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 مهخص انبحث
ٚقشب٘  أمجعني ٚع٢ً آي٘ ْبٝا٤أؾطف األ اذتُس هلل ضب ايعاملني ٚايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً

 ٚبعس .ىل ّٜٛ ايسَٜٔٚٔ غاض ع٢ً ٖساٙ إ

" عٔ " َعاٜري ْكس ايؿعط عٓس ارتًٝف١ عُط بٔ ارتٛاب  ١ٜكسّ زضاغفإٕ ٖصا ايبشح 

فٗٛ ، ٜؿل غباضٙ اتهح يًباسح َٔ خالٍ ٖصٙ ايسضاغ١ إٔ ارتًٝف١ عُط أزٜبا السٝح 

َٚٔ خالٍ زضاغتٓا ملعاٜري ، ٚقسض٠ ف١ٝٓ نبري٠ يف ْكس ايؿعط، ضفٝعٟا أزبٟٝا ميتًو سػٟا

امل اضتهعت ع٢ً ثالث١ س ايؿعط عٓسٙ تبني يٓا أْ٘ قاسب ضؤ١ٜ ْكس١ٜ ٚانش١ املعْك

ٖٚصا األخري ،، ٚاملعٝاض ايفين ، ٚاملعٝاض األخالقٖٞٞ املعٝاض ايصٚقٞ َعاٜري ١َُٗ

، سم ايفينك، ٚاياذتٛؾٞ ٚجتُٓب، املعاظ١ً جتُٓباؾتٌُ ع٢ً ثالث١ عٓاقط ٖٞ : 

غين  يعطب ٚاملػًُنيعٓس ااخ األزبٞ ٚايٓكسٟ ٕ ايرت٢ً أٖٚصٙ ايسضاغ١ تؤنس ع

ٜٚػتًِٗ ، ، ٜٚػتدطز دٛاٖطٖاس١ٜ اييت حتتاز إىل َٔ ٜٓكب فٝٗابايكهاٜا األزب١ٝ ٚايٓك

أضسب تٓاغب ايٛاقع األزبٞ فٝٗا َٔ َاز٠ ع١ًُٝ ٜٚٛٛضٖا يًٝٓٛل بٗا إىل آفام  َا

، تأتٝٓا َٔ ايػطب ايبا َاغ اييتعطٜات األزب١ٝ ٚايٓكس١ٜ اذتسٜج١ تٓافؼ ايٓ، ياملعاف

ٝل ٖصٙ ايٓعطٜات ايػطب١ٝ عصافريٖا ع٢ً بتٛايٓكاز ايعطب احملسثني بعض ٚحياٍٚ 

 االغهُٝٛنأمنا ٜطٜسٕٚ إٔ ٜعضعٛا املٛظ يف بالز ِٖٚ بٗصا ايعٌُ يػتٓا ايعطب١ٝ 

 اٙ ايسضاغ١ أٜهٖص، ٚيف قٝتٗا، فًػتٓا ايعطب١ٝ هلا خك١ٛاالغتٛا٥ٝٚايتفاح يف املٓاطل 

تٟٛ ٚحت .قس نعفت اإلغالّن١ األزب١ٝ ٚايٓكس١ٜ يف قسض طعٕٛ إٔ اذتضز ع٢ً َٔ ٜس

املعٝاض : املبشح ايجاْٞ  .املعٝاض ايصٚقٞ: املبشح األٍٚ: َباسح ١ثالثصٙ ايسضاغ١ ع٢ً ٖ

 .  املعٝاض ايفين. املبشح ايجايح :األخالقٞ

                                           

                 املٛفل ٚاهلل
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 مقدمة

هلا َهاْتٗا ايعع١ُٝ يف ٖصا ايبشح ٜتٓاٍٚ َعاٜري ْكس ايؿعط َٔ خالٍ ؾدك١ٝ      

 ٚاإلقالحايك٠ٛ يف اذتل ، ٚٚايتك٣ٛ، ٚايٛضع، ايعسٍب فكس عطف املػ١ًُٚدسإ األ١َ 

آخط ايكا١ُ٥ َٔ  إىلٗط ايطّٚ ٚايفطؽ ٚق اإلغال١َٝايفتٛسات ٚ، ٞٚاالدتُاع اإلزاضٟ

ارتًٝف١  ١ؾدكٝ ٚسسٜجٟا قسميٟا ٚقس تٓاٍٚ ايباسجٕٛ، حتك٢ ال اييتط املٓاقب ٚاملآث

، ٚاالقتكاز١ٜ، حتسثٛا عٔ ؾدكٝت٘ ايػٝاغ١ٝ ظٚاٜا شتتًف١عُط بٔ ارتٛاب َٔ 

سح ٜتٓاٍٚ ايباٚيف ٖصٙ ايسضاغ١  وٚغري شيٚايعػهط١ٜ ، ٚايفهط١ٜ، ٚايتؿطٜع١ٝ

 األزب١ٖٝٚٞ ؾدكٝت٘ ، ظا١ٜٚ أخط٣ مل ٜتعطض هلا ايباسجَٕٛٔ عُط ؾدك١ٝ ارتًٝف١ 

ارتًٝف١  سٝح ٜعترب اإلغال١َٝٚايؿدك١ٝ ، اإلغالّمشٍٛ مما ٜؤنس ع٢ً خاق١ٝ 

. ٚقس تٛطم ايٓكاز ايكسَا٤ يف  ثٓاٜا نتبِٗ ايؿا١ًَ ايؿدك١ٝعُط منٛشدا هلصٙ 

ٖصٙ جيُع ٖصا ايبشح ٚثطت أسازٜجِٗ ٖٓا ٖٚٓاى تٓاٚقس ٚايٓاقس  األزٜبيًدًٝف١ عُط 

ٜكٍٛ ابٔ ضؾٝل يف نتاب١ . ٜٚتعطض هلا بايسضاغ١ يف قعٝس ٚاسساملتٓاثط٠ األقٛاٍ 

نإ عُط بٔ ارتٛاب ضنٞ اهلل عٓ٘ َٔ أْكس أٌٖ  آزاب٘ "ٚايعُس٠ يف ستاغٔ ايؿعط 

ٚايٓكاز ؤضخني َٔ ايؿٗازات يهباض امل ٚغري شيو 1"  ظَاْ٘ يًؿعط ٚأْفصِٖ فٝ٘ َعطف١

 .يألزب ايعطبٞ  ايكسَا٤ 

 : ٚتتُجٌ يف أْ٘ ثأهمية انبح

ٜتٓاٍٚ َعاٜري ايٓكس األزبٞ عٓس ارتًٝف١ عُط بٔ ارتٛاب ايصٟ ؾٗس ي٘ ايٓكاز   -1

 ٚأْكس أٌٖ ظَاْ٘ ي٘ .، بايؿعط عكطٙأعًِ أٌٖ َٔ ايكسَا٤ بأْ٘ 

 .ٜبشح يف َعاضى ارتًٝف١ عُط ايٓكس١ٜ َع ؾعطا٤ عكطٙ   -2

، ٢ٓ حيتاز إىل َٔ ٜٓفض عٓ٘ ايػباضٚغ ايٓكسٟ ايكسِٜ تطاخ ثط ٓاتطاثٕ أ ٜؤنس -3

ٜٚػتٓبط َٓ٘ ايٓعطٜات ، ٚايٓكس١ٜ األزب١ًٝسضاغات ي ستٛضٟاٜٚػتٓٛك٘ ٚجيعً٘ 

 . املعاقطٜٚٛٛضٖا يتدسّ قهاٜا األزب 
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 ٚتتُجٌ يف اآلتٞ : أهداف انبحث

فٝ٘  َا ازغتدطٚا ثٓاٜاٙػٛم يف ٚايايكسِٜ  اإلغالَٞايرتاخ ايٓكسٟ  ّاغتًٗا -1

   .ٕامس زضضَٔ 

 .ٚاملعاقط اذتسٜح بايٓكس ايكسِٜ األزبٞايٓكس  ضبط -2

َٔ االجتاٙ ْاس١ٝ ايٓعطٜات  اغتٓٗاض ٚتٜٛٛط ادتٗٛز يف ايٓكس ايكسِٜ بساٟل -3

زب خيتًف عٔ األٚغٝام تاضخيٞ ٚادتُاعٞ ايػطب١ٝ اييت ْؿأ٠ يف ب١٦ٝ َٚٓار 

 ايعطبٞ.

