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 ان مفتاح صخصية .. محمد يوسف عدشهساإل

 زغلول عبد الحلين                                                                               
 سؽيػة املرصئن 

 17/16 4112ـبخٍرب  11اخلٍحؿ, 

  « اإلعالص ليلؽآن الةػ أن يخطٔل إىل حهٍيً ىلع حٍتيلّ» 

ٔـيتق ٌَ نخاةّ                                                                                      114ص  (اإلغالن اإلـاليم) ىلع غؾت ةيش

  « هل اإلحلان ال ضػ  » 

ؿ غػس                            . غتارة ساءت ىلع ظٓؽ الهفطث األوىل ٌَ نخاب )اإلٌربياحلث األمؽيكيث( لألـخاذ حمٍػ يـٔ

 ٌِظٌٔات يف اإلحلان يلع أيَ – ؽؽباحلث أنتطج اىيت – اذلانؽة يف أحبد ورضج نررياً  ؾيينك وكػ
ٔسػحّ كيٍِا, ٔم ال ةػوُٓا اىيت اىػييا اىليً ىٍَ يلع ـ  غليػحِا يف ـٓٔ  ذلا – أٌث أي – األٌث حل

 . « ب ٌَ أضػكً إذا غٍو غٍو أن يخلِّإن اهلل حي» حلػيد الهطيص ا ويف ترشيع,
ٔا/نٍا ورد  ـيحؿ املًٓ أن ُجخز أي يشء, ةو أن ُجخز إُخاسا سيػا, وىحؿ  »  غَ نتار اىػيٍاء أًُٓ كال

ٔاسب ةو دُياًْ, أو ديًِٓ يف ةاجلاس, ىارا  املًٓ أن ُجخز لك يشء يتاع, وإن اكن  يِفع ٌا إُخاج ْٔ ال
ؼا كٔل خيؽج األغٍال اىيت حرض اجلاس ٌَ دائؽة ٌا يِ.  « ا يرضًٌْ ال اجلاس فع اجلاس ـخؼْب إىل ْو

 دائؽة اىجفيان وربٍا أكػ. 

ؿ غػس حػعو ىٍَ دائؽة ٌا يِفع اجلاس ألُٓا  خاذ يـٔ وٌَ ْؼا املٍِيق جنػ أن مؤىفات اأـل
حػخٍػ ىلع كاغػة األعالق واخليق ال يكتفب إال بفتب االىزتام ةٔنايا اىلؽآن الهؽيً وحتٔيو 

 الٔنايا إىل ـئك غٌٍل. 
إن اجلفؿ ٌجلأ اىفػو ومهػره ـإذا اكُج ناحلث اكن اىػٍو ناحلا, وإذا » ق/ ويلٔل الليظ ـيػ ـاة

اكُج ـاـػة اكن اىػٍو ـاـػاً نؼلم, إن اىفػو حؽمجث وحػتري غٍا حٍِٔي غييّ اجلفؿ, ُػً إذا 
ج ـحئث اكن اخليق ـحئا واىفػو احلفَ ْٔ اذلي اكُ وإذا ضفِا اخليق اكن ضفِث, األـػال  اكُج

واىػهؿ نطيص, واخلري ْٔ ٌا ضتب اإلـالم ـيّ وداع إحلّ والرش ٌا ضظؽه وُىه ئنؿ ةأُّ عري 
ؼا ْٔ ٌلياس نطيص حلاس ةّ مجيع األـػال   .24ٌَ نخاب )غِارص اىلٔة( ص  « غِّ, ْو
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ؿ غػس يكخب ٌَ عالل ٌِٓز أعاليق كائً ىلع اتلهٔر احللييق ليػالكث  خاذ يـٔ واغخلػ أن اأـل
 ووىع اىؾؽيب ابلػيو وحلػيً نرسْا ابلػو حياول اىيت اىػالكث ويه( اناإلنف – الهٔن –ةني )اهلل 

ٔاسٓث يف اإلنفان ؼا!!  األـاس ْٔ الرصاع وأن اهلل ْٔ اذلي اىلػر م  حٍاٌا مؽـٔض األعؽق اتلهٔر ْو
 . ةّ جلا غالكث وال

