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األساليب الفكزية والعملية لتحقيق
التقزيب بين المذاهب اإلسالمية

بسم هللا الرحمن الرحيم
اٌؽّك هلل نب اٌؼاٌّٚ ،ٓ١اٌظالج ٚاٌٍالَ ػٍٝ
ٌ١كٔا ِؽ ّك ؼث ١ة نب اٌ ؼاٌّٚ ،ٓ١ػ ٍ ٝآ ٌٗ
اٌـ١ثيي ٓ١اٌـييا٘هٚ ،ٓ٠ػٍيي ٝأطييؽاتٗ اٌغييه
اٌّ١اِٚ ،ٓ١ػٍ ِٓ ٝذثؼٗ ٚذثؼ ُٙتاؼٍاْ ئٌٝ
 َٛ٠اٌك.ٓ٠
ِيياواي اٌّعّييغ اٌؼيياٌٌٍّ ٟرمه٠يية تييٓ١
اٌ ّما٘ة اإل ٌالِ١ح تم ١اقج ش١فٗ اٌفا ػً آ ٠ح
هللا اٌ ش١ؿ ِؽ ّك ػ ٍ ٟاٌر ٍف١ه٠ ٞر ؽف األ ِح
اإل ٌالِ١ح تع ٛٙقٖ اٌؽص ١صح اٌهاِ ١ح ئ ٌ ٝنأب
اٌظكع  ٌُٚاٌشًّ ٚذٛؼ١ك اٌظفٛفٚ ،ـاطح تٓ١
اٌع ٕاؼ ٓ١األٌا ٌ ٓ١١اٌّ ىٌ ٓ١ٔٛع ٍك٘ا :ظ ٕاغ
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أ ً٘ اٌ ٍٕح ٚاٌعّا ػحٚ ،ظ ٕاغ ش١ؼح آي ت ١د
اٌّ ظـف ٝػٍ ٚ ٗ١ػ ٍ ِٓ ُٙ١هللا ذ ؼاٌ ٝأػ ـه طالج
ٚأغٌٍ ٝالَ.
٘ٚييما اٌّييإذّه ٘يي ٛاٌظييفؽح اٌهاتؼييح
يد
يك اذعٙي
يةٚ ،لي
يفه اٌرمه٠ي
يٓ ٌي
يهِ ْٚي
ٚاٌؼشي
اٌع ٛٙق ٘مٖ اٌ ّهج ٔ ؽ ٛاٌث ؽس ػٓ األ ٌاٌ١ة
ييً
ييح ٌرؽ٠ٛي
ييح ٚاٌؼٍّ١ي
ييح ٚاٌؼٍّ١ي
اٌفىه٠ي
(اٌرمه ٠ة ت ٓ١اٌ ّما٘ة اإل ٌالِ١ح) ِٓ ف ىهج
يح
يح ِاشٍي
يح ٚالؼ١ي
ي ٝؼم١مي
يح ئٌي
يح ؼاٌّي
ٔظه٠ي
ٌ ٠رـٍ ثٗ اٌؼ مً
ٖ ٌٍُ١
ٌٍؼ ١اْ ٛ٘ ٚ ،اذ عاٌ
ً ،ـا طح ف ٟظً األو ِاخ اٌؼاذ ١ح
ٚإٌ مً ِ ؼا
اٌر ٟذؼظف تأِرٕا ٚذىػىع و١أٙا ٚذٙكق أطً
ٚظٛق٘ا.
ٌ ٚك ٜاؿال ػ ٟػ ٍ ٝاٌّ ؽاٚن اٌ ر ٟال رهغ
يس
يرٙا ٚاٌثؽي
يإذّه قناٌي
ي ٝاٌّي
ياوّ ْٛػٍي
اٌمي
فٙ ١ا ٌ ،فد ٔ ظه ٞاٌّ ؽٛن ا ٌم٠ ٞرؼ ٍك تأّ٘ ١ح
ذٛػ ١ح إٌ فة ٚاٌع ّا٘١ه تصما فح اٌرمه ٠ة
يٓ١
يح تي
يح ٚاٌّؽثي
يٛج ٚاألٌفي
ي ُ١نٚغ األـي
ٚذؼّي
لـا ػاخ األ ِح ،و ّا ٌ فد ٔ ظه ِ ٞؽٛن ِ  ُٙآ ـه
٠ر ؽكز

ػٓ

ػهٚنج ذهؼ  ً١اٌفال فاخ اٌفهػ ١ح

ٚاٌرفظ ظ١ح ئ ٌ ٝاٌعٍ ٍاخ األواق١ ّ٠ح ٚ ،ػكَ
ؿهؼ ٙا فٌ ٚ ٟاوً اإل ػالَ ٚ ،لك نأ ٠د أْ أن تؾ
ت٘ ٓ١م ٓ٠اٌّ ؽٛن ٓ٠ف ٟتؽ ص ،ٟأل ٔ ٟأن ٜأْ
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ٌٍهتؾ تّٕٙ١ا أّ٘١ح ِؽٌٍٛح.
وان ٕٔ ِ ٟم

