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 المقدمة

 امؾرة و ، ؽامة بطفة اخلوق ثؾاىل و س بحاهَ هللا هبا حتدى اميت اخلادلت املؾجزت ُذٍ امكرمي املربٓن

 بَاان و بالفة اخلطاة مفٌون ،خامؾا حبوكَ ممزيا خبطاابثَ بٌُابأٔمفاعِ  مؾجزا اكن اذلي امالكم ،ُذا خاضة بطفة

دا اكنو   امالكمو  انوقة ٔبُل من ملفرسٍنا و امؾوٌلء ذزاساث من هبريا حزيا ٌشقل ماسال و اكن ،بل ٔبسامَبَ يف فًر

 يق فأٔسِبوا معَلا رشحا و متحَطا و ،كراءت مذُب لك مؾاهََ اس خجالء يف رُبوا اذلٍن ألمة هباز و امبالـَنيو 

 ٔبخرى. يف ٔبوحزوا و اتزت ركل

 حبهثم يف ،مذخططني بؾدمه من ةاملؾرف ؼن نوباحثني ادلزة ٔبانز مٌريا رساخا املربٓن زحاة يف ذزاساهتم فاكهت

 ابمبَان مكذزن مبني ؼريب بوسان املزنل امبوَؿ  احملنك املربٓن ألسووة ُذا حلِلة ثبني و مخبِان امراًة وزافؾني

 من مس خلطني ، هفِد و وس خفِد ،ؽويا س بلوا اذلٍن خطى ؽىل سريا ٕاال ُذا حبثيا اكن مفا بدًؾة حٌلمَاث ،رو

 مجػ ركل يف فاًيت و املربيٓن اخلطاة ٔبهواع من هوع دلزاسة امشواُد ،الس خلطاء ؾِمًيابَ  من انُوني زوافدمه

 : بـ ؼيواهَ اجسم حبر واحد،يف بٓن يف امِاذئ و امرائػ ألسووة ُذا حواُر

 *****  امكرمي املرىن يف احلواز طبَؾة و بالفة  *****

 

 و الةٓل اكن احلواز ٔبسووة ،فٕان مبني ؼريب بوسان و اخلوق ؽامة ٕاىل موخَ خطاة املربٓن ٔبن ابؼخباز و 

 ٔبن ،ٕار خووذُا و حرس َخِا ٔبخل من احملمدًة امرساةل و ،امرابين املهنج إلًطال امخؾبري حص ٕان اموس َةل و ألذات

 بذكل هؾين مواضَؾَ ثياومت ،حِر املخيوؽة و اخملخوفة املربٓهَة ألسامَب يف ُامة مباكهة حيض كد ألسووة ُذا

 ومن ، ؽامة ألهبِاء زساالث ٔبي امرساالث ماكمن خوِا هلل مل ٕان ألخرى ألسامَب ٍلوع ،و مهنا ادلالمَة

 ابٔلسامَب ًُؾىن اذلي امالكم من حلال ابؼخباٍز امواسػ و املمتزيك اخلطايب اميوع ُذا حتت ًيدزح ما ألسامَب
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 يف اس خلرايئ و ثلٍرري وضفي مهنج وفق ثبُِيَ و ذزاس خَ ؽىل ٔبمحل حؾوين ،ما اخلطابَة و امالكمِة و املومَة

 امؾربَة انوقة ٔبؽالم من س بلوا اذلٍن ٔبكوال و ، امكرمي املربٓن بأٓي اإلس خدالل و سدشِاذاالٕ  و امخحوَل من هوع

 مخيوع زحبا حلال امكرمي املربٓن من حؾووا اذلٍن امبالـَني ٍلوع و ٍن املفرس ٔبي امبحت اإلساليم امفكرو 

 امبالفة ضوء ؽىل جس خجوََ و اخلطايب اميوع هبذا جسمو خدمَة ادلزاسة ُذٍ اكهت و ، راثلٍر ال ثبُِيا ٕابداؽاهتم

 املربٓن يف احلواز ٔبسووة ذزاسة ؼَين هطب و اُامتيم خل واضؾا ، فٌوهنٌل و اخلامص امؾريب امبَان و امؾربَة

 اكن زمبا ذلكل،و مؾَية حمنار اختار خالل اس خلطاءامن و ذزاسة امفن هبذا املخؾولة امللدسة هطوضَ و امكرمي

 اكهت ؽومَة امؾامة كواؽدٍ و َفٌوه و ٔبسامَبَ و املربيٓن احلواز بٓفاق اندشاف يف مذواضؾة حماوةل امبحر ُذا

ة كواؽد ٔبو ٔبذبَةٔبو   خاهبَو  امرايق اخلطايب ألسووة ُذا اثحٌلمَ ٌس خجًل ٔبذيب حبر عل ،يف حٌلمَة فٌَة و مقًو

  املربيٓن. اميص يف امفين

 ٔبمهِا: ؽدت ٔلس باة فاكن املوضوع مِذا اخذَازي ؼن ٔبما

ر يف امرابين املهنج و امكرمي املربٓن ماكهة -  . ثوحهيَ و اإلوساين امفكر ثطٍو

                                                                              . امكرمي املربٓن كدسِـة -

                              . حٌلمَاثَ و ألذيب وازابحل ؽالكذَ و املربيٓن احلواز ٔبمهَة -

 من امسالم ؽوهيم املرسوني و ألهبِاء حواز يف جتوت اميت اميافػ احلواز بأٔخالكِاث اهمتزي و امخؾلّ  و امؾربت ٔبخذ -

 امكرمي. املربٓن خالل

 بٔحسن. يه ابميت احملاوزت و امطَة املكمة و امرمحة مبدبٔ  خالل من امخؾامل و -

 . امسابلـة ادلزاساث طرف من -احلواز - بالـخَ ٔبو حٌلمَاثَ و املوضوع ثٌـاول ؼـدم و -

 اكليٓت: موسومة فطول زالزة و  مدخال امبحر ُذا ثياول كد و

 :ألول امفطل



 منورخا ًوسف سوزت امكرمي املربٓن يف احلواز  طبَؾة و بالفة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةــامللدم

 
  ث

 امؾـريب. ألذة يف احلواز 

                                                                                               :امثاين امفطل

 ٔبطرافَ. ثؾدذ و امكرمي املربٓن يف احلواز 

                                                                                               :امثامر امفطل

 .امكرمي املربٓن يف احلواز طبَؾة و بالفة

 

ف فَِ ؼيُت اذلي و امؾريب ألذة يف وازاحل ؼيواهَ اكن اذلي و ألول امفطل ؼن ٔبما  ٔبمه ٕاجياذ و احلواز بخؾًر

ة دلالمخَ ،املخغمية ماذثَ جفمؾت اخلاص مفِومَ و ، احلواز ثياومِا اميت املفاُمي ةيف و املؾًو  ألذيب احلزي انوقًو

 ؽىل مخؾرفا و ، امؾريب ألذة يف املاذت ُذٍ ٔبضول ،و ٔبخر فٌون ،و هرث و شؾر من ٔبحٌاسَ و ٔبهواؽَ بلك

 ادلالةل و املفِوم حسب ؽىل ثلس ميِا و احلواز ٔبي املاذت مراذفاث ؼن امبحر خالل من ركل ،و ادلكِق مفِومَ

 ٔبي امرتاذف حيموِا اميت املؾاين يف امبحر نذا و ، اميطَة و ٔلذبَةا امبًِة يف ثوعَفِا و وحوذُا حسب ؽىل و

 ،مث احلواز ًؾين اذلي احلوز ٔبو مثال احلجاح و ،اكجملاذةل حيوهيا كد اميت ،و املاذت ٔبو املكمة ٔبو انوفظ مراذفاث

– احلواز– ماَُخَ ؼن ابمبحر اخملخوفة ألذبَة ابمفٌون احلواز ؽالكة و امؾريب ألذة من احلواز ملوكػ امخطرق

ا و امفٌَة ة ألسامَب ثوعَف جماالث و امواسؾة ٔبطُر  امفين نيماجلا يف ٔبخالكِاهتا و مذطوباهتا نذا و احلواًز

لة احللِلي امخوعَف ٔبو ٔبوهرثا اكن شؾرا امؾريب ألذة من احلواز موكػ و ألذيبو  ة نوطًر  بٓخر مبؾىن ،ٔبو احلواًز

 هبا هؾين اميت و امالكمِة املاذت املاذت مِذٍ كامبا حكون اكن هل جتس َدا ٔبي نوحواز خطبا حلال اكهت اميت امفٌون

  ألذيب اميص ٔبهواع خمخوف يف وذٍوزو  و ألذيب احللل يف املاذت مخازخي ثدبؾا امفطل ُذا ٍكون هبذا و ، احلواز

 ألذبَة ألحٌاش يف جتوََ ،و اس خخدامَ مدى و حٌلمَاثَ و جتوَاثَ ٕاعِاز و ؽامة بطفة احلوازي اهمنص ٔبو

ة ٔبشاكهل لك يف حبر و اس خجالء مػ بٓذابَ ،و ألسووة ُذا ٔبضول ٕاعِاز ،و اخملخوفة  دًدحت نذا و احلواًز

 مفِوم بني امفرق بَان و ٔبهواؽَ و ألسووة ُذا فٌون نذا و ألذيب اميص ٔبو ألذيب اخلطاة مضن وعائفَ
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 مػ املشاُد زمس و امرباُني و ألذةل و اكإلكٌاع ًؾمتدُا اميت املخؾدذت وسائهل و ألخرى ألمناط و تاحلواز

 : ًًل فامي ركل ثوخَص ميكن و ووسائهل احلواز يف اإلكٌاع بالفة ٕاىل امخطرق

 امؾريب ألذة يف احلواز . 

 ألذيب. اخلطاة مضن احلواز وعائف  

 امؾريب. ألذة يف احلواز موضوؽاث 

 ٔبكسامَ و امؾريب امشؾر يف احلواز . 

 امؾريب. امشؾر يف ألسووبَة املالمح-

 ألطالل. ؽىل اموكوف شؾر يف احلواز-

 امقزيل. احلواز-

 ٔبكسامَ. َوامؾرب  امشؾر يف املطيص احلواز-

 امؾذل. شؾر يف احلواز-

 امؾريب اميرث يف احلواز 

 امفٌَة. جتوَاثَ و امللامة يف احلواز-

 امرواًة. و املطة يف احلواز-

ة. املرسحِة يف احلواز-  اميرًث

 ة مراثب  ألذيب. اخلطاة مضن احلواًز

 ألذيب. اخلطاة مضن احلواز عائف 

 ُذا حللِلة اس خجالء ؼن ؼبازت ،فِو ٔبطرافَ ثؾدذ و امكرمي املربٓن يف :احلواز بـ املؾيون و امثاين امفطل ؼن ٔبما

 خطاة ٔبي يف حمتحوز اميتألسامَب بلِة ؼن هبا اهفرذ ؽدت جبٌلمَاث ؼهنا متزٍي و املربٓهَة ألسامَب مضن ألسووة

ة امامنرح ٔلمه اس خلطاء خالل من رنكل راهتو املربٓن يف ٔبو ٔبذيب  امبدًػ ألسووة ُذا ثضميت اميت و احلواًز

 امؾام املفِوم و امخام املؾىن ٕاجياذ خالل من ؽامة بطفة املربيٓن اميص زحاة يف ،و املربيٓن املطص يف خاضةو 

 يف مٔلمفاظ ادلالثوَة نوخطوضَة ابمخطرق ركل و امفٌَة و ادلامَة خطائطَ و امكرمي املربٓن يف نوحواز اخلامصو 
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ا املكمة ٔبو املفرذت ؽالكة و مكٌاثَ بَان و ذالمخَ و مبؾياٍ وفظان ،ووزوذ امكرمي املربٓن  اميص يف ألمفاظ من بقرُي

 جتدذُا. و امرساةل بؾر و نوخواضل فضاء ٔبفضل و ٔبفسح هوهَ املربٓن يف احلواز فاايث نذا و ، املربيٓن

 اكليٓت: يه امفطل ُذا حتت اهضوث اميت احملاوز ٔبمه و

 امكرمي املربٓن يف انوفظ وزوذ 

 امكرمي املربٓن يف احلواز مرشوؼَة 

 امكرمي. املربٓن يف احلواز موضوؽاث 

 امكرمي. املربٓن يف احلواز من امِدف 

 امكرمي املربٓن يف املطيص احلواز 

 املربٓن. يف املطيص احلواز مفِوم-

 املربٓن. يف املطيص احلواز -

 املربٓن. يف املطيص احلواز وعَفة-

 املربٓن. يف اخلطاابحلوازي خطائص 

 احلواز. مقة و املربيٓن طاةاخل-

 امخأٔمل. ؽىل احلظ-

 اليٓن. احلدًر ؼن احلواز حفوى ؽدول-

 امكرمي. املربٓن يف احلواز ٔبطراف 

 نومالئكة. ثؾاىل و س بحاهَ هللا حواز-

 إلبوُس. س بحاهَ هللا حواز-

 املرسوني. و مٔلهبِاء هللا حواز-
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 ٔلكواهمم. ألهبِاء حواز-

 طاحل.ام نورخل اجليخني ضاحب حواز

 الثباؽَ. ٕابوُس حواز-

 امرش. و اخلري بني احلواز و امياز ٔبُل حواز

 ُذا  خالل من زابين هكهنج احلواز وعَفة بني خالهل من اذلي اطرافَ ثؾدذ و امكرمي املربٓن يف احلواز ؼن ُذا

 يف امبدًػ وبَٔبسو و امرابين املهنج بني بياء و خالق حواز مبؾر خمخوفة طرق وفق خدلث و امرساةل متت اههنج

 هوعٔبو  شلك ٔبي ،و خطاة ٔبي ثوضَل يف عاإلكٌا بالفة ،و امخبوَؿ ؽىل ثؾمتد كططَة وفق امامنرح ُذٍ ثوعَف

 احلوازاث. ُذٍ من

 املربٓن يف احلواز طبَؾة و بالفة اذلهر ٔبسوفت نٌل اكن اذلي و بيفسَ هفسَ ٌسم اذلي و امثامر امفطل ؼن ٔبما

 من اخلطاة ُذا يف جتوهيٌل و امبَان و امبالفة ضيوف بَان و امخطذبَلة اسةادلز  ببِان ؼيُت فَِ ،و امكرمي

ة امامنرح ٔبخذ وندلزاسة. نمنزرح ًوسف سوزت اؼامتذ خالل  فٌون من حوثَ ملا منورح خري يه اميت و فهيا احلواًز

ة اخلطاة لة ؽىل املؾمتدت واحلواًز ة امطًر  من امؾدًد و مهلٔ  مخوعَفِا رنكل و ، احلوازي املهنج ٔبو احلواًز

لة ألذبَة ،ٔبو امفٌَة ألسامَب ة ؼن ثبذؾد بطًر  من ادلمَل ،و احلجة و ابمبَان امخبوَؿ و اإلكراز ثؾمتد و امؾفًو

ق ؼن ركل لك ،و ٔبُدافِا حتلِق ٔبخل ر ٔبهنا ابؼخباز املكمة طًر  ٔبن ٕار اإلالَُة املؾجزت و املربٓهَة امرساةل حُو

 امِدف وامللطوذ اذء يف انوني و امفطاحة و امبَان مطف و امبالفة من فهيا امل اإلكٌاع ٔبذواث ٔبفضل يه املكمة

ىِل  اْذعُ ﴿ :ثؾاىل ملوهل
ِ
ِّمَ  َسِبِلِ  ا يَةِ  َوامَْمْوِؼَغةِ  اِبمِْحوْكَةِ  َزب َّيِت  َوَخاِذمُِْم امَْحس َ  من 521الًٓة ﴾ ... َبْحَسنُ  يِهَ  اِبم

 املطص يف املوحوذ امفين امخيوع خالل نم امكرمي املربٓن يف امييص امخيوع ركل ٕاىل ثطركت .نٌلاميحل سوزت

ة امامنرح بؾظ إبؼطاء ٔبضيافَ ذزخاثَ و احلوازي نوخطذاة ألسوويب امخيوع خالل من و املرليٓن  من احلواًز

لة ؽىل امقامب .الؼامتذُاامسالم ؽوََ ًوسف سوزت ة امطًر  ُذا ٔبضياف و ذزخاث ثباٍن و اخذالف  احلواًز
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ا ،و املخحدزني ٔبكوال حاكًة ٔبي املطة ٔبو احلاكًة ؽىل اكن امقامب يف ذليا و اذمذداالٕ   ٔبمسًهتم ؽىل اس خغِاُز

 ًخجَ ،ٔلهَ احلوازي الاسووة اي ٔبسووبَ ًلذضََ ما ؽىل املؾاين ضَافة فذكون ، افذؾال ٔبو مبامقة ذون ثولائَا

ة رحامامن ُذٍ ، امللام حسب ؽىل ،و احلال ملذىض حسب ؽىل فٌوان و ٔبمواان ،فُشػ بوَقا اجتاُا  من احلواًز

 احلوازي اخلطاة طبَؾة ٕاعِاز بٔخل من فٌَة خطائص من خَثضمي  ما  مزيلٔ  ٕاال هتاسل ما ًوسف سوزت

 ركل ، املومَة ماذثَ حتوهيا اميت اخلطاابث لك و احلواز ٔلسووة ثطبَلِة ندزاسة امفطل ُذا ،فاكناملربيٓن

 امبدًػ و امبَان و امبالفة ٔبموان ٕاىل اموضول و احلوازي امطابػ هبا ٍمتزي اميت امطبَؾة ُذٍ ٔبو هوؼَة من ابإلهطالق

ة اميطوص يف حٌلمَة فٌَة ندزاسة احلواز يف  مؾغم ثضمن اذلي نوفن ثياويل خالل من طبَؾخَ بًَت مك احلواًز

 فَِ تفطو اذلي ، املطيص حلوازا مضن س َكون ُذا لك ٔبن ٕار املربيٓن املطص ُو و ٔبال ، احلواز ٔبسامَب

د املطيص شلكِا ؽىل خاءث احلوازاث مؾغم ٔلن  خالل من امبيائَة وعَفذَ احلواز ٍكون فَِ ، هوؽَ من امفًر

 ُذا ٔلن املربيٓن املطص يف فٌَة ضةل نوحواز ٔبن ،نٌل اخملاِطب و اخملاَطب خالل من امرسذ، مفؾامَة جتس َدٍ

ر .و اجملاس و لِلةاحل  ابس خؾٌلل ألفراذ زلافة بياء يف ٔبساس َة وس َةل ألخري  بؾر خالل من ٍكون اذامئ امخطٍو

ر ٔبن ،نٌل امرائؾة امبَاهَة و امبالـَة امطوز ثكل  من امكرمي املربٓن يف املخبػ و ش َوؽا الٔنرث امطًرق ُو امخطٍو

ر ٔبذواث مجَػ مػ هوحغَ ما ُذا ،و احلوازي املشِد بياء خالل من ادلالمَة وعائفَ ٔبذاء ٔبخل  امبالـي امخطٍو

 ماًًل: امفطل ُذا ثضمن كد املربيٓن.و املطص يف طيصامل

 ًوسف. سوزت ثؾرف 

 ىزومِا. سبب-

 جسمَهتا.

 -امسالم. ؽوََ ٌسف كطة 

 امسالم. ؽوََ ًوسف طفوةل-
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 اإلخوت. احامتع-

 املكِدت.-

 ًوسف. سوزت يف حٌلمَاهتا و املطة خطائص 

 ًوسف. سوزت يف احلواز 

 ًوسف. سوزت يف احلواز ذالةل 

 ًوسف. سوزت يف وازاحل حٌلمَاث 

 امفٌَة. امطوزت و احلواز-

 امفٌَة. امطوزت مفِوم-

ر-  ًوسف. رست يف احلواز و امفين امخطٍو

 املربٓهَة. امفاضةل و احلواز 

 ًوسف. سوزت يف احلواز بالفة 

 ًوسف سوزت يفاحلواز يف املؾاين ؽل و. 

 ًوسف سوزت يف احلواز يف امبَان . 

  ًوسف. سوزت يف احلواز يف نوبالفة موحق 

 ٕاههيا ثوضوت اميت اميخاجئ امه مضيهتا اميت امبحر خامتة و 

 ُذٍ و احملاوزت اسووة من امرايق اهمنورح ُذا امسالم، ؽوََ ٌسف سوزت يف نوحواز امخطبَلِة ادلزاسة ؼن ُذا

 ُذا ٍكون نبٔ  ىرحو اخلخام ويف بؾدٍ املسومني ؽىل و امسالم و امطالت ؽوََ هبَِ ؽىل هبا هللا ٔبهؾم اميت امرائؾة

 مٌَ ٔبزحو و ،َإلمتام وفلٌا اذلي هلل اذلد و ، ادلَػ كبل من جتاواب ًولى ؤبن امفائدت من يشء ؽىل ٔبىت كد امبحر
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 امفائدت مذؾة ثؾوضَ اذلي امبحر ُذا يف ضؾوابث من ملِياٍ امل ، ٔلميت و يل اخلري فَِ ملا امسداذ و امخوفِق

 .اهتحٌَ اميت

 ٕامََ ،و زوًدا زوًدا هطل ميك بأًٔدًيا ٌشد و ًؤاسزان اهفم ما اذلي املدٍر و امفاضل ٔبس خاري ٕاىل اثوخَ مؾَ و

 ببًَِ امرؤوف امرحمي احلومي ألة اكن ٔلهَ املخواضػ امؾمل مِذا ٕامتايم يف امفضل ولك لكَ امفضل ًؾوذ هللا بؾد

 َ.غحيف ٔبن و ؽوََ هؾمخَ ًمت ٔبن هللا من .ىرحو ٕازشاذمه و مؾاموهتم يف احلسن
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 المدخل

امياػر يف سورٍ وبآيتَ، جيدٍ صدًد احلرص ؿىل ألسووة اذلي ، فاحلوارُؾيَن املربٓن امكرمي تبٔدة 

َ حنو املكمة امعَحة واملول احلََسن يف  ََّ نثريًا ما ًُوّجِ ًُؤدَّى تَ امالكم، وامعًرلة اميت ًُعرخ هبا، وجيد ٔبه

. ََْف َضَ  "كال تـاىل: ٕاذ مٌاس حاث ص َّتَّ َحٍة َبْظوَُِا بَاِتٌ  َوفَْرُؾَِا َبمَْم تََر َن َحًة نََضَررٍت َظَِّ َِّ َمًة َظ ُ َملاًَل َِلِ ّّ َة ا

َماء ُروَن َوَمثُل كَ *  يِف امسَّ ِلَمٍة تُ ْؤِت ُأُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي بِِإْذِن َرب َِّها َوَيْضِرُب الّلُه اأَلْمثَاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَ َتذَكَّ

يُ ثَبُِّت الّلُه الَِّذيَن آَمُنوْا بِاْلَقْوِل  ﴾64﴿ٍة َخِبيَثٍة اْجتُثَّْت ِمن فَ ْوِق اأَلْرِض َما ََلَا ِمن قَ رَاٍر َخِبيثٍَة َكَشَجرَ 

نْ َيا َوِف اآلِخَرِة َوُيِضلُّ الّلُه الظَّاِلِمنَي َويَ ْفَعُل الّلُه َما َيَشاء   .1﴾65﴿الثَّاِبِت ِف اْْلََياِة الدُّ

 ترصف و امرمحة و وامتبٓمف املوّدت جرابط وترتعِا املووة تني ما تعل روحاهَة حةهف امعَحة فاملكمة

 ٔبوظال يف ختًرحاً  ًـمل وامتفًرق، نوِدم مـول فِيي اخلحُلة املكمة ٔبما .ادلهُئة ألخالق و امغل احللد ؾن ألهفس

ر امعَحة واملكمة .ُرّص  رمٌل تًِاهَ هيدم و هَاهَ فهيدّ  اجملمتؽ ار تبمٔجل تتفتّحم  اميفس يف تُز  اميت واحلة اخلري ٔبُز

 فِلول.2ؾفٌة هفس َة تَُؤرٍ  ؾن تعدر امراحئة، هتٌة اخلحُلة واملكمة وماكن. زمان كّ  يف فّواحاً  صذاُا ًـحق

َحاِدي َوكُل":تـاىلو  س ححاهَ ـِ ِّ َّيِت  ًَُلومُواْ  م نَّ  َبْحَسنُ  ِهَ  ام
ِ
َعانَ  ا َْ نَّ  تَََُْنُمْ  ًزَنَغُ  امض َّ

ِ
َْعَ  ا وَْسانِ  ََكنَ  انَ امض َّ

ِ
ا ِمال  ؿَُدوًّ

 .3﴾35 ﴿ ِدَيًام  

 .4فَِ" مرغوة ُمهبج كّ  ؾن "ؾحارت واحلُْسن:

                                      

 (.65_ 62سورت ٕاجراُمي: الآيث )  1

 .77، ص6حبٓكدَق، غازي ظححي: بآيث كربٓهَة: ومضاث من املربٓن امكرمي، )دمضق: دار امفكر(،  2

 .65سورت امحلرت: الًٓة   3

 .116امراغة ألظفِاين، ٔبتو املامس احلسني جن محمد: مفرداث ٔبمفاظ املربٓن، حتلِق: محمد س َد هَالين، )تريوث: دار املـرفة(، ص  4



 منوذجا ًوسف سورت امكرمي املربٓن يف احلوار  وظحَـة تالغة          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دخلامل

 

11 

ل اجن نثري : "ًبٔمر تحارك وتـاىل ؾحدٍ ورسوهل ظىل هللا ؿوََ وسمل، ٔبن ًبٔمر ؾحاد هللا و لٕاذ ً

، فٕاهنم ٕاْن مل  ا ِلمة ظَحةٔبي ٔبن ًلومو ، ٔبحسن امالكم و ٔبظَحَاملؤمٌني، ٔبن ًلوموا يف خماظحهتم وحماورهتم، 

ًفـووا ذكل، ىزغ امض َعان تَُنم، ؤبخرح امالكم ٕاىل امفـال، ووكؽ امرش واخملامصة وامللاتةل، فٕاهَ ؿدو بٓدم 

ٕاذ معد ٕاىل احلط من كمية بٓدم و حتدى هللا .5وذًرتَ، من حني امتيؽ من امسرود لٓدم، وؿداوتَ ػاُرت تٌُّة"

و امتـرض هلم يف ك  جل هجدٍ يف غواٍهتم و انوـة تـلوهلم و ٔبفاكرمه و ٔبهَ س َـمل –امخرش  -يف ٔبهفسِم

ففي الًٓة نٌل ًلول املرظيب: "حغٌّ ؿىل ماكرم ألخالق، فِيحغي مإلوسان ٔبْن ٍكون . ظًرق و من ك انحِة

ن غري ٔبْن كوهل نوياس مَّيًا ووهجَ مٌخسعًا َظِولًَا، مؽ امََبّ وامفاجر وامس ين واملحتدع، من غري مداُية، وم

 .6ًتلكم مـَ جالكم ًؼّن ٔبهَ ٍريض مذُحَ"

 حبَث الٓخٍرن، مؽ امعَحة امـالكاث متكٍون اخلعاة، بٔدة يف رمم إ مدد ٕاىل تضري الًٓة فٕان وؿوََ

 ؾياٍون وتكون امـالكاث، تكل تياء يف ألساس ه ادلَل وألسووة احلسن واملول امعَحة املكمة تكون

يـش املوة، ًفتح واملـىن انوفغ يف احلسن املول ٔلن الٓخر. ؿىل إلوسان اهفتاخ يف ٕاوساهَة لّوي امروخ، ًو  ًو

 ٕامََ دؾى ما ُذا و هبا ًوزتم ٔبن جية ،ذلا احلوار وسائل من وس َةل ٕالّ  امعَحة املكمة ما و.7امياس تني امرواتط

ة امس ية و امكرمي املربٓن  هللا ظىل محمد هللا رسول مسان ؿىل جاءث اميت ألحادًث ظًرق ؾن امرشًفة اميحًو

 املوحدو  اكفرام مؽ ،و امعاحة و املسمل مؽ امكلريت حماوراتَ يف ؾيَ وردث نثريت كعط ذكل من سومو و ؿوََ

 ظىل اهل رسول َكن نذكل و ،املسومني غري من امكلري ٕاسالم يف سخدا و مٌَ املًرة ٕاميان كوت يف سخدا فاكه 

 ؾز هللا ذهر اميت معران بٓل سورت يف نٌل ألخرى ادلايانث ٔبحصاة َكهومن سواء ؾرصٍ يف حياور سمل و ؿوََ هللا

                                      

 .24، ص5ُػ(، ح1241اجن نثري، ٔبتو امفداء ٕاسٌلؾَل جن معر: تفسري املربٓن امـؼمي، )تريوث: دار امفكر،   5

، 6ضػـة، طاملرظيب: ٔبتو ؾحد هللا محمد جن ٔبمحد جػن ٔب  جكػر جػن فػرخ: ا ػامؽ ٔلحػاكم املػربٓن، حتلِػق: ٔبمحػد ؾحػد امـوػمي امػَبدوين، )املػاُرت: دار ام  6

 .14، ص6ُػ(، ح1556

 (.113_ 112ص) ، 6م(، ح1776ُػ/1217، 6، محمد حسني: تفسري من ويح املربٓن، )تريوث: دار املالك، طفضل هللا   7
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 ؿدد تَان فهيا اميت امعور من ؿدد يف ،نٌل جنران ٔبُل هعارى مؽ سمل و ؿوََ هللا ظىل امييب حماورت فهيا وجل

 مل ٔبمن ،نٌلٔبحسن ه ابميت احلدًث و امعَحة املكمة دوما سخِهل َكن ،و8غريمه و امليافلني مؽ احملاوراث من

 تـغ ؾن ٌسبٔموهَ جاؤوا اذلٍن إلسالم ٔبُل تـغ حاور ،تل ألخرى ادلايانث ٔبحصاة ؿىل حماوراتَ يف ًلترص

 .فهيا" ٕاصاكلث ؿوِم ترد اميت ألمور

 ٔبن رٔبً  ألداين و س حلتَ اميت امرسالث ابيق و احملمدًة امرساةل ؿوََ وردث اذلي املومي املَنج ُذا ميحني و

 سمل و ؿوََ هللا ظىل هللا رسول محمدا ٔبنو  ذكل حصة تثخ  ٔكملةل سمل و ؿوََ هللا ظىل حماوراتَ تـغ ٔبورد

 ٕال الكمَ ماامِوى،و  ؾن ًيعق ما ٔبتدا ٔلهَ ميامكر املربٓن مدادئ و مدادئَ ٕلرساءو ذلكل امعَحة املكمة اؾمتد كد

 ٕاىل ادلؾوت خالل من املوؾؼة ُحسن ٕاىل ٔبرصدان امكرمي املربٓن ٔبن واحللِلة. امـاملني رة ؾيد من ويح

و انوني، املول اس تخدام  امـحارت وكسوت وامفؼاػة، امغوؼة ظاحدَ فَِ ًترية اذلي" ابمرفق، املتسم املول ُو

 زمام ميتكل ألسووة وهبذا صبهٔنم، من ٌُسفَّ ول حيلرمه، فال فهيم، املاكهة وذوي املوم ِؿوَة مواهجة يف س ٌََّل ول

ضؽ كووهبم،  9"ؤبفاكر بٓراء من ًٍرد ما افهي ًو

 سمل: و ؿوََ هللا ظىل امييب حماوراث تـغ

 ومني اخلعاة ُحسن يف لةلألم  ٔبروع ضة ٔبهَ جند وسمل، ؿوََ هللا ظىل امرسول سريت يف اميؼر ٕان

 الًل مَنم تعن ٕاىل جفاء املدائل، ؿىل هفسَ ًـرض مبىن، ابملومس َكن وسمل ؿوََ هللا ظىل ٔبهَ ذكل: ومنامالكم،

  ؾز هللا ٕانَّ  هللا، ؾحد تين اي« هلم: مَلول ٕاهَ حَّت هفسَ، ؿوهيم وؾرض هللا، ٕاىل فدؿامه هللا، ؾحد تيو هلم

 ابخلعاة. هلم ًتوعف ٔبنْ  ًٍرد ،10»ٔبتَمك امسَ  َبْحَسنَ  كد وجل
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 14.سـد جن انرص امضرثي  ٔبدة احلوار ص  

ر، )تريوث: مؤسسة امتارخي، طاجن ؿاصور، محمد امعاُر   9  .162، ص14م(، ح6444ُػ/1264، 1: امتحٍرر وامتيٍو

ة، حتلِق: ظَ ؾحد امػرؤوف سػـد، )تػريوث: دار ا َػل، ط 10 ُػػ(، 1211، 1اجن ُضام، ٔبتو محمد ؾحد املكل جن ُضام جن ٔبًوة اذلريي: امسريت اميحًو



 منوذجا ًوسف سورت امكرمي املربٓن يف احلوار  وظحَـة تالغة          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دخلامل

 

11 

 من طُر دخل كام : ؾَنا، هللا ريض ؿائضة روتَ ما رفلَ، ؿىل تدلّ  اميت وسمل ؿوََ هللا ظىل مواكفَ ومن 

ام فلاموا: وسمل ؿوََ هللا ظىل هللا رسول ؿىل اههيود امسَّ
11
ام وؿوَمك فلو : ففِْمـهُتا، ؿائضة: كام  ؿوَمك،   امسَّ

َ ألمرِ  يف امّرِفَق  حية   هللا ٕانَّ  ؿائضة، اي رمالً « وسمل: ؿوََ هللا ظىل هللا رسول فلال كام : وانوـية.  .»ِلِّ

 .12»وؿوَمك كوُ : كد« وسمل: ؿوََ هللا ظىل هللا رسول كال ا؟كامو  ما تسمؽ ٔبومل رسول، اي فلو :

 هللا ظىل هللا رسول فلال ٕامََ، امعحاتة فلام املسجد، يف ابل اذلي ألؾرا  من موكفَ ٔبًضًا، ورفلَ مَيَ ومن

 14ؿوََ فُعةَّ  ماء، من تدموٍ  دؿا مث ،13»تُْزِرُموٍ ل« وسمل: ؿوََ

 جرؿة ترسي نٌل اميفوس، ٔبؾٌلق يف ترسي امـذتة، انوَية املكمة ٔبن ًُدرك وسمل ؿوََ هللا ظىل َكن فلد

 وجتذهبا جزمارما، فتبٔخذ رفِلًا، ٔبرساً  تبرٔسُا حَّت ابميفوس تتوعف ؤبهنا امؼامئ، ا سد ٔبوظال يف امحارد املاء

 معمئية. راضَة وه ٕاههيا،

 سمل و ؿوََ هللا ظىل هللا رسول ًدي تني ٔبوضد حني ا ـدي امياتغة مؽ حواٍر :ٔبًضا حماوراتَ ٔبمعف من و

 فهيا: ًلول كعَدت

  وَ          امَ ر  كَ تَ  وَ  ةً فَّ ؾِ  اءَ مَ امسَّ  انَ وْ وَ ؿَ 
ِ
 ا.رَ َِ ؼْ مَ  كِلَ ذَ  َق وْ فَ  يغِ حْ يَ مَ  انَّ ا

 امييب هل ،فلالهللا رسول اي تم ا ية مَىل؟فلال بأب اي املؼِر :ٔبٍن كال و سمل و ؿوََ هللا ظىل امييب فغضة

 بات  جن حسان ٔبوضدٍ و، صـٍر امسخة و تذكل ادلؾوت هل ،فلض  هللا صاء ٕان ،ٔبجل وسمل ََؿو  هللا ظىل

 تلوهل: احلارج جن سفِان ٔبة ؾيَ جاوة حني

                                                                                                                    

 . 334، ص1ُػ(، ح1245، 1. امعَبي، ٔبتو جـفر محمد جن جٍرر: اترخي ألدم واملووك، )تريوث: دار امكتة امـومَة، ط651، ص6ح

 .515، ص16اجن مٌؼور: مسان امـرة، ح  11

 .6626، ص3، ح3456، حدًث رمق 53امحخاري: ا امؽ امعحَح، نتاة ألدة، ابة رمق   12

 .112م(، ص1773ُػ/1213جن ٔب  جكر جن ؾحد املادر: خمتار امعحاخ، حتلِق: محمود خاظر، )تريوث: مكتحة محيان، ظحـة جدًدت، . امرازي، محمد   13

 .6626، ص3، ح3457، حدًث رمق 53: ا امؽ امعحَح، نتاة ألدة، ابة رمق امحخاري  14
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 .اءُ زَ ا َ  كِلَ ذَ  يِف  هللاِ  دَ يْ ؾِ  وَ         َُ يْ ؾَ  ُ  دْ جَ بَ فَ  ادً مَ حَ مُ  َث ػوْ هَ 

 : كال فوٌل حسان اي ا ية هللا ؾيد جزاؤك هل فلال

نْ 
ِ
ٍُ  َبَب  فَا رْ         ِؾْريِض  وَ  فََوادِلُ ـِ  .اٍُ كَ وَ  مكُ ٌْ مِ  دٍ مَ حَ مُ  ِض ِم

 .15اميار... حرّ  هللا وكاك هل فلال

 هللا رسول اي : فلال سمل و ؿوََ هللا ظىل امييب ٔبىت صااب فَّت "ٔبن سمل و ؿوََ هللا ظىل امييب حماوراث من و

 كًرحا مٌَ ادهَ،فدان : سمل و ؿوََ هللا ظىل هللا رسول فلال َم ،فلاموا فزجروٍ ؿوََ املوم :فبٔكدل ابمزان يل ائذن

 لتًتم ٔبفتححَ ٔلرماهتم.كال حيحوهَ امياس ول كال. فداك هللا وهللا.جـوين ل ٔلمم؟كال :حتحَ فلال ،جفوس

 هللالو كال ٔلختم ٔبفتححَ .كال محياهتم حيحوهَ امياس ل و كالفداك، هللا اهل،جـوين رسول اي وهللا ل ؟كال

 هللا رسول اي وهللا ل ؟كال مـمتم ٔبفتححَ :كالٔلخواهتم حيحوهَ امياس ل و فداك.كال هللا جـوين هللا ايرسول

 حيحوهَ امياس ل و ،كالفداك هللا جـوين اهل ايرسول وهللا ل ؟كال مـمتم ٔبفتححَ فداك.كال هللا جـوين

 خلالهتم.كال حيحوهَ امياس ل و ،كالفداك هللا جـوين هللا ايرسول وهللا ل ؟كال خلامتم ٔبفتححَ مـٌلهتم.كال

 ميشء" ًوتف  امفَّت ذكل تـد ٍكن فملفرجَ، حعن و كوحَ ظِر ذىهبو اغفر :انوِم كال و ؿوََ ًدٍ فوضؽ
16. 

 ه ابميت احلوار مـَ اس تـمل و معف و توني ٕامََ وجدذٍ و امفَّت حاور ما سمل و ؿوََ هللا ظىل امييب ٔبن مو و

 يف و محمد امرسول مكٌَ ٔبتدا امزان فـل ؾن اىهتيى ملا و امفَّت كوة إلميان دخل ملا امعَحة ملكمةاب ٔبي ٔبحسن

 اس تـٌلهل و هللا رسول حجوار ؾن ُذا توَغا. حكامي َكن مو و بٓخر ٕاوسان ميكل ل ما ألدة من حواٍر و خعاتَ

 ألفاكر ٕلًعال الاملل ألسووة ُو حلوارا ان ؿىل دلةل ٕال املثال ُذا سل  ما و احملاورت يف انوني ألسووة

 امرزٍن. امِادئ احلوار و امعَحة املكمة ابس تـٌلل ألفضل و ألحسن ًحلى و امياس من تًرد من ٕاىل املحادئ و

                                      
15
 .35ص ا َل ،  اجن رص َق  املريواين امـمدت يف حماسن امضـر وهلدٍ : ، تريوث ، دار .
16
 .6626، ص3، ح3457، حدًث رمق 53امحخاري: ا امؽ امعحَح، نتاة ألدة، ابة رمق  . 
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 ابحلوار؟ هـين ماذا .مكن هللا ظوواث ؿوََ هخَِ من و تـاىل هللا من دؾوت ٕاذن احلوار ٕاىل رصحية دؾوت ه

 امـني نتاة يف احلػوار مـادت ترد ٕاذ امـرتَة امكتة ٔبرماث يف نوحػوار املفاُمي و امتـًرفاث وفختتمـغـة: امػحوار.

 "هـوذ ًلال: ما ذكل من و امالكم،... مراجـــة ه املػحاورت ؾيَ....،و و اميشء ٕاىل امرجػوع تـين و حػور مبـىن

 امزايدت". تـد اميلعان ٔبي امكور تـد احلػػور من

لال         حورًة.... حبمرت املعحوغ ألدمي امػحور و امحَضاء ٌسمى خضة احلور  امـٌلمة حت  ما "احلوار ًو

 مػِـا ًــلال امحكرت ؿوهيا تدور اميت احلدًدت و إلجزمي، مسان ؾـوهيا ًدار اميت احلدًدت ُو  احلوار، مجـَ احلور و

را. اخلزب اهب حيّور ٔبي امـجني ؿوهيا ًخسط اميت اخلض حة ُو احملور و احملورت،  حتٍو

 ك نــذا احلواًرون فـل ًلال: و هػعارى َكهوا و ًيرصوهَ امسالم ؿوََ ؿُىس مؽ َكهوا اذلٍن مه احلواًرون، و 

حواراي انرص ك مسي امياس ٔبمس ية ؿىل جرى نذا،فوّما احلواٍرن انرص
 17.  

  امػراء و امػواو و احلــاء ٔبي   ( ر و خ) مــادت حت  فبٔوردُــا امكــومـة مِذٍ ٔبّظل كـد فٕاهَّ فـارس اجن ٔبمـا  

 مفـياٍ امثامث ألظل و امرجوع هبا فـىن امـثاين ألظل ٔبّما ٔبّول ٔكظل ، انوون هبا فـىن ٔبظول جالجة يف فػرــوِا

 حػور نوًّساء كِل كال:ٕاهٌّل مثّ  اموحيش امؼحاء ملل ِلِا امـني تَاض صّدت ؾيدٍ فاحلَوار دورا. اميشء دار من

 ُو ُذا ًخِضوهنا،و ٔبي  امثَاة حيورون  َكهوا فٔلهنم امػحػواٍرن ٔبما امدـلر: ،و ابمؼحاء ص هبن فٔلهنن امـَون

 .18امحَغ امًّساء ُنّ  احلوارايث و حواراي انرص ملك كِل ألظل...مث

                                      
17
 666. .ٔبتو ؾحد امرحٌلن اجن ٔبمحد امفراَُدي نتاة امـني حتلِق ادلنتور رمدي اخملزويم و ادلنتور اجراُمي امسمرايئ،دار امرص َد تغداد ص 
18
 -حور مادت– ه1567 6ط امـومَة امكتة دار ُارون محمد امسالم ؾحد لِقحت  "انوغة ملاًُس مـرم "فارس .اجن . 
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 مٌَ و ـؽرج ٕاذا حار : امرجوع...فِلال مــىن ًتضمن اذلي و امثاين ألظل ٔبّما نوون، مٌَ رصحية ٕاصارت ُـذٍ و   

ََّ تـاىل:" هللا كول ه
ِ
ػور" مَنْ  َبنْ  َػنَّ  ا  حػور و لط،رجوعهـ و رجـؽ ٔبي حػور يف امحاظـل تلػول: امــرة و حَيُ

را و حمورت و حوارا ٕايل رجؽ مفا ِلمتَ وتلول ، َكر تـدما حار ًلالو  .19حٍو
 

 ًلــال و املػحامـة فهيا تدور اميت اميت حةاخلض   " ٔبي امـمحور : فـَلال امثامث املـىن بٔي  امثامث ألظـل ؾن ٔبما    

را اخلزبت حّورْث  را....ٕاذا و حمورت و حوارا و حتٍو  20املةّل" يف متعيـِا ََُّبهٔتا حٍو

 مـٌػى فػػي تعة ر( و خ ) مادت بٔ  احلػػوار ملــىن فـارس اجن ٔبوردُـا اميت امـتــًرفــاث و ألظػول ُذٍ نـل    

 امـلػربٓن فرسث و تًَ  اميت امتفسري  ألكوال و  امححػوج نثري تَ ٔبفادث ما ُذا و ادلوران ٔبو إلس تدارت

 ٌرستَ. و امكرمي

ة ألحادًث يف ٔبًضا جاء ما و    ة املادت هبذٍ ترتفؽ ٔبو تسمػػو اميت امرشًفة اميحًو  ٔبظل تػح  تدرجػِا و انوغًو

 إلس تدارت. ُو و ٕال ذهرانٍ ٔبن س حق واحد

 ٔبدمـة  ٔبخرى صواُد ر( و )خ مادت يف امللاًُس نتاتَ يف فارس اجن ٔبظهل ؾٌل زاد كد امزخمرشي ٕان حِث   

 ه و فالن حارت من ىزميا و " نوٌلدت ؾرضَ يف كــال ٕاذ امػجوَةل املـاين مِذٍ رافدا إلس تدارت من تػرـل نثريت

 ٕاذا مػحاورٍ ول ك اجملاز من و ، امعلةل حارت و ؾوف تين حارت مَنا و حاراث ابمعائف و فضاء من مس تدار

21واضعرة" فلوق اخلػرق  اتسؽ و امالس ٕاذا امحكرت حمػور حال من اس تـري ، ٔبحواهل اضعرت 
  

 ما ُو و مػجاز امثاين و ابمػحارت تـوّق ما ُو و ، احللِلة يف ٔبّول ، مـيَان هل و امزخمرشي تَ جاء ما ُذا و  

 ومػرور امالكم تتعور املادت تتعور و اذلهر ٔبسوفٌا نٌل ادلوران ٔبو إلس تدارت ؿىل ًدل و امحكرت مبحور  تـوق

                                      
19
 -مادت حور–املرجؽ هفسَ. 
20
 -حور مادت – املرجؽ هفس . 

21
 – مادت حور –حتلِق ألس تاذ ؾحد امرحٌلن محمود دار املـرفة تريوث محيان  -ٔبساس امحالغة–امزخمرشي نتاتَ  . 
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 ملاًُس يف فارس اجن تَ جاء اذلي ألظل ؾن حتد مل ٔبهّنا ٕال انوغة، ؿوٌلء مؽ امكتة ظفحاث يف و امـعور،

 انوغة.

 ؾن امرجوع ٔبي . "احلَْوُر" مـمـادت نثريت موارد و ؿدت مـان ذهر كد امـرة مسان نتاتَ يف مٌؼور اجن ُذا و  

 وٕامََ ؾيَ رجـؽ املول حِث حؤورا و حمارت و حماورا و حْورًا، ؾيَ و اميشء ٕاىل حار فِلال: اميشء ٕاىل و اميشء

 احملاورتو   مػحاورتو   ِحواًرا و ، َحَواًرا ٕايل رجؽ مفا ِلّمتَ و ، فَِ حيار ٔبو ، ًػحور اذلي املاكن املػحاورت و ،

 ، ادلاتة ؿني حّور استٌعلِا.و ٔبي ادلار اس تحار استٌعلَ،و ٔبي اس تحاٍر و ، امتحاور و ، جاوةامت و ، اجملاوتة

َّة و ، ًعَهبا داء من ذكل و ، جيك حومِا جحر  دّور مـىن من تيخلق املـين ُذٍ ك و     .22احلوراء مِا ًلال امكِ

 تَ ٔبىت فامي كوَال ؿوهيم زاد تل نوٌلدت مفاُمي و  مـــان من ساتلوٍ تَ جاء ؾٌل ًػخرح مل مٌؼور اجن ٔبنّ  ٔبي  ، دوراان

 فبٔنرث. ٔبنرث فَِ دكق و

 وكد اخملاظحة يف اميعق و امالكم مراجــة و املػجاوتة تـين اميت امـمحاورت و احلوار ؾن مٌؼور اجن كال و  

 ًتحاورون. و ًرتاوحون مه و ، تَُنم امالكم تراجـوا ٔبي ، حتاوروا و حاورٍ

 ؿوََ ٔبحــار من فاحلوار ٔبًضا: نوحوار تـًرفَ يف ًلول ٕاذ ساتلَِ ؾن ًػختوف ل مٌؼور لجن امالكم ُذا و  

 ردٍ. ٔبي الكمَ

و احملاورت، اجملاوتة  ، و امتحاور ، امتجاوة،  و مه ًتحاورون ٔبي ًرتاجـون امالكم، و احملاورت مراجـة   

س املـىن  نوحوار، و ُؤلء ألصخاص اذلٍن امليعق و امالكم يف املػخاظحة ٔبو امػحدًث و ك ُيا ًذهر هف

ًؤدوهَ ٔبي ًتحاورون فامي تَُنم يف اخذ و رد فِم متحاورون، ُذٍ امـالكة ادلائًرة اميت ًدور حومِا امالكم 

من خالل مراجـتَ تني اجيني ٔبو ٔبنرث ٔبي مداورت امالكم ٕاذ ًعحح حولة ٔبودائرت، و ُذا ًعة يف مـىن 

مرغـم من ٔبهَّ ًدل ٔبًضا ؿىل مراجــة امالكم ، ٕاذ ًعحح حــولة ٔبو دائرت، و ُذا ادلوران ، ٔبو إلس تدارت اب

                                      
22
 - حور – ق ؾحد امس تار ٔبمحد فراح مادتحتلِ -اتح امـروس–نتاتَ  .امزتَدي.  
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وهحَ يف تداًة امفعل ٕاىل بٔن ِلمة احلوار ترتحط  ًعّة يف مـىن ادلوران ٔبو إلس تدارت نٌل س حق و ذهران.

 لال: احلَورنوسان يف مادت حور؛ فجلكمتني ٔبخًرني ٌُل: ا دل واملياكضة. ومٌَ اهتلل ٕاىل ما كال ظاحة ا

لال:  امرجوع ؾن اميشء وٕاىل اميشء، وحار ٕاىل اميشء وؾيَ َحورًا وحمارًا وحمارت وُحورًا: رجؽ ؾيَ وٕامََ. ًو

رًا وحمورت ٔبي جوااًب. ؤبحار ؿوََ  لال: ِلمتَ مفا رجؽ ٕايل حوارًا وحماورت وحٍو امحاظل يف حور ٔبي يف رجوع. ًو

: استٌعلَ واحملاورت : مراجـة امليعق وامالكم يف اخملاظحة. ٔبما امزخمرشي يف ٔبساس جواتَ: رّدٍ. واس تحاٍر

و حسن احلوار. وِلمتَ مفا رّد ؿًل حمورًا، وما ٔبحار جواابً “امحالغة فلال:  ومٌَ ”. حاورتَ: راجـتَ امالكم. ُو

 كول ألخعل:

َّ الَّ رَ َُ   لاَ ؤَ سُ  نَ رْ حَ ا بَ مَ فَ  ُ  مْ بَ سَ  دْ لَ مَ وَ        َل اَل ظْ الَ  لِ بَ ْس تَ فَ  َ  ـْ ت

 ما و ، املتـّددت و امكلريت ابختالفاتَ تني و ابد إلس تدارت مفـىن امالكم مراجـة ؿل ٔبًضا ًدل ٔبهَ من ابمرمغ و   

 إلظعاليح. امتـًرف ٔبو املفِوم ًحٌَُّ َكذلي ابٕلس تدارت ؿالكاهتا، يف ظورٍ تحٌَُّ

 تـاىل: هللا ًلول

تٌ  كََعِعِِمْ  يِف  ََكنَ  مَلَدْ  " أ  ِؿَْبَ ي تَْعِدًَق  َومَِكن ًُْفرَتَى َحِدًثًا ََكنَ  َما اَلمَْحاِة  ْويِل ّلِ ِ َِ  تنَْيَ  اذلَّ ءٍ  ُكَّ  َوتَْفِعَلَ  ًََدًْ  ََشْ

ًدى ُُ ِّلَْومٍ  َوَرمْحَةً  َو  23﴾"64﴿ ًُْؤِمٌُونَ  م

ِّػد  كػد َكن وٕان ، امكػَبى  وسػمل ؿوَػَ هللا ظػىل محمػدٍ  امييب مـرزت ابٕلجٌلع امكرميُ  املربٓن ًـد         مبـرػزاث بأً

   ؿامػة نويػاس فِػو امكػرمي املػربٓن ٔبما ،  خاظة ؤبحوال ، خاظة ٔبوكاث يف كام   املـرزاث تكل ٔبن غري ؛ نثريتٍ 

  :  وسمل ؿوََ هللا ظىل امين كال : كال ٍُررت ٔب  فـن ،  وحني وك  ك ويف

                                      
23
 .111.سورت ًوسف  
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 ٔبن فػبٔرجو ٕايل هللا ٔبوحػاٍ وحِػاً  بأتُػ  ذليا َكن وٕامنػا ، امخرش ؿوََ بٓمن  ملهل ما ٔبؾعي ٕال هيب ألهخِاء من ما  " 

 املِامة ًوم اتتـاً  ٔبنرثمه ٔبهون
24. 

 ًػبٔتوا تػبٔن  امكػرمي املػربٓن ىػزول وكػ  خاظةً  امـرة وٕاىل ،  ؿامة  امياس ٕاىل امتحدي دؾوت املربٓن محل وكد    

َّػِ ِ  كُػل"  : وجػل ؾػز فلػال ، ملهل من  ثسورت ٔبو ،  مفرتايث ملهل سورٍ  تـرش ٔبو ، املربٓن ُذا مبثل ػِ   م ـَ  اْجتََم

وُس 
ِ
َذا ِتِمثْلِ  ًَبْتُواْ  َبن ؿىََل  َوامِْرن   ال ُضُِمْ  ََكنَ  َومَوْ  ِتِمثهِْلِ  ًَبْتُونَ  لَ  امُْلْربٓنِ  َُ ـْ َ ٍغ  ت ـْ  حتػدامه وكػد25 "﴾ 66﴿َػِِرًيا ِمَح

اٍُ  ًَُلومُونَ  َبمْ  " : تـاىل فلال سورٍ  تـرش ًبٔتوا تبٔن ـَ  فَبْتُواْ  كُلْ  افْرَتَ لهِْلِ  ُسَورٍ  رْشِ ِت اَيٍث  ّمِ ُت  َمنِ  َواْدُؾواْ  ُمْفرَتَ ـْ تََع ن اس ْ  ّمِ

ِ  ُدونِ  ّّ ن ا
ِ
  وجػل ؾػز  كػال فلػد  مػلهل مػن  تثسور ابٕلتَان امتحدي  حِث من ٔبما ،26 ﴾15 ﴿ َظاِدِكنيَ  ُنيُتْ  ا

ن"
ِ
ا َرًٍْة  يِف  ُنيُتْ  َوا مَّ مْيَا ّمِ ػن ِثُسػوَرتٍ  فَبْتُواْ  َؾْحِدانَ  ؿىََل  ىَزَّ ػلهِْلِ  ّمِ ػن ُصػََِداء ُ  َواْدُؾػواْ  ّمِ ِ  ُدونِ  ّمِ ّّ نْ  ا

ِ
     َظػاِدِكنيَ  ُنْيػُتْ  ا

ن﴾65 ﴿
ِ
َّمْ  فَا وُواْ  م ـَ وُواْ  َومَن تَْف ـَ َُّلواْ  تَْف َّيِت  اميَّارَ  فَات ا ام َُ ْث  َوامِْحَجاَرتُ   اميَّاُس  َوكُوُد 27﴾62 ﴿ِنْواَكِفرٍِنَ  بأِؿدَّ

  .  

 حِػث مفػن امـعػور و ألزمان ؿَب اخلادلت سمل و ؿوََ هللا ظىل امييب ،مـرزت زاملـر امكرمي املربٓن ُو

ذا ، إلجعاز تَ جندد املربٓن ٕاىل هؼران ـػرف  امـرتَػة ًتلكم من ؿىل إلجعاز ًلترص ل ٕاذ ؛ ٕاجعازٌ  ذاتَ حد يف ُو  ًو

 ٕاىل ومػا ، وامفػكلَ  وامتػارخيَ  امعػةَ  املػربٓنُ  ٔبجعػز تػل ، ذكل وغػري وجماز  وتضخَِ اس تـارت من  ، امحالغة  ماكمن

 واموكػوف ، املػربٓن يف املـرػز ؿػىل مإلجػٌلع فسػحة نوـوػٌلء  ًرتك مل امتحاٍن ُذا ٔبن غري ، وفٌونٍ  ؿوومٍ  من ذكل

 زمػان مػلك امعػاح ُػو ،و امحػدًؽ ُػو و امحَػان ُػو و ذاهتػا حػد يف امحالغػة فَِ.فِو إلجعاز دلئل ؿىل جممتـني

َِ  ؿىل مزناعِ ا  صدتُ  احتدم  كد .و وماكن  ًرة ل فاذلي فهيا كاموا ما ؤبايً  املسومني، ؿوٌلء تني املربيٓن إلجعاز ٔبوج

ٍ يف املسػومني تني  الاختالف وٕامنا ،  خالٍف  ٔبو جدلٍ  موضؽ  كط ٍكن مل امحالغي إلجعاز ٔبن ُو  فَِ  وجػَ ؿػّدِ

                                      
24
 رواٍ امحخاري. 6626 ، ص3، ح3456، حدًث رمق 53امحخاري: ا امؽ امعحَح، نتاة ألدة، ابة رمق  . 
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 .66سورت إلرساء. 
26
 .15سورت ُود . 
27
 .65/62سورت امحلر. 
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 تبٔن  ملرون  ٔبهنم ٕال امـوٌلء تني  الفالاخت ُذا من  امرمغ وؿىل ، ٔبخرى توجوٍ  مـَ املول ٔبو ، اموحِد إلجعاز

وَػُق  ل ٔبهَ  امالكم سائر  تَ وابٍن  املربٓن تَ اهفرد مفا" ، ومـرزت غًرحة  وفعاحة  تالغة هل امكرمي  املربٓن  ؿػىل ََيْ

   لػػاً ممن وجدًػداً  ،  ظػرايً  غضػػاً  وجدتػَ ٕامَػَ هؼػرث وِلػػٌل ،  إلؿػادت مٌػَ تُمػل   ول ، امتكػػرار وظػول ، امػرد نػرثت

ذا ، موفوراً  وحساً  ، مس تبٔهفاً   وضاظاً  هل هفسم يف ووجدث  مبا  املفكرِ  ظدرَ  وميلٔ  ، امـاكلِ  فكرَ   ًذُل ٔبمرٌ  ُو

ػا واملػد وامغية وامعفري واملولةل وا ِر وابهلمس ، وتالغتَ اميؼم ٕاجعاز من ٍرى  يف ذكل اخػتالف ؿػىل ، وحنُو

ػٌل ،  وامـذوتػة ا ػزاةل  ظفيت تني ادلؽ ٔبًضاً  تَ وذما28" وتكراراً  داً وٕافرا ورداً  واتتداءاً   وٕاجيازاً  ثسعاً  ،  الآيث  ُو

ر يف مػُس ٔبي ، ٔبظػوَاً  ومػُس فرؾَػاً  تحاًيػاً  جنػد ُػذا ومػؽ ، امخرش الكم يف غامحاً  جيمتـان ل ، َكملتضادٍن   ا ػُو

 وؾيػوا ، ابمرصػفة تـضِم لالف ؛ ومدياٍ مـياٍ يف  متـددت هواخٍ  ٕاىل ٕاجعاٍز ؤبرجـوا ، إلجعاز حول بٓراؤمه فتيوؾ 

ا ميكػن ل جػدا نثريت امكرمي املربٓن يف إلجعاز .ووجو29ٍ"مـارضتَ ؾن اهلمم رصف  تـاىل هللا ٔبن هبا  يف حرصُػ

 ٕاجعػاز ظور و املربٓن ٕاجعاز من احلوار ٕاجعاز و اخلادلت املـرزت ُذٍ من ًترزبٔ  ل جزء فَِ احلوار ،و هجنيو  ٔبو وجَ

 مػن حتمهل ما و– املربٓهَة املعة – املعة ظاتؽ حت  َكن إلجعاز ذكل ك .وامكرمي بٓناملر  ٕاجعاز ظور من احلوار

 خضػـ  كػد املربٓهَة املعة ٔبن من ابمرمغ ،و املربيٓن املعط جٌلمَاث و فٌَاث حت  اهضوث جٌلمَاث و فٌَاث

 مـَيػة عػائطخ و سػٌلث يف ػِرث ،و ادلًًِة ألغراض مللتىض حوادهثا ٕادارت و ؾرضِا ظًرلة و موضوؾِا يف

 يف30" امفٌَػة اخلعػائط جػروز مييػؽ ،مل اموفػا متػام نوغػرض وفاهئػا و ، ادلًػين نوغرض اماكمل اخلضوع ُذا مكن و

 امفٌَاث ُذٍ ،واملعوق و امـام َُلكِا ًعيؽ و مدادهئا ٍريس و املعة ُذٍ ًخين اذلي احلوار يف تدورُا و املعة

 ؿػىل تـمتد ٕاذ خاظة، ًوسف كعة يف و ؿامة املربيٓن املعط يف امضخعَاث تدٍٍر اذلي احلوار يف َكمةل تتجىل

                                      
28
 145 م ، ص1761، تريوث ، املكتة إلساليم ، ؿووم املربٓن  ؿدانن زرزور .
29

 56،ص املاُرت ، املعحـة  امفٌَة  ، دث محمد ؾحد امـؼمي امزركاين مٌاُل امـرفان  من ؿووم املربٓن   
30
 .55م ص1767ه/1247 1ًوسف دراسة حتوَوَة ِلَة امرشًـة ا امـة ألردهَة دار امفركان ؾٌلن الٔردن ط ٔبمحد هوفل سورت. 
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 ،تػل مضػاُد و ظػور مػن ًـرضػَ فػامي امحالغػي امفػين امغػرض و ادلًين امغرض تني اذلي"ًؤمف املربيٓن امتـحري

 ادلػػال توغػػة اموجدااندلًًِػػة حاسػػة فِخاظػػة اموجػػداين نوتػػبٔجري ملعػػودت ٔبدات امفػػين ادلػػال جيـػػل ٔبهػػَ ًالحػػغ

 31امفٌَة".

 ٔبؾػٌلق يف امػيفس ختاظػة امػيت ادلامَػة و امحالغَػة و إلجعاًزة متثالتَ و املربٓهَة املعة يف احلوار ميزي ما ُذا و 

 ذاهتػا حػد يف املعػة يف ٔبو املربيٓن امتـحري يف املعيص امرسد مزياث من مزيت و املعة من جزءا ابؾتحاٍر وجداهنا

 ؿػىل تـػد تحوػورث كػد تكػن مل فٌَػة ٔبتـػاد مػن حتمػل مبػا نوتحػدي ظرهحػا امػيت املػربٓن "تدؾوى إلجعاز ًؼِر و

 32نوتحدي" تبٔهَدا معومَ ؿىل امتفضَل ٔبفـل مس تخدما املعط ٔبحسن دؾوى ،ه امـاملَة ألداة مس توى

 امحياء مس توى ؿىل َكن ٔبو ألسووة ٔبو امتـحري ٔبو انوغة مس توى ؿىل َكن سواء امتحد ُذا مس توايث ابختالف

 سػورتو  امكػرمي املػربٓن يف احلػوار ؤدهيػاً اميت املـاين مس توى ؿىل َكن ٔبو امحَان و غةامحال مس توى ؿىل َكن ٔبو

 املتواضـة. ادلراسة ٔبو امححث ُذا يف سرناٍ ما ُذا و خاظة تعفة ًوسف
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 .55.املرجؽ هفسَ ص 
32
 .55ص رت ًوسف دراسة حتوَوَة.ٔبمحد هوفل سو  
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 وماَُخَ: احلواز مفِوم

 احلواز: .مفِوم1

 جيمـِا وصامي واحد مـىن يف ة  ثع ٔبّّنا ٕاال ٌَحواز، ذكِق مفِوم ثلدمي يف ثدداٍن و اًخـًرفاث ثخـدذ

 خاذهل. و ،خاوتَ حوازا و حماوزت حاوزٍ فداًلول تُهنا، فامي ثخداخي جيـَِاو 

 كَالَ  :"... ثـاىل كال ٕار اًىِف سوزت من اًىرمي اًلربٓن ؾن هلال ، اًوس َط اعلـجم يف وازؼؼؼاحل مفِوم وزذ ُىذا

 َِ وَ  وَ  ًَِعاِحِد ُُ "... ٍُ اِوُز  مؽــٌس شل "...و: ثـاىل كال ،ٕار فَِ واؼؼاذًجتــــ و تُهنم المـــاًى حراحـوا ٔبي زوااو ـــحت  ، ُُيَ

 يـــاًـم يفرثـــٔبنٔبو  ممثَني تني ٔبو عيصاًل يـــاًـم يف ٔبنرث ٔبو  خشعني تني جيري دًرـــح وازؼؼؼاحل حتاوزنام...".و

 . 33ٔبذيب

 الكم ُو ٔبو ، اعلوضوؿاث ص ىت ًدٌاول و ألكي ؿىل ازيني تني ًدوز :"الكم فاحلواز  ألذيب اعلـجم يف ٔبما   

 نؼؼرتّة هفسَ ملام ًزنهل مؼن ٔبو هــفسَ و ألذًة تني ًلؽ الكم ُو ٔبو ، واحدا موضوؿا ًدٌاول ازيني تني ًدوز

مثال" احلحُدة خِال ٔبو ، راًضـ
34
 
. 

 ماذت ؾؼن تؼحثا و ، اٌَفغ مفِوم ؾن ثلعَا و اًلكمة مبـىن متخّيا ًؼخَوظ ثددـا و ، ألذة ٔبؾامق يف زحةل مؽ و   

 اًخجاوة اًخحاوزو  اغلاوتة اًـمؼحاوزت، ،و  زذٍ ، حؼواتَ ؿَََ ٔبحـاز "من مٌؼوز اجن ؾيد مفِومَ هؼجد اًؼحواز

35اؼلاظحة" يف اًيعق و اًالكم مراحـة اػلاوزت و اًالكم احـونًت  ًخحاوزون مه و
 . 

 حول ادلائر  ، اًلول ٔبو اًالكم ٔبو احلدًر يف مـياٍ ًعةّ  و ألصخاض، ٔبو ألفراذ تني ثفاؿي فاحلواز ٕارا  

 هوغ اتبّٔن اًـمؼحاوزت ثـرف و ، اًضخعَاث تني اًؼحـدًر ثحاذل تبٔهَّ اًؼحواز ًـرف ر إ  اعلواضَؽ من موضوغ
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 825ض  1425/2004 4مجمؽ اٌَلة اًـرتَة .اعلـجم اًوس َط مىذحة اًرشوق ظ . 
34
 .718ض 1ؼوز اإلفًرلي اعلرصي.ًسان اًـرة ذاز اًفىر ًحيان ظ. ٔبتو اًفضي حامل ادلٍن جن مٌ . 
35
حة. مـجم مععَحاث ألذة تريوث ًحيان ذ ظ  .   ض 1974جمدي ُو
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 اًـمـريف اًخفاؿي ؾـىل اًلدزت جىوهَ ابًـخواظي اًؼحؼواز ٍرتط كد و ما موضوغ فؼي اًضخعَاث، فَِ  ثخجاذل

 تني اعلفاُِـم و ، اخلرباث ثحاذل سِّي مما ، كرٍي ؾن اإلوسان ميّي  ما ُو و ، الٓخٍرن مؽ اًسَويك و اًـاظفيو 

ٔبي)الاس امتغ(. الاس خلدالو )اًخحدج( ٔبي زسالاالٕ  ُام ََخنيع  خالل من اًخواظي ًمت و ، ألحِال
 

 اًثلافاث خمخَف يف  وزوذُا ؿرب اعلفرذت ثعوز ؿَََ ذلّ  مفِوم ٌَامذت ٔبن ٕاال اًخـًرفاث ثخـدذ و ثدضـة كد  

 ذًََـَ ًلدم و ًرٔبًَ مهنام لك ًًذرص خمخَفني ظرفني تني احلـدًر ثحاذل و اًالكم ؿظل و ، اًلول مبدًول وثـَلِا

 اخذالف ٔبي ،ذومناجيمـِام زٔبي ؿىل اًعرفان ًَخلي و ، ٔلحدُام احلق ًؼِر ٔبن يف زقحة ، لدٍمـخ ؿىل
36.

 

 همام اًلضااي من كضَة يف ٔبنرث ٔبو خشعني تني ًدوز حدًر اًؼحواز ٔبن وس خخَط اًخـًرف ُذا من اهعالكا و   

 ما ٔبو اعلخجاذًونٔبو  اعلخحاوزون ءُؤال ؿَََ جيمتؽ و اًعواة اًرٔبي ٔبهَّ ٍرى جرٔبي ثًهتيي فهيا اخذَف بٔ  اخذَفت

 من وثـيل  اعلؼحاوز حتتم كميو  بٓذاة ثؼحوكَ ُو ،و اًعحَح ـياٍمب  اًؼحؼواز ُو ُذا اًؼحواز"و تبٔظراف وسمهيم

 اًلكم و اًلدَح اٌَـن و ألزؾن اًرفغو  اًىربايء ًـرف ال تياءً  احلواز جتـي و احلق، ٕاىل ٌَوظول ومتِد اًـلي كمية

.37اًصء"
 

 تعًرلة تُهنام اًالكم ثداول ،ًمت فًرلني ٔبو خشعني تني اًؼحدًر من هوغ ُو فلال:" احلواز ؾّرف من كُيا و

 ُو ٕار اًخـعةو  اًؼؼخعومة ؾن اًحـد و ، اًِدوء ؿَََ ًلَة و الٓخر، ذون ٔبحدُـام ٌس خبٔثر فـال مذاكفئة

.38ٔبساًَحَ من ٔبسَوة و اًرفِؽ ألذة من رضة
 

                                      
36
 75ض. 1412/1997 1ظ–احلواز تني ادلاؿاث اإلسالمِة  -محمد س َد امحد اعلسري . 
37
 22ذ ظ ض. –ة احلواز و ضواتعَ و بٓذاتَ يف ضوء اًىذاة و اًس ي –ُيي جن محمد جن حسن  .
38
 21ض 1420/1999ذاز ألهدًس 1اجن محَد ظاحل ؾحد اًفذاخ مـاطل يف مٌاًم ادلؾوت ظ . 
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 ٕاىل ٌَوظول اًِاذف اعلفِد اًؼحؼؼواز ُو اعليخج احلؼواز، ٔبن ٕاىل اًخـًرف حةظا ًذُة اعليعَق ُذا من و  

 ٕاىل ٌسدٌد احلواز ُذا ومثي و ، احلّرت اعلياكضة يف تياءت ٔبفــاكز ثلدمي ٔبو خدًدت، حواهة اندضاف ٔبو احللِلة

 واحضة. و حمدذت ذؿامئ

 ًفرق فال ألفراذ تني جيمؽ ذليا احلـي و حةاعلياس   اًفىرت ٕاًؼجاذ ٔبحـي من ف اًِاذ اًؼحواز ًحلى ُىذا و    

 خاظئا. ٔبو اكن ظائحا ُيتمَ تي الٓخر اًرٔبي ًيىر وال اًرؤى ًوحدو 

 اًىـالم ثعحَح تلعد ٔبظؼراف ٔبو ظؼرفني تني مٌاكضة " ؾحازت اًؼحواز ٔبن ٕاىل رُة من اًحاحثني من و   

اًلول. و اًرٔبي من اًفاسد زذ و ص هبة ذفؽ بٔو حق ٕازحاث ٔبو احلجة ٕاػِازو 
 

 ٔبن ألفاكز و اعلـازف و اًرؤى يف خمخَفذني ًؼجامؾخني ميىن ٔبهَ ٕار ثخـدذ ٔبن احلؼواز ٔلظراف ميىن هبذا و    

 اعلخياػرتو  ألظؼراف مذـدذت اػلاوزت ذعححف  اًلضااي، من كضَة هفي ٔبو ٕازحاث ٔبخي من ثخجاذل ٔبو ، ثخحاوز

 تني ثحاذهل جيري صفِيي حدًر ، اًـرة رزل جسمي نام اعلياػرت ٔبو اًؼحؼواز كال:"ٕانّ  اػلدزني ٔبحد ٔبن ؿي صفَِا

 جمةلٔبو  ظؼحَفة يف اعلعحوغ اًالكم ُو ٔبو ، حـمـَة ٔبو مدزسة بٔ  مذزٍن ٔبو تُت ٔبو صازغ يف سواء خشط من ٔبنرث

 .39مداخالث" ٔبو ثـلِحاث ٔبو هؼر وهجاث ؾرط صلك ؿىل فِىون

 ألهواغ من ثـخرب اًيت اعلرسحِة فن يف اًؼحواز مالمح ثػِر  و جتَت، ما ٔبنرث فٕانّ  ألذيب احللي يف ٔبما   

 رنؼرث ؿَََ،فٕارا ٍرحىز س يدا و ًـَ ٔبساسا اًـمحاوزت من ًبٔخذ ٔبذتَا هؼوؿا و كـاًحا ثـخرب ٕار ، احلدًثة ألذتَة

 ثلوم ال اذلي ادلاخيل وس َجِاو  اًفلري عوذُا و اعلرسحِة ٔبذات ُو احلواز ٔبنّ  ،رزل اًؼحواز مـِا رهر اعلرسحِة

 تياء يف تُهنا فامي اًضخعَاث ثفاؿي ذون مرسيح عي ٔبو علرسحِة وحوذ فال ، كواهما فِو ذوهَ من كامئة هل

                                      
39
 212ذاز ألهدًس ض  1993 1. ؾحد اًلاذز اًض َخيل.  ٔبخالكِاث احلواز ظ 
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 " تبٔهَّ ًـرف اذلي احلواز ٔبي اًفـي ُذا ظًرق ؾن ألصخاض و ًٔلفراذ احلَة اًعوزت و اعلضِد ًودّل  حوازي

 .40اعلرسخ" ؿىل ٔبنرث ٔبو ثَنيمم  تني ٔبو  اًلعيص اًـمي يف ٔبنرث ٔبو خشعني تني جيري حدًر
 

 ٔبنّ  ٔبي اًثاين اًعرف هفسَ ُو اًؼحؼواز يف ألول اًعرف فَِ ٍىون احلؼواز من هوؿا ّنمي ٔبن ذون ورزل    

 ٕاال ًـرفَ ال  ذاخيل حواز ٔبو ابعلوهًووح ٌسمى ما ٔبي مسموؿة خازحِة حماوزت يف  ُيدهثا و هفسَ ًؼحاوز اػلاوز

 مهنام جىـي اًؼحواز ٍرثدؼط حبَر اًلعة و اعلرسحـَة ُام ٔبذتَني عَـني ٕاىل ، ـازتٕاص اًذــًرف هط ففي ٕارا ُو.

  ًٔلصخاض ادلامئة احلرهَةو  احلواًزة اًوػَفة ثخحلق تَ و ذوهَ، من اًلعيص ٌَفن ٔبساش ال هلام كواما فِىون

  اخذعاظـَ من اًفىرت ًؼجـي اذلي اجلامد اًفَسفي احلؼواز ؾن ثــام تـد يف اًفن و اعلوضؼؼؼوغ ٔبو ابًىرت فهيمت

  احلِــّة اعلضؼؼِدًة مؼن ٕاظاز يف راهتـا ًـؼعهياو  اًضخؼؼعَة ًفٌــّد اذلي رسحؼياعل  و اًلعؼيص احلؼواز تـىس

ا فِؼِر تُهنا فامي ثخحاوز و اًضخعَاث فهيا ثخفاؿي اًيت اعلخحرنةو   خََا. حواُز

 ؾيد ًخجسد اذلي احلــدًر رزل " اًرواًة و اًلعة يف فٕاهَ  ألخرى اًفٌون يف مـياٍ و اًؼحواز ؾن ٔبما     

إلػِاز هوس َةل احلواز  ًبٔخذون مـَيني، ٔلفراذ احلاكيئ و اًلعيص اعلضِد ثعوز اًيت اعلخحاوزت اًضخعَاث
 

 .41حاكٍهتا ٔبو ألكوال هلي يف اعلمتثةل  اًلععَة ألذات تبٔهَّ اًلعة يف احلواز ًـخرب ٕار اوضلاالهتم و اهفـاالهتم

 ٕار خَلا اعلرسحِة خيَق اذلي اًؼحؼواز ؾن مبـزل مرسيح فن ًوحـد ال ٔلهَّ اعلرسحِة يف اكحلواز ًُس ُو و

خَ "ؿىل ًلوم ة حًِو  اًلعؼيص اًؼؼحواز ٔبما تـغ، مؽ تـضِا ٔبحؼزائَ ًتاتط اًـذـمثَيل ألذاء ٔبو ألفؼراذ وحـًَو

.42اًخحََي"و  اًوظف و ابًرسذ اًعةل وزَق هَلٔ  اعلرسيح احلواز ًؤذى نام ًؤذى ٔبن فُس خـىص
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 150ثوفِق احلىمي  . فن ألذة ذ ظ مىذحة الٓذاة ض
41
 212ًٌَرش و اًخوسًؽ ذ ظ ض . اًعاذق كسومة ظرائق حتََي اًلعة ذاز اجليوة  
42
 .33. ظَ ؾحد اًفذاخ ملدل احلواز يف اًلعة ذ ظ ض 
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ىذا    ًـين ثعوزُا و اًضخعَاث، ٔبفـال ٔبو فـي جيسد ٔلهَ اًؼحواز من الٔنرب اًؼحؼغ ًِا ٔبًضا فاًرواًة ُو

 ٔبن ٔبي اًرسذٔبو  اًلؼعة يف ٔبذات ،فِىون ٔبذيب وبٔ  زوايئ عي ًلك حرمس اًيت اًفٌَة اًلاًة تَوكَ و احلؼواز، ثعوز

 اًروايئ ًعحح ٕار اًروايئ اعلضِد ٔبو اًعوزت فريمس ٌَرواًة ٔبذات اًرسذ ٔبن و ، ألذات ميثي اذلي ُو احلواز

يا  احلواز و اًرسذ تني اًخواسن لِقًخح  حؼِدٍ ًحذل و ، اعلوكف هبذا ٍىذفي و معوزا  احلواز فاؿََة ثحدبٔ  ُو

 احلرنة ًحر ساسابٔ  ازاحلو  من ًخخذ اذلي ادلزايم اًؼحؼريك اًفـي ثعيؽ اًيت  اًلععَة  ابًضخعَاث اعلخعةل

ةو   ؾيرص ًلَحة ألذتَة اًيعوض من ألخرى ألهواغ ؾن ٍمتّي  و خيخَف ادلزايم اًيط ٔلن ، ادلزامِة اًؼحًَو

 اًرصاغ تَان و هبا اًخـًرف و  اًضخعَاث ثلدمي ؾن اعلسؤول ُو فاًؼحواز ، ألخرى اًـيارص ؿىل  احلواز

.43ّناٍهتا ٕاىل ألحداج سري من رزل ؿي  ًتثة ما و ، تُهنا ًدوز اذلي
 

 ال فٕاهَّ اًرواًة و اًلعة و اعلرسخ يف احلواز ؾن الاخذالف لك خيخَف اذلي  اًضـر يف احلواز مفِوم ؾن ٔبما  

 حٌحاثَ يف ُيمي عَق خمخرص حؼواز ٔبهَ زمغ ، ًؤذهيا اًيت اًوػائف خالل من ٕاال اًفٌون ُذٍ ؾن خيخَف

 ًلوم ٔبسـَوة" ؾن ؾـحازت ُؼو ٕار اعلمتي، اًضـري اًلاًة يف ٕاال حىون ٔبن ميىن ال حامًَاث و ، ؿدت ذالالث

 ػِوز اًلدًـم اًضــؼر يف مبًٔؼوف و ، خمخَفني ٔلصخاض  ألكـي ؿىل ظوثني ٔبو ، ٔبظواث ػِوز ؿىل ٔبساسا

 ُذا ػِر ُىذا و حمحوتخَ، تني و تٌَُ ذاز ما فِحـيك  كعَدثَ يف اًضاؾر ٍروًَ اذلي اًؼحواز من اًيوغ ُذا

.44مـَلذَ من ًخضح مك اجلاُيل اًـرص يف اًلُس امرئ ؾِد مٌذ سَوةالٔ 
 

 ؾؼن فِحخـد  صـراي حؼؼوازا ًلدم حـني اًؼحواز،اخلازيج اس خــمـال ؿىل ٍرحىؼؼز اًلدًـم اًـؼريب اًضاؾر و   

 يف ِـيٕاسامؾ  ادلٍن ؾز ادلنخوز ٕاًََ رُة ما ُــذا و اًلعيص، اًرسذ من ًلتة ما مبلداز ادلزايم  اًخجس مي

 كد احلؼواز ٔبن ٕاال اًـريب ٌَضاؾر اًضـًرة اًرسذًة اًخجرتة  خالل من اخلازيج  احلواز ؿىل اًـريب اًضـر ازحاكس
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 اًزمن من اًضـًرة اًلعة ذاخي ٔبكوال من اًضاؾر ًيلهل ما خالل من ذاخيل ٔبي  مدارش كري حواز ٕاىل "ًخحول

 ميىّن و ، ألمام ٕاىل ابٔلحداج ثدفؽ رسذًة وػَفة ًؤذي ياُ  فاحلواز اًخخاظة( )سمن احلارض اًزمن ٕاىل اعلايض

ا اًلعة،و اخذعاز و اًىدريت و ،  اًعلريت ألحداج ضلط من اًضاؾر  اًضـًرة اٌَلة ظحَـة مؽ ًخوافق مبا ٕاجياُس

.45اعلىثف اإلجياس راث
 

  هلاظ يف ًَخلِان فِومنياعل  ٔبنّ  جند اإلظعاليح و اٌَلوي، تعرفَِ اًؼحواز  علفِوم ثلعَيا تـد هالحؼَ وما   

 جتـهل اذلي احلؼواز ماَُة خـالل من ثؼِر اًخداخـالث ثسل لك يف ألُـم اًيلعة ٔبنّ  ٕاال ابئية و  ػاُرت ؿّدت

 احلدًر. يف خذةو  ثسط و وزذ ٔبخذ تني اًالكمِة ٔبو ، اًلوًَة اعلراحـة تني ًتاوخ  واحد مـىن يف ًعة

 ٕاّما وزَلة ظةل ًِا مراذفاث و  ؿّدت ٔبًفاع مفاُميَ مضن ثدخي صامي وضوغم احلواز ٔبنّ  جند اعليعَق ُذا من و  

 بٓخر مـىن تدوزٍ ُو اذلي اجلدال و تَ ظةل ٔبصّدُا و  اعلـاين ثسل ٔبكرة ثـد اًيت اكعلياػرت تـَدت ٔبو كًرحة

 مـاىهيا. و مٌاَُِا من ألخذ و  احلواًزة اعلاّذت حبر يف مدارشت كري تعفة ًدخي

 حتَََيا يف مهنا وس خفِد ٔبن ميىن صامةل مفاُمي و ثـاًزف تخلدمي ٕازحاهتا و اعلـاين، ثسل ثليص تعدذ ٔبهيا ٕاال   

 ًِذٍ اًخعؼرق ؾن مبـزل ىىون ًن ٔلهيا تؼحـثيا، مبوضوغ وظَـة ؾــالكة من هل علا ٕاابىهتا و احلؼواز، ًـموضوؾَة

 ؿىل جس خجَََ و ثوّضؼحَ و ، ثحٌَُ و ؿَََ ثدل علا ُامض َة ٔبو  اس خثٌائَة تعًرلة و اًخـحري حص ٕان اعلراذفاث

 من ؿَََ جض متي ما و اًـريب ألذة يف ابخلعوض و احلواز علاّذت ألمشي اًخـًرف ملازتة و فلط اإلابهة سخِي

 هل ؾـــموذا اكن ٕار ابًضـؼر ٌَم  ؾين مـا ابٔلخط و هـرًثـة ٔبو اكهت صـًرـة ٔبذتَة ٔبحـٌـاش ،و الكمِة ٔبحــياش

 اعليعَق ُذا من و -اًؼحواز– ذاخََا ٔبو اكن خـازحِا تيوؾََ ًخجـىل فَِ و ،  ٍمنهيا و اًؼحؼواز اًلذهي زوحاو 

 كوهلم. و ًساّنم اًـرة صـر يف ٕاحبازان خالل من ًِا وػائف ٔبو اعلاذت ًِذٍ ٔبظوال وس خليص ٔبن ميىٌيا
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 ٌَحواز: بٔخرى مـاين

 اجلدال: و اعلياػرت

 ال و ؾهنا اًعرف قغ ميىن ال و اًـمفرذت ًِذٍ  ٔبخؼرى مراذفاث ٔبرُاهيا ٕاىل ثحني ازاًؼحؼو  علاذت ثعركٌا لكام ًـهّل  

 اًـام ألظي ُو اًؼحواز ٔبن هيىر ٔبن ميىٌيا ال ٔبهَّ نام اًؼجدال و اعلياػر و  احلواز تني اًفعي يف اًخفىري ؿدم

 اعلياػرت مؼن لك ثؼحخَ ثيدزح و ألمع ُو اًؼحواز بٔنّ  ٕار ، اعلععَحني ٔبو اًـمفرذثني من نـي حتخَ ثيضوي اذلي

 ًضموًَة احلواز ُؼو ألؾـمّ  ألظي حــي و ٕاال ذٍن يف ؿظل ٔبو ٔبذة يف ابحر نــي اًؼؼجـدل،و و اجلدال و ،

 احلجاح. ٔبو اًؼجـدل ٔبو اًؼجدال و اًـمياػؼؼرت من ًىـي اًـمٌـاسة اًذـــًرف هــلدم ؾيدما رزل ًخضح اعلــفِوم،و

 اعلياػرت: ثـًرف

 اًضء انػر و اًـمجاذةل يف ابزاٍ و ابحـثَ فالان انػر و ، هؼريا هل ظاز ٔبي فالان انػر ًلال ًلة: ياػرتاعل   

 ٔبترصٍ. اًضء ٕاىل هؼر و ، ابًحعريت اًيؼر من ٔبو اًيؼري من مبٔخورت يه و ، هل هؼريا حـهل ٔبي ابًضء

 وهجة ٕازحاث مهنام واحد لك ًلعد و ، موضوغ حؼول خشعني تني اًـمحاوزت يه اعلياػرت اظعالحا: اعلياػرت

.46ػِوزٍ دلى تَ الاؿتاف و احلق ػِوز يف اًعاذكة زقحخَ مؽ ، ظاحدَ هؼر وهجة ٕاتعال و هؼٍر
 

 مٌَ فرغ يه تــي ، اًؼحواز من كًرحة "فاعلياػرت مٌَ ماذت ؾن ؾحازت يه ٔبو احلواز حتت ثيضوي كَيا نام واعلياػرت

ة ادلالةل من اًيؼر و ، اًيؼر من ٔبظَِا و ،  فِو ألتعاز من اكن مفا ، اعلـاين و ألحـسام ؿىل ًلؽ كد اٌَلًو

.47ٌَمـاين اكن اًحعائر من اكن ما و ًٔلحسام
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 هؼر(. )ماذت اًـرة ًسان مٌؼوز اجن . 
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 حرذذ تبّّٔنا الٓمدي ؾّرفِا كد و هل ٔبظال ًُس و احلواز من فرغ اعلياػرت ٔبن ًيحنّي  ٕاال اًخـًرف هبذا ٔبكرزان ما و

 اجلدال يه فاعلياػرت ، احلق ًَؼِر ظاحدَ كول ٕاتعال و كوهل حَحثع  مهنام لك ًلعد اًضخعني تني اًالكم

.48نٔبحس يه ابًيت
 

 ؾهنا ادلفاغ و مـني موضوغ حول هؼٍر وهجة ٕاؿالء ٕاىل مهنام لك ٌسـى فِلني ٔبو خشعني تني حواز اعلياػرت و

 احلجج تَان و زٔبي فٌَدث  مؼحاوال ثيوؾِا ؿىل اًرباُني، و ألذةل اس خخدام و اعليعلِة و اًـَمَة، اًوسائي ثض ىت

كدوًِا. ؿدم ٔبو ؿَهيا ٌَمحافؼة ادلاؾَة
 

 :اجلدال ثـًرف

 يف اًضء اس خحاكم ابة من ُو و واحد بٔظي اًالم و ادلال و اجلمي خدل فازش جن ٔبمحد ًلول ًلة: اجلدال

 .49اًالكم مراحـة و اخلعومة امذداذ و فَِ ٍىون استسال

 ٔبحـدهل ، احلحي خدًت و اًؼخعومة صدت ُو و اجلدل  مٌَ اإلمس و ، خدالا و ،جماذةل خامصَ ٔبي خاذهل و

 ُو و ؿَهيا اًلدزت و اخلعومة يف اٌدلذ اًؼجدل و ، اًعحاخ خمخاز يف حــاء ُىذا حمىـمـا فذال فذَخَ ٔبي خدال

.50اخلعومة و اعلياػرت اغلاذةل و ابحلجة، احلجة ملاتةل ٔبًضا
 

ة اًخـًرفاث ُذٍ خالل من اظعالحا: اجلدال  مٌاػرت جمــاذةل لك ،و ـمياػرتاً  مٌَ اًـملعوذ فاًؼجدال اٌَلًو

  واًؼجــدال اعلياػرت  تني فؼؼرق ال ٔبهَّ اؾخرب ٕار اًـجم زفِق ادلنخوز تَ  خاء ما ُذا و ، جماذةل مٌاػرت لكو 
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 اٌَلة ظًرلة ؿىل اعلـياػرت و اًؼجدل تني فرق ٕان ،و اًفروغ و ابٔلظول اًـَمـاء ؾرف يف اًؼجدل و واغلاذةل

.51" اإلخذالف ُيا و اًيؼر مٌَ اص خق ما كري من مض خق اٌَلة  يف اجلدل ٔبن ورزل
 

  اعلؼراء ؾن مهنام لك تـد ٕان تاعلياػر  ُو فاًؼجدال مؼخخَفة ماذهتـمـا اكهت ٕان تُهنام ًالخــخالف وحؼؼوذ ال و   

 ٌَحجاح زوافد ٕاال ُام ما و ، ةابحلج جةاحل مبلازؿة ًـيَان اعلـياػرت و اًؼجـدال من فلك اًـداء و اخلعومةو 

 مهنام لك يف ٕار اعلياػرتو   اجلدال من الك ؾؼؼّرفوا ذلٍنا تَ اسدضِد فامي اًخلاء هلاظ ُياك ٔبن ٕار ٌَحؼواز فروغو 

 يف ًَخلي مهنام لك و ، اًعواةو  احلق ٕاىل سـي و ًٔلذةل ملازؿة و ٌَخعم ٕاًزام و ، ظرفني تني هلاص و ثؼحاوز

 ُو و ٔبال ألسايس و اًـام، ابعلفِوم ثخعي اعلـاين ُذٍ نـي و اػلموذ( اجلدال و )اعلياػرت اعلؼراذ وبٔ  اًلـاًة

  .احلواز

 اًيرث(: و اًضـر اًـريب) ألذة يف احلواز وػائف 

 موضؼؼوؿاثو  ؿّدت مؼؼواظن يف اًـؼؼريب ًضـرا يف اًؼحؼواز ماذت وزذث ًلد )اًخواظي(: اًخواظََة اًوػَفة .1

  اًضـًرة حـاكًـاهتم يف و ، اًـــؼرة اًضـراء مـؼم دلى اًؼحؼواًزة ؿىل اؾذـمدث صـًرة هؼعوض يف َفةمؼخخ

 ٌَامذت ٔبنّ  ألزواخ.نام و احلَوانو  اًعحَـة ُياوزون-اًضـراء -دمهجن نام مذحاوزت خشعَاث تني ٔبحداهثا ثدوز اًيت

 ما ُذا و ، احلرة ٕاىل اًـذل ٕاىل اًراثء ٕاىل  اًلزل نم اؼلخَفة ٔبقراضَ و ٔبهواؿَ و  اًضـر موضوؿاث يف هحري ابغ

 اؼلخَفة ٔبحاسُسِم و صـوزمه كرازإ  و خشؼؼعِم ًخجس َد اًؼحواز ؿىل اًضـر ٔبتعال و ، اًضـراء اُامتم ًيا ًحنّي 

 ماذت ٔبو احلواًزة اعلاذت الس خىضاف  ٕاحبازان خالل من س يالحؼَ ما ُذا و اخلاظة، تعًرلذَ اس خـمَِا لك و

 . زاحلوا

                                      
 .1568 ض انرشون ًحيان مىذحة 1ظ 2اجلزء اًفلَ ٔبظول مععَحاث موسوؿة اًـجم زفِق . 51
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 اٌََي فِخـاظة اًرحوغ مـىن يف اٌَفغ اس خـمي اذلي ، اًـرة اًضـراء ٔبوائي من ُو و زتَـة جن اعلَِِي فِذا  

 فِلول: اًرحوغ و اًـوذت ؾن ٍهناٍ و ظال اذلي

                            ََ َْ َ رْ               َبِهرِيي ْسمِ ــــ احلَ  ِذيـــتِ  اــَ ٌـَ ذ ـ َبً
ّ
 52وِزيؼؼؼؼحتَ  اَل ــــفَ  ُِْت اهْلَضَ  َبهِْت   ا

 ذؾوت ُيا و ،  اإلهخؼاز ظول من ميّ  حني اًـوذت ؿدم اٌََي من ظَحَ يف ثؼحوزي جلكمة  تُذَ يف اًضاؾر ٔبصاز

 حمّدزَ. ُو ٕار اٌََي مؽ اًخواظي تلرط واحد بٓن يف ، ّنَا و ظَحا حتمي ، رصُية

دا بٓخر مبـىن اٌَفؼة اًـخص ؾيتت اس خـمي نام    ًلول: ٕار حعاهَ تني و تٌَُ اظياًخو  مًؤ

َِ  اًلـــَـيَا َوْكؼِؼؼؼؼؽ ِمنْ  فــَاْسَوز     َدـــِاهــ َِ َل   َصىــَا وَ              ِتـ ّ
ْمؼَحـمَ  وَ  ـــَْدؼَرتٍ ــ تِ  ا  حَتَ

 53ِميـــُ حلََكّ  َحَواَة  َما ًَْدِزي اَكنَ  َبوْ              َك ــاْصذَ  اعلَُحاَوَزتُ  َما ًَْدِزي اَكنَ  ًَوْ     

ّدا حؼؼواًزةظًرلة يف ُيدزَ حـهل ؾيَ اإلس خلياء ميىن ال اذلي ذزتَ زفِق و حبعاهَ اًضاؾر فٕاحساش  هبا مًؤ

  ؾهنا ؿرّب  اًيت ادلاخـََة اًضىوى ثسل ،  ٌض خيك طل ٕان و ثضىواٍ ٔبحّس  ٔلهَّ ٔبحؼواهل مـرفة اتخلاء مـَ اًخواظي

 اعلعاؾة. و ألثـاة من ًلَِ علا اخلاظة تعًرلذَ احلعان

 حىن طل ٕانو  اًضىوى تني  اإلس خدازت مـىن ىلًخج ُيا و  اًالكم يف اعلراحـة ؿىل ثدل -اػلاوزت– ُيا اعلفرذت و  

ف ٕاحساسَ و اًضاؾؼؼؼر دلى اًيت ادلزاًــة و ،   اعلؼحاوزت نـَمة ًخحرض ، حؼؼؼواًزة تعؼًرلة ؾهنا اًخـحري و ، اعلُر

 ٍىن طلو .ادلائر  احلـدًر  ُو و ، اًؼحعان صىوى ،و اًضاؾر ٕاحساش ظرفاُا ادلائًرة اًدضىِةل ُذٍ يف

 فلال: امرٔبت حاوز حني تَ ٔبىت مـىن يف اذلتَاين اًياتلة صـر يف اٌَفؼة وػفت كد حلِلِا.و احلدًر رزل

اذُ  اَبهَْت  ـَ َذَما َحـْحََُِا َبْمَس  وَ  ُســ ْغَ  فَاْحذََ ْت       اجْنَ   ِمنْ  فَاَلْحُزغَ   اًرش 
ّ
اا  مِضَ

ْحــــَدى                       
ّ
ــامَ  َومـَا ِتــىَل  ا ال        ِتؼِـَـا اًُفؼؼَؤاذُ  َُ

ّ
 ُحـــَـــُـَما ِرْنؼؼؼؼَرٍُ  ٕااّل  وَ  اٍَ ــــاًّســفَ  ا
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 .120. ظالل حرة ذًوان اعلَِِي جن زتَـة ادلاز اًـَمَة ٌَىذة ذ ظ ض . 
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 .218ؾيتت  اعلىذحة اإلسالمِة ذ ظ ض. محمد سـَد اعلَوي ذًوان   
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وذِ  ِمنَ  ًََُْسْت                        َرا َبْؾلَاابً  اًس 
ّ
فَْت  ا ـْدَـؽُ  َواَل     اهرًْصَ َُ  ِتؼَجـْيِب  ًَذ ـُ َ  54اًدَؼؼؼؼرَِمـــا ََنْ

 ألخشـــاضو   اًـمضاُد حىس هبا اًيت ًؼحرهَةا و ادلزامِة مددبٔ  حسد كد ، اًـريب اًضـر يف احلواز ٔبن نام     

ر( و )اًدضخَط  ٍرثلي هبام و احلواًزة مددبٔ  جتسدان مٌدجمخان، مذاكمَخان وػَفذان ُام و -اعلضِدًة -اًخعٍو

 وفق اجلواة و اًسؤال ٔبساًَة من منارح ؿرب اًخواظي، ذزخاث ٔبزىق ٕاىل ضـراً  ٍرثلي و اًضـر يف احلواز

 بٔو اًضـًرة اًؼحاكًة يف -احلواًزة اًرسذًة – وػائفَ من ٔلّنا اًؼحؼواز ًؤذهيا اٍمنعَة ُذٍ احلـاكيئ، اًرسذ منعَة

 ُذا و واحد، بٓن يف ياًخواظ و اًؼحرهَة ًؼجـسد اذلي  ابًؼحؼواز اعلضِد و اًعوزت ازثحاظ و اًلعيص، اًضـر

 فان اًـريب اًضـر يف احلواز وػائف من زٔبًياٍ ما ؿىل فضال اًـريب اًضـر يف ٌَحؼواز ثعركٌا ؾيد س يالحؼَ ما

 ٌَمضاُد احلرهَة ٕاؾعــاء حِر من مذياَُة تدكة اًضـًرة اًعوزت زسـم يف ًؤذًَ ما ًؤذي اًـريب اًيرث يف احلواز

 ٔلن اكن مرسحِة ٔبو زواًـة ألذيب اخلعاة مضن اًؼحواز وػَفة مؽ سرناٍ ما اُذ حىـاًة،و ٔبو كعة يف اكهت ٔبايّ 

 َُلك احلواز ٍرمس ٔبن ذون كععَة تعحَـة هرثي عي ٔبي ثعوز ميىن ال اهَ ٕار ٍمنهيا و اعلضاُد جيسد احلواز

 اًلعيص. اًعاتؽ ري ألذيب اجلًس رزل

 اًلععَةو  اًرسذًة ؾيارصٍ و اًيط مالمح ٍرمس َٔبه اًـريب، اًيرث يف ًؤذهيا اًيت اًؼحواز وػائف من و  

   خازحِة. ٔبو اكهت ذاخََة اًيعَة ابًحًِة ثـَق ما اًوػائف ُذٍ تني من و احلاكئَة

اءُ  يًا     كَـَدمٍ  ؿىََل  ًَْمِض  َما َبهْكَـيُ  قَر  َُ  َما َوبَْحَسنَ  ُحس ْ َما َحاَوَزثْ  55اًلَكِ

ذٍ       تُهنام اًخواظي كاًة إلذزاك زلر و اعلؼرٔبت، و اذلتَاين اًياتلة تني رٔبت،اعل و اًؼرخي تني حؼواز ألتَاث ُو

 اًسخِي  ُؼؼو اًؼحؼواز ٔبن ًدزك فاًٌــاتلة ، حٌاّنا و حَمِا و ، موذهتا هسة تلَة ، اعلرٔبت ُذٍ مؽ احلدًرو 
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 .212محمد اًعاُر جن ؿاصوز ذًوان اًياتلة اًرشنة اًخووس َة ٌَخوسًؽ ذ ظ ض . 
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 .212ض اعلرحؽ اًساتق . 
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  اًؼؼوذ هسة ًٍرد ؼنم لك و ىم،اًــلدا اًضـراء من اًــدًد مـبٓل ُذا و ، مراذٍ إلذزاك ، اًوس َةل و واًلاًـة

 احلدًر. و اًخواظيو 

 ٌَمفرذ كٌيت ،اًيت اإلسالم فةتثلا مدض حؽ و اإلساليم، اًـرص من صاؾر زوز جن محَد ُو و بٓخؼر ًلول و  

 من اًلربٓن ٌَلة اكن ًـام ٔبخؼرى وػائف فهيا حـسدث و كدي من سائدا اكن ؾام مؼخخَفة مبـان ثحٌُّهتا و اعلاذت،ٔبو 

 مهنا ثـَق ما خاظة و ؿدت تبٔحوال و ؿدت مواضؽ يف اًلربيٓن اًخـحري يف ٌَامذت اتم ضوزح و ٌَحواز، ذؾوت

 اًلربيٓن.  ابًلعط

تٍ  َزِتــَؽِ  مؼؼؼؼؼؼؼِنْ  ًَِؼؼَْوانَ  ونــَائِنٍ   َػَِـــائُِرٍُ  كَِعريٍ  ًََِْوهــَاٍُ  َظِــْـٍف  وَ       َمَسؼؼؼر 

ـْيَا ِتؼؼؼؼؼَخؼْرغٍ  َِ  ثـَلَـــيِ  َِ  ِثَسؼؼؼؼؼاقٍ        ِعــــََؼؼؼؼؼؼؼةٌ ُمْمخَ  ِتــ ِاُوُزٍ َساقٍ  وَ  ثُلـَيِِّـــ  حُتَ

تٍ  َساُق  َذَؾْت  ا    َظْوهِتَا ِمثْيُ  اهْخََحى وَ  ُحر  َُ َِ  يِف  َُيؼؼؼؼؼؼائِِر ـ َِ  حُتـَاِئؼؼؼُرٍُ  وَ  ِفــــ
56 

 فهيام. اًِدف و هلام ساسابٔ  اًخواظي ًحلى ٔبساس َدني، وػَفذني ٔبذى اًضـًرة اعللعوؿة ُذٍ يف ُيا احلواز و  

 رزل: ومن فهيا،  مذداخةل ؾهنا خمخَفة ال اًضـًرة ابًوػَفة  مذـَلة

 بٔن ميىٌيا ال و اًـمرنؼًزة، اًلععِـة اًـيارص مؼن ًـدان اٌرلان اًـماكن و اًزمـان ابًفضاء هـين و اًفضاء: تياء2

 ٕاال ثؼِر ال جمرذت حلِلة فاًزمان وزَلا ثحاظااز  ألخرى اًـيارص مؽ ٍرثحعان و مهنام، خيَو كععَا عال هخعوز

 ٍرثحط و اًخخاتؽو  اًس حخِة و اًدضًوق و اإلًلاغ ؾيارص ؿَََ ًتثة و ، ألخرى اًـيارص يف فـَِا خالل من

فهيا ادلزايم اًرصاغ ًلذي اذلي اًـيرص ًىوهَ وزَلا  ازثحاظا ابحلاكًة
  57.  

