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تقديم
بػِ اهلل ايطمحٔ ايطس ،ِٝاؿُس هلل ضب ايعاملني ٚايكٚ ٠٬ايػّ٬
عً ٢قُس ٚاي٘ ايطاٖط.ٜٔ
بًؼ نتاب ْٗر ايب٬غ َٔ ١ا٭ُٖ ١ٝإ دعٌ أق ّ٬ايعًُاٚ ٤ا٭زبا٤
تت٬قؿ٘ بايؿطح ٚايسضاغٚ ١ايتشً ٌٝبؿهٌ ٚاغع ،إ ٫أْٗا بايطغِ َٔ
نٌ شيو  ٫ظايت تكـ عً ٢غاسٌ عط ظاخط َٔ ايعً ّٛاملتٓٛع ١اييت
حيؿٌ بٗا ٖصا ايػؿط اؾً.ٌٝ
ٚعً ٢ايطغِ َٔ نجط ٠تًو ايؿطٚح ٚايسضاغات ٚتعسز َصاٖبٗا يف
ايتؿػرل ٚايؿِٗ ،لس أْ٘ َٔ املِٗ إٔ ٜتِ ايذلنٝع عً ٢زضاغ ١ايٓعطٜات
ايهً ١ٝاييت ٚضزت يف ْٗر ايب٬غ ١بؿهٌ عُٝل ٖٞٚ ،زضاغ ١شات ْتا٥ر
ْاؾع ١دسا  ٫تٛؾطٖا ايسضاغات اييت زضدت عًٗٝا اغًب ؾطٚح ْٗر
ايب٬غ ١املؿٗٛض.٠
ٚقًب ايسضاغ ١اييت ْعٓٗٝا تك ّٛعً ٢مجع ؾتات اـطب
ٚايهًُات املتٓاثط ٠يف ْٗر ايب٬غ ١اييت تكب يف َٛنٛع َعني َٔٚ ،ثِ
ايٓعط ؾٗٝا ٫غتٝشاَ ٤ا ميهٔ اغتٝشآَ َٔ ٙ٩اٖر ٚؾٛا٥س ططسٗا اإلَاّ
أَرل املَٓ٪نيٚ Tؾل ضٜ٩ت٘ ايجاقبَٗٓٚ ١اد٘ ايػسٜس.
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يكس آثطْا يف ٖصا اؾٗس املتٛانع اْتداب ْكٛم َعْٗ َٔ ١ٓٝر
ايب٬غٚ ،١اغتٓطام ٚسٗٝا س ٍٛث٬ثَٛ ١انٝع أغاغ ١ٝيف ايؿهط
ايبؿط ،ٟتأخص سٝعا َُٗا يف فاٍ ايعً ّٛاإلْػاْ :ٖٞٚ ،١ٝا٭خ٬م
ٚايؿًػؿٚ ١ايػٝاغ ،١يعٌ ا٭خ ٠ٛاملٗتُني بسضاغٖ ١صا ايػؿط ايععِٝ
ًٜشكْٗٛا بسضاغات أٚغع ٚاسلٌ.
ٚمما ػسض اإلؾاض ٠إي ،٘ٝإْٓا قس قُٓا بإزضاز بعض ايٓكٛم َٔ ْٗر
ايب٬غ ١ناًَ ١يف َكاّ ا٫غتؿٗازٚ ،مل ْهتـٔ باإلؾاض ٠إىل َٛقعٗا يف
املكسض ،إمياْا َٓا بإ قطا ٠٤تًو ايٓكٛم بطٛشلا  ٖٞٚفُٓع ١يف َهإ
ٚاسس ــ اعتُازا عًَٛ ٢نٛعٗا املؿذلى ــ ابًؼ يف إؾاز ٠ايكاض ٨أثٓا٤
املطايع ،١عً ٢اْ٘  ٫غٓ ٢عٔ ايطدٛع إىل نتاب ْٗر ايب٬غ ١يف َتابع١
ناٌَ ايٓكٛم ا٭خط ٣املؿاض إيٗٝا ٚا٫غتؿازَٗٓ ٠ا أ ٫ٚبأ َٔٚ ،ٍٚاهلل
تعاىل ْػتُس ايعٚ ٕٛايتٛؾٝل.
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املبحح االول
مو وحي "الههج" يف األخالق
متهيد:
إٕ ايهجرل َٔ ايٓاؽ زلع عٔ نتاب ْٗر ايب٬غ ،١إ ٫إٔ ايهجرل
َِٓٗ مل ٜطًع عً ٢ؾشٖ ٣ٛصا ايهتاب أق َٔ َِٗٓٚ ،٬قطأ ْعضا ٜػرلا
َٓ٘ ثِ أًُٖٜ٘ َٔ َِٗٓٚ ،تشط َٔ ٣قطا٤ت٘ ا٭سساخ ايتاضخيَِٗٓٚ ،١ٝ
َٔ ٜبشح ؾ ٘ٝعٔ ايكهاٜا ايؿًػؿٜ َٔ َِٗٓٚ ،١ٝتابع ؾ ٘ٝايبسا٥ع
ايًػ..١ٜٛ
إ ٫إٔ املًؿت يًٓعط إُٖاٍ ايهجرل َٔ ايكطا ٤اؾاْب ا٭خ٬ق ٞيف
ٖصا ايهتاب إىل سس نبرل ،ؾكًُا ػس َٔ ايٓاؽ َٔ ٜتابع يف نتاب ْٗر
ايب٬غٖ ١صا املٛنٛع املِٗ ٚاؿػاؽ.
إٕ اؾاْب ايذلبٚ ٟٛا٭خ٬قٜ ٞؿهٌ ــ زَ ٕٚبايػ ١ــ ضنٓا اغاغٝا يف
نتاب ْٗر ايب٬غ ،١سٝح ٜعس أ ٍٚنتاب يف ايذلبٚ ١ٝا٭خ٬م بعس ايكطإ
ايهط ،ِٜست ٢إٔ ايهجرل َٔ اـطب ٚايهًُات اييت شنطت ؾٗٝا اؾٛاْب
ايؿًػؿٚ ١ٝايتاضخيَٚ ١ٝا ؾاب٘ قس اؽصت َٔ َػاي ١تطب ١ٝايٓؿؼ ٚتعنٝتٗا
ٖسؾا شلا بؿهٌ عاّٚ ،مجٝع ايهتب اييت أيؿٗا عًُاْ٩ا ا٭ع(ّ٬ضنٛإ
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اهلل تعاىل عً )ِٗٝاييت تبشح يف قهاٜا ا٭خ٬م اإلغ ٫ ١َٝ٬تكٌ يف
َكاقسٖا ٚيف ططٜك ١بٝاْٗا إىل َا ٚقٌ إيْٗ ٘ٝر ايب٬غْٗ ٕ٫ ،١ر
ايب٬غ ٖٛ ١ن ّ٬أَرل املَٓ٪نيٚ ،Tنؿ ٢بصيو زي ٬ٝقاطعا عًَ ٢ا
ْسع.٘ٝ
ٚقس تططح ٖٓا إثاض ٠تك :ٍٛإٕ املػًِ ايصٜ ٟطٜس إٔ خيٛض يف
ايكهاٜا ايذلب ١ٜٛيتٗصٜب أخ٬ق٘ عً ٢ن ٤ٛتعاي ِٝايؿطٜع ١ايػُش،١
حيتاز إىل تبٜٛب يف ايبشٛخ ٚتػًػٌ يف املكاقس ،ستٜ ٢ػرل غطٛات
َسضٚغ ١م ٛتعنْ ١ٝؿػ٘ خط ٠ٛاثط أخط ٣بؿهٌ َٓٗذٖٚ ،ٞصا َا
تططس٘ َ٪يؿات عًُا ٤ا٭خ٬م بؿهٌ ٚانح ،بُٓٝا ٜؿتكط ْٗر ايب٬غ١
إىل شيو ،سٝح ػس إٔ ؾ ٘ٝخطبا ٚسٔهُا يف ا٭خ٬م َبجٛثٖٓ ١ا ٖٓٚاى
ز ٕٚتبٜٛب ٚتٓع ،ِٝا٭َط ايص ٟقس ٜطبو ايػا٥ط عًٖ ٢صا ايططٜل،
ؾته ٕٛقطا ٠٤تًو امل٪يؿات يف ٖصا اجملاٍ أٚىل.
ٖٚصا اإلؾهاٍ ٜطتؿع ؾُٝا إشا ْعطْا إىل طبٝع ١ن ّ٬أَرل
املَٓ٪ني ،Tؾإ نٌ خطب ١أيكاٖا ٚنٌ سهُ ١قاشلا ٚنٌ ٚق ١ٝنتبٗا
متجٌ يف سس شاتٗا َٓٗذا ؾاؾٝا ٚع٬دا ْادعا ٜعن ٞايٓؿؼ ٜٓٚك ٞايطٚح
ٜٚطٗط ايكًب ،ملا يه َٔ َ٘٬غشط غطٜب يف تٓاغل املكاقس ٚتطابط
املعاْٚ ٞؾكاس ١ا٭يؿاظ ،ؾإ قاًٗ٥ا باب َس ١ٜٓعًِ ايطغٖٛٚ Fٍٛ
اعًِ مبا ٪ٜثط يف ايٓؿؼ ٜٚكًشٗا.
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ثِ إٕ ٖصا اإلؾهاٍ ي ٛنإ قشٝشا ؾط ٣تؿه ٌٝقطا ٠٤تًو
امل٪يؿات عً ٢قطا ٠٤ايكطإٓ ايهط ٕ٫ ،ِٜايكطإٓ ٜ ٫ططح ايكهاٜا ايذلب١ٜٛ
عً ٢أبٛاب ٚؾكَ ٍٛطتبٚ ،١إمنا ػسٖا َبجٛث ١بني آٜات ايكطإٓ ايهطِٜ
ٖٓا ٖٓٚاى.
عً ٢أْٓا ْ ٫سع ٛإىل إُٖاٍ قطا ٠٤امل٪يؿات اؾً ١ًٝاييت أيؿٗا ايعًُا٤
يف ٖصا ايبابٚ ،يهٓٓا ْككس إٔ ٜٛيٗٝا اإلْػإ ايسضد ١ايجأَْ ١ٝ
اٖ٫تُاّ بعس نتاب اهلل ْٗٚر ايب٬غ ،١ؾته ٕٛقطا ٠٤تًو امل٪يؿات َٔ
باب ايتؿػرل ملا أؾهٌ َٔ ؾِٗ بعض َكاقس ايكطإ ايهطٚ ِٜايٓٗر ،أٚ
ي٬غتعاز َٔ ٠عط عًِ ا٭خ٬م ايؿه.ٌٝ
ٚيهٜ ٞػتؿٝس ايكاضْٗ َٔ ٨ر ايب٬غ ١أقك ٢اغتؿاز٫ ،٠بس ي٘ َٔ
إٔ ٜكطأ ايه ّ٬ؾ ٘ٝبتسبط ٚتؿهطٜٚ ،هطض ايكطاٜٚ ٠٤عٝسٖا َع ايتؿِٗ
ٚا٫عتباض ،ست ٢تٓطبع تًو اؿكا٥ل يف قشٝؿ ١قسضٚ ،ٙته ٕٛقبًت٘
اييت تتٛد٘ إيٗٝا ضٚس٘ٚ ،ع ٘ٓٝاييت حيطؽ بٗا دٛاضس٘ٚ ،دًٝػ٘ عٓس
ٚسست٘٪َٚ ،زب٘ عٓس دٗايت٘.
عً ٢إٔ متٝٝع ايه ّ٬ايصٜ ٟتشسخ عٔ اؾاْب ايذلب َٔ ٟٛغرل ٙيف
ايٓٗر أَط ٜػرل ،سٝح إٕ قٛاَ٘ يف ايعاز ٠اؿح عً ٢ايتكٚ ٣ٛايتصنرل
باملٛت ٚشنط اٯخطٚ ٠ايتعٖٝس بايسْٝا ٚتبٝإ سكا٥ل ا٭َٛض اييت تتعًل
بايػًٛى ،نصنط قؿات املتكني ٚقؿات ايسْٝا ٚايع٬ق ١بٗٓٝا ٚبني
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اٯخطٚ ،٠شنط أغباب ايطظم ٚسا٫ت ايكًبٚ ،شنط ايهجرل َٔ ايكؿات
اؿُٝس ٠ايٛادب َطاعاتٗاٚ ،ايهجرل َٔ ايكؿات ايصَ ١ُٝاييت جيب عً٢
املط ٤ادتٓابٗا.
ٚخ٬ق ١ايك ،ٍٛؾإ اٖ٫تُاّ باؾاْب ا٭خ٬ق ٞايصٜ ٟططس٘
ْٗر ايب٬غ َٔ ١أِٖ ا٭َٛض اييت جيب إٔ ت٬سغ إشا أضزْا ا٫غتؿازَٔ ٠
ٖصا ا٭ثط ايك ِٝسل ايؿا٥س.٠
ٖ َٔٚصا املٓطًل ،اضتأٜٓا إٔ ْػتعطض دع َٔ ٤ايهًُات ٚاـطب
اـاق ١باؾاْب ايذلبٚ ٟٛا٭خ٬ق ٞيف نتاب ْٗر ايب٬غْٚ ،١ػتٛسَ ٞا
ميهٔ اغتٝشا ٙ٩مبا ٜٓاغب ٖص ٙايعذاي ،١عً ٢أْٓا عً ٢ثك ١بإٔ ٖصٙ
ايسضاغ ٖٞ ١أزْ َٔ ٢إٔ تػتٛعب ٖصا اؾاْب يف نتاب ايٓٗر عً٢
اإلط٬م ،إش إْٓا َُٗا أٚيٓٝا ٖصا ايهتاب ايؿطٜـ َٔ اؾٗس يف ايبشح
ٚايتشً ،ٌٝؾاْ٘ ٜبك ٢أٚغع نجرلا يف ايعطا ٤اإلغ َٞ٬إىل ابعس اؿسٚز.
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اوال :إصالح الرات هو األهم
إٕ ْعط ٠عاَ ١س ٍٛنتاب ْٗر ايب٬غ ١تٓبٓ٦ا بإٔ أَرل املَٓ٪ني Tقس
ضنٓع يف اؾاْب ايذلب ٟٛعً ٢إق٬ح ايصات بؿهٌ نبرلٚ ،دعٌ اٖ٫تُاّ
بإق٬ح ايٓؿؼ َكسَا عً ٢نٌ إق٬ح غرل ،ٙقاٍَٜ( :Tا َأَٜٗٗا ايٖٓاؽُ،
ؾػًََُ٘ َعِٝبُُ٘ َعِٔ ُعُٛٝبٔ ايٖٓاؽٔ  َٚطُٛبَٔ ٢ي َُِٔ َيعَّٔ َبِٝتَُ٘  َٚأَنٌََ
طُٛبَٔ ٢ي َُِٔ َ
ؾ ُػٌٕ َٚ
خطَٔ٦ٝتٔ٘ٔ ؾَهَإَ َِٔٔ َْؿِػٔ٘ٔ ؾُٔ ٞ
قُٛتَُ٘  َٚا ِؾتَ َػٌَ ٔبطَاعَ ٔ١ضَبِّ٘ٔ َ ٚبَهَ ٢عًَََ ٢
ايٖٓاؽُ َُِٔٓ٘ ؾٔ ٞضَاسَٚ ،)1()ٕ١أُٖ ١ٝإق٬ح ايصات ٖ ٞسكٝك َٔ ١اؿكا٥ل
ايكطآْ ١ٝاملعطٚؾ ١اييت ػعٌ َٔ قه ١ٝإق٬ح ايٓؿؼ أغاغّا يهٌ إق٬ح
ستُٖٜ ٢ػَِّٝطُٚاِ ََا
آخط ،قاٍ تعاىل( :إٕٖٔ ايًَٓ٘ ُٜ َ٫ػَِّٝطُ ََا بٔ َكَ ِّٕٛ
ٔبأَِْؿُػِِٔٗٔ)(ايطعس.)11
ٚقس تٛضز يف ٖصا املكاّ ؾبَٗ ١ؿازٖا :إٔ اإلَاّ أَرل املَٓ٪ني Tيف
َا ٚضز عٓ٘ يف ايٓٗر ٜسع ٛايٓاؽ إىل ايعهٛف عً ٢إق٬ح ايصاتٖٚ ،صا
ٜعس خ٬ف ايٓعط ١ٜاإلغ ١َٝ٬اييت تسع ٛاإلْػإ إىل اٖ٫تُاّ باجملتُع
٭زا ٤زٚض ؾاعٌ يف إق٬ح اٯخط.ٜٔ
ٚيف َكاّ اؾٛاب عٔ شيو  ٫بس إٔ ْعًِ بإ املط ٤عاد ١إىل تطب١ٝ
ْؿػ ١ٝؾسٜس ٠ستٜ ٢ه ٕٛقازضا عً ٢أزا ٤ضغايت٘ يف ايتكس ٟإلق٬ح
ْٗ .1ر ايب٬غ.96 :2 ١

  من وحي نهج البالغة  

اجملتُعٚ ،زٖ ٕٚص ٙايذلب ١ٝايعاي ١ٝؾاْ٘ ٜه ٕٛيف َعطض َعايل اشل٣ٛ
ٚايطٜا ٤ــ بٌ يف َعطض عسّ ايؿِٗ اؿكٝك ٞيطغاي ١ايس ٜٔاييت ٜسع ٛإيٗٝا
ــ ٚبايتاي ٞؾإ ا٭َط ٜٓتٗ ٞب٘ إىل ا٫مطاف ٚا٫بتعاز عٔ اشلسف ا٭ ٍٚيف
ايٓٗا.١ٜ
ؾــإشا َــا اٖتــس ٣اإلْػــإ سكــا يف تًــو ايذلبٝــ ١ايصاتٝــ ،١ؾــإ ايٛادــب
ايؿطعٚ ٞا٭خ٬قـٜ ٞؿـطض عًٝـ٘ إٔ ٜتكـس ٣إىل قهـ ١ٝا٭َـط بـاملعطٚف
ٚايٓٗــ ٞعــٔ املٓهــط ٚأزا ٤زٚض ٙيف اجملتُــع بؿــهٌ طبٝعــ ،ٞعًــ ٢اْــ٘ ٫
َؿاسٓ ١يف إٔ ٪ٜز ٟاملطٚ ٤ادب إق٬ح اٯخط ٜٔإشا َا اقته ٢ا٭َـط بـإٔ
ٜه ٕٛشيو َتعآَا َع ٚادب إقـ٬ح ايـصاتٚ ،قـس أؾـاض Tإىل قهـ١ٝ
أزا ٤ايٛادبات اإلغ ١َٝ٬ػا ٙاجملتُع يف نجرل َٔ املـٛاضز يف نتـاب ايـٓٗر،
ا٭َــط ايــصٜ ٟؿــعط بــإٔ ٖــصا اإلقــ٬ح  ٫بــس إ ٜهــَ ٕٛكذلْــا باإلقــ٬ح
ايـصات ٞا٭ٖــِ ،قـاٍََ( :Tـِٔ َْكَـبَ َْؿِػَـُ٘ ئًٖٓـاؽٔ إََٔاَـاّ ؾَ ًَِٝبِـسَأِ ٔبَتعًِٔــِٔٝ
َْؿِػٔ٘ٔ َق ِبٌَ َتعًَِٔ ِٔٝغِٝطَٔٚ ،ٔٙيِـُ َٝهِٔ َتأِزٜٔبُـُ٘ بٔػٔـ َرلتٔ٘ٔ َقبِـٌَ َتأِزٜٔبٔـ٘ٔ بًٔٔػَـأَُْ٘ٔ َٚ ،عًَُـُِ
َْؿِػٔ٘ٔ َ٪َُ َٚزِّبَُٗا َأسَلٗ بٔا ِئإدًَِأٍ َِٔٔ َُعًَُِٔ ايٖٓـاؽٔ ََُٚـَ٪زِّبِِٔٗٔ)(ٚ ،)1قـاٍ:T
ايص ِنطَ دٔ ّ٤٬ئًِكًُُـٛبٔ تَػِـ َُعُ بٔـ٘ٔ َبعِـسَ ايِـِ َٛق َطٔ٠
د َعٌَ ِّ
(إٕٖٔ ايًَٖ٘ ُغ ِبشَاَُْ٘ ََٚتعَايََ ٢
كطُ بٔ٘ٔ َب ِعسَ ا ِيعَ ِؿََٚ ٔ٠َٛتِٓكَازُ بٔ٘ٔ َب ِعسَ ا ِي ُُعَاَْسََََٚ ٔ٠ا َب ٔطحَ ئًٖ٘ٔ عَـعٖتِ آيَـا ُُٙ٩ؾٔـٞ
َُٚتبِ ٔ
ا ِيُبطََِٖ ٔ١ب ِعسَ ا ِيُبطََِٖٚ ٔ١ؾَٔ ٞأظََِإٔ ايِ َؿَتطَاتٔ ٔعبَازْ َْادَـاُِِٖ ؾٔـ ٞؾٔهِـطِِٖٔٔ َٚنَ ًَُُٖٗـِِ
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ؾٔـــ ٞشَاتٔ عُكُـــٛئِِٗٔ ،ؾَا ِغتَكِـ ـَبشُٛا ٔبُٓـــٛضٔ َ َٜكعَـ ـ ٕ١ؾٔـــ ٞا ِيأَبِكَـــاضٔ َٚا ِيأَغِـ ـَُاعٔ
َٚا ِيأَ ِؾٔ٦سََ ُٜ ،ٔ٠ص ُنطُٔ َٕٚبَأٖٜأّ ايًٖ٘ٔ َُٜٚدَِّٛؾََُ َٕٛكَاََُ٘ ٔب َُ ِٓعٔيَ ٔ١ا ِيأَزٔيٖـ ٔ١ؾٔـ ٞايِؿًََـَٛاتٔ،
سُٔـسُٚا إَٔيِٝـ٘ٔ َططٜٔكَـُ٘ َٚبَؿٖـطُ ُٙٚبٔايٖٓذَــاَََٚ ،ٔ٠ـِٔ َأخَـصَ َُٜٓٝٔـاّ
ََـِٔ َأخَـصَ ايِكَكِـسَ َ
َٚؾَُٔايّا شََٗٛا إٔيَ ِ ٔ٘ٝايطٖطٜٔـلَ َٚسَـصٖضَُٔ ُٙٚـَٔ ا ِيًََٗهَـَٚ ،ٔ١نَـاُْٛا نَـصَئوَ ََكَـابٔٝحَ
ًٔـص ِنطٔ َيأًَِّٖـا َأخَـصَُٔ ُٙٚـَٔ ايـسَِْٗٝا
تًِٔوَ ايعٗ ًَُُاتٔ َٚأَزٔيٖ َ١تًِٔوَ ايؿٗـبَُٗاتَٔٚ ،إٕٖٔ ي ِّ
شَٝـاِٗ ََٜٚ ٔ٠تٔؿُــَٕٛ
بَـسَيّا ؾًََـِِ تَؿِـػًَُِِِٗ ٔتذَــاضََٚ ْ٠يَـا بَِٝـعْ َعِٓـُ٘ ِ َٜك َطعُــ َٕٛبٔـ٘ٔ َأٖٜــاَّ ا ِي َ
دطٔ َعِٔ ََشَاضّٔٔ ايًٖ٘ٔ ؾٔ ٞأَ ِغَُاعٔ ا ِيػَاؾٔ ًٔنيَ ََٜٚأِ َُطُ َٕٚبٔايِكٔػِـطٔ ََٜٚـ ِأَت ُٔطَُٕٚ
بٔايعَٖٚا ٔ
خطََُٖٚ ٔ٠ـِِ
بٔ٘ٔ ََ ََِٕٛٗ َِٜٓٚعٔٔ ا ِي ُُِٓ َهطٔ َََٜٚتَٓا ََٖ َِٕٛعُِٓ٘ ؾَ َهأََُْٖا َق َطعُٛا ايسَِْٗٝا إٔيَ ٢ايِـخ ٔ
ؾَٔٗٝا ؾَؿَا َٖسُٚا ََا َٚضَا َ٤شَئوَ ؾَ َهأََُْٖا اطٖ ًَعُـٛا ُغُٝـٛبَ أَِٖـٌٔ ا ِيبَـ ِط َظرٔ ؾٔـ ٞطُـٍٔٛ
ا ِيإٔقَاََ ٔ١ؾَٔٚ ٔ٘ٝسَكٖكَتٔ ايِ ٔكَٝاََ ُ١عَ ًَٔ ِِِٔٗٝعسَاتَٗا ؾَهَؿَؿُٛا ٔغطَا َ٤شَئوَ ٔيأَِٖـٌٔ ايـسَِْٗٝا
ستَٖ ٢نأَُِِْٖٗ َٜطَََ َِٕٚا يَا َٜطَ ٣ايٖٓاؽُ ِ َٜ َٚػ َُعََُ َٕٛا يَـا َٜػِـ َُعُ َٕٛؾًََـََ ِٛجًِٖـتَُِِٗ
َ
شُُٛزَََ َٚ ٔ٠ذَائػُِٔٗٔ ا ِيَُؿُِٗٛزََ َٚ ٔ٠قسِ َْ َؿطُٚا زََٚأٜٚـَٔ
ٔيعَكًِٔوَ ؾََٔ ٞكَا َُِٔٗٔٔٚا ِي َُ ِ
أَ ِعَُــائِِٗٔ َ َٚؾطَغُــٛا ٔي ُُشَاغَـبَ ٔ١أَِْؿُػٔـِِٗٔ عًََــ ٢نُــٌِّ قَـػٔرلََٚ ٕ٠نَـبٔرلَ ٕ٠أَُٔـطُٚا بَٔٗــا
سًُُٖـٛا ثٔكَـٌَ أَ َِ ٚظٔاضٖٔـِِ ظُُٗـٛضَُِِٖ
كطُٚا َعَِٓٗا أَُُْٛٗ ِٚا َعَِٓٗا ؾَ َؿطٖطُٛا ؾَٗٝـا ََ ٚ
ؾَكَ ٖ
غتٔ ِكًَأٍ بَٔٗـا ؾََٓؿَـذُٛا َْؿٔـٝذاّ َٚتَذَـاَٚبُٛا َْشٔٝبـاّ َٜعٔذٗـ َٕٛإٔيَـ٢
ؾَهَعُؿُٛا عَٔٔ ائا ِ
ضَبِِِّٗٔ َِٔٔ ََكَأّ َْسَّٕ َٚا ِعٔتطَافٕ َيطََأِٜتَ أَعًَِاَّ ُٖسَََّٚ ٣كَابٔٝحَ ُزدَّ ٢قسِ سَؿٖتِ
ب اي ٖػَُاَٚ ٔ٤أُعٔـسٖتِ
بُِٔٗٔ ا ِيًََُأ٥هَََٚ ُ١تَٓعٖيَتِ عَ ًَ ُِِٔٗٝايػٖهُٔ َٚ ُ١َٓٝؾٔتشَتِ يَُِِٗ أَِبَٛا ُ
يَُٗ ـِِ ََكَاعٔـسُ ايِ َهطَاََــاتٔ ؾٔــِ ََ ٞكعَـسٕ اطًَٖـعَ ايًٖ ـُ٘ عًََـ ِِِٔٗٝؾٔ ٝـ٘ٔ َؾطَنٔـ َٞغَـ ِعَُِِٗٝ
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سُٔ ـسَ ََكَــاََُِِٗ ََٜتَٓػٖ ـُُٔ َٕٛبسُعَا ٔ٥ـ٘ٔ ضَ ِٚحَ ايٖتذَــا ُٚظٔ ضََٖــأ ُٔ٥ؾَاقَ ـ ٕ١إٔيَــ ٢ؾَهِ ـ ًٔ٘ٔ
ََ ٚ
َٚأُغَاضَ ٣شٔيٖـ ٕ١ئعَعََُتٔـ٘ٔ دَـطَحَ طُـ ٍُٛا ِيأَغَـ ٢قًُُـٛبَُٗ ِِ َٚطُـ ٍُٛا ِيبُهَـا ٔ٤عُُٝـِِ َُْٗٛ
ئهٌُِّ بَابٔ ضَ ِغبَ ٕ١إٔيَ ٢ايًٖ٘ٔ َُِِِٔٓٗ َٜسْ قَاضٔعَِ َٜ ْ١ػأَيُ ََِٔ َٕٛيَا تَهٔٝلُ َي َس ِٜٔ٘ا ِي ََُٓـا ٔزحُ
َٚيَــا َٜدٔ ٝـبُ عَ ًَ ِٝـ٘ٔ ايطٖا ٔغبُــَ ،َٕٛؾشَاغٔ ـبِ َْؿِػَ ـوَ ٔيَٓؿِػٔ ـوَ ؾَ ـإٕٖٔ َغِٝطََٖــا َٔ ـَٔ
ا ِيأَِْؿُؼٔ يََٗا سَػٔٝبْ َغِٝطُىَ)(ٚ ،)1بصيو  ٫ميهٔ ا٫زعـا ٤بـإ نتـاب ايـٓٗر
ٜسع ٛإىل ايتكٛقع ٚا٫قتكاض عً ٢تطب ١ٝايٓؿؼ ؾكط.
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ثانيا :الدعوة إىل التقوى
ق ٌٝيف َعٓ ٢ايتك ٣ٛاْٗا ا٫سذلاظ عٔ املعاقٚ ٞاؿصض عُا ْٗ ٢اهلل
تعاىل عٓ٘ٚ ،ق ٌٝأْٗا ايتدً ٞعٔ نٌ َصَٚ ّٛاإلقباٍ إىل نٌ قُٛز،
ٚق ٌٝاْٗا ساي ١نبط ايٓؿؼ ٚايتػًط عً ٢ايؿٗٛاتٚ ،ق ٌٝأْٗا
اإلسػاؽ باملػٚ٪يٚ ١ٝايتعٗس ايص ٟحيهِ ٚدٛز اإلْػإ ٚشيو ْتٝذ١
يطغٛر اإلميإ يف ايكًب ،سٝح ٜكس ٙعٔ ايؿذٛض ٚايصْب ٜٚسع ٙٛإىل
ايعٌُ ايكاحل ٚايدل ٚ ،نٌ ٖص ٙايتعاضٜـ تكب يف َعٓٚ ٢اسس ٪ٜزٟ
إيَ ٘ٝعٓاٖا ايًػ ،ٟٛؾايتكَ ٣ٛؿتك " َٔ ١ايٛقا " ١ٜاييت تعين املٛاظب١
ٚايػع ٞعً ٢سؿغ ايؿ َٔ ٤ٞايهطض ٚاشلًه.١
يكس دعٌ أَرل املَٓ٪ني Tقه ١ٝايتك ٣ٛايعٓٛإ ايطٝ٥ؼ يًذلب١ٝ
ٚاإلق٬ح ،إش إٔ َٔ املػًُٓات ايٛانش ١يف ايؿطٜع ١اإلغ ١َٝ٬نٕٛ
ايتك ٖٞ ٣ٛايػبب ا٭غاؽ يف نبح مجاح اشل ٖٞٚ ،٣ٛاييت تعكِ
اإلْػإ َٔ اْ٫ع٫م يف ٚسٌ ايهٚ ٍ٬ا٫مطاف ،يصيو ؾإ اإلَاّT

