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 تقديم

بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ، اؿُس هلل ضب ايعاملني ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ 

 ع٢ً قُس ٚاي٘ ايطاٖطٜٔ.

عًُا٤ ٚا٭زبا٤ بًؼ نتاب ْٗر ايب٬غ١ َٔ ا٭١ُٖٝ إ دعٌ أق٬ّ اي

تت٬قؿ٘ بايؿطح ٚايسضاغ١ ٚايتشًٌٝ بؿهٌ ٚاغع، إ٫ أْٗا بايطغِ َٔ 

نٌ شيو ٫ ظايت تكـ ع٢ً غاسٌ عط ظاخط َٔ ايعًّٛ املتٓٛع١ اييت 

 حيؿٌ بٗا ٖصا ايػؿط اؾًٌٝ.

ٚع٢ً ايطغِ َٔ نجط٠ تًو ايؿطٚح ٚايسضاغات ٚتعسز َصاٖبٗا يف 

إٔ ٜتِ ايذلنٝع ع٢ً زضاغ١ ايٓعطٜات ايتؿػرل ٚايؿِٗ، لس أْ٘ َٔ املِٗ 

ايه١ًٝ اييت ٚضزت يف ْٗر ايب٬غ١ بؿهٌ عُٝل، ٖٚٞ زضاغ١ شات ْتا٥ر 

اييت زضدت عًٝٗا اغًب ؾطٚح ْٗر  ايسضاغاتْاؾع١ دسا ٫ تٛؾطٖا 

 ايب٬غ١ املؿٗٛض٠.

ٚقًب ايسضاغ١ اييت ْعٓٝٗا تكّٛ ع٢ً مجع ؾتات اـطب 

اييت تكب يف َٛنٛع َعني، َٚٔ ثِ  ٚايهًُات املتٓاثط٠ يف ْٗر ايب٬غ١

ٙ َٔ َٓاٖر ٚؾٛا٥س ططسٗا اإلَاّ ٩ايٓعط ؾٝٗا ٫غتٝشا٤ َا ميهٔ اغتٝشا

 ٚؾل ض٩ٜت٘ ايجاقب١ َٚٓٗاد٘ ايػسٜس. Tأَرل امل٪َٓني
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ْٗر  َْٔكٛم َع١ٓٝ  اْتدابيف ٖصا اؾٗس املتٛانع  آثطْايكس 

يؿهط يف ا َٛانٝع أغاغ١ٝٚاغتٓطام ٚسٝٗا سٍٛ ث٬ث١  ،ايب٬غ١

ٖٞ: ا٭خ٬م ٚايبؿطٟ، تأخص سٝعا َُٗا يف فاٍ ايعًّٛ اإلْػا١ْٝ، 

ٚايؿًػؿ١ ٚايػٝاغ١، يعٌ ا٭خ٠ٛ املٗتُني بسضاغ١ ٖصا ايػؿط ايععِٝ 

  .ٚاسلًٌٜشكْٛٗا بسضاغات أٚغع 

ٚمما ػسض اإلؾاض٠ إيٝ٘، إْٓا قس قُٓا بإزضاز بعض ايٓكٛم َٔ ْٗر 

ـٔ باإلؾاض٠ إىل َٛقعٗا يف ايب٬غ١ نا١ًَ يف َكاّ ا٫غتؿٗاز، ٚ مل ْهت

ُٓع١ يف َهإ  املكسض، إمياْا َٓا بإ قطا٠٤ تًو ايٓكٛم بطٛشلا ٖٚٞ ف

ايكاض٨ أثٓا٤  ز٠إؾاابًؼ يف  ــ اعتُازا ع٢ً َٛنٛعٗا املؿذلىــ ٚاسس 

املطايع١، ع٢ً اْ٘ ٫ غ٢ٓ عٔ ايطدٛع إىل نتاب ْٗر ايب٬غ١ يف َتابع١ 

إيٝٗا ٚا٫غتؿاز٠ َٓٗا أ٫ٚ بأٍٚ، َٚٔ اهلل ناٌَ ايٓكٛم ا٭خط٣ املؿاض 

 تعاىل ْػتُس ايعٕٛ ٚايتٛؾٝل.
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 املبحح االول

 مو وحي "الههج" يف األخالق

 متهيد:

إ٫ إٔ ايهجرل  ،إٕ ايهجرل َٔ ايٓاؽ زلع عٔ نتاب ْٗر ايب٬غ١

َِٓٗ مل ٜطًع ع٢ً ؾش٣ٛ ٖصا ايهتاب أق٬، َِٚٓٗ َٔ قطأ ْعضا ٜػرلا 

ِٓٗ َٔ ٜتشط٣ َٔ قطا٤ت٘ ا٭سساخ ايتاضخي١ٝ، َِٚٓٗ َٓ٘ ثِ أًُٖ٘، َٚ

َٔ ٜبشح ؾٝ٘ عٔ ايكهاٜا ايؿًػؿ١ٝ، َِٚٓٗ َٔ ٜتابع ؾٝ٘ ايبسا٥ع 

 ..ايًػ١ٜٛ

اؾاْب ا٭خ٬قٞ يف  ايهجرل َٔ ايكطا٤ إ٫ إٔ املًؿت يًٓعط إُٖاٍ 

ْٗر  نتاب ٖصا ايهتاب إىل سس نبرل، ؾكًُا ػس َٔ ايٓاؽ َٔ ٜتابع يف

 املٛنٛع املِٗ ٚاؿػاؽ. ايب٬غ١ ٖصا

 ضنٓا اغاغٝا يفإٕ اؾاْب ايذلبٟٛ ٚا٭خ٬قٞ ٜؿهٌ ــ زٕٚ َبايػ١ ــ 

بعس ايكطإ  ايذلب١ٝ ٚا٭خ٬م، سٝح ٜعس أٍٚ نتاب يف نتاب ْٗر ايب٬غ١

ايهطِٜ، ست٢ إٔ ايهجرل َٔ اـطب ٚايهًُات اييت شنطت ؾٝٗا اؾٛاْب 

تطب١ٝ ايٓؿؼ ٚتعنٝتٗا  َٔ َػاي١اؽصت ايؿًػؿ١ٝ ٚايتاضخي١ٝ َٚا ؾاب٘ قس 

ٛإ مجٝع ايهتب اييت أيؿٗا عًُا٩ْا ا٭ع٬ّ)ضن، ٚبؿهٌ عاّشلا  ٖسؾا
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( اييت تبشح يف قهاٜا ا٭خ٬م اإلغ١َٝ٬ ٫ تكٌ يف اهلل تعاىل عًِٝٗ

َكاقسٖا ٚيف ططٜك١ بٝاْٗا إىل َا ٚقٌ إيٝ٘ ْٗر ايب٬غ١، ٫ٕ ْٗر 

٢ بصيو زي٬ٝ قاطعا ع٢ً َا ، ٚنؿTايب٬غ١ ٖٛ ن٬ّ أَرل امل٪َٓني

 ْسعٝ٘.

ٚقس تططح ٖٓا إثاض٠ تكٍٛ: إٕ املػًِ ايصٟ ٜطٜس إٔ خيٛض يف 

 يتٗصٜب أخ٬ق٘ ع٢ً ن٤ٛ تعايِٝ ايؿطٜع١ ايػُش١،ايذلب١ٜٛ كهاٜا اي

تػًػٌ يف املكاقس، ست٢ ٜػرل غطٛات حيتاز إىل تبٜٛب يف ايبشٛخ ٚ

، ٖٚصا َا ذٞبؿهٌ َٓٗ َسضٚغ١ مٛ تعن١ٝ ْؿػ٘ خط٠ٛ اثط أخط٣

ا٭خ٬م بؿهٌ ٚانح، بُٝٓا ٜؿتكط ْٗر ايب٬غ١ عًُا٤  َ٪يؿاتتططس٘ 

إىل شيو، سٝح ػس إٔ ؾٝ٘ خطبا ٚٔسهُا يف ا٭خ٬م َبجٛث١ ٖٓا ٖٚٓاى 

زٕٚ تبٜٛب ٚتٓعِٝ، ا٭َط ايصٟ قس ٜطبو ايػا٥ط ع٢ً ٖصا ايططٜل، 

 ؾتهٕٛ قطا٠٤ تًو امل٪يؿات يف ٖصا اجملاٍ أٚىل.

ٜطتؿع ؾُٝا إشا ْعطْا إىل طبٝع١ ن٬ّ أَرل ٖٚصا اإلؾهاٍ 

، ؾإ نٌ خطب١ أيكاٖا ٚنٌ سه١ُ قاشلا ٚنٌ ٚق١ٝ نتبٗا Tامل٪َٓني

ٜعنٞ ايٓؿؼ ٜٚٓكٞ ايطٚح  ع٬دا ْادعاؾاؾٝا ٚ َٓٗذامتجٌ يف سس شاتٗا 

َٔ غشط غطٜب يف تٓاغل املكاقس ٚتطابط  ه٬َٜ٘ٚطٗط ايكًب، ملا ي

ٖٚٛ  ٥Fًٗا باب َس١ٜٓ عًِ ايطغٍٛاملعاْٞ ٚؾكاس١ ا٭يؿاظ، ؾإ قا

 اعًِ مبا ٜ٪ثط يف ايٓؿؼ ٜٚكًشٗا.
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ثِ إٕ ٖصا اإلؾهاٍ يٛ نإ قشٝشا ؾط٣ تؿهٌٝ قطا٠٤ تًو 

ٕ ٫ ٜططح ايكهاٜا ايذلب١ٜٛ آ٢ قطا٠٤ ايكطإٓ ايهطِٜ، ٫ٕ ايكطامل٪يؿات عً

ع٢ً أبٛاب ٚؾكٍٛ َطتب١، ٚإمنا ػسٖا َبجٛث١ بني آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ 

 ٓاى.ٖٓا ٖٚ

اييت أيؿٗا ايعًُا٤ ٪يؿات اؾ١ًًٝ املع٢ً أْٓا ٫ ْسعٛ إىل إُٖاٍ قطا٠٤ 

ايسضد١ ايجا١ْٝ َٔ  اإلْػإيف ٖصا ايباب، ٚيهٓٓا ْككس إٔ ٜٛيٝٗا 

ا٫ٖتُاّ بعس نتاب اهلل ْٚٗر ايب٬غ١، ؾتهٕٛ قطا٠٤ تًو امل٪يؿات َٔ 

ٓٗر، أٚ ٚاي ايهطِٜ باب ايتؿػرل ملا أؾهٌ َٔ ؾِٗ بعض َكاقس ايكطإ

 ي٬غتعاز٠ َٔ عط عًِ ا٭خ٬م ايؿهٌٝ.

ٚيهٞ ٜػتؿٝس ايكاض٨ َٔ ْٗر ايب٬غ١ أقك٢ اغتؿاز٠، ٫بس ي٘ َٔ 

إٔ ٜكطأ ايه٬ّ ؾٝ٘ بتسبط ٚتؿهط، ٜٚهطض ايكطا٠٤ ٜٚعٝسٖا َع ايتؿِٗ 

ٚا٫عتباض، ست٢ تٓطبع تًو اؿكا٥ل يف قشٝؿ١ قسضٙ، ٚتهٕٛ قبًت٘ 

اييت حيطؽ بٗا دٛاضس٘، ٚدًٝػ٘ عٓس  اييت تتٛد٘ إيٝٗا ضٚس٘، ٚعٝٓ٘

 ٚسست٘، َٚ٪زب٘ عٓس دٗايت٘.

ع٢ً إٔ متٝٝع ايه٬ّ ايصٟ ٜتشسخ عٔ اؾاْب ايذلبٟٛ َٔ غرلٙ يف 

ايٓٗر أَط ٜػرل، سٝح إٕ قٛاَ٘ يف ايعاز٠ اؿح ع٢ً ايتك٣ٛ ٚايتصنرل 

باملٛت ٚشنط اٯخط٠ ٚايتعٖٝس بايسْٝا ٚتبٝإ سكا٥ل ا٭َٛض اييت تتعًل 

ٛى، نصنط قؿات املتكني ٚقؿات ايسْٝا ٚايع٬ق١ بٝٓٗا ٚبني بايػً
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اٯخط٠، ٚشنط أغباب ايطظم ٚسا٫ت ايكًب، ٚشنط ايهجرل َٔ ايكؿات 

اؿُٝس٠ ايٛادب َطاعاتٗا، ٚايهجرل َٔ ايكؿات ايص١َُٝ اييت جيب ع٢ً 

 املط٤ ادتٓابٗا.

ٚخ٬ق١ ايكٍٛ، ؾإ ا٫ٖتُاّ باؾاْب ا٭خ٬قٞ ايصٟ ٜططس٘ 

يب٬غ١ َٔ أِٖ ا٭َٛض اييت جيب إٔ ت٬سغ إشا أضزْا ا٫غتؿاز٠ َٔ ْٗر ا

 ٖصا ا٭ثط ايكِٝ سل ايؿا٥س٠. 

ايهًُات ٚاـطب َٚٔ ٖصا املٓطًل، اضتأٜٓا إٔ ْػتعطض دع٤ َٔ 

ْٚػتٛسٞ َا  ايذلبٟٛ ٚا٭خ٬قٞ يف نتاب ْٗر ايب٬غ١، اـاق١ باؾاْب

ٓا ع٢ً ثك١ بإٔ ٖصٙ ع٢ً أْ ٙ مبا ٜٓاغب ٖصٙ ايعذاي٩،١ميهٔ اغتٝشا

ٓٗر ع٢ً ايايسضاغ١ ٖٞ أز٢ْ َٔ إٔ تػتٛعب ٖصا اؾاْب يف نتاب 

اإلط٬م، إش إْٓا َُٗا أٚيٝٓا ٖصا ايهتاب ايؿطٜـ َٔ اؾٗس يف ايبشح 

 ٚايتشًٌٝ، ؾاْ٘ ٜبك٢ أٚغع نجرلا يف ايعطا٤ اإلغ٬َٞ إىل ابعس اؿسٚز.
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 إصالح الرات هو األهم: اوال

قس  Tنتاب ْٗر ايب٬غ١ تٓب٦ٓا بإٔ أَرل امل٪َٓنيإٕ ْعط٠ عا١َ سٍٛ 

ع يف اؾاْب ايذلبٟٛ ع٢ً إق٬ح ايصات بؿهٌ نبرل، ٚدعٌ ا٫ٖتُاّ ضٓن

َٗا اَٜ: )Tبإق٬ح ايٓؿؼ َكسَا ع٢ً نٌ إق٬ح غرلٙ، قاٍ  ،ايٖٓاُؽ َأٜٗ

 َٚ ِٔ ُعُٝٛٔب ايٖٓأؽ  ُ٘ َع ُ٘ َعُِٝب ًَ ِٔ َؾَػ َُ َّ  ُطَٛب٢ُطَٛب٢ ٔي ِٔ َئع َُ ٌَ ٔي َٚ َأَن  ُ٘ َِٝت َب

 ٔ٘ ٌَ ٔبَطاَع١ٔ َضبِّ َٚ اِؾَتَػ  ُ٘ َٚ  َُٚقَٛت  ٌٕ ٘ٔ ٔؾٞ ُؾُػ ِٔ َِْؿٔػ َٔ  َٕ ٘ٔ َؾَها َبَه٢ َع٢ًَ َخٔط٦َٝٔت

 ُ٘ ِٓ َٔ ، ٚأ١ُٖٝ إق٬ح ايصات ٖٞ سكٝك١ َٔ اؿكا٥ل (1)(َضاَس١ٕ ٔؾٞايٖٓاُؽ 

ح يهٌ إق٬ ّاقه١ٝ إق٬ح ايٓؿؼ أغاغ َٔ ايكطآ١ْٝ املعطٚؾ١ اييت ػعٌ

ََا آخط، قاٍ تعاىل: ) ّٕ َسٖت٢ َُٜػُِّٝطِٚا  ِٛ ََا ٔبَك َ٘ ٫َ َُٜػُِّٝط  ٕٖ ايًٓ ٔإ

)ِِ ٔٗ  .(11ايطعس)ٔبَأُِْؿٔػ

يف  Tإٔ اإلَاّ أَرل امل٪َٓني :ٚقس تٛضز يف ٖصا املكاّ ؾب١ٗ َؿازٖا

ايصات، ٖٚصا  إق٬ح ع٢ً عهٛفَا ٚضز عٓ٘ يف ايٓٗر ٜسعٛ ايٓاؽ إىل اي

ا٫ٖتُاّ باجملتُع  إىل اإلْػإغ١َٝ٬ اييت تسعٛ ٜعس خ٬ف ايٓعط١ٜ اإل

 .اٯخطٜٔزا٤ زٚض ؾاعٌ يف إق٬ح ٭

ٚيف َكاّ اؾٛاب عٔ شيو ٫ بس إٔ ْعًِ بإ املط٤ عاد١ إىل تطب١ٝ 

ْؿػ١ٝ ؾسٜس٠ ست٢ ٜهٕٛ قازضا ع٢ً أزا٤ ضغايت٘ يف ايتكسٟ إلق٬ح 
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َعايل اشل٣ٛ اجملتُع، ٚزٕٚ ٖصٙ ايذلب١ٝ ايعاي١ٝ ؾاْ٘ ٜهٕٛ يف َعطض 

 بٌ يف َعطض عسّ ايؿِٗ اؿكٝكٞ يطغاي١ ايسٜٔ اييت ٜسعٛ إيٝٗا ــٚايطٜا٤ 

يف ٚبايتايٞ ؾإ ا٭َط ٜٓتٗٞ ب٘ إىل ا٫مطاف ٚا٫بتعاز عٔ اشلسف ا٭ٍٚ  ــ

 .ايٓٗا١ٜ

ؾــإشا َــا اٖتــس٣ اإلْػــإ سكــا يف تًــو ايذلبٝــ١ ايصاتٝــ١، ؾــإ ايٛادــب 

س٣ إىل قهـ١ٝ ا٭َـط بـاملعطٚف    ايؿطعٞ ٚا٭خ٬قـٞ ٜؿـطض عًٝـ٘ إٔ ٜتكـ    

ــ٘ ٫        ــٞ، عًــ٢ اْ ــهٌ طبٝع ــع بؿ ــط ٚأزا٤ زٚضٙ يف اجملتُ ــٔ املٓه ــٞ ع ٚايٓٗ

َؿآس١ يف إٔ ٜ٪زٟ املط٤ ٚادب إق٬ح اٯخطٜٔ إشا َا اقته٢ ا٭َـط بـإٔ   

إىل قهـ١ٝ   Tٜهٕٛ شيو َتعآَا َع ٚادب إقـ٬ح ايـصات، ٚقـس أؾـاض    

َٔ املـٛاضز يف نتـاب ايـٓٗر،     أزا٤ ايٛادبات اإلغ١َٝ٬ ػاٙ اجملتُع يف نجرل

ا٭َــط ايــصٟ ٜؿــعط بــإٔ ٖــصا اإلقــ٬ح ٫ بــس إ ٜهــٕٛ َكذلْــا باإلقــ٬ح  

  ٍ ِٔ    Tايـصاتٞ ا٭ٖــِ، قـا ًٔــٝ ًَِِٝبـَسِأ ٔبَتِع ََاَــّا َؾ ُ٘ ٔيًٖٓـأؽ ٔإ ِٔ ََْكـَب َِْؿَػــ ََــ ( :

ٌَ َتأِ     ٘ٔ َقِبـ ُ٘ ٔبٔػـرَلٔت ِٔ َتِأٔزُٜبـ َِٚيـَُٝه  ،ٔٙ ِٔ َغِٝٔط ًٝٔ ٌَ َتِع ٘ٔ َقِب ُِ    َِْؿٔػ ًُـ ََُع َٚ  ،ٔ٘ ًَٔػـأْ ٘ٔ ٔب ٔزٜٔبـ

  )ِِ ٔٗ َُـَ٪زِّٔب َٚ ِٔ ايٖٓـأؽ  ََُعًُ  ِٔ َٔ  ٍٔ َٗا َأَسٗل ٔباِئإِدًَا ََُ٪زُِّب َٚ  ٔ٘ ٍ (1)َِْؿٔػ : T، ٚقـا

َِٛقَط٠ٔ       ٘ٔ َبِعـَس اِيـ َُُع ٔبـ ًُِكًُـٛٔب َتِػـ ٌَ ايصِِّنَط ٔد٤ّ٬ ٔي ََٚتَعاَي٢ َدَع  ُ٘ َ٘ ُغِبَشاَْ ٕٖ ايًٖ )ٔإ

 ٔ٘ ُٙ ٔؾـٞ    َُٚتِبٔكُط ٔب ٘ٔ َعـٖعِت آَيـا٩ُ ًٖ ََا َبٔطَح ٔي َٚ َُُعاََْس٠ٔ  ٘ٔ َبِعَس اِي َِٓكاُز ٔب ََٚت  ٠َٔٛ َبِعَس اِيَعِؿ

     ِِ ُٗـ َُ ًٖ ََٚن  ِِ ٖٔ ِِ ٔؾـٞ ٔؾِهـٔط ُٖ ٕٔ اِيَؿَتَطأت ٔعَباْز َْاَدـا ََا َٚٔؾٞ َأِظ  ١َٖٔ ١َٖٔ َبِعَس اِيُبِط اِيُبِط
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ــٛٔض َٜ  ــَبُشٛا ٔبُٓـ ِِ، َؾاِغَتِكـ ٔٗ ــٛٔي َُأع  ٔؾـــٞ َشأت ُعُكـ ــ َٚاِيَأِغـ ــأض  ــٞ اِيَأِبَكـ ــ١ٕ ٔؾـ َكَعـ

َٛأت،     ًَـ ِٓٔعَي١ٔ اِيَأٔزٖيـ١ٔ ٔؾـٞ اِيَؿ َُ ُ٘ ٔب ََ َََكا  َٕ ُِّؾٛ ََُٜٚد  ٔ٘ ّٔ ايًٖ َٕ ٔبَأٜٖا َٚاِيَأِؾ٦َٔس٠ٔ، َُٜصُنُطٚ

ُٔٝٓــاّ  ِٔ َأَخــَص َٜ ََــ َٚ ََٚبٖؿــُطُٚٙ ٔبايَٖٓذــا٠ٔ،   ُ٘ ٘ٔ َطٔطَٜكــ ِٝــ ُٔــُسٚا ٔإَي ِٔ َأَخــَص اِيَكِكــَس َس  ََــ

َََكـأبَٝح         ََٚنـاُْٛا َنـَصٔيَو  ًََهـ١ٔ،  َٗ َٔ اِي َٔـ ََٚسـٖصُضُٚٙ  ٘ٔ ايٖطٔطٜـَل  َٗٛا ٔإَيِٝ َُاّيا َش َٚٔؾ

َٔ ايـٗسَِْٝا        َٔـ ًّـا َأَخـُصُٚٙ  ِٖ ٕٖ ٔيًـصِِّنٔط َيَأ َٚٔإ َٗأت،  ًَِو ايٗؿـُب ََٚأٔزٖي١َ ٔت َُأت  ًَِو ايٗعًُ ٔت

ََٚيـا بَ    ِِ ٔتَذــاَض٠ْ  ُٗ ًِ ِِ َتِؿـَػ ًَــ َٕ    َبـَسّيا َؾ ِٗٔتُؿــٛ ََٜٚ َّ اِيَشَٝـا٠ٔ  ٘ٔ َأٜٖــا َٕ ٔبـ ُ٘ َِٜكَطُعــٛ ِٝــْع َعِٓـ

   َٕ ُُٔطٚ ََٜٚـِأَت َٕ ٔباِئكِػـٔط  َُُطٚ ََِٜٚأ ًٔنَي  َُأع اِيَػأؾ ٘ٔ ٔؾٞ َأِغ ّٔ ايًٖ َََشأض  ِٔ َٚأدٔط َع ٔبايٖع

َُا َقَطُعٛا ايٗس ُ٘ َؾَهَأْٖ َٕ َعِٓ ِٛ َٖ َََٜٚتَٓا َِٓهٔط  ُُ ٔٔ اِي َٕ َع ِٛ َٗ ِٓ ََٜٚ  ٔ٘ ِِ   ٔب ُٖـ َٚ َِْٝا ٔإَي٢ اِيـخٔخَط٠ٔ 

       ٍٔ ٌٔ اِيَبـِطَظٔر ٔؾـٞ ُطـٛ ِٖـ َُا اٖطًَُعـٛا ُغُٝـَٛب َأ ََٚضا٤َ َشٔيَو َؾَهَأْٖ ََا  َُٖسٚا  َٗا َؾَؿا ٔؾٝ

ٌٔ ايـٗسَِْٝا    ِٖـ َٗا َؾَهَؿُؿٛا ٔغَطا٤َ َشٔيَو ٔيَأ ِِ ٔعَسات ٔٗ ِٝ ١ََُ َعًَ ََٚسٖكَكٔت اِئكَٝا  ٔ٘ ١ََٔ ٔؾٝ اِئإَقا

ُٗ ِِ     َسٖت٢ َنَأْٖ ُٗ ًِـَت ََٖج  ِٛ ًَـ َٕ َؾ َُُعٛ ََا َيـا َِٜػـ  َٕ َُُعٛ َٚ َِٜػ ََا َيا ََٜط٣ ايٖٓاُؽ   َٕ ِٚ ِِ ََٜط

  َٔ ٜٚٔـ َٚا ََٚقِس ََْؿُطٚا َز َُٗٛز٠ٔ  َُِؿ ُِ اِي ٔٗ َََذأئػ َٚ َُُٛز٠ٔ  َُِش ُِ اِي ٔٗ َٔ ٔٚ َََكا ٔيَعِكًَٔو ٔؾٞ 

ِّ ِِ َعًَــ٢ ُنــ ٔٗ َُُشاَغــَب١ٔ َأُِْؿٔػــ ََٚؾَطُغــٛا ٔي  ِِ ٔٗ َُــأي َٗــا  َأِع َٔــُطٚا ٔب ََٚنــٔبرَل٠ٕ ُأ َقــٔػرَل٠ٕ 

      ِِ ُٖ ُٗـَٛض ِِ ُظ َِٚظٔأضٖـ ٌَ َأ ًُـٛا ٔثَكـ ُٖ ََٚس َٗـا  َٗا َؾَؿٖطُطٛا ؾٝ ُٗٛا َعِٓ ُْ ِٚ َٗا َأ َؾَكٖكُطٚا َعِٓ

َٕ ٔإَيـ٢         َُٚبٛا َْٔشٝبـّا َٜٔعٗذـٛ ََٚتَذـا َٗـا َؾََٓؿـُذٛا َْٔؿـٝذّا  ٍٔ ٔب ًَا ٔٔ أياِغٔتِك َؾَهُعُؿٛا َع

ََ  ِٔ َٔ  ِِ ٔٗ َََكأبَٝح ُزّد٢ َقِس َسٖؿِت َضبِّ َٚ ُّٖس٣   َّ َٚاِعٔتَطإف َيَطَأَِٜت َأِعًَا  ّٕ ّٔ ََْس َكا

َُٚأٔعـٖسِت   َُا٤ٔ  َٛاُب ايٖػ ِِ َأِب ُٗ َُٚؾٔتَشِت َي ُِ ايٖػٔه١َُٓٝ  ٔٗ ِٝ ََٚتَٖٓعَيِت َعًَ ًَا٥َٔه١ُ  َُ ُِ اِي ٔٗ ٔب

 ُ٘ ــ ًٖ ََِكَعــٕس اٖطًَــَع اي ََــأت ٔؾــٞ  َََكأعــُس اِيَهَطا  ِِ ــ ُٗ ِِ  َي ُٗ َٞ َغــِعَٝ ٘ٔ َؾَطٔنــ ِِ ٔؾٝــ ٔٗ ِٝ ــ ًَ َع
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    ٔ٘ ًٔ ــ١ٕ ٔإَيــ٢ َؾِهــ ُٔ َؾاَق ــا٥ٔ َٖ ُٚٔظ َض َِٚح ايٖتَذــا ٘ٔ َض ــ َٕ ٔبُسَعا٥ٔ ُُٛ ِِ ََٜتَٖٓػــ ُٗ ََ ــا َََك ــَس  ُٔ ََٚس

          ِِ ُٗ ٍُ اِيُبَهـا٤ٔ ُعُٝـَْٛ َُٚطـٛ  ِِ ُٗ ًُـَٛب ٍُ اِيَأَغـ٢ ُق ٘ٔ َدـَطَح ُطـٛ َُٔتـ َُٚأَغاَض٣ ٔشٖيـ١ٕ ٔيَعَع

ِّ َبأب َضِغَب ََُٓـأزُح  ٔيُه ٘ٔ اِي ِٔ َيا َتٔهُٝل َيَسِٜ ََ  َٕ ِِ َْٜس َقأضَع١ْ َِٜػَأُيٛ ُٗ ِٓ َٔ  ٔ٘ ١ٕ ٔإَي٢ ايًٖ

      َٔ ــ َٔ ــا  َٖ ٕٖ َغَِٝط ــٔإ ــَو َؾ ــَو ٔيَِٓؿٔػ ــِب َِْؿَػ َٕ، َؾَشأغ ــٛ ٘ٔ ايٖطأغُب ــ ِٝ ــُب َعًَ ــا َٜٔدٝ ََٚي

َٗا َسٔػْٝب َغُِٝطَى( ٓٗر ٫ ميهٔ ا٫زعـا٤ بـإ نتـاب ايـ     ٚبصيو، (1)اِيَأُِْؿٔؼ َي

 ٜسعٛ إىل ايتكٛقع ٚا٫قتكاض ع٢ً تطب١ٝ ايٓؿؼ ؾكط.
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 التقوى إىلالدعوة : ثانيا

قٌٝ يف َع٢ٓ ايتك٣ٛ اْٗا ا٫سذلاظ عٔ املعاقٞ ٚاؿصض عُا ٢ْٗ اهلل 

نٌ قُٛز،  إىل ٚاإلقباٍتعاىل عٓ٘، ٚقٌٝ أْٗا ايتدًٞ عٔ نٌ َصَّٛ 

ٌ أْٗا ، ٚقٝٚقٌٝ اْٗا ساي١ نبط ايٓؿؼ ٚايتػًط ع٢ً ايؿٗٛات

اإلسػاؽ باملػ٪ٚي١ٝ ٚايتعٗس ايصٟ حيهِ ٚدٛز اإلْػإ ٚشيو ْتٝذ١ 

سٝح ٜكسٙ عٔ ايؿذٛض ٚايصْب ٜٚسعٛٙ إىل  ،كًباييف  اإلميإيطغٛر 

، ٚنٌ ٖصٙ ايتعاضٜـ تكب يف َع٢ٓ ٚاسس ٜ٪زٟ ايعٌُ ايكاحل ٚايدل 

 املٛاظب١ اييت تعينَؿتك١ َٔ " ايٛقا١ٜ "  ايتك٣ٛإيٝ٘ َعٓاٖا ايًػٟٛ، ؾ

 ؿ٤ٞ َٔ ايهطض ٚاشلًه١.ٚايػعٞ ع٢ً سؿغ اي

قه١ٝ ايتك٣ٛ ايعٓٛإ ايط٥ٝؼ يًذلب١ٝ  Tيكس دعٌ أَرل امل٪َٓني

١َٝ نٕٛ ٚاإلق٬ح، إش إٔ َٔ املػًُٓات ايٛانش١ يف ايؿطٜع١ اإلغ٬

يف نبح مجاح اشل٣ٛ، ٖٚٞ اييت تعكِ  ايتك٣ٛ ٖٞ ايػبب ا٭غاؽ

 Tطاف، يصيو ؾإ اإلَاّٚسٌ ايه٬ٍ ٚا٫م يف ا٫ْع٫ماإلْػإ َٔ 
قس ٚٓظـ اؿح ع٢ً ايتك٣ٛ يػطض إق٬ح ايٓؿؼ بهٌ دٛاْبٗا، 

