألثًٕ)". 8
َوظواً ألٌمٕخ ؽُاه إثوإٌم ػلًٕ الَسد ألثًٕ أ و ار ػي َع وجًٕ ؾملاً صدلّ ار ػلٕدً
َ ٍلم ثزسَح قوخ إثدوإٌم َرجلٕيٍدب قُ دً" َملدك أن أٌد الملد كدبوُا ٔؼزوفدُن ث ادلًل َ شدوكُ
الؼوة ٔ زقوَن ثاُوٍم ه أثىبئًل فخ و ار رؼبلّ ؽجٕجً ػلًٕ الَسد أن ٔقجوٌم ثزُؽٕدلي لٕسلؼدُا
ػه الشور".0
أوؼم وظور فٓ ٔخ (َامكو فٓ الازبة إثوإٌم اوً كدبن صدلٔسبً وجٕدبً) الزدٓ اٍدزٍلذ ثٍدب ٔدبد
ؽُاه إثوإٌم ػلًٕ الَسد ألثًٕ رغلٌب رؾم فٓ اب ٕىٍب قبػدلح ػدل إثدوإٌم ػلٕدً الَدسد السدلَح
الؾَىخ للػبح الؾُاه الىبفغ ل فسل أ دو ار رؼدبلّ وجٕدً ؾمدلًا صدلّ ار ػلٕدً ٍَدلم أن ٔدنكو" ؽدب
كػُح إثوإٌم ألثًٕ ل رلك الدلػُح الوفٕسدخ المسوثدخ المَٕدوح الٍبكٔدخ الموشدلحل َأ دو ار رؼدبلّ وجٕدً
ؾملاً صلّ ار ػلًٕ ٍَلم ثخن ٔنكوٌب فٓ الازبة لززلّ ػلّ الىبً َٔخفنٌَب ٍىخ فٓ اللػُح إلّ
الؾقل َفوُصبً األقوثٕه األكوٕه لٍم"

2

" ٌَنا انٍزٍس فًٕ ده الجواػدخ دب فٕدً ؽٕدش ٔشدُق الدى ٌ إلدّ زبثؼدخ أؽدلاس السودخ ل
َٔل ذ األٍمب ع إلّ ايصيبء َالمزبثؼخ لمب ٔدوك ده أ دو ػظدٕم ل َٔىجدً األمٌدبن إلدّ دب ٔدخرٓ ده
ؽُاه إثوإٌم ألثًٕ فٓ كػُرً إلّ الطؤق المَزسٕم"
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5

إن المزلثو ٖٔبد ؽُاه إثدوإٌم ػلٕدً الَدسد دغ اٖفدو (األة المقدبل

نثىدً فدٓ الدلٔه)

الزٓ عبءد ثؼل انٍزٍس ثٍني أٖخ الاؤمخ ٔلهر أٌمٕخ ٌني السبػلح فٓ الؾدُاهل فسدل َصد

ار

ػي َع إثوإٌم ػلًٕ الَسد ثو زٓ الولٔسٕخ َالىجُح ل ٌَمب ص زبن ٍب ٕزبن رزىبٍجبن َشقوٕخ
إثوإٌم ػلًٕ الَسدل النْ "كبن عب ؼبً لقوبئص الولٔسٕه َاألوجٕبء ؽٕه فبطدت أثدبي رلدك
المقبطجبد". 8
فؾوّْ ثبلمؾبَه (األوب) أن ٔزو

ثو خ الودلق فدٓ السودل قجد الجدلء ثدبلؾُاه دغ اٖفدو

ؽزّ ٔاُن كس ً َمُػبً َ سجُنً ػىل اٖفو ل ألن لَبن الؾب أصلق ه لَبن المسدب ل َاٖفدو
إما ػلم ثولق (األوب) فٓ اللػُح اٍزمغ لاس ً ل لاه ٌنا انٍزمبع ن ٔلديد ىدً كفدُ اٖفدو فدٓ
اللػُحل فسل ٔؤ ه ثٍب ٌَُ ب ٔزمىبي اللاػٕخ( األوب)ل َهثمب ن ٔؤ ه لاه اللاػٕخ ٔىب صُاة الدلػُح
َالؾُاه ػىل هثً ٍجؾبوً ل كبل ُائل الزٓ عىبٌب إثوإٌم ػلًٕ الَسد ثؼل هف

ىه لللػُح.

َإما كبن ملك كنلك صبه ه الُاعت السىة ػلٕىب فٓ ٌنا الؼودو أن وغؼد

دىٍظ ؽدُاه

إثوإٌم ػلًٕ الَسد ألثًٕ ٌُ األٍبً للؾُاه غ اٖفو ٍمب كدبن كٔده اٖفدو أَ لُودً أَ عىَدً ل
َػلٕىب أن وجلأ ثبألقوثٕه النٔه غ اٖفو فٓ الزوُه َالزولٔق ل فسل أ و ار رؼبلّ هٍدُلً صدلّ
ار ػلًٕ ٍَلم ثدلػُح األقدوثٕه فدٓ قُلدً رؼدبلّ( َأودنه ػشدٕورك األقدوثٕه)8ل ٌَدُ أ دو رُعدً ثدً
صلّ ار ػلًٕ ٍَلم فٓ ثلء اللػُح إلّ ايٍسدلألن اٖفدو األقدوة إما لجدُا الدلػُح صدبهَا ٍدىلاً
قُٔبً لللاػٕخ (األوب) ٔلافؼُن ػىٍب ثبلى ٌ َالى ٌٕ ل َٔسل ُن اليبلٓ َالوفٕص.
َلنلك ٔغت ػلّ اللاػٕدخ فدٓ ٌدنا الي دبن أن ٔجدلأ ؽدُاهي ثدبٖفو األقدوة سزدلًٔب ثبلوٍدُ
صلّ ار ػلًٕ ٍَلم الدنْ ثدلأ ثئود ناه ػشدٕورً األقدوثٕهل َ زجؼدًب أٍدلُة إثدوإٌم ػلٕدً الَدسد فدٓ
ؽُاهي غ أثًٕ لزجوأ م زً إلّ ار رؼبلّ ه الزسوٕو فٓ كػُح األقوثٕه فٓ الىَت.

انقاعذج انثاٍَح:
انرخهٍح تانشفق وانشفقح
فً انحىاس يع اَخش األقشب
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ثلأ إثوإٌم ػلًٕ الَسد الؾُاه غ أثًٕ اٖفدو األقدوة ثخٍدلُة ؽدُاهْ هائدغ ٔوشدؼ فلسدبً
كؤمبًل َٔسطو أكثدبً عمدبًل إم ودبكاي ثىدلاء المؾجدخ الؼبط دخ الوؽٕمدخ لفسدل اٍدزٍلً ثؼجدبهحٔ ( :دب أثدذ)ل
" جبليخ فٓ الزلط

َالوفقل ث هثمب ٔاُن فٍٕب ه رلل األثىبء ػلّ اٖثبء ؼىّ ؾجت سوة.