قس ٚظٓـ اؿح عً ٢ايتك ٣ٛيػطض إق٬ح ايٓؿؼ بهٌ دٛاْبٗا،
قاٍَ ( :Tؾإٕٖٔ تَ ِك ٣َٛايًٖ٘ٔ َٔ ِؿتَاحُ َغسَازٕ َ َٚشخٔرلَََ ُ٠عَازٕ ٔ َٚعتِلْ َِٔٔ نٌُِّ ًَََهَٕ١
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ََْٚذَا َِٔٔ ْ٠نٌُِّ ًََٖهَ ،ٕ١بَٔٗا َِٓ ٜذَحُ ايطٖائبُ َِٓ َٜٚذُ ٛايَِٗاضٔبُ  َٚتَُٓاٍُ
ايطٖغَأ٥بُ)(.)1
ٚنجرلا َا لس يف طٓٝات تًو ايهًُات ايكسغ ١ٝ٭َرل املَٓ٪نيT

َسح ايتكٚ ٣ٛايتأنٝس عً ٢خكاشلا ايؿطٜسٚ ٠مثاضٖا اؾًَ ،١ًٝا ٜؿعط
بأْٜ٘ Tػتدسّ ٚقـ ايتك ٣ٛايطا٥ع نططٜل ٜطغٓب ايػا٥ط ٜٔؾ٘ٝ
ي٬تكاف بٗص ٙايكؿ ١اييت زعت إيٗٝا ايطغا٫ت ايػُا ١ٜٚناؾ،١
س ٌَُٔ عَ ًََِٗٝا أًََُِٖٗا َٚأُ ِعطُٛا َأظٔ َٖتََٗا
قاٍ( :Tأَيَا َٚإٕٖٔ ايتٖ ِكََ ٣َٛطَاَٜا شُُيٌْ ُ
قٌٕ  َٚيَا َٜعَُِأُ
ذٖٓٚ ،)2()َ١قاٍ( :يَا ًَِٜٔٗوُ عًََ ٢ايتٖ ِكٔ ٣َٛغِٓذُ أَ ِ
َؾأَ ِٚضَ َزتُُِِٗ ا ِي َ
كٕٔ َععٜٔعٕ
عَ ًََِٗٝا َظضِعُ َقٚ ،)3()ِّٕٛقاٍ( :اعِ ًَُُٛا ٔعبَازَ ايًٖ٘ٔ إَٖٔ ايتٖ ِك ٣َٛزَاضُ سٔ ِ
ذأَ إَٔي ِٔ٘ٝأَيَا
كٕٔ شَئ ٌٕٝيَا ََُِٓ ٜعُ أًََُِٖ٘ َٚيَا ُٜشِ ٔطظُ ََِٔ َي َ
 َٚايِ ُؿذُٛضَ زَاضُ سٔ ِ
ك،)4()٣َٛ
دطَاَٜا َٚبٔا ِئ َٝكنئ ُت ِسضَىُ ا ِيػَا ُ١َٜايِكُ ِ
سَُ ُ١ايِ َ
َٚبٔايتٖ ِك ٣َٛتُ ِك َطعُ ُ
ٚقاٍ( :Tأُٚقٔٝهُِِ ٔعبَازَ ايًٖ٘ٔ ٔبتَ ِك ٣َٛايًٖ٘ٔ َؾإَْٖٔٗا ايعََِّاُّ َٚايِ ٔكَٛاُّ َؾتََُػٖهُٛا
ٔب َٛثَأ٥كَٔٗا َٚا ِعتَكُُٔٛا ٔبشَكَأ٥كَٔٗا َت ُ ٍِ٪بٔهُِِ إٔيََ ٢أ ِنَٓإٔ ايسٖعََٚ ٔ١أَِٚطَإٔ اي ٖػعَٔ١
ش ِطظٔ َََٓ َٚا ٔظٍٔ ايِعٔعِّ ؾٔ َِّٕٜٛ ٞتَ ِؿدَلُ ؾٔ ٔ٘ٝا ِيأَبِكَاضُ َُٚتعًُِِٔ َيُ٘
ََ َٚعَا ٔقٌٔ ا ِي ٔ
قطُ ُّٚا ِيعٔؿَاضٔ َُِٜٓٚؿَذُ ؾٔ ٞايكٗٛضٔ ؾََتعَِٖلُ ُنٌٗ َُ ِٗذَٕ١
ا ِيأَ ِقطَاضُ َٚتُ َع ٖطٌُ ؾُٔ ٔ٘ٝ
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ََٚتبِهَُِ ُنٌٗ يَ ِٗذَََٚ ٕ١ت ٔصٍٗ ايؿِٗٗ اي ٖؿَٛأَذُ َٚايكِٗٗ ايطَٖٚاغٔذُ َؾَٝكٔرلُ قَ ًِسَُٖا
سَُٔ َِٜٓ ِْٝؿعُ َٚيَا
َغطَاباّ ضَ ِقطَقاّ ََ َٚعِ َٗسَُٖا قَاعاّ َغًَُِكاّ ؾًََا ؾَؿٔٝعْ َٜؿِ َؿعُ َٚيَا َ
ََ ِع ٔصضََ ْ٠تسِ َؾعُ)(.)1
ٜٚبس َٔ ٚخ ٍ٬تتبع بعض اـطب املباضن ١يف ْٗر ايب٬غ ١إٔ
اإلَاّٜ ٫ Tهتؿ ٞبٛقـ ايتكَٚ ٣ٛسسٗا يف َكاّ ايذلغٝب عً٢
ايتدًٓل بٗا نُا شنطْا غابكاٚ ،إمنا ٜكـ ؾدكٝات س ١ٓٝمتجٌ يف غًٛنٗا
ايٛاقع ٞضٚح ايتكٚ ،٣ٛيعٌ ٖصا املٓٗر ٖ ٛاملٓٗر ايص ٟاتبع٘ ايكطإ
ايهط ِٜيف عطن٘ يػرل ٠ا٭ْبٝاٚ ٤ايكاؿني ،ؾُٔ مجً ١أغطاض ٖصا
ايعطض ٖ ٛاملٛععٚ ١ا٫قتسا ٤بِٗ َٔ قبٌ املَٓ٪ني ،قاٍ تعاىلَٚ ( :نُ٘٬
ْٖكُلٗ عَ ًَِٝوَ َِٔٔ أَْبَا ٤ايطٗ ُغٌٔ ََا ُْجَبِّتُ بٔ٘ٔ ُؾَ٪ازَىَ َٚدَا٤ىَ ؾَٖٔ ٞصٔ ٔٙايِشَلٗ
ٔ َََِٛٚععَٔ َٚ ْ١ش ِنطَ ٣ئ ًِ َُُٔٓٔ ِ٪نيَ)(ٖٛزٚ )120/قاٍ تعاىل( :أَُِٚئ٦وَ اٖيصَٖٔ َٜٔسَ٣
ايًُٓ٘ َؾبٔ ُٗسَاُُِٖ اقَِتسٔ()ِٙا٭ْعاّ َٔٚ ،)90/اـطب ايٛانش ١يف ٖصا اجملاٍ
خطبت٘ Tاييت قاشلا يف ٚقـ املتكني سني طًب (ُٖاّ) َٓ٘ شيو،
ٚخطبت٘ ايطا٥ع ١اييت قاشلا بعس تٚ٬ت٘ يكٛي٘ تعاىل( :ضٔدَاٍْ يٖا تًُِِِٗٔٔٗٝ
ٔتذَاضََٚ ْ٠يَا َب ِٝعْ عَٔ ٔش ِنطٔ ايًٖ٘ٔ) (ايٓٛضٚ ،)37/خطبت٘ يف ٚقـ أر قاحل ي٘:
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ق َػطُ ايسَِْٗٝا ؾٔٞ
(نَإَ ئ ٞؾَُٔٝا ََهََ ٢أرْ ؾٔ ٞايًٖ٘ٔ  َٚنَإَ ِ ُٜععُُُٔ٘ ؾَٔ ٞعٔ ِٞٔٓٝ
َعٚ )1()...ِٔ٘ٔٓٝأَجاٍ شيو نجرل.
ٜ ٫ٚؿٛتٓا إٔ ْصنط يف ٖصا املكاّ إٔ َجٌ ٖص ٙاـطب ٚايهًُات يف
ٚقـ عباز اهلل املدًكني تؿتٌُ عً ٢قؿات ٚاغع ١تؿٌُ ست٢
اإلسػاغات اـؿ ١ٝاييت ٜعٝؿٗا املتك ٞيف زاخٌ شات٘ َٔٚ ،ايٛانح إٔ
ٖص ٙاملٛاقؿات مما  ٫ميهٔ تؿدٝكٗا َٚعطؾتٗا بايٛغا ٌ٥ايعازٚ ،١ٜإمنا
ٖ َٔ ٞكتكٓات أٚي٦و ا٭ٚيٝا ٤ايصٜ ٫ ٜٔؿؿ ٕٛتًو اـؿاٜا يف ايعاز٠
بُعسا عٔ ايؿدط ٚسطقا عً ٢نتُإ ايػط ،يصيو ُٜعس ايٛقـ ايعُٝل
ٚايسقٝل يتًو ايكؿات يف ْٗر ايب٬غ ١نٓعا َٔ ايهٓٛظ اييت أبساٖا أَرل
املَٓ٪ني Tيًٓاؽ نٜ ٞػتؿٝسٚا َٓٗا سل ايؿا٥س.٠
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ثالجا :حمطات تسبوية
 - 1اهلوى وطول األمل
يف اجملــاٍ ايذلبــ ٟٛا٭نجــط تؿكــ ،٬ٝميهــٔ إٔ ْكــ ٍٛإٔ َــٔ ا ــاٚض
ا٭غاغــ ١ٝايــيت ضنــع أَــرل املــَٓ٪ني Tعًــَ ٢عاؾتٗــا يف َٛنــٛع تطبٝــ١
ايٓؿؼ ٚايػرل إىل اهلل تعـاىل خكـًتني َُٗـتني ُٖـا :إتبـاع اشلـٚ ٣ٛطـٍٛ
ا٭ٌَٖٚ ،صا َا شنط ٙقـطحيا يف أنجـط َـٔ َٛنـع يف ْٗـر ايب٬غـ ١سٝـح
خَٛفَ ََا َأخَـافُ عًََـِٝهُُِ ا ِثَٓـإٔ ِّاتبَـاعُ ايَِٗـَٚ ٣َٛطُـٍُٛ
قاٍَ( :أَٜٗٗا ايٖٓاؽُ إٕٖٔ َأ ِ
ا ِيأَََــٌٔ ؾَأََٖــا اتِّبَــاعُ ا ِيَٗــ ٣َٛؾََٝكُــسٗ عَــٔٔ ا ِيشَــلِّ َٚأََٖــا طُــ ٍُٛا ِيأَََــٌٔ َؾُِٓٝػٔــٞ
خطَٚ ،)1()َ٠قــاٍََ( :ــِٔ أَطَــاٍَ ا ِيأَََــٌَ أَغَــا َ٤ا ِي َعَُــٌَ)(ٚ ،)2قــاٍ:T
ايِــخ ٔ
ايـص ِنطَ َؾَأنِـصٔبُٛا ا ِيأَََـٌَ َؾإْٖٔـُ٘ غُـطُٚضْ
(َٚاعِ ًَُُٛا إَٖٔ ا ِيأَ ٌَََ ُٜػِٗٔ ٞا ِيعَ ِكٌَ َُِٜٓٚػِّٔ ٞ
سبُُ٘ ََ ِػطُٚضْ)(.)3
َٚقَا ٔ
اشل :٣ٛامل ٌٝايطبٝع ٞيف ايٓؿؼ ػاَ ٙا تؿتًَٗ َٔ ٘ٝصات ٖٛٚ ،أَـط
حيتاز اىل نابط ٜهبط٘ َٔٚ ،ز ْ٘ٚتطًل ايـٓؿؼ ايعٓـإ اىل أقكـ ٢غاٜـ١
يف ا٫مطاف َٔ ادٌ ؼكٝل َا تؿتٗ.٘ٝ
ْٗ .1ر ايب٬غ.93 :1 ١
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اَا ط ٍٛا :ٌَ٫ؾٗ ٛاغتؿػاح ؾذل ٠ا٫دٌ ٚايػؿً ١عـٔ قـطب املـٛت
ٚاْكطاع اَٝٓ٫ات ب٘ ،عً ٢اٯَاٍ يف ايسْٝا ممـا  ٫ميهـٔ يسْػـإ ازضانٗـا
نًٗا ،اش نًُا اٌَ اْ٫ػإ يف ايٛق ٍٛاىل آَ َٔ ١ٝأَاْ ٞايسْٝا بطظت يـ٘
أخطٖٚ ،٣هصا ستٜٛ ٢اؾ ٘ٝا٫دٌ ز ٕٚبًٛؽ نٌ غاٜات٘.

 - 2الزهد يف الدنيا
اغتدسّ اإلَاّ Tايتعٖٝس بايسْٝا يًتكً َٔ ٌٝتعًٓل ايٓاؽ بٗا،
ندط ٠ٛنطٚض ١ٜيسق٬ح يف باب إتباع اشلٚ ٣ٛط ٍٛا٭ٌَ ،يصيو لس
إٔ ايهجرل َٔ اـطب اييت حيح ؾٗٝا اإلَاّ Tعً ٢إق٬ح ايٓؿؼ تعطٓز
عًَٛ ٢نٛع ايتعٖٝس يف ايسْٝا ٚشنط قؿاتٗا املصََٚ ١َٛعايكٗا اـطرل.٠
ٚقه ١ٝايعٖس بايسْٝا َٔ املُٝعات ايطا٥ع ١اييت متٓٝع بٗا نتاب ْٗر
ايب٬غٚ ،١نٝـ ٜ ٫ه ٕٛشيو ٚقاسب ايٓٗر قس غسٓ ا٭بٛاب عً٢
ايعاملني يف نطب أضٚع أَجً ١ايعٖس عً ٢ايكعٝس ايعًُ.ٞ
ٚخيطٜ َٔ ٧عٔ إٔ ايكٛض ٠اييت قسَٗا اإلَاّ أَرل املَٓ٪نيT

