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وأالكتابهذانشردإعادةيسمحلا.ام7759محفوظةالطبعحقوق

نظامأيفيونسخهحفظهأوالأشكالمنشكلبأيمنهجزءأي

منه.جزءأيأوالكتاباسترجاعمنيمكنإلكترونيأوميكانيكي

أخرىلفةأيإلىترجمتهأوالكتابمنجزءأيباقتباسيسمحولا

الناشر.منمسبقخطيإذنعلىالحصولدون



:!تابشجمةهذه

،هلا951/5لاه"5/15

وهو،درازالثهعبدعدالدكتورالأستاذلهالمففور4بالفرف4وضه

وقد.ا)مسوربونمنالدولةدكتوراه4دربمب!-انالالتي4الأسابالرسالة

؟0591ء-،مالأزههـالشرليفهـث--4حسابعلىالة!فيةالأ--ةطب"ت

عهدالصهبورالدكتورالأستاذعليهواكمايق،ذ!موصهوكأقيق،4بض"هـيهوقام

.بردويكلداديدالد؟تورلأسهاذا4ابممضبمرامو.شاهـفي





الكتابتق!يم

بدو!عدالسيدالدكتورالدستاذ

وءرة،تأليفهاأثض-ا.مرة:ءرتينا؟اء!يةالرسالةذه5معءثت

تربم"ثا.أذ:اء

اطربوكانت،الأربحيتاتأوائلفيذلككانفقدتأ)يفماءنأءا

وص-وةفرفاءش؟"بعدأوروبافيوطأغازصثتدبدأتقدالثانيةلمب"ا)15

فينلتمسباريسفياهرباالطلبةعوكنت.الفازيطفيانلوةفاطافاء

وءوكان،امثمدةاوةتفيرعايةمنإليهنحضاجهـاا؟لميلالأسص،ذر!،ب

-وعائليمنافتقدناه؟،)يثهرناوالقوميةالدريخيةاإناسباتفيمنزلهفييرممنا

وف"متع،اهربيةاالضيافةأ؟رمحندهنجدوكف،.الأوطانعنبمد،بسبب

رضيقلاالثهرحمهوكان.والسياسةوالممالدفيشئونفيومناقثاته14-اديثه

صاحةوفي،اهـلمنيرالعا!بروحيفندهابلأحيانأ،تطرفةآراءمننثيرهبما

البرء،نإلىاهـلمضدةذظرهبوجهةية:مه،-قبتايزالولا،صدرورحابة

لمتطقي.اوا)مدجا

نءوا-ت،وثوة-(4"صإقاةازدادت،رتهكل!،5بثصرفتظيتثم



الما!فيالاسلامرسالةلنشربميدامدمنذرحمهاالتيواطططالجهودكثب

الشريفالأزهر"قيللعلمطلبهإبانالةهـنسيةأتقنقدكان4أؤفعرفت.الغربي

و!ت.أنفا.والدينيالمليبواجبهفيهيةومالذياليوملذ)كاستمدادآ

التيالسهلالطريقينتهجولم،خطتهتحقيقفيبدأ-!فرنساأرضقدمه

بيرأنفضلبل،رأصأالدكتوراهرصاثهكأضيرفيبا!شروعغيرهانهثجها

الفرفجمامنامماطلابيفحلهماويفعل،بدايتهمنالأكاد؟يالطريقني

للتصضهيربالسوربونفالتحق.رصفاأكاديميأإعدادآأنفسهميعدونالذفي

النفس،وعلم،والأخلاق،والمنطق،الفلسفةودرس،الليسانسلدر-"

أمف،لمنفرانسدياوالكوليجالسوربونأساتذةأدديكلالاجتماعوعم

هذاأدروءنجد.كوزيهوفو،نوفالو،ولوسن،بروففالوليفي،ماصينيون

التظرةيح.وج!بتوفل!سفلمحيثريىالتهقيالر!ينالملياتكوفيا

يتركلأوكان،والفلاضةالمفكرفيبأراءبمقارنتهايجليهاكانبل،الاسلامية

النظرياتمنذظريةأو،الفربعلاءمنعالمرأيفيماأستمرضإلامناسبة

خطأ،أوتدصو.منالرأيذلكنياوالنظريةهذهفيمايبئنثم،السائدة

الكريم.القر2نفيالأتلاقيةالنظرية؟لببيانذلكويعقب

نأويبدو.سنواتتمنقربماالرسالةهذهكتابةاستغرقتوقد

وعاد،فرنساحملةانتهتأنبعد4191عامفيفيهاينرعقدالجليلأالعا

اتتربتصين(فرنساغربير.وب)بوردوفيأمضاهاسنةبعدباريسإلى

إلىأضفناوإذا،وشيكأضوطهاوأصبحالفرنسيةالعا!ةمنالنازتالجيوش

مناهجكلالتعرفنيالأستاذأمضاهاقبلهاسنواتخسالستالسنراتهذه

بين-اأمضتديكونف!نه،الليسانسدرجةوتحضيرالغربفيالعلوم

بالفترةهذهتكقولم.عامأعشرأحدصواليمشروعهوتنفيذالمدةإعداد

هذ.أم!رتهوما،العصيبةالحربسنواتمناكتنفهاماقدرلماإذاالطو!لة

ويحاول،عبشم،يتحملالأستاذكانوذةسيةماديةمشكلاتمناطهـب



اثناء-اضطرانهوأذكر.غربتنيصحبتهالتيالكبيرةاسرتهعنإبمادها

تحتمخبأفياست-طويلةإمأ-لقضاءفرنسالتحريرالحلفاءهبوم

ا)قاالقنابلوعطويشت!لعليهايحرصالتيأوراقهفيهيجمعكان،الأرض

خافت.مصباحاوثهعةضوءكل،صولهمنتدويكانت

السوربوناعماتذةمنخسةمنم!ونةلجنةأمامالرسالةمناقشةوءت

.1512147191فيفرانسديوالكوليج

8*8

دونالقحالعملعنهذاوسمحونوالمسلينالمربمنالمثقفينجمهوروظل

خهـيرةمنشابأأستاذآلهالثهقيضحتى،منهوالاستفادةقراءتهيستطيمواأن

طيلةت"ندبالذيشاهينالصبورعبدالدكتورهووالمسالينالمربشباب

قلاوميزاتصفاتجمعوقد.المرديةإلىالفرنسيالنصةلتر!ثلاثةأعوام

الدينيةوثقافتهتكوينهإلىجانبفهو:الضخمالعملهذالمثليتصدىافرلمنزلمتو

دراسةدرسهاالتيالفرنسيةاللغةيتقنأنه؟؟المربيةللفةاستاذالعميقة

والفلاسفة.العلاءمنلعددكتبعدةالههـبيةإلىمنهاوترجم،جادة

منيستطيعماكلالنصخد!"نييضعأننيجهدآا!ر%مايأل"وإ

الدبنية.ثقافتهوتعمقالمربيةقارىءتخدمالتيوالإيضاحالتوثيقأعماليب

فينيةالقر2ا،ياتإلىبالإشارة-المؤلففحل-؟يكتف!أنهذلكمن

الكريمةالاياتكتابةعاتقهعلىا%تدل،والسورةاقيرقمبذكرالهامش

فيالبحثالظرى?وونةكفىوبذلك،نفسهالنصنيوإدماجهاكاملة

يشرحهاالتيالفكرةلتدعيمعنهاغنئلاالتيالاياتعن-لكالشريفالمصحف

والحديثالفقهكتبإلىالرجوعمنبقاماءأيضأذلكومن.المؤلف

بالفرنسية،المؤلفطصهاالتيالنصوصبعضلتوثيقالكلاموءلموالتفسير

التراثصتبفيوردالذيالأصلىنصهافيوضعهاكلالمترجموحرص

ط



واقمةالىبالإشارةفيهايي!تةالمؤلفكانالتياإواضعبهضوفي.الاسلامي

كاملة.ويثبئ!،الواقهةهذهظروفعنثللب!نفسهيجهدالمترجمكان،ما

النصلصعوبةوذلك،كبيرآجهدآنةسهاالترجةفيبذل-بىأنهوأشهد

د!أنهبدولا.لهاتحرضاقياالفلسفيةالأفكارودقة،المواضعبمضفي

منعبارةأهـ،مطويلةساعات-الترجمةمةمرا!عندوقةتمثلا-ثو

إليهةصدالذيالمعنىعناتحبيراوإلىاتربر،ادقةالىيطمئنحقا)هبارات

المؤلف.

؟-اخبرتيعلىمهخمدأ،عأستطهمابقدرالجهدهذافيأسهمتوقد

الذياللفظاختيارفيود"ئه،تةحليرهوطردقةالمؤلفأ-كبمنعرفته

خروجإلىالمترجموبينبينيالوثيقاتاوناهذاوأدى.الفكرةعنيهجمر

القارىءيديبينايوماذضهماوالتي،ا!نرضاهاالتيالصورةعلىالترجمة

.تقديرهحسنفي2ملينالههـبي

***

اهـثيسيةللأ!كاراءسيمة%لاصةلهنةدمبأنالةارىءلنايسمحهلوالا-ن

3ال!عابفي

التيللأ%لاقالعامالطابعإبراز"والبحثهذامنالرئيسيالهدفإن

والمملية.النظريةالناصيتينمنوذلك،افىكيمالثهكتابمنتس!تمد

فيالأخلاقيةالمبادىءعليهاتقومال!هـيةالنظ.الأسسفيالبحثعنأما

كانبأنهث!مورهعن،مواربةدون،لنايعبرالمؤلفف!ن،ال!كريمالقر2ن

المسالدوعورةلكن.قبلمنقدمتطأها!أرضعلىمرةلأولقدميهدضع

صانتبل،عزيمتهمنتضمفلمفيهااطوضكل-الئهبمشيئة-عزماقيا

الحنيف.الثهدفيخدمةصبيلنيالصمابتحديعلىله-،ةفىآ



اطيرمقاييسفيبحثواقدالمسلينفقهاءمنعددآيت!كرأنلاوهو

وأن،المسئوليةثروطفيتكلمواقدالشرعر-المنعددآوأن،والشر

الطيبة""النيةوضرورة،الإنسانيالجهد)جدوىلماقشواقدالأخلاةيينبمض

الكتببطوننيمبعثرةظلتقيمتهاأحدرنكرلاالتيالجهودهذهأنتلمير

الفقهنيأخرى7راءعليهاغلبتبل،الأخلاقممالجةعلىإتقتمرالتي

نأالمفكرونهؤلاءأرادالقالنظريةأن؟.والافةالدفيوءلموم4والشريه

عنتعل!كانتأو،خميال!ثالرأيكلكبير-دإلىتعتمدكانتيبرزوها

مانةالاتتكنولم،النظريةصاحبإليها،نتميالتيالةءهـيةالمدرسةاتجاه

.ذاكأوالمبدأهذاتأييدفيبهاالاسذشهادقبهلمنإلا4نبالقر7بالآيات

وأخذ،الأتلاقأرضعلأإلأولى4الا-ظمتذنةسهوفصأفةدءؤافناأما

اليوالمعاييرالمفاهيمبحسب،الأخرىبعدالوا-دةالأخلاقيةالمسائليمالج

بمناقشةيعنىنجدهأخرىلماحيةومن.ا!دثينالأخلاقعلاءءندبها"تمالج

آرا!ممنمتخذأ،الغربأوالشرقفيالمفكرفيبمضب!اجاءالتيالحلول

نقطةدانمأالقرآنمنمحعل!لىذلكأثناءوهو.للقارنةوسيلةومهاد!م

،المطرو-"المسائلعلىالشافيةللإببةاستخلاصهفيويضهـد،ارتكازه

نية.القر7النصوصعلىمهاثرآاعمادآ

--؟نعرفالكريمالقر7نأنإذ.الصعوبةو-4،اطقيقةني+،وهنا

العقلمنلمابعةالأف!كارمنجموعةبالفلسفةنقصدكناإذا،فلسفةكتابليس

المبادىءمننسقتكوفيمنهاالغرضويكون،معينمنهجوفقوتفدل

فينجدأننستطيعلاكناإذا.الكونأوالطبمةظواهرمنطائفةلتةسير

العناصرلجعوسيلأ،ذلكمع،توجدالا،وهلةلأولالنسقهذاالقر7ن

بالنسبةالسؤال"ذانفسهالمؤلفصأللقد3لبنائهاللازمةالأوليةوالمواد

تأفبعد.الإمحابياطلبحثهخلالمنلهووجد،،الأخلاقيةللشكلةا

الكريمنيالقر7النصنييتأملأخذ،اطاصةالأخلاقيةالأصكامجانباتى

يا



عفثاينبعثالتي"الساطة"طببمةوعن،،الوا-ب،حماتعنباحثأ

،اوثروط!الإنسانية،المسثوليةأدرجةوعن،التكليفأو"الإلزام"

يجبا)تيالأحمىوا!لبدأ،الأخلا؟اللعملالمطكب"الجهد"طبيعةوعن

للعمل."الإرادةةيحفزأن

الصيغمنعددآي!تضلمصأنالمؤلفاستطاعالمسائلهذ.منكلوفي

الإجابةهدتوكان.النظرالفاصيةوتستوفيالقرآنرأيكأددالتيالمامة

الأتلاقية؟الحياةعناصرالقر7ندصوركيف:ا؟وهريالسؤالهذاكل

اططلاتجميعفيالاحتكامكانالةممرتالمدارسبينالتراعيحت!دموعندما

.سواهدونمهيخابرأيالأ-تفيبهاللأهتداءالمنزلالكتابنصهوصإلى

اطاسةأنوهي،رئيسيةؤكرة3خر.إلىأولهمنالكتابعلىو!يمن

النفسفيطبع-بىالأ-لاقيالقانوتوأن،ةطريداخليانبعاثاطلقية

،.وتقواهافم!ورهافألهم!ا،سواهااو!ونف!س"نشأ!امنذالإؤسانية

يقومماكلوفي،ماحدإلى،يميزأنيستطيمالماديالإنس!انأنوالواقع

ماصوبين،،شر"هووما،"خير"هومابين،السدكأنواعمنب

الجيل،"بيناهـوسعالمفييميزمثالاوذلك،يفرولاينفعلا،محايد"

علىفقطالأمريقتصرولا.تعبيركلمن"المجرد"و،"القبيح"و

جدمشاعرفينايثيرالقبيحالفهلأوا!نالفعلمظهرإنبل،الممرفة"

ا،خر.بعضهاونستهجن،السلوكمنأنواعبمفىفنمتدح،نحتلفة

فقطليس.كافوغيرلماقصفيناالمطبوعالأتلاقيالقانونهذاأنغير

نوازعناتفسدالمباثرةوالم!ظلح،البيئةوأثر،والوراثة،المادةلأن

لأنةقطوليس،يةالفطسبصيرتنانوركلالظلالمنانواعأوتلقي،التلقاثية

نإبل،الواعينشاطنامنالأكبرالجزءتستوعبالدنيافيالحياةث!واغل

رثيسية:أخرىصموبةتواجهالملاثمةالظروفأصسنفيالأخلا-لىممارمة

يب



آ،عا%شنةسهوجدوحدها،الفطريةكل!،درهعلىاقتمرإذاالضميرأنوهجا

طابعذات"قاعدة،"الظروف-بعفي،يقدمأنءن،الأحيانغالبفي

ا)يةثن!"أننجدممهيخأ!دآتجاوزناف!ذا.اءبعباعترافتستأثر،عام

.وا)"،هاتوالترددللا-خمالات4م!زكركتدالأخلاقي

نةوسألاتهـ،-يخامن،ا)ةاسفيالئهليءثأجلمنالذيال!ببهووهذا

تأالاز-،نيالتاريخكلدىعلىوز-تطيع،الربانيبالو-يملهص"تميزة

أودء4الذيالةطهـيا):ورعنا)خث،وةوإزالة،اضمائراإيقاظبرسالةتفطلمع

تمهل،للناسؤإقتثاالتيالدقية؟ثابض!اا-5،ا)!طفاةا:فوساوهذه.فيناالثه

لتقديرسبةبالهو-اصة،ممكنذطاقأضيقفيبين!مالا%تلافاتحمرعلى

و-يمنويقويهليمملماالةطريا):ورير--دوهحذا.الأخلاقياطممم

.،نورعلىنور5الإلهيا)ةور

مجردكأمميأوتسةي!؟أصءإتب!ليإقىلاالايجابيالضمليمهذاأنءير

اليتا،قدما)مكسكلنجدهليل؟الث!رعيةا)صيغةوي!كسبهيبررهماكلءن

ومن،موافقت!!اعلىلير!لكادهـنايخاطبنا-يةمنفهو:؟يز-ثنصدس،

وهـاتان.شرءيتهبهليدعمذا-بفيلأالأعلىالمضل"ربرزأتهـىنا--4

ذالمث.أالأتلاقيالقانون"كلة*ملتأسيسوضروريمزدوجسمرطالميز،ن

ءرثبأيظلفإنهالناس4موادةكليحصل!إذا-قانونأي-القانونأن

ولص:""يرك!م"أنليستطبعالقانونهـذامثل.لي"يمترفونولا3عف

موافقتهاتكن!إذاأخرىناحيةومن.كاأخلاف!يهـلزمهم"أن!تطبعلا

يكونلالهنخضعالذيا)قانونفإن،،ذا!افياطقيقة"كلأيى،سأرقوم

،القانونظلوراءنجريبذلكوكأننا"؟ز-لجية!أو،ثمر!مية"-الةإلا

وفن.لبادةنسفلمأو

منمدهافةالتي"القيمة"فكرةعلىيةوم،الوا-ب"أننرىوهكذا



الأساميةاطقيقةلتلكمظهران"الو-جاوهالهقل""وان؟"أعلىمثل)

."اطلقيللإلزامااطقيقيالمصدرتمتبرالتي

ل!**

ب!كلوأبرزها،المؤلفعليهاألحأخرىرئيسيةدكرةإلىالانننتقل

والمقيدة.عقيدةبدونللأخلاقم!نلاأنه:وهيمؤلفهثنايافيوضوح

قائمةكحقيقةالأخلاقيةباطقيقةالإيمانومعناها،ةا!ابالأخلاقتتصلهنا

أهواثهعنالنظربغضعليهنفس!ا"وتفرض5،الفردكل"تسمو5ذاثا4

بطريقتينتصورهيمكنالعقيدةهذهموفوعأنغ!ر."ورغبا!ومصاطه

وا،%امدةفكرةعندنظرهيقفالعقلانيالملحدأنيخافعلى:نحتلفتين

يتعرفالمؤمنانلمجد-فيهصياةلاأخرسكيانعنداومجرد،مفهومعند

السماو-الرصالةقلبهثنايافيويترجم،ممبودهصوتكلالداخليالنداءهذافي

مرتبطأنهويشعر،ومؤدرةصيةصقيقةيلحالفكرةخلفونجده.لحالقه

نحوهاويشعر،والنورالقوةالدوامكلمنهاويستمد،عضويأارتباطأبها

التنالعاطفيةالشعلأهذه.اطبمشاعربأرقممزوجةالاصتراممشاعربأسق

وهو."الحلاتة4طاتا"نفسهالوتتفي،تفذي،،المقليإيمانه"تحرك

ومتابحةقدميهكلالوقوفسيحاودأته،منهييأسلايسقطاويتوقفيخا

يمكنوبذلك.العونمنهارسفدالتيالهائلةالقوةنلككلمعتمدآ،المسيرة

المؤمن.كيرمن،فيهثردهر،خصوبةاكثرم!كانأتجدلاالأخلاقإنالقول

."مقدسالواجب"إن،مجازألاحقيقة،القولويمكن

الأخلاقيةالحياةمنيحملقدللفردبالنسبةالأخلاقيةالقاعدةواسنقلال

تبعأوهو،"للحرت5نفيأيمتلإالمطلقاطضوعأنغير.،خضوعأ"

لهاتحرصالتيالشائكةالنقاروإحدىهذه.ذاتللأخلاقنفيلذلك

لاانهبؤكدوهو."الحلقيالاكام"عنالأولفصلهفيبالتحليلالمؤلف

بحرتمنا،مقبول5و"ض!موري"المحفموعذلدبأنالقولفيلناعذر

يد



منيقللأوذلكيمنعفلا،المرقطواعيةءنأنة-"اسر:الوأنناإذ.تاكل"

فيالانسانيا)ضهيرؤضهعالتيي5الحتهقه"الة!تلاقدإنوإذن.عه"دآكوذ"ا

وهذا.ب!ن!،بدءجوتجحله،،الواد"جاأو،اإ"-الب!ر!نمتوسطوفع

هـو-ديدبدثالوادععا!فةي:كاي!ممافيكلزدوبم-ور"يرالىديرؤالدكلج

بالحفقةح،كماباحتالأخرىهيالمضا)يةا)ةاءدةأن؟،الأففهلفوالاتجاه

يض"ينفقدوأ-"ينبينالتراعا-تدمدإذا.ا)وادعلشلائمذةسماز"دلاط-""

بينالمركبةالعلاداتطب""تحضمأوالا-تهـ؟أكل-،ماد""لأ-دوافيليأل!

منالمحددغ!يرابانبيرسمحةدأو،"3،ر""وفهيئمننوع،دإيرالألثياء

.الاز-انإذساذيةريز؟د-رشبا-تبارادةءدة

د-تبمدمثدا"إطلقااطفوع"يسىته"داطإقيالإلزامأل!نرىوهحذا

الصرف،ا"دةأبيناطةيقيموفههفيالإز-انويفهع،الةوفويةاطريةأ

.فس)15،حولرا!و

*لملألملأ

الفصلموضوعوهي،،المسئولية"ف!هـةالإلزامةحهـةعنوبت"!ق

أ-ذثم،والا-!ماء""والددلميةالأتلاف"جواذبهاالمؤلفشسحوةد.الثاني

أنهالبدايةدنذونلا-ظ.ااسثولص"لف!هـةهـالأ-لاقي3المظبا)"ةصيلددرس

تأوهي،الموضوعهذافيا):-ثمحورت"يررئ!""دحهـةرتأكهدءفي

15ءمنافي!اذليةلإفالششصيةبا"زت!إقيما)كر1)ةهـآد!ؤهـ5،أ؟،اإ-ثولية

الغ،اليامثخمىاهو"،نيةالقر3ةا)شر"!-ب،فاإ-!ول.ا)+كامل

أثناء4!اواعيأوكان،اكحاليفد!ثانادفياؤواءدثهرإالذي،الهابل

عةدوالتي،والإرادية،الث"وريةاطاصةأفمالهعنثولوهو.،كهساو

منجزائهأوالحملدضللتحورلإذنمجالناك5ؤلمرس.ب!،اقياماعلىاخيةا

الجاء،أنبممنىصاعيةأووراريةسئوليةهناكول!-ت،اخرإلىإفان

يهـ



تأدونأعضاغطمنعضوافرفهاأفمالعنمسئولةتكونانيمكنلا

ما.بطريقةالأفعالهذهفيتشارك

فيمنالمسئوليةجانبأيحملمعينمجتمعفييحيشمواطنفكلذلكومع

فيابيالايرتدخلهكلذلكيقتصرولا.الاجتماى"الثروربمضو%ود

تمتدالفردمسنوليةإنبل؟السيئةالقدوةكلأو،الشرورذه5إحداث

الأقل!او،لمنعهايتد-لأندونتنتث!رالثرورةه!ايتركالتياطالةإلى

التجريمعفيتتساوىالا-ظءيةفاللامبالاة.عليهاسخطهوإءلانلفضحها

نوعأدمتبرللشرعادالفبشأنالرأيإعلانعنوالامتظع؟الايرابيالفهل

ادالفة.فيالاشتراكمن

افعل.اعنالامفاعأوالفعلفيالتحمقدرةتةترضالمسثوليةأنغير

لتخا؟الاختيارحريةبحقلهاالانسانيةالارادةل5:هاميىؤاليثوروهنا

،الموفوعذا5-ولافتلفةالمدارسأم!رتهالذيلاجدلللت"هـضحا%"في

إنسطنكلأنوهي،فيهاجداللاحقيقةنعررأنا!الهذافيوي!في

تأ-بدهوصخوليتهوأساس،الاراديةأفعالهعنمسئولآدائمأيحتبرعاقل

الةحرةهذهعنتعبيرأ--ن"كانت"الةيلسوفعبروقد."حريته"

تأعلينايستحيل5:"الأخلاقتإفيزيقاأس"مؤلفهفيقالحين

منتوبثأأص!،مهبشأنيتلقى،ثموره!،لاتكلأفي،عقلأنتصور

اطقيتى،ئبالمهتخصهالتيإرادتهتكونلاالماقلالكائنف!رادة...اطارج

."الحريةفكرةتحتإلا

صيههناكفليس:الكريمالقر3نفيوضوحأأكثرالفكرةنجدأنناغير

كلالانسانيةالارادةيرغمأنيستطيعالحارجيةأوالداخليةالطبيمةفي

،أوالرغبةأو،التروعيكونوقد.بنفسهاتختارهالذيغيرمساراختيار

وتدفمها،الارادةتحركعوامل!طهاهذهتكونتد،الايحاهأو،المصلحة



صاكالنهائيرارفالة.المباثرسببهالجستلأ!ا،القرارتنضجلاولكنها

استمحتدد-بونأنبعدإصداره-قتملكالتيو-دهاوهي،)،رادة

ناحيةمنالفه.يرذداءوإلى،نا-يةمناطار-"ةوالبواعثاطواسإغراءإلى

ا)ممفشين.إ-دىور%محدتاقياهينبينوازنتةدتحونأنورهد،أخرى

الإرادةبهتتمضعا)ذيا)حاصلالاتةلالوهذا،الثاملةاطهـيةهذهاحن

دا؟اكا)ق)إزاءبهابةاالمط-قتملكل5،،1)طبيمة)إزاءالإنسمانية

يتدخلأتوالا-يارالمداولةطظاتمنطظةآخرفيالمهكنمنأليس

؟يرردالذيالاتجاهفياايزان؟فةليرجحوعلا-ل"الثه"

على-ثفصي"الهلمويةالإرادةحتمية8عناهـأالهذه5إنالحقيقةفي

الذيا)هةليابدلنزعةلإرضاءإل!تثارلاوهجما،وا)تحليلالفمفيوس،ئلنا

وبالنسبة.والإ؟انالعقيدةعلىولا،الأخلاقعلمايؤثرلا،نتيجتهكازتكل"

غمتامارقدرالفعل-دوثي!منالا-البحثصوضوعهيا)قا-للأخلاق

يتهسفالذي،المهدأ)و،؟4ساوالإنسانبهايضصورالتي"ا)طريةة"

.،ا):ة"هيوا-دةكالةفييتلضصكا"وهذا.بمصضاه

الإذ-اننيةهيصا:و5يثارأنيجبالذيا!امادوالةانوحيدذ

بأنهشهورومثءهـأدنىوهل؟مه!نسلوكاختبارفب"يقررالذيالوقتفي

كانتوهل؟4إليالحضوعإلا4يسهلم"!!جمارأمر!قرارهلاتخاذءدفوع

كهف؟"المقدسةالإرادةألتنةيذ،أداة)أووصيلةنفسهمنيحملأننيته

سلفأ؟إنالإف،نالإلهبةالإرادةيههـفلا،نالإفكانإذاذلك-دوثيمكن

تنفيذعلىذيتهوتنهةد،الأنسبيراهمايختارذاكيتركوذا5يممل-!ن

فيتهفى%لةوةاك5:كانتلوو-قا.الذا-ئةإرادتهتصدرهالذيالةهـار

انالإفد!بحوهكذا.عليهاالإرادةموافةةيمنيلهاقبولهفإن،ع!لوكه

الديئ.لصكبتوقيمهداننأيصبحمثداوذدك،سلوكهبمجردمسئولأ

***

ب-2نالقرأتلاق



وهوموفوع،!ا؟زاء)كل:دأورةاضرباواإسئونهةالإلزامعلىوترتبو

ليتناسثوكل-امأويضضا،رلمزمنالذياالأخلاقيؤا)ظنون.اكا)ثالةصل

كانوإذا.ءواةفنالتةديرذظامعلى،نة-"الوةتفي،رتطويأنيرب

،الكدةلهذهاطة-ةجمائبالمه،أخلاقيجزاءو-ودأوان!رأاط!مماءقدليهض

اض7ناويزودنا.الرأيهـ-ذايد-ضورلبالةابزاءهذاوجودةإت

،!الاصلاحي)اطابعاذوابزاءأولآةثناك:ابزاءهـذامنلي:وعينا-هـيما

كلترربصاإصلاحءلميهيترتمسيئألصلموكألي-المثالذيالاذ-انأنوهمض،5

يرةاليلمهالوا-بوإرو-ال.الآ-رفيطةوقإهـدارأوؤ-،دمنا&لموكهـذا

ذ"-يرلاكيفثم.!اتحورضا)وا%بهو،آخروا-ببرفرضالةانون

وو؟صرالإصلاحطهـيقأءاههايفضحدا%ليثموروهـو،ا)ضهـيرليتأنهبالث*ور

كأ-دهيركةجالاالث"ورهـذاأنءير؟أ=طائض-اوإصلاحأنة-:اإصلاحانا

فءوة،الإرادةةفموامن-دليدكلوةفليدص"أنددلاليل،اكظاملإعادة

فيوهـو،!ا)توليةأكلوقفات!ديدباهـواإوقفهـذا.الجهدليذليفترض

قاف!اكولية-"تضيإذ:والىتقبلواطاة!را"ضيلشهل؟ءةالمرتهط:-5

بالوابمب%دليدمنوألاستصاك،إ)يهاهودةاعدمعلىوالحزما&يىء،ا-لموكا

هـذا.للسدكجديدطهـيقواف-اذ،المقترؤةالأ%طاءوإصلاح،اإثمل

إصلاحية.كوسبلمةالأ-لاقعلتاتةهـف،كلوء"فيالأ=لاقيا)تحول

الطابعذيا؟زاءآ-هـمننوء!أالقر7نفينجد،ذالمثإلاوبالإضافة

وتلقائيأ،ءباء!رةيماريى"الأخلاقيلاقانوندملردوهو.!الاستحقاقي)

موقفنا"الخاضع"ة"حسب.يرض!لمأمرةيلي--ملهأنإلاالانسمانيسعولا

تتأثرالملياءلم!تناأنفيد،%بالواعلإنايملب""لدسبةبا"لمتمردا"وأ

القابتصفيالخيرممارسةأند!بذلكيهننولا.انحرطاط-(أوسهـوآ

الملكلعلىأيض(ليخهممسصداهاإنبل،الهزيمةوتةويالإرادةوزشحذ

زمتملانزواتالانقيادفوضىأنفيدذلكمنالحكسوعلى.نفماالذهنية



الأخلاقياءا؟فىإن،ا)قولوصل.اطةيقةتصورءنا)مةللوفؤ،ا)ف.ير

فيارتةاعإل!!!اويرؤدي،لأالمذاتالهقدير!مننوعإل!يتكيالاستر-اقي

بها.هـبوطالىوإماانيةالافاة-يةا

ل!ا:،اذ:"-اثسلأنذ)كنرهئبرريةيتهسفإلانسانكانوإذا

صلمةمنا)منصرينذين5بين!افيفىولا.!رو--("و(-مأ"اءا!لا

ءقار"أوجزاءهالاز-انك!اليلةأنا"دلامنكانولذا؟!تبادلوتفاءلوثيقة

ا)فف-لمةعلىا؟زاءيوزعذف،4الط"بقانونأننرىونحرن.وروحه-4في

%زاؤهوالاءتدال،ا:صراجزاؤهؤا)مم!اح:مةايس:((توزيهالرذيلةأو

نأءيم-.وا)"ةللاج!همالضارةالنتائج%زاؤرواوالرذيلةوالإد!ان،ا)!!4

شا!لمة.ولاكا!لمةلبت،-االدنباباةفي،ا)طه-"يةا؟زاءاتهذه

اطسابطهـرقءنالنةصذا5؟ل،!-بمةإتةدال!!-ةا)"دالةفإنولذا

.الا--رةفي

***

الحموصقياس،الافانسلمنال!هـيمالقرآنموقففيالا-نو)تظر

ليسبهيهتمذمما.الهحىدليدكلوءددوافحا!الذا5فيموقة،إن.عليه

اجويحا.الفهلوراء4ال!امةدأالنية"إط-اوللأ!هـ،الماديالتنفذو5

ا%"ب،ر-اذبفإلى.عالرارالةصلكانيوالهواءث1):ية،!وضوعا)ؤلف

هـذااختيار--نوفي.ابيداا!دفاشة-ارهتإك،للامهالمباشراوفوعا

.الصعرفالأخلاقيبمص"اهااطيهةاةا)"-بمونا!دف

أساانا؟قيمةعلىللرلحكشرطالقرآنرف"الذيالأصىالمبدأهوما

الثه.و-،ابضخاءهوللمملالو-يدالهدفي!ونبيث"اطإقاالتنزه"إذ،

.!شروء4كانتولو-قنفميةغاياتلنثاطت،يقترحآتحبيرفيهفيدلاإذنا

إلا)هـتالآخرفيوالاخلاص،الذاتءايتهاكانتإذااءكيه"ذا)تصرذات

يمماط



أ-لمنالهءلوهـوالأولا):دأإلىبالايص"نادإء!و،بذاغ!تقوملاإفإفات

الثه.إرضاء

جمأ5ا)حت،بمناطإءسا)ةصلفي1)ؤافعابر-،كلمىألةآتروكاذت

هذاودرتة،ال!ريما)ةهـآنلي"يأصرالذيالاذمى،ني!ا؟،د!ط-ت*"تحا"ل

.ا)"وابا؟ذمى،بفيوة"ء""ا؟كد

وليثن،ناحهةمناكإقاذجمأوالاذهـ*،ثا؟كدرثنالهلإؤ"ا)ؤلفعا)جو!د

وازنةدا)حريماةهـآناأنووفح.أ-رىنا-يةمنا)""شيروروحالجهد

ا)-،لد-ثنيمرءعتريبفيي!!ارودمج،ا)فارفثنالطرفينمنقي.ثن

الأتلإقي،ا)ةورلفياتإقاذ""ايرؤضونا)ذفيا)ررثددفيوحرةوناؤمق.واطممة

ؤإذا.؟"يمرينص*اناةأو؟!دنة-مح!ةكانإذاإلاة"ءةأيةا)-لموكفيحونولا

اصىلىار،ثو-ءرر-بلاش!،واغ!منا)-جررةاتةساؤإنهؤلاء،د"ءيءاصح!

ؤهـلي-"كانتإذاإلاا)ثوابهـذاز-ت!قولا،!ثهـةأفمالمنر-"ؤةوم

آ-هـ؟*كأأو.ءلي!!ا)تغابأجلمنو-بمافح،ءلمي!اصفلمطةبئ"إلاتلا

جزءآا)"ءلؤةداطير،لة*لالتاةاري*اثالارفيالأعلىالمثالمنا!تربنا!طما

بمصضاهإذ،ص:طقا-لمتاؤاةمنالرأيذا5فيء،وواضح.!يه-"من

فيدر-ةأعلماا)ثصريرةنزءا-"منا-كأإصا-،هدآباولالذيالشعريرلي!ون

كر.دذ-مدوردونإ-مرقيالةفيليمارساذياالةديسء!الأتلإقي!مالسا

الأتلإلى"اطياةبأناطاطىءالاعضةادءنفيمقدالتناقضذا5فيالوةوعإن

هذا،الاز-،نفيكا.:ةنزء،تفدفه-اهـوادةلاحررأت!ونأنبب

من،"حررأنإ-تطهـحلاوأز"،"بطبهشمريرأنهرمضهميرىا)ذيالإنى،ن

.الأرضعلىم!،ن!،ليسورويةف!رةالةدايصةوأن،الشريرةطببمته

ا)وةفذا5ءنتماص-،يختلفادألةهذهمناكريماالقرآنموقفإن

تاك5كانلةد-ةاؤلأ.كثروأر-ابةكثرأزظرةإلىوينزع،الم!شائمالمتشدد

ك



عدد،ص:ممدحونويصوف،اطنر)ة"لآاص-افاالذيئالثهء"إدمنءلىدءأدا

الئهأودء"؟-!،-بلواؤدا)صةوةمنالعه،دهـؤلاء.ا)زصإنصروعلىدوء(

ير-إرءونوهم.ا)ةض"لمةمهـإريصةوعلىاطةهـةةم!رؤةعلأ،!طريةنزءإتمنؤيم

إن!مول411ير!حولا.تلة-إذجااذ""إثوعن،رإ-لاصاطنر!لإلىداثمأ

بدلأيبذلوز"لذياا؟مدإنرل،المضورةءلميه!"حةون%ثدأييبذلونلا

إضإدةنحوأيكاها)":إءأنحود"-"ةإز"،الفس!ه!البةنحدو4يترأنمن

ا)ففهيل!صرحإلى-ديدةا-:ات

منآةدرهـ:-اكأفءير،ةلمةا،متازةا)صةوةذه5أنزن!عرلاوفن

الترعاتباكاقلافيوالإذ-إن.2!يض-كافيا-تاةتوإنذفيحماكلفيا)ث،امة

يتهي!-!يةتأولا،اطالقددمنمهدؤيأالى-"دادآدةلقاه!رل4نففياطيبةا

اط"إةا)مادية.ور؟ودالمادةجصوداح-سأو،يثريرةقوة،ةإومةإمافاحبال!

.ا)ورظيهةالأخلاقبةا)مث!ضص"ات!-لهـواءةإحامنالأ-يرا)نوعوهذا

ء:دالتوةفوءإربة،اطلاقا)ذمشاطصتابر"ةكلجوهـرهفييضصبةجهد!

الضوفهقكنا،5من4أذنرىوهـحذا.الأ-لاقي،لبالهصإعدواله،صمينحد

فيص:م،كلير-3أنحن1،5ومن،،التلمقاذيا)والاذبإث،الجهد"بين

.ابالثويصترقاقاواففههلمةاازإ-ر

رآنا)4فيوضو-(أ؟يرفت!دهاوالتبيرا؟ثدبينايركيبما"ةاا"لاؤةاأما

لة،ا؟"دمةمومصعا)ث"إءرمهـإريصةفيا"هلياالتيما-ير-تتإفىؤلا.اكريما

اله-فروحإر"-ادإلىالجهدذا5و!دف.إذ-إذ-(طا،مأعلإ"يضةيإنه

فياضيقاالتزءتر-"بهدأنه؟،وا%بإليهيدءوولاعقلديررهلاالذي

منء-نذ-يرةريركأندون،الحاضرفيالجهدر-":ةدالذي،اتديئا

انبلباويثمهم،الهةلطعيخضعا)ذيا؟ثدذا05اد-مبلفيهرارالاست

والةلاسفة.)ط!كماءكأ"فكلمالذي"المادليصطلوا!نفسههو،الوالاعتد

ة+تاك."ر"ذليا)تا؟مدء-با)ةيمتدرجفيؤ:ظيه(الةرآنءا-"يزيدو

كا



فهو"؟ل"ذلكعلىزادوء،؟امادياالازسانعلى"يةرضالذيالأدنىاطد

والمثوبة.ا)ةضلدر-،تءيى"وتزدادالقرآنعا-"يمرث

***

الهملية،بالأخلاقالخاصوهو،ال!تابمنالثاني-مبالةتهلقف!أء،

حذاومن،،الهزالي"طريقةعنتخضلمفللمرضقةطرا)ولفا-"ارؤةد

التيالا-ياتجميعيجمعأنمنفهدلأ.الكليمالقرآنلاياتالمصنفينمن-ذوه

بوفوحتثسحالتيالاياتمنءددبذكرمىا؟،الإنسانياساوكبا!لمة!ا

وبدلأ.الإمكانقدرعلىالتكراروكأاينى،الساوكقواعدمنةاعدةكل

ؤضئل،الأخلافةل!-،دىءالأيرديا"سلسلاأو،ا)سوربتسلسلا-ةيدامن

،-،صفصلفيطائفةكل،فةاقر3االنصوصةجهع.ءنطقيزظاماذت!اج

فينطوي:الأخلافةواءدمناعدةةكلاتنظم!ا)قيالهلاقاتنوعبر-ب

اطلقه"اليمءبالهااتصهلمةا،ياتعلى،الفرديةألأخلاق"اطاصالأولا)ة!ل

اديطرةو،لهةةاو،مةستقالااو،وحلراءاصةو،قيلأ-لااط!داو،دلافر

التحفظو،ضعاوالتو،ءةادوالو،لإ-لاصاو،الةضبكهتو،تاا)مشهوعلأ

ءالاةتداو،ا--ملاو،ةلمثابراو،ا)!ثكءندالامتظعو،لأ!كاماارإصدفي

....الخا)طيببالمثل

وأالأعضه-اءور!رالانهحارتمنعالتيا،ياتفيداله-ر؟،تحيثومن

اتفاخر،وا،افلإسوا،والبخل،ا)نفاقو،ال!ذبوكأرم،ابسمرثويه

....إلخوالفسق،والحسد،الدنه،متاععلىواطرصوالتعالي

ويصنفها،العائليةبالأخلاقتتصلالتيالاياتبتجميعالثانيافصلاويهغ

،الزوجنحو،توالواجب،والأبناءالاباءفوالواجبمات:أفسامتحت

الأةسامهذهمنتسمكلتحتتدرجو.والميراث،الأقاربنحووا)واجبات

فرعية.أفام

كب



وليتدرج.!ماء"ةالالاق.بالأالمضصلمةاا"صلةالاسصياتفيدا)ثااثا)ةصلوفي

ال5وت!دليد،ةدبة!ا)ةهـضو،لاصرلا-ةاو،4مرؤوالى،الة"لكأهـيم:كأما

....1)خ،؟ةواطيا،ا)--امى

،ا)صدقوثثادة،المهوداءاةومر،فيالددكتابةو،الوددمةبردلأمراو

،ا)ف"ةأ،ءإلىوالإت-ان،الاخرفيكلع"اعافوالى،سا)ظيخاا)وئاموإقرار

....الخالرذ-قوكأهـير

،الدخولد"للمئذانكالاس:التأدبؤواء-دؤخظمالتيالايات!د؟

وش-نكل:12،برأ--نا)ءحيةكلوالرد،بالتر"4وا،بادرة،الصهوتوخةض

الحديث.اخشارو--ن،ا،:دام

توضحالتيالا-ياتفيدوؤ"4،بالدولةاطاصةبالأخلاقالرابعالةصلتمو-3

..الخاط،ر-"ةالهلاقاتتنظمالتيوالا-يات،وادكوماطاآبينا)هلاذة

وا%باتتتظما)قيالا-ياتعلىوتتطويالديديةالأ%لاقاطامسالفصلوفي

الثه.نحوالاؤسان

د!لمالم!إنالةول؟حن،الكتابافصولرحا)سالههـضهذافوءقي

ا):احب"منسواءالأ%لاقب،لفي-،!تهعليشبكلاكلالكريمالقر2نني

صهـا)"صورعلى،!ط!-،الاز-انيةإنالةوليم!نبل.الممليةأوالتظرية

دائمأتجدسوف،الو%ودفيممهقةاتتةيرمنينتاب!اقدماوكل،والأجيال

،جهودهـ-،تحةشووصيل،الأخلاقينثاطهاتتظمقاعدةا)ممريمنالقر3في

به.!تديأكلوصثالأ

3!13ر-ب2

7391أكطساةقالمواا

كج

بدويعدالسيد

يةح:درالاسيراكلتالاجتماعستاذأ

الايبيةوالجاممة





بمفصيركنلرحيم

المدوبمحلمز

صورته،لوتتمة،خيوطهتكتملحين،آالأيافجمنأعربليس

تأليفوأت،والأحداث"شمنمنمزيجأنهالفيجهذافي!،وأعجب

فكر،إلىفكرمنيتفاوت،التنوعثديدالأحداث"رر"معالزمنشذى

واللحمةالسدىنفسمنتتخلقأنيم!نبحيث،وجدانإلىوجدانومن

وإصكامهالمدبر،الثهقدرةعلى7يةاحلإل1عفدهي،شئوؤ!انيفاشكال

.المبدع

الما!إلىاليوآنقدمهالذيالممليتمأنمثلأيتصوركانالذيذافن

منالدرجةبهذهفيهالمسهمونيكونوأن،نرىهـ،نحوعلىالاصلامي

ا؟درازعبدافهعدالامامبالأصهتاذالارتباط

أنه،الكتاب"مراجع،بدويعدالسيدالدكتورالأصتاذذكرلقد

دانتوجت،مخلصةتدذةلهوتدذ،باريسفيعليهافهرحمةالمؤلفءايش

مصاهرته.ثصرفنال

كد



فيهاكفت،-والييامأأترجعألى،الهلاقاتذكركل"رضفي،وأ-دني

فإء،الهلمومداردكا""،الدرسدإء"فيالمؤافالأشإذوديبينأ-إس

وجل،عزالثه)ممتاب!نسيرهمنهاحمع،بالايسازس(طاله،5491عام

على-ريص-(اكزرزآكفت؟!تتصل-اطرةؤفيحضرذاؤإ،متثا-"تهلمأو

علوت-الةرنسب"رماؤقيوهو،أكلطمهلي"التظإهرعلى-(د!وأ،كأصهـلي

ث،قش،وديجببثم،وذوردم!تفييبةصموهو،الأستاذأسأل،دصوتي

كالثةإؤةوليس،عراه!تهوأنأتمنىتهارفمنإليهجماأركلكفتصاكأكلدر

.الناسبينالتةرربعواملمنءإملأالمثتركا

رءم،م!إنه"-طروأدرك،أيى-إذيةدرأعرفاطينذلكفيكةت

اتاريخ،اذ)كمفتنيافترهأنت-!ورغم،السريةو!مطحته،ا؟ممهتواف

ثمح!إمكاملمحنةعثت-يث،رو-(ولاؤحرآأفارقهو!،ث-صأؤإرقته

.5891و:إيرمنادإدسفيوفا-"كانتحقنلضقإ

ذلاثلأءحف،لي"دؤجمابي"ثةهـدسوفا)ملاة4زره5أنأفور؟نأإ

ليدعأكلطوأ-لمد،تراثمنتركماأءن-لا!!أت-رج،تزليدأوسهوات

قدمتالتيوهـجما،(اةرآنافيالأ-لاقمادستور)عنريى-الة"،فكرمن

دبإلاا)مرب"ترجمت!!تظ،ر!ثم،4891ءإما،طبهةإلىالةرنسيةذ--تم!

في،علإ"الثهرفوان،المؤ)فطقأنوبد،إردخا)بذاكمنقرنعرلي

.ءإكل(ءثصركأ"منبرأكثر،الأعلىالرفق

والدنب!،-لا!-!على،الا-ن-ق-ئردبدونالرسالةرزه5ظات؟يف

!-رأهمن3وف،؟هيرةكثرةالثهبرهدوالمهربون،بو-وده!تمرفكاما

!؟!ميىردو

الضتصل،ا)"هلات5ادخرت1)جمأ،الثهإرادةكادإإلالهبجوالا!صؤال

أطراةثاأو،طرؤيها-ثائيكل،ببا)"تتتإءىأت!!اللةلثإءءلاؤ"لي"

.(بميه

كه



أخلاق):أي،(!طول!له،5!4كا!هـ،5)الفرنسيةتيهو؟والكماب

الترجة،بحرفيةالتزامأ،الحنوانبنفسيصدرأنكلكنتوقد،(القر2ن

طه،لغايةتقديرهمعتتفقأخرىدرجةاختار.كان!دالمؤلفالاستاذانلولا

الرمالة،5هذإلىإحالة7(ص0791!العظيمالنبأ):هاءشكتابنيفذكر

اختاربماأخذتأنفكان،(القر2ننيالأخلاقدستور):عليهاواطلق

تغيير.دون

مجردأنهكلالعملهذايكتبيكنلم-أرىف!-المؤلفأنواطق

،السوربونمنالفلسفةفيالدولةدكتوراهإجازةنيلهو،"دفإلىوبلة

فييحملكانولكنه،جهدمنبذلممابأقلهدفهيحققأنبوصمهكاندفة

خلالها،أورباكانتفترةني،السلامإلىالداعية،الدفيهذارمالةكيره

قادماوأسوأ،والدمارالمراعمنملتهبةكتلة،حولهمنممهالحالمبل

الأخلاتياطرابشكبلاهوا!زنالمصيرذلكإلىمم!!اوالمالمأوربا

لملدرجة،والفرديةوالاجآعية،السياسية)طياةو-وهعلىراتالذي

وا،الضحاربءنيزعهاأنالمتحاربةالدولبينالمس!حيةربا!معهايستطع

بأحسنوالنازيةتلمرمواجهةفياطلفاءيكنو!.التعبيرمحإن،الت!ظرب

وليلةيومفيالنازيالزصفأمامفرنسافا!يار،الأخلاقيةالوجهةمنصالآ

،بيتانإلمارشالبحقذلكلاحظ؟،جوهرهفيأخلاقيأا!يارآكانا10

كيرالأمةإلىوجههاالقرمالتهفي،الاصتلالإنإالفرنسيةالجهوريةرنيس

عشيتها.أو،الهزيمةصبيحةالفرنسية

،المادتأو،العلانيةباصمأوربادولكلسيطرالذيالمقائديوالتغير

ابتليت.اخلاتيخرابالحقيقةفيهو،الشيوعيةاو،النازيةأو،الفاصيةأو

ضئ.أرديةتقمصوإن،الإنساؤيةو"

هشاربهاهياضتلافكلأوربااممسلوكفيا!لتأصلالاعشمماريةوالترعة

وعنصرية،استغلالمنيصحبهابما،الأخلاتياطرابظواهرابرزمنأيظ

ابنائها.منبالأبرياءوفتك،لثروا!او!ب،الشعوبمصانركلوتأمر

كو



ارسالة،اهذهوفهتاة:ارلوااادافعدير5وفت،اطرا؟بهذهوسط

تر-بىأنعسى،اضياعواوالفساد،والدصوعالدماءوادينيبمرخةأثبه

وف-ار،الألهمةتجررت"منترة!ءو-ئيد،رشدهاإلىبيةالأوراذ"الإف

.واطلاصادلامأجلمنآخرىاطرية

منهتهانيء-ال!لالأمثلاطلهوالإسلامأنريبولا

يةتحالذيذاصنولكن،أدواءصن،ب"أوروغيرأورو!"

الح!يقة؟نور

الإفانية،

علىالأء!ن

،أسقوتحلل،أ!يرردمارالثانيةاطربمنأوروباخر-تلقد

الديهث،إطارخارج،الأتلاقبةاثمملا!احاولءنلاهثة-ئحثفأخذت

نءكةحرة،الو%وديةثنايانيأترىو،انتصرةاالث"وءيةأذولرني،رة

اتاسايحدد!ولما،المستحدز"واك-لالمالمنكثيرإلى،والإنسانالكون

ا-ذياالوقتفي،الف!رمحاولاتمنعليهمعرضؤجمالماجمأواصدآ-؟

فيا)مثا؟نالىفيتقصيرز"--ة،ارراهيرإلىوفاسفتهالإسلامذكرةتبلغإ

طةائقاصهيونيةوااتررثيريةا-اتالمؤسطمسونتي!ة،الصافيةدعوت!متبليغ

يانسة،اتمو-فيا)مث:ابوانطلق،الأخلاقياطرابساد-الدفيءذا

تمارفةأتلاهقيهةبكلاطا:طعرضفاربين،الطرقاتفييتسكلون

صصمتهصاطيعلىالشبابوأ-ئل.الأديانإليهادءتأو،البشرعليها

منالناسوعرف،والهدوازه"ا؟نسيةالجرائمأبشعوارتكاب،افدرات

:ا"سءنوأثمنالذهبءنأءلىو5ءاالأرضتةتجفماأنعرذوامابين

اظساأنةسوأغلى؟لهذاكءنوأثمن،وصمثخقاثما،وفيلهيروا،الماريجوانا

ا!ترتة.وأخلاتهم

تةدصأإلانشهدلاونحنخرابأ،هناكأنكرىكيف:يقولقائلأولمل

والأءررممية؟بهةالأوراطياةمجالاتكلفيوممرانأ

كز



اط!انبكلركزقدا)قارتينهاتينفيالحضاريالنشاطأنوالواتع

،والمأوى،والشراب،الط!اممن،أؤضلءتااباة؟نح1)ذي،ا!لادي

النا-يةذه5منأصبححق،ا)طيباتوسائر،اطدءاتو،يةالطهوالرعاية

وطن.أيفيلان!ضةكأطيطلكلأعلىمثلأ

،-صوريهدلمأحداأنلدر-"،آكأيرتخلففةدالأتلاقياالجانبأما

"وكلأندسإ"ولا،!!لاحهسبما"لفيتةدمأدنىتحقي!قاام!نءنأن

وتضثى"-أمرالتيفهي،الالكترونيةا)هةول-لحالىأبمادهاب!لاطياةأمر

!!وتمهحوتهطجما

!يمى"أيةمنتلوآ،--ابه"وءلاؤاتأرقاء(اط-اةأص-تلةد

!!انسانه"

اطضارةءورعلى!لأخلاؤيةا،صمكل--مبأنذ-لمأنةطعأالمصحنومن

لأنار؟موا-ثتهعلىوقدرت!م،ءصلر-"طاقةمنأ؟يرأصبحددا)!ربية

41الأخلاقتجدأنا-يراوءن،-لموهرهفيءاديا)خربيةالحفارةطابع

ولا،3تهلاصاءلاتالا-ةإن،ماديبمحيارشيءكليقيماسءا!فيصكانأ

ء"د!ا.تملأالتيكأامأكالأرؤام،-ئة"ل

تداركالىأقربز):اؤ،،والإيىلاما)"روبر"أرضفي،هنانحنأما

والسهاسبةالا-ظعيةتت-المشكل-لعنالبحثفيجادونونحن،اططر

وتراثنا.واؤمناحليلمةايىبأتلاقيصفهومخلالكلن

اممهيوؤيةاقوىأءام6791عامهز؟"ءنالمربيةبالأمةحلماانبل

نءالبرثقبل،الأت-لاقياطلهذاالىالاجوءضرورةأممارقد،الهالي"

ا!ز؟ةأتللجماهيرزأكدأنبعدوذلك،التكنولوبةوا)فتونرات1،13

السياسة،باببرأستبرتتمهما،الأتلاقفياةلاسأوامحلالذ"-جةكاؤت

جيا.لوا)تحنووأ

كح



حةةتلو!قا،الأصةنهيرفيالأخلا-ئةالهز؟ةتالمثم!ر7تبكلىولسوف

المسقبعد،أوالهالبالأمرقهرآوصا،الممتدينكلانتصارأعظمدهد"صن

والتفيير،التحولعناصرطياتهفييحملماالتارفييةالهزائممنأنريبولا

الهزائمي5وتلكم،النصرفوطفيحرك!اررطهيرنهيرعلىيف!فطحين

نسيانها.التاريخكليسضحيلالتي،اطلاقة

اطديث:منامجتهفيالأ-لافةالمش!،ح!منض!وربض،وتعالوا

على،ا)فاسوعيفيكثيرةقيمص"،تداعتزلزالأ6791هز؟،كانتلةد

وإخلاء،م!رهآعلىا)تعفيةأجلصنتجاهدا)جماالةمور"محاولاتمنالرغم

منإليهينظرأت،إةروضابل،ا)ظنكانوقد،أوزارهمنالساحة

ظهورعلىهـوىالهدرسياطكلنسوطأنهعلىوالأخلاقيةالتربويةالوج!ة

الىيىا-اتيسوقم،ربيا)5طنا)ورجاءأفيالمتمز-ك!و،ددريناو،اللاهين

ا"*يير.اسراصدو،ابد

.آ-رثضيءوالواقع،ثضيءالمفروضو)كن

.والاختلاساسرقةافيضراوةازدادواؤدالاصوصأنا)واؤع

الأص-ةانرل،ا)مثم!بعلىا)رشوةةسلي:ةؤرضفيأكلمضواوالمرزمثهين

قوةوتزرده،إرزمثهينا-لجشالىزةضم-ديدةط:لمة"كليلاديومكلد2زث

.آذوزةو

.اإوبقاتارز!اعفيههواوأكل،اتو2الثا؟تراععلىأكبواوالمترةين

!!ا)ث"جماا(ةليةول؟،فلتأؤد(الب،ر)أن:أي

المجتمعفيالسه،ئدالا-خماءيلالالافعنصورةالقارىءيهطيماو-ير

وتضاةش،ظواهرهاتتابع1)هأ،الجريمةبحوثالىص!هنرجعأنالهربي

نهائجها.وكألمل،ا-صاءا!ا

كط



امهةلا-الفابمة"الا-ظعيللدفاعالمربيةالدوليةابنظهة-هريرةفي

الهضمية9مملإ!ص،اردة،عفيالأءوالضدالجراذممهدلأن:المربية

أكثرالمجتمعيصبحعندماالأموالعقالاعتداءفرصتزدادإذ،الاقتصادية

-هـا؟ممنعا)يةنسبةأننجدشمومن،وتصهنيعأآسوتحض،وتعقيدآإنتاجأ

ا)سرقة،مثل،اقت!،ديطابعذاتالبلاد"ةغالبفي،اشبابواالأحداث

.بالإكراهاصرقةوا،المنازلواقتحام،تلاسوالات

المشرادنوات-لالالسربةادية!ىالاتالتنهيةمرحلصا-بوةد

الأموالوبخاصة،الأموالفدابهـائمءددفيزيادة،مصرفي،اسابةةا

الرثوةكجرائم،وصست!دثةمتمددةصورالاعتداء!ذاوأصبح،ا)هامة

،المس!وكاتأو،العهلمةوتزييف،الرحمهةالأورأقوتزيبف،والا%تلاس

لطلبوالخطف،الهدراتوغهـيب"ا)ح-ابرلاتو!سؤ""ا:ورداوكرثب

.(آنفيوالأموالالأشماصعلىاعتداءوهـو)ا)ةدية

التظامتطبقمعبزءت،الاؤ"!ى،ديةمابرا!من4ص"!ددصوروء4

التي،4الزراصالمحاصيل!نا-مرقاتاتفشيلوحظ-يث،الزراءيا)ت"اوني

العامة،التخزفيمناطقإلىشحنهاقبل،الزراعيةإكماونيةابى"،تفيتودع

النوعجيدةزراعيةومحاصبلخاءاتباغضصابوالا%-لاسالضثىو%هـائم

منتوقبماتعلىباطصولالرحميةالأوراقفيا)تلاعبأو،ردد"ة،%1هـى

وأ1)نةدية)ثوةالرو-هـائم،ةوال!،ةلقراءةبا3جهابايىتةلال،انت!"!نا

ت-،لةاتعنلاتغاضيأو،لدةخفه!نكل-تحة"غيرسلف)توريد(ا)"-لمهة

الالتزاملمدمأو،الا-فاتمةاومةأو،الأراضيريأثتاءالزراعار-بمبها

فيالسوداءالسوقو%هـائم،الزراعب-ةالمدوراتالزراعيالخططبتطبيق

3-،وب،تز?ن!،وا%تلاس،وا،بهداتالكماويةالأس!دةبريعمجال

.(1)شة!شوم!

إر-زباةالأسسءوثو-دةرئيمى،ا)ةادرء:د!سودالد؟توريراتقراذا5أءد!1)

.بدء،و!،34ص-بالقاهرةالجناف"رالا-غاى"للهحوثا)ةومي



سوريا،):المربيةالبلدانبهضعنمحددةلبياناتطبقأاتضحوقد

والاعتداء،السرقةجرائمأن-!ومصر،والأردن،والمراق،،نولبت

مجالاتفيوبخاصة،التث!ردوحالات،الجنس!ليةوالجرانم،الأشخاصعلى

عاممن،باستمرارنسدثات!تزايدالتيالظواههـالبارزةمنتمد،الأ!اث

.)1(لا-خربلدمنال!سبةهذ.اختلافمع،لاخر

الرصهـ-4الاحصاءاتأندائمأتؤكدأ!االجريمةبحوثقراءةعندويلاصظ

الجرائملمرق!بهيالأصليا!لمتمعحجمتمثللابادرء!ناط،صةالسجلاتأو

ود%3تكشفهالاالتيوهيإنظورة،اغ!يراو،ا!هولةالجرائمفهناك،فملأ

ضحاياها.وقوع"عنيبلغلاالتيأو،والفهبطالشرطةرجال

يربالتهالجر؟ةعلاقةءنبحثهفيالمتعالعبدالديئصلاحالدكتورويقدم

عايمادفينسبةفإن،الأمثملجرائمفياطةيةةهذهعلىمثالأ،الاجتماعيى

الساططتيبلغواو!،الأخيرةالواقمةقهلللنشلتعرضهمتكررالذيئمن

للنثل.تعرضهمت!هـرمنبروعمن%75بلفت-السابقةاطوادثهذ.عن

،دفضكنضد!مترتكبالتيالجرائمعنالسلطاتيبلغونلاالذيئوبض

رسطلةإليهمنهمالوا!فيرسل،القدليسينأوالأوا؟ءأ-دعنهايبلغواأن

الش!وى5ذ5في.خهويطلب،4يمرذلاأو،يمرفهجانمنيث!كواهتتضمن

فيأوبء3خرفيمعيشتركأو،الظميرفعأو،اله،دلحكهيصدرأن

.)12الباطنيةالمحكةهيئةعقدأو،القضيةنظر

-با؟ر؟"وعلاةته""رويةالبلادفيالاجتماعيالتغير:اكمالعصدالدفيعلاحد.1!)

2!السابرق!2)



وأ،الجر؟ةانتشارتسويغءاولةإلىميثىالكتاببعضلدىنجدولقد

لإمدادضروريةالاجتماعيالانحلالمندرجةهناكبأنوقوع!ا(تبرير)

إلىكدافعالجريمةو%ودضرورةذلكومعنى.الجديدةبالتغييراتالمجتمع

!!مرتهليسيرالتفلأن،مردودةالنظرفيوجهةوهي،المسض"رالتغيير

ا-ظعيين،مصلحينالمحرفيلاعتبرياوإلا،ابهـيمةبوجودعضويأارتباطأ

في،الكبرىوالحضاريةالاجتماعيةالتغييراتأتهنانذكرأنو!بنا

وتير،السماويةبا)فضىا؟لملتزمون،بالثهمؤمنونألماسبهاآقاقد،التاريخ

الإسلامية.الحضارةمجتمعميلادذلككلالأمثلة

بتاجا)قاالتثمريعاتبوضعوحدهينفردلاالمشرعأن3خرونيرىوةد

إ-فاء-ينباول،التثمريعاتهذهيىنفيالمحرميشاركهبل،المحتمعاي!اإ

التيالثغراتانتهازأو،اطالاتبعضءنالةانونحمتباستضلال-هـ؟-4ءمالم

في!ون،التفسيرسوءؤتير"أو،الةواذكنبينالتضاربنتيجة،فيهاتورط

.قانونمنوتعمانةصيتداركأنلالشرع4أءهـمضبمثابةالجريمةاربءابه

تف!يرلا،الفادو5والة-اد،الانحرافهوالانحرافف!نذلكومع

وجولىإلىوثيرلأنه(تبريرية)فلسفةأيةضوءوفي،ث!مارأيتحتوصفه

ونظمها.للأكلةالثسرنذيرطباتهفييحملأخلاقياتتلال

.شيءأي-دوثنتمهورأنيم!نالأخلاقيالمنهاجغيبةوفي

-!!وتصدر،المواقفبضتلرصشعبيةأكلثالتشيعأنمثلأيمكن

!!(حراميها-اميها)بأن

المحرمينوجولىأنالنظرو-ثاتلبعضتبمأاسلطةاترىأنمثلأويمكن

والمنحرفين،الشواذتدليلمهه"يماريىون،أطباءإلىتحتاج،مزضيةظاهرة

.حازمتثريعإلىلا

ج-6نالقرأخلاقلب



أن!-اعلىال!هلموكفيالاستة،ص"إلىرتظرمنكضافيافينجدأنو؟حن

لب:،تا!ه-ةياتاإحدىزصدتأنذملأرحدثوةدصقاوت"قيبافراف

كماالناشئةالأخلاقى"بالأزص"إ-ا!-،ضهـا:رهـنكأر؟تطاللأتيا!ادارس

،اطرقاتافيشهورهنوأ--ادهن،و!ترنقيثامالاصةمرورةيئأؤر،ا!ز؟"

ور)ءا"سؤباالهصا-اتا)ةتياتورة!م،الةص""زةابأ)صحفيةرتاكفإذا

!!ا)شبانمعصواصدعلىوهن،اطر-4ا

اسرقة،امنأهدافهالاصيفدفالأخلاقياإة+اجءيه"وفي،ذهم

أصوالكلأعلىدرتهبةا!اديئويةا-ر،ض-،يامنخ!أو؟االنث،لووباهـجما

جمنبراصاماطر"المته)طلابأءدوا؟اا)ة-ادأهلوررتان،بالهاطلا)تاس

الاايزامكأوبادرةأيةا!،ءاا)ةردذة-لافيتو-دلاثم،مهـت"وؤنون،"رائه

وطفي.وا-بأو،ءامأدبأو،برةانون

"مض!ثعوا-بكل...هـلمهاحأدبكل...-مكصةانونكل

فياستقرالذيا)ضب،عزتبجةليأنهاالحالةهـذهادا!نالمضةر"ضرة-مرولةد

ء:دء،فتفيص،سمرعانن"وأ،ص،إر!-ءراو،*الن!-"اء-ر،الةردقطصاأ

ا)هدوعلىتحققهاذةص-ارأولمع،"الهررالضفىيةءنالهز؟"كابوسيض-لي

ني.اصههيرا

طاة"رص،ص،!حوهاتدالهز؟"أنؤةررأنمنالا-خمالهـذات"ناوليس

بمجرداقيءعءنقيلموأتمنؤأءسرالا-يرافبهـتواهـافيا؟ر؟"أءا

!ماتجري،اأص!اب!أساققييياكف"إن"،ا)"-حريةا؟-م"فيالاذ-صار

.الأ-لاق!لاحبرف!يراشبط،نازقتلأنوء،ل،الدمبرىءروه!م

ت8أطاص-ا!اوا-م"إ-راءاتءن!لآ!صءسفي)الدولةأءا:تولةد

لج



،والاختلاصالإمالءاربةهوالقمهدوكان،(الف-بحالات):عليه

-يفهما.وانتثسرت،الهاما)قطاعمؤساتفيوباؤمافشاالمذيئا

؟...(الرسبب)ذا5الدولة!كلاربأن؟كنأيساصأيوعلى

!!الةإءةا!لمشرلي"اتثضهـاتؤ-ددة=دتثسرباتلصنأ-اسعلى،دةط

3؟الةا!4ا"ثسلي"اتاهـذهأد&تإذنذا11و

.-حمالا.(ابشراصةاتمنوالنةص،لةةصهاذاككانل5

آ-هـ.احتمال؟إفيا=!الي":-3لادد3!ؤط"يةعلىالةا!!نلأنأو

داءو5=الكلفي.داؤنا،دديخاأخلاقي!ؤلخلإلىليثيرالا=حمالينو!

عندناليتولاهـالاوالإصلاحال!لاجمحاولاتولكل،(الأخلاقيا!"سيب)

دءا)ج؟،أوسهـلمةاسلينةيمة-ركليرمابون،ط"ثةسرجالليل،خلا-يونأ

ين:بالاسبيرصداعكلالةاثلأط""با

..!!(ةلبا0000سبةا000ة"ض1)

على4اؤلب...4واة-طعاقةاةمربه...ووثةحهابررمعلىاد"ض)

تصىلا)مأا-واليقباكثفصعءادةتةمإجراءاتوهي(اسجنوااهم!4

الأءةيخا،وترويع،ا%!اءيإؤ-اد،رليخكا+ا،سابقةص-ينإلىأباذ-(

داتزدهجماو،الشهبقطقولصةلاباو،يةرستولدا!اسم!امؤولةولدباءامش!ىباو

ا!فبافةدورالمجرصوتهـؤلاء"ليد.-لذالمثوصح.وكيفاكأالأيامصح

أودرمن!اوليضهـ-وا،الإ-!اموسإؤلمنفا!مص!ليتدارسوا(ا--ونا)

.ساايب!!أفي-ئوليمأكثروأ،ابهـ؟"على

.(أةمىيبا)ثممارساتبةفيرالضوريدواوهحذ

لد



اطريةمنهانلبقدروالمرتشونوا!وذةالهرموتيتمتعوهكذا

وحرية،العملحريةلهمر*كفلأس(كلع!،المحتمعسا-ةفيوالانطلاق

لتطويرالإ،!اعو-رية،الأصت!س!لتقبللتخردبالعمل-رية،الإبداع

.الإ%رامأساليب

،أف!رملنثمريالأال!!لاحومناهجالدءواتأصحابمحد!!ثنعلى

يضفره،لنخلتعامأعشرفيواقع!لىوذلك،المكانفيولا،الزمانفيلا

النتيرةها،عدوهاأمامالأمةساحقتانهز؟تاناطصهلمةصوكانت،التاريخ

منتجاهدالعربيةالأمةزالتوص،،ا)-لمالإفسمانش-!يةدحقالطببهية

تيوشو!تد،3-،فمةزقاطكليىتفللدودخصمأء،مزيمة41ءبورأجل

د-رها.أتلمن،اتاددروءكربي،والمحرمين،المرتزقة

-،دم%طرمو)جهةفيفنرن،ن71جانه(التاريخفلندعذ)كومع

والفصر،الأخلاقيا)خهاجأساسعلىالة!!،بالو-دةإلاية،وملا،رهيب

فيأوادولةافيفسادفكل.ا-لاحاإلاالهزيمةعاريفللن؟،الديني

-ترية،،طردقةمواجهتهتنبغي،أتلاقيؤسادالهثائيالضحا-لفيهواد-يع

،(التسيب)ءلاجفيم،يلزمممينةحالةوفي،أعراضهلا،ا،رضتمالج

بأنبل،افضاسا"لز-يردأنالهلاجيكونلا،مثلألاسالاتصورةفي

-ءثمنأنناالمؤكدومن،بالاختلاسيسمحالذيالأخلاقيالخللعلىنقفي

ةسعقدسبحانهوهو،وعلا-لاطالقمنأءدلولاأحمدناالتثمريع

السرقة.جريمةعلىوقض،ء،الانحرافاتذه5لمثلعلاجأا)-،رقيدطع

*ؤ،ثلاثشهبذاالصارمةالهقوبةهذهمنا)شرعهدفكانوؤد

وهو،،بمواقمتمنف"!راودهعفدماابهـيمةمقارفةءنالفرديحجزبفو-4

وأ،ص-،تبهاكانأ،(،كأدثماعندماالمحرصةاليديةطعوعدلهبحزمه

لء



:الرسولووقول(الثهمنن!لأ،؟-بابماجزاء):تمالىإطفا.صاحبتها

.(يدهاعدلقطعسرقتكلدبنتفاطمةأنلوا

بحدمن،بفن):الأخلاتيبالوازعالقانونيالمو-فيقرنأخيراهوثم

.(علإ"توبالثهف!نوأصلحظلى

يتب-اوزلاالمجتمعقيالاصوصءددكانعفدماالحدهذاشرعولقد

ؤءيف،.الأيدي"لبقهءيرةوا-دةيدتطحف!ن،عددآا)يدفيأصابع

؟متتوء"ففونوذات،مفلمثسرةطبقةأ!--واواللصوص

ثا،لشروطوتويىيعأ،السرؤ"لمفهوم-دددآتحدردآالوضع"رزارقه!يألا

؟؟-دهاعليمويحق،ابدداللصوصطبقاتضلىتهبىقبحهث

الاجتماعي،الب:،ءطركادتجهاطقبقةفيموالتثصرليهجاالمفهومبمودإن

فيادتمعلأهدافتفب-حالة!ايةفيوءو،الأ%لاقيالمنهاجلوظءفةو-ئطهـلي

هوالحضارةالتقدم

فإت،الأخلاقيةالفوضىعلىبالدلالةفتقللاالفاث-"الجرادمأنعلى

وخذ،خطرآأؤلتكنلموإن،استتارآأكثرلجرائمأ-رىأمثلهناك

الخيرمض،-،ودستنبط،يزرع!،أرضةطه"بتأجرالذيالفلاحموةف!ثلأ

لمال!ثاالأرضإيجاردفعءنددهتموتذللثومع،أءستهبهدمولالكثير

في-،مسته،اطقدفعمنللتهربالمماذيرشئويختلق،أ%ليحينعندما

كل-رص"،عايهماأداءعلىأ!ساسأيررصلافهو،لهالقانونانحيازذللث

ا،-رفي.حقوقاستلاب

!!؟تضلالوالا!سا-تتاعلىليقومالذيا"تخلقأي

لو



)الفهلوة(بتخدمأو،مهنتهأداءفي!ملالذيل،ا)أ،ضأمثلأوخذ

للأجازاتو!بأ،المملفىوانين!روخةعلىاء،دآيتمارضأو،انتا%،في

فيالإ%طصمراعاةإلىخهو!،ةإذا،وا)!رفية،والاعتيادية،المرضية

!!(ؤلموسمقدعلى):ةائلأءقيرتهرفعسلمه

؟!الأمةلمست!بلض!انأو،.يرمنا)-لموكذا5فيلي!ونأنيمكنماذا

،!الض،لبفيهووالانحرافابريمةعنتد!:اما!"فإنذ)كومع

؟ذ)كأنه%اذبإلى،ا)ة،نونبمقياس%ريمةفهو،الةانونطارلمةتح!تليد%ل

.يهةالث!ربمقب،س

و-دها،4الث!ريهبمقياسالجرائممنيكون!،لنرىا)!فحةلبنافإذا

الضه-يرتحممنخات-!نالحياةأنوجدنا،مهيجزولانونالظي!هحهىا

1)!مغائر)،الدينيةابرائممنبا)كثيرطفرتقد،ا)فردلىلموكفي

،القانونفيهايغهضالتيالغانهاتومهاجع،القمارؤخوادي،(والكبائر

هـذامنالتراضيعلىة،م!،كلبل،ا)يراضيعلماتقومءلاة،تباكأ"اره،

فرضلماالفردوإمال،ا)طرقاتفيادلموكوانحرافات،ا)"لاقاتمنا:وعا

ذلككل،والضيبة،والنميه"،كالكذب،المرذولةا"صرفاتوا،الدفيعلإ،

التيا!!ثحلمن-زءآتضبر،أ-لاهـ4جرائمالفمريمةعرففيهووغيره

الإصلامية.الأصةمفم،ذ"اني

السمدرب،تصائرعلىالأخلاؤيةالفوةىأمثلتتبغلنستطيعوإنا

،مستوىأيعند،أعلاهالى،الفول!-خوىءند،15أدنامن،الا-ظءي

.الإصلاحا-ظلاتفييفكرعند!،لليأسليصتسمالمرءلي!د-ق

ثوراتالعربالوطنمن؟ث!يرةبقاعيثمدت؟،بلادناص!دتو)قد

لز



-يولآةي!،تجدأن-و!لارر،هيروكاذت،اثيرايطابعذات،إصلا-،

.ا)ثورةعا!السابةةالأوضاعظلفي!نهاعانتالتي)ش!لات!ا

ق!،و-ةشت،ورنوء!تازدادتقدا)مثمكلاتأنا)"!يبولكن

الةطاءاتدا-لفيوفاضت،ءطتهإلاابربمعقطاءاتمنةطاعأتتركإ

،الشه!!ظ-اههـالنةدمنا)ءميرتضممنت،واليأسالقلقمن!و-،ت

.!ءبوتخوفأو،!ء-وم-قدءنرة"*-(،اللاذءةا)ةءتفيالمتثل

وللشحب،في-اصةاالدنبللطبة،ت-قةتالثورةأنمنالرغمعلىهذا

الزراءجا"الإص-لاحكلهـادفيفي،بهادبة!انلاكلمماسب-إجمالأكل

--الاتفيالناسكلص،ئر؟نوتأكل،ال!:يرةالمل!ياتو!فهولت،وا)تصبع

وريةسةاتو%طو،!دةأممال!طهاوتالمث،خو-ةوالشبوا)هـضا)ءجم!ز

.ادمح!ةهعا)":اءكايراة"اث!ليق،يةا-واا!طريقاعلى

أعة:تاتناهيذا!ااططوات!ذهأنءدناماإذاندهشةد،ولكن

دراساتواقعمنأءثا"م.-اليهضذكونا،أ%لاقهةفوضىمن4كلةنئنءا

الجىا؟بفي15!مودر؟زتؤدا)ثورةأنذالمث،ا؟ةائيةالبروثمر؟ز

بميعصصلكوهـو،الإنسانبةاطهـاة-وازبمنغيرهرون،فةطالماري

باط-يزوا"س"،ا)تار،يخطهـكهالاؤء!اديا-ة-يرا)س-امهتالتيالثورات

."الإذ-،نءهـاو-ده

أ%لومن،المل!يةفدردأ-لمنا)ثوريةالاندؤ،عةكاذتاقد،-ة(

بحيث،%،رة،-اطهـويةاإمشارليحبة-،ءا-لومن،الأ%:ررةاحالمصاتأءيم

تعارصأن!-،تومتأو،وجدت،بثمريةأوصاديةعةهـةب!لءصفت

دية1.1الارديولو%هـة؟قه!ياتصةماوؤا+؟لوهـذا.ا)ثمب-يرمنتريدصا

-هـكتها.تحما)قأ

لح



إداراتلهااذثئتفقدواطضاريالأخلاقيالطابعذاتالمثمروعاتأما

تنظجماتفياندمجواالذيئ،والبيروقر)طيونالأكاديميونولاهار،ومؤسات

ثوريةفيالتة!اوت"ذانثيجةوكانت،؟مماحةأو،رمقيدة،الثورة

وإمرارواندفاعمجديةانواتبضمارتأن،وا!ططاتالمثمروءات

يستأخرلا،(سسءإك)-4طريةعلىأترى-طواتبقيت-!نعلى

.ير-تةد!ونولا-طوة)ياؤهاأو

والأرواح،فارغةالقلوبولكن،البطونوملأوا،كثيرونشبعلقد

الاستقامةلأناطالةءتهفيأناصر--ميمو)قد،-إويةوا)5،:ر،صدئة

ترفلاالفاسمنالسماحقةالكثرةول!ن،-ليقةوالقناء4،فطرةفيهم

ءودت!مؤقد،اقاباوصط-ا)ب،ا،مدةمطالببينالموازنةأوالاعتدال

فإذا،يواج!وتمايتحهلمواأنلا،يرليدونهـادائمأيأخذواأنالثورة

الطباعو-صت،المأزو!4البطونةرقرت،مثلأ4ءوينبأزمةحدثتما

الأخلاقجهازلأن،ثوري-لقأو،يةظضلميرمن؟امأتجدفم،الثسرهة

ملئ!،إلىاقياهصندائمأرحونءاؤكان،الثورةماكينةفيغالبأمهطل

ؤ"ذه،المبادىءولا،القيمولا،الأخلاقت!ملا.ةطريةوبأية،"ئمابأي

!إمفاسأتثريولا،جائمأتشهحولا،ؤهـاء(تشغللامصطل!ات!طها

المجتمماتعلىبجديدةلبتالضموينيةالأزماتأنهنازتكرأاغويحرب

الثهعنهرضياططاببئممرعهدعلىلاصيالإسابرتمعش!دولقد،ا(كافحة

تحهلمنأولوكان،(المحاعةعام)دإسمالتاريخفيعرؤت،قاسيةأزمة

درجيحضليوهوالآنأشهدهولكأني..نفسهالمؤمنينأميرالجوعة-وة

مهمةالناسويسمع،عالجوقرقرةصوت،رطنهأنينبمعبهوإذا،المنبر

فوالثه،تقرقرلااو،قرقرأ:قائلأاطاويالبطنهذايخاطبوهو،ممر

.،المسالونفي!مبحقا)سمنتأتدملغ

لط



بشجاعة،تواجهه!طهاالأمةكانتبل،الموقفهذافيوصدهممريكنلم

كلالحجارةردطعنالناسواستفنى،الأزمةانجلتحق،ومعالجة،وصبر

تشنعواحدةنكتة-!أو،واحدةتذمرحالةالتاريخيسجلوأ،البطون

الناسإنبل،ال!!امأوالخبزاختفاءدمنواحدةشكوىاو،ا)دولةبسياسة

،!م،واجبأداءعلىو!هـصأبأخلاقماستسصاكأإلاالأزمةمعيزدا"دواأ

.البأسوحينوالضراءالباساءفيوصبرآ

السرقة-دتطبيق،يذ؟هـالتاريخف!،عنهالئهرضيممرأوقفولقد

لمذلكومع،حياغمكلالإبقاءأ-لمنإليهابالمفمطرفيكرفقأ،نذاك7

اصبحواالقادرينأناو،لصوصإلىتحولواالجائعينأنالتاريخدذكر

قرصمنأقوىالإسلاميةالجاعةاخلاقكانتفقد،!لتكرفياومستنلين

تموينيةهازمةكزلزلهاانمنوامنع،ا!ع

ثورةإلىالمربيكأمعناحاجةتقررأننس!لتطيعالربانيالضوءهذافي

اجتماعية،مشكلاتمنأحدثتماوتمالج،الاث!تراكيةالثورةتدعمأخلاقية

.ن71حقتمالذيالإصلاحصركافيالتوازنعدمنتيجة

أ!مالمربيالوطنفيالاشراكيةالثورةدعاةفيهوقعخطأأكبرإن

المريضالمحتمعليتماطاها،أصحابهامنؤقتبس،طبيةوصفةالثورةتصوروا

علىيعكفوت)رفلسفينالثوريينمنب!ثيرف!ذا؟ومكانزمانأيفي

المطابع،،وتدورالجاهزةوالمؤلة،تالصتاباتمنوالأدويةالت!ارباستملاء

حدتطبيقبازولو،والادعاهبالتنفخحافلة،الثوريةالكتا،توتكر

ا)صرقةأولضكحدهماعليهميحقمنأولل!،ن،اللصوصعلىالسرقة

ا!والتقليدباكطفالناسأفكار1،!ون،تمييزدون،المقتبسون،الكاتبون

الأرصباطنمنيتفجرأتبدلانباتالثوريالإصلاحأنوالحق



ا)نباتلهذابدلاثم،رةالثهإلىالمتطلع،القلقالفردأمماقومن،ادصبة

ور؟مة،ءلائممناخمنأ،ض-(لهردلاثم،لهوتمهدكرعاه-مميهة،دمن

.سوة"علىويستوييستغلظ!!تنذوه،سخية

البذرةؤءوتوقد،ثمرةتؤتيفلا!بخةأرضفيالبذرةتلةىةةد

وريقاته،ءناذمشةتالأرضفإذا،ا)صثمسإلىبهحاجةلا،ةطيلنبات

ا)نبتة-ب،ةت!ونوقد.وليدةتزا،،1وهياحترةت،الشهسولسعتها

ذبلت2-،مض-هـءتف!ذا،المتجددوالهواه،الدافقالشماععلىمتوةفة

.والاختناق(الأذ.ميا)ضحيةماتتثم،واصفرت

ساعةثاجنيفرؤيةإلىمتطا"أ،الهورةبحملهثقلأمجتمعناكانولقد

تح!محىبالأيديامتدتا)دنياإلىوتهـج،واكتملاط:ينكألقفلا،لولد

ة-إذا،و-ياتطاقتهوها،ا)طلقالهواءسنوكأهـمه،عينيهعنا!وءا

.ا!واءفسادمن،سالأنةفق،الضوءفيتخهطأءثىبالمولود

علىالأرضجرتأمورإلىآحديثنارءزبداوإن،الرمزبالفيهنا)-نا

علىهعبالأخلاقيةالقهودأتبالإصلاحالقاثمينبضتصورفقد،ا)مربهة

إ"تذلةاالةنونصورةفيا)فرديةالنزوإتإطلاقوأن،الهوريةالإجراءات

،الأموالورؤوس،السياحاستجلابوإلى،العا!كلالانفتاحإلىطريق

إ..!وا)هـ-5"ة،الجودبمقاومةوأخ!يرآأولأالظهوروإلى،ا)!ممبةوالعملات

تأبالثورةالقائمينإ--اسالاقياهاتهذهإلىأصلأالدافعوربماكان

صخافب!مأصحابهاوارس،السلطةإلىنظهـمخيفةوجهةتمثللاا)!ونذه5

لهتبرونأ!مجانبإلى،إيديولوجيأص"س!كرآليسوالأ!م،الحممطلبفي

ودءدءةالجاهيرب!هـ،ءالمناهضةوالاهماماتالتياراتلامتصاصثلىأداة

والأخلاقية.الحقائديةالاتجاهاتأصحابهحس4،فراغها



،والمسارحالملأهيإنثطءفيأكبيرثوسمأ4المربىاطياةشهدتوءممذا

والموسيقى،،الرقصمماهدإنشاءفيكبيرأإسافأص!هدت؟،الست،ودور

الفنانينمننماذجالهتمعسطحعلىوطةت،وا)حبارللصهةار،والتمثي

لتقمخيمالإعلاموسائلوجندت،الصحفيةالأخبارمحورصاروا،والفنانات

الذين،وموعربد!موسحرم،وطلاق!ممزوا%3أخباروتةبع،و%ود!م

جاعاتفكانت،ادلموكفيالتحللوالى،الأعىالتقليدإلىالشبابقادوا

الأخلاقي،الفراغعنلاالناشئةالظواهرمنوالمصانعالمدارسفي(الحنافس)

المربي.الوطنفيالإسلاميةالحياةالىالمبتذلةالفنونأهدثاالتيا)لثمراتومن

الإثمارةسبقتا)تنالحيويةالمشكلاتمنكثيرالوفعهذاعلىترتبواقد

وهو،كثيرةمجالاتفيالفردفاعليةانعدامهووجوهرها،ص:،1جانبالى

الأمل،الإؤسانبناءتستهدف،اخلاقيةثورةاصداثضرورةبتموفع

،وبعيدةقريبةمطامحمنيحملماب!ل،الثورةالإنسان،إستقبلاالإنسان

.المنشودةالحضارفاقه3لارتيادعدتهللوطنتكنهلوبذلك

الذيوالكتاب،تترحمهمنهاجدونأخلافيةثورةتقومأنالعسيرومن

وهو،(القر3نفيالأخلاىدستور)ف!و،المنهاجهذايتضمناليومنقدمه

عالموبخاصىة،عالمهتلمشكلالإدراكمميق،الإيمانصادفنهيررسالة

مميقة،إشاراتمنالقر3نفيجاءماإلىالنظرة-ديد،والإسلامالمروبة

فلسفية.مقارياتأو،نفسيريةمناقشاتمنقدمماكلفيالحمدقيق

برزخه،فيالرضاتمامراضيأإلاعليهافهرفوانمؤلفهأحسبوما

بلغة،جديدمنتتحركالصادفةكالتهليرىالأعلىالملأمنيثرفوهو

إلاقدرهمحدلاالذيالمسمالاؤصانوبناء،الحياةصنعفيلتسهم،القر3ن

مب



الأ--لاقوأءداء،الئهأعداهفد،اقتالاوميادين،الصراعبحالاتفي

ؤية.القر2

أء!ىوأن،الأ!دطورلمةوحلفائ!اامهثيونيةامعمعركتناأنريبولا

والتةريط،،والتهاون،انيانةتحرمالتيبالأخلاقذلدسلحأنهوالةتالأسلحة

علىوتؤ!د،والمالبالنةسوالتضحيةا"ذلاوتفرض،المدوآأماوالغفلة

أسلحتععنتفةلمونلوكفرواا)ذيئ!ؤ":اططرمواجهةفياليقظةآدوا

."حذر!وخذوا...وا-دةميلةعليكمفيمبلونوأمتعتكم

طررقلا،"الأخلاقبا)ثورةطريق،الإصلاحإلىالطريقهيفتلكم

غيرها.

)طتير،إلىدءوةمنإليهتصدتفماودقت!دأكونأنلأرجووإني

وفد،نيةآا)ةرالتماليمأساسكلوحلها،الأخلاقيةالمشكلطجموتحديد

."عظيمخلقلهلىوإزك!:بولهفيو-لءشالئهش"دة14رسونينزل

***

ال!د-ةهـذه-ا-ةفيأ-جلأندونالقمأكركأنأستطيعولست

على،بدويعداديدالدكتورللأصتاذتقديريوعيق،صثكريخالص

أفاضو!ا،ا)كتابمراجهةفيجهدمنذل4وما،نصحءنأسدىءا

وكدا-"،إقيرسائلهكانتولةد،بسهسضاهعلىيدلثناهمنشخه!على

.الاتقانمنالنصوهذاعلااسملاإتمامإلىدتتنينة-ات

11-ةاب!ث-لات-لكلأعاذفيمنلحلشحريأيص(وأصجل

مج



واخص،وافطوطاتالمراجعءنالفلسفيةنصوصهتحقيقأو،الإصطلاحية

.ريدهأبرالهاديعبدعد؟تورالدلالجلبأستاذيبالشكر

ويقطف،عبير.يتنسم،ال!ضاب%وإلىردلفالكريمالقارىءوأكرك

.الناسصائرإلىالساميةرساك"ويحمل،ثمار.من

فماهفىالصبورعبددكتور

مد
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الآياتأ-كامرياتفيالدرركاؤلاؤد:؟ت"ومن،ة:-"4نيوتو،"نجففيواشتر

كا.رب511*.كابالأثر

)كأبإءتادالاءظ،مزب-أصوفوعاكأ،رزررتوؤد،فارسفيصط:وء،ن"،:اباتا(كا)

.رةاة،5با-صا؟ركلدأ-دالث"يخا)ة،ضيوزء"لمناةنا!دلد!ذ--4منهماوتو-د،ا)فقه



الاخلاقب4الأوامرلي!الجى،نلا-لاءجماالاسبا)ةة"اإتءاة"ا)ةهـآنكصوص

..آنادرإلا

الا-.لاقيةلي"4اثصاءلاصقباصهالآن-ئ-زملمؤجما-أحدض3ليتأو!حذا

قي15اءدوةو،مه،دكأا)ة-،يةدمأنأ-ديحر،ولوأ،!ووء"في2ناقرامن

تا-و،4ءتليمةالةرلاتد،با4ليطيرء،كلءنء-تةلسكخا?حماةةرصو

.ولسائاتادظهقهكل،ليةدر،هت،ب!االموهـ،ءاز"دليت،التىا،!مةمي

4"وت!جؤ"سيملأ-3

ماستحرتاجما-ث!نا-صيعيميز-؟(الأ-لاقياقانونا)4اةظتحرتنميزنحرن

.واكطمبقيةا)ةظر:وو،ت-إةينفرء!ن-اب"ش

يئت5بو-ودلا،إ)"تاأو-تةدنيالقرآللنص،درالسلمهأنوالواقع

تأءن):-،كثةت)ةدبل،ؤ!-ب-اةهـآنافيالا-لاق)"لمالفرءين

.ثهيءوراءها،يدتوركالاا!كمالامندر-4باةتب!،جاءتالتيا)صورة

قيا)"هلميةالا-لاتهة-النثمرة8-درلس،لةفيبحضت،وقد:أهل!ااروانب

زلاثءن3-،فبن!ثفأنصىتطور:،وا،ديمة1)ة4بالحكلتماصلاةفي،القرآن

ليلي:ؤ؟نوجزهاخص،ئص

ءخهتميزتد-لهآرا!تءراو،سهقه،،أفض-،نه؟و-يثمن-آنلقرفا

وهـوالذي،؟لالأ-لاقيبمو!هـا)ةانون4ؤضمالذيالر-بالامضدادليذلك

الذيئ،إصإ-ينواا،ؤلس-ينمن،واطحمماءا)ةد،بينزوراليمفيءتفرؤ-،ظل

ليمدهمنآأثرلي*ص!ميتركأور؟،،و!ح،ذ،زماذ،،بحضءنبرور!،متباءد

ذ"ا)-مه.بفظ

زحنأإتو،ا)ةهـآنسراتمنا)بارزةا)-مةهواب،نب!ذ)لو)5

.31،آصولا،سر،ذ"أثمن



التيطريقتهف!،15صورأ-لىفيالأخلافياتعليماا!فأصالةتهدووإنما

رصوغبحيث،وزةريبم-ا!،اإافكنءثاادتلةةالدروستلك)تةديمساحثا

الاتفاقمنإطارفي13اصلاؤعلىليسوؤماو،الانةصامزقهللاو-دةفيتتوعها

ظاههـفيكانكل.!كلالسابةةا)ث!حرائعءننزعبرأنبردألأذ"وذ)ك،التام

الذي،ان!-اءيزفيالت"ادل!وضع-ةقنأوبر*د،زةريرط(وأةهـاط،الأءهـإ

اتجداهفيجميعهادفع!ا-آترجاذبإلىوأ-رى،شانبإلى،رةيميلكان

بحراصةابإد"-بأن-ة(صارثبحره،وا-دةرو!امنؤييهازةخثم،واحد

.الا-لاقذه5صكلوع

الواةع-فيي!ةي-فايص!،اطلاق%إنبهأصالةوأعظمذ)كمنوأءجب

ودكلته،الأسلافتراث-فظتغاإ:ؤةول!أن-الةرآنأخلاقنصفاصيم

:ذف-فأند"نجضيبل،أ-لافمؤرؤتال!باد-يئةالا-راءبركنوفقت13وإ

نهتحين،وصئك"،ا!لقدسالب:،ءذإمممرؤصتقدا)قرآنيةالاخلاقأن

.(1)الا-لاقيل5511بردا!لىاتء،ت،ا)تةدمذهةرا،ابدةكاملةقصولآإله"

التيالممليةالأ-ممامذمالجأنالدراسههـفهفيعلبتاي!ونودوف

الةارىءو--بتطورهـا،منا)نهافةكلر-لمشماوفي،ذاكافينالقر3بها%اء

ليدرك،ا*كتاباهـ-ذانهايةفيا5نوردا)تناكصوصيضصفحأنذاكوهد

وجماله.النظامهذارحابرة

اتبه"الذيالمنهجءنالجانبهذاءرضفيا؟ثيرء:بمخافيتلفو)سوف

والآياتا):صوصذمه-وءبأناللازممننرىلا-"ولآ-كن!اؤرا.سابةونا

كافبةدلالةذا؟13متبهضألص":ابرأنا؟تة"اؤةد،باإوفوعلاتصال!ااتذ

"ثاني--م1)ة،!أأ8،ثها08ولل!ولة،5!ول-نآر"ةلىالتإدا*ة،ةكأ،ؤظرا(9)

ا)ملاثةاؤبا؟وهت5!ودبرتث،د،ماديةءدردة"هلمةأالمثةا5قيدوسوف،"ةانيالفمهل

لاة!".ازب؟وكالى!و،ةهـ"ت-افةو%م،تو!نوتوةهـق،سهـق11إ-،ل:2ن"ةرأفاة""جما



الض-هـارذ"بمةبأنذ)كبر"دمن-إو)"-!ثم،لا-لموكاةواءهـادخلةةاعلى

.نالإصحاردبرة

الإءإمز""الذيور)ا)ذظإما)ثزامبدلآمنمنطقب(نظإص(أخ!يراواز:"نا

ةالتصوص.!لابرم=ولؤ"ل؟))رفاءيمالأيرديالتظإمأو؟!الهزايما

13،)":ظيهالةإعدة!ىيةتا)قياهلاذةانوعص!ب،ؤصولفيبرولةاءتسك!في

وضت!،الضصوصمنةصخير!ووءاتعدةط،ؤفي!ةكلدا-لفي،صثز-توؤد

لاةإرىءرةإحيث6صتم!،-"ةجماياتااطاصا)-ورايميو-زؤهـ!(عتوازأ!!

ولة.3!ىبرجمملء:"لي"-ثالذيماطيردأن

لا-ياةكاملأبم(ء:3)"-!ث"فيالو-"اهـتعلما؟بمءوء13الضصوصوذءظيم

وفي،ذف"ءع،-المثأنالإزسانعلىلية:تجماكى-ف:ا)قرآنرحمها؟امهليةا

ا)"لاؤاتمكأ-أنيجبالتيأ"ادىءاوصا3..أبمورينإسالونوصع،أسرؤ"

يرؤديو؟ي!.؟.الجر-"-إتأوالد:لوبرين،وادجروءيناطاكصينبرين

.وءددةواض-ةبرطريقةة"لةدذللثوكل.؟.دثها)"-ادةالاذ-إن

،ا"لي-!اة"يض"؟"-"3-هـ،طإة.عفيير!لمهمايردالإ-إيماا)طإليءهذا

!ىلموكه--طاط-إةبالاتمنب-الاحلرلهمأنبصد-الةرآنأنذلا!ا

ؤإبرلمةص:ماوا-دةكل،إهـكزادو)ؤهـم!تركا4ميثعلىصمدةأ"طهـا-ا"!رقيدم

الدوائرههـتؤتداتلاةدرل.ابءوعصعافقلؤفي،وزتممش،زرر-علأن

.الأ-رىعلماإ-داهازطتكاأندون،ا""إدلبا

.؟ا)ور!شالأثراءتيحدثأنالةرآناسضطاع؟"ف

ذأتوالأأةواعده9لب--إنكأير=ين،ا)رر-إطةفيءإيةص:مبم"كان)ةد

:دالجر!ينة،ليقاطراصختصففي؟-(دازفيفذوالأو!جأ،-إصتأثير

الأطهـأنفي-دالمثو؟ت.امثص!يةافيهـط4ا!ااط-قيوديخما،وص-+"ءاصضه

.ن3فيوصرنة4صإرصيرم!هـ13التي



مننوء-أ.-ديوؤ،ءدةكلوصوخأننجىداإضءونوفوخ--ثنرن

ءدم-هـثمنثاول!ت؟!وىاوبموح،ا)ةوةىا-مةصوفييةف،اط-،ز

فيي!هفالذيمماا)ثحل!ا-ته،رية-رؤهـداحل!زكركاإض!هوناهـفتحىدليد

الذيالعث!ليحضتإر؟،1)ت-هـلي"م،تماا)قيوطلاثسطول،؟الأكلماصثلمه4زط،ة

فهما.الأ%لاة"4ءا"13ا)قيالأ%رىف-،توالمقتإ)ء،%لالوا%بلي!ن4لييواؤم

نءلي"-د،راشد%مدبرص،طةليكماأنيؤبغي،كلةوصواةتكب-ف:انأءر

صءثا.ف،ليطلا1)قي،ا)"لمواءوءن،الإر-،ء

لا،ءزدو--،؟لأز-لمغأنزءةا)ةهـآا)ثصرير"ةاصتط،ءت4ا)طريرةهوب!ت

،ز:إتفيوذةدم،-زمفي)طف:ثةء4لي!ناةقا)تويحىةقأن!ا)ونير؟حن

.و-دةفيوذتوبرع

تأالاذ-إذ-ةللضةسزءةا)ةرآا)ثسي!ةأتا-ت،،أليفة4ا)طهـيروب!فه

ية،اطرفي-صوع:ا)ةقهضينبين،أليفتجمع،كلشدو-ةص"ادةالى؟ط!ضن

اط!"الرفيحة.رلملاةمممنوةاهـل"ارر-5الاسفيةدأوكلب"3داد،5فيإ-سو

ب!،إ-ذث،را)قيا)طهـيرة!ةءثلأيحىدد!أز"الاسلامكلرءفممأ-فثمومن

اختبار4-ةوطهـلي،اإ-لمةلةالدولثحليحىددو!،ا)ور،صةا)قض،يافيا)مثورب

بم!ورية،جا5وهـل.؟ا)صةوةعلىمه"صرأم،ث،ءلاؤيراعأهـجما:،رئ!-م

..ا)خ؟ماح-"أو

لثاثأولدىيرظ!رأت؟حن،ا)ة،نويخ!ا)ء-ديردفيهـط411اله-ثا!ف

يرةهـضالأولىاط،لةؤةجا.لهيحضضه"ونالذفي)ثاثأوأو،ا)ة،نونإضءونالذفي

ب!ميت-إطالذفيالأؤهـادإزاء،ا،ثسءفيلدىاطترمننوعويرت"ا)4،نون

اطت-،ةيجىءل!أنوإلى،كل"إدأةكلإ)ون،ءالىيض!"ؤموذلاثوءع؟4اط"هـة

ا)ولتخرثء"ء،ا!لى"ءعأءضه،ءمنيجىهلأنوإلىكهإط،قلا،رتد"ةاإثكركه

.وا-دياآغوذجمناإحهـرة
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سعالمفير-ولىأنيودون(أناسأذفمما!حوكلينر!نؤصادفة-د)حخا

نأ؟حناسوع1.5اهـرزأن)ؤيرض:،ؤإذا،وتةخد:"شيءكلكأدليدليتة-4

ذ"،1إلا،اهءدأدصىبا)ة!أا)ةببلهذامن-اةتفاة-سؤح"ف،،--ةقما

وهـ"طءضلزتازإذ"،ذةل!ان..؟..%لاقيوأءةلي-مفىلأدؤىذوس

!!الث-!ه""ءنا

رتةضلا؟،اءدا)ةوكل-صرالى-،5الاقيذلا!اليةةضلاالةهـآنإن

الوسطا،وقفوذأك،اطحيما)ةمرفهـرزاكانة!ل"اإضه،دالاقي-،5

تحى!(أو؟اؤفياق=هـد-ذة-ض-صاهـفيءن؟ءزلدائمأا)فردفيهفليقيالذي

.؟مه-:4غايةلهأنأو؟واءقي-اذ(

إثزاالىي!دف،زفي!ه"لمهوفي،!!ب،زهفينا)ةر2ليأنق!زقيل!جماإذةا

:ا)تا)-ةذ:رز؟هـالواقه!ةأن--رر:ا-ا،يزهـ4ا)قيثحريروليةاطممة

:ؤةال!االثهرسىول-ط؟:،:ؤالعض"الثهرةيهـريرةألم!ؤءن"

كل!أ:ر-لؤقال،اصؤمح!"-ةو،الحج!ءا!مورضؤدالثهإن،1)"،سليأي!،

لو:علي!!الثهرسولؤةال،زلار(دا!ا-ئؤمم!ءت.؟الثهرسىولياء،م

،(1)يم؟-ترصانيوذر:ؤالثم،هتمسضطااكهتؤ،تة-لوصص،ذءم:ذإتلم

أءهـرعؤإذا:أذول-ا!معلىم3وا%"لاؤيسؤا!مرحيرةؤ:إعكانمنهـلملثؤإ،،

يةوارفيو21؟"ه،وؤدصءثصءثيءنن!"تجاإذو،دس"ط"تماصاكلت،ؤ،تواصثجمماءث

يخا،الخثزهابةألمح!ءناصوقوؤ-ة-ريرابئرواءا،زصرير(اكثرأ-هـى

ؤلاؤرارضؤرضتطا!االثهإن":والهـظ!!ا)ة!ماالىمرؤوء-ةورورت

سحتو،عءوهـ،ذورتذلاث"،ءأم-رو،هـ،وزولصدؤلا)ود-د!دو،تفه-ءوهـا

-!ن)ةضهوماصرازعءناتةتثولاو،-جاالراا-ثيرولا:لو4يرأن!-دير(1)

.،تجدوهلا

33512.ا:هوواالدرفيإمميوطياذ؟ره--:،نافيفي؟":اهوورد،ء-لمرواه2()

13



نجا؟هـاليزرو.(1)"ءتم-ااز:-"ؤؤل!،ز--انءير،لمرح!4ءيض-اءأءن

،كار!أليء:ز"الىذولهلترولءت،يى-4كأذتوفا)ظر؟مذهظروؤ(أن-ان

،.؟ثمؤ.فتصاصئم،ز:يئإن.يض-ت---اءصأش!نااءاثوذ:ص-لااآصتونثويخآا)ثزر

لئه")-اتةت،.مث)حز:ثدص"نلمآةثر)"ال"!رلية"!نص-!اغ!اذوأز-+-ن.!ؤ

ثئم!يمثم.!:!اصين.م-ذو.ا!ظ(تىو-د.ص،،لمت!ايمرشثوص?ةطة،اؤ،سطت.متا

5(2)"فيص-اؤ-راح!صاأصثر،و

ذ-4آرا)ةءداا)ةومن(؟وكم؟؟هـف)لمااطشةلإاوا"4)ر-!سذ"*ادلاااهـذ

ا)ءةا-4صااذت"؟ارسنأفرداحلدذ-تحا؟؟،ا-"ءسيئصاذث-اءرإ-ر-

بالأ%لإقير-صلما7ووواذمزر.هءيرءنف"افليةةليطر،والخاة-":اب-ءهـ4

ية:ا)تظرالا-لإقالىضفاء4؟فددهـاا)جماا)"اص"حماتوالى،ايةا)"4

اصأنذالمث؟ا)ء-اماإت!-يمليض،أصتممح!ءايرةارقو!:ا:اتفاوياا!لىانب

،الفمرءبأو،صاديالازةاباذبهـوالأولاإة-املماءلم!اذةاءاا--4ي!مس

ص-(لة!صاافور!نو،الا-لا!ماابرإلعلمااهـحماكل:ا؟زنر،ليدءذيبادىءوكأن

اددذفي.الأ-لاق-ينلدىح!ازصاغا)قااإصطا-اتفي

كانبر-ث،انطلاقزةطة4ذازإةثآنامنذ?ذأ-رىنا--"منونح!ن

إلىا،-اشسبالر-وع،ص-(لةكلءن4الإ-اليصة"ز-تشهـجأنالداؤبدألي:ا

اور-تالا-لاذ-"يةاتظربااإش"إةةا)تصو!لمانؤ!،ا)صوروبةذحنو!ةا.اكص

صحى-ة(!-ؤالآهـ:األنءير،-"ا"طاالأ-كامب!،ء:ازالمذفي1اوفوحوأاكثرةبا

:ليطرحنأيرفي-ةجا

من،س4ليإتما!-"س4ليإتأن؟حنهـلأو؟ذظري؟تابآنا)ةرهـل

،؟ا)ةإ-ة-"والأسالاإؤافات

وءيرهطيخماالدارةرر-اه--ن-دثث(9)

.209-109-ذدة1،1(2)
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علىءهتد،ءتطةيوحرمملهـجالاحلمةالمألوفبا(منى-فةا)ظإن-

بمفمجآ-هـ،الى=لحمنا(فكر4ؤ"رنتةل،ا)طب"جاالذهـنوءفاتمجرد

،13!وفيالأثاءت!-يرع!ةادر،?يننظامإةرارالىللتوصل،مه!ن

وهذه؟اهةلياابمدهـذاأنوبدهي.الأث-1ءههـتلأ-دمعينوضعرة-يرأو

ثيدولفا)ةفسرتهر،و-يضوءءع:اصبانليقيلا-ا)تدرير!"اططوة

اإةدءاتؤ-!اذصبقلا،ر؟5114منجصلمةة!رأة=كنطما!اوليةدم،توقعأو

.تا)-،دم411ولا،نده-ت!!

لاو!و،ؤل-ةةءر-)يسأذ-،؟ءةى،فدة-(سثىإذنالقرآنؤإ"س

طرقلك؟تء-عليقيلاأذ،الىبالاضاؤة،ا)ةإسةيالا؟لمسابطرقليصتمحشدم

كل:ةوم1)تن،ا)"ةليا،:مجطرائقوهي،الفلا!هةةبم-الياقيالميماتا

وهي؟!والإ-ابات،والاعتراضات،وا)كر!:-ة،وا)خقسيم،ا)تعريفإ

منوا--فى-اذبلحماإلا-وثرلا13ولكض،جدالدونء-لاحمةأءور!يما

الى4-تو-الذيءك!صر،لاةهـ7نأن--!نعلى،المقلياباذبهـو،انةسا

ا)ةلمب"و1)مةلص:4لي-تهد،كاءلأاغذليم-اإمليقدف!و؟اءلهبرأاتةسا

.ير(م!-اوذص--(،روا*

،المص!ادرفياء!هو،ا)ةا-ةجا!ا)-"إيمصني1)ةهـآا)ةهلميم،يرة-ارقاو!ءت

.؟!د؟!،وفي.؟ءوضوع!،في؟ذ)كيرتةارةانرواة،ل.ا،تاهـجفيأو

لدسالةر7نأن-ثهوروربرلاأورءلمم-رر4ذأنناءورةاهب!ذاالةولإن

-مهثلوا)جما-والدفي-فةاظاركنالةروق-بمنء3،أذ"ذلك،ديئ؟تاب

ليمه"هدهالدفيأنحينعلما،ا)ءةلار-مابمنءت-"13دز--5،الأولىأنفي

ابلهسوراء(1)أ---،ذ(ير:ةإدقد،كايمأنأو؟المو-جاا)ءاملا)فوءمن

اإكزلة.الأديانءنلا،برءامةالديئءنةا5ذة-دث!كلن!1)
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،4طوليسب4!ف4ص"رةسوىليس(4ا)ةإ-ةوهـو)أ-دورانوأ،الض%-ل

ؤ!ات4*"ثاوقالةرذحنم!،--%ذوأ،وكلؤثر،س"قاقهةاعوالاخر

،دو!،ء!ءوفوء،،أثحالهبم--مفيالمدفيو،الأس!ى-اذبهافي4لاةإ-ة

ليقةا)طرليدوكأد،هوص!يرصلمهأ،لو=وداحلمةكلمث--ل:هـو،كأكل!ثير

.الى"ادةو)ت-ص-ل!،لا-لموكوا،ثلىاطحيمة

وليقي"4بخاصز"-ةا)تم!راأ"دةلي!ن4ا)قيثابرعلىليدلصاأؤفلأنبيد

ا)ةف"لمةوءن،اطقءنذظهـليت"لي"هـض-!نا)ةرآنأنذإ-ظأن-ا)فا-ةة

اكةحهـمامأارصبءرياوواءرألي-يرو،1)"ةل!ب!،ربيرذنبرأثماداةجمماليحلا

.ز-ويص"وث-ولى،ليةدمكل-اعلى1)ءد)"للي:ة-4هـولماليتوطاإو،والضأكلل!

لد)-ل!،اب"بوقا)كأليةةوا)طر،4س!تدلالاذا!اهـ-""نؤ!،ذالمثءن؟صلاو

ةالمناطةوأثد،دؤ-ةالةلاستثةأءظملية-مو-،علىكا"!!ابرتاخضقد

أرؤكاتروق؟،واؤ"يةاإطإابأ؟يرؤ""ذا-ىالذيمماالوةتفي،صراءة

.وأؤاماا،دارليروأبر-ط،وأرذكاا)ث"ريةالأذواق

ا"دةو،اطةةلي"حهـا)ةا-فةلاا)ةرآنإن:ذةولأنإذنليحئجاةلم!س

ةماةايوذ"إ:لزةونأالمث؟ذليحةجالاو،كنا)-ةصةةوء!2ا)خافجحيرالهة

"زأ:ذالمثالطزضهـفأنهـ"جمماليفيليل،اإت!ة!برةمايرذ!جمانهوإ،-"ماوليث

.تدلالاتالاس!فيو،اإوفوءاتفيةيرء!؟إدة،؟بد"هـا

في،ءف""الأ-اس-ةاطقائقهـذهايف-اإدةدملاا)ةهـآنأنردبولا

كاصلا،يو-دأك!ذازظامكانإذا:زقي-اءلأزتالي-د.كلو-دزظامصورة

.؟4ا":إزوا)حاة-ة،ا)!صوريةا)تإءسجص--ما)حخابذا5فييوجدأؤلا

الأيىاسبةا)"ةاءسص--ععلىكلث"ءلا)ةرآنأنفيكلهـاءلاأز-،الحق

ءدىكلهـ!و،هكلصيروأا)ماصلأو،هكلصيرو،نفال!اصلأ:-ةليفيلدا4لاةاصة

درا-ةوإن...1)خ000الئهوءن،ا)تةسءنوأؤحار،اورايةواا)-ورب

.كل--ةلسل!!!!ؤ!صنأةير؟داإوفوعاهـذكل"ل!
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هـيةأصس!الفظءننة-"الوةتفيكأدثددال!كتابذاكيكونانؤأما

والذي،ءذهدراسضتافيطهـ-ظهالذيالأولالا-ؤاهـوفذاع-لاقب"الات

-مدنا.منةدربأعظم-صصناه

ا)-ؤال!ذاو%دناقدأزة-االآنءةتزورانأنبرصهت،أنلن!لمقدوإنا

.12ء(وإيرابى"،واف-ةإ-ابة

ا؟يرو-"على،ا-لوكاباءدةليفعليأنالواذمفييرممضةجالااض7ناإن

5-ذاكأتيرسيو-دناهؤةد،سيمازهايمأييرفلمه!؟،وتفص"،يث!ولأ

وتىطهـ-ح.صلاوةدصوأءتاؤةأءظميةا)فظراا"هـؤةمنقو)عدالضخمالبناء

الضالي:ادؤالءثلأءلميه

ني؟اة!أاالوا-بس!رلي"ةتربممزأ!اشايعلى

.؟ساطان"فتقيمه!نأيومن

في؟وزمرداتلي!ام!و5وااثساطنربيناقيجمزبأ-ن:ييبكدوفو

ن"يةفي-ا)ةف-لمةوبرأن؟س!اوية"سمرءي!عونأندبل،انبةالإفا)نةمس

وبأن.الذا-ثةة-5-تمامنو،اطاصةطبي!ت!امنمرةات!اتت-تإءا-ااطاف

حد،اووعاوف،جودصش،د-15ءفوى!صواب-ات5على-لوحيواامةلا

.الأ!ث!اءأس،قمافي-ت،.ره?د،أص"لواحدلواةعء،ءزدو-ةوترجة

ساطانها؟اداء-يىو،ا)ثصرليء"ذه5ت14صءن:ذلا!اوهدواسئأله

ءطاء!ايةلالجثس-بمةل،يةليدأو،ءاءةلي!ةشرش"إ:المثيةولاصوفو

ا؟اءة"ش!واغ-اعلىوتأكبدوفوحبكلت!يرضولكن"،ااشروعة

.واا--!ة

وءن،و-دودها،سمروطماوعن،الاؤ-انبةااسهوايةكماسؤالهفيوزد

يح!ررانليذبةجماالذيالأ!صءىا،بدأوءن،ا)ةضءلمةل!-بالنا-مةالو!صيلة

..؟الهملعنالإرادة
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.؟ليورةلمهأنر*ءلمهر!ى!رقيا-ر6اي؟إكلاءامء-دأايءنلىلمهأر

4إ-ارذة-"ضلية،رؤاط*(ءددآ-!(سؤال)حلءؤ-4قيدو)-وف

.واتزاز(اإمشاءهـنب،هـ4ا؟كرلي!نذؤ)فانسأن!امن،!رليدة

ر!ناإفهـلا)-"،يخامنرأليءاصاهـو،إء-اليناعاحاية13ا)تفياس-ولماوالذي

.هءير4وطر،ة!"لالألىهـذهعلىإ%اباز"ا)ةهـآنبهاليوردمالتي4الطهـية

ا)ةهـآنضوءلماالو-وداكاابرزتةدهـ4اسهالأسالحة،ذقذه5أن-ثنؤ*لى

نءلي-شثونمهـناإةحهـيئب"كديأنفيد،ءثهـؤهـذ(ار""4ءةذ،اللاصع

ز،لي!كولا"ابوارفترددءنرصدروندائمأا)قرآنضوء-ارجاطقا"!هذه

أ-ط،ءفيالوةوعلي-وذ!وهاأندون،-3-د-مدلي*دإلاصخهاأبهاضالى

فادحة.

:".ارةءتادر-3

ثحلفيكاذتالهءلا!فالأوايةلاخطةزصورناليأنؤمترفأنو!ب

مناد"ءدالاخلاقيالةانونءهـضسوىثلجئأذ"!ورذحنلمض-ث،محدود

ة4اثةا،الأولثتاا!،ءف!اا):جمأ-*إيم!خا؟اور،القرآن

في-اذالأس-.الاأ!أولهظكايأ!هول؟4!3ماسلجفيرنلويسالأست،ذأنيخر

)تاأليدىؤد-بباريسال!لياالدراساتص"ثدفي،ةهـانسديا)كو)"ج

المدارسنظرياتلي"ضالودتنةسفيتدةاول4الدرالىهذهيرىأنفي4رغب

م!تبما-4نهتعاصحصضة!ددا!دفءذاسببلفيوهـو،اإثعورةالاسلامية

.صطبوء4أو،تطوطة،وكأ"4نادرةتمؤاظمن

الا-داب،ب!يةالاستاذاللا-غ،)ءول!ط!ولولء3لوسنرليلميه-اذالأسأن؟

مناإ--ءدةالاخلاة"ةهـيةالنظذقارنأنءلمديخااذكرح!د،-باريرس!براء"ة

2-آنا)ةرقتلاأ17



صةير-اتمنأبرديالماالثهبرمداسضجبناوؤد.اورهـبر-ةاا)خظرياتبهءضآنا)قر

.توفية،وأعظم،مدىأرحببرةف!!اا-وماسلمنايهدو،4كلوؤة

،الا%لا!-ةالأف!ارؤ-"تلتقي،ا)تألهفمننوعا)تمح!وهذاعلىةورهـلمفا

ل-منبرليث"،محايردة،واءيةمةارذةفي،ا)ورربمن!اوتظيرقا)ثسمن

كلفيلوحصداراذدها،بر*يتثا،درسةمت*صبوى5كلوم!،،ء-جمةةؤحرة

الوثيقة.،ذيدبالأسلي-خ!ديالذي،ا)ورةلالىيمكأةأنءتا!مث"

ادالفيايىتوللأا)ثةاة-،تتتافبينالتقارباهـفرحونهـلترى

حبث،امتدادآأ؟ير،ذيةالافالىونزوع،بالآأر-بن!مليورة"4،ا"هـيماا

!!؟إلاذ-،نبرفيطنرالأيرديوزقيثابرك،وهـ:اكهـةامق،ا)ةلموب؟ت-هـع

4791يو؟-و8فيباريس
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ضضضلماايخ!ؤيض

امى!رآناست!ضها.!تإلمجن

قذيمقاوقيشها6لأ!لىاببا!يلامقازفة

افصخما!لا!

لملزاعملىا



.



أ-لاقيصذ!بأيلي-لمتد

و3ؤ،اطه+دأ4(اغ!أولهالإلزام

ااتظاماكل-ولهليدورالذي

وفة،ء،ذاز"ا)*ها-لآاطحءة

وإذ،ليةم!ؤوهـ:اكزحون

و،ا)ةوةى؟"هـىو--ةثف

بالفيةل،ؤمحر-بالواوع

وحرةعلما-الأكلرغايةفي-الايهمبمذادير.

ا)توويوا)"ءهس،وا)دار،الأساسيةا"اء!ةا

-و!هـسمح!قالطؤةدهليؤديوالذي،لا-لاقي

وانإلزامهـ:ادلي"دأإذاأز"ذالمث،صاهـيض!ا

ا)*دالة،ز"ودأنيم!نؤلا،المسهؤوليةءدكلتا

بالفيلا،ا!همح!هـ34وز،ا):ظ-املية-د

الا=لاقي.با(-دألي-ءكا)ا(و!ابة،أليضى(ا)ةانون

التظرياتأص-اب،ورضودنا،ةأنيرليداتجى-اهأيالمانرىهـءاومن

.(1)اددزين

ا؟سأ؟إلزامليدونأ-لاؤهـة!اءدةذتصىور؟هـف،.هـىأنا-يةومن

.؟اةفيالاتةديرداةأبهـداضه!رامننجهلأز:اأم.؟اطدودفيتنا!ض(هذا

.؟تتاةاناناأءر-اررالوءلمالا%لاقءلمأنردهـ-(أ)؟س،و)كن

و3ؤ=يرهـوص-اكقأن-ة(كانإذا،ممة(أكثرو؟":كا

..؟ص--حيرضأأحس511

الذاقا،جما!-اا)"ف-لمةاةحهـةأنفيهرليبلامهـاإن

-ل،ة3لجص

"ذواةتيلذا

-،اء-زولاإلزامةلاأ-لاذ""فو،،:"؟تاةفيح81!183-هـيو،3أص+إةومن(1)

أ؟3(!لماأ33س!ا،؟8+اح!)!53)س!3!+3؟ه)"أث!(أ!ه*")أ3ثه!ح(أه!).
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منكثرأاءأثاليضأهنالد)حن،الأعينف"بىلاعضدص-ا-ش،سالأنة

فيهل؟جمانهملأنز-تكأثناجأ2ة،و!ركهء،صلة2،ليطه""تؤا)ةض-لة،ءذا

الىرددناهص،إذا،باروالالإ=-،سنرىلأ-!نكل،!رودسأواف،صن!ا

!وضوعهركونلا،عضد!-وفياصة،اهملباءلاذةيةأ،هصوربطأ

ادتنا.ربإمتص،

يرهكالاا)م!ماويةا)قبةبظمةأو،ال!!ةدرةبالةإء!ابناأنذ)كومن

مملوءرةير"كألء:د!،لاةنانيمدثصاب!رزاويض*يه.أصما!،تلقأنكل

و)حتم،،ر:ةرزهـ-ا)نعلى!طإة،رق!رهلاالةكرةهـذهؤإن،فقيقه؟كن

أنهاولو.فراغوةتلهأتيحو!ف،يريرد-!ن12يرةةأتبرؤقذدءوه

مناقدرافي!سالآ-ريئعلىنة-13رةرضلاؤإخ"،ليمض!مكل12ذفىةرضت

ذص،دمها.أندون،الإ--اساتءنذءبرحالكطفيوهـجأ،الضسورة

،اطواسيرصدمةد-ؤيخأسلفييرذحبذةصأيأنذ)كالىأضف

خلاقي.أءيرسلآأ-دثذدصرزكه"إن:يرةالولا،ا)ضاءريثيرلا)حت"و

اروبم،قياهالا-صرةا)-إطةبر"إكيرةءيزذاكو:هح-لماالأ=لملاقياطيرأما

طالاكاذتةأر،الأمرذةسرتةذأن،ؤردكللي-قيثءرهـااقااا)ة!رورةبربلملا

3!نأ.ومسض،صة"أصرأا*ص-انامنقيهلةرءصر،وهـجا،!)ثهورلراهـت"ا

:لي-5-13التيا)ءسورةذه5ا)ةرآنساقصورةأيفي)9(نرىو)-وف

ول.س!3ىأ3=ضةليورو،!"س!3ح3أ)،لمأ5،ا=برة"ا؟و،أ!"،3ث!(اآ-آصرأ

ءإت:-او-ب-الو="هـرزاكلوطر=تاه،الإلزامص-دأؤ:اءر!افإذا

."ةاؤهـةة"ةةر-صلاةاةسةفي،إ"لىةجمااذفار(1)
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،4و%صائصه،ءصادرهدارلى!ن،4صا:-"ةم!ؤةفي،أع!كرزت*ا"لأنالا-ن

.ز"،صةص:او

الأخلاقي4الالزامءصادر-ا

)؟ضبةا"هءفاتحط--لمهفي،بر--ونهـيريا)ةرذمصيالفبدوفتطاعالى

الا-ظءجا،ا)ف"طقوة:أ-دروا:ءصدرينءنلهفليحثأنالأ-لاقيالإلزام

وهـجاال!!جا،اورونامناإ-"مدةالاز-از""الر-اليةذيا؟رزبؤوةوالا--هـ:

س!ارهقت".منكلدىأوسعةوة

وزلمبع،ادتمع)"اءث:4الذيالدورزئردىإز:،:ؤاؤ،ذللاؤسروةد

ليتوع،يوم؟!يسمانتر،ا)طهـيق!رزهد-ادزاز-لمثم،اخايسمارا)قيا)طرليق

وذا-ع.ا):ءلمةأوا:مح!لمةالي"هـيزةش!ء4أسص،زةحير4فيااطليكادلاا)ورادةمن

.ا-بلوباؤاءلوبا:ءةءادكالي-5ماهـو

نابثلاةإز:اسيرهمنزوردلأن-،و)خاأو،طظةذ)كقاومفاأزخاولو

.اررا?ةلاحياةاقي،هرةااةوةاتالثرفيضهل،أبدةاأوشئفا،إليهنرزدأن

أخلاقأنحينفلىالآ-هـ،و-*فيكاءكشاختلاؤ،يختافالدورهـرزا

3صتتازينا)5أ-لاقأنفي-د،الجاءجاا)ق!رمننوعنادثى?نأثراحاؤةا

يترعالذي،المبدعاطب-:احعلىزقيلمةوثي،الأعلىا،ثلالىطهوحي5

،4صوراد-يع-رزبالىرل،ؤت-بأؤصلو%مةداضالىلموك4تو%بالىلا

.(1)لهصةوداوحونأنمنبدلآ،4وقيادز

11!!ح8)03.حط5اعح*اه33ولس!3ح3ا!!أةتاهـ53ح،س!4حاة:ذظر1(9)

حء)أ+،أ5!:ح01011

.(الأولا)ةصل-والدفيالأ-لاقء!درا)
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معينلوا!عوثحلإلوصفأنهعلى-هـذابر-سونءرضالىزظرنافإذا

.الألص،سمنآ؟ثيرلدورةلمبأذ"الةولكلحنأ-جربةا)ةفيفيده

تحلإلمهؤإن-الا-لاقيالالزامفيذظرية4أزعلا-51ذة،واتإذاوأما

و-مةالىاذسبةبا،ا؟ادةعنالانحررافمنوشلجئأ،الصىهوباتبهضيرمل

.نبةا)"رآالضظر

)كلزوريينأمرالأصردامء،-ند-،ءلأنيم!نوصفأ؟وذ،-ثون

اضر،م!لثء،كللالطبر%-ونيرثسأ،،ذا:-الإرادةعلىا)ؤثرةالةوى

الةرديا)":مر:أءنن،الاذ-از"ةالفطرةفيآ%رزوروأسق"!دء-(

؟؟ص!كأ8!اةلماط-ويمماأو،487!8،لاأ4اص!ول

وهـلمك،اقيهعلةيوديخضعأنؤةطليسمواطنكلي!مصاأنذالمث

؟ذلك،ولكت،عضويمركبقي%إيةء-المثالاجماعيا)ممبإندا-لفي

ليثا،إيرفيةهيالتيا!لىموء!ةءنء-تقلأ،ذاذ"علىا!،!ظ!ةءن!ؤاص!ةير"-ثأن

.--،ب!اعلماي!نأإن

(صءا!،5خلاقأ)و(هألم!!هاط55م)لزإ)مصطإ-ينألكذمنخىطرأو

نر!،الالضرأ-دهالي:اقض،كلتافييناناليبدوانالترلمبل-هـذافيديئ-الوار

وءحس،الاخىلاةهـةصة-"برذلكيةةدفإنهءرزييث"،آق!رالإلزامصبحأ

.الإلزامنةيضي5الحبتاةإئبةأن:ذلك

وأاطا)تين!!دىفى،با!اهضاقيدلاا)ص-"حةالا-لاقيةانوالحق

،كاذتأية،ةوةليدفيلهبةأز-"علا)تاصو،رذدؤالاذ-إن،الأ-رىفي

صطاقأي!نأولكض،،اطةةبالهكلولأ-رىو،با)تريزةكلدؤوع،رة!*

.والا-""ار،يموا)"ةو،ا)تارزةعلىةادرة،هـةةلمة.ث-صية

الأعلىالمثلا:-!يضهثلأنرممةيل!أخىلاةيةلدرنات!ونؤلصي"وإذن
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ضرلي.،و؟أنه،البيث،أكلرانهعلاولا،محلئقتوثباطموحهـدفأذ،علا

إذ!ض-اجا"مليةويتوررض(الضصرفي*مايمرانيجبرل،اسلمهدادية

يهاويةرضهايقو،قالؤنب،ء!بادىعلىةائم،جديدر3؟ظمن!افيرج،-ةية-ة

عنا)صادرالأمرص:ةة!-الد-تالأعلىالمثل-اذبيةدامتؤ،.الهةل

؟ان"،وامأت!أأو،ا)صرابةملاحةمنلؤعأزكن!لووتش،المقل

،باء-الالاحساسهـذاولكن،بالجالالإحساسمنبنوعمحىممومة-ظل

.أخلاةهـ،مهدأي!ونفلن،ا)نىلمنبلغ!م،

ءناصادرآرحونأنإلا،له!-وغلا-فوع!فىفياط-الوكذ)ك

اءاعي.الارهابمنلؤع

ا-"-اع:للأخلاهـةالهدويئهـذيئأ!امداثمأف4ليالقرآننر!ثهناومن

الهوىتدء"وافلا".(1)،هـيضلمكا!وى-رو--عولا):تةمميردونالهوى

غلىذتاءآقياتجد.ذتاؤلاإ:-قالوا":الأسىلانقيادوا،(2)"لوارتدنأ

نوليديريئلذام"ليةتد"ف!لص.(3)،صنومة!تد""همهم!رآغلىافي!و،ئةأ

آداؤ"فم.كان"ولوحتىتمهيز،دون!مالاذقيادعلىأسلافمسنةعلىادير

.؟(ث)"نصحشتدهـولاوشنئاصدطتة!لوثلا

ءتصرآ:ءفيأ،ءةليعنصمر-ؤاعلأ؟وز"حيثمن-إذنا)فردفةي

واطهـية،،الحةل:هـوآ-رعنصمراطلمقيالأءروفي،اطقبا)تى،أتلاقيأ

؟ءيرنةصالىإغةا14أدىالتي،الأساسيةالمواملي5وتلم،والمشروء"ة

.برت-ونتحلإلفي

لهاوءا،!كريةالةالملكة!شأنمنليقالأنشاءمتير-خط-عواةد

تارليخ--ثمنالأتيرةهـارهاباءت،ءا-ماواطكمالأكلور-صوريخأدورمن

.071":ةرة(4)23و22الز-رف3()1351)1؟دة(2)62ص(1)
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،ا)ث!و)تءة،وء"فيضثليهاوآزيرأنعلىليصرأنوإ-تطه-ع،15ظ!ور

زثاطفيليحنذا-"الا-لاةص"هر-وأنو5،ؤيهثلمثلاثهاءيبقىل!نو

.المف!هـةذاتتا

رةد؟"طرلية-"فياكقصبر"ضبرءع!-صتمأ(كاذت)أ--نولقد

ا"حةزإكفي،الاخىلاقيالإلزامءصدرءن؟ثفذ"أ؟دأ-ين-كظروته

ا)ها!وءنةث!وة11ءنء-تةلمةلؤبمدوا)قي،اذ-"الافأ:فسافيالمل!!ا

:لي"ولإذ،مه،-اطأر%جأ

..ئجبركجىديرءصدرأي...ا)-ظيمالأ!ىمالالهأحم!ا،الوا%بأي"،

ذالمث!صوى-الأةلعلى-ليحونلا)ءل..؟التلجيلساةلمث%درفيدوأين

؟حنلا،الأشياءزظامالماإثدهوالذي..ذار".ؤوقالاز-،نيرفعا)ذي

وا-دوةتفيبانتما،"ةالإز-ان.(1)،الإدراكةوةلصوىفصورهأنلقوة

(1)*ةل)وهـي،لفمرؤكماز-يطهـأ،طبيه:!نذو،اطحمماوء،لم،لادراكاءا!الما

واضحا)"ةلياصوتااوهـت(ا)ثمروعغيرالذات-ب)وهي،دنياماعلى

منا-تجاحىقماليدر؟"لأتةاو-ل،الضأثيريثدرد،،الوضوحءام

منب!ثيرمميزةا)ذات=بءنالا%لاةءةإةصلاقااواطدود...التاس

لي"ير-صفءا?يزءنت!-زلاا)ماديةا)تظهـةإنحق،اضهطواالوفوح

.)2("الا-خرورون،أ-دروا

جصحمنو%إصءاهـا،ء:13-ئبيربطألىا(كانت)نظريةرددناماذاؤ!