ٕٖ: )Tقاٍ ٣َٛ َؾٔإ ِّ  َتِك ِٔ ُن َٔ َٚٔعِتْل  َََعإز  ََٚشٔخرَل٠ُ  َِٔؿَتاُح َغَسإز   ٔ٘ ًََه١ٕايًٖ ََ 
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ًََه١ٕ َٖ  ِّ ِٔ ُن َٔ ََُِٜٚٓذٛ  ،َََْٚذا٠ْ  َٗا ََِٜٓذُح ايٖطأيُب  َٗأضُبٔب ٍُ َٚ ُت اِي َٓا

 .(1)(ايٖطَغا٥ُٔب

 Tات تًو ايهًُات ايكسغ١ٝ ٭َرل امل٪َٓنيٚنجرلا َا لس يف طٝٓ 
َسح ايتك٣ٛ ٚايتأنٝس ع٢ً خكاشلا ايؿطٜس٠ ٚمثاضٖا اؾ١ًًٝ، َا ٜؿعط 

٘ ايػا٥طٜٔ ؾٜٝػتدسّ ٚقـ ايتك٣ٛ ايطا٥ع نططٜل ٜطٓغب  Tبأْ٘

ناؾ١،  بٗصٙ ايكؿ١ اييت زعت إيٝٗا ايطغا٫ت ايػُا١ٜٚي٬تكاف 

َٗا: )Tقاٍ ًُ ِٖ َٗا َأ ِٝ ٌَ َعًَ ُٔ ٌْ ُس َََطاَٜا ُشُي  ٣َٛ ٕٖ ايٖتِك َٚٔإ َٗا  َأَيا  ََٖت َُٚأِعُطٛا َأٔظ

ُِ اِيَذ١َٖٓ ُٗ َِٚضَزِت َُُأ ، ٚقاٍ: )(2)(َؾَأ َٚ َيا َِٜع  ٌٕ ٣َٛ ٔغُِٓذ َأِق ًُٔو َع٢ًَ ايٖتِك ِٗ َيا َٜ

ّٕ ِٛ َٗا َظِضُع َق ِٝ ُُٛا ٔعَب، ٚقاٍ: )(3)(َعًَ ٕٔ َعٔعٜٕع اِعًَ ٣َٛ َزاُض ٔسِك ٕٖ ايٖتِك ٘ٔ َأ اَز ايًٖ

٘ٔ َأَيا  ِٝ ِٔ َيَذَأ ٔإَي ََ ََٚيا ُِٜشٔطُظ   ُ٘ ًَ ِٖ َُُِٓع َأ ٌٕ َيا َٜ ٕٔ َشٔيٝ َٚ اِيُؿُذَٛض َزاُض ٔسِك

٣َٛ َٚٔباِيَٝٔكنٔي ُتِسَضُى اِيَػا١َُٜ اِيُكِك ١َُُ اِيَدَطاَٜا  ٣َٛ ُتِكَطُع ُس ، (4)(َٚٔبايٖتِك

َُٖػُهٛا ُأٚٔق: )Tٚقاٍ ُّ َؾَت َٛا َٚاِئك  ُّ ََا َٗا ايعِّ ٘ٔ َؾٔإْٖ ٣َٛ ايًٖ ٘ٔ ٔبَتِك ِِ ٔعَباَز ايًٖ ُٝه

ٕٔ ايٖػَع١ٔ  َِٚطا ََٚأ ٕٔ ايٖسَع١ٔ  ِِ ٔإَي٢ َأِنَٓا ٍِ ٔبُه َٗا َتُ٪ ُُٛا ٔبَشَكا٥ٔٔك َٚاِعَتٔك َٗا  ََٛثا٥ٔٔك ٔب

ّٕ َتِؿَدُل ِٛ ٍٔ اِئععِّ ٔؾٞ َٜ َََٓأظ َٚ ٌٔ اِئشِطٔظ  َََعأق َٚ  ُ٘ ُِ َي َُٚتِعًٔ ٘ٔ اِيَأِبَكاُض  ٔؾٝ

َِٗذ١ٕ  َُ  ٌٗ َُٖل ُن َِٓؿُذ ٔؾٞ ايٗكٛٔض َؾَتِع َُٜٚ ُّ اِئعَؿأض  ٘ٔ ُقُطٚ ٌُ ٔؾٝ َُٚتَعٖط اِيَأِقَطاُض 
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َٖا  ًُِس َٚأغُذ َؾَٝٔكرُل َق ِٗ ايٖط َٚايٗك َُٔذ  َٛا ِٗ ايٖؿ ٍٗ ايٗؿ ََٚتٔص َِٗذ١ٕ  ٌٗ َي ُِ ُن ََٚتِبَه

ََٚيا  َغَطابّا َضِقَطقّا َِٓؿُع  َٜ ِْ ُٝٔ ََٚيا َس ًَا َؾٔؿْٝع َِٜؿَؿُع  ًَكّا َؾ ُِ َٖا َقاعّا َغ َُٗس ََِع َٚ

 .(1)ََِعٔصَض٠ْ َتِسَؾُع(

ٜٚبسٚ َٔ خ٬ٍ تتبع بعض اـطب املباضن١ يف ْٗر ايب٬غ١ إٔ 

٫ ٜهتؿٞ بٛقـ ايتك٣ٛ َٚسسٗا يف َكاّ ايذلغٝب ع٢ً  Tاإلَاّ

ٜكـ ؾدكٝات س١ٓٝ متجٌ يف غًٛنٗا  ايتدًٓل بٗا نُا شنطْا غابكا، ٚإمنا

ايٛاقعٞ ضٚح ايتك٣ٛ، ٚيعٌ ٖصا املٓٗر ٖٛ املٓٗر ايصٟ اتبع٘ ايكطإ 

ُٔ مج١ً أغطاض ٖصا ؾايهطِٜ يف عطن٘ يػرل٠ ا٭ْبٝا٤ ٚايكاؿني، 

َُٚن٬٘ ملٛعع١ ٚا٫قتسا٤ بِٗ َٔ قبٌ امل٪َٓني، قاٍ تعاىل: )اايعطض ٖٛ 

ِٔ َأَْبا٤  َٔ ٙٔ اِيَشٗل ُْٖكٗل َعًََِٝو  َٖٔص ََٚدا٤َى ٔؾٞ  ٘ٔ ُؾَ٪اَزَى  ََا َُْجبُِّت ٔب  ٌٔ ايٗطُغ

َٔٓٔنَي ٪ُُِ ًِ َٚٔشِنَط٣ ٔي ِٛٔعَع١ْ  ََ ََٖس٣  (120ٖٛز/)(َٚ  َٔ َِٚي٦َٔو اٖئصٜ ٚقاٍ تعاىل: )ُأ

)ِٙ ُِ اِقَتٔس ُٖ َُٗسا ُ٘ َؾٔب ، َٚٔ اـطب ايٛانش١ يف ٖصا اجملاٍ (90ا٭ْعاّ/)ايًٓ

قـ املتكني سني طًب )ُٖاّ( َٓ٘ شيو، اييت قاشلا يف ٚ Tخطبت٘

ِِ ٚخطبت٘ ايطا٥ع١ اييت قاشلا بعس ت٬ٚت٘ يكٛي٘ تعاىل: ) ٔٗ ٝٔٗ ًِ ٍْ ٖيا ُت ٔضَدا

ٔ٘ ََٚيا َبِْٝع َعٔ ٔشِنٔط ايًٖ ، ٚخطبت٘ يف ٚقـ أر قاحل ي٘: (37ايٓٛض/)( ٔتَذاَض٠ْ 
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 َٕ َٚ َنا  ٔ٘ َََه٢ َأْر ٔؾٞ ايًٖ َُا  َٕ ٔيٞ ٔؾٝ ُ٘)َنا ُُ َعِٝٓٔٞ ٔقَػُط ايٗسَِْٝا ٔؾٞ  ٔؾٞ ُِٜعٔع

.ٔ٘  ٚأَجاٍ شيو نجرل. (1).(.َعِٝٓٔ

إٔ َجٌ ٖصٙ اـطب ٚايهًُات يف  ٜؿٛتٓا إٔ ْصنط يف ٖصا املكاّ ٫ٚ

ٚقـ عباز اهلل املدًكني تؿتٌُ ع٢ً قؿات ٚاغع١ تؿٌُ ست٢ 

اإلسػاغات اـؿ١ٝ اييت ٜعٝؿٗا املتكٞ يف زاخٌ شات٘، َٚٔ ايٛانح إٔ 

مما ٫ ميهٔ تؿدٝكٗا َٚعطؾتٗا بايٛغا٥ٌ ايعاز١ٜ، ٚإمنا  ٖصٙ املٛاقؿات

ٖٞ َٔ كتٓكات أٚي٦و ا٭ٚيٝا٤ ايصٜٔ ٫ ٜؿؿٕٛ تًو اـؿاٜا يف ايعاز٠ 

ايٛقـ ايعُٝل  ُبعسا عٔ ايؿدط ٚسطقا ع٢ً نتُإ ايػط، يصيو ُٜعس

كؿات يف ْٗر ايب٬غ١ نٓعا َٔ ايهٓٛظ اييت أبساٖا أَرل ٚايسقٝل يتًو اي

 يًٓاؽ نٞ ٜػتؿٝسٚا َٓٗا سل ايؿا٥س٠. Tامل٪َٓني
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 : حمطات تسبوية ثالجا

 اهلوى وطول األمل       -1

ــاٚض        ــٔ ا  ــٍٛ إٔ َ ــٔ إٔ ْك ــ٬ٝ، ميه ــط تؿك ــٟٛ ا٭نج ــاٍ ايذلب يف اجمل

عًــ٢ َعاؾتٗــا يف َٛنــٛع تطبٝــ١   Tا٭غاغــ١ٝ ايــيت ضنــع أَــرل املــ٪َٓني 

ُـ     ٚايػرلايٓؿؼ  ا: إتبـاع اشلـ٣ٛ ٚطـٍٛ    إىل اهلل تعـاىل خكـًتني َُٗـتني ٖ

ا٭ٌَ، ٖٚصا َا شنطٙ قـطحيا يف أنجـط َـٔ َٛنـع يف ْٗـر ايب٬غـ١ سٝـح        

  ُِ ََا َأَخـاُف َعًَـُِٝه ََٛف  ٕٖ َأِخ َٗا ايٖٓاُؽ ٔإ َٚ    قاٍ: )َأٜٗ  ٣َٛ َٗـ ٕٔ اتَِّبـاُع اِي ٍُ  اِثَٓـا ُطـٛ

        ٍُ َٖــا ُطــٛ ََٚأ ٔٔ اِيَشــلِّ  ــ ٣َٛ َؾَُٝكــٗس َع َٗــ َٖــا اتَِّبــاُع اِي ٌٔ َؾَأ ــ ََ ٌٔاِيَأ ََــ َؾُِٝٓٔػــٞ  اِيَأ

ٌَ(     ، (1)اِيــخٔخَط٠َ( َُــ ٌَ َأَغــا٤َ اِيَع ََــ ٍَ اِيَأ ِٔ َأَطــا ََــ : T، ٚقــاٍ(2)ٚقــاٍ: )

ُ٘ ُغـُطْٚض       ٌَ َؾٔإْٖـ ََـ َُِٜٚٓٔػٞ ايـصِِّنَط َؾَأِنـٔصُبٛا اِيَأ  ٌَ ٗٔٞ اِيَعِك ٌَ ُِٜػ ََ ٕٖ اِيَأ ُُٛا َأ َٚاِعًَ (

ََِػُطْٚض(  ُ٘  .(3)ََٚقأسُب

يٓؿؼ ػاٙ َا تؿتٗٝ٘ َٔ ًَصات، ٖٚٛ أَـط  اشل٣ٛ: املٌٝ ايطبٝعٞ يف ا

حيتاز اىل نابط ٜهبط٘، َٚٔ زْٚ٘ تطًل ايـٓؿؼ ايعٓـإ اىل أقكـ٢ غاٜـ١     

 يف ا٫مطاف َٔ ادٌ ؼكٝل َا تؿتٗٝ٘.
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اَا طٍٛ ا٫ٌَ: ؾٗٛ اغتؿػاح ؾذل٠ ا٫دٌ ٚايػؿ١ً عـٔ قـطب املـٛت    

ٕ ازضانٗـا  ٚاْكطاع ا٫َٓٝات ب٘، ع٢ً اٯَاٍ يف ايسْٝا ممـا ٫ ميهـٔ يسْػـا   

نًٗا، اش نًُا اٌَ ا٫ْػإ يف ايٛقٍٛ اىل ا١َٝٓ َٔ أَاْٞ ايسْٝا بطظت يـ٘  

 أخط٣، ٖٚهصا ست٢ ٜٛاؾٝ٘ ا٫دٌ زٕٚ بًٛؽ نٌ غاٜات٘.

 

 الزهد يف الدنيا -2

 ،ًتكًٌٝ َٔ تعًٓل ايٓاؽ بٗايايتعٖٝس بايسْٝا  Tاغتدسّ اإلَاّ

ٌَ، يصيو لس ندط٠ٛ نطٚض١ٜ يسق٬ح يف باب إتباع اشل٣ٛ ٚطٍٛ ا٭

ع٢ً إق٬ح ايٓؿؼ تعٓطز  Tإٔ ايهجرل َٔ اـطب اييت حيح ؾٝٗا اإلَاّ

 ع٢ً َٛنٛع ايتعٖٝس يف ايسْٝا ٚشنط قؿاتٗا املص١ََٛ َٚعايكٗا اـطرل٠.

ٚقه١ٝ ايعٖس بايسْٝا َٔ املُٝعات ايطا٥ع١ اييت متٝٓع بٗا نتاب ْٗر 

ٛاب ع٢ً ايب٬غ١، ٚنٝـ ٫ ٜهٕٛ شيو ٚقاسب ايٓٗر قس غٓس ا٭ب

 كعٝس ايعًُٞ. ايايعاملني يف نطب أضٚع أَج١ً ايعٖس ع٢ً 

 Tإٔ ايكٛض٠ اييت قسَٗا اإلَاّ أَرل امل٪َٓنيٚخيط٧ َٔ ٜعٔ 
يًعٖس يف نتاب ايٓٗر قٛض٠ شات أبعاز تكذلب َٔ ايكٛؾ١ٝ أٚ ايطٖبا١ْٝ 

ٍٚٓ ٪اييت ت٢ٗٓ عٓٗا ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬، ٚبايتايٞ تط٣ ايبعض حياٍٚ إٔ ٜ

ٖٛ مما اختل ب٘ أٌٖ عكطٙ،  Tبإٔ ايعٖس ايصٟ زعا إيٝ٘ اإلَاّا٭َط 



   من وحي نهج البالغة  

 

 

  

ْتٝذ١  املػًُني اْصاى املاز١ٜ اييت اْتؿطت يف أٚغاط ايؿٛض٠باعتباض 

 ي٬ْؿتاح ا٫قتكازٟ ٚايتُٝع ايطبكٞ ايصٟ أقابِٗ.

قس عاقط تًو  Tْعِ، َٔ ايكشٝح إٔ ٜهٕٛ اإلَاّ أَرل امل٪َٓني

ػًُٕٛ يف شيو ايٛقت، ٚيهٔ يػ١ ا٭ٚناع امل٪غؿ١ اييت عاؾٗا امل

يف فاٍ ايتعٖٝس بايسْٝا شات ْطام ٚاغع ٫  Tاـطاب ايعاّ ايصٟ قاي٘

 خيتل ظُاع١ زٕٚ مجاع١، أٚ بأٌٖ ظَإ زٕٚ آخط.

إ ْعط٠ ؾاسك١ جملٌُ ا٭سازٜح اييت ؽل ايعٖس يف ْٗر ايب٬غ١ 

قس ٚضز تعطؾٓا بإٔ ايتكٛف ٚايطٖب١ٓ َٔ ا٭َٛض املطؾٛن١ بؿهٌ قاطع، ٚ

يعاقِ بٔ ظٜاز ايصٟ َٓجٌ  Tٖصا ا٭َط بؿهٌ دًٞ يف قٍٛ اإلَاّ

َّ بػًٛن٘ ساي١ ايتكٛف ٚا٫ْععاٍ: ) َٗا ٘ٔ َيَكٔس اِغَت ٟٖ َِْؿٔػ  ٔبَوَٜا ُعَس

ًََو ِٖ َُِت َأ ََا َضٔس ٌٖ َيَو ايٖطَِّٝبأت  ؟ََٚيَسَىَٚ اِيَدٔبُٝح َأ  َ٘ َأَس َٛ ََٚأَتَط٣ ايًٖ ُٖ

ِٕ َتِأ ُٙ َأ َٖاَِٜهَط ِٔ َشٔيَو ،ُخَص َٔ  ٔ٘ ُٕ َع٢ًَ ايًٖ َٛ ِٖ ( ؾكاٍ عاقِ: ٜا أَرل َأَِْت َأ

: Tؾكاٍ !امل٪َٓني، ٖصا أْت يف خؿ١ْٛ ًَبػو ٚدؿٛب١ َأنًو

( َ٘ ٕٖ ايًٖ ِٕ َُٜكسُِّضٚا  َتَعاَي٢ََِٜٚشَو ٔإِّْٞ َيِػُت َنَأَِْت ٔإ ٍٔ َأ ١ُٖٔ اِيَعِس َؾَطَض َع٢ًَ َأ٥ٔ

 ِِ ُٗ ُٙا ٔبَهَعَؿ١َٔأُِْؿَػ ًَا ََٜتَبَٖٝؼ ٔباِيَؿٔكرٔل َؾِكُط يف  T، نُا ٚضز قٛي٘(1)(يٖٓأؽ َنِٝ

ًَاُخ َغاَعإت َؾَػاَع١ْ َُٜٓأدٞ َٛنع آخط: ) ٔٔ َث َٔ ٪ُُِ ًِ َٗأي ّٗ  ٔؾٝ َٚ َغاَع١ْ َُٜط  ُ٘ َضٖب

 ٔ٘ َٔ َِْؿٔػ ِٝ َٚ َغاَع١ْ َُٜدًُٞ َب  ُ٘ ُُ ََََٚعاَؾ َٚ َِٜذ  ٌٗ َُا َٜٔش َٗا ٔؾٝ َٔ َيٖصٔت ِٝ َٚ َيَِٝؼ َب  ٌُ
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 ِٕ ٌٔ َأ ًَِعأق َٕٔي ٠َٕٛ ٔؾٞ  َُٜهٛ ِٚ ُخِط ََُعإف َأ ١َٕٖ ٔي َََط ًَإخ  ِٚ  َََعإزَؾأخكّا ٔإٖيا ٔؾٞ َث َأ

ّٕ ََُشٖط ، ٚباؾُع بني ا٭قٛاٍ يف ٖصا املٛنٛع ْؿِٗ سكٝك١ (1)(َيٖص٠ٕ ٔؾٞ َغِٝٔط 

يعٖس ٚسح ايٓاؽ ع٢ً ايتدًل ب٘، ؾٗٛ ا Tايعٖس ايصٟ زعا إيٝ٘ اإلَاّ

يف ايصٟ ٫ حيٓطّ ايطٝبات ايهطٚض١ٜ أٚ ايعك١ٝ٥٬ اييت ت٥٬ِ نٌ ؾطز ؾطز 

  . اجملتُع

ٖٛ َٔ ايعٖس ايصٟ سح عًٝ٘ ا٫َاّ  ٚمما ٜسٍ ع٢ً إٔ ايعٖس

َٚٔ  تٗصٜب ايٓؿؼدعً٘ َٔ ايكؿات ايعاي١ٝ يف  Tأْٓ٘ :املُسٚح

َ٘ ٔعَباَز ايًٖ: )Tقؿات املتكني اؿُٝس٠، قاٍ ٘ٔ َتٔك١َٖٝ ٔشٟ ُيبٍّ َؾاٖتُكٛا ايًٖ

ََُأ  َٚ َأِظ  ٔ٘ َٔ ِٛ َٗٗذُس ٔغَطاَض َْ ََٗط ايٖت ََٚأِغ  ُ٘ ُِٛف َبَسَْ َٚ َأَِْكَب اِيَد  ُ٘ ًَِب ٌَ ايٖتَؿٗهُط َق َؾَػ

 َّ ََٚقٖس  ٔ٘ ًَٔػأْ ـَ ايصِِّنُط ٔب َِٚد ََٚأ  ٔ٘ َٛأت َٗ ُِٖس َؾ ـَ ايٗع ََٚظًَ  ٔ٘ َٔ ِٛ َٛأدَط َٜ َٖ ايٖطَدا٤ُ 

ََ َِٛف ٔيَأ ََٚغًََو َأِقَكَس اِيَد  ٌٔ ََٚنٔح ايٖػٔبٝ  ِٔ ََُدأيَر َع ََٚتَٖٓهَب اِي  ٔ٘ أْ

ََُػأئو ٔإَي٢ َُِطًُٛٔب اِي ِٗٔر اِي ٘ٔ  ،ايٖٓ ِٝ َِ َعًَ ِِ َتِع ََٚي ًَاُت اِيُػُطٚٔض  ُ٘ َؾأت ًِ ِِ َتِؿٔت ََٚي

 ٢َُ ََٚضاَس١ٔ ايِٓٗع َُٛٔض َظأؾطّا ٔبَؿِطَس١ٔ اِيُبِؿَط٣  َٗاُت اِيُأ ٔٔ َُِؿَتٔب ََ َٚآ  ٔ٘ َٔ ِٛ َْ ِٔ ٔؾٞ َأَِْع

ٔ٘ َٔ ِٛ َٜ..).(2). 

َٔ فٌُ ايعطض ايطا٥ع يًعٖس يف ْٗر  ْػتٛسٞٚخ٬ق١ ملا تكسّ، 

ٜطٜس َٔ املط٤ إٔ ٫ ٜهٕٛ َطتبطا بايسْٝا عٝح  Tايب٬غ١ إٔ أَرل امل٪َٓني
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تهٕٛ ؾػً٘ ايؿاغٌ، ٚاسس ايططم اييت ؼكل ٖصا ايػطض ٖٛ ْبص ؾهٍٛ 

كاض ع٢ً َا ٖٛ نطٚضٟ نأزا٠ ٫ْتعاع ايتعًل ايكًيب ايسْٝا عًُٝا ٚا٫قت

باإلناؾ١ إىل ؼكٝل ايؿا٥س٠ ايطٚس١ٝ يف ايتكًٌٝ َٔ املًصات املاز١ٜ  -بٗا 

ٚضمبا نإ املسح ايٛاغع يًكٓاع١ ٚشّ ايطُع يف أقٛاٍ  -ٚتك١ٜٛ اإلضاز٠

َََتاُع : )Tاإلَاّ ٖٛ ٭دٌ ٖصا ايػطض بايصات، قاٍ َٗا ايٖٓاُؽ  َٜا َأٜٗ

َٗا ا ًَِػُت َُٚب َٗا  َُِأَْٔٝٓٔت ِٔ ُط َٔ َٗا َأِسَع٢  ًَِعُت ََِطَعاُٙ، ُق َُٛٔب٧ْ َؾَتَذُٖٓبٛا   ّْ يٗسَِْٝا ُسَطا

َٗا  َٞ َعِٓ ِٔ َغٓٔ ََ َُٚأٔعنَي  َٗا ٔباِيَؿاَق١ٔ،  ِٓ َٔ َُِهٔجٕط  َِ َع٢ًَ  َٗا، ُسٔه َٚٔت ِٔ َثِط َٔ َأِظَن٢ 

َٗا َأِعَكَبِت ُ٘ ٔظِبٔطُد ِٔ َضاَق ََ ـَ  ٔبايٖطاَس١ٔ،  ٔٔ اِغَتِؿَعَط ايٖؿَػ ََ َٚ َُّٗا،  ٘ٔ َن َْأظَطِٜ

 َٚ  ُ٘ ًُ ٌّ َِٜؿَػ َٖ  ،ٔ٘ ًِٔب ََِٜٛسا٤ٔ َق ٖٔ َضِقْل َع٢ًَ ُغ ُٗ ُٙ َأِؾَذاّْا، َي ُٔرَل ًََأِت َن ََ َٗا  ٔب

َِّٖٝ  ُٙ ََٗطا ََُِٓكٔطعّا َأِب ًَِك٢ ٔباِيَؿَها٤ٔ  ٘ٔ َؾُٝ ُٔ ُ٘، َنَصٔيَو َسٖت٢ ُِٜ٪َخَص ٔبَهَع ٌّ َِٜشُعُْ ّٓا َغ

 ٔٔ ُٔ ٔإَي٢ ايٗسَِْٝا ٔبَعِٝ َٔ ٪ُُِ َُا َُِٜٓعُط اِي َٚٔإْٖ  ،ُٙ ٕٔ ٔإِيَكا٩ُ َٛا ََٚع٢ًَ اِئإِخ  ُٙ ٘ٔ َؾَٓا٩ُ َع٢ًَ ايًٖ

َُِكٔت  ٕٔ اِي َٗا ٔبُأُش َُُع ٔؾٝ ََِٜٚػ ٔٔ أياِنٔطَطأض  َٗا ٔبَبِط ِٓ َٔ ََِٜٚكَتاُت  أياِعٔتَبأض 

 ٌَ ٌَ َأِثَط٣ ٔقٝ ِٕ ٔقٝ ُ٘ َٚاِئإِبَػأض، ٔإ َٕ َي ُ٘ ٔباِيَبَكا٤ٔ ُسٔع ِٕ ُؾٔطَح َي َٚٔإ َأِنَس٣، 

َٕ ًُٔػٛ ٘ٔ ُِٜب ّْ ٔؾٝ ِٛ َٜ ِِ ٔٗ ِِ َِٜأٔت ََٚي ََٖصا  ََٚيا َنَِٓع َأِغ٢َٓ ..: ).T، ٚقاٍ(1)(ٔباِيَؿَٓا٤ٔ، 

 ٍَ ََا ََٚيا  َٔ اِيَكَٓاَع١ٔ  َُٖبَٔ ٔٔ اِقَتَكَط َع٢ًَ  َأِش ََ َٚ َٔ ايطَِّن٢ ٔباِيُكٛٔت  َٔ ًَِؿاَق١ٔ  ٔي

ًِ َٚ اِيَهَؿأفَػ١ٔ ُب َٖٛأ َخِؿَض ايٖسَع١ٔ  ََٚتَب َِ ايٖطاَس١َ   َِٔؿَتاُح ايَٖٓكٔب ايٖطِغَب١َُؾَكٔس اَِْتَع
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ََٚٚ َٚاِئهِبُط  َٚاِئشِطُم  ِٔ ٔؾٞ ايٗصُْٛٔب  اِيَشَػُسََٔط١ُٖٝ ايٖتَعٔب  َٚإع ٔإَي٢ ايٖتَكٗش َز

َُٔع  ٨َٔٔٚٚايٖؿٗط َدا  . (1)(اِيُعُٝٛٔب َََػا

ٜسعٛ إىل اغتجُاض ؾهٍٛ ٖصٙ ايسْٝا  Tناؾ١ إىل شيو لس اْ٘باإل

يًع٤٬ بٔ ظٜاز اؿاضثٞ  Tنططٜل إىل اٯخط٠ إٕ مل ٜهٔ تطنٗا، قاٍ

ََٚأَِْت ٚقس ضأ٣ غع١ زاضٙ: ) ٙٔ ايٖسأض ٔؾٞ ايٗسَِْٝا  َٖٔص ََا ُنَِٓت َتِكَُٓع ٔبٔػَع١ٔ 

٢ًَ ٔإ ََٚب ََٛز  َٗا ٔؾٞ اِيخٔخَط٠ٔ ُنَِٓت َأِس ِٝ َٗا ٔإَي َٗا اِيخٔخَط٠َ َتِكٔطٟ ٔؾٝ ًَِػَت ٔب ِٕ ٔؾ٦َِت َب

َٗا َؾٔإشّا َأَِْت َقِس  َََطأيَع َٗا اِيُشُكَٛم  ِٓ َٔ َُٚتِطًُٔع   َِ َٗا ايٖطٔس ٌُ ٔؾٝ ََٚتٔك ـَ  ايٖهِٝ

َٗا اِيخٔخَط٠َ ًَِػَت ٔب  .(2)(َب

 

 ذكس املوت -3

١ ٭دٌ ايتعٖٝس بايسْٝا ع٢ً ْكطـ١ أغاغـ١ٝ ٚؾٓعايـ    Tضنع إَاّ ايبٝإ

ــطض   ــصا ايػ ــسا شل ــ١  د ــصٙ ايٓكط ــٞ ، ٖٚ ــط ٖ ــا   شن ــا قًُٓ ــح إْٓ ــٛت، سٝ امل

ٖٓس ايٓاؽ ؾٝٗا ٫ٚ ٜأتٞ ع٢ً شنط املٛت ٜٚطٌٝ يف  Tلسٙ ٜصّ ايسْٝا ٜٚع

ٚقــؿ٘ بــأْٛاع ا٭ٚقــاف ايــيت ٜعذــع ايكًــِ عــٔ بٝــإ تأثرلٖــا يف ايــٓؿؼ    

َٚاِيَشٗل: )Tاإلْػا١ْٝ، قاٍ ٘ٔ اِئذٗس َيا ائًٖعُب  َٚايًٖ  ُ٘ َٛ   َؾٔإْٖ ُٖـ ََا  َٚ َيا اِيَهٔصُب 

ِٔ َِْؿٔػـَو    َٔـ َٛاُز ايٖٓأؽ  ًَا َُٜػٖطَْٖو َغ ٘ٔ َؾ ٌَ َسأزٜ ََٚأِعَذ  ٔ٘ ََُع َزأعٝ ُِٛت َأِغ َُ ٔإٖيا اِي
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َٛأقـَب     َٔ اِيَع َٔـ ََٚأ  ٍَ ًَـا ََٚسٔصَض اِئإِق  ٍَ َُا ََُع اِي ِٔ َد ُٖ َٔ ًََو  َٕ َقِب ِٔ َنا ََ ََٚقِس َضَأَِٜت 

َٚ اِغ  ٌٕ ََ ٍَ َأ ُٙ    ُطٛ ََٚأَخـَص  ٔ٘ ََٚطٓٔـ  ِٔ ُ٘ َعـ ُِٛت َؾَأِظَعَذ َُ ٘ٔ اِي ٍَ ٔب ـَ ََْع ٌٕ َنِٝ ٔتِبَعاَز َأَد

ًّـا            ُِ ٍَ َس ٍُ ايطَِّدـا ٘ٔ ايطَِّدـا ََُٓاَٜـا ََٜتَعـاَط٢ ٔبـ َٛأز اِي ُُّٛيـا َعًَـ٢ َأِعـ ََِش  ٔ٘ ََٓٔـ ََِأ  ِٔ َٔ

ُِ اٖيـصٔ       ِٜـُت ََـا َضَأ ٌٔ َأ  َٔـ ََِػـانّا ٔباِيَأَْا َٚٔإ ََُٓأنـٔب  َٕ    َع٢ًَ اِي ََِٜٚبُٓـٛ َٕ َبٔعٝـسّا  ًُٛ َُ َٔ َٜـِأ ٜ

