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Abul Hassan Ali Nadvi is counted among the Modern time famous
Literates and thinkers. He has a particular status amongst Arab and
non-Arab. In this Article I have mentioned Abul Hassan Ali Nadvi’s
Status in the eyes of poets. The work of Nadvi is mentioned by the
poets in their poetry on various occasions and is published in various
magazines like, “ARRAID”, “ALSAHWATUL ISLAMIA”, “ALBAASUL
ISLAMI”, “QAFILATUL ADABIL ISLAMI” and “MAJALLATUL
ADABUL ISLAMI”. Most of the Poets have written their poetry in
MARSIA (ELEGY) in which the pain and agony of Muslim Ummah is
mentioned. Family tree, family, heredity, “Darul Uloom Nadwatul
Ulama” and its grandeur is mentioned by the poets. That he was the
life spirit of Islamic Knowledge, called towards the straight path. He
was the life blood of knowledge. They also mentioned that Nadvi gave
importance to Arabic Language until he was called by the poets as
“HAKIM UL HIND”.

يُ ّ
ٌس أبو اٟحشً ٩لي ا٨ٟسوي  ٩٣أطهز أٜ٤ٟزي ٩والأزباء في اٌٟؼز اٟحسيث ،وٟه ٣كا٧ته ا٤٤ٟيزة سواءّ
أكا ٪بين بىي ٗو٣ه أو ً٨س اٌٟزب  .وفي هذا اٟبحث س٨ت٨او٣ ٢ا ٛتب ً٨ه  ٩٣طٌز يبين ٣كا٧ته و٨٣زٟته
ورأي اٟظٌزاء به ،وبأً٤اٟه و٨٣حزاته  .أنظس اٟظٌزاء ٗؼائس وأبيات ً ٩ا٨ٟسوي في ٨٣اسبات ٣دتٔ٠ة
نظزت في ٣حإات ٛثيرة ٣ث٣ : ١ح٠ة "اٟزائس" " ،اٟؼحوة الؤسإا٣ية"" ،اٟبٌث الؤسإامي" ٗ" ،آ٠ة الأزب
الؤسإامي" ٣" ،ح٠ة الأزب الؤسإامي" و خاػ ّة "ًسز خاؾ ً ٩اٟظيذ أبي اٟحش ٩ا٨ٟسوي" اٟذي يظت١٤
وس٤ي "زيوا٪
ًلى خ٤ص وًظزيٗ ٩ؼيسة في رثاء اٟظيذ وتٌساز ٣آثزه وتٌبير ً ٩حز ٪الأ٣ة ٟ٘ٔسه ّ
ا٤ٟزاثي".
نشب ا٨ٟسوي وأسزته  :ي٨تهي نشبه إلى ٣ح٤س ذي أ٨ٟص اٟذٛية بً ٩بساهلل ا٤ٟحف ب ٩اٟحش( ٩ا٤ٟثىي) ب٩
الؤ٣ا ٦اٟحشين اٟشبم الأٛبر ب ٩أ٣ير ا٤ٟؤ٨٣ين ًلي ب ٩أبي كاٟب رضي اهلل ً٨هٟ ،٥ذ ٟٝاطتهزت الأسزة
باٟحش٨ية ،وهي أسزة ا٤٠ٌٟاء وا٤ٟؤٟٔين ،ا٣تازت في ٣حا ٢ا ٥٠ٌٟوالأزب ٘ٓ.1اً ٢س٧اً ٪لي رؿا ا٨ٟحوي
ً ٩نشبه:
أبا اٟحشــــ ٩ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــز ٞروؿــــــــــــــــــــــــــة ي٤ود بها اٟزهــــــــــــــــــز ا٨ٟسى ويورٚ
2
 ٟٝا٨ٟشب الأت٘ى وجوهز وٌ٣ـــــس ٪تحـــــــلى به زرب ط٘٘ت و٨٣لٙ
4
وي٘و ٢اٟظاًز اٟسٛتور ًبس اٟزح ٩٤حش ٩حبٜ٨ة اٟي٤انيٗ 3ؼيسة بٌ٨وا٣" ٪زثية ٟ٘ٔيس الأ٣ة الؤسإا٣ية" :
 ٍ٣خـــــــــــــــــير اٟــــــــورى إ٣ا ٦اٟـــــــــــــــــــــــــــــــــبرايا ًــــــــــــــــــــــز ّبي ذي رٌٓــــــــــــــــــــــة
هـــــــــــــــــــــــــاط٤ي
ّ
 محاضِرة سابقة في اللغة العربية في Shaheed Benazir Bhutto Women University,
Peshawar.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وػـــــــــٔي
كٓ ٩٣ ١يــــــــه ٣شٌـــــــــس و سٌيــــــــــــــــــــــــــــــس في ج٨ـــــــــــــاوي ػٔيـــــــــــــــــــــــــــــة
ّ
رب كــــــــــــــــــزي ٥زائـــــــــــــــــ ٥اٟحـــــــــــــــــــوز باٌٟلاء
وً٠يـــــــــــــــــــــــه ٥رؿـــــــــــــــــــواّ ٪
5
اٟثــــــــــــــــــــزي
ّ
ويتحسث اٟظاًز طزيٕ ٗاس ٥في ٗؼيسته "بٜي٨ا يو٣ ٦وت.....ٝك٣ ١يت" ٓي٘و:٢
كـــــــــــــــأ" ٪بتٜية" ا٤ٟيــــــــٌاز أٟٔـــــــــــــــى بــــــــــــ٤وٟسه جـــــــــــــــــــــــــــواب اٟشـــــــــــــــــائ٠ي٨ا
ّ
ّ
ٓٔي تشٌـــــــــــين ًا٣ا إذ خلـــــــــــاهـا أجـــــــاز اٟشـــٌي  ٥ٟيِـــــــ٤ف جٔـــــــو٧ا
و٣ـــــــــــــــــس ط٤ـــــــــــــاٟه باٟبـــــــــــز جـــــــــــــوزا ّ
وٗــــــــــــــــــــــــــــس ٦في ٓـــــــــــــــــزائسه
ّ
ّ
اٟيــــــــــــ٤ي٨ـــــــا
و ٥ٟيـــــــــحٔ ١إذ اطتـــٌ٠ت خلوب بأرق اٟه٨ــــــــــــــــــــــــــــــــس تزمي ا٤ٟش٠ـــــــــ٤ي٨ا
ٓـــهـــــــب ٟديـــــــــــــــــــــزها كــــــــاٟـٌ٤ــــــزٗـــــــــــي٨ا
تٔ٠ت في اٟـــــــــبـــــــــــزية ُـــيـــــــــــــــــــز وإ٪
ّ
6
وأســـــــــــــــــــــزته ًلى ٧هــــــــــــــــــــــخ وؿيئ وأهـــــــــــــ٠وها اٟهـــــــــــــــــــــساة ا٨٤ٟـــــــــــــحـــــــــبو٧ا
وٗ ٩٣ؼيسة أبي ٣حٔوي ائٜزيٌ٣ ٥ؼومي  7في ٗؼيسته بٌ٨وا" ٪رثاء ٓ٘يس الأ٣ة الؤسإا٣ية ٓـي٠ة الؤ٣ا٦
بــــاهلل أســــــــــــــــــــــــــــــزته
اٟه٤ا٣ ٦ولا٧ا اٟشيس أبو اٟحشً ٩لي اٟحشىي ا٨ٟسوي" :
ت٤٨ـــــــــي ٣ش٠شـــــــــــــــــــ٠ة إلى (ً٠ــــــي) و(باٟزهــــــــــزاء) تتؼــــــــــــــــ١
هــــــــــــــــــــــــــــذا س٤ى (ً٠ـــــــــي) في ٣كار٣ـــــــــــــه هــــــــــــــــذا ٛىي (ً٠ـــــــي)ٟـــــؤٟـــــؤ خـــــــــ١
هـــــــــذا اٟذي جـاء  ٩٣اج ١بىي حشـــــ ٩خ٘٠ـــــــا ّو ُخ٘٠ــــــــا ّووػــــــــــّالا ّب ٩٤يؼ٠ه
8
أثىي ً٠يـــــــــــــه طيور اٟــــــــــــــــــــسي ٩وهو ًٓي بحشـــــــــ ٩سيرته٣ ٥ــــــــــا ًــــــــــاغ يزز٣ــ١
واٟظاًز أح٤س ًبساٟحٔيى طحاته في ٗؼيسته بٌ٨وا"٪كائز اٟححاز" ي٘و:٢
ٓتبــــــــــــــــست ٣كــــــــــــــــــــــــار٦
ـــــــــــــست
٣كــــــــــــز٣ات  ٩٣الأػــــــــــــــــــاٟة ُٗ
ّ
ّ
الأخــــــــــــــــــــــــــــــإاٚ
ًا٤ٟـــــــــا ّ
ّ
ٍ
بحشـــــــــــا٣ ٪ـــــــــ ٩اٟــــــــــــــــحـزوٖ
جــــــــهبـــــــــــــــذا يــــــــــــــز ُز اٟ٘ـــــــــــــايا
ٍ
بــــــــــــــــــــــــــواٚ
ُ
ـــــــــــــــــي أســـــــــــــــزى ٟـــــــــــــــوائــــــه
اٟدــــــــــــزائس تتـــــــــــــــــــــتترى و ِه
أٗب٠ت ٧ــــــــــــحو ُه
َ
اِ٤ٟـــــــــــــساٚ
ِ
َـــــــــت إٟٔــــــــــها ،وػٔو ػبـــــــــــــاها وٓتــــــــــــاهـــــــــــــــا ،وٓـــــــــــــــــــــــارض
ًظ٘
الاطت٘ــــــــــــــاٚ
ِ
اٟش٨ـــــــــــــــا اٟــــــــــــــ َّسَّٓـــــاٚ
ٓا٧بــــــــــــــــــــزى ا٨ٟـورُ في رهيٕ اٌ٤ٟـــــــــاني وا٧ـــــــحلى ساكــــــ ٍُ ّ
أبيــــــــــــــــــاّ ،رائـــــــــــ٘ــــــاّ٣ ،ثــــــيـــــــــــزاّ ،وزوزا ّ ُ٣بهحــــــــاّ٣ ،سهظــــــــــــــا ّ
،ن٘ــــــــــي ِّ
اٟلبـــــــــــاٚ
َّ
أرهٔـــــــت ســــــٌ٤ها اٟبــــــــــــإا ُز ج٤يــــــــــــٌا ّ
وأػــــــــــاخت ٣شـــــــــــــــا٣ـــــــــٍ
9
الآٓــــــــــــــــــــــــــاٚ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويداكب اٟظاًز ًبساهلل ًيشى اٟشإا٣ة ا٨ٟسوي وي٘و:٢
ُ
ُ
والآيــــــــــــــــــــــــــات
الأخإاٚ
يــــــا اب ٩ب٨ت ا٨ٟيي ٗــــــــــولا ّوٌٓــــــــــــــــــإا ّ واٟظهــــــــــــو ُز
ُ
ُ
اٟك٤٠ــــــــــات
اٟظيذ إلى حيث تو ِر ُٚ