ؿ مؤىفات ساءت وكػ فيً ًلػ ْؼا املِٓز ةكو حفانييّ. إُّ يتِاول كييث اإلنفان املحؤ غػس يـٔ
َػاَء  ﴿يف ْؼا اىػرص حؽاه ال خيؽج غَ ضػود احلق واىػػل  َٓ ِ ُك ٔ اٌنَِي ّلِِل  ٔا كَ ٔا ُنُُٔ ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اذل  َٓ يُّ

َ
يَا أ

 َ ٔا اّلِل  َٔى َوات ُل ْكَؽُب لِيخ ْل
َ
َٔ أ ُْ ٔا  ُ ٔا اْغِػل ُ ال  َتْػِػل

َ
ٍْٔم ىلَعَ أ َِآُن كَ ًْ َك ِ ُك ٌَ ًِ َوال ََيِْؽ ا  إِن  اةِاىِْلْف ٍَ ِ َ َعترٌِي ة ّلِل 

ئُنَ  ٍَ  . 6املائػة/  ﴾ َتْػ

ؿ غَ ٌٍيق اإلنفان ـيلٔل/  اتلطكً يف ـاكن األرض اكن دائٍا ضيً اىٍؾاة أٌرال » ويػاـع يـٔ
ؼه اجلغتث اخلفيث ةاتلأكيػ حخٍخع ةػلييث اىٍؾاة ـًٓ ال يلفٔن  خاىني ْو ٔـٔحلين وحلجني ـو ْخيؽ وم

يب ليخطكً يف ٔاىب يفاغػًْ يف نِػٓا  ىلع ضػ يف ـػيًٓ الْؽ ضياة اىبرش وتلهييٓا وـق أٌؽ وك
ائو  دلٍٔغث أعؽى ٌَ اخلرباء أو أُهاف آهلث ألًُٓ يفخٍيػٔن يف ٌػاميخًٓ حٍٔيؽ ـو
ٔاُات واىبرش واتلأذري ىلع نطث اإلنفان ـيتا أو  ٔسيات ليخطكً يف اجليِات واـخجفاخ احلي وحكِٔل

ٔائًٓ ْؼه اجلغتث أو إَياةا ويػخلػون ٌرو ـؽغٔن أًُٓ يٓتٔن ا حلياة أو يفيتُٔٓا وـق ملحئخًٓ وأْ
ٔسيث ال إنفاُيث وال أعالكيث"   .ٌَ نخاةّ )الليٍان ٌتحتا(  14ص اىػهاةث الرشيؽة حػخِق إيػئل

ويلٔل أييا/ "اكن حتػيػ اىجفو ْٔ اللؾو اللاؽو ليِغب األمؽيكيث واألوربيث عالل اىلؽن 
)دليؿ الفاكن( ةهِػوق اجللػ ادلويل وإىل  1734اىد ـِث اىػرشيَ وكػ أنلأ )سٔن روًلفيؽ( اثل

فات حػٍو حتج ؽٍاء األغٍال اخلرييث يف دلال اتلطكً يف اىجفو ةجلاط ال  ساُب ذلم ِْاك مـؤ
فث روًلفيؽ( ويه حهب ماليني ادلوالرات تلطليق ْؼه  فث ـٔرد( و)مـؤ ا )مـؤ يفرت ٌَ أةؽْز

هلؼه املٍٓث ٌَ عالل اإلغالم اىػاىيم ةأُٓا اْخٍام اعىيم املٍٓث ذً حخشًل غتلؽيث الرش يف اىرتويز 
ٔارد األرض واتلئث ابلحيئ وحبلٔق اىجفاء, والهطث اإلجناةيث, وحِظيً األرسة إىل آعؽه ٌَ ْؼه  ةٍ

 . ٌَ نخاةّ )الليٍان ٌتحتا( 11ص اللػارات اىرباكث" 
اةّ )نيؿ ُفهؽ إـرتاحيشيا( وكػ نخب ادلنخٔر "ـٔزي حمٍػ ٌايو" نررياً ضٔل ْؼه األمٔر يف نخ