يًعٖس يف نتاب ايٓٗر قٛض ٠شات أبعاز تكذلب َٔ ايكٛؾ ١ٝأ ٚايطٖباْ١ٝ
اييت تٓٗ ٢عٓٗا ايؿطٜع ١اإلغٚ ،١َٝ٬بايتاي ٞتط ٣ايبعض حيا ٍٚإٔ ٍٓٚ٪ٜ
ا٭َط بإٔ ايعٖس ايص ٟزعا إي ٘ٝاإلَاّ ٖٛ Tمما اختل ب٘ أٌٖ عكط،ٙ
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باعتباض ايؿٛض ٠املاز ١ٜاييت اْتؿطت يف أٚغاط املػًُني اْصاى ْتٝذ١
يْ٬ؿتاح ا٫قتكازٚ ٟايتُٝع ايطبك ٞايص ٟأقابِٗ.
ْعِ َٔ ،ايكشٝح إٔ ٜه ٕٛاإلَاّ أَرل املَٓ٪ني Tقس عاقط تًو
ا٭ٚناع امل٪غؿ ١اييت عاؾٗا املػًُ ٕٛيف شيو ايٛقتٚ ،يهٔ يػ١
اـطاب ايعاّ ايص ٟقاي٘ Tيف فاٍ ايتعٖٝس بايسْٝا شات ْطام ٚاغع ٫
خيتل ظُاع ١ز ٕٚمجاع ،١أ ٚبأٌٖ ظَإ ز ٕٚآخط.
إ ْعط ٠ؾاسك ١جملٌُ ا٭سازٜح اييت ؽل ايعٖس يف ْٗر ايب٬غ١
تعطؾٓا بإٔ ايتكٛف ٚايطٖبٓ َٔ ١ا٭َٛض املطؾٛن ١بؿهٌ قاطعٚ ،قس ٚضز
ٖصا ا٭َط بؿهٌ دً ٞيف ق ٍٛاإلَاّ Tيعاقِ بٔ ظٜاز ايصَ ٟجٌٓ
بػًٛن٘ ساي ١ايتكٛف ٚاْ٫ععاٍَٜ( :ا ُعسََْ ٖٟؿِػٔ٘ٔ يَ َكسٔ ا ِغتََٗاَّ بٔوَ
سٌٖ يَوَ ايطِّٖٝبَاتٔ ََُٖٛٚ
دبٔٝحُ أَ ََا َضسُِٔتَ أًََِٖوَ َََٚٚيسَىَ؟ َأَتطَ ٣ايًَٖ٘ أَ َ
ا ِي َ
خصََٖا ،أَِْتَ أَِٖ َُٕٛعًََ ٢ايًٖ٘ٔ َِٔٔ شَئوَ) ؾكاٍ عاقِٜ :ا أَرل
ِ َٜهطَ ُٙإَِٔ َتأِ ُ
املَٓ٪نيٖ ،صا أْت يف خؿًَ ١ْٛبػو ٚدؿٛبَ ١أنًو! ؾكاٍ:T
َسضُٚا
( َِٜٚشَوَ إِّْٔ ٞيَػِتُ َنأَِْتَ إٕٖٔ ايًَٖ٘ َتعَايََ ٢ؾ َطضَ عًََ ٢أَٔ ٔ١ُٖ٥ا ِي َع ِسٍٔ إَِٔ ُٜك ِّ
هعَؿَ ٔ١ايٖٓاؽٔ َنًَِٝا ََٜتبَٖٝؼَ بٔايِؿَكٔرلٔ ؾَ ِكطُ ،)1()ُٙنُا ٚضز قٛي٘ Tيف
أَِْؿُػَُِِٗ بٔ َ
َٛنع آخط( :ئ ًِ ُُ َٔٔٔ ِ٪ثًََاخُ غَاعَاتٕ ؾَػَاعََُٜٓ ْ١ادٔ ٞؾَٔٗٝا ضَبُٖ٘  َٚغَاعََٜ ْ١طُّٗ
ذٌُُُ َ َٚيِٝؼَ
شٌٗ ِ َٜ َٚ
ََعَاؾَُ٘  َٚغَاعَُٜ ْ١دًََُ ٞب َِْ َٔٝؿِػٔ٘ٔ ََ ٚب َِ َٔٝي ٖصتَٔٗا ؾَُٔٝا َٔ ٜ
ْٗ .1ر ايب٬غ.188 :2 ١
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خ ِط ٕ٠َٛؾََٔ ٞعَازٕ أَِٚ
ئ ًِعَا ٔقٌٔ إَِٔ َٜهُ َٕٛؾَاخٔكاّ إٔيٖا ؾٔ ٞثًََاخٕ ََطََٖٔ ٕ١ي َُعَافٕ أَُ ِٚ
شطّٖٕ)(ٚ ،)1باؾُع بني ا٭قٛاٍ يف ٖصا املٛنٛع ْؿِٗ سكٝك١
َيصٖ ٕ٠ؾٔ ٞغَ ِٝطٔ َُ َ
ايعٖس ايص ٟزعا إي ٘ٝاإلَاّٚ Tسح ايٓاؽ عً ٢ايتدًل ب٘ ،ؾٗ ٛايعٖس
ايص ٫ ٟحيطّٓ ايطٝبات ايهطٚض ١ٜأ ٚايعك ١ٝ٥٬اييت ت ِ٥٬نٌ ؾطز ؾطز يف
اجملتُع.
ٚمما ٜسٍ عً ٢إٔ ايعٖس ايص ٟسح عً ٘ٝاَ٫اّ ٖ َٔ ٛايعٖس
املُسٚح :أْٓ٘ Tدعً٘ َٔ ايكؿات ايعاي ١ٝيف تٗصٜب ايٓؿؼ َٔٚ
ٍّ
قؿات املتكني اؿُٝس ،٠قاٍ( :Tؾَاتٖكُٛا ايًَٖ٘ ٔعبَازَ ايًٖ٘ٔ تَ ٔك َ١ٖٝشٔ ٟيُب
ذسُ ٔغطَاضَ َْ َٚ َِٔ٘ٔٛأَ ِظ َُأَ
دِٛفُ َبسََُْ٘ َٚأَغِ َٗطَ ايتٖ َٗ ٗ
ب ا ِي َ
ؾ َػٌَ ايتٖؿَ ٗهطُ قَ ًِبَُ٘  َٚأَِْكَ َ
َ
دـَ ايصِّ ِنطُ بًٔٔػَأْ٘ٔ َ َٚقسَّٖ
دطَ ََٚ َِٜٔ٘ٔٛظَ ًَـَ ايعٗ ِٖسُ ؾَ ََٗٛاتٔ٘ٔ َٚأََ ِٚ
اي ٖطدَاََٖٛ ُ٤ا ٔ
دِٛفَ ٔيأَََأْ٘ٔ ََٚتَٓهٖبَ ايِ َُدَائرَ َعِٔ َٚنَحٔ اي ٖػبَٔٚ ٌٔٝغًََوَ أَقِكَسَ
ا ِي َ
ا ِيَُػَائؤ إٔيَ ٢ايِٖٓٗرٔ ا ِي َُطًُِٛبَٔٚ ،يَِِ تَ ِؿتًُِٔ٘ ؾَاتًَٔاتُ ا ِي ُػطُٚضٔ َٚيَِِ َتعَِِ عَ ًَ ِٔ٘ٝ
َُ ِؿَتبَٔٗاتُ ا ِيأَُُٛضٔ ظَاؾٔطاّ بٔؿَطِسَ ٔ١ا ِيبُ ِؿطََٚ ٣ضَاسَ ٔ١ايٗٓ ِعَُ ٢ؾٔ ٞأَِْعَِٔ ََْٚ َِٔ٘ٔٛآََٔٔ
َ.)2()...َِٜٔ٘ٔٛ
ٚخ٬ق ١ملا تكسّْ ،ػتٛس َٔ ٞفٌُ ايعطض ايطا٥ع يًعٖس يف ْٗر
ايب٬غ ١إٔ أَرل املَٓ٪نيٜ Tطٜس َٔ املط ٤إٔ ٜ ٫هَ ٕٛطتبطا بايسْٝا عٝح
ْٗ .1ر ايب٬غ.93 :4 ١
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ته ٕٛؾػً٘ ايؿاغٌٚ ،اسس ايططم اييت ؼكل ٖصا ايػطض ْٖ ٛبص ؾهٍٛ
ايسْٝا عًُٝا ٚا٫قتكاض عًَ ٢ا ٖ ٛنطٚض ٟنأزاْ٫ ٠تعاع ايتعًل ايكًيب
بٗا  -باإلناؾ ١إىل ؼكٝل ايؿا٥س ٠ايطٚس ١ٝيف ايتكً َٔ ٌٝاملًصات املاز١ٜ
ٚتك ١ٜٛاإلضازٚ - ٠ضمبا نإ املسح ايٛاغع يًكٓاعٚ ١شّ ايطُع يف أقٛاٍ
اإلَاّ ٖ ٛ٭دٌ ٖصا ايػطض بايصات ،قاٍَٜ( :Tا َأَٜٗٗا ايٖٓاؽُ ََتَاعُ
ذٖٓبُٛا ََطِعَا ،ُٙقُ ًِ َعتَُٗا َأسِعَُ َِٔٔ ٢ط َُأَِْٔٓٝتَٔٗا َٚبُ ًِ َػتَُٗا
سطَاّْ َُٛبَٔ ْ٧ؾتَ َ
ايسَِْٗٝا ُ
َأ ِظنََ َِٔٔ ٢ثطِ َٚتَٔٗا ،سُهَِٔ عًََِ َُ ٢هٔجطٕ ََِٔٓٗا بٔايِؿَاقََٚ ،ٔ١أُ ٔعنيَ ََِٔ َغَٔٓ َٞعَِٓٗا
بٔايطٖاسَ ََِٔ ،ٔ١ضَاقَُ٘ ظٔبِ ٔطدَُٗا أَعِ َكبَتِ َْاظٔ َطَ ِٜٔ٘نَُٗاّ ََٔٔ َٚ ،ا ِغتَ ِؿ َعطَ ايؿٖػَـَ
نُٔرلَ ُٙأَ ِؾذَاْاّ ،يَ ُٖٗٔ ضَقِلْ عًََُ ٢غ َِٜ ٛسَا ٔ٤قَ ًِبِٔ٘ٔ َٜ ٌَِّٖ ،ؿػًَُُ٘ َٚ
بَٔٗا ََ ًَأَتِ َ
خصَ بٔ َهعَُٔ٘ٔ َؾًُِٝكَ ٢بٔايِؿَهَاَ َُِٓ ٔ٤كطٔعاّ أَبِ َٗطَآَِّٖٝ ُٙاّ
شعَُُُْ٘ ،نصَئوَ سَتَٖ ٪ِ ُٜ ٢
غٌَِّ َِ ٜ
خَٛإٔ إٔيِكَاَٚ ،ُُٙ٩إَُْٖٔا َُ ِٓ ٜعطُ ا ِي ُُ َُِٔٔ٪إٔيَ ٢ايسَِْٗٝا ٔب َعِٔٔٝ
عًََ ٢ايًٖ٘ٔ َؾَٓاَٚ ُُٙ٩عًََ ٢ا ِئإ ِ
ائا ِعٔتبَاضٔ َِ َٜٚكتَاتُ ََِٔٓٗا ٔببَ ِطٔٔ ائانِ ٔططَاضٔ ََٜٚػِ َُعُ ؾَٔٗٝا ٔبأُشُٕٔ ا ِيَُكِتٔ
سعَٕٔ َيُ٘
َٚا ِيإِٔبػَاضٔ ،إِٕٔ قَٔ ٌَٝأ ِثطَ ٣قَٔ ٌَٝأ ِنسََٚ ،٣إِٕٔ ُؾ ٔطحَ يَُ٘ بٔا ِيبَكَاُ ٔ٤
بٔايِ َؿَٓاَٖ ،ٔ٤صَا َٚيَِِ َِ ٜأتِِٔٗٔ َ ِّْٜٛؾُٜٔ ٔ٘ٝبًِٔػُٚ ،)1()َٕٛقاٍَٚ...( :Tيَا َنِٓعَ أَ ِغَٓ٢
كطَ عًََ٢
ََٔٔ ايِ َكَٓاعََٚ ٔ١يَا ََاٍَ أَشَِٖبُ ئًِؿَاقَ ََٔٔ ٔ١ايطِّنَ ٢بٔايِكُٛتٔ  ََٔٔ َٚا ِقتَ َ
بًُِػَ ٔ١ايِهَؿَافٔ ؾَ َكسٔ اَِْتعََِ ايطٖاسَََٚ َ١تَبٖٛأَ خَؿِضَ ايسٖعََٚ ٔ١ايطٖ ِغبَِ َٔ ُ١ؿتَاحُ ايٖٓكَبٔ
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َٔ ََ ٚط ُ١ٖٝايٖتعَبٔ َٚا ِيشٔ ِطمُ َٚايِ ٔه ِبطُ َٚا ِيشَ َػسُ زََٚاعٕ إٔيَ ٢ايتٖ َكشِٗٔ ؾٔ ٞايصُْٗٛبٔ
َٚاي ٖؿطٗ دَا َٔعُ ََػَا ٔ٨ٔٚا ِي ُعُٛٝبٔ)(.)1
باإلناؾ ١إىل شيو لس اْٜ٘ Tسع ٛإىل اغتجُاض ؾهٖ ٍٛص ٙايسْٝا
نططٜل إىل اٯخط ٠إٕ مل ٜهٔ تطنٗا ،قاٍ Tيًع ٤٬بٔ ظٜاز اؿاضثٞ
كَٓعُ بٔ ٔػعََٖ ٔ١صٔ ٔٙايسٖاضٔ ؾٔ ٞايسَِْٗٝا َٚأَِْتَ
ٚقس ضأ ٣غع ١زاضََ( :ٙا ُنِٓتَ تَ ِ
خطَ َ٠تَ ِكطٔ ٟؾَٔٗٝا
خطَُ ٔ٠نِٓتَ َأسَِٛزَ َٚبًََ ٢إِٕٔ ٔؾِ٦تَ بَ ًَػِتَ بَٔٗا ايِخ ٔ
إَٔيَِٗٝا ؾٔ ٞايِخ ٔ
كٌُ ؾَٔٗٝا اي ٖطسَِٔ َُٚتطِ ًٔعُ ََِٔٓٗا ا ِيشُكُٛمَ ََطَائعََٗا َؾإٔشاّ أَِْتَ قَسِ
ه ِٝـَ َٚتَ ٔ
اي ٖ
خطَ.)2()َ٠
بَ ًَػِتَ بَٔٗا ايِخ ٔ
 - 3ذكس املوت
ضنع إَاّ ايبٝإ T٭دٌ ايتعٖٝس بايسْٝا عًْ ٢كطـ ١أغاغـٚ ١ٝؾعٓايـ١
دــسا شلــصا ايػــطضٖٚ ،ــص ٙايٓكطــٖ ١ــ ٞشنــط املــٛت ،سٝــح إْٓــا قًُٓــا
لسٜ Tٙصّ ايسْٝا ٜٚعٖٓس ايٓاؽ ؾٗٝا ٜ ٫ٚأت ٞعً ٢شنط املٛت ٜٚط ٌٝيف
ٚقــؿ٘ بــأْٛاع ا٭ٚقــاف ايــيت ٜعذــع ايكًــِ عــٔ بٝــإ تأثرلٖــا يف ايــٓؿؼ
ذسٗ يَا اي ًٖعٔبُ َٚا ِيشَلٗ يَا ايِ َهصٔبُ َََٚا ُٖـَٛ
اإلْػاْ ،١ٝقاٍَ ( :Tؾإُْٖٔ٘ َٚايًٖ٘ٔ ا ِي ٔ
ذٌَ سَازٔ ٜٔ٘ؾًََا َُ ٜػطْٖٖوَ َغَٛازُ ايٖٓاؽٔ َٔـِٔ َْؿِػٔـوَ
إٔيٖا ا ِي َُِٛتُ أَ ِغ َُعَ زَاعَٔٚ ٔ٘ٝأَ ِع َ
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س ٔصضَ ا ِيإٔقًَِـاٍَ َٚأََٔـَٔ ا ِي َعَٛاقٔـبَ
د َُعَ ا ِيَُاٍَ ََ ٚ
َ َٚقسِ ضََأِٜتَ ََِٔ نَإَ َقبًَِوَ َٔ ُِٖٔ َ
دٌٕ َن ِٝـَ َْ َعٍَ بٔ٘ٔ ا ِي َُِٛتُ َؾَأظِ َعذَُ٘ عَـِٔ َ َٚطٓٔـ٘ٔ ََٚأخَـ َصُٙ
طُ ٍَٛأَ ٌََٕ  َٚاغِٔت ِبعَازَ َأ َ
شُُٛيّـا عًََـ ٢أَعِـَٛازٔ ا ِيََُٓاَٜـا َٜتَعَـاطَ ٢بٔـ٘ٔ ايطِّدَـاٍُ ايطِّدَـاٍَ سَ ًُِّـا
َٔ ِٔ ََ ِأََٓٔـ٘ٔ ََ ِ
عًََ ٢ا ِي ََُٓانٔـبٔ َٚإَِٔػَـاناّ بٔا ِيأََْأَـٌٔ أَ ََـا ضََأِٜـتُُِ ايٖـصَٜٔ َٜٔـأًََُُِ َٕٛبعٔٝـساّ ََِٜٚبُٓـَٕٛ
د َُعُــٛا بُــٛضاّ
ذ َُعُــ َٕٛنَـجٔرلاّ َنِٝــَ أَقِـَبشَتِ ُبُٝــٛتُُِِٗ ُقبُــٛضاّ َََٚــا َ
ََؿٔــٝساّ ِ َٜ َٚ
خطٔ َٜٔيَا ؾٔ ٞسَ َػََٜٓ ٕ١عٜٔـسَُٚ َٕٚ
ني ََٚأظَِٚادُُِِٗ ئ َك ِّٕٛآ َ
َٚقَاضَتِ أَ ََِٛايُُِِٗ ئ ًَِٛا ٔضٔث َ
يَـا َٔـِٔ غَـِّـَٜ ٕ١َ٦ٝػِـَت ِعٔتبُٚ ،)1()َٕٛقــاٍ( :Tؾَهَـِِ َأنًََـتٔ ايِـَأ ِضضُ َٔـِٔ َععٜٔـعٔ
دَ َػسٕ َٚأَْٔٝلٔ َي ِٕٕٛنَإَ ؾٔ ٞايسَِْٗٝا َغصَٔ ٖٟتطَفٕ َٚضَبٔٝـبَ ؾَـطَفٕ ََٜتعًَٖـٌُ بٔايػٗـطُٚضٔ
نٓاّ بٔػَهَـاضََ ٔ٠عِٝؿٔـ٘ٔ
سعِْٔ٘ٔ ِ َٜ َٚؿعَعُ إٔيَ ٢ايػٖ ًِ ٔ٠َٛإِٕٔ َُكٔٝبََْ ْ١عَيَتِ بٔ٘ٔ َ
ؾٔ ٞغَاعَُ ٔ١
شوُ إَٔيِٝـ٘ٔ ؾٔـ ٞظٔـٌِّ
هَ
هشَوُ إٔيَ ٢ايسَِْٗٝا َٚتَ ِ
َ َٚؾشَاسَ ّ١بًَٔ ََِٗٚ ٔٙٔٛي ٔعبٔ٘ٔ َؾَبَِٓٝا ُِٖ َٜ َٛ
َعِٝـٕ غَؿُ ٍٕٛإٔشِ َٚطٔ َ٧ايسٖ ِٖطُ بٔ٘ٔ سَػَـهَُ٘ ََْٚكَهَـتٔ ا ِيَأٖٜـاُّ قُـَٛاَْ َٚ ُٙعَـطَتِ إَٔيِٝـ٘ٔ
ٍّ ََــا نَــإَ َٜذٔ ـسَُٚ ُٙ
شتُــٛفُ َٔ ـِٔ َنجَ ـبٕ َؾدَاَيطَ ـُ٘ بَــحٌّ يَــا َِ ٜعطٔؾُ ـُ٘ َْ َٚذٔ ـَٖ ٗٞــِ
ا ِي ُ
شتٔ٘ٔ ؾَؿَـعٔعَ إٔيَــََ ٢ـا نَــإَ عَـَ ٖٛزُٙ
َتَٛيٖـسَتِ ؾٔٝـ٘ٔ َؾتَـطَاتُ عًَٔـٌٕ آَْـؼَ ََـا نَــإَ بٔكٔـ ٖ
شطٜٔؤ ا ِيبَاضٔزٔ بٔا ِيشَاضِّ ؾَ ًَِِ ُٜطِؿٔٔ ِ٧ببَاضٔزٕ إٔيٖـا
ا ِيأَ ٔطبٖا َِٔٔ ُ٤تَػِ ٔهنئ ا ِيشَاضِّ بٔايِكَاضِّ ََٚت ِ
ٍّ إٔيٖــا َٖـٖٝرَ بُ ـطُٚزََٚ ّ٠يَــا ا ِعتَـ َسٍَ ٔب َُُُــا ٔظزٕ ٔيتًِٔ ـوَ
ثَـ ٖٛضَ سَـطَاضَ َٚ ّ٠يَــا سَ ـطٖىَ ٔبشَــاض
ايطٖبَأ٥عٔ إٔيٖا أَََسٖ َٔ َِٓٗا نُـٌٖ شَاتٔ زَا ٕ٤سَتٖـ ٢ؾَتَـطَ َُعًًَُُـُ٘  َٚشََٖـٌَ ََُُطِّنُـُ٘ َٚتَعَاَٜـا
ذٖٞ
دَٛابٔ ايػٖأًٔ٥نيَ َعِٓـُ٘ َ َٚتَٓـا َظعُٛا زَُْٚـُ٘ ؾَـ ٔ
خطٔغُٛا َعِٔ َ
أًَُُِٖ٘ بٔكٔؿَ ٔ١زَاَ َٚ ٔ٘ٔ٥
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َـبطْ يَُٗـِِ
ٍّ يَُٗـِِ ٔإَٜـابَ عَا ٔؾَٝتٔـ٘ٔ ََُٚك ِّ
خَبطٕ ِ َٜهُتُُ َُْ٘ٛؾَكَأَٜ ٌْ٥كُٔ َُٖٛ ٍُٛيَُا بٔ٘ٔ ََُُٔ َٚ
َ
دَٓاحٕ َٔـِٔ
ننيَ َِٔٔ قَبًِٔ٘ٔ َؾَب َِٓٝا َُٖ َٛنصَئوَ عًَََ ٢
عًََ ٢ؾَ ِكسَٔ ُٜ ٔٙص ُنطُُِِٖ أُغَ ٢ا ِيَُا ٔ
شٖٝـطَتِ ََْٛاؾٔـصُ
سبٖ ٔ١إٔشِ َع َطضَ يَُ٘ عَا ٔضضْ َِٔٔ غُكَكٔـ٘ٔ َؾَت َ
ٔؾطَامٔ ايسَِْٗٝا ََٚتطِىٔ ا ِيَأ ٔ
دَٛابٔـ٘ٔ َعطَؾَـُ٘ َؾعَـ ٖٞعَـِٔ ضَزِّٔٙ
ٍّ َٔـِٔ َ
ٔؾ ِطَٓتٔ٘ٔ ََٜٚبٔػَتِ ضُطُٛبَ ُ١ئػَأْ٘ٔ ؾَهَِِ َِٔٔ َُٗٔـِ
َٚزُعَا٪ِ َُ ٕ٤ئِٕ بٔكَ ًِبٔ٘ٔ غَُٔعَُ٘ ؾَتَكَاّٖ عَِٓـُ٘ َٔـ ِٔ نَـبٔرلٕ نَـإَ ُٜعَعُُُـُ٘ أَ ِ ٚقَـػٔرلٕ نَـإَ
ِ َٜطسَُُُ٘ َٚإٕٖٔ ئ ًَُِ ِٛتٔ يَػََُـطَاتٕ ٖٔـ َٞأَ ِؾعَـعُ َٔـ ِٔ أَ ِٕ تُػِـتَ ِػطَمَ بٔكٔـؿَ ٕ١أَ ِ ٚتَ ِعتَـسٍَٔ
عًََ ٢عُكُ ٍٔٛأَِٖـٌٔ ايـسَِْٗٝا)(ٚ ،)1قـاٍ( :Tأَ َؾٔبَُكَـاضٔعٔ آبَـاِ َٜ ِِٔٗٔ٥ؿدَـطُ َٕٚأَِّ
س َطنَاتٕ غَـ َهَٓتِ
خَٛتِ َ َٚ
ذعَُ َُِِِٗٓٔ َٕٛأدِػَازاّ َ
ٔب َعسٜٔسٔ ايًَِِٗهََٜ ٢تَهَاَثطُِ َٜ َٕٚطَت ٔ
دَٓابَ شٔيٖٕ١
َ َٚيإَِٔ َٜهُُْٛٛا ٔعبَطاّ َأسَلٗ َِٔٔ إَِٔ َٜهُُْٛٛا َُ ِؿَتدَطاّ ََٚيإَِٔ ِٔٗ َٜبطُٛا بِِٔٗٔ َ
سذَ َِٔٔ ٢إَِٔ َٜكَُُٛٛا بِِٔٗٔ ََكَاَّ ٔععٖ.)2()...ٕ٠
َأ ِ
ٚاملتأٌَٓ يف ٖص ٙاملكاطع ايععٚ ١ُٝأَجاشلا يف ْٗر ايب٬غٜ ،١ط٣
ٚانشا إٔ اإلَاّٜ Tسؾع اإلْػإ إىل تكٓٛض منٛشز سكٝك ٞإلْػإ
عاف سٝات٘ يف تطف ٚغؿً ١عٔ املكرل ا ت ّٛثِ أقابت٘ َكٝب ١املٛت بعس
شيوٖٚ ،صا ايتكٛض ٜعس َٔ أؾهٌ ايططم تأثرلا يف ايٓؿؼ يف َهُاض شنط
املٛت ،إش اْ٘ ٜؿبٓ٘ قه ١ٝغؿً ١شيو اإلْػإ املٛقٛف بػؿً ١اإلْػإ
املُطاز ٚععٜ٘ٚ ،ؿبٓ٘ غطع ١ف ٤ٞا٭دٌ يصيو املٛقٛف بػطع ١ف٘٦ٝ
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شلصا اإلْػإ أٜهاٖٚ ،ص ٙايططٜك ١تٛقغ اإلْػإ َٔ غؿًت٘ بكسز غطع١
ايًشام باملاننيٖٚ ،ص ٙايٓتٝذ َٔ ٖٞ ١ايكهاٜا املُٗ ١اييت ٜػتٗسؾٗا
اإلَاّ َٔ Tتًو املكاطع ايبًٝػٚ ،١قس أؾاض Tيف َٛنع آخط َٔ
دٌَ َََٚكٔرلَ، ُٙ
ايٓٗر ٭ُٖٖ ١ٝص ٙايٓتٝذ ١بكٛيَ٘( :ي ِٛضَأَ ٣ا ِيعَ ِبسُ ايَِأ َ
َيأَِبػَضَ ا ِيأَ ٌَََ ُ َٚغطُٚضَٚ ،)1()ُٙميهٔ إٔ ٜسخٌ ٖصا ايعٌُ يف باب "ا٫تعاظ
بايػرل" ايصٚ ٟضز شنط ٙيف َٛنع آخط َٔ ايٓٗر ٚدعً٘ اإلَأَّ T
قؿات ايػعٝس سٝح قاٍَٚ( :اي ٖػعٔٝسُ ََِٔ ُٚعٔغَ ٔبػَ ِٝطٔ.)2()ٔٙ
يكس ؾسز اإلَاّ أَرل املَٓ٪ني Tعًـ ٢قهـ ١ٝاملـٛت يف ْٗـر ايب٬غـ١
ٚعطنٗا َٔ عسٓ ٠دٛاْـب كتًؿـ ١تكـب نًـٗا يف قـاحل ايتعٖٝـس بايـسْٝا،
ؾتــاضٜ ٠ــصنط املــٛت َــٔ ْاسٝــ ١ايؿٓــا ٤املــاز ٟايــصٜ ٟكــٝب اؾػــس ايععٜــع
يسْػــإَ ،ــٔ قبٝــٌ قٛيــ٘( :Tؾًََ ـََ ِٛجًِٖ ـتَُِِٗ ٔبعَكًِٔ ـوَ أَ ِٚنُؿٔ ــَ عَ ـُِِِٓٗ
شذُـــٛبُ ا ِي ٔػطَـــا ٔ٤يَـ ـوَ  َٚقَـ ـسٔ ا ِضتَػَـ ـدَتِ أَغِـ ـَُاعُُِِٗ بٔـــايِ ََٗٛاِّّ ؾَاغِـ ـتَهٖتِ
ََ ِ
َٚا ِنَتشًََتِ أَبِكَاضُُِِٖ بٔايٗتطَاب َؾدَػَؿَتِ  َٚتَ َك ٖطعَتٔ ا ِيأَيِ ٔػَٓ ُ١ؾٔ ٞأَ ِؾَٛأِِٖٗٔ َبعِـسَ
قسُٚضِِٖٔٔ َب ِعسَ َ َٜك َعتَٔٗا  َٚعَاخَ ؾٔ ٞنٌُِّ دَا ٔضسَٕ١
شَيَا َقتَٔٗا َُ َٖ َٚسَتٔ ايِكًُُٛبُ ؾُٔ ٞ
دسٜٔسُ بًَّٔ ٢غ ُٖذََٗا َٚغَ ٌَٖٗ ُط ُطمَ ايِخؾَ ٔ١إَٔيَِٗٝا َُ ِػتَػِ ًَُٔاتٕ ؾًََا َأ ِٜسٕ تَـسِ َؾعُ
َُِِِٔٓٗ َ
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ذعَعُ َيطََأِٜتَ أَ ِؾذَإَ قًُُٛبٕ َٚأَقِـصَاُ َ٤عُٝـ ٕٕٛيَُٗـِِ ؾٔـ ٞنُـٌِّ َؾعَاعَـٕ١
َٚيَا قًُُٛبْ َت ِ
قٔؿَ ُ١سَإٍ يَا َتِٓتَ ٔكٌُ َ َٚغ ُِطَ ْ٠يَا َت ِٓذًَٔ.)1()ٞ
ٚتاضٜ ٠صنط اْكطاع املط ٤عٔ أَٛايـ٘ ٚيصا٥ـص ٙاْكطاعـا تاَـا ٚاْطُـاؽ
شنـط ٙيف ايكــدل ٚظٚاٍ آثـاضٚ ،ٙشيــو َـٔ قبٝــٌ قٛيـَ٘ٚ( :Tاٖت ٔععُــٛا ؾَٔٗٝــا
بٔايٖصٔ َٜٔقَـايُٛا ََـ ِٔ أَؾَـسٗ َٖٔٓـا قُـ ّ٠ٖٛسًُُُٔـٛا إٔيَـ ٢قُبُـٛضٖٔٔ ِِ ؾًََـا ُٜـ ِسعَ ِ َٕٛضُ ِنبَاْـاّ َٚ
دَٓـإْ ََٔٚـَٔ
دعٔـٌَ يَُٗـِِ َٔـَٔ ايكٖـؿٔٝحٔ َأ ِ
دسَاخَ ؾًََا ُٜسِ َع َِٕٛنٔٝؿَاْاّ َُ ٚ
أُِْعٔيُٛا ا ِيَأ ِ
ايٗتطَابٔ َأنِؿَإْ  ََٔٔ َٚايطٗؾَاتٔ دٔرلَإْ ؾَُِِٗ دٔرلَ ْ٠يَا ُٜذٔٝبُـ َٕٛزَاعٔٝـاّ َٚيَـا ََُِٓ ٜعُـَٕٛ
دُٔٝـعْ
شطُٛا يَِِ ِ َٜكَٓطُٛا َ
نُِٝاّ َٚيَا ُٜبَايُِٓ ََ َٕٛسَبَ ّ١إِٕٔ دٔٝسُٚا يَِِ ِ َٜؿ َطسُٛا َٚإِٕٔ ُق ٔ
َ
 َُِِٖٚآسَازْ َٚدٔرلَ َُِِٖٚ ْ٠أَِبعَـازْ َُتَـسَاُْ َٕٛيَـا َٜتَـعَاَٚضَُٚ َٕٚقَطٜٔبُـ َٕٛيَـا َٜتَكَـاضَبَُٕٛ
ذعُُٗـِِ
نػَاُُِِْٗ َٚدًََُٗاَ ُ٤قسِ ََاتَتِ َأسِكَازُُِِٖ يَـا ُٜدِؿَـَ ٢ؾ ِ
سُ ًََُاَ ُ٤قسِ شَ َٖبَتِ أَ ِ
َٚيَا ِ ُٜطدَـ ٢زَ ِؾعُُٗـ ِِ اغِـتَ ِبسَيُٛا بٔعَِٗـطٔ ايِـأَ ِضضٔ بَطِٓـاّ َٚبٔايػٖـعَ ٔ١نٔـٝكاّ  َٚبٔا ِيأَِٖـٌٔ
غُ ِطبَـ َٚ ّ١بٔـايٓٗٛضٔ ظُ ًَُِـ ّ١ؾَذَاَُٖٚ٤ـا نََُـا ؾَاضَقَُٖٛـا سُؿَـا ّ٠عُـطَا ّ٠قَـسِ َظ َعُٓـٛا َعَِٓٗــا
شَٝا ٔ٠ايسٖأَٚ ٔ١َُ٥ايسٖاضٔ ا ِيبَا ٔقَ ٔ١َٝنَُـا قَـاٍَ غُـ ِبشَاَُْ٘ ََٚتعَـايَ ٢نَُـا
ٔبأَ ِعَُائِِٗٔ إٔيَ ٢ا ِي َ
َبسَأِْا أَ ٖ ٍَٚخًَِلٕ ُْعٔٝسَُٚ ُٙعِساّ عَ ًَِٓٝا إْٖٔا ُنٖٓا ؾاعٔ ًٔنيَ)(.)2
ٚتــاضٜ ٠ــصنط اٯ ّ٫ايــيت ٬ٜقٗٝــا املــط ٤عٓــس ا٫ستهــاض ٚأثٓــا ٤قــبض
ايـطٚح َهــاؾا اىل ا٭ٖــٛاٍ ايػٝبٝــ ١ايـيت ٬ٜقٗٝــا اإلْػــإ يف عــامل ايــدلظر
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املعــطٚفٚ ،شيــو َــٔ قبٝــٌ قٛيــ٘ Tيف خطبتــ٘ ايػ ـطٓا( :٤أَِّ َٖ ـصَا ايٖ ـصٟٔ
أَِْؿَ ـأَ ُٙؾٔــ ٞظُ ًَُُــاتٔ ا ِيَأ ِضسَــأّ َٚؾُ ـ ُػـٔ ا ِيأَغِ ـتَاضٔ ُْطِؿَ ـ ّ١زَٖٔاق ـاّ َٚعًََكَ ـَٔ ّ١شَاق ـاّ
َٚدَٓٔٓٝاّ َٚضَانٔعاّ ََٚٚئٝساّ ََٜٚاؾٔعاّ ثُـِٖ َََٓشَـُ٘ قًَِبـاّ سَاؾٔعـاّ َٚئػَـاْاّ يَاؾٔعـاّ َٚبَكَـطاّ
ستٖـ ٢إٔشَا قَـاَّ ا ِعٔتسَايُـُ٘ َٚاغِـَتَٔ ٣َٛجَايُـُ٘
َكطَ َُعِ َزدٔـطاّ َ
يَاسٔعاّ ٔيَٝؿََِِٗ َُ ِعَتبٔطاّ َُٜٚك ِّ
َْؿَطَ َُ ِػتَ ِهبٔطاّ َٚخَبَطَ غَازٔضاّ ََاتٔشاّ ؾٔـ ٞغَـ ِطبٔ َٖـَٛا ُٙنَازٔسـاّ غَـعِٝاّ ئـسَُِْٝا ُٙؾٔـٞ
شتَػٔبُ َض ٔظٖٜـَٚ ّ١يَـا َٜدِؿَـ ُع تَ ٔكٖٝـَ ّ١ؾَُـاتَ ؾٔـٞ
َيصٖاتٔ َططَبٔ٘ٔ ََٚبسََٚاتٔ َأضَبٔ٘ٔ ثُِٖ يَا َِ ٜ
ؾٔ ِتَٓتٔ٘ٔ غَطٜٔطاّ  َٚعَافَ ؾِٔ َٖ ٞؿَٛتٔ٘ٔ َٜػٔـرلاّ يَـ ِِ ُٜؿٔـ ِس عَٔٛنـاّ  َٚيَـ ِِ َٜكِـضٔ َُ ِؿتَطَنـاّ
زََُٖٔ ِتُ٘ ؾَذَعَاتُ ا ِيَُٖٓٔٝـ ٔ١ؾٔـ ٞغُبٖـطٔ دَُٔاسٔـ٘ٔ َٚغَـَٓٔٔ َٔطَاسٔـ٘ٔ ؾَعَـٌٖ غَـازٔضاّ َٚبَـاتَ
غَــأٖطاّ ؾٔــَ ٞغَُـطَاتٔ ايِخيَــأّ َٚطَـَٛا ٔضمٔ ا ِيأَِٚدَــاعٔ  َٚا ِيأَغِـكَأّ بَـ َِ َٔٝأرٕ ؾَـكٔٝلٕ َٚ
دعَعاّ َٚيَازََٔـ ٕ١ئًكٖـ ِسضٔ قًََكـاّ َٚا ِيَُـطِ ُ٤ؾٔـ ٞغَـ ِه َطٕ٠
َٚأيسٕ ؾَؿٔٝلٕ  َٚزَا ٔع ٕ١َٝبٔا ِي ََ ٌِٜٔ ٛ
دصِبَِ َُ ٕ١هطٔبََ َٚ ٕ١غِٛقَِ َُ ٕ١ت ٔعبَ ٕ١ثُـِٖ أُزِ ٔضزَ ؾٔـٞ
دعََ َٚ ٕ١
ًَُِ ٔٗجََ َٚ ٕ١غ ُِطَ ٕ٠نَا ٔضثََٚ ٕ١أَْٖٔ َُٛ ٕ١
أَ ِنؿَأْ٘ٔ َُ ِبًٔػاّ َٚدُـصٔبَ َُ ِٓكَـازاّ غًَٔػـاّ ثُـِٖ أُ ِيكٔـ َٞعًََـ ٢ايِـأَ ِعَٛازٔ ضَدٔٝـعَ َٚقَـبٕ
خَٛإٔ إٔيَ ٢زَاضٔ ُغطَِبتٔ٘ٔ َ َُِٓ َٚك َطعٔ
شًُُُٔ٘ سَ َؿسَ ُ٠ا ِيِ ٔٛيسَإٔ َٚسَ َؿسَ ُ٠ا ِئإ ِ
ه َٛغَكَِٕ َت ِ
ِ َْٔٚ
دعَ ا ِي ُُتَؿَذِّـعُ أُ ِقعٔـسَ ؾٔـٞ
كطَفَ ا ِيُُؿَِّٝعُ ََ ٚض َ
ستٖ ٢إٔشَا اِْ َ
ظَ َِ ٚضتٔ٘ٔ ِ َُ َٚؿطَزٔ َٚسِ َؿتٔ٘ٔ َ
سُ ِؿطَتٔ٘ٔ َْذٔٓٝاّ ئبَ ِٗتَ ٔ١ايػٗـَ٪أٍ َٚعَجِـطَ ٔ٠ائا َِتٔشَـإٔ َٚأَ ِععَـُِ ََـا َُٖٓائـوَ بًَٖٔٝـُْ ّ١ـعٍُُٚ
ذشَٔ َٚ ِٔٝؾ ِٛضَاتُ ايػٖـعٔرلٔ َٚغَـ ِٛضَاتُ ايـعٖؾٔرلٔ يَـا َؾتِـطََُ ْ٠طٔحيَـْ١
شَُٔٚ ِٔٝتَكِ ًٔ ُ١َٝا ِي َ
ا ِي َ

  من وحي نهج البالغة  

دعََٚ ْ٠يَـا غٔـََُٓ ْ١ػَـ ًُ ْ١َٝبَـ ِ َٔٝأَطِـَٛاضٔ
دعََٚ ْ٠يَا ََ ِٛتََْ ْ١ا ٔ
َٚيَا زَعََُ ْ١عٔحيََٚ ْ١يَا ُق ْ٠ٖٛسَا ٔ
ا ِي َُ ِٛتَاتٔ َ َٚعصَابٔ ايػٖاعَاتٔ إْٖٔا بٔايًٖ٘ٔ عَأ٥صُ.)1()َٕٚ
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زابعا :الرتغيب باآلثاز العاجلة
 َٔٚا٭غايٝب ايذلب ١ٜٛايٛانش ١اييت ٚضزت يف نتاب ْٗر ايب٬غ:١
اغًٛب ايذلغٝـب اعتُـازا عًـ ٢بٝـإ آثـاض ايكـ٬ح ايعادًـ ١باإلنـاؾ ١إىل
اٯثاض اٯدًٖٚ ،١ص ٙايكه َٔ ١ٝاؿكا٥ل ايكطآْ ١ٝاملعطٚؾ ١أٜها ،سٝح إ
يًكــ٬ح آثــاضّا اجيابٝــ ١تعٗــط يف اؿٝــا ٠ايــسْٝا قبــٌ اٯخــط ،٠قــاٍ تعــاىل:
خ ِٝـطْ َٚيَ ـٔٓعَِِ زَاضُ
(يًُٖ ـصَٔ َٜٔأسِػَ ـُٓٛاِ ؾٔــ َٖ ٞـصٔ ٔٙاي ـسَِْٗٝا سَػَ ـََٓٚ ْ١يَ ـسَاضُ اٯخٔ ـطََ ٔ٠
ا ِي ُُتٖ ٔكنيَ) ايٓشـٌٚ 30/قاٍ تعاىل ََِٔ ( :عٌََُٔ قَـائشّا َِّـٔ شَنَـطٕ أَ ِٚأُْجَـَُٖٚ ٢ـَٛ
َُـ ـ َِْٔٔ٪ؾًََُٓشَِٖٓٝٔٝـ ـُ٘ سََٝـــا ّ٠طَِّٝبَـ ـَٚ ّ١يََٓذِـ ـعٔ َُِِٖٜٗٓأَدِـ ـطَُِٖ بٔأَسِػَـ ـٔٔ ََـــا نَـــاُْٛاِ
َٜعًَُُِ()َٕٛايٓشٌٚ )97/قاٍ تعـاىلَٖ ( :ـٔ نَـإَ ُٜطٜٔـسُ ثَـَٛابَ ايـسٗ َِْٝا ؾَعٔٓـسَ ايًٓـ٘ٔ
ثََٛابُ ايسَِْٗٝا َٚاٯخٔطََٚ ٔ٠نَإَ ايًُٓ٘ غَُٔٝعّا بَكٔرلّا) (ايٓػا.)134/٤
يــصا ؾكــس ٚضز يف ْٗــر ايب٬غــ ١يف َٛانــع عــسَٓ ٠ــ٘ َــا ٪ٜنــس ٖــصٙ
اؿكٝك ،١باعتباض إٔ ٖصا اجملاٍ ميهٔ إٔ ٜعس َٔ اجملا٫ت اييت تؿهٌ زاؾعـا
قٜٛــا يسْػــإ َــٔ أدــٌ إٔ ٜكــًح سايــ٘ ،باعتبــاض إٔ ايهــجرل َــٔ ايٓــاؽ
حيطق ٕٛعً ٢إق٬ح ساشلِ يف ٖص ٙايٓؿأٚ ،٠حيب ٕٛاغتكاَ ١أَـٛضِٖ يف
ايسْٝا.
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ٍّ
ض ٟٚعٔ أَرل املَٓ٪ني Tقٛي٘( :ؾَاتٖكُٛا ايًَٖ٘ ٔعبَازَ ايًٖ٘ٔ تَ ٔكٖٝـ َ١شٔ ٟيُـب
ذسُ غٔـطَاضَ ََِْٔٛـ٘ٔ َٚأَ ِظَُـأَ
دِٛفُ َبسََُْ٘ َٚأَغِ َٗطَ ايتٖ َٗ ٗ
ؾ َػٌَ ايتٖؿَ ٗهطُ قَ ًِبَُ٘ َٚأَِْكَبَ ا ِي َ
َ
ايـص ِنطُ بًٔٔػَـأْ٘ٔ  َٚقَـسَّٖ
دطَ ََٚ َِٜٔ٘ٔٛظَ ًَـَ ايعٗ ِٖسُ ؾَـ ََٗٛاتٔ٘ٔ َٚأَ ِٚدَــَ ِّ
اي ٖطدَاََٖٛ ُ٤ا ٔ
ا ِيدَ ـِٛفَ ٔيأَََأْــ٘ٔ َ َٚتَٓهٖــبَ ا ِي َُدَــائرَ عَ ـِٔ َٚنَــحٔ ايػٖــبٔ َٚ ٌٔٝغَــًَوَ أَقِكَــسَ
ا ِيَُػَائؤ إٔيَ ٢ايٖٓ ِٗرٔ ا ِيَُ ِطًُٛبٔ َٚيَـ ِِ تَ ِؿتًِٔـُ٘ ؾَاتًَٔـاتُ ا ِيػُـطُٚضٔ َٚيَـ ِِ تَعِـَِ عًََِٝـ٘ٔ
َُ ِؿَتبَٔٗاتُ ا ِيأَُُٛضٔ ظَاؾٔطاّ بٔ َؿ ِطسَ ٔ١ا ِيبُ ِؿطَ َٚ ٣ضَاسَ ٔ١ايٗٓ ِعَُ ٢ؾٔ ٞأَِْعَِٔ ََْٚ َِٔ٘ٔٛآ ََٔٔ
()1

سُٔٝـــساّ َٚقَـ ـسَّٖ ظَازَ ايِخدًَٔـ ـ ٔ١غَـ ـعٔٝساّ)
ََِٜٔٛـ ـ٘ٔ َٚقَـ ـسِ َعبَـ ـطَ ََ ِعبَـ ـطَ ا ِيعَادًَٔـ ـَ ٔ١

ٚقــاٍَٚ( :Tاعِ ًَُُــٛا ٔعبَــازَ ايًٖـ٘ٔ إَٖٔ ا ِيُُـتٖ ٔكنيَ شَ َٖبُــٛا ٔبعَادٔـٌٔ ايـسَِْٗٝا َٚآدٔـٌٔ
خطَ ٔ٠ؾَؿَــا َضنُٛا أَِٖ ـٌَ اي ـسَِْٗٝا ؾٔــ ٞزَُِْٝــاُِِٖ َٚيَ ـِِ ُٜؿَــا ٔضنُٛا أَِٖ ـٌَ اي ـسَِْٗٝا ؾٔــٞ
ايِــخ ٔ
شعُـٛا
هٌٔ ََا ُأنًَٔـتِ َؾ َ
هٌٔ ََا غُ ٔهَٓتِ ََٚأنًََُٖٛا ٔبأَؾِ َ
خ َطتِِٔٗٔ غَ َهُٓٛا ايسَِْٗٝا ٔبأَؾِ َ
آٔ
ذبَأبطَ ُ٠ا ِي ُُتَهَِّبطَُٕٚ
خصَ ُٙا ِي َ
خصُٚا ََِٔٓٗا ََا َأ َ
س ٔع َٞبٔ٘ٔ ا ِي ُُ ِتطَؾََُٚ َٕٛأ َ
ََٔٔ ايسَِْٗٝا ٔبَُا َ
ثُِٖ اِْكًََبُٛا عَ َِٓٗا بٔايعٖازٔ ا ِيُُبًَُؼٔ َٚا ِيَُ ِتذَـطٔ ايـطٖابٔحٔ أَقَـابُٛا يَـصٖ َ٠ظُِٖـسٔ ايـسَِْٗٝا ؾٔـٞ
زَُِْٝاُٖ ِِ  َٚتََٝكُٖٓٛا أَُْٖٗ ِِ دٔرلَإُ ايًٖـ٘ٔ غَـساّ ؾٔـ ٞآخٔـطَتٔٗٔ ِِ يَـا تُـطَزٗ يَُٗـ ِِ زَعِـَٚ ْ٠َٛيَـا
َِٜٓكُلُ يَُِِٗ َْكٔٝبْ َِٔٔ َيصٖٚ )2()..ٕ٠قـاٍ عًٝـ٘ ايػـََ( :ّ٬ـ ِٔ أَقِـًَحَ ََـا بَ َِٓٝـُ٘

