ثسم ػل اًصمحن اًصحمي
وظىل ػل ؿىل س َسان زسول ػل وؿىل بٓهل حق كسزٍ وملسازٍ اًـؼمي
اًض َخ حيىي اًيفَّاد
8954-8898
اًـز
ٔبموالي اي را اًيرص اي ظاحة ّ ِ

ومن حئذـَ مس خفذحا كد ُي ٌَىزن

ٔبمؼوالي إتؼصاُام را اًفِضة اًيت

ثفِغ ؿىل ا ٔلزواخ سـسً ا تال جعز

هس ُ
مت ؿىل ما دضذـَ س َسي تال

زؾـاًة بٓذاة ادلٌـاة وال مزي

من اًس ِ ّّي اًخستري والادذَاز ضف

ظاليب فذحا ٌَرزائن مؽ حوسي

صاؾصا من ٔبذكال ص يلِط !
ًُس ً
وال جنٌل مذبًٔلا من دٌارًش اًس يلال !!
وًُس ظساحا من تالتي ٔبهسًس !!!
إهَ واح ٌس من ٔبتياء نيو ،زضؽ تعسزٍ وهصغ من كسزاهَ ،مل ًربحَ إال زًامث ًـوذ ،إهَ اًضاؾص املعحوغ حيىي جن َلس اًيفَّاد،
ُو وال صم ذمن ًدس منون اطلزا ضف جسّي صـصاء ُشٍ اًحالذ.
حاز اًـاظفة وكَّاذُا سَس ا ٔلًفاع مذني اًس حم وحمَّق ارلَال ُ ...شٍ لكِا إىل خاهة
إهم مؽ صاؾص معحوغ ّ
اًحواكني فاذلس
اذلس االًٕلاؾي املخفصذ إر حىون مؽ حيىي اًيفَّاد ،فإرا نان واصلٍ ًيفخ ضف اًحو ح ى ثسزح إىل زااسة َّ
االًٕلاؾي ضف ذاز اًيفاد ُحة ووزازة وًُست لكفة مسَّؿات.
ُوصل اًضاؾص حيىي جن َلس اًيفَّاد جن بٓذم جن َلس ؿام 8898م ضف إحسى حازاث نيو احملصوسة "صازفعي" من بٔة
ؿامي ؿىل اًحو ٔبو ؿىل املوس َلا اب ٔلحصى ،و ٔبم صلوف ابًـمل واًـٌَلء.
مفعوزا ؿىل اًخسٍن.
نان مٌش وضبٔثَ ا ٔلوىل مـصضا ؾن اٌَِو حمحا ٌَـزٌك ً

وتـس احذَاس املصحٍك اًخـَميَة ا ٔلوىل ،اًخحق مبـاُس نثريت ضف مسًية نيو مهنا مـِس مامل ابتىل سوزن ظيم،
هحريا وؾيَ ثَلى اًفلَ واذلسًر واًخعوف
ومـِس اًض َخ معص اجملشوة ،ومسسة مامل َلس مِحمَال ،ونان ثـَلَ هبشا اًثاًر ً
واًخازخي وا ٔلذة ،تي إمنا ػِصث مالمح هحوكَ تني ًسًَ ،وما ٔبن زمق ا ٔلس خار ُشا اًيحوػ ح ى بٓثص تفذق زثلِا وٕاهضاح
مثازُا بٔس خا ًرا بٓدص ٔبكسز مٌَ ؿىل زؾي املواُة وذسش اًـحلصايث.
رعل اًـالمة اًوايل سَامين جن إسٌلؾَي اطلي فذح اًعفحة اًثاهَة من حِات اًضاؾص.
فلس كسمَ اًض َخ زم محَال ُسًة مثيَة ٌَوايل سَامين ،فلسَّز ا ٔلذري اًِسًة خ َّس ثلسٍص واؾخىن ابًف ى ؾياًة ا ٔلم
اًصؤوم تعفَِا اًوحِس ،و ٔبفصػ ؿَََ ذالظة ؿَومَ وذسَّيَ تـعازت زلافذَ املوسوؾَة ،ضف اٌَلة تفصوؾِا ،ضف اًخفسري
واذلسًر واًفلَ و ٔبظوهل ،ضف اًفَسفة واذلساة واًفغل واًخازخي ،ضف اًعة وامليعق واًخعوف وا ٔلذال .
وكس ػي اًف ى وفِا ٔلس خارٍ مذفاهَا ضف ذسمذَ اًيت ال ًبًٔو ؿَهيا ًَي هناز ح ى حني كسوم ص َخ االٕسالم اًض َخ
إجصاُمي اهَاش اًىورلي اطلي ظوى ظفحة من اًخازخي ضف هَجرياي ومي حوًِا وفذح ٔبدصى ،فاكن اًض َخ اًوايل من ٔبوااي
من اثعي ابًض َخ وثحو ٔب ؾيسٍ ماكان ؿَ ََّا ،ومل ًبٔل ُو الٓدص ٔبن ِّ
ًلسم ُشا اًححص اًضََؽ من ؿَوم اًرشغ ح ى ًُلـس ؿىل
ملـس ظس ؾيس مََم ملذسز.
سدضازا هل ،ومؽ
وؾيسما بًٓت إمازت ٔبهلوقو إىل ا ٔلمري َلس إهوا ،مل جيس كري بٔس خارٍ وص َزَ حيىي جن َلس اًيفاد م ً
ُشا الادذَاز فذحت ظفحة خسًست من حِات اًضاؾص مؽ اًوػااف اذلىومِة اًيت اس خلال مهنا كدي وفاثَ تـام.
حصاب صـواء ضس إتَُس اٌَـنئ ،بحل ؿَََ ٕاتَُس إال اؿرتف توحوذ
و نان صسًس اًعٍك ابؼل ثـاىل ،ذاط راث ًٍَك ً
إهل مؽ ػل ،وًىٌَ كشف اٌَـني تعازود مس ِّمص من كول اذلق ثـاىل" :ػل ويل اطلٍن بٓمٌوا خيصهجم من اًؼٌَلث إىل اًيوز"
فشُة اٌَـني ٔبذزاح اًصايخ ،وًفصخ الاهخعاز ثوح اًضاؾص كعَست صىصًة ابلًٓة اًرشًفة كال فهيا:
اسلس ؼل مؼوالان اطلي ذَلا

َّ
وؾؼم ارلَُلا
وادذاز من ذَلَ

هل حؼزااي صىصان ؿىل ِهـ ٍم

خََّت و ٔبؾَت ًساين إر هبا هعلا

زة يل كريٍ ذو ًما ٔبو ِّحسٍ
ال َّ

ومن ًلي ثسوى اًصمحن ادذَلا

ُسى إىل ذًيَ ابًصسي مصمحة

واًصسي كـس تََّلوا وزتيا ظسكا

ودعيا تـإمام اًصسي كاظحة

ودمتِم دـري من ًبٔيت ومن س حلا

وفهيا ًلول:
رزفت ذمـؼي حدًّـا ٌَييب وٌَؼ

ـبٔحصاة والٓل من كس ٔبوذصوا ُاًعصكا

اي ًِف هفيس ؿىل فلسي ًصؤًخَ

وًو ثحاغ ٔلؾعي اًحااـؽ اًصملـا

ىصحو من ػل ضف اًفصذوش زؤًخَ

وا ٕالحمتـاغ تـَ ضف مضِس اً ُـخلا

إىل بٓدصُا ،وعم زااـة حلا .وٕاهم إر جسمـَ ضف ثرضؿاثَ واجهتاالثَ ثلص ضف حبص دلي ًلضاٍ من فوكَ هوز ؿىل
هوز من اًوخس واًَِام ضف حرضت ازلؽ واالٕظال .
وؾيسما ثلصغ ٔبرهم حىصٍصاثَ ا ٔلانفوزا ضف كعَسثَ كصت اًـَيني حهبص ٔبمام ُشا اًوؾي اًيفار ضف حلِلة اذلة االًِٕيي
اطلي ال ًخبٔذى ضف اًواكؽ حٌاة س َسان زسول ػل.
ومن ٔبددازٍ اصلاٌك ؿىل ٔبذتَ اًحاًف مؽ ذَق ػل ٔبهَ مييؽ من زسم اذلجص واملسز وما إٍهيٌل من ازلاذاث إال جصفق
ثرشا ُو اطلي ذَلِا جحصا.
واحرتام ٔلهنا من ؾحاذ ػل اطلاهصٍن هل وٕان اطلي ذَلٌا ً
وكس زس صاؾصان تبٔوالذ جنحاء مهنم اًس َس ٔبمحس اًصفاؾي اطلي ثبٔيت حصمجخَ ضف ُشا اًىذاة إن صاء ػل.
منارح من صـصٍ
حسا سااق ا ٔلػـان ًو نان ٔبهـٌل

ًـٌل ٔبذ ٔبة اًدس َاز ؾن ص َِّق اٌَمى

س حدين و ٔبوذث ًفحـة مٌَ حمل ٌة

ؿىل قفٍك كس قـاذزثين مذ ََّمـا

تؼصاين حبنك اذلة ثشناز ًٍَك

ٔبهُيس

وسامص ح ى ٔبسفص اًعحح واجنىل

وهـاذى مٌـاذ ابًصحِي و ٔبًزما

ٔبمل ًـسز ٔبن ال ىشء بٔكذي ٌَف ى

هكثي اًِوى ًوم اًفصا و ٔبػٌَل

ثخسٌل
هبـا هـاحِخَ و َّ

ٔبقثين ٔباي من حس حٌـا ؿَمَ تيا

تـَيم ما جيصي ٔباي من َّ
ثـؼٌل

مرصفا
عل املغل م َِّىٌا ُؼواان ِّ

إىل معي ارلرياث ذو ًما مس ٌَِّل

عل اسلس اي حميي اًـؼام زمميِا

فبٔيح فؤاذًا نيت جضفَِ ٔبسلٌل

ُي املبٔمي امللحوظ حيعي ٌظلي

ٔباند زناة اًسؤل يك ًدٌـٌل

حائصا ذًين ؿىل
وكؼوضف رًَال ً

ؿال ك و ٔبن ال َّؾز إال عل اىمتى

هناًة بٓمايل اهخؼاسم ثسغل من

ًخرصمـا
تـؼز ذام ًن
ؿَؼون ّ ٍ
َّ

مسخ مداًف
ؾخاة ؿشويل فِم ٌ

ومل ٔبز يل إال تدـاتم ملمنـا

مىض ما مىض واًلَة زاح وظامؽ

ٔبثيلم مٌـَ بٔم ٍىؼون مٌ َّـمـا

ٔبال را ك ؿسال نان فضال ٍىون را

وفضغل ٍصحو من ًياذًم بٔزحٌل

دلبٔان إىل من ال اًخجـاء ًلـريٍ

ؿىل تـاتـَ كس بٓن ٔبن هخؼٌََّل

ولكيا إًَم ا ٔلمص ُ ًّ
مفوضا
لُك َّ

كـسزا صلًم مفرَّمـا
ًرتفـيا
ً

جحة نثَف ٌة
هسدين زوة اطلل ٌ

تشهة ؾؼمي نان ؾفو ك بٔؾؼٌل

ًخرشان ٔبن نان فضغل واس ًـا

حىصمـا
و ٔبن ال ثؼص ُّذ اًسااَني ُّ

ًيا اًـصوت اًوزلى حدَحم بٔمحس

وحدي اؾخعام مل ٍىن مذرصما

وظ ِ ّي إهل اًـصص مـا زن مًضس

ؿىل ٔبمحس اخملخاز بٔفضي من سٌل

ِّ
وسمل وبٓلٍ واًعحـاتة لكِم

ومن ًس يام اذلة صوكًا جس يٌَّل

وهل:
حَِّا ك زويح حدَة اًلَة حَِّانا

ٔبحِا تـمحَاٍ إًيايس حم ََّانـا

اي زاحـال تفؤاذي مل ٔبسل ص ححا

ُمضْ ىن تحـس ك ؾين ٔبٍن مليانـا

زحَت ْ
ظسوزا مش َ
ًلس حص َ
ذَت
هت ً

ؾن اًلَوة اًيت سازث مبرسانا

فاؾعف ؿىل ٔبَُِا إن نيت مٌـعفا

وسـسُ ٔبحصاهبا ثلدَي ًـميانا

ٔبتـا اًسـوذ وسـسي كري مصجتؽ

إال جصحـا ك ٔبو زحـاي مبٔوانا

ٔبًـا سََي كذَي اًىصتـالء فنك

ٔبحِت كذَي اًحال واًىصة َّزاينا

زكِت فو رزا جم ٍس تبٔظغل إر

تم اىهتيى ًصسول ػل مصكانـا

عل اًلصائز ٔبحيص س حؽ ؾرشهتا

تـس اًثالج إرا ؿسَّث فذلوانا

واًـمل واذلمل ذٍن واذلَا هص ٌم

ظس وؿسل وٕاحسان وخسوانا

ثؼواضؽ ووفـا سُ ٌس ومسىٌة

وصىص زضً ا اي حسن مسـانا
ظربٌ
ٌ

واًـزم واذلزم واًخفوًغ ٍُوكَِا

ثدـاز ك ػل من وال ك ٔبوالنـا

اي هبجة اًيفس اي لك اًرسوز واي

َّمحال ٔبزلال من واشف ووالانـا

ًة
ٔبسفـت فِيا س يٌُا مل ثنب ِز ٌ

ضف لك صبٔهم تي حزذاذ ؿََانا

ذاًفت خًسم اب ٔلذال مٌفصذًا

َلوذت اًرشغ ما ٔبذُيت حاصانا

ظًْت ادلوازخ ضف ظاؿاث ذاًلِا

ما ساػ كَحم إر مل ثعف ؾَيانا

ؿامَت ابًيعح واالٕهعاف َّ
لك ٔب ٍد

ضف اصلٍن ثوضف حلو ِّ
اًك إن خانا

ًني حـاهحا ك ظاًـٌل وسـت
و ِّ ٌ

ابًحشل لك روي اذلاخاث نفَّانا

مئوىهتا

جرش ك ضف هـٌل ك ٔبرشانا
ْذو ًما
ِّ

ايسني ٔبمحس ُي ثسزي مبا ظيـت

يب اهلموم و ٔبويس حِر جمالنا

ؾـاوضهتا تـمـوانث

ملا زسًت زسا تني اذلضا دس ٌَن

كس ٔبؾوس اًعرب مين ذون مصبٓنا

سي ا ٔلمري مبا كس را تـس ك من

ّ ِمص اًحـاذ وسي من انة مثوانا

وسي (ثصوم) (كالذميا) (حصا ك) وسي

( َم ْـ ِج) وًوسف سي جتة ٔبحدانا

(زسهن ذوا ك) وفازو و(ظن مىِو)

و(ظيـََ) (ظن جصم) ضف ورش رهصانا

كس ص َّس ُذوا تـصا االٕسالم ٔبًسهيم

ضم ظاذكون وال ٍصضون ٔبفَّانا

ؿشة مٌاَُِم
زحة مٌاسهلم
ٌ
ٌ

ناهت حمافَِم ٌَُِغل

ٔبفالنا

ضف حق صدـاهيا إن كال كااَِم

يل ُاث زوحم اي حيىي ٔبكي ُانا

ص حان سـاذاثيا بٔص حال كاتدٌا

ٔبتعـال

صىصا هلم واًخلى واذلمل ص ميهتم
ً

ٌَمس خجري هبم كاًوا

وصلَِم ذسمة االٕسالم ٍصصس را

ورا ًي ِ ّجي اًوزى ُ ً
َُاك وٕاُالنا

جعمي خاُ ٌي ذهف
ًـا ساذيت ٔب ٌّ

مسدٌج ٌس

ؾح ٌس رًَ ٌي تـَس اصلاز ؿاصلنك

كوًوا كدَيانا اي حيىي فخرشانا

ٔبُسي إًَنك حتَايت ختعط من

ظَة اًثياء و ٔبمسايح هبا خانا

ٔبؾين ظحُيب ذزذٍصي ٔباي س يسي

صفِـت كَيب مبا ٔبهعلذَ فانا

كازثيا

تشزامك

ناهوا و َّوسانا
ٔبحؼصاننا

زام ثربانـا

وهل:
ٔباي را ا ٔلظَي اًفاضي اجن ا ٔلفاضي

واي را اًيخِي اًيسة اي اجن اًفواضي

ٔبًـا فـااق ا ٔلكصان ضف لك حمرض

وًـا سـاتق املَسان ال تـاًحوارل

واي جني كاهون اًلضات ؾٌلذُا اًؼ

ـلوي من هل ٔبًس ؿىل لك ساحي

سـالم حيـايك هفحَ هفح ؾيرب

ؿََم سـالم ارل ِ ّي انيئ اًخواظي

وتـسُ حؼزا ك ػل ؾين تفضَـَ

حؼزاء امصئٍ هيوى اًيعَحة كاتي

هت حلـا مض ََّـا
ٔلهم كس ٔبذز َ

تـإػِاز ك اذلجـاث تني احملافي

وًؼوال ك مل ًؼفص تـَ مس خحلَ

والس امي ٔبن نـان كصن ا ٔلسافي

و ٔبهت كدَت اًيعح حِر كدوهل

ؾزٍز فبٔحصى من تـايل اًـمياسل

ًَحَلْم ؾين مـا تلَيب حـارض

ومؼوحدـَ ا ٔلمصان ٔبوىل ا ٔلوااـي

حمليي رلَُق ما تَ اًيسة ًـخين

و ٔبفضي مسـى ؾيس لك حـالحي

مصاؾـات ذًؼن ػل ؾيس حسوذٍ

و ٔبحاكمَ ضف تـاة لك املسااـي

فـال س ِ َّ ٌس إال الٕظـالخ كومَ

سِـاذثـَ وافذـَ

ال ٌَخرـارل

ٌَميجِـاث اًوسـااي

نإهلارضم من رمَاكث حنؼو ك

وٕازصاذضم

حفاظهل را اصلٍن نان هعَح ًة

ًٌـا مـرش االٕسـال ٍم ال هدساُ َِي

إرا نان ُشا اثتخا نان واحدا

ؿىل من ؿَََ اذلق إؾعاء حاظي

وًُس سىوث تـاًيخَِ تـالاق

كافي ٔبو دلاُي
صلى دعـ ٍٕا من ٍ

إرا مٌـؽ اًخرصحي مٌم هدـا ٌٌك

زفا مٌـؽ اًخيخَِ حـني اًٌؼواسل

مدرصا
وًىن ا ٔلمعى ال ًلؼوذ َّ ً

عل اًـشز ضف مفـول كويل وفاؿي

فَست تبٔذزى مٌم اب ٌْظل رهصثَ

فـإهم كس ٔبوزذثـَ كري هـاُي

ملوحة
زفا فُِت ملَّا فُِت إال
ٍ

خبعحذـَ من

واحملازـي

وكس ابن يل ٔبن اًخلى صمص مٌى ٍص

وٕاًعال مـصوف نٌل ضف اًصسااي

اث َّلؼوا

ُ
ففِت تشا املبٔموز مـمخثال تَ

وجمخًدا ؾن نمتـَ كري ُـاسل

وًىٌين إر ما حفوثم فان ُخ َ ْنب

يل اًـفو إر ابًـفو فضي ا ٔلفاضي

ظـالت وجسَِـم ؿَََ وبًٓـَ

و ٔبحصاتَ ا ٔلدِاز ٔبُي اًفضااي

نشا اًخاتـون واطلٍن ًَوهنم

ومن ًلذفي بٓاثزضم ضف املساذي

اًوسٍص حٌَس جن اًوسٍص َلس اًحزازي
8997-8996
اًوسٍص حٌَس جن اًوسٍص َلس اًحزازي جن ٔبمحس جن اًوسٍص ؾامثن (قعاظو) جن ٔبيب جىص ًاميًَ ،خلي مؽ اجملسذ
االٕسالسم اًض َخ ؾامثن جن فوذي ضف موىس حك وُو ادلس اًثاين ؾرش ً ٔلذري ،مث إن ادليَس من سالٌك اًس َست اًربت
اًـاملة املصتَة انان ٔبسٌلء تًت اًض َخ ؾامثن اًيت ناهت حتت اًوسٍص قعاظو و ٔبجنحت هل بٔمحس ادلس ا ٔلول ًعاحة اًرتمجة.
وصل اًوسٍص حٌَس ؿام  8996حبي قعاظاوا (وس حة إىل خسٍ اًوسٍص قعاظو اثين وسزاء ارلالفة اًـامثهَة اًعىذَة)
ضف مسًية ظىذو اذلاًَة ،وكس وضبٔ ًدامي ادذعفت امليَة واصلٍ وُو ضف اًصاتؽ من معصٍ فاهخلَت زؿاًخَ إىل معَ اًوسٍص َلس
مسحو مث من تـسُ إىل ٔبدَِ اًوسٍص ؾحس اًلاذز جن َلس اًحزازي.
تـس دمت اًلصبٓن اًىصمي ؾيس االٕمام ؾحس اًلاذز جن ٔبيب جىص إمام مسجس ٔبمري املؤمٌني َلس تَّو َّمشص ؾن سا ادلس
نثريا من اًىذة ؿىل االٕمام املشهوز ح ى ثضََّؽ ضف املواذ املسزوسة كاًحا ابصلُاًزي ،مث اثعي
وواظي حتعَهل اًـَمي فسزش ً
ابًض َخ حيىي جن اًوسٍص إجصاُمي ارلََي فلص ٔب ؿَََ اًىذة اًيت ذزسِا صلى بٔس خارٍ ا ٔلول وساذ ؿَهيا نخحا ٔبدصى.
واهخلي إىل مـِس اًض َخ اًلايض حيىي اًيووي اطلي ثضََّؽ تني ًسًَ ضف فٌون ا ٔلذة واٌَلة وفذح هل مىذحخَ اًـامصت
امللصي فاكن ٌَىذاة ذوز ابًف ضف
فعاًؽ من مجٍك ما ظاًؽ فهيا نخاة "هفح اًعَة من قعن ٔبهسًس اًصظَة" ٔلمحس ّ ِ
ثوس َؽ زلافة اًضاؾص وذسش ؾحلصًخَ.
ُىشا ػي اًوسٍص ذؤواب ؿىل املـصفة واًخحعَي ،لكٌل مسؽ تـامل مذفو ابذز إًََ ٌَهني من مـَيَ وضف سخِي رعل
اثعي تبًٔفا هوخ وزاحؽ ؿَََ تـغ نخة اٌَلة وا ٔلذة واًحالكة ،مث ٔبذش اًىثري ؾن اًض َخ ٔبيب جىص تويب ح ى اس خلص تَ
ذريا مبـِس اًض َخ ؾامثن جن ٔبمحس ٔبحس اًيجوم اٌٌَلؿة ضف سٌلء اًـمل وا ٔلذة ضف اًيحو
املعاف و ٔبًلى ؾعا اًدس َاز ٔب ً
واًرصف وكريٌُل.
وسٍصا ٌَسَعان ٔبيب جىص اًثاًر ورعل ؾلة وفات ٔبدَِ اًوسٍص ؾحاش ،ومل متيـَ ٔبؾحاء ُشٍ
ّؿني ؿام ً 8948
اًوسازت من مزاوٌك وضاظَ اًخـَميي ،تي إن مٌعة اًوسازت ضف اتزخي ذوٌك ظىذو االٕسالمِة خمعط طلوي اًـمل وا ٔلذة.

ناجصا ؾن ناجص ،جفسٍ ا ٔلؿىل قعاظو جن
ٔبما اًضاؾصًة زفوُحة ظحؽ ؿَهيا اًحُت اطلي ذزح فَِ اًوسٍص ثواززوا ؿَهيا ً
ًمي وخسثَ انان ٔبسٌلء صاؾصان مفَلان ،ونشعل ادلٍك من بٓاباَ و ٔبؾٌلمَ وتين معومذَ و ٔبتيااَ ًلصضون اًضـص ؿىل ثفاوث
تُهنم ،وهبشا ٍىون كس اثفق ًِشا اًضاؾص ما مل ًخفق ًلريٍ ضف سري نثري من ا ٔلذابء واًضـصاءً ،لول اًخىٌَة (5-3 :8988
تخرصف):

فاًوسٍص قعاظو جن ًمي صاؾص جمَس واًوسٍص ؾحس اًلاذز جن قعاظو اص هتص مبَىة صـصًة
زااـة واًوسٍص ؾحس ػل ابٍصو جن قعاظو صاؾص نشعلٔ ،بما اًوسٍص َلس اًحزازي واصل
حٌَس ف ميخاس مبوُحة صـصًة فشت.
فكٔن اًوسازت ضف ُشٍ اصلوٌك حتشو حشو سَفِا ضف املٌلعل واًـعوز اًـصتَةً ،لول اًـلاذ ( )78 :8967واظفا ُشٍ
ا ٔلذريت:

وك َّي تني هواة املرصًني من وظي إىل اًوسازت ضف ٔبواسط اًلصن اًخاسؽ ؾرش إال من نان
ًيؼم اًضـص وٍىذة اًصسااي وًخوىل اًخـَمي و ٕاذازت املسازش ؿىل حنو ميازي ما نان ؿَََ
هؼصاؤضم ضف ٔبايم اًـحاس َني واًفاظمَني وا ٔلًوتَني ومن ثالضم ضف اًلاُصت من احملخفؼني
ت ٔبحاكم اصلًوان وهؼام اذلىومة.
ُشا ،وكس ساؿس ضف ظلي موُحخَ اًضـصًة اًيت فعص ؿَهيا كصاءثَ اصلؤوة ٌَضـص ادلاًُل  ،وًيضاف إىل رعل
وًـَ ترتاج ارلالفة اًـامثهَة اطلي ًرتتؽ اًيؼم اًعسازت فَِ مث مِهل اًعحَـي إىل اٌَلة وا ٔلذة ضف ظوز اًعَة ،لك ُشٍ
ؾوامي ساطمت ضف إهضاح مواُة اًضاؾص جفاذث كصحيخَ مبا مل ًخبٔث ًلريٍ من ٔبكصاهَ ضف املسحي واًصاثء واًوظف والاجهتال،
نٌل ظص ٔبتواة اًيؼم اًـَمي وذََّف حصااث رصٌل فَِ.
وابًيؼصت اًـاجصت إىل صـص اًوسٍص حٌَس ميىن جسجَي املالحؼاث الٓثَة:
جصاؿة واذصة ضف جضىِي اًعوز اًخجس َسًة واالٕحِااَة املخونئة ضف اًلاًة ؿىل اًدضخًَِ ،لول ضف وظف حاٌك
ٔب.
ظىذو تفلس ص َزَ ٔبيب جىص تويب:
زؼواب من اًِـم ظىُّذو
وكس ًحثت ً

نٌل ًخس خَ كد ُي ضف قـاتؼص اصلُص

وهـاحت ؿَِـَ كسوت وؾضِـة

نٌل انحت ارلًساء حزان ؿىل خصص

نٌل ٔبسفت قؼوزاء من كَؽ ؾَهنا

نٌل هـاحت اًثلكى ؿىل وصل ت َ ّ ِؼص

اًلمصي من فلس إًفِا
نٌل هـاحت
ُّ

ثحُت مسى ا ٔلسمـان ذامئـة اًسِص

نٌل انحت اًوزكـاء ثسؾو ُشًَِا

ؿىل ٔبٍىـة ٔبو ٔبم معصو ؿىل معصو

وحفت هواحهيا من اًِـم وا ٔلىس

نٌل حفـت اًخس خان من كٍك اًـمعص

و ٔبكؼوث نٌل بٔكوى ًـممية مزنل

ثؼو َّحش ال ثَفي صلًَ سؼوى ا ٔلثص

ة .اًلسزت ؿىل ثعممي ًوحاث صـصًة زااـة ،ذالف املبًٔوف ضف اًضـص اًـصيب اًخلََسي اًلامئ ؿىل وحست اًحُت
كاًحا ،وذالف اًلاًة من صـص ٔبساظني ادلِاذ اًـامثين اطلٍن ال ٍهنغ ارلَال تـحئَ املخوكؽ ضف جضىِهل .اهؼص إىل ُشٍ
ًعوز فهيا املمَىة اًـامثهَة وكس ًوثهتا ٔبًسي احملخَني:
اٌَوحة اًيت ِّ
ٔبكوث فَست حصى هبا ٔبحسً ا سوى اًؼ

ؼحصتـاء الاشت ؿىل ا ٔلؾؼواذ

فـز نـالرما
كامـت ختاظحين َّ

فَنك سىؼوث مـَن تـمصاذ

وثسًؼص ؾًَهيا جضري تـشا ك ذو

ز اصلُص َّكري مـا حصى ضف اًياذي

وثَوهـت ففِمت مٌَ ُّثَون اًؼ

فـز زكاذي
ـبٔحؼوال ضف اصلهَا َّ

مل ال ٔبانذي ضف اًعَول وُشٍ اًؼ

ـبٔظَاز فو قعوهنن صؼواذي

جضسو وحصكط ضف حىل ٔبزايصِا

زكط اًلِـان حبَـة ا ٔلؾِـاذ

ٔبس ًفـا ؿىل ظَي ًـٌلسحين م ى

هـاذًت ذاًفين ؿىل اًـمـخاذ

ح .الامذعاض اًواحض من اًضـص اًـصيب اًلسمي ،حبَر ًخسىل اًضـص ادلاًُل تعوزت ذاظة تني زيااي ٔبتَاثَ ،فال
خسؿاء واذصًا خملزوهَ اًثلاضف من حصاج اًضـص ادلاًُل اطلي مل ٍمتىن
ٍاكذ اًلازئ ًلص ٔب هل مخس ٔبتَاث إال وًَحغ ثياظا واس ً
تي مل حياول كط زصفَ إىل فضاء اذلواز.