 ايكسِٜ بعني فاسك١ ٚضؤ١ٜ جتسٜس١ٜ . ايٓكسٟاخ ايٓعط إىل ايرت -4

  :مشكهة انبحث   
ٖٚٞ َعاٜري ْكس ، َٔ قهاٜا ايٓكس األزبٞ سػاغ١تهُٔ يف أْ٘ ٜتٓاٍٚ قه١ٝ        

ٚيف فرت٠ َٔ أِٖ فرتات ، أبطظ ايؿدكٝات يف تاضٜذ املػًُنيايؿعط عٓس ٚاسس َٔ 

، اإلغالَٞيًتفاعٌ َع ايرتاخ ي١ يف ستا١ٚ ٖٞ فرت٠ ارتالف١ ايطاؾس٠ ُاملػً األ١َتاضٜذ 

 . امل١ُٗيتأقٌٝ هلصٙ ايكه١ٝ ٚا

 . تٛدس زضاغات غابك١ عػب عًُٞ ال :اندراسات انسابقة

االغتكطا٥ٞ.ٚاتبع ايباسح املٓٗر ايٛقفٞ  :منهج انبحث

 َباسح، ٖٚٞ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: ثالث١تٓاٍٚ ايباسح ٖصٙ ايسضاغ١ يف  :هيكم انبحث

 .ٞايصٚقاملعٝاض : املبشح األٍٚ 

 .  املعٝاض األخالقٞ املبشح ايجاْٞ : 

    .املعٝاض ايفين:املبشح ايجايح 

 .ثِ ارتامت١ ٚاملكازض ٚاملطادع
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 األولاملبحث 
 املعيار انذوقي

ايصٚم ٚ ايصٚم ٚاسس َٔ َعاٜري ْكس ايؿعط اييت حتسخ عٓٗا ايٓكاز قسميا ٚسسٜجٟا "     

 ،عتس ب٘ ٖٛ شٚم شٟٚ ايبكط بايؿعطفايصٚم ايصٟ ٜ ،ْكس ٖٛ املطدع ايٓٗا٥ٞ يف نٌ

جيعٌ ايصٚم  ٚيف ايتعًٌٝ َا عٕٛ إٔ ٜعًًٛا ايهجري َٔ أسهاَِٗ،ٖٚؤال٤ عاز٠ ٜػتٛٝ

ٝ٘ إٔ ارتًٝف١ عُط بٔ إي اإلؾاض٠ٚمما جيسض  2" ٚغ١ًٝ َؿطٚع١ َٔ ٚغا٥ٌ املعطف١ 

يت ًٜٛكٗا اي اّيألسهَع قسضت٘ ع٢ً ايتعًٌٝ  ساغ١ شٚق١ٝ ضفٝع١ ميتًو ارتٛاب نإ

 .اييت تؤنس ٖصٙ اذتكٝك١غٝتهح يٓا َٔ خالٍ ايٛقا٥ع ايتاي١ٝ  ٖٚصا َا، ع٢ً ايٓل 

ط نإ عُط بٔ ارتٛاب، ضنٞ اهلل عٓ٘، دايػٟا يف أقشاب٘ ٜتصانطٕٚ ايؿع

 ْٕ ْٕ أؾعط; فكٌٝ: أٚايؿعطا٤، فٝكٍٛ بعهِٗ: فال عباؽ  ابٔؾعط، ٜٚكٍٛ آخط، بٌ فال

ًِ فًُا غ ٘: قس أت٢ َٔ حيسخ َٔ أؾعط ايٓاؽاهلل عٓفكاٍ عُط، ضنٞ  ،بايباب

قاٍ  ،ٓاؽ؟ قاٍ: ظٖري ٜا أَري املؤَٓنئَ أؾعط اي ٚدًؼ قاٍ ي٘ عُط: ٜا ابٔ عباؽ

 ميسح ٖطَٟا ٚقَٛ٘ بين َط٠: عُط: ٚمل شيو؟ قاٍ ابٔ عباؽ: يكٛي٘ 

         ٣ّ َٜٞكُعُس فَٛم ايٓؿُؼ٢ َٔ ٜنط ٖٚٔيٗ     يٛ نإ  ّْ بٜأ ِٖٔ ٜقَعُسٚاِ أـــقٛ ََِذٔس  ٚ 

         ّْ ْٕ سنَي َتُٓػُبٜٗقٛ ِِ ٔغَٓا ُٖ َٜٚيُسٚاط     ِـــٜأبٛ  ََٔ َٔ األٚالٔز  َٔ  اُبٛا ٚطاَب 

         ٙٔ َٕ      ُٓٛاــٔإشا ٜفع٢ُعٛا، إْْؼ إشا ٜأَٔد ٌْ 3ََُطٓظؤٚ  ُسٚاـــإشا دٗ 4َبٗايٝ

        َٔ  َٕ َٕ ع٢ً َا نا ٣ِ ِٔــََُشٖػسٚ ُِٗ َال      َْٔع ُ٘ َعٓ ٘ٔ ُسٔػُسٚاــَٜٓع٢ُع اي٤ً  ا ٔب

 5قاٍ عُط: قسقت ٜا ابٔ عباؽ.

اٍ: أٟ ؾعطا٥هِ خطز عُط بٔ ارتٛاب، ضنٞ اهلل عٓ٘، ٚبباب٘ ٚفس غٛفإ، فكٚ

 ايصٟ ٜكٍٛ: 

 ُ٘ ُٓ َٖٗصُب  ٜٚيػَت مُبػَتبل٣ أخٟا ال َتًٝ ٢ٍ امٝل ٟٓ ايٓطدا  ع٢ً َؾَعٕح، أ

  قاٍ: فُٔ ايكا٥ٌ:  ملؤَٓني،قايٛا: ايٓابػ١ ٜا أَري ا

ََت١َٕٓٝ             ٣ٍ ْٔ يف ٔسبا ُُٗس بٗ   َخٛاطُٝف ُسِذ  ا أٜٕس إٜيٜٝو َْٛاظ٢ُعـــــَت

٢ٌ ايصٟ ٖفإ    َُِسض٢نٞـْٜٓو ناي١ًٝ ٕٓ امٝلٓتأ٣ عٜٓو ٚاغُع    َٛ   ٚإٕ َخًَٞت أ

 ملؤَٓني، قاٍ: فُٔ ايكا٥ٌ: قايٛا: ايٓابػ١ ٜا أَري ا

            َُ  ٢ٔ ًَُُت َْفػٞ إىل اب ُٕ  َشٚطم٣ أع  ٚضاسًٜيت، ٚقس ٖسأِت ُعٝٛ
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١َْٜ يـفأيٜفُٝت األَ             ِٓٗا ــا َٕ ُْْٛح ال َُٜد   ِ َُٜد ُٕـنصيٜو نا ٛ 

َٞ  ًٜٔكٟا ٔثٝابٞ ـَاض٢ٜٟا خــأَتُٝتٜو ع             ٔٓ ب ُٕ ع٢ً َخٕٛف ُتٜع  ايع١ٓٛ

 ٌ:ملؤَٓني! قاٍ: فُٔ ايكا٥قايٛا: ايٓابػ١ ٜا أَري ا

َٕ، إِش قاٍ امٜلًٝٝو ي٘ َُا ِٝ َٓٔس    إال٤ ُغًٜ  ٝقِ يف ايَبط١ٖٜٔ٢ فاِسُسِزٖا عٔ ايٜف

 قايٛا: ايٓابػ١ ٜا أَري املؤَٓني! قاٍ: ٖٛ أؾعط ؾعطا٥هِ.

ٔ تعـرب  ٖصٙ االختٝاضات ايعُطٜـ١ َـٔ ؾـعط ايٓابػـ١      إسػاغـ٘ املطٖـف،   ٚ شٚقـ٘ ايطفٝـع ،   عـ

 .  ضز١٦ٜعطفت٘ دتٝسٙ َٔ َع٢ً خربت٘ ب٘ ٚ ٚقسضت٘ ع٢ً االْتكا٤ َٔ ايؿعط مما ٜسٍ

، فـأتٛا عُـط   أقبًت ساد١، فُطت باملس١ٜٓ َٚعٗا أْـاؽ َـٔ قَٛٗـا    ارتٓػا٤ شنطٚا إٔٚ 

ٖــصٙ خٓػــا٤، فًــٛ ٚععتٗــا فكــس طــاٍ بهاؤٖــا يف ادتاًٖٝــ١        "بــٔ ارتٛــاب، فكــايٛا:   

َـا تؿـا٤    "عـت ضأغـٗا، فكايـت:    ، قـاٍ: فطف ، فكاّ عُط ٚأتاٖا ٚقاٍ: ٜا خٓػا٤"غالّٚاإل

ايبهـا٤ عًـ٢ غـازات    " قايـت:  ؟  " َا ايصٟ أقـطح َـآقٞ عٝٓٝـو   " ؟ فكاٍ:  "َٚا ايصٟ تطٜس

ٛ      " . قاٍ:  "َهط ِ  إِْٗ ًٖهـٛا يف ادتاًٖٝـ١، ٖٚـِ أعهـاز ايًـٗب، ٚسؿـ ، قايـت:   "دٗـٓ

أَـا  " ، قايـت:  " فأْؿـسٜين َـا قًـت   " ، قـاٍ: "فساى أبٞ ٚأَٞ، فصيو ايـصٟ ظازْـٞ ٚدعـاٟ   "

 ، فكايت: "قًت قبٌ ايّٝٛ، ٚيهين أْؿسى َا قًت٘ ايػاع١أْٞ ال أْؿسى َا 

ُ٘    ـٜأنٓاُف ٜغُ 7َغك٢ َدَسثٟا          َٚٚأبًٝ٘ـََٔط٠ٜ زَْٚ  َٔ ايَػٝٔح زمياُت ايَطبٝع٢ 

ُِ َغُعٞ إ٢شا ُشٔنَط اأٜلغ          ُٖ ًٜٔٝ٘ـَٚف ٢   ـٝأعرُي ُ٘ َظفَط٠٠ َا ُتعا َٓٔ  ٞ ايٜكًٔب 

ََٔ َبه٢ايَس َٚٝنُٓت ٝأعرُي          ََٔ َاَت َبعَسٜى ؾأغًٝ٘    ََع ٜقبًٜٜو   ٜفٜأَْت َع٢ً 

 8.فكاٍ عُط: زعٖٛا فإْٗا ال تعاٍ سع١ٜٓ أبسٟا

 ٚمسع عُط بٔ ارتٛاب اَطأ٠ تٓؿس ٚتكٍٛ: 

 فتًهِ عٓس شيو قطت 9ْكار٣    فُٓٗٔ َٔ تػك٢ بعصٕب َربٕز              

٣ٔ َٚٓٗٔ َٔ تػك٢ بأخهط               ز٣ فًٛال خؿ١ٝ اهلل فطتأدا  10آد

فأَط بإسهاض ظٚدٗا، فٛدسٙ َتػري ايفِ، فدريٙ داض١ٜ َٔ املػِٓ أٚ مخػُا١٥ زضِٖ 

 11ع٢ً طالقٗا، فاختاض ارتُػُا١٥، فسفعت إيٝ٘، ٚخ٢ً غبًٝٗا.