الآزاب ،هـــــــــا ٗــــس ســ٤ا
يـــا رًـــــــــاةُ
ِ
ٓا٣ــإأوا هــــــذه أٟــــــإاة أزاهيـــــــــــــــــــــــز ٓ٘ـــــــــس ّ ٠٣ت اٟشـــــــــــزاب
10
أٟـــــــــــــــــــــــــــــــــإاةُ
وأنظس اٟظاًز ٣ح٤س اٟحش٨اوي ٗؼيسة بٌ٨وا ٥٧"٪ها٧نا ّ......يا ٗزيح اٟحٔو "٪ويداكبه اٟحشىي ،اٟهاط٤ي
وأح٤سيٓ ،ي٘و:٢
ًـــــــــــــلي..أبـــــــــــو اٟحشــــــــــــ ٩اٟحشـــــــــــــىي أ٣يــــــــــــــز اٟبيـــــــــا ،٪أٟتــــــــــــى الأ َُّ ٌِ ٤ٟيي
ُّي
اٟظهي
اٟ٘لاٖ
ٝ٨٣
حـــا٪
وٗــــــس
اٟـهــــــــــــــــــــــــاط٤ي
يـــــــاأيهــــــــــــــا
ٓ٘ــــــــــس٧ا،ٞ
ُّي
ٓأطـــــــــزٗت ُ
ِ
رس٤ت كزيـــــــ ٙاٟدـــــــــــــإاؾ بكـــــــــــــورا ّ
ُي
الأرق،
َ
وا٧حـــــــــاب ُّي
اٟت٘ـــــــي
وكــــــــا٧ت جيوغ اٟوــــــــــإا ٦تٌظٌع حًي ا٨ٟـــــــــدــــــــاَ ،ويِــــــــــوي
ّ
ــــــــوي
أح٤ـــــــــــــــــــــــــسي أٓـــــــــــــــــ ِ ِ ٩٣ ٙرُ ٗـــــاز ٞكــــــا ُ ٢اُ ٟث
ٓكــــــــــــــــا٧ ٪ساؤ :ٞيـــــا
ُّي
ّ
11
زوي
ٓ٘ـــــــــــس٧ا ،ٞيـــــــــــاأيـــُّيـــــــــها
ــــــــص زا ُء ُّي
اٟحشـــــــــــــىي وٓـــــــــــــــــــــــي٨ــــــــــــــات٨ـــــــــــــــ ّٔ َ
ُّي
12
زار ا٠ٌٟو٧ ٦سوة ا٤٠ٌٟاء  :كا٨٠ٟ ٪سوي وأسزته ًإاٗة خاػة بسار ا٠ٌٟو٧ ٦سوة ا٤٠ٌٟاء .كا ٪أبوه ٣سيز ٧سوة
ا٤٠ٌٟاء ،و٨٠ٟسوي أر أٛبر ٨٣ 13ه وهو كبيبٗ ،س تدزد في ٧سوة ا٤٠ٌٟاء ،وا٨ٟسوي بٔ٨شه اٟتح ٙبسار ا٠ٌٟو٦
٧سوة ا٤٠ٌٟاء ،وًيّن أستاذا ّٓيها ٤ٟازتي اٟتٔشير والأزب ،وًيّن الأ٣ين اٌٟاٟ ٦سار ا٠ٌٟو٧ ٦سوة ا٤٠ٌٟاء (اًٟي
أخذت ػٔة اٌٟا٤ٟية ٨٣ذ أ ٪أػبح رئيشا ّ) ،وتٔوٗت ًلى ٌ٣و ٥جاٌ٣ات اٌٟا ٥ٟاًٟي تهت ٥بظؤو٪
اٟسراسات الؤسإا٣ية واٌٟزبية لأ٧ها تح ٍ٤بين اٟ٘سي ٥اٟؼاٟح واٟحسيس ا٨ٟآٍ ٘ٓ 14.اً ٢س٧ا ٪ا٨ٟحوي ً٩
ا٨ٟسوة وً٤٠اءها:
ٓيـــــــا ٧سوة ّ يزهـــــــُو بـــها ً٤٠ـــــــــاؤها وتزكــــــــو أ٣ــــــــا ٪في رباهــــــــــا وتٌبـــــــٙ
اِٟىيٌٓ:ـــــــا٘ٓ ٥ٟيـــــــــــه ُيــــــــــُحل ّي با٠ٌٟــــــو ٦ويشبــــــٙ
يـــــــ٤ود بها
َ
اٌٟلــــــــــــز ُّي
ورو٧ــــــــــــٙ
ٛأ ٩٣ ٝ٧كيب أ٨ٟوض بزوؿـة ٟهـــــا زهــــــــز ٨٣هـ ٥وًلــــــز
ُ
يــــــ ِزُّٚي به ٥حُِ٠ـــــــــــ ُو اٟــحسيث ٛأ٤٧ا جــــــزى س٠شبي ١بي٨ه٤ـــــا يترٗــــــــــــزٚ
15
ُ
ٍ
و٣ــــــــزٓٙ
٣كــــــا ٪زو ٪ذاٞ
ورحب
يـــ ُّي٤ــــــــه٠ٗ ٥ب ٛبــــــــــــير أؿُ٠ــــــــــٍ
ُ
ُ
أنظس اٟظاًز جوزت ًلي أبوبٜز ٗؼيسة بٌ٨واً" ٪زاء أ٨ٟص" في ٣سح ا٨ٟسوي ،ويتحسث ٓيها ً ٩زار
ا٠ٌٟو٧ ٦سوة ا٤٠ٌٟاء و ً٠و٣ها ا٨ٟآٍٓ ،هو ي٘و :٢بــــــــأرق اٟه٨ــــــــــــس ٧سوتـكـــــــــ٧ ٥ـــــــــساء
ولاء
وٓـــــــــــــــي أً٤اٗ٨ــــــــــــا ُخــــــــلت َ
أٗويــــــــــــاء
زًــــــــــوت ا٤ٟش٤٠ين إلى اًتؼـــــــــــا ٦بحـــــــــــــب ١اٟــ٠ــــه ُنؼبــــــــــــ ُح
َ
16
ارت٘ـــــــــاء
٣ــــسى الأيــــــــــــاِ ٦ت٨٤ـــــــــــحه
وٓــــي زار ا٠ٌٟــــــــــــو٨ٟ ٦ـــــــــا ً٠ــــــــــــــــو ُ٦
َ
َ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلورت ٧سوة ا٤٠ٌٟاء في ًهس اٟظيذ ا٨ٟسوي تلورا ّٛبيراّ ،وح ّ٘٘ت إ٧حازات ًوي٤ة ،وأػبحت ٤٧وذجا ّ
ّ
17
يُحتذى في اٟح ٍ٤بين الأػاٟة واٌ٤ٟاػزة ،وتِىي بها اٟظٌزاء والأزباء ،وأطاز بها اٟسًاة وا٤٠ٌٟاء ٘ٓ .ا٢
اٟظاًز ٣ح٤س بً ٩بس اهلل الأنؼاري"أبوً٤ز":
اِٟــــــــــــزا ُء ٣اذا ً٨سهــــــــــــــــا تز٧ــــــو بــــــــٌيـــــــسا ّلا تُ
حـــــــــــير جــــــوابا
ا٨ٟـــــــــسوةُ
ُ
ّ
ُ
ِـــــ ٙ٠تحتــــها الأبــوابا
٣لبــــــــــٙ
يٌـــــــــُ٠و ٣آذ٧ها سكــــــــوُ٪
واٟؼـــــــــ٤ت ي ُ ُ
ُ
ُ
ٟيــــ٠ــــــة ّأوابــــــا
يُزجي ا٠ٌٟو َ٦ب٨سوةِ ا٤٠ٌٟـــــــــاء في "ئ٨ٜــــــؤ" ويـــــــــــ٘ــــــــي
اٟلاٟبـــــــو ٪يـ٤ـــــه ٥حــــــــــسب اٟـحيـــــي ب٘ـــــــ٠بــــــه أتـــــــزاب َا
يأوي إٟيـــــه
َ
18
وخـــزدَ الأ٧ــــــحابا
ؿــــــ ٥الأُٟــــوٖ
اٟــــــزا ُز وا٤ٟـــــــأوى بٌ٤هــــــــسه اٟــذي
ّ
ّ
وهذه بٌف  ٩٣الأبيات ٗ ٩٣ؼيسة اٟظاًز ًبس اٟزح ٩٤ػاٟح اٌٟظ٤اوي بٌ٨وا" ٪ت٠ويحة ٍ
وزاَ ٟظيذ
اٟه٨ـــــس" اًٟي ٗا٧ ٩ً ٢سوة ا٤٠ٌٟاء:
٨ٟـــــــسوت٣ ٥ٜظـــــــــــاً٠ً ٩٣ ١ـــــــوُ ٦تـيـــــٍ ب٨ــــــــور ح٤ٜتها اٟبـــــــإازا
ٍ
وت٨٤حـــــــــــكـــــ٠ً ٥ـــــــو٣ا ّ
٧آٌـــــــــــــــات بهــــــــــا ت٘٠ــــــــوً ٩٣ ٪ـــــــو ٍز ِســــــسازا
ُ
ت٤ود ٌ٣ــــــابس اٟه٨ـــــــــــسوض ٔٛــــــــــــزا ّ
تــــــــــــــزيس به ارتــــكاسا ّوارتــــــــــــــــسازا
19
ٍ
زيــــــ ٩وتٌتـــــــــــــ٘سو٨٣ ٪هحـــــــــــه اًت٘ـــــازا
طٌـــــــــــــار
وأ٧تـــــــ ٥تزٌٓــــــــو٪
َ
واٟظاًز حيسر اِٟسيز ي٘و ٢في ٗؼيسته " ّٟوحت ٨٠ٟاض" ً٨٣ ٩هخ ٧سوة ا٤٠ٌٟاء:
في (٧سوة) ٗـــــــــستها ُــــــــزاء ًـــــــا٣ـــــزة با٤ٟت٘ــــــــين ً٠ــــى ساحــــاتها احتظـــــــسوا
ًـــــزت بــــه٣ ٥ث٤٠ا ًزت بشيـــسهـا وًــــــــــز ٧ــــــــــــاض إٟـــى أٓــــــــاٟهـــــــــا ورزوا
20
ــــــــــــــــــــــب
ػـــــزح أٗ٤ت ًلى اٟتوحيــس رايتــــــه وٗـــــــا ٦يٌ٠يــــــــه أب٨ـــــــــاء ٟـــــــــــــه ُُ ٧ح
ُ
وٗا ٢اٌ٤ٟؼومي :زار ا٠ٌٟـــــــــو ٦تبــــــــــــــٜيه و٧ــــــــــسوة أهـــــــ ١ا٠ٌٟــــــ٣ ٥ازرسو ً٠ـــــ٤ا
21
بــــه ً٠٤ـــــوا
و٠ٟسٛتور ًس٧اً ٪لي رؿا ا٨ٟحوي ٗؼيسة بٌ٨واٗ" ٪ؼيسة ٣هساة إلى اٟظيذ أبي اٟحش ٩ا٨ٟسوي٧ ،سوة
ا٤٠ٌٟاء ئٜه٨ـؤ -اٟه٨س" ٓي٘و:٢
و٧ـــــــسوة ا٤٠ٌٟــــــــاء اِٟـــــز زٓ ٙهــــــــسى ُ٨يــــــــــــة بِلـــــــــــاء اٟــــــــــــحـــ ٙواٟذكــــــــــز
ٛأ٧ــــ٤ا ػـــــاْ  ٩٣أؿـــــــــإاًـــــــه زررا ّ  ٩٣اٟي٘ين ٩٣ ،الؤيـــ٤آ ٩٣ ،٪كـــــــز
وؿ٤ــــــها في يــــــــسيــــــه رأٓـــــــــــة وتـ٘ــــــــي يح٨ــــوا ً٠يــــــها ح٨ــو اٟواٟــــــس اٟحــــــــذر
وهــــــاجة اِٟــــــزر
وٗــــــــا ٦ي٨ظـــزها في الأرق ٓاتٔـت ً٠ـــــــى اٟـــــــــزبى ٓتيــة ّ
 ٩٣كـــــــ ١زاًــــــــــــيــــــــــــــة هلل ٨٣ـلـ٠ــــــــــــــ٤٣ ٙشــــــــــ ٝبكـــتــــــاب اهلل ٣ؼلـــــــــــــــــــبر
يا ُزســــــــــة اٟدــــــير تزٛو ٨٣بتــــــا وجىي ُكهـــــــزا ّوتـ٤تـــــــس في بشتا٧ـــها ا٨ٟــــــــــز
يؼب بهــــــــــــا ػبـــــــا ّويحـــــزي بهـــــــا زٓـــــــاٗــة ا٨ٟـــــــــــهز
يـزوي حسائ٘ــــها ُيث ُ
ُيث  ٩٣اٟــــسي ٩رواها وتـــــــــــــزهــــــا وزٓ٘ة ا٨ٟـــــــــهز ًــــــــزُ ٦ير ٨٣حشـــــــــز
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22
ن ّ٘ــــــــ٤ٛ ١ـــــــا طنت في أٓيائها بؼزا ّ واٗلٕ ٤ٛا طنت  ٩٣زهز و ٩٣ث٤ز