امذال ك واحض ًياظَة االًٕلاغ وٕادضاؿَ ملعاًة مرشوؿَ اًضـصي ،وٕان نان صـصٍ مل ٌسمل من اخملاًفاث اًرصفِة
ذ.
اًيت كي من سمل مهنا من صـصاء هَجرياي كدي الاحذاك ك واًخخَمش اًفـًل ؿىل اًـصة ،فلس َّؿَّث اوس َاتَ َة االًٕلاغ إٍصا ُذ
اًصذف مفذو ًحا ،تـس ما نان مسىوان ،ضف اًحَدني ا ٔلذريٍن من اًصااَة اًساًفة (املعص – ا ٔلثص)
ُؼ .الاحاكء ؿىل اًعحَـة واس خسؿاء مؼاُصُا ضف جضىِي خ ِ ّي ظوزٍ ادلزاَة واًلكَة ،وًـي مصذ رعل كصاءثَ اًواسـة
ً ٔلذة ا ٔلهسًيس من ذالل هفح اًعَة نٌل بٔس حلٌا .اس متؽ إًََ ٌس ِ ّجي رهصايثَ ضف " ٔبكسش" حِر مل ٌس خوكفَ فهيا كري
ًعوز تَ إحساسَ إال ؾيازص اًعحَـة ،فلال مذو ٔك ؿىل اًضـص ادلاًُل:
اًعحَـة ثسحصُا اًفذان ومل جيس من نيوس اٌَلة ما ِّ
ٔبال ٔبتَلن ؾين ٔلكـسش حتِـة

ثفوخ تـصف املسم ٔبو ؾصف ظيسل

وت َِّف ٔلَُهيا سـال ًما مدـازنا

ًـم صـشاٍ من حتِـت ومن ؿي

وفِحاؤُا حِر اًؼحاء حصوذ ضف

دٌلاي ثبٔيت من حٌؼوة وصـمبٔل

و ٔبحسن هباثَم اًذـالل فـإهنا

مسازخ حـاذ اًلَر فهيا مبس حي

تـالذ ؾصًضاث و ٔبزط ٔبزًضة

مٌـاسٍ ؾـني اًٌــــاػص اًـمخبٔمي

ومهنا تعـاخ واسـاث حزًًت

تئـاحـام ذوم واًيرَي اًـملكي

ومهنا حدـال صـاخماث ٍزٍهنا

ظؼصااق من بٓزـاز دـاف ومٌـي

ٔبؾـس رهص ًوم ضف ثفاذ كْ كضَخَ

جتؼول تـَ تني ا ٔلزا ك اًـمؼَي

وًَي تؼواذهيـا هتة تـَ اًعفا

ؿىل صاظئ وسؼط اًىئَة اًـلٌلي

وال ثًس حٌلمـا تـمَثاهئا اطلي

مـاء سادٌـا ؾيس مهنـي
ًسفؼق ً

وزكط زحـال ضف زمـال ؾض َة

ظفوفـا تخعفِق اًًساء تـبٔهـمي

وزوضم ضف وؾر اًىثَة جنَحة

من اًٌؼو ضف ٔبنياف ساحة مزنل

وحصي ازلال اًساتلـاث ٔكهنا

هــام جنـت مؼن كـاهط مذي ّحِي

ومك ٔبرهصثين تُت صـص دِـارما

ثسلط اٌَوى تني اصلدؼول حفومي

و ٔبظصتين فهيـا قٌـاء محـارما

كفـا هحم من رهصى حدَة ومزنل

ُىشا إىل بٓدصُا مضميا ٔبتَاث امصئ اًلُس ،وٕامنا ؾصضياُا اسدضِاذًا ؿىل جضخر اًضاؾص ابًعحَـة.
ُشا ،وٍصى ُشا اًحاحر تبٔن ٔبضم ا ٔلذواز اًـَمَة ٌَوسٍص ادليَس حمتثي ضف ص َئني:
تشل اجملِوذ ضف اذلفاع ؿىل حصاج ارلالفة اًـامثهَة ،فبٔوضبٔ ضف سخِي رعل ذاز اًواثاق واخملعوظاث اًخازخيَة مبزنهل و ٔبسس
مذحف ظىذو ًلٓاثز وحص ٔبش جمَس إذازت مصنز اًرتاج اًعىيت ،نٌل مجؽ وحلق اًىثري من بٓاثز ٔبسالفَ ضف ُشٍ اصلوٌك
ثسُوزا خمَفَّا ضف رعل ؾرشاث الٓاثز مهنا:
وضوء وازثلاء و ً
و ٔب َّزد ذلصنة اصلوٌك ً
مذحف االٕدوان مبا ٔبىت ضف اًىضف واًحَان.
موزذ اًؼمبٓن تشهص تـغ دواض حٌلؿة اًض َخ ؾامثن.
حتفة االٕدوان تحـغ ما ًض َريا ؾامثن من اًىصاماث.
زواحئ ا ٔلسُاز من زوط ادليان ضف هؼم اتزخي اًض َخ ؾامثن.


إذزا ك ا ٔلمي ضف اًخيوًَ تلصًة ظلي.



ؾصف اًصحيان.



ثـََق وخزي.



ثبٔهُس ا ٔلحداء تشهص ٔبمصاء قيس.



اًخحفة اًسًِة ضف ثـصًف ظىذو اٍهبَة.



ثًض َط اًزائصٍن ملزاز ٔبمري املؤمٌني َلس تَّو.



ثـصًة كعَست اًخوسي تبٔوًَاء ػل.



ضحط املَخلعاث.

 .2ثلـَس اٌَلة اًفالهَة ،حِر جتضم ضف رعل من املخاؾة اًىشء اًىثري ،وصمص املسن وخاوز اًحسو ٌسدٌعلِم اٌَلة
ؿىل هلاهئا ؿىل هنج اًواضـني وامليؼصٍن واملـجمَني اًـصة ،ونان من هخاجئ ُشٍ اًس َاحة ثوظهل إىل ثلـَس اٌَلة اًفالهَة
مس خـَيا تشذريثَ اٌَلوًة ضف اًـصتَة ،و ٔبظسز ضف رعل ٔبحبااث مهنا نخاابٍ ؾلس املصخان ؿىل ًلة اًفالن ومتصٍن ا ٔلرُان ؿىل
ًلة اًفالن.
وًسخة ُشٍ ادلِوذ اًـَمَة وا ٔلذواز ارلعريت اًيت كام هبا اًوسٍص انل ٔبومسة خفصًة من اًس يلال وامللصة وًَخِا نٌل
مٌحخَ خامـة ٔبمحس تَّو ذنخوزاٍ خفصًة ضف الٓذاة واًثلافة ؿام .8975
وكس كام اًوسٍص جزايزاث زمسَة وؿَمَة إىل خمخَف اصلول ،فزاز اًسوذان ومرص وًَخِا وامللصة اًـصيب وا ٔلزذن
واًـصا واًلسش واًيَجص واًس يلال وقًَِا ،ونان حيي ُشٍ اًحلاغ تـلي املىدضف وكَة ا ٔلذًة وًُس جمصذ ساحئ ؿاجص،
خفَف ًيا زحالث ذمخـة ًهَّثا وهؼ ًما ،ومن مجَهتا:


اًيفزة اًزهَة ؾن اًصايط اذلجاسًة.



زحٍك بٔكسش.



اًصحٍك اًفادصت إىل ًَخِا واًسوذان واًلاُصت.



ثفصحي اًيفس تشهص سايزت اًـصا واًلسش.



إحتاف اذلارض مبصايئ املسافص.

وضف ًوم اشلُس اًفاحت ًصمضان املحاز ك ؿام ُ8487ؼ املعاذف ٌَخاسؽ من ًياٍص ؿام 8997م وافت امليَة ُشا
مدخوزا مضَوال إرا مل ٍىن اًوسٍص حٌَس من
اًضاؾص اجملَس اطلي كي هل مثَي ضف اتزخي هَجرياي ا ٔلذيب ،وًـس ُشا اًخازخي ً
ؾياوًيَ اًحازست ،خمَفا وزاءٍ بٔتياء ابزسٍن ضف مِاذٍن ا ٔلذة واًرتتَة

منورح من صـص اًوسٍص حٌَس
كال ضف رهص ارلصظوم ومسهحا ووظف اًعائصت اًيت ٔبكَخَ إٍهيا:
ًـا من ًع ِ ّـس ٔبهفـاسا تـبٔهفاش

صوكـا رلصظوم راث اًؼوزذ والٓش

اظرب كَِـال فإهـا سوف حتمَيا

زؾـاذت ضف اًِوى مَمومـة اًصاش

ظ َّــاذت ثخدـازى ضف جتـاذًِا

صِـة اًسٌلء اًيت حصسم تـبٔكداش

ظَازت ظؼوهتا ؾـال خموفـة

سمىِـا نـشوايب اًضـاُق اًصاش

ٔبهـاهة ضف هؼزول ؾيسما تَلت

إىل اًـمحعة متيش ميش مَِّـاش

مَ ٌََّـة

تـارلُش ثَخس ثؼصوحيا دلـ َّالش

ثيلاذ ظـااـة ضف نف سـاالِا

سؼواش
نساتـة رٌَت ضف نـف َّ

فاجعـة ًِا إهنا ؾيلـاء ملصتة

حـاءث ثشهص ؾدـاش جن فصانش

تني ادلياحني مهنا هَط مصوحـة

ثسوز من حوًِا من كري إىىـاش

ثـعي اصلذان وحهنيى ؾن ثـامَيا

تـَ ؿَهيا فِشا ذَـف ملِـاش

وال ثؼزال تيا ضف ادلو ظـائصت

وض مي ضوء اًلصى من ضوء هرباش

ح ى ثيوخ ؿىل ارلصظوم ضف كَس

واًلؼوم مـا تني سَِّاذ وه َّــاش

ًًىس اًلصًـة هبا ٔبوظاهَ ٔبتسً ا

من حََِّا ًِؼوى ٔبوظـاهَ هـاش

ٔبثرش فإهم ضف ارلصظوم فاجهتجن

ٔبما مشمت من اًىـافؼوز والٓش

حفهيـا ثسـالم ظِـة ؾحق

كي مع ظحا ًحـا ملن فهيا من اًياش

ُواؤُا فا مساك واًحيفسج ضف

ظَة ومؼوزذُا ٔبحىل من اًاكش

مـمَؼوءت

جىؼصايس

فال ثلي تـس ٔبن ظاذفت تلـهتا

ُي ضف ُجاك انسخ ا ٔلوظان من ابش

ثرش فإهم فهيا اًَوم ضف ذؿة
ٔب ْ

ؾؼز وٕاًٌـاش
وضف سؼصوز وضف ّ ٍ

وهل ٔبًضا ضف مسخ ٔبمري املؤمٌني اذلسن جن مـار:
خىصث وساويس
ثعـاول ًًَل واس َّ

وفاضت ؿىل ظسزي حبوز املسامؽ

وؾز زكـاذي مث ُـاحت تالتًل
َّ

وٕان هـام خرياين فَست هباحؽ

وتتُّ ٔبزاؾي اًيجم ضف قهية اصلىج

ٔبصـري إًََ مصت تـا ٔلظــــاتـؽ

ُ
وزصث ٔب ِ ّمين اًعحح ح ى نـبٔهين

ٔبتِـت ؿىل مجص من اًٌـاز السغ

إىل ٔبن تسى وحـَ اًعحاخ ٔكمنا

حمِـا ٔبمري ري ا ٔلًـاذي اًِوامؽ

ٔبمـريٌ ًـَ ضف لك فـي حمـامـس

و ٔبدـالكَ فاكت ؾسوال ًصاضـؽ

خسي حيـاهََ اًسحـاة وضريٍ

معمي زلؽ اًياش ذان وصـاسؽ

حيي حَِـم ًِـس فِـَ خنؼوت
ٌّ

ؾعوف ٔبمني اًلَة ًُس خبـاذغ

طلا نان مض خلـا من اذلسن امسَ

وال قصو ٔبن ٔبمىس هصمي اًعحااـؽ

وصـاغ مجَي اطلهص مٌَ و ٔبرؾيت

إىل رهصٍ ا ٔلحىل مجَؽ اًـمسامؽ

و ٔبظدؼح لك اًياش ًؼصحو تلاءٍ

مؽ ارلري ذو ًما وُو ٔبؿىل اًـميافؽ

ًلس فصحت ُشي اًدـالذ مجَـِـا

تبٔذشوِا ًـا ذري زاغ وذافـؽ

وساذث حـالُا و ٔبظمئًت نـبٔهنا

ؾصوش إىل نفؼؤ ُّ
حزف وصـافؽ

و ٔبمٌهتـا من لك ػَـم ٌضُهنـا

تـسعل ح ى َّفص رًة اًدـالكـؽ

ٔباي س َسي ًـا اجن اًىصام ا ٔلماخس

وكا ك إًـَ اًـصص من لك فـاحؽ

و ٔبتلـا ك ضف ػي ارلـالفـة بٓمٌـا

معوان حبعن ػل من لك واكـؽ

و َّجنـا ك من رش اًحلـات مجَـِـم

ومن لك ري ؾِـة دفي ورااؽ

و ٔبؾعـا ك زيب لك دـري حصًـسٍ

من اصلٍن واصلهَا ولك اًـميافـؽ

ظـالت وجسَِـم ؿىل ذري مصسي

وبٓل و ٔبحصـاة هل زـم ثـاتـؽ

اًض َخ َلس اًيازص نـرب
8996 -8982
ُو َلس اًيازص جن َلس اخملخاز جن َلس اًيازص جن َلس مزيوزي جن اًض َخ معص اًضِري مبامل نربًً ،هتيي وس حَ
من هجة ا ٔلة إىل اًعحايب ادلََي خاجص جن ؾحس ػل ا ٔلهعازي زيض ػل ؾهنٌل.
وصل ؿىل ا ٔلزحج ؿام 8982م حبي "قصىاكوا" ضف مسًية نيو ،ثوضف واصلٍ وُو ضف اًساذش من معصٍ فًضبٔ ضف نفاٌك
ذوزا ابزسا ضف ثوحَِ حِات اًض َخ َلس اًيازص و ٔبوززَ اًىثري من
ذاهل ومصتََ الٔنرب اًض َخ إجصاُمي "هؼلين" اطلي ًـة ً
ؿَومَ و ٔبحواهل.
وكس تسا وًـَ اًحاًف ابًـمل وفصظ رنااَ مٌش هـومة ٔبػفازٍ مبا ًًيب ٕابرشا مس خلدهل ،ما ًفت ٔبهؼاز ٔبساثشثَ إًََ
فاؾخيوا تَ اؾخياء ذاظا.
تـس دمت اًلصبٓن اًىصمي ضف مسزسة مامل َلس "سوزون ظيم" َّمشص ؾن سا ادلس و ٔبذش ًعوف ؿىل خمخَف
املـاُس اًـَمَة اًىدريت ضف نيو ٍهني من مـَهنا ونان ًسزش زالزني نخااب ضف اًَوم صلى ؿٌَلء مذفٌني ضف مـاُس مذفصكة ،ومن
مجٍك املـاُس اًيت نان ٍصاتذُا:


مـِس اًض َخ مامل اثين إمام ادلامؽ اًىدري.



مـِس اًلايض إجصاُمي اينايس.
ذاز كايض "تدىش" اذلاح مععفى هوزاوا.
مزنل مامل ؾحس اًىصمي ساتو ضف حازت ثصوماوا.



مزنل إمام اًزاوًة املـمل إهوا ضف حازت س ياك.

لك ُؤالء إىل خاهة بٔس خارٍ الٔنرب اًض َخ إجصاُمي "هؼلين" اطلي نان ٍصاحؽ ؿَََ اًىثري ذما ًبٔذش ؾن كري واحس
من اًـٌَلء .وكس ٔبذش ؾن ُؤالء ا ٔلساثشت لك اًفٌون اًـَمَة اًيت ثسزش ضف مـاُس نيو ضف ثغل اذللدة ح ى ثححص ضف

مجَـِا وظاز ذمن ٌضاز إًََ ابًحيان وًؤمَ ظالة اًـمل من لك ظوة وحسة ً ٔلذش ؾيَ واًخخَمش ؿَََ وملا ًحَف معص
اًثالزني.
ونان اًض َخ من ٔبصس ؿٌَلء ؾرصٍ ثوسـا ضف االٕظالغ ،واسؽ اًعسز ضف كدول املس خجساث ما مل متس صُئا من
زواتت اصلٍن .كَدِي ٔبن ًرت ٔبش مسزسة اًرشًـة ضف اًوكت اطلي ًيؼص إٍهيا اًىثري من اًـٌَلء املـازصٍن هل هؼصت حصًة
واسذزاء ،وًفيت ادلٍك مهنم تـسم حواس الاًخحا هبا ،تي ًلس ابًف تـضِم فىفَّص لك من اًخحق هبا.
وضف ؿام ٔ 8958بسس مسزسة إسالمِة ًخىون ٔبول مسزسة إسالمِة حسًثة ثًضبٔ ؿىل ُشا اًلصاز ضف نيو.
وكس كام اًض َخ جبِوذ حدازت ضف ذؾوت كري املسَمني ،فاؾخيق االٕسالم ؿىل ًسًَ وتفضي ذؾوثَ ذَق نثري
حٌلؿاث وفصاذى .وًـس حبق جمسذ اًعصًلة اًلاذزًة ضف قصة إفصًلِا ،فدـس ٔبن مل ًحق ٌَعصًلة إال ساوًة واحست ٔبسس جبِسٍ
اًفصذي بٓالف اًزوااي ضف هَجرياي وذازهجا ح ى ًلس َّكضلٍ سَعان ظىذو ٔبتوجىص اًثاًر إمازت خُش اًض َخ ؾامثن جن فوذي
اًلاذزي اؿرتافا جبِوذٍ ضف إحِاء ما اهسثص من حصاج اًض َخ ؾامثن.
ٔبزىن ؿَََ ؿٌَلء اًـامل االٕسالسم ملواكفَ االٕسالمِة اًـؼمَة ،ومن ٔبخ ّي زياء اًـٌَلء ؿَََ كول ص َخ االٕسالم اًض َخ
إجصاُمي اهَاش اًىورلي ضف زحَخَ اذلجاسًة اًثاهَة ،وُو تعسذ اذلسًر ؾن ؿٌَلء مسًية نيو:
نشا ك اًيازص اًزؾمي اًلاذزي

وُو حميب خمَعا وهـاظؼصي

وذمن ٔبزيوا ؿَََ وهوُوا تـؼمي ماكهخَ اًـالمة احمللق املؤزد اًوسٍص حٌَس ضف زساٌك نخهبا إًََ ؿام  8946ومضهنا ا ٔلتَاث
الٓثَة:
إىل هـازص احملدؼوة ٔبًف حتِـة

و ٔبًف سـالم ؿاظصاث مؽ اًـعص

حدَيب و ٔبسذـاري اًـَمي وظفويت

وًست تياش رنؼصٍ قـاًة اصلُص

دـريا وهـمـة
حزا ك إهل اًـصص ً

وزكـا ك ضف ذزح املصاطف اًيت ثسزي

و ٔبؾين مصاطف ا ٔلوًِـاء ٔبويل اٍهنيى

نٌل نيت ثلفو ضف دعاضم ؿىل ٔبثص

وال ثًس مؽ ظول اٌََايل تعححيت

وال ثًس ين ضف ذؾؼوت وكت اًسحص

ٔبما ذوزٍ ضف ثًض َط اذلصنة ا ٔلذتَة من نيو وضف هَجرياي ؿامة ِّ
حفسج وال حصح ،زفا نان ًسدص وس ًـا ضف املضازنة
ضف لك اٌَلاءاث ا ٔلذتَة واًفىصًة اًيت ًسؾى إٍهيا نٌل ختصح ؿَََ هوهحة من ٔبساثشت ادلامـة اطلٍن ساطموا ضف ثعوز اًثلافة
اًـصتَة ضف هَجرياي .وؿالوت ؿىل رعل فلس نان ذمن ٌض يفون بٓران اذلارضٍن جصوااـِم لكٌل ساز املسًية سائص من اًىداز ،ومن
رعل هوهُذَ ضف مسخ ص َخ االٕسالم اًض َخ إجصاُمي اهَاش اًىورلي ومهنا:
انحت معوكة من فؼو ٔبقعـان

فِـاح رعل ٔبدسـاين وبٔدساين

تـاثت ثش ِنّصين ًَي اًوظـال وما

ٔبن رنّصوهََ إال ظـاًت ٔبحؼزاين

ؾِسً ا ًحُت تَ رنؼص االًٕـَ نٌل

ًؼصىض االًٕـَ ٕابزساز وٕاؾـالن

ؾِسً ا نـبٔن تَ من سود ساوًـة

جىوخل اًفِغ راث اًـز واًضـان

كس صاذ تًِاهنا اًـمصظوض س َسُا

مسٍص ناساهتا ٌَلـاض واًـساين

خفص اًزمان ٔبتو إحسا من دفلت

زاًــاثـَ فؼو

هبـسام وهِؼوان

فِا سـاذثٌـا مؼن ًؼوم رشتدٌا

تلس حـاىهتا صٌلسِـا اًفـاين

اًلواض ضف ادلج اًؼ
اًـازف اًلازف َّ

ــصفان فَِّاط ٔبهؼواز وؾصفـان

را ك االٕمام اهلٌلم اًفازش اًحعي اًؼ

ـسزانة ا ٔلملـي اًؼوازج اًحاين

اجملس ٔبؾعـانَ مؼوال ك مؼن ٔبسل

فـاخفص تبٔهم ٔبهت اًواحس اًثاين

كس َّمع ظَخم بٓفـا اًدـالذ نٌل

كس ّمع هؼوز ك ُشا لك إوسان

ٔبًست ثؼوظي بٔكؼوا ًما وثؼصكهيم

إىل حلـااق إًـٌلن وٕاحسـان

مك اسذظم ٔكسم اًس ِىّري حني خال

رشاتَ اذلَو من سلـااَ اذلـاين

فَدسـلٌِـَ فـإين مٌـَ ضف ٔبزة

واسىة ؾزاًََ ضف ساحاث كِـاين

ٔبان اجن معم فاسىة يل ؿىل جعي

فاًَوم ًؼومم واًخجـاين ثَجاين

ٔبؾعـا ك زتم ما مل ًـعَ بٔحـسً ا

ًـا فِضـة ذوهـٌل هَي ومزيان

ًو ٔبن نيو ذزث ما ح َّي سـاحهتا

دصث جسوذًا وظازث فو هَوان
َّ

ًـاس َِّس اذلان سلِا ٌض خفي ذضلي

وٍصثوي هحسي ًـا س َس اذلـان

دـري اًالكم نـالم ارلري ٔبوسجَ

فـربي فِـَ ؾٌؼواين
ضف مسحـَ ٌّ

إن هـال ًفؼي ضف ٔبمساحَ ُسفـا

ؿًل إرا ًـم ًلؼو تيِـاين
زفـا َّ

ضف مسحَ قصز ا ٔلًفـاع كـاظدـة

إر ٌسذؼوي تـاكي فهيا ثسحدـان

ٔبتؼو ك ٔبمحس وادلِـالن معم واًؼ

ـمرخاز خسّ ك فاخفص لك إوسان

ُشا ،وكس خاذث كصحية اًض َخ مبؤًفاث زتت ؿىل مااة ومثاهني ٌس َي كَمَ ضف تـضِا فذحَف تضـة جمضلاث
وثيحرص ٔبدصى ذالل زسااي كعاز ،ثياول ضف ُشٍ املؤًفاث خمخَف اًفٌون االٕسالمِة ًخعسزُا اًخعوف االٕسالسم.
ساز اًض َخ مـؼم اصلول اًـصتَة واالٕسالمِة وتـغ اصلول اًلصتَة ،وصاز ك ضف خمخَف املؤمتصاث احملََة واصلوًَة،
وهل ذوز ابزس ضف ص  ى اٌَجان االٕسالمِة احملََة واصلوًَة ثبٔسُسا وؾضوًة ،ومن مجٍك املِام اًيت ثوالُا:
املسدضاز اًرشؾي ابحملوكة اًرشؾَة اًضٌلًَة.


ؾضو جمَس هحاز اًـٌَلء اًيَجريي.



ؾضو اجملَس اًلضايئ ٔلمري نيو ؾحس ػل ابٍصو.



ؾضو ٍلؽ اًححوج االٕسالمِة ابًلاُصت.



ؾضو جمَس ٔبمٌاء خامـة ظسام حسني ٌَـَوم االٕسالمِة ابًـصا .



ؾضو ابملؤمتص اًضـيب االٕسالسم ابًـصا .



ؾضو دلية اًلِاذت اًضـحَة االٕسالمِة اًـاملَةًَ ،خِا.



زاُس مجـَة وحست االٕسالم واذلج ضف هَجرياي.

وًُـخرب اًض َخ َلس اًيازص نرب ٔبحس زواذ اًضـص اًـصيب اًيَجريي ذالل اًلصن اًـرشٍن ،مجؽ املخحويل ص َخ نرب
هحريا من ُشا اًضـص ،نٌل ُظحؽ حزء مٌَ ضف ذًوان س ححاث ا ٔلهواز من س ححاث ا ٔلزساز اطلي ظحؽ ٔبنَّث من مصت
حزءا ً
ً
احساُا تساز اًفىص ضف تريوث ،وكس ثلَة اًض َخ ضف ٔبنَّث ُشا اًضـص ؿىل اًىثري ذما ًـَة صـص مـازصًَ من مبٓذش
إًلاؾَة انص حة ؾن حتعمي املواسٍن اًرصفِة كاً ًحا والاحنصاف ؾن اٍمنط اًـصويض واًخلفوي ٔبحِاان.
وحتخوي اجملموؾخان ؿىل مئاث اًلعااس خَِا من اًضـص اًعوضفٌ ،سرتسي ٔبحِاان فزتًس اًلعَست ؿىل مااة تُت
مثي اباُذَ اًيت معَـِا:
ًـا زسؼول ػل ذش تَسي

وثـسازنين فـبٔهـت ٔبيب

اًيت ثخبًٔف من  855تُذًا ،وثلرص ٔبحِاانً فال ثخـسى تُذًا واحسً ا مثي كوهل ضف اًضِوذ اًعوضف:
ذؾؼوين بٔس خجَََ ضف لك رزت

فشزاث ُشا اًىون ابة ًلاٍ

وضف صـصٍ كسز هحري من ا ٔلزاخزي ضف اًسريت وبٓذاة اًعصًق ورهص زخال ٔبساهَسٍ وكري رعل.
وًدسم صـص اًض َخ َلس اًيازص حبسن اس خلالل االًٕلاغ ضف ثوحَِ املساز اصلاليل ٌَلعَست ،وًخجىل اًخىصاز
تعوزت مىثفة من تني ٔبًلوانث االًٕلاغ اصلاذًل.
وتـس حِات حافٍك ابًـعاء اصلًين واًفىصي اهخلي اًض َخ ٕاىل اًصفِق ا ٔلؿىل ًوم ا ٔلحس اًساذش من صِص ٔبنخوجص ؿام
 8996خمَفا وزاءٍ ٔبتياء وحفست واظَوا ُشا املس االٕسالسم اطلي ٔبسسَ زمحَ ػل وزيض ؾيَ.
منارح من صـصٍ:
كال ضف املواهجة اًرشًفة ابذلصم اًيحوي ؿام ُ8386ؼ:
ًـا ذري ذَق ػل حئخم كاظسً ا

ًـا هلعـة ضف فِضـة اًفَِّـاز

ًـا هلعة ضف اًلَة إهم ساهن

حص كَيب ًـا كصًـة اصلاز
ضف ّ ِ

ٔبُسي اًسالم إًَم اي ذري اًوزى

زس ٔبسؼصازي ومؼن إهجاز
من ّ ِ

فـإرا ٔبثُت إىل املسًية مصت

فَنك ٔبثِـت اًلَـة ٔبًف مصاز

فَخلدـي َّ
ارلعـاء واقفص رهدـَ

واحـهل جمىل إسـمم اًلفـاز

ًدـاًـؼوهم إهـٌل

فامي ًلؼول ًدـاًـون اًدـازي

زس االًٕـَ وُو ٔبهـت و ٔبهت ُو
ُّ

ضف اطلو ال ضف ٔبحصف ا ٔلسعاز

ارلَق ذَق ضف ظٌؼوف ملارمم

واذلق حؼق مل ٍىن تـاًعاز

وخسي ًؼصًين لك ذاز ذازٍ

فسًـاز ظَدـة ؾصضة اًؼزواز

مل ثيحرص تسًـاز ظَدـة راثـَ

فدك ذاز ظَدـة اًـمرذـاز

ًـا ٔبرشف اًىوهني ٔبرشف نائن

حسس اًوحؼوذ وحمؼوز ا ٔلذواز

اًسٌل
اي مؼِص ا ٔلوظاف اي جمىل ُّ

جمىل سشاحـة راثـَ اًـمـعاز

اي ؾيرص ا ٔلًوان ًـا ؿمل اًِسى

ًـا مٌدـؽ ا ٔلسؼصاز ضف ا ٔلزساز

ًـا وـحة اًحيَّاء ًـا زهن اًخلى

ًـا كـسوت ا ٔلتؼصاز وا ٔلدِـاز

جبشتـة وفذؼوت

مل جتص مؼن فى ٍص مؼن ا ٔلفىـاز

تين وؾذؼصيت
و ٔب َّكؼص ؾِـين ضف َّ

و ٔبحدـيت ضف ري وثغل اًـساز

واسغل تيا س حي اًِساًـة واًخلى

واًـرب ضف ا ٕالسؼصاز واالٕهجـاز

واهنؼج تٌـا واملسَمني مجَـِم

هنؼج اًسـاذت ًـا حدَة اًحازي

ًـا من ًَيب اًؼزائصًؼن طلاثـَ

ضف ٔبًـٌل كعؼص مؼن ا ٔلكعـاز

إن اطلًؼن

ؿًل
ٔبمنن َّ

ٔبخنب سـالسم ضف ظـاليت سائص

ًــال ك ذون مــارش اًؼزواز

وٕاىل دصَـَم اًىصام ومن ُوى
وٕاىل مجِـؽ اًعـاذلني وس ِنّيا

زوط اًحلِـؽ وسااؼص ا ٔلمعاز
ًـا زة واحرشان مـؽ ا ٔلظِاز

وكال زمحَ ػل ضف اًلَة:
اًلَـة ٔبهفس ىش ٍء ٔبهـت ماًىَ

فاحصسَ َّؿغل ًؼو ًما جسىن اًلااب

اًلَـة تِـت َّ
جتىل فَِ دـاًلَ

فىن ؿىل اًدـاة ّجحـااب و َّتواتـا

قَوزا ؿىل مؼوال ك ال ثسؾن
وهن ً

كريا ًلصة اًدـاتـا
إال تـ ٕارهم ً

اذلؼق إن ثؼصٍ ًو ًمـا سواٍ ُحي ْي

ؾن اسلى وتـِـ ٌس ٔبن ًُؼصى بٓاب

وًُس من حوُص ضف ادلسم ٔبو ؾصط

إال ونان ؿَََ اذلؼق زكَّـاتـا

ٍصى دواظص ك اًـاليت ثعوف تَ

ورشا وثؼصقَحا وٕازُاتـا
ً
دـريا ًّ

ًسؾو ك زتُّم ٔبن ختَو تـَ ٔبتـسا

وال حىون ذًؼواث ًُس حمجاتـا

ُـا ٔبهت ثُسذي وكال لك ظازكة

اًذؼواة َّثواتـا
ؿَََ ٔب ََّّن ثؼصى َّ

ثؼن ٔبن صِـاٍ اًلَـة ًُس ًِا

زاغ سؼوا ك و ٔبن اذلق كس كاتـا

ٔبكدي ؿَِـَ والسم تـاتَ فـىس

ٍىسو ك من حَي اًخوفِق خَحااب

واحـغل تني ًسًَ هعـة مٌؼصٍ

من ػن ٔبن كاة ؾن موالٍ كس ذااب

ذازا واملىن ُن ُخ ًحا
حـَت حسمي ً

وسـاحة اًلَة ظيسوكا وذوالاب

ال بٔس خخِح ًضرط ٔبن ٍصى نخيب

إال ًـمن ًُعَح اًعيسو واًحااب

وبٔس خـني ؿىل اًوكَّال تـاملغل اًؼ

ـلَِّاز ح ى ٔبزاين ٔبسىن اًلاتـا

امزا تخٌاء اذلصف اطلي ٔبصاز إًََ اجن ماعل ضف ٔبًفِخَ:
وكال ضف االٕصازاث اًعوفِة ز ً
ُمحوكـا