ِكج له ٠ثح األؾ األ ٌرال ػ ٍٟ

واقج ِ ٛ٘ٚ ،ٌٞٛٛاٌٍّرشان اٌصماف ٟاإل٠هأٟ
ف ٟقِ شكٚ ،ذ ؽكشٕا ػٓ ت ؼغ اٌ ـهق اٌؼٍّ ١ح
اٌ ر ٟذإقٌ ٞرؽم ١ك اٌّى ٠ك ِٓ اٌر مانب تٓ١
اٌ ٕاي ف ٟت ٍكٕ٠اٚ ،ل ٍد ٌٗ آ ٔمان٠ :هذثؾ
تٍييكأا (ٌييٛن٠ا ٚئ٠ييهاْ) تييألٚ ٜٛأِييرٓ
اٌؼال لاخ اٌٍ١ا ٌ١حٚ ،ذرّ ٍه ل١اقذا ٔا ت ٙمٖ
ً ٌٍؼ ١اْ ّ٠ٚ ،رك
ً ٚا ػؽا
ً ِّ ١ىا
اٌؼال لاخ ذّ ٍىا
ػ ّه ٘مٖ اٌؼال لاخ اٌّّ ١ىج ٌ١ر عاٚو اٌصال شٓ١
يح
ياَ اٌعّٛٙن٠ي
يغ ل١ي
يكأ ِي
يٗ تي
ً ،ئل ئٔي
ػاِ يا
ً ئٌ ٝأْ
ً ٚاػؽا
اإلٌالِ١ح ف ٟئ٠هأّْٚ ،ا ّٔٛا
ذثٍٛن ػّك ٘مٖ اٌؼاللاخ أوصه ٚأوصه ِغ ِعٟء
اٌهو ٓ١ٍ١تشان األٌك ِٚؽّٛق أؼّكٔ ٞعاق ئٌٝ
اٌٍييٍـح ،فيياوقاقخ االذفال١يياخ اٌصماف١ييح
ٚااللر ظاق٠ح

ت ٓ١اٌث ٍكٚ ،ٓ٠أٌغ ١د اٌف ١ى

ياقذٓ١
ي ٟأْ اٌم١ي
يا ٠ؼٕي
يكـٛيِّ ،ي
ي َٛاٌي
ٚنٌي
أناق ذا أْ  ٠ظثػ ٘ماْ اٌث ٍكاْ ٚوأّٔ ٙا ت ٍك
ٚاؼك.
ٌ ّٛ ٍِٚيٌ ػ ٍ ٝاٌ ظؼ١ك اٌٍ١ا ٌ،ٟ
٘ما ِ ؼهٚف
ٌٚىٕيي ٟأذٍيياءي٘ :ييً أطييثؽد األِييٛن ػٍييٝ
اٌ ظؼ١ك ٓ٠االظر ّاػٚ ٟاٌع ّا٘١ه ٞػ ٍٝ
اٌشاوٍح؟

٘مٖ
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ً٘ ٚ

ػهف اٌ ٕاي

فٟ

ٌٛن٠ح ئ ٠هاْ ٚأ ً٘

ئ٠هاْ ػٍ ٝأنع اٌٛالغ؟
٘ٚييً اؿٍؼييٛا ػٍيي ٝؼؼييانذٙا ٚػهالرٙييا
ٚظّاٌٙا؟
ً٘ ػاشٛا فٙ١ا ذعهتً
ح ؼ١ح؟!
 ً٘ٚفؼً اإل٠هأِ ْٛ١صً لٌه فٌٛ ٟن٠ح؟
ِغ األٌف :ال!
ً ِٓ اٌ ٍ١اؼح اٌك١ ٕ٠ح
ٌ أْ ٘ ٕان ٔ ٛػا
طؽ١ػ
ً ئ٠هأً١
ح ئٌٌٛ ٝن٠ح ٌى٠انج
اٌر ٟذؽًّ ٚفٛقا
اٌّهالك اٌّمكٌح ٌٍٍ١كج وٕ٠ة ٚاٌٍ١كج نل١ح
ٚاٌٍ١كج ٌىٕ١ح نػٛاْ هللا ػٍٚ ٓٙ١ػٍ ٝأشثا٘ٓٙ
ِٓ اٌشف ظ١اخ لاخ اٌ شأْ اٌّ  ُٙف ٟاٌ ران٠ؿ
اإل ٌالِ ٌ ،ٟىٓ ٘مٖ اٌ ٍ١اؼح ال ذى فٌ ٟرؼه ٠ف
ً ٠ى  ً٠اٌ ٍثً
اٌ ٕاي تثؼ ؼ ُٙا ٌثؼغ ذؼه ٠فا
٠ٚغ ١ه اٌمٕا ػاخ ٠ٚم ٍة اٌه ِاقٚ ٞاأل ٌٛق ئ ٌٝ
أت١غ ٔاطغ!
ِاواي ٘ ٕان أ ٔايٌ ٠ر ؽكش ْٛػٓ ِ ظؽف غه ٠ة
ػٓ اإل ٌالَ  ِ( ٍّٗٔٛ ٠ظؽف فاؿ ّح)( ،ن ػ ٟهللا ػٓ
فاؿ ّح ٚأن ػا٘ا)٠ٚ ،ر ؽكش ْٛػٓ األلاْ اٌ شال
ف ٟاٌّ ٍاظك اإل٠هأ ١حٚ ،ا ٌم٠ ٞفر ّٗ اٌ ّإلْ
تم:ٌٗ ٛ