ْٗ .1ر ايب٬غ.141 :1 ١
 .2املكسض ْؿػ٘ .27 :3

  من وحي نهج البالغة  

خ َطتٔ٘ٔ أَقًَِحَ ايًُٖ٘
ََٚب ِ َٔٝايًٖ٘ٔ أَقًَِحَ ايًُٖ٘ ََا َبََِٚ َُ٘ٓٝب ِ َٔٝايٖٓاؽٔ  ََِٔ َٚأَقًَِحَ أَ َِطَ آ ٔ
يَُ٘ أَ َِطَ زَُِْٝا ََِٔ َٚ ُٙنَإَ يَُ٘ َِٔٔ َْؿِػٔ٘ٔ َٚاعٔغْ نَإَ عَ ًَ ََٔٔ ِٔ٘ٝايًٖ٘ٔ سَاؾٔغْ)(.)1

ْٗ 1ر ايب٬غ20 :4 ١
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املبحح الجاني
مو وحي "الههج" يف علم الفلشفة
متهيد:
ايؿًػؿ ١ببػاط :ٖٞ ١عًِ ايكٛاعس ايعكً ١ٝا٭غاغَٚ ١ٝا ُٜبٓ ٢عًٗٝا
َٔ أؾهاض ْٚعطٜات يف اؿكا٥ل ايهً ١ٝشلصا ايٛدٛز ،ؾٗ ٞؽتًـ عٔ
ايعً ّٛاملتعاضؾ ١بهْٗٛا تٓعط إىل َباز ٨ا٭ؾٝاَٚ ٤كازض ٚدٛزٖا
ٚاملعاضف ايهً ١ٝاملطتبط ١بٗا ،بُٓٝا تتدكل ايعً ّٛايطبٝع ١ٝيف زضاغ١
ايعٛاٖط ايه ١ْٝٛزضاغ ١تؿك ١ًٝٝدع ،١ٝ٥ؾعامل ايؿًو َجٜ ٬سضؽ ايؿها٤
زضاغ ١تؿك ١ًٝٝتتعًل مبٛازٚ ٙع٬ق ١نٛانب٘ بعهٗا ببعض َٚا إىل شيو،
يف سني إٔ ايؿًٝػٛف حيا ٍٚإ ٜتعطف عًَ ٢كازض ٚدٛز ٖصا ايؿها٤
َٚباز ٘٥ا٭ٚي َٔ ..١ٝأ ٜٔاْبجل؟ َٚا َكرلٙ؟.
يصا ؾإٕ عًِ ايؿًػؿ ١يٝؼ عًُا َبتسعا يف أقٛي٘ٚ ،إمنا ٖ ٛعًُ١ٝ
زضاغٚ ١تٓع ِٝيًكسضات ايعكًَٚ ١ٝا ٜتُدٓض عٓٗا َٔ ْعطٜات ٚقٛاْني
حيؿٌ بٗا ايعكٌ ايبؿطٚ ،ٟعً ٢نٖ ٤ٛصا ايؿِٗ ؾإٕ نٌ إْػإ قازض عً٢
ايتؿهرل ايػً ِٝميهٔ إٔ ْكؿ٘ بأْ٘ ؾًٝػٛف يف زضدَ ١ع.١ٓٝ
ؾاملط ٤ايصٜ ٟعطف اْ٘ َٔ املػتش ٌٝإٔ ٜه ٕٛايؿَٛ ٤ٞدٛزا ٚغرل
َٛدٛز يف املهإ ْؿػ٘ ٚيف ايٛقت ْؿػ٘ٚ ،املط ٤ايصٜ ٟعطف إٔ اؿذط
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ايطا٥ط يف اشلٛا ٫ ٤بس ي٘ َٔ ؾ ٤ٞقصؾ٘ ٖٛ ..يف ايٛاقع اَط ٩حيهِٓ يف
سكا٥ل ا٭ؾٝا ٤ا٭قٚ ٍٛايكٛاعس ايعكً ١ٝاييت ٜعتُس عًٗٝا عًِ ايؿًػؿ١
بؿهٌ ناٌَ.
ٚيكس ناْت ايبشٛخ املتعًك ١بإثبات ٚدٛز اـايل شلصا ايهٕٛ
ٚايتعطف عً ٢قؿات٘ ٚع٬قت٘ بٗصا اـًل َٔ ،ايبشٛخ اييت تسخٌ يف
قُ ِٝعًِ ايؿًػؿ ،١باعتباض إٔ ٖص ٙاملعاضف تعتُس أغاغا عً ٢ايعكٌ يف
زضاغتٗا ٚإثباتٗا غًبا أ ٚإجيابا.
ٚيكس اخص ٖصا ايٓٛع َٔ ايعً- ّٛايسضاغات ايعكً ١ٝاملتعًك١
باـايل غبشاْ٘ ٜ -تٛغع ٜٚتطٛض ٜٓٚتؿط ،ست ٢ابتً ٞمبٔ تهًِ ب٘ ممٔ
ٖ ٛيٝؼ أٖ ٬يصيو ،ؾٓذِ عٔ شيو ٚنع ايٓعطٜات اـاطٚ ١٦ا٭سهاّ
املٓشطؾ ١اييت  ٫متت إىل ايتؿهرل ايػً ِٝبكًٚ ،١إمنا تعتُس عً ٢ؾٛا٥ب
ا٭ٖٚاّ ٚتعٜني ايه ،ّ٬ؾاخطأ بػببٗا ايهجرل َٔ ايٓاؽ ٚتاٖٛا يف سرل٠
ايهٚٚ ،ٍ٬قع نشٖ ١ٝصا ايؿهط ايٓاقل ايعسٜس َٔ املؿهط ،ٜٔستَٔ ٢
ايص ٜٔميًه ٕٛقٝتا شا٥عا يف املساضؽ ايعًُٚ ١ٝايؿًػؿ.١ٝ
ٚيكس بطظ يف ا٭َ ١اإلغ ١َٝ٬عًُاَٗٓ ٤ا اخصٚا عً ٢عاتكِٗ
َػٚ٪ي ١ٝايتكس ٟشلصا ايعًِ املِٗ بػ ١ٝإضغا ٤قٛاعس ايؿًػؿ ١ايػً،١ُٝ
ٚاييت ٫بس َٔ إٔ تتٓاغِ َع ايعكا٥س اإلغ ١َٝ٬اؿك ،١ؾتأغػت بصيو
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()1

املسضغ ١ايؿًػؿ ١ٝاإلغ١َٝ٬

اييت أخصت عً ٢عاتكٗا ايطز عً٢

ايؿبٗات اييت اختًكتٗا ايؿًػؿات املاز ١ٜأ ٚايػؿػطا َٔٚ )2(١ٝ٥زاض يف
ؾًهُٗا.
ٚيهٔ ايهجرل َٔ عًُا ٤ايؿًػؿ ١اإلغ ١َٝ٬اخطأٚا يف ايعسٜس َٔ
ايكهاٜا ايؿًػؿٚ ١ٝؽبطٛا يف قاشٜط عكً ،١ٝمما أٚقع اـ٬ف بٚ ،ِٗٓٝأثاض
ايػذاٍ ايؿًػؿ ٞعٓسِٖٚ ،خاق ١يف فاٍ زضاغ ١اؿكا٥ل ايٛدٛز ١ٜاييت
ٚضزت قطحيا يف ايؿطٜع ١اإلغ ،١َٝ٬نُػا ٌ٥اؾدل ٚايتؿٜٛض ٚسكٝك١
ايه ّ٬اإلشلٚ ٞغرل شيو.
ٖٓٚا ٜدلظ ن ّ٬اإلَاّ عً ٞبٔ أب ٞطايب Tايصٚ ٟضز يف ايهتاب
ايععْٗ" ِٝر ايب٬غ "١نشٌ ؾافٕ ٚع٬ز ْادع ٜسؾع نٌ غُٛض ِٖٚٚ
يف ٖصا املٛنٛع اؿػاؽ ،عً ٢ايطغِ َٔ إٔ أَرل املَٓ٪ني Tقس أٚضز
تًو ايهًُات يف عكط ُٜعس َتكسَا ْػبٝا عٔ ْؿاط اؿطن ١ايؿًػؿ ١ٝيف
ا٭َ ١اإلغ ١َٝ٬بعاَ.١
إٕ خطب ٚنًُات ْٗر ايب٬غ ١اييت تططح ٖصا ايً َٔ ٕٛاؿكا٥ل
ناْت ٖ ٞايبًػِ ايؿايف يعكٚ ٍٛقًٛب ايٓاؽ عً ٢سس غٛاٚ ،٤سل
ٚ .1يعٌ ايؿذل ٠اييت تعآَت َع اٜاّ اـ٬ؾ ١ايعباغَٚ ١ٝا تٖ٬ا ٖ ٞايؿذل ٠اييت ؾٗست ْٗه ١املسضغ١
ايؿًػؿ ١ٝاإلغٚ ١َٝ٬تطٛضٖا بؿهٌ عاّ.
 .2ظٗطت إسس ٣املساضؽ ايؿًػؿ ١ٝعً ٢أٜس ٟمجاع َٔ ١املؿهط ٜٔايْٛٝإ ٜػُ ٕٛبايػؿػطاٝ٥نيٚ ،تكّٛ
أؾهاضِٖ عً ٢ايتؿهٝو يف قش ١اؿكا٥ل ايعكً ١ٝاملٓبجك ١عٔ ايؿهط ايبؿط ٟبعاَ.١
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يًصٜ ٟبتػ ٞاؿل يف ٖصا املهُاض إٔ  ٫حيٝس بٓعط ٙعٔ أقٛاٍ أَرل
املَٓ٪ني Tيف ٖصا ايعًِٚ ،عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ميهٔ إٔ ْك ٍٛبإٔ خطب
ْٗر ايب٬غ ١يف ٖصا ايباب تُعس َٔ ايهطاَات ايباٖط ٠يسَاّ عًTٞ

ايكا ١ُ٥إىل َٜٓٛا ٖصا.
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()1

اوال :نظسة على أسص الفلشفة اإلهلية
ْط ٣يف ٖصا املكاّ إ َٔ املػتشػٔ إٔ ٜه ٕٛيس ٣ايكاض ٨ايهطِٜ
مجً َٔ ١املعاضف ا٭غاغ ١ٝس ٍٛعًِ ايؿًػؿ ١بؿهٌ عاّ ٕ٫ ،اقٍٛ
املعاضف ايعكً ١ٝاييت ٜبين عًٗٝا اإلْػإ ايكٛاْني ٚايٓعطٜات مجٝعا ــ
غٛا ٤ايؿًػؿ ١ٝأّ ايعًُ ١ٝايطبٝع ١ٝأّ غرل شيو ــ أَٛض نطٚض ١ٜيًُعطؾ،١
٭ْٗا ا٭غاؽ ؾُٝع ايدلاٖني ايعكً ،١ٝعً ٢إٔ ٖص ٙاملعاضف َٔ ايبس١ٜٝٗ
مبهإ عٝح  ٫ؼتاز َع٘ إىل بطٖٓٚ ١اثبات يبػاطتٗا ٚٚنٛسٗاٚ ،مجٝع
ايٓاؽ ٜتشس ٕٚيف تطبٝل ٖص ٙايكٛاعس عً ٢سٝاتِٗ ايعًُ ١ٝعً ٢اخت٬ف
َعتكساتِٗ ٚتكايٝسِٖ َٔ سٝح ٜؿعط ٕٚأٜ ٫ ٚؿعط.ٕٚ
ايكاعس ٠ا٭ٚىل :إٔ ايٓكٝهني  ٫جيتُعإ ٜ ٫ٚطتؿعإَٔ ٖٞٚ ،
أِٖ ايكٛاعس ايعكًٚ ١ٝأؾسٖا ٚنٛساٚ ،نُجاٍ عًٗٝا لس إٔ َٔ
املػتش ٌٝإ ٜه ٕٛايؿَٛ ٤ٞدٛزا ٚغرل َٛدٛز يف ايٛقت ْؿػ٘ ٚيف
املهإ ْؿػ٘ ،أ ٚإٔ اؾػِ ساض ٚباضز يف ايًشع ١عٗٓٝا ،أ ٚإٔ اإلْػإ
قاٚ ِ٥قاعس يف شات املهإ ٚيف شات ايٛقت ٖٚهصا.
ايكاعس ٠ايجاْ ٫ :١ٝبس يهٌ سازخ َٔ َُشسخ ،ؾاؿذط ايصْ ٟطاٙ
طا٥طا يف اشلٛا ٫ ٤بس إٔ مهِ ــ بساٖ ١ــ بإٔ ي٘ َٔ قصؾ٘ٚ ،اْ٘ َٔ
ٚ .1تػُ ٢ايؿًػؿ ١اييت تبشح يف ٖصا املهُاض بايؿًػؿ ١املٝتاؾٝعٜك١ٝ
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املػتش ٌٝإٔ ٜه ٕٛقس اْكصف َٔ تًكاْ ٤ؿػ٘ ز٪َ ٕٚثطٚ ،ميهٔ إ ٜسخٌ
يف ٖص ٙايكاعس ٠عٓٛاْا ايعًٚ ١املعً ٍٛيف عًِ ايؿًػؿ ،١ؾايعً ٖٞ ١ايػبب
يٛقٛع اؿسخٚ ،املعً ٖٛ ٍٛا٭َط اؿازخٚ ،اْ٘  ٫بس يهٌ َعًَٔ ٍٛ
عً.١
ايكاعس ٠ايجايج :١اغتشاي ١ايتػًػٌ ايْٗ٬ا ٞ٥يف اؿٛازخٚ ،إ
غًػً ١اؿٛازخ  ٫بس شلا َٔ ْٗاٚ ،١ٜنُجاٍ عً ٢شيو :ي ٛؾطنٓا إ
دٝؿا أضاز غع ٚب٬ز َاٖٚ ،صا ايػع ٚئ ٜكع إ ٫بأَط ٜكسض ٙقا٥س
اؾٝـٖٚ ،صا ايكا٥س غرل ك ٍٓٛبإقساض ا٭َط إ ٫بأَط ٜأت َٔ ٘ٝايكا٥س
ا٭عً َ٘ٓ ٢ضتبٚ ،١ا٭عًٜٓ َ٘ٓ ٢تعط أَط ايكا٥س ا٭عً َ٘ٓ ٢ضتب ١أٜها،
ٚي ٛاغتُط ا٭َط ٖهصا زْٗ ٕٚا ،١ٜؾًٔ ٜكسض ا٭َط بايػع ٚإط٬قا ،إ٫
إشا قطعت ايػًػً ١بكا٥س أعًٜ ٢بازض با٭َط َٔ عٓس ٙز ٕٚإٔ ٜٓتعط
ا٭ٚاَط ممٔ ٖ ٛأعًٚ ،َ٘ٓ ٢ميهٔ إٔ ٜسخٌ يف ٖص ٙايكاعس ٠سكٝك١
اغتشاي ١ايسٚضَٚ ،جاٍ شيو َا ي ٛؾطنٓا اثٓني َٔ املتػابكني ٚاقؿني عً٢
خط بسا ١ٜايػبامٚ ،نٌ َُٓٗا قس اؾذلط عًْ ٢ؿػ٘ إ ٜٓ ٫طًل َٔ خط
ايبسا ١ٜإ ٫بعس إ ٜٓطًل قاسب٘ قبً٘ ،ؾٌٗ َٔ املُهٔ إٔ ٜبسأ ايػبام
بُٗٓٝا؟ ٚقس ٚقع ايسٚض بُٗٓٝا يف ؾطط بسا ١ٜايػبام.
ٚعً ٢نٖ ٤ٛص ٙاملعاضف ايبس ١ٜٝٗاييت تعس َٔ ضنا٥ع ايتؿهرل
ايبؿط ٟيف اجملا٫ت نًٗا ،حيهِ ايعكٌ "بهطٚضٚ ٠دٛز" خايل شلصا
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ايه ٕٛايصٜ ٟته َٔ ٕٛفُٛع ١نبرل َٔ ٠اؿٛازخ اييت "َٔ املُهٔ إ
تكع"(ٚ ،)1عًٖ ٢صا قٓؿت ايؿًػؿ ١ايٛدٛز ايؿعً ٞإىل ْٛعني ضٝ٥ػني
ُٖا" :ايٛادب ايٛدٛز"  ٖٛٚاهلل تعاىل"ٚ ،املُهٔ ايٛدٛز"  ٖٛٚايهٕٛ
املدًٛم ي٘(.)2
ؾاؿٛازخ اييت تكع يف ٖصا ايه ٫ ٕٛبس شلا َٔ قسخ ٚؾل ايكاعس٠
ايجاْٚ ،١ٝا سخ شلا إٕ نإ سازثا أٜها "أَ ٚعً ٫ٛيػرل "ٙؾ ٬بس ي٘ َٔ
قسخ أعً َ٘ٓ ٢عً ٢ايكاعسْ ٠ؿػٗاٚ ،إشا اغتُطت ايػًػً ١عًٖ ٢صا
املٓٛاٍ –أَ ٟعًٚ ٍٛعًَ ١عًٛي ١يػرلٖا  -إىل َا ْٗ ٫ا ١ٜؾٗصا قاٍ
عكٚ ٬ؾل ايكاعس ٠ايجايج٫ٚ ،١بس َٔ ْٗا ١ٜايػًػً ١إىل ٚدٛز غرل سازخ
َ ٫ٚعً ٍٛيػرلٚ ،ٙبايتاي ٞؾٗ ٫ ٛحيٌُ قؿات اؿٛازخ ٚاملعً٫ٛت،
ٚإمنا ٖ ٛايعً ١اييت  ٫عً ١شلا  ٫-ؼتاز إىل غرلٖا  ٖٛٚ -اهلل غبشاْ٘
ٚتعاىل.

 .1ؾًٝػت ٖ ٞنطٚض ١ٜايٛدٛز َ ٫ٚػتش ١ًٝايٛدٛز ،يصيو تػُ ٢باملُهٓ ١ايٛدٛز
ٚ .2قس ٚنع ايؿ٬غؿْٛ ١عا ثايجاّ َٔ ايٛدٛز أزل ٙٛباملُتٓع ايٛدٛز.
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ثانيا :متيّز"الههج" يف العلوم العقلية
إٕ اؿكا٥ل ايؿًػؿ )1(١ٝيف أقٛاٍ اإلَاّ Tمتتاظ عٔ غا٥ط اؿكا٥ل
ايٛاضز ٠يف عًِ ايؿًػؿْٛ َٔ ١احٕ عسْ ،٠صنط َٓٗا ث٬خ أغاغ:ٖٞ ١ٝ
أ :٫ٚايكٛاب يف ا٭ؾهاض املططٚس ١يف ٖصا اجملاٍ عً ٢ط ٍٛاـط
ٚتطابكٗا َع ايؿطط ٠اإلْػاْ ١ٝبؿهٌ تاّ ،سٝح  ٫لس َؿطزَٔ ٠
املؿطزات ايعكً ١ٝايٛاضز ٠يف ْٗر ايب٬غ ١تتعاضض َع أقٌ ؾهط ٟأَ ٚع
ا٭ؾهاض ا٭خط ٣املطتبط ١بٗا أ ٚايكطٜبَٗٓ ١اٚ ،إمنا لس إٔ املؿاٖ ِٝايعكً١ٝ
ايٛاضز ٠يف نٜ Tَ٘٬كسٓم بعهٗا بعها ٜٚسعِ بعهٗا ايبعض اٯخط
ٚتػرل عً ٢ايكطاط املػتكَ ،ِٝع ايعًِ بإٔ ٖص ٙايهًُات دا٤ت َبجٛث١
يف خطب َتعسز ٠قاشلا Tيف َٓاغبات كتًؿٚ ١أٚقات َتباعسَٔ ٠
ايعَٔ.
ثاْٝا :يف َهُاض عطض املعًَٛات ايؿًػؿ ١ٝؾإ ن ّ٬اإلَاّT

ٜتذ٘ يف اػاٖني ضٝ٥ػني ،ا٭ٜ ٍٚتُجٌ يف تكطٜط اؿكا٥ل ايعكًٖٚ ،١ٝصٙ
ايتكطٜطات ــ بايططٜك ١اييت ططست ؾٗٝا ــ تٗس ٟايتؿهرل إىل ايكطاط

 .1إ َكطًح "اؿكا٥ل ايؿًػؿ ١ٝيف أقٛاٍ اإلَاّ(عً ٘ٝايػَ ")ّ٬كطًح ْصنط ٙعً ٢غب ٌٝاجملاظ ،٭ْ٘ ٫
ؾو إٔ أَرل املَٓ٪ني(عً ٘ٝايػ )ّ٬مل ٜهٔ ٜػتعٌُ أْعُ ١عًِ ايؿًػؿ ١٭دٌ إ ٜٛنح َكاقس ٙيًٓاؽ،
ؾٗ ٛأغٓ َٔ ٢إ حيتاز إىل ْعاّ ٚنع٘ غرل ٖٛٚ ٙإَاّ ايبٝإ ٚايعً.ّٛ

  من وحي نهج البالغة  

املػتكٚ ِٝتك َ٘ٓٛيًٛق ٍٛإىل اؿكٝك ١املطد ٠ٛز ٕٚيبؼ ،أَا ا٫ػاٙ
ايجاْ ٞؾٝتُجٌ يف عطض اؿكا٥ل اإلشلَ ١ٝع أزيتٗا ايعكً ١ٝاملتٚ ١ٓٝايهاًَ.١
ثايجا :إٕ بٝإ أَرل املَٓ٪ني Tيًُعًَٛات ايعكً ١ٝدا َٔ ٤خٍ٬
ن ّ٬ؾكٝح عاي ٞايب٬غ ،١عٝح اْ٘  ٫خياطب ؾ ٘ٝايعك ٍٛؾشػب،
ٚإمنا خياطب ايٛدسإ أٜها ،إش إٔ نًُات٘ ايكسغ ١ٝتططم ايكًٛب قبٌ
ا٭شٖإ ٚتٓاغِ ايؿطط ٠قبٌ املساضى ايعكً ١ٝــ ايؿًػؿ ١ٝــ  ٫ٚخيؿَ ٢ا شلصا
ا٭غًٛب ايطاق َٔ ٞتأثرل يف املتًك ٞيبًٛؽ املطًٛب.
إٕ ايػا ١ٜا٭غاغ َٔ ١ٝبٝإ اؿكا٥ل ايعكً ٖٞ ١ٝضؾس اإلميإ باهلل
تعاىل ٚتٛغٝع املعطؾ ١بكؿات٘ عع ٚدٌٚ ،ضزٓ ايؿبٗات اييت تطز عًٖ ٢صا
ا٭قٌ اإلغ َٞ٬املِٖٗٚ ،ص ٙايػا ٫ ١ٜتتشكل بإثبات اؿكا٥ل يًعكٌ
ؾكط ز ٕٚإٔ ٜه ٕٛشلا تأثرل عً ٢ايكًبَٛ ٕ٫ ،طٔ اإلميإ ايصٜ ٟتذصٓض
ؾ ٖٛ ٘ٝايكًبٚ ،تطانِ املعاضف ايعًُ ١ٝيف ايعكٌ ٚسسٜ ٫ ٙؿٞ
بايػطض ،بٌ ضمبا نإ اؿطم عً ٢تًك ٞاملعاضف ايعكًَ ١ٝع إُٖاٍ
اؾاْب ايطٚسْ ٞتا٥ر عهػ ،١ٝسٝح تؿهٌ تًو ايعً ّٛسذبا نبرل ٠متٓع
اإلْػإ َٔ بًٛؽ ايػا ١ٜاملطًٛب ١ــ  ٖٛٚاإلميإ ايكًيب ــ يصيو لس إٔ
ايهجرل َٔ املػًُني ايص ٜٔخانٛا ؾر ايعً ّٛايعكًٚ ١ٝأًُٖٛا اؾاْب
ايكًيب ،مل ٜػتؿٝسٚا َٔ ايؿًػؿ ١إَ ٫عٜسا َٔ ايؿهٛى يف أقٍٛ
عكا٥سِٖ ٚتؿاقِ ا٭ٖٚاّ يف عط ٣إمياِْٗ.
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ثالجا :نبر مو كالمه Tيف اإلهليات
سسَََِٔ ُٙ
يف خطبَ٫ ١رل املَٓ٪ني Tيف ْٗر ايب٬غ ،١قاٍََ( :ا َٖ ٚ
ق َُسَََِٔ ُٙ
َنٖٝؿَُ٘ َٚيَا سَكٔٝكَتَُ٘ أَقَابَ ََِٔ ََجًَُٖ٘ َٚيَا ٔإٖٜاَ ُٙعََٓ ََِٔ ٢ؾبَُٖٗ٘ َٚيَا َ
كُٓٛعْ َُ ٚنٌٗ قَا ِٕٔ٥ؾٔٔ ٞغَٛاُٙ
أَؾَاضَ إَٔيََٚ ِٔ٘ٝتُ ،َُُٖٖ٘ َٛنٌٗ ََ ِعطُٚفٕ ٔبَٓؿِػٔ٘ٔ ََ ِ
ذ ِ ٍٔٛؾٔ ِهطَ ،ٕ٠غَٓٔ ٌّٞيَا بٔا ِغتٔؿَازَ،ٕ٠
َسضْ يَا ٔب َ
ََعًُِ ،ٍْٛؾَا ٔعٌْ يَا بٔانِ ٔططَابٔ آيََُ ،ٕ١ك ِّ
شبُُ٘ ا ِيأَِٚقَاتُ َٚيَا َتطِ ٔؾسُ ُٙا ِيأَزََٚاتَُ ،غبَلَ ا ِيأَِٚقَاتَ َنَٚ ُُِْ٘ٛا ِيعَسََّ
كَ
يَا تَ ِ
ُٚدُٛزَُٚ ُٙائاِبٔتسَاَ َ٤أظَيُُ٘ٔ ،بتَؿِعٔرلٔ ٔٙا ِيَُؿَا ٔعطَ ُعطٔفَ إَِٔ يَا ََؿِ َعطَ يََُ٘ٔٚ ،بُُهَا ٖزتٔ٘ٔ
نسٖ يَُ٘ َٔٚبُُكَاضََْتٔ٘ٔ َب ِ َٔٝا ِيأَ ِؾَٝا ٔ٤عُطٔفَ إَِٔ يَا َقطٔ َٜٔيَُ٘،
َب ِ َٔٝا ِيأَُُٛضٔ ُعطٔفَ إَِٔ يَا ٔ
شطُٚضَ
نَازٖ ايٓٗٛضَ بٔايعٗ ًََُِٚ ،ٔ١ايُِٛنُٛحَ بٔا ِيبُ ََُِٗٚ ،ٔ١ا ِيذُُُٛزَ بٔا ِيبَ ًٌََٔٚ ،ا ِي َ
كطَزَُٔ٪َُ ،يـْ َب ََُِ َٔٝتعَا ٔزَٜاتَٔٗا َُكَاضْٕٔ َب ََُِ َٔٝتبَأَٜٓاتَٔٗا َُكَطِّبْ َب ََُِ َٔٝتبَا ٔعسَاتَٔٗا
بٔاي ٖ
َطمْ َب ََُِ َٔٝتسَأَْٝاتَٔٗا.
َُؿ ِّ
شسٗ ا ِيأَزََٚاتُ أَِْؿُػََٗا،
َسَٚ ،إَُْٖٔا َت ُ
ٍّ
ٍَّٚ ،يَا ُٜشِػَبُ ٔبع
يَا ِ ُٜؿ ٌَُُ ٔبشَس
س َُتَِٗا " َقسُ" ا ِيَأظَٔيَ١ٖٝ
َٚتُؿٔرلُ ايِخيَاتُ إٔيََْ ٢عَأ٥طَٖٔاَ َََٓ ،عتَِٗا " َُ ِٓصُ" ايِ ٔكسِ َََ َٚ َ١ٓٝ
دَٖٓبتَِٗا "َيِٛيَا" ايتٖ ِهًَُٔ ،َ١بَٔٗا َتذًَٖ ٢قَأْعَُٗا ئ ًِعُكَُٚ ٍٔٛبَٔٗا ا ََِتَٓعَ َعِٔ َْعَطٔ
ََ ٚ
ا ِي ُع.ُٕٔٛٝ
ذطٔ ٟعَ ًَََ ِٔ٘ٝا َُٖٛ
ش َطنََٚ ،ُ١نَ ِٝـَ َِ ٜ
ذطٔ ٟعَ ًَ ِٔ٘ٝايػٗهَُٚ ُٕٛا ِي َ
َٚيَا َِ ٜ
سسَثَُ٘؟ إٔشاّ َيتَؿَاَٚتَتِ
شسُخُ ؾََٔ ٔ٘ٝا َُٖ َٛأ ِ
دطَاََٜٚ ،ُٙعُٛزُ ؾََٔ ٔ٘ٝا ُٖ َٛأَِبسَاِ ََٜٚ ،ُٙ
َأ ِ
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دسَ َيُ٘
ذعٖأَ ُنُُِٓٗ٘ َٚيَا ََِتَٓعَ ََٔٔ ا ِيَأ َظٍٔ ََ ِعَٓاَٚ ،ُٙيَهَإَ يَُ٘ َٚضَا ْ٤إٔشِ ُٔ ٚ
شَاتُُ٘ ََٚيَت َ
كُٓٛعٔ ؾٔ،ٔ٘ٝ
أَََاَّْٚ ،يَا ِيَتَُؼَ ايٖتَُاَّ إٔشِ يَعََُٔ٘ ايٓٗكِكَإَُٚ ،إٔشاّ يَكَاََتِ آ ُ١َٜا ِيَُ ِ
ََٚيَتشَ ٖ ٍَٛزَئًّٝا َب ِعسَ إَِٔ نَإَ ََسِيُٛيّا عَ ًَ.)1()ِٔ٘ٝ
َطمْ َبَِٔٝ
يف املكطع ا٭ٖ َٔ ٍٚص ٙاـطب ١املباضن ١إىل قٛيَُ٘( :ؿ ِّ
ََُتسَأَْٝاتَٔٗا) ٜكطض Tاملعاضف املتعًك ١بكؿات اهلل غبشاْ٘ ٚبأؾعاي٘
كُٓٛعْ) ٜطًل Tقاعس٠
تكطٜطا ،ؾُج ٬يف قٛيُ٘ ( :نٌٗ ََ ِعطُٚفٕ ٔبَٓؿِػٔ٘ٔ ََ ِ
ؾًػؿ ١ٝعاَ٪َ ١زٓاٖا :إٔ نٌ ؾ ٤ٞإشا عُطف بٓؿػ٘ ٚمل ُٜعطف بخثاض ٙؾٗٛ
كًٛم ،٭ْ٘  ٫ميهٔ يًؿ ٤ٞاملعطٚف بٓؿػ٘ إ ٫إٔ ٜه ٕٛقسٚزا ؼٝط ب٘
املعطؾٚ ١تؿدٓك٘ٚ ،ا سٚز زاُ٥ا ٜؿتكط إىل غرلٚ )2(ٙبايتاي ٞؾٗ ٛيٝؼ
كُٓٛعْ).
غايل ٚإمنا كًٛم(ََ ِ
ؾإ ق :ٌٝإٔ بعض املدًٛقات  ٫تعطف بٓؿػٗا ٚإمنا تُعطف بخثاضٖا ــ
ناؾاشبَ ١ٝج )3(٬ــ قًٓا إٕ اإلَاّٜ Tػتسضى ٖصا ايٓٛع َٔ املدًٛقات
بكٛي٘ َباؾطُ َٚ ( :٠نٌٗ قَا ِٕٔ٥ؾٔٔ ٞغَٛاََ ُٙعًُِ )ٍْٛإش إٔ اؾاشبَٚ ١ٝا ؾابٗٗا
َٔ ا٭عطاض ٚإٕ ناْت  ٫تُعطف بصاتٗا ٚيهٓٗا تعتُس يف ٚدٛزٖا عً٢
غرلٖا -إش يٚ ٫ٛدٛز ا٭ضض مل تهٔ ٖٓايو داشب ١ٝأضنَ ١ٝج- ٬