زة ٔبظـ ٌي ضف اًحٌـا
ٕاه ٌَّـا ًـا ِ ّ

حنن حصف فاحوكن ما صئت من

فذحٌـا ٔبو هرسهـا ٔبو ّ
مضٌـا

فذحم اٌَِم هؼصحؼو وٕارا

خسث تـاًىرس فِشا حـربهـا

حـسث تضـ ّ ٍم تــسٍ
وٕارا
َ
وٕارا سىَّذٌـا مؼن تــس را

فغل اًضىؼص حدِـحا َّ
مضٌـا
حؼصنخٌـا
فوكـا سىٌـخٌـا َّ

حنن حصف ًفـي اًـموىل تيا

ما ٌضا مؼن زفـيا ٔبو دفضيا

إهـٌل حنن حؼصوف لكٌـا

ؾـاًِـاث مس خجـاذ س حىٌـا

ضف ؾٌَـَ

كدي ؾـني اًــني ناهت ؾًٌَا

ال ختي ًؼوسـف ٔبَّن فَسفي

إهـٌل حًِل اًِؼوى ًـفو تٌـا

نؼن هكوىس إن حصم ما كَخَ

ظـاً ًدـا ًـ َّما َّ
ثؼوىض مسْ ًٌـا

إن جسـي ؾين فـإين حصفـَ

حمىـم اًسدـم وٕاال مؼن ٔبهـا

نيوي اًضك ضف وسحـة هن

ختـش ا ٔلرنـاز كـس ًمـا ذًسهـا

ٔبضؼصة اًحيسًؼص ٔبحِاهـا إرا

سمؼزم اذلـاذي َّ
وقىن تـامسيا

زتَّمـا ٔبرنؼص تـا ٔلهفـاش إر

َّزو اًسـاطف إًَيا نـبٔسٌـا

ٔبتشل اًعـاكـة ضف ظـاؿاثـَ

ظـاًة اًـعمة من فضي ارلٌـا

إن حـاموش وخا موسانٌل

تـاز حـاسوسا ثحسَّى ؾيسهـا

هؼمٌـا كس زا مدٌـاٍ هكـا

زا حسٌـا ز مـىن هؼمٌـا

زة تٌـاء
إتيٌـا َّ

ؾَيٌـا زـاتذـة

وحس ك اٌَِم س ححـاهم ًـا

زتٌـا إال ك ال مٌؼجـا ًـٌـا

ظـ ِ ّي ًـا زة ِ ّ
وسمل ٔبتـسً ا

ذلحِـة ػل مــىن حؼصفٌـا

وؿىل بٓل و ٔبحصـاة ومؼن

زة مـا اذلصف اتخٌـا
ًلذفهيـم ِ ّ

وكال ضف ادلياة اًيحوي:
قؼصين اًـفو تي كس
قؼصين اذلمل َّ
َّ

ًلؼص نـي اًـحِـس
قؼصين مـا ُّ
َّ

ٔبهـا لكـة ًىِف ظـَ كـَس

تـاسط ٌظلزاغ ؾيس اًؼوظِـس

وٕارا ًـم ٔبنٌـَ فَخرـسؾن يل

ُىشا فــي سـاذت تـمسؼوذ

وظؼصًلي إًِـم فضغل واًؼصا

يج مزًـسً ا من ظـَ كري مؼزوذ

حهيي ظـَ ؾن كصًة زصا ًحـا

ًخــاظا ك من مىـان تـِـس

زصذة نـاهؼوًة من ظؼصخي

نـاهؼوي ٌسو تؼص اًـربًس

مل ًؼزل ًيىح اًَّثًـا سِِـال

فذجؼي تـاًـمززغ اًـمـلؼوذ

خب إن اًـمرخاز ًـؼصف ملعو

ذ كعَسي ومـا حؼوى ثـلِسي

ال ٔبتـايل إرا جتىل ًـسًـَ

وثــ َّمى

ملعؼوذي

فسؼواء ًـسًـَ لك ًسـان

إر كسا مؼصسـال ًحَغ وسؼوذ

معاذز اًرتمجة:
نرب ذ .ص َخ ٔبمحس ،اًضـص اًعوضف ضف هَجرياي.

ًلـريٍ

نرب ،املخحويل ص َخ "صـص اًض َخ َلس اًيازص نرب مجـَ وحصثُدَ حسة موضوؿَ" حبر ؿَمي ٌَحعول ؿىل ذزخة اٌَُساوس
ضف اٌَلة اًـصتَة ،كسم اٌَلة اًـصتَة ،خامـة ابٍصو ،نيو.8994 .
نرب ،اًض َخ َلس اًيازص ،س ححاث ا ٔلهواز من س ححاث ا ٔلزساز ،ذون معحـة وال اتزخي.


ملصي ،إجصاُمي ٔبمحس ،االًٕلاغ اصلاذًل وجضىِي اًعوزت ضف كعَست زحِق اذلرضثني ٌَض َخ َلس اًيازص نرب.

اًض َخ بٔتوجىص املسىني
-8987
ُو ٔبتوجىص جن ٔبمحس اًربانوي جن مِسقو هَازي جن َلس مِيَ ًحوتو جن ماي ؿًل جن ماي حاح معص جن ماي ذومنَ
جن ماي ؿًل جن ماي معي جن ماي إذزٌس ٔبًوما من سالٌك س َف جن ري ٍزن ،و ٔبمَ فاظمة تًت املاُص َلس مسايب جن
املاُص ٔبمحس ؿًل.
وصل جفص اًخاسؽ من صِص زتَؽ ٔبول ؿام 8987-8337م ؿىل ا ٔلصِص حبازت ُوسازي سهلو مبسًية مِسقصي هَجرياي،
وكس وضبٔ ضف تُت ؿمل وسَعية ،فبٔخساذٍ حوكوا إمرباظوزًة نامن جصهو مٌش ثبٔسُسِا ح ى خسٍ اًثاين َلس مِيَ اطلي مجؽ
تني اًـمل واملغل مثي ٔبنَّث ٔبفصاذ ُشٍ اًسالٌك ،وحملمس مِيَ املشهوز نخاة ضف ؿمل االٕذازت.
ونان واصل اًضاؾص ؿاملًا خََال وحافؼا ٌَلصبٓن اًىصمي ساز اًىثري من اًحضلان الافصًلِة واًـصتَة ضف ظَة اًـمل
واس خوظن ٍصو (مِسقصي) ٔبول إوضاهئا وراؾت هبا ظَخَ وكعسٍ ظالة اًـمل من لك ظوة وحسة ،فذفذحت ؾَيا
اًضاؾص ضف مثي ُشٍ اًحُئة اًيت ًُس ًفذوز اهلمم ماكن ضف كاموش حِاهتا فضمص ؾن سا ادلس ٌَخحعَي من وضبٔثَ،
وابن فصظ رنااَ حِر اس خعاغ ٔبن ٍوكي حفغ اًلصبٓن اًىصمي ؾن ػِص كَة وُو ذون اًـارشت من معصٍ .ورعل صلى
بٔس خارٍ ا ٔلول ،تـس واصلٍ ،املاُص َلس اذلاح اًاكىميي.
واظي حِاثَ اًـَمَة تـس رعل ابًخجول ؿىل ؿٌَلء جصهو فبٔذش ؾن ٍّ
لك من اًض َخ اًلايض جتاين حداسم واًض َخ
إسٌلؾَي ؾحس ػل واًض َخ تالم هوزا اطلٍن ذزش ؿَهيم لك اًـَوم االٕسالمِة اًيت ثسزش ضف مٌعلة جصهو ضف ثغل الٓوهة .مث
تـس رعل اتكت هفسَ إىل اًزتوذ ضف اًـمل فازحتي إىل صٌلل اًاكمصون مس خفِسً ا ومفِسً ا ،و ٔبذش ؾن تـغ مضاُري ؿٌَلء ثغل
اًياحِة مث اًخحق تـس رعل مبسزسة اًلوين َلس ا ٔلمني ضف جضاذ فبٔذش ؾيَ ،من مجٍك ما ٔبذش ،مداذئ اًخعوف فـلس اًـزم
ؿىل اًخححص ضف ؿَوم اًلوم وادذاز اًض َخ بٓذم اصلملصاوي ابًيَجص ٌَهني من مـَيَ و ٔبذش ؾيَ ابًفـي فلِيي اًؼاُص واًحاظن
واس خفاذ مٌَ اس خفاذت هحريت ،واثعي نشعل ابًـازف ابؼل اًـالمة اًض َخ َلس اذلافغ املرصي اًخجاين واس خفاذ مٌَ ومن
اًض َخ َلس اذلصٍصي ضف تريوث ونشعل من ا ٔلس خار َلس اًخااس ضف اًفَسعني ،ومن ؿٌَلء ٔبفشار بٓدصٍن ضف ٔبحناء اًـاملني
اًـصيب واالٕفصًلي.

وفوز ؾوذثَ من زحالثَ اًـَمَة واس خلصازٍ ضف ٍصو افذخح مـِسٍ اًـَمي فصس اًلدول وثخَمش ؿَََ ذَق نثري
وثفصؾت ُشٍ املسزسة فصوؿا ؿست ذاذي وذازح حسوذ هَجرياي ،نٌل اس خعاغ ٔبن ًؤسس مسازش هؼامِة إسالمِة نثريت ضف
جصهو وكريُا .وكس كام تسوز هحري ضف ورش اًعصًلة اًخجاهَة مساؿسا ًفضٍَك اًض َخ ٔبمحس ٔبيب اًفذح اًريواوي ح ى ًلة
مبحاسم اًفِضة اًخجاهَة صلوزٍ اًحازس ضف اصلفاغ ؾن اًخجاهَة ضف هَجرياي واصلول اجملاوزت.
ومن مجٍك املياظة واملِام اًيت ثوالُا اًض َخ املسىني تـس ٔبن اس خلصث تَ اذلال ضف مِسقصي ما ًًل:


ذمثي اًـٌَلء ضف َُئة اًض ئون االٕحامتؾَة ًحضلًة جصهو ؿام 8948م



ؾضو دلية اًفلِاء ًفحط ٔبحاكم اًلضاء ضف جصهو ؿام 8958



كايض ابحملوكة اًرشؾَة اًـََا ضف جصهو 8967-8957



ؾضو اٌَجية االٕسالمِة ًضٌلل هَجرياي ،نسوان 8969



زاُس جمَس إذازت املىذحة ا ٔلََُة ضف جصهو



انػص املسازش االٕسالمِة اًـاًَة تربهو 8977



زاُس دلية زؿاًة اذلجاح ًوالًة جصهو 8979



زاُس جمَس إذازت لكَة اًرشًـة واًلاهون واصلزاساث االٕسالمِة جصهو 8989



ؾضو جمَس إذازت خامـة مِسقصي 8985

ُشا وكس صاز ك ضف وفوذ زمسَة خمخَفة ذمثال ذلىومة هَجرياي ٔبو مسؾوا من إحسى ذول ادلواز مثي ؾضوًخَ ضف
اًوفس اذلىوسم إىل املمَىة اًسـوذًة ٌَمضازنة ضف فـاًَاث افذخاخ مىذة زؿاًة ص ئون اذلجاح اًيَجريًني ؿام 8957
وزافق اًس َس ٔبمحس تَو زسذوان ضف زحَخَ الفذخاخ املسجس ا ٔلكىص ،نٌل ذؾي من حىومة اًيَجص ٌَمضازنة ضف إدٌلذ هريان

اًفذية اصلًًِة ؿام  ،8974وذؾي من ظصف حىومة جضاذ ملِمة ذمازٍك ؿاسم  8975و 8995م وكس ناهت هجوذٍ حلكي
ابًيجاخ.
وًـُش اًض َخ حاًَا جزاوًخَ اًـامصت ضف يح ص هيوزي مبَسقصي ًواظي ؾعاءٍ اًرتتوي واًخـَميي موفوز اًعحة
وكس انُز من اًـمص مااة ،زس تـرشاث ا ٔلتياء ٔبنربضم اًربوفُسوز جتاين املسىني ٔبحس ٔبصِص ٔبساثشت اٌَلة اًـصتَة وبٓذاهبا
ضف هَجرياي.
وفامي ًخـَق ثضـص اًض َخ املسىني ،فلس هؼم اًضـص ضف ٔبقصاط ؿست ،فهل كعااس زااـة ضف املسحي واًِجاء
واًوظفٔ ،بما اذلنك وا ٔلمثال فِو خشًَِا احملىم وفازش مِساهنا حِر راؾت ظُت نخاتَ "خامؽ ا ٔلمثال واذلنك اًفاالة
املثال" وم ٔلث الٓفا  ،وعم زااـة حلا ،مهنا:
إرا ُفا ٔبدؼو ك فـاؾف ؾيَ

ٔبو كعـؽ اذلحي فـبٔوظٌَـَ

وكس ٍىون ٌَحسـام هدؼوت

نٌل ٍىؼون ٌَجؼواذ هحوت

ثـمسن إىل اًـمــايل
وال
َّ

ًسا ثلـازصث ؾن اًٌؼوال

جفؼ ِّوؾن لكحم ًدَّدـىـا

وال جس ِّمٌـَ فِدـخَـىـا

ؿََم تـادلاز كدَي اًـساز

كس ًؤذش ادلـاز تشهة ادلاز

ومهنا:
إرا ز ٔبًـت ؾـرب ًت فـاؾذـرب

وٕاهـٌل اًـسُص وؾـاء اًــرب

ظٌـااـؽ اًـمـصوف ؼل ثلي

معـازغ اًسؼوء ًك مذـلي

ٔبفضـي نـزن َّوزج اًصحـال

تـِـهنـم الٓذاة وا ٔلمعـال

ثفـىن اصلهـاهـري وًحلى ا ٔلذة

هـم اًعدـاغ مث هــم اذلضـة

ال ًـصف اًضو سوى من ناتسٍ

وال ظدـاتة سؼوى من صـاُسٍ

من مجـؽ اًـٌلل ًيفـؽ اًياش

ٔبظـاؾـَ اًٌـاش تـال اًذـحاش

ولك صـص اًض َخ املسىني ًسوز ضف اًفغل اًعوضف ؿىل ذ ٔبة اًض َود من صـصاء هَجرياي.
منورح من صـصٍ
كال ضف كعَسثَ احملجة اًحَضاء ضف مسخ س َسان زسول ػل ظىل ػل ؿَََ وسمل:
َلـس كي مـٌـاٍ مثىن ؿَََ ما

هل كري ُشا من مــاين اذللِلـة

ظـالت وجسَِـم ؿَِـَ وبًٓـَ

تـؼمـة زة اًـحس ضف لك حملـة

ومارا ؿىل دـ َّال لك ذََلـة

ؾزٍزا ثــاىل ػل ؾن لك ؿَـة

ُو اًـحس لك اًـحس حلا ومل ٍىن

ًصيب ؾحس قـري َلؼوذٍ ازدـت

فإن كَمت ٔبًؼن اًـربًـة لكِا

ًلي ًنك املسىني ٔبظلؼوا ًلوًيت

ولك اًـربااي إن ز ٔبًمت حلِلـة

حصى اًك وظف اًـحس فَِ جتََّت

وٕاين ٔبزى اطلهص اذلىِـم مجَـَ

زياء ؿىل را اًـحس حلق و ٔبهعت

وكدَِـة اطلهص اذلىِـم ثحٌُت

مبا ضف (نخخٌا ضف اًزتوز) فسن تيت

و ٔبول ما حـاءثَ من ؾيس زتـَ

هسوزت (إكص ٔب ابمس زتم) واًيت

و ٔبوىل من (اكص ٔب ابمس زتم)بًٓة

ِ ّثحني تؼوان تني ذَق وذَلـة

انيس من سـال
وتس ٔب ذَلـا ً ٔل ِّ

ًـة مث من ظي ًلاًـة هعفـة

وما كَِّس اًؼصمحن ذَق َلـس

ثىش ٍء وًىن كريٍ من وـَلة

وكـال هل (إكص ٔب وزتم الٔهصم)

فـبٔهصمـَ

َّ
اًـحس(ؿمل ابًلمل)
زة
و ٔبزذف ُّ

ملا صاءٍ من ورش ثغل اًعؼوًة

ؿَََ كِي ارلََلـة

فإن كَمت ضف ًََـة اًلسز ٔبهؼزال

زٌـاء ؿَََ كي وما ؾٌَـَ اًيت
ً

(ثزنل اًؼ
وضف ًٍَك اًلسز اًـؼمي َّ

ـمالام) ٔبما اًصوخ فامسؽ فذويت

وما س َّي خربااَي مضن املالام

فِشهص ابمس اًصوخ من ذون جمة

وٕان ًم تـغ اًساًفني ًلول را

فـبٍٔن هل من جحة ٔبو بٔذًـة

ٔبمل ًبٔحنك ضف اطلهص ما نان صافِا

ًلَخنك ًـا إدؼويت و ٔبحديت

بٔخي خا (ؾن اًصوخ كي اًصوخ) تني

وما ًحَان اطلهص من ري طلارت

وما اًصوخ إال ا ٔلمص وا ٔلمص تني

وما تـس كول اذلق كري املضٍك

ُو اًـحس وُو اًصوخ اي ظاخ ال حىن

ثضغل ٔبكؼوال فذَلى ًفذٌـة

ُؼو ا ٔلمص من كد ُي ومن تـسُ إهَ

تـَ هرصت ٌَمؤمٌني ا ٔلخَـة

ُو اًفصذ ا ٔلؿىل ادلَُس ًصتِّـَ

ؿىل ؾصصَ ضف ًوم حرش وتـثة

فُضفـؽ ضف ٔبُي اًىدااؼص إهَ

ُو اًصمحة اًـؼمى ًك جصًة

وانَُم (ما نان َلس) بًٓـة

هفت ؾيَ ثًساة اًربااي جبمٍك

نشا ك (وما ءاثَنك) سذ (ومن ًعؽ)

تـال ٔبي ثلَِس و ٔبًَّـة وكفـة

(وزتم) كول صـاُس إن زتَّـَ

ٔب َّمت

وضف مجٍك مـٌل كضُت نفاًة

مبعَلة اًدسَمي ضف لك وكــة

لك ذََلـة

وال ذَق إال مَىَ تـاًسوًَّة

فبٔهؼص إىل ما ضف اًسٌلواث ُي حصى

نشزت
هبا من ؾعا ٌَـحس ٔب ًمصا َّ

نشا ضف ختوم ا ٔلزط إال اطلي كسا

وكؼوذًا ًياز ػل سوء املَِست

ومَّىَ ارلـ َّال

هل ثؼوحِسٍ تـاًـدؼوذت

ًىن صبٔن املغل مل ًسز نهنَ
و َّ

وؼل ٔبمص فؼو ؿمل ارلََلـة

فإن كَمت كاًِـت كَت فال وال

فشا كعصت من حبص ثغل اطلذريت

ملزنل
ثَلَّ ْن ُو اطلهص اًصسول ا َّ

هـم وؿَََ اطلهص ٔبىزل واكٌت

ملزنل
وخاُص ُو اًيوز اًرساح ا َّ

فلي وؿَِـَ اًيوز ٔبىز َل ز ِخ ّت

ُو اًـحس وُو اًصوخ وا ٔلمص واًرساح

واًيوز واطلهص اًصسول ثثخَّت

وال ثلف مامل ثَق ٔبس ىن ذالًـة

ؿَََ فدضلى ضف ارليا وا َّ
ملشٌك

فسؾوثـَ ٌََوخ تـس قصوهبـا

إىل وكت ؾرص اًَوم فاؾؼم تسؾوت

نشا ك اوضلا اًحسز ٌضِس إهَ

زسول من املوىل إىل لك بٔمة

بٔال فارهص اًسحة اًسوازي ثؼََت

حص مصوز اًِجريت
ؿىل اًـحس من ّ ٍ

ٔبال فارهص ا ٔلزط اًخس َعة إر كسث

ثعَؽ تبٔمص اًـحس ضف ًوم صمصت

ُو اًصوخ وُو ا ٔلمص مبٔموز زتَ

ومن هؼوزٍ لك ا ٔلموز ثحسَّث

معري ا ٔلموز لكِا ومــاذُا

إىل زة ُشا اًـحس مدسي ارلََلة

ومل ًبٔث (ؾحس ػل) بٔو حنو (ؾحسان)

ًلري اًصسول ا ٔل ُمص ضف اطلهص فازخت

ومن كريٍ كي حـاء مجـا ومجٍك

نيحو (ؾحاذي) ٔبو (ؾحاذ) ثثخَّت

وضف كريٍ إن ما ز ٔبًـت فٌـاذز

وال ثـخرب اي ظاخ حنك اًيشازت

انذزا
نٌل ضف اجن إٌضا (ؾحسان) خاء ً

ًذـشنريٍ ٌَلوم ٔبزساز ذؾؼوت

وثـصفـَ ما ضف اًسٌلواث لكِا

وما ضف ختوم ا ٔلزط ؾصفان خريت

حن ا ٔلزط واالٕوس إمنا
وحساذ ِّ
َّ

ذؿاضم إىل حس ٍس هل سوء دعوت

وًو قحعؼوٍ ضف ؾدـاذت زتـَ

دـريا جك فضََـة
ًاكن هلم ً

ومارا ؿىل من دعـَ ػل زتَُّ

جك مٌال اًفضي من كدي وضبٔت

فدـاءوا من ػل اًـزًؼز ثسرعَ

ومـبٔواضم من تـس انز ثسرعة

اًؼصة اًلفوز تفضَـَ
وًىامن
ُّ

ًخوة ؿىل من صاء تـس ا َّ
ملضٍك

فوحضٌُا ضف ًوم قزوت ٔبحـسان

فذاة ؿَََ ػل من تـس ػَمـة

ومل ًسزنيَ املغل وػل زتٌـا

ًفي صبٔهَ ضف لك ًو ٍم وذلؼة

وبٔس خلفص ػل اًـؼمي ملا حصى

مجَـا وما ٌَزَق ؿَـم جبمٍك

زة ؾن
زة اًصوخ وا ٔلمص ِ ّ
ثـاًَت ّ

ملـاالث ػَـ َّام ولك هلِعة

ٔباي حاسسً ا إن صئت ؾصفان كسزٍ

فإكص ٔب (امل ورشخ) لٓدص سوزت

جتس كسز ؾحس ػل ال كسز كدَـَ
َلس ؾحس ػل فِو ُسى اًِسى

وال تـسٍ ذَق ًـساين ثثدّـت
ؿَََ مجِـؽ املِخسٍن اس خسًّت

وهـاَُم ؿٌَل ٔبهَ ٔبظي لكيا

ومن هؼوزٍ لك اًربااي جتََّت

رهصا طلاه ٍص
ومل ٍصط ُّ
زة اًـحس ً

إرا ما ذال ؾن رهصٍ كي وتًَّت

نشا ك جضَِّس اًـدـاذ م ى ذال

جضُِّسٍ فاحنك ؿَََ حبرست

ولك زسول ٔبو هيب ؿىل اًِسى

ومن ُسًَ لك اًِسات اس خحسث

وضف (واًضحى واٌََي) ًـعَم زتم

فرتىض ؾعاء كري جمشور كاًة

فلال إرن ال ٔبزط واحست من ٔبمؼ

ـيت ضف حجمي هـم زمحة ٔبمة

فًسمي نثري اًياش ثرصًف ٔبمحس

ؿَََ ظـالت ػل ضف لك حملة

ُىشا إىل بٓدصُا ٌس خرصح تـغ االٕصازاث ادلٍََك إىل ملسازٍ ظىل ػل ؿَََ وسمل ضف اًلصبٓن اًىصمي.
ً ٕالسزتاذت:
جتاين ،ؾحس ػل قوين،
اًـصتَة ،خامـة ابٍصو نيو،

حبر ؿَمي ٌَحعول ؿىل ذزخة اصلنخوزاٍ ضف اٌَلة

____________ٔ ،بذة اًصحٍك ؾيس اًض َخ املسىني اًربانوي ،حبر حوكًَل ٌَحعول ؿىل ذزخة املاحس خري
ضف اٌَلة اًـصتَة ،خامـة ابٍصو نيو8996 ،
مسي ،حسن ،صـص اًض َخ ٔبيب ٍىص املسىني ضف ا ٔلمثال واذلنك ذزاسة حتََََة ًىذاة خامؽ ا ٔلمثال واذلنك اًفاالة املثال،
حبر ؿَمي ٌَحعول ؿىل ذزخة اصلنخوزاٍ ضف اٌَلة اًـصتَة ،خامـة ابٍصو نيو2992 ،م
اًضـًلٔ ،بمحس ؾحس ػل ،اًض َخ ٔبتوجىص جن ٔبمحس اًربانوي وٕاهخاخَ ضف اًضـص اًـصيب ،حبر ؿَمي ٌَحعول ؿىل ذزخة
املاحس خري ضف اٌَلة اًـصتَة ،خامـة مِسقصي8994 ،

اًلايض معص إجصاُمي
8997 -8922
وصل اًلايض معص إجصاُمي جن ٔبمحس جن معص اًوايل ضف كصًة (زصفا) اًخاتـة ملسًية سازاي ؿام  8922حِر نان واصلٍ
ًـمي حانٌل ؿىل اًلصًة ،وكس نان ُشا اًواصل ؿاملا خََال َّ
ثوىل مٌاظة إذازًة خمخَفة ضف إمازت سازائ ،بما خسٍُّ معص اًوايل فلس
ظحلت صِصثَ الٓفا وًُـس من ٔبفشار ؿٌَلء هَجرياي ؿىل مص اًـعوز.
ُىشا وضبٔ معص إجصاُمي ضف تُت ؿمل ورشف وناهت تساًخَ اًـَمَة تني ًسي واصلٍ اطلي اؾخىن تَ ؾياًة ذاظة
ًىوهَ ٔبنرب ٔبوالذٍ وملا ػِصث ؿَََ مٌش اًعحا من ٔبمازاث اًخفو ومالمح اًـحلصًة ،واًخحق تـس رعل ابًض َخ مبٔيج
إحسا اطلي كاض تَ ضف مي اًـَوم االٕسالمِة" ،وزمغ ٔبهَ مل ٍُصسي ٔبول ا ٔلمص إىل املسازش اذلىومِة إال ٔبهَ اس خعاغ بٔن
حيرض مساكا من اصلزاساث الاجنَزيًة املسااَة تني ؿاسم  8939-8938اندسة ذالًِا اًضـٍك اًيت ٔبانزث هل ذايخري
اًثلافة اًلصتَة فدضجؽ ؿىل سرب ٔبقوازُا"(زايج .)6 :8996
وختصح فهيا كاضَا س ية 8942م وتـس س يواث من
وضف اًس ية هفسِا  8938وخس كدوال مبسزسة اًرشًـة نيو َّ
اًـمي اًلضايئ اًخحق مبـِس ا ٕالذازت س ية ً 8968خحعَي اصلتَوم ضف اًلاهون.
ذريا ؿام  8985ؾن
وكس ثوىل اًضاؾص مٌاظة كضااَة خمخَفة ضف احملامك اًرشؾَة ثضٌلل هَجرياي ح ى اس خلال ٔب ً
مٌعة كايض احملوكة ا ٕالس خئٌافِة .وكس ؾصف ابذلزم وزفغ ادلوز ظوال حِاثَ اًفضااَة.
ُشا ،وكس ساز خمخَف اصلول اًـاملَة ما ساؿس ضف ثوس َؽ زلافذَ وثفذح رُيَ ،رُة ٕاىل اًوالايث املخحست وبٔس حاهَا
وجصًعاهَا ،وساز نشعل مرص واًسوذان واملمَىة اًـصتَة اًسـوذًة وكريُا من اصلول اًـصتَة واًلصتَة.
ٔبما اًضاؾصًة فلس تس ٔبث مالحمِا ثؼِص ؿَََ وال ٍزال ضف ظوز اًعحا ح ى ًلس نخة ٔبزحوسثَ ادلَست ضف اًسريت
ثـصط ضف صـصٍ ًلضااي
اًيحوًة (دعااط اخملخاز) وُو ضف اًصاتؽ ؾرش من معصٍ ،مث ػي ٍىذة اًضـص ح ى ٔبوادص حِاثََّ .
نثريا تبٔكعاة ا ٔلذة اًـاملَني مثي صىس حري اطلي ناهت ٍلوؿة ٔبؾٌلهل نخااب
اًفَسفة واًفغل والاتخاكزاث اذلسًثة ،وثبٔثص ً
ملسسا ابًًس حة ٌَلايض معص وثبٔثص نشعل تحازانزذ صو وكريٍ من هحاز ا ٔلذابء واًفالسفة واملىدضفني اطلٍن سامَِم ضف
مىذحخَ وثلىن تبٔجماذضم ضف صـصٍ ،وثبٔثص نشعل تحـغ اًفالسفة وا ٔلذابء اًـصة مثي ؾحاش َلوذ اًـلاذ وظَ حسني وخي