َاثزدلأ ثدخن قدب غٕدو ُعدً لُ دًب ل َلاده ٍدبق إهشدبكي َدبق انٍدز ٍبد المَدزلوٓل ن سددبد
اٖ و المَزؼلٓ ٍبئسً لً ٍؤا المَز ٍم فٓ ٍٕبقًل َلاه المىجً ثخهفق رؼجٕؤ (8":ب أثذ لم رؼجل ب
ن َٔمغ َن ٔجوو َن ٔيىٓ ػىك شٕئبً).
لسل هفغ إثوإٌم ػلًٕ الَسد ابوخ أثًٕ( اٖفو غٕو المَلم ) ثبٍزؼمب ؽوت(ٔب) الزٓ للجؼٕل
ػلّ الوغم ه قوثً ىدً فدٓ المادبنل لٕشدؼو األة ثدخن لدً ابودخ هفٕؼدخ َ ىيلدخ ػبلٕدخ ػىدل اثىدًل
لٕزسوة إلًٕ ثزؾؤك شبػو األثُح فٓ و دٌ أثٕدً ىه ػلدّ الدوغم ده ػجدبكح ٌدنا اٖفدو األقدوة
كبن ٔؼجل األصىبد َ .ر كه اي بد الي قشوْ النْ أثلع فٓ ثٕبن ؽُاه إثوإٌم ػلًٕ الَسد ألثًٕ
فٓ ر َٕو أٖخ قب هؽمً ار رؼبلّ  ":اوظو ؽٕه أهاك أن ٔىوؼ أثبي َٔؼظً فٕمب كبن زُهّطدبً فٕدً
ه القطخ الغَٕم َانهرابة الشىٕغ النْ ػوب فًٕ أ و الؼسدسء َاوَدلـ ػده قادٕخ الزمٕٕديلَ ه
اليجبَح الزٓ لٌٕ ثؼلٌب غجبَح  :كٕ
اٍزؼمب المغب لخ َاللط

هرت الاسد ؼً فٓ أؽَه ارَبقل ٍَبقً أهشدق َدبقل دغ

َالوفق َاللٕه َاألكة الغمٕ َالقلق الؾَه"....

صم ػوض اي بد الي قشوْ لشىبػخ ػجبكح األصىبد الزٓ كدبن ىه ٔؼاد

ػلٍٕدب ثسُلدً ":إن

الؼجبكح ٌٓ غبٔخ الزؼظٕم ل فس رؾق إن لمه لً غبٔخ ايوؼبد ٌَُ :القبلق الواىقل المؾٕٓ الممٕذ
ل المضٕت المؼبقتل النْ ىً أصُ الىؼم َفوَػٍبل فئما َعً إلّ غٕوي ـ َرؼبلّ ػلدًُا كجٕدواً أن
راُن ٌني الو خ ليٕوي ـ لم ٔاه إن ظلمبً َػزُاً َغٕبً َك واً َعؾُكاًل َفوَعبً ػه الوؾٕؼ الىٕو
إلّ ال بٍل المظلم ل فمب ظىك ثمه َعً ػجبكرً إلّ عمبك لٌٕ ثً ؽٌ َن شؼُه"".8
َ ه ثلٔغ ؽُاه إثوإٌم ػلًٕ الَسد غ اٖفو األقوة ػوضً لىسبئص ؼجُك أثًٕ ثخٍلُة
انٍز ٍبد النْ فًٕ رؼغت ه شخن أثًٕ النْ ٔؼجل أصىب بً" وبقوخ مارٍدب لَفدٓ أفؼبلٍدبل فدس رَدمغ
لَن رجوول َن رملك لؼبثلٌب و ؼبً َن ضواًل ث ن رملدك ألو َدٍب شدٕئبً ده الى دغل َن رسدله ػلدّ
شددٓء دده الددلفغلل فٍددنا ثوٌددبن علددٓ كا ػلددّ أن ػجددبكح الىددبقص فددٓ مارددً َأفؼبلددً َددزسجؼ ػس دسً
َشوػبً". 0
لسل افزبه إثوإٌم ػلًٕ الَسد أهق الؼجبهاد فٓ قبطجخ َ ؾبَهح اٖفو األقوة ل فسل قدلد
ثٕه ٔلْ ؽُاهي ل ظخ (ٔب أثذ) كَن أثٓ أَ أْ ل ظخ أفوِ فٍٕب فظبظخ أَ قَُحل افزدبه (ٔدب أثدذ)
جبليخ فٓ الزلط

ْ ثىب ؼبشو الدلػبح أن وجدلأ ؽُاهودب دغ اٖفدو ثخل دب اللطد
َالوفق ل فؾو ّ
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ن

الؼى ل َثالمبد الؾت ل ن الؾوة لىغؼ قلت اٖفو ٔزسلت وؾُ القٕو ن الشدو ل ػلدّ أن رزديَك
ثزسُِ ار رؼبلّ لىلػُ اٖفو إلّ ار ػلّ ثوٕوح ل َار المُفق.

انقاعذج انثانثح:
انرحهٍح تانهطف وانهٍٍ
فً انحىاس يع اَخش األقشب
ثؼل أن ثٕه إثوإٌم ػلًٕ الَسد فَبك ػجبكح أثًٕ اٖفو األقوة ل َأن األصىبد الزٓ ٔؼجلٌب
أثُي ىه " رزسبصو ػه سبد األلٌُٕخل ث ؽزّ ػه ايوَبوٕخل ث الؾُٕاوٕخ ل أفن ُٔعًٍ إلّ الؾق

11

الاب ل فسب فٓ هفق أٔابً كمب اثزلأ أَنً ُولّهاً السُ ثقطبة المؾجخ الواعٕخ( ٔب أثذ إوٓ قل
عبءوٓ ه الؼلم ب لم ٔخرك فبرجؼىٓ أٌلر صواطبً ٍُٔبً).
ٔسُ الؼلمدبء الزقلٕدخ قجد الزؾلٕدخل ثدٕه أن األَصدبن ػدبعيح فدٓ مارٍدب ػده علدت الى دغ َكفدغ
الاوهل َملك كبت لس زىبع ػه ػجبكرٍبل فئومب ٔؼجل الؼبق

ه ٌُ أػلّ ىً قلهح َفٍمبً َإكهاكبل

ٌَني كَوً فٓ القلق َالزأُهل فمه ٔؼجل"ل أفن ٔجٕه لً المؼجُك فسدب ثىدلاء المزٍُد المزؾجدت( ٔدب
أثذ إوٓ قل عبءوٓ ه الؼلم) لم ٔود أثبي ثبلغٍ لَقل ىؼً القلق الُكَك ه ملك"