وٛحا٠ٟ ١٣واء اٟسًوة الؤسإا٣ية يؼٔه جوزت ًلي أبو بٜز ٓي٘و:٢
وريـث ا٨ٟـــــــــــــــــور أورثتـــــــــــــــــــــــــ٨ا اٟـيـــــــــــــــــــــــــاء وأخ٠ــــــــــــــــــــــــــس في أ٣ا٧ي٨ــــــــــــــا
ا٤٨ٟـــــــــــاء
وريث الأ٧بيـــــــــــــــــــاء يوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــٓ ١ي٨ــــــــــــــــــــا وٗـــــــس ُ٤ـــــــــز ا٤ٟظـــــــــــــــــاًز
واٟس٣ــــــاء
ٓٔـــــــــــــاؿت واستــــــــــــــلا ٢بهــــــــــــــــــا ب٨ــــــــــــــــــاء  ٩٣الؤخـــــــــــــإاؾ زكّاهــــــــــــا
23
ا٧ت٤ـــــــــاء
وأنظس حيسر ٣ؼلٔى ٗؼيسة بٌ٨وا" ٪و ٩٣يب٘ى ٟزاية أً٣ي حا "١٣في رثاء ا٨ٟسوي و٣سحهٓ ،ي٘و:٢
أبــــــــــــا الآزاب يــــــاً٠ـــــــــــــــــــ٤ا ّ وبحـــــــــز ٣ا ٟــــه ساحـــــــــــــــ١
ٓ٘ــــــــــــس٧آ ٞيــــــــــ ٝآ٣ـــــــــــالا ّ وطيدــــــــا ّزاهــــــسا ّٓاؿــــــإا ّ
ٓ٘ـــــــــس٧ا ا٨ٟحـــــــــــ ٥وؿــــــــــاءّ وبـــــــــز ا٤ٟحشــــــ ٩اٟواػــــــــــ١
وٗـــــــس خشزت بإاز اٟه٨ــــــــــس ذا ٞاٌٟــــــــــا ٥ٟاٌٟــــــــــــــــــــــا١٣
أيـــــــا راًـــــي اٟلٔـــــــــوٟة ٓـــــــي ُياب٤ٓ ٝا ٨ٟاً...ائ!١
و٨ٛت ا٨ٟـــــــــــور ٓيـــــــــــــــــــــاؿا ّ بٌؼــــــز ٣و٠ــــــــ ٥هائـــــــــــ١
و٨ٛت اٟحـــــــــــس في ز٣ـــــــــــ ٩بنيــــــــــص ًـــــــابث هـــــــــــاز٢
و٨ٛت ربيـــــــــــــــــــٍ أيتـــــــــــــــــــا ٦وأ ٩٣اٟبــــــــــتائص اٟشـــــائ١
أباحشـــــــ ٩و٣ــــــــــــــــ ٩يب٘ـــــى ٟزايــــــة أ٣ــــــًي حا٣ـــــــــــــــــــ١
سوى ٠ٟ ٩٣هسى يشٌى و ٩٣ ٩٣ذكــــــــزه ٧اهـــــــ١
24
وإ٤٠ً ٪ـــــــــــاؤ٧ا ٗاٟــــــــــــــــــوا ٓأ٧ت اٟ٘ـــــائ ١أٟـــــــــائ١
وي٘وً ٢بس اٟزح ٩٤اٟي٤اني ً ٩ا٨ٟسوي :يح٤ــــــــ٠و ٪اٟزايات  ٩٣زًوة اٟحـــــــــــٙ
٨ٟظـــــــــــــز الؤســـــــــإا ٦في كـــــــــــــــــــــ ١وي
هــــــــــــــؤلاء الأولاز ح٘ـــــــــــــا ّوػـــــــــــسٗا ّ لا اٟـــــــــذراري ٓ ٩٣اجـــــــــز و ط٘ــــــــــي
ٓتــــــــــــــــإا٣يــــــــــذه ذراريــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــــًي ػــــــــــــار جسا لأٛ ٕٟهـــــــــ ١ذكــــــــــــــي
25
حسي ٗؼس اٟؼزان اٟشوي
 ٥ٟيكــــــــــُ ٩اٟـــــــــيا لأي سبيـــــــــــــــــ ١خّ ٕ٠
وي٘و٣ ٢ح٤س بً ٩بساهلل الأنؼاري"أبوً٤ز" :أً٠يــــــــــت ٠ٟــــــــــسي ٩اٌٟويـــــــــٟ ٥ــــــــــواءه
ورٌٓــــــت ػــــــوتا ػــــــازًا ٣ا حـــــابى
26
زوره أوػيـــــــــ ٝطـــــــــــــــــــــزًة ربّ٨ــــــــــــا وٛتــابا
يا  ٩٣ستد٠ــــــٕ طيد٨ـــــــــــا في ّ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اٟساًية الأػي: ١كا ٪ا٨ٟسوي رح٤ه اهلل ٜٔ٣زا ًّوي٤ا ّواٟزوح اٟسًوية سارية في سائز ٛتبه وً٠٤ه،
واٟساًية ا٨ٟاجح هو اٟذي يهسي إلى اٟح ٙبٌ٠٤ه  .يتحسث ًس٧اً ٪لي ا٨ٟحوي أ ٪ا٨ٟسوي أنٔ ٙحياته ك٠ها في
اٟسًوة إلى اهلل و٧ذر أزبه لؤًإاء ك٤٠ة اٟحٓ ،ٙي٘و:٢
أبا اٟحش ٩ا٨ٟــــــــسوي أً٠يت ه٤ـــــــــــــــــــــة إلى اهلل تزجو اٌٟو٨٣ ٪ه وتلــــــــــــــزٚ
س٤ت ًــــــــزائ ٥تزقى باٟهــــــــــسى وتحـــــــــــــــــٙ٠
ب٨يت ٓأًـ٠يت اٟب٨ـــــــــــاء وٗــــــــــس ّ
ٌ٣اهــــــــــــــــس تب٘ى في اٟحيـــــــــاة ٨٣ائــــــــــزا ّ إذا ٣ا جــــإاها هــــــــسيها ا٤ٟتــــــــــــــــأٟٙ
٣ؼــــــــا ٍ٧والأجيـــــــــــــــا٨٣ ٢ها تــــواثبت توـــــــــ ًّ ١لى ساحــــاتهـــــــا تتــــــــــــسّٓـٙ
27
٧ثرت ًلى اٟشاحات كيّبا ّو ٥ٟيزٟ ٢ــــــــه ًبــــــــــ ٙبين اٟــــــــسيار ٣دـــــــــــــّٙ ٠
كا ٪ا٨ٟسوي زاًي ّة إلى اهلل باٟح٤ٜة ،وا٤ٟوًوة اٟحش٨ةً ،ا٣إا ًّلى إًإاء ك٤٠ة الؤسإا ، ٦باٟك٤٠ة
ا٤ٟحا،٢جوابا ّٟإآٓا ٚفي سبي ١اهلل ٣حاؿزا ّو٣حسثا ّ
ا٤ٟش٤وًة وا٘٤ٟزوءة ،وبا ١٤ٌٟالؤيحابي اٟبّ٨اء في ك١
ّ
28
و٣حاورا ّ،وواًوا ّ،وهازيا ّو٣ظاركا ّباٟزأي وأٜٟز في ا٤ٟحاٟص ا٤٠ٌٟية ،وا٤ٟحا ٍ٣اٟحاٌ٣ية .وفي هذا
ي٘و٣ ٢ح٤س بً ٩بساهلل الأنؼاري"أبو ً٤ز":
ٓإٓ ٪يـــــــــه يبــــــــــــــــــــــــا٧ا
في اٟـــــــح ١واٟترحـــــــــا ٢تِـــــــــــسو زاًـــــــيا ّ لا ٠ٟد٨ـــــــــــــــــــوَ ّ
كــ ٥ذا رأيت ٝفي اٟـ٤حاٟص ًـــــــــــــــا٤ٟا ّ كــــــــ ٥ذا أؿــــــــــــأت اٟبيت وا٤ٟحــــــــــــزابا
واٟواٟــــــــــــــس اٟـــــــــبر اٟكــــــــــزي ٥يــــحوك ٥ٜحبـــــــــــــــا ّيحث خلــــــــــــــا ٥ٛإٟهــــــــــــــــــــابا
طارٛتــــــــــ٤ا في بٌث ً٠ـــــــــــــــ٧ ٥آـــــــــــــــٍ وأ٧ـــــــــــــزت٤ا الأٓهــــــــــــــــــــــــا ٦والأٟبـــــــــــــــــــــابا
29
ورح٠تـــــــــــــ٤ا في نظــــــــــزه بين اٟــــــــــــــورى اٟـــــــ٠ـــــــــه ي٨٤ح ٧اطزيــــــــــــــــــــــــــه ثـــــــــــــــــــوابا
أنظس اٟظاًز ٣ح٤س ياسين اٌٟظاب ٗؼيسة بٌ٨وا" ٪لا تزث أبا اٟحش "٩في ٣سح ا٨ٟسوي  .وهذه بٌف ٩٣
الأبيات ،وهو ي٘و:٢
٨ٛـــــــــا ٧يا٣ــــــــــا٤٠ٓ ،ا ٗــــا ٦يزطــــــــــــــــس٧ا ٗا٣ت ًلى اٟؼحوة ائٜبرى أ٣ا٧ي٨ـــــــــــــا
٧حــــــــــ ٥تأٟــــــــــــــــ ٙوالأياٗ ٦ـــــــــــــــــاسيــــــــــــــة ت٤يتــــــــــــــــــ٨ا إ ٪زجت كــــــــــــــــورا ّ
وتحيي٨ـــــــــــــا
يكاز إ٧ذارهــــــــــا يحٌي ؿ٤ائـــــــــــــــــــــــــــز٧ا أنّى ٣ـي٨ــــــــــا وٟي ١اٟو٠ــــــــــ ٥يهوي٨ـــــــــــــــــــــا
30
زًوت ٠ٟح ٙوالؤيـــ٤اِ٣ ٪ــــــــــــــــترب كوبى  ٩٤ٟػسًــــــــــوا باٟؼس ٚبأ٧ي٨ـــــــــــــــا
ي٘و ٢الأستاذ ٌ٣ؼومي ً ٩ا٨ٟسوي :تحش٤ت زًــــــــــــوة الؤسإآ ٦ان٘٠بت تــــــــــــسًى ً٠يا به
ا٠ٌٟيـــــــــاء تٜت١٤
اهلل أًلـــاه ٓـــــــــــإا ّواسٌـــــــــا ّويــــــــسا ّ ذوازة ً ٩ح٤ى الؤســـإا ٦لا تظـــــ١
ٗس كا ٪سئـــــا ّبإذ ٪اهلل ٨٣ؼــــــــــــــ٠تا ٗـــــولا ّوٌٓإا ّو٣ا في حــــــــــــــسه ٓ٠ــــــــــ١
٣ا ًاغ ًاغ بحب ١اهلل ٌ٣تؼ٤ــــــــــا ّ وبالأحــــــــــازيث  ٥ٟي٠ح ٙبــــه ك٠ــــــ١
ٟــــــ ٥ي٧ ٕ٠وــــــــــز ٟه في ًب٘ـــــــــــــــزيتــــه بظدؼـــــه في ا٤ٟـــزايا يــــــــــزب ا٤ٟث١
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا اٟذي ٠٣ــــــــة الؤســـــإا ٦ت٨ـــــــــــسبه ح٘ا ّوت٨سب أهـــــــــسى رأيــــــه اٟــــ١٠٤
31
يا  ٩٣بلـــــــــــــــــــــــوٟتـه هلل خاٟؼــــــــــــــــــة أًليت أجـــــــزا ًّوي٤ا ّأيّها اٟبـــــل١
ا ٥٠ٌٟواٟهسى :زً .س٧ا ٪ا٨ٟحوي يداكب ٣سي٨ة ا٨ٟسوي ئ٨ٜـؤ ٓي٘و:٢
يا زار ئ٨ٜـــــــــــــؤ ســــــــإا ٦اهلل يح٤ــــــــــ٠ه إٟي ٩٣ ٝك ١روق نٔـــــــــحة اٟزهــــــــــز