ذاٖ األ ِ..ٓ١

ذاٖ األ ِ٠ٚ ،ٓ١ؼ ْٕٛ

تمٌه أْ ظثه  ً٠ػٍ  ٗ١اٌ ٍالَ ذاٖ ف ٕىي ػ ٍٝ
ِؽ ّك (ص)،

تكي أْ ٕ ٠ىي ػ ٍ ٝػ ٍٟ

وهَ هللا
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ٚظ!ٗٙ
 ٚف ٟئ ٠هاْ أ ٔايٌ ِاواٌٛا  ٕ٠ظه ْٚئ ٌ ٝأ ً٘
اٌشاَ ػٍ ٝأٔ ُٙأؼفاق ِؼا٠ٚح ٚأٔظان ٠ى٠ك،
٠ٚؽّ ٍ ُٙٔٛئ شُ ٚآ طان اال شرهان فٌ ٟفه ا ٌكَ
اٌ ـا٘ه ا ٌم ٞأ٘ه ٠ك ف ٟوهتالء٠ٚ ،ه ٠ك ْٚأْ
٠ؽا ٌث ٠ٚ ُ٘ٛؼالث ُ٘ٛػ ٍ ٝاٌّؼا ٔاج ٚاٌ ؼماب
اٌ ر ٟا طـٍ ٝتٕان ٘ا أؿ فاي ٍ ٔٚاء ٚلنان ٞآي
اٌث١د ،ػٍ ِٓ ُٙ١نت ُٙاٌهػٛاْ ٚاٌٍالَ!
أِ صاي ٘إالء اٌ ٕاي ِ ٛظٛق ْٚف ٟوً ا ٌثالق
اٌؼهت ١ح ٚاإل ٌالِ١ح ٌٓ ٚ ،ذ ٍرـ١غ اٌم ١اقاخ
يد،
يا ؼاٌٚي
ياذِّٙ ُٙي
يه لٕاػي
ي١ح ذغ١١ي
اٌٍ١اٌي
فاٌمهان اٌٍ١اٌٚ ٟؼكٖ ال ٠ىف!ٟ
ياي
يٛاٖ إٌي
يُ أفي
يٍـاخ وي
يرـ١غ اٌٍي
يك ذٍي
لي
يٓ
يٌٚ ،ْٛىي
ُّي
يا ٠ىٕ
يا٘هج تّي
يٓ اٌّعي
يٕؼِ ُٙي
ِٚي
اٌمٕاػيياخ ال ذرغ١ييه ئال تشيي١ن ٓ١نوٍ١يي:ٓ١١
تيياٌمٍُ ِييٓ ظٙييحٚ ،تاٌهؤ٠ييح ٚاٌّشييا٘كج
ٚاٌّؼا ٠شح ِٓ ظ ٙح أ ـهٚ ،ٜأ ػ١ف ئ ٌ٘ ٝمٓ٠
ُّ ػّٕٙا
ً ال ٠مً
ً شاٌصا
اٌش١ن ٓ١اٌهو ٓ١١ٍ١ش١نا
أّ٘ ١يً
يٛغ
ي ٛاٌٛػي
يٟء ٘ي
يما اٌشي
ي١ح٘ ،ي
ح ٚؼٍاٌي
ٚاٌّظانؼح.
أِا اٌمٍُ ،فؼٍ ٝإٌفثح اٌّصمفح أْ ذعٕك
ٔف ٍٙا إل تكاع ٚات ركاع أٔ ّاؽ

