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  رسالة ثانية إىل شيخ األزهر
 (حول مناصب املرأة وعملها ) 

حممتتطلطاوتتنشرلازتت دنلع اتتط لىدتتن ل لىتتط  نل/اطلعتتعلىلتتول لتتخ لألزتت دلا   تت ل 
"لحتتتعلىاتتخا ل(ل93ص) لل( تتت5293)حمتت مل93األصتتن يفل لاتتخملا متت فلا خا تت ل(ل51593)

تتخ لا ت ة ليفسن تةلاألطشألتةل"لخت شىاتخا ل "ل؟ل للحت لأللمت ة ...مانصبلاألخالانتلاألعنمةلشاألقضنء
ل".اللخينألفلاألز اعة

ل:مثلذك تلاجل اط ل لطل عةلاألفلخ 
 تت ملالخ تتفلىلتتولبتت  لىمتتللا تت ة ل لاإ(لشاحل تتن األتتطا ل)لة لطاوتتنشرلصتت  لألتتتلل-5

متتط لم ءمتتةلشمخاءمتتةل تت الاألعمتتللألوى علفتتنلشمتتط لاتفن تتكلمتت لتدخاافتتنلشت ك ىفتتنلاألف تت خألخع ل
ل.اعةلاإ  م ةلىم ًلخنصنًلبن  ة لشاأل علشاألعضخرل لملحتط لاألز ل

 لىمللا  ة ل لاإ  ملالخ فلىلولمط لم ءمتةلإإ ل خللاألطكلخيفلطاونشرل:لأقول  
ك ملع تطلألداتكلاللاا تمملمت ل خألتكل لتملحتتط لاألزت اعةلاخللل....لمةل  الاألعمللألوى علفنلشمخاء

ل.اإ  م ةلىم ًلخنصنًلبن  ة لشاأل علل
)لللللللللبنيلجمنالتلا ىمنللألل عللشا  ة ،ل نللتعنىلل م اًلأللا تنءلل قطلم زلاإ  م

  ش فلمدن لأللم ة لشةىزهلل،(99)ا حزابل(ش   ل لب ختد لشاللتربع لتربجلاجلن ل ةلا شىلل
ل.زهلى لاأللربجلتربجلاجلن ل ةلا شىلتة لتق ل لب لفنلشة لتلا

،ل،لطنسعتةلألتك،ل نسمتةلققخ تكشعفتنشم لةشعتبلةىمناتنلشةحقفتنلة لتدتخ ليفاى تةلألى تعل ل
ىت ليفى لتتكل نإمتتنمليفاولشم تت خلللكلدتتمليفاولشكلدتتملم تت خل"ل:ل-صتتلولاعلىل تتكلش تلمل– تنلل

شم تت خألةلىتت ل لب تتعل شعفتتنلىتت ليفى لتتكلشاأل عتتلليفاول لب لتتكلشم تت خللىتت ليفى لتتكلشا تت ة ليفاى تتةل
ل.ل،ل  الة ملةىمنانلشم  خأل ندن"يفى لفنل

خنطتبلل-صتلولاعلىل تكلش تلمل–،لشاأل  تخللىتخ لشاإمنمتةشممنلخصلاعلبكلاأل عتنللاألا
ش شعلتتكلل،ةصتتبنبكلاألتت ا لاللاففمتتخ لمتت لكلمتتةلاإمتتنمليفاولإاللإمنمتتةلاأل عتتنل،لشاأل عتتلليفاولألى لتتك

ل.حتعليفىنالكلش خاملك
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 فتتت لت ىتتتولةبانء تتتنلشةباتتتنءه،لش تتت الىملفتتتنلل،مثلبتتتنيلجمناتتتنلةيتتتنليفاى تتتةل لب تتتعل شعفتتتن
ألطشألتةلةشلاألتخ ايف لةشلاألقضتتنءلاصتن مل ت هلاألخأل فتةلا  ن ت ةلاألتت لا  ن ت ،لشىملفتنل ليفسن تةلا

ل. لب عل شعفنل-صلولاعلىل كلش لمل–حط  نليف خللاعل
ل

لشاللللللش   ل لب تختد ل)لكمنلة لمثلل  هلا ىمنللغنألىنًلمنلتلصن ملم ل خألكلتعنىللأللا نءل
 لملنىتتتتنًل ن تتتت ألخ  لمتتتت لشيفاءلشإذال تتتت أللمخ :ل)لش خألتتتتكلتعتتتتنىل،ل(تتتتتربع لتتتتتربجلاجلن ل تتتتةلا شىلل