 حرسـمِا اًيت اعلضِدًة فَِ جرسي اذلي اًروخ ُو فاًؼحواز ز،حؼؼوا تال رصاغ ال و رصاغ، تال حؼرنة فال   

 فهيا. اًـيارص مجَؽ حاكمي خالل من ٔبحداهثا ثدوز صاخعة و ػاُرت اظر يف احلواًزة
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 .90. ؾحد اًـٍزز اعلميين ذًوان محَد جن زوز اًِالل ادلاز اًلومِة ًٌَرش و اًخوسًؽ اًلاُرت ض . 
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 .75ض 1999 1عيص اعلؤسسة اًـرتَة ٌدلزاساث و اًًرش و اًخوسًؽ ظ. فاحت ؾحد اًسالم احلواز اًل 
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 ألحـداج ُيخضن فـال ؾيرص تبٔهَ ٔبمهَخَ ثخجــىل و اًزمــان ؾن صبأن و كمية ًلي فال اعلاكن ٔبما اعلاكن: تياء.3 

ام مبا ، ػالهل من صُئا امييحِ و اًضخعَاثو  ام، ؾن ميُي  ٌَحياء ثؤسس ذالًَة و فٌَة تبٔتـاذ ٍركهيام و كرُي

 .58لكَ اًـمي حزئَاث ٌضد اذلي اإلظاز اهَ نام اًلعيص

 اًضـر يف ٌَحواز، اًـامة اًوػائف ؾن فضال مـَية وػائف ، اًيرًثة اًلعة يف ٌَحواز ٔبن فَِ صم ال مما و

 اًرسذي، اًـمي ٔبحزاء تني اًخالمح خَق و احلدج تياء و اًضخعَة، تياء ػائف:اًو  ُذٍ اجرس من و اًـريب،

 اًليائَة اًضـر مياث من الن لكِا، ًُس و اًيط ؾيارص من واحدا ؾيرصا ٌضلك اًضـر يف احلواز ٔبن كال

 يًيف ال ُذا ٔبن ٕاال موضوؾي، عي فِيي اًلعة ٔبما رايت، عي فاًضـر اًيرث، ؾن خيخَف اًضـر الن رزلو 

 اًلعَدت ٔلن اًلعَدت يف معَلة علوضوؾَةالو اًضاؾر ؾيد معَلة ذلاثَة ؼؼوذوح فال اًضـر، و اًيرث تني اًـالكة

ا اًليائَة    اعلوضوؾَة اًـيارص من ًىثري ثدسؽ اًلدمي مبؼُِر

59اعلَحمَة و اًلععَة و
. 

 ُو ما ًوحـــد ٔبهَ نام يرث،اً  و اًضـر تني مضتك ُو ما ُياك ٔبن ٕاىل هخوظي ٔبن ميىن اعليعق ُذا من و  

 اًضائؽ ُو اًيرث يف اخلازيج احلؼؼواز ٔبن دجن ٔلهيا مهنام، نـي خعوظَاث اإلؾخحاز تـني ٔبخذان ما ٕارا ٔبًضا خمخَف

 كعة. ٔبو زواًة من اًرسذًة اًلععَة اًفٌون ابخلعوض و موضوؾَة، تعفة اًواكؽ ؾن ًخحدج ٔلهَ

 ُيس ماو  خياجلَ ما ؿي توخداهَ ًخحدج يباًـر اًضاؾر الن اًضائؽ ُو ادلاخيل احلواز ٔبن فٌجد اًضـر يف ٔبما   

 تياء يف مؼِمة وػائف فٌجدُا اًـريب اًضـر يف احلواز ًوػائف ابًًس حة و ذاخََة، ٔبفاكز ٔبو ؿاظفة من تَ

ة فٌجدُا اًيرث يف ٔبما اًضخعَة،  ثحُِيا. و ٕاجياسا ٔبنرث ٔلهَ اًيرث ٕاىل مٌَ ٌَضـر مالمئة ٔبنرث احلواز و اثهًو

 اًيحو: ُذا ؿىل اًـريب ألذة يف احلواز وػائف هَخط ٔبن ميىن ألساش ُذا ؿىل و
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 .76ض اًساتق اعلرحؽ . 
59
 14ذاز اًض َد تلداذ ض 14ذ.خالل اخلَاظ ألظول ادلزامِة ٌَضـر اًـريب ض. 
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 من تَ متر ما جتاٍ ، ؾواظفِا  ؾن احلجة زفؽ و ادلاخََة ألحاسُس ؾن اًىضف ًـد ٕار اعلخلكم: خشعَة تياء -بٔ 

 ابًحوخ مسي ما رزل و احلواز فوػائ ٔبجرس ثحني و ثؼِر و ألخرى، اًضخعَاث من خشعَة جتاٍ ٔبو حواذج

 ثعيؽ. ٔبو حلكف ذون ؾفواي ٍىون ٔبن ثرشظ الاؿتافٔبو

ًالحغ ُذا اًيوغ ، من احلواز ٔبهَ ًخجَ ٕاىل تَان تـغ اعلـاطل اخلازحِة ًِذٍ   تياء خشعَة اؼلاظة:-ة

ًرد ٔبن ًحني ألحاسُس و اعلضاؾر ادلاخََة ً   ٔبهَ مـرفهتا، نامِا، و رزل ًعـوتة اًوظول ٕاٍهيا و اًضخعَة، ٍو

 ًخلاظؽ مؽ اًوظف اذلي ميَي ٕاىل اإلس خعاةل و اإلس خعراذ.

و ٍىون رزل ؾيدما جيري اًؼحواز تني اعلخلكم ) اًضاؾر ( و اؼلاظة ، و طل ٍىن تَان خشعَة اًلائة:-ح

ٔبحد مهنام موضوؿا ٌَحؼؼواز تي وس َةل ًإلفعاخ ؾن مـاطل خشعَة اثًثة حىت ٔبن ثخضمن ٔبحِاان ٕاصازت ٕاىل 

 اًعرفني اعلخحاوزٍن مثي كول امرئ اًلُس:  تـغ مـاطل

ََِيَل  مُ  ا يِب ؾَ ؼؼؼؼَخ ِة ـَ اَخاِث اًُفَؤاِذ اعلُــَ هُلَّّضِ ح        ىَل ٔبّمِ ُحٌُْدٍة   ــــر   ذ 

ى بُّمِ ُحٌُْدِة   ِر ًَْيلَِّض دَلَ ُْ ْن ثَ         ِمَن ادل 
ّ
ى ُىــَمــا ا

ّ
 ةً ــــاؾَ ـؼُؼَرايِن سَ ؼٌْؼـ ا

 ِازكًاــَ َما ِحئُْت ظــَبًـَـْم حََراَييِن لُك           ُث هِبـــَا ِظَدـــًـا َو ًَْم ثََعِـّـِة  َوَحــدْ 

ََْت َخاِهِة   ْن ثَبَم 
ّ
 60َؾــِلِةَلُ َبْحَراٍة ًَِـــَـا اَل َرِمميــَـةٌ         َو اَل َراُث ُخٍَُق ا

 احلدج: تياء ذ.

 ٕاىل متَي اًيت ظحَـخَ مؽ ًًسجم ُذا و ثفاظَهل يف اًلموط حِر من احلدج ٕاىل  احلواز ٌضري كد ٔبهَ ٕار   

 ممتام مهنام لك ًعحح حبَر اًخىثَف ٕاىل الٓخر ُو ميَي اذلي اًضـر يف الس امي اإلجياس و اإلنخياس و اًخىثَف

 اًوػَفي. ألذاء يف ًلٓخر
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 امرؤ اًلُس ذًواهَ ض. 
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 ذزايم: موكف تياء ه.

 يف ثعي خمخَفة هؼر هجاث و من اهعالكا اعلخحاوزت ألظراف تني اًرصاغ و اًخبٔسم من حاةل خيَق كد احلواز ٕان   

 ؿىل ٔبو      احلرنة و احلس، مس خوى ؿي رزل ٍىون و مـني، موكف اجتاٍ ، اًرصاغ حد ٕاىل اعلراث تـغ

 ألخرى. ابًضخعَاث ثـَق ما و اخلازيج ٔبو ادلاخيل اًرصاغ خالل من ٔبي اذلُن مس خو

  اًفرذًة اخلعوظَة جيسد فِو ةفٌَ  وس َةل جمرذ ًُس و ، راثَ يف ُدف احلواز ٔبن اًحاحثني تـغ ٍرى و   

 ُدفا هوهَ ٕاىلو  وحوذُا ماكن ٔبو سمن لك يف مثال اًروائَة ٌَضخعَة  اإلًدًوًوحِة و اعلِيَة و  اإلحامتؾَةو 

 زاتتخَ هرس و اًرسذ مرسحة مهنا ، ؿّدت ذالًَة فٌَّة وػائف اًلعيص اًرسذي اًيط يف ًؤذي فِو تذاثَ

 اًضخعَاث. حدًر ٔبو الكم ُيرض ُيا و ، ٕاتعائَ و ثـعَهلو 

هتاُ جضخَط و اًضخعَة هوااي و ذوافؽ ؾن اًىضف يف احلواز ٌسِم نام    ماو  ، هتائوتَ  ظحاؾِا و سَووِا و ، ٍو

 اًفٌَة. معداكِهتا و واكـَهتا ًـزز

  سَوهَاهتا وثربس ثحني نام ، هنام لك ٔبفاكز و هواسغ ؾن ثخحاوز يه و هفسِا ؾن اًضخعَاث حدًر ٍىضف نام

 اؼلخَفة. اإلحامتؾَة هرباهتا و ٔبظواهتا ثحاٍن خالل من رزل و

 اًـريب: ألذة يف احلواز موضوؿاث

  خمخَف يف و , اًخـًرفاث و اعلفاُمي مجَؽ يف و احلواًزة اعلاذت مؽ زحَخيا خالل من اعلالحغ من و ٔبهَّ تَد

 يف احلواز جند ٔبهيا ٕار هرًثة. ٔبو اكهت صـًرة اًلواًة ابخذالف ؼخخَفةم  موضوؿاث ٌَحواز ٔبن احلواًزة ألمناظ

 بمٔه ٕان  و  ُجاء ٔبو ،مفاخؼؼؼرت حؼؼرة ٔبو ؾــذل ٔبو زاثء و قؼؼزل من مؼخخَفة ٔبقؼؼراضا ًدٌاول اًـريب اًضـر

 اًراثء. و ابًلزل ثـَلت اًيت ثسل ٌَخواظي هوس َةل احلواز اؾمتدث اًيت ألقراط
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 مدارشت كري ٕاما و ، فِحدهثا مدارشت ٕاما  خاظة تعًرلة ًِا حماوزا حدَخذَ مؽ مذواظال ؾراًضا من جيـي قزل

 ٔبوالئم من خماظحَ زوخ و اًضـر زوخ تني فَِ اًؼحواز جيمؽ زاثء و ، راثَ ُو ًؼجَة و هفسَ فهيا فِحدج

 كعائدٍ. و ، مرازََ يف ٍرثهيم اذلٍن

ِا اًيت ثسل ؾن ختخَف اثموضوؿ ، ٌَحواز جند ما فبٔنرث اًيرث ؾن ٔبّما    ؾن اًضـر الخذالف اًضـر، ًدٌاًو

 الاصتاك من هوؿا هَمح فٕاهيا فالاخذال ُذا زمغ بٔهَّ ٕاال ألقراط، و اعلوضؼؼوؿاث يف رزل و اعليثوز اًالكم

 اًلعة. ؾيرص ٔبو اًرسذ ؾيرص يف خاظةو 

 جماالث يف ًوخد احلواز "تبٔن فِلول ةألذتَ ألصاكل يف احلواز مواضَؽ ثحُني ٕاىل اًحاحثني ٔبحد ًذُة ٕار    

.61ألكعوظة و اًرواًة و اًسُامن و اعلرسخ و اًضـر مذيوؿة  ؿدت
. 

 اعللاماث فؼن رزل ومن  ، اًخـَميي وألذة احلوكة ٔبذة و ، اًسخًرة ٔبذة يف اًؼحواز وحؼوذ ؿىل فضال    

 اًحًِة يف احلؼواز ٔبنّ  ٕاال ، حاص َة تني ، فاءاخلَ و اعلَوك ظرائف و اعللفَني و اذللى حاكايث و  ألول ابعللام

ة اػلاذزة ٔلن اًؼحـَات يف اًَومِة اػلاذزة ؾن "ًؼخخَف ألذيب اًيط ٔبو ألذتَة  تعرفهيا حمىومة ،و عوما صفًو

َّية ظًرلة وفق ماذثَ فدىن ٔبذيب نيط احلواز ٔبّما سواُا ذون .62حمدذ" هؼام يف ألظراف ثدداذهل مـ
 

 ًؤذي مثال اعللامة يف جندٍ فال اًـٌـمط ٔبو ، اًلاًة تذزل خاظة وػائف ًؤذي ٔبذتَة هعَة ِةهحً  احلواز و   

 يف اًحاًف ألثر هل ؾرصا هرٍث و صـٍر تيوؾََ ألذة يف احلواز ًحلى و اعلرسحِة. يف ًؤذهيا اًيت اًوػَفة هفس

   ألذتَة. اًفٌون يف متٍي اًيت خاظَخَ ًـعََ و ألذيب اًيط حامًَة ؿىل ًحلي ٕار ألذتَة،  ألصاكل

 من حـاىهبا خيَو ٔبن ًـمىن فال ألذتَة اًيعوض و اًـموضوؾـاث ؾـىل مذـدذت حـمـاًَاث احلواز ًضفي نام   

ر  اإلحامتؾَة اًحُئة ًيا حرمس اًيت و ، اًلعيص اًؼحواز خيَلِا اًيت احلواًزة، اعلضِدًة ٔبو  اًخجس َد ٔبو اًخعٍو
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 .214 ض ثووس 2000 1اًخوسًـط و ًٌَرش اجليوة ذاز اًلعة حتََي ظرائق كسومة اًعاذق .

.
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 214 ض اعلرحؽ هفس 
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 ُذاو  صــًرــة كعَدتٔبو  نـان هثؼراي هعا اًـميؼومة سلثـ ًخخين تَ جسمو ٔبظراف من َحواز،ٌ علا اًـفٌَة و وألذتَة

    موسون الكم صـر تني ، ألذتَة اًيعوض يف اعلاذت ُذٍ ًؼخَوظ ثلعَيا و ، ثددـيا خــالل من س يالحؼَ ما

 مٌثوز. بٓخر و

 اًـريب: اًضـر يف احلواز

 يف احلواز علفِوم اًخعرق من ًيا تد ال اًضـري اًيط ٔبو اًـرتَة اًلعَدت يف احلواًزة اعلاذت قامز يف اخلوط كدي  

 ًدٌاول صـؼري "حــدًر تبٔهَ اًحاحــثني ٔبحد ًـّرفَ ٕار ، هل اعلفاُمي تـغ ٕاذزاح خـالل من رزل و اًضـًرة اًحًِة

 اًيط اكن  سواء اًواحـد اًيط يف ٔبنرث ٔبو ظرفني تني ًــدوز ، مـني ُدف ٕاىل ٌَوظول  ص ىت موضوؿاث

"واحدا تُذا ٔبم ملعوؿة
 63
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 ثـدذثٔبو  ٔبظرافِا اخذَفت ٕان و حماذزة ؾن ؾحازت ُو اًضـري احلواز ٔبن هلول ٔبن ميىٌيا اعليعَق ُذا من و

 ٔبن هل ميىن ٕار هفسَ تني و تٌَُ ٔبو بٓخؼر خشط و  اًضاؾؼؼر تني نـان ٔبو ,ن ٔبنرث ٔبو صؼخعَخان اكهت سواء

 حد.وا بٓن يف اغلَة و اًسائي ٍىون

 كععَة خالل من ٔبزاذ ٔبو صاء هَفام تخحٍرىِا ًلوم و ، هعَ يف اًضخعَاث ٍرمس اذلي ُو اًضاؾر ٔبن ٕار  

 : ُام ػاٍُرن هوؿني ٔبو كسمني ٕاىل اًضـر يف احلواز هلسم ٔبن ميىن مٌَ و احلواًزة مددبٔ  جتسد

 ٍىونٔبو  احلواز جتسد اًيت ةاًيرًث عوضاًي يف ٔبًضا جندٍ ما ُذا و ، اخلازيج اًؼحواز و ادلاخيل اًؼحواز 

 مؽ اًلعيص اإلجتاٍ خلدمة مهنام لك ًلدمَ ما مبلداز ٕاال خيخَف اًضـر يف احلؼؼواز ٔبن ٕاال ٌَيط زوحا فهيا احلواز

 ٕاىل ميَي اًيرثو  اذلاثَة ٕاىل ميَي اًضـر ٔبن ٕار اًضـر، و اًيرث من لك خؼعوظَاث اإلؾخحاز تـني ألخـذ

                                      
63
   6زساةل ذنخوزاٍ .  ض  1425. ذ.ؾحد اًرحامن اًفاٍز احلواز يف اًضـر اًـريب ٕاىل ّناًة اًـرص ألموي 
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 اعلوضوؾي ٔبنّ  نام. اكعلوضوؾي يشء اًضـر يف اذلايت اإلظالق"ٔلن ؿىل اكضِامثي ًـين ال ُذا و ، اعلوضوؾَة

ذا اذلايت" ؿىل ًدل  .64احلواز" ٔبكسام ؾن احلدًر ٕاىل ٍرحـيا ما ُو

 مثال هفسِا اًضـًرة اًلعة خشعَاث ٔبو ، اًضخعَاث تني ًدوز اذلي اًؼحواز رزل ُو ادلاخيل فاحلواز   

 من ًُست اًيت اًياظلة قي ألص َاء ٔبو اًومهَني ألحصاة هؼحو ٌَيفس مـاذال ٍىون ما ٔبو هفسَ و اًضاؾر

 اًعري و اخلَيو  اًرحي و اٍمثر و اًرتؽ و مىٌةالٔ  و مثال اكٔلظالل ًساان جض هبَ ال ٔبو اًضاؾر مؽ واحد خًس

ا.و   كرُي

 ٕاىل ًيلسم تدوزٍ وُ و احلرهَة فهيا فِحـر اًضخعَاث، تني ًدوز اذلي احلواز رزل فِو اخلازيج اًؼحواز ٔبما  

 كسمني:

دوز اعلحارش: بٔ.احلواز  ٕاىل مدارشت الكمَ اعلخلكم ًوّخَ ٕار مدارشت تعًرلة اعلخحــاوزت اًضخعَاث تني ًو

.65تُهنام اًالكم ًدداذالن و  مذَق
 

 جسذـمرو  ألحـــداج ثضلط فَِ و اعلحارش قــري اًيلي جسمى ألوىل ظَلخان هل و اعلحارش: كري احلواز ة.

 ظَلخَو  حرفِخَ ؿي حمافؼا اعلايض يف رىح حواز اس خدؿاء ًمت ٕار اعلحارش اعليلول ٍىون و اًزمن رصخيخو 

.66اًزمٌَة
  

          
 اًـريب فاًضـؼر ، ثبًٔلا ٔبنرث ٍىون و زاكِا ٍىون اًضـًرة اًلعة  يف وخد حِامث اًـريب اًضـر يف احلواز و

 اإلسالم ظدز ثضـر مروزا و اجلاُيل اًـرص من امذداذا ةاًلععَ احلواًزة ألمناظ من اًـدًد ىاحذو  اًلدمي

 اًضـر يف ألذتَة ألحٌاش ٔلن احلدًر، اًـرص حىت اعلخواًَة ألخرى اًـعوز ٕاىل و ، ألموي اًـرص حىت
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 .67م ض 1989. سـَد ًلعني حتََي اخلعاة اًروايئ اعلرنز اًثلايف اًـريب ادلاز اًحَضاء  

65
 92ض3اساث و اًًرش ظاًسالم احلواز اًلعيص اعلؤسسة اًـرتَة ٌدلز  فاحت ؾحد . 
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 مذيوؿة و خدًدت كواًة وفق ٔبظَخَ و ، اًلعيص اًضـري اًؼحؼواز ثوػَف يف ٔبسِمت كد اعلـارص اًـريب

 اًـرتَة. اًثلافة ؾن ختخَف زلافاث من ٕاًَيا اًوافدت اًفٌون و اعلرسيح اكًضـر

 اًعؼؼوزو  اعلضاُد ثعوز اًيت اًؼحرهَة و اًخواظََة اًوػائف من اًـدًد ُيمي اًـريب اًضـر يف احلواز و  

ة تَئذَ مؽ اعليدمج اًـريب ًإلوسان اإلحامتؾَة  تني اًخواظي ؾن اًححر نذا و كعائدٍ  يف ًخهثا اًيت ،ثسل اًحدًو

    زاًؼؼحؼوا ٌسرّيُا اًيت ، اًلععَة اعلضــاُد و اًعوزت ثيايم ُو اًِدف و ، اًيط ذاخــي اًضخعَاث

 "ٔلن اًرًبئة اػلاوزاث ثسل خالل من اعلـاص ابًواكؽ اًؼخَال متزح واكـَة ؿرب اًضـري اًيط يف جيسدُاو 

 خري من واكـِم من حرى ما ؿىل َٔبحصات تياٍ ، اًواحد اًيط ذاخي ٔبنرث ٔبو ظرفني تني ذاز حدًر  اًؼحواز

 67مهنم." واحد لك هفس يف كامئ ُو نام ظوزٍو و رشو

 ابة ثؼحت اًحالكة ٔبظياف من ؿدت و ، اًـريب اًضـر يف اًؼحواز حـي كد اًخححري حتٍرر ظاحة ُذا و  

 تبٔوحؼز كرٍي ازيني تني و تٌَُ حرث احلدًر يف حماوزت و ، اًلول يف مراحـة اعلخلكم ُييك ٔبن ُو و اعلراحـة

 : زتَـة بئب جن عر كول رزل من و ٔبتَاث ؿدت ٔبو واحد تُت يف ًفؼٕاما ٔبسِي و س حم ٔبتني و ؾحازت

ِْـٌــَـَمــا                           ـُذــٌؼؼِي تـــَ ـَ ِْدِ  ِمثْيُ      َبتْؼؼَعؼؼَرثـــْـيِن  ًـَـٌْـ ْمحِ  كَ ُدو اًر  ـْ َ  اَلقَر   يِبَ  ً

َُ  اًُوْسَعؼى كـَاًَِت      اًَفىَت  َرا َمنْ  حَُرى اًُىدْؼَرى: كَاًَِت                            َذا ًَـ ؼؼرُ  َُ  ُعَ

ْلؼؼَرى كـَاًــَِت                            يْ  وَ  َؾَرفٌْـَـاٍُ  كـَدْ       ثَـَ ْمـــهُتَا كـَْـدْ  وَ  اًع  َفؼى َُ  .68اًلََمر خَيْ

 حِؼن حواهبام و سؤاهلام يف تُهنام ذاز اذلي احلواز معوزا ألخذني تَسان ًخحدج اًلعَدت يف فاًضاؾر      

ا يف حائرت يه و اًعلرى اًفذات اًىربى اًفذات سبًٔت  منط ُذا ،و ثـرفَ  ٔبّنا مدَية  ؾيَ جمَحة حميِا، كد و ٔبمُر

 اًواكـي. احلؼواز من ُو ،و اًخرش ٔبًس ية ؿىل احلدًر ٍىون حِامن ، اًـريب اًضـر يف جتدٍ اذلي احلواز، من
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 اٍمنط ًيفرذ ال اهَ ار ٕاٍراذٍ، ميىن ال نثري من اؼلخازت اًضـر منارح خالل من ، سًس خجَهيا ٔبخرى ٔبمناظ ُياك و

 اعلبًٔوف مؽ اًؼخَال احلواز المث فِياك اًلدمي، صـٍر يف اًوحِد ًُس و ، اًـريب ابًضاؾر احلواز من اًواكـي

 اعلبًٔوف. كريو 

 كال: ٕار ٔبوزذانٍ نام ٌَحعان حماوزثَ يف ؾيتت كول مثال ، احلعان مؽ اًضاؾر حواز اعلبًٔوف، مؽ َالاخل  فاحلواز

َِ  اًلـــَـيَا َوْكؼِؼؼؼؼؽ ِمنْ  فــَاْسَوز                              دَـــِاهــ َِ َل   َصىــَا وَ               ِتـ ّ
ْمؼَحـمَ  وَ  ِتـــَْدؼَرتٍ  ا  حَتَ

خََك  اعلَُحاَوَزتُ  َما ًَْدِزي اَكنَ  وْ ؼًَ                             69حلََك ِمي َحَواَة  َما ًَْدِزي اَكنَ  َبوْ               اص ْ

 من احلواز ثـدذًة ؿىل ثؤند واكـَة كري و حلِلِة كري ثواظََة ًلة ٕاػِاز ٕاىل هيدف حوازي منط اًحَدني ففي

 مــؽادلايز،و  مؽ اًـريب اًضاؾر من دٍهؼج ما اًؼحؼواز، زلر هـامرح ومن ، اًخرش كري مؽ اًخواظي خـالل

 فهيا ؿاص اًيت اًحُئة حبسة ، ساذ زمبا كي زمبا اًؼحواز من اٍمنط ُذا و اًؼحَة، و اًلول ٔبو اًياكة و اًؼحعان

 سَفٌابٔ  نام  اًلزل صـر اًؼحواًزة اًؼاُرت ذٍُ ثربس هؼجدُا اًيت اًضـًرة اًٌـامرح ٔبُـم ومن ، اًـريب اًضاؾر

 .70حواز" ٔبو ظفو  ثضلك اعللّدمة اعلوضوؿاث ُذٍ حخاز  اعلـخاذ يف خيرح طل اذلي اًلزل اًضـر "فِذا

 اًلعَدت ابخلؼعوض ٔبو اًلعَدت من ُامة ٔبحزاء يف ؿَهيا ًـرث ،اًيت اًؼحواز صـر من نثرٍي اًلزل صـر و

 ًعف ُوو  احلواًزة فهيا حمنو تعًرلة ةُي نم ًسان ؿىل حؼؼوازا ًيا ٌسوق اًلزل صـر يف اًضاؾر و " اًـذًزة،

 امرئ صـر اًضـر ُذا منارح من و ، اًـخاة و ابٌَوم تـضا تـضِم ألحدة فَِ ًَلى حوازا فِوزذ ، حمحوتخَ

 اًلُس.

ؼؼْوُث                ٍهَْيـــَـا مَسَ
ّ
ـــَدَما ا ـْ َ َؼؼُؼَِا هــــَامَ  ت ُْ               َب

 َحــــالِ  ىؼؼؼؼَ َؾــَ االً ــــحَ  اءِ ــــاعل اِة ــَ ُحد ُمؼوَ ـــسُ 
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ه مَ  شلُ  َسدـــَـاكَ  فلَاًَـْت                    
ّ
ي ا                 فـَـاحِضِ

 َبْحَواِل  اًي اُش  وَ  فَْوكٌََا اًّسَماءَ  حََرى َبًَْسَت 

َُِت                                    كَاِؾــًدا َبتْؼؼؼؼَرخُ  شلِ  ًَِمِؼؼؼنَ  فَُل
 اِل ــــٔبْوظَ  وَ  ِم ــــدَلًْ  يؼؼؼِ َزِبس واؼؼؼـُ ــ  كَع ًَوْ  وَ 

، جيري اعلخلكم حال ًسان ُو ًساهَ و ًؼحاوز ُيا فاًضاؾؼؼر     مضِـدا ًيا فِعوز ؾض َلذَ وتني تٌَُ حؼواٍز

 ًخحـاذاثن ًضخعني
71
  نيألؿ خض َة وخفِة رسا حمحوتخَ خدز ٕاىل اًلُس امرئ جميء حؼول ًدوز حدٍهثام و ،

 ُياوز: و ًخلىن و ًلول اذلتَاين اًياتلة ُذا و

اءُ                            يًا      كََدمٍ  ؿىََل  ًَْمِض  َمنْ  َبهْكَيُ  قَر  َُ  َمنْ  ٔبْمََحَ  وَ  ُحس ْ َما َحاَوَزثْ  اًلَكِ

ًِـًفاُمذَ  ثَْلَش        ِخؼؼؼؼؼةل ٍ  وَ  ِحيٍّ  َبدَ  بَٔزاكَ  كـاًَْت:                           ٓ اًِــِـَممـَا ًَْيُؼَركَ  ًَنْ  ب
72

 

    اًـريب اًضاؾؼر تني حؼؼوازا ثًضء اًيت اًـذتة جلكامهتا فذَفاٍ هبا، مذلزال حدَخذَ وظف يف اًضاؾر ًذُة     

 مؽ ًخواظي ٔبن اًياتلة ًٍرد ٕار ثواظََة وػَفة اًالكم ثحاذل و تُهنام اًخحــاوز خالل من ًؤذي حني يف اعلرات و

 تخَ.مؼححو 

 حبرو  واسؽ ريباًـ اًضـر حبر ٔلن وسوكَ ٔبن ميىٌيا ال اذلي اًىثري ، اًلزل احلوازي اًضـر منارح من و    

 ًحـضِام علياسخهتام ٌَضـر احلواز مالءمة مدى ًيحني احلؼوازي اًضـر ٔبمثةل من ًسًسوق ٕاهيا و ٔبحبر فَِ اًلزل

 ٌَضـر. ألسَوتَة اعلالمح ؾن ٍىضف ،ٔلهَ واًزةٌَح اًضـر مٌاس حة ،و ٌَضـر احلواز مٌاس حة ٔبي اًحـغ،

 متخَىِا اًيت اًفٌَة اخلعائط و ألذتَة اًسامث ميخسل و ، اًضـًرة اٌَلة خالل من ًبئت اًضـري فاحلواز     

 فـمـؼم اًلعيص ألسَوة ؿىل اؾامتذٍ تؼحنك مبوضوؾَخَ و ، تخلٍرًرخَ ًيفرذ كد احلواز  ٔبن ٕاال اًضـًرة، اٌَلة
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 اًـريب ألذة يف احلواز                                       ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ألول فعيًا
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 ألسَوتَة اعلـالمح ثؼِر اعليعَق ُذا من و  اًلعـة منت ،و اًـلعط زوخ ظِـاثَ يف ًؼحمي اًـريب راًضـؼؼ

 ٌَحواز.

 اًـريب: اًضـر يف ٌَحواز ألسَوتَة اعلالمح

 اًلعيص: اًلول ٔبمىن ٔبو احلوازي ابًضـر اخلاظة اعلياث و اًعفاث و اعلالمح تني من

 اجلواة: و اًسؤال بٔ/

 ٍىؼؼون ٔبن ًؼؼجؼوس و ًفِم، الن ظاًة اعلس خفِم ٔبن رزل و اعلس خفِم، جيِهل علا ٕاال ٍىون ال الاس خفِام ٔبن ٕار

  اإلخاتة ًـظل اكن ٕان و ٌسال ٍصـر  يف اًـريب فاًضاؾؼر ػاُر، تُهنام اًفرق و ًـظل، ال ؾام و ًـظل ؾام اًسائي

 .73ةاإلخات ًـرف راثَ يف ٔلهَ ُو كدهل من اًرذ اكن ٕان و اًرذ ًًذؼرو 

 اٍهنيي: و الٓمر ة/

 وخَ ؾــىل اًفعي ظَة ُو ألمر ُياك ٔبن ٕار اًؼحؼواز مؽ ثحاذًَة ؿالكة اًـهنيي و ًٔلمؼر ٕان     

 .اإلًزام الاس خـالءو وخَ ؿىل اًفـي ؾن اًىف ظَة اٍهنيي و اإلًزام، الاس خَزامو

 اًيداء: حؼ/

 74ثـلدٍرا" و ًـفؼا ٔبذؾؼؼو مٌاة انئة حبرف اإلكدال، ظَة ُو "و 
ّ  هَّبٔ  ٔبي     حسا حبؼرف اإلكدال ظَة ـَٔبه

 ؾـىل مضمرأبو  اًسعح مس خوى ؿىل فوػامَ احلرف ٔباكؼن سواء ٔبذؾو اًفـي من مودل حبرف ٔبي مـىنٔبو 

 ادلالةل من ثدٌّعي ال تدًةل ٕاهخاحِة ًَودل اعلـىن بٔظي من احنرافَ ؾيد اًيداء ٔبذتَة ثخبىٔت و ، اًـمق مس خوى

 مٌاحـــاتٔبو  مٌاذات ذامئا خهل يف ٔبو ، ريباًـ اًضـر ٔبنرث يف اًيداء ظاتؽ حهَم ٕار ، نثريت س َاكاث يف ألظََة

 . ٔبخرى خيفَِ و مّرت ًحدًَ اذلي صـوزٍ و حّسَ ثؼِر خازحِةٔبو  اكهت ذاخََة
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 ثلًرحا اًضـراء لك ذزهبا ؿي ساز و ّعت وؼاُرت اًخجًرد جند اًـريب اًضـر يف ٌَحواز ألسَوتَة اعلالمح ومن  

 صـرمه. يف

 اًخجًرد: ذ/

 ُو جالكم ثبئت ٔبن ُو و هفسَ، اؼلاظة ال هفسم تَ حًرد ٔبهت و ، ًلريك اخلعاة ٕاخالض اهَ: ألزري اجن ًـرفَ

 اًخحُني يف ًلول و ًلريك، ال ًيفسم خؼعاة فاهَ اػلغ كري اًخجًرد و اػلغ، اًخجًرد ٌسمى و ًلريك خؼعاة

 اًخجًرد ٔلن ثؼجًردا، ٌسمى تبٔن ٔبوىل رزل و ػاُر فؼرق كدهل اذلي و اعلؼحؼغ كري اًلسم ُذا ٔبن رزل ؾن

 فعَهتا ٔكهم تيفسم، هفسم خاظحت ٕامنا و صُئا، هفسم ؾن تَ جترذ طل ٔلهم اًخجًرد هعف ُو ُذا و تَ الئق

 75.ممٌ ويه ؾيم

 اذلاثَة". ٔبحاسُسَ و مضاؾٍر ًربس ٔبن خالهل من اًضاؾر ًٍرد اذلي احلواز من رضاب اًخجًرد " ًحلى و

 ؿىل اعلـمتد اًرسذي اًضـري احلواز هبذا فِربس اًضـري اًيط ذاخي اًرسذ ًريفد اػلغ اًخجًرد ًبئت " كدو  

 ًالس متراًزـــة زافــدٍ اًضـري، اًيط يف ٌَحؼواز اًرسذًة اًوػَفة ثـىون و اًلعَدت، ذاخي ألحـداج رسذ

 .76اًرسذًة"

 اًيت ٌَيفس ٍىؼون ٕامنا و ٌَضامئر احلؼضوز فَِ ٍىون ال ٕار احلؼؼواز، ٔبصاكل من اػلغ كري اًخجًرد ٍىون و  

 اإلحساشو  اًضـوز موكن ًؼخاظة فاًضاؾر َاهفـاالث و ُواحــسَ، و اإلوسان اإلحساش معدزا جضلك

 .77ادلاخيل"
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 اًؼحوازو  ادلاخيل اًؼحؼواز تني اًفرق دذفِح ٔبكسامَ و اًـريب، اًضـر يف اًؼحؼواز ٔبهواغ ٕاىل ًلوذان ُذا و  

 حمتَة ؿىل اخلــازحؼي احلؼواز ًلوم ٕار هل، حىون ال علا و هل، حىون علا اس خـامًِا و ابًضامئر اًـحر و يجاخلاز

 خمخَفة حواًزة منارح ثدضلك ُيا و حـلِلي كري ٔبو حلِلِا، ثواحـدا اًضـًرة اًلعة يف ثواخدمه و ألصخاض

 تيوؾََ. ٌَحواز اًـامة اعلالمح حرمس صـًرة يف اًعوز و ألمناظ

  ؿىل ظوثني ٔبو ، ٔبظواث ػِوز ؿىل حمتَة تعًرلة ًلوم ٔبسَوة ؾن ؾحازت ُو مثال اخلازيج فاًؼحؼواز

 .78خمخَفني ٔلصخاض ثلدٍر ٔبكـي

 اًيط يف ، ٔبنرث ٔبو ظرفني تني ًدوز مـني، ُدف ٕاىل ٌَوظول ص ىت موضوؿاث ًدٌاول صـري حدًر ٔبو "

 .79واحدا" تُذا ٔبم ملعوؿة بٔم كعَدت اًيط ُذا ٔباكن سواء اًواحد

ـة تعًرلة مهنا ـاهحاح ٔبو حِاثَ ًؼجسد و ٍرمس ًيك ، اًضاؾر الكم يف ًخجسد ٔبن ٌَحؼواز  فالتد   حاكئَة ؾفًو

 ٔبفلِة ؿالكة وحوذ ؾن اكصفا و ٌَضخعَاث زسام اًلعة ٕاظاز يف اًرؤًة هبذٍ اًضـر يف اخلازيج احلواز فِىون

 اًفين. اًـمي ذاخي وحوذُا خالل من و اًضخعَاث ثوافق خالل من ألحداج جساٍر

 اًٌـمورح ٕاىل ٔبًضا اًـؼوذت جةًؼ  اًـرتَة اًلعَدت يف حارض وضلك اًؼخازيج اًؼحؼواز ؾن تؼحدًثٌا و       

  ادلاخــيل اًضاؾر واكــؽ ؾن ًـرب اذلي و ادلاخيل"، اًؼحواز ُؼؼو و ٔبال اًؼحؼواز ٔبصىــال من اًثاين اًضلكٔبو 

 صؼخعَة ٕاىل ثخحدج ال فاًضخؼؼعَة هفسَ، ٕاىل ًخوحـَ تي الٓخٍرن ٕاىل ًَخوحــ ال اًضاؾر و ، ُواحسَو 

80مٌؼم حواز ُو و راهتا كري ٔبخرى
. 
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 من ذاخـَِا يف ًدوز تـام اذلاث ًخحوخ اعلخخـَةل،  اذلاث و اعلخبعٔلة اذلاث تني ًدوز حؼؼواز ادلاخيل احلواز و      

 اعلايض اًزمن ابهلضاء اهلضت اًيت اعليدثرت ًؼحَاتا ثسل ؾيَ فاعلسؤول ، اعلسائةل ثؼحدج و ٔبحـــاسُس،

 .81اًفٌاء" حمتَة و اإلهداثز مبرازت بٔحست اًيت اذلاث يه اًسائيو 

 ؿامة تعفة اًلدمي اًضـر يف احلواًزة مددبٔ  جتسد اًيت اًضـًرة اًـمنـارح تـغ خالل من س يالحؼَ ما ُذا و     

  احلؼواز – ٔبي بٓخرا، رهرانٍ اًـذي اًضلك ٔبو اٍمنؼط جسدًؼ  اذلي ألظالل ؿىل اًوكوف صـر خـالل من رزل و

 ًسان ؿىل – مذخَةل – خِاًَةٔبو  اكهت حلِلِة اؼلخَفة اوزاهتممؼح يف اًلداىم ٌَضـراء حوازاث و -ادلاخيل

 خمخَفة. ثضخعَاث ٔبو واحدت ثضخعَة اًس ية ؿدت ؿىل ٔبو واحد

   حواًزة: صـًرة منارح

 ابًؼاُرت ًـىن اذلي اًضـر رزل اًـؼؼريب اًضـر يف ٌَحواز، ثعركٌا خالل نم اهدداُيا ًَفت ما ٔبول ٕانّ    

 ابًفٌـــاء اًضـوز فَِ  رثحـ اًيت اًؼجازحة اذلهرى و ، اًعَي ؿىل وكوفَ ؾيد اًضاؾر ًؼؼخاجل ما و اًعَََة

 حماوزا ٔبو ادلايز حرك اذلي ٌَححُة ٔبثر ٔبو ظَي من جيدٍ علا حماوزا ابهَا هفسَ حمداث فِلوم ابًوحدت اًضـوزٔبو 

 ألثر. ٕاال مهنا ًحق طل و اعللام ؾن ؾفت اًيت ٌدلايز

 احلواز يف صـر اًوكوف ؿىل ألظالل و سؤال اًلًرة )حواز اًلًرة(:بٔ.

 مث اًضـراء كدي من ، ٔبَُؼِا ؾن ادلايز سؼؤال يه ألظالل، ؾـىل اًوكوف صـؼر يف اًـامة اًلاؿدت ٕان "   

 من ألحؼؼوال لك يف ادلايز، كدي من اجلؼواة ؾن اًسىوث و حؼِة من ُذا ٕاٍهيا، دجاًخح و ، حلكميِا حمـــاوةل
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22 

 اًعمم يه اجلواة ؾن سىوهتا و حلكميِا و سؤاًِا مـرط يف ادلايز هبا ثوظف اًيت اًـامة اًعفاث و اثهَة هجة

 .82" اًـجمة و اخلرش و

 اًضـوز ًـرف وحدٍ و اخلاًَة ادلايز ًلة فِمً  وحدٍ ٔلهَ واحد بٓن يف اغلَة اًسائي و اعلخحدج اًضاؾر فِىون

 ألظالل: ؿىل واكفا اًـخص ؾيتت كول اًضـر ُذا من و خياجلَ اذلي اإلحساش و

مَ  َواِذيؼؼؼؼتِ  اًَعََيُ  ًَِمنْ  َمؼؼؼؼؼالِ  ِزحيُ  َبزــَـَاُزٍ َمَحْت            اَبِل  يِ ــــاًر   اًّضِ

َِ  َوكَْفُت  يؼؼؼؼؼَذمْ  وَ  ِت َِ  ؿىََل  ًَِفُِغ           ُفويِن ــــحُ  ِمنْ  ـِ  اخلَؼؼَواِل  َملَـــاِهَ

 الِ اجلََمــــ َراِث  َبْحَراهِبَا َؾؼؼنْ  وَ           كُؼؼؼؼَراذِ  تيَِن  ذـــَـاتِ ؼؼؼؼؼؼ فَ  َؾؼنْ  يُ ـُبَسائِ 

ِــًدا           ِـــيٌ ـــِ ُمح  مٌ ــَزسْ  يِن ـــَدُ ــــ جيُِ  ََْف ــــ َونَ  ـِ َ  ُسؼؼَؤِال ؼؼنْ َؾؼ ًَؼؼُرذ   اَل  ت

َرا
ّ
َِ  َظاخَ  ا ـِ  َرىؼؼؼَبحْ وَ           ايِن ــــَ َش  ُلؼؼَراُة ؼؼؼؼؼاً ِت  اًـَـّبِٓل  ِمثْيُ  يؼؼَبْذُم

يِن  وَ  َساًؼؼاًؼ ٌـــَاِف ـ ِتبَْظ  َبْخـــرَبَ دَ  ْجؼؼؼؼَرانِ ؼؼؼاِبًُِ وَ            اــــَ ر  ـْ  اًِوَظـالِ  تـَـ

ـُي   َاًـمَ ــَ م اًَحنْيِ  قُؼؼَراُة  اِهُديِن             ًَؼؼؼْومٍ  ن ـَ ََْت  دْ ــكَ  وَ  ثُ  تـــَـاِل  َبْصلَ

ِفؼؼؼؼي َحـــدِّ ؼتِ  َرتَؼؼؼْحُت  َنـــبيَّنِ  َْ  اِبحِلدَـِال كٌََْعذـُـمَ  وَ  مَ ِفؼَراخَ             س َ

ؼؼّقِ  خْ  وَ             كََـْـِب  ْرخَ ؼحُ  َذاوِ  َبِتِؼؼؼؼؼمَ  حِبَ َ  رِسي ازَ ؼؼؼهؼؼ َزّوِ  لـــَـالِ اِبعل

ٍْنَ  دــْـَــَـةَ ــــَ ـ ـ تِ  َخؼؼؼؼؼرْيٌ  وَ  ْت  َب ََْت  َما وَ           حــــَـ  ـَ َ  ِديـَبًْ  هِبَا فَ  ِ  الِ ــــاٌَ

ائــــِمٌ  فـَـلـََْـــِب  يُ           بَْزضؼؼِي ُنـــيِّ  يِف  َُ  اجِلَمـــالِ  َبْخَفـــاِف  َبزَؼؼرَ  ًُـلــَّحِ

ي َخَِالٌ         ُمَْلَى اًّرَِمالِ  ِحدَالِ  ِمنْ  َوِحــــْسِمي ََْف  ٍَْرجَتِ  اخلَؼؼؼؼؼِـــَـالِ  َظ

َُ  وَ  ًَُيوُخ،         َظرْيٌ  اَلْقَعانِ  ؿىََل  اًَواِذي يِف  وَ   ؿَالِ  اجلَوِّ  يِف  هَْوُحؼؼؼؼؼ

ِؼؼؼؼؼؼًحا َبتَْدى كــَـدْ  وَ  هَلُ  فَُلَْـــُت  ْىَوى َذغِ           حَنِ  َحالِ  كرَْيُ  فََحازُلَ  اًض 
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ي َبهؼؼؼؼؼؼَا ـِ  َسِال كرَْيُ  جاَُكءٌ  فََذاكَ  َذْمؽٍ  ِتاَل          اَبكٍ  َبهَْت  وَ  ًَِفِؼُغ  َذْمـــ

 اِبًيِّدــَـالِ  كََــْـِب  ُصم   كــَـدْ  فنََكْ           َزؿَاٍُ  اَل  وَ  اًِفؼؼؼؼَراَق  شلُ  ًَؼؼحؼؼؼؼَى

 83ِكذَالِ  ِتاَل  اًِفؼؼؼَراُق  َوًَؼؼؼؼؼْلُذَــُـيِن            َؾِيَدٍ  َحد ؼؼؼؼؼازٍ  ُنـــي   ؼؼاِثيُ ُبكَؼؼؼؼ

 هل حوااب سؤاهل يف جيد فال ، ظَي من يف تلي ما وسائي ٌسائَِا و ، ادلايز ًحيك ُاثَ كعَدثَ يف فـيتت    

 ال اذلي اًلًرة سؤال ٕاىل رزل من ًًذلي مث جيَة و ٌسال حماوزهتا يف ًيعَق و ، هفسَ فِحدج كََهل ٌضفي

 كري حواز ُو و ُياوزُا و هفسَ ُيدج ٔلهَ اًضاؾر، ًسان ُو اًسؤال حال اإلخاتة ًسان ٕامنا ٔبتدا جيَة

 ؾيتت صـر يف زٔبًياٍ ما رزل مثي ،و اعلبًٔوف مؽ اخلَال احلؼواز ُؼو و ، احلَوان مؽ اإلوسان وحؼؼواز مبًٔوف

 . حعاهَ مؽ اًـخص

 ؿىل ثؤند و ثحني واكـَة كري ثواظََة ًلة ٕاػِاز ٕاىل هيدف ، مـروف حوازي منط اعلبًٔوف مؽ اخلَال احلواز و   

 منو   احلؼؼواًزـة اٌَخلة مؼاُر و حمالم ؾن حىضف و ، اًخضؼر قِؼر مـؽ اًخواظي خــالل من احلؼؼواز ثـدذًة

 احلَة،وو  ؼولاًل مؽ اًضاؾر وحواز ، بًٔوفاعل كري مؽ  اخلَال اًؼحواز منؼؼط ، اًضـري احلواز يف ألخرى ألمناظ

 اذلتَاين اًياتلة كعَدت اًٌؼوغ ُــذا ٔبمثَـة من و ، ؿامة تعفة اًـريب اًضـؼؼر يف حؼضوزا ٔبكي كَيا نـمـا اًيوغ ُذا

 ًلول: ٕار

ََلـْـذـُـَََِـــا                  َضِ ــدٍ مُ  ْحؼؼؼرٍ ؼؼؼؼؼؼؼحُ  فؼَؼْوقِ  ِمنْ  ًََِا فَلَـــامَ   تـــَـاِذَزت َىــف  اً ؼعئَ ؼؼؼؼؼثُؼؼخْ  َبوْ  ًـــِ

ؼؼؼؼؼا اــَ فَََمّ  َُ َِ بِ ؼؼؼؼؼؼف ضؼَؼؼْرتَـةَ  شلُ  َوكـَـا ِْؼنٌ  ًِــــَْـــِدؼؼؼرِّ  وَ                  ِسـ  اَنِػؼؼؼؼَرٍ ْلـِمُغ ؼؼؼؼؼثُؼ اَل  َؾــ

يّنِ  وَ 
ّ
لْ  َرِوي ِمنْ  َلًَِْوي ا َ  َبْظَحَحْت  َما وَ                   ِمهْنُمُ  نِ ؼؼؼؼؼؼاًض  ُِ  اًَوْخدِ  ِمنَ  ْضُىوج  َرتؼَسا
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23 

َِفؼؼَِاــــ حَ  ِمنْ  فـَـاــــاًع   َراُث  ًَِلَِْت  نـََما  َرتؼؼؼؼؼؼؼَسائِ  اًٌ ــاِش  يِف  اَلْمثَـالُ  اهَْفـى ْت  َما وَ                   َِ

: فَلَاًَْت  ـَ  َبْذُؾؼؼؼؼؼؼؼؼوكَ  هَلُ  ؼؼاِذَزتؼؼؼؼؼؼتؼَؼ اِبًؼؼؼؼُؼــَـْـمِ  ِمــْيمَ  ــْلــِضـــيِن ثُ  َواَل                  ًَاؼؼؼؼؼِ َواف  ْليِ ـــٌَِْ

ََاثَؼؼؼؼرَ  نَ ؼؼؼؼؼؼحــِـِؼ اِبصلِ  فؼؼؼَؼَوازَلؼَؼؼَِا َِ  فـــَـَىــــاهَْت                   اَضــــ ُِ  وَ  ِقحًّا اعلــَـالَ  ثُؼؼؼؼؼِدً  َرٍؼؼؼؼؼؼؼؼَػا

ـــا ــْلــيَ ؼؼاًؼؼؼ ثَؼؼؼَوف ؼؼى فـــَََم  ال   ـَ
ّ
َِ  َحـاَزْث  وَ                  َُ ؼؼؼؼَبكـــَـَ ؼ ا  ؼَرتؼؼَخائِ  رِ ؼؼؼؼؼؼؼْ اخلَِ َؾنِ  هــَـْفـٌس  ِتــ

ــيِ  َبه ؼؼؼؼؼا ثــَـَذن ؼؼؼر ـَ ُِؼؼْعِححُ                  ةً ٌ ــــؼؼؼؼؼ حِ  شلُ  ًؼَؼْجـــ  ٍرَ ؼؼؼؼؼؼَواثِ  يُ ــــذُ ؼ ؼ ؼؼ ًـَـْلؼ  وَ  َمؼؼؼؼؼؼالٍ  َرا فــَـ

ــــا َ ؼؼؼؼَمؼؼ شلُ  زــَـَمؼؼؼرَ  َبنْ  َزَبى فــَـَـَـم   َفاِخؼؼَرٍؼؼؼؼؼؼؼمَ  ؼؼد  ؼؼؼسَ  وَ  مؼَؼؼؼؼْوحُؼؼؼوَذا َبزـــِـيَ  وَ                 َُ ــــؼاً

مَ  ْحؼؼؼؼؼيُ  َُ ؼؼؼؼؼفــَـاثَ  عل ـــَـا ثــَـٌــَـد  اِؾٌـْـ اذل  َُ رْ  هَلُ  َنــاهــَـْت  وَ                 َد
ّ
ؼؼِْـــدِ  َخـــاَش  ا ـَ ؼؼؼؼَرتـــَ ك اِبًــــ ُِ  ا

ـــاِل  فـــَـلــَـالَ  ـَ ـَيِ  ثـــَـ ـٌــَـٌـَـا شلَ  هؼَؼؼجـْـ ِْ  بِٓخؼؼؼَرٍ ِل  ؼِجؼؼزِيؼؼثـُـٌْؼ َبوْ  ًــَـٌــَـا مـــَا ؾؼَؼؼؼؼىَل                  تـَـ

ـَـــيُ  شلِ  ًـَِمِؼؼؼؼؼؼؼنَ  فـــَـلَـاًـــَـْت  ٌ  َبفْ ه
ّ
 فؼَؼؼؼؼؼاِحؼؼؼَرٍ مَ ــــًــَـِمـــِــــٌُ  مؼَؼؼؼؼْسؼؼؼؼُحؼؼؼؼؼوًزا                 ؼِيؼا

 84فَـاِكؼؼؼؼَرٍ َزِبِسؼؼؼي فؼَؼؼْوَق  فــَـبٍِش  َضؼؼْرتــَـةُ  وَ                  ُملَاِتَؼِي ًؼَؼؼَزالُ  اَل  كَؼؼؼؼؼؼرْبٌ  ًِؼؼؼؼي َبتؼَؼؼؼؼى

 

 اًؼحَة ٔبو ألفـى و ، ألخؼٍون تني ٔبحـداهثا ذازث حاكًة ٌرسذ  اذلتَاين اًياتلة اولحـ اًلعَدت ُذٍ يف     

ن، ٔبحد تني اكن اذلي اًـِدو   هل ابًثبٔز اًعَة ؾن اًثاين ألد ًـدـخـد ًـيك مهنام واحـــدا كــخَـت حــني ألخٍو

ّ  موحـَة زمًزـة يف اًؼحؼواز رزل مدَيا اًلععؼي اًؼحؼواز ؿىل رزل يف مـمتد  تـِـهنـام ذاز كـد حؼواز حلا َونــبٔه

 كؼؼومَ ؿىل اذلتَاين اًياتلة ةؾـخ ٕاىل حـلِلهتا، يف ثؼويح اًيت اًرمؼًزـة من هحري حـاهة ، اًلعَدت ُذٍ يفو

 اخــزتل  اًلعَدت ُذٍ فؼي ،و اًؼحَة و ألد تني ذاز اًلؼؼًرة ٔبو اعلبًٔوف قـري مؽ ، اًؼحواز من اًيوغ ُذاو 

 بٔي اٍمتثَي مٌَ اًِدف و ، صـري كـاًة يف هرًثة حاكًة ٔبو ، كعة ًَوزذ مهنا نثف و اًضـًرة اٌَلة اًضاؾر

  خارهلم. ًُس و كومَ مؽ ويف اًضاؾر ٔبن مفاذٍ كول و اعلثي، رضة
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 احلَوان وحواز َت ًيعق ًسان ال و ، هل ؾلي ال علا اًضاؾر حواز اًـريب اًضـر يف اػلاوزاث قًرة من و  

 حعاهَ: حماوزا ٔبًضا اًـخص ؾيتت كول رزل من و ، ٔبسَفٌا نام  ادلاذ حوازو 

ــِلؼًؼا ُنؼنْ  وَ  ثـــَـٌـَـدــّـََ          اًلـَـٌـَـا ًَلْؼؼؼَرغُ  اًلٌَــَـا وَ  ًِـــُمؼؼؼِْؼؼؼرِي فـــَـُلـــَـــْـُت  ِْ  هـَـاِؾِس  قـَـرْيَ  ُمــْســذَـ

ٌِؼؼؼي َْيِ  ِحـَِـاذِ  ِمؼنْ  َبهــَـا           كَؼؼؼؼؼالَ  وَ  ؼرًِـــمُ اًــَىؼ ُمؼؼِْؼؼؼرِي فؼؼَؼجـَـاَوتـَـ  85فَاِزِسؼي َبهَْت  ُننْ  اًؼَخ

راحـَ فِجـاوتَ حدًثَ ًفِم و ، ًفِمَ ٔكهَّ اٌَسان تفعَح حعاهَ ُياوز فـيتت     كال علا ؿاكي ٔكهَ اًالكم ٍو

  اًضـراء ٔبؾؼم ؾيد هؼجـدٍ و ، مثهل اًـريب اًضـر يف نرث اًؼحواز من منط ُذا و ، تلوهل ؿاطل  اًـخص ؾيتت

 فِلول: اٌََي فَِ ُياوز اذلي اًلُس امرئ صـر ٔبخرى صـًرة منارح من و هحازمهو 

ِْـيٍ  وَ  َُ  َبْزخؼَؼؼؼى اًدَؼؼؼْحؼرِ  َنـََمْوحِ  ًَـ ـــَـ  ـــَؼِيًِــِـَـْدـــذَ  اًؼؼِـُـُمؼؼؼومِ  ِتــــبَهْؼؼؼَواغِ  ؾـــَـََؼؼؼي            ُســــُدًو

َُ  فؼؼؼؼؼَؼلــُـَْـُت  ــا ًـَـ ى ًـَم  َِ  ثَؼؼؼؼؼَمؼؼع  ؾْؼَجؼؼؼؼؼؼؼاَسا َبْزَذَف  وَ          تؼِؼؼؼُعـَْـِدــ
ّ
 ِتـَىـــَــَْىـــيِ  هــَاءَ  وَ  ا

ـِْـيُ  َبً ؼؼؼَِؼؼؼؼؼا َباَل  ؼؼِوًـــيُ  اًــَ    َمــا وَ  ِتؼؼؼُعـْححٍ           اهْؼؼَجيِل  َباَل  اًؼؼع 
ّ
 ِتــبَْمثَيِ  مـِْيمَ  ْظـــدـَـاخُ اال

ِْـــيٍ  ِمؼؼؼنْ  ًـَـمَ  فـــَـِـــَـا َُ  َنـــبَن   ًــَـ ْث  اًــَفــْذـــيِ  ُملَازِ  ِتـــىــُـيِّ           هُؼؼؼُجؼؼوَمؼؼؼؼؼ  ِتـــِـَـْذتــُـيِ  ُصـــد 

ىَل  انٍ ــــَ َنذّ  َبْمَراِش  لُكِّ جِ                                                       : ٔبخرى زواًة يف و
ّ
 ْيَدلِ ؼؼؼؼؼؼؼَ ح  ُصٍّ  ا

 مـاانثَ جحم من ًٍزد اذلي تؼالمَ ًيلّض ٔبن اٌََي من اًلُس امرؤ ًعَة ألتَاث ُذٍ ففي  
86 

 من ثلٌَة ُذٍ و ن مذُة لكّ  حؼؼواٍز يف ًذُة و فِحاذزَ، مٌَ ًخـّجة فِو مهومَ من ًٍزد اذلي اٌََي ُذا

 اًؼحواز يف سلٌــاٍ ما اًخلٌَاث ُذٍ ٔبمه و ، ادلاخََة اًخلٌَاث من يه و اًضـري اًؼحواز يف وذتاعلوحؼ اًخلٌَاث

ا و ٔبحاسُسِا و ٌَضخعَة ادلاخََة اًؼخَجاث زظد ٔبذات ألخري ُذا ًـخرب ٕار ادلاخيل  مداز ٔبظحح حِر ٔبفاكُز
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 احلر اٍهتومي من رضاب اًـمي لذضاٍمب ًلدو  خدًد حنو ؿىل ، ًٔلؾامق اسددعاان اًـريب اًضـر يف اًلعيص اًـمي

 .87اخلواظر و ألحاسُس ؿاطل يف

 ًلول: ٕار اًلُس المرئ ألتَاث ُذٍ وسوق بًٔضا احلَوان مؽ احلواز منارح ومن

ـريِ  َنؼَجؼْوِف  َواذٍ  وَ  ـِ َُ  كَـْفؼرٍ  اًـــ ـُ ـذ ـْ َِ                كَؼَعـ ئْـةُ  تـــِ ؼؼؼؼِوي اذّلِ ـْ ِـؽِ  ًـَـ َِ ُ  اَكخلــَـ ِ ــيِ اعل  ـَ

َُ  فـَُلـَُْت  ن   : َؾؼؼَوى ًـمـ اَ  ًـَ
ّ
ََِيُ                 ٌـَاَصــبِهــَـ  ا نْ  اًِلـــٌَؼؼى كَ

ّ
لِ  عل ــَـا ُنٌـْـَت  ا  ثَؼؼَجؼؼؼو 

َرا نــاَِلهــَا
ّ
ـئًا الَ هــــَ  َمـــا ا ِْ َُ  َصـ َتِْج  َمؼؼؼنْ  وَ                 َبفــَـازَؼؼؼؼؼ هَيَْزلِ  ْرزَمَ حَ  وَ  َحْرِث  َُيْ

88 

 امرئ ٔبن ٕاال كال ٔبو حتدج ما ٔبتدا اذلئة و حماذزة مـَ جيري و ، ؿاكي الكم فِلكمَ رئحا ُياوز اًضاؾر ُيا و  

 : ٔبًضا احلواز منارح من و صـٍر يف حّدزَ اًلُس

 ": اًلزل يف احلواز " ٔبو اًلزل احلوازة.

 اًضـــر يف رزل اكن سواء ، ٕاًلــاءٍ اًضاؾر ثـّوذ ؼؼريباًـ اًضـر حبر يف نثري اًؼحؼؼواز من اًيوغ ُذا و    

   خياظهبا ػلحوتخَ حمازا ضاؾراً  فٌجد ، حمــدثهيم و اًضـراء كداىم ؾيد جنـدٍ ٕار ، احلدًر اًضـر يف ٔبو اًلدمي

 الكم  مرظـؽ حامن كالئد الكمَ فِىون ، ٔبخر ؾهنا ًٌؼؼوة و مرت تَساّنا فِخحدج حتاوزٍ و ،ُيــاوزُا ختاظحَو 

تاحـان ًخجاوابن ًـض َلني ذزامِا مضِدا ٍرمس حلِلة ٔكهَ سائف ؿذة  رزل من و ٔبحس يَ فِلوالن اًلول ًو

 : اًلُس امرئ كول

ه ــمَ  اَلُث ــــاًَوًْ  زَلَ  فـَـلـَـاًَْت                   َزتَ ؼْ ُؾيَِ ْدزَ ؼؼؼؼؼخِ  ْدزَ ــــاخلِ  َُْت ؼؼؼؼؼَذخَ  ًَْومَ  وَ 
ّ
 ُمْرِحــيِل  ا

رِيي َؾلَْرَث                    اؼؼؼؼؼً َمـ ِتيَا اًلَِحَطُ َمالَ  دْ ؼؼؼؼؼكَ  وَ  لُؼولُ ؼؼؼؼؼثَ  ـِ َ  ِزلِ ؼؼؼفَاهْ  ِس ــاًلَِْ  اْمرِئَ  ايَ  ت

ِدًــيِن  َواَل                   َُ ــــِسَمــامَ  َبْزِخؼي وَ  ِســرِيي ًؼَؼِـَـا فـــَـُلــَـْـُت  ـِ ــــَ ــيِ ا ِحــٌــَـاكِ  ؾؼَؼؼؼنْ  ثــُـْح ـَ ُ  عل
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ِْــهُتـَـا                   ُمؼْرِضـــؽٍ  وَ  َظؼؼَرْكــُت  ُحدـــْـىَل  فــَـِمؼؼؼؼؼثْـسُلِ   َولِ ؼِمؼحْ  ثـَـَمـامِئَ  ِري َؾؼؼنْ  فـــَـبًَْؼؼِـَـ

 ٔبخرى: كعَدت يف كال و

َ  كــَـدْ  وَ  فؼؼَؼجـِـْئُت  ََاتَؼؼِـَـا ًـِـيَْومٍ  َضــــْت ؼؼؼه ــْذؼؼرِ  ًــــََدى                   ِز ال   اًّسِ
ّ
 اعلُخََفضـــِّيِ  ًِــخْسـَـةَ  ا

نْ  َما وَ                    ِحََِـةٌ  زَلَ  مــَـا شلِ  ًــَـِمـــِؼؼؼنَ  فـــَـلـَـاًــَـْت 
ّ
 89ثَْيجـــَـيِل  اًِلَواًَةَ  َؾــْيمَ  َبَزى ا

 مـِا كعخَ مضاُد فَِ ٍرمس حوازا ؾييت تني و ٌَتُ  فِدٍر ؾض َلذَ اًلُس امرؤ ُياوز اٍمنورخني الك يف    

 ثربس ٕار اًلؼؼزل صـر يف ٔبنرث جندٍ كَيا نام اًؼحواز من اًيوغ ُذا و ، جمَخذَ يه و ٕاايُا حمداث ُوذهجا ذخي حني

 اًضاؾر اًلِـس امرؤ ُو فَِ ألول اًعرف  خازحِا ٔبو ػاُرا حؼوازا ًـد و ، احلواز ظرفا ًربس و  اػلاوزت فَِ

 احلواًزة اًضـًرة اًامنرح ُذٍ مثي من و  اًثاين. اٍمنورح يف ونذا ؾييت اًـض َلة ُو اًثاين اًعرف و ، علخميا

 :فهياّ  ًلول ٕار ًـيتت ٔبتَاات هذهر ٔبًضا

ََـةُ  كــَـاًــَـْت  ًــَـلـَـدْ  َْ رْ  ؾـُـدَـ
ّ
ٌِؼؼؼؼي ا يِت  َمـــْفؼؼؼِرُق  وَ             َزَبثْـ ــاغِ اًض   ِمـثْـيُ  علـَـ   ـَ

ِ  َباَل  كَ  ضِل  َِ  ثُؼؼؼؼؼَذل             ُصؼؼؼؼؼؼؼَجؼؼؼؼؼاغِ  مؼِؼؼؼؼؼنْ  َذز  ًِــــ  اًــِدـــلَـــاغِ  ُبْســـدُ  ًِؼؼؼؼَِْو

رْ             َؾيِن  اَلتَْعالَ  َسـيِل  ًَؼؼِـَـا فــَلــُـَـْـُت 
ّ
 اًِلؼؼؼَراغِ  مُؼؼؼؼْرثـَـاغُ  فَؼؼؼؼر   َمؼؼؼؼؼؼا ا

وكِ  َِـــِؼؼؼؼِِمْ ســــَ     اًـي َواِؾؼي َبْؾـــَداكِ  ِتؼؼؼؼَرتـــْـؽِ  َبكـــَـامَ               َؾْزِمي ِتبَن   ًُؼؼؼؼْخرِبُ

ـــْحدُ  َبهــَـا     ـَ ِدي اذِلي اً ـْ َِا َؾـــىَل  ًــَفؼُؼؼوُق              ِخِدي وَ  َس ْزِثَفاغِ  يِف  اًس 
ّ
 90اال

                                      
89
 .27 ض هفسَ اعلرحؽ .2 . 

90
 .18اذز اًفاضيل ض ؾحد شل احلسن جن ٔبمحد اًزوسين ، رشخ اعلـَلاث اًس حؽ حتلِق محمد ؾحد اًل.  
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 مس هتي يف ًلول ٕار ابئيا حضوزا كال ٌَفـي فٌجد حتدزَ و ُيدهثا حوازا ؾحةل ُياوز ٔبتَاثَ يف اًضاؾر جند   

   اًلؼؼول ؿىل خــازحِا ٔبو ،  مدارشا اكن ٕان ًيخين اًضـر يف احلؼؼواز و ، كَت فِلول ًؼجَة مث ،كاًت صـٍر

 ظحَـخَ. يف حوازي اًلزل صـر ٔبنرث و ، اًـريب اًضـر يف خدا نثريت اًلزل منارحو 

 اًـريب: اًضـر يف عيصاًل احلواز

 يف احلواز ًـمتد اذلي اًلعيص اًفن ٔبساس َاث ًؼِر حوازي صـر ؾن ؾحازت ُو  اًـريب اًضـر مـؼم ٕانّ   

 فَِ: ًلول مٌلذ جن ًلُس منورح ُذا و ألذتَة و اًفٌَة مالحمَ جتس َد

تَْت  دِ كَ                    ؽُ ؼؼؼؼؼؼَماهِ  ن  ؼَ ػ َمنْ  ُنـي   ًَىؼؼؼِنْ  وَ  هَؼؼَواالً  ـا كُؼؼؼْريِب  يِف  َبن   ًَؼوْ  اْكَتَ َُ  َذاِز

 َنِثرَيت ُصؼُِؼؼوزٍ  يِف  َحـــاَوَزثـْـٌـَـا كــَـدْ  وَ                     ؽُ ؼؼؼؼؼؼَســِامؼؼ وَ  َزاءٍ  شلِ  وَ  هَؼؼَوًـَـْت  اـفـَـمَ 

ؼرِ  يِف  اــــًََِ كـُـَــْـُت  وَ                    ؽُ ؼؼؼؼؼَزاحِ  َسازَ  َمنْ  انَ ــــ  َبً َؾؼَجــيٍ  َؾــىَل   اــَ تَُهْنَ  وَ  تَُيِْن  اًّسِ

ال   اًيََوى َصؼْحطِ وَ 
ّ
ي ا ِْدِ  ذِلِ ـَ ـْدَ  اءُ ـــًِـلَ  فـَـلَـاًَْت                     ؽُ ـــكَاظِ  اً ـةٍ  وَ  َحْولٍ  تـَــ  حؼَج 

َحاَة  احلَي   ًَـْســذَؼؼْرِحؽُ  وَ  دَ  ًََْخَِلي كَدْ  وَ                     ؽُ ــــاٌَ َوامِ  اًس  ـْ َ خَاِث  ت ُو اًض    اًيََوى ُبًو

ال   ًِــذـَـْيجُؼو
ّ
نْ  َما وَ                    ؽُ ـَضِائ َويِهَ  اْسـذَـْسَََمْت  ا

ّ
 َحاِتيٍ  َحْديُ  اَنَسْؾُت  َخـُذولٍ  ا

هُتَ  ًَؼؼْومٍ  َراَث  ِمــٌْؼؼَِا ؼنَ ِتــبَْحــسَ                    ؽُ ـَخاصِ  اًَحّرِ  َنِذي حَنْؼِوي هَؼؼَؼرٌ  ًَؼؼَِـا َْ  اــًَلـَـ

ايِب  فَُلَُْت  هّؼََِا اًي ازَ  َُواــــاْظعَ  ِلَحْصَ
ّ
ِفـــؽُ  َمــَىــاهـُـمَ  تــَـيْ  واؼؼُ كــَـاً كَؼؼرًِــةٌ                     فَا  اَنِ

ِْرُ  ِمنْ  تـَـَىـْت  َِ ؼؼؼؼتَث   َح َِ  وَ  ؼ اُؾــ ـَ ْص
ّ
َِ  وَ                    ا  َزاِظؽُ  اًلَؼؼؼْومِ  ِمؼؼؼنَ  َواٍص  َوْظـــُفـــ

ِرُف  اَل  َبجْاَككِ  َمنْ  ؿنَْيُ  جََىْت  ـْ َ ًِؼؼُجــمَ  َواَل                    اًُحاكَ  ً  اًــٌَؼؼَواسِغ اُلُمؼؼؼوزُ  ثُؼؼؼَخـــا
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 حواهة من و س َةاًيف  هواحهيا من و اًفٌَة ٌَلعة ألساس َة اخلعوظ لك فهيا زاؾى كد اًلعَدت ُذٍ ويف   

 حواز من ؾض َلذَ تني و تٌَُ ذاز ما ُييك كُسا ٔبن اًلعة ػروف من و اًلعة حو من و احلواز و اًوظف

91سفٍر ًَةل وذاغ و ٔبحداجو 
. 

 ًلول: ٔبًضا اًلعيص احلواز من و

يِن  فاََل  ـُ ًِرٌ  ّركِ ؼؼؼؼؼسِ  وَ  ّرِيؼؼؼؼؼسِ  ٌَْسَم َرا رِسٍّ  ُنــي   َباَل                           اَث
ّ
 َصِائــؽُ  ازٌْـَـنْيِ  َحـــاَوسَ  ا

ََْف  وَ  َؽُ  َنـــ َ  وَ  ِميّنِ  رُ ؼؼؼؼؼؼؼاًّسِ  ٌَض ِ ًِؽُ  احِلَجاِة  ُذونِ  ِمنْ  وَ  ِحَجاةٌ                           َُ ـــُذوه  اَلَضا

تــْـؽِ  ًِِــَـَذا ُحـة   وَ  َُ  ِّض ؼؼؼؼؼؼؼًَمْ  اًر  ِِـــيُ                           َبَماَمــــ َُ  اًـــلـــىَِل  كــــَـــَ َِِـــيٌ  ِمـــٌــْـ  َزاِذغُ  كــَـ

ال   َزاَؾيِن  َما وَ 
ّ
ال   وَ                          ٌُؼواـــَ اْضـ  َباَل  اِذيؼؼؼؼؼؼَ اعلٌُ ا

ّ
َواِؾؼؼؼي ا اِكؽُ  وَ  قــَـْدَوتً  اًؼؼؼر  ـَ  اًـــلــَـ

خَِضــٌَف  َنــبيَّنِ  فَؼِجــــْئُت  ــا                          َسائِـــيٌ  وَ  ُمــس ْ َُ  َظاِهـؽُ  َبهـَـا اًــّـَِذي ُنـــي   ِلُْخــــِدؼؼؼَر

ِْـــمَ                           ةً ـَحاحَ  ِنرَبٌ  تىَنَ  َما  حََزْحؼؼَزخْ  فـــَـلَـــاًــَـْت  ًــَـ
ّ
 َزاِثؼؼؼؼؼؼؽُ  ًِــَفــْلؼؼِركَ  مـــٌِ ــا َواَل  ا

 ُ  ف ِت ــْ ـــَ دــ اث   يؼؼِّ ٌـــ مِ  ؼؼِـُـَمــافَؼؼؼؼؼبًَ
ّ
 غُ اذِ وَ  اـَ هبَ  يذِ ــ  اً رِ ؼؼزَ بَ  ىَل ــؾَ  نٌ ؼؼؼًَحؼؼؼِز                          يؼؼِ ٌـــ  ه ــَا

  وَ                          ذٍ ــلِ ٌْ مُ  نُ جْ  ُس ُْ كَ  يِّ ؼؼاحلَ  اقِ رَ فِ  نْ ؼمِ  ىؼؼؼَ ىجَ 
ّ
 ؽُ ائِ صَ  رُ ُْ ادل   َُ ـــَُ ــثْ ــِ م  يِن ــــِْ ــــ ؾَ  اءُ زَ سْ ا

َ زْ ــــبَ تِ   ؽُ امِ وَ حَ  ن  ؼؼُ ُ وَ  ىؼَ ذّ ــ صَ  ٌق رُ ؼؼُ ظ مْ ــــِ ِؼؼؼِ ت                         ْت ــــَ مد  ـــلَ ـــثَ  ا  ـــَ مــً يُ ــَ ِؼؼْ ٌ ـــ ثَ  ـــةٍ ـَ ؼؼؼؼؼت

  كائال: ًواظي و

ـَُســاِفؼؼؼؼرٌ  ْدِزيًـــَـ اَتصلِ  ًَؼؼِــَا فــَـُلــــَُْت                   م
ّ
 ؽُ ـاهِ ظَ  شلُ  اــمَ  ُط زْ الَ  َُ ثْ رَ ؼؼؼؼمـضْ بٔ  ارَ ا

 ؽُ امِ دِ مَ اًَ  َقِ حِ اًس   يِ حْ ؼًىاِب  نُ ؼؼـِ ـــمْ بُ  وَ                ْت ضَ رَ ؼؼؾْ بَ  وَ  امَ ــثَ ــ َِّ ـــ اً  ي  ؼؼؼَ َؿَ  ْث د  ـــضَ ـــ فَ 

َ  اـــَِؼَؼ ً  ُت ـــَْ ـــلُ ـــَ ف  فَ                  ايَ َ  حَ مَ  يّلِ ــُ ح مُ ـــْ ـــهِ  اـــً
ّ
ـَ  وَ  مُ ــْ ـهِ  اـًَ  ىوَ ؼَِؼ اً  ن  ـا  ؽُ امِ خَ  ُش ُْ اً

َ ـَ لـــفَ  َ  ؼؼِيَــُْ ــبَ تِ                  تً رْبَ ؿَ  انِ ـَضَ ــ فِ ـَ ث  اـَ اُــٌَ ــ ِْ ـ ؾَ  وَ  ْت ـاً  ؽُ ـاحِ زَ  َت هْ بٔ  ىؼَ ذـ مَ  يؼؼِ ً نْ ؼِِّ ـ ت

                                      

.
91
 .411ض 1987حٌفي ؾحد احلَمي صـر اًعـاًَم ، مهنجَ و خعائعَ ، اًَِئة اًـامة ٌَىذاة  
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22 

 ظدق واظفا تُهنام اًوذاغ حؼؼواز ًؼجري مث ٔبخالكِا، و اًلعة تعةل توظـف ٔبتَاثَ يف اًضاؾر مؼِد "كد     

 ان ٌس خعؽ طل اذلي ُو و تُهنام، اًفراق حواز مث اًرحِي، مؤرن مسؽ حني كَحَ احذاحت اًيت اٌَوؿة و مضاؾٍر

.92حًرد" يه ال و حدَخذَ ًفازق
 

 اذليو  اًـرتَة اًلعَدت يف ُيؼرنؼِا و اعلضاُد ٍرسـم و ، اًلععَة اعلالمح ُيمي اذلي ٔبًضا اًضـر ُذا من و   

 اًواكـي. احلواز مالمح ظَاثَ يف ُيمي اذلي اًضـر رزل اًلعيص اًضـر حتت ٕاذزاخَ ميىن

 اًواكـي: احلوازح.

ري منورخا هذهر اًضـر ُذا من و   ًلول: ٕار ُسَمى ٔبيب جن ًُز

َـَِمـِؼنَ  َؾـّمـَا َبْكؼؼَعؼْرُث  وَ  ـْ َذْث  وَ  ثَـ ـَُ اًــّســَِحَيِ  كَؼؼْعــدِ  ِسؼؼَوى َؾـــيل        َسد  اِوً ـَ  َم

ه ـــَمـــا اًـــــََذاَزى كــَـالَ  وَ 
ّ
ــَحاُة  نــــَانَ  وَ         ؾــَمــ يَا َبهــْـَت  ا ِ اًـــض  َِ ًِــَــَُ طِ ؼؼنـَاخلـَـ  ىَُزا

ؼرِفْ  مـَا فَـبَظـَحْحـُت  ـْ ال   ؼنَ ؼؼًَـ
ّ
ََِلَـيِت  ا ال   وَ        َخـ

ّ
ِبِش اً َسؼؼَواذَ  ا ُْةُ  وَ  ؼر  ـَُ اًض   َصاِمَ

ُش  َؾــَفـا        َُـ َمٌَـاِسً َؾـاَف  نـَاًؼَويْحِ  َظــَـَـيٌ  ًِــَمؼنْ  َُ  اًؼر  ـَُ فـَـاًؼؼرًِــُس  مــٌِـْـ  فَــَاكـَِ

ؼجٍ  فــَبَنــْـٌــَـاُف  فَؼؼَعـــاَزْث  فَؼَرْكــدَ  ـِ ِْـَمؼي فـَـَضؼؼْرِكؼي          ُمــٌْـ َُ َحؼْوضُ  ُسـََـ  فَبَُحاِوهُل  ـ

ـٌَـَما ِْ ِْـدَ  هَـْدـذَـِلؼي فـَـدَـ ـ َُ  ًُؼؼْخـِفؼي وَ  ًـَـُدة         كاَُلُمٌَا َخاءَ  اًؼع  ـَُـهُؼَضائِ  وَ  صؼَخْؼَع َ 

ــاثٌ  ِصــــِـَـاٌٍ  فـــَـلـــَـَال ـَ  هُـَسـائِـَُـَ َحؼؼوٌ  اًـُلؼؼْرتـَانِ  ِتــُمـْسـذَـبِِسـدِ          ِتــلـــَـْفؼؼؼؼؼَرتٍ  َزاثــِ

ؼؼَراذُ  َحؼؼَزمَ  َوكـَـدْ  َُ  اًؼّعِ َُ  َؾـــٌـْـ ال   ًـَْدـلَؼى فـَـََـمْ        ِحؼؼَحاَص
ّ
َُ هـَـفــــْ  ا  َــََُحـــاَلئــــِ  وَ  ُســ

َُ  َبثؼحــُْت        ىََرى َما َزٔبيَ  حََرى َما َبِمـــِؼؼرِي فَلـــَالَ  َِ  َؾؼؼنْ  ًـَ َُ هُؼَعــائـِـ َبمْ  هـَـْفـِسـ  َـُـ

 هُؼؼَزاِوًؼؼؼؼُؼَ وَ  ِســٌـَـاهـَـْفــــ  َؾؼؼنْ  ًُؼؼَزاِوًـُـٌـَـا       َحؼؼَواِذهـَا َزِبِش  ِؾــٌـْـدَ  ُؾؼؼَراتً  فـَـِدــْذــٌـَـا

َُ  وَ  َُ  اْظــَمــبَن   َحــذّؼؼَى هَؼؼؼْضؼؼرِتـُـ ـُ ال   اَلْزَط  كَؼؼؼؼؼؼَدَمــــاٍُ  اَل  وَ       ِكـَذاً
ّ
 ِمـــَؼؼؼؼُؼََبهـــَا ا
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ايً  ًِــََدهـَا َحــَمــَـْـٌـَا مــــَا ِتــــَلٔيٍ  فــَـَلٔ  َمَفاِظَـَُ ِػَماءٍ  َمؼؼْحــُحوكٍ  َػؼِْؼرِ  َؾــَؼى        َو

َُ  َوكـُـَْـُت  َُ  َبتْؼؼِعؼرْ  وَ  ُسـد   ًــَ ؼؼؼوَ  َوَمـا        َظؼرًِــلَـ ُُ  َِ  َصاِقــَُـَ ِوَظــايِت  َؾؼؼنْ  ِفــِــ

َــَـمُ  ــَـْـُت َوكُ  ـْ دِ  َبن   ثَؼؼؼؼؼ َْ تٌ  ًِــَؼؼّعــَ ؼؼَِــــا ٕاال   وَ        ِؾؼؼز  ـُ ــ 93كـــَـاِثــــَـــُـَ فـَـٕاهـّـَمَ  ثُؼؼؼؼَضــِِّ
 

ري  ظرفا و سائَخَ)ؾض َلذَ( تني و تٌَُ أبحداهث و ، وكائـِا ذازث كعة ًذهر ُاثَ كعَدثَ يف سَمى ٔبيب جن فُز

 هبذا و اعلـاص اًضاؾؼر واكؽ من ٔبحدازَ ، واكـَا حؼؼوازا اًثالزة ألظراف تني ٔبحؼؼرى ٕار ، اًلالم يف متثي بٓخر

 نـاهوا اًيت  اًعرب ٔبايم و حمحوتخَ تني حِاثَ من خاهحا ًربس كعيص ظاتؽ يف حِاثَ من خاهحا ًعوز احلواز

 واحض خاهة ُؼؼو و كـَت و ًتكا و كال اػلاذزة( ٔبفـال ) ألفـــال ًوزذ اًلعَدت يف و ٌَلٌط فهيا ًؼخرحون

   بٓهذاك. حتدج اكهت اًيت اًالكمِة اعلراحـة من

 المرئ منورخا هوزذ حنن ُا و اًضـًرة اعلياػرت جمال حتت ًدخي ٕار احلواز، ُذا من ٔبخر خاهة ُياك و    

 ألواتــد ؾن سؤاهل يف رزل و ألجرض، جن ؾحَد تني و تٌَُ اكهت و ، اًضـراء حماوزاث ٕاحدى ُو و اًلُس

 امرؤ و صـر من  ٔبتَاث يف ٔبًلاسا ؿَََ ًَلي ؾحَد فاخذ ٔبحدحت نام جتدين صئت ما كي اًلُس: امرؤ هل فلال

 .94ازيني تني ذاز حوازي صـر يف ألًلاس ثسل ُيي اًلُس

       ؾحَد: كال

ـذَـهِتَا اَمْت كـَ  ُمـدَـِّـَذـَةٌ  ُـَاِحـَِـةٌ  ِِ يًّا َبهْدـَخَْت  َمـا َذْزَذاءُ        ِتـَمـ اسَ  اَل  وَ  س ِ  اـــَبرْضَ

 اًلُس: امرؤ كال

ــرَيتُ  ِثـسْلَ  ـِ َِـــا يِف  جُْســلَى اًض  َِ يَِات دَ  فَبَْخَرَحْت       س َ ـْ َ  َبْنَداَسا اعلَْىِر   ُظولِ  ت

 ؾحَد: كال 
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وذُ  َما خَِعِــؽُ  اَل        َواِحَدتٌ  ألمْسَاءُ  وَ  اًِحَُغ  وَ  اًس   ِثْمَسـاَسا اًي اُش  ًَُِؼؼؼن   ٌَس ْ

 اًلُس: امرؤ كال

حــَاُة  ِثــسْلَ  را اًس 
ّ
مْحَــانُ  ا  َبثَْساَسا ألْزِط  ِمْحَولِ  ِمنْ  هِبَا َذِوي        بَْزَسَََِا اًر 

 ؾحَد: كال

ؼؼْولِ  َؾـىَل  مُؼْرجَتــ اثٌ  َمــا نَ        َمؼؼَراِنهُبَا َُ ـْ ا اعلََدى ُظولَ  ًَْلَع  َبْمَراَسا وَ  َسرْيً

 اًلُس: امرؤ كال

َرا اًــٌ ؼُجومُ  ِثـــَْـمَ 
ّ
َِا َحاهَْت  ا ـُ ًِ َْيِ  َسؼَواذِ  يِف  َصـــدّؼَِهُْتَا       َمَعا  ٔبْكدَـــاَسا اٌَ 

 ؾحَد: كال

اُث  مـا ـَ اؿًا ثــَـبيِِت       هِبَا َبِهَُس  اَل  ِلَْزٍط  اًلَـاِظـ نَ  َما وَ  رِسَ ـْ  َبْىاَكَسا ٍَْرحــِ

 اًلُس: امرؤ كال

ــح ْت  ٕاَرا اًّرًِـــَاخُ  ِثـسْلَ  ًِؼؼؼَِا َنــَفى     َؾؼؼَواِظُفَِا َُ  ُنــٌـّـَاَسا ٌَِذّؼُؼْرِة  ِتبَْرًـــَا

 ؾحَد: كال

اُث  مـــَا ـَ ََةٍ  يِف  ِحؼؼَِاَزا اًفــَاِحـ ـََؼقٍ  ِمؼنْ  َبَصــد         ؿاََلِه ِْ  اَبَسا َُؼؼوَءتٍ َممْ  فَـ

 اًلُس: امرؤ كال

ـْمَ  لَى ًــْىِفنْتَ     بََحدٍ  ِمنْ  ًُْحِلــِؼنَ  فـََما اعلَـيَاايَ  ِثــَ ََاَسا ًُْحِلِؼؼنَ  َما وَ  مَحْ  َبْن

 ؾحَد: كال

اِتلَاُث  َما ُاغُ  اًس  رْيِ  رِسَ خَِىنيَ  اَل      َمَِيٍ  يِف  اًع   اَبَسا اعلََدى َظالَ  ًَوْ  وَ  ٌَض ْ
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22 

 اًلُس: امرؤ كال

َحُحوا كَدْ  كَْوُمَِا ؿََهَْيَا اجِلِـَـاذُ  ِثسْلَ  ْوغِ  قـَـَداتَ  ًَُِن   اَكهُؼؼوا        س َ  َبْحاَلَسا اًر 

 ؾحَد: كال

اُث  َمــا ـَ َحاخِ  كَْديَ      َظََقٍ  يِف  اجلَوِّ  ِلَْزِط  اًلَاِظ  ِكْرَظاَسا ٍنَ  ٌرُْسِ  َما وَ  اًع 

 :اًلُس امرؤ كال

ـْمَ  َِىــًا اًَفىَت  ًَذؼْؼُرْننَ  اَلَمــايِن  ِثــَ َماءِ  ُذونَ        َم  َزاَسا هَلُ   حَْرفَؽْ  ًَمْ  وَ  اًس 

 ؾحَد: كال

ٍ  ِتاَل  احلـَـاهِكُؼونَ  َمـــا ؽ ِجُة  فَؼؼِعَحٍ  ًِـَسانٍ  اَل  وَ       ترََصٍ  اَل  وَ  مَسْ ـْ ُ  اًي اَسا ً

 اًلُس: امرؤ كال

مْحــَانُ  وَ  ٍنُ اعلَؼؼؼَواسِ  ِثـــسْلَ   95ِمــْلِـَـاَسا اًٌـّـَاِش  تَـنْيَ  اًدؼَرًِ ةِ  َزة       َبْىَزًََِا اًر 

 اًلُس امؼرؤ واكن " تحُت تُذا اػلــاوزت فاكهت ألجرض، جن ؾحَد فَِ انػر اذلي اًلُس امرؤ صـر من ُذا و

ية صدًد ا ٔبكراهَ ؿىل ٌَؼِوز حاحم  تيفسَ فَِ مدًال ، ٔلُهل اعلياسؿة نثري صـٍر يف اًّؼِ ، ؿَََ ًًذرص ٔبن ،اكُز  كرٍي

 96صئت" ما كي اًخوام فلال ٔبكول ما ٔبهعاف فبٔحز صاؾرا نيت ٕان كائال:" حفاوزٍ اًُضىري اًخوام ًوما فلاتي

ة   جَرًِلًا حََرى َبَظاخٍ  اًلُس: امرؤ فلال ح ا وَ  َُ َُ              

رُ  َمُجوٍش  َنيَازِ  اًخوام: فلال                                           ـِ خَ اَزا. جَس ْ ـَ ِخ                                              اس ْ

َُ  َبَزْكـــُت  اًلُس: امرؤ فلال                    رَشًِؼؼؼٍح. َبتُو هـَـامَ  وَ  ًــَ

َرا اًخوام: فلال                                           
ّ
َدا دْ كَ  كََُْت  َما ا خََعاَزا. َُ   اس ْ
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َُ  نـــَانَ   اًلُس: امرؤ فلال ُ ؼؼؼؼزمِي     قَِــٍْة  ِتؼؼؼؼَوَزاءِ  َُ

                ِؾَضاَزا ًَلــَْت  وَ  ًَِــَا ِؾَضازٌ  : اًخوام فلال                                          

ا    اًلُس: امرؤ فلال  ـــادَ َبضَ  َنِخفؼؼِي َؾـىَل  َبنْ  فََــَـم 

ــْت  اًخوام: فلال                                           َُ َِ  َبؾْؼجـَاسُ  َو                  فََحاَزا ِزًِل

كْ  فظَلَْ   اًلُس: امرؤ فلال    ِ  ِتَذاِث  ًَْتُ ًَا  اًرّسِ  َػْح

َ  َوًـــَـمْ     اًخوام: فلال                                                   اَزا ِِبــَََْحهِتَا ذؼْؼُركْ ً .97مِحَ
 

ا ، اًواكـَة اًضـراء مٌاػراث من هحريا خاهحا متثي اًيت اػلاوزت من اًيوغ ُذا و      نثري يف اًلُس امرؤ ؾيد جنُر

 ٌرسذ ٔلهَ اًواكـي احلؼواز من يه و اًالكمِة اعلياسؿة ٔبو ، اًالكمِة اعلحازست ابة حتت ثدخي يه و صـٍر من

 ختاظام. و اًضاؾران فَِ جتازى صـري كاًة يف ـَةواك  جترتة

 فَِ ُيــاوزٍ اذلي رزل مهنا اًضائؽ ٔبن ٕاال حرصُا ميىن ال ، خدا نثريت اًـريب اًضـر يف احلؼؼواز منارح و    

   حدَخذَ اًضاؾر فِحـــاوز ِلةحـل  ٔبما اًلزل صـر يف احلواز نثري جند ٔبهيا ٔبي بٔتالٍ حة ٔبو ٔبجاكٍ ظَال اًضاؾر

 اًضاؾر ًروخ مذيفسا اًضـر يف زاحلوا ًحلى و ًفازكَ ما ٔبتدا اذلي ظَفِا فذجاوز خِاال ٔبو تَساهَ ؾهنا رذٍو 

 تواكـِا. ثـَلت اًيت اًروخ ثسل ٔبؾامكَ من اًياتـة ٔبحاسُسَو 

  ؿامة تعفة اًـريب ألذة مراحي و ؾعوز خمخَف يف ، اًضـًرة اًيعوض يف احلواًزة و ٌَحواز اعلخبٔمي و   

 نام خمخَفة و مذـدذت ٔبمناظ وفق حـاءث كد و احـخوثَ، نثريت صـًرة هعوض ٔبمام اهَ ًؼجد خاظة تعفة ضـراً و 

 ؿرب ،حرضث حـامًَة ٔبسس و ٔبتـاذ ٕاضافة يف هحري حـد ٕاىل ٔبسِمت اًيت ألمناظ ُذٍ ٔبرشان ٔبن و س حق

    ًؼؼوم جاكء، و زاثء قزل، و ؿذل رنؼران، نام خمخَفة صـًرة مبوضوؿاث ٔبًضا فهيا اًؼحؼواز ازثحط نام اًيعوض،

 مالمح من مَمح و ظوزت ؾن فَِ احلواز ٍىضف ٕار اًضـري اًؼحواز فهيا ًخجىل اًيت ألخريت ُذٍ مـاثحة، و
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 ٕاىل ذفـِا و اًضخعَة ًيفس َة ٕاػِاز و اس خجـالء من تَ ًلوم ؾام ٍىضف اهَ نام اغلمتؽ، و اًفرذ تني اًؼجدل

 منارخَ: من و ٌَضاؾر ضخعَةاً  و اًفرذًة اعلفاُمي ٕاجراس

 اًـذل: صـر يف احلواز

 ًلول: ٕار ؿذًَخَ، يف اًعايئ حلامت ُو و ٕاحراءٍ من التد منورح ُذا و

 اًــــََذاَل  وَ  اٌَؼؼؼ ْومَ  َبِكـــَؼِّي هَؼؼؼؼَوازُ  َمِاًْل       فَــــاََل  َمــا : فـَـاَث  ًِـــَضؼؼؼْيءٍ  ثَلؼُؼوِل  اَل  وَ 

نْ  وَ  َمِْاًل،
ّ
اَل  وَ  اجِلن   ُبْؾِعي ُنْيُت  ا َْ َُ  ُنـــْيُت  ًِمـــَالٍ  ثَُلؼؼؼوِل  اَل  وَ         اخلَ َِىـُـ  ُمؼؼؼِْ

ن  
ّ
َِ  يِف  ًَؼؼؼؼؼَرى اجلَؼؼؼؼَواذَ  ا ًِــ  َواِحـــَدتٌ  اعلَالِ  َسِخِيَ  اًَحِخَيُ  ًَؼؼؼؼَرى         ُســُدـــاَل  َمـــا

ؼؼؼِوي وَ  اًث يَاءِ  ُسؼؼؼؼوءُ  ِتاَل  اِزُج اًوَ  َُيْ
ّ
ن           اال

ّ
َرا اًـــدَؼؼِخــــِــيَ  ا

ّ
َُ  َمــاَث  ا ــ ـُ  ًــَـْذـــدـــَـ

 كائال: سَمى ؿذل جيَة حِامن اًوزذ جن ؾروت كول ٔبًضا مٌَ و

ـــانَ  ُبم   َبَزى  ُف َبْخؼؼؼوَ  اًي ْفُس  وَ  اَلْؾؼؼؼؼؼَداءُ  خَتُوهيُِن       ثََُؼؼؼؼوُمـٌؼِي اًلــََداتَ  َحــــس 

انَ  َبكــَـْمـــَت  ًَؼؼؼوْ  َســـََْمى ثـــَـُلؼؼؼولُ   َبظؼؼوُف  ٌَِــْـَمؼؼؼَِامِ  َبهؼؼؼؼِّي ثـــَـْدزِ  ًـــَـمْ  وَ        رِس 

ـَـــي   فَْذيَا اًــّـَِذي ًـــَـ َُ        َبَماِمٌَا مؼؼؼِنْ  َخؼؼؼؼو  َِ  فؼؼؼؼِي ًُؼؼؼَعـــاِذفـُـ ــ َِ ــ ُْ ـُذَؼؼَخَـــُِّف  َب  اعل

َرا
ّ
َُ  َحالَ  اًِلىَن  َحــاءَ  كـَـدْ  كَُــْـُت  ا َ ـِْـَةٍ  َبتُؼؼؼؼو        ُذوه  َبجْعَُف  اًِفَراَق  ًـَـْضىؼُؼو ِظــد

 َُ َُ  َنؼؼؼؼرًِـــمٌ          ُذوهَؼؼَِا احلَؼؼق   ًَـْدُخــيِ  اَل  ِخــَّـَةٌ  ًـَـ ّرُِف  ُخؼؼُعؼوةٌ  َبَظؼؼؼؼؼاتَْذـ جُتَ
98. 