إلي إ٣ا٣ــــــــــ٠ٗ ٩٣ ٝـــــــــــــب وٛبـــــــــــــــــــس تحيــــــــــــــة و إلى ٓتيــــــــــــــاٝ٧
اٟـــــــــــــــــــزهـــــــــــز
32
إلى أبي اٟحش ٩ا٨ٟــــــــــــــسوي كٌ٠تــــــــــــــه ٧ــــــــــور ي٤ــــــــــود  ٩٣الآيـــــات واٟشـــــــــــــور
وهذه بـٌة أبيات ٗ ٩٣ؼيسة ٟإأستاذ اٟسٛتور ٣ح٤س خير ًزٗشوسي 33بٌ٨وا٧" ٪سوة ا ،"٥٠ٌٟي٘وٓ ٢يها:
ســـــــــــــاب ٙاٟظ٤ص خلـــــــــوها واٟشـــــــــــــــسازا وانظــــــــــــز ا٨ٟــــــــــــور ج٠٤ـــــــــــــــة
وٓــــــــــــزازى
ٟشـــــــــت أثــــــىي ً٠يـــــــــــــٓ ٝاٟـــــ٠ـــــــــه أثـــــــــــــــىي وارتـــــــــــى ٨٣ــــــــ ٝزًـــــــــوة
وجــــــــــــــإازا
أ٧ت ر٣ـــــــز ٤ٟـــــــــــــــ ٩زًـــــــــــــــا ٣شت٘ي٤ــــــــــــــــــا ّ
زًـــــــــــــــوة اٟحـــــــــــــ ٙكائٌـــــــــــا ّ٘٨٣ـــــــــــــــــازا
٧ـــــــــــــسوة ا٠ٌٟــــــــ ٥ٟ ٥تــــــــــزٓ ٢ــي طبــــــــــاب ٣ـــــــــــا تتــــــاٟت أجـــــــــــــــياٟها
تتهــــــــــــــــازى
أ٧حبــــــــــــت ٟإأ٧ـــــــآ ٦ـي كــــــــــــــــــٓ ١ــــــــــــــــــــــً ٩ـــــــــــــا٤ٟــــــــــــا ّػاز ٚاٟـــــــــــــــزؤى
ن ّ٘ــــــــــــــازا
حشــــــــ ٩أ٧ـــت ٓـي اٟــــــــــورى بــــ ١أبــــــــــــوه بـــــــــز ٓــــــــــــإا ّو٨٣ـــــــــــــٌة
طــــــــــــــــــــــــــسازا ّ
إٓ ٪تـــــــــــــــــــح ا٠ٟ٘ــــــــــــــوب أكــــــــــبر ٓتــــــــــح ٓهــــــــــو يبــــــــــــــــــــــــىي
٣ــــــــــــــــــــــــــــوزة ووزازا
ّ
34
بي٤٨ـــــــــــــــا أٟتـــــــــح باٟشيـــــــــــــــــــوٖ ً٘ي٣ ٥ا تساويـــــــــــــــــــــه ي٨حــــــــــــب الأح٘ـــــــازا
وي٘و ٢اٟسٛتور ٣ح٤س اٟظيذ ٣ح٤س ػيا٨ٛ : ٦ـــــــــــــا وكا٨ٟ ٪ـــــــــــــــــا إ٣ا٣ـــــــــا ًّا٤ٟــــــــا ّ
ٓل٨ـــــــــــــا ّوٓيــــــــــــــــــــا ّ٣اجــــــسا ّوأػيـــــــإا ّ
أحيــــــا اٟهــــسى ٨٠ٟاض بٌــــــس ذبوٟــــــه و٣ـى يظــــــــــ ٙبــــــه ٥إٟيــــه سبيـــــــإا
35
وس٘ى ُــــــزاض اٟح ٩٣ ٙأٓكــــــــــاره وســـــــواه يش٘ـى اٟباكـــــــ ١ا٤ٟدــــــــذولا
وزً .بس اٟزح ٩٤حبٜ٨ة اٟي٤اني ي٘وٟ٘ٔ :٢يـــــــــس الؤســــــــإا ٩٣ ٦كـــــــــ ١حـــــــــي
سخي
ٓيف حــــزٓ ٍ٣ ٪يــــــف ز٣ـــــــٍ ّ
اٌٟظــــــــــــي
٣ات باٟه٨ــــــس في اٟــــــهى وٗ٠ــــوب في ج٤ــــــٍ اٟـــــــس٧يا بكـــــت في
ّ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٧ــسوة اٌٟـــــــــ ٥٠واٟزطـــــــــــاز ب٨ٜ٠ـــــــــــــــــــؤ  ٥ٛتبـــــــــاهت بظيـــــــــــــدــــها ا٨ٟـــــــــــــــــــــسوي
ٍ
وٓـــــــــــــــــــــــــي
ػــــــــــــــــــــــــــسٚ
"حش٨ا ّ" ا٧حبـــــــــــت يــساه ٓ٨ٜــــــــــــــــــاه "أباه" ٟشـــــــــــــا٪
ّ
بحهـــــــــــاز ٟــــــــ ٥يٌــــــــزٖ ا٨ٟــــــــــــــــــو ٦إلا ُٔـــــــــوات ٣ـإأى بذكـــــــــــــــــز خٔـــــــــــــــــــــــــي
36
٤ٛـــــي
 ٥ٟيكـــــــــً٘ ٩ــ٤ه ً٘يـــــــــ ٥اٟـــــــــــذاري وهـــــــــــو ي٨ظئ رجــــــــــــا ٢جيـــــــــــــ١
ّ
ويداكب اٟظاًز اٟسٛتور أح٤س اٟداني ا٨ٟسوي ٓي٘و :٢وأ٧ت ٨٣ـــــــــار ٠ٟسًــــــــــــــاة إلى
اٟــــــــــــهسى و٧بــــــــــزاض زهـــــــــــس اٟزاهــــــــــــــسي ٩أريب
37
٣ـــــــــسزت ج٨اوي ح٤ٜـــــــــــة و٣حبـــــــــــــــة وسيٕ ا٨٤ٟــــــــــــايا باٟـــــــــــــس٣اء ػبــــيب
 :أبا اٟحشــــــــــ ٩ا٤ٟثــــــــإٗ ٨ٛت
وٗا ٢طزيٕ ٗاس ٩ً ٥ا٨ٟسوي أ٧ه ٣ث ١اٟبسر ويهسي إلى ا٨ٟور
ٓي٨ـــــــــــــــا إذا ه٤نت ٣ـــــــــــــــواٛب٨ا ٌ٣ي٨ـــــــا
ًزي٨ـــــــــــــــا
وإً ٪ـــــــــوت اٟذئاب بِــــــاب خبث رأي٨ا ٓيـــ" ٝيا٧سوي" ّ
وًظت اٟ٘ـــز٣ ٪ث ١اٟبـــــــسر تهــــــسي إلى ا٨ٟـــــــــــور اٟح٨يـٕ ٣ــــــــــ٠٠ي٨ا
38
ٗـــــــــس اًترٓــــــوا بٔـــــ ٝ٠حيث ٗاٟوا بٌـــــــ ٥٠أبي اٌ٤ٟـــــارٖ ٗس هسي٨ـــــــــــا
وأنظس يحٌي ب ٩ػسي ٙح٤ٜي ٓ٘ا : ٢و"يزح ١ا٨ٟسوي"..كـــــــإا ٓ٤ـــــا رحــــــــإا بسر تــــــوٗــــــــس
٠ٟــــــــــــس٧يا و٣ـــــــا أٓـــــــــــــــإا
بسر أجـــــــــ ١تظهس الأكـــــــوا ٪ك٠ـــــــــٌتـــه ويشت٤س ا٤ٟـــــــــــــــــسى ٧ ٩٣ــــوره طــــٌإا
ٟن ٩بسا في اٟشـ٤اء اٟبـــــــــسر ٜ٣ت٤ـــــــــــإا ّ ٓا٤ٟؤ٣ـــ ٩ا٤ٟت٘ـي بأٟـٗ ١ــــس ٤ٛــــــإا
يا ٧اػـــــــــز الأ٣ــــة اِٟـــــــــــــــزاء يا ٗ٤ــــــــــــــــزا ّ أجــــــلى اٟسجى وأٗا ٦ا٨ٟور والأ٣ــإا
تبٜي" ٝأرق ئ٨ٜــؤ" كا٤ٟا ابتش٤ت ٤ٟا رأتــــــ ٝبسرب ا٤ٟحـــــــــس ٣ظتِــــــــــــإا
هٔزت باٌٟــــــز .حًي أ٧ت ذكـــــــــز ٞفي ذرى اٌ٤ٟالي.ح٠٤ت اٟشيٕ ٣ـزتحإا
39
أوٗٔت نٔشٟ ٝإأخــــزى٤ٓ ،ا تٌبت جوا٧ــــــح لا تبالي ا٤ٟــــوت والأجــــــــــإا
وي٘و ٢يحٌي بظير ح٤ـــــــــيرة  :وبٜيت في ه٠ـــــــــــــــٓ ٥لــــــــــا ٢بكـــــــــــائي ورجـــــــوت ٩٣
سئ ٝأســــــــــز رجـــــــــائي
٣ــــــا ٨ٛت أحشب أ٣ ٪وت ٝجـــــــــ٤زة يتوســــــــــــس اٟ٘ـــــــــ٠ب اٟشــحين ٟـــــــــــــــــوائي
ٟـــــــــو كــــــــــا ٪لي ريع ٟحنت ٝكائـــــــــــــــــزا بح٨ــــــــاح ز٧يا اِٟــــــــــــــسر ٟي٨ً ١ــــــــــــــــــــــــائي
ّ
وأًـــــــــــــــــــــوزها بتٔ٨ــــــــــــــــــص
أٗبــــــــــ ١جـــبهــــــــــــــــــــــــة بحـــــــــــــــــــــــــزارة
ّ
ٟهٔــــــــــا ّ
اٟؼــــــــــــــــٌساء
ٓهــــــــــــــو اٟذي  ٝ٠٣اِٟــــــــــــــزيب ً٘ــاٟـه كا ٪اٟهـــــــــــسى في اٟوحظة اِٟــــــــــــــــــــــبراء
وهــــــو اٟذي نٔـــف اِٟبـــــار ً ٩ا٨ٟهـى وتح٤ـــــــــــــــ ١اٟويـــــــــــــإات في الأرجـــــــــــــــــاء
وهو اٟذي ٗهز اٟلِاة ًلى ا٤ٟـــــــــــــــــسى ٓـــــــــأذا"ٚبــوذاه"٥وبــــــــــــــــا ٢بـــــــــــــــــــــــــــــإاء
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزرة
بــــــــــــــــحز إذا ٓتظت ٓـــــــــــي أً٤ـــــــــــــــــــــاٗه تــــــــــحس أ٨ٟيــــــــــــــــص ّ
40
الأطيــــــــــــــــــــــاء
رائس الأزب الؤسإامي :كا ٪ا٨ٟسوي رائس الأزب الؤسإامي وً٤يسه  .كا ٩٣ ٪الأًإا ٦اٟذي ٩أ٧اروا اٟلزيٙ
لأ٣ته ٥وخس٣وا الؤسإا ٦باٟك٤٠ة اٟليبة  41وا٤ٟوًوة اٟحش٨ة ٟيص في اٟ٘ارة اٟه٨سية ٓ٘م وإ٤٧ا في ٣دتٕ٠
أ٧حاء اٌٟآ 42.٥ٟي٘و٨ً ٢ه الأستاذ ًس٧ا ٪رؿا ا٨ٟحوي:
أبا اٟحش ٩ا٨ٟـــــــــــــــسوي ٣ ٩٣ ٥ٛآثـــــز ب٨يت وً ٥٠في اٟؼحــــائٕ يظــزٚ
وبين ػـــــــــــــــسور ا٤ٟت٘ين خــــــــــــــــــــإائ ٙت٨ـــــــــ ٥و٧ــــــهخ في اٟحيـــــــــاة يلــــــــــــبٙ