ِٓ اٌىرا تح

يح
يح ٚاٌكناِ١ي
ي١ح ٚاٌهٚاو١ي
يح ٚاٌمظظي
اٌفىه٠ي
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اٌميياقنج ػٍيي ٝئ٠عيياق اٌمٕاػيياخ تأّ٘١ييح
اٌرمه٠ة ٚاٌرمانب ت ٓ١أتٕاء األِحٚ ،تفـٛنج
يياغغ
ييىق ٚاٌرثي
ييهق ٚاٌرّي
ييهلَ ٚاٌرفي
اٌرشي
ٚاٌرؼاق.ٞ
ً أْ ذ ٙرُ تف ؼػ
 ٠ٚعة ػ ٍ٘ ٝمٖ إٌف ثح أ ٠ؼا
اٌف ـؾ اٌّثا شهج ٚغ ١ه اٌّثا شهج اٌ ر ٠ ٟؼؼٙا
أػييكاء األِييح ٌرىييه ً٠ذّىلٕييا ٚاٌييرصّان
فهلرٕا.
ٚأؼة أْ أؤوك ٕ٘ا ػٍ ٝأّ٘١ح قٚن اٌكناِا
(اٌّمهٚءج ٚاٌٍّّٛػح ٚاٌّهو١ح) ألٔٙا ٍ١ٌٚح
ػع ١ثح ذر ًٍٍ ئ ٌ ٝا ٌم٘ٓ ٚاٌ ٛظكاْ تك ْٚأْ
ذى شف ػٓ ٔف ٍٙإ ٘ٚ ،ا ذى ّٓ أّ٘١ر ٙا (ٟ٘ ٚ
فؼالً ِّٙح)ٚ ،ــٛنذٙا ( ٟ٘ٚفؼالً ــ١هج).
ٚأِا اٌهؤ٠ح ٚاٌّشا٘كج ٚاٌّؼا٠شح ،فّ١ىٓ
أْ ذرؽ مك ِٓ ـالي ذٕ ش١ؾ اٌ ٍ١اؼح اٌث١ ٕ١ح
( ِٓ ٚئ ٌ ٚٚ ،)ٝػغ تهاِط ٌ١اؼ١ح لو ١ح فٙ ١ا
ِٕاشؾ آشان٠ح ٚذهف١ٙ١ح ٚاظرّاػ١ح ٚذمٍ١ك٠ح
ٚذهاش ١ح ،ذ ؼغ اٌ ٕاي

ف ٟاأل ظٛاء اٌث ٍ١ـح

اٌؽم١م ١ح ٌ ٙما اٌث ٍك أ ٚلانٚ ،ذـ ثغ

فٟ

ً ئ٠عات١ييح ػف٠ٛييحٚ ،ذصييهٞ
أل٘ييأ ُٙطييٛنا
لاوهذ ُٙتأؼكاز ٌـ١فح ٠رموهٙٔٚا ٠ٚموهٙٔٚا
ً
فٛٔ ٟاقٌٙ ٚ ُٙ٠هاذ ُٙاٌؼاق ٠ح ،فرف ٍك قف نا
٠م٠ة طم١غ اٌعٚ ًٙاٌغهتح إٌفٍ١ح ٚاٌؼكاٚج
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اٌمٕ٘ ١ح اٌّرّ ٘ٛح ٚاٌّثٕ ١ح ػ ٍ ٝاٌال شٟء..
ئال ػٍ ٝاألوال٠ة ٚاأللاٚ ً٠ٚاٌرٙا!ً٠ٚ
 ٚلك الره ؼد ػ ٍ ٝاٌٍّر شان ِ ٌٞٛ ٛأْ ٠رُ
ً ذٕ ظ ُ١ن ؼالخ و ٙمٖ ت ٓ١ؿالب اٌعاِ ؼاخ
ِ ثكو١ا
اٌ ٍٛن٠ح ٚاٌعاِ ؼاخ اإل٠هأ ١حٚ ،ـا طح

ؿالب

اٌؼ ّانج ٚاٌف ٕ ْٛاٌعٍّ ١ح ٚاإل ػالَ ،ألْ ؿالب
ق فِ ٟعرّؼاذ ُ٘ٚ ،ُٙلاقنْٚ
٘مٖ اٌفهٚع نٚاٌ
ػ ٍ ٔ ٝمً اٌٛا لغ ٚاٌ ٛلاوغ تاٌ ظٛخ ٚاٌ ظٛنج
ٚاٌٍ ٛؼح ٚاٌ ٍ ِٓ ٚ ،ْٛشُ ف ّٓ اٌّّ ىٓ ٌ ٙإالء
أْ ٠ىٛٔ ٛا ؿال وغ ٌٕ شاؽ ِؼه فٟ