 تني جيمؽ ُـيا احلواز و ابًيفس، اؼلاظرت ؿىل ثَؼؼؼؼومَ اهفىت ما اًيت سَمى ُيــاوز ملعوؾخَ يف فـروت      

 ثحدي اخلوف مففرذاث اعلعاؾة، إبدفاهما ؿَهيا خياف و راثَ ًخحدى فِو ، اخلوف ظوزت ألوىل: ظوزثني،
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.
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 تني اًيفص اًرصاغ من ًـاين فِو ٔبخوف اًيفس و : كوهل تدًَي سوحذَ ؿىل ال اًضــاؾر هفس َة ؿىل ذالالهتا

 .99حتلِلِا ٕاىل ٌسـى اإلوساهَة حاخاثَ تني و سوحذَ معَة

 اهَ ٕاال واحد، فعي يف اخزتاًِا ميىن ال تلوت حارضت منارهجا و خدا، نثريت اًـريب اًضـر يف احلواز ٔبمناظ و   

 مالمح ًربس ٔبن الًِاخ من اًلدمي اًـريب اًضاؾر اس خعاغ راهتا حد ،يف حامًَة ػاُرت احلواز ٔبن اًلول ميىٌيا

 حِاثـَ ظؼًرلة ٍرمس ،و اًَومِة حِاثَ و ، اإلحذـمـاؾَة حاًذـَ ًعوز ٔبن اس خعاغ و خشعَخَ مالمؼح و تَئذَ

 زحِهل. و ٕاكامذَ و سواخَ و حروتَ و شاؾخَو 

 حيمرا يف اًـريب اًضاؾر ضخعَةً  اجرس خاهحا احلواز من مضت دك و ٕاٍراذُا ميىن اًيت اًامنرح تـغ من و   

 ًلول: ٕار ، هواش ٔبيب كول مثال فٌجد ألموي و اًـحايس اًـرص يف خاظة و ؿدت

َمانُ  ِل  كَالَ  َْ ؼؼؼُغ  وَ         ًَؼؼْوًمــا ُسََ ـْ  َبْصٌَـؽُ  اًلَؼؼؼْولِ  تــَـ

ًّا وَ  ظـِْفٌؼؼؼِي كــَـالَ  ِــ َِ  َبهْفـــَـؽُ  وَ  اث ؼؼؼؼؼلؼؼؼِي ِفـــِ ــــا بَ         َؾــ

  كَُــُْت 
ّ
نْ  يّنِ ا

ّ
 ثؼَجْؼؼؼؼؼؼَزغُ  تـــِاحلَؼؼؼؼّقِ  ِفِوُكــــَا         َما َبكـُـيْ  ا

، كـَـاَل:  فَامْسَؽ كَُُْت: ِل، كُيْ  كـَـاَل:       َمِْاَل  كَُُْت: الَك 

، كَاَل: َُ ِعى كَُُْت: ِظْف ـْ  ثَْمٌـَـؽُ  كَُُْت: ِظْفيِن، كـــَـاَل:      ًُ

 اًححتي: كول ٔبًضا مهنا و

َِ  ِتُت  اخِ  َظْفوتَ  ٔبْســِلِ  ًَخََىفؼؼَى ائـاًل ــَ م اًَىــبَِش  َوَضــؽَ       َحذؼؼؼ ى اًؼؼؼر 

ـَزٍِزِ  َؾْحدُ  : كَُُْت  ََْم، : كَـالَ       ُزويِح  ثَْفِدًمَ  اً َْمَ  كَُُْت: ًََح  َبًَْفا ًَح 

ــاَنَِا، اهِتَا : كـَـالَ  َُ ا ، َُ َُ َِا، اَل  َل:كـَـا       فََْخَُخــْذ ـُ خَِعَ  ٔبْقفؼَى مُث   َبس ْ

 اًخحَري. حتٍرر نخاة من اًالكم يف اعلراحـة ابة يف اًضـر ُذا و     
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 كواًة وفق اًضـري، احلواز ثوػَف يف ٔبسِمت كد اعلـارص اًـريب اًضـر يف ألذتَة ألحٌاش ٔبن جند نام 

 خاظة و اًـرتَة اًثلافة ؾن ختخَف زلافاث من اًـريب، ألذة  ٕاىل اًوافدت اعلالمح و اعلرسيح اكًضـر خدًة

     اًضـراء و ألذتــاء من كرٍي و صؼؼويق ٔبمحد اذخــهل اذلي و ، احلدًر اعلرسيح ابٔلذة ثخـَق اًيت ثسل مهنا

 ًًسجم ًلدهما اًيت اًوػائف اللخ من ، اؼلخَفة ألذتَة اًـيارص خدمة يف اًضـري اٍمنط ُذا ٔلمهَة رزل و

 اخي من و اًيط ذاخي ، اًضخعَاث ثخواظي خالًِا من اًيت اًضـًرة ألمناظ و ، ألذتَة ًةاًلوا ُذٍو 

ر ؾن اًححر  اًضـري. اًيط يف كدما هبا ٌوسري اًلععَة ألحداج ٍرفؽ اذلي اًلعيص اعلضِد ثعٍو

                                     : اًـريب اًيرث يف احلواز   

 ذًؼؼؼؼوان اًضـر ٔبن من ابًرمغ اًـرة ؾيد اًفين و ، ألذيب اعلؼؼوزوج من هحريا حيا اًـريب اًيرث ٌضلي     

   فٌَة    ٔبساس َة ؾيارص من ميٍي مبا بٓذاهبم، و ، مبٓثرمه و ، ٔبكواهلم و ، فٌوّنم ثؼجمؽ زلافة و , هلم اتزخي و ٌَـؼرة

   . اعلوسون اًالكم ؾن اًيرث ميي اذلي  اًفين اًحياء و اًـاظفة و اخلَال و اكًعوزت ،  صـًرة و

  اًـريب اًوؾؼي ثحني خمخَفة لٔبصاك و منارح من ُيمهل مبا اًـؼريب ألذة من هحريا حـاهحا ٔبًضا ًـرف اًيرث و    

 من ،اهعالكا اخذالفِا حبسة ،ختخَف ثؤظهل ٔبمناظا و ، جضلكَ فٌوان و ، تَ خاظا ظاتـا فذـعََ ألذة متيو 

 اًيرًثة. اعلرسحِة ٕاىل اًلعريت اًلعة و اًرواًة ٕاىل ابعللاماث مروزا ٔبهواؾِا اًلعة ٕاىل اخلعاتة ٕاىل اًرسائي

 اكن فٌَا موضوؿَ ،فَـلك مضموان و صالك و ، فٌا الٓخؼؼر ؾن متٍي ، تَ اخلاظة مياثـَ هل ظاتؽ نـي و    

 ال و كافِـة ال و ًوسن ًؼخضؽ ال اذلي اًىــالم رزل – اًٌـرث  - ابؾخدــاٍز ، موضؼؼوؾَا ٔبو راثَا ، ؿَمِـأبو 

 صـًرة. موس َلى

 ؾؼؼن ثدضلك فٌا اًيرث يف احلؼؼواز، من جتـي اًيت  ، احلواًزة ألمناظ ثسل لكَ اًيرث، ٔبمر من هيميا اذلي و   

  -اخلعــاتة – اخلعة و ًرسائيا ٔبذة ؾن مثال اعللامة فن ،فمتي حواًزة منارح يف اًرسذ ظاتؽ فِخجىل ظًرق

 ذاتة.اًى  فنٔبو 
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  هدـري ابغ فهيا ٌَحؼواز، جند اًيت اًفــيون ثسل ٔبو ، احلواًزة فٌوهَ ُؼؼو – اًيرث – لكَ ُذا من ًـيٌُا ما و    

 اكهت زئُس َة  خشعَاث حؼؼواز ىلؾــ ًـذـمد اذلي اًـفؼن ُـذا ، مثال اعللامـة نفن ، تذاثَ كامئا فهيا احلواز جندٔبو 

 جتسدٍ اذلي اًخـَِـمي، احلواز خالل من مـني ُدف ٕاىل اًوظؼول تلَة ، لاًـلو  فٌون ؿىل ثـذـمد اثهوًة ٔبو،

  اًسُامن و   اكعلرسخ مذيوؾــة ثجماال يف احلواز ًوحــد ٔبهَّ ٕار " ألذتَة ألحٌاش و ، ألهـمـاظ خمخَف ٔبو ٔبهَّ نــام

 .100ألكعوظة" و اًرواًة و

 اًيت  اًفٌَة اًيرث كواًة فٕانّ  لكَ ُذا من ابًرمغ ٕار اًضـر فخبال اؼلخَفة اًرسذ فٌون يف ٔبًضا احلواز "جند نام   

 فٌوهَ و اًيرث ٔبحٌاش الخذالف هؼرا تُهنا فامي ختخَف و ، اًضـر كواًة ؾن ختخَف اعلوضوؿاث فهيا ثعة اكهت

 101اًىذاتة" و اخلعاتة ؾن خترح ال وضبٔثَ تداًة يف اكهت اًيت
. 

 جتس َد يف  احلوازي اعلحدبٔ  ًـمتدان ال ٔلّنام حواز، فهيام وخد كَام اذلٍن ألخرٍين اٍمنورخني ُذٍن ٕان   

ة  تعرق ثخجىل بٔو حمتؼِر اًيت احلدًر ظيوف تـغ ابس خثٌاء ، ٔبذيب منط لك ٔبُداف فن لك مفاُمي  ؾفًو

 فٌؼؼون ٔبزتـة ٕاىل ُذا ؿىل تياءً  اًيرث ثلسِـمِم و ، اًَويم احلدًر و اجلدل رزل ٕاىل  ، اًيلاذ تـغ ثلدمي ُومؽو 

 حدًثا ٔبو احذجاخا ٔبو حرسال ٔبو خعاتة ٍىون ٔبن من اعليثوز خيَو ًُس و ، اًلول ُذا ًوحض
1
. 

 ٕاىل ًـمد حـدًر يف استساال نـان ما ٔبو ، اإلزثؼجاًَة اخلعة يف ٔبو ، مثال اجلدال يف ٍىون ما ُذا و    

 كامئا هرثاي فٌا – اجلدل فن– خحاٍزاؾ  يف مـَ ًست و " : ًلول ٕار اًخـحري حص ٕان اجلدال ٔبو احلواًزة مددبٔ  جتس َد

اعلخجاذًني" اؾخلاذ فَِ اخذَف فامي احلجة ٕاكامة تَ ًلعد اًفن ُذا ٔلن تذاثَ
2
 . 
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 صىـــي ؿىل اًفن ُذا جيري ما فىثريا ، اإلس خدالًَة ابخلعاتة ٌسمى ما ٔبو اخلعاتة، فن ُيا ًلعد و         

 اخلعمني تني  وكواُي و ًُسمـؼؼوا مضاُدٍن وحوذ ، ألحوال ٔبقـَة يف ٌس خدؾؼؼي رزل اكن و ، حواز

 .102اعلخياسؿني"

 تَلة ٔبهَ ٕاال ، اػلاذزة ظاتؽ ؿَََ ًلَة ، ًويم حدًر يف استسال ُو ٕامنا احلواز، من اٍمنورح ُذا و     

  ازابؾخح خََا احلواز فَِ ًؼِر ، مذحاوزٍن تعرفني حمىوم ٔبهَ ،ٕاال اًرايق ألذة مياث جتسد زاكِة ثواظََة

 اًيت اًخـحري ظرائق ٔبمه من و واسعة تال اعلحارشت اًضخعَاث الكم ٔبهَّ ؿىل ٔبذتَا ؾرف احلواز "ٔبن ٕار ، ثـًرفَ

 .103" ًًض هئا اًيت خشعَاثَ ٕاىل اًاكثة ٌس يدُا

حلى      ال و احلواز، جيسد ال ًِا ألذيب اًعاتـؽ ٔلن وخد ما كََال ، انذزا اًيرًثة ألصاكل ُذٍ يف احلؼواز ًو

 مضاُــد ٍرســم ال نام خواظي،اً  و ٌَخـحري مؼجاال مٌَ ثبٔخــذ اٌَلة ال و ، اٌَلة ثؼحرك اًيت اًروخ مبزنةل بٔخذًٍ

 فَِ احلؼؼواز ٍىون اذلي اًلعيص اًرسذ فٌون من ألذيب،نلرٍي  اًيط ٕاٍهيا ٌسدٌد حؼؼرهَة ٔبو ظوزت ًلرزٔبو 

 ُـــذٍ من و خاظة، تعفة اًفٌَة اٌَلة و ، ؾــامة ؼعفةتؼ ألذة و ، ألذيب اًيط ؿَََ ٌســري كاًحا ٔبو َُالك

 حتًرم نذا و ، ألحداج ًرمس نفن احلواز من ثًدؽ اًيت اعلضِدًة و احلرهَة، جتسد اًيت اًفٌون

 ؿىل ثـمتد ٔبساس َاث و مالمؼؼح اًلعة ٔبو ، احلاكًة من ثبٔخذ اًيت ،و ألمناظ ٔبو اًلواًة ثسل اًضخعَاثداخي

 اخلعائط ثسل حؼؼؼواز من وس خجَََ و فٌون من  ىراٍ فامي سرنى و ، احلؼؼوازي اًرسذ ٔبو ، اًلعيص احلؼؼواز

 ٔبذيب. صلك ٔبو منط لك يف احلواًزة اًفــيَة

ـخرب ألحٌحَة الٓذاة من اًـرتَة اٌَلة وززخَ اذلي ، اًـريب ألذة من اًىدري اجلاهة رزل ٕاقفال ذون     ًو

 اًفازس َة الٓذاة ؾؼؼن ، اعللفؽ اجن حرمجِا اًيت نذـسل ، اًلععَة الٓذاة و ، اًيرًثة اًفٌون مؼن هحِؼرا كسـام

                                      
102
 .74ض 1. ؾامثن مواىف .من كضااي اًضـر و اًيرث يف اًيلد اًـريب اًلدمي ح  
103
 .214. اًعاذق كسومة .ظرائق حتَي اًلعة .ذاز اجليوة ًٌَرش ض 
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 ؿىل حؼؼرث ص َلة حماوزاث ظَاهتا يف ثؼحمي اًيت و ، اًِيدًة الٓذاة ؾؼن كدميا اعلتمجة نخسل ٔبخرى وبٓذاة

 اًيرث ٕاىل اعللفؽ اجن فَِ محي ٕار ، ذمٌة و لكَةل نخاة مهنا خاظة و ، اؼلخَفة اؼلَوكاث من ًـلي ال من ٔبًسن

ا يف ثدــدو يه فٕارا ذلًذت ٔبذتَة حماوزاث ،ثخخََِا اًعري و  اًس حاغ و ، اٍهبامئ ٔبفؼؼواٍ ؿىل ٔبسَواب اًـرتؼؼي  ػاُُر

 104حوكة." و خد ابظهنا حني يف ، جسََة و  ُزال

 ثـلـي ٔكّنا و جثخحد  احلَواانث ٔبًس ية ؿي حؼواز صلك ؿىل ٔبحدااث اًـرتَة اٌَلة ظَاهتا يف ؿاجلت كد و   

 زوؿة يف ًٍزـد اذلي ًـي و احلَواهَة اًلٍرزت ٕاص حاغ و ، ألانهَة ىزؿة ٕازضاء ٔبخي من ٔبو اًحلاء، ٔبخي من ثخعازغو 

 اذلي احلؼؼواز و اًلعيص ابٔلسَوة اعليعلي ألسَوة امزتاح – ذمٌة و لكَةل -اعللفؽ اجن نخاة يف ألسَوة

 حتت ٔبًسًهتا ؾــىل اًـؼة و احلنك وضؽ و ، احلــَوان ٔبًس ية ؿىل اًلعط، ثفعَي مت حِر احلَات فَِ ًحـر

 اٌَِو. و اًفاكُة من زوة

 اًفٌَة: جتََاثَ و اعللامة يف احلواز ٔب.

   اًخـَِــم كاًــة ُؼي و ، تَ ازثحعت اًيت اًلاًة حِر من خاظـة ، اًـريب ألذة فٌون ٔبمه من اعللامة فن    

 ؾين كد اًسجــؽ، جزخــازف ًسًت و ، ٔبًواهَ و اًحدًــؽ تبٔهؼؼؼواغ حََت ظَف يه و ، اًخـحري ظَف اًياص ئة ثـَِــمو 

اًعوثَة." ملاتَهتا و ٔبتـاذُا و ، اٌَفؼَة مـاذٍهتا و تًسخهتا اًـياًة ٔبصد
105
 

 ُؼي و ، فهيا اًلول فٌون ًخجس َد هوس َةل احلؼؼواز اؾمتدث اًيت ، اًلعيص اًٌـثؼر فٌون ٔبمه من اعللامة و   

 . ٔبساًَهبا و ٔبًفاػِا يف ًخبٔهق كعريت كعط صلك يف اػلاوزاث من مجموؿة

 هضجت ٔبن تـد رزل و ، اًـريب رثاًي من حؼزءا ، اًلععَة اًفٌؼؼون ُذٍ تفضي اًـملامة ٔبظححت كد و   

 هبا. خاظة فٌَة سامث ًِا ٔبظححت و خباظة اًِجري اًراتؽ اًلرن يف ثعوزثو 
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 اًـاذاث تـغ ًخفاذي اًـحايس اغلمتؽ تدزاسة ؾين ألوىل، ابدلزخة يثـَمي ُدفَ حبت كعيص فن فاعللامة    

 اًفؼؼن ًِذا ٔبو اًلعــريت، اًلعة ًِذٍ هحعي حماوزت خشعَة ابختار ، اًحخي و اكًعمؽ اًـريب اغلمتؽ ؿىل ادلخِةل

  اتزخيِا ثددؽ ًُس اعللامة من ًـيٌُا اذلي و ، ألخرى الٓذاة ؾن متٍي خعائط و ٔبُداف من فَِ مبا ألذيب

 خعائعَ من خاظَة فاكن اًفن ُذا يف جيسد اذلي احلواز رزل ٕامنا ، ألذتَة سامهتا و مياهتا اس خخالضٔبو 

106فهيا اًلول اًفن اخذفى ٕان ظاتـِا اعللامة ثفلد كد زوحاو 
 .  

 نرث فلد ذاًِ و ، هفسِا ؾن اًخـحري و اًخفاؿي من ٌَضخعَاث فالتد ، ابًلط ًعَق " اعللامة يف فاحلواز  

 اًعحلِة مس خوايهتا ابخذالف َفختخ ال اًضخعَاث ًلة ٔبو اعللاماث ًلة ٔبن من اًرمغ ؿىل اعللاماث يف احلواز

 ما تلدز ٕاال هل كمية ال احلواز ٔبن ٕار اعلتاذفاث ،و ألًفاع حلضد خاء تي راثَ يف ٍراذ ال احلواز فٕان ، اًفىًرةٔبو 

 107لكامث." من ُيضد

 ٍىسـة حـىت اًلعيص اًضلك ٔبن رزل ، ٔبذتَا و فٌَا و كععَا قؼرضا ًؤذي نــان مةاعللا يف اًؼحواز و  

ة،  ًيا ٍىضف حواز من ًِا التد اعلعاحل، و اعلواكف يف اخذالفا ثفتط اًيت احلحىة و  ، اًدضًوق و احلًَو

 يف تـضِا حمتثي و" ألذتَة و اًفٌَة خعائعِا تـغ حتمي ٔلّنا اًلعة ملام اعللامة ثلوم ٕار اًضخعَة ألتـاذ

 .108اًفٌَة" احلحىة و اًرسذ و احلاكًة و احلواز ففهيا احلدًر اًفين مبـياُا اًلعة رشوظ

 مٌــاسغ تال و ًــد اًـذي و ، اهلمذاين اًزمان تدًـؽ ملاماث احلرص ال ، اعلثال سخِي ؿىل ٔبو مثال ًيبٔخذ و   

 حؼواز صىــي يف ضـت و ٔبّنا اًدــدًؽ ملامة يف ــازئاًل ًَفت ما ٔبول " ٔبن ٕار ، اعللامــة ًفن اًفـيل اعلؤسس
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 اذلي اػلخال ألذًة ٔبو اًحعـي ، اإلسىٌدزي اًفذح اجن و ، ُضام جن ؿُس تني ميخد حؼواز ُؼو و كعيص

 109فعاحذَ" و ظالتخَ ظًرق ؾن ادلزامه مهنم ٌس خخرح و اًياش تـلول ًَـة هَف ًـرف

 همام ملامة بٔي تياء ميىن فال فلط اًرٔبي كِد من ًُس و هبا كرازاالٕ  من التد حلِلة اعللامة يف اًلول ففن

 متىن تالقذـَ و احلواز يف فاًرباؿة ، راهتا حد يف وس َةل و كاًة ثـد اًيت احلواًزة ثسل ، احلواًزة ؾن تـَد اكهت

 ًِا اعلمي اًعاتؽ وفِ مىذزنا و خمزتال كعريا اكن همام اعللامة يف فاحلواز ، حال بٔحسن يف تدوزٍ اًلِام من اًحعي

 نخّاة خالهل من اس خعاغ اذلي – اعللاماث ؾرص – اًـرص رزل يف ، اًـريب ألذة ٔبصاكل و كواًة ابق ؾن

 احلواًزة مددبٔ  ؿىل اإلؾامتذ ٔبحس يوا ٔلّنم ، اًـريب ألذة ؿىل اجلدًد اًفن هبذا اًربوس و اًؼِوز من اعللاماث

 اًراوي تـِؼن اػلدوذ احلواز حِر من اًحدًؽ ٔبسَوة ؿىل ملاماثَ احلٍرري وضؽ " اعليوال ُذا ؿىلو 

 .110اًحعي"و 

 من ثوسؽ و ، احلٍرري ًددـَ و رزل من مًسلة مـازط فبٔكام ، ملامذَ يف اهلمذاين اًزمان تدًؽ ثلدم كد و  

ام افؼحم اًثلافِة اًضؤون خمخَف يف ٔبًضا تي حفسة الاهَلة ألساًَة ثـَمي يف ال فبٔحروُا ابعللامة خَفُو  َُو

ا و ظحا و ، فلِا و حنوا .111خِاًَة مٌاػراث يف وضـُو
 

 – فهيا مذبٔظال ٔبًضا احلواز جند نام راثَ يف مذبٔظال فٌا جندٍ ٔبهيا ٕاال ذزاس خَ يف ثـملٌا و اعللامة فن ؾن كَيا همام و

 وػائف ًؤذي َٔله ألوىل ابدلزخة وس َةل اعللامة يف فاًؼحواز ، حواز تدون اًفن ًِذا كامئة ثلوم فال– اعللامة

 حـي و احلواز تَـلة ازثلى اذلي اًخـَميي ألذة ًِذا ، اًفين اًَِلك و ألذيب اًيط خــالل من ثخجىل ، مؼخخَفة

 . اًفين و اٌَلوي اًخواظي ٕاىل – اٌَلة ٔبي – اًلاًة مهنا
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 ًؤظي هكحدإ  اًؼؼحواًزة ذواؾامت ، اًلول و اًالكم حِر من اؼلخَفة ِبامًَاثَ مذجََا اعللامة يف اًؼحواز ًحلى و  

 يف ؾؼمي ذوز ٌَلكمة ٔبن ٕار اًلاًة ُو اعللامة يف اًالكم و فاًلول ، اإلتداؾَة و اًيعَة تيُذَ ٌضلك و اعللامة ًفن

  واسؽ ًلوي حمؼعول فاعلـلامة مدضاجاكهتا و ، اٌَلة حاحز وزاء ختخفي اًيت ٌَلكمة وحوذ ال ٔبهَ ٕار احلواًزة ادلالةل

 تي صذور وال هحو فال مواضـِا" يف فِضـِا ٌَحواز ظَـة ًؼؼجـَِا و اعلياس حة لكمخَ خيخاز هَف اكحهبا ًـرف ٕار

اوسجام." و ثياسق و وسالسة ؿذوتة يف ٕاحاكم و ضحط و ذكة ذامئا
3
 

   اًؼراوي تني دوذاػل احلواز حِر ،من اًحدًؽ بٔسَوة ؿىل ملاماثَ وضؽ كد فٕاهَ احلٍرري مثال ٔبخذان ًو و   

 ٔبنرث يه و  اًلعة ٔبسَوة ثبٔخذ "مفلامذَ حدزيا " اعللامة ٔبول يف اًثاتخة اًعَلة ُذٍ حِر من و ، اًحعيو 

 كعة ًيا ًلدم ٔبن فـال ُياول طل ٕار احلٍرري ؾن تـَدت اًلععَة اًلاًة حزال ال ًىن و اًزمان تدًؽ ملامة من حدىة

 ًـرط ًؼؼراذ ٕامنا ذلاثَ ٍراذ ال حدًر ُو و ... ًسد ٔبيب ظًرق ؾن ٌضوق ما فَِ حدًثا ًلدم ٔبن حاول ٕامنا و

 .112تدًـة" ٔبذتَة ٔبساًَة

حق     اخذاٍز اذلي ، اًحعي ظًرق ؾن حوازاثَ جيري ٔلهَ احلٍرري كاًة ُو ، احلوازي اًعاتؽ يف ألسَوة ًو

  زاكِا ٔبسَواب ًعيؽ ٔبن فُس خعَؽ ٕاًََ – احلواز – احلدًر ٕاس ياذ ُيسن نام ،  ٔبًفاػَ اخذَاز فِحسن عللاماثَ

 مهنا خيذــاز و ، ؿَََ ألًفاع ثدفؼق يف وحـدُا اًرسؿة ُذٍ هالحؼغ حنن و " اًـرتَة الٓذاة يف هل مثَي ال فــّذا

 خاظة ... فاكيه جروخ ملاماثَ ظحؽ ٔبهَ كَيا ٕارا هحاًف ال حىت تي ...... ٔبضحعِا و ، ٔبذكِا و ، ٔبحوكِا و ٔبحوذُا

 كاط ٕاىل مرثفـا حلِلذَ مـمَا ، بٔحدُام مؽ اخذعم كد و ، تيَا مؽ و سوحذَ مؽ ًسد ٔبتو فهيا ًؼِر اًيت ثسل

..." والٔبو 
 

ا تعدذ ًس يا نثريت اعللاماث منارح و    ٔبقراضا مؤذاي توضوخ ًخجىل اذلي اًؼحواز رزل فهيا اعلِم ٔبن ٕاال رهُر

 ابٔلرواق ًدٌاىم ٔبسَوة فؼي ، اًراكِة اٌَلة ثسل تي ذلاثَ موحوذ كري ٔبهَ من ابًؼرمغ نثريت ٔبُدافا و ، خمخَفة
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اجيـَ ٔبن اعللاماث نخاة اس خعاغ اًيت اٌَلة ثسل ،و اًفٌَة ادلاًَاث و ألذتَة  اًلكمة فذَني ٌَحواز ثساظا ُو

 ٔبكي. ال و ٔبنرث ال اعللامة ٔبصخاض و اًحعي تني حواًزة يف فذخزتل ادلةل و اًـحازتو 

  اًرواًة: و اًلعة يف احلواز.ة

 اًيرًثة اًـيارص ٔبمه ٕاىل ًبٔخذان اًرسذ ظاتؽ ُيوكِا اًيت اًيرًثة اًلواًة ٔبو ، ًراحلد اًيرث ؾن احلدًر ٕانّ    

 ؿىل ًلوم ٔبذيب هوغ ٔبي يف اًرسذ ؾيرص ٔبن ابؾخحاز ، معوةل ٔبو اكهت كعريت اًلعة فٌون من فن ًلك اعلىوهة

 نـان زواًة اًِام لعيصاً غاًيو  رزل ،مىوهة تُهنا فامي متاظة و متاتعة ، مؼخخَفة ٔبذتَة حامًَاث و ، فٌَاث

 هوغ ٔلي ألذتَة و واًفٌَة اًيعَة اًحًِة حىون اًيت اًـيارص ُذٍ ٕاحدى تني اًفعي ميىن فال ، كعريت كعةٔبو 

 ابًخال و   اًضخؼؼعَاث ؾيرصو   اعلاكن ؾيعؼر و ، اًزمن ؾيرص ، اًرسذ ؾيرص يه اًـٌــارص ُـذٍ و ، ٔبذيب

  . احلواز ؾيرص

 ألذيب اًيخاح ثعيؽ و ، اًيط ثًذج اًيت و ، اًلعيص اًرسذ ؿىل ًـمتد ٔبذيب خًس ٔلي ةاعلىوه اًـيارص يه ٕارن

 ًعوز و  مضاُدُا ٍرمس اذلي احلواز خالل من و ، تُهنا فامي اًتاتط خالل من مالحمَ حرمس و ، حىوهَ و

 خـالل من رزلو  ائفَوػ ثؤذي و ثربسٍ و ثوحدَ ةمذياَُ ال حرنة ٕاىل سىوّنا ُيول و ، ٔبذتَاهتا و ، فٌَاهتا

 مهنا ثخىون اًيت اًـيارص، ٔبُـم من احلواز ٍىون ٔبن اًحدهييي " من ٔبهَ ٕار ، معوةل ٔبو اكهت مؼخزتةل ، اًلكمة

 113".اعلعوةل و اًلعريت اًلعة

 فهيا ثدضاتم اًيت اًرواًة فِيي اعلعوةل اًلعة ٔبما راهتا حد يف اًلعريت اًلعة ، اًلعريت ابًلعة اعللعوذ و    

  اًلعة ٔبو اًرواًة ،يف اًضخوض حِات ثعوز اًيت اًفٌَة اعلضاُد و ، ادلزامِة ألفـال فهيا ثخعوز و اجألحد

                                      
113
 . .94ض1984 2. حسن اًلداين فن نخاتة اًلعة مىذحة اػلدسة ؾامن ظ 
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114وػائفِا" ًـعهيا و ، مالحمِا ٍورمس
 ،تياء ٔبجرسُا من مـَية وػائف ، اًيرًثة اًلعة يف ٌَحؼواز ٔبن صم فال 

. اًلعيص اًـمي ٔبحزاء تني اًخالمح وخَق ، احلدج تياء و ، اًضخعَة
 

 ٕان و اعلوضوؾَة ٔبمهَخَ اًرسذ ؾيرص ًـعي اذلي اعلَحمي اجلو خَق ٔبساش ُو تيوؾهيا اًلعة يف "فاحلواز      

ر ُو اعلعوةل اًلعة يف احلؼؼواز ، ًؤذًَ قرط ٔبُـم  يف ٔبما اعلًضوذت اٍهناًة ٕاىل هبا ٌَوظؼؼول موضوؾؼِا ثعٍو

 ٔبًس ية ؿىل ًؼؼعيـِا اًيت ، اعلًؤف بٓزاء ؾن ًخـحريا ُو اعلعؼؼوةل اًلعة يف ًؤذًَ قرط ٔبُــم فٕان اًرواًة

 115 ".اًضخعَاث

 من فين حزء احلواز بٔن يه اًرواًة ٔبو اًلعة يف اًوػَفِة ٔبهـمـاظَ و ، تبٔهواؿَ احلواز ٔبن اًـامة احللِلة و    

 اًىِـان رزل من ثؼجــي اًيت و اعلخاكمةل، ألذتَة اًـيارص فَِ ثخوافر اًـذي ، اًفين اًوحوذ ٔبو ألذيب اًىِـان

 ٔبو   اًلععَة ٌَضخعَة فين ثبٔسُس فاحلؼؼؼواز ، اخلاظة مســاثَ هل ، تذاثَ مس خلال فٌـا ٔبو ٔبذاب اعلدضاتم اٌَفؼي

  ثؼحاوزُــا و ، حدٍهثا خالل نم اًضخعَاث ثواظي مؽ ًخحلق ُدفا ،و  كاًة ُيلق احلواز ٔلن اًروائَة

ة و اًوضوخ اكمةل ثحدو ٔبن ميىن ال اًضخعَة ٔلن اًلعة خشعَاث زمس ؿىل ٌساؿد فاحلواز"  ٕارا ٕاال احلًَو

ر ؿىل ٌساؿد احلواز و ، ثخحدج يه و اًلازئ مسـِا  حاةل ٔبو  ؿاظفي رصاغ ٔبو اًلعة يف مـني موكف ثعٍو

 116اًوفاء..." ٔبو اًتذذ ٔبو اًلريت ٔبو اًىدت ٔبو اخلوف مثي هفس َة

ا تياء و ، اًضخعَاث منذخة ُياول اذلي ُو فاحلواز     زاتتة من فِخفف اًلعيص اًرسذي اًيط ذاخي ٔبذواُز

 اًلاض فِجـي اًؼحَات مساٍرت ؿىل اًلدزت فهيا ًـمني و ، ُيروِا و ، اعلضاُد ًعيؽ اًؼحواز ٔلن رزل و  اًرسذ

 يف فاًؼحواز  اًياش ؿامة تني ثؼجري اًيت اًَومِة اعلؼحاذزة ؾن تـَد ، مسََا اًؼحواز اًرواًة ٔبو اًلعة، ٔبومؤًف

                                      
114
 .14. خالل اخلَاظ ألظول ادلزامِة ٌَضـر اًـريب  ذاز اًرص َد تلداذض 
115
 .94. حسن كداين فن نخاتة اًلعة ض 
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 اًضخعَاث ٔلن اًفن ؿاطل ٕاىل ًًمتي ، اًعَاكة حسن ، ألظراف مذاكمي ًيط بٔذيب ًلوي تياء ؾن ؾحازت اًرسذ

ا ؾن ثـرب كعيص هؼوغ ٔبي يف  ؾيرصان اإلُياء و    اإلًؼجاس ٔلن ، اعلويح اعلوحز، اًؼحواز خالل من ، ٔبفىـاُز

  احلدث و ، اعلاكين و   زمــايناً فضاهئا مؽ واًةاًؼر  ٔبو اًلعـة يف اًضخعَاث حـدًر مالءمة ٕاىل ًؤذاين مؼِامن

ة فِحـر ٔبزاذ هَفام صؼخوظَ و مضاُدٍ فِحرك اعلحدغ، دلى اعلواكف و ألفاكز منو مؽ ٍمنو اًؼحواز ٔلن  يف احلًَو

 ؾن اتـد ، اًواكؽ ٕاىل مهنا ٔبكرة اًلعة ٔبو اًرواًة، فذجـي اإلهلالق و اًراتتة ؾيَ ًحـد و ، اًلعيص اًيط

 117اًلازئ." هؼر يف واكـَة ٔبنرث ثحدو جتـَِا اًيت احلَة اٌَمسة ثسل اًلعة ؿىل احلواز ًضفي ٕار اًَومِة اذزةاػل

 اًؼؼحؼواز ٔلن مواضَـَ و ، اًؼحواز ٔبمناظ ابخذالف ؿامة تعفة اًلعيص اًيط يف اًـموضوؿاث ختخَف و   

  خالل من و ، اعلخحاوزٍن ٔلصخاضا و ، ألظراف ثحاٍن خـالل من رزل و ، واحد موضوغ من ٔبنرث خيدم

 من ًٍردُا اًيت واكـَهتا ؿَهيا ًضفي و ، ُيروِا و ٍرمسِا اذلي ُو ٔلهَ خشعَاثَ ٕاىل اعلحدغ ٌس يدٍ اذلي اعلوضوغ

 ًخوكف اًلعيص اًـمي جناخ و ، اًلعيص اًـمي جناخ ُو فٌجاحَ ، احلوازي اعلحدبٔ  و ، اػلاوزت ٔبسَوة خالل

 خشعَاث تني احلواز ٕاذازت يف اًاكثة جراؿة ؿي ًخوكف لكِا اًلعة هؼجاخ ٔلن " ًًذجَ  اذلي اًؼحواز جناخ ؿىل

 118كععَ."

ون اًرواًة ثعوز و  ثـمَق ؾـىل ًلوم اًرواًة ثعوز ٕان :" اًحاحثني ٔبحـد ًلول ٕار فهيا اًؼحواز، تخعوز مُر

 فِخلَلي احلواز يف ثيدزح اًيت اًعَحة اػلاًدت اًـيارص ؿدذ ًخلَط تذزل و ، ٕاحاكهما و ثوس َـِا و احلواًزة

 .119اًرواًة" يف اذلزاث ٔبؾامق ٕاىل ٔبخريا و اجلزئَاث ٔبؾامق يف ابًخال احلواز

                                      
117
 .95. حسن كداين فن نخاتة اًلعة ض 
118
 .97ض هفسَ اعلرحؽ . 

119
 .61يف اًرواًة ، مًضوزاث وسازت اًثلافة ذمضق ض . ًوسف خالق ، اًلكمة 
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 ٕاىل اعلس يدت ألذواز ثيوغ حسة ؾـىل ،ثدٌوغ خمخَفة ؾـدت ٔبصاكل يف ًـذـمؼِر و ، اًرواًة يف احلواز ًدٌوغ و  

 رًـم ُؼؼو و ، اًؼخازيج احلؼؼؼواز فٌجـد ، ٔلحِانا تـغ يف اًواحــد اًضخط تني و ، تُهنا فامي اًضخعَاث

 ادلاخيل احلؼؼواز جند نام ، ٔبحاذًر و ٔبكوال من خشوظِا و  اًرواًة ٔبتعال تني احلدًر فَِ ًدوز اذلي احلواز

  ٌسمى مــا ُذا و راثؼِا و ، اعلخحدزة اذلاث تني ًدوز اذلي احلواز ٔبي ، راثَ و اًضخط تني ٍىون اذلي

 اًالكمؼؼي اًخيوغ  ٔلن " اًالكيم اًخيوغ خـالل من اًيوؿني الك يف ، ذوما حارضت اًلكمة فذىون ، ابعليوًوح

 ثياكضاث و اخذالفاث روي ٔلانش فرذًة ظؼوزا ًؼجسد و ، ذائـمـا ألصخاض يف اًؼرواًة يف ؾـامة ًـذـمثي

120." ملرزت
 

 اذلي اًلعيص اًيط يف اًرسذ، ؾيرص وًؽثي و ألحداج ثفـَي يف ، اعلحارش و اًخام احلؼضوز ٌَلكمة فِىون

 ثعؼؼوز و ، تُهنا حرتط و ألحداج ختَق و ، ثعوزٍ و احلواز حمني خمخَفة زيائَاث فذخَق ألظواث فَِ متزتح

 ٍىؼون لكَ رزل و ، اًضخعَاث متي نام ، تَ اخلاظة هكياثَ و ظاتـَ، اًرسذ ثـعي و ، ثعوزُا و اعلضاُد

. ذاخََا ٔبو اكن خازحِا احلواز ذاخي
 

 اًسؼؼرذ ًلة ؿىل ونذا ، اًوظف ًلــة ؿىل احلواز ًلة ظلَان ، اًروائَة اًىذاابث لك ؿىل اعلالحغ من و   

 ٕاٍهيا ًًسة و ًٍردُا اًيت اًضالكة ؿىل خشعَاثَ ًؼِر ٔبن ُية اذلي اًروايئ ٔبو اًاكثة ٕاىل ومرذٍ رزل وسخة

 اًياظلة خشعَاثَ فريمس اًوظف و اًخحََي من هحري خاهة ابؾامتذ ًفلِِا اًيت اٌَلة

 ٔبكوال إبوضاء مدارش تبٔسَوة وازاحل فِىون ٌَموكف س َدت احلواز ًلة فِحلي ًٍردٍ ُؼو ، اكن الكم تبٔي 

 رسذي. ٔبو زوايئ عي بٔو حاكًة ٔبو كعة ٔبي خازح ثلي طل فًرــدت و فذت حماوزاثو 

 

                                      
120
 .100ض 1988 ذمضق اًثلافة وسازت مًضوزاث– اًرواًة يف اًلكمة – خالق .ًوسف. 
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22 

 : اًيرًثة اعلرسحِة يف احلواز  ح.

 اًفؼؼن هبذا ألذابء الُامتم ورزل ، اًلعة و اًرواًة تـد ، احلدًر ألذة فٌون ٔبمه من اعلرسحِة ٔبن تَد   

 كعة ؾن ؾحازت اعلرسحِة ٔلن اًلعة كاًة ُو واحد كاًة ٔبو ، واحد مسمى حتت ًيدزح اذلي و ، مٌَ اًيرثي

 ًس يا ُيا حنهؼ و اًحـغ تـضِا ؾن ؾيارصٍ فعي ميىن ال اجلواهة مذاكمي بٔذيب هَان ؾن ؾحازت يه و ، متثي

 اًيت اًـيارص ٔبُـم من ًـد اذلي ألسايس اًـيرص رزل ُو مهنا هيميا اذلي ٕامنا ٌَمرسحِة مـملة ذزاسة تعدذ

 ٔبّنا ٔبذيب وضلك اعلرسحِة ؿىل هالحؼَ ما ٔبول ًـي ."و احلواز ؾيرص ٔبو احلواز ُو و ٔبال اعلرسحِة ؿَهيا ثلوم

 ؾن تيفسِا اًضخعَاث حىضف ...ٕامنا ألحداج ََياؿ  ًلط زاو ٔبو مًؤف ُياك فَُس احلواز ؿىل ثلومم

121فهيا" جيري اًيت اعلواكف و احلواز رزل خالل من احلدج ًَمنو تُهنا فامي ثخحاوز و هفسِا
 . 

 جضتك اًيت و ًِا اػلاهَة ألذة فٌون ابيق ؾن اعلرسحِة فميي ميثي ٔبو ًَلال نخة اعلرسحِة يف فاحلواز   

 احلواز. وؾيرص اٌَلة ؾيرص و اًرسذ ؾيرص يف مـِا

َِا اعلًؤف ًتك زمؼوسا و ، ٕاصازاث ًخضمن ما نثريا ، اعلرسيح احلؼؼواز و      ُؼي و ، اؼلرح و ٌَممثي ثبًٔو

ي من – اعلًؤف و اؼلرح -تَ ًلومان ما تحـغ ًلوم ٔبن اًلازئ من ثلذّض  122اعلرسحِة ًلربٔ  ُو و ثبًٔو

 وفـلَ اًضخوض ٌسري اًـذي ُو ،و ًخعوزٍ و احلؼواز ُذا قخيَ اذلي ُو ، مؤًفِا ٔبو اعلرسحِة فاكثة    

ر جمال ٔبن مفـَوم  ًيفذح اذلي اًلعة اكثة ؾن خيخَف ُذا يف ُو و ، احلؼواز يف حمعوز اًاكثة دلى اًخعٍو

 ًضخعَاث اعليوًؼؼوح ٔبو اًفرذي اًؼحدًر يف ًعَي ٔبن هل ًؼجؼوس نام " ٔبحِاان اًخحََي و اًوظف جمال ٔبمامَ

.123كععَ"
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 .249. اعلرحؽ هفسَ ض 
123
 48رص ضذاز اٍهنضة م–يف اًيلد اعلرسيح  –محمد قيميي ُالل  . 
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 فٕاهَ اعلرسحِــة اكثة ٔبو ، اعلرسيح ٔبما ، س َلوهل علا احلواز ثحـَة من ًخحرز ٔبن ميىٌَ ٕارا اًروايئ ٔبو فاًاكثة 

 يف حىت  ٔبهَ ٕار ًضخعَاثَ س ََلٌَ اذلي ابحلؼواز، اإلًزتام لك ًَزتم ٔبن ؿَََ جية و س َىذحَ مبا ًخلِد

 ٔلن مثال اًلعيص اًياثر وحًرة احلؼواز يف مجةل كةظَا يف حؼرا ًُس اعلرسحؼي فاًاكثة ، اًيرًثة اعلرسحِاث

.124تاػلدوذ هممهتا مؽ هبا ثخالءم اًيت خعائعِا ًِا احلواز يف ادلةل
 

 ما ألصخاض فَِ ًلول حدًر ُو تي ادلِوز ؿىل ثَلى ، ٔبكوال مجموؿة ًُس اعلرسيح احلواز ٔبن رزل و  

 ُـم و ، ألصخاض ىرى تَ ، فـي هفسَ احلواز ن...لٔ  مذلري مواكف ٔبو ٔبخؼرى خشعَاث جماهبة يف ًلًوون

 . ًخحرهون و ًفـَون
 

 ُو احلسن احلواز ٔبن اًلول ميىن ٕار ألخرى اًفٌون مجَؽ ؾن خيخَف و ٍمتي اعلرسحِة يف احلواز ٔبن ىرى نام  

 يف ألصخاض ٔبًس ية ؿىل جيري اذلي احلواز ٔبن رزل " احلسن احلواز يه ألخريت ُذٍ و اجلَدت اعلرسحِة

 ثخسط وظوز ثـسلٔبو  اًضخعَة ُذٍ مىٌون ؾن ثًئب زموس ُؼو ٕامنا ، ٌَخـحري وس َةل مؼجرذ ًُس اعلرسحِة

 125" حِاهتا يف جتري اًيت اًوكائؽ و ابٔلحداج اظعداهما ٔبزياء اإلوساهَة اًيفس مىٌون

 ثؼخَي ميىن ال ٔلهَ اعلرسحِة يف اعلضاُد حتًرم و ، اعلرسيح احلؼؼواز سري يف ألساش يه فاًضخعَة   

 كامئة ال حواز تدون و ؿَََ ثلوم اذلي عوذُا و ، اعلرسحِة زوخ ُو ألخري ُذا ٔلن حواز تدون مرسحِة

 . فهيا اًرسذ كمية ٔبو جحمِا ٔبو موضوؾِا اكن همام اًيرًثة ٌَمرسحِة

 من الكماً و اًؼحواز جيسدٍ ما ظًرق ؾن ، رُيم يف مالحمِا حرمس و ألصخاض زل ثخحدذ " فداحلواز   

 126" اعلرسحِة و اًلعة من ًلك السمة رضوزت رزل اكن ٕارا ٔبفاكز و ، مضاؾر و ، مـان

                                      
124
 .49ذاز اٍهنضة مىرص ض–يف اًيلد اعلرسيح  –محمد قيميي ُالل  .
125
 .12ض ألوىل اًرشوق ذاز حـةظ  ازناعلل ألذة و اعلرسيح اًيلد يف ذزاساث– اًـضاموي سيك محمد . 

126
 43اعلرحؽ هفسَ ض  . 
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 ففؼي  بٓخؼؼر كعيص ٔبو رسذي ٔبذيب هط نـبٔي ًُس خـاظـة، اعلرسحِة يف اًضبٔن نـي ٌَحؼؼؼواز ًحلى و   

 ظؼًرؼق ؾن  هعِا سجثً  اًيت ادلامئة ٔبفـاًِا و اًضخعَاث، تني جيري اذلي احلواز يف اًرسذ ٍمتثي اعلرسحِة

 ٔبحـد ٍراُا اًيت اعلرسحِة ؾيارص مجَؽ ابوسجام كعريا و موحزا ، خمزتال ٔبم ، اكن ظوًال ثلدمَ اذلي احلواز

  احلواز و اًضخعَاث و اعلوضوغ ؿىل ًلوم اعلرسيح اًيط " ٔبن  رزل  ، اعلرسيح ٌَحياء ٔبسا ٔبّنا اًحاحثني

ٌَمرسحِة" روءاعلل ابًيط اعلخعةل ألساس َة اًـيارص ُذٍو 
127
 

    
 ُذا وس َةل ُو احلواز فٕان " ألحداج ثفاؿي خالل من ثدضلك اعلواكف و ٍمنو اعلرسيح اًحياء اكن فٕارا

 فاحلؼواز ، اًرواًة يف اعلؤًف ملام ثلوم و اعلرسحِة خشعَاث خالًِا من ثخواظي اًيت ألذات ُو و اًخفاؾــي

 ظحَــة ميثي ظحَـي ٔبهَ من اًؼاُر يف ًحدو ما جرمغ وريجمن حؼؼواز ، اعلرسحِة ؾيارص من نلرٍي اعلرسيح

  ؾواظفَ ؾن ًـرب اعلخحدج ٔبن ٌاالندضف  اعلرسحِة اعلواكف من موكف يف حوازا ذزس يا ًو و احلَات يف احلواز

 128.اعلوضوغ ؾن خروح ٔبو ، حرذذ ٔبو ثَـمث تال ٔبفاكٍزو 

 حِؼن تُهنا فامي تَ ٕاال ، اًخواظي حتسن ال موكفا جتـهل و احلواز، ثؤسس اًيت يه اعلرسحِة فاًضخعَاث   

 ًٍزدو  اًؼحؼواز فِخوفر ، اًخبٔسم حد اعلؼوكف ًحَف حىت ؿاذي حنو ؿىل احلواز ميّض  فلد " اًالكم ثتاحؽ و ثخحاوز

 اًضخعَاث تني ثواظال – كَيا نام– احلواز اكن علا و ، اًضـر ٕاىل ٔبكرة ، اًيرًثة اعلرسحِة يف ًعحح و ٕاًلاؿَ

واحد،" خاهة من حدًر ٕاىل ًخحول ال ٔبن فِيحلي ِةاعلرسح 
129

 

                                      
127
 .34. ؾحد اًلاذز اًلط.من فٌون ألذة اعلرسحِةض 
128
 .145ض 1ظ اًلظل ذاز – اًلعة و اعلرسخ و اًضـر هلد يف خعواث و اًـريب ألذة خشعَة -اًعفي اسامؾَي . 

129
 34اًلط من فٌون الٔذة اعلرسحِة ض .ؾحد اًلاذز 
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 ٔلن اعلرسحـَة يف اًفـين ٔبو ألذيب ٌَـمي تياء و اًضخعَاث، تني ثفاؿي راثَ، حد يف احلؼواز ٔلن رزل و   

 ذاخي احلؼؼوازي اًفـي متام و وحس يَ ، احلؼؼواز خدًة مدى ؿىل ثخوكف ثسل ٔبو اعلرسحِة ُذٍ حوذت مدى

 . اعلرسحِة

 بٔصد ٔبن رزل و ، اإلكذضاة ٕاىل ًـمََون اذلٍن ٔبوالئم ٕاًََ ميَي ظحَـي اس خـداذ ُو ، اكًضـر احلوازف "  

 لكمة نـي ٔلن ، اعلىرز اعلـىن و اًزائدت ٌَلكمة فَِ مىـان ال اكًضـر ٔبًضا فِو ، اًؼحضو و اإلظاةل احلؼواز ٔبؿداء

 130" مـَوما وكذيا و مركوما حيا ًِا ثَلى

 ًعؼول اثتت مـَاز ُياك فَُس " رزل من ابًرمغ و ، اعلرسيح احلواز يف ألسايس رشظاً  ُو فاإلجياس   

 هـمو و اعلوكف ثعوز يف ذوزٍ و اعلوكف و اًضخعَة ًعحَـة مالءمذَ مبلداز ٕاحساسا ٕاال كرصٍ ٔبو احلؼؼؼواز

 131احلدج".

  اًخحاوز ٔبو احلؼؼواًزة، إ مدد خالل من اعلضاُد حترك و ، احلدج ثعيؽ اًيت يه اعلخحــاوزت فاًضخعَاث    

  ٔبذتؼي ؾـمي ٔبي يف ٔبحـَِا من فظَ اًيت وػـائفَ، ًؼجـمَؽ مؼؤذاي ٔبمَحا احلؼؼؼواز فِىون تُهنا فامي اًخجاوة،ٔبو 

 يف موحِا مضلؼؼوظا حــاء ما ُو اًؼحؼواز ٔبذق ٔبن ٕاال " اعلخـدذت، مجـاًَاثَ و اًـمي ُذا فٌَة حىـمن ُياكو 

  اجلَد ٌَحؼواز ألساس َة اًـيارص ُؼي اًعحائؽ، ؾن حىضف اًيت اٌَمحة و ، اإلجياس و فاًتني ، راثَ اًوكت

 تبهٔكَِا ظؼحَفة اًضخعَاث حــدىإ  ًسان فِحَف احلؼؼواز ًعول فلد كعريا احلؼواز ٍىون ٔبن رزل مـىن ًوُس

 132"هفسِا. اًلعة مواكف ُو كرصٍ و احلواز ظول ُيدذ اذلي و ، لكمخني ٔبو لكمة فِىون ًلرص كدو 

                                      
130
 .141فن ألذة ض –ثوفِق احلىمي  . 
131
 .35ض– اعلرسحِة ألذة فٌون من – اًلط اًلاذز ؾحد . 

132
 .61ض اعللازن الٔذة و اعلرسيح اًيلد يف ذزاساث – اًـضاموي سيك محمد . 
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 من ألذتؼي اًـمي زوخ مؽ متاص ََ يف احلؼؼواز كرص ٔبو ظول يف ثخحنك اًيت يه اعلضِدًة و اعلرسحِة فاعلواكف  

 ًؼخخَف نـمـا اعلخلكمني ؾلََة و زوخ ؿىل ذالًخَ يف ٔبًضا ًؼخخَف و ، اًلرص و اًعول فِخخَف " ؿدمَ

 ؾن اؼلخَفة الٓذاة يف اعلوحوذت احلوازاث من نلرٍي احلؼواز خيخَف نام ٔبخرى ٕاىل خشعَة من ٔبًضا اًؼحؼواز

  اًـاذًة احلَات حواز ُو ًُس خاعلرس  يف فاحلواز اًـاذًة" اًَومِة اػلاذاثث و اًـمحاوزاث ٔبو اًؼحَاثَة اًامنرح

ا ٍىون فَن اًواكـَة يف اعلرسحِة ٔبوكَت همامو  .133اًَومِة" احلَات حلواز معاتلا حال تبٔي حواُز
 

 ثؼجسـد ٔبن ،ميىهنا ألخـريت ُذٍ ٔبن من ابًرقـم ، اًَومِة اًؼحَات ًلة يه ًُست رسحِةاًـم  ًلة ٔبن ورزل  

 اٌَلة ثلزوٍ و اًفٌَة اًلكمة و اًراكِة، اًلكمـة فَِ ثلَة اذلي اًـاذًة اًؼحَات حؼؼواز من ثلذخسَ علا اعلرسحِة

 .اًفعَحة اٌَلة ؾن اًحـد لك اًحـَدت اؼلخَعة اًـامِة

 مـا و ، اعلرسحِة كعة هـرف مفيَ لكِا ألؾحاء  تي ، نثريت ٔبؾحاء ؿَََ ثلؽ اعلرسحِة ٔبذات حاٍزابؾخ  فاحلواز "  

 ٔبمام ًلِـمِا ًىٌَ و ، اعلـايض يف وكـت حىـاًة ؿََيا ًلؼعِا ال ُو و ، مواكف و حؼؼواذج من ؿَََ اهعوث

 134" احلارض ُو فاحلواز ثخحرك انتضة حِة ٔبؾًٌَا

 واحد بٓن يف اًلاًة و اًوس َةل احلواز من ًخخذ و اعلواكف و ألحداج ُذٍ ًلمي اذلي ُو اعلرسحِة يف اًاكثة و

 ٔبهَ     ًُس احلواز يف اًـجة ٔبن ٕاال ٕاًََ اعليوظة ألقراط ثبٔذًة ٔبخي من ًالمئِا اًيت اعلرسحِة حو فًِسج

 ؾحازاثَ من اًـحازت ٍرسي فلد ، ؾَيَ اًوكت يف لكِا ًؤذهيا ٔبهَ اًـجَة تي ، مبفرذٍ اًـمخـخَفة ألقراط ًؤذي

 تؼحـاذزة ٕاخــحاز ففهيا اعلِام مبخخَف جمـمةل اًـحازت يه فٕارا ، اعلرسحِة ٔبصخاض من خشط ًسان ؿىل ٕازساال

                                      
133
 .61ذزاساث يف اًيلد اعلرسيح و ألذة اعللازن ض –د سيك اًـضاموي محم.  
134
 .141ض–فن ألذة  –. ثوفِق احلىمي  

 .142/143ض اعلرحؽ هفسَ .135
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 اًـحازت نـمثي  مفرخ...مثَِا ،ٔبو مؼظل ًؼؼروخ حىٍون فهيا و ، اجلو خَق فهيا و ، ًضخعَة حىؼٍون وفهيا

واحدت." حلؼة يف ُذا لك ًثري و ٍىون و ، ًَون و ٍروي ياذل ابًيلم مجمةل ثيعق اًيت اعلوس َلِة
 

 فن امسَ بٓخر ًفن وضؽ و ، راثَ حد يف فن ٔلهَ اػلاذزة ٔبو اًسََلة ؿىل اًـمرسحِة يف اًؼحؼواز ًلوم وال    

 ياجضةاً  اٍمثرت ٔبهَ مبـىن ، اًفٌَة اعلِازت و اذلوق ؿىل يشء لك كدي ًلوم ٔبن تد ال فاحلواز " مث من و اعلرسحِة

 135اًتوي" ظول تـد اًفٌان اًاكثة ٕاًَيا ًلدهما اًيت

 اعلرسحِة ٔبذات ُو" يشء لك كدي اًؼحؼواز ٔلن اًؼحؼواز لكمة مـِا رنؼؼرث ، اعلرسحِة رهرث ٕارا ٔبهَ رزل    

 ٔبنرث ثودل مَىـة نـاًضـر ألحـَان ٔبكَـة يف احلؼواز ألصخاض......و خيَق و ، احلواذج ًـرط اذلي ُوو 

 اًؼجوذت ٕاىل تـَ اًوظول يف ريهح ٔبزؼر ابًعحؽ ًـَ اعلراهة ،و اعلامزسة ظول نـان ٕان و ، ٍىدسة يشء ُو مـمـا

اإلثلان"و 
 

      
 ؾؼن ثفعح اًيت ، اإلصازت و ، اإلجياس و اًتني يه و ، هل اًرضوًزة ظفذَ ٕاىل زاحؽ مَىة احلواز ٔبن اًرٔبي و

  ًإلفــاضة خـَؼق من فـمهنم ، ألذابء نـي ثـالظق ال و ، اًياش نـي ثياسة ال اًعفـة ُـذٍ و اًؼعحائؽ

 كَمَ حخست ٔبو حخسذـَ كد نــبٔهم صـر و ، ابًضَق ٔبحس ًوحؼؼز ٔبن ٕاًََ ظَحت فٕارا ، اإلسِاة و اًخحََيو 

 ؾىس ؿَؼؼى و اًخحـََي و اًـرط ٕاىل اعلَاةل سََلذَ وتني تٌَُ حـَت و ، اعلستسي تَاهَ نـذـمت و ، اًفِاط

 زمس ٔبو ابًلكمة اًِدف ٕاظاتة ُية و ، اإلستسال و اًوظف، و ابإلفاضة ًضَق فِو اعلرسيح، ٔلذيبا رزل

اًـحازت." يف ابعلـىن اإلحاظة ٔبو اإلخاتة يف اًضخعَة
 136 
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 .29ض اعلرسيح اًيلد يف ذزاساث – اًـضاموي سيك .محمد . 
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 بٓن يف اًفٌَة اًلاًة و ، ألذتَة اًوس َةل ُو اعلرسحِة يف احلواز ٔلن مٌاسغ تال ٌَحواز ٔبذاب اعلرسحِة ثحلى و 

 يف اًفن ُو و ، اًياتغ كَهبا و زوهحا ُو اعلرسحِة يف فاحلواز ، حواز تدون مرسحِة ثعوز ميىن ال ٕار واحد

 احلؼواًزة اعلاذت ٔبو ، اًلوًَة اٌَلة حـَر من اًرفِؽ ألذة مالمح فَِ ٍرمس و ، ًوحؼٍز ٔبن اس خعاغ علن راثَ حـد

 و اٌَلة ثخعوز اعلس مترت فدحؼرنهتا ٌَمضاُد ننمل و صامي حتًرم يف ابًضخعَاث ثؼحـذو اًيت ادلامئة احلرهَة و ،

 ؾن اًحـَد اجلاف اًفَسفي احلواز و اًلامضة اًفَسفة ؾن ًخذـد و اعلرسيح ألذة ًخعوز و اًلول فن ًخعوز

 ميت و اًلعيص اًؼحواز من ميت ٔلّنا ؿامة، تعفة ابٔلذة اٌَعَلة و اخلاظة، اًفٌَة و اًضـًرة و ألذتَة

 .راثَ حد يف ًٔلذة

 ألحٌحَة: الٓذاة يف احلواز.3

 جمرذ ٔلهَ اًاكثة ُو مًض ئة سَعة  حلِلة و ظرفِة س َاذت ؿامة،ػاُرت تعفة ألذة يف احلواز ٕان

 ًلول اعلـىن ُذا يف و ٔبًلول اإلتالػ رضوة مجَؽ ٕاىل اعلحارش ٔبًلول اًخواظي ؿاطل من ألكوال ثيلي تَ ختَي

 اًخواظي ٔبصاكل من صلك سوى ًُس اًضَق مـياٍ يف احلواز "ٕان : ةاحلواًز مددبٔ  نخاتَ يف ابخذني مِخائَي

 ال حِيئذ مدسـا فِعري اًواسؽ مبـياٍ احلواز ثفِم ٔبن ميىن ًىن و ، ٔبمهَة ألصاكل ٔبنرث صم تال ُذاو  ٔبًلول

 ٔبًلول اإلتالػ رضوة دلَؽ ٕامنا و ، حفسة ٔبخر و خشط تني مسموغ ظوث ؿيل اًلامئ اعلحارش ًلولا ٌَخواظي

 .137ٔبًضا صلكِا ٍىن همام

 احلؼواز فؼن تؼَ هلعؼد اذلي ًىذَمابدلاي ٌسمى فهيام موحوذ ُو مثَام اًلدمية ألحٌحَة اًىذاابث يف احلواز ًخجسد

 افؼتاط ؿؼيل ًلؼوم احلجؼاح من هوغ ؿيل ٌدلالةل  الاًََاين جرمٌَدش اًلكمة ُذٍ اس خـمي من ٔبول و اعلياكضة،و 

 مثحخة. ةحصَح كضااي هفي ؿيل ثتثة هخاجئ

                                      
137
 .214ض -حتََي اًلعة قظرائ -ةاًعاذق كسوم. 
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 مؼن هوؿني اس خـمي كد و ، سلراظ ظًرلة ؿيل حماوزاث صلك يف نخحَ ٔبصِر وضؽ اذلي ٔبفالظون تـدٍ خاء مث

 اًيؼاسل ٔبمؼاو  اًعؼاؿد ابدلايًىذَؼم ٌسؼمي مؼا ذاُ و اعلـلوةل ٕاىل اػلسوسة ألص َاء من الاهخلال ٔبوهلام ادلايًىذَم

 ملاتؼي يف ادلايًىذَؼم فِضؼؽ ٔبزسؼعو ٔبمؼا ؾلََؼة. تعًرلة ألفالظوهَة اًعوز ذالالث خمخَف اس خًداظ يف فِمتثي

ان.  احامتًَؼة مـرفؼة ادلايًىذَؼم ٔبن ٔبي هفسَ اًفَسفِة ال و ًلِيَة مـرفة ًُس و اجلدل من هوغ هؼٍر يف فِو اًرُب

 ٔبزسعو. ؾيد ػيَة

 ُو مثَام ٕاصـازمه، تـغ يف حىت و ألحٌحَة اًلعط و اًرواايث و اعلرسحِاث يف احلواز ًوخد نام

 "فِىذوز اعلضِوز ٌَاكثة اًحؤساء كعة ٔبزوؾِا و ألحٌحَة اًلعط ٔبحسن من و اًـريب ألذة يف احلال

 138َُلو"

را خشعَاثَ حرنة اًاكثة ُذا ظوز ًلد  اذلي اإلوسؼان مؼؽ مدؼارشا "هوسًؼت" اًؼحعةل حؼواز فؼاكن رهَؼا، ثعؼٍو

ة. اًضخعَاث ابيق مؽ و ؿَهيا ؾعف  ٔبحاسُسؼِا زظد يف خاظة حاالث اًحعةل ثًذاة ٔبن مييؽ ال ُذا ًىن اًثاهًو

ا، و  اإلفعؼاخ جسؼ خعَؽ ال اًؼيت مىدواتهتؼا ؾؼن اًخيفؼُس ٔبخؼي مؼن اًحؼاظين ابحلؼواز ٌسؼمى مؼا ٕال فذَجبٔ  ٔبفاكُز

139ؾهنا
 . 

 اًضؼاؾر صؼـر يف خؼاء مؼا اعلثؼال سؼخِي ؿؼيل هبٔخؼذ ألحٌؼب اًضؼـر ٔبهواغ تـغ يف احلواز ًوخد رزل ٕال سايذت

ةل عؼَدتك  يف هَؼدش حؼون الاجنَيي  ٔبد اًؼوافرت اًـذوتؼة و اًضؼحاة فعؼي اخلًرؼف" ٕال "وضؼ َد تـيؼوان ظؼًو

  اًـرائضؼ ػِؼر ؿؼيل ثيدرشؼ اًيت ِدابًـياك   اًىرامة شرت ٕازلال ٔبخي من مـِا ًخبٓمر اكذلُة ثعفر اًيت اًضمس

 .اًـؼم حىت اًامثز مجَؽ ثيضج حىت ابًعَس اػلاظة اًًرفِة اًحَوث حول اًخفاخ شرت ٔبقعان ثيحين ٔبن ٔبخي من

 اًلعؼة مؼاذت فِؼَ متثؼي مضؼِد ٕاساء احلؼواز يف ًلؼدو فاعلخلدؼي راهتؼا، اًضخعؼَة من احلواز يف اعلاذت اعلَخلي ًخَلى
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 142-141ض  -اجلاهة اًفين يف اًلعة اًلرٔبهَة-خادل ٔبمحد  ٔبمحد ٔبتو حٌدي  . 
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 .141/142اتق ضاًس اعلرحؽ. 
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 ٕاساةل تـؼد اعلخلدؼي و اًضخعؼَة تؼني مدؼارش اًخلؼاء هلؼاظ اخلعؼاة يف احلؼواز وزوذ مواضؼؽ كـؼد ًِذا و ، مدارش

 اًرسذًة. اعلسافة

 ؾؼرط خؼالل مؼن ٌسؼـى حِؼر مذَلِؼة و اًؼيط مًضؼئ تؼني وظَؼدت و ؿالكة مثة ٔبن اًلول خالظة و

 اًخؼبٔزري مؼن رضوة راث خاظؼة ذالةل و حامًَؼة سؼامث ثًضؼبٔ  مثة من و اًلازئ، يف اًخبٔثر ٕال مـني حواز مضِد

 اًلازئ. ثلدي يف فاؿةل حىون

 ألذة: اخلعاة مضن احلواًزة مراثة

 يه و خعاتَة بًَٓة ٔبو فـاًَة ٔبّنا "ٕار – احلواًزة – ؾهنا ؿام وممفِ ثلدمي ٕاىل ًلوذان احلواًزة ٌَمراثة اًخعرق ٕان 

 اػلاوزت و احلؼؼواز يه ، مراثة زالزـة ؿىل جضذـمي ُؼي و تَ لكف ما تبٔذاء اخلعم ًإلًزتام مضؼؼروؿة، ظؼؼًرلة

" اعلراثة ُذٍ بٔذىن يف احلواز ًلؽ ٕار اًخحاوز و
140

 

 امس ؿَهيا هعَق اًيت اًؼخعاتَة الًَٓة ٌَحؼواًزة، ـرضَةاً اًيؼًرة كعوز ؿىل اًؼحواز ًـمتد احلواز: .1

 .اًـرط

 اًـازط ٔبن حِر من اذؿاء ُو فاًـرط هؼًرة مـرفة تٌُاء اًـازط ًيفرذ ٔبن اًـرط حد ان : اًـرط مفِوم.2

 ًوكن و اًـرط ُذا مضامني ؿيل ألذةل ًلمي نام . ؾرضَ تخعدًق ؿَََ اعلـروط ًَزم و ًـرط ما ظدق ًـخلد

 .141ثدًَي حصة و ذًَهل كضااي تعدق

  .اًعدق منورح وسمََ مٌعلي منورح و اًحالػ ٕاؿاليم منورح ٕال ٌَحواًزة اًـريض اًخعوز ٌسدٌد

 يه: ٔبزاكن ٔبزتـة ؿيل ًـمتد ُو و : اًحالػ منورح.3
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 .36ذ ظَ ؾحد اًرحامن يف ٔبظول احلواز و جتدًد ؿظل اًالكم ض  . 
141
 .31اعلرحؽ هفسَ ض  - . 
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 ـيٌَياك ومةمـَ اًيلي ٔبذات حىون ٔبن ًٌـحلؼي و ضواتط مهنا ًلك ،و اًيلي ٔبذات و ٕاًََ اعليلول اًياكي، 

 ما ًؤول ٔبن ٕاًََ اعليلول ؿىل و اعلـَومة،  ابٔلذات اعليلول ًًضئ ٔبن اًياكي ؿىل جية نام مضحوظة، و ٕاًََ اعليلولو 

 . واحدت دلهيام  اعليلول كمية اكهت ٕارا ٕاال اًحالػ منورح هلام ٌس خلمي ال و هفسِا، ابٔلذات ٕاًََ هلي

 بٔن اعلواضـة ُذٍ ثفِد نام اتٌزسيك، ٕاىل مًسوتة و "ض" ابمس مـروفة مواضـة ؿىل ًلوم : اًعدق منورح.4

 ٌسدددل حِر ص اكن ٕارا لطوف اكن ٕارا خا ثعدق : ظوزهتا و ظدكِا، رشوظ حتعَي يف كامئ ادلةل ظدق

 كد و اعلوظوفة ادلةل فهيا ثعدق  اًيت اًرشوظ ثعوػ مجةل "ص" تؼ ٌسدددل و ٌَجمةل تًِوي وظف خا :تؼ

ة،  ادلالةل ثؼحدًد يف اعلواضـة ُذٍ هَنياٌَسا و اعلياظؼق تـغ اؾمتد  مجموؿة تـغ يه ادلةل ذالةل جفـَوا، اٌَلًو

 ٕاًلاء ميهتن زخال ٔبرسغ ٕارا فلؼط و ٔبرسغ ٕارا اعلسجد ٕاىل اإلمام ُؼرغ رزل مــثال و ، ًعدكِا اًرضوًزة اًرشوظ

 اًعوزًني اٍمنورخني ؿيل سايذت رثحةاعل ُذٍ وثلوم فَِ. خعحَ ٕاًلاء اؾخاذ اذلي اعلاكن ٕال ابًخوخَ ادلًًِة اخلعة

اين اإلس خدالل اعلهنج ؿىل – اعليعلي و اإلؿاليم -اًساتلني  من اًعيف ُذا ٔبن مـَؼؼوم ُو نام و  اًرُب

 اًتثُة. و ادلكة و ابًخجًرد ٍمتي الاس خدالل

 الاؿتاط. امس ؿَهيا قهع اًيت الًَٓة ٌَحواًزة الاؿتاضَة اًيؼًرة ثعوز يف اعلرثحة ُذٍ ثـمتد  اػلاوزت:  

 فؼؼي اًــازط مؽ ًخـاون من ذزخة ٕال ؾـــَََ اعلـروط ًؼؼرثلي ٔبن اإلؿتاط حـد الاؿتاط: ثـًرف

 حتلِق و اًـرط تخلومي نفِةل تبّٔنا  ًـخلد ، مـَية ٔبساًَة رزل يف مَزتما ، مضتنة هؼًرة مـرفة ٕاوضاء

142اإلكٌاغ
اًلعد. منورح و اإلتالػ منورح ُام: ورخنيمن ٕال ٌَحواًزة اإلؿتايض اًخعوز ٌسدٌد. 

 

 اًلول ًِذا اًلائي فهيا ًلدز ،اكن ٔباي كول لك يف مس مترت هخَِ افتاط ؿيل اٍمنورح ُذا ًخىن  : اإلتالػ منورح

 ٕار راجل حروف ال "ٌضري اًرمز حِر ، ح :ٔبن ك خ ٔبفـي: : اًخاًَة اًعوزت اًحٌُة ُذٍ ثبٔخذ صل، اعللولو 

ا و اًسؤال، ٔبو ألمؼر ٔبو ، اًعَة ؿىل ًـدل فـي ؿىل لةاًعَ ُذٍ حتخوي  اإلوضائَة ألؾؼؼؼراط من قــرُي
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 .37-36ظَ ؾحد اًرمحن _ يف ٔبظول احلواز و جتدًد ؿظل اًالكم ض  -ذ-. . 
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 ثعوػ اًيت "ح" اعلعدًزة ادلةل و "ك" اؼلاظة مضري ُيخوي نام اعلفرذ اعلخلكم ظَلة يف مضازغ ٕال مرصفا

 ذؾواك. ثثخت ٔبن مٌم ٔبظَة يه ذؾواك" ٌَلول:"ٔبزخت اًلدزت اًحٌُة اًلول مضمون

ة ادلالةل ثبٔسُس اٍمنورح ُذا ًلذّض  اًلعد: رحمنو   ٕان اًخاًَة اًـامة اًعوزت ًخخذ و اعلخلكم ملاظد ؿيل اٌَلًو

 : الٓثَة اًثالزة ألموز اًلائي كعد ٕارا ٕاال صُئا ًفِد ٔبن ميىن ال اًلائي كول

 ابجلواة. هل اعللول ّنوط ٕال كوهل ًدفؽ _ٔبن 

 . اًلعد ُذا ؿىل هل اعللول ًخـرف _ٔبن 

 . اًلائي كعد ؿىل ثـًرفَ ٕاىل مسدٌد ابجلواة هل اعللول اىهتاط ٍىون _ٔبن

اين ال احذجايج سخِي ُو اس خدالل سخِي فلك احلجاح" الاس خدالل اعلهنج ؿيل اعلرثحة ُذٍ ثلوم   ًفِد جُر

  اًيؼر. ؿىل اًـمي فَِ ٍرحؽ و اًتاهَة  اعللام فَِ

ان تًِان من ٔبوسؽ ُو ما الاس خدالل سخِي من جسسل فاػلاوزت     تياء يف ًـمتد فاعلؼحاوز اًضَلة اًرُب

 كوهل من ًفِم و اًيخاجئ، و اعللدماث من اًىثري ًعوي نـــبٔن و مضامِهنا، ٕاىل مجمـة الاس خدالًَة اًعوز اًيط

 هبا هعق اًيت ثسل كري ٔبموزا
1
 يف ؼراًي يه اعلياػؼؼرت ٕان : اعلياػرت ٔبو اًلًرحة اػلاوزت رضتني ؿىل اػلاوزت و

 ٔباثزا الؾـذؼراضَ نــان و مـتضا ٔبو ؾــازضا، نــان ُو فاعلياػؼر فهيا اًعؼؼواة ٕاػِاز كعد اًـمسائي من مسبةٔل

 ًد ؿىل ٔبو ُذا ًد ؿىل ظواتَ ػِر سواء جرٔبي اإلكذياغ و اإلكــياغ وزاء ساؾَا ًؼحــاوزٍ من اؾخلاذاث يف ُاذفة

 حماوزٍ.

 اًيعوض ثـاًق ُو و اسذمحوا، ٔبي اًلوم ثياض ًلال الاسذحام ابًخياض هلعد : اًخياض ٔبو اًحـَدت اػلاوزت

تحـغ تـضِا  ثداخيو 
.143 

 . احلواًزة مراثة من مرثحة ٔبخر يه و اًخـازط امس ؿَهيا هعَق اًيت اخلعاتَة الًَٓة ؿىل اًخحاوز ٍرحىزاًخحاوز:
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دان - .   41،ض 1995، 1خدًَة احلواز يف اًثلافة و اًيلد ، ذاز الٓذاة تريوث،ظ-ذ.اًسايم سًو
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 وفق ثياػًرة اعلـرفة مًض ئا اطالاؿت  و اًـرط اعلخحاوزٍن ًخلَة ٔبن ألخري ُدا حد ٕان : اًخـازط ثـًرف

 هذهر ختاظحَة كواؿد ٕاىل اًخـازط ُذا ٌسدٌد و ، اًـمي ؿيل ٔبحر اًخلاتََة خعائعِا ٔبن ًـخلد مـَية مسازل

  ًبئت: ما مهنا

 ختعَعَ. ثلعد ال ٔبهت و يشء ؿيل ثيط ال -    

 ؿَهيا. ؿتاطالا ٕاماكن ٔبكوازل يف ًدس خحرض و اًالكم، جضلِق يف اًخلاتي ظرق ًدسسل -     

ثفاؿيل الٓخر و ثحََلي ٔبحدُام منورخني ٕال ٌَحواز اًخـازيض اًخعوز ٌسدٌد  -     
.144 

 اؼلاظة، و اعلخلكم تني اًخخاظحَة اًـالكة ٔبس حلِة ُو اٍمنورح ُذا يف ألظول بٔظي : اًخحََف منورح

 اًلري اكن و كرٍي تبٔرن الكمَ ؽٌسم اكن ًو الكمَ، ٕاوضاء يف اؼلاظة مـَ ٔبرشك و ٕاال ٔبحد ًخلكم ٔبن فمبجرذ

 مددبٔ  ؿيل كامئخان عََخان اؼلاظة، دلن من فِمَ و اعلخلكم دلن من اًالكم ٕاوضاء ٍىون مثة من و  تَساهَ ًيعق

 اعلَخلي. ٕاىل اًرساةل ٔبو اًفىرت ٕاًعال مهنا اًلرط تُهنام اإلهفعال احلواز

 اعلخلكم تني اعلخحاذًـة اًـالكة ثسل يف ثخجسد ار ٔلذيب،ا اخلعاة احلؼواز وػَفة ًيا ثخضح اٍمنورح خالل من و   

  اؼلاظة. و

 اًلري ال هفسَ ؾن خيرح و ًخفرق حــىت اًذـفاؿي ذزخة اعلخحاوز ًحَف ٔبال اٍمنورح ُذا ٌضتظ : اًخفاؿي منورح

 . كرٍي وػائف جلك كامئا

 ٕاال احلال ُذٍ هل جس خلمي ال و هفسَ ًلاٍر ما هؼجد ٔبن ؿيل كاذز اعلـخحــاوز ٍىون ٔبن اًرشظ ُذا ًخعَة و      

، اًلري ًياسغ نام هفسَ مٌاسؾــة ؿىل اكذدز ٕارا  اهـذؼِاضَ حــني اًـلري، ؾـيد ثـخجـــيل اًيت اعلياسؾـــة ُذٍ كرٍي

 ؾن ثـحري ُو ٕامنا و ثـداي ال و ؿداء اًزناغ ٔبو اًسجال فَُس جساًَة، ؿالكاث تُهنام وضبٔ  و اعلخلكم ؿيل ابالؿتاط

 و اذلاث مواكف ،مؽ مذفاوثة خعاتَة مبواكف اٍهنوط ُو ُيا الاؿتاط و اذلاث، ؾؼن اًؼخؼروح و اعللاٍرت مددبٔ 
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 اػلاوزت يف مدساًوني ظرفني اًلري و اذلاث ملامي اًخفاوث هبذا رُة كد و ، الاؿتاط ُذا يه اعلـازضة

145.اًخفاؿي ُيعي حفسة  ادلزخة ُذٍ ؾيد و اخلعاتَة
  

 ٍرحىز اًخحـــاوز فان ٔبرشان ٔبن و س حلٌا نام "اًخحاح" الاس خدالل اعلهنج ؿىل-اًخحــاوز– اًرثحة ُذٍ لومث و       

 و اعلراثة مددبٔ  جس خَزم اس خدالًَة، ٔلساًَة اجساؿَ ٌس خَزم ُذا و اًخفاؿيل و اًخحََلي ُام ازيني منورخني ؿىل

هل من كوال اعلخحــاوز ًثخت ٔبن مهنا و اًخحـاح، تعرق وسمََ ما ضـمن ثيدزح ، اًخياكغ ٕاىل جتيح  مث تدًَي ٔبكاًو

 146.هفسَ ابدلًَي ٔبو بٓخر تدًَي هلِضَ إلزحاث ًًذلي مث ًَثخذَ، ٕاًََ ًـوذ

 مبهنج مهنا نــي خيخط ، اًخحـــاوز و اػلاوزت احلؼؼؼواز، زالج احلؼؼؼواًزة مراثة ٕان اًلول ميىن ابًخال و     

 . ثبٔظََِا و احلواًزة متثَي ؿيل كدزهتا يف ثخفاوث خعاتَة بًَٓة و ، اس خدالل

 تؼحق ثوفَِ من هفسَ اًـازط اوسالد ًخٍَو ، اًيط من ؿَََ اعلـروضة ٔباثز ٕاخـــالء ٕاىل ًًهتيي فاحلواز     

ان، رشوظ   زاًــمحاو  تني اًخفاؿي ذزخة اًيط ٕاوضاء يف اعلفتط، اًلري إبرشاك ثحَف ال فٕاّنا اػلاوزت ٔبما اًرُب

،و   اًيط حىٍون يف كرٍي حلوق مؽ هفسَ حلوق اعلخحاوز ؾيد ثدساوى تبٔن ٕاال ًخحلق ال اًخفاؿي ذاُ هؼرٍي

 تَ اخذط مــا ُو ُــذا و ، كرٍي ُياخَ نام ًيفسَ مؼحاحــا مرصاؾََ ؾـىل اإلس خدالل ابة فـخح ٕاًؼى فِخجـَ

 اعلراثة. ٔبؿىل ٕاىل هبا ازثلي و احلواًزة ٔبرساز ؾن وضف اذلي اًخحــاوز

 قرط فال ، اًرساةل مذَلي و اًاكثة ٔبو اعلًؤف تني وظَدت ؿالكة مثة ٔبن ًيا اثضح اًخحََف منورح خالل من و  

 اعلخَلي. ال اعلعَوة اعلـىن ٕاًعال مهنا اًلرط و زساًخَ ثحََف و ٕاًعال سوى اعلًؤف
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 اًـريب ألذة يف احلواز                                       ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ألول فعيًا
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 ألذيب: اخلعاة مضن احلواز وػَفة -

 اًـاًـم من احلواز ًًذلي مثة ومن ٔبحاسُس من ، ذاخَِا خيخَج ؾـام اًضخعَة ثـحري ُو اسددعان: وػَفة -1

 هدـِؼرت تدزخة ابظهنا ؾن اًضخعَة ثـرب و ألحاسُس، و اًوؾي حراكث حِر اًحاظين، اًـاًــم ٕاىل اخلازيج

 فال ًؼخاظحَ، من ٕاساء حرخا اعلذؼحدج جند ؾيدما اًعؼراحة ؾن تـَدت حىون كد و اًخَلائَة، و اًرصاحة من

 اًلعط يف احلواز من اًيوغ ُذا ٍىرث و اًضخعَة ابظن ثبٔسم ؿيل ذال ُذا و ًيفسَ، اًالكم ؾيان ًعَق

 . اذلُين و اًيفص

ر: ػَفة و -2  ألكوال مثي اًضخعَاث تني اًـالكاث ثعوز يف زئُص ذوز راث ٔبكوال من اهعالكا ثمت ثعٍو

 اعلدق"مثال "سكاق زواًة يف اًؼحال ُو نام دهماثل و ألعــال ثعوز يف ٔبو خدًدت ؿالكة ٕاوضاء يف جسامه اًيت

 ؾحاش ختيل يف حاسـمـا احلواز ُذا اكن و محَدت، مؽ احلَو ؾحاش حؼواز خالل من رزل ،و حمفوع ًيجَة

 . ٌَامل ظَحا ازحتاهل و ألوىل حِاثَ ؾن احلَو

ي وػَفة -3 ي ُو ٕامنا و س حق علا رصًؼحا ثفسريا اًؼحؼواز ٍىون ال :  اًخبًٔو  مداز ٍىؼون و ؿَََ ثـََق ٔبو هل ثبًٔو

ـــي ذاُ ٍىون ما نثريا اًٌؼؼؼِاًة ففي . اًلعة من مـَية وضـَة ٔبو ، ما عال احلواز ُذا  فىرت ٕاىل مؤذاي اًخبًٔو

 ؾيواّنا من ثويح اًيت ، اًعفِي الجن ًلؼان"  جن يح " كعة رزل مثال و ٕاوساين مدـدبٔ  ٔبو ، ٔبخـــاليق مـلؼزىٔبو 

 ؾيدما س امي ال و مدارشت رسذًة تعًرلة اًوؾؼؼي ثَاز اســخخدم حــَر ، مهنا مـَيا صُئا ٔبزاذ فِياًع  اجن ٔبن ؾــىل

 147اجلٍزرت. ٔبرساز من حوهل ما اندضاف و اًخفىري ؿيل كاذز ًلؼان جن يح ٔبظحح

 جن يح مؽ حعي ما ُذا و ٔبخاليق ملزى ٔبو مـَية فىرت اندضاف ٕاىل اٍهناًة يف ًؤذي اًيفس ٔبرساز اًوؾي ٕان

 .تـامة اإلوساين اًفىرت يف و اًلراء كدي من هحريا جتاواب اًلعة ُذٍ ًلِت رزل ٔلخي و ًلؼان
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 لاحلــا ُو نام حلِلِة حماذزة ال حىثَفِا و اًرموس ٕاًؼجاذ ؿىل كامئة ٔبكوالا - ُيا – احلواز ٍىون اًرمز: وػَفة.4 

اثَ ، ًسًة ؾن اهلاهفع ألكؼؼؼوال ظًرق ؾن اذلزاوي ظوز حِر "اًضحار"، زواًة يف  حــد يف اًدسمَة ُو

 ًىٌَ ػاٍُر يف ثس َعا اًيوغ ُذا يف احلواز ًحدو اذلزاوي.نام هؼر يف اًيجاخ و اعلايض و ٌَـائةل حرمز اكهت راهتا

 مٌَ ثفِم ٕاهـّمـا و معاحلِا ثفِم ال حِر اًضخعَاث، تني ثواظال ًؼؼؤذي ال ٔبهَ هالحغ ما و ذالًخَ يف مضحون

 رُيَة. زموس

 ُذا ٍىون كد و مـا ؿَهيام ٔبو اًلازئ ٔبو اؼلاظة ؿيل خدًدت ٔبموز محمي احلواز ٍىون كد : ٕاخداز وػَفة -5

 خالل من حتلِلِا يف اؼلاظة ٍرقة ًوػَفة خاذم كول لك ٔلن اًـالكاث و ألؾامل مس خوى يف فاؿال اإلخداز

 ألخري ُذا ٔبجرس حِر اًعفِي الجن ًلؼان جن يح كعة يف خاء ما رزل مثال و اًـمخاظة ٕال تَ ًخوخَ ما

 اهدداٍ ٌضد ًلؼـــان جن يح اكن ًلد ٕاًََ.و ٔبرشان ٔبن و س حق اذلي اًؼؼوؾي ثَاز و مدارشت، توس َةل يح خشعَة

 حــــهل و -اعلِد فؼي ٍزال ال ُو و اًلرتة ًلؼان جن حلي اًعفِي اجن ٔبزاذ حِر اًلعة معَؽ يف صفلذَ و ، اًلازئ

148-اًلزاةل وفات من حــِؼرت يف
 ؾن اهفعاًِا و اًؼروخ اخـخفاء ٔبس حاة حؼؼول هفسَ ًؼحــاوز يح تدبٔ  ُيا مؼن و 

 اًلازئ ًىن -معرٍي و ابإلوسان خاظة ٔبخداز من مـرفذَ ٔبزاذ مــا ؾـَـم و ذُض خَ، اىهتت ٔبن ٕاىل اًؼجسد

 مثة من و  ًلؼان جن حؼي كدـي من اًـمـرفة ؿىل اإلًؼحاخ ُذا من ذُض خَ، ثًهتيي ال ألحـداج ًؼؼِذٍ اعلخددؽٔبو 

 اًـالكاث. و ألؾامل مس خوى يف فاؿال و خدًدت ٔبموزا ُيمي هفسَ يح تَ حدج اذلي اًؼحؼواز ٍىون

 ثحََلِـة ثواظََِــة فوػَفذَ ، واسعة تال اًضخعَاث تني اًخواظي يف ٌسامه احلؼؼواز ٔبن اًلول خالظة و   

 ٔبساس َة ٔبذات و اًلعيص اخلعاة ٔبذواث من كمية ٔبذات ؼوازاحلؼ ًؼي و اعلَخلي رُن ٕاىل اعلـىن ٕاًعال قرضِا

  اًلازئ. ثلدي يف اًخبٔزري فاؿََة ذالًَة و حامًَة سامث ثًضبٔ  مثة من و اعلواكف واخذالف ألذاء ؾن ٌَخـحري
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  اًىصمي: اًلصبٓن يف احلوار

 اًفاحص و اًرب مؽ ، ظَلا مٌخسعا وهجَ و ، ًَيا ٌَياس كوهل ٍىون ٔبن اإلوسان ؿىل ًًدلي  مٌَ: تس ال مسذي

.150مشُحَ ٍصيض ٔبهَ ًؼن جالكم مـَ ًخلكم ٔبن كري من و مساُية كري من املحخسع، و اًيسء و
 

لة ٔبن ٕاىل اإلصارت ٕاهنا اًعًص
 

ة لاتَِا هرصهتا، ٔبو فىصت ٔبي ؾن ادلفاع خيلٔ  املثىل يه احلواًر  يه ابًيت ادلؾوت ًو

 لك ؿىل وحة بٓداة و ٔبظول ٌَحوار ٔبن ٕاذ احملاور، هبا ًَزتم ٔبن جية اًيت اًعَحة اًلكمة ابس خـٌلل احملاورت و ٔبحسن

 .اًـيجَِة و اًـيف ؾن اًحـس لك اًحـَس اًياحج احملاور ٔبذالق من يه ألظول ُشٍ و هبا ًخعف ٔبن حماور

 يف جرسي يتػػػػػػاً اًصوخ ُو و اًلعيص، اًيط يف ًٔلحساج احملصك ُو احلوار ٔبن املـصوفة ألدتَة املسائي من و

 ٔبن ابًرضورت ًلذرص ال ألمص ُشا ألديب، اًـمي من امللعود اًِسف ًَؤدي ، اًرصاع ًخعـس ابحلوار نشا و اهَ،ػػػػػػهِ

 151.هناٍهتا حىت ألحساج و ًٔلصزاص معورا اًيط خجَفِ  مٌَ، ختَو فلس كعة لك يف احلوار ًخوافص

 
لذني ُياك ٔبن اًىصمي اًلصبٓن تَ حيسزيا ذما زخت كس و لة ُياكل ٔبن ٕاذ ، ٌَحوار ظًص  املواهجة ؿىل ثـمتس اًيت اًـيف ظًص

 ُشٍ ونفذى ؤبحاسُسَ ٍصمضاؾ ملصاؿات جمال فال اخلعم مةهصا ٕاُاهة مهنا اًلصضاًلاس َة، اًلكٌلث و ساًَة،الٔ  تبٔصس

لة س ٕاهخاح يف سخدا اًعًص  يــــٔبح من خشعني ختامص ذكل مثال و احلوار جمال كَق ابًخايل اًىصاَُةو و احللس من مًز

لذَ اًـيف فِىون مـَية، كاًة تَوغ  اًىصمي. اًلصبٓن يف ًِا وحود ال ألذريت ُشٍ و ظًص

لة ؾن فذرخَف اًثاهَة لةًاًعص  ٔبما  يهو ، ٌَرصاع ٔبساسا احملحة و اٌَني ؿىل ثـمتس هوهنا حِر من ألوىل اًعًص

لة  هبشٍ اًىصمي اًلصبٓن يف احلوار اكن كس و اًِسف، ٕاىل ٌَوظول امليفذحة احلصنة سائي من وس َةل يه و اًالؾيف ظًص

لَ، احلس ىن و مهنجَ فاًسمل اًعصكة،  اًِسف سخِي اٌَني ؿىل اًلصبٓن اؾامتد و احلق، ٕاىل اًوظول ٔبخي من ذكل و ظًص
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ة و ٔبسَوتَة دار اٍهنضة ط ظاًة .   203م ص22111َلس جن اسٌلؾَي اًزوتـي من ٔبساًَة اًخـحري اًلصبيٓن دراسة ًلًو
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 ٕاىل اإلصارت خاءث كس و ٔبظسكاء ٕاىل ٔبؿساءك حتول ٔبن ذكل من اًلصض و ألسَوة ُشا ذالل من اًصساةل فثحََ مٌَ

ىِل  اْدعُ  ﴿ اًيحي: سورت يف ثـاىل و س ححاهَ ًلول ٕاذ مدارش ثضلك احلوار و ابدلؾوت ثخـَلان بًٓخني يف ذكل
ّ
 َسِخِيِ  ا

ِّمَ  يَةِ  َواًَْمْوِؾَؼةِ  اِبًِْحوْكَةِ  َرت َّيِت  اِدًُِْمَوخَ  اًَْحس َ نَّ  َبْحَسنُ  يِهَ  اِبً
ّ
َّمَ  ا وَ  َرت وَ  َسِخِِلِ  َؾن َضيَّ  ِتَمن َبْؿملَُ  ُُ ُُ  َبْؿملَُ  َو

اِدًُوا َواَل  ﴿ ثـاىل: كوهل يف اًـيىدوث سورت يف و 152﴾ 125 ﴿اِبًُْمِْخَِسٍنَ  يَ  ُُتَ ُْ ًِْىذَاِة  َب الَّ  ا
ّ
َّيِت  ا الَّ  َبْحَسنُ  يِهَ  اِبً

ّ
 ا

ٍنَ  ِ ي بَٓمٌَّا َوكُوًُوا ِمهْنُمْ  َػََُموا اَّلَّ ِ يَا ُبىزِلَ  اِبَّلَّ َْ َ ً
ّ
نُكْ  َوُبىزِلَ  ا َْ َ ً

ّ
ًَُِيَا ا

ّ
ًَِنُُكْ  َوا

ّ
نُ  َواِحسٌ  َوا َُِمونَ  هَلُ  َوََنْ  س ححاهَ كال و ﴾61 ﴿ ُمْس

خَِوي َواَل  ﴿ ثـاىل: و يَةُ  جَس ْ ئَةُ  َواَل  اًَْحس َ ِّ ُ َّيِت  اْدفَؽْ  اًسَّ َذا َبْحَسنُ  يِهَ  اِبً
ّ
َّ  فَا َُ  تٌََُْمَ  ــِشياً َُ  ؿََساَوتٌ  َوتٌََُْ َّ ه  ﴿ مَحــمِيٌ  َويِلي  ََكَ

ا َوَما ﴾76 َُ الَّ  ًََُلَّا
ّ
ٍنَ  ا ِ وا اَّلَّ ا َوَما َظرَبُ َُ الَّ  ًََُلَّا

ّ
153﴾73 ﴿   َؾِؼميٍ  َحػػؼػٍّ  ُذو ا

 اًسَمي احلوار ٕاىل رصحية دؾوت يه ٕاذن .