 تتتت ال نألتتتتكلاعل لشتتتت  لةمفتتتتنتلل،(19)ا حتتتتزابل(لةطفتتتت لألقلتتتتخبدملش لتتتتخ  لمحمتتتتنبلذألدتتتت
،لش  تتكلت ب تتةلشت  اتتبلأل متتةلاألوتتن  اتل-صتتلولاعلىل تتكلش تتلمل– شعتتنتليف تتخللاعللا تتنماني

ل.يفعنانلشا نسفن
ل:شارتتبلىلولتخ لا  ة ليفسن ةلاألطشألةلمفن ط

خ يفاءلشا متت اءلشاجلاتتخ ،ل تتلذالشتتدلعلش يفاءلشةمتت اءلشم لزتتنيفا لمتت لخمنألولفتتنلأللتتل-مافتتن
،ل تتن  ة لتقىتلل لصتتخيف لشتت ون لاللشت ل لذألتت ل،شاألتى ءل تت الاالختتل  اجلا تنيل ا لاألف تتن ل

متتنلت كتتعلبعتتطرل لاتتةل:ل"لاقتتخلل-صتتلولاعلىل تتكلش تتلمل–شتتتطب ل لصتتخيف لشتت ون ،لشاأل  تتخلل
ل:حم يفاًل ت هلا متةل-صلولاعلىل كلش لمل– خللاعل،لش نلليفلل"ل لىلولاأل عنللم لاألا نءضة ل
ل".ةشلل لاةلبينلإ  اس للاألا نء"ل

صتتتنيفلحناتتتنلةخوتتت لمتتت ل لاتتتةلبتتتينلإ تتت اس لل تتتلذالشصتتتللاحلتتتنللبن متتتةلإىلل تتت هلاألطيفعتتتةل
ل.بنألا نء

ة لاألا تتنءلان صتتنتلىقتتللش اتت ،ل تتن  ة لتعمتتزلغنألىتتنًلىتت ليفىناتتةلب تتعل شعفتتنلل-شمافتتن
ل.،لش  الةم لشا  لشملمخسشت ب ةلشت  ابلةطفنان

شتتطب لشت خينلاألطاا تةل لذالكن ل  ال خلحنانل د فلت اطلإأل فنل  ن  لا مةلشإمنملفتنل
ل.شاأل  ن  ةلشاالعلمنى ةلشاألع د اة،ل  الممنلا بنهلاألز ولشاألعقل

 لىط لةمتخيفل ت ل نشتلبنيلا  ة لشاأل عللإ لاألز اعةلاإ  م ةل:ل"ل نللاألطكلخيفل-9
أللدنأل فلاألز ى ةلشاألعمللشطلبلاألعلمل لملتف قلةحدنملاألز اعةلاإ  م ةلبتنيلشالا لقةةصلل

ة لاعمتلل لةرلشأل فتتةلةشلماصتبلطن تتنلاتفتت لشإمنتتنل ت لألدتتللمافمتتنلاأل عتللشا تت ة ل لاألعمتل،ل
ل".ذأل لم لطى علكلا نصة
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لل:أقول
 لةصتلل ة لبنيلاأل عتللشا تل نعلمللا خ لل،شخل ًللشإمجنالًللنًل ل  الاألد ملغمخضإ لل-ة
ل-يف تتخللاعلشاللجيتتخ لاتتنلة لتلتتىفلمثتتللألىتتنسلاأل عتتل،ل تتنللل،(كتتن اثوشألتت فلاألتت ك لل)لا لقتتةل

ألعتت لاعلا لزتتىفنتلمتت لاألا تتنءلبنأل عتتنل،لشا لزتتىفنيلمتت لاأل عتتنلل:ل"ل-صتتلولاعلىل تتكلش تتلم
لل".بنألا نءل

ك تتتتتبل تتتتن  ة لشإ لشتتتتتنيفكعلاأل عتتتتلل لاإا تتتتتنا ةل فمتتتتنلمفرت تتتتتن ل لةصتتتتللا لقتتتتتةلشاألرتل
إ لىمللا  ة ل لاإ  ملالخ فلىلولمتط لم ءمتةل"ل:لاألعضخر،لش خلاعرتفل  ا،ل قطل نل