 اىيت نػر ةػػ وـاة رمحّ اهلل رمحث واـػث. 
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ؿ غػس كائال/ "إًُٓ حتج ْؼه اللػارات واىػِاويَ امللٓٔرة املؽؽٔبث يِفؼون  ويفخٍؽد األـخاذ يـٔ
ٔآُا احلليلث املفتِرية ٌَ أٍْٓا/  أْػاـا وعٍٍا أعؽى غِ

 .اثلاىد اىػالً يف األرض ـاكن غػد حلييم    .1 
 .احلانٍث اجلغب ةاـترِاء اجلاس اعٌث غِػ اذلاكء مفخٔى ختفيو    .4 

ٔسيٓٓا ةٓا اتلالغب تلحفري اىػلٔل يف اتلطكً    .1   .اىػام الؽأي ةهِاغث يػؽف ـيٍا وح
 .اىفلؽ زيادة    .2 

 .اثلاىد اىػالً دول يف األمؽاض نرش    .3 
 ٍهني الضخاكرات نِاغث األدويث. اتل    .4 

 )الليٍان ٌتحتا(  12ص نٍا حؽى كيايا ؽري أعالكيث. وٍلٓا 

ؿ غػس ٌتفائال أيَ حٍكَ الفيٍث  وًٍُ آعؽ ٌَ األٍُاط اىؾري أعالكيث ئرده جلا األـخاذ يـٔ
 احلليلث يف الٔاليات املخطػة ؟ 

وَييب ةاآليت/ "َيب أن ُفًٓ أن الفيٍث احلليليث يف الٔاليات املخطػة يٍيهٓا أنطاب اىرثوة اذلي 
يٍخيهٔن املال واإلغالم ويٍيهٔن الهِااعت الهربى اىػفهؽيث وادلوائيث واىٍاكث ويٍيهٔن ةؼلم 
ركتث الفياـحني ويفيٍؽون ىلع الفياـيث اخلارسيث وىلع كؽارات احلؽب والفالم نٍا َيب أن حفًٓ 

فث اىرثوة ْؼه حلع آرسة روًلفيؽ وكتاكحٓا األعٍتٌٔيث يف اى ص ػالً" أييا أن أييا أن يف كيب مـؤ
  ٌَ نخاةّ الليٍان ٌتحتا. 16

ْؼه يه نٔرة األعالق اىؾؽبيث, يلػٌٓا جلا اكحب نتري اعش أكرث ٌَ ُهؿ غٍؽه يف اىؾؽب وغٍو يف 
رتاحلث.   ةػو دوائؽه اثللاـيث )ٌِظٍث احلٔنفهٔ( ذً اـخلؽ ةّ امللام ضاحلا يف اىلارة اأـل

اُخٓا وغَ أـيطث ادلٌار اللامو األمؽيكيث يلٔل األـخاذ  ؿ غػس/ "حتيً أمؽيكا دائٍا حـؽ يـٔ
ٔدْا يف حٍٔيؽ أـيطث ادلٌار اللامو ةٍِاق ٌَ الرسيث الاكٌِث  ٌَ أـيطث ادلٌار اللامو وسٓ
وحػخرب ٌَ يؾق رسا ٌِٓا أو يتػي اغرتاىّ غييٓا عائِا لئٌَ وحػٍػ إىل حهفيث يف نٍج عهٔنا 

ني  غيٍاء ـخث اؽخيال حً وكػ الرسيث األـيطث ْؼه يؽحٍٔ يف أو أحباث يف  إذا اكن ٌَ اىػيٍاء املِغٌؽ
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 اىلييث ميؿ إؽالق إىل دائٍا الرشٌث رسال حتليلات واُخٓج اىؾؽاةث ةاىؾث اغميث ظؽوف يف ًٌِٓ
 اـخٓػـج اىيت االؽخيال سؽائً أكٓؽ يف أمؽيكيث عهٔنيث وحيم ُتيشث إىل الٔنٔل دون

ٔديَ ٌارحَ لٔذؽ نيِز ث نتري ٌرو الؽئحؿ سٔن نيجيػي, والأمؽيكي كغهيات ؾغيٍني األـ
ٔم إنؿ"   ٌَ نخاةّ الليٍان ٌتحتا.  26ص وٌاله