َُُعــٛا ُبــٛضّا  ََــا َد َٚ ِِ ُقُبــٛضّا  ُٗ ـَ َأِقــَبَشِت ُبُٝــُٛت َٕ َنــٔجرلّا َنِٝــ َُُعــٛ َٚ َِٜذ ََٔؿــٝسّا 

  َٚ  َٕ َٔ َيا ٔؾٞ َسَػ١َٕٓ َٜٔعٜـُسٚ ّٕ آَخٔطٜ ِٛ ِِ ٔيَك ُٗ َٚاُد ََٚأِظ َٛأضٔثنَي  ًِ ِِ ٔي ُٗ َٛاُي َِ ََٚقاَضِت َأ

ِٔ َغــ١ٕ٦َِّٝ َٜ  َٔــ َٕ َيـا  ِٔ َعٔعٜــٔع  T، ٚقــاٍ(1)(ِػـَتِعٔتُبٛ َٔــ ِِ َأَنًَـٔت اِيــَأِضُض  : )َؾَهــ

ٌُ ٔبايٗػـُطٚٔض      ًٖـ ََٚضٔبٝـَب َؾـَطٕف ََٜتَع ٟٖ َتَطٕف  َٕ ٔؾٞ ايٗسَِْٝا َغٔص ٕٕ َنا ِٛ ََٚأْٔٝٔل َي َدَػٕس 

٘ٔ َنّٓٓا ٔب َُٔكَٝب١ْ ََْعَيِت ٔب  ِٕ ٠َٔٛ ٔإ ًِ َٚ َِٜؿَعُع ٔإَي٢ ايٖػ  ٔ٘ ٘ٔ   ٔؾٞ َغاَع١ٔ ُسِعْٔ َػَهـاَض٠ٔ َعِٝٔؿـ

    ِّ ٘ٔ ٔؾـٞ ٔظـ ِٝـ ََٚتِهَشُو ٔإَي َٛ َِٜهَشُو ٔإَي٢ ايٗسَِْٝا  ُٖ ٘ٔ َؾَبَِٝٓا  ََٚئعٔب  ٔٙ ٔٛ ِٗ ًَ َٚ َؾَشاَس١ّ ٔب

       ٔ٘ ِٝـ َٚ ََْعـَطِت ٔإَي  ُٙ َٛا ُّ ُقـ َََْٚكَهـٔت اِيَأٜٖـا  ُ٘ ٘ٔ َسَػـَه ُِٖط ٔب َٚٔط٧َ ايٖس ٍٕ ٔإِش  ـٕ َغُؿٛ َعِٝ

ِٔ َنَجــٕب َؾَد ــ َٔ َٚ   اِيُشُتــُٛف   ُٙ َٕ َٜٔذــُس ــا َنــا ََ ٞٗ ٍِــَّٖ  َٚ َْٔذــ  ُ٘ ــ ــا َِٜعٔطُؾ ُ٘ َبــحٌّ َي اَيَطــ

      ُٙ َٖٛز َٕ َعــ ََـا َنــا ٘ٔ َؾَؿــٔعَع ٔإَيــ٢  َٕ ٔبٔكـٖشٔت ََـا َنــا ٌٕ آَْــَؼ  ًَــ ٘ٔ َؾَتـَطاُت ٔع َٖٛيـَسِت ٔؾٝــ َت

ًَ ََٚتِشٔطٜٔو اِيَبأضٔز ٔباِيَشاضِّ َؾ ِٔ َتِػٔهنٔي اِيَشاضِّ ٔباِيَكاضِّ  َٔ ِِ ُِٜطٔؿ٧ِ ٔبَبأضٕز ٔإٖيـا  اِيَأٔطٖبا٤ُ 

ــَو    ًِ َُــأظٕز ٔئت ُُ ٍَ ٔب ََٚيــا اِعَتــَس ــُطَٚز٠ّ  َٖــَٖٝر ُب َٚ َيــا َســٖطَى ٔبَشــاضٍّ ٔإٖيــا  َٖٛض َســَطاَض٠ّ  َثــ

ََٚتَعاَٜـا          ُ٘ َُطُِّنـ َُ  ٌَ َٖـ َٚ َش  ُ٘ ًُـ ًُ ََُع ٌٖ َشأت َزا٤ٕ َسٖتـ٢ َؾَتـَط  َٗا ُنـ َِٓٔ ََٖس  ايٖطَبا٥ٔٔع ٔإٖيا َأ

ُ٘ ٔب ًُ ِٖ ٖٞ     َأ ُ٘ َؾـٔذ َٚ َتَٓـاَظُعٛا ُزَْٚـ  ُ٘ َٛأب ايٖػٔا٥ًٔنَي َعِٓـ ِٔ َد ََٚخٔطُغٛا َع  ٔ٘ ٔكَؿ١ٔ َزا٥ٔ
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      ِِ ُٗـ ََُكـبِّْط َي َٚ  ٔ٘ ِِ ٔإَٜـاَب َعأؾَٝٔتـ ُٗـ ٘ٔ ٍَََُُّٔٚ َي َُا ٔب َٛ ٔي ُٖ  ٍُ ٌْ َُٜكٛ ُ٘ َؾَكا٥ٔ َُُْٛ َخَبٕط َِٜهُت

ِٔ َق َٔ َُأننَي  ِِ ُأَغ٢ اِي ُٖ ٙٔ َُٜصُنُط ِٔ  َع٢ًَ َؾِكٔس َٔـ َٛ َنَصٔيَو َع٢ًَ َدَٓإح  ُٖ ٘ٔ َؾَبَِٝٓا  ًٔ ِب

َٛأؾـُص     ٘ٔ َؾَتَشٖٝـَطِت َْ ِٔ ُغَكٔكـ َٔ ُ٘ َعأضْض  ََٚتِطٔى اِيَأٔسٖب١ٔ ٔإِش َعَطَض َي ٔؾَطأم ايٗسَِْٝا 

ِٔ ضَ       ٖٞ َعـ ُ٘ َؾَعـ ٘ٔ َعَطَؾـ َٛأبـ ِٔ َد َٔـ ِٔ ٍِـَُّٔٗ  َٔ  ِِ ٘ٔ َؾَه ََٜٚٔبَػِت ُضُطَٛب١ُ ٔيَػأْ  ٔ٘ ٙٔ ٔؾِطَٓٔت زِّ

        َٕ ِٚ َقـٔػرٕل َنـا ُ٘ َأ ُُـ َٕ َُٜعُع ِٔ َنـٔبرٕل َنـا َٔـ  ُ٘ ّٖ َعِٓـ ُ٘ َؾَتَكا َُٔع ٘ٔ َغ ًِٔب ِٕ ٔبَك َُِ٪ٔي َُٚزَعا٤ٕ 

        ٍَ ِٚ َتِعَتـٔس ِٕ ُتِػـَتِػَطَم ٔبٔكـَؿ١ٕ َأ ِٔ َأ َٔـ َٞ َأِؾَعـُع  ٖٔـ َُـَطإت  ِٛٔت َيَػ َُ ًِ ٕٖ ٔي َٚٔإ  ُ٘ ُُ َِٜطَس

ٌٔ ايـٗسَِْٝا(   ِٖـ ٍٔ َأ ِّ    : )Tاٍ، ٚقـ (1)َع٢ًَ ُعُكٛ َٕ َأ ِِ َِٜؿَدـُطٚ ٔٗ ََُكـأضٔع آَبـا٥ٔ َأَؾٔب

َٚ  ٔبَعٔسٜٔس َِٛت  ِِ َأِدَػازّا َخ ُٗ ِٓ َٔ  َٕ َٕ َِٜطَتٔذُعٛ ًَِه٢ ََٜتَهاَثُطٚ َٗ َغـَهَِٓت   َسَطَنإتاِي

ِٕ َُٜهُْٛٛا  ِٔ َأ َٔ ِٕ َُٜهُْٛٛا ٔعَبطّا َأَسٗل  ِِ َدَٓاَب ٔشٖي َُِؿَتَدطّاَٚ َيَأ ٔٗ ِٗٔبُطٛا ٔب َٜ ِٕ ١ٕ ََٚيَأ

 ِٕ ِٔ َأ َٔ َُٛاَأِسَذ٢  َّ ٔعٖع٠ٕ َُٜكٛ َََكا  ِِ ٔٗ  .  (2)(...ٔب

ٌَٓ يف ٖصٙ املكاطع ايعع١ُٝ ٚأَجاشلا يف ْٗر ايب٬غ١، ٜط٣  ٚاملتأ

ٛٓض منٛشز سكٝكٞ إلْػإ  Tٚانشا إٔ اإلَاّ ٜسؾع اإلْػإ إىل تك

عاف سٝات٘ يف تطف ٚغؿ١ً عٔ املكرل ا تّٛ ثِ أقابت٘ َكٝب١ املٛت بعس 

ٖٚصا ايتكٛض ٜعس َٔ أؾهٌ ايططم تأثرلا يف ايٓؿؼ يف َهُاض شنط  شيو،

املٛت، إش اْ٘ ٜؿٓب٘ قه١ٝ غؿ١ً شيو اإلْػإ املٛقٛف بػؿ١ً اإلْػإ 

طاز ٚعع٘، ٜٚؿٓب٘ غطع١ ف٤ٞ ا٭دٌ يصيو املٛقٛف بػطع١ ف٦ٝ٘ امُل
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شلصا اإلْػإ أٜها، ٖٚصٙ ايططٜك١ تٛقغ اإلْػإ َٔ غؿًت٘ بكسز غطع١ 

باملانني، ٖٚصٙ ايٓتٝذ١ ٖٞ َٔ ايكهاٜا امل١ُٗ اييت ٜػتٗسؾٗا  ايًشام

يف َٛنع آخط َٔ  Tَٔ تًو املكاطع ايبًٝػ١، ٚقس أؾاض Tاإلَاّ

ََٔكرَلُٙ ، ايٓٗر ٭١ُٖٝ ٖصٙ ايٓتٝذ١ بكٛي٘: ) َٚ  ٌَ ِٛ َضَأ٣ اِيَعِبُس اِيَأَد َي

ٌََيَأِبَػَض  ََ ُٙ اِيَأ يف باب "ا٫تعاظ ، ٚميهٔ إٔ ٜسخٌ ٖصا ايعٌُ (1)(َُٚغُطَٚض

َٔ  Tبايػرل" ايصٟ ٚضز شنطٙ يف َٛنع آخط َٔ ايٓٗر ٚدعً٘ اإلَاّ

ُٚٔعَغ ٔبَػِٝٔطٙٔقؿات ايػعٝس سٝح قاٍ: )  ِٔ ََ  .(2)(َٚايٖػٔعُٝس 

عًـ٢ قهـ١ٝ املـٛت يف ْٗـر ايب٬غـ١       Tيكس ؾسز اإلَاّ أَرل امل٪َٓني

ْٝا، بايـس  ايتعٖٝـس ٚعطنٗا َٔ عٓس٠ دٛاْـب كتًؿـ١ تكـب نًـٗا يف قـاحل      

ؾتــاض٠ ٜــصنط املــٛت َــٔ ْاسٝــ١ ايؿٓــا٤ املــازٟ ايــصٟ ٜكــٝب اؾػــس ايععٜــع    

  ٘ ــ ــٌ قٛي ِِ   : )Tيسْػــإ، َــٔ قبٝ ُٗ ِٓ ــ ـَ َع ــ ِٚ ُنٔؿ ــَو َأ ًٔ ِِ ٔبَعِك ُٗ ــَت ًِ ََٖج  ِٛ ــ ًَ َؾ

ِّ    ََِشُذـــُٛب َٛا َٗ ــاِي ِِ ٔبـ ُٗ َُاُع ــ ــٔس اِضَتَػـــَدِت َأِغـ َٚ َقـ ــَو  ــا٤ٔ َيـ ــَتٖهِتاِئػَطـ  َؾاِغـ

َٚ َتَكٖطَعٔت َٚاِنَتَشًَِت َأِبَكاُض ِِ ٔبايٗتَطاب َؾَدَػَؿِت  ِِ َبِعـَس   اِيَأِئػ١َُُٖٓ ٔٗ ٖٔ َٛا ٔؾٞ َأِؾ

ََُسٔت اِيُكًُُٛب ٔؾٞ  َٖ َٚ َٗا  َِِشَياَقٔت ٖٔ ِّ َدأضَس١ٕ  ُقُسٚٔض َٚ َعاَخ ٔؾٞ ُن َٗا  َبِعَس ََٜكَعٔت

ِِ َدٔسُٜس  ُٗ ِٓ َٔ٢ًّ َُِػَت ٔب َٗا  ِٝ ٌَ ُطُطَم اِيخَؾ١ٔ ٔإَي ٖٗ ََٚغ َٗا  َُٖذ ًَا َغ َُإت َؾ َتـِسَؾُع   َأِٜٕسِػًٔ
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َٚ َٕ ُقًُٕٛب  ِّ َؾَعاَعـ١ٕ       َأِقـَصا٤َ ََٚيا ُقًُْٛب َتِذَعُع َيَطَأَِٜت َأِؾَذا ِِ ٔؾـٞ ُنـ ُٗـ ٕٕ َي ُعُٝـٛ

 َٚ  ٌُ ٍٕ َيا َتَِٓتٔك َُِط٠ْٔقَؿ١ُ َسا  .(1)(َيا َتَِٓذًٔٞ َغ

ٚتاض٠ ٜصنط اْكطاع املط٤ عٔ أَٛايـ٘ ٚيصا٥ـصٙ اْكطاعـا تاَـا ٚاْطُـاؽ       

ٙ  ش ٘   ، ٚشيــونـطٙ يف ايكــدل ٚظٚاٍ آثـاض َٗــا Tَـٔ قبٝــٌ قٛيـ َٚاٖتٔعُعــٛا ٔؾٝ ( :

            َٚ َٕ ُضِنَباْـّا  ِٛ ًَـا ُٜـِسَع ِِ َؾ ٖٔ ًُـٛا ٔإَيـ٢ ُقُبـٛٔض ُٔ ٠ّٖٛ ُس َٖٔٓـا ُقـ ِٔ َأَؾـٗس  ََـ َٔ َقـاُيٛا  ٔباٖئصٜ

َٔ ايٖكـٔؿٝٔح      َٔـ  ِِ ُٗـ ٌَ َي َُٚدٔعـ َٕ ٔنَٝؿاّْا  ِٛ ًَا ُِٜسَع َٔ   ُأِْٔعُيٛا اِيَأِدَساَخ َؾ َٔـ َٚ  ْٕ َأِدَٓـا

     َٕ َُُِٓعـٛ ََٚيـا َٜ َٕ َزأعٝـّا  ِِ ٔدرَل٠ْ َيا ُٜٔذُٝبـٛ ُٗ ْٕ َؾ َٔ ايٗطَؾأت ٔدرَلا َٔ َٚ  ْٕ ايٗتَطأب َأِنَؿا

ُٔٝـْع   ِِ َِٜكَُٓطٛا َد ِٕ ُقٔشُطٛا َي َٚٔإ ِِ َِٜؿَطُسٛا  ِٕ ٔدُٝسٚا َي َِٓسَب١ّ ٔإ ََ  َٕ ََٚيا َُٜباُيٛ َنُِّٝا 

ِِ ُٖ َٚ َٚٔدرَل٠ْ  ِِ آَساْز  ُٖ َٚ         َٕ َٕ َيـا ََٜتَكـاَضُبٛ ََٚقٔطُٜبـٛ  َٕ َُٚضٚ َٕ َيـا ََٜتـَعا ََُتـَساُْٛ َأِبَعـاْز 

    ِِ ُٗـ ِِ َيـا ُِٜدَؿـ٢ َؾِذُع ُٖ ََاَتِت َأِسَكاُز ًَا٤ُ َقِس  َٗ َُٚد  ِِ ُٗ ََٖبِت َأِنَػاُْ َُا٤ُ َقِس َش ُسًَ

َٚٔبايٖػـَع١ٔ         ِٗـٔط اِيـَأِضٔض َبِطٓـّا  ِِ اِغـَتِبَسُيٛا ٔبَع ُٗـ ٌٔ   ََٚيا ُِٜطَدـ٢ َزِؾُع ِٖـ َٚ ٔباِيَأ ٔنـٝكّا 

َٖـا ُسَؿـا٠ّ ُعـَطا٠ّ         َُـا َؾاَضُقٛ َٖـا َن َُـ١ّ َؾَذا٤ُٚ ًِ َٚ ٔبـايٓٗٛٔض ُظ َٗــا    ُغِطَبـ١ّ  َقـِس َظَعُٓـٛا َعِٓ

ََٚتَعـاَي٢ َنُـا        ُ٘ ٍَ ُغـِبَشاَْ َُـا َقـا َٚايٖسأض اِيَبأق١َٔٝ َن  ١َُٔ ِِ ٔإَي٢ اِيَشَٝا٠ٔ ايٖسا٥ٔ ٔٗ َُأي ٔبَأِع

ًِٕل  ٍَ َخ ٖٚ َِٚعسّا َعًَِٝٓا ٔإْٖا ُنٖٓا ؾأعًٔنَي(َبَسِأْا َأ  ُٙ  .(2)ُْٔعُٝس

ٚتــاض٠ ٜــصنط اٯ٫ّ ايــيت ٬ٜقٝٗــا املــط٤ عٓــس ا٫ستهــاض ٚأثٓــا٤ قــبض   

٭ٖــٛاٍ ايػٝبٝــ١ ايـيت ٬ٜقٝٗــا اإلْػــإ يف عــامل ايــدلظر  اايـطٚح َهــاؾا اىل  
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٘  ،املعــطٚف ــَصا اٖيــٔصٟ يف خطبتــ٘ ايػــٓط Tٚشيــو َــٔ قبٝــٌ قٛيــ َٖ  ِّ ا٤: )َأ

ََٔشاقــّا    َأِْ ــ١ّ  ًََك ََٚع َٖاقــّا  ــ١ّ ٔز ـٔ اِيَأِغــَتأض ُِْطَؿ َُٚؾــُػ  ّٔ ــأت اِيَأِضَســا َُ ُٙ ٔؾــٞ ُظًُ َؿــَأ

ََٚبَكـطّا         َٚٔيَػـاّْا َيأؾعـّا  ًِبـّا َسأؾعـّا  ُ٘ َق ََََٓشـ  ِٖ ََٜٚأؾعّا ُثـ َٚٔيٝسّا  َٚ ََٚضأنعّا  ََٚدّٓٔٝٓا 

َُِعَزٔدـطّا   ََُٜٚككَِّط  َُِعَتٔبطّا   َِ َٗ ُ٘      َيأسعّا ٔيَِٝؿ ََٔجاُيـ  ٣َٛ َٚاِغـَت  ُ٘ َّ اِعٔتَساُيـ َسٖتـ٢ ٔإَشا َقـا

ُٙ ٔؾـٞ         ُٙ َنأزسـّا َغـِعّٝا ٔيـُسَِْٝا َٛا َٖـ ََأتشّا ٔؾـٞ َغـِطٔب  ََٚخَبَط َغأزضّا  َُِػَتِهٔبطّا  ََْؿَط 

َُـاَت       ََٚيـا َِٜدَؿـُع َتٔكٖٝـ١ّ َؾ ِٖ َيا َِٜشَتٔػُب َضٔظٜٖـ١ّ  ٘ٔ ُث َٚأت َأَضٔب ََٚبَس  ٔ٘ ٔؾـٞ  َيٖصأت َطَطٔب

َُِؿَتَطنـّا         ِِ َِٜكـٔض  َٚ َيـ َٛنـّا  ِِ ُٜٔؿـِس ٔع ٘ٔ َٜٔػـرلّا َيـ َٛٔت َِٖؿ َٚ َعاَف ٔؾٞ  ٘ٔ َغٔطٜطّا  ٔؾِتَٓٔت

ََٚبـاَت           ٌٖ َغـأزضّا  ٘ٔ َؾَعـ ََٔطأسـ  ٔٔ ََٚغـَٓ  ٔ٘ َُأسـ َُٖٓٔٝـ١ٔ ٔؾـٞ ُغٖبـٔط ٔد ُ٘ َؾَذَعاُت اِي َُِت ٖٔ َز

ِٚ َٛأضٔم اِيَأ ََٚطــ  ّٔ َُــَطأت اِيخَيــا ٖٔطّا ٔؾــٞ َغ َٚ َغــا َٔ َإٔر َؾــٔكٕٝل  ِٝ ّٔ َبــ َٚ اِيَأِغــَكا َدــأع 

َُـِط٤ُ ٔؾـٞ َغـِهَط٠ٕ        َٚاِي ًَكـّا  ََـ١ٕ ٔيًٖكـِسٔض َق ََٚيأز ٌٔ َدَععّا  ِٜ َٛ َٚ َزأع١َٕٝ ٔباِي َٚأيٕس َؾٔؿٕٝل 

ِٖ ُأزِ  َُِتٔعَب١ٕ ُثـ َِٛق١ٕ  ََٚغ َُِهٔطَب١ٕ  ََٚدِصَب١ٕ  َُٛٔدَع١ٕ  ََٚأ١ْٕٖ  َُِط٠ٕ َنأضَث١ٕ  ََٚغ َٗٔج١ٕ  ًِ ٔضَز ٔؾـٞ  َُ

ََٚقـٕب           َٛأز َضٔدٝـَع  َٞ َعًَـ٢ اِيـَأِع ِٖ ُأِئكـ ََُِٓكـازّا َغًٔػـّا ُثـ َُٚدـٔصَب  ًٔػّا  َُِب  ٔ٘ َأِنَؿأْ

َِٓكَطٔع  َُ َٚ  ٔ٘ ٕٔ ٔإَي٢ َزأض ُغِطَبٔت َٛا ََٚسَؿَس٠ُ اِئإِخ  ٕٔ ِٛٔيَسا ُ٘ َسَؿَس٠ُ اِي ًُ ُٔ ِٕ َتِش َٛ َغَك َِْٚٔه

٘ٔ َسٖت َِٚسَؿٔت َُِؿَطٔز   َٚ  ٔ٘ َِٚضٔت َُُتَؿذِّـُع ُأِقٔعـَس ٔؾـٞ    َظ ََٚضَدَع اِي َُُؿُِّٝع  ٢ ٔإَشا اَِْكَطَف اِي

         ٍُ ًٖٔٝـ١ّ ُْـُعٚ َُٖٓأيـَو َب ََـا   ُِ ََٚأِعَعـ  ٕٔ َِٔتَشـا ََٚعِجـَط٠ٔ أيا  ٍٔ َِٗت١ٔ ايٗػـَ٪ا ٘ٔ َْٔذّٝٓا ٔيَب ُسِؿَطٔت

َِٛضاُت ايـٖعٔؾرلٔ    ََٚغـ َِٛضاُت ايٖػـٔعرٔل  ََٚؾ  ِٔ ََٚتِك١ًَُٝٔ اِيَذٔشٝ  ِٔ ُٝٔ َُٔطحَيـ١ْ    اِيَش  َيـا َؾِتـَط٠ْ 
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َٛأض       َٔ َأِطـ ١ًَُْٝ َبـِٝ ََُػـ ََٚيـا ٔغـ١َْٓ  َِٛت١ْ َْأدَع٠ْ  ََ ََٚيا  ٠ْٖٛ َسأدَع٠ْ  ََٚيا ُق َُٔعحَي١ْ  ََٚيا َزَع١ْ 

)َٕ ٘ٔ َعا٥ُٔصٚ ََٚعَصأب ايٖػاَعأت ٔإْٖا ٔبايًٖ َِٛتأت  َُ  . (1)اِي
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 الرتغيب باآلثاز العاجلة: زابعا

 :ايٛانش١ اييت ٚضزت يف نتاب ْٗر ايب٬غ١ايذلب١ٜٛ َٚٔ ا٭غايٝب 

ايعادًـ١ باإلنـاؾ١ إىل    ايكـ٬ح  آثـاض بٝـإ  اغًٛب ايذلغٝـب اعتُـازا عًـ٢    

اٯثاض اٯد١ً، ٖٚصٙ ايكه١ٝ َٔ اؿكا٥ل ايكطآ١ْٝ املعطٚؾ١ أٜها، سٝح إ 

ــاضآيًكــ٬ح  ــٌ    ّاث ــسْٝا قب ــا٠ اي ــ١ تعٗــط يف اؿٝ ، قــاٍ تعــاىل: اٯخــط٠اجيابٝ

ــٔص) ًٖ َِ َزاُض      ُي ــِٓٔع ََٚي ــْط  ــَط٠ٔ َخِٝ ــَساُض اٯٔخ ََٚي ــ١َْٓ  ــٗسَِْٝا َسَػ ٙٔ اي ــٔص َٖ ــٞ  ــُِٓٛا ٔؾ َٔ َأِسَػ ٜ

ُُٖتٔكنَي( َٛ      ٚقاٍ تعاىل: ) 30ايٓشـٌ/  اِي ُٖـ َٚ ِٚ ُأَْجـ٢  ِّـٔ َشَنـٕط َأ ٌَ َقـأيّشا  ُٔ ِٔ َع ََ

  ُِٖ ــَط ِِ َأِدـ ُٗ ــٔعَٜٖٓ ََٚيَِٓذـ ــ١ّ  ــا٠ّ َطَِّٝبـ ُ٘ َسَٝـ ــ ًَُِٓشَٖٝٔٝٓـ ْٔ َؾ َٔ ــِ٪ ــاُِْٛا َُـ ــا َنـ ََـ  ٔٔ ــ ٔبَأِسَػـ

َٕ ًُٛ َُ ٘ٔ        ٚقاٍ تعـاىل: )  (97ايٓشٌ/)(َِٜع ًٓـ َٛاَب ايـٗسَِْٝا َؾٔعٓـَس اي َٕ ُٜٔطٜـُس َثـ َٖـٔ َنـا

ُّٔٝعا َبٔكرّلا ُ٘ َغ ًٓ َٕ اي ََٚنا َٚاٯٔخَط٠ٔ  َٛاُب ايٗسَِْٝا   .(134ايٓػا٤/) (َث

  ٛ ــر ايب٬غــ١ يف َ ــس ٚضز يف ْٗ ــصا ؾك ــصٙ    اي ــا ٜ٪نــس ٖ ــ٘ َ نــع عــس٠ َٓ

ٖصا اجملاٍ ميهٔ إٔ ٜعس َٔ اجملا٫ت اييت تؿهٌ زاؾعـا   إٔباعتباض  اؿكٝك١،

ايهــجرل َــٔ ايٓــاؽ  إٜٔكــًح سايــ٘، باعتبــاض  إٔقٜٛــا يسْػــإ َــٔ أدــٌ  

ِ ساشلِ يف ٖصٙ ايٓؿأ٠، ٚحيبٕٛ اغتكا١َ  إق٬ححيطقٕٛ ع٢ً  يف  أَـٛضٖ

 ايسْٝا.
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َ٘ ٔعَباَز ايًٖ Tامل٪َٓني أَرلضٟٚ عٔ  ٘ٔ َتٔكٖٝـ١َ ٔشٟ ُيـبٍّ   قٛي٘: )َؾاٖتُكٛا ايًٖ

َُـَأ     ََٚأِظ  ٔ٘ َٔـ ِٛ َٗٗذُس ٔغـَطاَض َْ ََٗط ايٖت ََٚأِغ  ُ٘ ُِٛف َبَسَْ ََٚأَِْكَب اِيَد  ُ٘ ًَِب ٌَ ايٖتَؿٗهُط َق َؾَػ

      َّ َٚ َقـٖس  ٔ٘ ًَٔػـأْ ـَ ايـصِِّنُط ٔب َِٚدـ ََٚأ  ٔ٘ َٛأت َٗ ُِٖس َؾـ ـَ ايٗع ََٚظًَ  ٔ٘ َٔ ِٛ َٛأدَط َٜ َٖ ايٖطَدا٤ُ 

ََا َِٛف ٔيَأ ــ ــَس       اِيَد ًََو َأِقَك ــ َٚ َغ  ٌٔ ــٔبٝ ــٔح ايٖػ ََٚن  ِٔ ــ ــأيَر َع ََُد ــَب اِي َٚ َتَٖٓه  ٔ٘ ــ ْٔ

        ٔ٘ ًَِٝـ َِ َع ِِ َتِعـ ََٚيـ ًَـاُت اِيُػـُطٚٔض  ُ٘ َؾأت ًِـ ِِ َتِؿٔت ََٚيـ َُِطًُٛٔب  ِٗٔر اِي ََُػأئو ٔإَي٢ ايٖٓ اِي

 ٢َُ َٚ َضاَس١ٔ ايِٓٗع َُٛٔض َظأؾطّا ٔبَؿِطَس١ٔ اِيُبِؿَط٣  َٗاُت اِيُأ ٔٔ َُِؿَتٔب ََ َٚآ  ٔ٘ َٔ ِٛ َْ ِٔ ٔؾٞ َأَِْع

ــٔعٝسّا(      ــ١ٔ َغـ َّ َظاَز اِيخٔدًَـ ــٖس ََٚقـ ــسّا  ُٔٝـ ــ١ٔ َس ــَط اِيَعأدًَـ ََِعَبـ ــَط  ــِس َعَبـ ََٚقـ  ٔ٘ ــ َٔـ ِٛ َٜ(1) 

ٌٔ  Tٚقــاٍ َٚآٔدــ ٌٔ ايــٗسَِْٝا  َُٖبــٛا ٔبَعأدــ ُُــٖتٔكنَي َش ٕٖ اِي ٘ٔ َأ ًٖــ ُُــٛا ٔعَبــاَز اي َٚاِعًَ ( :

ــٗسَِْٝ  ٌَ اي ــ ِٖ ــخٔخَط٠ٔ َؾَؿــاَضُنٛا َأ ــٞ   اِي ــٗسَِْٝا ٔؾ ٌَ اي ــ ِٖ ِِ َُٜؿــأضُنٛا َأ ــ ََٚي  ِِ ُٖ ــا ــٞ ُزَِْٝ ا ٔؾ

ََا ُأٔنًَـِت َؾَشُعـٛا     ٌٔ َٖا ٔبَأِؾَه ََٚأَنًُٛ ََا ُغٔهَِٓت   ٌٔ ِِ َغَهُٓٛا ايٗسَِْٝا ٔبَأِؾَه ٔٗ آٔخَطٔت

ُٙ اِيَذَبأبَط٠ُ ََا َأَخَص َٗا  ِٓ َٔ ََٚأَخُصٚا   َٕ ُُِتَطُؾٛ ٘ٔ اِي َٞ ٔب َُا َسٔع َٔ ايٗسَِْٝا ٔب َٔ  َٕ َُُتَهبُِّطٚ اِي

ِٖـٔس ايـٗسَِْٝا ٔؾـٞ         َُِتَذـٔط ايـٖطأبٔح َأَقـاُبٛا َيـٖص٠َ ُظ َٚاِي ًُٔؼ  َُُب َٗا ٔبايٖعأز اِي ًَُبٛا َعِٓ ِٖ اَِْك ُث

ََٚيـا            ٠َْٛ ِِ َزِعـ ُٗـ ِِ َيـا ُتـَطٗز َي ٔٗ ٘ٔ َغـسّا ٔؾـٞ آٔخـَطٔت ُٕ ايًٖـ ِِ ٔدرَلا ُٗ َٚ َتَٖٝكُٓٛا َأْٖ  ِِ ُٖ ُزَِْٝا

ِٔ َيٖص٠ٕ..(َُِٜٓكُل َي َٔ ِِ َْٔكْٝب  ُٗ(2)         ُ٘ َِٝٓـ ََـا َب ًََح  ِٔ َأِقـ ََـ ٚقـاٍ عًٝـ٘ ايػـ٬ّ: )
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 ُ٘ ٘ٔ َأِقًََح ايًٖ ََِط آٔخَطٔت ِٔ َأِقًََح َأ ََ َٚ َٔ ايٖٓأؽ  ِٝ ََٚب  ُ٘ َِٓٝ ََا َب  ُ٘ ٘ٔ َأِقًََح ايًٖ َٔ ايًٖ ِٝ ََٚب

َٚأعْغ َن  ٔ٘ ِٔ َِْؿٔػ َٔ  ُ٘ َٕ َي ِٔ َنا ََ َٚ  ُٙ ََِط ُزَِْٝا ُ٘ َأ ٘ٔ َسأؾْغ(َي َٔ ايًٖ َٔ  ٔ٘ ِٝ َٕ َعًَ  .(1)ا
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 املبحح الجاني

 مو وحي "الههج" يف علم الفلشفة 

 متهيد:

عًِ ايكٛاعس ايعك١ًٝ ا٭غاغ١ٝ َٚا ُٜب٢ٓ عًٝٗا  :ايؿًػؿ١ ببػاط١ ٖٞ

َٔ أؾهاض ْٚعطٜات يف اؿكا٥ل ايه١ًٝ شلصا ايٛدٛز، ؾٗٞ ؽتًـ عٔ 

ز٨ ا٭ؾٝا٤ َٚكازض ٚدٛزٖا ايعًّٛ املتعاضؾ١ بهْٛٗا تٓعط إىل َبا

ٗا، بُٝٓا تتدكل ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ يف زضاغ١ املطتبط١ بٚاملعاضف ايه١ًٝ 

ايعٛاٖط ايه١ْٝٛ زضاغ١ تؿك١ًٝٝ دع١ٝ٥، ؾعامل ايؿًو َج٬ ٜسضؽ ايؿها٤ 

بعض َٚا إىل شيو، ببعهٗا نٛانب٘  ١ٚع٬ق ٙزضاغ١ تؿك١ًٝٝ تتعًل مبٛاز

ايؿها٤ ا ع٢ً َكازض ٚدٛز ٖص ايؿًٝػٛف حياٍٚ إ ٜتعطف إٔيف سني 

 ؟.َٚا َكرلٙ ؟َٔ أٜٔ اْبجل ..َٚباز٥٘ ا٭ٚي١ٝ

، ٚإمنا ٖٛ ع١ًُٝ بتسعا يف أقٛي٘عًِ ايؿًػؿ١ يٝؼ عًُا َ يصا ؾإٕ 

ايعك١ًٝ َٚا ٜتُٓدض عٓٗا َٔ ْعطٜات ٚقٛاْني  يًكسضاتتٓعِٝ ٚزضاغ١ 

ع٢ً حيؿٌ بٗا ايعكٌ ايبؿطٟ، ٚع٢ً ن٤ٛ ٖصا ايؿِٗ ؾإٕ نٌ إْػإ قازض 

 .زضد١ َع١ٓٝيف ؾًٝػٛف  بأْ٘ايتؿهرل ايػًِٝ ميهٔ إٔ ْكؿ٘ 

ؾاملط٤ ايصٟ ٜعطف اْ٘ َٔ املػتشٌٝ إٔ ٜهٕٛ ايؿ٤ٞ َٛدٛزا ٚغرل  

، ٚاملط٤ ايصٟ ٜعطف إٔ اؿذط يف املهإ ْؿػ٘ ٚيف ايٛقت ْؿػَ٘ٛدٛز 
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ايطا٥ط يف اشلٛا٤ ٫ بس ي٘ َٔ ؾ٤ٞ قصؾ٘.. ٖٛ يف ايٛاقع اَط٩ حيٓهِ يف 

٭ؾٝا٤ ا٭قٍٛ ٚايكٛاعس ايعك١ًٝ اييت ٜعتُس عًٝٗا عًِ ايؿًػؿ١ سكا٥ل ا

 بؿهٌ ناٌَ.     