ذخـــــــــــائز ٠ٗ ٩٣ب ذكي وٓل٨ــــــــته يـــــــحوز بها ٗ٠ب ذكي ويلـــــــــــــــــٙ٠
43
يوـــــــــ ١اٟحواز اٟــحز يٌلي و ٥ٟتـز ٢به خظــــــــــــــــــية هلل تِىي ٓيِـــــــــــــــــــسٚ
وي٘وً ٢بس اهلل الأنؼاري ٗ :ا ٢اٟح٤يـــــــــــــــٍ إلى ا٤ٌٟيـــــــــــس ٧ـــــــــــزوره نظكـــــــــــــــــو ٟه ٣ا
أٟــــــ ٥و ٧ابــا
ٗــــــــــــس ّ
نظكــــــــــو إلى "ا٨ٟسوي" ًاً ٥ٟؼــــــزه كــــــــــــ ٥ذا طٔى بٌ٠ــــــــو٣ه الأوػــــابا
ؿ٤ذ الأًتـــــــابا
٣ا كــــــــــاز ٣وٛب٨ا ي٘ــــــــــــارب ٨٣ـــــــــــــــــــــزلا ًلـــــــــز اٟت٘ى ٗــــس ّ
44
يٌلي طٌــــــــــار اٟـــــــسي ٩والؤســــــإا ٦في ًـــــــــــــز ٦يبــــــــــــــسز وحظــــــــة وُيـــــــــــــــابا
ويحٌي ب ٩ػسي ٙح٤ٜي ي٘و :٢أٗا٣ها  ٩٣ربى الأحإا ٦رابــــــلة أبيّة ت٨ظــــــــــــــس
الؤخــــــــــإاؾ وا٤ٌٟـــــــــإا
ت٘ـــــــــس ٦الأزب اٟزاٗـــي لأ٣تــــــها وتٜظٕ اٟزيٕ واٟتـ٠ي ١واٟسجـإا
45
ج٨ــــــــــة كا٧ت ٨ٟــــــــــــــا ٧ــــــــــــــــزلا
ٓبورٛت وبإاز اٟدير تزبتــها ن٘يّة ّ
ولأ ١٣ب٨ت ً٤ز ٣سطٗ ١ؼيسة بٌ٨وا"٪يا زاًيا ّيزًى ح٤ى الأزب" ت٘وٓ ٢يها:
ّأواه يا زاًيــــــــــــــــــا ّيزًى ح٤ــــــــــــــى الأزب ّأواه واٟ٘ــــــــ٠ب  ٥ٟيهــــــــــــــــسا وٟـــــــــــــ ٥يلب
يا راحـــــــــإا ًّ ٩كزي ٙكـــــــــــــــــــا ٢تـحزسه ًـــــــين اٟذي إ ٪زًــــاه اٌٟبــــــــس يشتحب
ُازرت٨ا وأٟـــــــــاء اٟـــــــــــزحب ٣شتٌـــــــــــز وأٜٟز في ؿحة واٟــحزٖ في ػدب
ئ٨ٜـــــــــــــــــــــه ا٨ٟور رُـــــ ٥ا٠ٟيـ٨٣ ١سٓـــــــــــــــٍ إلى س٤اء اٟهـــــــــسى بٗ ١اكــــــٍ اٟححـب
46
في ك ١ركـــــــ ٩ػــــــسى ػوت تز٧ـــــــــــــ٤ه أنظـــــــــوزة اٟــــــــــبر والأخـــــــــــإا ٚوالأزب
ويتحسث طزيٕ ٗاس ٩ً ٥رئاسة ا٨ٟسوي ٠ٟزابلة ٓي٘و : ٢ألا ٓ٠تـــــــــــــــب ٝرابــــــــلة رئيشـــــــــــــا ّ
بهــــــ٤ــــــــــته ي٘ـــــــــــــــــوز ا٨ٟابِــــــــــــــي٨ـــــــا
أٗـــــــــــــا٨ٟ ٦هحــــــــــها أزبا ٣ؼـٔى ٟــــــــــوجسا ٪اٟظٌوب ُسا ٨ٛــي٨ا
ويحٜٓ ١٤زها هسيا ّوً٠ــــــــــــــ٤ا ّ ٟك ١اٟد٨٣ ٙ٠ــــــــــــهاجا رػيــــــــــ٨ا
وفي أزب اٌٟ٘يسة سٔز هسي وزًـــــــــــوة طزًـــــــــــــــــــــة ٌ٠ٟا٤ٟيــــــــــــ٨ا
47
وه ١يشٟ ٩إأزب اػلٔــــــــــــاء ويش٘ي ٨٣ــــــــــه ح٘ ١ا٤ٟش٨تي٨ا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٛ .تبه ورسائ٠ه
٣ؤٟٔاته :اٟظيذ أبو اٟحش ٩ا٨ٟسوي أحس أًإا ٦اٟسًاة إلى الؤسإا ٦بإا ريب ولاجسا٢
و٣حاؿزاته اًٟي طزٗت وُزبت ،وٗزأها اٌٟزب واٌٟح ،٥وا٧تٍٔ بها اٟداؾ واٌٟا ،٦وبٌف ٛتبه ٗس
رزٗت اٟ٘بوٓ ،٢لبٌت ثا٧ية وثاٟثة ورابٌة ،وبٌـها تزج ٥إلى ِٟات ًسة.48
وي٘و ٢الأستاذ أبي ٣حٔوي ٌ٣ؼومي :باٌٟزبيــــــــــــــــــــــــــــــــة  ٩٣ت٨ــــــــــــــ٤يــــــــــــــــــــــــ٘ه ٛتب
ٟإأرزيــــــــــــــــــــــــــــــة  ٩٣تحبـــــــــــــــــيره حـــــــــــ١٠
49
٣ؤٟٔــــــــــــــــات ٟه٣ ،ظحــــــــــــــــــو٧ة ُـــــــــــــــــــــــزرا بها اٟـــــــــــــ٤حا ٍ٣كو ٢اٟــــسهز تحتٔ١
وي٘و ٢ز ٣ .ح٤س اٟظيذ ٣ح٤س ػيا : ٦جـــــــــــــاء اٟحيــــــــــــــــــــاة كـــــــــــزية أًــــــــــــــــــوازه ثــــ٥
استـــــــــحا٣ ٢هـــــــــــــ٨سا ّ٣ش٠ـــــــــــولا ّ
ج٠سا ّٟسى ٣سى اٟدلــــــــــوب وجزرها سئا ّ -أ٣ا ٦اٟحازثات ػ٘يـــإا ّ
٣ا ٧ا٨٣ ٢ه خؼو ٦هـــسى ا٤ٟؼلٔى  -رُ ٥اٟهحو ٦ا٤ٟشتـــ٤زٓ -تيـــــــــــــإا
و٣ـى وفي أذ ٪اٟز٣اً ٪لى ا٤ٟــــسى ِ٧ـــــــ ٥يــــــحسث ً٨ـــــــه جيـــــإا ّجيإا ّ
وبأًـــــــــــــين اٟـــــــس٧يا تزاٗــــــــؽ ػــــــــورة رس٤ته في هـــــــذا اٟــــــــــسجى ٗ٨ـــــــــسيإا
50
هــــــــذا أبو حش ٩وٟـــــــ ٩تحـــــــــسوا ٟــــــه -في يو٨٣ا هــــــذا اٟبنيص٣ -ثيــــــــــإا
وي٘و" ٢أبو ً٤ز" ٣ح٤س بً ٩بس اهلل الأنؼاري ً ٩اٟزسائ ١واٟسراسات ٨٠ٟسوي:
٣ــــــ ٝ٠ا٠ٟ٘وب طِـــــــــآها يِـــــــــزو بها ٓكــــــــز اٌٟ٘ـــــــــوٓ ٢تشتحي ١رُـــــــــــــابا
ٛتب اٟزســـــــــائ ١واٟـــــــــسراسات اٟــًي ٣إأت كبـــــا ٚاٌٟاٟــــــــــــ ٩٤رحـــــــــــــــابا
51
يا  ٥ٛيشلـــــــــز ً٤٠ــــــــه في كـــــــزســــه ٟيزيـــــــــح طكّا في ا٠ٟ٘ــــــــــوب ؿبـــــابا
وأنظس أح٤س ٣ح٤وز ٣بارٗ ٞؼيسة حزة بٌ٨وا"٪حين ٧بٜي اٟتياًا ّ
ٌٓ..ذرا ّ٨ٟا" في ٣سح ا٨ٟسوي
ويتحسث ٓيه ً٘٣ ٩الاته و٣حاؿزاته ،وي٘و:٢
أيا طيد٨ا،...
إ ٪ػوت ٝهذا اٟوزوز،...
ػساه أريخ بأس٤اً٨ا،...
وك ١اٟذي ٗس سلزت  ٩٣اٟك ٥٠اٟليب...
به ت٘تٔي ٧ور آي ائٜتاب ائٜزي،...٥
وهسى ا٨ٟيي..
سيب٘ى بزُ ٥اٟزحي،....١
رسوخا بحذر ا٘٨ٟاء،...
ٓزوًا ّ٣ـوأة في اٟش٤اء،...
تبسز ُي ٥الأباكي...١
ً ٩أٓ ٙأحإا٨٣ا..
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وئ٨٨ٜا...
52
حين ٧بٜي اٟتياًا ٌّٓ..ذرا ّ٨ٟا..
وي٘و ٢جابز ٗ٤يحة ًٛ ٩تب ا٨ٟسوي:
وإ ٪سحــــــــ ١الآخـــــزي.... ٩تك٠ـــــــــٕ
سح ٝ٠يا ٧سوي با٨ٟور ٧اكّ ...ٙ
ؿزبت ٤ٛا ؿزب اٟك٠ئٓ ،٥حزت ًيـــو ٩ً ٪اٟشحز اٟحإا ٢تكــــــــــظٕ
و٣ظزبـــــــــــها ً٠ــــــــ٨ُ ٥ــــى يزو٣ــــــــــــــــــــــــه وي٨ــــــــهــــــــــــ٨٣ ١ـــــــه اٟوـــــــــا٣ئ ا٤ٟتـــ٠هـــــٕ
تزوي اٟزوح باٟكـــ ٥٠اٟذي ...اٟذي ي٘٨ى ٣ساها باٟي٘ين..ويشٌـــٕ
ٌٓين ّ
وًــــــــــــين ٟ٘ٔــــــــــه ػاز٣..ٚتشا٣ح ج٠ي ١اٌٟــــــــــــلايا  ٥ٟيكـــــــــ ٩يتٌــــشٕ
53
وًــــــــــــــــــين لآزاب يٌـــــــز ٧وــــــــــــــــيرها ٤ٛث٧ ١سى الأسحار،ب ١هي أٟلٕ
وي٘و ٢اٟسٛتور ًبس اٟزح ٩٤ػاٟح اٌٟظ٤اويٛ :تبت ٨ٟـــــــــا ٓ٤ا أرخؼت ٓكــــــــزا ّ ولا
أخٔيــــــــت ٨ٌ٣ــــى ٣شــــتٔـــــــــازا
وٛ ٩٣تب اٟــــحزوٖ ٨ٟظـــــــــز زي ٩ونؼـــــــــزته٘ٓ ،ــــــس ب٠ـّ اٟــحهــــــــازا
بذٟت اٟحـــــــهس ،ذ ٟٝكبــٍ طه ٥إذا بد٠ت نٔــــــــوض اٟ٘و ،٦جــــــازا
وٟيص ًلى اٟـــ٤حاهس  ٩٣سبيــــ ١إذا  ٥ٟيسخــــــــــز ٓي٨ـــــــــا اجتــــــــــهازا
و٣ــــــــــــا ح ٙاٟـــــذي يشٌى ٟدــــــــــــير ويٌــــــلي ،أ ٪يحــــارب أو يٌازى
54
و ٩٣جٌـــــــ ١ائٜتاب ٟه ٌ٣ي٨ـــــــــــــا ٓ٠ــــــــ ٩يدظى ٨٤ٟبــــــــــــــٌه نٔـــــــــــــــــازا
و٧ا ٢ا٨ٟسوي جائزة آ ٝ٠٤ٟيؼ ١اٌٟا٤ٟية ٟدس٣ة الؤسإاً ٦ا1400 ٦هــــــــٓ ،ي٘و ٢اٟظاًز جوزت ًلي أبو
بٜز ً ٩هذا:
55
وجائــــــــــــزة ا٠٤ٟي٨ٟ ٝــــــــــــــا آتدـــــــــــــار اٟشت ٨ٟـــــــــــا اٟحوائــــــــــــز واٟث٨ـــــــــــــــاء
رحإاته :يظك ١أزب اٟزحإات جا٧با ّها٣ا ّ ٩٣إبساَ اٟظيذ أبي اٟحش ٩ا٨ٟسوي و٠ٌٟه ػسى ٟإأسٔار