،ا)ولثاؤمنزء"منادض،و؟ة-تاهـا،ا)ولساءيونزء"،ا)صثصكل"الده"مظ،هر

!دارءدؤمى-ا)وراطةجماالبزودمنشابهامابعضومنا؟!اافهتا)قي

اؤظر:(9)

ص"-ابعارجعا)3(

.81(،كل!ح3أاأ9ا،ح4ح*ا"أث!ثمهولراأ،!93ولس!،.ءفىا

53-63.
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النظريةمع-نرىؤ؟-ثمانألتهةقإض!ابل،فر-ب)ا-رإتمنتهدلا

.ا)قرآنمنا-"-اصةا

الأوليت!وينهافيتلةتقدانيةالافالفةسأنالكهابهذاءلمفااةد

هتا"ةثوزصفألئهتغا،اقاشؤؤتاؤتفس):وبا)سربالحيرالإ--اس

ف!نه،الظاهرةاسواطو،"للونامل!"لإؤهاناوهبو؟.(1)،!اقي!تة.وصؤ

ؤلؤبصيير-ة!،-نفسيه-غلىالاتشانزلص":أخلاقية!ميرةوأوضأزود

2(.)أ"هيزتهتاذصقىا"أ

-)-"،"نختلأ-أ":والرذيلةالةض-لةصاروةجماالاز-ان،ءد-قيو)ة-د

حقأ،3()،-الئجند-رننه"رنتاؤهتدص،،تيننفةؤبصاث،ؤ،-نغنت

يحمأنعلىقادرانالافواكن)4(."باولسءرةا):!فسصصلأث،زإن""

،ىافؤتكن-ا)ة!قىؤ-ثى،زبرئهصتتتامص-اف-منؤأ.!،":أهـواءه

.(5)"التأوصىهيص4-ابت:ثن!ؤص!

منمتثمف!تانفسمعلىالتأثيرهذايمارسونالناسكلي!ن!وإذا

الثه"أرادإذا":تولهفي-لجه!!الثهرسولقر!رهماوهو،لهالثهقيوفبقيةهل

)6(."وتة!اهيأءزه،"م!يهمن(واعظلهتجقل-ا-يروء"د

وحسب،وهدايتهنصه-"علىترةلتمرلا،باطنةقوةإذنانالازفةي

يةمل.لاأو،رفلبأنأوامرا)!مريرحإصفكاباإليهتو-"!!ابل

قدراقتكلالسيطرةعيؤتالتي،اطاصةا)ساطةتلكتكونؤكاذا

.3.المةلهووالذي،النف!ع!منالوضيءالجانبذلا!ا-بمنلمإن،الدز-ا

،01-8لبلدا(3).41هـ،لقياا(2).8و7س"ث)1(1)

.04عاتازالت(0).35-فيو(4)

في"-5يرطيذ-ر.،-ر-،أمقطرمن!-يح4ردوسالةمستد-الدي!كط(6)

.1/17ا)!ةيرا؟امع
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=الصور-كن،اطاصةاةاظهبأا)ةرآنء:"عبرء-او5أ،ص،ذرم

،ابم-ذأ-!لائ!ثم.تأصثر،هثم.صم.آ،:ذءالىؤة،ل،ينءرأبينيناحافرا

منآدتبءدالثا)ثا)طرفمهدأذاهو!13.؟(1)"ظاء!ونصصةو.مو"!أم.

أ-رى!اءدةوقبادز"اءقلاأكلروراءليسإذ،ووفحاستهانؤدالأ-لاق

الشرعية.ا-لمطةاإذنو-دهو3ة،لا-لموك-يىاوةة-

مثمرعوتإذخا:!كاذت)كلعنةولأنف"طبعا)ظروفذه5في

!ت-ن،الازدواجهـذا)تؤ؟دلاتدمالا=لاقيةاترربةاوإن"،آنءفيورءايا

،بض-،خلإقغيرص-توىالىهـ-طهاةدأنت،نحسى"،واجهفينة!رءخدما

فا5فينايوةظاةر7نايزالولا،زلءةدنبيلنحلوقليأنناضنأوذطرف

،الاذم!،نكرمالئهأنفةط،ةررلاؤ!و،ويؤصل،الأصليةب!رامتناا)ثهور

تثيرظااهـثم.فحا!ضؤذ":الب!اروعلى،الأرضعلايىاط،نهبسطو

أمرأتعلىسب-از"الئهفضلرة-!رولم،)29،-وطضيب،ضاتفتاثمن

لآدمااسصخد"ولاز-حتةصياصه"ةلت!اإذ.ؤ":أروريخامامأز-جدأنالائكةا

كلثلفيبمااةرآناليذ؟هـناماا؟"م!ر،رفهءةدرجةوهي،)13!اتسحخد"و

ئكتةلذتلأخاةقات"ثم!"،.كئملاو!رفثم""،.م؟ثاض!!ةتتاشقد.ؤ":لهوؤ

فيناءاذاإ،ل!ةاو،!-سبذا5ليس.(4،)ة-صخد"واصتمذلآاشر!د"وا

أماموقةناص،وإذا،الاز-اذ!ةانكرامةإلىاط،رجهةالاث،راتتالمثجانبأ

علىالازصصانيةاطببمةايثظهـالىلااقرآناأنلت،ليهـدوفإز"الاخلاقيةالة-مة

منالعكسعلىبل،ءصالأؤ-،دآؤ،-دةا!اعلىولا،أصا!افيثصريرةأنها

.07الاسرا.2!)،32ا)طور!1)

،92اط-روأ-فا:،11الأءراف)،!
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ي!لمكولم.(1)،شيموةثوص-ص-ت!آفيصلإذ:تاناا!شإتةتةإةتد"ص":إكذ

"ثم!،:دلي:ممثءاؤريرؤدونلاوالذين،ابا-دينسوىا!فلي*دا)ةاسمن

،(2،)ير!ابا)ص،1اإثوترؤاآصت-ثوينا-تاإلأ،ضا!لييينلبةتل!صأذتاد،دصذ!

ا)ثر"4"ضثإذا،إثوء-،-5"%لمق-الإذ:تان!إن"":كماأ-رآيةفيو

لاإي!دكلم-13)،ا)ثصتذييئلأإ،ضة"وء،اطت-ثر،ض-ئه،اإذو،وء،-فى

بطر،ونليلملاصكأئنأمئم.)تؤ،ب!ا-نصةت!ثورةلابرةذو،.)م،مس":يخمالذا

."مبر-ل!،مصثور-إكالأاث-كصوأ،اب!-نصء،ويرم!!هلانراذآ)تم،م.و،ب!ا

.41)((نؤيلثو!1)ثورهم،،إث-كوأ،ل!ثصأ

الطير!عوهو،ءلمويلا،دنيوي-!ا--هـ-ارأ!رإذنفالأصر

تثفة!!يز؟ىمل!اتوهي،ا)"إ--ا"حارة!اسهكماءاأواط-ناستخداء:ا

ؤقتد،ا!اثزصتنؤخاتخأصةد":!اور!!ليطهـ-!او-!!لضيرد؟،ا)ةةس

.)5("!اةذشخاه3مشات

فيعةكافاقد،و-دهـاا"ة"-ةاالملكاتعلىءهـررفأا)ةهـآنأناطقو

بهـكلم4أذد-د،وأزكاهاضثاءهـناأشرفدإيرقياظ؟-يرةءتإيةذة-"الوؤت

يهوصحه:ءفي؟أ،ط،داليتاإ-4ليتوؤ!و،ءقا:اروابةفتلاإاإثاءرههـف

وأن،ذةممأنعلىالةادرةصإحتتاالط؟أذة-تامناإضيءاباذبذالمثالى

.الختاة"ا)ةيممتةؤوأن،ليتةعوصاليءهـرصاشيءكلفيذةدر

ا!اثال)6(س!دتل؟هـعلىذف-ة"-االةرآن؟!ا-!ا)محبا،ثا.ءهـا)-إء-ةومن

،(ب-يع):احر!ةالأوسعبا،ءتحا،الا-خماء-!ة--إزةااوا-اذردص،-اءؤ-"ص!

ين%لمتةصف!اكأم.ازثإ+اس،اةاليأد؟ثا:لإز-إذيةابالأ-وةا)ث*وروهـولاأ

.979افالأءر(4).29-؟1،"ارج(3).6و15)تين(2).4إشينا(1)

1،5:ون"ةم!لار،ير-.حأنأوسعصءروةأراد،ن()01.6-16):هس(3)

.م-اثا)"اا)ة!ا!مناثالثاا،ءحث-(،تي1)ةرآالتوبم-،نظام)ز
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،(1)!اؤثورصا!ت"تاذل!صةتتجاؤئا،ث"شوكم.ثا=تتلثؤ،أزصهخاؤكأهـءصذ

اةدو.(2)"ةء-:-د-اؤ-نصسصين.خذتت!كئم.يلذصا،فيكأمزائةتوا)

ا)فزعصثمدكلؤثرةعاطفب"صورةفيا)قرآنلناؤدمحينالشمورات5تجلى

،1-ءل""؟ن1،ةتابفث"،،الا--هـيناغتب،بءنيزعت،أن،فبغيالذي

.بر"ونأيمكا-(3)ثأ!-حهثو."ةحتهـصص):رضبفثم-،مت(يخيهصأكم-

!)كالاز-،نأنكل:،نم!ة-لصأن؟ممنألا"الأصهـ؟ذ)ككانوةذا

"وا)"،طةص"1)"قا--"،وريةالهسالوس،؟لحبر-إب،بيقعليمأيكأيةفي

ولاثسلا-يرا)قيثسيع،حونألاذلكوعلى،؟،دع!-،ية"لكل،يميزل!

.؟نحنونتاشؤأ-د

.وأ!"-تم،الدءوىءفهص"ةىنحرددأنا&ؤالات5ءن4للأجاريوينبه

،بالضهيرالةرديبحزاص،وخ!تم،الانم!،زيةا):ظروج!4علىنقتصرأننريدل5

.؟ذار،فيا)ثيءوجهةذتف،ولأننريدأنت،أو

ل؟صفة":ن!-،أعلماءةلا-ددتةدوا)صراطنرفكرةكانتفإذا

ؤإت-"الذمأو-)ودححقكلمت،تالفأوعللطهكلواؤق،نقصأو

منلالمثر،عالا،تانصلا--ةيةهـرواأنفي4ص"وديجردوالما،-لمينكد!نالمه

عةو)-،،بحر-ب،قبءحأو،--نأذ،نرىماكلل5ول!ن،ا)نا-يةهذه

زظهـفي؟تلكهـوهـل:أ-رىوب"،رة؟.بالفرورةكذالمثذا-،فيهو

نأة-ل-ق،س:حانهالئهأكل،مكلديضونذلكعلىكأنوهل؟.ال!!يالمةل

.؟.رسلبوساط،أواكلهـهنتلقى

ا)تنإ-ابا!مورتوءت"ادد!دة4التةطذه5-ولكل:،قثا!مدارتلقد

.21اتاط-ر(3).11)ول-اء(3).31اتاط=ر(1)



ذ)ك-ؤ؟دونالذفي،(وا)ث-7"اإولكزلة)ا)"ةإ"يينمنابر"داء،كاودكلوهـا

ينوة،كلطإة-(آرزحاإوز"يرتحرفيلذاثاءرغلأا=كا،ءاكل"ةبرصوريمماألرا

.)-"الأوالوا-"ات-دوديخأ4برلي-دونالذفيكرليدية،111إثكوأوهؤلاء

في؟فالواةدء:دناا،تحدكنمنإتينا)"ةأنليريممالاالذيمماذامنواحن

علىءصب%مجالآالأذل!علىاهـ-تليسوأ.؟الاز-انيا)ورلمةل!بر*صهـ"اءتقاد!

فاو،4طا)ةاإر?-إد؟"ب"ليؤديمماا)كاا)طريرةة:كل"،و-ف..؟إدرا؟هـا

ؤإء-ا:احتمالينمنالأءرفيلموىان!ا!ةا)ه!تت!مأناكلرىء)حلترك

ةسوبكقةسبكلالىياجأأنإهـ!و،يثيئأرة"للاآءتمح!يرليب!ىأن

.فلاءذ-اا!ات-هـليا

هذابأننعلآ!فأنيرب-الأ-رىادطلاتبمءعالىإذ-:،باو-ش

رتمرضناأينبخي،ا"اداتطاوزة-ده،وى41رفاة-"ياتاالةطرياتورا

،الزمانبا-تلافتحتتاف،اكو-هـيهاتمنيرملليظةرنوأ،ا)حءحمنكوع

نءا:ظرابصمرف-الأ-لاير،ا)-ةينؤإن،وإلا،والأصز--ة،وا،حان

فيليسوف-يةاص!واا)ء،دربميعلدىب"ا،وليرفالأساس-،الوا--اتلي"ض

.افلالافوصتو،ا)ثكبوضرو،م15للأوير-(رزدءكاذ"

ف-!"بألاالوا-بأمن؟.الهاطفه"ط:-مهخا--ال:اواجبكلا،فثلأ

وا)خةصثف،ا)ق!رلوانوأ،لامالآأذفةاعلىنةرضنوأ،وارخا3!ثمناثيء

وأ؟(()19)يرذانا)ءر-لمةنبلغ-قا،البوذيةكلعا)طرليقهف5في؟ضيوأن

-نفواولرا-ة"ل!؟-ذتظاهرنأليحمةجاز"أوأ.؟اةتاءوا-اءفيلإا-"در

؟خاوإن،ا)"-ا!هذايخأوالشراطلجرمروبةكلتجىاهالاكلبالاةامنبرخوع

ءلمذاتبر*ل!ز-ةمتعأناأ=يرءلمب:ايجىبأذ"وأ..؟ر"ضعلىبعفهمازةضل!

.،،إ*رباءا)يملفيالذاتاءت-اءز"يخاا!:رد4ؤإ-ةفي،"يرفا،(9)
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بلاكانأم،ا)تةمبونر"دةا؟،واذحةاء-!ص!ةفيذلاثكانأاءيىو،اط-اذ

فيوا)ث"راء)1(ولح!)،3،.58أري!هرو-ب4-ةطرليكلما،متكجأوةاءدة

؟..زصان؟!

أمرهـافير-ورءا!دأزة،زؤ؟دالادراكمنحروبةهـذهةحكذلاثوصع

صا-ب"قي*ل!التيا)ةرليدة-لمةالو!ىمه.ا-ا)حل!كأتاوأ،الاز-اذ-"ا)ةطرةاكاا

.نصكال!ارليةد،ةا)ةطر)-إكلية(صط،كألصلمولما!الي-

ا،تايى-با-لموكاالىالاهـ-داءؤإن،ليأةراذناءلا!اتشافياطاللاثآفو

مضالآهـةاوفوق.الرأيفيا%تلافمنيوا%3:اء-الي-"بصوروليةليةللا

دة-ض،أن!!از!ةطقض"منعلىيربةول:صت"ارض!ةبآراءة-ل!منذوليل!طا،،

قيحةظ،أ%واوتاذ*اصلأن:اعايجبو!ل.اطت،ر؟لهأنأو"لي*ةوأنأو

ذ-اءدآنلي"-ونجاو!ل!..؟وي.لأا-ءتاءن!نذحثفأو،بة-إوةأو

ؤلمو..؟؟..ا)خ."؟!ةاطاصيىاؤامملوزكر؟،مأو،ء-ةصاةأا)-*لجثوفيالا--ر

،وخصر،وربا،لي-ع:منا)-وميةاط--،ةزةاص-ل!الىزفزلأنأردناأزتا

(داطا)!ةولم"زةأؤو)م!وف،آليدأ-*ظمسوفاططاياؤإن،زناو،زواجو

.بهوامافطفااوروار!اوم؟،*ةولث

اضيراعلىا)قاط!ةالأ-لاقابم،زصطدما)جممااص-رةا(كاذت)أةءمرد)4

قانوذ(ز-نأنصمبخة.-!ةدرليلموغءتدا،-"!-ل!منأذ"والوا!م،ا)"ردي

أ--لمنباةخناءجاأض!جاؤراذا،ا)ءحماؤر!لىعلمامرورةةصارهباءتلي"ركما

.؟ا!-تاءك

ليحونو)ن،اطلافط-مءا-اساط!ةالىزإ-أأنإذنوريسا)ةمنإن

أءهـالأءركانإذ،)ر-".ما)-إط!ةبمذهذوركرفأنز!أ؟-دبرحل!اط-ل!

تدتتوهـو،إبلاداؤ:ل-حالراليا)ةرنفيولد،يرةجماإءش؟-دوف:أرير-ذتب(1)

.،ا"ربارر.المذاتاأصاكماكلا)-ورادةز-يخاكاذتكلدرص"وصا-ب،)-ةراط
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لذياادديمفعالدازوحوهـةا.طا،!!غلمة?ةثسمرألا،!111،!هولفة-لم!أ

صةخا:!-ازخوفر،أعلىسلأظةمنألمثسدحاهذادإتسانليكانت-دا

الا؟ير!ورتهفي،5"لال!ةفيوا-دهاأز"واءتةد،والش!ولالأ-لاقية

+،ط101!4ا)خناؤضءدمبقانونالاث"إءجميعيرلحيأفاو،آليدوقيرصمة،ء

صثلإفلاسانلا-ظالةرصةاناتتاحو)!وف،،41!!أ!ه!-!ه!!هه،ءا

.(1)المحياراهـف

=-اتالواكأدليدءنزقدهمح!زليوللي"ترفت-"(كاذت)انوزلا-ظ

لا،الهلمذصلامة53منتف-13ليولدالتيالوا-باتو!ي،فياص"4الانساف

ر-وعأيص!ليسد-"لااةظامإ!ذاف!ن،4لي"امىاورةلانةلىذظام4صثهمن

.12)انهةالافاةطهـةاإلى

علىلاتطب"قماصاطةةاءدةالىالتحديدوجهعلىمحىتإ-ونؤاكاس،وإذن

ص--لمةا)ةاءدةظلايردانالمة2ادالحالاتونيكلغ!م؟!ويسهتطيع،ؤطر!م

ا)ث-ليا)بإنذلكالىير-اجلاالمث!صأنأي:ضيرهفيماليصورة

محددآ.لض*ث(يدنارةلاالءإرء4ا)ةحهـةهـفهؤإنإليهاحتاجإنوهـو،المجرد

ا)"دليحاكورذاعءن!فتشفأيئ،ا!رىةو-3زتو-"أنمنإذنردلا

لىثإنجدوأيئ..؟الظلامغيرتو-كت-يثهاتجدلاعندصا،ض!ئرذالن!!ي

.؟ا)ثكوكذةاذفت!اوؤدأنة-تابهز!اةتاذياافلص

لاإذ،ذفسهاتةهـضوا-دةإ-ابة!وىالأصىثذهذهأصاملديناليس

ا)حإمل،الصلاحيةمع،!او؟صهاد!اي!4وشس،النفسهر-ويههـفحدأ

.اثاكوا11!افيابرء!نا:بمدةجماازظر(1)

،81)،!أ*ح.1س!4!ا.طمثأ!،31،س!س!!آ!70.".6:انظر(2)
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،صخققصتن،ر".ا!مألىء،:ذاتهو-ودهـاخا)قءلجر-ا)ت،وذةوا)هـ!هيرة

.؟(1)"اطت:صير،الذطيف"وهؤ

الضميرذلموإلى،نوريأقتبسأنيجبالان!ادياالتور3ذ)-فن

فوا-نرخرأنتىتسو!:كيري!داية"أتو-انيرباإطإفالأ-لاقي

)صم.،صشرلىصؤفو-!شمنئأا"تحبئوأن.-وغ!تى،)كأم.--يخررؤ!ؤشذثأ

.21)!ن-ؤ"!ا!ثو-لا-تمتهثأوص،مكزهت،فهاو-

3*!،،*8086،ول(!ا!،!!4*!حادضالمة-ل):نةولأنمنفبدلأ

وبدلأ،(886،!ول!،،3س!،ول!4!س!شاالهلموي1)!ةل):ؤةولأنيرب-

المحس،الواقعذلمالاؤلم!أأنيرب-ذهنيتصهوريقيريدالىمنالاس!ناد

الذيهووحدهالو-يذةور،(ال!!تي1)-قل)هـوياتا،1)مليم،اطي

الذيهوالإيجابيالإلهيالثسعأنذلك،ا)ةطريالنورءليرلان؟ءن

.الفطريالا-لاقيالشرعويكل،وستمرانيرب

منيفهمماوهو،جنبالا-نبأ،ممأوالنقلالمقل!يرإ)قرآنويما

أص!خالبفي؟!نا-نه!مل"تاأؤ-ن!تع"كئاصلؤاشواؤقا5:زهالىقوله

سوىالملرديردلا-فيعلى،نوراندستقرالمؤمنهـإبوفي)3(،ا)شبير

14.على"نور!،)"نور):-هالىهـولهفيالمزدوجالنوررمزهومضىاوا-د،وهذنور

الاخلاقي؟للإلزامنحضإةفيءصدرفيبيننفرقانعليناانذلاصامهخى"ل

هوالناسالاأقربهما،واحداصدرء-توييناروانربالأحرى!حن...!

لهساطانولا،المنالقردبل!سالمكلالفورمذاانوذ)ك،نقاءأقلهما

.52"خرر(ث).01الملك(3).612البقرة(2).1،الماك(1)
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نأوثمريطة،الةهـديضيرنا-لالمنإلاأخلاقيمعنىلهولدس،ءإ-:ا

ا-،شر،االأمر!الكلفينتلةىالفرديإضميراا!فيدفن،بهي!شف

ال!!صي.للعقلتفحانرأمرناالذي!والانسانيوعةلمنا

واجبأصار:الةاثلوةول":يةولانالةزاليا!س-ط،عتا5ءنو

وتركه،و"لمهفيوءا-،آ-،لناءهـضلاصاةإن،ءض-ددثبالإيجاب

ناصء"،منهذا،)9(.يوجبهلمأوءيرناءيىناأو--"،ر"نغا)نالاشمعنىؤلا

قبلالفطريةلأنوارياستس!توةد،نةسيأسألعفدما:أ-هـىناحيةومن

نسبمايأ،بالوضوحيتسمصوةففي،واجيأءرفل!عي-مامملأأخوضأن

إذاإلاالأ-لاةيهةالة،عدة!-مةذظريفي!ارحونلنضيريإث،رةفإن

بالنظرف*ية-ة-قةءنلا،ذاغافيالأ-لاقيةاطة-ة"عنتعبران!ااعتقدت

التياطفة"هذهصطالعةالىكدفالتأ!لفي%موديوكل.صثاعريالى

.عاةلكاذن-و!هـكلوفي،أ!،قيفيءط:وعةأن"اء-ةد

عالمفيأءضاءبوصفنا،نالأنفنث!رعالذيئنحنإز:!:)ظذ-ليطةإذا

ا)!قل.د""-ص"الذيالاحتقلالذ)كعلىنتفقأن،عليتو-ب،عةلي

يبدعهـل؟،ةانونهذف"يمنحالهةل":القولةه!تالواقعفيتحنيماذا

رفكأضهكما،كياذ"منجزءأذءعلى،محدأيتاقاهأنهأو؟ا)قانونالحةل

.؟الإرادةكل

المطلق،ا&ءدليص-حسوف4فإذالقانونءبدغاهةلاكانإذالأذ"ذالمث

قانوتفلأنهذدكر--طحلمفإذا،4إثث-ئه(،يبطلهأو،عليهفيبةي

كفحرة،،ةطهـمهقدالحقلصانعوأن،ا!قلاو-ودصوف"فيسبق

منما.الف!ك؟حنلا،فطرية

الحلإ.طبعة-24/4!االدءلموماإ-)9(
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كشابفيليوررأأذ":المر?قللي-تفصحأن:ءورنىرممونو-ينئذ

عليه.اللةة!ر!اأنسبقص-ا-نوء-ةدمهفةإنيةوالاف،النقية4ؤطرز

"ليةلا4ةإذا)ورةلسلطةالىإلحادآالناسشدأيربمعءندصا:أخرىوبرمبارة

كلدا%لفأيت!لمالذي،ال!!-يا)صوتذ)يمالماالإذشمس،تسوىالواقعفي

ا،ؤمن.الىليء-دثبم:دصاا-ةءسبهينطقوهواس!4،يذكرأندون،متا

واحدصصدرمنةانيةة-ا،و-شويالفط،:انالنوركانإذا،اممنو

الىدائمأيرشدزأالذيهـو4سب!اذالثهن،1آأخيرترجأنؤ-!ب،فرسب

برطن.وصا4ظ!هـءتما،واجبنا

إبابي؟ةانون،صورته،فيالاسلامفيالا-لإقيامالالزءلاجالىذصلو!كذا

ساهة!30أة+ةس!

كانإذاصاأنة-:افألأنابدردادالا!فا-م-"اصوفيعليناويذبصي

قدالفةم-،ءلأنذ)ك؟مصادرءدةأو،وا-دصصدرالاسلامهةلاثمرليمة

والشة،،(الثهكلة)أو،اةرآنا:هـي،مصادرةأربهبحامةلها-ددوا

،(الأءةفيعايها!تمعاطع)أو،والاجاع،(الرسولعنذةل!كلا)أو

.(التتاظراوطروقالحم)أوالقياس:آأ%يرو

التياتالت-دليدبهضباسذخاء-ص-يحأقدص:االذيا)--لمهلكانوإذا

صاطةسوىلدينى،ر!ونانية.ةيفلا-الةولذا5ا!!ذضيفهاانيجب

ته5)خارؤكدية-ألاذاتهوالةهـآن.ا)ص-هـحبا،"ةكا،وا-دةيمبةتثس

،(1)،يثهإلأاطثكم"إب):تالطة،ل،3ياذ-4كماكثيرفيالةحهـة

لا.3()،لجكليه-بص،صتةث-لاةو،(2)،اث!م،له"لاأ"و

.14ءدلرا(3).26آلأنماا(2)،04سفيوو،75لأؤءاما(1)
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الئهاشرع-إفعمجردا-كونلا،رسولهفب:-اسبحاذ"الثهليثوة"،

،ؤثئ!ىفلاتيإنكل.قل":له-اضعأوللبحونبل،ة!-ب

إلم!ؤدذا،ا-"ص-ليلمث--شصلاص،الهصا-لميه!زب"يئه-يئؤ-مما!!تايصؤ

.(9)"إث-ناحياي!او!ل"أذ-تاأؤ،ت"ءيرأ

..؟..لرباعياأإبدااكبذليةصدآذا؟نذإو

:نآ)كو61لأو(

،مستوفأ!"حف!د،ذاد"الئهكدة-ذظهـادد!نيخا-الةهـ7نكان11

نأرفيبضيلاأ،ول!ن.ال!!!ب"الاراد!عندهكر)حي،تلةإذص(ائطهلشر

إقرارليحونألاثم..3الاسلاكليةلاثصريمةالو!بداإصدرءتذزفذهت

:معناه-القرآنيراذب،والوادمياإباثمرالأ%لاقيفآ-هـللت!مصدر

.؟.الأ-كامإصدارفيالمقدسافىفنفس!ا،الئهصحأ-!ىبىصائراثيواك

.الأ%رى)البادىءلةالخرؤإ-لمطةاالواقعفيرإختءدىأيالىةلئنر-

ال!خة::ثانيا

وأ،ا"هلميةاا&"ةو"اليمفييرواأنعلىمتةقونالملاءجميعأنواطق

الاسهلامب!ة،يمةلكص،لأمب-ةاءظيم،م!نيأآمصدر-(2)ءي!االتيمأثور

الثه.كدة،القرآنبمد

أواكلهـرريع،-رجدونينقادوا،أنالمؤمنينالىإب!اقدنفسههـآنواللمة

فيلمثؤز-ؤلاة:ةولهذلكومن،4ليبالإيمانأذفسمأخذوا!كأ،لمج!إ:يا

.261آالأز"،(1)

وأةء-الا،أؤوالا!ووعبهذازة!د)2(

رنضأ.أو،اصت!انأ
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-يداوالاص"ثم"،برئتغم.ثتجرسفيتا-كصلمجخثو"خثىنبتويؤه"لا

قوله:و،(11،فنييهثاصاؤئسئثو،،صقفتثتصئماخاضرأتفف!يم.في

تاحم"آؤتا5:وةواء،،121الثهصأطاغ-ؤقيصد.الر"س"ول-ص"ليط-حتن)

-لغفكئم.الر+سولصاؤأطبصو5:هـ،وقو،31("-فخذ"وه"إلر"سول"

.4(كااتز-ت،ون

لاالنبويةالأوامرجميعأننجدالأمر-قيقةالىؤظر،هـاإذاأنناءير

،بقدصرإلا،دينيأأو(شرعه،شأنهي!عنمهما،!اؤيأتورفأتةرض

صراحة،الوحيصفةءلمي!-،ي!فلتملالتيالةكرةتر-بىيأنوبشرط

نهنأ.أو

(الإنسان)ذالهالذيالمثالاويعدللدرسلمال!!يةالصفةعدصتهذهنإذا

.أ-دع!طساطان

القر7ني،إلنصفي3-االبآمشارالتةرقة5ذهوردتوقد

اذ!،ليشوللر"ؤ،يثه)ثو:تجب11آتنئوجم!اذذ؟+ارأ"

.(15،ءبخبصئم

تعالى:تال

ياذغاكم.

:قال-!ن،وأصرحهوجهبأوضحذاكذررالذيهوءفئ!!الضماأنكل

)دثهعن-دهثمإذاولكن،بثحردأناف!،1رأر!منفييءأءرثحمإذا"

.)6"،الثهعلىأكذدتلنف!ني،4رف!ذواشيها

معصومةل!ستالدنياأمور-ول7راءهأنب!علان!ي!!الت!مادحتفولم

.43لنفالأا(5).65رالنو(4).7سث1(3).08ءلنساا(2).56ءالنسا(1)

ذ؟رهالذي":صعنالأولىو"فقرة،38باب-الةضائل؟تاب-لمكلرواه)6(

طلحةءنحدوثمنثةالثادوالةقرة،ءخهاللهرضيخديجنجارافععنحدءثعنالمؤلف

.،إمربا*.النرلتأدير-ادثة؟ظسبةواردو*ها،اللهءبيدانجا

38



رقولذلكفيوهـو،ريصاك-"نطاقخارجكازت-يثمن،انأمن

4أزذ)كالىأضافإ؟او-)1((آدنيابأمر-أءلمأنتم":ولأمتهلص!حابته

موفوء،تمنلموضوعيتهرض-في،؟بيرةأوصغيرة،أ%طاءفييقعربما

ا"بادي،اأو،التثصرد"يأو،الاخلاقيالنظام:أءفي،"ت!اال!!!يةرسالته

بالوحي.صؤيدآيكنأصا

اإشر؟يخا"لحالرق+لأنه،ة؟هيرفيمواقفيهاتبهالقر2نو%دنااوه!ف

:تثددآكثرأي!عونأنيينبضكانحيث،بالرحمةر"صمصوقفأمنهمؤوقف

في"يرة:محىنخفىىأشز-له،يحئ!ونأنإةصببجآكان-ص-اة

أذ-تمتلم-س،ش!:يىصالئه"ت!ة!ا":3%رموؤففيوفياطبه.)2("ضءالأز

نأ-!واآكليهقوالذيلئهص*كان-تا5:همالثصوقفوفي.)3(،؟طئم.

.(4)"يهاي!رينثتاتقفهـ"وف

إليه،رفمتالتيادسةة-الاتإ-دىفيموقفهأيض(ذ)كأمئلةومن

لهالو-يص،ءدةولولا،حكهفيفيدعؤكاد،الةر2نفيوردماعلى

-!ئنصؤ،!:الةر2نوليةذلاصاوفي،إفنباوبرأ،البريءلأدان

.(5)"-!ييتاصني!فخايذ

.391بةتو"(4).34بةاكو(3).76ل%قا1(2).بقا-"-صسم(1)

021-النزولأبابفيالواصديذكروؤصد،131-2601يات:الفاء(5)

بنيأ-د"أبيرقبنطه-4:لهيرةال!حارالأ!منرصوأنوذلك،71ياتهذهنزولمناجة

-رابفيالدرعوكانت،النممانبئ--ادة:ريةالله-ارمندرعأصقالحارثبنظفر

أثروؤي!-!،الدارالىانت!ى-تى،الجرابفيخرقمنينتثرالدقيقفجحل،دقيق4د

ءندالدرعفا)ت-ت،ادمينبئدز:لهيرةال".يهودمنرجلعندخبأهاثم،مقالد

أ!حابدة!ال،عممنبهلهوماأخذهاماوالله:!مو-اف،عندهتو-دفمطعتة

أثرخا4فرأ،دارهدخل--ىأثرهوطإبنا،فأتذهاعلت-اأولج-بىوافهبل:الدرع

ؤأ-ذوه،اليهوديمنزلالىوا3اتتتها"دذ"قأفىواواتب،كركوهحثفأنةرا،الدقيق

ظفر،فيوفقالت.ذلككل"يهودمنألماسلهد3وث،اديرقبن4طمهإقيدفعهاةندال

ذلك،فيفك!وه"و-لملهوآعليهاللهصلىافهرصولالىفياانطاقوا:4طمه-ئرآوم

ءوبرى،اؤتفحو!ا--:-ااك5-مهل!إن:وقالوا،!ا-بمعنيجادلأن(لوهة

يمابوأن،م!3هواهوكالق،يرنملأن3و4ءيىافهصلىاللهرصولفهم،ايهوديا

.،الممرب*01.5الايات-ئالىافهأنزل-ش،اليهود!ا
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لج!اا:-جااو-،م،ا)قاإيخةأاا)ورظ"-إكا)-تاقهـرزاءنفير!وا*س

فيماءلمه-4الثهصلمواتؤ،ل.لي-ة،،"ةصلأنؤبلص-يم،صي؟ناالطيومذات

أ(.آرءضمو)*ل،إلبهونتح!ص!إزيمو،ةشرأناإءا!:سو"أمعنير؟

أخيهبرقمالهؤصيتفن،صيعأء،فوفأؤءي،بضمم!ء-ء"أطندحون

)1""ا)"ارمنقطءةلهأةطحفياء،،دأ-رزهفل!شيئأ

دلمسى،أنالجاءةصلاةيؤموهـو،أ--اذ،له!دثكال!ذالمثءنوؤضلأ

البخاري:يرويذ)كوفي.صكأثايخالفعا،التفاصيلو*ضفي!ايزددأو

:قال؟شيءأصلاةافيأ-د-ث،الئهرسوليا:له!"لصشاتمفد-ا"

ا)ةهـ-ل،استقبلور%إ-"ؤءنى،اكذوكذا!لمهت:ة،لوا..؟ذاكوما

فيحدثلوإف:قالبرجههءإيفاأقصلفدا،سلمثم،لس!هـزينولس-د

اذؤ!،نت!-و؟ذ-ىأ،ءثإكمليصرناأء،إ)ممنو،"/)تهـ(زعء:جماةاصلمرا

..الخ)2("ؤذكرونينسيت

؟-مهكة(رحون-!ن،ص"صومأز"صورثنروو!ففي-"إنيخ!افالنبجا

،للض-،س3،وبئه،رسالض"بلغماؤإذا،الثهلسولر4بوصة،آأمر-دتارأ

ازلمباهيص"بد!(لاالذيالفطريا!-ةص!إن،الجاعةذا؟هـةواشودء!ا

ول!ن،عةدهأ-يانأيظهرانيجوزؤد-ذ؟.،ةو،1ءةلرحن3!االازسان

رأيخاطىءكلصطلمقأيرستمرأنيم!نلالمج!االنبيأنهـو:هام؟،رقمع

صحيحاة--مأيتد-لالو-جماؤإناإ"تادةبالطردقأمحم!واباالىيمداوإذا

الخطأ،في!ط!-،الجاء،و!توإلا،اإستقيما)مراطعلاوإقامته،خطث"

الثه"كاز-ؤهـ-ا":يقوللسبحانهوالثه.ا)ضلالطردقمافياء"باتهايزمتوا

.91باب-الأ-كاآ؟تاب-1)5=اري(1)

.31باب-ا)صلاة؟تابفيحد،ثمن-الهخاري(2)



.(1)،لقتتة-وءالهم.ص"ليتجئنت!تى،افم.!ذذ.إرور.د-ءتاةؤصفكفي

4أ-كاصواءهـاك"جاوأكلز!-حأنعنكأإة"):جىمااستمرا)تةويمات5ولولا

اطجةمومهم،1)ت،سلت!ةا15و،ضد(ءلبكااؤتة،ءو--جالوايقوم!الما)جما

يعمل،!في.الها-واسائرذللاعلىوقس.!!!بةأ-ح،مأن!اعلى،ابالغةا

ا!ىاسهاعلىا)-دونظمور،ب!،رة-دىأمثلةاليدأ-يثمنءهدودةهـ!ي

.ر:قض!اص،ء:4د!در!ما،سلوكهم

كلوفوء4وكان،ير"--4مابير!صر-ع-دليثكلأن:ا!ولاوكلو%ز

الإرادةءنأتحبيرالأءرن!ايةفيأصبحبحبث،أكايخ!جاا"ارسالةمن.زءأ

لا:صالتيالأخلاقية4أ)-لمطنةسا)-دينذظرفيلهاطدليث!تا-ال!!-ية

؟كرأ،اتردوكأدتفصبلات،ذللاعلىءلاوةاطديث!ثتلاولو.نيا)ةهـآ

اكصيحمالذي!واطديثهذافإن-ذجاا!ةهـآانصاءإ-4اشتهلع-ا

.زطبية"نماذجوربئن،رو"تهأويرد"د،لية-مرهفمو(2)ذجااةر7ا

115.)1(1)قوبة

إقدمة-ا-أ)-نةفيا!ارمياأورده-ديث-ذص،ال!"ابكلقافء1144-ت،)2(

أةولأنأجرؤلار!:ةالاطديرثات5ءندثل-!ن-:-لبنأحمدأنبىو.84باب

:دةواطأنبهذايررد4أزضكولا،مم!4وتبيض1نلاةرتةصرا-نةاإن:أقولإ،1و،ووذا

%رثئأأو،(ءررآزء-يرا-ضض!مذد4ةإزا؟سا--4اةكرةاأوردوداطديرثراويكانإذا

لرأت"والراةح.اةرآنواا-نةالي!نإء"ادااترزيبايرةلمبأز"ثبدو!ث،يءا)5برءض

هالةرآنفيءةررب!أمع4ص-مةءيروكازت،النيالى4صة-وبرء-ارةتروأنحدث

الميتإت،):ىارةذ)كومن.-ةصرءيران!اكل،وبموبر(اءبارةا!تهنرذضذإدفا

4"!رذءثو!روايةت!ونأنيجبانهاالىذاءبة،ءا"ثةردغاذورد-مم!أههبب!ءليمذب

164الأز!ام)مم!أ-رىوزروازر-ةصتزرولاش:نية6اقراالآيةءع)ت"ا!ضهازظرأ

؟ةاب-الهت،ري).ءيرهوزريت!هلأن؟حنلاأ-دآأن:و5ء:-دأرضعاق!1

.(23ببا-:اهزبا
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4لاجأعا4له!لثا

عل!!الهمادخة؟كن،ظرفأيوفي،و-!كلمنرأيناوهكذا

بها-م!ا)مأالرفيعةالسلطةبتللاإذنالظنفما.آللإلزامبدأتكونأن

عليى،الهتمعالحمأو،بالإجماعإ-مىوا،للثسيعالاخرالمصدر

؟....الأمةفي

مثل،ذيةاقر3ابمضالنصوصمندستقىان؟ءنالابماع4سلطأناطق

باتمغر"وف-تأئر"ودط؟للناس-تجت.أخرأمةضثركأتتئم.أ:ؤهالىةوله

.(1)،لثه-باءلطبمولؤؤ،ذ:كأهـ-اصمح!ننصتث!ؤؤ

وأ،بمامةالهمديةالأمةالىءو%!ةالايةهذهإن:يقالأن!هخاوليس

احتمالآ،أكثرقولوءو،الوحيشهدالذيالاولالجيلالىموج!ةهي

،يصدفوةد،مجتهحرأءم،اله،سمنبماء4،توجهاأفى،داء(ة+اك

أنعنمحل،الا%لاقيةالناحيةمنمترهأرأيا-لي!بح،))ممريمالبهتاب

.-يرآيمنعأو،ضرآيرضى

7يةمنيستةىانويمكن،الإبماعمزيةيفيدمماثلاستدلالوهناك

الذيالطاعةصقنفسالمس!فيمنالأمرلأولي"قر3نتررأنة!د"أخرى

التراعصالفيأنى"هو،تحفظأمباثهـةرضيففي!ه-ورسولهلئهقرره

اللةأطيغواآتئواالذيقتأيئ!-،":الر؟؟ستثنأس!لمطتينالىاالرجوعيرب

-فيغتئم.-تةصازنف!،يت!م.الأت-هـ-ليؤأوص،الر"سول-اوأطيغو

طالماأذ-"يؤخذالنصهذاومن.الر!صئول-)2(،ؤافه-إلى؟وه"-ؤر"ثتي.ء

.099ممرانل16()

.95لأ:اء)2(
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الىلل!وء!قةضهنا)كلي!ونفلن!مثمتركا-"اقوبمد

.ظهـوفمنالأمرأولييواجهفما،المدالةلإترار

نم-هـكله-ارأي

الامتيازذا5أننرىفسوفالسنةتروكلاا)قيالوممائقالىنار-5مافإذا

ا):صوصهذ.منيفهمقد!صاكل،ا)صحابةءهسعلىمطلمة(مقتمرغير

.المسدةالأجيالش"حالى!ايةبلاممتدخهوايم،نيةا)قرآ

الصراحةفيغايةوهو،بص!ته!"ترفأ،منهانذ؟هـذصاأنهناو-سبنا

اطقأ،علىظاهريئأمتيمنلىطانفة،تزاللا!:لجئ!!ةوله،الصددهـذافي

رواية:وفي،ظاهرونومالثه-أءهـ"يأتيهم-ق،لهم.تحذمندءضد!لا

.)1(،اصاعة"اتقوتم-ش

الاتفاقفكرةف!نالاسلاميالعالمفيباقيةتزاللااطقءصبةكاذتوإذا

منمحالأمرأن!صاعلى،مسد:هدةإذن-بمونصوفالضلالةعلىالاجماءي

الايسلامي.ا)"ا!فيالحملإةةالو-3

لها،معقبلاءليايساطةعمرأيفيالإجماعاعتبارالىالرأيانتهىفةد

تأ؟كنولا،ذات!اواطدرثالقر2نؤصوصعلىتحمأنفتطيعوهي

المسينوعا!صة.لاصقإوسابقآ%هـ،برأيتهطلأنولا،بكأيم

اطوارج،ض"%لادجماالاثم،مناقشةدونا)-لمطةلهذهالواقعفيفيضءون

والشيحة.اهتزلةاو

والولاء،اإطاقااطضوعوو!ن؟مذا!وةفب!يننوفقيف،ول!نما

الثه،عناباغاو5الذيولرسوله،،بهول!ت،دثهالمسمرضمرهالذيالممبق

الىذاهبأاطديث"ذااليخاريؤ-سوبد.\.باب-صاآالاشكتاب-البخاري(1)

."الممأهلم*ا)نصفيالمذكورة4ا)طا:ةأن
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بخاصةالموةفهذانبح،أنيمكنوكيف.؟.ل!تابهوالمبين

أممى،انف،دكلالب"ضأشديخضرالذ.ئي،الاسلاممهطق

الأساسية؟عةا!دهفيحق،النافجوالرأي،امقلا

ءعمتوافقأ

؟-ديرة"أولا

و5،الهةيىفيمنرجلأالنظريةههـتأممارت-ذأيالى3ند!-،من

حرت"،ة،ءتةولكلعنء-ارةالاجاع:"أنرملنأنالىفدفمته،النطام

.-جى"كليقوملالإجاعقبتولا)1(،"وا-دقولكانوإن

ءطلمقأ،مصب(يكنلمأز"نجدفوفأاخظاارأيةريبمنتأصلنافإذا

،ا)قر7نر"اءترفيه،مء.دأءنيداؤعلأنهمحقف!و،ءطلة(مخطخأولا

قبل.الناسكل-ملأو-ليثهـطعنكثفأنهاءضةد-ينأ-طأو)حى"4

عليهيتمدأنيمكنالذي،الاجماعذا5ا"حىديدإيضاحمنإذنبذفلا

.،ءالقضعندوممتمدة،كلؤكدةتثمريمبة؟ساطة،المسم

3!ء3!هحول2،3()3!ء3!هحثا3ليمملةمموكل-أتر-م(إ؟اع)4!كد

نضصورأنءبلاأنهوالواقع،تمامأكاملةءيرتربم"وهي،ولة!هصولة

علىمفروضاستة"ت،ءناشجما?ن،شامل-!مويتطريقةعلىالارقاقهذا

لأ-3فيهرمثصركبحيث،الاسلاميةاشموبابر-ععلىأو،بأكلشحب

نتمضلأنيجبلا؟.الناسأعلممعالمساواةقدمعلى،21-!ينوغيرالناس

متخبونأعضاؤها،عامةجمميةأو،دينيجمعهيئةعلىترعة1،ةابىوء4

وأ،الهةيديةالمسائلم!رلمناةمثةوا--دسقفتحىتقيتمع،معينونأو

الغربية،المةظعاتههـتمنيضيئأرثبهلافالاجماع،السياسيةأو،الاقتصادية

.كلوفوء"فيولا،ش!لهفيلا

.173-1ا&تصة!فيالفزالي:انظر(9)

كا.المهرب*.55:اتعدةأو،اثخاصءدةبينالاتةاق:كلتاهالاتيفة؟دة(2)
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.)1"جديدةمثممةحسمهوالإ؟-،عدورفإنالموضوعنا-نممقأما

تأشأنهمني!ونأندون،عبادجماأو4فة!يأوأخلاقيطابعذات

ا):ظرية.الدفيسائلقيأو.اتطبهقيةااطياةص-ا!لفيينظر

ئتوؤ!عخطأنرت!بأنمنبصظلاذصأيفلأنا"ديةاطياةفأما

فلس!ببالاءتقاديةالمسألةوأما.الصددبهذاثيرككلقرارأيفييحدثأن

موضوعفيبأسرهاالأكلئةخطأا-ظلكانإذاأنهوالواقع،هذاعنيخضلف

الأولىفمن،الافتراضمن،سضبحدأنينبغيأمرآ-ممليطابعذي،ديتي

نإ:ية-،لأنالأمروغاية.الايمانبموضوعيض"لمقفماذالمث،ستب"دأن

والةلموب)2(.المشاعركلبالرضىعندهتلتقيلاالمجالهذافيالإجماعإلىالر%وع

عليهيوافقلمأحدآف!ن،الثانويةا،سائلفيأ-ازهقدبمضمكانوإذا

سلطةالىيلجأأنفيصطلقأالحقإصمفليماس،ا-""الأدبالمقائديتصلفما

الدينبوساطةإلايوضعلاأساسعىالدينبناءفإن،إيمانهليؤسسا،خرفي

مفرغة.-لمقةفيبالدورانأشبههو4نف

سلطةلإنشاءالتصورتاب!رتمأنرة-تيالتيالشروط--ثمنوأما

كلسدردآإلحاحأتبديالثابتةإة-اعدةافإت-الأ-كامدط"-4زهشرب"

الذي،الخارجيبال!شكلكلطاف(ءابئةءيرظلتوإن،الموضو!%وهر

:حالتانؤلذ)كبلمندر-تدداثكلةاكاؤتاذالأنه،(جديدة)ةنة،ل1()

اهـادةبكوفلاالاتفاق-الةففي،اختلافأواتةاقالى.انتضقداناةثةاتكوفأن

كانتاذابماأث!بهوهي،موفحلهادح،نألادة.خيبرل،ةحص!باءدوىءديمةدرا!تها

كلللر!وليكوفسوفالاختلافحالةوفي.ا"باثرالوصيبرساطة-لتقدالمشكه

لأت،وحاحمأمؤكدآ)-،عأينشىءلنول!نه،ضكبلاالةائدةرءضلا-قاتفماق

باقاجماءيأ.الاي!ون)ن،وبذاكأصحابه؟وتيموتلا-الاصرليينمنهير3ف"(-الرأي

ا&تصفى.ه!مق642-2(الثبوتمسم)في"خكورصدابئ:اةظر(2)
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مهينينءيرأومبنينالاء!صاءوكون.ترعةالمةالههمةتنظيميتولاهانيمكن

فيوا%،ءثم،الشهببوساطةمنتخبينغ!يرأومنتخبين،الدولةبوساطة

قيمةعلىضيءفييؤثرلاذ)ك-كلالأرضأنحاءفيتفرةثمأو.،عامةجلسة

.وإحكامدقةفيصادرةتكونانبشرطالنتير،،

ودثوليته،الأدبيلاستقلالهمدركأءضوكليكونأنالةضيةفجوهر

الم!ثكلةفيناضجتأملرهد،حريةفيرأيى،عنببروأن،الأخلاقية

الممروضة.

انيم!نلاأ-دآأن:هـواهتمامنايشذبأنحقأالأءهـالجديرأنبيد

فياإخض!صا!الهصة"ةبلمن-ازإذأإلاالجاعةته5فيعضوآيعتبر

ء-،ثرةالرجوعحقلهدحونومنا)طلموبةالشروطبقيقأن:أءفي،ا"دة

يجب:ا-رىوبهبارة.ا)ء!اءص:ثجعلىالأتحامصتثا)*-ضةي،ا)صادرالى

لطاللازءةالوممانقايد-كامتح!تيض"واانعلىالاءضاءعجمه-مدي!مرألا

الضصوصبنةدصبمرصينيكونواانايضأيلزم!مبل،تلك)والمثحلهذه

به-دورلمزمهم.ءوثقنقدلد!ميكونلاءندصا،إهة،تالىفتاجا)قي

أسلموبهاوفي،اطقيقيأسلوبهافي،شيقةممرفةاللض-"دمرفواانذالمث

سواء،الثانويةوالأفكار،الأساميةالأفكارإدراكيرسنواوأن،الهازي

يكونواانعنذلكفضلأ3،اويلز،ملحوظةأم4مافوظالافكارهذهأكانت

بأسبابيحيطواوأن،لالسألةالاسلاميالتشريع،ريخفير)سخةقدمعلى

روح!ههةواأنيجبآأفيرو."و-دإنوالمنس!وخلناسخو!،النزول

!.فيالتمماعهدعلىرظببة،تهخلالمن،إلهثا!دفا)قماوغاياته،الثمرع

وصر،بته.

ذاتية،،ممفة"لآراءزإفيقأيكونانعنضيءأبحدمذاعلىفالاجماع

إنه.إ*رضةاالهاباةبروحءدؤوءةأو،الهقليدعنلهع2ناتجة،ط،ئشة
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تفرضهالذياليقين،و-قيقتهالىاسخاليقينو-دةأنهعلىلأعيةخايرلتجلى

.اد+لنيرةالأنفسكلعلىالأشياء-ةءة"

يأالىوندرك،الثخصية6راءناالذاتب-"ا)ظروفتفرقآانمموإنا

-دثفلو،هذاوعلىغالبأ.واختلافهاثاقفرةعلىالظروفهذهتعملمدى

فياطاسة)طهـوقتهتبها،العةليج!دهؤهـدكلفيهايبذل،كهذهظروففي

الجهدهذاانت!ىأنحدثلو-.خارجيتأثيركلعنوصسضقلأ،ا)تف!لير

الحلهذالأنإلاذلكفما.الاخريئجهودإله"انتهتالذياطلنفسالى

المناقشة.يقبلانلاوصدقوضوحفي!طهاالضمائرخلالمنتجلىقد

مفوبةالأمرحقيقةفيلبتهنا،موضوعناهيالتي،الابم،عفعصهة

نأ؟حنعط،ذاكاو،اطاصا)نصهذاالىولا،أنةسهمالمفكرفيالى

الىجوعذلكفيتكنول!:ثا،وتفسيرهتأويلهفي!لمفاو،!-ته"كزفضى

،ناض!4دراسةودراستها،امهحيحة1والنهويةف"القر6الوم!ئقجموعالى

.أ-مماممنيصدرونمامفكرولمايؤسىعليهاوبناء

:القياس:بعأار

علىالاقتصاربوجوب،اكفسيريةأو،الظاهريةادرسةا3منت-!ن!

مضتفقد-(اعوالإ-،والسنة،الكتاب):السارقةالثلاثةا!مادرا

أكثررايوإلى،!ل!!النيصحابةفملهماالىاستنادآ-الأخرىالمذاهب

.القياس:عليهأطلق،واخيررابعمصدرالى-،بعيهم

منالةوعهذاعلىتخلعأنالىتنزعهذهنظريتهمأننمتقدأنأمحب

القرارألىبالنسبةرفضخاهأتسبقالذيالحقليالاستقلالصةةالتث!ريع

..؟..نفسهالنيالىوبال!بة،الاجماعي

حالةوجوديفؤض"نفسهتعريفهبمقتضىالاستدلالف!!ذا...-!

تأينبفيالنموذجفاطالةوعليه،الجديدةاطالةبها"تمئلعليها،تقيس

ذلكعنوفضلأ.الاجاعفيأو،الحديثفيأو،ا)ةر3نفيذكرهايسبق
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ا)"ث!ريع،ءلمة()؟ينشىءأنإما:بباطاكينبينإثتركاا)ط،بعفمإن

ل-روقأ-لمهمنالذيا-ببا:لمةبالهوالمراد.13إءإ)2!تطويأنوإما

الأول!.اطالة

،الضصفيءسا-ةءينقدالمثيركا)ط،بعهذاكانف!ذاذلدكلما%ءود

!الكؤلمدس.الأ!لي)ط-لو-ودسببأنهكل،الاجماعد،اءيرفأو

دليلأ،ا)ط،دعهذانجهللكل،اظ،هريةاالمدر-ةةبلءن-!،!موبةأية

فيايضأصعوبةلاثمومن،قبلمنالص،درلاحموكافيأضرورداشسطأدل

الثادتة.العلةتوؤرتأيأوتط:-لمقهافىمهذاتهميم

هذهأو،التملبلهذااستخراجفيوريم!نلاالتيالحالفيأنهبد

فيأيجب-كثراوةل،البرهنةفيدؤءقج!دبواسطةإلا،اد"-ةالملاقة

روح-متضيهمما-ذتائجمنصنه"رستةى؟االتمليلهذاذ!تدأناخالهذ.

..3اانزلةالشريحة

و)كن،در-اتتشتملأنيةجمةيا-ؤالاهذاعنالا-ابةأنرأينافي

بر"ضاستممالإساءةمنامانهالأقلعلىيهدلاعنهاظاهريةاالمدرسةصىمموت

.ا)مقلبةللحريةا)فقهاء

فيذلكمنأدءا،هـوص،الىمضىالذي،المال!ةمذهبذلكوبم!س

وائل.افيإ-ديناعهدعلىأمضلمةمن-دثماالىمسددآ،المترررالاتجاه

محددنصالىاص!تنادآلا،ا)ةياسيةايرهتةاهذهعلىيوافقكلا)كفالإمام

كذلكبل،إدروسةا)دثكلياثلءددةإثكالمةالحلذفسليفع،ة--ب

أقل،نخهسلاءوافحفيالشريحةإليهابأتاقياالمامةالطرقالىاستنادآ

الة-هـة-ركءثا!وهمنز--محونهـجوالتي،برمهددهفن؟طأ؟ثرأوث-12

اثسعايسهكا=وهريها.فاطيرمنا)نوعا5-تإن:تةول3ا)جماالثابرخة

سوىات،تقدملاحينثذالجدددةة،طالة.ا،م!نةصار!!الورحلكحقيقه

.4افيؤهـاس:انظر2().العلةؤياس:ازظر(1)
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هـذالضحةيق،زة-ثاردور!اتةرضيءتد!!فةخدمأنيربخرىأوس-لمة

لمردىلمة.ا4ا!!ملر:المثمابء-4الذيالةوعياطير

مشصلاتمنءددأيلأن4افقباذا5طاعاصبةأدإاهذاوبةصل

بتصوص-ينأاصطدموإن،أص"لي%ذاتجىاهفي4إصريهواالا-لاق

.11)*ةيرالثحر

جهردنااتج!اهفيذ!سبأناطربحالفييروزل5:ا)ةاليإخالاذاككل)نأ.ذ(1--)

ع!حمطعل-.بالوامنأنأوأرفخا؟وكأل)-ةء.ر:،.إة!مواس-ير،ا)ءرروأيمرمالذفي

..دبمبريءدم؟-":"يمأنيمنمتاالذييحا)صلا:سعرءايةسبا)5كما،-كأن-ذ)ك

.(151-ا!نمام)مم!باطق!!اللهأ-را)قاا"ةساتة"لمواكار!:يقولوالله

بأت،لذلكورءال،رينا)!سد(%فألأخذصر%حأا-ؤالاات5ءنما)ك،مالاصيجيب

درءعاطظسوء-"لىمالذين،جنود!مامن)ةإ-لا)-هـدا!تا-ثرإ-أ،!قدونبر--:او

ايضأد:-وانثم،لاملاكز!"رضتد،4متا)كاثرةإك!ثرةاوهـياب"سثىقي-4ةان،لأهلى؟

إؤة،ذداءعرقدمالاصلاميا)ثرعأنفيإذنردبولا.ذاكدءدإصيرانةسمنأسسالأ

"-دثويختم.اما-لمةاوصصاطثملأفرادا-ياة!،إ،4والدالمثتركاوصص!!تهاء141ء"

نأيجبرل،اطربنووفأتد"بضكالا-ر%اا"اكلإظلل!4ا-تءاطنامعإز:ا:برةوله

.ئ!اا%رمنصبواأوواصلى،فى

،4ؤسرفيمتمبر"سث(ءرأنخااطقلاقافيلى5:جا3!ةط،جعذار.آمثالآوإليك

هذهفيي!وند9-نجامح!،،اعتراؤ-(أو،ةشىما؟أو،صادرأدايلأ!برهـفدهأندون

أستا!33،فيبالحاسالاةسارمن؟نع-ؤ"لم؟-.ءا)ثسزصإن..لممذزبءيرا)ظروف

باب-ا)بر؟-اب-ص-لمؤةي.امأ-ر-لموالي-ة-أاداصوصا،م3افءرأأو،ا!3أصوأو

اطج-كتاب-:ا)-تاريوفي.مم!وءرف"دء"وصاله:آ-راإ-لماكلا-لما!كا01

.،ام-رءلميمصهـافلحوأأصوا)عودصاءأفإنل!:،62باب

؟:.4،ءرمرةرأنا)خادرمنأن؟ا:ا)ةاليالو-"طذاكير"الء،)ء(امالاصأنبد

اذبمابرا؟نرةإن،لا-ر؟"تراؤ"11--الفييرثر%فأنأو،صثمودأء،م"يرقيأنأو

رأ)ة-ااإءلمومفن،،ا!"و."كام!ةالأدلةهج!ت،ت?اماإذا،ءة،!دون،فيسوف

وس.لمةليحلبهلنوأ،ءإ+"واطةاظالا-غاءياكنداماررإةركهيرةايةء:ء:ىةديكسع

نأمز،إذن)ةابردةلا.ءإء؟-"ط-ذوذ"؟ارسان!ص؟درز"ؤرد)ممليرؤئنان!

اءترافاصطإة!منهؤ"تحىباءيلا،ات!ماا!،!ؤغغ،-ثددأأذلاتإجمراءالىؤإجأ

نحه-لأنةإصلرل،إ،؟راهءنآ!،دركان--ثمن،!حةأيةمنءردآ،ثفل!بما

،إدرس،ذها5أنالمقامات5فيكربالذو-دير..افحودليلالىيرثدلاان!3اتماهذا

ذا5ردايلأتكونانثرطإلاء"ةث-ؤكونلاالا%راهاتذه5ءةلأنادذ-أترى

إةثم.اضد!بلمنكةتؤدالدليل

4-ن2ا)ةرلاق.أ91



ؤإنالاسلامفيالتثمريهيالةحىرتياراتمختلففي-سمقت،مهماأنناكا

كلوراءا):أ،فةا)ةايةأنهي،جدلآققهللاممابر"-ةتظلصبخة4-قبة

تأببالذيالو-يداإ:هـءذل!مالىا)صو!لإلااولشتالف!اءجهود

اطءموهو،الثه-حم:بهيدمقاو،!هـربمن،بم-"(الضاص!منهتةي

ويمردده.ليببنهاطديثيأتيثم،!باشرةالأولاإقامفيالةران-جلليالذي

نأب-اولالقياسفإن4ا)ستأوا)!تابذصجمأاط!متردإوإذ)

،الاجص،عدورآأ-يرويأقأ.ا)"مهقاوءمحما3مةوفي،ممارو-3فيءة"ثممشف

جموء!ما.ؤحوىفياطكمهذاإرراكء،ولأ

،ثرع11إذنهـوو--ده4سب،!،اذؤالثه

.ثهـدص:،خيرو1،ثرةمهابطهـليةة،هلأمر

مقررينيىوىالا%هـونليس!و

فنحن،القرآنفيالا-لاقيالإلزامفيا؟تورأ!قلي"دنمساأنناببد

ا)صثرع!ننوعالىالفطريالا-لاقيا)ثرعنردأن!وىالآن-قاذف!لطإ

الىأيضهـناأن!:فو)قد.3-"ذاالانسافيإهةلا؟"،نفيا،"ضههـنال!!،ب

فيهفوةرلضرء(يقدمأنءن(ا)ورةلنورأي)رياا؟شالضورذا95!هور

الىيضرناأ؟.ءولالثو،ا)ممالو،اطسبة:صه"إت-وا-فىو!تفي-

ا)ةلاثة،إصفاتاههـتعلمااطصول.لأمنا-رىيىإطةالىالا-وءفهـورة

ز!ليمبو!،طة،و%4خيرعلما!اهـيقمملا:،سزءيرأنزصضط"خ!سلطةوهي

علوية.ط:-"ةات"كانتوإن،ءددإب،لأ

؟ءنلا-ليديمماأونور،!دطلمقءلمذاتزحونانابب1)تر،4ا)-إطهذه

.طس!*لمق!لمأءآ+هـء9الكاءلود.الوآ-هـيىوىيثول-(زحونأن

الىالاصبر-،بيا)ثرعات5صص،درجص-حرددناانالىآأ%ير:،انتهبولةد

باطن،اوظاهر،وا--دأمرالىالأوإمرجص--عصرناوة،و-يدصصدر

الثه.صرأهو



صطاقة،ساط"أذ-"علىال!!جمأالأصرهذالنايهدملاا)قرآنأنعلى

اعإنبرل،الوا-بانلمصا!اأساسأأء-ذتافي-بمونليفسمابرةصممضفيية

13اكزااقياالفائة"إتايةا-العك!صعلى-نلصظأنإقاما!ذا!االعبرةيثير

ل-وء4،بمااشوث""إ!ا-!يممكلقرنت!ن،الأ--انءااب!اا!كضاباا!ف

ذلدوصت.س!ايى"أرورداتناالأ%لاة-4افهـ"باإ-4"دحاصتدورلميمكلرليطو-!ن

فيكاذتلرصكأ،لاصسإحزص!ويةكاأهـإ""امنذ-ة-لانلمدءوناءندصاأز"

ءتدطو.(1)،تر-إصصفح"اؤ":4اطحبرتالمثر"شودليؤيدصاطتاغهـر

ةةولهةالأصرذا5علألي!ةباإ.-"قبمافطاسباونزن،اح-ذصانوفيأنيرأمرنا

.!2)،-:روصذليكصص5

أبصهارم،ليورفواأنالرجالمنتطاب1)تن،اطياء!اءدةر-وغواممي

،3()ي!لأم..ةتكازآ-ذلثاصة:اتةص!يرا!ذاير-وقئحدده-فرو-3اويحدورظو

ا،زص---،ونأ":ليةول!ح(زص!درأن!-لا)ممصوربليور"!؟نليأمرناأنوبد

.(4)،د-هـجمتسذاصفقاتئم.ص-صاتكلىا!وثو!ء-فشذ-،ك"ثاقي-ءشاؤت9

-أدا!-او!ص-ال،ديوذتان!كاتبأنبتايرق!!ضىالذيالأمرنجددا.فيو؟ف

"يامفه-!اد-ةم"فرصآو،لثيماايستتط"بت9أم.ثليذ،:لىزورالهرتموآرم!ب

.(5)"اثوذ-اترصلأأكازتد.أؤ

اجمأاا)طردقيةنرىأن،4اطاصالأواصرأمثلأدذولدءن)-حة-تاإز-"و

نءؤصلآ.ء،مةبرصفةتو--2"و؟ية-"،الرو-"!ةا)ةيمأخماصاالىكايردؤورتا

ؤا)طثب،،إط!ه!ث،يو.ز-.ت-لا،ول.":ذولالىتالاه.هـ.الأ:هذهءدد

ثؤىةثازتس!،يرليؤ":ذ!ةو.(6)،"-*ثصتط1،ةشكأء.إشاصت-ءتآكؤوص

821ء-،إولا(1)

382ةرا:ةا(5)

.53ء)سسلاا(3!

001ةد؟"1(6)
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تيوأؤةتلى.صصلجحتهتةات-ؤد"ن!.صؤ":ف،لو.(1)،خينريلثصاذ

.(2)!آ؟ضثيرآكأش

ا)شريحةعه-"صلىرتالذيالأ-،سيالمبدأعلىكذاكلئثيهد"ناوإنه

.)3(،إلقحن!ف،5ر(صثر"-لاالثهصإن!":ؤف،ناص،ء"-ين،كام،الإالهية

)4(.،ؤالإخ!اناةبى.لص"صباتأء"الثهصإن)ةوقال

أ،المرا-عس!ا-لمةفيالا%يرةالحلقة4أذذورتقدكناص!ؤإن،وهـحذا

ةلا)5منتمثددأأ؟كى،ادالهذافي،الإفىيلفال!ة.الأخير4ازيثبت

الأولىإة:دأمنهويرورل،-ممهبثممليةه-كأنليديرلاف!و.اقيالاف

جوهرإلىؤهـحبك،آ-رمب،رالىبردورهيا-أهـوإء!او،9ياالا-لال!لزام

.الذافةصتهفىوإلى،الهملكيفيةالى،ذاز"الوا-ب

وهـو،ا!اوفوءيةاطةيقةزلملاصعبرتط،برة"ذظرلأفيير-وغفالأصهـال!!ي

ساط،نهالةءولىهذاعىدقيمأنه؟،ةءوا:-،علماير-ء-وذا)تط،ليقج!ذا

الا-لاقي.

ذاتهفيواطنر،إمدلىا-وهررؤافالذييق5511اطابعاهذاأنبد

،جوهرصش(نؤثأذ"،وجدو-ءغا،دا؟(ليأذفست،،!نميزأنانا-شىليقيلا

النور،منالجزءذإكبرففهل،د(نالر"وإنما،؟له-الىفيمهالث!رةنراهلا

ؤطرتنا.منز-ء!دهوالذي،قوتهوفي،امضدادهفياددود

الذيو5،محدودوءير،!ضواش-دلورسوىإذناكهناا؟س

حقمنكاتولذا،"،ء4ذة"وفي،ء؟صلأألجوهرا!فير!مانير-تطيع

وإذن،اكاما4االا-لاةصةالهدايةو!ءلمةال!!يإ)حةلمنايض-توانا)ؤء:ين

.62افلأءرا(9)

.82افلأءرا(3)

ء662ةرلبةا(2)

.09ل=:"(4)
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اإرحىوء!،امتلاعةلفهي،للألزاماطقألمنبعيكنالقيمةؤحهـةففي

.4-ةاطإلل!اسةالآ-ير

الأخلاقي8التكليفص!انص-2

يرحم،(ذلكغيروأ،متطةيأو،ا-حماءيأو،صإدي)قالونكل

الوا!لىا)فردبم؟،ا-لىونسقكل،لهاطاضمينالأفرادبم-عبا)ضرورة

قاءدة:أفي.ؤإنوغاقانوناي!ونؤلمنوإلا."ظروفنحتاففي

."4وم!ليعامة

ءرزاءندت-لىلافإنهفرديجدطادعذاكانوإن،الو)-بوقانون

القانونفيا)مشمولطابعوث--لى.وضروري،شإمل4اذ:اإمشتركاطالي-عا

فييتو-"أواكلرهبروعلأنلا،4مهرربةلابوضوح،آنا)ةرفي،الأ-لاقي

رالجما"ةك":زسالىقولهيةررهماوهـو،ؤمحىبجمحاءالاؤ-از"4الىجملته

كأم.؟تذ-ز":وءوله.(1)"خميهشالي!!م.إالئه-شول"زإنيالتثاس"

")3(،صزذصيرآلذ"!ا)تماي!يتكون!:و!ولا)2(.،بات-غصؤتنبص

وله-ن،الواحى-دةةالقاءلىإنبرل!.توزير"جمأمحفىلمحايحهلةدصاوهو

ؤ-قعلىيطهةثاأنؤهـدكلعلىيجب،باهـ4الففهيلةأو،الهدالةقاءدة

أتتأثهـ"ون!:هـينالاتعلىأم،4ذفعلى!!تط-ية"كانأاءصو،واحد

لاإ4-دبآ--رز-ات!ثم.ؤ".41)،تئ!عثم.أنصو.ز!نئتؤليصزبا-الئاسص

ادوكأتااذا!يه!لذا،تة!يينياتصطلينلوؤ01(5)،ؤب4-ابضئوزقي"ن"أ

859افءرا،1(1)

.ة4ةرةليا(غ)

لأنماما(2)

.267ةر"بة(5)
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.(9)،نصو:س""فيهفمثوزؤو.آهـثم.كوكااذ!و،ن-ثوؤي!ش-3!اكصاعلى

علىأمالأء:-اءعلى،الب"داءكلماأم،أقربائهعلىا)تطبيقهذاكانأوساء

.أذثةث-ي!ثم.غلىكو.ؤيئه-ء-اثثد،،لق!ط-بابنجةا.-ذؤاكأو"نوة:اءقرالة

ءاوسو.(2)،"اؤةصيرسصو.أ-ءيب!ار!ئنن.إ.لأدض-برصتنارصايد-ينكؤا-وأ

تتا-فيءأ--لفسى4اةاا!ليأن!مذ)ك":داخلم-،أمالجاعة-ارجكانأ

اتكاث.رورثإته"ون-ؤئم.-ذ-لتا)حالثهصغلىكونرقوو.تش"-يلوالأث

الأ!دةاءعلى.3(،)اإتت!فيخة،يربثالثه-ؤإنءصكااف!ةصؤه-دص7-برتفىؤأتن

.-تتدسكواألأقي-!ومء-لش:؟ن،م.ص!نر-ت:ص!ثلاؤة:الأهـداءكلأم

.(4!،تو-ىيات!ةب،وترأ،هوسلوااءند-

،ء،أمأفيظممماؤصما"حا)"شريرزصإث-ءللاإ)كأاطالةفيحتىةإذ"ةل

ؤإرلااإءدأ-"ثك!يرور-برؤإز-"-ؤرديظرف؟:اسبةكليزلأكانلوو-ف

ذلدومن،11،دلمةاطالإت؟--حعلىظ"قدأنحن511منأنأعني،لاشهول

ئة11صةو.لي15إ،ا)لمساةأصاةحلاإني):ةولهفبط!!الثهرسولأءلمنهما

.9!هكاواحدةلاموأةء؟تويمااكلهـإة!

---خ!عا!اني:قووا-دؤردإمث!أنالواردماطأنالىارر!ورذهـبو!د

داءت01ص:أءفي.التماثلمنتةيربردر!"اض!أوالقياسدامما،ا)خاس

فيكأتلة-ابأن)ةي!االتسامح؟كنفرديةصفاتفيإلاكرةان4زلااطالتان

.(ا،حانأو،الزءانفيأو،الأؤراد

دؤددوت،حزمابنأمثالمن،عليهبوكلأ5ا)قياس-صومأءقاو

،539ء،-ة)1(2).3-9!نةإطةا(9)

.8و1،12:دة(ث)7576-كلرانال)3(

.إب"-ةاباب-3/749ص،)كصوطأ(5)

ء،رب511ة(وا-دة
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النيرسالةاث!ول3-:ريةةنتيجةباعشباره،بةوةعنهويدافوناطمطثهـول

ءوضمبالقياسا)-"إ-لص-!أكانوإنما4.اثصريهاأماما؟يعوتساوي،لج!!

اصةةازحون-:د!!،رأينا؟،وا-دصوءففيا،سالينفقهاءبينخلات

ر!رلية"ا"قلاإممالالاا-تنباطهااجويرص،!-وسةءيرالحالضينبينالمثتركه

.ا)"امبالمبدأص-اسأدكما!مللا-شذ-"حالةوهي،ذكاءأ؟يرأوأقل

و)حة"،فر-بادألأؤرجصورءمالااصتدادهيهيخألاا-بالوثيولأنبهد

شا،!هـدءوولميوجدؤ"مارناأحن5التيا)ظهـوفت-افعلىؤطبهقهكذالمثررلمتبع

اطإقة-اةوراةصا:اصطلا-(ءإيهدطاقصطهوالثهولمناكوعوهذا

لحصاخ!يرالوصفاهـتانلي*د9-جمانرعساا-وفو.س!حغولطهـء،)633س!ولاه

-الىةهـآنهـره9ص!على-فالوا%ب،نيالةهـآالوا-بحهـة9علىبدقةلهطبيقه

ز-"أ؟"نهماةحرورجمااحت"و،مم!ة(ليحونءندماإلاالاز-انعلىيرةرضلا

.4ا)ثكأصصصاطتاأمامولا"الذازهـ4-الاؤتاأصامونرنناني!ءفيلا

ءنذفلاأ-آنا)ةر-دزة-ا؟-ا)ةلموبصهـضأو،تيابالارومن

:ضر!أوة-ددوناإؤصتونلهفيضهـع-يخاعلى،4صتنةيد-؟نإلاللة،نون

صة-،ئمصؤر-وقإذارثضتمملتخدحثمصؤرصشولهصالثه-إلا"دءئو!وإذا"

حما؟أ.يخآ"ءج،ءفات:4ص!از-ثوتأتقثاطلآتم،صت!خا.ن.!ؤ.ن--ضئوئهئر

ءصات..لم-م.الئه"-يحبمآن.أ!اؤثونصفيم.أا؟ار.زتإلي"وصأم؟ضئا!وي!صم.ضر

!-كل(ؤالصص!و.كانصإذثهتا.نصتواطاا"لم"لمث-النف(وتل؟سؤلةزؤ

:ادةثو)ثوأت.!م.ته.صشكأمص!ؤرص!ثوايهالثهإلا"دغوأإذا

.(1آ،ناطتأواتهفت

ا)-حراءفيواحد،ذ-قكليردثالذيالانةاقؤ---بلي"ظملاوالةهـآن

ةط9؟خدحالاو،"2)(اءاوالض!رءاا)صرفي-نص"يثفةثوي!ا)!ذص":ءاوا)ةحر

.31:سرانال(2).15-84"نور(1)

55



-لابألهم.صذإلمثس":بصا)--صوشال!طوالجوعفحىدحصاالىقااث!،ء--ةإ

"ونيطألآؤ.الئه-سشبما!يلفيسيئصةفءو-لا-ذ!تب!لاوصفاهـ(صئصبمثمم.

!ئيبإلأصنيلأش!د"وييتهصا)ثونصرلاؤ.الصصفاهـصظ"تيفطيضث،تو

فوةفيديةدهـووإنما،ؤ-صبذالمثليس.)9("صتايغ!!ل4ص-بر!م.

:الوا-بأداءمنالحالات!ذه!ثلتمنمالذفي،المض-هـؤ!نسالمرةثأولئلث

.2()"ص!هـاث!دداصم--تمنار"ص:"هـل.،الحر*وتصا!"و4ر:صلااصص)توقاوأ

؟لاتفي4سبحاذالئهليةول.-!لأ*مؤلاالالهيأزضعتحلمحينو

أمضايىو)ثزوالثه"ةةتسصإذا-ت"س"ؤ!وصلانيئؤ!كانصؤصتا":صرء4

أعظمآته:!رفيدآنأيم!ن)3(.،ص!ءم.أنرينايخهتهـة"!!ململيحثونصأن.

..؟الوإ-بب!،ض،يرةرخا)قاالفرورةلإز-،ت،!ذامنةؤش

آ-هـفيإستورممالينأذهانتافيا)تءجمير!ذايىت"سانيذبضجاؤر*ذالمثوصم

نءوإ-د(وةفيتةكرقالا-لاة--ةالضسورةفإن."ا)ضرورة"4ل!و

ا،نطقية-سورةا)ة!وءن،(حأثهس!خس!"ا33اقيأاحاس!ول؟،35الماديةرةا)ء!ر:فى

،"حأفى!س!ل!س!،033خأها،أظياس!

غإ-كألفدون،صكرهينذة!ملضخط"بم-،!:اسمملىدجأالؤلماة،لؤن

،الأختيارية-!ية!رضذاكليهحسف!والأ-لاقي1)ةإلؤن-،كلأو،ف،صثيه

وأ،تعااءرنءكا!لأوأ)ة!يردع4ذ!.يأد،كلأق!سةمهـنالا4ل!ةو،،ي!ةةؤمو

التيالأمايةالة،ءدة!يوزالمث،آ-هـالأصهـ(4صة،وءتمنودءلمث)تانة-"

اةضهلجةابرا-بأو،انالإ؟%متبراير-"إق؟؟ءواس،لي*إةكاا)ةهـآر،ليفىص!ألا

!-،صلؤص)ثهاؤتن!:ا)حهـيمةالآياتهذهثثتإنواههـأ،الهءلم!4

.63ابلأ-زا(3).98إ"و"ة(2).029"لي"وي(9)
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-فد.-تتبنالد+يئص.-فياةإكرصلا01(1)"خفطاغاصث!!م.شفتتاكصأز

فأتتأ،)3(.،-كأ-تهصطر!غلن!-مفى-ل!ت-،)2(."الغيينصثد"الز

ثؤا-تؤؤإن،.(4)"!ياي!"ءؤ!حصونواختئىالناسى؟""ت!خر

"5وتطيث"ن!و،شإخئم.".،ف.كأمعا-ثؤ،"خمل-!اءتتينه-ننتاص!ة

.)5("المثين"اتلاغ"اإلاالر!صئوليغلىؤتا،ثتد"وا

و)-ة"،اراةع!بهـ-،رالاختالوا-بأماملافردي!عونوهـحذا

ضرورةإذنليست4الأخلاقبةالضرورة.يثرء،الاخفارهذايماكلا

بالفرورة"نذبشهاألايجبذاكوصح.مثاليةسورةةهيدل،و-ودية

من4صدالمقلعلىنفسهيفرضمتطةيأضروريهوص-،ف!ل،طقيةالمت

ملزمهوماوكل،جليأرآهمايرىألااإهـءدبرسعليسإذ،اهـلات

نأيجبو)كن،يكن-!!!ثىءأنهعلىالإرادةعلىنة-،يةهـضأ%لاقيأ

واقع.علىحممنلا،قيه"على-تمكلنجلينةوءو.يرحون

يقهرلاةمو،الأ!يلاط،ص"بطإبهالواجبسلط،نيضهثلوهكذا

الضمير.علىبخا!ةنفسهرفرضو)حن،المدارك؟"ي!رولا،ا؟وارح

51!هولرو!8"طاللاأخلاقييردأنيسضطيعأنه،كانت،اعتقدذلكومع

ةوله:منوكان.لم!،،أ،طاح!!08اللاءةليلىإو،ط!.ط!4،!3المةطقر:إفيءاالى

تأدونضاملقانونهيئةعلىيقومأنيمكنلاخاطىءكلبدأأيإن،

الىرة!"تريداليالإرادةفيأو،ذاتهمفهومهفيسواء،بتاقضالىيؤدي

.)6(،ا)ثمولمرتبة

.22شتالةا(3).652ةرةيل!(2).08ءنا)1(1)

.45رلتوا(5).99مر،زير(4)

!!وللمة4!35(!!!ص!4ح،1!لا؟"!لمغ384ولس!9!4،هـ،لها!!:نظرا(6)

442:.3
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يستمثثدأنالالمانيالفيا-وفرأىالتيالأمثلبضفينظهـبر--ونلةد

نأفيسطإلارأيهعلىيواؤقهأنرصتط--علا4أزأعانثم،زظهـيتهعلىبها

4طابيثمل؟ابل،اورطاالماديز"هـية"فيلا،ذاكأوالممنىهـذايفم

بابمنليءونر؟-ارأز"ذلكوؤصر.الأخلاقية"سوطوجصت-م،الإلزامي

،ضز(أوصراتبردهاتهده!ح،ودرءةعلىائفنمنفيدأنالتناؤض

)1(.وديمةإلودره"-ص-حلاذالمثرةءل-ينو3د،يضصلكما

التةييد-هـذاهع-كأ-(كازت)زظهـيةأناضص(وإولسأ،ول!ق

ت!ن!!ما،أليضأللاثباتو،بلةءيرإخ!،:دل4ذبرل؟مثبما-ةغير5(دازظل!

ايخذتهكدا)يوم"ر-ئ!ب-ثن4أزذلك؟3،اسة%دايم!قا)قيالجفلقوة

متة،بلين،ءوقةثنبرثن(!،3،3(!هح)ز-،ر:(لي!دذاكعنالضازجفإنبالأصش

التعهدؤ!ذا".ا)ص!حباإمنى48،3(ولهح8،حلاولتناؤص(صطلمة(ليس4و)حت

!ص-ةوتاك-"يرإيزملم4و)ءة9،ؤ،نونؤض-ة!-ذه.،ليلمتزمأنيرب

غيراكة،بلوجهاداؤ،..؟الهةهـيريئيئ!ت!خا-ةداستحالةا"رةأ.واةح

الاررات!اموصا،اإهـا%حرةساقر"ودانولا،اإصدشزفسمنصادريئ

تأيم!نفىلا-إظروفاذةسفيو،يءارهزةسعلاص"(ليةسانلاوا)خةجا

.آرفى-فى!صطلمحى،نخترعأندون،منطةجمازة،ؤضأيالمثهنانرحو

وأيقبلءوروالث"...،ة"لمهيفتألاو!و،ذءم."أصهـأتة،فانافالمقل"

ؤ،نونه.ءوذالمث)ممن..أهـفأوا"يرفض

،.لاقالألثريرهةرين،والواؤعالأعلىاإثل!ريناط،لدا)ءهـراعهومذ!

-ثنعلى؟!مأتعهلاننهماأ3،زخاؤفءلىمعلىدليلو-ير،الفطهـةولثررمة

بداهة.الواقعة-ظيرمناإطروداكيءهـوالمتناةثشأن

)1(
،!03!*س!!ص!أ9*لهاس!34هح،8!ح43س!،االأس!أ،*5أص!ص!4كاا

س!3)أه!ه!،!..86
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بأصائهاالأشياءفهيةيرىمنبرمضأننجد،باكناةض"ا)قولمنفبدلآ

الذيالأعلىا!ثلقوتوليف!و."إخفاق"أو،،تويق41إذ:فقطرةول

إ-ة،قوهو،!:4ممفوهـ(زةسهيردو)حخه،الواةعفيا)تد-لالىدنزع

لاة-مة.اذ"ظار!افيالا%لا!"للض،ئر

الهمل،هذاعلىيثاءونماليطاقوا،بالكلماتذةإ"بأننريددنا

فيوممنلاالاخلاقياططأأنيثبتصافإن،ود،مةالود،ءةبر"فد!الذي

؟أن)الا-لا!ةاءلا"واأ=د"!فهةرةيرأنحةينهأو5ا)؟بطرلا)""!هذا

.للوم!-ت!قغ!يررمبحلكي()!تودع4-ةءنالما)كليتنازلا

الاخلاقييفلات!إفانرةض4واففي:أةوللا.ؤك:ظهـالآن

حالفيلنة-"ررمحك!ذاشخصمبدأقيول!ن،ة:ولهبر"دكالتهبا)كزام

ماإذاالدتةوجهعلىيحدثالذي!-ا،كاذبرأوءدآلي"طيأن،4-ا-ب

3شا!لقانونالىالمبدأهذااحواة

بهالاذ-،ن،-محالذياهملبا-المستوىهـذاالى-الارتةاءأنثكلا

هـذالهيرثديكن!منلاضررصىير!رسوت-الآ-هـيئفيدعأنؤهـد)ممل

ا)صبدالىانضقلوةد،التعاوضوبدوؤذوصتف.بر-4ع"فيثذانالات-ان

ته.اذد-جاا"ثسا

-ولايرليديرليد،4إز:-ثاقضاالواقعفيألتناؤعذا5دسد-"-عهـل)حنو

نءإلايةثألما)ظاهرا)تعارضهذاأننتقدإختا..؟نحدوعأيكونأن

سلميأ،!شدو%(دورآ!تايؤديالذي،(يريد)ألافظممنىفيكأوض

لل!مة،يالحفةبالممنى(دتتاواإ)نأة،لواقع.،أ(حغآأ+وءاطةيأ،أح!أآ

-بالهاطرةالمولعيفمل-؟تمامأفلمتطيع-قراراتاذع!القلرة!اأوءو

اصطلا-(عليهنطلقؤ؟ايؤثرةابلأاء!دادهوممون،-امأنظ،مأتقرأن

الرغبة.ع!قدرتنااو-اممتنا-وىل!-توهي،(إر)دة)؟لمة

!ه



دصةة،ءدلأزباإتعةود"يرىو،(يريد)القاةينفإالن!واهذعلىر

.ضاءالافء:فىء"اة"،نف"هويكوكأن(يحبلااكانوإن،شاملة

بأنالمرخريئالسماحلي-صمنألا:لنةسا+لالكاذبالوعدمثالالىوءود

أ-الي-ا!ءالية-دأنبو!ء-"أنالداهيةا)ممذابيد!ءيأن-اناسايحدعوا

؟مبدد"علىالخروخالىب"اجأندون،!ثراكممنويفلت

دةاإورطاةالكلهةفيا)ةةةأ)فيفا-فيأدتا:اتاليةإلسوفول!ن

ذةيرضا)جماوءجأ،ذاغ-االوءدؤحرةيردصرأنا)كاذبالوءدإبدأاأتحت

"ز-ئلكا)تياط!-لمةءنذحثفأنالسهلمنإن.؟.بالغيرالوثوقإم!ان

ة-رةةإنذ)ككلوبرءم.ا-دةوةحرةفيةكثرأؤحارداطةإءفي،بها

ولا"15و-ودفيولا"-وهرهافيلا،ص-"،ؤصةهذ)لأ-ل)*-تالوعد

إ،او.تدوءونا)ةإسفيدامء-ا،ا)ورقولليورضعلىتؤثرأنإءممانفي

أيةءن%-دآدور-دونذاكعلىفةحن،بن"دت!اا-قيناقيالض:اةضدطرأ

مضطةية.ةروة!ر

،ء18،أ(!،3سإ؟ت"ا-ةتحلب-ة-ة"ا:اليةمثلمضطةيأة!روريهوصاإن

هـجأالاصضلاة-ةا)ضرورةانحينعلى،ذاغ-اءعا)ف!رةق14ازهـووذلك

بينءلاهـة-صفجمأ3ؤ،3!ص!ول84!ولمتحركتر؟-!طابعذاتبالأ-رى

اررسو.لاط1هـير،؟ذتماكى-نونحوا)ةحرةسورجأ!و)كذو،مخةلمةثن)!نبا

فيؤحهـةالواةحفيتوجد)حيذات!!ليكة-!افي-و!هـهـاأنءطلمة(ذاكءور:ى

تأ؟حنلاالأ-لاقيإةمومار.،أإذ.،دليصمارت)ء:دالكاءل!الموجود

يأ)ةم-ا3و"وحرءهـيردفاءلنشاطبوسإطةإلاالواؤعفيد:دءج

تهمح!ةق،أنة=ديركةهـمةا)فاءل!اءتبوسا!اةمتصورة(ةالأخلافةا)ضرور

صةالعلماالإطاح؟إن!ا:وا-!ة؟دةوفي.تو=دهـاانعلىلإراد-"و-اة%ة

ا)فلي.الو%ودفيحة"يطلبممليأعلى



يخأا(ثكركاالمامةالخصائصمجالنتركاممليةاالفمةءنالةحرةبهذه

الأ-لاقي.للقانونةالتوىاثصالخصالىاخنتقل،وانينا)4برع

الكبيرالاختلاف،الملحوظالفكريتعمقهبةفل،"كانت"دركألقد

.الهملإ،الاخرىاءدالةوبميعءنالاخلاويةا)قاءدةأصاسألية!لالذي

،"الوسيلة"و،ايةالضأعنالأريسط-،اف!رةافيالاختلافهـذاوي!ق

.آ-هـ"لشيءاأو"،لذاتهاإليهذسحىأنرلمبغيمابينالا-!لاو،ويمني

طسنرشتخدءم،كيف،كانت،عرفا)قيرلملا،خصب،)ة!هـةاوإن!

ي.الش!"كانت"مذهبمننستضرجها-في،بدورلماندناولهااقيوا،اطظ

لاوالفطنةاطذققواعدعناشخملا؟اطياةفنأن-!نعلىأنهوالواةح

القانونةإن،ءببءدفكلبض-،ءإلا،جادرشكلنث،رو،دتطاب

الذاتيةالقيمةبموجب:أءفي،لذاتهطاذظايفرضالذيهوو-دهالأ-لاقي

،،إلزاص"لي-ىأن؟كنالذيو-دههـوالوا-بةأمر.لي-فهـ:م،التي

تدل،دةمجرنصائحلسوىليماستف!يالأخرىالأوامرأما.الحقيقيبالمتى

الغاية.يبلغأنأرادلمنالوسا.لعلى

قادرآالانسانكانإذاص،ء!رفةصألة-ءؤؤتا--،ذبأندعو)-وف

.كهذاتجردفيواجبهتع!ورعلىدائما

)؟(بهدفجمانناقشولسوف،الفاءلنظرو-م،منن71يملمولسنا

صارما.واجبا،انالافزمةفياثالياالإخلاصهذامنتجهلالتيا):ظرية

للنتيجةاعتباركلكانلماآنهمن،إليهذهبةجما"كانت!فةطذؤيد)كت،

به-،-،لاءوحيثمنالأخلاقيا)ة،نونف!ن،الواجبذحهـةعنغريبا

ويحفيهبل،ينبغيإء،و.أمرهبهايهوغ،كأ،-،رجةقيمةلأيةصطلقأ

"ذاتفيو-ن،إلزاميأنهءلىا)!مللنادقدمأن،سلطتهيؤكدليم

مستهجنة.أو،مسضحسنهشتيجةأيةءنالتظروقطع

.ب-الثات،الةقرة-الرابح"ة!لد"ف!انظر(1)
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أوالأصور،زظامانقابالا--رمحلاتالاكأبارهذهأحدأ-الناماؤإذا

الأخلاة-!ن.بعهلصلةذاعلنايهد

،ولمافه-(،عادلأيكونأن؟حننشاطأيأنحقأكانإذاأز"بيد

ادوغةالأسبابيضاعفأنا،ثسعءلىآمحظورفلدس،آنفيوهـ-جست(

هوإءاو،الأ-لاؤيدورعلىاقتمرقدحينثذي!ونلنو)ممت،،لنظامه

مرتوأي.متعارضةذ)كمع)ول-تأ-رىأمثياءالدورمذاالىيضيف

نردادودوف.لميمه-5فاعليةليضهـنا)طررة،هذهالىيلى(أنيجب-اذق

حةقتء-،إذافأما،المبتدئينليتربيةادضلمت!ولالاضاؤةمذهمبررات

النهايةقيلتكتفيذة،ء،؟ثرأبالتدررجتصبحةإن!االضقدمبضالخلقب،الحاسة

تحليمهفي!ى،رقدالقرآنانلض!،يبدواكفىربيإخهجاوب!ذا"بذاخم"

.(1)جاة-لالأا

ناصيى،.منالا-لاقيللالزاميزةالمهادهـةهذهأنالىنشيرأنويجب

.الهط--قبتا-يةفصلأخرىصة،بمةبالىجت؟،،د!ما-بها،التشريع

وأ،لاشعوري:ماديواةعفيأودآر"هثللاالا-لاتيالمملانذلك

و-رةيتهالهمل،؟ادة)ا)نمرعيةتقنع-!نؤ"لى،مةصودغ!لرأو،يإرا:لى

موتفأت%تأندون-إلت،بل.،روحه)ءنهالأخلافةتطلب،ا؟،ؤ،

تأفيا،طدقةا)ضرورة-ولالمسد!ن13ءةةبرينممارالذيا،ثكورالجدلفي

لاالاسلامفيواف(هـت،المثأننجد-واجبأكوز"لمحردواجبها،رءليؤدي

في-الأ!لعلى-ت(ملهاانتةلتفيالوا%بقداممةأنهو،الثلمثرةبل

ي!ونلا"وضص(اللرظةتلكفيالذهنرتضتأنبدولا،المهلطظة

طابمهالىا)تفاتةلهت!ونبل،و-دهدي1،1جانبهمن%لالهللههلتصوره

.غيرهدونالمحنىبهذاالإلزاءي

.اءا-"-الثالثالقصل:،مدةجماانظر(1)
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،ءت(جسدآالقانونلنصءطابقة-الالأكلا؟كريصبحهذاوبدون

)1(.أ-لاقيةقيه"لهلبتدنيوياوأءهـآ

،وءةل،حريةؤانون؟ونها-هـبالوؤانونبر"لى-ييزماأنفيداوهـحف

.-وهرهفيروحيصاابرعذووذمث!اطه،ذا-ئةو!يمته

لىثتركاقيا4العاورالا-لاقيا)ةانون-صازصالىذ"ودانو""ةيأذنابهد

.ولةداطاصنيالقر7!ث-لمهفينقدمه؟جما،والشرائعوانينا)ةساثرمعؤكاا

نأ"ويجبوشاملضروريأنهعلىالقانونهذاالىينظهـالقر7نكيفرأينا

هذهزحونؤ،ذا،إطلاقأمشروطغير؟ونههذاءلىيترتبلاأنهنضيف

؟ا)ثروط

والآ-هـ،باء"الاز-اف"-""الطهالىرتظرأ-دها:زلاثةأنواعمنهالدينا

.الأعالتدرجيهظهـالىواكاك،دي111اطياةواقعينظهـالى

المط:ام!ن-ا

لاكثموطللهملدي111الإم!نف!هـةذؤكدأتالقولنافلةمنوا!ل

و-دهيم!رفالذيهوالحاما)ضميرفليس.الأخلاءيالالزامفيءنهمهدى

ذادواص!ن،النوقمنالطيران"يطقي"لابأنهالقائلةالبدهـ-4الحةءقةبتاك

-"الى:قولهمثل.نيةالةهـآاكصوصمنكثيرفيوردمابذا-4هو

ن!ثف""لا-":لاقوو.(2)،قااتآءالأ!صن!شالثه"اتذف"ي!"-لا"

لاإنفتا-لئة"اكدف""ل!ص":وةوله.(3)،7-ا"وعثه!لاإنفتا

.(4)"شغنهاو"

.ا-1رةلاة4،الرابعا)ةصلبمدفيا:انظر(1)

.26نومةئر!او،125مازلاا(3).7قلطلاا(2)
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هذهءسنىفدردع!تمينناالأخيرالنصهذافيهانزلالتيوالظروف

علإ4اصابةةاالايةةةي.الالزاممعمتفة"غيروكأ!اتبدوالتي،الاستحالة

سيبن!ثم.صا"ي5"تخئو"أؤ.ذنفي!ثمأفي-تاا"و"تندن.!ؤ":نهسبحالثهاليةو

فييدورهاكلعلىتتطبقأن!،لجه!!النيصحابةاعغةدوقد.)1("الثه"ييما

..الختخيلاتأو،هوا-سأو،رء"اتأو،ءزانمأو،أف!،رآ:الضمير

:الةعنهالثهرضيهريرةأبيةءن.اماماالنصءذابحرفيةمنهمفح(

،ضصالأزؤتاصفيا)-!صواتتا-فييدةص":عل!!الثهرسولعلىنزلتلما

."الثة"ب"-"ب!اسلئ!ثم."قيلحئوه"و.أثفش!م.أفيتاا"تثد"وإنؤ

جثواثم،!االثهرسولفأتوا،عل!!الثهرسولأض!،بعلىذلكامثتد

،اصلاة"اةزطيقط؟لالأسمنكلعف،،الثهرسوليا:ةة،لواالركبعلى

ؤقال،نطليقهاولاالايةفذهالثهأنزلوقد،والصدهة"،والجهاد"،وا)صوم

حمعنا:قهلمممنال!خابأهلقال؟تقولواأنأكريدون:يخ!!الثهرسول

ؤإ)صئكرئن!اانلث"ءة!،:اوأطت:يم"نا"فىشلوابل.؟ناوعصب

:!مليقولنفأآالمذكورالتفىيريالنصهذانزلوهنا.)2("اإت!يير"

أدر؟واوهكذا،وسا"لمهحدودفيإلا،نالافإلىتوجهلاالتكليفإن"

تأيمكنولا،9حالوافي)*بتالارادةكأضعلااقياالنف!ىأصوالأن

،اتنزوا)مشهواا)ترو،س،ويسلواءنفضلأ،للت!-فآمبايثرعأموضو-نزحو

ا)فطرية.والميول

وأوباطوف،الهفضأو،طبالادضالذاتالأواهرجميعف!ن،ولذا

سابقأس،)ت!م%،ءتةدأ!اع!الثراحلدىءقليأف!ترتقد-الأمل

نأيمكنلاولكنه،لا-ة،أ:مصا--،مملأأو،اطالإتهذهعنهنشأت

.482ةرالهة(1)

نيوأبرداودأ-دأ%رجهوقد،56باب-الايمان؟قاب-لمءفيرقيةلصد/ث)3(

.179كانفيرهفيو"طبري،لاصض،

64



عاطةية-الةوهو،الثهحبأننجدوءكذا.اللإراديقبيلمنيكون

فيالتأملهو،إراديمملبوصاطةيكدسبأنيم!ن،ذا!افيإراديةولا

نأذلك،ءلمينادفيضهيفتألاالذيفضلو-بئصر،تنتهيلاالتيالثهرحمة

المباشرغيرالمحنىوبهذا،معرو!عإلي!ميسديمنحبعلىخبداالناس

،)1(.نممةمنبهيفذوآلماالثهأ-بوا:"ط!!قولهفيأمرآافه-بأ!بح

شبي!لآطرقبةفلمحتومأأمرآالأقربين-بي!ونأن؟حنو؟ذلك

لهنجدماوهجا،تقبلأأكثرأخرىكللميةتصرفاتبفضلأو،فبيأبتلك

،تحابواوتهادوا،ا)"ليذهبتصافروا":ا-!النيقولفيطيبأمثالأ

")13،.تغضبلا،:الأمرلنايهدوذاكبل4مقاوفي)2(.،الشخناءوتذهب

إنه،أسبابالىمشيرآيكونأنمناكثر،الهاطفةهذهآم!رالى!مثيمآ

الغضبنتائجفيالانزلاقويخاأنفسمويخأ"فدوالا":إذنيقولأنيريد

وجهةقيوجي!لمافاسد51اقيفيتسيرالتيالحركاتوقاوموا،ا)طائشة

.)4("أخرى

أمرءنمنبثقإلزامإخ"علىإلهماد:ظرأن؟حننفسهاالمةيدةإنبل

الص!غير.ا؟امعفيا)-يوطيوذكره،الترءذيوواه(9)

و-دثكون،،ء:لحالضلتاؤ)فاوزاد.3/009وطأ11في!ا)كرواه)2(

كا.كاالمعرب.المصافحةمناو،الصةحمن،تصاف!وا*:مه:ى

.!6باب-الأدباتاب-البخاري)3(

النيأوصؤقد،الاحادثفيإليهمشارآءلاجأاوضوعالهذافيد%أرالواقع(4)

:دضوهوجوارحهوجههينمشانالمنيفةا)ماطة"لهذهدتمرضمنكلوصمءلميهاللهصلى

7خرعلاجويمتمد،/3ياب-الادبكتاب-داودابو.كافلإلمتوفأا-دأءضبف!ذا*

قائموهواحدأءفباذا*:قاثمأكانإذا"وناضب-ان:الماديالوضعتغييركل

"-ابق.المرجع،-فايضط-عوإلاءالغضبعنهذهبفإن،فلإقمد

،ومالبراةش،دب!رترنظريلأالمضويلأ-ميةا)"فف"الا-اليبهذهكللمقارنةمجالوهنا

*!"سأ-4حأ؟،+13أفي"احا5!)58550!ه-:اطفوكلا)5ايىطرةعنفن!ماكلمتقدء!االي
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تأإلا؟المثلا-يرقاوملاالذيفوحالوأمام-الاذساندامصا،واةع

ويسم.يذءن

الىب!اجايرة"2بالإ؟انالمضماةةوصاياهيوجزأنليدير-ينا-ناةرافيدولذا

إثه!ا"ول،:3-رلثخصص!و!4فيأو،عزلةفيحرا)"4هـيوا-دةوصية

(1)"اهـ"و!ق!ثوصشم!،دصىاؤثرؤتقفيثهصا!و-تة"ون.آةحدصابؤ+جمظثووثمأ

ارراهـير.تأزيرك!برميدآأي

والم!!زلة،ءهـةالأسليينزمثبالأ-دلاصيالاسالتاريخ!مد!لمقدذالمثوصح

،المحالبمملالفاسفت!علىؤادرسب!انهالثههل:المسألة3هـذ-ول

..؟يرطيةونلاصام3يركاةأنءنؤضلا

!م-لمقو1)تانأيمهاس،دطإقونيناك!-اا"يرلةفيد-ينعلىأذ"والضهـرمب

لواءغاد-،يرفونالذين-بالأشاعرةذاإ،الفص-رؤ-4ءنهناددافون

(-ددافهونزمترفأنيجب؟ىثليهخير،حونواأندون)-الدينفيالتثدد

نأسب!از"دثهولضهـعأعقلأ)51-نمنأنرفيصةر،ام!-هـةاالقضيةءن

محالأ.كانلو-قا،ابحةقايةجمللاماءةقوأن،وسه":افيل!سمايكلفنا

فيإلخلافنقطةوضه-اص-اإذا؟ثة!اورولإوقفافيالانقلابهذاوعل

.صذهـبكل!ووعمنغام!

التو!ليزعم،-الصءةليبضظاممرفطااوؤفهذاانيرونؤاامتزلة

اقااالأ-لاقيةالشرائعوإلى،الأصيىالمو-ودذاتالىوحدهالمةلبنور

علينا.-"رضالتيالث!رائعالىأيضاتوصل؟،أفمالهتحم

منهافتنبط-!تمرفإنءاالإلهبةالث!رائعفإنذالمثعقوفض،

.46)9(-بأ
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بحانهفافهنقضها.علىسبحانهالثهيقدرلاالتي،الهددةالقواعدمنجموعة

.وس!دل،وحكيم،طيب

مارل،ا)!فاتهذهمعذاتهفييتفقلاصاأنيقررونفهموإذن

يحوزولا،فصلمهعلىسبحانهالئهيقدرلا،القبهلهذامننحننتصوره

بفعلأ.أن

الثهيخلقانيجوزلا:تيةا!واعدالة،عنهمجاهف!،نجاه5:اومن

ماوهو،الهلوقالىبالنسبةنافمغرضالىيقصداندونشيئاصبحانه

اطيريئيخامنيحققأنيجب4أث؟:(الصلاحرعاية):عليهيطلقون

شحانهدثهوليس.(الأصلحرعاية):عند!وهو،نفحاأ؟يرهاالممكنين

وفيمنحها،اجلمنولا،فرضهااجلمنلا،الإراديةأممالنافييهدخلان

نختاريتوكناثم،النقيضينلفعلمتكافئةبقدرةيزودناانيجبذلكمقابل

الثهعصاومن،يثيبهأنالثهعلىوجبأطاعون،بينهماف!حرآاختيارا

وإلا"لهيغفراندون،د"اف،انالثهعلىوجب،يتوباندون

ظلأ.ارتكب

..أنفسناكأو%م،افهمحووا-باتنابطبيعةيضملقالأمرأكانوصواء

الحيرطبيمةعنبالفرورة-!درالواجباتذه5ف!ن..ا،خريئنحوآأ

تقريبأ.فطريةمعرفةالطبيحةهذهعنولدينا.والشر

الكتبفيإرادتهأظهرقدي!نلمسبرانهالثهأنافترضتاأننالوو-قا

نكونغ،سنمرفهاكناأنناالمؤكدفن،الرسلالىأوامرهيوحولم،المترلة

3رائناإثباتسوىء+ةمنللرسلولاللكتبوليس"باتباعهاملزمين

وإيضاحها.العقلية

بالمقلالمتضخمةالثقةوهذه،الشاطحالاغترارهذامقاومةأجلفن

حتى،فكرةفكرة،المعتزلةأف!كاريناهضونالاثماعرةهت،الانساني
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.مضادأتطرفاارت!بواأنالىأحيانابهمأدتقدالمراءروحأنو-دنا

عنأولآقصروا،بالبراهينالبراهينيقارعواانأرادوا-!نفالأثهاعرة

أعني،%طرآاقل--الكلكلوهي،همابتةفاسفبةأرفيةلهمؤحونأن

ته5ءةلفيا)مقلالىامحالاترةضكلوةومالذيا)-لميالموؤفهذا

اللامتناهية.بالأشياءالمتناهجأالعةلدياسوصحلاأنهباعتبار،ا)ثكلات

وهو،-ممةبأةلليس--،أ-طأواقدؤإنهمالإيجابيابانبفيأصا

وا-فىةر*فلأندون،ا)تارضة"صفاتبينيوفق،بحقنيوقرآبر:!اءحل

بها.والأخذ،عليهاالاءغادفييغلوأو،صنها

"ير-يد"،)1(،تاالثه--يحن!م"إن":"هيحقيقةجانبمنيحالذاهـ7نفالة

على..؟مطلقواستبدادتحمأغاعلىالمبارةهذهنفمأن511كنمنل3ة

؟..)2(،صباط!ق!تة!صيؤالثه"":3خر-انبمنلناالقر7نيؤكد-في

مننصفييةولفهو.اخرىصورةفيا)صفاتبينالتقابلنةسذاو5وها

نفسفييقولول!خه،)3(،أشاء"قنأصب"صبيماغذ-اصبي!:ذ!هوصه

:أخرى7يةفيويقول.141،-ثي.ءكل"ؤسيتت.ؤر-خصيي،:النص

ث!احرآالئه"كال!ؤ،وآمنتمتم.صش!!زإنثذ-ايكئم.-والئه""ت!تلتا"

.(5)،ءصييهئا

جميحأ،الطائمينالهاسيهلكانعلىقادرالثهأنيملن-!ناطالوكذلك

"يهيلقأناذأزإن.،صثصنئاالئ!ينصيخيك"صفئن"ةك!:المذز"ينمع

.\ةثدلماا(1)

.741ءنسا"(5)

السابقة.(4).651افعرلاا(3).02غافر(2)
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يحان!!نأو،11(،-!مأالأرهضى-فيوتنؤأئه"تر"تم-ئنازس!ح-

منعلينافرض!-ايمارضأنيستطيعلاالكونهذافيمثيئأأنأدضآ

الئه"-ثهاةؤكؤ!:"ميئةتصاريفمنبهابتلاناماولا،الشاقةالتكاليف

صطلقأتتفير!الثمرطيةالصمورةهذهأنواضحأأليس..)2(،لأغنتكم.

منأردآتتغيرلنأنهانؤكدأنكذلكالمم!نومن3..الحالمضارعالى

ة)3(..الر!ح!قة-زةن!ه--.علىزبئ!م.كتب-5:قالسبراز"الئهإنصيث

غابالتي،الكاملال!!صيةالةدرةالأشاءهـةيؤكدأنمنفبدلأ،وإذن

حاولا)قماالحكةمقابلفييج!لموهـ!اانمنولدلآ،تأكيدهاامتزلةاعن

تقريبألغواأقد-الةظهـيةالحفكةوقلة،الحيةددافعنجدم-إبرازهاالمعتزلة

وحسب.بالالممإلا!:!ايحتةظوا!بحيث.اقدرةاأ-لمناط!ة

-شءلكلي!ونبحيث،التتظيمكامل،التدبيرمحمعلأنجدفحضدما

طيبة،نتائجالىانتهىةدوافأأننرىعندماأو،ادهوعدا%لوظيةته

هذهفهـلوأن،ببعضبعضهاالأءورنفسرأنعلى-هـتقدالعادةف!ن

الفابعهذااو،البناثيالتفىامنوهذا،الزمانفيأو،المكاننيالعلاقة

.مقصودةغايةعلى،ا)تارفيي

علىرصدقلاانيالافالتفمسيرهذاف!نإ!تشبيههذا:الاشاعرةقال

والئه،مذهبهمبسب،غايةوجودلافتراضموضعلابث،ال!!صالأمر

نإ":ذلكفيعبارا!مومن.غايةأيةالىيقصداندون،يرددمايفعل

لإرادتهبهذاهذاا!رنوإنما،بشيءولا،شعماءلأجلثميئأيفهللااللة

كلخالقلأنه،لأجلولا،بهلا،صاحبهمعأصدهايفملوهو،3،لكلب

)4(.،ثيءاو!ليكه

.21آنمالاا(3).022ةرالبة(2).1،ةندلماا(1)

.128-271-1ا)نبويةالسض"منهاج-تيميةابئ()4
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الرخمعلى-يئمضطرالأشاعرةأ)؟سولكن،هذالي!ن:نحنونةول

الى-يوازيهاأورقابلهاء-،لهاولإس،بغايةتتقيدلاالتيالإراديةهذهمن

،الإص!تمجالمنتقبدآأكثروالوجودالارادةمجالبأنيعترفواأن

الثه،بدعهمايضفقأندونيرولسىوفحينثتءيءلا.؟لمقةالمطوالةدرة

رحونلنأذ-"ولو،واطيرالعدالةمةتضياتصع،بهد(مرءطاو

بهما.آمحدود

تأاستط،عوالويرضيض،ؤ!وفز!ثمظنااجمااطالةبهذهيتصلقفماأء،

تكلف"وهو،قدراثموسعإلااةاسايكلفلاسىبحانهالثهانلنايؤكدوا

لاداثم)"هـفوببعى،،،لواقعالاقلعلىنفلي!،عباكسد!نلمإن

التغير.يقهل

است!وا!الا%هـيئولصن،)1(الممشات5تحقلأالاشاعرةاكثرفهملقد

بارعةوسى"لةلهجدواأنفسهمأ%ثدوا)ةدبعيد.الىؤجذبهم،ا،هـاءفيالمضي

الإلهيةا)قدرةحقهو!ثمنلا،ذاتهفي،لمحالمميفالضفحىهـةلإثبات

فييدءونفيد!ثم.ؤملأحدثقدواقمماباعتبارهول!ن،ف!-ب

وإليك،نف"اقر3تافيصاديةأمثلذالمثعلىلدحم!مأدأنموذجيةجرأة

اثمينة.الةطتم

أ!مالقر3نآعلنالذيئال!فاربعضحالذلكعلىمثلأسىاقوالقد

")2(،ص!!ب-ذاتآنارشصتصنلتىص")تمالىةولهمثلمن،الكفرفيسيموتون

يىبيلفيبذلمهماذلكديمونولسوف)3(."-سقرصشأصنيييماأ:وقوله

.14")"تتذرهم-لمأ!تغم.زتذأأع!اصن!!م.اءد-سؤ":-!دمندايتهم5

ا&ابق.ار%حا)1(

.6ةقرليا(4).26إدثرا)3(.3إ-دا)2(
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فيا؟،اإنزلةاطقائقفيبالاكأقادتكلهةأأؤلدكونوالمالناسئ!ؤلاء

:لالمستردفحاونذالمثكلو!،الدائمكفر!ذ)ك

يوجد.أنيم!نلا،ودوء"عدمالثهءلممماأمرالأن:(ولأ

الذي،اطاصالوحيبهذاوؤمنواأنالمتناقضمنكانربمالأنه:و؟نيا

.إيمانوءدم،إيمان-،)تنفييكونونوبذلك،أبدأدؤكلةوا)نأن!مدةهـر

-ولهمنويضاعف،ا!!دوجالاستدلالهذاالرازيالدينفخرويقدم

يفلتواأتالمقلإونررتط-خ)نا)جماال!ؤودالعقبةوكأء51،الأقوال

.)1(أبدآمنها

هذافينرىفا-:ا،!ادقةالمةدماتأنافترضنالوحتىأذ-4بيد

.أء،ذبااقياعيامنضروبسوىالمزدوجالاستدلال

كليرةوم-ا)سابرفاللةعلممنيسته!وت!اوءو،الاست!لالاتوأول

الو-ود"،وه"الجوهر"دين،"الواقع"و،المهـيمعن5بينالخلطمننوع

مستب؟دحونأن-أبدآيو-د)نأو،يوجدلااكيءكونهعنىفليس

هـذايس!لإذ"6واؤههاعنفضلا،الأشياء%وهريفيرلافالعلم.ذاتهفي

يو-د-لاأنهالثهءلمماكلكانولو،4عضويعبر،يحكيهثم،الوأقع

يوجدأذ"الثهءلمماكلبأن-الس!ببكةس-ا)قوللوجب"هستحيلأ"

.؟ال!!يةالإرادةفيهلتتحق!قإذنال!ونفيبقيفماذا.!ضروري5

نوعينبينمنطةيخاطعلىكذلكيقومفهوم:الثانيالاسضفىلالوأكلا

وعدمؤالإ؟ان،يرهدمعلقوا،خر،بذاتهقائمأ-دهىا،اةضاياامن

المطدرة.ا!فاتكلاستوفتاقدأ!مامفترض،خانمتناقضقضيتان-الإ؟،ن

.95181للرازي،ال!يرالتفسير(1)
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يؤمن،لالمنبالنسبةواقعيى-حدثدابدأيؤمنلنبأنه،الفردإيمانول!ن

.وا)شض!ب،،المباضرةبالتجربةويحرفه،نةسهفييحسهأؤ"دامما

وجهوا،نيالقر3ا!الهذافيالأشاعرةمحاولاتكلأخفقتو-!ن

وهام،الحالصالحقلعلىاعتمادآوأعظم،ر-ابةأكثريالالىبحوثهم

معينجانبمنهوبادطل""محيفأنعلىلنايبرهنواأنيرليدونأولاء

الالهي.الشرعفيخاصةقاعدةيكون)نمناكثر،عامةقاعدة

علىإياهامقدمينالانساؤيةاطريةعنليداةمواالمعتزلةم3تصوويةف

يممك،أنعلى1،شدوجةقدرؤ،يرربأنامرىءاكالرءون-!ن،ا)ههل

.المهلعنيمتنعأو

والقدرةا!ظلآ،المهل!:لكانتالةدرةبأنهذاعلىالأشاعرةويه!رض

القدرةهـذه-ارسأن؟كنلاإذ-"حيثمن،)1(للمملمصاحبةالفملية

محالآ،ا،خربقيبأحدمايثفاتصصافإذا،تباء(إلاالضديئعلىتأديرها

فيذشاطهو،بتخدم،الأمرفيا)ففالذي.الة-ققطريقفيالأولدامصا

وءو،الى!ت!ارس-ينوني،اطاءةاعلىقادرغ!يرحيدذهومناقفه-"

ءددي!ونوب!ذا،واجبهيؤديبأنذات!االاحظةفيمكلف،ذلكمم

أءهـآفيهاالتكليفموضوعي!وناقاا:أعني-الشاذةالاستثنائهةاطالات

السوية.الحالاتلحددالأقلعلىمساويأ-ا)تحققيقبللا

.3.اص،خايىفطةاكلاماذا5فييرىلاالذيأذامنواكن

،عاصالىااوجهالأمرتفسيرفييفكرأنيمكنلاأحدآأنالواقع

با)سل،التنبؤ!الةدوةعدآ!"قائمة،الحريةعنبرجسونبنظرية"ذاقارن(1)

الفاعثه.الذاتديناميكية:كاى

72



نأإذنوفحفقد.ليمصيالذيالوقتفي،يإحبأنلهتكلبفأباعتباره

ا-لاقيأ.دديلألنشاطهليرويحوأن،المقاوكل"ءنيك!بأنإلزامههوالهدف

ت!ونةلمنكهذاعلعلى(المحال)!ةةيخلهواأنعلىأصرواماف!ذا

المرادمنتحديدءلىاتفقاقدالخممانيكنلموإذا،زائفةمش!ةسوىهذه

عنهزدافعالذيالمبدأوعلى،ذا!االوقائععلىبهذا!تفقانف!!ما،ال!مة

كاملأ.اتفاقأ

المىلط:لدء!را-ب

فيضعأتيمكنلا!اكلاتكلهفامجالمنصيفاأةةدأولاءنحنها

لاالإؤم!اءف!ذا،ذلذخو.لقدرتنا،مباشرغيرأو،آءباشر-صوء(

ادمةزهقيهأنيجببل،الايصلاميةالأخلاقعلىوقكلأي!ونان؟ممن

الأ--لاقسجماولا،والمعةولةالمادلةالأخلاقيةالمذاهبخجمىبينالمشتركا

معمتوافقغيرالا-لاقهذه?سأنبدهيأكان-.ثمن،!هاالمو-اة

هذهيؤ؟دذ؟رهاالسالفالضصوصومضمون.الإلهبصةوالحكةلأهدالة

شديدة،مؤكدةصورةفيالثصرولهذاالواقعفيلنايقدمهـوإذ،الملا-ظة

الذاتبهالتزءتقانونءنتعبيرأ!اعلىنفسرهاانلنالهمح!ق-ق،ا)سموم

.الأزمانجميعفي،الناسجميعالىبةبالفصادقوهو،نف!اال!!ية

علىمست-"لو5ماكلنةيعلىتقتصرلاأخرىنصهوصأا،نوإليك

صلكذلكعنهاتنفي5!طوإنما،الاسلاءيةالأتلاقمن-الاطلاقسبيل

قوىتستنفدانيم!نمشقةكل-ئفي؟،تحملإم!نالمادةتةرلادمميف

طا!!ا.حدودفيكانتلوحتى،الانسان

"يرصيد"-بكم"لاصؤ،ششال!-بم"الثةيد""يرص":سبحانهالثهيقول
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"2"،،جخرينفي-الذ-في-ءاصئخم."!ل-"-وصتا:ويةول\(،"الفسر-،

ا-وص!":ليقوو،كا")،-ءندنكئم""يخفف-أن.الثه""ير-يد"":ويقول

.(4)،للعالمين-!-رخمة!لاإأر.شذناك-

اثسطاأن!ينعلىأنهإذ،تمامأجديدةنضه"نسمعالكداتهـرزهففي

،اإحإنعنمسضةلمة،أبديةحقبقةنهأءلىباقكان،الام!نوهو،الاول

الطابعاهـرزلناتقدم،كلتكيدةالأذويىوىهف،نصادفلا-الزمانوعن

اطظاب،كاا)ليءوجهإ)قيبالأمةص-صل،،رفيياواقعأذ"ءلى،الدس:الثاني

الايصلامءأمة:أءفي

منأ!لةلا،التوعإسلاءيااطابرعاهذاأن-ضرورةاإراددءفان!ذا

تأؤيمرة،ا)صددهذافيءامةولذكرالىالقصهدعدمإلينايو-يأن

المترلة.الثحرائعجيعبرجمتءمشتركأا؟سالجانبمذا

،4لموبىالأساإةارمةمجردمنت--ا5نصقيتخ!ثاأن؟كنالتيا)ةحرةهـرزه

رئتا":د"الىقولههيأخرىآيةفيالوضوح!اموافحةإ)ينا-اءت

،)5(،ة"!اصفصامنالذ-ي!-ءلىكته"-حصتحتاآإء!رء!لتنتاصت-كلاؤ

ديئأيةةيا،4سابةشر،مةفيمفروض،هـإصرإذنالثهناكاندذة

.؟الإصر-هذاهووما3.كان

هـنامجى-اللاة؟ميرأصثلمةاإة-مرونذكرفةد،الثانيةالنقطةعنةأكلا

التاريخية.ةليمت!ا)تحة"ق

!:كا،"3بر-ض!ثبماستتدصماا)قيالعباراتفإن،الأولى4النةطعنوأما

ضث:،بماير!ايردثر،مةلمتثاباالتي،ا)-ابرة"الأديانجميعفيكانذإكأن

.82ء-،ا:ا(كا)،87طجا(2).081ةالبقر(1)

7يئ.7-ر،ةلبقرا(5)
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بويىمناأتنعتةدإةهـآناوإشاراتف!:،ماإذاأنناغير.اطقيةاأشية

.محددةقاطحةإجابةالىؤالينينهـتءنفييبأن

ءةب،موسىور!ن،وجلعزالثهدينا)قرآنأوردهالذياطوارؤةي

آية،أمامنقف،سوليخاءجبلفيقومه،رينمنالمحتا)سبعينأ%ذتا)قيالر%ةة

دة-"ث،ببازرةةيمة،ة!ت!انفأآذ؟هـناهاالتيالآيةوإزاءوضه:،مالو

شيءكلوسهتورحمتي":ت،لىالثهيقول.صما2ألفاظنفساسضممات

يته*ونالذين،ؤمنونإتنابأ!والذيئ،الزكاةرؤتونويتةونلذيئؤ-أ؟تهثا

والإنجيل،التوراةفيعتد!كلحتوبأيجدوز!هالذيالأميئالنيالرسول

علي!مويحرم،ا)طهبات!ميحلواأةحهـ،عنورةآ،!،بالمحروفهـ!يأكل

إسرازرلي!هـةو(،1،)ءلمي!مكانتا)قيوالأغلالإءس!ءخ!مويفهح،اطنجائث

كور.اأتا)فطتوضحءبرة،لناعبرةدصبراأنإذن؟ءنالي!وديةوالديانة

ء:همما!أنءلىا)ةصيننأ=تأنأيرب.؟.التوضيحذا5رويةأماو)حن

وأت،التاريخفيآ،صثدنمضمب(نالهحسءلىمحبأو.الملأ=هـ؟دءلى

فيالهمديةالثرليمةبامض-از-ديثناتحغثم.ا)-ابةةالأديانالىالمبرةفيهنمد

لأيىبابة،الأخير7الافتراضعلىنوافقلاإننا.3ا)ةةطةه!ت

وهـو،الوصف!ذاإبراهـم؟ديئت(دونصفأنالصيرمنان:(و!ا

الر-هـمة:ةا)-5مسوالقرآنو%صه،الاسلامإليهاذلمسبطا،صماالذي

.(2!كااهيمصإنجرد!ث-!م.(صءا!ة،جخرينين-لدا-فيصعقئم.تجقل-تا"

الةهـآتحكىماءلىإسرائيلبنوذاقهالأقيالمصاعبان:وثا؟+ثا

هـيإفاو،ديانتهفيأصلأزيرزلا-(ا)ط-باتبهضوقيهـيم،كالسدت)

ةولهء:،يهبرماوهو،ص"مسوءعلىلهمءقابأبمدؤجمااتخذتإ-هـاءات

وقوله:،)3("فه"ااتصتا!ةحويهطالذ-علىا-ثلجنت"ا"جهيلصا!ةإذ":ت،لى

ت!ذتأتابطثص.صءقيص!صمتهـ!ءصت-،صادوةاك!لذامنصةهـفيصا!م"

في-نا5إشارةوردت1)قي،ادهـمةباتالطبهذهفصإتوقد)4(."!م.