 ٚنإ عُط بٔ ارتٛاب ضنٞ اهلل عٓ٘ ٜعؼ بٓفػ٘، فػُع اَطأ٠ تكٍٛ: 

ٌْ إىل ْكط بٔ سذازأّ   ا ــغبٌٝ مخط٣ فأؾطبٗٔ ـَأال           ٌٖ غبٝ

         ٣ّ  ٣ِ12 غري ًَذازـغٌٗ احملٝا نطٜ    إىل فت٢ َادس األخالم شٟ نط



 

6 

 

، "عًٞ بٓكط بٔ اذتذاز"، فًُا أقبح قاٍ: " أَا َا زاّ عُط إَاَٟا فال" فكاٍ عُط: 

"  ؟ قاٍ: "ٚمل َٚا شْيب" قاٍ:  " اخطز َٔ املس١ٜٓ"فأتٞ ب٘، فإشا ٖٛ ضدٌ مجٌٝ، فكاٍ: 

 ، فدطز ست٢ أت٢ ايبكط٠ ٚنتب إىل عُط ضنٞ اهلل عٓ٘: "اخطز فٛ اهلل َا تػانٓين

ٕٓ شا ذت    يعُطٟ ي٦ٔ غريتين ٚسطَتين             طاّـــٚمل آت امثا إ

٣ٔ ظٓٓت٘ ـَٚ            ازٜل ايعٕٓٛ إثاّـٚبعض تك    ا يٞ شْْب غري ظ

 غطاّ  اْٞ ايٓػا٤ ــبعض أَف    ٟا مب١ٕٝٓ ـَٜٛ 13ٚإٕ غٓت ايصيفا٤          

 ملا نإ يٞ يف ايكاذتني َكاّ     ٛ أتٝت٘ ـفعٔ بٞ ايعٔ ايصٟ ي          

 ايفٕٛ نطاّــٚآبا٤ قسم٣ غ    ا متٓت سفٝعيت ــٚميٓعٗا مم          

 ا ٚقٝاّـٚبْٝت هلا يف قَٛٗ     التٗا ــٚميٓعٗا مما متٓت ق          

 16ٚغٓاّ 15َين غاضْب 14فكس دب     ْت َطدعٞ فٗصإ ساالْا فٌٗ أ          

 قاٍ: فطزٙ عُط بعس شيو ملا ٚقف َٔ عفت٘. 

ٜٚط٣ٚ أٜهٟا إٔ عُط بٔ ارتٛاب، ضنٞ اهلل عٓ٘، نإ ٜعؼ باملس١ٜٓ شات ي١ًٝ، إشا 

 مسع اَطأ٠ تٗتف ٚتكٍٛ:

 ين إش ال خًٌٝ أالعب٘ـــٚأضق  تٛاٍٚ ٖصا ايًٌٝ ٚاغٛز داْب٘           

 يعععع َٔ ٖصا ايػطٜط دٛاْب٘   اهلل ال ضب غريٙ  اهلل يٛال  ٛف          

 طانب٘ـٚأنطّ بعًٞ إٕ تٛطأ َ   ا٤ ٜهفين ــٚيهٔ ضبٞ ٚاذتٝ          

" قاٍ: فطدع عُط إىل َٓعي٘، فػأٍ عٔ املطأ٠، فإشا ظٚدٗا غا٥ب، فػأٍ ابٓت٘ سفك١: 

أضبع١ أؾٗط، " : ؟ فػهتت، ٚاغتشٝت، ٚأططقت فكاٍ " نِ تكرب املطأ٠ عٔ ايطدٌ

؟ فطفعت ططفٗا تعًِ أْٗا ال تكرب أنجط َٔ غت١ أؾٗط،  "مخػ١ أؾٗط، غت١ أؾٗط

 17فهتب إىل قاسب ادتٝـ إٔ ٜكفٌ َٔ ايػعٚ ايطدٌ إشا أتت غت١ أؾٗط إىل أٖايِٝٗ.

ُِٓ ع٢ً عُط بٔ  ١ٛاب ّٜٛ َػ١ًُٝ ٚزخٌ َت ُٓس: ٚمل١ا اغتؿٗس ظٜس بٔ ارت قاٍ أبٛ ست

١ٛاب فكاٍ ي٘: أْ   بعض َا قًت ف٢ أخٝو، فأْؿسٙ ؾعطٙ ايص٣ ٜكٍٛ فٝ٘: ٞؿسْارت

 َٔ ايٓسٖط سٓت٢ قٌٝ ئ ٜتكٓسعا  ١ سكب١ ـدصمي ٞٚنٓٓا نٓسَاْ           

ُٓا تفٓطقٓا نأ٢ْٓ َٚ             اـيٍٛٛ ادتُاع مل ْبت ي١ًٝ َع  ايها ــفً

ُِٓ، يٛ نٓت أقٍٛ ا فكاٍ ي٘ عُط: ٜا بٔ ارتٛاب َجٌ ظٜس  يفإٔ أقٍٛ  ٞيؿعط يػٓطَْت

ُٓ يفَا قًت  قت١ً أخٝو َا قًت فٝ٘  ِٞ: ٜا أَري املؤَٓني، يٛ قتٌ أخأخٝو، قاٍ َت

 18ب٘. بأسػٔ مم١ا عٓعٜتين أخٞ يفأسس  اْٞعٓع، فكاٍ عُط: ٜا َتُِ، َا ؾعطا أبسٟا
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يعُطٚ بٔ َعس ٜهطب: أخربْٞ عٔ اذتطب. قاٍ:  ضنٞ اهلل عٓ٘ٚقاٍ عُط بٔ ارتٛاب 

  19 تًف. نعف عٓٗا قًكت عٔ غام، َٔ قرب فٝٗا عطف َٚٔ َٓط٠ املصام إشا

        َ ٍٓٚ ١ٓٝ ـــاذتطب أ ٌٓ دٗ      ا تهٕٛ فت  ٍٛــتػع٢ بعٜٓتٗا يه

 غري شات خًٌٝ عازت عذٛظٟا   ست٢ إشا اغتعطت ٚؾٓب نطاَٗا         

  ط١ٖٚ ي١ًجِ ٚايتكبٌٝــــَه     ا ٚتٓه١طت ـدٓعت ضأغٗ 20مشٛا٤       

ضنٞ اهلل ؾذط٠ ايػًُٞ ٚنإ َٔ فتاى ايعطب فأت٢ عُط بٔ ارتٛاب  أباٜٚط٣ٚ إٔ 

، فكاٍ ي٘ عُط: َٚٔ أْت؟ فكاٍ: أْا أبٛ ؾذط٠ ايػًُٞ، فكاٍ ي٘ عُط:  ٜػتشًُ٘ عٓ٘

 أٟ عسٟ ْفػ٘، أيػت ايكاتٌ سٝح اضتسزت:

 ٛ بعسٖا إٔ أعُطاــٚإْٞ ألضد  ايٕس ـٚضٜٚت ضستٞ َٔ نتٝب١ خ        

 23تط٣ ايبٝض يف سافاتٗا ٚايػٓٛضا  بايكٓا  22ختٛط 21ؾٗبا٤ ٚعاضنتٗا       

ثِ اضت٢ٓ عًٝ٘ عُط بايسض٠، فػع٢ إىل ْاقت٘ فشٌ عكاهلا ٚأقبًٗا سط٠ بين غًِٝ بأسح 

 :24ايػري ٖطبا٠ َٔ ايسض٠، ٖٚٛ ٜكٍٛ

 ٚنٌ شتتبط َٜٛا٠ ي٘ ٚضم  ا أبٛ سفل بٓا٥ً٘ ـقس نٔ عٓٗ       

 25ٚساٍ َٔ زٕٚ بعض ايطغب١ ايؿفل   َاظاٍ ٜهطبين ست٢ خص ٜت ي٘       

 ايػًل 27ا يعٙـــإشا َ 26َجٌ ايطتاز  ٞ سا١ْٝ ـــثِ ايتفت إيٝٗا ٖٚ       

 لا ٖٚٞ تًٓٛـــإْٞ ألظضٟ عًٝٗ  أقبًتٗا ارتٌ َٔ ؾٛضإ زتتٗسا٠        

نإ ارتًٝف١ عُط بٔ ارتٛاب نجري االغتسالٍ بايؿعط ٚضمبا ٜطدع شيو إىل نجط٠ ٚ

ستُس بٔ عٔ "، ٚتصٚق٘ ي٘ ، ٚازضاى صتاع١ َفعٛي١ يف َعادت١ األَٛض  ستفٛظ٘ َٓ٘ ،

 28غالّ عٔ ابٔ دعسب١ قاٍ: َا أبطّ عُط بٔ ارتٛاب أَطا قط إال متجٌ ببٝت ؾعط. 