8

َ غ ملك ٔؤكل كس ً ثمؤكلٔه اصىٕه ٌمب :ؽوت الزُكٕل(إن) ل َؽوت الزؾسٕق(قل) لٕطمئه
األة اٖفو األقوة ػلّ صؾخ َصلق كػُح انثه النْ عدبءي الؼلدم ىؾدخ ده ار رؼدبلّ ثطؤدق
الددُؽٓ فٍددُ ٔجلددت ددب رددبي ار رؼددبلّ دده فا د ل َ ددغ ٌددنا ٔزُاضددغ ددغ اٖفددو ل ٔسددُ الؼس ددخ
الي قشوْ فٓ ر َٕو ٌني أٖخ" صم صىّ ثلػُرً إلّ الؾق زوفسبً ثً زلط بًل فلم َٔم أثبي ثبلغٍ
الم وال َن و ًَ ثبلؼلم ال بئقلَلاىً قب  :إن ؼٓ طبئ خ ه الؼلدم َشدٕئبً ىدً لدٌٕ ؼدكل َملدك
ػلم اللنلخ ػلّ الطؤق الَُْ فس رَزىا ل ٌَت أوٓ َإٔبر فٓ َدٕو َػىدلْ ؼوفدخ ثبلٍلأدخ
كَوكل فبرجؼىٓ أُوغك ه أن را

َرزًٕ". 8

َالؾق أن ٌنا األٍلُة فٓ الؾُاه غ اٖفو ؽسٕق ثبلىشو فٓ ٌنا الؼوو الدنْ كضدود فٕدً
ؤرمواد الؾُاه ثٕه ؽملخ الشٍبكاد ل َأصدؾبة الدلهعبد ل َاوسلجدذ كضٕدو ده ٌدني المدؤرمواد
إلّ علَبد صقت َفوبد.
اوك رلمٌ الؾىبن فٓ ؽُاه إثوإٌم ػلًٕ الَسد غ أثًٕ " ه لط

القطبة َلٕىً ..فبودً لدم

ٔس ٔ :ب أثذ أوب ػبلم لَأوذ عبٌ ل أَ لٌٕ ػىلر ه الؼلم شٓءل َاومب أرّ ثوٕيخ أن ػىلْ

َػىلر ػلمبًل َأن النْ َص إلدٓ لدم ٔود إلٕدكل َلدم ٔخردكل فٕىجيدٓ لدك أن رزجدغ الؾغدخ ل
َرىسبك لٍب ". 0
لسل كبن ؽُاه إثوإٌم ػلًٕ الَسد غ أثًٕ ؽُاهاً روثُٔبً هائلاً ٍٔلت إلدّ ريكٕدخ و دٌ األة
ثبئمبن الوؾٕؼ ل" فلَٕدذ ٌىدبر غابضدخ فدٓ أن ٔزجدغ الُالدل َلدليل إما كدبن الُلدل ػلدّ ارودب
ثموله أػلّل فئومب ٔزجغ ملك الموله ل ََٕٔو فٓ الطؤق إلّ الٍلِ"  2ل َ ه لطدبئ

ايٍدىبك

فٓ ػلم الؾلٔش أن ٔزؼلم األة ه اثىً ثبلوَأخ ػىًل ٌَٓ َخلخ شٍُهح فٓ ػلُد الؾلٔش.
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َإما كددبن ٌددنا األٍددلُة الؾددُاهْ الٍددبكْء المزُاضددغ دده فلٕد الددوؽمه إثددوإٌم ػلٕددً
َػلّ وجٕىب الوسح َالَسد ل فمه ثبة أَلّ أن ٔاُن اللاػٕخ (األوب) لطٕ بً فدٓ الؾدُاه دغ اٖفدو
ٍمب كبن كٔىً أَ لُوً أَ ليزًل ٔؾبَهي ثبلؼلم َالؾلمل َٔؾمل ار ػلّ ب أوؼم ػلًٕ ه وؼم ن رؼدل
َن رؾوددّل َ ىٍددب وؼمددخ الؼلددم الزددٓ ٌٕددخد لددً الغلددًُ ددغ اٖفددو فددٓ ددؤرمواد َوددلَاد كٍددنا
المؤرمو الؼلمٓ النْ رسٕمً ٌني الالٕخ الوائلح اللالخ ػلّ القٕو إن شبء ار رؼبلّ.
" ٌَاددنا ٔىجيددٓ أن َٔددؼّ األثىددبء فددٓ ٌلأددخ ثددبئٍم ثا د

إفددسمل َٔشددؼوٌَم ثمؾجددزٍمل

َؽىبوٍم ػلٍٕمل َفٓ الَؼٓ فٓ ٌلأزٍم أكاء لُاعت الجو ثٍمل ث إن ٌنا ٌُ أػظم الجو ثبٖثبء ل
ألن فًٕ ٍؼبكرٍم فٓ اللاهٔه"  ٌَُ 8مب ٔغت أن ٔزىجدً إلٕدً كػدبح الؾدُاه فدٓ ٌدنا الي دبن لٕىدبلُا
الَؼبكرٕه فٓ اللاهٔه .

انقاعذج انشاتعح:
انُهً عٍ عثادج انشٍطاٌ
فً انحىاس يع اَخش األقشب
ثؼل أن كػب إثوإٌم ػلًٕ الَسد أثبي اٖفدو األقدوة إلدّ إرجدبع الودواا الَدُْ ل وبٍدت أن
ٔقجوي ثخن ػلد الطبػدخ للدوؽمه ل ٔدل ػلدّ طبػدخ األة للشدٕطبنل فبٍدزمو ؼدً ثمدىٍظ الزلطد
َانٍددزؼطبت ثبلىددلاء األصٕ د األصٕددو (ٔددب أثددذ) للمددوح الضبلضددخ ثسُلددً ( ٔددب أثددذ ن رؼجددل الشددٕطبن إن
الشدٕطبن كدبن للدوؽمه ػودٕبً)للسل " صلدش ثزضجٕطدً َوٍٕدً ػمدب كدبن ػلٕدً  :ثدخن الشدٕطبن ـ الدنْ
 1انقصض انقزآوي نعماد حافظ ص77
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اٍزؼوّ ػلّ هثك الوؽمه النْ عمٕغ ب ػىلر ه الىؼم ه ػىليل ٌَُ ػلَر النْ ن ٔؤل ثك
إن ك ٌسر َفيْ َواب َػلَ أثٕك كد َأثىبء عىَك كلٍم ـ ٌُ النْ َهطك فٓ ٌني الاسلخ
َأ ور ثٍب َىٔىٍب لكل فخوذ إن ؽسسذ الىظو ػبثل للشٕطبن ل إن أن إثدوإٌم ػلٕدً الَدسد ي ؼبودً
فٓ ايفسم َنهرسبء ٌمزً فٓ الوثبوٕخ لم ٔنكو ه عىبٔزٓ الشٕطبن إن الزٓ رقزص ثدوة الؼديح
ه ػوٕبوً َاٍزاجبهي ل َلم ٔلز ذ إلّ مكو ؼبكارً ٖكد َمهٔزً "..