.061افاء(4).1421):-ل(3).87الحج(2).751-651افالأءر(1)
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تمالى:بةولهاد"صيلختمثم،(الأنعام)ا&ادسةالسورةمنآخرهوضع

.(9)"صبتتثم."نميختاتجزلك-ذ"

موضهها.ووضتمانمهابها،الىالأمورردأنسوىإذنيفعللمفالاسلاآ

يؤدياتالسلامعلب!عيممى"-لمفصالتيالرسالةي5فتلكذلكومع

"-هـ*تمالذي-بنفى؟حل!-لحنم."-و:الةرآنحد!ثماعلىمنماجانبأ

)2(."غذليكم.

تأالئهرحمةتريديف:،ولة3بنف!مأننستطيعلاأننا:و؟اث!ا

اف!قذلك،الانسمانعلىشديدآضغطايفهنطزظاهـ،البدايةمنذزث!ت

"إءمر،؟.كلىةءلميهتدكماكل،نيرهثقلكأتيئن)ة-ءله-!،الفهـهيف

نسبيةصثقةعن،)المتةداتوتبما،ماحدالى،زت!دثأناإمكنأمن

الم!ثقةمنمه!نقدرءننتحدثأنأو،أداؤهاالوا%بالفرانضبهضفي

.3.الاختيارحريةأو،المبادأة-هـيةأمام،امضدادهمبلغفييتفاوت

الذي،إوضوعاهذافيكثيرآنتوسعأننبصيفلأالأمرماكانشاأ

لنرى،بردايتنانةطةالىولنهد.ت!صيلأأكثرصة،رؤةدراسةالىير*اجفىد

القر7تب"-ص"الذيا)ءهلياليسرمظ،هربمفى-أمثلةمننسوق؟ا

.أوامره

بمضزطبقفيالغلوعلينايفرضلاالقر7نأنفييكنالأولوالمظهر

هذاآايزاابمدمينصحظو5وإنما،ا)!ملاةفيالليلكقيام،ا)تمبديةالأممال

صاوثه.بمضعنويةممح،افلوا

سثطرآيقوآأنمأمورآ-"رسالهبدايةفيكان-كلي!%النيأنا،ملومفن

اللنلقمص":تعالىةولهوهو،القر7نوترتهل،الصلاةفيالليلمنآكبير

.05عرانل3(2).249أالأتا(؟)
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ثليوز،غا!ية-رذأؤ،-ةيه،يثه"ات!مىأور!تقه"،-قييلأإلأ

،حيثصحابتهبمضعل!!النيهديعلىساروقدتم،)9(-ترلي!يلأ7ن-القر

درصاذا!االسورة!ايةفينقرأأولاءنحنوها.رةملماينمداأناعتادوا

يس!لتطلي!واانأ!مالىأنظار!يلفت،لباللهالقائمينمنالطائفةهذهالىموجهأ

والجهاد.والسفر،،كالمرض،،معيضظروففيالشعيرةهذه!رداومواأن

تا-فاقرء"وا":أحوالهمحز-5مابقدربالليلقي!امهمركونأنيأمر!ثم

.)2("ينت4"تتت!ر

بعضلدى-التحنثفيالإفراطترىالتي-الروحهذ!ظهـرتوةفى

مناقضأانحرافأ،عتبارها،سبقممابأةلتواجهفم-إدينةافيا)صحاو،

بهذاالمتعلفةوالنبويةنيةالقر3النم!وصبروعمنوينتج.الشر،مةلروح

نأيينبهلاا)قيالأوامربمضعلىكبيرةأروصةرملقالاسلامأناإوضوع

.الإفراطلهذاالطبيعيةالنتبجةهوإغفا!،كانوربما،تقيىا!رؤءةثايففل

ربما،عبادةإطالةمنيتحفظأنفقطعليهل!حمماالانسانأنرأيناؤقد

المملولكن،(والج!-اد،كالتبم،رة)الأ%صىالواجباتأداءفي-ئوقه

معهاالمرءيرسلاالتي،ا،ليةمننوعالىقيحولأنرفبغيلانةسهالمبادي

.(3،)لود!-تصوتاا-تغقثوخئى5:يةولبماأو،يفهلبماافحأوسأ!سصاإ

والسهرالقيامطولكنينشأأن-يخ!%التييلاحظ؟-بدثولةد

المرءيريدد"8ا)صلاةفيفاحشةأخطاةيحدث،الدءاغنظامفياضطراب

وني،نفسهيلعنقدأو،التجديفمنبألفاروفيتفو"ه،المففرةالثهيسألأن

3-4.)1(المزءل

.02الزمل(2)

.4كاالنساء(كا)
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رذهب")مفه،ناعس!وهوصلىإذاأ!فىآإن":عل!!الثهرسوليةولذلك

فيالاسلامرءبا،بلغهذاالأمريبلمغؤ!!لا،)1(،نة-94فإبيستغةهـ"

-لالرا="المرء؟:حماوهـو،ديما1،1الثبعأو،البدنيالاسترخاهمننوع

زثاط"،أ-د"؟مإ"ثصتل:ع!إيهالمقولهذالمثفيوايم!ع.ات"-ديةا31ء"اذه5

.(2)،ةءد-ةيروأ-؟-ل!اذف!

ةيهقيةظالذيالزمنيعه"ورهـقماأنإذنلي""ةيتبديؤشاوودأيؤالة"ام

الئهءبادةنحرولألاءإ":-االوا=بمنإذ؟ف!بوسرورهبئثاط"ا)ةإب

.)3(،الثهء"إدةذة-كالى"زتروثض!ولا!:ؤلورتاالىبغيض!لالى

نأهـجادالمث،صدة(ا،لا-ظإتل!9أ)"-تو)حخ!ا،أ=يرةوملا-ظ"

فيا-مضيرباكاءطيحتشاأالىغا)"(جاينتم،مهين!لفيافبالإسمريحزطكاءالذي

فى،،نالاف)ووذكل!ضصل"و،ن!،ؤ"(إءهـاضأء:"ر"هـضو!درل،اولهلاذفس

نأيرا-ثلاف!و،ء!حمارهفيكلة!ءكؤ،رسكضل،ءسذآالئهردسولكل:طق

أشفالاا)هثةتلمتإن":هـدؤ-"رءلمغأندون،يقضاثاحق،ؤهـ!س"يرهق

.(4)"بركىأظمهـآلاو،!طع

-ؤالتمهوإغ-او،ءاثلعة:4أصهـإزالةكاماالأصهلمةهذههـفيالأكلولدس

كةييريضدضلاواطل.كد-كلفىتقرربأكاذتنإو،لمةمحتهتقهاتا-43إو

.931باب-ا)صلاةكتاب-صملمهروا(9)

.939باب-الصلاة؟ظب-وص-لم،89باب-3-دا)ةكأاب-1)ء-اري(2)

أنس.صصةد-!دأصصةد(3)

لد:اوي،إصن!يراالجامعءسحا)ةديرة.ضكفيءا.4ءيرياودد،ياليقإر%عا(4)

.،ا"ربا.ةكذابوءو،ءةتلأبرإةوكلابئص!كاإسظدهوفي:الههههجال4134591
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ءلي4لبةرفر،الةملمدةفيتدخلهووإنما،ا)!قلبنيةفيالأيثهـ،ءفى"

.الارادةمعءة--مأقرارآالمناسبةظةالل!في

:ممانهأجاز-أالا-نولضتناول

ظروففيأو،العاديةالظروففيممارتواجبةضبةهف،وتةولنا

ر!هبحءوةففيفتجعاخا،!ت!يرالظهـوفذفيهيهـ،و)كن.مناسبةخاصة

ف!ل--قيقبأعسرآ-داءاد-ددالذيالكاصلبمت،5الوا-بأداءفى"

الثهعينتنامأنيم!نوهل؟..هـو؟نؤديهأنثصيءكلبرغم،عاينايجب

.؟ا؟دثدبا،وقف!تمؤلا،مشةةمنذلاقيعا

ا)ط،بعوضوحبكليظهربالذاتا)ظهـفهـذاففي،رربولا...!

تمديلفي-الواقعفي-دةهثلصوفالحلؤإن،نبةا)قر7للشرليهةالرحيم

منلضوعيتحرضسوفالمهلأنأي،ا؟دددةاطياةلظروفتهطالوا-ب

مقتفب،تبحسبذ)كدممونوسوف،اسةأكثرأوأقل،لأتصرف

.،إ)صقأم،تأ--ثىأم،كأة"فأأم،آئييرأكانسواء،ا)ظرف

كانأسواءا)مملعلى-ثطبقسوفذاغاالاءتهاراتوهـذه

،تاكأواوللةذه5فيصذ-ول-(كانأم،الأبدوإلى،ن"ئيأ

.الأشياءمنأوالناسمن

و.!ا:ةوصورةالوا%بفيهخففمثلأذلكعلىولنأ-ت

نأمحتلء-لميثمبأيعلىبمقتضه،هايربا)قاامدديةاالنسبة

تحالىةولهبمو-ب،عثصرةالىوا-دالفبة؟.مسا-ةبمقاومة

و،ص!ينؤتءاايقليب!ودطوبر"صتاصن-وجمثنزصم.ينتحتكن!

ذو،(1)"ا-تقر"والذصينصينأ)فأتثا-بواوءائةمين!ئم.

.65ل14الا)1(

7!

ا،وؤفتغير

ا)طائفةه!ت

ذف،ءل:ء،

هوءدجهايو

تإأ:

نثشن.إ

الحل"واك



سوى4نيكل!حين،الأولالاسلاميىابيشالىالقر7نتدمهالذيالأول

.الرجالمنءثصراتةضع

،مرآواعزأكثرالزمنعيصبححين،الشعبهذاأنالههـربل!ن

صاس(،هـالممتلىءالفتيالشمبهذا،الأولالموةفالىابدآيهود)نوبحيث

وهو،قبلمنلديهكانتاماادفقةآاالصفاتنةسلديهتدلمأنهيبدو

ا!،هير؟يرةمحنالنا!ثيءالطبييم،الاستر-اءمننوعبأذ"تفسيرهأءهـ؟كن

من%زءمنفردكليمفيوكأنماحضورهايبدووالتي،بين!،ف!تد-،عدا)قي

بأنالأمةن!فأنالنفسيةالظهـوفهذهءثلفييم!نفكصف.%كده

.؟الأولونسجلهالذيالبطواحاالموقفتقف

وهو،بهـكهالذيالإيمانبةضلروحب،-موقاا(سمالمحاهدلدىأنعلى

-قما4بمستوايترلأنلهكانوما،خصهمهعلىميزةادا؟ت!4أ!هـص!وف

؟وجبه:الأ-بة-!مبحالذيوالأخيرالثانيالحليأتيهناومن،جمد.)تركون

ؤعلتم،غنتممئم.الثه"-تففالا-ن-":-ئالىقولهوهو،إثضينفدوا-دآ

تة!ليبواوةبرمهتإومائةحثم.متتت!قن.ف!،صثةتايي!كئم.ن!أ

.(1!)الثه-رإذ.ب-)قينأاتقيبوأكفو"تكأم"ءتكأنإنو،صإئضين-

.أعقاب!،فيإلاالصعبةاطالةطللي-يى-للاا)تثصربعنجدالمثالذا5في

-،لةفيأنفسنانجدفقد،الوقتذذسفييتد-،لالأحيانأءإبفيأنهعلى

-الةالةاءدةتالحذ)كوكلع،الموقفنا!يةؤ-م-،التثصربع؟إك،ء،دية

.نحربم!لها!-جدستثنانيةا

ؤريضةمناما%زون1يهةى؟،لاكاكلإعفاء:،رةيكونالمحرجوهـذا

!شالأنيغلىو-لا،بخخرالأءتتكاقلى-)فيط!!:ليقولوالثه،الج!-،د

12.)،جوخراتمر-يض-غلىلاؤ،صقىجو

.66لاةلأدا(1)

.71تحة)1(2)
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صلمرأءنا،:مح!ثوأنءلي!م،ذ:ورجاممن،الأرضفيين)ر-تف"4يروزو؟

،!حيثليبةواأنلهمبوز-وا)"بادةالحقيدة-هـيةفب"؟ارسونآمن

اإث:تفنصميه!إلا!:تالى!ولهوهـو،ا!!حرةوسبلمةيمل!ونلاداصواما

لاؤ،4جبات-تط!يه"ون-فلاان-،فيتوالووالفاءصبالي-الرمن

.(1)!3ثم.ش!ةثليث!ؤنآالثه"ىءتبىصاسثصفأو،شروصهلانص7-تد"و

يربليل،4؟حة،الثهأ-ل،مهـا4ليتير-ةؤص-ابدلاالذيوا)-ا!ر

:!وء-،ي!لكنة-4لييرلدولا:شيءأيليط!مأن،ا)ةدرس4ليةءايه

صءفثورلثةانكاؤ-!شثملإص!ف-،صةت-اء:رص،ت!شة!-تثفيصطثرءاص-ننزصفي

.(2)"ء!يمز

ر،ا)-4أز:اءا)صلاةةهس:ذ)كومن،شزريأإء14ءا!رجرحونوتارة

*كيمغذتس-!اتت-لأرضافيص.تم.رصةمرذاإوص":ز"الاالثه!-الؤجما

فيلذ-ا،يرفيت!ثمصن.أ-!ةتثم.ن.!،ة-ا)ص!لاءصنصاو،هثسذةه-نهأاح-ثت

.(3)"اوتر،-!ه

ركوبأو،ا،ثي-لالأداؤهـا؟كنالممركااد:اءا)صلاةأن:وء:4

.(؟")ا،ركتا؟ءؤأ،لأ!هـ--اصيخةت-!م.ن.ؤ!أ:ذ"الىله!ووهـو،سا)ةر

ا)"بونو)-اةراو،)رفىفا،إر-اءبهـدفىرجانيرحو:"أثةوتارة

وصشن":الأيامءةهـ-لفيقضاؤهوبو!سءلم؟،اددد4وقهفيبا)صومملزص!ن

(.!هكاا-ترأ،%مص-نفصد!ةتسةترغلىأوهضأترليكانص

ؤا)-اؤهـالذي،!ير-ربىلي-يركللايصرو"دالافىرجليكون:ةوراده

كل:ممماكليكلةج!أنيجرب-ايص""ممالهرط-قلاالذيوا)هـرض)-تطمهـ،صاءيجردلا

.89ءاتاا(1)

.3ةثد"ا(2)

.101ءإ:-اا(3)

.932ةالبقر(ث)

.589ا:ةرةا(5)
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بدهيمسحثم،ذظصفرصلأو--هـزظيف،سءنماعبارة،رمزيةبعملب"

.11)،افضصيتثفوصتاقي-دواصةكم.":ويديهوجههعلى

المملياليسرجاذبيبرزالأصملةهذهأغلبفيالضصأنبالذكروجدير

ا)صة"إذنةفيم-،.ال!!يالشرعرح!"يؤكدلذيوا"ءإيهتنطويالذي

حدثأو،الط،رئةوارضا)5بضأمرالأءهـليسأنعلمالدلالةالفرورية

.دا!"محاولةهدفزط--ة"يرءتير-و!ريء-دأ!وإغاو،معدفةنايثى?ن

اذبالجوفيو%دناولةد،واإووفالوا!بلييخالل!لاقةآخرولننظهـوجهأ

تئازلبهضاك-كليفاأماء!رتنازلالتيالهةبةأنالا-ن-قادرس:،هـ،التي

منالواقعفينجهلكيفإذ؟الانسانصةعمنالج!ىت،طبءيةعقبةكانت

دادرفهوشمومن،4-"ليةالاز-انركأب!-،صي!ني!-"=الةأءمرورةاقببل

.؟رةءثاأنعلما

الزمنطولمعا)صطةعاإوةفهذافه،1ليصبح-الاتؤ،:،كذ)كو!ع

نأبررثذببفهل،زذ)-ام-ا؟ءنلا،متههـدة،م!فةه"بط!هشجهأ

تأالاذ-،نطاقةفي)"س؟واقعوذءامل"،اصءوبةا!ذءأمامن!ت!كر

إليه؟يؤولماانتظارفيسلبيأصو!فأأكلاء"يةفأنرفي:فيبحريث،ليتر:-"

تمامأ،ذللثعنعزتلفلاكلمةالاسالشرر*"لي"%،ءتالذيالأح!-لاطلإن

ذصاح-ئ،%اص"ليطررقةوتناوله،ا)وةفلهذاالتصهديعلىيةومفهو

فمث"ئأ،يثلجئأ،مت"!-طالذيإ:-درافي،أ-رىمرةيرتةيأن،نالاف

الأخلاقي،ا)نظ،مرتقه!لأن-مميه!"-خوىيهلمغ-يخا-)"ليفخىوبحيث

.صءلمةااطيخاذ)ك!ف!الالذي

فيالةهـآنموةف)ف،يةدص"،الدلالةواضحثالاإقامذا5فيولدينا

.116،ئدة(1)
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الما--لمن،الزمنمدىعلىز:ووإمت1)ب،"ئةال!ه51،داتاإ-دىصوا%ثة

اةكأوكياتفيوبل،صي511الج"زفيسهـةة%رزورهـ!وغرست،%يل

.وأدص:وه!ءإي!امردواالذفي

اةهـ.ب5ا)كاالاز-إنهةوذالا-وتا-لح،اط-الذرلحءنذت!دثأننرليد

1)ت-ءوة4برالأشمرإلىو،ا)م!؟حتر-الةالىشاراتإؤ-مافيدا)كا-الا-ياتو

ات-ويماستذصاقى،اووجماغ،وأخيرد"!ماراكاذت،يرء(أردلمةت-ا)ممثيمرة

.لأثهـبر"اه!فليحالهس

اةة-يااد-"دالالساة+ثةزدرير!"صهـا-لممسوىدخنؤلم!لأولىاالثلاؤةأص،

اله-ويم.اهـرزاثءمهلمو-كا،ا)ؤمضينلدى

ا-دةو؟!ة؟ء"،نزاتكدةفىاطر،قمااهذهفيالأولاالخطوةءتو!د

فيلى،-إذ"الئهاستودءم-!اقي؟ااطيراتدين!ن،رة-ة(!-ئاا)-ألةم!ت

ليضيفو.(1)ثألأءثتاباؤصاتث-حصلاتصاءخر-إلم:الةرآن؟ريذ،ا)طبيعة

لاإةصداؤمو.(2)،تض!!ه-اؤحار.ر%آتح!رلم4!ءثنتثخى-ذ"وص،:13ليإ

،،=-تة،ليأء(1يرصفي!!ا)كااذ-هـىامرأتوا)8،لمااص!ص!را"لييينا،واززةالى

الىداؤحاةؤصةثنلدىصارلكوبررز.ذفي-4اثحترااهـ-رزليصفأندون

.اشرابامنالتوعهـذاقياه4والولصولصات!وجابربضالإ--اس

أ=هـىمرةيرةاجأونإدير:ةاالىوصو!ممنؤإ-ل!برهدأولاءهم5!ولكن

رذة14صدير*4وهـو،سولىت!موومكأر-3يرةويأنصثأذ-"كلضا،ثانبر:ص

ب!تهالمةارذ"؟اكإقرآناو!ؤتم،وصفإروو!،وا)"-سالخركل:،ةحبري!!أصوجزة

.3(لم"ذةور!مامنأ؟يرو!!ثماة:العبارات

6!.)1(1):!ل

.992ةر1)بة(3)

.ا)-الية"الآية(2)
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وأن،محضشرأو،مطلقبخ!يرالدنياهذهفيسيءالأحقأكانفإذا

هذامنأكبرف"ةعلىيحتويص!إلاجملتهفيالجسثمرآأو-يرآرشمىص!

.اطقهقبةالإدانةت!ونأنبدلاإلي!!تإصا)قيا)نتب!ةفإن.ذاكأو

لجيعكافيةبدر%ةواض!(ي!ن!اكحريمأنهـو-دثالذيأتبر-د

على"الةالبيةمكانواا"لمهمو،يثسبونا!رينمنءددظلولذالمث.ولال!ة

لازصأكانثمومن،الثمربعنالامتناعالوؤتذالمثص:تآ-رونبردأحين

الكاصل،الاقتناعالىالمقولصحدصل؟جما،صرا-ةالأكثرالأدواصرد"ض

-ءق،المجتمعفياللاشهور%إنبعلىدأثيرليلاليحنأكلاهـتإنذالمثومع

و%!ةرؤيد!ائي--لحنزوليهوقعونكانواالرا%حةالعةولذويلي"ضإن

إكاوالن"؟جا،ماطليكنأواكت"،حمنزلأنف،-دثوقد،ذظر!

.و!ىيط"صر-لمةيمضلفيدهسوف

لا":قالدل،"تثسربوالا":ا)قرآنليقل!ا)ثإ)ثةاإهـ-لمةهذهفي

-ةقتهلذياالضةدمذلا-ظهـناو.(1)"شحإرىم.ذثثأوصا)صلاةا!و-دتة!ر

لا،الاسلامقيالأولىا)ةرليفةد"قيا)صلاةأنذكرناصاإذ)،اطظوةهـذه

لأنهاواحد!"أوؤإ-أافيأداؤهـ-!يربالتي،الأولىالددلميةالههـيضه"لأض!ا

ناحية.منهذا-ادؤمنيزةالمهوا)ملاصة،الخار%جمأاإناط؟ذالمث

أر!!-ح،وا!)-لمةا)يومفيصراتخستقامأنيرب"أ-رىنا--ةومن

ته5أثض-إءيرثسبالذيأنذالمثءنويرتج،اللإلاظمهـالىاينةص!مهم!

سة.اؤدئضالةهـاكثرباليل،رليضةلةبافيلد؟داتاله!ر

فتراتا"و!ى"يمعد-أصةم-(اإ-اشرغ!يرا؟زئيالضحريماهـتكانوهـممذا

دهـ،وقير،الأشربرةرواجرةإ"ليالوقتنةسوفي"ا)ح-وليأثيرا)ةانةطإع

.34ةدا"ه(1)
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واإة،جىء.ا)مث،ءلا--ريمبااؤتصاديةأزمةإ-داثدون،اتدر،جباسوفهامن

واصدة،خطوةسوىتبقلمتأثمرهامنالتبإرةوتخاصتهذا،تمو-!ن

آتهئوافيالذتأئغاوالأءهـالأخهـير:"،الرابعةية61أنجز!االتياططوةوهي

،ا)مثثنطابصكلصمنيىخسدم"لالأزاوؤ!صتاب"لأااتم!!ير"وولخهصزاثتاإ

.(1)،نتفي!ئو".إتاحثم-5"ءتيبوفا

يسض-دءثاالتيالطريقةنتذكرأنالى،دعونااكدرجاليسيرالمسلكهذا

الذياإنهج،ءإكل"،صةة،نتذ؟رأنبل،مزمنءرضلهلاجرة211الأطباء

خلتا)قيالوصائلهذهأنذلك،الرضعأولادهـنلفطام3،ىالأإليهتلبأ

فثيئأ،شيمائأزظإمهيفهـيرأنالىالهضميا؟مإززدعووالمةإجأةاتفمن

الوسبطة.الدر-إتيرهـيعمارآ،أعسره!حق،الأطممةأتفمنايتداء

،ا)"لاجفمايبل!-"أنحوعلى،با)":،دترةةتا)جماافهرحص"أعظمماألا

!إالأء!اتحنانولا

أمثلةبضه-"علىو%ودهيقتهسلادرس:،5الذيالتدربيا؟،نبذأ5

ذيةالا-لاقالةرآءلى،اض!"و-دوبطرية"،أرضأظبق،هوبل،بق!

بر"إمة.لاءيالاسا)نظامءلىيهطبق؟،عهاجمريخأ

أيجرجاء-الرؤ"-يبالدورا):ظإمهذافييةومإلذيالةهـآنأناإ"لمومومن

س-"ظثرفلقد،1)-يىمنر)5ء،فوعلى،!احدةجمل،كض،راا)ناسإلى

إلى!ةصم،ءاكل-اوعشرفيف،شلال،!2!نيز-يخاوتنجرومأ-ذ)ك

يرالإومن.اإدنيةواإر-لمة،اإء-ةا!لر-لمة:ريهازةمفإويتينمرحلتين

دءمبالأساسءوفوء13كانالأولىا!لر-ر4فينز)تالتيالا-ياتأنملا-ظة

ز"--اليمسوىماوأن،لا-لموكالماءةاقواءدواالمبادىءوتثببت،الإيمان

.11106:دة(9)
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ا)ثحلإت-لمولعلىا)"ءليةا)ةواءدهذهثطهلقوهو،وااهاشالصهلأة

.ا)ثانهةالمرح!زعلىآمةمىورزةرربأ!لىكان-وا)ثرعيةالأ%لاؤية،اطاصة

جموعهافيكانتاإكيةالمر-لمةإن:نةولأنز--طيعةالو-3ذه5ومن

قدا)"امةادىءالمهلهذهوادددةا،ةدرةالتطهيةات)كن1،الإعدادمننوعأ

كلبأنا)قولنستط-حكذلك.سنواتعشرعلىمتفاوتةبرصورةتوزعت

السابرءلمة،اط-الةإلىبال!-هـةزةدء،ا"-كليفابالفيرلمشىءكان%فىردأمر

.الا-ءةااطالةإلىبالنسبةاذطلاقونقطة

عنابمض!صلالمنة،الأواءرمنالمجموءةمذهنلا-ظأنلهممةجاوإذ"

تربويأ،كلن!-،ؤيهاأنعلىنضةقليم،آوقمرطولآتتفاوت؟را-ل،بر"ض

وتسوغزفىمرا)قي.ا)نزولأسجمابعنا):ظربر*ضقبمض"،وذلكفيالذروةبرلغ

.-ديردوا-بكلرار19

الوا!باتشمذها)كثرةأنلوبدثأن؟حقكانماذتخيلأنو-س!ةا

!!شاءلةوبصورة،و)!دةمرةؤرضتةد-اباةبالاتبجهيمالمةمىلة

بارزباحتقبإتهاةدجبطالنفوسؤإنا):-وهذاعلىوزءتةدوهجاأما

كل:ثا.ابمبأوتمارسكانت!طماواستمدادآةوةتزدادكازت؟أن!،!!،كاصل

ولذلك،الص،!ةالتشررءيةاطممةهـذهأ:ياعهدعلىالكفاريف!ملم

"(1)"واصفىصة!ة"نجان"آالفر.عت!لتة-لص"نزلا-صلؤ":اؤةالواعترضوا

،"2(،)د-ك-ؤؤلي-؟فينفئتلمثلي!تذ":اءيراضهمعلىنفماالا-يةوكرد

غلتىا):؟اسغذىإتثرأه"":ثاز--أآتة-يوأ-رى7يةفينقرأثم

.(3)،ءصث،صح

.23ناةرالة(1)

ةةرا-)1(2)

601ءالاسسا(3)
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،البخاريرواهف!،المت!اهذاءنهاالثهرضيعائشةأدركتولقد

ولو..آ"واطرااط-لال"ل-نزالإسلاآالى"الناسم!لتإذاحق":قالت

.11)آأبد!راغ-ذذلا:كوا-)قا،تاطر-افيو-تثنرلا":شيىءل-أول-نز

ادالفيالمنهجهذاأميةبدوره-الصزيزصعبد-بئ"-الثانيعر"وأ؟د

"ثةيذ"لالكما":لهقالالملكعبدابنهأقعنهيحك!ففما،السيا!صي

"؟الحقفيودك-بي-غقت.الفدوزأن!لوأباليمافوالثه-،الأموز

ا)قر3نمرتين،فيا!رذم"الثهةإن"،"بني!ياصتغىل.لا":عرلهةقال

-جمل!،الناسكلاطق!أ!قيأنأخافوإني،الثالثة-فيوخر!مقا

.)2("فتنةذامنورحوق"،جملؤيدؤهوه

وتدرجهاالواجباتتحديد-ص

يأمريئ:مشروطأالقرآقفيجاءةدالأخلاقيالإلزامأننجدوهكذا

ا)طبي!"علىيسيرأيكوقأقيجبت!دفهالذيا)لمشاطأن:اولهما

."الاذ-اقلإرادة-اضعأ"أي،بمامةالانسانية

يأ،اد-وصةالحياةواقعفيميسراال!مثاطهذاي!ونأن:و؟نيه!ا

."اصتبداديوغير،ممارصتهيمكن"

الخيرنطاقفيونحنحق،يك!فيلاأنهإذ؟شيءكلهوذا5وليس

،الوا%باتعدادفيليد-لومملي،ممكنبأنهزغاطيوصفأن،الاخلاقي

وتتوءت،بحمرتبت،والسلبيةالايجابيةالقيممقسلأ"ناؤصادففسوف

.وةرةفي

.2ن،قرتتأليباب،ن2القرفضما:لكتاب-البراريصحيح(9)

التجاريا..!ل2-39ا)ثاطياصصاق؟بي،اوافقاتا(2)
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اقياالهددةالأولهةالوا-بات-اتبأنحينا-بدءذيبادىء-%أرولو

كن-الأء،نةأذ-بحذب.لاا:لممثل،لبسأدنىالما3،تطبةيؤديلا

نشاطصهـدان،ءةوالبتاإبدعةالةضيلأص-،م)بةي(..الاخرفيحا-ةفي

ؤول،.-ةوعلبمم!نة!يها،الدرجاتمنينت!عطلاءددايضم،مترا-ب

ل5،أخرىوبعبارة.؟ضم،ةدالا-كز)ءي!ةيأز"أو؟استيمابهايجب

دمث-لالمكمادككؤوقيو-فىلاوهل3متط،بقتانف!هـ،نوالوا%بالخير

ارتص،بدونقياوزهـ-،ويصح،ابلكو)سض-"اق"يتزايددرجاتصارم

أخلاقي؟غيرءوةف

لديهمليسالناسكلبأنيصطدميىوفاةهـديةاالظئرالماشجوعت-،إن

تأذلكعلىوقي-ب،الا-لاقبةالطاقةمسولاالمشدد،امناقدراذةس

نأحين!هلى؟ا(ة"،رضةالاتجاهاتمنآكثيريريض-،الإجاباتفياتضوعا

حن،المهالكمالدرجالتأءلىفيواجباتهاتجهل(1)القوية؟"الهشذاتالأرفس

ةاكاةايت-""و)طيرصبالواءفهوم؟أيأالمفهومانلد!اطابقيةودذ)ك

الأدنىالحدأنهكلالوا-ب)ء!ددوا،وأدنىأقلهـوماالماذلكبهممس

.ا("،شرةو--نالانسادةالنزعةمن

ا)ذفيالفلاسةةبينوفمهفينترددؤإنت،!كانت!،د"عه"مماالرغموعلى

إلي"نقصدالذيالو)يىعبالمحةى؟الخيربفكلةالالزامف!هـةاربباطيؤيدون

رأتددأ؟يضيءكلفوقالوا!بفكرة،ضعديلأنه؟ال!مةهـذهمن

.؟(غ،لأء،31+ولء8،ص!هولالأءلى)با)ح،ذنالانسانعلأقاتب،!امنايىذبد

وا!-ءحداشاعلىإيا!،آةاصر(5ءلأأشا5ء3ولءه،تألم!ه35أاالدنبوبال!ئة،ت

تر!دلاأذ،يرىاكي،إ*الياأبروءذاك،اا.غالا-.اءفيالغزاليمثلأانظر(1)

في"ثاعاماذكره-ادبا!رث511-اليبرأ،،ءبيرةو5أ-لاقيةحمر؟حل،ءرفيةءة-ط

-،31352اؤةاتإوا
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علىليطلقالواجهاتمقطائفه!نا)فبالمجالهذافيميزإنهثم؟انيالاف

)1(."عارفأولماقصة،الأخرىوعلى،جوهريةوةكامل،بهضها

هي!الأخ!يرةا)طائة"هذهنيأدخلهاا)قيا)واجياتأنفيدآوأ-ير

الفير.وسمادة،مسهللةهـدالكالتحقيق!وضوعهاكانماا)ت!دليدو-"

اجوءهـءفيت!نفلم-313لمحز5صارمةبأن"دصة!االتيالوا-"اتأكلا

قس!ف!"،ولاالإفسمانمنكرامةفطلا،ا"حريماعلىمنصهةوا-باتسوى

سيل.ودمجر

الوقتفيوهـو،الإطلاقو-"علىءلمزمأذ"أءانالذيالوحيدوالكمال

-ثأديةعلىدفوياقااالأ-لاقيةا)نية:هوالحياةهذهفيصت!ل"سه

.و-!هالوا-بدافعة،الوا-ب

مجرالاتجميعإلى"أالواجب؟دونالذيئأولئلأنسألأن؟ءنأنناويد

الكالدر-اتأعا!مجالاحليحيتواأننةسهالوقتنيويريدون،الخ!ير

هذهأتيرونكانواإذاكلطنسألهم-ومل!ةإلزامهةأ!اعلىالممكل

تأ)حقيدير؟ونأن!مأو،ث-صكلكاكللىواجب،بر"يأالكالات

؟له3مجاليختار

الإفسمانية،القدرةؤوقهوثيئأية-!يالأولالاطراضأنالوافحومن

كلماءامألهاو"ئمرغئه،القيمببهضانالإفكلمايستحوذفإنهالثانيأ!ا

؟..الأ-لاقهةالحا%"دصثبمفذاف!ل،الأخرىالقيم-ساب

وا)!ثخصي،،الحيويفالعضهس:العلاقاتمنكريبالإنسانيالكائنإن

المناصرمنذظامذلككل-والإلهي،والإنساني،والا-كماعي،والأدمري

:لم!!،ح3.لمزس!4!ا.ول.لم!09-1683.39)9(
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نففلأنالمهكنمنوليس،وا)تفدملاتطور-ابلو!لى،إتوا؟قةاالمنرابطة

،ن،الإففيهأبدعالذيالهجيبالتفا-بهـذاكأل!لأندونكلنهاواحدأي

.نبترهأو،زمثصوههأو

إلايمكنمالاوهو،ك!لادموعهذار15ازدتتطلبالخلقيةواطاسة

:أي،محينمستوىإلىالجوانبجمبع-التوازيعلى-نربيأنبث!ررو

واحدةفيتضخصصأنقهل،القيمجميع،زيةالإفالتةستمارسأنمحبأنه

حقئأ،علبكلزدكإن":للواجبالإصلاميالمفهومهووذلم،بينهامن

،ك-رلز-ؤو.روايةوفي"،"-قاعلإكولأهيكص،-مأعلإلمثولةف!ك

.)1("-قهحقذيكلفأعط

فروعمنفرعالواجبأنبالفرورةرختجالقيمفي4المنافء-ذه!!ن

فيوالميصوركنالمهاطيرمنكل"يناكلتدادسوىيشفلأنلهينبنيلاالحياة

وكأهـزاحتياجا!ا،تشبعيالأخرىللفروعادال،ركأ،نفسهالفرعهذا

ذ:اطنا.منا)ثصرعيؤ!ميبها

الذي،الأعلىاطدبهتلأحأنالطاهرةا)ضمائر-شضطيعمقياسوهنالك

.أ-هـىبفضلجةا)فررتلرق-ين،12نقيضإلىدضيلةكلممنىعندهيض-ول

وتبه-(،فردكللاسفدادتبعايحتلفالذي؟الأعلىاطدهذاأنبيد

جزئي،نحوعلىإلاالأ-لاقياطيرميداتيحددلا-بهايمرالتيللظروف

الفضلمنمختافةدرجاتفيهفردكلعرفر-بأالميدانكانلماإذ،وسل!

تأنيب(،رة،أخرىفيأودرجةفيالنقصحيستت!بحيث،والاستحقاق

ؤملردأدنىيثيرلاوم!)ئة،ثديداعتاباأو،رديقاءتباوأخرى،قاسيا

ا!مير.افي

68-84باب-ا؟دب؟تاب-البخاريصحيح(1)
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تأءباطيرؤحهـةأثضنأعرفقدا)ةهـدأنتا5ء"خىأل!س

؟.بالثوابإغراءكثرأإ)ضإفةو؟إلزابأادزكاحدآ:نحتلفتينقيهتيندصءن

نأأبإنأتريدعندماتخط!ءو)-خها؟هذافيتخط!ءلاا)ضمائرإن

ءفىلامقياصوهو،كنةالمهالدرجاتأدنىأتهعلىالالزامىالجانبتأخذ

ء،مة.بصفةرضادمبغرماا)ناسفب"

بطريقة4):فيقدرإنه؟إلحا-!أأكثرفهوالناسمنالصلاحأهلاما

فكهف،دقيقاقب،ساية"-4أنو--طيعلااطيرمنوصطأقدرآ-مبهمة

واجباتنا؟منواجبكلإلىبالنسبةالمتوسطا)قدرهذافديدالواقعفينهلغ

ا)مقليقدمهأنليستطيعوموفوعي،عقليء4،س"ي5:-،كلدس

ني.انىل!ا

؟..الدهـديمماالضميرإلىنركنف!ل

ا-فاقي؟حدوضعكأاولفهل،الصددهذافياتةإقهناكليس

.والاعف،فالتحمالىاللجوءيعنيهذاإن

.التحديداتهذهالىماسةبحا-"نجدناوهكذا

التجانسمنقدرآتتطلب(ل!!،ء83+ول"طء،8ء4!ا،15)القانونثهوليةان

القانونيصبح4ثم،-،عدةأيةلناتبقىلار؟!ذلكوبغير،،سالأ!في

مضموثا.منفارغة،"تزدد"؟لةمنأكثر

أندادلما،كأوالدقيقواجبناعقليأكأديدآنحذدأنأحيانأحاولنالقد

ومحنى،ظلأب!منلحقألا:السليجانبهصىنقدمأننستطعلمولكنا

الألمانيةهيوتلم،إ-ساسنافيلا،عدالتنافيحقللناسيكونأنذلك

!!القانونفيشامخة
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وفو،الثهفو-اواجباتهمنالضروريالأدنىاطدنقدركيف..ثم

ثميت".إشاراتالاسلاميةالأتلاقتقدمجميمهاالنقاطهذهعن؟.أنة-فا

أعني:،تحديدارلا،تقيبدآ!مهنرلاالذيالمطلقالوا%بعداففما

درجت!ن.التحديديقبلسلكلفير"!نالأخلاق"ذهأنفيد-،الايمان"

اطد:.كافيةددر-"ومحددة،مميزةعلا!اتمنهما)مملوتمطي،اطيرمن

يهلموهـاثم،بالوا%بأخل"إذاإلا،دونهالمهل!بطلاالذي،الأدنى

،والخيرالالزاميالخير:أخرىوبعبارة؟الأقصىلاحدتجاوزدونذلكةوق

ضرررةدأنهوصفءاأنسبق!االىبالنسبةذلكو!منى.ةيهاإرءرب

.)1(ة-مةكلفي%وهريةمثاركايمثلصارمة

اكلإ،مثاركاالىبالكلفيا)طهـإقيفتحالةهـآنإن،ذلكعنوةضلأ

إلىدائمأيرتفعوأن،المثيركها،رحلبهذهيقنعألاعلىإذ-انكليحثوهو

-%"شو-تصوثوا-وأت):-"الىؤولهءثلفي،جد)رةاكثردر%-ات

،(3)،الغةصوص:،ةل؟ل!هـويرتهاضاذذ!ك-ت!أكوو":لهقوو؟(2)"لكئم.

فضيلإضعةمو،(4)،ؤقتاء("سخدآئ!!م.يرتبيتون-والذ-يه!":وتوله

علىبخا!"يلحو،(الثابرتاطق)ةوق"4!هححولحء3حح!48-لإصطحا"

ب"أنرصتصفواؤأنه5:تمالىةولهذلكفيواسهـع،(الا-سانةفضيل

.(5)،.كأمتتداقضئل!11تئسئؤلاؤ،ى4ثؤثيلت

نعفاءهولكل،وا-ب-الوةاجءنآءا-زي!ونءندمااإدينل13إو

ءاصيانا،منوءصر،ضهواتماكليةرضالحرمافمنث!ر:المثالسبيلوكل(1)

"خ.....يرآكلفيدراثو!س،ا)ةةراءالىيوجه!اأءو"نامن-زءآأروء!نمنو-زء

.46-انيفر(4).2؟9ةر":ة(3).481ةرالبة(2)

.732ةر):ة1(0)
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إلى-فتظير-ةدة"عسر"ذوكالطؤإن.".بالثناء%ديوةبادرةدئنهمنن!ائيأ

.(1)".)كم!خنرواثوتصتذ-نأو،ةقذغر

.أ!لسالمغفرةالتص،لولكن،حقالظمضدالنةسعنوالدفاع

.)2(م-الأئور-"غرذلك--اينإن!ؤغقرفتجرتمنو"

-شايهردالثةؤإن%تيرآ--ط!ؤغتن"ولكن،-يرالةهـا!ضوأداء

)3(."غلإد

ذكرناهاأنسبقاقأوا،الاخابيةللةيمةالدر-اتفه5مقارلفي

درجاتنهمرتأتال!يرمن-اقر7نافي،للخيرالأ-*قيإفهومافي

انةيض.اعلىالقرآنوضمهااقياالسلبيةالةيمة

-قأ،"ي!تئقد.صئماالمتوازيتيناةاثمتيناهاتينكلع،القيميصلمأنبيد

الطهـفاتهذانؤيهيتقارب،ثلاثي"سلمأنهذ)ك،البارزةطورهيىفي

"،"القيمةاسترارما،فبيننقطعأنيوبطهما،دونوسط-دبوساطةالمتضادان

"المفروض،بينيو%دإذ،،الاقيمةا)القرآنية-م!الةيطنقيضأو

.،المباحألىمكان"المحر!مصأو

دوريجيءثم،الرئ!يالوا%ب-أولأ-،ا،فروض!فييميزإنهثم

ثوابها.يتصاءدالتيالأممالآأخيرثم،الأخرىا)"يمالإف

من،الأ-هـىا)-يئاتتأتيثم،الكبائر"ادهـم"فييو-بأز-"؟

.-اللثمأوالفواحش

الىموح:بهماونمني،ا!لبا-ةالأ!الفيدرجض!نبينيميزنراهوكذلك

عنه.وا،تغاضى،و"

إدراكأوأكثرهاامقولاأدقكانإذاهـاز"ساءلأنإذناطقفق

!؟للهيمالمتدرجالهخاءهذاالىدفيفهاأخرىأث!ياءيجدأن؟كنه-لاتفوع

.851البقرة13).24-94"صثورى(2).082"بةرة(1)
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كا%وتييه)إليهذهـبمافوغز!رةأيةعلىذهثرأنعبثأ-،ولناولقد

أقرالذيالاسلاصياالعقلعلى-"با)فصل))ولعالهقل"-ئبيرإط-لاقمن

،(1)-ا)صةإسلاميةسهـ4المفكرا!تبهاءترفصابر-بوهو،التدرج"ذا

جميعفيمالمضصرا)تج،الصهـفةو5نةءضهاء،إزا)ثيءوضعإن):يقولإذ

!)2(الخارليخوال!ةالدفيذاثفي؟ا،ا)-لموفياصة،المربيال!اأفيالأشياء

1)جما4إتة!أإالى،عرفتاالىات*دو؟ءابرةكللا=ظ"!الأيةعلاتاك

ؤجما،التدريجلهذااطقا)فزىءن؟د"لةةول،ءندهـ-ااطديثقى؟نا

إ؟اا)!صتءحبا)ورتىا):احأنريبؤلا،نيرآاةاهـا)-اح،ءنهبالمعفوليخملق

)3(.للأخلاقفبثادخللااجمااالأمماليتناول

ص:"قي"لا)قاخ!رةا)ةذ-وردانأولأفه-بءة"با)*ةوليتاقفيماأء!ا

ةرد.كللدىوالأهـواءالمبولبر?ضر%صة،الأ%لاق؟سصابربضر%صة

ض--بهـيا)تن"ذاحم!-!الأ-لاقكل-:ة،إز-كارآيكونسوفذ)كإن

"ليةإءدةاملا)كفا-اطة-ة"على-إحون!اصذا،(ادلموكقاعدة)الة*روف

..!ء:مإ؟ذصدالتيياتادورراطفوبموءدم،بهاا)صارماكهسكي!ن!إن

ووؤف،ا،صثةةمننوعهـ%دصاؤإذا:ا،-ألةوضعذاو5!ا..و)ممن

ي،1ءلمي!-،ذ!?مرأنعلىيحىه-او-دناهثم،لييزءزصالاصإباأكلإء،1الةرآن

نأضبإذ"اتا)-وصةاوء"تاردا)ة-فىو%"علىتلمهعيىصا!والمثفذ-ثمن

الئهؤ-ال-ئم":من،الجىاءةلاتء-اتاطفوعوليكن،الثهطاءةلييننختار

ح3الما؟8س!03أ!35،ل!.+كه)،خلما14ك!4س!ا3!،اأا50.ولول5ثاولةولولس!،!.أيرؤ(1)

.37صاد،ليقاإر-ع)3(

.وطهـ،رة!-ةسواءوهما،!واب!و،-ءيرهأومه!نطمام)ناول:!-،)3(
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.وةال،(1)،الثه--شبصهلء!ن!كصفبضياسلهوصى.اتت!ببعوصلا-)نهيىب!ا

-ئموناضتل!تنؤ"وقال،،)2(!تسيدكوانأى.!تؤابغوا-ذلا--ل!أ

.،)3(اه"قؤاتثتغ

وإنماأهوائنا،أءامننحرفليم-إذن-القرآنفيعت"المحفوليكنفم

فيهيجريالذ!اهـوسللواقعءهـاء-،ةكلسألةوصدقد-اطةدكلي5

أنفست،إءةاء-مدنا،وإ)ضاءحدإلىالطريقهذهفيذتهبأندون،نشاطنا

وإنما،بذات!اللأوقفتخضعلاالة،ءدةأن-كلومأ-رأليناؤقد.واجب"من

والشكل،،والمدة،-كالكيةالزماذية-المكاذية-!ما!!ثافيلهفضعهي

...اخ001خثرالضاو

الواقع-في-ةيببء"تأ-رؤ(الأ-لاقيالقالؤني!ونألاأردناذإذا

ادضة،الخارجيةوالظروف،والمكان،الزمانمنصارمإطارفينجعلأن

بأ-ر.أوبش!لتطبيقهمجالالة،نونيجدأنيرب

،منايبةمرونةا)تطبيقهذافاعليةتتطلبأنوالهدلالطبههيومن

للصمرورةالتكليففيضعوعندما؟إر)دتناعناد!ةلالواقعمعفللت!

حالة:مثلأ)،تة!رلاالواقعهـذافيعةبةأهـامذيقف،الحدهذاعند

لاالذ!اب-ائعالمحرومأو،اله-ممر!وا-بأداءعناله،-زالانسان

تفاديهيأساسأالمسألةتصبحهنا(-الضمح!سةالأطممةءن؟ةنعأنيستطيع

-موةماأو،تعدلهاأخر!فضانلحسابكل،وا-دةؤضبلةفي،الهاكة

الجهد،تقدلمنهالهدفي!ن!الثردهةلطفأننجدوهكذا.أمية

التعبير.صحإن"!عقلتتته"أي،عة!!أساسعلىإرساؤهبل

26عر،)1(

)2(النساء135

05صصالة(3)
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15-؟د!تريبالةهـآنحققطريمقةرأية،)1(د"د-جمانرىو)سوف

ا)تإقةا،ثكلاتأماما)قر7نصوةفباسض-لاصالآنففلن!لة،كرتينالة

ذاته.فيالإلزامبمف!وم

"امالالزتناقضات"-ثالثأ

ا)جماا)ء.لي"%قفهاتالتمنبروعةءكةىفيامالالز!حرةبإزاءأر!!ا!ق

دتشذأت-يا!!دلمه*جماوا)قي،رينها!جماءيررأنهأ%لاقيفكركلبس

رئبلجا:؟هـإثهيخاذتالتضإؤصإتذه5بينومن،كانأيأ،صوقفأ

وتنوعوحدة-(ولأ

علىتبتىأنفيربءو(الأخلاقكاذتإذاأنه-،!رربلا-ةيقة

.وعح:"خاصةؤص،ياعلىتقومأنلا،وضروريةش،صلةدواذينأساس

صوفوء"صسيارد(،ءلأالأخلاقكاذتإذاأنهصدو(ذالمثمنبرأدلو)يس

و)!.اد-وسواق!م-!فياةاطتتناولأنفي!بالاز-،نيال!مشاطرتظيم

"-:،أنجد!-وف،وا؟دة،*يرواله،التنوعهيجوهرهاتيالحياةكانت

التالي:التتابعأص،مإذن

لب!ون%إءددا*لماهذا)ة!،ةدمهالذيا)ساوكءوذج-بمونأنفإما

صأ.عاو(بض،

.والتمد،للاتنو،حقار،ليحونأنوإما

ع5صمماثلدو-فىوذجالىإذيةالافتررديىوفالأولا)فرضحالةوفي

.ا)ثا)ة"ا)ةةرة-اطا!ساةصلاازظر(1)
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وسوف،برهةالىوالزورإن،زةطةالىإكاز1سيختهوسوف،دائمأذةسه

،مجىهـدةف!هـةمحىاثالترل،ذات!،اطياةتمرىوسوف،ال!ونحر*وتوقف

س!"3،ا!،5!ص!لأ.الأخلاقءايركأيلفيإلاتوجدلا

يضصفإفرداا)?لأناعتبارنافيأ-ذنا-ا"حساطا-،أننىولو

لتأثيرفةطخاضحوهـو،ء،ص-"ةممرةفيالاندماجعلىي4ودسف،بالتةهـد

،عدة91ءنلا!ديثء-،لهـناكليحونفان-ادكانا-تلافو،الزمان

؟جردالموتالىءصيرها؟،عدةالواةعفي؟حونواذا..ءلمماو،قانوناو

وور!؟ؤوريليثحل"وا-دؤهـدسوىيامرانقانونحةمقةوما؟13تخلة

؟عوص-ةأيةيماذلاعلمثت،

الطصيحةت!نوعفيرمأنأو،اةإنوناو-دةعلىفاةظأنإما،اوهحت

-ا)قانون!ذاا!ممومة

ءاض"هزط"قاقياإةالحبلتررةدانخضء3أنأوا)ة،ءدةد-اطةعلىيذ-ةأنإما

الواؤعالىن!هـطأنأو،واط،لد،اصالخاالأعلىالمثلإلىنرتقيأنإص،

ا)تضير،-دردأذهىالىاإ-ورير

."دصو21"أوللروهـهـ!"سننتهنأإما

الن!،يهاتوهما،مرتقاهانصهدانيرباقياالطريقن!اشتامافها،ن

.الأ-رى!نابفدناإذاإلاإحداهـ-امننةيربأنفتما-علااللتان

الأخلاؤية.ا)!مموباتأولىهيتلك!

يةوصوسلطة-ثانيا

فما"بالأولىة9علاذاتذلكمعو!ي،ا-هـىص"وبةهـنا)كلكن

إرادتينتجمعءلإقةهي-الإلز)م-باةظةءخهااإبشا)"لإقهأنؤ-"شكلا

،المثسر*ع".متصارعةاتجاهاتظهارإالىوط"-!تهماوصدؤوءتين،نحتلفتين

،بهلالذي،هـدالة)و،،يصاطته!عكصاطرشديدوهـو،وأمرالذي

.!حريتهةءنيرداؤعوهو

!--ن2الةرأ-لاق7!



زسنهاالتيا)ةواءدتحتفظمابرقدرمحتركلآتبةىالمشرعسلطةكانتو"

مطلقأيتدخللاالظروفتنوعةإن-مساسدون،(قو،كاملأبمهناهـ،

الا-لاقيإ)ة،نونايصبحاط،لةهذهوفي.وطأغامنلات-فبفاو،لترديدها

4ويط-ة،سلبيأخضوء،الفردلهفيضع،ا)طبهيةؤوازينمن!،نونلأيمماثلأ

ممى.أأبهةتط

ل!!رية،انضةاءاضرورةبارةارلمهالهمرف(الالزام)أن،ذاكومتعا

.م،و-ضهوع

-ضورهليةيرانالذيير4اضا؟--يئذا)صميراهـرزجدوىكلا،ول!ن

؟الأمورمجرىفيشلجئأعدمهأو

-رية؟:-"اله،!ل1)فردوأرضء01،الا--رالطهـفالىاتج!ة-افنوإذا

يسوفإذ،ء!."ا)نه-!ةؤست!عون،مرفوالتهلا--يارا!اكاص-لمة

بحى-ب،نرؤض!اأوذة"ا!اناأيم!ن،ز!+--"أبهـدالى،الأمر"ليت!ول

.!ص-4)ث1ز:،ايرتةد

نض!،زأنيربل5؟اطت"،رض"الدواءجاهـرزهأ!،معايناببالذيما

فأيالا%""!ارذ"ينوإذا؟بررر*،!مماالتوة-قف،ولأو،الجانبينأ-دالى

جممازدلح.؟ليحونأيى،سأيؤ"-لىا)توؤ-قذ"ينوإذا؟تء،رإلاقي،هـين

.-لمو!اا-تلةتكبفولتظهـالا-ن،-لأفطإبالتيالمث!طة

اطلان؟-فلي*هـ،نخ!تميىوفا)ةصلن!،ية-شةا-ةا)تاادطوروفي

لحما،ا)ةض-ةثااط،ةمرةلأطهـافاخ!لجبء:صةاتوؤ"ور(ر"-يرأن؟حننيرآالة

أ-د)---،رنحىو،دارهصةفيءتةاوتأاقيا15ديةاطاا-طرياتالدىأنشين

.الآ-رأو،اك"،رضطرفي

بإزباتلنةوم-لا%،ءة-!مصه:اهاا)قي-ا)ت،لبةاة"رةاذفسو&وف

لنبرز،ا)"انيبالشقالا-نونبدأ،المزدو--ةأندعوىهـرزهمنالأولالثق

وذ-يخا،5مثإفيهـ:ادمهماذة،يساؤدتانذظهـر"،نكاتصطدما)قيالصموبات
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والا--هـ"ا)ءام)داصباصارصةاا)-اطة؟ملا-درو-ا،متطرفينلإتجاهين

ال!ذلمية،اكظرية:اإةطقصرامةةكرةضدا)ةفسيا)ماملأصالةعنيدافع

.(!ثا!ول)روهونظرية

:ؤتحا!

التيياتاضظرابهضالالماني،ؤا)ةءإ-شهـذاليةاوملي-أنهالمهروفمن

ركضم!!-الدذ-ويةاط-اةءط،لبلجيعأ-ضءخ!-ا-ينالا-لاقطروفت

ءةىبل،-يةاطاطياةوحرةوالأ%لاقؤحرة؟"!قؤاصل-طبرلهمالر%ل

الواجبءة*مجردليأنيكيتف!ف!و،البءدفأوأءعن،ذلكمنأليمدالى

خا!"إنهبل،طهـ"لي:طبقأن؟حنصاديواقعوكل،!--"قيربةكلمن

وأاقاعدةاهـذهتظ!هـفيالتياك*كوينية4ماددمن،الخاصةصفتهمنأدف!

رربعصا)حثاصلقانونأتوهـجما،الشكله"4صورةلىوىله"ينقصؤلم،تاك

كل":هتمو،ا-بللوالتعرليفهـذاذلكمنالصةمحشإصوقد،الإرادات

الهةل)تقدءرضةوحونأندون،عاكل"ؤ،ءدةفيليصاغأن؟حنسلوك

.(1)!تىخيفهوأ

أذ"--دأؤهىالىالمجردةا)صيغةهذهعلىاعتمادأ-كانتاعتقدولةد

"،1!س!8!هاه،!هش!ط،ئأ84س!ولالأخلاة-"الوا%باتأعلمتنبطيس!أنهـتط-ع

ليكلاطامحما--4اطتالواجبمابم:أءفي،*!!ا(!س!!"،!دةالهصاعلى

ف-يرأ!أأ%لاةجاحدو-جمثمنسي!لىلموككلليتةديروذاك،ممليص!وم

رصس-حلأنصلم!-يتهوهـو،ا)و--دالميزانليذالمث4وززقسارليسءن"أخلاةي

.ءاصأقانوؤأ

!ء3هثا،س!،س!،ها!ا،5ول(61،*،*صاس!9س!ول،5ث!ول3!ط43،ثا1(ءغ(+8ء)1(

!"ول8كاء*3013،غس!.
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البناءمذاأساسوهل؟فلايترةقأن؟حنا)قببلذا5منأمثروع

للف!عرتخطيطأتهمف!التيالنظرو%!ةمنإلبلمث3.يدممهبريثمتينذاته

ءراحل:ثلاثفييت!عونبأز"إجمالأناةولويمكل،ال!نتي

أولي.=دثإنبات-أ

.الحموكل!"در!اتعلىأالمادة،ءسالاربهحتحايل-ب

.الافاز-"الأتلاقالأسالىء"اءدا)ةواوضعأ-رىةصر!بوط-بم

***

،المحسوسالواقعهـذادتحصرفيالكاذتيةالتظريةفيالبدايةنقطةإن-أ

نزتلاالاخلافىيةأ-كامنافيأنها:أءفي،مهاثمرةالفهـميريةدص"الذي

بالقه،سنزخماواحخا،ا)مميئةأو،ا)طيبةنهاؤج"الىبالقباسءطلقأ،لالأس

ا)نتا!ج،جميعوص"ةلمةعن،الأفرادبميععلىللتطبقصالحةءاكلةة!اءفىالما

ؤي".لاطعنمجاللا-فقةوزإك

مبدأالأ!منوالهروب،المذةاءنا)هـ-ثنحر"-ل!أنمنليدلأ-ؤةحىن

ونحن.ءيىخاتث!قء-،دةدرالفاضلمةمماللأانىخرسن-لأ-لاةجاايرللتةد

ضروبكلزةاوم؟-فتعرفالتيالةويةبالنفوس!-ذأة!ىالىنحرب

فياطقأذة-:ا!ؤحأنته-ل!-وفن.الهقهاتبرعوزة-طى،الاءراء

ناواجبنامنأنن!رف-ا)مث-صيةلأ-والنااطاصصهلموكه،ؤ،ءدةإخفهاع

ليةهلانتر،دونهـ!كل":الأخرينمننهطلب!اا)قياةاءدةاءلىلة"ب!ما

"ذاأكريماالقرآنوليؤكد،)1(ثهب!مأيض-،أنغ!ممذاإفلموادلحا)خاس

اتئئم.ؤ،نئوةية-ث""،:ءةتءصإثصطا1تتفصوصلاؤ":لهبةوإور:كاا

.21رح"-الا!-احا-ا)ة-م-صةكالانجىت(1)



نأ-ذالىعلي!االثهرسولو؟ءي،(9)"ييما-ئبضىثوا،أنإلأ4ليبآضذ

ش-أصدآليؤمنلا،:الا؟انثمرطاإفاوياإخبادلاالحب!ذامنيمهل

.)2("كف"يحبصالأض،بب

انيالاذالضميراستخرجأشكالهابميعفياحاملآلأنانيةاالإداذ"!ذهمن

وته،دليته.ا)واجبثهو)-ةصبدأا)!ام

4ولا-ظ،ا)قانونهذاسمح!لانسوىا)بدايةفيإذن،كاذت"ليةورلفلم

عنوعبشهاأقديمةاالأ!والفه5نقصأوضحقدانهومع.لافميركواقع

ا)فكلةمنابتداءنظامهكليبفيفيده-)3(الكاملالأخلا!يالقانونتةديم

.أثورات11!ذهفيا(و-اة

امةلالقواذيناطاضعللحمابوهريةالهاعدةوفعفيلي"ةمدأذ"والوا!ع

ليصوغ!اا)جمأا)ة،عدةوهي،"ديالطالادراك"حمعلى-ادضا-ليا

يحدثأن؟حن!مبهالذيال!هلكانماإذادفسكسلأةوالن!ذا5على

إرادتكاتصيعفوول-13مت-ش.أذ.تاقيااطبب""القانونطبةا،اؤكراضأ

.؟دأعحنأذ"علىتقبلهأن-ذلكورع-

دسحإذاأنهصدآليصرفت،كل":المثالسبيلعلى!ائلأطردوربت

نفسالناسكل!لمكأنفيسوربأذلكي!ونفلن-فب"فيدعأنلنة-،

ليكرتبفانالاخرفيبؤسالىكاملةمبالاةبلاأ-لىنانظرماوإذا،اساوكا

(.)ث"بؤسهمنالموقةطنةسجميعأالناسليةفأنذلكعلى

.62!ةرةليا(1)

اطير".منءهـارذ!،:"ة-،ذيو،فيف،ا)-ادسا)"اب-الا؟،ن؟ة،ب-اهـخاريا(2)

:لمه!حم4003س!!8،!س!4س!*ا!أ)1"،،س!3أ4لاس!ل!س!كه!"ول3،ولحأربم3:ازظر(3)

:،ول،حم8،ءس!،!ةلمس!4،ا.وللم!*"84،س!ول.ع7أ-.ذ(ث)
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فيلهنموذجيو%دلامثاليلههـلاط!يثا)طإب(تيهذاأينمق/واحنب-

8!،35(أأ3ولأس!ح401!3!ولالههـإ""الثم!-ة):مذهبسسمؤبويجب،؟الض%ارب

الىءثاليةليطررة"ينقلت-،!الأ%لاؤجأالقانون"أزمنذا.كر(تي":برةوله

ذهفيعالمفيدث!ر؟ناؤمو،،إ"-ررياالقانون"مجالعنءإء،نحضلمفبال

قانونءنالاسةةلالمننوعفيلا،الارادةاستة-لاللترلى-يث،صرف

ول!ن،لا!ريةسليو%"يسوىل!سالمثؤت،و-مب،اد-وسةالطببهة

.ؤإنون!ا)تة-3،زضعالارادةههـتأنفيكذالمث

ي!ونلاييث:أي،ءضءةلقاذونيكونأنليذهـ*جأالقاذونهـذا

4أبأو،ول"!أولهأ(5-دسأو،ريكأرظرفأيوازيرمنفةطآءتحرر

رأول"5،355-ة:إ"ة؟طريةةالارادةتحديدعلىآ!إدرأليضأي!ونليل،مادة

فيكشأ،ةا)ممليايس-ور،لهفيمثأنهلأن؟ذلكإء،كانادضالعقلأنذالمث

.(1)"ة-لمهةصء،بادىط-ة،يحرلح،وا-دعةلهـو":اتظهـيمماااسهيماله

نأيس!"طيعالذيهو،ءإمالمثمرلي-حادضرعالىثحلءيرفيدلاكه!ولما

ا)ثحل،اهذءع-لحكلدتحهـفأنالهذو%ب--ةهـصايأآتحديدالارادةيحدد

.لا!-،.أصسضحيلأأصبحوإلا

الذي،طهـهـ*ة11ةإذونكلوميةفةط-"زثلا،سوبةن"أنجداوه!ت

المحض،للهةلمطابرقةصورةأنهعلى،4لييم-يىيأنءإدي-لحلأيينبغي

اله،ةلمة،ا)حإئنات-حج!علىللتطبهقما-ضلمح،ءطلةتهـةعوكلأرضأول!نها

وؤخهئلي،وريصةأعني،-،زم-تمفيأسإسثاقيلىوهـجأ،و-الدة-ؤإنية

.ادضالهقلءنص،در

:ا):مخضوهـ-تاكلادضلا"ةلإسيالأسا)قاذونهـذا"كاذت"ررهان

)1(
:لم!ثهظ(8+-س!4،ا.ول.8(!3!.!13.لا
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نف"الوقتقيزصاحأنإرادزلم!تقبا!اا)قيللقاعدة؟كنبحيثاسلك"

)1(.،عامإلدث!ريعأساسأيتخذكبدأ

ادرألذيا،(3+ك!ا!ا!8-المبتذل)الهةلء-لكءلىتمرفليضأاو!تا

ءلميه.دماوأن--كانت

تأ؟حنلاا)قيا)بفةب!ذهالةجرردقةافىوصانا!دوحيث-!

الاشارةمنأدفخازتميأنفةط-عفإتا-ا)هموميةفييةوءماكلاذتصور

ءلىا)!امالقازونهـذازط--ةاتا:-د،مض"ن!-طانمحبالذيالمنردرالما

الاذساذية.الطب""

المه!افة،،ا)ثلاثا-لمهكلرفياذهباهذاالماتتبعأترىمرة،لا-نولنعد

.هرءونمسير؟جما

:الأوقالمرحآ

ر!نمروريةةءلا!تالو)قعفييوجدكانإذامماأولأأذفناولنسأل-

.الأتلاقوةكرةالعمومؤحهـة

اءسورياا)ثمرهـاد!-ترءطمقازونالماةاعدةكأولإم!نأنأصحيح

.؟الأخلاةجاالوصفعليهالن!لعوال!افي

ا)تإذونء-عا)،ثلتيردةأ!امتصمدلماذاالةاعدةأن"أرضأأص-يح

.(2؟)؟خلاةيأص-جى-لمةتصبحن"فإ،محوص(ا)طبءي

الذيا)قانون-"المزدوجاإقياسهذافيإن:مؤلفت-اقولحدوعلى

؟-نمالهمرع،1!ذ-"لممانالماوالوس-لمة)13،!بامةسدكنابتقديريسمح

03صالسابقالمرجع(1)

.27صا)صا.قالمرجع)2(

،!س!ثهص!4!35هـلىص!ا.(ص!ول4ح3ولإكأول3؟غ.ث!14.ذ3()
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لديض،يصبحأيؤرةافياإةياسوب!تا":وؤال)9(،؟اططأمنةاعصءمع

و5كا،-يرهـوءا)تمييزالا-"صاصكامل،تطهـأالتيالحالا.تعجمبفي

أ.!)2لهص"اؤضهـومهـاالموا-بطإبرقما5!وص!،شر

منالأولأبشءثضمأنرى)جمط4اطصاؤمنكأيرالماالأمرير--اجولا

ابتداء،ر"نماؤجماالا-"لافشديدةقيه،-المفهوموةسكأت،ا،ةياسهذا

ا!اثبوء!ة.والهايردةبالأعال،ءإرة،-،اء،ؤة-ض"-كا،الوا-بمن

الضبادلالانسانيروضهـدا)قيا)سككطرقجانبأفي:اإذاأؤناوالواقع

حكامهأؤة-ل،ف!يهءواخذةلاسلمو؟،نظرهفيرهضكررلمهةىء!ؤإن"ؤ-ما

يتضتهاا)كاا)-لموكبقاءدةونبدأ.عامؤانونالما-رأيهفي-؟ت-ولان

يسيرأنوهـي:ا)"وص.ة-ياتهؤواحيمنناحبةفي)نفسها،-وسطالاذ-ان

ا)-لموكأنفيدو--ةءت،إرضإغافي-؟ضا)كز!وزا)جمااكريثةااذ"أهـووراء

الذيما،فهو،بر-بفيء"ميز!،:حاءيرأؤدليهـأ%لاة-(121ا)-لموك،وأ-لاؤعاط-ن

ب.الوال!نو،ؤ--باهـت-)ولس،ا)ةإءدةذه5!لؤ"ميم،برإءحان:يرةول

ا)ةثسيعإن:زةولأنبرفيلضء،ن4لأؤ،ا،-احبردصتوىالماهـ-طهـد

.كذ)كر-ونأن؟حنإنه:نقولأنوبين،عاص(وحونأنمجب

ا)مم!لموكمن،االمزم"ادلموكبهيتميزا)تيهـوالا-تلافات5كانولما

-ا)-وؤ-"-س!،8،!أر!+الصية"شأندضأنهاال!عاذ-"ةا)صيغةؤإن"ؤةط"الجائز"

ديمه.تةءنءا-شة-إ)هـكاب"يزىا)كا

ؤواعدمنطإذفةينبين،كاذت"ءيزعت-ايةبأيةأ-رىنا--!ةكماوص"لموم

:،للغيرالحنير؟إلسداء"ا)وا-ب!ولؤدورا)قيا-لموكا

.01؟صا)-ابرقالمر%ح()1

.601صق"-،ثإرجعا(2)
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ي!نمهما"أي"،أكثرلا،للوا-ببألامتثالتأمر:الأولىالطاثفة

،...ء!احةذووأ،ءؤمزوأ،طيبداسفدا:فعالدا

الواجب.بفكرةالواجبتحديدنفسهالوقتفيتثتر!:والأخرى

!!،ضرورد(أمممكنأكانأسواء،الحموميةمقياصانواضحأكانولما

آخرالتباسأف!ن،الةصوىأميتهامعالطفيفةالفروقهذهل،يوفح

.،ولا!،5ش!،أ،ص!ا!!ءاء،أ"والشرعب"الأ-لا-ئةبينما5:ا!دث

المزعوم،ادلمث"هذايحدئهالذيالا)تباصو5الأ-وأالالتباسأنبيد

الأخلاقي،اطريروصف"يطلقأننياطق؟نحهحين،الةرديا)ضميرفي

منكانلو-!،ال!-امالقانونمرتبةالىرت،بب،طةيرردسرككلعلى

زظهـفي-لالأبتلى،الماد!ماا)فميربحمليممن!إن،تهمةالأعالاكثر

.ذات!االكات-ةاطكة

فيتتفاوتنحالفاتيرتكبونالذيئأو)ئكمثمور،مض،،فلنختبر

ل!ثفيه،مريضهفيدعالذيا)طبيب":الا-لاقيا)قانونضد،%طور!ا

ا!سالمرهفوالانسان،-باة-ليتقذبريثةكذبةيرزممبا)تيواد-ن

دلموكمهؤلاءبطىألا-(..عارآررصملأنعلىدتحرأنيؤثرالذي

ؤفسفييو%دونالذيئالناصصيععلىيطبقأن!ب،عامقانونةيمة

ؤيهاأمو%دواالتيالظروف

هلالداءهـ،النسقأ-ضانفييرتميالذيالوقحالانسانهذا؟!ماذاثم

يريدونالناسبمضهضاكليسأؤ3بهالناس،قتديأنفيعيبد(دؤىيحس

!؟اللاأ%لاقبةمماره3وبرع،الههـي!الماما)قانون!ةةيخلهواأن

الىترتفعأنيم!نلاللسككواعدة،ذ)كعكسعلى،هناكأنبيد

الط-يعةضتمراندونأو،ذا!افيتض"،رضأندون،المموميةدرجة

اللاأخلاقية.الىنأسب!اأنفتطيعلاذلكومع،للخطرالانساؤية

ه.؟



الكالمندرجةيباخأناطياةفيموقفهجملص،إنسانأأنوكةيرض

نإبرل،الفكرةهذهيهدمالذيو5و-"هالتحميمفليس.دونهأصد،بل!12لم

فهل.زةوقأ،محههـحلنالضةوقأنإذ،ءامأ!دمهافيهاالتوسعمنقدرأقل

حالأ%لاوهـ"الت،حيةمنثربأن"الغايةهذهنمهفأنالعقلمن

وا!دآإف،ذع!بلاولشترك..الزواجءنا)تقيل:آخرمثلأسوإليك

ي!ثملىيصوفالجهلهذامن-يآخرإن..التدتلاب!تإلزامأنف"كليةهـض

،ا،ت؟-تلالى5صوةفبالإ-رامذ!فأن؟كنفهل،الإز-اذ-ة!ايةحتمأ

كثيرآ؟المسيحيةءدصتهءوقفوهو

احت5فينه-"،كاذمتةرأيوءا

الإيجابي،اإشدوج12و%عفي،والأ%لاقيامال!بيناإقابلةتهطله!كذا

صيمالمئتنروينية،رةسءلا!54:اكأنال!ولاهـتصدقليةضمنلدسو،وا)ساجما

لي-اتةلميلبر+دتولىسوف،واحدطرفمنعلاقةوهي،وال!-،م

هوأ!يت!،ءمناهـا

:ؤ--ةاكاصكالمر

،-ثيقعا؟و،ز-ا%ء،اوء"4صوير-"؟علىصرليقضلا"ذتكا"نأبيد

ا)حةلمنيجر"ل!برقيهـرلىبتصفالمثكىفجأي!تةلاوهو.وا=خمالي،وتجر-جما

الط)-صل!آكثيرذ)كمنلىأ"إلى؟ةيإنه..ال!-امللة،نونقوةالانساني

!لىاالأيى،لهيا)ة،زونات-ايةدموهـو،ذاتهفيليالمهللعقلالحقيقيالجوهر

دةءلى"أ%هـىأو)"،ءلىةايس،?"غتىلاءطابأذ"على،ادضالحقل

لناودؤ؟د.!وكل،ثاصليم)قيثسبل،ف!-ب91)،معب:ةبأعاللاقيام

)9(
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!ةقالذيهـو-ا)ءبمريردابالةثاالشموليةوبهذه،اشكلابهذاقانوذ(أن

صةاتلهت!ونأنءطإة-(؟حنولا،الأخلاقيللقانونالجوهريةالصفة

.،ومي!ءف!ومأأدحونألاالمواشبأرردإذاأخوى

حا-ةطريقعنامثم!جاامذهبهالىليممللمإذ":"كاذت)لةاويةول

علىإفاو،أرسطولدىةالمنطقهللشكليةزةلميدآأو،درالت!الى4فلعم!فه

ةالأخلافء:طقطريقوعن،با)"-ةأميةذاتةأخلاواعتهاراتأساس

ه!رالا-فيذ!نلالاءهلالأ-لافةاةهـء4اكاذتإذا:-يةول؟-لأنه،ذاته

كانوإذا..بالقانونعلاقتهفيبل،بوك،معاتفاقهفيولامض،،ا)تنزذ-طر

ذاتةوةباعتباره،للهةلءسالأواة"-،-أخرىنا-ص"من-ا)قاذونهـذا

المذهبمنكلأنستبعدأنفيجب-اثءورا!وةءنوص-ةل،ذاتي؟-ان

والترء"،الناف-ةالنتا؟جفيالخيريحصرالذي-86،80!+!ص"يريةجاالا!

ال!ةليباإ:!جوز-يسك،العاويا)مالمفيتتوهالتي-حة،3،ال!أ!!83الصوةءة

11.)الأخلاقيةالمةاهيممعرلمناسبالذيالو-"دالمنمجوهو،4لم!ولا!!ه!!83

رص-فقاد،:ول!خه،"كانت"عءتةةفيزحونأنؤ-تطيعهناوإلى

سوىيبقتلما:تاؤجواالدوافعجميعمنالإرادةجودتقدكةتولماأ

تأزصإحا)قيو-دهافهي،سومهفيلاة،نونالعامةبا)!ميغةالتم!سك

.للإرادةمهدأت!ون

آدتمبدأمحىوكانت،للارادةموفوء،المادةتاكأتإذا:أ-رىوبحهارة

باك-هـيدنزعناقدكناو""،قيرييلظرففضعيسوفالارادةفإن،!ا

2(.)،الش!لسو!!قفلم،ء،دةكل

)1(

-6ص"صابقالمرجع(2)

:،!!!ح.!.7381+8
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وبسببه!ا،اطبكةالىهـاطا-ة3ورظ،اللبسي!ن-رأيتاب-وهنا

اصلمبحدتءندمالأت"،والنتيجةالمقدماتبينثغرةمليلالةهذاأصدث

إمكنةاالحدولجميعبذاكتستن!ذفلم،لميةالمهواطسابات،الحسيةالدوافم

،المادة"ر!نوسطأ-الواقعفي-نرىالسنا،المحضال!ثكلالىللوصول

،،الرءبة"موضوعا"دةليسالوسطهذاإن3المحتار،الثكلوهالمنقوضة

ولا،تمامأاطاليالش!لولا،)قيبةبالفإتضوعةوا،للتجربةاطاضمة

-قنلتا،ممروف،للادراكموفوع،لاخةكيرقارلوم3ءةولكنه،لهء!مون

اريش.الفقيت"تصوررفضل،الإراداتكلعلىومفروض

منكاءلا)تحف!ام!،الأمبيرية!إن!جا?يربز"حاءىب!ذاا-ةاأ

.؟الثكاجاإ:مجاجممازضبعأن

أح!مناعلىبا)ضرورةمرضالمنطقيةاطا!ةمننوعبلجبانناوالحق

علىنوافقلافنحن،الأخلافةا)ةواذين!ا-يةمننجيزهـاكما،عاصأشكلأ

يماثلو!مالذيئ،للآ%هـيئمكموغير،الناس)حممضءلمزءأماصلوكرصبحأن

بينوريا!ساالارتباطهذال!نو.الهقلأصهـيثيرؤذ)-لمث،ظرود!مفي

ول!ن،عاموا-بفحل":واحداقياهفيإلارصحلاوا)ثحلا"دب

الأخلاةيالحمبدأالعلاقةهذهتأ؟-دأ%لؤن،،صحي!،ليسالمكس

-ئتشر،أنالىالدا-لي؟خطقها-يزعذات!ا،في،هـةيمةا)-لموكفيلا-ظرأن

وهي،"تقرض!أنممنالمهمنؤكي،خاصذوعمن!فةذاتقيمةوهي

.الأفرادلكلبالد-بةبيرة

-بمونأنيم!نلاالمزدوجالشر!هدافتوفيلالا-لموكءطريقةوأية

ليستولكنها،واجبأت!ونأنإلا،ءيءأيفلت!كن..أ%لاة-(ةازوز(

،(التبهلءثل)يأاختيارسلاؤحونأنالممكنمنلأن،-هـيمةةو!بالضر

فوقهولمنالخارقةالبطولة4مثل)التةديردر-اتأعلىلي-تحقسلاأو
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قانونأ-الأخلاقيةالقيمأحمىهيالتيال!!-ةالففبلةت!نلمولهذا،(البشر

الماقلة.الكائت،تجميعالىبا)ة-هـةء،!(

كلالقدرةلهالدستالةيمجميعدامتما:أعنى،الأ!هـكذلكداموما

الفمةبينمامننختارأنعلينايتحتمداموما،عامةانونش!لتاخذأن

نأبنافأولى-المموميةهذهفيهاتض-"قأنذات!اطب!يعت!ابرسب؟كناقيا

الش!لهذالدلموكقاءدةأيةتتخذ-يخاا)ضروريمن)"سأز"عقلأذةبل

الأ-لا-ئي.للخير؟قياستزودناأن،المجرد

ا)نظرمنمطلقأرعفيلا-ماقانوني"عومبة"الىالاءتباربهيخاوالنظر

أننالو-مهينمبدأشرعيةنقدر-!نأنهنزعمكناولما.أقشرعب"الى

الىذظردون،ء،مةبصةة،ادفةا)قانونفكرةةيهذلا-ظبأنخااكهة

نانقررأثءلميناادتحيلمندصبحفدوف-اطاسومدلوله!ضمونه

الفضيلمجدالتحديدءايفايصهب؟،ذاكدون،أ-لاقيو-دهاإ-لمكهذا

والرذدلمة.

من-:(استعمالهيمصقحايئاكيهبانيعترف"هـكانتكان)"-د

اطالةهذه-ثط:قألا.،مطلتأ--خأ)يس-7خروجهمنوسيئأ"و="

الشكلي؟كلنهر"على

منكم!ةفيهنصبأن؟كنقالبسوىليسا"-،ماا)ثكليالمهدأإن

أن!-،هوال!،نضيةاكظريةفي-ئاقضوأعظم.طينمن-جرآأو،ع!ين

يرى"هـكانتف!تولذلك،فرعية!فةإلاليسماأساسية!فةتمتبر

يتخذالذيهوالخيروليسلاخير،أساسأيت!ذالذيهوالشكليالقانونأن

امثكلي.الاقازونأساسأ

،"فكرهـكانتمحددفي-رأينا-؟القرآنلموتفاإء،رضإوقفاهذا
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فيه:ة-،لوالذي،فندناهالذيا!،،!15ة!!83الكاذبالقياسبنفس

لهذاأس،س!تصرذو!!-!،سادقةانوفىءنسع4رلاالخيرمف!ومكانإذا"

أ)1(.مرغوبك!ءمفهوممجردسوىدممونأن-ينئذيمكنؤلمن-ا)ةانون

ليسأ-لاؤجاوأت"قانونعلىاطمأن،ذالمثبم!س،نمتةدونحدن

أساسعاكاأولأوفع4لأزواجبأرصبحا)قانونميم"ولكن،ء،مأ)حونه

نموآ؟خر:،نهألاعضقادنايكن!إنءالمب-!سلامأزةمثدلماذاإذ،-قأز"

؟ذاتالانسازيةلو%ودءظيمأ

المجاللبة--واا)صووفاءا-"ةاءو-وبتتررأنهذالمثبع!سوكةيرض

اعالهسله!بحاطالفييتضيرسوفحكة،إن.!!لا!ى-اة،ا):اسمنللأصاح

.الأخلاقر-ليعطيفاهانذيالوحيدالرأيهـوالشاكلل

أ،.لآ!كلصلما*ث،ورلاتعه،رفيتتر-مأنمنأكثرتفهللاالعهوبةإن

ا)تظ،مفياءصولمورةسا)ةأن:هـريردثوالذي،-وههـ!ة!ومثحلفي

ثممند!،ا)ور.و!""و=ودفيا)-*بهي،طةجاالمف،مالنظفيأو،الأ-لاقي

نأاضحالوومن،اإثمرعؤفءإيرفيالهمو!يةص"رةاءوواذه5ز-بقأنرفي-تجا

خار%جا.ثخلمنلا،دا-له"ة"هةمنتنبعالأ-لاقيةا)ضرورة

وفعتغهيرالىإلاإؤديلابا)قانونالةصذيل4لملاؤإم!عوساا)ةممذا5

ليقي،!يتاؤيزباللىاليتةإ؟،،8،8"!هاهلأحصكه"لماهخ4أ!هس!ول!ثةل!اديةارلإا

ذاته"في!قلأذ"رثيءليأمرلاالثهان،5الافهـذاأص!ر،بيرى!!يث

فيزخبيرفةطف!اك.ؤ!-هـبأءهـلي"لأنه،-قهـوالثهءأ!هـبه!اإندل

."الئهمنءلمويأمرهـذا):تاللاهـ،ر-،لرةولزحيث،ا،صطلحات

ا!!ا،اءة-لامنأءهـ--.جاهـذا):كاذتليةول

!!!06.!011،ح.لم)1(
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الا!جماالكالفييحدوناللاهوترجالأنهو،ذلكمع،بينهماوا)فرق

ا)تجريديا)فهومهذافيفيدهضانفأي،اظالمةالأوا!هـافدواةمبأضانأ

الالهي؟المةلودثنبينهطابقناإذاإلا3الا،إ"ساصياللعةل

ال!نتيةالشكليةفينميزفنحن،فكرتناإدراكفيأ--!فيطئنولا

،!تمددةنواحفيالمحضا)مةلةانون!مهتخدمدا!تما،؟ثيرة-وانب

،(والشرالخ!ير):وصوفوعاتهادلموكيردد،موضوءيكل-داالقانونفهذا

.)1(اطاءةاكأوالإرادةيوجه(دافع)شخصي!بداذاتهالوقتفيوهو

بل،صموبةأيةنثيرألاالىالأ-يرةالنةطةهذهالىبالأ-حةء-ليونحن

قدرةةادرللقانونامرفاا)مث!لبأننحترفنحن،ذ)-فه.!نالهحسعلى

،وا=بلأؤ"،لواجم!المرءفأداء.الأ-لاهـجاا)ضهـيرفيليؤثرأنعلماكاملة

المحلصةالارادةتريفهو-!تهدفهالذيالأ%لاةجماباطيريباليأندون

.بإطلاق

فالمرء؟4ذالقرآللأ-لاقالأعلىالمضلو5ذلكأن)2(نبهصنودوف

،الارتيابجما5هتاالمناقثةلأن،أوامرهعنبهيثقالذيطبيبهيسأللا

والأمر،والضقديرباطآلة-اسلوكبالا-يت!لفجماالأصهـ؟ذ)كؤول

بدوريقومأنب،مةللقانوناطارجيالشكلتطبعيىوهـل؟.المةهـوض

.؟وا)ثصرللخيرتثمربحصبدأ

علىأإيجابهدليلألاءط،ئنات!عةجماو-دهاالالزامف!هـةدأنالقولإن

)ةانونبالخفهوعيأمرالذيا)!قلفإن،ددهثناقول-للسدكالطرقأفضل

لمإذا،عقلأيكونأنلهومى،كان،ظالمأمتمحهممأيكونربما-ما

7.".،ة،ح:،!،!)9(و

.ا-2فقرة،الرابع"ةصل:رءدف!اازظر(2)
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ا!دالة.االأعلىاكلمعالقانونلهذاال!ملالا-ماقءقدء(ليفترض

مختافتل!ءرحا"فيواحدةبطرليقةوء،لج،إذت--كانتخاطفقد

الأ-لاقي:.لاضمير

.ا)ةانونلوفعفبثامحريالتةكيرزالءاالتياللرظة-ا

با)ةمل.وضمهتمالذي،ا)ةازونؤيهايتةذا)قيواللحظة-،

بين،،النيةةو،آالإلزاةدثن،كاذتةخاط:واحدة؟لةوفي

!لأ.ولأ!53اص!أالأخلاقيا&لموكوبين،كاط!ا!*ه!الأ-لاقعلم

ألثالثة8المرحلة

درنجاتبينزةرقأنينه!يواحن،فلنةبل!!ا)"،ما)طيوالوا-ب

كلفاهيم:منلهاء،بقدرامتدادآلهافإن،ا)مموميةمنكثيرة

.البتويو،جيوالزو،لأموياو،لأبويالوا-با

.والانسان،اطنوا)و،والصداقة،سةياالرواجبات

.اد"ةووا-ب،التةكيرووا-ب،ا)سلواجب

الامتداد،نفساتالتمبير"ذهلكلنعطيأنمث!روعةبصفةيمكتنافهل

صدودهاعضاننفضيث،الموضوعاتكلوكل،الأش!خاصجميععلى

.3بعضعلىبمضهانمدثم،الحاصة

معاملتهرتبةمنهأعلىلممنيماملأنلرئيسنقولأن-قنامنوهل

زوجته،يمامل؟الدنيانسا،كليماءلأنزوجالىنطلبوأن؟لمرءوصيه

.؟والعكس

يكونأنعنتوتفتد-اطاصةحدودهتمدىإذا،واجبكلإن

يم!كنلا،نسبيةمموميةأمرإذنفالأمر.جريمةيص!ولربما،واجبأ
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قاوبا)ةياس،التكود:هةعضاصره)طبهمةتبمأإلايتحددأنلامتدادها

ا؟وهريالعملو5وئديدهـ-االواجباتوتفم.المناسءةالظروفجموعة

3الحهلهذافينشرعةكبف،ال!د"بمهكأالأخلاقلمالم

!ارجية؟صساعدةأيةدون،لمقالمطمناءار-يىالة-جمماالىنصلأنأ؟كن

الفتان!ب"ليف"ماا)قيو-ماصلمه،الرلص؟ممنرسمألواننحددوكيف

ؤقط؟الثكلعلىبالاعتماد

علىؤادرأي!كونأنكذ)ك؟وذ"--ثمن،قحلنرويدلذس!نىو؟يف

؟الأسلوبوألوان،المتهالفي4ال!هـ-ةلالعانيالمبرراتإءطاء

،رياضيات3طوأ؟يربرل،رياضياتالطالأ-لاق!رولأنأردناإذاإنفا

!!أءجوقيمن!اويا،مةبولوء*بءريبأالأمرأصبحفر؟!

منا!تدسةذظرياتجهيمز-ةخبطأناةمأ،و،المسش-!!!منكانوإذا

؟الس!كعلمفيأ؟يرفياحكلذاكمننحصلأننأصل!!حيفواحد،ووبدأ

هذهفيصص!ت-يل4لأت،الدة-يئالالص"ةباطنقصحمالة!فجما،وإذن

رين"برا"ت!-!قيتتفاوتلاخقررب!إولة،كاذت"لدىنش!د،ا)ظروف

الأ-لاققواعدنةسفويغالىيمدفاكط-فء!نوء-،،والدةامش!لا

نا-ية.هذامن،ا،يضافهـيزيرقيةأوألدلي:-"روارطهاءنقطهثارءد،الحامة

اط-تةذوعءناص!خصيةااءالا-رلي!ضلدد"نثمدأ-رى4ناحبومن

.الفيلس!وفرفف!!اا)جمماالةاضلأة

رؤيةفي"الكانتيةاطريةةاعلىقي-يعأن؟حتماكأ)-صط!يرةض!اررإن

صيغهبحض!ؤبير-ينولكنا،ذ:إؤمشهلاأمررهـو،الأخلاقيالأعلىالمثل

وإما،ضروريرباطدونإما،)ةارتدو-لى/الأوبمبدئهءلاقتمافيالفرعية

محه.التوافقسقيمة
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تأمرالتي"صبفة!،ل"جمافتلك،ضروريرباطدونكرنافأما

باعتباروذلك،أنفسنافينحترمها،؟الغيرمض-صفيالانسانيةآباحترا

لماذا:انفسنانسمالأنالممكنمنإن.ذا!افيغاالانسانيةالشخص"

نأفيا)فرورةبهذه،والمطلق،ادتقلا)سيدوهو،الهضالصلفلبس

إلادممو!الا!ء-،غانعتل!أنالمعقولأمن3ذاتهدونآخرشيئأيرترم

فيوهي،الفكرومنالثميءمنالمصهتوعة،افتلط-"الطبيعةتلك،جزئبا

ممةولة؟ءن!ااكثرءسوسةأصل!،

كانوربما،الكانتيالفكرعنبكاملماتغبلمالملاحظةهذهأنويبدبى

كلالازسانيةالش!صيةمحاملةطلبحين،صيغتهقيدأز"فيأ)سببهوهذا

الوقتفي"يهطبقبل،وحدهـاءلمبثايةتمرلا،المناية"مف!وماناعتبار

نااصفرحلتلبثلاالتعليلفيالدد-"هـذهواكن،غيرهاعلى"رفسه

.الاحترامذا5منوفعالذيالعهليالوا-بدكأدالىأننصلبمجرد-ضف

الى،نيةالافء"الطبفيالثت،ئيةذه5ءةطقرؤديأنالواجبمنكانوقد

لآكلطد!ن:أي،دحسباةهـدواأ)مشخمىبينلا،اكفرقةمنذوعتأكيد

أيضاولكن،؟فردهإزسانكلالىيمزيوما،الاثتراكصورةعليإلىخا

الجسد.وحاجاتلال!ة-قوقبين

والواجب،الأمنفيلأناسعنحقاررعصع"ددافعكانت!نرىولكنا

والسخرةالاسترقاقيحرئم؟،وأموا!مم3أجساعلىأحديمتديألاالصارم

،اك!ليلفيالدة"ذه5كلالىبرا-"ذحنؤلم،وإذن.أث،!،جيعفي

الذيالمبدأيض!منهاأنمنوأءم،،ؤ!ةأمورترديدالى،11:ثايةفي،لنصل

كانوإذا3.اإقدماتفيمماأكثرتىفهـنا)نتيجةأنهنانرىأدخا.أعلنه

ي!ونأنويجب،الاذ-،نفي!!وسالعنصرالىيمتدأن؟حنالا-ترام

ود،ذا3.آخرمجالفيا!-وسا)هنصرالىاكل"يىادهنرففىةلماذا،كذلك
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ؤ-تأفماأكناسو)ء،أيثياءأن"روالحيواناتنهاملأنبهالمسموحمنكان

3فهـجدوننذبحهاكناأم

نأمنمناصلا،المحضالمنطقعنغريبةأ-رىاء-باراتو!اك

،ااتكافىءغ!يرالطابر-ع،ذلكنتاهخهزطبم؟جما،ا،ثحرعد!كيرفيتد-ل

.بتضيه!او،رة،برتوسبهثا،رة

ءندمافذلك،إبداامعالقوافقس!قيه!ةا!فرءقيالهيغتلككوقواما

نأافإكل،-،وقنايممىأنامرىءلأيز-ءحأنالمبدأهذاعلينايرظر

لا"!وهو-"ثمن!-ق،أيأنوإما،مدلولهافقدتدداكلاتا

ذا5كانذاؤإ.اف!يراابممةءوفيرل،4؟إحمندتل-"أوا-:"ينشىء

وكقرز".أثاءاقءخهأتنازلأو،بهأسف-كأقفي-هـ3فأذا-!ماوء،

-ةجأءنأدافعأنيجدب"فردآ)باعتباريأزفي،الذاتانةصاممندنوع

صهـدأ،ا،قدسأالمهدا!تعلىمديخأأباعتباري:أي،"إؤ-از(!باعتهاري

""الرس"،ا-بوة!ةاك"الةا)ورد"وابمب-"ديتااذإ)-خا.الانسانية

الر-ةكانتو،--ا؟شاملةرصورةرطبقأقأرف،الوا-بهـرزايضطإبألا

هـرزافيزأكلرناا)تنا،-يحيةالأخلأقؤإن،وزسامحأإغفىاةبالأ-ئرىزستةبع

ا-لياالواحب!-دأإ-لاصأ؟يرأكاذت-أتداءناحقفببرأناصددا

اكازلمية.1الأ-لاقمناشاكللا

وا=بءعاةقتضوأن؟حنلاا"،وءهـةا1نرأضذ"،اءيراة-،زشمدوهنا

اامصروطغيرالأءهـاط"،جأأنواطق.لهء:اةضوا-بصومبةةوفتذاإإلا

غير،مطلقوجهمن:عنيأ،داحدةالدةيقبالمفى-تئلتليلمأن؟حنلا

،الوبدالوا%بأمبدقهإتاذاإإلا،بالإدراكلأو،الضجربةبالا،محدود

هتاكفإناتمدد،اهذايو-دأنور:بةي،الوابم"اتفيتهددآهـخالكأنو؟ا

عممنتين:لتينحا
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أحدمادضيقأتدون،متوازيين؟ضيانسوفالأمريئأنفإص،

إلىلا،الاخرمناقضةالىوضجهسوفمنهماكلأأنوإما"بالا-خر

ف!سب.محايدته

ألاينهفيمثلأفنحن،علإ-"صعوبةأيةتوجدلا،الأولىاط،لةوفي

نأالمم!قومن،تمامأمتوافقانواجبانوهذان،نقتلوألا،نكذب

واحد،ودتفيداثمأيفرضاأنالضروريمن)يسأذ،ريبولا.محأ؟ض-،

اطدودأنبىد،.بالممل!خاصوا،خر،"لملامبال!!خاصأ=دمالأن

ومن،نفسهبنصهبل،خار-،منءلمى!هتفرضلممنهمالكلالمرسومة

الانساني،الإدراكممارسةكل-عي!ناصبكللوهو،الخاصومه3مةتحليل

تجريي.عنصركلعن!ستقلأ

اططر،ءظيمة!موباتفتتفجر،الواجباتبينالتصادمحالةفيأما

كأ51مؤدبيننكونوأن،اخةيقةنقولأنيرب:الأمثلة!ىدوإليك

الاخربن.

.؟-هـجدونالة،سيةالحقيقةإعلانيمكنلا-!نالمهلنر،

لساني.ءلي"أصكأنبب

اصلحةيكون!ىوفد،وعدتالذىالعونأن؟!شفتأنيلوو)!كن

.؟واضحظم

ربما،نف،كلاولأدغأنأيضأءقيوحرامد،كذبأأنءقيحرام

.،نقاذهإتطيع!ىأ

لا-!ر؟3تهـبريئأث-!،4اطقية"تغزضعندماا)مملوما

مثلفهل،الغير-ياة-سابعلىوحوناطالةهذهفياطة-44ةولإن

مذمومة3أنانيةهوأو،الىودة4الكراصأسالمنالمملذا5

منههذافهل،إنسانحياةلإنقاذيكذبأنلنف"المرءحمحوإذا

.3لذاتههبةأو3تضحيةهوأو؟لذاتها--"إر
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أهـو،معنيينذيغاكلضتعبيرباش-داماتجاهينبينالتوفقولمحاولة

ةموا-3فيأذناذلك؟للخطررمرضهاا)"ك!سعلىهوأم،ا)فضي!زطصاب

-يدئذ!ن!عون،اطإطىءبالاتجاهليةتنعنجملدأن(معنوسنتمسكالمعتدي

.بمعناهقارفناهؤدكت،وإن،بررفيتهالكذبقينبنا!د

تجاوزرو،بالضرورةليصهتتهع،عةايأولو،أمرينتميمأننرىذوهكل

إطلقةاالضرورةكانتثمومنللا-خر،منهماكلوتدميروتنادص!،،،للصدود

-ف،أمن؟.أ!ا،و)حنالأ-هـ،يمرلي،أ-لى!،تطبيقمجال-!مييقفي

-قأتحو!مماو؟يف؟ا)ششتمصد-لعلا،أيأكان،كل:ثاوا-دآنميزأن

متساوية؟بةيمةخصهعماأنذالمثلي-"قأندون)دهـورمتسماويأ

،والضروري،ألازمصاواصد:ء-"وىفينضعأنالمةبولءيرمنأنهعلى

ء،!ومههة.ا)ح،كوذلو-وا،قللأاوإلحا-(ك!ثرلأا،افضلةائدلزااو

يةرأنأيض(علب"فإن،،تبالواجبذ،؟ةليصحأنبمررد-تءمجمألاالأ-لاق

فلن،وضعقدادظامهذاأنافترفنالووص!،ا)قيمفيزدر-(بينهافما

محتملازمو15كلولأن،نسي-وهرهفيلأنه،!ار-أزظ،مأمطاة(يكون

همالثة.-،لةفيزائدآ،وفائضأ،أ-رى-،لةفيممانور(د!بحقد-صالةفي

،الحياةإنقاذأ-لمنالط-باتبأثمنيض!يالحطرأمامالاز-،نفيدولذلك

.الثحرفإزة،ذأ-لمنللأخطاراط-،ةصىيمر!وثم

وليس،الراهنبالواقعالاتصالعندباخضيارناالجديرةأ)قيمة-م!ددوإنما

،"الط-لمبةعلى"إلاادتلفةا)وا-ب،تدينلاتمييزدقيقصطوضععكنأ

أردنالوإتصايحيث،للتعديلداثمأفيضع،همابرتغير-طذلكمعوهو

!"طمتتركيصوفالأخيرةا)مملى"ؤإن،كلهينة!ظةفيوا-بفدليد

."اد،ديص"بحاسته"فهـ-"أنيم!نلماتتركربمابل،ةهـد

زوالمضمحجاااهـتو،-لمتين؟ر!ذلمهة،احا"نازوتجاوقدزةمت،أفيداكذ5

.الطهـليقهـمنالاتا)طرتالىينةلمنانف"
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،ووه"

منكلهاالتثمريميةالسلطةئحعلا)ماالكانتيةللنظريةالنقيض"طرفعلى

التجويبيةالحريةقضيةعنتدافعأ-رىنظرياتتةف-الخا)صالحقلصأن

"نيتشهو،ولحولهـ3جيو"لدىالمثيرالعجيبالتناقضهذاويت!لى،للذات

إرادةعلىاو،بالجالالشعورعلى"الأخلاؤقصرا"لمذانوها"،ل!،!ة*3!طح

توجدلاالأخلاقيةالةيمةأنيتقررالأخيرالرأيهذاأساسو!،الحياة

بهالانسانيتجاوزإفانيإبداعهيبل،الأزليةالأشياءنظامفيمسبقأ

.3*ولط!!!5الأنسانفوقليصبحنفسه

هذه"ح،843،ححطول،ولروهفريدريك"الةهـنسيالفيلسوفيدفعولم

ؤممرةكاملأإلضطءتلضيأنالىترميالتيوهي،!ايت!االىالثوريةالفكرة

فكرةبسموومترفكانوإن،وهو.نفثاالأخلاقوممما،الإلزام

هوفردكليكونأنأرادذركهع"أزإلا،الفردالىبالنسبةالوا-ب

)1(.وكلهـدع!ا،اطا!ةمهوأح!مبادثصاحب

ا)قيالمسافةمنالرغمعلىإنه:إغرابأنخثصىأندون،نقولأنو؟كن

وافقوتةمعهاتلتقياف!!ا-،كانت"وفكرة،الف!ثةهذهبينماتفصل

معناهإلاالواجبفكرةمن"زثقيلامنهماكلأأنذلد،المةاييسبعضفي

بمديهدأالرأيينا-تلافأنبيد.خاصاقياهأييتضمنلاالذي،العام

س!اءفيالالمانيالؤيلسوفيحلئقحينفع!؟الانطلاقنقطةفيالتوافقهذا

كلتواجهالتن(الفرورة)جحلأن-!اطحهبمنيختالا"نيللة.يوفسبق)1(

"خميرأن:(صحته)و،للأخلاقأصا-ية(قاءدة)-لاقتناعهطبقأيحملبأنفرد

تليذ*كانت،ف!رهفييكنله!المصطلحهذأأفيبدوول!نمطلقأ.يخط!هانيمكنلا

،05روه،ن!رفيلهالتنالمراحةنفع!-هذا-
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التحفظ-منكثيرومع،مراحلعلىإلااد-وسنحويهبطولا،المنطق

النفسي.الصعيدعلىدجأةيمدرع)1("الأ-لاقيةاكجربة"مؤلفأننجد

بأتا)قا؟لمةالةحهـةمناذطلاقأ-،كانت5حاولكيف،رأيناوقد

هـتاكما)!د"يؤأن-الاراداتجيعالى""بالف-ق!هأنهالخ!يرا)"ملجوهر

ء،دية.الأكثرا)ةواءدبهض!هذهمنثم،تجريدآالأقلالصيغبمضالمبدأ

فيالأبدالى-ثئضت!-،الصيغمذهعنكشفأن؟-هـدفإنه،وأ-يرأ

ليبنزية)12.أعدادكأن"،بمضكلبمضهاوأغلق،ا)ثابتةالصهارمةأطرءا

"ذظهـهكأتمر!شيءكللأن،إذنتواج!"لمالواصباتصراعفشكلة

.واحدةمعينةبمهيغةمحكومكأنه

عقالمجردةالقواءدجميععزأءان-!نحقعلى،روه5ولقدكان

خررطة،نةطةفددأناست!يلمنانو؟،ماديأواقفأبنفسهاتحمأن

نأدون،نمىفيكالةنفسرأنأو،كثيرةأخرىنقطالىالرجوعدون

تأدون،مميندواءفاعلإةنهانالعلاجفنيملكأنأو،السياقنرعى

،الأخلأقر-لف!تلك-مرف"اتجاهاتوسائر،ا،هـيضءزاجيلاحظ

الساوكلأن،والزمان،نالم!عاملالانسانيالساوكفييغةلأنيسهطيعلا

زماني.-ءكاني-وهرهني

لي!كفيفلدس،الواقععالمفيالاندماجالىيتجهواة"جماهخلقدوسلوكنا

)1(ءأ!،5!?!ص!ة،?*ح،لأ

ليبزجفيإوردا-ح4،،أ(،20،!كلةأليبنزد-و-"رالالماني،فهلمسوفالى4ذسب(2)

ال!ئضاتبميعأنويرى،اكالي"4با)ةا-ةلادواالذيئأ-دوهو،!6649-6971)

فا-فةالىاذخهىو-د"إةرارهبقتواوقبين!!فماروجدأعدادأعاس!نثأتقد

.،المعرب،.تفاؤلية
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فاو،يكونأنأيضأمحببرل،اكطة-"النا-"ةمنىكت(ي!ونأنإذن

بحيث،كأوطه"قيالوقائعويصطصحاز،يجدوأن،الممليةالناحيةمنللضحقق

التيبالأ-داثصدفوعأولا،فبة،ا)قيالأ-داثبواسطةممنوء(يكونلا

،لواقععالأنحيطأنمنممينأ،قرارآنتضذأنقبل،إذنمت،صفلا.تلحقه

.ص!ميرهوفي،،ريخهفيبل،ف!سبالراهننموهءرىفيلا"الموضوءجمما

قنوعنفسهالوقتفيذلاحظأنيربليل،مثيءكلو5هذاو)يس

هاتينةسبفاةإذا؟اطبيه"اعلىلديناا)ةهلردتحددالتيانه"النفالمواءل

عليهانحصلالتيادتيرةةإن،الأخرىفيإ-داما،المواملمنالمج!وعتين

يعيدأنيمكنلأالزمنأنأفففافإذا.أصيلة"هـةدائمأجمما5حالةكلفي

فيهطظتانتمازلأن؟ممنلاا)تاريخأن:هيقاطمةذتيجةالىو!لنانفسه

الأخلأقية.لا-ياة"الأ-بيةا)صفة"وضوحفيتبرزوه!ذا.أددآ

أنيستطعلم-اممانتياان(يتفادىكيفءرفالذ!فيلسوفناأنعلى

تمليمفيلمتثح!"تبحأ،صءىفقد،مماكسزقصفيوعالومننفسهيحصم

-الحياةلحظاتمنطظتينبرينالتماثلءدمفكرةكانتوكأنما،الأ-لاق

مقياسأيبينى،يكونبأنز-محولا،تشاب!!ماالوقتبسفيتستبهد

لمضمرر؟سعمكانأيالفرديالعنصر-وارالىيوبلاوكأءا،مشترك

يبقى،!!اأثرآتمرالتيالأشباءتتركلاوكأنما،وأ!ثولأعم!جنسي

.بهدهـامن

التمرالوقتي،علىانتباهنانركزأنالىفيلسوفنايدعولما:ذلك!ودناء

يربأنه:وير.ظ،والمثلالمبادىءمننتحررأنعلىبمراحهكذلكويحثنا

.)1(لهاتحضعأنمنبردلآ،والاختبارلالتجربةإخظعهاءنؤحفألا

!3!ا،+،!مهص!،فه!أ!،5!ء64.!فىثر7-6:انظر(9)
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)ةف"ثسعأثفياطقاءهـىءكلإعطاءع!-يتئذاكلميرةتةخصرولا

نإبل،ف!صبوصطامحه،واتمداداته،طبحهيلائمماوفق،واجبات

الف!ص،تحت،هـةص--5ب!ورة،وأح!امهمبادنهرضعأنا)نخصلنةس

س.سارقةطظةفي%درءاطظةكلفيي!دموأن

النحوهذاعلىف!هاحينوالاعف،تا!وىكارفيخاوأزفنلقياسناأ

..؟الفوةىمن!ضاعفةطءاة

عنأنفسنانسألأنالواجبمنإنبل،نقطةأ!لبتهذهأنع!

كلتعتهدالتجربةإن؟الضميرهدايةعلىقادرةكةوة،نفسه4الهجررمبدأ

س!ريةعلإ-ةفبأية،"القيممنرتفذى5الضهيرو)حن،،الأحداث!

الحمأن:،روه"يمرتأنبدولاآ%هـ؟..الىجانبتحويليمكن

صورة"أدفي،،الواقمي)الحممجردمنيخرجأنيمكنلا،ا)قيهي"

ءهـ؟هـ(،ماضيأ،أوبيطأ،ش!صيأأوكانموفوء-(،الواةعهذات؟صل-

مستةبلأ.وأ،آضر-اوأ

"ذهفيالضجرييبرهت،ثمرةكل-ئلخص-والحاةس6بباإ،ةيتملقفةجما

أدرممين،دائمأ4طةأو4!حبةدصلأيأن:-ةهـرا)قيالبسيطةالملا-ظة

أكثر.لاتعد،بهونحيط،ف-لفنحن

نمبلفنحنلهثسءوأو!سنوالا-ممارمنألرآبأنفلححينأنناثلمثولا

فيه.سببهوالذيالعمل4إليويدعولماب!،الحمذلكالى

.3هكذاالأثرعلىنحمأنالىالواقعفييدفمناالذيما،و)حن

)-تنصتبه(وهيكهذا،تقديريحمالىتنت!يأن13أصءةلوقيهـبتناإن

فنحن.لهء:اسبةمجردهيبل،(منبمه)-،لأيةع!ليستفإنها،فيه

فيالحدوثهذاأن-ماظاههـة-دوثمننسقنتجأنمطلمقأزستطيعلا

يةضبنا.وأيرضبخاز،ذاحد
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منيمنعلاهذاول!ن،ا!فيهذيئبينطبيعيأرباطأبأنهناكولنمترف

،ملرو!واقع!هونفسهاتقديرياحكنماف!ن:هامةتةرقةهنانحدث(ن

ولكن،الباطنةملاحظتناتحتيقعأنهبماالتجربةمنينبعنفسانيحدث

كلع!تحدلىدهابموجبتسضمصي،قيمة"هواطمهذاعليهينصبهما

لا!ائيأ.زهاوتتجاو،تجربة

القيمة،بئر")!تياحمناكثر-التحبيرهذاصحإن-تفعللافالتجربة

لامعينوبأنها،الخا!ةبملامحهاالفريبالشعورهذامع،نقطةبحدنقطة

ين!مب.

أنمع،الزصانفيمسجلةليستفهي،مطلقطابعذاتوالقيمة

لغزها-لفينلجأاتإذنيصحفلا،بهايوحيأنيم!نالزمانعنصر

وقتي.هو!االى

هوالذي،بالمستقبليختصة-جماايضأالتجربة،وريتضهاءلو)سوف

بل،كائنهومابابمنلرسالعملؤهتا)،الأتلاقيللمملالو-يدالمحال

أن-أخرىناحيةمن-ادءحيلومن،يكونأتينبغيمابابمن

فضهايتمالتياللحظةنةسفيأو،الماةيفيالأشياءبمضكللنقرر

.(القراراتخاذ

هـجالبتالصرفبممناه-االتجربةأن:ابتداءذكر.الىحاجةلافما

الا-نحتىحدثت-بىكانتماإذااءالأ!فأتأستخلص(نليتبيحالتي

الطريقة.بنفسودائمأ،غدآتحدثصت-بأخرىأوبطريقة

والأمر،اطبيمةابثباتاعتقادلافيالمنطقيأساسهمجدالاستقراءفهذا

هـدميفترضأنيحبالذي،الكبيرةالأعدادقانونالىبالنسبةكذلك

طسابنا.المتوصطا(مدلخلخلةكلالقادرة،ا؟ديدةالأسبابتدخل

يواكبهوصا،الض-هـو!أر!هـدي!منعليهأ-!لالذيفا،آوأ%ير
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!ثصروعلترفيئ(العهايةالاستحالةأو)الإمكانأعلمإنني..3صلماتمن

ماكانإن:يخ!برنيالذيرذامنول!ق،ناجحةاحتمالدرجةأو،معين

3..إليهأسع!بأنجديرأخيرأف،أفرع

،أ-ده،تتفذأةررعملؤ؟الذيفاكثيرةعكت.اتأماميكاؤتوإذا

.3بطبيمتهملاحيةأقلهاوربماكان

نثاطنا،فيتفضلمنالاتجاهاتإءضبهنؤدرماأنالواضحمنإن

واقع.منلا،أعلىمثلمنينبع-لههضهاواستبحاد

التجريبيةلذاتناظ*رسوىالأعلىاإثلهذايكللمف!ذا،وعليه

ؤإؤ،،الافتراضيأواطقيقيلثمورناءطاءسوىوحنلموإذا.،المتقلبة

إذنيزءم-قفبأي.مؤقتةوظاهرة،عابرآعطاء-أيضأهو-يصبح

سيبدأالتياللحظةفيروو-ودآي!ونةدأنهحينعلى،مستقلأمملأيحمأنه

.؟العملفيها

أعلىبمثلؤكتةيأنذستإحإرادتناأنإما:هبتين1إحدىهيوإنما

والمجانين.ةالم!فىإرادةي5وبلمك،محهويموت،يولدةأي،العهلمعيتلاهم

اقيا!ةاتهالأعلىالمثلفيدكمس-ا)م!سعلى-إرادتناتمفيأنوإما

أ!ا:أعني،بالةرأوالبميدالمستةبلالىبالنسبةسواء،ءلميهاتفرضه

يممها.أنفياطقتمنحةأنفل،الثباتابضمنهلتطلبتذهب

،الهض،والضجربة،اترريبيةاأذاتمجالفينكونلنحينئذأننابيد

لمولما"،الأخلاقيللقانون"نفسهالتعريفهو،الثابتالأ!المثل"أنإذ

،الايمانأوللبرهنةموضوعأبل،روطلقألتجربةثمرةيخاقانونيكن

فيتت،قضأهذاأليس!..."الأ-لاق"مر-حهي،التجربة"وكانت

.!3تطلحالمصها
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خاثمز

الحقيقةمنتظهرلاالنظريتين!طتاأنكاملأوفوحأإذنلناوفح

نيالمشصكنقصهمايكنذلكعنوفضلأ،واصدجانبسوىالأخلاةية

الإيحابي.جانبهمانييكنمماأكنر،وكرافضهما،ؤ"صب!،

فالمثالية،،المحرفةلنظريةحدثماالعمليةللفلسفةحدثوهكذا

ي!كنلم،كثيرةفلسفيةاخرىوجاعات،التجريبيةوالعقلية،والواقمية

الانسانية،للعرفةضروريثر!كلجانبهيركزمنمنهالأنكلأإلاتمارضها

سوىليسأنهصينكل،الكليوالسبب،الكانيالشر!هوأنهمعتبرآ

.كثيرةأخرىعناصربينوا-دعنهو

المفاهيمجموعولا،ا!يالقانرنولا،المنطقيالمفهوملا،أنهوالواقع

ا!سوص،الموضوع،وتستنفدتؤلفأنكلمطلقأبقادرة-المعروفةوالقوانين

ماحية.منهذا،صدودبلايتجاوزهاول!كنه،اكقا!ان!طةهوالذي

وغير،تمامأأجنبيأواقعيموفوعكليظلأخرىناصيةمنانهبيد

وقوانينه.عقلناأش!كالفييرضعلمما،للتمثلقابل

تمفيناالمامهوالقوانين،الأولىالمبادىءكانتإذا:أخرىوبعبارة
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شينأيحتويلاالواقعهذاكاقوإذا،الوافعمعنطابقى،أنمنمطلمقأ

المماثلءهـ-لمةررفىسوفالة،أةإن-جديدآجانبألنايقدمولا،زائدآ

.أبعادبلا،،ريخبلا،حياةدلايكونسوف،المبهم

ولا،مكد-ء"حقيقةمنهنالكركنأإذا،ذدكمقابلفيول!ن

يفقدصوف،عة،ي!وتأنعنقيوةفسوفالمقلف!ن،م!برتقانون

مطرةلىأدنىلهتكونوان،،ء5"الىيؤولسوف،البنانيةو-دته

الطبيعة.كل

ال!!اقى-أنعلىءبكانلو-ممليةنظرو-!ةومن،ذلكءقادلوفي

بناءمطلقأيتمولن،مم!ت،التقدميكونفلن،البدايةمندائمأررتأنف

اطقيقة.صرح

"فرضلظء،بالمادةا)مثمكللقاء،اوفوعباالةكرةلف،ءو5إنماو

اطقة.المعرفةثرارةتنفجرليم،بالتىربرة

ولا،ةعامىلة،عدةالمحردةالصيغةفلا...الأخلاقيةضأنهووذلم

لهدايةيكةي-الا-خرعن*ماء"زولآ-اطاصةللحالةالدقيقاكحليك

الةادم،الثامل"لمثلا)كيبتر-قليلمنذنارقر؟هونما!و،تناداإر

حتى،وبيانإيض،حسوىليسالذي،الراهنالواقعمع""أكل"من

والنسي،المطلقبين،وا!واقعالأعلىإثلاهـلحا.لضميرلا،زالمتالدليليوجد

هذيئبينالتقريبفيتمرأنمحب،توحهدءلاء"-الانسمانيالفههيريو-د

اقترا!مامنيولدالذيالحملصورةفيبينهماما"رابطيؤكدبأن،الطرفين

ثبات:واحدوقتفييمثل!-،اقياالمزدو-ةالصفةهذهويرتدي،السميد

الةفي.الابرداعو-دة،الأزليالقانون

افاهحامنيستخلصالذي"اتكلبفا"إدراكنةسهو5!ذاأليس

،(1صئم.)تاشتطتاالثة-فاتمواه:يةولوهوالقر7نالىولنستمع3نيةالقر2

.61بئالتضا(1)
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3؟منالأ%هـياتا)صيفةهذهيميزالذيالفاصلاططوهلةأولمنفيهنرىألا

اللظة.لإلهام"تبحأ--ة،ولحيبدوماافعلوا!:الصفةهيذه5لبت

استثناءدون،ا)ة!رسبيلعلىاصارماالواجبصيغةأليص(ذه5وليست

فىهعهماتتفقفهىذلكومع،تلكأوءتهايست.تعديلأو

المميق.امتدادما

ثتناوهو،الس!اءنحوأؤظارلماالقرآنيلةتالبذة"الجا!مةا)كداتبهذه

!"ود:هاا!توقدالسلس!لمةطرفينجدوهكذا.الواقعمن!تينةأسسعلى

.المذاتوحرية،للقانونخضوع،للفطهـةوإنقاذ،الأعلىالمثلفو

الطرفانهذانيتنافرأنءوزألا!؟عكنءذاأنثرونهل،و)كن

ؤي!-،لهيمر!ح"التياللحظةمنذ،فردل!!ل!وزلاأو؟.المتمارضان

الطارئة،نوازعهمعيتجاوبأن-الخاصة"حالهالىبالنسبةوا-بهبتحدود

.؟الأمر!ىلمطة!ذاويطرح

ذلكليىالقر2نيخاطبهالذيالضميرلأن،أبدآيدثلا!اهذا-

على،البداثية-،لتهغيرمرشددونإيروكا،المهذبغير،الفارغالضههلير

"نحتدقة،ذاتكيرأيضأهووليس".،روسولدىمةالطبإنسانعليهما

."،كانتلدىولا!،!هـ4!حء3!هـ3،55اط،)صةكالذات

بفضل!-لمتيرد،أولأو3،ت!خارجهيجضممالمثرطينيجهعضيرإنه

فضلأوهو.كافيةبدر%"ورتبتالوا-باتفيهصد+دت،إمحمابيتطيم

حد.أقصىالىومراءى،صيواقع!واجهةفيقائمذلكعن

ي!ونأنكهذاكيرخصانصومن،المؤمنكيرهوذلم:وباخهصار

فما،"مثتر!،-ث-!مية،للتناصحوئغثأد،ذاتفيحاضروهو،لديه

،ال!سرعافعوؤظرفيمثمروء"غيرن"أيهلملاعتباراتبةسمأنإذنلهكان

نفسه.يخونأنتفهص
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هذاإفعل:(معناهما)لييقولسه!انهفالثه،هذالمحاءمالآوإليك

يرمتفيإذ"ثم،رضرورةم!هـ15كنتإذاإلا،هذاتةملولا،ا!رمإلا

ضرورةستارتحتالأمر،مخالفةعلىتحملنيأن؟كنا)قيالخفيةالدوافعفد

الثهصةإت،ءلإفم"متراقفصغثركصة-فياططتر-ؤ!-":زائة-"

..(9)"و-يمزردعفو

مخالة-"أعتبروأنا،نف!صيأبرىءأنالظروفهـذهفيأستطءع!ل

حينكل،الإكراهبابمن)!يخااك=ويفأرى-ينأو.؟.ءهـمكأض!،4بر--ط

.؟.ال!لماتبهذ.سبحاذ"الثهأرادهمال!سهذاأنرقهنأأءلم

المشتبهة،اط،لإتفيبصرا-4أدا،يجبنيلمو%لعزالثهأنريبولا

ولدي+،وصابأإيرابأ،الحلنفس-يمأؤاء،مه،،أدضأإلينايو-يلاوهو

اك-ديد.فيأو،ا)تة-يمرفيخطأ"ة!صولأردكبدائمأ

ليأ،حهاا)فيولاحرية،الاز-،نيفيلظر"طبيبنتيجةالاحتمالىةوهذه

نفسه.الظرفهذافي

!الفيدي%3أبذلأنهو،كؤمن،لي-!4بالةالجوهريوالأءر

يكوتأنيمكنص،،وإخلاصرامانة،وأتبعةأميزوأن،الا)تباس

فيهواختررةاجتهدتالذياطلكانولو.زمالىيهلمحموعته"،،أءهـالثهمن

ي!هدرالذي،وريمرإةاتجهديبذلتماءق،،،آكونأفان،ءتحرفأ

فت-،"-تاحث!م.غاتا!ن!صؤ"4رةولوالئه،طررةيةلإضاه،عني

.21)"ئ!صم."ةكوت.زتئذصتاليهنؤ،بيماصشطتاتم.أ

،كيرهالىير--عبأنءلمزم،المث"بمةالحالاتفي،فردكلأنفأما

*3ةئدالما(9)

.هالأحزاب)3(
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صصتو-يأ،علي!إالرسوللضاقالهصاهوفذلك،ص"ينةبطريقةولمإ-ارتهويلتزم

وبينهما،ر!ناطرامو،بئناطلال):متثا،ممروذة؟لاتقي1(،)القرآن

.)2((وءرف"لدر:-4استبرأذقدالشبهاتاتةىؤنما،كلمثمتبهاتأصور

والكذب،وطهأنينةاصدقان"فإ،صيريهصك-لاصاإلىيريئكصمادغ"

تئيتا-5):يبا)ثسوالخيرممنىعنا)ة!األ""فيوحهشا.)3((رر-ة

إ--"!نطمأاو،ا)تفس"لي"!ذثت.طمأاصا1)كر،رة-تكستفت-او،كةإت

ا)تاس،ؤلمش،كاوإن،الصدر-فيوترد!د-،ا"فيسصافي=اكصا،والإثم،،ا)ظب

.(ث)(كتوؤأو

اط،لاتذه5ءداة؟-ا)ثصرع-ذ!تمصاإذا،اضاءيريرمورةد،إحقو

ديا)ةرا)صءيربرأنيرةولاضاءيروهو،شيءكل-فور-(1)ةادرة43ا(ثلمب

.الوا-بير-ةرؤيأدوربرأييةوملا

اوةاءدةكازتإذا،ءة!ليحونسوفالاعهـراضبأنةءذاعلىونجيب

اتنبؤر"داوعلى،-أولآ-3كأحالذينالأفرادبرت!تءكنعلىدائمأقادرة

أ-يرآلهتقدمثم،ت!د!هاءإ""ت"فيإجماااط،لات4"عبجدذهـداحلذاك

.ىلأ-رااعدوا)ةكلع(متهة،الإبماءجمماط!كايصةء-وة!ور،-الةكلفي

طريةةسوىتو=دلملوء4أاضالاءيريرءونيصوف،أخرىوب:ارة

وبينبينهاوالتوفي!،13ك!ابةا-!ةورةةوطر،ا)ةاءدةلادراكواحدة

منا)تظرة5-ذهمعمطاة(يرتةقل!الواةعولحن.الأ=رىالةواءد

اصلاثة.انواحب!ا

.36الاسراء،(ءلملي"اك)ررسصاتةف،و!):زورالىوولهفي(1)

.93باب-الا؟از(؟تاب-1)ء!اري(2)

.3ببا-ع"بوبتا؟-يراكأليا(3)

.هباب-البر؟تاب-!لم!--حو؟ذلك،وابرصةرقطرمنأصدص-خد:ازظر(4)
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أ؟كرأنر*-اطةنههـففا-وف-إتؤدالأولىأخقط"اأناؤيرفءاولو

ءيراذبا؟ولي"ضعلمابا)ءمرورةزمثت!ال،آكأد،دنصوءم-،ؤدأقاااءدأةوا

با)ف-"لا،اإم!نالضأزيركليو%دوادددادددغ!يرشه!نفيومن،ادددة

الذ!ا)-ةديرالىاة--ةباأليضأإء،،،ؤمح!-بزفىياضهيرالحرالا%تيارالى

كلها،قياهاما؟حنلاا)ةهـدلا*هليزة511اطصاذصأنذالمث.الأ%لاقيلاضمير

ا)صة"!تهالأ=-انأءإبفيكأءل؟فالمثو!جما،3،؟قديرهـاكايم!نلا؟

الا-تفيأم،اط،لاتبر-ب،وايماا)ةعلماذ).ككانألىواء،اإشدو!ة

ودصيرة،ؤهـدي!مدمنليدؤلاوإذن.بهز!أ-ذالذيالرأيصببذة-"

كثر.أمفطة"دفيهـضص،!،ءة)-مح!ةارو،اطقبقي""لية-5-!،هايرقداة%اصة

بالوا!حءلاقض-"فياةرداوا%باتمح!ديردا)ةردياب!دالىا)إجوءذا5

وصا-ب،،الددص،-بألانم!ه،نعارقعلىيةحثاءلوا-بهـو،اإوضوءي

يئالة،دراإة!صص!نعلماصةصورإص--،زإير،دءنا)ةظرصرفةوذاك،الديئ

.يىحال!ثمرعلى

الا-لاؤجماوم3المهمنالاز-يالأرليدص،صكأفردكلتوا%"ضرورةن!:،ك

)-ة!قق،-،لةكل؟مح!صأنءلميهببا)ة،ةيأنو؟.الا-لاديالعهلالى

يم"اطذاكأو،ا)ة،نوناهـتصت"فيعاي!ااإةصوصاط،لةؤ*لأأن!،من--دآ

كأقي!4يزءحالذيالو-"كانص،!!ا)ةة-"يهقبأتصلمزممت،كلآؤإن

الا%لاقية1)ةاءدة،مثرذالمثعلىو)ةأ-ذ.(1)ا)ة،عدةارطلث-ؤ"،اةقأصو

كلالىبالذ---ت!ثيرلاا)قاءدةته3ؤ.ا"-،ءكاا-،تاتنرءكالي!أنذأكلهـناالتي

.والمة،س:""ا)كاؤ-!ةوصهـ"،ونوء"،ودر-ته،وزذ"الى-ظرف

وج!-!ةالىرةو%"بأنرأصهـاإؤمناتناالض"بديةالةاءدةأنفيدوكذالمث

132-032ص2-،اليللضزإ-تصةيا:اذظر(1)

.501-98ص4-
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"اتجاهمنيهدليىممأصوؤح/كلفيتريمملهبأن"تهثن1،!لاتهأزخاءفيصميضة

يىوىاثمودامندفلأ!ا)قاةجماالط-طامبا)جماةالةانو،وا)ة،ءدة.لهتب"،

ء"!نر--لالةءدؤلمةت-"!ر!ي،اإهـوءةيذو،الهدولا!شخامرا

.نزا!-"أو

"ة،ءدةا-لالإزمااصمتااوهـف،اص،رماالض-دليدءنا.هدااف5

الىصو-!ةدءوةأبلغ؟للم!ذا،والواؤعالمة!ومبر!ناطهمدةةاداةوهفه

هـفاعنتا!أنوعلإ:ا،اة،عدةا-"بردأالذيرميا)قيثصا)!مل)يى-ءر،لاضير

:4-"كدةولأندردكلط"ت!ليستوبر-ث،شوضكليزولأنالى511ءل

زتتمي-هـث،إذنؤ!ة،ك.ءيرلا،ال!ردا"ملااهـففيو،ة"لآهـةاوا-جما

فيالةهـدزث،!أليءد-13سلطتاه؟ر!ء"ماليءتميو،ةءلىالمظددة421اإمه

ا)قاعدةنوا%"-في،ذاكمنأبعدالىنمضيأنوز-ت!-ع.-رد-4عارسة

لتقبدمطلمةطتوفعأ-صاؤ،عدةأننممأنرنبهجماإذ،تح!دردما-!ةمن

توفرأولأأنهااإقررةا)ةاءدةودإئدة.ص"يتةبرطررقةا-تء"تمابرل،-هـر-يا

ءوزءاتةكيرنارتركأنمنبردلأ،أخطادتا!رصمنبرلىالمثوز!ال،تر!!ذا

ءالتحهمر-!نإن!،ثم.صاؤ-ةأح!امءنبرثأ،اإءح:ةالاقي،هاتكلفي

قر11،ء،"يحزتبارشأن،ؤ،علإء"وزيادةا)فيثاطاهـتزةويةإلاتمنيلازث،طخا

سوف،دالامتدافي-هـرلمناءتف!دفيسو!ا.هفةتام"دءوزث،5بهـاله

الوا-مب.لأداءاطرقاأؤفلءنبرثثافي،ال!ءقفيز!ء4

ؤ!خاك.فحح-بوا-دآوا%بأهناكأنالقوليم!نلاأ%هـىنا-يةومن

الأواصهـالأ-لاؤية؟يرة-الدائم15وتضير،اط--اةظروفتر؟بؤوق

ادالاتأر-ب-ريتف،أء،مرخةتحالمجهوعتينهاز!نتقابرلومن.3،وزداخا

اللمب.قواعدمنمثالباستمارةنالأنفنسمحبذللثزةتنعولي،اءمدادآ

يتبعوهو،ليبطأمرؤطمةكليسيرأنمثلأالثطررنجلهبةفيالمماومنرن

اقاءدةادقةبأناةولايمكنهلذللثوصع.الدؤةوجهعلىءلىدةتاءدة

131



لاءبكلأتهـو-ا)"حسعلى-ا)"لمومالواقع.؟.الاءبا-ريةتجهد

ترت!بإن-قا،لهلان!،يةكلطالىسإهـا؟4-مربعيمارسأن؟كض"شطرزج

أ!ةالا-ظاتاأ؟يرأل!در.كلطاة-أء،زلأنيحدثلمدورفيفيالا"ب

لاةاءدةة"تط"طهـلية"فيزحنلالاءبكلأصالةأنهـجأاطةارنةاهذهفي

ب!،يو-14)قاصهـلية-4فيتكنص-ابرةدر،ؤط"ة)حلدح"تحروطرليةة

يةءهـةرزت!لىخا05ادءإةةاةوىايرهـعو،اطركاتليينولية-ق،باتالضس

ا)طرقأؤ!س-ات!"اات5-لالمنلي-4فليحثالذي4-دلصفي،الاءبا

.ا)ء"--4ا"لموغوآمةما

ءيما!لي-"!نا)تاام،مالي!ن!ضاذإل!:الا-لاقياتظإمافييحىدثهـذاءةل

وكل:م!،ويخأظروأ،يردوهـوكلاصتماو،يومكلءيماءزةصه"ليةرضكلااؤهـادأ

جا،--5!نوكل.اط-اةفيا-دةوصرةلصوىؤهـص""ذ-تح)نكلاآأ-ير

سها!ط"بوأد!دإط-،زثيرطإب،ء"إزقيذهـأسإو،وطفيو،لماسسأو،وءةيما

أؤرأن!ش،طرق!سه!ط--حا)ص-إحفيألسة-ةظفر!ن،ذ)كوهع.ؤاعدة

ؤيرةفيو؟حةفي،ذةة-ذهـافيأز-"3!9-فسها)قياة،ء"اوألصطر،أس،لي-دول

)-"فلمااح،لامنؤأف-ف،اط-ة"-إلالأسمنأدا?ددالزكامنصور-نة

؟"ةجاوأ،لإصكاانابرةدر-5ءثر-رؤأو!لأةدموأ،الأ-هـىأضبفهلاما

جاذ،ليدبمدكأشحل-"ؤ،فيا؟،دليإ-غأوأ،لإ--ال!ا!نيةءادألضحالة

نآيربا-دةو)ة-"أوإلضارةبهـدان-دالىالأءرلي-)غاةدبلأ؟ير.4ؤ"ه

برط!ووء"لي؟!،ا)ءو)-ففيقإطتمقؤا-لأ!؟ثيرعلىدتطويش؟--(ت!"ير

.الوا--ات

--إذ-"منأصإلمةصة-"-ريةليحلليؤ)فأنؤردكلليستط--حاوه!ف

زطا)بو؟ءف.الاذ-انيإةفياا،تا)"إء"اءدا)ةويحترمكانوإن،4الا-لاةت

افاذت-درأندون،الأدط!!هـ-ذدذفى-يرذ--مدث،اطهـيةمنأ؟يربرةدر

حص!"!(إياهتجىتولة،أنيجىبء-اهـوذالمثإل!.؟ا؟تونالىأوارو-ادا
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ماماأ.دلموكضاا"هـليضةاانوطا:اترلمم-!ن،باحمها-ديرة،ليميةثس

الذليلاطفوعالىوتردنا"جمأ،الطب-قناتنت!كأنةةتط،رةملأدطيجبلا

،ليةطهـرتانأتي!-ااقيا،أساكارةصبلفيذة-مارة-مأن!مو-ليوالآ

.هواهعلماقي

.تماكل-،!دد-ذذكل:ت-هـوفكاا-ة:اق!ليزثسمنفيص:الذياؤاطاذب

"ض:(وأ"ا-ةصس"ةهز-الهاذةتاو؟اإو،رهةالث!راءدؤونوجدلافن

هـذهمنابتداءبهنةومفف-ندية111وا-باوةاتحدليدأما.!مرء:اليديمن

الذي،والمرث!ر،المصةولالوضعهـوذدلح.و-"ناليةدر،اهايااالمثل

كلحا؟"فيالاز-ارأليضيمفهو.ا)ورهـآنقيالأخلاقيا"ص!هـفا،نرى؟،هليضضت

ا)ةطهـةو!نص-ا،التردليدو-"علىدتايسبهاتناا)ظهـوفوفي،اص--حا

.ادضوا)"ةل

طابىعذوأ-دووا:،الم!-لاؤنوء!نكثفأذ"ديه-4بر--ولطكانو-!ن

ؤصكىأ-دثأنعلىيزدأ!إذ"،إليداعيت!صااليذووالآ-هـ:،إلزاصجمأ

اطا)!ن.كا"افيوا-دةطة-ورةيةفهحمانلاء:صرفيليينصصط:ء(

تا5ي5،مطلمة،آاوءحارولا،!ف،-ضهوعأ)"شتاطقةالأ-لاؤ-ةإن

صوؤفولا،"مسنترسقء:دموقف)"سإو!فوا.وا-فىوؤتفيوذاك

د*هـ"الةثسا-إطةافيكل"!نليةدردمثاركاطنصووفصوو5رل،صطإقسيد

ذالمث،الىرضه"فأدطث-تط"حيمماالضذانرن؟إحما.ا)تنوا!لبادرة،بالا-تيار

.؟ا:ةصباأويادةبالزفيطىءأندونيثيه،كلة"يقضطعأو

،الت"اةدمننوعاالهاملوالانساناكسعبين"اولأريسةدالآن-قماإننا

فيالفردواثيراك.اط-يالوا-بتحديردمن%فىءآ؟وت"-"ص"م،كليةدم

ا)"مل،رة-يم"أساس،ماونأةامننوعأز"علىإذنرتثلا)ل!ثسيه.ةطةالط
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الشررممانر-ةىوبر-ث،ا-لارةلىأندونابإنبانؤ-"ر-ج،صلرة،ونومو

أطريق.اصنتصىففيإلايلضةيانؤلا،الاتضرءقأ-درو!،ص-تقا!ن

اإةدس،نونبالةنات!مؤمح!!ن،وأةضلأكثرهـوص-،الواقعفيوء:إك

اطة،زقا-لمقفيلىسهمكانكأنماتف،؟ة-"و!برءلمه،-"ويحه،ناضييريرةمثلمه

.نات-ةمنذا5،الأز)-ة

كلوف:ط!!،اإقررةا)ةواءدد!افليكر؟يد:،إذنا،أ-هـىنا--ةومن

،ورقاليت".ورعايته،سلط،ز"كأتبل،اإولىغيبةفيذ)كذفللا-صو!ة:!

