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 اٌّمضِخ : 

٘نا اٌجؾش ثؼٕٛاْ رٕبٍـ األؽبلَ ثبٌّليٕخ اٌفبػٍخ فٝ َِوػ يٍٛف اكهيٌ ٚ٘ٛ األٚي اٌنٜ     

ا٘زُ ثلهاٍخ اٌزٕبٍـ فٝ َِوػ يٍٛف اكهيٌ ثبػزجبه أْ يٍٛف اكهيٌ َٔـ ٌٕب األؽبلَ ثبٌّليٕخ 

زٝ اٌفبػٍخ ِٓ فبلي َِوؽيبرٗ ٚا٘زُ ثزٛػيؼ أؽبلَ ؽً شقظيبرٗ ِٓ فبلي َِوؽيبرٗ ؽ

يٛػؼ ٌٕب أّ٘يخ اٌؾٍُ ٌٍفوك ٚثبألفض ؽٍُ اٌّليٕخ اٌفبػٍخ فىً أَبْ يؾٍُ ثبٌّليٕخ اٌفبػٍخ اٌزٝ 

يؼيش فيٙب ؽيبح وبٍِخ هائؼخ ثؼيلا ػٓ اٌييف ٚاٌقلاع ٚاٌظٍُ ٌٚنٌه َٔـ يٍٛف اكهيٌ 

عّٙٛهيخ أفبلؽْٛ فٝ َِوؽيبرٗ أٜ ؽٍُ أفبلؽْٛ ثبٌّليٕخ اٌفبػٍخ ثؾٍُ شقظيبرٗ كافً 

؛ أٜ : يييٍٗ ٌنٌه اْ اٌزٕبٍـ فٝ اٌٍغخ يؼٕٝ : " َٔـ َٚٔـ اٌشٝء ثبٌشٝء يَٕقٗ َٔقب  َِوؽٗ

ٚيىْٛ ِىبٔٗ , ٚأزَقٗ : أىاٌٗ ثٗ , َٚٔقٗ وّٕؼٗ ؛ أٜ : أىاٌٗ ٚغيوٖ ٚأثطٍٗ ٚألبَ شيئب ِمبِٗ , 

 وبٔزَقٗ , ٚاٍزَٕقٗ ؽٍت َٔقٗ , ٚرٕبٍـ اٌشيئبْ : َٔـ أؽلّ٘ب اآلفو , ٚرٕبٍقذ األشيبء :

رلاٌٚذ فىبْ ثؼؼٙب ِىبْ ثؼغ , ٚرٕبٍـ األىِٕخ : رلاٌٚٙب , أٚ أمواع لوْ ثؼل لوْ آفو , 

.ٚثٍلح َٔيقخ َٚٔيقخ , وغٕيخ : ثؼيلح " 
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أِب اٌّليٕخ اٌفبػٍخ فٙٝ اٌزٝ وبْ يؾٍُ ثٙب أفبلؽْٛ فٝ عّٙٛهيزٗ ٌنٌه " اٌّليٕخ اٌفبػٍخ      

وبٔذ ٚال رياي اٌؾٍُ األػظُ ٌٍٕبً فٝ وً ِىبْ , ِٓ ِٕب ال يويل أْ يؾيب فٝ ِليٕخ فبػٍخ رىفً 

ؾٍُ ثبٌَٕجخ ٌٍفبلٍفخ ٌٗ اٌؾيبح اٌزٝ يزّٕب٘ب , ٚاما وبْ األِو ونٌه ثبٌَٕجخ ٌؼبِخ إٌبً , فبْ ٘نا اٌ

اٌزبهيـ وبْ ٌٗ ِىبٔٗ فبطخ علا ؽزٝ اْ ِظطٍؼ اٌّليٕخ اٌفبػٍخ أطجؼ ُ٘ اٌفبلٍفخ األٚي 

ِٚؾٛه ثؾضُٙ اٌّؼٕٝ ػٓ ٍجً رؾٛي ٘نا اٌؾٍُ اٌٝ ؽميمخ , ؽزٝ ٌٚٛ ثلا األِو ٚوؤٔٗ طؼت 

ثؼغ اٌفبلٍفخ ,  إٌّبي أٚ ألوة اٌٝ اٌؾٍُ اٌَّزؾيً , اٌّليٕخ اٌفبػٍخ اٌزٝ ؽٍُ ثٙب ٚرقيٍٙب

.ٚوبْ ٌٙب أصو وجيو فٝ َِيوح اٌؾؼبهاد اإلَٔبٔيخ , فٝ اٌشوق ٚاٌغوة ػٍٝ اٌَٛاء " 
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" ؽوػ ِفَٙٛ اٌّليٕخ اٌفبػٍخ ثشىً ِؼبطو ِٓ لجً ػلك وجيو ِٓ اٌّزقظظيٓ , اٌزؼويف       

اٌوعً اما أرٝ اٌٍغٜٛ ٌٍّليٕخ فٝ أٔٙب ِٓ اٌٍّه ٚاٌليٓ , فيمبي ٌؤلِخ ِليٕخ أٜ ٍِّٛوخ , ِٚلْ 

اٌّليٕخ , ِٚلْ اٌّىبْ أٜ ألبَ ثٗ ٚفك شوع ٚٔظبَ اٌّىبْ , ِٕٚٗ اٌّليٕخ , ٚ٘ٝ فؼيٍخ , ٚرغّغ 

ػٍٝ ِلائٓ , ثبٌّٙي , ِٚلْ ِٚلْ ثبٌزقفيف ٚاٌزضميً , ٚفيٗ لٛي آفو : أٔٗ ِفؼٍخ ِٓ كٔذ أٜ 

ؽل ِؼيٓ ِٓ اٌَىبْ اٌٝ  ٍِىذ , ٚاثٓ ِليٕخ : اٜ اٌؼبٌُ ثؤِو٘ب , فبٌّليٕخ اططبلؽب رؼٕٝ أزّبء

عزّبػيخ ِزؼلكح اٌٛظبئف , لٛاِٙب اكاهح اِٛلغ عغوافٝ ِزّيي , يزفبػٍْٛ ػٍٝ شىً ظب٘وح 

ٚؽجمبد ِٓ اٌَىبْ يزٛىػْٛ ٚفك طفبد الزظبكيخ ٚصمبفيخ , فٝ اؽبه لبْٔٛ لٜٛ ٚاػؼ يٕظُ 

يخ رواوّيخ فٝ اٌؼبللبد ٚاألفؼبي , يؼيف ِوؽٍيب ٔزبئظ ِبكيخ فيييبئيخ ٚأفوٜ ِؼٕٛيخ فٍَف

 اٌّىبْ .

أِب اٌّلٔيخ فّشزمخ ِٓ اٌّليٕخ , ِٚلْ فبلْ ِلٚٔب أرٝ اٌّليٕخ ٚثٕب٘ب , ٚرّلْ رقٍك ثؤفبلق      

أً٘ اٌّلْ , فبٌّلٔيخ رلي ػٍٝ ِورجخ ٍبِيخ ٚرطٛه هاق ؽيش رزغّغ ظٛا٘و ٚفظبئض 

ّلْ , ؽيش ِظب٘و ٚوفبءاد فٝ اٌّلْ لً أْ رٛعل فٝ اٌمويخ , ٚيشيو ٌفع ِلٔيخ اٌٝ ؽيبح اٌ

اٌزملَ اٌّبكٜ فٝ أٍبٌيت اٌؾيبح ٚاٍزقلاَ إٌّغياد اٌّبكيخ اٌّقزٍفخ ٚاٌّلٔيخ اططبلؽب : ِظب٘و 

اٌؼّواْ ٚاٌزملَ اٌّبكٜ ٚاٌؼٍّٝ ٚ٘ٝ األشىبي اٌّبكيخ اٌزٝ رٕزظ ػٓ اٌؾؼبهح , ٚرفَو اٌّلٔيخ 

فٝ اٌٍَٛن اٌيِٛٝ ,ٚرؾميك ؽيبح  ثؤٔٙب اٌّملهح ػٍٝ اٌزّييي ثيٓ ليُ األشيبء , ٚاٌزياَ ٘نٖ اٌميُ

اٌفىو ٚؽيبح اٌشؼٛه, ٚثٙنا فبْ اٌّلٔيخ رؼٕٝ األفبلق , ٚاألفبلق ٌغخ فٝ اٌقٍك : أٜ اٌَغيخ 

 .ٚاٌطجغ ٚاٌّوٚءح ٚاٌليٓ , ٚ٘ٝ اٌظٛهح اٌجبؽٕيخ ٌئلَٔبْ "
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يب٘ب , ٚرجضٗ " وبْ األًِ ِؼمٛكا ػٍٝ اٌّليٕخ ثؤْ رشؼو اثٕٙب أٔٙب اٌٛاؽخ اٌزٝ رؼّٗ ثيٓ ؽٕب     

أشٛالٙب , ٚرجؼش اٌلفء فٝ أٚطبٌٙب , فيٕشؾ ٌٍؼًّ , ٚيٍّئٖ األًِ , ٚرشًّ هٚؽٗ اٌَىيٕخ 

ٚاٌواؽخ ٌىٕٙب أٔىورٗ , ٚشيئب فشيئب ظٙو ٚعٗ اٌّليٕخ اٌّزٕبلغ ٚاٌّييف , ٚأطجؾذ اٌّليٕخ 

ٌّىبْ اٌفبػً ٍِيئخ ثبٌقطيئخ ِٚٓ صُ هاػ يجؾش ػٓ ػبٌزٗ فٝ اٌّلْ اٌفبػٍخ يٛرٛثيب , ِؼٕب٘ب ا

أٚ ِؼٕب٘ب ال ِىبْ ػٍٝ أٍبً أْ اٌيٛرٛثيب ٘ٝ رظٛه فيبٌٝ يوٍُ فيٗ طبؽجٗ ِغزّؼب فبػبل 
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ٚؽىيّب ٍٚؼيلا , اِب ثٙلف اٌزقطيؾ اٌؼٍّٝ ٌّضً ٘نا اٌّغزّغ ػً ٔؾٛ ِب فؼً أفبلؽْٛ فٝ 

 ." اٌغّٙٛهيخ , أٚ ثٙلف اطبلػ اٌٛػغ اٌمبئُ فٝ اٌّغزّغ ٚمٌه ثبلبِخ ِغزّغ فيبٌٝ ِضبٌٝ
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" ٌُ رىٓ اٌلٚي فٝ ػٙل أفبلؽْٛ لطوا ثً وبٔذ ِليٕخ , ٌنٌه لظو ؽٍّٗ ػٍٝ اٌّليٕخ ال      

ػٍٝ اٌمطو , ثً ٘ٛ يغؼً ِليٕزٗ طغيوح , فغّٙٛهيخ أفبلؽْٛ ٘ٝ لويخ ِزّليٕخ ؽٌٛٙب ؽمٛي 

 فبطخ ثٙب ٌٍيهاػخ , ٚأٍ٘ٙب فٝ ؽبي ٍٚؾ ثيٓ اٌزوف ٚثيٓ اٌفبلخ , فبل روف يىَجُٙ اٌوفبٚح

.اٌزٝ رجٍل اٌغَُ ٚاٌؾٛاً , ٚال اٌفبلخ رؼؼف أعَبُِٙ ٚرىلُ٘ فٝ اٌؼًّ اٌشبق " 
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" أِب اٌفؼيٍخ فٙٝ ِٓ ِواكفبد اٌؾىّخ ٚاٌؾىّخ ٘ٝ اٌفؼيٍخ اٌؼٍيب اٌزٝ رٕشؤ ِٓ ٍيطوح       

 اٌمٛح اٌؼبلٍخ ػٍٝ اٌمٛح اٌشٙٛأيخ ٚاٌفؼيٍخ ٌغخ ٘ٝ : اٌييبكح ػٍٝ اٌؾبعٗ أٚ اإلؽَبْ اثزلاء ثبل

ػٍخ , أٚ ِب ثمٝ ِٓ اٌشٝء , رفيل ِؼٕٝ اٌلهعخ اٌوفيؼخ فٝ اٌفؼً , ٚفؼيٍخ اٌشٝء ِييزٗ أٚ 

ٚظيفزٗ اٌزٝ لظلد ِٕٗ , اٌلهعخ اٌوفيؼخ فٝ اٌفؼً , أٚ وّبٌٗ اٌقبص ثٗ ,ٚاٌفؼيٍخ فٝ ػٍُ 

األفبلق ػىٌ إٌميظخ ٚفبلف اٌوميٍخ , ٚ٘ٝ االٍزؼلاك اٌلائُ ٌٍَٛن ؽويك اٌقيو, أٚ ِطبثمخ 

األفؼبي االهاكيخ ٌٍمبْٔٛ األفبللٝ , أٚ ِغّٛع لٛاػل اٌٍَٛن اٌّؼزوف ثميّزٙب , فبٌغبيخ اٌمظٜٛ 

ٌٍفؼً األفبللٝ ٘ٝ اوزَبة اٌفؼيٍخ ػٍٝ أٔٙب ؽويك ٌٕيً طفبد اٌؾىّخ ٚاٌَؼبكح ٚاٌؼفخ 

 ٚاٌؼلي.

اٌؼفخ ٚاٌشغبػخ " ٚلل أٌيَ أفبلؽْٛ اٌفؼيٍخ ثبٌؼٍُ ٚثبٌقيو ٚاٌؼًّ ثّٙب , ِٚيي٘ب ثبٌؾىّخ ٚ     

ٚاٌؼلاٌخ , ٚأػلاك٘ب ِٓ اٌومائً وبٌغًٙ ٚاٌشوٖ ٚاٌغجٓ ٚاٌغٛه , فبٌؾىّخ فؼيٍخ إٌفٌ إٌبؽمخ 

, ٚأِب اٌؼفخ ففؼيٍخ إٌفٌ اٌشٙٛأيخ , ٚأِب اٌشغبػخ فٙٝ فؼيٍخ إٌفٌ اٌغؼجيخ , ٚأِب اٌؼلاٌخ 

اٌّغزّغ , فبما وبٔذ  فٙٝ اٌّؾظٍخ , ٚيئول أفبلؽْٛ ػٍٝ أْ اٌفؼبئً رقزٍف ثبفزبلف ؽجمبد

اٌؼفخ فؼيٍخ اٌؼّبي , ٚاٌشغبػخ فؼيٍخ اٌغٕٛك ٚاٌؾىّخ فؼيٍخ اٌؾىبَ , فبْ اٌّغزّغ اٌفبػً ٘ٛ 

 .اٌّغزّغ اٌؼبكي , اٌنٜ رزؾمك فيٗ عّيغ اٌفؼبئً االَٔبٔيخ فٝ ٚىْ ٚاؽل ِٓ األَٔبق "
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أّ٘يخ ؽيش ٌُ يزطوق ٌٙب أؽل فمل افزود ٘نٖ اٌلهاٍخ ٌّب ٌٙب ِٓ أِب ػٓ افزيبهٜ ٌٍّٛػٛع     

يٍٛف اكهيٌ اٍزٕزغذ ٌ يزٝ عّٙٛهيخ فوؽبد ٚاٌفوافيوجً ثوغُ أْ ِٓ فبلي لواءح َِوؽِٓ ل

, فمل أثلع يٍٛف اكهيٌ فٝ ِٓ عّٙٛهيخ أفبلؽْٛ ِب ٘ٝ اال رٕبٍـ  َّوؽيبد٘نٖ اٌ ثؤْ

افً ٘بريٓ اٌزٕبٍـ ك شىً ِٓ أشىبي ػوع , فٙٛ لل ٘بريٓ اٌَّوؽزيٓكافً  َِوؽخ اٌزٕبٍـ

 . اٌَّوؽيزيٓ ػٍٝ شىً ِٓ أشىبي األؽبلَ

ْ اٌَيّيبئيبد رٙزُ أٚثّب  أِب ػٓ إٌّٙظ اٌنٜ أػزّلد ػٍيٗ اٌلهاٍخ فٙٛ إٌّٙظ اٌَيّيبئٝ ,     

ويل أْ إٌشبؽ اٌَيّيبئٝ ِورجؾ وضو رؼميلا , فبألأٌٝ اثَطٙب أثىً ِظب٘و اٌٍَٛن االَٔبٔٝ , ِٓ 

ؽٌ االَٔبْ أفظبٌٗ ػٓ اٌطجيؼيخ ٚػٓ اٌىبئٕبد أْ إَٔبْ ػٍٝ ٚعٗ االهع ) فّٕن غثظٙٛه اٌ

ٍزمبَ ػٛكٖ, ٚثلأ يجٍٛه أكٚاد رٛاطٍيٗ عليلح , رزغبٚى اٌظواؿ ٚاٌٙوٌٚخ ااألفوٜ ٚ

فوٜ ٚرىٛيٓ َٔبْ ػٓ اٌىبئٕبد األٔفظبي اإلبيّبءاد ( ٚثٍزؼّبي اٌؼشٛائٝ ٌٍغَل ٚاإلٚاال

شىبي هِييخ , ٚػبلِبد لبئّخ ػٍٝ أأكٚاد ٌٍزٛاطً رمَٛ ػٍٝ  ثزىبهبَٔبٔيزٗ اٌقبطخ ثا

اٌزٛاػغ االعزّبػٝ يىْٛ لل وْٛ صمبفخ ِؼيٕٗ لبئّخ ػٍٝ ػبلِبد فبطخ رَزؾك اٌلهاٍخ 

ػزجبه٘ب األكاح ب٘زّبِٙب ػٍٝ كهاٍخ اٌؼبلِخ ثاػّبي ْ رووي األأٚاٌزّؾيض , ٚفؼبل فٍيٌ غويجب 

ؽجيؼخ ِٛؽشخ , ٌيٍظ ػبٌّب ؽيش ٍيزؤَٔٓ ٚيىزشف ؽبلزخ ٔفظبي ػٓ ٌٝ االأَبْ اٌزٝ لبكد اإل

اٌزؼجيويخ اٌغليلح , ٚاٌؼبلِخ وّب ٘ٛ ِؼوٚف ٌٙب ٚعٙبْ , اٌّؼٕٝ ٚاٌشىً اٌنٜ يؾٍّٗ , ٘نا 

فبٌؼبلِخ ِٓ ٘نا  َٔبٔيزٗ ,اوزشفٗ االَٔبْ ٌيؼطٝ ألطٛارٗ ليّخ , ٚيؼغ ِٓ صّخ ااٌشىً اٌنٜ 

طً وً صمبفخأإٌّطٍك 
 .(7)

 

ٌنٌه ا٘زُ َِوػ يٍٛف اكهيٌ ثبٌّليٕخ اٌفبػٍخ ٚاٌؾٍُ , ؽيش وبٔذ وً األفىبه كافً      

َِوؽٗ رٛػؼ ٍؼٝ اٌشقظيبد كافً وً َِوؽيخ ٌغؼً اٌفىوح األٍبٍيخ ٘ٝ  اٌّليٕخ اٌفبػٍخ 

اٌزٝ يؾٍُ ثٙب وً فوك كافً اٌّغزّغ ,ِليٕخ فبػٍخ يؼيش فيٙب اإلَٔبْ ٚيزّزغ ثؾويٗ ٚػلاٌٗ ٚليُ 

 ق فبػٍخ  .ٚأفبل
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 رٕبؿز اٌذٍُ ثبٌّضيٕخ اٌفبًٍخ فٝ ِـغديخ ) جّٙٛعيخ فغدبد ( :أٚال : 

اٌؼٕٛاْ  " ػٕٛاْ َِوؽيخ عّٙٛهيخ فوؽبد ٌٗ كالٌخ ٚاشبهح اٌٝ اٌفٍَفخ ٚاٌؼلاٌخ ٚاٌقيو      

ٔظّخ كالٌيخ أْ اٌؼٕبٚييٓ ػجبهح ػٓ أٜ ثبهد أشبهٜ ٍيّيبئٝ , ٚلل هاشبهح ِقزيٌٗ ماد ثؼل ا

يليٌٛٛعيخ أفبلليٗ ٚاعزّبػيخ ٚأٍيّيٌٛٛعيخ رؾًّ فٝ ؽيبرٙب ليّب 
( "8)

. 

خ يرزفبٚد اٌؼٕبٚيٓ فٝ ِؼبٔيٙب ٚللهارٙب اٌزٛطيٍيخ , وّب رزفبٚد فٝ للهارٙب اٌلالٌ"       

شبهح ؽوح ماد لجٍيخ فبئمخ ٌلِظ ٍٛا٘ب فٝ فؼب٘ب اهرجبؽٙب ثبٌّؼّٛٔبد , ٌٚىٕٙب رجمٝ " اٚ

ِزبلن اٌؼٕٛاْ ٌٕظيزٗ اٌقبطخ ِٓ فبلي اٌٛظبئف اٌٝ اػبفخ اِبط فٝ فؼبء ٍٛا٘ب " , ٔلٚاإل

ٌٝ روويت كالٌٝ , ٚػٓ وٛٔٗ ٌغخ ام يزَغ ػٓ ِغوك وٛٔٗ روويجب ٌغٛيب , ااٌؼليلح اٌزٝ رئكيٙب , 

 " ٌٝ ػبلِبد ماد كاي ِٚلٌٛيا
(9)

. 