صـصاء اٍهنضة ا ٔلذتَة اذلسًثة .وكس مجؽ ٔبصـازٍ ضف ذًوان حافي ؾيوهَ اًوسٍص حٌَس حبسًلة ا ٔلسُاز ًلؽ ضف  254ظفحة من
اذلجم املخوسطً .لول ٔبحس اًحاحثني اًيَجريًني ضف وظف صاؾصًة اًلايض معص ضف لُكم ًيعوي ؿىل ىش ٍء من املحاًلة:

ُو اًضاؾص اًيَجريي اًوحِس اطلي حنا ثضـصٍ مٌحى اذلسازة جك مـاين اًلكمة ومل ٍصط ٔبن
ٍىون فاكس االٕحساش خامس اًعحؽ ،تي ثياول ضف صـصٍ مسدصاث اًعحَـة الجن اًلصن
اًـرشٍن من تسااؽ ا ٓلايث وزوااؽ املضامني مذ ٔب ًثصا ضف لك رعل ت ٔبكعاة ا ٔلذة اًـاملَني مثي
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وٕارا ناهت ظفة جس خبٔثص ذون كريُا ثضـص اًلايض معص إجصاُمي فِيي اًضجص ذما حوهل ما حـي اًدضاؤم ًشُة
حصم حٌان ا ٔلم ومل ًيف ؿىل اًثالزني ًو ًما من معصٍ إال ٔبهَ وخس ضف خسثَ
ابٕتساؿَ لك مشُة ،وثفسري رعل ثس َط ،فلس ّ ِ
ثرشا ٌس خجمؽ اًلوت ًَفي تحـغ حلو ا ٔلمومة ،فداكُا
سوذت هـم ا ٔلم اًصؤومً ،ىهنا ا ٔلدصى فاخبٔهتا امليَة تـس ٔبن اس خوى ً
ٔبحص جاكء و ٔبدساٍ ٌَـواظف وزاثُا ثس حؽ كعااس زااـة ،وذما كال ضف زاثهئا:
ًُشهصىهيـا نـــي ػؼؼؼؼِص وملؼؼؼؼصة

ووكـت كِام اٌََي ٔبو ٔب َّرهؼوا اًفجصا

نشعل حني اًوؾغ إن كام واؾغ

وٕان حان وكت اًوزذ إن حََّت اًـرصا

ثـشنؼؼؼؼؼصىهيا إسدضـــازت ؾؼؼؼؼؼؼاكي

ووكت اًيسى واًعس ٔبو هنهيا اًي ْىصا

فنك مك ًدمي حؼؼؼؼؼؼاءُا مزتؾزؿا

فلؼؼؼؼؼؼامت كِـــام ا ٔلم ٔبو فؼؼؼوكَ هجصا

فـــبٔوس خَ صؼو ا ٔلم ح ى نــــبٔهَ

اًلؼصا
ًَرـــذـازُـا ًو كؼؼوزن ا ٔلم و َّ

واي ٔبسفى من ٌََخازم وكس كسث

زٌَُـة كـدؼؼؼؼؼ ٍص من ًَؼؼي رعل اًوكؼصا

ومل ٔبز هفسا حىصٍ اًـــاز مثَِا

وثُحـسٍ ؾهنـا نـــإتــاذُـا اًىؼؼؼؼؼؼفصا

وًو نــــاهت ارلًساء ٔبدذا ًسوذت

ًـٌل رهصث ضف اًضـص ًو مصت خصصا

مث وضخت اذلصة اًـاملَة اًثاهَة ومعص ضف ٔبسظم مصاحي حِاثَ ،مصحٍك اًخـَق ابذلَات وزفغ لك ٔبظياف املوث،
جرشذ ا ٔلدم ،فاكهت ُشٍ اذلصة
فإرا تيريان اذلصة جض َؽ ناًِواء ضف سِول اًـامل ومٌـعفاثَ ،ثل ِذّي ا ٔلفصاذ وثس ِّمص ازلاؿاث و ّ ِ
ِّ
هتسذ ٔبحالم اًف ى معص ابًلصوة وسط ظااف اٍهنازً ،لول:
حـاز ًــاذي حـازٍ و ٔبد

ًؼصذي ٔبدـاٍ تلٌحي ِّرزي

ال اٌَِـي ًـميؽ إن ٔبزاذ وال
اذلصة ثخَو إثص ما رُدـت

حؼص صمؼؼؼؼؼؼؼؼوم صلِلـَ اً َد ّ ِؼص
ٌّ
فذـس ِّمص ا ٔلمعـاز تـادلؼؼؼؼؼمص

تـاًعــــائصاث وتـاًحياذ ٔبو

ذتـــاتة

وتـمسفـؽ جتؼؼؼؼؼصي

وتوادص وتـٌل ثلؼوض إىل

اًرش
معق اًححـاز مثـريت ّ ِ

وكس اؾخسث وظلت وما حوكت

حنك اًـمصوءت ضف تين اًخرش

رزًـة وهبـا

متؼص هنؼؼؼؼؼاًـة ا ٔلمؼص
وٕارا اس َّ

سز "ُريوص امي" إرا حجسث جتس

ؾٌَـا ٔبتِؼؼؼؼؼؼس هبـا تـال ٔبزؼص

ٔبو (انقسا ك) حص اًيواظح كس

ظـازث ًسوء اذلغ ناًلفص

تلٌؼؼؼؼؼؼاتـي

ُشٍ ا ٔلحساج وما إٍهيا ٔبذث ابًضاؾص إىل اس خحلاز اذلَات فلال:
دعام ضف اذلِؼؼؼؼؼؼؼؼؼات وضف املٌلث

حِات اًياش نربى اًاكذايث

م ى هؼص اٌَحِؼؼؼؼؼؼة اًـمص فامي

ًسًـي ؾؼصثَ حمؼؼؼؼؼلصت اذلؼؼؼؼؼؼِـات

وكس حاول معص حتصٍص صـصٍ من اًزدصفة اٌَفؼَة وا ٔلانكة اًزااست اًيت ؾُصف هبا صـص اًحسًـَني اطلٍن ؿىل مٌواهلم
ساز ٔبنَّث إهخاح حِهلً ،ىٌَ ٔبًضا وكؽ ضف مزاًق الاحنعاظ ابٌَلة اًضـصًة من االٕحيااَة إىل اًخرصحيَة ،نٌل نان ًـمس إىل
ذريا نان صـصٍ نثريا ما حيعم اًحًِة االًٕلاؾَة
اًرتاهَة اًيت ثـس زاكِة ًو وزذث ضف ملال حصفي وًُس اًحُت اًضـصي .و ٔب ً
اٍمنعَة ،واًحاؾر اًـجمة.

وتـس مصط ظوًي اهخلي معص إىل زمحة ػل ثـاىل س ية  8997ؾن مخسة وس حـني ؿا ًما خمَفا وزاءٍ مثاين تياث
واتيًا واحسً ا زمحَ ػل زمحخَ اًواسـة.
منارح من صـصٍ
كال ضف مٌاس حة رهصى مصوز س يدني توفات ظَ حسني اًيت ذؾي إٍهيا من ظصف وسٍص اًثلافة املرصي:
ٔباي ذمؽ كف ال ًيفؽ اصلم ًو َّذز

وال ًُ ِ
مؼؼؼؼؼؼص
اذلزن اًى َ
ؼصحـؽ ُ
ــــحري إرا َّ

وال ٌسمؽ ُ
املَت اصلفني جىـاءان

ظة من جمصاٍ ما مي ٔل اًححصا
وًو َّ

وًو نان را ؾلي هحري وعاٍ ان

ظؼؼؼصا
وٕان َّزوط الٓذاة ٔبهؼواؾؼؼِا َّ

وٕان نان كَِّاز اًؼـالم جبِسٍ
وٕان هسذث تـاًص ٔبي مٌَ جمامؽ

وٕان سًًت ٔبهؼواز ٔبفىؼؼؼؼؼازٍ مرصا
و ٔبظصة مؼوســـَلى ملــــاًخَ اً ُى َّْثا

وظال ظسى اًخعفِق تـس كِامَ

إرا َّرز ضف الٓران من زفـَ حسصا

ٔبًـا موث ما ُشا اًخيافس تًٌَا

كس اذرتث من ٔبسزث حماجصٍ اصلُ َّزا

ومن حِامن الٓذاة ثعَة معست

ًلول مجَؽ اًياش ظـَ هبا ٔبحصى

ٔبضف ؾؼؼؼؼؼؼؼؼامل ا ٔلزواخ َّمث مؼؼؼؼؼسازش

ًعري معَسً ا َ َّمث ًـمؼؼؼؼؼؼ ٔلُا هؼوزا

ؾرص وجاًُل
ٔبضف جصسد ا ٔلمواث ٌ

وبٓذاتَ ا ٔلزواخ مل حتسن اطلهصا

وًـبٔيت تـبًٔوان اذلؼؼؼؼؼسًر ٔلزتـا

وًلمصضم من فِغ ما دطَّ ما َّذزا

ٔبزـم وسازٍ ٌَمـؼؼؼؼؼؼازف ثحذـــلي

طلعل حنؼؼؼؼؼؼؼؼص ًًؼصا ًذؼؼؼؼؼؼؼؼوًََ ا ٔلمؼصا

وُي مث ًووسؼؼؼؼؼؼؼؼىو حصًس مسًؼصٍ

فذؼؼؼؼؼؼبٔذش صــــئدؼواب ًُسلهيـم معصا

املـصي كس مََت سىوثَ
ٔبو ان ّ ِ

فدسبٔهل ظؼوث اًـؼؼؼؼؼؼؼالء اطلي ّذز

إرا مل ٍىن ُشي وال ثغل فاطلي

فـَت إرن اي موث بٔحس حَ ىُىصا

ًة اٍمثني هفُسَ
ٔب ثؼؼؼؼؼبٔذش من ِ ّ

كِؼؼصا وثـــسىٌـَ كؼؼؼؼؼربا
فذعمخَ ً

ؾدؼؼؼؼؼؼؼاكصت اصلهَا كَََون إن حص ْم

خي ْيم وال ًـعَم را اصلُص را اًلمصا

حدـاجصت اصلهَا اًعــــلات نثريت

معت ًّمجا جس خحق تَ صىصا
إرا َ

زفا عل ال حصسم حداٍ حداجص

ثسِمم ثَلهيم ًعلَاهنم كـصا

حصحي من اصلهــــَا ْهـم وحصحيِم

من اًؼمل واًـسوان كَسْ  ك تَ خفصا

ٔبوًئم ٔبوىل تـاًلدوز فساءٍ

ذريا حزًي تـَ ضريا
ثعَي تـَ ً

ٔبو ان سِام املوث ختعئ كعسٍ

ذريا وًعمي هبا مريا
فريسم هبا ً

نثريا و ٔبسلعت
فِا عم كس ماًت ً

اًـَو اطلي َّكص
رزى اًـمل من را ك ِّ

وُا ٔبان وًِان وُي مث مصصس

زس
ٔبزًس ؾؼز ًاء مث مل ٔبذز مـا َّ

ٔب ٔبًلي إىل سوسان ٔبو ضف مسازش

ؾؼؼؼؼؼزي تـَ مرصا
ًخـزًـة ٔبو تي ٔب ّ ِ

إىل رشكٌا ا ٔلذَّن إىل اًرش لكَ

ظصا
إىل ؿامل االٕسـالم ٔبكعازٍ َّ

إىل لك ُشي تي إىل الازط لكِا

ٔلن مثاز اًـمل ال ثـصف اًلعصا

وُشا ؾزايئ ٔبظف يل اًسمؽ َّؿهل

ًـوضـَ ظربا
خي ِفّف حزان ٔبو ِّ

فإن ظاز ظَ ضف اًَّثى مذلَحا

فبٓزـاز ظَ تًٌَا ظـاول اصلُصا

ٔبثشهص ٔبن اًـمل ناملاء واًِوا

فرص ًرتى ضف مرص بٓايثَ اًىربى
ْ

ومـعَم ؿَ ًما َّ
حم لك معَح ٍة

اًرض واطل َّل واًفلصا
و ٔبتـس ؾيم َّ

و ٔبكفي ابة اًسجن ٔبؾعا ك كو ًت

ثعوهم ناًـسوان إن مشِا ّفص

ٕهسريا وال ناًفالسفَ
و ٔبؾعا ك ا ً

مفِسً ا ِ ّ
رس تَ ٌُرسا
فلري لك ؾ ٍ

وم َّس إرا زمـت اًخلسُّم سَ َّ ًمـا

ًرتصف إىل ما صئت ح ى إىل اًضـصى

ومل ثَق ظـ ًحا ال وال كري ذمىن

إرا اًـمل اب ٔلهواز كس ٔبزصس اًفىصا

طلعل انذى ظـَ :اًـمل ناًِوا

َّ
رضا
ثًضق حصَحا ال ثعُة تَ ُ َّ

س َجزًَ زة اًــاملني مبا سـى

وًـعََ ما ٍصىض وًُضـفَ ٔب ْحصا

وجيـَـَ مضن اطلٍن حِـاهتم

ٔبفاذث مجَؽ اًياش ما رُحت ُسزا

وحة
ٔبفَخري مرص ّ ِ
اذلص ٔبذًَّـت ما ْ

ؿََم اسرتخ ال ًوم كط وال وسزا

وكال مذحييا إىل مِسقصي و ٔبَُِا إثص تـثة معََة:
هييَم اي ٍصو ما ٔبحصسث من ِ
رشف

ومؼن زحـال روي ه ُحي روي كسَ ز

كؼوم مشََهتم إنؼصام ضَفِم

ح ى ًُؼصى ٔبهـَ ضف ا ٔلُي ال اًسفص

ٔبسيج اًسالم إىل اًلوم اطلٍن زؾوا

ما كِي ضف اًضَف ذما حـاء ضف ا ٔلثص

وسٍصمك فاضي ِهـم اًوسٍص ثلدَّؼ

ـي من كصًيض سـال ًما فااق اًـعص

إين ٔبدعم ابطلهص ازلَي هـ ْم
فذؼؼؼؼؼامك تي إمـام ٔبي ملسؼؼجــ ِس َم

فاًفاضي ْ
اًحعي ابطلهص ازلَي حصي
كس زاكين ؿَمـَ اًـمسزاز تـاصلُ زز

ؼل ُّذز ك من ظـرب ومن زخي

إن اًصحؼوٌك تـا ٔلدـال

اًسري
و ِّ

ُشي ،إمـام ،حتَايت إًَم نٌل

حـاء اًًس مي تـعص اًزُص ضف اًسحص

ُ
سؼصزث تـٌل
ػل ًـمل ٔبين كس

الكِذـَ مٌنك ًـا ٔبُي مِسقؼصي

ٔبذالكنك ًست ٔبوساُا م ى رهصث

ًؼصوا فإن ًِا ضف اًلَـة من ٔبثص

ُشي اًصساٌك خاءث من نسوان ًًك

ثح َِّـف اًضؼو

ٍصوًني من معص

وكال مذبٔسفا من واكؽ تين اًخرش ضف ؾرصٍ:
دعام ضف اذلِـات وضف اًـمٌلث

حِـات اًياش نـربى اًاكذًـاث

م ى هؼص اٌَحِـة اًـمص فميـا

ًسًي ؾؼصثـَ حملؼصت اذلِـات

حص َي ْكع ٍن
ثؼصى ا ٔلص َاء جتصي ْ

هبة اًؼصًؼح خمخَـف ادلِـاث
ِّ

تـسون ُسى وال ؾلي زص َ ٍس

إىل ظؼوة اًعؼواة وال حسات

ًـمَي إىل ًـمني ٔبو صـٌللٍ

سِـي إىل وؾؼ ٍص نؼصاث
إىل ٍ

إىل مـاء إىل هـاز إىل مـا

ًئؼول إىل اًـمٌـافـؽ ٔبو بٔرات

فال االٕحسـان ًيفؽ لك حني

وال االٕحؼصام ًؼوري اجملصمـاث

نـبٔن اًىون حؼص ٌم ال ًدـايل

ٔبسـَم سـي حؼصم ٔبو ُـسات

رشا
ًعؼوة ارلري حٌِـا مث ًّ

تـال كعـس ًؼصًس وال اًخفـاث

ًخِس اًـمعص بٓالفـا تلـا ًؾـا

حؼص ًخس اًعحؼصواث
وهيجص َّ

وخفؼصا
وحيؼى ٌ
فـاحص حـاُا ً

ومـاال واًـمىن كؼصن اًثدـاث

رش تؼصًئـا
وفـاحـبٔ تلخة ٌّ

فـال ٍ
مضم وال سـمؽ اًضىـاث

وًُؼَـم حمسن من كري رهـة

وًيدؼو هؼوحـَ حنؼو اًيجـات

ومك من سـااي ًزيول تؼؤش

فِلمـس ضف ٔبصـس اًـمـضـالث

نـبٔن اًسمـؽ من ًعف وًني

وزفؼق سـمؽ ذُمِـة ٔبو ظٌـات

ؿََم مبا حصث جحصاث ثسدِي

نـبٔجحاز اًس حاغ اًفـاحىـاث

ثؼن ؾَوهيا ضف اًؼوحـَ هامي

ّهفص ًلـاء ُدؼط اٍهتَىـاث

وًىن تـس ثفىـري هؼصاُـا

ثؼصى ظَف اذلؼواذج ماضِـاث

ومـا ز ٔبث اطلي س َىون ح ى

ٍىؼون فـال سخِي إىل اهفـالث

ومارا ضف الٓنام فَُس صُئا

إىل ٔبن ضـمـَ ظؼو اًثـحاث

ورمٌل مضَ كس ظـاز نان

حيؼول نـااـٌـاث
وال حؼو ٌل ِّ

وال ا ٔلحسام ثؼِص الٓن هامي

حصاُا اًؼوكت حسم ادلؼوُؼصاث

ثؼصى مََون ؿامـا مس خحَال

تسون مصوز حسـم ادلؼوُؼصاث

ملص اًــني فٌِـا
ًلؼص ًيا ُّ
ُّ

فـشال ال هؼصى قـري اًفؼواث
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ٔبمحس اًصفاؾي جن حيىي اًيفاد
8989-8934
وصل اًضاؾص ٔبمحس اًصفاؾي جن حيىي جن َلس اًيفاد ضف حمافؼة مٌجرب اًخاتـة ًوالًة نيو س ية ٔ 8934لتََ اًضاؾص
اًـؼمي اًس َس حيىي جن َلس اًيفاد اطلي س حلت حصمجخَ .فاكن اذلغ حََفَ حِر وضبٔ ضف ذاز ؿمل و ٔبذة وظالخ فاؾخىن
تَ واصلٍ وكشاٍ مبـازفَ وزواٍ تـَومَ.
اهخلَت ٔبزسثَ إىل ذواهن ُنسو وُو ضف اًساذش من معصٍ وُيا ك اًخحق ابملسزسة الاتخسااَة اذلىومِة وُو ضف اًخاسؽ من
معصٍ ،وتـس إنٌلًِا واظي املصحٍك االٕؿساذًة حبي (ظن ٔبقيسي) ضف مسًية نيو ،وًسخة ثفوكَ وثوكس رُيَ اس خعاغ ٔبن
ًخرصح فهيا ذالل ٔبزتؽ س يواث تسال من مخس ،وتـسُا اًخحق مبسزسة اًـَوم اًـصتَة اًيت ختصح فهيا س ية .8956
وكس اخنصظ ضف رمية اًخسزٌس فوز ختصخَ وحصصف ثرسؿة ح ى ثوىل مٌعة اناة اًـمَس ابٕحسى املسازش االٕؿساذًة ضف
حمافؼة (وذل) كدي ٔبن ٍوكي س يدني من تسء اًـمي ،ونان مذلس اطلناء حبَر ًخوىل ثسزٌس املواذ اًـصتَة والاجنَزيًة
تخفو  ،وتـس اًـمي اًخسزٌيس زذ ًحا من اًزمن مت ادذَازٍ مضن اًحـثة اًـَمَة إىل خبت اًصضا ابًسوذان حِر حعي ؿىل
ذتَوم اًرتتَة واٌَلة اًـصتَة ؿام 8969م.
وزمغ ٔبن اًضاؾص ؿىل كسز وافص من اًثلافة اًـرصًة فمل ٍىن ٍزذزي تـٌَلاَ اًخلََسًني ؿىل ذ ٔبة اًىثريٍن من مثلفة اًـرص
اطلٍن ٍصون لك كسمي ىشء مٌىصا ،زفا نان اًصفاؾي ًسدص وسـا ضف ازثَاذ ذوز هحاز ؿٌَلء مسًية نيو ٌَهني من مـَهنم
اًفَِّاط ،زفن مجٍك ص َوذَ اطلٍن ٔبذش ؾهنم ،تـس واصلٍ ،اًـازف ابؼل اًض َخ اًخجاين ؾامثن واًض َخ حدَة جن حيىي ا ٔلد
الٔنرب ًعاحة اًرتمجة واملـمل إهو جن معص وكريضم.
وكس ثوىل اًضاؾص مٌاظة إذازًة نثريت مٌش ؾوذثَ من اًسوذان ؿىل اًرتثُة الٓيت:


مسزش مبسزسة اًـَوم اًـصتَة ملست تضـة ٔبصِص.
ِّ



مشًؽ ابًلسم اًـصيب ضف ظوث هَجرياي القوش مٌش إوضاء ُشا اًلسم س ية  8969ح ى .8973



موػف ضف وسازت ا ٔلصلال توالًة نيو .8973



مصاكة كسم اًخَفزيًون ابالٕراؿة اًضٌلًَة اًخـاوهَة ضف نسوان .8976-8973



مسٍص حمعة مِسقصي اًخَفزيًوهَة من كدي وسازت االٕؿالم اًفسزاًَة .8989-8976

وضف حاذزة مبٔساوًة وكامضة اقخاهل حازسَ ضف مزنهل مبَسقصي ضف اًصاتؽ ؾرش من ٔبقسعس ؿام 8989م وُو ضف
ٔبوح ؾعااَ اًفىصي واالٕذازي زمحَ ػل زمحخَ اًواسـة .وكس زس جزوخة وست تياث.
ومل خيَف من اًضـص كري ذًواهَ اطلي ٔبظَق ؿَََ "كصسمة اًخَمَش" وُو ؿىل ظلص جحمَ ،رمم خسَّا ًخحني اذلصنة
اًفىصًة وا ٔلذتَة ٔلتياء حِي اًصفاؾي اطلٍن اس خعاؾو ٔبن ٌس خَِموا ٔبحسج االٕهخاخاث ا ٔلذتَة اًـاملَة ذون اس هتجان ترتاهثم
اجملَس ،واصلًوان ؾحازت ؾن جسي حافي تبٔفصاخ اًضاؾص و ٔبحصاحَ قعى تَ فرتت ظوًٍك من حِاثَ اًفىصًة وثيوؾت ٔبقصاضَ
تني ادلواهة اًوخساهَة واًخبٔمََة ،ونان صـصٍ ٔبنَّث مذاهة وكوت ؾيسما ًلوض دلج اًخبٔمي وكس كىض حِاثَ رمموما من
اًخياكضاث اًـجَحة ظي اصلهَا ،اس متؽ إًََ وُو ًعة خام خسعَ ؿىل اًخسٍن اًاكرة اطلي ًلش تَ ظاحدَ هفسَ كدي
اًـاملنيً ،لول:
ومساُن ذسَ غ اًـدـاذ تسًٌـَ

وُو امللمي ؿىل رهؼوة اًفـاحص

مييش ؿىل ظصف اًعصًق معبٔ ِظبًٔ

ِّ ً
مذلضلا نـاًس َف س ححـة رانؼص

رشة اًـمسام جبيح ًَي ٔبًَي

وًـشرمـا حبـسًثـَ اًـمذؼؼؼؼؼؼواحص

ٔبثـَة ٌَياش ازحىـاة ظلائص

وحؼصحت ذون اًياش لك هدـائص

وثـس ً ٔلحـساذ لك مىـازم

ناجصا ؾن ناجص
ووززت ًؤما ً

ُشا اًخياكغ ال جيؼوس ًصاصس

فشز اًؼصايء وؾيم دعة دـازؼص

فِشٍ امللعوؿة ؿىل كرصُا ثيعق ؾن ظاحهبا و ِ ّ
ثـرب ؾن املسى اطلي تَف إًََ ضف ذكة املالحؼة وحسن اًخعوٍص.
منارح من صـصٍ:
كال مذحساث ؾن دعومَ وما ًبٔلكِم من اذلسس ؿَََ:

وفصكـة حسسوين لك مٌلدـة

زفـا ًك هجؼوذي كط ثـؼمي

إرا ُ
ؿَمت زفـشول ؿىل معًل

وٕان ٔبثِـت مبجِؼوذ زفشمؼوم

ًو ٔبهين ٔبهؼزل ادلوساء من طممي

ًـٌل تسى هلم تـا ٔلمص جسَِـم

إرا هؼمـت فإن اًيؼم مٌخحي

وٕان ُ
هثؼصث فـإين فِـَ خمعوم

فـاًـشل ًؤملين إر ٔبهَ صعط

حؼق ملا ًوموا
وًو تٌؼوٍ ؿىل ّ ٍ

ًىٌين حـامي كَ ًحا ٔبذا ٍ
رشف

ًـزى وُو ملضوم
ال ٍصثيض ٔبن َّ

وكال مذلزال ابٌَلة اًـصتَة حِر زمز ؿَهيا تفذات جس يب كَوة اًياػصٍن:
ومجـََـة ضف دـسزُـا

اهة
جسـسث لٍٓهتا اًىؼو ْ

جس حِـم حـني ز ٔبٍهتـا

وحـالء س َّحـاء اذلواحـة

إن حىضفن ؾن وهجؼِـا

اًلَاُـة
ُخىـت تـَ جحة
ْ

وًـال ك حـني ثخسمـت

ثلرت ؾؼن ذزز اًىؼوانـة
ُّ

ومجـال مٌعـلِـا سـىب

كَيب فِـام مؼن اًلؼصااـة

إن صـافِا رو اٌَـة تـا

ث ٔبسـريُا واٌَة قـااـة

ُ
زمـت اًـسه ُ َّؼو ًِـا فلـا

ْ
ًـت ال ٌسؼوػ عل اًخلازة

زذ ُ
َّذث مٌؼِـا معَـيب

ُ
فلـسوث مؼصذوذ اًـمعاًة

فـإرا هبـا كـاًـت إرا

ٔبزضـا ك حتلِؼق اًـمـبٓزة

صـ ِّمص وال ثـٌـم اٌَِـا

حـازا معاكة
يل َ
ظؼصث يل ً

فـبٔ ُ
حدـت وحيـم ال ٔبظِؼ

ؼق جسُِّـسً ا واٌََي زاكـة

فعـربا إن مثغل
كـاًـت ً

ًؼن ٍىؼون ًيا معـاحـة

فىثـري مـثَـم زاقـيب

إن ٔبهـت مل ُثم َّضف زاقـة

حـة واحـ ٍس
ورُــاة ٍ ّ

ٔبَّن حيـ ُّي يب اًٌؼوااـة

ونــالم زتِّـم حـٌـيت

من لك ثـموًـَ ا ٔلحـاهـة

وًـمـسين إن هــاتـين

دعة تـبٔحٌحـة اًىذااـة

فـازحـؽ ثضؼوكم واًِـا

راُـة
وارُـة إىل ما ٔبهـت ْ

وكال ضف اذليني إىل اًوظن وُو ضف خبت اًصضا مضن تـثة ؿَمَة:
ٔبًَ ُم اًفصا ٔبخ َّس من بٔحؼزاين
ًـ َّما مىض مغل اًِؼواء حم َِّلًا

ادلؼو مٌخحِـا إىل اًسؼوذان
ضف ِّ

وسٌل تيا مرتتــا ضف ؾصصـَ

واًضِة حؼول اًـصص واًلمصان

ٍصقو زقـاء واًصايخ دواص ٌؽ

مصثـاؾـة ما حـ َّس ضف اًعريان

مزتًفـاث تـاًسجوذ وابملىن

وؾِؼوهنؼن نثـريت اًِِـالن
َّ

ما سال ضف دلج اًسٌلء وقوزُا

ح ى ظؼوثَ خماًـة اذلسزـان

ُر ِّم اذلِـات فـإهنـا حمحوتـة

ال جسذـسًـم اًؼو َّذ ٌَرـالَّن

جمس ًما
تٌُا حصى فهيا اًعفـاء َّ

ح ى ثؼصاٍ مدـسَّذ ادلـمثـان

ثخَون ا ٔلًؼوان ضف ػؼصف ًِا

فاصلُص نـاذلصتـاء رو ٔبًؼوان

فإرا اس خلام مـؽ اًعحاخ ز ٔبًخَ

ٔبمىس ؿىل حؼصة ؿََم ؾؼوان

حصتذـَ
فاحشز ُؼواٍ فـإهين َّ

ُ
ارلؼوان
ووحـسث فِـَ ثـمَق َّ

و ٔبكـام ضف بٔضـالغ كَيب اًؼواين

ف َـ َي اًٌؼوى يب مـا ٔبزاذ فََخَ

ُظؼوًـت مـبٓمتَ ؿىل ا ٔلسمـان

هَجريًـا ٔبحُصى وخسث مؼواظيا

ضف ُـشٍ اصلهِـا ٌسـ ُّس مىـاين

ُ
صلَـت ؿىل اًفصا فإهين
فـإرا

مل ٔبًؼق تـس ك صـاقـال دلٌـاين

إين وكَـيب ضف ُؼوا ك مذَِّـ ٌم

وادلسـم مٌم َّ
حمعـم ا ٔلزنـان

ٔبذَعت ضف حة اًحالذ ومل ٍزل

ؿَلا ؿىل حـة اًدـالذ زُـاين

سـبٔػي ٔبسلي ضف اًِِـام مسامـي

ح ى ًخِؼح ًٌـا اٌَلاء سمـاين

حس يب ؾؼز ًاء ٔبن مؼن ذَق اًيوى

حـي اًٌؼوى سمٌا من ا ٔلسمـان

وكال ضف اذليني إىل سمالاَ اطلٍن كىض تُهنم ظفو اًض حاة ضف مسزسة اًـَوم اًـصتَة:
احة ىش ٌء حفحم ٔبوحة
إن و ٌ