إثبات ٚدٛز اـايل شلصا ايهٕٛ ب املتعًك١ خٛايبش تٚيكس ناْ

َٔ ايبشٛخ اييت تسخٌ يف  ،ٚايتعطف ع٢ً قؿات٘ ٚع٬قت٘ بٗصا اـًل

يف قُِٝ عًِ ايؿًػؿ١، باعتباض إٔ ٖصٙ املعاضف تعتُس أغاغا ع٢ً ايعكٌ 

 زضاغتٗا ٚإثباتٗا غًبا أٚ إجيابا.      

ايسضاغات ايعك١ًٝ املتعًك١ -ٚيكس اخص ٖصا ايٓٛع َٔ ايعًّٛ 

ٜتٛغع ٜٚتطٛض ٜٚٓتؿط، ست٢ ابتًٞ مبٔ تهًِ ب٘ ممٔ  -باـايل غبشاْ٘

ٖٛ يٝؼ أ٬ٖ يصيو، ؾٓذِ عٔ شيو ٚنع ايٓعطٜات اـاط١٦ ٚا٭سهاّ 

، ٚإمنا تعتُس ع٢ً ؾٛا٥ب بك١ًػًِٝ املٓشطؾ١ اييت ٫ متت إىل ايتؿهرل اي

بػببٗا ايهجرل َٔ ايٓاؽ ٚتاٖٛا يف سرل٠  ؾاخطأا٭ٖٚاّ ٚتعٜني ايه٬ّ، 

ايه٬ٍ، ٚٚقع نش١ٝ ٖصا ايؿهط ايٓاقل ايعسٜس َٔ املؿهطٜٔ، ست٢ َٔ 

 ايصٜٔ ميًهٕٛ قٝتا شا٥عا يف املساضؽ ايع١ًُٝ ٚايؿًػؿ١ٝ.

خصٚا ع٢ً عاتكِٗ ٚيكس بطظ يف ا٭١َ اإلغ١َٝ٬ عًُا٤ َٓٗا ا

 ،َػ٪ٚي١ٝ ايتكسٟ شلصا ايعًِ املِٗ بػ١ٝ إضغا٤ قٛاعس ايؿًػؿ١ ايػ١ًُٝ

ٚاييت ٫بس َٔ إٔ تتٓاغِ َع ايعكا٥س اإلغ١َٝ٬ اؿك١، ؾتأغػت بصيو 
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اييت أخصت ع٢ً عاتكٗا ايطز ع٢ً  (1)املسضغ١ ايؿًػؿ١ٝ اإلغ١َٝ٬

َٚٔ زاض يف  (2)١ٝايؿبٗات اييت اختًكتٗا ايؿًػؿات املاز١ٜ أٚ ايػؿػطا٥

 ؾًهُٗا.

ٚيهٔ ايهجرل َٔ عًُا٤ ايؿًػؿ١ اإلغ١َٝ٬ اخطأٚا يف ايعسٜس َٔ  

ايكهاٜا ايؿًػؿ١ٝ ٚؽبطٛا يف قاشٜط عك١ًٝ، مما أٚقع اـ٬ف بِٝٓٗ، ٚأثاض 

ايػذاٍ ايؿًػؿٞ عٓسِٖ، ٚخاق١ يف فاٍ زضاغ١ اؿكا٥ل ايٛدٛز١ٜ اييت 

ا٥ٌ اؾدل ٚايتؿٜٛض ٚسكٝك١ نُػ ،ٚضزت قطحيا يف ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬

 . ٚغرل شيوايه٬ّ اإلشلٞ 

 هتابايايصٟ ٚضز يف  Tٖٚٓا ٜدلظ ن٬ّ اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب

ع ٜسؾع نٌ غُٛض ِٖٚٚ دايععِٝ "ْٗر ايب٬غ١" نشٌ ؾإف ٚع٬ز ْا

قس أٚضز  Tيف ٖصا املٛنٛع اؿػاؽ، ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ أَرل امل٪َٓني

ْػبٝا عٔ ْؿاط اؿطن١ ايؿًػؿ١ٝ يف  كسَاَتتًو ايهًُات يف عكط ُٜعس 

 بعا١َ.ا٭١َ اإلغ١َٝ٬ 

ٕ خطب ٚنًُات ْٗر ايب٬غ١ اييت تططح ٖصا ايًٕٛ َٔ اؿكا٥ل إ

ناْت ٖٞ ايبًػِ ايؿايف يعكٍٛ ٚقًٛب ايٓاؽ ع٢ً سس غٛا٤، ٚسل 

                                                 

٠ اييت تعآَت َع اٜاّ اـ٬ؾ١ ايعباغ١ٝ َٚا ت٬ٖا ٖٞ ايؿذل٠ اييت ؾٗست ْٗه١ املسضغ١ ٚيعٌ ايؿذل .1

 بؿهٌ عاّ. ٚتطٛضٖا ايؿًػؿ١ٝ اإلغ١َٝ٬

ظٗطت إسس٣ املساضؽ ايؿًػؿ١ٝ ع٢ً أٜسٟ مجاع١ َٔ املؿهطٜٔ ايْٝٛإ ٜػُٕٛ بايػؿػطا٥ٝني، ٚتكّٛ  .2

 ٓبجك١ عٔ ايؿهط ايبؿطٟ بعا١َ.أؾهاضِٖ ع٢ً ايتؿهٝو يف قش١ اؿكا٥ل ايعك١ًٝ امل
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يًصٟ ٜبتػٞ اؿل يف ٖصا املهُاض إٔ ٫ حيٝس بٓعطٙ عٔ أقٛاٍ أَرل 

عًِ، ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ميهٔ إٔ ْكٍٛ بإٔ خطب يف ٖصا اي Tامل٪َٓني

 Tْٗر ايب٬غ١ يف ٖصا ايباب ُتعس َٔ ايهطاَات ايباٖط٠ يسَاّ عًٞ
 ايكا١ُ٥ إىل َٜٛٓا ٖصا.
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 (1)نظسة على أسص الفلشفة اإلهلية: اوال

ْط٣ يف ٖصا املكاّ إ َٔ املػتشػٔ إٔ ٜهٕٛ يس٣ ايكاض٨ ايهطِٜ 

اقٍٛ عًِ ايؿًػؿ١ بؿهٌ عاّ، ٫ٕ  سٍٛمج١ً َٔ املعاضف ا٭غاغ١ٝ 

 ــاملعاضف ايعك١ًٝ اييت ٜبين عًٝٗا اإلْػإ ايكٛاْني ٚايٓعطٜات مجٝعا 

ًُعطؾ١، يأَٛض نطٚض١ٜ  ــ غٛا٤ ايؿًػؿ١ٝ أّ ايع١ًُٝ ايطبٝع١ٝ أّ غرل شيو

٭ْٗا ا٭غاؽ ؾُٝع ايدلاٖني ايعك١ًٝ، ع٢ً إٔ ٖصٙ املعاضف َٔ ايبس١ٜٝٗ 

َع٘ إىل بط١ٖٓ ٚاثبات يبػاطتٗا ٚٚنٛسٗا، ٚمجٝع مبهإ عٝح ٫ ؼتاز 

ايٓاؽ ٜتشسٕٚ يف تطبٝل ٖصٙ ايكٛاعس ع٢ً سٝاتِٗ ايع١ًُٝ ع٢ً اخت٬ف 

 َعتكساتِٗ ٚتكايٝسِٖ َٔ سٝح ٜؿعطٕٚ أٚ ٫ ٜؿعطٕٚ.

ايٓكٝهني ٫ جيتُعإ ٫ٚ ٜطتؿعإ، ٖٚٞ َٔ  إٔ ايكاعس٠ ا٭ٚىل:

َٔ  إٔعًٝٗا لس  أِٖ ايكٛاعس ايعك١ًٝ ٚأؾسٖا ٚنٛسا، ٚنُجاٍ

ٚيف  ايٛقت ْؿػ٘املػتشٌٝ إ ٜهٕٛ ايؿ٤ٞ َٛدٛزا ٚغرل َٛدٛز يف 

اإلْػإ  إٔ، أٚ عٝٓٗا اؾػِ ساض ٚباضز يف ايًشع١ إٔ أٚ، املهإ ْؿػ٘

 قا٥ِ ٚقاعس يف شات املهإ ٚيف شات ايٛقت ٖٚهصا.

َُشسخ، ؾاؿذط ايصٟ ْطاٙ  ايكاعس٠ ايجا١ْٝ: ٫ بس يهٌ سازخ َٔ 

بإٔ ي٘ َٔ قصؾ٘، ٚاْ٘ َٔ  ــ بسا١ٖــ اشلٛا٤ ٫ بس إٔ مهِ طا٥طا يف 

                                                 

 ٚتػ٢ُ ايؿًػؿ١ اييت تبشح يف ٖصا املهُاض بايؿًػؿ١ املٝتاؾٝعٜك١ٝ 1.
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كصف َٔ تًكا٤ ْؿػ٘ زٕٚ َ٪ثط، ٚميهٔ إ ٜسخٌ اْاملػتشٌٝ إٔ ٜهٕٛ قس 

ايع١ً ٚاملعًٍٛ يف عًِ ايؿًػؿ١، ؾايع١ً ٖٞ ايػبب  ايف ٖصٙ ايكاعس٠ عٓٛاْ

يٛقٛع اؿسخ، ٚاملعًٍٛ ٖٛ ا٭َط اؿازخ، ٚاْ٘ ٫ بس يهٌ َعًٍٛ َٔ 

 .ع١ً

اغتشاي١ ايتػًػٌ اي٬ْٗا٥ٞ يف اؿٛازخ، ٚإ  ايكاعس٠ ايجايج١:

، ٚنُجاٍ ع٢ً شيو: يٛ ؾطنٓا إ ْٗا١ٜغًػ١ً اؿٛازخ ٫ بس شلا َٔ 

دٝؿا أضاز غعٚ ب٬ز َا، ٖٚصا ايػعٚ ئ ٜكع إ٫ بأَط ٜكسضٙ قا٥س 

ٓٛ ٍ بإقساض ا٭َط إ٫ بأَط ٜأتٝ٘ َٔ ايكا٥س اؾٝـ، ٖٚصا ايكا٥س غرل ك

٢ َٓ٘ ضتب١، ٚا٭ع٢ً َٓ٘ ٜٓتعط أَط ايكا٥س ا٭ع٢ً َٓ٘ ضتب١ أٜها، ا٭عً

إ٫  ،ا٭َط بايػعٚ إط٬قا ٜكسضٖهصا زٕٚ ْٗا١ٜ، ؾًٔ يٛ اغتُط ا٭َط ٚ

ٜٓتعط  إٔبا٭َط َٔ عٓسٙ زٕٚ  ٜبازضإشا قطعت ايػًػ١ً بكا٥س أع٢ً 

ٜسخٌ يف ٖصٙ ايكاعس٠ سكٝك١  إٔٚميهٔ  ،٘ا٭ٚاَط ممٔ ٖٛ أع٢ً َٓ

يٛ ؾطنٓا اثٓني َٔ املتػابكني ٚاقؿني ع٢ً  َاي١ ايسٚض، َٚجاٍ شيو اغتشا

ٜٓطًل َٔ خط  خط بسا١ٜ ايػبام، ٚنٌ َُٓٗا قس اؾذلط ع٢ً ْؿػ٘ إ ٫

ايبسا١ٜ إ٫ بعس إ ٜٓطًل قاسب٘ قبً٘، ؾٌٗ َٔ املُهٔ إٔ ٜبسأ ايػبام 

 .ٚقس ٚقع ايسٚض بُٝٓٗا يف ؾطط بسا١ٜ ايػبام ؟بُٝٓٗا

ملعاضف ايبس١ٜٝٗ اييت تعس َٔ ضنا٥ع ايتؿهرل ٚع٢ً ن٤ٛ ٖصٙ ا

، حيهِ ايعكٌ "بهطٚض٠ ٚدٛز" خايل شلصا ٗانً ايبؿطٟ يف اجملا٫ت



   من وحي نهج البالغة  

 

 

  

ايهٕٛ ايصٟ ٜتهٕٛ َٔ فُٛع١ نبرل٠ َٔ اؿٛازخ اييت "َٔ املُهٔ إ 

، ٚع٢ً ٖصا قٓؿت ايؿًػؿ١ ايٛدٛز ايؿعًٞ إىل ْٛعني ض٥ٝػني (1)تكع"

تعاىل، ٚ"املُهٔ ايٛدٛز" ٖٚٛ ايهٕٛ  ُٖا: "ايٛادب ايٛدٛز" ٖٚٛ اهلل

  .(2)املدًٛم ي٘

ؾاؿٛازخ اييت تكع يف ٖصا ايهٕٛ ٫ بس شلا َٔ قسخ ٚؾل ايكاعس٠ 

نإ سازثا أٜها "أٚ َع٫ًٛ يػرلٙ" ؾ٬ بس ي٘ َٔ  إٕايجا١ْٝ، ٚا سخ شلا 

، ٚإشا اغتُطت ايػًػ١ً ع٢ً ٖصا ْؿػٗا قسخ أع٢ً َٓ٘ ع٢ً ايكاعس٠

إىل َا ٫ ْٗا١ٜ ؾٗصا قاٍ  -عًٍٛ ٚع١ً َعًٛي١ يػرلٖاأٟ َ–املٓٛاٍ 

عك٬ ٚؾل ايكاعس٠ ايجايج١، ٫ٚبس َٔ ْٗا١ٜ ايػًػ١ً إىل ٚدٛز غرل سازخ 

٫ٚ َعًٍٛ يػرلٙ، ٚبايتايٞ ؾٗٛ ٫ حيٌُ قؿات اؿٛازخ ٚاملع٫ًٛت، 

غبشاْ٘  اهللٖٚٛ  -٫ ؼتاز إىل غرلٖا-ٚإمنا ٖٛ ايع١ً اييت ٫ ع١ً شلا 

 ٚتعاىل.

 

                                                 

 ؾًٝػت ٖٞ نطٚض١ٜ ايٛدٛز ٫ٚ َػتش١ًٝ ايٛدٛز، يصيو تػ٢ُ باملُه١ٓ ايٛدٛز 1.

 ٚقس ٚنع ايؿ٬غؿ١ ْٛعا ثايجّا َٔ ايٛدٛز أزلٛٙ باملُتٓع ايٛدٛز. .2
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 ز"الههج" يف العلوم العقليةمتّي: ثانيا

متتاظ عٔ غا٥ط اؿكا٥ل  Tيف أقٛاٍ اإلَاّ (1)اؿكا٥ل ايؿًػؿ١ٝ إٕ

 ايٛاضز٠ يف عًِ ايؿًػؿ١ َٔ ْٛإح عس٠، ْصنط َٓٗا ث٬خ أغاغ١ٝ ٖٞ:

ايكٛاب يف ا٭ؾهاض املططٚس١ يف ٖصا اجملاٍ ع٢ً طٍٛ اـط  أ٫ٚ: 

بؿهٌ تاّ، سٝح ٫ لس َؿطز٠ َٔ  ٚتطابكٗا َع ايؿطط٠ اإلْػا١ْٝ

املؿطزات ايعك١ًٝ ايٛاضز٠ يف ْٗر ايب٬غ١ تتعاضض َع أقٌ ؾهطٟ أٚ َع 

ا٭ؾهاض ا٭خط٣ املطتبط١ بٗا أٚ ايكطٜب١ َٓٗا، ٚإمنا لس إٔ املؿاِٖٝ ايعك١ًٝ 

ٜكٓسم بعهٗا بعها ٜٚسعِ بعهٗا ايبعض اٯخط  Tايٛاضز٠ يف ن٬َ٘

َع ايعًِ بإٔ ٖصٙ ايهًُات دا٤ت َبجٛث١  ٚتػرل ع٢ً ايكطاط املػتكِٝ،

يف َٓاغبات كتًؿ١ ٚأٚقات َتباعس٠ َٔ  Tيف خطب َتعسز٠ قاشلا

 ايعَٔ.

 Tيف َهُاض عطض املعًَٛات ايؿًػؿ١ٝ ؾإ ن٬ّ اإلَاّ ثاْٝا:
ٖٚصٙ ٜتذ٘ يف اػاٖني ض٥ٝػني، ا٭ٍٚ ٜتُجٌ يف تكطٜط اؿكا٥ل ايعك١ًٝ، 

ايكطاط  إىلتٗسٟ ايتؿهرل  ــ ؾٝٗا بايططٜك١ اييت ططست ــايتكطٜطات 

                                                 

ًػؿ١ٝ يف أقٛاٍ اإلَاّ)عًٝ٘ ايػ٬ّ(" َكطًح ْصنطٙ ع٢ً غبٌٝ اجملاظ، ٭ْ٘ ٫ إ َكطًح "اؿكا٥ل ايؿ .1

ؾو إٔ أَرل امل٪َٓني)عًٝ٘ ايػ٬ّ( مل ٜهٔ ٜػتعٌُ أْع١ُ عًِ ايؿًػؿ١ ٭دٌ إ ٜٛنح َكاقسٙ يًٓاؽ، 

 ؾٗٛ أغ٢ٓ َٔ إ حيتاز إىل ْعاّ ٚنع٘ غرلٙ ٖٚٛ إَاّ ايبٝإ ٚايعًّٛ.
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َٛٓ٘ املػتكِٝ  يًٛقٍٛ إىل اؿكٝك١ املطد٠ٛ زٕٚ يبؼ، أَا ا٫ػاٙ ٚتك

 .   ايجاْٞ ؾٝتُجٌ يف عطض اؿكا٥ل اإلشل١ٝ َع أزيتٗا ايعك١ًٝ املت١ٓٝ ٚايها١ًَ

يًُعًَٛات ايعك١ًٝ دا٤ َٔ خ٬ٍ  Tإٕ بٝإ أَرل امل٪َٓني ثايجا:

، عٝح اْ٘ ٫ خياطب ؾٝ٘ ايعكٍٛ ؾشػب، ن٬ّ ؾكٝح عايٞ ايب٬غ١

ٚإمنا خياطب ايٛدسإ أٜها، إش إٔ نًُات٘ ايكسغ١ٝ تططم ايكًٛب قبٌ 

٫ٚ خيؿ٢ َا شلصا  ــ ايؿًػؿ١ٝــ ا٭شٖإ ٚتٓاغِ ايؿطط٠ قبٌ املساضى ايعك١ًٝ 

 ا٭غًٛب ايطاقٞ َٔ تأثرل يف املتًكٞ يبًٛؽ املطًٛب.

٥ل ايعك١ًٝ ٖٞ ضؾس اإلميإ باهلل إٕ ايػا١ٜ ا٭غاغ١ٝ َٔ بٝإ اؿكا

ايؿبٗات اييت تطز ع٢ً ٖصا  تعاىل ٚتٛغٝع املعطؾ١ بكؿات٘ عع ٚدٌ، ٚضٓز

ا٭قٌ اإلغ٬َٞ املِٗ، ٖٚصٙ ايػا١ٜ ٫ تتشكل بإثبات اؿكا٥ل يًعكٌ 

ض ؾكط زٕٚ إٔ ٜهٕٛ شلا تأثرل ع٢ً ايكًب، ٫ٕ َٛطٔ اإلميإ ايصٟ ٜتذٓص

ايع١ًُٝ يف ايعكٌ ٚسسٙ ٫ ٜؿٞ  ؾٝ٘ ٖٛ ايكًب، ٚتطانِ املعاضف

ؿطم ع٢ً تًكٞ املعاضف ايعك١ًٝ َع إُٖاٍ ابايػطض، بٌ ضمبا نإ 

اؾاْب ايطٚسٞ ْتا٥ر عهػ١ٝ، سٝح تؿهٌ تًو ايعًّٛ سذبا نبرل٠ متٓع 

يصيو لس إٔ  ــ ٖٚٛ اإلميإ ايكًيب ــػا١ٜ املطًٛب١ ٔ بًٛؽ ايَاإلْػإ 

ايعًّٛ ايعك١ًٝ ٚأًُٖٛا اؾاْب  ؾرايهجرل َٔ املػًُني ايصٜٔ خانٛا 

يف أقٍٛ  ٛىيؿهَعٜسا َٔ امل ٜػتؿٝسٚا َٔ ايؿًػؿ١ إ٫  ،ايكًيب

 عكا٥سِٖ ٚتؿاقِ ا٭ٖٚاّ يف عط٣ إمياِْٗ.
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 يف اإلهليات Tنبر مو كالمه: ثالجا

ِٔ يف ْٗر ايب٬غ١، قاٍ:  Tيف خطب١ ٫َرل امل٪َٓني ََ  ُٙ َٖٚسَس ََا  (

 ُ٘ ََٚيا َسٔكَٝكَت  ُ٘ ِٔ َنَٖٝؿ ََ  ُٙ ََُس ََٚيا َق  ُ٘ َٗ ِٔ َؾٖب ََ ُٙ َع٢َٓ  ََٚيا ٔإٜٖا  ُ٘ ًَ ََٖج  ِٔ ََ َأَقاَب 

ُ٘ َُ ٖٖ َٛ ََٚت  ٔ٘ ِٝ ُٙ  ،َأَؾاَض ٔإَي َٛا ِٕ ٔؾٞ ٔغ ٌٗ َقا٥ٔ َُٚن ََِكُْٓٛع   ٔ٘ ََِعُطٕٚف ٔبَِٓؿٔػ  ٌٗ ُن

ٍْ ٌْ َيا ٔباِنٔطَطأب آَي١ٕ ،ََِعًُٛ ٍٔ ٔؾِهَط٠ٕ ،َؾأع ِٛ  ،ٌّ َيا ٔباِغٔتَؿاَز٠َٕغٓٔ ،ََُكسِّْض َيا ٔبَذ

َٚاُت ُٙ اِيَأَز ََٚيا َتِطٔؾُس َِٚقاُت  ُ٘ اِيَأ َّ  ،َيا َتِكَشُب َٚاِيَعَس  ُ٘ ُِْٛ َِٚقاَت َن َغَبَل اِيَأ

 ٔ٘ َُُهاٖزٔت َٚٔب  ،ُ٘ ََِؿَعَط َي ِٕ َيا  ََُؿأعَط ُعٔطَف َأ ٙٔ اِي ُ٘، ٔبَتِؿٔعرٔل َٚأياِبٔتَسا٤َ َأَظُي  ُٙ ُُٚدُٛز

َُٛٔض ُعٔط َٔ اِيُأ ِٝ َُ٘ب َٔ َي ِٕ َيا َقٔطٜ َٔ اِيَأِؾَٝا٤ٔ ُعٔطَف َأ ِٝ ٘ٔ َب َُُكاَضَْٔت َٚٔب  ُ٘ ِٕ َيا ٔنٖس َي  ،َف َأ

١َُٔ ًِ ١َُٔ ،َناٖز ايَٓٗٛض ٔبايٗع ِٗ ُُٛنَٛح ٔباِيُب ٌٔ ،َٚاِي ًَ َُُٛز ٔباِيَب َٚاِيَشُطَٚض  ،َٚاِيُذ

َُ ،ٔبايٖكَطٔز  َٔ ِٝ ْٕ َب ََُكأض َٗا  ََُتَعأزَٜأت  َٔ ِٝ ـْ َب َٗا ََُ٪ُي ََُتَبأعَسأت  َٔ ِٝ ََُكطِّْب َب َٗا  َتَبأَٜٓأت

َٗا. ََُتَسأَْٝأت  َٔ ِٝ  ََُؿطِّْم َب

ٌُ ٔبَشسٍّ  َُ َٗا ،ََٚيا ُِٜشَػُب ٔبَعسٍّ ،َيا ُِٜؿ َٚاُت َأُِْؿَػ َُا َتُشٗس اِيَأَز  ،َٚٔإْٖ

َٖا َٚ ،َُٚتٔؿرُل اِيخَياُت ٔإَي٢ ََْعا٥ٔٔط  ١َََٓٝ َُُِٓص" اِئكِس َٗا " َٗا "َقُس" اِيَأَظٔي١َٖٝ ََََٓعِت َُِت َس

ِٔ ََْعٔط  ََِتََٓع َع َٗا ا َٚٔب  ٍٔ ًُِعُكٛ َٗا ٔي َٗا َتَذ٢ًٖ َقأُْع ١ًََ، ٔب ُٔ َِٛيا" ايٖتِه َٗا "َي ََٚدَٖٓبِت

ٕٔ  .اِيُعُٝٛ

َٚاِيَشَطَن١ُ   ُٕ ٘ٔ ايٗػُهٛ ِٝ َٛ  ،ََٚيا َِٜذٔطٟ َعًَ ُٖ ََا   ٔ٘ ِٝ ـَ َِٜذٔطٟ َعًَ ََٚنِٝ

ُٙ ََُُٜٙٚعٛ ،َأِدَطا َٛ َأِبَسا ُٖ ََا   ٔ٘ ُ٘ ،ُز ٔؾٝ َٛ َأِسَسَث ُٖ ََا   ٔ٘ ََٚتِت  ؟ََِٜٚشُسُخ ٔؾٝ ٔإشّا َيَتَؿا
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ُٙ ََِعَٓا  ٍٔ َٔ اِيَأَظ َٔ ََِتََٓع  ََٚيا  ُ٘ ُٗ ََٚيَتَذٖعَأ ُنِٓ  ُ٘ ُ٘  ،َشاُت ُٚٔدَس َي ََٚضا٤ْ ٔإِش   ُ٘ َٕ َي ََٚيَها

ّْ ََا ُ٘ ايِٓٗكَكا ،َأ ََ َّ ٔإِش َئع َُا ََُؼ ايٖت ٘ٔ ،ََُٕٚياِيَت َُِكُٓٛٔع ٔؾٝ ََِت آ١َُٜ اِي  ،َٚٔإشّا َيَكا

)ٔ٘ ِٝ ََِسُيّٛيا َعًَ  َٕ ِٕ َنا ٍَ َزٔيًّٝا َبِعَس َأ ٖٛ  .(1)ََٚيَتَش

  َٔ ِٝ ََُؿطِّْم َب يف املكطع ا٭ٍٚ َٔ ٖصٙ اـطب١ املباضن١ إىل قٛي٘: )

َٗا( ٜكطض املعاضف املتعًك١ بكؿات اهلل غبشاْ٘ ٚبأؾعاي٘  Tََُتَسأَْٝأت

ََِكُْٓٛع( ٜطًلتكطٜط  ٔ٘ ََِعُطٕٚف ٔبَِٓؿٔػ  ٌٗ قاعس٠  Tا، ؾُج٬ يف قٛي٘: )ُن

ؾًػؿ١ٝ عا١َ َ٪ٓزاٖا: إٔ نٌ ؾ٤ٞ إشا ُعطف بٓؿػ٘ ٚمل ُٜعطف بخثاضٙ ؾٗٛ 

كًٛم، ٭ْ٘ ٫ ميهٔ يًؿ٤ٞ املعطٚف بٓؿػ٘ إ٫ إٔ ٜهٕٛ قسٚزا ؼٝط ب٘ 

يتايٞ ؾٗٛ يٝؼ ٚبا (2)املعطؾ١ ٚتؿٓدك٘، ٚا سٚز زا٥ُا ٜؿتكط إىل غرلٙ

ََِكُْٓٛع(.  غايل ٚإمنا كًٛم)

ــ إٔ بعض املدًٛقات ٫ تعطف بٓؿػٗا ٚإمنا ُتعطف بخثاضٖا  :ؾإ قٌٝ

ٜػتسضى ٖصا ايٓٛع َٔ املدًٛقات  Tقًٓا إٕ اإلَاّ ــ  (3)ناؾاشب١ٝ َج٬

ٍْ( إش إٔ اؾاشب١ٝ َٚا ؾابٗٗا  ََِعًُٛ  ُٙ َٛا ِٕ ٔؾٞ ٔغ ٌٗ َقا٥ٔ َُٚن بكٛي٘ َباؾط٠: )

َٔ ا٭عطاض ٚإٕ ناْت ٫ ُتعطف بصاتٗا ٚيهٓٗا تعتُس يف ٚدٛزٖا ع٢ً 

 -إش ي٫ٛ ٚدٛز ا٭ضض مل تهٔ ٖٓايو داشب١ٝ أضن١ٝ َج٬-غرلٖا 
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 ِٕ ٖٚصا ٚانح ؾٝ٘ إٔ ٖصا املٛدٛز غرل قا٥ِ بصات٘، ٚإمنا ٖٛ قا٥ِ بػرلٙ)َقا٥ٔ

.)ٍْ ََِعًُٛ ُٙ( ٚبايتايٞ ؾٗٛ كًٛم) َٛا  ٔؾٞ ٔغ

كٝكتني ايعكًٝتني، ْعطف إٔ ايباضٟ عع ٚدٌ َٚٔ خ٬ٍ ٖاتني اؿ

َٓٓعٙ عٔ إٔ ٜعطف َٔ خ٬ٍ َعطؾ١ نٓ٘ شات٘، ٚاْ٘ تعاىل قا٥ِ بصات٘ 

ٕٔ عُٔ غٛاٙ، ٚضمبا ناْت ٖات ٕ ٚاضزتني نأزي١ ع٢ً َا إ ايكاعستاَػتػ

 ُ٘ ِٔ َنَٖٝؿ ََ  ُٙ َٖٚسَس ََا  ِٔ َأَؾاَض ٔإ ــ إىل قٛي٘ ــتكسّ َٔ قٛي٘: ) ََ  ُٙ ََُس ٘ٔ ََٚيا َق ِٝ َي

 .)ُ٘ َُ ٖٖ َٛ  ََٚت

ٜططح  Tأَا يف املكطع ايجاْٞ َٔ ٖصٙ اـطب١ اؾ١ًًٝ، ؾإ اإلَاّ

: Tؾٝ٘ اؿكا٥ل اإلشل١ٝ َع أزيتٗا ايعك١ًٝ بؿهٌ قطٜح، ؾُج٬ يف قٛي٘

َُٚتٔؿرُل اِيخَيا َٗا  َٚاُت َأُِْؿَػ َُا َتُشٗس اِيَأَز َٚٔإْٖ ََٚيا ُِٜشَػُب ٔبَعسٍّ  ٌُ ٔبَشسٍّ  َُ ُت )٫ ُِٜؿ

َٖا َِٛيا  ،ٔإَي٢ ََْعا٥ٔٔط َٗا َي ََٚدَٖٓبِت َٗا َقُس اِيَأَظٔي١َٖٝ  َُِت ََٚس  ١َََٝ َُُِٓص اِئكِس َٗا  ََََٓعِت

١ًََ ُٔ ٕٔ(  ،ايٖتِه ِٔ ََْعٔط اِيُعُٝٛ ََِتََٓع َع َٗا ا َٚٔب  ٍٔ ًُِعُكٛ َٗا ٔي َٗا َتَذ٢ًٖ َقأُْع ؾؿٞ ٖصا ٔب

ٜكِٝ ايسيٌٝ ع٢ً شيو، كطع ٜٓعٙ اهلل تعاىل عٔ اؿسٚز ٚا٭عساز ٚامل

ؾا سٚز ٫ بس إٔ ٜهٕٛ َٔ ا٭دػاّ، ٫ٕ ا٭دػاّ بطبٝعتٗا ؼٓس 

َٗا(، ٚاؾػُٝٓ َٚاُت َأُِْؿَػ َُا َتُشٗس اِيَأَز َٚٔإْٖ ١ ا٭دػاّ ا٭خط٣ ٚتتُٝع عٓٗا)

  قاٍ ع٢ً ايصات اإلشل١ٝ.