كوٖ اٟظيذ ا٨ٟسوي في اٌٟا٤ٟين اٌٟزبي والؤسإامي ،وفي
ائٜثيرة اًٟي ٗا ٦بها في أ٧حاء اٟظز ٚواِٟزب٘ٓ ،س ّ
أوربا ،وكا٧ت ًي٨ه وبؼيرته تت٘اس٤ا ٪ا٤ٟظاهس اًٟي ي٤ز بها٤ٛ ،ا كا٧ت ٘٣اييشه الؤي٤ا٧ية تحا ٥ٛوتح٥ٜ
ًلى ك٣ ١ا يٕ٘ ً٠يه ،وكا٤٠ٗ ٪ه يشح٣ ١ا تحت٠ً ٍ٤يه ٠٣كاته اٟثإاثة تٓ ،ٝ٠حاءت ٛتبه "٣ذٛزات سائح في
اٟظز "ٚو"٧ ٩٣هز كاب ١إلى ٧هز يز٣و "ٞو "اٟلزي ٙإلى ا٤ٟسي٨ة" و "في اِ٤ٟزب الأٗؼى" 56ويتحسث
:
اٟظاًز ًبس اٟزح ٩٤ػاٟح اٌٟظ٤اوي ً ٩سٔزه إلى اٟححاز وي٘وٛ ٩ً ٢تابه "اٟلزي ٙإلى ا٤ٟسي٨ة"
طـــــــسزت إلى اٟححاز رحــــــــــا ٢وُي ٗـــــــــــــــــسحت به ٟه٤تـــــــــــــــــ٨ا اٟــــــــــــــــز٧ازا
وســـــــــــــــزت إلى اٟــــــــــ٤سي٨ة باطتيــــــــآ ٚأس٠ص رٛبــــــــــــ ٝاٟشـــــــاري اٟ٘يــــازا
٧وـــــــــــــــــــزت إلى جزيـــــــــــزت٨ـا بٌـــــــــــــــــــــين تــــــــــــــــزى ٓيها ا٨٤ٟـــابــــــــــــــــــــٍ
وا٤ٟــــــــــــهـازا
57
أطيـــــــــــــذ اٟه٨ـــــــس ٣ا سآـــــــــــــــــــــزت إلا ّ وٗــــــــــــــــس أرسيت في اٟه٨ـــــــــــس ا٤ٌٟـازا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وٛذ ٟٝي٘و ٢ز .جابز ٗ٤يحة :وفي أزب اٟزحـــــــــــــــــــــإات ٗـــــــــس٣ت رائٌـــــــــا ّ رؤى
وزروســــــــــــا باٟيـــــــــــــ٘ين ..تٌــــــــــــزٖ
تلـوٖ
سياحــــــــــات حٗ ٙـــــــس كويت بها اٟــ٤سى  ٩٣اٟظـــــــز ٚواِٟـــــــــزب اٟبٌيس ّ
إلى اٟــــــ٠ـــــــه تسًــــــــــو واٟوــــــــــــــإا٣ ٦ــٌــــــــــــــزبـس وكـــــــــــُ ١ـــــــــــوي بأ٤ٟـــــــــــاســــس
يهتـــــــٕ
و٣ا ٨ٛــــت إلا أًوـــــــــــ٤ا ٗــــــــس تهاٟـــــــــــــكــت ً٠يــــــــها تحــــــــــاٟيس ...بـــزاهــــــــــا اٟتلــوٖ
58
وؿ٤ـــزهــــــــــــا اٟــــــــــــحــــز ٪الأٟيــــــ... ٥لأ٣ــــــــــــة ُست في ٗيوز اٟحه ١واٟــذ ٢تزسٕ
وي٘و ٢اٟظاًز ًبس اهلل الأنؼاري ٓ :اٟظيـــــــــذ أٓىي ً٤ـــــــــــــــــــزه وطبـــــــــــابه ٠ٟــــــــــــــــــسي ٩يسًو
جـــــــــــــــــــوابا ّ
سائـــــــــــحا ّ
ّ
كاٖ اٟبــــــــإاز بسًـــــــوة ٠ٟـــــــــح ٙفي ج٠ـــــــــس اٟـــــــزاُ٣ ٥ـــــا اطتـٜى الؤتٌابا
هــــو في سبي ١اهلل ٧اطــــــــــز زًــــــــــوة يـــــــزسي أٟـــــــــــــــــائ ١حكـــــــــــــــــــ٤ة آزابا
59
٤٠ٟ ٩٣ـــــــــــــــــــــ٨ابز هــــــــــــــــزها ب٤واًـــــى ت٨ـــــــــــــشاب ٤ٓ ٩٣ـــــــــــــــــــه اٟزكي رؿـــــــابا
وي٘و ٢الأستاذ أبي ٣حٔوي ائٜزي( ٩٣ : ٥رائى بزيلي) إلى أٗؼى ا٤ٟظـــــــــــــار ٚواِ٤ٟـــــــــــــــــارب
60
اًـــــــــــــــــتز أني راح يزتــــــــح١
وٗا ٢طزيٕ ٗاس :٥وفي أسٔــــــــــار ٞاٟؼيــــحـــــــــــات تتـــــــــــزى ٤ٟــــــ ٩ً ٩خير ٧هـــــــــــــخ
يشأٟـــــــــــــــو٧ا
 ٟٝاٌٟظـــــــزات ٛ ٩٣تب طــــــــذاهـــــــــا ٛأ٧ـــــٔــــــــــاض اٟهــــــــــــــــساة الأوٟي٨ــــــــــــــــــــــا
وٗــــــــــس أبسأت إذ ٣ـــــــا ٓـــــــــــاق ٓكــــــــز بأسلزهآ ،أحــــــــــزى أ ٪تؼـــــــــــو٧ا
لأٗؼى اٟظـــــــز٧ ٚح٤ــــــٗ ٝــــس تزاءى بأٗؼى اٌٟـــــــــزب نؼــّاًــــا ّجبيـــــــ٨ا
وأٗؼى اٟظـــزٗ ٚــــــس أؿحـــــى ٨٣ــــــارا ّ وي٨بوًــــــــــــــا ّٟــــٗ ٩٤ــــــــــــس يزتـــــــــــــوو٧ا
61
"أبـــو الأًـــــــــلى" وأ٧ت،ورٛب ً٠ـــــ ٥أؿـــــــــــــــأت ٥أٓ ٙوجهتــــــــــــــــــ٨ا س٨يــــــــ٨ا
وًبس اٟزح ٩٤اٌٟظ٤اوي ي٘وٗ :٢ـــــــــــوافي اٟظٌــــــز تدتؼــــــــــز اٟبــــــــــإاز وتحتــــــــــــاز
أ٤ٟـــــــــــــــاوز واٟـــــوهــــــــــاز
ٗوافي اٟظـــــــــــٌز تِشــــــــــــ ١راحتيـــها ب٤ـــــــــــــاء ا٨ٟيــــــــــــ ١تشأٟــــــــــه ا٤ٟسازا
62
وتـــــــــح٠ب  ٩٣ربوَ اٟه٨ــــــــس ًــــوزا وت٘٠ى ٓـي خزاســــــــــــا ٪ا٣تـــــــسازا
اهت٤ا٣ه باِ٠ٟة اٌٟزبية أٟؼهى  :تظيٍّ ا٨ٟسوي رح٤ه اهلل ٠ٌٟو ٦اٌٟزبية وأزبها ٨٣ذ ػباه ،وٗزاءته ئٜتبها
واكإاًه ًلى ٣ؼازرها ،وحٔوه  ٩٣طٌزها و٧ثرها ،واستحـاره ٟها وحش ٩استظهازه بهاٛ ،أ٤٧ا نظأ في
أرق اٌٟزب وتٌ ٥٠في ٌ٣اهسهآ ،كا ٪يدلب ويحاؿز باِ٠ٟة اٌٟزبية أٟؼهى ويٜتب بها ٣ؤٟٔاته ٩٣
ٛتب ورسائ .63١وي٘وً ٢بس اٟزح ٩٤ػاٟح اٌٟظ٤اوي ً ٩حب ا٨ٟسوي ِ٠ٟة اٌٟزبية:
و٨ٛت أزيب٨ـــــــــــا في اٟه٨ــــــــــــــــــــــس تح٤ى بحش ٩ػياُـــــــــــــة الأس٠ــــــوب"ؿازا"
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تؼيّـــــــــــست اٟبإاُـــــــــة  ٩٣ح٤ـــــــــــــاها و ٩٣أبزى سهـــا ٦اٟوًى ػــــــــــــــــــــازا
64
و٣ـــــــا كـــــــ ١اٟوـــــــــباء إذا أثيـــــــــــــــــــزت بأِ٧ا ٦اٟهــــــــــــوى تأتــــــي تهــــــــــــــــــــــازي
ويتحسث ٣ح٤س اٟحش٨اوي ً ٩اهت٤ا ٦ا٨ٟسوي باِ٠ٟة اٌٟزبيةٓ ،ي٘وً : ٢لي ...أبـــــــــــــو اٟحــــــــــــش٩
اٟحشـــــــــــىي أ٣ــــــــــــــــير اٟبيا ،٪أٟـــــــــًي الأ٤ٟــــــــــٌي
٧بـــــــــوي
كلي ا٘٨ٟـــــــــاغ زهيــــــــــس اٌ٤ٟــــــــــاغ ،س٨ــــــــــا
ّ
رٗيـــــــــ ٙاٟحــــــــــواشيُّ ،ي
اٟـــسوي
تزًــــــــــــــزَ في اٟه٨ــــــــــــــــــــس تــــــــــــــزتيــــــــــــــ٠ه وٓـــــــي اِ٤ٟـــــــزبين است٘اق
ّ
تـ٠ـــــــــٍ ي٨هــــــــــ٣ ٩٣ ١ؼـــــــــــحــــــٕ هــــو ا٨ٟهـــــــــــــز واٟبــحز واٟكــــــوثزي
ٓـــــــــــإا ط٘ظ٘ت بٌــــــــــــــــسه ٟكــــــــــ٨ــة ولا ٓاخـــــــــــــــــز الأزب الأًــــــح٤ــــــــي
65
اٟــــزوي
تؼيــــــــــــــّ اٟـــــــــــسهور إلى طــــــــــــــــسوه ويـــــــزوي اٟوــــــــــــــــ٤اء كــــــــــإاه
ّ
ٗا ٢ا٨ٟسوي رح٤ه اهلل " :حيث ٗزأ اٟسٛتور ٣ح٤س طٔيٍ  66بٌف ٘٣الاتي باهت٤ا ٦وً٨اية٘ٓ ،ا : ٢رأيي ٓيها
أ ٪يتدذ اِ٠ٟة اٌٟزبية ٣وؿوًه ويزٛز ً٠يها ويدتؽ ٓيها ،ولا بأض بأ ٪يتٌٗ ٥٠سرا ّؿزوريا ّ ٩٣أٟارسية
لأ٧ها تح ١٤ثزوة ؿد٤ة في ا٤ٟواز الؤسإا٣ية ،إلا أ ٪اطتِاٟه اٟزئيشي ي٨بِي أ ٪يٜو ٪باٌٟزبية ،ويحاو٢
ٓيه ا٨ٟبوْ وب٠وْ ائ٤ٜا .٢وٗس كا ٪هذا الاٗتراح يدت ٩ً ٕ٠آراء ٛثير  ٩٣ا٤ٟسرسين واٟسارسين في اٟك٠يات
واٟحاٌ٣ات" . 67وي٘وً ٢بس اٟزح ٩٤حبٜ٨ة اٟي٤انيً :ــــــــــــزبي اٟــــــحذور في اٟه٨ــــــــــــــــــس
حًي ٧بــــــٌــــــة الأػ٨ً ١ــــــــس خــــــــــــــــير ٧يي
 ٥ٟتززه أٟ٘ــــــــــــــابه وهـــــــــــــــي ٓــــــــــــــــلى ُــــــــــير وٓــــــز  ٩٣اٟدـــــــــــــــوَ الأبي
 ٥ٟيكــــــــــ ٩هــــــــــــ٤ــــــــــــــه ً٠ـــــــــــوا ّبأرق ب ١رؿــــــــــــــا اهلل في اٟد٠ـــــــوز اٟـهـــىي
نظأة اٟه٨ــــــــــس ٗـــــــــــم ٣ـــــــــــا ححــــــــبتـــه ًـــــٓ ٩ؼيح ٣ــــــ٨٣ ٩لـــــً ٙـــــــــــــزبي