ؿ غػس" يكخب ٌَ عالل ٌِٓز أعاليق كلكخّ اىػليػة وضػدت ٌػاملّ ونفخٍيع  إن األـخاذ "يـٔ
ٔـيتق وأكؽأ ٌيع/ ٌؽاز ـؽيػ ٌَ  ٔ يخطػث غَ يلع غؾت ةيش أن ُيٍؿ ةٔىٔح ٌػالً ْؼا املِٓز ْو

بفئًلّ وكيٍّ وأعالكّ يرضب أٌريث يف اىليادة واحلكً ـٍِؼ حٔحلّ رئاـث اللغهيات, ـٓٔ 
ٔاىػث ةإضػى  اجلٍٓٔريث لً يجخلو إىل اىلرص اجلٍٓٔري ىحفكَ ـيّ, وإٍُا ةيق ٌليٍا يف كلث ٌخ
غٍارات رساييفٔ ٌع سرياُّ الفاةلني, ويأىب أن خيخم ةٍػام وكػتّ يخئر سٔاع ـاكن يلارك 

ٔاد اإلاغذث ادلوحلث ورـو حػييق نٔرحّسرياُّ ـيٍا يلػم إحل ٔاىع, يأحيًٓ ىٍَ م   ًٓ ٌَ ٌػام ٌخ
ٔارع يف ؤىج واملاكحب اإلدارات أو الل  اىؾارات حتػأ غِػٌا الؽئحؿ يفػو ٌاذا( ـاةؽيِا) اةجخّ ـو

ػ ُؾجلا أـفو اىػٍارة ك مجيػا أُِا يٍٍنئ ضىت يلؿ أن أيب يفػيّ ٌا أول أن ـلاىج  الرصبيث؟
" اىؾارة حجخيه ضىت اىلؽآن يلؽأ وضيػاً  ـيشيؿ  مهختّ إىل ْٔ يؼْب ذً اللظايا ٌَ ِْاك  ُخطهَ

 . (وؽؽب رشق ةني اإلـالم) نخاةّ ٌَ 154 ص

 يلؽأ أةاسٔرة غييٓا نؾرية حؽاةزية إىل دائٍا َييؿ أيب اكن" اةجخّ كاىج ةاذلات اجللٍث هلؼه واـخهٍاال
ا يف ه ةاـً )اجليو املخفؽد( ناضب أعالق املشخٍع اـج نخاب اهلل" أعالق سيو غؽـِااخل ُْٔر

ٔـيتق ؟  ٔـؿ غػس وىلع غؾت ةيش و يٍكَ اتلػؽف ىلع الؽواةً األـاـيث ةني حمٍػ ي  اإلـاليم ْو

ٔ راةً اىػليػة نٍا يػؽىٓا اىلؽآن الهؽيً / أكٔل ةٔىٔح  ُػً يٍكَ ْؼا. إُّ الؽاةً األول ْو
ي اعيق ُؾول الٔيح. ْؼه يه الهيث احلليلث ةني ىلع والفِث اجلتٔيث وًلٍا ـٍٓٓا اجليو املخفؽد اذل

ِث  ٔـيتق ـطفب ْٔ الؽئحؿ األـتق جلٍٓٔريث ابلـٔ ؿ غػس اذلي يلٔل "لً يكَ ةيش غؾت ويـٔ
م وال زغيٍٓا األوضػ وال  غػواُيث ضؽب أيلع وٌػٓا ةٓا واسّ اذلي والؽويح اىفهؽي كائػْا  واهلـؽ

 حبؽب ـىم ـيٍا  اثلاُيث. ضؽب اكن يلهػ ةٓا إةادة كػب يف أوربا ةػػ احلؽب اىػامليث وكػج دمٔيث
ِث نخاب اُظؽ) اىػؽيق اتلٍٓري ؿ (إغهار كيب يف ابلـٔ  ـطفب  ْؼا لك غؾت ىلع يكَ لً غػس, حلـٔ

ا وارحتآٌ اىفؽيػة حؽًليتاحٓا يف اإلنفان ظاْؽة حففري يف األٍْيث ةاىؾث اسخٓادات ناضب اكن وإٍُا