 ، نإ ٜتُجٌ بٗصٜٔ ايبٝتني:ضنٞ اهلل عٜٓ٘ٚط٣ٚ إٔ عُط بٔ ارتٛاب، 

 ألٚالز َا ٚيسٚاطابٛا ٚطاب َٔ ا      ِ ـّٛ غٓإ أبِٖٛ سني تٓػبٗــق          

 29ا ي٘ سػسٚاــال ٜٓعع اهلل َِٓٗ َ     ستػٛزٕٚ ع٢ً َا نإ َٔ ْعِ          

قٌٝ يألٚغ١ٝ أٟ َٓعط أسػٔ؟ فكايت: قكٛض : ضنٞ اهلل عٓ٘قٌٝ يعُط بٔ ارتٛاب 

 بٝض يف سسا٥ل خهط، فأْؿس عٓس شيو عُط بٔ ارتٛاب، بٝت عسٟ بٔ ظٜس ايعبازٟ:

 30بٝض يف ايطٚض ظٖطٙ َػتٓري       ـاينس٢َ ايعاز يف احملاضٜب أٚ ن

٢ً شٚم ارتًٝف١ عُط ايفين ٚغريٖا تؤنس عآْفٟا اييت شنطْاٖا  تٖٚصٙ االغتسالال     

ٜٓاغب٘ َٔ  ٚاالغتؿٗاز ب٘ فُٝا، َٚعطفت٘ مبعاْٝ٘، ٚع٢ً سػٔ اختٝاضٙ يًؿعط، ايطفٝع

 .املٛاقف
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 انثاني املبحث
 املعيار األخالقي 

قاٍ  31 نإ ٜعٛظٙ االجتاٙ ايسٜين األخالقٞ ْكس ايؿعط باألغاؽ ايٓعطٟ ايصٟ كس أَٖسي

ٍَايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ:  ِٔ ٜقا ََ ٢ّ ٔؾِعّط "  ََٖسْضٔفٞ اٞيإ٢ِغًٜا  ُ٘ ُْ َُٞكٔصّعا، ٜفًَٔػا ٚملا  32 "ا 

َٔ سبػ٘ بػبب ٖذا٥٘ ايعبطقإ بٔ اذت١٦ٝٛ أطًل عُط بٔ ارتٛاب ضنٞ اهلل عٓ٘ 

إٜاى ٚاهلذا٤ املكصع، قاٍ: َٚا املكصع ٜا أَري املؤَٓني؟ قاٍ: املكصع إٔ تكٍٛ بسض قاٍ ي٘: 

ٖؤال٤ أفهٌ َٔ ٖؤال٤ ٚأؾطف، ٚتبين ؾعطٟا ع٢ً َسح يكّٛ ٚشّ ملٔ تعازِٜٗ، فكاٍ: 

ٖؤال٤ فُسستِٗ  ٞعًِ َين مبصاٖب ايؿعط، ٚيهٔ سباْأْت ٚاهلل ٜا أَري املؤَٓني أ

أٌْ َٔ أعطانِٗ ؾ٦ٟٝا، ٚقطفت َسسٞ إىل ٚسطَين ٖؤال٤ فصنطت سطَاِْٗ ٚمل 

َٔ أضازٙ ٚضغبت ب٘ عُٔ نطٖ٘ ٚظٖس فٝ٘، ٜطٜس بصيو قكٝست٘ املُٗٛظ٠ اييت ٜكٍٛ 

 فٝٗا:

 أٚ ايؿعط٣ فٛاٍ بٞ اإلْا٤    ٚآْٝت ايعؿا٤ إىل غٌٗٝ 

  33 ٖٚٞ أخبح َا قٓع

ٍٛٓ عٓ٘ إىل بػٝ ض، ٚنإ اذت١٦ٝٛ داٚض ايٓعبطقإ بٔ بسض، فًِ حيُس دٛاضٙ، فتش

 فأنطّ دٛاضٙ، فكاٍ ٜٗذٛ ايعبطقإ ٚميسح بػٝها:

 شا ساد١ عاف ف٢ َػتٛعط ؾاؽ   َا نإ شْب بػٝض إٔ ضأ٣ ضدال      

 اؽـازضٚٙ َكُٝا بني أضَــٚغ     ٕٛ َٓعي٘ ــداضا يكّٛ أطايٛا ٖ     

 ٛٙ بأْٝاب ٚأنطاؽــــٚدٓطس     ِ ــــ١ًَٛا قطاٙ ٖٚٓطت٘ نالبٗ     

١ٛاعِ ايهاغ     ا ــال تطسٌ يبػٝتٗ زع املهاضّ       ٢ـٚاقعس فإْٓو أْت اي

اهلل عٓ٘، ٚأْؿسٙ آخط األبٝات ، فكاٍ  ضنٞفاغتعس٣ عًٝ٘ ايعبطقإ عُط بٔ ارتٛاب 

إْٓ٘ ال ٜهٕٛ " ؟! قاٍ:ناغٟٝا ي٘ عُط: َا أعًُ٘ ٖذاى، أَا تطن٢ إٔ تهٕٛ طاعُٟا

ت، فػأي٘ عٔ شيو، فكاٍ: مل ، ثِ أضغٌ إىل سٓػإ بٔ ثاب "اهلذا٤ أؾٓس َٔ ٖصا يف

ٜٗذ٘ ٚيهٔ غًح عًٝ٘! فشبػ٘ عُط، ٚقاٍ: ٜا خبٝح ألؾػًٓٓو عٔ أعطاض 

  34املػًُني.

 سبػ٘ عُط قاٍ ٖٚٛ أٍٚ َا قاي٘: اذت١٦ٝٛ ملا ٚإٕ

 غكتين األعازٟ إيٝو ايػذاال       طْؤ  ـاَأعٛش ظسى إْٞ             

 ٢ ْٛاالــس ْهااٟل ٚأضدأؾ      ٔ ايعبطقإ  ـفإْو خرْي َ            



 

9 

 

٣ّ َكـــفإٕ يهٌ َك     ٞ ٖساى املًٝو   ـحتٓٔ عً              االـا

٣ٕ ضدــفإٕ يهٌ ظَ   ا٠    ـٚال تأخصْٞ بكٍٛ ايٛؾ              االـا

 ا٥ٞ ضداالـفػٝكت إيٝو ْػ    فإٕ نإ َا ظعُٛا قازقٟا            

 ٔ آاٟل ٜٚطفعٔ آالــخيفه  ٛاغط ال ٜؿتهني ايٛدا    ـس            

 فًِ ًٜتفت عُط إيٝ٘ ست٢ قاٍ أبٝات٘ اييت أٚهلا:

 َاشا تكٍٛ ألفطار بصٟ َطر٣

أضغٌ عُط إىل اذت١٦ٝٛ ٚأْا دايؼ عٓسٙ ٚقس نًُ٘ فٝ٘  عٔ أبٝ٘ قاٍ: عٔ ظٜس بٔ أغًِ

 َٔ ايػذٔ فأْؿسٙ قٛي٘: عُطٚ بٔ ايعام ٚغريٙ فأخطد٘

ٍُ ٔيٜأفطار٣ ٔبصَاشا َت           ََكٛ َٚال َؾَذُط       َطر٣   ــٟ  ٢ٌ ال َا٤ْ   ُسُط٢ اذٜتٛأق

ُِٗ فٜأيٜكَٝت نأغ          ١َُٕ     ــَب َُعًٔ َُُطـٜفٔاغٔفط َعًٜٜٝو َغٞ ٜقعط٢  ٘ٔ ٜا ُع ُّ ايًٜ  ال

٘ٔ    ٜأَْت اأٜلَنُي          َٔٔ َبعٔس قأسٔب ََك  اي٤صٟ   ايَٝس اي٢ُٗٓ ايَبَؿُطــٜأيٜكت إ٢ٜيٜٝو 

 ٢ِٗ ناَْت ٔبٜو ارٔتَُٝطــٜئهٔ ٔيٜأْٝفٔػ       ا  ــٜٛٔثطٜٚى ٔبٗا إ٢ش ٜقٖسَٜٛى ٜيٗ ٜيِ         

 ا ايكطضـبني األباطح تػؿاِٖ بٗ    فآَٔ ع٢ً قب١ٕٝ بايطٌَ َػهِٓٗ          

 َٔ عطض زا١ٜٚ تع٢ُ بٗا ارترب      ِ ــأًٖٞ فساؤى نِ بٝين ٚبٝٓٗ         

 قاٍ فبه٢ سني قاٍ: 