 ؿىل كامئة وخسانُا اًىصمي اًلصبٓن ٔبساًَة ثبٔمَيا ٕاذا و سن.بٔح  يه ابًيت اجلسال و اًعَحة اًلكمة اس خـٌلل ٕاىل و 

 ىبٔهَ ىصى ًىٌيا،و  اًوظف دوهنا ًلرص فٌون و وؿةمذي ظور ؿىل ًبئت احلوار ٔبن ُو هَمحَ ما ٔبول ٕان و  اًعَحة اًلكمة

 154اًلصبيٓن. ابٔلسَوة ثخعي اًيت املالحؼاث تـغ ٕاىل اإلصارت املفِس من

اًلصبيٓن احلوار امتداؾ يف حمتثي ألوىل فاملالحؼة
 

 هلال ٔبًسًهتم ؿىل اًلائَني ملوالث حاكًة ٔبي احلاكًة، ؿىل اًلاًة يف

  اإلجعازي. ٔبسَوتَ ًلذضََ ما ؿىل  املـاين فذعاغ افذـال ال و فَِ، مداًلة ال ثَلائَا

 حسة ثدٌوع فٌوان و انوأبً فُضؽ تََلا اُتاُا ًخجَ اًىصمي اًلصبٓن يف احلواري ألسَوة ٔبن يه و اًثاهَة املالحؼة ٔبما

 فَِ فذعوى   ارسًـ ؾصضا ًـصضِا و  ألحساج خرصي  كس اًىصمي اًلصبٓن يف فاحلوار ، ٌَملام داؾَة و ،امللذىض

 هخَماك ًلين ما  اًلكمة ًلري ٍىون ال حِر ثفعَال ألمص ًفعي ٔبحِاان و ، ةاٌٌَلح اإلصارت فَِ ثـىن و  اًخفاظَي

 اًخفعَي. و اإلجياز مذفاوثة درخاث ٍصنألم تني فامي و ، مسسُا ٌسسو 
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 هلل مٌاخاتٔبو  داذًل  حوار ظورت يف ًيفسَ صءامل حسًر ؾن ٍىضف اًلصبيٓن اًس َاق فٕان  اًثاًثة املالحؼة ٔبما 

 ثـاىل. و س ححاهَ

 اًىصمي: اًلصبٓن يف اٌَفغ ورود

 مـىن يف ثعة ٔبهنا ٕاال ةخمخَف و ؿست ملـاين حامال ، ؿست مواضؽ يف  اًىمي اًلصبٓن يف احلوار ًفغ ورد كس

فٌا يف ذكل ذهصان نٌل ادلوران ٔبي ، ٕاًََ و مٌَ اًصحوع مـىن ُو واحس  يف  ثـاىل كوهل يف ذكل مثي و ٌَحوار ثـًص

َا يَ  اإلوضلاق:﴿ سورت وَسانُ  َبُّيه
ّ
َّمَ  ااْل ه

ّ
ىَل  اَكِدخٌ  ا

ّ
ِّمَ  ا َِ  نَْسًحا َرت ا ﴾1 ﴿ فَُماَلِكِ َُ  ُبويِتَ  َمنْ  فَبَمَّ َ َِ  ِنخَات ََِمَِي  فََسْوَف  ﴾3﴿ ِت

َُِة  ﴾8﴿ ٌَِسرًيا ِحَساابً  حُيَاَسُة  ىَل  َوًَيلَ
ّ
ِلِ  ا ُْ وًرا َب ا ﴾1﴿ َمرْسُ َُ  ُبويِتَ  َمنْ  َوَبمَّ َ  ًَْسُؾو فََسْوَف  ﴾20﴿ َػِِْصٍِ  َوَراء ِنخَات

رًيا َوًَْعىَل  ﴾22﴿ زُُحوًرا ـِ َُ  ﴾22 ﴿ َس َّ ه
ّ
ِلِ  يِف  اَكنَ  ا ُْ وًرا َب َّ  ﴾27 ﴿ َمرْسُ ه

ّ
َّن َبن َػنَّ  َُ ا نَّ  تىََل  ﴾26﴿ حَيُورَ  ً

ّ
َُ  ا َّ  اَكنَ  َرت

 َِ  {﴾23 ﴿ تَِعرًيا ِت
155 

 ظاحة كعة يف اًالكم مصاحـة ٔبي املصاحـة مـىن يف احلوار ةـــًفؼ وردث لســف ِفػ اًى  ورتػػػػس يػػف اـــٔبم

 : ثـاىل كال ٕاذ اجليخني

َْيَا ِلَ " ـَ ُخَنَْيِ َح ثاًَل رَّ َْيَا تَُهَْنَُما َزْرؿًا ﴿َواْْضِْة ًَُِم مَّ ـَ ﴾ِِكْخَا 72َحِسِِهَا َحٌَّخنَْيِ ِمْن بَْؾيَاٍة َوَحفَْفٌَاُِهَا ِتيَْزٍي َوَح

ْصاَن ِذاَلًََُِما هَنًَصا ﴿ َُ َصُْئًا َوفَجَّ َو حيَُ 77اًَْجيَّخنَْيِ بٓثَْت ُبُِكََِا َوًَْم ثَْؼمِلْ ِمٌْ ُُ َِ َو ًَِعاِحِد ٍُ َباَن َبْنَرُ ﴾َواَكَن هَلُ زََمٌص فَلَاَل  اِوُر

ٍِ َبتًَسا ﴿76ِمٌَم َمااًل َوَبَؾزه هََفًصا ﴿ ِش َُ َِ كَاَل َما َبُػنه َبن ثَِخَِس  ِّيَْفِس ًٌِم ً َو َػا ُُ َُ َو َّخَ اؿََة 73﴾َوَدَذَي َحٌ ﴾َوَما َبُػنه اًسَّ

هْنَا ُمٌلَََ  ا ّمِ ىَل َريّبِ َلَِخَسنَّ َذرْيً
ّ
ِددثه ا ي َذََلََم ِمن 71ًحا ﴿كَائَِمًة َوًَِِئ ره ِ ٍُ َبَنَفْصَث اِبَّلَّ اِوُر َو حُيَ ُُ َُ َو ﴾كَاَل هَلُ َظاِحُد

اَك َرُخاًل ﴿ هْعفٍَة ُُثَّ َسوَّ ُ َريّبِ َواَل ُبرْشُِك ِجَصيّبِ َبَحًسا ﴿73حَُصاٍة ُُثَّ ِمن ه َو اَّللَّ ُُ َِّىٌَّا  ْذ َدَذََْت َحٌَّخََم 78﴾ً
ّ
﴾َوًَْواَل ا

 ُ ا ﴿كََُْت َما َصاء اَّللَّ ن حَُصِن َباَن َبكَيَّ ِمٌَم َمااًل َوَودَلً
ّ
ِ ا الَّ اِبَّللَّ

ّ
َت ا َّخَِم 71 اَل كُوَّ ن َحٌ ا ّمِ ـَََس َريّبِ َبن ًُْؤِثنَيِ َذرْيً ﴾فَ
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ًَسا َزًَلًا ﴿ ـِ َماء فَذُْعِحَح َظ َن اًسَّ َحااًن ّمِ َّلي دار تُهنٌل و يف حسٍهثٌل ًيلي هللا ًيا احلوار ا156﴾60َوٍُْصِسَي ؿَََْْيَا ُحس ْ

ق اًصصس و اإلميان.  يف كضَة ؾلائسًة حياول فْيا اًصخي املؤمن ٔبن ُّيسي ظاحدَ ٕاىل ظًص

 حتت ًيسرح اَّلي و اجلسال مبـىن و اًالكم مصاحـة ًـين اَّلي احلوار مبـىن ورد فلس اجملادةل ظورت يف ٔبما

ؽَ  كَسْ  "ثـاىل: كال ٕاذ اًضامي احلوار مفِوم ُ  ََسِ َّيِت ا كَْولَ  اَّللَّ خَِك  َزْوهِجَا يِف  ُُتَاِدكُلَ  ً ىَل  َوجَض ْ
ّ
ِ  ا ُ  اَّللَّ اُوَرىُكَ  ٌَْسَمؽُ  َواَّللَّ نَّ  حَتَ

ّ
 ا

 َ َؽٌ  اَّللَّ  157"﴾2﴿ تَِعريٌ  ََسِ
 حوارنٌل. و حسًثىٌل ٔبي 

 موضـني يف وردث و ، حيور حار من ُو و حتور ابًفـي مصت فوردث حوار ِكمة فْيا وردث اًيت املواكؽ يه ُشٍ  

 حماورت. حياور حاور من حياور ابًفـي نبٓدٍص

 اًىصمي: اًلصبٓن يف احلوار مرشوؾَة

ي حمنك يف ٔبساًَحَ،و ٍلي يف اإلسالم دؿا  مبرخَف خَِم و ألهخِاء مـؼم خاء هبا و احملاورت حسن ٕاىل اًخزًن

 اقـــٕاُز و احلق ٕاػِار ٔبخي من اًحٌُة و اًؼاُصت ابحلجة ُؤالء ملارؿة ذكل يف ُسفِم و ٔبكوارمم ٕاىل رساالهتم

 رسال ٔبهفسِم من هلم بٔرسالهلل ،ٕاذ ألدم ُؤالء حماورت ُو ٕاًََ سخَِِم و ، ذكل يف سخَِِم  اهتـون اظيػػػػػاًد

 هلم ٔبوحض و ، ٔبحسن يه ابًيت اجملادةل و احلس ية املوؾؼة و ابحلوكة وحساهُذَ و ؾحادثَ ٕاىل دؿات هكيشٍرن و مخرشٍن

 اًلسوت و ابًـيف ٔبو ألسَحة مبرخَف مزود جبُش اًخرشًة ٕاىل رسل من رسوال ٍصسي فمل ، ابحلوار رضاٍ سخِي

اةو  ة. و اخلَار هلم حصك تي ادلٍن يف ادلدول ؿىل إلهصاُِم اإلُر  158احلًص
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و دؿا اًلصبٓن اًىصمي ٕاىل حماورت اًياس تبٔسَوة حسن و الكم ظَة فـين اًلصبٓن اًىصمي تبٔدة اخلعاة 

صسًس احلصص ؿىل ألسَوة اًني اَّلي ًؤدى تَ اًالكم ، فٌجسٍ موهجا ٕاىل اًلكمة  فاًياػص يف سورٍ و بٓيثَ جيسٍ

َحٍة َبْظََُِا ََثِتٌت َوفَْصُؾَِا يِف  اًعَحة ، ٕاذ ًلول س ححاهَ و ثـاىل:" َِّ َحًة َنَضَجصٍت َظ َِّ َمًة َظ َة اَّلّلُ َمثاًَل َِكِ ََْف َْضَ َبًَْم حََص نَ

َماء ﴿ ُْم ًَخََشنَُّصوَن ﴿ثُْؤيِت بُُِكََِا لُكَّ  ﴾26اًسَّ َِّ َ ـَ َ ٌَِيَّاِس ً َا َوًرَْضُِة اَّلّلُ اَلْمثَاَل  ْذِن َرهّبِ
ّ

َمٍة َدِدَثٍَة 23 ِحنٍي اِب ﴾َوَمثُي َِكِ

َّْت ِمن فَْوِق اَلْرِض َما ًََِا ِمن كََصاٍر ﴿ 159﴾"21َنَضَجَصٍت َدِدَثٍَة اْحُذث
 

َحاِدي َوكُي ٔبًضا:" كال و ـِ ِّ َّيِت  ًَُلوًُواْ  ً نَّ  َبْحَسنُ  يِهَ  اً
ّ
َعانَ  ا َْ نَّ  تَُهَْنُمْ  ًزَنَغُ  اًض َّ

ّ
َعانَ  ا َْ وَْسانِ  اَكنَ  اًض َّ

ّ
ا ًِال ِدَيًا ؿَُسوًّ  مه

ة اًصساالث ؿَََ كامت مذَيا ٔبساسا متثي ٔلهنا اًعَحة اًلكمة ٕاىل رصحية دؾوت فِيي ٕاذا160.﴾"37﴿  فِياك ِاِك  اًسٌلًو

 خشعَة ًؼِص اَّلي ُو اًالكم و اًـعحَة و اًـيف ؾن اًحـَس ، اٌَني ًلولاب اًياس ملواهجة ألهخِاء ًلك رص َست دؾوت

: اًضاؾص ًلول ما ُشا يف و ، اًسىوث ٔبو اًعمت ؾىس  مىٌوانهتا ؾن ٍىضف و مـاملِا حيسد و ، ظاحدَ
 

َجٍة  كَلَ  َظاِمٍت  ِمنْ  حََصى اَكئِنٍ  وَ                      ـْ َُ ــَ ِزً                  ُم  اًخَلَكهمِ  يػػِ ف َُ ـــُ عػػلْ ُـ ه وْ بَ  اَدثُ

الَّ  ًَْحَق  فمَلَْ                    ػػػػَؤاُدٍُ فُ  ِهْعٌف  وَ  ِهْعٌف  اًَفىَت  ًَِسانُ 
ّ
مِ  وَ  اٌََّْحمِ  ُظوَرتُ  ا  161ادلَّ

 كدي ٔبي َساً  كدي اٌَسان من ًًدؽ اًىصمي اخلَق و اًىصمي، ابخلَق اًخحًل ٕاىل ٔبتيَ ًسؾو اءـــاحلوك سػػػػػٔبح شاػػػػػُ و

 162فافـي" حس يا حسًثا حىون ٔبن اس خعـت فٕان حسًر، اإلوسان ٕامنا تين ًلول:"ي وظَخَ يف و ، اًفـي

 اإلوسان هللا ؾلاة و ، ثـاىل هللا ؿىل زواتَ و ٔبحٍص ًلؽ اًعَة اًالكم ٔبن بٓيثَ من بًٓة يف اًىصمي اًلصبٓن ًيا ًحني نٌل  

تَ  ٍُصًِسُ  اَكنَ  َمن :" ثـاىل و س ححاهَ لفِلو  ، ٔبصس الكم بٔو كول من ٔبساء ما ؿىل ٍىون زَّ ـِ َِلَِّ  اًْ تُ  فَ زَّ ـِ ا اًْ ـً َ َِ  ََجِ َْ َ ً
ّ
سُ  ا ـَ  ًَْع
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مُ  ًْلَكِ ُة  ا َِّ َميُ  اًعَّ ـَ ًِحُ  َواًْ ا َُ  اًعَّ ـُ ٍنَ  ٍَْصفَ ِ ئَاِث  ًَْمُىُصونَ  َواَّلَّ ُِّ وَ  ُبْوًَِئمَ  َوَمْىصُ  َصِسًسٌ  ؿََشاةٌ  ًَُِمْ  اًسَّ  ًَُحورُ  ُُ

 اهَةػػػػػروح ةــــهفح حةـــ اًعِ  فاًلكمة ، اًياس تني اًخزاظة ٔبساس و ، احلوار ٔبساس اًعَحة مةفاًلك163﴾"20﴿

ق و ٌَِسم مـول فِيي اخلحُثة اًلكمة ٔبما ، اًخبًٓف و املودت جصابط حصتط و  اًلَوة ماتني ثعي د يــًـم و ، اًخفًص  اـــختًص

صح اًعَحة اًلكمة و ، هَاهَ فْيس اجملمتؽ ظــال ٔبو يف ار تبَٔجي ًخخفذح اًيفس يف ُز  يف فواحا صشاُا ًـحق اَّلي اخلري ٔبُز

 164ؾفٌة. هفس َة تؤر ؾن ثعسر اًصاحئة هدٌة اخلحُثة اًلكمة و ، ماكن و زمان لك

 س ححاهَ: ًلول ٕاذ رسوهل و هبا هللا ٔبمص و اًضمي جيمؽ و ألًحاة ختعف و اًلَوة حىسة احلسن اًعَة ابًالكم و

َحاِدي َوكُي " ـِ ِّ َّيِت  ًَُلوًُواْ  ً نَّ  َبْحَسنُ  يِهَ  اً
ّ
َعانَ  ا َْ نَّ  تَُهَْنُمْ  ًزَنَغُ  اًض َّ

ّ
َعانَ  ا َْ وَْسانِ  اَكنَ  اًض َّ

ّ
ا ًِال ِدَيًا ؿَُسوًّ  "165﴾37﴿ مه

ياً  ٌَِيَّاِس  َوكُوًُواْ  ٔبدصى:"... بًٓة يف ًلولو  اَلتَ  َوَبِكميُواْ  ُحس ْ اَكتَ  َوبٓثُواْ  اًعَّ ُتْ  ُُثَّ  اًزَّ َْ َّ الَّ  ثََوً
ّ
ََِالً  ا ٌنُكْ  كَ صُِضونَ  َوَبهُت  ّمِ ـْ  ّمِ

﴿87﴾
166 

فاكن حسن ألدة  و ابًلكمة اًعَحة حاور ألهخِاء ٔبكوارمم و حاور اًييب َلح ظىل هللا ؿَََ و سمل كومَ

ظَة اٌَسان ، ًـمي تخوحْياث هللا س ححاهَ و ثـاىل حني ٔبمٍص ابدلؾوت ٕاىل اإلسالم ابًيت يه ٔبحسن ٕاذ ًلول 

َو َبْؿملَُ  س ححاهَ:" اْدعُ  ُُ ََّم  نَّ َرت
ّ
َّيِت يِهَ َبْحَسُن ا يَِة َوَخاِدًُِْم اِبً َِّم اِبًِْحوْكَِة َواًَْمْوِؾَؼِة اًَْحس َ ىِل َسِخِِي َرت

ّ
 ِتَمن َضيَّ ا

َو َبْؿمَلُ اِبًُْمِْخَِسٍنَ  ُُ   167﴾223﴿ َؾن َسِخِِلِ َو
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ا م ك كَوة كومَ ، ال ابًلسوت و هب فاًلكمة اًعَحة ٔبساس ادلؾوت احملمسًة و ٔبساس اخلعاة اًيحوي ،

ا يف اًياس و  ٕاذ ًلول اًرتفؽ و اًخىرب و هبشٍ اًلكمة تسٔبث اًصساةل و اس متصث  و اًلول اٌَني ٔبساس جناهحا و ثبٔزرُي

وْا ِمْن َحْوكِلَ  ََِغَ اًْلََِْة اَلهَفضه ا كَ ًِيَت ًَُِْم َوًَْو ُنيَت فَؼًّ َن اَّلّلِ  ٍة ّمِ خَْلِفْص ًَُِْم  ثـاىل:" فَِدَما َرمْحَ فَاْؾُف َؾهْنُْم َواس ْ

نَي ﴿ ِ ةه اًُْمخََوِّكِ نَّ اَّلّلَ حُيِ
ّ
ْ ؿىََل اَّلّلِ ا َذا َؾَزْمَت فَذََولكَّ

ّ
 168﴾231َوَصاِوْرُُهْ يِف اَلْمِص فَا

 ٕاىل اًوظول و ، احلوار جناخ يف ٔبساس َة ؾوامي اًلول ظَة و اًـحارت حسن و ، اًعَحة اًلكمة فىون

 فاهلل ٔبُسافَ ٕاىل اًخوظي ؿسم و ، احلوار فضي يف سخة اٌَسان تشاءت و اًلول ففحش ، مثٍص كعف و هدِجخَ

  ابًسالم اًفحش ،و ابًعفح إلساءتا ًسفـوا ٔبن ،و ٔبحسن يه ابًيت ًخحاوروا ٔبن ؾحادٍ ًبٔمص ثـاىل و س ححاهَ

 ًسؾو اَّلي ، اًِادف اًياحج احلوار يف اًلاًة و اًوس َةل ثحلى اًعَحة اًلكمة ابًعرب.و اًلضة و ، ابملوؾؼة امليىصو 

 كدي. من اكهت اًيت اًىذة و اًصساالث وَجَؽ ، اًلصبٓن و اإلسالم ٕاًََ

 حي و ، احلق ٕاىل املفضَة اًوسائي ٔبجنؽ ٔلهَ اًلضاي من نثري يف مبحسٕااحلوار ٔبصاد كس اًىصمي اًلصبٓن و

 تلري مذـَلا ألمص ٍىون ؾيسما ، ٌَخفاُه هوس َةل حلوارا اختاذ ٕاىل دؿا و ، املسمل اجملمتؽ ٔبفصاد خمخَف تني اإلصاكالث

 ؾن حبثا املسَمني مؽ احملاورت ٕاىل اًيعارى ًسؾو ثـاىل كوهل ذكل من و ، الادصى ادليانث اثحاع من املسَمني

يَ  يَ  كُيْ  :" احللِلة و اًعواة ُْ اًَْواْ  اًِْىذَاِة  َب ـَ ىَل  ثَ
ّ
ًٌََا َسَواء َِكََمةٍ  ا َْ َ ُحسَ  َبالَّ  َوتٌَُْنَُكْ  ت ـْ َ الَّ  ه

ّ
َِ  ورُْشِكَ  َوالَ  اَّلّلَ  ا  ًَخَِّزشَ  َوالَ  َصُْئًا ِت

ُضيَا ـْ َ ضاً  ت ـْ َ ن َبْراَبابً  ت ن اَّلّلِ  ُدونِ  ّمِ
ّ
َّْواْ  فَا َُِمونَ  ِتباَنَّ  اْصَُِسواْ  فَُلوًُواْ  ثََوً  169﴾16﴿ ُمْس

 حـل و ، احلوار مباكهة هوٍ كس سالماالٕ  فٕان ؿَََ و ، اًِادف احلوار ذمارسة ٕاىل رصحية دؾوت الًٓة ُشٍ يف و

 اًسالم و اخلري ٕاىل داؾَا ُادفا تعحَـخَ تياءا احلوار ُشا ٍىون ٔبن ؿىل ن هخِةل ٕاوساهَة ٔبُساف ًخحلِق ٔبساسا مدسبٔ 

 املخحاورت. ألظصاف ٔبو ، اًعصفني تني اًخجاوة ؿىل ًلوم ٔبن ؿىل ، اًخرش ٔبحٌاس خمخَف تني اًخـاٌش و اًدسامح و
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 ظصق ًحني فَِ ، مؤمن لك ٕاىل ذالهل من و ، سمل و ؿَََ هللا ظىل هللا رسول ٕاىل خاء اإلاليه عاةاخل و   

ة ثـَميَة هوس َةل احلوار ابؾامتد اإلميان و ، اإلسالم ٕاىل ادلؾوت ق ٕاىل ادع : ًلول ُو و حصتًو  مؽ رتم رشؿَ اَّلي اًعًص

ق دؾوهتم يف اس ك و كومم  اًيت ألمثال ْضة و ، املواؾغ ٕاٍصاد مـمتسا فادع ، مهنم واحس لك ًياسة اَّلي اًعًص

ق ٔبكصة من حصصسُه ،و احلق ٕاىل ثوهجِم  ابمليعق اًىذاة ٔبُي من اًساتلة املَي ٔبحصاة خادل و ، هلم مٌاسة ظًص

 ُو ُشا و ، اس امتٍهتم و ٕاكٌاؾِم من حمتىن حىت س حاة، ال و ؾيف ٌضوهبا ال اًيت احلس ية اجملادةل و ، اٌَني اًلول و

ق  رتم ٕاىل ذكل تـس ٔبمصُه ارك و ، مــمـِ قػػػػاًعًص ُشا فاس ك ، مِوهلم ادذالف ؿىل هللا ٕاىل اًياس دلؾوت اًعًص

ق نػػػؾ اتخـس و ، مـــمهن اًضالل يف قصق من ًـمل اَّلي  حئت مبا بٓمن و ، فاُخسى ظحـَ سمل من و ، اًيجات ظًص

 170تَ.

 : اًىصمي اًلصان يف احلوار موضوؿاث

ٓ اًلص  اثـلًٓ يائ صاػاس خل ؾيس حغاملال ٕان  فَِ ورد اَّلي احلوار ٔبسَوة ُو فْيا املمتزي ألسَوة نبٔ  ،اًىصمي نب

ٓ اًلص  نبٔ   و احلىمي اَّلهص بٓيث يف مٌَ اًىثري  حىت فَِ اإلمـان و اًخبٔمي ٕايل ًسؾو ممتزي ذاص ثضلك احلوار ًـصض نب

 اًيت و اًىصمية الٓيث زياي تني املوحودت احملاوراث لك من اًـؼاث و اًـرب الس خًداط اًواسؽ اجملال ٌَـلي ٌرشك اهَ

 اكفة. اًياس ثفِس ُامة مواضَؽ ؾن هخحسج و ًخورد احملاوراث ث ك خاءث و اًىصمي، اًلصبٓن من ؿست سور يف خاءث

ا نثريت و مذـسدت ٔبظصاف يف احملاوراث ث ك اكهت كس و      املس خـيص و املضددَ ًيا ًخحني حِهنا يف س يشهُص

 ؾؼمية فوائس هل و ، نثريت ُسافلٔ  خاء  تي ؾحثا ًضؽ مل ٔبسَوة ٔبن ًيا فذحني ، خمخَفة و نثريت دروسا ًيا سمثل و

 هللا حبوار ثـَلت ٔبو ، ملالئىذَ هللا مبحاورت ثـَلت سواء اًىصمي اًلصان يف اًواردت احملاوراث ث ك لك ،و خََةلو 

 ؿىل ٌَرتتَة منوذح يه احملاوراث ث ك فلك كريُه و املؤمٌني ٔبو ءألهخِا و اًصسي مؽ اكهت ٔبو إلتَُس ثـايل و س ححاهَ

ٓ اًلص  يف اًواردت احملاوراث ث ك عموضو  اًخوحِس.و و اإلميان  ؿىل اساػػػػػٔبس ثسور اًيت اًِامة املوضوؿاث من اًىصمي نب
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 ُشٍ و اجلزاء و ابًحـر مياناالٕ  و كرٍي دون ابًـحادت بٔحلِخَ و هللا وحساهَة ؿًل ثسل و رسل و ومالئىذَ ابهلل اإلميان

 حوار. و خسل موضوع اكهت و اًىصمي اًلصان كضاي ٔبُه من اًثالزة اًـيارص

 ساظـة جصاُني و كاظـة جحجا و ، ةخََ و واحضة ٔبدةل هل حـي و ٕاال اباب ال و موضوؿا ًرتك مل اًىصمي فاًلصان

ا و احللائق فشهص دعومَ هبا حاح ق ُو اكن واراحل احلوار،و ُو ذاص تبٔسَوة اكُص  ُؤالء إلؿالم اًوس َةل و اًعًص

    اًىصمي.. ٌَلصان مهنجا احلوار فاكن اًلوت و اًخـعة ؾن تـَسا ًؼٍِص و احلق فدني مواضَـَ تعحة

ٓ اًلص  اؾمتس  اًوظفي وةػػػػألسَ ، ألساًَة ُشٍ ٔبُه من و اًخواظي و ٌَحوار فَِ ٔبساًَة و مناذح اًىصمي نب

صي ة مضاُس اًىصمي اًلصان تَ ضًـص  ٔبسَوة ُو و اًخعٍو  مثي  املس متؽ تـلي ثبٔذش يح ثضلك ،و واكـَة و حواًر

 ٌَيط اًلارئ ٌضس اهَ مزياثَ و ألسَوة ُسا دعائط من و ٔلكوارمم ألهخِاء حوار و ٌَمالئىة ثـايل هللا حوار

 َٔكهَ و اًلارئ ٔبو املس متؽ يف ًؤثص و ، احلوار فَِ ًخجسس يح ثضلك املوكف ًـصض ٔلهَ فِـُضَ فَِ فِيسمج  اًلصبيٓن

اينا حلجايجا ألسَوة فِو اًثاين ألسَوة ٔبماحصَح. و سَمي موكف اختاذ ؿًل حتمل و اًلعة ٔبو املضِس ًـُش  ًرُب

و  ثـاىل. و س ححاهَ هللا ًوحساهَة ٌَميىٍصن احلجة إلػِار اًـلي ًـمتس ٔبسَوة ؾن ؾحارت ُو

ٓ اًلص  اؾمتسُا اًيت  ألساًَة من و  من اًعَة ُو و املضاد اًخحسي "ٔبسَوة احلوار ؾصض يف اًىصمي نب

 ٕايل ٔبمذَ تي اًياس من مـَية فئة ؿىل اًعَة ُشا ًلذرص مل ،و ٌس خـعوهَ ملا اإلثَان و ، جماراثَ جيصتوا  ٔبن الٓدٍصن

171"َجَـا اإلوس و   اجلن
ٓ اًلص  من ثسورت ًبٔثوا ٕان ؿًل اجلن و اإلوس ثـايل و س ححاهَ هللا حتسي مثال ذكل من و .  نب

لة ؿىل ًـمتس ٕاذ": اًخحًََل اًـلًل ألسَوة ألساًَة من .و حوااب هل ٌس خعَـوا فَن مثل من ٔبًة ٔبو اًىصمي  اًعًص

 172."ُادئة حتََََة مٌاكضة يف ٔبمامَ اًلضَة ًعصخ اَّلي اًخفىري ٔبساس ؿًل املضادت اًفىصت حتامك اًيت اًخحََََة

 اًىصمي: اًلصبٓن يف احلوار من اًِسف
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 اًِسى ًحي ذالهل من ًيا هللا ًحني اًىصمي اًلصبٓن ٔبساًَة من ٔبسَوة و ، رابين مهنج ؾن ؾحارت واراحل ٕان

 ذالل من ًـر ٔبن التس اًحعريت تـني هؼص من و : ؿَََ وسري احلَات يف مهنجا ًيا ًضـَ و ، املس خلمي اًرصاط ٕاىل

  ظصفني تني اًالكم مصاحـة هوهَ ِرح  من حلوارا صلك ًـين ُشا و ، احلوار مفِوم ؿىل اًلصبٓهَة اًلٓيث تـغ س َاق

 اس خزسمت ٕامنا و فْيا رصاحة احلوار مادت ٌس خزسم مل وٕان ، ثـاىل هللا نخاة ظفحاث من ٔبوسؽ مسافاث ٔبذش "فلس

."كي ِكمة اًىصمي اًلصبٓن يف كاًوا ِكمة ملاتي فٌجس اًلول ِكفغ ٔبدصى مادت
173 

 احلوار ؾصض يف ثـاىل و س ححاهَ هللا اس خـمي ذكل يف و ٕاؿالٍؤ و احلق ٕاػِار ُو واحس مهنا اًِسف و

لذني  صلك و ، ظصفني تني املحارش احللِلي احلوار ًعورت ٕاٍصاد ٌُل ًبٔذشصلكني احلوار ًلضَة ثياوهل ٕاذ ُامذني ظًص

ة ملحسإ  مضين ثلٍصص ذالل من ُو بٓدص ق ؾن ٕاًََ ادلؾوت و احلواًر ة مناذح ؾصض ظًص  حواًر
174

 ٕاػِار مهنا اًِسف 

ـ   . ألحس ٌَواحس حودًةاً

 لك يف نشكل و ؾحادثَ و ابهلل اإلميان ٕاىل اًياس دؾوثَ يف ألساس َة كاؿسثَ احلوار اإلسالم اؾخرب كس و

 فاحلوار  ملسساث ال و هل حسود ال اَّلي ابًخفىري وظَست ؿالكة ذو ٔبهَ ،ٕاذ ٔبؿسائَ تني و تٌَُ ابخلالف املخـَلة اًلضاي

 ثـاىل و س ححاهَ هللا ٔلن، اإلوسان ٔبمام املـصفة ٔبتواة من ابة ًلَق ٔبن ميىن ال ٔبهَ ٕاذ ملسساث ال ًِو حسود ال ٔبًضا

ل يف اإلوسان ؿىل ةـاحلج سٍـوح ذكل ـيـح              احلَات و ، ابهلل ةلـاملخع االثــاجمل لك يف امَــٔبم املمخس ، َـظًص

، و اًوحود و انــاإلوس و  من ؿسًست تعصق املحسإ  ُشا ؿىل اًىصمي اًلصبٓن َسثبٔه  ذالل من الحؼياٍ ما ُشا و كرٍي

 . اًىصمي اًلصبٓن يف احلوار ٔلظصاف ثعصكٌا ذالل من س يالحؼَ ما ُشا و ، حواًص من فَِ ورد ما ذالل

  مدادهئم و ًلاهتم ادذالف و ، ِمادذالف  رمغ اًياس تني يـٌَخواظ ألفسح و ألوسؽ اًفضاء احلوار ًـخرب نٌل

 احللِلة و ، احللِلة ؿىل ًخـصف ٔبن ًإلوسان ميىن ابحلوار و ، تُهنم فامي اإلوساهَة اًـالكاث سثوظَ ٔبخي من ذكل و

                                      
173
 .27ص حلوار و املياػصت يف اإلسالم،ٔبمحس دًساث منوذخا يف اًـرص احلسًر.اجصاُمي جن ؾحس اًىصمي اًضري ا 
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 .26املصحؽ هفسَ ص.  



 بٔظصافَ ثـسد و اًىصمي اًلصبٓن يف احلوار                                                                           اينــــثــ اً  يــاًــفػع

 
999 

همَ  َصاء َوًَوْ  " ثـاىل: ًلول ٕاذ ، تبهٔكَِا يَ  َرت ـَ ةً  اًيَّاَس  ًََج َِِفنيَ  ٍََزاًُونَ  َوالَ  َواِحَستً  ُبمَّ الَّ 228﴿ ُمْرخَ
ّ
ِحمَ  َمن ﴾ا همَ  رَّ  َرت

كِلَ  ْت  َذََلَُِمْ  َوَِّلَ َمةُ  َوثَمَّ ِّمَ  َِكِ نيَ  َواًيَّاِس  اًِْجيَّةِ  ِمنَ  هَجَّنََّ  َلْمٔلنَّ  َرت ـِ  175﴾221﴿ َبَْجَ

 اًوسائي ٔبحسن من احلوار ًـخرب ٕاذ ، اًخـارف و ٌَمـصفة هلم مهنج احلوار و ، اًياس ظحَـة فاإلدذالف

 ؿىل ٌَيفوس حصوًغ احلوار ٔلن ألفضي ٕاىل اًسَوك ثـسًي ٕاىل ًسفؽ كس اَّلي الاُتاٍ ثلَري و ، ًإلكٌاع املوظةل

 حتٍصص و ، املضاؾص من اًخرفِف و اًيفيس اٍمنو دمع يف احلوار ٔبِهَة ثخجىل و ، الٓدٍصن ٔبراء احرتام و اًيلس، كدول

 جساؿس ؿالحِة تيائَة وس َةل ٔبهَ يف حوكن ٔبِهَخَ و ، اًلَق و اخملاوف و اًـسائَة املضاؾص و ، اًرصاؿاث من اًيفس

ة و اًـمََة حِاثَ يف اإلوسان ثعادف اًيت اًعـوابث و ، املضالكث من نثري حي يف   كايثَ ٕاىل اًوظول و ، اًفىًص

      ألًفاظ من اًواحض ابس خـٌلل ٕاال ًبئت ال ُشا فٕان احلق ٕاىل اًوظول ُو احلوار من امللعود اكن فٕاذا "، ملاظسٍ و

س اجملمي ٔلن مهنا اجملمي احذياة و  يف سخدا اكن و ، ملعودٍ ؾن احلوار اهرصاف ٕاىل ذكل ٔبدى رمبا و ، اخلالف ًٍز

 176."املسبةٔل ؾن احلَست

 ٕاال ونػػػػحى ال اًيت اظســــاملل و اًلايث وضف ٔبخي من اًسَمي و اًعحَح اًخفىري ٕاىل ًلودان ما ُشا و 

 اًـَوة و ألدعاء من اًسالمة و ةاخلعوظَ هل ثضمن اًيت الٓداة من ٍلوؿة ؿىل ًـمتس اَّلي ، اًياحج وارػػػػاحلــــت

 . ٔبظوًِا و احملاورت تبٔدة مذبٔداب و احلوار حبسن مذلِسا َّلكل نفء حماور لك فِىون

 احلوار و ، ذاكهئم و كسراهتم و مفاُميِم و ؾلائسُه يف مذيوؾون اًياس ٔبن ، مفادُا كاؿست من ًيعَق فاحلوار

 اًخـارف حال ٍىون ذكل ٕاىل ٌَوظول و ، اًـام اخلري ٔبخي من اًخـاون و ٌَخاليق حصَحة ٔبسس ؿىل كام ٕان ًؤسس

 اًىصمية. الًٓة يف اًلصبٓن ٕاًََ وخَ ما ُشا و ، اإلجيايب املوكؽ من اجملموؿاث و ، ألظصاف تني

ٓ اًلص  يف اًلعيص احلوار  :اًىصمي نب

                                      
175

 .228/221.سورت ُود  
176

 .371ص م2002ه/22622حة اجن اًلمي طٔبظول اجلسل و املياػصت يف اًىذاة و اًس ية مىذ  جصاُمي .ؾامثن محس جن 
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 :اًىصمي اًلصان يف اًلعيص احلوار .مفِوم 2

 هلي ٔبي كععا ،كط حصرُا و اًزائست ألظصاف كعؽ مبـين ةدض كعـة كط ًلط، كعؽ كط،كّعا،ٔبي" : ًلة .2

 ًلعس كََعَط،و و ثددؽ و اكذفى  مبـين وكائؽ وكط حسج ما كط ،ٔبي كعة كط ذرباو رسد ٔبو روي و حسَث و كعة

 177" ملعوص ذرب ،ٔبو اخلرب رواًة هبا

 اًلعط جسمَة ٔبو اًلعط مـين مؽ ًخعاتق مفصدت اًلعة ٔبو اًلعط ٔبظي جنس اٌَلوي املـين ًِشا ثيؼص حني و

َِ  َوكَاًَْت : ثـاىل كال اكذفاٍؤ و ألثص ثددؽ ُو و اًلعط من مض خلة ،فاًلعة اًلصبيٓن َِ  ِلُْدِذ َ ْث  كُّعِ َِ  فَدَرُصَ  ُحٌٍُة  َؾن ِت

ُصونَ  اَل  َوُهُْ  ـُ  178﴾22﴿ ٌَْض

 صواُسٍ. و بَٓثٍر ٔبفذلى و ٕاًََ هؼص ٔبي ألثص كط كوهلم املـين ُشا من و

 : اًضاؾص كال 

 ٍِ ِص ثَ بَ  نْ مِ  طَّ كُ  امَ  يجِّ يَ ثُ          تٌ سَ ئِ فْ بَ  َِ يِ َْ ؾَ  يِف  ُت َْ كُ 

 َما َذكِلَ  كَالَ  :" خي و ؾز ًلول كععا،و فالن ٔبثص يف دصحت ،و ثلععخَ و اكذععخَ و ٔبثٍص ،كععت ٔبًضا ًلال: و

ِ  ُنيَّا ا هَْحف ﴾16﴿ كََعًعا بََٓثِرِِهَا ؿىََل  فَاْرثَسَّ
179

. 

ْدَوِثمَ  ؿىََل  ُرْؤَيكَ  ثَْلُعْط  الَ  تيَُنَّ  يَ  كَالَ  اىل:"ثـ ًلول ًوسف سورت يف و
ّ
ًسا كَلَ  فََِِىُِسواْ  ا َْ نَّ  َن

ّ
َعانَ  ا َْ  اًض َّ

وَسانِ 
ّ
ِدنيٌ  ؿَُسوي  ًِال 180﴾3﴿ مه

 ما فْيا ًـصض واكـة  ماضَة ٔلحساج ثددؽ ؾن ؾحارت فِيي ، اًىصمي اًلصبٓن يف اًلعة ٔبما 

 ذرب ًلكمة اًـام املـىن يف ًسذي ذما كععا اًىصمي اًلصبٓن هبا خاء اًيت ٔلددارا جسمَة خاءث ُيا من و ، ؾصضَ ميىن

                                      

 مادت كعط.ًسان اًـصة اجن مٌؼور . 233 
178

 .22لعط سورت اً . 
179

 .16 سورت اًىِف . 
180

 .3. سورت ًوسف  
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 اَّلي اجملال يف تُهنٌل فصق كس اكن ٕان و ،  املايض ؾن اًخحسج مبـىن اًيحبٔ  و اخلرب اًلصبٓن اس خـمي ســــفل ، هحإ  ٔبو

ٓ  يف ألًفاظ دكة ثخخني اًخفصكة ُشٍ من و فَِ، اس خـمال  ٕاحاكم و دكة من هؼمَ ؿَََ كام ما ىلؿ ،حصي اًىصمي ن اًلصب

حة اًوكائؽ ؾن اًىضف يف اخلرب ميػػػػػػػاس خـ فلس ، ٕاجعاز و  كامئة مضاُسهتا حزال ال اًيت ٔبي ، اًوكوع و اًـِس كًص

 181ٌَـَان.

نُ  " : ثـاىل كال َْمَ  هَُلطه  ََنْ ُمْ  اِبًَْحّقِ  هََحبَُهُ  ؿَََ هنَّ
ّ
ََةٌ  ا مْ  بَٓمٌُوا ِفْذ ِ ًسى اَنُهُْ َوِزدْ  ِجَصهّبِ ُُ ﴿27﴾182 

 ًِشا و ، ثيسثص اكدث ٔبو اهسثصث و ، هبا اًزمن تـس اًيت ألددار و ألهحاء كدَي من صبيٓنػػػػػاًل طػػاًلع ســــًيج ٕاهيا و

 دون ، اًحـَس املايض من مبادثَ جيئي ٔبهَ ىصى اًلصبيٓن اًلعط يف ابًيؼص منيض ؾيسما و ، اًلَة ٔبهحاء ، اًلصبٓن ٔبسٌلُا

 183املس خلدي. مذوكـاث من ٔبو احلال واكؽ من ص ئي َفِ ٍىون ٔبن

ٓ اًلص  يف  اًلعيص احلوار.2  : اًىصمي نب

 تر يف ٔبسَوة من ٔبنر اًىصمي اًلصان س ك صـورٍ و مسراكثَ و اإلوسان ؾلي ٕايل اًوظول اخي من

َ مبا اًلعة، اؾامتدٍ اجملال ُشا يف اًىصمي اًلصان اؾمتسُا اًيت اًعصق من و رساًخَ  كعة اكهت سواء  ؾيارص من  حتخًو

 ؾصضِا ذالل من  املاكن اُتاٍ ثخجَ اًيت اًلعة ٔبو املصسَني، و ألهخِاء اترخي ؾن ٔبو اًساتلة ألدم ؾن ثخحسج اتريَة

 ٕايل جضري اًيت اًلعريت اًلعة .و جمِوًني ٔبو اكهوا مـصوفني،  ٔلصزاص اًـمََة احلَات يف الاحامتؾَة اًعور ًحـغ

ص ذالل من ذكل و ، ما ثرشي منوذح ٔبو موكف  من اًـامة، املضاُس يف اًؼاُصت جضالكهنا و ، اًلعة ث ك ثعٍو

لة ٕاما كعهتم ثـصض اَّلٍن ٔبوالئم ٔبحوال لة ٔبو ؿاجصت تعًص   اًـيارص و املضاُس و ألحساج ازإبجص  ثلوم ؾصضَة تعًص

                                      
181

 .66اًىصمي اخلعَة اًلعط اًلصبيٓن دار اًفىص اًـصيب ص .ؾحس 
182

 .27.سورت اًىِف  
183

 .38َلس ٔبمحس ذَف هللا اًفن اًلعيص  مىذحة اٍهنضة ص. 
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لة هلول ٔبن ابَّلهص جيسر ٔبو احلوار مهنا وذاظة ق ؾن ألحساج، ؾصض يف احلواًرة اًعًص  اًلعة ثـمتس و ، اًلعة ظًص

لة يف اًلصبٓهَة لة ؿًل ألحساج ث ك ؾصض ظًص لة من ُّيميا  وما احلواًرة اًعًص ة اًعًص  هشهص: احلواًر

لة ٔبوال:  دورٍ ٔبتعاًِا من تعي ًلك و اًلعة ٔبظصاف من اًعصق، لك فَِ ميثي ٔبن حياول اَّلي احلوار ظًص

184وضوخو  ٔبماهة جلك دورٍ ؾن ًَـرب اًحعي ٕازاءُا ًلف اًيت ًلضايا تـغ فَِ فِثري واحض تبٔسَوة ؾيَ ًـرب اَّلي
.  

لة َثهَا ٔبما   ، املياس حة اًعورت يف وضـِا و ألُساف و اًلايث ٕاىل اًوظول يف املثىل يه احلوار فعًص

لةو  ة اًعًص  فال ، جماالهتا َجَؽ يف اًفىصت ثخس َط يػػػػف منـــحى كميهتا بٔن ٔبي كميهتا يف حوكن مهنا احلوكة و احلوار بٔ  احلواًر

 ًسافؽ و هبا ًؤمن اًيت ، اجلواهة ًثري ٔبن حياول احلوار ٔبظصاف من ظصف لك ٔلن ، فْيا دفي خاهة ٔبي ًرتك

.ؾهنا
185

 

لة و ، احلواري ابٔلسَوة فرتثلي تَ ذاظة مزياث اًىصمي اًلصبٓن يف ٌَلعيص احلوار ٔبن نٌل ة اًعًص  احلواًر

 ابحلَات فَِ فًضـص املوكف جيسس تبٔهَ اًلعيص احلوار ٍمتزي ٕاذ ثـلِس، تال و تُرس مورالٔ  مـاجلة يف اًصابين املهنج فذحني

 اَّلٍن بٔتعاًِا ذالل من املاضَة ألحساج فْيا ثـُش و حو، ٕاىل حو من و موكف ٕاىل موكف من ثًذلي اًيت املخحصنة

 186مـِم. حاْضٍن نيا ًو نٌل مٔبوضاؾِ و ، ٔبدوارُه يف ٔبمامٌا ًخحصهون ، اًلعة يف مٌسجمون َنن و ، هبم وضـص

ص ُشا ذالل من و ُىشا و  اًلعيص ٌَحوار اكن اًىصمي اًلصبٓن يف اًضرعَاث و ًٔلحساج احلي اًخعٍو

س اًيت اًصساةل تـر يف ُام دور  تي ٌسىهتم ٔبو دعومَ ًلحم ٔبن ًٍصس ال اَّلي اًـمَق ابحلوار اًخحسي ثواخَ ٔبن حًص

 : اًفاؿي املؤمن ُشا ًسان ؿىل ثـاىل كوهل َنو  ابًعسماث ؾيادُه حيعم ٔبو ، تَ ًؤمن مبا و ، تعسكَ ًلٌـِم ٔبن حياول

                                      
184

 .28ري ًٌَرش و اًخوزًؽ صدار امليعو  2ظالخ فضي هللا احلوار يف اًلصبٓن اًىصمي ، كواؿسٍ ٔبساًَحَ ، و مـعَاثَ ح . 
185

 .28. املصحؽ اًساتق ص 
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 220ص  2001 / 2.سـَس ؾعَة، و ؿًل معاوع اإلجعاز اًلعيص يف اًلصبٓن اًىصمي دار الٓفاق ط 
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ََّما كُيْ  " ه
ّ
َِ  ُبرْشِكُ  َواَل  َريّبِ  َبْدُؾو ا يّنِ  كُيْ  ﴾20﴿ َبَحًسا ِت

ّ
ا ًنَُكْ  َبْم ِكُ  اَل  ا يّنِ  ﴾كُيْ 22﴿ َرَصًسا َواَل  َْضًّ

ّ
رَييِن  ًَن ا ِ  ِمنَ  جُيِ  اَّللَّ

َِ  نمِ  َبِخسَ  َوًَنْ  َبَحسٌ   187"﴾22﴿ ُمَْخََحًسا ُدوِه

ديَِن  كَسْ  َرّةِ  :" اًسالم ؿَََ ًوسف ًسان ؿىل ثـاىل و س ححاهَ هللا ٔبي ، املعَق ٍىون كس و َْ َ  اًُْم ْكِ  ِمنَ  بٓث

َّْمخيَِن  َماَواِث  فَاِظصَ  اَلَحاِدًِر  ثَبِِوًيِ  ِمن َوؿََ ًِّيِ  َبهَت  َواَلْرِض  اًسَّ ََا يِف  َو ُ ه ًما َوفَّيِن ثَ  َوالِٓدَصتِ  ادله َِ ًِِحنيَ  َوَبًِْحْليِن  ُمْس ا  اِبًعَّ

﴿202﴾188" 

َة  :" ثـاىل كوهل مثي اخملاظحني و اخملاظة ونشا ُ  َْضَ ٍنَ  َمثاًَل  اَّللَّ ِ َِّّلَّ َت  اَكهَخَا ًُوٍط  َوِاْمَصَبتَ  هُوخٍ  ِاْمَصَبتَ  َنَفُصوا ٌ  َؾْحَسٍْنِ  حَتْ

ًَِحنْيِ  ِؾَحاِدانَ  ِمنْ  ََا فمَلَْ  فََزاهَخَاُِهَا َظا ِ  ِمنَ  َؾهْنَُما ًُْلِي َِنيَ  َمؽَ  اًيَّارَ  اْدُذاَل  َوِكِيَ  َصُْئًا اَّللَّ اِذ 189﴾20﴿ ادلَّ
 اًلًٓة ُشٍ يف و 

 . ثـاىل هللا كدي من ًوط امصٔبت و هوخ المصٔبت موخَ احلسًر

ىَّنُكْ  ُُثَّ  :" ثـاىل كوهل يف خََا ذكل ًحسو و حٌلؿة، اخملاظحون و اخملاظة نشكل و
ّ
َا ا هونَ  َبُّيه اً تُونَ  اًضَّ  اًُْمَىّشِ

ن دَسَصٍ  ِمن ﴾َلِِٓكُونَ 32﴿ ًُِؤونَ 32﴿ َزكهومٍ  ّمِ     املىشتني اًضاًني ٕاىل موخَ ُيا اخلعاة و190﴾37﴿ اًُْحُعونَ  ِمهْنَا ﴾فََما

 س ححاهَ. هللا ُو واحس اخملاظة و حٌلؿة ُه و

 جصاُميا ضَف حسًر يف ثـاىل كوهل ذكل من و واحس خماظة ٕاىل خماظحني من اخلعاة ًعسر ٔبن ميىن نٌل   

يْ  :" رفاكَ من حٌلؿة من َِْف  َحِسًرُ  باََتكَ  َُ ميَ  َض ُِ ْجَصا
ّ
ذْ 26﴿ اًُْمْىَصِمنيَ  ا

ّ
َِ  َدَذَُوا ﴾ا َْ َ  كَْومٌ  َساَلمٌ  كَالَ  َساَلًما فَلَاًُوا ؿََ

ٌَىُصونَ  191﴾23﴿ مه
  

                                      
187

 20/22سورت اجلن  . 
188

 .202سورت ًوسف الًٓة  . 
189

 .20سورت اًخحصمي  . 
190

 .32/37سورت اًواكـة . 
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 26/23.سورت اَّلاريث  
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     ٔبسٌلٍ و اًالكم تبٔرفؽ مـاهََ ؾن ًـرب ٕامنا ماًالك سائص ؾن كععَ يف يخَف ال اًىصمي اًلصبٓن يف اًلعيص احلوار و

 192حصماٍ يف ٔبؾصكَ و

    تُهنم اًلامئ ٌَحوار ًخـصض نٌل ، اًلعة يف املـاين و ألفاكر حمور ٌضلكون اَّلٍن ًٔلصزاص ًخـصض احلوار ٔبن ٕاذ 

 ٕاحِاء يف خسا تـَسا واصبٔ  اًىصمي اًلصبٓن يف اًلعيص ٌَحوار اكن" ُىشا .و اًضرعَة حوهل ثسور اَّلي احلسج نشا و

ص يف ابًلكمة اًخبٔزري ؿىل كسرهتا يف و ، اًلعيص احلسج ؿَْيا مض اًيت املضاُس  193."ابحلصنة مًلء رائؽ ثعٍو

 ٔبهنا ؿىل ثعورُا و املضاُس ثعيؽ اًيت ابحلصنة ثـج -كععَ يف– ٔبي– اًلصبيٓن احلوار – مضاُسٍ ٔبنر و   

ة اًلعة يف فاًضروص ، ذاثَ حس يف ًواكؽا ٔلهنا اًوكوع دالةل ًِا تي واكـة حلائق  ؾن ؾحارت يه ٕامنا اًلصبٓهَة احلواًر

 ًبئت ٔبن ٕاوس وال حن  ٌس خعَؽ ال الكم اًسائف، و اًـشة اخلعبٔ  ؾن املـعوم اًالكم ذكل ًِا ٔبس يس حلِلِة خشعَاث

 اًيت اًححوج ؿسًس و سرياًخف  نخة ؿَََ دًت ما ُشا و  تـحاراثَ ،مـجز ٔبفاكٍر يف خًل سٌلثَ و خبعائعَ ذمزي مبثل

ت  اًحسًؽ ًعيوف اًاكمٌة املـارف ؾن املس خجًل اًححر و ، اًـمَلة ابدلراسة حواٍر يف اًحسًؽ اًلصبيٓن ألسَوة ثياًو

ٓ اًلص  واًحالكة. ٔبفٌان و  حامت ميلٔ  ،و سٌلعالٔ  ألتعارو ميلٔ  مضرعا حاْضا ِكَ املضِس جنس "اًلعيص  حواٍر يف نب

ي كري من اًرصاع ظواي و احلوار، زياي تني ؿادت ثلؽ اًيت ثاًفجوا و اًفصاكاث ث ك 194"ٔبواظعياع، حلكف و ثـمه
 و ، 

 ٔبهَ فريي ًِا املس متؽٔبو  اًىصمي اًلصان لٓيث املس خلصئ ًـُضِا ؿست مضاُس يف معورا اًلصاين احلوار جيـي ما ُشا

 ًسٍٍص اَّلي احلوار "ٔبن .ذكل ًلورما و خمعئا اكن ٕان هفسَ فِعَح اكفصت ٔبو اكهت مؤمٌة اًضرعَاث ث ك من خشعَة

                                      
192

 .222ة ؿًل معاوع ,اًـجاز اًلعيص يف اًلصبٓن اًىصمي دار اًىذاة اٌَحياين ص. سـَس ؾعَ 
193

 .32ص 2132 2.ؾحس اًواحس ؾحس رتَ حبوج يف كعط اًلصبٓن ،دار اًىذاة اٌَحياين تريوث ط 
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 . 233ص املصحؽ هفسَ.
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ص ،ٔبو اًلعط مضاُس إلجياد حساس َة دكة  يف  اًىصمي اًلصبٓن  ٔبسَوة ٕاثحاع اكذيض كس ألصزاص اهفـاالث ثعٍو

لةو  اًالؾيف    .195"احلق ٕال اًياس ٕارصاد و هللا ٕايل دلؾوتا ُو و اًلصاين ابحلغ مصثحعة اًلصبٓهَة اًلعة الن اٌَني ظًص

 يف رفِـا تَفؼَ مـجزا ، ٔبسَوتَ ًوخسان اًىصمي اًلصبٓن يف اًلعيص احلوار ٔبو ٔبًلصاين احلوار دعائط يف حبثيا ًو و

و يف حزال اًفاػَ، يف ،مدسَسال تَاهَ  ِكٌلثَ تني املححص ،و فَِ اًزائست ٌَلكمة وحود ال ذاثَ حس يف اإلجياز ؾحارثَ،ُو

. يف ٕاجعازا و ظَاقخَ، يف َّلت جيس   ألصزاص اكهت ،رمٌل اًصفِـة ٔبساًَِحَ منط يف جيصي اًلصاين يصاًلع فاحلوار ثـحرٍي

 . ٔبنر ٔبو خشعني تني ملاوةل فِيي املخحاورون واكن

 احللائق نػػم ثصوت ًـخرب ذاهتٕاذ حبس ؿمل ٔبهَ اًلعيص، احلوار و ، اًلصبيٓن اًلعط مـِاــ جي  يتــــاً ائطـــاخلع من و

 تـر ًلس"و    اًحسًؽ ؿمل و ، اًحَامن ؿمل و املـاين وـمل احلسًثة ععَحاهتام و ، اًحالكة ؿَوم من ثصوت و ، املـارفو 

  اًىٌايث و اإلس خـاراث و ، اًدضخْياث من فْيا تر ًلس و ، اًصهود تـس احلَات اًـَوم ُشٍ يف اًلصبيٓن اًلعط

صو   ."احللِلة اجملاز كارة حىت اًخجس َس و اًخجس مي و ، اًخرََي و اًخعٍو
196 

 ٔبظياف لك ؿىل فضال ؿامة تعفة اًلصبيٓن ًخضمهناًلعط اَّلي يصػػػعػػػػاًل وارػػػػاحل طػػػػػعائد من ُشا لك و

 اًضروص هبا ًَيعق و ، ًخلال ٔبظال وضـت احلوار يف مثال فادلةل" وؾحارت َجةل و ًفؼا مٌَ اٌَلوي ذاظة و اإلجعاز

 اإلظياةو  اإلجيازو   اًلرص و اًعول تني ًرتاوخ ًفخما َنو من ٕاًلاؾِا ٕامنا و ، اًرسد بٔو اًوظف ٔبو اكحملااكت ًُست و

 197"فَِ. ثلال اَّلي املوكف ملالءمة

 فـي ُو اًىصمي اًلصبٓن يف احلوار ٔلن احلسًر ٕاٍْيم ٌس يس ٔبو ، ًخحسزون اَّلٍن ُه اًلعيص احلوار يف صاصزالٔ  و 

ة احلصنةو ًحـر اَّلي ٔلمص.ا املوكف ًخبٔزم و ، اًرصاع حيخسم و ، معلا اًيفيس املسى تَ ٍزداد ألفـال من   احلًَو

                                      
195

 .222.سـَسؾعَة ؿًل معاوع اإلجعاز اًلعيص يف اًلصبٓن اًىصمي ص 
196

 .23ص م2117ه/2626 2اًفين يف اًلعة اًلصبٓهَة ط . د.َلس ادلايل اًوحست 
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 .263املصحؽ هفسَ ص  . 
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 اًاكئن اجملمتؽ و ٌَلعة اًـام اجلو حبوادج اارثحطٕاذ ٕاال مثاٍر ًؤيت ال و احلوار ٕاحاكم ٍىون اًضروص واكـَة ؿىل"و

ف توسائي مـا اًضـور ًثري و ، اإلوساهَة املواكف ًعور ٔلهَ سَواك و وؿادت زمٌَا  198. "املـصوفة اًخـًص

 تني فاحملاورت اًلصبٓهَة اًلعة يف اًفٌَة اًوحست سٌلث من ًلري "ٔبهَ اًلصبيٓن اًلعط يف ٔبًضا احلوار دعائط من و  

 بٔخل من اَّلي اًِسف ًحَورت وس َةل و ، املوضوع ًـصض سخِي و اًفىصت ٕاًضاخ ْضوة من ْضة ٔبكوارمم و ألهخِاء

 199."هفوسِم ؿَََ ثيعوي ام و ، اُتاُاهتم ًوحض و اًضروص ظحَـة ؾن ٍىضف احللِلة يف ُو و اًلعة س َلت

ٓ اًلص  اًلعط يف احلوار وػَفة  : ينب

لة يف ختضؽ اًىصمي اًلصان يف اًلعة نإ       اًيفوس ًرتتَة ٔبدات" ،فِيي اًـصض ُشا من املصاد ٌَلصض ؾصضِا ظًص

  تياء يف ثخـاون ،و فَِ ثـصض اَّلي اًس َاق ُشا يف ثياسق ،ويه املحادئ و احللائق ،و املـاين ثلٍصص وس َةل و

 200."اًلَوة ُشٍ ثـمص اًيت احللائق وتياء اًلَوة،

 جالكم ؾهنا اًخـحري كاًخَ فاكهت ادذَجت اًـاظفة ثسط يه ٔبو  هللا ذُن يف ذاظصت اًلصبٓهَة اًلعة ًُست "و

 ذكل فْيا جنس ؾيسما ذاظة و ؿادًة، كعة ٔبي كصاءت ؾيس صـورٍ اًسامـني ٔبو اًلارئني هفوس يف ألذري ُشا ًَحسج

 اًلعة منت يف احلوار ُشا وػَفة يف ثخجًل ذكل من احلوكة و - هللا – ُو ٔبرادٍ من اًس ية ؿًل صابيناً احلوار

201"اًلصبٓهَة
 وكائؽ اذرتاق ٔبخي من اًرسد فـاًَة ُتسس و ، اًلعيص مبساٍر  احلسج ثيضء تيائَة وػَفة فََحوار . 

ة  املعارحة ٔبهواع ؿًل اًلصبيٓن احلوار اص متي  كس  و خسًست  ثفاؿََة ؿالكة تُهنٌل اٌَّلان اخلعايب املوكف فواؿي و احلواًر

 :اكليٓت يه و

                                      
198

 .263.َلس ادلايل اًوحست اًفٌَة يف اًلعة اًلصبٓهَة ص 
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 2363. املصحؽ هفسَ ص 
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 2131. س َس كعة يف ػالل اًلصبٓن اجملدل اخلامس ص 
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 223تياهئا اًضِاة ٌَعحاؿة و اًًرش  ابثية ص. ذادل َلس ٔبتو هربي اجلاهة اًفين يف اًلعة اًلبٓهَة مهنجِا و ٔبسس  
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 احلَاد ذالل من ابًخفىري ًَحسٔبوا اًلوت موكف من ذكل ،و هفسَ ألان ُو اخملاظة ٍىون كس: اخملاظة و  اخملاظة -

 يف اًلعيص احلوار ؿىل اًلصبٓن حصنزي يف اًسخة ُشا اكن رمبا و .202ٌَـلِست اًـسائَة املضاؾص كاؿست من ال اًفىصي

 اَّلي اًصسايل ٌَخارخي املخحصنة و املخجسست احللِلِة اًعورت ؿىل اًخبٔهَس ٔبخي من كعة من ٔبنر يف و موكف من ٔبنر

ق ؾن اتخـس ملن درسا اًـربت فذىون تياظَهتا ًَؤذش املثال سخِي ؿىل اًلعة فِورد ،203ابحلاْض ٍصثحط ٔبن هل ٍصاد  ظًص

لة اورونحي اَّلٍن ألكوام من اًِساًة  اًضمري فْيم ياظة مناإ  ، َٔكحساد ٔبو وضروص ًُس و مدارشت كري تعًص

لة فِحور  اإلوساين  ًخحي اكهت ما ، اإلميان و اًـلِست ؾصى فْيم حزحزخ و ، اإلميان خشوت اًيفوس  يف حتي ذهَة تعًص

لة ٔبو احلوار ذكل ًوال ة اًعًص  اًلصبٓهَة. احلواًر

 ؿىل اًصد و اإلسالمِة ادلؾوت ؾن ادلفاع مهنا كعس اًيت ألكاظَط يف رزاًحا اًـيرص ُو احلوار اكن ُىشا و  

لةاب املـارضة  204اًِادفة. اٌََية و اًِادئة ًعًص

لة و  ة اًعًص لة يه امليؼور هبشا احلواًر  اًصؤى ٕاػِار ٔبخي ومن ، ؾهنا ادلفاع و اًـلائس حصس َخ ٔبخي من املثاًَة اًعًص

لة ؾهنا ادلفاع و ة ثـَميَة كمية من ًِا ملا اًىدري ادلور اًلعة فْيا َـةث مرشوؿة تعًص  ملا و ، ألوىل ابدلرخة حصتًو

       املواكف ًخين اَّلي ُو ذاظة اًلصبيٓن اًلعط و ؿامة اًىصمي اًلصان يف فاحلوار اًثاهَة. ابدلرخة ٔبِهَة من ٌَحوار

لصر ألحساج و لوم اًخوحْياث ،ًو  . اًواكؽ و اًيفس دفاي تـصض ،ًو

 وْضوة حصنخَ ثددؽ ًدس َري اًيفس يف ضـَموا حتسًس من التس ًِشا و اًلعيص اخلعاة ٕاوضاء يف احلوار ساُه كس و

 سٌلث ًحـغ ًإلجياد كس ٔبسَوة مثال حواري مضِس يف كعة افذخاخ ٔبن ،ؿًل اخملخَفة اخلعاة ٔبدواث مؽ ثفاؿل

 . ظصفَِ
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 ُخَ و ألدص، املضِس و املضِس تني ثرتوِا اًيت اًفجواث ث ك يف حوكي  اًلصبيٓن اًلعط يف احلوار حٌلًَة ىثحل و

 ميىٌيا ،ُث مبلسار ٕاال هفسِا ؾن حىضف ال  احلوكة ُشٍ و اًىربى احلوكة متثي اًلعة ٔبن ابؾخحار اخلَال مئلُا اًفجواث

 . حٌلًَا و فٌَا اًلعة كمية من اًصفؽ  يف مدارش ثضلك وساُه ٔبن اًلول

ا ميىن اًيت اًوػائف تني من و ة و اًخـَميَة اًخحََلَة،و اًوػَفة ُياك اًلصبيٓن احلوار يف اس خجالُؤ  جنس ٔبهيا .ٕاذ اًرتتًو

ا اًلصبٓهَة ٌَلعة درسِم يف احملسزني من اًىثري  ٔبخي من وس َةل اؾخربوُا ٔبهنم احملمسًة اًصساةل تر يف ٔبسَواب ابؾخحاُر

 اًلصبٓهَة اًلعة مؽ ثـامي من ،مفهنم ًِا دراساهتم فتادذَ كس ،و ظسٍر يف اًاكمٌة دواجلَ و اإلوسان ؾلي ٕايل اًوظول

ة  من  اًرتتوي اجلاهة ؿىل رنز من ُياك و ، فْيا اًفين اجلاهة تسراسة اُت من مهنم و ، اخلاًعة اًـضة زاًو

 ؾن ٕاال ذكل ًخحلق ال و اًيفوس، يف ِهتاثثخ  و اًيخِةل اًلمي ٕاكامة و ، ألذالق ثلومي ذكل من ُسفَ و ، اإلظاليح

ق  اًـحارت يف اًسِوةل و اًوضوخ ٕاىل جييح اَّلي احلوار ٔبن ذكل ، اًخـلِس ؾن اًحـَست اخملخَفة ٔبساًَحَ و احلوار ظًص

 . ذُيَ ٕاىل مـَية فىصت ٕاًعال و اخلعاة ٔبو اًصساةل مذَلي يف اًخبٔزري تلَة

 ٕاٍزاء مواكفِم ٔبُه و ، هخِاءالٔ  دور يف خََا ذكل ًؼِص و ، ألفصاد خملخَف اًفضائي ثَلني يف احلوار ٌساُه نٌل

 ؿَََ هللا ظىل َلس اًييب اهجَو  ما ذكل ؾن يح هكثال .و مهنا ٌَخزَط ٔبكوارمم من الكهتم اًيت اًعـوابث و املضاق

  ثبٔمئبو  ، مٌاكضة ٔبي دون ، مـخلساهتم انىف ما لك رافضني ، ظاؾخَ ؾن اًىفار اتخـس و ، ابهلل اًرشك كضَة يف سملو 

يَ 6﴿ اًخوحِس:" ًـلِست مواهجهتم ٔبزياء ٔبًسًهتم ؿىل ثـاىل هللا كول ذكل من و ـَ ًَِِةَ  ﴾َبَح ًًَِا اْلٓ
ّ
نَّ  َواِحًسا ا

ّ
َشا ا ءٌ  َُ  ًَََشْ

وا اْمُضوا َبنِ  ِمهْنُمْ  اًَْمَلُ  ﴾َواهَعَََق 3﴿ جُعَاةٌ  ًَِِخِنُكْ  ؿىََل  َواْظرِبُ ٓ نَّ  ب
ّ
َشا ا ءٌ  َُ يَا ﴾َما1﴿ ٍَُصادُ  ًَََشْ ـْ  اْلِٓدَصتِ  اًِْمةلَِّ  يِف  هِبََشا ََسِ

نْ 
ّ
َشا ا الَّ  َُ

ّ
 205﴾"3﴿ اْدِذاَلٌق  ا

 ؿىل احلوار ٔبسَوة ٕاىل سمل و ؿَََ هللا ظىل اًييب معس اًخوحِس ؾلِست ثحََف و ، اًـلائس حصس َخ ٔبخي مفن

 جةاًـ ؿىل ًحـر ُو ٕامنا ،تي اًصفق و اٌَني تبٔسَوة املياكضة و اًصد ًخعَة ٔبمصا حىن مل اًرشك كضَة ٔبن من اًصمغ
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 ذكل ٔبمام اًعمود و اًعرب مهنم ًلذيض اَّلي املفاحئ اَّلؾص ٌض حَ ٔبظاهبم اَّلي املوكف اكن ذكل ٔلخي و ، ٕاال ًُس

 ؿىل ٕاال ًـمتس مل دؾوثَ ثحََف ٔبزياء سمل و ؿَََ هللا ظىل اًييب ٔبن ُو هلوهل ٔبن ميىن ما ..و بٓدصت يف تَ ٌسمـوا مل اَّلي

 ُشا ، ٔبظيام من ًـسون ما تعالن قصضِا ثحََلَة احلوار وػَفة ٔبن ًؤنس ما ُشا و اَّلهص ٔبسَفٌا نٌل احلوار ٔبسَوة

 ذكل ومن ، اًرشك موضوع من اهدضارا ٔبكي ثضلك اإلسالم واهجِا فلس اإلحلاد كعة ٔبما و ، اًرشك كضَة ؾن

 املوضوؿني الك ٔبن من ابًصمغ ، اإلحلاد هبا واخَ اًيت ث ك كري ابهلل اًرشك فىصت اًييب هبا واخَ اًيت ةـاذلَ ٔبن هالحغ

 يف  فىصت حىون اإلحلاد كضَة ٔبما ، ألذريت ُشٍ ذالل من ميخس واكؽ و فىصت ضس حىون اًرشك يف فاملواهجة ، واحس 

 ألفاكر مواهجة ؿىل اإلسالم رنز كس اًصساةل.و فَِ ودلث اَّلي اجملمتؽ يف امذساد ٔبي ًِا ٍىون ٔبن دون فىصت ماهجة

 من و ، اًؼن كري ٍزمعوهَ ما ؿىل جحة ٔبي ألفاكر ُشٍ ٔلحصاة ٍىن فمل اإلدص اًَوم و ـرابًح ثؤمن مل اًيت املضادت

 تـس ٕاٍْيا اإلوسان ًخحول اًيت اًرتاتَة اَّلراث ًِشٍ ميىن فىِف حِاهتم ثيؼمي و ًـلوهلم ظاحل ُو ما لك ؾن اًلحخـاد ُث

 206ابحلَات. ًًدغ ٕاوسان ٕاىل خسًس من ًخحول ٔبن  موثَ

ة ُو خسًسا مٌحى احلوار سَوةبٔ  ٔبذش ُيا من و  اًؼن سوء و ، اإلس خـحاد ؾيَ فؽًري  ، اًـلول ٕاىل اًفىصت ثلًص

 . تشاهتا كامئة ٔبساس َة كَـست اًفىصت ًِشٍ جيـي و اجلِاةلو 

 يف وهلاش ، خسل موضؽ اكهت ذكل ٔلخي و ، اكفة اًخرش حِات يف ؿادي كري حسَث ثـخرب اثؤ اًيح ٔبن نٌل

 ًيعَق اَّلي اًِادئ احلوار ٔبسَوة سمل و ؿَََ اهل ظىل َلس اًييب س ك ذكل ٔبىىص من هجةملوا و ، اجملمتـاث َجَؽ

 ثعحَح و ، ثـَميِم ًلاًة ٌَيحوت امليىٍصن مؽ تسااحلوار امليعَق ُشا ذالل من و ، جصساًخَ ُث تيفسَ اًـمَلة زلذَ من

  اًيحوت ؾن حيمَوهَ ما و ، هجة من ملسرثَ و سمل و ؿَََ هللا ظىل اًييب خشط ُتاٍ تَ ًؤمٌون اَّلي ن اخلاظئ املفِوم

 . ٔبدصى هجة من احلَات مسار ثلَري يف دورُا و
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 وزًِا اكن املك اجملمتؽ ٔلن مىة يف رصاع موكف يف ، اًىذاة ٔبُي سمل و ؿَََ هللا ظىل اًييب ًخَق مل و

  تُهنم و ٌَتُ  حوار ٔبو ، خسال ٔبي ٕاىل جضري ال مىة يف ىًزت اًيت فالٓيث َّلا ، اًلالئي ألفصاد تـغ مؽ ٕاال ، مرشاك

 َثهَة. هجة من ٕاسالمِة مضلكة ًُست ٔلهنا و ، هجة من اًوزًِة و اًرشك ثَار مبحارتة مضلوال اكن الهَ

 ٕاىل اًلٓدٍصن اس امتع و حٌلؾخَ و مَىِا ٔبمام وكوفِم و ، احلخضة ٕاىل ألوىل املسَمني جهصت مرشوع ٔبن نٌل

 ٕاذ س ححاهَ هلل دضوؾِم زاد و ، احلوار هلعة حوكن ُيا ،و دما ثفِغ ٔبؾَهنم حـي صمياًى اًلصبٓن من ؿَْيم ماكصبٔ 

ٍنَ  ؿََساَوتً  اًيَّاِس  َبَصسَّ  ًَخَِجَسنَّ  ًلول:" ِ َِّّلَّ ٍنَ  اٍَْْيُودَ  بَٓمٌُواْ  ٌ ِ ُنواْ  َواَّلَّ تً  َبْكَصهَبُمْ  َوًَخَِجَسنَّ  َبرْشَ َودَّ ٍنَ  مَّ ِ َِّّلَّ ٍنَ  بَٓمٌُواْ  ٌ ِ انَّ  كَاًَُواْ  اَّلَّ
ّ
 ا

ُِسنيَ  ِمهْنُمْ  ِتبَنَّ  َذكِلَ  هََعاَرى َحاانً  ِكّسِ ُْ ُمْ  َوُر ونَ  الَ  َوَبهنَّ خَْىرِبُ َذا ﴾82﴿ ٌَس ْ
ّ
واْ  َوا ـُ ىَل  ُبىزِلَ  َما ََسِ

ّ
ُسولِ  ا هَنُمْ  حََصى اًصَّ َُ  َبْؾ

ِ  ِمنَ  ثَِفُِغ  ْمؽ ا ادلَّ َّيَا ًَُلوًُونَ  اًَْحّقِ  ِمنَ  َؾَصفُواْ  ِممَّ ِسٍنَ  َمؽَ  ُخخٌَْافَانْ  بَٓمٌَّا َرت ُِ ا  .207﴾87﴿ اًضَّ

 اًصسول تني حسج نٌل ، ضرتكــــ امل  ٌَخفاُه اجملال ُّيئي مٌعَلا اإلدذالف مواكؽ من احلوار ٍىون مثة من و

 تني اًـعحَاث ًثري ما لك و اًزناؿاث ؾن تـَسا املِاحص اًوفس ظصق ؾن مضيَا احلخضة م ك و سمل و ؿَََ هللا ظىل

 ٔبُي مواكف من اًلصبٓن ٍصفضِا اًيت اًلضَة ثـس مل ٕاذ ، ثحََلَة وػَفة ًؤدي امليعَلاث ُشٍ من احلوار و اًعصفني.

 اًسُئة اًعفاث ُشٍ فِم يف حمتثي اًيت اًخرشًة اًامنذح لك ًدضمي اًواسـة مـاىْيا يف متخس تي ، هبم خمخعة اًىذاة

 ٌساُه اًـلائسي.نٌل اًفىص اًعار وفق اًصفغ ًت تي اَّلايت  ظارُهإ  يف ألصزاص ٍصفغ ال اًىصمي صبٓناًل ٔبن ابؾخحار

َة ٔبسَوة ٕاىل ابإلضافة ٌَمـىن املياس حة هفـاالثاالٕ  إلَثرت اًرتقَة يف احلوار ٔبسَوة"     اًـواظف ٍصيب اَّلي اًرُت

 208."اًلِامة ًوم مبضاُس اخلاص احلوار ذكل مثال و ، ألصزاص تني ًلوم اَّلي احلوار من التس اًلاًة ُشٍ ًخحلِق و
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اعِ  ًَْسعُ  ًَْومَ  َؾهْنُمْ  فَذََولَّ  اًلِامة:" ًوم معورا ثـاىل ًلول ٕاذ    ىَل  ادلَّ
ّ
ءٍ  ا ا1﴿ ىهُىصٍ  ََشْ ـً ُصُحونَ  َبتَْعاُرُهُْ  ﴾ُدضَّ  َيْ

ُمْ  اْلَْخَساِج  ِمنَ  ٌدرَِشٌ  َحَصادٌ  ََكَهنَّ نيَ  ﴾3﴿ مه ـِ ِِْع ىَل  مه
ّ
اعِ  ا ًْاَكِفُصونَ  ًَُلولُ  ادلَّ َشا ا 209﴾8﴿ رِسٌ ؾَ  ًَْومٌ  َُ

 من مضِس ٕاهَ 

 جرسع حِر ، اجلصاد َٔكهنا اًلدور من ذارخة اًخرش من ادلوع فِشٍ ، احلصاكث و اًسٌلث مىمتي ، اًلِامة ًوم مضاُس

ا يف  ُشا و ، ؾسري ظـة اًَوم ُشا ٔبن اًاكفصون ًلول ذكل ٔبزياء و ، ادلؾوت سخة ثـصف ٔبن دون ادلاؾي َنو سرُي

 . ِامةاًل  ًوم من دوفِم ؿىل دالةل

 ٔلن ، ألمىٌة من ماكن ٔبو ، ألزمان من زمن اي يف ادلاؿاث و ألفصاد تني ٌَخفاُه وس َةل احلوار ٕان

 اَّلاث مـصفة املـصفة،ٔبي و اًفىص ًضمهنا اًيت اًخحادًَة اًـمََة ث ك ُو فاحلوار اًخواظي ٕاىل مِال تعحـَ اإلوسان

 يف حاحز ٔبي مييـِا فال ، اًياس تني املخحادل احلوار يف ٔبي ن ةاإلوساهَ اًثلافة روخ حوكن ُياك و ، الٓدص مـصفةو 

ة مدسإ  ؿىل ًلوم اَّلي اًخواظي ُشا حيسج مل ٕان و ، الٓدٍصن مؽ  ابًخواظي اإلس متصار  رنيتو  اًثلافة اهـسمت احلواًر

 ذالل من حلوارا حيللَ ما ُشا "و ، اٍمنو و احلصنة ؾن اًخوكف و اإلهسَثر مبًِٓا س َىون حامت و ، اإلهلالق ٕاىل

ة اًوػَفة ًـمتس اَّلي اًلصبيٓن اًلعط ة و هفس َة بَٓثرا هل حـَت مبزياث ٍمتزي ابؾخحاٍر اًرتتًو  املسى تـَست ، تََلة حصتًو

ة حماوراث من اًلصبيٓن اًلعط يَو ال ٕاذ اقإ  و احلق اهخعار يػػف اُهػػػػػجس ةـــائسًــــؾل و فىًص  ذكل و ، اًحاظي ُز

 احلوار ٔبي تفضل اًلصبيٓن لعطـــاً ًَحلق ٕاذ ، ألحساج ًِشٍ احلوار ؾصض من امليخؼصت اجئِاهخ و احلوادج ملـصفة

 "اًـواظف حصتَة ٔبِهِا نثريت كايث
210. 

  ًيفـِم ما ألفصاد ثـَمي نشا و اًـواظف حصتَة مهنا اًلصض ، ثحََلَة وػَفت ٌَحوار ٔبن اًلول ذالظة و

 دورا و  دعائط من ألذري ًِشا ملا احلوار ٔبسَوة ابس خـٌلل اجلاهة ُشا حتلِق ؿىل اًـمي من ًيا التس ذكل ٔلخيو
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 .230اًيحالوي ؾحس اًصحٌلن ٔبظول اًرتتَة اإلسالمِة و ٔبساًَهبا ص . 
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ة يف هحريا  اؾخحاراث من ؿَََ ثيعوي ما و اًلصبيٓن اًلعط من احلوكة ثلذضََ مبا اًسَوك ثوحَِ و ، اإلرادت ثلًو

 .ٕاحياءاث و هفحاثو 

 اًلصبٓن: يف احلواري اخلعاة دعائط

  احلوار: ًلة و اًلصبيٓن اخلعاة -2

 حِر ، املـىن ؾن املـربت اًلكمة اتخاكر من متىِيَ ُو اإلوسان ؿىل هـمَ ؾؼمي و اخلاًق تـؼمة ًويح ذما    

 مٌاس حة تبًٔفاظ اًعور ث ك ؾن اًخـحري من هل التس ذكل ٔلخي و ٔبحاسُس و ظورا -اإلوسان -هفسَ يف خمزهة حىون

س  ٕاوساين ًفذح اهَ امللعود اًلصض ٔلداء  اًـُش ٔبحواء هل َُا ، ٕاوساهُذَ مـامل ٔبجصز اناإلوس مٌح هوؿَ من فًص

س ؾٌل مهنم لك ًـرب و اًياس ًخفاُه ةــاًلكم قػػػػػظًص ـنف املـصيف. اًخاكمي ونشا كرٍي مؽ اًخاكفي و الاحامتؾي  ًٍص

   :كميهتا وناًىثري  ًسرك ال اًيت اًيـمة هبشٍ اإلوسان ًشهص اًلصبٓن جنس َّلا و ،املـصفة اندساة الس امي الٓدٍصن ٕاىل ٕاًعاهل

مْحَنُ  » وَسانَ  َذَََق  ﴾2﴿ اًُْلْصبٓنَ  ؿمَلََّ  ﴾2﴿ اًصَّ
ّ
َُ  ﴾7﴿ ااْل ََّم ََانَ  ؿََ 211«﴾6﴿ اًَْح

  

ق فـن  ٔبسس ؿىل اًخفاُه و اخلعاة مهنج وزخت وحاورٍ، اإلوسان وثـاىل س ححاهَ هللا ذاظة اًلكمة و اًـلي ظًص

 اًىذاة ٔبن ذكل ، خسَفة ؿامِة سوكِة وال ، املس خوى اًَةؿ رفِـة حىون ٔبال فِيحلي احلوار ًلة ٔبما وؿَمَة ؾلََة

 اٌَلة ٕاىل ٌيسء ٔلهَ ظائة كري ٔبمص ُشا و ، ثيعق نٌل اًـامِة ٍىذحون ما نثريا ٌَـامِة املس خـمَني اًـصة اًصوائَني

 فىصت ثوظَس يف ٌساُه ما ُشا و مٌعلِا ثسرخا مذسرخا مسِحا، سَسا احلوار ٔبسَوة ٍىون كس و ح.َاًفع  اًـصتَة

 ؾن مـربا فِىون ، ذمزكا ٔبو ، ملذضَا حوارا ٍىون كس ًىٌَ و ، احلوار معََة ًسٍصون اَّلٍن ألصزاص تني اًخواظي

 ؾصف ذكل ٔلخي ٔبدصى.و هجة من اخملاظحة اًضرعَة مؽ ثواظَِا ظـوتة ؾن و ، هجة من متزكِا و اًضرعَة كَق

 ؾصض ذالل من ًَويح فصؾون ُو و ألرض يف مس خىرب ٔبنرب ؾن حتسج ؾيسما حىت احلواري املهنج هبشا اًلصبٓن
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 .02/06 اًصمحن  سورت. 
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 اًفىص يف مـِم يخَف من مؽ ص،والٓد اًصٔبي مؽ  اًخـامي يف ؿَمَا مهنجا ًَىون و ، املهنج تخعحَلاث املفصدت ُشٍ

ىِل  اْدعُ  »اًسالم: ؿَْيم ُارون ٔبدَِ و ملوىس خماظحخَ ذالل من ذاكل معورا ثـاىل كال ، اًـلِستو 
ّ
ِّ  َسِخِيِ  ا  مَ َرت

يَةِ  َواًَْمْوِؾَؼةِ  اِبًِْحوْكَةِ  َّيِت  َوَخاِدًُِْم اًَْحس َ نَّ  بَْحَسنُ  يِهَ  اِبً
ّ
َّمَ  ا وَ  َرت وَ  َسِخِِلِ  َؾن َضيَّ  ِتَمن َبْؿملَُ  ُُ ُُ  اِبًُْمِْخَِسٍنَ  َبْؿملَُ  َو

﴿223﴾»212
   

ُس احلق واندضاف احللِلة ٕاىل اًوظول ُو احلوار من اًِسف ٕان  اًعصف ىلؿ اًخلَة ُو اًِسف ًو

ت ٕاذا فٕاهم املِزوم اًـجز مبؼِص وٕاػِاٍر ثسمرٍي ٔبو الٓدص،  من ًفـي ما وفـي اًيفاق ٕاًََ جسَي املحسبٔ  ؿىل ٕاوساان ٔبهُص

ْنَصاٍَ  الَ  :» احلق ًلول وَّلكل .213املحسبٔ  ًِشا رش
ّ
ٍنِ  يِف  ا َ  كَس ادّلِ ََّحنيَّ ْصسُ  ث  214﴾231﴿ اًحلصت «ِاًْلَي ِمنَ  اًصه

 ألحواء ُّيئي فٕاهَ اًصاخس، واإلكٌاع واًخحصي اًححر يف ًَيعَق وامليعق اًـلي ٔبمام اجملال راحلوا ٔبسَوة ًفسح نٌل

ي و اًيفس َة  ًلوهل واًخفىص اًـلي اس خـٌلل ٕاىل اإلوسان اًىصمي اًلصبٓن دؿا ًلساًعصفني. تني املس حلة احلواحز ًٍز

ن ِتَعاِحهِبِم َما ًَخََفىَُّصواْ  َبَوًَمْ  »ثـاىل: 215﴾286﴿ « ِحٌَّةٍ  ّمِ
ىشا  ان ٔبساس ؿىل ٌَحوار مهنجا اًلصبٓن ًثخت ُو  اًرُب

 ًيعَق نٌل دًَال. مي ك ال اَّلي اإلهامتيئ اًخحجص و اًـعحَة ؾن تـَسا اًعصفني دلى اًثاتخة واملسٌَلث اًخسجص و واًـلي،

 اًخلدي و اًخَلي ىمس خو  ٍصاؾي فٕاهَ اإلوسان ؾيس اًـاظفي و اًيفيس اجلاهة ومصاؿات اًـلي من اًلصبيٓن احلوار مهنج

 اًخـلي. و ٌَخسجص اًالزمة ألحواء ًَوفص اخملاظة اإلوسان ؾيس

  : اًخبٔمي ؿىل احلغ -2    
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 [.223اًيحي ]سورت  . 
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 .272ص اًضـصاوي ٔبس ئةل حصخة و ٔبحوتة رصحية . َلس مذويل 
214

 .231اًحلصت سورت  
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 .286ألؾصافسورت . 
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 اًلِاس و اًعحَح اًخفىري ؿىل اًـلي حصتَة ٔبخي من اًخبٔمي، ؿىل اًىصمي اًلصبٓن يف احلواري اخلعاة دعائط من

عَة ملسماث ثشهص حِر اًسَمي، امليعلي  من نثري يف هبا اًلصبٓن ًرصخ ال اًيت اًيدِجة ٕاىل ظيًخو  ٔبن اًـلي من ًو

رتك ٕاٍْيا ٌضري تي ، ألحِان ق ـنف.مـصفهتا ٌَـلي ًو  هللا مفزَوكاث جيَِِا، اكن حلائق ٕاىل اإلوسان ًعي اًخبٔمي ظًص

ة ٕاىل اٍهناًة يف تَ ًؤدي معَق تخبٔمي كرٍي ٔبو هفسَ، حماورت  ٕاىل ثسفـَ  هلل. وٕاذالظَ ٕامياهَ ثلًو

  : اليٓن احلسًر حفوى ؾن احلوار لؿسو  -7

خَ هعاق ؾن واخلصوح الاس خعصاد ٕاىل حٌوحَ يف حمتثي اًلصبيٓن احلوار متزي ٔبدصى ذاظَة مثة ة ًُو  هعاق ٕاىل احلواًر

ة ة ٔبدصى ًُو  ٕاضفائَة ثـحرًي
 

َ  َواَل  َريّبِ  ًَِضيه  الَّ  ِنخَاٍة  يِف  َريّبِ  ِؾيسَ  ِؿَُْمَِا كَالَ   :»ثـاىل كوهل ذكل من ،  ﴾32﴿ ًََس ً

ي ِ يَ  اَّلَّ ـَ ُحاًل  ِفْيَا ًنَُكْ  َوَس َكَ  َمًِْسا اْلَْرَض  ًنَُكُ  َح َماء ِمنَ  َوَبىَزلَ  س ُ َِ  فَبَْدَصْحٌَا َماء اًسَّ ن َبْزَواًخا ِت ََّحاٍث  ّمِ ىتَّ  ه  ﴾37﴿ ص َ

اَمنُكْ  َواْرَؾْوا ُِكُوا ـَ نَّ  َبهْ
ّ
ُْويِل  َلَٓيٍث  َذكِلَ  يِف  ا َيى ّلِ َُسمكُْ  َوِفْيَا َذََْلٌَامكُْ  ِمهْنَا﴾36﴿ اٍهنه ـِ ُ صُِحنُكْ  َوِمهْنَا ه  ﴾33﴿ ُبْدَصى اَتَرتً  ُُنْ

َا بَٓيِثيَا َبَرًْيَاٍُ  َوًَلَسْ  َة  ُِكَِّ   .216«﴾31﴿ َوَبَب  فََىشَّ

ة وػَفذَ ثخبٔظي الاس خعصادي اًـسول هبشا احلوار ٕان  مسَاك ًبٔذش هبا فاخلعاة ابًوخسان، املصثحعة اًخـحرًي

 س َاق يف ٔبحِاان اًلول ًرتادف وكس متثَِا، ٔبخي من اخلاًط وُتصدٍ اًفصد، ٔبؾٌلق جسىن اًيت اًـلِست سًـى ؿاظفِا:

 املَىة ًسان ؿىل اٍمني سورت يف خاء ما ذكل من ،  رسدي ٔبو الكيم ؿارض اًس َاق ذكل ًفصق ٔبن دون واحس

َا يَ  كَاًَْت  " : تَلُس يّنِ  املََلُ  َبُّيه
ّ
يَلَّ  ُبًِْليَ  ا

ّ
َُ  ﴾21﴿ َنِصميٌ  اةٌ ِنخَ  ا َّ ه

ّ
َمانَ  ِمن ا َْ َُ  ُسََ َّ ه

ّ
ِ  ِثْسمِ  َوا مْحَنِ  اَّللَّ ِحميِ  اًصَّ  ﴾َبالَّ 70﴿ اًصَّ

َُوا ـْ َِِمنيَ  َوِبثُويِن  ؿًََلَّ  ثَ َا يَ  ﴾كَاًَْت 72﴿ ُمْس ةً  ُنيُت  َما َبْمصِي يِف  بَفُْذويِن  املََلُ  َبُّيه ـَ 217" ﴾72﴿ جَْضَُِسونِ  َحىتَّ  َبْمًصا كَاِظ
  

 تني فاظةل رسدًة وػَفة اإلفادت ُشٍ مٌؽ اَّلي ألمص حمخواٍ، وتَان س حبٔ، نخاة توظول اإلددار ًفِس ألول لولفامل

 ثرصحيَا. ؾصضا ألحساج فذـصض احلوار، ؿىل ثيفذح ؤبحِاان اخلرب، ؿىل ٔبحِاان ثـمتس ٕاذن فاًرسدًة امللوًني، س َايق
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 .32/31ظَ سورت  . 

. 
217

 .21/72اٍمني سورت  
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  . اندرا ٕاال ذربي رسدي ؿارض َِاًخزَ  ٔبو ثيلعؽ، املخحاورٍن ثرصحياث حاكد ال حبَر

ـصضِا، ابًوكائؽ مييض اًرسد ٕان  س َاق يف حىون ،وحاكد واًوكائؽ ألحساج رسد ؿىل ًلذرص اًرسدي احلوار و ًو

 . ثفعًَل  ال موحز

ة اًفاؿََة ٕان ة توػَفة واضعَـت اًرسدي اًعـَس ؿىل اًلصبيٓن اخلعاة يف ثوظسث احلواًر ة ٕاًـاًز  اًيت ثبٔزرًي

ا، ٔبو اًضرعَاث مواكف مس خوى يف ٔبسايس ثلري ٕاىل اٍهناًة يف ثؤدي  ًوقص ٔبن احلوار ُشا دعائط ومن ٔبفاكُر

 ٔبو َشء فـي ٕاىل فِسفـَ ٌسمـَ ثسامؽ اإلًـاز ًخعي وكس مدارش، كري َنو ؿىل ما تبٔمص ٔبحسٌُل ٕاىل ٔبو ظصفَِ ٕاىل

 ومل ملحادهئا ثحََلا اًلصبٓهَة ادلؾوت اثحـخَ اَّلي اًرتتوي ابمللعس موظوال مصنزا احلواري اخلعاة خاء كسو  ؾيَ، ًرصف

 تواسعة اًـلي اًلصبيٓن اخلعاة فاؿي ًلس تي اًلصبٓهَة، اًلععَة مس خويث ؿىل احلواًرة فـاًَهتا ألدتَة ثلذرص

ة املساذالث ٍص يف اًلصبيٓن اًيط من جيـي اَّلي ألمص معصدت، تعورت احلواًر  اًوحود، ؿىل مفذوحا حواري ٕاظارا حُو

 .218زواجهتا ؾن اإلوساين اإلحامتع زاغ ِكٌل  اًخرشًة ابًىِيوانث ثـعف ثفذبٔ  ال اًيت اإلالَُة هؼمَ رصامة وؿىل

ق ؾن مَلٌا خاء فلس واحض، ثوظًَل دعايب  مٌحىن ذو اًلصبيٓن فاخلعاة  َبُؾوذُ  كُيْ  ﴿ املحارشت: اًخـَميَة اًعَلة ظًص

 « ...اًفَق جصة
وَ  كُيْ  ﴿219 ُُ  ُ 220«"َبَحسٌ  اَّللَّ

شا املحارشت كري اًس َاكاث تواسعة وبٔ  ،   احملَي اخلعاة ذالل من ُو

اًَِمنيَ  َرّةِ  َّلّلِ  اًَْحْمسُ  ﴿ : وثزنُّيَ حبمسٍ موظوةل مواظن يف اإلالَُة اَّلاث ؿىل ـَ 221﴾ اًْ
ْحَحانَ  ﴿ ثـاىل: كوهل يف و   س ُ
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 212ص  -ظصائق حتََي اًلعة–اًعادق كسومة  . 
219

 .02اًفَق  . 
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  .02  اإلذالص
221

 .02اًفاحتة  . 
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ي ِ ى اَّلَّ  ﴾ .َبرْسَ
222

 اِبْسِ  اْكَصبِ  ﴿ : ومساؾََ ٔبفـاهل ؿَْيا ثلوم ٔبذالكِة إبحاالث و وهواٍ تبٔوامص مذَلَِ خماظحا خاء ٔبو 

ِّمَ  ِ  َرت 223﴾ ...َق ََ ذَ  ياَّلَّ
خْ  ًَمْ بَ  ﴿ اًـحاد: ؿىل هللا تبٔفضال واًخشنري اًلَخِاث، ؾن اإلددار ٔبو ،  224﴾ َظْسَركَ  كَلَ  ورَْشَ

  

ًصة اًسمة ثـس رساًخَ اًلصبيٓن اخلعاة هبا ًفذخح  اًيت الاس هتالًَة اًعَلة ُشٍ ٕان  اًخوظَََة ًٔلدتَة اجلُو

ي اًلويل احلسج مفِمة يف جرشنَ ٔبهنا ،ٕاذ  ابملخَلي وظَس ثضلك املخعةل  احلسود رس يف كاتََاثَ وحصاؾي ابًخبًٔو

 مؽ اًلصبيٓن اخلعاة ًـلسُا اًيت اًالكمِة املفاؿةل يف ظصفا ًلسو ٔلن وثسؾوٍ اًلَخِة اًخعوراث ظيؽ ويف اًرشؾَة،

شا املخَلي،  اإلددار ؿىل مفذوحا مدارشا ًَاكو  فـال اًلصبيٓن اًرسد اكن ُيا ومن ل،ؾل اس خزسام ٕاىل تسؾوثَ ُو

 مصاؿات مؽ اًفِم سريورت مضن اًلارئ ٕادذال حتاول تشكل فِيي ٔبًضا. املعارحاث وؿىل اًخعوراث و اًخلٍصصاثو 

 اًلصبيٓن اخلعاة اًـلسُ اًيت اًالكمِة املفاؿةل ُاثَ يف مضاراك ظصفا تشكل فِعحح اًرشؾَة، احلسود رس يف كاتََاثَ

 مدارشا. كوًَا فـال اًلصبيٓن اًرسد ٔبن اًلول ميىٌيا مثة ومن

  : اإلظياة و اإلجياز

 ٍىون ٔبن ميىن ٕاذ واإلظياة اإلجياز يف حمتثي  اًلصبيٓن احلوار متزي ٔبدصى ذاظَة مثة اخلعائط ُشٍ ؿىل زيدت

 اًخوضَح. من مًزسا ًخعَة املـىن اكن ٕاذا اإلظياة، هوع من ٍىون ٔبو موحزا، ألصزاص تني اًلامئ احلوار

 ؾن اًخـحري فِىون اإلظياة ٔبما ؾحارت، من تبٔكي امللعود ٔبداء فِو ، زائس كري تَفغ املصاد ؾن اًخـحري ُو اإلجياز ٕان

س، تَفغ املصاد  ابًخسط ذََلا امللام ًىون تبٔنر امللعود ٔبداء فِو ٔبًز
225. 