لاقَ ٠ؽ مك

ً
اٌؽى ّح ِٓ لٛي هللا ذ ؼاٌٚ( :ٝظؼٍ ٕاوُ شؼٛتا
ٍك اٌص غهج اٌ ر ٟذ ـً
ٚلثا وً ٌر ؼانفٛا)ُّ ٠ٚ ،
ِٓ اٌّ صً اٌ شؼث ٟاٌما وً( :اإلٔ ٍاْ ػكِ ٚا
٠ع ،)ًٙ

فالا واي اٌع ٚ ًٙذؽم مد اٌّؼه فح

يا
يّؼد األلْ ِي
ياٌٚ ،ي
يا ٠ثٙعٙي
يِ ٓ١ي
ٚنأخ اٌؼي
ٍ ٠ه٘اٚ ،انذا ؼد ا ٌٕفً ِ ّا

واْ ٠ف١ف ٙا،

أش ّهخ ػ ٕك ل ٌه اٌؼال لاخ ٚاٌ ظكالاخٚ ،ذ ؽٛي
اإلٔ ٍاْ ِٓ ( ػكِ ٚا ٠ع  )ًٙئ ٌ ( ٝطك٠ك ِا
٠ؼٍُ).
ٔؽييٓ ٔرؽييكز ػييٓ شييٟء ّ٠ىييٓ أْ ٍٔييّٗ١
ً) ٌٍؼاللاخ ت ٓ١فهػ ِٓ ٓ١فهٚع أتٕاء
(ذـث١ؼا
األ ِح ٘ ّا اٌ ٍٕح ٚاٌ ش١ؼحٌ ٚ ،نٓ تكخ وٍ ّح
ح أ ٚطانـً
(ذـث ١غ) فع ً
ح أٍ ِ ٚرٙعٕح ،ئال أ ٟٔ
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أنا ٘ا قل ١مً
ح ٘ ٕاٚ ،قلر ٙا ذ ش ٟتأّ٘١ر ٙا
ٚتفـٛنج ئّ٘اٌٙا.
لٍييد لثييً لٍ١ييً ئْ اٌٛػييٛغ ٚاٌّظييانؼح
ػهٚن٠اْ ٌث ٕاء لٕا ػاخ ئ٠عات ١ح ِؽات ١ح ٌكٜ
اٌعّا٘١ه ٔؽ ٛاٌرمانب اٌكٚ ٟٕ٠اٌّم٘ث.ٟ
ئْ اٌر مانب اٌ ٍٍ٠ ُ١مر ؼ ٟاٌر ظانغٚ ،ئْ
ـ ـٛنج اٌ ىمب ٚاٌّٛان تح أو ثه تىص ١ه

ِٓ

ـ ـٛنج اٌّ ظانؼح ٚاٌ شفاف١حٚ ،ال ٠ف ف ٝػ ٍٝ
ػا لً أْ أ ػكاء األ ِح ٍ٠ؼ ث ْٛػ ٍ ٚ ٝذه (ف ؼػ
اٌٍّييرٛن)ٌٚ ،يي ٛويياْ اٌرظييانغ ٚاٌٛػييٛغ
ح ناتؽً
لاوٌّّ ،ٓ١ا واْ ف٠ ٟك األػكاء ٚن لً
ح
(٠ف ؼؽٙٔٛا) ف١ؽه ظ ْٛت ٙا ِٓ  ٠ؽهض ٠ٚ ،ؼٍٍْٛ
تٙا ِٓ ٠ؼً!
لاخ  َٛ٠أ ٘كأ ٟن ظً ق  ٓ٠قنوٌ ٌٞث ٕأٌٟ
ً ػٕٛا ٔٗ:
ً لّ ١ا
ا ٌّٗ اٌ ش١ؿ ِه ًٌ ٔ ظه ورا تا
( ِٓ ُ٘ اٌّ ٛؼك ْٚا ٌكنٚو) ،و رة ف  ٗ١ت ىً
طهاؼح  ٚٚػٛغ ؼم ١مح ِا ذإِٓ تٗ اٌـاو فح
اٌكنو ٠ح ٚ ،ت ٓ١ف  ٗ١اٌ فٛانق ت  ٚ ُٕٙ١تٓ١
تم ١ح اٌّ ٌٍٍّٛ ،ٓ١اء ِٓ ؼ ١س اٌّؼر مكاخ أٚ
ِٓ ؼ١س األؼىاَ اٌفم١ٙح.
ٌ
ال أـ ف ٟأ ٔ ٟأن ٜأْ ل ٌه اٌى راب ٌٗ لّ ١ح
يٝ
يٗ ػٍي
يٓ ـالٌي
يهف ِي
ياْ ٠رؼي
يهج ،ألْ اإلٍٔي
وث١ي
ا٢ـه ٓ٠وّا ُ٘ ال وّا ٠رظٛنُ٘٘ٚ ،ما اٌرؼهف
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 ٠فرػ ِ غاٌ١ك اٌم ٍٛب ِٓ ظ ٙح٠ٚ ،م ـغ اٌـه ٠ك
ػٍ ٝاٌؼاتص ٓ١اٌٍّرغٍ ٓ١ور اب إٌٍ١ان٘ٛ٠اخ
اٌفانغح اٌىالتح ِٓ ظٙح أـه.ٜ
* *