ثبٌّظبكفخ ِغ اٍُ عّٙٛهيخ أفبلؽْٛ فيٍٛف  ٛاْ َِوؽيخ عّٙٛهيخ فوؽبد ٌُ يؤدٚػٕ     

اكهيٌ يٛػؼ ٌٕب أْ عّٙٛهيخ فوؽبد ٘ٝ رّبِب عّٙٛهيخ أفبلؽْٛ ثىً ِؼبٔيٙب اٌزٝ رلي ػٍٝ 

ؽٍُ فوؽبد ثغّٙٛهيخ ِضً ؽٍُ أفبلؽْٛ ثغّٙٛهيزٗ ٌنٌه وبْ اٌؼٕٛاْ عّٙٛهيخ فوؽبد يلي 

اٌزٝ يميُ اٌؾىُ ثٙب ِٚٓ شؼجٙب .  أِب ػٍٝ أْ عّٙٛهيخ رؼٕٝ اٌؼلاٌخ ٚاٌؾىُ ٌٍشؼت ٚاٌليّمواؽيخ 

فوؽبد فيؼٕٝ اٌفوػ : " اٌفوػ : ٔميغ اٌؾيْ , ٚلبي صؼٍت : ٘ٛ أْ يغل فٝ لٍجٗ ففخ , فوػ 

ً , ٚهعً فوػ ٚفوػ ِٚفوٚػ , ػٓ اثٓ عٕٝ , ٚفوؽبْ ِٓ لَٛ فواؽٝ ٚفوؽٝ ٚاِوأح  فوؽب

.فوؽخ ٚفوؽٝ ٚفوؽبٔخ "
10

 

ؽٍُ اٌيمظخ , ٚاٌؾٕيٓ اٌٝ اٌّليٕخ اٌفبػٍخ , ٚيٍٛف اكهيٌ يؼٕٝ ثغّٙٛهيخ فوؽبد     

ٚاٌٙوٚة ِٓ ٚالغ ظبٌُ اٌٝ ٚالغ ِشوق , فوؽبد يؾٍُ ٚ٘ٛ َِزيمع , ٍٚوك ؽٍّٗ ٌشبة وبْ 

يغٌٍ أِبِٗ ِطٍٛة ٌٍزؾميك , فشبهوٗ اٌشبة فٝ ؽٍّٗ ؽزٝ أزٙٝ ؽيٓ اوزشف فوؽبد أٔٗ يؾٍُ 

نٜ يٙوة ِٕٗ , فزؤىَ ٚعٙٗ , ٚػبك ,ٚأْ ٘نا اٌنٜ يَزّغ ٌٗ ٌيٌ ٍٜٛ أؽل ّٔبمط اٌٛالغ اٌ

ً ػٓ  ٌيّبهً ٚظيفزٗ األطٍيخ , ٌنٌه ٌُ يموأ عّٙٛهيخ أفبلؽْٛ ٚال ٍّغ ثٙب , ٌُٚ يؼوف شيئب

فبلٍفخ اٌّلْ اٌفبػٍخ , ٌىٓ ثفطورٗ اٌجَيطخ , أٔشؤ عّٙٛهيزٗ ػٍٝ رٍه اٌميُ اٌزٝ رٕظُ ػبٌّٗ 

ٙب فوؽبد , فٙٛ أِيٓ ٌٚٛال طفخ اٌقبص ,ٚارَُ ثطٍٗ ثىً رٍه اٌظفبد اٌفؼيٍخ اٌزٝ ؽٍُ ث

ً يفىو فٝ  األِبٔخ ثلافٍٗ ِب ٔشؤد عّٙٛهيزٗ , ٚ٘ٛ يوفغ أْ يؤفن صّٓ أِبٔزٗ , صُ ٘ٛ أيؼب

.اٌقيو ٌآلفويٓ ٚاٍؼبكُ٘ وً ٘نٖ اٌظفبد وبٔذ ثلافً ثطٍٗ 
11

 

فمل وبْ يؾٍُ اٌظٛي فوؽبد فٝ أشبء كٌٚخ اٌؼلاٌخ ؽيش يؾظً وً فوك فيٙب ػٍٝ لله        

زٗ ٚاٌَّبٚاح ثيُٕٙ ِغ رؾميك وبًِ اٌٛفوح اإلٔزبعيخ , عّٙٛهيخ فوؽبد رشزون ِغ عّٙٛهيخ ؽبع

أفبلؽْٛ , ٚ٘ٛ أْ وٍيّٙب هٍُ ٌٕب طٛهح اٌّليٕخ اٌفبػٍخ , أٚ اٌلٌٚخ اٌّضٍٝ أٚ اٌيٛرٛثيب , اٌزٝ 

 ؽبٌّب ؽٍُ اٌّفىوْٚ ٚاٌّظٍؾْٛ ٚاٌفبلٍفخ فٝ اٌشوق ٚاٌغوة , ٚفٝ اٌّبػٝ ٚاٌؾبػو ثٙب ,

فٙٝ طٛهح وبٌغٕخ ػٍٝ األهع أٍبٍٙب ٍٍيُ ٚٔظبِٙب وبًِ , ٚالزظبك٘ب ػبكي ِٚزَبٜٚ ال 

. رئفن ػٍيٗ شٝء , ٍٛاء فٝ اإلٔزبط أٚ اٌزٛىيغ
12

 

" اٌجضعاْ ِطٍيخ فزجلأ اٌَّوؽيخ ثٛطف كليك ٌٍّىبْ فيمٛي اٌىبرت فٝ ٚطفٗ ٌٍّىبْ :       

ٌٛجٖٛ رجضٚ غٍجبٔٗ ٚفيٙب لجخ ٚثلبػخ ٌّٕزوفٙب ثبٌٍْٛ األؿٛص .. ٚإٌٛع كبدت ًٚؼيف ٚا

 ( 21) يٍٛف اكهيٌ : ص  .... اٌجٛ وٍٗ ِؼصدُ ثبٌغ٘جخ ٚاٌشٛف ٚاٌـٍطخ "

اٌَّوؽيخ ماد اٌقطٛؽ ٚأثؼبك , أؽلّ٘ب فؾ اٌجئً اٌنٜ يىْٛ ٚالغ ؽيبرٕب ٚاٌضبٔٝ فؾ         

يويل رؾميمٗ ٌٚىٓ اٌوغجخ ٚاألًِ فٝ اٌقبلص ِٓ ٘نا اٌجئً ٚاْ ظً ٘نا اٌقؾ ؽٍّب ٌىً أَبْ 

  . ٘نا اٌؾٍُ لل يىْٛ ٘ٛ اآلفو عيءا ِٓ ٚالغ ؽيبرٕب
13

 

ٌنٌه اٌَّوؽيخ رىشف اٌؾيبح اٌّويوح ٚػٓ ٍقويخ اٌّفبهلخ ثيٓ ؽٍُ اٌظٛي فوؽبد ٚثيٓ       

ٚالؼٗ اٌٍّٝء ثبٌّفبهلبد ٚثؼبللبد اٌمٙوٚاٌظٍُ , رؼوع ٌٕب ػلح ٌٛؽبد طغيوح ِٓ أفبلق 

اٌّغزّغ ِٚب وبْ يٕزشو فيٗ ِٓ فَبك ٚظٍُ ٚأؾبلي ٚلل ؽغٝ ٘نا اإلٔؾبلي ؽزٝ شًّ هعبي 
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َُٙ , ٚ٘نٖ ٘ٝ طٛهح ؽيخ ٌجٕيخ اعزّبػيخ رزظف ثبٌؼبللبد اٌٍَطٛيخ اٌليىزبرٛهيخ اٌشوؽخ أٔف

ٚغيو اٌليّمواؽيخ , ٚاٌزٝ رٕؼلَ فٝ ظٍٙب ػبللخ اٌزىبفئ ٚاٌؼلاٌخ ٚرفمل اٌٝ اإلػزواف ثبَٔبٔيخ 

, اإلَٔبْ , يٕفغو فوؽبد ثىً شؾٕبرٗ أفؼبالرٗ اٌّىجٛرٗ ٚػلٚأيزٗ اٌّزواوّخ ٔزيغخ اٌمٙو ٚاٌظٍُ 

ٌيطبٌت اٌّؼزوػيٓ فٝ لَُ اٌشوؽخ ثؼلَ  رىواه وٍّخ اإلَٔبٔيخ ألٔٙب ٌفع غويت فٝ ٚالغ اٌزٍَؾ 

.ٚاٌوػٛؿ ٚاٌظٍُ  
14

 

" وّـبعٜ : يب افٕضَ دغاَ ػٍيىٛ .. ادٕب ثّٕٛد يب افٕضَ .. أب ٔؼي فيمٛي فوؽبد ٌُٙ :       

 ـبٔيخ .ِٕٝ هفيذخ صَ ٚأب لبػض ثغٖ .. ٘ٛ ِبفيق ػضي .. ٘ٛ ِب فيق أ

فغدبد : أب ِبٌٝ يب اسيٕب , ٘ٛ أب وٕذ أثٛ االؿؼبف ٚال اِٗ .. أب ٍٍجزٗ ٚسالم .. جٗ .. جٗ 

 .. ِبجبف ػٕٗ ِب جٗ .. دبػًّ ٌه ايٗ .

 وّـبعٜ : ِب رلٛفٛ ٌٗ ٍغيمخ يب افٕضَ .. ٘ٛ ِب فيق أـبٔيخ .

ثزٍؼت ٍبٌٚخ ػٍٝ اٌمٙٛح  فغدبد : ارىٍُ ػٍٝ لضن يب جضع أذ , أـبٔيخ صٜ رمٌٛٙب ٚأذ لبػض

 ., ٕ٘ب ِىبْ ِذزغَ , ٕ٘ب لـُ ثٌٛيؾ . ػّبي رٙطغف فال اٌىالَ وضٖ ٌيٗ "
15

 

ٚيّؼٝ فوؽبد ٍبفوا ِٓ اٌّفبهلبد اٌىجيوح اٌزٝ يؼيش ٚالؼٙب , فبإلٍؼبف ال رٍجٝ       

ٛؽبد إٌلاءاد اٌّزىوهح ٌٙب هغُ كِبء اٌجشو اٌزٝ رَيً فٝ لَُ اٌشوؽخ ثغبٔجٗ , ِٚٓ ٘نٖ اٌٍ

اإلعزّبػيخ اٌمبئّخ ٔشؼو أْ اٌظٛي فوؽبد يلهن وً ٘نٖ اٌزٕبلؼبد ٚاٌّفبهلبد ٌٚنٌه ِؼٝ 

فوؽبد ٔؾٛ فٍك ػبٌُ اٌؾٍُ ٚثلأ يٕشؤ , اٌّليٕخ اٌفبػٍخ , اٌزٝ يؤًِ اٌّمٙٛهيٓ ٚاٌّظٍِٛيٓ اٌٝ 

.اٌؼيش فٝ هؽبثٙب ٚاٍزؼبكح ويبُٔٙ ٚأَبٔيزُٙ فٝ ظً شوائؼٙب اٌؼبكٌخ اٌَّؾخ 
16

 

فٕوٜ ٕ٘ب أْ اٌظٛي فوؽبد يٛػؼ ٌٕب اٌّغزّغ اٌنٜ يؼيش فيٗ ِٓ فبلي إٌّبمط اٌزٝ      

ٚهكد ػٍيٗ كافً اٌَغٓ ٌٚنٌه يؾٍُ ثبٌّليٕخ اٌفبػٍخ اٌزٝ يَٛك فيٙب اٌقيو ٚال يٛعل ثٙب شو ثٙب 

" فغدبد : ٖٚ٘ٛ يب أؿزبط , ٘ٛ صٖ كغً , أفبلق ٚفؼيٍٗ ٚػلاٌخ ٚؽويخ ٚثٙب أَبٔيخ فيمٛي : 

غن , صٖ ِٛعؿزبْ , إٌبؽ ارجٕٕذ يؼٍّٛا ايٗ , ِب يشؾ ػٍيُٙ دبجٗ , وٍٗ ػٍٝ صِبغٕب , صٖ ؿ

اٌٍٝ ِؼٛع ٔفـٗ ٚاٌٍٝ ًبع ِٕٗ كبوٛف , ٚاٌٍٝ وبْ ٔبيُ لبي ٚعادذ ٍبليزٗ , ٚٔغٚح ثؼيض 

ٌيٗ ِٛف صٜ ٚالفٗ ِٓ اٌوجخ , ِبٌه يب ثٕذ , اثمٝ ِٛف اٌوٛي فغدبد اْ ِب لبٌذ أُٙ 

 هيغزٙب .ًغثٛ٘ب ٚأسظٚا 

 اٌجذ : أَ ؿىيٕخ ٚاٌجذ ػيٛكٗ ٚثٕذ اسزٙب ٔجٛيٗ ٚاٌيٗ ....

 فغدبد : ِبٌُٙ ؟ ِبٌُٙ ؟

اٌجذ : ارٍّٛا ػٍٝ ًٚغثٛٔٝ فٝ ثطٕٝ , آٖ يب جٕجٝ ٚاَ ؿىيٕخ , ػٌزٕٝ ٕ٘ب فٝ وزفٝ , 

 ٚػغضرٕٝ فٝ ثطٕٝ , ٚاٌجذ ػيٛكٗ لٍؼزٕٝ اٌذٍك .

وٍٗ ٚديبره وظة وٍٗ ٔوت ٚادزيبي , ِٛف اٌوٛي : كبيف يب أؿزبط كبيف , ِٛف لٍذ ٌه , 

 ثظِزه صٜ ديٍزٙب اٌجٍٝ االػعق , دٍك ايٗ يبثذ اٌٍٝ سضٖٚ , دٍك دٛف .

 اٌجذ : دٍك ص٘ت يب ثيٗ ٚغٛيلزيٓ للغح .

 اٌوٛي : رفزىغ ٚإٌجٝ ِيٓ اٌّجٕٝ ػٍيٗ فٝ اٌذىبيخ صٜ .

 دمحم : ِيٓ ؟

اٌٍٝ أذ كبيفٗ صٖ , يجمٝ فٝ اٌمبْٔٛ ؿغلخ اٌوٛي : أٔب .. أٔب ا افٕضَ .. ِب ٘ٛ اٌىظة اٌؼٍٕٝ 

ثبإلوغاٖ , ٚاٌّذٌغ ثزبع اٌـغلخ ثبالوغاٖ الػَ يٕىزت ِٓ هٛعريٓ , ٚاٌّويجخ اٌىجغٜ أب اٌٍٝ 

دبوزت اٌوٛعريٓ .. ٘ٗ اٌٝ ٚأذ جب٘ٝ عثٕب يبسضوُ ٚيبسضٔٝ ٚيبوُ سٍيٕٝ اؿزغيخ .... أٔب 
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صٖ أٌف ٚالؼٗ يّىٓ فٝ صيلٍيْٛ ٚأب  ٚإٌجٝ اٌّجٕٝ ػٍيٗ , ِٚٛف فٝ اٌٛالؼخ صٜ ثؾ ,

ِٛف ػبعف ... يّىٓ ِب روضلق .. ارفًٌ صفزغ األدٛاي .. اهطجذٕب ثٙزه ػغى ػٍٝ 

اٌطغيك اٌؼبَ , وضٖ ػٍٝ اٌوجخ .. يؼٕٝ وبٔٛا لبيّيٓ ٔفـُٙ ِفزٛدخ ٌٙزه اٌؼغى ػٍٝ عيك 

هبؽ ٚٚعلزيٓ  38جٕيٗ ٚ 741اٌٍٝ ثؼض٘ب ٔلً دبفظخ ٔمٛص .. لبي فيٙب لبي  295إٌَٛ .. ٚ

ثٛؿزٗ .. ٚالـُ ٌه ِب وبْ فيٙب اال ٚعلزيٓ اٌجٛؿزخ ٚيّىٓ ٌجً اٌذٍفبْ سّـخ رؼغيفخ وّبْ .. 

عًٍ ِٚزّٙيٓ  721ٚاؿزٕٝ كٛف اٌٍٝ ثؼض٘ب ؿغلخ ٔذبؽ لبيٍيٓ فٝ اٌجالؽ اْ إٌذبؽ ٚػٔٗ 

خ دزخ ثٕذ سضاِخ لض وض٘ٗ ِزطٍؼق وٍٙب ػٍٝ ثؼٌٙب ػلغح أعٍبي ٚغيغٖ ٚغيغٖ ِٓ اٌوج

 ( 30) يٍٛف اكهيٌ : ص .ٚأب ايضٜ ٚلفذ ِٓ اٌىزبثخ "

ٌنٌه اٌظٛي فوؽبد كائّب ٍبفؾ ػٍٝ ػٍّٗ اًٌّّ ال يياي يضوصو ٚيزٍىؤ فٝ ػٍّٗ ٚيؼوع      

 . ٌٛؽبد طغيوح ِٓ أفبلق اٌّغزّغ ِٚب وبْ لل أزشو فيٗ ِٓ فَبك ٚاٌظٍُ ٚاالٔؾبلي
17
  

ً فٝ عّٙٛ       ً فٝ فٍُ يىٓ اٌظٛي فوؽبد ِٛاؽٕب هيخ لَُ اٌشوؽخ فؾَت , ثً وبْ ِٛاؽٕب

عّٙٛهيخ أفوٜ وبٔذ ِٓ طٕؼخ ٚ٘ٝ أعًّ ِٓ عّٙٛهيخ اٌمَُ ٚأؽيت ؽيبح ِٕٙب, فٙٛ ثنٌه 

يؼيش كافً ػبٌّيٓ َِزمٍيٓ رّبَ االٍزمبلي , ػبٌُ اٌؾميمخ اٌٍّٝء ثبٌٕشبٌيٓ ٚاٌّزشوكيٓ ٚاٌغٕبح 

يٍخ ٚاٌىوَ ٚاٌَقبء ٚاٌؼلاٌخ ٚ٘ٝ اٌّليٕخ ٚ٘ٛ ػبٌُ لَُ اٌشوؽخ , ٚػبٌُ اٌقيبي اٌٍّٝء ثبٌفؼ

اٌفبػٍخ اٌزٝ يزّٕب٘ب, ٚ٘ٛ يٕزمً فيّٙب ثٌَٙٛٗ ربِٗ ِٓ اٌيمظخ اٌٝ اٌؾٍُ , ِٚٓ اٌؾٍُ اٌٝ اٌيمظخ , 

ٌٚىٓ ٘نيٓ اٌؼبٌّيٓ ال يزلافبلْ ثلافٍٗ ٚال يقزٍطبْ فٝ ػمٍٗ ٚٚعلأٗ , ففوؽبد يؾٍُ ثزؾميك 

يزلافً ِغ ؽٍّٗ ػوع ٌمؼبيب اٌٍَٛن االعزّبػٝ فٝ اٌّليٕخ اٌفبػٍخ ػٍٝ ِواؽً ِزمطؼخ ٚ

اٌلٌٚخ اٌمَُ ِٓ لؼبيب ػوة ٚٔٙت ٍٚولخ ٍٚت ِٚب يؾيب فيٗ اٌّغزّغ صُ يوعغ ٌيَزىًّ ؽٍّٗ 

.اٌنٜ يٕشؤٖ ٚطٛالً اٌٝ اٌّليٕخ اٌفبػٍخ اٌزٝ يزقيٍٙب ٚيؾٍُ ثٙب 
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ِثال ٌّب لغفذ ِٓ اٌغٚايبد " فغدبد : أٔب يمٛي اٌظٛي فوؽبد ػٓ ػبٌّٗ اٌنٜ لبَ ثزؤٌيفٗ :     

 ػٍّذ ِغح فيٍُ .

 دمحم : ػٍّذ ايٗ ؟!

 فغدبد : فيٍُ  

 دمحم : ِثٍذ فيٗ ٚال ايٗ 

 فغدبد : ال أٌفزٗ ِشوٛم ػٍلبْ اٌـيّبد .

 دمحم : الػَ ثمٝ وزجذ جٕبيخ ِٓ اٌجٕبيبد اٌٍٝ كفزٙب , ثؾ صٜ ِب رٕفؼق أفالَ .

ٜ جٗ يؼٚع ِوغ , عاجً غٕٝ لٜٛ ِٓ اٌجّبػخ فغدبد : ٚال جٕبيخ ٚال دبجٗ , وبْ ٚادض ٕ٘ض

اٌٍٝ ػٕضُ٘ فٍٛؽ لض اٌفمغ اٌٍٝ ػٕضٔب , وبْ جبٜ يزفـخ فٝ ِوغ , ٌّٚب ٚهً لؼض فٝ ٌٛوبٔضح 

فشّخ لٜٛ ػٜ ِب رمٛي ِيٕب ٘بٚؽ ٚإال كجذ .... اٌغجً جٗ سبعج فٝ يَٛ ِٓ اٌٍٛوبٔضح لبَ 

ٓ اٌف جٕيٗ , ٚلغ ِٕٗ ٚ٘ٛ ِٛف ٚلغ ِٕٗ فن اٌّبظ يـٜٛ إٌٙبعصح ثبٌّيذ ؿجؼيٓ رّبٔي

ٚاسض ثبٌٗ .. ِيٓ اٌٍٝ كبفٗ ؟! جضع غٍجبْ ػٜ دبالرٕب , وبْ سبٌٝ كغً ,يؼٕٝ ػٜ ِب ثيمٌٛٛا 

ِٛظف فٝ وِٛجبٔيخ اٌلّؾ , يؼجٝ اٌلّؾ ٍٛي إٌٙبع فٝ لؼايؼ ٚيـغح ثيٙب فٝ اٌٍيً .. 