ل."لاألف  خألخع لشاألعضخرلوى علفنلشمط لاتفن كلم لتدخاافنلشت ك ىفنأل  الاألعمللشمخاءمةل
شاللاادت ل ت هلل،شب ن لأل ختل فلب افمتنلب افنلشبنيلاأل علل ل  هلا مخيف ف التف ا ل

ل.األف شقلىن ل
شا ت ة ل لاأللدتنأل فلاألزت ى ة،ل قتطل ت الاعلاجلفتن لشمللت خ لاألزت اعةلبتنيلاأل عتللل-ب

ل.ىلولاأل عنلل ش لاألا نءلشاإافنقل ل ى للاع
ل.ش  الاجلمعةلشاجلمنىةلىلولاأل عنلل ش لاألا نءل
ممتنلاألصت  ل لب تخد لشخمتن ىف لا تنءللألل-صتلولاعلىل تكلش تلمل–يف خللاعلش ضللل

ل.(ش   ل لب ختد )لع ق ل خللا
ل.شكلفلاأل عنللبن فخيفل ش لاألا نء

ل. ش لاألا نءلبنإافنقلىلولاألزشعنتلشا شال كلفلاأل عنللشلل
ل. منيلاأل د لأللزشعنتلشا شال األ عنللبلشكلفلل
ل.شععللاألقخامةلألل عنللىلولاألا نءل

ل.شمللت خ لاألز اعةلاإ  م ةلبنيلاأل عنللشاألا نء
ل:كث  للبلل   علب افمنل لةمخيفل

ل. ا لألل ك لمثللح لاالاث نيل خاءلكناعلةخلنًلةشل شعةلةشلةمنًلا ل-مافن
ل.ة ل اةلا  ة لىلولاألاصفلم ل اةلاأل عللبنإمجنول-شمافن
ل.األعق قة،ل  ع لى لاألغ ملبزنتنيلشى لاجلنيفاةلبزن ل-شمافن
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ل–اعللشمللت تتنش لاألزتت اعةلاإ تت م ةلبتتنيلاأل عتتنللشاألا تتنءل لاألعمتتل،لشكتتن ليف تتخلل-ج
ل.ءلل ش لاألا ن عنا اطل  ن  لاجل خشلشاأل  اانلإىللاألل-صلولاعلىل كلش لم

شكتتن لاتتخ ل لاإمتتنيفاتلشاألقضتتنءلاأل عتتنلل ش لاألا تتنء،لشكتتن لا تتاطلعىناتتةلاألزكتتن لمتت ل
ل.ا خاش لشاألثمنيفلإىللاأل عنلل ش لاألا نء

لفتتتتن هلش تتتتنيفلىلتتتتول تتتت هلاأل تتتتا لاأل شتتتت ط لخشاأل تتتتاةل تتتت ل تتتتخللاألاتتتت لش علتتتتكلشتق اتتتت ه،لل
ل.بللشغ  ملم لا لفنءلشاألعلمنءل،األ اشطش 
 لطلتتتبلاألعلتتتملمتتت لألدتتت لشتتتطلاأل حتتتنللل، لفتتتنلة لتولتتتبلاألعلتتتمةمتتتنلطلتتتبلاألعلتتتملل- 

أل لفقفخال لاألطا لشأل ا يفشالم لكلل   ةلمافملطنسفةلخاللاف لل :ل)لاأل عنل،ل نللتعنىللصنسصخ
ل.(599)األلخبةلل(إأل فملألعلفمل  يفش  خمفملإذاليفععخال
 لىفتطليف تخللاعلش لىفتخ لا لفتنءلشمت لبعتط ملازتطش لأل عنلل ش لاألا تنءل دن لا

ل.األ حنللألولبلاألعلملم لبلطلإىللبلطلشإىللبلطا 
 لتتنم لبتنعلشاأل تخملا خت لةمت لالل تللال:ل"ل تنللل-صلولاعلىل كلش تلمل-ذأل ل  ليف خللاع