معَة
ٔبو ٌ
ظـاًة ِّطمي فوظغل ُ

ٔبثعَق ؾن زمي اشلََـة سَوت

ًخلص ُة
وٕاًِـَ رو ذًؼن اًِوى َّ

حِس زص َق مضن ِّكس سـاح ٍص

حـي اًفؼؤاذ ثضوكـَ ًخـشة

ً
ضاحاك
وذف ًساؾة ٔبدفواان

ًوالٍ مل ًم ضف اًربًَّـة ٔبصًة

سِ ٌي فصاطف مٌَ ذون حٌلؾـة

كس ُ
نيت ضف ٔبم املسازش ٔبحصة

طمت كوافَِم ثلـاذز مصت ًــا

دع ًحا زوى فَِ اًفؤاذ ا ٔلحصة

اي ذُص فاؾعف زاحٌل حبضاصة

نـاهت تيريان ادلؼوى ثخَِة

ٔبو ما نفى ًـشاة هفيس ما هبا

جفـَهتا ًٌؼوى اًفصا ثـ َّشة

كؼو ٌم ظؼووا ٌَـمل لك رمامَ

ًخلصتوا
وزضؼوا ذلق اًـمل ٔبن َّ

اًـَـم زااسضم زفـا من زاا ٍس

زـان هل ثغل اًـؼزامئ ثسبٔة

ٔبوكـهتم ضف اًدـني تـس جت ُّمـؽ

وحـَت واحس طمِم ًدض َّــة

نـاهوا ًعسز ا ٔلم ذري كالا ٍس

مصظـِـا ورا ك مش ِ ُّـة
ُشا َّ

سىؼوة تـاًـعاء جسَة
فِم
ٌ

ٔبو ًُس هيمي ابًسجَة َُسَ ُة

حمـارضا
وفعَح كولٍ ًو ًلوم
ً
مشاهصا
ٔبو من إرا ٔبذش اًىذاة ً

ٔبًفِت َّكسا ضف املواؾغ خيعة
هفص اًىذـاة مو ًِ ّ ًِـا ًخـذَّـة

ٔبو من إرا ُـ َّم اًحَؼوػ مللع ٍس

تَـف املىن ٔبو ًـرتًـَ املـعة

ًـا ًَت ُشا اصلُص جيمؽ مشَيا

ح ى هفوس مبا حنـة وهـبٔزة

وكال ضف وظف اًعحَـة واًخلين ثسحص مؼاُصُا واًخبٔمي من سَـة ارلوهة ادلحياء.
اهؼص من اصلهِـا إىل ٔبزحـاهئـا

مذـبٔمـال ضف ٔبزضِـا وسـٌلهئـا

ثـجحم ملسزت ارلـحري تعيــَ

ومجِـؽ مـا ضف اًىون من إؾِـاهئـا

ثحسو وبًٓـاث االًٕـَ صؼواُ ٌس

ثـمحو من ا ٔلتعـاز لك قضـاهئا

ُشي اًيجوم ظوث كصون حِاهتا

وثـبٔتـسث ضف حس هنـا وسُـاهئـا

واًسلف مؼصثفؽ وضف ٔبحؼصامَ

معص ًضِؼق اذلرص ؾن إحعـاهئا
ٌ

محَـت ٔلحصاة اًـَون ٔبانكة

َّ
ًخدـني االٕثـلـان ضف ٔبزـٌـاهئـا

وخصريت َّ
مصـاء راث وؾوزت

ٔبزوث كََي اًـمس خلي من مـاهئـا

واًعري ثعسخ ناًصابة وٕان جضبٔ

ظـازث نـبٔن اًؼصحي من ٔبحزاهئـا

إن حَلت ًـجحم حمغ ثفنن

ٔبو َّقصذث ًُـج ْدـم زدـم قٌـاهئـا

واًصحي جسـى وعم حتمي ظهيَّ ا

ِهـ ًمـا وبٓوهـة حسِـم وتـاهئـا

حؼو اًَّثى
و ٔبكَِا زٌضـان ضف ِّ

ُـشا ٔلهـمِـا ورا ًـدـالهئـا

مك ضف اشلااي ما ًَوخ ًياػص

ذلؼـاث ؾـني ضف وحؼوة إمـاهئا

فـإرا اجنىل وز ٌذ ثـمث َّي ؿاذت

ٌسلى زصً ًــا من ذمؼوغ جاكهئـا
ثخحؼص ك الٓنـام مؼن إقؼصاهئـا

واًفعي وضوان جاكساث اًعحا

ممتـاًي مـِـا تيلـم حساهئـا

ٔبسُازٍ تؼصواحئ

ورشث ؿىل ا ٔلزخاء ظِـة رناهئـا

وا ٔلزط ثحسو وعم ٔبنرب بًٓـة

ثليض ؿىل ا ٔلوُـام ضف تؼصاهئـا

ٔبظي اًوحؼوذ ومٌهتاٍ فـإهنا

مدـسا اًيفؼوش ومٌهتيى ٔبصـالهئـا

هنضـت تـبٔؾحاء اًربًة وحسُا

ثحَؼو اذلٌـاء ومل ثدـي جبٌـاهئـا

ًَت اًعحَــة ٔبهعفت ضف ٔبمـة

وًَّـت ؿىل اًضجـان من حدٌـاهئا

ٔبؾصفت ضف اصلهَا ٔبرل مىـاهـة

من ٔبمـة مل حتغ ضف زؤسـاهئا

كوم إرا ظـاخ اًفصجن حباحـة

كـاسوا زسا ًؾـا ضف سخِي كضاهئا

فكٔمنا بٓي اًىذـاة ثٌؼزًت

اًًسـا ك ضف إمضـاهئا
فدساتؼق َّ

وادلنب ضف ؾُؼصف اذلَات زرًٍك

ٌَحص ازثـساء زذاهئـا
ما حـاس ّ ِ

حق اًدـالذ وًُس حلـا ً ِ ًٌَّـا

ٔبن ثحَـف امللعوة من ؿََاهئـا

ٔبو قـاذت ثـَؼو ؿَهيا محصت

وثفـاوحت

ذريا خنخاز اًلعَست الٓثَة ،ولك كعااس اًصفاؾي خمخازت ،وعم ضف وظف اذلَات ومواهجة زصوفِا مث الاس خـاهة
و ٔب ً
ابؼل ضف احذَاس امذحاانهتا:
إىل مـارا ٌس َِّمـين سمـاين

إىل اجملس اًؼصفِؽ ٔبو اًِوان

حص
ذغ اصلُص اًؼَؼوم فك ّ ٍ

حؼصام ٔبن ًـُش ؿىل ٔبمان

ٔبسٌَّـ ُة ُشٍ ا ٔلًـام هتوي

ؿىل ا ٔلحصاز حموكة اًعـان

فـال و ٔبتَم ال ثـبٔمن سماان

رش امذحـان
ٍاكتس ٔبَُـَ َّ

حوزا
ؾسوف ًُس ًبًٔو اًياش ً

ًِوتـا ابًضجاغ وابدلحان

مٌوخ زصفَ ضف اًياش ًـىي

ؾن االٕفعاخ ٔبزتـاة اًحَان

و ٔبؾؼوض جيـي اًض حان صُدا

ززم اصلُص ارلسوغ تَ حٌاين

حيصمين مٌـاي وٕان ٔبزرمـا
ِّ

ٔبالطف ذوهنا حـ َّس اًسٌـان

فلريي مٌَ ضف سَـم مصحي

وٕاين مٌَ ضف حصة ؾؼوان

زوًـسً ا ٔبهيا اصلُص املـاذي

حشاز فإن ُشا اًـُش فـاين

عم ا ٔلايم هلعـِا جعـاال

ُّمتص مؽ اصلكـااق واًثؼواين

سِـبٔيت مٌعفا ذاؾي امليااي

ًساوي من ٔبراثم ما هـاين

فإن هلحط زفا ضف اًـُش ذري

و ٔبؾؼـم سؤًيا ؿََا ادليان

وساي
وحؼوز ناصلزم هصما ً
ٌ

ًعفن مؽ اًعوااف اب ٔلواين

إًِيي حـ َّي صبٔهم فـاًخيايئ

سؼواء ؾيس راثم واًخساين

ٔبهَين ما سـبًٔت فك ذاغ

ذؾـا ثسوا ك مصذوذ ا ٔلماين

مضـان مٌم ذريٌ من حِات

ٔب ِّكضهيا اًزمـان تال ضٌلن

ووذُّ ك ذري ما هفؽ اًـربااي

و ٔبمٌؽ ضف اًلِامـة من ُوان

فىن يب الظفا ما ؾضت فهيا

زفا ذ ٔبة اًىصمي سوى اذليان

حة
وُة يل ضف املـاذ حواز ٍ ّ

هصمي اًعُت مًرشخ ادليان

هـيب ذري بًٓذـَ نـخاة

ذكِؼق اٌَفغ مىمتي املـاين

حوى ضف ظي ٔبسعصٍ مجَال

من اذلنك اًحواؿس واصلواين

فع ِ ّي ؿَِـَ ما دعت سعوز

وزثي ضف اصلىج اًس حؽ املثاين

معاذز حصمجة اًضاؾص:
ٔبتوجىص ،إجصاُمي اثين ،اس خـصاط صلًوان اًضاؾص اًصاحي اًصفاؾي حيىي "كصسمة اًخَمَش" ،حبر حوكًَل ًيَي صِاذت
اٌَُساوس ضف اٌَلة اًـصتَة ،كسم اٌَلة اًـصتَة ،خامـة ابٍصو نيو .2995
صاؾصا ،حبر ؿَمي ًيَي ذزخة اٌَُساوس ضف اٌَلة اًـصتَة من كسم اصلزاساث
ؾحس اًلاذزٔ ،بمني ،املمصحوم زفاؾي حيىي ً
االٕسالمِة واًـصتَة ،خامـة مِسقصي.8998 ،
نرب ،حافغ ثصوما ،اًضـص االٕسالسم صلى تـغ ؿٌَلء مسًية نيو ،حبر ؿَمي ًيَي ذزخة املاحس خري ضف اٌَلة اًـصتَة كسم
اٌَلة اًـصتَة خامــة ابٍصو نيو.8995 ،

اًض َخ اًرشًف إجصاُمي ظاحل اذلسُين
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إن لك ما ًبٔثُين صلى اًخـصًف ثض َخ االٕسالم اًرشًف إجصاُمي ظاحل اذلسُين ال ٍصضَين وما ٍُصضَين ال ًبٔثُين.
كص ٔبث ضف حصمجخَ ؾرشاث اًىذة و ٔبخسُا مجَـا كازصت خسًّا ضف حلَ ،تي كازصت ؾن تَوػ مـضاز ما ذربانٍ ضف ُشا اًعوذ
اًضامخ ،جفمَؽ اًىذة اًيت كص ٔبان ضف سريثَ مل جس خعؽ ٔبن ثخجاوس اًسعح إىل ا ٔلؾٌل حِر ادلواُص ،فاًض َخ ضف
اس خلصاكَ ضف اًضِوذ وضف حمحخَ اًـمَلة ًس َسان زسول ػل ظىل ػل ؿَََ وبٓهل وسمل ،وضف ؿَو طمخَ ًًرش االٕسالم ضف
ظوزثَ اًياظـة ،وضف ِّ
خسٍ واحهتاذٍ وظربٍ ؿىل اًـمل واًخبًَٔف واًخحصٍص واًخسكِق ،وضف ذمازة ذَُلَ  ...لك ُشٍ بٔص َاء ال
ٍصصف كَمي إىل ٔبكعاز سٌلواهتا وكس ؿاذث ٔبكالم لك من حاول اكذحام ُشا اًمي اًزادص ذاس ئة وعم حرسى.
اًخـصف ؿىل ُشا اًححص املسًس ،كال فَِ ٔبحس اًضـصاء:
وًـي اًضـص ؿىل ؾعَاهَ املـصوف نان ٔبظوغ ٌَواظفني ضف حماوٌك ُّ
مل ًُحق من ص َؽ املــايل مشُحا إال وؾـ َّحس فِـَ قـري مــ َّحس
حيسو اًسدـا وٕاهَ املصزم اطلي ًذـيافسون إًِـَ كَـَ و ٔب ِّنـس
و ٔبضـاء لك ارلـافلني فؼصمبا حسسثَ مشـس إر ًيضء وحتخسي
ْ
وزهت و ٔبًوًـة ارلـالفة ضف اًَس
ضف اًص ٔبش ٔبصذـاث اًـَوم جت َّمـت
*** ***
***
وذما كِي فَِ:
لك مس خحسج ونـي كـسًـم
زتـة اًضـص هفحـة اًلسش سضف
ال س َف ذوًـة ٔبو زسؼوم
ضف املــاين ىزز فٌاء ًسِـف ػل
زَّب َّ
وزصف بٔس خا َر موىس اًلكمي
ًًس َم إن
َّ
سِـسي اًض َخ من ِّ
حسؼن ًـَ إرا دِـي يل وف َّ ُ
ِت م َّس اًَسٍن مـ َّس اًلصًـم
ُز َّة
ٍ
فَو ْاس َع ْـ ُ
ن فِخَو اًـؼمي ٔبهدـا اًـؼِـم
ـت فَِ ٔبسدٌعق اًىو

لكَّمـا فادصوٍ سان خسًسَ اًؼ

ـم ْج ِس ُشا ُاًرتى مبجس ا ٔلزوم

وُـ ُم تني من ًَور إىل (نـا
إمنا (نـان) حصفـؽ ا ًمسا حصَحا
وكال صاؾص ؾن مؤًفاثَ:
فكٔه َّمـا اًلؼصب ٓ ُن واًسـنن اًضؼصًؼؼؼ

ن)وُي(نان)كري زهن اًسؤوم

ـفــ ُة ًُمَِـان ؿَِـَ ِن ؾـم ا ٔل ُ
سعؼصا

ُو را ك إر مل ًـس ؾن حنك اًىذـا

ة وحنك ما كس َّ
حص ؾن ذري اًوزى

ؾفؼؼوا فمل ٔب ك حمعِـا
ًــا سِـسي ً
حاصا زفن ٔبان ضف اًفعاحة واجن من؟

ٔبظـساف حبؼص ك ال وًـسـت ِ ّ
خمـريا
ٔبحيص اًيجوم ؿىل اًعحَفـة حمرصا

وتـبٔي ؾلـي ٔبم تـــبًٔــة فعـية

بٓيت ؿىل ُـشا ازلـال مـ ِ ّــربا

وٍىون اًخلسًؼص ضف امس سلِـم

وؿىل ٍّ
لك ،فلس كال اًضاؾص ملا ٔبؾَاٍ إحعاء ٔبوظاف ُشا اًححص احملَط:
ٔبزسَهتا فِم حتجم ،وظفم اؾَاين
ؾفوا فاًلصحية إن
اي س َسي اًض َخ ً
وجض خًك سٌك ا ٔلكسام ما رُحت

إىل مجـاعل ًــا هوين وذًؼواين

مك نيت ٔبزحو ًو ان اذلة ًيعفين

ويح اًضـص ؾٌؼواين
واًفن ظؼوؾي ُّ

ًىٌت ٔبوضبٔث فِنك مـا جيص ؿىل

"كس" و"حسدـان" حلا رًي وس َان

ٔبسيج املـساحئ حصوهيـا مسَسَـة

ظري ا ٔلزاام ؾن حيس ٔبحصضاين؟

إن نـان ملساز ك اًساسم جي ُّي ؿىل

وظفي ٔبًؼؼصضَم ٔبن اذلـة ٔبذَّاين؟

(زج اٌَلى) خري(فضفاط اًصذاء) ٔبخي

ًىن مـبٔثـاٍ من ٔبظلـاغ وحـساين

ؿىل ٍّ
لك فسًسغل ظصًق املـجمَني ضف اًرتمجة ًِشا اًـامل اًصابين حِر ال حٍِك ًيا.
وضبٔ اًض َخ اًرشًف إجصاُمي ظاحل زيض ػل ؾيَ من ٔبزست هصمية حصثفؽ تًس هبا إىل اصلوحة اًيحوًة اًىصمية ،من انحِة
اًواصلٍن مـا ،حِر ًَخلي ٔبتوٍ مؽ ٔبمَ ضف خسٌُل اًثاًر ،فبٔتوٍ ُو اًض َخ َلس اًعاحل جن ًووس جن َلس ا ٔلول جن ًووس

جن إجصاُمي جن َلس املًك جن معص اذلسُين .وواصلثَ عم اًس َست فاظمة اًحخول تًت اًض َخ اًرشًف َلس اًخضري جن ؾحس
اًصمحن جن اًعسًق جن إجصاُمي جن َلس املًك جن معص اذلسُين ...وًًهتيي وسة اًض َخ من هجة ٔبتوًَ إىل االٕمام اذلسني
جن االٕمام ؿىل هصم ػل وهجَ ،واجن فاظمة اًزُصاء تًت زسول ػل ظىل ػل ؿَََ وسمل.
وصل زيض ػل ؾيَ ًٍَك اًسخت اًثاًر ؾرش من ماًو ؿام  8938ضف كصًة ؾصًسًحة اًخاتـة حملََة ذٍىوا اًواكـة ضف
والًة جصهو ،هَجرياي حاًَا.
مدىصا حِر نان حيفغ اًسوز
تس ٔب حِاثَ اًـَمَة تني ًسي واصلٍ امللصئ اًض َخ َلس اًعاحل اذلسُين ،وكس ابن فصظ رنااَ ً
اًعوال من حصثَي واصلٍ ٔبزياء هتجسٍ ،ما ساضم ضف ثوًَخَ ؾياًة ذاظة من مجَؽ من اكذضت حوكة ػل تبٔن حىون هل تس ضف
حىوٍن ُشا اًف ى اًـَمي.
وحوذٍ اًخحق مبـِس اًـالمة اًفلَِ احملسج اًض َخ االٕمام َلس جن َلس املععفى
"تـس ٔبن حفغ اًلصبٓن اًىصمي ّ
اًـَوي اًض يلِعي ىزًي جصهو ،فسزش ؾيسٍ اًفلَ وا ٔلذة واًيحو واذلسًر ،مث تس ٔب ٍزوز اًـٌَلء ضف جصهو تلعس ثَلي خمخَف
فٌون اًـمل ح ى جصس ضف ؿَوم اًلصبٓن واًخفسري واذلسًر وؿَومَ واًيحو وؿَوم اٌَلة واًفلَ و ٔبظوهل واًسريت وامليعق
واًفَسفة واًخازخي .وكس ساؿسٍ ؿىل رعل خسٍ واحهتاذٍ وحبثَ املخواظي .ومل ًلاذز مِسقصي إال تـس ٔبن اظمبٔهت هفسَ إىل
ما حعهل من ثغل اًـَوم"
ومن تني اًـٌَلء اطلٍن ٔبذش ؾهنم سٌلحة اًض َخ – كدي ملاذزثَ جصهو -اًلوين خسٍ واًلوين ؾحس ػل اًفضايل
واًـازف ابؼل اًض َخ ٔبمحس بٔتو اًفذح اًريواوي وكريضم .مث اًخحق مبضاُري ؿٌَلء اًـامل االٕسالسم و ٔبذش ؾهنم و ٔبخاسوٍ ضف
خمخَف اًـَوم االٕسالمِة ،ومن ُؤالء املضاخي:








اًلصاء.
اًض َخ حسن إجصاُمي اًضاؾص ،ص َخ ّ
اًض َخ ٔبتوجىص ؾخَق اًىٌوي.
ص َخ االٕسالم اًض َخ إجصاُمي اهَاش اًىورلي.
اًض َخ ؿًل سُس جن اذلسن.
اًـازف ابؼل احملسج اًثلة َلس اذلافغ جن سامل املرصي.
اًـالمة اًض َخ َلس سهصايء اًاكهسَُوي.
اًض َخ احملسج هوز ٔبمحس اًربسم.

وكري ُؤالء اًـرشاث اطلٍن اثعي سٌلحذَ هبم و ٔبذش ؾهنم و ٔبخاسوٍ ضف مِاذٍن املـصفة اخملخَفة.
وهل مئاث املؤًفاث ما تني معحوغ وخمعوظ حصمج تـضِا إىل ًلاث اًـامل اًىربى ،وثلؽ تـضِا ضف جمضلاث تُامن ال
ٍزًس تـضِا ؿىل تضؽ ٔبوزا  ،ثياول مبؤًفاثَ خمخَف اًـَوم االٕسالمِة واالٕوساهَة من ثفسري وحسًر وفلَ و ٔبظوهل وحزهَة
وفَسفة وس َاسة واكذعاذ وفغل وكريُا ذما ميس حِات املسمل وزلافذَ.
نثريا من اًَِئاث واٌَجان واجملاًس اًـاملَة واحملََة ،وًخوىل مٌش ؿامة  8992زااسة َُئة
ٌضاز ك اًض َخ نٌل ٍص ٔبش ً
اًفذوى ابجملَس ا ٔلؿىل ٌَض ئون االٕسالمِة ضف هَجرياي ،نٌل ٍص ٔبش اجملَس االٕسالسم اًيَجريي مٌش ثبٔسُسَّ ِ .
وكضل ٔبومسة
ؿاملَة وحمََة نثريت خسًّا ،نٌل ػي ٌضاز ك ،مٌش س خٌُاث اًلصن اًـرشٍن ،ضف املؤمتصاث اصلوًَة حبَر ًُـخرب من ٔبضم
جرشف املؤمتصاث االٕسالمِة اًـاملَة حِامث ثُـلس ضف ٔبحناء اًـامل.
اًضرعَاث اًـاملَة اًيت ّ ِ
ٔبما صـصٍ فلوي وسَمي من مبٓذش اًـجمة اًيت رضتت دميهتا ضف تُئة االٕتساغ اًضـصي اًيَجريًة .وال َخي ُصح ٔبنَّث
صـص اًض َخ اذلسُين ؾن ا ٔلقصاط اًعوفِة ،وًوخس خهل ضف ذًواهَ اخملعوظ اطلي ثخوسغ كعااسٍ تني اذلة االًِٕيي
واملسحي اًيحوي ومسخ اًعاذلني واٍهتشًة واالٕزصاذ وحمازتة اًحسغ وكريُا من ا ٔلقصاط اًيت ًخعص إٍهيا اًعوفِة ؿاذت.
خس ضف ا ٔلروا وممتىن ضف مساز ك اًلوم ،ال ثلاًحَ ا ٔلحوال وال هتة تَ زايخ ادلشة ميية
وصـصٍ اًعوضف صـص زا ٍ
وٌرست ،ميغل ًفؼَ وال ًفلسٍ انرتاغ خام احملحة ًحَ ،وُشا ما ال ًخبٔىت ًلري اًصاخسني من اًلوم اطلٍن حصاضم نادلحال حتس هبا
خامست وعم متص َّمص اًسحاة ،فاهؼص هَف ثخفجص ًياتَؽ اذلة االًِٕيي حبس راهتا ضف ا ٔلتَاث الٓثَة وكس امزتح هَال اًضاؾص
تشهص احملحوة:
وذَّن اًفؼؤاذ إىل اذلحاًة واسذظم

واًـسُؼص تـس ثـٍك كس ٔبهعفـا

واًســس ٔبكدي واًـمواهؽ ٔبذجصث

واًدـسز تـس ظسوذٍ هص ًمـا وفا

فسلِـت ٔكش حمحة كـسسِـة

ٔبفٌـت هَاين ًوؾـة وثَِفـا

إر نسث ٔبُغل ضف رمامَ حدـَ

ح ى وظَت حىص ًمـا وثـؼصفـا

مغصث حمحذـَ اًفؼؤاذ وكس ذىل

ّمعـا سواٍ فعاة وكيت إر ظفـا

ُىشا جتسٍ ًخحَق ضف سٌلواث اًلسش وًخحسج حسًر اًيفس اًيت مست ؿىل ٔبذانش اًـوامل اًسفََة وازثفـت
إىل مـصاح اًلسش وحرضاث اًلصة وز ٔبث من املضاُس لك ذاظص تحال وال ًيح ُّس ٍّ
حبس ٔبو كِس فذفِغ هفسَ حبسًر ٔبويل
ا ٔلًحاة.
ونان اًض َخ صسًس اًثوزت ؿىل اًحسغ واحملساثث اخملاًفة ٌَرشغ وًسؾو تلوت ًـسم الاحنصاف كِس ٔبمنٍك ؾن اًس ية
اًرشًفة ،من را ك كوهل:
اًـمل ما َّ
حص ٌَمرذـاز ِوس حذـَ

ومـا سؼواٍ فال حتفي تَ ٔبتـسا

ددـازا ثيري هل
فـاًزم فسًذـم ٔب ً

ظصًلة اذلق حزذذ ضف اًِؼوى زصسا

ومؼن ثؼصاٍ إىل الٓزاء مذّحــا

فاحشزٍ ٌضلٍن رمٌل نان ما اؾخلسا

وال جتاذل ؿىل اًخحىمي را صعط

فَُس مذَّدـؽ اًِاذي هكن حجسا

فنك ٔبزـاز اًِوى ضف اًياش مـضٍك

ثسمص اًـمسن ال ثحلى هبـا ٔبحسا

ًىن ذؾوثم ٌَويح املوحض ٌَؼؼؼويح اًـمزنل مؼن زة اًؼؼؼوزى ؾضسا
ثغل اًيت هؼوزُا ضف لك مضلكة

جيَو قضـاوت كَـة ضسٍ ّاحتسا

وػل ٔبزحؼوٍ ثؼوفِلًـا ٌسِي يل

سَؼو ك مهنج ؾح ٍس خ َّس واحهتسا

اثئصا ؿىل ظوز اًحسغ اًيت اسدرشث ضف اجملمتؽ اًيَجريي صلزخة ٔبهَ ؾلس اًـزم كري مصت ؿىل اًِجصت من
ُىشا جتسٍ ً
ُشا اجملمتؽ إىل حواز املععفى ظىل ػل ؿَََ وبٓهل وسملً ،لول:
مٌَيت ٔبن ٔبحـازو اًحسز فهيـا

ظَدـا دـاظصي ًَوم اًخالطف

ٌسؼص ػل يل سَو ك سخِي اًصصس ضف هنجـَ وُان اهعال
ٔبهـا ضف ًؼصوت وكَيب ذوامـا

ضف اجتـاٍ ًصتــَ واص خِـا

وارا سِـي االًٕـَ وظؼوال

ًفٌـا املععفى ومت اًذـالطف

ٔبسـبٔل ػل ٔبن ٌسِي سىٌـاي هبـا دـاذما تسون فصا
ٔبهـا ضف وحضة وهصة ؾؼمي

من ٔبرى احملـسزني ٔبُي اًيفا

حصنؼوا سٌـة اًييب وضَؼوا

و ٔبضَؼوا ولكِم ضف صلـا

لك هنؼج سوى سخِي امللفى

فإيل زذكة اًِؼوى وقسـا

فدـالذي وسـانيوُا مجَـا

انظؼصو احملساثث ابالثفـا

واحذؼووا سٌـة اًييب وجمؼوا

تعصا حدَـَ ًـمثي اًفذـا

كسموا اًؼص ٔبي واًضالل ؿَهيا

وزموا هـاشم اًِسى ابًيفا

وُىشا جتسٍ اثئصا ؿىل اخملاًفاث اًرشؾَة ،وثواكا إىل اًخجسًس ضف حِات ا ٔلمة االٕسالمِة اًيت كغ اًوُن ػِصُا
وثنئ من اس خـعاء ذاهئا ،وكس ظحـت خمخازاث من صـصٍ تـيوان "امليخرة امليَف من ذًوان اًرشًف" .وٕاًَنك منارح من
كعااسٍ زيض ػل ؾيَ
ًلول ضف اًرباءت من ٔبهعاز اًزًف من ٔبُي اًزمن:
زوحِين ودـي ُـشا اًخجين

ما ًِشا ا ٔلىس وُـشا اًخــين

ظَيب ذاظصي وظفِـَ ح ى

ٍصكط اصلوخ واًصًـاخ ثلـين

ٔبان ٔبظححـت تني يح ومِت

ضف تـالذي وتني هون وهون

مل ثيذـاتين املـبٓيس ثحاؾـا

ٔبو ما كِـي ان سٌـا ثسؼن

ٔبان ماط ًـا ذُص صاهم واًوا

حة ال ًًذفى تـبٓالف ػؼن

لك طمي ذز ك املــايل حصهيا

ابظصاخ اًؼوَّن وسؼوء اٍمتين

وا ٔلىل ٍصكدون فِئـة ؾؼزسم

ًست من ز ٔبهيـم وال ُو مين

ٔبمذعي املزن ٔبزثسى ادلضل املؼ

ؼص ٔلحِـا تــسيت وجمـين

ٔبزكة اٍمني ضف كصاُاى و ٔبزؾى اًؼ

ؼعري ضف حوُا ثــاف اًخسين

تشًت هجسُا ًخحَا حِات اًؼ

ـسـس ثخين هِـاهنا املس خعن

و ٔبزى اًـيىدؼوث ًعيؽ فِيا

مـجزاث اًدسخِح من لك فن

ثـرب اًيحي ٔبكَة اًصوط اتيت

ثرشاة من لك ًؼون وًؼون

وجنؼوم اًسٌلء ثـمي ًِـال

وهنـازا ًًك حتلؼق ػـين

ذَؼق ػل ٌَمجـسٍن ضف اًيا

ش ًفِفا من اًســاذت ثلين

نذـة ػل بًٓة اًيرص ضف ادلؼ

ـس الٕوس حصوهَ ٔبو دلؼن

ذي ز ٔبي املثحعـني ا ٔليل ؿا

ومن
صوا ثسَوى مؼن اًؼيون ِّ

ظسكوا اًوضم نشتوا اًـلي ضَوا

مٌعق اًصصس َّسوكؼوا لك مني

ٔبثصًـا ٔبؿُش ؾلسا ورشؾـا

ؿايل اًعوث فاذصا لك سن

زافـا زاًـة اذلسًـر جمَدـا

ظَحة اذلؼق ضف زذ املعمنئ

زس ؿىل اصلزة ضف سخِي اًدساسم

مـزمـا ضف زتـاظـة وثـبٔين

ظس اًـلي واظصخ ادلوز واحص ك

لك كـاط حيؼق ػٌـا تؼن

إن ضف اذلؼق واًــساٌك هؼوزا

ًلضؽ اًصًؼن ؾن فؼؤاذ وؿني

ًسفؽ اًياش ٌَسـاذت واذلسؼ

ـىن وُـشا ك تلِـة املمتـين

ساز ضف اصلزة كدَيا اًصسي وا ٔلظؼ ؼؼؼؼحاة واًعـــاذكون ضف لك كصن
كاومؼوا اًلي تـاذلسًس وابًيا