 5 

ٔـيتق  املتػع مما ـٍاه  ص. اىفهؽي اٍُالكّ ُلٍث يه اىظاْؽة ْؼه( واىٍتيػث اإلنفان) ةثِائيث ةيش
 (. ةيشٔيتق غؾت ىلع ـهؽ يف اإلـاليم ةاىػالً واجلٓٔض اإلنالح مرشواعت) نخاةّ ٌَ 451

ٔاىطث واحلليلث ق لك نيث ـٔ حػئن اىيت اىػليػة نيث غالكث هل واملرتسً املرتسً ةني اىػالكث أن ال
 يػين ٌاذا وإال ٌِٓا واالكرتاب( املخفؽد اجليو) مؾايا إىل  ْؼا اخلهٔص ةالؽسٔع ةيػ أُٓا حخٍزي يف

ٔـيختق ضياة غَ كتو ٌَ ذنؽُا اذلي امللٍع   ؟ ةيش
 ـئًلّ حففري ويٍكَ اجلففيث عهائهّ ٌَ نرريا ىلع حػل ليلغم احلٌٔيث احلياة حفانيو إن

ٔاب ـاغخل ٌا ْؼا عالهلا ٌَ اىػام ؿ ػه وأرسٔ أن يكٔن اله يّ أكرث ٌَ اخلٍأ, ذً ملاذا يكخب يـٔ
 ٔ ٔـيتق ويرتسً هل. أعٍؽ نخاب ْو اذلي نختّ  )اإلغالن اإلـاليم(غػس غَ ىلع غؾت ةيش

 ةالرصبيث واذلي اعىن ٌرتمجّ ٌػاُاة مؤىفّ ! 
أييا, إُٓا كؽاةث اىفهؽ وىحؿ أي ـهؽ أُّ اىفهؽ اىلائً  )اإلـالم ةني رشق وؽؽب(ذً حؽسً نخاةّ 

ػة الهطيطث نٍا كػٌٓا اىلؽآن الهؽيً والفِث اجلتٔيث واىيت ُفؼْا نٍا يه )اجليو املخفؽد( ىلع اىػلي
ٔا غرص ُؾول الٔيح رىض اهلل غًِٓ وأرىاًْ.   اذليَ اعك

غؽىج ـيٍا ـتق ملالٌص املِٓز األعاليق اىلائً ىلع اإلحلان اذلي ْٔ اىػِرص األـايس يف كيٍث 
ٔ واكػِا  )اىػٍو( اذلي إذا ـلػ اإلحلان ـِطَ غِػئؼ ُيٓٔ وُيػب ويف اجلٓايث ُكٔن يف ذيو األمً ْو

 ةال عشو !! 

ٔ يف  ؿ غػس ةليايا األٌث الهترية ٌَ اىفيتني إىل ابليلان ْو أغؽض اآليت ملفأىث اْخٍام األـخاذ يـٔ
ِاك بلػو اىػيٍاء ٌَ  ٔذسا ٌخفؽداً كػ ـتلّ يف ْؼا املشال نخاةات ٌخلٍػث ِْا ْو ْؼا يللك ٍُ

ٔا ةلييث األكييث املفيٍث يف اىػالً. أٌرال  ؽ اذليَ اْخٍ غتػ اجلييو كييب, وؽريه ٌَ رساالت األْز
ِاك وىكَ احلهييث دائٍا نفؽيث !! ال أضػ يفخٍع  نطيص أن ِْاك ٌِظٍات وُػوات حػلػ ِْا ْو
ألٌّ حيػب وجلا ـيٍا ضػث )إلةؽاْيً راسُٔا( األبلاين اىػظث واىػربة وىكَ اىرتف اجلِٔين 

 ـتفالم ملزلات احلياة أـهج ـيِا اىلػرة ىلع المالم واحلؽًلث !! واال

ٔـيتق اىرتف ٌَ ضفاةّ ـهارت ِْاك دوىث مفيٍث يف كيب أوربا  وكػ اـلً ىلع غؾت ةيش
ٔـا" ضاحلا, إُٓا ذٍؽة اتلِازل غَ اىرتف واملشٔن واالـخػالء  ٔـ اىػِرصيث وحللج ةٓا أييا "ن

