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مىاىُس اٍشأح
ىقبءٍ :شمي طجبجخ
سُذح جمزَع وّبشطخ يف مثري ٍِ اجملبالد ,عضى ُٕئخ اىزذسَس يف ميُخ اىزشثُخ األسبسـُخ
وٍذَش املشمض شجٔ اإلقيٍَُ ىيطفىىخ واألٍىٍخ وألُ األٍىٍخ واىطفىىخ رأخزاُ حُضا مجريا ٍِ
أوىىَبهتب وإزَبٍبهتب قشسّب اىذخىه يف مىاىُس اىذمزىسح ىطُفخ حسني اىنْذسٌ فنبُ احلىاس
اىزبيل:
 .0اىسريح اىزارُخ؟

ك .نُٞفخ ؽٌَن ػهٍ انكُلهٌ
ػٚى ُْئخ انزلهٌَ يف كهُخ انزوثُخ األٍبٍُخ
ويلَو ادلوكي ّجّ اإلقهًٍُ نهٞفىنخ واأليىيخ (وىاهح انزوثُخ)
اىجُبّبد اىشخصُخ

 احلبنخ االعزًبػُخ :يزيوعخ وذلب ثُذ وأهثؼخ أوالك. انَّّل االكزووينlatefaha@hotmail.com :املؤٕالد اىعيَُخ

كهعخ انلكزىهاِ يف األٕىل واإلكاهح انزوثىَخ يٍ عبيؼخ ثَُُهفُُُب ٍتزُذ يف انىالَتبد ادلزؾتلح

األيوَكُخ ػبو .2001
كهعخ ادلبعَزًن يف األٕىل واإلكاهح انزوثىَخ ،يٍ عبيؼخ ثزَّّؽ يف انىالَبد ادلزؾلح األيوَكُخ ػتبو
.1995
ثكبنىهَىً روثُخ ،زبٖٔ نغخ ػوثُخ يٍ كهُخ انزوثُخ األٍبٍُخ ،اذلُئتخ انؼبيتخ نهزؼهتُى انزٞجُ تٍ
وانزلهَت (كونخ انكىَذ) ػبو .1992
املسريح اىعَيُخ

  2006ػٚى ثبذلُئخ االٍزْبهَخ دبوكي انواَخ نهزًُُخ انفكوَخ.  2006هئٌُ فوَق يُزلي احلىاه انزًُىٌ يف يكزت اإلمنبء االعزًبػٍ .  2006ئىل اٌِ يلَوح ادلوكي ّجّ اإلقهًٍُ نهٞفىنخ واأليىيخ  2005- 2003يَزْبهح ادلوكي ّجّ اإلقهًٍُ نهٞفىنخ واأليىيخ 2005 -اَزلاة نزلهٌَ ثؼ٘ ي وهاد قَى انزوثُخ يف اجلبيؼخ انؼوثُخ ادلفزىؽخ
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  2004و ػٚى يف انهغُخ انزؾًٚنَخ وي وه نىهّخ انؼًم ّجّ اإلقهًُُخ ؽىل رؼهُى يهبهاد احلُبحيف رلبل يكبفؾخ فًنوً َ ٔ ادلُبػخ انجْوٌ اإلَلى يف انفزوح يبثٌن ٍ 29 -27جزًّّ انكىَذ.
  2004و ػٚى يف انهغُخ انزؾًٚنَخ نىهّخ ػًم ئقهًُُخ نهقّّاء ادلقزٖتٌن يف رلتبل انٞفىنتخادلجكوح انيت ػ لهتب ادلُظًخ اإلٍاليُخ نهزوثُخ وانؼهىو وانض بفخ ثبنزؼبوٌ يغ صبؼُخ انتلػىح اإلٍتاليُخ
انؼبدلُخ ثبنزَُُق يغ انهغُخ انىُُٝخ انكىَزُخ نهُىََكى يف انفزوح ٍ 8 – 5جزًّّ  2004انكىَذ.
  2004ػٚى يف انهغُخ انؼهُب نَّّبيظ "ثو انىانلٍَ" يف انُبكٌ انؼهًٍ انكىَيت.  2002ػٚى فوَق ػًم جلُخ يْكهخ نزأنُف كزبة "يهبهاد احلُبح نهًوؽهخ االثزلائُخ" يف انهغُخاالٍزْبهَخ انؼهُب نهؼًم ػهً اٍزكًبل رٞجُق أؽكبو انْوَؼخ اإلٍاليُخ انزبثغ نهلَىاٌ األيًنٌ .قتبل
يؼبيل وىَو انزوثُخ ووىَو انزؼهُى انؼبيل ك .هُّل ضبل احلًل "وئٌ يْووع ي وه (يهبهاد احلُبح) انيت
أػلرّ انهغُخ نهٖف األول يٍ ادلوؽهخ االثزلائُخ نُُه٘ ثوْبَب ٕبكقب ػهً يلي اْزًبو انهغُخ ثبجملبل
انزوثىٌ وؽوٕهب ػهً ئصوائّ وئٍهبيّ يف رؼيَي فّّارّ". . .
  2002اَزلاة نزلهٌَ ي وه "انزؼهُى االثزلائٍ"  -قَى إٔىل انزوثُخ -يف عبيؼخ انكىَذ. 1999ػٚى يف اجلًؼُخ انزوثىَخ نهجبؽضٌن األيوَكٌُن (.) AERA ( 2001ئىل اٌِ) ػٚى ُْئخ انزلهٌَ يف كهُخ انزوثُخ األٍبٍُخ. ر لًن رلًىػخ يٍ احملبٙواد وانلوهاد يف ادلإٍَبد احلكىيُخ واألْهُخ ،وادلواكتي اإلٍتاليُخوادلإٍَبد انزؼهًُُخ كافم وفبهط انكىَذ .فًُب َهٍ ثؼ٘ ػُبوٍَ رهك انلوهاد" :ادلوأح وإٔتىل
انلػىح" و"احلُبح انيوعُخ" و"انزوثُخ األٍوَخ" و"رفؼُم ػالقخ انؼبمل ثبدلزؼهى يف زلُ ٜاألٍوح" و"اإلثلاع
يف اٍزقلاو انىٍبئم انزؼهًُُخ" و"يفبرُؼ ان واءح اجلُلح" و"فٍ احلىاه" و"انٞفم واإلثلاع" و"ان تواءح
واإلثلاع" و"رؼلَم انَهىك انؼلواين نهٞفم".
 َْو ي بالد روثىَخ يف اجملالد انؼهًُخ وػّّ ّجكخ االَزوَذ.  1999- 1997انؼًم يف ٍهك انزلهٌَ نهًوؽهخ االثزلائُخ.  1999ئػلاك يْووع انهغخ انؼوثُخ ػهً يَزىي ادللاهً االثزلائُخ حملبفظخ انفوواَُتخ يف كونتخانكىَذ.
ػًم يىقغ ّقٍٖ ػهً ّجكخ االَزوَذ وقل ؽبى ْنا ادلىقغ ػهً اجلبئيح اخلبٕخ ادل وهح ألٍتبرنحاجلبيؼبد وادلؼبْل يف كونخ انكىَذ يف يَبث خ مسى انُْـ ٍبمل انؼهٍ انٖتجبػ انواثؼتخ ننَزوَتذ
( 2004أفٚم ادلىاقغ انكىَزُخ ػهً ّجكخ االَزوَذ).
اإلصذاساد اىفنشَخ