"لشأل لتتتةلإاللمتتت لذرلحمتتت ملاخمتتتنًلة لت تتتن  ل"ليفشااتتتةش ل"لإاللمتتت لذرلحمتتت ملة لت تتتن  ل تتتخقل تتت  
ل.إذالتخ  لانلاحمل ملشحىتلاحلجلاأل رل خليفك لم لةيفكن لاإ  ملاللجيبلىل فنلة ا هلإال
 لذأل لم لا فن طلاأل اعبةل  الشاللجيخ لاخل  لاأل عنللبنألا نءل لطلبلاألعلمل نل

ل.شا لمخ ةل لبلطا لاالخل  
ن تنلاتفت ل لةرلشأل فتةلةشلماصتبلطلشإمننل  لألدللمافمنلة لاعمتل:ل"لش خللاألطكلخيف

ش صتلعلاألقتخلل  تكلىلتولمقلضتتولل،الاتن  لمت لمتنل تتى لمت لك متك"لذألت لمت لطى علتكلا نصتة
ل.األز اعةلاإ  م ة،لشالان  لم لمنل   يتلم لك مك

شةشضتتتتطلطاوتتتتنشرلة لتتتتتخ لا تتتت ة ليفسن تتتتةلاألطشألتتتتةلاللخيتتتتنألفل:ل"ل نألتتتتعلاألصتتتتب فةل-9
ا اصتتبل لا اتتنتلاألتت لذك  تتنلألدتت ألةشتتن لبلتتخ لا تت ة لاتت الاألزتت اعةلاإ تت م ة ل  لاألقتت   لا

ا تتخىللىتتتزلشعتتتللىتتت لملدتتتةل تتتى ،لشةاتتتكلإذالكتتن لذألتتت لخيتتتنألفلاألزتتت اعةلاإ تتت م ةلألىتتتنيلاألقتتت   ل
"للللل:لل-صلولاعلىل كلش تلمل–،لشحخللاصلحطاثليف خللاعل ل  هلاألقصةذأل للاألد أ

مع اتةلش ت ل شألتةلبخا عتةلإ ل  الاحلطاثلختنصلل: نللطاونشر"لافلطل خملشألخالةم  ملام ة ل أل
ل".ىلول ى للاأللعم مل-صلولاعلىل كلش لمل–األف سلشمللا ك هلاأل  خلل
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كلاألعمل ةلبتللالإ لتخ لا  ة لأل سن ةلاألطشألةلخينألفلاألز اعةلاإ  م ةلشخينألفل :لأقول
ل.شاألقخأل ة

لللللللل-كلش تتتتتلمصتتتتلولاعلىل تتتتل–شألتتتتخلكتتتتن لمتتتت لاألزتتتت اعةلاإ تتتتت م ةلألخعتتتتطتليف تتتتخللاعل
اتنلةافتنلاأل  تخللبلت لمتنلةاتزللإأل ت لشإ لمللتفعتلل متنلبلغتعل:ل)ل طلب اكلب ناتنًلشتن  نً،ل تنللتعتنىل

تتت كلدملىلتتولاألى ضتتنءل:ل"لل-صتتلولاعلىل تتكلش تتلمل–ش تتنلليف تتخللاعلل،(76)ا نستتط ل(يف تتنأللك
ل".أل لفنلكافنيف نلاللازا لىافنلإالل نأل 

بعثلاعلم لا لإاللكن لحقنًلىل كلة لاطاملىلولخت لمنل:ل"ل-صلولاعلىل كلش لمل–ش نلل
ل".منلاعلمكلاملشة لاا يف ملش لمنلاعلمكلام
متت لحقتتخقلاألا تتنءللاجل تتخششاألقضتتنءلش  تتن  لشاألتتخ ايف لشألتتخلكتتن لتتتخ لا تت ة ليفسن تتةلاألطشألتتةل

ىتت لل،لش تتطلحتتتط ب  خاألتتكلشة عنألتتكلب ناتتنًلشتتن  نًلل-صتتلولاعلىل تتكلش تتلمل–ألىتتنيلذألتت ليف تتخللاعل
حقخقلاألا نءلشمنلجيبلا لشمنلجيبلىل ف ،لشحتط لىمنلالعل ل نلم لا حدنمل لاحلت  ل
شاألافنسلشاال لبنضتةلشمتنلشتنكلفن،ل د تفلاللالبتط لىت لا تلبقن فنلأل سن تةلاألطشألتةلش  تن  ل