, أّب اٌجضع صٖ وبْ اثٓ كبفٗ ٚلغ ِٕٗ لبَ ٍبٌغ جغٜ ػٍيٗ ٚسضٖ .. ٚادض غيغٖ وبْ سفٝ عِزٗ 

دالي , فغاح لبي ٌٗ ال ِؤاسظٖ .... لبي ٌٗ ٔؼُ يباثٕٝ لبي ِبٚلؼق ِٓ ؿؼبصره دبجٗ , اٌغاجً 

فزق فٝ جيٛثٗ ٚ٘ضِٚٗ ٚلبي ٌٗ أيٖٛ .. أٔب عاح ِٕٝ فن اٌؼِغص , فغاح صوٙٗ ِطٍغ اٌفن 

غ لٜٛ , ٚثبٌجال فغاح ِٓ جيجٗ , ٚلبي ٌٗ ػٜ صٖ , فبٌغاجً إٌٙضٜ ثن ٌوبدجٕب وضٖ ٌٚمبٖ فمي

ِطٍغ دفبْ جٕيٙبد دّغ ص٘ت ٚلبي ٌٗ اؿّه ايٗ يب كبٍغ , لبي ٌٗ فالْ اثٓ فالْ , لبي ٌٗ 

ٍيت سض يب اثٛ فالْ , فبٌغاجً لبي هللا رالرٗ ِب يزجؼٕٝ ٚال ٍِيُ , يٙضيه يغًيه ِبفيق فبيضح 

َ , لبي ٌٗ ٚال ثّبي ٌيٗ يب ؿيضٜ , لبي ٌٗ ِٛالٔب ٌٛ دض ػغى ػٍيه يلزغٜ طِزه رجيؼٙب ثىب
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لبعْٚ , لبي ٍيت اكّؼٕٝ ػبيؼٔٝ اثيغ طِزٝ أب ثذفبْ ص٘ت ٚهللا ال يّىٓ .. اٌغاجً اؿزّز 

 ( 37) يٍٛف اكهيٌ : ص . لٜٛ ِٓ هبدجٕب اٌّوغٜ ٚلؼض يٌغة وف ػٍٝ وف "

ب : اٌمظخ فٝ ػبٌُ األؽبلَ , ٚال أكي ػٍٝ أٔٙب ؽٍُ ِٓ رٍه اٌظلف اٌؼغيجخ اٌزٝ رمَٛ ػٍيٙ      

طلفخ ىيبهح صوٜ ٕ٘لٜ ٌّظو , ٚطلفخ ػيبع فض اٌيبلٛد اٌضّيٓ , ٚطلفخ ػضٛه ِٛاؽٓ 

ِظوٜ ػٍيٗ ٚاهعبػٗ اٌٝ طبؽجخ ٚهفؼٗ أفن ِىبفآح ػٓ أِبٔزٗ , ٚطلفٗ اٌؾع فٝ اٌيبٔظيت 

ٚطلفخ اٌوٚػ اٌقيوح اٌزٝ رّيي ثٙب اٌّٛاؽٓ اٌّظوٜ , فىً ٘نٖ اٌظلف ال يّىٓ أْ رىزًّ اال 

بلَ , ِٚغ مٌه فبْ ٘نٖ األؽبلَ وبٔذ فٝ اٌٛالغ عيءا ِٓ ٚالغ ؽيبح األغٍجيخ فٝ ػبٌُ األؽ

اٌؼظّٝ ِٓ شؼجٕب ػٕلِب وٕب ٕٔزؾت عّيؼب ِّب ٚطٍٕب اٌيٗ ِٓ ثئً ٚأؾبلي ٚوٕب ٔوغت فٝ 

اٌزقٍض ِٓ ثئٍٕب ٚأؾبلٌٕب كْٚ أْ ٔٛػؼ اٌَجً اٌٝ اٌقبلص ٚكْٚ أْ ٔوٍُ ٌٗ فطخ ٚالؼيخ 

 .ٚ شجٗ األؽبلَ اٌمبئّخ ػٍٝ اٌظلف إٌبكهح ٌٚىٓ ٔىزفٝ ثبألؽبلَ أ
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ٌمل وبٔذ ؽيبح فوؽبد طٛهح ِٓ طٛه اٌمٙو ٚاٌغجٓ ٚاٌظٍُ , اٌنٜ ِب وبْ ؽٍّٗ ثؼبٌّٗ       

اٌفؼبئٍٝ أٍبٍب اال اكأزٗ ػبٌُ اٌمٙو ٚاٌزٍَؾ ٚاٌظٍُ ٚرؼٛيؼب ػٓ اٌؾوِبْ اٌنٜ وبْ فٝ ؽيبرٗ 

ليٕزٗ اٌفبػٍخ أْ يىٛٔٛا ػؾبيب ِزشبثٙخ ٌؼؾبيب ٚالغ مارٙب , ٌُٚ يىٓ يَّؼ ٌوعبي اٌجٌٛيٌ فٝ ِ

اٌمٙو ٚ اٌؼٕف اٌزٍَطٝ اٌنٜ أصو فٝ  إٌفًٛ ٚ٘له اإلَٔبٔيخ , أٌُ يشٖٛ مارٗ ػبللخ اٌزٍَؾ 

ٚاٌوػٛؿ ٚاٌمٙو ؽيٓ ؽبٚي أْ يٍَه ٍَِه اٌمٍخ اٌّزٍَطخ فٝ اٍزغبلٌٙب اٌّمٙٛهيٓ ِّٚبهٍزٗ 

فيبٌٗ ٚؽوِبٔٗ , ٌٚىٓ ٘نا اٌٍَٛن مارٗ ٘ٛ اٌٛعٗ اآلفو  اٌيِٛيخ ٚثيٓ ػبٌّٗ اٌّضبٌٝ اٌنٜ فٍمٗ

ٌٍمٙو ٚاٌظٍُ , ؽيش أْ اٌؾٍُ ثؼبٌُ اٌّليٕخ اٌفبػٍخ  يؼىٌ فٝ عٛ٘و ػغي االَٔبْ اٌّمٙٛه ػٓ 

رؾًّ اٌمٙو ٚاٌظٍُ , ٌٚٙنا رىْٛ األؽبلَ ثّضبثخ رؼٛيغ ٌٍٕفٌ ٚػٛٔب ٌٙب ػٍٝ رؾًّ أػجبء 

كائّب ِٓ اٌّزٍَطيٓ فٝ اٌّغزّغ.  اٌؼٕف اٌزٝ رزؼوع ٌٗٚالؼٙب ٚػٍٝ رؾٍّٙب اٌمٙو ٚاٌظٍُ ٚ
20

 

ٌٚىٓ ثؼل مٌه رزؤٌٍ اٌغّٙٛهيخ اٌغليلح عّٙٛهيخ فوؽبد ٚيٍٛف اكهيٌ ػٍٝ ػبكرٗ فٝ      

ػٓ اٌؼبللخ ثيٓ اٌَّوؽيخ ٚلظخ فوؽبد فبٌمظخ  غ ٌُ يزؾلساٍزقلاَ األٍٍٛة اٌقفيف اٌَوي

 .فٝ اٌزقٍض ِٕٗ زٗ اٌلفيٕخ هغجٚاٌمٙو ٚاٌظٍُ  ٚاٌضبٔيخ ِب ٘ٝ اال ؽٍُ يٛؽٝ ثٗ ٘نا اٌجئً 
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فيمٛي اٌظٛي فوؽبد فٝ اٌٛطف ػٓ اٌّليٕخ اٌفبػٍخ اٌزٝ يؾٍُ ثٙب ِٓ فبلي ٍوك اٌمظخ      

" .... عادذ األيبَ ٚجٗ اٌغٕٝ إٌٙضٜ يغٚح ثٍضٖ فغاح دبٍَ ايضٖ فٝ لٛي اٌزٝ لبَ ثزؤٌيفٙب : 

وغٜ صوٙب ال يّىٓ ... وجغ لٜٛ فٝ ػيٓ إٌٙضٜ سّـّيذ ؿزّيذ جٕيٗ ٚجٗ يضيُٙ ٌٍجضع اٌّ

ٚعٚح ثٍضٖ ٚ٘ٛ ِذزبع يجبػٜ اٌّوغٜ اػاٜ , لؼض يفىغ فٍمٝ اْ ادـٓ ٍغيمخ أٗ يلزغٜ 

ٚعلخ ثبؿّٗ ....  711ثبؿّٗ ٚعلخ ٌٛربعيخ .... صٜ دزٝ ػٍلبْ يٌّٓ أٙب رىـت اكزغٜ 

بعٜ غٍيْٛ ثٌبػخ وجيغ رؼغف اٌجغيّٛ وبٔذ رىـت وبَ ؟ ٍِيْٛ ِٓ غيغ ًغيجخ ....عاح ك

لٜٛ .... ٚعاح ثبػذ اٌّغوت ثبٌٍٝ ػٍيٙب ٚعاح ثبػذ ػمض اٌجيغ ٚاٌجٌٛيوخ ٌوبدجٕب ػٍٝ 

ِوغ .... عادذ األيبَ ٚجذ ٚاٌغاجً وـت لٜٛ .... اٌُّٙ جٗ ػٍيٗ يَٛ ٍِه فيٗ ِوبٔغ ِوغ 

ييجٝ ػلغح  وٍٙب .... ِٚبػججٛف اٌذبي اٌٍّشجَ صٖ فغاح الُِ اٌّوبٔغ ٚثٕب٘ب ػٍٝ دزخ رطٍغ

االف فضاْ سّـزالف ُِٕٙ ِوبٔغ ٚاٌشّؾ رالف اٌزبٔيخ ؿىٓ فيٙب اٌؼّبي .... ؿىٓ ثيذ 

ثجٕيٕخ ثجٍىٛٔخ ٚدبٜٚ جّيؼٗ .. دزٝ فيٗ ػلق اٌفغار ٚاألعأت .. وبْ ِب يبسضف ِٓ ػغق 

اٌؼّبي دبجٗ اكزغً ثشّـخ يبسض سّـخ .. ِب٘ٛ الِؤاسظح فٝ صٜ اٌىٍّخ اٌؼبًِ ٌّب يبسض اٌٍٝ 

مٌيٗ يلزغً .... أذ عاسغ اٌؼبًِ اهجخ دبجٗ ربٔيٗ ٘ضَٚ ٌٔيفٗ .. ػفغيزٗ ِىٛيخ يغٚح ي

ثيٙب اٌلغً ييجٝ اٌٌٙغ يٍجؾ ثضٌخ االيبفخ ٚاٌطغثٛف إٌـغ ٚاٌجؼِخ ٚاالجٍـيخ ٚلٙبٜٚ ايٗ 

ٚجٕبيٓ ايٗ ٚوغفزبد ايٗ ٚاثٙٗ ايٗ ٚإٌبؽ ٍٛي إٌٙبع ِيجطٍٛف ًذه .. ٚثبٌٍيً يغٚدٛا 

فٝ وً كبعع ؿيّب ٚثبالِغ الػَ وً وجيغ ٚهغيغ يشق , ٚاالفالَ افالَ رّبَ .. اٌـيّبد .. 

ؿبػبد فٝ اٌضٚعيخ ٌّب ٚؿطٗ يٕذً .. ٌٗ وله لؼاػ فٝ لؼاػ فٝ  3ٚاٌؼـىغٜ ثضي ِب يزٍطغ 

ٚؿَ اٌلبعع ِٚىزت هغيغ ..ٚدبال ِىٓ ِٓ اٌّبٔيب جٗ ٚإٌّٙضؿيٓ ٚاٌوؼبيضح اكزغٍٛا 

ٍٙب , ٚاٌفالح اٌٍٝ ػٍيٗ اٌؼًّ ِب فيق لٌٛخ ٚجالثيخ ... وٍٗ ثضي ٚعادٛا ػاعػيٓ ٌه اٌوذغاء و

ٚثٕطٍٛٔبد وبوٝ ٌذض اٌغوجخ ٚثغأيَ ثيٌٗ ٚجؼَ ثٕؼً صٚثً .. ٚاٌجيٛد وٍٙب ادجبع , ٌّٚي 
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اٌجبػ رجطً سبٌن وٍٗ وٙغثب .... ٚوً هف ثيٛد ٌٗ ِيؾ يبوٍٛا فيٗ ٚيغجؼٛا ٌجيٛرُٙ يميٍٛا 

٘ض فيٙب .... فٝ يَٛ ِٓ االيبَ ػًّ ِذطخ اطاػخ ٚػًّ ٌيٙب فٝ .... اٌغاجً ِٓ وزغ اٌفٍٛؽ ػ

) يٍٛف  .وً ثيذ ِٓ اٌجيٛد ٚهٍخ , اػٍٓ فٝ اٌّىغافْٛ أٗ ِزٕبػي ػٓ جّيغ ِب يّزٍىٗ "

 ( 52اٌٝ  47كهيٌ : ص ا

ٚيجلأ فوؽبد فٝ هٚايخ لظزٗ ٚهٍُ ػبٌّٗ اٌفبػً , ػٍٝ اٌوغُ ِٓ األؽلاس ٚاٌّشبوً       

اٌزٝ وبٔذ رمبؽؼٗ ٚرشلٖ اٌٝ ٚالؼٗ ثىً رٕبلؼبرٗ ِٓ فبلي اٌغوائُ ٚاألؽلاس اٌزٝ رؤرٝ كافً 

ي اٌمَُ , ِّب وبْ يشىً فبهلب ِؤٍبٚيب ثيٓ اٌٛالغ اٌنٜ يؼيشٗ ٚاٌؾٍُ اٌنٜ يؾٍُ ثٗ , ٌٚىٓ يؾبٚ

فوؽبد أْ يؾوه ثطً ػبٌّٗ ِٓ أٍو اٌّبي ٍٚيطورٗ ػٍٝ إٌفًٛ ٚرغييو ٔفًٛ اٌجشو ثَججٗ, 

فؼٕلِب ٔزؾلس ػٓ ؽٍُ فوؽبد , الثل أال َٕٔٝ ثطً ؽٍّٗ , مٌه اٌوعً اٌؼبؽً اٌنٜ اِزٍه طفخ 

األِبٔخ , ٚاٌزٝ ٘ٝ ثلٚه٘ب وٕيا ال يفٕٝ , ٚاٌىٕٛى ٕ٘ب َِزٛيٗ , ِؼٕٜٛ ِٚبكٜ , فبٌّؼٕٜٛ ٘ٛ 

اٌضواء االَٔبٔٝ اٌؼبؽفٝ اٌنٜ يزّزغ ثٗ مٌه اٌؼبؽً ثوغُ أٔٗ ػبؽً , ٚأِب اٌّبكٜ فٙٛ مٌه اٌفض 

اٌّبٍٝ اٌضّيٓ , ٚاٌنٜ ػبع ِٓ ٍبئؼ ٕ٘لٜ , ٚيزغٍت اٌضواء اٌّؼٕٜٛ فٝ كافٍٗ اٌجطً ػٍٝ 

 هغجزٗ فٝ اٌضواء اٌّبكٜ , فزؼٍٛ أِبٔزٗ ػٓ اٌطّغ فٝ ؽمٛق اآلفويٓ , ٌٚنٌه ٔوٜ ثطً ػبٌّٗ

ٌطجميخ , ػٓ اٌّضبٌٝ لل أهاك أْ يىْٛ ػبٌّب ِزؾوها ِٓ ِظب٘و االٍزغبلي ٚاٌمٙو ٚاٌفٛاهق ا

ألشىبي اٌّغزّغ اٌّزٕبلؼخ ٚاالٔمَبَ اٌطجمٝ , ٚوبْ مٌه ؽيٓ  ؽويك لؼبئٗ ػٍٝ األٌٍ اٌّبكيخ

ط رطٛه اإلٔزب يقؼغ ثٛاٍطزٙبٌٍّغزّغ وىً ٌٚػٓ ِّزٍىبرٗ ٌزظيو ثٙنا ٍِىيخ اعزّبػيخ  ٗرٕبىٌ

. ٌظبٌؼ اٌّغزّغ عّيؼٗ
22

 

ٌٚنٌه رؾٍٝ ثطٍٗ ثىً رٍه اٌظفبد اٌفؼيٍخ اٌزٝ رّيي ثٙب ٚعلاْ فوؽبد , ٌنٌه فٝ ٘نا       

اٌؼبٌُ اٌغليل رؾممذ اٌَّبٚاح ٚاٌؼلاٌخ, ٚىهع فوؽبد األًِ فٝ األهع اٌمبؽٍخ , ٚاٍزطبع 

هيٌ فوؽبد يؾٍُ , افيوا أْ يغل ِليٕخ اٌؼلي االعزّبػٝ ٚاٌَّبٚاح , ٕٚ٘ب رون يٍٛف اك

ٚاوزفٝ ثؤْ ٍغً ٌٕب ٘نا اٌؾٍُ , فغبء يؼجو ػٓ فظبئض طبؽجٗ , ٚإِٔيبرٗ اٌَبمعخ فٝ ػبٌُ 

يؾمك اٌَّبٚاح ٚيؾوه إٌبً ِّب يغؼٍُٙ يَزؼجلُٚ٘ أِبَ ِٓ يٍّىْٛ ٌُٙ شيئب , ٚيّبهٍْٛ 

رؾذ ظبلٌٙب ٔفٛمُ٘ أِبَ ِٓ يوعْٛ ُِٕٙ شيئب , فيؾٍُ فوؽبد ثغّٙٛهيخ وبٍِخ يزشبهن اٌغّيغ 

فٝ اٌظؾخ ٚاٌضوٚح ٚاٌزؼٍيُ ٚاٌزوفيٗ ٚاٌؼلاٌخ ٚاٌَّبٚاح , فٙٛ ؽٍُ ثيٛرٛثيب هِٚبَٔيخ ِٚليٕخ 

 .فبػٍخ ػبكٌخ 
23

 

أِب اٌشقظيبد فمل ػوع ِٕٙب اٌىبرت ّٔبمط ػليلح ِٓ اٌَطؾيخ ٚاٌَناعخ ٚاٌَقف ِّضٍخ       

ٗ ال يىو٘ٙب ثً يؾٍُ فٝ اٌشقظيبد اٌزٝ كفٍذ ػٍٝ اٌظٛي فوؽبد ثمَُ اٌشوؽخ , ٌٚىٕ

ثغّٙٛهيزٗ ِضبٌيٗ رشفٝ شمبءٖ اٌنٜ يٕجغ ِٓ فٛػٝ اٌٛالغ االَٔبٔٝ اٌنٜ يؼيش ثلافٍٗ, ألْ كٚه 

اٌشقظيبد ٌُ رؼل كٚه اٌقٍفيخ اٌزشىيٍيخ اٌزٝ رجٍٛه اٌغٛأت اٌّقزٍفخ فٝ شقظيخ اٌجطً ٚرجوى 

ؾظوح فٝ ِلٜ ٔغبؽٙب ِب يلٚه فٝ ٚعلأٗ ِٓ ريبه شؼٛه ٚ٘ٛاعٌ ال شؼٛهيخ , ٚاّ٘يزٙب ِٕ

فٝ ثٍٛهح شقظيخ اٌجطً أِبَ اٌّزفوط , ألْ اٌَّوؽيخ لبئّخ أٍبٍب ػٍٝ فؾ االؽزىبن ثيٓ اٌٛالغ 

ٚاٌّضبي أٚ ثيٓ اٌؾٍُ ٚاٌؾميمخ فٝ ٔفَيخ اٌجطً ٌُٚ رؼزّل فٝ شىٍٙب اٌفٕٝ ٚثٕبئٙب اٌؼبَ ػٍٝ 

ٝ ِىزت اٌظٛي اٍزؼواع عٛأت اٌّغزّغ ٚاِواػٗ ِٓ فبلي اٌشقظيبد اٌزٝ رزٛافل ػٍ

 .فوؽبد 
24
  

اٌزٝ رٛعل ثلافً اٌمَُ  ٚثٙنا رىٍّٕب ػٓ اٌشقظيبد اٌزٝ ٚهكد ػٍٝ اٌمَُ أِب اٌشقظيبد      

٘ب رٛؽٝ ثبٌٍَطخ ٚاٌمٙو اٌنٜ يٙوة ِٕٗ فوؽبد ِٓ فبلي ؽٍّٗ فَٕزؼوع ِضبل فبْ أٍّبء

 شقظيخ :

وٍّخ هرجخ فٝ اٌَّوؽيخ ٚشقظيخ اٌؼبثؾ : ٚ٘ٝ رلي ػٍٝ ٚظيفخ ٌٚيٌ اٍُ , ٚ٘ٛ أػٍٝ       

ؼٕٝ " اٌوعً ػبثؾ أٜ ؽبىَ , ٚهعً ػبثؾ : لٜٛ شليل , ٚفٝ اٌزٙنيت: شليل راٌؼبثؾ 

.اٌجطش ٚاٌمٛح ٚاٌغَُ " , " ٚاٌؼبثؾ : اٌمٜٛ ػٍٝ ػٍّٗ , ٚهعً ػبثؾ : لٜٛ ػٍٝ ػٍّٗ "
25
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ِٓ أْٚ األِٚجبشٝ : ٚ٘ٛ يلي ػٍٝ ٚظيفخ أيؼب ٚ٘ٛ " أٚٔجبشٝ , رووٝ , ِووت ٚشقظيخ      

ثّؼٕٝ هأً , فٙٛ ثبٌؼوثيخ ػشوح هأً ثزمليُ اٌّؼبف اٌيٗ ػٍٝ اٌّؼبف ػٍٝ اٌمبػلح ػٕلُ٘ , 

ٚاٌّواك هأً ػشوح ٚاٌيبء اٌزٝ فٝ ثبشٝ رٍؾك آفو اٌّؼبف اما وبْ ٍبوٕبً , ٚونٌه اٌمٛي فيّب 

ٔجبشٝ , ليً يشجٙٗ ِٓ األٌمبة , ٚٔقزبه ٌٗ اٌؼويف , فبما وبْ ٌٗ ٚويً , ٚ٘ٛ اٌَّّٝ ثٛويً األٚ

. فيٗ : ٚويً اٌؼويف "
26
. 