في-قا،!ثصرعدورهأسإة:،قييوا!لكانلو؟،داء-(هـ"3؟-ءإؤنحن

أضعاوواضعاد،صلبر!ن)ولشليأذ"ا)قولذ-"طهـخوبذلك.التفاص-لأدق

ادز!ن.إرلي!ن،ا:دماجلا5!و:ؤلأو،اكأإدبرل،ؤةط،صصثاركاة

كأدثأناسضطإءت،الأرف-ةالفاسفاتمنؤإ-ةةؤأية

.؟لا!الاقاو-"كل!ءةمارضةءطإ)بليينز-ةةلوا

اإصاط-ةذه5

الأخلاقسوى-!رأيتقي-الم!هـةب!ذهيرة!ا)نإذ"

.الكالو-4على،ذءةآا)ةرالأ-لاق-!كلقلي"ن!ضت
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ضض!لماايخؤفي

امى!ىآناشورصئها.حتإلمجن

شهماقذيمقاوضد،لأ!ىاقيبا!يلامقازنة

لمايئاالفصئل

لمم!عئولة



،ويؤيده،بدورهالاخرأ-دهارنشلزمناتجان،الإلز)مبفكرةيرتهط

الأؤممارهذهأنوالواقع..الجزاءوقكرة،إسهوليةافكرة:ما،ويدكل"

الأولىو%دتماةإذا.الازفصامتقبلولا،ب!ضبحبم!بهضهاخذ،1الثلاثة

أعقابها.فيالفورعلىذهبف،،اختفتوإذا؟إثرهاعلىالأخريانتتابمت

بأقلوليس،"ءلمزمفردبلاإلزامبوجودالقوليمنيمسئوليةبلافالإلزام

الصفاتهذهتجدأنبدونومسئولأ،ملزمأكاننأنةترضأنذلكاصتر،لةمن

الكلاتدتعريةذلكءمنىف!ن،مناسب"جزاء!فيوكأقق!اترتجها

ممانيما.من

وإذا.الالزاممن%،صنوعنةس!اجا5،الإلز)معنالمتولدةوالمسئولية

(!كل،غ03!،!اط!3!هلأصثوكونه)عبارةنأو%دلاالاثتقاقيالجانبالىصدنا

-صابأعن"يةدموبأن،الأشياءبههض،ةومبأنم!فأالفردكون":تمني

."اناسامنزيدالى

فييتفاوتقدالذي،الحقيقيبالمعنىادئو)يةعننتكمأذناريبولا

إضطفها،أودلالتهدتوسيعالاصطلاحذا5يىتخدمأنيحدثوقد،فوت
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إ-ارة،أوسؤالإصحانةولا،إلزاميو-د!ولو.العملتبنيبهـدعلىلهدل

مض-ممأ،!،يتصرف"،ءتفردآإلهأ،"العا!هذافي5وحداقالخاكان!تذ

ال!لة"مه،نيبأ!ل،أسالهءنإ-ئولاالصاذحهوالاعض--،راب!فةإذ"

لى.مازو"ذاهـ-صى

س!فأتةترضلمإن1)قي،الازصاذ-ةالم!ثوليةكلةمومعلماإذتةإةقتهمر

ءليهاص!يح،أعلىلمضلادلةالمها)فكرة:الأؤلف!لى،ص،رمإلزامة!رة

.خة-"أمامءة"كلثولأذ"الاذ-انيرىبحيث،مةدمأ

منز:بعاقياا"اءةاالصفاتأولأنه-ثسوف،التايىةالدراسةويخا

ية،والدية،الأ-لإفة:المزدوجةالو-!ةمنثمروطماثم،الةحهـةهـذهكأيىل

لاجماءجا.اجاذب"آ-!روأ

لدثويئ8العاءةالفهرةت)ءل-ا

علىزثملافكرةاهف5أن-رأليناهالذيقي-14الاشالشحدليدعنيفتج

يح!ونبمنت"9وءلإ،الهبرأسءلاة-":إ-ثولادأضاناشءةمنصكأدوجةة9علا

.الأسالذه5علا

كانكل-،لي"حس،(1(-ثولية)صصطلحؤإن،ا"ملانا--ةمنفأصا

ويجب،يرةهـه-قءلاؤ"علاليل،واؤععلاقةعلىاة-داءليدللا،قد،ئت"

،ؤطرياست"دادثميءكل9.لواهـ"ولية.اط،صةأحكامنافير-"قهأن

رهدذ)كيةيأنعلىوالقدرة،أولأرة-"إهـءارلمزمأنكلالمةدرةهذهإغا

،الر-باإهفكااب!فاإ-مواهـةأشذتؤإذا.اطاصةوده-3بوصىاطةبالتزامه

منانالاف15يأخذا)قمااإميزةالى!اتمنسدةصىوىت!ونفلن-والأولى

.ذاز"توهره

الةيزيةيالازصانذاكفيبما)1)ماديبهـاهـ،فيالأشباءتدبمناأنناولو

137



،الطبب"4ؤانون!!ءهـ:4الذيدورهـاتؤديالواتعفينو-دناه!(فيأوا

لمبادر!اممكنؤد-لأدذىمف،المثفل!س.وا-دفقوعلى،دريةةبرطروقة

"دليلمهأو،تةءيرهأجلمنولا،الض،رتالنظامص"إنةأ-لمنلا،اطاصة

صطلمقأ.كلمممثوليةفلاوإذن"كانمامورةأيفي

إم!إناتالةاءليوا-"-يث،كسؤ،لأكلهـبالهالأ-لاقيالضظإمفيأما

ا-يرماءيسو،اههـواؤقطلؤ،وا!دةبد:!،منفيتإرأنثستطبع،كلت"ددة

اخترم".أو،ا)ةاعدة

المسثوليةب،يمانانؤحؤلا-إناا)صةت،نهـا"ةورالضسأو،لإم!إنفا"

الاذ-إنلهرصدالذيهـوالأولوالجاذب،-دةعلماكل،اإ-ثو)يةوءدم

.هداس"هدا

با)ءةل،اإزودةءيرا)مماذتإتضدا)"اةلا)حاذن"ضهعالذيالض:إيقذا5

اررلمةذه5!أبرزهقدا)ةهـآنأناة-،لي-دو-الأ-لاذ-4مةدرت!احيثمن

لييخاببوصلار.ضاؤتصاإثهـواغلىصلات،زتةا،ضثةغرثا!":ةاةصهيرالهيةل!ا

ثذ!،ن،ذتشال!ا،تؤاح!ؤ،صن!،ل!يضتةتةتأؤ،ص!اصير!هكن.أؤ!أقيين

.(2)1!حم،ذتاةدلأذ"أ(1)،لأ--!وظفوت!صل!كا

.27ابالأ-ز(1)

(!ل)"ة"لو)حن،ا)ةصكلهةى2،إةمهسا؟يرأإ)هـ،1ردا)قيه-والوأحدءذا(2)

ةوله:?لفي"--!طمففهلبرءننأ-تانأؤ،و،آدق"ةرفيءزدو-(استممالآءتاص-ةه-ل

.هكااجم!ء"آ)ةوراةلمراكاو!:و-وله.ه؟الهور-،،!حاتمءاوءإهـيم،خلءاعايهث!

001ط"،آوزر"فاكل"يرمو!كلهـلل!:زورالىذولهفي(اططأفهـتل)؟ء:كاأ-يانأوهو

،لاةظص!إزدواإء:كاااءذالىآ%دواس".111!ط"لم!!ظر(-هـلمن-ابوود*:وةوله

تأوصع:إ)ء"ذء-وااطأب(كصصء:ىوهـاك،"ثانيمتاهكليئافسابمض-ما،

قا)تا*ءقاومةدون(ط""ء"11)الزن)ةخف!ءت-!ن.13هـة؟3و؟ت-دالأ-رىادلوتات

به،سلايربقى(الأ-لاؤى،ة،لزن)دطح!الذيالاذ-انفإن.11ذصات!كاطازءينأر"نا

لر،بر-اء-"بالاأ-انإذنةاقدلاؤالأصر،23ا)ت!ويركاىأصرهمايرةضإ،*-*

عندضلاو)حت"،ذاز"في،صءةول-يربرلا-زة-يروءو،و-دآو"ءصاةبا)حفار

ؤمو!،ا)ةصفيءدد-،?يرالذي،(ا!ز-ان)مفهومكليرةرضهالذي"ةقى-دذاك

الأء"لماتتداإذ"كاات-إق"قيو-الأصاءا)ضمازررينلمربالمطا)تطارقالدد"و-"كل!كلةق

با)"ةانهايرحةةكاأنالازمامنومار،ءيا؟-ا!لمرقاتمنوءلميره،ا،؟-انطماإءروفةا

لاط"?-"زةرر-ةى،ب،زيئوحرةالىالروءلازمأأصبح؟،"الأماة111دادةحرفى

.الزن"ةاهقيامالا)آز.نءألز
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،الأصولب-دات"دادءنيمبر،كامنو-4سوى)يسذا5أنيىر

:الشروطرهضقت!ةقغندص-،إلاأتهدانةولذ،با)ةولاإثولبةل)ت-5

والتزاصا-ئا.زولمداتناعلىالأ=لاقي15ام!زتحزاح؟جما،(صثلأاص-4،واا-نكا)

بب،رلص-ثو)كنو"،اتصهح4اماكلاوطا)ثسهـذهتجر"!هحنأيرحتجالا؟ذالمث

فيزث،ط:-،ند-لأنإلى-بىءولما،ء،ديةظروفإلهماز:ضافأنأ،ضأ

.اثالأ=دزبج

ب!ضبا)!مرورةص:-،ؤاحل،أردآذة-إفلااظروفا!ذهأنواطقط

ادةهح.جهـازفيا)وظائفبرهضويمارس،ص*-:(م!ذ(يثورلو!و،ا"لاؤاتا

نءكل-ةولواإرل!،:الأ=لا!يةدية111-أولادهر!اهـ-ةءنص!سئولفالأب

اة،ةياو،و؟لهسلؤةفيذءنا*اصلاو،لاثبابا*ةا-4والأ-لاةيةاا)ةةافة

.طنا)و=ةظءنا؟تديو،الحاملأمناءنطجااذثسو،الةال!دق!ليزشءن

أف!ارنا،وا!تة،صة،ؤلموبفا!طمارةءنولونص.-ة-ةرادى-نحرن؟ذلك

كلفينجدأنذ-ةط-حإذةا-قا.و-يا،ةاصمح!""اصايةءنولونص-ةأزةا؟

اؤكراف-ةارو-تو!دي،ا،-ثوا-اترولضالإزساذ"ةاط-اةطظاتمنطظة

نإثم.ا)*اصةا)ثمروط!اتحةةتصاصئ،وواؤبة-اضرةبل،ؤمحح-ب

هـذهصوفوعدليدوتح!كأصيصأ=-لمنإلاليةد-للاا،وا!ف)-"لاف

.ا-ةإ-ةوا

ةدرؤ"لم!،وليةةاي!صهءاكل(يئص-!هلجزص*:-ينهـةانحزاطأن-*جاليفيلاذ-،أعلى

(ب!د!يراهص-انوعمنو!ب)ا)ةد-لءناطاصةالاء""اراتزحفكلا

و؟وزك،إوافطإبمجىهـدهـقي1)تن،1)ط--ور-44ا،-ءو)كلر-لمةفيز-ةكا

.ومح!-با،-ةولاهـ-تزحونرأنآ-دير؟وزلمثلصوىهـةاد*فيلاكل-ةولآ

لي*-كرءنو-إ،من،،كل--ولآزفي-4ير*لأنؤ-لكماصا--*هـ(صصهثولؤالإز-ان

.%لاؤ-(ألآوهـ-ة
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بأخر،اوبرجه،دائمأ،نالصيقةصئوايتنا"ن-قأكانإذا،وا،ن

تأبمدو-قا،معهاوفاقعلىدائمأنكونأ)!اعليهيترؤبلاذلكفإن

بحقها،نخلأو،لهامخ!صينفقىأنالخيارلديناف!نصرا-"التزاء،تنانحرمل

لتاثيرأنفسناندعاو،الاقي،5زفسفيجهدنانو-.4سسفكناإذاإ،تهمأ

.مض،دةءواءل

ةهـاريمانتخذأتفبهجرد،إ-ةوليةامن-ديردةءهـ-دةكازتتا5ومن

نحومو-ثةالههلب!تانترملماا)قاالمسئواصيةتحدلمآخرأو-،نبلمصإحة

باعتبارلمالا،ء-ثواونمنذئذفنرن،ا"ةينحوروهـتدةءفي،ل،إستقبلا

تحملأتصبحا)-ئوايةأنأي،،موحلؤاءليبأعتبأرلأبل،ا)مهلعلىقادريئ

-ا)""لاةاتج

متهإهـ?3اينهيؤتدء،.للفكرةالثانياله:ءمر-دودة!زصلاوم!ت

تلهمناا)ثوليةطظ،تمنالأولاالا-ظةإت.زةاريرهليقدمأنبدلا

ا)ثانيةاللحظةفيأما،"استطاعة)و"ةدرة!ؤكذه،،بقوتهالإ--،س

."وا-ب)ا،ف!تعواطفوابةاح-"ضءوةف-ا!كساعلى-ز-مح!ذذ:اةا

--،برليت!دمأنإلاليدءوه!-ثولآالمرهيمو.نصأنلنقرروإلما

..؟ليةدموءاذا..؟ليةدمفدن،التاسبضإلىلأشء،ءا

ببهض

ذلكؤإت،سإة،الألزامرة*تضاإ-ثو).ةأنعلىاتةقناقددمناوما

تما)!اا)!اريةةءوفوءليءوقأنيربا!-ابأن،!ا!لآمن،عنهينتج

؟مللىوفالذي،ةيالظأنأأ-.ىإ--"وءنإروالهأو،إلزاءس(علأداءبها

فضمح!ن،علب"و.فاا)-كاها":3-شليصدا)قا!أ)-اط!صوى)"شمهأءاء)را

ليلمزما"-!-فءاإريخضمأنا)5ءن!ن:أنواعزلاز!ا)-4!4هت5منتهـف

اطالةوفي.ؤءلأأع!!ساطةءنءو،آ-ريئأناسءنليتاة،2أو،رة-4به
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لممملعنء-ئولأنف"منيجهلفالمرء،داخلضامنإسئوا"ةاتأتيناالأولى

-ار%:،.منادئوليةنتلةىؤخ!نالأ%رريناطاالمضينفيأما.أ-دلي"ي!ة"

الثهأمامأم،ةلإف،نأمامأم،نفم!"أمام!-ثولأالمرءكانأسواءو)حن

أصدرتامااالس!لمطةزةسبوساطةداف(يمهدراإ-ثوالمية-لحفإنسبحاذ"

أولأ.الأ!ر

ايةووا)-ة،يةالديةادثولية:ديةاإ-ثومنأنواعزلاز"فيدهف،ومن

المحرضة.الأ%لاؤ-ةوادثو)-ة،الا%ظ!ة

ت!-ال!:ةولهفيالتظ،مهذافيبف""ا)ثلاثةه!ف؟ر)"تا)ةرآنوإن

.،تكلمضاناأا-كأصوزثوؤلصلر"شواالئه-ؤاذوكأ-ثوصلاصاآكلثوفيصاذتي!ايأ)

.(11(!هثونصت"ناتثموأ

،"أخلاقهصئوليةهيكل-ثولي"كلإن،صور9يئبمحنى،زقولأنوذ-تط-ع

ا!قبولنابمرردزص"حغيرناإياهـايحرملض،ا)قيفاإ-صوا"ة.ار؟ضبت،هاصق

دقدمالةر3ننرىأنإ-تغربامنؤإ"سوإذن.ثمضصناءنصادرآصطلبأ

في،سبةيقول-ين،محفه"أ%لاد-"صخوليةصورةفيذإت!االدينيةاإ-ثوليةلنا

الض-لصعلأا)خاسورضةتحايرلو!د،وضرا)4اصومبا"اةةالمتات-اليما-ضة

.21)(ذخةث-ص!-ثم.أنصوزثفخا-كة.-ثم.،.ءحثمزأ،لثهات!-)مص):آسركلة"

ا)طاءة،إلىالمؤصثينبتحث-ين،الكتابرحتفيلاانالأحبمنكهيروفي

ا)تيبالم!د،زة-"ا)وقتفي،،ذكر!بل،الإلهيبالأصر؟هـ!دتبر-أن

()3(،!-يثصاق!ثم.-صذ-آوص!صد.):الأ!رذا5ارطيهوبأنبفىكمأعلىؤطموه

.(ث)(تاصهأطوصثايهثئفثمإذ)

ءلميهزةرضايةصئوا)ؤمنءيرالىافبةبازةصورأنحفتطءحينؤ-لى

8)3(الحد"د789ةر:ة"(2)72لأدة،لا(9)

1،1

7ةذدالما(4)



،الخاصضهـيرهءنصادرةأ-رى4ص-ثولإ4لدإذءونأندونذاته-إر!من

دون4لدليإ-ثوليتلميناإحدىتو-دأنيمكنلا-الهحسعلى-المؤمننجد

والذيبا)طاء4الجدير،اللة4ص*رؤإ-"لمزمل!يمانالأولالممللأن،الأ-رى

.وكل*:ود!*وبنة-4الوةتفيو5

ذأ-لاقأ-لاقفة-قماسبما-لث!بأؤ"ا)ةوليم!ن،آ!ونراتجاهفيولكن

الأهـلكلأوالدلية"4ا-4اإ-ثومننوعالىكل-موا-4كلذتتهيأنيجرباقرآنا

ولا،الفرديةالا)كزاصاتلاأذ-4،الواةعفي،ترىالأ-لاق!ذه5تتبه!ا

،4والمسثولب،فلا-طصص،دررخونأنعلىليةادرة،الا-ظء"ةإؤلى-اتا

اقيااإ--ثوا-ةأولأاخأ--ذو.ال!!-4ا-!!4ارةوليضمننوع4بواسطإلا

صبر"13،وليصد.ؤ---(صكاذ("ي-ذ!الالصلامانأرليب،ؤلاا)ةرديةمبادررةاتو-دهـا

نأذالمثوصثال.المنزلا)ثسعهـواءدأؤرتماالتيباإ-"ولية؟"يرةمجالاتفي

تأشحرء(؟حنلا-)-"-ارهو؟مح!ض،طوء،4بإصضىاؤيوهـمالذياد-ن

ليص:حإهـوءةاس"-للحمادليتاليضىءنالذيا)ثا)ثوا)مث-ص.توؤ-*4رب--ب

!!رارهعلىالئهد3رثوهـو،نافلأدأ،علىلي"زمالذيإتقيوا.بردورهمدينأ

جمأليورط)كلر؟صأء؟-اأ،ةوا-د؟رةجماو.ءلمزمذءكاءفكلامأصةذ:تلي!ى:ح-

ص-ثولآكاءت"؟و=بليص"ح،اةأء-كانلو-قاعص،ءثحر؟*مل-ةلإز-ان؟لة

نإ،ثدصبا)وراؤتو:هأؤ،:4!:-ازاطقؤولهـووذالمث،صارصةكل-ثولية

،زلاث%ؤق!إاآيةأ:عايطأالئهرسهولوليةول.(1)لمألأض-.ثثوكانصا)تغذ

سدروهو5(2)،ن!.ءنئةاذا!و،خافأعدواإذو،ب؟تث-دذاإ

لىإبمبم."!لمثوفيؤتالية!.تتمئمؤأغةص":زورالىله!وفيالةرآنث!صلهأيجد

!)3(ت-د،ون--5اكاذثو؟اؤص،ه،تا-وكأد،والثهصاكأإت!وأ-طا،4،تودذةءمتيى

.43اءالا!مر(1)

.2ثباب-الا؟ان؟ة،ب-اريالبضص!يح)2(

.77-675يات-التور")3(
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ءسئولأنة-"يرء-لالذيهـوانالافأنادابقةالأءثلةفيالي-ئنومن

وا)سئولب"،يرةوللاأويرفي"لأن،-هـآا-ةجاير!كنألو،إراديبر-د-ل

زةعاقياا)-ثو)يةمن؟قللد-ت-رأرت،؟-الئهأء،م--يخثذ،يه-مل"ا)تج،

ابوهـرية.بالوا-بتيرةومأن،كاءلمهعلى

دون-ذا5(الذاتيالالزام)ء-دأذةهـرأناإتخرهـل!ن،ذالم!وءع

فدذأنكلةادرة،ص-ير"ورغباذت،وءودنازحونؤ!ي،قيةظأوفد

الذيالخيركمانوعأقية"ة!اءوضوعيرحونأنالأؤلكلمابب--!ورثو)"

ء،زثةروتهؤجماا)شرطلص*-لعلىالرلصولليةولولذ)ك.سمرعأإؤهـاره!ى:ق

ر!صت"أننذرومن،!إ"ط"اللةرط-عأنزقرمنا:3-،ءتالثهرةي

.)1(!-"نميهؤل!

الا--هـين،قي،5زترمام،اتنا)ية:،تكا،ءن)-"ءثو/الى)ة-ءةباالحال)ك؟قو

الدينا)و!قلي:-،زعأ-دلاأذ"ذ)كوءثال.ا)ةهـديةادزتاإرءن!ةةلمة

ليثنيا)صذ)ثؤوصبر-ا!:لليةواللةو،!مو%ضوء!مولاد!أاما-يرفيالمةدس

ؤلآص!ثتاكلاو.أاأ-تد"هـثتا)-.حيبترصكصءيةثدصتق!هـ!ا-،ءإء%،إ-.ت،ذ(

،!؟تصرتلأذو.ص!،!-اصل.ؤثؤ،ا!!هـ.!زةصلاؤص،-فال!ثهـتارهـل.

.(2)""ضت-الريخآلءالأا!صترةلهئصاصا-.فخلىؤ

محدودةلصإطةلصوىفيو!،لا-ا)ةهـآن%إءفيصاعلى-اطقهـذاأنبر-د

نأص:-ايطلمهإنءةدماؤةطزتوؤفلااسلط"اهـذهأنذالمث،وءثمروط"

بيإةثةمرصكصاك--إقدصإن.ؤ،:كانلي(أظر(نرت!بأو،الا؟إنتون

.(3)،ا!يخ!زط"فلاصموإتي!به-ص)ك--؟!س!)!ت

-ءإلى:ليةرلها--،بااهـ-اريارصدوةد،72ببا،شالهذو؟ت،ب:رياليخا(1)

إ"رب(.)ا"أؤص،رشلاظإ)!نوكلا،4د"راللهفإننذرمنبئرتمأومةةمنأذتةتموكلا!

.42-23ا!!صراء(2)

.8تفيوه"(3)
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الأولادعلىيربئي"و-،ظد-،يرتكبانعندماينقلبالوضعإنبل

أءظموراألا.الةضاءأماميوؤفورواأنأيضأوبوسعهم،الواجبالىدءو!ما

،-بمن!،ليحنهماأممقوكلا،ا-يراممنأبويهفوادلمبهيشمرها

الةلاهداكل"وا-ير،لا-قا-:"احنو،د-وادفيعلىكانواإذا(1)سمالا

ضررليث!دأنالابنعلىنابالميون!،نونيررم-!نوعلى.عتدهيرجحأنيجرب

ذلا!ا:بءسليةولا)ةهـآنأننجد،2()-خائيةأوءدذهةةصيةفيأههوأبيه

ا!و"وص،دذضاة"ث"تت،ط-:لهباصجمطؤو!اصصا"-وذخواآهـئوي!الذ؟!ا،تأ!

تأاك؟توءايةا.(كا)،رصباي!الأةؤلد-يئنالوا-وأ،تةثسيكئم.أغلى

،لصالرتةواط!بهثوأؤ،لثهصااط!يغوأ)آورتثوالذيطنايأي!)نامورألاةونطيع

منيصدرونص-،رحونأنثسطول!ن،41(،يتتكأم.الأنرصوصأولي

فينحت-لحأنوبمبنزامكلوضحاإثمروءصةهـتهكانتفإذا،مشروء،الأمر

"وهفر"دصشي.ص-فيتم.في-بتازن.-ة!أ:لهرسوسنةو،الثهكتابالىخلاؤة،

،للةاءدةواضرة"تالةالأمركانإذاإلاالا!م)5(0ؤالرشول-،الثهإلى

!!ا!االثهرسولليةول.المحرددحا)ءصالرؤضإلامنايست-قلآف!نه

ؤجماإ-لمااإهـءعلىوالط،ء""ادمع"":ءة"الثهرةيصمودينعبدالثهرواه

اشلافأنيرءدة-اآنا)ةرأنوارادح5(و!ؤاصة)ذةلو!.(سجمالا)قانا(9)

آيةوفي،وءودةآوا-كرابرمدلأبوعمير-احوامعأنمنءطلمة(الأولادفي"لاالدجم!الرأي

دا5من!برولأنليداك2ن"ةر،يردو!،،ءولروفأ-االدففيوصا-بهماث!:51)قمان

،بمهـه-(ا):،سأنذالمثبحسيره!نآو3،الأبريئ!آء!صوراتيازآ،نيالافارابمب

الذيئءنالله13؟مصثةلا،ر:وبرلابرورد"ت:،واليتهـ-5أن!برب.ءةائدآءن":ظربرةطع

"-باللهإن،م-مإ)ثبطواوف-ةوآ-تبرأن!ديارأمن"فير%وأو!،الديئنييقات!أ

.8حنةتلمها-،شطينة11

.حس!1،40،*اهن!هول،هاء"كا،)ول+3ير.):؟فارا!2)

.539ء"ةصا(3)

.95":صاه(4)

ء9الناء(5)
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.(ا،إولاطاءةحمغ،ةلابم!صأءشفإن.،؟هص-ة3!"رؤ!،كلاو؟هـءةأحبى

والئه،ا.تاإ=وتجاهوالا)كزاصاتبالهةودا)وؤاءأكر.أءإ-ةاب.اا)وومن

1)-دون،:الرسولول4رو،21)،اهقودبااةووأآمنواالذيئي!اأيا":يةول

ةموالثهكتإبفيا*سلفسطكماكانص!":أز"بربد،)3("لفسوطهمءتد

أ!لأو،تلالآ-هـمصإجأإلا،اإ-ر!نبينجازشا)صإحة،؟(كااباطل

.)5(!-راص(

لاصية،الإسالأ-لاقيو-د،فيأنيم!نولا،يو-د،)*سا،-دأ-يثؤن

الأكلريئ؟حلا،ا)صا)حاإصلمووا%ب،ا)صإاحاإواطل!.بوابرينزص،دم

دتهلاممما4زأبهد،ا-دويهجاذثعرمصدركمايأيخالذيا،أنونا)4ذفس--عيرقي

،التصادماهـفكألمقةداجمماوا،الرؤسإءكماا؟اءةا،طإ)بلي"ض."نواأن

كلهثر:ص،رت؟لمةفيعل!االئهرسولطص!ا،4بر-يطؤا)قاءدة-دذاكوكلم

.)6("اطإ)ق!"ص-4جمأفىلموقطاء4هـلا

،ءت"اللهرةيءليءناريالبضوروى،ر:3باب،الأ-كام؟ء!!ة1)"تاري(1)

تأأصرمو،ارا!ؤصمنر-،ءإ-ممأصثروةيةسس!لمر4ءإتالله!لم!ا)تكأبر"ثدال

:ا؟الو؟ني-طهـ"وأنوسلمءإ-"اللهصلىا)ءيأصرةدأ)ررسةرذالءإ-ممةتفبيرط-"وه

-!طبأة--ورو!"ؤ-م-ادشاتمثم،ألارأوؤهـتمر-ط:أبم"تم11ءإ"لحءزصت:ؤال،بلى

صلىأ)ة!زهـ":اإ؟اةبر"فممؤال.ضليهالىبرهفممير:ظرذةإمبالدشولوا!ةرا،ةأوؤهـوا

وصءن،الت-ار-دتإذ،)ك؟فمة""يخما،أةفهـ-!!ا،ا):ارمنأ!راروصلمءا-4الله

إ؟ا،أبرهـأص:13ا-وشرصاد-لمو*اررلو:ؤة-الوسلمء!!4افه!لىلاة-جما؟رةف،ءفهـ"

.(،إولربار،.(،إ"روفإفيا)طإءة

.\:باب-ا!-ارة؟ةاب-الم!--اري)3(.1111ءدة()3

.29باب-وطإثسا؟تاب-ا)-ارقبمحإرا(،)

.32باب-لأ-كاماا!ءة6بم"اصبئا(5)

-ص!ن.بئسرانءن5/66أ-ءدص-:!()6

01--نآا)ةرشلاقأ145



الذيالوا-بوأن،متوافقةتنوعهاعلىالأوامرهذهأنا،نولنفترض

-"ئذ-اقرآنيةاللقاءدةءط،رقلى،إؤ-انيةساط،تةهـف"أو،نحننةهـضه

ء-ئو)!ننيسن!وأت،أي:لهةلد-"والةلازةباد،لات-ااخفاؤتهلمقفسو

فيالثلاثةالدرجاتهءتأنذالمثممتىؤمل.دينيأو،وا-!ا!،،أ-لاقعأ

سوفالمسثولي،مننوعةممل،*..؟؟اص-،أؤقزتوآومعأرندءجاطآ

حيثمنؤةطتمايزهارحوت)نو.اطاصةط"سمروو!مفاز"،،دايحضةظ

ا،-ءو)يةأنعلى=!ن،ممابر-ةوبطهـيقة،ا)ةووعلىس،،ء،زالأ-لاة-ةا،صئواتةإن

والمسئو)ءة،آوةءمرصاولأزضةاوتآ-،ل-لالإلابرظ"هثاتةوملاالا-!اءية

منؤةطا)!ايزهذاي!ون)ن؟تالمث،الدلنيومإلاواضم!ة-ظثرلاالدينمة

كل-،يثرةرالسالابئءجماوا؟زاء،داخلناةفياصيغالأ=لاقيابشاءإن-هـث

طةيسبرالاإثمحرصنافيفى،ؤلاهوو،المدزهـةو-ةورو:ا"ا)ت،صووأ"أ--اص:ا

ا؟سموانةسايررسالإلهيا؟زاءأدىت-!نعلى،اط،ر-يةالأ=داثهـته

ؤ--ب،؟لمهاتل!س،5..الدة.-هـاةجم!--ناء!برشأوره!-ةبر"ةوبة،ص"،

-صثو)--:ا-نا--ةمنة-ثار--مرا)جمماا)ثمروطأن،ذلكمنكثرأو5اممنماو

4-،ا*س،غاعب".الاليتناص-ثو-أ-رلمح!لا-تةومن،"والدير.الأ-لاقبة

الاص!لاصجأ.ا)ذثموليصعفيالامضدادزةس

ب!-،اس"ة،فتا)تنوالديت-ةلاة-ةالأ!اإ-ثوا-ة:مروطبر-حثونبدأ

ص-دأفيولا)ثط،بىععلىأولآذؤ؟دأنلي:"تجماأزف-،ة-د،القرآنذصوص

بر!نزةهـقةدون،ا)هاقلافيلموةاتجى-ععلىإ)كتاببر-ط"الذي،اإ-"و)-ة

،ء،ص"ا):اسبينتةرقةأدذكادونبرل،إذ-،تي-ةوقوءةل،إذ-،نيءةل

فيتن.كلدإن.:وت!الى"-اوكالفههـولالىولذ-تمع،3مثاصاطكنوا

ئذو-ؤؤ!:وةوله(،9)،ءهـ!د"ا--صهلمنالوهتيآإلأوالأر.ضصاتا)-فؤ

لنءت-صأؤاتصة6لهوةو،29)"نصدور!تإثواثوكاش،ص،ءياي!شةأ.اتثكملتشأ

.!9-29"ن!ل)2(.39مريم)1(

469



اخبح!-م.إصلصأزيئالذ

الض!وصءذهفياإة!ود

اإثر.دىتليناخنكتشأؤ

اتثه،ء!امألي"اإ-ثوو5

تأريربولا،)1(،

الأ-ير.الةصليومفي

اد"و)""1)ةرآنر-4-صالذيا!!كان4الا-تهالا-ياتفياةفظرو)حن

ا)فهـير،!!ةليةدم،اطاصي"4الا-ظهذهفي-قا،أز"وكهف،"الأخلاف

إنيبذثإ؟!لؤ":سه-انهلثهارةول،ويفو*ءت،الأعلىأطثحتم-"يه-د!كما

"راتةاه"ارتا؟"ور"االة-متيرله"-ج"ؤف"محىرص،عئثةيهفي"هفرسظاكلتاه")ترأ

"(2)،بيد-(-ءات:يئص-تمليتؤابكصتتير؟تةت،رصكص؟قاأؤتر1،1تصئوزتة

ورتازة!ىصت-"ا-ة"،(3)أت.--.!ت!رصأ-اضزةثشصتسيهتتة".ليرةوو

نا--"منز-فاءفا)ةردنا-""منا-4الثموزره05لمث)ث!ءهـصتاؤ!تدتكلت

ا)قيالأسالجص-بمكأفرسوف،ظ"الل!تاكؤةجما،اإوفوعنا-ية"أ-رى

صؤإخمزتاهـ،مصؤ-ثب!:أص-ابماأذهـ-،نفي،الدز-ااط-اةفي،-دثت

اتر=ث-يره،و)ةيى-،افةتزيى-زتكلىاؤءثهـف،و،آيى=أءهـ.فىم.ر.ادصذث*

ا-،م-"تلصنحىص-اننهأت!م.ثرصزبك،كرءةلصوأ؟-م.خاتقتتا،ت

،ؤ-"ص-اي!،هـمثثة-ةبيخآكل-!نرا،صشىر-ؤتا)ح!فاب،عصو،!ؤ،ءيد!اءصؤ

لاؤ--ة-يرصفةر،دصيةتالملا-بصات)يمااوزر-اضا"ليصاتويا:ناثوثوةرو-

م،ر!!لاؤ-،آ=تاةيراص!اثو-ض-ااوتدلم.و-ؤ،ص!اهتا-آلأ!ءةقيبيرص

)5(.،آخدآر-بر؟لمث

،ؤ--بواطة-"ا)ظإهـهـة،لالأسبر-حءنليطإبلناط-ابإنليل

،(6)"لئه)الي"-صيى--.حثم.يحىتا"لم5تحشتة"ولمو.أذتة"-فيم.أفيضااوز:يى""ن.!ؤ،

صالو!لى،وؤدرازةا،لم!اتض،اسء-دا.خاجموعءن-ت،بليةدملىوفوإءا

!لى،اةث-ؤادصواؤالتةبرا-!هـتغاإنءيةكلح"-بأوموروث،ط"بي

6افعرلأا(1)

زةطارهلاا(4)

51-41اءالاسس(2)

:9-174)ح،ف(5)
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،(2)-"لثيعيما-غنتيرنئذلن!لتثشأ-ثم""!.(9)"لآتسسئؤ"غنهن-كالئك-أو

يومءبدقدءاتزوللاا:ؤيةولادألةهذهءنؤءرةر!طينا-كلي!!ماوالت

منءالهوءن؟،سلفيمصلمهوءن؟أفناهفيمسرهءنت-أل-فالة-اصة

،)3(.؟أبرلاهفيمبمهوءن،؟4أنةةوؤيما؟ول-بهأيئ

ؤلمن،جاذلجيمافياثموليةااصةةاذه5د)!صؤولةذصوغأنأردناولو

منفردكل!ير!االثهرسولؤ-!ا4شهاقياالمهروؤ"احدةاتاكمنأ-يرنحرد

إكا!م:ص،4ا"اءاكنخيراءنالمسئولا،ديرأو،باطارسوجوههو"ض

والر-ل!،رء--"ءنوكل--ولراعالإمام،رء-"4عنهـثولوكايم،راع

وص-ثولةراعيةزو!3-،ب!تفيوالمرأة،رء"ةعنوص-ثولأهلفيراع

فردؤحل4()،رءيض،ءنوص-ثو.ليىيدهص،1،فيراعوالخادم،رءيهكاءن

.ا-"إوكات1)قي،والخاصةمةاطا،الأءوردسير--نءنكل-ثولبالهفي

ا؟-ت،ذا-كصعؤ!ي،مث،ءلمةةالأ-لاءالىؤوا-ةكازتإذا4أزيىو

وطا)ثسذه5اةرآناليةدم..؟شروطهاإذنزحوننرا،وطالفسمن-ا)لمية

لية:الضااةةرةا!اتصصف!وا)قيوهـجما،بر-"اصىاما

:الديذةوالأخلاؤقياهـنولبة!ثروط-3

.الا--وا"ةاصثض!ي1الطابرح-أ

محضة.مثت!ب"والدي!يةالأ-لاةيةا،-!و)."أن!وذ؟رهيبص،"ول

تةرا)قيا)ةرآز-ةاك!وصبميعذف؟رأنالإعا،لةبابمنليءونوا-وف

.8ثرالت!(2).63ءالاءصا(9)

\!با-صة-ا"ةتا!ةب؟تا-يذءلترا(3)

.9باب-ةالو-5؟تاب-"بضاري(4)

8،1



اطةيقةهءتعلىثفصاقياوءجا،بهف!اثزىءفيولذا،الأساصيالمبدأهذا

لهصغاؤء؟ت!دت.ءا-قا!:آياتفيؤهالىدوله،الوفوح،ءةألفاظفي

غلىتكت-يه!ه"صةاثمت-،إثه(.ي!يبؤقن05(9)،اكلصس!بتت.اص

صفإذ!تاصفل!ؤقن،يتة:بيهتد-ي-فإثتاىاءثتذتنص".(2)ذت!شه-،

صلحزي-لا")3("ى(خروز.ر-ةررازؤتزر،صلاؤ،غات:ثاتف-لث

،(4)!يضيث!اص5-إد-اوءنتجازص،ءؤا!ودرتوهلاؤ،اتد-5-ؤت!نايدرؤ

ي!ك!ؤ)،(5)،م-اليتو."ظذم-لا-،.تت؟تت؟تاذفسصكلدى!بررتمؤا)ة"

،)7(.صلاشغىإلأيلإز!ان-المئم!صأن.ؤ))6"-.!-مماثوائمااتتزد

يتأتىأت؟حنلاامقابواالثوابأن،بوضوح،؟لهـذامنودختج

الا-باءريخا-ق،التب-،سأو،اشتراكأو،امت!ادأو،تحودلأيؤ-7!ا

اظ،لقتوء،اقياالأمثلءنءثلأاكنص-ثوأ-دادناوآباؤناكانوإذا،والأبناء

اسض"ملنااممااا)طهـدقةءنص-ئولينكضاوإذا.ء:ممأخذناءاا)قياداتواله

تاتلم!!:سلمواصاوزرمممذت-ملأنءطإقايبؤلا،التركهءذهجما

لاؤ،صتثم.؟ت-تءتا)!ثم.ؤ،.شتكأتصا!ء،-،خاتت.قد"صرءئةأ

.(8)،نصيهئتاصواثوكاكا-ل!كوزث-(

فقطيرفضلمؤالةهـآن.الأصلميةاططه"4ص"ورةةلميهـة!توءكذا

في-اطظيئةءذهول!ن،اك،سكلعلىالأو!انالافتطءخةتة-حبأن

.المسب--ة4الدياذب!-،تخصمااقماا،يةالدؤ-والص"4هذهتر-بىيلا-تا)ةهـآ

ولدس.إراد-ث"فيسوءأو،طبيهت"فيلخهثللخطهمةر:قدلمآدمفإن

-هـ"ا-ذضيفأن!ببل،وويلإغراءذة،د01إنه:يقالأنأيض(ليممةجا

.191ءاات1(2).682ةرة")1(1)

.61فاة-لأا(6أ.71ذراء(.)

.949و431ة1):ةر(8)

\،"

.59ءاسسلاا(3)

.63جم:"(7)
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-دناةإن،ماديطابعذاجوههـهفيرحنأالإءهـاءهـذاأن-للقرآن

4أذوزءم.)حلاء4زأكيدآ،لهأقمنمع!و؟رات%دءتهة-دالأول

نقيأليصهحؤر؟اادهـمةالةا؟!ةيأكل-في4أز4بذا%تفاعتةد،!مح!4د

!إيخآصلص!اإزتيمض،ؤشا":الإلهءخلود-الدآ،الملائكةاءكنة

اشرصرةا5-ذ-5-صعنزئ!كثان!صاكث،صء!اؤؤتال-"،(1)"الة!اصيجاي!

من!اياو(،2)!فيصإداطخاين-تكوذت،و.أتات!كتبنصتكلوذتاصأن.لأإ

دأواكلررولمتزمأكانإذاهـ-ذا؟!ليباليألارطيقذاؤن..!إؤ*هـلمةءاطة

المنافق.الض،صحذ)-ك)"-فييه4زيهالذيال!اذبالو!4ولكض..؟الضمير

فةد،ءدوهمنادتلمةالمكاءدفدء!تأايةالبدمهذكان4أذمنالرغموعلى

:صاهدةإرادةؤهـ13):ة-"يجىدأاقأااللحظةو-اءت،الأولالار-انر-جما

.113!صءش.كل!اله"صيد.في-ا!م.ؤفتبيصصد-ثل"صينمص7دلىإتاع!صدص)تهـد.ؤ!

تأ؟،بولآمةآءترإلب-4بالنسبةلي""برلاالةصميانف!ذاذ)كومع

لد"ذاز-4هـفيللأكلي!نأا)لمسيانلأن،؟ذلكلهتثةعلاالطيهةةالض

نأيم!نلاؤإش!ا،ادالفةور)ءالتلجي!زالدوافعكانتءاوأيأ.منهدف3لا

الأمرمنا):وعاهـتوفي.واطدوداإور-إ!وافحصطلقا)يزاممنزمرليخا

ثتاءاسقيدأيز-هـحلا1)قأ،!احاند"ةا!ارو"الصرمضانةزظمهـبرفوحميالحض

.الأ-لإؤهـةالقاءلىةعلىيرد

مراءاةفيةاءس،وجهـدءارضفهفثارآمنآأثرإذنكاذتآدمفضطيئة

تد-سلف"لمزمبحىيث،الأولالاز-انفطهـة"ة-لى!5:-اومن.الواجب

،ذدص"ر3،ظو،4بخطثت،طرفأنرحة-4كانإذ،زةص"هءير""تخذصإ

)حنو،ف!!بكانت؟،1)تةية-4يرسر4لب!دتوو،دزت-4"لصضت)لا

.4091صا(3).02اتلأءرا(2).92اتءرالأ(1)
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"در-إلىويرفع،ابديدالضاثبهذاليربى

لم.1!"وقدصى-عقث"صصتتالت"زئهاءتتجاه"

)ثئم!،الأخهارااصطفين

تإ-ش،عاص-ةبرصفة،ذلكخلافعلىل!-ت،ذيةالافوالةطهـة

ثم+"،يمص-دفو-أخ!ن-فيذ!الطل!ا-إتةنتا)ةصد.ص!:لؤيةويصف!االةرآن

-ؤا!غم.ت-؟صااالمهاغيلاوؤاآمتصويئ-لذصالأ!،جما-يإساسئقلصأ5"ناد.دز

(2)"نعدثوصكأش"صنجرلىآ

للثحريحةصضادنهأعلىلا،بالمذذبالبريءأخذكاليصورنالةرآإنو

الاذ-انية:لا"دالةالأسايس-"ا)ةحرةمعتواةقغ!يراك؟تهوبل،ؤ--ب

اإذ!،عنكل-5"تتاغتاؤتجد.ذ!اتنإلأصنأخذصأنالثهصضتاذس:صقال-أ

-ر--اقدأنهماد-دوحاكينإمم!،بافيفإنذلكوصعإثون-،)3(.-اظتاإذآ

-ين:اإذنهبر"ضءن--اذبمن-ةيلةةد،أةهـديةاا-"اا-ثوأكل:دلمحا

.(4)!.ملماة"ذأتع-لأاذتةأؤ،.ثمكذخةتا1ن،ليتخهياث-":خ!مإ

دساص-ل؟دماصلمونيسوفالمؤص:!نذرياتإن:آ-رجانبمنوةيل

نجواآءكطلذاؤأ:ذ"،لىةولهالمثوذ،صؤصخيناي!ونونأطفيس،أ-دادم

م!":تا)تآءتاؤ،ئتغمزذ"بهم--اتةثا-شأنءيما-د!ثئ!م،ذرثمئتت-اذو

د2لامحىتب"أا"قابواا)ثوابي!عونةلمنوإذن.(ثا)5سي.ءصين-كألي!م.ين

هـذيئأنشلمثولا.الآ-ريئسلمنكذ)كلي"مثأةدبل،ؤ-سبا)ةردي

دف"في،أنيمكنمدىأيالىنرى-قما،بالدرايس"نظرنافي-ديرانالمثالين

.المامالمبدأددمماأو

.6-)2("-!229.4)9(ط"

315تيو:ء"(4)

.12رواط1(5)
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هت،إ-ألةألبتاذ"ءى،ءه"يخةؤممرةنزيحأنلي-"ذ:دأءاوأول

وا،-مودهءهـةمنادئوا"ةفيالرئيماجماا)ةردبيحرمكليكأويرل!ء-الة

.هـذايردثأنهـ!ات5،يءالمهكللهنهائجمنير!رأ

.ا!-عالوذا5رأكيدءنذحف!اطا)ةثنءاتينءا؟تاقياوا):صوص

أ)ئتا!؟وصتا:"ب!ذالي:ةصأن؟حنلاوءةابهالعملصا-بثوابأن

من-خطتاياهـ!م.صمن-تجاييينص"!"تاؤ"،(9)،ء-ثيينكلإجممصهـن.

هـتما.صفروغنةط"وتلك،كاءلمةإذنتبةىا)فرديةلباتؤا&ئو.2()،ءتنء

،!،رجمن-ير:دوةجما-يرأتيابوالهةلا"وابذذيريلأالأءهـأنفيص-اوكل

.الةهـدي511ءلمنليتجساؤفلا

،منالتهارضنوعهـ:اكيزالؤلا،ا)ت!وهـذاكلاإسألةكأدليدبرءم،و)حنا

يرذ-بأت،ءطاة(آإفكار-ليتاأرفماتتحهـ-ا)قيةال!4يرا)-صوصءع

سله.من)"سصاالإذ-ان

.؟اإصه(لةءذهفياطةيقةو-"ؤ،

.؟الظالم!ضأ-سابالىرتفافالذيالإضافياا)ثةلذا5ءا،ذ)كوأهـل

اؤ!ة،الافهـتهؤ-!اذتمالتي؟هـا)ظهـوفليت!ذة،آ؟وراإتالنصكانولثن

ال!!جأ،لامديظ*رم)أداروالذفياإت!يرفيلي"هضآ-هـفيصص"ذص(ؤإن

هـسو-ا)قيهـآنبدثفما-الأش-اصوهؤلاء.الا--هـفيإفلالفيسهواو

هـؤلاءثو)يةصممهفيويشاركون،الخاصةأسا!مءنا)مماصلةةأادثولي"-هـلمون

ؤميق.،ا)فتات-4ضتمتيرلة!كاءهـةم.أو.ز-ازدواإترئه!:أفلمو!الذفي

.21ت"وحة1)5(2).12ر1)طو(1)
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صثولون!مأيكناإن،دا5مه"ىفما.(1)؟ن!"م."ليضيلأوصينلذا)رصو.زأ

..؟كهواالربسا3ص-ثواهـت،ا-ماإدءواالتيائما؟رءن

هـجااجمأا"-ط-ممن(مطلةاليهفو)نضوايا!أن)ك؟فوذحرر

ناالأتباعءعبدأنةكثيرصواضعفيالقرآنأذذرناوقد.للفهلالاسفلاصمم

يرمتأ!ثبمتادثةثمملفياطقية!ةههـفعنلي"يروهو"ثقلأأةلليصير

م!قي!ئمأدا-اوحامهام!دؤيهةمحا!ث"صناوهـجما،زبينإفاطإئةكابر!نص"ا)قي

مؤلاءعلىنهالياةو-طايا!منوايتبرأأنيريدونالذينفالضهةاء:يتضيرلا

صن!ا،يتت!لمونو13ءتنيهتهدوهـؤلاءنأ-!نعلى،ا)فلالفيؤورو!أوالذفي

نءةفلآ-الرءاةأن؟-ال!نو.)2(ا)طهـؤ!نليإداز"ئمأداالمنا!ث":ف-،ي

نوءدن!بمف!،ع1)ةط-ء*ص"4فيمه!نبةدراسمهـوأ!د-ا)ثخهجمماص-إحمم

بالنسهةيت!مدوثااإقيا)-لجب"ةءلاقةءنقاث!ةإضاؤ-4،ص-ثوا-4ذ:يأذف-كم

لك؟فلأن!م،و-3-!نمنص-"ولونف!م.مم9-هـاغيرأ-هـىصبمهـائمالى

ليداهة؟حنلاا-مث!الةومنآ؟"يرليةيرفألذيلمحرموا.ج!ينومنصذز-ون

والثه،ا-دةوسوىيرذحبامنب"يهاملا)قيالطرليقةليتةمم!لي"اصلأن

بأاءضذص.تأهـثم.د.يرالثهصصست؟بءل-ء-نأوايىصؤا؟تفيتهـ،وفي-الذص":ليةول

.3()"نصوئةب-دلماكاذثو؟اصابا"تذاقؤتؤ

س-مواينديناتويسطاأوا)-"!-"ءلاقةءدصت؟رأ،ذاك،ص"ابلوفي

دولهوهو،لاحر"فالددبا،5:ى،ورتفرد،ز"ممشا)-ثوليةو-دلماقي؟ثير

25.)1(1):!ل

3-932و،الأعرافمن93-38و،ا):ةرةمن671-661الاياتازظر(2)

.الز-رفمن93-36و،دبأمن

.88إ:=لا3()
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ةله"):لهقوو،(1)،لئكئم"س!ا.ألكئم.و-،لئا.كاألتاص":لىثه!ا

،(2)"ن-مضتجر"شاء-يترناأؤ،يياتجر!!تلي!ئث"فتز5ان-إ

كأث!ا"فنأل"أ.%هـتتا،و"لاصكالاص"ت!ألونوك":وقوله

كل.(3!كاصنتصتلئو

خاء،الاستثولا-قأ،ا)فارضمنأثرهـناكفا"سكذالمثالأمركانوإذا

الأولىالحمالةهذهدراسةكاتقدمودوف."الماصالقاعدةعلىيردالذي

الةهـدية.ادئوليةالإسلامب"ر-ممورالتيللصريقةالترديدمىر-حسباله-

ؤثيرها.فالإنسانالتيالت!وصجميعمنافاء(أكثرصدآ،واسعةفكرةإن!ا

إيرابيوبايثرتد%لصورةفيإ)يهاردعوالتيالأممالعنفق!صئولآايس

اهـتو،اتايراهأو،نصا!حأو،وامرأليمإليصدرحين،71خرفيلدى

اء!اهير،بينلضختثسرأعلىمنتأتيالتيالةدوةص-مولي"هيفةط)(سثولية

أيةمن،ص!يئةأو-ست"،مبادرةكلإنبرل،و-دها!احهثاصثابةلرفضه

تائحدماأو،واهـثاءند-دودها-"وقفلاأرو-4لها-ون"كازت-لآ

.الا-%رونب"ليةتدىلأنصاط"دامتما،المبايثرة

ص!وفتدعالمهالممل!-احبصثولي"أن-تن!االثهرسول%عانولقد

الةيامة،يومإلى،اإةهـلمةالقرونخلالمثالها)تاسيحتذىمابقدرتضصاءف

،رمدهبهامملوأ%هـمنأجرهافلح!نةسنةالإسلامفيسنمن":قال

عليهكانسي!ئةست"الإسلام1قيص!نومن،شيء(أ%ورممنةصدأنغيرمن

(.شيء")ثأوزار!منينقصأنءيرمن،برمدهمنب!امملمنووزروزرها

53-بأ)3(35ود5(2)59الثورى(1)

-533-دءث-المنذريإظلا!ا"صلم!=هحتتهس4()

با)حويت.الا-لابةو"ث:ونالاوةافبوزارةالاصلابة
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ظلأ،-مضلذةسمنالجس):!ءودفيعبدالئهرواهؤجماؤالوكذالمث

الجئ!الثهرسولوذ؟ر)1(.كار3-ادمنيمةنلوالأوليآدتمافيكلكانإلا

تييعلىاكأتتةذارلمث-أ-.ل-ين.!:ا،ول:ىذا5مؤ؟دآتمالىؤوله

لأرهضىافي-ف!ابآو.صنف!شصبغثهـصنفصاصلصؤتناث-"إشرا؟.يلص

الت!اصى-ئت،أ-ؤحأدما-،ختا!أوتنأ،صجمبءصاالناشلص-ةة!-حآدما

.(2)"ج!سم!يقا

،:أيردةفىءتممانسألفلن!!ذا5منأرءدالىليذهبالأمرإنبل

ؤت!رن"الا%ريئتصرفاتءنص-ادصورةأيضأذ-ألسوفرل،فحسب

ذ-يى-لأندونرسيشونذتركمحين،أءراذةا!المثافهـافءنء-خولون

نأب!ذا4وشور.الإساءةمنم3لنمف-ذط-ةثاالتيالمشروء4الوسائلبجىهـيع

الايجر،لىالههـلدرجةس5بر"تخر!م-المبالاةءدمأوا&إي،الاجتماعيالعهل

ثب(أنايحدرةااةرآناوإن.الجريمةفيادلمبيةالمثاركاهوؤالامتناع

لي-"-ق-ئ-ذنبهكلوكان،الأنبياءأ)-خةعلالات!ةذمرضقدقد؟-،

فة-،ل.للثصرؤملم4أءضاذبضكليفحرلما!تعأن-خةاللههـته

و!"تىذاو"ديىت،نعلىائيل-إشرزنييينكأ!ر"واالذجم!"لين"

لاصاوكاذث،ن-تصتد"واؤكازثواؤت!ص-قي-،يك-ذ،تمصتربثن-

)3(."يمصرص-ؤءصا!وه،ثع!لقن-تاهـ-ويض

تضاخم،الاء-داد،منالدرجةءذهعلا،الفرديةا-موايةاأننرىوب!ذا

و-"على،هيا*-تول!كنها،الجاء--ة!ثولهةا،فيتندصجورح،ددل

"لم"اتةااةرديةاا)!عا!رمنبملمةيىوىلبت5:،اء،عةلأن،ا-محو!ردا

.15باب-الاءتصامءتاب-اريالبض)1(

.،2الماندة(2)

،1197،ذدة3()
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ده5ب!-،ازممت!حتا)قيالأممالنة-"الوفتفيوتدرك،الأخلاقيةالة،عدة

بأن-!تباليلاأ!اأي،ءطمئنينأعضا!امنالمذنبينتتركفهي،القاعدة

بأتلومونثةالذيئهؤلاءذالمثوبعكس.اصريحااوماموءف-يا!متة-ت

:ية-ونلىوفأولئكة،؟قاطهه"أو،بواجبهالمذذببتذكيرسواء،جهد

اصث!"و"ذضاانى"وصةاتصاص"،(1)،نيوا)ظ-االقو.م"لأإ"يخلتك"قلأ

.(2)،ا)-؟وء-ت!نثغو.ن،ي!الذنضئتاذأ4-وب

اقيمعفينثيرهاالتيا)واء"4الأممالاةلمد-،يثيءكلو5ات5و)ولير

،وؤضخم!ءيماتدخللىوفا)بهيدةا)طبمصةثتاؤمح!ماولكن،ة!ببر-لوكنا

غدمملمنالإذسازهـ"صي!اأنيم!نالمذيئاامثد،ءاأوا)-مادةإن.15"متا

-سوفةد.رصه،قتد"ر"هولا،مفصلأصاحبهيراهلاوقدبل،قصدغيرءن

بعدءوته،إلابدمماالو-!،)صا-بهماا)-ايأوالإيجابيالر!يدإلى-صمان

4صدة،زلاثمنإلاكللانةطعآدمابئماتإذا":يةولعلي!!والركسول

.3(إ!لهيدءوصالحولدأو،بهبتةمءلمأو،-،رية

،اتيرالتفهذهكلعلىعصهةتظلاقيا،الثانيةاطالةإلىذمهلوهنا

فإت،أممالتاكانوا!ا،أولادناأن-الأمرلزمإذا-نةثمةدأذ:،ذلك

ولصن،--ابناإلى!ضافينكانواثمومق،ذث،ط:،بتءهـورمملم3زشاط

منان!-بأنزءنيأ-طأحونلىوف؟ا)"ح-""الةضيةز-وغكهف

معص-اوا!معورسوهي،ميلادمةبلتمتأممالفيتث!ر؟ثموريةسءلاقة

التصبيننوؤق؟يفندريإسناةذلكومع.ا)م!دويةالةادفىأء،مممأصلاة

آقئوايئصالذؤ":تمالىةولهوهـو،المسىاواةهذهيهلمنأنهدبدوالذي

أتتتا"نممتاؤ،يئت!م.ذ"ؤيمصب!صا.طتة.أولإتمانيثئهئمذ"زثغةثمواث

.165ا!عراف)2(.47ا!"اأ)1(

3باب،أ)وصة؟"ا!،صلمص!يع(3)
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تحالى:قولهو!ؤاصة،الأخرىاله!وصوبين،(9)"ثتيثهينلم!م.قيهـن

،؟-صنض-م.صاتككأم.ؤ،!تتت.صت،!خاص،.-تلصتةصد.رثةأتذك-)

"1):!استأحث،أ:لهوؤو،(2)"لطرء!تدصوا؟اذئو-كالطكو"!:أ-لاوص

لاتو.)-ئوده-،ؤيدؤءشنايهداؤىرفيلا-تيرة(ا.صشنواؤثكئم.رصاالةثو

اطديثءامأ.واقرأالح!ستقرروهـي،)3(!صئيئأا)يد-5ؤكأنهجازش!و-

بهبئ-أومن":ؤالءلي!!الهيءنء:"الئهر!يءهـيرةأبيءناإثمور

.(ث)"-ز-ت"ث"4بريمهسغ!صلمه،

ا)طورآيةإن،ا)تهارضهـ-زرامنيتض!!واكما،411-مرونة،لد)4

غير،عاي!مالئهبهـون،ؤضلءضواحنه،اة؟!،ز!!إقأزت"إقلاالأولى

أندصحلاا)قبلهذامنففى،أندض-فونفموءايم،!مإ--جقاا؟شاء

-قوقه:منسثضص!رمألاءوالأ!ضلاقترليدهكل-،وكل.اة،ءدةصؤضع

ر،ةذل-صةظءيهكتهنبتنؤ،،هذشآ-قية-ذ-زةتالص!ضتتلفيرنر-نص)

فلآصاصة-ايةتا-يبو.ماخة!ىصط-اينصازص.إتوصاو-زتء-!صع""(5)،ه"شزاث!ر

إؤ--،نل!لاإطاةةا)وردالةقدكلتمافإذا،)6(،لثت"ئأيةنسزم"زث!خات

.-سترفممابأكثريرث،ءمنلمحاالئهيرنهمأندونيولثهجمماءؤلا4صة

!--ةمادر-ةإلىالمة!ررفعءردوأنأولأزءيرضأنذ-ت!--عو)ةد

بير،اتا!حإن،ب!هـامتهاهـ،سمننوء،الأ-يراهـفلدىفيإقربماالمتةدم

دنى7-هـأمعكلف،و،(نة-4يرى-قي،ءثمروعءضب،فى"فيو-!هـكةد

.=لاؤ-،أ4ءت

33لة،ن3()39ثالبةرة(2)92الطور(1)

99باب،الذ؟رءةاب،ص-لمص-هـج4()

74الأهـلجياء)6(8-17)زلزلة)5(
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لدسلأنه"دقية-(لدساماطةيإالجانبهذامنالا!قراضأنواطق

وؤكب.الئه-ةةفيلهاموضعلاا،ت،ؤ-ةمسألةبأنءله"نجيبأنآء-ير

فيفات،ش-نيوص":ين!اف!اتحاسدأو،-لمهدكلمنهامنزوعالسمداء

اسةهـ--ادبب،اط-اةذه5فيحتى،ور(نه،(1)،ء-كبنصئد"ور-5-م.

دون3دثالاباهةإن،الأوا!نناحبةمنوفياصة،وانفالسلفبينأثرةكل

؟ثلة"-ونرأولاد!يرون-!ن،ال!اصل،الرفصىوىيجدونلاأ!مداثمأ

.ص:"ر(كثردحن!إن،سهادةمنذاقواما

ا"دالةىافترةأ،الرضااهذع!ء-صلود!لىالها!أنلنفصض،ول!ن

إلىالإصساتوءدم،الض-اسبهضإلىالإ-سانولماذا؟..ب!ناذا!افي

؟..المحاباةءدمفيحقضأألل!رمرممنأ!.؟..القدربئفسالاخرفي

الذيال!!ياط-لحر-وغواأنا(فسرفيمحاولاتجميعهدفكانلقد

مماطبتم!بكاهاطقفي"دينصلمتىاوءيرطرو!نرين،الواقعفي"لي-وي

تأ-فودغ-لمجديمفاولأنقهل-مث!روء"ة؟يرألتاو،دا،الحاصة

الضصمنءستةادةا)قبهلهذامنص-اواةكاذتإذاساأولأاأنفستنسأل

.المذكور

نأيم!ن(أكخق)؟د"أننلا-ظا"ربياالضصالىنرجعحين%إر

ا--اؤ،افيي!نلمؤإذا،(وضمأؤ---ع)بمهنىأو(صثتجه)بمحنىبةصر

اةوية،اعتباراتعدةذالمثءعتاك5ؤإن،المهنيينهذفيأحديحتمشيء

الأخير.المعنىتخارأنالىتدؤ-نا،عةليطابعذاتوأ-رى

أذ"،الماتبما-ةالأ)ةاظقية-يردضملقؤجما،ءاص"كقاءدة"ا،ةررومن

ؤإذاالض-ايى،.أةلوهو،اطقيةي:ىالمهعلىالإم!نبةدرفملماأتيرب

أ-لاقي،طارحذود،مجروالا-خر،محىوسماديلمالمعنيينأ-دأنحقأكان

ر-"ذ(-ذبأنالأوليالمهنىؤإن،اقباسابرصىاطةإ،ءالبأ-كونلاوهو

.47ط-ر)9(1
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تأكدآ،أ؟ير،ذة!م!"الوآتفيوهو،(1)فم)هوي!ونلسوفحا)تنافي

بتمللاا)"ش!."كل"ننىأن-ينعلى،مضهـوذ"فيدتفةطنسيرفيا)تةأنبما

.وا-دشيءسوى

-الاتتهااجذصوصنأ-ا)"اكلةالاء"باراتهـذهوراءمنلديناأنديد

ذ؟هـتوإنما،ا(ساواةةدمعلىلذ؟هـا("،كللمةز"هـفتأنيردثو!،ث"يهة

ؤء!ن":القرآنفياهذوردودد،(مع)ةظة،1ء:"اا"يرالاشتراكدبش

مق-عذ:يهم.الثهلمأذ-صقم!الذصدن-ضغ-فاولئك-والر"سول-الثةرثروع-

؟-*يرفيدرو؟"(9)لأط!ين-)ص!اوا،ءاا)ثث!صد-و،ية!اي!"مئد!و،كل.صثجم!ا)ت

ير"هـ"ااطلسوفالثهفيالمتحاثينأندةهـرالذ!،-تن!االثهرلسول-ددثمن

و:-ن.)2("أ-بمنمعالمرءةو،لأأ-هـ"تمنصعأذتة:ا؟خةفي

اإة*م!ذا%،صةحالةسوىليسبالبرثذ"خاولهالذيالمضالأنإذننرى

وت!مر"ةرحتةوتلاالذفيالأولادذمؤلاء،الثهفياطبءوالذي،ما)15

علىاليمهلموأنرستط-مونلالماذا،رو-4فيوةايهاإليض-ةوا-قأ،ا)طهـ""-"

نةسالمترلةفيالا-غاع-قمايرهـزواكما،الثهفيبا-خاء!مالأعلىكلثل!متحة"ق

؟لها؟فيدر-ةتضفاوتبصو.رةاواقعافياتبمود-ين،ودوةافذوممنصح

فيإدالافذا5فإن،وءلي"..؟اطبهـذااقيهةآإذحارء:،ممفصام)*سأ

ا-خلاطأفيورةبا)!مرليسضرربعولا،ابزاءفيا)"درجصطاقأليةةيلاالثهبم:4

،"مممناصفيصتدر%ونوا-دةجمعبةأءضاءأنبم-دآزدركذف-ن"اةيما

يةلالذيالةط-ارشأن،اسض-ة،ةثمفيصتةاوتون،وظارفهمفيت"اةون

اإسافرفي.طوادفمنت"لمةةبروء"

اتصوصا؟مح!موعيي!بة؟وةابلف،هـا،ا):حوهذاعلىا،يةمرنافىؤإذا

التيا،-ثو)-4أمبد،ا!اماا(بدأمعذضاربأدذكاتحهوجممالان"ؤ!،الأ-رى

.الخصهوصو-"كل،فرديةتظل

69باب-الأدبكأ،ب-الهخاري(2)196)لماه(1)
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نأيمكنماوهو،المبدأهذافديثارقد،أخيراعتراصوهنالك

صواه،القياهـةيومالثهعندالهوسط)بممنى(الشفاعة)فكرةسلي--ءجا

المؤمنينل!حيةمنأو،ا)صافىينأجلمن،الأندياهأو،إلائ!ةاةنا-من

القالأحاديثمنكثيرفيأ!لمم،نجدفكرةوهي.(إخوا!مسن-ل

.صحيرةدأخ"ءهـفت

يحدثماعلىقماصأعليه-ءناإذا؟أرويتهوما،اتد-لاءتادورؤ،

يتمرضأنيمكنلهالمشفوعمصيربأنزةولةصوف-،الدنبهذهفيأكلاكلةا

تا5وأت.ضفط-،اولا،ا)ئةيعإلحاحكأت،لفديلأو-فرييرات"

ودونقدرقدكانماوءير،يست!ق!اآ-هـءيرصيث(رءونسوفإصيرا

.-ارجمنيأتي-زاءأو،مست!قءيرؤفلة*،وإذن.اتد-لااهـت

الوثنبةحميممن!!ا،"ةاد-أ-طاءرضضبنالصورةكذهاشةاء4اوؤحهـة

اقر7تاوذفوالتي،يجاهدءاأنالاولىالا-لاآ4مههكاذتا)قيا)ءهـبية

الذ-ي-ذاتن):الكريمةالا-ياتذه5صءياذهـأو.7-هـهالىولهسنفدها

إذيه-")12،تثد-ينإلا!صشمييعينتابإذ.يه-،)1(،5إلاعئد-5"زشقع"

لا"!"غةغاال!ث"تنقع!لا5،(3)"لجئىت-4-يا-تةص"لآصم"فيحث-"لثهاوأ

إصن!إلاتشقثونصلاؤ5،(ث)"!قو.لآله"ضي-وزه-ق"لر!%اله"ن-ذأتن

تثقع"صلاؤ)،(6)"-غلتئهر"يحا"لاؤ!-ير"اؤ!و"،(5)"كأ!ءر.ا

جميمأ")8(،4"الشقاكأدثه-"تل")7(،"لا"أذ-ن-إ-نإلاهه"!:!4"اكأا)ثة

-باطضق!ضهذتنلاإصالثصقاغة-يه"دوينن-رد.عويئالذص"فيليكصلاؤ"

.رئييلااتامئتؤافيةلكينؤ!م"")91،"!لثوندوءث-م.

،(01")ضىيزؤرصثاه"يقنافةنتأذأن"تفد-ينإلا!دضيئأ،صث!قاشتغم.

أذ-نتنإلاهد!ت-تلئؤنلاضةئاواذلائكة"الزوح"تةئوآ"تير.آصإ

منهليتخلصاكصوصته5وبروع-(11)،ا؟فؤو-قالصلر"شمن)الها

.225الي-رة)1(

.582يافلأا(5)

.68فضراك(9)

41.رءد3.)3(1)2(ير؟س

.32بأ-(3)88نوءةئر،1(6)

.83النبأ(11)62م%اك(01)

06؟

)4(ط-"901.

.44مرأك(8)



نءآكأيريختافالذي،اكفاءتءفهومبدد-ئريف

:ضروطثلاثةاك!وصمذهفيفلاخفاء".انفأ

ذكردماالذيالمفهوم

منيتد%-لبأن)-فسهيسهحولا،اتدخلايقرحلاا)ثفب-عأن-ا

لام.بال!لهيأذنالذيفهو،الأمربيدهالذيهوأفهوإفى،،نف"تلقاء

بولهةسبحانهاللهير.ةيمنأ%لمنإلادتد-لالثف!علاأن-3

إذ"بل،الأعلىآاطاعند-إههأصاسعلىرتهمرفلاالشةيعأن-3

الواقع،يطإدقأنينهةيتوصلوهو،فضا؟لليبضمتو-لأإشفوعلهاءنيدافع

وأ،نفيثإهددوريكونأنيحدولااكفبعدورأننرىأولا.فنذم!

هذهفيا)ثة-عوكلل،الممقدال!دالةج"زإ؟لصكه-4،4دموثوق؟زبذ

اإؤكل:ين،ص؟ثإت-خوضا)قمااصاط"اواطصناتا)صفياتليهانأنالجايلةإمه"ا

لله"وبة.استحةاقيمأو،عنهما!فواريرروأن

اإداةععلىءشدوجأشرةأز-بغ،ا!!نىاج!تالثفاعةأننرىاوه!ف

تأذ)ك.9رابداء-(الةفية-حونأنهيهاتنوللا3.ءنهوالمداذع

البرقائع!حةفيا)مشة"عورثاأ-طأ-إلاتلناتذكرزةص-ماالثفاءةأحادرث

باطفلمقة.ءد،؟-هـد-ماهعنورتازل،الدفاعيأ-حىبئذوحيت،المروية

صوفاليومذ)كفيأ؟-،منذف،ءنيخل!%الر-رلةالهء!و5وءفا

الدذيا،فيحياتهخلال:؟أ!-ار،يمرفهمالذفيالناسبضتبرئةليطاب

.(سرةأ")1سحةأ":ذ-ةول،"بحدكأ!دثواماري-بلاإذكأ:لهذيقال

طالا،علب-"ادحوملةفاثلو""أداءأرصدراطعأنفيدوهكذا

نءورجواتودعوات،صضاعفة-*دمنبذلنا3،و.التوسلاتساسأ

.\ببا،!ن"ةباتء:ريالبخا(9)

91-ر7ن"؟قلاتأ161



جميلة،لةتةليحونأنذاكيهدوؤلا،مءإ-2زمطفأو،فهـثمصن31جل

برإ"تهـاؤإذا.دصرر:"ذهمالذيووو!ذال!سول!ن،علهت!وا=بو!و

ر""(،اللةرضاتحقونلأ!مؤذالمث،ازءادءووايىتجيدت،ءارءم!-،ودنا

1)قي،)إ"ديى"دةلإرااؤي!-!ر-!لىوهـص"يىوىاتت!دءوركن!و،ائ!"كمر

.محش--ةاطثنذ)ك-كاكازت

زير:"أو،ء--"،رآثوأبر-،ا)حهـيمالقرآنفي!جوإنأيفيفيدود:ا

نافمح!"ءهـةكانءاإلاثوابأؤلم!س،جوانيؤهـاغعلمااز-،ءتوأو،!شيرفة

الثه.ثموعقياهاإة*إطف،وؤ":!

كلءة"أ-ير،الكيفكلؤائمالموؤفهـذاأنننسولاذالمثوءع

تلم!أغ!لؤوص،"اطثئباؤ"ب!ث.طتايحوذ:لاص!"ول.:ل،قولئهفا،يماا

،ثموطرأ)فت"إقةا)ح-فب"ا)4-،"ءذهكازت11و،(1)".لحت---"ثصاةلمكثصر

ؤ-،لولذلك،در=إت!،طماأإل!ير!ل!الذيهـو!ؤاص"ابوانيا)ولهل!ؤإن

-ل!أكاو،(2)ؤإ-4ل!!صب!"ب!يثيرهـوو،"هـ-لم:ااءةوىاأ:لويىا)ر

قيبدا)قيالميزةهـذهلهيىت!ون،ء""سلابأنء--ة(ا)"ولءإكلاهـذا

اللةيىيزنالذيوالمقاي!ساإوازينذظامفينته!رفلال؟خاإذ،معيت(-طأ

ا)طرليقةليةةسا):-،سعلمافمأنءنء،-شونوةحن،1)قاوب4ليلم!ء-اذ"

،وأذفسض،أذةسناعلىفلحأنءنكأ-شصت،،علي!مب!-!اللهيحميىو!ا)مما

.(3)"*تقىا-قينصلمم،ئيأ،هـؤ،*كم.ثتذثأائوذض"-ولاصقي

الةهـدياسدكامنيجهلالذياإ-دأإلىيمهدلابالتة،صيل-!اخاأنلييد

يى"--إنهؤالثه:الجزاءأنواعمنيته"4وء!الآ%لاقماللتةديرالو--دالألساس

.(ث)،"*خالتتاإلاءانتا،ءفيا"صس!صوأن):يرةول

7ببا-"كر!،؟ة،كل-لم(2)009ةد؟111(1)

يه13)تجم(4)123)نرم(3)
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،فوصارمعلىا)"لمويال!رممزتظالطهـرةةهب!فإزت،:صدأ)تنليقوولا

ر-!نلىبطقية"ليفرق=ين،ذالمثرليةولالذيا)قرآنو)حن،فنؤا-:ا

نءا)ة!آنيض!ح!دثو-ين.ءدودوالا-%ر،ءامأ-د!ا،ا)ففهلمننوءكن

6(1)"؟ثصيكل!"يىيتت.ؤ-ختتيز:":"ةم!افيالة"ل-لليسهللأواالفوع

*،يشءفوناس؟ا)فإنولذا،الدزيافيالأث-،ءجميعةمواة*،3!يةدرووهو

ز!-امررر--"اا)مامالةفلاهـف.اروالألهسمتثمونالط"،ا)قدردنةس13

اةا-يتيناص،إز-انكل؟لمكتضاه؟ةو،الىئولبةفيلهسطوهو،الو%ود

و)-ن.لهاطضوعوا)ثصرع)ف!ميةا)ضرور1)ويى،ؤل،والماديةلاة-".الأ

المذينآ"بهاهـفأ:إ-تقبلافيلي-"،ولها)ثانيا)ةوعء2ق-دتو-!ناقرآنا

و---ع4زإ،(2لم،تص"ئؤكلصثواتاتتب-آ"!ا)ثت-في-وص،لزكاةايرؤتونويضة،-ن

رءواالذيئ)ثلمثد!وإذنليض!هنأنؤيد-ةجما،إ-"-ثوالمصطنوروو،الةيمإمزظ

نه"ا!هـآااط!"ز*!ءدالمبدأهذاعلىو.طببيصرأوهو،رإ-لاصزحاا-م!م

(")-ت-بيرءتايمواللهصإن،،إ.ذ-ثة!اأالثيماءصئذصص!م.؟صرأإن):ةاإمش!ور

ا)ةانونيالأساس-،ب"

كلسبيحا)نآ-دأنأيرمدت،نآاةرؤ!،لية-ثوالمصالمثانيطاكسهـ،-اهـف

.بأصكاصماكس-بقأأءلمقدلييمونأندونأؤماله

اءدؤ!و،وخار=-ة،را-إية:نحثفتير،طرلية!نمنر-أتيالإءلا!وهـذا

و)ولس،زفصناأفيصاثحلص-محىلمةلثيولأصورهـا؟يرأفيالأ-لاقينونا)ظ

ا)ةطريئ:مماحارنا؟دراز:ا9ز---دمأنيىوى،ا!،ص*زذدرك-ي1،ءلمتا

ت؟كاإ-،و.ةطيراناززءهـان!-عوأ،اقا"ز-ذ-ط"شاو،ءقكاؤر-تثير

،الأؤهـاد.يخاذفاوتكل،إذساتكلوسعيخأالفطريا)قانوناهـفصههـؤ"

31اط!رات)3(4ا)-ادةالأعراف)3(561الأعراف(1)
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كثرأتنازعو!.انة-تانحوء-ثو)يفا)تأ؟يدقطء(رحةيالمحرفةهذهفإن

علىائمةالةالشاملةا)سئوليةمننوء(5:ا)كأنفيبثددآالإسلاميةا)دارس

..؟الثهءندء-"ولبلمضالإقرارأ،ضأات5دممفيدمل،الةطريا)ت!طهفاءن

،استثناءدلاويقرونهذلكيرونيزلةالمهأن-كنة+لى.المدارستفلآ-قهت،

،(الأولية،لوا-هـاتيهملقفما)-فىف(جملإ"يوادورون1،اتر،ديةأن-كنوعلى

ءطلقأ.دخ!هـونهادخةأهلكلدارسأ؟يردإن

إلا"الأسالصا-مااجهوءن-كأ،الئهأمام!ثولينا-ناإتا:ولونو،ة

نو)ف!ساءلاؤ5و.ببةيجا!و-ا!"ليقةربطو،دف"هـو،-هـاتف،ابرءدةاأاذإ

ص-،ة-قئإ-صضولالثة؟خان-وصءتا5:يةول-.ثالةهـآنيرو-"لي"ه-*كون

"كثاو-ءتا!،(1)،لطتثفوقاا+م.ص"ليتجهن-ضتى""!ا!دصإذدصفيد

"ءمئيكرك!ركأإنصماوص5،(2،)ثولآرصذت:ءتثص-ت!"بكنذمة

.3()،تا3يرتاذغلتب.م--م.ت-اثولأتصثور2ت،ثافيقي:"خث-ء-قءلصرءىا

اشروطاهذه،ضماةرآناأنفيالأسبابعنذبصثأن-دآاإفيدومن

غ-ابراجبماا)ث"وب"رءشجأننةسهعلىصطلمقأالئهأو-بفيراذا،))ةيدة

ياة!إسار!اتوريرعم!و)-اذا.؟م3وبدتب!ة"الوسطاء،!سلالربوساطة

الث!عكلىصللنئاسرتكأونيفلا":1)قرآن4دم!ت؟وا؟واب؟..و-ده

إحدىإلىيتمونالىاسأ؟كريةأنوا)وادع.)4(،ا)هـدس!لصتغذ"حخة

ؤارءكنر*كونونأو،الميشبرإةه"مشهولونأممالرجالأ!مةإما:ؤ--كين

فةحأن-دأدمىإلىالنادرمني!ونأدلا،وءإ-".ملذاغمعلىء،كهكن

ن-بولو!،وأأ،ا)-!ماءفوأبرصار!ايرو!ونأةهـثاوءؤلاءلهؤلاءفيطرطظ،ت

59الامراء(2)511وبرة1)ة(1)

.651النساء(4/
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،الروحا"ثة"هادساؤلا)و-يرعنرة-"لي-ائلكلة!ر-لأ!..؟ذة-ممأنح!و

اءل!ثومناة"المؤلافالا-وهـذه؟؟!-اليمصرعأن"-دا"،اةإباوب"ذية

اخا؟.افبةباآءذرأ)ررتا)وللمويةالأءورهـذهءنمازءهـرؤةاا)تنا)"وكل""اةاط

ساطاذ:ارضولف!س"ثمدتاكلاذاإفىهـولآ؟كرأزحونيىوفاطجةهـذهإن

وى!سا،وروز"ا&"ث"اهاداتوا،اذ""ا!االهة-اؤدكاذتوهـل.الأ-لاجمأ

اضالاءيرايىذ"اقهـذاأ=لولط...ليصازرناد؟وكأ!ب،ؤخاف"س!-حط:ةات

:المترلا)و-حطر-إنوارطريةا)ةأنوارنايةويأنسه-اذ"الثهأرادا!!دوج

ش.مركأذثهتاإاكوثوزةصو.أ،يينصالإصءااهـذلطش!؟:-ا،ئاإا)ثوؤةثوصنأ"

.(1)!5-مدفي،ين""ث،رءذاثت؟تو،ذ"ئل،صلطفيتازؤ،اآليت

تأورلاتاساثإنمص"رأن!ة-"علىأو%بيى!مح!از"الئهأنوالحة-ة"

واجباتما،ءنزولةلا)تنا)تدرىتهذليبا)ظلممنيرىلأنه،ء-ثوا-"3يحماثم

ظ!ذم-صةىا)ةثر"ء!ايكصصكصز"!ثل!-لم.أن.-ذإ-كص،:13-"هـؤلملأن!ا

،نور،ءث:بئص!اص!لا!رت"-ذرصينهـتاتحت:اأاتو"،21)"نءافياثوصفاثم-اأو

.)3("لإيينظاص!ا؟ث:ماؤىذص؟-تر

"الطارؤ"اففلابردليكةجاكانذاإأءفي،؟ذلكالأصركانإذااحنماو

كل-ثوليةءدمنهانوي،است"صا?اداتأو،اتباهز"صكانتأاءيصو

بإليةاظثمايزمتاةدالإلهيةا)"دالةكاذتوإذا،لةكاكللي!ورةألسوياءأناس

زا)تكلااجممااالضحمائرفيإذناةولاؤ،،إيرابيزمايمبويىاط"يى"اتمممنأولآ

ننتظهـازت"اهماأنبالأ!رىيجدرألا.طه"ب4؟بحوادثكه"مح!وبر"أوءائبة

ا!4بدذا5إن.؟اإةررةا)ثهـرير""ؤ"لمبحى"ثزحونكما،ا)"اديةليةظتماأو

271فاالأءر(1)

.131لأزهاما(2)

802ءا.ر1)ث(3)
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الث،رعير!وغأنإذإصايرحةجاول!س.نيآراةاا)--انهـذاكل:طقير-دهءطو5

،الض،سالىالض"لميمهـذايرصلأنيجىببل،إةلاغ!اثرسلمهوثكاف،ائعثس

.4ليءلمكل"تاسهـؤلاءدءونوأن

الذياإبدأفيض:،مو-ودممانيمعا،-شءيئعه-ةا)ثستحىتوي،-هـءذا

.لولأاءثمىفيير

ةخر-توالى،الضصفيالإيجازذا5اطظط-قيةا)"برالمىخة!اتآوود

الض،رمءن:ثلاثةءنالةلمرفعأ:يخ!!الثهريىولؤءالذتإد-4،ا-ةصر4ءت

يرحير=قااصجمأاوءن،أيرير=كا،(ا!تون)اإ""يأوءن،لي-قييةظ-قا

.(9)!(لميرة)

لاإذ،4فيرقع!د=ا!طكاء4-يرذضد1)قيارىء؟ةء4أنهـة!لزء:ا؟اور

ءدم-يثمن،الأ-ريينبالطادة"ينأصهـ-انازث"""منذ-ور-اصأنليلمىوري

ؤلماطةل،لاءجالاساا!"هعفيلهإءةايجىوزأو،م!ءل-زءش!مأ-ات-مكاكل-ثو

يأذةتحأنو--"ن!ا،أ)با)غالر-ل؟:ظامءاكل-،،اكاءلاذظامهالمسلم

..ء-

نءإذ-4ليل،ؤ!ولهءتؤصلكلفيفيص"ص،)يرىا-اةجااالةة"يد-،ب

إ)يه،قنضطرأن؟حنالذيالاسضطرادؤإن،وحدهـ-،4الأ-لاقهالو%مة

ي!ونؤد4،فبيرة-،?أن؟حنوما،ا)طةلمنيرطلمبأنيربءا):وضح

.الازماءنأطول

***

حتى،لاكل-ةالالىليور"ا)ثسفيمنظمالأطةاللىلموكأنمنبالرغمول!ن

،اطكاموإلى،إح!مآالىبل،إ)ي!مءتو-"ءلجرا)ثصرعؤإن،تة،صهلمهأدقفي

-ا)بضطريوص!يح،79باب-اطدود--،ب-داودأبو(9)

11"-واهـ-ذ!":كأاريهذ؟روةد،7ببا-والردة"حةرأهـلسن

ا!:ونءنرزح"ةلمأنءدتأءا:)ءهرءليوتال-وا!تو؟"افيون

.،إهربكاا(؟ر-ة-ةظ-ةىا)ةا:موءن،-درك--ى"!ما
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زةحكاهـلم"علىالتيؤمي،!ل!-،ليأالأص"الماأي،والرؤيصاء،والأطماتذت

ا)"وافقدرجى-اتبأةءىص:ممزظةرحق،وزةو؟مم،ترريةممملاة

.أقاعدةاكلح

ايضءاوكلثلترز"طلاإذالمثفما،!ؤفةتذد)"ةم!ثوكازتذاؤ!،ذنإو

اصهونير"ااإ-لمالاز-انأنثينا"أءثلةزلاثةذةدمأنهـخاو--*خا.مقياهـ3

في،التافجالر-للسلموكمنليةربهـاعاى--داز:4صةذ-ير-"و!دأنيرب

.4سههـ!اذبالئهءلاة-"فيو،لا-%هـيخاباءلاؤتهفيو،1)ث!صيلسلمو؟4

علىاةرآناؤرض!اا)قيواط"اءالأدبواءد9ز!رفنحق8الأولأدامال

:أدبفيءإ-ممود-لم،لي-تأذنأندونالا--ريخابهوتيرد-لألا،ؤردكل

ت!"ثقا3.بزبئو،?ثرصذ(لي-ثو،اوخى"إ+ثزد.-لاصا:توا-صيخآلذ-ائ!-ارأل!

طةا)تاوأكل-افيدلي"وراقؤجما!اأ،(11لمأولثإنم!اأتكلىام!تاثهـثوذثوايسوتأزته

الإءة-اءس*-ليعلىلا،أة-ودارءضفياقيص!اهـلامزلؤعأ؟ة!!3ا)قرآنؤإن

ءا)-أن!ونحىكنالرا--ةبأوةاتالأواصرهـذهوبروبليق!دف!و،صما

.ذثكأم،.،أتتاتحتيخآلذا.مثحز-ثذ-تأ-.إقياو"ثصآيخاصلذ-اليث!اتأ):يخاكل-تتر

لاةصص9".-لصين،اتءصررلاث.ثحثم.كلتاط-ثإثمصا-باثئوإ.صلذ-يخاصوا

!!لاةءثدرينو،ةا)ظح!صيرينز-!از-لمنمسزفت"ول!و--يم!،صاقبزا

خاثة.!!مهءكصلاؤ.مءإتش!ثصا؟.ص!-،م.احثصاتزءنر-زلاث"ص،اله-ث!اء

.(2)،ص"!ضزعلىصحثمهبرحهنضث،م"-حثءقيصنصؤثواطؤ-،نهثقي"ثدص

الديذ"ةثء-اؤر!لأداءالأطةااط-دءوتهفيالإسلامإن4انيا)2المثال

على،ا)-ارءةسنالياتوكل!،زث!ورممنأءا-:ا!بربليل،ب!لوغ!مينضظرلا

ءإ-3-،أدبر:ا!يط-يوارلمة3اد،شلياونواؤإذا،اهإ؟ردونالصهلاةارؤدوأن

27)9(1):وو

.85و1)ةو(2)
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قولومنلمفرشممفيبد:3ذفرقأتلمجبا)سنهت5وفي،مترةقأأدو(

وإذا،سنينيس-عبلغإذااصلاةباا)صيمروا5:ذالمثفيكلغاللةرسول

وفرقوا...أولادماءهـو:روايةوفي،،ءإ.م،شاضربوهيس:!نعثسرإخ

.)1("ا(ضه،جعفيبد:مم

الأولى،طفو)ت!ممنذ،أطة،لناذدعبألاملزكلون%إو4ا)صالثالمثال

يس،ئدآماكانذورهـفونحرن.لهمل!سكل،،ءالأفمنلي-ت!م!نأو،دأكاون

مخصصةكانتوالتيءينيةأوزةديةا)صدة-،تأنمن،تن!اا)ةجمماء!دعلى

أ-دفيأو،ا،--دفيأولأقيمعكاذت،هـ،هـمموأيضقراءالةعاصالاتوزيرح

إلىعائدوهو،النيلمحيوموذات،عل!!اةيبااطاصة،اد،ورةا)"يرت

فف،ل،4ففيا!اؤ-5،اط-ن-ةيده-رزهـاأ،ءهـا)!مدةةمنءرة،بدته

لآأفث،تهرف"ماأ،بهاإرم،!ءيمخص!؟بش!ص"،رسيةبالةلج!اأتجماا

.)2("؟ا)!هدة"اخاتحللاكلد

***

وهو،با)ثمرعالهلممبدأإلىلفهدو،"طرادالاسمناطداهـرزء:داءةفو

نأرتب!يالذيادددئ511ءنأذة-نال!-أل،اوسئولب"ا)ءمروريالئصرط

مأ،الجاءجاا*لماأهـو،ةصوىرو-"أذات!ثحلةذالمثفيةإن،ءإ-"لهنح!ه

...؟يهـدفيا1

(،بالقانونجاهلألايمدأ-دآ)بأنا)قائلهـذ-يا)4ا)ةانونمبدأذهرفنحن

دارفيبالج!للأ-دعذرلا":زةولهـرزه!"لص-ونةالإيسلا!ء"ا)ثمريهةوفي

يسطوفيوءهلمو!-،آصذثورنونا)ظدحونأنإذن-حةجال3ؤ،!الإسلام

كابا)!لاةا)فلام-ئركلركلةكاباب!"!لاة؟ةاب،داودأبو5اة!ظر!1)

671بابابمادو؟ةاب،6باب،اءثسازكاة،ا)زكاة؟ةاب،اليتاري(2)
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منالرءمكل،ا)وصصط5-ذافي،"*ثونمنكلص-ةوا"ة-ة*تا-عل!كل"ين

..؟ومضمم-مل

-منلاتطهـقلأذ"،ا،بدأهـذاتطبهيئءدىد-دوادداءالفقيأنواطق

الدينبةواجباته؟ارسبتهعفيرحيثونعن،إ-لادالاالىدينعلىإلا-نا--4

لاث!دقوهـو.(انرنبالةابملفيكل"ذور-د،ثأالإسلامث"تنقمنأنأي)

،،بحاصةاداؤ؟داوفوحاذات،ا)ماء"اءداةواعلىإلا-أ-رىنا-""من-

المض-صصين.غيرتةوتةداجمااصيلا)-15علمالا

وقريتة،؟-يرا-كمالمهوىااة-مدملا!حص-"13ا)--ةظاتذه5أنيىد

يأعلى:فألأنداط(مىود،رة"-(يدناتةأندون،ةردكلءلمعلىدوية

"،م!يهفي-الة،وا-بهؤ"لال3يرمنص-ثوا""تةوما)"دالةء-ادىءمنص-دأ

صحانه؟يخأا)ةاكماكلعرفهولوقا

أس""لموأت،نهيريأزورأنليبا)زمى-ةءةالمكالأصورمنأنلضدو،لا

ك!ااحنو.رمههعاكلثكا"اش"وأنأا!ذ-تم،لاو-مإتما؟،تي-"ااوءن

!قأكلأو،4د،ة-جماألزمالذيلا"4اأن،صدقبىحل،ؤ"ماأءتةد-الات

،ت!تفأو،كأريمياأءنير*ثألاطء-"يةطريس-للسوىاوليرءت"

الذي،افاس!قاعايهدقدمالذياطاطىءالإرإديل3اب-الةبامه*ثةاءوذاك

.(1)طويصرأ4ءتثدمح!ةير

أرصطو،*آفيءلاؤد،"بوص!ن!4هـ-،زفيحكاكام31د-كالأل!)ةار"دو(1)

ج!!روهأن!بربوصا،يرة-لمرهأن!بربصالمون3!برالأ:ساربم"عإن:ةال4أزذ؟ر-!ن

،(اطدثظروفأ!)ا)واقع-ملأساصأيرةرقكانأرسطوذإنر-كالصاير!و--ب

.الف،ءلة-"،بذرو-دهذالأول(ا)-هـلفيوا)ثسالخيرأ!)ا)ة-الؤتبملءن

رسطوألأن،رسطه(أ):ادو،!ا--ص"ضااءذنأ!،(380،عولح83اس!43س!احلملم3ح)

،353!شاس!ا،أ--ل-الة-وا)رصةاةةرةباابديرةاطا!تد!نمنجمبرهل-زة-4-

طلمس!،84.ص!ول4طغلمول4ولاأس!11133ءرمذ)كأنيرءرفأندون،ارالأسسإؤثإز"في

وسةراعل،،أؤلاطوني!بر:ظرأرصطويةزظرزات"سفةدبر-كالبرأ!أخذناإذاأنتاإلىا!زر

.اثسوااطيرو-لمإةفهـلةابر!نتقز.وأنتر!ا)ما
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زة-عو؟-ف،أدريأندونص-ثولأا)ظروفهـذهفيأ؟ونفكبف

.؟فينهير"تنبهكلبء!اليحن!اذإ)-4إ-ثوا

ترى1)قي،ا)قانونهةا)وردالةمننوعءنإلاليهيرلاإبدأاهـذاأتاطق

.م3ص-وسطك)-لمورةه،،إ-صازهـ،و،كلوضوء-،مءإهـ3وكألح"-ارجمنأةاسا

الأكلورنةظهـالىأن-"هـعالج!فيا)ةظامطةظواللازماإة"دمنأنثلمثولا

تا)ةاتج!هـعالىبا)ة-هـ"آ،؟ثههرليذ-عؤدا)بابؤإنوإلا.الزاويةهـذهمن

.با)ةالؤنا؟!لبحرة،لنونا)ظ

نألي:هـوركهاؤلا،الا-رذها؟ماا)جمماوالدصذيةالأ%لاؤهـ"با(--و)صةليخحاق!ؤجماءاأ

ذا5يزيغلاأهـووا--دكأةظصع،نا)صهيرالواقمهةاطالةكلماإلارموم

ءةدءت-"لي-محصثأنيحاولليل،إله"روردمالذيا!دىءنآتةإرأضهيرا

له"م!زه"،!نلر"ءا؟تهـ-ذص!نرروثشلممن.ؤأ:لليةولثهاو،!-ةطاا

.(1)"فيص!رصله"ؤ!ثؤ-تطتانأث

،لي!اءةا):اسءلمالىا)قانونلص"بثقيأن،زظهـنافي،إذنليحفيجأفالجس

ءدجمأ،الا!!لاء4ة!رورةنضهـفأنخيلينهليل،بلهأس-4بحهثأ؟ونوأن

مأ،4ا)صددأو،ا)ولثسرأوبرا)يرليصة،طةبوس!ذ)ككانأسواء،ذة-يأنا

ا)ةهـآنأن؟صف-الو)قعفي-رأيرتاو!د.و!كلخمماسههـيفيإياهبطاكبكان

س!دهـلكليرحن!إن-ا)"ار!ؤ"ةاطة-ةةدى!دءلعلما،ليه!دتأنكل-هـص

رصلكاناةد؟ةاا)ث-وب،"وطهـت.الذيال!!جأا)ةروايمأن-ا)ءاليتا)ورالؤن

ب!رة-!ااطة-قةه!ت.م3؟-ثو)يهيرلمزكلواأنؤ"ل،4ةاإتصكنالىداغ،

--جأوأؤ،:الةهـآنةهـرؤةد،اك)حفغ!!و،نيا)ةهـآاكوولميمكل3:ط"قأن

295)"ساتض!ةءتن.ؤ،لي"صص.؟-برمذتذصزيما6ن،)!رااهـ!ذلي!إ

.63الؤ-رف!1)

.91هـودأ2)
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الىإذم!بر"راررت4زة-دا)ةاءدةأن!إ"ةيوض،شيئء!؟!هـرهـذاوإررس

هـذاءفيوور-ب،لا"ءلىاريصقمالدئ،ذذاأهـاإحنو،تلةت!انيوأ،ا)تاس

فيكوتأؤدإزيخأول.بر-اط"برحلذ-"-4لةد،كا-4ءفيليةات،ا)""إيم

،اطالفي،أدد؟ثلاو)حفي،ء:4أيصألء"دكل!،رتزر؟رهليلى-ءح-إلا

ذهـولبردا)في--انهـ-ذاكانوسواء،و-ودهد؟جرشهورألاكادأول

نهجما9صوؤإن-ء،ديأوكلرضي،وداؤم!-قزم!يانأو،وءإرضيصط-ي

الذقي،ذثإطجمازفأوأو،افالخا!ليءنأ؟!أنداط-،-"دادالأس!و5

لأصمه!ث؟؟ونأؤ*ع-ف.نوناتطباا)تإسصشاأ-د؟رنيليزرأن؟!رد،ليدأز"

.؟ا!ظروفاهـذهءثلفيتم!لءن

تر-عولا،ادتم!إرءناز!درلا،!ما""ور-"ظ،هـرةأ"-،."انايرحونء:دص!

"ا)ةاغةإطإة"اا)"دالةقطكل!:طنجمااإء-وأط!شيرحونلت3ؤ،ناش-كمامن-!(الما

أصأدآت-اإ:ةررةاخ!ت"اراتأش،ات?يتإتالمحالالمالأث-إءواق-حلمحا

نءلثه)لى:-*ا..؟ية)!غدمراة"*ص"-ظص.ل!ءصع،ا؟!ذل!ءنلآوصرومم!

.ا؟مذلممظ

لا!ربرت):أ!تء---إءح!ذاالمؤص:ينذطقم--كما،اةرا-اتاأنفيدثمومز،

ا)تورإ*!هـذاأ"إأ!صإة!هألص--اعالذاإتجمأوا-ثأ-)1(لمأذ-"تاإنذؤا-زرنا

.2()،ؤ*إتؤد-الئه-قال):اإطول-ن

ا)ورءلطفيهـريخاأبواله:همر--

وؤ،-،إةانونباا،"-ثولإئهـداتربرطا)كماا)ورلإو"ءناالآن-قأفدذ:!ائد

نأإثسطإلاا)ةرآنذظرفيرسوغأوررت-4أن؟حنلاا،-!و)يةأنرأوتا

.ة%يرلأايئلآا:ة:ةر1)(11

باب-الا؟ان؟"اب:!-لمصمحىثج!2)
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في=اضرةت!ونوأن،بهاعلاة"ذيكلولي"هـف"،ا)وا%بيهةشسزتبح

.الههلطظ""ةلمه

لىولأؤ،،ل)ءهباىر.أ"ءلاةا)ة،"ةليس)ثبا:اتءلاةءناؤضلآ،ةا)حو

الأخلاقألاةردا)حليوا)ضهير."إرادةءلاقةأهوهـت،أص*هـة"ءلاةة"

،لو!ت"يرسمالذيا)ة"انءهلوصثل،آنفي)إزدو%ةا)*لاة"ورذهيرور،-ي

.قواءدهءنايس"ةلالهفبأو،لهص!الية""فياءيسو،ا)فوذجإلىلية!عاروهـو

نأزستط"حلاأس!-،صإلىأسالأرة-بليأنغغا)تنادح"ةإن،وءإ-"

،أسا)تاب!-.،ذةحإتن41"ا)!ريرزلا!ظأندونءادلآ!!صأاهـتفيبصهدر

نا.ص!ثبر13قتلاءو

اية،اإ-؟ومقمجالبد،-ذيء-بادىليمىةهـ*دأنيجرباللاإراديذ،)*مل

،ادةلإرا:عنيأ.!صهيةلاثا)تحوثفيا)ور:هساهـتءطإةأص"":4كان-هـثمن

،يسةوط"ءنلا،لآصمىثهولي-ةيرنأ؟حنلا-مضلآ-هيسيرفييرممهوؤالذي

.هـين.الآإلىأوإ)-"با)ذ.-بة،اإ-تطالي"أواإحدرةنضاذ!"ءنولا

كانواإتو،(صادث)هـولإذصاذ؟"ةا)تا!-"منإراديالااوا)ورهل

ن)-نيا)ةرآالضورجيرذس!تخدم-ين-لأذ"(ممل):اص!عالا-أ4ءيىنيرطإةو

.(9)دةمى:اأذحة-بهكلالي"ضيرحون

إ*هلاي!ونأنيرحةجاإذ"-ا)شةهـضعلما-إذننةولل3ؤ

...لا..و...منه........؟.اتلمبء-ثئلص-)

):-اأداصر

إذا....ولا،كل-انحرو-علما"ويس-"-""باررليوادكانإذا....؟3

ء!د)*-متاإ-ئو)-"هت5لأن،((لاة-".الأا،سضو)-""ءهـادت،الحلكان

.(ا؟ة-"تكلاوءإ"ما؟-"تكلا!ا)ا):ةرةأ-رفيزهالى-رلهمن1()
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وهي،مهـيزةصة!ةو-ودمندةلارل،ت،كل!ةليصة!ةانالإفإلىاولهلاز-"!ة

.إبا)ولةأوالهوابكااس--ةاقإلىليؤدياورهـلاهـذاأت

ثحونأن،4ا)!هةهـذهصلأيعلمانحضلمعيممااا)!سورينرنا،وءإ-"

بم-اتصهـورها)قيا)طردقةمسرصا--"نا-يةمنص"صورآالإرادياولهلاهـذا

الطهـؤ-انأ-ذإذاإلا-ورارضأوطازل.ديولااإ-طقفيأز"و؟.اإمصرع

فياط-الف!ذاك،وا-دةظروففيضتاناإ"ورارا)ةض!-"،نأو،اإكمازلان

بينا)!هلتواؤقكاءل!ةاككانذاإإلاتةوقأوطاءةيوبمدلا،الأ-لاقءلمم

ؤورلا.حدثةدباءتبارهذاذ"وريخما،ءرص(أوبهآمأصوربا?؟-اره

وأ،ا)ولاباتإحدىفيا)ة:صإكارسةفرجأنلث،صثلاذ)كعلىا-أ%ذو

علىصجمد،نحوسلا-كتصوليودأذكوؤسضقد،اتا)--يرإ-دىفياص-دا

ؤ-حون،س!!ةزصطادأنوترليد،إز-انطاالنارأطإةتؤ"لآزكأين

منالأص-الهذهفي-ادثا)كماثلأن!م.يرةمحوؤكءرلية(طةلأ.هـ--"أصا

ءيرن!-اأنحبد،ناةاذواموفوعزثحلا)قيالأصالصع،"دية111ا)"ا-"4"

-ينعلما،آليدءاوأص"ا-(سلأدترأؤةد،"ا)حيةص!ةاتا--"ا)منصخمازلمة

الة-ا؟ونتةظيمصوفوعكاناكأد.ءهـور(أوءلمزص(صلألهمرودذوناظاأن

وأإز-انيكازنا-"اةإذةاذإلى-ة!هدأواح"ك،الإز-،نيإح،ذنااشياةهـو

.ا)"ة-ابأوابلاةواإ-خشقا)"هلهـوكأة-ة*أزصورتصاؤإورس،إن"ئ!ا

ا)صةةعلىليةوم-م!لا!ا-تم-انالالىأو،الأ%لاقيت--انا!لىؤإنوإذن

!هورةةالأشهـاءيرىالإرادةءبرىافهـافؤأي.ا)قاءدةذ!هور!اا)قيادددة

.ن؟وا)ظطإؤلمةتحىتصطإة(ليةعلا-4تصإة

!ءئاثو)رصا"لثها"!ثمضذ"اتؤ"لاص":)ةهـآتالوةلي-اصء"دو

..؟الأ؟انحمذهدة!دصاذا:ذقي-اءل-(1)ثأ.كأافح-صم.أ

.98إ،ئدةوا2هـ2إ:ةرةا(9)

173



فيالرةو،كأإء،تتإفايئر"ءهـيرةينإصددااهـتفيو-ا-أءؤةدنواإة-سكل!أ

ا-لاأادرجفيا،-إنإعلمايجريكلاهـو)ةاإفيصوفيكنجص،رةثمص!،ء:إسلى

كلإ)حى،)حنو،(لا-ء!ن!ص!دء؟ومن،والئهورلى،والئهلا/،سورممالوالالى

كمااتوعاهـ-ذاير-داذياووودا؟(4ةغ-لمثأذقياالأزض!اساا"ة-!وإأ،،يرخأ

ليى-دعا!اثم،الم!؟ذ4أزلي-قي-ةناثجمماءأءل!إلإذ-إنصإه):43أزء،محاالأ؟إ1خا

!(1)برلىون،.اؤمو،المثذءير

كا-م،--إ)تين!!ذءشيوؤ:!ن،لية!نا)-مرفي!ذدصأكأ"إرذ،أنريردو)-(.ت!

با)ت!ر!ا!،برإتا!،أذش!ولو،9إصاط-ثوا*دمإ*،مأاة،ذونازطإقفي،-اص-*ين

ص-ث/،اإ-إذ،-ةسورةآيةكلعأؤفاصارةبرحكلو؟الركماليالأولاتهرليفاأننو!دنا

فيبالاوروالثهيرؤا-ذألا":؟دقإإاياطا!نماصةإبرلفياطقه"4الأيمانلؤضصع

ا)*ةرةةيسورؤعخ"أص!نعلما،"ا؟؟،ناءةدتم؟اليؤا-ذأاخمثتو،أ؟إنك!

،؟ا-أ-!ليؤواحنقي:آ52ءدصةرأة!س،-ع!،)ح!تث7،ثي،رذا)جمماالأ؟إنزة،برل

،"الإراديةا!ورءلأنإتصيقا!ص!وملهي،،-ءجليولوهـممذا،"!لموبرلح؟-.برحمحه

.ا-قيت،ءمهثوخ-لي-ة،ياذالاهـوو-ده9،ار-""-1!+"دتز!4ا"لذيا

ذالمث.أ؟يروكأ!-دمد!خ!إ-3،نر؟زأتاذ-ت-قذ-4إظاإصفةإولذهأنبر-د

ت"ؤ-5لحابرل،ذمثإطت،ءوضوععاإ،3+بليشلا،الخطألقةحوإ-،،ض:إكأ:،

،4إصلماذظبرل،ليؤدإ"الذةشأا!!دكأنجمالأ"ءإرافيطكأ،ؤةد،الأ-لألمااؤولوتؤ

إوؤةجاكرصدرلأني،بعلاص!نش!ث،قاإ"ش،يأثؤ!ط،ناقي،ذوبا""ءلاةفبأظيخ!

،وفاإو!ذالهمفيض!أنإصضبالو!خاكانالذيأالم!-دزبز"-*"ا)و-تفيرك.ءصف

ؤ!اءإ""ؤا-تة5لاسلمويهاض*اريةزاوكنالأشصإء%رىأني!إلى؟ص،!اص!و؟!

ص--الة4كلوا-موجأذ"-"لي-ألارزيا،إورإةجمماإ؟ووفلش؟.""فيو!ت!جا،زظري

زة-يركاء12إثجلةافيواذظرروا)"ذوالأ؟ات؟-الا-صا)كلملاهـامطأااذظأ(11 .إو-1/

.(إولربا).ثصإاكء"اكماابئمن)حلىأ-شاءرأذررتأوؤ--971لملم2تط2!إ"حرا
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الأت-نا)-فيركل-اوأ.ؤضىلأبرثحلءا"عابةط-قالتيدة11اءنكلءيفة

علماذ:!قءتاإءحنمنو!ك.؟.امشدادهـادر-4!اأو؟دة1.1لتالمث

لىإلأسفاثدردصعرفيت!جما-4كاا!ذكلع-اةإةياإحنو"ةا،تظوراطالة

.-اطىء-مذ:في

ؤةد،آنسن)ةرذأ-ذهصئالو!و،اذلبالمةير-*إقا--هـ،كلخالأو)تأ-رز

مليفو،ا)-لامؤ"طاب،وا)*-شا)-ةوطالماؤأضطهـه،س(ث!مرآوءدلا-قأ

--لمةبهـد!وأو،نحا!ه،طاور-(و!*لأاهـزركانإذاذفي-جماسألوأ،ا)-لاح

اؤيوضو،ةبىإواطوصة"4،ليبإةرا"ف"4ذ""،-مأرفياثم،اذ"--4لىيرا

تمالذيؤإ)*هـل.وءلمهوأ،!تلمهؤأ!رر،ؤتأةذخيرودليكونأن؟حنلاذ"أ

!!ضحأباآصودمة)ولسل!ت-4و،دوصة!ىو،ديارإلسهـوإ:-وااهـرزء!

لدينكا)ةد،قيلا-لاا4بوصةلا،اط:-"جماأ"4بوصةدصة!ىوهـو،صلجم!ا)

،اةإذوناةتالةإلىأ)ةصدلدييرحنلمواحن،إذ-انأأوتلأنالىإة!ىدا

.ا)ة!انونعلما-ارج4أذباؤيراكمابردأتلأني

،(،ث"مةسد)4بأزة"إمةيرصةونهسنإة"4الموناابمفليتمالذيا*ءلوا

،نا---ةمق،(ش!ءمةلي"ير1)"ءد)صةاليلفيو!و،(ليكليءأو!د)أو

إ*هـداا"هـل"اذأ-زرا)"لمرذيإ"ة-ماهـذاوبر*د.أ-رىنا-"4من(اططأ)و

كايربإةراإ"أويرلاذو"أ-د!ا،ا،-وغإ"ف-يرامنزوءينؤ-"ا"هـيزثأليث"مة

،*دفي.الذيو!؟،ا)"ور-هـأإةأوليلاذول!-راي!و،ر".رز،را)رزيو!و

والاهـخمام،اإوضوء-ةفياإ"إيطاإ-اكا!تذلمضةدأنيجىب،أليضأ!"صا

نأ:يردونير-اهلاقيااهـرزؤأص-اب،ه؟مفذ!هـةةإجمأ5إقماازسةذوا)ظا!ىةةبا

ا)قمالا-الة؟به-،وإحن،إة"ا-"ا!لجرهمطالةذءهألا،إتإساع!سأيحى!وا

اءالايى-ةرمنبركوعثم،الأسوياءادالأؤرمنا)ونإا-""لدى13ذصإدؤأذ"!يزسون

.آ-رأوش!-صلدىو"لآءدثءمماذةتشأند،.،ا:إةصا
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وا)قي،-سابى"و-دةالذاتم-اؤز!بحإقأا،الهردةالةحرةهـذه

ببد.الا-خماء-ةاط-اة-ا-اتصع؟!!(قط4ز-ؤهـديةأصالةكلةيماكأءةي

لاالأ-*قية)-4ا،-ثصأنكا،اصضةراؤ-(أصرآءطإقأا*صتالأخلاة"ةأن

عل!اإ-ثولأنبردهـ-(اض-(وكانو"،ءاديبث!صإلاترز-طأنءحن

كانهـتاومن.ا"اطلاهـوليسا)-ور"دأويلاةاؤإن،يصدقأن؟ممنفي"د

بأ-رىلي-ذ"د!-اوأن،الاجتماع)"ا!4ا)"ةهـؤهـذهليدعأنالأ-لاقءلمعلما

طيزأنلية-ايحبدر،يب"ةرلا"أويرلء-"ا)ثسكأضعأنمنوليدلآ،ز"اس""

.افيإصءيرمنافيإص

ذ"4لىوىيلعداذ-بةءيمرذ-تنزحونألا-الواقعفي-يحدثو)ةد

،آرءوبدأى-رأذ-4ليغاذ-و،انالأواتؤولي"دقيجاء،صصطضهة،4-م!و

ءيرؤهلآوهـي،ز-وليةما؟حنلاةالأخ!ير4ا)ت-بوهـذد،زفسيفيوزأصلأ

ت!ونوأن،لي:ة-ي)-ةمهيليت-ا-إماؤةطأةومأنليثسط،ذظريفيلىارءة

نأيثلمثلا،اط-الةهـذهفي.هـلي10اطة-ةء4الدوافعإوا-م"ا)ثصضاءةلدي

من!ؤاصفيأنءل!و-4كلمنظابمشةوهـي،!-اق"ء4لااكاذءةذتتن

.ةازوذأذيوزفيأنلمح!!ادرةأنما!ع،الأخىلاة"4اإ-ءو)-4

وهـجا،ذ؟رهـ-اا)-ابرقاطالةفياإثذ"4ا)ةصداهـزرعلماصث،لآفيدو)ةد

:واطديرثن7ا)ةرءت"تحىدثالذي،لا-لماباذ.حا)"دو؟لاحىةة4اط،ص

ات-ثتتم1)-صلا)خهثيمثم،!)!ةخاأياتل!ااثو4ثوزصلاؤ":زهالىلهةوفياةهـآنا

لاصكأالما:ملإاض!لهةوفيواطد-ث،(1)لمأصؤ.ءبت(

.)1(ا!"-اء49
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.)1("الثهإلاإله-لا:ل91أنليءدأؤت)ت""

برأنيمقتته(؟ونأو،زظريلو-م""اص(-افورةز-قينرحو-ينواحن

نء!كلثأ،ثم،-مي!فيؤ-مارص!بأا)جمااطالة-لملاصا)-حرعاءالمثأنتملا

المؤ-ما(وةفاهـتمثلعلىيلوءفيأنر-!رو-علاأ-دآؤإن-(4مضترج

ءإ-"،!-تم،صت-اىءصرا!نأالمثذ؟صةمحىهـفأنكالو-قا،-لملاصلإبا

في؟-ا،ءثاتمأفي*كم.ز!:لليةولثهاو،لأصرانيريمص!،زة-"في1،ز-ء(

.(2")آرءة،وسيينبربوءاللأن-كاز-"،!-ةب-يينفااوزحثوذثنإ،بحصمهذثف،و

هـبر-نليتملذيمماالا)55برينلموه-5لذيمماااإتمتجابا)-وراركمالي-ماقؤ؟صاأ

يرادكاناذإص!-حا-وراركماااف3ؤ،،ة!ديرليون"ليغ-هـالذيوالآ،"ذ-ة

ل!نو.صزذ-أوأكا-(،صطإة(ةادلإرا)-"إز-!"لاصاصوداإةءيربرحرة

ر(ت-ا)"حسعلأ-الةولاداإركانذاإصوفوعذانليحو)ناتورارضا

الههلأنذ)ك،اح،لاو-"علأ-لملا!-(أصودآصةالجسءاهـو(اططأ)

ا(ةصودءيرا)*هلمن-اص"-الةيىوىليحونان--ذثفذ-"بر-نيتمالذي

بر؟نهالدر--ةفيؤهـقيىوىزذثىءلاا)قياطاصةهوهـف.ليءاصة(اطط()

،ا)يريرثةصةتهمنث"ئأزمددأن!اكانءا-ادض،ديالاإرااا)ءهلوبرين

.اإ-ثو)ةغير-ثمومن

زردفي4أ-إصءنالب!اريرواه؟وا!رديرث.\باب،الديات؟تاب:إءكأاريا(9)

من4شذاطزالىوسلمءإ-4اللهصلىاللهرصولدمث:ا:ؤالءدثء"م،اللهرضيتارز"ابئ

"مص:3رت،الأنصارمنورتلألمات4و!ر:ةال،زصةام3ةوم"4ؤص!:ا:وال3-:ةت

ت-!برمحىي4ؤطهةةصاريالاةءت،ؤحف:وال،اللهإلاإلهلا:ةالءث"تاهةراةةال

،4أصاصيا:ليةةال:ةال،وسلممءا-"الله!لىا)ةمبذ)كاغإةدصةاؤرا:قال،ةءات"

:ةال،أتءوذكانإ،1،افهرسوليا:ةات:ذال؟اللهلاإا"إلا:ذالصابهد4أذةات

أ-رتأ؟ن!أنيكأه!؟ت-"ىءلي15يكررزالفما،اللهإلاإلهلا:والأنرء!أذظظ

،،،امربا،،0ا)-ومذلكقبل

.53اءالاءس(3)
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نإ:ةاة!لأ-لاؤيةا)ر-ثو)-ةا)ةإ)ثطإثساذصوغأنردناأةإذا،وإذن

لا)"4ذ"أ:ءيخأأ،ملأكاا-"!ا)ةصدنوير!ملذيممااإءهلاهـو)-ةباإ-!وإةوطاا)".ل

!إطو،ؤ--بإوفوء"ا)ط--ء-"ا)صفيإتإلىلا،الإرادةة-"غدفالذيمما

يرحونأنويجىب.إثحرعاأدر؟م!كل!نحىوعلماالأ-لاةء!ةصةإ""الى؟ذالمث

،ر"رءأأو،،-ر*مأو،بر"لجز.االذيمماا)ت-وروؤإءلمهلدىآصتصورا)ءهـل

،ا)ةصدفيافهـافأو،الرأيممافيا-صلافوأيمما.؟ذالمثووو--ثومن

إذالأذ"،ا)صرعبر-صإلا-ةةاداذرةمنا)ورهل!ؤرج"أ-رىأوصة"في

!ذاليحنا-ووحالذيا)?لءيرا)ثحرعفي-!"زةررالذيمماا)"ملكاتا

-ةهـ--"-دثاؤيراض:!فيو2و،يمأطذةسإذنلهيرحونأنوةمالذيمما

لاإداريمماه-طأ

!-ولي(ليحونأن؟حنلاإة--لاهـذامن-طأأنذ!ؤ؟دو!ين،وءلمه"

،ير"إن:-ين،زة-"اةرآنالي"-إجالذيممااورإماالةولإة-لجرلسوىذةءلوإ-ة!

هتز"تةيىص!قي)ت!فأو،لي"م.-.ط-أزثأة-5-،لم-ف!اخءإ-:حثم.ص)ولثسوصل!