وٟشـــــــــــــــا ٪اٟ٘ـــــــــــــــــزآ ٪كــا٣ ٪ـ٨ــــــــــــــــاه أ ٪يـــــــــزاه في ٣ــــــــــــحسه اٌٟـــــــــــــــاٟـ٤ي
68
تتحــــــــــــــــسى آزابــــــــــــــــــه كــــــٗ ١ـــــــــــــــوً ٢ـــــــــــــزبي اٟبيــــــــــــــا ٪أو أًحـــــــــــــــــــ٤ي
69
وٗا ٢يحٌي ب ٩ػسي ٙح٤ٜي :توّ ٟهت نٔشه(باٟـاز) ٣ا هسأت به ا٤ٟىي ٓاستثار اٟزٛب وارتحإا
حٜي ٥اٟه٨س :أٟ٘ى اٟسٛتور ًبس اٟ٘سوض أبو ػاٟح ٗؼيسة بٌ٨وا" ٪طاًز الؤسإا "٦في الأ٣شية اٟظٌزية اًٟي
أٗي٤ت في جاٌ٣ة ٧سوة ا٤٠ٌٟاء في ئ٨ٜؤ ،باٟه٨س ب٨٤اسبة اٌ٘٧از ا٤ٟؤت٤ز الأوٟ ٢زابلة الأزب الؤسإامي في
ربيٍ الآخز 1409ه .اٟ٘ؼيسة تظتً ١٤لى خ٤شة وستين بيتا ّويتحسث ٓيها ً ٩الأزباء واٟظٌزاء
الؤسإا٣يين في اٌٟؼز اٟحسيث ٣ث : ١إٗبا ٢وسيس ٗلب وا٨ٟسوي رح٤ه ٥اهللٓ ،يداكب اٟظاًز أبا
اٟحشً ٩لي ا٨ٟسوي أ٧ه حٜي ٥اٟه٨س و٧ح ٩جن٨ا ٨ٟأخذ ٨٣ه الؤرطاز واٟهسى ٓ .يحب أ٧ ٪تر ٞا٤ٟبِـين
واٟكارهين ٟه و ٩٣يتحساه ويٌازيه ٓئٜيه أ٧ه ي٨ت٤ي ٌٟائ٠ة ونشب طزيٕ وجسوزه ًوا ٦وئٜيه أ٧ه ٓوٚ
رؤوض ا٨ٟاض وأًلى ٨٣ه ٥بشبب إيثاره وزهسهٓ .هو ي٘و:٢
إيها ّ"أبا ٍ
الؤرطاز وٓـــــــــــــــــــــــسا
حش "٩أتي٨ا ن٘بص
َ
تحسى
إيها ّ"حٜي ٥اٟهِ ٨س" خ ّ ١اٟظــــــا٧نين وّ ٩٣
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ئٜي ٝأ ٝ٧ت٨ت٤ي ٠ٟسوحة ا٠ٌٟياء جــــــــــــــــــــــــــسا
70
ئٜي ٝأٓ ٝ٧و ٚها ٦ا٨ٟاض إيثـــارا ّوزهــــــــــــــــــسا
ث ٥يداكب أبو ػاٟح ا٨ٟسوي وي٘وٟ ٢ه اج ٍ٤زًاة ا٤ٟش٤٠ين وٟ ٩ٛهٗ ٥ائسا ّوحثه ٥بأ ٪تسخ ١به ٥الأ٣ور
وجسز
وطسة تأثيره لأج ١أ٧ ٪زٍٓ ذٛز الؤسإاً ٦اٟيا ّ ّ
وٗوته ّ
اٌٟوي٤ة وتٜو٨ٟ ٪ا اٟشيٕ وُ٤سه في ٣ـاءته ّ
ًهس ٞا٤ٟبارٟ ٞت٨ظأ زوٟة الؤسإا ٦اًٟي تززاز ٣حسا وًزا ًّو طزٓا ّ٘ٓ ،ا:٢
ٓاحظس زًاة ا٤ٟش٤٠ين وٟ ٩ٛه٤٠ً ٥ا ّوب٨سا
وازٍٓ ب٨ا ٧دف ا٤ِٟار و٨ٟ ٩ٛا سئا ّوُ٤ــسا
،جسز ًهس ٞا٤ٟي٤وً ٪هسا
٨ٟهيب بالؤسإاّ ٦
71
ون٘يــــــــٟ ٥إؤســـــــــــــــإا ٦زوٟتـــــــــــــــــــه اًٟي تززاز ٣حسا
والأستاذ أبي ٣حٔوي ائٜزيٌ٣ ٥ؼومي ي٘وٗ :٢ــــــــــــــــس كاُ ٪زة وجه اٟه٨ــــــــــــــــــــــــس ٧يرة ٨٣ها
استـاء اٟش٨اء الأٗوا ٦ا٨ٟحــ١
باٌٟزبية  ٩٣ت٤٨يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٘ه ٛتــــــــب ٟإأرزيــــــــــــــــــــــــــــــة  ٩٣تحبــــــــــــــــــــــيره
72
ح٠ــ١
واٟظاًز ًبساهلل ًيشى اٟشإا٣ة ي٘و :٢ياأخا اٟه٨س ،إٌ٠ٟ ٪ـــــــزب ٧ــــــــــــورا ّ ٓيـــــــــ٥ٟ ٝ
تدٔه اُِ٠ٟى واٟش٤ــــــــــــــات
ُ
وٓـزات
أ٧ت في اٟه٨ــــــــــــــــــس روؿــــــــــة تبهـــخ اٟه٨ـــــس ،و٧ي ُ ١في أرؿـــــــــ٨ا،
أ٧ت ٍ
راَ في اٟظــــــــــــــــز٠ٟ ٚظـــــــــــــز ٚوِ٠ٟـــــــزب ،حين ؿـــــــــ ّ ١اٟزًــــــــــــاة
73
تزٍٓ اٟؼــــــــــــــــــوت ًـــــــــاٟياّ٧ ،بــــــــويا ّ حين تٌٌي أو تدٔت الأػوات
جهوزه في سبيٗ ١ـايا ا٤ٟش٤٠ين  :ي٘و ٢ز ً .بس ائٜزي٣ ٥ظهساني ٗؼيسة في ٣سح أبي اٟحش ٩ا٨ٟسوي
بٌ٨وا"٪تحية اٟظٌز ٣هساة إلى اٟساًية ائٜبير ٓـي٠ة اٟظيذ أبي اٟحش ٩ا٨ٟسوي وجهازه في سبيٗ ١ـايا
الؤسإا١٣ ٦ء الأبؼار وا٠ٟ٘وب" :
ا٨ٟاهــــــــا ٪ب ٝالؤي٤ــــــــــا ٪وا٨ٟشب واٟظاٛزا ٟٝ ٪الؤسإا ٦واٌٟزب
وا٠٤ٟبشـــــــــا ٞرزاء ا٤ٟحـــــــــس زاهــــيـــــــــة أٟـــــــــوا٧ه ِٟـــــــــــــــة اٟ٘ــــزآ ٪والأزب
نظيس باس٤ـــــــً ٝزٓا٧ا أبا حشـــــــــــ ٩وإ ٪تلــــــــا٨٣ت الأطٌــــــــار واٟدـــــلب
ح٘ــــــــزت ز٧يا ٥ٟ ٞئت ٝ٨زبزجــــــها و ٥ٟيزًــً ٝلى لألأئه....اٟــــــذهب
سزيت واِٟاية اٟ٘ؼوى ًلى رػـــس يُّ ُ ٠ئها الأسوزا ِ٪ا٠ٟي ١واٟشحب
ـــــــــور ولا ثىي ٗ٠ــــب ٝا٤ٟشتـــــــوٓز اٟتٌب
ً٨ا ٪اٌٟز ٩٣ِ ٦خَ
ٓ٤ا ٟــــــويت َ
َ
٣ـيت والأ٣ـــس ا٤ٟحهو ٢خاطٌـــــــــــة آٓاٗـــــــــــه اِٟـــبر لا ٣ه ٩ولا رهب
74
ٗز جش ٝ٤في ب ُِز َزي سٜي٨ـــــــة ٓـــــــــزوح ٝأٟذُّي في ُُِ٠ـــــــوائه يثب
إّ ٪
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويبين ٣ظهساني أ ٪ا٨ٟسوي يح ١٤ه ٥ا٤ٟش٤٠ين ٓي٘و :٢وأرٗتـــــ ٝطـــــــــــؤو ٪ا٤ٟش٠ـــــــ٤ين
وٗـــــــــــــــــس تحزًوا اٟــــذ ٢لا طكـــوى ولا ُـب
٣ات اٟحٔــــــــــــــاي وخا٧ت٨ـــــــــــــــا ٣زائـــــــــز٧ا ٓــــــــ٤ا يحزكــــــــــــــ٨ا زي ٩ولا حشـــــــــــــــــب
حًي ٛأ ٥ٟ ٪تٌـــــــــس حلـــــــــين ٠٣هـــ٤ة واٟ٘ــــــــــــــــازسيـــــــة والأيا ٦اِٟــــــــــــــــ٠ـــــــــــب
75
يٌــــــــــــــس٧ا كــــــــــــــــُ ١ا ٍز ٨ُ ٩٣ــــــــــــــائ٤ه ه٨ا ًلى اٟ٘ـــــــــــــو ٦لا ٧بـــــــٍ ولا ُزب
ّ
وي٘و ٢اٟسٛتور ٣ح٤س اٟظيذ ٣ح٤س ػيا : ٦ؿ ٥اٟثــــــــــزى  -بٌس اٟحهـــــــــــاز كــــــــويإا-
ً٤٠ــــــــــا ٣حبا ٠ٟحــــــــــــــــهاز جــــــــــــــ٠يـــــإا
رجــــــــــــــإا ولا ك ١اٟـــــــــزجا ٢إذا ا٧ـــــــــــــــــبرى ٟيؼــــــــــــــوح في ساح اٟـهسى ويحولا
ػ٘٠ـــــــــــته تـــــــــــــــــحزبة اٟحيـــــــــــــــاة ٓــــــــــــــإذ به ي٤شي ويؼبح ػار٣ـــــــــــــا ّ٣ؼ٘ــــــولا ّ
وٟ٘يتــــــــــــــه وه٤ــــــــــو٨٣ا تحتــــــــــــــــــــــــاحه ٓ -إذا بـــــــــــــه يِــــــــــسو  -به٠ً ٩يا ّ
أؿ٨ـــــــــــــــــــــــــاه هــــــــــــــــــــــ ٥طٌــــــــوب٨ا ٓأحاٟه جش٤ا ّأر ٩٣ ٚا٨ٟشــــــــــــي٧ ٥حيـــــــــــــإا
76

وهــــو اٟــــذي -بحهــــــــــازه وبحهــــوزهٗ -ـــــــس كا ٪كاٟلـــــــــــوز الأطــــــــ ٥ث٘يــــــــــــــإا
زهسه ووٓاؤه وإخإاػه هلل ًزوج :١أنظس اٟسٛتور ًس٧ا ٪ا٨ٟحوي ٗؼيسة في رثاء ا٨ٟسوي ٓي٘و:٢
ح٨ا٧يــــــــ ٝهذا كيب ٣شٔ٣ ٝتـــــــــ ٙووجهــــــ ٝوؿاح الأســـــــاريز ٣ظــــــزٚ
كـــــــأ ٝ٧إلى وزًـــت ز٧يــــــــــا ٞأٗب٠ت بظائـــــــــز تــــــــــوفي با٨٤ٟـــــــــى وتح٘ــــــــــــــــــــٙ
تكـــــــــــاز  ٩٣اٟبظزى ت٘ـــــــــوٓ ٦تحتلي ٌ٣ا٤ٟــــــــــــــــها تـــــــــــــو٣ــي إٟيـها وت٨ـــــــــلٙ
77
رح٠ت ً ٩اٟس٧يا وكــ٨ٛ ٥ت زاهــــسا ّ وطــــــــــوٗ٠ٟ ٝــــــــزح ٩٤أوفى وأوثــــــــــــــــٙ
وي٘و ٢جابز ٗ٤يحة :أبا اٟحشـــــــــــ ٩ا٨ٟسوي ،واٟـــــــــــــــــزوح ٣ث٘ـــــــــــ ١بكــــــــــً ١وازي
اٟحز ٪واٟ٘ــــــــــ٠ب ُ
ي٨ـزٖ
ُ
تــــــــــذرٖ
وٗـــــــــس ٓاق زٌ٣ي  ٩٣تواػــــــــــ٣ ١ح٨ــــــًي ٓ٤ـــــــــا أوٗٔت ه٤ي ٣سا٣ـــــــــــٍ
ُ
وتٌ٨ــــــٕ
ٓؼزت ٛيــــــــــــــا٧ا ؿائٌـــــــــــــــــا ّفي ٣تــــــــــــــاهة تهــــــــــــب ً٠يها ا٨ٟاٛبـــــــــــــــــات،
أأرثيـــــــــٝ؟ ٟكــــــــــــــ ٩٣ ٩أًـــــــــــــزي ،وإ٧ــىي ٗؼير ٣سى الأطٌــار ،وائٜوُ ٪
يزجٕ
ُ
وتٌكـــــــــٕ
حزى ....