ٌنٌه اْ عّيغ شقظيبد اٌَّوؽيخ ٌُ رىٓ ِىزٍّخ اٌغٛأت ِٚزؼلكح األثؼبك اال شقظيخ       

اٌظٛي فوؽبد ٔفَٗ ٘ٛ اٌّووي اٌنٜ يلٚه فٝ فٍىٗ وً شٝء كافً ٘نا اٌؼبٌُ اٌّغٍك ٚكافً 

.اٌمَُ ٚؽزٝ اٌشقظيبد أيؼب 
27

 

ّؾٛهيخ ٚهئيَيخ فٝ اٌَّوؽيخ ِؼٕٝ اٍُ اٌشقظيخ اٌٚ٘ٛ : أٚ اٌظٛي شقظيخ فوؽبد ٚ    

 , ً فوؽبد ٘ٛ :  " اٌفوػ : ٔميغ اٌؾيْ , ٚلبي صؼٍت : ٘ٛ أْ يغل فٝ لٍجٗ ففٗ , فوػ فوؽب

ٚهعً فوػ ٚفوػ ِٚفوٚػ , ػٓ اثٓ عٕٝ , ٚفوؽبْ ِٓ لَٛ فواؽٝ ٚفوؽٝ , ٚاِوأح فوؽخ 

ػ أيؼب : اٌجطو , ٚلٌٛٗ رؼبٌٝ : ال رفوػ اْ ٚفوؽٝ ٚفوؽبٔخ , لبي اثٓ ٍيلٖ : ٚال أؽمٗ , ٚاٌفو

 .هللا يؾت اٌفوؽيٓ "
28

 

ٚ٘ٛ طٛي فٝ لَُ اٌشوؽخ ٚعبء ثبٍُ اٌظٛي ِوح ٚثبٍّٗ ِوح ِٚؼٕٝ اٍُ طٛي " رووٝ      

ِقزظو ِٓ طٛي أغبٍٝ , أٜ هئيٌ اٌغٕبػ األيَو , ٚ٘ٛ اٌيَٛ ِؼلٚك ِٓ ػجبؽ اٌظف , 

شغبٚيش ٚاٌّبلىَ , ٚال يٍجٌ ِبلثٌ اٌغٕٛك , ثً يزّٕطك ٚهرجزٗ أوجو هرجخ فيٗ , ٚيىْٛ ثيٓ اٌجب

 .ثَيف اٌّبلىِيٓ ٚيزشؼ ثؾٍزُٙ اال أ٘ب ثلْٚ ػبلِبد , ٚألوة األٌفبظ اٌيٗ ِّب رملَ إٌّىت "
29

 

ٌٚىٓ عبء اٍُ اٌظٛي فوؽبد اٍُ ِزٕبلغ ِغ طفبد اٌشقظيخ فٙٛ ٌيٌ فوؽب ٌٚىٓ ؽييٕب     

ػٍٝ األٚػبع اٌزٝ رٛعل فٝ اٌّغزّغ اٌنٜ يؼيش فيٗ . ػٍٝ اٌّغزّغ ٚ بٍٚبفط بِمٙٛهاِٚزؤٌّ

ِٚٓ فبلي رٛػيؼ اٍّبء اٌشقظيبد ٚطفبرُٙ رجيٓ اآلرٝ: أْ اٍّبء ٚطفبد اٌشقظيبد رلي 

 ػٍٝ اٌٍَطخ ٚاٌمٙو ٚاٌؼٕف كافً لَُ اٌشوؽخ . 

ٚغيوُ٘ ِٓ اٌشقظيبد اٌزٝ رلي ػٍٝ اٌٍَطخ ٚاٌمٙو ٚاٌؼٕف كافً لَُ اٌشوؽخ . فٕغل أْ      

عٗ فوؽبد يظٙو ٚاٌمجؼخ فٝ ِٕزظف عجٙزٗ , ِٚؼطفٗ ِيهه اٌٝ آفوٖ , ٚرجلٚ ِبلِؾٗ ٚعٙٗ ٚ

لبٍيخ ِشلٚكح ال هؽّخ فيٙب , ِٚٓ اٌطجيؼٝ اْ ِضً ٘نٖ اٌقٍفيخ اٌغبفخ اٌزٝ رٕطك ثبٌوٚريٓ الثل 

أْ رٕؼىٌ ػٍٝ اٌظٛي فوؽبد فزقوط اٌفبظٗ لجيؾخ ٚاٌغبهؽخ ٚاٌشوٍخ ٚرظيو وٍّبرٗ ػبٌيخ 

رٛؽٝ ثبٌظواع اٌنٜ يزمطغ ثلافً هٚؽٗ ٚيغجوٖ ػٍٝ اٌٙوٚة ِٓ كٔيب اٌٛالغ اٌّو اٌٝ  ِزمطؼخ

ػبٌُ اٌقيبي اٌغّيً ٌنٌه يقزٍف ايمبع اٌّٛالف ثبفزبلف ٔٛػيزٗ , فبألٌفبظ اٌغبهؽخ ٚاٌقبٌيخ ِٓ 

فٕوٜ فٝ ٘نٖ ,  األكة ٚاٌنٚق ػٕلِب يزؼبًِ ِغ اٌّزوككيٓ ػٍٝ لَُ اٌشوؽخ رٕٙبي ػٍيُٙ

اٌشقظيبد أطلاء ٌزؤىَ ِٛلف فوؽبد ٚػغوٖ ِٓ اٌؾيبح اٌزٝ يؼيشٙب , فٙٛ ال يطيك أٜ هك 

ٌٚيٌ ػٍٝ وبًِ اٍزؼلاك ٌٍزغبٚة ِغ أيخ شقظيخ , ٚال يظله ٘نا ػٓ وجويبء أٚ رىجو ثً يٕجغ 

ذ ِٓ اًٌٍّ ٚاٌؼغو ٚاٌَؤَ اٌنٜ لؼٝ ػٍٝ ِظبكه األًِ فٝ َِزمجٍٗ ٚػٍٝ ٘نا األٍبً أمطؼ

ٍجً اٌزفبُ٘ ثيٕٗ ٚثيٕٙب ٍٚبه وً ِّٕٙب فٝ فؾ ِٛاى يّيً فٝ ٔفٌ اٌٛلذ اٌٝ اٌزٕبفو ثؾىُ 

 .اٌزٕبلغ اٌٛاٍغ اٌمبئُ ثيٓ ػبٌّيّٙب 
30
  

ٚلل ٚفك يٍٛف اكهيٌ فٝ هٍُ شقظيخ فوؽبد اٌّؼملح ٘نٖ , ٚلبَ ثزٛىيؼٙب رٛىيؼب       

ٕبح اٌّزوككيٓ ػٍٝ اٌمَُ اٌنيٓ لطؼٛا ِؾىّب ثيٓ أؽبلِٗ ٚثيٓ ٚاعجبرٗ ٔؾٛ رغّٙو اٌشىبح ٚاٌغ

ػٍيٗ ؽجً اٌقيبي ٚاٌؾٍُ ِبئخ ِوح , فٛطٍٗ ِبئخ ِوح فٝ اٍزوٍبي عّيً , ونٌه ٚفك يٍٛف 

اكهيٌ أؽَٓ رٛفيك ؽيٓ عؼً فوؽبد ال يجؾش ػٓ أٍبً فٍَفٝ ِووت , وبٌؼلاٌخ أٚ اٌَّبٚاح 

يخ أفبلؽْٛ , ثً عؼً ٘نا ٚاٌزملَ ٌيميُ ػٍيٗ كػبئُ عّٙٛهيزٗ , شؤْ شؤْ ٍمواؽ فٝ عّٙٛه

اٌظٛي اٌَٝء اٌطجبع اٌطيت اٌمٍت يجٕٝ ِليٕزٗ اٌفبػٍخ ػٍٝ األِبٔخ , ٚ٘ٝ أَ اٌفؼبئً فٝ يميٓ 

أثٕبء اٌشؼت اٌؾميمييٓ اٌنيٓ ٌُ رلفً اٌّلٔيخ ثؼل لٍٛثُٙ ٌُٚ رضمف ػمٌُٛٙ , ثً ال يياٌْٛ هغُ 
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خ اٌقٍميخ ٚٚػٛػ اٌفطوح اٌزٝ ٍناعزُٙ ٍٚٛء ؽبٌُٙ فٝ ِملِخ أً٘ األهع ِٓ ؽيش لٛح اٌؾبٍ

  .رّيي ثيٓ اٌقيو ٚاٌشو
31

 

ٕٚ٘ب أزٙٝ ٘نا اٌؾٍُ اٌغّيً ػٓ اٌّليٕخ اٌفبػٍخ وّب هٍّٙب فيبي اٌظٛي فوؽبد . ٌٚيؼٍُ        

ِٓ ال يؼٍُ أْ ٘نا اٌؾٍُ اٌغّيً ٌيٌ ؽٍّب َِزٛهكا ِٓ اٌقبهط ٚال َِزقوعب ِٓ ثطْٛ اٌىزت 

ظوٜ اٌظّيُ , صُ اٍزيمع اٌظٛي فوؽبد اٌٝ اٌؾميمخ , اْ ٘نا ٌٚىٕٗ َِزٛؽٝ ِٓ اٌفٌٛىٍٛه اٌّ

اٌفزٝ اٌنٜ أفن يوٜٚ ػٍيٗ أؽبلِٗ ٌُ يىٓ ىائوا ثويئب فٝ لَُ اٌجٌٛيٌ , ثً وبْ ٚاؽلا ِٓ أٌٚئه 

اٌّؼزمٍيٓ اٌَيبٍييٓ اٌنيٓ يؾٍّْٛ وفوؽبد ٔفَٗ ثبٔشبء اٌّليٕخ اٌفبػٍخ , ٚيؼلْٚ اٌؼلح ٌزؾميك 

يمٌْٛٛ , ٚؽيٓ يلهن فوؽبد مٌه ال يزوكك ٌؾظخ , ثً يؾلعٗ ثٕظوح اٌغٕخ ػٍٝ األهع وّب 

. " ٘ٛ أٔذ ُِٕٙ ؟! " ثُ يٌّٝ فٝ ارشبط اإلجغاءاد اٌالػِخ ثؼٕفٗ اٌّؼٙٛص "غٍيظخ ٚيمٛي : 

 (. 52) يٍٛف اكهيٌ : ص 

ٚفٝ إٌٙبيخ فوؽبد يجٕٝ ِليٕزٗ اٌفبػٍخ ٚفك ٔظُ عليلح ٌٍؼبللبد ثيٓ إٌبً ٌُ يٌٕ ٚ٘ٛ       

يؾطُ اٌظٍُ ٚاإلٍزغبلي اٌنٜ يٛاعٗ اٌّمٙٛهيٓ ِٓ اٌجشو , ٚيغوٜ اٌزغيواد اٌؼّيمخ فٝ ٚػيُٙ 

, ٚيٌٛٝ اإل٘زّبَ ثبٌغبٔت اٌوٚؽٝ ٌؾيبرُٙ , ٌُ يٌٕ أْ يزٛعٗ اٌٝ اٌويف ٌيؾوهٖ ِٓ ػبللبد 

اٌزجؼيخ ٚاٌزٍَؾ ٚاإلٍزبلة ٚاٌمٙو ٚاٌظٍُ , ٚيؾمك فيٗ اٌّظب٘و اٌؾؼبهيخ ثّب يئول ػٍّيخ 

ٌزىبًِ فٝ اٌزّٕيخ ثيٓ اٌويف ٚاٌّليٕخ , اْ فوؽبد ثقٍمٗ ِليٕزٗ اٌفبػٍخ ثٙب األٌٍ ٌٍزطٛه ا

اٌّبكٜ ٌٙنٖ اٌٛؽلح ثيٓ اٌّظبٌؼ اٌفوكيخ ٚاإلعزّبػيخ,ٚثقٍمٗ أيؼب اٌشوٚؽ اٌّبلئّخ ٌزطٛه 

اإلَٔبٔيخ , يىْٛ لل أػبك اإلشوالٗ اٌٝ إٌفًٛ ٚاٌؼؾىبد اٌجويئخ اٌٝ اٌشفبٖ , أٙب ثنٌه 

عّٙٛهيخ ِظو اٌّضبٌيخ اٌزٝ وبْ يؾٍُ ثٙب يٍٛف اكهيٌ , ٚيزّٕٝ أْ رظجؼ ؽميمخ ٚٚالؼب , 

يٛعل ثٙب ػًّ ٚهفب٘يخ ٚػلي ٚؽويخ ٚثبٌزبٌٝ يَزطيغ اإلَٔبْ فيٙب أْ يغل ِؼٕٝ ٌٛعٛكٖ ثؼيلا 

 .ػٓ اٌفمو ٚ اٌطجميخ ٚاٌظٍُ ٚاٌمٙو
32

 

ٚفٝ اٌقزبَ هٍُ اٌظٛي فوؽبد عّٙٛهيزٗ اٌقيبٌيخ اٌزٝ يؾبٚي أْ يٙوة اٌيٙب ثَجت ػغؾ       

اٌٛالغ ػٍٝ أػظبثٗ ٚاٌمٙو اٌنٜ يؾٌ ثٗ ٚرشزيزٗ ٌٕفَٗ , ِٚٓ ِبلِؼ اٌشقظيخ اٌوئيَيخ 

اٌشطؾبد اٌوِٚبَٔيخ اٌّجبٌغ فيٙب ألْ ٚالؼٗ ٔفَٗ ِزطوف فٝ ِواهرٗ ٚؽَورٗ ػٍٝ ٘نا اٌٛالغ 

ثل أْ يىْٛ فيبٌٗ ِزطوفب فٝ ؽبلٚرٗ ؽزٝ يزٛاىْ اٌقيبي ِغ اٌٛالغ ٚال يغوف أؽلّ٘ب وبْ ال

اآلفو, ِٚغ مٌه يمطغ اٌٛالغ ثضمٍٗ ػٍٝ اٌؾٍُ ٚعّبٌٗ ٚوضبفزٗ ٚؽبلٚح اٌقيبي كائّب , ٚال شه أْ 

اٌجطً ال يَزطيغ االٍزّواه ٘بئّب فٝ فيبٌٗ ٚمٌه ألْ اٌٛالغ يفوع ؽزّيزٗ ٚلَٛرٗ , ٚػٍٝ ٘نا 

ألٍبً يزلفً اٌٛالغ وٍّب اٍزّو اٌجطً اعزواه فيبٌٗ ٚاالفظبػ ػٕٗ ِٓ ٚعلأٗ ٚيجٍغ لّخ ِٓ ا

 ٌزٝ رمَٛ ثزىزيفٗ ثبٌٛالغ اٌؾزّٝ.لّّٗ ٌيفوع ٔفَٗ ؽجمب ٌّٕطك اٌؾيبح ٔفَٙب ا
33

 

ِٚٓ ٚعٙخ ٔظوٜ أهٜ أْ اٌظٛي فوؽبد وبْ يؾٍُ ثبٌّليٕخ اٌفبػٍخ ٔزيغخ اٌمٙو ٚاٌىجذ      

يواٖ فٝ ٘نا اٌؼبٌُ اٌنٜ يؼيش فيٗ فبرغٗ اٌٝ ؽٍّٗ اٌنٜ يشجغ ٌليٗ هغجزٗ فٝ ٚاٌظٍُ اٌنٜ 

االٍزّواه فٝ اٌؼيش فىبْ يؾٍُ ٌىٝ يؾٌ أٔٗ يؼيش فٝ ٘نا اٌّغزّغ ِٚب اْ أكهن أْ اٌنٜ 

يشبهن ؽٍّٗ ِؼٗ ِغوك شقض ِضً ثبلٝ األشقبص اٌّٛعٛكيٓ فٝ اٌؼبٌُ اٌّٛؽش اٌنٜ يؼيش 

 عغ ٌؼبٌّٗ ِٓ اٌغليل .فيٗ أٔمطغ ػٓ ؽٍّٗ ٚثلأ يو
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 رٕبؿز اٌذٍُ ثبٌّضيٕخ اٌفبًٍخ فٝ ) ِـغديخ اٌفغافيغ( :

فبٌفوافيو رؼٕٝ فوفٛه اٌشقظيخ اٌوئيَيخ فٝ اٌَّوؽيخ , اٌشقظيخ اٌٙيٌيخ اٌَبفوح           

 ػٍٝ اٌّغزّغ ثىً ِب فيٗ .

" فبٌفوفٛه ٘ٛ اٌزّضيً اٌظبهؿ ٌٍّياط اٌّظوٜ اٌظؾيؼ , اٌّياط اٌَبفؾ فٝ ِوػ ٚثبل      

رلِيو , ٚاٌنٜ يؼزّل ػٍٝ اٌَقويخ وَبلػ أٍبٍٝ يٛاعٗ ثٗ ٔفَٗ ٚيٛاعٗ ثٗ غيوٖ ٚيٛاعٗ ثٗ 

اٌؾيبح , ٚ٘ٛ يظله فٝ ٘نا وٍٗ ػٓ اٌطجغ ٚاٌٍَيمخ كْٚ أكٔٝ رىٍف أٚ افزؼبي , فٙٛ فوفٛه ؽيٓ 

َ ثٙنا اٌلٚه ثمله ِب ٘ٛ فوفٛه فٝ ؽيبرٗ اٌؼبكيخ , فٝ اٌجيذ ٚفٝ اٌؾبهح ٚفٝ اٌؾٝ , ٚػٍٝ يمٛ

مٌه فبٌفوفٛه ٌيٌ ثطً االغويك ٚاٌزواعيلٜ ال ثطً أٚهٚثب اٌَيىٌٛٛعٝ ٚال ثطً أِويىب 

اٌجواعّبرٝ ٚأّب ٘ٛ ثطً فٌٛىٍٛهٜ ٔبثغ ِٓ ثبؽٓ اٌشؼت ٚأػّبلٗ ٌيؼجو ػٓ أكق فٍغبرٗ فٝ 

كح أٚ عليخ ٍبفوح , أٗ طٛهح ٔبؽمٗ الثٓ اٌجٍل فٝ ِظو , أٚ ٘ٛ ِضبي طلاق ٌٍجطً ٍقويخ عب

اٌوٚائٝ اٌّظوٜ , اٌؾلق , اٌنوٝ , اٌَبفو , اٌؾبٜٚ كافً ٔفَٗ وً للهح ػٍٝ اٌييجك ٚوً 

.ِٛا٘ت ؽّيح اٌجٍٙٛاْ"
34
  

شزٝ ِٓ ٚعٛك  ٔوٜ أْ فوفٛه ال يٕبلش ِٛػٛػبً ِؼيٕبً ثبٌزؾليل , ثً ينَ عٛأت ِزٕٛػخ       

اإلَٔبْ , ٚٚػؼٗ أٚ ؽبٌٗ االعزّبػٝ , ٚيؼبٌظ اٌموالٛى ٘نٖ اٌّٛػٛػبد ثؼيٕٙب , اال أْ 

ٍقويزٗ رقبٌطّٙب اٌّٛػظخ أٚ إٌظيؾخ اٌزٝ ٔغل٘ب ِطٍمبً فٝ وبلَ ِٕٚبلشخ اٌجطً االهرغبٌٝ أٚ 

ٕبء ٘نٖ وبلَ فوفٛه ِٕٚبلشزٗ ثً يزؾلس اٌفوفٛه اٌجطً اٌّؼؾه عّٙٛهّ٘ب ِجبشوح , فٝ أص

.اٌزىٕٙبد ٚاٌزؤِبلد , ػٓ ؽويك إٌٌّٛٛط 
35
  

ٚفوفٛه اثٓ اٌجٍل اٌنٜ يٕمل ٚيَقو ثٍَبٔٗ ِٚموػزٗ األٚػبع االعزّبػيخ ٚاٌٍَٛويبد غيو         

اٌَٛيخ , ٚاٌزٝ ال يوػٝ ػٕٙب ألفواك ِغزّؼٗ ِٓ أوجو وجيوُ٘ اٌٝ أطغو طغيوُ٘ , ؽزٝ ٌٚٛ 

صٛة اٌّئٌف ثبٌَقويخ ٚإٌمل فٝ ِشٙل ألوة اٌٝ اٌفمواد وبْ إٌّزمل ِجلػٗ ٔفَٗ , فيزٕبٚي 

.اٌفىب٘يخ ثيٓ ِٙوعٝ اٌَيون  
36

 

يٛػؼ فوفٛه ؽجيؼخ إٌظبَ ٚاٌٛػغ اإلعزّبػٝ اٌنٜ يمزؼٝ أْ يؼيش اإلَٔبْ فٝ عّبػبد      

ٚيؼًّ فٝ اٌغّبػخ ثؤْ يىْٛ ٕ٘بن ٍيل يٕظُ اٌؼًّ ٚيشوف ػٍيٗ , ٚفوافيو رئكيٗ ٚرَّغ وبلِٗ 

" اٌـيض : أب وً اٌٍٝ افّٙٗ ٚرطيؼٗ فَٛف ٔوٜ اعبثخ اٌّئٌف ٌفوفٛه ثؼل أْ ٍؤي فمبي : 

 ٔٝ ؿيضن ٚسالم .وٛيؾ ا

 فغفٛع : ؿيض أذ ؿيضٜ .. اٌال لٛي ٌٝ يب ؿيضٜ .

