
 

 خ ثبٌمب٘شحُوٍَُّخ اٌالَّ٘ىد اإلجنٍَُُّ
 6102َفّّاَش عٕخ  01 اْسثؿبء

 الُقمُّص مىت املسكني، السِّرية واملالمح الفكريَّة
 اْؽجبء واْخىاد اإلخىح
ًُُ ؾًٍ دؾىرىُ اٌىشديخ، ٌٍّشبسوخ يف ٘زٖ إٌَّأشىشُو ُّض ِىت  ادلغىتى ، اٌغةىت ح    ”ؾٕىأًب ٘ى:  ذوح، واٌيت حتّ اٌُم

 .“خوادلالِؼ اٌفىشََّ
َّ حبغت اٌىلذ ادلزبػ رل،  ،هبزا اخلظىص، أٔزمٍ ِٕهب عإاٌَ اْعئٍخ ثؿُغمذ وسد ئرلَّ ٌو اٌغىتإاي اْوَّي،   ئعبثىتخ  ٌؿ
ُّض ِ  ادلغى  خعبٔجًب ثغُطًب ِٓ ادلالِؼ اٌفىشََّ رغطٍِّ َّب  ،(6112َ -0101) ْيب اٌُم ىء ٍمٍ اٌؼَّىت ُزف ،اٌضَّبين اٌغإاي ئعبثخأ

 ىزت ؾٕٗ ِٓ لجً.، و٘ى ِب دل َُؽ  يف أصٕبء اٌؿًّأٔجب ِمبس، اٌمذةَظ  ٘جبْ دَشثُش ؾاللزِٗٓ  ؾًٍ عبٔت
 ٘ى: ِب ٘ى دوس اٌشَّ٘جٕخ يف ِظش يف ؽفع اإلديبْ ادلغُؾٍ؟ اٌزٌ وسد ئرلَّ اٌغإاي اْوَّي

 جُؿخ ... اخل.٘جبْ، وثبٌطَّحنى ؾاللزٗ ثبٌشُّواٌغإاي اٌضَّبين ٘ى: ِب ٍ٘ ِالِؼ خذِخ اْة ِ  ادلغى  يف اٌذََّش ِٓ 

َّب ؾٓ ئعبثخ اٌغإاي اْوَّي، ألىي:  وأ
 (652َ -650)أٔطىُٔىط أْجب  اٌمذةَظ صِٓ ِٕز ،اٌمشْ اٌشَّاثؽ ادلُالدٌيف  وٕػبَ صبثذ ِغزمش ،يف ِظشاٌشَّ٘جٕخ  شأدٔ

 ِىاطىتٍخ  يف ِظىتش  اٌشَّ٘جٕخ ذَصَس. وٌمذ وَ(676-663عىرل )اٌشَّأصٕبعُىط واٌزٌ رزٍّز ؾًٍ َذَٗ اٌجبثب  أة عُّؽ اٌشُّ٘جبْ،
ووىتبْ ٌىتذَش   ادلُالدٌ. ثؿذ اٌمشْ اخلبِظ  ِذسعخ اإلعىٕذسََّخ اٌالَّ٘ىرَُّخ، ثؿذ أضواء احلفبظ ؾًٍ ئديبْ وُٕغخ اإلعىٕذسََّخ

وؾًٍ اِزذاد  ثً فؾغت، وُٕغخ اإلعىٕذسََّخيف ٘زٖ اٌفزشح ادلجىِّشح ِٓ ربسَخ ٌُظ ، َبدٌ يف ٘زا اجملبيوس اٌشةاٌمذةَظ أٔجب ِمبس، اٌذَّ
ٓ  شَشوًبوؾششوْ ثط عزٌَّخ ادلزوىسح خالي ٘زٖ اٌفزشح شعٍ اٌجبثىٌرجىأ اٌُىئر  ،ٌٍُّالد اٌمشوْ ِٓ اٌغَّبثؽ ئذل اٌشَّاثؽ ؾشش  ِىت