ْٗ .1ر ايب٬غ.121 :2 ١
 .2إ ا٭ؾٝا ٤ا سٚز ٠ؼتاز إىل املهإ ايص ٟحيٜٗٛاٚ ،اهلل تعاىل َٓع ٙعٔ اؿاد ١يؿ ٤ٞأَ ٚهإ.
ٖٚ .3ص ٙاملٛدٛزات تػُ ٢يف عًِ ايؿًػؿ ١با٭عطاض َٚؿطزٖا ايعَطَض.
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ٖٚصا ٚانح ؾ ٘ٝإٔ ٖصا املٛدٛز غرل قا ِ٥بصات٘ٚ ،إمنا ٖ ٛقا ِ٥بػرل(ٙقَإِٔ٥
ؾٔٔ ٞغَٛاٚ )ُٙبايتاي ٞؾٗ ٛكًٛم( ََعًُِ.)ٍْٛ
 َٔٚخٖ ٍ٬اتني اؿكٝكتني ايعكًٝتنيْ ،عطف إٔ ايباض ٟعع ٚدٌ
َٓعٓ ٙعٔ إٔ ٜعطف َٔ خَ ٍ٬عطؾ ١نٓ٘ شات٘ٚ ،اْ٘ تعاىل قا ِ٥بصات٘
َػتػٕٔ عُٔ غٛاٚ ،ٙضمبا ناْت ٖاتإ ايكاعستإ ٚاضزتني نأزي ١عًَ ٢ا
ق َُسَ ََِٔ ُٙأَؾَاضَ إَٔي ِٔ٘ٝ
سسََ ََِٔ ُٙنٖٝؿَُ٘ ــ إىل قٛي٘ ــ َٚيَا َ
تكسّ َٔ قٛيََ٘( :ا َٖ ٚ
ََٚت.)َُُٖٖ٘ َٛ
أَا يف املكطع ايجاْٖ َٔ ٞص ٙاـطب ١اؾً ،١ًٝؾإ اإلَاّٜ Tططح
ؾ ٘ٝاؿكا٥ل اإلشلَ ١ٝع أزيتٗا ايعكً ١ٝبؿهٌ قطٜح ،ؾُج ٬يف قٛي٘:T

شسٗ ا ِيأَزََٚاتُ أَِْؿُػََٗا َٚتُؿٔرلُ ايِخيَاتُ
َس َٚإَُْٖٔا تَ ُ
ٍّ
ٍّ َٚيَا ُٜشِػَبُ ٔبع
(ِ ُٜ ٫ؿ ٌَُُ ٔبشَس
دَٖٓبتَِٗا َيِٛيَا
س َُتَِٗا َقسُ ا ِيَأظَٔيَ َٚ َ١ٖٝ
إٔيََْ ٢عَأ٥طَٖٔاَ َََٓ ،عتَِٗا َُ ِٓصُ ايِ ٔكسَََِ َٚ َ١ٝ
ايتٖ ِهًَُٔ ،َ١بَٔٗا َتذًَٖ ٢قَأْعَُٗا ئ ًِعُكَُٚ ٍٔٛبَٔٗا ا ََِتَٓعَ َعِٔ َْ َعطٔ ا ِي ُع )ُٕٔٛٝؾؿٖ ٞصا
املكطع ٜٓع ٙاهلل تعاىل عٔ اؿسٚز ٚا٭عساز ٜٚك ِٝايسي ٌٝعً ٢شيو،
ؾا سٚز  ٫بس إٔ ٜه َٔ ٕٛا٭دػاّ ٕ٫ ،ا٭دػاّ بطبٝعتٗا ؼسٓ
شسٗ ا ِيأَزََٚاتُ أَِْؿُػََٗا)ٚ ،اؾػُ١ٓٝ
ا٭دػاّ ا٭خطٚ ٣تتُٝع عٓٗا(َٚإَُْٖٔا َت ُ
قاٍ عً ٢ايصات اإلشل.١ٝ
أَا يف ْؿ ٞسل ٍٛايصات اإلشل ١ٝبايعسز ،ؾاْٜ٘ Tؿرل إىل إٔ اهلل
غبشاْ٘  ٫ميهٔ إٔ ُٜعسٓ نُٔ املٛدٛزات املدًٛق ١يف ٖصا ايه ،ٕٛ٭ْ٘
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يُ ٛعسٓ نُٓٗا يكاض مماث ٬شلا َٚكطْٚا بٗاٚ ،مماثًت٘ يٮدػاّ ٜػتًعّ
اؾػُ ٫ ١ٝقايٚ ،١عٓس٥ص تتُهٔ اٯ٫ت َٔ إٔ تؿرل إيٚ ٘ٝتعسَٓٚ (ٙتُؿٔرلُ
ايِخيَاتُ()1إٔيََْ ٢عَأ٥طَٖٔا)ٖٚ ،صا قاٍ عً ٢ايباض ٟعع ٚدٌ أٜها.
ٚنٌ َٔ ا٭زٚات ٚاٯ٫ت( )2اييت غبل شنطٖا  ٫ميهٔ إٔ تتكـ
بكؿات اـايل غبشاْ٘ ٚتعاىلٚ ،بايتاي ٫ ٞميهٔ إٔ ٜعس اهلل َٔ دٓػٗا،
ٚقؿات اـايل ايطٝ٥ػ :ٖٞ ١ٝايكسّ ٚا٭ظٍ ٚايهُاٍ ايصاتٚ ،ٞمجٝع
ا٭زٚات ٚاٯ٫ت تؿتكس ــ ببس ١ٜٗايعكٌ ــ شلص ٙايكؿات ايج٬خٚ ،ػطٟ
ٖص ٙايبس ١ٜٗعً ٢ايًػإ بكٛيٓا يف قؿتٗا:
 .1إٕ ٖص ٙا٭زٚات ٚاٯ٫ت ٚدست َٓص نصاٖٚ ،صا ايك ٍٛقطٜح
يف اَتٓاعٗا عٔ قؿ ١ايكسّ( َََٓ َعتَِٗا ــ َُ ِٓصُ ــ ايِ ٔكسََِ.)َ١ٝ
س َُتَِٗا ــ َقسُ
 .2إْٗا قس ناْت بعس إٔ مل تهٔ  ٖٛٚخ٬ف ا٭ظيَ َٚ(١ٝ
ــ ا ِيَأظَٔي.)َ١ٖٝ
 .3إْٗا ي ٫ٛا٭غباب اييت تكٚ ّٓٛدٛزٖا ٚاييت  ٫ميهٔ إٔ تػتػين
دَٖٓبتَِٗا ــ َيِٛيَا ــ ايتٖ ِهًَُٔ.)َ١
عٓٗا يهاْت ناًَ ١قا ١ُ٥بصاتٗا( ََ ٚ
ثِ إٕ اإلَاّٜ Tبني إٔ اهلل غبشاْ٘ مبجٌ ٖص ٙا٭زٚات ػً٢
يًعك َٔ ٍٛخَ ٍ٬ا تطًع عً َٔ ٘ٝآثاض ايطبٛب ١ٝيف ٖصا اـًل ايٛاغع،
ٚ .1يعً٘ ٜككس باٯ٫ت ٖٓا اؿٛاؽ.
 .2بعس إ ٜبني اإلَاّ إ اؿس ٚايعسز َٔ قؿات اٯ٫ت ٚا٭زٚات٪ٜ ،نس يف ٖص ٙاملطسً ١عً ٢عسّ نْٗٛا
ؼٌُ قؿات ايطبٛب ١ٝبكٛيَ٘ٓ( :عتٗا َٓص ايكسََٚ )..١ٝا بعس.ٙ
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ٚيف ايٛقت ْؿػ٘ ؾإ اهلل غبشاْ٘ بٗا اَتٓع عٔ ْعط ايع ،ٕٛٝأ ٟاْ٘ يٝؼ
ممتٓعا عٓٗا عٚ ،َ٘ٓ ١ًٝإمنا َٔ ؾاْٗا ــ باعتباضٖا كًٛق ١ــ  ٫ميهٔ شلا إٔ
ؼٝط َعطؾ ١ب٘ ٕ٫ ،ا سٚز  ٫ميهٔ إٔ حيٝط َعطؾ ١باي٬قسٚزٚ ،املاز٠
 ٫تط ٣إَ ٫ا ٜؿانًٗا َٔ ايٛدٛز.
ش َطنَ )1()..ُ١ؾاْٜ٘ٓ Tؿٞ
ذطٔ ٟعَ ًَ ِٔ٘ٝايػٗهَُٚ ُٕٛا ِي َ
أَا يف قٛيَ٘ٚ( :يَا َِ ٜ
عٔ ايصات اإلشل ١ٝايػهٚ ٕٛاؿطن ١ايًصُٖ ٜٔا َٔ َعاٖط اـًل
ايٛانشٜٚ ،١ػتدسّ يف إثبات ٖص ٙاؿكٝك ١ططٜك َٔ ١أضٚع ططم تٓعٜ٘
اـايل عٔ ٖاتني ايعاٖطتني َعا(.)2
إٕ إدطا ٤اهلل تعاىل يًػهٚ ٕٛاؿطن ١يف كًٛقات٘ زي ٌٝقاضر عً٢
عسّ دٛاظُٖا ي٘ غبشاْ٘ ،٭ْ٘ ي ٛؾطنٓا أُْٗا جيٛظإ ي٘ ،ؾصيو ٜعين
أُْٗا قؿتإ أظيٝتإ بأظي ١ٝايصات اإلشلٚ ١ٝيٝػتا كًٛقتني ،يف سني إٔ اهلل
غبشاْ٘ أسسثُٗا يف خًك٘ نُا ٖٚ ٛانحٖٓٚ ،ا ٜه ٕٛيسٜٓا تعاضض بني
أظيٝتُٗا ٚبني سسٚثُٗا( ،)3يصيو ٜػتٓهط اإلَاّ ٖصا املؿطٚض بكٛي٘:

ٜ .1ك ٍٛابٔ اب ٞاؿسٜس املعتعي ٞسُٓٝا ٜكٌ إىل ٖص ٙايؿكط َٔ ٠اـطبٖ( :١صا زي ٌٝأخص ٙاملتهًُٕٛ
عٓ٘(عً ٘ٝايػ )ّ٬ؾٓعُٚ ٙٛقطض ٙٚيف نتبِٗ) ؾطح ْٗر ايب٬غ ١ز 13م36.
 .2إٕ َػاي ١اؿطن ١إشا ٚضزت عً ٢املٛدٛز ؾإ ايػهٚ ٕٛاضز عً ٘ٝأٜها ٭ُْٗا قؿتإ َت٬ظَتإ ،سٝح
اْ٘  ٫سطن ١إ ٫بعس غه ٫ٚ ٕٛغه ٕٛإ ٫بعس سطن.١
ٖٚ .3صإ ْكٝهإ  ٫جيتُعإ.
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دطَاََٜٚ ُٙعُٛزُ ؾََٔ ٔ٘ٝا ُٖ َٛأَِبسَاََٜٚ ُٙشِسُخُ ؾََٔ ٔ٘ٝا
ذطٔ ٟعًََََ ِٔ٘ٝا َُٖ َٛأ ِ
( ََ ٚن ِٝـَ َِ ٜ
س َسثَُ٘).
َُٖ َٛأ ِ
ٚي ٛؾطض إٔ اؿطنٚ ١ايػه ٕٛمل ٜهْٛا ٫ظَني يًصات اإلشل ١ٝقبٌ
اـًلٚ ،يهٔ دطٜا ؾٗٝا بعس إٔ أٚزعُٗا يف خًك٘ ،ؾإ اإلَاّT

ٜٓكض ٖصا ايؿطض َٔ سٝح إٔ شيو ٜػتًعّ طط ٤ٚايتػٓٝط عً ٢ايصات
ذعٖأَ ُنُُِٓٗ٘)ٚ ،ايتػٓٝط ٜتعاضض متاَا َع
اإلشل( :١ٝإٔشاّ َيتَؿَا َٚتَتِ شَاتُُ٘ ََٚيَت َ
ا٭ظٍ ايصٜ ٫ ٟكبٌ ايتبسٍٓ َطًكاَٚ( :يَا ََِتَٓعَ ََٔٔ ا ِيأَ َظٍٔ ََعَِٓاٚ )ُٙا٭ظئَ ١ٓٝ
ايًٛاظّ ايهطٚض ١ٜيًصات اإلشل ،١ٝ٭ْٗا إشا مل تهٔ أظي ١ٝؾٗ ٞكًٛق١
بساٖ ،١عً ٢إٔ ٖٓايو تؿػرلا آخط يه Tَ٘٬أنجط تعكٝسا شنط ٙابٔ أبٞ
اؿسٜس املعتعي ٞيف ؾطس٘ يٓٗر ايب٬غ ١ميهٔ ا٫ط٬ع عً ٘ٝيف قً٘(.)1
أَا يف إثبات ايتٛسٝس يًصات اإلشل ،١ٝؾٓصنط َا دا ٤يف اـطب ١ا٭ٚىل
َٔ ْٗر ايب٬غ ١سٝح قاٍ( :Tأَ ٖ ٍُٚايسِِّ ََ ٜٔٔعطٔ َؾتُ ُ٘ ََ ٚنَُاٍُ ََ ِعطٔؾَتٔ٘ٔ
كسٜٔلٔ بٔ٘ٔ تَ ِٛسٔٝسَُ َٚ ُٙنَُاٍُ َتِٛسٔٝسٔ ٔٙا ِئإخًَِامُ يَُ٘
كسٜٔلُ بٔ٘ٔ َ َٚنَُاٍُ ايتٖ ِ
ايتٖ ِ
ََ ٚنَُاٍُ ا ِئإخًَِامٔ يَُ٘ َْ ِؿ ُٞايكِّؿَاتٔ َعُِٓ٘ ئؿََٗازَ ٔ٠نٌُِّ قٔؿَ ٕ١أََْٖٗا َغِٝطُ
قـَ ايًَٖ٘
ا ِي َُِٛقُٛفٔ َٚؾََٗازَ ٔ٠نٌُِّ ََِٛقُٛفٕ أَُْٖ٘ َغ ِٝطُ ايكِّؿََ ،ٔ١ؾ َُِٔ َ َٚ
دعٖأَ ُٙؾَكَسِ
دعٖأََ ََِٔ َٚ ُٙ
ُغ ِبشَاَُْ٘ ؾَ َكسِ َقطََُْ٘ َ ََِٔ َٚقطََُْ٘ ؾَ َكسِ َثٖٓاَ ََِٔ َٚ ُٙثٖٓا ُٙؾَ َكسِ َ
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سسٖ ُٙؾَ َكسِ
سسَٖ ََِٔ َٚ ُٙ
دًََُٗٔ٘  ََِٔ َٚدًََُٗٔ٘ ؾَ َكسِ أَؾَاضَ إَٔي ََِٔ َٚ ِٔ٘ٝأَؾَاضَ إَٔي ِٔ٘ٝؾَ َكسِ َ
َعسٖ.)1()ُٙ
إٕ ْؿ T٘ٝيًكؿات ــ مبا ٖٚ ٞدٛزات َؿدك ١بصاتٗا ــ عٔ
ايصات اإلشلُٜ ١ٝعس َٔ املكاقس ايعكً ١ٝايعاي ١ٝيف عٛخ ايتٛسٝس ،سٝح
ٜبني إٔ ايتٛسٝس اؿكٝكٜ ٞػتًعّ ايتػً ِٝبتٓع ٜ٘ايصات عٔ نٌ إناؾ١
ٜتكٛضٖا اإلْػإ ،٭ْ٘ ي ٛاعتدلت قؿات اهلل تعاىل نأؾٝا ٤تهاف إىل
ايصات اإلشل ١ٝؾإ شيو ٜعين أْ٘ غبشاْ٘ َطنب َٔ ؾ٦ٝني ُٖا ايصات
قـَ ايًَٖ٘ ُغِبشَاَُْ٘ ؾَ َكسِ َقطََُْ٘ َ َََِٔٚقطََُْ٘ ؾَ َكسِ َثٖٓا)ُٙ
ٚايكؿاتَ ( :ؾ َُِٔ َ َٚ
دعٖأَْٚ )ُٙػب١
ٚاملطنب ٜعين اْ٘ َه َٔ ٕٛأدعا ٤عسَ ََِٔ َٚ( :٠ثٖٓا ُٙؾَ َكسِ َ
ا٭دعا ٤يًصات اإلشلٜ ١ٝعين اؾٌٗ بٗاٚ ،شيو ٜػتًعّ  ٫قاي ١ػػُٗٝا
دعٖأَ ُٙؾَ َكسِ دًََُٗٔ٘  ََِٔ َٚدًََُٗٔ٘ ؾَ َكسِ أَؾَاضَ إَٔيٖٚ )ِٔ٘ٝصا
ٚؼٝٝعٖا يف دَٗ ََِٔ َٚ( :١
ٜعين اْ٘ قسٚز عسٚز ػعً٘ ٜعس إىل داْب ا٭ؾٝا ٤اجملاٚض ٠يَََِ٘ٔٚ( :
سسٖ ََِٔ َٚ ُٙسَسٖ ُٙؾَ َكسِ َعسٖٚ )ُٙايعسز يف ايتٛسٝس اإلشل ٞباطٌ
أَؾَاضَ إَٔي ِٔ٘ٝؾَ َكسِ َ
نُا بٓٓٝا يف املطًب ايػابل.
يصيو ؾإ عًُا ٤ايؿًػؿ ١قس أؾاضٚا إىل إٔ قؿات اهلل تعاىل مجٝعا
ٖ ٞعني شات٘ٚ ،بعباض ٠أخطٚ ٫ :٣دٛز يف ايٛاقع إ ٫يًصات اإلشل١ٝ
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َٓعٖ ١عٔ نٌ إناؾ ١خاضدٚ ،١ٝإمنا أطًكت ٖص ٙايكؿات َٔ باب اجملاظ
يًتعبرل عٔ إٔ ٖص ٙايصات س ١ٓٝعامل ١قازض...٠اخل.
ٚيف خطب ١اخط ٣يٜ٘ Tكَٚ( :ٍٛإٕٖٔ ايًَٖ٘ غُ ِبشَاَُْ٘ َٜعُٛزُ َب ِعسَ َؾَٓأ٤
سسَ ُٙيَا َؾََ َ٤ِٞعَُ٘ نََُا نَإَ َق ِبٌَ اِبٔتسَاَٗٔ٥ا َنصَئوَ َٜهَُ ُٕٛب ِعسَ َؾَٓاَٗٔ٥ا،
ايسَِْٗٝا َِ ٚ
سنيٕ َٚيَا ظَََإُٕ ،عسََٔتِ عٔ ِٓسَ شَئوَ ايِخدَاٍُ
بًَٔا َٚقِتٕ َٚيَا ََهَإَٕٚ ،يَا ٔ
سسُ ايِكَٖٗاضُ
َٚا ِيأَِٚقَاتَُٚ ،ظَايَتٔ ايػَُِّٓٚ َٕٛايػٖاعَاتُ ،ؾًََا َؾ َ٤ِٞإٔيٖا ايًُٖ٘ ايِٛا ٔ
دُٔٝعٔ ا ِيأَُُٛضٔ )1()...ؾٗصا َكطع ٜكـ املتأٌَ أَاَ٘ خاؾعا
اٖيصٔ ٟإَٔيََ ِٔ٘ٝكٔرلُ َ
ٚممتً٦ا ٖٝب ١أَاّ ععُ ١ايصات اإلشل ١ٝايكاٖطٚ ،٠أغًب ايعٔ إٔ َجٌ ٖصا
ايه ٫ ّ٬جيط ٩اسس عً ٢ايتكطٜح ب٘ بٗص ٙايكٛض ،٠غٛا ٤نإ ؾًٝػٛؾا
َؿًكا أّ َتهًُا َؿٖٓٛا ،٭ْ٘ حيتاز إىل ػطز تاّ يف ايتٛسٝس ٚبعس ناٌَ
عٔ ا٭ٖٚاّ يف املعطؾ ١ايعكًَٚ ،١ٝعطؾ ١سكٝك ١ٝمبكرل ايٛدٛز بعس ؾٓا٤
ايعامل ،نُا اْ٘ ٜػتًعّ َعطؾ ١زقٝك ١س ٍٛع٬ق ١ايه ٕٛباـايل غبشاْ٘،
يصا ػس اْ٘ Tأضزف قٛي٘ ايػابل به ّ٬دًٜ ٌٝعس أزي ١بطٖاْ ١ٝتاَ ١عً٢
َا تكسّ ،ؾكاٍ ..( :بًَٔا ُق ِسضَََِٗٓٔ ٕ٠ا نَإَ اِبٔتسَا ُ٤خًَِكَٔٗا َٔٚب َػ ِٝطٔ ا َِٔتَٓاعٕ ََِٔٓٗا نَإَ
ق ِٓعُ َؾََِٗٓٔ ٕ٤ِٞا
َؾَٓاَُٖ٩ا ََٚيَ ِٛق َسضَتِ عًََ ٢ائا َِٔتَٓاعٔ َيسَاَّ بَكَاَُٖ٩ا ،يَِِ َٜتَهَاَ٤زِ ُُ ٙ
قَٓعََُ٘ٚ ،يَِِ َُ٪ٜزِ ََُِٗٓٔ 2ٙا خًَِلُ ََا خًََكَُ٘ ََٚبطَأََٚ ،ُٙيَِِ ُٜهََِِّْٗٛا ٔيتَؿِسٜٔسٔ
إٔشِ َ
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ٍّ َُهَاثٔطٕ
دِٛفٕ َِٔٔ ظََٚإٍ َُْٚكِكَإَٕٚ ،يَا ئًٔا ِغٔتعَاَْ ٔ١بَٔٗا عًََْٔ ٢س
غُ ًِطَإَٕٚ ،يَا ٔي َ
ٔس َُجَا ٔٚضٕ َٚيَا ئًٔاظِ ٔزَٜازٔ بَٔٗا ؾًَُِٔ ٞهٔ٘ٔ َٚيَا ٔيُُهَاَثطَٔ٠
ٍّ
سٔتطَاظٔ بَٔٗا َِٔٔ ن
َٚيَا ئًٔا ِ
َؾطٜٔوٕ ؾٔٔ ٞؾ ِطنٔ٘ٔ َٚيَا ٔي َٛسِؿَ ٕ١نَاَْتِ َُِٔٓ٘ َؾأَضَازَ إَِٔ ِ َٜػَتأِْٔؼَ إَٔيَِٗٝا.
كطٜٔؿَٔٗا ََٚتسِبٔرلَٖٔا
خٌَ عَ ًَ ِٔ٘ٝؾٔ ٞتَ ِ
ثُِٖ ُِٖ ُٜ َٛؿَٓٔٗٝا َب ِعسَ تَ ِهَٜٗٔٓٔٛا يَا ئ َػإَّٔ َز َ
َٚيَا ٔيطَاسََٚ ٕ١اقًَٔ ٕ١إَٔيَٚ ِٔ٘ٝيَا ٔيجٔ َكٌٔ َؾََِٗٓٔ ٕ٤ِٞا عَ ًَ ِٔ٘ٝيَا ُ ًُُٜ٘ٗٔطُ ٍُٛبَكَاَٗٔ٥ا َؾَٝسِ ُعَُٙٛ
إٔيَُ ٢غطِعَ ٔ١إٔ ِؾَٓاَٗٔ٥ا َٚيَ ٔهُٖٓ٘ ُغِبشَاَُْ٘ زَٖبطََٖا بٔ ًُطِؿٔ٘ٔ َٚأََِػَهََٗا ٔبأَ َِطََٔٚ ٔٙأتِ َكََٓٗا
ٕ٤ٞ
بٔ ُك ِس َضتٔ٘ٔ ثُِٖ ُٜعٔٝسَُٖا َب ِعسَ ايِ َؿَٓاَ َِٔٔ ٔ٤غ ِٝطٔ سَادَ َُِ٘ٓٔ ٕ١إَٔيَِٗٝا َٚيَا ا ِغٔتعَاَْ ٕ١بٔ َؿ ِ
كطَافٕ َِٔٔ سَأٍ َٚسِؿَ ٕ١إٔيَ ٢سَأٍ ا ِغتٔ َِٓ٦اؽٕ َٚيَا َِٔٔ سَأٍ
ََِٔٓٗا عَ ًََِٗٝا َٚيَا ئاِْ ٔ
دَ ٌِٕٗ َ َٚعُّ ٢إٔيَ ٢سَأٍ عًِِٕٔ َٚا ِئتَُاؽٕ َٚيَا َِٔٔ ؾَ ِكطٕ َٚسَادَ ٕ١إٔئَ ٢غَّٓ َٚ ٢نِجطَٕ٠