  اٌـيض : ػبيؼ ايٗ 

 فغفٛع : اٌال أذ ؿيضٜ ٌيٗ ؟

 اٌـيض : ِق ػبعف أب ؿيضن ٌيٗ يب ٌٚض .

 فغفٛع : ألبهلل أـشَ ػٜ اٌٍٝ ٔبيّٗ صٜ ِب أػغف .

 ٌض ؟اٌـيض : اِب أذ فغفٛع ِـشٗ هذيخ , ِب رؼغفق أب ؿيضن ٌيٗ يب ٚ

 فغفٛع : أب ِب اػغفق رؼغف أذ ؟

اٌـيض : ِب ٘ٛ ِٓ ًّٓ كغٍٝ يب ٚاص أٝ ِب ػغفق , اِبي أذ فغفٛع ٌيٗ ؟ أذ فغفٛع ثزبػٝ 

 يجمٝ الػَ رؼغف ٌٝ .

 فغفٛع : ٍت أب فٝ صٜ ِب اػغفق .... ٚثؼضيٓ ؟



12 
 

 اٌـيض : اكّؼٕٝ ثزـأي صٌٛلذ ............

 فغفٛع : ٘ٛ اٌـؤاي دغَ ..

 : سالم اؿأي اٌّؤٌف ..أب ِبٌٝ أب .....اٌـيض 

فغفٛع : صٜ ِـأٌخ ثبٌؼمً , ال ػبيؼح ِؤٌف ٚال دبجٗ , ٘ٛ أذ يب اسٝ ِق ثٕٝ آصَ ػيٝ 

 ثبٌظجَ , دزٝ اطا ِليٕب ٚعا صاعٚيٓ أذ ارطٛعد ِٓ لغص ٚأب ارطٛعد ِٓ لغص.

 اٌـيض : ِيٓ ػبعف يّىٓ جضن اٌمغص صٖ وبْ لغص فغفٛع ػٕض جضٜ .

 : ِب فيق فٝ اٌمغٚص اؿيبص ٚال فغافيغ اثضا . فغفٛع

 اٌـيض : يجمٝ سالم أذ ِؼبيب ثمٝ اْ اٌجٕٝ آصِيٓ ثؾ ّ٘ب اٌٍٝ يمضعٚا يجمٛا اؿيبص ٚفغافيغ"
 ( 199) يٍٛف اكهيٌ : ص 

ي اٌؾٛاه ثيٓ فوفٛه ٚاٌَيل ارؼؼ أْ فوفٛه ثيزؼغت أْ فٝ اٌجشو أٍيبك ٚفوافيو أٜ ِٓ فبل     

ٍيبك ٌّٚبما رُ افزيبهٖ ٘ٛ ثؤٔٗ فوفٛه يف يظٕف اٌجشو ٚيقزبهٚا فوافيو ٚأَؤي وٍيبك ٚػجيل ٚثيأ

وٚك ألْ اٌموٚك ألً ِٓ ِغزّغ اٌم ْٜ اٌّغزّغ اٌجشوٓ األٍيبك ٚيٛػؼ أٌُٚ يزُ افزيبهٖ ٍيل ِ

 ٍيبك ٌٚىٓ ٘نا ِمزظو ػٍٝ ثٕٝ اٌجشو فمؾ .ٌيٌ ثٙب فوافيو ٚأ

 اٌّؤٌف : ػبيؼ ايٗ يب فغفٛع . "ٚرؤرٝ اإلعبثخ ِٓ اٌّئٌف وبآلرٝ :      

 فغفٛع : ٘ٛ أذ اٌّؤٌف .

 اٌـيض: ٌٛ رىغِذ ثمب يب ؿيبصح اٌّؤٌف رمٛي ٌفغفٛع أب ؿيض ٌيٗ .

 فغفٛع : ايٖٛ ٌيٗ .

اٌّؤٌف : ٚصٜ ػبيؼٖ ؿؤاي صٜ .. صٜ دميمخ ػٜ اٌلّؾ .. وّبْ كٛيٗ ريجٝ رمٛي ٌٝ أذ 

 ب ٌيٗ , فيٗ ٔؼُ ٚثؾ , فبُ٘ ؟اٌّؤٌف ٌيٗ .. ِبفيق دبجٗ ٕ٘ب فٝ عٚايزٝ اؿّٙ

 فغفٛع : ٌيٗ .. ٔؼُ .

اٌّؤٌف : أب ػبعف االػيجه يب فغفٛع ٚأذ ِق دبرغجغ ِغح إال اِب رفٛق رالليه ِغِٝ ثغٖ 

فٝ اٌلبعع . اؿّغ . صٖ ؿيضن ِٓ غيغ ٌيٗ ِٚبٌٙق . ٚأذ فغفٛع ِٓ غيغ وبٔٝ ٚال ِبٔٝ ٚاٜ 

) يٍٛف اكهيٌ : ص  اسٍيُٙ يغِٛن ثغٖ . ؿبِغ " دبجٗ يمٛي ٌه ػٍيٙب الػَ رؼٍّٙب ِبطا ٚإال

200 ) 

ٝ أْ فوفٛه ٌيٌ ِٓ ؽمٗ يٛػؼ اٌؾٛاه أْ اٌّغزّغ يويل فؼٛع األشقبص اٌٝ األٚاِو ؽز     

٘نا اٌَيل ٍيلٖ ٘ٛ ٌٚىٓ وبٔذ اإلعبثٗ غيو ِٛعٛكٖ ألْ اٌّغزّغ ٔفَٗ  بافزبهٖٚ ٌّٚ اٌَئاي ٌّب

اٚ اٌّئٌف فٝ اٌَّوؽيخ ال يؼوف اإلعبثخ ثً يؼوف أْ اٜ فوفٛه الثل أْ يقؼغ ٌَيلٖ ٚؽزٝ 

اٌٝ ِئٌفٗ ٚأْ األٍئٍخ ٘نٖ ٌيَذ ِٓ ؽمٗ ٚاْ اػبك فوفٛه أٍئٍزٗ ِوح أفوٜ ٍٛف يؼبلت ثبٌٕفٝ 

 أٚ اٌطوك .

أْ يىْٛ فٝ ِغزّغ كيّمواؽٝ يمَٛ ثفؼً ال اه آفوٍٛف ٔوٜ أْ فوفٛه يويل ٝ ؽٛٚف      

" يؾبٍت ػٍيٗ ٚأْ يفؼً ِغ ٍيلٖ ِضٍّب يفؼً ِؼٗ ٌٚىٓ رفبعؤ ثوك فؼً ٍيلٖ فبٌؾٛاه وبآلرٝ : 

فغفٛع : أذ ٌـٗ ٔبيُ ٚأه ِق دزوذٝ إال اِب اٌٛادض ػٜ وضٖ يوذٝ ػً ٔفـٗ أٗ ٔفـٗ اْ 

ٓ ػٍمٗ , اهً اٌذك ِق ػٍيه اٌذك ػٍٝ اٌّؤٌف اثٛ عوت اٌٍٝ ػٍّه ٔفـٗ وضٖ يضيٍه دزخ صي

 ؿيض ٚؿبثه رذٍُ ٚأب اٌجغاغيذ ثغٖ ٘غد جززٝ .
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 اٌـيض : ثؾ يب ٌٚٗ ػيت .. أذ ِيٓ أذ ػلبْ رٌغثٕٝ .

 فغفٛع : أب سضاِه فغفٛع .

 اٌـيض : رمَٛ رٌغثٕٝ .

 ( 731ؾ : م فغفٛع : ٚفيٙب ايٗ , صيّمغاٍيخ , ٚدلٗ صٜ " ) يٛؿف إصعي

يذٍُ فغفٛع ثّجزّغ ػبصي ٚصيّمغاٍيخ ٌٚىٓ يزفبجأ ثأْ ؿيضٖ ال يغيض اٌضيّمغاٍيخ ٚيغيض       

 أْ يىْٛ ؿيض ػٍيٗ فمَ .

ٚٔظ٘ت إٌٝ دٛاع آسغ يًٛخ فيٗ اْ اٌـيض ويف يغٜ اٌفغافيغ ِٓ ٚجٙخ ٔظغٖ فيمٛي :" فغفٛع 

 ٍٝ اٌوجخ اِغٔب اٌٝ هللا ٘يٗ .: يب ٔبؽ دغاَ .. يؼٕٝ اٌٛادض يفذغ ٌٗ علجخ عاجً وضٖ ػ

 اٌـيض : سٍيه كجبع يب ٌٚض ٚاًغة .

 فغفٛع : ِب رشٍيه اكجغ ٚرٌغة أذ .

 اٌـيض : اوغ٘ٗ ٚاًغة .

فغفٛع : اوغ٘ٗ ػٍٝ ايٗ ثؾ يب ٔبؽ .. ٘ٛ ػًّ ٌٝ دبجٗ .. ٘يٗ يب ػُ أب ثىغ٘ه .. أب ِب 

 ثبٍيمىق .. أذ فبلغ ِغاعرٝ ٘يٗ .

 ضٖ الػَ رىغ٘ٗ اوزغ صا ػضٚن .. صا ًض اوً ػيله .اٌـيض : ال ال ال ِق و

فغفٛع : ٘ٛ اوً ػيلٝ ٚاٌال ًضٖ اٌٛادض يوضق ايٗ ٚاٌال ايٗ .. أذ جضع ػضٜٚ .. أب ح أزمُ 

 ِٕه .

اٌـيض : اهً اٌفغافيغ اٌٍٝ ػيه ػجيض ججٕب .. ٚصٜ ػبيؼح ؿيض ػلبْ يؼٍّٙب , اٚػٝ وضٖ جزه 

 ( 215) يٍٛف اكهيٌ : ص  اٌجٍخ . "

ْ اٌمزً ٚاٌشغبػخ ٚلٛح اٌمٍت ِٓ طفبد اٌَيل يمٛي ٌفوفٛه اْ اٌفوافيو كائّب ػجيل ٚعجٕبء ٚا     

 األٍيبك ٌٚيَذ ِٓ طفبد اٌفوافيو .

فٝ ؽٛاه أيؼب يجؾش فوفٛه فيٗ ػٓ اٌؼلاٌخ ٚاٌميُ ٚاٌمبْٔٛ ٚاإلَٔبٔيخ ٚيَزٕغل ثُٙ ٚ٘نٖ ِٓ      

اٌفوق ثيٕٙب ٚثيٓ اٌّليٕخ اٚ اٌّغزّغ اٌنٜ يؼيش  طفبد اٌّليٕخ اٌفبػٍخ اٌزٝ يٛػؼ ٌٕب فوفٛه

 " اٌـيض : ايٗ صٖ يب ٌٚض سٛفزٕٝ .. فيٗ ايٗ ؟فيٗ فيمٛي : 

فغفٛع : ثمٝ رشبف ِٕٝ ِٚق سبيف َ اٌٍٝ أذ ثزؼٍّٗ صٖ .. ِق دغاَ ػٍيه رّٛرٗ وضٖ ِٓ 

 غيغ ِب رىجغ .. أذ ِق ِؤِٓ يب أسٝ ؟

 اٌـيض : هللا أوجغ ػٍيه .. ٘يٗ .

: يب لبثيً ٌّبطا رمزً أسبن ؟ اٌشطيئخ األٌٚٝ .. اعدّٛا ِٓ فٝ األعى يغدّىُ ِٓ فٝ  فغفٛع

 اٌـّبء .

 اٌـيض : ٌٚٗ . اْ ِب ؿىزق ح اِٛره األٚي . يبٌال اِلٝ ِٓ ٕ٘ب .

فغفٛع : يب ٔبؽ .. يب ػبٌُ .. يب أـبٔيخ .. يب ثلغ .. ِبػٕضوٛف صَ .. اٌذمٛا يب اسٛأب .. 

أسٛوُ فٝ اإلٔـبٔيخ ٚاٌجضع صٖ ثيمزٍٛا فيٓ اٌميُ .. فيٓ اٌؼضاٌخ .. فيٓ  لبػضيٓ رزفغجٛا ػٍٝ

 ( 216) يٍٛف اكهيٌ : ص  اٌمبْٔٛ ؟ "
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ٚ اٌّغزّغ اٌفبػً اٌنٜ يزّٕٝ أْ يىْٛ أٔوٜ ويف وبْ يَزٕغل فوفٛه ثبٌّليٕخ اٌفبػٍخ      

ٌموآْ ٌمظخ اِٛعٛكا ٌٕغلرٗ ِٓ اٌّٛد اٌنٜ وبْ ٍيٍمبٖ ِٓ ٍيلٖ , ٕٚ٘بن رٕبص ِٓ لظض 

ً فوفٛه لبثيً ٌّبما لزً أفبن ٕ٘ب يٛػؼ فوفٛه عوائُ اٌمزً ٍٚفه كِبء لبثيً ٚ٘بثيً ٕٚ٘ب رَبئ

 األفٛاد ٌجؼؼُٙ فٝ ِغزّغ ٍِٝء ثبٌىوا٘يخ ٚاٌشو ثؼيلا ػٓ اٌّليٕخ اٌفبػٍخ اٌزٝ يزّٕب٘ب .

وٜ ٚأٗ ٔبي ثؼل مٌه ٍٛف ٔجلأ ِؼب صٛهح فوفٛه ػٍٝ اٌّغزّغ ػلَ فؼٛػٗ ٌَيلٖ ِوح أف     

" اٌـيض : أذ ارجٕٕذ يب فغفٛع .. يب ٌٚض أب ؽويزٗ ٚشغبػزٗ فيمٛي فٝ ؽٛاه أفو ِغ ٍيلٖ : 

 ثبِغن أه رـزٕٝ .

 فغفٛع : ٚثزأِغٔٝ ٌيٗ ؟

 اٌـيض : أب ؿيض .

فغفٛع : ٚأذ ؿيض ٌيٗ ؟ ٚؿيض ػٍٝ ايٗ ؟ ٌٚيٗ أذ رجمٝ ؿيض ٌيٗ ؟ أب ال اػغفه ٚال ٌٝ أؿيبص 

 ( 219) يٍٛف اكهيٌ : ص سالم ". .. أب ِبكٝ

ٕ٘ب رّوك فوفٛه ػٍٝ ٍيلٖ ٚاػٍٓ ػلَ فؼٛػٗ ٌٗ ِوح أفوٜ , فوفٛه ال يويل أْ يىْٛ      

ػجلا ثؼل اآلْ فوفٛه يويل اٌؾويخ ٌٕفَٗ ٚ٘ٛ ثنٌه يٛػؼ ٌٕب أْ اٌّغزّغ اٌنٜ ٌٗ ليٛك ٚيقؼغ 

فىً أَبْ يؾت اٌؾويخ ٚال ٌٗ أشقبص الثل أْ يؤرٝ اٌيَٛ اٌنٜ يزّوكٚا ػٍيٗ ٚػٍٝ ٍيطورٗ 

يويل اٌقؼٛع ٌنٌه رّوك فوفٛه ػٍٝ ٍيلٖ ؽزٝ يزّىٓ ِٓ رؾميك ؽٍّٗ ٚ٘ٛ اٌّليٕخ اٌفبػٍخ , 

اٌّليٕخ اٌزٝ ال يىْٛ ثٙب أَبْ يقؼغ ٌشقض آفو , أزٙٝ اٌفظً األٚي ِٓ اٌَّوؽيخ فٝ آفوٖ 

 اٌٝ رّوك فوفٛه ػٍٝ ٍيلٖ ٚػلَ فؼٛػٗ ٌٗ ِوح أفوٜ .

" فغفٛع : عٚثبثيىيب . عٚثبثيىيب . وً دبجٗ يجلأ اٌفظً اٌضبٔٝ ثفوفٛه يجيغ هٚثبثيىيب فيمٛي :      

لضيّخ ٌٍجيغ . ِجض لضيُ ٌٍجيغ . ػظّخ لضيّخ ٌٍجيغ . اؿيبص لضيّخ ٌٍجيغ . ِضافغ لضيّخ ٌٍجيغ . 

جغايض لضيّخ ٌٍجيغ  لٕبثً لضيّخ ٌٍجيغ . ثيىيب . دضف ػٕضٖ ايضعٚجيٕيخ . ِجالد . وزت . فٍـفخ .

 . عٚايبد ِـبعح . ِؤٌفيٓ لضاَ ٌٍجيغ . ثيىيب .

 ؿيضح ِٓ اٌّزفغجيٓ : اؿّغ يب ػُ يب ثزبع اٌغٚثبثيىيب . ػٕضٔب ٍٛعثيض فـضاْ . ربسظٖ .

فغفٛع : صٖ الػَ جٛػ٘ب . ال يبؿزٝ . صٖ وبْ ػٍٝ ايبَ ػِبْ اٌىالَ صٖ . صٌٛلذ ِٓ ايضعٚجيٕيخ 

جً ِب يٍؼت . وٛثٍذ ِبء ثميً . اكؼخ ٔٛٚيخ . سيبع ِشًٍ . وً دبجٗ ٍٚبٌغ . ػٕضن . يبهلل ل

يٌ : ص ) يٍٛف اكه. لضيّخ ٌٍجيغ . ِجض لضيُ ٌٍجيغ . ػظّخ . افىبع لضيّخ ٌٍجيغ . عٚثبثيىيب"

219  ) 

ٕ٘ب يجلأ فوفٛه اٌفظً ثجيغ أفىبه لليّخ ٚأٍيبك لليّخ ٚ٘نا ِؼٕبٖ ػلَ فؼٛػٗ ٌَيل ِٓ      

 وٜ فوفٛه رؾوه ِٓ اٌؼجٛكيخ ٌُٚ يقؼغ ِوح أفوٜ ٌشقض .األٍيبك ِوح أف

" اٌـيض : كٛف أب ٚأذ وٕب ثٕذزبع صُ يمبثً ٍيلٖ اٌمليُ ٚيؾىٝ ٌٗ ٍيلٖ ػٓ أٚالكٖ فيمٛي:      

ٔضفٓ ٚادض اػاٜ . ُ٘ اٌٛادض ُِٕٙ يبثٕٝ ثبؿُ هللا ِبكبء هللا وبْ ثيضفٓ ٌٗ فٝ اٌيَٛ ػلغح 

اثٕٝ االؿىٕضع صا صفٓ ٌٛدضٖ ييجٝ ِيذ اٌف . رذزّؾ اٌٍٝ وبْ ػلغيٓ اٌف ٚال يزؼجق . ػٕضن 

 اوجغ ِٕٗ كٛيٗ ٚصٖ صفٓ ٌٛدضٖ ػضص كؼغ عاؿٗ.

 فغفٛع : رذزّؾ ٚاالؿىٕضع ؟ ِٚبي اؿّيُٙ وضٖ ؟

اٌـيض : اهٍٝ ِـّيُٙ ػٍٝ اؿبِٝ أثطبي اٌزبعيز . وً ٚادض ثبؿّٗ .ػٕضن ٔبثٍيْٛ ِثال صفٓ 

 ييجٝ ثالثخ ٍِيْٛ !

 ٝ ٔبثٍيْٛ ؟ ثزبػه ٚال ثزبع اٌزبعيز ؟فغفٛع : أٙ
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 اٌـيض : اثٕٝ يب أسٝ . اثٕٝ . وٍُٙ أٚالصٜ .

 اٌـيض : رؼغف اثٕٝ ِٛؿٌٛيٕٝ .

 فغفٛع : وبَ ٍِيْٛ .

 اٌـيض : ال صٖ أهٍٗ ِبوٕق يطٍغ اٌلغً إال ٌّب يطٍغ أسٖٛ اٌىجيغ ِؼبٖ ػٍلبْ يجّض لٍجٗ .

 فغفٛع : أسٖٛ ِيٓ .

ثمٝ . صٚي ِغح فٝ ِٛؿُ ِٓ اٌّٛاؿُ ٍٍؼٛا ٌٙب ثيجٝ ثّبٔيخ ٍِيْٛ اٌـيض : ٘زٍغ . ٚسض ػٕضن 

 ِضفْٛ .

 فغفٛع : ِٛؿُ ايٗ صٖ . وبْ فيٗ وٌٛيغا ٚال ايٗ .

اٌـيض : وٌٛيغح ايٗ يب جضع . ثّبٔيخ ٍِيْٛ ثبٌطغيمخ ايب٘ب ..... ػٍّذ ايٗ ِغاره ػٍّذ ايٗ 

 ٚاثٕه 

 فغفٛع : يبسٝ لٛي ِغاربرٝ ٚاٚالصٜ .

 زيغ .اٌـيض : ُ٘ و

 فغفٛع : ِبرؼضف رؼغف اٌٙىـٛؽ .