.وأء-از--"-ن.!نا--ذ.ازؤ"لآص:--!رز":لهو19؟ذو،"1)،ئ!ثم.ةثإثو

.ذفي(آهنا؟رذلذيمماا5ليتة-ير"-ثطتأناآ

،ا)ةصدأوا):-"ب!-!فصا)جمماالأدو-"اهـيدووتكاذتذاإ:يرةالد9و

ا)ةصدية،أوإ-"ةاح!ذهارذ-إطذاتداء-(9-"الأ-لااإ-ثوإ-ةكادتوإذا

؟أو،،9-ة.لاالأ"كلهـيرأليكفي"ا)ت-ة،ذص-حأنذالمثق!"-!ت"أؤلا

وووذاز"في-يروووالذيا)"-إاثيالو--دا)ثجمما+إن)ة،ع!ذت)ليءير

.؟(ا)ط--"الإرادة

في-الةا!!إقاطننزفمأنإة"إؤضأمنلأنلا،ذاكليحونأنهـ-مإت

.هالأ-ؤاب)1(
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كأوللااطالةذه4ا)و-وديةا)ذ-هـ-"لأن،)1(ؤردكلضييرزةاسبشه-ص-"

!ذه؟ضرإلطؤ"تايرلىصاواحنا.4صطإة-لملاة-4أ4!ته!اذءوننأندو

ذالمثليورلى!جماثم،--،!"4ؤ"هكلمنا)-لموكقيردأولآأن!اهـوا:ظريةا

؟صاير"لالذيا)-تاؤضذاكفيذةح-امهلافي"ا)"زقديرفيت!الي-ين-

كانرو-،-!،--ض(رءونأنز-4وهلفيدضط!بدصتصصا--"(ثيء

ص--!يلأ.أوءرر-(الالأسمن

،4دةءلثز"-13صخأصةطة-4ذ!مون-يخما،ا)-ظرية!ذهؤإن،آوأ-ير

ؤ-إذا.الأ-لم!ر-تم!اة-ء"افيزفاوتكلوإزالة،ذ"لىمكلاوناءإإلىزؤدي

-إ-اواةاؤلىمعلاذ"-اصلأنؤ-!بالأ-لاة-"كلهياط-ت"ا!،-تم!كازت

-ملأ،إء،اساأ؟*ثأنذاكومن.ا)ةيم!لممعلاصت-إءلىة-ولءوأسالاضهـاؤو

إرارز"؟-إذل4أذؤ-"-ةلى،ءضالو!ذرير-"يةع-يخما،ز"ص-(وأ؟ير!

ليكهسير!حاأن-المضطقءذ!إلىاسذتادآ-لهيحرقالر-ل!ذا-افصرعبا

.تارةاسةم34ءظوأ،-!4ا"اكماا؟يرأزظونافي4هـتمح!ةالذيا)تةدير

طما-4لأز،اصهولوباتاهـذهكلاء-ءارهفي-ليرلىأ،كاذتأأنبر-د

ذو-دلاوا-با)وراص"1)ةكرةؤ"4ذص:ح،برديرلممبر،بيايزم-يردات!لىاوبم"

وا؟"فيا)فءيربصورء:تز"--"ليكافأنيرلي-دلاو!و،زتوعدون

ير4لافا)-لاذيا)"ة!سمنيرأ-ذلا"كاذت،أن:أي.واد-وكما،اإت"دد

-ازبسوى-،ا)-ل"و،،الإرادة)،،واإ"رؤ"ةةو!و،الأ-لاقي

.الإر)دة:هـووا-د

،زكأ"(-الالأسكثرأأنمنير"ررهؤجما"كازت"ءعكأاء(روتفيةونوفنا

أإذارل،ذ!!:4أإذاأ-لم!ذ"94-هـ"له)رر-ت،تراهـ"أ؟كر!او؟ذالمث

راةاولل!س!388.لمكاايلاي!ا!،5.لأ،1.!يرد::ظرز1(1)
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اإذاص-ةو)يةلي-ةقي:حلاالأسالأ!صوأوأن،لاةانونعاطفوإرادةص!دده

فيذةولأتولي!نهذاليينثةانول!ن.سدءنا)ة،نون-،)فةدرحن

ة-هـ-"،كللي-كرداط-ة"4ا):!هصمضلالآ-الالأسكثرأإن:حس511-،لة

ؤإن،صا--13زهذرا)طيهةةا)"كاذتؤإذا.الأ%لاقيلا-لموكؤدوةوليص-ح

الإباز،!؟-لوعلىالأ-لاويةلاة!ءةصطإقصبدأصيزلةلزيزأن--"بملاليذ)ك

ا)ة-ةات:لزةو،آليدكأدو-،فوو؟كرأثح،نا)"ةحيرذ*طجا)حجاو

)*-ت12)كشو،)-ةالم!--ولةمرطذ)كلمحماوهـجا،الأ%لا!-ةريمروةطشس

.زإكأو!ذهكا!صأصاأثهس-الليأيمما

الذيور3اإثوا)تص،ال!!صلاص-ة9تالأ%لافيا)ة-ةلدوررؤتةاهـيو!ذه

،كاماة)ورهـلو-5"وء-صذ-"وءبأن!الي--جلاالأ%لاو-زءح،13صةب*ل

.لا)وراهـذاصتثهمرط،13بورإليل

يةرررا-د

منةليصيرعلاو،ليإرادةوسل!ليور"ا)ثسءهـفؤداإهـءنليحوءةدص!

أءرفؤ(نا.اإ-ةو)ءةوطثهسكلجصمؤدنليحوذ"أذالمثىصورةالأصهـؤإ*س

ط--ورة"أو،11،ديةصاء-ورة".طجاءأو)-!،ءيآءهـما)ورءلهـرزاأن--دآ

اباذبرةسمنذقي-،ولهةإن!،ل.زةدأنادقماإرلمحمالي"محروتمو-يخماةالأ%لاؤ-"

لي-د.ةشدو%ةذ-"ء3شا*ثص"ش"وريسلإذنؤ!و.ءهـص(لي"ص،ريالف

صارية.امجالليممنااوإنر،كأدذ"ا)قماهـجار-دهـ،إرادلمازحناأإذاأذ"

-ددتإجممااجا5أ-رىليةوىلآصثفووكان،ليءصس،ء؟!ةعىة.اطهـ-،ات،

وهـي-لإرادقماليحناأإذ)و،آ%راقياهأيدونص"يناقيإهفيا---،ري

أز-ب-ؤح-ف!،"-طىأنلص-قز-إرآتد"-حأنءير-ا)ءد)%لهـذاتوا%"

!،.ص-ين-،ذبفيإلاش-صءجمماؤء"ز-مم1،ذا؟2سلأزة-يإلا
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"4المحرة"مامماتاميةمنةررناه!-اإلىبالإفاؤ،-ءيىخايربلاأ

جهدنا،،4ؤ،علهإأنزقرروأن،ةدرزتا"ميةأنهحثأن،"الإرادة"و

...؟اثوليةافي،رابعد!شرط،"-ريتنا"أي

اضميرافيبهق--تورهءتدوالحريةاإ-ثوايةلي!نادناسبمبدأإن

الإ--افمنشيء!وةةخافيليبدوأندونتجراول؟حنلابحيث،الإذ-اني

نءذ-!دثأن؟حن،-و5؟الإز--انناضتأاإذ-إذن-ديأؤإل!

".؟عةومرث!4-اثو-!

متء،رفتيننظررلض!نالأزل!"تأم!رتةداطرية4!ثكاأنك*لمإنا

.واللاحتمب"،4اطتب:الأةلعلىدرداا)!مه-دعلى،-دة!ىأ

لإرادة!طاة(مجاليكونفانالمف!رفيلي!ضيتوله!اإلىأصت-ناؤإذا

3ههثاظاه)س!08س!ثا03نهورليشو-تباتدو،ا)صحبحباإ*:حا،-رةز-اذلب"إ

،حملانيوجد!ثالاوذالمث،خبثاهآ-رونو،طيهونلاسأهـاك":ليةول

بمث،ءهـأنانية،يولدونوالآ-رون،؟!شاءهـإز-انيةيولدونؤالأولون.وءور

-!ائصا)طبيهيالتاريخرصف!"!-،،اتاساأ-لاقرصفالأ-لاقوءلم

ث!.ا!ر-وانات

لثطن،الإذسانيةالأممالبأناةولا-دإلى3ه!ه!هاسبيضوزءبوليت

ا)جمااكطةيةةورا)ضة:ةس،طفيتتوب:،.تج،؟ت،ال!وناهرفاوجص--م

ةاءت!ن.ذ-اويا)ثلاثزواياهأنالمضلث-وءرمنب!الي-ءذتج

لاصا-"سيةلأساااإ-لة!ة!ا-*للذيا،طريةاليطز،"كازت!اوهـذ

لمقالمط13طاويحروللا1)تن،الإذ-انيةاطته"4مننوعأيحدةا،الأ-لاةء4

نعرفكت،لوأننارؤ؟دإذ،الهريةمرامةبالهتتاقأنمن،ايتافيزليةجاوا

الدة"ةةسةب!ااةلمهؤا؟ءنالإز-انسالأةأن،رقاوا)-ووتاظراق!جص-
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وهمم،اطهـيةينقذوي،عليهكانوفد.اشهساكسوفب"يحددالتي

ثماايب،الظواهرأعاومن،ا)ت!هـبةمجالمنكابةيخرجهماأن-إسئوليةا

إنصارهـع!ديأيؤساوىءاوهو،لد"هـفةقابلغيريراه،مجهولعالمفي

.ماضبماسوأءل،دارسرذكارسوىءنهيبضلا-!،الراهنواقعهما

شهورزاإن"مبادثرةبأ)فاظذا5دةولأنفيس!!ول+وم5يترددولمصة!

."وهأإلاليسباطرية

الا-تبارأنمهاريتقدماعلى-ءقصودمملكلعنمسثوليد:،أنبىد

.()1مترادفاتاطريةءوالإرادةأن:رأيهموفي،قطهيأمري5-اطر

.المجالذفسالترديدو-،على-خطيانالفكرقينهاقينفان"حالأيةوعلى

علىادكلبةاقدرةاالإذ-انإلىنذصبأن،اطالرطبيمة،الأمريتءلمقولا

ا)!به"ةقواذيخاوفد،إ-اديةاالهقباتجميعبرغم،مجريةقراراتهدتفيذ

أنف-انؤكد-ينءكزنتفكيركلفقدناةدنكونأنيبإذ.اثصارمة

-فيا)!روفيقالء،-ة"قةمنبالرغموذلك.مانريدزةملأنداء(نستطءح

نإ:-قاهرةقوة-،تحظرهالتيالأسالتتحيةوم!،ا)ممليةلاحياةاماديةا

يرر-دالذيوهو،للفظاطقيقيالمعن!أنبيد،(ا)قدرةي5الإرادة)

و"ليس-لهة)د-ثومتحققأ!ثرطأيثرتوهأناطرالاخته،رءنالمدافمون

،(خار-يظرفرألفوارتباطهازسبيتهايدركون)التي"التنفيذ-رية"

اف،ني.نهيركلءنفةصملاا!ايملضونالتي،،التقريرحرية"و5مابقدر

الىاطرنث،طنا-دودمد!الذي،،دي!رت"ءطلة(يضارعأحدولا

ادتتاةإر.أيضأالممرفةمجالنيبل،ةحسبالهملمجالفيلا،مدىأبعد

أولأاطريةهذهوتتبؤ.تنكرأوتث!تالتيهي،ءتضعأوتحمالتي"ي

لبة،يةواطرالارادة)ن*:،اه،الثاالاعتراضاتكلالاجابات)فيدي!رتتال(1)

.،واءدنيءصوى
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لجبعالإراديالرفضكل+انمل!ا)قيا)قدرةفيأي،ا،:!شيا)ثكفي

منأو،-واس:امناناتجةار،اداقيةاممارووجميع،المسبقةأ-كا!!ا

تح(-إثرهعلىنصدرليالثكهذاكانأيصواء،فاصى:-ااسضخلاص

.(1آامجردءف(تعلإقاعليها-ممنانملقليأم،إئيالتمكذب!،أوبرصدق!،

الأح!موهذه،ا)ماديةأ-كا!نافيصوضوعيليثحليبدوالنشاطازر5ل!ن

فييردثو؟،وتتجاوزهالإدراكهذا،سبقؤدرل،إدرا؟:،سف!اليةلا

يصوىاططأذا5ر*كونلا،ذظهـلي(-طأؤ-م-انرتكبا)قيا!لاتبرع

أذة،-ينعلى،ندر؟!اأذنان!تةدالتيالأثاءعلىأ!درناه،إراديصم

بحريةذالمثذفلفإذتااليدامةال!ذا!أ!!ء،بىوتقأ.2()إلواقعفيندر؟!الا

نأو5وت-دبش!رط)،ذةهـ15لاو،نقاو!!انأخ!ذ-ءط-؟نالأتا،،ليفأ

)3(.(ا)كاملاتت-إرناحقبقةبهذاذؤكدأنالخ!يرمننرى

!صدرا)ضرو،لخيرالىايصهيتافيفنأ.4لأتلاقىا4اثكااءتدلنةفو

وأ،اثار-"الط!يحتهاالمحهو!ةةالفس!اأأم..؟ءاتم-انحنأ،أ!حامنا

؟طفالهواأولأف!ارا:ا-ابرةةاناضيير،طإلاتيةرالضمروا"تب-ةا

أقهىإلى!،رمإطارفيالهطسي1)طابعك،يقد!وابأنالحتبونأولع

نجتلإم،ا)قيانيلجثةأواط!بةاؤالميول.4صروذأو،لهونةأيةيحتويلا،-د

)رر-تؤطهـةءناينص-ئوذحونفدح،ؤطرتناي5-الولادةء:دص"خا

(؟.ث)اثموريةاصنمتنالدست-،لكلكلوهي"صض"-ظ

يبفىو،!لضهـارشذ،،والمقررا)ثابتالط،بعهذاعلىأولأاي!برءنو!ن!مألي-د

ظرز1(1)

بق:صا"جعإر1(2)

:ا-ابرقاالمر%ح)3(

يرلبرجاة)5(،)

س!!6س!لم،!!3.!،عأت!،غغص(048،،ه!

ول!"ته6!3!ولمم!5ء03طءةس!(أهول3

ا!أ(لا!3!لما!ش!لا!يلا8*!!س!ولء.اء(!،471

!لاح*"،لم.اهط!3!333."!،ع!ح111!هأ،
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صرامة،أقلانهةالافالفرائزأنام!ساعلىيثبتالمقارنالنفسعلمأن

)طيوانغريزةمنأكثربمضفيبضهايؤ!ر،والتربيةلاتفييرقابليةوأكثر

البالغ.وتعقدها،الكبيرعددها،سبب

ميةالطبالصفاتعلىسلطانه-الأزلمنذ-با!ثرةدالانسانكانوإذا

بمد،!-أز-ةطهمةايرويضباأصبحتالتي،المستأنسةغيرللحيوانات

غيرأومبا!ثرملطاننديناي!ونلاف!-ف،تمردةمةو-شةكانتأن

أمماقتتطويلاأ..؟!ثرأو-يرالى15نف!يرك!،اطاصةطباعناكلمباثمر

المقلاء،اعتةدؤقد..حرلميدودليل،ءتسرعةمقدمةعلىالمثشائمالحممذا

علىنمارسهأنز-تطبحالذيا؟ثدفاعليةفيذلك-ع!س-علىزمانكلفي

في1،شفاوت،ات-وليلاإمكانتؤكداك!رربرةأنأيضأور-دو،ذواتت-ا

سقه.در%ة

التي،)إزدو-ةا)قدرةهب!ت-،نب،منيهيرفآنالةرأنلك؟تويبدو

،ويفدهليهميهأو،ويحسنهالجوانيكيانهدطثرأخاعلى،الاز-انأوتيها

اهصا،تةنوصؤهتا"ةخوزصةأقهضغا،هااشؤءاوصذطسءؤأ:صبصانهاطقلييقو

)11.،دس!اقاقنخابصوصةد،صز!اهاقنأفنلغقتد

طممناعناءمربهضأن-اطفةةفي-ولنقرر،أطهو-أةلولنكن

لهاكاتء،ا؟فىءهذاأنبريد،تقدمأوتطوركلعلىز"صىالأخلاقي

اإهـءدكونةقد.المسثوليةأو،التكليفموضو!يكونأنبداء!ة

ندو،سأ-ساوأآبليد،مةفائلأوأئمأمتشا،-(فرأوحزينأ-،طبمته-

النفساني،شذوذهعنصمئولأليسوالاز-ان.لاأتلاةيأ-لهذا-يكونأن

ابىمية.عيويهعنالحليلمسنوليةمنأكثر

7-01.)1(":ص
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ا-مطلةيظل-!هـهـمتتاكماأ-زءبأن:ئلا)ظا)ةهـضز!إقوفي،أوأ-ير

اصيوكب!-اتو-يالتيإ)بالمطلي!نذةهـقأنيرب-تهدرككلعلىاءص

بإرادتتا.اإطالبهـذهعلاةإتولي!ن،إةاوصةما!ثثاءالمثلاوا)قا،ا)فطهـية

كباز:ا،ليقيةعنصستةلارههل،صنعزلزظامدةالإراأن3نزتهـةاودت!

1)"لمة)اإدرسب"ا)فا-ة"فييرةال؟أو،ا)ءإؤ-ةا)ةوةذاخ!افيقيدأن"نرع

وءإةما،دوافم-اءن-ار=!اذهـمح!ثأنالمابرا-ةؤ!!الأؤ"!!ا(ا)ةاءلمة

الأطما:ابازبفياو،الأدنىابانبفيإلاص"ءماقيدلن1)قا،الغاد-"

ماهـ-ةوذ"-دد،علداطاوإراديلث"وريلس)ءلو.الهةلأو،يزةا)ض

وأ،المتةهةأو،الحةيةجماانيالىور"ىالاز-انكانإذا"ز-ءاالملهـذه

ةإإ--يد.؟ثرأ؟تئلأز"أو،أنةعأو،أففهلذلكلأن:ؤ"قول،اإ-"4

:ليةولثم،ير-لمثيرأوقيددأندون،4ةهـاراذ1)ت"-ةطو-4علالية-فالذي

اطةجما،ا)-لجبمنكوعالواقعفيفي!عإ-لمهدااهـف-(أريردلأنيأريردة

يخطاإهـءقيددوء:دء-ا.ليفمهـاستةلالهأنالىة.اطارءونأنلي"دولا

أدذكاامطلةيردأندون،أ-دماعلى،"زمأنليريدأمرينبينء"-خة4طظ

علىآأخيريهزمهوثم،التةضيلسهـإتمنسهـ4اول:لابل،يةهـضهس*ب

4صتيرت-حاانبدلاكان4ولأذ،اإوةف--مضرورةإطإحلجرد،أ-دروا

ءعالأقلعلىتد-اوىاس-ابأاخهيارهءيى-"وقعؤجماإفترضرلأنهؤذلد-

.4ءةءدلصااسباب

أثارتقد-كانتأيةعللاودواؤعبوساطةالارادةتحدردءثكلةإن

الأ-لاقيينلدىنجدهاا)تنجما5،نحضلفةفاراتثلار"الاسلامية4افدةافي

.ح:ة511اطلمولكلتستفةدا)تنوهي،ت!نالأورو

تزلة،المهمنقليلومم!م،ادخةأهلجم!ورنظهـيةتو-دالأولالمقامؤةي

،ن"فااختبارآالنة.!ميناحدارا-"؟حن)يانهكرونالمةهؤلاءويرى
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لهتكونوأن،اط،!"الشروطبمضفيهتتوفرانمطلقأيجب،وثحقيفه

عدموإذا،ا):قيضيختارانالمست!يلمنيحرمل،،مأاقتضاء-هتضيهعلة

درجة-امطلةيبلغأندون،الإكلحانحالةفيادتارالجازبظلهذا

.)1(الفحل

ببهض،ا!فهوقد،والزمخشرياطوارزمينظريةذلكخددوتأتي

)2(.مو-بةءلمةةمرورةاشترادلمنبدلآ،المر%حةالأسباب

الإراديالاخف،رأنيرونوم،الممتزلةأ؟ثريةذظريةأ%يرآتأتيثم

فدليدهلايمكنا!تارالة،علأنأكمروفي،ذاتهصىشيءوجوديةطلبلا

بب،التركأوافلاعلىالمزدوجةبقدرز"إلابالذاتا(و%بعنتمييزهأو

الأموربضدير-ظلأوفيضعأندون،الإم!نوبنفس،15وحدإرادته

الذيالإفانءثالالصددهذافيالمألوفومن.انصاندفاعهعنالخار%"

يأفيختار،طرقصفترقفيذف"ويجد،الهربفيفيأ-ت،عدوهيوا-"

ا)نظهـلية!نباي!الأصثاعرةضوبرها)رازيترددولقد،أماء"المفتو-!نالطريقين

.)3(المتطرفتين

.011ص1-،تيهيةلابئ8-نةيء:ماخ:انظر(1)

د-الىينته!إذاةإد،باطلوءو*:ةتيهابئقال،215"سابقالمرجع(2)

يةبلوالممكن،ممكن(ووا-بإلاثم،ف،مر-حالى-تاجد،ممكنأكالطالوجوب

.(بر511).كاآالمدودجولوا

:قال،"ة-وهذاكلؤلاء5ترددمية-ابئ!وروقد،11111السنةمنهاج)3(

محبالفهل(توب!نرا،الأ!لهذا(برطلمراالقدرء-ائلفيإمهـزلةا،ظرواإذا،كانوا

الةادرأدطويتمرون،آالتاالمرجحبدونفعله؟تنعو(نه،آاكاالمرجحو-ودعندوجوده

مألةفيالفلا-ة،ظرواوإذا،آاكابالمرجحإلاا،خركلمقدوريهأصديرجحلاافتار

الممتزلةملكصلكوابالذاتبالمو-بقولهموإبطال،اهتارالفاءلوإئباتالما!-دوث

الذيئوعامة،مرجحبلاا،خركلدوريهمة(-ديرجحافتارالقادربأدطالقولفيوالجهمية

كا."ت:اةض"ذارتناقضونتجدمو(مثالهالحلإببئىدافه(بيملكسل!وا

(المعرب)
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ف!ذا،الممتزلةلدىاثائ!4االفكرةإلىنميللاأنناؤهـرزاأنسبقونةد

ءوضوعت!ا،منر-لمب"دأكحالكلفييجبا،هففالاختيارمنانوعا

لأنف،واحن،دليكارتقالع!?،،ف!مباطهـيةدر-اتأدؤىلأز"لا

،إرادةزصفسو!)ررمتفهي،زاقصةإرادةهـي4الاكلهـالباالإرادةأننرى

"كثيرةأزياءأء،مالصباحفيأةفؤأناءندما.و!دفةليةآالا-خرف!والف

كأتواحفي،ءيراختيارلحظةفيآجدنيا-سم)رو%منا!ىمب،لا؟قكاثا

إ-ت!ورإرادق!إنكان،أيا،واحد.اختيارعلماأءفىمالر-يلس،ء"فتط

لةحهـةوذج5أذ"علىإليهزاظرة،-صائصهعناتظراءضمعإلاازيامذا

آ-ذأتهـوءإ-4أتهـصصا!فىإن.الأخرى1)!ماذجء:13كأهـملم4عاص

،إراديزاكيدبرحلهوممليمنالجازبوهذا،الخروجةبلامباحدثزيتقي

وأهذاعلى!ىواء):أةولءةدصا4!ا)ةة!ا)نات"ةمن)حننو.ءإة"وله

ءاءي.أ04أفء،هوتيارالاتعموخهونرحوولا،زاةا"ة(يديكأؤعأ(ذاك

-بمونالإرادةادالمذاففي،الأتلاقمجالفيذالمثالأءهـكماوفي-)ف

ذا5فيأرغب-!نأننيإذ.وا-دآنفيوإيراببةسا"""فهي.صاز*4داء(

ءتة"""ة:كانأيا،باءثباةيراضأدىاسأدةطعءاوهو،ذاكفيأرءمبلا

ولةد.الصحيحبالمهةىإرادياتتياركلفي؟ذلكلأمروا."وا-ب!أو

بينءميف(زتا--،فب"قيد"ندوناراختهأيتتمألاعلىا)نفسفطرت

رفها،ز*ربحر-مب"!الإرادة"،4-ئلضالذ!وا!دف،تضخذها)ذيالإجراء

."ا)*ايةءاورا)-*جماجا15

لهاتخص"ضأإذنليساؤيةالإفالارادةعيزةخا!ة-ملألالاساعتبارإن

!لاغ-،تةطعأنوعلى،ء،يةأو،داؤعدونذاغاتمارسأنعلىدرةبالة

يتخذذريهةأنليصحلاالاستةلالهذاإنبرل،الأ-هـىالطبيمةةوىحيرمه

إنمار!نيناو.الإرادةتحفزالتيالأصوات!!ىكاتأو،القو!هذهمنابعلةطع

تودناهاالتيرقةالطرأواجناوصز4الخاصإرادتنابينالصلةأنزث!متأنةةط
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رصىنمهما،-قيقيةضرورةمن-امطلةتضبثقلا-الثمورأوالتةكيرفي

.(ضروري)ب!مةنقصدما

على،المنطقيةا)ءسورةبفملذاكاوالفريقذا5إلىاميلدتفأنا

ب-لمزملاالمحسياطلدامما(التحاماواكأادعلاةة)سبيتوزاطررقة

.(فةنا-

علاةة)تجريبيةلفرورة%فوعأأيض-(ذاكأؤملولست

.(ينفصملا،وثيقتضامنعلاقةأو،سلس!ل

اطقيقيبالخيرالعم،أنوأؤلاطونسقراطيقولهمماالرغمكل،-قأفليس

صةد-،،الضهفبر-"ب،الثسرؤ"لا)م!نمنلأن،الخيرفحلإرادةيحتم

انيأنليهيز،يقل3،ص،كذ)ق-ة(وليس.الجهلبلجبؤهلهتمامأيم!ن

لأتفقد،ف!سبأكأ-لهآخيرأفضلأنمنمطلقأ؟ةهنيبذاقىأدر؟"الذي

ملأعلىآمرءشروبأقبلأصثالاوذالمث،أ-بعا"سيحرموأ،كرهأكلا

.أؤفلمصةفيبرميد

دينالمشتركالعنصرمنأساسعلى،.3أ)ولابلستيوات!لناود!مف

نيرا!لضأ-داثكساثر،الإرادةحدث)ة-،رصف،ولبيزأفلاطونريرأ

البليارد،كرةةطريةوعلى،ا-ابقةاالحالاتبوساط"-محتوءةنهاأضلى،الراهةة

زدفحهاالذيالاتجا.في،الأتهـىا)كرةصدمةتتاةكاعندماتت!ركا)قي

الذاتذه5:بالأ!رىاو،سلبيةدطرية،المنظرهذاؤشهدقدفذاتنا.ليهإ

الظواههـمنبروءة!ىوىالمالمهذافيلدسإذ،.ت،صوجودمنتو-دلا

.الأقوىقانونبينهايسود

طبيحيةنتيجةسوىالإرادة-دثرممنلمإذاولكن

:أةوللا،بهوا)تةءؤفئبهممكنأيكونانفيجب
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بهزتمنبوالذيا)يةثنبتفيس،4ذاتالشخصالىبالذصمبةبل،الهقظ

ططهمية.بظاهـرة

الواجبارلاةرديرناتةواةعةةطلديت-ايكذ،4لااكخهؤهـذاانءير

،الحدوثمتوقعاقياهامامنافاثرإذاابدوىءديميبدوماوهو،اتخاذه

و-ماأ:الاذ-،نيالفكرعلىم!تحيلالتنبؤهذأأنإلي:الي"انا)ةهـآنإنبرل

.(1)،آءدص،ببءحث-اصذضاذفينسو-(-كبرتتذ

-دثحدوثا--ظل-وليرفيرض!ؤاطراناإمكنمنانريبولا

"-تاانءير،ا)سابقسلموكظاساسعلىبالا-ظل-!،ذصوغوأن،صا

عادا-ئا،-!و،نارممهمابةدرالأ-داثبرساطةإرباته-ظنرحوسوفاطع

.طررةةاالمتنوعامالامتض!الىنا-أصا،"درقطرممونولا

ذظريةقويةءمارضة4تمارف،ا)نة-يةللحالاتاإي!اذء!الادراكات5

مضفا!لمة"توجدلا-بر%-ونيقول؟-الفهـهيرفأفمال.بر--ونعفدريةاط

تتدا-ل،ءمينأصقأبا"تماؤ!.بضالى4لنمببابهفما،برانيةتبةىولا

ءلمبمانط:قأنإذناإستحبلؤمن.باكلهاالضفسيح!سءةماوكل،وتمتزج

.وا):تب!4ا)-لجبما،مههيزفي-دفيو-وديفترضالذي،اا-*"ء4مهدأ

فهجرد،لذوا!اعاثلةتظللاا؟واذيةالأة"الهذه:أ-رىنا-.ةومن

الىبرهد"ترجعولا،-يكاثن؟ايطوروت،تهف!يرن!،أ،لي"فيو-دهدقائها

لا،سلجب"و-دإت،ا)-لجبنفسفإنا)ة!وات5وعلى.الأولوضسها

فلن،وا--دةمرةنتيجتهلي"طجعكانوإذا،ءديذةمراتيظهرأن؟*كن

.أبدآذلكبحدرميدها

منإرادتفاكأليصرستطعلما)ةظريةهذهانجع5،ءلا-ظةكاأنبيد

.ةلأخيرا،؟ا:نلقما(9)
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واطق.دد:إءي!يةا-لجهه"!!ضهإءم-!بشرطإلاالمي!اذقيا)س!بيةربرةة

الأولءةةظة،اطاصمجالهكل:!مالكلوترسم،ءمأالتفس!يريئذقرأن!ا

.الأصدبت!يب

:طإا-!،اطارجيإ!بالهاتصهالعلىدة-ةاطاااإنض!:برجسونويةول

،ذاز-!سطحعلأءتة،رلية-ئظلناضيير-الاتف!ن،أواءهـاقيمعا)يزكلت،

،)طالاتهـفهز-داءكاأنإءحإنكانةا5ومن.الذات؟ةلمةفي-ئ!.ءجولا

أغابفينؤديؤ.-ن،لذ)كو.الأ-رىإ-داه!حضوروليدعىبحهصيث

ءإهـ!اتضطبقاقياالأممالو!ما،ليالا-الوءجامن-الةفياصالض،الأوقات

المي!انهكية.هـيةالنظ

وةدذص-ح)-يمماالخار-جماالهاامنأذةسناازيزعف-،أن-دثإذافأما

ا)ةحهـالىالنض-ةوصن،الزمانالىا،ممانمنءدناوأنه،ذاتت!اس!ددنا

وهو-ات5-دثإذا-ا)شضءيادة:إءةاالىا،تاةإةالمثاءرومن،ادض

،إس-ةالأسبذارة!رة-4الودتقيللارتهاطذهودؤإنضا--دآأءهـنادر

وا)قي،الذات!-تهءنتصهدراقياتالمثي5اطهـةأكلالنات!ونو)-وف

.،ناض!ة!رة"ؤ:ةشع؟ءن!اوتهكزعة،13تلخص

اك-و،اف5طما13ز"ريةفي،اطريةأ)ول-ت:زة-اءلأنإذنكن511فن

؟اط:عاحتمب"-وهرهافي"ب

لمحدفحإؤ:ا:ء-"ذدء،عبة،):ليةولهوو،اهذيخةجاةلابر--ونماأ

ك)الأءهـ؟ذكاناإذو.(1)(ذازت!ليص،أو5فطبه:!،طبحنالضاهئرحينئذ

س!!كام،403.ت!3،133ءولاس!43هولولض!س!3!أصس!4،!اص!3س!4!ا:انظر(1)

ح5ول3ح)ء،4حس!.س!!.111".24ر،

\!.



!سيدهغيرماإذاا)صدؤإن،آكىيربتقدمأثايبدولااطهـيةمشكلفإن

.ءبدآكوذ"ءنيخرج

-صابثءلأفكارنادماءللناتةدمانيالمهتداءيذظرياتكاذتاةد

داخك،فيموجودة،متضادةةوىذيهاتثتجر،ا)قدماكرةصباراةانهعلي

بر--ونديناميكيةأما.،أقواهإلاصخهايذتصرلا،ص"زولةذاتهيئةعلى

ان!،تمتةدفهي-!الخصوصص:-تهااقيا،ا)كبيرةالفازلاتمنالرءمؤ"لى-

بالفة،وا-دةقوةءنفي!-اةرارنارلمبثق،اطالاتمنءددعنزكثف

.ص"هرةنار!ا؟أ،ةفتورلا،تزدهروتتهووهي،ا)"مق

،ص-"ددةأووا-دة:ا)ةوةهذهرمثأنا""إذفهبصاي!ن3،و)ءن

إلىالر-وعفيتتةة-انوالديناصي!يةا،ي!نيكبةفإن،سطحيةأوةكلية

تكلهتوص!ما،احر!منوقفأنأو،اتجامهانضيرأنءلبةالي-ة-تلط-يهة

،!ةرولفرا"رف(أرتةر!اؤ!،للا-ظا1ءنو"يةطرا!ءنص"*كية،خالدا

،"يةرلاشموتاذأبهتقولا-!مالفإذ"لا-ظ!اككانذاإأو،،يةهالحضأو

وعلى،أسىآاختيار،ءوهاطررقة-ةكثيرمفطةيةإصءازاتبينمنتحت-ار

.ىد5ءير

ؤحلاما،،كازت"مع"بر--ونةأ=رىطريرقمنيرإخقىاوهحف

سإم-اتلةجماسوىشدثأتف!لأنءنوا)ث"وريةا)"جرربيةذادخاء!زيةرر

وأطلق،الأساسيةالذات:أ-دماعليهاأطاق،أخرىذاتمنجاهزآ

يت!ماةيةرقصء-،و!فىأه!8أ!!ش!ولولهولإمةولةاالماهيةالذات:ايص=رءلبما

كانبحموةد،ء-وسواةحنيا)ةدرةهذهليضعبر%-ونأنالمجالهذافي

-،نموهفي"اطيويةالدفمةأتاقائيةءنيدافعالبيولوجيةلنزعتهإ%لاص"

المحسوبة.التدبيراتجميعبهتتحدىالذي،الطبيمي

تأمنبدلأؤثي،دشغلت،الذيباإمنىالحريةأيضأليستهذهأنغير
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.تقوف"طأنيصوى-الع!سعلى-تفمللا،الأخلاة.ةصثوليتناتدءم

ةدرآءايناكلةهـوض-(طبه:،وكان،ط-ءة،منتضبثقإرادتناكانتةإذا

.ذا-"سوىليحونأنرقدرأ-دلا:مقةلمة-لمقةفينظلفإنض،،آرءةفىو

آخرب،لفي13عضنص-ثأنيجب)-ثوايتف،؟ضرط-ةومالتيالحريةإن

اكحوفي.إلىكاطريةفيا)قيأو""ةكارتا)"اد-.لمةأوالواةميةا)طبصءةغير

ضعا--طهـتها،لافيويرمبطهـعلماا)طء"*"ما،بر-عذاتاطريةهت5؟!كونأنيجب

.(9)،صةة"لمةماب""،لاأعلةقماببت،-زالسلجهتوة،ل؟-نؤحووأ

نزالص-،هـل،:ادؤالهذاعلىبالإي،ببفيعندماأنناوالواقع

أؤ!ارنا،و،وعاداتض،،أمز-تناوجودمع،دراراتت-،في،أ-هـارآ"

بروعمنكثرأ،مخضلمفيثيءأنة،)كرتن!انفإنض،-،؟الراهةةوءواطفنا

آ-هـنث،ط(اطاصةالأن!ثطةهـتهكلفوقنماكزلناماوأنض،،طياتالمههذه

افبأذة-3-،دتظمأنعلى!،درة،و!يى"محسوسةذاتزث،طو5،أطسى

مع)يسالأث،طاهذإعلانإن:ؤتقولآتأيدالأصرونزرد.مخضلمفةليقةطر

له،!لكاكلنةضأصرالأءهـءطلة(وليس،وومية-يا)هـةلقدرةادء،ءذلك

الأءهـبا)ف:"وليس.ءلمي"رحن!أ-ر.ث-،لةعلىصتمهإعادةثم،%واني

مني،نت،،كأ،صربروء"أو،ءةء!را-تلاسعلىصطاقةتدرةلدرناأنإله:،

قيؤهـاغ،نمارسها)-ي،عادهواهـتعنإرادتناءشلأو،-هـ؟تهامنعأو

فيهاصا-يثمن،ةا)طببا-!ةصوهوالمرادليسو.ء،يةوبرلا،دافعبلا

مرنعةهسمنؤهـ3،ص،-هـثمنموا-ثتهابل،وحتمي،جوءهـيعنصرمن

للت!ثكيل.قابل

دافعو-ودليةروضإراديؤ!ث،ط!أنإطلاؤ(رتهبفرونعترفوع،

!ثاص!أ!!ص!،ثاول(ول!،ثا،!،س!،ص!توله3،ءهثاس!س!،ثا(،!:هوذ-هـ4افرباهتصير(9)

ش!،ثا(!!س!.
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وهذه،الدافعاءتأنبر-د.تبلغهاءايئؤ-ت!دف-ركهكلوأن،يحركه

التدبرمنقدرفيهقرارافاذء:دسماولا،اطبه"افيو-يدفيلباالفاية

امةل!.اممالإو

تستدءيأش"فييكلنلا(ناص-ي"ودليءي!از!ممية))طت-"فلالإن

يرؤبإر-اتفأي،المزاجمندفةصورةأو،الدوافعفيتوازن!ورة

جابالأسءعلهتتبدى"مماالأهداففيالتتاوبات5إلىيةطنباذلمس،5أحواله

مننوء-،زة-"فييحس؟ا-تلاط!ادر-ةفي-ئةاوتبرصورة،زؤيردهاا)قي

ط--5-ةنظريةكل-طأول!ن.ا)ةهـاراكأاذرهدإلاليءوةفلأالذياترددا

،،ارا)ضفاقفياطاصهـ"الا-ظةو5يه-كر،وسيطأ"-دثأتفةلش!اأفيلي!ن

،اطاصةاطالاتلهذهء-!!ثرةذ"يجةأنهاعلىالإرادة)ت،-ضور-!نوذلك

اراةراكأاذاعلىبهل!لاؤالمرء."ميةا)5ر!اوبفزاةاذجادهـارزان!،أعلماأو

إلىفه"بضاجا)تياداممانفي"هـ)-كرشيدهيرفعقيءلمهاقيااطريرة"ابرتةس

نائمأ.كانلو-ئ،"ا!رش،

،وص-يد-ةحالةفيإلاالأف!ارنص)تكوء-إسسةنت-%ة)بتالإرادةإن

وتالمث،،ية-راولا،!ء-ثو)ء""توجدلاأله-درهـ-!نوجهعلما!يا

تسهق،و=-دةن!هـةزظ!هـفب!،ت!ادء،اجماا،يماا!!ةطهـابالاف-الةجا5

)ةحرثلمثيرحفيءاوهو،الأ-رىال!عاتاعلمايقا)طرزةت-م-قط،ءيرهـا

نأندو،اإتمكس1)ةءلرطررة،،الف!رةهت5)ت-ةبقا)ضروريئاط!اذ

.بم،-م،فب"زحبحوقتألهازترك

ءلمي!اتةومأ!ااطت-ةالنظرياتتزعما)قماالسويةاهاديةااط،لاتفيأءا

وفدو،عايهالاراديتلمناورد،ا)طبيعةتلبينص-إة"دا،،مهاكؤإن-

فكر،نبل،وحيدةةكرةليماسا،و-ودلأن-أولأ-سوريةةالفترةهت5

واقع.الىتترولاأنفي-ةولورظلمبان،!-صيارناتههـضان،صتضاد،ن

391
31-نالقرآتلاقأ



تقريبأ،مفاويةءهـف!ماعلىنعلقهاالتيالأميةتكونان،رةيحدثولقد

ا،خر،الجانبفيالزيادةتوضهجانبفيا)نةصأنالتدقيقنجدبمدأننابما

بئسالىعودتنا.ةجددماوغالبأ،الف!ميرص-مرحعلىتواز!مايرتضحاوه!ن

فيلا-ظةمتردديئنظلاكحوهـذاوعلى.النةسوءماودةالتفيىنةط،

ومثسوع،هشول!نه،التكاليفقليل،آ-لىشليمثسروعبريناختاردا

المتحيراإوةفوهذا.مهينولكنه،التمماليفوةادح،!الأأقل7خر

،و)ياؤ-ةة،ئدةاكثركللبينتحتارأنمفارطابعفدما،ر!ميبمظالقلق

ثوابأ.وأءظم،فض؟اكثروآ-ر

وأعظم،أففهلصورةفيالحاينأ-دربدوانأخرى،رةيحدثولقد

الا--هـمردودآاطلوويهلى،واتمدادات،عاداتمنلةة،ألمالنسبةباتقه،

يحتبردكرتوهو،ا)"ةلنظرفيمنهبأقلايسواكانه،الوساذلبنفس

.الفهلحيزالىزلمقاد-(تحولانوبينبينهءول،الأولالى-بةبالةعائة(

،الأخرىا)ضميرأحداثءنالإرادة-دثتةصلالياإ-افةانبيد

تض،فرالإرادةو-دثالأ!داثته5فه!ن،بخا!ةطبيهتهاباختلافتتميز

تا5الىالحالاتهذهمني!تةللافالمره،للاستمراروانةط-،ع،أساسي

اقي-،هومن،نفجةطببمه(دؤلد"معينةفكرةفن.سواءكلما،ا)ةمل

مناو،!هاهذهخلبطومن،صناسبةلكفسو-الةء،طفةومن،ورغهة

اطالاتأقربوإن،بمد"-الارادةهوليس،مركبحدثيولداندماصثا

أسافةاكلتوجدالارادةالىالرغبة.ن!،واكان،الرغبةهيالارادةالى

."الاستجابر!ةعنالدعوةتفص!لالحي

!رسوما"فدر"أنبك،،طلبأ"نصوغأنممناهاليسالإرادةإن

)بتوالإرادة،فاتحبخطوةالتقدمهيدل،سائليدنمدأنتعنيلاإن"

دلمهخيأ-هـىسلسلة،بدء"جا5بل،مهطاةسلسلةفياسدلمة،امتدادآ"
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الىيؤوللاالذياطاصماطا"الإنسانيةلدلجهيةأنوالواؤع.تهطىان

نرعأأولأءلميهماتخلع-ا!زآ،أومهءت،دا!"،الارادةتر-ءيأن!ة-ل.ءيره

:التوانهذا،عليمتاصق-ين،عقلب-4ص-فةالىوكأولهما،ينالتكمن

.،يىلموك؟قاءدةالمهدأاهذأعهنقإني"

وأ!ء،رز،"اةويةاوءواطفنا،4ا)"هءةنرازعناأهـهـةمننقالأنو-امثانا

-ساس:اإو،مه-:،-لأءلميناليةكرح،ؤذه"،-كاكلناأصوغفي-لواض-4ا

يو-م:،س"مبنالضميراطة-4الةفونفيرحنكانور؟اآ%هـ.الىلي----ة،

كثرء،وأ،3-رهافيما؟-ا،بتمة-ا)ةوىهـذهولكن.ثاك-لالى

سول-4ؤ!جما،اط،يهمالارادةصلو-دهـ-ازةسرأنز-"ط-حلا،ص-اشهـرة

كمانوء،؟ون!-،فيمماكاويضمثل،احاملاا)-ولبل!-ت،موا!كة،ا)ممامن

اء-تم،ببران!ارليبولا.الد-"-بمننوء(؟و!امنا؟كر،ليضواكمح!سالد؟ع

لاو)ح:!ا،آاررةكلت-،ز:يزعأنافاتةوق،4ا)"اطفذداءا!اأو،اإةت"4

علىليط-"4سصة-155دور!ممأن،ءاهـ4اطصولأ-لمن-هـتة،،ت!رأنوراغ

.الةضءةءنوالدفاع،السجلإءداد

وأاطلذا5الىبة-،ء-لأنهـلمةالولىب!ذ.ءإ-تازأزيرهـاوزنيهأغوذد

،4ء!ص-اة"يرحو،نلاا)تإزيرب!ذاإة-،ترس!4لذيا-تكاالمفإحنو،ذاك

،تأبرداجماا4؟ت-رفتز-تهرأو،اإنرتكاهـذازقيوءمانماإ،!نوعلإةا

.(ليقا)طستصفءفياةقاليلمهذتقدص"ىبالأ-روأ)،3-4ذت؟جما

،موفو!او؟ذالمث،دةالاراليبةكاصل15و-دصلاا)"وؤ"!ذه،ذالمثعلماو

مم!ء،تدينمنواش-دممكنو-ودكأةقأنأ=لفن،ممن51اعالمفي

.الواؤعء،1الىالطررقله-"تحإب!،م"ضظة،"-ديدعامل"رلمزمكثيرة

،"أتركيىا"ب!ثاط!،؟الكليةذاتنا"زد-لهـوا؟دليدا)"،ءلهـذا

كلثف،ياهفبو،اها-وةهـ5لالذيمماا،1)تثاذجما-!صنم،زصدرو،اإةاؤثةاتمح!مم
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فيجملةتتركزالتيي5المنقسمةغيرذاتناأنوالواقع.الأخلاقيةالنتائج

الهدفهذاقيهةعلىن!ائيأتحمالتيفهي،اطاحمة"اللحظهذ.في،القرار

الىءةبالفالنادرمنوليس.آخرعلىداةمأترجحالتيوير"ذاكأو

القضية،فيالسبققصبءرزان-المداولةخلالسلاحأالأضعفا؟انب

الذاتةثذهوإذن.النهايةفيإليهرصديهأنقاضينايرد!دمحروفبفضل

،وضعمت!امهاوموف،وقواهالمامما!االطبيحيالتأثيردائمأترقبالمايا

طظ"لإيقاؤ،،،كلدتد-لفيأنعلىا)قدرةأوتيماكيف-،،خلفالقطارسائق

قياهها.ااو،تخ"ستغييروأ

دون،-موعمنلهنرردمابأءظم،اختيارنانو-4أنف-طيعوهكذا

القواذ!ن.ذه5و؟-اعدةبلى،اله،طنةاوالظ،هرةا!طبيمةقواذ!نننت!كأن

ءوفوع-وأدقأوفحبصورةلناليهثلخيالنانحركأنمثلأفتطيم

ونستطيح،محفتإطغامضتططالىالغريزةأوا)مادةأحالتهالذيالممل

4فنر؟زوأن،خاةيتهفيرفض،انسبقمى،شمورلابؤرةمنذقربأن

لهأوردنادا%ليةؤيمألطلحهن!شف!وإذا،أسبابهؤقؤموأن،انتباهنا

نءإرادتنانحولبحيث،ثقلنابكلأط-:،و،!ضةشضصهة،أ-رىقما!

،(1)أردنالو،يضأأحتمبةوهجا.-دردةطهـية(ارلتر-اط،ليبراها

-،!ة،لاءحوصة)،-"!ذذلا،""محذدةتكونأنبثمرطول!ن

%ضوغيشبهفيضوعنضحه،الذياكيرلدستإن!صا،(قاضيةلامقفية

طرفي!ا،!لامنب"ء-كأنفس!لتطيع،حديئذاتآلةولكنها،الرء،بنة

بذاثاتحد!دلااصخرةاالأ-رىالماكاتأنالرأتعإذ...اردلالر:وافول)؟(

أكبر3فرصةلهاوتتيح.الممارصةلهاتيسرا!ادورهاكلبل،مطاقأالارادةوصدها

أصافظولكي.أريدلاولكن،نمم:أقولانأستطيعثيء،كلمنوبالرغم.تملن

هذهلأصتمملفرمةدانمأكطاأيكونسوف،اةيراتاجميعآأماعتنعأوابقى،وتميكل

.أخرىأثياءفيوأفكر،نظراتيءة!اأحولانفيتتثلالتن،للةاومةلأفعالةالريد
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هدفأيمعيتوافقالذي،المبدعاكممييفمننوعبوساط"نضهـطكاكما

كأديداتعلى،الحتميةهذهافملتقدو-يث.المتعارضةأهداؤة-امن

.محد"دةءيرذا!اهيالض-وتا5علىف!!ا،؟ثيرة

إلاغالبأءار-صتانلاالمحرموإرادة،الفاضلالإنسانإرادةكاذتوإذا

ءركالى"إراد-ثدبأنددأمن!مما؟،أنذلكفمنى،و-يداقياهفي

.صماءكيفما،ويتفتن،ويدع،يأخذأنفيبحريتهاحتةاظ"مع،صاص

فيمتردفيهبطناأو،الفضبلةسمفيالدرجاتأعلىالىص"دزامهماإنتا

زنسهفييسطشحر!لاما،فسقأكأشدلم":اسأحمفإن،الرذيلءخردر

كاناوإذاال!هـ.يعاوداو،ءقبيهعلىيتكصأو،يتو-فأنعلىالقدرة

انيستطبفهما.ءيى"يقدرانلالأ!مالا،4يرردازلافلأ!ماذلكية"لانلا

الخمم،مواجهةفي،الهملإةالقدرةهذهعلىوءلويص(مرئيأدليلأيةدماأن

لكلسبقلقدبل.يتعوداهلممايةهلاأنعلىؤدرثمارنكركانربماالذي

الميزاتمنء!يجأكناا،أننااكهناماغاية،الدليقهذاقدمأنءخا

نهلجية.صسمالة-يكونأن،هد"لمالأثخاصبينالةرقةإنوا)سبوب

،،مزدوجةقدرة"ي5أقيا،الطبيعبةاطريةهذهفوقأنر،بولا

.،الدقيقبالمعنىالواجب"هي،%اصبفوعأخلافةأ-رى-رية-

والثانية8،اكةليضينمنأيأب"كأتارالتيالقدرةهي:الأولىؤالحرية

والا-يار،ا)ثصرعنالنهائيالتضليؤاي.الأولى،امشممال--نلأجما5

ءتبريالتيتلك،اطلاصحريةا"بتت-ااطريةأنبىد.الأؤضلالة"لي

هووالمهملها.أس،سأوبقومإ-خوليةاذشترطالتياطريةولكنهاء-ئوليذا،

كلالنقيضين،القدرةهذهفعلأنملكالإراديةالأممالجميعفي؟ناإذامامههـفة

ل-جانبفياطارجيةالطبيمةوف"ط،طب-متناضضطرغم،كتاإذاأي
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ا)تهويم-،لةفي؟،!ييةادتت،إرلفاءإالضضطهذا!تهدفلاوحيما)محين

51إكردون،نختارأن،صريةوبكل،أيضأفتطيع-(الجنونأو

.؟اضطراراو

كنا،ونحدنماإذامابمعرفةيتصلالأمرف!ن:تحديدآالأمرنزيدول!كي

.(وا)م!س)الحيرتتارأنذستطيع-جانبهكرجحظروففيالشرتحتار

!ة،ع-بهنقومالذيللصبرتبمأ--قأفنهل:وا-دةكلةوفي

الأخلاقي3شقاننافيشركاءأو،لثوابنا

ؤملعلىمد-،ويةقوةالناسجميعلدىبأنالادعاء-دالىنمهيلاإننا

.اظروفانحتلفنيالواحدالفردعندتوبا)قوةذه5وبأن،والثسرالحير

ومن.الأتلاقيبالممنىاو،الماديإلمتىسواء،الصحودمنأيسرفالهبوط

،اد-وساط!يرمتابص"الىميلأبمامةالارادةلدىإننقولأنالمصءن

منثيربال!تث!رقدأ!اذلك،الآجلأوالروصيالخيرمنأكئر،الما-ل

ا(يولوراءا)سيرفيتجدهع-،أكئر،الحقلأوامرتتبعأنفيالصهوبة

:ذةولأند-ةأكثركانوربما.المكف:ةأوالموروثةوالمادات،الفطرية

ؤإكل،الرذائلكلالىبالنسبةاللذةنفسيجدونلاالأشخاصجميعإت

ثدةأقلبصورةالغواياتبعضيقاومهناومن،الصفيرةفمفهنقطةإنسان

ءتهنفه-3ألاينبغيأنناالامرفيص!اوكل.ا،خربعضهابهرقاوممما

صالة.الاتمننوعأمنهافيملأن-دالى،ام!موبةا

لنا:يقولأ!طأءط2ليبنزولمل

وقليلأالي!ر،منمزيدآتجد-يثتعملقوةكلأنصاملأقانونأأليس"

ا-ث:،ء،الأ%لاهالقوةمنلمجع!اأنكريدونفدب،ذا3..المقاومةمن

3.،القاعدةمن
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المصطلحيننضعحين،صارخةسفسطائيةهوالنروهذاكلالتفكيرإن

صس!لتسصلمة،عياهقوةكليصدقماف!ن،متساويةغرظروففيللقارنة

خاففيملعندماكذ)كي!كولفلا،الراهنةمعطيانهاغل!تملكلا،لذاغا

القالام!زاتمستخدمأ،لحاجاتتبمأايكية2،ماهرآصانمأجهازها

أخرىضروبأمناسبةيلالماهر"!مانعهذايبدع-ولسوف.عليهاتنطوي

أنإما،يس!قطالذيالج!م.يحعلبحيثيعملثم.المقاومةومن،اليسرمن

فير!بالذيالماءيجملوبحيثواء41فييحهلأو،السقوطعنيتوقف

السفح.الىا)صموديماودالوادي

الأخلاقبةالقوةت!كونلنوحينئذ،الظروفنفسفيأنفسناولنضع

الجانبفياختيارهاالذاتتجملعندماأنهوالواقعاسثثةاء.أيتقدمبحيث

"ثرعبأمرتأتمرحيثذلكأنولنفصض)أكبرمقاومةعلىينطويالذي

-قا،القويةالطاقاتمناحتياطاءثاهذاأجلمنتدعوةاثا(القانونأو

،،فكري،طابعذاالمددهذايكونفتار-.المو-ودةالقوىنقصتموض

المادةأو،الهادنةالفريزةثقلممادلةأجلمنالعقليالتعليليحونحيث

مثير،موقفلتحاثيسواء،،مادي،طابعذاأخرىو؟رة.الجامدة

يد-ركلاوهكذا.والتفامالمناقشةيرفضلانفعال،عرمتيارلتحويلأو

وهو،جديدالمقاومةمنجهدساطةبوإلااطالاتهذهفيالأتلاقيالقرار

فصسب،المتخلخلالتوازنإقرارإعادةعلىرقتمنرلاحينأدرهيتضاعفجهد

المقابلة.النا-يةالىالميزانويرجح،للثقلالمبدئيالنظامقلبكليىء-!نبل

فيإرادتناتلقاهاالتيللصوباتتقريبيةصورةلدعينا-بمون.لي

نومنيغارقأإنسانأنتصورأنيكفي-المكتسبةأوالموروثةاستعداداتنا

تمامأنحتلفيننظامينبيننخلط-اإؤ*،منبهةساعةرنينيسهعوهو،عيق

،"صر!ويئصل،أدبدن!لىيضفطالذيا!بيعةداةانوإن:نقولصين
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البقظةتمتسدأنيي!عةأؤ-"فاطفقة.الاستيقاظإرادةالقدربنةسدموق

اط-الفيالضومسعادةعدموتضهنما،الشمورلتحريككافيةظات2لبضع

للاختيارعممض"مواقفثلاثةالارادةأصامتتركالطبيميةاطالةهذهفإن-

يجبة:خود-،لةفييزاللاوجسمه،لنفسهالمرءليقهفقد:سواءعلى

تأأستطيعلاو)في،أستيقظأنأر%وأأو،"راحتيأواصلأن

الأولالموقفأنالواضحومن."للعهلأن!ضأنيجبأأو،،أعزم

نأإذ،الطببةتفرضهممادحونأنيمكنلا،إصرارفيللواجبا،هادي

الأويىطالموقفيترذان-الماديالوفعفيتغييرأيدون،يستط"عاإهـء

.للهروبالههليدلالطهيالارادةوهذه،ضميفةارادةعلىدنطويالذي

نأاليسيرمنأصهـحالوسطاطلهذااختيارمرحلةا،رءبلغمافق،وعليه

وبرسبنا.إرادتناعجزعنمسبقأنصدرهالذيالحمهذاصحةمنر-جقق

نءومكلنسقط--ق،مصطنمةافتفاضةمجرد،محاولةنينشرعأن

،اولسمنثميءوصع،اكوترمنقليلصعإنه،نمم.حويتناحقيةة

)1(.عزمهفيويمضي،نعاسأالناكماأكثرئنهم!

كارفيكأساءتدالآالإراداتأكثرأنالواقعنيالتجربةأثبتتولقد

الضرانزتأثيرعففةمقاومةتقاومأنعلىقادرةبأثا،التحديوأمام،عل!ا

"تحديدوجهكلقيملق"ممروفثحداليهاأضارهناعالجناهاالتيالفكرةهذ.)1(

،متمددةءرا-لمنبهاالمأهور"طريقةوتتألف،الاسكيةافلالىالضميفالميلهذا؟قاومة

ك!،انطق:بمضإفىفيومضها-الارادةكلالمفروف،الااديةالقيودهذةتحطيمالى!دف

انتصقددابىدكانف!ذا..الخ،بالااءوأعضاهكوجهكاغسل،قم،بالراجبتذ!لرك

ذدكبد"نفىالىيردصوففانه،اليدايةفيالمؤ!الج!دمنفئيلبقدرالنرو"ذاكل

.،المؤلف!.15(21باب-الت!د-البخاريانظر).ومسركأارا-تها

الله!لىافهرصولأنعنهافهرضيهريرةأبيعنالبخاريفيور!؟اطديثونص

يفرب،عقدثلاثآلاءو)ذاأ-د!رأسقافيةكل"خيطانيمةد،:ةال،وصلمعليه

انحلتترضأفان،ءةدةافاتافهفذ!لراصتيةظف!ن،دفارةطودلليلءليكعقدةكل

.،الممرب،،،؟-لانيخى"خبثأبموالا،سلأنةطيبنثطأةا-بح"ءةدة
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تضحيأنراضية،اططرةالظروفو!ديدات،الدسلطونوازع،الأولهة

الذيئوم،فىبالشهداهالىبالنسبةهذايصدقوليس،تملكمابأءلى

اكثركلأيضأيصدقول!نه،الأكلمثلهمأجلمنبحيا!ممختاريئيضحون

يمرفواأندونفيخوضوثا،اطربالى"يرصتلونالذيئوم،تواضمأالجنود

.رؤساءمي!مواأنلمجردبل؟..لماذا

هذاوليس.أصل"ولاوسعيفيمماكلأبذلإنني:ليتقولوربما

يثيء!يقدرلا-الصفيرةالطبيعةتلك،قلبككانف!ذا،ب!طلاقصىيحا

بعضلجاذبيةبدلاكانوإذا،الكبيرةللطببمةال!سحالز-فبهيقاوم

منملالمنةالجزءهذاكلأدرهالمحدثأن،الخيربحضوكراهية،الثر

بناء،ذا-بئفيالطبيعةتحتةهـهذهلاولماذا،اطاللهذهكرهئيلافلم،كوؤك

هذامننفسكوتضع،كلأهذاءنتضربولماذا؟..العة-لنصيحةعلى

هذابتقبلتكتفيلاولماذا؟..الأخيروالحم،الأكلالقاة!بمثابةالجزء

ليمالتنفيذيةقواكالىأوامركتصدربكف!ذا،بهوالاغتباط،الوضع

؟..خدمتهفينفسهاقيمل

تبدأعليهالضفلبمحاولةوفي،اللاأخلاهـ"تكنبالتحدودالوضعهذافي

إخفاقهايرجعولا،الحدثماديةفيكامنةالهاولةهذهوليست.المسئو)ية

إليه،تضفها"قيالزيادةفييكنالموقف-صمولكن،حساسيتكع!فىالى

عليه.تضهالذيسلطتكخاتموفي،بهتطبحه7خرصتلويئفي

الرغمعلى،محالةلابدثأنالىحقأيترعالثركانإذا،أخرىومرة

م!نك،فيالأقلكلإذنإبق3.إليهوزسارع،تستقبلهإذنفلاذا،مهك

صارإذاإلااللهم،بدونكصثيثأاطبمةاتفحلولن،تمملمةالطبودع

ء-ئولية.ولافيهتهمةولا،لاإرادو(أءفي،اؤدفاعيأا)ممل

أن!طاطتميةدعاةرأىالتيتاك،الأخلاقيةادتوليةتتحد!اوهحت
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آراء!سدكاالعكسعلىهيف!ذا،وجهكلمنانالافعندموجودةغير

منيكنومهما،النيةعليهتتمقدقراروجدحيما،م!نكلفيتصومهم

مأ،ما!يأإكراهأكانأصواء،الظاهرفييقاوملاالذي،الطبمهةإكراه

نفسيأ.آم،اجتماعيأ

..ئجالمثدكلةمواجنهةفيالآنالقر7نموقففا

أثت-اء،النصفيصادفناما،للإجابةجوهريينعنمريئإولألنذكر

:العرضهذا

-تكلشب"ماذا-نف!ىلىؤقا-تذر-ي":ا-خقبلةاأفعالناغيبية-ا

.)11"عدآ

أثتغ-قذأ:الجوإنيكيانهيفسدأويحس!ئ!نأنعلىالإنسانقدرة-2

)3(.،ذصئاتاتنتالتؤتد.،-زكاتاتن

7خريئ:عنمريئالآنونضجف

قراراتنا.علىواقمبإكراهأتمارسانعنالمثريواتجميعع!ز-3

نصانحأكؤف!ن،اطقيةةبهذهكثيرةمواضكلفييذكرناالةهـآنأنوالواقع

صلوكنا،فيتأثيرأدنىتحدثلا-إغراءالثردعواتإقناعأ،وأقوىالحكة

يقرروالقر7ن.لرفضهماأو،لتقهلهما،حرانبماثلإرادتنايكوناندون

نأإلا"سفطانيينغقن!كأم.قي؟دطؤفا":الشيطانلسانعلى

.13)"مهأتئ!ائوكوؤييئو-تاصو-نلا،-لي-ئمتجت:ثم.-فا!-غو.تكئم.

ؤأ،م!تهلم!ةتثن.أيضنكئم.ثاة-إخن.،يفتثتر-آير-نذ،:ويقول

.(8)"ذتأخر

ش!الأسالتقليدأو،الهوىءن4الناشث-الللأسالقاسية.الإدانة-4

"هـ(."اه"تؤؤالهتبخضصالأزإلىأخاصد-افلايهةث"ؤة:القرآندةول

.(6،)نغويفر.م!ر-يمآعكلىصم.-3،ينكثم.فتاةآباالقؤأفئغم"إ":يقولو

.51-9الث!(3).43لق!ن(1)

..671الأعوات(5).!8-،3فىالمد(4).33اهحبرا(3)

.!5-96المافات(6)
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يدمغهااو،المسثوليةعدمصفةالعامالضميريمنحهاصاغالبأأعالوهي

أحديستطيعلا،تعددهافيلمالصيغهذهأننرىألسنا.تففةبنولية

اطهـالاختيارعنالمدافه!نأصلبيترددولا،يقبلماأنالحتميةأنصطرمن

.؟بلهايتةأنفي

يريدلاالذيوهو،ادئوليةحمفيالتشددهذاأنافريبامنولكن

يفسحسوف-الجوانيةأ-والنامصاعبمنص!حيحعذرأي!تخرجأن

،ماديإكرا.يحدثعندما،والمفوالتجاوزمنكبيرلقدرا،نمنذالمحال

ذاته،العضويكياننأمنأم،ء"تدكتهديد،الخارجمنطارئأكانأسواء

.الجوعةوركضس

،الكفارلتعذيبمتحرضصؤمنفيهيقعاططأمابابمنرءمبرلا،ولهذا

يةول،عدوا!ممنيتخلصحتى،ي!فرأنالىمضهطهـآنفسهوجدماإذا

قفبة"ؤ،ةأكرتنإلأ،إتمايهتفد-ينصبالذ-؟!قرتن":تعالى

-دتاتيفم.ضد.رآفر-بالكثخيثرتنليهنؤ،بالإتاني"كلطقئن

،)1(.غطيمابس!تؤلهئم،افه-منغضب

يأكلأتعلىجائه(الجوعضرورةكأهل-!نالشأنهوأيضأوذاك

فإنلإفم"ءتجايفصغنرصتنتصتة-فياصطر-قن-":محرمأطمامأ

)2(.،زجيم-غفورالثه

-تبد:مولىءليهاالمرأةأكرهإذا،اشائنةاالدعارةعنرمةىوكذ)ك

يتنتغوا-كأصئنأد.لط(زنهإءا)بيغىاغلىفتتات!كم.صافوتكر"لاؤ"

.3+دةال(2).601يلنحل(9)
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اه!نإكأ!تيئدينهالثةةإن4"ي!هـفغغ+منهؤ،الدهتيااطياةف!ءئر

.(1)،جيموزءخفئورو

وهتك،وا)سة"،القتلعنالمةوحد"ربلغلاالهـرةقهذاأنوالحق

ارتكهتلوحتى،الهفوتقبللا%هـائمف!ذه،اطارجيبالإكراهالعرض

بريءحياة!لمبحأنفي-قلأحدوليس.مرتكب!ابموتالتهديدتحت

اشترىلوحتى،حرمتهينتهكأو،أ!والهيسرقوأن،-ياف،لينقذ

-ياته.بدفعامتناء،

والكةهـ،كاكنا،الفوا-شالإكراه-ئحب"أنالمقنعمنكانإذاولكن

لي-لمالذي،المودففيالمفا%ىءالتغييرهذالماذا:لنفإءلمجالآأمامهاف!ن

انغىإنية؟الاطبيعةبهالد-لميمرةض؟!العضويأوالماديالا؟راه

من!أنفتحالإتعلىصيطهـةأكثركأنوهل.؟.هذارمتمدإذنعلام

تةويميتطلمبألا؟ا-غالآكثرأالهكسليسأو.؟الماديةقواناكلسيطهـتنا

رتطلمبعاأكبرالناسمنالغالبيةلدىدآ%3ا!وىعلىوا)سيطهـة،الطبع

.أستبحادهيذبةجأأولفرضذا5.؟والأأا؟وعفل

هذهعنالمسئولهةعدميةسأن!طلمقارر-طيعلاأ-دآةإنوكذ)ك

مطلقأ،كرأه(إفي!-!نفترضقيهلناالتي،اللاإراديةطبيهتم!!؟بالأممال

آ%هـغيراتجاهـايختارأنمنتمكنهلاماديةاست!الة-الةفيالفاعلرضع

عنهاتضحدثاقااللر!!ةكانلماالأ!هـ؟ذلككانلوإذ،علب،"فيملالذي

ر%لاررءبهوإنما،و5"يرتكبأسللأ-د"رئة!ر"فلا:ممنىاة!موصا

عكسعلىالأمرأنواطقية-ة،لةآأنهعلىالأولبممستصدمأ%7هـ،

فياكمةدهـدولاالفاءل؟وافقة-دثقدالفملرحنأف!ذا:إمأذلك

.ومقصودإراديةهلذاكمنبالرغمةإنه،القاءدةمخالفة

.33راكو(9)
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توق!هيبل،الأخلاقياتباهناتخمدأنهيهات،نص،دفهاالتيوالمقبة

الشاقةالنتائجكريناحينأ!االأمرفيماوكل،إدراكناوتنشط،تفكيرلما

اططر.لنتحاشىبنافيدالواجبطرليقعلىتنتظرناالتي

.الحقيةيالتفسيرهنازلينناأإت"تقدناإو

بالاكراهاكثديدالناشى?نالمتعوبينالأهواءءة،وء"بيناكفرقةنظ

تأأي،وافحةمالوسةصهوباتهناالصه"و،تأنألىؤقطزستتدلا

مشاركاأدنىوجودليةترضانولا،و!أدنىيحتويانلاو-!مييقهاحدوثها

هذهولكن،الخاقب"الأءذارفيوقوعأاطالاتأكثرهي،؟جازبنامن

ب!لالإرارةإليهمازشدانوالعادةا)ماطفلأأناساسعلىبخاصةتقومالتفرقة

سوىتذكرلاف!!ا،تعليل-دثوإذا،لتحلهأو،مناقث"دون،بساطة

رمرفهـ،أسبابأ-،مطلةتذكرلاوهجما،ا)مثمح!صب"والقيم،الاهـخمامبواعث

من،ويتأمل،ويتردد،بتوقفا)خهديدأمامإلمرءأن-!نعلى،الظنون

إلاذلكينعللاف!و،نهاف،فيضعوء:دما.-لءنفال!ثأجل

ب،تناأنهو!-حقيقة-ذلكفيايىببألدس.أيفه(أخلاقيةلأسباب

-،ةالحب-ةظكانثمومن؟مباثرغيرأوآمباشس،الخطرتوا-"التيجما5

الذيف!ن،وإذن.آنفيالأخلاقيالشرعأوامرمنوأءهـآ،لنرائزنامطلبأ

أميت4فيآتهـ-!لوا-هـ(يؤدي--يويةسورة51-فوعأ،بوا-بيخل

.الواجباتلجيعشرطأنهالى

نا:كفيرطالمبالط،رحتةيلا7أنناعلى

أنومع،متساويةقيمذواتواجباتبينإلاتةثملاالمقا!ةلأن،أولآ

ماهناكبل،القمةتحتللافإثا،الواجباتجميعفيالثسطهيالحياة

"محرمطماممناثمن،جدالأدنىبلاكانتوإذا،متكاأدنىأوأع!هو

؟للعقيدة،والإخلاصالايمانبصدققورنتماإذا؟ذالمثتكوقأن؟حنفهل
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للتةدير،موفعفهوشمومن،وا-بالفاليأجلمنالرخيصبذلإن

الشرف!لعنصئوليةإذنوهو،أخلا!ةضةرمناةالحكسفعلولكن

المناسبة.الكلةءيليستالحالتينكلتافي(المسئولهة)ءدمو)فظةما.بثكل

متأ-دآل!ساططرأماميتةثرالذيالانسانإن:أخرىلماحيةومن

الذياطظرتومفيمبالغىايكونفقد،حياتهي!فهقدآالإةداأنداثمأ

لوو!قا،لمهلمهاطقيقيالباعثتصورفيأ-طأقديكونأو،لهيتحرض

ادملفيشرعأنبم!هـدفلمله،-طهـمحققءوقرارهأصلأتا!رضنا

إذند،لواقع.قبلمنيدركهايكن!لذةفيبهواستمتع،فه"نفسهألفى

المسئوليةدهدموالحم،وبسيط-،لصإبراءعليهيطبقأنمنتحقيدآأصمد

قسندركوبذ)ك.ر-صةولكنه،"البراهنايمنيأنإذنينبغيلا

يؤ؟رووليم،ةوالر-المفوموضوعفييتحدثعندما،القر3نتمهير

فقالواة،وأكرمأجلواكضحيةملالت!أنذكرواالممنىذا5المفسرون

أكأتر"ؤال!مئة"":الكريمالقر6نلت-،يقول؟،،أجلوالصبر"

)1(.الطتل-"ين

فو،6لأيفيهاالوا-بسإطةتد-علاحالاتنستثنيأنمجبوكذلك

،بالموت!دليدآكانلوإ؟هـاه!قالأيالارادةحريةفصدىأنيينبضو!ث

ذلكحالةأو،"يقتلأو،تفصل-أنعلىيجبرالذيالانسانحالةذلكومن

يقتلأتغير،لل!ياة،و!بلمةيجدفلم،كأ!ةمنلاك21ضلىأشرفالذي

علىالقتلالمكرهقتلفيالمالكيةاعتمدتوقد"،بلحمهليقتات6خرشخصمأ

إنسانأليقتلأنلهيكن!الهلاكعلىأشرفلوأنهكلباجماعهم،بالقتل

بالهادظ"الضملليصلمحلا،ءفتأمردهبريحياة!!اءأنذلك،)2(.!لىفيأ

-نةثل.أنمنخير!نموت-فلأن.،لإباحتهحياتناكل

.21934ايةالبد-رشدابئ(2).792البقرة(1)
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الداخلية،الةطرةبأحداثعلاقتهافيالانسانيةالارادةلناتبدووهكذا

ذلكعلىيترتبف!ل./مستقلةحرة،تالقر3خلالمن-اطارجبةه،الطبأو

تكقأيإق:نقولأقكاجازإذاوهل؟ضرورةاإطلقاستقلالها

ألفهذامننستنضجأقأ!ب-نفسههو،"تكرهةقدرةلديهليست

المش!ةأقيمنيادؤالنا5إق؟ذمث!اطت،فيلهو-ودلاذاؤ"الطبيه"خالق

كاءلمة.أمامناتطرح،الأزليللقضا.،ال!!ية:بالأحرىأو4الميتاف!يزيف

هذاءن،ريخه"د-،،(1)بالهربرهةةبلمننشرءؤ)ففيدمناةلقد

اصطرعتا)قاالأةح،رلختلفزقدداء-يصهاطي"أقوحاولنا،الموضوع

.اكبئآلماعرضالبارزةاطظوطهنامد،أقو-لجنا،الاسلاميا)ف!رفي

الذيبم3!"خح5اا+،)أأأ،أ5+3حدريةالة)ءصطلحضشوالىولأأونثير

تلغيا)مأالنظرية-الدقهقالمحددبالممنىة!و،ختاةانء":يانبهيةصدقد

بمهق،دريةالةول!ن.الافانبهيقوم،ؤملأإرادينث،طكل-،ءاإلغاء

طاة-،ت!-لمققدالثهفإن.ؤ-سبال!!تيا)"لملسبقتمني،أوسع

يمموهو،إراددنامل!ةذلكفيبما،سابقلتدبيرطبقأ،وؤواها)كون

نوععنسأنتجالتيالأحداثوما،القوىهـنهمنكللستمملكيفصبقأ

دخدخلفيسبحانهالثهكانإذا-ساءاأوإيجابأ-لنا"دة!ل!!ول!ن،مملها

اةانياالممنىاوب!ن.الحركاإطارفيتوضعأن؟جرد!ط!االةوىذه5تسيير

بضى%لاء-،،ري-قدف!ركلأالمربيالف!رليأنا)قوليم!خافقط

.الاسآت،ءات

المممنأعالثاتجرد1)قي)اله!يةللف!هـةأثرآترىلاأنناوالواقع

ش-؟الاسلامظ!وربمدولا،الاسلامعلىأسابقةاالموحلفي(المسبقالإلهي

.2391ءاآبالقاهوةثس-ا!ةاو(1)
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له:يقالرجلبالبمرةا!م،الهجرة08عاموني.الأمويالعمزبداية

وأءدأ،الانسانيةاطريةعنالمتطرفةالفكرةهذهيعتنقكان،،معبد،

نأنظريتهنا:ثولم،مروانبئالملكعبداطليفةعهدني،،رتدالرجل

علىالفلس!فيالتفكيرظت3أدد"الحادثةهذهأنبيد،عودةدونتبعته

فرقةظ*رالهجريالثانيالقرنبدايةمنذرأيةاأننلبثولم.المشكلة

التيو!،5(131عامالمتوفى،عطاءبئواملظهور-)المعتزلة

كانيةصد1)ذي،(1)،القدرية،:اللقبنفسنحففةبطريقةولو،أخذت

أمرأيفييقينأيهلمالثهأنالفر-"هذهو!ى.خةالمطرالقديمةالنظريةبه

معوهو،15إيامنحهالتيالكاملةوقدر-"،ملكاتهالانسانوستخدمسوف

ةر-"ءليهاعترفتماوهو،الكاملةمسئوليض"تحت،يفهلرتركهذلك

كانفةد"كرمذ"من،،صفوانبئجهم،صاصبماكانالتي،،القدرية

ذلك،الظامرفيإلااللاإراديالههلعنيختلفلاالاراديالعملأنيرى

كرليث""الثهيديبينفهو،حركال51ينشىءأتعنعا-زانالافأن

.،الريعتصو*فها

وتسدش!دانالمسد!نالمتشدديئالىجازبتنتمب،نالفوقتينف!ن،ذلكومع

هذهأصلفينجدأنناوالحق.نيةالقر7اك!موصمنبمجموعةآرا!مالدعم

إلاإحداهـا؟ليغلاالتي،الالهيةالصةاتفهمفيأساسيأ-ماقضأاإ:اقشة

خالق"الثه"!.داصيةمنيحلنالقر7نأنذلك.الأخرى؟لحسابكل

الانسانأمامفليس،النحوهذاكل!طلقأأطديثكانوإذ)")2(،ءثيئكل

دثه.يكثس!فةفيحأنوإما،الا-لةبدوريقتعأنف!ما،أمريئأصدسوى

اللةأنتعلنوهي،تأكيدآأقلليماستأترىنصوصذيهيهاولكن

يقولرنلامن:أى،النقيضيمنيالمعتزلة!،دريةالة*وصفاطلاقكانر؟ا(!)

.،الممرب،.التحكيمراففيكل،اله!مة*اقبأطلق؟،بال!در

.26مركا(2)
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،)9(،رةصديثنقال-يطيم"-لاالثةإن،:بحقالحادلا)وجودهوسبانه

2(.،)زطيئودطأثف!تغم.ليهن+الئاصىضنئأ،ؤصا)خاصى"تطنملاإن!الثه-"

دة4سبحازالثهأتيتصورأنأحديسضطيعلا،الظروفهذهوفي

نأدرت-وجزاء!خوليةمن"تستتب؟طالانسانيالواجبشريحةأقر

لأدائه.ية1)فرور،المملبوسائلقبلمنالانساندزؤةدليكون

!-اطالقوحدانيةمبدأينقذواانأرادوا-حينالقدريينأنواطق

ةا)شربوضعهذهمنالىايهشونأ،أوالاخلاقيةيمةالثرإنكار-دالىليص!ا

لقانونرءكأأن!اعلىالا-مرةالثسريمةهذهيتصورونكانواو)حنهم.الظمبض

عنالناشىءالطبيعيالاثرأؤ-"علىالجزاءرر-ضورون،ءضوصفي

.-اهالأيضزظام

كل-ة!!م-الإلهيةالمدالةعناعالدد-علىالحريصونالأحرارأما

نأعليهمكانو)حن،ا!ثهمرتبةالىالانسمانيرفمواأنيريدوا!س-الم!

هذهمدىانطقاقيدقهل"ومن.الخالقدهلفيالا-تثناءمنفيوعيقولوا

نأيمكنولا،يرصدالثهبانءلمأ،،دثهتلموق"يو-دءاكل!:الةفية

قيدأ-أرضأهـو-الترهـبةمنطق"!دث!ف!اذا.4كفنحلوقأكون

أدصالىيايخهالتطهذفيدتةامامإذا.؟.الاذمازيةالأفمالباس!ثناءآخر

الانسمانية،الارادةإلغاءالىإء-ا-ء!ئاهـدهـومابمكس-انت!نا!دى

كبيرآ.تحديدآالالهيةالارأدةفحلمجالكأديدالى،وإماالوا-بواقعومعها

،الاص!تراكمبدأوبفضل-بمدفما-السنةأ.ه!صدارس-اولتوةد

الارادةفلا،المتعارضينالمفهومينهذفيبينتوفقأت،و-"ةالواالذي

الأممالفيتتوقفأتيمكنلا!طتاما،الإلهيةالإرادةولا،الانسانية

.44زسير(8).:.ءالتا(9)
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واصد،وقتفيتعملانالارادتينإن.إرادبأ!االموصوفةالانسانية

خالق،فملالثهففمل،مختافةبطريقةول!ن،أفمالناإنتاجفيوتستركان

يتفتحأنهمنأكثريفحللاويحثدهاقواهيسخروهوالانسانأنحينكل

كاملأ.المملمنهيتاةكاحق،الإلهيللفهل

-نرى؟-عداهاماكلكرفضالتيهـياتالنظفيالمناقشةدار!طلةد

حركاتناخالقهوذ"هـفمنأنو5ادؤالكانوقد.الظاهرةالأمماللاصول

..؟يةلىارل!ا:،-مى1)هـتي،رجيةطاا

اللة.منزد%لدون،بمضمأكده-؟،ئحنإنهأ-

منا.مشاركادون،7خرونقال-؟،اللةإنه"-

إنه):تقولحين،الس!لسلةرطرقيفكأن"تهتقدالثالثةا(در-"وكانت

ميزواأتيلبثواإاطآبهذاا)ة،ئلينأنبيد(إرادتناتدطلمع،اللة

فقد.نناسبهالتيالمصطلحاتفيووضهوه،ا(مثكلفياطقيةجممااب-،نب

علىفآصا.لوا،دياؤ-(دقتضي-دث-نفسههوالإرادةممارسةأنلا-ظوا

بهذهالسؤالعنيجهيواولي؟ء.ارادقناويدبريوجهالذيذامن:الفور

طائفتين:الىاانفهوا)صورة

بغدادفيالمتوةكا)الأشحريالحسنأبيتلا!-ذومالقفهاء،،-بقالقائلين

عامتوفي)بخارىمنالماتريديمنصورأبيتلاميذو-!مومهها5324(،عام

.(سبرقندفي3035

ادلقيالذياضاداالموةفنفسالىا؟ديدةالنظرياتعادتوهكذا

لمأيض(وهتط،فةطالجوانيالفملمجالالىنق!هأنبمد،صابقومحوله

بحضفيالقر7ننجد-فيفلى.وآخوجانبمننب"القر7البراهينتقهس

خير،الىأو،شرالىليتغير،نف"كلالقدرةالإنسانالىيفبالمواضع

.لأ2



تمامأتشبهإرادتناأنتقرفإتيروفهاالمواضعبمضأخذلأإذاأننانجد

مننوعأ،افهيديبينأدواتسوىليست؟ثاف!ذه،وذكاءنا،قلمضا

ز!ئثاكذلكص:"تحالىقولههـذافيواقرأ،ي!ئاء؟بهودنايةالذيامالا!

ثد-ته"أناللة"ير-د--قن5:وقوله،)1("-كالتئه!م.أثةي!ل

ضتئقأضد.ر-5"-يخغل"يفهيفه"أن"يرب.و-من،-للإسلامضد.ر-5"تثنزخ

نأإلا"ؤتا-تشاء"ون":وتوله)2(،"ا)صماءفيصد"ذصكألماصهـ--،

،)4(.و-قلتيهاإهـءقينن-ئحول"الثةأن!ؤاءنقئواة:وؤولهالثه")3(،تشاة

نوالقر3،ا؟ديدا!المحاهـذافيكركيبأنحاولأنذ--طيعأذناريبولا

ت-،"يغ!ئر"-لاالثةإخ":يمان-ثن،بالتركىهذاءبدأا:،يقدممسه

الثهأنليقرر-قيإذنق!و.(5)،-ي!!م.بأنةتاا"يغ!ئر"و!ت--ثمربقؤ

ذلكةهللاالثهلأنسا-تخا،إبراءذلكءنيت-تملاإرادزنايحمالذقيهو

علىبهضكردأي،ا(قابلالإجراءمنكنوعيجريهو5وإء،،ابىتدا?طلقأ

لممرؤةبالانقباضأوهـحبالةشههـقلف،د-واء،وإذن.-،ذ"خامن،الأش

أ-كامة،توج!ت،لىاهضدوأعةإناضلءوسوا،ا)فضيلة(ممارمةأو،اطةيقة

فيناتحدثالا-ممار"تهجميعأننقررحينف!ننا-ا)ثرنحوأو،اطيرنحو

.إرادف،ءنتصدر3،سوابةأننجد،ا)رو"مةوؤوق،علباتوةبوساطة

ؤءشة:ءخه،تحولهبأنأو،التورعلىانةت-ت،بأن،بدأناالذقيد--ن

.)6("له"-قر-فيطانأ-ف!ؤله"-شتذت!-الر!حمن-"نةخئضىتكنتصنثى

"قلوبهمغلىؤال!تل!ص"":ط-ضاهأوعقلف،أضأنارأنبدآز،الذفينحن

ضيئت:،لؤؤ":تبهخاهااأوناءاأهـوحكل:،،(7)،د!ت!ش!يبئواثوكاتا

.)8(،اه"قؤواتئتغالأر.ض-إلىأتثإصذل!يت4"ؤ،-ب"لرصفتقاه"

.801ملأنطا(9)

.42لبالاا(4)

،63فخرالز(6)

.125الا.مام)2(

.19الرعد)5(

،49ثنفةلمطا(7)
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ملغاةتصبحلاالنحوهذاكلالوراءالىارتدتإذاالصوبةأنبيد

نتوقفأنعلينايجبالجوانيةأعالنامراتبنيارتقينا،!طمالأنه،ثيأ13

إذنفهو،محضأإنسانيأالعملهذاكانإذامماأنفسنالنسألخطوةكلني

يأالىيرجعلاإذنفهو،الثهخلقمنهوأو،ال!!يللفهلحدآيتضمن

-ان!نا.منخطأ

لوجدناهالحرالا!بارصثكلةمنالقر2نموةفجيدآفهمناأنناولو

حتب"ءقابلرضعفالقر3ت.مستقيم-طعلى،كانتأ)وقفمناقضأ

الىبالنسبةالكاملإرادتنااصتقلال-الظو)هرزظامفي،كانت"

.الطببتأحداث

الاستقلالهذافإن،ا!!ح!وله!-!*4*ه"اإمقولاالماهيالنظامفيأما

الإلهية.للارادة،مثلثةبل،مزدوجة)تبمهةالمحاليفسحسوفالح!سكل

فحسب،الإلهيةالمنايةمساعدةعقتصدرلا-بفاعليت"يتملقف!فارادتنا

!هـثومةيودعالذيفالزوجم!رها.2عقتةطهثاأوغايتها،-*دناتبلغليم

ض!اأيختئم.أفتر":الحياةفيهينفخولا،خلقةلهيكللااطيويةولده

الذيوالزارع،(1)"الخايتودقصنحنأم.-تخئ!وذته"أتئم.أ،ئئئودق

تاأفترأذتم.":د:ضرهولا،اطبيفلقلاويبذرهىا،أرف،يجهز

.(2)،نغويىالزا-نخن"م.أ،"نةء!ورصتر-.تتئمأأ،دقثوتخر"

لا،بمامة!ختياركلكل،الةوة-يزنيبوجودهايفلمقف!وارادتنا

صلذلكلي!س-تلفاليسالذي،الأوليالخالقالنملعقفةطدصدر

فحلأ-ذا!اإنسانيةارادةكلبهاتحةقالتياطاصةالطريقةولكن،ف!ب

ذلتخلصالتيالوصيلأوتيتأن"ولو،الحالقدلمطانكثيرةوجوهمنتخضع

.46-36ا-""لرا(2).95-.8اتمةالر(1)
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فييوجدمابقدرممالكالثهملكفيلأ!بح،الهلويئوثدرت،افهعلممنب!ا

عاقلة.كانناتمنالمالم

الثهيأذنولن،عليهاوتبرهن،التدبيروصدةتتطلبالكونو-دةإ)غ

كانولمئن.لرقابتهخاضععينهكليجريماف!ل،ضدهينةلمبأنلمحلوقه

وجهفييقفأنلهفماكان،التشريعيةإرادتمعيتفقلاالأخلاقيالشر

فوقعانقأإرادتناممليصادفألا،الأ-لعلىإذنةيجب،الخالقةإرادت

والرضا،وذالىالإجازةنوعمنعلىالطءمنيحصلانيجبانهاي؟الطبيمة

وا،ية:،)1(زئك-لأمتا-ةتلاوه"،شاءصلؤؤ5:الكريمةالايةتفيدهماهو

يأفيهينازعلاا)حلاموهذا)2(.،الثه"تشاءصأنإلا!ماصتشاء"ونؤ"

الحد.ات5فكتجاوز.إلهيةعنايةبوجودرؤمنإذسان

الاءكراض-بعدمادلمبيةالمساءدةهذهءنةضلأ-سهـ-انهتمالىالثهإن

قراراتنا؟كلعنهتتفرعوممقد،ةويبجهاز(الإختياركلقدرتنا)-اطقد

اطسية،والجاذبية،وا)نزعات،واطواس،المقلمنيتألفالجهازوهذا

النوروذلك،ا)!ميري5التيا؟وانيةالرؤيةتلكورضمن؟،الروحيةوالقيم

وا-:(كان،قرارفكل.الموحىغيراوالموحىالتعليمهوالذيالبراني

الخالقلودعهإياالهظيمالكنزذلممنإنفاقبهمليةاشبههو،يأقه

ارضأالكلامتا5علىوالاتفاق،4وبرانهجوانية،الفطهـةفيتمرفضارهن

إجاءجما.

صظولفياطالقجعلهالذيالعامالجهازهذاعنةضلأ،توجدلانولكل

الآخريئ3منهاويحرم،الهبادلبمضالئهيمنحهاخاصةص،عدةر-إنسانكل

وا،باصلتيازالناسبينمنا!طفونوا،والصاطون،الطيبونيتمتعوهل

.92يرالت!عوو03لدهرا(2).219ذماملاا(1)

313



المامةآإواردما،-هـونتركحينءلى،اطسنلاختيارآمكلةمساعدة

)ممتزلةوالقدرية،اداعدةهذهرءبتونالذينادخةاهلبينالنقاشيبدأهنا

الامتيازءذاانمثلالأخ!لرونهؤلاءيرىومطلقأ.ينكروثاالذيئ(وضيعة

مافكل3برزنيننزنلماذاإذ،الإلهبةالهدالةمعمتفقأي!كونلاسوف

،فردكلوسعفي،ي!كونأنيجبالصائبوالاتجاه.الص!ليحللحميلزم

،-دأ-صىإلىرسصلتغلهاوأن،المشتركاالثروةهذهينظمأنفردكلوكل

.شرهأووطيره،الكاملةمسئوليتهتحت

ذصونليأنفاوالواقع،الحقمنأساسلهاالنظرفيالطريقةهذه

1)ضرورية،،انيةالافالقدرةمنأدنى-دآزقررانلازمأيبدوالسماء،عدالة

الأدنىالحدذلكيكونانعلىهـئوليآناوإثبات،واجبنالأداءوالكافية

المهدأهذابايممالبداهةضدنةفلماذاولكن.سوأءكلاوصوزء،سىاملأ

ااناصبةاظررفانفسفيالناسكلخلققدالخالقأنوندعي،اله!ام

الحق3الىويقصدوا،اطيريريدواكما

علىافتلفةممارء-ا3و،الورافةالصةاتبتنوعحر"نذلأنداعيلا

،ممادن"ناس":!!قولهمنيضأايستةادماوءو،ااوةوقرارأحكامنا

جهلمك...-!ملتينفيكإنأ:وقوله)1(.،والفضةالذهبكحادن

)2(.،عليهماالثه

طائفتين:الى،كثيرةآياتفي،عامةبصفةالناسيضفالقر3نولكن

لمشيئةاطاصةبحالتهءديئالفريقين*أنيضيفوهو،والمجتديئ،الضالين

الهربكلمادنتن-ثال)،52باب-الحلقبدء؟تاب:للبخاريروايةوفي(1)

.،الممرب*.(فتىواإذاالاصلاآفيخيارمالجاهليةفيضيارم،تسألرن

أشج-للأشجوسمعليهافهصلىوةال):7باب-الايمانكتاب:ءسلموروا؟(2)

امرب،*ا.والأ،ةاطم:افهيحبهماخماتينفيكإن:(عا"بئفياكترواحمه)عبدا)ةدس
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)1("يلإتماباكنمقذأن+عقن!م.-ئمنافه"قيص":الثه

)3"."ةث!ننأالثيماينله"-تميك!نتته"صفتنالثه"ب-ئر

ؤمن01

إمحابية،بطريقةيتدخلالثهأنعلىينصالةهـ7نأنبخاصةولنذكر

الاغراءاتعنهميصرفليم،اطاحمة،تاللحظفي،عبادهلدىومادية

و-!،3()"ئنضنذ"-عتئهت-ةقززئه"له"صفاشتص،بص":الس!ئة

4"،")والقخشاةغثه"اولصةتلتضر؟!ذلك-":الفا-شةفيوطالسةيجنبهم

كنصتزتيهذصلقذصثئتتاكصانلالؤؤ":ااترددةإرادثميقويول!ي

أعينهمفيالثهيفخرالصعه"اللحظاتهذهفي)5(."ثمنئأ-قيب،إل!سيم.

-بهاتمؤصبه-صئت.لمتد.ؤ":الوضوحمنءزيدآإلي!ميحملباهرآنورأ

القلب:فيالثصاتيزرعفهو،)6("زئه-"بزءظدطزأىأت.لاإتؤ

نأ5-لو.لا،)7(ائمؤينياي!"ؤغلىزشويهعلىش!ت"اللة"نأنزك"

فيأجملالايمانومحمل،)8"،المؤينياي!ينإت!و)شةغلىصقلتتهاز!!لنا

الإ؟-،نالتي!مإضئبصاللةصؤليهن!":قلوبهمإلىوأ-ب،أءين!م

والفسوقال!!قر-"إليهموي!هـه،)9("قلوبريكئم."-فيثت!ه"وصز

.،01)،نماليصتاو

لأنه،وتمهـرةتمسصفةوسائلالىالنصوصهذهلتفس!ليرالممتزلةلجأوقد

الخاصةالعنايةأنيعنيأنهاو،شيئأيهفيلاالتضصصهذايكونانإما

كأيختاف2خر!ثيةهيبل،نف،-،ي5ليستأصفياءهبهاالثهدكلأالتي

.79اتاطجر(1)

425يوصف(4)

.62الفتح(7)

.الادة"71ية(9.)

.14ةذدالما(2)

.7،اءلاسا(،)

.109)قصص(8)
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واجبا!م،جميعأالناسليعميتخذهاالتيالمامةالوسائلتلكعنوكيفأ

إليهم.بالنسبةميسرةويرملها

لاحدهاف!تمطي،الطررقعنلي-ألانكرجا!نمن!وقفكبهذاوثبيه

الإنجيل:فيةيلو؟.سيار!كفيالا-خرو"تريهب"،ليتبمهبالطريقديانأ

نأالقر6نفينقرأفنحن،)1(،ينتخبونوقليلين،"يد.عونكثيريئإن"

يشاءالذيئأولثككلمقصورالهدىولكن،عامةا)سلامدارإلىالدعوة

إلىيشاء"تنيد-يو،دار-ال!لام-إلىزد.عئوؤالئه"5:الهدىلهمالئه

)2(."م!تقيمصراد!

منتفملهماكلأنزمانكلفيالكبيرةالأنفسعرفتهذااجلمن

الىمساءدتهداثمأان-بجأعليهاوأن،الثهنضلمننهو،الأ-نومنالحسن

واحماعيل،،ابراهيمموقفإلىوانظروا.الطريقهذ.علىايثبت!حق

واحماعيلإبراهيم،اله-لمفيالراسخينإولئكأوموقف،وعيسى،وسلمان

"مقيئاصتذييثر5و)،(،-لكص،"م!يقينوانجقنتازثنا5:يقولان

أت.أو.زجمييزب*":دقو!وسلمان،)4(""ذرئييوينا)!ئلاة

يقول:وعيسىوايدي"،)5(،كلؤعتي!ألغمنتا-التييغتتكصأثنكر

فيوالراصعخوت،)6("شثمئاأ-شهئارصنحغذييأؤ،بوايد-يياو-بزأ

-لنتاقب.و،قد-تتتاإذ.تمنذ"قلوتتا"تز-غصلازئتا5:يقولونالمم

")7(.الؤقاب"أتتصإلك-4!زحعض-لذتكصين

15بقواتثقمهـ-ااكثر،العلىالثهبفضلالكبيرةالأنفسهذ.تثقولهذا

.49جملا،22الاصحاح،متىاثحيل(1)

.02رونى(2)

.04ابراهع(4).29"البقوة3()

.7ممرانل3)7(.2-ءريم)6(
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ينواخنإقئهن!أصثب"كئذئنغئى؟تفر-ف8أوإأ:الحاصة

،)2(،ئيززجتمتاإلا+،بالشوهةدلأئازالنم!ىإن5)1(،الجايلين-،

،(3)؟اسصنؤلزافش-ينفة-الناس-،!،تيك-الناسالثاسثبزذ"غوأ""قل.

عين،طرفةنفسيالىتيهلييفلاأرجو،رحمتكاللهم5:آلمأثورالدعاهومن

وتقرب!،وخطيثةوذنب،وعورةضمفإلىتكلنينفسيإلىتكلنيإنإنك

.،إلا.برحمتكأثقلاوإني،اطيرمنوتباعدني،الشرمن

،يوم!فيربهمالمسلونبهايدعوالتيالدعاءصيض""كانتأخيرآولذلك

جهدمدظهرواأنبمد-أ!مفيمنحمرةالراحد،اليومفيكثيرةومرات

مهونته!يلاممس!ون-جلالهجلو--د.الئهلارادةليخضموه،انيالاف

إئاكو،-نغئد"إث-اك-":المستةيمالصراطعلىآخطاليهدي،الفور

.4()،الم!نتقيئاطالضزافد-نا،ذص!تيين

نظريةلتؤيدتلتقيىنيةالقر3النصوصاننؤكدأنالممكنفنوإذن

بهماتتصفالتيالتبميةمنأخرىدرجةهنافيأنتقررالي،السنةأهل

نفهلأتكلقادرفيفدناذلكومع،اطالقإرادةالىبالنسبةإراد-ئا

.القر3نبهماإليناأوحىتحةظينالأقلك!صغناإذاإلاذلك

قنويمنعه،المبادلبعضصبحانهالثهيمنر"الذفيالفضلهذاأن:اولهما

تأمنالرغموكل،اعتسافأو،محاباةعلىيشتملأنيم!كنلادو!م

المفرطة:الاراديةمننوععنأ-يانأتنمالإير!ازشديدةالنصوصبعض

.53ير-ف)2(.33روصف)1(

4-..)4(الفاتحة
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.ا-4الناس)3(



تهدوالإلهب"الإرادةؤإن-()1ثإء"،تن.يت!دو،زمث!اءاتنهايفيلد"

اصالحر"يئ-لف!جا،كلورصوكلينوءدالةءلميتطلمبهلماؤبحأ"ذا!افيص:ظمة

ق+=أاز-ثووكا"ثو-كماالفصةص!يتةتغم.كرأو!:ا)خدكأليسضحق"متمن

-بأءناختمالثه"أ)خ!ش":با)فيصلليءيرفمنو)صالح،)2("وأفلغ!ب!-!

"-ؤتليتم:لهس"قيهـالاهـلآأؤلمب"-دوؤ،)تلة-4تهطشلذياو،(3)"في-كبرلشئابا

.(ث)".غات:مبمصيمت!ةاثاذصز-ل--نأ.!مصو"تاثفيصتا

ن!مذاآاصدوو،التورءنلأعينااأغلةوؤد،لكذبكس!الذفيأما

لاا،ةتدرا)ةإدرلأن،وصم!مس!!فيدذر!الثهةإن"اطيبةا-ةالنصعن

له""زقثف!ءن-الر"ثذصثهـصت!ن.ثش"تؤ،و):مطاقأعبه!أيتد-ل

،.م7صتم!هلأصآتش:ر.ؤولمصملذ"اس!!لم-دوهؤ"،(ه""ك!-ؤر-له"ة!ؤثوذ!ث!نطا

.16)"ضثون-رهـفيهـحم.وا)ثو)تؤصيىنضمئهمأوءلو

به.ل،دصت!ص،!،ارالأيثرلاإيرصلم!لاالثهأن،الةولوكلو-ز

ت-،إ)تي!دصي-و":إليهير-حمنءجمرح!ديولا)7(،"ا)ةصابقين-

.(كاائف"يا،

إلا

من

اا)ظروفولذهكلفيأذ"!اكافيوالتحفظ

الأؤورا:-!ع!عمهايثرة-ؤثرالإيىةالارادةإن

"الايجا،المتحأنذاك،محلهاتحلأو،الاذ-اؤءة

التيالأ-ةحىةإن!!.دنا%3يرفظآؤدرالىإذدةمن

ا!تإريناله!-إدهلي"-سو-لم!ءزالثهأنذ)ك

.62-خة)1(2).8طراةو،39:-ل"(1)

.81تحة)1(4)

.32ال5لأا(6).63فخرالز(5)

.31رةاخ(8).62ةترالب(7)
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والفضيلة،،اطقيقةثدوبهمالىيحببوحين،عليههيماعلىالأمورير!م

راد!م،1المنوطةالأخيرةالكلةلأن،ءنهمبالنيابةالم!ةيؤديلاولكنه

.بدتصدرلم

قبفه،فيوم،الظلاءفييتخبطونالظالمينالثهيذرحايااطالوكذلك

ولم،اطاصةبمجهودا!ممة!االمحرجعنليبحثواوذلك،الصعوباتبمض

الأسهل.الجانبتختارأقعلىبالفرورةإراد!ميقهرالئهإقأحدو:يقل

الاصلاميةالمدارستفرقتوالتي،نعرفهاأقعلينايبقىالتيوالمسألة

كل-بىرتنانشخدمأنمنا)فهيطلبءندما8هيواضحةبطريقةبصددها

واطا!تالحامةالمواردهذهتصرفنارهنوضعقدي!كونأنبمد،الاختيار

"يذيخلأنهأو3جانبأيام!لحةيتدخلألا؟تمامأعناالئهيتخلىل5-

!ورةفي،وفوردا،ومباثرأ،رأءلمومهينأدافعأ-مناعلمدوق-هنا

يقاوملافعلأو،الطاقةمنضفلقدرأو،دءمأو،كركأو،مساعدة

ويحدد،نشاطةطمؤثئر-تنوع!-يوخط،الابتلاءأوالفضلبابمن

مطلقأ3بهنحدسأندون،آخرأواتجاهفيحركته

واضحة،بطريقة4نفعنالقرآقفيهاي!حلمالتياتالمسأ"يتلم

ذكر،المقصوداطذرمننوعأالجانبهذامتال!تزمقدأنهيبدوبل،وكافية

.،أجمحينآلهداشاءفلو،البالغةالحجةةلمهقلأ:بمدف!الإجابةله

عند،اطلفمنوالممتدلون،السلفمنالأولونالمسلونيقفلمولهذا

تأالواقعفيلناويبدو،مفيدولارشدغيريعدونهإذ،كهذايث

وسائلنامنوسيلأبأيةواضحأ-!لأتحلأد!يمكنلاالصورةبهذهالم!ثكلة

التناقضنتذكرأندائمأاراجبمنكانإذ،وحدهاالعقلوبأنوار،العادية

التماليمكذلكتحلهاولن.المطلقةالإلهيةوالقدرةالعدالةبين،آنفأالمذكور
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اله-ربة،ثحل")نو،فيمسيراتةءةهلمةأو،صإمض"ت!ونءابةدر،اإوحاة

.عاهـ")ناسلطانلاالملاةةطرفيأ-!كانإذ

لالقاراةهـضاوهو،نهاف(صقي:هدغ!يرفرضعلىاء-ثوليتةفوغكبف

ةإعليت"؟در--ة؟كانتصممما،ادتفاإررت!إوز،اك!دردمننوعبو-ود

ويىهـلمةواكأاذها)ت-ديردهـرزاالىجاءالالهأن:و5ةولايم!نص-اصإن

يأفيولا،و%ودهذ"لمملاأذ:!إذ،ثيءفييفدلاادثو)-ةمنلكخلص

.و-دإنر-جققجانب

ا)ةضولمننوعلأ--لإلا،تطرصخلاالهلمويةاطتيةص-ألاأنواطق

الا؟إتولا"الا-لاقياباذمبي!ملاء:"ي!شأوص!،وبويىإطه"،ا)"ةلي

.ىا)تةولاو

ؤإن-دراستت!موضوعوهو-بحفاص"الا%لاقيبا؟إنبليخحلقفمافأصا

-دوثالىتؤديءؤفىاتمن،اطفةةفي-ةعء!و5)*سص"هـفض"غمءا

ليمملالذيارغوالةتو،مملالاذسانب!ات!هور(لتياطريةةاهوبرل،الفهك

اتخاذطظ"فيناضيمرإذنةإ:ة-ص.وةصدهذيض":وا-دة؟لةوفي،تحته

لاالذيث*ورناكانإذاء،؟مرفة!ر"ضاللرظةءذهفيألدت!..ا)ةهـار

الذيالاهـظمإن؟.رطابرة"لاأوءطإة(واؤهأرطابقا)سملبةبرررتضاليكزءشع

ليدعلابحهث،ؤ!بكا!،اص-صاص(ت!يمتصلاكللم!-!ءوفوعفاانوج!"

مر4-5رلاؤد،المطرو--"اإ-ألة،وكذالمث،ا)ة:يلءرزامنملأيمجالأ

ل!س-صوقف!منسث!ث،ز*يرلاوةد،مبالينغيرقي"اناأنعلىفةطأفىء،

ألفبردةلا،لإ-ساسة!الوهيالطإبعث!تلو-كأول!ن،ة-سبهذا

ءهـيب-،اكأذناهالذيالةراري!ونل3ة،)إقررةالةضيةفيشأنلهارحون

وأ،علب:-!مملىأور"صوصىاةراراءرزارممونوءل.؟.الواقعفيعنا
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هوالثهوهل3..كتثهاتحدلدذس!لت!ليعلاتتفيةةوةبوساطةروضأء4

فيذإجأ-ما؟جردأنناإذال!اؤلاتهذهل!لأميةلا.؟.الأولمحىرك"

بهذاذصبحف!ننا،تنفيذهواعتمادالةرارتبنيالى-ه!نيةوبنبة،ه!نيةطظة

،ذاتفيللعمللاقيالا!ادولبنكن!ةإذا.يالحفةةاءلءعصتضامنين

الصفة،هذه-بميبفتيثمنالأقلعلىادلجبان5ةخحن،-وصةة،آ-وهر

تداتا،ذاكأوهذا!نررد"أنك-ا،أرإدأقدالئهأنبلجبةلدس

يةخذل!أنالى،مملناأثناء،صطإقأنةصدلالأننا،الأ..رواقعفيأردناه

هذهعنثدئأندريلادمناهـا،المةدصةإرادتلإنجازأداةسب!انهالئه

.مقدص(الإلهيةالإرادة

بساطةوبكل،ذةطنرتضي-آخرأعتهارأيءناكظربضض-و)ح:ا

وهكذا.التزاصتاب!ذاونوقع،اطاص-سابنافيالارادةتاكرممونان

جعلص:نءدية(رصهح؟،بتفسهذاته!ققوهو،ص-ثولآالاذ-انرص"ح

كفيلأ.زف"من

نةسفي،الثهأصامصثوليتتار"لمنانا)يزمةدالةرآنأنذف!موه*كذا

دصورةالالهيةبالارادةالاؤ-انيةلأالارادةليإ-قأنهذي!-ارءدواقمااالا-يات

ؤلت!الن!يشماء"تنيخد-يؤدثاء"تن"رفلدأ:تمالىةال.كاصلمة

.(1)لأ-تتتلمونكأئئم.تر%

صحيحأمىدأا)فروضجميعفييظلاإ-خولي-4صءدأةإن،وإذن

.ص-اسدون

.139)ن!ل)1(
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للسنولية4الاجماعيالحانب-3

وأء،م،الثهأ!-،م&ئوليذ،وا)كافية،ا)ضروريةفالثرو!،وإذن

اقصد)مجريةاداؤهتم،اراديا،شخصيأالهمليكونان:هيأنفسنا

وا،بالثرعممرفةوعو،؟ملوعبىعونكونوان،(اكراهدون

امامءصضوأيةخاالى"ةبالفمة:ولة!ادقةاثصرو!اهذهتظلفهل.القانون

؟..القر7ننظه"الذي،الاسلاميا!تع

مق(محسوسآتغيريتغيرأنالىنياةهـ7االمو-!يتجهيفنرىدوف

بتطبحإذ-انايانهذامضىولدس،الناسنحواهـثوليةموضوضهكان

لل!لح،اطافعالواقع،!نةا)ملاولكن،شيءأيعنمسئولأيكونأن

هذهوةتضيتعودةلا،الفورعلىالض-ديدفيالدقةهذهتفقدالمسئولوالفرد

.الثسرو!منا!موعة

الا!لاحيةادثوليةبينالقانونيادالفينفرقأنءليةاةإن،ذلكومع

الأ%يرةذه3،(الهقابيةأو)الجزائيةوالمسئولية،(بالمدنه-،المعروفة)

البالغ،الانسانعلىوقصرهابترديدهاالأخلاقيةبالمسئوليةالصلوثهقة-ظل

صدونية.عنعندمايممل،ا&وي

نءالاجتماء--ةستهدرافياولهـ!"!!!هحول،3وكونيهةبولحاوللقد

الأوربىةالمجتمعاتفينجدهالذيالد!قالتحدردهذاأنيبينأن-المسئولية

قريب.أ!لذوالتاريخيةالناحيةمنهو-المماصرة

علىء-ئولأفيها"يعدأنلفرد؟كنالتيالظروفأولأالمؤلفبحثوةد

ةحىب،البدافةالشعوبعنلاالمأ%وذة)بالوقائعأثبتة،الافتراضصبيل

-(عه!رنامنةهـ،بوةتو-!،يمالفظفيارتقاءأكثرمجتمحاتءنول
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زهاملكاؤت،والأشياءالحهواناتوحق،والممتوهين،الأطة-الأنأثبت

الصهفة.بهذهتدانوكانت،ءةابيأء-مولةأش"علىغا)بأ

،بدافةظاههـة)"-تالهةابيةالحيواننرسئولية":رةول)فالمؤوكهب

نجدو)ةد،حالصحههوريبأتةال!حسإنرل،اطضارةأمامءصجيصفد

وفيفي،-ضارتتاء:3-،خربمتا)قيالثلاثةادتمحاتفياإ-:وليةصذه

نأةاةوراالأوامرطهة،وبمدناولذلك؟11)"روماو،واليونان،لؤسمراا

المالا!اأقرلو-فكلطهـقماالا-راءوهـرزا،لحهيرؤكلولا،ير-ما)قاتلا)ةور

)2(.بااوتوءوقب،مذنبدأنه

فانأإيةةلنأا-بوأنلو":(س!ا13013اذ!ن1)ةو)فينأؤلاطولناوقال

إنسانأيقتلالجادمنثيئأأتولو،الحدود-ارجويركلى،"يقشلؤإنه

)13.،الحدودخارجكذلكيرمىفإنه

):ةلالمهدا؟زاءكانةقد،ا)تاريخقهلء-،-روءافيكذلكوالأءر

ؤ--"يإقماالذيالوةتفي،ا)ثورعلىكماالظ"وا-ب-الحةول-دود

)4(.الانسانعلى

،بخاصةاد-ححةأوروبافيإلامداهأة!ىللحيوانالهةابيا؟زاءيبلغوأ

ا)ثالثا)قرنفي،فرنسافي-أولأ-اطيواناتفدالدعاوىظهرلت-!ن

ثا!3ح5!!ص!،،+81ولس!33ا0ول3!ط111،غ،ل!أه!4ص!4!03س!ا5-:ظر؟1(1)

أه3ا!،ء.93

.قة،-"تعر،1(3)

.61عىالساوقالمرجع4().61-06صارق"المرجع)3(
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عشر،الثامنالقرن-قواستمرتأورباوسطفيزيتكبقمةتفشتثمعشر،

)1(.الجةوبفيالسلافيينعندعشرالتاصعالقرنحقبل

ينظر!الاذسانيالضميرؤإن،)3(والمحانين)2(البالأطةيتعلقفماأما

-،لةفيس!لا،خطورتهفييتفاوتلجزاءب!خضا!م،ظلمنظرةداثمأإليهم

ب-نها.أسرةهـء!د.فالذياطاصالثأرأو،الانسانقتل

ا)بالغغيرا)طةلصئوليةأننجد)4(عشرالاثنيالألواحقانوتففي

وقد)5(،مطإة!أباطللد-تول!نها،الجناياتبمضالىبالنسبةتففة

دبأما،المساواةقدمعلىالقانونهذافياطلميبلغوالمالذيئجميعوضع

هذاولكن،ا)صغارالأطفالأعةىؤطورحدثفقد،عشرالاثنيالألواح

القرتوفي.)416!؟)ول!زهلاادريانمحاصرآكانورب،متأخرالتطور

القتلأ-طمن،انجلترافيممرهمنالثامنةفيطفلأعدمأيضأعشرالثامن

ضدالماديةالعقوبئدصدرواأنفرنسافيالقضاةكلكانوقد)7(.اطريقأو

تملقةجماأما،إ)فائهاأو،الهقوبئهذهبئخفيفالبرلمان"تهى!ثم،ادةون

اختيجةاكازتهظومن)8(.ةيهاكأة-ففلا-الماكهةالذاتعلىالاعتداءبجر؟ة

ا!ثايةيبدوالسويالبالغالاذ-،نعلىالعقوبةقمربأن:القائلةالاولى

)9(.فشبأشينأ-ئح!مر-لا!اا،-ثوليةأخذت،التطورمنة-5،لمةته

.14بق"-اجعالمر(3).93بق"صاجعالمر(2).36بق"صاجعالمر(1)

ثوائعتواالذيئ،ةالثسأالح!اوفء،1،الرومانلدى،?توةثوء"ةأول(4)

منر-(عشراننيطنقشوهاوقد،(045)الميلادقبلاطاءسالقرن-لالالرو!ان

.،امربا،."يرونز

.34الابقالمرجع5()

(3891-76اثطاليا)فيولد،رومانيامبراطوروهادريان.35ادابقالمرجع6()

.،المعربد.ثسيعأ)4توحيدالى4واقي.الادارةوأصلح،والفنونابالإصثجعوقد

.37الابقارجعا)7(

.03"صابقالمر-ع(9).24ادادقالمرجع(8)
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التنالظروت،نحتلفةمجتمماتني،يبحثذلكبمدإؤ)فايمضيثم

،ريخيأأتطورأمامت،فيعرض-الواقع-يثمن"الهةادإ-ثوله"اء:ثازتولد

نيموفوعيةفكرةكو!امنتحولت1)قي،ادةو)يةءنالةحرة!ذه،زر(

تأبد-قانلأبحثهيختمنجدهثم.فأكثرأكثرذاتيةف!رةالا،البداية

الجزاهيحتةظءندما:-الماحوظ"الأ-داثدرفتهاتحةظاتعدة!اغ

الد"ية-بصةاتأو،مضظمأصقودأي!وقءندء-اأي،القصاصبرصفات

كةي!طهاالظروفهذهني.درنيةكفارةبرصةاتأو،)1((ح*4)!؟3)

لو-!،دتصماثاالذيالمتهمصسئوليةخلقفيوحدهاطاطىءدي111ا)"مل

المحضة.الصدفةطريقعنعرضةصبغةذاكاناو،إكلالءنناشئأكان

نأعليهكان-الهامةالنةيجةهذهلايهةسيلىءيءؤكةناأقريبولا

الارضسطحمنجزهوعلى،اتاريخامنحقبةخلالالهقابيالضظامودرس

ابتداء،حدأقمىالامتنوع-بمويئذاتي-""اتيفم،الامهدادر-ب

مارأ،الحديثةأورباحق،يةافريةثهاليوقبائل،الاستراليةالة:،ئلمن

والجرمانيين،،واليونان،ئيلاسرابنيو،شوفار،مهةا)برلهندوا،)صينبا

و-دياولذلك:المؤدفليقولحتى،ادي!يةامشهوباوجموعة،ومانوالى

عةوبةأت-الرومانيالغزوحتىأثينانيبقيالذي)2(دراكونزظامفى

.)3(اإؤ-ثالنةيكاؤت(اللاإرادي)الحطأاتتل

ا)فحية،ف!ن(عشرالاثنيالألواحقانون)الىومانيةالقوايخاأقدمفيأما

.117صابق"المرجع(1)

،الميلادقبلالابعالقرنفي،أثافي:ض!رعدراكون2()

.،الممرب*.عقوبا-"برمرامةوفالذي

.011الابقارجعا)3(
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لي-ت!عكان،متمهدةءير%نايةإثرعلى،أعضائهمنءضولهيهيرالذي

.رالدية)1(دقبللمإذا،القصاصمحر!أن

ص،ئةبالجلديماةبا)صدفةأوا)-*رطريقالقاتلكانا)ص"فيا)ة،نونوفي

.(12)تفيبا:،ةجك

يثرعأحنا)5ومن،النةيمنبفوعا)ماكلدءيرا)قاز!عوةباةاكوروفي

)3(.ادددةإدةاقهلمنفاهغادرأنهلويةتلهانالدملصا-ب

؟فيةاتلصتو-لالبفرضا)قاسيةالكةاراتكانتاكنيماالةإنونوفي

4(.)الج!لبسدباردكهت،لاإدارية-طاياعنلاتممفير

إتمهداءيرالةا-لرحنلمكأس-الضاسحالقرنوادلأ-تى،انجلتراوفي

الأمه،رص-،رةصا!إلا-أموالهكلصادرةعلماءلاوة-الإداؤ،منبةات

)5(.ا)قديمالفوفيالةانونفيايفه(الأخيرالوفعهذاويبرز

قي-ديد!ثملااالرحابةمنالقدشهذاعلىدراسةنسترضحيناننابيد

،ءلميضاذةسهاتفرضملا-ظ،لناز:دو-(عتمر!او،فياجفراو،زصفي

كانذاو)1.؟.للوم!نقالاختبارهذاعلىسيطرتالتيالف!رةما:فنفاءل

دونمحينةكل-اعاء"منولجزءآ-ر،دونو)"مر،7-ردونبرتهعالا--يار

وجزيرةمصرلا،فارستحتارات4الصدةسلمنكانوهل؟.اخر

3..غيرهادون،البرميةالههداختيرتولماذا..عمثلأا)"رب

يشمللا!يث،ملا-ظاتهحقلحددبأت"مقدمتهفيالمؤلفومحبب

.المؤكدةبالوم!ئقالأ-داثيؤيدانإليهابالنسبةأمكنهمجتمعاتسو!

.031السابقجعالمر(2).311الابىقالمرجع(1)

.133الادقالمرجع4().01لأالابقالمرجع)3(

.136-35السابقالمرجع)5(
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)ةبائرلالههـفيةاعدا)قيوعن!تلوم!ئةاطهثار،كرا!ما!ل،ن3و

الايسترا)-"اةبائلاوءنما.؟اطتهـلامإوإكتوبةاا:ظماءنكلخاا)نمماليةاةهـيقية

الأؤ-ضا")وءن،ح(أندونلسيا)الشرقيةالهندر-فىفيجيرا!مءنمنا

تدهثوننتاأاطقو.؟الةر7نءنمامنأحمورابيقانوناو،"الفيدا"او

ومنذ،مراكشالىالصصينمنص-يرتهطولعلىالمؤ)فانمن،-دثىا

الىلامية،بتمات؟-اذاة-طوةكلفييسارقد،ا،نحقالسابر-عالقرن

ومع.وت-اوز!ا-ولاطليدورانمطكلؤكان،عندهـايقفأندون

سطحعلىتجاهله؟حنماعددآءهللاالتي،المجهمماتهذهدراسةةإن،ذ)ك

صدة!!م،التعقيداتاوالص"وباتمنآكثيرفهـا!لا،الأرضيةالكرة

،الأصالهيبةانون!مرتهإقؤ-جمامعينتواةقلديهم؟الناسملايينمنمثات

اؤتصاديةءلاؤاتكل،3أوربادعقدت9و،أعينه-اكأتوبعيشون

دائمة.وسياسية

سع511لي"يأمربماجهلعلىكاث-!يأ4ء!!هحول!3ةو؟ونيه"كانوربما

.()9مباشرةغ!يرإشارةإليهأشارأنهمنالرغمعلى،الموضوعهذافيالاسلامي

)كضا،اإقصودالإغفالهذاحغالذيالداؤعذ"رفانصنا-3ماوقليلأ

إ):ايقدمالاغ!الهذاعننمثعأالذياططيرالنةء!أنف!سبنلاحظ

صادر،نأ!ماعلى-عامةانونصورةفيتقديمهماإؤلفاأراداللت!نالنتيجتين

.لكاكلاستقرا?يرعن

ا&ويالبالغالانسانعلىالمة،بيابزاءقصرأن-ناحيةمن-والواقع

منأكثرمنذقديمةكو،الاسلاميالمالمفي-!مطلةحديثأصلذاليس

،اهامئى-122السادقالمر-ع)1(

الحديث،ا"تلماذكرسبئ(2)
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الا!لاممؤ!سقالفقد،إقرارهتذأنملقيديض-ركوا،قرنأعئ!ر"لاثة

-قاالمحنونوعن،!تيقظ-قماالض،ئمعن4ثلاثةءنالقلمرفعأ:لحك!!

مسثوا!نمطلقألبواالأطفالأنأي،)1(،يكبر-قاالصيوءن"يبرا

بابفن،عةو!م!تردواصحاالمجانينوكذلك،الزواجصيبلضواحتى

نإرل.)2(،)جتاروالعجماءأ:لحئ!!رسولة"ثاذ،لالتياطيوالاتأولى

،ا:صوصاهذهت!-يرفيذلكمندأ"و5!-،الىلفضيالظاهريةالمدرسة

و)ءن،ؤ!باإؤلمةالهقوبةمنال!ئناتذه5كأ!صالىلاتتب"فهي

منوكذالمث،ا؟شاءسبيلعلىغرمكلمناطيواناكماإعة-،ءالىايضا

)3(.واإ"توفي،الأطفال-دمهيحملون

منالرغمعلى-ا)ثانيةفو؟ونه"صيضةتحميمأنفيد"أتهـىيا-ةوممق

حينالقرآنلأن،نيالةهـآالثسرعأماممنهارآربدو-أوردهاالتيالقبودكل

إرادةلاالذيالقا-ليحهجماإ،،-اططأالقتلحالةفياكفارةوابالديةيأمر

.بدذ"عقوبةأيةمنله

تحقققدتطورهأتيبدوالذي،الرومانيالقانونءنانظراوبهمرف

ذاكالمؤاف،شتدهفي"نالأةلعلىالوا-بمندءنالم،الاقي!ا.هذافي

-يع،تحررجأوكرددوبدون،وا-دةبفربةاصتبهدالذيالاسلاميالضظام

.؟المةابيةاإ-ئولي"حولالمذكورةالضلالات

فيمه:،5-ممتينالمه،فو؟ونيهنتيركماحولالتحفظهذاص!ياء"إن

ن!-م،تدعلاالتي،اكوريةرصفتهاالاصلاميةللشررمةنمترفأنناالوقتنفس

داعبلاناافترفإذاإلااللهم،التاريخب-"ابقادوبوساط"اطبهياللتفير

اطديث.لهذاذكردمابق(1)

وني.28باب-الدياتوكتاب،4باب-اد،ذاةكتاب:البخاريازظر)2(

.(-بارجر-!االه-مماء):والديئ"تصاصوذ؟رالدماءتحريمكتاب:مسم!-ح

.191صانظر)3(
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كان،ممتاتطورأ-ثيئأءخهندريلاالذي،ا)قديمالحربيالتاريخقي-

المربيةا)صرهـاءبأنالقاثلةالمناقضةتلكإلىيؤديماوهو:غايتهالإسلام

،الأوانفلالا-ظءيتقدمهاوأ!ت،ودأتوأ!ااطبعةبامتميزةكاؤت

الارضية.ال!رةأ-زاءبفةعلىذلكفيمتةدمة

المةابةالمسهوليةإن:الاسلاميةالشريمةذظسوجهةمنداء(ؤلمتاولقد

،الو-وهمنكثيرنيصيحقولوهـو،الأ%لاة--ةبادثواءةشبيم"-ةةى

%وههـية.ب،تعت!اتتميزفهيذلكومع

نيتتلطانالخار-جمماوالواقع،الداخليالهءلأنمنبالرءمأذ"4وأولها

أخلاقهةأكانتسواء،إ-ثوليةبا-مبأييتملقفما،تنهمملابرطرليقةا)*قل

لوجهةتبه!أم!نهيغيرالثةلءركزأو،اإتحمالهةمرأنإلا،عةابيةأم

مجالفيأساصيةبصفةض!مناالتيي5ا)صميرؤ-ركه.ب!-ايؤخذا)قيا):ظر

مطلمقة.بصورةلهالازمةوهـي،الأ%لاقيةاإ-ئولية

والعمل.أخلاقيةء-ثوليةي!نىهأنءطلقأكل!ن-لاا!ضالهدنيامملفا

نأنجدذلكوبحس.ن!تهءعمت!،وبأإلاينشن!تاأنيم!نلاالارادفي

اضوايااأشدأنذلك.داثمأوتستهدفه،(خارجهواف(مقدمأ-مترضا)*ةودة

القانونيةبادئولية-ممأيةرضنأءنعا-زما!لا،نقاءكأثدها،آدسوا

.المادي"يره-"مصحوبغير،مةسدآوممون-!ن

يصبحاتيم!كنالمتةوقا)متمرأن،.الةصوىاطالاتفي-دثوقد

الأمراقتفىماإذاو،لاخلاقيالإط،رافيء"4ريبةلاأمر،وهوالو-دالمضمر

قراردا!ليأافتالذيالةرارانذاكمحنىفليس،الارادةإظهارءنا

لاالتنفيذأتبما،واحن،الأخلاقيالواقعرفثحىهأنعنذاتهفيةاصر

نظهـوجهةمنيقيس؟)وتحزيزه،عليهوالإبقاه،القواراءخدادإلايةق
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مسئولياتبذلكيسببالتتفيذات5ف!ن.(والفاعليةالتصميمدر-4المثاهد

)9(.لىلمنالمةهـرةادصوليةمويفض،يدعمالدقةوجهعلىأو،جديدة

الموضوعيالحدث؟حنوءل؟.الاسلامفيذلكية،دلص-انجدفهل

قبل-منرأينا-؟الهقابيالحمأنصكلا؟.المقوبةدس!قتبعأنالخالص

صفته!وغ؟جما،للقانونإضاداالارادةمملالىبتندأن(داءيحتاج

سنجدحينئذ؟دقةأ؟ثرالأصهـبةظرةنةحصأنلناهلولكن.الجزا!ية

الإدانةمروريأةثرطأباء-صاردالثخصيالحنصرالىيستندعندماالقاضيأن

مستنبطأ،المتهملدىالنيةصوءيفترضأنسوىالواقعفييفمللاف!نه-

موضوعية،نخلروجهةداثمألنةصهومتخذآ،الخارجيةالاماراتبمضمنإياه

أصراريدركأنهمطاقأيدعيلا،ر-ولآكانلو-تى،القاضيأنذلك

وإذ-م،،ثسناأإ،-ا":،قولعل!!الثهرسولهذاو،مبا!ئرة"ضهير

نحوفأقفي،بمضمنبحجتهألحني!عونأندمضمولعل،إليهتختصصون

قطعةلهأةطعفإفا،ليأ-تهفلا.شيئأأ%-4ءقلهةضيتفن،أحمع!ا

)2(."النارمن

كذلك،فيتلفان(والأخلاقيةالمقابية)المسثوليةنوعيف!ن،وأخيرأ

كاتوإذا.ازطلاة!مانقطةفييختلفانممااكئر،مماركلا7فيأوضحبرصورة

هنابةرقالاصلاءيةالأ%لاقأنيبدوالا!مطابزاءمجالفيأ!"فةطهنالنذكر(9)

ضاءفوأ%رها،فيية"طالارارةتنفيذيزيد-فيتلى،القبيحوالفملالحصنالفملبين

فقط،وا!دلمملوجهينسوىاللهعندتدانلاةالح!لحظئأننجد،ا،كاؤاةلها

-،مثا،1الامجزىفلابالسيئةجاءومن،أءثالهاكأسنلهباهـنةجاءمن*:تمالىقال

يمملمافمبحسنةمتن*03باب،الرقاقكتابفي"بخاريوروى.069آالأنما

فيضأاواةظر.عليهت!ب!يهملهاةلمبسيئةمومن،كاءلا-تةعندهلهاالهكتبها

دها."ماو93ص3--اليللنز-لديناآ-ا?لمر)-يثاطداهذتهصير

.99باب،الأح!آكتاب:البخاريحديثانظر)2(

023



قيآانيينبهالمذنبانالبدهيفن،الارادةمبدأفيأساسأ،يمنألثصر

نظهـفيبر،ئأبالفملي!ونهودوف،القاؤونمنلموةفهتفييرهبمجردسا-ت،

ير-"ونالذيئلأولئكجبلمةوعودآنا)قر3أفاضولقد.الأءظماطت-صم

الدنيا؟اباةفيتةهـضالتياطدودالىبالنسبةكذلكالأمرفهل،ذذوبهمعن

ا)"ةوبةمنالمذذبلتضلميصالذنبعنوالهدول،والتدم،التوبةتكةيهل

.؟لهايتحرضانببكانالتي

ءنهوأ--اب،ا)-ؤالهذاواحدة-،لةالىبةبالفالقرآنوا-"لقد

،(اطيرابة)الساؤهـةاقوةباا)"دالةعلىا)تمردحالةهـيوتلك،بالامحاب

-تقديرهـ،أمرأثصرعاأولاقاةيترلهـالةرآنوقد-الحالةلخطورةذتبه(

الذ-ي!إلأ":النفياو،الأعضاءتةرويماو،الموتحدالمحاربرنيستحق

11).تجو"-زروخفو-لثه-اق!أاغقثوفا-غتييم.ار"وتفد-نأ-قئل-ينائوفا

الاسلامية،الثمريحةفيالوحيدةالحالةهىذه5آننلا-ظأن!بولكن

دالحقوقبتحدوتملقؤجما،)2(الفقهاءدينالنصهذاأممارهالذيانةاشابرغم

.الاعفاءبهذاتسةطالتي

.43-33الما:دة(1)

اقي1،ا)!!-ةبالحقوقاتماةةاا؟زاهاتبم-عالىالاإطالتا35بفمد-ينكل2()

بثني-أيد!مفيز"تما"قيالأثياءردءنالنظربصرف.اهماربونالهصاةينتهكها

الىبا)"-بةاوضأيتحةظ،كوفريق،"ضحا!أمرة4عتتمف!الذياقاتلاأيضأآخرون

ءا)ك،الامامومنم،رابعوفرثق.فيهااطقأ!حابعنهايتنازل!لأماا؟فرارجميع

فيواصكثناهنرعيةءناكانكل!ؤاصةويهلمقون،ضنيلأ4أيىصوىالتوبة"تهكليخلعونلا

"-تهوكرى،(الاصوصأو،"قتلةءيرالطرققط،عكلتطبيقهأعني)اداربينجزاء

أثضأ-يعوستحقونبا--"،رءما!تمع؟نفالىيهودونالذيئاهماربينأنالأخيرةالمدرصة

ق-:3،ءيىيطاقاقي1،ال!!ءةبالأ-والوكذ)ك،الماديآالماباطقالمتصثهوباتالمة

.،المز)ف*.افىرعقور،ذلكوثال،الله

(،6!12البداية)فيرصدابئذكرهء،كلالأقوالهذ.تحديدفيالمؤلفاعتدوقد

-
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مح!نالذيالقدسيممذهبهفيالشافعيالامامأنبحق-زمابئلاحظوفد

وأت،الحاصةاطالةهذهتعميميستلإعأنهيعتقد-كانالعراقفييعد

ممرالى-اء-!نولكنه،اطدود!تخبدالتوبةأنيقررعامأمبدأيجعلها

،الفكرةهذهعنتخلىقبلذيمنافضلقدرأالسنةمنوعرف،!اوأقام

عننوعينالصدد"ذ)فيتميزالتي،المامةالنظريةالىالجديدمذهبهفيفماد

ينظمأصدها:مختلفينإسلاميينلنظامين،حدةكلكل"،آبحتين،المسئولية

فاعليةتظلوبذلك.الاخرةفيالعلويالحميخص7خروا،الدنيااطياة

الا-!اعي)9(.المحالالىبالفرورةتتجاوزهاان،دونالدينيالاطارفيالتوبة

-

اكورةأف:أحدها،أقوالأررمةكلذلكفيفاختلفواالتردةعنهتسقطءارأما،:قال

71!ميين،و-،وق،اللهصثوقمنذالمثسوىبماويؤخذ،فقطاطرابةصدعنهتق!إنما

منافهحقوقوءيع،اطرابةحدمنهتسقط"توبةأن:الثايخأوالقول.مالكقولومو

نأإلا،والدماهالا!والمن،الناصبحقوقودتبع،"صربةفيوالعطع،والثرابالز،

وني،بالدماءويؤخذ،الله-،وقجسيعترنعالترب!أن:والثالث.اهـتولااولياهءئفو

يينا،وصةوق،اللهحقوقجسيعتسقطالتوبةأن:الرابعوالقول..وجدبماالأموال

قدالمؤلفأندتضحورنلك،،بيدهالصينتاثما؟موالمنكانماإلا،ردآمالمن

ا"ربكا.ا،.المرجعبسالىتارثه(حالتدانهمعا!تلفة،ا،راهكر-مبفيفقطخا)ف

قيصريح-589-991529حزآلابئا!لىفي-اء؟الموضوعهذاةص9()

رواي!وهذه،بالتربةتسقطكلاالحدودإن:قوآقال:كلدابرقال*:الهراصخليلمن

ثم...بمصرعنماورجع،اهراقبابالها،الثاتكطعنا؟شريالرحمنعبدابررواها

عذابتسةطالتربةأنكلأجممواقدبأنهمالمذكوريئهرلاءكلاصتباجمفيايضأنطر،

الحدموالذي،الأةلالمذابتسقطأنوأوجبنأحرى،الأكبرالمذابوهذا"ا،خرة

يقطانوجبأحدها-ق!اذاوليس،الدنياعذابغيرا،خرةوعذاب...اكنيافي

فيهاليسالمماصيمنوكئير،إجماعولا،صنةولا،7نقرنصذلكررجبلمإذ،ا،خر

الرالديئ،وءقوقاطنزير،لحموكأكل،كافريا:،خرقالرمن،-بكالة،حدالدنيافي

المةابأعظمفيهابل،عقابا،ضرةفيفيهاي!ونانبموجبذلكوليس،ذلكرغير

المؤلفأننرىوبذلك.،ا،خرةبأح!آمتملقةغيرالدنياأص!آانفصح،ا،ضرةني

.،*المعربتفسيرأ.حزآابئ*آزاد؟،المثكثهفيالظاهري4الفةنطروجهةطمى
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ليقروا!4،بىنالمذديتفدم،زنا-إلاتاناتقدما)سنةأنوالواقع

فإتوعليه،ءليهمالمقوبئتطبيقب!طاحوليطلبوا،يرريمتهمتلةائب-(

لم-توبتهمنيالقيمةوروء-"،مت!داالم!ةهذهبمظمةعد"مع-لج!إا):!