*

٘ ٕان ِالؼ ظح ذرؼ ٍك تؼ ٕٛاْ اٌّ ؽٛن ا ٌمٞ
ٚػؼٗ اإلـٛج اٌماوّ ْٛػٍ٘ ٝما اٌّإذّه :ٛ٘ٚ
( ػهٚنج ئل ٕاع إٌف ثح ٚاٌع ّا٘١ه تأّ٘ ١ح
اٌرمه٠ة ت ٓ١أتٕاء اٌّما٘ة اإلٌالِ١ح).
ِييٓ ؼ١ييس اٌّثييكأ أٔييا أن ٜأْ إٌفثييح
( تاٌّؼٕ ٝاٌ ظؽ١ػ ٌ ٙمٖ اٌىٍ ّح) ٠فر هع أْ
ذىٚ ْٛاػً١
ح ذّاَ اٌٛػ ٟألّ٘١ح اٌرمه٠ةٚ ،أْ
ذى ْٛلاوًّ
ج ٌفكِرٌٗٛ ،اء وأد
ح ػٍِٚ ٗ١عٕكً
ذرؽهن تظفح نٌّ١ح (ِٓ ـالي ِإٌٍح أ ٚؼىب أٚ
ذٕ ظِ ُ١ا) ،أ ٚت ظفح ػاق ٠ح ( ِٓ ـالي ؼ١اذ ٙا
ً ػٓ اٌهٌّ١اخ).
اٌ١ِٛ١ح تؼ١كا
ً ،فاٌّشىٍح ٌٍ١د ف ٟإٌفثح.
ٚئلا
ٍ١ٌٚد اٌّشىٍح ف ٟاٌعّا٘١ه ،ألْ اٌعّا٘١ه
ذٕماق ٚناء ٌاٌرٙا ٚلاقذٙا ٚطاوغ ٟشمافرٙا
ٚأفىان ٘ا ٚت ٕاج ِٛالف ٙا٠ ِٓ ٚ ،ـ ٍغ ػ ٍٝ
ـ ظاوض اٌر ؽهن اٌع ّا٘١ه ِٓ ٞـالي ن طك ػ ٍُ
ا ٌٕفً ٌر ٍه اٌف ظاوض ٠ ،ؼهف أْ اٌّ شىٍح ( ِٓ
ؼ١س اٌّثكأ) ٌٍ١د ػٕك اٌعّا٘١ه.
ٌىٓ اٌّشىٍح اٌؽم١م١ح ف ٟنأ ٟ٘ ٟ٠ػٕك ِٓ
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٠شث ْٛٙإٌفثح ٍٛ١ٌ ُ٘ٚا ِٕٙا!
يثاٖ
يٚ ٓ١أشي
ياف اٌّصمفي
يك أٔظي
يىٍح ػٕي
اٌّشي
اٌّرؼٍّ!ٓ١
ئٔ ٙا ػ ٕك أ ٌٚنه ا ٌم ٓ٠ؼف ظٛا آ ٠رِٓ ٓ١
اٌمهآْ اٌىهٚ ،ُ٠ؼك٠ص ٓ١شه٠فٚ ،ٓ١ت١رِٓ ٓ١
اٌشييؼهٚ ،طييفؽرِ ٓ١ييٓ اٌرييان٠ؿٚ ،أؿيياٌٛا
اٌٍؽ١ح ٌٚثٍٛا اٌعثح ٚاٌؼّاِحٚ ،أؿٍٛا ػٍٝ
اٌ ٕاي ِٓ ٚناء اٌّا٠ىهٚفٔ ٛاخ ٚاٌ ىاِ١هاخ
 ٚطفؽاخ اٌى رة ٚاٌّ عالخٌٚ ،ؼٍ ؼٛا ٚتؼث ؼٛا،