2

  2004كهاٍخ ثؼُىاٌ انزؼهُى انلَين :رٖىهاد نزؾٌَن ادلقوعبد ثبالّزواك يغ ك .ثله زلًتليهك ,رلهخ  ,احلُبح انُٞجخ  ,رلهخ فٖهُخ يزقٖٖخ رؼىن ث ٚبَب انفكو واالعزهبك اإلٍتاليٍ .انؼتلك
 ,15انَُخ اخلبيَخ ُٕف  2004و.
  2002رأنُف كزبة رؼهُ خ إٔىل انزوثُخ ،ثبالّزواك يغ ك .ثله يهك. رأنُف كزبة رواصُب انزوثىٌَُٞ :هق يُّ وال َُغهق فُّ ثبالّزواك يغ ك .ثله يهك .انكزبة يتٍئٕلاه يكزجخ انٞبنت اجلبيؼٍ .يف منك انكزبة ثجُبٌ رفُٖهٍ دلْووع انزؼهُ خ انزؼهًُُخ يغ ر لًن حملخ
ربهخيُخ ػٍ َْىء انزؼهُ خ.
 رأنُف كزبة يهبهاد احلُبح نهٖف األول وانضبين االثزلائٍ .انهغُخ االٍزْبهَخ انؼهُب نهؼًم ػهتًاٍزكًبل رٞجُق أؽكبو انْوَؼخ اإلٍاليُخ – انلَىاٌ األيًنٌ .
 رأنُف كزبة رْغُغ ان واءح  .ادلوكي ّجّ اإلقهًٍُ نهٞفىنخ واأليىيخ (وىاهح انزوثُخ – انُىََكى).قبل يؼبيل وىَو انزوثُخ ووىَو انزؼهُى انؼبيل ك .هُّل ضبل احلًل يف هٍبنزّ نهًوكي "رَهًذ ْلَزكى
ان ًُخ وٍْ اإلٕلاه اننٌ حيًم ػُىاٌ "رْغُغ ان واءح" يٍ رأنُف انلكزىهح نُٞفخ ؽٌَن انكُلهٌ
ادلَزْبهح احملهُخ دلوكي ّجّ اإلقهًٍُ نهٞفىنخ واأليىيخ ,وْى ئٕلاه َزًُي يف ادلىٙىػبد انيت َبقْهب
واألٍهىة انوٌٕن واحملكى ادلزجغ يف اإلػلاك ,ننا أر لو ثبنْكو اجليَم ػهً رفٚهك ثزيوَلٌ ثَُقخ
يٍ ْنا اإلصلبى ,كًب أر لو ثبنْكو وانزهُئخ نهلكزىهح نُٞفخ ؽٌَن انكُلهٌ ػهً ْنا انؼٞبءٍ ,بئال
اهلل انؼهٍ ان لَو أٌ َىف ُب صبُؼب فليخ نهكىَذ وألثُبئهب األػياء".
 سلزٖو كزبة رواصُب انزوثىٌ ثبالّزواك يغ ك .ثله يهك (يكزجخ انفالػ). يبال َؼهًّ ألوالكَب :روثُخ ادلوأح يٍ يُظىه زلًل انغيايل ثبالّزواك يغ ك .ثله يهك (يوكي انواَتخنهزًُُخ انفكوَخ).
 ٍهَهخ روثُخ األثُبء ( )3ثبالّزواك يغ ك .ثله يهتك (انٖتُلو انتىقفٍ نهزًُُتخ انؼهًُتخواالعزًبػُخ).
 ٍهَهخ روثُخ األثُبء ( )4فًن األيىه انىٍ ٜانزوثُخ :انْلح أو انهٌن؟ (انُٖلو انتىقفٍ نهزًُُتخانؼهًُخ واالعزًبػُخ ).
 ٍهَهخ روثُخ األثُبء ( )5ػجبهاد وكالالد :ثبالّزواك يغ ك .ثله زلًل يهك (انُٖلو انتىقفٍنهزًُُخ انؼهًُخ واالعزًبػُخ :ربذ انٞجغ).
 ربوَو ادلوأح يف فكو ان ُبػٍ (رلهخ انكىَذ :كزبة انكىَذ انضبنش ,وىاهح اإلػالو ).انٞفُىنَخ ادلُجَكِّوح فٍِ كَ ِونَخ انْكُىََِذ (ادلوكي ّجّ اإلقهًٍُ نهٞفىنخ واأليىيخ ).
 أَِٙىَاءٌ رَوِثىَِخ ػَهًَ ُّ يواعؼخ وربلَش حبش ربذ ػُىاٌ (واقغ انٞفم يف انكىَذ) دلُظًخ انُىََف.األحببس اىعيَُخ احملنَخ
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 روثُخ ادلوأح يٍ يُظىه انُْـ زلًل انغيايل ،ثبالّزواك يغ ك .ثله يهك .رلهخ انؼهتىو انزوثىَتخ,أكزىثو ( )2003انؼلك انواثغ ,عبيؼخ ان بْوح :يؼهل انلهاٍبد انزوثىَخ.
- Application of al-ghazali’s principles from al-tibr al-masbuk fi nasihat al-muluk
[ingots of gold for the advice of kings] to contemporary educational policy and
leadership.
Journal of educational science (2004). Cairo University.
- Al-Gazali on the education of women: An investigation in terms of conflict theory,
functional theory, and institution theory. In Educational and social studies. (Apr.
2004). No: 2. Vol: 10. Egypt: Helwan University.
- Malek, B & Al-Kanderi, L . Education and Ecology from Al-Ghazaly's Perspectives.
(Apr. 2004). No: 33. Vol: 10. Egypt: Journal of Strategic & Innovative Rsearch in
Arab Education & Human Development: Al- ansoura university.