فياطالوكذلك،الشرعنيعليهالمنصوصالجزاءعليهميرقعأنفييتردد

الممتديرتوبثم،ءهـضهاو،ءالهأو،افيراثصضصفديرتكباءتداءكل

.يهإةبانقبل

إذتلهقيهةلاافعلاتجريمفيعلإ"يهتمدكانالذيالداخليفالموقف

تتدخلإذ،قه-لمن-دثتالتيا-يث"االا-ممارإيقافلموبالمطرممون-!ن

3،ءه-،،لممموء3ء"ء!!هال!ث+!صمةالاعتبارات،دوقنحتلفةاء-:اراتهنابالذات

ءادتالتيالطيبةوالتنرادة،والتوبة،الةدماأ!،ا؟زاءتةهـضا)جماجمأ5

،للهانوناحترامهوتاكيد،اإذزب-الك-سينت!فيفربما،أخرىمرة

الاثخاصلدىالمذنبأممارهـاالتيالأليهةالمشاعرلتهدئةتكةيلاولكنها

هذهك-اتضمنيصوف.الأمنوفي،الحياةفياإةدس-قهمازتهكالذفي

تافتطيعلاولكن"،اطريمةالىيهودلنانه-الأكثرعلى-اإماني

وإذن،اتهاعهعلىيعمدنالذ!أولئكمنكأتذىةدوةرممونانانه-!مهن

المحرد،المدالةمبدأاو،الأ%لآقيالأمر-ارج،مز!و%ةضرورة!،كوان

وإلىالماضيالىتنظروهـي،ءتو!-ةأن!اعلىنفسهاتفرضا)ضرورةءته

المبدأجانبيصبحعندص-احق،ا)"ةوبة-طبقوتتطإبمحأادضةبل

من-هـيالمزدوجةالضرورةهذه.ا-رىبطريقةرافيأستوفىالاخلاقي

أهيأتالذفيوم،العملفيامثأناذويالأفرادمنضرعياقتضاء-ناصية

انظاماعلىحفاظأ:أ-رى!احيةمنوهي،اطادثالشرند-ةءثاعر!م

؟ثله،الثمريماقبلا-في،الأخلاقيةالمدوىفدلدجفعو!يانة،الهإم

.عقابدونالمذنببقيىماإذا،ا)ثمرتث!عمنوتوقيأ
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صثاسحأ،يصبح-ا)قانونيوا؟انب،الأخلاقيا؟انببينالبونأنببد

المدنية.ا)سئوليةالىرالمقابيةالمسئوليةمنانتقالنابمجرد

تمامأ،ا-تفىةدالثخهم!اطابعاأنعننا!ثىءغيرذلكأنضمكولا

هذال!س،المسثوليةفيضروريأيثرطأرءد!الاراديا)ذصاطأنعنولا

بمثالعلينايهيرضانرذبغيولا،الاسلاصءةالشريمةفيالموقفهومطلقأ

ثم،اقانونابذلكنحالة-(ور-تخدء"فيص"لاشيئأيسشحلالذيالمغتصب

ووقع،طارز(كاتلو!ى،الشيءلهذايحدثء!اكلعنءسئولأدمتبر

وسوءا)مدوانبهةاتمممقددامما-الأوليسلانذلك.4ا)صدؤ؟-ض

ةيه.دا-لمةا)طبيهيةذتائجه-ءيموحونأن-دآالهاديفن..النية

تتطابمبا!ئرةء-ئوليةكلف!ن،%إؤبأالحالةذه5محيناصاإذاولكن

-تىفرفولا..ضورمنر-لجبفماممية-،إرادر،تدخلأصاحب!،جهةمن

ائيةابشالمسئوليةويثروط،المدنفةالاصلا-يةالمسئوليةثسوطر!نالا-ن

وبموجب،إرادتناءن!تةلمةول!نما،طخناسبوارةعا)قيفالحادثة،امقابيةا

وأ،الريحد-رربسفينتينؤصادممنيحدثقدءصامثلفي)ةاههـةهـوة

هذهمثل(-رفيقهمعبه؟-ككانالذياطبلاذقطاع-تمهلاعبصقوط

منو-دث،تورصيأوتأدييإ-هـاءأيضدناتنشىءان؟ءنمالااطادثة

.(1)آهدرليصبحالتوعهذا

الثمرائعفي!هء!"ع4فوكوفإليهأثارالذيانطأننجدوهكذا

ن!اططأو-الة،المارضةاطالةبين...الخامبماريةواوالرومانيةالإغريقية

ص-،لحما،الأمربل،الايىلاميةالثمرر!ةفيلهموضعلاالخلطهذا-نية

حونمتصودآ.انا)ضروريمنليس،اديالارالمهلانو05ذفأآذكرلما

.853ص2-بىوعا-لأميرا:ؤظرا(1)
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تمامأ،لاقاؤونالمضادةالفثةالعقابى!ةالمسئوليةئفئرضيخافعلى،وإذن

و%ودبمجردتكضةيسوف،المدنيةالمسئوليةأننجد،الأخلاقيةكالمسئولية

فإذا،ادتلفةاد،لاتهذهوكنالرثدسيةالفروقأحديكلنوهنا.الارادة

يهزرانيحغلا-الحذقعدمأو،الغفلأو،الخطأءنالناتجالضوركان

اضحية.المصا-"1ماليك!فذلكمة،بلفيفيضمه4فإذ،صا-به

ؤة-ال،الخطأعنالناثىءللقتلالأساء!المشريعاالقر7نوضعوقد

-قت!وتن،تطأ-إلأينأ"مؤذقنتنلأن.يؤيخنوء،كالق5:تمالى

نأ!!!هنله-ألىإ"ء-لذمةوئةلىبو،صنةءؤقتةزير"-نرصذ!خطأئؤينأ

دف،غفلعنيرتكبضرركلبهذاالسنةمثلتوؤ!)1(.،بطد!قوا

تأفيالأء4مناثنانيختافولا):حزمابئيةول.مالهاوالغ!يرنةس

،ضمن،ةإنه،فأتلفه،ء،لآأو،إفانأفأ!اب،صيدآيريدسهمأرصىمن

أصابهإذاطارلصقطأو،إنسانأففل،يجر!وحشص،ر!،دفأنهولو

)2(.،ثيئأيضمنلأفإؤ"،إنسانأفةتل،ا)سهم

لرسولط-ديثيحبر؟أو،الطبيبكلالمدنيةادئوليةكاذتهناومن

طبيب،أنهمهروفأؤحلمنيكنولمالطبيمارسمنمسضولية--!لمح!%افه

)3(."ضامنفهو،الطبذلكقبلمنه"يفقمولم،ؤطئب-من":ةة،ل

الماشيةمالك4ء-ثواكانت-المذاهبلأغابتهء(-أيفاهف،ومن

تهربأنالامالهذاءنيفتج-!ن،حفظهاو-طيحه-لجسفي-3ءلال!ي

.29ءاالف(9)

.11/3!لى1(2)

قالى:-6691الازهر؟اتالكلبمكتبةط،2/54رشدلافي-البدا؟)3(

اللهرصولىان،بدهءن4أربءنثهيببئممرو-درثالاجماعمعذ)كنيوردوقد

.اطدوثوذكو-ةالىوملمعلبهاللهصلى
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ما،ريخفي؟ذ)كممروفة-الةوهجما،الجيرانحفولاف3و،اطيوالات

ذإؤيصئتيئمان-او"دؤد):تالىةولهفيالقر7نإ)ي"وأثار،الاسلامة:ل

؟ص!-كم.ؤ-ئثاا)قو.م-ءتم"ؤيه-إذ.-،فثت.)طر.ثص-فيتحذء!تالط

.(1)!ءيا!مأوتدتا-،-حتمأآء-،لاؤ،نصشا!نماهـتااة-دقثهه،ي!ث!اهدص

فيالاذ-انعاتقعلىرةعال!ا)-ثو)!"أنةيرى،ا)ظاهـريةمذهبأكلا

ستت-5ةمجما،اطضوصو%"عاعا-أ-لاقيطارعذاتجمما-؟ثذه-الة

ةاءايةذات،لا-ممايةإ-راءاتفيثم،وترويفط،لهءقللامنتربيةفيأولأ

)2(.لاضررالىببةالأ-داثءودةتمنعبحيث،ا؟ثر

"ةكلباشرءيرةاذوف"كل-ثو)يةكلءةمجيةرصورةز-"""ديصةالمدرةثذه

،لأطةالكا)،لةء-ثوءيرلكاوةات،-اةاؤيد"لءنثئةناذتكاأءايصو

ا)فير،د"لءنأم4راة"اماعلا3فرف!دكلناكل،،(ناتالحهواو،والمحانين

.عا""ذحرههاندون،ليفلانإليهرءبناكضالوصى

نءذحمثف)صي-ليحفي4ةإذ،الثانويا):ةاشاهذذكه!4تكنوكلأ،

نأزلا-ظأن-لاكلهـ4الاسالمفريه"في،المدف"ا)-ئوليةفيموفوءيعتمر

لأ.6-لأ8الأنب،ء(1)

اطظأ،"ةةلءناطد"ثءةد:أ-درو،،موفهيئفياكلفياصألةاذه5ءولجت(3)

:-زمافيقال،8و7ءثراطادياطزءفي:والا-ردمده،،وما614ا)!ا%راطزهفيوا)ة،ن

"خمارأو"زرعإف،دفيأةسإذا،كان-هـوانأي،اطيوانأن"ذافيء:دلماوالةول،

إتو،ءلميهماأدىةةدثةة"فإن،أرولمهإتولي--ن،با)-وطثئردبعا-بهةإن

عاهـ،أذةذ،عا.،أعودكانذ)كأي،"،و!يعذرحأو،ددولاعايهولميعإهكالهالىعاد

بر-،وتعالذيالاذ-،ن:"ةلاثةالأطرافالتحوذا5!اءاتالا-رئهلتفةد،،ذلك

ءالك%،نبروء!فةدذ)-كومع،أأ-يروايىوان،الحيوانالمثما6-روا،ر"!س

نءرء"دآ،وا"،يلأ"تأدليباجراءاتاكأ-،ذعتد"ةفعأ-5!لؤ؟يمر-هـثمناطثوان

.،ا"رباء.الاذ-ة،مروح
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يحدثهالذيالفررعنماليأصثول(مثلألجبالطب)ا)-ويالبالغالافان

لانهأعلى،صودآصةليمم!ونانرثهـط،الارادي4ز!شاطبرساط"صباشرة

تأثكولا.إلهيأعةابأولا،إؤساذ"(ب"زيرآلا،اهـرزأجلمنتحهل

فينةصؤ"،هوالاروالؤإن،ءا!(!اصتهمدة)"بتالأ-لاقهةالمسئوا""

تطأ.ذصفأو،-طأيحتدأنورتءفي،الاذةباه

الةةلحالةفيالقرآنب"أمرالتياتا)حةارآ-هـ-و-"مننةصيف

.113(اطظاالة-لأءيخأ،الاإراديا

فيطىهحالات-ؤةطاطدوءذا،الحدان5ء"دبترضأن!-ةرويمأتاريبلا(1)

وفي،)تبيزهبةخدء12ا)قيوالج!ودالا-ت-اطاتكلمنالرءمسي،"دو"ط:يمةا)ةاتلةهما

؟فارةا؟زاءذ+تبرأناوس!ةفيثءةصالا-بالاهـممالااطظأذ-13ثة-سلا"قي.الحالاتنه5

ير-"كدفا-ةياطأذ،!-ة-يرهاءغنامنأنذ"ةقد،و-:ثذ،ضئيلأو--يم،%طأ

الماةجما.!ونهطة"أنمنليدلأا--ةبلا

الأخلاقيا!-الفي"يركدواططأ،ضرو:أنللثروة."يولا،لل!ثرص:بعواطظأ

الاةاتص-انالنف5،.فو"يزوالرذيلة،ا)يزرهـفالمااءةلياادالفيرؤدي؟،الرذ!لة

وطماركا.12طاؤةالانوتةءاكةستدزصان

ي!ونلاوكأدما،ضدهيةملأن؟حن:مماءير-دلايخودث-!ناطظأأنويربولا

ءحنكلةط:ااذءانةترض-!نو-ا!"،اة"لاص"يرة"لأن؟حنثكاءؤلالي"د-دثةط"

تمةد-دثأ؟وذ"-.ثمنالحطأضد"صرالحسياوةدارلماسفا،وإذن،كةا!ر،(إذ-اد

ثهبدالذيالثرءوا-3،فيسا؟تينظلاة-ااإذواحنا،يأءرض،ري(اةمأوأو،ؤء؟

بولآةهـتايرةظؤد"مادةبةضلهوثم،ويتمادى،ذة-،و!دصوفث!ر"فإن،اططأ

سيوبلمنخمالذيا)"ملدة-ولأن؟!نوهحذا."لماكأاط!نذ)ك-تىكانت،صإة،

لهفان،واقه"لاخطأكانؤاذا،وإذن.إرادير(وآ-رس-لا)تصبح،ا)"ةلمةمنأ-اس

!ءا:اثم،اس"بداديأؤرف(اعليتنةسهيرفرصأن؟ا-لمناطظ(ير-دةلم،ءاو-"ءف)ك

ت-ةبتى،الأ-لاؤيةوطاةتنا،ا)"ةليةخهو):ابرك؟جمادو!إنماو،ةالمقدوراث!"ؤة

الوساثلذ)كمعلدفيا؟ان،4ذازفياطظأؤنةياأن.ذ-ةط.يملا؟"اوإذاا)صط".نارهآ

كلالةاطةزحرارمنو؟ن)ك،13خاةسيبملالتي"ثريرةالاقياهاتمنكانحتاطامها

.ءضىادؤ"لأيمماء-يةفي!كلدثذدأمروهو،ءةير!كلو

تلأسأنكلؤادرةإراديةأؤ"-الفيقيهـ،لصابةدرءؤثرأيكونسوفةهلمناردإن

ثهـدرؤجماو)ي!،الأ-لاؤ!ها!ةا-دءدمنئركوأن،ذا؟رزةافيذبتوأن،--اص*!نا

رفيةمنءةظره-ا"قاا!نات"جاوزلمم.بأدة-:ارةهـقاكأامأو،ء-ابرؤدممن

.ا!ددةاطالاتفي،ؤ!"هـدها!غاصةإثرسينردضيهابحر؟
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دمتقأتبب-لهأخهلاكفيمتمهدغيرسبب،كانالذيادلمإن

أ-دكانؤإذا.الدملأولياءا،ص!ترقاكهويضءدط!ضلأ،7%هـردية،أخأ

مثخصأ"يد-ل-!نيموف"؟نوأق!سوففإنه،ط""هياصوتأص،تقدا)ناس

والثه،متتابينصمهـفيدصومأنلزص"عدمفإن.الأ%لاة-"اطياةا%هـفي

:هـفافييقولور"الىسب!،نه

رلي!-4د-ؤ،صتتةء،ءؤزقتة-يرءءت!ررةص!طتأ-ئؤتخأذتلصصقنوإ

ت!د"ترةومءصينكان-ةإن،اقوتصدهن.ألأإ،فاب"-أإلطر4ثشئة

ءمذوصينن-كان.!و،-ءؤ.تت"،ءزذتتةير،-رفض-بن،مؤفؤؤككم.

ز!ب،ءكأضير"ؤأ!صلإصإلىلمثة"صت4صفدصرميثتاق!غم.ؤتبريث!كم.

،الئه-ين-لؤبر!ةتابب!نصلمصص"صمض-فيؤصيهام"صصبصد-أ-قن،-4هـتثؤ

-يمإ،)1(.غييه-اافة"ؤ؟ان

الى-ؤديلاالالتب،5في،ادإبيةا)"لطةهذهأنبيد

ا،وضوء-4صةتهت!ةجماالذي،اطار%يللهملوا)مقايما

ني.(داءابشا

الإيرابي،ا)"جريم

نهما)ةرلبة!ا)"ا

"ينمجما-هـوجوء-و،ةا،ةررالمبادىءعلىللضهـوجأ%هـى-الةوهذه

:4المىثولهمنالأ=رىوالأنواع،اإدنيةا،--وله"بر!نالض"افي

ف!أةذرح،الدؤيةةالفرديةبصةت!طداء(الأنواعههـتتحتفظ-ينةهلى

صديدجماءجماعنصروهوالخطأ?نا)"اصةالأضرارتحويضفيرظثرآء:همر

ذ-؟بالذيالمس!!نف!ذا..أ)ةرديابإذباص"صاصعلأ-ليرمه،القوة

ذالمث،يريردأندون،-هـ-"أو،أءضائهمنءفوويرأوآ=هـ،موتفي

.29ا"-،0ا(11
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ا)قماالتعويضاتإنبل،الةودأنواعكلمنفقطيفلتلاا،-كين!-ذا

هذهلأت،ضنيلجدلجزءصوىمنهاهويتحمللااضحاياامنه-متضيها

البالغين،الناسمنكبيرةجموعةعلى-الواقعفي-دؤزعصوفاتهوليضاتا

الاتفاقي،او،الطبيميالتماونمنبرباطعادة4مهيرتبطونالذي)1(،الأسوياء

لهتؤمنالتيالمجموء4ذه5ءدمتةإذا.تثمكوا!دمممليثتركوالذفي

!ذهمت-4ددلأتفيأنالدولةعلىو%ب،الهقلهذامن-قيقيةرا-4

.التحودضات

نحا)فات4الىموليمنا)توعمذافينشهدأننا،وهلةأولمن،نظنولقد

يتد%للااءاعيالجانبأنلال!تاقرليبمنتاملناهالولكنا،كلتحدص"

ذلككانولو،4واقعهموضوعيةصاوىء-دأدنىالىليقللليمإلاهـ:ا

تخفهةثا.وأهـايدددت!

-د:-،رأ؟-صمه5اإخمهدانطكا?يرإمملا؟-4اإرا)طبب"4إن

يقعالذيو)طادث،المقصودا)"مل:ا!،كل-طرؤتين-ا)ءينديينوصط(

في-إففإنه،-،ذبمنمنهماكلأسلي!ثبهكان!اذا،ا!ف4اصدفةابطردق

7خو،أوواحدجانبعلى"يحتل"لافهو،وإذن.7خرجازبمنءنه

بلايظةرأنيصحلالهذاونتيجة،ا)طرلية"معسدلي"اصلأن؟كنولا

الن!يةأنالأمرؤواقع.!يةمسئوليةموفوعرحونأنولا،لمةكاكلصشولية

و%ودف!ن،ذلكومع.الهقوبةمنيهةىانالعدالةومن،ء4ممدواسيث"ا

وبطويقعرف(وةعالذي)الاؤفاقياطادثءف؟هيرآيم!يزهصهينخطأ

يؤ؟دماوهو،(الديمةلمؤاخذةإلاالوأقعفيمجاللاحيث)،(4اصدؤا

الأؤ-،ني.الإملاحمننوعضرورة

.حالفردعلىكايأأنفرضه.؟.الاصلاحهذاذكلةءيعن،ولكن

كا.إمربا،0(لاهاهـلة)ا!مالحالهذهنيالديةلقيحهمقكل"ةق"ءيطاق(1)
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وبذ)كمقصهود،ءيرخطأعلىمقصهودةءةووةنوقعأنناهذامصنىأليس

صثاركهكانتلةد..؟الأتلاقيوالمبدأالاجتماءيةادثوليةبينالمسافةتوسع

إفهـير.اثورة!دأحتىملأءةجدالجاعة

؟حنلاادبمعفإن،وحيدةسثو)يةبمشةمننوء،الواقعفيهذاوليس

نسبتهانول،4ءربدونتمكللأساسعلى،متحاونبأؤ"-قايوصفأن

بوصه"!يهيثارك!-الأيةعلى(اد""عأي)وهو،ءسيرأمرالفردالى

ءت-4يهولد،الفردكاهـلعلىيةعا)ذيالمسئوليةزصفولكن.امجفة

الرفاهبةءنء-ئولأاقيهـعكانو".رمشحة"لاتعيسءوؤفإليهبالنسبة

ءيرمتوؤع،لهؤكماالأءفإ?رضةهؤلاءددعأنلهكانفما،لأءفائهالثسببة

بابسفي!صو!ذا.اطاصلبؤسهممرردفيص:اعاي!وذوا!ا)ذفيوهم

منا،دينونهؤلاءجعل-"ث،الأفرادديونلأداءالاسلا?ةالدولةذفةإت

)1(.،ؤا)"تار-يينأ:تمالىفةال،الزكاةءصإرف

ببالذي،اطئراتهاونامننوعو5هنانراها)ذيؤالهفامنوإذن

المجفعا!واحد.فيالناسو!نا)""ادلس"-لىعلى،ا)!وروباتءواج!ةفيدتمأن

مه؟نبحية،د!ورةيحدثلااإذ؟ورةا)ونراءاتأوا)فوليفإتت!توزدإقثم

منسالم!علىيجببل،بيخا2ا)ممثأذ!باءبينا)ءدديالتساويأساسعلى

لذ)كذص"(ذتير"ءإ-4)خهرض،ؤردكلإءكاناتنااعتهإرفيزأتذأنذلك

.)2(4يرهةألاشأنهمن

06.)9("توبة

21273وع.!ا-يرلأكلا(2)
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خاثمز

به!!ا،الة-لميلذا5أثناء15استخامتاا)قأ11،خاصرمختلفندلي-!ن

4ءنالمسئولية.القرآنهالف!كرةبناءنبدأنكثيرأالسهلمنيصمبح،بضمن

فيهذايقروراح،الأ-لا!-ةالنظر-وجهةجوهرية4يصةقا)ةهـآتولىاقد

،ا)ة،ئراسفارةلأءظمالمشروعة!ياتالمقتمعءا!(تتفقالتياثمروطاا)صدد

أرالأف!ءهبر،إترددا،الهطىءالنضجدةخظرنأندو.بالعدالةواهظمأ

القويم.الواضحا)وفعمذاإلىينتهىليموالحديثةالقديمة

ءيررفىقمالاولذاك،اختصيةباوفيفياار-ئاط(قىتبطةالمسشولية

فيدماظرهأهـ،مد،!ثلهاوبحيث،قيكاليفهاالواعي،العاقلالبالغأنالإف

دحونأن،ذلكبعد،تهتنا)مثخصصفاتتحددتءاف!ذا.العمللحظة

ماواطريةفالإ:ادة،وإذن.الحرةب!رادته،إتي!االتيالأة"العنمسئولآ

ظاههـة،أو4باطة،الطبيهةفيةوةلأيةو)؟س.مترادفانالمما-ةالنا-ةمن

لإرادتنا.الجوانيالنثاطتوقفأوتحركلبيمكافيةسلطة

لتفيذالازهـ4االماديةالظروفبمفىتحرمناأنالطبيعةقس!لتطبعوقد

تجحل،التيالرةيقةالدمثةالصفاترمضكأاتخلعأنتيمعت!عو-بى،قراراتنا

القدرةفيناتمسأنتستطبعلاو)!كنها،ومودةسرأأكرالخيرةقراراشما
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بمسراتنا.صف-!ن،شيءكلرغمإتيا!اع!نقدرالتيا؟سيئةارره؟هذهعلى

لي!ل4ف!ز،رز-واضرورةأو،-،و%يلإكراهاإسءفينحمعمحندماوكذلك

يبدو!-،يختارثم،المتناقضةوالبواعثالأدلةرينيوازنوهو،برريةذلث

أ--نآ،ص،ئهرحونالا-ضاردا5منأساسوعلما،زخاسبأأكؤله

.أمماةاو

ل!؟صه"هـمد،ؤهـدي!ب!أ"ولية)الم!ثونيآأةسإ%فىالمهنفإ،آ%يوأو

.لاحلم!ةاطقيقيبالمتى!واء-ةأو،ور"!وإسثو)ء"

أدقاكلخ!اشخرجناأقاوا،9الدةو-"علاتتبسةاهاالتياإ-ادىءهذه

،-ولارليب-اصتثفاءاتعليهاوردةد-اندرفيو،الأخلاقياإيدانفيالنتائج

مىور.ا؟وهريةمسائلهامنآ؟"يرزتفللمذالمثومع،ا)فقميالىدانفي

والو-يدالدازماإوضوغ،،لهقلاإزودالإزصه-انيللةفدالإراديا)"مل

.للحقابرأمرورةثرطأاثرافملذ"ةأيفه(وتصةى،اد!:و)-ة

اة،ءدةالهذهةتالة(المدنيةاإ-ثو)لب"-في)ا)و--دةلالوةحدزمتوءندما

نءنة!دلم-!ث!رعيةر!أةللد-.متأخرىكلطالب"تر.ةتىي،ةالأخير

الإصلاءيالث،رعإن.بريثالأولىممارآكأةهـفثأ!امنأ!ر!؟%،لفةإطاة!ا

لت--،5لمإ"ا-لة-إاإمسااحءكاهـبوكلحالمحفى،الأ-لاقيالمجالءنصدآ"-

.اطقيةيللتجريم،-"ةالأسا)-ا!ىء
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!د!هميضلماالن!لمير

ايف!ىآناست!ضها.!تإلمجن

شهاقذيمقاوضد،لأضايئبالن!لاقنةمقا

الفصل!إفالين

ا!ضاء





وإدبار،إقبالحركاضكلفيلأعينناوالقانونالانسانبينالحلاةةتتمضل

نةطةفينزالهـ،الالزامةكرةمعكناولةد،أزمنةةثلامنمكونة

سوتا؟دليةالحلاقةته5دائرةأننجد،ا؟شاءؤكرةمعو)كنا،البداية

الأخيرةبالكدةأشبهوهي،ممالوثفيالأخيرةالو!!دةي3،تقفل

.صوارفي

بأن"لمزمنا5ف!و:بةالطهإرادتناألىدعوتهيو-،بأنيبدأاة،نونفا

وأ(نعم)برحلةنجيبماوبم!رد،ذلكوبحد،الدءوةلتلكنستجيب

الاستبى،بةهذهإدروعلى،وأضرآ،"مشوليتنا"بذلكنتحمل-(لاا

مجازيه.فهو،!يالهمودفناالقانونم"ئقؤ

!-فاالحاضحينالأسثخاصموقفكلالقاذونفملردهوإذنفالجزاء

وةهـض،نالأنفيقاوملامطإو،الأتلاقيالة،نونأنرأيناوقد،القانون

فيالفردلضميرمقدس"مر4نفالوقتقيوهو،ارراءيلضميرلأصارم

التي،للسئوليةالمثلثالشكلهذاكانهتفن،وأقدصهاصورةأ،ل

فيندريصثاسوت،مياديئثلاثةالجزاءكانأ،يئهـ:،ومن.بحثهامنفرغنا

.!يل!اءالجزاو،نينوالقاءالجزاو،قيلاتلأاءالجزا:الةصلاهذ

،خلاداةاءاخزا-ا

عنأو،(أخلاقي-زاء)هناككانإذاالمر?-،يتساءلماكثيرآ
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..؟ثماهـأمتناةريئالنةظانهـتانأليس،الجزاءهذامثكوجودإم!ن

نقترحأت-الاطلاقعلاالمئزهةالا-لإوح!الة،نونلطبيمةإنكارآأليس

.؟لذاتهالوا%بأداءغير،أ%هـىغايةالانسانيللأمث!اط

الأخلاقعمبينالمؤسة!انطذوعمنعلىيقومالاءيراضأن،رأينافي

تنثدهاالتيو.الأهداف،ذات!صمافيالمدالةمةتضىشين،ةالأخلاذوالترءة

نرىولسنا.بالضرور!رةوازياأندون،غاء(ءظيزانأمرانودا:الارادة

ردءونااندونصارم4جزاصمينلةازونيرحونأنفيإ-الةأيةالواقعفي

(الحضوي)2الةيزيولو%يوالقانون،لجهدناحافزاجزاءاؤ-"مننتخذأن

أعيشالتيا)صريةالظروفصزاءأليس:اطفقة"-تهعلىمثالألنايقدم

أؤحهـلاعندماحق،ز-*بهماالمذيئاوالمرضالصحةفيليأآ!و%ودآ-13لى

القاذونفيذلك%لافعلاالأمرركونف!اذا؟..إختائجاهذهفيذط

ثيءالىنظركلؤ-،أنءلميك"مجرئمإزء:لي-"ولصوف؟..الاخلاذجا

بل"لي--طيعانه؟علاذلكولكن!!ايكن-المهبأمرهغير7خر

إذاص-ا--ب،قالتطببالمنوءة،ادتلفةا):ةائجمنبةطنيأن،ويحب

وط!ش.نزقفيلهاكضوعأرؤضأو،تقوىعلىألتزمهكنت

القانونف!كرةفييط:قأن:ةيليفيومحددآ،ةسورر(جزاءإن،نهم

ؤ"يص-ةأيةانت!اكهأوتنفذهر-فمنلاالاخلاقيالقانونكانوإذا،ذات!ا

باطليكونلاإةانوناهذاف!ن،فدهأو،عليهيفرضرالذيالفردلصالح

)نأي،!لمزص!نيكو)نإنهبل؟مهةولوغيرمعثسفأبل،فمصبالأئر

ذاته.ءويكون

بأذ"نصفهالذي،ا؟زاءهذايضمثلفيمنمرفأنو5الأمرفيصاذحل

فيتؤثرالهة-ابأوللثوابفكرةكلفتبمدأنبداهةويجب؟أخلاقي

نأيم!نلاأ!اءنفضلأ،الجزاءات"ذهمثلأنإذ،الخارجيةحوإسنا
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ر-تاإذ)إلااللهم،ضروريةليستكذلكف!ن!!ا،(أخلاقية"ئرسئى

كلتوافق--دةعلىكل-اهوالثلةادمادةفيهيصبحآ-هـ،عالمالىبالفكر

فحرةفإن،الدينمجالءنبميديندء:اهـاولكن.وا)ثمراطنرمع،م

الاخلاقوهي،الاطلأقوجهكل،ا)طبيب4الاخلاقعنكريبةا؟مفعالم

هذهفيرذاثلمقفم،وءإيه،اطاليالضهيرمجالحدودهات-اوزلاالتي

ولدد%!!ا)بؤسضروبكأترازحةؤصائلمنوآ!إتو-تبالت-احالدنيا

ءشيد.يوم!طفيذلكمن

طنيةالبما،والأ!المذةاف!كرة-ة-لةد؟،ايفه(ف"بهدأنيم!بءل

اط"!اةعنايفه(إثاءهـالنريبةامت:ورضاهالضميرزدموهـل؟.ا!ضة

؟..الةاذوندقوةالو-ودفيحقأيلهماأ)ولس؟.الأ-لاتية

ءممفاةبىقاياسوى-ا%كمالأ-ءهـ)*بتالمظهذهان:كطقيللقد

،ال!ةابمنءبهما-وةاا):دم،ممنلموإذا،ا،-ئوليةءنموضوء-ةلف!هـة

.(1)الرجاهأو،ا)توتعفإنه

أ-لمن،الاصتمالاتهذهضدلهرو!%واالذيالمقضعانإيرءإوإليك

ءاحوظةبرصورةتد:وعلااطالاتهـفهفإنالأ%لاةجا،الميدانمنص!اؤ-أنفيها

حالاتب!ضفيكاملأاختةإهجاكأ-4قداإن!بل،لا-%هـؤ--بإنسانمن

ومن،لمحالةش"أو،للواجبلا-!سعمروريةةنتائجإذنلبتؤمجا،!الة-

.الصيمحإه:ىبالاؤيالأ!اءا؟شاسترالةاستنض-واثم

رةب!:طالمرادكانإذا؟.اكدإتامعنىعلىمتفقوننحنهل،ولكن

الذيالموضوعياةإنونا،ذاتهفيالوا-بهو-(الا!لاتياةانونا)

ةانونأأناطقفن،كير!-الاتءنء--ملأ،الناس!عكلرفرض

سآس!ك!3!اط!أ.لأ،أ4ش!!4!هـاس!،3803!هط)1)لمء،114،كا،:نظرا(9)
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مناط،لاتهـتهالىسالأنةبمهـت!فيليؤديأندون،يو-دأن؟كنكهذا

اطالاتههـتإلغاءأتغير."-دمأوالةرحمن،الأأأوبالوا-"الشحور

أداءيثيرهـ،ا)جماالداخا"ةاطإلاتبم--حعلىالةفاءال!يؤديلااطا!ة

،سب(أوكان--ظ،سلموككلأنقرر-(نرىودوف.اكه3اذتأوالواجب

ية.مروروةعامةو-حون،معهزتناسبداخلبةحالةليةثىء

ان،الافب"ليءرفهاويحسذاءدة!(:قانون)ر!كلةا،ة!ودكانإذا،فأكل

؟حنلامملهلي"اثمرأنلي"دأنهالو.اضمحفن،ومشاعرنابمعارفضايضكلء،زونأ

نأدون،ا)ضميرءسرحعلىأ-هـىمرةتظ!رأتالواجبلفكرة

ا):-اح،-الةفيالرضاعنتير:كلق!ادرجةفيكأتاف،أ!داءفيهتحدث

الذيالاذ-انأنالافتراضسلجيلعلى-دثوإذا.الف!ثل-الةفيالأ!وعن

وا)شراطيرء!نىةةدةدكانوإذا،ذا5منهـةمثءهـشيئأأأ-لاقهفدت

وه!ذا؟.إ)-"ا!ذ.-بةبايو-دلاا)ة،زونأنسوىرقالأن؟كنفاذاتمامأ،

.سإ-(وإيجابر(يهة!،نلان!،لأ،،(داءسألاةظانايمض!

ترىالتي،ا)هاءةا):ظرية%وارإلىنةفت!أرذلكمحنىهـل

..؟الأ%لاقيلاةانونكاؤيةصكاةأةأووبرةعةورضاهالضهير

ندمفي

-نحوهءودة"طعلىاءك!شالة،نونمنذفيتظهـهماكلكانفإذا،هي!،ت

نحسالمذيئاوالأأا،-ءةإن!!صبيانيمث!روعمنلهفيارؤإخاأو؟صءتاأنهو

ذاته،علىلضميرناؤ-لردذالمثمعووط،!ثرآأو-يرآنفملأنبهدبهما

هذاعنطبيمياتتمبيرانفهما،ءاينالاةانونؤ"لردركوناأنمنأكثر

اأزة!أي،متضادينأو،اط،صذوقنافي،متلاقبكنشءورين،كن،اللقاء

تأإما-الأعلىبالمثلش"ورزامعتضارر"أوبالواةحثورنالتوافقته*(

نءأي،الدافيالتوازن5-ذاعنزإصثة4والدءةادلاممنبحالةزتمتع

لناكماندمجم!-تالتياقوةابهذهوعيعلىونحنس؟لا،ذواتنامعا-هاقنا
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)نا-تدوالض"فوذلك،التناقضهـذاانتأأنوإما؟الأصداثفيأفكارنا

كياننا.يخاتمزقمنتألمنا

معافس!لم!-امفيرصيرالأخلاقيةلانةمالازخااطالصمماالنفالضةصيرهذا

أن!--اكلهذهالنضحالاتإلىينظر!اءف!اك!انفالواقع،النصوص

وكأديدآترجمة-ذلكعنعوفا-ؤيهارأىإ،1و،سلموكضاي!ضيهثواب

:الدعل!%الثهرسولأنمسندهفيأحمدروىفةد،(الأخلاقي)للأيمان

.(1)،مؤمنةأذتص:شكوسستك،سئثتكصاء-بىإذا"

إيمانتا،!دقتحكسالباطناللومهذاثدةدر%ةأنآ-هـ-حديمثوفي

علىو-طرر-"ذندابجسامةفملأنشعرة:!ن.دفقأقياسأدر%ص4-وتقدس

تن!أ:الثهرسولقول،وهوطيفبالةاطيث!عورنالدر-4تبمأ،متفاوتنحو

ذنبهيرىواانافق،عا-4يقعأنفي-افكالجبلةوقهذنبهيرىالمؤمن"

.)12،فأطارهأنفهءهـعاىكذ!اب

بمنزلةبدأنيمكنألا،ثوابياجزاءينثىءلاالندمكانإذا،و)كن

إصلا-جا؟اء-ش

-ئديتيميدماف!ق،صارقهبحظيممابأكثرالرأيهذايحظ!لا-

هو:للإراد-جديدءوقفول!ن،كل،هـهاشعورآليسالمنتهكالة-انون

ؤ"تدما،ذحسبوإءدادلهاتم!دهوبل،التوبةهوالجسوالندم.،"التوبة

ريب-دوق-قيدوهي،عا)!ئذمننو!فيهايحدث،للثرالنفستخضع

وتحهل،مستبمهة-ديدمنوتقف،لتلتئموسيلتهاالمؤلمةا)ندمحرارةفي

إصندافيأرممأوهو،652و252و،0/152أمامةأبيطردقمنأصدتد(1)

ء!مرصديثمن3/446المندفيوءو،اطظاببئممرصديثمن26و18لم1

(بالمهر).4بهربئا

94باب،القيامةمزةكتاب،الترمذي:انظر)3(
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نستفللاأنف،المؤسفومن.والهاسا)طاقةمنمزيدمع،13أمات!:ذرن

نأ،يحدثماآكثيردل،النادرمنفليس.لناالمضاحةالامكانةذه5دائمأ

اثحملتالتيا)عارتخبووأن،الصةردرجةإلىةجأةالمابرةالهزةهت5!بط

غدودوت،الإرادةفيأدردونبصبحة،ب!رعة-الاحظاتبمضفي

ب-ولب-الاوهو،للندمضرورية!رةالتورةؤلميستوإذن.السدكفي

.4مبدفكنتيجة

علىفيالتوبةأء-ا،جزاءليسو)كنه،للمراعطببهيأثرالندمإن

أخلاقيو-زاء،جزاءهيبل،طبيميأأثرآ)يعستإنها:،امأذاكءمممى

الثرعيفرضه-ديدوا-باإن!،الجهدتد-ليةترض،اطقيةجاامتكابا

ئغاأضيعأالثه-إلى--صوبواؤ":الأوليالوا-مبفيتةصيرإثرعلى،ءيى:ا

افيوثواثوآتةيئا)ثتافى!ايأ!،(\ش"لقخولمل.دتا!صمءنوثءئمؤ.ا

إنهصق"وء-،جل،كلإحواجبوهي)2(ص،،تصوصاتتو.بة!الثه-إك

تهثلفيالأ-طاروأول.ؤاددتهزوالطظرصصته"خرإلاءإربيصادفلا

،جد،دأخطأطظةكلفيينث!ىهالخاطىءصوقفهافيالإرادةاسشمرارأن

،)2(،ثلوا!متاغدشئهصردواكمؤ":المتة!نص!4فيرةولوالئه

محويؤ-لوأن،المتا-4الشمواتكلحاةمرهفييتنمأنفيانالإف4رركأ

موسوىلبت-ال!خيرالترعمم!صادقةتوبةيتوبأناىإذنوبهكل

ئهنتلوهمتيذرزءيئ"الئو.تةلفضتؤ،:يؤكدنالةرآؤإن،باطل

"تدت"شإزت،ل-ت".إتؤاهغ"خذأ-خراإذصخثى،تا)شفت

.(4)".،نا

الذي،ا)بايدالحلت،اكا،رزنببالموقفوالد!ث!بث،الماجلالتوبةوبين

يم8"قحر(2)13رالنو(9)

135ممرانل7)3(

\"ال!اءا()ث
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وهـط،!!نإلىإحملا-،يؤخرثم،ا"ةيكلالانسانيأصفانفيدخمثل

يتوبونلمنإلاليستالذنبمغفرةانكلينصنالقر2لأن،اطظرمكن

ذ"صتفونيلدي!الثهالتوئة"ءظىإز!تا":قليلبمدأو،فورممن

فتقلئواإذصاو-الئذيئ5"1("-قريبعنتتئوئون"ثتم-يرصغالةال!وة

فاشتئقر"واالثةاذ-حئرو(تثف!هم.اظلتفوؤأ!-مثتةت،

أ-ليوافقبحيثالةصهذافسرقديخ!!النيأنواطق02)2(،يذ"فئو-بهم.

لمماالمبدتوبةليقبلو%لعزالثهإن5:ؤةال،اطياةفحةالتوبة

.(3)،غريةر

حينعلى،يحينماغالبأوهو،لنامجهولأاطياةا%لكانإذاولكن

كلأهبةا)سةر،دائمأزكونأن:أعني،اداعةز-ة:قأنالحكل"فن،ءهـ!

وة-حفهما80الغزاليالاماميقولذلكوفي،حسابهباستمرارفبوأن

اتعلاءمنذا5كان،نيئةوالةوبة،نقدآالذنبفصار،ذنبفيالعبد

،4)"اطذلان

تأنتصوركيفنولكل،إصلاحيجزاءالتوبةإن:نقولوكأن

..؟..الماضيفيموقنأيصلحأنيمكنلاحقأموقفأ

الكمةكانتةإذا،للكلمات،نمطهالذيالتحديدعلىيتوقفشيءصإن

فإن-إليهيهودألاويهفىم،اقترفهالذيالثسرعلىيأسفتمضجا(يتوب)

بهذاالتوبةف!ت،وعلإ،،ا،قترفا)"ملممارآلرةع"بداهيكةيلاذ)ك

هذهففي،الإسلاميةالأخلاقفي،ال!!لاحيةوظهفتم،تؤديلاالمحنى

موقف،تفدآأحثرللارادةموةفالواقعفي(بالتوبة)يقصدالأخلاق

259محرانل7)2(79الزصاء9()

.باب-التوبةءخاب-مسم)3(

4/54الاحياء(4)
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اتخاذفيلا،الأفمالفيويتجلى،ا!س!تلقبلو،والحاةس،ا"ةيإلىيتظر

-!دمالذي،ءالبتقيديدإعادةفيأرضأواممن،فحسبجديدسلوكخط

يفبففهوالصدد،هذافيجدآبئاءتمبيرنالقر2وتعبير.منهجيةبصورة

(1أمتلتخو)،)ؤ-أووصأصنذحص-":مثلأخرىكلات()،بكالةإلىدائمأ

منجموعفر،(2")ا-.تثواوو.ااتئةتشم!،اوآتئوااثقؤ"ثم"":قولهأو

.الموءودال!فران)!بضرورية!ملهاامااالث!روط

بدونها!ذي،جلالمهنيالآالواجبهو،النصوحاكوبةعلىدليلوأول

ءد!دعا)سالمدولفيينرمرالواجباءت.متض،قضةوبةإتادكرةتصح

محترحه.أنيوثكالمذزبكانالذيالثحرإيقاف:أءفي،الذنب

إصلاح:ما،الدلبلءذاتكللانإيجابيتانسيىمانذلكبهدمنتأتيثم

تبقىالتيو-دهاي5(الا!لاح)ةوفكر.أذضلصتةبلوتنظيم،الماضي

في-لناتبدووهي،و-يدء":ىلهبرفمومتحديدها،-تطاعلا،غاءضة

.إصلا-"الواجبالخطألنوعتهمأ،طه""!م!منتغير-الواقع

الاصلاحفان،قاة(د"الأمرزالوما،أملواجبفيالخطأعنفإذا

(أماح)فكد"،أتلاقيطابعذي،حةيقيقض،ء!بيضث-لأنرنبغي

مناسبة،قةبطريؤدىو،يحادانيبالتادصؤ،امهل،(تدارك)ت!فيهنا

إذازثكصؤاذ؟ثهـه":قولوت،لىس-حانهوالثه،ءا!-،أوآجلأ

تكونحينلكنو.(4)"أصقى-أئامينة!هـ-ذبذ:ورةول،131نتشدت-"

هنا3..الاملاحيةبللامانصلحف!ف،فملأحدثإمحابيأثرآالحالة

ت!و+ض!(بل)،(أعاد)تمنيلن(أصلح)فإن،آ-هـلاكلأ"يظ!هـء":ى

911اتلاو.45منمالأاو،061ةرليةا(1)

.185البقرة)4(.24فال!3)3(
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نمحوأنالأقلعلىالممكلفمن،ذاتهباططأنبطلأنمستب،كانوإذا

:أنيطناالقر2نهووها،مناقضةطبيعةذاتأفمالداداء،م!ره3

ضذطواصكلأ"الذفيأولئكوأن،9()أسئهلئات-""يذيبناط!سصتتات"

!غفوردالثةإنغقنم!م.،تتئوب-أنالئه"ذتىشئئأ،و2خز،ضاب!،

")2(.-ب!ا!يمم.ؤدرثم.!د-ف"!"-ط!فز.أنوالهمين"خذ.،جيموز

إزالته:الوا-باططأمننوعينهناءيمؤتقد4السضإن،ذلكومع

كأنوذلك،افهحق:عليهويطلق،ثصخصياواجبأتتلت!كالتيالأخطاء

ا)خير،يقتضرالتيوالأ%طاء؟نلة"عصيانأ،ثصهواتهعلىالمرءيهكف

وا-هـ،تنا،جبعفييوجدافه-قإنالحقيقةوفي،العباد-ق4:علبويطلق

جميعف!نذلكوعلى.آ%هـإنسانيبحقنحتلطأوإصا،خالصةحالةفيإما

الا-ن،-قإلي!االمشاروهي،-لجه!%ألئهرسولءدناماعلى،التوبةأشكال

"المقدصة،الشررلتلكانتهاكحيثهيمنإلاكبائرنا،ءوعلىقادرةلد-ت

يغفان،رإضوانتاتلحقأضرارا-ذلكعنفضلأ-اطهـيمةا-قيتب"تفإذا

-ديد.ء:صرب!دخالإلاإ!لا-ثا

وعزمنا،لنايغفرهأنافهودءولما،!ثرمناوترفةاماعلأءسفنا)قد

كل،طيبةبأممالادثىءأ)فملمقابلةونيطاقضخاواستفرغنا،إليهنهودألا

تأعنعاجزآيظلولكنه،الئهالىوحهيب،د،ومأءور،جيل"ذا

أوامكمنومحدودصريحإبراءكلكأصلأن!بإذ،لمة4كاتوبةدنشىء

:يقول-كله!!والرسوق.والاهتداه،الشدمءنفضلأ،إ)يهمأسالاالذفي

قبل،اليوممنهفليتحلله،ثي:أوعرضهمن،لأحدمظد،لهكانتمن"

صظلته،بقدرمنهاخذصالحممللهكانإن،درمولادتاريكونألا

.309-43.1"ضوة(3)،419هود(1)
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ة،بتد)ء.)1("عايهفحملصا!بهسيئاتمنأ-ت--ناتلهت!ن!وان

،دمترفأنببا)فيرحقفيمذزبإف،نكل،الهاتل-!ال!ذابمن

وجبالدنياهذهفير-خبر!م!ؤإذا،لأ-كاممعوفية،)فه-اياهويستسم

الثه،ريسولأ%يرنا؟،الاخرةفي4تيقضضوغ،،ثقيل4دنشظهـمآاصأن

منجزء-مى،ب!مالىيتور-لأنفيز-ثل،أ-لإقيطإدحذات4مقاصوءي

الأفلاس()وهو،كلالهمار-خوفوأنفىبل--نا،ةت3انضفإذا،ظاإمم--:ات

كلفيوضعصباتمممنوؤخذ:تهدأءممس!ليةممايةؤإن،الرسولعبر؟

أزدرون5:يرةر5أبورواهف!،عل!إالثهريسولؤولولويضأأوذلم.كاهلمه

ا،فلسإن:ةقال،متاعولالهدرلملامنفينااإفلس:قالوا؟.المفاسما

وقذف،هذاضغقدويأتي،وزكاة.وصور،مدصلاة4القباكليوميأتيأكلقيصت

منهذافيعطى،هذاوضبرب،ذا5دمو!ةلمث،هذامالوأكل،هذا

عله4مادة!يأنقهل--ناتهؤ""تؤإن،--ناتهمنوهذا،حتإز"

)2،(."النارفيطرحثم،ءا-4فطرحت،خط،يالممن(يخذ

بواجباد%الإخلال-الا-لام"ب!-،تزا)قياط،ص"الأميةندركو)ير

ؤ".!؟أة-إمرلاز"الذذوبدة-ماكياءديثنقرأأن--":ا،4الابم!ماعب

لاوديوان،فةهـ،دير)ن:زلاثةالدوأوفي":والأنهلمج!!انجياء،ناء،ذصمة

الثه،وبيندررخهماا!باداذنوبيفقرالذيفالديوان،ريركلاوديوان،ةرليول

.)3("أ)"-،دكلظإ!يتركلاالذيوالديوان،يضةهـا)ثحركلاالذيوالديوان

)9(

)2(

)3(

د:ة:لاه

يرلداذأما

اللهترم

من"ربه

ر،"اء

مم!ءالة،

."ةصاصباب،الرقاقوكتاب،01باب-المظا!؟تاب:اليكأاري

.59باب-وا)!لة"بر؟تاب:مىلم

وجلءزاللهعنداويئالدود:ونمه،،عا:ثةصار/قمن6/043أ-مدصند

افه،"رهلاوديران،شيئأمض"اللهيتركلارديران،صيئألي،الله/بألايران

!ةدبالثهيثمركومن):لو-ءزاللهؤال.بالثهة،)ثركاللهيخر./لاالذيان

وبرفيدينهفمامسهالهبددظلمضإة(بهاللهرهبألاالذيالديرانوأما.اب:"آءإب

ن)وقيجاوزذلكيضةرو-لءزافههـ،ن،ؤرعاصلاةأو،تر؟"يرمصوم

القصاص،برهضأ3برءف"!بادفظمشيئأمنهافهدتركلاالذجمماالدورانأء-ا

.(امربا)
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فينجدهاملادظتننضفأنعلينايبقىالتوبةمفهومن!تركأنوقبل

كلمنورءةونالحقالديئفييدخلونالذيئالكناران:أولاما،القوآن

منتطهيرمفضلالا؟انالىاتحولالهذاكأءاكان،لالاةيإملاحيإ-هـاء

تإكقو"واللدي!"تل":تحالىتال،سلنتالتياذنوبابرسع

.(9)"شلف--قدهما-إصم!طفرا،ثت+و

إطلموبة،افيسوطثاتحدث1)قي،انصوحاالتوبةتأثيرأن:و"نيتهما

صقى،عممنأمروهـو)،الذنبالىالمحتملةالعودةبسببايتثاركانما

للا!لاح،-*دنانكررانوعلمنا،9عارف-الةفهي،(ا،نالثدليدالمزم

ؤفمهثم""مغذالثه"كان-ؤتا":بقولسبحانهوالثه،(بدآنيأسأندون

تكلؤثواأشزيطالذجمتادصقييا"تل":ودقول)2(،،ذشتقفر"ون

-جميمأ،الذهنولتتغمزالثةإنالثه-،زختةصين-تةثتطصو)لاأتفش!-م.س

،")3،له"شل!ئراوأرثكأم.إلىؤأنيهئوا،جيم،الرتور،اتها)ءؤ-"،إثي

والأ-اديث")4(.-تق!لدونصتارفذم"ؤاشثئاتت!ن-ايغئوؤ5:وليقول

الحديثبهوردالذياطوارهذاولنةهـأ.الباب!ذافيصراحةأكؤ

داءتماعبادكأغويأزاللا)،ربيا-وءزبك:الفطانقال":القدس!

!-،اغةهـلهمازاللاوجلاليوعزتي:الثهنال،أ-سادمفيأرواحم

.(5)،نيورتةتصا

صورلماهاالذيالمركببالممنى،التوبةتحثلتماصورةأيفي،ولكن

يوجدأفلا،الثصرعمنايتطلبه،إصلاحيجزاءصوى-ف!ءلاف!ثا،ر"

.83للأنفاا(1)

.52الورى(4).80-35اكمر3().33الأذفال(2)

عليهوصم:افهملىاكيقال،:ونصه،اطدريسبدأبيطريقمنأ-مدهـند(5)

:قال.أجادمفيأرواحمدامتما7ئمبنياغويأزاللا،ربأيةسإبلهقال

.،المعوب،0،،استتفرونيمالهمأغفرأزاللا:وجلءزالربفقال
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الذيالموقفإثرعلى،ظقاف(و:!ايمارسه،ثوابيأخلاقيجز)ءأرضأ

منه.نتخذه

يوةفليمإلاعليفاةرضهلاالذيالفكاليفيالجزاءعلىسابقوهو،بلى

ءونأو،معنىالأ-لاقيللتعهفيكونألاةإما،الماجلالجزاءهذاأ!ر

-،اللاشوريأوي،-الشموراؤميلأ!را)وابضالرذيلةوهجر،الفضيلاممارسة

،ىبرلاجدومملألكمرعخضوعت،يصهبحذالمثوبفير؟صاطناضدأو،)صالحنا

بىأر،فقطالاسهمتاعأجلمننههلأنإلى،دتنا،ص"-دسيدمنآأكلر

تأإلىينت!يااطياةفيلطريقتت،اؤجلاالأثركانولو.الهملإلىردفمنا

عيقأ،أتضيرالعلياءاكاتف،يغيرأنندو،ية-وةأوبرةق،-،سيتنا؟س

ثم،اكللءألفيثفلالذي،ا)ءهلصا-ببرالأ!بهيكونذلكفإن

،اوميةلاالذيالداخليالأمرهذافإن..!ا.اذكاءلأقلهمإلالايدفع

وكلاكات،ورو-(،--دآ:لطاعته-ةينافيءكلرسخرأنيريدوالذي

كليتظمأنرديروالذي،والتضفىتالةيادةعلىوقدرة،وا)"-ايمبالادراك

إذا-الأمرذا5-أ%رىدون،معبنةبطريقةث!ءكل،ديوأن،ءيء

وأن،بأكلهوجودنافي-يرأكبريسهثدفأنف-ب-نزوةمجردي!كنإ

فيه.شرط(ي!عون

و5ا)قانولفأنأوالقانونأجلمن،نالافخلقهل،)نآ-،+لوإنا

،و،رةالأولبالرأي،رةذلكعنب،بوقد؟الانى،نأ!لمنخلقالذي

ونحن،اطقيقةمنجاذبءقيهيرا)هـأرين!أن،رأيتوفي.الثانيبالرأي

لا-ية:مندهلنسب!إز،ةالثه،نالقر3فيأهـتاك،الةولةهذه،نص،دف

.(1)"نحهنثد،ورلالإزخسشو-ا.لج!!أ1خلتةتت،كلصاؤ"

منغلت!صم.لتب!قلالثه""يريد"قا":أ%هـىاصةزمنويؤكد

.6ياتارالذ(1)
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جهلم!حم.اءلمتكثم."!تتهزيثيمؤ،أ.ييظمئريريد""!!نأؤ،جتش

ءتنؤ1(2)،ة:يه-لةكلتثد-ينئافماصتدىابل!!(1)،نوتفحص

؟شتفئفإلةتاكأىترؤتن")3(،)-ةة.-يه-"لمجاهد"فإز!ت،ج!اقذ

.)4(،يت!-يه

رونحر!لا-وفو،الذ-هـ-"برفقتهما،لينوأةاينهـنبينء-افلنقرب

الئه(ء-،دةهوالذيمما)ا)ثصرعز:ة-ذأ=لمنأص-دؤ،لإذ-ان،ا)طإقيةالحقيقة

أص!لمنو-دد9فالإز-انإذن،الإنسانأ-لمنو-دةدسع511كانولما

د-سوىاليسإز"،الأ-يرةأت-،يةااررس)ءت"و،ء،يةوالشرع.ذفسه

وصصارعأ،الأ-لاد-ة،ةالحب!!!رلمهطاحذ،س،خأ،و5؟،الإذسان،!نوسط

كاصإة.ا1أةف-لمةا4!جضىفي،نرحوأنرنبصي؟لإذ-اضااو،؟ن،؟لهأ-لمن

.طلوالهابتديبر؟ن،والقديساله،دي،نالإفبرينوسط-د4أذ:أي

"نهارلمت"،ذةجاو،يتهابدنقطةكأن،لث،طثثنبر!نتطردليةيثبأاثسعوا

يريدوتمنز-د"ولكن،الأرضعلىصسضقرةدر-از"4بر-لممأش-"هوأو

ف!تا،4الدزياء-يصورتها)ةرآنمنةوللىوا.اسماهاالىم3يرؤأن4تسلة

مث*رينرءزينفياةهـآنفا،واإ-كاز-ءيةاد،؟ت"اصوراتدكمنأفضل

إدثه-ضر-لت؟ت:!-ترأكم"!.ؤ-تمول،رثجرتينوالباط-لاطق"يثة

فيصت!غمؤمرثابر!تدصصناثثاأ،4-تطثة-ش؟تثصت،صظ!!تةتفلأ

الاث.!ا!الثهتضر-ب"و،زفي!ايإذ.ن-ي!جمبكل!!،ت!ا؟"تي،"تؤال!ثماء

كتمثتخرةخبيضخة!قي!ةؤصتثتل"،-؟ض"ونتتذاوو-ذ!ثم.يلف!،س-ص

اهـذ-(5)!هرشاةش-ين!ت،-تاصضرهلأا-قؤؤ-ينت.هتثث-اخبييثت"ء

نظردين،،ءيىم،نطبق؟،العمليينأحتبواالصدقعلىاذطبقا"شبيها

51اءلاسسا(2)1116ءدة(1)

.13-92ءررالر(5)

81طرفا(4)6تكبوت)1(3)
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أعلى،الىعالمنوترفمنا،قيمتناتنمي،نافعة-صبةالمؤثرةفلمةفالة

مقءنابنزإكابل2،مبتذ)ين،سط-!نقيملنا،غدورلا،قبيحةوالرذيلة

نية.لانساا

روا!اط!يريمارسةأنبهوأثبن،القرآنلس،ة"مما،أكلحلةبضنريدهل

عينة:ذ!هيها؟.الانسانيةاكةسفيأثرهاكأدت!ورمامختاففي

الة!لة6عاسق

ذاتوظيفتينبروحهايؤدون"الذيئأولضكالىبالد-بةوهي:اصلاةا-ا

،؟ائمتكرؤالقحن!ثتاءءتسن-تفئغى":ن!اكوع!رقتصرلاف!جا:خلأ!يتينأ

ا:بعباابصالعلأ--أروتجملناجما!3،(1)"؟تتر"أالثه-)تذ-ثر"ؤأل!نو

.الكمالاترر"عا)ثاكلل

النفس،(تطثر)ف!جما:الهائدةمزدوجأثرأيضأولها:ا)!مدقة-2

؟زضاركأا(تزي)وهي،ا)حمسبعلىالزازدحو-13ءنتضرفها!!ن

2(.)"صثاؤلر-كئي!صم."ؤ!ثر"فم.4!ةتفت!م+ااثؤين-ت،

ويدفع،الثمريحفظنامنف!و:تجف!دوركذلكوللصرم،الصهومو-3

الىوشةوهو،الةانونف!رمأنع!أةدرويرءلتا،ابوارحة-ضرعنا

كألمتتن!قينكلئم"المئتام"؟خماكتيتاآتئوالذصي!تأئتهاأ:()التقوىرلموغ

.)3("صودق-تتا-ءصم.لهص-ة:.لإكم.يقي!الذصظأ

الانسان!هلالةافلمةالأفحالالدائمالأداءإن:واطكةالممارسة-4

"خيؤالإئ!ال!إن4:رخاد"فيكريمأ،-!و!تهفيثمجاعأ،-!كما

.301التوبة(2).51154:ممهوت(1)
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ثزطتاصت!ه"اذ!و،عأو-ز"ا)ثتر"ت!ه"اذ!،قفوهـ(

.(1)،00صفينسذصا

لأ!،ضئوء(

الرذيك:قبح

أ!ماأعني،عزدوجدقبحايسروا،اطرالةرآنكايقدم:اد!عر-ا

!هالى:ففال،الثهذكرمنويمفءان،الناسبايئا!داوةواالب!فاءيزرعان

في-ةفتاواللةصةؤاالتتتذتحثم""يرقغن.أ"ا)شثطتان"يريد"إث-،أ

،(2)"ةصالمئلاصت!نو،لثه-ا؟خر-ذنس!دكغأ"رتص"ؤ،-اتيث!يراؤلختر-ا

")4(،الثسرور!ةتاح!و)13"إلخهادثأم"اظرأنأالاصلاأثبتو!كذا

.؟.أنفناعلىكاتكونبطرةفأيةاحةلاذ!بإذاأنهوالواقع

وفي،اطيرفي%!ميةورذا!لؤفا!ل!:طككانوإذا:الكذب-2

،بدور!!الأ%رىوالرذائل،الأخرىا)ةفا"لتولدبحيث،الأخلاقيالثسر

-لج!إ:الئهر!سولقال،وتدوا)كذبا)صدقالهدد:ا!تفيفبأنفيسب

ليصدقالرجلوإن،الجنةإلىصأدكاا)يروإن،البرإلىكلديا!دفاإن"

ءديالف!وروإن،الفجورإلىيمديالكذبوإت،رقأصىدي!ون-!

والثه،)5(،كذاد-(الثهعنديكتب-ئ)-كذبالر%لوإن،النارإلى

برايابئؤيئود!-لاد!الذالكذ-لتتةئتر-يتماإث-"8يقولسبحانه

باتدكتةيلافهو،ذلكمنأدهدو5ماالىيذءبوا)ةرآن.)6("الثيما

،الكافرةالنةسصةةعلىأذ"لنايةدمهدل،الفسادرأسال!ذبهوأنيخبرنا

من؟ف!!اللهرسوليرقول.،الأخلاةجا"لايمان3ا0معءتنافرأكانحيثمن

.665ةثدالما(3).42-61جارالمه(1)

.الأثربر"كأ،ب:ماجهابئ(4).2/31ايىوعاجاجامع:انظر3()

.1501)ت-ل(6).66باب-الأدبءتاب:اريالبض(5)
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يث!ربولا،ءؤمنوءويزني-ينالزانييزنيلا":هريرةأبيعنحد،ث

.)1(؟ءؤمنوهـويسرقحينيسرقولا،ءؤمنوهـويثهـب-!وناالخر

الرئيسية،وادهـماتالكباثرعجمهالىا)تت،فرهذا؟د--ي!!-فهو

الإ؟-،نأنالرسول،ؤكدالامح!ظةهـذهففي،ارتكابهالحظةفيالأقلوكل

ؤحهـةصوىالفاسقماأوالمجرملدىمت"،بةىؤلا،القابأىفمنفيهـج

،الا؟،ن،4مضتهـج،الرجلززحاإذا":يس"رأةوفم،،بؤظل؟أن!،،غائمة

داءىلاول!ن"إ2(.الا؟،ن"إليهعاد--نزغةإذاكالظلا"ش،رأسهعلىوكان

الةهـ7نهزصالىولض"د،ب-دآبناتمضيفإثا،ادءةنمهوصمن)،كثار

اطنرإت:رقالأني!في)*س:العقليةوالقدرات،ادلموك-3

،،فد"الشروإن،!-،ويدسا)طببةالإرادةورةوي،القلبيط!هـ""

من!،بما،أبدهـوص-،المايذهبثرماأأنذ)ك،ويدفما،ا)تةس

مرآة"يصهئد-ىة"ا!وىاضك!وابإن.الذكاءقي-ق،وأصداءانح!اسات

هـ-،ةلؤ-ج!!م.تكلىزان-تل؟لملأ":لاحقيةة؟م،إدراوي!ثوهالف!هـ،

ض"لالصلاحعنالناشىءالتوازنأن--ينعلى،)3("ي!:يبون-كاثوا

قيالذتأئ!-،!اثهـ:واواطنر،والباطلالحق?يزعلىآقادرالازسان

.(4)،)فرةصانأاممئم.صصنحغلالله-ا-ثفوإناآتئو

الجزاءمننصيبهاقوانامنقوةكل%ةىبوهـكذا:برأكام،الضفس-4

وأ،ونكاثا،نفقذهاأنعلىز+هـلالقهـيإذنبرأ!إم،فشفس!نا،الأخلاقي

.\باب-اطدود؟تاب:ال!خاري(1)

.\باب،"لمراحق؟ةاب،التبيرفيالثانيالربريعافيذ؟ره:الترمذي(3)

.92لانةلأا(:).41!نةةلمطا(3)
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اهـثا،ؤتفؤه!ا"فروز-فألهت!ااه!ا،سؤوقاؤذم!-"وئحردها:نضالها

.)1("دس!اهـحاكةخالتؤقد،-زكاهاتنأؤصاتخ!د.

يتمثلالثوابيالأ-لاؤكطا؟زاءإن:وا-دةكالةفيكلذلكذقولولي

يهتإتإن!-؟،":خسار!اأوا)قيمة!بفيأي،وادث"ا!خةفي

.(2)،يكلثطآامي-صارالأفي!؟يتالتإن"-كلأ-!سجئيناة-يصالفخارص

ني:لقانواءاروزا-3

ابزاء،حون،القانونيةا)ناحب-ةالاالأ-لاديةالناحيةمنننتةلحين

الثوابي،ا!!دوجطاب"منيح!تةظلافهو،كل!ناهذ!هففقدقدالضوابي

أساسأيهفيهنا(وله،(ح!!3ا؟زاء)و.الثانيبالطابعسوى،قابيواله

والاجراءات،التأدربيةالإجراءات،ضمالذيلاح!"،الواسعباإمنى()المةوبة

.ا&واءعلى-ا)صمح!يحنىبالمها)مقابية

يمنحأتعلىيحرصلم،إة-ءمرةاالأصم؟سائر،لاءجأالاسوالمجتهح

يقنهونسوففهؤلاء،،كاكلأداءاجبا!موؤدونالذفيلأولثكمادية%واذز

ليأمفوا،ا)ةانونبحمايةاس-ظلالهمفييضمثلالذي،السليالجزاءمنفيوعأولآ

ثم.ج!-اص-اسأيمن،وأعرافهم،!موأكلوا،وأبدا!م،صيا!معلى

ا؟يماماثمسوفالذي،المامالرأيمنشاملبجزاءفمونذللأبمد!!م

دتمتمونسوففهمآأخيرو،والإطراء،والتةدير،الرعايةمنيستحةون

اللائقة،الفسريفة،ا)ص!يحةاطياةوحدهاتجاب1)قي،الممتازةالمقدرةرتاك

وفي،الهاكلةالثئونتوجيهفي-(ناشطآدورفىديأنلهوتتيح،بالإفان

الخلقةسادأنيرى،الاسلاميالتشريعانذلك،الاجتماعيا)ءدلتوزيع

.81و،اطففينا(2).01-7الشمى(1)
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نإبل،المنازعاتفيالرجلث!ادةد،اترددالذيالو-يداد"بهوليع!

!-،المذاتافي؟افيأو،الا-قيصامعنيخرجزيأأو،طاؤشأصعصلم!،

غيرويجعل،الر-لشهادةيردأن4يض!أذمنذ)ك-كلءباحأص:!اكانما

الدولة.رئ!-ىلوظ-فةأهـلغيروبالأحرى،ا)تاضيلوظيفةأهل

مناصفلاالاسلاءجاا)لمثسريعفيالمقابي،مالنظبالدرامةتناولناأنتاولو

بدقةالثحرعحددهـ،التيالجزءاتفهضاك:تتلفتينمر-"-!نفيهنميزأنمن

ز-مى،أ-هـىجزاءاتوهناك،،باطدولىأتسمىا)قيوهجا،وصرامة

القاضي.لتقديرصتروكاوهي،،اتالتمزير"

)الحر)بة(جا5الجرادم)1(،منقايلعددبمجازاةتتكلفل،الأولىة،لمرزبة

فتتبعالأخرى)؟هـادمأما،اةتفوا،والزنا،الخروشرب،والسرقة

ا)مانية.المر-بة

دقبقأ.،تحدليدآمحددةةيهاا)*قيوبر"أن-الأولى4الطائةيميزماألملرسو

في3و-!ت،لا:"ةةطءأكثرةول؟ا!موءةؤةسالىا)سدءالقتليتميلاأ(1)

للةفاءةدءتقدا)ةضيةكانتلوارراعيءو-ةىاطق!"نايغلبال!يلأولياءحقأنذاك

لغ1)قيالهاء-4"-إط"يديمنالةضهة)--بي!ةيالةادلالأوليا?نثرلاء5عفوفان

هذاكعكسالىتتهبالماليى،أهـا.المحتديفدشينأزدعيأن-يثتلهايكون

ايىتأسرةءفوأنتقروومي،-دلموضعكارتالتي،الأ-ادثثرء!!الىمستندة

،إوتاءتوبئمني!ةىعوفاطالةته5قيوا!رآ6ائهالالةلا،المقودةاتخفيفيكفي

ويقفهي،جلدة،ءا!لمدأنالخيرمنويرون"ءقابرلاءطلة(؟فيأندنبض!طلاولكن

ذادءالوقتوفي،الجريمةالىءودتؤرصةكةلميلوذاك،التضوببأو،اد-نفيعامأ

.السيىءالمثللهذاالمضدكطإصا-باالأثرلتقليل

يدثالذكط،الهادكطالةتلحالةفيإلالهموضعلاالحلافهذاأنذلكءحولضتكر

ا)ةةلأو،الاءتيال:!ثل"المتممدةأو،هةالبثالقتلحالاتأما،مثلأ،ءص!اجرةفي

في!طإ"(ةا!رالأفرادعفوأن!برءةالمذاهبكلؤان."خ..كينفيوالاء"اع،آغدر

القاتل.!آالاعداوبرةعةتطيقالوا-بمنوأن،الصددهذا
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المةتىبهذاوهي،كلطلقةص!بغةذات-ذلكعنفض،ولكنها.وء(كهفأ

للاصلاحقابلألا،أوإ،شاسوذي)،المذنبصالةعلىلا،تطبي!12ر-وةفلا

كلث،ءهـا)ضحايا.علىولا،(فييفهملاأواكاسففي،ة،دلءيرأو

دأتسواء،القضاءأمامالمجرمدلا-ةواألافياطقلهؤلاءأنص!يح

و-يدذ،معهمتراضينيصطإ-وابأنأو،،مأآءةوالعدوانيمملهعنيمفوا

مقأءفي،عاص"الجر؟"صارتمقو)حن.مجالا)ث!رءيلا-زاءي!ونلا

تت،زلواددبذاكليحونوناطقأص!ابفإن-ادتصةاسلطةابيما-ضات

ا)!طلحيضأنمن،-"البت،اطالةهـذهفيالجزاء،!بحوبذلك،حقهمعن

رأفة.أوهـوادةبلاي!قأنوبب،اماما

وسط،صلأوتنازلأيأ!اممجالأتجمللاالصددهذافيالمراصةإن

الأمثر)فطبة"الىبتميةاكلهـأارز*كبض"ااقياالسرقةهـفةعحهة"أنناثكولا

،مبدأا)قوةغايةدإفتكلاتوفي،؟خاسبماتها-!فيالتيأءإنوالتي،المردية

منوا-دإوضوعااهـتفيلدر"تثفعف!ين،الةانونأصامالجيعمساواة

:القصهيرةان"ةهذهالناسفيو-ط.!اةام،أص-،،"%يرة

كركوه،ا)ثمررفسرقفي!مإذاكانوان!مأ-ئايممنضلإنما،1)خاسأ-13"

كلدبنتؤ،طمةأنلواللةوأيم،اطدعلب،اأةاءوا)ضه-فف!مسرقوإذا

.(1)،يدهاكلد)ةطعءسات

أجابحين،أمبةفي!ةوانأنذلك،ءلأتزددناأخرلىحالةوهذه

لبتقروايجيئواأنالمدينةخارجإضطهديئاالمسد!نبهاأمر"قاالنيدعرة

مكة،ء،در،كا-هـ15-3لمإنإنه:لهوقيل،الاسلاميةا)ما!ةهذهفي

رءب-ق،صلكادوص!،الرو-جماقائدهليستههـيروارو-،ء،س"رأمسةط

.12باب-اطدودكتاب-البخاري:اذظر(1)
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ؤجىاء،رداءهوثولصد،اإ--دفيؤء-ام،هنهيم")أ--دفير-تريحأنفي

!أ،الثهرلصولإلىبر"فبم-اءاد،رقصفوانؤأ%ذ،رداءهؤأ%ذيىارق

هـذاأردأإني:انصةولهؤقال.ليده-مطعأنعلهطاط%الثهرسولفأءهـر"

تأة"لؤ*):!االثهرلصولفقال؟.!د!ةءإ-"!و،الثهرلصوليا

)1(."ر"ؤأ-"يخأ

كانإذاإلاص!-حغيرالأ-!اء.نا:وعاذا5ءنا)ءةوأنفيدو!كذا

)اطد(الجزاءقىدظ"رصءحبابر؟"إ"اصةااد!!ةعدتنرى،الخاصادالفي

هـو،ءف!!ا:جمااءنآ-!ذصرف)كوردوؤد.ف"ر-!لا-ازء(أمرآ

.2()!وجبؤقد-دمنرلمةفيومما،بيفعالحدوداتاؤو):قوله

بنص،إ-ارقالي-ةطع،الا!صلامه"اثمرلي""افيكأغ-إذن-ؤا)-مرقة

.31)(ا2ثةذ،نيأاءثوتط!تفاص"9"صاشاراوق"-ا-!ار!ؤ):آنالقر

وإكلا،ا"*ر-لواالأيرديتقط--عوأما،الموتإءا،وبتهاعةوالحرابة

-فيو.نصتست"و4"اتلصثوزؤلثهصانصرثو"قي-ارصيخآلذااء"تجرلماإ":النفي

%.لمئىأزي!بم.ورصدأ"تةصطغصوأ،)"يصه!ذ-ثوو.أا"دقثاثونأاصؤستاد-ضلأزا

)ث(."صالأرضينا،لي--!ؤأؤ،خلاف!ين

الزءاذتة"5ة-لمدةءائةجم!،المزانياةرآنافيءلميماالمنصوصا"قوبرةوا

!بربل!نو،(5)"ةت!إتذصفتةءاءثخمما--داؤ!فىءاليد"وؤا=صنياصلزءاو

لمأ.ءامليبت!ر":الأ-ادإثتبعأ،إءةوبةا!ذهالىنضبفأن

إذا،المجالذ)5منف"بهدأنير-باوتاءةوليةؤإن،حالأيةوعلى

.9باب-اطدودكتاب،إوطأا:أزسفيكلالك!1)

المائدة)3(.ا؟امعفياهـ-وطيذ؟ره:داودأبر)2!

.12):ور(5).33الما؟دة!4)
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ر!نرةرقلاوالذي،زفأآذكرناهالذي،نيا)قرآانصا-رفيةا)تزمفاكلا

لمج!!اكيءنالأثور)كنو،اتزوجواالبكربينأي،ادصنوءيرادصن

،ادص:ونالأشمحوناصليسضحقو؟قهضإه،ا)فرقهـذاأزلجتقدوصحابته

.ي!ونص!؟أثنعا،وتءةوبر"-الزنا-ريمةءايهمزث!تالذفي

الاجراء،!ذاالبابيةتحأنهيبدو-ذلكمع-الةرآنتعبيرأنولنذكر

المض!وصا؟زاءأنوالراقع،الموفوعهذافيا"ثررهياالضطورغايةأنهعلى

ختئى":اط؟سالبدايةفيكان،الزانياتالنسوةالى"ةبالف،القر2نفي

تأمنوبدلأ.(1)"تسبماب-كى-فن+الثه"عنتل-صوهأ،ت"قؤاؤ!اهـ"!"تتؤ

!ا:ء-ثة،-يخ!!لهةووهو،ا*حقاالتهـويالضص-إءاد؟يلهذهرةهـض

ابكر،باممرواله،بالثيمابالثيب،س؟-كىلهنالثهسبم"لفةد،ءننخذوا"

،21(.سنةميثم،مائة%لمدوالبكر،بالحجارةر-مثم،صائة-لمدا)ثيب

اؤكرىةددامما،الهةورةنفس-مريبأيستحقالقاذفأنفيدآوأخير

:!اذ-ةمنددلأ،ج!لىةثمانونؤلمه،م3روواستحلء،؟ذ؟الا-خرفيعلى

فاخيدو"!اة"ثم!ذ-بأر.تقةصارأثولمصحم!ائمضص!تإلتشء"ودطتزيئ-الذؤ"

.31)"ة-كدصييه!ثما

رسول!مأوفي،القرآنفينايس،الخرزهاطي4رهةورر-يلقؤجماأص!

نأالهإدة-هـت،ير!أالثهرسولعهدعلىأنهبد،يذكرهانصلمج!%الثه

اورصإ،اءمربفدصوصونهءإؤهـاكهـ،الذيذاك!ولالمؤمف!نمنزفريجتمع

،4الصهمح!إليكه-إرالأولان-فة-عولالريسوفاةوبعد.الخ...والنحال

ا-كارى،ا"رةمر-بهكانالذي،ا-ةريياا)"ددكرواليتتالأهـر،فيواسةمشارهم

.15ال!-اء)1(

.3باب-الحدود؟تاب:ءسمصر-ح(2)

.4رو)ة1(3)
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اسئشار!معنهالئهرضيعرعهدوفي(،منالنمالبزوج)ضربةبأربمينفقدروه

ز-ل4ةسبردكل!-لمبدلآ)،جلدةثمانينالىالأمروانتهى،أخرىمرة

ؤءلماثا،و%+الثهكر!معليا،صورةأعضاءبينكانوتد،(صوطضربة

ءلىىوإذا،ص!هـتذىوإذا،سكرضربإذاإنة5:الض،ليالنحوكل

)1(.،المفترفيحدعليهفأرى،افترى

؟صىنحلأقلال!ددهذافييرىكانفةلى،عوففيالوحمنعهدأما

أخف5:يثاطلىفيو،ا)قرآنءهـؤثاءةوبةأدؤىكان-هـثمن،يتصورأن

.12)،ء،نونطدودا

الهة،لمؤا-1)ط01 نفس-عل!%النيصحابر-ةباغ،لضةليوليدوجرليىدبمو

ا!ة،نوندوة-؟تاعدةاإثيوكدهـارم.ا-د"ا!ت--ةا

اتبهتا)قيقيثناؤيةالاساتالا%راهعداؤجما-برأنه،الآنؤ"كرفونح!ن

الا%هـاءاتهذهمنفملأأ!فلدلىا،هاصرالضميرأننحدد-(4"اطرا)تد

ادلموكفيطهـابالافبهضلي-الجانب!،الاسلاميقصدوا)جما،ةالةصهسا)بالغة

.المامنونا)ظ-هـائموبض،الاذ!-اذجما

كثرأمهثا-ذءره،در%ةكلخماعرنارقةفيةبلضتالذيا)هصرهذاوفي

نتةبلأنف-ط-عيف-اليدنيللألمالثواذالمجرمينزمرضأن-فأ؟كو

يزلونعندكلا،الإرادةفهات!،د"يرض%نيرادا)قيالوهيبةالا-لامهذه

وه!تا؟.نررخدأندونذ)كزتقبلكيف.؟.اله،كلةأوصةانب،!بمفي

إةكريئ(ا-دعليهدأرى)بملةكردو!،اباب-ة4الأثسكتاب:مالكموطأ(1)

كا.المهربة.الموطافي

.ا،باب-الحدودكتاب:الترمذي(2)
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منالأشكللهذهتطبيقعنصةحأ-كثيرةإسلاميةمجتمعاتضربت

الأوربي.أبالعاصلات!!ب!مل،طويلزمنمنذ،المقوبات

تهـنةأدىسالسريمةالانفه،لاتلهذهكانإذاما،نحرفأنمسألةلكنها

الجاعة؟أو،للأفرادالواقميةالمصلرةفيأو،الهتلني

حالةفي-"رزايهفيألا؟.عقوبةأ!-أمجئناكأقئيعنيماذاذلكو!ع

رزا5حقنخصات،-"خالةالذيالفردوحق،المنت!لمثالشرعبرينالنزاع

الفرد؟قيهةمنأةلقهمةكمرعنهطينف"الوقتوفي،كبرىبأميةا)فرد

تأمن،دا-ليأوخارجي،بمدومحتايينن!ونحين،نتحرجلاوإ،ذا

حرصإذ"ذلكفي؟-ا،رهـبأردعألهنمدوأن،إضرباتاأقسىإليهنو%"

.؟الحياةمن

!تميزةكلحإذةأنفنامنتحتلالتي،اكةسعلىالمحافظةغريؤةلأنذلك

،الاذ-إذهـةوالا-وة،المودةكل1)نفوية،ا)هاديةمشاعرلأحيثرزتكبت-

بالضبط-يق!س-!مينجزاءقياهفماناردإنثم.وراءالىوتدفمهادءبت!!

إضيراله،ما!إنوهـحرزااطفىاء،ذيالواجبف!رةعليناء،رسهالذيا)ة"ل

ذالمثمنددللا،برةسوةأعضا""انحرافيضربأنمنقطيتحرجلاالذكا

،ص-قإجلالعلىددل!-!بضدر،الانسانيبالأ!!!ساسءدمعلىاطإنب

الذيالمقهإسو5ذاك.المنهارللةاذون(الكدةهـتهبحرؤء،)درننوا-ترام

!ةهومءن،إصو511الأخلاقيالمفهوم-"صلالتيإ-افةاو"ذقيسأتيرب

.الأولالاسلاميا!تمع

الإخلاصفيالقدامتصفةبرممقيشمراقيمعهذاكان!دىأيفإلى

أ-دما،الزو%ينخيانة"و-قييةومكاناست!جانوبأ!!!الزوجي

ادمور،وخبال،اللصنة!13الىيفظركانا-تةإروبأ!؟!لا-خربا)لمسبة

.!؟ئامالتءةوديا
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ثاولكت،الاذسانيةوالرحمةالهخفينقصها-!نلمالأمةتاعأناطق

التظ،مبروحوبتجاوزها،راإصطنمةالرد-ةهذه"ز:ح-متأنببكان

.11،)الثهيئءبءثبأمةز-ب!ب!-م.صبأخذلاؤ":اذوصدق،والطاعة

البدهيةن،الأمنفيا)ةردو-ق،الانسانث%صبا!يرامتملقفيماأما

كرامةعلىيحافظونكيف،مرؤونالذيئأولئكإلالينشدماكاناء-اأثما

إنهرل،ة!ب4ةيمضالفرديةةدنهأعلىللالزأثررةفسو)يس.الانسان

لأنه،الت!هـيحمذاأص،ر"إذاذفسهإلايلوملاومو،لاخجريحءهـضةيجمل

.الواوهةأستارهقص!الذيممانة-"هـو

لشاءهـءسبي:العه-قالتأملمذاالى-5"واواسى

دينارربعفيؤط"تبا!اما*وديت!جدمئينبخصمىرد

الباريحكةةاؤ!مانياز"،ذل*وأر%ص،،،،أغلاهالأماذةعز

ة-وة-وىل!تاللصوصضدالة-وةذه5أننذكرأنينبفيأنناكل

ا)ه!وبةكانتف!را،ا)ممليةالنا-ةمنأما،طريةا)ةنطاقوفي،ظاهـثة

لوأواءإضأدذىنحا)ففير"كاءاب!ؤهظم،ؤطبيق"ءاله!قلؤنكلليلأشدأ

كيماا-تيازها4عليىيتحين؟بيرةعةباتأكلامهالضظاميحردفلا،إءواء

كامل.،سيطهـسيطهـة

البلادفيصائبةالةادجلاتالىنرجعأنإلاب!ذاعنة)-يعليناوكلا

آ-هـرلمدوفي،اطبسأو،واكءورض،بالغراهـةالسرقةعلىتاقبالتي

صوفهنالك،به!ءهولأنيالةهـ7اء)ب!زالما!يث،السموديةكالمربىة

يكادوهتا،صلا-ممير%كالاالذيئالر-المنلها-مرلاأأءدادنجد

.2رالنو(9)
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زرتولقد،الطبيعةفيفرقإنه:قبلولربما.ممصوميندحوذونالناس

و%دتوخ!تحيماأنيفأذهلئي،م36!اعاماوائلفي؟الحجازبنفي

ةورسب،المدنمنفتفلمالسرقةفإن،اليلمدوهذ)دلادنايخأكاص؟تباينأ

وأ،-دوثم،فييث!كلمبل،والصحراه،اطبلفيحقتلرظلما!ابل

يم!نلاوالتي،المأهولةءيرالطريقعلىماةإةفإئحةحقيبةإن-قا.دظن

يررؤأندون،لا!ايةماالىمكا!افيتبةىأنمحفل،صأهولةدصبحأن

كاتاكهناثصيءةكلذلكومع.الةضولبردافعولو،،سهاكلامرؤ

وددرة،واط-إجالسياحوثراء،الجبالسكانجمأا،دقمالةقر:بهايغري

.بميدةمسافةعلى،(تقريب،اشرطةاوجودوعدم،المواملاتوسائل

واءظة،أمثلةبضمة،ا)-لطة)رتقائهمستهلفيسمود،ابئ!-بكانواحن

ءإولةكلعلىمكانكلوفي،وا-دة!هـةيةضي-كى،ةةء"كاذتوإن

.ة!مجزكانتكأطاو،يسمةلوااعلم!تهفيوالا%خلاس،لدسقة

ف!ن،الزانياقترفهالذيالجرمفداحةمنالرغمعلىأذ"ذاكدمدويبقى

كازنرجموهي،!وعناتةتألاب!-!تاهـبهأنادتةدتقصالتياطريقةا

.!إمسهوركلبوكأز"إذ-إني

ال!الصفةهذهكأةفأنثمأ!امن!املا-ظاتدضهةإن،ذالمثومع

ب!!ةالعرضهتكتشريعأ-إطقدوهلةأولمنالقرآنأنذلك.دصدمنا

مستحيلأسيكنلمإنامسر،اغايةأ!هـآفيابهـيمةإثباتتجملا-تياطاتبدة

ر-الةأردشهادةكل"تبليهفي،"تمدلاالذيفالمباع.ا)".لميةالناحيةمن

=جرةفيأ=:!لر%-لامرأةمماشرةعلىلا،يثكدون،صادمايئءدول

؟ذلكي!نلم!،المبل!غهذا-المحددالواقعو!فعلىبل،فح!هبواحدة

.الكاذبا)بلاغبت!مة،%لمدةدحمانينذةسهءودهاقب

نوفي!يزي!ؤالذص)!يقولوالثه،القظءأماميضثادتهصنذئ!تردهثم
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،ة%تذذياي!"!ا-فم.خلد"وفا-ةاذثتم.تقةز-،1ا!ويألم.صثئم"صتتات-دثا

.(9،)القايسيةئون-"لممامك-ووأ،آتدأ-ة-شتهاد-لهئم.اصرقتتا!ولاؤ

اثمادة"اعلىبالزناالإدانةفيهوا-دأؤامتهثالأا)سنةفيفيددناكذ)ك

.نه-4المذذبالتلقائيالإقرارمنأ-اسعلىصدراطىلحإنبل

ايميذاتهفيحفيلا-الثانيةالنةطة-وهواتلقاؤياالا!رارهـذاو-ى

أءف)،ةولكلا"اكل-أيدركاإ"شفأنمنالتأكديجببل،إدانةيةرض

الخ..)ءكل،باأو،لببالةذ(س.مجازيأآتهبيررهننصطلمقألاليهإبةبالفالأ.رأن

ناأ،ضأويربأ..كله،الصهومكفترة،ء"-:"فىظةفيمحرمأزو--(ؤ"،أو

،لا-فإن!ارةمطاة-(4بررحتلاأو،ا:مأيةا=فالإذرارذا5علىيرءس

ضينن.اويرحءس

ماعؤ"ة=الةمنجهلمواالذفيال!قهاءكماآكضيرأنفيدأيرضأوهـتاك

-عأرلييت!ررأنليص!رطإلاآأثرالاقرأرات5علىيرتبونلا،ءاكلةقاءدة

ؤإن،اتفصبلاهـذاكلرأكانما،(وأ.2()بحةلأإاالث*بموفعفي،موات

كقبراءةأن:هـجاةب"هـلاصهـاءدونذظلا"ا.ةاالاجراءاتفي!اءدة

.لالأوسهاكالأاجا5دذر

وماله،،وبردنه،الاز-ان--اةمن!"لالاص!لاكليا)لمشرليعأنوالوادع

لمج!!لئهاليسورهةررص-اوهو،ت-هـكلاأو،صةدمةءباشأ-ءرضهو

-ارآوأبث:رواية:في-وأءراخ،وأصوا)يم،دكلإءآإن!:ذولهفي

.31(،0*.اف5يوكللح؟!رمةام-ربملي-ة

و4)9(1):ور

باب-اطدودكتاب:ا):=اريصرهـحازظر)2(

،9باب-ا)"لم؟تاب:1):خاري)3(
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ءكيم،بيقينإلاالأولىاليقينهذامننخرجأننستطبعفلسناوإذن

هكذانديف"وألا،المتملمصلحةالمعقولةالفووضكلنس!لدفدأقيجب4أذأي

)1(5صحيحبلجبتهبراهتثبماتأنيم!نما-!نعلى،اءتباطأ

تمحدن،ذا-،الممش!لمةأصاستمس1)قي،والأخيرةالثالثةالملا-ظةوإدلمث

وأنه"4اطاصابهـائمكمثفإلى،-هىلالاءيالإسالتشررعأنأكدناإذا

ا)ةولكافيأ،فالحقية؟هذايكنلم-!ايمترفأنيدعوهولا،أ-دأ"يلزملا

،الامتناع؟!هـدهنالايكتفيانالإشلاميالدث!ريعا)وئبينا،صدرينأنهي

تأصواحةعلينايحرمفالقر7ن.وصوير(وافحأ!وقفأيتخذانوإ؟-ا

،21("لا-"ت+سواؤ"و،"إلىسءحانهففال،إخواذناأسرارفتطاع

الرذيلةسوىللقضاءيخضعوليسءا!واشينعلىا)طريقذصفيقطعاوهـحلم!

ث-"الر،الذيالإؤ-انحالةأهـا،وتتحدى،زفسهاوتموض،-تةشىا)قا

،لفاينرصمفلاالذيالواقعوهو،لأهواؤ"يخضح-ين4فوادصوتر-خد

أ=وىمحكةا-تصهاصمنركونسوفف!نهصا=بهبرساط"ولا،4،تاذلا

،4الراهـةمحرفتناتتباوزب!اآيحاسوف1)قي4وا)طرلة،البثسرمح!4غير

الثه،إلىفلاالثهصترهثمشيثأذلئامنأصابومن!:دقولعل!!والرسول

منأ-دآفا--أتأننيلوو-!،)3("عاقبهشاءوإن،ءخةعة،شاءإن

؟-يةوىانباوقاثعءمارطىاو،وروجاافتراصأيلأن،(!-يح)ونةول(1)

يؤصأو،4إدا،فوطىإنكل-243ص11%(ا!لمى)4ءتابرفيحزمابئبين

اطدودبالشب!اتكا!ادرءوا*،المشهورةاةانرف"االةولةكأملألااجباوفنوإذن،ةبراه

فيأصل"انمع،حديثا31كلغالبأمحدودةةولةوهى،بر"مسمءيرثاملمتىكل

اك-وهذاكل"ةولةقهدت-يئول!ن،المسملينمن"ثانيالجيلمنأكثرالىيرضلاالراقع

الجيع.منفحهقبلتبرل،قبو!احنأ5أ!بح،مطلمربءو؟وورست

وع!لم:ءإ+"االةصلى"نيالىويرؤمها،ي!ذهعثبي!"أ-رىقولةالترمذييرويذالمثومع

.129اطجوإت(2)،.ات!كتمماادريئءناطدولىادرءوا*

علىالةمأمباب؟نصوءو،151باب-الا؟ان-ءتاباليكأاريفي-دشثمن3()

(الممرب).الصامتبئءبادةءنهمأم!+ابهمنلجاء"وسلمءاء"الله
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-طألردكبأو،يسرتنيأنءاولوكان-ءفيؤصددون-الهاس

بأتءلمزء!فاست،بجرمهءتاور!ءلميهفى-ضتلوبل،ش%صيأ!أخلاقه

بئسبدءنرويفيما،-نن!االثهرسولتو%يهمنكانوفىد،لا"دالةأةدمه

له:يقال،أسممنلر-لؤ،لعل!!الثهرسولأنبل!في!:قالأنهالمسيب

أنتاأي-)1(دا)كآ-يرلكانبردائلاسترر4لو،هز!الياأ:5تش!الو

بر!يرةعلى-الأمرءطلبفي-ذحونأنيجبا)"دالةإلىإياهزةد؟ظفي

منأن!ينفملى،فعلض"علىفيماأةدما)3،الظهـوفلجيعومراعاة،رأمره

إلىا&)ط"الثحرعية،ا)ممرير؟ةابرمحىكرف"ب!ا!مأنبم-سأافماسلخيرالأؤضل

نأيست-ققد-ا)ض"فوقيأزير،صدؤةأ%طأر؟االذياإ-فيأنفيد

.)2(عفونارثءلمه

لدىاططيراإ-لذالمثب-كصنير!االثهرسولكانأ-وىنا-يةومن

،ؤماوا؟،ركرثرونب!مإذاثم،-ةيةاطهـامفييقهونالذي،ا)ت،سبض

كلأ:لرسولايةول،صجما)ينءيرؤو-!ن،هـذهمضامر!مقصةورلمثرون

ثم،مملآباللإلالرجليحهل!أنابرانةصنوإن،)داهريئإلاكل"اةمحأأءتن

11باب-اطدودكتاب-الموطأ)3--(

"قابا)براه!نصحةدذو%دلاذ)كفيو:ظرلا،؟11/589ا!لىفي-زمابئةال(2)

الأصرؤإذ-"ءنده"وص!ت،الاءامإلطبدء"ر"دإلاببلااطدأنةفلدلاأورةد

ورت"،بد-دؤءلذجماءا-،بب!4لأذ،صباحذ)كة:لصا-5"اط)بةا)ترككذلك

دونإ)يتاهةالأ-بمباحالأءربئ!ؤإذ،إبماعولا!صذاكمن؟تح!إذ،مباحأيضأ

أ-بؤرةه"و-اهرصا-بهذىآفإن،آوءمت!وروهلةكانماعنهيهةىأن،د"يرة!أن

ارراعةمصلمحةبةقالذي)بانبدانمأير%حأنوذف11هذامن"ظاهريةوغرض،،االية

دةدر:(ذأدثالةردوأدبا،-اءةءصلمرةقد-تا!!لم!تانذ"ارفتةإن،ء"أوالةرد

إدهارآ،ث-!رهـ،أن،!لمعورةلهتةح)نتربيةأيضأذ)كوفي،بانحرافهبة-قما

ف2هـذافأيئ.الةانونطاثلأكأتدقمونمنحئ،"ةاساضلأءر"تءرضءنمأودرة

)!ء!رالأكاذةبو!ثسادلا":ا"ثماقرإة-رتثمومن،الأبرياءأءراضفيدإفون

(الممرب)..؟!ادالأؤشصي!ةوهدآ،تمع41أ%لاتيات
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وؤد،او؟فا؟تا):ار-علت:ؤءةولالثهسشهوقدرص-ح

.)9(،عنهالثهستريكثفو،صبح،ربه

ر-يرهبات

علىيض*دأالآ-ريئيجملأتمنالواةعفياصرؤب:-م!اقهاالةائدة!!

منبدلأ،،"الاسش"لانوةا-ةوبونهؤ-ادهإلىرءمولماذا.؟..سةوطه

رة-"علىؤاص!يجابأت-تونوأيح4ءورذير-ير؟،-يابرليسترهأن

-نونوأي؟ذاز"هضيرروا-ت.13،لهالثها-تةإرءنؤفثى،ا)تاساحتةإر

ا)قي-إوةمن-ازبعلىصادلي،آثمرالأ-لاقي4شةإذإلط3-إيةالضفيليف-فأن

..؟.؟بير

هـناك،منالأءسبصيرةعلىوهم،ؤصدآذاكلية"لمونمنؤمناكذلكومع

ر-!ءلمونو،اتوبةاإلىطاهـهـة-إ-4ارث-موك!،ءقاب!مرطلم!ون!هثونمن

إنممبرل،ثةاءذلكونيايجىدوأندون،!ظ-إءةلامالآد5أؤباتيخا

،خ!إفالي--إصوأنإلىولص-لمةليروذ"و،وشاؤء4!"قةصههادةؤ-4ر-روثههـون

الأ-لاقي.دذمسهممن

كرالكلفه"صوةفا-ا)ورحرعا!ا-هـؤلاءقياهنتمحونفإنت!

.ا-4ا)ءطو،لم!تممصية،،(عبم!!فذثهرو،ءمهم

فطا)تورطمى

زة-لنما-اليتداة-تباطأأنهمنإهـءماعلى،ايخ!الريىولإنبل

أ!!يرول!ء"،إط،حهعلىايزولبا-انتءاة-يرح"فلم،ءإءزافاءتر

تابا!دة:!!!ةال،الهلياؤ-ء-"الئهإلطلرجوء"وعرف،ش!إء-"

المرأة4ضالىتهـ،علىالمث؟فأؤتىو،)2("ور-!الولىأمةعلىؤ-ءتلو4توبى

.زة-"!اإئرمنصترباب،الأدب؟تاب-ا)بخار!:اذظر(1)

15-باب-الحدودكتاب-!لمص!عاذظر)2(
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لوسمتهم،المدينةأهلمنسبهينعلىهـسمتلوتوبة،دتلةد:"فةال4اب+ف

.)1(".؟.لئهبنفثابدتأنمنأؤفل.دتروهـل

الذي،الأمرايةن!في،الفردإنهبل،الشرعذلمومأنلنافليسوإذن

.ف،-ققيء.تماونأأو،قاسيأ،ولدربما

فإتذ؟هـهاعلىأت!:،ا)قاوا؟ناياتابهـاذمتاك=اذ:!نحيناماؤإذا

ءةوبةلي-ةو-بالا-ظءيا)قانونأو،الأ-لاقيللةانوننحالظتمنذ:ةكاما

أديدةالتىوباتا)ولة!ته-"دملمالإلسلاميةيحةالفصول!ن،ص-"وء4بيةتأد

.-مد؟4علىتحرصر،ولم،باختلأ!ثا!ؤ-اف-دولأ

-مس!قبهد،نالماما)!شهورحيثمن-برالةطعالموتءقوبتيأنربرولا

دمرقةبا-اصة4الثافو،وا)زناة،افلمةبا-،صةةالأولى،التأدليجمااءا؟زمن

تحددأيهناكليسا)-اجمااك-ديدءذاخلاؤ؟4أذبىد،ا)طرقوةطاع

ل-إلىبالدصبةولا4نوى-الةكلإلىاذ-"ةباد-يخذالذيللا-هـاءإير،بي

.4-اص-،لة

صثمةت!ون(الحدودإقامةأو)ا!دداطزاءالىبالنمه:4أنه-!نة"لى

تستدعياتض!تمتى1)قا،ا)وهـ-،ئعإثباتة،دقص"(كأدلدأمحددةا)ولدالة

إلىمرحلةذلكليهديتر،هـآالمحكةظم51فإن،تاة،ئيأءةوباغ،-ص،ةصور

هذاوفي،تطبقهادذبةجأالتيا)!ةوبةا-ة-ارهي:أمهةبأهـلارو-تم!نية

بالةة-هـ-ة-ا)ظاهرفي-وفطنتهالةأةيذكاءليةحركسوفالاخض-ار

الثقيل.لالسئوليةمرادفسوىارر-تالواةعفياطريةهـتهولكن،اطرية

الؤ-بةعضمرعلىوكان،صهـاء،ت!اقيم!محى-افةاء-ياراتهـنا)ككان،،إذ

ف!،تماء-إ،ا،ما)جإطبيمابإدووهـة!يؤدييصوفاإقاضيف!نلي-د-ل!أن

الكمائيةيةالنفاطص-ارصو،ا،هـليضاجصشيوعىأنيجم!ا)طبيمام!أن

قة-،"جعلمرا(1)
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الأ؟ثرالدواء،ضفأنقبللاءلاجانيةوالم!"الزكلازوفاظ،وا،للدواء

،هنىاالأءرؤممذاك؟علإ"-"هـضصالةكلفي،إزعا-(والأ!لفاءلية

-اافاقياوفوالظر،مادروطهب"،ناادتا-بلوااامةلزبفاا)ولةوبةتتأثر

ترؤحبارأةسث؟"ابرتتصلحين)اطقاأص!ابوكلثاءر،اةاءدةافبثا

مجردمنارتداء،برد!"زورنوعأنيجبحب"ثا)"ةوبئإن،(ا)تيرحقفي

ف=ذ-او-"،فيتهاوتعلى،ءةاطاأكلامفات"اأو،ارةهـادعلىا)تأز*ب

و)-خه،يركثرأويرةلآءدد،وابلمد؟يرفسأويرطو)،(زصة،ا)--ن

ا-ةطةاهوه-ت)اطدودفي4ءيىاا:صو!ماابلمدءددير-اغأنبإمةيصهحلا

.(-لافموضع

ادفةةالأثحإللمحتافؤإبرلكونهاعلىزة-!!رلاا)ءةولي"فيالطرؤهـذه

الىي!-طأن؟حنذاتهتفاتاإنبرل،ا،ءروضةلا-الةز-ء-(زةاوتعلى

نإليل"ؤ--بات5)يس-،صلمزه-ا)صتهايمأو،ةخيرزص-حى"-"دش

الأفياءضبرولد-اط"ءندكلير*!يأن-واص-"مقور؟ا،ا)ةاةيصقمن
ا)ت!الىكلفوبأثرذاكفيو!هـورد،خاقاذيإفإنمنتقعحيناةيىلا

ذوىأفدا+:ةال"الهالي-ةالصحةمرز-4الىير!ىلاو،احت"،عل!!

.(1)"اطدودإلا،اكمءكر(الصهلاحيذوأو)ا!-صات

الالهي:اروزاءوم!ن،1)قيرآفيالتو%-4نظ!ام-3

اءابزو،الأخلاقيالجؤاءفينيرآا)ةالتثصريعالا-ن-قاا--اتتاو)ةد

،تازيرهـ-ابإلاتكماوزء.ا؟،طءيحتهماا--لافمنالرغموعلى،الفسجمما

،الاز-إز-ةاكةسعلىةمباثس-دماأرؤثر--ث،اف!،هدوأ،وصتاهجهما

،4"/9إصفيراالجاءعفيوطجاا)-5ذ؟ره،داودأبر:اذظر(1)

.أ!د-:دفيءا::"ءنمرويواطديث."مربي
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،اظاههـةاالحواسيىوىألا-تهـء"،شرةيبلغلاحينعلى،المطلقور-تثدف

،فيفإن،؟لهـرزامنالرءمعلى.الاجتماءيالتظامسوىأمامهيرىولا

مجالالىرنفبنأض!،هو،مشتركأ-!انفأآدرصناهـاالمذفي1اب!اءنوعي

.،الدفهت5فييمارسانظوأ،الواتع

م!نتهنحددش،امهدادهو،الإلهياءابشط"ب،ا،نندرسأنوعلإة،

.ف"القرآالأ-لاةه"ا)يربيةزظإمفي

ءةتأ،لقأعل!!عدآن،1دةولذا؟"،فكرةالاسلا!جاغيرالهالمفيإن

كاناا)قاسيةوظهـوفإطياة،ا!هـقةالحرارةلأن،ا)ورهـبيا)ث"بداية5في

قاللقد،أؤصل-ياةالى!مودءو،قومهلا-تذاب!ؤثرد!نوسيلضينلدلي"

تأكدت،وجناتأغارآالثهيميمطلسوفو"4ليآمرآصااف!اوا:!م

.نو5تثا!،نبوزثسوفيها

:ا)ةممرةهـرزه-ولرلىورأنو--لىهالشه!الأدبشأنمنليممنو!

اإةالة،زةسرددواةد(1)فيكثيروفلاسفةصؤر-فيواحن.،ع!بمة،أ

،صالية"أؤكارءنإةة!ا-"ا،يةارا؟الأؤكارهذهتأذيرمنالية!إصووأ

.ص!اء،منقولةالأ-إنأغابفيءكا

رزه5منثونليدهلا!حاالاسالهربياص،ربخأا"دراساافوأالذفياثلمثأوإن

ز-ةةلىان!ا:اولويةأنالأؤلعلى،ر--يي*ونو،الأمور-!مور!ا4اطررقىا

ا)مثهوربلي!فونوم،)-ممإغ-!ليةد!والتيفا)صورة،ورةص-بمهط-اتال!

،آ-مإرآض!إرالو)ةعءنف،تبضم!-فااإ-حرالمادياضهوءاا!رزفيالههـبي

مثلأ:ذلكفياذظر)1(

،!ول،1س!!ا،31ولص!4ص!،ا30،ولهولول!ا،،33وص!!.34فى

ح.-ثاص!ص5!كالاتص!3،أت0،3،لاأ8ه!ول)!3ول)!!تس!62.0.3ء3
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زمات"فيءرفالذي،امثممبا!تاالجوهريةادمةلىجاهلإش"حق

اءوإن،إتمحد-ةاية"روالث4الأبىوحهبوءرف؟،المةرطةوقناعتهبز!ده

.ةلمهلبفى-اهنزهـ4اؤاهـ!ور،لاءيةالاسإيةا،ثامنا)صورةهذه!ةدمه

،ات!واهذاعلىءإمةاعتباراتعفدنتوقفأننرليدفكنا،فنأ!ا

تأ،وأعد!ا-الاتهأبطفييقتضيا،سألةهذهفيالةصلأقممضقدفي

رقةاطرا-يدآذدركا)ةرآننقرأ!!نأنناوالواةع.ذا-4النصالىبهانرجع

ءتاءت-"يرصدرلذياا)ةولر(نوذةخةع،الأخلاقي4-ثكلهةبهارفرضالتي

يرردالتي،اة--9اا)صورةووذهالىرنتهيأنمنتر؟يب(أثدهوالتكلف

.رءطهناهـ،انالناسبض

الذيالمقدساحتاباذصوصض"روعبمةارنةذ)كةبلق!ت،لوأننابيد

،صف-دآركونسوفذ)كةإن،لنا"يسآبةأنإصي!جمااالتراثاتطاع

من4ةير-ءيز؟-ا،الموضوعهـتافينيا)قر7وم3اإةاستضراجعلمايه!نإذ

.وغهاءمبكركب

،ا)حتاهـةالتوصيهطرق"

ا)قيت3وا!اح،ؤوباتامةانوعولةتظر،الةديمدا)"3الىأولأولنرجع

-دآ،ةالنادرافقر)تاض4ر-انب(،ولنةح(\!لإلهيةاالوص،ياعلىاء-زفيهقرتأ

كاناتناا)كيهفيةالىظررثم،لذاتهالأ-لاقياطنرا!،إشارةفيهانجد!والتي

:الأوارورتمليلب!ا

ا)تث!."تسفر)،،..اياالرصءذهجبح-ة!:اإذابرا:اي!ون4إذ:كاو?لفي(9)

.(52بممآ-6إصحاح

،-طهـ-"ءاهـك!حون.اةةيرابر(-هـكء"نىفوء3أنمنا-ترزء:وءهل

.(9جملة-59!!-اح-ا)تةنيةسةر)
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الهركلة،ا)ة،يةصثأن4الأولىالاز-انيةالأءسةالىسص-انهالئه4توبمؤ-جمط

ولا،منهتأ؟لالاالثه!ةالالجنةوسطقيالتيالثمح!رة"روأما":ةال

هابلأ-يهقاتلةار-لالأكبرولدهاخاطب:!!ن)1(،""و،كلا،ء-،5

ز-ودلاالأرضسإتصصقا...الأرضمنأزتما"ونة،لآنة:ة-ال

)2(.!!و،غ،-ئط-ك

باركبالطوفانالدهـهـؤموةبتمنبر!نذالمثرءدالأرضو-دتوءتدما

،)3(.لأرضاواكللأوا،وا؟تثروااأءرو5:ةةالفيه4ونو-،الثه

سبهلعلىالأرضيةاتاطنردخيرال!!"ةالإرادةابراهـ!اإذء،نقودا!وهـل

5-ذاؤهلمتأنكأ-لمنإني،الربيرفول،تأؤ-5رذاتي"؟هاءوابا

ت!ثيرأنساكصر؟وأ،مباركاأبار؟كوصدكأفي-كفنتولم،الأصر

بابذ-إكويرثا)"-هـ،لثا!طكاءعلماالذيوكالرصل،ا-حماءا-:-وم

ذريةلدىمألوؤةالأةكارهـ-ذهأصهحتاط!نذاكوص:ذ")4(،4أءداؤ

يمقوبيه،ركإس-اقفإن،والمباركاا-لاماصفة-وهـرتدفهي،إبراهـيم

:ا)حر،تذهببم

الأرضدسمومن،الممماءذدىمنالثهؤيىءطك

.15")!ء،ئلاكوذس!د،ث-وبالمثاهـتهبد.

.وخصر-ن!ةو؟ثرة

أمة،ترواكأثادة-ش":(ر"-وب)لإصراؤ-ل(رضأالربويرةول

53ةرالية،ا)ةرأنفيردوبماذلكوتارن،3فىة-5،"ةالثالاصحاح-1)خ!وين(1)

+،.ا)ظالمينمنخولأ/د*:تمالطذولهمن91والأءراف

.99/اصابرقاإرجعا(3).21-1؟4/السارقإرجعا(2)

.71-51122/61اليقإر-حا(4)

.92-82جم!،72ح!-!!-ع2وخ!"رسة(5)
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اقياوالأرض،صا"كمنسي!صرر-ونوملوك،مضكت!ونأءمو-اء-"

.(1")الأرضأءطىو*دكمنولأ-اك،ماأعط)كوإسى-اقابراهيمسأءطبت"

ليمظالهدفزةسزخميةسوىيفهل)نالذيا،سمولهالىآأخيروذصل

!!-بم،الربوز+:دون":ال!!4الدعوةهذهإليمينقلوءوائبلإسصأبفاء

ولاةي!ةر"كل:ت!ونلا،بدةممناإرضوأزيل،وءاءك-يزكؤيهارك

عجص-وأزءج،!اكلكأقاهـ"يىلأر،ياءكأءدد،لوأ،أرفكفيءا!رلى

:أ-رىصر-لمةفي،ذلكبر"ديةولثم")12....ءلميهمتأيأالذيئا)ثموب

ءطرأأءطي،ج"وسلمغ،وصايايو-فظتم،ؤهـائضيفييىل!تمإذا"

ودلمحق،أثمارء-االحةلأث-ارورةطي،ءإتهاالأرضوتهطجا،-ينهفي

،وز-ممنونلاث:حخبزأ!(؟لمون،بالزرعالقطافقويل!،،لةط،فدراشم

يزع!لح،منولي!س،فتناكلونالأرضفيسلاص،وأ-مل،آءةينأرضمفي

و-طردون،أرضلحفيسيفدمبر"ولا،الأرضمنالرديضةالو-وشوأببد

تعهلمواو!،ليافمةو!إن)كن...،بالسيفأماصلحفد-ةطونأعداءأ

ويىصلا،،رء--،ءلميمأساط،بمهذهأسلةإني...الو!،ياهـتهكل

ضدأو%!يوأ-مل،أءداؤألحلةيأ،زرعمباطلاوتزرءون...وخئى

)3(5،أعداذيمأءامفتنوءون

الأ-حام،،-مةونهذهأنمأ-لومن،4كذلكا-خرموفحفيويةول

أؤ-مالمذيئا،والإ--انالمدإلهكالرب)كيحرةظوتمماون"،وتحفظون

عاؤرفيك،ولاعةيمرممونلا...ود!كثرك،ويبار؟لمث،وير"ك،لآباذك

،-35/9929ا)-ابرقالمر-ح)1!

.72-32/52وجالحررصة(2)

.71-62/3ينرو"لارلأحهاارسة(3)
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الذيئالشهوبكلوتأكل...ءرضكاحعنكالربويرد،ب"ءلمثفيولا

)!(.،إليلمثيدفع!!كالربه

إذامما-الوحيدةالف!هـةذيالأمرهذاغزارةأمام-نف،+لأنولنا

بترتيله:يهمرخوهو!ويمىكات

فديف4الذيالشهببرأفتكترشدأ

،)2(قدسكص-حنإلىبةوزك4!در

وراءالموءودةالأرضغيرآخرشيئأ"المسنىأب!ذاأملأقصدقد-

الذيا)تفسيرو5ذا!3ذاكومع...الخ...ال!نحانيينبلد،الأردننهر

وزةد*مون،-أتونهـ:إكوإلى،زطلبونسحناه":يالأ-!الفقرةلناتقدمه

13)!...رآوءشو،وذباؤحم،قاتم"ئحترك!الطإ

فيإش،رةأية،دهآ-هـء3إلى،مويمى-قآدمصنذذصادفلاوهـحذا

م!نالأ-هـىاطياةة-دة51دحنأ؟أء!،إوتابهد--،ةإلى-م!نأي

.14)أدياض!مفي

،\ليدابدالمدأإلىاحدةوليطفرةلتصلو،اصة-،تالنقلباحنو

%ليدثمورإرءايحسهنا،الجدةكلبمدردةنغمةإلىهناذ-تهـعولسوف

الحادي-،حالاص؟ذ)كوازظر،61-21/"صابعالاص!اح-ة"اكسنر(1)

.ه،بحدوما1!/شس

.13-59اطروج)3(

.6-29/5التهط.ة)3(

يومتخزنيكارلا87"ثمراءسورةفيءخم"ةر7نكاثةولهص!ابخلافهذا(4)

إف-االآترةوفي،تصةةاالدفهذهفيلةاكاراكتب659الأءرافوفي،مم!ثون"

.،ليك!دلما5
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الراهـناورإ!باملأ-ثاإن،لهءقابلطهـفأةصىإلىطرفمنانضقلةدبأنه

ليذ:ةيقيودليتاإبالد-هـ"جا3ة،بتقماعسوفوءظء4ء:ىمنؤيم!ماوحل

إ-لما4ءوبمدائمأإنهابل،الأرضلمحمامثإ-"ز"ودلاؤظهـاتنا،منهاز--هـرأن

أنأردتإنة:ا=ددالمؤءة!نلأحدإ-"حاد-وعقولمنكاندلة،ا&،ء

ا-عاه،فياكترلكفي!ونالفقراءوأءط،أملاككوبعداذهـبكاء،-بمون

اوء،كاونتأماأزغؤطابوانلا":لتلابذهوقال،(1)"اؤبفيوتال

""لمفابوآنتمأماوأ.الها!ممأزطإب!،12كاهذهف!ن،تةلةواولا،-ثسبون

....رلحتزاد؟13وهذه،اللهمل!وتاطإبوابل،هذهإلىكأتا!ونأنم

فيرةةدلاآو؟نز،زة:كالاكياسأأاعاامملو،صدة"اءطووألمءاابيهو

.(2)،أليض(لمبم9رحونهـناك؟كزآيرحون--ثلأؤ"....هـواتا)

بواسالقدرسكهب،ا-يمحازلاص-ذاككذ13ليتدسوفكاذاليماةهااهـذه

،اب-يميرولاأالدههـاطاضرفيالأغتهـاءصصأؤ":-ثهـومماوسإلىر-ا)تهفي

كل؟ت-ة،الذي،اطجاافهعلىول،الف:كآيقهيخيةغهـرعلىرجاء!ياقواولا

؟-حواايارسةة:ل--:((أساس"-ثملأءدخريئ...لا-مضعبةثاثيء

وءذا...ا"إ!افيا)كاالأشياءولا،ا)مالمفوالا"،)3("الأبديةاةبالحب

."()،الأبديةالحياة،بهءوء!د-ل!ؤالذيالوعدهو

ليمدء،-ياةفي،الا-تهـةءو،(دامكانهيليالافيالأملأنفيداوه!ت

.92/؟.صوصرة91/13مقاكأ"ل(؟)

.34--21192لوقااكأ"ل2()

.91-6/17رءهـو،وسإلىالأولىا)رسولبرلسرسالة)3(

.52و2/51ا؟ولىالرصوليوحتارصالة(ة)
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مزدوجة:بمكافأةالمسيحفيهوءد،)11واحدآموضعأعداف!اللهم،الموت

،مرةصإئحيلفينجدهاإضاةةوهي)اب،ةهذهوفي،المقبلةاطياةفي

الإصحاح،مقإنجيلفيموجودةغيرولكن!ا،103الجلةالماشرال!!حاح

.!193عشرالتاسع

امرأفي،التوجيهنظام"

دراسة-أفضلبرطريقةخلالهمننوا-"أننستطيع!وقففيا،ننحق

فىى،ولسوف،المقدس"ءتاببرتدصثيرعلاقتهنثدتوأن،نيالقو6ا)شبليغ

لي!س،صشوافقكركيبفيد-صالحانالمسيحيةونففتما""ي!وديةهـيةالنظأن

فيتتدمج%ديدةعناءسأنذلكعنفضلأفىىسوفبل،هـمح!بهذا

ورحابة.غنىل!تزيده،التركيبهذا

نيةالةر6التماليمؤدرةفأد!صتا،)2(الحامالإ-صاءمنبنوعقفالقد

الكانتيةالصيغةفهذه،و-دهالأصرصاطةسح!-ثاتحليلفياقتصرتالتي

افصل":صاد-،عنادرد،،المحضش!كلهأأساسكلالإلزامتقيمالتي

بولس،القديسرصائلنيالةقراتبمضأيفأنذفيأنالمنا-بمنكانربما)9(

أهلالىالرسولبولىر-الةأالأرضكلالطوالإلأعارالمطيص!ينا؟ولادوءدصيث

وهـمثكونوالي(مادية)نمه،!افهيزيدمبأناس11عاءةووعد،،3-أفشى

اداكين،فيهطوا،هـالحعلكلنيونايز،ثيهكلني،صينكل5اكتفاءكل

"911-8/"تاسعالا!=اح،؟وردخثوسأهلإلىالثانيةالر-ولبولسرسالةأ

الراجبببحض؟لاتلالوالضمتءالمرضمنالكببروالمددالرفباتكنرةهـةروصيت

.(03-93/ءصرالحاديالاصحاح،كورنثوسإلىالأولىرصاك،انظر)،الديني

نضيفسوتوا-دةف!كرةعزتمبرالتن1،إتمنإليهانرجعبروعةكلكأايةني)3(

المدنية.الةموصلتحيين(ب)و!رت،المكيةالنصوصلتحيين(1)!رت
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المةدس.الإصلامكتابفيأكثيرمالرة"ليست-،إدرضاه!تلأنه،ا!ت

.)1((ب01=)الهجرةبد!طها،3ياتعث!رقيفيدهاذاكومع

لها.مضمونوجوداضرورةباينفيلاب"ءصرحعلةوجودعدمأنبيد

ذلكبداصهماالإله!4،للأوامرشروطغيرخضوء(-فضيالإ؟انأنوالحق

ينيئؤكانصتاؤأ:يقولوت،لىسبحاز،والثه،والتحمالفوةفيغاية

"ةايخير!ثم"صيكونأنأتهـآشوله"ؤزالثه"-تضتىإذا"ءؤيختةؤلا

اقثداألطصكقينيم.؟تتنتاألالؤؤ":ويقول،)2(،أ:هـ-5!م.من

-قييلإلاصفقاوةض-،.كميارديناخر"خواأو-ح!صئمآنة

.)13"ءيتثم

ميأتصببأذس!لتشفأنفست!ع،زة-"الإ؟ان!فاؤباءمذلكوكلع

التحديد:قليلةكانتوإن،اطيبةاالا-م!ربب!ضوفلم،المظ!:هذاتحت

.")4(...خيثرآ-لهئم.-به--لكانئوغظثونصضا-فت!اأ!ملؤو"

اتورية"ديكلأوتحكميةنغمةأعيننانييأخذلاالمسبمابغيرالإلهيوالأمر

ال!ليالرضاتبلغحتى،مقنعةجد،ؤاطممةالمممنبصفاتلناخمثلبى

.(5)دمايرهلف

الوصاياأننرىفسوفجانبأالمطلقةالأوامرمنا):وعفا5انحيتةإذا

جموءاتثلاثإلىكرتدأنيمكنولكنها،نحتلفةأ-سعلى-"ومفةالقرآ

،309و-ةرمكر-42و21و91و7-5لنااو،572-ةرالية(1)

.01-الممتحنةو،3-دلة!ااو،06-قياكوو

كا.(01ب)-مدنية2ياتءخرفينهة

.66-الناء(3).63-ابا؟-ز(2)

.السابة"(4)

،09الممتحنةو،06و"-وبة،42و29و91-"نا.)بخاصةنظرا(5)
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الظروفاتواعهبار،الباطنةاا-وغات:هـيكبيرة

.ا)ههلعلىا!لتر-بةالنتائجواعتبارات،،نالاف

وموففادهطصة

تتمثل،فيمنرىأنولهحاول،الثلاثالطوائف"ذهالتواليعلىفلنبحث

؟المجموعفيمف!اكلتحتلالذيالمكانوما

الباطنةا-وءإتا-(

عةلميأالهعبفدءمفيالرجوع-(الباطتةادوءإت)بعبإرةةصدوأ

-دل-!ن""!!،و،وقيمةهيو،اك-كابفاب!تءهـتبطةأ-لاة-"قههةإلى

.ءصيانأوي3وتتصلص!ن!4سلبب"و،بهوالمهل،أ!!ع!!