8

َلك أن رَخ ػه ٍو غٓء ل ظ الشٕطبن ظٍواً غٕو امو"
َالغُاة أن إثوإٌم ػلًٕ الَسد أهاك الزى ٕو ه اٍم الشٕطبنل َاٍزجشبع ػجبكرًل ألن اٍمً
ٌنا ٔل ػلّ الجؼل َانؽزواق ل ٌَمب ص زبن اوٌَزبن ػىل الؼسسء ده الىدبًل فبلشدٕطبن ػدلَ
ارل َػددلَ كد أة الجشددول َػددلَ ايوَددبوٕخ ٔوكٍٔددب فددٓ ٍددبَْ الددوكِل َكد

ددب أصددبة َٔوددٕت

ايوَبوٕخ إومب ٌُ ه غُأخ الشٕطبن ل ٍُاء أكبن الشٕطبن اوَٕبً أد عىٕبً ل َلنلك صبه َاعجبً ػلّ
ك

ه ٔزلُ السو ن الاؤم أن َٔز زؼ السواءح ثبنٍزؼبمح ه ػلَ ار ل ٌنا الؼلَ النْ ًٍُُٔ فدٓ

الى ًُ ل لٕجؼلٌب ػه طبػخ هثٍب النْ فلسٍب َأ لٌب ثبلىؼم.
َلشىبػخ فؼ الشٕطبن فٓ ايوَبن ل مكدو ار رؼدبلّ اٍدم الدوؽمه الدنْ هؽمزدً ٍَدؼذ كد
شٓء ل َؽود ىٍدب الشدٕطبن لزمدوكي ل َكدنلك كد

ده ك دو ثدبلوؽمه َأطدبع الشدٕطبن ٔودٕجً دب

أصبة قؤىً.
ٌَانا ٔغل الىبظو فٓ ؽُاه إثوإٌم ألثًٕ فٓ ٌني أٖخ أوً رلط
رلط

َرؼط

ثخثٕدً اٖفدو األقدوة أٔمدب

ثمىبكارً ثـ(ٔب أثذ)لَوًٍٕ ػه طبػخ الشٕطبن ثؼجبكح األصىبدل إم الشٕطبن جبلت فٓ

الؼوٕبنل فمه َاعت اٖفو ػلدّ اللاػٕدخ (األودب) أن ٔوكدي فدٓ ؽدُاهي الشدٕطبن عوصُ دخ ال َدبك
َايفَبك فٓ األهض ل َأن ٔوفق ثبٖفو النْ ضؼ

أ بد غُأخ ٍٍََُخ الشٕطبن

انقاعذج انخايسح:
انرحزٌش يٍ عزاب اهلل ذعانى
فً انحىاس يع اَخش األقشب
ََٔددزمو إثددوإٌم ػلٕددً الَددسد ثددبلؾُاه ددغ األة اٖفددو األقددوة لؼلدً ٍٔزددلْ ل ٔىبكٔددً ثىددلاء
المزلط

المزؾجت ( ٔب أثذ إوٓ أفبت أن ٔمَك ػناة ه الدوؽمه فزادُن للشدٕطبن َلٕبً)لٔىدبكْ

ثئفواا الؾت النْ ن ٔؼٍل ػىل األثىدبء ألن اٖثدبء لَٕدُا قطؼدًب ده أثىدبئٍمل ثقدست شد سخ اٖثدبء
ػلّ األثىبءل ٔىبكًٔ ولاء الؾؤص ػلّ وغبح أثًٕ ده ػدناة ار رؼدبلّٔ .سدُ الؼس دخ الي قشدوْ
 1انكشاف نهشمخشزي  19/3ـ21
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هؽمً ار رؼبلّ ":صم هثغ ثزقُٔ ً ٍُء الؼبقجخ َثمب ٔغوي ب ٌُ فًٕ ه الزجؼخ َالُثب ل َلدم ٔقد
ملك ه ؽَه األكةل ؽٕش لم ٔووػ ثخن الؼسبة نؽق لً ل َأن الؼناة نصق ثً ل َلاىدً قدب :
أفبت أن ٔمَك ػناةلفنكو القُت َالمٌ ل َواو الؼناة ل َعؼ َنٔدخ الشدٕطبن َكفُلدً فدٓ
عملخ أشٕبػً َأَلٕبئً أكجو ه الؼناةل َملك أن هضُان ار أكجو ه الضُاة و ًََ ...صله كد
ووٕؾخ ه الىوبئؼ األهثغ ثسُلً ( ٔب أثذ) رٍُسً إلًٕ َاٍزؼطبفبً".8
لسل رلهط إثدوإٌم ػلٕدً الَدسد ثدلػُح أثٕدً ل "ثبألٍدٍ فبألٍدٍ ل فدخفجوي ثؼلمدًل َأن ملدك
ُعت يرجبػك إٔبْل َأوك إن أطؼزىٓ اٌزلٔذ إلّ صواا َزسٕم ل صم وٍبي ػده ػجدبكح الشدٕطبنل
َأفجددوي ثمددب فٍٕددب دده الماددبهل صددم ؽددنهي ػسددبة ار َوسمزددً إن أقددبد ػلددّ ؽبلددًل َأن ٔاددُن َلٕدبً
للشٕطبن " .8فؼلّ كػبح الؾدُاه أن ٔزدخ لُا دىٍظ إثدوإٌم ػلٕدً الَدسد فدٓ ٌدنا الزدلهط الؾدُاهْ
المزينل لٕاُن ؽُاهٌم غ اٖفو ضمواًل َأن ٔاُوُا هفسبء ثمه ٔؾبَهَن.
َأ ددبد ٌددنا الىددلاء الواثددغ الددنْ ٔجددلأ ثددـ (ٔددب أثددذ ) ـد ٌَددُ فبرمددخ وددلاءاد انثدده ألثٕددً اٖفددو
األقوة ـ ٔس

الؼس خ ؾمل أثُ ىٌوح ـ النْ لً فٓ الؾُاه غ اٖفو كزبثبد َ عُند ـ زدخ سً

فٓ وظم أٖدخ فٕسدُ هؽمدً ار رؼدبلٌّ " :ىدب إشدبهاد ثٕبوٕدخل إم الظدبٌو إصدبثزً ثبلؼدناة المسدوه
للمشوكٕه ل ٌَدُ أن ٔدلف