 (ٕ )2004ىهح ادلوأح يف كزت انهغخ انؼوثُخ يف ادلوؽهخ االثزلائُخ يف كونخ انكىَذ ثبالّزواك يغك .ثله زلًل يهك ك .ػهٍ زلًل انُؼ ىة حبش يُْىه يف يإسبو "ؽ تى اإلََتبٌ  :انزؾلَتل ..
وانزجلَل هؤي روثىَخ" :يؼهل انلهاٍبد انزوثىَخ عبيؼخ ان بْوح
  2005و انفكو انزوثىٌ ػُل يؼهى انكىَذ األول انُْـ َىٍف ان ُبػٍ ثبالّزواك يغ ك .ثتلهيهك  .عبيؼخ انكىَذ :يف اجملهخ انزوثىَخ :انؼلك  76اجملهل. 19
ّ .6شبطبرل يف اجملزَع؟
 .1قليذ انؼلَل يٍ انلوهاد انزلهَجُخ واالٍزْبهاد انزوثىَخ يف ادلتلاهً وادلواكتي ادلؼُُتخ
ثبنزًُُخ.
ّ .2بهكذ يف ئػلاك ٍهَهخ روثُخ األثُبء (يٍ ئٕلاه انٖتُلو انتىقفٍ نهزًُُتخ انؼهًُتخ
واالعزًبػُخ) ويهبهاد احلُبح (انلَىاٌ األيًنٌ) ووعلد رفبػال ؽَُب ئػاليُب.
 .3ػًهذ يَزْبهح روثىَخ يف يوكي انٞفىنخ واأليىيخ يُن صالس ٍُىاد ون ل قًذ -حبًل اهلل
رؼبىل  -فالل انَُىاد ادلبُٙخ ثز لًن االٍزْبهاد انزوثىَخ انؼبيخ ثٞوَ خ ّفىَخ يجبّوح أو
يٍ فالل انوٍبئم انَّّلَخ واإلنكزووَُخ كافم وفتبهط ادلوكتي وكبَتذ انزَتبؤالد
واالٍزْبهاد رلوه ؽىل يىاُٙغ يزؼلكح يضم انزجبؽش يف ٝو انزوثُخ وانُظوَبد احللَضتخ
يف انزُْئخ انَهًُخ ،وأٍجبة انزؼضو انلهاٍٍ وٍجم انؼالط أو انىقبَخ ,وادلْكالد األٍوَخ,
انزؼبيم يغ ادلواْ ٌن ،ورًُُخ ادلُىل ضلى ان واءح اذلبكفخ ،ورىصُق انؼالقبد االعزًبػُخ ،وثُتبٌ
يٖبكه ادلؼهىيبد.
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 .4انؼًم كوئٌُ فوَق يُزلي احلىاه انزًُىٌ يف يكزت اإلمنبء االعزًبػٍ وَهزى فوَق احلتىاه
انزًُىٌ ثاػبكح رأُْم انناد انكىَزُخ فكوا وٍهىكب ومنك يٍ فالل رْغُغ ص بفخ احلتىاه
انفؼبل وادلَزًو ورؼيَي يهبهارّ ػُل صبُغ انفئبد انؼًوَخ ،ون ل قبو انفوَق ثاػتلاك ثؼت٘
ادلُزلَبد احلىاهَخ يف ثؼ٘ انكهُبد .كًب أّوفذ ػهً ثؼ٘ ادلإسبواد واحله بد انُ بّتُخ
يف يكزت اإلمنبء االعزًبػٍ فكُذ هئَُخ انؼلَل يٍ انهغبٌ انؼهًُخ نزهك ادلإسبواد.
 .5ئٕلاه ثؼ٘ انكزت انزوثىَخ يٍ يضم كزبة (رْغُغ ان واءح نهٖتغبه وانكجتبه) وكزتبة
(أٙىاء روثىَخ ػهً انٞفىنخ ادلجكوح يف كونخ انكىَذ) .وقًذ ثكزبثخ انؼلَل يٍ ادل تبالد
واحلىاهاد انيت َْود يف صبُغ انٖؾف انكىَزُخ وانكضًن يٍ اجملتالد كافتم وفتبهط
انكىَذ وٍْ يىعىكح يف يىقؼٍ ػهً ّجكخ االَزوَذ.
 .6رٞجُق انؼلَل يٍ ادلْبهَغ انزوثىَخ يٍ يضم ّجكخ رْغُغ ان واءح وَْو يهبهح انزؼهُ خ (رلوٍَ
انفىائل ثٞوَ خ يىٙىػُخ) ويْووع يهبهاد احلُبح.
 .7ادلْبهكخ يف انؼلَل يٍ انّّايظ اإلماػُخ وانزهفيَىَُخ كافم وفبهط انكىَذ.
 .5ثبعزجبسك سُذح جمزَع ثبسصح يف احلقو االجزَبعٍ ٍِ خاله عَيل ,فَب رقَُُـل ىـذوس
املشأح اإلجيبيب يف احلُبح اىعبٍخ؟
ن ل رُىػذ أكواه ادلوأح يف احلُبح انؼبيخ ؽُش قليذ انكضًن يٍ االصلبىاد ماد انْتأٌ خلليتخ
األٍوح وانى ٍٝاثزلاء يٍ كوهْب ادلويى كأو ويووها ثلوهْب انؼظُى يف انزؼهُى واَزهبء ثتلوهْب
انكجًن كًىاُٝخ فبػهخ يف صبُغ اجملبالد انُبفؼخ .وادلززجغ نُْبٝبد ادلوأح ٍُالؽظ ثىٙىػ قلهاد
وٝبقبد ادلوأح ادلجهوح يف اجملبالد ادلقزهفخ انزوثىَخ واالعزًبػُخ وانض بفُخ واإلػاليُخ وٍْ رَزؾق
اننكو وانضُبء .وػهً انٖؼُل مارّ فاٌ ُْبك ئٍهبيبد هُُٕخ نهًوأح ويب ىانذ احلبعتخ يبٍتخ
دلٚبػفخ اجلهىك ويَبَلح ؽوكخ انزًُُخ اجملزًؼُخ .انلوه األكّّ نهًوأح ْى اٍزؼبكح ص زتهب ثتناهتب
ورننُم انٖؼبة دلٍ ثؼلْب ؽُش أٌ ادلىاَغ انيت كبَذ ربغت ادلوأح ػٍ شلبهٍخ ؽ ىقهب انَُبٍُخ
وغًنْب ثلأد يف االَكًبُ ََجُب وأفند ادلوأح رلهجيُب َُٖجب أكّّ يف ئظهبه يَبمهبهتب انضًُُتخ
ويواعؼخ ادلىهوصبد انض بفُخ ان لديخ انيت ربىل كوٌ يْبهكزهب انؼبكنخ يف رؼًًن احلُتبح وانزًزتغ
ثبحل ى اإلََبَُخ كبفخ.
ٍ .2ب ٍٕ األٍىس املهَخ اىيت رطبىجني دائَب هبب ورزَْني حتقُقهب؟