 اٌـيض : ّ٘ٗ ؟

 فغفٛع : رؼغف اؿجبعربوٛؽ ٚاسٛارٗ .

 اٌـيض : هللا هللا هللا . صٚي ٚالص ِغارٝ اٌغِٚيخ كجؼٛا فيُٙ صفٓ .

فغفٛع : أ٘ٛ وً صٖ رجؼٝ . رؼغف وبفٛع األسليضٜ , ػٕزغ اثٓ كضاص , اثٛ ػيض . دبالٛي ٌه ػٍٝ 

 ( 221) يٍٛف اكهيٌ : ص  ." ِيٓ ٚإال ِيٓ ػٍٝ ِيٓ

فٝ ػغيُ٘ اٌلائُ ػٓ اوزَبة  لزٍٗ ِغوِيٓ , ٚٔوٜ أثٕبء فوفٛه ٔوٜ أثٕبء اٌَيل كوزبرٛهييٓ     

اٌىواِخ ٌٚىُٕٙ يؾبٌْٚٛ كائّب أْ يغيوٚا ؽبٌزُٙ ٚٚػؼُٙ أثٕبء يؾبهثٛ ؽٛاي ؽيبرُٙ ػٓ اٌّضً 

اٌؼٍيب فٝ ؽيبرُٙ 
37

, أِب أثٕبء اٌَيل فُٙ ظٍّٗ ِٓ لليُ اٌيِٓ , ٕ٘ب يٛػؼ يٍٛف اكهيٌ أثٕبء  

اٌلوزبرٛه ٚأثٕبء اٌزبثغ اٌقبػغ ٌٗ هغُ ػٕٗ يٛعل افزبلف ثيُٕٙ , فؤثٕبء اٌَيل  ؽٍّٛا عّيؼب 

أٍّبء اٌَيبكح ٚاٌجطش ٚاٌظٍُ ٚاٌمٙو ػٍٝ ِو اٌيِبْ ٚوّب ػوفُٙ اٌزبهيـ ػجو اٌؾمجبد اٌّززبٌيخ 

أٔغت فوفٛه أثٕبء وبٔٛا ُ٘ أيؼب هِٛىا فٝ اٌزبهيـ ٌٍزبثؼيٓ ٌٍفوافيو , أٜ أُٔٙ ؽبٌٚٛا  , فٝ ؽيٓ

 .أْ ال يقؼؼٛا ٌٍفىو اٌَيبكٜ 
38

 

ي فوفٛه ِوح أفوٜ ٌّبما ػٍيٗ أْ يقؼغ ٌَيل ٌّٚبما اٌشقض اٌنٜ أِبِٗ ٍيل ٚ٘ٛ ٚيزَبء     

ٔفَُٙ , ّئٌف ثؤْ يؼزّلٚا ػٍٝ أٓ يغيجٗ اٌفوفٛه , ٚيجلأ فٝ إٌلاء ػٍٝ اٌّئٌف ِوح أفوٜ ٌٚى

فٝ ٚلذ مٌه يؼٍٓ فوفٛه رّوكٖ ٌَيل ِوح أفوٜ فٙٛ ٌٓ يىْٛ ِوح أفوٜ ربثغ ٚفبػغ ألٚاِو 

" اٌـيض : ثمٝ صٖ اؿّٗ والَ . يؼٍّٙب فيٕب وضٖ . ثمٝ يأٌفٕب أٜ شقض فٙٛ ِضٍٗ رّبِب فيمٛي : 

ك يب ثجُ أذ ٚرمٛي ٔزوغف ٚيـيجٕب ٚيّلٝ . ٍيت ٔؼًّ ايٗ صٌٛلذ ؟ ٔزوغف إػاٜ .. ِب رٕط

 اػاٜ .

فغفٛع : ال ػٕضن . صٖ وبْ ػِبْ يب دجيجٝ . صٌٛلذ رمٛي ٌٝ ثجُ . ألٛي ٌه ؿزيٓ أٌف ٍِيْٛ 

 ثجُ . رفزخ فٝ ادَ هٛاثؼٝ فٝ دجبثٝ ػيٕيه .
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 اٌـيض : ِب وٕذ ثؼمٍه يب ٚاص ٚاصثه . جغٜ ٌه ايٗ .

. أب سالم أب ِٛف ثٕٝ آصَ , أب ثمٝ  فغفٛع : وٕذ ثشٛفٝ ٚأذ اٌوبصق . أّب صٌٛلذ أب دغ

ٔفـٝ . اٌذّض هلل . ِبػبصٌيق ِؤٌف .يب ؿالَ يب ٚالص . صٖ دىبيخ اْ اٌٛادض يزأٌف صٜ عػٌخ 

عػاٌخ . اجًّ دبجٗ فٝ اٌضٔيب أه رذؾ وضٖ أه ِؤٌف ٔفـه . أذ رمضع رؼٍّٙب ػٜ ِب أذ 

 ػبيؼ .

 اٌـيض : ... يب ٚاص ػيت . أب ؿيض .

ٚال أذ ؿيض . أب صٌٛلذ ثٕٝ آصَ ػيٝ ػيه رّبَ "فغفٛع : 
39
  

ٔغل ثؼل مٌه رلفً ىٚعخ فوفٛه ٚىٚعخ اٌَيل فٝ اٌظٍؼ ثيُٕٙ ٚوً ىٚعخ ُِٕٙ ثزمٕغ      

يلغٍه فغفٛع . ِٚبٌٗ . فيٙب  " ػٚجخ فغفٛع : ثزمٛي أٗ ػبٚػىٚعٙب ثىبلَ اآلفو فيمٌٛٛا : 

 .ايٗ

 يب ؿزٝ .فغفٛع : فيٗ دبجبد ِب رفّٙيٙبف . فيٙب 

 ػٚجخ اٌـيض : ٌٗ دك يب اسٝ .

 ػٚجخ فغفٛع : ٘ٝ اٌؼيٓ رؼال ػٍٝ اٌذبجت يب عاجً أذ .

 ػٚجخ اٌـيض : اٌىالَ صٖ وبْ ػِبْ . ايٗ اٌٍٝ ؿيض فغفٛع .

 ػٚجخ فغفٛع : صٖ دزٝ هٛاثؼه ِٛف ػٜ ثؼٌٙب .

 ق ٌٕفـه ثمٝ .ػٚجخ اٌـيض : ِزٝ اؿزؼجضرُ إٌبؽ يب جٛجٛ ٚلض ٌٚضرُٙ اِٙبرُٙ ادغاعا . فٛ

 ػٚجخ فغفٛع : فيٗ ٔبؽ أؿيبص ًغٚعٜ ٚٔبؽ ػيه وضٖ . ِبيٕفؼٛف اال فغافيغ .

 ػٚجخ اٌـيض : اٌضٔيب ارطٛعد ٚارغيغد ٚارمضِذ .

 ػٚجخ فغفٛع : فيٗ اٌغجبٌخ ٚفيٗ اٌٍٝ ثيـُّٛ٘ اثٛ اٌغجبٌخ .

 وذٝ ثمٝ .ػٚجخ اٌـيض : صٖ ٍِه فغٔـب لطؼٛا علجزٗ ٚلبٌٛا دغيخ ٚاسبء ِٚـبٚاح . ِب ر

 ػٚجخ فغفٛع : فيٗ يب اسٝ إٌبؽ اٌض٘ت ٚفيٗ إٌذبؽ . ٚفيٗ ٔبؽ هفيخ ٔوُٙ هضا ػيه وضٖ 

ػٚجخ اٌـيض : صٖ ِٛف ؿٕخ اٌىْٛ ٚال دبجٗ . صٖ والَ لبٌٖٛ ػِبْ . ادٕب ٚالص إٌٙبعصٖ . ِب 

 ػبصف فيٗ سيبع ِّٚجبع . أب ػيه ٚأذ ػيٝ .

ٜ ِٓ اٌجٕٝ آصَ اٌٍٝ ػيه .. ٚثيلزغً اوزغ . أّب ِيٓ ػٚجخ فغفٛع : ِب اٌزٛع ٚال ِؤاسظح الٛ

 اٌٍٝ ثيلزغً اٌزبٔٝ . ٘ٛ .

ػٚجخ اٌـيض : أذ أـبْ ٚ٘ٛ أـبْ . ؿيض ٚفغفٛع صٖ ِٛف ِٛجٛصح اال فٝ ػمٛي ثؼي 

 إٌبؽ اٌٍٝ ِزوٛعيٓ ٔفـُٙ ادـٓ ِٓ إٌبؽ ٚاطوٝ ِٓ إٌبؽ .

ّبْ ثيلغً ِشٗ ػٍلبْ يلغٍه فبٌٍٝ ػٚجخ فغفٛع : أذ هذيخ ثزلزغً وً اٌلغً . ثؾ ٘ٛ و

 ثيلغً ِشٗ يجمٝ ؿيض . ٚاٌٍٝ ثيلغً جـّٗ يجمٝ فغفٛع .

 ػٚجخ اٌـيض : ٚدزٝ أذ اطوٝ ِٕٝ . ِيٓ لبي اْ صٖ يضيه اٌذك أه رزذىُ في .

 ػٚجخ فغفٛع : ٚاصٜ أذ ػٜ ِب أذ كبيف . ِٕيٓ ِب رغٚح دبيلغٍٛن فغفٛع . اٌىـجبٔيٓ .
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 بْ ِّزبػ ػٜ ِب أذ ػبيؼ . أّب طٔجٝ ايٗ أب يب اٌٍٝ ِٛف ِّزبػ .ػٚجخ اٌـيض : وْٛ أـ

ػٚجخ فغفٛع : يجمٝ فٝ اٌذبال صٜ اٌـيض اٌٍٝ رؼغفٗ ادـٓ ِٓ اٌٍٝ ِب رؼغفٛف . ٚفغفٛع دٝ 

يب ؿٝ فغفٛع . ٚاال اٌف ؿيض ِيذ ِٓ اٌجٛع .... ٚا٘ٛ وٍٗ كغً ثٕبوً ِٕٗ ػيق . ٚاطا ِب 

. ُ٘ ٌيُٙ اٌضٔيب ٚادٕب ٌيٕب اآلسغح .... فٝ اآلسغح ح ٔجمٝ ادٕب اكزغٍزق دبّٔٛد ِٓ اٌجٛع ...

االؿيبص ُٚ٘ اٌفغافيغ ثؾ اٌّـأٌخ ػبيؼٖ كٛيخ هجغ . ِٛف ثيمٌٛٛا اْ هللا ِغ اٌوبثغيٓ . ا٘ٛ 

) يٍٛف  ادٕب اٌوبثغيٓ صٚي . فغافيغ اٌضٔيب ٚاؿيبص اآلسغح . اٌٍٝ هجغٚا ٚٔبٌٛا . ادٕب . "

 ( 231اكهيٌ : ص 

ٕ٘ب ىٚعبرُٙ رزلفً ٌٍظٍؼ ثيُٕٙ ٌٚىٓ يَزٛلفٕب وبلَ ىٚعخ فوفٛه ثؤْ الثل ِٓ اٌظجو ٚأْ      

الثل أْ يقؼؼٛا هغّب ػُٕٙ ِٓ أعً ٌمّخ اٌؼيش ٍٚٛف يٕبٌٛا اٌغٕخ فٝ اآلفوح ػٍٝ لله 

طجوُ٘ ػٍٝ أٍيبكُ٘ , فوفٛه وبْ لل ػمل افن لواهٖ ػٍٝ أْ يّشٝ فٝ ٘نا اٌطويك ثً ٚيؼٍٓ 

ؼًّ اٌٝ أْ رزجلي اٌوٚايخ , ٚػٕلِب رزلفً اٌيٚعزبْ ثلافغ اٌؾبعخ اٌٝ ػًّ اإلػواة ػٓ اٌ

اٌيٚعيٓ ٌزؤِيٓ ٌُٙ ٌمّخ اٌؼيش , رزلفبلْ إللٕبػّٙب ثؤّ٘يخ اٌؼٛكح اٌٝ اٌؼًّ , ٚأصٕبء ِؾبٌٚخ 

اإللٕبع ٘نٖ رجلٜ ىٚعخ اٌَيل هفؼٙب فٝ ػبللخ اٌزجؼيخ ٚروٜ أْ اٌزملَ اٌؾؼبهٜ لل غيو ٚػلي 

ػٍيٗ فٙٝ روعٛ ىٚعٙب أْ يَؼٝ اٌٝ اهػبء فوفٛه فٝ ؽيٓ وبٔذ ىٚعخ فوفٛه رئول فٝ اٌميُ ٚ

ػٍٝ اٌزجؼيٗ فٝ اٌؾيبح اٌلٔيب , وّب ٘ٛ اٌشب٘ل اٌّٛعٛك فٝ اٌؾيبح ِٕن ثلء اٌقٍيمخ اٌٝ يِٕٛب ٘نا , 

 .اال أْ اٌؼياء اٌٛؽيل فٝ ٔظو٘ب ٘ٛ اٌؾيبح األفوٜ ,  ِٓ فبلي اٌظجو
40

 

ٚثؼل الٕبع اٌيٚعبد ألىٚاعُٙ ػٍٝ اٌظٍؼ يزُ اإلرفبق أٚال ػٍٝ وً ٚاؽل ٍيل ٔفَٗ ٚفوفٛه       

" فغفٛع : ٚادض يأٌف األصٚاع . ٔفَٗ ٚيزُ رؤٌيفُٙ هٚايخ ػٍٝ ٘نا األٍبً وبٌؾٛاه اآلرٝ : 

 ٚاٌزبٔٝ يشزبع . رذت رأٌف أذ ٚاسزبع أب . ٚاال اٌف أب ٚرشزبع أذ .

 ٌف أذ يبؿيضٜ ٚأب اسزبع اٌـيض :..... ا

 فغفغ : أب ٚأذ .

 اٌـيض : يؼٕٝ فٛعفٛع ٚؿيض .

فغفٛع : أذ دبرـزؼجَ .. أب عاجً ٚأذ عاجً . ٔجمٝ ايٗ , عاجٍيٓ . اصدٕب ا٘ٗ . أب ٚأذ 

ٚأذ ٚأب ػٜ ثؼي رّبَ ..... ٚثؼضيٓ ثمٝ ٔلزغً ػيٕب ػٜ ثؼي رّبَ .. ال أذ ؿيضٜ ٚال أب 

 ؿيضن .

 اٌـيض : لوضن يؼٕٝ يجمٝ ادٕب االرٕيٓ فغافيغ .... ِٚيٓ ثمٝ دبيجمٝ ؿيض 

ؿيض ٔفـٗ . فغفٛع ٔفـٗ ٚؿيض فٛعفٛع : ... ؿيض ايٗ صٖ وّبْ .. ِب فيق اؿيبص . وً ٚادض 

."ٔفـٗ
47
  

فوفٛه أٌف اٌوٚايخ ػٍٝ ؽٍّٗ ٘ٛ ؽٍّٗ ثبٌّليٕخ اٌفبػٍخ اٌزٝ ٌيٌ ٌٙب ٍيل ثً وً إٌبً      

 فوافيو ٚوً إٌبً اٍيبك ال يٛعل فوفٛه ربثغ ٌَيل ٚال ٍيل ظبٌُ ٌفوفٛه .

ثؼل مٌه  يمزوػ فوفٛه اْ رمٍت األكٚاه فيظجؼ فوفٛه ٍيلا ٚاٌَيل فوفٛه , ٚ٘ىنا رٕشؤ      

 .يبكح فوفٛه ِٓ فبلي ٘نٖ اٌَيبكح يؤفن ؽمٗ فوفٛه ِٓ اٌَيل اٌّزٍَؾ ػبللخ عليلح ِغ ٍ
42

  ِٓ

" فغفٛع : ايٗ عأيه فٝ اٌذً صٖ . اصٜ أذ اكزغٍذ ؿيض ٚأب فغفٛع فبلي اٌؾٛاه اٌزبٌٝ : 

 ِبٔفؼٕبف ٚاصٜ ادٕب اكزغٍٕب ادٕب االرٕيٓ فغافيغ ِبٔفؼٕبف . ِب ريجٝ ٔمٍجٙب .

 اٌـيض : ٔمٍجٙب اػاٜ .

 : اكزغً أب اٌـيض ٚأذ فغفٛع .فغفٛع 
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 اٌـيض : رٛوً ػٍٝ هللا .

 فغفٛع : اؿّغ يب ٌٚٗ يب فغفٛع يب ٌٚٗ .

 اٌـيض : ٔؼُ 

فغفٛع : فيٗ ٔؼُ ٚالفٗ وضٖ ِغح ٚادضح , ِب رذغوٙب كٛيخ يب ٌٚٗ . ٔؼّٙب كٛيٗ يب ٌٚٗ . 

 هٕفغ٘ب وضٖ ِٚؼجٕٙب ٌٚٛٔٙب يب ثجُ.

 اٌـيض : ٔؼُ يب ؿيضٜ .

وضٖ . ِب رجيق اال ثبٌلزيّخ يؼٕٝ . دبوُ أب ػبعف اٌوٕف ثزبػىٛ صٖ . هٕف فغفٛع : ا٘ٛ 

سـيؾ ٔجؾ . ػبعفٗ وٛيـمٜٛ ِٓ ايبَ اٌّغدَٛ ثبثب ِب وبْ ػبيق . ٚوبْ ػٕضٔب ٚاص فغفٛع 

 ػيه وضٖ كبعيٌٙٛٝ صاصٜ ػٍلبْ ارؼٍُ ػٍيٗ .

 اٌـيض : رزؼٍُ ػٍيٗ ايٗ .. اٌّلٝ .

. . لجً ِب ّٔلٝ الػَ فٝ ػيٍزٕب ٔزؼٍُ اٌزـييض "فغفٛع : ارؼٍُ اٌزـييض يب ٌٚٗ .
43

 

فوفٛه افن كٚه اٌَيل ؽزٝ يٕزٙي اٌفوطخ ٚيؤفن ؽمٗ ِٓ اٌَيل اٌنٜ ؽبٌّب لبي ٌٗ وضيوا ِٓ      

اٌشزبئُ ٚاٌىبلَ اٌنٜ وبْ يمًٍ ِٓ شؤٔٗ فبلزوػ رجبكي األكٚاه ؽزٝ يبفن  ؽمٗ ِٕٗ ِٓ فبلي أْ 

شٍٙب أيؼب فٝ يمٛي ٌٗ اٌىبلَ اٌنٜ وبْ يزٛعٗ ثٗ ٌٗ  اال أْ ٌؼجخ رجبكي األكٚاه ال رَزّو ؽٛيبل ٌف

 .ايغبك ِقوط ٌزٍه اٌؼبللخ اٌّؤىليخ ثيّٕٙب ٚ٘ٝ ػبللخ اٌَيل ٚاٌؼجل
44

 

ٍّٗ ٚيفؼً ثٙب ِب يشبء ٚرىْٛ اٌلٌٚخ اٌؾً فٝ أْ يٕشؤ كٌٚخ ٚيَّيٙب ثب ٚأفيوا ٚعل فوفٛه     

ِضٍّب يؾٍُ ٘ٛ ِٓ اٌؾويخ ٚاٌَّبٚاٖ ٚاٌؼلاٌخ ٚ٘نٖ وٍٙب ٍّبد اٌّليٕخ اٌفبػٍخ فٕوٜ فٝ اٌؾٛاه 

 : اْ أزٛا االرٕيٓ رؼٍّٛا اؿيبص . 7" اٌّزفغج اآلرٝ : 

 فغفٛع : يؼٕٝ ادٕب االرٕيٓ ٔزـيض وضٖ , ِٚبٔلزغٍق .

 اٌـيض : اِبي ِيٓ يلزغً .

: اٌضٌٚخ . ايٛح اٌضٌٚخ . ِب ٘ٛ أزٛ االرٕيٓ رؼٍّٛا صٌٚخ . وً ٚادض فيٙب ؿيض ٔفـٗ . 7اٌّزفغج 

 ٚرـيضٚا وضٖ ٚاٌضٌٚخ ٘ٝ اٌٍٝ رلزغً .

 اٌـيض : ٚ٘ٝ اٌضٌٚخ يب ٌٚض ثززفجغن وضٖ .

فغفٛع : صٖ ِب فيق اؿًٙ ِٓ فجغوزٙب . اؿغائيً ِق فجغوٛ٘ب فٝ ؿبػخ . صٜ ثـيطخ لٜٛ 

 لٜٛ .

 اٌـيض : ِب ٘ٝ ػبيؼح اؿُ يب فغفٛع .

 فغفٛع : ٔـّيٙب .

 اٌـيض : يجمٝ ٔـّيٙب ػٍٝ اؿّٝ . ٔـّيٙب االِجغاٍٛعيخ اٌـيضيخ .

يب جضع ... ادٕب ٔؼًّ ػٜ رليىٛؿٍٛفبويب وضٖ ٚاال ِبٌيؼيب ٚٔبسض دزخ ِٓ فغفٛع : ؿيضيخ ايٗ 

 اؿّه ٚدزخ ِٓ اؿّٝ .

 اٌـيض : ٚرجمٝ اِجغاٍٛعيخ اٌـفغٚع .

 فغفٛع : ..... ادٕب دبٔـّيٙب اِجغاٍٛعيخ فغفٛعيخ اٌؼظّٝ .
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 اٌـيض : ٚصٖ اؿُ صٖ .... ِبفيٙق ِٓ اؿّٝ ٚال دغف .