 فطار بصٟ َطرَاشا تكٍٛ أل

٣ٌ ٜبهٞ ع٢ً  فكاٍ عُطٚ بٔ ايعام: َا أظًت ارتهطا٤ ٚال أقًت ايػربا٤ أعسٍ َٔ ضد

  35تطن٘ اذت١٦ٝٛ 

١ٛاب ضن٢ اهلل ايٓذاؾٞ اذتاضثٞ ٖٚذا  ب٢ٓ ايعذالٕ، فاغتعسٚا عًٝ٘ عُط بٔ ارت

 عٓ٘، فكاٍ: َا قاٍ فٝهِ؟ فأْؿسٚٙ  :

ٌٖٓ يؤّ ٚضق١               عذالٕ ضٖط ابٔ َكبٌاز٣ ب٢ٓ ايفع     إشا اهلل عاز٣ أ

ٕٓ نإ ظاملا مل ٜػتذب ي٘،   ٕٓ نإ َعًَٛا اغتذٝب ي٘، ٚإ فكاٍ عُط: إُْٓا زعا، فإ

 :قايٛا: ٚقس قاٍ أٜهٟا

             ١َٓ ١ًٓٝ ال ٜػسضٕٚ بص  ٚال ٜعًُٕٛ ايٓاؽ سٓب١ خطزٍ     قب

١ٛاب ٖهصا! قايٛا: ٚقس قاٍ أٜهٟا  :فكاٍ عُط: يٝت آٍ ارت

ٌٓ ٌَٓٗ    ٚال ٜطزٕٚ املا٤ إي١ا عؿ١ٓٝ               إشا قسض ايٛٓضاز عٔ ن

ٌٓ ي١ًهاى ! قايٛا: ٚقس قاٍ أٜهٟا  :فكاٍ عُط: شيو أق

 ٚتأنٌ َٔ نعب ٚعٛف ْٚٗؿٌ  تعاف ايهالب ايهاضٜات ذتَِٛٗ             
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ٔٓ ايكّٛ َٛتاِٖ فًِ ٜهٝٓعِٖٛ! قايٛا: ٚقس قاٍ:  فكاٍ عُط: أد

 خص ايكعب ٚاسًب أٜٓٗا ايعبس ٚاعذٌ   َٚا مٓس٢ ايعذالٕ إال يكًِٝٗ          

اٍ عُط: خري ايكّٛ خازَِٗ )ٚن١ًٓا عبٝس اهلل( !! ثِ بعح إىل سٓػإ ٚاذت١٦ٝٛ، فك

ٚنإ ستبٛغا عٓسٙ، فػأهلُا، فكاٍ سٓػإ َجٌ قٛي٘ ف٢ ؾعط اذت١٦ٝٛ، فٗٓسز 

ُٚعُط نإ أعًِ بايؿعط َٔ قا٥ً٘ "  36)عُط( ايٓذاؾ٢ٓ ٚقاٍ ي٘: إٕ عست قٛعت يػاْو.

  37"  ٚيهٖٓ٘ أضاز بٗصا َع٢ّٓ

أعًِ ايٓاؽ بايؿعط،  -عٓ٘ اهلل نٞض -عا٥ؿٞ: نإ عُط بٔ ارتٛابٚقاٍ اي

ٚيهٓ٘ نإ إشا ابتًٞ باذتهِ بني ايٓذاؾٞ ٚايعذالْٞ ، ٚبني اذت١٦ٝٛ ٚايعبطقإ، 

، َجٌ سػإ بٔ ثابت ٚغريٙ، ممٔ نطٙ إٔ ٜتعطض يًؿعطا٤، ٚاغتؿٗس يًفطٜكني ضدااٟل

، ٚنإ ايصٟ ظٗط َٔ سهِ تٕٗٛ عًِٝٗ غباهلِ، فإشا مسع نالَِٗ سهِ مبا ٜعًِ

شيو ايؿاعط َكٓعا يًفطٜكني، ٜٚهٕٛ ٖٛ قس ختًل بعطن٘ غًُٝا، فًُا ضآٙ َٔ ال 

 .38 عًِ ي٘ ٜػأٍ ٖصا ٖٚصا، ظٔ إٔ شيو دتًٗ٘ مبا ٜعطف غريٙ

فٝ٘ " تكف ؾاٖسا ع٢ً املعٝاض  ميسح ايطدٌ إال مبا عٔ ظٖري: " ال َٚكٛي١ ارتًٝف١ عُط

َّ ظٖرّيا ع٢ً غا٥ط ايؿعطا٤ يػببني: أسسُٖا -٘ضنٞ اهلل عٓ-فعُط األخالقٞ "  قٖس

ٜطدع إىل املعاْٞ، ٚاآلخط إىل ايكٝاغ١. فأَا ايػبب ايصٟ ٜطدع إىل املعاْٞ: فٗٛ أْ٘ ال 

ٜٓػب إىل ممسٚس٘ فها٥ٌ يٝػت فٝ٘، فٗٛ ٜتشٓط٣ ايكسم يف َسس٘، ع٢ً خالف 

ٞٓ يف ْكس ايؿعط ظا ٝ٘ا، ٚأَا َععِ ايؿعطا٤، ٖٚهصا ْط٣ املكٝاؽ األخالق ّٖطا دً

ايػبب ايصٟ ٜطدع إىل ايكٝاغ١ فٛنٛح أيفاظ٘ ٚتطانٝب٘، ٖٚصا ايػبب ٚثٝل ايك١ً 

ٟٙ أال ٜتهًف نصيو  بايػبب األٍٚ، فايؿاعط ايكازم ايصٟ ال ٜتهًف يف َعاْٝ٘ سط

يف أيفاظ٘، ٚايؿعط ايصٟ ٜؤزٟ ضغاي١ تع١ًُٝٝ سطٟ إٔ ٜهٕٛ ٚانّشا نٞ ٜفُٗ٘ 

اٍ عُط بٔ ارتٛاب ضنٞ اهلل عٓ٘ يف ٚقف ظٖري سٝح قاٍ: َا أسػٔ َا قٚ 39ايٓاؽ.

إْ٘ مل ٜهٔ ميسح ايطدٌ إال مبا ٜهٕٛ يًطداٍ، فإٕ يف ٖصا ايكٍٛ، إشا فِٗ ٚعٌُ 

ب٘، َٓفع١ عا١َ، ٖٚٞ ايعًِ بأْ٘ إشا نإ ايٛادب إٔ ال ميسح ايطداٍ إال مبا ٜهٕٛ 

ي٘ ٚفٝ٘، ٚمبا ًٜٝل ب٘ هلِ ٚفِٝٗ، فهصا جيب إٔ ال ميسح ؾ٤ٞ غريِٖ إال مبا ٜهٕٛ 

  40 ٚال ٜٓافطٙ

 ١٦ِٝ ٜٛ ٚعٔ عبس اهلل بٔ امٝلباضى، قاٍ: اؾرت٣ عُُط بٔ ارتٛاب أعطاَض املػًُني َٔ اذٝت

:١٦ِٝ ٜٛ  بجالث١ آالف زضِٖ، فكاٍ اذٝت

ََٔسحيٟا ٜٓفُع    ِ َتَسِع ـايهالّ ٜفً 41ٚاَخِصَت ٜأٞططاض             َؾِتُٟا َُٜهٗط ٚال 
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َِٓعَتين            ََ ِِ ََٜدِف ٚ ٢ٌ ٜفًٜ َٜٞفَعُع   ٔعَطض ايَبدٝ َؾِتُٞ فأقبَح آَٟٓا ال 

عُط بٔ ارتٛاب، ضنٞ اهلل عٓ٘، البٓ٘ عبس ايطمحٔ: ٜا بين! اْػـب ْفػـو تكـٌ     قاٍٚ

ضمحو، ٚاسفغ ستاغٔ ايؿعط حيػٔ أزبو، فإٕ َٔ مل ٜعطف ْػـب٘ مل ٜكـٌ ضمحـ٘،    

.زبٟاؿعط مل ٜؤز سكٟا ٚمل ٜكرتف أَٚٔ مل حيفغ ستاغٔ اي

صٚم ٚاألخـالم  يٓا إٔ ارتًٝف١ عُط قس اعتُس اي َٚٔ خالٍ املعاٜري ايٓكس١ٜ ايػابك١ ٜتهح

ٚبٗصا ٜهٕٛ أٍٚ ْاقس اْتكـٌ بايٓكـس َـٔ َطسًـ١ ايٓكـس ايـصٚقٞ يف ادتاًٖٝـ١         ،ايتعًٌٝ َع

 .ايٓكس ايكا٥ِ ع٢ً ايتعًٌٝ إىلايكا٥ِ ع٢ً ايتأثط١ٜ ٚاالْٛباع١ٝ 

 انثانث املبحث
 انفنياملعيار 

ٖٚــٛ َــٓٗر شاتــٞ  اؾــط٠ ،بٖــٛ إٔ ْٛادــ٘ األثــط األزبــٞ بايكٛاعــس ٚاألقــٍٛ ايفٓٝــ١ امل        

ّ َٖٛنٛعٞ ٚ ٜٚكـّٛ  ، ٛ أقطب املٓاٖر إىل طبٝع١ األزب ،ٚطبٝع١ ايفٕٓٛ ع٢ً ٚد٘ ايعُـٛ

ــأثط  ٖــصا املــٓٗر أٚالٟ  ــ٢ ايت ــأثط َــإَٔٛ ايعاقبــ١ يف اذتهــِ      عً ، ٚيهــٞ ٜهــٕٛ ٖــصا ايت