أَين أٍؼً كائًب ئىل ثُبٌ ورٞجُق األٕىل انزبنُخ نهًْتبهكخ يف رب ُتق رًُُتخ

يَزلديخ ّبيهخ:
 انزوثُخ ٍْ ان ُٚخ انكّّي كوٌ ئمهبل ان ٚبَب األفوي.
 رْغُغ ان واءح انىاػُخ هكُيح كم هنٚخ هاٍقخ.
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 انكزبثخ إٔم يٍ إٔىل انزوثُخ اإلٍاليُخ وانزؼهُ خ (ينكوح انٞبنت وادلؼهتى)
يٍ اِنُبد انُبعؾخ يف ثُبء احلٚبهح اإلٍاليُخ وديكٍ ربلَل وذبلَل فهَفزهب
انزوثىَخ وفق ي بٌَُ ئعوائُخ.

 ال ثل يٍ روثُخ ادلوأح روثُخ ػبكنخ ربوه ٝبقبهتب ،ورُىه ػ ههب يٍ أعم ان ُتبو
ثوٍبنزهب احلٚبهَخ أٍوَب ورلزًؼُب ثؼُلا ػٍ صبىك انْو وعؾىك انغتوة.
وانَُبء ّ بئق انوعبل وثُُهًب ػالقخ ركبيم ال رفبٙم.
 األٍوح أٍبً اإلٕالػ وانكم فُهب يؼهى ويزؼهى ثال ؽلوك.
 غوً ادلهبهاد احلُبرُخ ويياونزهب ثٖىهح يُهغُخ ٙووهح ػٖتوَخَ .وكتي
انزؼهُى ػهً اكزَبة ادلهبهاد انُبفؼخ ال ركلٌَ ادلؼهىيبد اجلبيلح.
 كم ٝفم ََزؾق وََزُٞغ أٌ حي ق انز لو وَٖ م يىاْجّ ومنك ثٞوائتق
سلزهفخ يف انزؼهى.
 اإلديبٌ ثبنزؼلكَخ وانزَبيؼ ورىٍُغ َٞب احلوَبد ويَبؽبد االفزُبه أٍبً
انزؼبيم يغ اِفوٍَ.
 رًُُخ انفكو انُبقل إلكهاك انزؾلَبد واٍزُجب ٛاحلهىل يف كائوح االعزهبك احلو.
 رواصُب انزوثىٌ َُٞهق يُّ وال َُغهق فُّ.
 اإلٍالو ؽلك إٔىل روثُخ انٞفم واجملزًغ ثلقخ يزُبُْخ وػهً أكًم وعتّ.
وفليخ اإلٍالو أمسً أيبَُُب وانفقو هبىَزُب انؼوثُخ أٍبً هنٚزُب.
ٍ .2ب حجٌ اىذوس اإلجيبيب اىزٌ رؤدَْٔ يف عَيل؟