ن ػجدو ثدبلمٌل َكخودً ن ٔؤدل الزٍُٔد ػلدّ و َدً
الغؾدٕمل َلاىدً أَ ً

َػلّ أثًٕ ثخوً ٍٕوٕجً الؼناة لنلك الشورل َالشور ظلم ػظٕمل ٌني ٌٓ األَلّ.
أ ب الضبوٕخ:أوً مكو أن الؼناة كبن ه الوؽمهلاودً كدبن مده شدخوً الوؽمدخل َلاده أثدبي صدو
الطؤق المؼُط فابن الؼناة.
َالضبلضخ :أوً ٔقشّ ػلًٕ ه أن ٔىٍمك فٓ المؼبصٓ فٕاُن َلٕبً للشٕطبن فٓ الدلوٕبل َٔادُن
قؤىًب لدً فدٓ اٖفدوحل َكخودً كدبن قٕدوًا ثدٕه َنٔدخ الدوؽمه َهؽمزدًل َشدسُح الشدٕطبن ََنٔزدً
فبفزبه َنٔخ الشٕطبن َصبه َلًٕ ٍَبء قؤىبً "

0

.

َ ه ثلٔغ ؽُاه إثوإٌم ػلًٕ الَسد ألثًٕ اٖفو األقوة أوً ثٍنا األٍلُة الؾُاهْ الوائدغ
قدل قؼّددل لىدب قبػددلح زٕىدخ رؼٕىىددب ػلدّ الؾددُاه دغ غٕووددب ده أرجددبع الدلٔبوبد الَددمبَٔخ ل َالمددناٌت
ال ا ؤخ فٓ ٌنا الؼوو النْ كضود فٍٕب ال زه َالمؾهل َاوزشود المشاسد َايؽه ثٕه أرجبع
اللٔبوبد ل ثد رغدل القدست َانفدزست ثدٕه أرجدبع الدلٔه الُاؽدلل َهثمدب ٔزؼدلِ انفدزست
الؼسلْ إلّ أرجبع المدنٌت الُاؽدلل ٌَدب ٌدُ ٔود فدٓ ٌدني األٔدبد إلدّ األٍدوح الُاؽدلح الزدٓ هثمدب
ٔىاُْ رؾذ عىبؽٍٕب المَلم الؼبق الؾوٕ

ل َالمَلم الغبٌ ألؽابد كٔىًل َالشدُٕػٓ الملؾدلل

َاليولٔق المغبٌو ثيولقزًل َػىلئن ٔغت ػلّ انثه اللاػٕخ (األودب) أن ٔؾدبَه اٖفدؤه األقدوثٕهل
 1حفسيز انكشاف نهشمخشزي 21/3
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أَ إما كبوذ اللاػٕخ (األودب) األد ل أَ األفدذ  ..المٍدم أن ٔزودله أؽدل أفدواك األٍدوح للؾدُاه َقجد
الجلء ٔمؼه الىظو فٓ ؽُاه إثوإٌم ػلًٕ الَسد ألثًٕ لٕىطلق ىً فٓ القطبةل ث ٔغدت ػلدّ كد
أرجبع اللٔبوبدل َالؼسسء ه الىبً أن ٔغؼلُا ؽُاه إثوإٌم ػلًٕ الَدسد ىٍغدبً صبثزدبً فدٓ الغمبػدخ
َالغب ؼخل َفٓ المغزمغ َاأل خل هؽمخ ثبيوَبوٕخ الزٓ أ َذ غبهقخ فٓ أَؽب ال َبك .
َ ه رخ

" ىبصؾبد إثوإٌم ػلًٕ الَدسد ألثٕدً ٔغدلٌب ردل ػلدّ شدلح رؼلدق قلجدً ثمؼبلغدخ

أثًٕل َالطمبػٕخ فٓ ٌلأزً قابء لؾق األثُحل َإهشدبكا إلدّ الٍدلِ" 8ل ٌَادنا ٔغدت ػلدّ اللاػٕدخ
(األوب) أن ٔزؼلق قلجً ثمؼبلغخ األة َاألؿ َانثه فٓ الىَت األقوةل َػلًٕ كنلك أن ٍٔزم ثمؼبلغخ
ايوَبن ـ ه أْ عىٌ كبن ـ ألودً أفدُي فدٓ ايوَدبوٕخل فدئما ؽدبَهي ثدخلط
الشزبئم َالزا ٕو ـ هثمدب ٔخٍدو قلدت اٖفدو َفادوي فٕىزسد

ده صد

الؼجدبهاد ـ ثؼٕدلاً ػده

المؾدبهثٕه لتٍدسد إلدّ صد

اللافلٕه فًٕ ل أَ ػلّ األق ٔوجؼ َبلمبً ل َان أُعجو ػلّ ؽوة ( األوب) قل ٔوٕجً فٓ قل ً ثل
أن َٔلك ػلّ قلجً أَ هأًٍ.
َ ه ٌىب أرُعً إلّ ك

النٔه ٔزولهَن الؾُاهاد غ اٖفو أن ٔ ٕلَا ه ؽُاه إثوإٌم

ػلًٕ الَسد دغ أثٕدً اٖفدو األقدوة ل َٔغؼلدُي هكىدًب هكٕىدًب ده أهكدبن الؾدُاهل َقبػدلح مٌجٕدخ ن
ٔوؼ انٍزيىبء ػىٍب ألجزخ إما كبوُا هاغجٕه ثبلىغدبػ فدٓ ؽدُاهارٍم الزدٓ أضدؾذ رؼسدل فدٓ الشدوق
َاليوة ل َلىزماه ه إثطب كػُح المىبكٔه ثبلولاد ثٕه الؾابهاد ل ثلنً ه الؾُاه.

انقاعذج انسادسح:
ذىقع انشد انقاسً
فً انحىاس يع اَخش األقشب
ثلأ إثوإٌم ػلًٕ الَسد الؾُاه غ أثًٕ ثخل ب

ىزسبحل رؾم فٓ أػطبفٍب الؾدت َالدُك لَ ده

المزُقغ أن ٔاُن هك األة ـ الوب ذ ل الَب غ لاسد انثه ـ لطٕ بً ؼب لخ ثبلمض ػلّ األق ل لاىً
قبث اللط