ٍّ ُ َٚق ِسضَ.)1()ٕ٠
نعَ ٕ١إٔيَ ٢عٔع
ٍّ َ َٚ
َٚيَا َِٔٔ شٍُ
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زابعا :عالجه Tللوساوض الفلسية
إٕ اإلَاّ عًٝاَ Tهاؾا إىل اؿكا٥ل ايعكً ١ٝاييت ططسٗا يف
نًُات ْٗر ايب٬غ ،١قس أؾاض إىل ْكطٚ ١َُٗ ١قٛض ١ٜيف َهُاض ايعكا٥س
اإلشل ،١ٝعً ٢املػًُني مجٝعا إٔ ٜتبعٖٛا سطؾٝا ٖٞٚ ،املدطز َٔ
ايؿبٗات ايعكا٥س ١ٜاييت قس تعًل يف شٖٔ املػًِ ْتٝذ ١يتعطن٘ يًعًّٛ
ايعكً ١ٝاإلشلٖٚ ،١ٝص ٙايٓكط ١تتُشٛض س ٍٛإُٖاٍ تًو ايؿبٗات ٚعسّ
ا٫يتؿات إيٗٝا بطداَ ٤عطؾتٗا بعس إٔ خيً ٛايصٖٔ َٔ امل٬بػات
ٚايٛغاٚؽٖٚ ،صا ا٭غًٛب ُٜعسٓ َٔ أؾهٌ ايع٬دات يًتدًل َٔ ٖصٙ
املعايل ٕ٫ ،اإلقطاض عً ٢مماطًٖ ١ص ٙايؿبٗات َا ٖ ٛإْ ٫ػر َعٜس َٔ
خٛٝط ايعٓهبٛت عً ٢ؾهط اإلْػإ ست ٢خيتٓل بٗا.
قاٍ أَرل املَٓ٪ني Tيف ٚقٝت٘ ٫بٓ٘ اإلَاّ اؿػَٔٚ( :Tاعًَِِِ َٜا
قٖٝتٔ ٞتَ ِك ٣َٛايًٖ٘ٔ َٚائا ِقتٔكَاضُ عًََََ ٢ا
خصْ بٔ٘ٔ إَٔئ َٚ َِٔٔ ٖٞ
ُبَٓ ٖٞإَٖٔ َأسَبٖ ََا أَِْتَ آ ٔ
خصُ ٔبَُا ََهَ ٢عَ ًَ ِٔ٘ٝا ِيأَٖٚيُ َِٔٔ َٕٛآبَأ٥وَ َٚايكٖأيشَُٕٛ
َؾطَنَُ٘ ايًُٖ٘ عَ ًَِٝوَ َٚا ِيَأ ِ
َِٔٔ أَ ٌِٖٔ َبِٝتٔوَ َؾإُِِْٖٔٗ يَِِ َٜسَعُٛا إَِٔ َْ َعطُٚا ٔيأَِْؿُػِِٔٗٔ َنَُا أَِْتَ َْا ٔظطْ َٚؾَ ٖهطُٚا
خصٔ ٔبَُا َعطَؾُٛا َٚا ِيإَِٔػَاىٔ َعُٖا يَِِ
َنَُا أَِْتَ َُؿَ ُهطْ ثُِٖ ضَزُِِٖٖ آخٔطُ شَئوَ إٔيَ ٢ا ِيَأ ِ
ُٜهًَٖؿُٛاَ ،ؾإِٕٔ أَبَتِ َْؿِػُوَ إَِٔ تَ ِكَبٌَ شَئوَ زُ َٕٚإَِٔ َتعًََِِ َنَُا عَ ًُُٔٛا ؾَ ًَِٝهُِٔ
طَ ًَبُوَ شَئوَ ٔبتَؿَِٕٗٗ ََٚتعًَِٕٗ ،يَا ٔبَت َٗ ٛضطٔ اي ٗؿبَُٗاتٔ َٚعًَُلٔ ايِدُكََُٛاتَٔٚ ،اِبسَأِ
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َق ِبٌَ َْ َعطٔىَ ؾٔ ٞشَئوَ بٔائا ِغٔتعَأَْ ٔ١بإٔيَٗٔوَ َٚايطٖ ِغبَ ٔ١إَٔي ِٔ٘ٝؾَٔ ٞتِٛؾٔٝكٔوَ ََٚتطِىٔ نٌُِّ
ذتِوَ ؾُٔ ٞؾبَِٗ ٕ١أَ ِٚأَغِ ًَ َُتِوَ إٔيَ ٢نًََايََ ،ٕ١ؾإِٕٔ َأ َِ ٜكِٓتَ إَِٔ َقسِ قَؿَا
ؾَأ٥بَ ٕ١أََِٚي َ
دَت َُعَ َٚنَإَ َُٖٗوَ ؾٔ ٞشَئوَ َُٖٓاّ َٚاسٔساّ ؾَاِْعُطِ
قَ ًِبُوَ َؾدَ َؿعَ َٚتَِٖ ضَِأُٜوَ ؾَا ِ
ذتَ ُٔعِ يَوَ ََا ُتشٔبٗ َِٔٔ َْؿِػٔوَ َ َٚؾطَاؽٔ َْ َعطٔىَ
ؾَُٔٝا ؾَ ٖػطِتُ يَوََٚ ،إِٕٔ يَِِ َِ ٜ
َٚؾٔ ِهطٔىَ ؾَاعًَِِِ أَْٖوَ إَُْٖٔا َتدِبٔطُ ا ِيعَ ِؿَٛاَٚ َ٤تََت َٖ ٛضطُ ايعٖ ًَُِاََٚ ،َ٤يِٝؼَ طَائبُ
خبَطَ أَ ِٚخًََطََٚ ،ا ِيإَِٔػَاىُ َعِٔ شَئوَ أَ ََِجٌُ.
ايسَِّ ََِٔ ٜٔٔ
شَٝاَٚ ٔ٠إَٖٔ
َؾتَؿَِِٖٗ َٜا ُبََٓٚ ٖٞقٖٔٝتَٔٚ ٞاعًَِِِ إَٖٔ ََائوَ ا ِي َُِٛتٔ ََُٖ َٛائوُ ا ِي َ
ا ِيدَائلَ ُٖ َٛايِ ُُُٔٝتُ َٚإَٖٔ ا ِيُُؿِٔٓ َُٖٛ َٞايُُِعٔٝسُ َٚإَٖٔ ا ِيُُ ِبتَ ًٔ َُٖٛ َٞا ِي ُُعَاؾَٔٚ ،ٞإَٖٔ
دعًَََٗا ايًُٖ٘ عًََ ََٔٔ ِٔ٘ٝايٖٓ ِعَُاَٚ ٔ٤ائاِبتًَٔأ٤
ايسَِْٗٝا يَِِ تَ ُهِٔ ٔيتَ ِػتَ ٔكطٖ إٔيٖا عًََََ ٢ا َ
ذعَا ٔ٤ؾٔ ٞا ِي َُعَازٔ أَََ ِٚا ؾَأَُٖ َ٤ا يَا َتعًََُِِ ،ؾإِٕٔ أَؾِ َهٌَ عًََِٝوَ َؾَِٔٔ ْ٤ِٞ
َٚا ِي َ
سًُُِٔ٘ عًََ ٢دََٗاَيتٔوَ َؾإْٖٔوَ أَ ََٖ ٍُٚا خًُٔكِتَ بٔ٘ٔ دَأًّٖا ثُِٖ عُ ًُُِت،
شَئوَ ؾَا ِ
كطُُٙ
كطُىَ ثُِٖ ُتبِ ٔ
هٌٗ ؾٔ ٔ٘ٝبَ َ
شٖٝطُ ؾٔ ٔ٘ٝضَِأُٜوَ َٔ َٜٚ
َََٚا َأ ِنَجطَ ََا َتذِ ٌَُٗ ََٔٔ ايِأَ َِطٔ ََٜٚتَ َ
َب ِعسَ شَئوَ)(.)1
ٚيف ختاّ ٖصا املٛنٛعْ ،ؿرل إىل إ أثبات ٚدٛز اـايل غبشاْ٘
ٚتعاىل ٜٓ ٫شكط ؾكط بايكٛاْني ٚاملعاضف ايؿًػؿٚ ١ٝسػب ،بٌ ٖٓاى
ططٜل أؾهٌ ٚاقطب إىل ايٝكني َٓ٘ ٜتُجٌ مب٬سع ١ايهُاٍ ٚزق ١ايكٓع يف
ٖصا ايه ٕٛاملدًٛمٚ ،إ نإ مب٬سع ١دٛاْب َع َ٘ٓ ١ٓٝؾكط ــ ناإلبساع
ْٗ .1ر ايب٬غ.42 :3 ١
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يف خًل اإلْػإ ــ ٚقس ْسب ايكطإ ايهط ِٜيف ايعسٜس َٔ آٜات٘ ايهطمي ١إىل
ايتسبط يف ٖصا املهُاض يًشك ٍٛعً ٢تًو ايٓتٝذ ١ايػاَ ١ٝــ ا٫ميإ
بٛدٛز اـايل َٚعطؾ ١قؿات٘ ــ ٚيعٌ ٖصا ايتؿهط بٗص ٙايططٜك٪ٜ ١ز ٟــ
َهاؾا إىل ايٝكني بأقٌ ٚدٛز اـايل ــ إىل ايتعطف عً ٢داْب َٔ َكساض
سهُت٘ ٚقسضت٘ ٚعًُ٘ ٚضمحت٘ٚ ،بايتايٜ ٞكطبٓا َٔ سب٘ ٕ٫ ،ايكؿات
اؾُايٚ ١ٝاؾ٬ي ١ٝهلل تتذً ٢يف خًك٘ٚ ،ايٛقٛف عًٖ ٢ص ٙايكؿات
٪ٜز ٟإىل قبَ ١ايهٗا غبشاْ٘ ٚتعاىل.
يصيو ؾإ أَرل املَٓ٪ني Tقس ضنع عًٖ ٢صا اؾاْب نجرلا يف باب
إثبات اـايل ٚقؿات٘ اؿػٓٚٚ ،٢ظـ خطب ١ناًَ ١تعس َٔ ادٌٓ اـطب
املط ١ٜٚعٓ٘ يف ٖصا ايباب يف نتاب ْٗر ايب٬غ ٖٞ ،١اـطب ١املعطٚؾ١
بـ(خطب ١ا٭ؾباح)(.)1
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املبحح الجالح
مو وحي "الههج" يف الشياسة
متهيد:
ٚنــعت ايؿــطٜع ١اإلغــَ ١َٝ٬ػــأي ١اإلقــ٬ح ا٫دتُــاع ٞايعــاّ
ْكب عٗٝٓٝاٚ ،دعًتـ٘ نـُٔ أٚيٜٛاتٗـا عًـ ٢ؾـت ٢املػـتٜٛات ،ملـا شلـصا
ا٭َط َٔ تأثرل عع ِٝعً ٢سانط َٚػتكبٌ ا٭ََ ١ـٔ ْاسٝـٚ ،١ملـا يـ٘ َـٔ
تأثرل َباؾط ٚغرل َباؾط عً ٢ايٛنع املعٓـٚ ٟٛاملـاز ٟ٭ؾـطاز اجملتُـع َـٔ
ْاس ١ٝأخط.٣
ٚاسس أِٖ دٛاْب َػاي ١اإلق٬ح ٖص :ٙايتأغٝؼ ا هـِ ٭دٗـع٠
اؿهِ ٚإزاض ٠ايب٬ز اييت ٚدست ؿؿـغ املكـًش ١ايعاَـ ١يًؿـعب ٚتػـٝرل
ؾــٚ ،ْ٘ٚ٪ايــيت ٜعــدل عٓٗــا يف املكــطًشات ٚا٭زبٝــات املعاقــط ٠بػٝاغــ١
ايسٚي.١
إْٓا ْتًُؼ َـٔ تطاثٓـا اإلغـ َٞ٬ا٭قـ ٌٝايـٛاضز عـٔ َٓـابع ايـٛسٞ
ا٭قٚ ١ًٝاؾـاض ٟعًـٜ ٢ـس ٟنبـاض ايؿدكـٝات اإلغـ ١َٝ٬ايععُٝـٖ ١ـصا
ايتأغــٝؼ املتهاَــٌ يًــسٚا٥ط ٚامل٪غػــات ،ؾهاْــت ٖٓــاى فُٛعــَ ١ــٔ
ايهٛابط ٚايكٛاْني ؼهِ ايكبه ١عًٗٝا ٚتكْٗٛا َـٔ ايعٜـؼ ٚايتًهـ ،٪مبـا
ٜهُٔ زمي ١َٛايؿا٥س ٠اييت ٜطد ٢إٔ تكسَٗا يعاَ ١ايٓاؽ.
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ٚيف ٖصا املكاّ ،آثطْا إٔ منط بؿهٌ َكتهـب عًـ ٢مجًـَ ١ـٔ املعـامل
اييت ْتًُػٗا يف نتاب ْٗر ايب٬غ ١اـاق ١بٗصا املٛنـٛع ،يٓػـتٛسَ ٞـا
ميهــٔ اغــتٝشاَ ٙ٤ــٔ ْٗــر أَــرل املــَٓ٪ني Tيف َػ ـأي ١سٜٛٝــٚ ١سػاغــ١
تعٝـ َع اإلْػإ يف سانطَٚ ٙػتكبً٘.
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اوال :التعاليم األخالقية يف الشياسة
إٕ اسس ا٭َٛض املُٗ ١ايـيت ٜٓبػـ٬َ ٞسعتٗـا يف نتـاب ْٗـر ايب٬غـ١
ايؿطٜـ ،املؿاٖ ِٝا٭خ٬ق ١ٝاييت نُٓٓٗا أَرل املَٓ٪ني Tيف ايعسٜـس َـٔ
نتبــ٘ ٚضغــا ً٘٥ايــيت ؽــل ؾــ ٕٚ٪ايػٝاغــٚ ١يٛاظَٗــا ،غــٛا ٤تًــو ايــيت
أضغًٗا إىل عُاي٘ ،أّ إىل أعسا ،٘٥عٝح لـس إٔ املؿـاٖ ِٝا٭خ٬قٝـ ١متجـٌ
دٖٛط تًو ايطغاٚ ٌ٥ايهتب.
إٕ زضاغٖ ١صا اؾاْب املِٗ يف ضغاٚ ٌ٥نتب اإلَاّٜٛ Tقؿٓا عً٢
سكٝكــَُٗ ١ــ ١يف ايــس ٜٔاإلغــٖٚ ،َٞ٬ــص ٙاؿكٝكــ ١تتُجــٌ بكٝــاّ ايؿــطٜع١
اإلغ ١َٝ٬عًـ ٢أغـاؽ ٚاسـس تتؿـطع َٓـ٘ مجٝـع املتطًبـات ايـيت حيتادٗـا
اإلْػإ خَ ٍ٬ػرل ٠سٝات٘ ،عسٚزٖا ٚتؿاقًٗٝا ايسقٝك.١
ٖٚصا اَ٫ط قس ٜهَ ٕٛػؿ ٫ٛعٓ٘ بايٓػب ١يًهجرل َٔ ايٓاؽ ،باعتبـاض
اِْٗ  ٫جيس ٕٚت٬ظَا بني املؿاٖ ِٝا٫خ٬ق ١ٝايػًٛن ١ٝاييت ؽـل ايؿـطز،
ٚبــني ا٫غــايٝب ايٛادــب اتباعٗــا يف ايتعــاَ٬ت ا٫دتُاعٝــٚ ١ايػٝاغــ١ٝ
ٚا٫قتكازٚ ١ٜغرلٖـا ،باعتباضٖـا اَـٛضا ادتُاعٝـ ١عاَـ٫ ١زخـٌ يًػـًٛى
ايؿطز ٟبٗا.
ٚنُجــاٍ عًــ ٢اؿكٝكــ ١ايــيت شنطْاٖــا ،يٓكــطأ عٓٝــَ ١ــٔ ضغــاي ١أَــرل
املَٓ٪ني يعاًَـ٘ َايـو ا٫ؾـذل سـني َ ٙ٫ٚكـط ،سٝـح قـاٍ( :Tيِـُ َٝهِٔ
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أَِب َعسَ ضَ ٔعٖٝتٔوَ َِٔٓوَ َٚأَ ِؾَٓأَُِِٖ ٔع ِٓسَىَ أَطِ ًَبُُِِٗ ٔي َُعَأٜبٔ ايٖٓاؽٔ ؾَـإٕٖٔ ؾٔـ ٞايٖٓـاؽٔ
عُُٛٝباّ ا ِيَٛائ ٞأَسَلٗ ََـ ِٔ غَـتَطََٖا ،ؾًََـا تَ ِهؿٔـؿَٖٔ عَُٖـا غَـابَ عَِٓـوَ َٔ َِٓٗـا ؾَإَُْٖٔـا
عَ ًَِٝوَ َتطِٗٔرلُ ََا ظَ َٗطَ يَوَ َٚايًُٖ٘ َٜشِهُُِ عًََََ ٢ا غَابَ َعِٓوَ ؾَا ِغُتطٔ ا ِي َع ِٛضَََ َ٠ا
ا ِغَت َطعِتَِ َٜ ،ػُتطٔ ايًُٖ٘ َِٔٓوَ ََا ُتشٔبٗ غَـ ِتطََٔ ُٙـِٔ ضَ ٔعٖٝتٔـوَ .أَطًِٔـلِ عَـٔٔ ايٖٓـاؽٔ
عُ ِكسَ َ٠نٌُِّ سٔ ِكسٕ َٚا ِق َطعِ َعِٓوَ َغبَبَ نٌُِّ ِٔ ٚتطََٕٚ ،تػَابَ(َ )1عِٔ نٌُِّ ََا يَا َٜهٔحُ
يَـ ـوََٚ ،يَـــاَت ِعذَ ًَٖٔ إٔيَـــ ٢تَكِـ ـسٜٔلٔ غَـــاعٕ ؾَـ ـإٕٖٔ ايػٖـــا ٔع َٞغَـــافٌّ َٚإِٕٔ تَؿَـ ـبَٖ٘
شنيََٚ ،يَــا تُ ـ ِسخٔ ًَٖٔ ؾٔــََ ٞؿُــَ ٛضتٔوَ َبدًّٔٝــا َٜعِ ـ ٔسٍُ بٔ ـوَ عَ ـٔٔ ايِؿَهِ ـٌٔ
بٔايٖٓاقٔ ـ ٔ
سطٜٔكـاّ ُٜـعَِّ ُٜٔيَـوَ
دبَاْـاّ ُٜهِـعٔؿُوَ عَـٔٔ ايِـأَُُٛضَٔٚ ،يَــا َ
ََٜٚعٔـسُىَ ايِؿَكِـطََٚ ،يَــا َ
ذ َُعَُٗـا غُـُ٤ٛ
ذ ِبَٔ َٚا ِيشٔـ ِطمَ َغطَأ٥ـعُ ؾَـتِٖ َٜ ٢
دٌَ َٚا ِي ُ
ذ ِٛضَٔ ،ؾإٕٖٔ ا ِيُب ِ
اي ٖؿطَ َٙبٔا ِي َ
ايعِّٖٔ بٔايًٖ٘ٔ ،إٕٖٔ َؾطٖ َُ ٚظضَأ٥وَ ََِٔ نَإَ ئ ًِأَ ِؾطَاضٔ َقبًَِوَ َٚظٜٔـطاّ ََ َٚـِٔ ؾَـ ٔطنَُِِٗ
ؾٔ ٞايِخثَأّ ؾًََا َٜهُ َْٖٔٛيَوَ ٔبطَاََْ ّ١ؾإُِِْٖٔٗ أَ ِعَٛإُ ا ِيَأَثََُٔٚ ٔ١إخِـَٛإُ ايعٖ ًََُـَٚ ٔ١أَِْـتَ
خِٝطَ ا ِيدَ ًَـٔ َٔ ُِٖٔ يَُ٘ َٔ ِجٌُ آضَاََْٚ ِِٔٗٔ٥ؿَاشِِٖٔٔ.)2()..
دسْ َُِِِٔٓٗ َ
َٚا ٔ
إٕ ايهجرل َٔ اؿهٓاّ يف بًسإ ايعامل ــ ٚغاق ١يف ظَآْا ٖصا ــ ٜـطٕٚ
إٔ َٔ ايهطٚض ٟاغتدساّ ٚغاٚ ٌ٥أغايٝب تكـع عًـ ٢ايعهـؼ متاَـا َـٔ
املؿاٖ ِٝا٭خ٬ق ١ٝايـيت أَـط بٗـا اَـرل املـَٓ٪ني Tيف ضغـايت٘ ٖـصٚ ،ٙقـس

 .1مبعٓ ٢تػاؾٌ عٔ نٌ اَط مل ٜتهح يو َٔ اَٛ٫ض .
ْٗ .2ر ايب٬غ.86 :3 ١
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ٜعتدل ٕٚإٔ اغتعُاٍ َجٌ ٖص ٙايك ِٝيف َجٌ ٖصا املهُاض َا ٖ ٛإ ٫نـطب
َٔ اـٝاٍ.
ؾهــجرل َــٔ ايػاغــٜ ١ــطَ ٕٚــج ٬إ ا٫نجــط ٚؾــا ١ٜبايٓــاؽ يؿه ـح
َعاٜبِٗ ٖ ٛايصٜ ٟكًح إٔ ٜتدص خً َٔ ٬ٝقبٌ اؿانِٚ ،إ َٔ اؿٓهـ١
تكسٜل ايػعاٚ ٠ايُٓـاَني يـت٬يف ؾػـاز أَـط ا٭َـَٚ ،١ـٔ اؿهُـ ١تكطٜـب
ٚظضا ٤اؿهــاّ ايػــابكني – ٚإ نــاْٛا ظــاملني  -باعتبــاضِٖ انجــط مماضغــ١
ملتطًبات اؿهِ ٚازاض ٠اجملتُع.
يف سني إ اإلَاّٜ Tهع َا قسَتـ٘ ايؿـطٜع ١ايػـُاَ ١ٜٚـٔ تعـايِٝ
أخ٬ق ١ٝعً ٢طاٚي ١ايػًٛى ايؿطزٚ ٟا٫دتُاع ٞعً ٢سس غٛا ،٤عٝـح
ٜه ٕٛتطبٝل املـٓٗر املدكـل يًؿـطز ٖـ ٛعـني ايكـٛاب ايـصٜ ٟكـًح يف
ايتعاٌَ َـع ؾـ ٕٚ٪اَ٫ـ ،١بـٌ إ تطبٝـل املؿـاٖ ِٝا٫خ٬قٝـ ١أٚنـس عًـ٢
اؿــانِ باعتبــاض َٛقعــ٘ اؿػــاؽ ،قــاٍ( :Tيِـُ َٝهِٔ أَبِعَـسَ ضَ ٔعٖٝتٔـوَ َِٔٓـوَ
َٚأَ ِؾَٓأَُِِٖ ٔع ِٓسَىَ أَطِ ًَبُُِِٗ ٔي َُعَأٜبٔ ايٖٓاؽٔ َؾإٕٖٔ ؾٔ ٞايٖٓاؽٔ ُعُٛٝبـاّ ايِـَٛائَ ٞأسَـلٗ
ََِٔ َغَتطََٖا).
ٚاْعـط اىل قٛيــ٘( :Tؾَـإٕٖٔ ا ِيُبدِـٌَ َٚا ِيذُـ ِبَٔ َٚا ِيشٔـ ِطمَ َغطَأ٥ـعُ ؾَـتٖ٢
ذ َُعَُٗا غُ ُ٤ٛايعِّٖٔ بٔايًٖ٘ٔ) نٝـ ٜؿرل ٜٛنـٛح اىل ضدـٛع تعـاي ِٝا٫غـّ٬
َِ ٜ
ناؾ ١اىل اقٌ عكٝس ٠ا٫ميإ باهلل غبشاْ٘ ٚتٛسٝسٖ ،ٙصا َٔ ْاسَٔٚ ،١ٝ
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ْاس ١ٝاخط ٣ؾاْ٘ قس نُٓٔ ايٓٗـ ٞعـٔ َػـا ٨ٚا٫خـ٬م يف اطـاض غٝاغـ١
ايعباز ٚايب٬ز.
إ ٚنع ايكؿات اإلْػاْ ١ٝبعاَ ١عًـ ٢ا ـٛض ا٫غـ َٞ٬اٚ٫سـس ـــ
 ٖٛٚاهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ــ جيعٌ َٔ نٌ ايتعاَ٬ت ايػٝاغٚ ١ٝا٫قتكـاز١ٜ
ٚا٫دتُاع ١ٝتسٚض زاُ٥ـا سـٖ ٍٛـصا ا ـٛض املكـسؽَ ،ـا جيعًـٗا تٓـتعِ يف
اطــاض اؿــل ٚايعــسٍ ٚاملػــاٚاٚ ٠سؿــغ اؿكــٛمٚ ،ػٓــب ايعًــِ ٚايبػــٞ
ٚايعسٚإ.
حشو الظو بني الوالي والسعية
 َٔٚاِٖ ا٫ضنإ اييت ٜك ّٛعًٗٝا ْعاّ اؿهِ ا٫غٚ َٔ َٞ٬دٗ١
ايٓعــط ا٫خ٬قٝــ ١ايــيت شنطْاٖــاٖ ،ــ ٛسػــٔ ايعــٔ املتبــازٍ بــني ايــٛايٞ
ٚضعٝتــ٘ ٕ٫ ،إغــا ٠٤ايعــٔ إشا ٚقعــت بُٗٓٝــا ،د ـطٓ شيــو إىل َؿاغــس قــس
تتؿــاقِ َــع َــطٚض ايٛقــت ٫ٚ ،تتٛقـــ ستــ ٢تٓتٗــ ٞبــاقت٬ع ايٓعــاّ اٚ
انعاؾ٘.
يصا نإ َٔ أِٖ ٚادبـات اؿـانِ ا٫غـٖ َٞ٬ـ ٛاؿؿـاظ عًـٖ ٢ـصٙ
اـكً ١ــ سػٔ ايعٔ املتبازٍ ــ س ١ٓٝبٚ ٘ٓٝبني ايطع.١ٝ
ٚقس انس اَ٫اّ اَـرل املـَٓ٪ني Tيف َٛانـع عـسَ ٠ـٔ ايـٓٗر عًـ٢
ٖص ٙاؿكٝكَٗٓ ،١ا قٛي٘ ملايو ا٫ؾذلَٚ( :اعًَِِِ أَُْٖ٘ َيِٝؼَ َؾ ْ٤ِٞبٔـأَزِعَ ٢إٔيَـ٢
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سُ ِػٔٔ ظَِّٔ ضَاعٕ ٔبطَ ٔعٖٝتٔ٘ٔ َِٔٔ ٔإسِػَأْ٘ٔ إَٔيََٚ ِِِٔٗٝتدِؿٔٝؿٔ٘ٔ ا ِي ََُُْٛ٦ـاتٔ عًََـَٚ ِِِٔٗٝتَـطِىٔ
ذَتُٔـعُ
ا ِغتٔ ِهطَأٖ٘ٔ ٔإٖٜاُِِٖ عًََََ ٢ا َيِٝؼَ يَُ٘ ٔقبًََُِِٗ ؾَ ًُِ َٝهِٔ َِٔٓوَ ؾٔـ ٞشَئـوَ أََِـطْ َِ ٜ
يَوَ بٔ٘ٔ سُ ِػُٔ ايعِّٖٔ ٔبطَ ٔعٖٝتٔوَ َؾإٕٖٔ سُ ِػَٔ ايعِّٖٔ ِ َٜك َطعُ َعِٓـوَ َْكَـباّ َطًّٜٔٛـا َٚإٕٖٔ
َأسَلٖ ََِٔ سَ ُػَٔ َظٓٗوَ بٔ٘ٔ َي َُِٔ سَ ُػَٔ بًََاُ٩ىَ ٔع ِٓسََٚ ُٙإٕٖٔ َأسَـلٖ ََـِٔ غَـاَ َ٤ظٓٗـوَ
بٔ٘ٔ َي َُِٔ غَا َ٤بًََاُ٩ىَ ٔع ِٓسَ.)1()ُٙ
ٚقاٍَٚ( :Tيَا َتشِ ٔكطَٕٖ ُيطِؿاّ َتعَا َٖ ِستَُِِٗ بٔ٘ٔ َٚإِٕٔ قَـٌٖ َؾإْٖٔـُ٘ زَا ٔعَٝـ ْ١يَُٗـِِ
إٔيَــ ٢بَ ـ ِصٍٔ ايٖٓكٔــٝشَ ٔ١يَ ـوَ  َٚسُػِـٔٔ ايعٖ ـِّٔ بٔ ـوَ)(ٚ )2قــاٍَٚ( :Tإِٕٔ َظٖٓ ـتٔ
قشَاضٔىَ َؾإٕٖٔ
شطِ يَُِِٗ ٔب ُع ِصضٔىَ َٚا ِع ٔسٍِ َعِٓوَ ُظُٓٔ َُِِْٗٛبإٔ ِ
قٔ
سِٝؿاّ َؾأَ ِ
ايطٖ ٔع ُ١ٖٝبٔوَ َ
دتَوَ َٔـِٔ
ؾٔ ٞشَئوَ ٔضَٜانََِٓٔ ّ١وَ ٔيَٓؿِػٔوَ َٚضٔؾِكاّ ٔبطَ ٔعٖٝتٔوَ َٚإٔ ِعصَاضاّ َتبِ ًُؼُ بٔ٘ٔ سَا َ
تَ ِك ٔٛمئِِٗٔ عًََ ٢ا ِيشَلِّ)(.)3

ْٗ .1ر ايب٬غ88 :3 ١
ْٗ .2ر ايب٬غ92 :3 ١
ْٗ .3ر ايب٬غ105 :3 ١
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ثانيا :تعيني زأض احللم يف اإلسالم
 ٫خيؿ ٢عً ٢املتتبع ايبكرل ٭غؼ ؾهـط ايـس ٜٔاإلغـ َٞ٬اؿٓٝــ،
اْ٘ ٜعتُس يف سطنتـ٘ ايؿطزٜـٚ ١ا٫دتُاعٝـ ١عًـ ٢تطبٝـل َؿـطز ٠اؿـل ٚؾـل
املٓعٛض ايعكً ٞايػً ،ِٝبعٝسا عٔ نٌ اعتبـاضات أدٓبٝـ ١أخـط ،٣ناؿطٜـ١
ايؿدكٚ ١ٝأَجاشلا َٔ املؿطزات اييت تكسغٗا ٚؼذلَٗا طٛا٥ـ عسٜسَٔ ٠
ايٓاؽ.
يصيو لـس إٔ َسضغـ ١اٖـٌ ايبٝـت Eناْـت  ٫ٚتـعاٍ قاُ٥ـ ١عًـ٢
ؾهط :٠إ ٜه ٕٛضأؽ اؿهِ يف ا٭َ ١اإلغ ١َٝ٬اْػاْا َعكَٛا َعٓٝا َـٔ
قبٌ اهلل تعاىل ،يبػط ايعسٍ ٚؾـطض اؿـل ٚيـ ٛنـط ٙايٓـاؽ اؿـل يجكًـ٘،
قــاٍ اَــرل املــَٓ٪ني( :Tإٕٖٔ ا ِيشَــلٖ ثَكٔٝــٌْ ََــطٔ َٚ ْ٤ٟإٕٖٔ ا ِيبَاطٔــٌَ خَؿٔٝـــْ
َٚبٖٔٚ )1()٤ْ ٞص ٙايؿهـط ٠ـــ ؾـطط ايعكـُ ١يف اؿـانِ ا٫غـ َٞ٬ـــ تػـاٚم
سهِ ايعكٌ ٚايتذطبَ ١عا.
ؾشت ٢ي ٛنـإ اختٝـاض ضأؽ ْعـاّ اؿهـِ َبٓٝـا عًـ ٢املؿـٛض ٠ـــ ايـيت
ٜعدل عٓٗا باْ٫تداب ايسميكطاط ٞيف ا٫قط٬ح املعاقط ــ ؾإ اختٝاض أٖـٌ
ايؿــٛض ٣اْؿػــِٗ  ٫بــس إ ٜهــٚ ٕٛؾــل تؿــدٝل زقٝــل يكابًٝــاتِٗ عًــ٢
اختٝــاض ا٫قــًح يًشؿـــاظ عًــ ٢اجملتُــع قٛميـــا ٚؾــل املعــاٜرل اإلغـــ١َٝ٬
ْٗ .1ر ايب٬غ.90 :4 ١
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ايكشٝشٖٚ ،١صا ايتؿدٝل ٜ ٫هـ ٕٛاَ ٫ـٔ قبـٌ ؾـدل أ ٚأؾـدام
أعً َٔ ٢اٌٖ ايؿٛض ٣ضتب ١يف ايؿِٖٗٚ ،هـصاَٚ ...جـٌ ٖـصا اَ٫ـط ٜـ٪زٟ
إىل ايتػًػٌ ايْٗ٬ا ٞ٥ايباطٌ نُا ٖٚ ٛانح.
ٚستــ ٢يف َهــُاض عُــٌ اؿــانِ ؼــت ضقابــ ١فًــؼ ؾــٛض ،٣ؾــإ
اٯضا ٤اييت تتُدض عٔ قطاضات املتؿاٚض ٜٔؼتـاز إىل َـٔ ٜهـبطٗا عًـ٢
املٓٗر ا٭قًح بعٝسا عٔ نـٌ َٓـاؾع ؾدكـٖٚ ،١ٝـصا ؾـطط  ٫تـٛؾط ٙإ٫
ايعكُ.١
ٚي ٛاغـٓس تعـٝني ضأؽ اشلـطّ يف سهـِ اَ٫ـ ١ا٫غـ ١َٝ٬اىل َؿـاٚض٠
()1

املػًُني مجٝعا  -اشا اَهٔ ؼكٝكٗا ؾع٬

 -ؾإ شيو ٜ ٫ؿ ٞباؿؿـاظ

عًــَ ٢تبٓٝــات ايؿــطٜع ١ا٫غــ ١َٝ٬ايــيت ٜــطاز شلــا إ تتشكــل يف اجملتُــع
ا٫غ ٕ٫ ،َٞ٬غايب ١ٝايٓـاؽ  ٫حيبـ ٕٛاَـط اؿـل ٚايعـسٍ ،قـاٍ تعـاىل:
(َٚأَنَِجطُُِِٖ ئًِشَلِّ نَاضُٖٔ( )َٕٛاملٚ ،)70/َٕٛٓ٪بصيو ٜػتش ٌٝإٔ تهْ ٕٛتٝذ١
َؿٛض ٠عاَ ١ايٓاؽ َتػاٚقَ ١ع تطبٝل َؿـطز ٠اؿـلٚ ،بايتـايٜ ٫ ٞتشكـل
اَط اْتداب اؿانِ ا٫قًح يف نجرل َٔ ا٫سٝإ.