ٓٔـــــــي الأرق  ٩٣هــــــــــو ٢أٟحيٌة ٣أت ٥ت٘ي ٥به الأحزاّ ٪
ُ
ت٘ـــــؼٕ
٣ظـــــــــــــار ٚتبٜي ي ُ ِت٤ــــــــــــــــها ،وِ٣ــــــــارب وٗس ُبـــــــــت ً٨ها  ،وا٨ٟواز٢
وإ ٝ٧يا ٧ـــــــــــسوي باٟــــــــــــــــــــــــــــح ٙأ٣ــــــــــــــــــة إ٣ــــا ٦ج٠ــــــــــــي،١
78
زاهــــــــــــــــــس٣،تٌــــــــــــــــــ ّٔ ُٕ
وٗا ٢حيسر اِٟسيزٛ :أ ٝ٧اٟحشــــــــ ٩اٟبؼـــــــــــــزي أو ً٤ــــــــــــز أو اِٟـــــــــزالي زا٧وا
اٟـــــــــسهز إذا اٟسهـــــــز
بكــــ٤ٌ٧ ١ــــــــــاه إذ جــــــــــاءت تزاوزهــــــــــ٤ٓ ٥ا أجـــــــــــابوا و٠ٟباقي ُــــــــــسا ٧ـــــــهسوا
يا ٠٣ ٩٣ــــــــــٜت اٟــــــسني ٤ٟا زهــست به وط٤ت أُ ٪ـــــــــــــــوالي كــــــــــــــــــ٨زها بـــــــــسز
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٨ٛت أٌٟيٕ اٟذي ٗس ػا٧ ٪يتــــــــــه ً٤ا يظـــــــــــــــين ٤ٛا ػا ٪اٟح٤ى الأسس
تس٧و إلى ا٤ٟــــاء ػسيا ٪اٟحظـــا ٓــــــــإذا ٨٣ـــــــــــــوا ً٠يـــــــــــ ٝبه ت٨ــــــــــأى ٓـــإا تــــــــــــــــزز
79
لأ ٪زهــــــــس ٞزهـــــــس اٟؼازٗين ٟــــهـــــً ٥ـــــــــــــزً ٦لى ػهــــــوة الؤخإاؾ ٌ٘٨٣ـــس
وي٘و٣ ٢ح٤س ياسين اٌٟظاب في ٣سح ا٨ٟسوي ٥ٟ :يشــــــــ ٥إلا بإخـــــــإاؾ ٓاٟبشــــــــه ثوب
80
اٟوٓـــــــــــاء وأخــــإا ٚاٟوٓي٨ـــــــــــا
ا٨ٟسوي أسوة ٤٠ٟش٤٠ين  :أٟ٘ى اٟظاًز الؤسإامي الأستاذ زاووز ٌ٣إا ٗؼيسة تزحيبا ّبش٤احة اٟظيذ أبي
اٟحش ٩ا٨ٟسوي ب٨٤اسبة اٌ٘٧از ٣ح٠ص أ٨٣اء رابلة الأزب الؤسإامي اٌٟا٤ٟية زورته اٌٟاطزة في ً٤ا ٪بزئاسة
س٤احة اٟظيذ أبي اٟحش ٩ا٨ٟسوي في ا٤ٟسة اٟواٌٗة بين اٟثا ٩٣واٌٟظزي ٩٣ ٩طهز ربيٍ الأوً ٢ا٦
1419هـــــــ ،ا٤ٟوآ .٦1998 ٙويبين اٟظاًز أ ٪ا٨ٟسوي رح٤ه اهلل خلوة وأسوة ٨ٟا ،وجذور إي٤ا٧ه راسدة،
ٓهو ي٘و:٢
باٟزوح ت٘٠ا٧ ٞهسي خلو ٞا٤ٟثـــ ١وت٠ت٘ي حو ٟٝالأهـــــــــــساب وا٘٤ٟــــــــ١
ياسيـــــــــسي أي أيا ٦ب٨ــــــــا هتــــٔت با٨ٟـــــــور حًي است٘ا ٦اٟ٘ــــــو ٢وا١٤ٌٟ
أكآ ٩٣ ٪ـــــــــزح أ ٪اٟبحــــــور ه٨ا ه٠ت ي٨ابيٌـــــــــــها ،تٌلــــــي وتتـــــــــؼ١
ٌ٧ي٨٤ـــــــــــا أ ٪في إســــــــإا٨٣ا ٓزحـــــــا ٧أوى إٟيـــــــــهٓ...يزهو اٟشه ١واٟحب١
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بث٠ة ح٤ــــــــــ٠ت إيـــــــــــ٤ا٧ها وٗـــــت ألا تحيــــــــــس بها ًــــــــ ٩زربها اٟشــــــــــــــب١
وي٘و ٢اٟسٛتور أح٤س اٟداني  :تٔ٠تت اٌٟـــــــــ٠ياء بذلا ّٓ٠ـــــــــــــ٧ ٥حــــس ٧حيبا ّٟـــــــــه في
اٌٟـــــــــــــــا٤ٟين ؿـــــــــــزيب
٧ــــــــــوار اٟوجــــــوز يليب
ً٠ــي أريحيــــــــــــــــاّ ،ونظــــــــــزه ًلى كـــــــــ١
ّ
٤ٛثـــــــــّ ١
وًابوا ًلى روق الأزاهير ًلـــزه ٌٓلـــــــــز ًلـــــــــاء ا٤ٟبسًـــين ًحيب
وٓحزت ٟإآزاب ٧بٌـــــــــا ّ ٩٣اٟـيا ػٔاء؛ ٓؼوت ا٤ٟبسًين كــــــزوب
وأ٧ت ً٤يس اٟــــــــذو ٚتـــح٠و ز٣ـــا٧ه ٤ٛـــــــــا ج٠يت ٟي ١اٟزٓـاٖ ًزوب
82
ػوح أٟــــــــــــلز ا٨ٟـير وزهزه ٓأ٧ت ٜٟٔز ا٨ٟـــــــــــــابهين خؼــــــــــيب
ٓإّ ٪
أ٣ا أح٤س ًبس اٟحٔيى طحاتةٓ ،ي٘و : ٢ســــــــاكــــــــــ ٩أ٧ت في اٟ٘ــــــــ٠ــــــوب وبا٣ ٚث٠ــــــــ٤ا ا٤ٟاء في
ًيـــــــــــــو ٪اٟشــــــــواقي
٣ث٠ــــــــــــــ٤ا اٟحب خٔــــــــ٘ـــــة ونظـــــــــيــــــــــس ثـــــــــ ٥ي٤ــــــــــــــي ٟشــــائز الأًـــــــــــــــــزاٚ
ٓهــــــــــــــو أػـــــــــــــ ١اٟحياة في رحـــــ ٥الأر ق تـ٤ظـــــــــــــي بأؿ٠ـــــــــــــــٍ وكبـــــــاٚ
وهو ســــــــــز الؤٟـــــــــه إذا خـــــــــــــــ ٙ٠اٟدٓ ٙ٠تــــــــــــ٤ت ػ٨ــــــــــائـــــــــــٍ اٟدــــــــــــــــــــــــإاٚ
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٨ٛت ٣ثـــــــــــ ١ا٤ٟيـــــــــــــــاه في رحـــــ ٥الأر ق تؼــــــــوْ اٟحـور في الأً٤اٚ
وٓاته خشارة ٛبيرة ٤٠ٟش٤٠ين ٟ٘ :س ٗسر اهلل -سبحا٧ه وتٌالى ًلى الأ٣ة الؤسإا٣ية في ًا ،٦1999 ٦أ٪
توزَ ًسزا ّٛ ٩٣بار ا٤٠ٌٟاء وخياره٤٠ً ٥ا ّوً٤إا ّوزًوةّ إلى اهلل ،ابتساء بٌإا٣ة اٟحزيزة اٟظيذ ًبساٌٟزيز
ّ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بً ٩بس اهلل ب ٩باز  ،و٣زورا ّبأزيب اٟ٘ٔهاء وٓ٘يه الأزباء اٟظيذ ًلي اٟل٨لاوي ،و ٩٣بٌسه اٟ٘ٔيه ائٜبير
ا٤ٟحسز اٌٟإا٣ة اٟظيذ ٣ؼلٔى اٟزرٗاء ،وبٌسه ا٤ٟحسث ائٜبير اٟظيذ ٣ح٤س ٧اػز اٟسي ٩الأٟباني ,و ُخت٥
هذا ا٤ٟوٛب اٟحآ ١بهذا الؤ٣ا ٦اٟح٠ي ١اٟظيذ أبي اٟحش ٩ا٨ٟسوي84.ويبيّن ًس٧ا ٪ا٨ٟحوي هذه أٜٟزة بهذه
اٟك٤٠ات ٓهو ي٘و:٢
ُ
ويحـــسٚ
رح٠ت! و٣ا أٗشى رحي ٝ٠واٟـــــــــــسجى يحيم ب٨ـــــــــــــــا واٟــــهو ٢يس٧و
وتلبٙ
ت٠ــــــٔــــــــتت الآٓـــــــــــــا ٚأي٣ ٩ـــــــــــــــــــــــــواكــب تواثب في ا٤ٟيـــــــــــــسا ٪زحـــــــٔا
ُ
يتـــــــــــــــــأٟٙ
ُجـــــ٨ة ًهـــــــــــــس٧اه٧ ٥ــــــــــــــــــورا ّبها
ُ
وأي٣ ٩ؼـــــــــــــــابيح اٟـــــــــــــهسى في ز ّ
ئـــو ُٚ
ٓأي" ٩اب ٩باز" كـــــا٣ ٪ؼبـــــاح أ٣ـة وٌٗ٠ـــــــــــــــة توحيس وسهـــــــــــ٤ا ّ ّ
ٓيـــــٙ٠
ًلي" في ا٤ٟيـــــــــــــــازي٩
ُ
وأي ٩تـــــــــــــزى "اٟزرٗــــــــــــــــاء"ًا ٥ٟأ٣ــــــــة وأيُّ " ٩ي
ح٘ٙ
و "٧اػز هذا اٟسي "٩حـــــــــآى س٨ة ُىي بهـــــــــــــــــــا يح٠ـــــــو اٟهـــسى وي ُ ُ
85
سي٠ــــــــحٙ
وإخـــــــــــوا٧ه ٩٣ ٥بٌـــس ي٤ـو ٪إثزه ٥وكـــــــــــ ١ت٘ي باٟت٘ـــــــــــــــاة
ُ
واٌٟظ٤اوي يش٤ى هذا اٌٟاً ٦ا ٦حزٓ ،٪هو ي٘و :٢أطيذ اٟه٨ــــــــــــــــس ،هذا ًـــــــــــــا٦
حـــــز ٪تزٟـــــــــزٓ ٢يه ًـــــــــــــــــــــــــــــــــا٨٤ٟا ٣ـــــــــــــــــــــازا
تشاوت ٓيه أطهـــــــــــــــــز٧ا ٓؼـــــــــــــــــز٧ا ٧زى ػٔــــــــــــــــــــــزا و٧حشبه جـــــ٤ــــازى
تشاٗلت اٟكــــــــــــواٛب ٓيــــــه حًي تظٌب ٟــــــــــيـــــــ ١حشــــــــــــــــزت٨ا وزازا
رزئ٨ــــــــــــاٗ ،بــــــــــــــــ٣ ١ـــوت ٝباب ٩باز وأجـــــــــــــزى اهلل ٓي٨ــــــــــــــا ٣ـــــــــــــــا أرازا
وكا ٪اٟبسر حين هـــــــوى ،تهـــاوت كــــــــــــــواٛب ً٨٤٠ا ،واٟحــــــــز ٪سازا
86
ٓأ٣شي٨ا ٤ٛــــــــــا ي٤شـــــي جـــــــــــــــزيح تلـــــــــاوٟ ٢ي٠ه وطكــــــا اٟشـــهــــــــــــــازا
وهذه بٌف  ٩٣الأبيات ٗ ٩٣ؼيسة طزيٕ ٗاس : ٥بٜي٨ـــــــــــــا ٗب٣ ١وت ٩٣ ٝبٜتـــــــــه ٥طٌوب
ا٤ٟشـــــــ٤٠ـــــــــــين ،وكــ ٥زهـيــ٨ا
بٜي٨ا اٟــــــــــــــــــزاح٠ين وأ٧ت ٨٣ــــــــــــه٧ ٥ـــــــــحــــــو ٦اٟـ٤ــــحس...إ٧ا ٜ٣تـــــوو٧ا
ج٤ـــــــــــــــــاج ٥أ٣ــــــــــة وارت خلـــاه ٥رياح اٟـــ٤وت واستب٘ت طـــــحــــــو٧ا
بٜي٨ـــــــــا وا٤ٟؼــــــــــــائب رأًــــــــــــــــات ٓ٤ــــــــــ ٩ذا يزٗــــــــــأ اٟــــس٣ــــــٍ اٟهتــــــــو٧ا
ٓ٠ــــــــــــــــــــــ ٥تـــــــــــــز بي٨٨ــا إلا ٛنيــــــــــــــــــبا ّ يزجــــــــــــــي خلـــــــــــــو حشـــزته حــــزي٨ا
تسآــــــــــــــــٍ ٛزب٨ـــــــــــــــــــا في كـ ١ػسر وهيــــــــــخ ٣ ٩٣ظـــــــــــاًز٧ا اٟح٨يـــــــــــــــ٨ا
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تكـــــــــــاز تكـــــــــــــــ ّ ٩٣ ١ثـ٘ــ ١اٟــــــززايا ٨٣اٛبــــــــــــــــ٨ا ٟلـــــــــــــــو ٢اٟـــــــــــززء ٓيــــ٨ا
وي٘و ٢جوزت ًلي أبوبٜز  :هـــــــــــــو الؤسإا ٦وحــــــــــــس٧ا ػٔـــــــــوٓا ّ وٓـــــــي ٗزآ٨٧ا
٘٠٧ـــــــــــــــى ا٨ٟحـــــــــــــــــاء
ٓ٘ـــــــــس٧اه ٥وٓ٘ــــــــــــــــــسه٣ ٥ؼــــــــــاب وئ ٩ٜهـــــــــــــــــٜذا اٟـــــــــــــــــزح ٩٤طاء
88
ًـــــــــــــــزاء أ٨ٟص ٣ا أٟٔت ج٤ــــــــــوًا ّ ٣ــــــــكـــــــــــبرة و٣ـــــــــــا أ٣ت ٗبــــــــــــــــــــــــاء
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ويبين اٟحش٨اوي ٣حبته ٨٠ٟسوي ويتحسث ً ٩اٟز ٩٣واٟحوازث أ٧ه سيأتي ًلى ك ١إنشا ،٪ا٤ٟوت وهو
اٟح ٙوك٨٠ا س٠٨ت٘ي  ٍ٣اهلل ،وهو ي٘و:٢
ٓـــي
أح٘ـــــــــــــــــا ّٓ٘ــــــــــــــــس٧ا ٞيا حبّ٨ـــــــــــــــا وٓــي ُــــــــــــــــس٧ا  ٩٣هــــــــــــإاُّ ٟٝي
ا٤ٌٟـــــــــــــــــــــزي
سيــــــــــــــور٣ ٚــــــــــــــا زرًتــه يـــــــــــــــــسا ٞويح٤ـــــــــٌ٨ا ػــــــــــــــوتٝ
ُّي
ُ
ســــــــخي
٧ـــــــــبراض زأب وً ٩٣ز٣ــــــــــــــات ٝسٜب
٨ٟا  ٩٣حيــــــــــــــاتٝ
ُّي
89
هــــىي
ٓ٨ــــــــــــــ ٥ها٧ناّ ،يا ٗزيح اٟحٔـــــــــــو ٪ولا كـــــــــــــــاب بٌـــــــــسً ٞيع
ُّي

اٟھوا٣ع

2016
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