                                      
222

 .02. اإلرساء 
223

 .02. اًـَق  
224

 [02الاورشاخ ].  
225

 736 -732ص  -اإلثلان يف ؿَوم اًلصبٓن-خالل ادلٍن اًس َوظي . 
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يلسم  : كسمني ٕاىل اإلجياز ًو

و اًلرص، ٕاجياز : ٔبوهلٌل   و احلشف، إبجياز ٌسمى ما وَثىْيٌل اٌَفغ، تخلََي املـىن حىثَف ُو  ٍىون ٔبن ُو

 اإلكذعار وؿسم املخَلي ذُن يف اجلسًست ألفاكر ثوًَس يف حوكن احلوار كاًة ٕانمٌَ. ٔبظول الكم من تـضا اًلََي اًالكم

 امللعود املـىن اكذىض ٕاذا كوهل يف اإلجياز ٕاىل خَرساً  ثحََف ٔبزياء احملاور ًَجبٔ  ذكل ؤلخي اًلسمية، ألفاكر ؾصض ؿىل

 يف اإلسِاة حس ٕاىل اًرشخ من ٍىر فٌجسٍ املـىن، فِم يف ظـوتة مثة اكهت ٕاذا اإلظياة ٕاىل ًَجبٔ  ٔبو ذكل، من

 الٓدص. اًعصف مؽ حواٍر

َا يَ  ﴿ :ثـاىل كوهل هشهص اإلظياة فْيا ورد اًيت املواضؽ من ُسولُ  َبُّيه زُ  الَ  اًصَّ ٍنَ  همَ حَيْ ِ ًُْىْفصِ  يِف  ٌَُساِرُؾونَ  اَّلَّ ٍنَ  ِمنَ  ا ِ  اَّلَّ

ِِمْ  بَٓمٌَّا كَاًُواْ  ُِ ٍنَ  َوِمنَ  كَُُوهُبُمْ  ثُْؤِمن َوًَمْ  ِتبَفَْوا ِ اُدواْ  اَّلَّ ََْىِشِة  ََسَّاُؾونَ  ُِ مَ  حُيَّصِفُونَ  ًَبِثُوكَ  ًَمْ  بَٓدصٍِنَ  ًِلَْومٍ  ََسَّاُؾونَ  ٌِ ًْلَكِ  ِمن ا

سِ  ـْ َ َِ  ت ـِ نْ  ًَُلوًُونَ  َمَواِض
ّ
َشا ُبوِثُُتْ  ا ن فَُزُشوٍُ  َُ

ّ
َّمْ  َوا َُ  اَّلّلُ  ٍُصِدِ  َوَمن فَاْحَشُرواْ  ثُْؤثَْوٍُ  ً  ُبْوًَئِمَ  َصُْئًا اَّلّلِ  ِمنَ  هَلُ  ثَْم ِكَ  فَََن ِفْذيَخَ

ٍنَ  ِ ََا يِف  ًَُِمْ  كَُُوهَبُمْ  ًَُعِِّصَ  َبن اَّلّلُ  ٍُصِدِ  ًَمْ  اَّلَّ ْ ه  ﴾ َؾِؼميٌ  ؿََشاةٌ  الِٓدَصتِ  يِف  َوًَُِمْ  ِدْزيٌ  ادله
226 

شا رسوهل، الًٓة ُشٍ يف وثـاىل س ححاهَ هللا ذاظة  املؤمٌني وثبٔدًة واًخـؼمي اًدرشًف من هوع فَِ اخلعاة ُو

 اًىفص يف ٌسارؾون اَّلٍن حيزهم فال هللا( )يرسول تلوهلم ٔبحصاتَ تـغ ثفـي اكن نٌل توظفَ ياظحون ٔبن وثـَميِم

 . اإلميان سؾونً اَّلٍن امليافلني من

 ًلك صامال املـىن ٍىون حىت و ذكل ثلذيض ظحَـهتم ٔلن امليافلني ُؤالء وظف يف هحري ٕاسِاة الًٓة ُشٍ ففي

 ثرصفاهتم.

ذْ  ﴿ ثـاىل: كوهل مهنا هشهص ؿسًست مواضؽ يف خاء فلس اإلجياز ٔبما
ّ
 ٌَِيَّاِس  كََُت  َبَبهَت  َمْصمَيَ  اْجنَ  ِؿََُس  يَ  اَّلّلُ  كَالَ  َوا

يَ  ُشويِن اختَِّ  ًَػِنَْيِ  َوُبّمِ
ّ
ْحَحاهَمَ  كَالَ  اَّلّلِ  ُدونِ  ِمن ا   .227﴾حِبَّقٍ  يِل  ًََُْس  َما َبكُولَ  َبنْ  يِل  ٍَُىونُ  َما س ُ

                                      
226

 .62املائستسورت .  
227

 .221املائست  سورت . 
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 ٕاالُني ٔبمَ و اختشٍو من حبرضت اًلِامة ًوم هل حماورا اًسالم ؿَََ مصمي جن ؿَُس رسوهل تَ هللا ياظة ذما ٔبًضا ُشا

ق ؾن هللا دون من   رسًؽ رد ثلذيض املسبةٔل ٔلن موحزا ٔبسَواب اكن وكس الًٓة، يف واحض ُو نٌل اجلواة و لاًسؤا ظًص

 228. اًسؤال ُشا ؿىل

 اًلصض ًؤدي حىت ذاظة ًوسف سورت يف و اًىصمي اًلصبٓن يف احلواري اخلعاة هبا ٍمتزي اًيت اخلعائط ٔبُه ُشٍ

 ذالل من تالقي و فٌَة ٔبدصى دعائط هخخني ٔبن س يحاول ٔبهيا ؿىل اًفائست، حعول ابًخايل و وخَ ٔبمت ؿىل امللعود

 اًخعحَلي. اًفعي يف ؿَََ س يلف ما ذالل من  ذكل و– ًوسف – اًسورت بٓي تني و زياي يف جيصي اَّلي احلوار

 كعة افذخاخ ٔبن ذكل حٌلًَا،و  فٌَا اًلعة كمية من اًصفؽ يف مدارش ثضلك ساُه احلوار ٔبن ذهٍص س حق ما وذالظة  

 ظصفِة. سٌلث تحـغ ًإلحياء فين ٔبسَوة -مثال-حوار مبضِس

خزشُا اًلصبٓهَة ألمثال ؿىل حٌلًَة ظحلة احلوار ًضفي نٌل  ذُن ٕاىل مـَية فىصت إلًعال اإلكٌاع وسائي من وس َةل ًو

 املخَلي.

 

 

 اًىصمي: اًلصبٓن يف احلوار بٔظصاف ثـسد

ت اًيت ثشُة  حوثَ ما و ، ابًخفسري ثـَلت اًيت ث ك ذاظة و ، ادلراسة و ابًححر اًىصمي اًلصبٓن ثياًو

 ثـسد وما ، احلوار يف ػِصث اًيت ث ك ٔبجصزُا ًـي و ، اًىصمي بًَٓ ثضمهنا رممة و ، خمخَفة مناذح ُياك ٔبن ٕاىل ، نخحَ

 اًلصبيٓن اًيط يف حترض نٌل ، احلرص ال املثال سخِي ؿىل ٌَمالئىة وحواٍر تـضِا يف ظصفا هللا فاكن ، ٔبظصافَ من

 احملاوراث من و ، ٔلكوارمم حبوارُه فْيا ثـَق ما وذاظة ، فْيا ٔبظصافا املصسَون و ألتَاء اكن سًستؿ حواراث احلواري

                                      
228

 733ص -اًلصبٓن ؿَوم يف اإلثلان-اًس َوظي ادلٍن خالل  . 
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      اٌَـني إلتَس وثـاىل س ححاهَ هللا حوار ، هشهص س حق ما ٕاىل ٕاضافة اًىصمي اًلصبٓن يف اًحارزت و اًؼاُصت و اًض َلة

 اًسالم ؿَََ ٕاجصاُمي حوار و ، ًلومَ اًسالم ؿَََ هوخ وارح الاذري ُشا حتت ًيسرح و ، ٔلكوارمم ألهخِاء حوار و

 خالء ثخجىل اًيت و ، ٔبًضا احلوار مناذح من و ، حسى ؿىل لك ، ٔلكوارمم موىس و صـَة و ُود حوار و ، ًلومَ

 حوار و ، ألدصى اخملَوكاث مؽ اإلوسان حوار نشا و ، اًىِف سورت يف اجليخني ًعاحة املؤمن اًصخي حوار واحضا

 و       اًيار ٔبُي نشاحوار زو ن املخحوؿني و ألثحاع تني احلوار و ، اًلِامة ًوم ٔبؾضائَ مؽ وحواٍر ، ادلاد مؽ اإلوسان

 تني احلوار و ٔبثحاؿَ و اًض َعان تني احلوار ٕاىل ٕاضافة ، املس خىرٍبن و اًضـفا تني احلوار و ختامصِم، و اجلية ٔبُي

 اًرش. و اخلري

 :ٌَمالئىة ثـاىل و س ححاهَ هللا حوار-2

س و ، بٓدم فْيا ذَق اًيت الاوىل اٌَحؼة تسٔبمٌش كس و ، اًىصمي اًلصبٓن يف ًؼِص حوار ٔبول ٕاهَ  اخلََفة ٍىون ٔبن تَ ٔبًر

 حلوكة  محَِا اًثلِي ألماهة هبشٍ ٍلكف ًك بٓدم هللا ذَق ذكل ٔلخي و ، وخَ ٔبهكي ؿىل دورٍ ًؤدي و ، ٔبرضَ يف هلل

سُا ذْ  ثـاىل: الك ، س ححاهَ هللا ًٍص
ّ
همَ  كَالَ  َوا يّنِ  ٌََِْماَلئَِىةِ  َرت

ّ
ََفةً  اَلْرِض  يِف  َخاِؿيٌ  ا َِ يُ  كَاًُواْ  َذ ـَ  ِفْيَا ًُْفِسسُ  َمن ِفْيَا َبَُتْ

َماء َوٌَْسِفمُ  نُ  ادّلِ حُ  َوََنْ ّحِ ُس  حِبَْمِسكَ  وُس َ يّنِ  كَالَ  كَلَ  َوهُلَّسِ
ّ
ََُمونَ  الَ  َما بَْؿملَُ  ا ـْ َا اَلَْسَاء بَٓدمَ  َوؿمَلََّ ﴾70﴿ ثَ  َؾَصَضُِمْ  ُُثَّ  ُِكَِّ

ُؤالء ِتبََْسَاء َبهِخئُويِن  فَلَالَ  اًَْماَلئَِىةِ  ؿىََل  ن َُ
ّ
ْحَحاهَمَ  كَاًُواْ ﴾72﴿ َظاِدِكنيَ  ُنيُتْ  ا الَّ  ًَيَا ِؿملَْ  الَ  س ُ

ّ
َّْمخَيَا َما ا َّمَ  ؿََ ه

ّ
َِميُ  َبهَت  ا ـَ  اًْ

مْ  مَبهِخْئُ  بَٓدمُ  يَ  كَالَ ﴾72﴿ اًَْحِىميُ  بهِٓئِ ا ِتبََْسَ مْ  َبهَحبَُهُْ  فَََمَّ بهِٓئِ َّنُكْ  َبكُي َبًَمْ  كَالَ  ِتبََْسَ يّنِ  ً
ّ
ةَ  َبْؿملَُ  ا َْ َماَواِث  قَ  َما َوَبْؿملَُ  َواَلْرِض  اًسَّ

 229﴾77﴿ حَْىُذُمونَ  ُنيُتْ  َوَما ثُْحُسونَ 

 ٌَمالئىة ٔبن خََا ًخضح ، مالئىذَ و ـاىلث و س ححاهَ هللا تني جيصي احلواريَّلي اٍمنوذح ُشا يف و الًٓة ُشٍ من و

 اكن اَّلي اجلن تني ألرض يف حيسج اكن ما ؿىل مـَوماهتا – املالئىة – ،ٕاذتًت اجلسًس اخملَوق ُشا ؾن مس حق ؿمل

                                      
229

 .70/77. سورت اًحلصت  
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 ٔبوبٓدم اإلوسان ُو اجلسًس اخلَق ُشا ٔلن حصَحة كري مـَوماث يه و ، اًس يني تبآلف اإلإنوسان كدي ألرض ٌسىن

 اجلن. ؾن َاِك  يخَف ُو و

      مـمم اإلؿرتاض ُشا و ، ماًؤمصون ًفـَون و اًـحادت حق هللا ًـحسون ٔلهنم فلط اًؼاُص يف املالئىة فبٔؿرتاض  

 بٓدم ذَق حِر ثـاىل و س ححاهَ هللا كدي من ًخواظي احلوار فاكن ، اإلفساد و اًسفم و اًلذي يف خلعبٔاجلن مدني و

 ٔبسٌلء ُو اًثاين املـىن و ، اٌَلاث ٔبهنا ؿىل املفرسٍن و اًـٌَلء تـغ ؾيس ؾيت اًيت و ، ألص َاء ٔبسٌلء ؿَمَ و

 اخلَق ؾن متاما يخَف هللا ذَلَ اَّلي اإلوسان ُشا ٔبن – احلوار ذالل من و – ًخضح ُيا و ، ظفاهتا و ألص َاء

ْحَحاهَمَ  كَاًُواْ " : ابًلول ابحللِلة ؿَمِا تـس املالئىة دؾى ما ُشا و ، ألرض سىن اَّلي– اجلن – اًساتق  ًَيَا ِؿملَْ  الَ  س ُ

الَّ 
ّ
َّْمخَيَا َما ا َّمَ  ؿََ ه

ّ
َِميُ  بَهَت  ا ـَ         ألرض تياء يف ؿَْيم دفِت اًيت احلوكة ٕادراوِم تـس كوهلم ُشا و230"﴾72﴿ اًَْحِىميُ  اًْ

ـِا و احلَات حمنَة و ، ؾٌلرهتا و  ؿىل ثـسًَِا و حصكِهتا و اثعوٍُص يف اًوحود انموس و اخلاًق ٕارادت حتلِق و ، ثيًو

 231ألرض. يف هللا ذََفة

 اكن ُث من وبٓدم. ؾصف و ؿَمِم حبسود اإلكصار و ، اًـجز هبشا اؿرتافِم و املالئىة جعز ؿىل دل ما ُشا و  

 نٌل اًسجود ُشا و ، اًسالم ؿَََ لٓدم اًسجود و ٌَمثول -هللا ٔبمص – اجلََي اًـَوي ًٔلمص امذثاال اكن اَّلي اًسجود

 ٔبن اًحسُّييي و املـلول من ٔلهَ اإلس خىدار و اًـَو ًُس ُيا احلوار ُشا ملاظس من و ، ذَلَ يف هللا ٔبرادُا حلوكة َياك 

 ُيا امللعود و ، ادلماء ٌسفم من و ، مٌَ حيعي و اًفساد ؾيَ ًعسر ذمن ابخلالفة بٔوىل ًلسسَ و هللا ٌس حح من

 املالئىة سؤال اكن ًِشا و ، نثريت ٔبدصى ٔبص َاء ؾيَ ثلَة و ٔبص َاء ًفِم اًـلي ًىن و ، اإلوسان كدي اًيت اخملَوكاث

 ذالل من راهئا و من و ، اخلالفة ُشٍ وراء اًاكمٌة احللِلة ؾن اًىضف و املـصفة ظَة و ًإلسرتصاد اس خسالًَا

 ،نٌل اًوحود يف حوكخَ بٔرسار من رسا ٌَمالئىة هللا ًَؼِص احللِلة ؾن اًىضف ٔبخي من ذكل لك و ، احلوار ُشا

                                      
230

 .72. سورت اًحلص  
231

 .33ص2س َس كعة يف ػالل اًلصبٓن ح  . 
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 نٌل فضي من كسم مبا اًصىض و هل اإلهلِاد و س ححاهَ هلل ابإلسدسالم احلق ًلري اًخـعة حصك ٕاىل احلوار ُشا ٍصصس

 . اًساتلة الًٓة يف ورد

 هللا: ًـية ؿَََ إلتَُس ثـاىل و س ححاهَ هللا حوار . 2

ٔبن ُشا اٍمنوذح اَّلي ٕان ُشا اًضلك من احلوار من اجعة و ٔبدعص احلواراث يف اًلصبٓن اًىصمي ، حِر  

رمز احلق املعَلو اخلري املعَق ٔبال و ُو هللا خي خالهل ، حياور ٔبدىن خمَوكاثَ ميثي يف هللا س ححاهَ و ثـاىل 

، و اًحاظي املعَق ، حياور ٕاتَُس ؿَََ ًـية هللا ، و َٔكن هللا س ححاهَ ٔبراد ٔبن جيـي فِحاور رمز اًرش املعَق 

ة فَسفة رممة ًحين اإلوسان ثليض إ  لة احلواًر هللا –ًَحني ىل ٕاماكهَة احلوار مؽ ادلهئي و اًاكفص ، و اس خـٌلل اًعًص

ٔبهنا ٔبدات ٌَخفاُه مؽ الٓدص ، و ٕاكامة احلجة ؿَََ و ًو اكن ميثي اًيلِغ ًفَسفة اخلري اًيت حيمَِا ؾحس اًصحٌلن   –

ْراَنمكُْ  يف ىبٓيثَ ٕاذ ًلول س ححاهَ:" َن  َوًَلَْس َذََْلٌَامُكْ ُُثَّ َظوَّ ََُِس ًَْم ٍَُىن ّمِ تْ
ّ
الَّ ا

ّ
ُسوْا لَٓدَم فََسَجُسوْا ا ٌََِْملٓئَِىِة اْْسُ ُُثَّ كَُْيَا 

اِخِسٍَن ﴿ َُ ِمن ِظنيٍ 22اًسَّ ٍر َوَذََْلذَ َُ َذََْلذيَِن ِمن انَّ ٌْ ْذ َبَمْصثَُم كَاَل َباَنْ َذرْيٌ ّمِ
ّ
َم َبالَّ جَْسُجَس ا ـَ ﴾ كَاَل 22﴿ ﴾كَاَل َما َمٌَ

حِ  ُْ اِقصٍَِن ﴿فَا ََّم ِمَن اًعَّ ه
ّ
َ ِفْيَا فَاْدُصْح ا ثُوَن ﴿27طْ ِمهْنَا فََما ٍَُىوُن كَلَ َبن ثَخََىربَّ ـَ ىَل ًَْوِم ًُْح

ّ
﴾ 26﴾ كَاَل بَهِؼْصيِن ا

ََّم ِمَن املُيَؼصٍَِن ﴿ ه
ّ
خَِلمَي ﴿23كَاَل ا اَظَم اًُْمس ْ َسنَّ ًَُِْم رِصَ ـُ ن تنَْيِ َبًِْسُِّيْم ﴾ 21﴾كَاَل فَِدَما َبْقَوًْديَِن َلْك ُم ّمِ ُُثَّ لِٓثُهَنَّ

ُُهْ َصاِنصٍَِن ﴿ ُس َبْنَرَ َِِِْم َواَل َُتِ بٓئِ ْم َوَؾن ََشَ ـََم 23َوِمْن َذَِْفِِْم َوَؾْن َبًَْماهِنِ ََّمن ثَِح ْسُحوًرا ً ﴾كَاَل اْدُصْح ِمهْنَا َمْشُؤوًما مَّ

نَي  ـِ َ ِمٌنُكْ َبَْجَ  232﴾"28﴿ِمهْنُْم َلْمٔلنَّ هَجَّنَّ

و يف ُشٍ الٓيث ًشهص هللا حوارا ُو الاظول يف اًلصبٓن اًىصمي تٌَُ و تني ٕاتَُس ؿَََ ًـية هللا و احلوار ذاثَ 

و يف مواظن نثريت مٌَ ٕاال ٔبهَ ٍصد تعورت موحزت ، و ٔبكي ما ُو فَِ  وارد يف لٓيث ؿست من بٓيث اًلصبٓن اًىصمي

      جنس يف ُشٍ الٓيث زالزة مناذح من ذَق هللا س ححاهَ ت ألؾصاف ، و ُو مضِس مثري و دعري ٕاذ يف سور
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          ، و الاس خىدار امللِت و ثـاىل ، منوذح اًعاؿة املعَلة ن و اًدسَمي اًـمَق ، و منوذح اًـعَان املعَق 

 233و ظحَـة َثًثة يه اًعحَـة اًخرشًة .

تٌَُ و تني ٕاتَُس اٌَـني ، فَلس حـي إلتَُس فاهلل س ححاهَ و ثـاىل ًعور ًيا خاهحا من ُشا احلوار اَّلي حصى 

 يف ٔبن حينك ُو. –ٕاتَُس –ًيفسَ حق يف ان حينك هفسَ رٔبي مؽ اًيط ، و حـي 

خىرب وَّلكل رفغ ٔبن ٌسجس لٓدم و ٕاتَُس هبشا اًـياد ٌضِس ؿي هفسَ ، و ًسؾي ٔبهَ ٔبفضي من اإلوسان    ، ًو

د حتَة ال ْسود ؾحادت ، و ًىن روخ املاكجصت يف اًلصبٓن ؿَََ اًسالم ، مؽ ساتق ؿَميا ٔبن اًسجود ُيا ُو ْسو 

ؿَََ ًـية هللا حـَخَ ًرص ؿي نربيئَ يف ُشا اًيط ، و ُشا ؿىل اًضاِكة اًيت ورد اًىصمي ، اًيت دلى ٕاتَُس 

ٕاكصار تـسم ظواة ِرؤًخَ ، و يه روخ اًىربيء ت اًخىرب اًيت اًيت ورد ؿَْيا اًيط اًلصبيٓن ، و ُشا ًـين تـسم 

، ما ٔبدى حـَخَ ال ميخثي ٔلمص اًسجود ، و من ذالل ُشا احلوار هالحغ ٔبن ٕاتَُس ٔبذي ثرشوط احلوار اًسَمي 

تَ ٕاىل ٕاىاكر اًيخاجئ اًيت ػِصث هل يف كضَة بٓدم ؿَََ اًسالم ، و كسرت بٓدم ؿىل اًخـمل و املـصفة ، و كسرثَ ؿىل 

و يه ِكِا ٔبدةل ؿىل كسرت بٓدم ؿىل اخلالفة و كسرثَ ؿىل  اًخفىري و ختٍزن املـَوماث ، ونشا كسرثَ ؿىل اًخواظي ،

ٕاال ٕاىاكر و حلس و ماكجصت و حىرب و هجي ، و حسس لٓدم ؿَََ حتمي ٔبؾحاهئا ؿىل بٔحسن وخَ ، و ما ؾياد ٕاتَُس 

اًسالم ، و ُشا ما ٔبفلس اًض َعان ٕاحسى ملوماث احلوار ٔبال و يه اإلس خـساد اًيفيس ًإلكذياع ابًيخاجئ ، و ما 

"و مسخ ص من ٔبدةل و جصاُني ػِ َُ ، و ًخخني ذكل يف زيائَ ؿىل هفسَ ، و اإلجعاة هبا حني كال :" َباَن َبْحَسُن ِمٌْ

ٔبال و ُو اًخواضؽ ، نٌل ٔبن ٕاتَُس ًؼِص اًيفس هوع من ٔبهواع اًىرب و اًلصور و ُشا ما ًفلس احلوار ٔبحس رشوظَ 

 ُا ٔبهَ ذَق من انر و بٓدم ذَق من ظني.ؿَََ اًخـعة و ذكل من ذالل ثـعحَ ًفىصت مس حلة مفاد

و ُشٍ اًفىصت ال جسدٌس ٕاىل ٔبساس ؿَمي و ُشا قصور تبٔظي مادثَ ٔلهَ ذَق من كوت اإلرشاق و سَعان اإلحصاك

تي ؾىس ذكل فِيي هؼصت مادًة فاسست ، ٔبتـسثَ ؾن اًخفىري اًسَمي ، و املوضوؾَة اًـَمَة ، و كس ٔبفلسٍ ُشا 
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اًسَمي ، ؾىس املالئىة اًيت مبجصد مـصفهتا ٌَحلِلة، و رس ذالفة بٓدم فسجسث هل  احلوارملوما من ملوماث ال 

 من اجلية. -ٕاتَُس  -، و دضـت ًصهبا ابسدسالم ، و ُشا ما ٔبدى ٕاىل ظصدٍ  دون ثـعة وال ٕاىاكر 

ٔبؿَن ؾن  اًـساء و احللس ًحين بٓدم و يف سخِي ذكل كس اىهتج مهنجا هجمنَا يف ٕاقوائَ هلم حىتنٌل ٔبن اس خحاكم  

اًاكذتة ؾزمَ الاَنصاف هبم ؾن اًرصاط املس خلمي ، و ذكل ابًإلحاظة هبم من لك خاهة ، و متيُهتم ابًوؾود 

ابس خثٌاء من بٔذَط هلل ابًـحادت ، فَُس إلتَُس ؿَََ من سَعان ، ٔلهَ ال مي ك اًسَعة املحارشت ؿىل كوة 

      ٔبن ًضي من ٔبراد اًِسى ، و لك ما ٌس خعَـَ ، ٔبن ميين اًخرش ٔبو اًلسرت ؿىل اإلضالثي ، فِو ال ٌس خعَؽ 

    و ًلصي و ًوسوس دون كِص ٔبو ٕاحدار ، و اكهت اًيدِجة من حواٍر ٔبهَ وؿس جبِّن ذادلا فْيا ، ُو و من ثحـَ 

، يف ماظن ؿست ، نٌل بٔرشان ساًفا خبعوص حوار هللا س ححاهَ و ثـاىل و ُشا ما ثوردٍ بٓيث اًلصبٓن احلىمي 

ثيط ؿي ذكل ، و لك ث ك الٓيث ا جضاتَ مبتَُس ؿَََ ًـية هللا ، ٕاذ جنس خمخَف الٓيث تيفس اٌَفغ ٔبو الٕ 

شا ما بٔدى ٕاىل اإلنخفاء تبٓيث سورت ألؾصاف.  ثسذي حتت املدضاتَ من بٓيث اَّلهص احلىمي ، ُو

 : حوار هللا س ححاهَ و ثـاىل مؽ ألهخِاء و املصسَني-7

وان ُو حوار هللا س ححاهَ و ثـاىل ًٔلهخِاء و املصسَني اَّلٍن محَوا اًصساالث ٕاىل و امللعود من ُشا اًـي  

، فاكهوا اًواسعة تني هللا س ححاهَ و ؾحادٍ ، و ُؤالء اًصسي اَّلٍن ٔبرسَوا ٕاىل اًخرش ، سواء اكن ذكل ٔبكوارمم 

سٌلوي ٔبو تعحف ٔبو  ، ذكل احلوار اَّلي دط تَ هللا رسل سواء خاؤو جىذاةاحلوار مدارشا ٔبو كري مدارش 

، و موىس ؿىل سخِي جصساالث و ٔبًواخ ثثخت فِم اًيحوت و اًعفوت ، و من ُؤالء ذََي هللا اجصاُمي ؿَََ اًسالم 

و  و َنن هشهص ُؤالء َٔكمثةل ٔلن مناذح ُشا احلوار نثريت ال ميىن حرصُا.ال احلرص و نشا اًـٍزص و كرٍي   املثال 

 حوار اجصاُمي ذََي اًصحٌلن ؿَََ اًسالم ًصتَ.َٔكُه منوذح ؾن ُشا احلوار هشهص 

 :.حوار اجصاُمي ؿَََ اًسالم ًصتَ)حور هللا الجصاُمي(2
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ًـس حوار هللا س ححاهَ و ثـال ًيخَِ اجصاُمي و ذََل ؿَََ اًسالم من ٔبُه احلواراث اًيت وردث يف اًلصبٓن 

مُي َرّةِ َبِريِن اًىصمي ٕاذ كال ثـاىل: ُِ ْجَصا
ّ
ْذ كَاَل ا

ّ
ََْعَمِِئَّ كََيِْب كَاَل " َوا ِّ ِي اًَْمْوََت كَاَل َبَوًَْم ثُْؤِمن كَاَل تىََل َوًَِىن ً ََْف حُتْ َن

 َ هْنُنَّ ُحْزًءا ُُثَّ اْدُؾُِنَّ ً ْي ؿىََل لُكِّ َحدٍَي ّمِ ـَ َم ُُثَّ اْح َْ َ ً
ّ
نَّ ا ُُ رْيِ فرَُصْ َن اًعَّ ًة ّمِ ـَ َ ًَا َواْؿمَلْ َبنَّ فَُزْش َبْرت ـْ اَّلّلَ َؾزٌٍِز  بِِثٌََُم َس

 234﴾".210َحِىمٌي ﴿

َ هَفِةٕاحِاء املوَت ، و اخلََي   ففي ُشٍ الًٓة اًىصمية ٌسبٔل اجصاُمي ؿَََ اًسالم رتَ ؾز و خي و ذاًلَ ٔبن ًٍص

و ٕامنا ٌسبهٔل ًريثلي تشكل ٕاىل ؿمل اًَلني ، و ٔبن ٍصى ذكل مضاُست تـس ٔبن ؿَََ اًسالم مل ٌسبٔل ذكل صاك و ثـيخا 

و كس تني اجصاُمي سخة اًسؤال ًزيداد ؟فبٔخاتَ ابإلجياة .ثُْؤِمنَبَوًَْم  :الم .فسبهٔل هللا ؾز و خي بٓمن ؿَََ اًس

 .235سىوان و ظمبٔهٌُة

، و ميََِن ٕاًََ ، و ٔبن ًسجمِن و ميزق ٔبحسادُن و ذكل تـس ٔبن ٔبمٍص هللا ٔبن يخار ٔبرتـة من اًعري فِلصهبن مٌَ 

ن ، فذجمتؽ ٔبحسادُن مصت ٔبدصى ن و حصثس ٕاٍْين احلَات ، و ًـسن ٕاًََ  ًفصكِا ؿىل اجلحال احملَعة ، ُث ًسؾُو

 236ساؾَاث.

، و ال ميخيؽ من َشء ، و ما صاء اكن و يف كول هللا ثـاىل :" َواؿمَْلْ َبنَّ اَّلّلَ َؾزٌٍِز َحِىمٌي"ٔبي ؾٍزز ال ًلَحَ َشء 

 237تال ذماهؽ ٔلهَ اًلاُص ًلك َشء حىمي يف ٔبكواهل و ٔبفـاهل و رشؿَ.

حماوراث هللا س ححاهَ و ثـال الهخِائَ هشهص حماورثَ ٌَـٍزص يف كعة اندرت من اًلعط اًلصبيٓن ٕاذ ُتصي ث ك و من 

ي َمصَّ ؿىََل كَْصًٍَة َويِهَ َذاِوًٌَة ؿىََل ُؾصُ رت او احمل ِ ِي ؿىل ًسان اًـٍزص معورا ملضِس جعَة :" َبْو اَكَّلَّ َ حُيْ وِصَِا كَاَل َبىنَّ
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 .122ص 2اًزخمرشي ألساس يف اًخفسري مج .  
236

 .702ص 2س َس كعة يف ضالل اًلصبٓن مج .
237

 .721ص 2. اجن نثري ثفسري اًلصىن اًـؼمي مج  



 بٔظصافَ ثـسد و اًىصمي اًلصبٓن يف احلوار                                                                           اينــــثــ اً  يــاًــفػع

 
999 

َس َُ  ـْ َ ٍِ اَّلّلُ ت َغ ًَْوٍم كَاَل ِش ـْ َ َُ كَاَل مَكْ ًَِحثَْت كَاَل ًَِحثُْت ًَْوًما َبْو ت ثَ ـَ َ َُ اَّلّلُ ِمئََة ؿَاٍم ُُثَّ ت َِّحثَْت ِمئََة ؿَاٍم َمْوهِتَا فَبََماثَ تَي ً

 ٌَِّ ـَ َكَ بًًَٓة  ًِيَْج ىَل مِحَاِرَك َو
ّ
َْ َواهُؼْص ا يَّ اِتَم ًَْم ًَدَس َ اِمَم َورَشَ ـَ ىَل َظ

ّ
ا ُُثَّ فَاهُؼْص ا َُ ََْف هًُِِشُ َؼاِم َن ـِ ىَل اً

ّ
يَّاِس َواهُؼْص ا

ٍء كَِسٌٍص ﴿ َ هَلُ كَاَل َبْؿمَلُ َبنَّ اَّلّلَ ؿىََل لُكِّ ََشْ ا ثََحنيَّ ا ًَْحًما فَََمَّ َُ  .238﴾231ىَْىُسو

ََل اجصاُمي و املوضوع ٍاكد ٍىون هفسَ اَّلي حاور هللا فَِ هخَِ و ذ ؾٍزص اور هللا س ححاهَ و ثـاىل هخَِ و ُيا حي

، و ٔبىن حيي هللا املوَت ، و ِكَ حوار من ٔبخي ثثخِت اًَلني اخلاًط ؿَََ اًسالم، و ُو كضَة املوث و احلَات 

         تبٔمٍص س ححاهَ و اًخبٔنس مٌَ و اإلميان ، ٔلن رسي هللا و ٔبهخِاٍؤ من ظفوت ؾحادٍ ، ال خاحسون اكفَصون 

ثـاىل حواٍر ًيخَِ ؿَََ اًسالم ،، و اًيدِجة ٕاذن يه اًضِادت من اًييب ال تلسرثَ ٔبتسا ، ُث ًواظي س ححاهَ و و

، و ٕامياهَ ٕامياان معَلا ال حجود فَِ و ال نفصا ، الهَ ًـمل حلا ذكل و ِكَ ًلني ؿَََ اًسالم ؿىل كسرت هللا س ححاهَ 

 ٔبن هللا كادر ؿىل لك ص ئي .

 و من احلواراث ٔبًضا :

 َِ موىس ؿَََ اًسالم: حوار هللا س ححاهَ و ثـاىل ًيخ -2  

و ُو حوار ظًصف تني هيب هللا موىس ؿَََ اًسالم ، و يه خشوت اًيحوت ، و تساًة اًصساةل ، و ًلس ٔبجصز 

و ُو ًخَلى من هللا س ححاهَ و ثـاىل اًخلكَف ابَّلُاة ٕاىل فصؾون ُشا احلوار املوكف اًـعُة اَّلي وكفَ موىس 

ا هُوِدي َي ُموىَس الداء اًصساةل و ُشاًخَ ٕاذ كال ثـاىل :"  َُ ا َباَت ََّم اِبًَْواِد ﴾22﴿فَََمَّ ه
ّ
َم ا َْ ََ ـْ َ هَم فَاْذََْؽ ه يّنِ َباَن َرت

ّ
ا

ِس ُظًوى  ًَِما ًُوََح ﴾22﴿اًُْملَسَّ خَِمْؽ  ثَُم فَاس ْ اَلَت َِّلِ ﴾27﴿َوَباَن اْذرَتْ الَّ َباَن فَاْؾُحْسيِن َوَبِكِم اًعَّ
ّ
هَلَ ا

ّ
ُ اَل ا َّيِن َباَن اَّللَّ ه

ّ
ْنصِي ا

ـَى  ﴾26﴿ ًُِخْجَزى لُكه هَْفٍس ِتَما جَْس ٌََة َباَكُد ُبْدِفْيَا  اؿََة ءَاِث نَّ اًسَّ
ّ
ََّحَؽ  ﴾23﴿ا ََّم َؾهْنَا َمْن اَل ًُْؤِمُن هِبَا َواث ه فاََل ًَُعسَّ

َدى  ٍُ فرََتْ َوا ََِمَِيَم َي ُموىَس ﴾21﴿َُ ُ ؿَ ﴾23﴿َوَما ِث ْكَ ِت شه هِبَا ؿىََل قَيَِمي َويِلَ ِفْيَا كَاَل يِهَ َؾَعاَي َبثََوَكَّ ُُ ََْْيَا َوَب

ـَى ﴾21﴿كَاَل َبًِْلَِا َي ُموىَس  ﴾28﴿َمبِٓرُة ُبْدَصى  َذا يِهَ َحٌَِّة جَْس
ّ
ا فَا َُ ا  ﴾20﴿فَبًَْلَا َُ َُس ـِ ُي ا َواَل خَتَْف س َ َُ كَاَل ُذْش
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صُ  ﴾22﴿ِسرَيهَتَا اْلُوىَل  ىَل َحٌَاِحَم خَتْ
ّ
ْم ًََسَك ا ََْضاء ِمْن كرَْيِ ُسوٍء بًًَٓة ُبْدَصى َوامْضُ َ ًُُِنًََِم ِمْن بَٓيِثيَا  ﴾22﴿ْح ت

ًُْىرْبَى  َُ َظلَى  ﴾27﴿ا َّ ه
ّ
ىَل ِفْصَؾْوَن ا

ّ
ْة ا َُ ْخ يِل َظْسِري ﴾26﴿اْذ ْ يِل َبْمصِي ﴾23﴿كَاَل َرّةِ ارْشَ  ﴾21﴿َوٌرَّسِ

َِّسايِن  ن ً ًِل  ﴾28﴿ًَْفلَُِوا كَْويِل  ﴾23﴿َواْحَُْي ُؾْلَسًت ّمِ ُْ ْن َب ي يّلِ َوِزًٍصا ّمِ ـَ اُروَن َبِِخ  ﴾21﴿َواْح َُ﴿70﴾ 

َِ َبْزِري  َُ يِف َبْمصِي ﴾72﴿اْصُسْد ِت َحَم نَِثرًيا  ﴾72﴿َوَبرْشِْن ّحِ ََّم ُنيَت ِتيَا  ﴾76﴿َوهَْشُنَصَك َنِثرًيا  ﴾77﴿ََكْ وُس َ ه
ّ
ا

ًت ُبْدَصى  ﴾71﴿كَاَل كَْس ُبوِثَُت ُسْؤكَلَ َي ُموىَس  ﴾73﴿تَِعرًيا  َم َمصَّ َْ َ َم َما  ﴾73﴿َوًَلَْس َمٌَيَّا ؿََ ىَل ُبّمِ
ّ
يَا ا ِْ ْذ َبْوَح

ّ
ا

ٍُ ؿَُسوي يّلِ َوؿَُسوي  ﴾78﴿ًُوََح  اِحِي ًَبُِذْش َِ اًمَْيه اِبًسَّ َِْل َُ َِ يِف اًمَْيِّ فََْ َِ يِف اًخَّاتُوِث فَاْكِشِفِ ََْم َبِن اْكِشِفِ َ ُِْت ؿََ ُ َوَبًْلَ  هلَّ

َْيِن َمحَ  ًُِخْعيََؽ ؿىََل َؾ يّنِ َو َم ََكْ ثَلَصَّ  ﴾71﴿حًَّة ّمِ ىَل ُبّمِ
ّ
يَاَك ا ـْ هنُكْ ؿىََل َمن ٍَْىُفُلُ فََصَح ْي َبُدً َُ ْذ ثَْمَِش ُبْدذَُم فَذَُلوُل 

ّ
ا

يَاَك ِمَن اًْلَّمِ َوفَذَيَّاَك فُذُواًن فَََ  َْ َزَن َوكَذَََْت هَْفًسا فٌََجَّ هُنَا َواَل حَتْ َْ ِي َمْسٍََن ُُثَّ ِحْئَت ؿىََل كََسٍر َي َؾ ُْ ِينَي يِف َب ِحثَْت س ِ

ًِيَْفيِس  ﴾60﴿ُموىَس  ُخَم  ـْ ًَِِا يِف ِذْنصِي  ﴾62﴿َواْظَعيَ ْة َبهَت َوبَُدوَك ِتبَٓييِت َواَل ثَ َُ ىَل ِفْصَؾْوَن ﴾62﴿اْذ
ّ
َحا ا َُ اْذ

َُ َظلَى َّ ه
ّ
ـَلَُّ  ﴾67﴿ا َّ يًا ً ِّ ََّ َى فَُلواَل هَلُ كَْواًل ً  239."﴾66﴿ ًَخََشنَُّص َبْو َيْ

ٕان ُشٍ الٓيث ثسرح حوار ُو ألظول من هوؿَ يف اًلصبٓن اًىصمي دعَ هللا س ححاهَ ملوىس ؿَََ اًسالم ، ُث 

ُارون  –حبواٍر ُارون ؿَََ اًسالم وعصف ىرص يف ُشا احلوار فِزاظة هللا س ححاهَ و ثـاىل ِكْيٌل ًددـَ 

يَا َبْو َبن ًَْعلَى ﴿كَا فِلول ثـاىل :" –وموىس  َْ َ َّيَا َُنَاُف َبن ًَْفُصَط ؿََ ه
ّ
َّيَا ا ُؽ 63اَل َرت وُكَا َبَْسَ ـَ َّيِن َم ه

ّ
افَا ا ﴾كَاَل اَل خَتَ

َ 61َوَبَرى ﴿ هْبُْم كَْس ِحئْيَاَك ِتبًٓ ّشِ ـَ ائََِي َواَل ثُ رْسَ
ّ
يَا تيَِن ا ـَ َِّم فَبَْرِسْي َم انَّ َرُسواَل َرت

ّ
ٍُ فَُلواَل ا ََا اَلُم ﴾فَبِِث َِّم َواًسَّ ت ن رَّ ٍة ّمِ

ََّحَؽ اًَُِْسى﴿ َة َوثََوىلَّ ﴿63ؿىََل َمِن اث َشاَة ؿىََل َمن َنشَّ ـَ يَا َبنَّ اًْ َْ َ ً
ّ
انَّ كَْس ُبويِحَ ا

ّ
ٕاهَ دعاة اًـٍزز  240﴾".68﴾ ا

 اًإلميان احلىمي ملوىس و ُارون يف امور زالزة مرتاتعة و يه : الاؾخلاد ابًوحساهَة ، و اًخوخَ ابًـحادت ، و
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ةل ألوىل ٌَيساء اًـَوي اَّلي ُتاوتت تَ حٌحاث اًوحود  ابًساؿة ، و يه ٔبسس اًصساةل اًواحست ...و ُشٍ يه اًُو

 241، و ٔبهنيى هللا س ححاهَ ٕاىل ؾحسٍ اخملخار كواؿس اًخوحِس.

و ًلس ٔبظال موىس سؤهل ، و ثسط حاحذَ ، و وضف ؾن ضـفَ ، و ظَة اًـون و اًخُسري ، و اإلثعال 

      انداٍ و انخاٍ ، و ُا ُو ذا اًىصمي امليان  –موىس  –، و رتَ ٌسمؽ هل ، و ُو ضـَف يف حرضثَ ىثري اً 

 .242ال يجي ضَفَ و ال ٍصد سائل ، و ال ًحعئ ؿَََ اإلخاتة اًاكمةل

 حوار ألهخِاء ؿَْيم اًسالم ٔلكوارمم:-7

 .حوار هوخ ؿَََ اًسالم ًلومَ :2

تـس بٓدم ؿَََ اًسالم و ٔبظول اًصسي حوارا مؽ كومَ ، فلس ًحر فْيم ٔبًف هوخ ؿَََ اًسالم ٔبول رسول 

َة هلل ًححاهَ و ثـاىل.س ية ٕاال مخسني ؿام ،ًسؾوُه   243فَِ ٕاىل ٕاذالص اًـحادت ، و وحساهَة ألًُو

ق  هلم  ًحنيٕاهَ ٕاذن ٔبول ألهخِاء و املصسَني ، و ٔبول من خاء جصساةل اإلسالم ًًرشُا تني كومَ تـس ضالهلم اًعًص

 سورت من اًلصبٓن 21رشائؽ هللا س ححاهَ و كواهٌَُ اًيت ًًدلي ان ًخىن ؿَْيا اجملمتؽ ، و هوخ ؿَََ اًسالم كس ذهص يف 

 244.اًىصمي ، و كس َسى هللا س ححاهَ و ثـاىل سورت ابَسَ

ىَل كَْومِ   
ّ
انَّ َبْرَسَْيَا هُوًحا ا

ّ
 َِ َبْن َبهِشْر كَْوَمَم ِمن كَْدِي َبن و يف ُشٍ اًسورت كس تسبٔ هللا س ححاهَ و ثـاىل تلوهل :" ا

ًِمٌي ﴿  245."﴾2ًَبِِحَْيُْم ؿََشاٌة َب
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َِ فَلَاَل َي و كال ثـاىل يف سورت ألؾصاف موردا حوارا ًيوخ ؿَََ اًسالم    ىَل كَْوِم
ّ
مؽ كومَ :" ًَلَْس َبْرَسَْيَا هُوًحا ا

هَلٍ كرَْيُ 
ّ
ْن ا َ َما ًنَُك ّمِ نُكْ ؿََشاَة ًَْوٍم َؾِؼمٍي كَْوِم اْؾُحُسوْا اَّللَّ َْ َ َ َبَذاُف ؿََ يّنِ

ّ
اَك يِف  ﴾31﴿ٍُ ا انَّ ًََُنَ

ّ
َِ ا كَاَل اًَْمُل ِمن كَْوِم

ِدنٍي  اًَِمنَي ﴾10﴿َضاَلٍل مه ـَ ّةِ اًْ ن رَّ ُلنُكْ ِرَسااَلِث َريّبِ َوَبهَعحُ ﴾12﴿كَاَل َي كَْوِم ًََُْس يِب َضاَلةَلٌ َوًَِىيّنِ َرُسوٌل ّمِ ِّ  ُبتََ

ََُموَن  ـْ س هعحِم ، و ُساٍهتم ٕاذ ًلول 246﴾"12﴿ًنَُكْ َوَبْؿمَلُ ِمَن اَّلّلِ َما اَل ثَ .يه رساةل هوخ ؿَََ اًسالم ًلومَ ًٍص

ِدنٌي ﴿ "َوًَلَسْ  :س ححاهَ و ثـاىل  يّنِ ًنَُكْ هَِشٌٍص مه
ّ
َِ ا ىَل كَْوِم

ّ
َ 23َبْرَسَْيَا هُوًحا ا يّنِ

ّ
الَّ اَّلّلَ ا

ّ
ُحُسوْا ا ـْ َْنُكْ ﴾َبن الَّ ثَ َ  َبَذاُف ؿََ

ًِمٍي ﴿ ِ 21ؿََشاَة ًَْوٍم َب الَّ اَّلَّ
ّ
َم ا ـَ ََّح ثََْيَا َوَما ىََصاَك اث ا ّمِ الَّ ثرََشً

ّ
َِ َما ىََصاَك ا ٍَن َنَفُصوْا ِمن ِكْوِم ِ ٍَن ُُهْ َبَراِذًُيَا ﴾ فَلَاَل اًَْمُل اَّلَّ

يَا ِمن فَْضٍي  َْ َ ِبِي َوَما ىََصى ًنَُكْ ؿََ َ 28تَْي هَُؼيهنُكْ اَكِذِتنَي ﴿اَبِدَي اًصَّ يّبِ ن رَّ ٌٍَة ّمِ ِّ ن ُنيُت ؿىََل تَُ
ّ
﴾ كَاَل َي كَْوِم َبَرَبًُْتْ ا

وَن ﴿ ُُ ا َوَبهُتْ ًََِا اَكِر َُ نُكْ َبهَُْزُِموُكُو َْ َ ََْت ؿََ ّمِ ـُ ٍِ فَ ْن ِؾيِس ًة ّمِ  .247"﴾28َوبآَتيِن َرمْحَ

  ساء اخلائف ؿَْيم ؿشاة ًوم ؾؼمي ، ٕاال ٔبهنم ًـاهسون ُث ًـاهسون ُو هوخ ؿَََ اًسالم حياور كومَ و ًيادُّيم ه  

َث ِخَساًَيَا فَبِثَ  سن ظلَاان و نفصا و ٍىون اًصد نٌل كال ثـاىل ؿىل ٔبًسًهتم:"كَاًُوْا َي هُوُخ كَْس َخاَدًْخَيَا فَبَْنَرْ ِيا ِتَما ًٍز

اِدِكنَي ﴿ ن ُنيَت ِمَن اًعَّ
ّ
ُساَن ا ـِ ََّما72ثَ ه

ّ
ِجزٍَِن  ﴾كَاَل ا ـْ ن َصاء َوَما َبهُت ِتُم

ّ
َِ اَّلّلُ ا ْن ﴾77﴿ًَبِِثَنُك ِت

ّ
نُكْ هُْعِحي ا ـُ َواَل ًَيَف

وَن  ـُ َِ حُْصَح َْ َ ً
ّ
هنُكْ َوا َو َرج ُُ ن اَكَن اَّلّلُ ٍُصًُِس َبن ًُْلِوٍنَُكْ 

ّ
 .248﴾"76﴿َبَردثه َبْن َبهَعَح ًنَُكْ ا

ٕاان ىاكر كوم هوخ دلؾوت هخْيم ، و ؿسم اؿرتافِم ابًصساةل فِلوًون :"ففي ُشٍ الٓيث ًشهص هللا س ححاهَ و ثـاىل إ    

كري كاتَني ًَشء ذما ثلوهل ، و ٕان ٔبنرث و ٔبظَت فدلري رحـة مهنم تي ؾيادا و حىربا ، فال ثخـة ،تي كرص 

ة  ابؾخحار تَ ، ٔبي ُشا اَّلي حـَخَ وؾَسا ُو ؾيسان وؿس حسن سار ألمص مبا ثخوؿسان تَ ، و َسٍو وؿسا و خسًص

 ، فكٔهَ كِي ٔبهيا َنة حَوهل ، و املـىن ٔبهم ًست كادرا ؿىل ذكل ، و ال ٔبهت ظادق فَِ ، فٕان اكن حلا فاثيا تَ 
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مَّلا كال هلم ، كال : ٕامنا ًبٔثَنك تَ هللا بٔي اَّلي هل اإلحاظة جلك َشء ، فذربٔبمن احلول و اًلوت و رذ ذكل ٕاىل من 

   249خمري يف ٕاًلاؿَ".هللا ثـاىل ُو هل و ٔبصار تلوهل ٕان صاء هللا ، ٔبي 

ق املس خلمي  و هوخ ؿَََ اًسالم ًفذح ابة احلوار مؽ كومَ من ٔبخي ٔبن ًلودُه ٕاىل اإلميان    ، و ًبٔذشُه يف اًعًص

250يف مواهحة اًفىصت و مٌاكض هتا .ًَح ؿَْيم 
   

لذَ اخلاظة ٕاذ ٔبهَ كس واخَ    و ٕامنا مل ٌس خجة ٍهتسًساهتم كومَ و ُؤالء املٔل و فٌس ص هباهتم و ُث ًواهجِم تعًص

 251حتساُه و خاراُه و اس خـىل ؿَْيم إبمياهَ مذوالك ؿىل هللا رتَ .

و ذكل ٔبن هوحا ؿَََ اًسالم رٔبى مهنم اًـياد و اًىفص ابًصمغ من ٔبهَ ٔبَثر ذكل تُهنم جلك حمحة و جلك اهفذاخ مفا اكن 

ٕاهنم  جصت و الاس هتاهة ابًوؿس ابًـشاة ـياد و املاكاًضم ، ٔبُو اً و ما اكن موكفِم؟ُي ُو احلوار ملاتي     ردُه ؟

ة اًيت ثيعَق من موكؽ اإلميان اًواؾي  امليفذح ، و ال احلجة ًُسوا يف مس خوى احلوار ٔلهنم ال ميَىون اًلكمة اًلًو

 252اًحاًلة اًيت ًلاومون هبا جحخَ  فمل ثحق ٕاال ِكٌلث اًـياد و اًخحسي و هفاذ اًعرب.

 لنك رساالث ريب و ٔبهعح ًنك يفــهَس تبٔهَ رسول من رة اًـاملني ًلول: ٔبرسَين ٕاًَنك ٔلتَٕاهَ اٍهتسًس و اًخبٔ   

 لومـىل اًـــاتَ ال ٍصد ؾـــون و ٔبن ؾلػػفصمك و حىشًحنك ، و بٔؿمل من هللا ما ال ثـَمــؿىل ن،شاة هللا ـــحتشٍصي ٕايمك ؾ

   شرمك تبٔس هللا ، و يوفنك ؾلاتَ ز و خي مٌنك ًَيُث ٌسائي هوخ كومَ :" بٔ و جعحت ٔبن خاءمك اًخشنري من هللا ؾ

 253و تبٔسَ ابإلميان تَ و ظاؾخَ و ًريمحنك رجنك ٕان فـَت ذكل".و ًك ثخلوا ؾلاة هللا 

                                      
249

ان ادل   .238م ص2133ه/2/2713طٍن ٔبتو احلسن اجصاُمي جن معص ، هؼم ادلرر يف ثياسة الٓيث و اًسور دائصت املـارف اىًـامثهَة . اًحلاؾي جُص
250

 .22. َلس حسني فضي اهل احلوار يف اًلصبٓن اًىصمي مـعَاثَ و ٔبساًَحَ و كواؿسٍ ص 
251

 .232ص 2. اخلادلي اًلعط اًلصبيٓن ح 

. 
252

 .23ًلصبٓن اًىصمي ، مـعَاثَ و ٔبساًَحَ و كواؿسٍ صَلس حسن فضي هللا احلوار يف ا 
253

 .211. املصحؽ هفسَ ص 



 بٔظصافَ ثـسد و اًىصمي اًلصبٓن يف احلوار                                                                           اينــــثــ اً  يــاًــفػع

 
999 

سُه ظلَاان و نفصا و هجال ؿىل هجي ، و ًبٔث ٔبمص هللا ثـاىل مبا ٔبهشرمك من ؿشاة  و ما اكهت دؾوثَ ٕايُه ٕاال ٔبن حًز

   ، و ٍىدسح ألرض املاء ، و ٍصهة اًسفِية من ٍصهة و ًيسم من ًيسم ور و هتعي ألمعار ادلهَا ، و ًفور اًخي

و ًحلى جن هوخ و ٍصفغ اًصهوة و ٍىفص ابهلل اًـًل اًلسٍص ػاان ٔبهَ انح من اًـشاة و ُيا حياورُخ هوخ ؿَََ 

 .اًسالم

 حوار هوخ التيَ اًـايص:.2  

اًسفِية وسط ألمواح و هؼص هوخ ثحاؿَ املؤمٌني ، و سارث ملا رهة هوخ ؿَََ اًسالم اًسفِية و بٔ    

، ذؿاٍ ٕاىل رهوة اًسفِية ، و ًىٌَ ٔبب و حصى حوار تني ألتوت اًصحمية و اًحيوت رٔبى اتيَ اًاكفص من تـَس و 

 254اًـعَة اًـاكة اًاكفصت .

ْم يِف مَ  ًلول ثـاىل :" صِي هِبِ يَا َواَل حَُىن مَّ  ْوحٍ اَكًِْجَحاِل َواَنَدى هُوخٌ ػػَويِهَ َُتْ ـَ زٍِل َي تيَُنَّ اْرَنة مَّ ـْ َُ َواَكَن يِف َم  ؽَ ـاتْيَ

ًْاَكِفصٍَِن﴿ ِحَم َوَحالَ 62ا الَّ َمن رَّ
ّ
ََْوَم ِمْن َبْمِص اَّلّلِ ا ِعُميِن ِمَن اًَْماء كَاَل اَل ؿَامِصَ اًْ ـْ َ ىَل َحدٍَي ً

ّ
 تَُهَْنَُما ﴾كَاَل َسبِٓوي ا

 255"﴾67ُمْلَصِكنَي ﴿اًَْمْوُح فاََكَن ِمَن اًْ 

ٕاهَ هوخ ذكل ألة اًصحمي ًيادي اتيَ اَّلي ؾزل هفسَ يف ماكن تـَس ؾن ٔبتََ ، ي تين ارهة مـيا اًسفِية ، و ال 

ابرثفاؿَ فال ًعي ٕايل املاء ، فلال هل حىن مؽ اًاكفٍصن ًىن اتيَ جيَة كائال ، سبٔهؼم ٕاىل حدي من اجلحال حيفؼين 

ََْوَم مِ ٔبتٍو  "  ٌَخيخَِ ؿىل ٔبهَ ًُس هسائص أليم اًيت ثلؽ فْيا اوكائؽ ، و ثمل فْيا املٌَلث املـخادت "اَل ؿامص اً ِ ْن َبْمِص اَّللَّ

و ُىشا  تَ ال ٍصد ابالًخجاء ٕاىل تـغ ألس حاة اًـادًة ، ٔلن ٔبمص هللا ثـاىل ال ًلاًة و ؿشااًيت رمبا ًخزَط مهنا 

 256.اكن اجن هوخ من امللصكني و اهلعؽ احلوار تُهنٌل
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      ًلومَ: ٕاجصاُمي حوار-7

و تني حٌلؿة       كس تسٔب  اخلََي مبجاورت كومَ ؾيسما حن ؿَََ اٌَني وسرٍت اًؼالم، فصٔبى هوهحا ذما ًـحسون ُو

سمصون، فلال ُشا ريب؟ ظًصق يف حوار حىمي ومهنج يف اًالكم كومي، ٔبهؼص ٕاًََ حياهْيم  يف مهنم ًخحسزون ٌو

وال ٌسفَ ٔبحالرمم، فشكل بٔدؾى ٕاىل ٕاًعاهلم ًلوهل،وثفِمِم حلجخَ، ُث مل ًَحر ٔبن هص  موال ًـَن خماًفهت اؾخلادُه 

ق دفي، ًًئب ؾن سساد رٔبي،  ىن من ظًص فَ، ًو ، ورحؽ ٕاىل مشُهبم ًٍز وهفاذ تعريت فٌَل ٔبفي ُشا ؿىل كوهل ًيىٍص

ِهتم ؤبؿَن تلضَ ًِا  وثربٔب ابًٕ  ثفلسٍ فمل جيسٍ فلال ال ٔبحة الٓفَني املخلرٍين من حال ٕاىل حال ، ُث ؾصض اًىوهة

و ٔبسعؽ هورا من ذكل اًىوهة، ؤبنرب مٌَ جحٌل ؤبنر هفـا كال:"ُشا ريب"  اس خسراخا  مهنا وملا رٔبى اًلمص ابزكا، ُو

ا َبفََي كَ  هلم واس هتواء ًلَوهبم، فٌَل ٔبفي وادذفى هورٍ كال " َشا َريّبِ فَََمَّ َُ ا َرَبى اًْلََمَص اَبِزكًا كَاَل  َّْم َُّيِْسيِن فَََمَّ اَل ًَِِئ ً

ِّنَي  اً ، وذكل ثبٔهَسا ؿىل ٔبن هللا س ححاهَ ُو معسر اًِساًة، وماحن اًخوفِق 257 ﴾33﴿َريّبِ لُٔنوىَنَّ ِمَن اًْلَْوِم اًضَّ

ًدـر صـاؾِا وكس هست ادلهَا حٌلال فلال:"ُشا ريب"  ؾيس اًضم واحلريت، ُث رٔبى اًضمس ابزكة ًخبًٔف هورُا، ًو

ا ، وذُحت وكاتت ؾن  فٌَل ٔبفَت مثي ؾحادُا رماُه ابًرشك ووَسِم ابًىفص فلال: ٕاين جصيء ذما جرشهون فِشٍ كرُي

ا وحيصوِا فِيي ال جس خحق ؾحادت وال حىصميا وال التس ًِا مٌ اًىواهة ثًذلي من ماكن ٕاىل ماكن، زاًق ًسٍُص

 .258ثـؼامي

      س ححاهَ و ثـاىلهللا فسؿاُه ٕاىل ثوحِس  ٔبول ألمص ، ٕان اجصاُمي ؿَََ اًسالم كس حاور كومَ فبٔحسن حوارُه

و حاورُه ابحلوكة و املوؾؼة احلس ية ، و كس ذهص هللا س ححاهَ و ثـاىل كعة حوار اجصاُميمؽ ٔبتََ   و حصك ألظيام 

، و يف سورت مصمي ؿَْيا اًسالم ًشهص س ححاهَ و ثـاىل حوارا بٓدص تٌَُ و كومَ يف ؾرشٍن بًٓة من سورت ألهخِاء 
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ني  –مي اجصاُ – ، ًوامئ وتني ٔبتََ بٓزر ن ًخضح مٌَ ثلسٍص الاتوت و حصص ألتياء ؿىل ُساٍهتم يف ؾعف و ركة ًو

 259ٔبذالق املؤمن ُث ٍصد ؿَََ ألة تبٔسَوة ؾيَف و كَؼة و كسوت.

و كس حاور اجصاُمي الك من هفسَ و ٔبتََ و كومَ ، و يف لك حماورت حىون هل احلجة اًحٌُة ، و ال حيصخَ سفِاء 

ضة ، و ال حّست ٔبتََ كو   260و كسوثَ ؾن ودٍ و جٍص هل.مَ ؾن ظحَـخَ احلَمية و اتدسامذَ اًـًص

ٍِ " و يف ُشٍ الٓيث ًشهص س ححاهَ و ثـاىل ُشا احلوار اَّلًسار تني ذََل و كومَ و ٔبتََ: ِش َُ َِ َما  َِ َوكَْوِم ِتَ ْذ كَاَل ِلَ
ّ
ا

َّيِت َبهُتْ ًََِا ؿَاِنُفوَن ﴿ ِدنٍي  ﴾37كَاًُوا َوَخْساَن بآَبءاَن ًََِا ؿَاِتِسٍَن ﴿ ﴾32اًخََّماِزَُي اً كَاَل ًَلَْس ُنيُتْ َبهُتْ َوبآَبُؤمُكْ يِف َضاَلٍل مه

ِؾِحنَي﴿ ﴾36﴿ نَّ   ﴾33كَاًُوا َبِحْئخَيَا اِبًَْحّقِ بَْم َبهَت ِمَن اًالَّ ُُ ي فََعَص ِ َماَواِث َواْلَْرِض اَّلَّ هنُكْ َرةه اًسَّ ج َوباََن  كَاَل تَي رَّ

ِسٍَن ﴿ ُِ ا َن اًضَّ ًِنُك ّمِ هوا ُمْسِجصٍَِن ﴿ ﴾31ؿىََل َذ َس َبن ثَُوً ـْ َ ِ َلَِنََسنَّ َبْظيَاَمنُك ت  261"  ﴾33َواَتَّللَّ

و يف ُشٍ الٓيث ًؼِص حوار اجصاُمي ًلومَ ًسؾوُه ٕاىل حصك ؾحادت ألظيام و ًسؾوُه ٕاىل ثوحِس هللا اًلادر ؿىل   

ؾيادُه املس متص ، ًيىصون ادلؾوت و ٍىفصون ابهلل س ححاهَ و ثـاىل ، ُث ًواظي اجصاُمي ؿَََ و اًلوم يف    لك َشء

س ٕاػِار احلجة و ٕاتعال اًىفص فِلول س ححاهَ  معورا ُشا احلوار تـس اًسالم حماورهتم دون ٔبن ٍلك ٔبو ميي ، ًٍص

الَّ َنِحريً  ٔبن حعم اجصاُمي بًِٓهتم فِلول ثـاىل:"
ّ
ََُِْم ُخَشاًذا ا ـَ وَن ﴿فََج ـُ َِ ٍَْصِح َْ َ ً

ّ
ُْم ا َِّ َ ـَ َ ُْم ً َِّ َشا 38ا ً َُ َي  ـَ ﴾كَاًُوا َمن فَ

ًِِمنَي ﴿ ا َُ ًَِمَن اًؼَّ َّ ه
ّ
ًَِِِخيَا ا ٓ مُي ﴿31ِتب ُِ ْجَصا

ّ
يَا فىًَت ًَْشُنُصُُهْ ًُلَاُل هَلُ ا ـْ ُْم 10﴾كَاًُوا ََسِ ََِّ ـَ َ َِ ؿىََل َبْؿنُيِ اًيَّاِس ً ﴾كَاًُوا فَبِثُوا ِت

مُي ﴿12﴿ ٌَْضَُِسونَ  ُِ ْجَصا
ّ
ًَِِِخيَا َي ا ٓ َشا ِتب َُ ََْت  ـَ ن اَكهُوا ًَيِعُلوَن 12﴾كَاًُوا َبَبهَت فَ

ّ
َشا فَاْسبًَُوُُهْ ا َُ َلُ َنِحرُيُُهْ  ـَ ﴾كَاَل تَْي فَ
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ًُِموَن ﴿17﴿ ا َّنُكْ َبهُتُ اًؼَّ ى
ّ
ىَل َبهُفِسِِْم فَلَاًُوا ا

ّ
وا ا ـُ ُؤاَلء ًَيِعُلوَن  ُُثَّ ىُِىُسوا ؿىََل ُرُؤوِسِِمْ ﴾16﴾فََصَح َُ َِْمَت َما  ًَلَْس ؿَ

مُكْ 13}ألهخِاء/ نُكْ َصُْئًا َواَل ًرَُضه ـُ ِ َما اَل ًَيَف ُحُسوَن ِمن ُدوِن اَّللَّ ـْ  262"﴾13﴿{ كَاَل َبفَذَ

و ًرتوِم مضسودٍن ، مسُوصني هَف ًفىت مثي اجصاُمي ٔبن ًؼِص اجصاُمي جحخَ ؿىل نفار كومَ و ًًذرص ؿَْيم 

ِ َبفاََل  ًذرص ؿَْيم ُث ًواظي اجصاُمي حسًثَ فِلول ثـاىل :"ًلَهبم و ً  ُحُسوَن ِمن ُدوِن اَّللَّ ـْ ًَِما ثَ َّنُكْ َو ُبّفٍ ً

ِلَُوَن﴿ ـْ  263.﴾13ثَ

ٕاهَ اجصاُمي ٌس هتزئ تلومَ اًاكفٍصن و تبًِٓهتم اخلصساء اًحىٌلء اًيت ال جس خعَؽ ْضا و ال هفـا ، و ما اكن 

اًلوم اًعلات ، ٕاال ٔبن اإلرادت اإلالَُة ثخسذي ٕاذ ًلول ثـاىل :"  كَُْيَا َي اَنُر ُنويِن جَْصًدا  حزاء اجصاُمي ٕاال اًيار يف هؼص

مَي ﴿ ُِ ْجَصا
ّ
 264﴾"11َوَساَلًما ؿىََل ا

 –ٕاهَ ٔبمص هللا ُو اَّلي يضؽ هل لك َشء ، فِيخرص اجصاُمي ؿَََ اًسالم ،ذري هرص ، و ًسحص هَس اًؼاملني   

َ اجلس يف ما ًسل ؿىل حتلري بًِٓهتم ، و ثضََل ٕايُه و صاُسوا مٌىصوا ، ملا َسـوا مٌَ اَّلٍن اى –كوم اجصاُمي 

ٔبهَ  و ظَحوا مٌَ ادلًَي ؿىل ظسق ما ًلول ، ٕان اكن خادا ، ُث ارثلوا من ُشا ، ٕاىل تَاناًلول ، و اًلَؼة فَِ 

فريد اجصاُمي : كس حئخنك ابحلق  265ة.ُو دٔبتَ و ؿادثَ من كدي ، و ال ًلعس تشكل ٕاػِار احلق اًحخ ُازل الؾة نٌل

 266، ماكل اًسٌلواث و ألرض .ال ابٌَـة و ٔبن هللا ُو رجنك و ماًىنك اَّلي ٌس خحق اًـحادت 
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264

 .11. سورت ألهخِاء  
265
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ا ؿَْيم ، و ُو ؿىل ذكل ًضَِس ، و املصاد حلااًضِادت ، و كس و ُو هبشا  ًيفي    كوهلم و ؾحادهتم ، و ًيىُص

ان ، ٔبي ٔبهَ ًُس من اًالؾحني اكهت اًضِادت ًخحلِق ادلؾوى ابحلجة و اً خجني يف ادلؾوى ، تي ُو من احمل رُب

ان  ؿَْيا ابًرباُني اًلاظـة  ؿىل ٕازحاث احلق ٔبثحـَ ابٍهتسًس مبزنةل اًضاُس اَّلي ثلعؽ تَ ادلؿاوى.و تـس ان ٔبكام اًرُب

اًفـي حمامات ؾن دًيَ َجـا تني اًلول و و زلة ابهلل بَٓثٍر ، و ٔبهَ س ًَذلي من احملاخةاًلوًَة،ٕاىل ثلَري امليىص ًِسم اًحاظي و حمو

.
267 

 حوار اجصاُمي ٔلتََ بٓزر:-6

س اًيت ، اًعاحلة اًيحوت منوذح اًسالم ؿَََ ٕاجصاُمي  ، هللا تيـم اًاكفص ، ًيحوت ا حق امليىص ًٔلة اخلري حًص

سؾوٍ حةاًعَ  ابًلكمة ٔبابٍ حياور اًسالم ؿَََ جصاُمياو  ًٔلظيام، اًـاتس ابًعاقوث املؤمن  وتوحودٍ  ،هللا ٕاىل ًو

س خلفص يلي  ٕامياهَ وؿسم ٕاىاكٍر رمغ هل ٌو ذْ  وؿال:" خي س ححاهَ فِلول ٔلتََ ٕاجصاُمي حوار وثـاىل س ححاهَ هللا ًيا ًو
ّ
 ا

َِ  كَالَ  ِتَ ُحسُ  ًِمَ  َبتَِت  يَ  ِلَ ـْ يّنِ  َبتَِت  يَ  ﴾62﴿ َصُْئًا َؾيمَ  ًُْليِن  َواَل  ًُْحرِصُ  َواَل  ٌَْسَمؽُ  اَل  َما ثَ
ّ
ملِْ  ِمنَ  َخاءيِن  سْ كَ  ا ـِ  ًَبِِثمَ  ًَمْ  َما اًْ

يِن  ـْ َِّح ِسكَ  فَاث ُْ اًظا َب ُحسِ  اَل  َبتَِت  ﴾يَ 67﴿ َسِويًّ  رِصَ ـْ َعانَ  ثَ َْ نَّ  اًض َّ
ّ
َعانَ  ا َْ مْحَنِ  اَكنَ  اًض َّ يّنِ  َبتَِت  ﴾يَ 66﴿ َؾِعًَّا ٌَِصَّ

ّ
 ا

مَ  َبن َبَذاُف  نَ  ؿََشاةٌ  ًََمسَّ مْحَن ّمِ َعانِ ٌَِ  فَذَُىونَ  اًصَّ َْ ًًَِّا ض َّ  ﴾63﴿ َو
 ًلول ٕاذ امليىص ةالٔ  من اًلايس اًصد واكن268

ًِِيَِت  َؾنْ  َبهَت  َبَراِقةٌ  كَالَ  ًساهَ" ؿىل ثـاىل ٓ ميُ  يَ  ب ُِ ْجصا
ّ
َّمْ  ًَِِئ  ا ً  َِ ًَّا َواجْهُْصيِن  َلَْرَُجَيَّمَ  ثًَذَ َِ  ٕاجصاُمي ٍصد  ُث269﴾61﴿ َم

َْمَ  َساَلمٌ  كَالَ  " كال: ٕاذ وحة تَني ٔبتََ ؿىل خَْلِفصُ  ؿَََ َُ  َريّبِ  كَلَ  َسبَس ْ َّ ه
ّ
 ِمن ثَْسُؾونَ  َوَما َوَبْؿزَتًِنُُكْ  ﴾63﴿ َحِفًِّا يِب  اَكنَ  ا

ِ  ُدونِ  270﴾68﴿ َصِلًِّا َريّبِ  ِتُسؿَاء َبُنونَ  َبالَّ  َؾََس  َريّبِ  َوَبْدُؾو اَّللَّ
. 
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خضح بٓزر، ؤبتََ اًسالم ؿَََ جصاُميا نيت اكن اَّلي احلوار ُشا س ححاهَ تشهص مصمي سورت يف احلوار ُشا ورد وكس    ًو

ني وركة ؾعف يف ُساٍهتم ؿىل ألهخِاء وحصص ألتوت ثلسٍص مٌَ  .271ًو

 ًلاتيو   احلس ية اجملادةل و ، احلس ية املوؾؼة و اًيحوت ٔبدة ، اًصفِؽ ألدة ذكل ؿىل ٕاال ٔلتََ اجصاُمي حوار ًسل ما و  

  ابًدسَط حَمَ و اًسالم ؿَََ اجصاُمي كوتي كس و .اًخـشًة و ، ًصمحاب اٍهتسًس و اًلسوت و ابًلَؼة ذكل لك ٔبتٍو

س  حمس يا حَامي اكن ًىٌَ  ابًيحوت ثرش ٔبن تـس ٔبابٍ اندى ٔبهَ ذكل مـىن و ٔبتََ، يف املصهة اًرشك ذكل ميحو بٔن ًٍص

  ٕاين ٔبيب فلال:"ي

 ٔبن ٔبذاف ٕاين و ، ؾعَاهم و رشوم ؿىل اًصحٌلن من اًـشاة ًعَحم ٔبن ، ؿََم كرييت و ، كل حملحيت ٔبذاف

 272اًـلىب". يف اًصحٌلن من ؿشاة فميسم ، ادلهَا يف ٌَض َعان اتتـا حىون

 ُسدٍ ٕاذ ، ابًسفاُة وؾؼَ كاتي و ، ٔبتت ي اإلجن كال نٌل تين ي ًلي فمل ابًـيف اإلجن رفق كاتي كس ٔبابٍ ٔبن ٕاال  

          ًؤذًم مبا ٔبصافِم ال و ، تـس وٍمبىص  ٔبظَحم ال مين َست :: فِلول ابحلس ىن اًحار اإلجن فريد اًض ت، وابًرض 

 .273اإلميان ٕاىل ُّيسًم ٔبن ريب كل سبٔدؾو و

 ال و ، اًـحاد ثحرص ال و دلؿاء جسمؽ ال ٔلهنا ، ألظيام ؾحادت حصك ٕاىل ٔبابٍ ًسؾو ، اًسالم ؿَََ اجصاُمي فٕان هبشا و 

 نٌل . لٓزر ملَـَمَ ؿٌَل ؿَمَ ثـاىل هللا ٔلن اثحاؿَ ٕاىل ٍٔباب اًسالم ؿَََ اجصاُمي ًسؾو و خي و ؾز هللا ؿشاة من ثلين

 ؿىل ًرص ألة ًىن ، مؤملا صسًس ؿشااب االثحاع ُشا يف ٔلن اًض َعان اثحاع دعورت ٕاىل اًسالم ؿَََ ألهخِاء ٔبتو ًحني
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 اخلََي اجصاُمي ًلول ُياك و ، ادلُص ٔبتس ٔبكاذؿم و ، ٔلص متيم ملاًخم ؾن حصحؽ مل ٕان ، كائال اجصاُمي حيشر و ألظيام ؾحادت

دؾوثَ ٕاذا اإلخاتة ؾودين اَّلي س ححاهَ ريب كل سبٔدؾو  ابًِسى هللا ٔبهصمم ٔلتََ اًسالم ؿَََ
274

. 

 )اٍمنصود(: ٌَم ك ٕاجصاُمي حوار-3

 واكن اٍمنصود، اَسَ ػاملا مَاك وحياحج جيادل فِو اًسالم ؿَََ إلجصاُمي بٓدص حوار اًىصمي اًلصبٓن يف ورد كس   

ىَل  حَصَ  َبًَمْ  " ثـاىل: ًلول ٕاذ اًحلصت رتسو  يف
ّ
ي ا ِ َِ  يِف  َحبٓحَّ  اَّلَّ ِّ ذْ  اًُْم ْكَ  اَّلّلُ  بآَتٍُ  َبنْ  ِرت

ّ
ميُ  كَالَ  ا ُِ ْجَصا

ّ
َ  ا ي َريّبِ ِ ِي  اَّلَّ  َوًُِمَُت  حُيْ

ميُ  كَالَ  َوُبِمُِت  ُبْحِي  َبانَ  كَالَ  ُِ ْجَصا
ّ
نَّ  ا

ّ
ْمِس  ًَبيِِت  اَّلّلَ  فَا ي فهَُبَِت  اًَْمْلِصِة  ِمنَ  هِبَا فَبِِث  قِ اًَْمرْشِ  ِمنَ  اِبًضَّ ِ  الَ  َواَّلّلُ  َنَفصَ  اَّلَّ

ًِِمنيَ  اًْلَْومَ  َُّيِْسي ا 275﴾"238﴿ اًؼَّ
. 

 حفاح اًىرب، ؤبظاتَ مبَىَ اكرت حِر ٌَـصاق مَاك واكن مذجرب، اكفص ظاقَة مؽ اكن ُشا ٕاجصاُمي وحوار

 فلذي جصخَني ٔبَت امل ك ُشا ٔبن ؾيَ هللا ريض اًـحاس جن ذهص وكس ، اًياس وٕاماثخَ املوَت ٕاحِاء مسائي يف ٕاجصاُمي

 يَق اَّلي ُو هللا ٔبن ٔبراد اًسالم ؿَََ ٕاجصاُمي ٔلن ملاًعة وث ك ؤبماث، ٔبحىي ٔبهَ ؤبدؾى الٓدص ؾن وؾفا ٔبحسٌُل

 ؾن تـَسا واابح ُشا فاكن ٕاماثة ذكل فِىون ًلذي ٔبن اًلذي ؿىل اًلادر ٔبهَ اٍمنصود ؤبراد ألحساد، يف واملوث احلَات

ِشا امليعق،  ال ، َثهَة مسبةٔل ٕاىل تالقخَ و ذاكئَ  ، تفعيخَ اهخلي و ، احلس ُشا ؾيس املسبةٔل ُشٍ يف ٕاجصاُمي وكف ًو

نَّ  :" ثـاىل كوهل ًحٌَُ ما ذكل و ، اًسالم ؿَََ اجصاُمي جحة من ُو ٔبٍن و ، فْيا جيادل ٔبن ٌَمنصود ميىن
ّ
 ًَبيِِت  اَّلّلَ  فَا

ْمِس  قِ  نَ مِ  اِبًضَّ شٍ ،اًَْمْلِصِة" ِمنَ  هِبَا فَبِِث  اًَْمرْشِ  مهنا يصح ٔبن ٌَمنصود ًخُرس ال و ، امللاًعة فْيا ُتصي ال احلجة ُو

 هبت. و سىت و اهلعؽ َّلكل و ، مـاهست و ماكجصت ،خمصح ٔبميا
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 ادؾى اَّلي املمتصد اراجلح امل ك ُشا مؽ اًسالم ؿَْيرم ألهخِاء ٔبة خلََل مٌاػصثَ ثـاىل و س ححاهَ هللا ًشهص و 

ق هل ٔبوحض و احلجة ٔبدلَ و ؾلل، كةل  ، هجل نرت تني و ، دًَل ؿَََ اًسالم ؿَََ اخلََي فبٔتعي ًيفسَ اًصتوتَة  ظًص

 . احملجة

 مؽ ٔبو ، ٔبذمِم مؽ خسهلم يف اًسالم ؿَْيم اًصسي بٔن يه ُامة حلِلة ٕاىل خي و ؾز هللا ًًهبيا اًلعة ُشٍ يف و    

 – اًصخي ُشا ٕان و ، يه نٌل احللِلة ٕاىل ًعَوا ٔبن ُسفِم ٍىون ٕامنا و ، ابًلَحة ًؼفصوا ٔبن ُسفِم ٍىون ال امليافلني

 اجصاُمي فبٔراد ، اًسفسعة تلعس ؾلمي، خسال يف اًسالم ؿَََ اجصاُمي مؽ فسذي ، نفصا هللا هـمة حـي كس  - اٍمنصود

 حلِلة ٕاىل ابجلواز فاهخلي ، اًصوخ تبٔمص يخط ال و ، قَيب كري بٓدص جمال ٕاىل ، مـَ ًًذلي ،ٔبن اًصحٌلن ذََي

276ساظـة
 اًِسف اكهت اًيت و احللِلة ٕاىل اًوظول ُو ألول فألمص ، احس بٓن يف ألمصان اكن اًواحس ابٔلمص و . 

 اًىفص. ؿىل املعَلة ٌَحلِق هرص ُو و ، اًاكفص امل ك ؿىل  اًسالم ؿَََ الجصاُمي اًلَحة ُو و اًثاين ألمص و ، املًضود

 اَّلي هبت ًلس و ، تَ هل كدي ال ٔبمصا واخَ كس رتَ يف اجصاُمي حاح اَّلي  ٔبن وجنس ، بٓمٌوا اَّلٍن هللا هرص ُىشا و  

 من هبا اإلثَان ؿَََ ، املرشق من ابًضمس ًبئت هللا تبٔن و ، اًسالم ؿَََ اجصاُمي ملوةل ؿىل اًصد ؿىل جيصؤ مل و ، نفص

 اهخلي ًلس .و َثًثا اًِزمية ُث َثهَا احلريت ُث ٔبوال ابدلُضة ، ظور زالج اٍهبت ذشبٔ  كس و – اس خعاع ٕان – امللصة

 ُشٍو  ادلُضة ٕاىل املفاخبٔت من و ، ألوىل اًعورت يه ُشٍ و ن ادلُضة مفاخبٔت ٕاىل املواهجة ؿىل اًلسرت من نفص اَّلي

 277اًِزمية ٕاىل اىهتيى ُىشا و ، خَورظ  من خمصح ؾن ًححر ٔلهَ اًخحري ٕاىل اهخلي ُشٍ من و ، اًثاهَة اًعورت يه

 

 

 ًلومَ: اًسالم ؿَََ موىس حوار-1
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 .301/322ص 2. اًضـصاوي كعط الاهخِاء مج 
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 .326.املصحؽ اًساتق ص 
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 ؾن اًواحس ممتزيا حواٍر فاكن اًسالم، ؿَََ اخِلرض وحاور فصؾون كومَ،وحاور اًسالم ؿَََ موىس حاور

 يف ًَلوم حواٍر ذهص ورد وكس سورت من نشا ،يف ًلومَ موىس وهخَِ ؾحسٍ حوار وثـاىل س ححاهَ هللا ذهص وكس الٓدص،

ذْ  " ثـاىل: كال ٕاذ اًحلصت سورت
ّ
َِ  ُموىَس  كَالَ  َوا ىَّنُكْ  كَْومِ  يَ  ًِلَْوِم

ّ
اِذمُكُ  َبهُفَسنُكْ  َػََْمُتْ  ا َ ْجيَ  اِبخّتِ ـِ ىَل  فَُذوتُواْ  اًْ

ّ
 فَاْكُذَُواْ  اَبِرئِنُكْ  ا

ًِنُكْ  َبهُفَسنُكْ  َّنُكْ  َذرْيٌ  َذ نُكْ  فَذَاَة  اَبِرئنُِكْ  ِؾيسَ  ً َْ َ َُ  ؿََ َّ ه
ّ
وَ  ا اُة  ُُ ِحميُ  اًخَّوَّ  كومَ موىس ياظة الًٓة ُشٍ يف .278"﴾36﴿ اًصَّ

 دعاهبم فِورد اًسالم، ؿَََ موىس ًسان ؿىل هللا ياظة ُث ًخوجهتم ودؾوت ، ًِساٍهتم ظَحا فِيادُّيم مهنم ثلصاب

ذْ   ًلول:" ٕاذ ٕايُه خماظحا ملوىس
ّ
هْؤِمنَ  ًَن ُموىَس  يَ  كَُُْتْ  َوا َ  ىىَصَ  َحىتَّ  كَلَ  ه َصتً  اَّللَّ اِؾلَةُ  فَبََذَشْحنُكُ  هَجْ  ثَيُؼُصونَ  َوَبهُتْ  اًعَّ

ثْيَامكُ  ُُثَّ  ﴾33﴿ ـَ َ ن ت سِ  ّمِ ـْ َ ََّنُكْ  َمْوِحنُكْ  ت ـَ َ 279﴾31﴿ جَْضُىُصونَ  ً
 ًسان ؿىل ٕارسائَي ًحين ؾزوخي هللا من دعاة ُو " 

 س ححاهَ هللا ثوحِس اًخوحِس، كضَة ويه ٔبال ألهخِاء و اًصسي ٔبكَة هبا خاء كضَة ٔبخي من ، اًسالم ؿَََ موىس

ذِ  :"ثـاىل فِلول ملوىس دعاهبم ًواظي ُث تَ واإلميان ، وثـاىل
ّ
َِ  ُموىَس  اْسدَْسلَى َوا ـََعاكَ  اْْضِة فَُلَْيَا ًِلَْوِم ِّ  اًَْحَجصَ  ت

َُ  فَاهَفَجَصْث  تَ  ازًَْذَا ِمٌْ ياً  َؾرْشَ َْ هَبُمْ  ُباَنٍس  لُكه  ؿمَِلَ  كَسْ  َؾ رْشَ تُواْ  واْ ِكُُ  مَّ ْزقِ  ِمن َوارْشَ ِ  ّرِ ثَْواْ  َوالَ  اَّللَّ ـْ  ُمْفِسِسٍنَ  اَلْرِض  يِف  ثَ

ذْ  ﴾10﴿
ّ
َّْعرِبَ  ًَن ُموىَس  يَ  كَُُْتْ  َوا امٍ  ؿىََلَ  ه ـَ َّمَ  ًَيَا فَاْدعُ  َواِحسٍ  َظ ِصحْ  َرت ا ًَيَا ُيْ َِا ِمن اَلْرُض  ثُيِخُت  ِممَّ َِ َّبهِٓئَا تَْل  َوفُوِمَِا َوِكث

َِا ِسَِاَوؿَسَ  َِ ي َبجَْسدَْدِسًُونَ  كَالَ  َوتََع ِ وَ  اَّلَّ ي َبْدىَن  ُُ ِ وَ  اِبَّلَّ ِحُعواْ  َذرْيٌ  ُُ ُْ نَّ  ِمرْصاً  ا
ّ
ا ًنَُك  فَا تَْت  َسبًَُْتْ  مَّ مُ  َوُْضِ ةلَُّ  ؿَََْْيِ  اَّّلِ

نَ  ِتلََضٍة  َوتَبُٓؤْواْ  َواًَْمْسَىٌَةُ  ِ  ّمِ ُمْ  َذكِلَ  اَّللَّ ِ  ِتبَٓيِث  ٍَْىُفُصونَ  اَكهُواْ  ِتبهَنَّ اَكهُواْ  َؾَعواْ  ِتَما َذكِلَ  اًَْحّقِ  ِتلَرْيِ  اًيَِّحُِّنيَ  َوًَْلُذَُونَ  اَّللَّ  وَّ

خَُسونَ  ـْ َ سون بٔ  ...، ابالسدٌاكر ظَهبم اًسالم ؿَََ موىس ثَلى ًلس و.280﴾"12﴿ً   اًـََة ًنك هللا ٔبراد كس و ادلهَة حًص

 يه و ، اًحلصت سورت يف ًلومَ موىس حوار بٔفـاهلم.مثَبئت ؿىل ثبٔهُدا و ، اًسالم ؿَََ موىس من ثوتَزا ُشا اكنو 
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 مل ٔبهنا نٌل ، املىِة اًسور يف يف كدي من حصد مل ٔبهنا ذكل ، س حق اكَّلي ، ٕاصارت جمصد ال ، حاكًة ظورت يف و ، مفعةل

 .281املـاذٍص يمحت و الاس خجاتة  يف اًخَىؤ و خـيتاً  و اٌَجاخة، َسة حصس يه و ، بٓدص موضؽ يف حصد

ذْ  " : ٕارسائَي تيو كومَ و اًسالم ؿَََ موىس اًييب تني حصى اَّلي احلوار معورا ثـاىل ًلول ُث  
ّ
 ُموىَس  كَالَ  َوا

 َِ نَّ  ًِلَْوِم
ّ
واْ  َبنْ  ًَبُِمُصمكُْ  اَّلّلَ  ا ُزواً  َبثَخَِّزُشانَ  كَاًُواْ  تَلََصتً  ثَْشحَبُ َِ  ِمنَ  َبُنونَ  َبنْ  اِبَّلّلِ  َبُؾوذُ  كَالَ  ُُ ُِ َّمَ  ًَيَا اْدعُ  كَاًُواْ  ﴾13﴿ نيَ اًَْجا  َرت

َُ  كَالَ  يِهَ  َما ًّيَا ًَُحنّيِ  َّ ه
ّ
َا ًَُلولُ  ا هنَّ

ّ
َُواْ  َذكِلَ  تنَْيَ  َؾَوانٌ  ِجْىصٌ  َوالَ  فَاِرٌض  الَّ  تَلََصتٌ  ا ـَ َّمَ  ًَيَا اْدعُ  كَاًُواْ  ﴾18﴿ ثُْؤَمصونَ  َما فَافْ  َرت

َّيَا ًَُحنّيِ  َُ  كَالَ  ًَْوهُنَا َما ً َّ ه
ّ
هّنَا ًَُلولُ  ا

ّ
َّْوهُنَا فَاِكؽٌ  َظْفَصاء تَلََصتٌ  ا َّمَ  ًَيَا اْدعُ  كَاًُواْ ﴾11﴿ اًيَّاِػصٍِنَ  جرَُسه  ً َّيَا ًَُحنّيِ  َرت نَّ  يِهَ  َما ً

ّ
 اًَحلَصَ  ا

 ََ َ يَا جََضات َْ َ ٓ  ؿََ َّب ه
ّ
ن َوا

ّ
ُ  َصاء ا َُ  كَالَ ﴾30﴿ًَُمِْخَُسون اَّللَّ َّ ه

ّ
َا ًَُلولُ  ا هنَّ

ّ
 الَّ  ُمَسَََّمةٌ  اًَْحْصَج  جَْسِلي َوالَ  اَلْرَض  ثُِثريُ  ًُولٌ ذَ  الَّ  تَلََصتٌ  ا

ََةَ  ا اِبًَْحّقِ  ِحْئَت  الٓنَ  كَاًُواْ  ِفْيَا ص ِ َُ و َُونَ  اَكُدواْ  َوَما فََشحَبُ ـَ ذْ  ﴾32﴿ ًَْف
ّ
اَرِبمُتْ  هَْفساً  كَذََُْتْ  َوا ا ُمْرِصحٌ  َواَّلّلُ  ِفْيَا فَادَّ  ُنيُتْ  مَّ

ِضَِا اْْضِتُوٍُ  ُلَْيَافَ  ﴾32﴿ حَْىُذُمونَ  ـْ ِي  َنَشكِلَ  ِتَح َِ  َوٍُصٍِنُكْ  اًَْمْوََت  اَّلّلُ  حُيْ ََّنُكْ  بَٓيِث ـَ َ ِلَُونَ  ً ـْ  282﴾"37﴿ ثَ

 رد اكن ٕاذ ، تلومَ ًني و رفق و ، اًسالم ؿَََ موىس من ثواضؽ و حىرب و ٕارسائَي تين من رفغ ُو

ق ؾن و جصفق ُهٍصد ٔبن و ، ابهلل ٌس خـَش بٔن ، اًسفاُة ُشٍ ؿىل موىس غ ظًص  ألدة خادت ٕاىل ، اًخَمَح و اًخـًص

 ذكل ًـصف ال ، هللا تلسر جباُي ٕاال  ًََق ال فَِ ػيٍو ما ٔبن هلم ًحني ٔبن و ، ؿالٍ خي اخلاًق خاهة يف اًواحة

لا اإلخاتة يف ٌس ك تبٔن اجلادت ٕاىل ٍصدُه و موىس حياورُه و283ًخوذاٍ ال و ألدة ق كري ظًص  ال .ٕاهَ اًسؤال ظًص

ق يف ابَنصافِم جياهبِم  من املصيب املـمل جيَة ٔبن ًًدلي نٌل جيَهبم ٕامنا صلكي خسل يف مـِم ًسذي َك اًسؤال ظًص

 .284امليحصفني و اًسفِاء من هبم هللا ًخذَََ
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 ٕاميان و ، ثوحِس كضَة املعاف ٔبول اكهت تـسما ، املوث و احلَات كضَة يه فْيا حياورُه اًيت اًلضَة اكهت كس و  

 رمحةو  رفق و ًني و حبة هلم اًسالم َؿََ موىس حوار جصمغ و ، اًسالم ؿَََ موىس تيخْيم و، ثـاىل و س ححاهَ هللاب

  كَوهبم فلست ، مشُة لك فَِ ذُحوا و ، نفصُه يف زادوا ٔبهنم ٕاال ، جيَِوهنا اًيت ٔبمورُه ًـَمِم اَّلي املـمل َٔكهَ

 خاس َة ، كاس َة كَوة ، ثلوى ال و خبض َة هحضت ال و ثهس ظسورُه ال و الهت كَوهبم ،فال ٔبتعارُه معَتو 

 يف كومَ من ثحـَ من و اًسالم ؿَََ موىس حوار ثـاىل و س ححاهَ هللا ًعور ُث ذامتة سوء و جلاخة ُث اكفصت جمستةو 

بٓئَِيَ  ِتخيَِن  َوَخاَوْزانَ  :" ثـاىل ًلول ٕاذ ، بٓدص موضؽ رْسَ
ّ
ىُ  كَْومٍ  ؿىََل  فَبَثَْواْ  اًَْحْحصَ  ا ـْ َ ُمْ  َبْظيَامٍ  ؿىََل  ُفونَ ً َِّ  ُموىَس  يَ  كَاًُواْ  ً

ي ـَ َّيَا اْح ًًَِا ً
ّ
ًَِِةٌ  ًَُِمْ  ىَكَ  ا ٓ ىَّنُكْ  كَالَ  ب

ّ
ََُِونَ  كَْومٌ  ا نَّ 278﴿ َُتْ

ّ
ُؤالء ﴾ا َُ  ٌ ا ُمذرَبَّ َِ  ُهُْ  مَّ ا َواَبِظيٌ  ِفِ َمَُونَ  اَكهُواْ  مَّ ـْ َ  كَالَ  ﴾271﴿ ً

ًًَِا َبتِْلَنُكْ  اَّلّلِ  َبكرَْيَ 
ّ
وَ  ا ُُ َنَُكْ  َو اًَِمنيَ  ؿىََل  فَضَّ ـَ  فاس خجاة كومَ ًسؾو رتَ ُسى ؿىل موىس ارس ُىشا .و285﴾"260﴿ اًْ

 حاور و ، فصؾون حفاور خي، و ؾز هللا ثوحِس ٕاىل ُادفة دؾوثَ اكهت و ، نفص من هبا نفص و ، ٌدلؾوت اس خجاة من

 اًىصمي. اًلصبٓن من موضؽ من نشا يف ُارون ٔبذاٍ حاور و ، كومَ

 ًفصؾون: اًسالم ؿَََ موىس حوار.3

 ًعور نٌل ، ارسائَي تيو كومَ مؽ اًسالم ؿَََ موىس كعة احلق وكععَ ، بًَٓ يف اًىصمي اًلصبٓن ًيا ًعور

 يف املضاُس ٔبدعص .فاكهت ؾحادثَ ؾن املخىرب هللا تبٔمص اجلاحس اًاكفص اًعاقَة فصؾون مؽ حواٍر من ؾؼمية مضاُس ًيا

 فَِ دار اَّلي املضِس ذكل ، اًلصبٓهَة اًلعة خبعائط امذالءا ٔبؾؼمِا و ، اًلعة ُشٍ دور ؿىل ادلاةل اًلصبٓهَة اًلعة

 و اًخوحِس فَسفذا ثخضح اجلاهة ُشا ففي  َثن خاهة من مرص فصؾون و  خاهة من اًسالم ؿَََ موىس تني احلوار

 .286اًحاظي دؿاوي مؽ احلق جحج فذخعارع اًرشك
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 .278/260. سورت ألؾصاف  
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 .223اًلعيص يف اًلصبٓن اًىصمي ص اإلجعازَلود اًس َس حسن .  
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  اًخححُة ٔبسَوة ٕاىل  اًرتقَة ٔبسَوة مفن ، اًخيوع ؿىل ًسل ما ٔبسَوة ٕاىل ٔبسَوة من هًذلي احلوار ُشا يف و  

َة ٔبسَوة ٕاىل ان بٔسَوة ٕاىل ، اًرُت  ٕاؿالن يف ادلؾوت ُث ، نامتن يف ادلؾوت ٕاىل ، اًرُب
287

. 

 هللاب اإلميان ٕاىل دؾوثَ و فصؾون ٕاىل ابَّلُاة ثـاىل و س ححاهَ هللا من ألمص ُارون ٔبدٍو و موىس ثَلى ٔبن تـس     

  هللا و ، ظلى و حىرب و ، حتساٍ و اًلادر ابهلل نفص و ُارون و موىس هحوءت فصؾون ٔبىىص ، توحساهُذَ اإلكصار و

َحا :" ٕايٌُل بٓمصا ، ُارون و ملوىس دعاتَ يف ًلول ٕاذ ، اجلاهة ُشا بٓيثَ يف ًيا ًعور ثـاىل و س ححاهَ َُ ىَل  اْذ
ّ
 ِفْصَؾْونَ  ا

 َُ َّ ه
ّ
يًا كَْواًل  هَلُ  فَُلواَل ﴾67﴿ َظلَى ا ِّ ََّ ـَلَُّ  ً َّ َى  َبوْ  ًَخََشنَّصُ  ً َّيَا كَااَل  ﴾66﴿ َيْ َّيَا َرت ه

ّ
يَا ًَْفُصَط  بَن َُنَاُف  ا َْ َ  ًَْعلَى َبن َبوْ  ؿََ

افَا اَل  ﴾كَالَ 63﴿ َّيِن  خَتَ ه
ّ
وُكَا ا ـَ ؽُ  َم ََاٍُ  ﴾61﴿ َوَبَرى َبَْسَ انَّ  فَُلواَل  فَبِِث

ّ
ِّمَ  َرُسواَل  ا يَا فَبَْرِسيْ  َرت ـَ ائَِيَ  تيَِن  َم رْسَ

ّ
هْبُمْ  َواَل  ا ّشِ ـَ  كَسْ  ثُ

ن ِتبًَٓةٍ  ِحْئيَاكَ  ِّمَ  ّمِ ت اَلمُ  رَّ ََّحؽَ  َمنِ  ؿىََل  َواًسَّ انَّ 63﴿ اًَُِْسى اث
ّ
يَا ُبويِحَ  كَسْ  ﴾ا َْ َ ً

ّ
َشاَة  َبنَّ  ا ـَ َة  َمن ؿىََل  اًْ  َوثََوىلَّ  َنشَّ

﴿68﴾288. 