ٜؿرل إىل إٔ اهلل  Tأَا يف ْؿٞ سلٍٛ ايصات اإلشل١ٝ بايعسز، ؾاْ٘

٘ ٫ ميهٔ إٔ ُٜعٓس نُٔ املٛدٛزات املدًٛق١ يف ٖصا ايهٕٛ، ٭ْ٘ غبشاْ
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يٛ ُعٓس نُٓٗا يكاض مماث٬ شلا َٚكطْٚا بٗا، ٚمماثًت٘ يٮدػاّ ٜػتًعّ 

َُٚتٔؿرُل  اؾػ١ُٝ ٫ قاي١، ٚعٓس٥ص تتُهٔ اٯ٫ت َٔ إٔ تؿرل إيٝ٘ ٚتعٓسٙ)

َٖا(، ٖٚصا قاٍ ع٢ً ايباضٟ عع (1)اِيخَياُت   ٚدٌ أٜها.ٔإَي٢ ََْعا٥ٔٔط

تتكـ  إٔميهٔ  اييت غبل شنطٖا ٫ (2)ٚنٌ َٔ ا٭زٚات ٚاٯ٫ت

ٜعس اهلل َٔ دٓػٗا،  إٔبكؿات اـايل غبشاْ٘ ٚتعاىل، ٚبايتايٞ ٫ ميهٔ 

ٚقؿات اـايل ايط٥ٝػ١ٝ ٖٞ: ايكسّ ٚا٭ظٍ ٚايهُاٍ ايصاتٞ، ٚمجٝع 

ٚػطٟ  شلصٙ ايكؿات ايج٬خ، ــ ببس١ٜٗ ايعكٌ ــتؿتكس ا٭زٚات ٚاٯ٫ت 

 ٖصٙ ايبس١ٜٗ ع٢ً ايًػإ بكٛيٓا يف قؿتٗا:

. إٕ ٖصٙ ا٭زٚات ٚاٯ٫ت ٚدست َٓص نصا، ٖٚصا ايكٍٛ قطٜح 1 

َٗا  ََََٓعِت ١َََٝ(. ــ َُُِٓصــ يف اَتٓاعٗا عٔ قؿ١ ايكسّ)  اِئكِس

َٗا 2  َُِت ََٚس  َقُس ــ. إْٗا قس ناْت بعس إٔ مل تهٔ ٖٚٛ خ٬ف ا٭ظي١ٝ)

 .اِيَأَظٔي١َٖٝ( ــ

ّٛٓ ٚدٛزٖا ٚاييت ٫ ميهٔ إٔ تػتػين 3  . إْٗا ي٫ٛ ا٭غباب اييت تك

َٗا  ََٚدَٖٓبِت َِٛيا ــعٓٗا يهاْت نا١ًَ قا١ُ٥ بصاتٗا) ١ًََ(. ــ َي ُٔ  ايٖتِه

ٜبني إٔ اهلل غبشاْ٘ مبجٌ ٖصٙ ا٭زٚات ػ٢ً  Tثِ إٕ اإلَاّ

ٛاغع، يًعكٍٛ َٔ خ٬ٍ َا تطًع عًٝ٘ َٔ آثاض ايطبٛب١ٝ يف ٖصا اـًل اي

                                                 

 ٚيعً٘ ٜككس باٯ٫ت ٖٓا اؿٛاؽ.   .1

س يف ٖصٙ املطس١ً ع٢ً عسّ نْٛٗا بعس إ ٜبني اإلَاّ إ اؿس ٚايعسز َٔ قؿات اٯ٫ت ٚا٭زٚات، ٜ٪ن .2

 ؼٌُ قؿات ايطبٛب١ٝ بكٛي٘: )َٓعتٗا َٓص ايكس١َٝ..( َٚا بعسٙ.
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ؾإ اهلل غبشاْ٘ بٗا اَتٓع عٔ ْعط ايعٕٝٛ، أٟ اْ٘ يٝؼ ْؿػ٘  ايٛقتٚيف 

٫ ميهٔ شلا إٔ  ــ كًٛق١ ٖاباعتباضــ ممتٓعا عٓٗا ع١ًٝ َٓ٘، ٚإمنا َٔ ؾاْٗا 

ؼٝط َعطؾ١ ب٘، ٫ٕ ا سٚز ٫ ميهٔ إٔ حيٝط َعطؾ١ باي٬قسٚز، ٚاملاز٠ 

 ؿانًٗا َٔ ايٛدٛز.ٜإ٫ َا  تط٫٣ 

َٚاِيَشَطَن١ُ..(أَا يف  ُٕ ٘ٔ ايٗػُهٛ ِٝ ََٚيا َِٜذٔطٟ َعًَ ٜٓؿٞ  Tؾاْ٘ (1) قٛي٘: )

ٔ ُٖا َٔ َعاٖط اـًل ٜعٔ ايصات اإلشل١ٝ ايػهٕٛ ٚاؿطن١ ايًص

ايٛانش١، ٜٚػتدسّ يف إثبات ٖصٙ اؿكٝك١ ططٜك١ َٔ أضٚع ططم تٓعٜ٘ 

 . (2)اـايل عٔ ٖاتني ايعاٖطتني َعا

ٚاؿطن١ يف كًٛقات٘ زيٌٝ قاضر ع٢ً إٕ إدطا٤ اهلل تعاىل يًػهٕٛ 

عسّ دٛاظُٖا ي٘ غبشاْ٘، ٭ْ٘ يٛ ؾطنٓا أُْٗا جيٛظإ ي٘، ؾصيو ٜعين 

أُْٗا قؿتإ أظيٝتإ بأظي١ٝ ايصات اإلشل١ٝ ٚيٝػتا كًٛقتني، يف سني إٔ اهلل 

غبشاْ٘ أسسثُٗا يف خًك٘ نُا ٖٛ ٚانح، ٖٚٓا ٜهٕٛ يسٜٓا تعاضض بني 

، يصيو ٜػتٓهط اإلَاّ ٖصا املؿطٚض بكٛي٘: (3)أظيٝتُٗا ٚبني سسٚثُٗا

                                                 

ٜكٍٛ ابٔ ابٞ اؿسٜس املعتعيٞ سُٝٓا ٜكٌ إىل ٖصٙ ايؿكط٠ َٔ اـطب١: )ٖصا زيٌٝ أخصٙ املتهًُٕٛ  .1

 36.م 13عٓ٘)عًٝ٘ ايػ٬ّ( ؾٓعُٛٙ ٚقطضٚٙ يف نتبِٗ( ؾطح ْٗر ايب٬غ١ ز

ػاي١ اؿطن١ إشا ٚضزت ع٢ً املٛدٛز ؾإ ايػهٕٛ ٚاضز عًٝ٘ أٜها ٭ُْٗا قؿتإ َت٬ظَتإ، سٝح إٕ َ .2

 اْ٘ ٫ سطن١ إ٫ بعس غهٕٛ ٫ٚ غهٕٛ إ٫ بعس سطن١.

 .ٖٚصإ ْكٝهإ ٫ جيتُعإ .3
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ََا   ٔ٘ ََِٜٚشُسُخ ٔؾٝ  ُٙ َٛ َأِبَسا ُٖ ََا   ٔ٘ ََُٜٚعُٛز ٔؾٝ  ُٙ َٛ َأِدَطا ُٖ ََا   ٔ٘ ِٝ ًَ ـَ َِٜذٔطٟ َع ََٚنِٝ (

  .)ُ٘ َٛ َأِسَسَث ُٖ 

 يًصات اإلشل١ٝ قبٌ نيٚيٛ ؾطض إٔ اؿطن١ ٚايػهٕٛ مل ٜهْٛا ٫ظَ

 Tُٗا يف خًك٘، ؾإ اإلَاّاـًل، ٚيهٔ دطٜا ؾٝٗا بعس إٔ أٚزع
ٜٓكض ٖصا ايؿطض َٔ سٝح إٔ شيو ٜػتًعّ طط٤ٚ ايتػٝٓط ع٢ً ايصات 

ُ٘(، ٚايتػٝٓط ٜتعاضض متاَا َع ): اإلشل١ٝ ُٗ ََٚيَتَذٖعَأ ُنِٓ  ُ٘ ََٚتِت َشاُت ٔإشّا َيَتَؿا

ُٙ( ٚا٭ظي١ٓٝ: ا٭ظٍ ايصٟ ٫ ٜكبٌ ايتبٓسٍ َطًكا ََِعَٓا  ٍٔ َٔ اِيَأَظ َٔ ََِتََٓع  ََٚيا (  َٔ

ايًٛاظّ ايهطٚض١ٜ يًصات اإلشل١ٝ، ٭ْٗا إشا مل تهٔ أظي١ٝ ؾٗٞ كًٛق١ 

أنجط تعكٝسا شنطٙ ابٔ أبٞ  Tآخط يه٬َ٘ ابسا١ٖ، ع٢ً إٔ ٖٓايو تؿػرل

 . (1)اؿسٜس املعتعيٞ يف ؾطس٘ يٓٗر ايب٬غ١ ميهٔ ا٫ط٬ع عًٝ٘ يف قً٘

طب١ ا٭ٚىل أَا يف إثبات ايتٛسٝس يًصات اإلشل١ٝ، ؾٓصنط َا دا٤ يف اـ

٘ٔ Tسٝح قأٍَ ْٗر ايب٬غ١  ََِعٔطَؾٔت  ٍُ َُا ََٚن  ُ٘ ََِعٔطَؾُت  ٔٔ ٍُ ايسِّٜ ٖٚ : )َأ

 ُ٘ ٙٔ اِئإِخًَاُم َي ِٛٔسٝٔس ٍُ َت َُا ََٚن  ُٙ ِٛٔسُٝس ٘ٔ َت ٍُ ايٖتِكٔسٜٔل ٔب َُا ََٚن  ٔ٘ ايٖتِكٔسُٜل ٔب

َٗاَز٠ٔ ُن ُ٘ ٔيَؿ ُٞ ايكَِّؿأت َعِٓ ُ٘ َِْؿ ٍُ اِئإِخًَأم َي َُا َٗا َغُِٝط ََٚن ِّ ٔقَؿ١ٕ َأْٖ

 َ٘ ـَ ايًٖ ََٚق  ِٔ َُ ُ٘ َغُِٝط ايكَِّؿ١ٔ، َؾ ُِٛقٕٛف َأْٖ ََ  ِّ َٗاَز٠ٔ ُن ََٚؾ ُِٛقٛٔف  َُ اِي

ُٙ َؾَكِس  ِٔ َدٖعَأ ََ َٚ  ُٙ ُٙ َؾَكِس َدٖعَأ ِٔ َثٖٓا ََ َٚ  ُٙ ُ٘ َؾَكِس َثٖٓا ِٔ َقَطَْ ََ َٚ  ُ٘ ُ٘ َؾَكِس َقَطَْ ُغِبَشاَْ

                                                 

 .13/36ؾطح ْٗر ايب٬غ١ ٫بٔ ابٞ اؿسٜس  .1
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ُ٘ ًَ ٔٗ ِٔ َد ََ َٚ  ُ٘ ًَ ٔٗ ُٙ َؾَكِس  َد ِٔ َسٖس ََ َٚ  ُٙ ٘ٔ َؾَكِس َسٖس ِٝ ِٔ َأَؾاَض ٔإَي ََ َٚ  ٔ٘ ِٝ َؾَكِس َأَؾاَض ٔإَي

)ُٙ  . (1)َعٖس

عٔ  ــ مبا ٖٞ ٚدٛزات َؿدك١ بصاتٗا ــيًكؿات  Tْؿٝ٘ إٕ

سٝح ايصات اإلشل١ٝ ُٜعس َٔ املكاقس ايعك١ًٝ ايعاي١ٝ يف عٛخ ايتٛسٝس، 

ِٝ بتٓعٜ٘ ايصات عٔ نٌ إناؾ١ بني إٔ ايتٛسٝس اؿكٝكٞ ٜػتًعّ ايتػًٜ

ٜتكٛضٖا اإلْػإ، ٭ْ٘ يٛ اعتدلت قؿات اهلل تعاىل نأؾٝا٤ تهاف إىل 

ايصات اإلشل١ٝ ؾإ شيو ٜعين أْ٘ غبشاْ٘ َطنب َٔ ؾ٦ٝني ُٖا ايصات 

ُٙ( : ٚايكؿات ُ٘ َؾَكِس َثٖٓا ِٔ َقَطَْ ََ َٚ  ُ٘ ُ٘ َؾَكِس َقَطَْ َ٘ ُغِبَشاَْ ـَ ايًٖ ََٚق  ِٔ َُ )َؾ

ُٙ( ْٚػب١ : عين اْ٘ َهٕٛ َٔ أدعا٤ عس٠ٚاملطنب ٜ ُٙ َؾَكِس َدٖعَأ ِٔ َثٖٓا ََ َٚ (

ٜػتًعّ ٫ قاي١ ػػُٝٗا  ٚشيو ،ا٭دعا٤ يًصات اإلشل١ٝ ٜعين اؾٌٗ بٗا

٘ٔ( ٖٚصا : ٚؼٝٝعٖا يف د١ٗ ُ٘ َؾَكِس َأَؾاَض ٔإَيِٝ ًَ ٔٗ ِٔ َد ََ َٚ  ُ٘ ًَ ٔٗ ُٙ َؾَكِس َد ِٔ َدٖعَأ ََ َٚ (

ِٔ : ً٘ ٜعس إىل داْب ا٭ؾٝا٤ اجملاٚض٠ يٜ٘عين اْ٘ قسٚز عسٚز ػع ََ َٚ (

ُٙ( ٚايعسز يف ايتٛسٝس اإلشلٞ باطٌ ُٙ َؾَكِس َعٖس ِٔ َسٖس ََ َٚ  ُٙ ٘ٔ َؾَكِس َسٖس ِٝ  َأَؾاَض ٔإَي

 .نُا بٝٓٓا يف املطًب ايػابل

قؿات اهلل تعاىل مجٝعا  إٔيصيو ؾإ عًُا٤ ايؿًػؿ١ قس أؾاضٚا إىل 

ًصات اإلشل١ٝ ي ٚدٛز يف ايٛاقع إ٫ ٖٞ عني شات٘، ٚبعباض٠ أخط٣: ٫
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، ٚإمنا أطًكت ٖصٙ ايكؿات َٔ باب اجملاظ خاضد١ٝ َٓع١ٖ عٔ نٌ إناؾ١

 اخل..١ عامل١ قازض٠..ٖصٙ ايصات سٝٓ إٔيًتعبرل عٔ 

ُ٘ َُٜعُٛز َبِعَس َؾَٓا٤ٔ ٜكٍٛ Tٚيف خطب١ اخط٣ ي٘ َ٘ ُغِبَشاَْ ٕٖ ايًٖ َٚٔإ ( :

ِٞ ُٙ َيا َؾ َِٚسَس ََ ايٗسَِْٝا  َٗا٤َ  ُٕ َبِعَس َؾَٓا٥ٔ َٗا َنَصٔيَو َُٜهٛ ٌَ اِبٔتَسا٥ٔ َٕ َقِب َُا َنا ُ٘ َن  ،َع

ٕٕ َََها ََٚيا  َِٚقٕت  ًَا  ٕٕ ،ٔب ََا ََٚيا َظ ٍُ  ،ََٚيا ٔسنٕي  ََِت ٔعَِٓس َشٔيَو اِيخَدا ُعٔس

َِٚقاُت َٚايٖػاَعاُت ،َٚاِيَأ  َٕ ِٞ ،ََٚظاَئت ايػُِّٓٛ ًَا َؾ ُ٘ اِيٛأسُس اِي َؾ ٖٗاُض ٤َ ٔإٖيا ايًٖ َك

َُٛٔض. ُٔٝٔع اِيُأ ََٔكرُل َد  ٔ٘ ِٝ ؾٗصا َكطع ٜكـ املتأٌَ أَاَ٘ خاؾعا  (1).(.اٖئصٟ ٔإَي

َجٌ ٖصا  إٔٚممت٦ًا ٖٝب١ أَاّ عع١ُ ايصات اإلشل١ٝ ايكاٖط٠، ٚأغًب ايعٔ 

غٛا٤ نإ ؾًٝػٛؾا  ، ايه٬ّ ٫ جيط٩ اسس ع٢ً ايتكطٜح ب٘ بٗصٙ ايكٛض٠

ٖٛٓا، ٭ْ٘  َّؿًكا أ  ناٌَحيتاز إىل ػطز تاّ يف ايتٛسٝس ٚبعس َتهًُا َؿ

ٛدٛز بعس ؾٓا٤ َٚعطؾ١ سكٝك١ٝ مبكرل اي يف املعطؾ١ ايعك١ًٝ، عٔ ا٭ٖٚاّ

سٍٛ ع٬ق١ ايهٕٛ باـايل غبشاْ٘،  زقٝك١ٜػتًعّ َعطؾ١  نُا اْ٘، ايعامل

أضزف قٛي٘ ايػابل به٬ّ دًٌٝ ٜعس أزي١ بطٖا١ْٝ تا١َ ع٢ً  Tيصا ػس اْ٘

َٕ كاٍ: ؾَا تكسّ،  َٗا َنا ِٓ َٔ َِٔتَٓإع  َٚٔبَػِٝٔط ا َٗا  ًِٔك َٕ اِبٔتَسا٤ُ َخ َٗا َنا ِٓ َٔ ًَا ُقِسَض٠ٕ  ).. ٔب

ِٞ ُٙ ُقُِٓع َؾ ِِ ََٜتَها٤َِز َٖا، َي َّ َبَكا٩ُ َِٔتَٓأع َيَسا ِٛ َقَسَضِت َع٢ًَ أيا ََٚي َٖا  َٗا  َؾَٓا٩ُ ِٓ َٔ  ٤ٕ

ُ٘ ُٙ ،ٔإِش َقََٓع ِِ َُٜ٪ِز ََا َخًََك 2ََٚي ًُِل  َٗا َخ ِٓ َٗا ٔيَتِؿٔسٜٔس َٔ ِِّْ ِِ َُٜه ََٚي  ،ُٙ ََٚبَطَأ  ُ٘
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ٕٕ ًَِطا ٕٕ ،ُغ َُِْٚكَكا  ٍٕ َٚا ِٔ َظ َٔ ِٕٛف  ََُهأثٕط  ،ََٚيا ٔيَد َٗا َع٢ًَ ْٔسٍّ  ًٔاِغٔتَعا١َْٔ ٔب ََٚيا ٔي

َُُهاَثَط٠ٔ ََٚيا ٔي  ٔ٘ ًِٔه َُ َٗا ٔؾٞ  ًٔاِظٔزَٜأز ٔب ََٚيا ٔي ٕٚٔض  ََُجا ِٔ ٔنسٍّ  َٔ َٗا  ًٔاِسٔتَطأظ ٔب  ََٚيا ٔي

َٗا. ِٝ ِٕ َِٜػَتِأَْٔؼ ٔإَي ُ٘ َؾَأَضاَز َأ ِٓ َٔ َِٛسَؿ١ٕ َناَِْت  ََٚيا ٔي  ٔ٘  َؾٔطٜٕو ٔؾٞ ٔؾِطٔن

َٖا   ََٚتِسٔبرٔل َٗا  ٘ٔ ٔؾٞ َتِكٔطٜٔؿ ِٝ ٌَ َعًَ ّٕ َزَخ َٗا َيا ٔيَػَأ ٜٔٓٔٛ َٗا َبِعَس َتِه َٛ ُِٜؿٓٔٝ ُٖ  ِٖ ُث

ِٞ ٌٔ َؾ ََٚيا ٔئجَك  ٔ٘ ِٝ َٚأق١ًَٕ ٔإَي ُٙ ٤ٕ  ََٚيا ٔيَطاَس١ٕ  َٛ َٗا َؾَِٝسُع ٍُ َبَكا٥ٔ ُ٘ ُطٛ ًٗ ُٔ ٘ٔ َيا ُٜ ِٝ َٗا َعًَ ِٓ َٔ

َٗا  ََٚأِتَكَٓ  ٔٙ َِٔط َٗا ٔبَأ ََِػَه ََٚأ  ٔ٘ ًُِطٔؿ َٖا ٔب ُ٘ َزٖبَط ُ٘ ُغِبَشاَْ ََٚئهٖٓ َٗا  ٔإَي٢ ُغِطَع١ٔ ٔإِؾَٓا٥ٔ

َٗ ِٝ ُ٘ ٔإَي ِٓ َٔ ِٔ َغِٝٔط َساَد١ٕ  َٔ َٖا َبِعَس اِيَؿَٓا٤ٔ  ِٖ ُٜٔعُٝس ٘ٔ ُث ِٞٔبُكِسَضٔت ََٚيا اِغٔتَعا١َْٕ ٔبَؿ ٤ٕ  ا 

 ٍٔ ِٔ َسا َٔ ََٚيا  ٍٔ اِغٔت٦َِٓإؽ  َِٚسَؿ١ٕ ٔإَي٢ َسا  ٍٔ ِٔ َسا َٔ ََٚيا ٔيأِْكَطإف  َٗا  ِٝ َٗا َعًَ ِٓ َٔ

ََٚنِجَط٠ٕ  ََٚساَد١ٕ ٔإَي٢ ٔغ٢ّٓ  ِٔ َؾِكٕط  َٔ ََٚيا  َُإؽ  َٚاِئت  ِٕ ًِ ٍٔ ٔع ٢ُّ ٔإَي٢ َسا ََٚع  ٌٕ ِٗ َد

ََٚنَع١ٕ ٔإ ِٔ شٍٍُّ  َٔ َُٚقِسَض٠ٕ(ََٚيا   .(1)َي٢ ٔععٍّ 
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 للوساوض الفلسية Tعالجه: زابعا

َهاؾا إىل اؿكا٥ل ايعك١ًٝ اييت ططسٗا يف  Tاإٕ اإلَاّ عًٝ

قس أؾاض إىل ْكط١ ١َُٗ ٚقٛض١ٜ يف َهُاض ايعكا٥س  ،نًُات ْٗر ايب٬غ١

إٔ ٜتبعٖٛا سطؾٝا، ٖٚٞ املدطز َٔ  مجٝعا ع٢ً املػًُني ،اإلشل١ٝ

س١ٜ اييت قس تعًل يف شٖٔ املػًِ ْتٝذ١ يتعطن٘ يًعًّٛ ايؿبٗات ايعكا٥

ايعك١ًٝ اإلشل١ٝ، ٖٚصٙ ايٓكط١ تتُشٛض سٍٛ إُٖاٍ تًو ايؿبٗات ٚعسّ 

ا٫يتؿات إيٝٗا بطدا٤ َعطؾتٗا بعس إٔ خيًٛ ايصٖٔ َٔ امل٬بػات 

ُٜعٓس َٔ أؾهٌ ايع٬دات يًتدًل َٔ ٖصٙ  ا٭غًٛبٚايٛغاٚؽ، ٖٚصا 

٢ً مماط١ً ٖصٙ ايؿبٗات َا ٖٛ إ٫ ْػر َعٜس َٔ املعايل، ٫ٕ اإلقطاض ع

 .خٝٛط ايعٓهبٛت ع٢ً ؾهط اإلْػإ ست٢ خيتٓل بٗا

ِِ َٜا : )Tيف ٚقٝت٘ ٫بٓ٘ اإلَاّ اؿػٔ Tقاٍ أَرل امل٪َٓني  َٚاِعًَ

َٚأياِقٔتَكاُض َع  ٔ٘ ٣َٛ ايًٖ َٚٔقٖٝٔتٞ َتِك  ِٔ َٔ  ٖٞ ٘ٔ ٔإَي ََا َأَِْت آٔخْص ٔب ٕٖ َأَسٖب  ٖٞ َأ ََا ُبَٓ  ٢ًَ

 َٕ َٚايٖكأيُشٛ ِٔ آَبا٥َٔو  َٔ  َٕ ُٖٚيٛ ٘ٔ اِيَأ ِٝ َََه٢ َعًَ َُا  َٚاِيَأِخُص ٔب ُ٘ َعًََِٝو  ُ٘ ايًٖ َؾَطَن

ََٚؾٖهُطٚا  َُا َأَِْت َْأظْط  ِِ َن ٔٗ ِٕ ََْعُطٚا ٔيَأُِْؿٔػ ِِ ََٜسُعٛا َأ ِِ َي ُٗ ٌٔ َبِٝٔتَو َؾٔإْٖ ِٖ ِٔ َأ َٔ

ُٖ ِٖ َضٖز ََُؿُهْط ُث َُا َأَِْت  ِِ َن ُٖا َي ََِػأى َع َٚاِئإ َُا َعَطُؾٛا  ِِ آٔخُط َشٔيَو ٔإَي٢ اِيَأِخٔص ٔب

 ِٔ ًَُِٝه ُُٛا َؾ َُا َعًٔ َِ َن ًَ ِٕ َتِع َٕ َأ ٌَ َشٔيَو ُزٚ ِٕ َتِكَب ِٕ َأَبِت َِْؿُػَو َأ َُٜهًُٖؿٛا، َؾٔإ

َُٚعًَٔل  َٗأت  َٛٗضٔط ايٗؿُب ِٕ، َيا ٔبَت ََٚتَعًٗ  ِٕ ٗٗ َٚاِبَسِأ َطًَُبَو َشٔيَو ٔبَتَؿ ََأت،  اِيُدُكٛ
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 ِّ ََٚتِطٔى ُن ِٛٔؾٝٔكَو  ٘ٔ ٔؾٞ َت ِٝ َٚايٖطِغَب١ٔ ٔإَي َٗٔو  ٌَ ََْعٔطَى ٔؾٞ َشٔيَو ٔبأياِغٔتَعا١َْٔ ٔبٔإَي َقِب

ِٕ َقِس َقَؿا  َِٜكَِٓت َأ ِٕ َأ َُِتَو ٔإَي٢ َنًَاَي١ٕ، َؾٔإ ِٚ َأِغًَ ١َٕٗ َأ َِٚيَذِتَو ٔؾٞ ُؾِب َؾا٥َٔب١ٕ َأ

ًُِبَو َؾَدَؿَع َٚأسسّا َؾاُِْعِط  َق ُّٓا  َٖ َُٗو ٔؾٞ َشٔيَو  َٖ  َٕ ََٚنا ََُع  ِٖ َضِأَُٜو َؾاِدَت ََٚت

ََٚؾَطأؽ ََْعٔطَى  ِٔ َِْؿٔػَو  َٔ ََا ُتٔشٗب  ُِٔع َيَو  ِِ َِٜذَت ِٕ َي َٚٔإ َُا َؾٖػِطُت َيَو،  ٔؾٝ

َٖٛضُط اي ََٚتَت َٛا٤َ  َُا َتِدٔبُط اِيَعِؿ ِِ َأَْٖو ٔإْٖ ًَ ََٚيَِٝؼ َطأيُب َٚٔؾِهٔطَى َؾاِع َُا٤َ،  ًِ ٖع

.ٌُ ََِج ِٔ َشٔيَو َأ ََِػاُى َع َٚاِئإ ِٚ َخًََط،  ِٔ َخَبَط َأ ََ  ٔٔ  ايسِّٜ

  ٖٕ ََٚأ ََأيُو اِيَشَٝا٠ٔ   َٛ ُٖ ِٛٔت  َُ ََأيَو اِي  ٖٕ ِِ َأ ًَ َٚاِع َٚٔقٖٝٔتٞ   ٖٞ ِِ َٜا ُبَٓ ٖٗ َؾَتَؿ

َٛ اِي ُٖ  َٞ ُُِؿٓٔ ٕٖ اِي ََٚأ ُُٔٝت  ُُ َٛ اِي ُٖ ٕٖ اِيَدأيَل  ََٚأ َُُعأؾٞ،  َٛ اِي ُٖ  َٞ ًٔ ُُِبَت ٕٖ اِي ََٚأ ُُٔعُٝس 

ًَا٤ٔ  َٚأياِبٔت َُا٤ٔ  َٔ ايِٖٓع َٔ  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع َٗا ايًٖ ًَ ََا َدَع ِٔ ٔيَتِػَتٔكٖط ٔإٖيا َع٢ًَ  ِِ َتُه ايٗسَِْٝا َي

ٌَ َعًَ ِٕ َأِؾَه ُِ، َؾٔإ ًَ ُٖا َيا َتِع َٔ ََا َؾا٤َ   ِٚ ََُعأز َأ َِٞٚاِيَذَعا٤ٔ ٔؾٞ اِي ِٔ  َِٝو َؾ َٔ  ٤ْ

ُِت،  ِٖ ُعًُ ًّا ُث ٖٔ ٘ٔ َدا ََا ُخًِٔكَت ٔب  ٍُ ٖٚ َٗاَئتَو َؾٔإَْٖو َأ ُ٘ َع٢ًَ َد ًِ ُٔ َشٔيَو َؾاِس

 ُٙ ِٖ ُتِبٔكُط ٘ٔ َبَكُطَى ُث ٌٗ ٔؾٝ ََٜٚٔه ٘ٔ َضِأَُٜو  َََٜٚتَشُٖٝط ٔؾٝ َِٔط  َٔ اِيَأ َٔ  ٌُ َٗ ََا َتِذ ََا َأِنَجَط  َٚ

 .(1)َبِعَس َشٔيَو(

ْؿرل إىل إ أثبات ٚدٛز اـايل غبشاْ٘  ،ّ ٖصا املٛنٛعٚيف ختا

ٚتعاىل ٫ ٜٓشكط ؾكط بايكٛاْني ٚاملعاضف ايؿًػؿ١ٝ ٚسػب، بٌ ٖٓاى 

ططٜل أؾهٌ ٚاقطب إىل ايٝكني َٓ٘ ٜتُجٌ مب٬سع١ ايهُاٍ ٚزق١ ايكٓع يف 

ناإلبساع  ــٖصا ايهٕٛ املدًٛم، ٚإ نإ مب٬سع١ دٛاْب َع١ٓٝ َٓ٘ ؾكط 
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ٚقس ْسب ايكطإ ايهطِٜ يف ايعسٜس َٔ آٜات٘ ايهطمي١ إىل  ــ ْػإيف خًل اإل

ا٫ميإ ــ  ٖصا املهُاض يًشكٍٛ ع٢ً تًو ايٓتٝذ١ ايػا١َٝيف ايتسبط 

 ــ ٚيعٌ ٖصا ايتؿهط بٗصٙ ايططٜك١ ٜ٪زٟ  ــ بٛدٛز اـايل َٚعطؾ١ قؿات٘

اض إىل ايتعطف ع٢ً داْب َٔ َكس ــ َهاؾا إىل ايٝكني بأقٌ ٚدٛز اـايل

سهُت٘ ٚقسضت٘ ٚعًُ٘ ٚضمحت٘، ٚبايتايٞ ٜكطبٓا َٔ سب٘، ٫ٕ ايكؿات 

اؾُاي١ٝ ٚاؾ٬ي١ٝ هلل تتذ٢ً يف خًك٘، ٚايٛقٛف ع٢ً ٖصٙ ايكؿات 

 ٜ٪زٟ إىل قب١ َايهٗا غبشاْ٘ ٚتعاىل.