ز وابًسِـف كـاوموا وتضلن

مك ذؾوهـا إىل اًخحصز ًىن

لك كصن هيؼوى ضالًـة ِكصن

مك ذؾوهـا إىل اًخبٔنس من ان

اطلي رمسوٍ مهنـاح سـين

مك ذؾوانُـم ومك كِي ُهيا

ث ٔبمص ًعلي ًعؼوث ملن

زمغ ُشا فاًفبٔل ًحلى مٌـازا

مك ثضـري ٍصسم اًخسجص وحيين

واًعحا ًًرش اًخضائص ناًسَؼ

ـم حيـر املِـشة املدس ىن

ًَخس اًـزم س يسش اًعرب حيىي

مِت اًلسز ضف اذلىش املس خىن

ؿُضة اًسورهَق ؾضِا ؾزٍزا

صنك اًؼص ٔبي نـاًِزجص الٔهن

ودسي را الامؼصًؼن مثًل

فاس ابًعاذلـاث ذون ا ٔلسن

ضف مضريي حصة وضف اًعسز ٔبُوا

ل ؾؼـام ثوزي ارلفي ا ٔلقن

نيت ٔبدىش اًعسام من كدي ًو

ٍىفي صـوز ابرلوف ٔبو نان ًلين

حاول اًَبٔش ٔبن ٌضق إىل كَيب

ظصًلـا فَـم هين را ك مـين

حلق ػل يل مسى اصلُص بٓمـا

يل وٌضفي فؼؤاذي املخضـين

ظحـت س ميـة اًلواًـة فهيم

فظلا مٌـَ ٔبثلٌؼوا لك ًؼون

وًلول ضف اًلعَست اًفااَة ادلامـة:
هؼوز ٔبضـاء هل اًفؼؤاذ فبٔسـفا

ظ ًحا تؼصاٍ اًضو

ًـا من ٍصوم ذايز ٔبُي اذلة زس

ُشا اًسخِي إىل ملامـاث اًعفـا

سؼص ضف ظصًلم كري مَخفت وذغ

هفسـا ثُمين ٔبو ُوى مس خوكفـا
ً

اًسري من ًـحت تـَ
ال جسدرش ضف ّ

ٔبُواؤٍ ٔبو من حفـا ٔبو ٔبسؼصفـا

ح ى ٔبذهفـا

واًزم جماًس من ظفت ٔبوكـاهتم

ضف اطلهص ال من ضف املساز ك كس ظفا

وٕارا ذهوث إىل مـاُسُـم فلي

ٔب ُ
سَمت وهجيي ظاً ًدـا مذىففـا

هفيس اًفساء ًـمـرش كعيوا هبـا

اًك ضف هنؼج ا ٕالزاذت بٔس يفا

وًلس سَىت سواء هنج روي اًخلى

ِكس ًمـا مبحو هلِضـَ ح ى ؾفا

فلعسث مميون اًيلِحة كـاظؼصا

ؾزسم ؿَََ حفزث كاايث اًىفا

حبص اًضلا ضف اذلة حزث حسوزٍ

وظوًت قؼوزا جنوذٍ واًعفعفا

وذَّن اًفؼؤاذ إىل اذلحاًة واسذظم

واًـسُؼص تـس ثـٍك كس ٔبهعفـا

واًسـس ٔبكدي واًـمواهـؽ ٔبذجصث

واًحسز تـس ظسوذٍ هص ًمـا وفـا

فسلِت نـبٔش حمدـة كـسس َة

ٔبفٌـت هِـاين

ًؼوؾـة وثَِفا

إر نسث ٔبُغل ضف رمامَ حدـَ

ح ى

مغصث حمحذـَ اًفؼؤاذ وكس ذىل

ّمعا سواٍ فعـاة وكيت إر ظفـا

زويح جس ححـَ وكَيب ُـااـم

وتَ حلكَّم ذاظصي إر بٔرشفـا

ًـا هبجيت ًـا هـميت اي وهجيت

ًـا ِؿَّيت ضف رهص إمسم يل صفا

ًـا هؼوز رايت إهين عل حـامس

كَيب وتـاًـِـس املوزق كس وفـا

تـاؼل هعلي مٌَ مسـي إر قـسا

حدًل وزَلًا وظهل تـاًـمععفى

فـبٔان اطلي ًلن اًخضائص واحدىس

ِزصف املوذت من ظفـاء االٕظعفا

و ٔب ُ
هَت ٕاززًـا ٔبمحسًّـا نـا ِمـ ًال

فـاًسـس بٔكدي وادلفاء كس اهخفى

سؼص اذلق إر ٔبوذؾذـَ
َو َح ِف ْؼ ُت َّ

انفِص ادلِي من ٔبُي ادلفا
ًـٌل َّ

وظَـت حىص ًما وثـؼصفـا

و ٔبحبهتم ما ّ
دـف مح ًال واس خوى

ضف ذزنـَ َمن راكـَ ٔبو َمن هفى

هـاضة
ػن خاَُِم تبٔ ّين
ٌ
إر ّ

هحـي وهَي مـاذين كس ٔبوكفا

فـاجعة ًـملصوز ًياذي هجصت

تـادلِي تني اًـازفني وكس ظفى

اخرت ذؾوى الوِا تَساهـَ
و ّ

إر حاز تـس اًىوز واًيوز اهعفا

كـف ؾيس حسّ ك ًـا هجول فإهين

كس ذام من ظـَ احملحة يل اظعفا

مسذي من اًِـاذي اًخضري مدارش

حلًا وكريي ضف اذللااق سًّفـا

وهسُت من حَي ارلعوظَة اًيت

مـا هـاًِا ٔبتعال ذائصت اًعفـا

و ُ
مـربا ضف ؾـاًـم
هعلـت ؾيَ ّ ً

نيت االٕمـام تَ وكريي ما وشف

و ٔبدو اًخَّيَ ُّس ِد حاز ضف كََُ َوااِـ َِ

لك املاكاس مٌَ كس رُحت ُح َفا

وؾعمت مٌَ تيفحـة كسسِـة

ٔبًلذَ تني ذىج اًضـالل خمَفـا

جبؼوامـؽ اًلكم ّاًصفِـؽ خيعين
و ٔبحَّين رشفًـا زفِ ًــا إر منى

ٕاززًـا جصمغ مــاه ٍس كس ٔبزحفـا
حدًل إًََ ولك ٔبمؼصايض صفـا

ًـا ػاُؼ ًصا ًـا ابظًٌـا ٔبوًَدين

رشفا ٔبانف إىل اًـال تي ه َ ََّ َفـا

نيت نزنا ضف قَاابث اً َـ َما
إر َ

ح ى وضفت اًصمز ؾن زس ارلفا

تـثـت ابًيح ٕا اًـؼِـم َلـسا
و َ

وُة اًحعائص ضف املـازف معحفا

فغل اًثيا واسلس اي ابزي اًؼوزى

إقفص ًـحس ك ما حىن ٔبو ما ُفـا

مـا يل سوا ك من اًحوااق مٌلش

ٌضفي ؿَِـال ضف االٕحـاٌك ٔبزسفا

تـاًـفو واًسرت ازلَي َح َد ْؼوث َِين

هص ًما و ِمن ذا ِء ادلوى هَيا صفـا

تيخِّـم اًِاذي مسذث ؾعاءهـا

ووس مي كصتم ابًخضـائص ٔبظصفا

وصفى تـ ٕارهم لك ذاء مـضـي

وجساف كاص َة اًضالٌك وضفا

وًلس قيُت تلـاذز كس حـاذ يل

وسؼصا ٔبحتفـا
مبؼواُة خَّت
ًّ

وتـَ ذفـت ٔبرى اًىٌوذ ومىصٍ

رمٌل سـى وخبََـَ كس بٔوحفا

ًـم ال وظـَ كسويت ووس ََيت

مسذي ظفا من حبصٍ واس خعصفا

وس يب إًِـَ ٌضـسّين وؾـالكيت

ُوزلى

إًِـَ و ٔبسًفـا

هنجي إىل زضوان زيب صـازغ

ثلول َمن هبٔى واسدٌىفا
رمٌل َّ

ِّ
تـاطلهص تـاًسنن ّاًصفِـة ؾعميت

ذُصي و ُ
هَت تفضهل ٔبظفى ظفـا

ابًزوز هَي دعااط
فـإرا اذّؾى ّ

وتَوػ ٔبكىص كاًة ٔبو ٔبصؼصفـا

كَيا اخملعط ال ًؼزًف ؾن اًِسى

وؾن اثّدـاغ املععفي ًن َ ْحي ِيفا

ٔبو كال تـازلؽ اًـموظي ٌَفٌا

فَست من ٔبُي اًوفا
ذشًت َ
كَيا َ

ٔبفِي ًٌـال مواُة االٕخالل َمن

َز ِن َة اًـٌلًة ضف اًِوى مذلعصفا

نـال وال ذاغ إىل ّ
اًرش ك اطلي

حؼصم االٕهل روًَ من مسذ اًعفـا

ٔبو تـاذلَول والاحتـاذ سفاُـة

ًُؼصيض االًٕـَ وذًيَ كس ٔبثَفـا

س ححـاهـَ اًـمـحوذ ضف ؿََااـَ

مذلسّسا ؾن ز ٔبي مغص بٔحجفا
ً

ُؼو واحـ ٌس ضف راثَ وظفـاثَ

وسواٍ وظف اًلسش ؾيَ كس اهخفى

ػاُص وهجاًـة
وفلؼص
ٌ
ٌ

حوكت ؿىل من ضف اًخيسد ٔبزسفا

ال ٌسذؼوي ؾحس ثعِّؼص كَدـَ

ِمؼن لك سًف واُخسى وحتيفـا

جعؼز
ٌ

وكؼصتين
َّ

مـؽ من متاذى ضف اًـٌلًة قـافال

ما سال ؾن كفو اًِسى مسدٌىفـا

واجعة صلؾوى خاهخت سنن اًِسى

ح ى َّثرب ٔب ِمن روهيـا اًـمععفى

َزفن اطلي وُة اًوحوذ وحوذضم

و َمن اطلي ٔبؾعى اذلِـات و ٔبحتفـا

ومن اطلي قصش املواُة ضف اًوزى

واًـلي تـاًويح املوخَ رشفـا

حىصما
ًـا زة وحس ك كس ذَلت ّ

وُسًت لك اًاكاٌـاث ثَعفـا

ًـا زة وحس ك جس خحق ؾدـاذيت

وا ٔلمؼص ٔبمص ك ما تسا ٔبو ما ادذفى

ثـعي ومتيؽ ما جضاء ًـمن جضـا

هص ًما وفضغل لك ذَلم كس نفى

فَـشا ك ال خيىش وً َُّم ذُؼصٍ

هَس اًــسو إرا تلى ٔبو بٔزحفـا

ٔبهت اًلوي و َمؼن ًْظل جبؼوازٍ

كِص ارلعوة وتسزٍ ًن ٍىسفا

وكسا ؿىل كَُي اًس َاذت زاك ًِـا

فذ ًحـا حدـاٍ وابملعاًة ٔبسـفـا

ػـافؼصا
واحذاس مـرت ك اًـميااي
ً

وكىض ًحاانث اذلىش واس خعصفـا

هؼوز قزى جسـف اًؼالم تلوت
ٌ

كعـؽ املٌـافس هجصت واس خعصفــا

ٔبًؼؼن اًـمــاهـس واًيّعري َلـس

ٔبًؼن اجملـاذل واًضفِؽ اًـمععفى

وُؼو اًصءوف ُؼو اًصحمي وهؼوزٍ

كضـؽ اًؼـالم من اًلَؼوة ووضفـا

وسنـت هفوش اًـٌلسىـني حبحَــَ

زطف اًسمــاء حمدـَ تي بٔصؼصفــا

ٌدسـة إىل ؿَِـااــَ
ِمؼن لك م ٍ

ؼل مٌذـــسة كَ َفى وثـلـضـفــا

و ٔبهـاد مث َّ ْ
ـت تـس حؼوة رمامــَ

ضف ػي ظوَّب فَ ْاسذ ََظم تي صفَّفا

و ٔبظـ ّي ضف مشـم ؿىل ذهِــا اًؼؼوزى

ُسُـسً ا ٔبصـاخ تؼوهجـَ تي ثفَّفـا

مؼؼؼوالٍ ٔبنؼؼصمـَ تٌؼوز ؾٌـاًـــ ٍة

ٌَــني تـؼؼزمـَ إر ق َّفـا
فَـسَ َظم ا َ

وظفـت هل ا ٔلحؼوال ضف مصح زسى

فِــَ اًًسـمي حملـلا مـا اس هتسفـا

اًلؼص ِمؼن ٔبوح اًــال
واًؼؼوازذاث ّ

ْ
ُعَـت وظ َِّهبُ ـَا اًـمسـامؽ ص يَّفـا

و ْاسذان تـاًفذح اًـمحني و ٔبًيـ ْ
ــت

زـمص ارلعـااؼط هََِـا ًن ًٌؼزفــا

وحدِؼن ُشا اصلُؼص َّ
ذضل رنؼؼصٍ

زة اًــربًــة ٔبوكفـــا
وًــَ اًثٌــا ُّ

وؾؼواًـم املـ ٕال اًـىل ْاح ْ
ذفَـت تـَ

هــال اًلدؼول مؼن اًلَؼوة فـبًٔفــا

وًـِشنؼصٍ ثَ ْـ ُؼؼصوا اًـ َمٌَـا ِت َؼص ُِ ّؼؼزت

واًىؼون ؾؼن ٔبددــازٍ مس خوذفـا

زة اًـــاًـمـني ؾٌــاًــ ًة
وحدـاٍ ُّ

فضـال وم َّس هل اًـعـاء َو َو َّزفَــا

وحدــاٍ مٌــَ ظِـاهــ ًة ونــالء ًت

صـاهََ ُ ََّـَ ادلؼوى تي ُ ََّفا

وحدــاٍ مٌـَ رمــاتــ ًة وحــالًـ ًة

ُـ َّسث كؼوااـم سااـــف كس خسّ فــا

ًــا زة ْ
حـي تُين وتــني مجَـِـم

اذفـؼن املىص واًىِس ازصفـا
ؾيا
َّ

ت ّ
وسؼصٍ
ــاطلاث تــاالٕسـم اًـؼـمي ّ

إقفص ًـحس ك ما حىن ٔبو ٔبسؼصفـا

و ٔبمـسّ هــا جبٌؼوذ هعؼص ك ذامئًــا

ضؼصهـا حٌفـا تعـَ ٔبوحفـا
مـا َّ

هرصا ؾؼز ًٍزا ضف اًـمواظن لكِـا
ً

وؿسو ذًيم ضف املِـاعل كس َُ َفـا
ِّ

و َب ِذ ْم ؿىل را اًـدـس مـا ٔبوًَذـَ

وحدوثـَ فِـٌل تسا ٔبو مـا دفــا

و َب ِذ ْم ؿىل ا ٔلحداة ًعفم ذامئًا

فميؼن ثلــــسّ م مهنــ ُم وختَفــــا

و َب ِس ْل هـــمي اًـمـاهصًؼن وز ْذ هبـم

ذز ك اًوتـال وزفسضم ٔبذصى حفـا

ذ ِّم ْؼؼص و ِّتـس ْذ مشَِـم َو َب ِسًُِْــ ُم

تـاًـ ُمسْ ًَِِ ّ ِم ِمن اصلَّ واعم ُم ْـ ِع َفا

وتٌـا صــاز اصلّ ًؼن ًـَؼو ذامئًــا

وتيا ضالل اًـمَحسٍن كس اهخفى

وكسَ ث كَؼوة اطلانؼصًؼن مٌِؼؼصت

وظَت حدال سَووِم ابملععفى

وذَت من اًضحياء واًحلضاء واًؼ

ؼحسس املىسز ظفو ٔبزابة اًعفا

وٕادـاؤهـا كس ؾــ ّم و ْاس ْ
ذُؼصث ًـَ

لك اًزوااي واهعوى سمن ادلفـا

وثؼواظَـت هــ ُم اًىصًـ ِم ؿَهيـ ُم

و ٔبسال ذاؾِـَ ارلعـام و ٔبىىفا

وؿَت وحؼوٍ اًعاتؼؼصًؼن هضـازت

ومجَـِم هنؼج اًسـالمة كس كفى

واًيوز ح ّي ؿىل اًلَوة وبٓر ْ
هـت

زاًـاث ٔبزابة اصلؿاوي ابدذفـا

حول حاًٌـا
وٕاىل اطلي ٍُصضَم ّ
ٔب ِّمؼن ؾحَس ك ال ًُؼصى مذرصفًـا

ضف اصلٍن واصلهِـا و ّجعِي تـاًوفـا
فَِ سوا ك ومٌم خََّهل احذفـا

ونٌل مٌٌـت ٔبذم ؿٌََـا و ْاظ ِوً َ ْؼن

ؾيا املسافة وانفٌا تـاًـملذفى

ؿَؼن ؿىل
سؼص وضف ٍ
هلفوٍ ضف ّ

َز ْ َمغ اخملاًف حِر ٔبذضل ابٌََّفَا

ثسؼص ك دـاًلي
ٔب ّمؼن حؼواهحٌـا ّ

ورشاة حصيب ابًـوازف كس وشف

واحص اًـمواُة واًـعااي معَلا

ح ى ًٌـال مجَؽ ٔبحدايب انخفـا

واًـمل وا ٔلزسا من مسذ ّاًصضـا

من كري كِس ُة ًيا اي من نفى

فذ ًحــا ووض ًفــا ظـاذكًــا ووالًــ ًة

ُة يل وً ٔلحداة من ٔبُي اًوفـا

خجااب ذامئًـا
واحــي ذؾـايئ مس ً

وحواجئي ثُلىض تال صؼصظ وشف

تـادلؼوذ تـاًفضي اًلسًـم ثـَلي

ومجَي ػين ابذلحُة اًـمععفى

تــاطلاث تــا ٔلسٌلء ٔبذؾؼو مجَـة

وتـٌل ٔلمحس ضف اًسمــاء ّ
حىضفــا

ُحــسْ تــاًـشي ٔب ّمَذــَ وسـبًٔذـــَ

فميـا تـسا ٌٌَـاش ٔبو فميـا دفؼى

ــسو وحؼزتــَ
ال ثُدؼؼق ز ًمسـا ٌَـ ِّ

و ٔبسًـَ مؽ ما حـانـَ ٔبو سدصفـا

تــاًزوز تــاٍهبذــان ٌسـى تـا ِق ًِـا

وزيب كس نفى
ضُ ّؼصي و ٔبحدـايب ِ ّ

ضف حنؼؼصٍ هِـــس اًــسو ثؼؼصذٍ

وًـــسًـَ من ذمس املٌـافـؽ وضفــا

ٔبذشا ؾز ًًؼزا ذش ٍُ و ِ
رش َوز ٍُ
انف ُ ُ

حداة ذمن كس ظفـا
را اًـحس وا ٔل َ

مـا يل سؼوا ك مـسافــؽ ٔبمحي تــَ

املمز ذون رهة ٔبوُفـا
ِؾصيض َّ

ًــم بٓث رهدــا قـري ٔبن ؾلِــسيت

ز ُفغ اًضالل وكفو هنج املععفى

وذزًت من را اًـسٍن مامل ًسزٍ

ِكصين وحزث من اصلالاي ما صفـا

ُ
وزفضت حضو اصلٍن ابًزًف اطلي

حس حوٍ ِذًيا وُو من سلط اٌَفا

واجعة ملن َ
ختش اًضالٌك مشُدـا

و ٔبدو اًضالٌك وسن اناهل ظفـا

ًُحسون حلـا ًضمصون دـالفـة

وسدــاضم اًـمَـون ذمَّـا سدؼصفــا

واجعة هلم ًيفؼون كسز املععفى

ادلياة حلكفـا
ِ
وًؼصون ُحدَّا ضف

ومن اصلؾـاوي ًًسجون ؾؼامئـا

سوزا ومٌهتج اًضال َل ؿىل صفا

وتـاالهدساة إىل ادلياة ثـَـة

ٍميصزوا ذؾؼوى اًخفو واًىفـا

ٔبو تـاٍمتـين اًفضي ًـسزنـَ اًف ى

ٔب َو ابًِوًيا اًلزم ٌس حق رمشفـا

وٕارا اًـمواُة ٔبذتؼصث هفحاهتـا

ظازث زايط ارلعة كاؿا ظفعفا

واًـمصء إن خيشًـَ دـاًلـَ فـال

ثَفِــَ إال دـاادـا َو ُم َؼزًْ َح َفــا

واسوز وازفـَ وذاؾىـَ ا ٔلىل

هعؼصوا وخاهحَ ارلََي و ٔبهعفـا

وددـت ضِـاء اًـز حني ٔبفوًِا

واذلق حعحط واًخيسد ذفّفا

ذهِــا ك إن ثـستؼص فِـشا صـبٔهنـا

احملـة ًِا إرا مـا ٔبلكفـا
ثُؼصذي َّ

وًسان حال اًوكـت هيخف كااال

وًـي ًـمن هلغ اًـِؼوذ وظفـفـا

وٕارا اًحساًة ٔبحوكت ٔبزنـاهنـا

ــاءا مؼؼصظفــا
ناهـت هناٍهتا تٌ ً

ٔبمـا إرا وُن ا ٔلساش فـال حصى

ضف ا ٔلوح إال واُ ًَا ٔبو ٔبضـفـا

كَة تـَ ظوز ارلالاق ػََـت

مؼصبٓثَ ًــم ٌس خرن مهنـا ظفــا

ونــشا ك مل ًفِـم ذكـااق زتـَ

زص ؿىل اًحوااق واًِفـا
ٌ
كَـة ٔب ّ

فـاحصض ؿىل إثلان بٓذاة اًخلى

ضف اًحسء واًزم ؾزم ٔبزابة اًعفـا

إن ّؾز ضف را اًـرص ذ ٌّي ظاذ

ٔبو ؿازف ثرشااط اًخلوى وفـا

فـاًزم فسًخم هنج ٔبفضي مؼصسي

فداالكذسا ابًـمععفى ثيي اًىفا

فـإرا ؾزمت ؿىل سَو ك سخَِِم

فـاًفصط ٔبثلن واًصقـااـة نثّفــا

وجتٌّــة اًيلـس اصلفِؼؼن فـــ ٕاهــَ

ســ ّم ِ
وِخ مـا طلاالـَ صـفــا

حة صـاتـَ
ِومعــاذ ُشا ا ٔلمص ٌ

ذة وثـؼِـم مسى ٌَمععفى
ٔب ٌ

و ْاحـشز ضالًـة حـااؼص مذــبٔول

حــي احملدـة ظـاؾـ ًة إر فَسفـا

فـاالٕثدــاغ وٕان ثـــاػـم كــسزٍ

ف َـ ِن احملدـة واًخَّجَــة مـا نفى

فؼؼوذاذ ُــاذًٌـا ؿٌََـا واحـة

فاصلٍن ذون وذاذ ٔبمحس ما ظفـا

مؼوالٍ ضف اذلجؼصاث ٔبؿَؼن كــسزٍ

ضف اًيون ّ
ؾؼم ذَلَ تي صؼصفـا

ضف اطلنؼص واًـِـس اًلسًـم زٌــاؤٍ

لكِم وفـا

واًؼصسي تـاًـمَثـا

فــامـ ٔل فؼؼؤاذ ك من حمحذــَ ومؼن

ٔبذة وثـؼـمي ختط تــاالٕظعفـا

ِوظ ِي اًعالت إىل اًعالت ؿَِـَ إر

تضِــاهئا متحؼؼو اًؼـالم وثعؼؼصفـا

وثؼزًـي لك اذلجــة إن السمهتــا

وهبا إىل زثة اًـماكزم ثععفؼى

وهبــا إىل حضؼصاث زتم واظــال

فؼؼو اذلجاة مـؼـٌل ومرشفـا

ذغ ؾيم بٓسن رشة كري َلس

هييَم ما وُة ا ٔلمني وكس نفى

فَنئ سعت ٔبًسي اٌَئام وحصفت

سنن اًعصًق فوزذ ٔبمحس كس ظفـا

سدؼؼط اًٌـيب وحدــَ ووزًثــَ

دمت اًؼوالًـة َمؼؼن ِرلصكهتا زفـــا

ووزًثَ كعة اًـمـازف ص َرٌـا

جصُام َمن هرص اًعصًؼق وهؼفـا

ِظ ْي ملص ًما ٔبضياٍ حوة وُاذُا

وجناذُا واحٌة دعى من سوفا

وارهص إًِم حِر نيت جماهدـا

ىزواث من رشة اًضالل ودصفا

مذواضـا ضف اًيفس ذون متـاوث

وثؼو ّ ما وسج اٌَـني وسدصفـا

مشؼص ؿىل كــسم اًفذؼوت كــاظـــا

ؾلداث واذي اًيفس ابدلس اًىفا

ثعفؼو اًلَؼوة وثعمـنئ تـشنؼصٍ

واًيفس حزهو حِـر ساًَِا اًلفى

ٔبثلؼن فدـاالٕثلــان ًثـمص قصسِــا

صمص اًفضول ًلِم من صعط اًِفا

وسن اًـملال مؽ اًعـام وذَعة

واًيوم كَّي واؾخعم تـاًـمععفى

واًزم من ا ٔلسٌلء وا ٔلرنـاز مـا

وزذث تــَ سـنن اًخضـري إرا ظفـا

واػـة ؿىل حزة اًخالوت موُيا

نثؼصن و ٔبذلفـا
ومؼؼن اًخضؼصغ ٔب ّ

واًزم صـاز اذلق واكصغ تـاتـَ

فدلؼصؾــَ تـــاًؼزاهِــاث ثؼؼزؾيفــا

وحٌاتَ ا ْزكُة ضف اًـمواظن لكِا

فدلـسزٍ جضفي وكسز ك ٌ ُضؼصفـا

وحتي تــاًض مي اًىصميـة واؾـزتل

صِـم اٌَئام ثيال ٔبحزل مـا وشف

وٕارا تسا عل ضف مسري ك مـَـم

ٌَـز فـــازم تـَ اٌَـــني وثففـــا

واؿَـم تـبٔهم ضف اًسَو ك مسري

تــاالٕرن ثَؼزم مـا ًـؼؼن وثرصفــا

واًفذؼح إن سعـت ؿََم تسوزٍ

و ِاظي ؾحوز ك واملياسل بٔحعفا

ًــبٔيت اًَلــني إىل اًـمــان تسهيـة

فاًضمس جرش واًيجوم إىل دفا

وٌُــا ك ثعدؼؼح ٌَمــازف مـسهــا

هتة اًفِؼوط ملن ملهنجم اكذفى

مسذ مسى تم فؼو سسزت مٌهتيى

حق اًَلــني مـؼؼزسا ومضؼصفـا

مسذ زسى عل من حٌاة املععفى

ٔبقىن و ٔبحتف ابًـمزًس وبٔظصفـا

ظوَّب ًـمن وظي اذلحُة حداهل

حبدــاًـَ ووذاذ ٔبمحـس كـس نفى

مث اًعالت مـؽ اًسالم ؿََم ِمن

مؼؼوال ك مؼن زفـؽ اًـملـام وصؼصفـا

والٓل واًعحة ا ٔلمـاخس مجٍك

ؾــسذ اًؼؼوحؼؼوذ مىؼصزا ومض ّـفــا

اًس َس بٔمحس ظاجص
8984-8939
ٔبمحس جن َلس جن ٔبيب جىص جن ٔبمحس من مواًَس حازت (مصىص ػامِا) ضف مسًية ظىذو ،س ية  .8939وكس ًُلة تؼ (ظاجص)
ًخحَََ ابًعرب مٌش اًعلص.
وكس وضبٔ اًضاؾص ضف تُت ؿمل ،حِر نان ٔبتوٍ مامل هخـاىل من بٔؿالم ظىذو ضف ؾرصٍ ،حىذغ مسزس خَ تعالة
اًـمل من لك ظوة وحسة ،فاكن ًِشا اًواصل ٔبنرب ا ٔلثص ضف حمنَة اًضاؾص حمنَة إسالمِة وثوحهيَ ظوة اًـمل مٌرصفا ؾن
رمية ٔبُي امليعلة اًيت وضبٔ فهيا وعم اًعحاكة.
ٔبزسهل واصلٍ ضف ظلصٍ إىل مسزسة مامل ًحو ًخـَمي اًلصبٓن اًىصمي ،وتـس ٔبن دمت اًلصبٓن اًىصمي ؿىل اًعصًلة املبًٔوفة ضف
هَجرياي واظي مسريثَ اًـَمَة مبـِس واصلٍ فلص ٔب ؿَََ خي اًىذة اًفلَِة واًـلااسًة واٌَلوًة اًيت ثسزش ضف اصلُاًزي ،مث
اس خحثَ ابؾر اًزتوذ واًخفنن إىل االثعال تحـغ مضاُري ؿٌَلء ثغل امليعلة ً ٔلذش ؾهنم فاًخحق مبسزسة مامل ذوذو
ومسزسة مامل ؾحس ػل ،لُكٌُل ضف يح مصىص ػامِا ًلعف من مثازُا اًَاهـة ،مث تـسٌُل اثعي ابملـمل مِاكهو اطلي ٔبجعة
مسز ًسا وزسؿان ما ٔبذز ك وُو ٍزاول
مبوُحة اًضاؾص ومس خواٍ اًصفِؽ فاكن وزاء إذلاكَ مبسزسة بٔمحس ظن اباب مصافا اًيؼامِة ِّ
ثغل املِية مسُس اذلاخة إىل الاًخحا ابملسازش اذلسًثة ملواظٍك ذزاساثَ وميء اًفصاػ اطلي ال ٍاكذ مي ٔل ضف اصلُاًزي
نثريا من بٔساثشثَ
تُرس ،فاًخحق مبسزسة اًرشًـة نيو ؿام 8962م ونان رعل فصظة هل ٌَخفذح ؿىل اًـامل ارلازيج فاس خفاذ ً
وختصح ضف
املوفسٍن من اصلول اًـصتَة من ٔبمثال اًض َخ ؾحس اًلاذز معص اًسوذاين واًض َخ َلس جحاة املرصي وكريٌُلَّ ،
ُشٍ املسزسة ابمذَاس س ية 8966م ،ونان ُشا اًخلسٍص وٕاجعاة ٔبساثشثَ تَ حافزا كواي هل ضف مواظٍك اصلزة ،ومل متغ ٔبزتـة
ٔبصِص من ختصخَ ح ى وخس اًلدول جلكَة ؾحس ػل ابٍصو (خامـة ابٍصو نيو حاًَا) ًخحضري اٌَُساوس ضف اٌَلة اًـصتَة
وُيا ك ساذث مواُحَ ظلال وزلافذَ ثوسـا واثعي تبٔساثشت ممتىٌني ؾصاب ومواظيني ٔبمثال اصلنخوز َلس ٔبًوة واصلنخوز
هحريا ضف حىوٍن رسعَخَ ا ٔلذتَة ،وختصح ثضِاذت اٌَُساوس ابمذَاس
ذوزا ً
ٔبتوجىص تالزَّب وا ٔلس خار ؿًل انايب سوًس وًـحوا ً
مؽ مصثحة اًرشف س ية 8978م ،فصحؽ إىل ظىذو رلسمة اًوظنّ ،
ًىن
وؿني ،تـس ارلسمة ،موػفا توسازت اًرتتَة واًخـَميَّ ،
ختصح فَِ ًسخة ثيوًَ ٔبساثشثَ مبس خواٍ اًـَمي،
خامـة ابٍصو (لكَة ؾحس ػل ابٍصو) اس خوػفذَ مـَسً ا ابًلسم هفسَ اطلي َّ
وجسي ٌٌَلحس خري فوز ؾوذثَ إىل نيو ،وتـس احذَاس مصحٍك اصلزاسة اٍمتَِسًة تخفو نان اًلسز ًرتظس اًضاؾص حِر وكؽ
ضف حاذزة س َازت ضف احسى سايزاثَ ًعىذو وُو ضف ظصًق اًـوذت إىل نيو ،فلىض تلِة حِاثَ مضَوال ًزمي اًفصاص ٍاكحف