جه  فٌَل خاءاٍ حىرب و كال :" هيَا .289﴾"61وُكَا َي ُموىَس ﴿كَاَل فََمن رَّ فبٔخاتَ موىس ؿَََ اًسالم: كال ثـاىل:" كَاَل َرت

َسى ﴿ َُ َُ ُُثَّ  ٍء َذَْلَ ي َبْؾَعى لُكَّ ََشْ ِ س فصؾون يف ؾيادٍ و ُترٍب فِلول: كال ثـاىل :" كَاَل فََما 290﴾30اَّلَّ . ُث ًٍز

اَل ِؿَُْمَِا ِؾيَس َريّبِ يِف ِنخَاٍة الَّ ًَِضيه َريّبِ َواَل ًًَََس .فِلول موىس ؿَََ اًسالم:" كَ 291﴾32﴿اَبُل اًُْلُصوِن اْلُوىَل 

َِ َبْزوَ ﴾32﴿ َماء َماء فَبَْدَصْحٌَا ِت ُحاًل َوَبىَزَل ِمَن اًسَّ َي ًنَُكُ اْلَْرَض َمًِْسا َوَس َكَ ًنَُكْ ِفْيَا س ُ ـَ ي َح ِ ىتَّ اَّلَّ ََّحاٍث ص َ ن ه اًخا ّمِ

َيى ُِكُوا َواْرَؾْوا َبهْـَ ﴾37﴿ ُْويِل اٍهنه نَّ يِف َذكِلَ َلَٓيٍث ّلِ
ّ
صُِحنُكْ اَتَرًت ُبْدَصى  ﴾36﴿اَمنُكْ ا َُسمُكْ َوِمهْنَا ُُنْ ـِ ُ ِمهْنَا َذََْلٌَامُكْ َوِفْيَا ه
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وَن  ُث ًـاهس فصؾون يف موضؽ بٓدص فِزاظة املٔل من اًياس فِلول : ".292﴾33﴿ ـُ خَِم ًَِمْن َحْوهَلُ َباَل جَس ْ كَاَل 

ًِنَي ﴿ س هتزئا مبوىس ؿَََ اًسالم ًلول موىس؟"م  293"﴾23﴿ هنُكْ َوَرةه بآَبئِنُكُ اْلَوَّ ، ُث ًامتدى 294"﴾21كَاَل َرج

نُكْ ًََمْجُيوٌن ﴿ فِلول " َْ َ ً
ّ
ي ُبْرِسَي ا ِ نَّ َرُسوًنَُكُ اَّلَّ

ّ
ِق  "فريد ؿَََ موىس ؿَََ اًسالم  295"﴾23كَاَل ا كَاَل َرةه اًَْمرْشِ

ِلَُوَن ﴿َواًَْمْلِصِة َوَما  ـْ ن ُنيُتْ ثَ
ّ
ََيََّم " ، فلال فصؾون ملوىس رمسدا :296﴾28تَُهَْنَُما ا ـَ ًًَِا كرَْيِي َلَْح

ّ
َْشَث ا كَاَل ًَِِئِ اختَّ

ِدنٍي ﴿كال موىس :"  297"﴾21ِمَن اًَْمْسُجوِهنَي ﴿ ٍء مه ، فِلول فصؾون " كَاَل فَبِِث 298"﴾70كَاَل َبَوًَْو ِحْئُخَم ثََِشْ

ن ُنيَت 
ّ
َِ ا اِدِكنَي ﴿ ِت ِدنٌي ﴿ .﴾72ِمَن اًعَّ َحاٌن مه ـْ َذا يِهَ زُ

ّ
ٍُ فَا ٌَِيَّاِػصٍَِن  ﴾72"فَبًَْلَى َؾَعا َضاء  َْ َ َذا يِهَ ت

ّ
ٍُ فَا َوىََزَع ًََس

﴿77﴾8
 

نَّ  ِفْصَؾْونَ  كَْومِ  ِمن اًَْملُ  كَالَ  " حوهل ٌَمالٕ  فلال فصؾون فهبت
ّ
َشا ا َِميٌ  ًََساِحصٌ  َُ نْ  صَِحنُك يُْ  َبن ٍُصًِسُ  ﴾201﴿ ؿَ  َبْرِضنُكْ  ّمِ

َْ  كَاًُواْ  :" ثـاىل كال مـَ املٔلذمن ياظة.299﴾220﴿ ثَبُِمُصونَ  فََماَذا  ﴾222﴿ َحارِشٍِنَ  اًَْمَسبٓئِنِ  يِف  َوَبْرِسيْ  َوَبَذاٍُ  َبْرِخ

َِميٍ  َساِحصٍ  ِجلُكِّ  ًَبِثُوكَ  َحَصتُ  َوَخاء ﴾222﴿ ؿَ نَّ  كَاًْواْ  ِفْصَؾْونَ  اًسَّ
ّ
ن ًصاَلحْ  ًَيَا ا

ّ
نُ  ُنيَّا ا ًِِحنيَ  ََنْ  ﴾227﴿ اًْلَا

300 
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مْ  كَالَ   :" ًساهَ ؿىل ثـاىل كال : مذىربا فصؾون فريد موىس ؿىل س َؼِص حسصُه ٔبن مهنم ػيا ـَ َ َّنُكْ  ه ِتنيَ  ًَِمنَ  َوٕاَى  اًُْملَصَّ

ا ُموىَس  يَ  كَاًُواْ ﴾226﴿ مَّ
ّ
ا ثَُِْليَ  َبن ا مَّ

ّ
نُ  ىَُّىونَ  َبن َوا ا َبًُْلْواْ  كَالَ ﴾223﴿ اًُْمَِْلنيَ  ََنْ ُحوُهُْ  اًيَّاِس  َبؿنُْيَ  حَسَُصواْ  َبًْلَْواْ  فَََمَّ َُ  َواْسرَتْ

﴾221﴿ َؾِؼميٍ  ِثِسْحصٍ  َوَخاءوا
301

. 

 ثـاىل ًلول ٕاذ اًسحصت كَوة يف اإلميان تر و موىس هللا هرص و ، كوهتم ؿىل موىس ًخلَة و حسصُه هللا حيحط و

ـَ  ِجِصّةِ  بَٓمٌَّا كَاًُواْ :" اُرونَ  ُموىَس  َرّةِ ﴾222﴿ اًَِمنيَ اًْ َُ َِ  بَٓمٌُت  ِفْصَؾْونُ  كَالَ ﴾222﴿ َو نَّ  ًنَُكْ  بَٓذنَ  َبن كَْديَ  ِت
ّ
َشا ا  ًََمْىصٌ  َُ

َىْصثُُموٍُ  َََِا ِمهْنَا ًُِخْرصُِحواْ  اًَْمِسًيَةِ  يِف  مَّ ُْ ََُمونَ  فََسْوَف  َب ـْ ـَنَّ  ﴾227﴿ ثَ نْ  َوَبْرُخَنَُك  َبًِْسٍنَُكْ  ُلكَّعِ َحيَّنُكْ  ُُثَّ  ِذاَلٍف  ّمِ ِّ  ُلَظَ

نيَ  ـِ انَّ  كَاًُواْ  ﴾226﴿ َبَْجَ
ّ
ىَل  ا

ّ
يَا ا ِّ َُِحونَ  َرت  .302﴾223﴿ ُمٌلَ

 ِمن اًَْملُ  َوكَالَ  :" ثـاىل فِلول حوارُه هللا ًعور ٕاذ هلم حواٍر و مإلٍ من اًلوم و فصؾون و موىس كعة جس متص و

َُ  ُموىَس  َبثََشرُ  ِفْصَؾونَ  كَْومِ  َُْفِسُسواْ  َوكَْوَم ًَِِخَمَ  َوًََشَركَ  اَلْرِض  يِف  ًِ ٓ ُيلَذِّيُ  كَالَ  َوب خَْحِي  َبتْيَاءُهُْ  س َ انَّ  ِوَساءُهُْ  َووَس ْ
ّ
 فَْوكَُِمْ  َوا

ُصونَ  ُِ َِ  ُموىَس  كَالَ   :" موىس كال ٔبن ٕاىل303﴾223﴿ كَا َُيوا ًِلَْوِم ـِ خَ واْ  اِبَّلّلِ  اس ْ نَّ  َواْظرِبُ
ّ
ِ  اَلْرَض  ا  ٌََضاء نمَ  ًُوِرُُثَا َّلِلّ

اِكدَةُ  ِؾَحاِدٍِ  ِمنْ  ـَ سِ  َوِمن ثَبِِثٌَُا بَن كَْديِ  ِمن ُبوِذًيَا ﴾كَاًُواْ 228﴿ ٌَُِْمخَِّلنيَ  َواًْ ـْ َ هنُكْ  َؾََس  كَالَ  ِحئْخَيَا َما ت مكُْ  ُُّيْ ِكَ  َبن َرج  ؿَُسوَّ

َفنُكْ  َِ خَْز ََْف  فََِيُؼصَ  اَلْرِض  يِف  َوٌَس ْ َمَُونَ  َن ـْ 1﴾221﴿ ثَ
 

 و فصؾون ًلصق و مـَ بٓمن من و ًيجََ و اًسالم ؿَََ موىس رسوهل و ؾحسٍ دلؿاء ثـاىل و س ححاهَ هللا ٌس خجَة و

 كس و فْيا من و ألرض هللا ٍصج ٔبن ىلإ  ٌَـاملني ؿربت ًحلى و املخجرب اًعاقَة ُشا حوار ًًهتيي و مإلٍ من نفص من

 ًووس. سورت يف ٔبدص ظَلة يف ٔبوردٍ نٌل ألؾصاف سورت يف ِكَ احلوار ُشا هللا ٔبورد
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303

 .228. الٔؾصاف  
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 حوار صـَة ؿَََ اًسال م و كومَ: -8

س ححاهَ و ثـاىل صـَة ٕاىل كومَ ًسؾوُه ٕاًََ و حياورُه و جيادهلم ، ٕاال ٔبن حماوراثَ مل كس ٔبرسي هللا  

،ٕاال ٔبهنا ختخَف ؾن حماورت هوخ ًلومَ ، ٕاذ ٔبن ٔبسَوة ثبٔذش مٌحى يخَف ؾن اٍهنج اَّلي اثحـَ ألهخِاء كدل 

ت تني صـَة ؿَََ اًسالم و كومَ ُو اإلظالخ، و يه حماورت ختخَف ؾن حماورت هوخ ؿَََ اًسالم مؽ احملاور

ٕاكٌاع حماورًَ توحساهَة هللا ثـاىل.و تخلري رت هوخ ؿَََ اًسالم مٌعحة ِكِا ؿىل اًـلِست ٔلهَ جنح يف و كومَ ، مفحا

دحر من ثَلاء هفسَ ؾٌل ٍصيض رتَ من اًسَوك اَّلي س َبئت تعحَـة احلال ثحـا َّلكل ، حِر بٔن املؤمن سُ 

فلس اكهت صامةل ٌَـلِست و اًسَوك ٔلهَ ٍصى ٔبن املوضوع مذاكمي ال اًسَوك، ٔبما حماورت صـَة ؿَََ اًسالم 

و ٕان اَنصافاث اًسَوك و ػِور املساوئ يف سَوك "داؾي ًخجزئخَ، رمبا الدذالف هوؾَة حماورًَ ثبٔزري يف ذكل.

اًسادت و ُه حماورو هوخ ، فٕان اًسادت ٔبكصة ٕاىل ثلَُة مساوئ  ٔبوحض مٌَ يف سَوكاًـامة و ُه حماوروا صـَة 

اًسَوك ٔبو ٕادفاهئا ، و ٕاذا مل ٍىن ذكل حدا يف ألؾخسال فاحملافؼة ؿىل اًس َادت . و تياء ؿىل ذكل ٍىون كس 

 َة ؿَََ اًسالم مساوئ حماوري هوخ ؿَََ اًسالم و ؾلِسهتم ٕاذ رنزث احملاروت ؿَْيا ، ٔبما حماورو صـ ٔبوحض

ًحا كَاَل َي كَْوِم  كال ثـاىل:304".فاكهت مساوهئم صسًست اًوضوخ يف اًـلِست و اًسَوك مـا َْ ـَ ىَل َمْسٍََن َبَذاُُهْ ُص
ّ
َوا

 
ّ
رْيٍ َوا َ َبَرامُك خِبَ يّنِ

ّ
ٍُ َواَل ثَيُلُعوْا اًِْمْىَِاَل َواًِْمزَياَن ا هَلٍ كرَْيُ

ّ
ْن ا ِحَطٍ اْؾُحُسوْا اَّلّلَ َما ًنَُك ّمِ نُكْ ؿََشاَة ًَْوٍم مه َْ َ َ بََذاُف ؿََ يّنِ

ثَْوْا يِف 86﴿ ـْ ََاءُُهْ َواَل ثَ اَلْرِض ُمْفِسِسٍَن ﴾ َوَي كَْوِم َبْوفُوْا اًِْمْىَِاَل َواًِْمزَياَن اِبًِْلْسطِ َواَل ثَْحَرُسوْا اًيَّاَس َبص ْ

ٌِنيَ 83﴿ ْؤِم ن ُنيُت مه
ّ
َّنُكْ ا نُك حِبَِفِغٍ﴿﴾تَِلَُِّة اَّلّلِ َذرْيٌ ً َْ َ  305﴾81 َوَما َباَنْ ؿََ

و ًبٔمصُه ٔبن  –كومَ  –ففي ُشٍ الٓيث ًعور ًيا هللا ثـاىل حوار صـَة ؿَََ اًسالم ًلومَ ، و ُو ًسؾوُه 

اس خامؽ ًلك ما حيحَ هللا ثـاىل و ٍصضاٍ من ألكوال  "اؾحسوا احلق س ححاهَ و ثـاىل و اًـحادت ُيا ابملفِوم اًـام
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ًحاظية و اًؼاُصت ، فِيي ثخضمن كاًة اَّلل و اخلضوع هلل ثـاىل تلاًة احملحة هل ، و ًِشا ال ٍىفي ٔبحسٌُل يف ألؾٌلل ا

ء ؾحادت هللا ثـاىل ، تي جية ٔبن ٍىون هللا احة ٌَـحس من لك َشء و ٔبن ٍىون هللا ؾيسٍ ٔبؾؼم من لك َش

 306تي ال ٌس خحق احملحة و اَّلل اًخام كري هللا ثـاىل ".

ة ٔبًضا : و من اًامن  ذح احلواًر

 حوار ُود ؿَََ اًسالم ًلومَ:-1

خاء حوار ُود و كومَ يف ؿسًس من بٓيث اًلصبٓن اًىصمي ،ًىن اًوارد مٌَ جىرت اكن يف سورت ُود ،ٕاذ    

اًخححة ٕاٍْيم  وامٍص و ُتية هواََُ ُث حصص ؿىل دؿا ُود ؿَََ اًسالم كومَ ٕاىل ٕافصاد اًـحادت هلل ثـاىل و اثحاع بٔ 

َة تـس اًرتقَة فلال ي كوم ماتبٔسَ ا و وة اًرُت ُشٍ احلجارت اًيت ثيحخوهنا ُث ثـحسوهنا و ثَجبٔون ٕاٍْيا؟ما دعُص

ٕاهنا ال ُتَة ًنك هفـا و ال ثسفؽ ؾينك ْضرا ، ٕان ُشا ٕاال ازدراء ًـلوًنك و "ما هفـِا ، و ما ْضرُا؟ و ما قياُا ؟

رزكنك ، و ثخوهجوا ٕاًََ و ُو اَّلي ذَلنك و  تبٔن ٍو و راب خسٍصاامهتان ًىصامذنك ، و ًىن ُياك ٕاهل حلِلا تبٔن ثـحس

ابرك ًنك يف اًزرع و وضط ًنك يف ألحسام  و ُو اَّلي ٔبحِامك و ُو اَّلي ميَخنك، مىن ًنك يف ألرض و ٔبهخت

ألهـام ،فبٓمٌوا تَ و احشروا ٔبن ثـموا ؾن احلق ٔبو حاكجصوا فَِ فِعَحنك ما ٔبظاة كوم هوخ و ؾِسُه مٌنك 

 .307"ـَستح 

فِود ؿَََ اًسالم يف ُشٍ الٓيث حياور كومَ ؿَِم ًًهتون ؾن ؾحهثم ُث ًيشرُه ؿشاة رة اًـَمني ٕان ُه مل 

رهبم ًعسكٍو و ًددـوا اًِسى و ًشهصُه تلوم هوخ اَّلٍن اكهوا يف اًلاجٍصن، و اكهوا ُه املَِىني ٔلهنم مل ًعسكو بٓيث 

 تـس ٔبن خاءهتم. 
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6/1. 

.
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 .26.ص2781/2111املوىل َلس امحس خاد و بٓدصون كعط اًلصبٓن دار اًفىص  
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ة ا   ًيت اكن اًصسي ٔبظصافا فْيا نثري ال جسـَ اًعفحاث، ٔلهنم ٔبهخِاء هللا خاؤوا ًسؾون و من اًامنذح احلواًر

       ، و من احلواراث اًحارزت ٕاىل احلق و ما ادلؾوت ٕاىل احلق ٕاال ابحملاورت و اًالكم و احلسًر، و ٕاتساء احلجج

يخني و اًصخي املؤمن ، و ُو ما و اًض َلة اًيت رسدُا اًلصبٓن اًىصمي احلوار اَّلي دار تني اًصخَني ، ظاحة اجل 

ورد يف سورت اًىِف حول كضَة ؾلائسًة و ُو اًرصاع ادلامئ تني احلق و اًحاظي و اًىفص و اإلميان ًًَذرص 

 احلق دوما.

 حوار ظاحة اجليخني و اًصخي املؤمن:-20

ُخَنَْيِ  َواْْضِْة  ًلول اهل ثـىل يف سورت اًىِف معورا ًيا احلوار اَّلي حصى تني اًصخَني:"     ثاًَل رَّ ًَُِم مَّ

َْيَا تَُهَْنَُما َزْرؿًا ﴿ ـَ َّخنَْيِ ِمْن َبْؾيَاٍة َوَحفَْفٌَاُِهَا ِتيَْزٍي َوَح َْيَا ِلََحِسِِهَا َحٌ ـَ َُ 72َح ﴾ِِكْخَا اًَْجيَّخنَْيِ بٓثَْت ُبُِكََِا َوًَْم ثَْؼمِلْ ِمٌْ

ْصاَن ِذاَلًََُِما هَنًَصا ﴿ ٍُ َباَن َبْنَرُ ِمٌَم َمااًل َوَبَؾزه هََفًصا ﴿ ﴾َواَكنَ 77َصُْئًا َوفَجَّ اِوُر َو حُيَ ُُ َِ َو ًَِعاِحِد ﴾َوَدَذَي 76هَلُ زََمٌص فَلَاَل 

ٍِ َبتًَسا ﴿ ِش َُ َِ كَاَل َما َبُػنه َبن ثَِخَِس  ِّيَْفِس ًٌِم ً َو َػا ُُ َُ َو َّخَ ىَل 73َحٌ
ّ
ِددثه ا اؿََة كَائَِمًة َوًَِِئ ره  َريّبِ َلَِخَسنَّ ﴾ َوَما َبُػنه اًسَّ

هْنَا ُمٌلًَََحا ﴿ ا ّمِ 308﴾71َذرْيً
. 

و اًىفص ، ففي ُشٍ الٓيث حماورت تني رخَني ٔبحسٌُل مؤمن ،  الٓدص اكفص "ٕاذ ٔبن ٕاهنا كعة اإلميان    

، و كعة اًحـر ، و ٔبن اًالكم دل ؿىل ٔبن احملاورت اًيت اكهت يف فٌاء ُشا اًـامل اَّلي متثي ُشٍ اجلية حزءا مٌَ 

 اًصخي كس ثلصر هل ُشان الامصان ، و ُو ٌضم فْيٌل ، فبٔكسم ٔبهَ ٕان رد ٕاىل رتَ ؿىل سخِي اًفصض ، و اًخلسٍص 

ظمـا و متيَا ؿىل و كِاس الادصى ؿىل ادلهَا ، و نٌل ٍزمع ظاحدَ ًَجسن يف الٓدصت ذريا من حٌخَ يف ادلهَا ، 

والٍ اجليخني يف ادلهَا ٕاال الس خحلاكَ ، و ٔبن مـَ ُشا و ادؿاءا ًىصامذَ ؿَََ و ماكهخَ ؾيسٍ ، و ٔبهَ ما بٔ  هللا

 309اإلس خحلاق ، ٔبًامن ثوخَ."
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 .72/71.سورت اًىِف 
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 بٔظصافَ ثـسد و اًىصمي اًلصبٓن يف احلوار                                                                           اينــــثــ اً  يــاًــفػع

 
999 

و بٓدص ٔبهفق ماهل اتخلاء ٕاذا ٌُل و هجان ًخزاظٌلن يف كضَة ؾلائسًة ، واحس ٔبىىص وحود هللا ثـاىل فـاش دلهَاٍ    

س فْيا و ًيىص ٔبؾٌلل ظاحدَ ،  املؤمن  –و ًيشٍر فذخحلق ٔبمٌَخَ وخَ اٌَِخ ، وكسم من اًـمي اًعاحل لٓدصثَ فزُي

َِ ؿىََل َما َبهَفَق ِفْيَا َويِهَ َذاِوًٌَة ؿىََل ُؾُصوِصَِ – ِْ ُِّة َنفَّ ٍِ فَبَْظَحَح ًُلََ ديَِن ًَْم ٕاذ ًلول ثـاىل :" َوُبِحِطَ ِتثََمِص َْ َ ا َوًَُلوُل َي ً

َ ﴾62﴿ُبرْشِْك ِجَصيّبِ َبَحًسا  وه ُ ِفئٌَة ًَيرُصُ ا َوًَْم حَُىن هلَّ ِ َوَما اَكَن ُمٌخَرِصً  310﴾".67﴿َُ ِمن ُدوِن اَّللَّ

حعن هسما ؿىل ما ٔبهفق يف وكس ٔبُ ك هللا ٔبموال اًصخي املـِودت من حٌخَ و ما فْيا فبٔظحح ًلَة نفَِ ػِصا ً  

 311ؾٌلرهتٌل من املال "...فذشهص موؾؼة ٔبدَِ و حواٍر ، و متىن ًو مل ٍىن مرشاك فمل ًعحَ ما اظاتَ."

ق اًحاظي و حىون اًوالًة هلل وحسٍ ال رشًم هل ، و ثثخت هل اًـحودًة و حىون ؿاكدة و ًًذرص ا   حلق و ٍُز

َو َذرْيٌ زََوااًب َوَذرْيٌ ُؾْلدًا ﴿ اًىفص سُئة ، ًلول ثـاىل" ُُ ِ اًَْحّقِ  يَاكِلَ اًَْواَلًَُة َّلِلَّ ُُ66.﴾312 

َاءٍ فِـَْيم ؿىل ٔبؿساهئم و ححاهَ ًوايلو يف مثي ذكل اًوكت ، و يف مثي ذكل امللام حىون اًوالًة هلل س   ًفوض  ٔبًو

َائَ ،و ٕاذالل ٔبؿسائَ، و كِي ٔبمص اًىفار ٕاٍْيم ، فلوهل ُياك ٕاصارت ٌَموضؽ  س ٕاػِار هصامة ٔبًو و اًوكت اَّلي ًٍص

املـىن يف ث ك احلاةل اًضسًست ًخوىل هللا ، و ًَخجئ ٕاًََ لك حمخاح مضعص ، و كِي اًوالًة هلل ًيرص فْيا 

َاءٍ .313"ٔبًو
 

  
ا اًلصبٓن اًو من بٔ  ىصمي و كعهتا ، حوار ٕاتَُس اٌَـني ٔلثحاؿَ ًوم اًلِامة ٕاذ ٔبن هللا ثـاىل صاكل احلوار اًيت ذهُص

 ًورد هط احلوار اَّلي مل حيسج ، و ٕامنا س َىون ٔبو س َلؽ مس خلدال ؿىل ٔبهَ وكؽ يف ػاٍُص .
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 .66.اًىِف  
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 .618ص  22م ح2118ه/2/2621ؿًل جن ؿادل ، اٌَحاة يف ؿَوم اًىذاة دار اًىذاة اًـَمَة تريوث ط .احليحًل ،معص جن . 
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 حوار ٕاتَُس ٔلثحاؿَ:- 22 

نَّ اَّلّلَ َوؿََسمُكْ َوْؿَس اًَْحّقِ َوَوؿَسحهنُكْ فَبَْذََْفُذنُكْ َوَما اَكَن يِلَ َوكَاَل اًض َّ  ًلول هللا ثـاىل :"   
ّ
ا كيُِضَ اَلْمُص ا َعاُن ًَمَّ َْ

ا َباَنْ ِتمُ  خََجْحُتْ يِل فاََل ثََُوُمويِن َوًُوُموْا َبهُفَسنُك مَّ الَّ َبن َدَؾْوحنُُكْ فَاس ْ
ّ
ن ُسََْعاٍن ا نُك ّمِ َْ َ يّنِ  رْصِِدنُكْ ؿََ

ّ
ِِخَّ ا َوَما َبهُتْ ِتُمرْصِ

ًِمٌي ﴿ ًِِمنَي ًَُِْم ؿََشاٌة َب ا نَّ اًؼَّ
ّ
ْنُخُموِن ِمن كَْدُي ا  314﴾".22َنَفْصُث ِتَمبٓ َبرْشَ

ففي ُشٍ الًٓة " ذهص حماورت ألثحاع ًصؤساهئم اًىفصت ، و ذهص حماورت اًض َعان و ٔبثحاؿَ من اإلوس و ذكل 

 315اًخَخس ابإلضالل و اًض َعان ُيا ٕاتَُس و ُو ؿىل رٔبس اًض َاظني". الصرتاك اًصؤساء و اًض َاظني يف

ـَ و ًلوم يف اًيار تُهنم دعَحا ملصا ابحلق و ٔبهَ ٔبذَفِم    و ُيا ًلؽ اًخالوم تني ٔبُي اًيار يف ًوم ٕاتَُس و ثلًص

ُين ، "اًـِود و مل ٍىن هل جحة ؿَََ  فاكن من اًواحة و ال كسرت و ًىين دؾوحنك ٕاىل اًضالةل توسوس يت ، و حًز

 316".ؿََنك ٔبن ال ثلرتوا تلويل و ال ثَخفذوا ؿىل جحجي اًواَُة

و ُيا ًدٌىص ٕاتَُس ًـيَ هللا ٔلحصاتَ، و ٔبثحاؿَ فال ُو خمَعِم ، و ال ُو مٌلشُه ، ذما س َىوهون فَِ من   

ُث "ٔبمن اًرش و ًيىٍص ، اًـشاة ، فلك هل هعَحَ من اًيار فَن ًيفؽ ويل و ًََ و ال اتتؽ اتتـَ ، ٕاذ ٔبن ٕاتَُس ًخرب 

ًحني هللا هلم ٔبن اًاكفٍصن يف ٕاؾصاضِم ؾن احلق و ٕاثحاؿَ ابًحاظي ٔبن هلم ؿشااب مؤملا ، من ٔبخي ثيخَِ اًياس ٕاىل 

وما ذهص  317.ثربٕا اًض َعان من وساوسَ يف ادلهَا و حهثم ؿىل اإلس خـساد ًَوم احلساة و ًشهص ٔبُوال املوكف "

 ؾن سخِي هللا و اثحؽ ُواٍ و اثحؽ ص َعاهَ.ُشا احلوار ٕاال ٕارصاد ملن ضي 
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 .22.سورت اجصاُمي  
315

 .608ص 3. ثفسري حبص احملَط ح 
316

 .272ص  3. اًصازي اًخفسري اًىدري ح  

.
317

 .273/278ص 27اًزحًِل ، اًخفسري امليري ح 
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 حوار بُٔي اًيار : - 22

من احلواراث اًحارزت يف اًلصبٓن اًىصمي ، فاهلل ثـاىل ًعور مضِسا ؾؼامي من مضاُس ًوم اًلِامة يف صلك 

ِن افْرَتَى ؿىََل اَّلّلِ حوار ٔبظصافَ اًياس اَّل َِ ٍن ًسذَون اًيار ، ٕاذ ًلول ثـاىل:" فََمْن َبْػمَلُ ِممَّ َة ِتبَٓيِث  َنِشاًب َبْو َنشَّ

ٍَْن َما نُ  َذا َخاءهْتُْم ُرُسَُيَا ًَخََوفَّْوهَنُْم كَاًُوْا َب
ّ
ًِْىذَاِة َحىتَّ ا َن ا يُتْ ثَْسُؾوَن ِمن ُدوِن اَّلّلِ كَاًُوْا َضَهوْا ُبْوًَِئَم ًَيَاًُُِْم هَِعَهُبُم ّمِ

 318﴾".73ْم اَكهُوْا اَكِفصٍَِن ﴿َؾيَّا َوَصُِِسوْا ؿىََل َبهُفِسِِْم َبهنَُّ 

ًحني هللا ؾز و خي ٔبهَ ال بٔحس ٔبسؤب فـال و ٔبهجي كوال و ٔبتـس ذُااب ؾن احلق و اًعواة ذمن ادذَق ؿىل هللا 

ٔبؿالمَ ادلاةل ؿىل وحساهُذَ وهحوت ٔبمصين هبا ، ٔبو نشة تبٔدًخَ و  من اًلول، فِلال ٕان فـي فاحضة :" ٕان هللا زورا

هتا و دافؽ حصهتا ، فبٔوالئم ًعي ٕاٍْيم حؼِم من اًوخ احملفوظ ، فِؤالء اَّلٍن افرتوا ؿىل هللا ٔبهخِائَ ، جفحس حلِل

 319نشاب".

، ٕاذ كاًوا ٔبٍن ما نيت ثسؾون من و يف ألذري ٍىون احلوار تُهنم و تني املالئىة اَّلٍن خاؤوا ًخوفوهنم 

نك اًيت افرًتت ؿىل هللا ؟ ٔبٍن بًِٓخنك اًيت دون هللا ؟  ثوًَت يف ادلهَا و فذيت هبا ؾٌل خاءمك من هللا ؿىل ٔبٍن دؿاٍو

واة اًوحِس اَّلي ال مفص مٌَ ، و ال ملاًعة فَِ" كاًوا ضَوا ُو اجلو ًسان اًصسي... و ٍىون احلوار ُو اإلىاكر 

لا...فضِسوا ؿىل ٔبهفسِم ٔبهنم  اكهوا ؾيا" ٔبي كاتوا ؾيا و اتُوا فال َنن هـصف هلم ملصا و ال ُه ٌسَىوإنًَيا ظًص

ٌة و ًلول ثـاىل :"  320اكفٍصن " وِس يِف اًيَّاِر ُِكََّما َدَذََْت ُبمَّ
ّ
ن اًِْجّنِ َواال َِنُك ّمِ كَاَل اْدُذَُوْا يِف ُبَمٍم كَْس َذََْت ِمن كَْد
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ؤُ  َُ َّيَا  ا كَاًَْت ُبْدَصاُُهْ ُلواَلُُهْ َرت ـً َ اَرُنوْا ِفْيَا ََجِ َذا ادَّ
ّ
يَْت ُبْدهَتَا َحىتَّ ا ـَ َّ ًِلُكٍّ ً َن اًيَّاِر كَاَل  ًفا ّمِ ـْ ْم ؿََشااًب ِض الء َبَضَهواَن فَبهِٓتِ

ََُموَن ﴿ ـْ ٌف َوًَِىن الَّ ثَ ـْ  321﴾".78ِض

كسوهتم ٕاىل س حلت اكهت و يف ثفسري الًٓة ٕان اإلكذساء ابٔلدم اًيت س حلت ُو اَّلي كادُه ٕاىل اًىفص ، و ألدم اًيت 

جيمتـوا و  حللت ، فٕاذا ما دذَوا ًـيوُه ، و تـس ٔبن ًَحق تـضِم تـضا ، و اكهت ٔبسوت يف اًضالل ًٔلمة اًيتاًىفص

 322حيسج تُهنم ُشا احلوار اًـجَة "

ا ؾيس اًحلوي فٌجسٍ ًلوًة :" كاًت ٔبدصاُه ٔلاوالُه  رتيا ُؤالء ٔبضَوان فبهٓتم ؿشااب ضـفا من اًيار ٔبما ؾن ثفسرُي

ال اًيار و ُه اًلادت ،رتيا ُؤالء اَّلٍن ٔبضَوان ؾن اًِسى ٔبي ثلول ٔبدصاُه ، و ُه ألثحاع ٔلوالُه ٔبي ٔلوالُه ددو

ٌف" ًـين ٌَلادت و ألثحاع بٔي ضـف من اًـشاة و ًىن ال حتىمي  ـْ ًِلُكٍّ ِض فضـف ؿَْيم اًـشاة فِلول ثـاىل :"

ي اًـشاة   323".ألثحاع ما ٌَلادت و ال اًلادت ما ًٔلثحاع و ُشا دًَي ؿىل هتًو

ا ؿسم اًخحـَة يف اًـلِست و يف املٌلرسة و يف املوكف و ْضورت ٔبن ٍىون اإلوسان و ًبئت ُشا احلوار ًَحني ًي

 مس خلال يف حتعَي اًَلني و حتمي املسؤوًَة فال ٍىون ٌَميحصف ظورت ثَزمَ ؿاكدة اًيخاجئ.

 ومن احلواراث ٔبًضا:  

 احلوار تني اخلري و اًرش : -27

ْم هََحبَ اتْ  َي ِمن بََحِسِِهَا َوًَْم ًُخَلَدَّْي ِمَن الَٓدِص كَاَل ًلول هللا ثـاىل:" َواثُْي ؿَََْْيِ اَب كُْصاَباًن فَُذُلدِّ ْذ كَصَّ
ّ
يَنْ بَٓدَم اِبًَْحّقِ ا

ََّما ًَخَلَدَُّي اَّلّلُ ِمَن اًُْمخَِّلنَي ﴿ ه
ّ
ْكُذََيََّم كَاَل ا ًِخَْلُذَيَِن َما َباَنْ ِتَحاِسطٍ ًَِسيَ 23َلَ يَلَّ ًََسَك 

ّ
يّنِ  ﴾ ًَِِئ ثََسعَت ا

ّ
َم َلَْكُذ َكَ ا َْ َ ً

ّ
ا
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 .78.ألؾصاف  
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 .672ص 3م مج 2112ه/2622.َلس مذويل اًضـصاوي، ثفسري اًضـصاوي ٔبددار اًَوم  
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اًَِمنَي ﴿ ـَ ًِِمنَي 28َبَذاُف اَّلّلَ َرةَّ اًْ ا اِة اًيَّاِر َوَذكِلَ َحَزاء اًؼَّ زِْمَم فَذَُىوَن ِمْن َبحْصَ
ّ
زِْمي َوا

ّ
يّنِ ُبِرًُس َبن ثَُحوَء اِب

ّ
﴾ ا

َِ فَلَذََلُ فَبَْظَحَح ِمَن ا21﴿ َُ كَْذَي َبِدِ َؾْت هَلُ هَْفُس َُ 70ًَْزارِسٍَِن ﴿﴾فََعوَّ َ ًِرُيًِ ـََر اَّلّلُ قَُصااًب ًَْحَحُر يِف اَلْرِض  ﴾فَدَ

َشا اًُْلَصاِة فَبَُواِرَي َسْوءَت َبِِخ  َُ َِ كَاَل َي َوًََْخَا َبجَعَْزُث َبْن َبُنوَن ِمثَْي  ََْف ًَُواِري َسْوءَت َبِدِ فَبَْظَحَح ِمَن اًيَّاِدِمنَي  َن

ح و ظورت من ظور احلواراث اًيت حسزت تني ألدِار و ألرشار و ما كعَ منوذففي ُشٍ الٓيث .324﴾72﴿

ص  "اًلصبٓن اًىصمي ؿََيا يف كعة اًييب بٓدم ؿَََ اًسالم يف ٕاظار احلوار ، فلس اس خزسم اًلصبٓن اًىصمي احلوار ًخعٍو

 ًيعَق احلوار و ذكل تبٔن ثلف اًضرعَاث يف حادزة مـَية موكفني مذحاًيني ُث خشعَخني يف وضـَخني مذلاتَخني

 325."ًَـرب ؾن املـاين اًيت ُتُش يف هفس لك مهنٌل 

ىمي ًعور ًيا لك مضِس من مضاُس احلوار فريس ًيا حِثَاثَ ، و حسًر لك واحس ، فِلول و اًلصبٓن احل   

مل و ٔبديت ، فبٔخاتَ ٔبدٍو ملا ثلذَين" حسسا ؿىل ثلدي كصابهم ، و ؿىل فوزك ابس خحلاق ادلَةل احلاسس :"ٔلكذَيم 

و نخة ؿًل ٔلحة اخلَق ، و ُشا ما ذُة -هللا –ٔبحين صُئا و ال ذهة يل يف كدول هللا كصابين ، ٔبما ٔبان فبٔثلَِ 

ٕاًََ اًزخمرشي ، ٔبي ملا اكن احلسس ٔلدَِ ؿىل ثلدي كصابهَ ، ُو اَّلي محل ؿىل ثوؿسٍ ابًلذي ، فلال هل : ٕامنا 

 326من كدًل ، فمل ثلذَين."ٔبثُت من كدي هفسم الس خالرما من ًحاس اًخلوى ال 
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 .23/72سورت املائست  . 
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 .772.فضي هللا احلوار يف اًلصبٓن اًىصمي ص 
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 َُ َ ًِرُيًِ ـََر اَّلّلُ قَُصااًب ًَْحَحُر يِف اَلْرِض   و ًًهتيي احلوار حني تـر هللا اًلصاة ٕاذ كال ثـاىل معورا ث ك اٍهناًة:" فَدَ

َشا اًُْلَصاِة فَبُوَ  َُ َِ كَاَل َي َوًََْخَا َبجَعَْزُث َبْن َبُنوَن ِمثَْي  ََْف ًَُواِري َسْوءَت َبِدِ  اِرَي َسْوءَت َبِِخ فَبَْظَحَح ِمنَ َن

 327﴾".72اًيَّاِدِمنَي﴿

فبٔحسج ٍ ، و تـر قصااب ٕاىل ذكل املاكن اَّلي ُو فَِ حففص جصخَََ ًفدش ؾن َشء اكًعـام و َن"ٔبي ٔبهَ ثـاىل   

 328حفصت يف ألرض فٌَل ربُٓا اًلاثي زاًت احلريت دلًَ و اُخسى ٕاىل دفن ٔبدَِ امللذول يف حفصت مثَِا."

ة اًامنذح تـغ ُشٍ و  حوار ٔبًضا اًامنذح ٔبُه تني من و بٓدص ٕاىل حوار من ألظصاف فْيا ختخَف اًيت احلواًر

 اًِسُس ؾن ٌسائَِم احلَوان ذمَىة من امللٔ  ذاظة ؾيسما اًسالم َََؿ  َامينس س َسان حوار مثي ٌَحَوان اإلوسان

سًَ ٔلظصافَ اإلوسان حوار لصبيٓناً اًيط يف اًواردت ألدصى اًامنذح من تَلُس،و صبٔن يف هل حواٍرو   ًوم ًساهَ و ًو

 .ٔبًسًهتم ؿىل احلوار دار مذحاًيني و خمخَفني ٔبظصاف ؿىل اص متَت اًيت اًصائـة احلوار مضاُس ٔبُه من ُشا اًلِامة،و
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 72. املائست  
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 .202ص 1. املصاقي ثفسري املصاقي ح 
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 منورخا": ًوسف سوزت " اًىصمي اًلصبٓن يف احلواز تالكة

ة زابهَة زساٌك اًلصبيٓن اخلعاة ًـخرب   تـحاذٍ ظل زمحة ٔبهنا ،ٕار ثاًصساال من س حلِا ما ثوحت سٌلًو

 اخلعاة فاكن ، ازلامئ اإلوسان ًسؤال اًضافِة اإلخاتة ًَىون ابًـحاذت، ٔبحلِخَ و ، حوذٍ و ؾن انظـة حلِلةو 

 اخلعاابث ؾن تشاثَ ممتزي اًلصبيٓن اخلعاة ٔبن ٕار ، اؿلاوزت فاؿََة اكهت و ، اًخحََلي اًخوظًَل زلوزٍ ممازسا اًلصبيٓن

 ال ؾصيب تَسان مدني و  ذال مـجز ممتزي ٔبسَوة يف ادلاًَة و ، ازلًًِة اًلمي لك حتمي زساٌك ابؾخحاٍز ، ألدصى

 ًلولرإ  ماَُخَ يف ذالًخَ،رصف يف مدني  ٔبًفاػَ يف فعَح بٓذائَ يف تََف تَفؼَ مـجز ، مثهل اإلوس ال و اجلن ًـصف

ًَا كُْصبآن َبْىَزًْيَاٍُ  ثـاىل"ٕاانَ   ُمِدَيَا". َؾَصِت

 حواز ، ًيفعي وال ، اخلعاة ُشا من ًخجزبٔ  ال حزء ُو و ، ذاظة تعفة احلواز و ؿامة تعفة اًلصبيٓن اخلعاة ُو

ا ثؤذي ، إبثلان موسومة خشعَاثَ و سَس. حسن حواز ، اًالكم بٔفاهني و ، اًحالكة ظيوف لك مجؽ  ؿىل ٔبذواُز

 سوزت يف و ؿامة اًىصمي اًلصبٓن يف احلواز ُو رصف تَان و ٕاجعاس و تالكة ، زياايٍ ثيفعي ال وسج ُو ، وخَ اكمي

  اًسالم. ؿَََ ًوسف سوزت يف ٌَحواز اًخعحَلِة ازلزاسة ُشٍ ذالل من ؼَس يَح ما ُشا و ، ذاظة ًوسف

 ًوسف: سوزت ثـًصف .1

        ظاًة ٔبيب ،مبوث احلزن ؿام يف احلصخة اًفرتت ثطل يف اًسالم ؿَََ ُوذ سوزت تـس ىًزت مىِة ًوسف سوزت

 يف وزذ ما ذالف ؿىل جبمَهتا ةمىِ اًسوزت و ،" سؼل و ؿَََ ظل ظىل اهل زسول س يسي ؾهنا ظل زيض ذسجية و

 329.مسهَة" مهنا   "7 و 3 ، 2 ، 1" الآيث من ألمريي اؽلعحف

ا و موضوؾِا  يف واحض اؽلًك اًعاتؽ ؿَهيا ، واحست ذلة اًسوزت و" 330" ٕاحياءاهتا يف و ػالًِا يف و ، حُو
 ؿىل 

    اًلصتة و اًوحضة "ًـاين سؼل و ؿَََ ظل ظىل اًييب فَِ اكن اشلي اًوكت ففي ، اًخفاسري نخة تـغ ؾىس
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 .1949ظحـة خسًست مرشوؿة ذاز اًرشوق ض اؾلسل اًصاتؽ س َس كعة يف ػالل اًلصبٓن. 

330
 .1951اؽلصحؽ هفسَ ض.  
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         س ححاهَ ظل اكن اًضست، ُشٍ اؽلسَمة ادلاؿة مـَ ثـاين و ، احلزن ؿام مٌش كٌصش خاََُة يف اإلهلعاغ و

 .331اًسالم" ؿَهيم اجصاُمي جن ٕاحساق جن ًـلوة جن ًوسف ، هصمي هل ٔبد كعة اًىصمي هخَِ ؿىل ًلط ثـاىل و

ِا من زالج اؽليوزت ابؽلسًية ىًزت بآيث ٔبزتؽ ٕاال مىِة ٔبهنا اًوخزي اًلول يف ووزذ  ًلس " ثـاىل كوهل ٔبي اًصاتـة و ٔبًو

 اًىويف يف و ، ألهخِاء سوزت اؽلًك و اؽلسين يف اهؼريهت و ،" احلجص سوزت تـسُا ىًزت ًوسف..."و يف اكن

     لكمة س حـون و ست و مئة س حؽ و ٔبًف لكٌلهتا و ، ألهخِاء و اًىِف سوزات اًحرصي يف و ، اإلرساء سوزت

 بآيث ٔبزتؽ ٕاال ؾحاش جن كال و ، لكِا مىِة يه اًلصظيب كال و.332س حـون" و ست و مئة بآلفو حصوفِاس حـة و

333" مهنا
ِا من بآيث زالج مهنا ٔبس خثين :" اإلثلان يف اًس َوظي كال .و   334.ٕاًََ" ًَخفت ال كول ُو و ، ٔبًو

 مٌَ ؾرش اًثاين اجلزء يف ثلؽ و ، اًرشًف اؽلعحف يف ؾرش اًثاهَة اًسوزت يه اًسالم ؿَََ ًوسف سوزت و

  .335" بًٓة ومئة ؾرش ٕاحسى بآيهتاو 

 اًلصبٓن يف اكمٍك هيب كعة ثشهص ػل و ، ادلِوز كول ؿىل اًسوز ىزول حصثُة يف ارلسون و اًثاًثة اًسوزت يه" و

 336ف"ًوس سوزت رهصث ما مبثي اًىصمي

 ثـاىل ظل ؾيس من وحِا اًلصبٓن هون ؿىل تشضل ًإلس خسالل و اًسالم ؿَهيم اًصسي كعط من فهيا ؽلا ممتمة يه و

 اًساتق ٔبن كدَِا ما وتني فهيا اًلعط تني اًفصق و ، اًيحُئني ذامت سؼل و ؿَََ ظل ظىل َلس زساٌك ؿىل ذالا
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 .1951.اؽلصحؽ اًساتق ض 
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اؽلـصوف ابـلَاليت رشخ اًـالمة اـلَاليت اؽلسمى ابًلول اًوخزي يف فواظي اًىذاة اًـٍزز ضوان جن َلس جن سَامين اؽلًك ز  .اـلَاليت اًض َخ

 219م ض1/1412/1992ظ
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 .118ض 9.ٔبتو ؾحس ظل َلس جن ٔبمحس ألهعازي اًلصظيب اجلامؽ ٔلحاكم اًلصبٓن ذاز اًىذة اؽلرصًة ح 
334
 .15ض 1اًلصبٓن حاًس َوظي اإلثلان يف ؿَوم . 
335
 .24/25م ض1989م11419.سوزت ًوسف ذزاسة حتََََة ذاز اًفصكان ظ.ٔبمحس جن هوفي  
336
ص ح   .197/198ض 12.َلس اًعاُص جن ؿاصوز ثفسري اًخحٍصص و اًخيٍو



 منورخا ًوسف سوزت اًىصمي اًلصبٓن يف احلواز  ظحَـة و تالكة                                              اًثاًر اًفعي

 

511 

 نشتومه من و ، مهنم بٓمن من ؿاكدة و ، فهيا اؿلاخة و ، ازلؾوت ثحََف يف ٔبكواهمم مؽ اًصسي كعط اكن

  ٔبصسٍ تَف حىت اًسن ظلري ُو و اًيحوت كدي كومَ كري يف هيب فلعة اًسوزت ُشٍ ٔبما مىة، إلهشازمرشيك

 اًىصمي اًلصبٓن يف كعة اظول يه و ؾؼمي ًلعص اؽلطل ٕاذازت ثوىل و ، ذًيَ كىل ذؿا و ، ٔبزسي و فٌئب انهتيو 

"337
 اًـَمَة. و اًفىًصة و اإلحامتؾَة ظحلاهتم مبرخَف اًياش من نثري ًسان ؿىل نرثت و ثيوغ احلواز من فهيا و  

 ٔبنرث يه و ، ٌَلعة ؾصضَ يف اًىصمي اًلصبٓن ؽلهنج متثَال اًلعط ٔبنرث يه كعة ثضميت كس اًسوزت ُشٍ ٕان و

 338." ألحساج ثعوز و اًحًِاث و اؽلضاؾص و اًضرعَاث يف ثيوؿا اًلصبيٓن اًلعط

ٍك سوزت اس خلصكت اًيت اًوحِست اًلعة " يه ًوسف سوزت و ٍك اًلعة يه و ، اًىصمي اًلصبٓن من ظًو  اًعًو

 339" ٔبدصى مواظن يف ثخىصز ػل و واحس مىنت يف خاءث اًيت

 ٔبسَوة يف هسًة ظًصة خاءث ٔبهنا ٕاال مىِهتا ،زمغ كدَِا خاءث اًيت اًسوز مجَؽ ؾن اًسوزت ُشٍ ادذَفت كس "و

 .340احليان" و اًصٔبفة اًصمحةو و اإلوس حو حيمي زكِق سَس ، ًعَف ممخؽ

 ٌرسي ًعَف ممخؽ كعط ًوسف سوزت وكعط ، بٓذائَ و ثـحرٍي و ٔبًفاػَ يف فًصس فش اًىصميةٔبسَوة واًسوزت

 يه و اجلسس، يف اًصوخ حصاين اًلَة يف سالس خَ و جصكذَ جيصي و ، اًـصوق يف ازلم رساين اًيفس ؽم

ِا ففي اًلعط ٔبحسن توظف س حلت اًيت اًوحِست اًسوزت نُ  " ثـاىل كوهل ٔبًو َْمَ  هَُلط   ََنْ  بَْحَسنَ  ؿَََ

ٌل ٔبو اجصاُمي ،ٔبو اًسالم ؿَهيٌل موىس كعة مؽ _ ًوسف كعة _ كوزهت ًو "واًْلََعِط   ثطل ٔبن ًوحـسث كرُي
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 اكمٍك وحست ًـخرب مضِس لك ٔلن مذـسذت مضاُس ؿىل مذلعـة مضاُس ؿىل اًخلعَؽ و اًخوسًؽ حتمتي اًلعط

 فٌَا اؽلمىن من جتـي ال ًوسف كعة ٔبحساج وحست ًىن و ، مسٍن يف موىس و ، اًعاحل اًـحس و موىس مثي

 اإلجعاس وحوٍ من وخَ يف ًخجىل ُشا يف و ، مذـسذت ؾصط مصاث ؿىل ثوسؾِا ٔبو ثلعـِا ،ٔبن موضوؾَا ٔبو

 338اًلصبيٓن"

 :اًسوزت ىزول سخة-2

 ؿَََ ظل ظىل ظل زسول سبًٔواٌ  ٔبن اٍهيوذ ٔبمصهتم مىة نفاز ٔبن " اًصحيان و اًصوخ حسائق يف وزذ

 ظىل ظل زسول جسََة سخهبا كِي و ، اًسوزت ُشٍ فزًنت ، مبرص ٕارسائَي تين ٔبحي اشلي اًسخة ؾن سؼلو 

 ظل ظىل ظل زسول اٍهيوذ سبًٔت كِي و ، تَ ًوسف ٕادوت فـهل مبا و ، كومَ فَِ ًفـي اكن ؾٌل سؼل و ؿَََ ظل

 .339ًوسف" صبٔن و وزلٍ و ًـلوة ٔبمص حيسهثم ٔبن ، سؼل و ؿَََ

 ًوسف كعة ؾن ًني\سائ ُياك ٔبن س َاكِا يف رهصث اًىصمية اًسوزت هون مـىن ثسخة ىًزت " هوهنا اًسخة و

َِ  ًُوُسَف  يِف  اَكنَ  ًَلَسْ  " اًسوزت ُشٍ جتَهبم و ْدَوِث
ّ
َِنَي" بآَيثٌ  َوا ََِّسائِ ٌ340 

 جسمَهتا: -3

 جسمَهتا فوخَ " اًسالم ؿَهيٌل ًـلوة جن ًوسف ظل هيب ٕاىل وس حة ًوسف ثسوزت اًسوزت ُشٍ مسَت

ا يف كعخَ ثشهص ػل و ، لكِا اًسالم ؿَََ ًوسف كعة كعت ٔلهنا واحض 341كافص. و ألهـام سوزت يف ٕاال كرُي
 

 يف اًس ية و احلمكة ؾن احثنيٌَح و ، كرب من حاكايث يف اًـرب ؾن ٌَسائَني ؿرب " ٔبهنا ثفرس كس ًوسف سوزتو 
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 من ثلسٍٍص و ؿَمَ و ظل حمكة ؾن ًححثون و اخلَق و ألهفس و اًىون، يف ًخعَـون ؽلن و اؽلاضني، ٔبدداز

 سؤاهلم. و هؼصمه و ثفىصمه ذالل

 اًسالم: ؿَََ ًوسف كعة -4

 ؿَهيم ألهخِاء كعط تلِة ؾن و اًلصبيٓن اًلعط تلِة ؾن اًسالم ؿَََ ًوسف كعة ادذَفت ًلس

 ؿست يف خاء فلس ألهخِاء كعط ٔبما ورهصان س حق نٌل واحست سوزت يف خاءث ٔلهنا ، اًصواًة ظًصق يف اًسالم

نُ  ﴿" ثـاىل لًلو  نٌل اًلعط بٔحسن من اًسالم ؿَََ ًوسف كعة فاكهت ، سوز َْمَ  هَُلط   ََنْ  َبْحَسنَ  ؿَََ

ِْيَا ِتَما اًْلََعِط  َْمَ  َبْوَح َ ً
ّ
َشا ا ن اًُْلْصبٓنَ  َُ

ّ
َِنيَ  ًَِمنَ  كَْدهِلِ  ِمن ُنيَت  َوا  سخة يف اًـٌَلء ادذَف كس و "342 ﴾3 ﴿اًْلَاِف

 اًـرب من اكمي ؿاػل ؿىل ذواهئاابح  اًلصبٓن كعط تني من ثيفصذ ٔبهنا فلِي اًلعط تبٔحسن اًسوزت ُشٍ جسمَة

 اًعاحلني و ألهخِاء هصر فهيا ٔلن كِي و ، ؾهنم وؾفا ، ؿَهيم ظرب و ٕادوثَ ؾن جتاوس ًوسف ٔلن كِي و ، احلمكو 

ن و ، اًًساء و اًصخال و ، اؽلٌلضل و اؽلَوك سري و ، اًلواًة و اًـفة و ،  ثـحريو  ، اًفلَ و اًخوحِس فهيا و ، مىُص

ا و اًصؤاي  مبٓل ٔلن _ اًلعط ٔبحسن _ نشضل مسَت و ، اإلهفـاالث و ابؽلضاُس قيَة سوزت يه و ، ثفسرُي

 ـاذت.اًس ٕاىل اكن مجَـا فهيا اكهوا من

  ٔبحسن ؿََم هلط َنن مبـياٍ ، اؽللعوض ابًلعط ٔبًزس و " : ًلول ٕار اًزخمرشي ٕاًََ رُة ما ُشا يف و

 يف ًُست اًيت  اًـجائة و احلمك، و اًيىت و اًـرب من ًخضميَ ؽلا ٔبحس يَ اكن ٕامنا و ، ألحاذًر من ًلط ما

ا  343ابتَ" يف ًلدغ ٔبحسن ٔبهَ اًؼاُص و ، كرُي
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 كعة ظل مسى:" ًلول اًلععٕار تبٔحسن ًوسف سوزت جسمَة يف اًحَان زوخ ظاحة ٕاًََ رُة ما ُشا و

 اؽلٌلًَم و اؽلَوك سري من ٌسلٍن ثعَح اًفوائساًيت و اًيىت و احلمك و اًـرب من فهيا ؽلا اًلعط تبٔحسن ًوسف

 يه ًوسف كعة نبٔ  ًلال نٌل رضل كري و اإلكذساز تـس ؾهنم اًخجاوس و ، ألؿسء بٔرى ؿىل اًعرب و اًًساء مىص و

 ما ٕار ٔبًضا هعِا يف و سؼل و ؿَََ ظل ظىل اًييب جسََة ابة يف ُوذ سوزت يف اًساًفة ألكاظَط ٔبحسن

 344".ٔبحسن ألحسن ؾن ًًئب ما و حمحوة ابؿلحوة ًخـَق

  :اكليٓت  مضاُس يف جنمـَ ٔبن ميىن ًوسف سوزت خمخرص و

 

 : زبُٓا اًيت اًصؤاي و ًوسف .ظفوٌك1

 ٔبهَ ٔبابٍ _ًـلوة_ ٔبذرب ٕار ، زبُٓا زؤاي ؾن حيًك و ٔبتََ ٕاىل ًشُة اًربيء اًعلري اًعيب ًوسف ٕاهَ

 اًلعة ًوسف حيًك من ألة حتشٍص ًبئت و ، ساخسٍن هل اًلمص و اًضمس و هوهحا ؾرش ٔبحس اؽليام يف زٔبى

 اإلدوت حسس ؿَََ ذاف ٔبهَ و ، التيَ ؾؼامي صبأن اًصؤاي ُشٍ وزاء ٔبن تعريثَ و حبسسَ ٔبذزك ٔلهَ ، إلدوثَ

ون ٔبتياءٍ ٔبن زٔبى اًييب تـلوة ٔلن و ، مدني ؿسو ًإلوسان اًض َعان ٔلن تبٔؾٌلهلم فُسوؤوهَ تلضِمو   ٍىُص

 هصمي. هيب ٔلهَ زتَ. ؾيس من ؿؼل ؿىل ُو و ، ًوسف

 ًوسف: ٕادوت .احامتغ2

رْ  ﴿ ثـاىل: ًلول ٕار ٔبمٍص يف ًخحسزون ًوسف ٕادوت احمتؽ
ّ
َُوُسُف  كَاًُواْ  ا َ ىَل  َبَحة   َوَبُدوٍُ  ً

ّ
نُ ِمٌَا َبِتٌَُا ا  َوََنْ

نَ  ُؾْعَحةٌ 
ّ
ِدنيٍ  َضاَللٍ  ًَِفي َباَبانَ  ا  .345﴾8﴿ م 

 ؿىل_ ؤبدٍو ًوسف اًعحَني_ ُشٍن ثفضَي يف خمعئ وةًـل و ٔبكوايء واحست ٔبم و ٔبة من ٍلوؿة ٔبهنم ٔبي 

يُ  َبْزًضا اْظَصُحوٍُ  َبوِ  ًُوُسَف  اْكُذَُواْ  ﴿ ًساهَ: ؿىل ثـاىل ًلول ٕار اؽلوضوغ حلي ٔبحسمه اكرتاخ فاكن مه، ٍلوؾِم  ََيْ
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َُ  ًمَُكْ  ِسٍِ  ِمن َوحَُىوهُواْ  َبِتَمُكْ  َوْخ ـْ َ ًِِحنَي﴿ كَْوًما ت 346﴾9َظا
 ًوسف إلدوت اًض َعان مىِست ٕاهنا. اؽلوث رضل مثيو  

 ٍىوهون و زٔبهيم يف اًخوتة حىون مث ًَوسف حدَ ،فًِىس هلم ألة حة ٍىون ابًخايل و . ٔلدهيم مه مىِسهتمو 

 دوفا و ًوسف ؿىل ٔبحهنم اكن و  اإلالَُة اًلسزت فذخسذي ًـازط اإلدوت ٔبحس ٔبن اًعاحلني.،ٕاال من رضل تس

 ٕاحسى فذَخلعَ ، اًلوافي ظًصق يف ترئ يف إبًلائَ فِلومون تَوسف ٔبزمح ُو حي ؿىل ًسهلم و ، اؽلوث من ؿَََ

اجهيم وخَ هلم َيَو إبتـاذٍ وحيحَ، اشلي  ٔبتََ ؾن ٔبدهيم ٕاتـاذ يف اًلصط قًخحل و ، تَ فرتحي اًلوافي
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 .اؽلىِست:3

 ًلول ٕار مىص و ًني و تيـومة احلواز ذاز و ، ًوسف ابظعحاة هلم اًسٌلخ ٔبجهيم من اإلدوت َةًع

انَ  ًُوُسَف  ؿىََل  ثَبَِمٌَا الَ  ضَلَ  َما َباَبانَ  ايَ  كَاًُواْ  ﴿ : ثـاىل
ّ
  تبٔجهيم اًحازون اًلروت مه قهنم ،345﴾11ًَيَاِِصُوَن﴿ هَلُ  َوا

 ٕاًََ ٌض خاق ،ًىٌَ مىصمه ؿَََ فَيا تبٔهَ مدارشت كري تعًصلة ًيفي ًـلوة ،و هل اًصاؾون و ، ٔلدهيم اؿلحون

يّنِ  ﴿كَالَ  ًساهَ: ؿىل ثـاىل ًلول و اشلئة ؿَََ َيافو 
ّ
ََْحُزهيُِن  ا َ ُحواْ  َبن ً َُ َِ  ثَْش َُ  َبن َوَبَذاُف  ِت ئْةُ  ًَبلُِكَ َُ  َوَبهُتْ  اشّلِ  َؾْي

َُ  ًَِئْ  ﴾كَاًُواْ 13﴿ كَاِفَُونَ  ئُْة  َبلَكَ نُ  اشّلِ انَ  ُؾْعَحةٌ  َوََنْ
ّ
ًرا ا

ّ
ونَ  ا  فىصت مٌفشٍن رضل ًيفون .ًىهنم346﴾14﴿ ًََزارِسُ

 اشلئة.

 ٔبًلٍوو  محَوٍ و اًلوافي مصوز ؾهنا لعؽًي ال ترئا ادذازوا و اًعحصاء ٕاىل ،فبٔذشٍو ًوسف مـِم و اإلدوت َيصح مث

 . ًفـَون مبا مٌحهئم ٔبهَ و انح، ٔبهَ ًَوسف ظل ٔبوىح اًحرئو يف

  هبخاان و نشاب ًوسف ٔبلك كس ةاشلئ ٔبن ٔبذربوٍ و ٔبجهيم ٕاىل اإلدوت زحؽ واًلافٍكفِبٔذشوهَ، ٔبي اًس َازت متص مث

 ٔبهَ و ، ازحاكتَ هلم ٌرسث و مٌىصا هلم مجَت كس ٔبهفسِم ٔبن فٌحبمٔه اًىشتة و اؽلىِست ًـلوة ظل هيب ًسزكو 

 تَيْ  ﴿ : ثـاىل ًلول ٕار فـهل ؿىل بٔكسموا ما ؿىل ابعل مس خـَيا ، صاهَا ال و فاسؿا ال و خاسؿا ال مذجمال س َعرب

َيٌ  فََعرْبٌ  َبْمًصا ُسمُكْ َبهفُ  ًمَُكْ  َسَوًَْت  انُ  َواغّلُ  مَجِ ـَ خَ  حِات من اًِام اجلزء رضل تـس ًبئت .ثمكثَِعُفوَن﴾ َما ؿىََل  اًُْمس ْ

 ،ٍوىرب مرص ؾٍزز اصرتاٍ اشلي ٔلن اًلرص يف حِاثَ ثبئت ،و هحضاؿة تَؽ و ؿَََ ؿرث ٔبن تـس اًسالم ؿَََ ًوسف

سذي ، اًًسوت و اًـٍزز امصٔبت تَ ،وثفنت وحس يَ حٌلهل ٍزذاذ و ًوسف  من تـسُا ًَرصح س يني تضؽ اًسجن ًو

 ٕادوثَ اؽلعاف بٓدص ًَبٔثََ ، اًياش زكاة ،و ألزط دزائن ًخوىل ،و اًـزت و اًرشف ٕاىل اًِوان و اؽلىِست
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 مث تـمَِم اإلدوت ًًئب و ، حَمَ ًخحلق و ٔبتٍو ًبٔثََ ،و ألحساج ثخواىل و ، ًـصفِم و ًـصفوهَ ال ، مدسوًني

 ًوسف. سوزت يف احلواز بٓي يف هفعهل و س يـصفَ ما ُشا و ، ؿَهيم ًَخوة ظلَ  هلم لفصٌس خ

 ًوسف: سوزت يف حٌلًَاهتا و اًلعة دعائط -5

 كعط يف جنسُا ال هبا ذاظة مبزياث فذيفصذ اًلعط ٔبحسن تبهٔنا اًلعط تلِة ؾن ًوسف كعة حمتزي

 ؿَََ ظل ظىل ظل زسول ؿىل ىًزت كعة ٔبول تبهٔنا " اًلول ٕاىل اًحَان زوخ ظاحة فِشُة اًىصمي اًلصبٓن

 اًلَة و اًصوخ و اخلالفة و ازةاًوز ٔبرساز ؾن احللِلة يف مرتمجة مـىن بٔمجؽ و ًفؼا ٔبوحز يهو وسؼل

 347اًلوى"و 

 ؽلهنج اًاكمي اٍمنورح متثي ًوسف سوزت ٔبن "ٕار هؼرياهتا ؾن ممتزي هبا ذاض كاًة ًوسف ًسوزت و

 اًرتتوي و اًـلِسي و اًيفيس اءألذ يف اؽلهنج ًِشا اًاكمي اٍمنورح متثي ما تلسز ٌَلعة يناًف ألذاء يف اإلسالم

 348ٔبًضا." احلصيكو 

 لك يف اكمال ؾصضا اًلعة يف اًصئُسة يه و اًسالم ؿَََ ًوسف خشعَة ثـصط ًوسف كعة ٔبن نٌل

 خاهة ٕاىل ،" اجلواهة ُشٍ يف اًضرعَة ُشٍ اس خجاابث جلك ،و احلَات ُشٍ حواهة ،جلك حِاهتا جماالث

 مساحاث يف و ، اًرتنزي من مذفاوثة تسزخاث اؿلَعة اًضرعَاث ثـصط اًلعة يف اًصئُس َة اًضرعَة ؾصط

 ألضواء من ذاظة ٔبوضاغ يف و ةاًصؤً مصنز من مذفاوثة ٔبتـاذ ؿىل و  اًـصط زفـة من مذياس حة

 اًدسَسي ؿىل ،ثـمتس معَلة هؼصت ؿىل اًسالم ؿَََ ًوسف كعة يف اًرسذًة احلحىة تياء ٍصحىزو 349"واًضالل

 مرسخ ؿىل ألحساج ثخـاكة ٕار اًضرعَاث تني اًصواتط مٌعق ظحَـة ؿىل و اًزمن ؿرب ًٔلحساج اؽليعلي

                                      
347
 .211ض.اسٌلؾَي حلي اًربسوي ثفسري زوخ اًحَان  
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 .1951.س َس كعة يف ػالل اًلصبٓن ض 
349
 .1952س َس كعة يف ػالل اًلصبٓهط. 
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 يه اشلهص ٔبسَفٌا نٌل حموزًة خشعَة ؿىل حصحىز معوهما يف اًلعة و ، فضُئا صُئا وحمنو اؽلواكف ثخعوز و احلَات

 تَؽو  ٔبهلش ،و اجلة يف تَ ٔبًلي و مصتاؽلؤا هل ذجصث اشلي مٌامَ يف ابًيحوت اؽلخرش اًسالم.فِو ؿَََ ًوسف خشعَة

 زؤاي و َظاحدَ زؤاي فرس اشلي ُو و ، اٍهتم تَ ٔبًعلت ،و هفسَ ؾن اًـٍزز امصٔبت زاوذثَ و ، اؽلطل وسٍص ٕاىل

       اًلافٍك ٔبفصاذ و ، اًعلري ؤبدٍو ، اًىداز ًوسف ٕادوت و ، اًسالم ؿَََ فِـلوة ألدصى اًضرعَاث .ٔبما اؽلطل

 اشلي احلواز يف ظصفا اكن ُؤالء من ولك ، اًسجن ظاحيب اًفذَان و اًضاُس و ، اًًسوت و امصٔبثَ و اًـٍزز و

 ِصَح. اًـىس خشعَاثو تسون حواز الف احلواز ٔبساش اًضرعَاث ٔلن ًوسف كعة يف ذاز

 ؾلصذ ًُس ذكِق حممك هؼام وفق اًسالم ؿَََ ًوسف سوزت يف احلواز ٔبثصي مـِا و اًلعة ٔبحساج ثخاتـت كس و

ة ابًوحست ثدسم حممكة حَلاث يف تـضا تـضِا ًخَو مذـاكدة خاءث تي اًلعط   اإلدوت حول ثسوز حِر اًـضًو

 اكهت تساٍهتا من اًلعة .و اًرباءت و اًـلوتة و اًصؤاي ثفسري و ، اًـفة و اًضِوت و احللس و اًىٍص و ، اؿلحة حول و

 اًحىن وسجًسج يف احلواز تني و جميِا حزاوح و اإلس خـصاضَة اًرسذًة ٕاىل متَي اكهت ٔبهنا ٕاال ابحلواز ثدسم

 ًَزتم ًوسف سوزت يف اًلعة ٔبسَوة و ألسَوتَة." و  اًحالقَة ظفذَ احلواز ٔبؾعى ما جضىَِِا و اًرسذًة

 350اؽلخـسذت." اًضرعَاث ٔبؾٌلق يف اًخلَلي ؿىل ٔبكسز اًلائة مضري و ، اًخـحري يف اًلائة مضري

 ًون ُو اًرسذاشلي جمصذ اًلائة مضري ًخـسى ،نٌل فَِ ٕاال جنسٍ ال ثلٌَاثَ و احلواز فٌون من فن ُشا و

 ٔبن اؽلمىن من اكن مواكف يف اؽلـجز اًصائؽ اًخـحري ؿىل ٌساؿس ،و اًعوزت حواهة يف ًخبٔثص احلواز من ابزغ

 ٔلجهيملدي حوازمه و ًوسف ؿىل خبٓمصونً  اشلٍن اإلدوت حواز رضل مثال من ،و خارتَة ٔبكي و ُسوءا ٔبنرث حىون

 351اؽلؤامصت." ثيفِش
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 ؿالكاث و ثحاًياث من ًخجَ ما ذالل من ًوسف سوزت يف احلواز لآثز ان ثددؽ يف هالحؼَ ما ُشا و

  ؿىل حتمي

 ميزٍي ؽلا تُهنا فامي اًخحاوز ٔبسَوة و ، خشعَاثَ تني ازلدول و ٔبظصافَ مـصفة و حتََهل ،يف مـملة ذزاسة ذزاس خَ

ص و اًخـحريي ادلال ماكمن و ، اًخساظة و اًسِوٌك من  فَِ متثَت نٌل ، ألًحاة ًٔلذش اشلي اًفين اًخعٍو

  احلواز و اًـلس و ألحساج ثخاتؽ و ألصزاض و اؽلاكن و اًزمان مذاكمي منوريج ثضلك اًلعيص اًفن ؾيارص

 . احلي و

 واكـا جسجي ال "،فِيي ـام ألحساج و اًضرعَة كعة يه اًلصبٓن يف اًسالم ؿَََ ًوسف كعة ٔبن نٌل

 اإلذالض و اإلميان و فافاًـ و ٌَعرب و ًإلميان ثًذرص ابخلَوذ،ٕار اجلسٍصت اإلوساهَة اًلمي ثًذرص تي  حفسة

 وفق اخلاض ظاتـِا مهنا ًلك و اإلحامتؾَة اؽلاكهة و اًسن يف مذحاًية خشعَاث ابٔلذواز فهيا كام كس و اًعِصو 

 .352"هبا مصث اًيت اًخجازة و  اًرتتَة
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 ًوسف: سوزت يف احلواز -6

 ذازث اًيت اؿلوزًة و اًصئُسة اًضرعَة ُو اًسالم ؿَََ ًوسف ٔبن ًوسف سوزت يف اؽلالحغ ٕان

 يف ػاُصت كٍك هَمح ٔبهيا ٕاال ٔبكواهل حىرث و– ًوسف – ػِوزٍ ٍىرث ٔبن اؽلخوكؽ من اكن ٔبهَ و جاكمَِا اًلعة حوًِا

 ٕاىل اًلعة تساًة من فلط حوازاث زالج يف رضل ػِص كس و ، ٕاًََ اؽلًسوتة و ًساهَ ؿىل وزذث اًيت ألكوال

 ذاظة مزيت ًـعي ما ُشا و ٔبساس َة و حموزًة خشعَة ٕاىل ابًًس حة خسا كٍََك حوازاث يه و ، مرص يف جسيَ

 .رضل مصالٔ  ًخعَة حِامن ٕاال ًالكما كٍك يه و ٔبال ذاظة ًوسف و اًسالمـامة ؿَهيم ابٔلهخِاء

 اكًخايل: وزذث اًسالم ؿَََ ًوسف فهيا ػِص اًيت ُشُاحلوازاث و

 زؤايٍ: هل اهَاــح بٔتََ مؽ .حواٍز1

رْ  اًسالم:" ؿَََ ًوسف ًسان ؿىل ثـاىل ظل ًلول
ّ
َِ  ًُوُسُف  كَالَ  ا ِتَ يّنِ  َبتِت  ايَ  ِلَ

ّ
 َؾرَشَ  َبَحسَ  َزَبًُْت  ا

ٍْهُتُمْ  َواًْلََمصَ  َواًَضْمَس  َنْوَنًحا ْدَوِثمَ  ؿىََل  ُزْؤاَيكَ  ثَْلُعْط  الَ  تيَُنَ  ايَ  كَالَ  ﴾4﴿ َساِخِسٍنَ  يِل  َزَب
ّ
ًسا ضَلَ  فََِِىُِسواْ  ا َْ نَ  َن

ّ
 ا

َعانَ  َْ وَسانِ  اًض َ
ّ
ِدنيٌ  ؿَُسو   ًِال خَِخِمَ  َوَنَشضِلَ  ﴾5﴿ م  َُِّممَ  َزت مَ  جَيْ ـَ ُ َُ  َوًُِت   اَلَحاِذًِر  ثَبِِوًيِ  ِمن َوً َمخَ ـْ َْمَ  ِه  َوؿىََل  ؿَََ

ُلوَة  بٓلِ  ـْ َ ميَ  كَْديُ  ِمن َبتََوًْمَ  ؿىََل  َبثََمَِا ََكَ  ً ُِ ْجَصا
ّ
حْسََق  ا

ّ
نَ  َوا

ّ
َِميٌ  َزتَمَ  ا  353﴾6﴿ َحِىميٌ  ؿَ

 اًلمص و اًضمس و هوهحا ؾرش ٔبحس زٔبى كس ٔبهَ يف اؽلمتثٍك و ،مٌامَ يف زبُٓا ًيت اًصؤاي ٔلتََ ًوسف ٍصوي ُيا و

 مـامَهتم و ٔبتيائَ من ًـلوة زٔبى ؽلا اإلدوت ؿىل اًصؤاي كط ؾن ًـلوة فهناٍ ، اًـلالء جسوذ ساخسٍن هل زبمٓه

 ٔبدَِ. و ًَوسف

 : هفسَ ؾن زاوذثَ حني اًـٍزز المصبٔت .حواٍز2

ِينَي   ثـاىل:"ًلول ظل زِي اًُْمْحس ِ ٍُ ُحمْكًا َوِؿًَْما َوَنَشضِلَ جَنْ ٍُ بٓثٌََُْا َو ﴾22﴿َوًََما تََََف َبُصَس ُُ َُ اًيَِت   َوَزاَوَذثْ

َِ َوكَََلؼيِف تَُهِْتَا ؾَ  ََْت ضَلَ كَ ـــِت اَلتَْواَة َوكَ ـَ ن هَْفِس َُ َُ َزيّبِ ــــاَل َمـَ ــاًَْت  َ ه
ّ
َُ اَل ًُفْ ـــ َبْحَسَن مَ اَر اغّلِ ا َ ه

ّ
 حُ ؼؼَِ ـــثَْواَي ا
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ًُِموَن   354﴾23﴿اًَؼا

 حصى اشلي احلواز ،و اًسالم ؿَََ ًوسف فهيا وكؽ اًيت اًفذية و اؽلصٔبت ظمؽ و اؽلصاوذت كعة ثحني ايثالٓ  ُشٍ و

 هيسًَ. ُو و ذَلَ اشلي اخلاًق ؾعَان و ًصقحاهتا و ًِا اإلهعَاغ زفضَ و اًـٍزز امصٔبت وتني تٌَُ

 سوخَ: اهتمخَ ٌَـٍززحني ًوسف .حواز3

سٌ  َوَصِِسَ  هَْفيِس  َؾن َزاَوَذثيِْن  يِهَ  كَالَ  ثـاىل:" ظل ًلول ُِ نْ  َصا َِا ّمِ َِ ُْ ن َب
ّ
َُ  اَكنَ  ا  كُُديٍ  ِمن كُسَ  كَِمَُع

وَ  فََعَسكَْت  ُُ نْ 26﴿ اًاَكِرِتنيَ  ِمنَ  َو
ّ
َُ  اَكنَ  ﴾َوا وَ  فََىَشتَْت  ُذجُصٍ  ِمن كُسَ  كَِمَُع ُُ  ُشٍ يف و355﴾27﴿ اًَعاِذِكنيَ  ِمن َو

 مٌَ ظَحت اًيت يه و اًفـي ظاحدة ٔبهنا و هبا ًَزهما و ٕاًََ اؽلًسوتة اٍهتمة اًسالم ؿَََ ًوسف ًيفي الآيث

 اخلائيني. من ٔبتسا ٍىن ػل و رضل

 ظل ٔبزاذُا واحضة ذالٌك ًـىس ُشا و احلال اكذىض ٕارا ٕاال ًخلكم ال فِو ًوسف ٔبكوال يف واحضة كٍك هَمح ٕاهيا

 ًوسف ٔبن يه و ، اًىصمي ٌَلصبٓن سامؽ ٔبو كصئ لك ًـهيا و مسؼل لك ًفِمِا و هفِمِا ٔبن جية كربت و ، ثـاىل

      ٔلتََ اًصؤاي حىك حني ٕاال ًخلكم ػل ُو ،و ألمص اكذىض ٕارا ٔبو انذزا ٕاال ًخحسج ال اًالكم كََي اًسالم ؿَََ

 ُو هتمة من اًيفس ؾن ازلفاغ ُو بٓدص ملام يف و ، اؽلـعَة يف اًوكوغ من و ٕاًََ اؽلًسوتة اٍهتمة ثربٔبمن حني و

 مهنا. جصيء

 اًسجن: عاحيبً حواٍز.4

ََاَن كَاَل َبَحُسهَُ  : "ثـاىل  ًلول ظل ْجَن فَذَ َُ اًّسِ ـَ يّنِ َبَزايِن َوَذَذَي َم
ّ
ًصا َوكَاَل الَٓدُص ا يّنِ َبَزايِن َبْؾرِصُ َْمْ

ّ
بٓ ا

ينَِي ﴿ اَن ىََصاَك ِمَن اًُْمْحس ِ
ّ
ئٌَْا ِتخَبِِوًهِلِ ا َُ هَّحِ ا ثَبلُِكُ اًَعرْيُ ِمٌْ ُي فَْوَق َزِبِِس ُذْْبً اٌم 36َبمْحِ ـَ ﴾ كَاَل اَل ًَبِِثَمُكَا َظ
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يّنِ حََصْنُت 
ّ
ًِمُكَا ِمَما ؿََََميِن َزيّبِ ا الَ هَحَبِحمُُكَا ِتخَبِِوًهِلِ كَْدَي َبن ًَبِِثَمُكَا َر

ّ
َِ ا ِمٍَكَ كَْوٍم الَ ًُْؤِمٌُوَن اِبغّلِ َومُه اِبلِٓدَصِت حُْصَسكَاِه

.﴾37﴿مُهْ اَكِفُصوَن 
356 

 مـَ ذذي ،و اًسجن إبذذاهل ٔبمص ،حبَر اًسجن حميةاًسالم، ؿَََ ًوسف فهيا وكؽ اًيت اؿلية و اًضست يه

 اًفصظة ُشٍ ًوسف ًًهتز و اًسالم" ؿَََ ًوسف هلٌل ًَـرٍب مٌاهمٌل يف زٔبايٍ حؼل ؾن ٌسبألهَ ًوما فبٔثَاٍ فذَان

 .357"اًفاسست اًـلِست ثعحَح من ًـفَِ ال جسَيا فىوهَ، اًعحَحة ؾلِسثَ اًسجياء تني ًَثخت

 ًًسة ،وال ظل ٕاىل ًسؾو اشلي اًعاحل اًييب ظًصلة ًعف و زفق يف هنٌلتُ و تٌَُ احلواز ًسوز و

 ٌَيفوش حصتَة حواٍز يف و ، ظل ذٍن ؿىل ًُسوا ،اشلٍن اًلرص يف اشلٍن ُؤالء ٕاىل ٌضري مث ، ٕاًََ ٕاال لكَ اًفضي

 ؾلِسثَ ؾن ًفعح و ، كَحهيٌل ٕاىل ًخوكي مث ، حشز يف دعوت دعوت ،و ًعَف مسذي ٕاهَاإلميان." ٕاىل ذؾوت و

 ًـُضون ايل اًيىس اًواكؽ رضل فساذ و ، كوهمٌل اؾخلاذ و اؾخلاذٌُل فساذ ؾن ٍىضف ،و اكمال ٕافعاحا ،وذؾوثَ

 358فَِ"

ْجنِ  َظاِحيَبِ  ايَ  "  ثـاىل ،ًلول هلٌل حواٍز ًواظي و ًلول مث ذَفَّصِكُونَ  َبَبْزاَبةٌ  اًّسِ  اًْلََِازُ  اًَْواِحسُ  اغّلُ  َبمِ  َذرْيٌ  م 

ُحُسونَ  َما ﴾39﴿ ـْ َِ  ِمن ثَ الَ  ُذوِه
ّ
ا َبمْسَاء ا َُ ُخُمو َْ نِ  ُسََْعانٍ  ِمن هِبَا اغّلُ  َبىَزلَ  َما َوبٓتَبُٓؤكُ  َبهُتْ  مَسَ

ّ
الَ  اًُْحمْكُ  ا

ّ
ِ  ا  َبالَ  َبَمصَ  غِلّ

ُحُسواْ  ـْ الَ  ثَ
ّ
اَيٍُ  ا

ّ
ٍنُ  َرضِلَ  ا ُ  ازّلِ ََُمونَ  الَ  اًيَاِش  َبْنرَثَ  َوًَِىنَ  اًْلمَّيِ ـْ َ ً ﴿41"﴾359 
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 ؾن قين ظل ٔبن ًحني مث بٓاُة، من ذوهَ ما ؾحاذت حصك و اًلِاز اًواحس رصحيةًـحاذت ًوسف من ذؾوت ُيا و

 اًلٍََك اًلكٌلث هبشٍ اًسالم ؿَََ ًوسف زمس كس هبشا ."و اًعاحل اًـمي و اًخلوى ٕاال مهنم ًٍصس ال ،فِو اًـاؽلني

 360اًعاقوث". و اًرشك كوامئ لك هبا ُز ،نٌل اًـلِست ُشٍ ملوماث لك و ازلٍن ُشا مـاػل

 : -جنا اشلي ظاحدَ – اؽلطل ًصسول حواٍز.5

ْحؽِ ُسًُداَلٍث  " ًلول ظل ثـاىل ْحٌؽ جِعَاٌف َوس َ اٍن ًَبلُِكَُُِن س َ ْحؽِ تَلََصاٍث مِسَ ًُق َبفِْذيَا يِف س َ ّسِ َا اًّعِ ًُوُسُف َبهي 

ََُموَن ﴿ ـْ َ ََُِْم ً ـَ َ ىَل اًيَاِش ً
ّ
ًّلِ بَْزِحُؽ ا ـَ َ ِينَي َذَباًب فََما حَ 46ُدْْضٍ َوُبَدَص اَيِثَساٍث ً ْحَؽ س ِ ْ ﴾ كَاَل حَْزَزُؾوَن س َ َعسمت 

َما ثَبلُِكُوَن ﴿ ََِاًل ّمِ الَ كَ
ّ
ٍُ يِف ُسًُدهِلِ ا ََِاًل 47فََشُزو الَ كَ

ّ
ْحٌؽ ِصَساٌذ ًَبلُِكَْن َما كََسْمُتْ ًََُِن ا ِس َرضِلَ س َ ـْ َ ﴾مُثَ ًَبيِِت ِمن ت

ِعُيوَن ﴿ َما حُتْ َِ ًُلَاُج اًيَاُش 48ّمِ ِس َرضِلَ ؿَاٌم ِفِ ـْ َ ونَ  ﴾ مُثَ ًَبيِِت ِمن ت رِصُ ـْ َ ً َِ  361.﴾ "49﴿َوِفِ

 ،فشُة اؽلطل زؤاي س َبٔول اشلي ُو ًوسف ٔبن مست تـس اًسجن يف ًوسف ظاحيب من جنا اشلي اًـحس ًخشهص

 ٍىون هبشا و ، زلهَ من ثـاىل ظل ؿَمَ مبا اؽلطل زؤاي اًعسًق ًفرس زٔبفة ،و ًعف يف و ، اس خبٔرن ٔبن تـس ٕاًََ

 ؿؼل من ُشا و ًـرصون و ٍززؾو فَِ و اًياش فَِ ًلاج ؿام ُياك تبٔن ًيخهئم مث اًسجن من ًَوسف اخلالض

 ًوسف إبحضاز اؽلطل ًبٔمص اًصسول.مث ظًصق ؾن اًًسوت ؾن ٌَمطل سؤاهل ًبئت مث اؽلطل زؤاي يف هل وحوذ ال ظل

 تلت اًيت يه هنابٔ  و ًوسف حعاهة ؿىل مـِا اًًسوت و اًـٍزز امصٔبت هل صِسث تـسما ًَوسف اًربءت حىون ُيا و

 كَالَ  ثـاىل:" ًلول اًعاُصٕار ُو ٔبهَ وزتَ. من هبسي ذالظَ زٔبى اشلي ُو و ٔبرهخت اًيت يه ؾّف.و اشلي ُو و

رْ  َدْعُحُىنَ  َما
ّ
َِ  َؾن ًُوُسَف  َزاَوذح نَ  ا ِ  َحاَص  كَُْنَ  هَْفِس ْميَا َما غِلّ َِ َِ  ؿَ َْ َ ـَزٍِزِ  اْمَصَبتُ  كَاًَِت  ُسوءٍ  ِمن ؿََ  َحْعَحَط  نَ الٓ  اًْ
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َُ  َبانَْ  اًَْحق   َِ  َؾن َزاَوذث  َُ  هَْفِس َ ه
ّ
ؼلََ  ﴾َرضِلَ 51﴿ اًَعاِذِكنيَ  ًَِمنَ  َوا ـْ ََ َُ  ًَمْ  َبيّنِ  ًِ ِة  َبُدٌْ َْ سَ  هَيِْسي الَ  اغّلَ  َوَبنَ  اِبًْلَ َْ  َن

 362﴾"52﴿ اًَْزائِِينيَ 

َِ  ائُْخويِن  اًَْمطِلُ  َوكَالَ  " ثـاىل ًلول ٕار ظَحَ تـس اؽلطل ًوسف حياوز احلق ابن و اًرباءت ًوسف انل ٔبن تـس و  ِت

 َُ َِْع خَْز َُ  فََََما ًِيَْفيِس  َبس ْ هَمَ  كَالَ  لَكََم
ّ
ََْومَ  ا ًْيَا اًْ َيِْن  كَالَ ﴾54﴿ َبِمنيٌ  ِمِىنيٌ  زَلَ ـَ يّنِ  اَلْزِط  َدَزبٓئِنِ  ؿىََل  اْح

ّ
 َحِفِغٌ ا

 .363﴾55﴿ ميٌ ؿََِ 

 ٕاابؤٍ ،و هصمَ هل ثحني ...نٌل اًصؤاي ثفسري يف ؿَمَ مـِا هل ثحني ...و " ًوسف جصاءت ٌَمطل ثحٌُت ٔبن تـس ورضل

      اؽلسدضاز مباكن ًَجـهل اؽلطل ظَحَ ًلس .364"اؽلطل ؿىل ٍهتافت ال و اًسجن من اخلصوح ؿىل ٍهتافت ال فِو

 ًىٌَ خسا ظـحة هممة تبهٔنا ًـؼل ُو و ظَحَ حتلق ٔبن تـس مرص يف ماكهة را ًوسف فبٔظحح ، اًعسًق و اًيجي و

 ًِا. حفؼَ و اؽلسؤوًَة من ،متىٌَ ٔبًضا ًسزك

 : مبرص إلدوثَ ًوسف .حواز6

ْدَوتُ  َوَخاء " ثـاىل ظل ًلول
ّ
َِ  فََسَذَُواْ  ًُوُسَف  ا َْ َ َصفَُِمْ  ؿََ ـَ َِاِسمِهْ  ََجََزمهُ  َوًََما ﴾58﴿ ٌِىُصونَ مُ  هَلُ  َومهُْ  فَ  جِبَ

نْ  ًمَُك  ِتبَدٍ  ائُْخويِن  كَالَ  ِْيَ  ُبويِف  َبيّنِ  حََصْونَ  َبالَ  َبِتَمُكْ  ّمِ ًَْى ن ﴾59﴿ اًُْمزِنًِنيَ  َذرْيُ  َوباَنَْ  ا
ّ
َِ  ثَبِثُويِن  ًَمْ  فَا َْيَ  فاَلَ  ِت  ًمَُكْ  َن

اِوذُ  كَاًُواْ  ﴾61﴿ ثَْلَصتُونِ  َوالَ  ِؾيِسي َُ  َسُُنَ انَ  َباَبٍُ  َؾْي
ّ
 ."﴾61﴿ ًََفاِؿَُونَ  َوا

 و     ؽلـصفذَ مٌىصون مه و ؾصفِم ٔبن ستـ ٕادوثَ مؽ ًوسف حواز من حزءا س ححاهَ ظل ًيا ًحني الآيث ُشٍ ففي

 و       وضاخلع وخَ ؿىل مه من هل رهصوا حىت اس خسزَجم و ، ٕاًََ ًبٔوسون حصوِم ٔبن "تـس ٔبذامه ٔبذامه سبهٔلم

                                      
362
 .51/52.ًوسف  
363
 .55/ 54.ًوسف 
364
 .2115.س َس كعة يف ػالل اًلصبٓن ض 



 منورخا ًوسف سوزت اًىصمي اًلصبٓن يف احلواز  ظحَـة و تالكة                                              اًثاًر اًفعي

 

515 

 جن -مـِم اظعحاتَ ٔبو حضوزٍ س َلدي ٔبهَ ،و ٔبابمه ًبٔمٌون ال ،و تَوسف ظيـوا ما ًـَمون ًىهنم365اًخفعَي".