 .1قاٍ اَرل املَٓ٪ني(عً ٘ٝايػ )ّ٬يف ايٓٗرَ( :أَٜٗٗا ايٖٓاؽُ إٕٖٔ َأسَلٖ ايٖٓاؽٔ بٔ َٗصَا ا ِيأََِطٔ أَ ِقَٛاُِِٖ عَ ًََٚ ِٔ٘ٝأَعًَُُُِِِٗ
ستٖ٢
ٔبأََِطٔ ايًٖ٘ٔ ؾَٔ ،ٔ٘ٝؾإِٕٔ َؾػَبَ ؾَاغٔبْ ا ِغُتعِتٔبََ ،ؾإِٕٔ أَبَ ٢قُٛتٌَٔ َٚ ،يَ َعُِطَٔ ٟئ ِٔ٦نَاَْتٔ ا ِيإََٔاََ ُ١يَا َت ِٓعَ ٔكسُ َ
شهُطََٖا عَاَٖ ُ١ايٖٓاؽٔ َؾَُا إٔيَ ٢شَئوَ َغبَٔٚ ،ٌْٝيَ ٔهِٔ أًََُِٖٗا َٜشِ ُهُُ َٕٛعًََ ََِٔ ٢غَابَ َعَِٓٗا ثُِٖ َيِٝؼَ ئًؿٖا ٖٔسٔ إَِٔ
َِ ٜ
دتَاضَ).
ِ َٜطدٔعَ  َٚيَا ئ ًِػَأ٥بٔ أَ ِٕ َِ ٜ
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ٚممــا تكــسّ لــس إ ْعــاّ ايؿــٛض ٣يتعــٝني ضاؽ اؿهــِ ايــص ٟازعتــ٘
طا٥ؿٚ ١اغع َٔ ١املػًُني يٝؼ ي٘ ق ١ُٝعًُ ١ٝيف املٓعٛض ا٫غ.َٞ٬
ٚنِ َٔ ايهًُـات َ٫ـرل املـَٓ٪ني Tيف ْٗـر ايب٬غـ ١تؿكـح عـٔ
ؾذب٘ ٫سك ١ٝخ٬ؾ ١اـًؿا ٤بٓا ٤عًَ ٢ـٓٗر ايؿـٛضَ ،٣ـٔ شيـو خطبتـ٘
ايؿكؿـــك ١ٝايكـــطحي ١يف املطًـــبٚ ،قٛيـــ٘ يف نتـــاب أضغـــً٘ اىل َعاٜٚـــ:١
( َٚظَ َعُِتَ أَِّْ ٞئهٌُِّ ا ِيدًَُؿَا ٔ٤سَ َػسِتُ َٚعًََـ ٢نًُُٗٔـِِ َب َػِٝـتُ ؾَـإِٕٔ َٜهُـِٔ شَئـوَ
ذَٓا ُ١َٜعَ ًَِٝوَ َؾَٝهُـ َٕٛا ِيعُـ ِصضُ إَٔيِٝـوَ َٚ " ،تًِٔـوَ ؾَـهَا ْ٠ظَـا ٖٔطْ
َنصَئوَ ؾَ ًَِٝػَتٔ ا ِي ٔ
َعِٓوَ عَاضَُٖا".
ستٖـ ٢أُبَـأٜعَ،
ذَُـٌُ ا ِي َُدِؿُـٛفُ َ
َٚقًُِتَ :إُِّْٔ ٞنِٓـتُ أُقَـازُ َنَُـا ُٜكَـازُ ا ِي َ
ََٚي َع ُِطُ ايًٖ٘ٔ يَ َكسِ َأضَزِتَ إَِٔ َتصُّٖ َؾ َُ َسسِتَ َٚإَِٔ تَؿِهَـحَ ؾَا ِؾتَهَـشِتَ َََٚـا عًََـ٢
ا ِيُُػًِِٔٔ َِٔٔ غَهَانَ ٕ١ؾٔ ٞإَِٔ َٜهََُ َٕٛعًَُِٛاّ ََا يَِِ َٜهُـِٔ ؾَـانٓاّ ؾٔـ ٞزٜٔٔٓـ٘ٔ َٚيَـا
ذتٔـ ٞإٔيَـَ ٢غِٝـطٔىَ قَكِـسَُٖا َٚيَهِّٔٓـ ٞأَطًَِكِـتُ يَـوَ ََِٔٓٗـا
سٖ
َُ ِطتَاباّ ٔبَٝكٔٔٓٝـ٘ٔ ََٖٚـصُٔ ٔٙ
بٔ َك ِسضٔ ََا َغَٓحَ َِٔٔ ٔش ِنطَٖٔا.)1()...
ؾاْعط اىل إؾاضت٘ ايكطحي T١إىل اْ٘ إمنا أُدـدل عًـ ٢املباٜعـَ ١هطٖـا
 ْ٘٫مل ٜهـٔ ٜكبـٌ مبجـٌ ٖـص ٙاـ٬ؾـٚ ١مل ٜعـذلف مبؿـطٚعٝتٗاٚ ،يف ٖـصا
ايهتاب دٛاب عًٜ َٔ ٢سع ٞإ اَ٫اّ عً Tٞنإ قس بـاٜع اـًٝؿـتني
غرل َهط.ٙ
ْٗ .1ر ايب٬غ.33 :3 ١
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نُا إ ٖص ٙايهًُات ايطا٥ع ١تكـطض قـطاس ١املـٓٗر ايـص ٟاتبعـ٘ أُ٥ـ١
أٖــٌ ايبٝــتٚ Eؾــٝعتِٗ يف ضؾهــِٗ ا٭عــعٍ ي٬مــطاف عٓــس نــطٚض٠
تكس ِٜا٭ِٖ عً ٢املِٗ.
ؾإ ق :ٌٝإ أَرل املَٓ٪ني Tنإ قس اسـتر عًـَ ٢عاٜٚـ ١يف قهـ١ٝ
ايؿــٛضٚ ٣اإلمجــاع عًــ ٢خ٬ؾتــ٘ٚ ،شيــو يف ضغــايت٘ املطٜٚــ ١يف ْٗــر
ايب٬غ ١سٝح قاٍ( :إُْٖٔ٘ بَاََ ٜعٓٔ ٞايِ َك ُِّٛاٖيصٔ َٜٔبَاَٜعُٛا أَبَا بَ ِهطٕ ُ َٚعَُـطَ ُ َٚع ِجَُـإَ
دتَـاضَ َٚيَـا ئ ًِػَأ٥ـبٔ إَِٔ َٜـطُزٖ،
عًََََ ٢ا بَاَٜعُ ُِِٖٛعَ ًَ ِٔ٘ٝؾًََـِِ َٜهُـِٔ ئًؿٖـا ٖٔسٔ إَِٔ َِ ٜ
دَت َُعُـٛا عًََـَ ٢ضدُـٌٕ َٚغَـ ُُِٖٙٛ
دطَٔٚ َٜٔا ِيأَِْكَـاضٔ ،ؾَـإٕٔٔ ا ِ
َٚإَُْٖٔا ايؿٗٛضَ ٣ئ ًَُُِٗا ٔ
إََٔاَاّ نَإَ شَئوَ ئًٖـ٘ٔ ضٔنّـا ،ؾَـإٔ ِٕ خَـطَزَ عَـ ِٔ أََِـطٖٔٔ ِِ خَـاضٔزْ بٔطَعِـٕٔ أَ ِ ٚبٔ ِسعَـٕ١
خ َطزَ ََُِٔٓ٘ ،ؾإِٕٔ أَبَ ٢قَـاتًَُ ُٙٛعًََـِّ ٢اتبَاعٔـ٘ٔ َغِٝـطَ غَـبٔ ٌٔٝا ِيُُـَٓٔٔ ِ٪نيَ
ضَزٗ ُٙٚإٔيَََ ٢ا َ
ََٚٚيٖـا ُٙايًٖـُ٘ ََــا تَـَٛيٖ )1()٢ؾهٝـــ حيــتر اإلَــاّ عًــَ ٢عاٜٚــ ١بــأَط ايؿــٛض٣
ٚاإلمجاع؟
ٚاؾــٛاب عــٔ شيــو :إ املتأَــٌ يف نًُاتــٖ٘ Tــص ٙــــ إٕ قــشت
ْػبتٗا اي ٘ٝــ ٜعطف مبا ٜ ٫كبٌ ايؿو اْ٘ ًٜـعّ َعاٜٚـ ١مبـا أيـعّ بـ٘ ْؿػـ٘;
َٔ اإلميإ بإ اـ٬ؾ ٫ ١ته ٕٛإ ٫بايؿٛضٚ ٣اإلمجـاعٚ ،قادذـ ١املـط٤
ـك َ٘ٛمبٓٗذِٗ ايؿهطٜ ٫ ٟكته ٞبايهطٚض ٠إمياْ٘ بٗصا املٓٗر.
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ثالجا :يف صفة الوالي اإلسالمي
ؼتٌ املػٚ٪ي ١ٝاييت ٜتكس ٣ؾٗٝا اإلْػـإ إلزاض ٠غٝاغـ ١ايعبـاز ؾُٝـا
خيسّ َكاؿِٗ ايعاَٚ ١اـاقَ ١هاَْٛٚ ١َُٗ ١قعا دػُٝا ،اش ؼتاز ملـٔ
ٜتكس ٣شلا نؿا ٠٤شْٖٓٚ ١ٝؿػ ١ٝعاي ،١ٝسٝح ٜتٛقـ عً ٢ؾدكٝت٘ لاح
ايػٝاغــ ١ا ٚؾؿــًٗا ،باعتبــاض ٙميجــٌ ايعكــٌ املــسبط ٚا ــطى ا٭غاغــ ٞشلــصا
املٛقع اؿ.ٟٛٝ
إ َٛقع اإلْػإ يف املػٚ٪يٜ ١ٝتطًـب َٓـ٘ إٔ ٜهـًَُٓ ٕٛـا مبذُٛعـ١
َــٔ ا٭َــٛض ،تــأت ٞيف اٚيٛيٝاتٗــا اؿهُــٚ ١ايؿطٓــٖ ٕ٫ ،١ــصا ايططٜــل ؾٝــ٘
ايعسٜس َـٔ املهـاضٚ ٙاملؿـانٌٚ ،غاقـ ١اْـ٘ ٜتعاَـٌ َـع طبكـٚ ١اغـعَ ١ـٔ
ايٓاؽ ،نٌ َِٓٗ حيٌُ َعادا كتًؿاٚ ،تٛدٗا َعٓٝا ،ؾا٭َط ٜتطًـب َٓـ٘
إٔ ٜسٜط نٌ ٖٚ ٤٫٪حيؿغ نٝاِْٗ ٜٚسؾع عِٓٗ املهاض.ٙ
ٜ ٫ٚتٛقـــ ا٭َــط يف املٓٗــاز اإلغــ َٞ٬يف فــاٍ غٝاغــ ١ايعبــاز عٓــس
سؿــغ َكــاحل ايٓــاؽ ا٫قتكــازٚ ١ٜايعػــهط ،١ٜبــٌ ٜتعــسا ٙإىل إٔ حيُــٌ
ايٛاي ٞاإلغ َٞ٬ايٓاؽ عً ٢ا٫غتكاَ ١عً ٢داز ٠ايؿـطٜعٚ ١حيـجِٗ عًـ٢
ايذلقٚ ٞايػًٛى ا٭سػٔ ،يصا ؾاملُٗ ١يف ٖصا املهُاض َهاعؿٚ ١زقٝك.١
ٚعً ٘ٝؾإ ايٛاي ٞحيتاز ــ َهاؾا إىل تكـ ٣ٛاهلل غـبشاْ٘ ٚاإلخـ٬م
ي٘ ــ إىل إملاّ ٚاغع مبا ٖ ٛخا٥ض ؾ َٔ ٘ٝايعُـٌٚ ،اختكـام يف َهـُاض
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ْؿــاط٘ٚ ،ا٭نجــط َعطؾــ ١مبتطًبــات عًُــ٘ أنجــط َــٔ أ ٟؾــدل آخــط ،أٚ
ٜهـ ٕٛعًـ ٢ا٭قــٌ خـبرلا بايؿـدل ا٭نجــط نؿـا ٠٤٭زاٖ ٤ـصا ايتهًٝـــ أٚ
شاى ،ستــٜ ٢هــَ ٕٛطدعــا أغاغــٝا ٚضنٓــا َٓٝعــا ؿــٌ أَ ٟؿــهً ١تتعًــل
بؿ ٕٚ٪ايعبازٚ ،ستٜ ٫ ٢بك ٢املطدـع ا٭غـاؽ َؿكـٛزا ٜتـأضدح بـني ٖـصا
ٚشاىَ ،ا ٪ٜز ٟإىل ايؿٛنٚ ٢ايعؿٛا.٤
ٚإ َــٔ أٖــِ َــا ٜٓبػــ ٞإٔ ميتــاظ بــ٘ ايــٛاي ،ٞغــع ١قــسضٚ ٙسًُــ٘
ٚقــدل ،ٙستــٜ ٢هــ ٕٛعــاز ٫يف سهُــ٘ ٚقــطاضٜٚ ،ٙعطــ ٞيهــٌ ش ٟســل
سك٘ ،ؾ ٬مت ً٘ٝغاع ١غهب عٔ دـاز ٠ايكـٛاب ،ؾٝذـٛض يف اؿهـِ ،أٚ
ٜػــتعذٌ يف ايعكٛبــٚ ،١قــس ٚضز عــٔ اإلَــاّ أَــرل املــَٓ٪ني Tيف ٖــصا
املهُاض قٛي٘ يعاًَ٘ َايـو ا٫ؾـذل ٫( :تُػِـطٔ َعٖٔ إٔيَـ ٢بَـا ٔزضََٚ ٕ٠دَـسِتَ ََِٔٓٗـا
ََ ِٓسُٚسَ ـٚ )1()ّ١قٛيــ٘( :أَخِّ ـطٔ ايؿٖ ـطٖ َؾإْٖٔ ـوَ إٔشَا ؾٔ ـِ٦تَ َت َعذٖ ًِتَ ـُ٘)(ٚ ،)2قٛيــ٘ يف
ك ِسضٔ)(ٚ ،)3قاٍ( :Tأًَِـوِ
ايطَٜاغََ ٔ١غعَ ُ١اي ٖ
َٛنع آخط َٔ ايٓٗر( :آيَِّ ُ١
ستَـطٔؽِ َٔـِٔ نُـٌِّ
س ُٔ َ١ٖٝأَِْؿٔوَ َ َٚغ ِٛضَ َ٠سَسِّىَ َ َٚغ ِطَٜ َ٠َٛسٔىَ َ َٚغطِبَ ئػَـأْوَ َٚا ِ
َ
خٔتَٝـاضَ،
هبُوَ َؾَتًُِٔـوَ ائا ِ
ستَٖٜ ٢ػِ ُهَٔ غَ َ
شَئوَ بٔهَـِّ ا ِيبَا ٔزضَََٚ ٔ٠ت ِأخٔرلٔ ايػٖ ِطَ ٔ٠َٛ
ستٖ ٢تُ ِهٔجطَ ََُُُٖٛوَ ٔب ٔص ِنطٔ ا ِي َُعَازٔ إٔيَ ٢ضَبِّوَ)(.)4
ََٚئِ َتشِهَُِ شَئوَ َِٔٔ َْؿِػٔوَ َ
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نُا إٔ ايٛاي ٞعاد ١إىل إٔ ٜعط ٞيهٌ ش ٟسل سك٘ ،ؾـٜ ٬تػـا٣ٚ
عٓس ٙاملجابط ٚاـاٌَٚ ،ايٓؿٝط ٚاملتهاغٌ ،ؾإ إعطا ٤نـٌ ش ٟسـل سكـ٘
ٜسع ٛإىل اغـتعاز ٠ا ػـٔ يف إسػـاْ٘ٚ ،تـطى املػـ ٤ٞإلغـا٤ت٘ ،قـاٍ أَـرل
املَٓ٪ني Tيف ْٗر ايب٬غ( :١يَا َٜهُ َْٖٔٛا ِي ُُشِ ٔػُٔ َٚا ِيُُػٔٔ ُ٤ٞع ِٓسَىَ ٔب َُِٓعٔيَـٕ١
َغَٛاَ ،ٕ٤ؾإٕٖٔ ؾٔ ٞشَئـوَ َتعِٖٔٝـساّ ٔيأَِٖـٌٔ ا ِئإسِػَـإٔ ؾٔـ ٞا ِئإسِػَـإٔ َٚتَـ ِسضٜٔباّ ٔيأَِٖـٌٔ
ا ِيإٔغَا ٔ٠َ٤عًََ ٢ا ِيإٔغَاَٚ ،ٔ٠َ٤أَ ِيعِّٔ نًُ٘ا َُِِِٔٓٗ ََا أَ ِيعََّ َْؿِػَُ٘)(.)1
ٚاسس ا٭عُس ٠اييت تك ّٛعًٗٝا خكـا٥ل ايـٛاي ٞيف ْعـط اإلغـ:ّ٬
ٖ ٛايتٛانع يًٓاؽ ناؾ ،١ؾٗصا اؿكٔ ايٓؿػ ٞايصٜ ٟتشً ٢بـ٘ اإلْػـإ،
جيٓب٘ اْ٫ع٫م يف َٗا ٟٚايتهدل ٚا٫عتٚ ،٤٬اؾؿـاف ايطٚسـٚ ،ٞغاقـ١
إٔ َٛقــع املػــٚ٪ي ١ٝبطبٝعتــ٘ ٜؿػــح اجملــاٍ ٚاغــعا يتػــ٬ٜٛت ايؿــٝطإ
ٚايــٓؿؼ اإلَــاض ٠بايػــ ،٤ٛيهــٜ ٞــٓؿذ يف اإلْػــإ ضٚح ايعًــٚ ٛاـــ٤٬ٝ
ٚايذلؾــع ،قــاٍ Tيف َكــاّ اؿــح عًــ ٢تؿكــس سادــات ايٓــاؽ َــٔ قبــٌ
د َعٌِ ئـصَ ٟٔٚا ِيشَادَـاتٔ َِٔٓـوَ قٔػِـُاّ تُؿَـطِّؽُ يَُٗـِِ ؾٔٝـ٘ٔ َؾدِكَـوَ
ايٛايَٚ( :ٞا ِ
ََٚتذًِٔؼُ يَُِِٗ ََذًِٔػاّ عَآَاّ َؾَتَتَٛانَـعُ ؾٔٝـ٘ٔ ئًٖـ٘ٔ ايٖـصٔ ٟخًََكَـوَ  َٚتُ ِكعٔـسُ عَـُِِِٓٗ
ستٖــُٜ ٢هَ ًَُُ ـوَ َُ ـتَهَ ًُُُُِِٗ َغ ِٝـطَ
سطَاغٔ ـوَ َٚؾُ ـطَطٔوَ َ
دِٓ ـسَىَ َٚأَ ِعَٛاَْ ـوَ َٔ ـِٔ َأ ِ
ُ