 األٌث كيايا  يو ابلػد( نٍا يٍيق غييّ ابلػو غَوالهغب ! يف ضػود غييم لً يكخب )س



 6 

 إىل يفخطٔن ممَ ؽريًْ أو أٌني أمحػ ادلنخٔر أو اىػلاد األـخاذ أو ٌّ ادلنخٔر يكخب لً الهترية,
 دلازر أو( حلجني) دلازر غَ يكخب أن ًٌِٓ أضػ َيؽؤ لً. املفيٍث األكييات كيايا غَ اجليو ذىكً

ٔاس واةَ األكػج واغُػي  ابليلان لً نفٍع نٔحا يف( ححخٔ) لهخاب )ابلػد( إال ـيٍا يخػيق ةأيب ُ
اذلي نخب هل األـخاذ اىػلاد نخاةّ )روح غظيً( حمِث غلييث نترية وإن حػشب ـػشب أن حلؽأ اآليت 
ٔسب اىلؽآن ىلع املفيً ٌلػارا حمػودا ٌَ الفجني خليق الهٔن أو  ٔد اىػلاد/ "لً ي لألـخاذ غتاس حمٍ

 ُػيً أن دياُث ٌَ ادلياُات الهربى اىيت حؤٌَ ةٓا أةِاء احليارة غؽىج تلاريظ خليق اإلنفان, وال
ٔديث"   .ٌَ نخاةّ )اإلنفان يف اىلؽآن(  51ص اخلييفث غرب ادلياُتني اىربٍْيث واحلٓ

ييّ, غ ممخِا أو لرلايع  ويلٔل أييا/ "إن غليػة اإلنفان يشء ال يأحيّ ٌَ اخلارج ـيلتيّ مؽىاه
ٔ ال يٍَ غييّ وال يؽى أُّ اعىز ُففّولهِٓا يه ىٍري ٔام ضياحّ ابلاٌِيث يهيطّ ْو . ملؽىاحّ  ه وك

 أن إنالضّ اعىز إذا وغييّ اإلنفان مفأىث ألُٓا إال ةٓا لألُبياء كأن ال اإلنفان مفأىث ـاىػليػة
ٔام  يػاىز نٍا يػاجلٓا  . املفيص ضياة نخاةّ ٌَ 414 ص" … ُففّ ك

ٔا اذليَ( ابلػد) نخاب الكم ٌَ ْٔ المالم ْؼا  -ال ةٍا يٌل/ ق ىلع ْؼا المالم إحػيي وال " ححخٔ" حؽًل
ِث أْو ٌَ املاليني يلخو م ابلـٔ يً غييّ اهلل نًل كال( حتيخٔ ةؽوز سٔزيؿ) إُّ واهلـؽ  لً ٌَ) ـو
ٔا اذليَ غَ ُلٔل ٌاذا( ًٌِٓ ىحؿ  املفيٍني ةأمؽ يٓخً  ( !! ابلػد ةكخاب) وىػ
ْؤالء غئٍين, ىً املالضػة وٌلن يتفاةق لرشاء الهخاب أْو )اثللاـث( ! ٌث مٔ(ى( نخاةّ )ـال) كػم

ٔان أعؽى ٌَ اثللاـات الٔذجيث ! يف ضني أحنرس وضٔرص  نٍا كػم )ىلع أدًْ( و)إـٍاغيو ٌظٓؽ( أل
ٔا ُٓشًٓ  ٔد كانؽ, وؽريًْ ٌَ ُٓش دور كغهيات ٌرو ـػيػ اىػؽيان, وحمٍػ غتػ اهلل غِان, وحمٍ

اروا مفريحًٓ. إ ٔكج اذلي راح نخاب ـو ؿ غػس ةليايا أٌخّ الهترية يف ال ذن اْخً األـخاذ يـٔ
 ابلػد وراء ـارحؽ وُيتلّ !! 