ٚوػّٛا أٔ ُٙأطؽاب غك٠ه ػٍ ٟأ ٚأطؽاب لّ١ض
ػصّاْ!
ُّ اٌّ شىٍح٘ ٚ ،إالء ُ٘ ا ٌمٓ٠
٘إالء ُ٘ ٌة
٠فٍ ف ْٛاٌّعرّؼاخ اإلٌالِ١ح ٠ٚثٍثٍ ْٛاٌشانع
اإل ٌالِ ِٓ ٟـالي (اٌ ظفا) أ( ٚاٌّ ٍرمٍح) أٚ
(األٔٛان) أ( ٚاٌٛطاي) أ ٚغ١ه٘ا ِٓ اٌمٕٛاخ
اٌفؼيياو١ح اٌريي ٟظٕييكخ ٔفٍييٙا ٌٍرٕف١ييه ال
ٌٍرثش١هٌٍٚ ،رغه٠ة ال ٌٍرمه٠ة.
 ِٓ ٚاٌؼ عة اٌؼ عاب أْ ال ٔ عك فِ ٟإٌ ٍاخ
يح أٚ
يّ١ح أ ٚاٌؽى١ِٛي
يالِ١ح اٌهٌي
يثالق اإلٌي
اٌي
ٌ ٍِإًٌٚ
ٌ
ح١ٌ :اٌٌ١
ح أ ٚلؼاو١ح
اٌشؼث١ح ِهظؼ١اخ
ح أ ٚقٌ١ ٕ٠
أ ٚإِٔ ٌ١
ج ػ ٍ ٌ ٝعُ ٘إالء
ح لاقنً
اٌكظاظ ٍح اٌّ فهت ٓ١ا ٌم٠ ٓ٠ؼث ص ْٛتأف ىان
ً،
ً ٌٚظييما
ً ٚلظييا
ً ٚذى٠ٚييها
إٌيياي ذشييٙ٠ٛا
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٠ٚؽ ٌُٙٔٛٛئٌ ٝفراوً ٌه٠ؼح االشرؼاي فَٛ٠ ٟ
ج
ِٓ األ٠اَ ،ف ٟؼٔ ٓ١ه ٜذٍه اٌّهظؼ١اخ لاقنً
ػ ٍ ٝاٌر ؽهن اٌ ٍه٠غ ٚاٌف ؼاي ػ ٕكِا ذ ًُّّ
ٌ ٚاوً اإل ػالَ ِ ظاٌؽٙا اٌٍ١ا ٌ١ح أ ٚنِٛو ٘ا
اٌٍ١اق٠ح!
٠عة أْ ٠ؽاي أطؽاب ِٚكناء ِٚؼك ٚاٌثهاِط
ٚػٛ١ف اٌؽٍماخ ف ٟذٍه اٌمٕٛاخ اٌٙكاِح ئٌٝ
ِؽاوُ ـاطح١ٌ ،ؽاوّٛا ترّٙح اٌرالػة تأل٘اْ
ٚأفىييان ٚػٛاؿييف اٌعّييا٘١هٚ ،ترّٙييح لن
اٌثييانٚق فيي٘ ٟييٛاء اٌّعرّؼيياخ اٌؼهت١ييح
ً إلؼهالٙييا أ ٚذفع١ه٘ييا
ٚاإلٌييالِ١ح ،ذّ١ٙييكا
ػ ٕكِا ذأذ ٟاألٚا ِه اٌ ظاػمح ِٓ اٌـٛاغ ١د
ً!
ً اٌّرأتـ ٓ١شها
اٌّرهتظ ٓ١ؼمكا
ً١ٌ ٚ