ثبلؼى

ل قبثلً ثخٍلُة انٍزىابه َايهٌبة َايهػبة ( قب أهاغت أودذ ػده لٍزدٓ

ٔب إثوإٌم لئه لم رىزً ألهعمىك َاٌغووٓ لٕبً).
رؼدبلُا ث ىددب وزخ د ٌددنا الدوك السبٍددٓ ده األة الغددبفٓ ػلدّ ؽددُاه انثده اللطٕد ل قددب األة
الظبلم لى ًَ َنثىً ":أهاغت أوذ ػه لٍزٓ ٔب إثوإٌمل َكبهي لؼجبكرٍب َ ؼوض ػىٍب" أَ ثلت ثك
األ و إلّ ٌنا الؾل ه الغواءح"! فٍنا إوناه لك ثبلمُد ال ظٕغ إن أوذ أصوهد ػلّ ٌنا المُق
الشىٕغ (:لئه لم رىزً ألهعمىـك)! فبغوة ػه َعٍٓ َاثؼل ػىٓ طُٔـس .اٍدزجسبء لؾٕبردـك إن كىدذ
رؤل الىغبح( َاٌغووٓ لٕب).
 1انبحز انمحيط ألبي حيان 183/6
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ثٍني الغٍبلخ رلسّ الوع اللػُح إلّ الٍلَِ .ثٍني السَُح قبث السُ المؤكة المٍنةَ .ملك
شخن ائمبن غ الا و؛ َشخن السلت النْ ٌنثً ائمبن َالسلت النْ أفَلي الا و" . 8
لٌٕ غؤجبً أن ٔوف

األة ؽُاه انثه ل لاه اليؤت أن رىيع الوؽمخ ه قلجدً ل َٔؾدبَه

ثٍنا األٍلُة النْ ٔسطو ك بًل ثل أن ٔسطو ك ؼبًل َقل أؽَه ػس خ الجٕبن اي دبد الي قشدوْ فدٓ
رؤُو ؽبلخ األة ثسُلً" لمدب أطلؼدً ػلدّ ٍدمبعخ صدُهح أ دوي ل ٌَدلد نٌجدً ثدبلؾغظ السبطؼدخل
َوبصؾً المىبصؾخ الؼغٕجخ دغ رلدك المسط دبدل أقجد ػلٕدً الشدٕـ ث ظبظدخ الا دو َغلظدخ الؼىدبكل
فىبكاي ثبٍمًل َلم ٔسبث (ٔب أثذ) ثٕب ثىَّٓ ...فٓ ٌنا ٍلُان َصلظ لوله هٍُ ار صلّ ار ػلٕدً
ٍَلم ػمب كبن ٔلسّ ه ض ملك ه ك به قُ ً"..
ألٌٕ غؤجبً أن َٔز ٍم انثه ثلط

8

َأكةل ََٔز ٍم األة ثبيوابه َالزُثٕـ" .

ألٌٕ غؤجبً أن ٔاُن ؽُاه انثه زيوبًل َهك األة عبٍٕبً".
َ ه المىبٍت َالم ٕل أن أػوض ثؼ

ايشبهاد الجٕبوٕدخ الاب ىدخ فدٓ وظدم أٖدخ الاؤمدخ ل

ه ملك أن األة اٍزىاو ػلّ اثىً َوبكاي ة (ٔب) الىلاء اللالخ ػلّ الجؼلل سل بً ثٕه ٔلْ السَم

ثبلسد المُطئخ لً فٓ قُلً( لئه) ل لٍٕلك ثسُلً(ألهعمىك)ل َزؼمسً ل ظخ الٍغو(َاٌغووٓ)
الزٓ رل ػلّ شلح اليات َقُح الم بصلخ.
َ ه ٌىب أقُ ٔغت ػلّ اللاػٕخ (األودب) أن ٔؼدوض كػُردً ثدبلؾُاه الٍدبكْء المزدينل َأن
ٔىزظو ه اٖفو( ا ألقوة ثبلىَت أَ الجؼٕل ثبلىَت ) الوك ػلّ ؽُاهي ثؾدُاه غلدٕظ قدبًل َأن ن
ٔظه أن صمذ اٖفو ٔل ػلّ الوضب َالسجُ .
ػلّ اللاػٕخ( األوب) أن ٔزُقغ انٍزؼسء ه اٖفول أن ٔزُقغ ايثؼبك َايقودبء ل أن ٔزُقدغ
الاوة َالزو ٕخ الغَلٔخل ٌَُ ب و ٕلي ده الالمدبد الزدٓ هك ثٍدب األة ال بقدل للؾىدبن َالؼطد
ػلّ انثه الش ٕق ػلّ أثًٕ.
َإما كبن ملك كنلك َعت ػلّ اللاػٕدخ (األودب) أن ٔزُقدغ األمِ ثخوُاػدً ده اٖفدو األقدوة
س ػه األثؼلل قل ٔو الزٍلٔل إلّ كهعخ روػدت السلدُةل َرسديى الى دًُ ل لاده اللاػٕدخ ٔظد
فا ً
صبثذ الغىبن فٓ الؾُاه ٍمب اكلٍمذ القطُة إقزلاء ثَٕلوب إثوإٌم القلٕ ػلًٕ الَسد النْ رلسّ
ٌنا الوك اليلٕظ ثبنٍزؼسء ػلّ اللوٕب َ ب فٍٕب ه روغٕت َروٌٕتل ٌَُ دب ٔىجيدٓ أن وزؾلدّ ثدً

 1في ظالل انقزآن نسيذ 2312/4
 2انكشاف نهشمخشزي 21/3

16

فٓ ٌنا الؼوو النْ كضود فًٕ الؾُاهاد غ اٖفو َرىُػذللنلك أَصٓ و َٓ َك اللػبح إلدّ
الؾُاه غ اٖفو أن ٔزغملُا ثبللط

فٓ الؾُاهل َالوجو إن كبن الول َالوكل َار المُفق .

انقاعذج انساتعح:
انذاعٍح(األَا) ٌقاتم اإلساءج تانحسُح
فً انحىاس يع اَخش األقشب
لسل كبن ٍٕلوب إثوإٌم ػلًٕ الَسد ؽلٕمبً فٓ ثلء الؾُاهل ؽلٕمبً فٓ فزب ًل ٍمغ كسد األة
َفظبظزددً فددٓ قُلدً(ألهعمىك)" فسبثلددً ثبلددلػبء لددً ثبلَددسدلَاأل ه ََػددلي ثبنٍددزي به قاددبء لؾددق
األثُحل َان كبن قل صله ىً إغس .8"..
لددم ٔياددت إثددوإٌم ػلٕددً الَددسد ألوددً الؾلددٕمل فددوك ػلددّ ايٍددبءح ثبلؾَددىخ ل َػلددّ الؼىد
ثبللط

 ( :قب ٍسد ػلٕك ٍخٍزي و لك هثٓ اوً كبن ثٓ ؽ ٕبً َأػزيلام َ ب ردلػُن ده كَن ار

َأكػُ هثٓ ػَّ أن أكُن ثلػبء هثٓ شسٕبً) .
" ٍددسد ػلٕددك  ..فددس عددلا َن أمِ َن هك للزٍلٔددل َالُػٕددلٍ .ددخكػُ ار أن ٔي ددو لددك فددس
ٔؼبقجك ثبنٍزمواه فٓ الاس َرُلٓ الشٕطبنل ث ٔوؽمك فٕوىقك الٍدلِل َقدل ػدُكوٓ هثدٓ أن
 1انبحز انمحبط ألبي حيان 184/6
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ٔاو ىٓ فٕغٕت كػبئَٓ .إما كبن َعُكْ إلّ عُاهر َكػُرٓ لك إلّ ائمبن رؤمٔك فَدخػزيلك
أوذ َقُ كل َأػزي