َّ ٕبَفىُر. وال دَش أٔجب ِمبس ُس٘جبْ َّب ِمبسَىط.  ثشََّخ ُس٘جبْ ِٓيف اٌمشْ اخلبِظ ادلُالدٌ،  (222َ-206)و ٌُّظ اٌىج  اٌمذةَظ  أ أ
. (0371َ-0326)اٌمشْ اٌزَّبعؽ ؾشىتش   إٌةظف اٌضَّبين ِٓ اٌجبثب دديزشَىط اٌضَّبين يف آخش ثطشَشن ِٓ ٘زا اٌذََّش ادلزوىس، فهى
ئذل عبٔت آثبء وُؾٍّبء وِؿٍِّّىتٍ   - ٘زا اٌذََّش، وؾًٍ ِذي اٌُؿظىس ِٓ اٌزَٓ اخز وا و٘ىزا شبسن ثطبسوخ اٌىُٕغخ اٌمجطَُّخ

 ىُٕغخ اإلعىٕذسََّخ. ٌ ،ُزىسعٍ واٌمبٔىينواٌٍِّ واِثبئٍ اٌزُّشاس اإلديبين محبَخثذوس حمىسٌ يف شبسوىا  -وُٕغخ اإلعىٕذسََّخ 

ُّض وؾػبد وِٓ ٔفظ ٘زا اٌذََّش، وبٔذ وزبثبد ،ويف اٌؿظش احلذَش اِثبئَُّخ  ُبحعججًب يف ئصشاء احل ِ  ادلغى ، أثُٕب اٌُم
ِّ وٕبئظ ادلغىىٔخ ششلًب وغشثًب.اإلعىٕذسََّخ، ٌىُٕغخ واٌىزبثَُّخ خوؽَُّاإلديبَُّٔخ واٌٍُِّزىسعَُّخ واٌشُّو   ، و٘ى ِب اِزذ أصشٖ ٌى

 ٘ىتى ِضىتبيٌ   -ّٕب ِٕٗ ووّب رؿَّ -ِ  ادلغى  وأودُّ أْ أعشُد ؾًٍ ؽؼشارىُ عبٔجًب َغ ًا ِٓ ِالحمٗ اٌفىشََّخ. فأثىٔب 
ِِ ُْخشي.حيززي يف متغُّىٗ ثاديبْ وُٕغزٗ اْسصىروغَُّخ، ويف راد اٌىلذ اؽزشا يف عىتٕخ   َتَزىت فَى ٗ إلديبْ وؾمبئذ اٌىٕبئظ ا

ُٓحنٓ ؽُّٕب ٔفشة... ”َمىي:  ،0170َ ع ٌؿمبئذ، وئدنىتب  يف احلمُمخ ال ٔزؿشَّ ق ث  ِٕهظ ثشورغزبٔيت وِٕهظ أسصىروغٍ، فٕؾ
هب ؾًٍ أعبط ادلٕطىتك اٌؿمٍىتٍ   خ وٌُذح ؾمً أدلبين، لبِذ ِٕبُ٘غوِٕهظ ششلٍ. فبٌّّورغزبٔزَُّ ،ق أعبعًب ث  ِٕهظ غشيبٔفشة

ٌَّٕبط اٌغشثُة ، اٌزَٓ دل َغزغُغىا وٌٓ َغزغُغىا أْ خيؼؿىا ٌٍشُّوػ ئالَّخ اٌفشدََّخ، واحلشََّواحملبعبح اٌفىشََّ مبب َمجً  خ إلٔغبْ أو ٌجؿغ ا
ٌّ هٌظاٌؿمً. فبدلٕهظ اٌّّورغزبٔيت ِٕ َّ ؾمٍ ِّ فشدٌ. وْ ِّئٔغبْ ؾمٍُ ٌى ئٔغبْ غشيب، ِٕهغىتٗ ودَٕىتٗ ...    ٗ، ٌزٌه طبس ٌى