ً ػ ٍ ٝاٌؽىِ ٛاخ أْ ذر فك ػ ٍٝ
طؼثا

لأ ِ ْٛشرهن ٠رى فً تاٌر ظكان ِموهاخ ذٛل ١ف
ت ؽك أ ٌٚنه اٌّ عهِ ،ٓ١ف ٙمٖ اٌ ّموهاخ ذ ٍاُ٘
ػٍ ٝاأللً ف ٟشً ؼهورٚ ُٙئػالح ؼه٠ر.ُٙ
* *

*

يا
يِ ْٛي
يُ ٠مٌٛي
يٛي :قػٙي
يك ٠مي
يٓ لي
يان ِي
ٕ٘ي
٠شاؤ ،ْٚفاٌىالب ذٕثػ ٚاٌمافٍح ذٍ١ه!
ٌى ٕ ٟأ لٛي :ػ ٕكِا ذ ٕثػ اٌ ىالب فاْ فٟ
ً!
اٌمافٍح ِٓ ٠فاف ٠ٚثى٠ٚ ٟرؼصه  ٞٛٙ٠ٚأنػا
ٚلك ٠ى ْٛفٙ١ا ؼاِالً ذعٙغ ،أ ٚؿفالً ٠رؼمك،
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ً ذىقاق ؼّ اٖ ٠ٚهذ فغ ػغـٗ ٚذٕ ٙان
أِ ٚه ٠ؼا
أػظاتٗ!
ٌ ً١وً ِٓ ف ٟلاف ٍح ا ٌٛؿٓ ِٓ أ طؽاب
اٌعأَ اٌّهتٛؽ ٚاٌمٍة اٌموٚ ٟاألٔف اٌؽّ!ٟ
٘ ٕان اٌعا ً٘ ٚاٌغا فً ٚاٌ ٍـؽٚ ٟاٌغ ثٟ
ٚاٌفف ١ف ٚاٌ ّأفٚ ْٛاٌّؽ م ْٛتاٌ ٍُ اٌ ـاوفٟ
ٚاٌّم٘ثٚ ٟاٌؼٕظهٕ٘ٚ ،ٞان اٌّش ٖٛتاٌران٠ؿ
اٌّثرٛن ٚاٌٍّؼٛن ٚاٌّعهٚن ئٌ ٝؼ١س ال ٠هػٝ
ُّ ٚال ذظٙه اٌؽم١مح.
اٌؽك
وً ٘إالء ِٛظٛق ْٚف ٟنوة لافٍح األِحُ٘ٚ ،
ًٚ ،األو صه
ٌٚ ،نت ّا وأٛا ُ٘ األو صه ػكقا
و صه
ً ٌالٔعهان ئٌ ٝأذ ْٛاٌفرٕح ٚئ٠ماقٖ
اٌرؼكاقا
ػ ٕكِا ذ مغ اٌ فأي ف ٟا ٌهأيٕ ٘ ِٓ ٚ ،ا فاْ
اٌؼ مً ٚإٌ مً ٠فه ػاْ االٔر ثاٖ ئ ٌٝ

٘مٖ

اٌ شه٠ؽحٚ ،ؼّا٠ر ٙا ِٓ اٌ رأش١هاخ اٌٙكا ِح
ألٔظاف اٌّصمفٚ ٓ١أشثاٖ اٌّرؼٍّ.ٓ١
* *
أ ؼة

*

ف ٟإٌٙا ٠ح أْ أ ش١ه ئ ٌ ٝاألّ٘ ١ح

اٌم ظٌٍ ٜٛف ر ٜٛاٌ ر ٟأؿٍم ٙا اٌّه شك اٌ ؼاَ
ٌٍعّٛٙن ٠ح اإل ٌالِ١ح اإل٠هأ ١حٌّ ،اؼح اإل ِاَ
اٌ ٍ١ك ػ ٍ ٟاٌ فإِنٚ ،ٟاٌ ر ٟؼهَ فٙ ١ا ٌة
طؽاتح ن ٌٛي هللا طٍ ٝهللا ػٍ ٚ ،ٌٍُ ٚ ٗ١اذ ٙاَ أَ
اٌّإِٕ ٓ١ػاوشح نػ ٟهللا ػٕٙا تّا ٍٛ٠ؤ٘ا.
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ٌ مك واْ ٌىال ِٗ ٘ما أؿ ١ة اٌ ٛلغ ف ٔ ٟفٛي
ً ِٓ األٌ ٍٕح
إٌ فة ٚاٌع ّا٘١هٚ ،ل ـغ وص ١ها
ً ِٕ مٛالً ػٓ
اٌ ر ٟذ ٍٛن وال ِا

فالْ ٚػٍ راْ،

ٌ أػٍييٌ ٝييٗ طييفرٗ اٌك١ٕ٠ييح
فٍييّاؼرٗ ِهظييغ
ٚاٌه ٌّ١حٚ ،ال  ّ٠ىٓ أل ؼك أْ ال ٠أ ـم ف رٛاٖ
ت ؼ ٓ١االػر ثانٕ ٘ ِٓ ٚ ،ا

فأ ٟأن ٜأْ

ِٓ

اٌ ؼهٚن ٞاٌرهو ١ى ػ ٍ٘ ٝمٖ اٌف رٚ ٜٛئؼ١اؤ ٘ا
ً ،ألْ
ٚاالذ ىاء ػٍٙ ١ا ٚاالٌر شٙاق ت ٙا قاو ّا
اٌ ٕاي ػ ٕكِا ٍّ ٠ؼ ْٛوالَ ن ظً وث ١ه و ٙما،
ٍ٠رظغه ْٚوالَ ِٓ ٌٛاٖ ِّٓ ٠م ٌْٛٛتغ١ه ِا
٠مٛي!
* *

*

أن ظ ٛأْ أ و ْٛلك ا ٌرـؼد ف٘ ٟمٖ اٌ ظفؽاخ
اٌمٍٍ ١ح ذ مك ُ٠ت ؼغ األف ىان اٌؼٍّ ١ح اٌ رٟ
ذ ٍاػك ػ ٍ ٝذ ىه١ٌ ً٠ا ٌح اٌرمه ٠ة ٚونػ ٙا فٟ
لٍٛب ػاِح إٌاي.