قس ضنع ع٢ً ٖصا اؾاْب نجرلا يف باب  Tيصيو ؾإ أَرل امل٪َٓني

ٌٓإثبات اـايل ٚقؿات٘ اؿػ٢ٓ، ٚٚظـ خط  طباـ ب١ نا١ًَ تعس َٔ اد

املعطٚؾ١ اـطب١ ٖٞ  يف نتاب ْٗر ايب٬غ١، يف ٖصا ايباب املط١ٜٚ عٓ٘

 .(1)(خطب١ ا٭ؾباحـ)ب
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 الجالح املبحح

 مو وحي "الههج" يف الشياسة

 متهيد:

ــاعٞ ايعــاّ        ــطٜع١ اإلغــ١َٝ٬ َػــأي١ اإلقــ٬ح ا٫دتُ ــعت ايؿ ٚن

ؾـت٢ املػـتٜٛات، ملـا شلـصا     ْكب عٝٓٝٗا، ٚدعًتـ٘ نـُٔ أٚيٜٛاتٗـا عًـ٢     

ا٭َط َٔ تأثرل ععِٝ ع٢ً سانط َٚػتكبٌ ا٭١َ َـٔ ْاسٝـ١، ٚملـا يـ٘ َـٔ      

تأثرل َباؾط ٚغرل َباؾط ع٢ً ايٛنع املعٓـٟٛ ٚاملـازٟ ٭ؾـطاز اجملتُـع َـٔ      

 ْاس١ٝ أخط٣.

 ٭دٗـع٠ ٚاسس أِٖ دٛاْب َػاي١ اإلق٬ح ٖصٙ: ايتأغٝؼ ا هـِ   

ؿـغ املكـًش١ ايعاَـ١ يًؿـعب ٚتػـٝرل      اؿهِ ٚإزاض٠ ايب٬ز اييت ٚدست ؿ

ؾــ٪ْٚ٘، ٚايــيت ٜعــدل عٓٗــا يف املكــطًشات ٚا٭زبٝــات املعاقــط٠ بػٝاغــ١  

 ايسٚي١.

إْٓا ْتًُؼ َـٔ تطاثٓـا اإلغـ٬َٞ ا٭قـٌٝ ايـٛاضز عـٔ َٓـابع ايـٛسٞ         

ا٭ق١ًٝ ٚاؾـاضٟ عًـ٢ ٜـسٟ نبـاض ايؿدكـٝات اإلغـ١َٝ٬ ايععُٝـ١ ٖـصا         

ؾهاْــت ٖٓــاى فُٛعــ١ َــٔ    ايتأغــٝؼ املتهاَــٌ يًــسٚا٥ط ٚامل٪غػــات،    

ايهٛابط ٚايكٛاْني ؼهِ ايكبه١ عًٝٗا ٚتكْٛٗا َـٔ ايعٜـؼ ٚايتًهـ٪، مبـا     

 ٜهُٔ زمي١َٛ ايؿا٥س٠ اييت ٜطد٢ إٔ تكسَٗا يعا١َ ايٓاؽ.
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ٚيف ٖصا املكاّ، آثطْا إٔ منط بؿهٌ َكتهـب عًـ٢ مجًـ١ َـٔ املعـامل      

ػـتٛسٞ َـا   اييت ْتًُػٗا يف نتاب ْٗر ايب٬غ١ اـاق١ بٗصا املٛنـٛع، يٓ 

ي١ سٜٝٛــ١ ٚسػاغــ١ أيف َػــ Tميهــٔ اغــتٝشا٤ٙ َــٔ ْٗــر أَــرل املــ٪َٓني  

 تعٝـ َع اإلْػإ يف سانطٙ َٚػتكبً٘.
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 : التعاليم األخالقية يف الشياسةاوال

إٕ اسس ا٭َٛض امل١ُٗ ايـيت ٜٓبػـٞ ٬َسعتٗـا يف نتـاب ْٗـر ايب٬غـ١       

ُٓٓٗا أَرل امل٪َٓني يف ايعسٜـس َـٔ    Tايؿطٜـ، املؿاِٖٝ ا٭خ٬ق١ٝ اييت ن

نتبــ٘ ٚضغــا٥ً٘ ايــيت ؽــل ؾــ٪ٕٚ ايػٝاغــ١ ٚيٛاظَٗــا، غــٛا٤ تًــو ايــيت  

أضغًٗا إىل عُاي٘، أّ إىل أعسا٥٘، عٝح لـس إٔ املؿـاِٖٝ ا٭خ٬قٝـ١ متجـٌ     

 دٖٛط تًو ايطغا٥ٌ ٚايهتب.

ٜٛقؿٓا ع٢ً  Tإٕ زضاغ١ ٖصا اؾاْب املِٗ يف ضغا٥ٌ ٚنتب اإلَاّ

ٖٚــصٙ اؿكٝكــ١ تتُجــٌ بكٝــاّ ايؿــطٜع١ سكٝكــ١ َُٗــ١ يف ايــسٜٔ اإلغــ٬َٞ، 

اإلغ١َٝ٬ عًـ٢ أغـاؽ ٚاسـس تتؿـطع َٓـ٘ مجٝـع املتطًبـات ايـيت حيتادٗـا          

 اإلْػإ خ٬ٍ َػرل٠ سٝات٘، عسٚزٖا ٚتؿاقًٝٗا ايسقٝك١.

ٖٚصا ا٫َط قس ٜهٕٛ َػؿ٫ٛ عٓ٘ بايٓػب١ يًهجرل َٔ ايٓاؽ، باعتبـاض   

ايػًٛن١ٝ اييت ؽـل ايؿـطز،   اِْٗ ٫ جيسٕٚ ت٬ظَا بني املؿاِٖٝ ا٫خ٬ق١ٝ 

ــ١ ٚايػٝاغــ١ٝ     ــا يف ايتعــا٬َت ا٫دتُاعٝ ــني ا٫غــايٝب ايٛادــب اتباعٗ ٚب

ٚا٫قتكاز١ٜ ٚغرلٖـا، باعتباضٖـا اَـٛضا ادتُاعٝـ١ عاَـ١ ٫زخـٌ يًػـًٛى        

 ايؿطزٟ بٗا.

ٚنُجــاٍ عًــ٢ اؿكٝكــ١ ايــيت شنطْاٖــا، يٓكــطأ عٝٓــ١ َــٔ ضغــاي١ أَــرل    

ٍ   امل٪َٓني يعاًَـ٘ َايـو ا٫ؾـذل سـني ٫ٚ     ِٔ  Tٙ َكـط، سٝـح قـا : )ِيـَُٝه
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ٕٖ ٔؾـٞ ايٖٓـأؽ     ََُعأٜٔب ايٖٓأؽ َؾـٔإ ِِ ٔي ُٗ ِِ ٔعَِٓسَى َأِطًَُب ُٖ ََٚأِؾََٓأ ََِٔٓو  َأِبَعَس َضٔعٖٝٔتَو 

َُـا           َٗـا َؾٔإْٖ ِٓ َٔ ُٖـا َغـاَب َعِٓـَو  ٖٔ َع ًَـا َتِهٔؿـَؿ َٖا، َؾ ِٔ َغـَتَط ََـ َٛأيٞ َأَسٗل  ُعُٝٛبّا اِي

ََا ٗٔرُل  ََا  َعًََِٝو َتِط َِٛض٠َ  ََا َغاَب َعَِٓو َؾاِغُتٔط اِيَع ُِ َع٢ًَ  ُ٘ َِٜشُه َٚايًٖ ََٗط َيَو  َظ

ٔٔ ايٖٓـأؽ        ِٔ َضٔعٖٝٔتـَو. َأِطًٔـِل َعـ َٔـ  ُٙ ََا ُتٔشٗب َغـِتَط ََِٔٓو   ُ٘ اِغَتَطِعَت، َِٜػُتٔط ايًٖ

ََٚتَػاَب ِٚٔتٕط،   ِّ َٚاِقَطِع َعَِٓو َغَبَب ُن ِّ ٔسِكٕس  ِٔ (1)ُعِكَس٠َ ُن ََا َيا َٜٔهُح  َع  ِّ ُن

    َ٘ ــٖب ِٕ َتَؿـ َٚٔإ ــافٌّ  َٞ َغـ ــأع ٕٖ ايٖػـ ــٔإ ــإع َؾـ ــٔسٜٔل َغـ ــ٢ َتِكـ ٖٔ ٔإَيـ ــاَتِعَذًَ ََٚيـ ــَو،  َيـ

     ٌٔ ٔٔ اِيَؿِهــ ــ ــَو َع ٍُ ٔب ــٔس ــا َِٜع ًّ ََُؿــَٛضٔتَو َبٔدٝ ــٞ  ٖٔ ٔؾ ــِسٔخًَ ــا ُت ََٚي ٔبايٖٓأقــٔشنَي، 

ٔٔ اِيــ ََٚيــا َدَباْــّا ُِٜهــٔعُؿَو َعــ ُٔ َيــَو ََٜٚٔعــُسَى اِيَؿِكــَط،  ََٚيــا َسٔطٜكــّا ُٜــَعِّٜ َُٛٔض،  ُأ

َٗـا ُغـ٤ُٛ       َُُع َٚاِئشـِطَم َغَطا٥ٔـُع َؾـٖت٢ َِٜذ  َٔ َٚاِيُذِب  ٌَ ٕٖ اِيُبِد ِٛٔض، َؾٔإ َٙ ٔباِيَذ ايٖؿَط

،ٔ٘ ِّ ٔبايًٖ ِِ     ايٖع ُٗ ِٔ َؾـٔطَن ََـ  َٚ َٚٔظٜـطّا  ًََو  ًَِأِؾَطأض َقِب َٕ ٔي ِٔ َنا ََ َُٚظَضا٥َٔو  ٕٖ َؾٖط  ٔإ

ََٚأِْـَت    ٔؾٞ اِيخَثا َُـ١ٔ  ُٕ ايٖعًَ َٛا َٚٔإِخـ  ١َُٔ ُٕ اِيَأَث َٛا ِِ َأِع ُٗ ٖٔ َيَو ٔبَطا١َّْ َؾٔإْٖ ًَا َُٜهَْٛ ّٔ َؾ

)..ِِ ٖٔ َََْٚؿأش  ِِ ٔٗ ٌُ آَضا٥ٔ َِٔج  ُ٘ ِٔ َي ُٖ َٔ ـٔ  ِِ َخَِٝط اِيَدًَ ُٗ ِٓ َٔ  .(2)َٚأدْس 

ٕ  ــ ٚغاق١ يف ظَآْا ٖصا ــإٕ ايهجرل َٔ اؿٓهاّ يف بًسإ ايعامل   ٜـطٚ

إٔ َٔ ايهطٚضٟ اغتدساّ ٚغا٥ٌ ٚأغايٝب تكـع عًـ٢ ايعهـؼ متاَـا َـٔ      

يف ضغـايت٘ ٖـصٙ، ٚقـس     Tاملؿاِٖٝ ا٭خ٬ق١ٝ ايـيت أَـط بٗـا اَـرل املـ٪َٓني     
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ٜعتدلٕٚ إٔ اغتعُاٍ َجٌ ٖصٙ ايكِٝ يف َجٌ ٖصا املهُاض َا ٖٛ إ٫ نـطب  

 َٔ اـٝاٍ.

ــاؽ يؿهــ        ــا١ٜ بايٓ ــط ٚؾ ــج٬ إ ا٫نج ــطٕٚ َ ــ١ ٜ ــٔ ايػاغ ح ؾهــجرل َ

َعاٜبِٗ ٖٛ ايصٟ ٜكًح إٔ ٜتدص خ٬ًٝ َٔ قبٌ اؿانِ، ٚإ َٔ اؿٓهـ١  

تكسٜل ايػعا٠ ٚايُٓـاَني يـت٬يف ؾػـاز أَـط ا٭َـ١، َٚـٔ اؿهُـ١ تكطٜـب         

باعتبــاضِٖ انجــط مماضغــ١   -ٚإ نــاْٛا ظــاملني –ٚظضا٤ اؿهــاّ ايػــابكني 

 ملتطًبات اؿهِ ٚازاض٠ اجملتُع.

يؿـطٜع١ ايػـُا١ٜٚ َـٔ تعـايِٝ     ٜهع َا قسَتـ٘ ا  Tيف سني إ اإلَاّ

أخ٬ق١ٝ ع٢ً طاٚي١ ايػًٛى ايؿطزٟ ٚا٫دتُاعٞ ع٢ً سس غٛا٤، عٝـح  

ٜهٕٛ تطبٝل املـٓٗر املدكـل يًؿـطز ٖـٛ عـني ايكـٛاب ايـصٟ ٜكـًح يف         

ايتعاٌَ َـع ؾـ٪ٕٚ ا٫َـ١، بـٌ إ تطبٝـل املؿـاِٖٝ ا٫خ٬قٝـ١ أٚنـس عًـ٢          

ِٔ َأِبTاؿــانِ باعتبــاض َٛقعــ٘ اؿػــاؽ، قــاٍ ِٓــَو : )ِيــَُٝه َٔ َعــَس َضٔعٖٝٔتــَو 

َٛأيٞ َأَسـٗل     ٕٖ ٔؾٞ ايٖٓأؽ ُعُٝٛبـّا اِيـ ََُعأٜٔب ايٖٓأؽ َؾٔإ ِِ ٔي ُٗ ِِ ٔعَِٓسَى َأِطًَُب ُٖ ََٚأِؾََٓأ

َٖا(. ِٔ َغَتَط ََ 

 ٘ َٚاِئشــِطَم َغَطا٥ٔــُع َؾــٖت٢ Tٚاْعـط اىل قٛيــ  َٔ َٚاِيُذــِب  ٌَ ٕٖ اِيُبِدــ : )َؾــٔإ

ِّ ٔباي َٗا ُغ٤ُٛ ايٖع َُُع ٘ٔ( نٝـ ٜؿرل ٜٛنـٛح اىل ضدـٛع تعـايِٝ ا٫غـ٬ّ     َِٜذ ًٖ

ناؾ١ اىل اقٌ عكٝس٠ ا٫ميإ باهلل غبشاْ٘ ٚتٛسٝسٙ، ٖصا َٔ ْاس١ٝ، َٚٔ 
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ُٓٔ ايٓٗـٞ عـٔ َػـا٨ٚ ا٫خـ٬م يف اطـاض غٝاغـ١        ْاس١ٝ اخط٣ ؾاْ٘ قس ن

 ايعباز ٚايب٬ز.

ــ إ ٚنع ايكؿات اإلْػا١ْٝ بعا١َ عًـ٢ ا ـٛض ا٫غـ٬َٞ ا٫ٚسـس       ـ

جيعٌ َٔ نٌ ايتعا٬َت ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكـاز١ٜ   ــ  غبشاْ٘ ٚتعاىلٖٚٛ اهلل

ٚا٫دتُاع١ٝ تسٚض زا٥ُـا سـٍٛ ٖـصا ا ـٛض املكـسؽ، َـا جيعًـٗا تٓـتعِ يف         

اطــاض اؿــل ٚايعــسٍ ٚاملػــاٚا٠ ٚسؿــغ اؿكــٛم، ٚػٓــب ايعًــِ ٚايبػــٞ     

 ٚايعسٚإ.

 

 حشو الظو بني الوالي والسعية 

ا ْعاّ اؿهِ ا٫غ٬َٞ َٔ ٚد١ٗ َٚٔ اِٖ ا٫ضنإ اييت ٜكّٛ عًٝٗ

ــٛايٞ        ــني اي ــازٍ ب ــٛ سػــٔ ايعــٔ املتب ــا، ٖ ــيت شنطْاٖ ــ١ اي ايٓعــط ا٫خ٬قٝ

ٚضعٝتــ٘، ٫ٕ إغــا٠٤ ايعــٔ إشا ٚقعــت بُٝٓٗــا، دــٓط شيــو إىل َؿاغــس قــس   

ــاّ اٚ        ــاقت٬ع ايٓع ــٞ ب ــ٢ تٓتٗ ـــ ست ــت، ٫ٚ تتٛق ــطٚض ايٛق ــع َ ــاقِ َ تتؿ

 انعاؾ٘.

َٞ ٖـٛ اؿؿـاظ عًـ٢ ٖـصٙ     يصا نإ َٔ أِٖ ٚادبـات اؿـانِ ا٫غـ٬   

 س١ٓٝ بٝٓ٘ ٚبني ايطع١ٝ. ــ سػٔ ايعٔ املتبازٍــ  اـك١ً 

يف َٛانـع عـس٠ َـٔ ايـٓٗر عًـ٢       Tٚقس انس ا٫َاّ اَـرل املـ٪َٓني   

ِٖٞصٙ اؿكٝك١، َٓٗا قٛي٘ ملايو ا٫ؾذل: ) ُ٘ َيَِٝؼ َؾ ِِ َأْٖ ًَ ٤ْ ٔبـَأِزَع٢ ٔإَيـ٢    َٚاِع
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 ٔٔ ُِّسِػ ِٔ َظ َٔ  ٔ٘ ٘ٔ  َضإع ٔبَطٔعٖٝٔت ََٚتِدٔؿٝٔؿ  ِِ ٔٗ ِٝ ٘ٔ ٔإَي ٦ََُُْٛـاتٔ ٔإِسَػأْ ََٚتـِطٔى    اِي  ِِ ٔٗ ِٝ َعًَـ

ََا َيَِٝؼ  ِِ َع٢ًَ  ُٖ ٘ٔ ٔإٜٖا ٖٔ ُ٘اِغٔتِهَطا ُٔـُع      َي َِـْط َِٜذَت ََِٔٓو ٔؾـٞ َشٔيـَو َأ  ِٔ ًَُِٝه ِِ َؾ ُٗ ًَ ٔقَب

 ُٔ ٘ٔ ُسِػ َِّيَو ٔب ِٓـ  ايٖع ِّ َِٜكَطُع َع َٔ ايٖع ٕٖ ُسِػ ًّٜٛٔـا   ٔبَطٔعٖٝٔتَو َؾٔإ ٕٖ ََٚو ََْكـبّا َط ٔإ

َٚ  ُٙ ًَا٩َُى ٔعَِٓس َٔ َب ِٔ َسُػ َُ ٘ٔ َي َٔ َظَٓٗو ٔب ِٔ َسُػ ََ َٕٖأَسٖل  ِٔ َغـا٤َ َظٓٗـَو      ٔإ ََـ َأَسـٖل 

ُٙ ًَا٩َُى ٔعَِٓس ِٔ َغا٤َ َب َُ ٘ٔ َي  .(1)(ٔب

ََٕٖٚيا : )Tٚقاٍ َٝـ    َتِشٔكَط ُ٘ َزأع ٌٖ َؾٔإْٖـ ِٕ َقـ َٚٔإ  ٔ٘ ِِ ٔب ُٗ َِٖسَت ِِ ١ْ ُيِطؿّا َتَعا ُٗـ  َي

ِّ ٔبــوَ  ٔٔ ايٖعــ َٚ ُسِػــ ٍٔ ايٖٓٔكــَٝش١ٔ َيــَو  ــِص ِٕ َظٖٓــٔت : )Tٚقــاٍ (2)(ٔإَيــ٢ َب َٚٔإ

ِِ ٔبٔإِقَشأضَى  َؾَأِقٔشِطايٖطٔع١ُٖٝ ٔبَو َسِٝؿّا  ُٗ ٍِ َعَِٓو ُظَُْٓٛ َٚاِعٔس ِِ ٔبُعِصٔضَى  ُٗ َٕٖي  َؾٔإ

َٚٔضِؾكّا ٔبَطٔعٖٝ ََِٔٓو ٔيَِٓؿٔػَو  َٚٔؾٞ َشٔيَو ٔضَٜاَن١ّ  ِٔ   ٔإِعَصاضّأتَو  َٔـ ٘ٔ َساَدَتَو  ًُُؼ ٔب َتِب

ِِ َع٢ًَ اِيَشلِّ ٔٗ ٛٔمٔي  .(3)(َتِك
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 : تعيني زأض احللم يف اإلسالمثانيا

٫ خيؿ٢ ع٢ً املتتبع ايبكرل ٭غؼ ؾهـط ايـسٜٔ اإلغـ٬َٞ اؿٓٝــ،     

اْ٘ ٜعتُس يف سطنتـ٘ ايؿطزٜـ١ ٚا٫دتُاعٝـ١ عًـ٢ تطبٝـل َؿـطز٠ اؿـل ٚؾـل         

ايػًِٝ، بعٝسا عٔ نٌ اعتبـاضات أدٓبٝـ١ أخـط٣، ناؿطٜـ١     املٓعٛض ايعكًٞ 

ايؿدك١ٝ ٚأَجاشلا َٔ املؿطزات اييت تكسغٗا ٚؼذلَٗا طٛا٥ـ عسٜس٠ َٔ 

 ايٓاؽ.

ناْـت ٫ٚ تـعاٍ قا٥ُـ١ عًـ٢      Eيصيو لـس إٔ َسضغـ١ اٖـٌ ايبٝـت    

ؾهط٠: إ ٜهٕٛ ضأؽ اؿهِ يف ا٭١َ اإلغ١َٝ٬ اْػاْا َعكَٛا َعٝٓا َـٔ  

يبػط ايعسٍ ٚؾـطض اؿـل ٚيـٛ نـطٙ ايٓـاؽ اؿـل يجكًـ٘،         قبٌ اهلل تعاىل،

ٟ   : )Tقــاٍ اَــرل املــ٪َٓني    ََــٔط  ٌْ ٕٖ اِيَشــٖل َثٔكٝــ ٌَ   ٔإ ٕٖ اِيَبأطــ َٚ ٔإ ـْ ٤ْ   َخٔؿٝــ

ٞ    ـــ  ٖٚصٙ ايؿهـط٠   (1)(٤ْ َٚٔبٞ ــ  ؾـطط ايعكـ١ُ يف اؿـانِ ا٫غـ٬َ تػـاٚم   ـ

 سهِ ايعكٌ ٚايتذطب١ َعا.

ــ ٓٝـا عًـ٢ املؿـٛض٠    ؾشت٢ يٛ نـإ اختٝـاض ضأؽ ْعـاّ اؿهـِ َب     ايـيت   ـ

ؾإ اختٝاض أٖـٌ   ــ ٜعدل عٓٗا با٫ْتداب ايسميكطاطٞ يف ا٫قط٬ح املعاقط

ايؿــٛض٣ اْؿػــِٗ ٫ بــس إ ٜهــٕٛ ٚؾــل تؿــدٝل زقٝــل يكابًٝــاتِٗ عًــ٢  

اختٝــاض ا٫قــًح يًشؿـــاظ عًــ٢ اجملتُــع قٛميـــا ٚؾــل املعــاٜرل اإلغـــ١َٝ٬       
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ل أٚ أؾـدام  ايكشٝش١، ٖٚصا ايتؿدٝل ٫ ٜهـٕٛ ا٫ َـٔ قبـٌ ؾـد    

أع٢ً َٔ اٌٖ ايؿٛض٣ ضتب١ يف ايؿِٗ، ٖٚهـصا... َٚجـٌ ٖـصا ا٫َـط ٜـ٪زٟ      

 إىل ايتػًػٌ اي٬ْٗا٥ٞ ايباطٌ نُا ٖٛ ٚانح.

ٚستــ٢ يف َهــُاض عُــٌ اؿــانِ ؼــت ضقابــ١ فًــؼ ؾــٛض٣، ؾــإ    

اٯضا٤ اييت تتُدض عٔ قطاضات املتؿاٚضٜٔ ؼتـاز إىل َـٔ ٜهـبطٗا عًـ٢     

 َ ٓـاؾع ؾدكـ١ٝ، ٖٚـصا ؾـطط ٫ تـٛؾطٙ إ٫      املٓٗر ا٭قًح بعٝسا عٔ نـٌ 

 ايعك١ُ.

ٚيٛ اغـٓس تعـٝني ضأؽ اشلـطّ يف سهـِ ا٫َـ١ ا٫غـ١َٝ٬ اىل َؿـاٚض٠        

ؾإ شيو ٫ ٜؿٞ باؿؿـاظ   -(1)اشا اَهٔ ؼكٝكٗا ؾع٬ -املػًُني مجٝعا

ــع       ــل يف اجملتُ ــطاز شلــا إ تتشك ــيت ٜ ــات ايؿــطٜع١ ا٫غــ١َٝ٬ اي ــ٢ َتبٓٝ عً

٫ حيبـٕٛ اَـط اؿـل ٚايعـسٍ، قـاٍ تعـاىل:        ا٫غ٬َٞ، ٫ٕ غايب١ٝ ايٓـاؽ 

(َٕ ُٖٛ ًَِشلِّ َنأض ِِ ٔي ُٖ ، ٚبصيو ٜػتشٌٝ إٔ تهٕٛ ْتٝذ١ (70امل٪َٕٓٛ/)( ََٚأِنَجُط

َؿٛض٠ عا١َ ايٓاؽ َتػاٚق١ َع تطبٝل َؿـطز٠ اؿـل، ٚبايتـايٞ ٫ ٜتشكـل     

 اَط اْتداب اؿانِ ا٫قًح يف نجرل َٔ ا٫سٝإ.   

                                                 

ِِقاٍ اَرل امل٪َٓني)عًٝ٘ ايػ٬ّ( يف ايٓٗر: )  .1 ُٗ ُُ ًَ ََٚأِع  ٔ٘ ِٝ ًَ ِِ َع ُٖ َٛا َِٔط َأِق ََٗصا اِيَأ ٕٖ َأَسٖل ايٖٓأؽ ٔب َٗا ايٖٓاُؽ ٔإ  َأٜٗ

ٔ٘ ٘ٔ ٔؾٝ َِٔط ايًٖ ِٕ َؾَػَب َؾأغْب اِغُتِعٔتَب ،ٔبَأ ٌَ ،َؾٔإ ِٕ َأَب٢ ُقٛٔت ١ََُ َيا َتَِٓعٔكُس َسٖت٢ َٚ َي ،َؾٔإ ََا ِٔ َنأَْت اِئإ ُِٔطٟ َي٦ٔ َع

ٌْ َُا ٔإَي٢ َشٔيَو َغٔبٝ ١َُٖ ايٖٓأؽ َؾ َٖا َعا ِٕ  ،َِٜشُهَط ٖٔٔس َأ ِٖ َيَِٝؼ ٔيًٖؿا َٗا ُث ِٔ َغاَب َعِٓ ََ َٕ َع٢ًَ  ُُٛ َٗا َِٜشُه ًُ ِٖ ِٔ َأ ََٚئه

ِٕ َِٜدَتاَض ًَِػا٥ٔٔب َأ َٚ َيا ٔي  (.َِٜطٔدَع 
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٣ يتعــٝني ضاؽ اؿهــِ ايــصٟ ازعتــ٘  ٚممــا تكــسّ لــس إ ْعــاّ ايؿــٛض 

 طا٥ؿ١ ٚاغع١ َٔ املػًُني يٝؼ ي٘ ق١ُٝ ع١ًُٝ يف املٓعٛض ا٫غ٬َٞ.