املصط وثدٌلهل ٔبًسي ا ٔلظحاء تني هَجرياي واملمَىة املخحستً ،ىٌَ زمغ ُشٍ ا ٔلحوال اًلاس َة وزمغ اًضَي ص حَ اًلكي
ٔلؾضاء حسسٍ ال ٍزال ؾلهل مذَّلسً ا وال حزال طمخَ ؿاًَة ٔكمنا ُو و ٔبتو اًلامس اًضايب ًدٌاسؿان كول ا ٔلذري:
سـبٔؿُش زمغ اصلاء وا ٔلؿساء

ناًًرس فؼو اًلمة اًض َّماء

ال ًعفبٔ اٌَِة املؤحج ضف ذسم

موح ا ٔلىس وؾواظف ا ٔلزساء

فاس خعاغ زمغ ُشٍ اًؼصوف اًلاس َة ٔبن ميًل اًصساٌك ؿىل كصًًذَ وعم حىذة ح ى اس خعاغ ٔبن ٍوكي اًصساٌك ؾن ٔبيب
اًفصح ا ٔلظهباين ومعاذز نخاتَ ا ٔلكاين س ية 8979م.
وزمغ ثغل اًؼصوف اًـعَة اًيت ٔبمالُا اًلسز ؿىل اًضاؾص فلس اس خعاغ ٔبن ٌسِم ضف مِسان اًخبًَٔف جىذاتني إىل خاهة
اًححر املشهوز ،واًىذاابن ٌُل:
 حصمجة مرسحِة بٔحصاة اًىِف ًخوفِق اذلىمي إىل ًلة ُوسا.
 حصمجة نخاة إحِاء اًس ية وٕادٌلذ اًحسؿة ٌَض َخ ؾامثن جن فوذي إىل ًلة ُوسا.
وفامي ًخـَق ثضـصٍ فِعفَ ٔبحس اًحاحثني تلوهل:

ظص ُشا اًضاؾص فٌون اًضـص اخملخَفة من مسخ وزاثء ومٌاس حاث ،وادلسٍص ابطلهص ٔبن صـص ُشا ا ٔلذًة مصبٓت ثيـىس
ؿَهيا اًؼصوف احملَعة ابًضـة اًيَجريي ،وا ٔلوضاغ اًس َاس َة اًسااست ضف ؾرصٍ  ...وحصى اًضاؾص ًعحف مساحئَ تعوزت
()
س َاس َة ٍصثضهيا  ...نٌل ٔبهَ ساذ ضف اًصاثء مـىن وُو ثيسة ٔبجماذ املَت ودعاهل احملموذت.
ُىشا ،وٕان نان ُشا اًخـََق ثـوسٍ اصلكة إال ٔبهَ ثعوٍص وس يب ًضـص ٔبمحس ظاجص ابمللازهة مؽ ٔبصـاز مـازصًَ ضف
ظىذو.
وتـس مصط ذام كصاتة ؾلس من اًزمن سمل ُشا اًضاؾص اًصوخ ؼل ثـاىل واهخلي إىل زمحة موالٍ س ية 8984م ؾن
مخسة و ٔبزتـني ؿاما.

منارح من صـصٍ:
.8

اباُذَ ضف ملاومة اًلزو اًفىصي:

وًلول زازَا واصلٍ:
ذًََل سريا ضف كؼوافي دـالَّين
َّ

وحـ َّال تسازي إر هبا تـغ إدواين

وكؼوال م ى الكِامت كرب واصلي

سـالم ؿَِـَ ؿ َّس زمي وحِذـان

ًلس َّمص ؾـام نامي مٌش فلسٍ

ومل ٔبوس را ك اًــام إر ُو بٔضياين

صـصث تـبٔين مِت ًؼوم خاءين

هـي ًؼواسُين وًوكغ بٔحؼزاين
ٌّ

ومجت وحو ًما ظال ح ى ٔكهين

كسوث وؾَين من مـارش دصسان

ثَـمثت ح ى ذاًين اًياش ٔبًىٌا

وفاضت ذموؾي جفبٔت ميء ٔبحفاين

ٔبًِفي ؿىل فوث اطلي كس بٔؿاهين
ٔبيب حئت ضف اصلهَا وما نيت ؿاملًا

و ٔبذَّتين ظفـال نـشعل زتَّـاين
تَوم وفـايت ًؼوم ٔبوس ٔبنفاين

ٔبيب ًست ٔبوىس لك ما ٔبهت ثفـي

حدا ك إًـَ اًـصص ٔبحزل إحسان

ٔبيب لكيا فـان سٌـبٔيت إًَنك

وهَلامك ضف جصسد تـس ٔبحِـان

س يسزونك ًو ًما وٕان ظال معصان

زحـايئ ٔبن حتؼى جصوخ وزحيان

ُي اصلهَا إال سؼصاة تلِــة

وماء وًىن كري جمـس ًؼمئـان

ٔبال إهـٌل اصلهَا وعوزت ثَفزٍ

ثوحض ٌٌَـايئ حِات تـمَسان

مس صاصة
إرا مسِا ال صم كس َّ

فمل ًَق صُئا كري وضم وحؼصمان

وال ىشء ضف اصلهَا ٍىون ِ ّ ً
خمضلا

وٕان ؾـاص ٔبكصاهـا فلي إهَ فـان

نفى عل وؾؼا ٔبن حصى ضف تالذ ك

وفـات لٓتـاء صِؼود وصدَّـان

سبًٔخم اي زمحن إقفص ًواصلي

ظؼص ووًـساين
وواًـسيت وا ٔلُي ًّ

زسوزا وهـمة
و ٔبؾط ٔبيب ،زيبً ،

تـمن وحَوان
ًَؼفص ضف ا ٔلدصى ّ

و ٔبسبٔعل اٌَِم حسن ارلؼوامت

إرا حـاء مويت ٔبن ٔبموث ابًٕـٌلن

كافصا ٌَمسَمني مجَـِم
وهن ً
دمتت حبمس ػل واًضىص واًثيا

ًيسذي حٌـاث تال فص هـريان
ؿىل اًلـاذز اًلِاز ذاًق بٔس ياين

ظالت وجسَمي ؿىل ذري من بٔىت

قي وقفؼصان
إًٌَـا هبـسي تـس ّ ٍ

معاذز حصمجة اًضاؾص:
ٔبوٌس إجصاُمي ،فن اًصاثء صلى املصحوم ٔبمحس ظاجص َلس :ذزاسة ٔبذتَة ،حبر ؿَمي ًيَي صِاذت اٌَُساوس ،خامـة ؾامثن جن
فوذي ،ظىذو2997 ،م.
ؾامثن َلس حين ،ذزاسة ٔبذتَة ًحـغ كعااس ٔبمحس ظاجص ضف املسخ واسلاسة واًصاثء ،حبر ؿَمي ٌَحعول ؿىل ذزخة
املاحس خري ،خامـة ؾامثن جن فوذي ،ظىذوُ8438 ،ؼ.
انزص ٔبمحس ظىذو ،الاجتاٍ اًس َايس صلى صـصاء مسًية ظىذو ضف اًلصن اًـرشٍن :ذزاسة ٔبذتَة ،زساٌك ؿَمَة ٌَحعول ؿىل
ذزخة اصلنخوزاٍ ضف اٌَلة اًـصتَة ،خامـة ؾامثن جن فوذي ،ظىذوُ8438 ،ؼ.

اًض َخ ؾحس ػل حـاثؼو
2995-8946
وصل اًض َخ ؾحس ػل (خاثو) جن َلس حبازت قعاظو ضف مسًية ظىذو س ية  8946ضف ٔبحس اًلوًني ،وًُ ِلة تؼ
(خاثو) ًضست اًحَاط ضف ثرشثَ بٓن موصلٍ حسة اًخلاًَس اًفالهَة.
وضبٔ ضف نفاٌك مامل تالزيب زسهن قوهسو جن اًوسٍص ؾحاش ،وتُت اًوسازت ضف ظىذو مـصوف ترصف اهلمم إىل اًـمل
حتعَال وثـَامي وذسمة ٔلُهل ،فال قصو إرا وخسان اًف ى ؾحس ػل خاثو ملدال ؿىل اًـمل مٌش ظفوًخَ إكداال مٌلعؽ اًيؼري،
"فذَلى مداذئ اًـَوم ضف اًىذاثُة ،تس ٔب ابًلصبٓن اًىصمي ،نٌل ُو املبًٔوف ضف املهنج اصلزايس صلى اًعىذَني ،ثـمل اًلصبٓن
اًىصمي ؿىل املـمل إجصاُمي جن َلس اًخضري قعاظوا ،واس متص تـس دمت اًلصبٓنً ،لص ٔب ؿَََ اًىذة ا ٔلوًَة مثي نخاة ٔبظول
اصلٍن ٌَض َخ ؾامثن جن فوذي وخمخرص ا ٔلحرضي واًـضٌلوي واًـزًة زالثهتا ضف اًفلَ املاًًك مث جصذت اًحوظريي وؾرشًًِاث
اًفا ساسي"
ومن اطلٍن تشًوا هجسً ا ؾؼميًا ضف فذق مواُة ُشا اًضاؾص وحمنَة مَاكثَ ح ى هحف ضف ص  ى اًـَوم اصلًًِة وا ٔلذتَة
اصلنخوز اًوسٍص حٌَس اطلي السمَ اًضاؾص واس خفاذ من مـازفَ املوسوؾَة ،نٌل اس خفاذ كدي رعل تـسذ من ٔبؿالم ظىذو ضف
ثغل اذللدة ٔبمثال املـمل االٕمام َلس تَو ٔبهوزا وا ٔلس خار َلس اًحزازي حوظ جن اًوسٍص ؾحس اًلاذز مثعو.
ومل ٍىذف اًضاؾص مبا ٍهنهل من ُشٍ املـاُس اصلَُزيًة اًـؼمية ،ح ى اتكت هفسَ إىل اًـي من مـني املسازش
اًيؼامِة فاًخحق فـال مبسزسة اًـمل اًيؼاسم س ية  8969اًيت كىض فهيا ٔبزتؽ س يواث ،مث فوز ختصخَ فهيا س ية  8964مشص
ؾن سا ادلس ٌَزتوذ من وـحة اًعالة ضف ثغل اذللة وعم مسزسة اًـَوم اًـصتَة جىٌو حِر كىض فهيا ٔبزتؽ س يواث
ًَخرصح فهيا ؿام 8968م مذضَـا ضف فٌون اًـمل ،إر إن املخرصخني ضف ُشٍ املسزسة ضف رعل اًزمن ًفوكون ضف هوايح ؿست
حامًل اًضِاذاث اًـََا ضف بٔايمٌاً ،ىن اًضاؾص ٔبزص ؿىل مواظٍك اصلزة ضف اًخحعَي الٔناذميي ورعل تـس اًخحاكَ ابًـمي
اذلىوسم زذ ًحا من اًزمن ،فاًخحق فـال جلكَة الٓذاة ،واًـَوم تعىذو ؿام 8976م ٌَحعول ؿىل صِاذت اصلتَوم ضف
اصلزاساث االٕسالمِة واٌَلخني اًـصتَة واًِوسا.

ومبا ٔبن اًضاؾص زفِؽ اهلمة ال ًرت ك ًالسزتاذت فصظة إال وجضخر تـصاُا ،فـىف ؿىل كصاءت اًىذة واصلواوٍن
اًضـصًة املـازصت ،نٌل نان صسًس اًخـَق ابًعحف اًـصتَة ،وكس ساطمت ُشٍ املعاذز مجَـا ضف حمنَة مواُحَ ،مث إن جمَس
املياػصت اطلي ًـلسٍ ص َزَ اصلنخوز اًوسٍص حٌَس نان معَق ا ٔلثص وخًل اصلوز ضف إثصاء زلافة اًضاؾص وثوس َؽ ذائصت مـازفَ.
وكس كىض حِاثَ مزاوال رمية اًخسزٌس فبٔثصى اجملمتؽ اصلزايس ضف ظىذو خبعحَ ومرسحِاثَ اًيت ٌض يف هبا ٔبسٌلغ
ؾضا اٌَلة اًـصتَة ،وكس ختصح ؿَََ هوهحة من اًعالة اطلٍن ثفرص هبم اًحالذ ملا ٔبتسوٍ من اًخفو ضف خمخَف اجملاالث
اًيت ذاضوُا ،ومصذ رعل إىل حٌىة ُشا ا ٔلس خار املصيب جباهة ؾوامي ٔبدصى فـال.
ومن مجٍك املِام اًيت ٔبهَط هبا ثفسري اًلصبٓن اًىصمي ضف ادلامؽ الٔنرب ٔلمري املؤمٌني َلس تَو جن اًض َخ ؾامثن ،وكام
هبشٍ املِمة ذري كِام ح ى وفاثَ ،زمحَ ػل ،ػِص االزيني اًثامن من ٔبقسعس بٓة 2995م.
ٔبما اًضـص فلس نان ؾِس اًضاؾص تَ مد ِىّصا حِر نان حياول كصط اًضـص وال ٍزال ظاًحا ضف اًيؼامِة ضف اًـلس
اًثاين من معصٍ مـمتسً ا ؿىل حسَ االًٕلاؾي ذون ٔبن ًـصف ؾن اًـصوط واًلافِة صُئا ،وػي ٍىذة اًضـص ح ى كوي فَِ
ساؿسٍ و ٔبظحح مـسوذًا من مجٍك هحاز صـصاء ظىذو ضف ؾرصٍ ،وخي صـصٍ من كدَي بٔصـاز املياس حاثٔ ،بنَّث ضف اًصاثء مث
املسحي ،ونان ًَلي ٔبصـازٍ تني ًسي هحاز اًساسة ،وًؤذش ؿَََ حىصٍص املـاين هفسِا نٌل ًالحغ ثفاوث واحض تني كعااسٍ
فذـَو حِيا وهتحط إىل اًلاغ حِيا بٓدص ،وصـصٍ تـَس ؾن اًزدصفة سِي اًـحازت ،وًـي رعل من ػالل اًخبٔثص ابًزنؿاث
اًخجسًسًة ضف ا ٔلذة اًـصيب ضف معَؽ اًلصن اًـرشٍن حِر ًخفق املؤزدون هل ؿىل ٔبهَ نان صسًس الاؾخياء تسًوان ٔبمحس
صوطف وحافغ إجصاُمي.
منارح من صـصٍ:
كال ميسخ ٔبمري املؤمٌني ٔبابجىص اًثاًر ،ملا حرض مٌاس حة املوصل اًيحوي حبازت ٔبوج:
ٔبُـال ٔبمـري املؤمٌني ومصحدـا

تـبٔيب اًرباًـا كااس االٕسـالم

جني اجملـسذ ص َرٌـا وٕامـامٌا

هؼوز اًؼزمـان ِّ
حمعم ا ٔلظٌـام

حمسن
حسن ٔلهم ٌ
ال صم ٔبهت ْ

ٔبهـت املـار والث حـني دعام

ذازسـا
ٔبحَِت زسٌل ٌَزََفـة ً

وحمؼوث لك ضـالٌك وػـالم
َ

ًـا ٔبحسن ا ٔلمال ك ذَلا ظ َِّحا

ًـا ٔبؾـسل ا ٔلمؼصاء واذلىَّـام

َُق وضوء اًحسز ٔبو ناًصوط ٔبو
ذ ٌ

ناًـٌلء ٔبو اًزُص ضف الٔنام

ومٌاكـة ًوال اًـمِاتة واًخلى

كَيا مٌاكـة مٌدـؽ ا ٔلحىـام

اي زااس االٕسـالم اي ؿمل اًِسى

سًؼن احملـافي مصثـؽ ا ٔلًذـام

ٔبهمت تٌؼو اجملس اًـمؤزي واًيسى

ًىـم اًسِـاذت مٌهتيى ا ٔلًَّـام

فاهنغ ورف ٌضلٍن ِّ
حـسذ ؾِسٍ

واحسم مجوغ اًرش ك ابًعمعام

وبٔؿسْ ؿىل اصلهِـا سمـان ِّ
جمس ٍذ

سمؼن اذلِـاء وؾؼزت وواـام

ًـا ظاُص الٓابء وا ٔلخساذ واًؼ

ـبٔوساة وا ٔلظالة وا ٔلزحام

ٔبهت االٕمـام اًـمس خخني ًيا تـَ

هنج اًســاذت مصحدـا ابٕمـام

و ٔلهت ٔبنؼصم جمخىب ضف ظفوت

كـاموا جصفؽ ماكهـة االٕسـالم

تي ٔبهت حبص واًـمَو ك حـساول

وضم اًيجؼوم و ٔبهت تسز ثـٌلم

ٔبؿىل االًٕـَ جنك مــامل ذًٌـَ

و ٔبسان هبجذـَ ؿىل االٕزقـام

وػل ًـَـم ٔبن ضف ذَفـااـَ

ؿسال ٌسؼوش ا ٔلمص تـاالٕحاكم

صـاؾص
خََّـت ظفاثم ٔبن ِ ًّحني ٌ

ؾهنـا وًو تَسـان إجن ُضـام

فسؾـاؤان عل ٔبن ثـسوم مٌ َّـمـا

ضف حصـة وسالمـة وسـالم

ومؼؤًَّـسً ا ومعفَّصا

وثـُش تـاالٕحـالل واالٕنؼصام

وػل ٍصؾـامك وًعَؼح سـَنك

وًلِىـم مؼن ذَفنك وبٔمـام

ومؼوافلـا

اسلـس

ؼل

اًـَؼي اًـميــم

ُـشا ًٌـا

تحساًـة ودذـام

وكال ٔبًضا ضف مسخ سمِهل وبٔس خارٍ اًربوفُسوز مسحو ويل حٌَس:
حتِـايت وجسَميي إىل

ري اًفضي واًحعي اطليك اًعاضف

را ك اطلي ٌس َمى ثسمحو حٌَس من

ضف ذَُلـَ ًـخ ُّس ضف ا ٔلصؼصاف

من نان ذري بٔ ٍة ًيا وسمؼو تَ

من هـال مثغل مسحو ًُس خباف

ٔبتَـ ْف

ال قؼصو ٔبن حتؼى حبغٍّ وافؼص وثفوس تـاًفوس اًـؼمي اًؼواضف
اًلص
بٓتـاؤ ك ُّ

اًىصام حجـاحج

كـاذوا اًوزى ابًـسل واالٕهعاف

فِنك ملاًَس اٍهنيى مؼوزوزـة

سَممتوُا مؼن ٔبويل االٕســاف

و ٔبتؼو ك كس حاس املفادص واًـال

وظِازت ا ٔلدـال

وا ٔلوظـاف

وًلس وززت حبـاهل فامي هؼصى

جسمو إًَم مىـازم ا ٔلُـساف

فـاؼل ٔبسـبٔل ٔبن ثـُش مٌ َّـمـا

ح ى ثؼصا ك ذََفـة ا ٔلصؼصاف

زة اًـصص لك زسًَّـة
ووكـا ك ُّ

ونشا ك ما ضف اًىون من ٔبزخاف

هن وازلـا ابؼل ذو ًما سـاًاك

س حي اًعؼواة ورمَؽ ا ٔلسالف

وظـالت زيب ذامئـا ذلحُدَ اًؼ

رض وؾحس مٌاف
ـمرخاز من ُم َ ٍ

معاذز حصمجة اًضاؾص
ظىذو ،مسثص ؿًل ،ذًوان اًضاؾص اًض َخ ؾحس ػل خاثو :حتلِق وذزاسة ،حبر ؿَمي ٌَحعول ؿىل ذزخة املاحس خري ضف
اٌَلة اًـصتَة ،خامـة ؾامثن جن فوذي ،ظىذوُ8438 ،ؼ.

ظىذو ،انزص ٔبمحس ،الاجتاٍ اًس َايس صلى صـصاء مسًية ظىذو ضف اًلصن اًـرشٍن ذزاسة ٔبذتَة ،حبر ؿَمي ٌَحعول ؿىل
ذزخة اصلنخوزاٍ ضف اٌَلة اًـصتَة ،خامـة ؾامثن جن فوذي ظىذوُ8438 ،ؼ.

اصلنخوز ؿُىس بًٔيب بٔتوجىص
- 8953
ؿُىس ٔبًىب جن ٔبيب جىص جن مجـةًً ،متي من ظصف واصلٍ إىل كدٍَك اًَوزاب ومن ظصف واصلثَ إىل كدٍَك اًِوسا ،حِر ناهت
ٔبظول ٔبمَ (حٌَ) من ناجسٌُا ضف صٌلل هَجرياي ٔبو من (مصاظي) ضف حٌوة اًيَجص.
وصل اًضاؾص ؿُىس ٔبًىب ؿام  8953مبسًية نٌليس كاان من ٔبتوٍن هَجريًني ،وناهت وضبٔثَ ضف مسًية إًوزي حِر تس ٔب حِاثَ
اًـَمَة من نخاثُة حازت مغربي ،فلس نان واصلٍ من ٔبُي اًلصبٓن ًخلٌَ حِِّسً ا وؿَََ ناهت تساًة اًضاؾص اًـَمَة كدي ٔبن
ًخحول إىل نفاٌك معخَ (حَمية) تالقوش اًيت ٔبذللذَ مبصنز اًخـَمي اًـصيب االٕسالسم ضف ٔبقَلى حِر ختصح فَِ ابًضِاذت
وحرض اٌَُساوس جبامـة إًوزن ؿام  8982مث املاحس خري جبامـة ابٍصو نيو ؿام  8999واصلنخوزاٍ
اًثاهوًة س ية َّ .8967
جبامـة إًوزن ؿام 2998م ومن اًضِاذاث اًيت حعي ؿَهيا صِاذت اصلتَوم اًـايل ضف ثسزٌس اٌَلة اًـصتَة ًلري اًياظلني هبا
من خامـة املغل سـوذ ابًصايط ؿام 8998م.
انػصا ؿىل إحسى املسازش االٕسالمِة ٕابجيَحو تبٔمص من
وفامي ًخـَق ابذلَات فلس معي تـس ختصخَ ضف املصنز زذ ًحا من اًزمن ً
بٔس خارٍ ومصتََ ا ٔلس خار بٓذم ؾحس ػل االًٕوزيً ،ىٌَ تـس سمن كعري كاذز القوش واًخحق ابٕحسى املسازش اًلصتَة الٕزواء
كَخَ وٕاص حاغ هنمَ ضف اًـَوم اًلصتَة ،اًسَو ك اطلي مل ِ
ٍصط ص َزَ حاسم اًثلافة اًـصتَة واالٕسالمِة ضف حٌوة هَجرياي
اًـالمة بٓذم ؾحس ػل االًٕوزي اطلي اس خسؿاٍ ولكفَ إذازت مسزسة ذاز اًـَوم دلهبة اًـٌَلء وا ٔلمئة ضف إًوزن.
وتـس حعوهل ؿىل صِاذت اٌَُساوس ُو ِّػف مـَسً ا جبامـة ؾامثن جن فوذي ظىذو اًيت تلي فهيا ح ى ؿام  8994مث حتول
حمارضا فهيا إىل اًوكت اذلايل.
إىل خامـة إًوزن اًيت ال ٍزال ً
ٔبما اًضاؾصًة زفوُحة ضف ؿُىس مث ظلي املوُحة ثسـََ اصلؤوة ضف الاندساة.
كال اًضـص ُمش نان ايفـا وػي مواػحا ؿىل كوهل وجتوًسٍ وثعلِهل ح ى كوًت صونخَ ...وكس انل ابًضـص حوائز وذايصني
نثريت ٔبؿالُا ادلائزت ا ٔلوىل ضف املساتلة اًضـصًة اًيت هؼمهتا خامـة املغل سـوذ ابًصايط مضن فـاًَاث بٔس حوغ اًخوؾَة
حول مضاز اًخسذني ،ؿام .8998

فلس ظاف اًضاؾص ابملسن االٕفصًلِة واًـصتَة وز ٔبى من مثرياث االٕتساغ ما اس خحور ؿىل دِاهل وحثَ ؿىل كول اًضـص.
فاكن اًضاؾص اًوحِس اطلي ؿاهق ادليوة اًضٌلل ضف صـصٍ فذياول ضف صـصٍ ٔبوضاغ اًحَئذني تـس ٔبن نان ٔبنَّث اًضـصاء اطلٍن
كعصا مـَيا من بٔكعاز اًحالذ.
س حلوٍ ال ميثَون ثضـصضم إال ً
وكس وظفَ تـضِم ضف لُكم ًيعوي ؿىل يشء من املحاًلة" :حوكة من خَت مٌحخَ كس اكذضت ُومريوش ضف اًَوانن
ومصحِي ضف اًصومان وسُري وحسان وصوطف ضف اًـصة وصىس حري ضف االٕجنَزي واطلهوان ضف اًربجص وؾحس ػل ضف اًفالين
جفاء ؿُىس ضف إًوزن ثـوًضا ذمن ؾؼمت جصناثَ".
ًلول مجحا ( ٔبًىب  )86-58 :2998مذحساث ؾن ؾوامي حىوٍن صاؾصًة ٔبًىب:
ُيا ك ؾوامي نثريت َّوصلث صاؾصًة ؿُىس وًضَق امللام هخـصط الزيني مهنا ٌُل اًـامي اًحُيئ واًـامي اًضريصٔ ،بما اًحُيئ
فلس جتسس ضف زالج تُئاث نان ًِا ٔبثص كوي ضف اًضاؾص :...تُئة مسزس خَ ابملصنز بٔقَلى وتُئة خامـة ؾامثن جن فوذي
تعىوثو وتُئة وظيَ إًوزن ،كىض اًضاؾص ابملصنز ما ًلصة من ؾلس من اًزمن ،ضف نيف ص َزَ املصحوم بٓذم ؾحس ػل
صاؾصا ،واملصنز تُئة مـَية ًخيافس اًضـصاء ؿامصت ابًض حاة اًياتلني
االًٕوزي اطلي ًلٌَ اًـَوم اًـصتَة واالٕسالمِة َّ
ودصخَ ً
اًًضعني املخبٔثصٍن تخوحَِ االًٕوزي و ٔبسَوتَ املمتزي ضف إؿساذ اًضـصاء ،مث ساكَ اًلسز احملخوم إىل خامـة ؾامثن جن فوذي
حمارضا ثضـحة اصلزاساث اًـصتَة ،احذم ذالًِا تبٔخٍك ا ٔلذابء ٔبزابة اًحَان اطلٍن
تعىذو هَجرياي حِر معي ًـرش س يني ً
هلسوا صـصٍ وكوموٍ مث ؿاذ ورضة ٔبظياتَ ؿىل موظيَ إًوزن ؿام  8994وعم سادصت ترتاج ا ٔلذابء وا ٔلخساذ تيات اذلضازت
االٕسالمِة وابًض حاة املخحمسني ٌَـصتَة املخفاهني ضف حٌلًة حصاهثا وزلافهتأ ...بما اًـامي اًضريص فِمتثي ضف املوُحة اًفشت
واملَىة اًضـصًة اًىدريت اًيت مٌح اًضاؾص إايُا ،إضافة إىل ؾىوفَ ؿىل ذواوٍن اًضـصاء اًلسازم واحملسزني.
صاؾصا مفَلا ،وًـهل ،حسة مـَوميتٔ ،بول من حتللت فَِ ظفة اًضاؾصًة ضف حٌوة هَجرياي ،إر إن
ؿىل لك فلس نان ً
اًضـص كدهل حٌوة اًحالذ ال ٍصصف إىل هؼريٍ ضف اًضٌلل.
"ػِص ٌَضاؾص إىل اًوكت اذلايل ذًوااننٔ ،بوهلٌل اًصايط ،اطلي حيخوي ؿىل حنو من مااة وس حؽ ؾرشت كعَست ظيفت ضف
مثاهَة ٔبتواة وعم املساحئ واٍهتاين وا ٔلذالكِاث ،اًوظف ،اًس َاسة ،اًفرص ،اًلزل ،اًضىوى ،اًـخاة ،مث املصايث"
ٔبما ذًوان اًس حاؾَاث فِخبًٔف من مااة وس حـني كعَست ثخوسغ تني اًوظف واًلزل واًفرص واذلوكة واًفَسفة وكريُا.