ب رلػُن ه كَن ار ه اٖلٍخل َأكػُ هثٓ َؽدليلهاعٕبً ثَدجت كػدبئٓ

ر أن ٔغؼلىٓ شسٕبً.
فبلنْ ٔوعُي إثوإٌم ٌُ غوك رغىٕجً الشسبَح َ ..ملك ه األكة َالزؾوط النْ َٔزشؼوي.
فٍُ ن ٔوِ لى ًَ فاسًل َن ٔزطلغ إلّ أكضو ه رغىٕجً الشسبَح"

8

اللاػٕخ المَلم ٔزطلغ كائمبً لمب ػىل ار رؼبلّ ل ٔوعدُ هؽمدخ ار َٔقشدّ ػسبثدًل اودً ٔدلػُ
إلددّ كٔدده ار ٍددجؾبوً فددس ضددٕو ػلٕددً ددب كاد طبئؼ دًب لوثددً فددٓ ك د أؽُالددً .اوددً ٔسبث د

ايٍددبءح

ثبلؾَىخلألوً ُٔقه ثغٍ اٖفو الؾبوق النْ رىز ـ أَكاعً غاجبً ؽٕه ٔوك ثخٍلُة عبت قبً.
اللاػٕخ (األوب) ٔؾبَه اٖفول ألوً ال

ثزجلٕت اللػُح الوثبوٕدخ ثدخْ أٍدلُة كدبن (َالؾدُاه

أؽل ٌني األٍبلٕت)ل اوً ٔزؾم األمِ ه اٖفو ألوً جلت ػه هثً ٍجؾبوًل ٌَني قبػدلح علٕلدخ فدٓ
الؾُاه غ اٖفدول فبصدخ فدٓ ٌدنا الؼودو الدنْ رؼدلكد فٕدً ٍَدبئ انرودب َرىُػدذ فسدل ردخرٓ
اللاػٕخ شزبئم اٖفو فٓ صُه قزل دخ لدٕسً َوٍدبهاً ل فمدب ػلدّ اللاػٕدخ إن ايقزدلاء ثَدٕلوب إثدوإٌم
ػلًٕ الَسد النْ اٍزمغ إلدّ كلمدبد أثٕدً اليبضدت ل فمدب كدبن ىدً إن الدوك الدلا ػلدّ انػزديا
َلٌٕ الٍغول لنلك ٔغت ػل ٕىدب أن وجسدّ فدٓ الؾدُاه دغ اٖفدو األقدوة ٍمدب كبودذ الىزدبئظ ٍدلجٕخ
َقبٍددٕخ ل ألوىددب كػددبح ٌددلاح وىٕددو الطؤددق للىددبً كبفددخ كَن أْ ر ؤددق ػىوددوْ أَ ػوقددٓ ل َار
المُفق َالٍبكْ إلّ ٍُاء الَجٕ .

 1في ظالل انقزآن نسيذ 2312/4
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انقاعذج انثايُح:
انذاعٍح(األَا) ٌىقٍ تانخاذًح انطٍثح
فً انحىاس يع اَخش األقشب
ؽددبَه إثددوإٌم ػلٕددً الَددسد أثددبي اٖفددو األقددوة ؽددُاه اللاػٕددخ المددُقه ثُػددل ار رؼددبلّ لددً
ثبلزُفٕق فٓ كػُرً ل فسل ػُض ار وجًٕ إثوإٌم ػلًٕ الَسد ثؼل أن اػزدي األة السبٍدٓ َقُ دً
(فلمب اػزيلٍم َ ب ٔؼجلَن ه كَن ار ٌَجىب لً إٍؾبق َٔؼسُة َكس عؼلىب وجٕبً ٌََ .جىب لٍم ه
هؽمزىب َعؼلىب لٍم لَبن صلق ػلٕبً).
لم ٔشؼو ٍٕلوب إثدوإٌم ػلٕدً الَدسد ثبلُؽشدخل فسدل أوؼدم ار ػلٕدً ثىؼمزدٓ النهٔدخ الودبلؾخل
َالددنكو الؾَددهل ػُضددً ػدده اليوثددخ األوددٌ ثبلُلددل َاألؽ ددبكل أ ددب الُلددل فئٍددؾبق ل َأ ددب الؾ ٕددل
فٕؼسُةل َكبوُا ثد نلك فئزدً الزدٓ اػزدي ثؼدل ار رؼدبلّ ثٍدب ..ثللدً ار ده أثٕدً المشدور الدنْ وٍدوي
ٌَلكي ثبلوعم صم طوكي ؾوَ بً ه ؾجزًل ثللً ه ٌنا أوجٕبء ه مهٔزً اٍزخوٌ ثٍم ثؼدل َؽشدخ
انػزيا ٌ..ني الىؼمخ األَلّ.
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َأ ب الىؼمخ الضبوٕخ الزٓ أوؼمٍب ػلّ إثوإٌم َمهٔزً ٌدٓ فدٓ قُلدً رؼدبلّ( َعؼلىدب لٍدم لَدبن
صددلق ػلٕ دبً) ل َالمددواك الاددسد الطٕددت َالددنكو الطٕددت 8ل ألن ٌددني النهٔددخ المجبهكددخ ثؼاددٍب دده
ثؼ

.فسددل أصىددّ ار ػلددّ إثددوإٌم ثود زٓ الوددلٔسٕخ َالىجددُح فددٓ اٍددزٍس أٖددبدل َفزمٍددب ثود خ

الولق الزٓ روفغ سبد صبؽجٍب فٓ أػلّ اللهعبد .
َ ه ٌىب صبه ده الُاعدت ػلدّ اللاػٕدخ (األودب) أن ٔدُقه ثدخن ار رؼدبلّ لده ٔقدن أَلٕدبءي
النٔه ىُا َكبوُا ٔزسُنل ُٔقه ثبلقبرمخ الطٕجخل َالىٍبٔخ الؾَىخ ثؼل انوزٍبء ه الؾُاه غ اٖفو
لألن اٖفو إ ب أن ٔلف