ٜٚعتُــس ٖــصا ايــصٚم عًــ٢ اهلبــ١ ايفٓٝــ١ ايًسْٝــ١    األزبــٞ جيــب إٔ ٜػــبك٘ شٚم فــين ضفٝــع ، 

ٚالبس نصيو َٔ خرب٠ يػ١ٜٛ ٚف١ٝٓ َٖٚٛب١ خاقـ١ يف   ،ايؿعٛض١ٜ ايصات١ٝ  بايتذاضٚع٢ً 

ــ٢ املعٖٚــصا املعٝــاض ٖــٛ ايــصٟ اعتُــسٙ ارتًٝفــ١ عُــط عــالٚ    ايتٛبٝــل  ــصٚقٞ ٝــ٠ عً اض اي

ٚنـإ   45 نإ عُط بـٔ ارتٛـاب ضنـٞ اهلل عٓـ٘ عاملـٟا بايؿـعط      يكس  . األخالقٞٚاملعٝاض 

ٚفـ٢ سـسٜح عُـط إٔ ايعبـاؽ غـأي٘      . َٔ أْكس أٌٖ ظَاْ٘ يًؿعط ٚأْفصِٖ فٝ٘ َعطفـ١ 

، فـافتكط عـٔ َعـإ     اَـطؤ ايكـٝؼ غـابكِٗ، خػـف هلـِ عـني ايؿـعط       "عٔ ايؿعطا٤ فكاٍ: 

أْبٛٗــا ٚأغعضٖــا هلــِ، َــٔ قــٛهلِ خػــف ايب٦ــط، إشا سفطٖــا فــ٢      أٟ. عــٛض أقــح بكــطاٟ 

سذــاض٠ فٓبعــت مبــا٤ نــجري، ٜطٜــس أْــ٘ شيــٌ هلــِ ايٛطٜــل إيٝــ٘، ٚبكــطِٖ مبعاْٝــ٘، ٚفــٓٔ  

ٚقاٍ عُـط بـٔ   . "أْٛاع٘ ٚقكسٙ، فاستص٣ ايؿعطا٤ ع٢ً َجاي٘، فاغتعاض ايعني يصيو

٘ ارتٛــاب  ت ٜكــسَٗا ايطدــٌ بــني ٜــسٟ   : َــٔ خــري قــٓاعات ايعــطب األبٝــا  ضنــٞ اهلل عٓــ

سادت٘، ٜػتٓعٍ بٗا ايهطِٜ، ٜٚػتعٛف بٗا اي٦ًِٝ.

سسثٓا عًٞ بـٔ زتاٖـس، عـٔ ٖؿـاّ بـٔ عـط٠ٚ، قـاٍ: مسـع عُـط بـٔ ارتٛـاب ضمحـ٘ اهلل             

 ضدال ٜٓؿس:

 جتس خري ْاض عٓسٖا خري َٛقس   ت٢ تأت٘ تعؿٛ إىل ن٤ٛ ْاضٙ َ
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ٚأْؿــس ضدــٌ عُــط بــٔ ارتٛــاب،   49فكــاٍ عُــط: شاى ضغــٍٛ اهلل قــ٢١ً اهلل عًٝــ٘ ٚغــ١ًِ.

 ضمح٘ اهلل، قٍٛ ططف١:

ٔٓ َٔ عٝؿ١ ايفت٢                   ٛٓزٟ  فًٛال ثالخ ٖ  ٚدٓسى مل أسفٌ َت٢ قاّ ع

يــٛال إٔ أغــري يف غــبٌٝ اهلل، ٚانــع دــبٗيت هلل، ٚأدــايؼ أقٛاَــا ٜٓتكــٕٛ  "  فكــاٍ عُــط: 

   50. "أطاٜب اذتسٜح نُا ٜٓتكٕٛ أطاٜب ايتُط، مل أباٍ إٔ أنٕٛ قس َٓت

 فًُا اْتٗٛا إىل قٛي٘: -ٚنإ يؿعطٙ َكٓسَا -ٚٙ ؾعطا يعٖريٚيكس أْؿس

 ميني أٚ ْفاض أٚ دال٤    ٚإٕ اذتٓل َكٛع٘ ثالخ 

 قاٍ عُط ناملتعذب َٔ عًُ٘ باذتكٛم ٚتفكًٝ٘ بٝٓٗا، ٚإقاَت٘ أقػاَٗا:

 51 ميني أٚ ْفاض أٚ دال٤     ٚإٕ اذتل َكٛع٘ ثالخ 

 52ٜطٓززٕ ايبٝت َٔ ايتعذب.

  ٔ ايؿــعيب ٜطفعــ٘ إىل عبـس اهلل بــٔ عبــاؽ، ضنـٞ اهلل عُٓٗــا، قــاٍ:    شنـط أبــٛ عبٝــس٠ عـ

خطدٓــا َــع عُــط بــٔ ارتٛــاب، ضنــٞ اهلل عٓــ٘، يف غــفط٣ فبٝٓــا ضتــٔ ْػــري قــاٍ: أال            

ْٕ ظٌَٝ فالٕ، ٚأْت ٜا ابٔ عبـاؽ ظًَٝـٞ;    ْٕ ظٌَٝ فالٕ، ٚأْت ٜا فال تعإًَٛ؟ أْت ٜا فال

    ٛ ٕ عًــٞ ملهــاْٞ َٓــ٘، قــاٍ:  ٚنــإ يــٞ ستبــٟا َكطبــٟا، ٚنــإ نــجرْي َــٔ ايٓــاؽ ٜٓفػــ

 فػاٜطت٘ غاع١ٟ ثِ ث٢ٓ ضدً٘ ع٢ً ضسً٘، ٚضفع عكريت٘ ٜٓؿس:

ِٔ ْاق١ٕ فَٛم َضِسًٔٗا  َٔ ًَُِٜت  ُٓٔس   َٚا َس ََُش  َٔ ١َٟٖ ِٜٚف٢ ٔش  ٜأَبٖط ٜٚأ

ثِ ٚنع ايػٛط ع٢ً ضسً٘، ثِ قاٍ: أغتػفط اهلل ايععِٝ، ثـِ عـاز فأْؿـس ستـ٢ فـط  ثـِ       

ْٞ يؿــاعط ايؿــعطا٤! فكًــت: ٜــا أَــري املــؤَٓني! َٚــٔ ؾــاعط قــاٍ: ٜــا ابــٔ عبــاؽ! أال تٓؿــس

ــاٍ:     ــعطا٤؟ قـ ــاٍ: ظٖـــري! قًـــت: مل قـــريت٘ ؾـــاعط ايؿـ ــٌ" ايؿـــعطا٤؟ قـ ــ٘ ال ٜعاظـ بـــني  ألْـ

   ٘ . قـاٍ  " ايهالَني، ٚال ٜتتبع ٚسؿٞ ايهالّ، ٚال ميسح أسسٟا بػـري َـا فٝـ

  َ ػػــت٘ شاب، ٚإٕ ؾــ٦ت قــسم أَــري املــؤَٓني، ٚيؿــعطٙ زٜبادــ٠١ إٕ ؾــ٦ت قًــت ؾــْٗس إٕ 

قًت قدْط يٛ ضزٜت ب٘ ادتباٍ ألظاهلا.

ثِ قاٍ ابٔ غالّ ع٢ً عكب ٖصا ايهالّ: قاٍ أٌٖ ايٓعط: نإ ظٖري أسكـفِٗ ؾـعطٟا،   

ٚأبعسِٖ َٔ غدف، ٚأمجعِٗ يهـجري َـٔ املعـاْٞ يف قًٝـٌ َـٔ املٓٛـل، ٚأؾـسِٖ بايػـ١         

. يف املسح

إ: أْؿــسْٞ َــا قــاٍ فــٝهِ ظٖــري،  ٚقــاٍ عُــط ضنــٞ اهلل عٓــ٘ يــبعض ٚيــس ٖــطّ بــٔ غــٓ  

فأْؿسٙ، فكاٍ: يكس نإ ٜكٍٛ فٝهِ فٝشػٔ، قاٍ: ٜا أَـري املـؤَٓني إْـا نٓـا ْعٛٝـ٘      
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ٚقـس اعتُـس ارتًٝفـ١ عُـط     فٓذعٍ، قاٍ عُط: شٖب َا أعٛٝتُٛٙ ٚبكٞ َـا أعٛـانِ.  