ْٗ .1ر ايب٬غ.88 :3 ١

  من وحي نهج البالغة  

ََُتَتعِٔتعٕ َؾإَِّْٔ ٞغ ُٔعِتُ ضَغُ ٍَٛايًٖ٘ٔ َٜ Fكُ ٍُٛؾَٔ ٞغ ِٝطٔ ََـٔ ِٛطٕٔ يَـِٔ تُكَـسٖؽَ أَُٖـْ١
هعٔٝـٔ ؾَٔٗٝا سَكُٗ٘ ََٔٔ ايِ َكَ ِّٟٔٛغ ِٝطَ ََُتَت ِعٔتعٕ)(.)1
خصُ ئً ٖ
يَا َُ ٪ِ ٜ
ٚيعٌ َٔ اِٖ َؿطزات ايػًٛى ا٭خ٬ق ٞاييت تٓبػـ ٞيسْػـإ ٖٚـٛ
يف َٛقـع ايٜ٫ٛـ :١إْكـاف ايٓـاؽ َــٔ ْؿػـ٘ ؾُٝـا حيـب ٜٚهـطٖٚ ،ٙــ ٛإ
جيط ٟعًْ ٢ؿػ٘ َـا جيـط ٟعًـ ٢انـعـ ايٓـاؽ َـٔ ضعٝتـ٘ٚ ،قـس نـطب
اإلَاّ أَرل املَٓ٪ني Tاملجٌ ا٭ضٚع يف ٖصا اجملـاٍ ٖٚـ ٛايكا٥ـٌ( :إٕٖٔ ايًٖـَ٘
هعَؿَ ٔ١ايٖٓاؽٔ َنًَِٝـا ََٜتَبٖٝـؼَ
َسضُٚا أَِْؿُػَُِِٗ بٔ َ
َتعَايََ ٢ؾ َطضَ عًََ ٢أَٔ ٔ١ُٖ٥ا ِي َع ِسٍٔ إَِٔ ُٜك ِّ
بٔايِؿَكٔرلٔ ؾَ ِكطُٚ 2)ُٙايكا( :ٌ٥أَأَ ِقَٓعُ َِٔٔ َْؿِػٔٔ ٞبإَِٔ ُٜكَاٍَ َٖصَا أََٔـرلُ ا ِيُُـَٓٔٔ ِ٪نيَ َٚيَـا
أُؾَا ٔضنُُِِٗ ؾََٔ ٞهَاضٔ ٔٙايسٖ ِٖطٔ أََ ِٚأنُ َٕٛأُ ِغ ّ٠َٛيَُِِٗ ؾٔ ٞدُؿُٛبَ ٔ١ا ِي َعِٝـٔ)(.)3
عً ٢إ اْكـاف ايٓـاؽ َـٔ ايـٓؿؼ ٜعـس َـٔ اقـعب اَ٫ـٛض تطبٝكـا
عًٚ ٢اقع ايػًٛى ،ؾكس ض ٟٚعٔ اَ٫اّ أب ٞعبس اهلل( :Tا ٫أسـسثو
بأؾس َا ؾطض اهلل عع ٚدٌ عً ٢خًكـ٘؟) قًـت  :بًـ ،٢قـاٍ( :اْكـاف
ايٓاؽ َٔ ْؿػوَٛٚ ،اغاتو ٭خٝوٚ ،شنط اهلل يف نٌ َٛطٔ)(.)4
 َٔٚايهًُات اييت ٚضزت عـٔ اَـرل املـَٓ٪ني Tيف ْٗـر ايب٬غـ،١
ٚاييت تؿٝس يف ٖصا املٛنٛع َا نتبـ٘ عًٝـ٘ ايػـ ّ٬اىل عاًَـ٘ "ابـٔ سٓٝــ"
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سُٓٝا بًػ٘ اْ٘ اداب زع ٠ٛاْـاؽ اؾـطاف اىل َا٥ـس ٠طعـاّ ؾـاخط ،٠سٝـح
اٚضز يف نتاب٘ شيو ايعسٜـس َـٔ ايٛقـاٜا ا٫خ٬قٝـ ١ايـيت ٜٓبػـ ٞيًـٛاي ٞإ
ٜتشً ٢بٗا  ٖٛٚيف َٛقع٘ شيو.
ٚاشا ناْت تًو ايؿطٚط ٚاَجاشلـا  ٫بـس َـٔ إ تتـٛؾط يـس ٣اْ٫ػـإ
 ٖٛٚيف َٓكب اؿهِ ،ؾُٔ ايٛانح إٔ املـ َٔ٪اؿكٝكـٖ ٞـ ٛاٚىل ايٓـاؽ
بايتكس ٟشلصا املٛقع ،باعتباض إ امل َٔ٪جيُع نـٌ ايكـؿات ايٓؿػـ ١ٝايـيت
ت ًٖ٘٪شلصا اَ٫ط اؿٚ ،ٟٛٝغاق ١غع ١ايكسض ٚسػٔ اـًل ٚاْ٫كـاف
َٔ ايٓؿؼ.
إ ايطقابــ ١ا٫شلٝــ ١ايــيت ٜؿـعط بٗــا املــ َٔ٪يف نــٌ ؿعــَ ١ــٔ ؿعــات
سٝات٘ ــ اْط٬قا َٔ ٜك ٘ٓٝبايػٝب ــ ػعً٘ ٜػرل زاُ٥ا عًـ ٢اــط املػـتك،ِٝ
ؾٝدًل يف عًُ٘ اميا اخ٬مٜٚ ،بـصٍ َـٔ ْؿػـ٘ َـا ٜ ٫ـتُهٔ غـرلَ ٙـٔ
بصي٘ٚ ،اشا َا بسضت َٓ٘ ظي ١ا ٚخطأ ،اغطع يتـساضى اَ٫ـط قطٜبـاَُٗٚ ،ـا
ناْت ايهػٛط اييت ٜتعطض شلا اْ٫ػإ ٖٚـ ٛيف َٛقـع املػـٚ٪يٜ ،١ٝبكـ٢
امل َٔ٪اؿكٝك ٞيف َأَٔ َٔ ا٫لطاف ٚضا ٤املكـاحل ايؿدكـ ١ٝا ٚايٓـعٚات
ايصات ١ٝا ٚايعع ٠با٫ثِ ،بٌ ٜبـصٍ ايتػـاَح ٚايتـٛزز ،ستـ ٢يـ ٛنـإ اَ٫ـط
عً ٢سػاب َكًشت٘ ايؿدك ،١ٝقاٍ تعاىل يف قؿ ١املَٓ٪نيِ٪َُٜٚ( :ثٔطَُٕٚ
عًََ ٢أَْؿُػِِٔٗٔ َٚيَ ِٛنَإَ بِِٔٗٔ خَكَاقََََٚ ْ١ـٔ ُٜـٛمَ ؾُـحٖ َْؿِػٔـ٘ٔ ؾَأُِٚئَ٦ـوَ ُٖـُِ
ايُُِؿًِٔشُ()َٕٛاؿؿط.)9/
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زابعا :اتهام اإلسالم بالعجز الشياسي
ٜــط ٣ايهــجرل ٕٚإٔ ايػٝاغــ ١أَــط ٜ ٫تٓــاغِ َــع املؿــاٖ ِٝايطٚسٝــ١
ٚا٭خ٬قٝــ ١ايــيت اَــطت بٗــا ايؿــطٜع ١ايػــُاٚ ،١ٜٚإ أعُــاٍ َجــٌ ٖ ـصٙ
املؿاٖ ٫ ِٝضٜب ٚإ تػكط بكاسبٗا يف آخط املطافٚ ،إ ايػٝاغ ١ؼتـاز
بايهطٚض ٠إىل املهٝسٚ ٠اـساع َٚكاسب ١ايعس ٚؾًـب َٓؿعـ ١ا٭َـٚ ١زؾـع
ايهطض عٓٗا.
َٚــٔ ٖــصا املٓطًــلٜ ،عتكــس نــجرل ٕٚإٔ ايػٝاغــ ١ايــيت اْتٗذٗــا أَــرل
املــَٓ٪ني Tيف قٝازتــ٘ يٮَــ ١اإلغــ ١َٝ٬يف عٗــس ٙناْــت غ ـرل ْانــذ،١
ٜٚط ٕٚإ ايسي ٌٝعًَ ٢ـا ٜعتكسْٚـ٘ قكـط عُـط اـ٬ؾـ ١ايـيت اَػـو اَـرل
املَٓ٪نيَ Tكايٝسٖاٚ ،نجط ٠املؿانٌ اييت عاَْٗٓ ٢ا خٖ ٍ٬ص ٙايؿذل.٠
ٚغاق ١يف سطب٘ َـع َعاٜٚـ ١بـٔ ابـ ٞغـؿٝإ ،ايـيت ناْـت تتطًـب
اغتدساّ اؿٚ ١ًٝاملهط يػشب ايبػاط َٔ ؼت٘ٚ ،بايتاي ٞجيٓب٘ ايعسٜس َٔ
املؿانٌ عً ٢ضأغٗا سطب قؿني املٗٛي.١
ٚاؾٛاب عً ٢شيو ٚانح إشا َا ضاعٓٝـا َـا قـسَٓا ٙيف ا ٍٚايهـ،ّ٬
َٔ إ ا٫غٜ ّ٬طٜس َٔ ضأؽ اؿهِ ا٫غـ َٞ٬إ ٜطبـل َؿـطز ٠ايعـسٍ،
ٜٚكسَٗا عً ٢نٌ َؿطز ٠غٛاٖاٚ ،اَ٫اّ اَرل املَٓ٪ني Tيف ؾذل ٠سهُـ٘
نطب اضٚع اَ٫جً ١يًٓاؽ ناؾ ١يف تطبٝـل ايػٝاغـ ١ايٓكٝـ ١عـٔ نـٌ ؾـا٥ب١
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أخ٬ق ١ٝا ٚإْػاْ ،١ٝست ٢ي ٛنًـ شيو قكط َس ٠سهُ٘ ،ؾـإ اؿهـِ يف
ايٓٗاَ ١ٜا ٖ ٛاٚ ٫غٚ ١ًٝيٝؼ غا.١ٜ
اَا املؿانٌ اييت ٚادٗٗا خ ٍ٬ؾذل ٠سهُ٘ ،ؾٗ ٛامنا تكس ٣شلا عٔ
عُــس ٚاقــطاض ،ايتعاَــا ٚتطبٝكــا يؿــطٜع ١ا٫غــ ّ٬اؿٓٝـــٖٚ ،ــ ٛاٚ٫ىل
بتطبٝل َؿطزاتٗا عصاؾرلٖا خ ٍ٬تًو ايؿذل ٠اؿػاغ َٔ ١عُـط ا٫غـ،ّ٬
يبٝإ ايٛاقـع ايعًُـٚ ٞاملكـازٜل ٚايٛاقعٝـ٫ ١سهـاّ ا٫غـ ّ٬ايتؿـطٜع،١ٝ
قاٍ٫ Tقشاب٘ يف اَط قتاٍ َعاٜٚـ ١سُٓٝـا مل ٜٓـعٍ عًـ ٢بٝعتـ٘( :يَكَـسِ
نطَبِتُ أَِْـَ َٖـصَا ايِـأَ َِطٔ َ َٚع َِٓٝـُ٘  َٚقَ ًٖبِـتُ ظَِٗـطََ َٚ ُٙب ِطَٓـُ٘ ؾًََـِِ َأضَ ئـ ٞؾٔٝـ٘ٔ إٔيٖـا
َ
ش ُٖسْ.)1()...F
ايِ ٔكتَاٍَ أَ ٔٚايِهُ ِؿطَ ٔبَُا دَاَ َُ َ٤
نُا عدل أَرل املـَٓ٪ني Tبٓؿػـ٘ عـٔ ايتعاَـ٘ بايتعـاي ِٝايؿـطع ١ٝيف
أعًَ ٢ػتٜٛاتٗا ايؿكٗٚ ١ٝا٭خ٬ق ١ٝبكٛيَ٘ٚ( :ايًٖ٘ٔ ََا َُعَا ٔٔ ُ١َٜٚبأَزَِٖ،َِّٞٓٔ ٢
ذطََُٚ ،ي ِٛيَا َنطَا ٖٔ ُ١َٝا ِي َػ ِسضٔ يَ ُهِٓتُ َِٔٔ أَزَِٖ ٢ايٖٓاؽَٔٚ ،يَهٔـِٔ
َٚيَ ٔهُٖٓ٘ َِ ٜػ ٔسضُ َِ َٜٚؿ ُ
نُ ـٌٗ غُ ـ َسضَُ ٕ٠ؾذَ ـطََٚ ْ٠نُ ـٌٗ ُؾذَ ـطَ ٕ٠نُؿَ ـطََٚ ،ْ٠ئهُ ـٌِّ غَــا ٔزضٕ ئ ـَٛاُٜ ْ٤عِ ـطَفُ بٔ ـ٘ٔ  َٜـَِّٛ
ايِ ٔكَٝاَََٚ ،ٔ١ايًٖ٘ٔ ََا أُ ِغَتػِ َؿٌُ بٔا ِيَُهٔٝسََٚ ٔ٠يَا أُ ِغَت ِػ َُعُ بٔاي ٖؿسٜٔسَ ٔ.)2()٠
ٜٚــبني َــٔ نَ٬ــ٘ ٖــصا ،إ اَ٫ــاّ ُٜ ٫ػــتػؿٌ َــٔ خــ ٍ٬تكــطؾات
ؾدل نُعا ،١ٜٚؾإ املٜٓ َٔ٪عط بعـني اهلل تعـاىل ٫ٚ ،تؿٛتـ٘ َجـٌ ٖـصٙ
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اؿ ،ٌٝنٝـ ٚاَرل املَٓ٪نيٜ Tكـ( :ٍٛاتٖكُـٛا ُظُٓـ َٕٛا ِيُُـَٓٔٔ ِ٪نيَ ؾَـإٕٖٔ ايًٖـَ٘
د َعٌَ ا ِيشَـلٖ عًََـ ٢أَيِػٔـَٓتِِٔٗٔ)(ٚ )1يهـٔ املؿـهً ١إ َعاٜٚـٜ ٫ ١تـٛضع
َتعَايََ ٢
عٔ اضتهاب املٓهط َٔ ا٫ؾعاٍ ٚايباطٌ َٔ ا٫قٛاٍٖٚ ،صا ممـا ٜ ٫طتهـٞ
اَ٫اّ Tاضتهابَُ٘ٗ ،ا ناْت ايٓتٝذ ١املذلتب ١عً ٢شيو.
املشللة ال تتعلق بتعاليم اإلسالم:
يكس بني اَرل املَٓ٪ني Tسكٝك ١اؿاٍ يف ٖصا املهُاضٚ ،اداب عـٔ
اَجاٍ تًهِ ايسع ٣ٛقطحيا يف ْٗر ايب٬غٚ ،١ؾش ٣ٛاَ٫ط إ املؿهً٫ ١
تطتبط باملٓٗر ا٫غ َٞ٬يف فاٍ ايػٝاغـٚ ،١يهـٔ ايكهـ ١ٝتتعًـل ظُاعـ١
املػًُني اْؿػِٗ.
ؾكــس أؾــاض Tإىل إٔ ٖــص ٙايكهــ ٫ ١ٝتهُــٔ يف عــسّ متهــٔ ايــسٜٔ
ا٫غــَ َٞ٬ــٔ ٚنــع اؿــسٚز ايؿهــً ٢يػٝاغــ ١أَــط ايعبــاز يف غــًُِٗ
ٚسطبِٗٚ ،يهٔ املؿهً ١تتُجٌ يف عسّ اْكٝاع أبٓا ٤ا٭َ ١٭ٚاَط إَـاَِٗ
ايطدَـأٍ َٚيَـا ٔضدَـاٍَ
ٚايتػً ِٝي٘ يف نٌ َـا ٜـأَط بـ٘ ،قـاٍٜ( :Tـا أَؾِـبَاِّ َٙ
شذَــأٍ ،يَ ـَٛزٔزِتُ أَِّْــ ٞيَ ـِِ َأ َضنُ ـِِ  َٚيَ ـِِ
سًُُــ ُّٛا ِيأَطِؿَــأٍ َٚعُكُــ ٍُٛضَبٖــاتٔ ا ِي ٔ
دطٖتِ َْسََاّ َٚأَعِ َكبَتِ َغسََاّ ،قَـاتًََهُُِ ايًٖـُ٘ يَكَـسِ ًَََـ ِأتُِِ
أَ ِعطٔؾِهُِِ ََ ِعطٔؾََٚ ّ١ايًٖ٘ٔ َ
دطٖ ِعُتُُـُْ ْٞٔٛػَـبَ ايتٖ َُِٗـأّ أَِْؿَاغـاّ،
شِٓتُِِ قَـ ِسضَٔ ٟغِٝعـاّ ََ ٚ
قَ ًِبٔـَ ٞقِٝشـاّ َٚؾَـ َ
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ستٖ ٢يَ َكسِ قَايَـتِ قُـ َطِٜـْ إٕٖٔ ابِـَٔ
دصِيَإَٔ ،
َٚأَؾِ َػ ِستُِِ عَ ًَ ٖٞضَِأ ٜٞٔبٔا ِيعٔكَِٝإٔ َٚا ِي ٔ
شطِبٔ.
دٌْ ُؾذَاعَْٚ ،يَ ٔهِٔ يَا عًَِِٔ يَُ٘ بٔا ِي َ
أَبٔ ٞطَائبٕ َض ُ
سسْ َُِِِٔٓٗ أَ َؾسٗ يََٗا َٔطَاغـاّ  َٚأَقِـسَ ُّ ؾَٔٗٝـا ََكَاَـاّ َِّٔٓـٞ
ئًٖ٘ٔ أَبَُ ٌَِٖ َٚ ُِِٖٛأ َ
ِّـتنيَ،
يَ َكسِ ََْٗهِتُ ؾَٔٗٝا َََٚا بَ ًَػِتُ ا ِيعٔ ِؿطَٖٔ َٚ َٜٔا أََْا شَا قَـسِ َشضٖؾِـتُ عًََـ ٢ايػ ِّ
َٚيَ ٔهِٔ يَا ضَأِٔ َٟي َُِٔ يَا ُٜطَاعُ)(.)1
ؾايه ّ٬املتكـسّ ٜـبني قـطاس ١إ املؿـهً ٫ ١تتعًـل بؿـدل اَ٫ـاّ
 ٫ٚمبٓٗذ٘ يف اؿهِٚ ،يهٔ املؿهً ١بايطاعـٚ ١اْ٫كـٝاع ٚ٫اَـط اؿـانِ
ايؿطع.ٞ
ٚيف املكازٜل ايتاضخيَ ١ٝا ٜؿرل بٛنٛح اىل ٖص ٙاؿكٝك ،١ؾؿ ٞسطب
قؿني ،نإ َٔ املُهٔ ايكها ٤عً ٢ضأؽ ايٓؿام َعاٜٚـ ،١يـ ٫ٛعكـٝإ
طا٥ؿ ١نبرل َٔ ٠اتباع اَ٫اّ Tاَـطٚ ،ٙيـ ٫ٛشيـو مل ٜهـٔ ملها٥ـس ٙبعـس
شيو ٚدـٛزٚ ،مل ٜهـٔ ؿـطب ايٓٗـطٚإ َـٔ ٚقٝعـٚ ،١مل ٜهـٔ يٝتأغـؼ
َــصٖب اـــٛاضزٚ ،مل ٜػــتطع إ ٜٓــاٍ َعاٜٚــ ١اَــاض ٠اَ٫ــ ١ا٫غــ١َٝ٬
بايكًح َع اَ٫اّ اؿػـٔٚ ،Tمل ٜهـٔ ٜعٜـس يٝكـٌ اىل غـًط ١اؿهـِ
َٔ بعس ابٚ ،٘ٝمل ٜهٔ اإلَاّ اؿػني Tإٔ ٜكتٌ يف طــ نـطب ..٤٬ؾاْـا
هلل ٚاْا اي ٘ٝضادع.ٕٛ
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ؾُٔ خطب ١ي٘ Tبعس ي ١ًٝاشلطٜط ٚقـس قـاّ إيٝـ٘ ضدـٌ َـٔ أقـشاب٘
ؾكــاٍْٝٗ :تٓــا عــٔ اؿهَٛــ ١ثــِ أَطتٓــا بٗــا ؾًــِ ْــسضٔ أ ٟا٭َــط ٜٔأضؾــس،
ؾكــؿل Tإســسٜ ٣سٜــ٘ عًــ ٢ا٭خــط ٣ثــِ قــاٍ َٖ( :ـصَا دَـعَاََ ُ٤ـِٔ تَ ـطَىَ
ا ِيعُ ِكسَ َ٠أَََا  َٚايًٖ٘ٔ يَ ِ ٛأَِّْـ ٞسٔـنيَ أَََـ ِطتُهُ ِِ بٔـ٘ٔ سًََُِـتُهُ ِِ عًََـ ٢ا ِيَُهِـطُ ٔٙٚايٖـصٟٔ
ذتُِِ قَـَِ ٖٛتُهُِِ  َٚإِٕٔ
دِ
خِٝطاّ َؾإٕٔٔ ا ِغتَ َك ُِتُِِ َٖـ َس ِٜتُهُِِ  َٚإٕٔٔ اعِـ ََ ٛ
ذ َعٌُ ايًُٖ٘ ؾَٔ ٔ٘ٝ
َِ ٜ
أََبِٝتُِِ َتسَا َض ِنتُهُِِ يَهَاَْتٔ ا ِي ُٛثِكَ َٚ ٢يَ ٔهِٔ ٔب َُِٔ  َٚإٔيَُ ََِٔ ٢أضٜٔسُ إَِٔ أُزَا َٟٔٚبٔهُـِِ
 َٚأَِْتُِِ زَاَ ٞٔ٥نَٓاقٔـٔ اي ٖؿ ِٛنَ ٔ١بٔاي ٖؿ ِٛنََٜ َُٖٛ َٚ ٔ١عًَُِِ إَٖٔ نَ ًِعََٗا ََعََٗا)(.)1
ٚقاٍ عً ٘ٝايػـ ( :ّ٬أَََـا َٚايٖـصِٔ َْ ٟؿػٔـ ٞبَٔٝـسٔ ٔٙيَِ َٝعَٗـطَٕٖ َُٖ٪يَـا ٔ٤ا ِيكَـ ُِّٛ
عًََ ـِٝهُِِ يَ ـِٝؼَ ئ ـأَُِِْٖٗ أَِٚيَــ ٢بٔــا ِيشَلِّ َٔ ـِٓهُِِ  َٚيَهٔ ـِٔ ٔيإٔغِ ـطَاعِِٔٗٔ إٔيَــ ٢بَاطٔ ـٌٔ
قَبشَتٔ ا ِيأََُُِ َتدَافُ ظًَُِِ ضُعَاتَٔٗـا
سبِِٔٗٔ َٚإِٔبطَأ٥هُِِ َعِٔ سَكُ َٚ ،ٞيَ َكسِ أَ ِ
قَا ٔ
َٚأَقِـــَبشِتُ َأخَـــافُ ظًُِـــَِ ضَ ٔعٖٝتٔـــ ،ٞاغِـــَتِٓ َؿ ِطتُهُِِ ئ ًِذَٔٗـــازٔ ؾًََـــِِ َتِٓؿٔـــطُٚا
َٚأَ ِغ َُ ِعتُهُِِ ؾًََِِ تَ ِػ َُعُٛا  َٚزَ َع ِٛتُهُِِ ٔغ ٓطاّ  َٚدَِٗطاّ ؾًََِِ تَ ِػَتذٔٝبُٛا َْ َٚكَـشِتُ
يَهُ ـِِ ؾًََ ـِِ تَ ِكبًَُــٛا أَؾُ ـُٗٛزْ َن ُػٖٝــابٕ َ َٚعبٔ ٝـسْ َنَأضِبَــابٕ َأتًُِــ ٛعًََ ـِٝهُِِ ا ِيشٔهَ ـَِ
َؾَتِٓ ٔؿطََُِٗٓٔ َٕٚاَٚ ،أَ ٔععُهُِِ بٔا ِي َُٔ ِٛععَ ٔ١ا ِيبَأيػََ ٔ١ؾَتتَ َؿطٖقَُ َٕٛعَِٓٗـا َ َٚأسُـجٗهُِِ عًََـ٢
ستَٖ ٢أضَانُِِ َُتَؿَـطِّ ٔقنيَ َأَٜـازٔ َٟغَـبَا
خطٔ َقِٛئَ ٞ
دَٔٗازٔ أَ ٌِٖٔ ا ِيَب ِػَ ٔٞؾَُا آتٔ ٞعًََ ٢آ ٔ
دعُــ َٕٛإٔيَــََ ٢ذَائػٔـهُِِ َ َٚتَتدَــازَعُ َٕٛعَـِٔ ََـَٛا ٔععٔهُِِ أُقَـَُِّٛهُِِ غُـسَِٚ ّ٠َٚ
َت ِط ٔ
هٌَ ا ِيُُ َكَ ُّٖٛأَٜٗٗا ايِكَُِّٛ
ذعَ ا ِيُُكَ َٚ ُِّّٛأَعِ َ
شَٔٓ ٔ١ٖٝع َ
دعُ َٕٛإَٔي ٖٞعَ ٔؿَ ّ١ٖٝنعَ ِٗطٔ ا ِي َ
َت ِط ٔ
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دتًَٔؿَـ ُ١أَِٖـَٛا ُُِِٖ٩ا ِي ُُ ِبتًََـ ٢بٔٗٔـِِ
ايؿٖا ٖٔسَ ُ٠أَِبسَاُُِِْٗ ا ِيػَأ٥بَ ُ١عَـُِِِٓٗ عُكُـٛيُُِِٗ ا ِي ُُ ِ
سبُهُِِ ُٜطٔٝعُ ايًَٖ٘  َٚأَِْتُِِ َتعِكُ َٚ َُْ٘ٛقَاسٔبُ أَ ٌِٖٔ ايؿٖأّ َٜعِكٔٞ
أُ ََطَا ُُِِٖ٩قَا ٔ
ايًَٖ٘ ُٜ ُِِٖ َٚطٔٝعَُ َُْ٘ٛيَٛزٔزِتُ  َٚايًٖ٘ٔ إَٖٔ َُعَا ٔ َ١َٜٚقَاضَ َؾٓٔ ٞبٔهُـِِ قَـطِفَ ايـسَِّٜٓاضٔ
خصَ َِّٔٓ ٞعَ َؿطََِٓٔ َ٠هُِِ  َٚأَ ِعطَأَْ ٞضدًُّا َُِِِٔٓٗ)(.)1
ٔايسضَِِٖٔ َؾَأ َ
ب ِّ
إٕ أِٖ َا ْػتؿٝسٖ َٔ ٙصا املٛنٛع ٖ ٛاؿطم عً ٢طاعـ ١اؿـانِ
ايؿــطع ٞطاعــ ١يــٝؼ ؾٗٝــا تعــصٜطٚ ،إ يف خــ٬ف شيــو ؾؿ ـٌ ا٭َــط يف
غٝاغ ١ايسٚيـ ١ا٫غـٚ ،١َٝ٬إ ايـس ٜٔاؿٓٝــ ٜ ٫طتهـ ٞـــ يف َجـٌ ٖـصٙ
اؿــاٍ ــــ إٔ ٜتــساضى ضأؽ اؿهــِ اإلغــ َٞ٬ا٭َــط بتهــٝٝع ســسٚز ايــسٜٔ
ٚتعاي.ُ٘ٝ
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خامشا :الدوز السقابي يف مؤسشات الدولة
إ بٓا ٤اؾٗاظ ايطقاب ٞعً ٢امل٪غػات ٚايسٚا٥ط اييت ٚدـست ـسَـ١
ايكــاحل ايعــاّ ،اســس املؿاقــٌ ا٭غاغــ ١ٝيتؿــٝٝس بٓــا ٤ايسٚيــ ١ا٫غــ١َٝ٬
ا هِ.
ٚيعٌ اسس أٚنح اٯثاض ايـيت تـسيٓا عًـ ٢تأنٝـس اإلغـ ّ٬عًـ ٢بٓـا٤
ايسٚض ايطقاب ٞيًُ٪غػات اؿهَ ١َٝٛا نتبـ٘ اإلَـاّ أَـرل املـَٓ٪ني Tإىل
َايو ا٫ؾذل(ضنٛإ اهلل تعاىل عً )٘ٝايٛاضز يف ْٗر ايب٬غ ،١سٝـح دـا٤
عٓ٘ Tيف باب ع٬ق ١ايٛايَ ٞع ايعُٓاٍ ايصٜٛ ٜٔنٌ إي ِٗٝتـٛي ٞؾـٕٚ٪
ايٓاؽ قٛي٘( :ثُِٖ تَؿَ ٖكسِ أَ ِعَُايَُِِٗ َٚاِبعَحٔ ا ِي ُع َِٔٔ َُٕٛٝأَِٖـٌٔ ايكِّـ ِسمٔ َٚا ِيَٛؾَـأ٤
سسِ ْ٠َٚيَُِِٗ عًََ ٢اغِـٔت ِعَُأٍ ا ِيأَََاَْـٔ١
عَ ًََ ،ِِِٔٗٝؾإٕٖٔ َتعَا ُٖسَىَ ؾٔ ٞايػِّطِّ ٔيأَُُٛضِِٖٔٔ َ
خَٝاَْـٕ١
سسْ َُِِِٔٓٗ بَػَطَ َٜسَ ُٙإٔيَـٔ ٢
َٚايطِّؾِلٔ بٔايطٖ ٔعََٚ ٔ١ٖٝتشَؿٖغِ ََٔٔ ا ِيأَ ِعَٛإَٔ ،ؾإِٕٔ َأ َ
خبَـاضُ عُُْٔٛٝـوَ ا ِنتَؿَِٝـتَ بٔـصَئوَ ؾَـأٖساّ ؾَبَػَـ ِطتَ
ت بَٔٗا عًََِٝـ٘ٔ عِٔٓـسَىَ أَ ِ
دتََُعَ ِ
اِ
عَ ًَ ِٔ٘ٝا ِيعُكُٛبَ َ١ؾٔـَ ٞبسَْٔـ٘ٔ َٚأَخَ ِصتَـُ٘ بَُٔـا أَقَـابَ َٔـ ِٔ عًََُٔـ٘ٔ ،ثُـِٖ َْكَـ ِبتَُ٘ بَُٔكَـأّ
دَٝاَْ ـَٚ ٔ١قَ ًٖ ِستَ ـُ٘ عَــاضَ ايتٗ ََُٗ ـ ،)1()ٔ١ؾــأَط Tٙبهــطٚض٠
ا ِي َُصَيٖ ـََٚٚ ٔ١غَ ـ ُِتَُ٘ بٔا ِي ٔ
إضغاٍ ايع ٕٛٝعً ٢ايعُاٍ أَط ٚانح يف تؿع ٌٝايسٚض ايطقـاب ٞمل٪غػـات
ايسٚي ،١نُا اْ٘ يف ايٛقت ْؿػ٘ ٜعطٓٝا املٛاقـؿات ايـيت ٜٓبػـ ٞإ ٜتشًـ٢
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بٗــا ايكــا ُٕٛ٥عًــٖ ٢ــصا ايعُــٌ ،إش  ٫بــس إ ٜهْٛــٛا َــٔ أٖــٌ ايٛؾــا٤
ٚايكــسم ،٭ْٗــِ إ مل ٜهْٛــٛا نــصيو نــًًٛا ا٭َــٛض ٚؾــبٖٗٛاٚ ،يف
شيو تػٝٝب يًشل ٚنٝاع اؿذ.١
ٚاشا َا ثبت يس ٣اؿانِ دٛض ايٚ ٠٫ٛتككرلِٖ َٔ خ ٍ٬ايع،ٕٛٝ
نإ يعاَا عً ٘ٝإ ٜتدص ؾ ِٗٝاملٛقـ املٓاغـبٚ ،اَـرل املـَٓ٪ني Tحيـصض
َــٔ ايتــٛاْ ٞعــٔ شيــو ،قــاٍ Tملايــو ا٫ؾــذلَٔٚ( :إٖٜــاىَ َٚائاغِـٔتِ٦جَاضَ ٔبَُــا
ايٖٓاؽُ ؾٔ ٔ٘ٝأُ ِغَٚ ْ٠َٛايٖتػَأبَ َٞعُٖا ُت ِعَٓ ٢بٔ٘ٔ َُٖٔا َقسِ َٚنَحَ ئ ًِ ُعَ ،ُٕٔٛٝؾإُْٖٔ٘ ََـ ِأخُٛشْ
َِٔٓ ـوَ ٔي َػ ِٝـطٔىَ َ َٚعُٖــا قًَٔ ٝـٌٕ َتِٓهَؿٔ ــُ َعِٓ ـوَ أَ ِغ ٔط َٝـ ُ١ايِ ـأَُُٛضٔ َِٓ ُٜٚتَكَ ــُ َِٔٓ ـوَ
ئ ًِ َُعًُِ.)1()ّٔٛ
ٚػسض اإلؾاضٖٓ ٠ا إىل إٔ َا ٜأَط ب٘ اإلَاّ Tدا ٤عً ٢خ٬ف َـا
ٜسع ٘ٝايبعض َٔ إٔ إضغاٍ ايع ٕٛٝعًـ ٢ايعُـاٍ يف ايـب٬ز أَـط ٜػـتٗذٓ٘
اإلْػإ ،٭ِْٗ ٜعتدل ٕٚبح ايعٝـْٚ ٕٛكًـِٗ ا٭خبـاض يًشـانِ ْٛعـا َـٔ
ايٛؾاٚ ١ٜإؾؿا ٤ا٭غطاض ٚايٓؿام تكطبا اىل اؿانِ ،يف سني إٔ ا٭َـط عًـ٢
عهؼ شيو بايٓعط إىل أُٖ ١ٝنبط ايعُاٍ يف ايب٬ز ٚضقابـ ١غـرلِٖ عًـ٢
ايكــطاط املػــتكَٚ ،ِٝــٔ ز ٕٚشيــو قــس ٜ ٫ــ َٔ٪ايــٛايَ ٞــٔ ا٫مــطاف
ٚايعٜؼ بعٝسا عـٔ أعـني ايطقبـا ،٤ؾـتعًِ ايعبـازٚ ،تؿػـس ايـب٬زَ ٫ٚ ،ـٔ
غاَع يؿه ٣ٛايعآََ َٔ ٫ٚ ١كص يعَ٬ـتِٗ ،قـاٍ( :Tؾَـإٕٖٔ َتعَاُٖـسَىَ
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ؾٔــ ٞايػِّــطِّ ئ ـأَُُٛضِِٖٔٔ سَ ـسِ ْ٠َٚيَُٗ ـِِ عًََــ ٢اغِ ـٔت ِعَُأٍ ا ِيأَََاَْ ـَٚ ٔ١ايطِّؾِ ـلٔ بٔايطٖ ٔع ٖٝـٔ١
ََٚتشَؿٖغِ ََٔٔ ا ِيأَ ِعَٛإٔ).
ٜ ٫ٚؿٛتٓا إٔ ْصنط يف ٖصا املكاّ ،بأْٓا لس ــ َٔ خ ٍ٬اغتكطا٤
املؿاٖ ِٝاإلغ ١َٝ٬ايعاَ ١اييت تػامل عً ٢قشتٗا نٌ املػًُني ــ بإ
عٌُ ايسٚض ايطقاب ٞيف َؿاقٌ ايسٚيٜ ١طتبط اضتباطا ٚثٝكا بأسس أِٖ
ؾطا٥ض ايس ٜٔاإلغ َٞ٬اؿٓٝـ ،أ ٖٞٚ ٫ؾطٜه ١ا٭َط باملعطٚف
ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ،اييت تأخص ــ بطبٝعتٗا ــ سٝعا ٚاغعا يف فاٍ اإلق٬ح
ايؿاٌَ ،ابتسا َٔ ّ٤تٗصٜب ايصات ٚاْتٗا ّ٤بإق٬ح اجملتُع ٚايكاُ٥ني عً٢
تػٝرل ؾ ْ٘ٚ٪بؿهٌ عاّ ،قاٍ تعاىلَٚ( :ا ِي َُُٚ ََُِٕٛٓٔ٪ا ِي ََُُٓٔ ِ٪اتُ َبعِهُُِِٗ
أَِٚئَٝاَ ٤بعِضٕ َٜأِ َُطُ َٕٚبٔا ِيَُ ِعطُٚفٔ َ ََِٕٛٗ ََِٜٓٚعٔٔ ايُُِٓ َهطٔ َُٜٚكٔ َُُٕٛٝايكَٖ٠َ٬
سُُُُِٗ ايًُٓ٘ إٕٖٔ ايًَٓ٘ َععٜٔعْ
َِ٪ُٜٚتُ َٕٛاي ٖعنَاَُٜٚ َ٠طٔٝعُ َٕٛايًَٓ٘ َٚضَغُٛيَُ٘ أَُِٚئ٦وَ غََِ ٝط َ
سَهٔ()ِْٝايتٛب.)71 /١
إ ايـسٚا٥ط ٚامل٪غػـات ايطقابٝـ ١تتشُــٌ املػـٚ٪ي ١ٝايؿـطع ١ٝقبــٌ إٔ
تتشُــٌ املػــٚ٪ي ١ٝايكاْْٝٛــ ،١سُٓٝــا ايتعَــت عُــٌ أَاْــٖ ١ــصا ايــسٚض
اؿػاؽ بؿهٌ زقٝلَ ٖٞٚ ،ػـٚ٪ي ١عـٔ ايعٗـس ايؿـطع ٞايـصٜ ٟهًؿٗـا
بٗا اؿانِ اإلغ٫ َٞ٬لاظ ٖصا ايعٌُ ايؿام عً ٢أمت ٚد٘ ٫ ،غـُٝا إ
ايعاًَني يف ٖـصا اجملـاٍ َعطنـ ٕٛيؿـت ٢أْـٛاع اإلغـطا٤ات ايـيت ؼـا ٍٚإ
ؼطؾِٗ عٔ أزا ٤ا٭َاْٚ ،١يهٔ عً ٢ايطغِ َٔ نـٌ شيـو  ٫عـصض ٭سـس
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َــِٓٗ عــٔ ايتدًـــ عــٔ أزاٖ ٤ــصا ايٛادــب املكــسؽ يف نــٌ ايعــطٚف
ٚا٭سٛاٍ ،قاٍ اَرل املَٓ٪ني Tيف ايٓٗر ََٔٔ َٚ( :ا ِغتََٗإَ بٔا ِيأَََاَْـَ َٚ ٔ١ضتَـعَ
 ٟؾٔـٞ
سٌٖ ٔبَٓؿِػٔـ٘ٔ ايـ ٗصٍٖ َٚا ِيدٔـعِ َ
دَٝاََْٚ ٔ١يَِِ َُٜٓعَِّْ ِٙؿِػَُ٘ َٚزَٔ َُٜ٘ٓعَِٓٗا ؾَ َكسِ َأ َ
ؾٔ ٞا ِي ٔ
خَٝاَْـ ُ١ا ِيأَُٖـَٚ ٔ١أَ ِؾعَـعَ
دَٝأَْ ٔ١
خعََٚ ٣إٕٖٔ أَ ِععََِ ا ِي ٔ
خطَ ٔ٠أَ َش ٍٗ ََٚأ ِ
ايسَِْٗٝا  َُٖٛ َٚؾٔ ٞايِخ ٔ
ا ِيػٔـِّ غٔـٗ ا ِيأَٔ.)1()ٔ١ُٖ٥
حسية التعبري يف حلومة أمري املؤمهني
سكــل ؾــهٌ اؿهــِ ايــص ٟأغػــ٘ ضغــ ٍٛاهلل Fيف اَــ ١ا٫غــّ٬
أضٚع أؾهاٍ سط ١ٜايتعبرل بني أؾطاز ا٭َٚ ،١بـا٭خل إشا ْعطْـا إىل شيـو
ايعَإ ايص ٟمل تكٌ ؾ ٘ٝا٭َـِ َطسًـ ١ايٓهـٛز ايؿهـطٚ ٟايجكـايف ايـصٟ
تعٝؿ٘ اي.ّٛٝ
ض ٟٚإٔ ضغـ ٍٛاهلل  Fدًــؼ َٜٛــا ٜكػـِ ايػٓــا ِ٥بــني املػــًُني،
ؾذا ٙ٤ضدٌ ؾكاٍ :اعسٍ ٜـا ضغـ ٍٛاهلل .ؾكـاًٍٜٚ( :ـوَٚ ،ـٔ ٜعـسٍ إشا
مل أعسٍ؟) ؾأضاز اسس أقشاب ايٓيب قتً٘ ،ؾٓٗا ٙايطغ ٍٛعٔ شيو(.)3
ٚيعٌ َٔ أِٖ أْـٛاع سطٜـ ١ايتعـبرل ايـص ٟعـطف يف سهَٛـ ١ايطغـٍٛ
ٖــ :ٛسطٜــ ١ايتعــبرل ايػٝاغــ ،ٞؾعًــ ٢ايــطغِ َــٔ سػاغــٖ ١ٝــصا اؾاْــب
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ٚقعٛبت٘ٚ ،يهٓ٘ ػػس بأبٗ ٢قٛض ٙيف ظَإ سهِ اإلَـاّ عًـ ٞبـٔ أبـٞ
طايب ،Tايص ٟميجٌ سهُ٘ َطآ ٠ؿهِ خامت ا٭ْبٝا.F٤
ؾُٔ املػًِٓ ب٘ تاضخيٝا ،إٔ اؾُاع ١املعطٚؾ ١باـٛاضز ناْـت مجاعـ١
َعاضن ١ؿه ١َٛأَرل املَٓ٪نيٚ ،Tإٔ أؾطازٖا ناْٛا ٜك َٕٛٛؼـت َٓـدل
اإلَاّٚ Tجيـاٖط ٕٚبـطأ ِٜٗايػٝاغـ ٞعًٓـاّ ،ؾًـِ ٜهـٔ َٓـ٘ Tإ ٫إٔ
ٜطز سذتِٗ باؿذٜٚ ،١ؿهح امطاؾِٗ بايؿهط ٚايبٝـإ ،ز ٕٚإٔ ٜكُعٗـِ
بايػٝـ أ ٚميٓع عِٓٗ ايعطا.٤
ؾُٔ ن ّ٬ي٘ Tيف اـٛاضز ملا زلع قٛشلِ " ٫سهِ إ ٫هلل" قَـاٍَ:

ٍّ ُٜطَازُ بَٔٗا بَا ٔطٌْ َْعَِِ إُْٖٔ٘ يَا سُهَِِ إٔيٖا ئًٖ٘ٔ  َٚيَ ٔهٖٔ َُٖ٪يَـاَٜ ٔ٤كُٛيُـ َٕٛيَـا
(نَ ًَُٔ ُ١سَل
دطٕ َِ ٜع ٌَُُ ؾٔ ٞإٔ َِ َطتٔـ٘ٔ ا ِيُُـَُٔٔ ِ٪
ٍّ أَ ِٚؾَا ٔ
إٔ َِطَ َ٠إٔيٖا ئًٖ٘ٔ  َٚإُْٖٔ٘ يَا ُبسٖ ئًٖٓاؽٔ َِٔٔ أََٔرلٕ بَط
ذ َُعُ بٔ٘ٔ ايِ َؿُٜ َٚ ُ٤ِٞكَاَتٌُ بٔـ٘ٔ
دٌَ ِ ُٜ َٚ
ِ َٜ َٚػَت ُِٔتعُ ؾَٔٗٝا ايِهَا ٔؾطُ ُٜ َٚبَ ًُؼُ ايًُٖ٘ ؾَٔٗٝا ا ِيَأ َ
ستِٖ َٜ ٢ػَتطٜٔحَ بَـطٌّ َٚ
هعٔٝـٔ ََٔٔ ايِ َكَ ِّٟٔٛ
خصُ بٔ٘ٔ ئً ٖ
ا ِي َعسَُ َٚ ٗٚتأِ ََُٔ بٔ٘ٔ اي ٗػُبٌُ َ ٪ِ ُٜ َٚ
دطٕ).
ِ ُٜػَتطَاحَ َِٔٔ ؾَا ٔ
بــٌ يف بعــض اؿــا٫ت لــسٜ Tٙتعاَــٌ َعٗــِ بــايعؿٚ ٛايكــؿح،
ستــ ٢ض ٟٚإٔ اســس اـــٛاضز قــاٍ عٓــ٘ يف سهــطت٘ :قَاتًََ ـُ٘ ايًٖ ـُ٘ نَــاؾٔطاّ ََــا
أَؾِكََُٗ٘! ؾٛثب ايك ّٛيٝكتً ،ٙٛؾَكَـاٍَ اإلَـاّ( :Tضُ َِٜٚـسّا ،إَُْٖٔـا ُٖـ َٛغَـبٌّ

ٍّ ،أَ ِٚعَ ِؿَ ْٛعِٔ شَِْبٕ)(.)1
بٔػَب
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ٚيهٔ سُٓٝا بًؼ ا٭َط باـٛاضز إٔ ٜتذاٚظٚا َػـاي ١سطٜـ ١ايتعـبرل،
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