أؽبول أٌ أٍزفُل وأرؼهى يٍ صبُغ اخلّّاد انيت أيو هبب وأغزُى انفوٓ نزٞىَو مايت واالهر بء
ثأػًبيل .ن ل أؽججذ انزؼهُى واحلُبح األٍوَخ وذلنا فاٌ انزىفُق ثٌن ْنٍَ ان ٞجٌن يؼبكنتخ ْبيتخ
أرىفً ئر بٌ فُىهنب وأؽوٓ ػهً ادلىاىَخ يف أكائهب .ئَين أعل يف سلبنٞخ انُبً ،واالٍزًبع ئنُهى
فوٕخ نهزىإم وانزؾبوه كًب أعل انكزبثخ وٍُهخ ٍبيُخ يف َْو ادلؼوفخ ورلاول اخلّّاد انؼًهُتخ
انُبفؼخ .ئٌ األحببس انزقُٖٖخ انيت َْوهتب كفؼزين ئىل َْو رىُٕبهتب ورٞجُق يٚبيُُهب انزوثىَخ يف
انلوهاد انزلهَجُخ وئكاهح ادلإسبواد اجلًبًْنَخ واإلّواف ػهً انُْواد انزىػُتخ وانزَُتُق يف
ئػلاك األَْٞخ انزًُىَخ نهًإٍَبد واألفواك.
 .2اىطفو يف ٍشمضمٌ  ...إىل أَِ ٍذي َزٌ االٕزَبً يف شـئىّٔ ورقىهـٔ عيـً األسـس
اىصحُحخ ؟
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ََؼً ادلوكي ئىل هٍى ٍُبٍبرّ ووٙغ ثوارلّ ثٖىهح صبؼُخ ؽُش َ ىو ثىٙتغ أَْتٞزّ انَتُىَخ
ويُبقْزهب ور لَو يُياَُزهب ادلبنُخ ػهً ٙىء اؽزُبعبد اجملزًغ وقلهاد ادلوكي .ون ل قبو ادلوكي حبًل
اهلل خبليخ اِالف يٍ انيواه واألٝفبل ػّّ يًَنرّ احلبفهخ .قبو ادلوكي ثزغًُغ عهتىك انؼلَتل يتٍ
ادلإٍَبد نز لًن ثوايظ ص بفُخ زبلو قٚبَب انٞفىنخ ػهً ادلَزىٌَن احملهٍ وانؼويب .قلو ادلوكي انكتضًن
يٍ ادلْبهَغ اإلثلاػُخ واإلٕلاهاد انزوثىَخ انيت َبنذ اٍزؾَبٌ اجلهىه ورفبػم األثُبء ويُهب رهتك
اجلهىك ادلكضفخ نُْو ادلؼوفخ ورْغُغ ان واءح نلي ّوحيخ األٝفبل وٍْ أْى ّوحيخ يف اجملزًغ .ئٌ روثُخ
انٞفم يٍ أْى ادلىاُٙغ انيت ّغهذ األمْبٌ يُن ان لو والىانذ ٍْ ان ُٚخ اذلبيخ يف يوآح ادلفكتوٍَ
وادلوثٌن قبٝجخ .ئٌ احلبعخ يبٍخ ئىل احلىاه يف قٚبَب انٞفىنخ واالٍزفبكح يٍ ذببهة وفّّاد وَظواد
أْم ادلُلاٌ وٕىال ئىل رىفًن أعىاء رَبػل ادلؼهى وادلزؼهى ػهً رب ُق انزًُُتخ هوؽُتب واعزًبػُتب
وعَلَب وػ هُب.
ٍ .7ب ٕى اّطجبعل عيً املشأح املششحخ وٕو جنبحهب َؤثش عيً ٍسئىىُبهتب مأً اجتبٓ أسشهتب؟

أػز ل أٌ ْنا انَإال َواوك انكضًن يٍ انُبً ومنك حللاصخ انزغوثخ انَُىَخ يف يًٚبه ادلْتبهكخ

انَُبٍُخ .ئٌ ادلوأح قبكهح ػهً شلبهٍخ ؽ ىقهب انَُبٍُخ كوٌ انزفوَ ٜدبَئىنُبهتب األٍوَخ وهغتى
أهنب يؼبكنخ نَُذ ُُْخ ئال أهنب شلكُخ .وأقىل ثٖواؽخ ئٌ ادلوأح نىؽلْب نتٍ رب تق انُغتبػ ئال
ثزؼبوٌ انوعم يؼهب ،واإلديبٌ ث لهاهتب ،وانجؼل ػٍ رزجغ ػضواهتب .ن ل أصجزذ ادلوأح قتلههتب انفبئ تخ
ػهً ان ُبو ثلوهْب كأو كوٌ اإلفالل دبَئىنُبهتب كًىاُٝخ يؼٞبءح يف صبُغ ادلُلاٌ اجملزًؼُخ فُواْب
رجلع يف ػًههب يف انجُذ وادللهٍخ واإلػالو واجلبيؼخ وادلَزْفً وكوه االٍتزضًبه ويف رلتبل
ان بَىٌ وكننك ٍزضجذ قلههتب انؼبنُخ ػهً انؼٞبء انَُبٍٍ وانىفبء دبَئىنُبهتب األٍوَخ عُجتب ئىل
عُت .ئٌ ادلوأح وٍْ زبىٗ غًبه انَُبٍخ نَُذ يؼٖىيخ يٍ انز ًٖن وواعجُب روُّل ادلَتًنح
ئىل أٌ َكزًم انُٚظ انَُبٍٍ نلَهب وثلاَخ كم ذبوثخ ريكاك انٖؼىثبد مث رز هٔ يغ ػبيم ىَبكح
اخلّّح وانض خ ثبنُفٌ وانزًكٍ يٍ فُىٌ ادلىاىَخ ثٌن ادلهبو وئكاههتب حبكًخ صبقجخ .وانُىو ظهتود
ادلوأح انكىَزُخ ػهً اخلوَٞخ انَُبٍُخ ثؼل ؽويبٌ ايزل ألكضو يٍ أهثؼٌن ٍُخ وال ثتل أٌ رُتبل
َُٖجهب يٍ انىقذ نٖ م قلهاهتب وادلىاءيخ ثٌن يُيذلب وثٌن كوهْب انَُبٍٍ .وُْب أوك أٌ أغت٘
انٞوف ػٍ ادلضجٌٞن وادلْككٌن ث لهاد ادلوأح  ....وأنزفذ ثاػغبة ئىل كم يٍ كػى ويتب ىال
َلػى ادلوأح وَْغؼهب يف ذبوثزهب انَُبٍُخ األوىل وأقىل ذلى ّكوا دلىقفكى انزتبهخيٍ اإلََتبين
احلٚبهٌ انُجُم ونٍ خيُت رلزًغ فُّ ػْب نهؼلانخ .وكهٍ أيم أٌ رَتزغم ادلتوأح ؽ ىقهتب
انَُبٍُخ نُْو انفٚبئم ورُُْل كػبئى احلق وادلَبواح وانلدي واُٝخ وشلبهٍخ احل ى وانىاعجتبد
ثٖىهح ٕؾُؾخ ثال ئفوا ٛوال رفوَّ ٜأهنب ّأٌ انوعم.
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 .1مببرا رْصحني األً واألة؟
 روٍُـ يؼبين انىانلَخ ادلزؼبوَخ انيت ركًم ثؼٚهب انجؼ٘.

 انزقهق ثبألفال انوفُؼخ فاٌ أػٌن األٝفبل رالؽظهى ػهً ضلى كقُق.
 االثزؼبك ػٍ ازببم ان واهاد ادلًٖنَخ ٍبػخ انغٚت انْلَل فاٌ انزوَش وانزًهتم وانزؾتبوه
وانزْبوه أٍبً انفالػ وٍو احلُبح انَؼُلح.