يف ْٗـر ايب٬غـ١ تؿكـح عـٔ      Tٚنِ َٔ ايهًُـات ٫َـرل املـ٪َٓني   

ؾذب٘ ٫سك١ٝ خ٬ؾ١ اـًؿا٤ بٓا٤ ع٢ً َـٓٗر ايؿـٛض٣، َـٔ شيـو خطبتـ٘      

اىل َعاٜٚـــ١: ايؿكؿـــك١ٝ ايكـــطحي١ يف املطًـــب، ٚقٛيـــ٘ يف نتـــاب أضغـــً٘ 

َُِت َأِّْٞ ) ََِّٚظَع ِٔ َشٔيـَو        ٔيُه ِٕ َُٜهـ ِِ َبَػِٝـُت َؾـٔإ ٗٔـ ًُ ََٚعًَـ٢ ُن اِيُدًََؿا٤ٔ َسَػِسُت 

َٕ اِيُعـِصُض ٔإَيِٝـوَ    َنَصٔيَو ًََِٝػٔت اِئذَٓا١َُٜ َعًََِٝو َؾَُٝهـٛ ًِـوَ  َٚ، "َؾ ْٖٔط    ٔت َؾـَها٠ْ َظـا

َٖا  ."َعَِٓو َعاُض

ًَِت َُِدُؿـُٛف َسٖتـ٢       : ٔإِّْٞ ُنِٓـُت ُأَقـازُ  َُٚق ٌُ اِي َُـ َُـا َُٜكـاُز اِيَذ ، ُأَبـأٜعَ َن

َٚ ّٖ ِٕ َتُص ٘ٔ َيَكِس َأَضِزَت َأ ُُِط ايًٖ ََُسِسَتَيَع ََـا َعًَـ٢      َؾ َٚ ِٕ َتِؿَهـَح َؾاِؾَتَهـِشَت  ََٚأ

 ِٔ َٔ  ِٔ ُُِػًٔ َٚ     َغَهاَن١ٕاِي  ٔ٘ ِٔ َؾـآنّا ٔؾـٞ ٔزٜٓٔـ ِِ َُٜهـ ََا َي ََِعًَُّٛا   َٕ ِٕ َُٜهٛ  َيـا ٔؾٞ َأ

َُ      َٚ َٖا  ٙٔ ُسٖذٔتـٞ ٔإَيـ٢ َغِٝـٔطَى َقِكـُس َٖـٔص َٚ  ٔ٘ ٞ ِطَتابّا ٔبَٝٔكٝٓٔـ َٗـا     َئهِّٓـ ِٓ َٔ َأِطًَِكـُت َيـَو 

َٖا ِٔ ٔشِنٔط َٔ ََا َغََٓح   .(1)...(ٔبَكِسٔض 

إىل اْ٘ إمنا ُأدـدل عًـ٢ املباٜعـ١ َهطٖـا      Tؾاْعط اىل إؾاضت٘ ايكطحي١

       ٚ عٝتٗا، ٚيف ٖـصا  ٫ْ٘ مل ٜهـٔ ٜكبـٌ مبجـٌ ٖـصٙ اـ٬ؾـ١ ٚمل ٜعـذلف مبؿـط

نإ قس بـاٜع اـًٝؿـتني    Tايهتاب دٛاب ع٢ً َٔ ٜسعٞ إ ا٫َاّ عًٞ

 غرل َهطٙ.
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نُا إ ٖصٙ ايهًُات ايطا٥ع١ تكـطض قـطاس١ املـٓٗر ايـصٟ اتبعـ٘ أ٥ُـ١       

ٚؾــٝعتِٗ يف ضؾهــِٗ ا٭عــعٍ ي٬مــطاف عٓــس نــطٚض٠    Eأٖــٌ ايبٝــت

 تكسِٜ ا٭ِٖ ع٢ً املِٗ.

س اسـتر عًـ٢ َعاٜٚـ١ يف قهـ١ٝ     نإ ق Tؾإ قٌٝ: إ أَرل امل٪َٓني

ايؿــٛض٣ ٚاإلمجــاع عًــ٢ خ٬ؾتــ٘، ٚشيــو يف ضغــايت٘ املطٜٚــ١ يف ْٗــر         

ُ٘ايب٬غ١ سٝح قاٍ: ) َٕ    َباََٜعٓٔٞ ٔإْٖ َُـا َُٚعِج َُـَط  َُٚع َٔ َباَُٜعٛا َأَبا َبِهٕط  ُّ اٖئصٜ ِٛ اِيَك

ِِ َع٢ًَ ُٖ ٘ٔ ََا َباَُٜعٛ ِٝ ِٕ َِٜدَتـا     َعًَ ٖٔٔس َأ ِٔ ٔيًٖؿـا ِِ َُٜهـ ًَـ ََٚيـا  َؾ ًَِػا٥ٔـبٔ َض  ِٕ َٜـُطزٖ  ٔي  ،َأ

َٚاِيَأَِْكـاضٔ   َٔ َٗأدٔطٜ ُُ ًِ َُا ايٗؿَٛض٣ ٔي ٕٔ  ،َٚٔإْٖ ُٙ      َؾـٔإ ِٛ ُٖ ََٚغـ  ٌٕ َُُعـٛا َعًَـ٢ َضُدـ اِدَت

  ٔ٘ ًٖـ َٕ َشٔيَو ٔي ََاَّا َنا ِٚ ٔبِسَعـ١ٕ         ،ٔضّنـا ٔإ ٕٔ َأ ِِ َخـأضْز ٔبَطِعـ ٖٔ َِـٔط ِٔ َأ ِٕ َخـَطَز َعـ َؾـٔإ

ُ٘ ََا َخَطَز ٔإَي٢َضٗزُٚٙ  ِٓ ٘ٔ َغِٝـَط      ،َٔ ًُُٛٙ َعًَـ٢ اتَِّبأعـ ِٕ َأَب٢ َقـاَت ٌٔ َؾٔإ َٔٓٔنَي   َغـٔبٝ ُُـِ٪ اِي

َٖٛي٢  ََــا َتــ  ُ٘ ًٖــ ُٙ اي َٖٚيـا ؾهٝـــ حيــتر اإلَــاّ عًــ٢ َعاٜٚــ١ بــأَط ايؿــٛض٣  (1)(َٚ

 ٚاإلمجاع؟

 ٘ إٕ قــشت  ــــٖــصٙ  Tٚاؾــٛاب عــٔ شيــو: إ املتأَــٌ يف نًُاتــ

اْ٘ ًٜـعّ َعاٜٚـ١ مبـا أيـعّ بـ٘ ْؿػـ٘;       ٜعطف مبا ٫ ٜكبٌ ايؿو  ــ ْػبتٗا ايٝ٘

َٔ اإلميإ بإ اـ٬ؾ١ ٫ تهٕٛ إ٫ بايؿٛض٣ ٚاإلمجـاع، ٚقادذـ١ املـط٤    

 ـكَٛ٘ مبٓٗذِٗ ايؿهطٟ ٫ ٜكتهٞ بايهطٚض٠ إمياْ٘ بٗصا املٓٗر.
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 : يف صفة الوالي اإلسالميثالجا

ٕ ؼتٌ املػ٪ٚي١ٝ اييت ٜتكس٣ ؾٝٗا  ُـ    اإلْػـا ا إلزاض٠ غٝاغـ١ ايعبـاز ؾٝ

تاز ملـٔ  اش ؼَها١ْ ١َُٗ َٚٛقعا دػُٝا، خيسّ َكاؿِٗ ايعا١َ ٚاـاق١ 

لاح  تٜ٘تٛقـ ع٢ً ؾدكٝ سٝحنؿا٠٤ ش١ٖٝٓ ْٚؿػ١ٝ عاي١ٝ،  اٜتكس٣ شل

شلــصا  ا٭غاغــٞ، باعتبــاضٙ ميجــٌ ايعكــٌ املــسبط ٚا ــطى  ؾؿــًٗا اٚايػٝاغــ١ 

 .املٛقع اؿٟٝٛ

ٛ  إٜٔتطًـب َٓـ٘    يف املػ٪ٚي١ٝ اإلْػإإ َٛقع  ُٓـ ٜهـ ا مبذُٛعـ١  ٕ ًَ

، تــأتٞ يف اٚيٛيٝاتٗــا اؿهُــ١ ٚايؿطٓــ١، ٫ٕ ٖــصا ايططٜــل ؾٝــ٘  ا٭َــٛضَــٔ 

طبكـ١ ٚاغـع١ َـٔ     ٜتعاَـٌ َـع  َـٔ املهـاضٙ ٚاملؿـانٌ، ٚغاقـ١ اْـ٘      ايعسٜس 

ٜتطًـب َٓـ٘   ؾا٭َط ، نٌ َِٓٗ حيٌُ َعادا كتًؿا، ٚتٛدٗا َعٝٓا، ايٓاؽ

 ٙ.  ٜٚسؾع عِٓٗ املهاضٜسٜط نٌ ٖ٪٤٫ ٚحيؿغ نٝاِْٗ  إٔ

٫ٚ ٜتٛقـــ ا٭َــط يف املٓٗــاز اإلغــ٬َٞ يف فــاٍ غٝاغــ١ ايعبــاز عٓــس 

ــٌ ٜتعــساٙ إىل إٔ حيُــٌ      ــاؽ ا٫قتكــاز١ٜ ٚايعػــهط١ٜ، ب سؿــغ َكــاحل ايٓ

ايٛايٞ اإلغ٬َٞ ايٓاؽ ع٢ً ا٫غتكا١َ ع٢ً داز٠ ايؿـطٜع١ ٚحيـجِٗ عًـ٢    

  ايذلقٞ ٚايػًٛى ا٭سػٔ، يصا ؾامل١ُٗ يف ٖصا املهُاض َهاعؿ١ ٚزقٝك١.   

َهاؾا إىل تكـ٣ٛ اهلل غـبشاْ٘ ٚاإلخـ٬م     ــ حيتاز ٚعًٝ٘ ؾإ ايٛايٞ

ٚاغع مبا ٖٛ خا٥ض ؾٝ٘ َٔ ايعُـٌ، ٚاختكـام يف َهـُاض     إملاّ إىل ــ ي٘
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أٚ  ،آخــطؾــدل  أَٟــٔ  أنجــطَعطؾــ١ مبتطًبــات عًُــ٘  ٚا٭نجــطْؿــاط٘، 

ٜهـٕٛ عًـ٢ ا٭قــٌ خـبرلا بايؿـدل ا٭نجــط نؿـا٠٤ ٭زا٤ ٖـصا ايتهًٝـــ أٚ       

ــ٢ شاى، ــا َٓٝعــا ؿــٌ   أغاغــٝاٜهــٕٛ َطدعــا   ست َؿــه١ً تتعًــل   أٟٚضنٓ

َؿكـٛزا ٜتـأضدح بـني ٖـصا      ا٭غـاؽ ، ٚست٢ ٫ ٜبك٢ املطدـع  ؿ٪ٕٚ ايعبازب

 .، َا ٜ٪زٟ إىل ايؿٛن٢ ٚايعؿٛا٤ٚشاى

ــا ٜٓبػــٞ   أٖــِ ٚإ َــٔ ــ٘   إَٔ ــاظ ب ــٛايٞميت ، غــع١ قــسضٙ ٚسًُــ٘  اي

 ٘  هــٌ شٟ ســلي، ٜٚعطــٞ ٚقــطاضٙ ٚقــدلٙ، ستــ٢ ٜهــٕٛ عــاز٫ يف سهُــ

 ٚأسك٘، ؾ٬ متًٝ٘ غاع١ غهب عٔ دـاز٠ ايكـٛاب، ؾٝذـٛض يف اؿهـِ،     

ــٔ     ــتعذٌ يف ايعكٛبــ١، ٚقــس ٚضز ع ــ٪َٓني أَــرل اإلَــاّٜػ يف ٖــصا  Tامل

َٗـا      ) :يعاًَ٘ َايـو ا٫ؾـذل   قٛي٘املهُاض  ِٓ َٔ ََٚدـِسَت  ٖٔ ٔإَيـ٢ َبـأزَض٠ٕ  ٫ ُتِػـٔطَع

ُ٘(َأخِّــٔط ايٖؿــٖط َؾٔإْٖــَو ٔإَشٚقٛيــ٘: ) (1)ََُِٓسَٚســ١ّ( ــ ًَِت يف  قٛيــ٘ٚ ،(2)ا ٔؾــ٦َِت َتَعٖذ

ًٔـِو  : )T، ٚقاٍ(3): )آَي١ُ ايطَِّٜاَغ١ٔ َغَع١ُ ايٖكِسٔض(َٛنع آخط َٔ ايٓٗر َِ ا

١َُٖٝٔ ََٚغِطَب ٔيَػـأَْو   َس ٠ََٛ َٜٔسَى  ََٚغِط َِٛض٠َ َسسَِّى  ََٚغ ِّ    ََٚأِْٔؿَو  ِٔ ُنـ َٔـ اِسَتـٔطِؽ 

ََٚتِأٔخرٔل ايٖػ ِّ اِيَبأزَض٠ٔ  ٠َٔٛ َشٔيَو ٔبَه ًٔـَو أياِخٔتَٝـاضَ   َسٖت٢ِط ُِ َٔ َغَهُبَو َؾَت  ،َِٜػُه

 ِٔ َٔ َِ َشٔيَو  ِٔ َتِشُه ََُعأز ٔإَي٢ َضبَِّو َِْؿٔػَوََٚي َََو ٔبٔصِنٔط اِي ُُٛ ُٖ  .(4)(َسٖت٢ ُتِهٔجَط 
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ٜعطٞ يهٌ شٟ سل سك٘، ؾـ٬ ٜتػـا٣ٚ    إٔ إىلعاد١  ايٛايٞ إٔنُا 

٘   غٌ، ؾإ عٓسٙ املجابط ٚاـاٌَ، ٚايٓؿٝط ٚاملتها  إعطا٤ نـٌ شٟ سـل سكـ

٘ اغـتعاز٠ ا ػـٔ يف    إىلٜسعٛ  ٘ ، ٚتـطى املػـ٤ٞ   إسػـاْ  أَـرل ، قـاٍ  إلغـا٤ت

ُُٔػٞيف ْٗر ايب٬غ١ Tامل٪َٓني َٚاِي  ُٔ ُُِشٔػ ٖٔ اِي ِٓٔعَيـ١ٕ   : )َيا َُٜهَْٛ َُ ٤ُ ٔعَِٓسَى ٔب

َٛا٤ٕ ٕٔ ٔؾـٞ اِئإِسػَـ       ،َغ ٌٔ اِئإِسَػـا ِٖـ ٖٔٝـسّا ٔيَأ ٕٖ ٔؾٞ َشٔيـَو َتِع ٌٔ   َؾٔإ ِٖـ ََٚتـِسٔضٜبّا ٔيَأ  ٕٔ ا

ُ٘( ،اِئإَغا٠ٔ٤َ َع٢ًَ اِئإَغا٠ٔ٤َ َّ َِْؿَػ ََا َأِيَع  ِِ ُٗ ِٓ َٔ ِّ ُنً٘ا    .(1)ََٚأِئع

ٚاسس ا٭عُس٠ اييت تكّٛ عًٝٗا خكـا٥ل ايـٛايٞ يف ْعـط اإلغـ٬ّ:     

ٖٛ ايتٛانع يًٓاؽ ناؾ١، ؾٗصا اؿكٔ ايٓؿػٞ ايصٟ ٜتش٢ً بـ٘ اإلْػـإ،   

اٟٚ ايتهدل ٚا٫عت٤٬، ٚاؾؿـاف ايطٚسـٞ، ٚغاقـ١    جيٓب٘ ا٫ْع٫م يف َٗ

إٔ َٛقــع املػــ٪ٚي١ٝ بطبٝعتــ٘ ٜؿػــح اجملــاٍ ٚاغــعا يتػــ٬ٜٛت ايؿــٝطإ        

ــٛ ٚاـــ٤٬ٝ      ــٓؿذ يف اإلْػــإ ضٚح ايعً ــاض٠ بايػــ٤ٛ، يهــٞ ٜ ــٓؿؼ اإلَ ٚاي

يف َكــاّ اؿــح عًــ٢ تؿكــس سادــات ايٓــاؽ َــٔ قبــٌ    Tٚايذلؾــع، قــاٍ

ٟٚٔ اِيَشا ايٛايٞ: ) ٌِ ٔيـَص ٘ٔ       َٚاِدَع ِِ ٔؾٝـ ُٗـ ِٓـَو ٔقِػـُّا ُتَؿـطُِّؽ َي َٔ  َؾِدَكـوَ َدـأت 

    ٔ٘ ًٖـ ٘ٔ ٔي َٛاَنـُع ٔؾٝـ َّٓا َؾَتَت ََِذًٔػّا َعا  ِِ ُٗ ٟ ََٚتِذًُٔؼ َي ِِ     اٖيـٔص ُٗ ِٓ َٚ ُتِكٔعـُس َعـ َخًََكـَو 

ِٔ َأِسَطأغــَو   ــ َٔ َٛاَْــَو  ََٚأِع ــَسَى  ــَط  َُٚدِٓ ِِ َغِٝ ُٗ ُُ ــَتَهًُ َُ َُــَو  ُؾــَطٔطَو َسٖتــ٢ َُٜهًُ
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ُِٔعُتٔتٕع َؾٔإِّْٞ ََُتَتِع ٘ٔ َغ ٍَ ايًٖ ٕٔ   F َضُغٛ ِٛٔط ََـ ٍُ ٔؾٞ َغِٝٔط  ِٔ َُٜكٛ َٖـ١ْ    َيـ ُتَكـٖسَؽ ُأ

 ِّ ٔٛ َٔ اِيَك َٔ  ُ٘ َٗا َسٗك ـٔ ٔؾٝ  .(1)(ََُتَتِعٔتٕع َغَِٝطَيا ُِٜ٪َخُص ٔيًٖهٔعٝ

ٚيعٌ َٔ اِٖ َؿطزات ايػًٛى ا٭خ٬قٞ اييت تٓبػـٞ يسْػـإ ٖٚـٛ    

ٓـاؽ َــٔ ْؿػـ٘ ؾُٝـا حيـب ٜٚهـطٙ، ٖٚــٛ إ      يف َٛقـع اي٫ٜٛـ١: إْكـاف اي   

جيطٟ ع٢ً ْؿػ٘ َـا جيـطٟ عًـ٢ انـعـ ايٓـاؽ َـٔ ضعٝتـ٘، ٚقـس نـطب          

َ٘  املجٌ ا٭ضٚع يف ٖصا اجملـاٍ ٖٚـٛ ايكا٥ـٌ: )    Tاإلَاّ أَرل امل٪َٓني ٕٖ ايًٖـ ٔإ

ِِ  َتَعاَي٢ ُٗ ِٕ َُٜكسُِّضٚا َأُِْؿَػ ٍٔ َأ ١ُٖٔ اِيَعِس ًَـا ََٜتَبٖٝـَؼ    ايٖٓأؽ ٔبَهَعَؿ١َٔؾَطَض َع٢ًَ َأ٥ٔ َنِٝ

ُٙ ََٚيـا     َأَأِقَُٓعٚايكا٥ٌ: ) 2(ٔباِيَؿٔكرٔل َؾِكُط َٔٓٔنَي  ُُـِ٪ َٔـرُل اِي ََٖصا َأ  ٍَ ِٕ َُٜكا ِٔ َِْؿٔػٞ ٔبَأ َٔ

ِِ ُٗ ِِ ٔؾٞ  ُأَؾأضُن ُٗ ٠َّٛ َي َٕ ُأِغ ِٚ َأُنٛ ِٖٔط َأ ٙٔ ايٖس َََهأض ـٔ ُدُؿَٛب١ٔٔؾٞ   .  (3)(اِيَعِٝ

عـس َـٔ اقـعب ا٫َـٛض تطبٝكـا      ع٢ً إ اْكـاف ايٓـاؽ َـٔ ايـٓؿؼ ٜ    

ا٫ أسـسثو  ): Tعبس اهلل ٞأبع٢ً ٚاقع ايػًٛى، ؾكس ضٟٚ عٔ ا٫َاّ 

ٍ    (بأؾس َا ؾطض اهلل عع ٚدٌ ع٢ً خًكـ٘؟  اْكـاف  ) :قًـت : بًـ٢، قـا

 .(4)(ايٓاؽ َٔ ْؿػو، َٚٛاغاتو ٭خٝو، ٚشنط اهلل يف نٌ َٛطٔ

 يف ْٗـر ايب٬غـ١،   Tَٚٔ ايهًُات اييت ٚضزت عـٔ اَـرل املـ٪َٓني   

ٚاييت تؿٝس يف ٖصا املٛنٛع َا نتبـ٘ عًٝـ٘ ايػـ٬ّ اىل عاًَـ٘ "ابـٔ سٓٝــ"       
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سُٝٓا بًػ٘ اْ٘ اداب زع٠ٛ اْـاؽ اؾـطاف اىل َا٥ـس٠ طعـاّ ؾـاخط٠، سٝـح       

اٚضز يف نتاب٘ شيو ايعسٜـس َـٔ ايٛقـاٜا ا٫خ٬قٝـ١ ايـيت ٜٓبػـٞ يًـٛايٞ إ        

 ٜتش٢ً بٗا ٖٚٛ يف َٛقع٘ شيو.

 بـس َـٔ إ تتـٛؾط يـس٣ ا٫ْػـإ      ٚاشا ناْت تًو ايؿطٚط ٚاَجاشلـا ٫ 

ٖٚٛ يف َٓكب اؿهِ، ؾُٔ ايٛانح إٔ املـ٪َٔ اؿكٝكـٞ ٖـٛ اٚىل ايٓـاؽ     

بايتكسٟ شلصا املٛقع، باعتباض إ امل٪َٔ جيُع نـٌ ايكـؿات ايٓؿػـ١ٝ ايـيت     

ت٪ًٖ٘ شلصا ا٫َط اؿٟٝٛ، ٚغاق١ غع١ ايكسض ٚسػٔ اـًل ٚا٫ْكـاف  

 َٔ ايٓؿؼ.

عط بٗــا املــ٪َٔ يف نــٌ ؿعــ١ َــٔ ؿعــات إ ايطقابــ١ ا٫شلٝــ١ ايــيت ٜؿــ

ػعً٘ ٜػرل زا٥ُا عًـ٢ اــط املػـتكِٝ،     ــ اْط٬قا َٔ ٜكٝٓ٘ بايػٝب ــسٝات٘ 

ؾٝدًل يف عًُ٘ اميا اخ٬م، ٜٚبـصٍ َـٔ ْؿػـ٘ َـا ٫ ٜـتُهٔ غـرلٙ َـٔ        

بصي٘، ٚاشا َا بسضت َٓ٘ ظي١ اٚ خطأ، اغطع يتـساضى ا٫َـط قطٜبـا، َُٚٗـا     

ا ا٫ْػإ ٖٚـٛ يف َٛقـع املػـ٪ٚي١ٝ، ٜبكـ٢     ناْت ايهػٛط اييت ٜتعطض شل

امل٪َٔ اؿكٝكٞ يف َأَٔ َٔ ا٫لطاف ٚضا٤ املكـاحل ايؿدكـ١ٝ اٚ ايٓـعٚات    

ايصات١ٝ اٚ ايعع٠ با٫ثِ، بٌ ٜبـصٍ ايتػـاَح ٚايتـٛزز، ستـ٢ يـٛ نـإ ا٫َـط        

َٕ ع٢ً سػاب َكًشت٘ ايؿدك١ٝ، قاٍ تعاىل يف قؿ١ امل٪َٓني: ) َُِٜٚ٪ٔثُطٚ

ِِ ٔٗ ُِ        َع٢ًَ َأُْؿٔػ ُٖـ َِٚي٦ٔـَو  ٘ٔ َؾُأ ََـٔ ُٜـَٛم ُؾـٖح َِْؿٔػـ َٚ ِِ َخَكاَق١ْ  ٔٗ َٕ ٔب ِٛ َنا ََٚي

َٕ ًُٔشٛ ُُِؿ  .(9اؿؿط/)(اِي
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 : اتهام اإلسالم بالعجز الشياسيزابعا

ــط٣ ايهــجرلٕٚ إٔ ايػٝاغــ١ أَــط ٫ ٜتٓــاغِ َــع املؿــاِٖٝ ايطٚسٝــ١         ٜ

صٙ ٚا٭خ٬قٝــ١ ايــيت اَــطت بٗــا ايؿــطٜع١ ايػــُا١ٜٚ، ٚإ أعُــاٍ َجــٌ ٖــ   

املؿاِٖٝ ٫ ضٜب ٚإ تػكط بكاسبٗا يف آخط املطاف، ٚإ ايػٝاغ١ ؼتـاز  

بايهطٚض٠ إىل املهٝس٠ ٚاـساع َٚكاسب١ ايعسٚ ؾًـب َٓؿعـ١ ا٭َـ١ ٚزؾـع     

 ايهطض عٓٗا.

إٔ ايػٝاغــ١ ايــيت اْتٗذٗــا أَــرل  ٜعتكــس نــجرلَٕٚٚــٔ ٖــصا املٓطًــل،  

ــ٘ يٮَــ١ اإلغــ١َٝ٬ يف عٗــسٙ ناْــت غــ   Tاملــ٪َٓني  رل ْانــذ١،يف قٝازت

ٜٚطٕٚ إ ايسيٌٝ ع٢ً َـا ٜعتكسْٚـ٘ قكـط عُـط اـ٬ؾـ١ ايـيت اَػـو اَـرل         

 َكايٝسٖا، ٚنجط٠ املؿانٌ اييت عا٢ْ َٓٗا خ٬ٍ ٖصٙ ايؿذل٠. Tامل٪َٓني

ٚغاق١ يف سطب٘ َـع َعاٜٚـ١ بـٔ ابـٞ غـؿٝإ، ايـيت ناْـت تتطًـب          

سٜس َٔ اغتدساّ اؿ١ًٝ ٚاملهط يػشب ايبػاط َٔ ؼت٘، ٚبايتايٞ جيٓب٘ ايع

 .املؿانٌ ع٢ً ضأغٗا سطب قؿني املٗٛي١

ٚاؾٛاب ع٢ً شيو ٚانح إشا َا ضاعٝٓـا َـا قـسَٓاٙ يف اٍٚ ايهـ٬ّ،     

َٔ إ ا٫غ٬ّ ٜطٜس َٔ ضأؽ اؿهِ ا٫غـ٬َٞ إ ٜطبـل َؿـطز٠ ايعـسٍ،     

يف ؾذل٠ سهُـ٘   Tٜٚكسَٗا ع٢ً نٌ َؿطز٠ غٛاٖا، ٚا٫َاّ اَرل امل٪َٓني

يف تطبٝـل ايػٝاغـ١ ايٓكٝـ١ عـٔ نـٌ ؾـا٥ب١        نطب اضٚع ا٫َج١ً يًٓاؽ ناؾ١
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أخ٬ق١ٝ اٚ إْػا١ْٝ، ست٢ يٛ نًـ شيو قكط َس٠ سهُ٘، ؾـإ اؿهـِ يف   

 ايٓٗا١ٜ َا ٖٛ ا٫ ٚغ١ًٝ ٚيٝؼ غا١ٜ.

اَا املؿانٌ اييت ٚادٗٗا خ٬ٍ ؾذل٠ سهُ٘، ؾٗٛ امنا تكس٣ شلا عٔ 

 عُــس ٚاقــطاض، ايتعاَــا ٚتطبٝكــا يؿــطٜع١ ا٫غــ٬ّ اؿٓٝـــ، ٖٚــٛ ا٫ٚىل  

بتطبٝل َؿطزاتٗا عصاؾرلٖا خ٬ٍ تًو ايؿذل٠ اؿػاغ١ َٔ عُـط ا٫غـ٬ّ،   

يبٝإ ايٛاقـع ايعًُـٞ ٚاملكـازٜل ٚايٛاقعٝـ١ ٫سهـاّ ا٫غـ٬ّ ايتؿـطٜع١ٝ،        

َيَكـِس  ٫قشاب٘ يف اَط قتاٍ َعاٜٚـ١ سُٝٓـا مل ٜٓـعٍ عًـ٢ بٝعتـ٘: )      Tقاٍ

ًِٖبـُت ظَ     َٚ َق  ُ٘ َٚ َعَِٝٓـ َِٔط  َٖـَصا اِيـَأ ـَ  ٘ٔ ٔإٖيـا       َنَطِبُت َأِْ ِِ َأَض ٔيـٞ ٔؾٝـ ًَـ ُ٘ َؾ َٚ َبِطَٓـ  ُٙ ِٗـَط

ُْٖس ََُش َُا َدا٤َ  ٚٔ اِيُهِؿَط ٔب ٍَ َأ    .F)...(1)اِئكَتا

بٓؿػـ٘ عـٔ ايتعاَـ٘ بايتعـايِٝ ايؿـطع١ٝ يف       Tنُا عدل أَرل املـ٪َٓني  

٘ٔ)أع٢ً َػتٜٛاتٗا ايؿك١ٝٗ ٚا٭خ٬ق١ٝ بكٛي٘:  َِّٔٓٞ َٚايًٖ  ٢َٖ ١َُٜٔٚ ٔبَأِز ََُعا  ،ََا 

ََِٜٚؿُذُط ُ٘ َِٜػٔسُض  َِٛٚ ،ََٚئهٖٓ ٢َٖ ايٖٓأؽ َي ِٔ َأِز َٔ ١َُٖٝٔ اِيَػِسٔض َيُهُِٓت  ِٔ   ،َيا َنَطا ََٚئهـ

 ٌٗ ــ ــَسَض٠ُٕن ــَط٠ْ  ُغ ٌٗ ُؾَذــَط٠ٕ ُنَؿ ــ َُٚن َٛا٤ْ   ،ُؾَذــَط٠ْ  ــ ــأزٕض ٔي ِّ َغ ــَطُفَٚٔيُهــ َّ  ُِٜع ِٛ ــ َٜ ٔ٘ ــ ٔب

١ََٔ َُٔهٝ ،اِئكَٝا ٌُ ٔباِي ََا ُأِغَتِػَؿ  ٔ٘ ََٚٚايًٖ َُُع ٔبايٖؿٔسَٜس٠ٔ َياَس٠ٔ   .(2)(ُأِغَتِػ

ٜٚــبني َــٔ ن٬َــ٘ ٖــصا، إ ا٫َــاّ ٫ ُٜػــتػؿٌ َــٔ خــ٬ٍ تكــطؾات 

ؾدل نُعا١ٜٚ، ؾإ امل٪َٔ ٜٓعط بعـني اهلل تعـاىل، ٫ٚ تؿٛتـ٘ َجـٌ ٖـصٙ      
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َ٘      ٜكـٍٛ: )  Tاؿٌٝ، نٝـ ٚاَرل امل٪َٓني ٕٖ ايًٖـ َٔٓٔنَي َؾـٔإ ُُـِ٪ َٕ اِي اٖتُكـٛا ُظُٓـٛ

ِِ   َد َتَعاَي٢ ٔٗ ٌَ اِيَشـٖل َعًَـ٢ َأِئػـَٓٔت ٚيهـٔ املؿـه١ً إ َعاٜٚـ١ ٫ ٜتـٛضع      (1)(َع

عٔ اضتهاب املٓهط َٔ ا٫ؾعاٍ ٚايباطٌ َٔ ا٫قٛاٍ، ٖٚصا ممـا ٫ ٜطتهـٞ   

 اضتهاب٘، َُٗا ناْت ايٓتٝذ١ املذلتب١ ع٢ً شيو. Tا٫َاّ

 

 املشللة ال تتعلق بتعاليم اإلسالم:  

اؿاٍ يف ٖصا املهُاض، ٚاداب عـٔ  سكٝك١  Tيكس بني اَرل امل٪َٓني

اَجاٍ تًهِ ايسع٣ٛ قطحيا يف ْٗر ايب٬غ١، ٚؾش٣ٛ ا٫َط إ املؿه١ً ٫ 

تطتبط باملٓٗر ا٫غ٬َٞ يف فاٍ ايػٝاغـ١، ٚيهـٔ ايكهـ١ٝ تتعًـل ظُاعـ١      

 املػًُني اْؿػِٗ.