 رضل. مؤنسٍن ، ٕاكٌاؿَ س َحاًوون ٔبهنم ٕاال– ايمني

 ٔلدَِ: .حواٍز7

َِ  بَٓوى ًُوُسَف  ؿىََل  َذَذَُواْ  َوًََما :" ثـاىل ظل ًلول َْ َ ً
ّ
يّنِ  كَالَ  َبَذاٍُ  ا

ّ
َمَُونَ  اَكهُواْ  ِتَما ثَخْذَِئْس  فاَلَ  َبُدوكَ  َبانَْ  ا ـْ َ ً 

﴿69﴾366 

 مٌش ؾيَ كاة اشلي ًوسف ٔبدٍو ٔبهَ هل ًـَن و ًعف حيسهثفي و ٔبذاٍ ًوسف ،فِحاوز اإلدوت ؿؼل ذون رضل و

 قَاتَ. يف تبٔدَِ ًفـَون اإلدوت اكن مبا-ًوسف– ؿؼل ؿىل ،ٔلهَ احلزن ؿسم مٌَ ًعَة و ٕادوثَ تفـي سمان

و  و اًعاغ ٔبو اًىِي اًيت يه ٌَمطل بٔ تبٔن ًرتك ٔبذاٍ مـَ فبٔمص زخاهل تبٔن ًسسوا هل اؽلس  -ًإلدوت -ٍىِس هلممث 

ـَيَ انذى اؽلياذي يف اًلوافي ، ووخسث يف مذاغ ألد ألظلص. َِاِسمِهْ َح  ًلول اهل ثـاىل:" فََََما ََجََزمُه جِبَ

ىمَُكْ ًََساِزكُوَن 
ّ
رُي ا ـِ ٌن َبٍهَُتَا اًْ َِ مُثَ بََرَن ُمَؤّرِ لَاًََة يِف َزْحِي َبِدِ  ﴾71﴿كَاًُوْا َوَبْكدََُوْا ؿََهَْيِم َماَرا ثَْفِلُسوَن   ﴾71﴿اًّسِ

َِ َسِؾمٌي  رٍي َوَباَنْ ِت ـِ َ ُي ت َِ مِحْ ًَِمن َخاء ِت ًُِيْفِسَس يِف  ﴾72﴿كَاًُوْا هَْفِلُس ُظَواَغ اًَْمطِلِ َو َِْمُت َما ِحْئيَا  كَاًُوْا اَتغّلِ ًَلَْس ؿَ

ن ُنيُتْ اَكِرِتنَي  ﴾73﴿اَلْزِط َوَما ُنيَا َساِزِكنَي 
ّ
ٍُ ا ٍُ َمن ُوِخَس يِف َزْحهِلِ فََُِو  ﴾74﴿كَاًُوْا فََما َحَزبُٓؤ كَاًُوْا َحَزبُٓؤ

ًِِمنَي  زِي اًَؼا ٍُ َنَشضِلَ جَنْ َِ نََشضِلَ ِنْساَن فَ  ﴾75﴿َحَزاُؤ خَْرَصََجَا ِمن ِوؿَاء َبِدِ َِ مُثَ اس ْ ْم كَْدَي ِوؿَاء َبِدِ ََهِتِ دََسبَ ِتبَْوِؾ

ن وََضاء َوفَْوَق  الَ َبن ٌََضاء اغّلُ ىَْصفَُؽ َذَزَخاٍث ّمِ
ّ
ٍُ يِف ِذٍِن اًَْمطِلِ ا ََبُِذَش َبَذا ًِ َُوُسَف َما اَكَن  َِمٌي ًِ لُكِّ ِري ِؿؼْلٍ ؿَ

ا ًَُِْم كَاَل َبه ﴾76﴿ َُ َِ َوًَْم ًُْحِس ا ًُوُسُف يِف هَْفِس َُ َق َبٌد هَلُ ِمن كَْدُي فَبرََسَ ْق فَلَْس رَسَ ن ٌرَْسِ
ّ
ُتْ رَش  َماَكاًن كَاًُوْا ا

اَن ىََصاَك ِمَن  ﴾77﴿َواغّلُ َبْؿؼَلْ ِتَما ثَِعُفوَن 
ّ
َُ ا َ ًزا َنِحرًيا فَُزْش بََحَساَن َماَكه َْ َن هَلُ َباًب ص َ

ّ
زٍُِز ا ـَ َا اًْ كَاًُوْا اَي َبهي 

ِينَي  ًُِموَن  ﴾78﴿اًُْمْحس ِ ًرا ًََؼا
ّ
ٓ ا هَب
ّ
ٍُ ا الَ َمن َوَخْساَن َمذَاَؾيَا ِؾيَس

ّ
اَر اغّلِ َبن هَبُِذَش ا ـَ بَُسوْا فََََما اْسدَِْ  ﴾79﴿كَاَل َم
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َن اغّلِ  مُك َمْوِزلًا ّمِ َْ َ ََُموْا َبَن َباَبُكْ كَْس َبَذَش ؿََ ـْ ًَّا كَاَل نَِحرُيمُهْ َبًَْم ثَ َُ َذََُعوْا جَنِ َوِمن كَْدُي َما فََصظُتْ يِف ًُوُسَف فَََْن ِمٌْ

َو َذرْيُ اًَْحاِِكِنَي َبْجَصَخ اَلْزَط َحىَتَ ًَبَِرَن يِل بيَِب َبْو  ُُ مُكَ اغّلُ يِل َو  367."﴾81﴿حَيْ

 الٔنرب ٔبدهيم تني و تُهنم حواز ًسوز و– ذاًخَ – ٔبهمم و تبٔجهيم ًبٔثوا ٔبن مهنم ًعَة ،و مـَ ٔبذاٍ ًوسف ًحلي و

 ًوسف حواز من بٓدص مضِسا ظل ًشهص ابًصفغ،مث ًوسف ًلاتهل و ألظلص بٔدَِ ماكن ًؤذش ٔبن ظَة اشلي

 فََََما"ثـاىل: ًلول ٕار هلمفِـصفوهَ هفسَ ؾن ًوسف ًَىضف ٔلدهيم و ٌَمؤوهة ظَحا ؿاذوا تـسما اًلرص يف إلدوثَ

َِ  َذَذَُواْ  َْ َ َا ايَ  كَاًُواْ  ؿََ ـَزٍِزُ  َبهي  يَا اًْ ََيَا َمس َ ُْ ْزَخاتٍ  ِتِحَضاؿَةٍ  َوِحْئيَا اًْض    َوَب ِْيَ  ًَيَا فَبَْوِف  م  ًَْى ٓ  َوثََعَسْق  ا يَب َْ َ نَ  ؿََ
ّ
 اغّلَ  ا

زِي ِكنيَ  جَيْ يْ  كَالَ  ﴾88﴿ اًُْمخََعّسِ ْمُت  َُ َِ َُْت  َما ؿَ ـَ َُوُسَف  فَ َِ  ِت رْ  َوَبِدِ
ّ
َُوَن﴿ َبهُتْ  ا ُِ هَمَ  كَاًُواْ  ﴾89َخا

ّ
  ًُوُسُف  َلَهَت  َبا

َشا ًُوُسُف  َبانَْ  كَالَ    َُ يَا اغّلُ  َمنَ  كَسْ  بَِخ  َو َْ َ َُ  ؿََ َ ه
ّ
ًِْعرِبْ  قِ ًَخَ  َمن ا نَ  َو

ّ
ينِيَ  َبْحصَ  ًُِضَؽُ  الَ  اغّلَ  فَا  كَاًُواْ ﴾91﴿ اًُْمْحس ِ

يَا اغّلُ  بٓثََصكَ  ًَلَسْ  اَتغّلِ  َْ َ ن ؿََ
ّ
مُكُ  ثرَْثًَةَ  الَ  كَالَ ﴾91﴿ ًََزاِظِئنيَ  ُنيَا َوا َْ َ ََْومَ  ؿََ وَ  ًمَُكْ  اغّلُ  ًَْلِفصُ  اًْ ُُ نيَ  َبْزَحمُ  َو  اًَصامِحِ

ُحواْ  ﴾92﴿ َُ َشا ِتلَِمَيِص  اْر َِ  ؿىََل  فَبًَُْلوٍُ  َُ َِمُكْ  َوِبثُويِن  تَِعرًيا ًَبِِث  َبيِب  َوْخ ُْ نيَ  ِتبَ ـِ  368﴾"93﴿ َبمْجَ

عَة ٔبتواٍ ٔبذري و بٓدص مضِس يف ًوسف حياوز مث  فََََما ًساهَ:" ؿىل ثـاىل ظل فِلول تبٔمان مرص ذدول مهنٌل ًو

َِ  بَٓوى ًُوُسَف  ؿىََل  َذَذَُواْ  َْ َ ً
ّ
َِ  ا ن ِمرْصَ  اْذُذَُواْ  َوكَالَ  َبتََوًْ

ّ
ٌِنيَ  اغّلُ  َصاء ا َِ  َوَزفَؽَ  ﴾99﴿ بِٓم ْصِص  ؿىََل  َبتََوًْ ـَ واْ  اًْ  هَلُ  َوَدص 

َشا َبتَِت  ايَ  َوكَالَ  جُسًَسا َََِا كَسْ  كَْديُ  ِمن ُزْؤاَييَ  ثَبِِوًيُ  َُ ـَ رْ  يَب  َبْحَسنَ  َوكَسْ  َحلًّا َزيّبِ  َح
ّ
ْجنِ  ِمنَ  َبْدَصَحيِن  ا  َوَخاء اًّسِ

نَ  ِجمُك  سِ  ِمن اًَْحْسوِ  ّمِ ـْ َ َعانُ  ىَزػَ  َبن ت َْ ْدَويِت  َوتنَْيَ  تَُيِْن  اًض َ
ّ
نَ  ا

ّ
َِّما ِعٌَف ًَ  َزيّبِ  ا َُ  ٌََضاء ً َ ه

ّ
وَ  ا َِميُ  ُُ ـَ  اًَْحِىميُ  اًْ

﴿111﴾".
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 ٔبساؤوا اشلٍن ٕادوثَ حياوز ، اًسالم ؿَمي اجصاُمي ظل هيب جن هيب ؾن ظَحة لكمة و ، ًعف لكَ يف حواز ُو و

 و        ألهخِاء حسًر ًخحسج و ، ثلسٍٍص حق ألتوت ،فِـعي ثلسٍص و ابحرتام بأبٍ فِحاوز حوازمه فِحسن ٕاًََ

 اًسالم ؿَََ ًوسف سوزت يف ألظول ُو احلواز ُشا و ، اـلخاٍزن و اًصحٌلء ٔبفـال ًفـي ،و اًصسي الكم ًخلكم

 اًلائس حياوزو  اًضـة حياوز ،و احلاص َة حياوز و اؽلطل حياوز ،و ٕادوثَ حياوز و ٔبابٍ حياوز اًعاحل اًييب ،فِشا

 و احلق ٕاىل ازلؾوت ففَِ عل ازلؾوت يف ذاظة ظًصلة و ألهخِاء حواز ؾن مٌفصذ ،منورح ثَمس خواي جبمَؽ ،حواز

 يف احلواز ؾن اًوازذت ألدصى اًامنرح من ،و اًواحس ًـحاذت ًسؾو و اًـلائس ،فِعحح هل ذؾوت حوازاهتم لك

ا – ًوسف سوزت  . اكذضاة و ابدذعاز هشهُص

 ًحًَِ: ًـلوة .حواز2

انَ  ًُوُسَف  ؿىََل  ثَبَِمٌَا الَ  ضَلَ  َما باََبانَ  ايَ  كَاًُواْ  " : ثـاىل ظل ًلول
ّ
ونَ  هَلُ  َوا يَا َبْزِسهْلُ  ﴾11﴿ ًَيَاِِصُ ـَ  ٍَْصثَؽْ  كًَسا َم

ْة  ـَ انَ  َوًََْ
ّ
يّنِ  كَالَ  ﴾12﴿ ًََحاِفُؼونَ  هَلُ  َوا

ّ
ََْحُزهيُِن  ا َ ُحواْ  َبن ً َُ َِ  ثَْش ئْةُ  َُ ًَبلُِكَ  َبن َوَبَذاُف  ِت َُ  َوَبهُتْ  اشّلِ  ﴾13﴿ كَاِفَُونَ  َؾْي

َُ  ًَِئْ  كَاًُواْ  ئُْة  َبلَكَ نُ  اشّلِ انَ  ُؾْعَحةٌ  َوََنْ
ّ
ًرا ا

ّ
ونَ  ا ُحواْ  فََََما ﴾14﴿ ًََزارِسُ َُ َِ  َر واْ  ِت ـُ َُوٍُ  َبن َوَبمْجَ ـَ ََاتَةِ  يِف  جَيْ ٓ  اًُْجّةِ  قَ يَب ِْ  َوَبْوَح

 َِ َْ َ ً
ّ
ئهََنُم ا ِّ َشا ْمِصمِهْ ِتبَ  ًَُخيَخ ُصونَ  الَ  َومُهْ  َُ ـُ انَ  َباَبانَ  ايَ  كَاًُواْ ﴾16﴿ ًَْحُىونَ  ِؾَضاء َباَبمُهْ  َوَخاُؤواْ ﴾15﴿ ٌَْض

ّ
ْحيَا ا َُ  َوحََصْنيَا وَْسدَِدُق  َر

َُ  َمذَاِؾيَا ِؾيسَ  ًُوُسَف  ئُْة  فَبلََكَ ِّيَا ِتُمْؤِمنٍ  َبهَت  َوَما اشّلِ َِ  ؿىََل  َوَخبُٓؤوا﴾17﴿ َظاِذِكنيَ  ُنيَا َوًَوْ  ً  َسَوًَْت  تَيْ  كَالَ  َنِشٍة  ِتَسمٍ  كَِمَِع

َيٌ  فََعرْبٌ  َبْمًصا َبهُفُسمُكْ  ًمَُكْ  انُ  َواغّلُ  مَجِ ـَ خَ ."﴾18﴿ ثَِعُفونَ  َما ؿىََل  اًُْمس ْ
370 

 وذدول احللس و اًلريت ،ثسخة فـَهتم ًفـَوا ،و خمععِم ًَيفشوا ٔبدهيم ؿىل ٔبابمه ألتياء مصاوذت اؽلصاوذت كعة ٕاهنا

 ألوالذ ُامه ،و اًلسات مٌش مـِم ًوسف اظعحاة يف يف ٍصاوذوهَ ٔبجهيم ؾيس "فِامه اإلدوت تني اًض َعان

وسف تَ ميىصون و ٔبابمه َياذؾون 371."ًو
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 ٕاىل ًَخسسسوا تشًٍو ما لك ؾحازاثَ و جلكٌلثَ ٍصمس "واًخـحري مىِسهتم ًفـي ًوسف ٕادوت من مععيـة جصاءت

 ًسوز و372اجصاُمي" ٔبتََ ًرباكث اًوازج ٍىون ٔبن فَِ ًخومس اشلي احلحُة اًعلري توزلٍ اؽلخـَق اًوازل كَة

سبٔل احلواز  اًدسَمي ،و ٔبجهيم منمسًوهل يًيف اس خجاصة و دفي اسدٌاكز و "ؾخة سؤالامه يف و ٔبابمه اًفذَة ٌو

 اإلسدٌاكزي اًـخاة ؿىل ًـلوة ٍصذ ذوما.مث مـَ ًوسف ًحلي ًـلوة اكن ًوسفو جسَميِم ُو و تـىسَ هلم

 373ؿَََ". ًبٔمهنم ال ٔبهَ ؿىل– مدارش تعًصق – ًيفي حـهل اشلي ألول

 يف ثفٌيوا و اًـشز ووخسوا اشلئة ؿَََ افَي ٔبهَ كال و فصاكَ ًعَق ال ٔبهَ و ؿَََ ظرٍب تلٍك احذجاٍس ًـَي و

 اجلة يف فوضـوٍ اؽلؤامصت هفشوا و فـَوا ما فـَوا و ، تَ ،فشُحوا مـِم ٔبذشٍو و ٔبجهيم ذاظص ظَحوا ٔبن ٕاىل اؽلصاوذت

 اًسالم. ؿَََ ًوسف ثحسٔبحمية و ًحىون ٔبجهيم ٕاىل ؿاذوا و

 اًيت الادصى اًامنرح ،ومن احلواز منارح من فش منورح و اؿلاوزت ٔبساًَة من فًصس ٔبسَوة ًوسف كعة و

 ٕادوت – اإلدوت حماوزاث و ًٌَسوت اًـٍزز حماوزت و ًزوَجا اًـٍزز امصٔبت ،وحواز احلواز ٔبظصاف فهيا ثخـسذ

 سًذعصق ٕامنا و اًامنرح تلِة رهص ؾن ًعسان ال ُشا و اإلدذعاز تلَة اًساتلة ابًامنرح ىىذفي و -تُهنم فامي ًوسف

 حواز. ٔبو منورح لك ثضمهنا اًيت اًلوًَة ٌَفٌون اًحالقَة اًخعحَلِة ازلزاسة ذالل من ٕاٍهيا

 ًوسف: سوزت يف احلواز  ظحَـة و ذالٌك -3

 ال خََة واحضة زلالٌك ٕامنا و ؾحثا ٍىن فؼل ًلواهما ٔبساسا ػاُصا ابزسا ًوسف سوزت يف احلواز اكن ًلس

 ًَزتم ال ٔبهَ اًلصبٓهَة اًلعة يف اًحاحثون و ازلازسون الحغ حِر اًفن ُشا ؿىل اًلصبٓهَة اًلعة ًلِام فهيا مٌاظ

ٓ  اًلعط من ىصى ٕار،" شلضل وفلا اًلعة من اًلاًة ٕاىل ابًوظول فهيا ًَزتم ًوىن اًلعيص ابًرسذ فهيا  ما هَة اًلصب
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 ؾيرص "احلواز ٔلن اًسالم ؿَََ ًوسف كعة يف نٌل واحس مـصط يف احلواز و اؽلواكف و ألحساج اكمٍك ثلسم

ٓ  اًلعة اكهت كس و اًلعة ؾيارص من بٓدص همم  374" احلواز و اًرسذ تني ثرتاوخ هَة اًلصب

 فٌَاهتا ٍصمس اشلي ُو و ؿَََ ثلوم اشلي معوذُا فِو اًلصبٓهَة اًلعة يف ؾيَ اإلس خلياء ميىن ال ؾيرص فاحلواز ٕارا

ص يف اؽلضواز و ازلوز ٍمكي احلواز "و اؽلخحاًية و اؽلرتاظة دعائعِا و ص و اًضرعَاث ثعٍو  ذفؽ و اًرصاغ ثعٍو

 هبا ثعاوًت و ذُوز هبا مصث اًيت اًوكائؽ يف اًصوخ تر و احلَات وتـر اًلعة ٕاحِاء يف ٌسِم احلواز و ألحساج

375ألسمٌة"
  

 ألذواز ًلوم و اؽلضاُس ٍصمس اشلي اًرسذ ؾيرص حتلِق يف ٌسامه و اًلعة خينً  اشلي ُو احلواز و

 من اًضٌلئص يف َيخَج ؾٌل ٍىضف ًوسف كعة يف احلواز و فَِ. ًحية ًخىون وضـت ٕامنا احلواز يف اًلكمةو 

 حواز اًلعة تسبٔ  يف احلواز مواكف من و ، حتسزت ٕارا ذواذَِا ثـصف ملفٍك ظياذًق فاًياش اؽلضاؾص مىٌون

 حواز مث ًـلوة اًوازل يف ابًلة حمكة ؾن ًئن و موفوز راكء و ًوسف من مج تبٔذة ًًئب اشلي ٔبتََ مؽ ًوسف

 حلس و همخاخة ؾواظف ٔبًفهتا مؼَمة ؾلول و سوذاء مضاؾص من ظسوزمه ختزتن ؾٌل ًًئب اشلي ًوسف ٕادوت

َة مسمص 376.ُز
  

 زاتعة ساظـة هفس َة ،و اؽلصٔبت هفس َة يه مهتاًىة ُاتعة هفس َة ؾن ٍىضف اًـٍزز امصٔبت مؽ ًوسف حواز ان نٌل

 حلس َنو ابٔلحساج اًـاظف احلواز ُشا ًسفؽ اًسالم.مث ؿَََ ًوسف خشعَة يه ابإلميان اًعسز ؿامصت جلبٔص

 ٔبس خاز ؾن ٕاسفاٍز و اًًسوت تني احلواز ٔبن مثثسجيَ. اىهتيى اشلي ؿَََ سوخَ حتًصغ و تَ وصاٍهتا و اًـٍزز امصٔبت

 .ةاًفاُز اؽلياسل ٔلِصاة اتفِة ُاتعة ٔبذالق و اًلعوز زابث
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 ُىشا و وحسٍ تَ اإلميان و ظل ٕاىل ازلؾوت يف دعوظا و ٔبتَلِا احلمكة من حيمي اًسجن يف ذاز اشلي احلواز و

 جتس َس يه لكَ احلواز ُشا يف اًلمية لك اًلمية ٔبن اًسالم"نٌل ؿَََ ًوسف س َسان مؽ احلواز مواكف مجَؽ جس متص

 اًخضحَاث اكهت همٌل ٕامياهَ مؽ فِلف اؽلس خلمي اخلط ؾن اإلَنصاف ًخجصتة ًخـصط ؾيسما اؽلؤمن ظوزت

 377"الآلمو 

 من و اًىون ظل ذَق مش اإلسالم مهنج اكن ُىشا و تـسٍ و ًوسف كدي ألهخِاء لك ذؾواث اكهت ُىشا و

 خسا كعريت اًـٍزز امصٔبت و ًوسف تني احلواز لكٌلث اكهت ..وزمبا اًالكم و اٌَلة اكهت و احلواز اكن ُىشا و ؿَََ

 اؽلواكف ذالل من تيا ٌرشف اشلي اجلاسم واًصفغ اًعازذة ازلؾوت يف لكَ اؽلوكف ًَرط راثَ اًوكت يف ًىٌَ

 اًخجازة ؿَََ ثسل ظوًال مذيوؿا وحوازا َجة من ظامذا حواز ُياك تبٔن اًضـوز ؿىل اًخفاظَي يف اـلخَفة

هتا اًيت اًفاصٍك  اًًسوت ٔبوالئم كدي من ًَوسف كِي نثريا الكما ُياك تبٔن َنس جيـَيا مما اؽلصٔبت ُشٍ حاٍو

 مجَـا هَسُن من اًخزَط فَِ ظَة اشلي ًوسف ذؿاء تَ ًويح ٌلن ٕاقصاهئن و إلقصاهئا ابإلسدسالم إلكٌاؾِم

 ٕاًََ. ذؾوهَ مما ٕاًََ ٔبحة اًسجن فاكن

 ُو ٔلهَ ؿَََ ٕادوثَ حبق ٕاكصاٍز و هحوثَ ؿىل ذًَي و جساحمَ و ًوسف زمحة ؿىل ذًَي ٕادوثَ مؽ ًوسف حواز و

 ألتوي جٍص ؿىل مبرص اًلرص يف اًلعة اًةهن ٔبتََ مؽ و مـِم حواٍز ًسل نٌل هحري اًض َعان هَس ٔبن ًـؼل ُو و اًييب

 وحسٍ مبض َئذَ ٔبهَ و يشء لك ؿىل اًلاذز وحسٍ ظل تبٔن اًاكمي ٕامياهَ و ازلؾوت تيجاخ ٕاكصاٍز و اًحاًلة حمكخَ و

 من َيخاز و ٌضاء من ًضي و ٌضاء من هيسي ُو.فِو مٌَ ازلؾوت جناخ و إبرهَ يشء لك ٔبن و ألموز جسري

 يه لكَ احلواز ُشا من اًـربت ثحلى و اًعَحة احلس ية اًلكمة و احلواز ؿىل ًلوم اشلي سالماالٕ  مضـي ذلي ٌضاء

 ٔبهنا"ختخت ٕار ذاظة ًوسف سوزت يف وؿامة اًلعط يف اًلاجٍصن ٔبدداز ٍصوي اشلي اًلصبيٓن اًلعط من اًـربت

 اًلعط ُشا مؽ و مـَ اؽلؤمٌة اًلٍك و سؼل و ؿَََ ظل ظىل ٌَييب ،حيمَِا لكَ اًلصبيٓن اًلعط ؿربت حيمي إبًلاغ
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 ٌَجمَؽ فهيا ٔبن ،نٌل اًيشٍص و اًـؼة و اًخشنري مـِا و اؽلـاهسٍن ٌَمرشنني حيمَِا و اًخرشى و اًدرسًة و اًخثخِت

 اٍمنورح يه ًوسف سوزت و378اًصساٌك". حلِلة و اًويح حللِلة ثلٍصصا و اًصسول ظسق و اًويح ًعسق اثلٍصص 

 َيصح ال ٔلهَ فهيا اًلعط ذالٌك و ، ذالٍهتا من ٕاال فهيا احلواز ذالٌك ما و ، ادلَي و اًعاذق  اًفين ًٔلذاء اًاكمي

 . ٕاحيائَ و تالقخَ و تخِاهَ اؽلـجز اًرصف اًلصبيٓن اًلعط ؾن ال و ؾهنا ال و مهنا
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 .1966.س َس كعة يف ػالل اًلصبٓن ض 
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 : احلواز حٌلًَاث

 اًفٌَة: اًعوزت و احلواز

 ٔبهَهتا: و مفِوهما اًفٌَة اًعوزت.1

 اؽلفضٍك اًوسائي ٔبمه من ثـخرب ٕار اًحالقَة  اًيلسًة اؽلععَحاث من اؽلععَحاث من اًفٌَة اًعوزت ٕان

 ما لك ؿىل ٌض متي ،تي ألفصاذ اُامتماث ؾن اؽلـربت اًلكٌلث الس خزسامَ رضل ،و تسًـَ و اًلصبٓن ٔبسَوة يف

 ٔبذواز جتسس اًيت ابحلَات ثًدغ ًَجـَِا ذاظة حٌلًَة ؽلسة ؿَهيا ًضفي ،مث اإلوساين اؾلمتؽ يف حيسج ٔبو حسج

 ألحساج ثعوز ٕاىل اًلازئ ًسفؽ اشلي اًخرََي ؾيرص تخٌاء ٍىمتي اشلي احلواز تـيرص حصتعِا و"، اًـيارص ُشٍ

 قصط ٔبذاء ٔبخي من ٍصوى اًالكم ُشا ٔلن وس َاهَ ذزخة ٕاىل مرسخ ،ٔكهنا رُيَ مس خوى ؿىل احلواذج و

 .379"مـني

 يشء ًلك ،ؤلن نرثهتا ٔبو ادذالفِا ؿىل اؽلوحوذاث تَ حمتزي اشلي اًضلك ٔبو اًَِئة ختَي يه ًلة فاًعوزت

 اشلي اؾلاس مٌْضوة رضة لك يه اًفٌَة فاًعوزت اًيلاذ ؾيس ٔبما .380هبا حمتزي مفصذت َُئة ٔبو ذاظة ظوزت

381." اًواكؽ ؾن مٌلوال خاء ًو و اًؼاُص مـياٍ ًخجاوس
ة ٔبو حس َة ماذًة ٕاما فِيي   اٍمتثَي و ابًـلي ثسزك مـيًو

 اًـامة ابؽلـاين ابإلحاظة اؽلفصذت ألًفاع ثفي ال ؾيسما ألكَة يف ابًعوزت اًخـحري ٕاىل ألذًة ميَي و ، اخلَالو 

ص فن ٕاىل فِزنغ " هفسَ يف مضاؾص هلي ٔبو  احساًو  اؽلـىن ؾن ٌَخـحري مذـسذت ظوزا ثلسم اًيت اٌَلة يف اًخعٍو

 382ٍصضاٍ." صلك ؿىل اًسامؽ ٕاىل ًيلهل و هفسَ يف ما فَِ ًعة كاًحا ًخزشُا ظوزت مهنا فِرخاز

                                      
379
ص اًفين يف اًلصبٓن اًىصميط   .36.س َس كعة اًخعٍو

380
 ز ًسان اًـصة ماذت ظوز.و .اجن مٌؼ 
381
 .227ض 1955ٕاحسان فن اًضـص تريوث ذاز تريوث ٌَعحاؿة  اًًرش ؾحاش . 
382
 .227ض 1999 2اًلاذز اًعوزت اًفٌَة يف صـص ٔبيب متام ؾٌلن ذاز فازش ًٌَرش و اًخوسًؽ ظ .اًصابؾي ؾحس 
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ص ٕان  ص ىت مشاُة فهيا ًخزش موحست دعة و ، ملصز مشُة ُو ٕامنا ،و ابٔلسَوة ثالؾحا ًُس اًخعٍو

 مؽ اًخرََي و احلصنة و اكٌَن خمخَفة ملوماث ؿست ؿىل ٍصحىز اشلي اًعوزت هعاق ؾن اخلصوح الس خزساهماذون

 حىت و اًفىص و ألرن و اًـني ثخخٌاُا مـَية ظوزت إلػِاز احلواز و اكًوظف ٔبدصى ؾيارص ثسذي ٕاماكهَة

 383واحضة. احلَات جيـي مما اًوخسان

 مـَية مضاُس يف ،ٔبو احلَة اًخرشًة اًيفوش يف ثفاؿَِا من اهعالكا حصمس ٔبن ٌَمـاين التس رضل ٔلخي و

 ٕاىل ًَجبٔ  ٕامنا و اخلَال ٌس خزسم ال اًىصمي اًلصبٓن ٔبن اًلول ميىٌيا مثة من ،و كواهني من حيمكِا ما و اًعحَـة من

ص وس ٍَك ثوػَف  اؽلهناًة يف ًعي حىت اًصساٌك مذَلي ٕاىل ثلٍصهبا حماوٌك و ، مـَية ظوزت ثلٍصص ٔبخي من اًخعٍو

ٓ  ٕاجعاس رس ٕاذزاك ٕاىل  اؽلمتزي. اًخـحري من اًيوغ ًِشا و اًفن ًِشا اس خزسامَ من اهعالكا تالقخَ و اًىصمي ناًلصب

 اؽلخَلي فِـعي ٔبذتَة و فٌَة حٌلًَة ٔبتـاذا اًيط ؿىل فِضفي ، اًخيوغ و اٍمتزي ٕاىل ما هـا ميَي ألذيب اًخـحري ٕان

لا و مذـة  ٔبهِا ٍىن ػل ٕان ألساًَة ثطل من اًفين اًخعري و ، ٕاًََ ًيؼص خاهة ٔبي ٕاىل اهدداُا و شلت و جضًو

او  ا و خَفةاـل  تبٔصاكًِا فاًعوزت ، احلواز يف حضوزا ٔبنرُث  ألدصى ألساًَة جتََاث مؽ مٌاتـِا و معاذُز

 اإلس خلياء ميىن اثهواي صُئا اًعوزت ثعحح ال اًفِم هبشا و " جتاَُِا ميىن ال ماكهة حتخي ألذيب اًـمي يف ازلاذٍك

 ٕاذزانَ ؾن اًـاذًة اٌَلة ثـجز احللائق من ممتز هوغ إلذزاك حمتَة س ٍَك و ثعحح ٕامنا حشفَ،و ٔبو ؾيَ

 .384"ظَهلثو ٔبو 

 خي هبا مص ،اًيت اـلخَفة اًضـوزًة احلاالث ؾن اًخـحري اًعوزتهبسف اس خزسام ٕاىل ًَجبٔ  اًىصمي اًلصبٓن ٕان

 385مـني. مضِس ًخوضَح اًـحازاث خمخَف ؿىل الاؾامتذ ذالل من ألفصاذ

                                      
383
ص اًفين يف اًلصبٓن اًىصمي.ض   .37.س َس كعة اًخعٍو
384
 .464.اؽلصنز اًثلايف اًـصيب ض.خاجص ؾعفوز اًعوزت اًفٌَة يف اًرتاج اًيلسي اًحالقي  
385
ص   .77اًفين ؾيس اًس َس كعة رشنة اًضِاة اجلزائص ض .ؾحس اًفذاخ ذازلي هؼًصة اًخعٍو
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ص من ؿَََ ثيعوي ما و ًوسف سوزت يف ٌَحواز اًحالقَة ٌسلزاسة ثددـيا يف هَمحَ ما ُشا و  ثعٍو

ص ٔبذواث يف اؾلسست اخلازلت اًلصبٓهَة اًصائـة هبشٍ اؽلخـَلة اؽلضاُس  اجلاس و ، اًىٌاًة  اًدضخَِ و الكٔبس خـازت اًخعٍو

ا و  اؽلـعَاث ضوء يف دداايُا و ٔبهَهتا اندضاف و ماَُهتا إلذزاك ؾَا ثَزتم اًفٌَة اًعوزت ٔلن رضل  كرُي

 مذـسذت اًفٌَة اًعوزت ٔبن رضل و ، اًحالقَة ازلزاسة يف ألساس َة اؿلاوز جضالكن اًخني اًحالقَةو  اًيلسًة

ص و اًىٌاًة و اؾلاس و تبٔهواؿَ اًدضخَِ تني ،ماتياهئا يف ؿَهيا ثـمتس اًيت اؽلعاذزو  ألصاكل  فٕارا " ابحللِلة اًخعٍو

ص اـلععة ٔبذواثَ فٔلهنا اًعوزت مععَح اًخعري و اًىٌاًة و اؾلاس و اًدضخَِ ؿىل ًعَق اكن  اًيت و ٌَخعٍو

 اًوحوذ يف موحوذا ًُس صُئا ًخزَق اؽلِازت و اًثلافة و ابًوخسان مـجوان ٔبساس َة تسزخة اخلَال فهيا ًسذي

 386اًعوزت." يف ٔبتسؾت اًيت مواظفاثَ تخىٌلم

شا اؽلىضاُس فَِ حمنو و ، اًعوز فَِ ثخـسذ ٕار اٍمتزي لك ممتزي اًلصبيٓن الاسَوة و صال ٔبهَة ماًربز ،ُو  اًخعٍو

 ةظًصل من ٕاال ثلري ال ٔبهنا ٕار راثَ يف اؽلـىن ظحَـة من  ثلري ًن اًعوزت "ٔبن ٕار اًفٌَة اًعوزت ٔبهَة و اًفين

 387ثلسميَ". هَفِة و ؾصضَ

ص -2  -ًوسف سوزت– اًىصمي اًلصبٓن يف احلواز و يناًف اًخعٍو

 اإلكٌاغ تني ما ، ذاظة ًوسف سوزت يف و ؿامة اًىصمي اًلصبٓن يف احلواز ٔبساًَة ثيـت و ثـسذث ًلس

 ُشٍ ٔبحس اًفٌَة اًعوزت ،فاكهتاًلَة ؿاػل يف حلائق و جرشًؽ من اًـلِست تَ خاءث ،ؽلا اإلس امتٌك و اًخبٔزري و

 اشلي اًيحو ؿىل اًيفوش، يف اإلهفـاالث ٕااثزت ؿىل وحتصض اإلكٌاغ يف ظًصلة ٔبهنا ؿىل ذوزُا ثؤذي ألساًَة

 388اًسامِة." ازلًًِة اًلمي ٕاىل ٌس متَهل  اؽلخَلي يف ًؤثص

                                      
386
 .148.مٌري سَعان اًعوزت اًفٌَة يف صـص اؽلخًيب ض 
387
 .323.خاجص ؾعفوز اًعوزت اًفٌَة يف اًرتاج اًيلسي و اًحالقي اًلاُصت اؽلصنز اًثلايف اًـصيب  ض 

388
 .332هفسَ ض .اؽلصحؽ 
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 اؽلـىن ؾن ًـرب فِو ٔبسَوتَ يف اؽلفضٍك ألذات ُو ًوسف سوزت يف  اًىصمي اًلصبٓن يف اًفين اًخعوٍص ٔبن جنس نشضل

 ٕاىل حٌحا رضل و389.اإلوساين اٍمنورح ؾن و اؽليؼوز اؽلضِس ،و اؿلسوش اًـاػل ؾن و اًيفس َة احلاٌك ،و اشلُين

ا ،و اًفٌَة اًعوزت ٔبذواث و اإلكٌاغ ًـمتس ٔكسَوة احلواز مؽ حٌة  ال ،ٕار اًخرشي ٌَخفىري اس امتٍهتا و ثبٔزرُي

 مىٌاث من ٔبدصى ؾيارص جضازوِا تي فلط اًحاهَة اًفٌون و اًدضخَِ ؿىل احلواز و اًعوزت مفِوما ًلذرص

 .حلِلذَ ؿىل اؽلضِس هلي و اكًعوث اٌَلوي اًرتهَة

 حـهل و اخلاض ؿاؽلِا ٕاىل اؽلخَلي هلي ؿىل كسزهتا و اًفٌَة اًعوزت جناخ  احلواز و ٍصو اًخع تالكة من و

 ٔبزط ؿىل اًخـاٌش رضل من ٍمتىن ػل ٕان حىت هبا متص و حتوهيا جتصتة و فىصت هل ،ًدضلك مـِا ًخـاٌش

ص ؿىل ثـمتس اًحَاهَة اًعوز لك إلن اًحالكة اساش اًواكؽ.فاًرصت  اًعوزت مهنا ثرتهة اًيت اؽلضاُس ٔبذش ،و اًخعٍو

ا ، تعحَـهتا   اًحالقَة. و اًفٌَة ٔبجبسايهتا ًـعهيا و حيوهيا اشلي اًفين اًلاًة ذاذي منُو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
389
 .12ض 1992ؾحس اًفذاخ اًحَان يف ٕاجعاس اًلصبٓهـٌلن ذاز ؾٌلز . اخلازلي .ظالخ 
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 اًلصبٓهَة: اًفاظٍك و احلواز -3

 حصوف يه و390" اًسجؽ كًصية و اًضـص يف اكًلافِة الًٓة بٓدص لكمت يه اًلصبٓهَة اًفاظٍك "ٕان

 كس اؽليفعي اًالكم و تـسٍ ؾٌل اؽليفعي اًالكم يه فاًفاظٍك ، اؽلـاين ٕافِام حسن ثوحة اؽللاظؽ يف مدضالكة

 391زٔبش" كري و بًٓة زٔبش ٍىن

ا و بٓي زؤوش حىون "كس اًفواظي نشضل و  ُشا و392بًٓة" زٔبش فاظٍك لك ًُس و فاظٍك بًٓة زٔبش لك و كرُي

 اشلي اٌَفغ رضل يه اًلصبٓهَة "اًفاظٍك فِلول اؿلسزني ٔبحس ًـصفِا ،و اًيلس  اًلة ٔبُي من اًلساىم ثـًصفاث يف

 393فاظٍك." اًىصمية الًٓة تَ دمتت ما ؿىل ٔبظَلوا كافِة،و اًضـص تُت تَ دت ما مسوا ،نٌل اًىصمية الًٓة تَ دمتت

 ألسٌلغ ؿىل ثيحسز حبَر ، اًالكم من كدَِا مبا حصتط ُامة مًزة ٔبو ذاظَة ًِا اًىصمي اًلصبٓن يف اًفاظٍك و

 اًلازئ ؾهنا سىت ًو و الًٓة يف اؽلـىن ادذي حشفت ٕارا حبَر ، ًِا متَِسا ٕاال ٍىن ػل س حلِا ما ٔكن ،و اَنسازا

 394" اًسَمي اشلوق و اًعحؽ مؽ اوس َاكا هبا َيمتَ ٔبن اًسامؽ اس خعاغ

 اًوحِست اؽلزيت ثـخرب يه ،و هبا اًالكم حتسني هبسف اخلعاة يف اإلسرتاحة ؾيس اًلصبٓهَة اًفاظٍك ثبئت ما كاًحا و

 ،ٔبما كِاِس  ،ثوفِلي اًفواظي ؽلـصفة ٔبساس َان ظًصلان جيس ،و اًالكم سائص ؾن اًىصمي اًلصبٓن هبا متزي اًيت

 ٔبما و ، فاظٍك فَ ُيا من ،و اًلصاءت ٔبزياء ؿَََ وكف كس سؼل  ؿَََ ظل ظىل اًصسول ؾن زخت ما فِو اًخوفِلي

 امتلــاح فَِ فِلؽ ٔبدصى مصت اًوظي و صتم اًفعي فَِ حيسج اشلي ؽــضو اؽل ،ٔبما تفاظٍك فَُس ثالوثَ ٔبزياء ثحـَ ما

 

                                      
ان يف ؿَوم اًلصبٓن ح .391  .53ض1 تسز ازلٍن َلس جن ؾحس ظل اًززويش اًرُب

 97اًصماين اًيىت يف ٕاجعاس اًلصبٓن ض  .391

ان يف  .392  53ض 1 ؿَوم اًلصبٓن حتسز ازلٍن َلس جن ؾحس ظل اًززويش اًرُب

 .225. فضي حسن ؾحاش ٕاجعاس اًلصبٓن ض393

 .1اًفاظٍك اًلصبٓهَة ذاز اؽلصخي ض .ؾحس اًفذاخ الصني394
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 395اإلسرتاحة. هبسف شلضل فـي ٔبهَ ٕاما ، فاظٍك ٔبهَ ،ٕاما اًرتحِح

 فِلول حياوزٍ حني ٔلتََ ًوسف حواز من ورضل ًوسف سوزت يف احلواز يف اًلصبٓهَة اًفاظٍك ٔبمثٍك ومن

رْ  " ًساهَ: ؿىل ثـاىل
ّ
َِ  ًُوُسُف  كَالَ  ا ِتَ يّنِ  َبتِت  ايَ  ِلَ

ّ
ٍْهُتُمْ  َواًْلََمصَ  َواًَضْمَس  َنْوَنًحا َؾرَشَ  َبَحسَ  َزَبًُْت  ا  َساِخِسٍنَ  يِل  َزَب

ْدَوِثمَ  ؿىََل  ُزْؤاَيكَ  ثَْلُعْط  الَ  تيَُنَ  ايَ  كَالَ ﴾4﴿
ّ
ًسا ضَلَ  فََِِىُِسواْ  ا َْ نَ  َن

ّ
َعانَ  ا َْ وَسانِ  اًض َ

ّ
ِدنيٌ  ؿَُسو   ًِال ﴾"5﴿ م 

396 

 هفس و اؽلزيان هفس و احلصف تيفس هناٍهتا ٔبي اًثاهَة الًٓة هناًة و هناٍهتا ٔبي ألوىل الًٓة تني اؽلياس حة ُيا و

 فامي ًوسف ٕادوت ٔبو ٕادوثَ و تَوسف احلاز فهيا ًخـَق اًيت اًسوزت بٓي مجَؽ يف اًفاظٍك يه ُىشا ،و اؽلوس َلى

 فامي متازَِا يف اًفواظي ثيلسم ُىشا و"، اًيون حصف و اؽلمي حصف تني اًفاظٍك ثرتاوخ ٕار احلاز مجَؽ يف و ، تُهنم

 حصوفِا ثلازتت ما ٕارا و ، اًسجؽ يف فذخجىل  اؽللاظؽ يف حصوفِا يف متازَت ٕارا ثيلسم ٕار ، ثلازة ما ،ٔبو تُهنا

 اتتـا ظوؿا ًبٔثَا ٔبن ن،م اؽلخلازة  اؽلامتزي ، اًيوؿان ُشان َيَو و ، جسـا ًـخرب ال فِشا ثامتزي ػل و اؽللاظؽ يف

 397" اؽلـىن ًددـَ حلكف فهيٌل ٍىون ٔبو ، ٌَمـاين

 وحوذ ال اشلي و اًثاين اًلسم ،ٔبما اًحَان حسن ؿىل ،ازلاٌك اؿلموذت ألكسام ،من اؽلامتزي ٔبي ألول اجلزء ًـخرب 

 اًفعاحة يف ًـَوٍ احلواز يف خسا وازذ ُو اشلي اؽلامتزي ؾىس مشموم فِو اؽلخلازة ًـين اًىصمي اًلصبٓن يف هل

 اًحَان. يف كوثَو 

 تبٔسَوة ؿالكهتا ٔبما حٌلال  ،زهلا ٔبثصا  مسحة اًلصبٓن ؿىل ٔبضفت اًيت اؽلزياث ٔبمه من اًلصبٓهَة اًفاظٍك ثـخرب و

 حتسني يف زقحة دصالٓ  ٌَعصف حمازهتا و حماذثهتا ٔبزياء اًضرعَة ثبٔذشُا اإلسرتاحةاًيت ثطل يف حمكن احلواز

                                      
395
 .432ض 2مج1999ه/1421تريوث ًحيان 1.خالل ازلٍن اًس َوظي اًضافـي.اإلثلان يف ؿَوم اًلصبٓن ذاز اًفىص ٌَعحاؿة و اًًرش و اًخوسًؽ ظ 

396
 .4/5.سوزت ًوسف  
397
ان يف ؿَوم اًلصبٓن ح   .72/73ض1.تسز ازلٍن َلس جن ؾحس ظل اًززويش اًرُب
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 اإلوسان ًًذاة ذاذًل صـوز جمصذ ٔلهَ اًضرعَاث مؽ ثوظًَل ذوز هل ٍىون فال اًحاظين احلواز ٔبما ، اًالكم

 مٌَ. ٍمتىن و ًًذاتَ اشلي اإلحساش رضل ًُس خلص راثَ مؽ ذاظة وكفة مٌَ فُس خسؾي

 يه فلط بٔحصف ٔبزتـة يف رصثاَن كس و ٔبخسُا ،و اًلصبٓهَة اًفواظي بٔهسز ًوسف سوزت يف زذو  كس و

مُكْ  ُبْزِسهَلُ  ًَنْ  "كَالَ  ثـاىل: كهل يف فلط واحست مصت وزذ كس اًالم ٔبن ٕاال اًصاء و اؽلمي اًيون ـَ نَ  َمْوِزلًا ثُْؤثُونِ  َحىَت  َم  ّمِ

َِ  ًَخَبِثًُيَِن  اغّلِ  الَ  ِت
ّ
 بًٓخني يف وزذ فلس اًصاء ٔبما398﴾"66َوِنٌَي﴿ هَُلولُ  َما ؿىََل  اغّلُ  كَالَ  َمْوِزلَُِمْ  بٓثَْوٍُ  فََََما ِجمُكْ  حُيَاَظ  َبن ا

َِ  جرُْشُِنواْ  َوالَ  اغّلَ  َواْؾُحُسواْ  اًرتثُة: ؿىل ىلاتؿ كهل يف65 الًٓة يف و 36 الًٓة ٌُل ٍْنِ  َصُْئًا ِت ْحَساانً  َواِبًَْوازِلَ
ّ
 َوِتِشي ا

ََخَاَمى اًُْلْصَب   َمَََىْت  َوَما اًَسِخِيِ  َواجْنِ  اِبجلَيِة  َواًَعاِحِة  اًُْجُيِة  َواًَْجازِ  اًُْلْصَب  ِري َواًَْجازِ  َواًَْمَساِننيِ  َواًْ

نَ  اىمُُكْ َبًْمَ 
ّ
ة   الَ  اغّلَ  ا  َوَخُسواْ  َمذَاَؾُِمْ  فَذَُحواْ  َوًََما ثـاىل" كوهل اًثاهَةيف الًٓة و399 ﴾36﴿ فَُروًزا ُمْرخَاالً  اَكنَ  َمن حُيِ

مْ  ُزَذْث  ِتَضاَؾهَتُمْ  ٍهَْيِ
ّ
ِشٍِ  هَْحِلي َما َباَبانَ  ايَ  كَاًُواْ  ا يَا ُزَذْث  ِتَضاَؾُخيَا َُ َْ َ ً

ّ
ََيَابَ  َوهَِمريُ  ا َفغُ ُْ َْيَ  َوىَْزَذاذُ  بََذاانَ  َوََنْ ريٍ  َن ـِ َ  َرضِلَ  ت

َْيٌ   400﴾"65﴿ ٌَِسريٌ  َن

 53،55،72،76،83 ،6،25،28،31،34،51" :اًخوايل ؿىل يه و بًٓة ؾرش ْمسة يف اؽلمي حصف وزذ كس و

 اكمٍك ًوسف سوزت يف ٔبي بًٓة جسـني و زالج يف بٔيالآيث ابيق يف نواًي وزذث كس و"،84،95،98،111

و تعفة اًلصبٓن فواظي يف حؼصا الٔنرث ُو اًيون حصفو    ابإلًلاغ اًـصتَة احلوف ٔبقىن من صم تال ؿامةُو

س ٔبحاكم ثبٔمَت ل  ، اؽلس َلى س ؿؼل يف اًيون حلصف ،ًوخسث اًخجًو  افصاو  كسعا و ػاُصا و ابزسا هعَحا اًخجًو

 .ًوسف رست يف احلواًزة اًفاظٍك يف ذاظة و

س ؿؼل يف ملـَ حِر من و ابؽلس َلى اًلىن حِر من اًيون تـس اؽلمي حصف و   موكـَ حِر من نشضل و ، اًخجًو

                                      
398
 66. سوزت ًوسف الًٓة 
399
 .36سوزت ًوسف الًٓة.   
400
 .65الًٓة سفو ً زتو س.  
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س ؿؼل يف  401ًوسف. سوزت فاظي من كـَو م حِر من نشضل ، اًخجًو

 اًىصمي: اًلصبٓن يف احلواز تالكة -4

 يف تَان حسن  ، اًفعاحة و اًحالكة ُو ٕار اًىصمي اًلصبٓن تالكة من ًوسف رست يف احلواز تالكة ٕان

 اؽلخحسزني ؾن اًعصف تلغ مـاهََ يف اًواحض تالقخَ يف ،اًحني تَفؼَ اؽلـجز ظل الكم من حزء ٔلهَ راثَ حس

 اًلصبٓنو  ، اًـصتَة ثخحسج ال و ؾصتَة ريك ألظي يف ٔلهنا اوزثخح اًيت ألظصاف ٔبو زٍنو اؽلخحا و ، اًضرعَاثو 

 نٌل ُو، نٌل صـوزمه و ٔبحاسُسِم ؾن ٌَخـحري ألكوال ُشٍ هلم وسة اشلي ه اًلسٍص اًـًل ظل و ، مدني ؾصيب

َ ال اشلي اًىثري ُشا ، اؽلـاين ؿؼل من اًىرث و اًىثري اًحسًؽ و اًحَان  اًحالكةو ظيوف من ٍىن ٔبن ًًدلي  حتًو

 ُشا و ، اًعفحاث دعوظ تني جسجن ٔبن من ٔبوسؽ اًىصمي اًلصبٓن يف اًحالكة ٔلن ، ازلزاساث متخثهل ال و نخة

ة اًخفاسري ًيا ثحٌَُ ما  ظصكٌا سًضق و ، خَِا ٔبو ازلزاساث تـغ ًيا ثحٌَُ ما و ، تَاهَة ٔبو تالقَة بٔ  اكهت ًلًو

ا من كعصت ًيلرتف  يف احلواز ٌَلة اًخس َعة اًخعحَلِة ازلزاسة ُشٍ ذالل من سًس خجَََ ما ُشا و ، حبُص

 . قص َ ممخؽ حواز من فهيا ذاز ما و اًسالم ؿَََ ًوسف سوزت

 : اؽلـاين ؿؼل و احلواز.1

 ثخـسذ نٌل اًسالم ؿَََ ًوسف سوزت يف احلواز يف ٔبقصاضِا و ٔبانؾِا و اخلرب رضوة ثخـسذاخلرب: و .احلواز1

 اؽلـاين. ؿؼل ًخىن ؿَََ و اًالكم من هوغ  رضة اخلرب ٔبن ابؾخحاز ألهواغ و  اؽللاظس

 اؿلمتي تبٔهَ حسٍ ومن ، اإلزحاث بٔ  ابًيفي مـَوم وس حة تخرصحيَ اؽللذيض اًلي :ٕاهَ تلوهل اًصاسي ًـصفَ اخلرب: مفِوم

  اًىشة و ابًعسق اؿلسوذٍن الاًخىشًة و ٌَخعسًق اؿلمتي تبٔهَ ازلوز ًزمَ ابخلرب اؿلسوذٍن اًىشة ٔبو ٌَعسق

 402" مصثني ازلز يف وكؽ

                                      
401
 .24ض  1989ه/ 11413. ذ ٔبمحس هوفي سوزت ًوسف ذزاسة حتََََة ذاز اًفصكان ظ 
402
 .16.اخلعَة اًلزوًين اإلًضاخ يف ؿؼل اًحالكة ض 
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  يف ٔبمصا ٌَمزاظة ٕافاذت ُو و َحىشًح بٔ  ثعسًلَ خاس ما اًـىس،"فاخلرب ٔبو ٌَواكؽ اؽلعاتلة اإلؾخحاز هبشا ُو و

 403ذامئ." ٔبو مس خلدي ماط،ٔبو سمن

 ادذَفا مث ، فهيٌل مٌحرص ٔبهَ ٕاىل ادلِوز فشُة اًاكرة ٔبو اًعاذق يف اخلرب اَنعاز يف اًياش ادذَف كس و

 .404اًخـًوي وؿَََ اؽلضِوز ُو فِشا هل حمكَ معاتلة ؿسم و نشتَ و ًالكؽ حمكَ معاتلة ظسق مهنم الٔنرث فلال

 ص َئني تني فامي ٕاال ثخعوز ال نمـا لكِا اًالكم مـاين ٔبن "اؿؼل فِلول اخلرب ثـًصف ٕاىل اجلصخاين ًشُة و

 405" اخلرب ُو ألول ألظيو 

 "وٕارا فِلول فعاحذَ و تالقخَ يف اخلرب ٔبسَوة ؿىل حمتَا و فـََا ازحاكسا ٍصحىز اؽلـاين ؿؼل ٔبن مـياٍ ُشا و

 حىت ذرب ٍىون ال ٔبهَ اًيفوش يف اًلمئ و اًـلول يف اًثاتت ومن ، ادلَؽ يف ذَؾصف  فَِ اؽلـىن هبشا اًـؼل ٔبحمكت

 مٌفِا ًلذيض اًيفي ،و هل مثحخا و مثحخا ًلذيض اإلزحاث ،و هفي و ٕازحاث ٕاىل ًيلسم ٔلهَ ؾيَ خمرب و تَ خمرب ٍىون

 .406نشاب" اكن ٕان ابًىشة ،و ظسكا اكن ٕان ابًعسق اؽلعوف ُو ...فِىون ؾيَ مٌفِا و

 الكمَ يف اًعحَح دعٕا،و لك ؾن اؽلزٍن ٔلهَ اًلصبٓن ؾن هيفَِ ما ُشا و اًىشة و اًعسق حيمتي ؾيسٍ فاخلرب

 ًيايج و فىٍص يف ًـصفِا و هفسَ يف اإلوسان ًًض هئا مـن اًالكم مجَؽ و اخلرب ٔبن ألمص مجٍك مـاهََ."و يف اؽلؤنس

 اًـجَحة اًعياؿاث فَِ ثلؽ و اخلرب صبأن ٔبؾؼمِا و صاطٔبق و ملاظس ًِا تبٔن ثوظف ،و ؾلهل فهيا ٍصاحؽ و كَحَ هبا

 407اًفعاحة." يف اًخفاضي هبا ًلؽ اًيت

                                      
403
 .325ض ذاز اًرسوز ذ ث ض2.اًخفزتاين رشوخ اًخَرَط ح 
404
 .113ذاز اًفىص ٌَعحاؿة  اًخوسًؽ تريوث ًحيان ض113ض1.اًزخمرشي اًىضاف ح 
405
 .527.ؾحس اًلاُص اجلصخاين ذالئي اإلجعاس ض 
406
 .527.اؽلصحؽ اًساتق ض 

407
 . 528.اؽلصحؽ هفسَ ض
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 اَنرصث ٔبقصاط هل ،و اًفعاحة و ٌَحالكة ٔبساش يه مـان اًالكم مـاين سائص و اخلرب ٔبن زخت كس و

 من و اًثاين لصطاً ُو و ثبٔهَسٍ و اخلرب حتلِق و اخلرب فائست يه و اـلاظة ٕافاذت ٌُل قصضني يف يف لكِا

 حني سؼل و ؿَََ ظل ظىل ٌَييب ثـاىل ظل دعاة يف يف ذاظة احلواز يف و ًوسف سوزت يف اخلرب رضوة

نُ  : ثـاىل كال َْمَ  هَُلط   ََنْ  ِكثال الًٓة هبشٍ ٔبثٌُا ،و اًسالم ؿَََ ًوسف س َسان كعط ه "،واًْلََعِط  بَْحَسنَ  ؿَََ

 ًـوذ فاحلسن اًخلسٍص ُشا ؿىل اإلكذعاض،و ٔبحسن ؿََم هلط اؽلـىن فاكن اؽلعسز ؿىل محي اشلي اخلرب ؿىل

 يف ابًلة فعَحة ألًفاع ُشٍ هون ادلٍك يف اخلرب ؾيَ ًـرب نٌل ابحلسن اؽلصاذ و اًلعة ٕاىل ال اًحَان حسن ٕاىل

 408اإلجعاس." حس ٕاىل اًفعاحة

 ٔبدداز صلك ،ؿىل ٕادوثَ تني و تٌَُ حصى ما و ًَوسف حسج ما ًلط اًىصمي اًلصبٓن ٔلن اؽلثال ُشا سلٌا كس و

 يف زحوا من ثضميت ما و اًلعةاكمٍك ،و اخلرب ؾن ختصح ٔبدصى ظَف يف اًالكم ٔبو ابحلسًر مهنا ثـَق ما ٕاال

 ًعلى و ، ٔبدداز ؾن ؾحازت ُو ًوسف كعة يف احلواز مـؼم و  اؽلايض اًزمن ؿَهيا ًلَة مذواًَة ٔبدداز ظوزت

 الآيث س َاق يف اخلرًبة ادلي ثخواىل و ، معَلا اًىشة حيمتي ال اشلي اؽلؤنس اخلربي و ، اخلربي ألسَوة ؿَهيا

 حتاوزمه و ٔلجهيم اإلدوت حواز يف كدهل .و ألزط يف هل اٍمتىني ،و اًسالم ؿَََ ًَوسف ثـاىل ظل تخبًَٔس ًخشهصان

رْ  " هبم اؽللصز اإلدوت ٔبًس ية ؿىل ثـاىل كوهل رضل من ،و ًَوسف حوازمه و تـضِم مؽ
ّ
َُوُسُف  كَاًُواْ  ا َ  َبَحة   َوَبُدوٍُ  ً

ىَل 
ّ
نُ  ِمٌَا َبِتٌَُا ا نَ  ُؾْعَحةٌ  َوََنْ

ّ
ِدنيٍ  َضاَللٍ  ًَِفي َباَبانَ  ا  409.﴾18﴿م 

نَ  " كوهل يف و ، ثبٔهَسٍ و ادلٍك مضمون حتلِق ُو اإلتخساء الم ففائست
ّ
ِدنيٍ  َضاَللٍ  ًَِفي َباَبانَ  ا  ٕاػِاز مفاذٍ ذرب"م 

 مذوالاًخني مجَخني يف اخلرب نسًؤ ٔبًضا مهنم.و ٔبنرث ٕاايٍ ؿلحخَ هصاَُة و حلس من ؿَََ حدَوا ما و اخلحُثة هواايمه

انَ  ٔبًسًهتم" ؿىل ثـاىل فِلول ٔبدهيم ؿىل ةؼاؿلاف اإلدوت اذؿاء يف رضلو 
ّ
انَ  " كوهل ًَيَاِِصُوَن"،مث هَلُ  َوا

ّ
 هَلُ  َوا

                                      
408

 .183اًلصبٓهَة ضاإلجعاس اٌَلوي يف اًلعة .َلوذ اًس َس حسن 
409
 .18ًوسف سوزت . 
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 كول ٔبًضا اخلرب من ،و ٌَمضمون اًخوهَس سايذت رهصث  اًالم، و إبن مؤنساتن ذرًبخان مجَخان "لكخاٌُلًََحاِفُؼونَ 

يّنِ  ًـلوة"
ّ
ََْحُزهيُِن  ا َ ُحواْ  َبن ً َُ َِ  ثَْش َُ  َبن َوَبَذاُف  ِت ئُْة  ًَبلُِكَ َُ  َوَبهُتْ  اشّلِ  الم يه ًَحزهين يف اًخوهَس "فالمكَاِفَُونَ  َؾْي

 دوفَ و هل حمحخَ ًفصظ ؾيَ ًوسف ًلَحة حيزن ٔبهَ ٔبذربمه ٕار ابحلال اؽلضازغ ختعَط و اًخبٔهَس و ًإلتخساء

 410.ؿَََ"

انَ  َباَبانَ  ايَ  كَاًُواْ  " اإلدوت ًسان ؿىل ثـاىل كوهل نشضل و
ّ
ْحيَا ا َُ َُ  َمذَاِؾيَا ِؾيسَ  ًُوُسَف  َوحََصْنيَا وَْسدَِدُق  َر ئْةُ  فَبلََكَ  ٕار"اشّلِ

 ما كط ؿىل ثسًَال رضل و اًىصمية الًٓة يف اؽلايض اًفـي حىصز ٕار ًوسف معري ؾن نشاب ٔبابمه َيربون ٔبهنم

 اًعسًق ًَوسف ظل تخبًَٔس هصانًخش الآيث س َاق يف رًبةاخل ادلي .وثخواىلمدارشت ألسٌلغ ٕاىل هلهل و حسج

 ثـاىل ًلوهل اؽلايض اًزمن ظَلة يف اًـٍزز امصٔبت و ًوسف تني حصى ما اًلصبٓن رسذ كس و ألزط يف هل اٍمتىنو 

 َُ وَ  اًيَِت  "َوَزاَوَذثْ َِ  َؾن تَُهِْتَا يِف  ُُ ََْت  َوكَاًَْت  اَلتَْواَة  َوكَََلَِت  هَْفِس َُ "  اإلزاذت و اؽلصاوذت مٌَ اًلصط و ضَلَ

شا ًُوُسَف" ثَْشُنصُ  ثَْفذَبُ  اَتعل كَاًُواْ  " ثـاىل ًلول ٕار ٔبًضا اًخلٍصص ألقصاط من و ًني و جصفق اًعَةو   اًلسم ُو

 ًـلوة ظسق ٕاىل ٍصمز اشلي اخلرب جيصي نٌل إبزحاث ٕاال ًبئت ال ٔلهَ اًيط حشف نًخضم حبَر ذربا ًخضمن

هََما " ثـاىل كوهل يف رضل و ألهخِاء ظفاث من يه اًيت ٕامياهَ ودزس و اًسالم ؿَََ
ّ
ىَل  َوُحْزيِن  تَّثِ  َبْصُىو ا

ّ
 اغّلِ  ا

ََُمونَ  الَ  َما اغّلِ  ِمنَ  َوَبْؿؼلَُ  ـْ  كوهل يف ًـلوة ٔبن ًـين اشلي و اخلرب من هوغ ُو اشلي احلرص ُيا اخلرب ثضمن "،وثَ

 كوهل ٔبًضا اخلرب من و صاكًيت و خفَوين ٕاًََ مَخجئا و هل ذاؾَا و ذامئا زيب ٕاىل ٔبصىو ٕامنا مٌمك ٔبحس ٕاىل ٔبصىو ال

اِوذُ  " اإلدوت ًسان ؿىل ثـاىل َُ  َسُُنَ انَ  َباَبٍُ  َؾْي
ّ
 اًخوهَس الم ٔبي اًالم و ٕان تبٔذاثني ثوهَس ؾن ؾحازت ُو و ًََفاِؿَُوَن" َوا

 ؾيَ سرياوذون و اًعلري ٔبذامه س َحْضون ٔبهنم ،و ٔبدومه تبٔهَ مٌىصون مه و ًوسف ٔلدهيم ًؤنسون فَِ و

 و اًحَلة رضوة من رضاب ًوسف سوزت يف احلواز يف اخلرب ًحلى و ؾهنم ماهـَ ٔبهَ ًـَمون ٔلهنم ًـلوة ٔبابمه

                                      
410
 .186اٌَلوي يف اًلعة اًلصبٓهَةض اإلجعاس َلوذ اًس َس حسن.
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 تـسُا و ٌَواكؽ و احلال ؽللذىض ومعاتلهتا ثوهَسُا و ألحساج ثلٍصص ٔبخي من مٌَ ألقصاط حسذث اؽلـاين ؿؼل

  حسزت اًيت اًفـََة احللائق ؾن ثخحسج و ألحساج جرسذ تَ ظيف فاخلرباًضالل، نؾ اًلصبٓن تـس اؾلاس ؾن

 فٌوهناو  اًحالقَة تبٔتـاذُا اًلعة زمس و حسسُا اشلي احلواز حتت اهسزحت و اًىصمي اًلصبٓن س َاق يف رسذث و

 اؽلخلكمٔبو  اًسامؽ ٕادداز ؾن ًخوكف ال شليا مضموهنا ذالل من بٔرضهبا و اخلرًبة ادلٍك ٔبقصاط وٕاًضاخ تَاهنا و

 ثثخِهتا. و احللائق إلكصاز ًخجاوسٍ ٕامنا و فلط

 : احلواز يف اإلوضاء.2

 ال الكم لك اكرة...ٔبو ٔبو ظاذق ٔبهَ ًعاحدَ ًلال ٔبن ًعح ال الكم لك ُواإلوضايئ(: اإلوضاء)ألسَوة ثـًصف

 ٕاما اًالكم ووخَ " اخلرب تني َتٌُ اًفصق و اإلًضاخ يف اًلزوًين اخلعَة ًـصفَ ٕار شلاثَ اًىشة بٔ  اًعسق حيمتي

 اًثاين و اخلرب ألول ، ذازح ًِا ٍىون ال ٔبو ثعاتلَ ال ٔبو ثعاتلَ ذازح ًًسخذَ ٍىون ٔبن ٕاما ٔلهَ ٕاوضاء ٔبو ذرب

 411.اإلوضاء"

 اًىشةو  اًعسق حيمتي ال الكم فِو ُشا من ...و اتخسٔبٍ و ذَلَ ٔبي ظل ٔبوضبٍٔ اخلَق و اإلجياذ اٌَلة يف اإلوضاء و

 ؿىل كامئ ُو و اكرة بٔو ظاذق ٔبهَ ًلائهل اًلول ميىن ال ًِشا و اًعَة وكت حاظي كري معَواب ٌس خسؾي و

 احللِلِة ٔبقصاضِا ؾن دصحت ٕان و مضاؾٍص و اؽلخلكم تخعوز مصثحعة اإلوضائَة ادلٍك ٔبو فاًالكم اًعَة ٔبساش

 يف متثي اًسَيب اًيساء،و و اإلس خفِام و اٍمتين و ألمص مثي ٕاجيايب كسٌلن اًعَيب اإلوضاء و جماًسة ٔبقصاط ٕاىل

 تـس معَواب ٌس خسؾي ال ٔلهَ اًعَيب كري اإلوضاء تلسمََ اًعَيب اإلوضاء مجٍك من اًلسماء ٔبدصح هبشا و اٍهنيي

 اًحالقَة ازلزاساث ثيفَِ ما ُشا و اًـلوذ ظَف و اًصخاء و اشلم و ازلخ و اًخـجة و اًلسم و اكًرشظ تَ اًيعق

 اًوازذت اإلوضائَة ألساًَة تني من و اًعَيب اإلوضاء يف ثسذي اًلسم مجٍك و اًرشظَة ادلٍك ٔلن اؽلُحَسزني زلى

                                      
411
 .16.اخلعَة اًلزوًين اإلًضاخ يف ؿَوم اًحالكة ض 
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 سٔبجص  من يهو اٍهنيي و اًيساء و اإلس خفِام و ألمص ابخلعوض ًوسف سوزت يف اًىصمي اًلصبٓن يف احلواز يف

 اًسالم. ؿَََ ًوسف كعة يف احلواز يف اًحازست اإلوضائَة ألساًَة

 حٌلًَاثَ: و تالقخَ ألمص و زاحلوا.3

 ،سواءا ؿاًَا هفسَ مصالٓ  ًـس ٔبن اإلس خـالء "ًـين  اإلس خـالء َجة ؿىل اًفـي حعول ظَة ُو ألمص: ثـًصف

 احللِلي اإلس خـالء َجة ؿىل فـياً حعول ظَة مبـىن ألمص مثال و اذؿاءا ألمص هفس و احللِلة يف ؿاًَا ٔباكن

 اؽلعسز و ألمص فـي امس و ألمص تالم اؽللصون اؽلضازغ ألمص، فـي ظَف ٔبزتؽ هل .و412" اإلذؿايئ اإلس خـالءو 

 اٍهتسًس و اإلًامتش و ازلؿاء اؽلـاين ُشٍ من و ٔبقصاضِا ؾن ألمص ٔبساًَة ختصح كس ،و ألمص فـي ؾن اًيائة

ة و اإلابحة و واإلُاهة اًدسزري و اًخـجزيو  ا و اٍمتين  اًض َئني تني اًدسًو  س َاق من ثفِم اًيت اؽلـاين من كرُي

 ؿىل اكن ٔبوهل و اًىثري ًوسف سوزت يف احلواز يف ألمص من و اًالكم من موضـِا و اؽللام حسة ؿىل و اًالكم

 اْكُذَُواْ  " ًساهنم ؿىل ثـاىل ًلول ٕار اًسالم ؿَََ ًوسف صبٔن يف تـغ مؽ حوازمه يف ًوسف ٕادوت ًسان

َُ  ًمَُكْ  ََيْيُ  بَْزًضا اْظَصُحوٍُ  َبوِ  ًُوُسَف   ٕار ًوسف كذي ؾن ًـرتط حِامن ٔبحسمه ًسان ؿىل ٔبًضا كهل و "َبِتَمُكْ  َوْخ

ََاتَةِ  يِف  َوَبًُْلوٍُ  ًلول:"...  مثهل و اًسالم ؿَََ ًوسف كذي ٕاابحة ٔبي اإلابحة اًلصط اكن ألول ففي "اًُْجّةِ  قَ

 من ٔلهَ ألمص فـي ٔبي ًٔلمص اًرصحية ةاًعَل ٔبو اًفـي ابس خـٌلل خاءث ظَف لكِا و اًحرئ يف ٕاًلاٍؤ ظَة حِامن

يَا َبْزِسهْلُ  " ثـاىل ًلول بًٔضا كوهلم يف و اًعَيب اإلوضاء ـَ ْة  ٍَْصثَؽْ  كًَسا َم ـَ  حني بٓدص مؼِص يف احلواز ًخواظي مث "َوًََْ

 اًرصحي اًفـي ظَلة ؿىل خاءث ظَف لكِا  "َمثَْواٍُ  َبْنصِِمي ًزوحذَ" اًـٍزز كول يف رضل و اًلرص ٕاىل ًوسف ٔبذش

 فـي امس ظَلة ؿىل ألمص وزذ فلس اًفاحضة اًـٍزز امصٔبت ٔبزاذث حني اًعَيب ألمص وزذ فلس ألدص اًعَف ٔبما

ََْت  " كاًت حني ٔبمص  413. ابذز و ٔبكدي مبـىن ٔبمص فـي امس ُو و"ضَلَ  َُ

                                      
412
 .282ض 1992اًحسًؽ، اجلامـة اؽلفذوحة اًـصتَة اؽلـاين اًحَان و  ذ ؿُىس ؿًل اًاكؾوة ذ ؿًل سـس صدِوي اًاكيف يف ؿَوم اًحالكة 
413
 .246ض 1ظ 4.اسٌلؾَي حلي اًربسوي ثفسري زوخ اًَحان ذاز ٕاحِاء اًرتاج اًـصيب ح 
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 ًُوُسُف  " ثـاىل ًلول حني اًفـي تعَلة ألمص جنس و احلق ٔبي ٔبهت حًصسٍ ما احصك و ؿًل ٔبكدي رضل ًـين و

َشا َؾنْ  َبْؾِصْط  خَْلِفصِي َُ هِحِم  َواس ْ  اخلصوح ًوسف من ظَحت و اؽلسًية وساء مجـت حني كوًِا يف نشضل و "شِلَ

 ًعاحيب حواٍز يف ألمص فـي وزذ نٌل "ؿََهَْيِنَ  اْدُصحْ  َوكَاًَتِ  ًساهنا:" ؿىل رضل و ثـاىل اًًساء.كال ٔبي ٕاٍهين

 ِؾيسَ  اْرُنْصيِن  " ثـاىل ًلول ٕار اؽلطل ٔبي زتَ ؾيس رهٍص ظاًحا مهنٌل انح ٔبهَ ػن ٌصلي كال حني اًسجن

ِّمَ   فَِ احلؼل و تبٔمٍص ألذش زخاء اؽلطل ؾيس ًشهٍص تبٔن ًشهٍص و ظاحدَ ٌس خـعف ٕار اإلس خـعاف مٌَ اًلصط"و َزت

 ابًعَلة ألمص فـي وزذ ٕار اًصؤاي ثفسري ظَة حني اؽلطل ٔبمص يف ٔبًضا ألمص جنس .نٌلاًسجن من اخلصوح ممتيَا

 ًـؼل ٔبهَ كال حني رضل و ًوسف جنا اشلي اذهص حني "،ونشاُزْؤاَييَ  يِف  َبفُْذويِن  ًساهَ" ؿىل ثـاىل كوهل يف اًرصحية

ي س ًَدهئم من ىَل  اْزِحؽْ  :" ٔبًضا ثـاىل كوهل "،و فَبَْزِسَُونِ  ثـاىل:" كال اًعسًق ًوسف ٕاىل ٕازساهل فعَة ابًخبًٔو
ّ
 ا

ِّمَ  "،و َزت  وزذ ِتَ"نٌل ائُْخويِن  اًَْمطِلُ  َوكَالَ  " ثـاىل فلال ًوسف ظَة حِامن اؽلطل كول يف ٔبًضا ألمص جن فَاْسبهَْلُ

نْ  ًمَُك  ِتبَدٍ  ائُْخويِن  :"ثـاىل ًلول ٔبدهيٌٕلر ٕاحضاز ٕادوثَ من وسفً ظَة حني اًرصحية تعَلخَ ألمص  وَبِتَمُكْ" ّمِ

 :" ًساهَ ؿىل ثـاىل ًلول ٕار مؤوهة اسددساهل ٔبخي من ٔبذشٍو ما ٔبي تضاؾهتم جيـَوا تبٔن فذَاهَ بٓمصا ٔبًضا كوهل

َِ  َوكَالَ  ََاِه ِفْذ َُواْ  ًِ ـَ  ًلول ٕار ٔلجهيم حوازمه يف ،و تـضا تـضِم اإلدوت حواز يف ٔبًضا احلواز وزذ كس و ِتَضاَؾهَتُْم" اْح

واْ  :" ثـاىل ـُ ىَل  اْزِح
ّ
ُواْ  َبِتَمُكْ  ا نَ  َباَبانَ  ايَ  فَُلًو

ّ
َق"و اتْيَمَ  ا  نشا و "ِفهيَا ُنيَا اًيَِت  اًْلَْصًَةَ  َواْسبَلِ  " هل كوهلم يف ٔبًضا رَسَ

ُحواْ  " ثـاىل ًلول ٔبدَِ و ًوسف ؾن ٌَححر ًـوذوا ٔبن ًـلوة ٔبمصمه حني َُ " ًُوُسَف  ِمن فَذََحَسُسواْ  اْر َِ  َوَبِدِ

ُحواْ  " كوهل يف ًوسف ٔبمصمه حني ٔبًضا ألمص ووزذ َُ َشا ِتلَِمَيِص  اْر َِ  ؿىََل  فَبًَُْلوٍُ  َُ مُكْ  َوِبثُويِن  تَِعرًيا ًَبِِث  َبيِب  َوْخ َِ ُْ  ِتبَ

نَي" ـِ َ خماظحا بًٔضا ٌسف كال حني .و414َبمْجَ  " ثـاىل ًلول ٕار ٔبمَ ملام يف يه اًيت ذاًخَ و ًـلوة ٔبتٍو ٔبي ٔبتًو

ن ِمرْصَ  اْذُذَُواْ  َوكَالَ 
ّ
ٌِنيَ  اغّلُ  َصاء ا  ."بِٓم

                                      
414
 .93.سوزت ًوسف  
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 ظَلة ٕاال احلواز لك يف واحست تعَلة وزذ كس ٔبهَ ٕاال كوي حضوز احلواز يف ألمص ٔلسَوة ٔبن جنس ُىشا و

 ٔبما ضل َُت كاًت حني ًَوسف مصاوذهتا يف اًـٍزز امصٔبت مؽ زٔبًياٍ ما ُو و ٔبمص فـي امس ظَلة ؿىل وزذ حِر

 وزذ و اـلاظحة ادلاؿة مؽ مجـا وزذ ٕار اًرصحي ألمص فـي ٔبي اًفـي فِيي ألمص ؿَهيا وزذ اًيت اًرصحية اًَلة

 وحوذ فال ُشا مؽ و اإلابحة و الاًامتش و اًعَة تني ثرتاوخ هفسِا اًحالقَة ألقصاط اكهت و اؽلفصذ مؽ مفصذا

 . ألمص مـاين ؾن ختصح اًيت ألدصى ًٔلقصاط وال اًعَيب كري ًٔلمص

 :-ًوسف رست يف -حٌلًَاثَ و تالقخَ احلواز يف الاس خفِام.4

 مدارش حمسذ ًِسف اكن سواء اًـصة الكم يف اًعَحَة اإلوضائَة ألساًَة ٔبحس اإلس خفِام ٔبسَوة ًـس

 ثعوز ٕاىل هيسف ٕامنا و حمسذت ٕاخاتة ؾن ماؽلخلك فَِ ًححر ال كس فاإلس خفِام مدارش كري حٌليل ٕاحيايئ ًخعوز ٔبو

 تعوزت اؽلخـَق اًفِم ظَة ٔبساسَ ًلوي ٔبسَوة اإلس خفِام و ؿست خمازح ٕاىل احللِلة ؾن فٌرصخَ ؾيَ حيسج ما

 ٔبو ظفة ٔبو حلِلة ٔبو اسٌل ثيشء اًـؼل ظَة فِو احللِلي ٔبما جماسي و حلِلي هوؿان ُو و ما خشط ٔبو مـَية

 وػل ٔبوال س حق ما ُو ٔبو اؽلخلكم ؾيس ًُس  ما ذرب ظَة فَِ كِي اشلي الاس خرحاز ُو ٔبو مـَوما ٍىن ػل ؿسذا

 415اس خفِاما. اكن ؾيَ س ئي فٕارا اـلاظة من فِمَ ،فعَة اًفِم حق ًفِم

 ُي و اهلمزت يه و ٔبذواثَ ٕاحسى من تبٔذات رضل و كدي من مـَوما ٍىن ػل ثيشء اًـؼل ظَة ُو فاإلس خفِام "ٕارا

 .416"ك و ٔبان و ٔبٍن و هَف و ٔباين و مىت و من و ما و

 يف ماوزذ رضل ؿىل ٔبمثٍك من و ٔبقصاط تـست و ٔبوخَ ؿست ؿىل ًوسف سوزت يف احلواز يف وزذ كس و

 ؿىََل  ثَبَِمٌَا الَ  ضَلَ  َما َباَبانَ  ايَ  كَاًُواْ   :" ثـاىل ًلول ٕار مـِم ٔبذشٍ و ًوسف ٔبمص حول ًـلوة ٔلجهيم اإلدو حواز

 ًبٔمن ال و ًوسف ؿىل ًبٔمهنم ال ٔلهَ هلم ًـلوة ثعسًق ًـسم اإلدوت من اسدٌاكز اإلس خفِام ُشا يف  "ًُوُسَف 

                                      
415
 .768.ض1969 3.اجلاحغ احلَوان حتلِق ؾحس اًسالم ُازون اؾلمؽ اًـَمي اًـصيب تريوث ظ 
416
 .78اًحَان و اًحسًؽ ضحط و ثسكِق ازلنخوز ًوسف اًعمًَل اؽلىذحة اًـرصًة تريوث ظَسا ض .اًس َس ٔبمحس اًِامشي حواُص اًحالكة يف اؽلـاين و 
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 ؾهنا اٍهتمة إلتـاذ ًزوَجا ٍززاًـ امصٔبت حواز يف اإلس خفِام جنس نٌل ، ؿؼل تَ هلم ًُس ما ًـؼل ٔلهَ و ، خاىهبم

طِلَ  َبَزاذَ  َمنْ  َحَزاء َما " ًساهنا ؿىل ثـاىل ًلول ٕار اًسالم ؿَََ تَوسف ٕاًعاكِاو  ُْ  اإلىاكز مٌَ اًلصط و"ُسَوًءا ِتبَ

 ؿَََ ًوسف اًييب حواز يف اًخلٍصصي اإلس خفِام جنس اًىصمي.و ًَوسف ٕازحاهتا و هفسِا ؾن اٍهتمة ٕاىاكز ٔبي

 ؿىل ثـاىل ًلول ٕار وحسٍ عل اًـحوذًة ٔبن هلم ًؤنس ٔبن و اًِساًة ظًصق هلم ًَحني اًسجن يف ًعاحدََ اًسالم

ذََفّصِكُونَ  َبَبْزاَبةٌ  " اًعسًق ًوسف ًسان  ظاحدََ من ًوسف ًعَة ُيا و اًْلََِاُز" اًَْواِحسُ  اغّلُ  َبمِ  َذرْيٌ  م 

 اؽلطل و ٌَصسول ًوسف حواز يف اإلس خفِام جنس ،و هل رشًم فال اًلِاز اًواحس ظل توحوذ اجلاسم اًخعسًق

ِّْسَوتِ  اَبلُ  َما ثـاىل" كوهل يف ازيني موضـني يف اإلس خفِامِة ما فٌجس نَ  اًاَليِت  اًً ـْ  َما :" كوهل يف مث َبًِْسهَيَُن" كََع

رْ  َدْعُحُىنَ 
ّ
" َؾن ًُوُسَف  َزاَوذح نَ  ا َِ  ىاكز.االٕ  و اًخلٍصص مٌَ اًلصط س خفِاماالٕ  ُشا و هَْفِس

َِْي" ُبويِف  َبيّنِ  حََصْونَ  َبالَ  " كوهل يف ٔبًضا اإلس خفِام جنس و ًَْى  ٔبال و اًخلٍصصي ًإلس خفِام ٔكذات اهلمزت وزذث ُيا وا

 سؤال تـسٍ ًبئت مث ٔبذاٍ مهنم ظَة حني إلدوثَ ًوسف حواز يف ُشا و اًيافِة ال و اإلس خفِام هزت من مىوهة

 ًلول ٕار خاىهبم بٓمن ال و هلم معسق كري ًَوسف اًضلِق ألد تًِامني اظعحاة مٌَ ظَحو حني ًحًَِ ًـلوة

يْ  كَالَ  ًساهَ:" ؿىل ثـاىل َِ  بَٓمٌمُُكْ  َُ َْ َ الَ  ؿََ
ّ
" ؿىََل  َبِمٌُخمُكْ  ََكَ  ا َِ يا َبِدِ  اًلصط و تًَِ من اًخعسًق ًـلوة ظَة ُو

 اكن مهنم اإلس خفِام ُيا هَْحِلي"،و َما " اإلدوت ًسان ؿىل ثـاىل كهل يف حارض ٔبًضا اإلس خفِام ،و اإلىاكز مٌَ

 تلَة هل ٍىِس و تبٔدَِ ًوسف ًَخلي و مـِم فبٔذشٍو اًفـي حَق  و ٔبدهيم من متىِهنم و هلم ألة ثعسًق ًلصط

 ازلُضة ٕاػِاز مٌَ اًلصط و وَن"ثَْفِلسُ  َماَرا " اإلدوت ًسان ؿىل ثـاىل كوهل يف اإلس خفِام وجنس ، ؾيسٍ اًحلاء

ن َحَزبُٓؤٍُ  فََما :" ثـاىل كوهل يف ٔبًضا اإلس خفِام ،و اًـجة و احلريتو 
ّ
 يف احمتـخا تاحلري  و اؽلىِست ٕاهنا اَكِرِتنَي" ُنيُتْ  ا

ََُمواْ ثَ  َبًَمْ  َنِحرُيمهُْ  كَالَ  " ثـاىل كوهل يف اًخوتَري اإلس خفِام تـسٍ  - ًوسف-مرص ًـٍزز و حوازمه  َبَذشَ  كَسْ  َباَبكُْ  َبنَ  ـْ

مُك  َْ َ  و إلدوثَ ًوسف سؤال يف ٔبًضا اإلس خفِام من اًيوغ ُشا جنس و اًخوتَخ و ٌَخشنري اإلس خفِام ُيا "َمْوِزلًا ؿََ

يْ  ًساهَ" ؿىل ثـاىل ٕارًلول مٌىصون هل مه َِْمُت  َُ َُْت  َما ؿَ ـَ َُوُسَف  فَ َِ  ِت رْ  َوَبِدِ
ّ
َُو َبهُتْ  ا ُِ  و ًشهصمه ُو  "نَ َخا
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 ثـاىل :كال كاًوا حني اإلدوت سؤال يف اًخلٍصصي اإلس خفِام جنس .و ًـمَون اكهوا ما و اًض يـاء فـَهتم ؿىل ًوخبِم

هَمَ  "
ّ
 ُو ٔبذامه ًوسف تبٔن ٔبكصوا ٔبن تـس ابحللِلة ًلصون مه ،ٕار مٌىٍصن اكهوا ٔبن تـس ًلصون ُيا ًُوُسُف" َلَهَت  َبا

 يف اإلس خفِام اكن ُىشا و ميرتون فَِ اكهوا اشلي احلق ًحني و احللِلة ثخضح و اًصؤاي ثخحلق و. مرص ؾٍزز

 رضوة من رضة ،فِو ذرب و ٕاوضاء من اؽلـاين ؿؼل يف اًاكمن اًحالكة وحوٍ من وَجا ًوسف سوزت يف احلواز

 احللِلة ٕاػِاز ٌَم  احللِلي اًلصط و اؽلـىن ُشا حسسا اًيت ألقصاط ذالل من حٌلًَاثَ ثخضح اًيت اإلوضاء

ا.  وثلٍصُص

 : احلواز يف اًيساء ٔبسَوة -5

 يف نٌل مَفوػا ٍىون كس احلصف ُشا و "ٔبذؾو" مٌاة حبصفٌائة ؿَََ اـلاظة ٕاكدال اؽلخلكم ظَة ُو ثـًصفَ:

رْ  ":ثـاىل و س ححاهَ كوهل
ّ
يّنِ  ِؿُىَس  ايَ  اغّلُ  كَالَ  ا

ّ
ِمَ  ا ـُمَ  ُمذََوفِّ يَلَ  َوَزاِف

ّ
ٍنَ  ِمنَ  َوُمَعُِِّصكَ  ا ٍنَ  َوَخاِؿيُ  َنَفُصواْ  اشَلِ  اشَلِ

وكَ  ـُ ٍنَ  فَْوَق  اثََح ىَل  َنَفُصواْ  اشَلِ
ّ
يَلَ  مُثَ  اًِْلَِاَمةِ  ًَْومِ  ا

ّ
مُكْ  ا ـُ َِ  ُنيُتْ  ِفميَا تٌَُْمَُكْ  فَبَْحمُكُ  َمْصِح َُِفوَن" ِفِ خَ خَتْ

 ملسزا ٍىون كس و.417

َشا َؾنْ  َبْؾِصْط  ًُوُسُف  :" ثـاىل كوهل يف نٌل  418ًوسف. اي ثلسٍٍص ُشا "َُ

 ما ،و ٔبي و اهلمزت ُو و ٌَلًصة تَ ًياذى ما هوؿان ،ويه َُا،وا ٔباي بٓي، ،بٓ، ،اي ،ٔبي اهلمزت حصوفَ: و ظَلَ

 ألذواث. تلِة ُو ٌَحـَسو تَ ًياذى

يّنِ  َبتِت  "ايَ  ًساهَ: ؿىل ثـاىل ًللول ٕار ؿَََ اًصؤاي كط ٔبزاذ حني ٔلتََ ًوسف هساء رضل من و
ّ
 َبَحسَ  َزَبًُْت  ا

ٍْهُتُمْ  َواًْلََمصَ  َواًَضْمَس  َنْوَنًحا َؾرَشَ   اؽلياذى مزنٌك ؾؼم و كسز ٕاابهة  اًخـؼمي ُيا اًيساء قصط و َساِخِسٍَن" يِل  َزَب

 بٓدص تيساء ؿَََ ًـلوة ٍصذ مث ، ًوازلٍ اًوزل ٍىهنا اًيت ألتوت ًخلسٍص تبٔتت اًَاء فِلصن ٔبابٍ ًياذي ًوسف ٔلن

 "ايَ  ،كال ًساهَ ؿىل ثـاىل ًلول ٕار اًحيوت ًصاتعة ثلسٍصا و هل ٍصاُا اًيت ؾؼمخَ و ٔبتََ ؾيس ًوسف صبٔن  كسز ًربس

                                      
417
 .55.سوزت بٓل معصان  
418
 .287.ؿُىس ؿًل اًـاهوة ؿًل صدِوي اًاكيف يف ؿَوم اًحالكة اًـصتَة اؽلـاين اًحَان اًحسًؽ ض 
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ْدَوِثمَ  ؿىََل  ُزْؤاَيكَ  ثَْلُعْط  الَ  تيَُنَ 
ّ
 اإلدوت هساء ًَََ مث ، كصهبا زمغ ٕاًََ مزًنيَ ثلًصة التيَ ًـلوة مٌساء يف و "ا

انَ  َباَبانَ  ايَ  :" ٔبًسًهتم ؿىل اىلثـ ًلول ٕار ٔلجهيم
ّ
ْحيَا ا َُ  اًيت ألتوت كسز ٕاجصاس اإلدوت حياول اًيساء ُشا يف و "وَْسدَِدُق  َر

 من ؿىل .واكرتون ٔبهنم ٕاىل اًخفىري ٕاىل ًشُة ال و ًَعسكِم رضل ًؼِصون و ؾيسمه ؾؼمخَ و ٔلجهيم ٍىٌوهنا

َشا ثرُْشَى ايَ  " اؽلاء اًوازذ كال حني ٔبًضا اًيساء جنس و ثـاىل؟ ظل ٔبهخِاء من هيب ؿىل ٍىشتون  اًلصط ،وكاَُلٌم" َُ

 ًُوُسُف  " : ثـاىل كوهل يف ألذات اس خـٌلل تسون ٔبو ألذات تلري اًيساء جنس ،نٌل ازلُضة و اًخـجة  احلريت مٌَ

َشا" َؾنْ  َبْؾِصْط  ْجنُ  َزّةِ  " كوهل يف نشا و ،َُ يَلَ  َبَحة   اًّسِ
ّ
" ُؾوهيَِن ًَسْ  ِمَما ا َِ َْ َ ً

ّ
 زتَ ًوسف ًسؾو الًٓة يف ،و ا

 حني اًيسء ٔبسَوة جنس ٕاهيا ثـاىل.مثم ظل ٕاىل مسدٌسا ظاًحا ذاضـا مذشًال مس خـعفا اًًساء هَس ؾيَ ًَرصف

ٌل ُو و مـا اًسجَيني ًوسف حاوز ْجنِ  َظاِحيَبِ  ايَ  " ًساهَ ؿىل ثـاىل ظل ًلول ٕار ثـاىل ظل ٕاىل ًسؾُو  فِا"اًّسِ

 ظاحدََ ؿىل ًـصط فِوسف ،تـَس ٔبمص ًكٔهَ حىت اؽلياذى ٕاكدال ؿىل اًـصط مٌَ اًلصط هساء اًسجن حيبظا

ٌل اًـصط لك ْجنِ  َظاِحيَبِ  ايَ  ": ًلول حني حَمٌِل ثـحري ٔبزاذ حني اثهَة مصت ًياذهيٌل مث ثـاىل ظل ٕاىل ًسؾُو  َبَما اًّسِ

َُ  فََُْسِلي َبَحُسَُكَ  َ ًصا َزت ُِْعََُة  الَٓدصُ  َوَبَما َْمْ َِ  ِمن اًَعرْيُ  فَذَبلُِكُ  فَ  نٌل ، اهدداٌُِل خَة اًيساء ُشا من اًلصط و"َزِبِس

َا ايَ  :" ثـاىل ظل ًلول زؤايُٕار ثفسري اؽلطل ظَة حني ٔبدصى تعَلة ٔبًضا اًيساء جنس  يِف  َبفُْذويِن  اًَْملُ  َبهي 

 ًلصهنا و اي اًيساء ذاذتبٔ  ٌس خـمي  ابًيساء  مـَ من و حاصُذَ َيط ٔلهَ اإلدذعاض مٌَ اًلصط  ُزْؤاَيَي"

َا ًُوُسُف  " ثـاىل ًلول ٕاراًسالم ؿَََ ًوسف اًصسول حياوز حني اًعَلة تيفس جنسٍتبهٔيا،و   َبهي 

ًُق" ّسِ  كوهل ٔبًضا اًيساء ٔبساًَة من .و اس خـعافَ و اًسالم ؿَََ ٌسف صبٔن ثـؼمي ٔبي اًخـؼمي مٌَ اًلصطو اًّعِ

ِشٍِ  هَْحِلي َما َباَبانَ  ايَ  :" ثـاىل يَا" ُزَذْث  ِتَضاَؾُخيَا َُ َْ َ ً
ّ
 جنس كدي، من وزذ نٌل صبٔهَ ؾؼم و ياذىاؽل  ؿَو ٕاىل ٕاصازت ُيا ا

 َواِحسٍ  اَبٍة  ِمن ثَْسُذَُواْ  الَ  تيَِنَ  ايَ  َوكَالَ  :"ًلول ٕارمذفصكة ٔبتواة من ازلدول مهنم ظَة حني ٔبًضا اًيسءاء ٔبًضا

ذََفّصِكَةٍ  َبتَْواٍة  ِمنْ  َواْذُذَُواْ   لك كسز ؿىل ًسل ٕامنا ُشا و تًَِ ًـلوة ًياذي و اي اًيساء ٔبذات ابس خـٌلل ُيا اًيساء "م 

 يف ممتثٍك ٔبدصى ظَلة ابس خـٌلل ٔبًضا اًيساء ؿَهيم.و دوفا رضل و فالن ؾن فالان ًفضي فؼل ٔبجهيم ؾيس ألتياء
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ريُ  َبٍهَُتَا " ًلول ٕار ٔبٍهتا ـِ ىمَُكْ  اًْ
ّ
َا ايَ  ًُواْ كَا كوهلم:" يف اًيساء جنس و اًخرعَط مٌَ اًلصط وًََساِزكُوَن" ا  َبهي 

ـَزٍُِز"و   ؿَََ ًوسف ُو و مرص ؾٍزز ٔبي اًـٍزز ماكهة و كسز و ؾؼمة و ؿَو تَان و اإلس خـعاف مٌَ اًلصطاًْ

نَ  َباَبانَ  ايَ  " ِمكوهل  يف اًضا اًيساء مث اًسالم
ّ
َق"،نٌل اتْيَمَ  ا  ؾيسما ًـلوة ًلول ٕار ٌَيساء ٔبدصى وزتظ هَمح رَسَ

 ؿىََل  َبَسَفى ايَ  " ًلول فَِ  اًـاكي حمي اًـاكي كري ثزًني ابة من ُو و ٔبدَِ و ًوسف ؿىل حزان وزلٍ ٔبمص ؿؼل

 اًيساء ظَف هفس حىصاز فهيا ذاز اشلي احلواز و ًوسف كعة يف جنس ،و اًضجص و احلزن مٌَ اًلصطًُوُسَف"و 

او   ظصف من تين اي ،و ٔبابان اي يف اؽلمتثٍك ،و ٔبجهيم و ألتياء تني ذاظة و احلواز ًخعَهبا السمة احلواز يف حىصاُز

 احلواز يف اًيساء ٔلقصاط و ، مٌىٍصن هل اكهوا اشلي ًوسف ٔبذامه اًفذَة حياوز حِامن اًـٍزز ٔبهيا اي و ، ًـلوة

 ُو و ٔبتيت اي كوهل يف ٔلتََ ًوسف مؽ اؽلخىصزت اًيساء َلةظ  احلواز بٓدص يف جنس مث واحس قصط ٔكهنا و ثخىصز

 . ٔلتََ اًىدري حدَ و احرتامَ و ًوسف بٔذة ؿىل ذًَي

 :-ًوسف سوزت يف– احلواز يف اٍهنيي -6

 ًـحسٍ اًس َس نلول حلِلي رضابن ُيا اؽلصاذ اإلس خـالء و اس خـالء اًفـي ؾن اًىف ظَة :ُو ثـًصفَ

 ة"ال" اؽللصون اؽلضازغ يه واحست ظَلة هل  مذـاػٌل نشا ثفـي ال ًس َسٍ اًـحس نلول اذؿايئ و نشا ثفـي ال

 .419اًياَُة

 ثسل كس و اإلس متصاز و اًفوز ؿىل ثسل نٌل مَزما خاسما ظَحا اًفـي ؾن اإلكالغ ظَة ٔبظال اٍهنيي ظَلة ثـين و

 ؿىل ثسل ٔبن ميىن نٌل َزمام خاسما ظَحا اًفـي ؾن اإلكالغ ٔبو اإلىهتاء ظَة يه و حلِلِة ذالٌك ألمص ظَلة

ا.و و اًخحلري و اإلزصاذ و اٍهتسًس و اإلًامتش و ازلؿاء ٔبهِا من اًس َاق حيسذُا جماًسة ذالالث  ٔبساًَة من كرُي

 حماوزت ؾيس ثـاىل كوهل هشهص احلواز ٔبذواث من ٔبذات اٍهنيي ٔبن ابؾخحاز ذاظة احلواز يف و ًوسف كعة يف اٍهنيي

ْدَوِثَم"ٔبي ؿىََل  ُزْؤاَيكَ  ْط ثَْلُع  الَ  ًوسف" التيَ ًـلة
ّ
 مهنم هل حتشٍصا إلدوثَ حَمَ حاكًة ؾن ،ٍهناٍ ثلعط ال ا

                                      
419
 .258.ؿُىس ؿًل اًـاهوة ؿًل سـس اًضدِوي اًاكيف يف ؿؼل اًحالكة ض 
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 ؿىل" ٕادوثَ ؿىل زؤايٍ ًلط ٔبن هناٍ ًـلوة ٔبن ٕار الًٓة ُشٍ يف اًحازس اًلصط ُو ُشا و هل حسسمه من و

ي ؿؼل كس ٔلهَ اًيعح و اإلزصاذ سخِي َِا ِفِمواف  ٕادوثَ ؿىل ًوسف ًلعِا ٔبن ذاف و اًصؤاي ثبًٔو  حيعي و ثبًٔو

 .420"احلسس مهنم

 من يه و ًوسف ثلذَوا ال ٔبحسمه ًلول ٕار ًوسف تلذي هوا حني تُهنم فامي اإلدوت حواز يف ٔبًضا اٍهنيي ووزذ

ََاتَةِ  يِف  َوَبًُْلوٍُ  ًُوُسَف  ثَْلُذَُواْ  الَ  ثـاىل" كوهل "،فِو قَ  ،وخَ اإلًامتش مٌَ اًلصط و ًوسف كذي ؾن ٍهنامه اًُْجّةِ

 ٔبن ٕاىل ٔبصاز كس س زٔباي ٔبحس هنم اكن اشلي هيورا اًلائي و ؿَََ صفلهتم اس خجالة كاًخَ و الًٓة ُشٍ يف اٍهنيي

 ؿىل ثـاىل ًلول ٕار واحس ابة من ازلدول ؾن ٍهنامه ًحًَِ حواٍز يف اًسالم ؿَََ ًـلوة جنس "نٌل ؾؼمي اًلذي

 اًعَة و اإلًامتش مٌَ اًلصط و ثسذَوا ال ظَلة يف ُيا اٍهنيي ٔبسَوة و َواِحٍس" اَبٍة  ِمن ثَْسُذَُواْ  الَ  " ًساهَ

 يف كعة رضل يف ٔلن و احلىمي ٔبسَوتَ يف اًىصمي اًلصبٓن رضل ٕاىل ٔبصاز نٌل مسزوِا ُو ًـلوة هفس يف ًلاًةو 

 ٕار هنيي ٔلدَِ ًوسف حماوزت يف ومذفصكة. ٔبتواة من ًسذَوا ٔبن ٔبمصمه و اًـني ؿَهيم دوفا ٔبي هلم اًـني ٕاظاتة

َمَُوَن" اَكهُواْ  ِتَما ثَخْذَِئْس  فاَلَ  ًوسف" ًسان ؿىل ثـاىل ًلول ـْ َ  اكهوا اًيت اؽلاضَة ألؾٌلل من حتزن ال اؽلصاذ و ،ً

 ؿَََ. اًـعف و ظمبٔهخَ ُيا اًلصط و ٌسف ٔبدوك ٔبان الكين ل مـامَهتم من و هبا ًلومون

 

 ًوسف: سوزت يفاحلواز يف اًوظي و اًفعي -6

 ميىن ٌَخس ذفـا ،ٔبو اؽلـىن  اؽلحىن يف تُهنٌل ًعٍك ذاظة ابًواو ٔبدصى مجٍك ؿىل مجٍك ؾعف ُو اًوظي ثـًصفٌِل:

 يف تُهنٌل ظٍك ال ٔلهَ ٕاما ٔبو مـىن و مدىن مذحساتن ادلَخان ٔلن ٕاما اًـعف ُشا حصك فَ اًفعي ٔبما حيعي ٔبن

 .421اؽلـىن ٔبو اؽلحىن

                                      
420
 .298اٌَلوي يف اًلعة اًلصبٓهَة ض اإلجعاس َلوذ اًس َس حسن. 
421
 .298ضؿُىس ؿًل اًـاهوة ؿًل سـس اًضدِوي اًاكيف يف ؿؼل اًحالكة . 
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 سائص ذون اإلصدداٍ فهيا ًلؽ اًيت يه اًواو ٔبن رضل اًـعف حوف تلِة ذون ابًواو ٕاال اًوظي تالكة ثبئت ال و

رْ  :" ثـاىل كوهل ذاظة احلواز يف و ًوسف ظوزت يف اًوظي من و اًـعف حوف
ّ
َِ  ًُوُسُف  كَالَ  ا ِتَ يّنِ  َبتِت  ايَ  ِلَ

ّ
 ا

ٍْهُتُمْ  َواًْلََمصَ  َواًَضْمَس  َنْوَنًحا َؾرَشَ  َبَحسَ  َزَبًُْت   ألوىل ادلٍك زتط يف ٍمكن ُيا اًفعي .422﴾14﴿ َساِخِسٍنَ  يِل  َزَب

يا هوهحا ؾرش ٔبحس زٔبًت :ٕاينٔلتََ ًوسف كال ٕار يه ألوىل ادلٍك ٔبن ٔبي اًثاهَة ابدلٍك   ٔبما ألوىل ادلٍك ثًهتيي ُو

 ثـاىل كوهل ٔبًضا اًوظي من اًواو.و ُو اًصاتط .و ساخسٍن يل زٔبٍهتم اًلمص و اًضمس :و كوهل فِيي اًثاهَة ادلٍك

رْ  "
ّ
َُوُسُف  كَاًُواْ  ا َ ىَل  بََحة   َوَبُدوٍُ  ً

ّ
نُ  ِمٌَا َبِتٌَُا ا نَ  ُؾْعَحةٌ  َوََنْ

ّ
ِدنيٍ  َضاَللٍ  ًَِفي َباَبانَ  ا 423﴾18﴿ م 

 تني اًوظي 

رْ  "يه ألوىل ،فادلٍك اًواو اًـعف حبصف اًثاهَة ابدلٍك ألوىل ادلٍك زتط يف ٍمكن ادلَخني
ّ
َُوُسُف  كَاًُواْ  ا َ  ٍُ َوَبُدو  ً

ىَل  َبَحة  
ّ
نُ  "و ففي اًثاهَة ادلٍك ٔبما "ِمٌَا َبِتٌَُا ا  ًُوُسَف  ثَْلُذَُواْ  الَ  َمهْنُمْ  كَبِٓئيٌ  "كَالَ  ثـاىل كوهل ٔبًضا مٌَ .و"ُؾْعَحةٌ  َوََنْ

ََاتَةِ  يِف  َوَبًُْلوٍُ  " قَ  ٔلن احلواز يف اًىثري اًوظي من اًثاهَة.و و ألوىل ادلٍك تني اًواو ُو ذامئا اًصاتط و اًُْجّةِ

 . تٌَُ فامي اؽللال اًالكم و ادلي حصاتط ؿىل ًخىن احلواز

 حني ًوسف ًسان ؿىل ثـاىل كوهل اًسالم ؿَََ ًوسف كعة يف احلواز يف مواظيَ و اًفعي من ٔبما

ْدَوِثمَ  ؿىََل  ُزْؤاَيكَ  ثَْلُعْط  الَ  تيَُنَ  ايَ  كَالَ ٔبابٍ:" حاوز
ّ
ًسا ضَلَ  فََِِىُِسواْ  ا َْ نَ  نَ

ّ
َعانَ  ا َْ وَسانِ  اًض َ

ّ
ِدنيٌ  ؿَُسو   ًِال  م 

﴿"5﴾424 

ًسا ضَلَ  فََِِىُِسواْ " يف حمتثي اًيت ألوىل ادلَخني تني الًٓة ُشٍ يف اًفعي ٍمكن َْ نَ " فِيي اًثاهَة ادلٍك ٔبما" َن
ّ
 ا

َعانَ  َْ وَسانِ  اًض َ
ّ
ِدنيٌ  ؿَُسو   ًِال َُ  ًَِئْ  كَاًُواْ  " ثـاىل كوهل يف ٔبًضا مثهل و"م  ئُْة  َبلَكَ نُ  اشّلِ انَ  ُؾْعَحةٌ  َوََنْ

ّ
ًرا ا

ّ
ونَ  ا  ًََزارِسُ

                                      
422
 .14ًوسف سوزت . 
423
 8.سوزت ًوسف  
424
 .5.سوزت ًوسف  
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﴿14﴾425
انَ  " اًثاهَة ادلٍك وُؾْعَحٌة" نُ َنْ  ألوىل" ادلَخني تني ٍمكن اًفعي و .

ّ
ًرا ا

ّ
وَن"،و ا  اثن هوغ ُشا ًََزارِسُ

ْجنِ  َظاِحيَبِ  ايَ  ": ثـاىل كوهل يف اًفعي جنس و َُ  فََُْسِلي َبَحُسَُكَ  َبَما اًّسِ َ ًصا َزت ُِْعََُة  الَٓدصُ  َوَبَما َْمْ  اًَعرْيُ  فَذَبلُِكُ  فَ

َِ  ِمن ي اَلْمصُ  كُيِضَ  َزِبِس َِ  اشَلِ ََانِ  ِفِ خَْفِذ  كيُِضَ  " ًلول حني اًثاهَة و ألوىل ادلٍك تني ُيا اًفعي و .426﴾41﴿ جَس ْ

ي اَلْمصُ  َِ  اشَلِ ََانِ  ِفِ خَْفِذ  اًعفحاث. جسـَ ال اشلي اًىثري مٌَ احلواز يف اًفعي و اًفعي ؾن ٔبمثٍك ُشٍ "جَس ْ

 احلواز: يف اؽلساوات و اإلظياة و اإلجياس.7

 ٕاًََ ًلعس ما لك ٔبن ٔبي اًثالزة اًعصق ُشٍ ؿىل مـاىهيا ٕاًعال يف ثـمتس ٔبظيافَ و اًالكم رضوة لك

  اؽلساوات. و اًعياة و اإلجياس .ٔبي اًعصائق هبشٍ حىون اهفـاالث و نامـ من الٓدص ٕاىل مـاهََ ٕاًعال و خـحرياً 

 اٌَفغ ٍىن فٌَل اإلظياة ٔبما اًاكمٍك زلالًخَ مؤذ ًىٌَ مصاذٍ ٔبظي ؾن انكعا اؽلخلكم ًفغ ٍىون ٔبن ُو فاإلجياس

 ال و ؾيَ ًٍزس ال مصاذٍ ٔبظي مبلساز اؽلخلكم ًفغ ٍىون ٔبن يه اؽلساوات و ٕاضافِة ًفائست اؽلصاذ ٔبظي ؾن سائسا

427ًيلط"
 . 