ا  تتنسللشمتت لا متتخيفلاألعا متتةلذاتلاألزتت  لاألتت لاللاغفتتللىافتتنلا  تتلملا متتة،لش تت لمتت لكىتتنيفل
ل. ضللاأل  للىل كلاألص  لشاأل  مةاألعن رل ض ًلى ل

ىلتت دملب تتا لش تتاةلا لفتتنءل:ل"لل-صتتلولاعلىل تتكلش تتلمل– تت الش تتطل تتنلليف تتخللاعل
ل".األ اشطا لا فطانيلىضخالىل فنلبنألاخاع لشإانكملشحمط نتلا مخيف

ل.األ اشطش ل طلة اطشالةم لا   ةلش  ليفسن ةلاألطشألةلإىللاأل عنلل ش لاألا نءشا لفنءل
شععتتللىمتت لل،-يفضتت لاعلىافمتتنل-ش تتطلةشصتتولةبتتخلبدتت لبن   تتةلألعمتت لبتت لا وتتنب

الللللللللللللشمللجيعللم لبنيلاأل لةلام ة لل،األزخيف لبنيل لةلم لاأل عنللأل خلنيفشالشاحطاًلمافم
شألخلكتن لأللا تنءلحت لل،األفنض تىنسزةلشاللحفصةلشاللةمل لمةلشاللغ   لم لاألصبنب نتل

ل.لةشلام ة لىلولا  لا نءلام ةتنيألعنيلم لاأل
شكتتن لىثمتتن ل تتطلىتتزملىلتتولل،شةاتتط ملاألصتتبنبةلشاأللتتنبعخ ل، نخلتتنيفلاأل تتلةلشاحتتطاًلمتتافم
ل.اللإىللغ  ناللإىللىنسزةلشلل،ةاللش خلاألزب لاألعفطلبن   ةلإىلليفعللم لاألصبنبة

لل.شبعطلىثمن لاخلنيفلاألصبنبةلا خعخ ش ل لا طااةلىل نًل
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ةرلامتتتت ة لأللتتتتخ ايف لشاللأللقضتتتتنءلشاللألق تتتتن  للاأل اشتتتتطا  تتتت الشمللاعتتتتنيلةحتتتتطلمتتتت لا لفتتتتنءل
ل.اجل خشل لح شبلاأل   لشالل لاألفلخحنتلاإ  م ة

ألقتتنملبتتكللاتتكلألتتخلكتتن لأللا تتنءلحتت ل ل تت هلا متتخيفلاألعا متتةلةشلىاتتط  لة ل تتةلاتتنإلتتتنع
ل.األصبنبةلخ ل  نملشالل  منلا لفنءلاأل اشخ 

كلش تتاةلا لفتتنءلاأل اشتتطا ،لشمتت لالىتتنول تتةم اتتنلبنتل-صتتلولاعلىل تتكلش تتلم–شيف تخللاعل
إ لأللا تتتنءلحقتتتنًل ل تتت هل:لفملختصتتت صلاأل عتتتنلل تتت هلا انصتتتبل ش لاألا تتتنء،ل متتت ل تتتنللال تتت

إ لتتتخ لا تت ة لاتت هلا انصتتبلاللخيتتنألفلاألزتت اعةلاإ تت م ةل قتتطل تتنلل تتخالًل:لةشل تتنلل،ا انصتتب
ل.ىا منًلجيبلىل كلاأل عخولىاك

 تتت هلا ىمتتتنللىلتتتولاأل عتتتنللمتتت لاألزتتت اعةلل-مصتتتلولاعلىل تتتكلش تتتل– قصتتت لاأل  تتتخلل
ل.اإ  م ةلشم ل ااكلاألعمل ة

ش ص لا لفنءلاأل اشطا ل  هلاألخألنسفلىلولاأل عنللم لاألز اعةلاإ  م ةلشمت ل تى لل
ل.ا نماني

شم لازن  لاأل  خللم لبعطلمنلتىنيلألكلااتط لشالىت لغت ل تى للا تنمانيل:ل)لشاعلاقخل
،لش تتى للا تتنمانيل اتتنل تتخلتخأل تتةل(551)لاألا تتنءل(لءتلمصتت اًلخألتتكلمتتنلتتتخىللشاصتتلكلعفتتاملش تتنا

  هلا انصبليفسن ةلاألطشألةلشاألقضنءلش  ن اتلاجل خشلش نس لا ىمنللاأل ل صت تل لاألزت اعةل
ل.ىلولاأل عنلل ش لاألا نء