إىل إٔ ٖــصٙ ايكهــ١ٝ ٫ تهُــٔ يف عــسّ متهــٔ ايــسٜٔ    Tؾكــس أؾــاض

ــٔ ٚنــع اؿــسٚز    ــًُِٗ    ا٫غــ٬َٞ َ ــاز يف غ ــط ايعب ــ٢ً يػٝاغــ١ أَ ايؿه

ٚسطبِٗ، ٚيهٔ املؿه١ً تتُجٌ يف عسّ اْكٝاع أبٓا٤ ا٭١َ ٭ٚاَط إَـاَِٗ  

    ٍ ٜـ Tٚايتػًِٝ ي٘ يف نٌ َـا ٜـأَط بـ٘، قـا ( :     ٍَ ََٚيـا ٔضَدـا  ٍٔ َٙ ايطَِّدـا ا َأِؾـَبا

  ٍٔ ــا ــأت اِئشَذ ٍُ َضٖب ــٛ َُٚعُك  ٍٔ ــا ُّ اِيَأِطَؿ ــٛ ِِ َأَضُنــ   ،ُسًُ ــ ــٞ َي َٛٔزِزُت َأِّْ ــ ِِ َي ــ َٚ َي  ِِ

ََٚأِعَكَبِت َغَسَّا ٘ٔ َدٖطِت ََْسَّا  َٚايًٖ ََِعٔطَؾ١ّ   ِِ ِِ      ،َأِعٔطِؾُه ًَـِأُت ََ ُ٘ َيَكـِس  ُِ ايًٖـ ًَُه َقـاَت

ّٔ َأَِْؿاغــاّ      َُـا ِٗ ُُـْٛٔٞ َُْػــَب ايٖت ََٚدٖطِعُت ِِ َقـِسٔضٟ َغِٝعــّا  ََٚؾــَشُِٓت ًِٔبـٞ َقِٝشـّا  ، َق
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ٖٞ َضِأٜٔٞ ٔباِئعِك ِِ َعًَ ََٕٔٚأِؾَػِسُت َٚاِئدِصَيا  ٕٔ َٔ     ،َٝا ٕٖ اِبـ ـْ ٔإ َسٖت٢ َيَكِس َقاَيـِت ُقـَطِٜ

ٌْ ُؾَذاْع َأٔبٞ ُ٘ ٔباِيَشِطٔب ،َطأيٕب َضُد َِ َي ًِ ِٔ َيا ٔع  .ََٚئه

َِّٔٓـٞ        َََكاَـّا  َٗـا  ُّ ٔؾٝ َٚ َأِقـَس ََٔطاغـّا  َٗا  ِِ َأَؾٗس َي ُٗ ِٓ َٔ ٌِ َأَسْس  َٖ  َٚ  ِِ ُٖ ٘ٔ َأُبٛ ًٖ ٔي

َٗ َِٗهُت ٔؾٝ َٖا َأَْا َشا َقـِس َشٖضِؾـُت َعًَـ٢ ايػِّـتِّنيَ    َيَكِس َْ  َٚ  َٔ ًَِػُت اِئعِؿٔطٜ ََا َب َٚ  ،ا 

ِٔ َيا َُٜطاُع َُ َٟ ٔي ِٔ َيا َضِأ  .(1)(ََٚئه

ؾايه٬ّ املتكـسّ ٜـبني قـطاس١ إ املؿـه١ً ٫ تتعًـل بؿـدل ا٫َـاّ        

٫ٚ مبٓٗذ٘ يف اؿهِ، ٚيهٔ املؿه١ً بايطاعـ١ ٚا٫ْكـٝاع ٫ٚاَـط اؿـانِ     

 .ايؿطعٞ

ٚيف املكازٜل ايتاضخي١ٝ َا ٜؿرل بٛنٛح اىل ٖصٙ اؿكٝك١، ؾؿٞ سطب 

قؿني، نإ َٔ املُهٔ ايكها٤ ع٢ً ضأؽ ايٓؿام َعاٜٚـ١، يـ٫ٛ عكـٝإ    

اَـطٙ، ٚيـ٫ٛ شيـو مل ٜهـٔ ملها٥ـسٙ بعـس        Tطا٥ؿ١ نبرل٠ َٔ اتباع ا٫َاّ

شيو ٚدـٛز، ٚمل ٜهـٔ ؿـطب ايٓٗـطٚإ َـٔ ٚقٝعـ١، ٚمل ٜهـٔ يٝتأغـؼ         

ــ١ ا٫غــ١َٝ٬    َــصٖب اـــٛا  ــاض٠ ا٫َ ــ١ اَ ــاٍ َعاٜٚ ضز، ٚمل ٜػــتطع إ ٜٓ

 ٔ ، ٚمل ٜهـٔ ٜعٜـس يٝكـٌ اىل غـًط١ اؿهـِ      Tبايكًح َع ا٫َاّ اؿػـ

إٔ ٜكتٌ يف طــ نـطب٤٬.. ؾاْـا     Tَٔ بعس ابٝ٘، ٚمل ٜهٔ اإلَاّ اؿػني

 هلل ٚاْا ايٝ٘ ضادعٕٛ.  
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بعس ي١ًٝ اشلطٜط ٚقـس قـاّ إيٝـ٘ ضدـٌ َـٔ أقـشاب٘        Tي٘ ُٔ خطب١ؾ

 ،أٟ ا٭َــطٜٔ أضؾــس ْٗٝتٓــا عــٔ اؿهَٛــ١ ثــِ أَطتٓــا بٗــا ؾًــِ ْــسٔض :ؾكــاٍ

ٍ  Tؾكــؿل ــَطَى  : )إســس٣ ٜسٜــ٘ عًــ٢ ا٭خــط٣ ثــِ قــا ِٔ َت ََــ ــَصا َدــَعا٤ُ  َٖ

َُِهـُطٚٙٔ اٖيـٔصٟ          ِِ َعًَـ٢ اِي ًِـُتُه َُ ٘ٔ َس ِِ ٔبـ ََـِطُتُه ِٛ َأِّْـٞ ٔسـنَي َأ ٘ٔ َي َٚ ايًٖ ََا  اِيُعِكَس٠َ َأ

٘ٔ َخِٝطّا ُ٘ ٔؾٝ ٌُ ايًٖ ِٕ     َِٜذَع َٚ ٔإ  ِِ َُِتُه ٖٛ ِِ َقـ ََٛدِذُت ٕٔ اِعـ َٚ ٔإ  ِِ َٖـَسُِٜتُه  ِِ ُُِت ٕٔ اِغَتَك َؾٔإ

  ِِ َٟ ٔبُهـ ٔٚ ِٕ ُأَزا ِٔ ُأٔضُٜس َأ ََ َٚ ٔإَي٢   ِٔ َُ ِٔ ٔب َٚ َئه ُِٛثَك٢  ِِ َيَهأَْت اِي ِِ َتَساَضِنُتُه ُِٝت َأَب

َٛ َِٜع ُٖ  َٚ َِٛن١ٔ  َِٛن١ٔ ٔبايٖؿ ـٔ ايٖؿ ِِ َزا٥ٔٞ َنَٓأق َٗاَٚ َأُِْت َََع َٗا  ًَِع ٕٖ َن ُِ َأ ًَ)(1). 

ُّ        ٚقاٍ عًٝ٘ ايػـ٬ّ: )  ِٛ َُٖ٪َيـا٤ٔ اِيَكـ  ٖٕ َٗـَط ٙٔ َيَِٝع َٚاٖيـٔصٟ َِْؿٔػـٞ ٔبَٝـٔس ََـا  َأ

      ٌٔ ــ ــ٢ َبأط ِِ ٔإَي ٔٗ ــَطأع ِٔ ٔئإِغ ــ َٚ َئه  ِِ ُِٓه ــ َٔ ــاِيَشلِّ  ــ٢ ٔب َِٚي ِِ َأ ُٗ ــَأْٖ َِٝؼ ٔي ــ ِِ َي ُِٝه ــ ًَ َع

ِٔ َسُك ِِ َع َٚٔإِبَطا٥ُٔه  ِِ ٔٗ َٗـا   ،َٞقأسٔب َِ ُضَعأت ًِ ُِ َتَداُف ُظ ََ َٚ َيَكِس َأِقَبَشٔت اِيُأ

   ٞ ــ َِ َضٔعٖٝٔتـ ًِـــ ــاُف ُظ ــَبِشُت َأَخـ ِٓٔؿـــُطٚا     ،ََٚأِقـ ِِ َت ــ ًَـ َٗـــأز َؾ ًِٔذ ِِ ٔي َِٓؿِطُتُه ــَت اِغـ

َٚ ََْكـِشُت   ِِ َتِػَتٔذُٝبٛا  ًَ ِٗطّا َؾ َٚ َد ِِ ٔغٓطّا  ُِٛتُه َٚ َزَع َُُعٛا  ِِ َتِػ ًَ ِِ َؾ َُِعُتُه ََٚأِغ

ِِ ــ َِ      َيُه ــ ِِ اِئشَه ُِٝه ــ ًَ ــٛ َع ًُ ــإب َأِت ــْس َنَأِضَب َٚ َعٔبٝ ــإب  ُْٗٛز َنُػٖٝ ــ ــٛا َأُؾ ًُ ِِ َتِكَب ــ ًَ َؾ

َٕ ِٓٔؿُطٚ َٗا َؾَت ِٓ ِِ َعًَـ٢     ،َٔ َٚ َأُسـٗجُه َٗـا  َٕ َعِٓ ِٛٔعَع١ٔ اِيَبأيَػ١ٔ َؾَتَتَؿٖطُقٛ َُ ِِ ٔباِي ََٚأٔعُعُه

ِٛٔي َُا آٔتٞ َع٢ًَ آٔخٔط َق ٞٔ َؾ ٌٔ اِيَبِػ ِٖ َٗأز َأ َٟ َغـَبا    ٔد ََُتَؿـطِّٔقنَي َأَٜـأز  ِِ ٞ َسٖت٢ َأَضاُن

 َٚ  ٠َّٚ ِِ ُغــِس َُُه ِّ ِِ ُأَقــ َٛأعٔعُه ََــ  ِٔ َٕ َعــ َٚ َتَتَدــاَزُعٛ  ِِ َََذأئػــُه َٕ ٔإَيــ٢  َتِطٔدُعــٛ

َٗا اِيَك ُّ َأٜٗ ٖٛ َُُك ٌَ اِي َٚ َأِعَه  ُّ ِّ َُُك ِٗٔط اِيَش١ٖٔٝٔٓ َعَذَع اِي ٖٞ َعٔؿ١ّٖٝ َنَع َٕ ٔإَي ُّ َتِطٔدُعٛ ِٛ
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       ِِ ٗٔـ ًَـ٢ ٔب ُُِبَت ِِ اِي ُٖ َٛا٩ُ ِٖـ ًَٔؿـ١ُ َأ ُُِدَت ِِ اِي ُٗ ِِ ُعُكـُٛي ُٗ ِٓ ِِ اِيَػا٥َٔب١ُ َعـ ُٗ َٖٔس٠ُ َأِبَساُْ ايٖؿا

ّٔ َِٜعٔكٞ  ٌٔ ايٖؿا ِٖ َٚ َقأسُب َأ  ُ٘ ِِ َتِعُكَْٛ َٚ َأُِْت  َ٘ ِِ ُٜٔطُٝع ايًٖ ِِ َقأسُبُه ُٖ َََطا٩ُ ُأ

َٛٔزِزُت ُ٘ َي ِِ ُٜٔطُٝعَْٛ ُٖ  َٚ  َ٘ ِِ َقـِطَف ايـسَِّٜٓأض     ايًٖ ١ََٜٔٚ َقاَضَؾٓٔٞ ٔبُهـ ََُعا  ٖٕ ٘ٔ َأ َٚ ايًٖ

ِِ ُٗ ِٓ َٔ َٚ َأِعَطأْٞ َضُدًّا   ِِ ُِٓه َٔ َِّٔٓٞ َعَؿَط٠َ  ِٔ َؾَأَخَص  َٖ  .(1)(ٔبايسِِّض

إٕ أِٖ َا ْػتؿٝسٙ َٔ ٖصا املٛنٛع ٖٛ اؿطم ع٢ً طاعـ١ اؿـانِ   

ٌ ا٭َــط يف ايؿــطعٞ طاعــ١ يــٝؼ ؾٝٗــا تعــصٜط، ٚإ يف خــ٬ف شيــو ؾؿــ   

ــ غٝاغ١ ايسٚيـ١ ا٫غـ١َٝ٬، ٚإ ايـسٜٔ اؿٓٝــ ٫ ٜطتهـٞ       يف َجـٌ ٖـصٙ    ـ

إٔ ٜتــساضى ضأؽ اؿهــِ اإلغــ٬َٞ ا٭َــط بتهــٝٝع ســسٚز ايــسٜٔ   ــــ اؿــاٍ

 ٚتعايُٝ٘.
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 : الدوز السقابي يف مؤسشات الدولةخامشا

إ بٓا٤ اؾٗاظ ايطقابٞ ع٢ً امل٪غػات ٚايسٚا٥ط اييت ٚدـست ـسَـ١   

ــ١ ا٫غــ١َٝ٬    ايكــاحل  ــا٤ ايسٚي ايعــاّ، اســس املؿاقــٌ ا٭غاغــ١ٝ يتؿــٝٝس بٓ

 ا هِ.

ٚيعٌ اسس أٚنح اٯثاض ايـيت تـسيٓا عًـ٢ تأنٝـس اإلغـ٬ّ عًـ٢ بٓـا٤        

إىل  Tايسٚض ايطقابٞ يًُ٪غػات اؿه١َٝٛ َا نتبـ٘ اإلَـاّ أَـرل املـ٪َٓني    

َايو ا٫ؾذل)ضنٛإ اهلل تعاىل عًٝ٘( ايٛاضز يف ْٗر ايب٬غ١، سٝـح دـا٤   

ُٓاٍ ايصٜٔ ٜٛنٌ إيِٝٗ تـٛيٞ ؾـ٪ٕٚ    Tعٓ٘ يف باب ع٬ق١ ايٛايٞ َع ايع

ََٛؾـا٤ٔ     َٚاِي ٌٔ ايكِّـِسٔم  ِٖـ ِٔ َأ َٔ  َٕ َٚاِبَعٔح اِيُعُٝٛ  ِِ ُٗ َُاَي ِٖ َتَؿٖكِس َأِع ايٓاؽ قٛي٘: )ُث

  ٍٔ َُا ِِ َع٢ًَ اِغـٔتِع ُٗ ٠َْٚ َي ِِ َسِس ٖٔ َُٛٔض َُٖسَى ٔؾٞ ايػِّطِّ ٔيُأ ٕٖ َتَعا ِِ، َؾٔإ ٔٗ ِٝ ََاَْـ١ٔ  َعًَ اِيَأ

ُٙ ٔإَيـ٢ ٔخَٝاَْـ١ٕ    ِِ َبَػَط ََٜس ُٗ ِٓ َٔ ِٕ َأَسْس  ٕٔ، َؾٔإ َٛا َٔ اِيَأِع َٔ ََٚتَشٖؿِغ  َٚايطِِّؾٔل ٔبايٖطٔع١ٖٔٝ 

ٖٔسّا َؾَبَػـِطَت          ٘ٔ ٔعِٓـَسَى َأِخَبـاُض ُعُْٝٛٔـَو اِنَتَؿِٝـَت ٔبـَصٔيَو َؾـا ِٝـ ًَ َٗا َع ََُعِت ٔب اِدَت

   ٔ٘ ٘ٔ اِيُعُكَٛب١َ ٔؾـٞ َبَسْٔـ ِٝ ّٔ         َعًَ ََُكـا ُ٘ ٔب ِٖ ََْكـِبَت ٘ٔ، ُثـ ًٔـ َُ ِٔ َع َٔـ َُـا َأَقـاَب  ُ٘ ٔب ََٚأَخِصَتـ

ــ١ٔ(   َُ َٗ ــاَض ايٗت ُ٘ َع ــ ًِٖسَت ََٚق ــ١ٔ  ُ٘ ٔباِئدَٝاَْ َُِت ــ ََٚغ َٚ ــ١ٔ  ََُصٖي بهــطٚض٠  T، ؾــأَطٙ(1)اِي

إضغاٍ ايعٕٝٛ ع٢ً ايعُاٍ أَط ٚانح يف تؿعٌٝ ايسٚض ايطقـابٞ مل٪غػـات   

عطٝٓا املٛاقـؿات ايـيت ٜٓبػـٞ إ ٜتشًـ٢     ايسٚي١، نُا اْ٘ يف ايٛقت ْؿػ٘ ٜ
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ــا٤         ــٌ ايٛؾ ــٔ أٖ ــٛا َ ــس إ ٜهْٛ ــٌ، إش ٫ ب ــصا ايعُ ــ٢ ٖ ــا٥ُٕٛ عً ــا ايك بٗ

ــٛا نــصيو نــًًٛا ا٭َــٛض ٚؾــبٖٗٛا، ٚيف     ٚايكــسم، ٭ْٗــِ إ مل ٜهْٛ

 شيو تػٝٝب يًشل ٚنٝاع اؿذ١.

تككرلِٖ َٔ خ٬ٍ ايعٕٝٛ، ٚٚاشا َا ثبت يس٣ اؿانِ دٛض اي٠٫ٛ 

حيـصض   Tإ ٜتدص ؾِٝٗ املٛقـ املٓاغـب، ٚاَـرل املـ٪َٓني    نإ يعاَا عًٝ٘

َُــا ملايــو ا٫ؾــذل: ) Tَــٔ ايتــٛاْٞ عــٔ شيــو، قــاٍ َٚأياِغــٔت٦َِجاَض ٔب َٚٔإٜٖــاَى 

ََٚنَح  ايٖٓاُؽ ُٖا َقِس  َٔ  ٔ٘ ُٖا ُتِع٢َٓ ٔب َٞ َع َٚايٖتَػأب  ٠َْٛ ٘ٔ ُأِغ ٕٔٔؾٝ ًُِعُٝٛ ََـِأُخْٛش   ،ٔي  ُ٘ َؾٔإْٖ

َٚ ــٔطَى  ــَو ٔيَػِٝ ِٓ ـُ  َٔ ٌٕ َتَِٓهٔؿــ ــ ًٝٔ ــا َق ُٖ ــَوَع ــَو   َعِٓ ِٓ َٔ ـُ  َِٓتَكــ َُٜٚ َُٛٔض  ــُأ ــ١ُ اِي َأِغٔطَٝ

ّٔ َُِعًُٛ ًِ  .(1)(ٔي

دا٤ ع٢ً خ٬ف َـا   Tٚػسض اإلؾاض٠ ٖٓا إىل إٔ َا ٜأَط ب٘ اإلَاّ

ٜسعٝ٘ ايبعض َٔ إٔ إضغاٍ ايعٕٝٛ عًـ٢ ايعُـاٍ يف ايـب٬ز أَـط ٜػـتٗذٓ٘      

  ٗ ِ ا٭خبـاض يًشـانِ ْٛعـا َـٔ     اإلْػإ، ٭ِْٗ ٜعتدلٕٚ بح ايعٝـٕٛ ْٚكًـ

ايٛؾا١ٜ ٚإؾؿا٤ ا٭غطاض ٚايٓؿام تكطبا اىل اؿانِ، يف سني إٔ ا٭َـط عًـ٢   

عهؼ شيو بايٓعط إىل أ١ُٖٝ نبط ايعُاٍ يف ايب٬ز ٚضقابـ١ غـرلِٖ عًـ٢    

ــٛايٞ َــٔ ا٫مــطاف      ايكــطاط املػــتكِٝ، َٚــٔ زٕٚ شيــو قــس ٫ ٜــ٪َٔ اي

از، ٚتؿػـس ايـب٬ز، ٫ٚ َـٔ    ٚايعٜؼ بعٝسا عـٔ أعـني ايطقبـا٤، ؾـتعًِ ايعبـ     

  ٍ ُٖـَسَى   Tغاَع يؿه٣ٛ ايعا١َ ٫ٚ َٔ َٓكص يع٬َـتِٗ، قـا ٕٖ َتَعا : )َؾـٔإ
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ــ١ٔ      ــٔل ٔبايٖطٔعٖٝ َٚايطِِّؾ ــ١ٔ  ََاَْ ٍٔ اِيَأ َُا ــ٢ اِغــٔتِع ِِ َعًَ ــ ُٗ ٠َْٚ َي ِِ َســِس ٖٔ َُٛٔض ــُأ ــٞ ايػِّــطِّ ٔي ٔؾ

.)ٕٔ َٛا َٔ اِيَأِع َٔ  ََٚتَشٖؿِغ 

َٔ خ٬ٍ اغتكطا٤  ــاّ، بأْٓا لس ٫ٚ ٜؿٛتٓا إٔ ْصنط يف ٖصا املك

بإ  ــ املؿاِٖٝ اإلغ١َٝ٬ ايعا١َ اييت تػامل ع٢ً قشتٗا نٌ املػًُني

عٌُ ايسٚض ايطقابٞ يف َؿاقٌ ايسٚي١ ٜطتبط اضتباطا ٚثٝكا بأسس أِٖ 

ؾطا٥ض ايسٜٔ اإلغ٬َٞ اؿٓٝـ، أ٫ ٖٚٞ ؾطٜه١ ا٭َط باملعطٚف 

سٝعا ٚاغعا يف فاٍ اإلق٬ح  ــ تٗابطبٝع ــٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، اييت تأخص 

ايؿاٌَ، ابتسا٤ّ َٔ تٗصٜب ايصات ٚاْتٗا٤ّ بإق٬ح اجملتُع ٚايكا٥ُني ع٢ً 

ِِ تػٝرل ؾ٪ْٚ٘ بؿهٌ عاّ، قاٍ تعاىل: ) ُٗ ََٔٓاُت َبِعُه ٪ُُِ َٚاِي  َٕ َُٛٓٔ ٪ُُِ َٚاِي

َُُٓهٔط  ٔٔ اِي َٕ َع ِٛ َٗ ِٓ ََٜٚ َُِعُطٚٔف  َٕ ٔباِي َُُطٚ ِٚٔيَٝا٤ َبِعٕض َِٜأ َٕ ايٖك٠َ٬َ َأ ُُٛ َُٜٚٔكٝ

َ٘ َعٔعْٜع  ٕٖ ايًٓ ُ٘ ٔإ ُِ ايًٓ ُٗ ُُ َِٚي٦َٔو َغَِٝطَس ُ٘ ُأ ََٚضُغَٛي  َ٘ َٕ ايًٓ َُٜٚٔطُٝعٛ َٕ ايٖعَنا٠َ  َُِٜٚ٪ُتٛ

ِْ  .(71ايتٛب١/ )(َسٔهٝ

إ ايـسٚا٥ط ٚامل٪غػـات ايطقابٝـ١ تتشُــٌ املػـ٪ٚي١ٝ ايؿـطع١ٝ قبــٌ إٔ      

عُــٌ أَاْــ١ ٖــصا ايــسٚض    تتشُــٌ املػــ٪ٚي١ٝ ايكاْْٛٝــ١، سُٝٓــا ايتعَــت     

اؿػاؽ بؿهٌ زقٝل، ٖٚٞ َػـ٪ٚي١ عـٔ ايعٗـس ايؿـطعٞ ايـصٟ ٜهًؿٗـا       

بٗا اؿانِ اإلغ٬َٞ ٫لاظ ٖصا ايعٌُ ايؿام ع٢ً أمت ٚد٘، ٫ غـُٝا إ  

ايعاًَني يف ٖـصا اجملـاٍ َعطنـٕٛ يؿـت٢ أْـٛاع اإلغـطا٤ات ايـيت ؼـاٍٚ إ         

يـو ٫ عـصض ٭سـس    ؼطؾِٗ عٔ أزا٤ ا٭َا١ْ، ٚيهٔ ع٢ً ايطغِ َٔ نـٌ ش 



   من وحي نهج البالغة  

 

 

  

َــِٓٗ عــٔ ايتدًـــ عــٔ أزا٤ ٖــصا ايٛادــب املكــسؽ يف نــٌ ايعــطٚف         

ََٚضَتـَع   يف ايٓٗر: ) Tٚا٭سٛاٍ، قاٍ اَرل امل٪َٓني ََاَْـ١ٔ  َٕ ٔباِيَأ َٗا ٔٔ اِغَت ََ َٚ

 ِِ ََٚي ِٙٔؾٞ اِئدَٝا١َْٔ  َٚ   َُٜٓعِّ  ٍٖ ٘ٔ ايـٗص ٌٖ ٔبَِٓؿٔػـ َٗا َؾَكِس َأَس ُ٘ َعِٓ َٚٔزَٜٓ  ُ٘ ٔؾـٞ   َٟاِئدـعِ َِْؿَػ

 ٖٕ َٚٔإ ََٚأِخَع٣   ٍٗ َٛ ٔؾٞ اِيخٔخَط٠ٔ َأَش ُٖ َٚ َِايٗسَِْٝا  ََٚأِؾَعـَع     َأِعَع َٖـ١ٔ  اِئدَٝا١َْٔ ٔخَٝاَْـ١ُ اِيُأ

ـٗ  ِّ ٔغ ١ُٖٔاِئػ  .(1)(اِيَأ٥ٔ

 

 حسية التعبري يف حلومة أمري املؤمهني

يف اَــ١ ا٫غــ٬ّ  Fسكــل ؾــهٌ اؿهــِ ايــصٟ أغػــ٘ ضغــٍٛ اهلل   

١ ايتعبرل بني أؾطاز ا٭١َ، ٚبـا٭خل إشا ْعطْـا إىل شيـو    أضٚع أؾهاٍ سطٜ

ايعَإ ايصٟ مل تكٌ ؾٝ٘ ا٭َـِ َطسًـ١ ايٓهـٛز ايؿهـطٟ ٚايجكـايف ايـصٟ       

 تعٝؿ٘ ايّٝٛ.

ٍ  ضٟٚ إٔ ِ  دًــؼ َٜٛــا F اهلل ضغـٛ  ،ايػٓــا٥ِ بــني املػــًُني ٜكػـ

ٍ  ٜـا  اعسٍ: ؾكاٍضدٌ  ذا٤ٙؾ ٍ  .اهلل ضغـٛ ٔ  ،ًٜٚـو ): ؾكـا ٍ  َٚـ  إشا ٜعـس

 .(3)أضاز اسس أقشاب ايٓيب قتً٘، ؾٓٗاٙ ايطغٍٛ عٔ شيو( ؾأعسٍ؟ مل

ٚيعٌ َٔ أِٖ أْـٛاع سطٜـ١ ايتعـبرل ايـصٟ عـطف يف سهَٛـ١ ايطغـٍٛ        

ــ١ ايتعــبرل ايػٝاغــٞ، ؾعًــ٢ ايــطغِ َــٔ سػاغــ١ٝ ٖــصا اؾاْــب     ٖــٛ: سطٜ
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ٚقعٛبت٘، ٚيهٓ٘ ػػس بأب٢ٗ قٛضٙ يف ظَإ سهِ اإلَـاّ عًـٞ بـٔ أبـٞ     

 .  Fِ خامت ا٭ْبٝا٤، ايصٟ ميجٌ سهُ٘ َطآ٠ ؿهTطايب

ؾُٔ املػًِٓ ب٘ تاضخيٝا، إٔ اؾُاع١ املعطٚؾ١ باـٛاضز ناْـت مجاعـ١   

، ٚإٔ أؾطازٖا ناْٛا ٜكَٕٛٛ ؼـت َٓـدل   Tَعاضن١ ؿه١َٛ أَرل امل٪َٓني

٘        Tاإلَاّ إ٫ إٔ  Tٚجيـاٖطٕٚ بـطأِٜٗ ايػٝاغـٞ عًٓـّا، ؾًـِ ٜهـٔ َٓـ

ٕٚ إٔ ٜكُعٗـِ  ٜطز سذتِٗ باؿذ١، ٜٚؿهح امطاؾِٗ بايؿهط ٚايبٝـإ، ز 

 بايػٝـ أٚ ميٓع عِٓٗ ايعطا٤.

ٍَ " يف اـٛاضز ملا زلع قٛشلِ "٫ سهِ إ٫ هلل Tُٔ ن٬ّ ي٘ؾ : َقـا

َٕ َيـا    ) َُٖ٪َيـا٤ٔ َُٜكُٛيـٛ  ٖٔ َٚ َئه  ٔ٘ ًٖ َِ ٔإٖيا ٔي ُ٘ َيا ُسِه ِِ ٔإْٖ ٌْ ََْع َٗا َبأط ١َُُ َسلٍّ َُٜطاُز ٔب َنًٔ

ُ٘ َيا َٚ ٔإْٖ  ٔ٘ ًٖ ََِط٠َ ٔإٖيا ٔي ُٔ    ٔإ َٔ ُُـِ٪ ٘ٔ اِي ََِطٔتـ ٌُ ٔؾٞ ٔإ َُ ِٚ َؾأدٕط َِٜع َٔرٕل َبطٍّ َأ ِٔ َأ َٔ ُبٖس ٔيًٖٓأؽ 

ِٞ ٘ٔ اِيَؿ َُُع ٔب َٚ ُِٜذ  ٌَ َٗا اِيَأَد ُ٘ ٔؾٝ ًُُؼ ايًٖ َٚ َُٜب َٗا اِيَهأؾُط  ُِٔتُع ٔؾٝ ٘ٔ   َٚ َِٜػَت ٌُ ٔبـ َٚ َُٜكاَت  ٤ُ

ٔ٘ َٚ ُِٜ٪َخُص ٔب  ٌُ ٘ٔ ايٗػُب ُٔ ٔب ََ َٚ َتِأ  ٗٚ َٚ   اِيَعُس ِّ َسٖت٢ َِٜػَتٔطَٜح َبـطٌّ  ٔٛ َٔ اِيَك َٔ ـٔ  ٔيًٖهٔعٝ

ِٔ َؾأدٕط َٔ  (.ُِٜػَتَطاَح 

ٜتعاَــٌ َعٗــِ بــايعؿٛ ٚايكــؿح،  Tبــٌ يف بعــض اؿــا٫ت لــسٙ 

ــا   ستــ٢ ضٟٚ إٔ اســس اـــٛاضز قــاٍ عٓــ٘ يف سهــطت٘:   ََ ُ٘ َنــأؾطّا  ــ ُ٘ ايًٖ ــ ًَ َقاَت

ُ٘ َٗ ٍَ ؾٛثب ايكّٛ يٝكتًٛٙ !َأِؾَك ّ  ، َؾَكـا ِٜـساّ ): Tاإلَـا َٚ َٛ َغـبٌّ     ،ُض ُٖـ َُـا  ٔإْٖ

ِٔ َشِْٕبٔبَػبٍّ ْٛ َع ِٚ َعِؿ  .  (1)(، َأ
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ٚيهٔ سُٝٓا بًؼ ا٭َط باـٛاضز إٔ ٜتذاٚظٚا َػـاي١ سطٜـ١ ايتعـبرل،    

ؾٝذٝٓؿــٛا اؾٝــٛف يكًــب ايٓعــاّ اإلغــ٬َٞ، ٜٚععععــٛا أَــٔ املػــًُني،  

اَطأتـ٘  ست٢ بًػت بِٗ اؾطأ٠ إٔ ٜكتًـٛا عبـس اهلل بـٔ خبـاب ٜٚبكـطٚا بطـٔ       

عــٔ  Tٜٚكــًبٛا دٓٝٓٗــا عًــ٢ ض٩ٚؽ ايطَــاح، مل ٜتــٛإ أَــرل املــ٪َٓني 

 قتاشلِ، يرلٜح ايب٬ز ٚايعباز َٔ ؾطِٖ.
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