،أوفمةذ)تهفيوالظلموالحدل،،طلوالبكاطق،موضوعيةفيةوهي

ودنسها.وط"رت!ا،ومماهاا)قلوبكه!رذاتية

يكون،ولنعوالموضو4الةيهبينالاردةاطلهذاعحتةنماذجثلاثةولددخا

الأسانيدكلمن!،،فيإلىير-عالذيا؟،نبعلىا)"هلفينتحرفأناء-يرامن

منالةيمةهذهاإوفوعيأخذأن!إما،ا)"توانهذاتحتنجرء"كاسوفا)قي

الة-أو،!،أثروهـوسابقة-الةمن،-تقيهاأنوإما،اطا!4طبيمته

نيها.سببوهـوتتةءلا

كانأسواء،ءهينبفنونخصه،الموفوعنقدرفن،اخرىوبعبارة

يمكس!،ا)قيبر-*بالهيمأم،اطاصبمت،5تضصلقيممنقيويمابسببذلك

ويحقة!ا.بهايأتيإقياا)ةيمبسببأم،نتذ؟هـأصلحين

وفي،الههـقفيتحليلمنبهنقومص-،دةفل-نستطبعأنناوالواةع

صوقف،أو،ة،عدةأو،فملقيمةعلىنحمأن-الجانبينلكلا،الاتداد
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،ادددمعنماهوفي،الراهنةحالتهفيالشيهنضظهـإلىفتارة،ؤظريةأو

إلىء-ابطينو،رة،وقكوذ،زثوثهمجرىفي"ءترقتينإلي"زخظرو،رة

التوصلهوالحالاتجميعقيهناالمرادكانو،1،البمبدةأوالقريبةهماره7

نفسالصفة،الملضتسةلاقيهةزممونأن-ناص-4من-فيجب،أ-لاقيحمإلى

طبيمية،ءلاقطصورةفياوضوعبارارطخهاتبدوأنأخرىنا-يةومن

3-،يقد،اصطلابةعلاقةتكونأنلا،تحليلية:أ"ذولأنوأو!ثك

ت!.ثاتثسرإ

صذاعنتجيببطريقةمختارةالا-نا-ماإنرجعسوفا)قماوالةصوص

عن،وتنزءتجردآوالأكثرالأوفىالة-طت!وقؤ!ي،المزدوج"صرط

،بوسائلالأخلاقيةالنزعةعلىإلحاحففيها،للقرآناكبايغيالمنهجفي،الشرض

إلىمانجدهلاتشيرا)نصوصهذهإندل،أ-لاقبةءاياتأ-لومن،أخلاقية

اطقوأن،عدمإلىويضتهان،يمرانواكمرا)باطلأنمنأخرىصوافحفي

تعالىفيقولهورد؟وذلك،تفنىلا،صالدةثمراتويحملان،يبةيانوالخ!ير

بفهذهالزبدفأما،والباطلاطقالئهيضربكذلك":الرمزسبيلعلى

،(،)1الأمثالالثه،كذللثدفربالأرضفيفيمكثالناسينفعماوأما،-فاء

همابتأصلم!اطيبةكشجرةطيبة؟دةمثلأالئهضربكيفثرألم":ولهو

،لالأمهالئهفربو،ربهاب!ذن-فيكلاكاثاتؤ!ي،السماءفيوفرءثا

فوقمناجتثتخبيثةكشجرةخبيثةكالةومث!،يضتكرونلململلناس

.)2(!ترارمن!اماالأرض

هي.،من-يثبخاصةالذاتيةاصفاتاإلى،اساسأهناالانتباهيهثذفقد

أسانيدلا،قائمةدظويلوسعنافيلكان،دقية،اختيارآأجريناقدأنناولولا

/17ا)رعد!1)

62-2/ثابراهيم)2(
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باكمليمتصلهـ،سوىالقر7نمنتشارألا-لأأو-أنف:،ألزتاولذ)ك

عايه،ا)سابقةاكماليمءنمستقلأ:أفي،دلكد"الدفيئنىبالمه،نيالقر7

نظردمافيتحمللاا)قيوصالتصعتدإلانةف!إنناثم،)9(فيهوالمذكورة

.)2(كوضأوئبسأدنى

،الأترع!للاعتباراتمانعغيرا):،طنأارر-وغدءونعةدء،،آوأ%ير

.الأولالمكانا)باطنالتمرفبثايرتلالتيوصالتصسوىنقهللمةإنض،

-ءإ-،-،ده-مدأنهالقرآنذكراقياا-وءةا،دىءالمبأننحردء،وغالبأ

لوإت،حق،الأمرموفوعهيتكونوأ-ء،نأ،-بسيرصورةفيمستعمل

.لء!اوكأءهـو،لمة؟هورهـلؤ-تثا!لمت،)ةص!ائهابأءياشلأانادعو

نظريتهيو-"هوو،الةهـ7نأنكيفأولأ)تظرا)بوضيحهذاب!دالا-نو

فيت!ونلاوما،هـيةالنظهـذهتكونمايريت،أنعلىخا5يحرص،المامة

،غرضذاتآوباطلنظريةكلتببالتيالنقائصءنهاكطلينةوأن،ذاغ،

بالحقيقة.المفرمةةولا)5إقناععلىالقادرةان!،1)صفات!،يثبتوأن

تأءوصسمهببتغيونظامهوولا،ت!ببقضيةليسأنهيحانإنه

فيذ!،الو-كطمنماسبقه-"ديمءن8.سثان6القرأناطديثهامثىكل)ةذكر(\!

.وء!و،لا5!ررفأجاءأة،إلاالةرأنيدءكطلاوحيوءو،ةالتر-3النفهة

كثفل!التنالا-كاآ؟يع"ط،ثةةرز*5منا-دبمدأ؟3!اضكأنتب:بولي2()

ذلك:ي!ولفأنةاما،تلمنين4-يربئزيفلزه-يروهو،(لمخيرذلك):الةول

أ-لمن،لأدنم!يرآخيرأذإكنيأنوإء-،ءالمكانأةذلكفي؟ا،لمبه!أكثر

-)نف،الانسانظلمزوريئ"قيالأ-كاآرينمنأءةاناالسببو!ذا.اطاصو%ودأاكتمال

ول!ن،ة-ب،(أ%لاةوإنادها،لها-بىة"صهتة-يرإلىبات!ا!-4لالاقيالأ-كاآ

.دقابنفالمرهتمرإضسياة!افس"قيالأح!أكذ)ك
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،أصهـأغقنيماأشأككم.-لا"ةلط.":109الأنمامففي،أ-هـآءإيهينال

)91."يلقاليين-ىذكرإلأ"!؟إن.

،لابلاغرهـالةول!نه،،لإ؟راهذة-4ليةرضزظامأأرضألدس4أذويمان

-تتث!الذق--قذ-فيإكرصاه--لا!:اطوةاوافقةاأصاسعلىيههـضوتعليم

منةؤدثه-ؤنجغ!يئت"شقتأ-نفلكصصابون.ؤ!"،"الغيئين-ثتد"لزا

-ف!ن،أسننشمأوالأثئينا)يمتالتا"وتوايئيلدود!ل،ائتتن

.(2)"التلاغ"ءلنك-لماف!اتو-لئؤسن.!و،اؤفتذاؤقد-اشذثوأ

:حا!أو،كامنأو،ثماعربةولليسإنهثم

،"تفاجمرو"هؤتل،51"ؤخترارل-،صلامأاث"صةألواةاصدل"

لولطتقئوئمأ،-ئحن!ونيلاؤ،-ليكايقزبئذ-:تة--دتذخت-أا-فئ،؟تر!!ذ

.)3(،اقئوبزثبص-به-بثمىذخرصاجمرشت

-جئة،ين.-بمتاجيهم.تا،اتف!كئر"وكم.أؤ"ةا؟ةونليسهوو

اطاضى،فيبأرقامهاالآياتإلىوالإشارة،ادإراالمهىذكرعلالأصلفيالمؤلفرجد)1(

.رقامباي!الي(قيالىونثير،منها2يةنوردأن-الفكرةشابعةعلىلقارىءعونارأ!ناوقد

68/46!و52/04و42/23و38/86و23/72و12/401:إمنىاهذافيوانظر

.(1مدنيةأث(ت-خفهذه)

13/04و801و01/99و6/09و99و5/29ثكذ&وانظر،3/02و2/256)12

96/48ولأ/352و64/12و43/44و42/48و93/41و38/87و16/82و

.22-88/21و81/27و08/11و76/92و74/54و

.(1مكية4ومدف4تالأ-)

96/42-و52/03-52/92و96/41و3/36ولأ36/96و26/224و21/5)3(

(1)-97يات.21/5
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.(1)"ئص!ينيروصنذلأإ"هوصنهإ

.(2)اا)شتاطيخأصبيما)تث-ثتزتاو!:ثهطانيأإلهاكل(ليسو

ا-.تتمنغا،لا-لؤ-دا)صوايةبأزأؤ+م*-لموإذا":كذبأا%-تراءأولا

)3(."زفيجايمضأإليه"لوخىتاع،أثبإث،مل

4(.)،ىا!تؤش!نصتثطق،ماؤ":ا!وىعنآمببر3ولا

"صن!.-قد.تجاةالثاس"تأي!غاأ:ي4الإاالتورإنه

.(5)،نأمييما،آرنو".!مفي)ت!ات)ثننرأو

ونتابر

)16.،إر""صةلين"هدى-":الخيروجهةيمبرالذيالهور

،فيكئم.زيخأ

15و68/2و52/92و44/14و37/36و46و34/8و23/07و7/184)1(

.(اآيات01)-81/22و

.(1)!؟ئان81/25و26/021)2(

21/5و16/101و12/3و35و11/13و38و37و01/15و7/302)3(

.96/44و52/33و46/8و42/24و43و34/8و32/3و25/4و

ا("آية)-17

.(1واحدةأية-لم53/3)4(

24/35و14/1و13/16و302و7/157و122و6/401و5/15و4/174)5(

64/8و62/9و45/02و42/52و93/22و35/02و33/46و04و

(.ب5او)-12

158و7/52و6/157و138و301و3/02و015و137و79و5و2/2)6(

02/و201و98و16/64و12/111و801و01/57و33و9/18و302و

33/4و32/3و5و31/3و85و28/94و77و27/2و24/54و135

53/2و48/28و02و45/11و43/24و41/44و93/18و403/24و

(.ب14او)=69/1103و39/7و68/7و6/9او03و23و

388



)1(.،ادسنتميئا!-ا)فرد-ناافي":صراطأقومعلىويضعم

،)12.الخديث-أخسنأفه"-نز!ل-":صديثخيرإنه

الثايت--في،لقؤلي2تئوايطالذاطه""يثئت"":الثابتالففوهو

)3".،؟ا،يخرؤصفيالدهنتااطتاة

.،-قؤلأ-ثقيلأعقنلثعتئنقيىإنا":الثقيلالوزنذو

)4(.،ل-باقر"ءؤماؤ،-فصللققؤإلة"":الفاصلوالحم

للذفي-خييفأ،ؤنج!غك--فأيم.":للغطرةالموافق

)5(.،غقنغاالثاص!فتطز

التيلثه-ا-ةيخطر

)16.،ال!ييل--قصند"الثهؤقى":الصحيحةالوجهةوهو

16/76و161و153و126و6/93و4/46و3/101و2/256و1/5)1(

61و36/4و03/03و24/46و23/73و22/67و02/135و18/1و17/9

81/28و72/2و67/22و46/03و61و43/43و42/52و93/28و

ب(.6او3(.)-02و89/2و

1(.ا)ت)2(93/23

1(.)-ا)3(14/27

)-13(.14و86/13و)4(78/5

1(.)=ا)5(03/03

1(.)-ا)6(16/9

91-القر2ناخلاق928



ايمإنجريلة-ذلأ"تل":،ويؤكدهاطنر،ملةرصالةأداءيوا!لإنه

.)9(،خييةا

.(2)"لآءدهؤقأصيدئك-ز"!طمةتمتهؤ":لالعدهوو

زئيم.،31(.ينالحق!ه"اؤ-ةلمتغقئونآ7تنوايطالذ-فأثا5:وهوالحق

،)4(.زثيينتئتةعلىإلي"قل":البيئنوالوضوح

.(5""-لجكتةاؤب!ليهتاا"مئغاثئغو":لمماو

ويؤينبالطاغوبي!خف!-قن"الوثقىالعووةا!كة)6(،وهووهو

)7(."-!شااثمصتام--لاالو"ثئىة-بالفر.ؤاشتف!لث-فقد-بالثيما

37/37و23/52و21/29و16/123و6/09و4/26و3/59و2/135)1(

ب(.3او.)=42/136و

5(21)ت16/76و6/115)2(

017و4/501و801و62و3/06و213و911و901و19و2/26)3(

8و7و8/6و7/181و115و114و66و6/5و84و83و5/48و

16/152و91و13/1و201و11/17و801و349ءوو01/35و9/33و

23/07و62و22/6و21/18و91/34و56و18/92و501و17/81و

35/24و94و48و34/6و33/4و32/3و31/03و53و28/48و09و

43/03و24و42/17و53و42141و04/5و41و93/2و37/37و31و

61/9و51/23و05/5و48/28و3و47/2و03و46/7و45/6و78و

(.ب23او96/51)-47و

65/11و57/9و47/14و04/66و92/94و27/97و11/17و157و6/57)4(

(.ب4او4)=7و89/1و

.67/2و02/114و11/14و166و4/113و3/164و282و151و2/912)5(

.(ب7او2)=

31/2و17/93و01/1و4/113و3/164و926و231و151و2/912)6(

.(ب8او5)-62/2و54/5و43/4و33/34و

.(بااوا)=31/22و2/256)7(
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ينتكم..ء!ؤجمظةتجاة-قد.افاص"يخأتها":القلوبثفاءوهو

.)1(،ا)!5ء،ورءفييئ،شيقاءدؤصكم.ز

الماويبالمحنى،اطياةيمنحوهو)2(،ؤ"!كأء3"الأنفسوزكاة

تمثميصبيما"نورآلة"ج!قفتاؤفأشتنتاه"تنتأكانتنأؤ":لامملة

.)3(،يتغانخار-جصليس-الظئاتابفيتث!د4"كتقن-الناسفي

ذههيف"

ال!،مة.للنظهـية

إميزةاالس!اتهووءوفوعها(ب08وأ!03-)

إلىالصامةالنظريةومن،التفصيلالىالمجهوعمنا،نانتقلنافإذا

مأمورآكانتأسواء،الممليةالرئيسيةالفضائلأدضأنجدفدوف،الأحكام

تست!دف!-!كفايةأقرتأنهاأم(3خرتعليقدونا)فالبوهو)لذات!اب"

الإنسانية.النفسإلىادوقةللقيممنبحأكاذتأم،اطاصةالأفحال

الأقلكلفيدء-،فإنناالظروف!ذ.عنت!رالتيالإمحابيةالأواسأما

إلى:تدءوأودأءهـ،1)جمأ،ا،تيةالايات/في

لافتؤ":واجباثمالاتغرفيوتمليم،وا-باتهإهـءايتحمبرأنالاهتمام.

الذفي-ؤلئتذزوافيلتتقفغواطائقةيثئهئم!!قة"؟كينتقر

.)=4/44.113وا17/82و01/57)ا!

!.ب4او2)-.19/9و08/3و42/2و3/164و151و2/912)2!

بإ.ااو.)-25/222و8/24و6/122)3!

ا!3



.(1)،.إلتهمتجغوازإذ-اتغم.تؤ

الغقتة،تااك!زأذوتا،صالققتةاةتخم--فلا-5:الأخلاقيالجهد.

تة،تقزذصاتتيمأ،ضسنغتةذيميؤإطهصاموصل!أو.،قتةزقك

.(2)،تةتتز-اذبتمميينأأؤ

أشؤةافهر-سولينيلكئم"كال!إ-اقد.:اط-نةالمدوة.-إتبإع

د!تلاتكو-لا-تخغر.ا(:ا)هادلبالوسطتلتزمالتي)المتعادلةالأة"إل.

.)4(،ذ-لك-شبيلأتئنائتغءؤ،-!اؤلا-"كأصايخت

.(.)،تأيركما.شتمماو،"ع!فادلك--فيذ-5:سضقامةل!ا0

.)6(،اتاطنر-فا:تبفوا8:والأفضل،اطيرفملفيالتنافس.

اب(.و2/لا)-12وا16/43و9/122)1(

.(11)بلاا-04/11)2(

.(ب3اوا)-61/14و06/4و46/35و33/21)3(

6/1،1وه/!8:الأفكارنظامنفسنينقرأوتد،(21-)25/!6و!ا/011)4(

،الأعرافمجبلا-:حانهاللهأنيحدد،ديزبرتمليقمتهوعةهناالأحكامأنمد،!/31و

السلطةبهذهومقوماعكوما-ذاتهنيأولاكقيمةوضعالذيالأخلاقيالمبدأيص!حوهكذا

،الآنحهشاالتيبالمبموعةتتصللاجثمن،الآياتهذهنغفلأنعلينافكان،العليا

بمد.فيماندر-ماسففإنناالإلهياءابرزمجالمنبالأحرىكانتلماولكن

)0(42/15!(.)11

(.ب3اوا)=23/61و5/48و3/114و2/148)6(
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.

.

.

.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(
)7(
)8(

)1(."-كلأأخسنأئحئم.يتئدؤكم.":الحسنىالالأكل

")2(.أخسنقيالتيتفولوايييتابؤتل":اطسنىالأتوال

.")3(قياي!ا!ئاباتغكونواوافةااتمو2تئوايقالذتأئغا:الصدق

يم.ؤيخقظواأنجصتارينتثضئوايئؤيياي!"قلآ:"والا-لمشاالمنة

)4(."فى.كىأز،-ذيلذ"نزوتجئهم.

ض-خلالأظثبأ")15الأزئما-فيالثاس"كئفواتأئغا:"الطيباتاستعمال

اةضاءواالتأس،ء-فيبريهطوالصثإ":والثبات،لدواط،الشجاعة

)6(."التأسوجايط

وإذا،ءقؤزاالأرضمكلى-يخشونالذيهط":والتواضعالجانبلين

")7(.سلامأ-قالوااتجاهلونخاطتغم"

ت!م.ءفي-ضرإذاآتنوابقالذتأئغا":الأحكامفيواكمرالفطت"

الس!ئلاتمإكيخكم"ألمىتمن-تةثولوالاؤ،-فتتئثواالثهعتيبل-

ئؤينأ")8(.ت

.(1!3)67/2و18/7و11/7

)11-(17/53

(ب2اوا)=93/33و9/911و4/171

(ب5و21)!74/4و03-07/92و33و33/32و33و31و24/03

(.ب4اوا)-16/114و5و5/4و172و2/168

(.بااو2)=74/7و18/28و2/177

1(.ا)=25/63

(.ب)-123و/946و4/49



)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(،)1والإخ!انيلي-بالغدهتأئزالئةإن!:الحامالإحسان

.12،)إخ!انألدصتنصاوصبالوص":بخاصةالوالديئالىالإ-سان

نأ،-!ساإئناددصلوباصو":ب:احاض-ةو،لهماقةلراو،طاعتهماو،يفهماتثمرمعو

،!ث،أتصصقفل-فلاما!أوهاأصذاكيترصاكصعئذذنجلعن!إئا

جتاخلهماصواخمفى،كر-يمألآ-قؤلهماصوثك،هما-تتغزلاؤ

،)13.آمتييرزثياصنيكاصنش،أززب*وثك،الر"ختةصينالذهذ

.(4)،ء-،نب!يحلى-تمثراو.قيثرو"فصفاك!ف!"ص:-اتلكواط-نةلمها!لمةا

مصالأأراذا-ةإن":المتبادلوالتشاور،معزنأالإنسانيالتحامل

،)5(.قذيخيم!ماتجناح-صفلاتشاو"رؤيتغما-كراضغن

المو"سيعغلى،وتلتعوهق""!واردلمابقدر،أسرلاحاجةفيإساءدةإ

،)6(.ز"ه"صقدالمةنير-كلىو،ر"ه"قذ

باثغر"وفمتاعويالظلئقالت:الطلاق-الةفيالزوجات-"ويض

،)17.المثماي!علىخفا

(16/09

اوا،نل!ا

و6/151

17/23-

و2/922

و2/233

و2/233

و2/922

فعل:بمعنى(احسن)المتعديالفعلمن(إحسان)كلمةوتأقي،(11-

حمه.ر:ورى(إيهاحسن)إخمدياغيرمنتأتياو،تقن

.(41ب)64/51و92/8و713/2

42(-11).

.(ب4=)56/2و4/91و132

.(ب2=)56/6

.ص.(ب3=)56/7و362

.(ب4=)38/94و142و362
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ولأبت،ه،والأبمديئ،الأقربينوالجران،القرب!لذويالواجبةالممونة

سدفأتقتطعممونةوهي،عامةبصفةالإرثمنولدحروم،السبسل

تىو3":كسبناطيباتومنلدينا،المفضلةالأشياءمن-ينبغيوخ-

ال!ل!واثناصسايهينصواوالتتاضالفزقي-دوصي"حئيماشكلىالمالص

ثما"تنمفواحئىالير+-تنالوا-لن5،،قالبالزؤصفيوال!ائيينص

(1،)وموا-فزصتنلومهـيل!ائلخقلهم.أنوافيصي!لذوا5،""تحبون

تؤمصفيإطعاثمأؤ":المجاعةحالفيواليتامى،الفقراءمؤازرة

)2(."تةتترذامي!يهينأأؤ،تةتقرذاييما-،ت!غتتةبي

")3(.زقتةصفك،ا)تقتة"تاأذرالثوتا:الأرقاءتحرير

لا،-بالةي!طالطوالميزاليلصوأؤئوا":الذيلوطهارةالأمانة

ذاصلطكالؤؤالوغدفا"ةلتئم.اذإو،شغها"و-لاإ-نقسأ"نكئ!

")4(أؤفواالثهويغهد-،"قزقي

")5(.وغلايتة-آص،فنافم.ززئماؤأتقفوا5:السخاء

")6(،لي-بالغذ-تخحئئواأ!الثاسصتينخحتفتئ!.وإذا5:الهدل

وزصذ!وا5(آخرأومنجانبيميللاالذيآالرأسيالميزانمورةوهر

.(7)"صلم!تقيمالصس!نطاس-يا

2/177و17/26و9/06و2/177و4/36و17/26و16/09و2/177

3/29.و2/267و07/24-25و17/26و9/06و4/36و

.(ب9و51=).(الاصتخدامتكراريعنيالأرقامتكرار)ملحوظة

09/41-16(-11).

.(ب2و11=)09/13و9/06و2/177

.(بااو2)-17/35و6/152و2/282

1(.ا)-13/22

42/15و16/09و7/92و6/152و5/8و135و127و4/58ومكرر2/282

(.ب6او57/25)!5و

12(.55/7-9)تو17/35
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،)9(،الشغاذةلكئمؤ)ؤلا-:هتطلبصينصثهادةلكلالصادقالأداء"

3تئوايطالذيأي!غا":أنفسناأرأقربائةاصساب!الصدقكانلوحئ

،أتة!سيكئم.لو.!علىؤيثهاةشئغذ،بالابنياميايطثؤكونوا

.)2(،و-الأ.توتينالو-الد-ننأو

،)3(.أمانتهائتمنالذيفليؤدبعضأبمضمأمن"ف!نلصاصبها:الأمانةأداء.

ا.لمؤفون:"ؤالمقدمةإليمين،الممطاةإلكلمة،المقطوعةبالوعودالوفاء.

.)4(،ءصاقد"واإذ-ايخبقغد

كالفلؤوأنفشهنمء!ل!ثرو"نهـذش":والإيثارال!رى.

.)5(،ختصاصتةبيم.

بالفزفئزوأالغقؤ"خذ":الجاهلينمعوالكرآالتسامح.

.)6(،.تجاييينصا-عنءوأجمرفى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.ب(3=)65/2و283و2/282

.(بااوا)-6/152و4/135

.(ب2اوا)-.لا/32و4/58و2/283

(.ب2او2.لا/32)-و13/02و25/1/لالااو

فيالواجبهذا3نالقربهماأعلناللذينوالتحديدالتركيزضاصوجهملويلاحظ

ايمانكمتتخذون،أنكاثأقوةبعدمنغزلهانقضتتكونواكاليولا5:الدوليةالحلاقات

يوملكموفصق!،بهاللهييلموكمانما،أمةمناررىهيأمةتكونان،بينكمدخلا

واقعذات-نرى-كااتالتمبيرصذه.(/29النحل)،تختلفونفيهكنتمماالقيامة

الكبرىإلمشكلةفي،ابخوةمتقدة،قصيرةخطبةتقر!نأنكمهناتحسونألا،مضطرم

للمراعالحيقيةالأصبابففحمع،ذكمنأفضلنوجزهاأنيمكنوهل..؟..لعصرنا

؟.....الع!ثربنقرننافي-مضىوقتأيمنأكثر-فاداتعيثالتيالأص:اب،العالمي

.(با-)95/9

.(باو31-)لا2و25/63و24/22و991لالم
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.

.

.

.

)1(
)2(
)3(
)4(
)5(
)6(
)7(
)8(
)9(
01(

.(،19-اشيئةاباطتسئتة-ودطةزوتذ5:،طيرالثعررد

وتأئرودط،الخنرإلىتذغودط:هان!كراعنوالنهيىبالمعروفا،مر

")2(.المننكرءغن-لظتثغؤووف-باقغز

،)،(.تفضأؤيياةتنفئئهم.5:متأزريئالمؤمنرنكانذلكوفي

لاصخنزه:والا-،ن")4(،اله،س-تننإصنلاحأؤ5:الصلحؤثجيع

").(.يصدقةأقرتن-تحواهئم.الأمنكثيرفي

اليزتكلوتتاوزصوا5:النظامويمم،الفضيلةلتسصودالجيعتعاون

)6(."والثمو-ى

-وتواصوا3متنواي!الذينكان"ثم!5:"وبالرصبا)!رواميالى

،)7(.خمةبالمرانواصؤؤ،بالصئنرص

جيمأاللة-ءتجثلصواغت!يموا5:المباركأبالو-دةالاعتصام

.(8)"اثوشز-لاؤ

بالثه"أترماتصيلود!والذيآ5:المقدصةروابطناتوثهق

")9(.يرصتلصأن

ولا،إله!هم.هاصلمرقن"يجئون5:الووحيةالأخوةفوالانمطاف

روحوهي)لهاوالدعوة،،أوتوايخاصاتجة!صد"ورينمفييدودط

.بالايمانستتقولاالذيئولاخواننالنااغيزرئناتقولون:ه(الجاعة

،).!آ.3تنوايلديئيخلأ"قلوبينافيولا-تخقل

23/69)-12(و13/22

.(ب3او2)=991و7/157و114و011و3/401

(.با)=9/71

.(با)-4/114

(با=)الابق

.(با)-5/2

59/17(!11).

.(با-)ا3/!.

1(.ا)ت13/21

(.)!اب(95/9
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-رئدشبيلإلىأذع"،:اطقإلىلدعوةوأصد!االطرقأصم.

)9(.،(!سنهي-إلقوجادفم.،اط!نةوالمؤجمظةإلجكة

.)2((والنقلبالعقل)والمسلةتجاالمعترفالعملطرقجميع،وإلجلأ.

؟..اللةنحولواجباؤنافقطأمثلةبمضالهموعةنف!ىنينذكرلاولماذا

)3"."بافة3تنتنالبر+وليهن!5:بافهالإيمان.

)4(.،الر"صولوأ!مواالئةأطيغوائل،:طاعته.

والأزضمتكوتنييتظر"واأؤلم،:وأفمالهأقوالهنيالتفكر.

،)5(.-ثهإءمنالئه،خلقوتا

،)16.أكثيركرآبالثةاذكروا7تنواالذفييأئها:-،ذكرهاتدامة.

والأشذةوالأنجصازال!نع-لحئم"وتجعل،:بفضلالاعتراف.

.(7)"نتشكرو-.لغلن!عم

")8(.توكئتغليه،"هؤإلمإله-لا،أدثةتشيئل،:عليهالاعتماد.

غدأذلكداعل!إفىلثتي؟-تقولن+ولا5:لإرادتهثيءكل)صناد.

،)9(.افةيثاةإلا+أن

)01(.،فه"صتأأصثده3تنواوالذفي،:صبه.

والذىخذق!م.الذيرئكم"اغبئدواالئاص!يأئها!،،عبادته.

.-.،)9(2(ومن/-قبيكم.)2

33/32او14و.8و4/5و263و24و(2أ3و)=3/ا92)6(/ا/73(9ا)إأ48بربربر7))؟"(

(41!)64-/5663برا(فيوا(اا24/ا2!))ا؟(-9!ا)إ6ا//ئم)8(،أ(92
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.(ب19و671=)ذاتهنصهابوساطةصوغةالأءورهذهوجميع

بهايبنيالتي،اكمبيرصحإن،الشرفوألقاب،الأ-لاقيةالهاسنإلبكو

بوما!!ايريد،قاعدةأو،مبتةلشميرةمدحهورصوغ،تفسيراتهالقرآن

يفتحأنودون،ذاتهالفملداخلبحصرها،قويةطاهـةللارادةفيلقأن

:توتاتأوأخرىأبوابألها

ضتهـوف-هـول":الصفاتته5مثلعلىينطويال!ب!،لعمل.

وأحئسنخبثروذلك"،"أذىحهايتثقةفتمنخنرومفمرةوؤ

.(1)،تأويلأ

كثيرآ،)2(.خئرآأوتي-فقد.الجكةئؤت"وقن:كثيرخ!يروهو.

الى؟شتياذ.كروا"(:المناقضةإث،عرامنالرءمكل)واقعوهو.

")3(.عذن!كم.أتغئت"

و!ويئهونجغهأشلم-؟!نبيضأأتنوتن،:أ-نوهو.

،)4(.نحسيئو

،)5(.اللهصدءأم!ط"ذلكمه":أعدلوهو.

،)!(.أكبزالثهؤلذ-كر"":قيمةأعظموهو.

،)7(.المة!قون"ئموأولثكقوافذينالذأولنك):التقوىمناطوهو.

،)8(.المح!تينعلىحةصا،بالمغروفتتاغأ،:الإ--،نمفضوهو.

.(ب6او2)-17/35و9/012و7/26و128و95و4/58و2/263)1(

ب(.3/29)=4و926و918و)2(2/177

ب(.4/91)-2و)3(2/221

(.ب2اوا)=41/33و5/05و4/125)4(

.(ب2)-33/5و2/282)5(

1(.ا)=92/45)6(

(.ب3اوا94/3)-و93/33و22/32و2/177)7(

.ب،ا)=2/236)8(
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)9(.،المنةيينكلصفأ،:التقوىومقتفى

،،فلت!نئدو)ضفيرأزئياييىازطغما؟رلث5:الشكرعقتضوهو

،)2(.ختؤفينو7قتهم.خوعشأطغتغم.الذيالتئمتهذارلث

،)،(.سلالر8ينم-أو"لوالتزضر؟،فاصنيز:العزآوالجلدمقتضوص

الثهشبيلني"تقاتكنلاو-ما-لكم.،:للضعة،ءالانتصارمقتضىوهو

41(.،وائسحتضقنين

معهم،نتعاطفالذيئ،البانسينكلوالإضةاقتآالاهمقضفىوهو

خلمهمين-كركوالؤالذيئوليتخش،:مكا!مفييضعنابأنعواء

لآ!ةؤولتقولوا،افهفلنيتقوا،علتغ"خافوايخمافأثةذ"ر

كلمذبين،كناءندما،الحاصبماضينايذكرلابأنأو،()5،آيدصد

عليكم،الثه-فن!-ننلينكتئم.كذيك-5:ضالينأو،جاهلينأو

مغفرةإلىنفزعانعلينا،كبشرحالتنايرعىبأنأو)6(،،ففتبئنوا

)7(.،لكم.افهتقيزأنألا"تحئودط،:ورحمتهافه

)8(.،وأطغزصلكمكىأزذ.لكم5:ويزكيهاق!بنايطهروهو

لمييلوإن.،:فدر!ازيادةكلويعيئها،النذ!يث!رحوهو

عن!برأنكلأو،لكم"،)9(أز!ىفؤفازجمواازجعوا

ياثيئة!!أ:القل!بفيآأكثرتأثيريصلبحيثمباضرأ،نعبيرأفكر!ا

.ب(24)=2اوا2/08

،(باو41د)9/3-604و60/07او46/5و13/24او3/23

.(باو21-)46/35و42/43او3/86

.(ب1=،/5!)

.(ب9=)4/9

.(ابو11=)39/6-11و4/49

.(با=)24/22

.(ب6-)21هـا8و5،و33/33و9/301و156و22،2/

.(ب4و11=)29181و3و.24/28او90/،و2/232
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)1

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

،)!(.قيلأؤطئأواقؤئماضدههيئالفنل

ينوتثبيتأافهتزضاةانجيفاة،:لهاوعويةللنفستثبيتوهو

أنئ!م.،)2(.

،)3(.القدبص!طتئينافهخربذصالا،:الطمأنينةللنفسمحلبوهو

)4(.،-كر،ئواألانىوأذ،:الريبعنهاوينزع

والمئكر،).(،القخشاءعنالمئلاة--تئشإثالفساد:،عنويبمد

،)6(.صتئقون-لتلمئكم،:منهاالمرءيدنيأو،التقوىويعطيى

نا،:ندممنيتبعهمامع،لاإراديظلمفييقعانالمرءمحتبوهو

،)7(.مينلاب-فتلتئم.ماكلفتضهصحوامأصتجهالة-قؤ"تصيبوا

إلىيتوب"ف!نةصالجأؤجمل،لتوتن،:بافهصلتنايعيذوهو

)8(.،تنابأافه

تتنابلاقدقيمةيمنحالذيالكيفهواطيباالعملن،1القولو%لاصة

أغجتبكولؤالختيث"والطئثب"ت!تويلا"قل،:الممعأحياغ

)9(.،الخبيثص،ةكثر

.)11=(7/6

.ب(2)=4/66و/265

.1(2)=93/23و1/28

.اب()=/282

.)11=(2/45

(.ب5/8)!4و237و187و/183

(.اب4/6)-
1(.ا2/71)=

(.اب)=/001
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بأنيمالجيكتفيفلاذلكمنأبعدإلىتحايلهالقر7ني!فعأنيحدثولقد

أوجفي-فهو.الروحيةأوالهقليةالمنامرعنمنفصلالأخلافةالمنامر

فيترددلا-المتبادلةانمكاسا!اقةوفي،أنفسض،فيالمنامر"ذهتماصك

يقئموأت،مماناوطرا؟ق،وعقائدنا،ومفاهيت-،،صة،ؤخايشرحأن

ببمض.بمضها

تم!سأن!-،منجزئيأقيمتهاتستمدالممليةا)كلضائلبعضنرىولذلك

علىالمال!تىو7..بالثهتن.،منالهصزول!ن5:صدقهعليوتبرهن،الإيمان

.(9"..الخ..وصالمرصذويخث"-

الخاشه"الةلموبصفةهو-يثمنقدرهيأ--ذ،بدوره،والإيمان

من--"بض"أغيتثم.سكرىالر"سوليإلىأتزكمااس"وصإذاو":ا،تصهدعة

الموؤفالروحيوذاك،انة-يةاالحالةوهذه،)2(.الحقمنؤواغرم!االد!ثع

من،كل8بهآص:ث،تقولونص":ا)هد!اءئيمةإنه-يثمن،-.تدفيته

.،3)،فينارثئد

إلىموجهةاإن!حيثمن،عامةرصفةديضثاف"القر7ا)تما)يموفتمد

ويه"ءق:،ورتأمل،ليتملمأنعلىد،درفهو-را-حأعقلأالناسمن؟إكمن

-يخرآأوتيفف-د.اطعة"يؤتوتن،!!ث!اه"قنالجكلصة-"دؤيي!

!)4(.الالباب-أولوإلأيذ+كر"تاو،آكثير

95/8و58/22و94/15و11و92/3و24/62و9/44و8/74و2/177)1(

(.ب7او)-2

.(ب2اوا)-32/15و83و5/82)2(

93/9و35/28و34/6و03/22و94و92/43و13/43و4/162و3/7)3(

.(ب2او7)=

9/2و7/32و152و151وامؤ895-وءو6/ص79و3/7و!26و2/164)4(

03/21و96و67و13و12و16/11و9و4و13/3و24و01/5و

(ب4ؤا45/5)ص!26و42و21و18و93/9و38/92و28و24و23و
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-لئنئذرقن،:الحياةأماراتأولإذنهوالقر7نلنذيرا،ذانففتح

.(1،)الكايخرفيعلى"القولوصيجق،-تأكانص

رئم،صرهـمنبصاجاهآ-قذ":البصيرةكليدلتماليمهايزاماول!ن

)2(5"فةطيها-جميتنو،ةينس!يهأبقرنرتن

-لقلئمولئؤينواصبيليفدشست!يهوا":الم!لنضجعلىيدل؟

)3(.،يرشد،ون

المظمةهيفتدلح،علئ!إالثهرسولعاشمها؟ذميشهاحينفإننا،آوأخير

،)4(.عطيمخفق-لقلىوإدك":الأخلاقية

أممخيرالجاعةهذهمننجملأنذلكءمنىف!نجماعةبهامحلتفإذا

بالمفرهـوف،ونشتأ!،للئاسأصر-تجتأمئةخنر؟ئتم.":الإنسانبني

")5(.بالثهوثؤمنون،ائمئ!ترعننوتتتهؤ

.(ب66و164-):الأخلاقيالمدحصيغهيفهذه

ينتجماصوى7خرتسويغدون،بذا!اافضيلةاتعليمفيالطريقةهذه

الواجباتفيأيضأفيدها-الذاتمةصظتهتحليلومن،الأخلاقيالمبدأمن

عنتعلنالتيأو،السيئةالأفةطلتحرمالتيوهي،سلبيةبأثاؤصفهاالتي

النهي.تذكوالتيالنصوصإلىأولآولنرجع.الزرقي13طار

تحريم:ذلكفن

)1(36/07(=11).

45/8و،3/91و24/44و13/16و12/801و11/24و154و6/05)2(

(.اباو)-7

(.!2اوا)!72/4!و94/7و2/186)3(

)4(68/4=(.)11

أ.ب48/7)=2و3/011)5(
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)؟(.،ألف!كم.ولا-تص!لوا،:نفسطالإنسانقتل.

اؤ،فيا-تفرولا،:لهالممهدةالأفمالإلىالانمرافاوضايىهتك.

.)2("سبيلأوصاةفاج!ثمةكانإنة

"مضصخذيولا"ص!افحايطخمنر"نحصييين،:وافىادؤ-"الهخاءممارسة.

ولاة:خفيأأوظاهرآ،النوعنفسمنفسادأيأو،)،(،أخدان

)4(.،تطنومامنهاظغر-ماالفوأ-لشتفزبوا

)5(.،اؤور-قؤلصواجنتيبوا،:بالكذبالتلفظ.

الثهد-ل،س!م.انة"يزصئونالذيئإلى-تزالمأ:نفسطالمرءمذح.

يشاء"،)16.تن"يز!سخأ

)7(.،تهحإلواأنالهوىفلا-تثبحوا5:الجاء4الأهواءاتباع.

وا،)8(.صفزكالذيئنواتكؤلا6منواالذينتأئها،:با)ءةارالدثبه.

بهقتئتاء!اإلىعصننك-تمذنلا،:ا!:-هـيئمتاعفيالطمع.

)9(.،منم.واجأأز

-ئما،اكلأالتؤاثوتأصلون":الثروة-بفيوالمبالغة،المالجمع.

)01(.،تجأختأل1،1و"تحئون

.اب()=14/92(

.(ب3او2)-2/68وهلاا/32و5/5و25و24/24(

ب(.24/33)-3و5/5و3(4/25

.(13)=16/09ولا/33و46/151(

.(با)=522/03(

(.اباو53/32)تاو64/94(

(.)-اب4/135لا!أ

(.ب)-33/963و8/لا!هـاو3/6!(

.(بااو)-18/282و15/88و94/32(

)0198/91-02!(.)11
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صكأنرقيلنإلك،-(ترضالأزؤلا-خش-ؤح،:اروءلاءصثية.

.(،)1"طولأالجبال-تندعلنؤ،ضالأز

"جهوجمهن،على-ثئر-هـ!نولنقر-نن":(للنساءااطلاعةلباس.

000،)2(.يهأيئمو)إلأيزت-ن"يثد-فيولا

ومجازآ(:حقبقة)نجسءيأيوأستحمال،ا-فبيثالكسبمنالافادة.

.(3)،فرئرفا-ئرلرهاو"،"ل!ةبباتبيث-طاالو-تآت-د"ولا

مخوة((:محتملأأووات(،الفةهـا،دقعبدافعكانلوحتى)الأولادقهل.

)4(.،إملاقأؤلادكم.-خشت4-ولا-تصلموا"

قلا":آباؤت-امنالكبارحقفيالأدبعلىخروجأدنىارتكاب.

.()5،كريمألأ-قؤ-!،وقله،همائتهر-ولا،أتلهماصتقل

وإنقي:(..واطرمات،والغصب،بالظلم)زر-اتنامعاملةسوء.

منطارآإخداهـنوآتنتم.،جصزؤكلكانج-زؤاستتدالتئم"ذأز

.(6)""ءهـ-"*،ف،إوز("ب!تانه"ت"ولأ-ثأ،شيئأمنة"اتأخذ"وقلا

الثهخر!م-التيا)ورمس!صزفتاواولا5:بالحقإلأالانساندآإراف".

)7(.،بالحق-إلأ

)1(17/37-(11).

.ب()=33/333و06و24/31)2(

.(بوااا)-74/5و4/2بم)3

.(1=2)17/31و6/151)4(

1(.ا)5(17/23)ت

(.ب65/6)=6و4/91و233و232و23او)6(2/922

.(13)ت25/68و17/33و6/151)7(
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"تقشد"والالهم.قيلوإذا:أالأرضفيالفادأو،الفررفيالف"ب.

)9".،ثص!خونكأنإنئماةالواالأر.ضفي

-يخر-تتكم.ولا5:أعدانهقي-اه-!،(عدوارالمرءيكونان.

،)2(.-تنتدواأنآالخرااق!جيد-صكنضد!وكم.أن.شتئان"-قؤم

ولا-تأكئدا5:(أوليبابمنوتملكه)رفاهدونآلضيوءالات-دام.

يتأكئدااثكأ،آإلىبهالواوتد،بالبا!لتيفءم.أنواذكنم

")3(.تغقئونوأؤثئم،بالآثئمالثاسأئوالينريقأة

ولا5:(اإنماكأبهدف)أصسنهيىبالتيإلا"،اليتامىبمالاداس.

(.")ثأ-نسنهيئبالتيإلا!التييممال-فيواتفر

الذيفذ؟لك،بالد+يئب""ي!ثالذ-يأيئمتأز":بجدفوةاليتيمرد.

)5(."التتيمتد"غ

)6(."قا*!تق!شالتييم-فائا5:وإعناتهايتيماقهر.

)2(.،التييم"-بمر-ئونلاتل،*"المماءلمة:فيبهالاصتخفاف.

)8(.،الم!يهينآظماعلى-تحاطونولا،:الفقيرإروإل.

)9(.،قلا-تثغزال!اثل-وأتا5:ا&انل-"نيف.

أتة!قواآتنواالذيقيأئها،لاعطا!اوإنفاقها:الكسبخبانثا--ار.

الأزض-،منلكئم.أخرخناويد!ا.ص!تئمماظئباتمن

.(09)"ن"تتيفوته5لخب!ث-ا1-تتثهولاو

(.اباو7/65)=او2/11)1(

(.اباو16/09)-2و7/33و5/2)2(

(.ب)-4/922و2/188)3(

.(بااو2)-17/34و6/152و4/6)4(

1(.ا)5(701/2)ب

1(.ا)6(39/9)ب

1(.ا)7(98/17)ت

701/3)-12(.و)8(98/18

1(.)9(39/01)=ا

)01(2/267)=اب(.
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.(1)"-ت!تممثزكأتئنصولا!:إناسببلعلىثيثاب-3أن.

"قلاشذمواأنعك!يخك"-ئمثون:ا،تهـيئثناءبإ-انهيرردأن.

)12.،000"وا-كأةلا

3(.كااوزالزيشهد،ونلاوالذصيئ":زورآيرص!دأن.

تخوذواالر"سول-،الثهولى"ثونواامتصوآالذ-يئيأثها":خيانةيرتكبنأ.

.(4كااكم.ق!ماماأ

الذ-يئصهايأ":ءإيهمروالفليماستثذا!مدونالا--ريئبيوترد-لأن.

موافت!و"افو!تأف--تئىفكم.بيوغتهـ"صتأ"بثواخلوتذ-لااآتنو

"ا.(.اء!يههاعلى

الذيئائمؤهـنونإؤ3"8أميرءالهرأذنأتدونجماعةريركأن.

قبواتذلمجامعأثرعلىمف"كانواوإذا،وزصويهبالثهصآتفوا

!)6(.يعث-أذ-نوه-ئى

")7(.بغضأثض!كلذتقتبهولا":إ-واننانغتابأن.

.)8(،ا-تثثوولا":سراردمأذلمتهءأن

ؤؤمت!ضرلا7تفئواالذ-يئليأث!ا،:تممفخراو،ب!مذمثهنجعأن

.()"..م-ةومن

1(.،)بالأ)قالب--ةاتق"واولا":لإهانتهمإقيابأأءيى!منطلقأن

)1(-(74/6.)11

)=اب(.94/17)2(

)3(=(25/72)11.

.اب()=8/27)4(

(.ب6)=3وا58-95و24/27-28)5(

(.اب24/62)-)6(

(.)=اب94/2)7(

قة.ليإ-!1(8)

.(با-)94/11(9)

قة.ليادا(01)
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.)؟(،وانوالفذالإثمعلى-تماونواأولا:وعدوانأظلأالتأمر.

واغتصميهوا5:وتمزقأفرقةنحدثوأن،المقدسةعلاقاتنانةطغأن.

)2(."صتفر!قواولاص-*االثهصتجنل

أنةئسهم.،)3(.فأتساهم.الثهصفئواكالذيئت!ونوآأولا:الثهننسىأن.

والأتحامثاظزمنأصذز!دطف!وتجقاثوا5:بهالإيمانف"ف.

.(4)،00ئنالثئركااهذو،غيهمبر،لئهاهـذ:الوؤقا،دصيبأ

ورسولهالثه-تقىإذا!نةثؤؤلايؤننكانوتاأ:الثهذ!صيأن.

)5(.،.صريمأمنايخترةفم"رحولطأناثرآ

وأث-!مأند)دآلث!!لا-تجغلوا":الشردكي!كنمهما،بهال!!ثراك.

)6(."تفاتمون

)7(."لأيئفيم.ص"-"عرالثه!تخعلواولاأ:يليقلالمااحمهتهريض.

،.ب47و331"=الذاتيةفيصائصهازسويغ!اس:قجميهاالمنهياتوهذه

التسويخيعطي!،القر7نأن؟هفنبينالنهايةفيأولاءنحرنهـاو)كن

تشتملا)ماا)وضوعيةالقيممقابلفيهنايبرزأنهفيدودوت،الهمريح

صلوكأيأنذلك.الوذيلةعليهتنطويالذيالقيمةذقيض-الفضيكعايها

)1(5/2)=اب(.

)2(3/301)-اب(.

)3(95/91)-اب(.

1(.ا4/136)ت)4(

(.)5(33/36)-اب

اواب(.18/011)=او2/22)6(

أ.ب2او)=ا6/801و5/98و2/224)7(
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،يدانسوف-ا"لميااالا؟أنبالحقائقفينةصأياو،المقررةاةاءدةاءممس

ر-ف!بأور-لمتهعلأذ"بل،!وضو!-!ضياعإلىيؤديلأذ-"لا

:ا،ذ-ةالنةا؟ص

زبرتتصؤط،بالاصدىا)صئلألة-اوت!رصاسالذيئاشئكوا"الضلال.

،)1(.-د-ين"كلنمكانواوماتجار،غم

ص!ئم.،والإزتس-ابينمنكثيرآ؟!!مصأنال!-د.-ذزؤأ:آلغةلمز.

!مؤج!-!"وبتصرو"نصلانأكأثلائم.ؤ،بهاتطق!ونلا"قلوب

)ثلمثوأ،ضتلأاهنمول.،-كالأذفإمائكصوا،تجاصز-!تثونلانرذاإ

.12)!نآافافيثوائم

3(-كاا"يثصر"ونلا"ظذ،بصفيتئى.؟ترؤ!:الظلاتفياطهـط.

الذ-يهطإن!وة:الصراطعنهـافوالافالميل.

.(ث)"نصيهثولناصطاالصمر-غن

ةكأ!لآء-بانثوهـ:ءؤلمليلا

1)1(

7)2(

2)3(

(

4)4(

136و116و06و4/4؟و164و3/09و175و801و2/16و/7

7/917و144و014و911و116و56و6/93و5/12و176و16

ث25/24؟وو12و22/4و91/38و18/401و14/3و801و01/ء4

93/22و36/62و34/24و33/36و31/11و03/92و85و28/05

06/1و5/7،ثو53/03و32و44/5و43/04و42/18و41/52

ب(.17او23//68.)=او67/92و62/2

502)؟12(.و/17

65/2و57/9و33/.2و24/04و14/1و13/16و122و6/93و/17

(.ب2او-7

(.ب2او27/06)=2و23/74و135و/27
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)9(."سثييلأوساةوت!تأفاث"!كان!إدة""؟السيىءالسديل.

)طيئواليو،غامأموقه"و"!لزغامأ"بفيونة"":القيمانقلاب.

)2(."افه"خزتمتا،"فئجلالواافه"تمحرتاعد!ة-

قنأم.،ىأهنذؤنجهيماتكلى"مكيت،-نجثييأقتن":المنكللبالمثيم.

)كأ(.""مسئتقيمضراولكلشوءئأيخثيي

المئماءينخر!فكتألابالثه"يثنرفي.وتن":وا،صوصقيالسقوول.

)4(.ض-ييق"ت!بالر*يح"ءفي-به--ثو-يأو.الطئبز"قتخطمئه"

واتئبعقراه").(.ض-الأزإلىأخلد-ليهنة"ؤ":!الأسالهوىاتباع.

)6(."اهقؤإقه"الرذتن-أرأنت-":الهوىعبادة.

اوتكنفزلف.أ.نتئستغمأبه-ء)وثختراورنتماص":ا)بئيسءاالشر.

.(7)"الثه،ل"ترأء،

ف!اءله"-ةهـينأالشئصنط،ن"رممنتنو!:مدونصا-با-تار.

)8(."(تريت

.(اباوا17/32)=و4/22)1(

.(ب3او3)-.94/11و47/14و/437.3و35/8و18/401و9/37)2(

.1(ا)=67/22)3(

(.اب22/31)-)4(

61و47/14و42/15و03/92و28/05و18/28و7/176و6/911)5(

(.ب2او)-6

12(.45/23)بو25/43)6(

(.ب3اوا18/05)=و3/187و201و2/09)7(

(.ب2او.)=ا22/13و17/27و4/38)8(
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)1(-

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

)7(

)8(

أو.يياةاث-،طينصاتجهتاتناإدا!مه":وكأالفه،عدوهخافالمرءشى

.(1)،،يؤت:ولطلاالمذ-يئ-

2(.،)-تفخر"ولطلاذختم.وأ.أعمالكم-تخت!صأن":السيىءللةبا

المئافقين-اصع"الثهصإن،ءثلةثم.إذآإزكئم.":إيخأبالظاالتشبه

آ3(.،خميعأتجغثمصفياكافيري!وا

ء!لنهصكأفيإنال!صذ-بكفل"-ثتلة":دنيءو5مابر"ضمماثلة

-.(4)!-يف!!ث.-ؤ:هـ"كه"أؤتفتهث.

تغضأ،بتضئكم.زئتب.وصلا":"صثتصئزمقيتهومابمضمماثلة

.(5)،5"هثهثوف!!رصةيختأ-ييه-أ-طنم-!ل-تأن.أآ.خد"أرث-يبثأ

.،)6(-تتق!تهـ"ونةتلاأ،صي!ير"التوالأغقىت!تويةك"ةله":الحمى

.(7)،نفتثولافغم.-بهم.-تدو"علىؤطتع"ؤ":ماصها

صمنرحوتنص-فلا،ىلهذاعلى-؟تتتمثم"لثه"اتضاء-لؤؤ":لج!لا

.(8)ثا-لجا!لمينا

8/

/4

./

6/

؟/

7/

8/

/؟

.(ب2او)=35/63و18/05و7/27و802و16

(.با)-.11

(.ب2)=.5/51و14

1(.ه)يم67/5و25/44و917و177و17

(.اب)=12

27/81و22/46و91و13/16و11/402و401و6/05و171و18او

)=43/04.113و41/44و04/58و35/91و32/27و03/53و2/72

(.ب

21/45و11/24و01/42و8/22و917و7/001و6/!3و171وا

)-43/04113و44و41/4و03/52و28/71و27/08و3/44

!.)

28/58و27/61و21/24وا/101وأاااو37وآ/33و301و01

04/57و964(وو92و93/9و36و3/28وث32/داو93و3/03

ب(.3او63/8.ز-18و4/26
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وصدثسوهناه-فىباالت!اس-دطصثهـ"وتأأ":اهـت"ممالهوءلىأو،ا)"ةلغيبة.

فا-)،"؟نص-د"صقاولاتأ،-ب،ا)ح-تنصوشاثدتص"مثذتتأو.ث-ص!مفثأ

.(1)،؟يرثأ-تدصنصرةصةتمثونصد،وريلامو.ا)ةءلا!تؤ،

.(2)،-ا)"بلممنصته%!ضنمثم.صإلمثاذ؟:الة،ءسا"لما.

.3()!الدثذء،اط-،-صمنظ،!ر.آور.اتهـونثأةالسط-5"إ"هـفةا.

ص?ةص"رؤ"يرورهـفأكل،رؤض"

.(14،،يلةوتأص-مف،بتأ،إثو

،ببلإط-ا"ب-طصوأء؟،سابر؟تن!ل!ر!:

بقئرالثه-في"يجادصل"تنا)ماس-وين":!دىولاءلمبرل!المجادلة5

.(5)،-ير-كل،لبيتالاو،،!دتممالاو،ء-لمء

ئاطألأإالتث،ر"-ء-تثنالن.كواؤ،و!:رقينبلاؤف4ءنالدؤ-،ع.

.(6كااالثه"ء!دهص"قيإ-فؤأخن.آءصغدالثهصد-4ءؤثم.فحشذأ!ك"،ةدوء"صد"

كواصوأ-بماصءئبالزا؟قر،وفيالذ"ؤلمودبفيستتاخمي،:بره،نولا

2308/و321و9/و8/22و7/971او30و85/هو8/3ثو3/56و931تو2/4(1)

.(ب13وا)=6357و14و13و!ه944و3662و92/63و2/44وه

53/03)2((=11).

03/7)3((-11).

.12()؟27/84و01/93)4(

.(ب3اوا)-31/02و8و22/3و3/66)5(

148و144و143و014و911و801و6/001وة/157و916و2/08)6(

43/02و31/6و03/92و2/15ثو22/71و18/5و01/68و33و7/28و

(.هبو.)=53/28117و46/ثو452/ثو
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نزذ"ثأمالثهبا

تال!توا-لمقتض

غم.،د.تمتثأاص!::ةثرقيلاو،(1)"نأصاثطا"به-

.(2)،ثسيهمذةأخلوأولا،ضلأزاو

ت-او،الثه-إلىزصل"ؤ!لاكأم.إثئر-كاكان--فا":السيىءاط-م.

.)13،بثهـون-!رماشاة،كأمه؟ا"هيرإلىرصيل"-ف!و-يثه-كان

له"اشتئ!--بصماز:يى-ينالثه-في"يراخونوالذي!!:هنهارة--ة.

.()،زب!همجمثد-داج!ضة"!ختئههم.

خهتص"-سيءعلىئم-ا:اد!-اتأول-ل!-تا،ةل!!:الأ!صاسانهدام.

.(5)"لايخبل-اوصةارالثؤاتق!يفو"

ة-ارف"-!صسهفتاغلى"بتيازت"أشصىأئن":رالان!يارالض!ف.

)6(."7:صمصصص-نار-فيبهصفالهاز

ا)بثيرب!نأؤوإنة:الهالغالوهـن.

.(7)،لطذ!ورفي

افثوكالؤتص1)تةثحت:ثو،آتثت

3)1(

(

8)2(

6)3(

2)4(

5)5(

9)6(

9)7(

53/23و04/35و37/156و27/64و22/71و21/24و7/33و/151

.(ب2او6=

.)-13(43/91و37/015و1/51

.12()=.16/95و/136

.(11)=ة/16

.(با)=/68

.(با)=/901

2/41.-(1.)1
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وإلا"أئة-ظمالماآباة-د.ناوإذظ":ا!-باءمنالضالينالجاهلاي!تقليد.

.(1)"،ءقند،ونممار-همآظا

ينئغتجمالاالظنوإن،الظئنإلا!تتثفونإن.":الظناتباع.

12.)،صثيننأاطق

(13"نئو)ثكأرا؟-كأ!لؤطل-ؤالتائنطلصو،اكقلييخق!،:طلالبا.

د"وف-4ينتد.ء"ونهـ،!غلتم"الثه-إن!":لهواتعلاالذيالوبم.

.()"-ئيءين

تهئتئموهأنماء!إلا!هيصإن":أصياءمجرد.

.(5)،"سذطانيينبهاصلثه"ال-ق.رأء،

،صم.فى7باو.مثثأ

،)6(.تغلثونوئم.الكذ-لتالثهصغلىرفولونو،:كذباختلاق.

-نسيرلام"لأزاولأننصاب"اواخنير"اواط!نر"!شما!":ن،الشيطل!س.

)7(.،غتل-الشثط،نين

.43/22و07و37/96و33/33و9/03و401و5/77و3/154و2/017)1(

(.ب6او2)-

23و45/24و43/02و66و01/36و148و6/116و4/157و2/78)2(

(.ب2او)-289و53/23و

92/67و25/4و22/62و21/18و18/56و17/81و16/72و)3(8/8

.(ب4او01)-58/2و47/3و42/24و04/5و34/94و31/03و

12(.)=92/42و01/66)4(

.(ب2او3)-.27و/5323و33/4و13/33و9/03)5(

23/09و18/5و014و137و6/112و5/301و4/05و78و)6(3/75

.(ب4او11)=.152و151و37/86و17و12و92/3و

.(با)-5/09)7(
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.(1)"التفيينالرهثثد"صتتثنصقده،-يئالذفياةإكأقىلا":الغي.

2(.،)جملم-بغئرشقهأفم.لادأؤا-قتتاويئالذتغير--ةده":اد!فاهة.

د-يضص!م.فيتعلاوالااليهتاب-أه!لصيا"ةل":اطدودوتجاوزالفاو.

.3()"افىتقلىصكأ:

.(4)"وا)قخث،ءلسئوءباتاثلى"كم.إنئما":ا-وءاتل.

.(5")لة!خث،ءباتائر"؟م.والةغر-ته!د"كم"الشثطان":ا)ةحثاءفل.

تأثهـ"ف!ث-،"ا!ثئهطاناخطوصاتيئبيمهوتنأ:المنكرذمل.

.61)"تيمتراوخشاء)!شبا

كتر"أالثهإصفت"":أذف-نا(ؤظرفيء.مريئير+اتاالذي)اإةتفل.

)7(.،أزتئ!كل.تقنفكم.ين

ةدو"بهئمفقتستت.لأتد"اعتا!ين!هم"-لاؤطص):الضياعوذالثذووقالف.

.8(،)فاصيفونمت.ثم.كثيرو

.(اباوا)=48/6و2/256)1(

(.ب2اوا)-.6/014و013و2/13)2(

07/31و23/7و18/28و16/9و11/112و6/801و5/77و4/171)3(

(.ب2او)=72.7/ةو

.(ب6او.)=ا63/2و17/38و9/9و97و63ر5/62و2/916)4(

(.ب4او)=24/212و17/32و7/28و4/22و268و2/916)5(

(.ب)=58/2.3و24/21ر9/67)6(

(.اباوا)=04/01و4/22)7(

55و24/4و67و9/8ر145و6/121و81و95و5/3و3/82و2/282)8(

(.ب01اوه)=.95/91و27و26و57/16و
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.(1)!الثه!صءة"!ند-يثتم،دةصكضخميد!"طذمأتنو":ا)ظلمة

.(2)،زخةثصته"ظلمتقتد.صليلمثإذدتةثتل.تنو":نةسها،هـءظلم.

أتأصثقاصم.1،"الفصتلينكبتر"أ"والمتت"):اططأفدا-ة.

كصقولوتإل!م،إناز،،ا،حلأد-ح"منواث-ت،بالب!يينوئكم.

.(3)!كأظجما-لأتؤ

كانإثه،أئوا)-حم.إلىأءنوا!،م.تأ!ئداولا":وكبيرة،-رم.

.(4)،آ؟بيربرأ-"و

يخآ4"!إث،تث.تمت!ءتنؤ،،دة-الشمصؤكض!ئوالا!ؤ:الةبببإثج.ة.!

ئم.أل!تيمكأثقهتانئونصكأنئم.ل!تم.أ)لثه"غإنمص):أخفسااعخد.

)6(،000غذكم.فت،لت

"يط!!رأت.الثه.بء"يرأصاذذ-كطإولمحفكص":ا!لبدزص!.

(7)"مكأرلموة،

144و39و52و6/21و5/701و3/49و254و922و145و2/014)1(

91/38و57وو؟18/،11/185و601و01/17و9/23و7/37و157و

93/32و32/22،و31/11و03/92و68و92/94و25/4و24/05و

اب(.ااو6/7.)=91او06/9و94/11و

(.ب3اوث)-65/1و35/32و44و01/23و7/177و4/79و2/231)2(

.(ب3و13ب)33/53و24/15و91/98و18/5و17/04و2/217)3(

94/12و33/58و17/31و5/61،و112و05و48و02و4/2و2/188)4(

.(ب8او2)-

.(با)=2/283)5(

.(با)-2/187)6(

(.با)=5/41)7(

316



ر!وايقترفلاص،-نجسوكولط.،خفساإئتا":الأخلاقيةالهجاسة.

)1(،ا.ت!ام-ا.ذ:جذ

صةفي"-فنتييئينم-آدإلىناغهيذوص)صقذ"الإغراء:أماماضفا.

(2)،مأ3ء-له"-تف-إ.ؤ

يالئا"يؤينوت-لا-يطاصذصا-ي!تأذ-ذ!ك-إذصقا!:امشكواالريبة.

(3""ئغنمةلموتت.اتر15و-يخرلآا-ملتواؤ

أصتائضممم.ؤ!اق،)ئبيطثتن!-لتنصينكئم.إن!ؤ":يةالانتماز.

،!ضخهبدآتغ!م.ئن؟أ-أإذ.صعذيئالثه"تقم-أ-قذقمالصوهـ!-يه!ة

-ريخت!!م"ت!نأ-لمكأق-لتة!وكن!الثه-ينصفتضتلوأ!صاتج!ئ!م.كخنؤ

"4).!-جمظجما-آرفو-فأةصوزصمتضغم.كأ:ثت"-لثمئيتا،وةذتؤ4"تتؤ

تيتئغم.إتثكم-ثوإ،-وصزالثهإلىاد"ءثوإذ-اوصأ:ا،خفمةاته،ع.

ينيما!ا،تأتو.تقدا"لهئمت!نإق.ؤ،قصرصضئو"مبين!صم.ءلقو!فرإذ-ا

،5).!ء!يينمد

جمآ-ف!ذلكتثد-هـنقاصو"بكم."فتصشم"":الةابة-اوة.

(016"ة!ؤت"3عفدأوأةءاز.لحس؟!ا

تائم.إلا!يمئر"صتد"ورينملىإت.):لههـوغلااست!باكأ.

)7(،%لييه-ر

ب(.125.)=4و59و9/28و)1(5/09

)2(02/115.=(11).

.(ب3)-24/05و011و9/45)3(

.(با)-4/72-73)4(

.(با)-24/48-94)5(

(.ب2او.)-57/162و22/53و6/43و2/74)6(

1(.)=04/562و25/21)7(
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كثكفيأذ*ثم..تزأ-أ5:ثهاءدحلثدددوءرام،%إطىءاهتمام.

.(1)"حمم--يهثونصابوص

.(2)،نيفقدولا-تانصكودتةثوزض!صم.اوهـ:للأفهاا4تتقضلقو.

خذذأ"ثهلصكلؤ،تجا5"!فتتلرصصاصثئثت)خؤؤ":ضلأرباطتبارلاا0

.)3(،فيالأزإلى

،)4(ةالص!لإصص!ن-والثهصذكنرصتينتصصد"-.و!:الثهءنالابتماد.

نأمنأكثر،النة،ئصمناطثدهذامنا3ز-تخلصطبميةذضه-ةفأية

قد.ؤ"ف!-بتساغاواكةسإظلإم"فنئتجلاإغا-نالةر7معنةول

ب!-م."ةاتوفي"،فحسبوسقمها)قابمرضولا)5(،دصساقاتن%تالت

"عه--لاقئإثكص"الروحتمو!وبرل)6(،ضأترالثه""ءثماد-فرض!تر

.(7)،كابلموا

يرامالقرآنةإنرجعةبلاالصفير3لأنفاختارواالذيئأولئكأص،

اب*الدؤثصر"هـإت!:الأرضهذهعلىالمحلوة،توإسةل،الأنواعفر

.()08،تهصة-اثونلايطاذذ.لئ!خم"االهثغالثه-ي!صد

247!-ا=)والتر!بالهأنيمابعارقمني!ةجماص-،نجدأولاءنحنفها

)1!=(26/225.)11

1(.ا)2(26/226)ت

1(.)3(7/176)=ا

5/19)-اب(.)4(

9/01)=12(.او)5(83/14

.(ب6-)47/02و24/05و22/53و9/125و5/52و2/01)6(

14(.)=35/22و03/52و27/08و6/122)7(

(.ب3اوا)=89/6و59/6و55و8/22)8(
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مملهأداءنينالقرآشرعالمحضةالأ-لاقيةالاعتباراتوب!ذه.(ب171و

منالألفاظ،ثروةسردهانيى"كزاعتباراتوهي،جوهريةوصورة،التربوي

الرذيل.ورمم،الفضيلنالقر7ب!،،حهـم

منالأولىةالمحموء-وكنيةصريحة،البراهينهذهجموعوي!ون

نية.القر7التوجيهات

الثانية.اهمموعةنيا،نفلننظر

،الانعصانوموقفا!يطةالظروفاعتبارات"4ب

صستطرديئني،الظاهرةالجزاءاتإلىالباطنةإسوغاتامننالآوندتةل

ول!كنها،الجزاءاتهذهتسبقانتظارفترةمابصورةتمتبر،وسيطةمنطقة

بعيدأ،غامضأإشارأبها"ذشعرالأكثركلهيبل،منهاواصدآ"تقدهلا

التحديد.ءن

)القيلأنإذ،المامالرأيفيهنانةكرلاانناودءذيه،دىاتؤكدو

صقا،مؤمنأيقلقأنمطلقأينبغيلا،مثمروعغيردكون-!ن،،والقال

المثلوهو،للسككقاءدة!ونموذبا4يتخذأعلىمثلعلى-إتهفييمفي

الثهرت-،لاتت"يتفغون-يئالد،:المؤمنونعليهمضالذيالأعلى

ني"تحاهدون-")1"،الثةإلا+أخدآن-يخنشؤو-لا-،ت!شوتة"ؤ

دخلمق،اطقفالمؤمن(2)،-لاثم-تة-لؤيختائون-ص-و!!+الثه--شببل

ف!لىذلكومع،إيمانهعليهقامالذيبالأساسإلايمبألا،الإيمانحظيرة

الفردية،الارادةمم!-العامالراياعتباريمارسهالذيالسلطانيمتدمدىافي

.93ابلأصزا(1)

.45ةند11،(2)
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يحر-ونةدازت،إ-وأنزظن-!نفيدهالذيا)ث-ورذلك:!وا"،ماوالرأي

..حضة،رم؟واأإعىا!م!وفعستحونننا،وأءدىرأوط-ببرإ--،سكأو،

حينإلاؤ-الأآتأثيرؤتناتؤثرلااتالاءخبارذه5أن-دآالوافحمنإن

،ر؟سلموكفاأن،إليتفي-ل-!نالأةلعلىأو،باد-معاتصالعلىنكون

.ر"دفيهالهيرخ!مثف

أ-درطلعولاء:-اكأحدحونلاءشد..،..؟.ا)ءزا،-،لةفيول!ن

)كردهـةةيوبرةابافي4محونالراسا)ما!،اإثلررو.عجا-كن،الأمريمونةد؟ناسلوعلى

جبازءااوؤةؤديس-4،أداصتدا،ؤ"ر!،او!رزتمتد،طببةاتء،د-إقلىإ-

با)ةاظرين.ذ-،ليأندون،وانبه،ث،4بأصاذادومية

كا؟تفعأنالة،-لمة-زيرتهفيجماا،)4-يخماكروزوروبذ-ونكلكان)ةد

و!اج،اإوؤفذ-ةدأن-دثلوو)حن،4وطففيكانلو؟طاء،،ا)صرب
ن)هلصسأنذفمهةتالوفيالإذ-،نأص-ن-و،ةولي،الإءراءوأصبح،اصرا

آدمبر"ة-الالذي،ادادد"دمث!ا!د"ا"رحونلن-ينئذ،أبدآيكشف

ا!وال1)تن(س!لأ5،+أأثه!ةشههثماالاجتماء-4الأنا)ولاول!،4ط"ةولأ3!مروث

دسوىممها!-رزيرحون)ن-الإز-،نيادتمعهذاأث:،حكلولا،بر--ون

.فةالكلصدودفيذصصد

-جا"واقعوأمام،تماص،لذلك!فايروسطفيليفمناأنيريدا)قرآنإن

.وزمانم!،نكلفي،أذفسف،في-،ضر

و-ود!اا)قرآنأ؟!ا)تن1):"-لةا)حو؟.4رزه5ءنالحدإثأريدولست

الإز-،ت:ير)ؤةونالذين4اطةظاإلا!كةمنالجاعةهـذه،اللاءهـئيا!!يب

.(1)،4صفكأإثتا.تو4-ذردصر:نء-نأترفثتاءت،4،لت"

.11الرءد1()
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وهـو،ال!ازبيناحهـامامنالدائمالةهـ،قات5ءناطديثليضأأأريدولا

أفماليراقببأن،)11،مكلفقييدالشتاليوغن-ا.)ليياي!عن5:فريق

رصقيبلتد-ئه-إلا!لءقؤينتفمظ"ضا!:مجيث،إلإنسات

.19(،جمتيدد

.ميت!شاءصو":نفسهعنقالالذيذلمعناطديثأريدوإنما

لاصنلبا"تضختف"هؤتنؤ،-به-صثرو-تنل!الق!ؤأقشتن

.)2(بالنئغار-"ؤشارب

صتتلاوتاؤ،شأنيفي"ت!ونتاؤ":برقولهخاطبناالذيذلم

ء!ا-فيثم.؟ثة!اإلا!-ستلينصلونتتلاصؤ،3نيقرينيننه"

.)3("يخيه-"تفييضرنإذ.مثهؤدآ

ا-برئغم.""هو-زإلا"ثلارثشة-تحؤىينيت!كون"ما:"الذيذلكم

أكتمرلا-ؤذ-ليك-ينأد.نىوصلا-،يئغم.ص!اد"هؤإلا!-حم!تةولا

.)4("كانواأيختتا،تغغنم،هؤإلا،

ا.لإتتانخلمنتاؤلقذ:فةء!التحدثالذيذلم

تهإك"تأقرتخنؤ،4"-ن!-به-يىتىصو"ؤصومتى،

.01)،يديىلؤ.ا

)9(ق/18-17.

.09/الرعد(2)

.16/رونى(3)

./7الهادلة(4)

.6/1ق(5)

و-فصغلم،

ختليين

92-6نر"ةق-لاأ321



(2)،دكم.قاصو+فيء،-تفاتم"أو(1)"نؤقحلاومتا"رت!!مص":نهسبحالثهفا

(4")كلت،ية"ظونت!اش!-دد"و3()،عذمأص-ث.يءدكأكصخاطصأ"و

.يرى()،-مع()..ف)5("وأرىأصتع"-ص"كظإيئ،:أكدالذيوهو

هذافي3،نصه،دؤ!وفاقااالأقوال-ء-امةبصفة-هـي!إك(يهلم)

.اله،ب

فينايوقظأن،اطقائقهب!ترت؟رناوهو،نالقرآ!اولهل،واكن

؟الثوابضبرخفيالأملأو،الهة،ببضمناطوف

،النوعاهـتمن-ةبيهكل)6((بم،ز-فيناقدللنصوصا-تيارنافي%إ،

اكالثة.ا!هـوعةفيبهفتةظكيما،كلفيجزاءءنيهيرالذي

التيالأؤكارتفهمفيدير-2وهونالقر2ة،رىء؟نع:يءفلاذاكومع

أولأ،13ءةتض-دثا)قاللحالاتذب(،ب!ايرتأثرأنمن-الآيات-فهـنت!،

في-يجدوا-وف.أخيوآ،الأسلوبللونو-ءمأم!نيأ،مشاعرهلرقةوتبمأ

،ةكثيرتنب"3،تمضثاؤ-تةى-ء،لات!هينجزاءلو-ودءا!ادىاتنديهابرد

بالوعيد.!شود"،القيه"متفاوتة

64طه(.)64يرزء!4()21"طلاق)3(هاالأ-زاب2()25لأثورى(1)

-نف"الوذتفيتجتفيا()6

تاكأي،أخلاقيأمض،أ؟نرعةدب(دورآالأؤوالهذهفيهاتزديالتيا،يات:أولآ

كصث)الإنسانيالجاؤبكلتر؟زمماأ؟رو(؟صةات)ال!!بالجانبكلكركزالتيالآيات

ءضى،وادمأفتدءيالتي"نصوص:وم!ؤيأ.كثيرةبمدالآياتوهذ.،(المملإلىوددح

ومنذلكقوله،المذ؟ور"تلإلىبا)نظرالإرادةءدممةتمتبرأنذلككلبناه؟حندسي

12ممرانال)-"الىادوبشجهنمإلىو!كلثسونستغلبونءفرواللذيئقل*:بورالى

بهضآوأخير:و،لثأ.(الأحزابسورةمن9وا،؟،451و531ا،وتانوءذلك

باختصاصتذكرلماهيإءاو،الغةلةمنتحذيرلماالأقوالهـدفي!ونأنؤيهاثةلالتيإواضعا

ازظرأويرىي!عإذ"..ر"استمذ.اللهادع:ءندهناةهـ-"أندفني؟طصبصاؤ"الله

.اؤصلتمن36و،ءافرمن56و،الأ؟ةالمن61ا،يات
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ءتهر!لبالتدريجنمرفوف،الوسيطالمنطقةب!تهفعلأجزنامافإذا

.اد-"هـة!ور!افيانقطاعأيدون،المتواصلةالدرجات

،رئب،مرا-لأربعفي!!النرسمقصارالانبذلفسرفذلكومع

تتوجهالذينالأشخاصلدىوجودهانفترضالتيالمواةفنحتلفمعتتوافق

.الكالاتإليهم

صالحأنهمع،ظاموالتالأمرمعاتجاوبا،الواضحا)تقبلموقف:اولأ

ذ!رعلىبرصمشجعلطيفقوليناسبهموقفوهو،نحتلفةلدر%ات

يشيرأتدون،الوجودحيزفيتظهرأنتوشكالتيالطيبةالإرادةهذه

حضورإلىانتباءنايثيريةتألاأنهريد.!كنضحفأي%لىإشارةأدن!

،"غييم-بهافهف!نخنرءينؤتا-تصتلوا5:ا!يطوعله،الثه

.)1(""تقومجاي!اك--يزالئذي"

...3لماذا

لدءم-قأيحفزهماالفكرةهذهفيءدالصادقالمؤمنأنذلكفيالسر

ذاته،من4يفضبماومضاعفة،ف"وكرقية،طاقتهوتغذية،جهوده

فحسب،-بنف"اختارهالذيبالاتجاهدائمأيتفثأنأ-لمن:أةوللا

إنإيكن،نواياهوطهارة،أممالهجودةعلىا!افظةأجلمنكذلدولكل

التفكيرواقعانريبولا.وبالأفضل،بالجدبدائمأيأتيأنأجلمنذلك

علىر-أهبرهله،للؤمت!نالطاقةمنينضبلامعينهوالعمللحظةالثهفي

ولي!كتماوام،اعالهميكداك!،حماسهممنيضاعفوهو،إراد!م

وأقمر،وسيلة3منهيالف!كرةهذهاننؤكدأنإمكنامنإنبلانفسهم

.مطهـدتقدموتحقيق،الثباتهذاإلىللوصولطريق

.ة52/8و26/218و289و279و4/35و3/29وو؟25627و2/592)؟(

ب(.7و)=12
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فقد،ذاتهلل!ممالتحديدآ13متيجهلأنعلي!!بالرسولالأمربلغولقد

،51تركأزكالئهتحبدأنالإ-،ن"":فأجاب؟...الإحسانما:سئل

.)؟(،يراكفإنهكراهتكناف!ن

النحوثمورهذاكلهو،اكوجيهفيالطريقةهذهتثيرهالذيالشهورإن

الحب.-،ذبيةفهو،البناءةوبالقوة،بالارتياح

هـب-هدلاولكنه،الشرعلأح!!امممومأاكجاوبموقف:ثانيا

الخطأ.إمكان

ولسنا،ذ!ثمجمهأنوءب،يحدثصالحمملمنظرنشهدنمودلاوهنا

عادية.ظروففي،العهلقبلماموقعفينحنإنما،كلددثرأمامكذلك

"ضمجردةصورةفييصدرالأمرف!نإمكانضينالإرادةأمامنرىكناولما

المقبل.با-تيارنامطلقأتباليلاأي،الشيء

دمموتلاأنهأي،الطابعنف!سيرتديأنإلاالتو%يهيللقولوليس

يبقىبل"الشراتجاهاتءندفص،ولا،صراحةالخيرمملعلىتحريضأ

نةهـأولن.واحدوةتفي!طتامافهي،حالتينبينحالةوكأنه،غامضأ

حاذروا:كذلكذقرأولن،تفمدنالذيالخ!يريرىالثهإن:ممناهمابمد

ماتة"لمون،الئهوسيرى،الوا-بهوهذا:نقرأسوفبل.الشرتفمداأن

صغلكسضلتت.،ؤما-!صا،-لت.-ةد.وأئةيفك-:"تمالىقولهمثلفي

.2()،تفتفون-كاذثواكا"لونص"ت!أولا،كأنجت!م.صتا

.38باب-الإيمانءتاب-البخاريصحيح:انظر(1)

8/93و8ووه/587و33و4/1و244و237و234و233و2/914)2(

92/45و25/02و06و03و92و24/28و1؟/23؟و.1وه9/16و72و

.(ب25او3=)63/؟\و95/8؟و13و58/3وهوههوث33/34و
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رزانة،ذايصبحالباسمالأليففوجهه،!لىاططابنغمةتتغيروهكذا

ف!نهماالظاهر،فيمتساوحظ،القرارلاحتماكيئكانولماقاسيأ،ليسولكنه

بدورهالازدواج.ومدآومتحفظةبصبض"محايدةجانبيه!منالكلامطبعاقد

افاطءون،أوأنهبينها"يتقاسمسوفالتيالمشاعرازدواجفيصداهيجدصوف

وعن،والرهبةالحماصربين،مركبث!مورعن،لأحرىيتمخضصوت

أيضأ.أدريلاوما،والاحتشام،الاحتراممنخليط

وجودبعضالظروفكانلماولكن،المهدأصيثمنطائعموقف:؟لثا

أصثرتصبحأنفيتبدأالنغمةفإنالتغييراتبعضفيهيثحمقدالحاصة

صرامة.

الهردةبالصيغةيحتةظف!و،يتغيرلام!بتأيبةىاالتفس!يرموضوعأنوالحق

!جاذبفياصةتلحالتكليفعبارةنرىولكنا،السابقةالمرحلىفيكان؟

الطبيعيومن.القاعدةنةضإلىنزوعملامحهنالدكانكأنما،التحريم

مضطهيغيروأن.القاعدةيدعمالذيالتنبيهوضوحيزدادأنصينئذجدأ

منذكانتالتيالنسبةبنفسيحتو!االتيالطاقاتمميةتظلوألا"،الفور!

صفقن،:(الدفع)عنمرعلىمنذئذ(المنع)عنمريتغلبوان،قليل

.(9)،"لونة"يتذبهطالدصعل!".ثمة!نئافما"ستيتتاتغد"لةتذ

بلاعليمايغلبالتي،الموقنهةالمشاعرفيالتنابعدمكانهناومن

لمحتلأتيمكنلااللهأمامكوننافكرةأنوالواقع،الحياءثعورثئه

هذهضدمارسناإذاإلا،اطبيثةالمشروعاتبعضنتخيلعندماعقولنا

علىعقولناالفكرةهذهصيطرتوإذا،قوتهدرجةفييتفاوتكبحا،الحبائث

صغر،مهما،أمرآنرتكبأنتحاتف!ننا(افهأماممثولنافكرةأي)

أتمسمودابنمارواهذلكفيواقرأ،الثهعظمةأمامخجلأنحمزءملنا

مننستحيإنا:قلنا،الحياءصقالثهمناستحيوا،:قال-!4!إافهرصول

الثهمنالاستحياةولكنذلك،ليس،:قال،فهوالهدافه،رصولياافه

ث3(1وا/؟94=و42؟892(/93/6)هو2و3382/أووإ29أ؟2و62و97/2او/\898/92)49(و
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وتذ"كر،ى-حؤوتاوالبطن،وءى!اوأص!الرصثحفطأناطياءخق"

ا،خرةكلثروآ،الدنيااطياةزينةتركا،خرةأرادومن،والبينااوت

أخطأف!ذا.)1(،الحياءحقهالثهمناستحياةقدذ)كفملفن،الأولى

تلكوفوها)طياةكرةفيعنهغابتقد-قطما-فلأنهضحفأوالمرء

ئهص،)2(.ز"بر.قانأىأرحينقبلمنيوسفأددكتالتي،الهاديةالفكر

نبيم!إلىأنعارمةحاجةفيناليثيرصثغافنا،يخالطماالثهسرعانذكرولكن

الإلهي،ابرتمعفيمكانهالمرءيستردو-دهوب!ذا،الث-ائنةالغفلة-لمك

ظتتواأو.ناحشةصنغدواإذ-ايطوصالدأ:الهظيمالئهوصصدق

صيغيزؤمتن،يذ"نو-بهم.قاشتحفر"واالثهصذ-كر"واأتفئستهم.

،تغلهئون"نمؤفقئواتات!لمىوا"دصزصأؤ،الثه"إلا"نولتالذ

.)3(،000بئثم.زينلىة-مفعزاؤ"م.-جرلئك-أؤ

منكلأساسأخلافيةثربيةأهرالأهرأنالثلاثاراصلافيهذهرأيناولقد

ذا!ا.منهاأبعدتأثيرلهائ!صونق!اطبيمتهابحموهي،الدينيةالمشاعر

الممتاز،الهركذلك،باطبصثحورناالإلهيالتوجيهيوقظالأولىالمر-اممةففي

يمسالمحالثةالمرحلةوفي،ال!!ابيةالقيمتحقيقطريقفيقدمأيدفمناكيما

أمامويوففنا،السقورومنيحفظناحق،طيبآلجاوهو،باطياءصصمورنا

،فتسصةمرالقوتينتعادلبفضلحذرنانأخذف!زخاامانيةاالمرحلةفيأما،الخطر

ءستقيم.صراطعلىخطانا

-كلنقيضوهو،المؤمنينلغير،المحاهرإتمردااوةفاأخيروأ:رابعأ

،للشرعمنافيةخاصةقراراتض"كلالأمرفيهدةممرلا-الأولىالحالة

الحياء-باب/؟كتاب-الرصولتيميراثيبانيفياالديبعابئوذ؟ره،الترصذيرواه(1)

(الممرب)2/23الفقيحامدالثخنثر

.42فيرص(2)

./35؟ممرانل2)3(
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تالمرةهذه-المعتادةالأقوال-وثسبق،صراحةالثمرعضدموففهوواثما

تتسمماالمرءيخطىءأنيستلبحيث،المق!رفةالجراثمعنالنصوصبحف!

-حسنأ،فر3ه"عملهصوةله""زئنأفمن":الوعيدهـ،بعمنبه

نقسئك.تذهبفلا،يثاةمنوغد-ييشاةمن"يضلالئةف!ت

.)1(،يمئنئونبماعليموألثهإن!،-ساتعلي!م.

وجهوكل،الوسيلةفهب!الكافرفيلدىإم!رتهقىادالذيالشعورفا

...؟.التحديد

0003..العقابمنالخوفأهو

؟..الجاصدينهؤلاءكضميرمغلقكيرنيكهذالإنذارتأثيرأيولكن

،لنسبةأما،العقابءلميهميخشىقدصالهمخطورةيعيىالذيالناظرإن

مننوعصوى3...عقوقهمإثباتصوىثيء3خرهناكيوجدذل،لهم

3..الفعلياب!دانتهمتشمرأمارةصوى؟المسئقالحم

منالجا!دفيإلىالنوعهذامنتحذيريتوجهأنالمم!كنمنفليماس،نعم

العاقلالإنسانإلىبعيدمنموجهةدعوةهيوإنما،المباضرةمنفهلتهماجل

تنطلقأت،البابينفتحانإلىالطزقإدمانأدىفربما،فيهمالمستكن

التفكرموضوعاتمنموضوعفذلك،ا،نأما.الميتيبمثأن،الروح

نذيرآريبفيهبلايرونفسوفللتف!كيرفرصةلد!مكانتف!ن،إليهميقدم

طبيمةهيما.وقوعهاكلثيءكليدلوالتي،تنتظرمالتيالكبرىبالطامة

5/61و801و4/63و167و99و89و3/63و144و014و77و2/74)1(

24/53و23/69و21/4و17/47و11/5و01/36و9/78و8/47و71و

94/18و46/8و42/6و36/76و35/8و92/01و27/39و25/58و

(.ب16او09/7.)-13و
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.الان!قاالشأنهذافييثيءئذكرا؟.وكيفأتقعومق3الطامةهذه

.(ب62و1؟2-)الوسيطةالمنطقةتنتهيوهكذا

اصحيح.ابالمعنىا؟زاءعتبةع!نصبحالأخيرةالمرحلةوبهذه

المول،ع!المترتبةالنتانجاعتبارات"4-

قلةأولأذلا-ظالأخيرةالمجموءةهىذهإلىنظرداإذا:طبيعيةنتائج

:(الطبيه-ةالجزاءات":سوكل(عليهنطلقبما!تمالتيالنصوصفيفبية

يىلموكناعندائمأالعاديةالأ-والفيتصدرالتيالضارةأوالنافمةالنتاثجأي

منظطهرتدخلدون،الماديةحياتنانظامفيوالمرضكالصحة،الأخلاقي

الطبيمة.تحمالتيالحلياالإرادة

ادوغة:الأصبابمننوء!ننميزأنالأفكارهذهنسقفياستطمناولقد

عامة.أو،فردية

ةلمنجد،بهاالههلعنناتجأ،الفردي،طنرممللأالوصايامنكانمافأما

:)1(تحالىقولههي،صنصبأربعةصوىمنه

ل!ثمصالئه"تجهتلصالتيأنو-الكم"الشقغاةا5!ؤ.ئولاو!-

.12)(قيامأ

الذيابرهانباالتةصيراتبمضمنفممناماإذاضامسأنصأإليهاأضفناربما(1)

*ذلك/3الةصاهمورةفيتمالىقوله،التمددومنع،الزوجةإفرادلصالح7نالقرب

اةةص،دي!،أسبابأالهصهذافييرونالمفسريئمنقليلأعددأأنوالراقع،تحولراألا

يروتء:3الرأيوأسصاب،2!المفسرأكثري!ولكن،،(عريعبءأيتحاضوا

كافيقةالطروهذه،،ظد(كرتكبواأنعنأمكزماابتمدوا،أخلاقيةأصباب

الممنىاتقبللا(تهولوا)فكلة،التراكيبلقواعداحترامأ(كثرلأثا،دقةأكثر

النص.فيءو-ودغيروهو،مباثرأ4دمفمو،-طضمنأنبثرطإلا

(اب!)/5"ن!اء)2(
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ا!كئهم."تندصإنةأثئياغرعتالواصلاق-آمتواالديأثا"-

.1()،كئمنسؤ

"يد.ياي!المؤمنينونساءوبناتكلأزواجكقلالنيب!!ا-5

ةلا"بغرقناتاذنى-ذلك-80،تجلاتبب!عنينغلتنهين!

.21)،ب!ذ،ثؤ

صاحبهمايعرضاتممأأ!مافيوالتبذيرالبخلإدانةتنحصروأخيرأ-

تنسئطنهاولا،"عنمكإلىمقلولةيدكقيملولا"،صروالهللوم

.)3(،نحسورآملومأفتةنعئدادنت!طفي"

أكثرف!يإليهتؤديالذياله،مبالحيرتسويغهايأتيالتيالأوامرولكن

تعالى:قولههي،عددأ

لىعداوةوبننه"ديختكادصذيف!ذا،ا-نسنهيبالتياذفغ-

.)4("-يمليدوكأنة،

ا)صه!قضصاةوةؤاالغدبئنت!م"صئويغانالشنطان"يد"صئرنئاإ5-

)5(،ا.لمت!يرصا.لخقر-ؤيي

-فيل!!م.ؤ":و-دما(رزنه!نيستهدفأنيحبالقاتلوعقاب-

)6(،-حتاةالمي!تاصي

.(با=)101/المائدة(1)

.(با-)9/5الاحزاب(2)

.(11!)2الإعراء/9(3)

.(11=)43/نصلت(4)

.(با-)!/9البقرة(6)

.(با-)19/الماثدة(5)
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واكحلال(ذياعهيستثبعصثحبفيأوجيشفييتفث!ىالذيوالتراع-

توته:

.(1)،-ئحكم.ر-قبتذؤا-فتق!نتلواغو-نتازلا-ؤ"

:العدوإرهابيستهدفادلمزمنفيالجيشوتسليح-

.)2(،وصكد"و+كنماثهغد"ؤ-ب-""كرنجئون

نيحق،أصلحتنانضعوألا،صذر،نأخذأنمحباطهـبحالةوفي

:مفاجىءلهجوآتوقعأ،وقايةك!%هـاءواجبوهو،الصلاةأثناء

وأ.يتيت!لئغأسلتج!تكئمهتجن-تغففون-لؤواكقزيطالئذذ"ؤ

.)3(،ةاجذؤمنلتةءلتينكئم"قتيياثون

...؟نقاتللماذا،ول!كن-

الأخيرةالغسايةمذهنبلغوليم،(الثهسبيلفي)نقاتلأنناوبدهي

هي:وسيطةكثيرةأمداؤ،النصوصلنارصيت

المدوانية:قو!موكسر،الكافرفيبأسإيقاف-ا

الذيط-بأص!يكثأثالثه"غ!ى،ادؤ.ينينؤخرمى-"

.)4("كقر"وا

الأرطى:نيينكشراأنوالفوضىالفسادمنع-ب

(طى"،"هالأز-)ق!صدت-بتغضتغفتغمهالئاص!قغأدثهدلولا-"ؤ

.(ب!ا-)64/لأنغالا(1)

.(بات)06/الأنفال)2(

.(با!)84/الذماء4()

.(با!201)/الناء)3(

.(بات)251/البقرة)5(
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:غدمأنمنالدينيةالمؤسماتإنفاذ--

(1)"ءتصا-يد"ؤتداص!لوؤبييتغؤايغصصؤمت.فذص،

المؤمنين:عنالكربوكشف،المعتديئمعاقبةوأخيرآ-د

؟!م.تنفشو،غئخزؤ،يكئم..يذبأالثه""بغم"يحذقاتلو"ثم،

غنظؤيد.ه!ب،ئويخيينص-قؤم"صدؤزتش!ؤ،غتنيم.

.")2(ئلئربغ

(.اب3و1)=2)3(.الطهـهييةللم!شاءاتمر-هأوجدلاهماكلهووهذا

.(بات)14/اكوبة)2(.(بات)04/اطج)1(

بالموفوعالتصقت-يننجهي.لازمةإثاثقالالتي"نتائجعنطبمأتحدثهنالسنا(3)

2ن"ةروني"فرد.!لانح!ساتهااءتباردون،"ةيمبضمنهحذفتأوإليهأفاةتنفسه

"طيبة،الشجرةبينالممروفةفالمقارنة،الطبيهيةالغايلأمن"ةوعتا5يقدرانموضمان

قوي،وخييثطيب)و"باطللا-قالأخلأقيةالصةاتإبرازمع،الحبيثةوالشجرة

وأاطياةقابلية:الو%وديةأهدافهازةصهالوقتفيتؤ؟دالمةارنةهذه(الخ.وضميف

الزبدبينالموازنةالقبيلا"تومن.(62و7/42يتيابراميمسورةانظر).الزوال

"نصوصهذهإفذلكوءع.(17/الرعد)يبةىالذيوا"ه،ويتلاثىيختةكطالذي

قي-ةيقهما-ئكفلأنيمكنوإثمارهااطةيثةأدوا؟ون-ثمنإلاهنام!ثافيليست

.النطرةثريمة

تكوتأنءنء:ىفياطةهـقةأنا)ةطعس!هـلي!نثبتأنالصيرمنأنرثبولا

قدأفئهاومع.ءنهاومدافحأ،ثامعترفأكحون،كاتبةدرومؤثورة،معروفة

إلي!ايردء:م!فأ،ريخأ"نهاي!نيتجدسوتةاغا،كثيرآوأزهقت،طويلأاضطهدت

زمتنقها.طاهرةوأرواحأ،اعتبارها

لأز"دانمأبهمايدفيإنماائرقتةاوحياته،الكذبنجاحإن:نقولأفأضأالممكنومن

نذ؟رأنيمكناوازلاتاهذهتفيدهالذي"فكرياكظامب!وفي.اطقثراثعيتقممى

فانية:ذواتإلىيتو-لاتأضهمافيوالثسركبالوثنيةاستهزارهافيحصرالنصوصمنكثيرأ

وهكطذوات،88/القصص-(وجههإلا!هالك:!ءكل،7خرإلهأاللهمعتدعولا*

-
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و5الذيالأ-لاقياطسصستوىءقبرمهديئأنة-نافيدأولاءفقوها

اطاصة،للبيعتثاز:مأوزقدرءلمدحالواجباتكانتصيث،ذاتهفيكاية

اطسإية،ظهذاإلى%،نبهامناة-ةزذالمثبعدالددلميةالمشاءرتدخلتوحين

.وا-دةأسرةإلىزنفيأكأاءمرمجالفينزاللاكنا

نأو-أثاه،مرةالأسمنا؟سم!)ثطهـفءحشأنألنافإن،الا-نأما

لإ%هـاءاتآضأهرآتدبريرأو،ال!بفيا)طمعأو،الاذةءقالبحىثيكون

علىالمحافظةوغريزة،ا)"مليالرسيدالهقلول!كنه.ا)هـذازلإداراةعريرسة

مز،الص!داؤ،روابرطبخاقطيبوافتمام،الذاتيبمثمروعوسمور،انفسا

.الت،سبيناإ"بادلة

%ديرآحتىأومثسروء(،ؤهـديأأمعامأهذ)كانأف!واء.ذلكومع

-ا،هـةهذه-افع-بى،فهيماسكلا1)قما،انفهادا،(و5لنسأوص-بالثناء

ولو،%،ز:-!-حيأئذ-الةهـآنيخصهصفهـل؟الأخلاقيالقانونهـف"ءن

النرو-زةيأبرفي(3.هذاعلى-من!،كانماصقما،السوؤيةللأخلاق،آصغير

إ%باربينما،الةصلهـذا5-تملفيذكرناهالذيالفرقهـناواءتذ؟ر

لدد:-،ت!ونو&وف،ا،رادةءةيرحهـدفوبر!ن،العقلاستعمالبوجوب

التالي.الةصلفيا)ةهـقهذادراسةفياكوسعفرصة

-

6/17وؤ)5/76يكونأناللهيرددما-ئعأنءنعاجزة،4ع-%وزفرأنعنعاجزة

67و79/56و16و13/14و601و09/18و9-29189و71و62و46و

14و3و3/2وهو.723/03و28/97وهوه2/3وه13و22/12و43و21/42و

!لهءنافيالأمرأنحوواف،(03و92و70/2!و46/5و93/38و36/75و

نأأخرى!ما-يةمنولنلا-ظ.صتقبلبرنتي!"إخبارأمروالجى!،راهنلواقعو!فأصر

تاؤضة.زصتآبعءجمابل،4إيجار4ب!ابهزلمير"ءتاد-تتبعلاالذواتهذهءبادة
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الذيالإنسانيلاضميرالأساسيةالتفرقةهذهإحداثعلىنمرلماذاولكن

اصطدامعند،ع!يئالوا-بمغأتجهدآ3أةإؤنن؟مص،مالايفللا

برغباتيف!ب،لا،لوا-جماال!يالأمرلأجلأضحيأن،،لمنفعةالواجب

،اصطداملاي!ونحين،ولكن.حياتيذلكفيبما،الأوليةبغرائزيبل

الهميقة.فطرتهم!ضياتمنيتأففأن،بذاتهحقأالمرءيباليألاأيمكن

بالذسبةهذايكنأإذابأنهالاعترافمنبدآلايجدالرواقيالحكيمإن

لأحديمكنؤولذلكومع.وتف!ميلكرجيحالأقل!ف!نه،ضرورةإليه

عرفأتحايئالم!نعنيبفدأأ؟المسيحمنأكثرالزهدبروحدتأثرأن

تةترببالخيانةأ-سوحين)300.11!ل!وهديعليه-شاورواالفربيين

كل،الاب"أباياوقال"؟.ا)ممأسهذهيجنبهأنيدعوه،الثهإقيلجأأ1

أريدءا،لاإ-يمئنولكن،ال!أسهذهفأ-فيءنن،لكمستطاعشيء

)2(..؟.."أنتتريدمادل،أدما

-كلذلكومصلمحتيواجي،والعقلالإيمان،والذبمءالفريزةأرىعندما

مس،الصيى"نفس-وانحيكلمنأحمعوعندما،واحدةنقطةنحويتجه

استجبأإني-مفتخرآ-أقولأن-ةيمنفهل-الأمرنةس،اخداءا

المواملوإن،وحدهالواجبددافعإلاأ!ركأوإني،وحيد)صوتإلا

أتح!لقبف.3.تراريفي،ممانويأوأساصي،دورأي+لؤدأالأخرى

؟..هذامن

المتشددمذهبهطابعمنبالرغ،أيضأهو،كانت"الفيلس!وفيعترفأ1

،انتها-لا؟كنحقأنهباءلتبارنفسهءنالدفاعبحقالإنسانلثخص

؟..نفسه،نالإفبوساطةولا،الةيربوساط"لا

/4136مرقصافييل(2)29/15مقانجيل(1)
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اشكل1ليضضهنأنول!لرهـد،موفوع!ل!!رادةتحملى--،وعكليه

نخفيأو،الموضوععنا)ثحلنفصلأنا-يرابنليص!بح-طيبأموضوء(

ان؟مح!وعلىا--هـيةاالقدرةتلكالارادة؟كدوهل.اءةلارؤياءنالموضوع

؟.واحدةبنفخةعقولناأنواريطفىهأنبوسعه،وهلوا-دةلي"بضصذكرياتنا

ثمين!تواهأتتحقف،ؤإذا:الغلافعلىانتباهـنانركزأنعليشاإن

النهايةفييشقودوف،قيمتهمنوبصفلى،وزنهمن!الةلاذلكؤ-يزليد

وحساسيتنا.؟تادراإ)-السا)قفمرة

لنا،رفثيهأقمنبيالجدالهخهمرهذانمنعأنأردآنستطيعلن"يئوحيه

ردةرحونفهلمك،نخدمه7خرآسبدأو،ليهإز-مى7خرهـدفأ:أقوللا

إةتصر،اسيرلافيوارراسالةوةمنتكل):ايأث!يءهوإءاو،ا)واجبعن

سوفبل،ف!-بمحترص!أنذاكآا)وا-برمودولن،ا!دفزفسإلى

ليدمنا.يمتزجالذيهـوالماي!ون

إن!ارآ-الجوهريةضرورازت،مجالفيا-كايةاالنزاهـةتطا"ب"أليس

ردآ-ةدبهدندوروا)ةراهـذ11)،بكال"وصملةد..؟ذ-،نيلإا)ض!*فنا

.د-(كا

م،3تقدكلفي!4المتميزفيد"ضإلىبةبالف؟!ذاموؤفذن!هـإءكانلاإننا

منذتم51(6231،6261)،؟ر!-ماكا-بفياسوففيزيانيرياضيئ:ةص!ل(1)

فيالةضلير-عاء،إو-اصبة"ما؟"ءثسةاكاءة"سنفيوابتبهراءلمومباأظفاره!ءومة

إمروفاهإث11"وباصادوائلوتوازنواهـ،!يالجويالضه"طقوانينبهضءنالكشف

اءتنق10ا)كر-كطءوهـلمرياة!ءنأخذهأذ،رهدفماثهتوالذيا(بس!لءملث)

)أفكار(ةبه:وانأ-زاثهلي*ضونثرتإءاء،د-لماتءؤلة(ء:!اممتبردأثم"المسيب

ا)ماوالرذانلتةانص411اصدونحوءهسهدحرتو!-"إلىالأ-لاقي)!لأالفيأسالهأدتوةد

(إمربا)ال!لاسي!".افميومنيهتكل":اومن،الإذصانياهقلوابا).فى"ط."ه"اممةخماأ
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دةطر!ارقطحففدأالأ-لاقإلىندءوأن-حيمأ!ةثب،ي!ونل5واحن

للإف،نيةندعلاوبذاك،وماضب"المرءبينالأسباببةطع،الأبطال!إف

وأ،شئونهفيهستةرقأإنساز(بالوا-بتقنعويف..؟ءطلمقر(سسوى

كا"ماضيهعنتمامأينةطعأنمنهتطلبكتتإذا،امشهواتهآ-هـء-تسالأ

دملاء!ت!ا؟."يدركلم-افةاةاعدةنف"يخضع،وأنءتفكأولصورةعلى

أجمأعلىوا-دةنظرةيلقيأنمنمنعهإلىتهمدذلكعنةضلاكتتوإذا

،الأخلاقءديمأصبحوإلا،إياهأمركنظرهفيير-وغأقشأنهمنثيء

"تفمدأتتكنلمإن،التربى"هذهمنعليهاتحصلأنيم!نذرر-!"ؤأية

.؟.الأبدوإلى،مسهروةةكلزوهـذك

-،ةاطأولياتزلمهذكتلقن)ب،وإنسانية-ئقلأأ؟كرليحنألم

منها؟ينظرالتيالزاويةمنوتنظر،ءكانهنة-ك)وضعتبدأأن،الأ-لاة""

طريقأتكريهوأن،منهقسصحبهأنكرلدء!ردل-"طه"أنتحاولوأن

الأمن،طريق،سن21والذوق،الذكاءيقطذة-"الوقتفيجا5الوا-.صا

فشيثأ،دشيشأ،الامدتظمةفائدةأفضلبطر،قةءرفكلأ!إنه؟..وابرلى

يتذوقأنلهيدسنىفلسوف،ةلا)5اتزانالهإطة"رفورةاس!.دلوكدا

البطولة.وءظء"،الةت-لةوس-ر،أطنر-لاوة

يخاالتماثلمننوع،انيمعمواءمةذف-"فيبالتدريجتتخلقوا-وف

ينة!ملأنالحدهذابرلموغءنداس"طاعور؟-ا.الأتلاؤيةوالقاءدةإراد-4

أ-لمنلوا-بكاملأاسفلاء-(يصفلمكما،أ-خيئءؤثركلعنءاء(

لهتد-رهةدءطعليهرؤثرأو،الذاتيةاطة"ءوزةاقهأندون،الوابمب

اطر،قةا5ب!ذالاعترافإلىافطرلقد.إخفاقأوفيإحمناط-هـهةاز!إرليف

منهماددثينبر!نزثددآا)ةربيينالةلاسانةأءظمالأ-لاة.ةا)كرلي-ةزصورفي

ذا5نربطأنالمفيدمنليكونإقد5:رةولؤحتب،"كازت"ر"وذ"في
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،ا)ةانونالمرءيحترمأن):الهلمويالداؤحالمثدتورءدةسميدةلحياةالتوقع

اط-،ة-ةتألاا)قااإونهـيات،إوازنةفةطذلكول!ن...(ذاتهيريرموأن

ادهـ-ةاةلىرةاؤء"ذفحأنأ-لمنلاالا%هـ،إ؟انبعلىب!-،تخادعنا

(9)005"...الصحيحلمهكأبا

اسكل-،دةالمهدأا)ةصلهـذاأنببلىأ:ا)حةابنةسفيذالمثبر"لىونقرأ

اط،)صلايرىا)"هي!قلواله،إت"،رضابابمنل!سالأخلاقياطسمبدأءن

بهفىادالاتفيوا-بأكانر؟ابل،السمادةدءاويخ!ا!المر?نماد-يخلىأن

أداءولى-إ؟ل-9ءناحبمنله-قدم...ادهادةلأن،د-"اد-"المرءحم!تمأن

ا)ةةهـ=الةفي)-.هـىأنا-يةمن-ا-ء،دةامناطهـء،نولأن،وا-به

.وا%ء"بانتماكإءهـاءاتالاذ-انإلىمه"يجاب-(ءثلأ

دحونأن؟حنمالا،ف!بدورإدتهاإهـءسلأنمة*مأيكونأنعلى

.)2(،وا-ب!طء-فأمه"نجعلأقذ)كمنأؤل!و،آأدلى،(اجهو

د:حهـأند-ةكلهعلاأ-دآأنثكلا!:ءمرا-ةأكثربرطريقةوقال

ؤإذت،-الأ%لاقياطنرطريقإلىؤاسدأ-ئأو،بأءلىءقلأنةودي)أذ"

ذفعذاقإ،منيرققء،طهـ،قءن4)يرغيهاديةالاءلىالضلىردءإتبرورفىإلىف-تج

ايةالا-هـذهحةةتء-اءقواحن.اط-إئردمضطمنباطوفترههبهأو

5!م!ابى!أا)إلى،ةلىمأن-بؤل!راقىرورفى،الازة،ادوهذا(يةيمإي!دا)

)3(.ا-ببالوالاايزامصورةيخاأجمأ،ادضة!ورذ"خمطالأ=لاقي

(،الأعلىاكل)،أإث،يماا)ء:همر،إد-الالأ-لاذيةات-اةؤ--كل-ذاوث

)1(

99ص"-ابرف21(

.9162ضا1)-ابر)3(

.،*ول!اح3.،أ!اس!ل!.ولث!اكا!39.058
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الأكلالمثلهذاأنواطق،اطبيعيابالعضصرمحتلأقبلمنكانب،لفي

فهو.الأولاشاءلم!م!نفيهاويختلس،أرضأي!بأنإلىداثمأيسمى

يريدلاوأنه،الأوحدالضميرسيدي!ونأنبو%وبالملالبةعنركفلا

؟..فيهحقلهوهل؟...ممكنأهذاو)حن،بهالتباسأواختلاروأي

أنهكلأعنيالا-ن،تشغلناالتيالمسألةعنخارجذلككل3..4إليوصلوهل

غالب!يختلط،نواياناعنمستقلأ،أصهـالطبيه"ؤإن6يثيءكلمنالرغم

نتائج،منهابتخرجو،يقاومهاوهو،ذثأ!أوشئت!،الأخلاقيةبقضايالا

*.آكثيرأوةايلأأمماؤخاتمستفتألا

الهديدةبالأمثلةإبرازهاعلىالقرآنحرصر("قاالفمليةاطقيقةهيوتلم

:قالأنهعنهماتعالىالثهرضيعباسافيعنيروىو؟،آنفأذ؟رناهاالتي

وقوة،الرزؤفيوسعة،الوجهفيوضياء،اةلمبافيلنورآلل!نةإن)

في4وظد،الو%"فيلس!وادألا-لجئةوإن،الحنلقءلموبفيومحبة،البدنفي

)9(.(ا!لققاوبفيوبضضأ،الرزقفيونةصأ،البدنفيوو!(،اقابا

الإلهي(اءاروزأو)ال!هيةءيرالنتانج"

نذهبأنرلازآو)يس،وعامةشاملةل!تالطبيحيهالجزاءاتأنبد

الفكميلة5:بأنلمحالا،5ص!ولهحكوزانفيكتورمعتفظدونالقولحدالى

ضروري،توافقعلى،3خرجانبمنوالرذيلقاءوالث،جانبمنوا&مادة

فلإسهناكعل،،والتاريخاطياةءصحعلىبل،فحسبالضميرنظرفيلا

أوعاجلأ،آجلأ،عقابهويضالإلا،مرذولث!هورأو،رغبةأو،فكرةأو

فيصحيحوالع!س،الدفيئو؟مياره،تقريبأآالدواعلىمباشرةوبطريقة

/9926السه؟منهاج،تيةابئ(9)
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تستتبعبض!يةفكل،فافا!شهورأو،ةرارأو،دممرةأو،مملكل

جوفروممطتيودورصعنذهبأتنربدلاأنتا؟،)9(،هكافأتها

إلىالسميعن-بحريتنامتذرعين-نبتحدعندما":ةولهفي.!15*ه*!ول

ا)طبيعيالنظام13يفرفا)قيالعقوباتبةضلإليهادد"نرلازفتأفإننااطقةغايتتا

عقوباتهيفرضةمو،كنفهفينعدشأنإلىدعيناالذيالنظاموهو،للأشياء

.)2(،لهل!-تطريقألبلمك،طريقهيتركمنعلى

هةالطبقانوتكانفإذا،الرأيينهذفيمعبالمضيملزمينلسنا...!

فيصورةالوا%ءاتلبعض%زاءرضعأناستطاعقد،الا%غاعه"أو،المادية

محازي؟،قديربالهوالا%لاص،وةبالةالوحدةبازيوأن،ملائمةسمادة

فليست،بؤسمنبهقينةهي؟ا،والةسق،كالش!خر،الانحرافاتبض

..للأشياء.ا)طبييمالنظإمفي"م!وى-سابهابوا-دةوالرذا؟لا)ة!ائلكل

.تيها5و

والسه-ادةالةضيلةلجأليسأنهأعلن-ينحقعلى(كانت)كاندو)ة

بالممارسةالمتصلةالحاصةاإصةتاكبالسمادةيقصدألاثريط"،كألميليار-باط

إلىتضضاف؟الفهلإلىتنضافإغا":أرسطوعنهاقالوالتي،الأ-لاقية

وافتلفة،الفملءناإنفصلة،اللاحقةالمتعبهايقصدوإنما،"نفرتهاثبابا

طهه!تها.-ثمن4عض

،الهظما)فياسوفهذافان،،كازتأمندأ"هوماإلىلنمضيوإنا

منهجهل،الراهنةا"-ربةافي-ة-الايو%دالارتباطهـتاأنيرلم-في

فيهتضوادق،مةبلالمءفيالو-ودوا-ب،الأ%لاقيللة،نونص-لمأص-دأ

:انظر(1)

:انظر(2)

.لأس!هول،*38،!8ح.40!،1.،83!ص!4!اطء.081س!9اح،!ه

+!.05315"!ولس!هحول43ص!!ح،80،،ولحولس!ا،43!ش!س!ا؟!ص!ه!
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ا)رباروهذاأن:رأيهوموجز.الإلهيالإ-انموانينمعالطبيعةقواذ!ن

ول!كن!-ا،فعلأثركيبيةعلاة"أثافنرى،نحنأما.مسبقتركييرباط

مسبقة.ليست

أخلاقيقانونأيؤتصور-جانبأالدينيةالتماليمنحيناإذا-أنناذاك

تأ-م!ؤ-3تمنأثياعه؟نحهكلاكلقييستهدف،الحدالة-كاملتانونأ

:واحدة!لةفيوهو،هـامةوال!،الا-تراممند-لضمح!ةونما"دك!هئهم

أنءدضهندونبل،الموتبعدوجودآلهمرزرجأندون،أ%هـ!فيمح!ثم

القانونةحرةعنتمامأغريبةكاكاالأةممارؤمذه.السمادةدائمةحياةلهم

أخلاقعنذلكمنأكثرغرلي:"أليضأوهي،4ادضالمقلية،الأخلاقي

فاذا.الإطلاقسبيلعلىمتماديين،ة-مينإلىالإنسانبتةسيمبدأت4شكله

يأفباسم،سثفة"أدذكابلاالأ-لاقيالمجالمناطصيالجانبأبدناقدكنا

منندخلولمماذا.؟.مصيرهعلىنشفقأنالن!ايةفيلأذةسنانسمحمبدأ

..؟.المشروعةالإةإمةحق،نحهفي،البابمنطردناهأنبدالثءإك

داخلتتمالتيالعدالةهذهفوقأن!دء--!الناسبحضأصرمافاذا

والحسالإرادةنظ،ميقيمل،در-4أعلىأخرىعدالةالأتلاقيالةإنون

يمنيأتدون،الأمرلزمإذاذالمثنته.لأنتط"-عفإت،،متناظهـفي

وسهادة،م!نيةبرياةالأ-لاقيالمهلبار-ثإطا)ةإئلإ-لاتارالمثقبولذلك

هـذا4صيضزقلبأنإلاءلميناو!ط،الأ!ورألي-طمنؤإا"هاية.لة!تقه

.ا-بومنذؤدي؟امكتفينأزفنااةمح!لىاتتالي-عا

3:-الوا-باا)"إديالأداءفيأصإز":!علىعا!-5ليكاؤثة!أنأؤةفي"ظر

نقولا!،في،إذن؟لت!4ليكلدفيو5ع-!بأ؟ثرلهمددةكن)-:اأو..؟نحروه

منامن.؟.ثصيءدحلوادبممات،الأةهـادلهيدينالذياحوناتإاقماءن

،إكلحإناز"و،وطاؤ-از"،ز"اوةدر،و-وده:الثهيدمنكل(كلةلىينلأ
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منأنبدلآ،حبلمئذالواجبمنيكنأ!ولكن..؟والروحهةالمادية4ونهه

وث،هد،لدفيوفاءيكونأنالطيبدسلوكنانبت!يأن،ثوابإلىنطمح

قبلمنحق،علإنابهاالخالقمأ"والتي،قيهىلاا)مأالنهمبتلكءهـفان

؟...إياهانسألهأن

من،،!--(وتلةيأطهيهينتجلا،مستةبلفلردكلأنفيدوهكذا

ع!مةدء(نفرضهأنأو،برهاؤ،عايهنقيمأنيمكنلا-العملفيطريقتنا

وأقهىالأ%لا!-ةاطةيقةلإثباتضروريانهعلىأو،ذاتهفيبدهـيأنه

تأا)!قابةحهـةعلىط:قصاإذاا)سهقالضمايلهذايبلغهأنيمكنما

أ-يانأ.المناسهـةبهذهالقرآناش"ملهور؟،،اممحةابضلهتكون

سعداءلي-أن!مالا-نيشهرونالذفيا)ذنبينأن-الوافعفي-لحقوإنه

تكونأنإص-،و،عبثأانفليحونأنفإكل،،أبدآعقوبةدونيظ!الن

--لم!ةتا"آ.ؤ!قاأأ-فت!نئم.":الةللهد(ر-"ة)كهدتأرحلهها)ك

ن"ز-شال!.ا"ب-فيبأ"(1)!ن--تثوتز"صلالنتا-!ئم.ذ-ثحأو،غبتثأ

.)2("ك-"يىدئئتزأن

ليف!هـةد)-ليار-"،طذاتءيرا)--مبلةالس!مادةف!هـةكاذتلماأنهبيد

فيصلالفءثؤإن!،،تواةقهمايرتمعةليمبدأهـ:،كي!ن!و"،الؤضيك

وأإذ--اني،لا-ر"ءثتزعلىيتد%للمطا)،كذلكيظلانولس!وف،واناعة

.ا)هـادكهبالتربيت"،رةهـصاو،ر"تثمايوةقكما،الذاولية؟هـادر-"،علوي

فيزة-ع!-فييةالدالانجلافىهـاتكسائرفةالقرآالأ-لاقإنذاكوءع

ا!!نهمرءنالأخلاقيا!نصراءطلة(ءزلآر"زلالذي،الفدفيالف،ؤضهذا

،جدآتأ-هـآولكلرين!،اا"وةيقاإلىذالمثب!دودرثم،الىي

63/":اص1)ة(2)511/ن:وإؤ!ا(1)
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الذي،ات!إملايإنهفي،طظةأولمن،إنالإفتتصورأخلاقإ!ا

ترىالأخلاقوهذه.ارلإرادةمعالتحاونعنوالمةلالةلمبفيهيتوقفلا

لر،اة-لة"فروضمنلباالثهووجود،اكةسخلودأنذلكعنفضلأ

وتؤسانابدورما،أولأذا!مافيأساسيتانعقيد،نإن!،.انطلاقنقطةما

.ا؟شاءاتنظام

وإنما،ؤ!ىبومشرعأخالقأليسالمترلةال!تبوبرعالقر3نات"إإن

صثلهذهأتأبليا)وافحفهنوإذن.عادلمكاةىءزفسهالوقتفيهو

تةدمأضما؟،تماس!(كثرأ!وآالجزاءأثكالفيا)تفكيرؤءيهايجدالمفاهيم

والمطالب.المقضضباتلخرتلفدقيقةإ-إباتإليه

،بأءلم!طنتإؤ!م!ر-!ملرأءلمهالأفالهيسة-لمالذيالإؤسانكانفإذا

..؟ات5منءدلأكثرأثجماءةأيمما

"ر-4سبراذ-أدهـاللةالذيالإراديالةهلأنفيدأ-هـىنا!يةومن

الثهوضمالذيالةءلءع-ال!!4ا)ف!هـةذةسفيدس!ير،الواجبءمريهة

ودتالى:-باركةولهشثتإن.واؤهـأ-:بإلىجنه(،المرازاةا)مامالمبدأر"

تاتنتاذؤأ،شل"الرث-قئلإ"-ين.--إتت.قد"صللىشوز!لاإ"ءتهـ!دلىء!اؤ"

هـ،-ءةيهءإتىيت!ةصا!ب.صمنوص،ء!قابر-ي!ثم.أغلى.ثمتنجه.ؤ!!ا"قيل-ؤأ

.(1)،ا)مشا؟يرءيه!اللة"سخ!ز-يؤ،ش*ئأالثهصيضئر"فاخن

،وهذاقوبةوالهالر!ذولمةوبين،والسمادةالةضيلةدينالار-ةإطهذاإنبل

كاصهـأو،؟وءدأو،كوا!عهـنابداوالذي،والأشرارالأبراربر!نا)ة!ل

صةموممننار""،استدباطبةلحبم،وريةمرة؟:لمه-ةأ!ياؤ-(يأتي،-ثة.ذي

45/22و32/22و12/011اواوا11/3و138و6/012و145و)1(3/144

.(ب2او11=)اثو53/31وث/691و
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جمطاخذاحسيب-صأم.5:ا)ةرآنا!يقو،ء-دل،حكيمد،إ(أمصدأو)

المئا-ط!اتاعلتوؤا3م!نويط)خذ-يا؟.-نجنغلهمن.أ-ال!يئئاتا-ئواصتز

ي!الذصل-قيأتم5،(!)"صيخجهئودقما.ضاة،مماقغئم.3ؤصكأليائم.اةصتو

المثقاي!-تحه!ل"أنمض-،الأر-فييطكاذء!سيدالص!اطصات-اجمفوؤا3م!ئو

3-لكم.ما،؟يايطركاذ-اد-!يين-نجغل"آتة5،(2)"3كالثخارء

.3()"؟لقتحموصكب!

تأمحب،ضروريأركاونليم،الاصدنباطهذاأنالطبيهجاومن

أمن.أصثكالهمايحددأنهيزعموألأ،لالجازاةالمامةالفكرةكلوقتمر

الإنسانية،للارادةالوقتيالمهلبينعقليةعلاقةوضع-مثلأ-ا،م!ن

حياةفيباةبةءكافأةود!ن،الفافةاطياةذه5فيالدائمالجهدحقأو

.4()؟خالدة

ذظيرآ،ت!ونأنيمكنولا،ل!ستك!ذهكاةأةكانتإذا،ولكن

لوعد،موضوعأتمبحتذئذفإثا،-ذات!،فيإليهانظرناإذا-لأس،لنا

اث؟ترصىالئةإن+5:والانسانالئهبينءثرمء"دفيض"ثؤا)مي"الرامأو

نأبشرط،)5("-الجتنة-فم"-بأنطثم.وأئواأؤلمحفس!تغم.ادؤييينء-ن

ءير،طاهرةت!ونوأن،الهظيمة،لالأسةدر-الأقلعلى-أممالناتبلغ

.63-53ن(3).82ص(2).2!اطافة(!)

ليى،)دة،رةةمميارآنأخذحيندة،دلتا5تصورةأنةظبعؤةديرأكثركل(4)

ؤ،ءدة-ذاتهافي-الارادةتتخذهالذي"حلي"ءملدلوا!دد،اؤرخا،اطاص"ههـل

-ا-ة،ىاهذاكل-ا)صهـيرأنةالراتع؟.الأخلاةءةةللقاءبىت،لةةأرءواةةة،لدلموك

فيالحلودالانسانأوتيلر،الأددالى؟وقة-،وةصسكأنويود،ر!صتهدة،المطلقينثد

.اطياةهذه

.\!9التربة(5)
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وهو،الثهيتقبلها-!،المطكبةالشروط-جملتهاقي-توفيتىنوأ،لاقصة

ية!ن.علىبهنحمأن،عليهانحنالتيالحالةفي،ليستحبما

القولبينالظاهريالتبايئ-الةوالظلالالألوانبهذهلنفس!كوفمئز

اللة،ففلمنمهحةإلاليسالجنةفيالصالحينقبولأنيرىالذي،النبوي

أحدأ"يذيخللن5:كأ"افهرضيهريرةأبيعنرويفيما!ه!!ةولهوهو

تأإلا،أناولا:قال3.الثهرسولياأنتولا:قالوا،الجت"-علة

عنتتحدثالتينيةالقر3الأقوالوبين.)!(،ور--ةبفضلالثهليتفمدني

تحالى:قولهمثلمناممالناكلمترتبأكأنأباعتماره،السماويالميراثذلك

وقوله:)2(،،كئتئم"-تنقلونزخئئوها-بماأور"ا)ماالجئةويفمث"

)3(.،-تهنصللون-كئثم.--؟اا؟!ثةاخدواذ،غلتءثم"ضلام"

لإلهي)ااءالجز-،

وأثاله:،الإلهيالجزاءطبيعة

ماعلى،ومجاله،الالهيانجزاءطبيعةعنأنةسناف(لانك،3نلقد

.القر3نو!فه

وءمرها،العالمهذاطيباتفيالموءودةالسحادةالضوراةقيملحينفحلى

نأيريد-وضحناأن!بق؟-القر3نأننجد،السماءفيتةهـيبأالإنجيل

بينهما.يوفقوأن،المفهومينهذيئيجمع

يريدفهو،وتوفيقءصالحةأمرالقرآنإلىبالنسبةالأمرأن،والحق

الشراحممل،وا-دلواقعصتكاملينعنمريئالأوليةوحد!مافيدثبتأن

.99باب،ىالمرةكتاب،البخاريصهيحانظر(9)

كا.2":=ل(3).27فالزخر(2)
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أإطا-،جانبهمنفريقكلألححين،شطرهعلامابصورةالكتابيون

.الغموضكنففيالاخركركهالذيالجانبعلىثديدأ

هذا!ضلماةقطمصاطةأوتوف!قأمرالأمركانكة،ذلكومع

-يخأالتركهبهذامبدألأن،فيألقر7النظامبتفسيرمفلقأالنظامينبينالجع

الحناصرمنآكضيرفيهأدخلحين،وأفىاهتحديدهفيالقر7نزاد،وضع

.الجديردة

وجهعلىالمبدأهذادإقرارفي!،القر7نيكتفيالتي71ياتأولآولنذكر

يحدثسوف-طبيعتهيحددأندون-الإلهيالجزاءأنيملنإنه،الإمحاز

يقولالصافيوقي،والطالحون،الطلحونذ)كفييستوي،موعدفيفي

فيخستتة!والد!تياصفييتا7زئنايفول"تنوبة!غمه5:سبحانهالثه

سبحانه:يقولالطاطثنوفي،)1(الثاو-"غذالتؤقتا-شتة-ة-الاخر

تناة-ش-قا،صببتغضل!وتكفزؤالكتالبصبخت!ثضصفتؤيئونأ"

المياقةتميؤؤ،الد"نتااط!ياةإلا-يخريخ!لىصفيءتكئم.لكصذ"تفتل

.)2("صؤ"نتلود!-كا-بقافي)دئه"ماؤ،الغذاب-أث!ذإلى؟ونئر

ف!ن،ال!!كطا؟شاءطبتتحددل!نفناآإلهثاأيثرناا)جما71ياتكانتولئن

تفاصيله.فييتفاوتنحوعلىطهيمتهعنكأدئناأخرىمواضعفيالنصوص

مثلفي،يتحدثالحياتينأيعننقررأناط،لاتبضفييشقأنهومع

75و12/56و4/134و3/148و2/102:اطيرالى-بةبالت)1(

.(ب3او8-)41/31و92/27و122و79و41و16/03و

9/74و0141و56و3/12و114و2/85:الشرالىوبا)نسبة)2(

4/16واو.،93/26و32/21و24/91و11و1229و17/75و

(.ب9او)-7/256او
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فاولفا-وف-)1(!نابالصئذؤئز-بيالرئاالثه"-يخخق""4تحالىفوله

الحياةوفي،الما-لمةفيال!!جا:الجزاءرهذالحظقيمنكلأحدةعلىدحثأن

الآجل.الأخرى

العاجك،فيالالهيالجشاء"-ا

عقلي:أخلاقيطابعذومنهكبير-ازبفيهوال!!جابالجزاءالوعدهذا

الم!اني،إ:كجازقيضعلى،5نا؟ثلاطالصالماديفالطابع،روحيأو

بهيتفرداعتدالأيالآتو!صنرى،سلبيةكيةيكن!إن،،ؤمةنسبة

الماجل.اطيرمنعاكوذا5ءنيمبروهوالقر3ن

:الماديالجانب-ا

عدافما-ال!صاجلالخيرببعضوءدأيئثصيءالذيالو-يدوا،وضع

سوفا)فضيلةأنب!--إطةتعلنوالتي،آنفأذكرناهاا)قيالمو-شةالحبارات

الأفضل(وهو)آخر-شءوكل،اطياةهذهفيثوا!امنذ!ببكلتحصهل

عنصرأالظ!اهرفييحتويالذيالوحيداوضعاف!نهذاعداةجمابعد-فما

-له"اللا-صيخغلف!-تنؤ":تحالىةولهفيالنروهذاعلىجاءددماديأ

.(با-))2(،لا--يختسيب"-حنث"مينز"قه"يزؤ،جامخر

للجانبزضمنأأءفي-تحديدأهذامنأقلالسورةنفسفيالثانيوالةول

أ.مر-؟-له"صمن-يخغلىالثةتتق-ؤمتن":ت-الىقولهوهو،المادي

.31("،ي!رأ

.672/البفرة(1)

4/قالطلا(3).3-2/قلا1)ط(2)
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دهتأويليكونصقدإذ،و!بدكل"كأعلىالتمبيري!ثفللاأ%رىآيةوفي

"ضي.لأ؟افي-يجد.الله-صشبهلفي"ي!،--هـ.وصتن):تحالىقوله،علب"يحهل

يرة-رضلأرافيبد):مهخاهدحونؤةد،(1)"-شقةوآكأثيركأ"مر-ا

ويؤدي،أءدائهمنكلخر،ةالأرضفييجد!:كلمناهدممونودد،(ورخاء

أ-أ!:السباقهعيتفقالأخيرالتفسيراوهت،(مجى-،لأوسعفيعله

.21)"؟..فبثاصا-هـ"و!ؤت!اص!صبتةاوصلثهصا.ض"رأركن.