 ئما قبو انيوعبٌ ثبنزَبيؼ وانزغبفو فاٌ األثُبء ٍُكىَىٌ ػهً ّبكهزهى فَُبيؼ ثؼٚهى ثؼٚب
ويٍ َيهع اخلًن ٍُُبنّ ال زلبنخ يف مهَزّ.

 انزؼبيم يغ األثُبء وانجُبد كبفخ وفق اإلديبٌ ثبنفوو انفوكَخ فهكم ٝفم ٝجُؼزّ واؽزُبعبرتّ
وًٝىؽبرّ.

 رًُُخ انىػٍ انزوثىٌ ثٖىهح يَزًوح ومنك ػّّ ان واءح انىاػُخ وادلْتبهكخ يف انتلوهاد
انزلهَجُخ ورجبكل اخلّّاد اجلُلح ويْبْلح انّّايظ اإلػاليُخ ادلزقٖٖخ يف انْئىٌ األٍوَخ.
 .9مُف رصفني ىْب طفىىزل؟
أرنكو ويٚبد ٍبهح يٍ أوها ادلب ٍٙيف يُ ٞخ انفوواَُخ ؽُش كُب َهؼت يغ ثُتبد اجلتًناٌ
ثؼُىٌ يزفبئهخ وَفىً ال رؼوف ادلهم وال ىنذ أمكو انؼالقخ انىصُ خ ثٌن اجلًناٌ ؽُتش رجتبكل
انيَبهاد واحلوٓ ػهً انؼالقبد انُٞجخ .ويف ادلٞجـ مكوَبد هائؼخ ػهًزين ننح انؼًم ،وفليتخ
األْم وػُليب ريوعذ عُُذ شببه رهك انزغبهة ويب ىال ؽيب نهؼًم يف ادلٞجـ وئػلاك انٞؼتبو
يٍ ْىاَبيت ادلفٚهخ .كبَذ أعهيح اإلػالو يف رهك انفزوح زللوكح اإليكبَُتبد ورأفتن ثؼت٘
انىقذ يٍ ؽُبرُب فُْبْل انزهفبى ونكٍ األَْٞخ اجلًبػُخ واألنؼبة انْؼجُخ رْغم ؽُيا كجًنا يٍ
ؽُبرُب انُىيُخ ال ًٍُب يف انؼٞهخ انُٖفُخ .ورظم ػٞهخ انوثُغ أصبم اننكوَبد انؼبن خ يف سلتُهيت
كًب أَين أمكو ؽوٓ وانلٌ هضبّ اهلل ػهً رهجُخ ٝهجبيت اخلبٕخ ثبحلبعُبد ادللهٍُخ وٍتؼبكرّ
ثوؤَيت وأَب ماْجخ نهًلهٍخ ورظم ْلاَبِ يل دبُبٍجخ صلبؽٍ ادللهٍٍ يٍ انتنكوَبد انواٍتقخ.
ونىانليت ػظُى األصو يف رىفًن ٍجم انواؽخ دلىإهخ انلهاٍخ وكننك أفٍ أضبل كتبٌ َْتغؼين
كائًب ػهً انزؼهى.
.01

صىسح مجُيخ ال صاىذ ٍْز اىصغش ٍعيقخ مبخُيزل؟

ويٍ اننكوَبد انيت ٍكُذ قهيب أٌ أفٍ (ػهٍ) هضبّ اهلل كبٌ أػي انُبً وأؽجهى ئىل قهيب وْى أكّّ
يين ثَُخ وٕبؽجزّ ألكضو يٍ صالصٌن ٍُخ فكبٌ َؼى األؿ احملت انكوًن احلهُى فال رفتبه االثزَتبيخ
زلُبِ وألَّ كبٌ حيت يْبْلح يجبهَبد كوح ان لو يف انزهفبى كُذ أّبْلْب يؼّ ثْتغف .وانُتىو
أعلين يغ اثين َبٕو وٍبئو أثُبئٍ أعهٌ (وأٍهو) أؽُبَب يؼهى ألٍزًزغ دبْبْلح ثؼت٘ يجبهَتبد
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كأً انؼبمل نكوح ان لو وَؼهق صبُؼب ػهً ثؼ٘ انه ٞبد وَزفبػم يغ كقبئ هب ادلًزؼخ يف عى أٍتوٌ
هائغ حبًل اهلل.
.00

ٍِ أثش يف شخصُزل ٍِ ثني أسشرل؟

كبٌ أفٍ (ػهٍ) انْقُٖخ األوىل يف ؽُبيت فهى اننٌ كبٌ َْغؼين ػهً أٌ أػّّ ػٍ آهائٍ
حبوَخ ربيخ وػُليب كُذ أٍبفو يؼّ رؼهًذ يُّ انّّٖ وٍؼخ انٖله واإلٕتواه ػهتً رب ُتق

األْلاف كًب رؼهًذ يُّ ؽت األٝفبل وقٚبء انَبػبد انٞىَهخ يؼهى كوٌ يهم .ػُليب اَزهُذ
يٍ كزبثخ هٍبنيت نُُم ّهبكح انلكزىهاِ كبٌ اإلْلاء نّ وثكُذ ألَّ رىيف ومل َْتبْلين وقتل
ؽ ذ اذللف اننٌ كبٌ َزًىن أٌ أؽ ّ.
وأيب انْقُٖخ انضبَُخ انيت أصود يف ؽُبيت فهٍ ّقُٖخ ىوعٍ (انلكزىه ثله زلًل يهك) .ن تل
ريوعذ يٍ اثٍ فبنيت ثؼل اَزهبئٍ يٍ يوؽهخ انضبَىَخ انؼبيخ ويؼب أكًهُب ادلوؽهخ اجلبيؼتخ ئىل أٌ
ؽٖهُب ػهً كهعخ انلكزىهاِ يف انزوثُخ  ،ويؼب كُب َزُٖل انفوٓ نالٍتزًبع نهًؾبٙتواد يف
عبيؼخ انكىَذ  ...وْى اٌِ ىيُهٍ يف انؼًم يف كهُخ انزوثُخ األٍبٍُخ ويُن األّهو األوىل يتٍ
ىواعُب وعلَب يف ان واءح احلوح وادلُبقْخ انلائًخ وانجؾش ادلزىإم وانَُبؽخ يف ثهتلاٌ كتضًنح
ٍؼبكح ال رلاَُهب ٍؼبكح وثفٚم اهلل أصليَب يؼب انؼلَل يٍ األػًبل األكبكديُخ واألَْٞخ انزؼهًُُخ.
.06