ثؼِزه ادـٓ ِٓ وٛعيب ِٕٚلٛعيب .... اِبي األٌف اٌٍٝ فٝ اآلسغ فغفٛع : ِبٌٗ فغفٛعيب ِٛف 

 اٌٍٝ ِّضٚصح صٜ ٌٍـّب ثزٍؼت . ِٛف ٘ٝ أٚي دغف ِٓ اؿّه .

 اٌـيض : ثمٝ ربسض ِٕٝ اٌف ال كٝء ػٍيٙب . ِٚٓ ػٕضن سّؾ دغٚف يؼٕٝ اؿّه وٍٗ

ٓ ػٕضٜ فغفٛع : ٚفيٙب ايٗ . أذ ػبعف اٌضٚي ػبيؼح رٌذيبد . فبٔب ٌِذٝ ا٘ٗ ثشّـٗ ِ

 .لوبص ٚادض ِٓ ػٕضن ِٚٛف ػبججه وّبْ "
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ِجواؽٛهيخ واؽٛهيزٗ اٌزٝ افند ِٓ اٍّٗ فٌّ أؽوف ٚ٘نٖ رؼؾيبد ٌئلفوفٛه يميُ اِج     

 .اٌزٝ يميّٙب ٚيٙيئٙب ٌؾٍّٗ اٌنٜ وبْ يؾٍُ ثٗ كائّب ٚ٘ٛ اٌّليٕخ اٌفبػٍخ

ماػخ ٚاٌلٍزٛه ٚوً ِب رؾزبعٗ األِجواؽٛهيخ يجلأ فوفٛه ثزٙيئخ اِجواؽٛهيخ ِٓ طؾبفخ ٚا     

" فغفٛع : يجمٝ سالم . ثميٕب صٌٚخ . اِجغاٍٛعيخ ِٓ لٛأيٓ ٌميبِٙب ِٓ فبلي اٌؾٛاه اآلرٝ : 

 ثذبٌٙب . اِجغاٍٛعيخ فغفٛعيب اٌؼظّٝ .

 اٌـيض : ِٚيٓ ثمٝ االِجغاٍٛع .

فيٙب اِجغاٍٛع ٚادض ثؾ . فغفٛع : ال ال ال . صٜ ًِٛخ لضيّخ لٜٛ دىبيخ االِجغاٍٛعيخ يجمٝ 

آسغ هيذخ فٝ ػبٌُ االِجغاٍٛعيبد اْ وً ِٛآٍ فيٙب يجمٝ اِجغاٍٛع فبٔذ دبرجمٝ اِجغاٍٛع 

 ٚأب اِجغاٍٛع .

 اٌـيض : ثؾ ٌـٗ ِٛف دبؿؾ لٜٛ إٔب صٌٚخ ٚال اِجغاٍٛعيخ ٚال دبجٗ .

خ. ٔؼًّ فغفٛع : ػٕضن دك . ٘ٛ اٌٍٝ ٔبلن كٛيخ دبجبد رىّيٍيخ ثؾ ػبيؼيٓ ِذطخ اطاػ

 اطاػخ ٚآصٜ ِذطخ اطاػخ .

 اٌـيض : ٚفيٓ اٌوذبفخ .

 فغفٛع : ... ا٘ٗ .. 

 اٌـيض : .... اٌضؿزٛع ثمٝ .

فغفٛع : صؿزٛعن ِؼبن ... ٚهللا هذيخ وً ٚادض ٚصؿزٛعٖ ِؼبٖ . يىزت فيٗ اٌٍٝ ٘ٛ ػبيؼح 

 ٚيغيغ فيٗ ػٜ ِب ٘ٛ ػبيؼ . سالم . وٍٗ اٌـطخ .

 اٌـيض : اٌـطخ .

اؿيبص ا٘ٗ ٚاكزغٍٝ ثمٝ يب صٌٚخ . ٔظيغ فٝ االطاػخ . ٚٔفزخ جغايض ٚادٕب ا٘ٗ .  فغفٛع : ادٕب

)يٍٛف . اٌضٌٚخ وٍٙب رذذ اِغٔب . ٚوً ٚادض ِٕب اِجغاٍٛع . يبهلل ثمٝ . اكزغٍٝ يب صٌٚخ "

 ( 243اكهيٌ : ص 

, ٌٚىٓ  أزٙٝ فوفٛه ِٓ ثٕبء اٌّليٕخ اٌفبػٍخ أٚ اِجواؽٛهيزٗ اِجواؽٛهيخ فوفٛهيب اٌؼظّٝ     

أيؼب ٚاعٙزٗ ِشىٍخ وجيوح ىٜ ِب وً ِوح ثؼل رؾميك ؽٍّٗ يٛاعٙٗ ِشىبلد ٌٕوٜ اٌّشىٍخ اٌزٝ 

: يب اِجغاٍٛع فغفٛع أذ كغٍزه أه رلزغً  5" اٌّزفغج ٚاعٙزٗ ِٓ فبلي اٌؾٛاه االرٝ : 

 ػٕض٘ب ) اٌضٌٚخ ( ٚ٘ٛ كغٍزٗ أٗ يلغٍٙب ) اٌضٌٚخ ( . ايٗ اٌٍٝ ٌِبيمه فٝ اٌذً صٖ ؟

فٛع : ٘ٛ صٖ دً يب عاجً . دبرذـجٗ ػٍٝ دً . لبي ٚصٔه ِٕيٓ يب جذب ججذ ٌٝ أذ اٌضٌٚخ فغ

 ٚاربثيٙب ثغًٗ فغفٛع ٚؿيض .
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: ِب ٘ٛ اٌلغً ػٍلبْ يّلٝ يب ؿيض فغفٛع . الػَ وضٖ ٔبؽ رلزغً ٚٔبؽ رلغً ....  5اٌّزفغج 

 ٚٔبؽ يلزغٍٛا  ِب ٘ٛ ػٍلبْ ٔؼيق الػَ ٔلزغً ٚػٍلبْ ٔلزغً الػَ يجمٝ فٝ ٔبؽ يلغٍٛا

 فغفٛع : .... فغافيغ ٚاؿيبص .

: فغافيغ ٚاؿيبص , ػـبوغ ٚكبٚيلخ , جّبػخ ِٚـئٛي . ِبصاَ ِبفيق اؿزىغاص يجمٝ 5اٌّزفغج 

 ايٗ اٌٌغع فٝ وضٖ .

فغفٛع : ِبفيق ًغع اػاٜ ثؾ , ِب ٘ٝ اٌّويجخ اٌزميٍخ اْ ادٕب ثٕٝ آصِيٓ , ٚثٕٝ آصَ ٌٗ 

فٝ ثٕٝ آصَ ربٔٝ ثيٌيغ دزٗ ِٓ وغاِزٗ . ٚ٘ٛ اٌٛادض وغاِزٗ  وغاِخ .. ٚأٜ رذىُ ِٓ ثٕٝ آصَ

 وٍٙب لض ايٗ . ػٍلبْ رزفزفذ ثبٌلىً صٖ .

 : وغاِزه ٚاال فٍٛؿه ٚػغله . 5اٌّزفغج 

 فغفٛع : وغاِزٝ . وغاِزٝ يب ٔبؽ ٚارٛة . وغاِزٝ ٘ٝ أب . ٌّب ثزٌيغ ثبًيغ ..

فيٗ ثٕٝ آصِيٓ الػَ يجمٝ وضٖ . لبْٔٛ : صٖ ٔظبَ اٌّجزّغ يب فغفٛع . اٜ ِجزّغ  5اٌّزفغج 

 االٔـبْ وضٖ . ٚالػَ وٍٕب ٔشٌغ ٌٗ . رؼغف لبْٔٛ ربٔٝ ِّىٓ يشٌغ ٌٗ االٔـبْ .

فغفٛع : اػغف ػٍٝ االلً لبْٔٛ ٚادض , لبْٔٛ اؿبؿٝ يب ػبٌُ ِٓ لٛأيٓ اٌجٕٝ آصِيٓ . لبْٔٛ 

ػاللخ كغبي ثّلزغً ٚال  ثـيَ لٜٛ ٚهللا . لبْٔٛ أه ػيٝ . ٚإٔب الػَ ٔشٍٝ ػاللزٕب ِٛف

ِـئٛي ثجّبػخ , ال فغفٛع ثـيض , ٚال ػبٌُ ثجبً٘ , ٚال لٜٛ ثٌؼيف , لبْٔٛ اٌجلغ يب ػبٌُ . 

لبْٔٛ اٌزـغ رلٙغ ٚاٌٍجٓ اٌٍٝ وٍٕب عًؼٕبٖ , ٚاٌمبْٔٛ اٌٍٝ دىُ ػٍيٕب وٍٕب ٚادٕب هغيغيٓ إٔب 

ُ ؿيض ٚال فغفٛع . لبْٔٛ اٌطجيؼخ , ٔجً فغكزٕب . اٌمبْٔٛ اٌٍٝ ثيشٍٝ االٍفبي وٍُٙ اسٛاد ال فيٙ

 لبْٔٛ اٌذيٛأبد اٌٍٝ ال أؿض فيٙب ِـيض ػٍٝ اؿض . ٚال غغاة فغفٛع ػٕض غغاة .

اٌّزفغجخ : ثغافٛ ػٍيه يب فغفٛع . والِه وٍٗ ِظجٍٛ ػٕضن دك . اِجغاٍٛعيزه صٜ يب اؿزبط 

ٍٛعيخ ربٔيٗ سبٌن .... فيٙب رـٍَ ٚػجٛصيخ . ِٚبرٕفؼق ٌجٕٝ آصَ .... أب ػٕضٜ دً ربٔٝ اِجغا

 وً ٚادض دغ فيٙب .. يؼًّ اٌٍٝ ٘ٛ ػبيؼٖ . ػبيؼ يؼًّ ؿيض يؼًّ فغفٛع يؼًّ 

 فغفٛع : يٕوغ صيٕه , ا٘ٝ صٜ االِجغاٍٛعيبد . ٚاؿّٙب ايٗ ثمٝ 

اٌّزفغجخ : اؿّٙب اٌذغيخ . اِجغاٍٛعيخ اٌذغيخ . وً ٚادض فيٙب دغ . ال صٌٚخ رؤِغٖ , ٚال دض 

 ( 246) يٍٛف اكهيٌ : ص .  يزؼضٜ ػٍٝ وغاِزٗ "يزضسً فٝ ِؼاجٗ ٚال

يٕزٙٝ فوفٛه ثؤْ وً ِب يفؼٍٖٛ ثؼيلا ػٓ ؽٍّٗ اٌنٜ يويل رؾميمخ ؽٍُ اٌّليٕخ اٌفبػٍخ ؽٍُ      

اٌَّبٚاٖ ٚاٌؼلي ٚاٌؾويخ ٚ٘ٛ ٌُ يؾمك ؽٍّٗ ؽزٝ اآلْ ثوغُ ِؾبٚالرٗ ٚرؤٌيفٗ اٌىضيو اٌٝ أْ فٝ 

غزّغ ِّٙب ؽبٚي إٌٙبيخ يمف ػٕل اٌَيل ٚفوفٛه , اٌَيل ٚاٌزبثغ ٌٗ , اٌَيل ٚاٌؼجل ِؼٕٝ مٌه اْ اٌّ

 اٌزغييو فيٗ ثشزٝ اٌطوق ٌٓ يزغيو .

يزفبعؤ فوفٛه ثؼل مٌه أْ اِجواؽٛهيخ اٌؾويخ اٌزٝ رؼًّ ثٙب لٛأيٓ يؾٍُ ثٙب لويجخ علا ِٓ      

األِجواؽٛهيخ اٌزٝ يؼيش فيٙب ٚ٘ٝ ثؼيلح علا ػٓ ؽٍّٗ اٌنٜ يويل أْ يؾممٗ فٕوٜ فٝ اٌؾٛاه 

مب يب ِضاَ دغيخ , صا أذ دغيخ لٜٛ . لٜٛ لٜٛ .. يب ؿالَ " فغفٛع: .... ٍيت اؿّؼٝ ثاآلرٝ : 

.. رذيب اٌذغيخ يب جضػبْ , اِٛد فٝ اٌذغيخ , ايزٙب اٌذغيخ أب جـّٝ ثيملؼغ ٌّب ثبفىغ فيىٝ , 

 اؿّؼٝ يب ِضاَ دغيخ أب ػبيؼ اكزغً ػٕضن , رلغٍيٕٝ .

 دغيخ : .. ال ثجض أذ ػبيؼ رلزغً ايٗ ؟

 ؿيض .. ػٕضن كغالٔخ ِبفيٙبف ؿيض ؟ فغفٛع : أٜ كغٍٗ ِبفيٙبف
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دغيخ : ادٕب ِبثٕـّيٙٛف ؿيض , ثٕـّيٗ ثن , ٚوً كغٍٗ ػٕضٔب الػَ ٌٙب ثن . فبٌلطبعح ثمٝ 

 أه رٕمٝ كغٍخ اٌجن ثزبػه فيٙب يىْٛ وٛيؾ .

فغفٛع : يؼٕٝ صٜ اٌذغيخ .... ٍيت افغًٝ أٝ ػبيؼ اكزغً فٛق اٌجوبد وٍٙب .. اٌجن ثزبع 

 كغالٔخ وضٖ ؟اٌجوبد . ػٕضوُ 

 دغيخ : ػٕضٔب ثؾ صٜ كغٍخ ِبٌٙبف ثن ٚادض . صٖ ٌٙب ِجٍؾ ثوبد ثذبٌٗ .. فيٗ اٌف ثن .

 فغفٛع : يمضعٚا يغفضٚٔٝ ؟

 دغيخ : دـت اٌضؿزٛع .

فغفٛع : يجمٝ ثالف .. أب ػبيؼن أزٝ رجمٝ اٌجن ثزبػٝ .. اكزغً جٕجه وضٖ اٍٍغ الف ٚعاوٝ , 

 خ ٍبٌذ اػًّ ٌه وغؿٝ .. ايٗ عأيه؟رؼجزٝ رغوٕٝ ػٍٝ كٛيٗ اطا اٌٛلف

دغيخ : ٚادض ػيه يمؼض جٕجٝ أب .. صٖ يجمٝ اػزضاء ػٍٝ اٌذغيخ يلٕمٛن فيٙب , اِجبعح كٕمٛا 

 فغفٛع ػيه ػٍلبْ ثن ٌٝ .. فبٔذ ػبيؼ رمف جٕجٝ .

فغفٛع : كٕمٖٛ ػٍلبْ ثن ٌه .. يؼٕٝ اٌجوخ ثغلجخ ػٍٝ ٍٛي .. يبهلل ثيٕب يبؿيض يبٌال ثيٕب يب 

ب .. ٔـيت ٌٙب ثٍض اٌذغيخ صٜ ّٚٔلٝ ثالص هللا ٌشٍك هللا .. ٌذزخ ِب فيٙبف ٔمطخ دغيخ .... سٛي

) يٍٛف اكهيٌ : ص  .يبهلل ٔذً االِجغاٍٛعيخ صٜ .. ٔجيغ االطاػخ فٝ اٌّؼاص ٚٔمفً اٌجغايض"

248 ) 

فبلزٕغ اْ  ٕ٘ب ارفبعٝء فوفٛه ِٓ اْ اِجواؽٛهيخ اٌؾويخ ايؼب ِضً اٌّغزّغ اٌنٜ يؼيش فيٗ ,     

ال يّىٓ رغييو اٌّغزّغ ثؤٜ شىً ِٓ األشىبي ؽزٝ ٌٛ ثٕٝ اِجواؽٛهيخ ٌٗ ثٕفَٗ فبلثل أْ يىْٛ 

ثٙب ٍيل ٚفوفٛه اٜ ؽبوُ ٚفبػغ , ٌنٌه فبْ اٌؼلاٌخ ٚاالفبلق ٌيٌ ٌٙب ِىبْ فٝ اٌّغزّغ اٌنٜ 

أْ رىْٛ ثٙب  يؼيش فيٗ , فبْ ِٓ شوؽ اٌّليٕخ اٌفبػٍخ اٌزٝ يؾٍُ ثٙب فوفٛه وّب لبي أفبلؽْٛ

 ػلاٌخ ٚأفبلق ٚليُ ؽزٝ يؼيش وً ِٓ فيٙب ثؾويخ ٚػلاٌخ َِٚبٚاٖ . 

ٚ٘ىنا ا٘زُ اكهيٌ ثمؼيخ اٌؼبللخ ثيٓ اٌَيل اٌؾبوُ ٚاٌفوفٛه اٌّؾىَٛ , ِٕطٍمب ػٓ فٍك       

اٌؼبٌُ  , ٚال ٌّب ثؼل فٕبء ٘نا اٌؼبٌُ , ؽيش يوٜ أْ صّخ لبٔٛٔب ؽبغيب يؾىُ ٘نٖ اٌؼبللخ , فيغؼً 

 .ٌظغيو اٌؼئيً يزجغ شقض ٚيَّٝ ٍيلٖ ا
46

 

خ ٚاٌزٝ رلٚه ؽٌُٛٙ اٌَّوؽيخ ّ٘ب ً اٌَّوؽيخ فٕغل اٌشقظيبد اٌوئيَأِب اٌشقظيبد كاف     

اٌَيل ٚفوفٛه " فيؼل ٘نا إٌض اٌَّوؽٝ ِؤفٛم ِٓ ِؾبٚهح اٌزشبإَ اٌّؤفٛمح ِٓ فىو ٚؽؼبهح 

اٌجبثٍيٓ اٌزٝ رٙزُ ثؼبٌُ اٌّضً اٌّيزبفيييمٝ "
47

," ٌٚىٓ ٘نٖ اٌؾؼبهح اٌمليّخ ثىً ِب فيٙب ِٓ ليُ  

ثلأد رفمل اٌّضً , ٚرزؼوع ليّٙب األٍبٍيخ ٌقطو فملاْ أصو٘ب فٝ ٔفًٛ األفواك , ٚيؤفن اٌزشىه 

ٚاٌبلِجبالح ثزمٛيغ اٌجٕيبْ اٌوٚؽٝ اٌنٜ يؾزٜٛ رٍه اٌؾؼبهح , ٚٔؾٓ ٔوٜ ِضً ٘نا اٌزشىه 

فبػٍخ يجلآْ ثبٌظٙٛه فٝ ؽؼبهح أهع اٌوافليٓ فٝ األٌف ثبٌميُ ٚإٌفٝ اٌّطٍك إلِىبْ اٌؾيبح اٌ

 .األٚي ق. َ ٚلل ٚػغ ٘نا اٌزشىه فٝ شىً ِؾبٚهح ثيٓ ٍيل ٚػجلٖ رلػٝ ِؾبٚهح اٌزشبإَ "
48

 

شقظيخ اٌفوفٛه ٚاٌَيل اٌٍزبْ يٕجؼبْ ِٓ رواس شؼجٕب ٚفٕٛٔٗ اٌّورغٍخ اٌٍّيئخ ثبٌَقويخ       

ٗ , ٘نٖ ٘ٝ اٌؼبللخ ثيٓ اٌَيل ٚاٌزبثغ اٌزٝ رمَٛ ثيٓ اإلَٔبْ اٌؼنثخ ٚاٌزٕلك اٌّويو فٝ اٌٛلذ ٔفَ

ٚأفيخ اإلَٔبْ فٝ وً ىِبْ ِٚىبْ , ٚال يغل يٍٛف اكهيٌ ٌٙبريٓ اٌشقظيزيٓ اٍّيٓ أفؼً 

ِٓ اٌَيل ٚاٌفوفٛه اٌنٜ يطٍك ػبكح فٝ اٌَّوػ اٌشؼجٝ كائّب ثٛؽٝ ِٓ اٌزواس اٌشؼجٝ ٚاٌؾىّخ 

ذ ػٍيٗ ٔفَيزٗ اٌطيجخ اٌزٝ ال رؾًّ اٌىنة ٚاٌقلاع  ٚال اٌشؼجيخ ٚاٌؾت اٌّزؼبؽف اٌنٜ عجٍ

. اٌلٔبءح
49
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ؽيش يمٛي يٍٛف اكهيٌ ػٓ ِئ٘بلد شقظيخ فوفٛه: " ٚفوفٛه ٌيٌ ٔجيب ٚال هٍٛال ,        

أٗ فمؾ فوفٛه , ٌٚىٕٝ أرظٛهٖ كائّب فبهلب ٌٍؼبكح ال ثمٛرٗ فمؾ ٚأّب ثؼيٕيٗ , ػيٕيٗ اٌظغيوريٓ 

ّٙب أؽََذ أْ ؽلصب يٛشه أْ يمغ ألْ فوفٛه ٍيفزؼ فّٗ ٚيزؾلس , فوفٛه اٌٍزيٓ وٍّب ٌّغ ثويم

مٌه اٌغَل اٌؼئيً أٚ إٌؾيف اٌّؾشٛه فيٗ ؽبلخ ٔشبؽ ٘بئٍخ . أٝ أهيلٖ فٝ وً ِىبْ ػٍٝ 

اٌَّوػ ثؾيش ال رَزطيغ أْ رؼجؾ أزمبالرٗ , ٚؽجنا ٌٛ اٍزطبع أْ يمفي فٝ اٌٙٛاء أٚ يظٕغ 