متت لاتتن  لاتتنلخيتتنألفل تتى لفملاألاتت لش تتاةلاىتت فمل قتتطلىتت الاف تتكلأللخى تتطلشأللخصتتفل 
ل.-ىل كلش لملصلولاعل-بن زن ةلألل  خل
مت لةحتط ل لةم اتنل ت ال:ل"لل-صتلولاعلىل تكلش تلمل–ش طل تنللاأل  تخللاألدت أل  ال

ل".منلأل فلماكل فخليف 
ل".م لىمللىم ًلأل فلىل كلةم انل فخليف :ل"لش ليفشااة

ةشلغ  تتنلمتت لا انصتتبلاألتت ل صتت  نليف تتخللشاللازتت لىن تتللة لتق اتت لة ليفسن تتةلاألطشألتتةل
ةاتكلاللازت لىن تلللشخلفن هلاأل اشطش لىلولاأل عتنلل ش لاألا تنءل-صلولاعلىل كلش لمل–اعل

اعلتملشذألت لمت  ش لىاتطلاعلشىاتطلمت للحط لخمنألفلمتنلىل تكلةمت لاأل  تخللشخلفنستكلاأل اشتطا ،
لمافجلاأل  خللشخلفنسكلاأل اشطا 
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ات الا اصتبل لا اتنتلاألت لذك  تنلبلتخ لا ت ة ل  لاألق   لاألدت ألةشتن ل:ل"لش خألكل-2لل
لشعللى لملدةل ى لشةاكلإذالكن لذأل لخينألفلاألز اعةلاإ  م ةلألىتنيلاألقت   لاألدت ألا خىللىز

ل".ذأل ل ل  هلاألقصة
ل(.يفسن ةلاألطشألة)لأل فل  كلةرلإشن  لبلخ لا  ة لا الا اصبلإ لاألق   لاألد أل:لأقول

شمتنللشإمننلعنءتل صةلملدةل ى لش خمفنلخ للىت الاألقت   لألقصتةلات لاعل تل من ل
الزدللم لاجل لشاإافلشاألو ،لا لت لاألت رلاللشب ن لة لعاطهلل،اعلم لا ل لاألعا ممابكل

 تى لمت لبلتط نلملدتةلإحضتنيفلىت شللااىغ ل حطلم لبعطه،لشمافنلمع  لتكلااوت لاألوت ،لشمافتن
ل. ى لإىللاألقطسل لط  ةلىني

ش تت الا لتت لل،اتت الاألعتت الاأل تتنم لحتتخللملتت ل تت الاأل  تتخللشمعمزاتتتكل تت قعلاألقصتتة
ل.معمزاتلكناعلاإشن  م لا ملشمنل  كلاألع

شالللةلاألطشألتتةلمتت ل  اتتبلألى تتن لحدتتملتتتخ لا تت ة لأل سن تتشىلتتولكتتللمللت تت ل تت هلا اتتنتل
متت لاألصتبنبةلشاأللتتنبعنيلشةسمتتةلااتتط لللللللللشاللمت لبع تتط،لشمللاففتتمل تت الاألففتملاألغ اتتبلةحتتطل

األد ميتتنتلألخعتتطتلب تتن لمتت لةسمتتةلاأللف تت لشاللمتت لغتت  م،لشألتتخلكتتن ل تت ال تتخلمتتطألخللا اتتنتل
شاألصتتتبنبةلل-صتتتلولاعلىل تتتكلش تتتلمل–يف تتتخللاعللشألافتتت هل،ىاتتتطلةسمتتتةلاأللف تتت لشغتتت  مذألتتت ل
ل.شاأل لف

ل.شاللاصلطل خ ل  هلا مةلإاللانلصلطلبكلةشان،لشش لا مخيفلحمط ندن
لشكللخ ل لاتىنولم ل لفللللللشكللش ل لابلطاولم لخلفلل

بخا عةلمع اةل  ل شألتةل"لافلطل خملشألخالةم  ملام ة أل ل:ل"لةمنلختص صلاألطكلخيفلحلطاث
ل. م لاألعمنسبل اكلخينألفلمنل فمكلاألصبنيبلاأل اشرلأللبطاثلاألف س