حذثُْب عِ األسشح واملْضه واىعَو؟

ئٌ انؼالقخ ثٌن األٍوح وانؼًم ػالقخ يزٖهخ ماد رأصًن يْزوك فكضًن يٍ اخلّّاد انتيت يبهٍتزهب يف
األٍوح اَزفؼذ يُهب يف انؼًم ػُليب كُذ يلهٍخ يف ادللاهً االثزلائُخ وكننك ػُتليب يبهٍتذ
انزلهٌَ يف انكهُخ فكىين أو ألهثؼخ أثُبء وثُذ فاَين أٍزؼٌن خبّّايت يف رىُٕم ادلؼوفخ وانزؼبيم يتغ
انٞالة وانٞبنجبد .ويف ادل بثم فاٌ اخلّّاد انيت اٍزفُل يُهب أصُبء ػًهٍ ماد َفغ ػظتُى يف ئكاهيت
دلُييل ورؼبيهٍ يغ أٍويت.
ػْذ أكضو يٍ ٍجغ ٍُىاد يف انىالَبد ادلزؾلح األيوَكُخ وازبند انؼلَل يٍ ان تواهاد اخلبٕتخ
أٍوَب ويُهب أَين ثؼل رفكًن ػًُق قوهد أٌ ال أثلأ ثوَبيظ انلكزىهاِ ؽىت َكّّ اثين ّؼُت وَىيهتب
قبل يل ىوعٍ ئٌ احلُبح فوٓ وقل ال رؼىك ْنِ انفوٕخ واقزوػ ػهٍ انجلء يف ثوَتبيظ انتلكزىهاِ
ثلهاٍخ يىاك قهُهخ ونكٍ مل َُْوػ ٕلهٌ نننك االقزواػ وفٚهذ انج بء يغ اثين فَتؾجذ صبُتغ
أوهاقٍ يٍ اجلبيؼخ وأعهذ يىػل كهاٍيت ئىل أعم غًن يؼهىو وٙبػذ فوٕتيت يف ئسبتبو كهاٍتيت
نهؾٖىل ػهً كهعخ انلكزىهاِ يٍ رهك اجلبيؼخ وػلَب ئىل انكىَذ ومل أغزُى انفوٕتخ ,ونكتٍ اهلل
ٍجؾبَّ ورؼبىل أكويين هبب الؽ ب فؾٖهذ ػهً انجؼضخ وأسبًذ ادلْىاه.
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.05

ٕو ختزيف ٍقبَُس احلت ثعذ اىضواج؟

ئٌ احلت ثكم أوٕبفّ ويؼبَُّ ْى رىافق ثٌن األفالء ،وئفالٓ يف انؼٞبء  ،وّكو يف انَواء ،
وّّٕ يف انٚواء.
َكزْف انيوعبٌ يف ذبوثزهًب انؼًهُخ أٌ احلُبح انىاقؼُخ رزٞهت ادليَل يٍ انزٚؾُبد وثتنل
يزىإم نفهى انٞوف اِفو وقجىنّ وانزكُف اإلجيبيب يؼّ .واخلّّح انؼًهُخ ريَل احملجتخ ورؼًتق
اجلنوه وثلاَخ كم يْووع ركىٌ اِيبل كجًنح واخلّّاد قهُهخ وقل زبزهف ادل بٌَُ ونكُتهب ال
رزُبق٘ فبحلت انؼنهٌ انؼفُف ًَُى وَيكْو يغ انيواط ويف احللَش انٖؾُؼ "مل َو نهًزؾبثٌن
يضم انُكبػ".
ئٌ ان ُِٞجيؼم قهخ يٍ انْجبة َزٖىهوٌ احلت ػهً أَّ اَفؼبل وَيػخ نهز جُتم وانؼُتب
وػْق نهغَل وانهنح ادلبكَخ ...ونكٍ احل ُ خ أمشم وأكًم ئم أٌ احلت يَئىنُخ وػٞبء ووفتبء
وثُبء ورىافق يف نغخ احلىاه وادلؼبَْخ  .انيواط هغى كم ادلكلهاد انلَُىَتخ واؽتخ نهزَتبيؼ
ويَبؽخ نهًُى وػهل ػهً ركىٍَ أٍوح ٕبحلخ .واحلت أَٚب ػفخ وٙتىاث ٜوآكاة واحلتت
ََزهيو انيواط وَجلأ يف هؽبثّ وَزغني يٍ هؽُ ّ.
ئٌ فزوح انيواط فزوح ئػغبة وثلاَخ ربًم يَئىنُخ وؽُٖهخ ْبئهخ يٍ األؽالو رفُ٘ ػهتً
انُفىً ويف ٍفُُخ انيواط رؼهى أّوػخ ادلىكح وانوضبخ وانَكٍ وال ثل أٌ هتت هَبػ ادلٖتبػت
ورز هت ادلْبػو ونكٍ ادلُضب انغهُظ ثٌن انيوعٌن أػظى يٍ كم انزؾلَبد واحلت ًٕبو األيبٌ
نهيوعٌن.
انيواط يلهٍخ نهًؾجٌن فُهب َزؼهى صبُؼب أٌ احملت دلٍ حيت يُٞغ َ ...زغبوى ػتٍ ُْبرتّ
وَزفبىن يف انىفبء حب ّ فال َٞغً وال ََزجل ون ل ٕل أيًن انْؼواء ػُليب قبل:
َوئٌِ أَكضَووا أَوٕبفَ ُّ وَادلَؼبَُِب
وَيب احلُتُّ ئِال ٝبػَ ٌخ وَرَغب ُوىٌ
واحلت ثؼل منك كهّ هفق يف انزؼبيم وَجم يف االفزالف فاٌ يؼبجلخ األيىه ثبنوفق ٍجُم انزىافق
يف احلُبح انيوعُخ انكوديخ فبنزهلَل ال جيلٌ أثلا ،وانىػُل ال َُفغ أؽلاً.
.02