 فٌجس اًلصئ، ٔبو اًسامؽ ٔبو اـلاظة ٕاىل مـاهََ ٕاًعال يف اًثالزة مٌاًعصائق الك اس خـمي اًىصمي اًلصبٓن و

 يف اؽلساوات جنس نٌل يشء، مصاذٍ ؾن ًيلط ال و ًٍزس ال مواضـَ يف اإلجياس جنس نٌل موضـَ يف اإلظياة

 هعَحَ ٌَحواز و وحسٍ عل اًـحوذًة ٕاكصاز و اًواحست اًصساٌك و اًصصس ٕاىل ازلؿة ُو اًلعس لك اًلعس ،و مواضـِا

 دعائعَ من ذاظَة و احلىمي الكم مزياث من مزيت ًـخرب اشلي اإلجياس ابخلاظةمهنا و اًعصائق ُشٍ اس خـٌلل يف

 هوؾن اإلجياس و اؽلوحز اًالكم ٔبي اًالكم ذري من اءاًحَل ؿسٍ و فَِ اإلجعاس ظوز من ظوزت ،و اًىصمي اًلصبٓن

 . حشف ٕاجياس و كرص ٕاجياس

                                      
425

 . 14. سوزت ًوسف 
426
 .41.سوزت ًوسف  

.
427
 .312. حسني ؿًل اًـاهوة ،ؿًل صدِوي اًاكيف يف ؿؼل اًحالكة ض 
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ـَزٍِزِ  اْمَصَبتُ  اًَْمِسًيَةِ  يِف  ِوْسَوتٌ  َوكَالَ  " ثـاىل كوهل ًوسف سوزت يف احلواز يف اإلجياس من ٔبما ا حَُصاِوذُ  اًْ َُ َِ  َؾن فَذَا  هَْفِس

انَ  ُحدًّا َصلََفَِا كَسْ 
ّ
ا ا َُ ا ِدنيٍ  َضاَللٍ  يِف  ًََُنَ  428﴾31 ﴿ م 

 رهص تي اًدسمَة ًشهص ػل ٔبهَ ٕار خسا هحريت مـان نثري يف َيفي ََلةت  ذالٌك رو ٕاجياس الًٓة ُشٍ يف و

 يه ٔبهنا ٔبًضا ظَاثَ يف  ، حص ال ممَوك ُو حصاوذٍ اشلي و مرص ؾٍزز ُو سوَجا و مزتوخة ٔبهنا و اًوظف

 ثخوكف ػل اًـٍزز امصٔبت ٔبن ؿىل ثسل ،ك ًوسف جصاءت ؿىل الًٓة ُشٍ ثسل نٌل و ، اًـاصلة ٔبهنا و اًعاًحة  اؽلصاوذت

 صبٔن يف ٔبًضا احلشف وزذ كس ،و ًفـَِا اًًسوت اس خلداخ يف ًؼِص ما ُشا و فَِ اإلس متصاز و اؽلصاوذت فـي ؾن

ي ئمُُك  َبانَْ  ثـاىل" كوهل يف اًصؤاي ثبًٔو ِّ َا ًُوُسُف  هل" فلال ًوسف فبىٔت ففـَوافَبَْزِسَُوِن" ِتخَبِِوًهِلِ  ُبهَخ ًُق" َبهي  ّسِ  ًو واًّعِ

هل ٔبهخئمك ٔبان ًلال: اؿلشوف فبٔوزذ ٌَالكم ثسط ُياك اكن  ًوسف اي هل فلال ًوسف فبىٔت ففـَوا فبٔزسَون تخبًٔو

 ًُس و اًيلط و اخلَي ٕاىل ًؤذي مما اإلظياة ٍىون و اإلظاٌك حىون هبشا ،و احلمك ؿَََ كط و افذيا اًعسًق

 ذالل من ًفِم اؽلـىن و اإلجياس، ؿىل ًلوم اشلي اًلصبٓن يف احلوازي ألسَوة و اًىصمي اًلصبٓن اثمزي  من ُشا

 كدَي من ُو ثفذبٔو ال اًخلسٍص يف ٔلهًَُوُسَف" ثَْشُنصُ  ثَْفذَبُ  اَتعل " ثـاىل كوهل ٔبًضا احلشف ٔبمثٍك من و اًس َاق

" َذَذَُوا "فََََما ثـاىل كوهل يف ادذعاز ُو و ٔبًضا ابحلشف اإلجياس ومن ، اًخوزًة َِ َْ َ  من دصحوا ُيا اًخلسٍص و ؿََ

مْ  ُزَذْث  ِتَضاَؾهَتُمْ  َوَخُسواْ  َمذَاَؾُِمْ  فَذَُحواْ  َوًََما كوهل" يف ادلٍك حشف ٔبًضا ٔبمثَخَ من ،و مرص كاظسٍن ٔبجهيم ؾيس ٍهَْيِ
ّ
 ا

ِشٍِ  هَْحِلي َما َباَبانَ  ايَ  كَاًُواْ  ًَ  ُزَذْث  ِتَضاَؾُخيَا َُ
ّ
يَاا ََيَا َوهَِمريُ  َْ ُْ َفغُ َب َْيَ  َوىَْزَذاذُ  َبَذاانَ  َوََنْ َ  َن ريٍ ت َْيٌ  َرضِلَ  ـِ  ﴿           ٌَِسريٌ  َن

65﴾429 
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 .31سوزت ًوسف  
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 .65.سوزت ًوسف  
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 ٔبي اؽلريت ملاتَِا جنَة و مرص ٕاىل هبا س يـوذ ٕاًَيا زذث تضاؾخيا ُشٍ ،و هلوهل فامي احلق ؿىل هـسوا ًس يا ٔبي

رْيَ  ِفهيَا ُنيَا اًيَِت  اًْلَْصًَةَ  َواْسبَلِ  : كوهل ٔبًضا ظوزٍ من و430ٔلَُيا. اًعـام ـِ انَ  ِفهيَا ابَْكدََْيَ  اًيَِت  َواًْ
ّ
          ًََعاِذكُونَ  َوا

 . اًـري يف من و اًلًصة سي ثلسٍٍص و اًضمري فَِ حمشوف فِشا.431﴾82 ﴿

 َبتَْواٍة  ِمنْ  َواْذُذَُواْ  َواِحسٍ  اَبٍة  ِمن ثَْسُذَُواْ  الَ  تيَِنَ  ايَ  َوكَالَ  :" : ثـاىل كوهل احلواز يف اإلظياة ظوز من و

ذََفّصِكٍَة"  من اكن ،و فهيا زسوذَ و اًيفس من اؽلـىن متىني مٌَ اًلصط و اؽلصاذ اؽلـىن ؿىل اٌَفغ سايذت ُو وم 

 "َواِحسٍ  اَبٍة  ِمن ثَْسُذَُواْ  الَ  بٔي" ألوىل ابدلٍك اإلنخفاء اؽلمىن

 اإلدذعاز. تلَة ألمثٍك هبشٍ ىىذفي نثريت ًوسف سوزت يف ازاحلو  يف اإلظياة و احلشف مواضَؽ و

 : - ًوسف سوزت -احلواز يف اًلرص ٔبسَوة -8

 يف حمحوسة كعريت و كعوزت و ملعوزت امصٔبت و احلخس ُو فَلة مـياٍ ؾن ٔبما اًحالقَة ألساًَة ٔبجصس من ًـس

ََاِم"ٔبي يِف  َمْلُعوَزاثٌ  ُحوزٌ  " ثـاىل كوهل مٌَ و ختصح ٔبن ثرتك ال اًحُت  فِو "اظعالحا فهيا.ٔبما ساثو حمح اًِْر

 432" خمعوض تعًصق ثيشء يشء ختعَط

 ٔبساًَة ومن ، اًلرص ٔبذات ٔبي ألذت و ؿَََ اؽللعوز و اؽللعوز ٌُل ظصفني من اًلرص ٔبسَوة ًخىون و

طِلَ  َبَزاذَ  َمنْ  َحَزاء َما :" ثـاىل كوهل اًسالم ؿَََ ًوسف سوزت يف احلواز يف اًلرص ُْ الَ  ُسَوًءا ِتبَ
ّ
 َبوْ  ٌُْسَجنَ  َبن ا

ًِمٌي"و ؿََشاةٌ  َشا َما " ٔبًضا كوهل َب ا َُ نْ  ثرََشً
ّ
َشا ا الَ  َُ

ّ
نِ  ٔبًضا كوهل يف "وَنِصميٌ  َمطَلٌ  ا

ّ
الَ  احلمُْكُ  "ا

ّ
َِ ٌَِِِّ ا َْ ََ  وَ  ثََولَكُْت  ـَ

ََْ َ ََخََولَكِ  ؿََ وَن" فََْ  ٕاًضاخو  اإلجياس رضوة من رضاب ًـس اشلي اًلرص ٔبسَوة ؿىل ثسل الآيث ُشٍ واؽلُخََولّكِ

                                      
430
 .324.اإلجعاس اٌَلوي ٌَلعة اًلصبٓهَة ض 
431
 .82.سوزت ًوسف  

432
 .242.ؿُىس ؿًل اًـاهوة ؿًل صدِوي اًاكيف يف ؿَوم اًحالكة ض 
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 من اًىثري ؾن اٌَفغ من ابًلََي اًخـحري و ازلالٌك ًخىثَف ووس ٍَك اإلجياس من رضة حٌلًَاثَ من" ٔبن ٕار اؽلـىن

 433مهنا." كًصة ُو ما و اًـَمَة اؽلسائي يف ذاظة و اكمال حتسًسا اؽلـاين حتسًس يف تَ ٌس خـان نٌل اؽلـىن

 اًسالم: ؿَََ ًوسف سوزت يف احلواز يف اًحَان_2

او لكَ اًلصبٓن يه ٔبو مٌَ كعـة يه تي اًىصمي اًلصبٓن ًخجزٔبمن ال حزء ًوسف سوزت ٔبن ابؾخحاز  ابؾخحاُز

 ٔبسسِا ؿَََ كامت ،تي اًلعة ُشٍ من حزء احلواز فٕان تَاهَة و تالقَة فٌَة و ٔبذتَة فٌوان ثضميت مٌَ كعة

 مهنا لكمة لك ثيعوي زموس ٕاىل ثخحول لكٌلثَ حاكذ ٕاحاكمَ وٕاجياُس ًضست اًلصبيٓن اًلعط ٔلن ،و هل مثَي ال نفن

 ًخسجص واؾَا فىصاو  كصءثَ يف مذواظٍك ًلضة جس خسؾي ٕاصازاثَ و اًىصمي اًلصبٓن ٕاحياءاث فٕان شلضل نثريت مـان ؿىل

فا حسا و مصامَِ  فٕان هَاهَ يف اإلجعاسو  راثَ حس يف اًحَان ٔكهَ و ـسً اشلي احلواز ابًخايل مـاهََ.و ًخشوق مُص

 ذاظة و اًحَان و اًحالكة من ٔبفٌاان و فٌوان و اًفعاحة من رضواب و ظوزا ثضمن كس ًوسف سوزت يف احلواز

صحىز واحضة تعوزت اًحَان ؿىل ٍصحىز ًوسف كعة يف فاحلواز ثـمامي ال ختعَعا اًحَان  و اًلصبيٓن اإلجعاس ؿىل ٍو

 رضواب و اؾلاس و اًىٌاًة و اإلس خـازتو  اًدضخَِ ذاظة احلواز يف و عوزتاً ُشٍ يف اًحَان رضوة منو  ، ظوزٍ

 اًحَان ٍصحىز ؿَََ و تشاثَ كامئا فٌا ابؾخحاٍز ابًدضخَِ سًدسبُٔا ،و متـن و هؼص ٕاظاٌك ظًصق ؾن ٕاال حرصُا ميىن ال

 لكَ.

 اًدضخَِ:.1

 ًًة اؽلوظوفني ٔبحس تبٔن اًوظف ُو ٔبو ٔبنرث ٔبو ظفة يف اًض َئني ٕارشاك ُو ،و ابًض حَ اإلدداز ُو ثـًصفَ:

 ٔبزوغ ون اًدض حَ ٔبذات تلري اًالكم سائص و اًضـص يف خاء كس و ، ًًة ػل ٔبو مٌاتَ انة اًدضخَِ تبٔذات الٓدص مٌاة

                                      
433
 .242.اؽلصحؽ اًساتق ض. 
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 مذـسذت َجاث من ٔبو واحست َجة من لكَصا و كازتَ مبا اًيشء ظفة ُو ،و"اًدضخَِ ٔبًضا اًىصمي اًلصبٓن يف ظوزٍ

 434َنوٍ" و ابًاكف اؽلـىن يف ٔلمص ٔبمص مضازنة ؿىل ازلالٌك ُو ٔبو ، َجاثَ مجَؽ من ال

 ٕارا اًيشء ٌض حَ ٔبن َنو اًضلك و اًعوزت َجة من ابًيشء اًيشء جضخَِ " اًحالكة ٔبرساز يف اجلصخاين ًـصفَ و

 مساكًض جحة ُشٍ نلوضل اًخبّٔول من تْضة حيعي اشلي اًدضخَِ ُوو  ابًوزذ اخلسوذ ندضخَِ و ابًىصت اس خساز

 ٔبن ٔبؿؼل كال ٕار اًدضخَِ ثعيَف يف كاهل ما ُشا و ػِوزُا َجة من ابًضمس احلجة ص هبت كس و اًؼِوز يف

ي ٕاىل حيخاح ال ٔبمص َجة من ٍىون بٔن ٔبحسٌُل رضتني ؿىل اكن ابلٓدص ٔبحسٌُل ص حَ ٕارا اًض َئني  ٍىون ٔبن ٔبو ثبًٔو

 435"لاًخبٔو   من تْضة حمعال اًدضخَِ

 هساُا و نٌلال ٔبفاذُا اؽلـين ٔبؾلاة يف خاء ٕارا ٔبهَ" ،و اًحالكة ٔبهواغ يف اًدضخَِ رشف ؿىل اًـٌَلء اثفق كس و

 ٌَمض حَ ثثخت "ٔبن ُو كِي و436ظفَو  يف ظف و تشي يشء ٕاحلاق تبٔهَ ٔبًضا اًززويش ًـصفَ نٌلحٌلال" و حٍك

 اًيشء ٔبوظاف من ُو واحس وظف يف ص َئني اصرتاك ؿىل ازلالٌك ُو ٔبًضا كِي تَ،و اؽلض حَ ٔبحاكم من حمك

 ص َئني تني ٕاال ٍصذ ال ٕاضايف حمك ُو و اًلمص يف اًيوز و اًضمس يف اًضَاء و اؽلسم يف اكًعَة اًواحس

 .437اإلس خـازت" خبالف

 ؾن اًىضف ٔبو تَاهَ ًَفِس اًلًصة من اًحـَس ٕاذانئَ ،و خًل ٕاىل يدف من إبدصاَجا اًيفس ثبٔهُس ٔبقصاضَ من و

 . اًحالكة ٔبرساز نخاتَ يف اجلصخاين ٕاًََ رُة ما مثي ُشا و اؽللعوذ اؽلـىن

ٌل و ص حَ و مثي ،فألسٌلء حصوف و ٔبفـال و ٔبسٌلء يه ٔبذواثَ: َّي و هَحسة ألفـال و َنُو  احلصوف ٔبما َي

 " "ٔكن ك مصهحة ٔبو اكًاكف ثس َعة فٕاما

                                      
434
 .221ض مىذحة ألجنَومرصًة2اًـصيب ذزاسة اتزَيَة يف ٔبظول اًحالكة اًـصتَة ظ.تسوي ظحاهة اًحَان  
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 .415.اؽلصحؽ اًساتق ض 
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 ٔبكسام ومن اٌَلوي، اًخـًصف ؾن اًيؼص تلغ اؽلشهوزت ؾياًخـًصفاث ٍلَِا يف ختصح ال ثـًصفاث ٌَدضخَِ و

 اؽلفعي و اؾلمي و اًخام دضخَِاً  ُياك و متثَي جضخَِ لك ًُس و جضخَِ َيمتث  لك ٔبن ٕار اٍمتثَي اًدضخَِ

  اًدضخَِ ظصفا ٌُل و تَ اؽلض حَ اؽلض حَ يه و اًحالقَون حسذُا نٌل ٔبزتـة اًدضخَِ ٔبزاكن و كرٍي  اًضمين اًدضخَِو 

 من اًْضوة ألظيافو تـغ ًوسف ثسوزت احلواز حوى كس و ، اًض حَ وخَ و ؿَََ ازلاٌك اًدضخَِ ٔبذات و

 : اًدضخَِ ظوز من احلواز يف وزذ مما و– ًوسف سوزت– اًىصمي اًلصبٓن بٓي من تـضِا مٌمتثي ، اًدضخَِ

ميَ  يُ كَدْ  ِمن َبتََوًْمَ  ؿىََل  َبثََمَِا ََكَ  " ثـاىل كوهل يف اؾلمي اًدضخَِ ُِ ْجَصا
ّ
حْسََق  ا

ّ
 كس ثـاىل و س ححاهَ ظل ٔبن اؽلـىن "وَوا

َ ؿىل اًيـمة ثطل ٔبمت نٌل هخِا حـهل  ًوسف ؿىل اًيـمة ٔبمت  مثٌَِل ٔبي هخَِ ٕاحساق و ظل ذََي ٕاجصاُمي كدي من ٔبتًو

ِّ  َوَنَشضِلَ  :" ثـاىل كوهل ٔبًضا مثهل و الادذَاز و اًيحوت هبا اؽللعوذ ُيا اًيـمة و َُوُسَف"و اَمىٌَ  ٍلي جضخَِ ُو ًِ

 ََكَ  ًحًَِ:" ًـلوة حواز يف ثـاىل كوهل يف جنسٍ ما بًٔضا اًدضخَِ كدهل.ومن ًٔلهخِاء مىٌا نٌل ًوسف مىٌا ٔبي ٔبًضا

 ؿىل هلم ابئامتهَ ألظلص ألد ؿىل هلم ائامتهَ ص ّحَ اًسالم ؿَََ ًوسف كدي من ٔبدَِ ؿىل ًمك اكئامتين َبِمٌُخمُكْ"ٔبي

َُوُسَف"فِيا ِنْسانَ  َنَشضِلَ  " ثـاىل كوهل رضل.وٕاىل ؿىل ُشا ٔبي ًوسف  اًدضخهياث من ماوزذ ُشا . ٔبًضا جضخَِ ًِ

 .ًوسف سوزت يف احلواز يف

 

 

 

 :-ًوسف سوزت- احلواز يف اإلس خـازت.2

 ما اإلس خـازت فلال بٓدص ؾصفِا و اًيلي سخِي ؿىل اٌَلة ٔبظي يف هل ضـت ما كري ؿىل اًـحازت ثـََق يه ثـًصفِا:

ا. ماكن يف جفـَت اًـحازت هلَت و ألظًل ؾن اؽلس خـاز ابالمس فَِ انخفي  438كرُي

                                      
438
 .431.اجلصخاين ؾحس اًلاُص ذالئي اإلجعاس حتلِق َلس َلوذ صاهص مىذحة اخلاجني اًلاُصت ض 
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 نلوهل اًدضخَِ يف ٌَمحاًلة اجلًل اًصاحج ابمس اخلفي اؽلصحوخ جسمَة تبهٔنا اؽلرصي ألظحؽ ٔبيب اجن ًـصفِا و

َُ "ثـاىل: َ ه
ّ
."مٌَ مس خـاز و مس خـاز ٔبظول ٔبص َاء زالزة اؾخحاز من اإلس خـازت يف تس ال اًِْىذَاِة"و ُبمِّ  يِف  َوا

439 

 اؽلحاًلةٔبو  فلط اخلفي ٕاػِاز سوى ًفِس فال وخَ ؿىل فَِ اًالكم جييء كسم "كسمني ٕاىل اإلس خـازت كسمت كس و

 440مـا" اؽلـيَني فِفِس وخَ كري ؿىل فَِ اًالكم ًبئت كسم ،و حفسة

 اًثاينو  احللِلة يف مـياُا ُو اؾلاس يف اإلس خـازت مـىن ٕان فِلول اًـصيب اًحَان ظاحة – اإلس خـازت – ًـصفِا و

 مثي و اؽلس خـري ؾيس ًُس و اؽلـري ؾيس مما تَ ًًُذََفؽُ  ما تـغ اًصخي من ٌس خـري فاًصخي ٔبساسَ و ألول ٔبظي

 مـصفة تُهنٌل ٍىن ػل فٕارا ،الٓدص من ٔبحسٌُل اس خـازت اؽلـصفة ثطل فذليض ثـازف تُهنٌل خشعني ؾيس ٕاال ًلؽ ال ُشا

 خازيف احلمك ُشا و اًـالكة و اًعٍك فلس و اإلهلعاغ ٔبخسل من الٓدص من ٔبحسٌُل ٌس خـري فال اًوحوٍ من توخَ

 ال اًضرعني ٔبحس ٔبن نٌل اؽلـيوي اًخـازف تواسعة ٕاال ًلٓدص اٌَفؼني ٔبحس ـريجس خ ال ،فٕاهم اؾلاًسة اإلس خـازت

 441تُهنٌل" اؽلـصفة تواسعة ٕاال الٓدص من ريٌس خـ

 وزذ كس و ثرصحيَة ٔبو مىٌَة فاكهت ٔبظصافَ ٔبحس حشف جضخَِ اإلس خـازت تبٔن اًلول ٕاىل فِشُحون اؿلسزون ٔبما و

 ؾحازاثَ يف ،اؽلوحزتَاهَ و تَفؼَ اؽلـجز اًالكم ُشا تالكة و تَان يف ٌسِم ما اإلس خـازاث من احلواز يف

 ًخجزٔبمٌَ ال حزء ٔلهَ ؿَََ َاناًح  ٍصحىز ،ٕار اًحالكة و اًحَان فٌون ٔبمسى من تالقي فن اإلس خـازت ٔبن ،ابؾخحاز

ْة  ٍَْصثَؽْ  ثـاىل:" كوهل تالكة و ،اس خـازتاحلواز ٔبمثٍك منو  ـَ  ٔبلك احللِلة يف اًصثؽ ٔلن ثرصحيَة اس خـازت يه "وَوًََْ

442.اًىثري اللٔك تَ ٔبًزس ٕارا ًإلوسان ٌس خـاز و اًصتَؽ من اخلعة يف اٍهبامئ
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ْت  :ًساهنن ؿىل اؽلسًية يف الايت اًًسوت و اًـٍزز امصٔبت حواز يف ٔبًضا كوهل يف و ـَ نَ  مَسِ ُِ ٍهَْيِيَحَر َبْزَسََْت  ِتَمْىِص
ّ
 ا

نَ  : ثـاىل كوهل يف مثَِا مهنٌل.و لك يف اإلدذفاء جبامؽ ٌَلَحة اؽلىص اس خـري ـْ  ابًلعؽ اجلصخ ص حَ َبًِْسهَيَُن" "َوكََع

 ؾن حصحن مبـىن كعـن ٔبي اجلصخ مبـىن اًلعؽ من اص خق مث ٌَجصخ اًلعؽ ًفغ فاس خـاز لك يف اإلًالم جبامؽ

الَ  " اًًسوت ًسان ؿىل ثـاىل كهل ٔبًضا مهنا و اًخرصحيَة اإلس خـازت ظًصق
ّ
 وخَ و ابؽلطل ًوسف "ص حََنِصميٌ  َمطَلٌ  ا

  لٔ ــاؽل ًسان ؿي ثـاىل كوهل ٔبًضا اإلس خـازاث من ،وثرصحيَة اس خـازت فاكهت اؽلطل امس هل فاس خـاز ادلال و احلسن اًض حَ

 من وغاؾلم احلضُش ابدذالظ اًرش و اخلري من فهيا ما و ألحالم ادذالظ ص حَ ٕارَبْحاَلٍم" بَْضلَاُج  "كَاًُواْ 

 ٕاىل تـضَ اؽلضموم احلضُش من اـلخَط يف حلِلة ألضلاج ٔبن ٕار اإلس خـازاث ٔبًعف من يه و نثريت ٔبظياف

 .443تـغ

بَُسواْ  َوالَ  :" كال حني ًحًَِ حماوزاثَ يف اًسالم ؿَََ ًـلوة ًسان ؿىل ثـاىل كوهل ٔبًضا اإلس خـازاث من و َْ  ِمن ثَ

 اًُرس و اًىصتة تـس ًبئت اشلي ٌَفصح وس ميِا ًعَة و مشميِا ًصل اشلي اًصحي ثًس مي ُو  اًصوخ اس خـري "اغّلِ  َزْوخِ 

 .444اًضست تـس ًبئت اشلي

 ٔبجصسُا من و ٔبظصافَ تخـسذ اًسالم ؿَََ ًوسف سوزت يف احلواز يف اؽلوحوذ اإلس خـازاث تََف من مااكن ُشا و

 اإلجعاس. و اًحالكة و اًحَان ظوز يف اهفصاذٍ و احلىمي الكم حسن ؿىل ذالا ٕاجعاسا و تَاان ٔبهِا و

 : - ًوسف زتو س – احلواز يف اًىٌاًة.3

َ ٕاىل ابًيشء اًخرصحي حصك يه اًىٌاًة" ثـًصفِا:  ابًيشء اًخرصحي ،فرتك ٌَمَزوم مٌَ ًًَذلي ، اٌَزوم يف مساًو

 445" ٔبخَِا من اؽلوضوؿة حبلائلِا اًخرصحي حصك يف مذفلة ،فٕاهنا اؾلاًسة ألانغ مجَؽ يف ؿام
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 "فاًىٌاًة اؽلـاين اس خلعاء ٔبخي من اًـحازاث و ًٔلًفاع جماسي اس خـٌلل ٔبو جماسي ثـحري ؾن ؾحازت فاًىٌاًة ٕارا

 اًيشء ثفسري يف ُشا ،و ؾيَ اؽلىىن  اًىٌاًة تني خامؽ ،توظف احللِلي اًوضؽ تلري اًيشء ؿىل ازلال اٌَفغ يه

 446الٓدص" ؿىل اؾلِوًني ٔبحس ٕاحاٌك و تيفسَ

  ألظوًَني تـغ ؾيس اًواَُة اًخـًصفاث من ُشا و ذالفَ ؿىل و اؽلـىن ؿىل ازلالٌك حيمتي اشلي اٌَفغ يه ٔبو

 يه اًىٌاًة و اؾلاس و احللِلة تني خامؽ توظف اؾلاس و احللِلة خاهيب ؿىل محهل جيوس مـىن ؿىل ذل ًفغ لك يهٔبو

اؽلرتوك ٕاىل اؽلشهص من ،ًًَذلي ًَزمَ ما رهص ٕاىل اًيشء تشهص اًخرصحي رهص
447. 

يَا"و َبن َؾىَس  َمثَْواٍُ  َبْنصِِمي " ًزوحذَ اًـٍزز كول اًسالم ؿَََ ًوسف سوزت يف اًىٌاًة ومن ـَ  ؾن نياًة ُو ًَيَف

 اًفىت تَوػ ؾن نياًة "ٔلهََوِؿًَْما ُحمْكًا بٓثٌََُْاٍُ  َبُصَسٍُ  تَََفَ  َوًََما " ثـاىل كوهل يف ٔبًضا واًىٌاًة ًَوسف ثـِسٍ حسن

 َبن "ِالَ  اًسالم ؿَََ ًـلوة هخَِ ًسان ؿىل ثـاىل كوهل ٔبًضا اًىٌاًة ومن زصسٍ و زحوًخَ و كوثَ سمان اس خىٌللو 

 من و هيَىون ٔبو ًيخَِ ًلؽ رش ٔبمص ،ٔبو اًِالك ؾن نياًة ُيا ،و اًـسو ٕاحاظة يه حلِلة اإلحاظة "ٔلنِجمُكْ  حُيَاَظ 

 ًوسف ؿىل اًضسًس جاكئَ و اتيَ ٔبمص يف تًَِ حاوز حني ًـلوة حال ؾن اكًخَح يف ثـاىل كوهل ٔبًضا اًىٌاًة

َََضْت  " ٔبدَِو  يَاٍُ  َواتْ َْ  ال ٔبمعى ٔبظحح ٔبهَ ،ٔبي رُاتَ و اًحرص فلسان ؾن نياًة ُو و "نَِؼميٌ  فَُِوَ  اًُْحْزنِ  ِمنَ  َؾ

 اإلجعاس ظوز مدَية ًوسف سوزت يف احلواز بٓي تَان و تالكة يف ثعة نياايث لكِا ،و ًحرص ال و ًيؼص

 تَان. و فعاحة من فهيا خاء ما  ؾؼمي ؾن اؽلـربت اؽلـجزت و ًِا اًحالقي
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 ًوسف(: توز)س احلواز يف اؾلاس و احللِلة.4

 اص خلاكَ،و  وحة ٕارا اًيشء حق اًلول من يه و هل وضؽ ؾٌل ابٌَفغ اًخـحري يه احللِلة: سااؾل و احللِلة ثـًصف

 ال و ثلسمي ال و متثَي ال  ابس خـازت ًُس اشلي موضـَ اؽلوضوغ اًالكم يه احللِلة ،و اؿلمك و اؽلوِحة اًيشء من

 448" ثبٔذري

ي كري من هل موضوؿة يه فامي اؽلس خـمٍك اًلكمة "تبهٔنا اًـَوم مفذاخ يف اًساكيك ًـصفِا و  كري من اًوضؽ يف ثبًٔو

ي  ذون هل وضؽ فامي اس خـٌلهل و اٌَفغ وضؽ يه احللِلة ٔبن يف اًحالقَني ثـًصفاث لك ثعة ،و449"اًوضؽ يف ثبًٔو

ي ٔبو ثلَري  يف ،ٔبو احللِلة يف اٌَفغ هل وضؽ اشلي اؽلـىن كري تَ ٍصاذ ما ُو ،و لكَ رضل ؾىس فِو اؾلاس ٔبما ثبًٔو

 ابًًس حة اًلري يف اس خـٌلال ابًخحلِق هل وضـت ما كري يف اؽلس خـمٍك اًلكمة "تبٔهَ اًساكيك ًـصفَ و ، اٌَلة ٔبظي

 450" اًيوغ رضل يف مـياٍ ٕازاذت ؾن ماهـة كًصية مؽ حلِلهتا هوغ ٕاىل

 اًـلًل اؾلاس ٔبكسامَ من و اًواضؽ وضؽ يف هل وضـت ما كري هبا ٔبًزس لكمة تبٔهَ اجلصخاين اًلاُص ؾحس ًـصفَ و

 احلمكي اؾلاس ٌسمى وهل. ُو ما كري ٕاىل اًيشء وس حة ،و اإلس ياذ يف ٍىون اٌَلوي اؾلاس و اٌَلوي اؾلاسو 

 اًرتهَة يف ٕاال ٍىون ال و اإلس ياذي اؾلاس ،ٔبو اؾلاسي اإلس ياذو 
451. 

ة حلائلِا ؾن ألًفاع هلي يف فِىون اٌَلوي اؾلاس ٔبما  اس خـازي كسٌلن ُو وظٍك تُهنا ٔبدصى مـن ٕاىل اٌَلًو

 حىون ال جماس ُو .و اؽلصسي اؾلاس ُو هيميا ما و اإلس خـاز خاهة يف زٔبًياُا كس اإلس خـازت مصسي،و جماسو 

 اؽلصسي اؾلاس ومن .ًِا حرص ال نثريت ؿالكاث هل ٔلن ،ٔبواًـالكة هبشٍ ًفِس ال ٔلهَ ضاهبةاؽل  ؿىل مديَة فَِ اًـالكة

ًصا َبْؾرِصُ  َبَزايِن  " اًسجَيني ًسان ؿىل ثـاىل كوهل احلواز يف  ما،ابؾخحاز  اًـية ؿىل ارلص ٔبظَق ٔلهَ رضل و "َْمْ
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 :" ثـاىل كوهل اًـلًل اؾلاس من ؾيحا.و اكهت ارلص ٔبن ،ٔبياكن ما ابؾخحاز اًيشء ؿىل اًيشء ًعَق ،نٌل ٕاًََ ؤولً

الَ  ًَُِنَ  كََسْمُتْ  َما ًَبلُِكْنَ 
ّ
ََِالً  ا َما كَ ِعُيوَن"ٔلن ّمِ  ابة من ُو ،و فهيا اذدصوٍ ما اًياش ًبلٔك ٕامنا و اتلك ال اًس يني حُتْ

سَ  هَيِْسي الَ  " ٔبًضا مٌَ اًزمان،و ٕاس ياذ ٔبي اإلس ياذ َْ  ثيفِشٍ ؾن جماس ٔبي اؾلاس من اًىِس ُساًس ،ٔلناًَْزائِِينَي" َن

 جتوسا ؿَهيم واكـة يه ،و اًىِس ؾن اؽليفِة اًِساًة ،فبٔوكؽ هَسمه ثسخة اخلائيني هيسي ال اؽلصاذ ،و ضائَٕام و

 452. ألوىل ابًعًصق مسخدَ ُساًة ؿسم مٌَ اًسخة هيس ػل ٕار الهَ ٌَمحاًلة

ريُ  َبٍهَُتَا " ثـاىل كوهل يف ٔبًضا اًـلًل اؾلاس هشهص و ـِ ىمَُكْ  اًْ
ّ
 ،ٔبي اإلتي ،ٔبِصاة ابًـري ُيا اؽلصاذ ٔلنًََساِزكُوَن" ا

 اًيَِت  اًْلَْصًَةَ  َواْسبَلِ  " ثـاىل كوهل ٔبًضا مٌَ .و راهتا حس يف اإلتي ًُست و اإلتي من اًلوافي ثطل ٌسوكون اشلٍن

رْيَ  " ثـاىل كوهل نشا و اؿلََة ُيا اًـالكة و اؿلََة ُيا اًـالكة ،و اًلًصة ٔبُي ُيا اؽللعوذ ِفهيَا"و ُنيَا ـِ  اًيَِت  َواًْ

 اًـلًل اؾلاس من وعان ما ُشا .و اؾلاوزت ُيا اًـالكة و -اًـري ٔبظاة– فهيا ٔبكدَيا اًيت اًلافٍك ،ٔبيِفهيَا" َبْكدََْيَا

 اًسالم. ؿَََ ًوسف سوزت يف احلواز يف اؽلصسيو 

 اًىصمي: اًلصبٓن يف احلواز يف اًحسًؽ

 ًوسف سوزت يف و فَِ احلواز فٕان اًىصمي اًلصبٓن يف اؽلـاين ؾؼمي و اًحَان ظوز من ثلسم ما ؿىل سايذت

 ظوزٍ فاكهت فاكهت اإلجعاس و اًحَلة يف كمية اكن ًسوزٍ اشلي اًحسًؽ حٌلل اًس حم حسن منَيَو  ال ابخلعوض

 همٌل ٕار ابحر دداايٍ ٍىضف ٔبن ميىن ال تَ،و حياظ ٔبن ميىن ال ٔبهَ ٕار مرصاؾهيا ؿىل مفذوحة ٔبتواتَ و نثريت

ِا و اًلاايث تساًة يف ٔبهنا ٕاال اؽلِمة ازلزاساث اكهت  ٔلهَ ظوزٍ ؾن اًححر من مسى ٔبزفؽ اًلصبٓن تسًؽ ٔبن ٔبًو

 اكًعحاق ظوزٍ تـغ وس خجًل ٔبن ميىن ٔبهَ ٕاال احلسًر فٌون و اًدضىِي جصاؿة من اًفن دعائط لك ٌضمي

 : كرٍي سو و اًلصبٓهَة اًفعٍك ،و اجلياش و اؽللاتٍكو 
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 :- ًوسف سوزت – احلواز يف اًعحاق.1

 اًضسٍن تني فَِ ظاتق كس فَِ اؽلخلكم ٔلن معاتلا ٌسمى ٔبن حيسن ضسٍن تني فَِ جيمؽ اشلي اًالكم ُو : ثـًصفَ

 اٌَحلِلة تبًٔفاع ًبئت اشلي اًعحاق ٔبما ،و اؾلاس تبًٔفاع ًبئت رضة ، تبًٔفاػاحللِلة ًبئت رضة رضتني ؿىل ُو و

 .453اًرتذًس ظحاق و اًسَة ظحاق و اإلجياة :ظحاق ٔبكسام زالزة ٕاىل كسم فلس

 يف اؽلطل ًسان ؿىل ثـاىل كوهل ؾيَ ٔبمثٍك من و مٌَ اًحازس اًْضة ٔلهَ اإلجياة ظحاق احلواز يف مٌَ اًوازذ و

" تني كوًِبًٔضا و"جِعَاٍف"ويفاٍن""مِسَ  تني رضل و ايٍزِ   اٌَفغ تني وزذ ٔلهَ ٕاجياة ظحاق ُو واَيِثَساٍث" و "ُدْْضٍ

َصفَُِمْ  : كوهل يف ٔبًضا قاًعحا ،و ضسٍ و ـَ ا يف كدهل و مٌىصون و ؾصفِم تني ٔبي ُمٌِىُصوَن" هَلُ  َومهُْ  فَ َُ  كوهل"فَبرََسَ

َِ  يِف  ًُوُسُف  ا" َوًَمْ  هَْفِس َُ  يف احلواز يف اًعحاق ظوز من وزذ ما ُشا ًحسُا،و و ٔبرسُا تني ُيا اًعحاق و ًُْحِس

 اًسالم. ؿَََ ًوسف سوزت

 احلواز: يف اًخجيُس بٔو اجلياش.2

 مزاوخة حٌاش كسٌلن ُو و اٌَلة من واحس ٔبظي جيمـِا اًالكم من تبٔهواغ اؽلـاين تَان ُو ثـًصفَ:اًخجيُس

 .454اإلص خلاق َجة ؿىل مذجاوسة ٔبًفاع يف اؽلـاين اصرتاك تبٔهَ ٔبًضا ًـصف و مٌاس حة وحٌاش

 ضَلَ  فََِِىُِسواْ  :" اًسالم ؿَََ ًـلوة ًسان ؿىل ثـاىل كوهل ًوسف سوزت يف احلواز يف ٔبمثَخَ من و

ًسا" َْ  حٌاش ُو و"َذًَْوٍُ  "فَبَْذىَل  : ثـاىل كوهل يف ٔبًضا اجلياش ومن اص خلاق حٌاش هَسا و ٍىِسوا تني فاجلياشَن

 يف رضل و اًاَكِرِتنَي" "و َنَشتَْت"" تني و"اًَعاِذِكنيَ " و ظَسكَْت" تني" كوهل ٔبًضا اإلص خلاق حٌاش ومن ، ملاٍص

"و اجلياش اًضاُس،ومن و اًسالم ؿَََ ًوسف و سوحذَ و اًـٍزز حواز  هفس يف ُو اًِسْجِن"و ٔبًضا"ًَُُْسَجََنَ

 اإلدوت حواز يف رضل ىَْىذَْي"و "ويِْ اًىَ  تني اؽللاٍص اجلياش ٔبًضا اجلياش .ومن س حق ما مؽ احلواز من اؽلوضؽ
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يْ  كوهل" يف اؽلٌلزي اجلياش ُياك ٔبًضا و ٔلجهيم َِ  بَٓمٌمُُكْ  َُ َْ َ الَ  ؿََ
ّ
َِ  ؿىََل  َبِمٌُخمُكْ  ََكَ  ا  بٓمٌمك كوهل يف ُو و "كَْديُ  ِمن َبِدِ

نَي"و َبْزَحمُ  " ٔبًضا كوهل يف اجلياش نشا امٌخمك،و و َِاِسمِهْ  ََجََزمهُ  فََََما " ٔبًضا كوهل اًَصامِحِ  و ملاٍص حٌاش ُو و"جِبَ

ٍن" َبِرنَ  كوهل" يف ٔبًضا  َمن َحَزبُٓؤٍُ  كَاًُواْ  " ثـاىل كوهل "يفيِز جنَْ " و" ٍُ "َحَزاؤُ  ٔبًضا اإلص خلاق حٌاش ومن ُمَؤِرّ

زِي نََشضِلَ  َحَزاُؤٍُ  فَُِوَ  َزْحهِلِ  يِف  ُوِخسَ  ًِِمنيَ  جَنْ 455﴾75 ﴿ اًَؼا
ن " كوهل اؽلٌلزي اجلياش ومن 

ّ
ْق  ا َق  فَلَسْ  ٌرَْسِ  بَدٌ  رَسَ

ا كَْديُ  ِمن هلَُ  َُ َِ  يِف  ًُوُسُف  فَبرََسَ ا" َوًَمْ  هَْفِس َُ  :" كوهل يف ًوسفو  اَلسف ًفؼي تني اإلص خلاق حٌاش من وًُْحِس

 ًِا اًيت اًحسًـَة اؿلس ياث من ًحلى ٔبهَ ٕاال اجلياش ؾن ألمثٍك من اًلسز هبشا ىىذفي و ،ًُوُسَف" ؿىََل  َبَسَفى

 موس َلي حصش من ألًفاع سزَحت ؽلا اًحاًف ألثص هفسَ يف فِرتك اًلصئ ٔبو اؽلس متؽ هفس يف اخلاض ٕاًلاؾِا

 جس خحَََ. و هتواٍ و ألرن جس خصلٍ

 : احلواز يف اًخىصاز.3

 تني ذاز اشلي اًالكم يف ذاظة و نثريت مواظن و خمخَفة مـان يف اًـؼل لكمة تخىصاز ًوسف سوزت حزدص

 ًسان ؿىل و ًوسف ًسان ؿىل رهص نٌل ًـلوة ًسان ؿىل فشهص اًحاًلة اًـؼل ؽلاكهة رضل و اًلعة خشعَاث

 َونََشضِلَ  اتيَ" َياظة ُو و هخَِ ًسان ؿىل ثـاىل كوهل يف اًـؼل ًفؼة فهيا وزذث اًيت ًـلوة ٔبكوال ومن ٕادوثَ

خَِخِمَ  َُِّممَ  َزت مَ  جَيْ ـَ ُ نَ  اَلَحاِذًِر"حىت ثَبِِوًيِ  ِمن َوً
ّ
َِميٌ  َزتَمَ  كوهل"ا  كوهل ففي ًوسف ًسان ؿىل َحِىمُي"ٔبما ؿَ

امٌ  ًَبِِثَمُكَا الَ  كَالَ  " ثـاىل كوهل يف ظاحدََ حماوزا ـَ َِ  َظ الَ  حُْصَسكَاِه
ّ
ًِمُكَا ًَبِِثَمُكَا َبن كَْديَ  ِتخَبِِوًهِلِ  هَحَبِحمُُكَا ا  ؿََََميِن  ِمَما َر

"و نِ  ُسََْعانٍ  " ٔبًضا كوهل يف َزيّبِ
ّ
الَ  اًُْحمْكُ  ا

ّ
ِ  ا ُحُسواْ  َبالَ  َبَمصَ  غِلّ ـْ الَ  ثَ

ّ
اَيٍُ  ا

ّ
ٍنُ  َرضِلَ  ا ُ  ازّلِ  الَ  اًيَاِش  َبْنرَثَ  َوًَِىنَ  اًْلمَّيِ

ََُموَن"نٌل ـْ َ نُ  َوَما بَْحاَلمٍ  َبْضلَاُج  ثـاىل" كال ٕار اؽلالٕ  كول يف مبـياُا حىصزث و وزذث ً  اَلْحاَلمِ  ِتخَبِِوًيِ  ََنْ

ًِِمنيَ  ا ـَ ًّلِ  اًسجن" يف ظاحدََ ًسان ؿىل اٌَفؼة رهصث "نٌلِت ـَ َ ىَل  َبْزِحؽُ  ً
ّ
ََُِمْ  ًيَاِش ا ا ـَ َ ََُموَن" ً ـْ َ  ٔبًضا ووزذث ً

َِ  ائُْخويِن  اًَْمطِلُ  َوكَالَ  " : اؽلطل ًسان ؿىل ىَل  اْزِحؽْ  كَالَ  اًَصُسولُ  َخاءٍُ  فََََما ِت
ّ
ِّمَ  ا ِّْسَوتِ  اَبلُ  َما فَاْسبهَْلُ  َزت  اًاَليِت  اًً
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نَ  ـْ نَ  َبًِْسهَيُنَ  كََع
ّ
نَ  َزيّبِ  ا ُِ ِس ِْ َِميٌ  ِجَى ؼلََ  َرضِلَ  " هلوتل ًوسف ٍصذ وؿَََ"456﴾51﴿ ؿَ ـْ ََ َُ  ًَمْ  َبيّنِ  ًِ َِْة" َبُدٌْ  و اِبًْلَ

َيِْن  كَالَ  ًساهَ: ؿىل ثـاىل ًلول ٕار اؽلحاًلة تعَلة ًوسف ًسان ؿىل خاءث ـَ يّنِ  اَلْزِط  َدَزبٓئِنِ  ؿىََل  اْح
ّ
 َحِفِغٌ  ا

َِميٌ   إلذزاك رضل و اهيمـاى ومبرخَف اؽلفصذت ًِشٍ ؼاميؾ وزاضح ًوخسان ثددـياٍ و احلواز ثبٔمَيا ًو و457 ﴾55﴿ ؿَ

 .اًـؼل ماكهة و كمية يف اؽلمتثٍك اًلاًة

زت و رضل ؿىل و نٌل حىصزث ًفؼة اًلسم يف ؿسًس من اؽلصاث ؿىل ٔبًس ية خمخَف اًضرعَاث اؽلخحا

ُيْفِسَس يِف اَلْزِط َوَما ُنيَا َساِزِكنَي ﴿ ًسان اإلدوت مصت يف كوهل ثـاىل " ًِ ْمُت َما ِحْئيَا  َِ  458﴾73كَاًُوْا اَتغّلِ ًَلَْس ؿَ

و ؿىل ًساهنم ٔبًضا" كَاًُوْا ؿىل ًساهنم ٔبًضا خماظحني بأبمه " كَاًُوْا اَتعل ثَْفذَبُ ثَْشُنُص ًُوُسَف َحىَت حَُىوَن َحَصًضا"و 

يَا"اَتغّلِ ًَلَْس بٓثََصَك اغّلُ  َْ َ و ميَهنم ٔبًضا حني حاوزوا ٔبابمه موكٌني ٔبهَ ؿىل حدَ اًلسمي ًَوسف كال ثـاىل "  ؿََ

هََم ًَِفي َضاَلضِلَ اًْلَِسمِي 
ّ
 .459﴾95﴿كَاًُوْا اَتغّلِ ا

كَاَل تَْي َسَوًَْت ًمَُكْ  و من اًخىصاز اًـجَة اًحََف يف زيائَاث تََلة هشهص مهنا ٔبمثٍك و رضل يف كوهل ثـاىل "

اُن ؿىََل َما ثَِعُفوَن" ثخىصز يف الًٓة  ـَ خَ ٌَي َواغّلُ اًُْمس ْ كَاَل تَْي َسَوًَْت ًمَُكْ  حني كال " 83َبهُفُسمُكْ َبْمًصا فََعرْبٌ مَجِ

 ََُ ه
ّ
ا ا ـً َ ْم مَجِ ٌَي َؾىَس اغّلُ َبن ًَبِِثُيَِن هِبِ َِمُي اًَْحِىمُي  َبهُفُسمُكْ َبْمًصا فََعرْبٌ مَجِ ـَ َو اًْ اَر 83﴿ُُ ـَ ﴾ ومٌَ ٔبًضا كوهل "َم

َُ َزيّبِ َبْحَسَن َمثَْواَي" َ ه
ّ
اَر اغّلِ ا ـَ و اؽلوضؽ اًثاين حني اغَل"ٔلهنا كس وزذث مصثني يف موضـني خمخَفني" كَاَل َم

الَ َمن َوَخْساَن َمذَاَؾيَا ِؾيسَ 
ّ
اَر اغّلِ َبن هَبُِذَش ا ـَ "و نشضل حاص علكال " كَاَل َم فلس وزذث يف موضـني ألول  ٍُ

َِ ِمن ُسوءٍ  يف كوهل" َْ َ َِْميَا ؿََ ِ َما ؿَ ا" و اؽلوضؽ اًثاين " كََُْن َحاَص غِلّ َشا ثرََشً َُ ِ َما  و نشا ٕاان "َوكََُْن َحاَص غِلّ

 ىصاك من اؿلس يني يف موضـني و اي ظاحيب اًسجن يف موضـني ٔبًضا.
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هحري يف بٓي احلواز يف سوزت ًوسف ،و رضل ًحَوػ اًىثري من اًلاايث اًيت  و ُىشا اكن ٌَخىصاز ابغ

خاءث من ٔبخَِا كعة ًوسف و مصثخهتا من اًلصبٓن اًىصمي فاكهت بٔحسن اًلعط ؽلا فهيا من تَان و تالكة 

 وتسًؽ ظل يف كوهل.

 يف جيمَِا ٔبن اًحاحر ٌس خعَؽ ال ؿست رضواب فاختش ًوسف سوزت يف احلواز يف اًحالكة هوز صؽ كس و

ا يف ٔبو ًوسف سوزت يف فاحلواز اًلاايث ٔبو اًلاًة تساًة اكهت ٔبهنا ٕاال اًعفحاث تني سعوز  اًعوز من كرُي

 : احلرص ال اؽلثال سخِي ؿىل هشهص جتمي ػل اًيت اًعوز ثطل ٔبمه تني من و رشًفة ينامـ و وتسًؽ تَان و تالكة

 و ًًضاظَ جتسًس و ٌَسامؽ اس خسزازا و ثعًصة بٓدص ٔبسَوة ٕاىل ٔبسَوة من ٌَالكم هلال ًـخرب اشلي :اإلًخفاث -4

 اؽلخلكم "اهرصاف تبٔهَ اؽلـزت اجن ًـصفَ و س يـَ ؿىل اًواحس ألسَوة تسوام اًضجص و اؽلَي من خلاظٍص ظَاهة

 "ةاـلاظح ٕاىل اإلدداز ؾن

َِ  َخاء َوًَِمن اًَْمطِلِ  ُظَواغَ  هَْفِلسُ  كَاًُواْ  ثـاىل:" كهل ٌسف رست يف احلواز يف ٔبمثَخَ من و يُ  ِت ريٍ  مِحْ ـِ َ َِ  َوَبانَْ  ت  ِت

َِ  َهَْت  َوًَلَسْ  :" ثـاىل كوهل ٔبًضا اإلًخفت من اإلفصاذ ٕاىل ادلؽ من ُيا اإلًخفاثو َسِؾمٌي" انَ  َزَبى َبن ًَْوال هِبَا َومهََ  ِت َُ  جُْص

 َِ ِّ َُ  ًِيرَْصَِف  َنَشضِلَ  َزت وءَ  َؾْي َُ  َواًَْفْحَضاء اًس  َ ه
ّ
460"﴾24 ﴿اًُْمْزََِعنيَ  ِؾَحاِذانَ  ِمنْ  ا

 اًضٌلئص يف نٍمك ُيا واإلًخفاث 

 اًيحوي اًحياء َيط اشلي و ٔبًضا اإلًخفاث ومن ،اؽلخلكم مضري اس خـٌلل ٕاىل ًَخفت مث اًلائة مضري اس خـٌلل ٔبي

ن :" ثـاىل كوهل كوهل
ّ
َُ  اَكنَ  ا وَ  فََعَسكَْت  كُُديٍ  ِمن كُسَ  كَِمَُع ُُ  ادلٍك من ابًخحول اكن اإلًخفاث ُيا اًاَكِرِتنَي"و ِمنَ  َو

ًِمُكَا ًَبِِثَمُكَا " ثـاىل كوهل يف اإلمسَة ادلَو ٕاىل اإلًخفاث نشا ،واإلمسَة ادلٍك ٕاىل اًفـََة يّنِ  َزيّبِ  ؿََََميِن  ِمَما َر
ّ
 ا

 .احلواز يف اًوازذت اإلًخفاث ظوز من اًامنرح ُشٍ ،واَكِفُصوَن" مهُْ  اِبلِٓدَصتِ  َومهُ  اِبغّلِ  ًُْؤِمٌُونَ  الَ  كَْومٍ  ِمٍكََ  حََصْنُت 
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 اًسالم: ؿَََ ًوسف سوزت يف ٌَحالكة مَحق

 اؽلحني ظل الكم ابؾخحاٍز ٕاجعاٍس ظوز حصمس اًيت و اؽلخحاًية اًحالكة ظوز من اًىثري ظَاثَ يف احلواز مض

ا ميىن اًيت اًحالقَة اًرص ٔبمه تني ومن تخِاهَ اؽلـجز تَفؼَ  : س حق ما ٕاىل ٕاضافة اس خجالُؤ

" ََجََزمهُ  َوًََما" ثـاىل كوهل يف رضل و اًخضمني َِاِسمِهْ  و هلم حتعَهل ٔبي جبِاسمه ٔبهصهمم وؽلا ٔبهصمبٔي مبـن َجز فضمنجِبَ

 حيخاحوهَ. ما ٕاؾعاؤمه

ـَزٍِزِ  اْمَصَبتُ  " ثـاىل كهل يف ابؽلضازغ اإلثَان ٔبًضا اًحالكة ظوز ومن  ا حَُصاِوذُ  اًْ َُ َِ  َؾن فَذَا  رضلو  ُحدًّا" َصلََفَِا كَسْ  هَْفِس

 : ٔبًضا اًحالكة من و اإلس متصاز و اًخجسذ ًفِس اؽلضازغ ٔلن ًِا جسَة فـَِا ٔبن ؿىل ٌسلالٌك

ًُِىنَ  " كوهل يف رضل اًحـَسو اإلصازت ابمس اًلًصة ٕاىل اإلصازت ي فََش َِ  ًُْمُخًيَِن  اشَلِ َُ  َوًَلَسْ  ِفِ َِ  َؾن َزاَوذث   رضل و"هَْفِس

 ٔبًضا: احلواز يف واحليس. اًحـس َمصثخذ ًحـس ثزًنال

ِّا َوَنَشضِلَ  ثـاىل:" كوهل يف ٕاًََ اؽلضاز صبٔن ؿىل ازلالٌك َُوُسَف  َمىٌَ  اًفـي معسز ٕاىل ٕاصازت ٔلهَ اَلْزِضعشضل يِف  ًِ

 ؾٍزز ٔبهَ مبالثسة ألزط يف متىني رضل هون ،ومزنهل يف ٔبو اًـٍزز كَة يف اٍمتىني ؾن ؾحازت ٍىون ٔلن اؽلؤدص

 .461ٕاًََ اؽلضاز صبٔن ؿىل ٌسلالٌك رضل ،و كومَ

يِن  كوهل يف اإلس خلدال تعَلة اإلثَان ٔبًضا احلواز يف وزذ كس و
ّ
َِْي" ُبويِف  ثـاىل"ا  ٕادوثَ جتِزي تـس كاًِا ٔبهَ مؽ اًَى

 : ٔبًضا رضل من و ،اؽلس متصت ؿاذثَ من رضل ٔبن ؿىل ٌسلالٌك رضل و

ٌِؽَ  كوهل" يف ابؽلايض اؽلس خلدي يف ؾٌل اًخـحري ُِْي" ِمٌَا ُم  َوًََما " ٔبًضا رضل ،ومن اؽلس خلدي يف اؽليؽ تَ ٍصاذ ٔلهَاًْىَ

َِ  بَٓوى ًُوُسَف  ؿىََل  َذَذَُواْ  َْ َ ً
ّ
يّنِ  كَالَ  َبَذاٍُ  ا

ّ
َمَُونَ  اَكهُواْ  ِتَما ثَخْذَِئْس  فاَلَ  َبُدوكَ  َبانَْ  ا ـْ َ ً ﴿ 69﴾462. 
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 : ٔبًضا احلواز يف اًحالكة من و

 ىزل ؽلا ثـؼميي اًؼاُص ٕاىل ؿسل تيُو  ٔبان ًلي ػل ًُوُسُف" كوهل"باَنَ  يف رضل و اًضمري تسل  اًؼاُص ابإلمس اإلثَان

 اؽلطل. و اًؼفص و اًيرص من ظل ؾوضَ ما ، ٕادوثَ ػؼل من تَ

نَ  " كوهل يف رضل و اإلضٌلز موضؽ :اإلػِاز ٔبًضا احلواز يف اًحالكة ٔبساًَة من و
ّ
 َبْحصَ  ًُِضَؽُ  الَ  اغّلَ  فَا

ِينَي"و هَمَ  اَتغّلِ  " كوهل يف اؽلؤنساث مجؽ ٔبًضا اًحالكة ٔبموز من ٔبحصمه.و ًضَؽ ال اًلول اًـحازت حق اًُْمْحس ِ
ّ
 ًَِفي ا

 اخلرب رضوة من رضة ُو و ادلٍك ابسًِة و اٌؼل و إبن و ابًلسم الكهمم اإلدوت ٔبنس ٕار"اًْلَِسميِ  َضاَلضِلَ 

 اإلىاكزي.

ن ِمرْصَ  اْذُذَُواْ  كوهل" يف رضل و ظاحهبا و احلال تني اًرشظَة ابدلٍك اإلؿرتاط : اًحالكة من و
ّ
 اغّلُ  َصاء ا

ٌِنَي" َِ  َوَزفَؽَ  " كوهل يف اًخلََة مهنا وبِٓم ْصِص  ؿىََل  َبتََوًْ ـَ  اًخلََة. ابة من ُو و ألم و ألة هبا اؽلصاذ "ٔلناًْ

 احلواز تالكة مفا اؽلخواضؽ اًححر ُشا يف تـضِا وس خجًل زحٌا اًيت اًحالقَة ألساًَة تـغ ابة من لكَ ُشا و

 ٕاال تسًـَ ما و اًلصبٓن ٕاجعاس من ٕاال ٕاجعاٍس ما و تَاهَ حبوز من كعصت ٕاال تَاهَ ما و اًىصمي اًلصبٓن تالكة من حزء ٕاال

 ٔبن اإلوسان ًـجز نثري من ٌسري ٕاال ُشا ما ،و فَِ احلواز تالكة اكهت اًىصمي اًلصبٓن ضوء ؿىل و اًلصبٓن تسًؽ من

 . ألوزاق ظفحاث تني ٔبو اًىذة يف ٌسجيَ
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 الخاتمة

ن يف وفلت غساين خطاٍ،و اكمتوت و امبحر ُذا مت كد ثؼاىل هللا مدحب  مفن وفلت مسؼاي،فا 

ن،و هللا  ،و امؼمل هؼمة و امؼلل هؼمَ،هؼمة ػىل هل امضكر ،و يشء لك ػىل هلل امضكر ،و ثلعريي مفن آ خفلت ا 

ىل و امخوفِق هللا من آ رحو و املبني امكرمي،هورٍ املرآ ن هؼمة  . ل ميت و يل خري فَِ ما امسدادا 

 خولِة مدرسة مؼبادٍ،و ال لَُة امرتبَة روافد من ،رافد احلكمي آ سووب من احلوار آ سووب ُو

 امبالؿة و امراكِة انوـة ُذٍ و امفن ُذا احلوار حبورٍ.آ سووب يف املبحر و امؼمل يف امِامئ ًخؼمل فهيا آ خالكِةو 

وس و حن من امثلوني آ جعزت اميت املؼجزة ال لَُة  رمس اذلي ال سووب .ُذا مذحدث لك آ جعزت ،و ا 

هبِاء بني حوار خولَ،و انوِو بني ،حوار مل دوار فذ آ داء يفاملضاُد  ورشمه يف رسالهتمو آ داء آ كواهممفي و ال 

 امسالم. و ال سالم

 املسوة و امـوظة و امفظاظة غن بؼَد امؼلول،خطاب و املووب ًأ رس مني خطاب و طَبة لكمة

مىامِدوء رصحية دغوة ،و ذاثَ اخلطاب يف راق آ سووبو   ثؼبري امكرمي،يف املرآ ن يف احلوار يف امسمل،جتوت و ا 

 ًلطع امس َف حد ،ك هَ امبَان من آ هفذ ،و امفعاحة من آ فعح و امبوـة من آ بوؽ بل هفسِا امبالؿة غن آ بؼد

 احلوار ُذا يف ثبدو اميت ادللمَة امسٌلت بؼغ يه غطف و رمحة و ،دكة سالسة املخجرب،املخكرب،و غيفوان

جعاٍز و املرآ ن روػة من ،روغخَ آ حسن يه ابميت اجلدال ،آ و احملاورة آ و احلوار امسَ رائع فن امبدًع،ًؤدهيا  من ا 

،و جعاٍز  امبَان. كذا و بالؾخَ من بالؾخَ ا 

ل ٌسؼيا ل امبحر ُذا خامتة اس خؼراض بعدد وحنن هيا هلول آ ن ا   كدر ضوعاملو  بأ حزاء ال ملام حاوميا ا 

 مبا بلك املرآ ين احلوار آ سووب  بالؿة و حٌلمَة رس غن امكضف ُو و امللعود امـرض آ خل من املس خطاع،

 . فن و ك دب وحدٍ ػوََ ملعورة فٌَات ،و غيارص من ًخضميَ
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ههيا ثوظوت اميت اميخاجئ آ مه غن آ ما  ما يف فٌوخعِا ال سووب املخواضؼةمِذا ادلراسة ُذٍ خالل من ا 

 ًًل:

ة سواء ال داب من مجةل بياء يف امياس بني نوخفامه وس َةل ابغخباٍر احلوار امهٌس _  آ م اكهت فكًر

ىل ًدفؼيا كٌل آ خالكِة،  وس َةل احلوار فأ سووب املدمية، ال فاكر ثكل ػىل الاكذعار دون خدًدة آ فاكر اكدساب ا 

ذ ، املؼرفة  لكدساب  آ ؿوب يف اكن مؼرفة ٍكدسب مث ومن مؼِم، ال فاكر ًدبادل ؿرٍي حماورة غيد ال وسان آ ن ا 

 جيِوِا. ال حِان

ن  املالزمة احلَاثَة احلركة من هوع فَِ آ ي ال وسان، مع حيي فاحلوار بداًخَ، يه احللِلة يف اميشء هناًة ا 

مََ امياس حلاخة وماكن زمان لك يف موحود فِو  احلي نواكئن  مؼووم ُو ما مكن وابس مترار، امَومِة حِاهتم يف ا 

 كرٍب يف امفرد ًالزم مس متر ل هَ ميوت ل خادل يشء احلوار ًبلى ذكل من امرمغ ػىل ميوت آ هَ احلي اكئنام ػىل

الحلَ املالئكة، مع حواٍر ويف بلى املِامة ًوم حىت ًو  بياء آ ساس احلوار آ ن آ ي آ خرى حِاة مثة دام ما وراءُا ًو

ل ًؼُش ل يح اكئن ال وسان آ ن ابغخبار اجملمتؼات  .اػةادل يف ا 

لذني ػىل ًؼمتد اذلي احلوار ل سووب دراس يت يف آ ما لة فِياك جمالثَ، مجَع يف طًر  ثدسم اميت امؼيف طًر

اثَ اخلعم، مواهجة آ زياء املاس َة ال سامَب ابس خؼٌلل لة ُو  آ ما ، امكرمي املرآ ن يف حضورا مِا جند ل امطًر

لة ذ ال غيف فِيي امثاهَة امطًر ىل اموظول آ خل من نورصاع، اآ ساس احملبة و انوني ثؼمتد ا   جتوت وكد امِدف، ا 

لة ُذٍ لة ُذٍ كابَل املؤمن ال خ اغمتد حِر ، آ دم ابين كعة يف امطًر  آ ما آ خَِ، ػىل ردٍ آ زياء امسومَة امطًر

 حاخةآ و  مٌَ ؿرية احملسود غن اميؼمة زوال يف احلاسد ٍرؾب ما وؿامبا احلسد، ذم يف حمتثل املعة ُذٍ من امؼربة

ن هفسَ يف  امخؼبري. حص ا 

مََ ًوجأ   اذلي امباطين ابحلوار ٌسمى ما آ ما ىل حاخة يف آ هَ رٌضؼ غيدما امضخط ا   فِيي  ذاثَ مع وكفة ا 

ىل بعاحهبا ثدفع امباطيَة املؼرفة  حىت ُادئا ٍكون آ ن ػوََ ذكل ول خل ال ص َاء، حلِلة يف امؼمَق امخأ مل ا 
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ىل اموظول من ٍمتكن  فاحلوار ذكل من امرمغ ػىل فَِ ٍرؾب اذلي املوكف آ و غهنا، ًبحر اميت امفؼل ردة ا 

ل ميكن ل امباطين ن مكبواتثَ غن ال فعاح ٌس خطَع ل احلاةل ُاثَ يف ال وسان ل ن ذُيَة، رؤى ا   غهنا ػرب وا 

ىل ًوجأ   جتدٍ ل كذكل ًبلى آ ن هل حيب جمِول ٍراٍ وما فِيا، امرسد ًبلى يك امرمز ثوظَف ا   مذؼة مثة حكون فون وا 

 .ل خر خشط من ادلللت ختخوف و بذكل املراءات فذخؼدد اجملِول غن امبحر

ؾفال جيوز ل كٌل  امطبَؼة كواهني من كاهون آ ي دراسة غيد ول درس، آ ي يف هللا غظمة وثأ مل امؼربة ا 

كامة امكون صؤون جس َري يف هللا سنن ويه  فَِ. احلَاة وا 

 احلرص: ل اهمتثَل سبِل ػىل امكرمييذكر املرآ ن يف احلوار ساكِا اميت ال ُداف من و

ىل ادلغوة ُو احلوار ُدف آ ن - ق أ يانوِ سبِل ا  ىل املؤدي امطًر  ورش و امرابين املهنج ثطبَق ا 

 ادلغوةال سالمِة.

ن - ىل ٌسؼىمٌطلِا موضوغَا ٍكون آ ن و ابحلمكة ٍكون آ ن ًًبـي احلوار آ سووب ا   امـاايت حتلِق ا 

 امرشًفة.

ن -  فَِ. احلوار آ ُداف آ ُدافِو بسٌلحة مسح ال سالم ا 

ىل ًدغو و امخضامن و امخواظل حيلق احلوار - حلاق امؼوَاو املمي ا  اق ،و احلق ا  ُز  امباطل. ا 

 آ خالكَ مؼخلداهتو اكهت همٌل ابل خر ال ػرتاف آ ي موحدا آ و اكفرا اكن مو و ابل خر ال سالم اػرتاف -

غطاء و ةادلغو  ورش يف سببا ٍكون ُذا و املؼامةل ادلٍن ل ن  احللِلِة. ظورثَ ال سالم ا 

ىزال احلال ملذىض ثوافق آ ن مِا لبد احلوار مـة آ ن آ طرافِأ ي ابخذالف احلوار خيخوف -  امياس اب 

 مٌازهلم.
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 امضخعَات اخذالف من ابمرمغ بَاهَ من بَاهَ و بالؾخَ من بالؾخَ و املرآ ن و مـة من احلوار مـة -

ىزال و املخحاورة ىزال مسًهتمآ   ػىل امؼربَة انوـة ا  ر فِيي بأ هفسِم ما آ و خشعَاهتم ًـري ل حق ا   ثعٍو

ر حق حللِلهتم  امسالم. ػوََ ًوسف سورة يف ما مثل امؼربَة ؿري مساهنم آ ن من ابمرمغ ثعٍو

ن -  آ ن مبحر ميكن ل اميت امفعاحة و امبدًع و انَامب  و امبالؿة من كثرية وفيمع  مذضمن احلوار ا 

 مذؼددة. راساتد آ و واحدة دراسة يف ٌس خجوهيا

ل امكرمي املرآ ن يف احلوار ما -  ما و مضاربَ و مٌاُهل ابخذالف املرآ ين املعط من ًخجزآ   ل حزء ا 

ل ُو  آ دوات ابس خؼٌلل حكون اميت املضاُد و امعورة مرمس آ ساس و ػوََ. كَاهَ ًلوم هل آ ساس ا 

ر  جماز. و كياايت و اس خؼارات و جضبهيات من امخعٍو

ههيا ثوظوت ميتا اميخاجئ آ مه ُذٍ و حباري خالل من ا   مؼاهََ اس خجالء و امكرمي املرآ ن يف احلوار فن يف ا 

ة سٌلثَ و  املرآ ن يف احلوار اآ سووب آ ن من ابمرمغ وفلت كد آ كون فؼساي امبالؾَة و ادلامَة امفٌَة و انوـًو

 امبحوث. آ و امسطور طي بني ظفحات يف ًدرس آ ن من آ وسع امكرمي
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 م(،2555ىـ/1425 ،1ط تارخي،اً  مؤسسة )بريوث: واًتنويص، اًتحصيص اًعاىص: َلس ؿاشور، ابن .8

 .16ح

  ه1389 2ط اًـَمية اًىتب دار ىارون َلس اًسالم ؾبس حتليق اٌَغة" ملاًيس مـجم فارس" ابن .9
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 اًفىص دار املثاين اًس بؽ و اًىصمي اًلصب ن ثفسري يف املـاين روخ َلود اًس يس ادلين شياة الأًويس .15

 .12 مج1983ه/1453 بيورث

رشاف ،5ح اًصحيان اًصوحو ثفسري اًشافـي اًيصري اًـَوي الأريم هللا ؾبس بن محس الأمني .1  مصاحـة و اإ

 .م2551ه/1421 1ط اًنجات ظوق دار 8 اجملدل سياملي احلسني بن ؿًل بن َلس ىامش ادلنتور

حياء دار اًبيان روخ حلي اسٌلؾيي اًربسوي .11  ط. د اًـصيب اًرتاج اإ

 املـارف دائصت اًسور و ال ايث ثناسب يف ادلرر هؼم ، معص بن ابصاىمي احلسن بأبو ادلين بصىان اًبلاؾي .12

 .م1975ه/1/1395ط اىًـامثهية

ي مـامل املسمى اًبغوي ثفسري ًفصاءا مسـود بن حسني َلس بأبو اًبغوي .13  مصوان و اًـم ذادل حتليق اًتزًن

 2 م.ح1986ه/1456 1ط بريوث املـصفة دار سوار

 املـارف دائصت اًسور و ال ايث ثناسب يف ادلرر هؼم ، معص بن ابصاىمي احلسن بأبو ادلين بصىان اًبلاؾي .14

 .م1975ه/1/1395ط اىًـامثهية

ي مـامل املسمى اًبغوي ثفسري اًفصاء دمسـو  بن حسني َلس بأبو اًبغوي .15  مصوان و اًـم ذادل حتليق اًتزًن

 2 م.ح1986ه/1456 1ط بريوث املـصفة دار سوار

16.  

 م1995ه/1411 1ط اجلَيي دار اجلاحغ رسائي ىارون سالم رشخ و حتليق بن معص حبص بأبو اجلاحغ .17

 .1ح

 1969 3ط بريوث اًـصيب اًـَمي اجملمؽ ىارون اًسالم ؾبس حتليق احليوان اجلاحغ .18

 اًلاىصت. اخلاجني مىتبة شاهص َلس َلود فيس بأبو حتليق الإجعاز دلئي اًلاىص ؾبس اجلصخاين .19

 .جبست املسين دار شاهص َلس َلود ؿَيو ؿَق و كصبأه اًبالغة بأرسار اًلاىص ؾبس اجلصخاين .25
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يق ادلنتور ًوسف اًيامشي اًس يس بأمحس حواىص اًبالغة يف املـاين و اًبيان و اًبسًؽ ضبط و ثسك  .21

 .اًطميًل املىتبة اًـرصًة بريوث ضيسا

 ًبنان، مىتبة )بريوث: ذاظص، َلود حتليق: اًطحاخ، خمتار اًلادر: ؾبس بن بىص بأيب بن َلس اًصازي، .22

 م(،1995ىـ/1415 خسًست، ظبـة

 ،الينهي س يس َلس حتليق: اًلصب ن، بأًفاظ مفصداث َلس: بن احلسني اًلامس بأبو الأضفياين، اًصاغب .23

 .املـصفة( دار )بريوث:

جعاز يف اًنىت اًصماين .24  2ط اًلاىصت املـارف دار سالم زغَول َلس و هللا ذَف َلس حتليق اًلصب ن اإ

1968. 

 .اًفاضًل اًلادر ؾبس َلس حتليق اًس بؽ املـَلاث رشخ ، بأمحس بن احلسن هللا ؾبس اًزوزين .25

 ط. د فصاح بأمحس اًس تار ؾبس حتليق -اًـصوس اتح– نتابو اًزبيسي .26

 .1ح 2ط ًبنان بريوث املـصفة، دار-اًلصب ن ؿَوم يف اًربىان– هللا ؾبس بن َلس ادلين بسر اًزرويش .27

 بريوث اًتوزًؽ  ٌَعباؿة اًفىص دار113ص1ح اًىشاف معص بن َلود اًلامس بأيب هللا خار اًزخمرشي .28

 .ًبنان

 َلود اًصحٌلن ؾبس الأس تاذ حتليق -غةاًبال بأساس– نتابو معص بن َلود اًلامس بأيب هللا خار اًزخمرشي .29

 ًبنان بريوث املـصفة دار

 ًبنان بريوث املـصفة دار َلود اًصحٌلن ؾبس الأس تاذ حتليق 1مج اًتفسري يف الأساس اًزخمرشي .35

ي غوامظ حلائق ؾن اًىشاف معص بن َلود اًلامس بأيب هللا خار اًزخمرشي .31 ي ؾيون و اًتزًن  يف الأكاًو

ي وحوه  .مـوض َلس ؿًل اًش يخ املوحود بأمحسؾبس ؿادل اًش يخ حتليق ه467/538 اًتأأًو

 .1253ص1995دار اًـمل ٌَمالًني  4اجلوىصي خمتار اًطحاخ اجلزء اًصابؽ ط .32
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 بريوث اًـَمية اًىتاة دار اًىتاة ؿَوم يف اٌَباة ، ؿادل بن ؿًل بن ،معص احلنبًل .33

 .12ح م1998ه/1/1419ط

ة املىتبة املفتاخ ثَريص خرش  يف املعول ادلين سـيس اًتافتازاين .34  289ص الأزىًص

 اجليي، دار )بريوث: سـس، بن َلس حـفص بأبو ح اًـعار ضسيق ثوجيق و ضبط اًبيان اجلامؽ اًعربي، .1

  .271ص ،2ح ىـ(،1411 ،1ط

 اخملَاليت اًـالمة رشخ ابخملَاليت املـصوف امليك سَامين بن َلس بن رضوان اًش يخ اخملَاليت، املصاغي .35

 .6ح املصاغي فسريث  املسمى

حساق.شـص بن ًـلوة بأبو اًسىيت .36  اًلاىصت 1ط هـناع فؤاد َلس .حتليق اًـبيس ورد بن ؾصوت اإ

 ابصاىمي ادلنتور و اخملزويم همسي ادلنتور حتليق اًـني نتاة بأمحس ابن اًصحٌلن ؾبس بأبو اًفصاىيسي .37

 .بغساد اًصش يس اًسمصايئ،دار

 اًـَمي ؾبس بأمحس حتليق  اًلصب ن لأحاكم اجلامؽ فصح، بن بىص بأيب ابن بأمحس بن َلس هللا ؾبس بأبو اًلصظيب .38

 .2ح ه1372 2 ط اًشـب دار اًلاىصت اًربدوين

 .9ح املرصًة اًىتب دار اًلصب ن لأحاكم اجلامؽ الأهطاري بأمحس بن َلس هللا ؾبس بأبو اًلصظيب .39

 مـوض ؿًل حتليق اًـَوم حبص املسمى ، اًسمصكنسي ثفسري بأمحس بن َلس بن هرص اٌَيث بأبو اًسمصكنسي .45

 2ح 1/1413/1993ط بريوث اًـَمية اًىتب دار

ثلان- ادلين خالل اًس يوظي .41 ثلان اًس يوظي ادلين خالل -اًلصب ن ؿَوم يف الإ  اًلصب ن ؿَوم يف اًشافـي.الإ

 1/ح2مج1999ه/1425 ًبنان بريوث1ط اًتوزًؽ و اًنرش و ٌَعباؿة اًفىص دار

 .1د ط م1996ه1416مىتبة اًرتاج الإساليم اًلاىصت  ء مجكطص الاهبيا َلس متويل  اًشـصاوي .42

 .7 مج م1991ه/1411 اًيوم بأدبار اًشـصاوي ثفسري ، متويل َلس اًشـصاوي .43
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 م.1982دار اًـودت بريوث ًبنان  اًشـصاوي َلس متويل بأس ئةل حصخة و بأحوبة رصحية .44

 .1982ًبنان بريوث يةاًـَم  اًىتب دار دفايج املنـم ؾبس حتليق اًنرث هلس حـفص بن كسامة .45

ايء دار اًلصب ن ػالل يف كعب س/س ياخلامس اجملدل اًلصب ن ػالل يف س يس كعب .46  بريوث اًـصيب اًرتاج اإ

 .3ح

 .اًرشوق دار مرشوؿة خسًست ظبـة اًصابؽ اجملدل اًلصب ن ػالل يف س يس كعب .47

 اًش يخ وحودوامل ؾبس بأمحس ؿادل اًش يخ دراسة و حتليق الأهسًيس حيان بأأيب اًشييس ًوسف بن َلس .48

 ًبنان. بريوث اًـَمية اًىتب .دار2مـوجض َلس ؿًل

 املصاحؽ: كامئة

 دث. 4ابو اًفضي ابصاىمي دًوان امصئ اًليس دار املـارف مبرص ط .2

 .24ص  1اسٌلؾيي ؾز ادلين اًرسد و اًؼاىصت ادلرامية املصنز اًثلايف اًـصيب ط .3

ة ط .4  .1993ه/ 1414 1ابصاىمي اًوكفي احلوار ًغة اًلصب ن اًىصمي و اًس نة اًنبًو

 .2ب كبيق، غازي ضبحي: ب ايث كصب هية: ومضاث من اًلصب ن اًىصمي، )دمشق: دار اًفىص(، ح .5

 155ثوفيق . فن الأدة د ط مىتبة ال داة ص احلىمي .6

جميس ظصاد دار اًىتاة اًـصيب اخلعيب اًتربيزي رشخ دًوان ؾنرتت بن شساد كسم هل و وضؽ ىوامشو  .7

 .م1412/1995 1بريوث دار اًىتاة اًـصيب ط

 .31985ط ًبنان بريوث اًنرش و ٌَعباؿة اًفىص دار اًىبري اًتفسري احلسني، بن معص بن َلس اًصازي .8

 .5ح

 بريوث اًفىص دار16مج 1ط املهنج و اًرشًـة  اًـليست يف املنري اًتفسري ،وىبة اًزحيًل .9

 .13ح1991ه/1411ًبنان
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 اًزركاين َلس ؾبس اًـؼمي مناىي اًـصفان  من ؿَوم اًلصب ن اًلاىصت ، املعبـة  اًفنية  ، دث .15

ة د ط .11  .اًزؾمي بأحالم كصاءاث يف الأدة اًـبايس و احلصنة اًنرًث

 .دراساث يف اًنلس املرسيح و الأدة امللارن ظبـة دار اًرشوق الأوىل–اًـشٌلوي َلس زيك  .12

 .1389/1969و ب دصون كطص اًلصب ن دار اًفىص  املوىل َلس امحس خاد .13

 دار اًلمل –خشطية الأدة اًـصيب و دعواث يف هلس اًشـص و املرسخ و اًلطة  -اًطفي اسٌلؾيي  .14

 1999 2اًصابؾي ؾبس اًلادر اًطورت اًفنية يف شـص بأيب متام ؾٌلن دار فارس ٌَنرش و اًتوزًؽ ط .15

 212َنرش و اًتوزًؽ د ط ص اًطادق كسومة ظصائق حتَيي اًلطة دار اجلنوة ٌ  .16

 دار اٍهنضة اًـصبية ٌَنرش و اًعباؿة و اًتوزًؽ بريوث-من فنون الأدة املرسحية-اًلط ؾبس اًلادر  .17

 اًنحالوي ؾبس اًصحٌلن بأضول اًرتبية الإسالمية و بأساًيهبا .18

سان .19  1خسًية احلوار يف اًثلافة و اًنلس ، دار ال داة بريوث،ط-د.اًسايم سًو

 مىتبة الأجنَومرصًة2ان اًـصيب دراسة اترخيية يف بأضول اًبالغة اًـصبية طبسوي ظباهة اًبي .25

 .14دار اًش يس بغساد ص 14د.خالل اخلياط الأضول ادلرامية ٌَشـص اًـصيب ص .21

 .2زهصاي ضيام دراسة يف اًشـص اجلاىًل دًوان املعبوؿاث اجلامـية ط .22

ىل هناًة .23 ه 1388اًلـصن اًثـاًث دمشق  حسن ؾّزت نتاة اًوكوف ؿىل الأظــالل من اجلاىَية اإ

 م1968

 .1984 2حسن اًلباين فن نتابة اًلطة مىتبة احملتسب ؾٌلن ط .24

 .1987حنفي ؾبس احلَمي شـص اًطـاًيم ، مهنجو و دطائطو ، اًييئة اًـامة ٌَىتاة  .25

 .1985د.حفين .بأسَوة احملاورت يف اًلصب ن اًىصمي .26

 .ثلافة دمشقذالق ًوسف ، اًلكمة يف اًصواًة ، منشوراث وزارت اً  .27
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 .125ظالل حصة دًوان امليَيي بن ربيـة ادلار اًـَمية ٌَىتب د ط ص .28

ة و بأسَوبية دار اٍهنضة  .29 ظاًب َلس بن اسٌلؾيي اًزوبـي من بأساًيب اًتـبري اًلصب ين دراسة ًغًو

 .م11996ط

 .22ص. ط د – اًس نة و اًىتاة ضوء يف ب دابو و ضوابعو و احلوار – حسن بن َلس بن حيي .35

 .ؾبود ، بعصس اًبس تاين ،بأدابء اًـصة يف الأؾرص اًـباس يةمارون  .31

 .12َلس اًعاىص بن ؿاشور ثفسري اًتحصيص و اًتنويص ح .32

 م(،1998ىـ/1419 ،2ط املالك، دار )بريوث: اًلصب ن، ويح من ثفسري هللا،: فضي حسني َلس .33

 .2ح

 75.ص 1412/1997 1ط–احلوار بني ادلاؿاث الإسالمية  -َلس س يس امحس املسري .34

 .3د ط مىتبة ابن تميية ص 1بأمني اًش نليعي ب داة اًبحث و املناػصت حَلس  .35

 .218َلس سـيس املَوي دًوان ؾنرتت  املىتبة الإسالمية د ط ص .36

 212َلس اًعاىص بن ؿاشور دًوان اًنابغة اًرشنة اًتووس ية ٌَتوزًؽ د ط ص .37

 َلس ذَيي بنائية اٌَغة اًشـًصة ؾنس اًيشًيني .38

 1ه . ط1355.مكل اًشـص حىت اًـرص اجلاىًل َلس ضاحل مسم  .39

 دار اٍهنضة مرص.–يف اًنلس املرسيح  –َلس غنميي ىالل  .45

 .م1993ه/1414 1د.َلس ادلايل اًوحست اًفين يف اًلطة اًلصب هية ط .41

 َلس بأمحس ذَف هللا اًفن اًلطيص  مىتبة اٍهنضة .42

بأسس بناهئا اًشياة ٌَعباؿة و اًنرش  َلس ذادل بأبو هربي اجلاهب اًفين يف اًلطة اًلأ هية مهنجيا و  .43

 .ابثنة
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 1ط َلود اًس يس حسن الإجعاز اًلطيص يف اًلصب ن اًىصمي .44

 د ث. َلود اًس يس حسن الإجعاز اٌَغوي يف اًلطة اًلصب هية .45

 .1974 ط د ًبنان بريوث الأدة مطعَحاث مـجم وىبة. جمسي .46

 .1425/2554 4ط اًرشوق مىتبة اًوس يط .املـجم اًـصبية اٌَغة ٍلؽ .47

 .1985موىس رابًـية كصاءاث بأسَوبية يف اًشـص اجلاىًل .48

 .منري سَعان اًطورت اًفنية يف شـص املتنيب .49

 .دث زىري بن بأيب سَمى ، دًوان زىري بريوث ًبنان دار ضادر .55

 .ؾبس اًـزيز املميين دًوان محيس بن جور اًياليل ادلار اًلومية ٌَنرش و اًتوزًؽ اًلاىصت .51

 .1425/1999الأهسًس دار 1ط ادلؾوت مناجه يف مـامل احلض محيس بن اًفتاخ ؾبس . .52

 .37دار اًلمل دمشق ص1425/2554 7ؾبس اًصحٌلن حنبىة ضوابط املـصفة ط .53

 .الأهسًس دار  1993 1ط احلوار بأذالكياث  اًش يزًل. اًلادر ؾبس .54

 .ًبنان 1999/ 1ط اًرسدًة ؿالكاثو و اًلطيص احلوار فاحت اًسالم ؾبس .55

 .اجلامـية املـصفة دار 1ح اًلسمي اًـصيب اًنلس يف اًنرث و اًشـص كضااي من الأدة ًةهؼص  يف مواىف ؾامثن .56

 .مىتبة ًبنان انرشون 1ط 2رفيق اًـجم موسوؿة مطعَحاث بأضول اًفلو اجلزء .57

 .67م ص 1989سـيس ًلعني حتَيي اخلعاة اًصوايئ املصنز اًثلايف اًـصيب ادلار اًبيضاء  .58

 .يست اًـصبية اًلسميةس يس بأمحس ؾٌلرت احلوار يف اًلط  .59

 .خفص ادلين كباوت شـص زىري بن بأيب سَمى منشوراث دار ال فاق اجلسًست .65

 .دار املـارف مبرص 3جلنة الأدابء اًـصة ، نتاة امللامة ط .61

 د ظو ؾبس اًصحٌلن يف بأضول احلوار و جتسًس ؿمل اًالكم. .62
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 .-اجلاهب اًفين يف اًلطة اًلصبأهية-ذادل بأمحس  بأمحس بأبو حنسي  .63

 . 2ضبحي بأكبيق ب ايث كصب هية و ومضاث من اًلصب ن اًىصمي دار اًفىص اًـصيب دمشق ح غازي .64

 .18ط 1995ه/1416اجملَس الأؿىل ٌَشؤون ادلًنية ، املنترب يف ثفسري اًلصب ن اًىصمي اًلاىصت  .65

 دار املنطوري ٌَنرش و اًتوزًؽ ضالخ فضي هللا احلوار يف اًلصان اًىصمي مـعياثو و بأساًيبو .66

 .2/ح1دط.ح

 .ابصاىمي بن ؾبس اًىصمي اًشرثي احلوار و املناػصت يف الإسالم،بأمحس دًساث منوذخا يف اًـرص احلسًث .67

جعاز اًلصب ن .68  ،دث.فضي حسن ؾباس اإ

حسان فن اًشـص بريوث دار بريوث ٌَعباؿة  اًنرش  .69  227ص1955ؾباس اإ

 1972 1ؾبس اًواحس ؾبس ربو حبوج يف كطص اًلصب ن ،دار اًىتاة اٌَبناين بريوث ط .75

 .ؾبس اًىصمي اخلعيب اًلطص اًلصب ين دار اًفىص اًـصيب .71
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 .م1981ؿسانن زرزور ؿَوم اًلصب ن ، بريوث ، املىتب الإساليم ،  .74

 صبية املـاين اًبيان و اًبسًؽة اًـد ؿيىس ؿًل اًاكؾوة د ؿًل سـس شتيوي اًاكيف يف ؿَوم اًبالغ .75

 1992اجلامـة املفتوحة 

ة اًتطويص اًفين ؾنس اًس يس كعب رشنة اًشياة اجلزائص. .76  ؾبس اًفتاخ ذادلي هؼًص
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 الموضوعات: فهرسث

 :الموضوع الرقم

 امعريب الأدب يف احلوار : الأول امفطل

 الصفحة

 أأ.....د امللدمة 10

 22......11 املدخل 10

 23 ماُيتَ احلوارو مفِوم 10

 23 احلوار. مفِوم 10

 29 نوحوار أأخرى معاين 10

 29 اجلدال و املياعرة 10

 29 املياعرة ثعريف 10

 29 مؽة املياعرة 10

 29 اضطالحا املياعرة 10

 30 اجلدال ثعريف 01

 30  مؽة اجلدال 00

 30 اضطالحا اجلدال 00

 31 اميرث(: و امشعر امعريب) الأدب يف احلوار وعائف 00

 31 )امتواضل(: امتواضوية اموعيفة 00

 34 امفضاء: .بياء 00

 35 املاكن بياء 00
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 36 املتلكم خشطية بياء 00

 36 اخملاطب خشطية بياء 00

 36 امؽائب خشطية بيان 00

 36 احلدث بياء 01

 37 درايم موكف بياء 00

 37 امعريب: الأدب يف احلوار موضوعات 00

 39 امعريب امشعر يف احلوار 00

 40 املبارش احلوار 00

 40 املبارش ؼري احلوار 00

 44 امعريب امشعر يف نوحوار الأسووبية املالمح 00

 44 اجلواب و امسؤال أأ/ 00

 44 اههني  و الآمر ب/ 00

 44 اميداء: جػ/ 00

 45 امتجريد: د/ 01

 47   حوارية: شعرية مناذج 00

أأ.احلوار يف شعر اموكوف عىل الأطالل و سؤال امؽريب )حوار  00

 امؽريب(:

47 

 52 ": امؽزل يف احلوار " أأو امؽزيل ب.احلوار 00
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 56 امواكع : ج.احلوار 00

 63 امعريب اميرث يف احلوار 00

 66 امفٌية: جتوياثَ و امللامة يف احلوارأأ  00

 70 امرواية و املطة يف احلوارب. 00

 74 : اميرثية املرسحية يف احلوار ج. 00

 80 الأجٌبية: الآداب يف .احلوار0 00

 82 الأدب: اخلطاب مضن احلوارية مراثب 01

 82 احلوار . 00

 82 امعرض .مفِوم 00

 82 امبالغ منوذج 00

 83 امطدق .منوذج 00

 83 الاعرتاض ثعريف 00

 83 الؤبالغ منوذج 00

 84 املطد منوذج 00

 84 امتياص أأو امبعيدة احملاورة 00

 84 امتحاور: 00

 85 امتعارض ثعريف 01

 85 امتبويغ منوذج 00

 85 امتفاعل منوذج 00
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 87 الأديب: اخلطاب مضن احلوار وعيفة 00

 87 استبطان: وعيفة 00

 87 ثطوير عيفة و - 00

 87   امتأأويل وعيفة - 00

 88 امرمز .وعيفة 00

خبار وعيفة 00  88 اؤ

 

 اتــــالموضوع فهرسث

 امطفحة أأطرافَ ثعدد و امكرمي املرأآن يف احلوار امثاين: امفطل امرمق

 90 مػػػػػػامكري املرأآن يف وارػػػاحل 10

 91 امكرمي: املرأآن يف انوفظ ورود 10

 92 امكرمي: املرأآن يف احلوار مرشوعية 10

 96 : امكرمي املران يف احلوار موضوعات 10

 99 امكرمي: املرأآن يف احلوار من امِدف 10

 100 :امكرمي املران يف املطيص احلوار 10

 100 امكرمي املران يف املطيص احلوار .مفِوم 0 10

 101 امكرمي املران يف  املطيص احلوار.0 10

 106  املراين املطص يف احلوار وعيفة 10

 107 اخملاطب و  اخملاطب - 01
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آن: يف احلواري اخلطاب خطائص 00  112 املرأ

 112  احلوار: مؽة و املرأآين اخلطاب -0 00

 114 امتأأمل عىل احلظ -0  00

 114 الآين احلديث حفوى عن احلوار عدول.0 00

 117  : الؤطياب و الؤجياز.0 00

 119 امكرمي: املرأآن يف احلوار أأطراف 00

 119 نومالئكة: ثعاىل و س بحاهَ هللا حوار-0 00

 121 هللا: معية عويَ لؤبويس ثعاىل و س بحاهَ هللا حوار . 0 00

 123 حوار هللا س بحاهَ و ثعاىل مع الأهبياء و املرسوني : -0 00

 124 .حوار ابراُمي عويَ امسالم مربَ)حور هللا لبراُمي(:0 01

 125 امسالم: عويَ موىس ميبيَ ثعاىل و س بحاهَ هللا حوار-0 00

 126 حوار الأهبياء عوهيم امسالم لأكواهمم:-0 00

 127 .حوار هوح عويَ امسالم ملومَ :0 00

 130 حوار هوح لبيَ امعايص:.0   00

براُمي حوار-0 00  131      ملومَ: اؤ

آزر:-0 00  134 حوار ابراُمي لأبيَ أ

براُمي حوار-0 00  136 )اهمنرود(: نومكل اؤ

 138 ملومَ امسالم عويَ موىس حوار-0 00

 140 مفرعون: امسالم عويَ موىس حوار.0 00
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 144 حوار شعيب عويَ امسال م و كومَ: -0 01

 145 حوار ُود عويَ امسالم ملومَ:-0 00

 146 حوار ضاحب اجليتني و امرجل املؤمن:-01 00

بويس لأثباعَ:- 00 00  148 حوار اؤ

 149 حوار أأُل اميار : - 00 00

 151 احلوار بني اخلري و امرش : -00 00

 

 الموضوعات فهرس

 امطفحة منوذجا يوسف امكرمي:سورة املرأآن يف احلوار بالؼة امثامث: امفطل امرمق

 154 منوذجا": يوسف سورة " امكرمي املرأآن يف احلوار بالؼة 10

 154 يوسف: سورة ثعريف-0   -0 .0 10

 157 امسورة: ىزول سبب-0 10

 158 جسميهتا: -0 10

 158 امسالم: عويَ يوسف كطة -0 10

ا اميت امرؤاي و يوسف .طفوةل0 10 ُآ  159 : رأ

خوة .اجامتع0 10  159 يوسف: اؤ

 159 .املكيدة0 01

 161 يوسف: سورة يف جاممياهتا و املطة خطائص -0 00

 161 يوسف: سورة يف احلوار -0 00



 

 

34: 

 161 رؤايٍ: هل اكياــح أأبيَ مع .حواٍر0 00

 164 : هفسَ عن راودثَ حني امعزيز لمرأأة .حواٍر0 00

 165 زوجَ: اهتمتَ نوعزيزحني يوسف .حوار0 00

 167 : -جنا اذلي ضاحبَ – املكل مرسول حواٍر.0 00

 168 : مبرص لؤخوثَ يوسف .حوار0 00

 169 لأخيَ: .حواٍر0 00

 171 مبًيَ: يعلوب .حوار0 01

 172 يوسف: سورة يف احلوار دلةل -0 00

 176 امفٌية: امطورة و احلوار : احلوار جامميات 00

 176 أأمهيهتا: و مفِوهما امفٌية .امطورة0 00

 178 -يوسف سورة– امكرمي املرأآن يف احلوار و امفين امتطوير -0 00

آهية: امفاضةل و احلوار -0 00  180 املرأ

 183 امكرمي: املرأآن يف احلوار بالؼة -0 00

 183 : املعاين عمل و .احلوار0 00

 183 اخلرب: و .احلوار0 00

 183 اخلرب: مفِوم 00

 183 : احلوار يف .الؤوشاء0 01

 187 الؤوشايئ(: الؤوشاء)الأسووب ثعريف 00

 188 جاممياثَ: و بالػتَ الأمر و .احلوار0 00
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 188 الأمر: ثعريف 00

 190 :-يوسف رسة يف -جاممياثَ و بالػتَ احلوار يف .الاس تفِام0 00

 191 : احلوار يف اميداء أأسووب -0 00

 192 حروفَ: و ضيؽَ 00

 194 :-يوسف سورة يف– احلوار يف اههني  -0 00

 195 يوسف: سورة احلواريف يف اموضل و امفطل -0 00

 195 ثعريفِام: 01

 197 احلوار: يف املساواة و الؤطياب و .الؤجياز0 00

 199 : - يوسف سورة -احلوار يف املرص أأسووب -0 00

 201 امسالم: عويَ يوسف سورة يف احلوار يف _امبيان0 00

 201 .امتشبيَ:0 00

 201 ثعريفَ: 00

 010 ثعريفِا :-يوسف سورة- احلوار يف .الؤس تعارة0 00

 010 ثعريفِا: : - يوسف سورة – احلوار يف .امكٌاية0 00

 010 يوسف(: )سورة احلوار يف اجملاز و .احلليلة0 00

 010 اجملاز و احلليلة ثعريف 01

 010 امكرمي: املرأآن يف احلوار يف امبديع 00

 010 :- يوسف سورة – احلوار يف .امطباق0 00

 010 احلوار: يف امتجييس أأو .اجلياس0 00
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 001 : احلوار يف .امتكرار0 00

متفات: -0 00  000 الؤ

 000 امسالم: عويَ يوسف سورة يف نوبالؼة موحق 00

 0100 اخلامتة 00

 000 املراجع و املطادر كامئة 00

 000 املوضوعات فِرست 00

 

 



ملخص 

تھدف ھذه الدراسة، إلى محاولة الوقوف على أدبیة الحـوار و فنیاتھ 
و جمالیاتھ في القرآن الكریم من خالل التطرق إلى بالغة ھذا األسلوب 

الفرید من نوعھ قصـــد استجالء تام ألطراف ھذا الحوار و تنوع أسالیب 
میزاتھ التي تمیزه البالغة فیھ بعد استظھار لشكلیاتھ و أھم خصائصھ و 

انطالقا من أمثلة حیة و نموذجیة تبدأ من الكلمة إلى . عن باقي الخطابات
العبارة و الجملة ، و العالقات التي یرصدھا تشكل ھذه الوحدات 

واندماجھا في البناء الحي الذي یشكل الحوار و بنیة الحوار، فكانت سورة 
سة بعینھا،باعتبار أن یوسف ھي النموذج الحي الذي تناولتھ ھذه الدرا

سورة یوسف تجسیدا لفن القصة و تمثال لفن الحوار و قالبا أدبیا فریدا 
تجلت فیھ فنیات و جمالیات البالغة العربیة ،من خالل تصرف فرید في 

صور البالغة و البیان و المعاني و ما تضمنتھ من صنوف الخبر و 
ر الحوار و الذي تعتبر اإلنشاء ،ھذه البالغة الفریدة التي ما توجد في غی

كیانا لھ ال تسیر بمعزل عنھ ،فكانت ھذه الدراسة التطبیقیة بعد تقص 
.شعر و نثرللحوار و استكشاف لمادتھ في األدب العربي

:الكلمات المفتاحیة

؛اإلقناع؛ المحاورة؛ النثر؛ الشعر؛ القرآن؛ األدب؛ الحواریة؛ الحوار
.الفن؛ الصورة؛ الَقَصص؛ القصة
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