ؿ غػس نخاةّ خاذ يـٔ ِث) غَ  نخب اأـل ٔـا) وًلخب (إغهار كيب يف ابلـٔ ٔـ  احلليلث ةني ن
ٔديث ادلوىث) نخاةّ وحؽسً (واألـاٌري ؽِيً اذلي  خاذ ادلنخٔر اعدللألـ رائػث ةٍلػٌث هلؽحؾل (احلٓ

ث ضىت االُٓيار(   .كػم هل نخاةّ )اإلٌربياحلث األمؽيكيث ةني اىؾٍـؽ
ٔ وضػه اذلي اْخً ةليايا األٌث ال ـِٓاك الهرري ٌَ نخاب  ؿ غػس ْو ال ُلٔل أن األـخاذ يـٔ

ٔا  اتلاريظ ؿ األـخاذ يٍزي ٌا وىكَ نخت ع, ةادلاـ نؼا ةاىػليػة اىليايا ربً ْٔ ؽريه غَ يـٔ
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ٔاء نخب ٌا لك يف اىؾؾايل حمٍػ الليظ مٔالُا ًٌِٓ ُؼنؽ ـيث  ا ـػيّواذليَ ـػئ  ادلنخٔر ح/أ والي
 ُفهؽ نيؿ) نخاب ناضب( 1774-1724) اللاميث اإلـرتاحيشيث أـخاذ ٌايو, حمٍػ ـٔزي

ٔ( إـرتاحيشيا ٔا اذليَ ٌَ ْو  . اهلل رمحّ( ربيع اهلل غتػ ضاٌػ) اىػالٌث يػ ىلع اىػيً حيل
ٔا ا ْٔ اىفارق ةْؼ ٔا غَ األكييات املفيٍث ٌَ ٌٍِيق غليػي وؽريًْ ٌَ اذليَ حِاول ني اذليَ نخت

 املفائو ٌَ ُاضيث الرسد اتلارييخ اىػام دون اتلفات ملٔىٔع اىػليػة. 
ؿ غػس ْؼا األمؽ ةلٔهل/ "إن اجلػال اىػيٍاين اىػليً ىػ اجلظام اإلـاليم ْٔ  وئىص األـخاذ يـٔ

ٔا سؼور االحهال ةرلاـخًٓ اإلـالٌيث ُٔع ٌَ اجلِٔن, يؽحكتّ اىػيٍ اُئن املخٍؽـٔن اذليَ كٍػ
ٔاضػ ًٌِٓ اعسؾا  ٔا اىرتاب جبٓيًٓ ومحاكاحًٓ ىلع أغظً نِٔز ْؼه األٌث ضىت أنتص ال األنييث وأْال
غَ ـًٓ نفطث واضػة يف أنٔل اىفلّ, اعسؾا غَ االحهال ةاسخٓادات أئٍث اىفلّ وغيٍائّ اىلػايم 

كؽاءة آيث واضػة ٌَ اىلؽآن الهؽيً كؽاءة نطيطث ذً خيؽج غييِا ةػػ ذلم  واملطػذني,اعسؾا غَ
 أن يٍكَ ـٓو واحلياة وادليَ الفياـيث أمٔر يف يجتيغ وال يجتيغ ـيٍا وُهائص  ٌختشطا ةفخاوى

 نخاةّ ٌَ 11 ص" ومهريْا األٌث ْؼه مفخلتو ىلع األٌث ةرلاـث اجلٓال احلٍىق ْؤالء أٌرال يؤحٍَ
يب( ىلػ حهػى )لهخاب ابلػد( أكالم نترية ـخهػى الؽاـيع ىٍّ ضفني, وليػلاد )ـلٔط األكاذ

ٔم اىلادم ٌَ اىؾؽب ةكو أكاكهل  ٔد كانؽ أييا ىٍّ ضفني وحهػى حمٍػ اىؾؾايل ليٓش وحهػى حمٍ
ؿ غػس  ٔ كؽاءة يف ـهؽ يـٔ ولً يخفؽج ىلع ـريك )نخاب ابلػد( ال ُؽيػ أن ُبخػػ غَ مٔىٔغِا ْو

ث الهترية اذلي ْٔ اٌخػاد  ٔـؿ اىلؽىاوي,  -ٌتييع هلؼه املػـر اٌخػاد ليٍاْؽ ةَ اعكٔر, اٌخػاد حل
ً ً ىلع اتلطػيػ يف نخاةّ )ـلٔط األكاذيب( ذنْؽ ً اذليَ ذنْؽ  ألًُٓ  اٌخػاد ملطٍػ اىؾؾايل ْو