ٍسريرل ىيىصىه ملْصجلٕ ..و ختييهب صعىثبد؟

اإلََبٌ ْى اننٌ َُٖغ ادلُبٕت ثكلؽّ ويإْالرّ وادلُبٕت ال رُٖغ ُّئب نّ قًُتخ عىْوَتخ ...
واإلََبٌ اجلبك نّ ػٞبء يىٕىل أًَُب كبٌ يىقؼّ وادلهى ْى أٌ َضق ادلوء ثنارّ وًٍَُ ص بفزّ وخيهتٔ
يف ػًهّ .ال خيهى أٌ ٝوَق نهُغبػ يٍ ربلَبد يزىقؼخ َزًىن ادلوء أٌ ال ديو هبب ئال أٌ ٝجُؼتخ احلُتبح
وٍُخ انزلافغ ثٌن انجْو ر ز ٍٚمنك .ريول ادلُبٕت وادلًَُبد ورج ٍ يف هنبَخ ادلٞتبف األػًتبل

10

اجلهُهخ ّبسلخ ربكٍ قٖخ كفبؽهب .كهًب انزفذ ئىل انٖؼىثبد انيت رىاعّ اإلََبٌ يف احلُبح أكهكتذ
ػغي اإلََبٌ ػُليب ََزهى نهُأً ،وال َضق ثُفَّ ،وََزؼغم قٞف انضًبه.
.02

قذ رسعذّب أشُبء صغريح ومجريح يف احلُبح ,فَب ٍٕ األٍىس اىصغريح واىنجريح اىيت

رشعشك ثبىسعبدح يف حُبرل؟
ػُليب أمسغ كهًخ وفبء يٍ أثُبئٍ أّؼو ثَؼبكح غبيوح ...أّؼو ثبنَؼبكح كهًب هأَذ ّقٖب
حيبفظ ػهً َظبفخ انجُئخ  ...وأّؼو ثبنَؼبكح كهًب هأَذ اثزَبيخ األٝفتبل ومسؼتذ كػتىاد
األيهبد...أّؼو ثبنَؼبكح كهًب قوأد كهًخ ّكو وصُبء َىعههب ادلويب نهًزؼهى ..أّؼو ثبنَؼبكح
كهًب هأَذ قبئل ٍُبهح حيزوو قىاػل ادلووه ويْبػو اِفوٍَ ...أّؼو ثبنَؼبكح كهًب هأَذ ػبدلب
يزىاٙؼب ...أّؼو ثبنَؼبكح كهًب هأَذ ّقٖب يغزوثب َكلػ يٍ أعم ن ًخ ّوَفخ ومسؼخ َظُفخ
وَكىٌ ٍفًنا نجهلِ.
.02

حنَزل املفضيخ ...وٕو اخزشهتب ٍِ جتبسة ٍشسد هبـب  ..وٍـب ٕـٍ ٕـزٓ

اىزجبسة؟
احلهى ٍُل األفال ْ .نِ ؽكًخ يف أػًبقهب يُبفغ ويُبثغ ال ؽٖو ذلب .قبل انْبػو وْى َؼتظ
اثُّ:
ال ربَجٍََّ احلهىَ يُكَ يننخً * ئٌِ احلهُ َى ْى األػيُّ األيُغُ
واحلهى ي زوٌ ثبألَبح وانزووٌ؛ أٌ انزوَش وانزضجذ وروك انؼغهخ يف ئكاهح األيىه .ن ل افزتود
ْنِ احلكًخ أليبهٍهب يف ؽُبيت كههب نؼلح أٍجبة يُهب " أٌَّ انَُّيبَّ َٕهًَّ انهَُّّ ػَهَُِّ وٍَهَّى قبل :ألَّتظ
ػجلِ ان ٌُِ ئٌَّ فُكَ فٖهزٍُِ َُؾجُّهًُب اهللُ :احلهىُ واألَبحُ" (هواِ انزوينٌ) .
ئَين يف ؽُبيت انيوعُخ واألٍوَخ ويف ذبوثيت انزلهََُخ واإلكاهَخ أعل شببه انزقهتق ثتبحلهى وئما
غفهذ ػٍ رٞجُق ْنا ادلجلأ أفَو ادلىقف ثَوػخ وأّؼو ثبنُلو .ن ل هأَذ انكضًن يٍ أوإتو احملجتخ
رز ٞغ ؽجبذلب ثَجت انغٚت وانزكّّ وانزَوع .ويٍ ادلىاقف انيت واعهزين قجم ٍُىاد أٌ ٝبنجخ قبنذ
يل ثؼل أٌ هأد كهعزهب ادلُقفٚخ يف انجؾش اننٌ قليزّ يل :أػز ل أٌ ْنِ نَُذ كهعيت  ...وكبٌ
ٕىهتب يورفؼب فْؼود ثبنُٚق واحلوط ...ف هذ ذلب هبلوء ٍُزُبقِ يف ْنا األيو يف انَبػبد ادلكزجُخ
وثؼل يواعؼخ حبضهب يؼٍ ثٞوَ خ يىٙىػُخ ػوفذ انٞبنجخ ػهً انفىه اخلهم اننٌ وقؼذ فُّ فبػزنهد
يل ثكم أكة وأكهكذ أهنب اٍزؼغهذ يف ؽكًهب وأفٞأد يف رٖوفهب .كبٌ ػهُهب أٌ زببٝجين ثهغتخ
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االٍزفَبه ال االٍزُكبه ويٍ كوٌ أٌ روفغ ٕىهتب ثزهك انٞوَ خ انفظخ  ...ويٍ ْنا ادلىقتف رغتًن
ٍهىكهب يؼٍ سببيب وكبَذ أكضو ؽوٕب ػهً أكاء واعجبهتب ويف ٝوَ خ انزؼبيم يؼٍ.
ئٌ ذببهة احلُبح ػهًزين أٌ احلهى جيهت األٕلقبء ،وَلفغ انجالء.
واحلهى – فى منك كهّ ٕ -فخ ػظًُخ ألٌ اهلل ٍجؾبَّ ورؼبىل ْى احلهُى اننٌ َزفٚم ػهً فه ّ
ثبنُؼى انظبْوح وانجبُٝخ وَزُؼ ذلى فوٓ انزىثخ فال َؼبعههى ثبنؼ بة وَ ىو ثايهبل انؼبٍٕ.
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