فٝ ٔفٌ اشزؼبي ػمٍٗ ٚرجلٚ ؽووزٗ المػخ ِجبشوح ٘ٝ األفوٜ  اٌَِٛو ٌٍٛذ ؽزٝ يجلٚ عَلٖ

وٍَبٔٗ , أهيل أْ أؽٌ فيٗ ثشٝء غيو آكَ , يٕزٙٝ اٌٝ اٌغٓ ِضبل ٚاٌؼفبهيذ , أهيل أْ يؾٌ 

اٌغّٙٛه أٔٗ فؼبل ٌيٌ ِّضبل ما للهاد فبهلخ , أهيلٖ أْ يٕفغ ػٓ مٕ٘ٗ وً أِغبك ٘بٍِذ 

بػزُٙ اٌزٝ يغيلْٚ اٌؾليش ػٕٙب ٚأفىبهُ٘ اٌزٝ رؤرٝ ٚػطيً ٚليظو ٚأفبلليبرُٙ اٌشبػويخ ٚشغ

ِورجخ ٚوؤّٔب يٕطمٙب ِؾًٍ ٔفَٝ ؽىيُ , ألٔٝ أهيلٖ ثطبل يجٙو ثشقظيزٗ ٚٚعٛكٖ ال أْ يفزوع 

إٌبً ِملِب ثطٌٛزٗ , أهيلٖ أْ يٕزيع اؽَبً إٌبً ثبٔٗ غيو ػبكٜ هغّب ػُٕٙ , أهيلٖ أْ 

وْٚ , أهيلٖ أْ يؾٌ أْ عّٙو اٌَّوػ اٌؾبشل يجٙوُ٘ ٚ٘ٛ يؼؾىُٙ صُ يؼؾه ػٍيُٙ ؽيٓ يجٙ

أِبِٗ أبً عبءٚا ِزفوليٓ ِزؼجيٓ ِزَقٝ اٌمٍٛة األهٚاػ ٚأٔٗ ٚؽلٖ اٌنٜ ٍيزّىٓ ِٓ أْ يمَٛ 

ثغًَ أهٚاؽُٙ عّيؼب ثنهاػيٗ ثٍَبٔٗ ثغَلٖ , ثبٌطبلخ اٌٙبئٍخ اٌّشؼخ ِٕٗ يٍٛن أهٚاؽُٙ 

ٚاؽلح أْ شيئب غيو ػبكٜ يؾلس ٚكْٚ ٚيؼظو٘ب ٚيؼٛك يٍٛوٙب ٚيؼظو٘ب كْٚ أْ يؾَٛا ٌؾظخ 

أْ يجلٚ ػٍٝ فوفٛه أيؼب أٔٗ يمَٛ ثشٝء غيو ػبكٜ , أهيل ٌيٌ فمؾ أْ يمٛي ِب وزت ٌٗ ِٓ 

ؽٛاه ٌٚىٕٗ يىْٛ ػٍٝ اٍزؼلاك ألْ يىجؼ عّبػ ِزفوط ؽٛيً اٌٍَبْ , ما ثليٙخ ؽبػوح ثؾيش 

 .يَزطيغ أْ يوٚع ٔفَٗ اٌٙبئغخ ؽزٝ يلهوٙب اٌَبلَ "
50

 

شقظيخ اٌَيل فمل أفند اٌَيبكح ثبٌٛهاصخ أٜ ِٓ علٚك أعلاك٘ب ٚ٘ٛ اٌَيبكح ٚهصٙب ِضً  أِب     

 اٌّيواس فٙٝ شقظيخ ال رؼوف ػٓ اٌَيبكح غيو اٌغًٍٛ ٚاٌظٛد اٌؼبٌٝ ػٍٝ اٌّزجٛع .

" ٘نٖ ٘ٝ ِشىٍخ ػبللخ اٌَيل ٚاٌؼجل , أٚ اٌّزجٛع ٚاٌزبثغ , اٌزٝ رمَٛ ثيٓ اإلَٔبْ ٚاإلَٔبْ      

ِبْ ِٚىبْ , فٕؾٓ فٝ اٌفوافيو ِؼٍمْٛ ثيٓ شقظيزيٓ هئيَيزيٓ ّ٘ب شقظيخ اٌَيل فٝ وً ى

اٌنٜ ال يغل ٌٗ يٍٛف اكهيٌ اٍّب فيوا ِٓ اٍّٗ اٌّطٍك ٘نا , ٚشقظيخ اٌفوفٛه ٚ٘ٛ اٍُ 

يطٍك ػبكح فٝ اٌَّوػ اٌشؼجٝ ػٍٝ اٌقبكَ أٚ اٌزبثغ اٌنوٝ اٌنهة اٌٍَبْ , اٌنٜ يىْٛ ػبكح 

األِيٓ ثّب عجً ػٍيٗ ِٓ ؽىّخ شؼجيخ ٚلٍت ِزؼبؽف ِغ لٍٛة إٌبً  ِٛػغ ٍو ٍيلٖ ٚٔبطؾخ

, فٙٛ شٝء لويت ِٓ اٌىٛهً اٌيٛٔبٔٝ , ِٓ ؽٛي ٘بريٓ اٌشقظيزيٓ عٍّخ شقظيبد أّ٘ٙب 

شقظيخ اٌّئٌف اٌنٜ ٔؼوف ِٓ اٌَيبق أٔٗ اٌمله , اما أهكٔب أْ َٔزقلَ وٍّخ غبِؼخ , أٚ 

ٌّغٌٙٛخ اٌزٝ عبءد  ثبإلَٔبْ اٌٝ اٌٛعٛك ٚهٍّذ ػبللخ اٌطجيؼخ  أٚ اٌؾيبح أٚ ثبفزظبه اٌمٛح ا

اٌزجؼيخ األىٌيخ ثيٓ اإلَٔبْ ٚاإلَٔبْ , صُ ىٚعزب اٌَيل فبٌَيل ىٚعزبْ , صُ ىٚعخ اٌفوفٛه صُ عضخ 

 .اٌّيذ , صُ وٛهً ِٓ اٌّزفوعيٓ اٌنيٓ يّضٍْٛ اٌجشويخ وٍٙب ٚاٌَّوؽيخ وٍٙب "
51

 

اٌفوافيو ػٓ اٌٍٛيٍخ اٌّضبٌيخ أٚ إٌظبَ االعزّبػٝ  ٌٚنٌه يٛػؼ يٍٛف اكهيٌ فٝ َِوؽيخ      

ػبللخ اٌَّبٚاح ثيٓ اإلَٔبْ ٚأفيٗ اإلَٔبْ , كْٚ رّييي  أٚ اٌّليٕخ اٌفبػٍخ اٌنٜ يؾمك ِٓ فبلٌٗ

ثيٓ اٌجشو اٌٝ ٍبكح ٚػجيل , فيٕمٍٕب ٌّٕبلشخ لؼيزٗ رٍه ِٓ اٌَّزٜٛ اٌٛالؼٝ اٌٝ اٌَّزٜٛ 

طجيؼخ فٝ ػبٌُ اٌّٛرٝ  ٌيوٜ ِب اٌنٜ ٍزئٚي ػٍيٗ ٘نٖ اٌؼبللخ اٌّيزبفيييمٝ أٚ َِزٜٛ ِب فٛق اٌ

.ػٕلِب يزؾًٍ اإلَٔبْ اٌٝ مهاد  
52

 

يٍٛف اكهيٌ يطوػ لؼيخ اٌؾويخ ٚاٌَّبٚاح ِغَلح فٝ ػبللخ اٌَيل ثبٌؼجل , أٚ اٌؾبوُ       

ِّب  ثبٌّؾىَٛ , أٚ اٌلٌٚخ ثبٌفوك . أٚ إٌظبَ ثؤثٕبء اٌّغزّغ اٌـ , ِٛػٛع عّيً ٚػّيك ٚ٘ٛ

يّىٓ أْ يشغً فىو اإلَٔبْ فٝ أٜ ؽؼبهح ِٓ اٌؾؼبهاد , فٙٛ ال يَٕٝ أْ يئول ِطبٌجخ 

اإلَٔبْ اٌلائّخ ٔؾٛ اٌؾويخ ٚاٌجؼل ػٓ األٍو , ٌٚٛ أكٜ ٘نا اٌٝ رغييو اٌىْٛ , ٚ٘نٖ عوصِٛخ 

اٌفٛػٛيخ فٝ رفىيو يٍٛف اكهيٌ , ٌٚىٕٙب فٛػٛيخ هاليخ ال رٛعل فيٙب ِىبْ ألؽبلَ ِوا٘ميٓ 

نيٓ يزّٕٛا ثَمٛؽ األغبلي ػٓ ثٕٝ اإلَٔبْ , أٙب فٛػٛيخ هاليخ رؼغ اإلَٔبْ اٌّزّوك اٌّىبفؼ اٌ

 . ػٍٝ أغبلٌٗ ػبٌيب أِبَ ِظبثيؼ اٌٛعٛك
53
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ٌنٌه َِوؽيخ اٌفوافيو رٛاعٗ اٌّشبؽٕبد ثيٓ لٜٛ اعزّبػيخ ظبٌّخ ٚأفوٜ ِمٙٛهح أٚ       

فجون ٚيزغٗ اٌٝ فٍك ٚػٝ ؽميمٝ ثبٌؼبٌُ ِظٍِٛخ ٚأطجؼ األفيو يؾبهة اٌزقيً ثٛالغ ِظطٕغ ِ

لبثً ٌٍزغييو , فبٌفوافيو رٕبلش لؼيخ اٌفٛاهق اٌطجميخ ٚرٛاعٗ اٌّغزّغ ثؼلَ اٌملهح ػٍٝ ؽً ٘نٖ 

 . اٌّشىٍخ ٚرؾميك اٌؾويخ ٚاٌؼلي ٚاٌَّبٚاح ٌىً أفواك اٌّغزّغ
54

 

ٌنٌه فبْ فوفٛه أهاك أْ يؼيش ؽيبح أفؼً ِٓ اٌؾيبح اٌزٝ يؼيشٙب ٚأهاك أْ يجؼل رّبِب ػٓ    

اٌؼجٛكيخ ِٚب رئٚي اٌيٗ ٘نٖ اٌؼجٛكيخ ِٓ اٌزجؼيٗ ٚاٌزٍَؾ ٚاٌزؾىُ فٝ شقظٗ فٙٛ يويل ٌىً أَبْ 

 أْ يؼيش ؽيبح وويّخ ثؼيلح ػٓ ىيف اٌّغزّغ ٚظٍّبرٗ ٌٚىٕٗ يلهن أٔٗ يؼيش فٝ ِغزّغ ثٕٝ

ػٍٝ اٌزجؼيخ ٚاٌقؼٛع ٚاهػبؿ ِب ٘ٛ ػؼيف اٌٝ ِب ٘ٛ ألٜٛ ؽزٝ أٔٗ هأٜ أْ اٌزٍَؾ ٚاٌزجؼيٗ 

ثبٌٛهاصخ أيؼب فبٌّغزّغ يزٛاهس ٘نٖ اٌميُ اٌّغوكح ِٓ اإلَٔبٔيخ ٚيؼيش ٚيزؼبيش ِؼٙب ػٍٝ أٔٙب 

زٍَؾ ٚال ؽميمخ ِئولٖ ٚؽزّيزٙب , فوفٛه وبْ يؾٍُ ثبٌّليٕخ اٌفبػٍخ اٌزٝ ال رؼوف اٌزجؼيخ ٚال اٌ

اٌزَيل فىً ِب رؼوفٗ ٘ٝ اإلَٔبٔيخ ثىً أشىبٌٙب اٌزٝ رؼّٓ ٌئلَٔبْ اٌؼيش ؽيبح وويّخ ثؼيلح ػٓ 

اٌييف ٚإٌفبق ٚوَت ٌمّخ ػيشخ ثؼيلا ػٓ اهػبفٗ ٚفؼٛػٗ ٚأْ رؼٍٛ وواِزٗ فٛق وً شٝء 

 ٌٚىٓ رفبعئ أْ وً ِٕظِٛخ روٍـ اٌزجؼيٗ ٚاٌزٍَؾ ٚاٌزَيل هغُ افزبلف َِّيبرٙب ثيٓ وً

اٌؾؼبهاد اٌزٝ ػوفٙب اإلَٔبْ ؽزٝ فٝ اٌّٛد ٌُ يوٜ فوق ألٔٗ فٝ اٌّٛد أيؼب يوػـ 

ٚيقؼغ ٌٍمٜٛ أٚ ٌٍّزٍَؾ ٚاٌّزَيل فٝ ٘نا اٌّٛلف أيؼب ٚفٙٛ يلٚه ؽٛي األلٜٛ فٝ ِلاه ٚ٘نا 

يؼٕٝ أْ ؽزٝ اٌّٛد فيٗ رجؼيٗ ٚرَيل ٌنٌه أكهن أٔٗ ِزجٛع ِّٚٙب فؼً فٙٛ يقؼغ ٌٍزجؼيٗ اٌزٝ 

اٌزٙب ؽزٝ أٔٗ فٝ إٌٙبيخ اٍزغبس ثبٌغّٙٛه ٚأول ٌُٙ أٔٗ ال يويل٘ب ٌٕفَٗ ثً يويل أٙبء يزّٕٝ اى

اٌؼجٛكيخ ٚاٌزجؼيخ ألعٍُٙ فبٔزٙذ اٌَّوؽيخ ػٍٝ أْ اٌزجؼيخ ٚاٌزٍَؾ ٚاٌزَيل ؽىبيخ أىٌيٗ ال يّىٓ 

ؼ أٙبإ٘ب ثً ٍزظً ػبٌمخ فٝ ؽيبح اإلَٔبْ ؽزٝ فٝ اٌّّبد , ٌٚنٌه أهٜ أْ يٍٛف اكهيٌ ٚػ

ٌٕب ٔظورٗ ٌٍزجؼيخ ٚاٌزٍَؾ ِٓ ٚعٙخ ٔظوٖ ٌٚيؼوفٕب أْ ِّٙب ؽبٚي اإلَٔبْ اٌزغييو فبل يّىٓ أٙبء 

 اٌؼجٛكيخ ٚال اٌزٍَؾ .
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 اٌشبرّخ :

 اشزٍّذ اٌقبرّخ ػٍٝ ػلح ٔزبئظ أّ٘ٙب :     

زٕبٍـ أٚ أْ يَٕـ عّٙٛهيخ اٍزطبع يٍٛف اكهيٌ اٌىبرت اٌَّوؽٝ أْ يَّوػ اٌ -1

 عّٙٛهيخ أفبلؽْٛ .فوؽبد ِٓ 

اٍزطبػذ َِوؽيخ عّٙٛهيخ فوؽبد أْ رٛػؼ ٌٕب اٌّليٕخ اٌفبػٍخ اٌزٝ وبْ يزّٕب٘ب  -2

 كافً ِليٕخ فبػٍخ .ٙخ ٔظو أَبْ ِظوٜ يويل أْ يؼيش فٝ أفبلؽْٛ ِٓ ٚع

ؽجيؼيخ يؾيب ثٙب ثؼيلا ارؼؼ ٌٕب أّ٘يخ اٌؾٍُ ثبٌَٕجخ ٌئلَٔبْ ٚكٚهٖ فٝ أْ يجٕٝ ٌٗ ؽيبح  -3

 ػٓ ِزبػت اٌؾيبح ٚثؼيلا ػٓ اٌييف .

اٌفبػٍخ ؽٍُ وً أَبْ ٌٚيٌ ؽٍُ أفبلؽْٛ  خاٍزطبػذ اٌَّوؽيخ أْ رٛػؼ ٌٕب أْ اٌّليٕ -4

 ٚؽلٖ فمؾ .

ثلافً وً أَبْ يٛعل ؽٍُ ٚ٘ٛ ؽٍُ اٌّليٕخ يٍٛف اكهيٌ أْ يٛػؼ ٌٕب أٔٗ اٍزطبع  -5

 ؽزٝ يؼيش فٝ ِغزّغ ِزؾبة .اٌفبػٍخ اٌنٜ يزّٕٝ وً أَبْ أْ يؾممٗ 

اٍزٕزغذ ِٓ فبلي َِوؽيزي عّٙٛهيخ فوؽبد ٚاٌفوافيو أْ عّٙٛهيخ فوؽبد ِب ٘ٝ  -6

 اال ؽٍُ يويل أٜ أَبْ رؾميمٗ .
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 الملخص                                            
 

فى توظيف  ظهر التناسخ عند يوسف إدريس ظهورا واضحا فمد أبدع يوسف إدريس     
نه وظف كل أنواع التناسخ فى مسرحه توظيفا رائعا , فمد جاءت كل إالتناسخ فى مسرحه حتى 

مسرحياته بها أنواع التناسخ المختلفة , التى كانت لها الدور فى إضفاء ميزة خاصة فى مسرحه 
 لكاتب آخر .عن أى مسرح آخر 

يعد يوسف إدريس األول الذى جاءت مسرحياته جميعها بها تناسخ سواء كان تناسخ من      
من أنواع التناسخ التى أضفت على مسرح  رنة الفاضلة أم تناسخ من نوع أخحيث الحلم بالمدي

عندما يمدم يوسف إدريس كثيرا من الغموض واإلثارة والخيال الرائع الذى يتمتع به المارىء 
على لراءة مسرحياته , فهى تموم بنمل المارىء من المجتمع الذى يعش فيه إلى الخيال والحلم 
الذى يتمنى أى فرد أن يحممه , فبهذا تشبع المارىء من الغوص فى أحالمه واالستمتاع به , ألن 

رائعه ن شخصياته كانت تحلم بحياة إالوالع من خالل مسرحياته , حيث  يوسف إدريس ينمل
جميلة بعيدا عن الزيف والظلم الذى يعيش فيه العالم , فأى لارىء يمرأ المسرحيات يحس بأنه 
يغوص فى عالم الحلم الذى يتمنى أن يعيش فيه , فكل فرد فى المجتمع  يحلم ولكن نتساءل هل 

أى أحالمنا متشابهة , فمن وجهة نظرى أن أحالم البشر جميعا متشابهة باختالف شكل الحلم , 
سودها الحب والمودة واالخاء , لهذا كانت أحالم ينحيا حياة رائعه ى أننا نريد أن أننا نتشابه ف

 كل شخصيات يوسف إدريس شبيهه بأحالم المارىء الوالعية .
حية الفرافير , ولد لام البحث على مسرحتين هما مسرحية جمهورية فرحات ومسرولد      

 مع أحالم أفالطون , فجمهورية فرحات من ابأحالمهمالشخصيات تتناسخ  ىلإتوصل البحث 
أنها مطابمة لجمهورية أفالطون , أما الفرافير ففى داخلها  دكؤت ااتهعنوانها ومن حلم شخصي

إمبراطورية يحلم بها فرفور مطابمة تماما لجمهورية أفالطون , ومن خالل ذلن يتضح من 

ى تناسخ ألحالم الفالسفة وباألخص البحث أن كل أحالم شخصيات يوسف إدريس ما هى إل
أفالطون وتوضح لنا أن األحالم من لديم الزمان وهى تتناسخ مع بعضها البعض , فكل فرد فى 

األفضل , أى أن كل فرد يحلم  وبتغير المجتمع الذى يعيش فيه إالالمجتمع يحلم بحياة رائعة 
ستطاع يوسف إدريس أن يكون بمجتمع يسوده الحب واإلخاء بعيدا عن الزيف والمهر , لذلن ا

 أول كاتب يوظف التناسخ فى المسرح .
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Summary : 

     Reincarnation appeared in Youssef Idris clearly, as Youssef Idris 

excelled in employing reincarnation in his theater so that he employed all 

kinds of reincarnation in his theater a wonderful employment, as all his 

plays came with different types of reincarnation, which had a role in 

giving a special advantage in his theater than any other theater For 

another writer. 

     Youssef Idris is the first who all his plays came with reincarnation, 

whether it was reincarnation in terms of a dream about the utopian city or 

another kind of reincarnation, and other types of reincarnation that added 

to the Youssef Idris theater a lot of mystery, excitement and wonderful 

imagination that the reader enjoys when he reads his plays. You transfer 

the reader from the society in which he lives to the imagination and the 

dream that any individual wishes to achieve, thus saturating the reader 

from diving into his dreams and enjoying them, because Yusef Idris 

conveys reality through his plays, as his characters were dreaming of a 

beautiful wonderful life away from the falsehood and injustice that Where 

the world lives, Any reader who reads plays feels that he is diving into 

the world of the dream in which he wishes to live, for everyone in society 

dreams, but we wonder whether our dreams are similar, from my point of 

view that all human dreams are similar in different form of dream, that is, 

we are similar in that we want to live a wonderful life that prevails Love, 

affection and brotherhood. That is why the dreams of all Youssef Idris' 

personalities were similar to the reader's realistic dreams. 

     The research was based on two plays, the play of the Republic of 

Farhat and the play of Farafir, and the research found that the characters 
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in their dreams are intertwined with those of Plato. In the meantime, it is 

clear from the research that all the dreams of the personalities of Youssef 

Idris are not the reincarnation of the dreams of the philosophers, 

especially Plato, and it shows us that dreams from ancient times are 

intertwined with each other. An individual dreams of a society dominated 

by love and brotherhood away from falsehood and oppression, so 

Youssef Idris was able to be the first writer to employ reincarnation in the 

theater. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