ق ... فال خالص يف ادلٕهظ اْسصىروغٍ خىتبسط  وِؿشوف أْ اٌشُّوػ ال َؿًّ أثذًا ؾًٍ ِغزىي فشدٌ، فهى جيّؽ وال َفشة
٘ىتٍ يف ادلٕىتهظ    ،دلشفىػخ يف ادلٕىتهظ اٌّّورغىتزبٔيت  أٌ خبسط اجلّبؾخ ادلزَّؾذح جبغذ ادلغُؼ وسوؽٗ. اْعشاس ا ،اٌىُٕغخ
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 .(0)“غُّؽ واٌىؽذحأعبط اٌزَّ ،اْسصىروغٍ

 ، فُمىي:بلجخثشؤَزٗ اٌضَّيف ِىػىؼ وؽذح اٌىٕبئظ، و َتَزَووثؿذ ُسثؽ لشْ ِٓ ٘زا اٌزٌ وزجٗ، 
أٌُظ ٘زا ثبثًب ِفزىؽىتًب    ،«ِؿٕبَِٓ ٌُظ ؾٍُٕب فهى »أٔػش ئذل ٘زا اٌمبٔىْ اٌزٌ وػؿٗ ادلغُؼ ٌٍزَّالُِز، أٌ ٌٍىُٕغخ: ”

ْْ ئٌُٕب ثبحملجَّخ، ؽ  خنذَ ِؿًب امسًب واؽىتذًا.   ٔمزشة ئٌُٗ ثبحملجَّخ، و٘ى َمزشُة طبدلب اٌزٌ َىشص ثبعُ ادلغُؼ ٌُظ ػذَّٔب، فؿٍُٕب أ
َِ َّ أمغب ْْْ َُ ٕب أؽذس أمغبًِب يف اعُ ادلغُؼ أِبَ اٌؿبدل. فا ُُ وَّٕب خنذَ اع ادلغُؼ واؽذ ال َٕمغُ، أطجؼ  ادلغُؼ ؽمًّب، واع

ُِٕب ثغجت االعُ، ؾبسًا ؾٍُٕب وؾًٍ اعُ ادلغُؼ. وئٔٗ ِْش ِغزؾًُ ُ٘  أْ َؿُج ،أمغب ّىتب  ذ اصٕبْ ادلغُؼ حبىتك وئخىتالص، و
شلىتخ  لىإُٔهب، أْ ُرذخً اٌؿىتذاوح واٌفُ وٍطبهنب ٌجؿؼهّب. اٌىُٕغخ ادلٕمغّخ يف اٌؿبدل اٌَُىَ، اعزطبؾذ ثُغ ِزخبطّبْ وأؾذاٌء

َّ ؾمَُذ ،واٌمطُؿخ يف طُُّ اإلديبْ واٌؿمُذح، وجتؿً اٌشَّؿت َإِٓ ِشَغًّب رٗ ٍ٘ احلك، وؾمُذح اٌغ  خطأ، وٍَىتضَ اٌُفشلىتخ   ثأ
َّ ُّ شؿت ؾًٍ ؽك!! واٌُجؿذ، ثً واحلشص واٌمطُؿخ، ثً واٌؿذاوح، ؽ  َػ  و

ِّ ِفشداد اإلديبْ،  ُّ واؽذ ٌّخشٌُظ ادلطٍىة اِْ وؽذح اٌؿمُذح وإٌُّطك اٌىاؽذ ثى ؾًٍ أٔىتٗ   ،ثً ادلطٍىة لجىي و
َّ ٌٗ ئديبًٔب ؽمُمًُب طبدلًب ٌٕفغٗ ؽٌك ، وؾًٍ أعبط حمجَّخ طبدلخ ِٓ اٌمٍت. ٘زا ديهةىتذ ٌٍّغىتُؼ ادلىعىتىد يف    ٌٕفغٗ، وؾًٍ أ