ؾٞ ايهـالّ  ٛس: جتُٓب املعاظ١ً ٚجتُٓب  ثالث١ عٓاقط أغاغ١ٝ ٖٞع٢ً يف َعٝاضٙ ايفين 

   :كسم ايفينٚاي

ب :أولا 
ُ
 :املعاظهة جتن
ٞٓ  ٖٞ " :املعاظ١ً عٝـح تهـٕٛ األيفـاظ    ايٓسالي١ عًـ٢ املعٓـ٢ املـطاز بـ٘     نٕٛ ايهالّ خف

َُطتبــ١ عًــ٢ ٚفــل تطتٝــب املعــاْٞ. ٜٚٓؿــأ شيــو ايٓتعكٝــس َــٔ تكــسِٜ أٚ تــأخري أٚ فكــٌ   غــري 

ّٛ: ألْــ٘ ٖٚــٛ َــصَ جيــب إٔ تتذــاٚض ٜٚتكــٌ بعهــٗا بــبعض بــأدٓيب بــني ايهًُــات ايــيت 

ــا        ٍاخــتال ُٜٛدــب ــ٢ ٚانــٛطاب٘، َــٔ ٚنــع أيفاظــ٘ يف غــري املٛانــع اي١ًا٥كــ١ بٗ  -املعٓ

 :نكٍٛ املتٓيب

َٕ بٗاب ِْ ع٢ً اذتَػب األغط زال٥ٌ      ِٗ دفدت ِٖٚ ال جيفدٛ  ؾٝ

َِ زال٥ـٌ عًـ٢ اذتػـب األغـط ٖـِ ال جيفدـٕٛ بٗـا.         -أقً٘  دفدت )افتدطت( بٗـِ ؾـٝ

ٖٚٞ اييت ٚقف عُط بٔ ارتٛـاب ظٖـريٟا مبذاْبتـ٘     :( فكاٍ ١ًظاملعاٚحتسخ قسا١َ عٔ )

هلـا أٜهـٟا، فكـاٍ: ٚنـإ ال ٜعاظـٌ بـني ايهالّ.ٚغـأيت أمحـس بـٔ حيٝـ٢ عـٔ املعاظًـ١،             

، ٚعاظــٌ ايطدــٌ املــطأ٠: إشا  ادتطازتــإفكــاٍ: َساخًــ١ ايؿــ٤ٞ يف ايؿــ٤ٞ، ٜكــاٍ: تعاظــٌ  

َ     ضنــب أســسُٖا اآلخــط.   ساخًــ١ بعــض  ٚإشا نــإ األَــط نــصيو، فُشــاٍ إٔ ٜٓهــط 

ايهالّ يف َا ٜؿبٗ٘ َٔ بعض، أٚ يف َـا نـإ َـٔ دٓػـ٘، ٚبكـٞ ايـٓهري إمنـا ٖـٛ يف         

ٜسخٌ بعه٘ يف َا يٝؼ َٔ دٓػ٘ َٚا ٖٛ غـري ال٥ـل بـ٘، َٚـا أعـطف شيـو إال فـاسـ         إٔ

 االغتعاض٠، َجٌ قٍٛ أٚؽ بٔ سذط:

 تكُت باملا٤ تٛيبٟا دسعٟا      ٚشات ٖسّ عاض ْٛاؾطٖا

. ٖٚٛ ٚيس اذتُاض فػ٢ُ ايكيب: تٛيبٟا،

فُٔ غ٤ٛ ايٓٓعِ املعاظ١ً، ٚقـس َـسح عُـط بـٔ ارتٛـاب ضنـ٢ اهلل عٓـ٘ ظٖـريا  اْبتٗـا.          

طازتـإ  تعاظًـت ادت  فكاٍ: نإ ال ٜعاظٌ بني ايهالّ; ٚأقـٌ ٖـصٙ ايهًُـ١ َـٔ قـٛهلِ:     

; فُٔ املعاظ١ً قٍٛ ايفطظزم: ... إشا ضنبت إسساُٖا األخط٣

تهٔ َجٌ َٔ ٜا ش٥ب ٜكٛشبإ     تعاٍ فإٕ عاٖست٢ٓ ال خت٢ْٓٛ 

أٚ املعاظًــ١ ، نتكــسِٜ  -شيــو ٖــٛ ايتعكٝــس ايًفعــٞ  َــا خيتــٌ بــ٘ املعٓــ٢ ٜٚهــٛطب،  ٚ

ايـيت خطدـت عـٔ     األْـٛاع ايكف١ ع٢ً املٛقٛف، ٚايك١ً ع٢ً املٛقٍٛ، أٚ ضتٛ شيو َٔ 

 َٚٓٗا قٍٛ ايفطظزم. -ايفكاس١ 
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 اٖطٙأبٛٙ ٚال ناْت نًٝب تك      ا أَ٘ َٔ ستاضبإىل ًَو َ

فتكسٜطٙ: إىل ًَو أبٛٙ َا أَ٘ َٔ ستاضب، أٟ َا أّ أبٝ٘ َِٓٗ، ٚال ؾو إٔ ٖصا ال ٜفٗـِ  

  59َٔ نالَ٘ يًٓعط٠ األٚىل، بـٌ حيتـاز إىل تأَـٌ ٚتطٜـح ٚضفـل، ستـ٢ ٜفٗـِ املـطاز َٓـ٘.         

:َٚٔ املعاظ١ً ايًفع١ٝ قٍٛ ايكا٥ٌ

٣ٕ قفط  ٚقرب  ٚيٝؼ قطب قرب سطٕب قرب     سطٕب يف َها

بجت :ثانيا
ُ
انكالو حىشي ن

ََٜتَتٖبـُع    ْٕ ٍُ: فال ُ٘، ُٜٜٚكا ٗٝ َِٚسٔؿ ٚ ُ٘ ٢ّ، ٜٚغط٢ٜب ٌُ َٔ ايٜهال َُٔض امٝلِؿٔه ِٚ: ايَػا ٞٗ، بايٖه اذٝتٛٔؾ

ََٜتَتٖبـــُع  ِٝـــْط ٜيـــا  َٖ َٕ ُظ َٚأســـٕس، ٚنـــا ٢ّ. مَبِعٓـــ٢ّ  ُٔـــ٢ٖ ايهـــال ٢ّ، ُٚعٞك ِٛٔؾـــ٢ٖ ايٜهـــال ُسٛٔؾـــ٢ٖ  "ُس

٢ّ ََٚٔ امٜلذاظ٢: اذٝت"ايٜهال ٍَ ايَعٓذاُز:.  ٌُ َٔ اي٤ًٝأيٞ، قا ُِ اهٜلا٥ٔ  ِٛٔؾ٢ٗ: امٝلٞعًٔ

 ٗٞ ََا ٜقٖكط ايَعٔؿ ِٛٔؾ٢ٗ     سٓت٢ إ٢شا  ُ٘ ُس َٚقس قابًٜ  ُ٘ ِٓ  َع

ِٝط٢ٖا        ٢ٌ ٜٚغ ٞٗ َٔ اإلٔب َِٛسٔؿ ََٚٔ امٜلذٔاظ: اذٝتٛٔؾ٢ٓ: اي  .ٌْ ِْ ٖا٥ ٌْ ُسٛٔؾ٢ٙ، ٜأٟ ععٝ ِٝ ِٟ ٜي ٜأ

ُِٓػْٛب إ٢ٜي٢ ا ََ ُٗط ُٜٜكاٍ: إ٢ْٖ٘  ُٜ َٔ، ٜيا  ٌَِ َِٜبط٢ٜ ِٔ ٚضا٤ٔ ض َ ،ٚٔ ُٖٛ ٔبالُز ادٔت ٚ ،ِٓ ذٝتٛف٢، بايٓه

ٍَ ُضِؤَب١ٝ:  ٔٚ، ٜقا ٓٔٞ ادٔت ِِ َٔ َب ُٖ  :ٌَ َٗا ٜأَسْس َٔ ايٓاؽ٢، ٚٔقٝ ِٜٝو َغاَضِت َٔ ٔباٜلٔز"ب . "اذٝتٛف٢ إٜي

َٛٚسؿ١ٝ.  ٌُ امٝلَت َٞ اإلٔب ٖٔ َٚقٌٝ:   .ٚٔ ٌُ ادٔت ١ٖٝٝ: إ٢ٔب ١ٖٝٝ: َٓػٛب٠١ إ٢ٜي٢ اذٝتٛف٢ َٚقٌٝ: اذٝتٛٔؾ ٜأٚاذٝتٛٔؾ

ََٓتَذت  َٕ، ٜف ِٝسا َِٗط٠ٜ بٔ َس ََ  ٞٔٓ ٢ِ َب ََْع َٗا َنَطبِت ٔفٞ  ْٖ ٍُ ٔدٍّٔ، َتِعُعِ ايَعَطُب ٜأ ٖٔٞ ٝفُشٛ َٚ

َٗا  َٞ ٜيا تهاُز ُِٜسض٢ٝن َٗا، فٗ ِٝ ١ٖٔٝ فُٓٔػَبِت إ٢ٜي َِٛسٔؿ ٢ٍ اي ِٗط١ٖٜٝ٢ َٔ ٔتًٞو ايٝفُشٛ ايٓٓذا٥ُب امٜل

.ايٖتَعب

إٔ ٜهٕٛ ًَشْٟٛا ٚداضٜٟا ع٢ً غري غبٌٝ  فكاٍ : " عٝٛب ايًفغ"ٚحتسخ قسا١َ عٔ        

اإلعطاب ٚايًػ١، ٚقس تكسّ َٔ اغتكك٢ ٖصا ايفٔ، ِٖٚ ٚانعٛ قٓاع١ ايٓشٛ، ٚإٔ 

ٜطنب ايؿاعط َٓ٘ َا يٝؼ مبػتعٌُ إال يف ايفطط، ٚال ٜتهًِ ب٘ إال ؾاشٟا، ٚشيو ٖٛ 

ب ظٖريٟا مبذاْبت٘ ي٘ ٚتٓهب٘ إٜاٙ، فكاٍ: نإ ال ايٛسؿٞ ايصٟ َسح عُط بٔ ارتٛا

ٖٚصا ايباب زتٛظ يًكسَا٤، يٝؼ َٔ أدٌ أْ٘ سػٔ، يهٔ ألٕ  ٜتبع سٛؾٞ ايهالّ.