ل– اتكلةىلتملات ا ليف تخللاعلشم لاألقخاىطلتقطألتف  لاألصبنيبلأللبطاثلىلتولغت هل
ة لاألعتترب للمتت لغتت ه،لش اتتكلخيتتنألفلاألقنىتتط لاألعا متتةلىاتتطلاألعلمتتنءلش تت ل-صتتلولاعلىل تتكلش تتلم

اتتنتلشا حن اتتثلباتتنءلىلتتولبعمتتخملا ألفتتن لالل صتتخصلا  تتىنب،لش تتطل  تت تلكثتت لمتت لا 
ل.  هلاألقنىط لا  خخذ لم لاألدلنبلشاأل اة

اإمتتنيف لشالللاللتلتت علتتملاحلتتطاثلىلتتولىمخمتتكلشة لا تت ة لألمتت ل اتتنلهتتللمجفتتخيفلة تتللاشل
ل. ض ًلى ليفسن ةلاألطشألةاألقضنءل
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"ل للاألع تينلحلدمل  منلجتخ ل  كلشفن  لاألا تنء،لشحدتوال تللى لةيبلحا فةلة لا  ة شل
 لش  ل  الاحلطاثل خللاجلمفخيفلبعمخملاحلطاث،لشحدتولىت لل(2/902)ل"لىمط لاألقنيف ء

،ل تتنللشةطلت لبعتت لجيتخ لة لتقضتت لا ت ة ل  متتنلتقىتلل  تتكلشتفن دن"ل:لاألوتربرلةاتتكلختنألفل قتتنل
لل.ك اكلاقصطل لىمخملاألزفن اتلل،"لا نألد ة

أللمتت ة لة لتلتتخىلليفسن تتةلاألطشألتتةلشاألقنضتت ةل:لشةضتتنفلطاوتتنشر:ل"لألتتعلاألصتتب فةش نل-1
شاألخ ا  لشاأل ف  لشلشة لتصتىطلىضتخاًل لالتنألفلاأللزت اع ةلإاللةاتكلاللجيتخ لاتنلمولقتنًلة لتلتخىلل
ماصتتبلشتت دلا   تت ل  ل تت الا اصتتبلختتنصلبنأل عتتنلل قتتحل اتتكل تتلملىلتتولصتتنحىكلإمنمتتةل

ل".خ لش ىنًلأللم ة لا  لمنيلأللص  لش  الاللجي
ل:أقول

شاأل تتفنيف ،ل قتتطلب اتتعلبوتت  لذألتت ل  متتنليفسن تتةلاألطشألتتةلشاألقضتتنءلةمتتنلكتتخ لا تت ة لتلتتخىلل
ل. لفلم ل  هلا ان زة

للللللللللشةضتتتتتتت فل تتتتتتتللإذالتخألتتتتتتتعلا تتتتتتت ة ليفسن تتتتتتتةلاألطشألتتتتتتتةلةشلاألقضتتتتتتتنءلةشلاألتتتتتتتخ ايف لةشلاأل تتتتتتتفنيف ل
اخللةشلت تقحل تت هل...لبلذاتكلشش تللتىقتولحتتعل خامتتةل شعفتنل ت لختتت جلمت لب لتكلشاللت تتن  لإال

ل؟األقخامةلشاصىطل شعفنلحتعل خاملفن
ش تللاتنلإذالكناتعليفس  تةلة لختلتخلات لتزتنءلا لتخ لبتكلمت لش يفاسفتنلشمخألف فتنلشت تتقحل

ل؟ىافنلح مةلا لخ لبنأل عنل
شإذالكناتتعل تتف  ل لبلتتطلةعاتت لبع تتطل فتتللا تتن  ل شعفتتنلتىعتتنًلاتتن؟لش تتللاتتنلة لختلتتخل

لبكلم لاأل ف اء؟لا لتزنءلا لخ 
شةمتتنلكخيتتنلاصتتطلاتتنلة لتدتتخ لىضتتخاًل لالتتنألفلاأللزتت اع ةل متت لاألغ استتبلاحملزاتتة،لإذللل

صتلولاعلىل تكلل-ىاطانل لاإ  ملة لاأللز ا لم لح لاعل قحلشاأل  خللمىنيلشماف ،لش تنلل
خالاتملمت لةملاتملشت كنءلشت ى)ل،لشاعلاقتخلل"لاللةحتللح امتنًلشاللةحت ملحت الًل لين:ل"ل-ش لم