ْْ ُّ اٌىٕبئظ ورزَّفك ثبدلذاوالد ؾًٍ ئديبْ وؾمُذح ِىؽَّ اٌىعط، أ ًُ ذح، أٌِش ِغىتزؾ ديبسط ُعٍطبْ وعىدٖ. ْٔٗ أْ رزظبحل و
َّ ِب أفغىتذٖ   ٌٍطَّبلخ اٌجششََّخ. وٌىٓ َغزؾًُ أْ جيزّؽ اجلُّؽ حبؼىس ادلغُؼ، وال َُىؽةذ ادلغُؼ اإلديبْ واٌؿمُذح حبؼىسٖ. ْ

َّ  .(6)“(02:6أفغظ )ٗ، أْ َُظبحل ادلؼبداد، وجيؿً االصٕ  واؽذًا ادلغُؼ ووغُفَز طجُؿَخ اإلٔغبْ، ال َُظٍؾٗ ئٔغبْ، وٌى

أعً رٌه، وحبغت فىش اْة ِ  ادلغى ، َٕجغٍ أْ ٔفهُ أٔٗ ٌُظ روثبْ اٌؿمبئذ ادلخزٍفخ ٌٍىٕبئظ يف ثؿؼىتهب   وِٓ
 خ. فبحملجَّىت “اٌىدَؿخ”يف  ثً ٘ى يف احلمُمخ رفشٌَط -٘زٖ اَْبَ د ور ُرهب اصداد اٌيتوٍ٘ إٌَّغّخ  - “احملجَّخ”اٌجؿغ ٘ى رؿج  
ْْادلطٍىثخ اٌَُىَ،  ُّ رؿين أ َْ ،وُٕغخ حتزشَ و ُْخشي ولىإَُٔ ئديب  هب.اٌىٕبئظ ا

َّب ؾٓ ئعبثخ اٌغإاي اٌضَّبين   ؾٍُىُ ِب دل َُؿشف ِٓ لجً. ، أعشُدوأ
ُّضرششػ ؾاللخ  وٍ٘ لظَّخ ، ووُف وبْ َهزُ ثأِش خالطىتهُ  ِ  ادلغى  ثأوالدٖ اٌشُّ٘جبْ يف اٌذََّش أثُٕب اٌشُّوؽٍ اٌُم

ُ٘  فمذ ؽىً أؽذ ُس٘جبْ اٌذََّش اٌمظَّخ اٌزَّبٌُخ، لبي: ؾٍّهُ.ُ يف أصٕبء ؽ  و
ّذ ؾٍُىتٗ.  فغىتَّ أيب اٌشُّوؽٍ ِبسًا  خشعذ ئذل اخلبسط فىعذدادلىعىد ثذاخً اٌذََّش،  أؾًّ يف فشْ اخُلجض ثُّٕب وُٕذ

ِىػىؼ ؾغُت، و٘ى: يف  ِؿٍ أثىٔب ُأِبَ فشْ اخُلجض، وولفذ أٔب أِبِٗ، ورىَّ فغٍظ أثىٔب ؾًٍ ؽبفخ ؽىص صسؼ ِىعىٌد
 اٌىعبئً اٌيت َزجؿهب اهلل يف ثٕبء إٌَّْفظ. فمبي ... اخل.

 
 

 

  

 

 

                                                                            
 12، ص 0136َأعضاء ِؿًب(، دَغّّّ  6اخلذِخ، اٌطَّجؿخ اٌشَّاثؿخ )اْة ِ  ادلغى ،  -0
 262، ص 0113َاْة ِ  ادلغى ، اإلجنًُ حبغت اٌمذةَظ ٌىلب، اٌطَّجؿخ اْوذل،  -6