وصـص ؿُىس مل خيصح من اًضـص اًـموذي اطلي اس خوىح منارخَ مٌَ ،وزمبا ٔبوزذ ًوحاث حزاَة ًـمتس فهيا ؿىل
معو ًزا اذلاٌك الاحامتؾَة
اس خلعاء سوااي اًعوزت ؾن ظصًق حىثَف اًعوزت املفصذت املخبًٓفة ضف وسق لكي نٌل جنس ضف كوهل ِّ
ضف هَجرياي ومسى ثرضز اًضـة مهنا:
مدـازنـة

ًِـا فعـال طلًـشت اذلَـة

تؼؼؼؼؼالذهـا هـــاكة

فئـة

ذون سؼواُـا تلؼوت اًلَـة

وحنؼن حـــي هبـا هـُش بِٔخ

مرشذ وحـة
ؿُش قصًـة َّ

وحؼوث حبص زمـــاٍ ضف اًَدؼ

ـس اذلغ فبٔذصى ًـُش ضف هعة

وعــــائص ضي ونؼصٍ فلسا

ؾـسًــــم ٔبم وظـاحـــة و ٔبة

ًىهنـا

جسذـسزُــــا

فَو ٔبن اًضاؾص ،نٌل ىصىٔ ،بحنك اًصتط تني ٔبفصاذ ُشٍ اًعوزت ًلسث ًوحة فٌَة ضف بٔزوغ ما حىون ،وٕان اًخوحص
اطلي هَمح ضف تياء اًعوزت كس ٍىون انص ئا من حماوٌك إهساة ا ٔلتَاث ظاكاث إحيااَة مذيامغة مؽ اًوضؽ الاحامتؾي اطلي
ثـُضَ اًحالذ ،نٌل ِ ّ
ًـرب ؾن مسى ثساؾي اًعوز ضف ؾلي اًضاؾص اطلي حياول اًخلاظِا تـس ذسن اًس َا هبا ثـمَلا ذلَوًة
اًيط ،وُشا ما ًخجىل ثضك ٔبوحض ضف كعَسثَ اًيت ًلول فهيا:
ًـا ظسًلـا حفـا تسون اؾذـشاز

يل نـالم إًَم مثي اًضؼصاز

إن متـاذًت ضف دلـاخم ػيا

مٌم ٔبن املفـؼول فـي ارلِـاز

وثوطمـت ٔبن مثَـم ظؼوذ

ضف ؿَؼوم واًياش نا ٔلقؼواز

ٔبو حصى اًياش لكِم ناًفحوم

إمنا ٔبهـت ضف قـالء اًيضـاز

ٔبو تسى اًياش حتت فضغل زًلا

إمنا ٔبهـت ضف حضم اًححـاز

وًلـني ا ٔلًؼوف ؾيس ك صم

إن حؼصفًـا ثلؼول ناًحذـاز

ثفوٍ لٓل

ًبٔذش اٌَة فـَـة اًسحـاز

إن كؼوال تـَ

ٔبو جسَلت صـاُلا من حدال

وثـمس

اًِـسًؼن ً ٔلسفـاز

ظفـاء

إهـٌل اًلـري ًوزـة الٔنـساز

فبٔفِلي من اًس حاث إىل اصلهؼ

ـَا ٔبفِلي ًـا ذوٌك ارلؼواز

وثعِصث نـاًًس مي

فاًضاؾص مل جيس وس ٍَك ٔبكوى ًحر اس خلصاتَ واسدٌاكزٍ ًواكؽ ُشا اًعسًق من حىثَف اًخوحص ذاذي اًيط
مس خلال من ٔبًلوانث اًخياكغ اًيت جس خىٌَ اًىون وجس خلعة اًوحوذ ضف اًصتط تني ٔبفصاذ اًعوزت اًيت كسث ٔبنَّث ثالحٌل
ومتاساك زمغ سمخة اًخياكضاث ضف ٔبزياهئا ،وًحسو ٔبن اًضاؾص ال هيمَ إؾٌلل رُيَ رلَق اًصواتط اًفٌَة تني بٔص خاث اًعوزت
ضف س َا واحس.
ٔبما تـس فالٓيت منارح من صـص ؿُىس ٔبًىب:
ًلول ؾن هؼم اًضـص:
إن هؼـم اًلصًغ ظـة املصاش

اسـبًٔوا ؾٌـــَ سمؼؼؼؼصت الٔهِـاش

لك من كـــاهل وًو ناهت اًـجمة

ضف هؼعلــــَ تـلـري ٔبسـاش

خفـشوا مٌـَ كؼؼؼوًـَ إن ضف را

دـريا ورا ك ظـة مواش
عل ً

حِس اًضـص هفحـة مٌَ حىفِيا

ًيلـش اًيفؼوش من وسؼواش

وًـَ كؼؼؼؼوت ًُي ِ ّجي هبـا اًٌــــا

ش مجَــا من حـريت ارلٌـاش

وحصى اذلة حني جسمـَ ثفؼ

ؼصخ ح ى ًفؼو فؼصخ اًياش

كـااي اًضـص ابًرباؿة وادلوذت

زُؼن ارلَؼوذ ضف ا ٔلزمـاش

هِـف ال وُو ضف احملافي فصذ

ُو ًؼؼؼؼزُو فهيا تؼصفؽ اًؼص ٔبش

ًو حصذَّى زج اًثِـاة ًؼصاٍ

اًياش ضف دـري مؼِص وًدـاش

ٔبمل إن ز ٔبى مضـاُس ػَــــم

هَف ال وُو مصُف االٕحساش

وٕارا مـا ز ٔبى ازلِـي َّ
ثلىن

ضف مجِـؽ ا ٔلؾِـاذ وا ٔلؾؼصاش

ُو ضف دلــــة اًخبٔمـي ذو ًمــــا

ُو ذي ا ٔلكـالم وا ٔلظؼصاش

طمـم اًضاؾص اًـؼمي فؼن اًؼ

مس ابملسٌلش
ـياش هجال كس َّ

وًلول مذبٔملا ملا ىزل تسًم من ػمل ضف كعَست "اصلًم احملرت ":
اي ذًم ما رهة اًعَاخ

ثلض ََ ضف اًفجص اًـمالخ

وثـمـــس ؾصفم فِـَ ضف

سُؼؼؼؼو حيدِّـة واورشاخ

ًعحو تَ من كس ثـمؼ

ؼق ضف امليام إىل اًعحاخ

وًـؼؼؼوذ تـس اًعمت ٌَؼ

ـسهَا اًًضاظ نشا املصاخ

ثفـــسًم سدصفـة اًصًــــا

ص نشا ك سزوضة ادلياخ

وجتـاوة ا ٔلظَاز ًـؼؼؼ

ـشة تــــاًخلصذ واًٌؼؼؼواخ

إهؼي ز ٔبًذـم ثَخؼي

ًو ًمـا تــــال ٔبثص ادلياخ

حـائصا
جتصي ذَِـال ً

واًياش مسىصٍ نؼصاخ

ُو مضِس سبٔػي ٔبرهصٍ

وضف اًلَـة ادلؼصاخ

مـا را ك إال كَؼـة

ضف ارلَق ًُس ًِا تؼصاخ

وكال تـس كصاءت نخاة (ؾحلصًة معص) ًـحاش َلوذ اًـلاذ:

كعِــست كَهتـــا إين بٔحـاههيـــا

ًــــا حــــافغ اًيَي ما ٔبحىل كوافهيا

ضف س َسي معص اًفـازو إن ًِا

وكـــا ًثري هفوسـا ضف حماص هيـا

وظوزُا
صـصا َّ
َّ
ظوزث ٔبدـالكَ ً

هثؼصا ًؼؼؼصاؾـة ؾدَّـاش جمَهيـا
ً

هـوثَ ضف فـم ا ٔلسمـان ابكِـة

ضف اًضـص واًيَّث ال ثحىل مــاىهيا

َّ
ذصى جك هفُس نان ميَىـــَ

وهفسَ نان ٌَصمحـان ًؼؼؼؼؤرهيا

وحؼغّ من حصة اخملخاز ضف ٔبذة

مثوتـة ػل ضف اًفصذوش ًـَهيا

و ٔبؿسل اًياش تـس املععفى معص

ملوٌك ٔبًؼن من ًـبٔيت وًيفهيا

وكال مذبٔسفا من واكؽ هَجرياي املرتذي السدرشاء اًفساذ فهيا:
حؼصوخ تالذي م ى ثيسمي

وهضؼج زحـايل م ى ٍىمتي

ثـمص ؿََيا اًسٌؼون تـال

هجؼؼؼؼوذ ثـٌََــــا تــــا ٔلمـي

ثـنئ تــالذي وظؼؼوزهتـا

مضؼوُـــة ؾٌـس لك اًـسول
َّ

مضــريي ًؼؼؼؤ ًِ ّمَ كوًِـم:

(هَجريًــــا) مىذؼة تـاًـَي

تـــالذي ؾن جحم دـرياهتا

و ٔبجناهبـا ضف اًؼوزى ال جسي

فِي را ك ٔبخسى اًـدـاذ وُي

ٔبفــاذضم ضف حؼواس اًؼؼؼوخي

مـبٓيس تـالذي م ى ثًهتيي

حؼصوخ تـــالذي م ى ثيسمي

وكول خماظحا اًيفس:

ًؼؼؼؼؼؼا هفس ال ثخعـسَّؾي

ٔبتـــسً ا وال ثذؼؼؼزؾؼزؾي

وؾن ارلسـاسـاث َّ
املشٌك

ضف اذلِـات ثؼؼؼؼؼصفَّـؼي

وٕاىل اًِـساًة واًفضٍَك

واًعفــــاء

جسؼؼ َّؼصؾؼي

ضف معَؽ اًضمس امعًل

وكـت اصلىج ال هتجـي

إن اؾخاكفم ضف اًعسوز

ًفــ ُّي حـ َّس اًـمعمـؽ

وًخِؼؼؼح ًـ ٕالوســــان ٔبن

ٍصحؼؼو ظصًؼق ا ٔلملـي

ًـــا هفس ٔب ِ
هت هصًـمـة

ضف ا ٕالزــم ال حمتؼصؾي

وكال ؾن وزَلة ذازظة اًعصًق:
ما ابل (ذازظة اًعصًق)

حتِــا تـــبٔهفاش اًلصًؼؼق

ٔب ٔلهنــا مؼؼؼصسؼؼؼومــة

فلسث ثـساتــري اٌَحَق

ٔبم دععؼوُـا واطمــني

تــــبٔهنـــا معي ذكِؼؼؼق

ٔبم ٔبهنـــا مؼؼن تـسهئـا

كس صسَُّا حدي حشًق

ٔبم ٔبن واضـِـا ؾـسو

حــاء ضف زوة اًعسًق

ٔبم ٔبن ثَـم مىِـست

حِىت ًخضََي اًفصًق

ال ختيلؼؼؼوُـــا إهنـا

تـِؼؼوهبـا ٔبمـي معِؼؼق

ًالسزتاذت ؾن اًضاؾص وصـصٍ ميىن اًصحوغ إىل:
 اصلنخوز ؿُىس ٔبًىب ٔبتوجىص ،اًصايط ،معحـة ٔبًيب ،إًوزن2996 ،

 اصلنخوز ؿُىس ٔبًىب ٔبتوجىص ،اًس حاؾَاث ،اٍهناز ٌَعحؽ واًًرش واًخوسًؽ اًلاُصت2998 ،
 مصثىض ؾحس اًسالم اذللِلي ،اًضـص اًس َايس ضف ذًوان اصلنخوز ؿُىس ٔبًىب ٔبتوجىص ،ذزاسة ٔبذتَة حتََََة.
 بٓمٌة َلس ،فن اًوظف ضف ذًوان اًصايط ٌضلنخوز ؿُىس ٔبًىب ٔبتوجىص ،ذزاسة ٔبذتَة حتََََة ًامنرح خمخازت ،حبر ؿَمي
ٌَحعول ؿىل املاحس خري ضف اٌَلة اًـصتَة ،خامـة ابٍصو نيو.2999 ،

احملاسم بٓذم ؾامثن
-8957
وصل اًضاؾص احملاسم بٓذم ؾامثن تخازخي 8957/5/87م من ٔبزست فالهَة ٔبظَِا من كصًة (ذنُّو) اس خوظيت كصًة (تول حٌلوا)
املخامخة ملسًية (قومىب) حِر ُوصل اًضاؾص مث اهخلَت ا ٔلزست إىل (تول جصذي).
ونان من حسن اًعاًؽ ًِشا اًضاؾص ٔبن وضبٔ ضف تُئة ؿَمَة مـصوفة ابصلٍن واًعالخ جفسٍ َلس تويس نان ؿاملا وزؿا
ونشعل واصلٍ ؾامثن جن َلس اطلي نان ٍزاول رممة ثفسري اًلصبٓن اًىصمي ذالل زمضان املحاز ك ح ى وفاثَ ؿام 8982م.
ثَلى احملاسم بٓذم ؾامثن اًلصبٓن اًىصمي ومداذئ اًفلَ واٌَلة من واصلٍ ،مث ملا اتكت هفسَ إىل اًزتوذ اثعي تيرحة من ؿٌَلء
ثغل امليعلة ٔبمثال مامل حىص وموذتو معص حصكسا واذلافغ َلس جبوكا ومامل ٔبتوجىص وزوذًلا ومامل حيىي ووزذًلا ومامل ؾامثن
صَو قعجي ،ح ى ثضََّؽ ضف اًفلَ املاًًك من ذالل اًىذة املسزوسة ؿاذت ضف ذوز اًـٌَلء ضف صٌلل هَجرياي.
وضف مس هتي اًـلس اًثامن من اًلصن اًـرشٍن ٔبزسهل واصلٍ إىل نيو حِر كىض ؾرش س يواث ٍهني من مـَهنا ،ظاف
ذالل ُشٍ اًفرتت ؿىل تـغ ؿٌَلء نيو اًـخَلة ناًض َخ حىص سهلون جصًربي واًض َخ ٔبيب جىص تَوي اطلي ٔبكام ؾيسٍ فرتت
ختصح فهيا ؿام 8978م.
ظوًٍك واًخحق نشعل مبسزسة اًـَوم اًـصتَة اًيت َّ
مث اًخحق ؿام  8989جلكَة اذللو واًرشًـة ضف خامـة ؾامثن جن فوذي ظىذوا حِر حعي ؿىل ابلكوزًوش ضف
اذللو اًيَجريًة تالقوش.
وتـس ٔبن احدىس من ص  ى اًفٌون اًـَمَة َّ
سمل ٔبمصٍ ٌَض َخ ظاُص ؾامثن توثيث اطلي ك َّشاٍ ؿىل كسزان اًخعوف
اُصا:
و ٔبراكَ طلت اًـحوذت ،وؾن رعل ًلول ضف كعَست ميسخ هبا اًض َخ ظ ً
من نان جمشواب فبٔظحح ً
ساًاك

ؼل ُّذز هكـاًـَ إر جيمـؽ

اهجـس تلَحم ٌَـدـاذت إهنـا

ُّ
حتخم ٔبذهـاش اًلَوة وختضـؽ

و ْ
اظي مواظٍك اًصحـال فإهين

هبم وحـسث تشوز كَيب ًـمصغ

حريان ُ
نيت كدَي ًلِا ص َريا

ًو مـا ًلِخم حرييت ال ثلضـؽ

ػمبٓن ُ
حبصا ظافِا
نيت وزذث ً

تم حني حئت وخسثم املسدٌلؽ

ثسزح ضف َّ
سمل اًـمي اًلضايئ
وفامي ًخـَق ابذلَات اًوػَفِة ،فلس معي فوز ختصخَ مؽ وسازت اًـسل ضف والًة توثيث و َّ
ذريا ؾن مٌعة اناة املسجي اًـام مبحوكة اًرشًـة الاس خئٌافِة.
ح ى اس خلال ٔب ً
وتـس اس خلاًخَ اسس قصفة احملامات ارلاظة ابمس ( )Miyatti Allah Chambersنٌل ذاط قٌلز اًًضاظ
اًس َايس مؽ ؾوذت اًيؼام اصلميلصاظي إىل هَجرياي ؿام 8999م فرتحش مليعة اناة مبجَس والًة قوميب وفاس ضف
اُسا ؿىل جمَس اًوالًة ًفرتت زااسة نامٍك (2993-8999م).
الاهخزاة ،واهخرحَ سمالؤٍ ز ً
ٔبما اًضاؾصًة زفوُحة ضف احملاسم كدي ٔبن ثعلي ابًثلافة ،حِر جنسٍ ًحسغ ضف اًـصتَة واًفالهَة واًِوسا ،ح ى تَف تَ
االٕثلان ٌَيؼم ضف اًِوسا إىل اًفوس ؿام 8982م ابملس خوى ا ٔلول ضف املساتلاث اًضـصًة اًيت ثيؼم ذالل املِصخان اًوظين
ًعَس اًسمم ضف ( ٔبزقيلو) و َّ
جسمل خائزت صاؾص املِصخان من زاُس ازلِوزًة اذلاح ص َخ صاكازي.
وكس تس ٔبث ٔبمازاث ُشٍ املوُحة ثؼِص مٌش حسازة اًضاؾص ،ففي مسزسة اًـَوم جاكهو ناهوا ًَلدوهَ تبٔمري اًضـصاء ،إر
ال حاكذ مٌاس حة متيض ذون ٔبن ًَخلعِا حبسسَ اطلوا  ،واهناًت ؿَََ ادلوائز ضف املياس حاث اًضـصًة اخملخَفة مٌش رعل
اًوكت.
وذما ساؿس ضف حمنَة موُحة اًضاؾص وذسش ؾحلصًخَ هوهَ موًـا ابًلصاءت واملعاًـة وملصما جىذة ا ٔلذة الاجنَزيي
تعفة ذاظة ،نٌل نان صسًس اًـياًة ابًعحف واجملالث اصلوًَة واحملََة ومذات ًـا ٌَس َاسة اصلوًَة واًرصاغ تني اذلضازاث
من ذالل اًلٌواث اًفضااَة اًيت ٔبذمهنا احملاسم .وًـي احاكءٍ ؿىل اًفضااَاث ُو ما حـهل ًلؽ ٔبحِاان ضف ٔبدعاء إمالاَة
فاذحة فامي ًخـَق جىِفِة نخاتة املععَحاث اذلسًثة إرا وضـيا ضف الاؾخحاز ٔبهَ "حتول زمسَا ؾن اًخـَمي اًـصيب مٌش اًخحاكَ
ابدلامـة ،وتلي ما نان ًلوم تَ من ادلِس اًفصذي ضف ثثلِف هفسَ .واملثال ؿىل ما هلول لكمة اصلماز اطلي ػي اًضاؾص
ٍىذهبا (اًضٌلز) ضف كعَسثَ ؾن ىزغ ٔبسَحة اصلاماز اًضامي اًـصاكِة:
-

-

إن اًضٌلز صلى ثياثص محَِا

ٔبجىك فؼاؾذـَ ا ٔلمص و ٔبجىٌل

ح ى إرا َّمع اًضمـاز و ٔبكفوا

ابًلعف حـاؤوا ابًلصاز ًََزما

وذؾـا اًـصا تبٔن ثفذَّح ابهبا

فذحا ًؼؤُي ٌَفصًق جسََّمـا

اًعحلة اًززكاء ؾن ثعمميِا

ضف ظيؽ ٔبسَحة اًضٌلز و ٔبزقٌل

ٔبما تـس ،فإن اًضاؾص احملاسم بٓذم ؾامثن ٌس خحق ؾن خسازت ٔبن ٍصذ امسَ ضف كامئة زواذ اًضـص اًـصيب اًيَجريي
صاؾصا ًيؼم إهخاخاث ؾصتَة مثي ُشا
املـازصً ،لول فَِ ٔبحس اًحاحثني حبق "إن مسًية توجيش مل حص ضف اًـرص اًصاُن ً
اًضاؾص من حِر نَّثت الاهخاخاث وثـسذ ا ٔلقصاط وسـة اًثلافة ومذاهة اًيؼم واملوُحة".
مث إن اًضاؾص احملاسم بٓذم ؾامثن من اًضـصاء اًيَجريًني اًلالاي اطلٍن مزحوا ثضـصضم من جمص ا ٔلقصاط اًخلََسًة
من املسحي واًصاثء وما إٍهيٌل فذيوؾوا ضف اًخـصط ًلضااي اًساؿة...،
منارح من صـصٍ
ًلول ضف رهص مـخلي قواثيامو يب واذلصة ؿىل االٕزُاة املزؾوم ووناٌك اًعافة اطلزًة فامي ًخـَق ابٕحاٌك مَف إٍصان إىل
جمَس ا ٔلمن اصلويل:
ث ًّحا ًـوًـمة كس حٌَّسث فصكـا

كامت مبـخلالث معت ا ٔلفلـا

ًحئس مـخلال ضف هوة موكـَ

ً ٔلجصًـاء ماكان سـاء مصثفلا

تلوا ثياموا ًلس ٔبزسوا ذؿامئ َُ

وال ًلـاج تَ املؼَوم إن ظـلا

حزًؼصت تـمَق اًححص ًُس تَ

إال اًلثاء ؿىل ا ٔلؾضاة إؾخَلا

هل خساز جعَة اًعيؽ ص ََّسٍ

ابن حىمي تبٔزط ثـرتي اًعصكا

جعزيا ؾن جسَهل
ًحلى اٌَحُة ً

ٔبو ُسمَ لكٌل حـاساٍ إحرتكا

حتمََ صائىة ا ٔلسال ك مؤظست

ومن ثـسَّى ؿَهيا ُاز واهعَلا

تياؤٍ معحق من لك هـاحِة

ختاهل حفصت ضف ا ٔلزط ٔبو هفلا

انَُم ػٌَل إرا ح َّي اًؼالم تَ

ظحح إرا ٔبفلا
ًؼَمَ ال ًُؼصى ٌ

وال حصى مثهل ضف ا ٔلزط مـخلال

ؿشاتـَ وجحمي تـاتَ كَلـا

حصةٌ ٔبؿسَّث ؿىل االٕسالم ًست حصى

ذصِـة كري من ابصلٍن إؾخيلا

وُشٍ قزوت االٕزُـاة هؼمِا

ذُات ؾوًـمة من ظفلة وسلا

ًلسسون تـٌل كـاموا تَ ؿَيا

ثرس واثلوا اًعصكا
خاسوا اصلايز ّ ٍ

وضم قزات ؿىل بٔفاكزان وهلم

ٔبحٌست سَمِا حصة وٕان حسلا

وٌسرصون تيا ضف لك مـمتص

وضم ؾٌلًلة واًلري كس س حلـا

وذسهتا ٔبؾؼمَهتم

انًت تـبٔهؼمة االٕؿالم مٌعَلا

ًحلون س َعصت ٌَسوء قـامشة

حبق هلس ٔبذاهؼوا من تَ دصكـا

ٔبًفصضون ؿىل إًؼصان كوهلم

حبق هلس ٔبذاهؼوا من تـَ دصكا

هجازا وكف ٔبوضعة
ٔبمَوا ؿَهيا ً

ؿسوا مبا اثفلا
ٌَححر ؾن ظاكة ً

ًِا جصامؼج ٔبحباج ًعاكهتـا

ؿىل صفـا فَِ ما نـاهت ًخيخسلا

فَن ثـ َِّق من ختعَهبا ظؼصفا

فصط االٕذاهة ًحسو واٌُـا ذَلا

ونـاٌك حست اًض يبٓن زقحهتا

معٍَك اًلصة ثـسا ابطلي فسلا

خاًت مَفا إىل بٔحصاة قعصسة

مبجَس ا ٔلمن ثـبٔذًحا مبن دفلا

رش ال مص َّذ هل
فصط اًـلوابث ٌّ

ؿىل إًؼصان مبىص مهنم ظفلـا

وال اوس َاغ وال ٔبكىص ثـاوهنا

جيسي سوى ٔبن ٍصى اًخرعُة كس ظحلا

واالٕسذواحِـة اًيىصاء ص ميهتم

ذش ثي ٔبتُة وذش ظِصان مٌعَلا

ُشا جتاسي وملة ضف لك هـاسٌك

رش هبم ذَُلـا
هلم ًـس إهنـم ٌّ

مزاؾـم

وٌَضـوة حلؼو ال وساورما

ٔبحسً ا وظلَاهنم الػ وٕان وزلـا

وهل ٔبًضا ضف رهصى احذالل اًـصا والاوسحاة ا ٔلحاذي ادلاهة ضف قزت من كدي صازون مث ذؾوت اًفعااي إىل
ثوحِس اًعف اًفَسعَين:
فاالٕحذالل ؿََيا ح َّي واؾخىفا

َّمع اًحالذ تالء بٓن ٔبن ًلفا

تبٔي رهة حصى ٔبزيض حمازصت

تـبٔي رهة ذماء ا ٔلتؼصاي ُزسفا

إن نـان ٌَيفط إان حنن ماًى َُ

َمن ِّ
املحسل ما اًؼصمحن كس هعفا

إن حازصوان ؿىل ثفذُش بٔسَحة

مؼزامع مىصُا ٌَك كس ُنضفا

مـازط حـاء ابٍهبخان مـخساي

ؿىل روًـَ ٍصوم اًـز واًرتفـا

ؾصاكٌا مصت ًن ثَف دـاضــة

ً ٕالحذالل وذش ذزسا تـٌل سَفا

ٔبزط جملس وجمس اًلؼوم تبٔسِم

واًـز ًحلى إرا ما اًحبٔش كس ؾُؼصفا

إما اهخزاة وٕامـا ذفن بٓدصضم

وسط اًعحازي ًيخين اجملس واًرشفا

مسََّحون إرا ما نامٌوا رضتوا

وُزوا ّ ِاًصخي واًىذفا
ُـام ِّ
اًـسو ُّ
وجفَّصوا بًِٓـاث اذلصة واًسلفا

حِوزا ضف خمـاوفَ
اًـسو
حصى َّ
ً

زحوزا وًسؾو اًوًي وا ٔلسفا
ًسؾو ً

كو ٌم رضتياضم ابًلوم واهنزموا

إن اًخحـا

فاش اذلخف واًخَفا

رلة ػي هلمخيا
مارا ثلول ٍ ّ

ًحلي اًخوسؽ ضس ا ٔلجصًـا حٌفا

ودز اًيزي مـخساي
ذ كَّ اًحَوث َّ

ُشا ادلساز هل ًـا ًَت كس وسفا

واًلسش ػي ؾلوذًا حتت وظئخَ

صـة مصوذ ثعسى اًلامؽ اًـيفا

و ٔبرضموا اًياز ضف سىٌاث كامشِم

واًَوم ٔبًلن صازون وسمصثـَ

فم اذلعاز ؿىل ا ٔلحصاز كس سًفا

واالٕثفاضـة ملا ثًهتيي وًنك

مٌا اًلشااف إن إحـالؤمك وكفا

اب ٔلمس ىصمج اب ٔلجحاز كامشيا

وابًعوازخي ىصسم اًَوم من سحفا

زذوا ا ٔلزايض ًلوم ضم هجاتشُا

ؾَسوا اذللو ؿىل بٔحصاهبا ارليفا

إن اًفَسعني ٔبزط ال جساورما

اًــسو ثرش إن كسا صعفا
مـؽ
ِّ

إن كسَّمؼوا حلٌـا إان ِّ
هلسسِم

إن مازسوا اًلمؽ حنمي اًسِي وادلـفا

وكي ًضازون إما االٕوسحاة ضين

ٔبو زحف من خاء مصذوفا ومن زذفا

وثغل قزت ابثت وعم ُـاذاة

ؿسو ُاز واحنؼصفا
إثص اوسحاة ِّ

ؾَسوا توحست ظف نان خمخَفا

تني اًفعااي هوهوا ٔبحسن ارلَفا

و ٔب ِّمصوا قزت من تـس ما دصتت

زمؼزا ًضـة ػ َّي جمرتفـا
حىون ً

وسـى إىل ذوٌك واًلسش ؿامصة

ًِا تؼصمغ اطلي احذَيا وحفـا

ال ُسهـة ثخعسى ٔبو مساومة

ضس اًىفـاخ جبِس هخذلي اًِسفا

ح ى هلعم ػِص اًؼمل ؾن كِص

حنصز ا ٔلزط ؾن ظلَان من سحفا
ِّ
ثويح اًس َاذت واٍمتجَس واًرشفا

َُا تيا اي حٌلت ا ٔلزط واؾخعموا

ابؼل واؿزتموا حسق اطلي ظسفا

وختفق اًؼصاًة اًـؼمى صلوًخيا

ًالسزتاذت ؾن اًضاؾص بٓذم ؾامثن ميىن اًصحوغ إىل:
ٔبتوجىص ،هحري ٔبمني ،فن املسحي ضف كعااس احملاسم بٓذم ؾامثن ،ذزاسة هلسًة ،حبر ؿَمي ٌَحعول ؿىل ذزخة املاحس خري ضف
اٌَلة اًـصتَة ،كسم اٌَلاث اًيَجصًة والافصًلِة ،خامـة ٔبمحس تَو سازاي2989 ،
اًثاًرً ،ـلوة َلس ،ػاُصت خسًست ضف اًضـص اًـصيب اًيَجريي :ؾصط وذزاسة ًضـص اًس َس بٓذم ؾامثن ،زساٌك ؿَمَة
ٌَحعول ؿىل ذزخة املاحس خري ضف اٌَلة اًـصتَة ،خامـة ابٍصو نيو8998 ،
ؾامثنَ ،لس امليعوز ،احملاسم بٓذم ؾامثن :صاؾصًخَ وكعااسٍ حول مٌاُضاث ضس االٕسالم ،حبر حوكًَل ًيَي صِاذت
املاحس خري ضف اٌَلة اًـصتَة ،كسم ا ٔلذاين ،خامـة حوش2998 ،