ل.(95)األزخيف لل(األطا لمنلمللا ذ لبكلاعل
اإ تتت م ةلتقتتتخمل لا غلتتتبلىلتتتولل  لكثتتت لمتتت لاألىلتتتطالاألا نب تتتةشاللشتتت لة لالتتتنألفل

شىلمتتتنءللاألقتتتخاانيلا عاى تتتةلا خنألفتتتةلأللزتتت اعةلاإ تتت م ة،ل  متتتبلىلتتتولشتتت دلشمزتتت خةلا   تتت 
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لىتتخالمتت لة لفتتنل تتطلاالأللتتزاملاألدنمتتللة لاتتطىخال تتطلإىللإصتت  ل تت هلالتتنألف،لشة لاولا  تتلمني
ل.بنألز اعةلاإ  م ةل لكللالنالتلشتوى قفنل ل  هلالنالت

؟لش تلللبنلتنألفلاأللزت اع ةاففمل للجيخ لة لت مول  هلالنألفلشةانلشغ رلا اطلة ل
لح ل لاأللز ا لأل مةلاإ  م ة؟انل

جتتنألفليفعتنلل ت هلالتنألفلللش للأللم ة لة لتزنيفكفمل ل  لاأللز اعنتل؟لش للاتنلة 
ل شعفنلشحمنيفمفن؟كمنلجتنألفل

ل.ألقطلةخ لاعلىلولة للاألعلملةاللاقخألخالىلولاعلإاللاحل 
اخلل...إاللةاكلاللجيخ لانلمولقنًلة لتلخىللماصبلش دلا   ت :ل"لةمنل خللش دلا    

ل.  هلاألفلخ  م لغ اسبل،ل
اخللشالل تتت ملىل فتتتنلإاللتتتتخ ل...لك تتتفلجي تتتزلأللمتتت ة لة لتلتتتخىلليفسن تتتةلاألطشألتتتةلشاألقضتتتنء

ل.ماصبلش دلا    
،لشك أل لاألقنضت لمت لم لح ليفس فلاألطشألةلةشلإمنمفنلة لانملاألانسل لص دمةأل فل

اتتتنملاألاتتتنسلل-صتتتلولاعلىل تتكلش تتتلمل–،لش تتطلكتتتن ليف تتتخللاعلحقتتكلة لاتتتنملاألاتتتنسل لصتتت دم
ل. لص دملشخلفن هل ملاأل ا لانمخ لاألانس

ل. نعطلإمننل ملاخابلى لشال لا مخيفشاألقضن لشةسمةلا 
ا   تت لىلتتولل دشتتل قتتششتت دلا   تت لإمنتتنل تتخلتتتنب لألتت س فلاألطشألتتة،ل لتت س فلاألطشألتتةلة لا

ل.شخصنًل خ لاصل لبنألانسلبطللش دلا    ة لاا بللماصىكلشإمنملكل لاألص  ،لشألك
ألدنملتتةل  لزمتت لاالىترتافلب تتلوندنلال تلذالكاتتعلتت  لة لأللمتت ة لة لتلتتخىلليفسن تةلاألطشألتتة

ل.شمافنلاإمنمةل لاألص  لىلولا    
 تلذالكناتعلاللتصتلطل اصتتبلشت دلا   ت لشأللصت  لبنألاتتنسل:لال،ل  تللألتت :لع تل ل لت

ل.اخللم لبنبلةشىل... عطملص ح لفنلأل سن ةلاألطشألةلشأللخ ايف ل
صتتلولل-ل تتلذاليفععتتعلىتت ل لتتخاعل  متتنلةىو تتعلا تت ة لمتت لاألصتت ح نتلشا قتتعلاأل  تتخل

شا لفتتتتتتتنءلاأل اشتتتتتتتطا لشىلمتتتتتتتنءلاإ تتتتتتت م،لشةخ عتتتتتتتعلاف تتتتتتت لمتتتتتتت ل تتتتتتت هلل-اعلىل تتتتتتتكلش تتتتتتتلم
ل.إشدنالت،لشة  للاعلة لاخ ق لأل أل لشألدللخ ،لإ ليفيبلأل م  لاألطىنءا

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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لكلىكللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ليفب  لب ل ن رلىم لا طخل للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل ت55/9/5293للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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