ده ػلاَردً لتٍدسد ل َػىلئدن ٔ دوػ األودب ثٍدنا

فٓ ايٍسد ل أَ ٔق

ايوغبىل َإ ب أن َٔدزىاو ٌدنا اٖفدو ؽدُاه األودب ؼدً ل َٔدوك ثؼىد

َقَدُحل فٕىدب المَدلم األعدو

َالضُاة ػلّ قله المشسخ الزٓ لؾسزً فٓ ٍجٕ رجلٕت كػُح ار فٓ األهض.
ػلّ اللاػٕخ المَلم (األوب) أن ٔلهً الزبهٔـ ايٍس ٓ ٔغل أن اٖفو ه الشوق ده الززدبه
الميُ ؽبهثُا ايٍسد َأٌلًل لاه األ خ ايٍس ٕخ رماىذ فٓ وٍبٔخ المطبت ه إكفب الززدبه فدٓ
ايٍسد ث ا ار رؼبلّ صم ثضجبد (األوب) ػلّ الؾق المجٕه ل ث أصجؼ ثؼاٍم فسٍبء فٓ الشؤؼخ
ايٍس ٕخ.
أ ب اٖفو ه اليوة فلم ٔ لؼ فٓ صدواػً الطُٔد المؤدو لاودب ده المَدلمٕهل َفدٓ وٍبٔدخ
األ و كبوذ القبرمخ الطٕجخ ثوؽٕ اٖفو ػه كٔبهوب ل َثسبء (األوب) ػلّ أص اػزسبكي.
ػلّ اللاػٕخ(األوب) أن ٔؾبَه اٖفو الازبثٓ َالُصىٓل المؤ ه َالملؾلل ٔؾبَه ٌؤنء عمٕؼدبً
ثس كل َن ل لألن ار ٍجؾبوً ٌدُ الدنْ ٔضجدذ عىدبن اللاػٕدخ (األودب)ػلّ الؾدق المجدٕهل َٔىطدق
لَبوً ثبلى طق المزٕهل ََٔلك قلمً ثبلاسد الوصٕهل َار ٍجؾبوً ٌُ الؾبفظ للٔىً َلازبثً (إودب وؾده
ويلىب النكو َإوب لً لؾبفظُن).8
رلك ثؼ

ال وائل َال ُائل الاب ىخ فدٓ أػطدبت ٔدبد ؽدُاه إثدوإٌم ػلٕدً الَدسد ألثٕدً فدٓ

ٍُهح ؤم ل أفلد ىٍب فٓ الؾُاه غ اٖفو األقوةل َاعزٍلد ثزسؼٕل صمبن قُاػدل ؽُاهٔدخ ٔ ٕدل
ىٍب أٌ الؾُاه ه الطوفٕه (األوب) المَلمل َ(اٖفو) غٕو المَلم ٍُاء أكبن كزبثٕبً ه اليوة أد
َصىٕبً ه الشوق َ .ار المُفق َالٍبكْ إلّ ٍُاء الَجٕ .

 1اوظز :سهزة انخفاسيز ألبي سهزة 4654، 4653/9
 2سورة انحجز آيت 9
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انخاذًح
َثؼل ٌنا الزطُات فٓ هٔبض ٔبد ٍُهح ؤم الزدٓ ػوضدذ لؾدُاه إثدوإٌم ػلٕدً الَدسد
غ أثًٕ ل أقط

ىٍب األؽابد الؾإمخل َالؾام الوائؼخللٕ ٕل ىٍب المزؾبَهَن ه عبوجٓ الؾُاه ل

(األوب )المَلمل َ(اٖفو) غٕو المَلم.أمكو ربلٕبً أثوى وزبئظ الجؾش:
 38إن فٓ أٖبد الؼشو ىٍغبً فٓ الؾُاه ٔغت انلزياد ثً فدٓ أْ ؽدُاه ٔؼسدل فدٓ أصدسبع
المؼمُهح.
 38إن ار رؼبلّ النْ فلق ايوَبن قل عؼ فٓ ٌني أٖبد األٍلُة الؾإم فٓ الؾُاه ه
اوطلق ىٍب ٌلْ إلّ الطؤق السُٔمل َ ه أػدوض ػىٍدب أف دق فدٓ الؾدُاه ٍمدب أَردٓ
ه فوبؽخ اللَبن َالجٕبن.
 30ؽوّْ ثبللاػٕخ (األوب) أن ن ٔجلأ أْ ؽُاه إن ثؼل إوؼبد الىظو فٓ ٌني أٖدبد الاؤمدبد
كُوٍب رجؼل ػىً شجؼ القُت ه ؽُاه اٖفو ٍمب كبوذ قُرً.
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 32لسددل ن األَان للؼسددسء دده كػددبح الؾددُاه أن ٔزددخ لُا فددٓ ٌددني أٖددبد َٔغؼلٌُددب ىددبهاد
ٌبكٔددبد فددٓ ددؤرمواد الؾددُاهل لؾمبٔددخ ايوَددبوٕخ دده غُائ د الزطددوت َالؼى د
أضؾٓ ٔؼو

الددنْ

ثبيوَبن فٓ شبهق األهض َ يبهثٍب.

َصلّ ار ػلّ ٍٕلوب ؾمل َػلّ لً َصؾجً أعمؼٕهللل

انًشاجع وانًصادس
ـ د ؽددبفظ :ػمددبك ىٌٕددول السوددص السو وددٓ ثددٕه اٖثددبء َاألثىددبءل كاه السلددم ل ك شددقل الطجؼددخ
األَلّل8993د
ـ ؽسٓ :اٍمبػٕ ل ر َٕو هَػ الجٕبن ل كاه اؽٕبء الزواس الؼوثٓ ل ثٕوَدل لجىبن ل ك.د
ـ د أثددُ ؽٕددبن :ؾمددل ثدده ٍُٔ د

ل الجؾددو المؾددٕ لل رؾسٕددق  :ػددبك

ػجددل المُعددُك َػلددٓ

ؼُضل كاه الازت الؼلمٕخل ثٕوَد ل لجىبن ل الطجؼخ األَلّ8990د
ـ الي قشوْ :ؾمُك ثه ػمولالاشبت ػه ؽسبئق َغُا

الزىئ ل كاه الازدبة الؼوثدٓل

ثٕوَد ل لجىبنل 8921د
ـ أثُ ىٌوح :ؾملل ىٌوح الز بٍٕول كاه ال او الؼوثٓل السبٌوحل لك.د
ـ الَؼلْ :ػجدل الدوؽمه ثده وبصدول رَٕدٕو الادؤم الدوؽمه فدٓ ر َدٕو كدسد المىدبنل ازجدخ
الو بلالسبٌوحل الطجؼخ األَلّل8332د
ـد أثددُ ٍددٕذ :ك الشددؾىبد ؾمددلل فوددبئص الددىظم السو وددٓ فددٓ قوددخ إثددوإٌم ػلٕددً الَددسدل
طجؼخ األ بوخل السبٌوحل الطجؼخ األَلّل 8998د.
ـ قطتٍٕ :لل فٓ ظس السو نل كاه الشوَقل السبٌوح ل الطجؼخ الشوػٕخ الَبثؼخل8922د
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