 . املٓازيو ذلاـث وىحفج اىػتاكؽة ذلاـث إُٓا. وامللاغو واىػيٍاء اىلادة
ث الؽاـيع هلا روادْا وغلاكٓا الرحتآٌا د أن يكٔن ٌلالٌخػا والةػ َ اىفؽع األنيو, ـٍػـر

( ابلػد نخاب) غييًٓ يٍيق ٌا اعكٓا اىيت واألةاٌيو  ةاىػليػة كمال ومئٍُا ةػيػا غَ اىرتْات
ؿ األـخاذ إن  ُفؿ ٌَ يرشب ـٓٔ مجيػا ْؤالء ةني ةارزا ماكُا جلففّ َيػ أن اـخٍاع غػس يـٔ

ؿ اىلؽىاوي, حمٍػ اىؾؾايل, حمٍػ ب ٌِٓا أوخليرش اذلي الهأس م اجلفؽ اىٍاْؽ ةَ اعكٔر, ويـٔ
ٔان نخاةّ )ـلٔط االاكذيب حفِيػ كتٓات  غٍارة وؽريًْ عً ادلـاع غَ الرشيػث, واُظؽ إىل غِ
ٔد عً ادلـاع  ٔـؿ غػس يِيً جبػارة إىل سِ اىػيٍاُحني ضٔل الرشيػث اإلـالٌيث( ُػً, إن حمٍػ ي
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ؿ غػس األول غَ الرشيػث. لً أةا ىؼ ولً حػـػين اىػاٌفث إىل جتاوز احللائق نٍا ضؼرين األـخاذ يـٔ
اىث يل ىلع اىفحؿ ةٔك.   يف ـر

ؿ غػس/ "حؽسع غالكيت ةّ )أي  خاذ ادلنخٔر اعدل ضفَ ؽِيً غَ نػيق غٍؽه يـٔ ويلٔل اأـل
ٔات  ؿ غػس( إىل أربػني اعٌا عيج غِػٌا نِا ٌالةا ةاملؽضيث اثلأُيث وعالل حيم الفِ اكن يـٔ

ٔذسا ٌيتا ليٍرلؿ اذلي حيٍو ةني سِبيّ " أٌخّ ىليايا وعػٌخّ ةٍفؤحلاحّ واىزتاٌا لٌِّٔ ضتا  ٍُ
ٔ أٌخّ ىليايا عػٌخّ ُػً. األمؽيكيث اإلٌربياحلث نخاب ٌَ 25 ص  عػٌث يف حيخؼى ٌرال ـػال ْو

األـخاذ ق نٍا يهؿ وكٔ بلؾؿ ٌلاالحّ ظٓٔر اىلارئ يرتكب اكحب ـٓٔ ذلا الهترية, أٌخّ كيايا
ٔد يلٔل/ "الاكحب اجلاسص  ٔد الاكحب اجلاسص وأُلو ىكً ُم لكٍث ادلنخٔر اىلاغ ادلنخٔر ضييم اىلاغ
ْٔ اذلي يػؽض مٔىٔغّ ةٔىٔح أو ةؽاغث, وَيػو ٌَ اىلارئ نػيلا محيٍا هل يرتكب ظٓٔر ٌلاالحّ 

 . 134 ص اىفين اجلرث  ٌَ نخاةّأو إُخاسّ األديب بلؾؿ وكٔق ةو ويفىع إحلّ ضيد يجرش ويكخب" 

  ؟ ٌِٓشا يكٔن أـال ترشيػا اإلحلان اكن إذا ؟ ٌِٓشا اإلحلان  يػػ ْو/ ُفيس أـأل واآلن

ٔـيتق غؾت ىلع كغهيث ٌفخاح ٌػا ٍْا املفئٔحلث وحلػيؿ احلؽيث اكُج وإذا ؿ كال نٍا – ةيش  يـٔ
ٔانيث سٓػه  فؾه ىلعحي ٌا ليتاضد يخهٔن وبؼلم الفاةلني ليػِرصيَ اإلحلان أىيؿ ـإُين غػس م

ؿ غػس   . يف ابلطد غَ اىػِارص املهُٔث ملِٓز اإلحلان اذلي ْٔ ٌفخاح كغهيث األـخاذ حمٍػ يـٔ
 .واحلٍػ هلل رب اىػاملني

 زؽئل غتػ احلييً
 