ؾعطا٥ِٗ َٔ نإ أعطابٟٝا قس غًبت عًٝ٘ ايعذطف١ٝ، ٚيًشاد١ أٜهٟا إىل االغتؿٗاز 

٘ ع٢ً د١ٗ بأؾعاضِٖ يف ايػطٜب، ٚألٕ َٔ نإ ٜأتٞ َِٓٗ بايٛسؿٞ مل ٜهٔ ٜأتٞ ب

 ايتًٛب ي٘، ٚايتهًف ملا ٜػتعًُ٘ َٓ٘، يهٔ يعازت٘ ٚع٢ً غذ١ٝ يفع٘.
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فأَا أقشاب ايتهًف يصيو، فِٗ ٜأتٕٛ َٓ٘ مبـا ٜٓـافط ايٛبـع ٜٚٓبـٛ عٓـ٘ ايػـُع، َجـٌ        

ؾعط أبٞ سعاّ غايب بٔ اذتاضخ ايعهًٞ ٚنإ يف ظَٔ املٗسٟ، ٚي٘ يف أبـٞ عبٝـس اهلل   

ناتب املٗسٟ قكٝس٠ أٚهلا

  فًِ أْؼ ٚايؿٛم شٚ َٛطؤٙ     غ٢ًُ ٚإٖالغٗا تصنطت 

"الميسح ايطدٌ إال مبافٝ٘ " ٖصٙ ايعباض٠ بكسض َا أْٗا حتُـٌ قُٝـ١    :انصدق انفني: ثانثاا 

ٖٚٞ َاٜعطف يف ايٓكس اذتسٜح " بايكـسم ايفـين    أٜهٟاأخالق١ٝ إال أْٗا حتٌُ ق١ُٝ ف١ٝٓ 

بـا يف نتابـ٘ عٝـاض ايؿـعط عـٔ      سخ ابـٔ طباط ٚحتٜٚؿٌُ قسم ايعباض٠ ٚقسم ايعاطف١ " 

ــا٥الٟ   ــاض٠ قـ ــسم ايعبـ ــس      :"  قـ ــا عٓـ ــٔ َٛقعٗـ ــاعف سػـ ــاالت، تهـ ــصٙ اذتـ ــت ٖـ ــإشا ٚافكـ فـ

جيـصب ايكًـٛب َـٔ ايكـسم عـٔ شات ايـٓفؼ بهؿـف         َػتُعٗا، ال غُٝا إشا أٜـست مبـا  

ــا    ــطٜح مبـ ــا، ٚايتكـ ــ١ فٝٗـ ــاْٞ املدتًذـ ــاذتل يف     املعـ ــرتاف بـ ــا، ٚاالعـ ــتِ َٓٗـ ــإ ٜهـ نـ

ْػُٝ٘ " ايكسم ايفين " أٚ " إخـالم " ايفٓـإ يف ايتعـبري عـٔ     ٖٚصا ٜؿب٘ َا ."مجٝعٗا

تعــس عٓكــطا ٖاَــا ٚأغاغــٝا َــٔ عٓاقــط ايتذطبــ١ ايؿــعط١ٜ ٚايعاطفــ١ جتطبتــ٘ ايصاتٝــ١.

تجريٖا َـؤثطات َٚٝـٍٛ خاضدٝـ١ شتتًفـ١، فتعٗـط       تًو ايك٠ٛ ايٓفػ١ٝ اييت" ٖٞ فايعاطف١ 

ٕ  يف قٛض٠ اْفعاالت ؾت٢ ناذتب ٚايبػض ٚايطدـا٤ ٚارتـٛف ٚايٛفـا٤،     ٚايػطٚض ٚاذتـع

ٜتشكــل  ٚالٜٚٓابٝعــ٘ ايــيت ٜٓــبذؼ َٓٗــا " ٖٚــٞ بٗــصا َــٔ زٚاعــٞ ايؿــعط ايــيت تٗٝذــ٘، 

ٖٚــٞ إٔ ٜٓكــٌ ايؿــاعط يف قــٛضٙ األزبٝــ١ َــا ميتــعز    ايكــسم ايفــين إال بكــسم ايعاطفــ١ "  

 "عػ٘ ٚٚدساْ٘ َٚا ٜتكٌ بؿعٛضٙ ٚخٛاططٙ ست٢ ٜتشكل ايكسم ايفين يف ايتكٜٛط
ٍ       اإلغـالّ ارتًٝف١ عُط بٔ ارتٛاب يف قسض ْكس  َسُٚع"  : يـعٖري ابـٔ أبـ٢ غـ٢ًُ سـني قـا

، ٜعاظــٌ يف ايهــالّ إْــ٘ ؾــاعط ايؿــعطا٤ ، ثــِ عًــٌ ٖــصا اذتهــِ بكٛيــ٘ : ألْــ٘ نــإ ال 

، ٚمل ميــسح أســسا إال مبــا ٖــٛ فٝــ٘ . عــس ٖــصا فًتــ١ غــابك١  ٚنــإ ٜتذٓــب ٚسؿــٞ ايؿــعط

ــٛح نا      ــس ايعطبــٞ . ألْٗــا فُٝــا ًٜ ــٌ ٜتٛغــ  ألٚاْٗــا يف ايٓك ــإ أغــباب  ْــت أٍٚ تعًٝ ع يف بٝ

"اذتهِ األزبٞ 



 

16 

 

 اخلامتة
 ْػأٍ اهلل إٔ ْهٕٛ قس ٚفكٓا يف َعادت١ ٖصا املٛنٛع ٚاغتٛفٝٓا ٚيٛ بعهٟا َٔ     

ك١ ضمبا ْػتٛطز فٝٗا السكٟا فؿدك١ٝ ُٝعٚ، اْب٘ فٗٛ حيتاز إىل زضاغات َٛغع١دٛ

ضتػب أْ٘  َٙٚٛنٛع َعاٜري ْكس ايؿعط عٓس، ًٝف١ عُط األزب١ٝ َتعسز٠ املؿاضبارت

دسٜط باالٖتُاّ ْت٢ُٓ إٔ ٜهٕٛ فاحت١ يسضاغ١ ؾدك١ٝ ارتًٝف١ عُط األزب١ٝ َٔ 

ؾدكٝت٘ َٔ ظٚاٜا َتعسز٠ ٚيهِٓٗ أغفًٛا ٖصٙ  دٛاْبٗا املدتًف١ فكس تٓاٍٚ ايباسجٕٛ

يعٓا١ٜ ايالظ١َ ايعا١ٜٚ األزب١ٝ إال نتابات يف بٕٛٛ أَٗات ايهتب ْطدٛ إٔ جتس ا

، فارتًٝف١ عُط ؾدك١ٝ تطبط بايسضاغات ايٓكس١ٜ اذتسٜج١ ٚإٔ، ٚايسضاغ١ ايهاف١ٝ

 أزب١ٝ دسٜط٠ بايسضاغ١ ٚاالٖتُاّ .

 :نتائج انبحث
ٚايكهاٜا األزب١ٝ  تٚظاخط بايٓعطٜاغين  ٚاإلغالَٞايعطبٞ ايٓكسٟ إٕ تطاثٓا  -1

 ا ٚتٜٛٛطٖا ٚضبٛٗا بايٓكس األزبٞ اذتسٜح .ٗاييت ميهٔ اغتًٗاَ

َٔ   ٕارتٛاب ناٜؤنس ٖصا ايبشح باألزي١ ٚايرباٖني إٔ ارتًٝف١ عُط بٔ  -2

 .عط ٚأعًُِٗ ب٘ ٚأْفصِٖ فٝ٘ بكري٠ أْكس أٌٖ ظَاْ٘ يًؿ
َٔ خالٍ ٖصا ايبشح ٜتهح يٓا إٔ ارتًٝف١ عُط نإ ميتًو ضؤ١ٜ ْكس١ٜ  -3

 َتكس١َ.
ارتًٝف١ عُط ناْت ي٘ َعاٜري ف١ٝٓ ٜكٝؼ بٗا ايٓل األزبٞ ٚقس متجًت يف  إٕ -4

األخري قس اؾتٌُ ع٢ً  اٖٚص، ، ٚاملعٝاض ايفين، ٚاملعٝاض األخالقٞٞاملعٝاض ايصٚق

  ، ٚايكسم ايفين .ايهالّ سٛؾٞ ٚجتُٓب ،١ًاملعاظ جتُٓبث١ عٓاقط ٖٞ : ثال

ٚضبٛ٘ بٛاقع ، ٚايٓعط إيٝ٘ بعني فاسك١ ، االٖتُاّ بايرتاخ ايٓكسٟ ايكسِٜ  -1

 ايٓكس األزبٞ اذتسٜح .

 ٚأَجاي٘ ٚسهُ٘ زضاغ١ٚضغا٥ً٘ ارتٛاب  زضاغ١ خٛب ارتًٝف١ عُط بٔ -2

 .ٝٗا َٔ ارتكا٥ل ايف١ٝٓ ٚاألزب١ٝف ٝك١ تربظ َاعُ
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