تهالى:برةولها،ثاجريئؤلاء5صتمد"ا)قياله-ارةفيا)ةهـوضزةسلترحإناو

.)13"أ؟صب!ر،الاخرصةصلأ-ئر،ؤ،ء!ةص--ت!ااذدذتصفيئئئه!م.صواثص)

سومأ،أ؟ثرؤحهـةهياطيرلأ!لاطياةهذهفيا،وعودالخيرةوؤ-،

4(.)،ت!-تتةلىالددنتا5هذ-فياأءستصويئصهـياتذ:رةولس"حانهذاطق!

اطط،بذ)كني،ثاملسلبيةصفة)املت-ةاد"ادةتررتيوأخيرآ

تجل-ألىإت!-!نأقتاء-(تمثتكأم.،،اخنهص!افيو،دؤثئم!دا:لاح،ةهـيئ

)5(."صؤطله"صفصلذيكلودثؤ.تص،!"ستثى

أنباءو)كن!،،مباثمرةإذذاراتولا،وءودآفلد-تالتصوصبةيةأما

الأخلاقية،اثبالأ-دعلاةاغ،!،زةص،للوحيمه،صرةأوديمةة،يخبة؟إ

فبلد.ا؟زاءمنادالبأوالمقابيا؟،زبعلىبخاصةتلحالفصوصوأكثر

ودعة،أمنفينفسهاتجد،بحبوحةني-ئيشكانت!"ينةجموعةأو،ممين

بمص-بةالثهب!افضس،اررفبةوبالرعبةيهاللهلؤعدهاالذياليومذلك-!

منابثا.ف"لنزو،-ياارةو-هـثها!ك

001لماءااف(1)

.01/مرلزا(ث)

79/الضاء)2(

)5(هود/3.
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إلىالمصير-نيالتحولوهذا،البلاءهذاالقر3نينسبا،ياتبمضوفي

تثهالئةلتضزؤ5:تمالىقولهذ)كومن،فضلهوجحود،بافهالإيماننقص

تكاني،كلينرغدآيرزئغايأتيغا3يتة!"مطتتنهلمصة!!كانتيةقر

كالوا-؟ااطوف،و-الجوعيباسىالثه"نأذافثا،الثهصصبأثخمصتفختر

21(.،كترهواصبمائنائم.تجزذلذ5،(19،تصنتفون

لةهـروالطمأنينةأإء،المصيرفيالتحولذلكالقرآنيفسرأخرىمواضعوفي

يقولذلكوفي،(الثهقدرةناسين)مستقبلما.قيالناسبهايحسالتي

ال!اغةأظنءاؤ،صدآأنذه-زبتأن.أظنتا:قال-س5:سهحانه

ض،و-يةؤهييئ،يخيهاأتةتقماتكلىكفنيما"يقلت"صفأمتتجغ..تمة-.ةا

بواجباكبمالناسإخلالبببالمقابيكونأنوإما،)3(،وضها"عزغلى

ذإ...ه:تمالىقوله،مثلإخوانهمببؤسإحساسهموعدآ،الاجتماعية

تأ...صلضريمكافأ!نتخت....صصبحينئئهالتفرأق!موا

41(.القذاب"،كتذيلث...يست!!نغلتنكنمالتو.تمتذختئهالا

صظ!تز5:اتيةالافبائربال!التحوليفسرنالقر3أتالقولوجملة

نألؤؤ،51(،ةثاص-11يأند؟تخبت.والبتخعر--؟-،الترنيالقساد"

الئماء2ينكاب-برغلنيم.صلت!خناواتقؤا3تنواالقر-ىأثلص

ليأننزماؤوالإفيبكاة-زالئؤأقامواأنئهغلؤؤ6105("ضصوالأز

أر.صلمهيم.،)7".-فينتثنوقيمم.-فؤين-لأكدوازئيم.ينإلنيمم.

./17سبأ2()./112النحل(!)

)3(18/35-42.()468/79-33.

.0/4الروآ)0(

/39.آالأنما)6(

/66.الماندة)7(

347



-غدد(ماةلأثلقنهائم.ا)!ريقةغلىاصتةاموا!لوءوأن":وأخيرأ

ا!(.،فيهالتقفنتهم.

الموءودالإحسانءتايقدملا-ذلكعنفضلأ-الأخيرالنصوهذا

وفتنة.اختبارهوبل،مكافأةأنهعلى

أموالهم،لامن-ياكأ3،من،ا،تمردونيدفعالحطرالشديدةاطإلاتففي

وإهلاكه:كلهالشحببتدميريةابلهاصبحانهالثهفإنالحامالةسادحالةأما

هـ-ف!ق!.)2(،ظاإمةووهي!ا)5رىأختذ-إذارئك-أخذ"وكذلك"

الذيئأولئكباستثناءطبمأوهذا)13.،القؤل"!فد-ئر.ناها-تد.ييرآكأ)خثها

:ضرباز-"وةحمنالثهينجيمفهؤلاء،وطاءتمإحسا!معليركرهنون

؟تإيئإئا")4(،شمحتر.تن-نخزي؟تلك...دس!خربخننافم"

)5(.،اكخسيياي!تحز-ي

ق!،الحاصيةالتدب"الأمم،ريخلؤدفبرلاالقرآنيس!لتخدآوءممذا

دائمأءتمثلأ،أسلافهم-مثل"الأرضعلىيخلةو!مالذيئالظالمينلدىيكون

%يرآي!ونواأالذيئ،عل!!النيءمدعلىالكافريئس!ولا،أذها!مفي

،)6(،30ائ!ثاؤين.3.-%.ضوأكة!ار"؟ث":الأقدمينمنقوةأثولا

/16.)1(الجن

)2(هود/201.

.61/اءلاسرا(3)

.،هو43/القمو(4)

.08/الصافات(0)

.:3/هـر"ة(6)
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.)1("صلكم."نمكنتا!لما.لأزحي-فيت!كنا"!مم5:العكسعلىبل

يعاقبوالأتذنوبهمتؤهلم،للؤاخذةعرضةجيغأفالخونة،وإذن

في،مصيبةبهمتحلأنمنالفصاة!نيؤأنأحدطإقةفيوليس،بقسوة

-ب!م.تجايمت-يخميفأنأ-فأ-مثتئم:هغفلحينعلى،البحرفيأوالل!

ؤلمصيبمأو،2(")ىاخرة!،زصفييما"يميد-كم.أنأمئثم+نمأ....لتزا

-يأ.تيتشم.أنا.لفر-ىأ.هل"أفأين":يلعبونوا!مآو،نائمونومةارعة

-بآسثتا-يأتيغم.أنا.)فر-ىأفل"امنأؤ،-نا-ثمو"ندنمؤبتاتأبأشنا

أؤيأخد-"!م5:سفرمخلالذ)كيكون)3(،اوتلنيبون-8"ثمؤضحى

سطوية:!صاعقةيكولقأو،)4(""بميصيزفي--قا"!مم-تقفبهم.%في

تكر"وافي-الذأقأين:--فأاو،)5(،خاصبأغلن!لئم.شل-"يز"

لايعلو!ا:أخرىوسيلةبأيةأوا6(ةصالأز"-بهمالثه"يجسنف-أنال!ئئاب

نأفسثانصالكلوكل)17"تشهئزونلاحيثمنالعذابيأتيهمأؤ"

قىتأ"خذقئم.أؤ!:بطيئأإفناهأو،ءاجلاشاملأإطكأذلكيكون

.(8)"فبكأوه

بقدرها،مةدرةبهقوبةمطلقأصللايتالأمرأنذلدكلفيالواضحومن

هوفالمم،الكونيالقانونومن،،نيالإفالتاريخمنيستخاصددرصبل

الو-ممنبمكانوترفهمامنمأنليرواوالأقوياءالأغنياءلدىالانتبا.إم!رة

.والبطلان

.6،/26و82و04/21و35/44و0،/9و6/6)1(

.89-79/افلأعرا(،).96-86/ءاالأسر(2)

76/61و69/03(6)767/1و71/86(5)64/النحل(4)

74/اك-ل(8)54/النحل7()
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المؤمنينحماعةبتأييديتصلعنحر-ب

علىالهمومفى،تمز2خرمجالالمحضةوا،،ديةالبدةيةالحياةفوقهنالك

،الجاعبةمشاعر!وبال،الحليامثلهممصيرمجال:أعني،وتغلوالناس

وصرا-ة.،ومباشرة،عددآكثرأالهممسع!الوعودأننجدالملرظوبهذا

تحالفأتوصحابتهالنيضدهبتالتيالضاريةالممارضةأثةاءحدثؤةد

الذيالمزاءهذاالمؤمنينإلىساقبأنالقر2نيكلففلم،والمنافةونا)حفار

،(9)ثيخئأ(كند"فم.صكم.-يضر!لا-اقثقوؤ-تصه.ءير"واإنو":لهمرقول

ولكن،)2(،2تئواالذصيئ-عن-ايع""يذالثه-إن5:قولهعلىيةتهسولم

-مغ،،)،(،يف!نصا.ذؤ-مع-الثه-أنؤ5:ابيالإيربتأيبدهيمدم

،)6(،ئمؤيخناي!اليهؤ،وهو،51("الصاءبر-يئ-صمغ41،5(.لمبنئفين-،ا

.)8("ا.لمو.لى--فيغمص،)7(،،آثنواي!اقيلى-مووه

ؤدثيما5:لأوليانهبمضهايمطيف!نه،افهبر"تفردمماالقدرةكانتواذا

صوله"زؤالثةل+!يتؤو-تن،،)9(،يفمزيناي!ؤيه-يرصصوؤا.ليز"ة"

شانهوالثه،)01(،ا.لغاييئون-"م"افه-متجزةانآتئوادقوالذ

،)11(،قريبفتغؤالله-ينصنفر:هوالنمرالمساعدةاطزبلهذايتيح

كم.ينفزالئة-تةئمر"واإن.،،)12(،صيثءئر"ه!منالئه"وصلتةصصرن""

.(اب=)38/اطج)2(.(با=)021/سرانل1(1)

(ب،!)123و9/36و2/491(4).(ب1-)91/مالالأ)3(

.66و8/46و2/152)5(

.(ب3)=38/واطج11/وكلد3/68(8و7و6)

.(بات)/8إخاةةونا)9(

.ب*(ا=)6/5ا"هدة(01)

.(با-)/13)!ف(11)

.(با-)04/اطج(1)2
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ا.لمويخياي!،)2(،غلتتا-نفزضقأكان،)1(،ؤامتكغقذأئثئت.ؤ

نولمنصوز.افم"-لهم.!،لمرنتياية.اتادييتاكيقئتا-صتتصت.كقذؤ"

اتا-لأيخلبنافة،-كتمت،)،(،ا.لضايئون-فم"تا"جئذو-إن"

تإغلو!101اتئم"ؤانؤلا-!تخزؤ-تهينوالا!ؤ،،)4،،ر"شل!ؤ

.)5(،"ءؤيخنين"كتئم.

:العذابوإلى،الهزيمةإلىمسوقونذلكمنالعكسفملىضصومهمأما

وبئ!ت!نئمإلىؤ"فثتزونشئققئونكلعزوالفذك!،"قل

،71(،الأذ-لئاي!نياوفئد5:بالذلموعودونوم،)6(،اد-اد"

وييخحزقي،،)8(،الكايرك!يمط"نحرافةوان،:باطزيءسمولون

غقيهه!،الثةدئز":قوغم"تطم"تلسؤؤ،19(،الفاصيييه!

تغضئغنمالطاليينإت5:ريبولا،)01(،أفثالغ-اوللتممايخر-ك!

-لهم.،)12(،تؤلىلاالكاير-ب!وان،:و)كن،)19(،تغضيباةأؤ

إلاافةوتأتى،بأفواه!م!الثه"نوز"رطقيئواأن"يريد"و،،-،:فهم

زصئوذ"أزصتل-كر-5-الكايزون-،"هو-الذيؤلو،"نوزه""ييئمأن

)1(عد/7)-اب(.

.(11=)/47الروآ)2(

.(11-)731-1/71الصافات)3!

.(با-)1/2ابادلة4()

.(با!)/391ممرانل6)5(

.(ب2و11-)45القمرو36الانفالو/12ممرانل6)6(

.(با=)/03ا!ادلة)7)

.(ب2)-/5والح!و،/2التوبة(9و8)

.(ب؟-)/11محمد)01(

.91/فةلجاا(11)

.(ب؟-)11/ءمد(21)
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كرصةلؤؤ،"!ف"صيئصالذتكلىإئظنهرصه"اطقيئصوبىبافذ

تنطئر،الئهصبتفرصائمؤينونح"يفريو.قئذو05)؟(،كونصالمثنر

)2(.،الر"جيم"الغزيز"وفؤ،تشاء"تن

الذيالأفقفإن،غايةأقمىإلىالطردقهذهفيالنصوص؟حدويمفي

وازفسار،المادلةقضيتمانتصاركليصصرلاالصاطينالمؤمنينآأمايفضحه

آتئواالذ-يطاللة"وعتد-5:الدنياهذهفيالحمهووإنما،عنهاالذانديئ

اشتخل!ف؟الأر.ضفي-لفنتخنيقئغم.الصئالجاتجملواؤنخم.

،-لهم.ار.تضىالذ-يبيتغم"-لهم.الئت!ئتنؤ،صقنيم.ينيئصالذ

.3")،أتلمنأييمم.صؤتضدينلئئهم.لئتذؤ

!ثروطهدقيتء!يبةىولكنه،دهـونعدة-لالكانذلكأنلنحموإنا

لنفسطبة،كانقدؤإنما،أكأافقدالأموربهضكانذإذا،متحققة

قيء-بابصير-ث!-!الأر.ض-أن!!:الإلهيتوبالم!منلأت،القانون

الا%ظعية،ا)ةضيلاط-لحلأهليةالمطلوبةالفضازلوأم.)4(،المئالجون

أ؟شامدالةوأبالاتحادويزدهـروستمرأن؟!نعد،نيأ-ممأأنالمشاهدفن

اةوضىاوإلى،اإخرلمةالأ%لاقإلىركنواء-!إذا،الإيمانأدعياءحممن

كو.اصتتوصوإنه!:ؤولهفياطقيقةه"-تا)ةرآنأعلنولقد،والعصيان

.(5)"ل!ئم.أث!لواتكللاصم!،.كم"غنرمأ-قؤل.ذستتند

،(ب31او4-)اررإءيبا؟إنبيتحلقة؟فهذه

.(ب3-)9و8/صف"و83/لفتحاو33-23/"ةتو"(1)

.(11)ت/4-هالروأ)2(

.(با-)/55النور)3(

.501/ءبياةلأا(4)

،(با-)أي!6خر/محمد(5)
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والأخلاقي،المقل!الهانب"-ص

!ثبيتعنىفسيةلاف!والحد،هذاءخدتوقفلاالإلهيالجزاءأنيىو

إلىارر-اعيةمطاء!مإيث:اعأو،ا"ديةاطياةعقباتأمامالمؤمنينأقدام

"!إحاز:-اممقأإلىدصلحتى،كثرأقيتمههـووإنما،والرؤسةالسلام

.اطقالأ-لاقياءللبشرياسوةمكلكىبذلكليصج،رفىيأوأكثرما

الةلمب"يزكلو،التةسدخيرالخيرإن:نفأآةإناتدهـاأنناوالواقع

كاذتؤةد-ووف-د،ووههي،ودنسالثسوإن،ةاطيرالإرادةويقوي

كائف-(مس:ماأ؟كر،نواةوإلى،واف(!ة"أ؟ثر،اقياهإلىإيثارةزاك

ةلمة--ط.ثات-الةإلىو،ليلطو،رليخفيلىوأمر-لمةلىإو،آر،صمتؤ

لاورالىإ"وا)ءحوصللتكةدم،ا--ولاو،الإيقافقابلة،عديدةبإصممانات

أصاصم-االمةتو-ةا)طرقإ-دىعلىئةالناساطالةهذهؤفعولي.نهاية

.ذاكأوالاتجاههـرزافيتوجيم!اعلىةادر،فمالبدأويزمنا

الذيهوذا-"1)ف!رة-الؤ،إن.!!الةمالا-دأاذا-لح!ؤ!ا..وإذن

.ا-م!إز-!"إقيا.ا)وراإقا)ة!رةهذهح!ديأنهـ-انفسهعلىأو-ب

غديإتناا)طرة!إلأ-ا،ليهءلمونالذين)ثررأويرثدسوفسبراذ"فالثه

ي!ديمماوسوفة11)"سث-كاد-!"مة)ةتميىاييضص-ا!د"واوصا)ثيئصيئ-":إلي"

صوفو.(2)"،9ؤا-ثتد-ةي!صبالئه-ص-نء،يرئرمنؤ،:بهمتونءلذيئاؤيوب

إلأثلهصاتا)ظصمن-مثم،في.ر":ا):ورإلىويوصامم،ظيص-ات!ملي-دد

.(3)"رلثوا

(11=)11/إتةافيا(2)(!ا-)9/6تا-في::ا(1)

(بلم-)6511/و33/43ر/16وء7ء2/2)3(
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ضراطأؤ-قد!نتافم.":المستقيصةالطريقإلىيرثمد!موسوف

.)9(!ث:"!قما-

أفمالهم:نقائصالثهلهميصلحأقوالهمفيوالاستقامةا)صدقيلزمونوالذفي

.(2)".اكمكا.أ.احئم-خئصنل"

مناطقتمييزكلالقوةيمض-،مسوفتقوىع!أواءهـهيراءونوالذفي

-تهتلالئة!تتةئواإن2تئوايطالدزأيئغا":ا)شرمنواني،الي،طل

-ل!ئم.يخغلؤ":هاديأآنورإليثميقدموسوف.)3(""فرفانأ)ح!م.

.(4)،بهصل!ءثثو-آرنو

با-فم.")5(أصئاصح-ؤ":الص،لحاتممداوآمتواالذفينوايايصهلمحوسوف

الخير(وجهةتج!واأنعلىليمهلمونأو)افىيدالاقياها-خارواوالذفي

تز-يد"ؤ":صستفمةدروبع!-طا!مو!دي،نورآالثهيزيد!مسوف-

أ-قياالطمأنينةدلموب!مفيويزلوهـو.)6(،ى"هـداففد-و.االذ-فيص"الله

فيالمثيميتة-أتركالذ-ي"هـؤأ:إ؟ان!ميدعمب،مبماإق9لا

.(7)"يخ!م.تما!تع-نأيماإاد،وا-ليز.د-ييينءؤ)ثاب-ةثلمو

،نحدولجماا،نولممتدا،نوحكرك1،ن)و،الظ،نؤهـوا)حاماأ

وكل،نفولمنحرا،نطولمفرا،ننثو،ط1،نبوذ)مما1،نو)-قيبد1،نبو)هـتاا

لاسبحانهالئهةان-الشرعفداليممونوأنن!اذيأاا-تاروالذفياثلمثأو

بأياتدطمينوئؤلاقيالذإن"أ:اة،زلاهـوو،اتممهـدءفىمعلا،ةتهس

(.ب4اوا)-22/54و01/01و5/16و175و/68)411

:(با-33/71ا)2(

(11-)28/اطد-د)4(!با=)92/الأنفال)3(

(اباو)-ا/4717و21/76)6!(اب=))د(محصد/2

.(ب-2)18و4/)4817
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علىئةيإز-"بل.(1)،ليموأابوغذ.ؤلهم.،الثه"ت!د-*م"-لاالئهص

قلوبهم:"يقئصيوهو،)2(،الطالماي!الثه"ؤثضيل،:يزيد!و،فلالهم

وأعينهم:ذا!مو2قلوبهمعلىويخم،)3(،-قاشتة!ثم."!لموؤ-تذتا"

.(4)"ليلأةإلابنون"رؤ!فلاهم.-برحثقرغلبنهاالثه"ظبغزك"

يديزو،(5)،فيصإر-فم.أممىأوكغم.فأص":رمميهمو3+ا"رصثهوو

:ا!وكلفلا!مزمنويطيل،،)6(تر-ضأالثه"ادصفم"-ؤز":3مكلرض

يفاقأصفأعمتئهغ":بالنفاقويصيبهم،)7(،.نيمم"طثيافيثدد!م.ؤأ

"-فأل!افم.:الثهنس!وابأنة!سهموي!-يهم،)8(ثا"ؤكصب!صم.في

ذكر-الر!حمونغنتغش"ؤتنأ:للفطانويترك!م،،)91أذة-ت،م.

ينخو!م."في!ر5:الظلاتفيويقودم،1()"شثت!إذأ-له"فى"زف

./11ا)ظ!فمات-،)إلىإ"ثور-ا

فالمؤمنوت،الإذلالهذايلةونالذفيو-د!ا)رر-وا)ظإ)كنواحن

الثه،ففهلمنهبةسوى)ررشاو!!إممنور!أنليزر؟رواأنيجبأذة-مم

صلنذ.قتنسئثاؤ-)ئن":موقف!مواء-يركل!إذا،رت-بأن؟حن

هـتهتصورالي11:!هوصبباخذوهكل،()12")ت".لمث-إو.حت!ف!أبالذ-ي

.(ب04وأ23=)لمةالحا!الأ-لاقيةاا)ة*لردودمناطالة

46/01و009و9/91و3/1865/51:6/144ر،16/401)1(

5/67و/65وا63/6وو.9/248ر5/801و62/5و/67وا

.(ب13أو6=).04/28و93/3و16/701و9/37و

.(باأو61/53)=و4/23و.د04/34و14/27)2(

1/74و.39و9/87و7/101و4/155و2/لأ)4((!ا=)35/13(ز

.(ب5أو6)-63/3؟45/23و04/35و18/57وا/801وأ

(با-)2/15)لأ((با=)2/01)6((با-)47/23)5(

(1ا)01(43/36)=(!ا=)95/91)9(بأ)-ا9/77)8(

أ(.2)=42/24و17/86)12(ب!(ا)=2/لأ-2)11(
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الرو-مط4الجانب-د

تحتص4الذيا)""دليلفييتمضل!،أ-يرء:صرإ-لالهال!!جاا؟زاءوفي

الحار-""ا"لا!-"اذه5هـوالا-ن+ناصاوالجس.الثهمععلاقاتنافيأفمالنا

وهـجا"ؤ"4باإةءىا)ةاةيءلا!ةأو"لهباإثر!عاكمرععلاقة،مافوعلى

نألت-اوتد-ح،الإدانةأواسراحاإطلاقمننوعفيتت!لىالتيالهلاقة

،كلة،أ؟يرأ-هـىةعلى*3يممف،وإءا.لهقابنتمرضأو،م!ؤأةنفال

"ا)"لاذة!ذه،؟لهدر%"تخ!إفركلزأإلى*الجسعداهـ!ماكل،و%صوصية

ا)ور،طة-ة،ة-?!اليحلتحر"ةظ13،ءتإيجابيتعبيرأيو-ودعدمحالةفيتف

ير!ةالىثمركلواتمةفيصوذةفاأنذاك.الأ!"ةوفي،الو-ودفي-بقأوجمما

ؤورلردأيبدثآن!-ل،ردهأوة:ولهفي،الثهءندالحا-لمةإ-،بتهيجد

الذيوهـو،ء--4فيه.ردودينأوتر.فيينيجعلناالذيو5ذوؤة:،،خارجي

.ءتدهناءه-4بأنابدير1)ثيء!،-ثهيفقدلماأويكسبنا

يبرزولسوف

:ا)شفافتمبيره

-لالعر،)"ؤ؟ده،اطاصابانبهـ-ذاا،نالقرآن

،(2)"طيناإ-ئة.ب"يحربه"،(9)"ادكأ-!ييه!"يربدالثةإت!"

ا)ت!وءالي--ثين"يحرب"،(؟)"!نصالمضء،يجب،31،1(!يئصبرصا!ئاصا،بيبدة

يبوء-"،ذؤا-"،(6)"-فيليثذتوصا؟،يرب"،(5)"يهق-خغرلمئطابديرو،

.(!؟-)5/39:اةلم9و3/134و2/391)1(

(9ب3=)06/8و94/9و5/42)2(

.(با-)3/146)3(

.(ب3-)7و9/4و3/31)4(

!ا.ب2)=ا8!/9و2/222)5(

(.با)=3/915)6(
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.؟(د!ماضةسد!بلي"-في"يقاياونيئ-الذايجب،")1(،،الثه""ئحبيئكئم"

ليذ؟روهـو،)3(،صنم.ىات-قطاتنالة""،)2(،و".-و." مرصوصن.

ال!صيم"تصفعتد"ا!ت"-إ"،4(،)؟!دا.أذ.كرني؟صر"و-ةاذ):يذ؟رهمن

هتاذوصص!إخنهم.":نوبروا)ط،(5)،4":ةتتزيح"الصهثاالغتل"و"بالطصث

ذإءيفجم!المؤمح!نءفهرارصيئ-لفذ"و،(61،ختةزوزفييم.ين

.(7)"ة-الشبر!ت-صئباييئونك!

يمثر"وارث-تهإو!،ااب"هو-أو-8()،الثه-انرضثوالثغ"

.(9)،ل!م.-صم!ه"بر

لشكأوأةرباءهم-أوآباءهمكانواولوولهلىورالثه=،دمننويواذل!والذيئ

الإكأ-الط،ب!بمرةلموفيصصبصكأ"الذيوهـو.(101،غثئهم.الثه"زصيئ،

ا)ث!ر:يةهلمونة-لافيثونهالذيئصعوالثه.(11كاايئه"-بر"وحفم.واثذ

اثىتؤرأوهـثو-(21)!ونص"ث--ث"هنميطوالذاازثقؤالذ-يطمغالثةإن!إ

)1(3/31)-اب(.

)3(61/4)-اب(.

(اب)=33/37)3(

(.با)-/2153)4(

)5(/3501=(.)11

(.إب)-/3157)6(

(.اب)-/4818)7(

.(ب2)=749و163/)8(3

أ(.ا)-93/7)9(

(.اب)-22/)01(58

(.با)-)11("-ابرة"

(13)=/9296و16/128)13(

357



)9(."المئمينؤيني"وهو،"الضابجمط

تقديرألديهكسبواأوامرهيحترمموقتالناسوقففكلا،وأ-يرآ

)2(.".أتقاكمافهعتدتم.أكرإخ5:أكثر

الإيمانعنفابتعادلا،أعينناعنيغيبقلا!هاالمذكورات.هذهونقيض

يم!نقد،بافهعلاقاقتفيالقوةمتفاوتانقطاعأيح!دثالقاعدةعنأو

عبته-يس!ت!حقأنمنبدلآ--ينئذانالافإن.يحسروقد،إملاحه

الإيحابي،النكالإجراءاتعنفضلأ،ولمناته،وؤقمته،غضبهيستوجب

جمتدتلمئة"كالطذلكص"صل5:تصنيفها-بنشرحهاسوفالتي

"يحبهـلاص"و""ببهـالف!ادلا"وافه،)3("وهأتزئكصز

يبدآونالذيئأولئكوم))5(،ي!المةنتد"ءيب"لا5و)4("اكقسيديط

.(مبرربلاالفالفييتمادونأوالهجوم

،)7("فيخةالمئنر"يجبهلا5و،)6("اطايبجمطا"يجبه-لا"و

الحلفوهذا،الوحدةهذهأنولاحظوا-(21=)45/91و7/691)1(

الدؤاعيستهدفعس!ريإمدادأنه!،المدف"السورفددهأنيم!نالذي-والولاية

العزاءاتجاهفيذلكمنأكثريمتداأنينبنن-أعداثمسباتةمنوحمادتمإؤء:!ناءن

قىولبحد،جدأءتأخرأإلاعا""موافقأولا،بهمأمورأالعتالي!ن!إذ،الرو-!

صرؤ(أتلاقيأتحديدأتحطي2ياتتوجدالمدنيةادورفيحتىإذ"بل،الم!يةا،ياتهذه

منفيرج!م2منواالذيئءوفيالله،:-ئالىقولهمثلوذلك،للؤمت!نالا!"الرلايةلهذه

.(با!)/257البقرة-،النورإلى"ظلات

.(ا.ب=)94/23)2(

)3(17/38-(11).

.(ب2=*)5/64و2/502)4(

.2/091)د(

(.ب2اوا42/04)=وا.ثو3/57)6(

.(12)-7/31و141/آ)7(
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،()2"اكثحتبير-جمطيجبد5-لا،و،(9)،اطائف-جم!"يجب"لا5و

،(4،)آ-نشور"نختالأكانتن"يحببهلا"و،،)3(الكايخريط"بيبهلا"و

انأتؤكان-تن"يجبهلا،و،)5(،أثعيمكفار"يجب؟كل!لا5و

غنةتىصيزلا"و،)7(،الصئقزييبادهضىلاصيزؤ1)6(،أثما-

ليا)قؤينصبال!وءاتجغرالثه""يجبهلا"و،)8(،ا)قاشقينم-اقؤا

تفتأكبرص،:الأة"،لتكذبهاالأةواليمقتوالثه.)9(،"ظيمصتنإلأ

-يطا)ممايخر-يد"يزصلاؤ01(01)،دطتلو-تةلاتاا-تفولوأنلثه-ا!:يى-

الأثم-دمقتألك؟ذيزيدمو،(11)،تفتألأإزئيم.جمثذ؟ثقر"هةم.

صبقير-شذطانيالثه7يالتفيةمحادصا!ودطكطالذ:،أساسغيركلالثهآياتفي

كلوقفأليساولعنه4العلىالثهءفبولكن.ء)12(تفتأكبرأ،فثم

اشئجيتماتغدينالثهفي"يحاطونصوالذجمط:،المعانديئالمحادلينهؤلاء

إغ،بل،)13(.-ءفتبؤءلمتينهم،زئيم.جمثذداحيضةله""-جئتفم.

...إتمايهم.تفدصكقر"واالثه"!قؤمأثديكنف-،:المرؤديئيلحقان

)1(8/58)=اب(.

)2(16/23(-11).

.(اباوا)-03/45و3/32)3(

.(اباوا23)=/57و/436)4(

.(اب)=/2276)5(

.(اب)=4/701)6(

)7(937/=(11).

.(ابئ)-9/69)8(

.(با-)4/148)9(

!(.با)=61/3)01(

.(11=أ3/93د)11(

)12(04/35(=11).

.(11-)اآ/ث2)13(
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ينا)حاؤ-رإنليإمح!،و،(9)،الئهصص!ةلهصغا!بئهم.أن،ؤ"فم.زاةلمثصلفأو

و-من،:ا!لمةاءاجزأليفأهـاو،21كاا!م.بكئةصرصصلثهالقت!ئم"-):بعاهة

ات-.4تيلئه"اءضببصوص،ؤي!اآيدخا"تجتهفماؤ"هنخزصآ"ممتغئدبنأمئؤتئتل

...الئهصمث-دصتيتثةثفثودنصفيصوالذص):الئهد3بروالةاكض!ن.كاا)"4،)تتؤ

إلف)ز:4تادصالأءراضفيوا)طاء:!ن،4()،4"الفثتص!ثم"لفك-او

ليييىر!ااو،(5)"ة-ثص--ر.او-اذثلدثافيالبثو،:.تص%!زص:اان-ثويز-قيلذصا

فىآ"صةت!ت-ر.أ)ة-،اليو،"ءص-محىرلأإ5""دليثر!خذءتيرلئهم"يووةمتأ:الزحفيوم

ر:جىاوزونالذيئالإ؟النوأدء-اء)6(،،الئه-ينصبغصبءباة-فقدفئةإلى

ءفطريئيرحونواأندون،الكاؤرفيلدى"مولاءكماليب-ثوا،أمتهتم

وصمن.قي:بالئهتءإتممليةط"ونالأدء--اءؤ!ؤلاء-أنهسمكمادفاعأإليه

.71(ثأصثجما.ءفيالثهصين--فقدصىذإلمث-تصتل

12إ:.إذنبمإ-تم،فيز؟غاولا-لمةاالرو-يةبالجزاءاتإتعلقةافاكصوص

.(ب58و

4"اما-لااروزاءؤ!ورللأ

،ا*هاطافيطرةةاعلما4!ور!4إ-ار-الحياةهكلفمنار"داء-فيداوه!ف

وا)*ةلي،،111!ياإ-ةوىعلىزأتيإبم،لي-4وهـي،4يىولثأوكازت--:4

.(ابو11=)16/601و3/86-87)1(

08/!و4/52و3/162واآاودا9و09و98و2/88)2(

ب(.13اوا)-/6و9لمو7/23؟و52/ز.؟64وأاو33/57و

.(اب=)4/39)3(

)4(13/25(=11).

.(اب)=24/23)5(

ا.)6(8/16)=اب

(.)7(3/28)-ا،!
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يبدركلههذاول!ن.الأمةاوالفردذلكفيسواء،والروحي،والأخلاقي

كاف!.غيرالسماويةالمدالةعينيفي

الإلهيةفالجزاءات،الكليةللعدالةومقدماتعتات!طهاهذهلأن:أولأ

ذلكفيليستوهي،كاملةولا،شاملةلبتالعالمرزا5فيلناتبرزا)مأ

ثاملةل!-تأن!-افأما.الانسانيةوالجزاءات،الطبيميةالجزاءاتمنأكثر

كاملة،ليستأن!-اوأما،،)1(!تثيرغنوتهنفو":يقولفافه

.(2)"القياتة-تمتير؟ثم.اخوزنفو"تؤإنماؤ":يةولفالثه

ته5في،بعضثاببهضمختلطةالضماسةوةسوبا&مادةلأن،ذلكوبعد

،إ،منهاكانما-!،أخطا!مثمنالواقعفييدفعونفالصاطون،الدنيا

-ؤأمماتكم.!:يةولوالثه،الدنياهذهفيمحقباتمندلمقونوما،لامهم2من

،(4!"م.ثتفص!أءتدين"هـؤ"هـ-ك!:ويقول،3()،-بغيمكا

ومن.نا---"من!تا-)5(،-نطسيك--يخنسئف"منأصاتك-ؤما!

أنزة"ل!تهدملا!وادآالنفوسوأ!شد،ظ!ةالقدوبآحدكإنأخرىناحية

فيهاغاب:أءفي،ءفويةأو،مغرضةالأفعالهذهتكونولقد،الخيربمض

منكاملأإنأحرءيحرموا)نهؤلاءةإنذلكومع.الأمروساطةالإيمان

من،ؤورآلهمتدنع،مفهمونةصكافأة-الحكسكللهمإنول،أجر!م

يوبمالة!لتنتظر،مقا!4دون%هـائممقبقىبحيث.الدنياهذهطيبات

لتيهم.أءص!)!مإث"نؤ-يتصهاوزالدهـن!االخياةص"يريد"كانتن"!6الدين

الا%يرةفيفم.ص-لنسىالذصجمطاولئلث،"ين!ئون-لاييغاوفم.،يخي!ا

.581/ناءهرلآ(2).03/ىرواك!1)

.65/1صرانطآ4!).53/1صرانلآ)3!

./97ا)"-اءء!)
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،91)تنتلونص،كانواماتاطلووؤيغا،ضئغواثا-صط"ؤ،ا)مار"إلأ

كلاستقرمافق،ا؟!اءليومألرآيالاختلاطهذامنيبقىفلنوعليه

بةبالفاصةالحاالت!خئةصوىهنالكي!ونفلن،الأبديمقامهفيكلء-ممر

،(،)،-نصتبييغالاصتم!تاو"(2)،لآجؤغتغادطتتثولا":ليمض!ملماإ

ءتلنيم."يفصىلا":بحيث،للا-خريئانقططعبلاالدائمالةزعوسوى

.(4)"غذا-بهاينغتئهم."يخفف"لاؤ،قوائوفتة

ينبغيلاالدنيا،حياتناخلال،وشرخيرمنلنايحدثمالأنآ،وأ-ير

بل،بهاورناالتيأممالناعنتكفيرأولؤابأنهعلى،-دةعلىيضصو!رأن

وصثماصاتجئةخلوا-تذأن.خس!لنثم.أنم":لجهدناوءرك"ار-لا"أنهعلى

،ء"اا)صمر"ء"وشاالتأ"ءس!نغم،.قنايكئمص-من.اخا!وصفيلذا"!لثيئأذخم.

صنمئعر"متتىتغه"اآتثويئ-والذالر"سول"تفولص!"ثى،وز"لز-لوا

)5(."بو-قرالثه-صدضر-إن!ألاالثه

كاملأ؟ونهعلىيةتمرلا،بمزاءضرورةقنبعا)ثلاثيالاعتهارهذاون

ن"ئبةثمرةف!و،وؤائيألا،محضأحسابيأدحونو)حن،فس-بو%ااصأ

.ءة،اإفىيددذلعلى!ثأوليس،لا-مد

-دا!-أالمتكاثرةبالتكاليفاطافلا)"ا!هذادقاليلأنينبغيوم!ذا

فحسب.الهحوهذاكلصورهزة،المحايىباتمنءا!

.64/02و24/02و79/81:أ-فأاؤظرو،111/51-61()

)2(18/809.

)3(35/03.

()435/36.

23/د1و9/61واا-6و521و421و141و3/041و2/012()ث

47/31.و32/21واث03/و3و!2/2
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فيسنمضيهـاهوذلم؟..التحذيرهذاليؤديالقر2نسلكفكبف

الفصل.ثايةحق،الآن4دراسض

8،الأخرىالحياةفيالافيالجزاء"أبا

لافبمضها،الطريقةبنفسالفكرةهذه!طها-"،)جلانيةا)قرآوالآيات

يتفاوتآتحديديمنحهاا،خرو،محددةغير،عامةةفكلصوىمتثاد"طتا

وعليضا.روحيأأو،ماديأ،إيجابيأأوسلبيأيكونوؤد،دةتهدرجةفي

:عدةنماذجهـنانميزأنإذن

والعاصينللصاطينتصيخأد!-تكتفيالتيالآياتأولآكر)ةف-أ

،)1(لارأوجنة،الأبديلمقامهمالنوءيالاسمبذكر-الخاصةصصادهـهم

:(ب58و081=):تفاصيلأيةلهما-بئ؟رأندون

18/701و801و11/23و111و9/21و4/124و3/185و2/82:اجرخة)1(

04/8و93/73و32/91و31/8و26/09و25/15و23/22و-23/56و

68/34و95/02و05/31و47/6و16و46/14و42/7و41/03و

(.ب8او98/03)=91و8/13او97/41و

131و116و3/12و275و257و217و602و167و81و2/93:ا:ار

014و121و115و79و39و03و14و4/01و691و162وا؟او

63و16و8/14و36و7/18و6/128و86و72و37و3/.91،-اوو

89و17و11/16و11301/8ر59و73و68و63و94و9/17و37

17/63و62و16/92و03و14/92و35و13/18و911و113و

27و51و22/4و21/92و86و91/72و601و201و18/001و

34/42و33/64و32/13و68و92/25و26/19و35/65و2/57ثو

48و04/6و72و7وا06و32و91و93/8و85و38/27و36/63و

47/12و46/34و45/34و43/74و2*4/7و28و24و41/91و76و

64/01و95/3و58/8و91و57/15و51/13و05/24و13و48/آو

84/12و83/16و82/14و81/12و97/93و72/23و01و66/9و

(.ب05او6ا111/3)=و3989/6/؟اوو87/13و
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نأ؟،ا،-هـةالدارباسميصر"خ!منالاياتأخرىبروعةوفي-ب

.13كأوففي-مذاوتصورةقي-اءقد،بكلخاصأتعلنهالذيا!ير

للصاط!ن:أعانفقد

.(1لمأ)ةالآ--!و،فيالد؟تيااطتت،ة-فيالئفمر-ىص!م"":البثسرى.

)تءحون-تأاوثذح!وصن.!،القو.مأءبئتتافيايهثوصلاؤ":لر-أءاولأملا.

.(2)"ن-.-"و-يرلاكلاالثهصين-صنتر.-ثوؤ،صنصتأقئو؟صنتأقئولغفإ

."ىةاطث:الثه"ت!د-ووثأ:اطسنالوعد.

"!"ثم.3ذثأافتهـ"وقي-،صمالتؤ"تجزصئتئهمإدي":ات-وزا.

.(4)"صنونز،القا

(5)"آ؟تءيرطثصالثهصقيصمن.-!صم-بأن!ائمؤمياي!ثئرص"و:اكبيراالةضلى.

ء!لغاصشل"ف-ء-عألاف!يأ.برث+مر!ثم.-ص:تجابدأ":يفهيعلاعلهم.

.(6)"كاذتثتأوأكأهـ-ذ-ءيخأبت!م.

.17)"ههتهـ"ودثتدإتنأخنرمنادص!تلموضاو":لينكرلاكللمم.

ث/612و11/لم93و272/و37و223/ثو016/ثو9/112و2/79223.و)1(

(.ب5او4)=

.(بااو)-35/292و18/46و4/401)2(

(.بااوا28/61)-و4/59)3(

.(ب2او2)-../31و33/71و24/52و23/111)4(

.(با)-33/47)5(

بم.ب3)=391و3/171و2/143)6(

.(بااوا21/49)-و3/115)7(
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الئةفإت"خث-هـآ--طتؤع-تنو":دثكار!أنالثهعلىولهم.

.(1)"ء!ييموهـويثما

"هـم"وأو)-ثكس،زئ!-م.ينى"هذغلىأواثك5:المفلرونوم.

.(1)،اصقيخونا

والثه،ة:ا؟با!-نو!م.

إلمذذ!.وهو--ير!م

)3(.،اد؟ب--ثشنه،صس:بىص

1\ثه،):(ؤ%نةل!-يرد"ويرلاثرزءل!"خهش

ينم"فف-حثلأقيا!ثو"ؤةتثفاوأ:دةدمول!ماد-نونايجدلسوفو.

.(5)،الثه-صسخده"-تجر-د"و-!نر

ات"ذ-نزةتة-ف"يةنتروصمن":-نأ؟كرأم3سارحول!دوفو.

.)16(=ثت(!-+ا

.(7)أ.ثم.ته)إت!ش!،يؤث،بئةيصواماؤة:كا!،بزدونهبثم.

.(ب3او2)=64/17و42/23و17/91و4/147و2/158)1(

23/1و22/77و8/43و157و7/8و5/09و013و3/401و918و2/5)2(

6/16ثو62/01و95/9و31/5و03/38و28/67و51و24/31او20و

،.ب12اوإ-19/99و87/14و

83بر28و02/132و91/76و17/35و13/92ولم11/9و4/95و3/14)3(

(.ب2او43/35)-7

9/3و017و6.و4/25و3/011و028و271و791ومكررة2/184)4(

16لملم92و.آو؟2/27و22/03و91/،+7و18/6؟و16/126و74وا؟و

ا.ب17اوه)=64/16و47/21و03/38و

(.ب2اوا)=99/7و3/03و2/011)5(

(.بااوا)=73/02و42/23)6(

14//94ش93/01!35/03لم/12!و.82/.آ!*/3/11و3/37و2/272)7(

(.بآاوث)=72/13:
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.

.

.

.

)1(

)2(

)3(
)4(

)5(

)6(

خ!نأصقزضأالثة"يفرص"الذيصذاتنة:مضاعفأوسي!ون

)آ(."!كثيرةأصعافأله"ةيئضتاجمقه"

.2()"تغتدولط"نواكاتاصبأخسن-":أكلالهملأفضلؤبحأ

.)3("وزصيادصةاثس!ننىأخسنوايفذيط5:عليهزيادةولهمبرل

.)14"الثهشكلىأنجر"ه"ؤتغ5:أجرمضامنوالثه

.(5،)غطيمأنجرواؤواتةيئئهم.أخ!ئوايطيفذص":ءظيمأجروءو

")6(.يئغا"-فلة"خنر:عا!هاواخير

دز-،توجمتذاذؤيئونص-!ص(!لأم."م"أوبخثكص5:أ:هـكريموهو

)17.،يمكرقفيوردةتضمروزفيجمم

.(8)"صكأدئونصغبر"نجزأ!ئم.ص":لهانقطاعلا

64/17)-13و57/18و34/37و03/93و4/04و276و26او2/245

ب(.وه

اب(.او24/38)=او16/69-79

.(ب2او)-4226/3و03/45و01/26و173وة4/.

7/017و152و4/001و3/991و277و274و262و112و2/61

.(ب01او4)-57/91و47/36و42/04و11/115و9/012و

22/58و18/2و17/9و162و146و14و74و4/67و917و3/172

بره65و62/7و94/3و92و16و48/01و35/7و44و33و33/92و

(.ب16او)-3/!آ/12و

(.ب1او2-)28/84و27/98؟/2301

36/11و34/4و44و33/31و24/26و22/05و:7و84/

(.ب6او51/18)=3لمو

14(.45/6)تو84/ء2و8-/3و41/8
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"مذ--لاؤليئد.يخا-ئم.":المرضيئالشررفالمقامولهم.

.(9)،ت؟ضتؤير.-خلأتكل،.مهم--ذتاث-"

)2(.،راضيتةعييشتةفي-ف!وص":رافية4ءلجثو!م.

)3(."صنبيملميصازالألينرإنء":أ:-يماء"-ةوهـجما.

يمأ،صكر

.(ب001و661=)الن!وات5علىبا)سهادةالوءودليإةتوؤد

ولصخه،يترددكل-اآكثيرالوءوده!تلالمقاليالوعيدآنفيد؟ذاك

تمالى:كقوله،الةءوضشصدردةالوءيدصءونةزحنلمؤإذا،زءوء،أول

ءزة!-(4)"ن-ة!يبويتةمئقاتب"ي!أاظلتثوصقيلذصا""تإصمسىتؤ"

فالثه،ذظيره!-ميردسوفا)ثسواءليبأنا)ةولفيسرت-5(الوء-د)

لمجرمين،او،في(--يمبراو،ؤقين)ةااو،)ينا)ظاو،ؤهـفي!لاح-هـدليذ"--!س

491=)-الدآ،مخزلي،،ا!ماءأوءذالي(،ةالسء44ءةولي-لي"إء-ةوا)"إص!ن

.().(ب66و

.ب(ت)=32/92و14/31(ز

1(.ا101/7)ت)2(

اا.ا8/13)ت)3(بر

.99/8و05/54و643/1و/3483وأ83/1و33لم/37آ:ثلا؟،)

178و174و165و162اواةو401و69و09و83و97و01و3/7زت(

177و176و601و501و19و88و77و56و21و3/؟و311!اوآو

23و5/2و173و161و151و138و201و37او8و،/188و178

8/25و016و157و7،1و39و6/94و59و9ثو08و73و36و

12/011و11/3و07و2ءو7؟و/15ا.أو.او.3لم،و69/\وو1-واإه/3و

17!و601و401و49و88و1/63آو33والم/43و35534//13و

24/11و57و25و/2218و03131/لمو76ز1//\02اهو3//18!17/01و
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هـذا4"طبيهوص!.؟.نيالقرآا،ف!ومفياب-م)وصسا،4"الجتما--

مما3قدصوقد،عت!ماشد(ؤدريلاالآن-!إننا3.العقابوذاك،الثواب

يمرتوي،وءإديرو-جمما،مزدوجبش!لالسابقةالموضوعاتفياقرتمنالنا

سلبيأ.طإبعأو،رة،إيجابيأطابعأ،رة

،--دةعلى!،الآ-هـةابإةمنالجاذبينهذيئ!ندرسو&وف

الاذ-ةال4مر=إءنت4كد،ابتدا-يتةصلو)كن-،ذلكيتسنىمابقدر

اطيا!أ.يخأ

للصيو4اولطذذوق

1)ررثمريبارئ!إ،إلىأنةسمفي!!ؤدءىالتيالا-ظةمنذ،الصاطونيتلقى

:ا)قرآتيةولذالمثوفي،اتص--4با4الملاؤحوتتاقا!،ؤفتظر!التي

،غلت!م.يىلامنلوتةثو،طث-بجم!ص"إخلاذكةا!صاهثم"تتؤيطلذا"

:!ؤ!!4ءاالمث!دنرحوو،(1)!لمون-ته!ه؟ثتثم.--؟-،ابت:خةا=ئلواذ

8وث286/ثو27/5و26/213و96و27و25/91و63و23و91و

3/1وث7و03و33/8و32/22و24و7و31/6و03/16و92/23و

26و93/13و38/26و38و37/33و01و35/7و38و8و34/5و

43/93و؟4ثو2و26و21و42/16و05و27و41/6و55و54و47و

2؟/7و/5106و17و48/16و46/02و11و01و9و8و45/7و65و

آ/ءثو13و7و95/4و16و15و5و58/4و02و57/13و45و

91و77/-او76/31و72/17و07/1و68/33و67/28و65/01و

882/ةو8/24ثو39لم/1وة9و47ثو3.ثوو37و3ةو28و24و

(.ب66او701/4)=49و

.32)9("نحل
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يطلدصباد!ذثس"وز-.-و،سففنل!ينالئه"،فم"آ-باجايط-ةر"

.(1)"نو،زيخرص،!!ؤ.صمءصاخنمفررتونو.!أ.-يهمتونكةين..بهم-اتفحتةثو

صوا-؟"في--إغممنالأ-يرةاطةف"كلحير-دأونؤإض!مالهال!وناما

برالمتلأئ!-4،.اكوت-،ات-تص!فييود!ا)ظ-اإذ-ى-ترلؤؤه:المريرالواؤح

لتاذصتينو"تجثشصمص-و1)-،نثفخم"أا!ىوخرأ،يهم.ثدسأتاش!و

ف-"%نأتيو؟تةتمئم.،اطخقرصء-الئيماعلىلقكوصتقوكئتئم.تجافون-ا

!قر"!آين-الذ!تؤؤشإذ.-ترىؤلؤ"،)2("ت!تكبير"ودط

البغتاوذ"وقو،بارص!خمهواد"و-نوةتم!متطر-بونص،الملائ!""

.)،("-اط!-يرق

لمجصلااةرآناؤإن،البهثءنا،وتزةم!لا)قياءكرةبالي-يلقف!أءا

يخم.شرو-ثإ،فيأ:نوحؤومءنيثه-دليصددفةطقال،1إو،عن!،تة،صيل

:وؤوص-4فرءونءناحديثاوت،سبة،4()ثأآنارألمغرءطوا-فاد.شلموا

.(5)،،مفتتيوآؤغد""ص!لمتلآان-فشويثر"ر"لت3ا"

اإلادء4ير-م،!1)تنالمروء4إتا)فحمردإكءنأرضأرت!!دثادنةولكن

ليدؤ"واأنليءدلهر"مرضونسؤالإثرعلى،رمذبون!م!؟(نما،إكافريئاإلى

.الةبورفي

وبأطشن،با)ةرحيث*رونأ-دارثمفيالمو-ثأنعاص"بر!مفةتةرروالسنة

وأصلا"ليحرةءلي!ملي*رض-كن،الا-رةالدارفي!مامجد!مايرونوم

.071/اث!رل3(1)

.3/6الأزه،م(3)

.73/ت7واذظر،05/البالأ!3)

.52/نوح(4)

.6/4تافر()5

2ث-ن2ر"ةق-لاأ!36



!%الثهر!ىولأن،عنهماافهرضيممربنعبدالثهعنالبضاريروىوةد

وا)تثييئ،بالغد)ةمقمد"هعليه"يفرض"فإنهأحد"كممات-إذا":قال

يخناك!ارأهلمنكانوإن،الجنةأهل!نأالجنةأهلمنكانف!ن

)1(."النارأهل

البعث،بعدالناروأهل،الجنةأفل-ياةبالضفصيل،!فالقر2نأنبيد

،الماديوالعنصر،الأخلاقيالعنمرلي-يوكيفالوصف"ذافينرىودوف

الا-ياتوالتصنيفبالتحليقنتناولولىوف.جتبإلىجنبأ،داء-(ممأ

السعبدةايةبالنمالحاصةالا-ياتوهي،اةالييناالمنواذ!نتحت،نيةالةر2

التعيس.الهالكينبحظملقةاةاوبالمصائو،السماء)ضيوف

الجضة4

أولأ--العلو-السمادةمنالروحيالجانبيتحدد4الروحيةالهتح

التالية:الوءودبوساطةسلبيةبصورة

)2(."كألنهيم.خوفو-فلا):الخوفوعدمبالأمن.

.)6("صيخز-نون-"نملاؤ!:حزنفلا.

.7باب،الحلقبدهكأاب:البخاري!-يح(1)

7/35و6/48و5/96و3/017و277و27ةو262وا2!و2،+و2/38)2(

44/55و/4363و04و41/03و3/37ثو15/627/98:وو01/62ثو9و

(.ب8او46/13)=12و

94و7/35و6/48و5/96و3/07و277و274و262و2112\-وو2/38)2(

011)ت46/3و43/68و4/03او93/81و35/34و2/301او01/62و

(-ب8و
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.(9)""تقه7تتوايطوالذالثبي""الئهي"يخزلاتوم-،:خزيولا.

ميته"تقيرةتيد"كنموالثه"":الذنوبومففرة،السيئاتت!غير.

2(.ة،.وأ!ئلغ-بالهمصئئايهم.كألفئر-غتغنم"،"وف!نلأ

اوأ:أ:(الئهيربهمكنالشروردفعفي--جلى)3(صين)الرحمة.

.(4)"نيد"وخاييهالم."،.لئهازختة--ؤةجاه!تم."وثوثتضت.ايطلذ-ا

:-ياةفي5ا-هداءاف!اة،تضوء(أكثرالإيجابيالروحيالفرحأنبيد

ماغناونتز،:(ح!سدأوءلكلمنأ"متش):متبادلو-بأ%وة.

.(5ة"متقابيايقص"راتكلىنأاخؤإ،ء!ل-من-في"!د"ورفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

اب(.-)66/8

56و5/9و912و4/31و591و157و136و3/133و271و2/268

34/4و71و33/35و92/7و26و24/22و11/11و74و92و8/4و

48/5و47/2و31و46/16و42/25و04/7و93/35و36/11و35/7و

66/8و65/5و17و64/9و95/12و28و21و57/02و94/3و92و

(.ب24او.)=67/1216و

ويضيق،،رخمعالواحدةالكلمةمدلولانحدإلىالعربيةالألفاظلي!ضمرونةبرلمغت

به،صلةلهمما،ذاكاواللفظبهذامصحوبااو،وحدهلكونهز:مامختافةصورفيويتلون

وطمةتؤديرافة()بكلمةقرنتإذافهي،(رحمة)كلمةنعدأنيمكنالعددهذاومن

سا:ية،اكثررأدوتؤدي(فضل)كلمةمعك-صترحينل!نهاو،(الكرم)وز"ي،إمجابية

وحدها،ت!سونحينوأخيرا.الثرورمنوالحفظ،المقوبةمنالتخليصنذاك7وتعني

الأخيرتين،الحالتينفيالحمايةعنمريوجدوهكذاةواحدةمرةخيينالمهتؤديقدفإنها

قدير"سيءكلعلفهونجيريمسسكوإن،هوإلالهفلاكاسفوضراللهبلمثوإن!

.9(/غافرو61/مانهلأا:الآليتان)-"حتهرفقديومنذايىنات-ؤقمنو"

402و7/57و6/155و175و4/912و157و132و3/701و2/218

42/8و36/58و27/46و24/56و91/85و01/58و99و71و9/21و

.(ب11او)=076/3112و57/13و94/01ر45/03و43/32و

14(.43/67)-و91/69و15/47و7/43
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)1

)2

)3

)4

)5

)6

)7

.(")9زذ!الماطرةإلى،ةلىلاضيرتئذيؤو"خوهلى5:الإلهيارر،لفيوتأصل

نهئملجابالصئاوصجمدوااآتثوالذ-يئفأثا)8تبشارواوحهور

ضاجخة،"مسثرةتؤتئذ"وجوه"كاه"يختر"ونزؤضتةفي

.(2)،ةصنتنثبش"

.)3("محثودآتقامأزفيكصتئغثتك-أن.ذتى):ورفحةشرفو

و%صو!+ئم.ائتفتت.يئصالذوأثا":و%وهثمالسعادةتضيءو)-وف

)4(."الثهر:قةصفمي

او-ف!لثذ-في!ن"ز!:خصومهمعلىوق!مبتةي!ث!رونواسوف

اقةخؤالذ-يئ-وا،ا7تنو-فيلذا-منونذسثخزو،الددذتياةاتباة

)5(."-الة!تاقةتيرمؤؤقت!!م

يضجم!اإؤى-ترتمتير!:النوريحوطهمسوفابثةإلىصما!فيو!

.16)"ن!صم.ؤ-بأئمايهم.زيىصأتنن-،نور"ئم.ز-.خى،!-.ثو.هـ بهـ-ء0،1

:ننوليحو&وفو

ءأص!دوالثوالصديقين

ءإيئيممالثه"أؤءصم-الذ-فيمغ)

.)7("بهظإصس!،طاو

امئئين،امن.

.!1()=7/23د

1(.ه)ت84/9و0893/لمو76/11وث/307و03/15

07/35)=13(.و37/42و17/97

(.اباو)-88/8.5و83/24و08/38و76/2و75/22و3/601

(.باواا83/92)-و2/212

(.اباو66/8)=2و91و57/12

(.اباو.)!98/922و92/9و4/96
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!ضوتن+خلون!،ذتسكذنجئات-5:وأصدقا!مأسر!مصحبةوفي.

.(1)،تهمهوذ،رءياواصصمواز!م.باآمن

يؤئ!م"هذا":ودقولون،يحهيى!م،الملائكةتستقبلميصاونوحين.

.)2(،توغدونكنتئم.الذي

،بابكلمنعايهيم.تد.-لمون:"الذينالملائكةزارغماستقروامافاذا.

نم5ؤ"شؤم.ص؟-،عاصتيخ!كم.سلام":سلاممانيوأ،"ت!نهبكل

)3(.،الد،اركأف!بى

)14.،رئهم.عتدقمعدهصقذمص":لهمف!ن"الرحيماستقبلهموإذا.

رتير-هـمء")5(منقؤلأتلام"،،يسلامتلقؤنهيوتمتحثئهم."و.

.)6(،المقر"بونأولئك":إليهيقرب!موسوف.

)7(."ورحمةوتةنمرةمنهدز-،ت5:عليينأعلىفيومح!لمهم.

1(.52/31)=هوة/307و04/8و36/56و13/23)1(

.(12-)93/73و21/301)2(

24)=12(.و13/23)3(

)4(-(01/2.)11

(.بوااا)-36/58ثو33/4)5(

1(.ا)ب56/11)6(

.(ب4)-58/11و9/02و8/4و4/69)7(
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عندميدئيتثمدفي،:إقتدراالقادرلدىصكانأعظمو5فكل!م.

)9(."ئةنتدرتلإك

،)12.ور-ضنوانالثهمن"وتغإهـة:رفوانهو5ومنالهم.

عنغم.افهرصي":متبادلرضأف!و،عنهيرضونعنهمالثهيرضئو؟.

)3(."ءخهاضووز

أنفسهم:عنراضينقدموا،؟،فرحينرءونونلأ!م،مزدوجةهـ-ماد!م.

)4(."راضييةي!في!اأ

علىلثهصدآداء-،يرددونؤ!!م،مصيرمءنراضيني!كونونو؟.

لهذا،،!دالاالذيدثهالخد"":وءد!ص،وهب!مأذ"وعلى،دا!5ما

)5(.،وعنذهضذقناالذيدثهالخد""

لأنهم:بالاثم،والاثام،والاثم،،طلواله،اللغولأ-اديثو%ودولا.

)6(."ذأثماءولاآلهويي!،ذشهمونلاأ

)7(."سلامأصلامأقييلأإلا!":المته،دلالسلام"وبل.

)8(.""اللهم"ست-،نكفيهاذغوا!":الأعلىافهو-ث؟يح.

.(11)ب154/55(

(.بااوا)-57/02و23/15(

.(ب4و21=)89/8و/2921و98/28و58/22و9/001و35/911(

1(.ا4(88/9)ت

إ(.93/743)تو44و3(7/43

88/11)-13(.و56/25و6(91/62

1(.)=ه56/26و25/75و91/62و14/23و701/01(

)801/01.=(11).
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بلغتقداسماءافيالروحب-ةإةعتذ؟هـاالتيالنصوصأنفيدوهـكذا

.(ب07و2011-)ءددآ

الحسية4السادة

،ال!صلالتمتععلىتقدرأنللنفسكانإذامانههـفأن(سألةوإن!،

فيمحاربءرومأو،مهذبببدب-"حدعند!ا،الذافةبمادغااطهـ،

أو،ذبابةقرصةعد-تطبألا.ايةالجا4أذواةفي!!دوم-!أو،حاجاته

نعثردأت-ثدددبردو،زائدةوحرارة،قويةورا"خة،محركفوفاء

المرءأ-سكل-امق،ممقأزتة،وتبصورة،مجردةأمورعلىالمكبالانتباه

الإم!نليقدركا!لهـدوءوتوؤير،ا(حارههذهابدناقينيبو"ننألا..؟!ا

3..الازد!ارحالاتأعظم!اوؤتيح،الروحنحررالوةتنفسفيأننا-له

نءناوابت!،د،وبراحتنا،،بصحتهاهتمامنافوغكماهذانقولأن-سبماخا

أ%لاقي.أساسعلى؟4ذ)كنقيمو-قا،إوتاوعن،الألم

هذهيليلاالأ-لاقيللثوابنظامأيأننقررالرأيم!ذامنوانطلاقأ

!!شوفا.أبترنظامأجلاءبكليكرنسوف-الماديةللحياةالأوليةالمطالب

أنهذلك؟نيالقرآاكظامفينلحظهأنيمكنبالذيالنقصهذاكانو!!ا

وهو،فر-بالموتعدما،خرةالدارفيللصافيدضمنأنعلىيقتصرلا

.الثرورمنالهايةأو،)1("ا.لموتهـييتهاذذ"و"قونلا-5:تحالىةوله

عنإرمادمأيفمأيضمنإنهبل،)2("ال!وةت-!م"لا!":قولهوهو

غتغاأويئلث،.لخ!نئامتصا-فم.شتقت.ي!الذإن+5:العذابأماكن

حؤ"-ةقىالراحةلهمورتن،)3(،تييستثات!تمئونلا-،"مثغد"ون

د.)1(!4/6

66/6و95/01و27و52/18و46/31و4/56ثو9و04/7و93/61)2(

.29/17و76/11و

.201و21/101)3(
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لهميضهن:لإيجازاو؟خت!ى،(1!)-ذصبي!يتهاشئهم.ءلا-"،"ثخانو-ز

مرادفا)ةرآنلة"فيولاجض"2(كاارآءيت!نب!لاصمصلموقاأده):ال-لام

.)كأ(!تما&يملاد-ار،ةهو

ا!كاءلا-،الرضءلميم!دولاوالناس،صلبيأ%انبأإلاليسذلك)!ن

اتجىاه!-،زمانكلفيانص"الافأظهرتفلةد،فحلأليتأ)ونلاأن!ملمجرد

تأوإلى،الأيجابه"الرؤاهـء4منصميت"فبةلؤةهـ):ةمس!اأنإلىا)طبيهيما

-ا!ا.ظروففن

أكلهـ؟!كنهوو،الغايةهذهءيرسمه،ممافيغايةمنا)صناءةأوللهلمولي!بى

ي!كونأنيربدطهـأكأسينكلأنلا-طناماإذا،6خرجانبمنفهفولي

.ا-دوآنفيالروحلازدءارإضماؤيةوفرصةماديلج!دإدخارأ

-علاالف!اير"من!ريبألرساط"اةرؤاهيةأجلمنالصراعأسفءأنومن

،ا"ةدمااهـتلي-"بذلككانوربمابرل،الةنماوإيداع،ا)ءلمدةدممنالرءم

،الإليداعوالهة-دمرنسبة،العكسىعلىيزدادساعفاله.!!الإرداعوذلك

ر-إصم-او)-ي،أرؤىدربم"إلىث،ية"أم!رتنقط"الإنسانكسبوكالا

ةمرورةكانتهت،ومن.تمفدآ-!نكليزداد،المذلةنظامإلىيلجأأنيرب

له.ض!ادةلاص،إفىوهكذا،المة!ددةابمودو،ا!دردةالأبحاث

فن،ارإونتا)قياطإلفي؟ءالأيضعلىالإرةاءأرودماإذاكذلكوالأمر

نمنعحمق،داء-،ءلمي"المحاؤظةفيا؟مدمنمزيردبهذلىثانرقبأنالضروري

بريث؟الهدارءة3-ا-،لتإلىءناصرهفت"ود،التة-خمنا)!تاءي*ةاتركى

.56/98و35/35و15/48)1(

.56/19وو.15/465/34)3(

..1/35و6/137)3(

376



منصومأأطولودخأ-اراحتءنا):-ثفيلمث53نتإزنا:نةولأنذ-تطيع

ءالية!هـلمغودنا%3فيباغوةدوس-إ4!بردكان!اأصهحلقدحتى،ب"ءتعنا

به.ثورانا!اةل!كرحةهـةهـة

افراذ-أالماددةادهادةءن)؟ا!حا)--ثهذافينرىأنيجبأنناأ!ا

اتجاهمنتأتيالأوليةفمةالذول!ن،المثبرتفلمفنرن،ا،ءاءسالضهيرفي

له.أسيناوإن،تكرهأنمنأممق

!تضخيأالإنسانيصبحأنمرهفضيركلالواقعفيوتمناهممابيمنألم

؟كروأنص،،كثرأظمات51علىبحف=!،ا،،ديةاضروراتاهذهكلعن

؟...الإنسانيةالنزعةمعاتفاؤ(

ا!ية،المبولهذه(مطلةفت!ويهكيلاا)مادلأماموسيا-!ن!ناكإن

و!ي،الجودمن=الإلط،يردهوأن،الاتجاهاتهذهيةاومأن:الأولط

اكا-".ا)طبيمبةالظروففيالإ-فاقإلىت!تهي،مصطن!4شرسةء،ولات

وبثمر!ط،تظكل؟وا،وتناسباءتدالفيإيضباعهاالأخرىوالوسيلة

.الروحلت!فوبلاز!ةقوةأو،بوقتزضحيةمنهالإشباعهذارتطلبألا

مرورال!رام،،هـب"أنالأفضهلمنأنالهممس-الةفيادلممنود-قى

.لاحياةا)ضروريالأدنىاطدعنإلافيماجثرفلا

فإخم،،صةكرةأمكبيرةالاتجاهذا5فيج!ودناكانتأفسواءوإذن

-ياةطثارةت!ددزةسهالوقتفيإن!،رل،ءدودةسمادةسوىلناقيابلا

و؟لها.الروح

ومادية،،روحيةوالمثسروعةالمرغوبةالمتعجميعأنالمكسعلىولنفرض
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بذلكنكونألاوراههاالسهيإلىحا-"فينهدأوأننا،ليناإةدمتةد

؟..ثلجئأنخسرأندونثيءكل؟سبناقد

؟..الأكلالمثلهوهذاأليس

فا،هذهالابتلاءدنيافييتحةقأن؟ممنلاالأعلىالمثلهذاكانوإذا

ا؟شاء3عالمفيورحققأنيمنعالذي

..؟ذلكغيرالأمريكونأنالبمضيريدولماذا

أ.السماويةمنالسحادةإمحابيو!سيعتصركل!!صاءثمنبأييريدونلماذا

غالبى(أليسا؟..وجمالهاالروحبنظاموجمالهاالطبيمةنظاميفرهل

يلتمسهمالنالزهيدقدرهايممحينالعاقلأنريبلاأ...وعادهاقوامها

تمتديدأنرفضأتحقناأمن.لهأتيحاماإذايرفضهمالنأنه؟،لذا!ما

أ..حليةصدرناعلىلتملقأو،هديةإلينالتقدمصداقةفيإلينا

معناهـافيعنها،ماد!افيتكونماأقلتكنالأثمياءهذهقيمةإن

فينرفضهأنلايمكنالذي،الرضا!وث!واهد،رموزإثا،14ومدلو

الأخلاقي.بالذوقأخالناإذاإلا،مهدثامواجهة

وهو،-،للجتالقرآنوصفنتصورأنرأينافييجبالزاوهذهمن

فيه.يظهرالذيالشمريالإطارصجاذبيةالقلبسور"فيهبنافيقلاوصف

مظهرهـ،فيالمدالسحادةمنالروحيالجانباستخرجناأنصبقولقد

فلنر،الاسلاممنالسل!اررديالمظهرورأينا،وادلميالامحابي،المزدوج

وهو،السماهفي(الكبيزالمئنث)لناالقر3نيقدمص!يجمالبأيا،ن
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صثم،زائتوإذا،8ثمالىثولهفيإليهالمثار

.")11كبيرأ

ؤئفحأ-نعييأزانمت

ال!قؤاثغزصها،انلدر-!ةرصيبة،رحيبةجنةأولآتصور

يريد:صيأوالاستقرار،التنقل!بحربئيتمتعفيهامنفكل،،21(ضىوالأز

")3(.نشاةخن!ثالجئةين-نتتؤأالأزطىؤأؤر"نتا"

يفسدهلا،ممتدلمناخوذات،دائمأ)4(،يمد"ودطل،ذاتجنة

،)5(،زثغريرأؤلاثهسأيخيهاتزؤنلا":بردقسوةولا،ثهس-ر

وأصسنصستقرآخيرلىيومثذالجنةءأصحاب"5:للارترادصميدآمقافهو

)!(ون!هـ،خنابنيالمتقينإن،:الأن!ارتخترة"وبال،)6(،تقيلأ

،طمئه"يتغئرلملتنمنوأ!ارلى،غير-2ينساءأن!ار!من5:وءي

.18،ة"مصفىغسلمنوأ!ارلى،للشارجمآلذ"؟حمرمنوأثارر

،9(،ةوعيوبجئاتنيالمتقاي!إدط5:الينابيعتتفجرالجنةوفي

الأبرارإن!،:الذيذة1اثربهاتمزجالتيافتلفةالعطورذاتالميونوهي

مزاخهاكانكأسأفيها،وئسئؤنكافورآ،يزاخ!اكانكأسمنتث!ربولط

)3(93/،7(ب9أو57/؟2)=او)2(،/3.9)1(76/02

77/41ر676/14./.،وو3936/56/.،ور:/53)1(..(أا)!

1(.ا)5(76/31)-(بأوا)-5

11(.)=625/24(ز

.(أا40/54)-)7(

.(أ9)-ث/718115

88/12و77/41و56/31و66و55/05و44/52و15/45)9(

.(17-ت)
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منمتدنو،!)2(لىكثيرةوفايههة":ا)باركاالبقاعتلكوفي.،11(نجبيلاز

،")3(ايهةد"ةطوؤ-ث-،ألأن،أرديهممتناولفيأفرعهاكلكمبح

.،)0(تمنضوء4ولا!4(،)لىتقطوءةلا"فاكهةوهي

بخيوطاهـلى،الأ%همربالرحبال!-،طاءتأنذلكبدوقصور

فو"غر"المسا؟!هذهوفي،)6("في"ةهـ،يهن""فيهبرزتقدالفضة

ثاطىءعلىوهي،،)7(ء-،ليةجثةفي1،،مبنيية"غرففويهامن

إعدادأمهد،ةوهـجا،)8(،الأنهارتحتهامن"تجري:أخرىببارةأوالماء،

منف%!ا(01)"مو.ضونة"سر"ر!"و91،)وووعةتر"سس"روفيها":ئحأرا

،")11(ق!برإسمن!طاثنهاأبرفرا!شمحلاة،الكريمةوالأ-جارالذهب

فيارزو،وء!مفوفةق"ف،رو،موضوعةبواكهـوأ":اككذ.يهاةو

.(21)"مبثوثة

أ(.83/27)=3و17و)1(76/5

55/25و43/73و78/32وث772/و55/68و47/15و36/57)2(

.(!1أو7=)56/32و

.(أ3=)\76/ثر96/23و55/54)3(

56/33)=12(.و13/35)4(

1(.ا56/33)؟)5(

2(.)-ب61/12و9/72)6(

16(.)يم88/01و96/22و93/02و34/37و92/58و25/75)7(

7/43و5/85و122و57و4/13و891و591و136و3/15و2/25)8(

93/58و23و22/14و18/31و16/31و14/22و01/9و98و9/72و

89/8او85/1او61/هو46/9او16/2و58/22و57/21و17و84/5او47/2و

.(ب91،02-)

!(21-)88/13و/6534)9(

1(.)=ا56/15)01(

1()155/54(-11).

)12(88/14-16(=11).
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على،"المل!اط"اةمنبنوعالحاهـلة،ا)ة-ء4القصورهذهآأ-يروتصور

:باههـةأسيةخلال،عظيممستوى

جنات"،وأحبابأقارب،والأولادوالنساءالر-المنماثمة"اعة

)1(."ياتهم.وذ"زوأزوا%!هم.آبائهممنصدصحومنتذ-لون!!اغذني

الحرير:وكسوة.)12،أساوزوخفوا":وحليتهزينفمنهمواءل

،(4،)آ"%ضرثيابأوتلفون":دحكلرنلوذو،")3(تريروفي"ويباشهم."

بتض"علىبعض!م.وأئتل")5("مئ!ئين":!قاعد!فياستندواوقد

،سرورفييتحادثون،)6(،متقاولمينأ:ءلسونلأنهم،و-بمودةفي

،سعادغمفيمستغرقين")7(،لونيتساة":و!م،ا)بعيدةذ؟رياتهمويستدعون

)8(.،شئلءفايهونفي":لأنهم

،)9(!ءونيذماوفمه":يشاهونبمايأمرواأنإلاعليهموليس

رأثتهم.إذا،"مخفدون":و!،عليهميطوفونغ!انأطاعتهمفيفإن

صذهب،منأ:ص!افأأيد!مفيءملون(،01)،متثورآلؤآاؤخسبتلتئهم.

.1()ته52/21و43/07و04/8و36/56و13/23)1(

.(بااو3)=76/21و35/33و22/23و18/31)2(

.(11=)44/53والآياتنفس)3(

.(21)=76/21و18/31)4(

83/13و76/13و52/02و38/51و37/44و36/56و18/31و15/47)5(

-(18).

14(.)=56/6و44/53و37/44و15/47)6(

)=13(.74/04و52/25و37/05)7(

1(.1)ت36/55)8(

.(13)-44/55و38/51و36/57)9(

.(13)ت86/91ر6ء/17و522/ة)01(
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منأخرىوأواني)2(،،تبينمنوكأسوأباريق"،)1(،واكوايب

رزقي":معذلكوكل)3(،"يخفتةمن.بأييةعليهمويظاف"5:فضة

يقدموابأنالغلانيسارعوهنالك)5(.وغشتأ،"بكرة،)14،تف!م

وة،يمهة!،)7("ءصطنروفى5،)6("صثرايب":منيشتهرنماإليهم

)8(.،ونيتخئرنما

.(ب27و791=):التفاصيلهذهجموع

صوف)9("الأعين"وتتذ!الأنفس"تثلتل!ما"كل:واحدةكلةوني

بل")01(ي!ثاه"ونمافي!!الهم.وه،الهلصينافهعبادحرزةنييكون

.)11(،تزيد"ولدننا:وأكثر

.(41-):نيالقوليكتملوهكذا

،وادكات،والمبنى،الأرضعنرحمناهاالتيالثلاثةاررطوطاجمع

وحينئذ،قبلمنعوضضاهالذيوالروحيىالأخلاتيالأصاسكلوضعها

تطيقهمابقدر،الفردوسح!اةعن،نيةالقر2اللو-ةيديكبينلمجدصوت

ومداركهم.،الفانينلغة

1(.ا)1(43/7)ت

1(.)2(56/18)=ا

1(.ا)=76/15)3(

1(.ا)4(37/41)ب

1(.)5(91/62)-ا

16(.83/25)بو78/34و76/17و56/18و52/23و)6(37/45

12(.56/21)بو)7(52/22

اواب(.56/02)-2و52/22و)8(2/25

.(أ)9(43/71)=1

93/34)!12(.و)01(16/93

.(أ05/35)!1)11(
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مقامندعأنقبلبالذكرالجديرةإلاحظ-اتابضهنالكأنعلى(

:ا&هداء

الأخلاورة،المحتلفةالمتعهذهيعددبأنيكتنيلاالقرآنأن4اولأ

بحيث،القحفيتدرجأبينهاأنأثبتفلقد،الجنةفيتوجد1)!ا،والمادية

أش!لجيعباي!أنيبلناوهو،درجةبأكلالروحيةالأشياءيحتفظإنه

الئهرضاوهو،قيمتهتقديريمكنلاوا-دآ(نعيهالسماءدمهابمالتياكميم

.")1(أكبر"الئهمنؤرضثوانو":وتمالىتبارك

،الأهدافاثمنالقر2نإلىبةبالفماءامةبصفةلوفضهالئهرصةإن

فبذلك،وبرحمف-بف!نل-الئه"قل5:الانسانفرحتحقيقعلىوأؤدرها

.")2"محمحونئماخنررنك-ور-ة"5،"فليفر-وا

هذهأوليست-(الدارقبلالجار):يقولالمربيالمثلكانوإذا

بينيحمعوهو-وجدلماهعندماالقر2نب!اإلينايوحيالتيهيذات!االفكرة

المظيمبدخولهاأولآيسمح-المطمئنةمسالأبهاوعدتالتيالسحادةنوعي

الأخير:المكانوفي،آنويةبطريقةالجنةذكريردثم،ي4الإالمحتمعفي

3)3(،-ختيوادخلي،عهاديفيفاذخلي"

نأإلىاضطراهـاقدالإصصاءوس*لة،التحاليلضرورةكانتوإذا6؟نيا

،صدةكلمنهما9؟نبنيوان،السبدةللحياةالمكوزيخاالحنصرفيذفرد

الفصلهذاالقر2نفيفليس،النصفيالنحوهذاعلىيجريلاالأمرف!ن

يأفي،فيهتوجدلامنهمالكلنفأ2كولاهاا)قيالصورةإنبل،المقصود

)1(9/73،

.43/32و01/58)2(

)3(98/92-03.
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،ةكثيرسورعلىءوزعة،مجزأةؤ""إش!ا،الت!وذا5علىكاصلمة!،مكان

ا)-طورلي"ضعلىإلا،كلح،نكلفي،الأحه-انأءلمبفينهيرلابحيث

.اطد،ثأثناءتذ؟هـفيءوجزةهـيكأنما،ا)ةلميلة

:مزدوجءدلولنظهـنافيإ-إكاو!ذا

ا)ناث!ي?نا)ضللالأثرمذاالروحفييحدثأنعلى؟ثيرأيرهـصلاإنه

ب.لمنةدأو،اطسيثيرأنءنبمنأىيكونلي،مضتميةءدودةصورة

ل!نهو،الواءخديح"لير-"فإنماالقابيالسكانإذاو.ي!ث"مهأوالةفول

،4هدؤ،كل:تا)ءدارليلمغءرةءلمأذ"علىنف"ءن)نافليحثلاأ%هـىنا-طمن

.بذتنتاأالذيالإؤ-،ن،لدىليهضهماؤيرضه؟،جاصحخيالثمرةأنهعلىولا

فيطةءتصلز"أذاكءحليبدو،متدؤفءيزهؤمليمءرةهـواإ،و،إياه

.حاتتنقبولافثاقياربلا،توويفبة

مو-ود،ذكرآأ؟يرحد-،:أءفي،اط-يةا)سمادةملامحوأبرز4ه،لحا

.إا.لأش!ت،ر"كأئيغاصءنصتخريت!خة"إلىالإث،رةتلكفي-رأينا؟-

-يخماالجاريءتظهـا(-،ء،ميره،ا)تناللذةؤالمثمحربأناستطاعمناوكل

ا)تظهـرلمذاءأنزهشكدونهـذافيأنذ)كعلىوزد،ءل"منإليهرتظر

مذاوا،أ-لىوب!ادة،ممة(؟يرأ؟":ىمف"ناإ)ءيومىوالةهـآن،أطهرهو

ولكف"واقع،ا)ثهروليلمهم،الأ-لاميثيرالذيخاا،وؤفذلم(مطلةهوالجس

:الةلموبمن-ةدكلوذء-،ب،ن-شكلذ-هـ،ن:هو،-وهرهفيأخلاقي

تيم"ا.لأ"نلاار،")11صتينيصف:يخلينهم.صثد"ورفيتات!كأتا"و

تة-كهىيحىددا)تة-يرؤ-إن،ليتلاتاا؟:ةليط!،م،-يلقؤ؟أما:رابعا

سوف1)سماء،ف-وؤنأ"نصمثو"ء!روص!."يههاؤؤصأ:ر-ةلااتمبير

.34/افلأعرا(1)
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أوصحتهم،صاتهمصفظإلىحاجةوليس،والابتهاجالسرور!رديتعاطونه

بهمحاجةتمدلم-الفسادتقبللابأبدانعليهمالثهمنقدكانوالماأ!مذلك

)1(.وقايةأىإلى

،القر2تيبدكلاالتيالضايةتاك4ملاحظتتنبغيءاوأكثر8خامسا

بهاتتصفالتيالاغتيالصةةعنهينفيفهو،ادمماءشرابعنيتحدثءخدما

تإذلكفيالقر2ن،ريقولالدنياأطياةفيالمعروفةالمشروباتعادة

.)12،آظغورابأثر،:يس!قونسوفالصاطين

عئهائمولا-غؤلرفيهالا،:لأ!ا،العقل!اممأسالذة"تفثئيولن

يصذعونلا":و!بولاصداعمتثايصيبهمولن،)3(،فونفيش

ولاآلتوفيها-رشتهونلا،:ثرلرةولا؟تبيصه!ب!اولن،4()،عتها

،)6(.ولاتأثيمفثا-لفولا،:لأن!ا،إثمإلىبملممتؤديولن،)5(،ابايهذ

-معذكرهصهـاتتدالذي،الأزواجبموضوعالاهتمامنفسنلاحظ4سادسا

الرجالمماثرةإلىإشارةأيةفيهكردلمفالقر2ن.نسبيأقليلة-ذلك

النساءأنحددأنبمد-إنهبرل،فحسبذلكليس،(الجنةفي)للنساء

كذلكيظلمنوسوف،)7("أب!ارآف!مفناهن،أب!رآيكن"سوف

سيكن!لأنهن،متبادل-ب-ياةستكونمعهنالحياةإن:قال-أبدآ

.24/الصافات-المذكورة71يةتفير،الدبئ%لال:انظر(1)

.2!/الإنسان(2)

.53/":بأ(5).91/اتةار!4).74/الصانات(3)

.63/اقمةالر(7).32/ر!طو(6)

02-6نالةراخلاق385



،بأ،)1(،"،ىهـ

.(2)"بأاترأ

و-شاجمت":واحدةسنمنش-ابليين-بوهو

فيالزواج-يرأنيرىكتابمناشبما-لمةاالا"-"!ذهندهشأنأيرب

الرجلب"يشهرا)قيالباطنةادكبةةوالمثفي!ثيءكلقبلو5الد؟-ا-ياد-ا

بينهما:الثهأودء"الذيمااط"انواإودةفيوهـو،زة-"منصستقةرفهةلدى

قوذةبينمؤجحلص،ليهاإا)"-ممتوأزوا-(يمم.ذفأمن)عضإقص"

،.؟؟31،"-ةصرو

فيدية1.1ا)صة،تتزاحمالأخلاةيةا)صفاتأنأ-هـىلما--ةمنوجلا-ظ

الهخمرول!عن،9!بذلكليس،يا!ا"لموااسؤ-فاتاؤلاء5ز"ت

،(4")وكلطلأهـةاجووأز":و--دناثمومن،دئي1،1علمايضةدمالأ-لاقي

لآ(وأ))طرثص1ت،اصرذ،،و،(5)"نو-،يص(لآوأ)توا-يرؤي!نل!و

دتاركلةصورو"حو"هن"و،(7)،بواترأفصاطر.ات"اصرءا"و"(6)أءينو

.خن!،!صتىلا")8(صاط-،مليئ

علي!انبنيأنعل!!الئهرسولأمرناالتيهـيذ)!االأخلاةء،ا!ة،تارزه5

،-ا؟!بو،!،،1:وءلأر،ة،هـأ1،-تكح،":لقا؟-جا:لزانار-تياا

زوجها.إلىاكح!ببةةالمرأوهي(عر"وبص)!ةرده؟عوهـو،73/اقمةالر(1)

.الثديلاهـدة:وصصاب،كاعبمفردهبمعو"حواعب-33/النبأ(2)

.21!الىوم)3(

.57/والؤ-اه51/سرانلرآ،52/البقرة(4)

.07/الرحم!(5)

.،18الصاؤات)6(

.52/ص)7(

.23/حمنلىا(8)

386



.،اا"يداد-بت.ترالديئ-بذاتفاظفر،ولد-ييها،وجمالمجا

قأينبفيلااد،ءأمورعنا)قر2نيتحدثكأدما،واضيرآ8سابعا

أنشألاهنإداأ:اكلولةأصالتهله،-ديدآ%لمقأهاإنثاهيقصدأنهننسى

.(13،ن-تغئولاف!ننثهكأم.ؤ""،،ةنثاإ

والذاكريئ،واد-ة!ن،لدتواضمينأجمدهمايعمإنسانمنماأذ"والواقع

-دثوقدخيالهميةوقإنمامو،جميلةمفاجأتمن،أ-والهمغالبافيالئه

،31(،أعيئنقرةمنلهم.أخفيمارةسو)فلا-تضلم":فقالذلكءنا)قرآن

الص،لحينيلمبابأغد-د.ت"):قدسيحديثفي-تمالىالثهوة،ل

،41(،تشرقلبكلتضطرولا،تهيمتأذ"قوولا،رأثءيخاولاما

النيص-طبةبينرأيأا(فمريئأصوبمنوهو،يقولعباسابئجحلمما

.،51(الأس!ء،إلاثجماءو-الجنةمنالددنيافي)ل!صىة:عل!!

،المحسوسالواقعمنالتخلص-دتبلغالأص،لةهذهأنيبدولاأنهلي-د

"؟وذمنأكر،افى-،!أجمأالدرجةفيفرقإترارإلىتضجهؤ،لىصوص

ا)طب!ة.فيفرة(

6النار

سوفوما،ل!يخا141مقامءنالإم!ندقدركاملةصورةالا-ننريدهل

؟ابءفمنيسامون

.61/ببا-حكالتا-اة؟،يرلبخاا:نظرا(1)

.16و53/ة5-الوا(2)

.71/ةالجد(3)

.03/باب-التفيم؟خاب:الي=ارى4()

.591،ايط01ط1/471ي"طبريرتف(5)

387



منأتلدرجةجليةالما!ينومقامالطايخامقامبينالمقابلةهذهإن

فنضع،خططناهاالتيالسطورنتتبعبأنالصورةهذ.نكؤنأنالممكن

نأحاجةمنبناليستولكن،بنقطةنقطة،نقاثضهامهطياتم!كاثافي

بناأولىفذلك،يتحدثالقرآنفلنترك:المسبقالمنهجهذاإلىنلجأ

.وأجدر

سلبية،اخلاقيةعقوبات

الأتلاقيىةالهةوبةمن،اطهـماني:بالأصرىأو،السليالجانبإن

التالية:الأحداثفيينحمرللظالمينالمرصودة

الد"نيافيافىأكلضيطت.الذيطكأولف":أعالهمصبوط.

.)1(،وا،خرة

ماكانواغنهم.ؤضتل":الئهعأثر؟وهاالتيالأوم!نفيأملهمخيبة.

.،)2(قبلينتدعو)!ه!

.)،(،رخيمنتئسوافأولئك-):الثهر.حمةمنيأسهم.

.)4(،فى.ليغيريكن-الثه"!):مغفرتهومن.

9/17و7/147و53و5/5و117و3/22و276و266و264و2/217)1(

33/91و25/23و24/93و18/501و14/18و11/16و96و53و52و

(.ب18او94/2)=6و32و28و47/9و93/65و

.46/!92و41/48و45/74و35/14و28/75و16/87و11/21و)2(6/49

)؟18(.

1(.)3(92/23)-ا

(.ب47/34)=3و168و4/137)4(
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.

.

.

.

)1(
)2(
)3(

)4(
)5(
)6(
)7(
)8(
)9(

.")1(لمحجوبولطتومئذزبهم.عنإنهمكلأ5:رؤيتهومن

.")2("يزكي!نمولاالقيامة-يوتمإليهمتنظزولا4:5وتزكيضنظرهومن

:(جدوىبلاالمؤمنينلدىعنهيبحثونالذي)النورمنصرمانهم

.)3("نورآفاكيسواب!وراجعواازييل-"

يومونحشر"نم5:(البمث4طظ)والكلام،والبمر،السمعومن

.")4(ؤصناوئكمأ"مميأوجوييم.علىالقيامة-

.،)5(تشتهولطماوتينويختغمؤجيل-":اث!تهاءا!مكلومن

.،)6(الاخرةينيئسوا"-قذ:الاخرةالحياةمنيأسهم

.")7(الاخرة-فيلهم.خلاقلاأولئك":فيهالهمنصيبلاحيث

غذولأ")8(.مذمومأفتقغذ3خرإلهأالئهتغتجحللا":ويخذلون

.")9(هذايومي!كنميقاةنسييئم.؟آ.ننسااليوتم5:ينسونوحيث

1(.ا)=83/15

(.ب3/77)-2و2/174

-اا-2ينالعثروالخاصالإصحاح،متىا.محلفيجاءممايبةروهذا1(-1)-.57/13

حكيماتمنهنخمىوكان،مصابيحهنأخذن،عذارىبرمثرالمواتملكوتيث"جث

زيايأخذنوامصابيحهنأخذنجاهلاتوخص،مصابيحهنمعنيتهن7فيزياأخذن

.ةلقصا000لخا000ممهن

.(31=)02/421و79و71/27

.(با=)43/45

.(با=)06/31

.(ب3و11-)24/02و671و3/77و2/201

12(.)ت45/34و7/51

يم.اا)-17/22
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)9(،مذحورأمذمومأيصلاهاخهئمله"خقلناثم5:ويبمدون.

،)2(نصيرولاؤقيينلهم.ماوالظالمون5:ناصرولالهممولىولا.

)3(،الس!ا.أبواب"لهم."تفتغلا5:اد،.أبوابلهمؤفتحولن.

)4(،فيعتذرونلهم.دق"يؤولا5:أنفسهمعندفاعهنهميقبلولن.

).(،الظ!ايودطئنيغلاإث،"5:إخناتهم:واصدةكلةوفي.

.)6(،اطامر"ون-"دم"أولئكص5:وخسرا!م.

اجمابية4اخلاقيةعقوبات

:الرءوسمنكسيافهامامالأثراريمثلالبمثويوم.

.")7(،رءوييم.عايهسويولآا!ر

ذإ!ىؤلؤ"

7)1(

2)2(

7)3(

6)4(

6)5(

2)6(

2)7(

(.12)-93و1/18

.)11-(4/8

.)11-(04/

(.31)ت36و77/35و1/84

28/37و23/117و02/111و16/117و07و01/17و135و/21

.)91=(19/01

7/9و014و6/31و52و5/5و4/911و914و3/508و121و/27

23/401و22/11و16/901و11/21و59و01/45و9/96و178و53

46/18و45/27و25و41/23و65و63و93/15و35/93و92/52

(.ب9اوأ-301/222و63/9و58/91

1(.88/2)-هو07/44و68/43و42/45و3/12
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

:وه.الوبموذ

.(9)،ةم!ود4

وجوفغم.افهعلىكذ-بواالذينترىالف،مة-ويوم)

.،)2(ةسشبامئذيؤ"وجوه):كاطةء،بسة

:وغبارظدةتم!ها

.)3("ة!زة

هفهاتر،ة-غترعلضلم،يومئذووجوهر"

السيئة:أعالهموبينبينهمالثهيهاعدأنيودونسوتاليومذلكفيان!م

.،)4(بعيدآأ!دآ"وبيتهبينهاأن!لو-تؤدهسومنعيلت.وما)

أتفهحق،إف،نكلعلىالاممال4فهأ-!ميت،!،لكال!خابول!ن

ضغيرةر"يغابلاالكتالبلهذاماوناتنايا":ورقولرن:تفاصيلها

.،)5(ا-صاهاإلا!كبيرةولا

يثصهدوتضهود،وحواسهم،أبدا!مفي،هنالكذلكمنوأكثر

بماكانواوأرخدثم.وأثديهمألسنئهمعليهمقشى"يوتم":ضد!م

.)6("دممس!بون

.،(7(يخظهوركلأوزارميحم!نة):فهم

.1(2)؟93/06و3/601

1(.ا75/24)ب

41)13(.و08/04و01/27

(.3/03)=اب

1(.18/94)=ا

(.اواب4/02)-2وا36/65و24/24

02/101)=12(.و6/31
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.")9(القيامة-تميؤبه-يخلواماضيظوهقودط5:ولم.

.)2("مد-ورآتذمومأتصلاهاج!مله"جعلنا":مذمومونوم.

تلوص-(جهئمفيفتئلقى7خرإلهأالثهمغتجملولا5:وملومون.

.)13"مد.-ورأ

يناكبر"الثه-لمقنت":"نادونكفرواإن"الذيئ5:وممقوتون.

.)4("فتكفر"ونالإيمانإلى)تد.غو.نصإذ،انف!كم.مقتكل.

افه")15.يكنذضغار!اجرمواالذيئشئمييب"5،ر:والهالخزيويجالهم.

:باحتقارإليهمويشيرونالأشهادفيرالم،الثهآأمايعرضونولسوف.

زئيم،كل"يمر-فود!أولئككذبأ،افهكلاف!ىئمناظموتن"

.")16زئمكلكذبواالذيئهؤلاء:الأضهاذويقول"

الموتلوكانوانعرفو.،قديكونواأأنتمنواحسابهمعرفواماةإذا.

اوتأليتنييا:فيقولبشمالهكتابئأوتيقنوأئا،:لهمصقأعدمأ

.")7(القاضيةكانتصلنتهايا،.حسابتهماادر-ؤأ،"كتابته

)1(3/018)=اب(.

12(.22)بو17/18)2(

.(11=)93/الاوقة)3(

()404/01(=11).

و617/2و017/2و6421/)5(

.(باو

)6(118/1(-11).

.7804/و72و62و96/52)7(

04/06)-16و37/18و25/96و22/18
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:يقتربالأليمالعذابأخيرآويرون"

.11(،العذالت

رأواثماامةالندواؤأسرهة

وأتباعم:،بساد!مكربطمالتيالملائقكلتقطغويحسون.

،،121الأسباب"بهم.وتق!مت،

إلىويمودوا،الزمنمجرىيزجمواأنعنعاجزيئأنفسمويحدون.

منونكونص،رئنابأيات"نكذلتولا"نزدهليتنايا5:الأرض

."ا،(تبلمن"يخفون-كانوامالهمبدابل،المؤننين

وتر.تم":الأسىزفراتمع(صابحهميحضواأنإلاأمامهمفليس.

صبيلأ،الرسولمعاتخذت"ليتنييا:رقول،يديه-علىالظالمتقفى

ذإبمىدالذكرعن-أضئنيلقد،خليلافلأنأأتحذ!ليتنيويلتييا

.4(")-تولاللانسانالشيطانوكان،جاءني

.(ب41و1011-)الأخلاقياببالعةالمتعلقةالا-ياتهية!ذه

بدنية8عةوبات

لهايتعرصسوفالتيالبدليةا،لامنقدمأن-أولأ-الممكنمن

منالحرهـانفيتنحصرسلبيةصورةفي-الأخيرالحساببمدالظالمون

عطشهم-3!ىءشيئأيحدواولن،عطاشجياعفهم،الجوهريةالحا-ات

ليس5،وغساقأ"حميمأإلا،شرابأولادأبرفيهايذوقونلا":وجوعم

34/33)-13(.و2/79وا01/54)1(

(ء2/166)=اب)2(

98/24)=13(.و26/201و)3(6/27

(.1ا25/27-92)=)4(
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.)9(،جوعمنيفنيولا"يسينلا،ضريعمنإلاآطعا

جاهتقدعذابهمموضوعيأتحديدألمحددالتينيةالقر7الآياتأنبيد

.كميرةة

وجعلنا،:سجق-الطاثمينآمقانقيضكل-و5المعذبينمسكنان

.،)2(خصيراللكافريئجغ

شنعة"لها،:بمين!-،طائفةيخصبابكل،كثيرةأبوابذووهو

.)3(،ءقسوآجزءد.منهم،بلكل،ابواب

شدادد،غلاظدملائكة،عليها:القساةالأشداءالملاثكةمنز،نيتهصجن

.)14،ؤءفىون"ماويفعرن،امرنمء،الثهيعصونلا

،مضها،كثيرةمظلةسراديبإلىمقسمالأرضتحتصجنولكنه

.،)5(النارمنالأسفلفيالذزفيالمنافمينإن"،:بمضتحت

.،)6(ناردمرصدةعلييم5:عليهمالانسدادمحكةلاروهي

فأنقذأالنارمنحفرةشفاكلوكنتم5:دارآع"ءةصفرةوهي

.،)7(منها

7.و88/6و78/24و7/05)1(

.)11=(17/8)2(

1(.1)ت15/44)3(

1(.2)ب74/0331-و66/6)4(

ببم.ا=)41ء/54()

(21ت)/4018و0/902)6(

.(با-)3/301)7(
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.

.

.

)1(
)2(
)3(
)4(
)5(
)6(

)7(
)8(
)9(

.)9("صاميةلارأنصلىأ:منقدةياروهي

حمموابعيدمكانمنرأ!مإذاأ:وهديرزمجرةبميدمنلهايسمع

")2(وزفيرأتغئظألها

تفور")،(.وهيثهقأفاحمموافيهاألقواأإذا:،ئربركانكأ!اصق

ا.")ثكالقمربشرركرميإثأأ:الكبيرةكالقصورآ!ثرارتقذففهي

")5(.الأصفابنيمقزنينيومئذالمحرمين!رىؤأ:القيودموثوقووم

نيالأغلال"إب،يحلونفسوف":والأقداموالأيديالأعناؤمغكلو

بالئواصيفيؤخذ"بسإنمالمحرموتأ"يعرف،"أعناقيمفي

.")6(والاقدام

.")7(صلاسللل!افريئأعتدلاإثا":طويلصلاسلإلىءصثدودون

")8(.وجوهيمعلىالقيامةيومونحثمردم"،"وجوههمكليس!حبون"

")9(.النارفيوجوفهمف!صثتأ:وجوههم!النارفييطرحونثم

ا)=12(.او01/9

1(.2/12)؟ا

1(ا6/7)ت

1(.7/32)-ا

98/26)=12(.و2/13

و04/71و34/033و14/94و1/5

.)18-

76/4)=13(.و96/32و4/71

13(.76/24)تو25/32و1/79

)11=(2/09
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.

.

ه

.

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

")1(.ضئقأمكانأمنهاألةواوإذا،:ضيقم!كانإلىمضطرونوم

عذابئ"يحذب"لافيومثذ":يومئذلهنظيرلاعذابأليذوقوا

.")12أحد!

.)،1"اطروقعذابوذوقوا":الإحراقلعقابفيهيتمرضون

.")4(صطبالجهنمفكانوا":جهنمغذاهفهم

فتدفمهم،مض*-"الهروبحاولواوالألمبالعذابالعصاةأحسىوكلا

من"مقامعولهم":اطديدمنبهراواتيفربو!م،النارفيالزبانية

.")5(فيهاأعيدواغيممنمنهايخرجواأنأرادواكلا،حديد

بهمأصارولمارآللظالمينأعتدناإنا،:صوبكلمنالنكالبهمويحيط

.(6)،دتهاا"س

."ا!(النار"وجوقهمتلفح"":وجوهماللهبوسيفرب

.")8(للشوىنزاعة":جلدموسيسلخ

.)9("للتشر-لو!اصة":لحهموسيحرق

.")"9(الأفئد؟علىتطلعالتي":قلوبهمإلىويصل

1(ا25/3؟)ت

1(.98/25)=ا

(ب11.3)-85/01و22/9.22و8/05

(ب3و21-)72/15و66/6و21/89و2/24

.(ابو11=)32/02و22/21-22

(14)-93/16و55-92/54و18/92و7/41

(اباو2)-33/66و23/401و14/05

(1ا)=07/16

11(.)؟74/92

)-(401/7.)11
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بهتكوىثم،النارفي"يحمىفسوفالبخلاهمجمعهالذيالذهبأما

بهافتكوى-ثنم!مارفيعليها"يحمى،يومةو"ظلار،والجنوب،الجباه

.")1(وظهوزدموجنو"بهمجبائهم

ربنا،فيهايصطرخونو!م،:وتوسلاتالمصرخاتست!كونهنالك

.")2(نممل"كناغير-الذيصالحأنمملأخرجنا

.")3(وعثهيقزفيرفيهالهم،:وش!اتزفرات!يهالهموستكون

مضاعفأ،العذابالثهيذيقهمصتى،ءيرهالهمكانجلود!مذادتوكلا

جكذ!منضجتك!ا،نارأ"نصليهمسوف،:الأبدإلىوهكذا

.،)4(العذابليذوقواغيرهاجلودآبد+لنام

عذابنيكذلكسيكونونبل،الحريقعذابكلأمرميقتصرولن

وهكذا،النارنييقذةونثم،المغليالماههذافييغمسون،الهيم

.")5("يسجرونالنارنيثم،ارر!نييسحبون،:دواليك

وأصمثاه!م:،جلود!مفيذيب،رهوشهمعلىالهيمالماه"داويرصب

")6(.والجلودبطوثمفيمابئصهر،الهيمرؤوحممفوق،"يصتبهـمن

ماةوصةوا،:أمعاؤدموتمزقت،وجوههمانشوتمنهثربواف!ذا

تشويكالمهلبماهيضماثوايستنيثواوإن،،"أمماهدمفقطغحميمأ

.(7")الوجوه

!1(9/35)-اب(

(41-)43/77و04/94و35/36و23/701)2(

(12)=21/001و11/601)3!

(با)-4/56)4(

(12)=55/44و4/71،72-)5(

(ب2اوا)-44/48وو.22/912)6(

47/15و38/57و37/67و18/92و01/4و6/07)7(

(.بواا01)-88/5و78/25و
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

وئ!ةى":إصاغتهيطيقونلاتقيحأ،أكثر7خرأشرابأيسقونولسوف

)91.،ي!د""يسصييغهولاتتخزعه"،ضديدماهمن.

!!":يذابكرصاصبطو!مفييف!،الزقومطمامأيضأوهنالك

حغليالئطونفييغليءكالمهل،الأثيمطصام"-،الزقومشجرة

)12.الحمتيم،

"غصئةذاوطتصامأ":ألمكلهابوءت،ءصةذاتاخرىوأطعمة

)كاا.،ي!!أعذابأؤ

)4(.،-عبرمءؤحميمءفي":الهرقةالريحصنوتمن

؟)5(.كأريمولاباربلا،صئحئوممنوطل":خادعدخانمنوظل

حالاتوأقمى،البرودةصالإتأقمىتبينالمهعلىتتوالىصينوكذلك

هذا":(غساق)كلةفيالمفسرفيبهضقالههـاعلى-اطرارة

،)6(.وغ!اق،-جميمفنتذوقوه

لها:انةطاعلاداثمةلامأو2،عقوباتيلقونسوفأ!مالقولوموجز

)!ا.عاملة!ناصيبة!،،خاثيعة!يوتئذؤجوه،

(.باوها)-74الت-وهذاعلىتهلمغالبدنيالعقابتحددالتيفالنصوص

.(21؟)96/36و14/17-17

(.21ت)53-56/52و46-44/43و37/66

1(.ا13-73/12)ب

1(.56/42)-ا

77/03)=12(.و56/43-44

78/25)-12(.و38/57-58

1(.88/3)=ا
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وسيلةهيبل،غايةالماديةالمقوباتهذهكلنعتبرأنينبغيلاأنناكل

البشعالماوىهذافيالاند-!ارمنافىوهريفالغرض،أخلاتيلإيلامهم

"تذفيتنإزصكرثنا5:تعنيهالذيالخزيهومابقدر،النارليس

(1)""تتهأخنرفقذ!الئاز

منمحدوالنوالماديةالأخلاقيةلام71ذه5فيأ!مشةا!مفييزيدومما

المافي،فيلهمكانتالتيالصداقةروابطإنبل،معزيأعماوفأدلبأصولهم

سيىءجوارم!!افيسيحلالروابطهذهيومثذ،ؤقطعتقدستكونوالتي

:الخصامسوىمنذنذبينهميكونفلن،أنفسممالقدامىالأصدقاءلهؤلاء

)2(."التارأهل-صنر،صم-طتق*ذلكإن"

)3(."ائمتمينإلا!عد"ؤلبهنضترثفئهم.يؤتئذالأيخلأء5:وا)بضض

5"ثم+يوتم،")4(!لغنت.أخت!!اأئةذخلته5!طما:والتلاعن

.(5)"تتف(قينقهصكمتذنو،صببهلضبغفئ!م.تخ!"الييامة-

للقارىءنمطيأنالمحددةالنمهوصوهذه،التصنيفبهذاأردناولقد

طريقكليمثاثاالتيوبالنسبة،القرآناتبمهالذيالتبليغبمنهجدقيقأإصساسأ

المحموع.فيطرقهمن

.06!11و/963و3/191)1(

)2(،8/64.

./67ث3)3(

)4(738/.

)5(92/.25

993



إصصاءقدمناأننا،نيالقر3ألأ!وبغنىإلىنظرآ،ندعيولسنا

،جداولفيالرئيسيةالأحداثقدمناالأقلعلىولكنا،الحطأعنمنزمأ

قليليكونسوفإليهاتعديلأيإدخالأنونحسب،انصإطارهفي!

فيتلخيصهاالمفيدمنأننعتقدالدراسةهذ.نتيجةنبرزولكناي،الأهية

التالي:النروكل،إجماليجدول
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التوجعيهافتلفةأطرقاورودقانمة

الواجبعوالحث

ا)مث!يمابرمصإطانه

الداخايةبرة-5"

(1)خ00!ءحبا--ب)لية-ةلداءرإمثابا

ا)طه-*-ةبالنتادج

:الا!4باررزإءات

مةبروراءاز؟اأمىد-ا

مر-لمض!نعلمااءابفأكلءد-3

ا)ورا-لمة:فيالإلاكاءاابف-3

كلادي-عطاليذو-ا

د؟-ويحطاليذو-ب

-لافيأوءةيماطابر-عذو--

رو-ي-عطاليذو-د

ا.،

063

03

3

11

14

23

03

اب.وخ

455

63

13

31

58

7501

83

26

36

63

لم7

62-الظرآنأخلاق



:ةإلا-خرفي!جأل!اءابزا-،

الجنة:الآ-وةالمدارءاماله.م-ا

ار:الت

:ءددءيرءقابأوثوابإعلان-ب

ابلؤ

ءقاب

:(ءةابأوابلؤ)فد!د--

رو-طةس!ادة

-م-ةص!ادة

لمةكلكا-*"ص

أ-لملا!ءةوباتءة

يةدءاتباوءة

،.2

91

61

66

49

201

79

7،

41

27

166

016

172

124

142
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خاتى!

وأ-طهـ.ذظهـيذ"لمبلأيمنأ؟يرليءلاء4ذت!دثأرؤ!امإذنؤتالمث

اةولافي،:!صررماص-44"الدالأ%لاقضداء،ءاتثإرا)قيالاعتراضات

قوغا،كلز-ته!ن!اوأ،جصإء-،أوكانفرديأ،افهيراءل!صة-،-!سبلي(ن!ا

هـض-4ن!-اوأ،الأشه-إء4طببورءن%،ر!"،ءلمويئإرادةمنساطان"وكل

دهـرتهالذيال!3،بمنوالخوف،اخوابافيا)ير?بطرليقءد!4فياصنة-ما

-إ)1(.ا)طالإرادةذلمك

يمسلا-=الا-4من-الةأيةفي-التةص!حذاأنالآنذدركنونحى

كل-تودعالاذ-انيةا)نةحمماأنيعان-ر:ارأ؟-رآنفال!،"لامهالاسالأ-لاق

نأصت-ا؟لآيأصراءل!والهي،اطلمقصةذؤ"مارةخ،ؤطريلاوب.أؤانون

.ثدعصاوليأ=ذ!اي!رفكما،ةا-4لي-تةتن

الاذ-انيدةلتم!لمأنعلىتتفق4-!اؤظالاس!لملاص-"اطذا!بأ؟كرإندل

كلهـ=ور4اثمروااطنركأدثدي!ون-في،يعوا)ذثصرا)-ةديرفي-إص؟-ال

.افطرة1افأنحاأمموافة(كانأسواءو،زةص،أم؟لآكانأءسوا،لال!ة

:ا؟ظر!1)
!هوللملمس!ك!)51س!،كأةأة،5!س!4س!ء،اا!أ3س!:س!لم!أأة53+مم!!ت-لمالم

اء،،ءأ.!لهـ5.4
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ي:5فةطكانتا)خةطةهـذهفيااذاهـب)-ءلافهـذهأهمارتا)قيوااصم!اة

،كانوأينما،ع5داق4،هـووهـل؟ن"ئب(أءرآةلا)5أصرذأ-ذأنأيجب

.؟ال!!يال!قلمعبخاصةوافقرةهـووهـل؟الأشياءواؤحصح

مامأليتناء-ثوكيد)لضأر-اطة-كاؤ-ةبرطهـدقة-صز:دالضهيرنأفاما

ي!فيماا)-لمطةهـذهمن4لدلي"لوا*كن،أ-دويهيماريلاؤأءر،أنة-تا

.؟الثهأء،مء-ثو)-تنالإثبات

.الفةاشدارادددةاإ-ألةهـذهكل

"العادات"دخةقيأنمنءإا:()ش!ايحردثصااضطوالجسأ،هذاوعلا

ليناإتة-لىثنوأ،اإتةمة4ءيىتد-لمطأو،م15الأو-ضالمهأو"ناضير

نميلقدإزنارل..؟4برلمتوتةلمدة،العةلثوبفيمتضفهةأ-يانأالماطفة

ءقلو)حنه،-اإليت،--دثالذيهو)طالاتهذهفيا)مةلبأنا)ةولإلى

باغص-!فإذا،يه-ة3الها)كريزةلخدمةدة-4لى-رصال!كرة،ةالصدساقط

وسائلءن،حمثفأنالرئيسيدورهأنيزعمؤإذ-"الضلالمناطدهـذا

إفيا=كا.ياولنوأ،ا)15-لةصنافناإدث:اع

وذ)ك،سىاؤرنحىوعلىوالمثاعرا)هةلليتمارض-!نإزتا!!ءجب(أممنو

اإشاءر،علىا)--طرةفي4بحةللهةلبانتظامفلمةاطالاتأ؟يرفييردثصا

.؟.ءاليدصوؤففيب!ذاكأنل3ؤ

بذاكذة-4منير*لألاا)ةةاش--م!اطةزهـوفيةلا)5لي-ةأثرو-ين

.؟آنفي-ت!(و-صمأ

كانإذاسانفاءلأناظ-ق4غايضإلىالايى-يىلالهـذاأءضيتاماؤإذا

الأ-يربابانبليض-يأنؤ"،يرضىوعا)*الىااورةالةطهـةهـذه--ا)ق

تأكلالواقعفيليدلالذيصا،ةادمآ-رس"-لفي،صت*"منوالأؤدم

.؟ا)تض!-ةأءهـب!ذهةدالثه
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بايهماطإقمنؤورطوا=د-زءليت-دث؟ة"فإهالذيالهو؟"لهويئوأ

و!أم؟ا)صدقةيزءرأهـو؟الدءو؟،هـذهفي!دليناالذيوء!.؟اطااق

.؟ءلذكاباهـولزاوءياالكبر

ز-!ه-يزإقمااؤجمما،وجودنافي-زءأ!نهـجأا)ورإةلمةالإرادةأنرليبولا

ا"حةن!-اإ.الدز"ااحإئضإتاليينولي"ة:اكلشترك-ءةكأءاأن-ينطا،ب!ا

ز"وريرناا*هـاؤزوااطواسأن-ينعلما،ذواف-افيتركزناأنعلما4ادرة1ا

.اإةظمأاإ"دودور،ا-"ادةا-قااطا)قا-مة=12تصصةإذنجأ2ؤ.-ار-!ا

؟ا!ص"ثارغمدونرءاياه!صهـدير-أنعدلأليكونهل،و)كن

؟ءلمب"درونليةالذيو4اتا!3اهـضهـن4مااؤةكلليبذلأنالوا-بمناررسأ

الطفب-إنيهدأيئأو،اماجأالد؟وقرالهملينتيمأيئ

اط-طهـفايرلهمأند--طيعالذيذاومن؟التنظيم

؟..اط"ادمن

هـذافيوالاسة"داد

أ!صاك!علاافاصلا

لض"اهـ!م.وأا!!زلةمنؤاهـلأءددأخلأ،نياإ-رونالفقهاءذاكأدركلةد

تأتيمةشرليمنبردلاالثهأصإمصمواهـافالإيرإبأؤ"ا)فق!،ءهـؤلاءوهـروؤد

ا(-ةودعأضءفياالةانونذلكمةإليلفي،وءمريرةإيجابىةدطريقةالثهعندمن

نأ-رليببلا-ا؟ديدةالشريهةهذهدور،كونولن.فطرتنافيابتداء

دورول!ن،ورمارفاأن!،كانكل،،حقيةتانلأ!ما،الفطرةقانون-ئطل

ب!فىوذالمث،متيت(يى:دآ!ةمح!"وأن،الفطرةة،نونتثبتأن4الإلههالشريمة

.وطهار-"4زةإزرحلتستخاص"أن

فلالات؟تع-4بداه-اإ-هـقالهطهيرهذامثمروعدبدأأنويجب

.الأوهـ-امأزةإكماتحىتاناؤمااض!هيراوليإية،ظ،وؤوء!اقبلاإزعومامةلا

ير""تثلا،ا)ةطهـ-.-جهـلبرورةت!!!لسللراإن":زهـءيةابئالديئؤةييةول

504



!وفالأصاهـالتيبأنا)قول؟حنا)ف!هـةههـتمنوانطلاقأ،)1(،اةطرةا

بطهـيقة-ة"يمارسأنا)ةهـديلملاصميرتتيح!ئالإيرابيةاثمريعةامذهتثبت!ا

اطلالبابمنهو،1لا،كلةطإة،زحونيسوفالأصاره-هـتوكلثمروء"حرة

فا.لك؟تلدسوصا-قأمحةولهـو"،نةسهالو-ثوفيليل"امؤ--باطرو

وكل،:4د-مبابنالؤو؟،للعهلكلصادآكذاكسي!وناخةلادضاد

2(.كااالمثمرعةتالةيا5؟،لامقلنحالة"ؤميالةفلا

الأ%لاقية،ءلك!لحأتلمالددفي-44اكمرعهههـتؤإن،الض!وات5وعلأ

الوا!عفي،:،زأواقد.داء،اي"إوتر!ع،ترضهاتةيا5ليل،لتضادهاولا

علأبرمح!ومو،اءرهأويرصوغوهو،اقرآناب!-اياكزما)جماأ":ايةاصدى

بذ01لى!،كل""ءاسللاو،لةاإ"د)و،-ةة)!!ةو،4لكحو،للا"ةة"كاةطاص

ءذاذ"الأ-لملاقيالضهـيربتاءص:مايتحون،أ-رىؤيم

اذ!ها!ابالةض!لة،ءنالتءسفيكأدثا)تنإذجا)"ا)قرآنليةدمورأير:ا؟-ف

اوهت.وا)توبة1):دم4!صوأ،والروحبا)ظعلألافا4؟ارلسالذيوا)ة!أزير

.ديا)ةر)ضههيربايرتصل؟له

.خماءجا؟اكائنالوؤخاز!سفيهـو،ء!!لكاذنوهـو،الاذ-،نأنر-د

ايا،إ-واعلأأو،ص"-(ص"م،لي"إقى،وضا،هـهـةباط:4،ةو؟!نكلإتةكافينهإ

الرو-جا،اءإورتاممأالأكبراباذبإن:ذ"ولأن):ابوزوةد..أوا!ره

أولأز!أو-4إء،-ابرتهـمقيلي"لجشإذ-،نكلإلماإفي-ص"با،ال!إ"ااإ"لوأءإب

نأا)ؤاضوذ؟ر،ؤء4ورإتاهـحت،41/82زهـب!في،ا!:4ص:!اجازظر(1)

."ا)"ربش-!طأ.وهـو،ا)-اءبدلالامبا-(ا)ةطرة)تههـير!ا)ةطرة)ةحهـ-ل):ا):ص

،ووصاأة"الهواللهت،14لصفياوةرءو)ا)ءهـارةلي!ءو،1/18:ا!اليق1)رجع(2)

(،.إ-رباد!(...ضلالةر!ء4كلو،لا-سع4تا)ةء4برد
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ا)خف!رلي"-دأنبمد،ت-اروهـو،-ارجمن

.متماآ-يرب!اووبذ-دل،يرذصماأوكا!لمة

لي-يثا!اأت،15و!يرؤ-ما

؟الأ-لاقب"ادإط"في"لاصالإسالأمةإلىيهودالذيابانبوا

لأن،ابواذبأهممنأذ"إلا،ءد:دأ4كىوذمنالرغملمحمااباذباهـف

ال!-اء"وا)ةواءد،يةطرالةالةاصداذةهـض"ا)كااطدودسوىتليس!-دوده

وهـو،فحىبالإبماعولاةوا)طاء"بالا-يرام؟دينلاإذتا.المنزلةلا*دالة

الساطةءن!ادرةصي!")حلولا،اد-ممةا)"ثمريمية"م-ث"الا-اءيالةهـار

كلإنبرل،ؤ--باساماانيوتوؤير،اتظاماإؤهـارأ-لمن،ا-يةيذيةا

ب!تهيتال-هـءمرءجالأكل!وضوءالي"تبرو)حة"،4زذافي4إؤإداريذةص-ل

الأ-لاقي.نرناظاةوةاصف"ا

؟--4ولارط،وروأالاسلامفيلدسالهامافءيراأنكلذكرهنوريمما

زعهف:أءفي،ذكرناهأنس-تج!ع-اآ-يرنجدلا-الةهـديا)فءيرمن

ة!م،توة*دةحق،ث---ةون!اكالمحمااثصرء-"ااتءاابشاليط-ةوأنالأصراء

.ء"ا-ااتمماثهدو

طريةأا!4وا)يز،،وةفى"ذبا،تتغبيرفيلدسأ:ن!-اءلنأاتافيطرةد

وج!ةومن.؟.كاء،إرضاءالأ-لافيةيرةيد9ء-ا،جمماةاشاا)-لموكمن

فيالايماتإلىلي!ودونالذينذنوبءدقإ)"ةوءحفولآاولسأ،الا؟انذظر

؟..وءزمط!ارة

-هـاحزأسووأن،ا؟هـ؟4دذ.-تهآذطمهـ-وأنعا-تاكالي"4،ذالمثو!ع

.ةدكل-4الذيا)-يىءاملازةا-دذ"داركوأن،بماصدمالذيما)طاف.يرا

هـذات--15)قما،اد!ماالا-خماءجمماا)طاةحذات،الاءت-اراتهـجاوذ"ع

.ير-4سمرصفي.تس،-الهصإح؟-ا؟أإبلي"ا9الذي،ا)4-وةا)"ا)ض!اءالا-ر

704



الأفراد،بينبالعلاقة،ا،رةهذه،يتصهل،آخرابمخماءيأوأة"!ولتذ؟ر

بحيث،الغيرحقكلالا!سلاميضة-ثاالتيا)قداسةصفةالواؤعفيرأينافلةد

منعاتقعلىيظل،عالهمءدم-الفيحق،لإخواننايحردثضررأيأن

وواعيأ.صريحر(عفوآمنهمفيضال،لض-اياهيحترفأنإلى،فيهزسدب

الأ%لاقية،الناحيةمن.،ةتضي،ا)--امالحقاذت"كأننرىوءحذا

،ا)مثمخهيوا)صلاح،والتوبة،الندممجردمنأكثر،أ-رى%زاءات

ال!!جا.االرفمندأ"هوماإلطروداهافي؟صل-زاءات

صلابةكثرأنظاصأال!-اموالضمير،ا)فرديا)ضهيرأواكلروراءمنإن

يمرفلاالذيسببيتهرقاذوقةا)!ثماملا)حوذيةاةطرةانظ-امءو،متثما

أخرىطر،قةوتلك،-!!ةنهايةإلىؤؤديالمهلفيطر،قةف!ذه،ا!وادة

حسابفببأتاطكبهةاةطنةاتتصحناولذ)ك،صا-بهاضدتود

.سلأيفيالثمروعة"لا):-ائج

نأالأخلاقيةالنظرو%كةمنيم!نلاا)"افةالاءت-اراتهـذهأنعلى

مةوافقةبالأحرىتمضيبل،الوا-بعنتحيدلا-!نإلاالثسرءيةصفةؤ:ال

.1،شرد4متطا)-ة،ء"4

هذامثلإلىتلجأأن!سصنةتربىتأية-قمنأل!س،ا)ثمروطوب!ذه

كلفينا)ةر2%رى،الفحوهذاعلى.؟.تمليم!-الدءم،أ-يانأالأيصلموب

دلمو؟:صا،الطبههبةائجبالت،الأمثلةمنقليلبدد،يذكرناوهـو،حال

.اءوبرةوافية؟يرهـاوأ،سوطأ؟يرهـا،يينمنت-ارةثائجوهي

،51هـوبحسبكل،عادةالأ-لاةهـيرنمنهالي!م!تةجماالتيا)"قليةا،نادعإن

،ض21الاخلاقيالاؤتفاء:جا5-الأ%لاقيفالتعبأصسىلوضعبرهاخ!م

مجرتمحة.اكابحهيوتللح،ا)"هليشدالراا)مةلو،هـرهاجوفيالا%خماء-4ةورا)ضو
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رزه5علىتفصرلازيةالةهـآالأخلاقول!ن،المدانيةالأ-لافدتوقفوهنا

سامبمبدأاطظطسنوتاعلمها،ئ،وزهاو-،تشهلهاهيبرل،الاعتبارات

الضروريةالعاويةسلطتهله،مثرعسيدبوجودالا؟،نهـو،آخرجانبمن

.واءظده،أخرىجهةمنيتخذقراركلكل)إ-صديق

ثلافةءلىدعائمهتقومالةهـآنأمرأنالجدردةالأرضهذهعلىرأيناولقد

نحتلفة:أسباب

س:حانهوالئه،الأمرقررإن،وحدهاال!ثحعريميةالسلط"أن8.علىأولأ

سر-كلأأإلى-،-ة!،ودون،ثهمرطدونمطاءةأصهـه؟!ةت!ولةألة-دير

وتمت":ذاتهوالهدلاطقيقةصوتانه؟،(9)،التةوىأهلءو)آ-هـ:

)2(.،وءدلأصد!(ربك؟لة

تأشأنهمنا)ثهوروهذا،المهبةالحبيبةبمميتهالشعورءلى:،نيا

قادرأز-4؟"و-"%يرءلىنة"لمهأنوإلى،اطكرفحلإلىيثجاء"نايحرك

ا)-يئة.مهواناكلرقبقأدف(يدفعأنءلى

يس:حانه.الئهقررهاا)تنابزاءإجراءاتتوقعءلى4أثأثا

أخرىمرةنيإةهـآاالتعليمءنهجلت،بداؤقدا)نةط"،ءرزهإلىوصاخاوإذ

والحياة،الدف،ةالحبز-خهدفإذ،تركيب!،فيصزدو-"،صهـكبةصورةفي

الثهناطيا!هاكا-فيد"ة"لأنعليهبأنللأذسانوتحلن،صه(الأ-هـى

لأفعاله.والرو-جمما،والبدني،الأ-لاقي

،والظروفالجةهـافييسطالوتغيركانإذاص،!ههـؤ"!سألةقبلمنثرلاألقد

ءننيا)قرآاإةكومفيالفديلاتبضدفرضأناتطاعؤد-الاجتماعه-"

.الا--هـةاطياة

.511/الأنهاآ)2(.56/إدثرا1()

،.!



إلىأخرىمرةنعودأت-المسألةهـذهعنئحيبلي-لزمناولةد

اله!هـةقبلبهاالو-يلنزولتبحأ،جموعتينرفب!اونميز،نسةمثصيرهاالنصوص

!واطتالرو--")ا)-ءادةمننوء!نو%ود:نلاحظوهنا.بمدهـاأو

.عدددةبضفاصيلكلصحوبرين،المرصاتينفي

في،اندرةا-دأحيانأ-"لمغبكاد،ءدديةقلةلا-ظنافقد،ذ)كومع

.الرو-ي-اذبهمافي-قا،النارأوبا؟:"1)تملة"،ا)دزيةالا-يات

مناباطنةاا)ةيمصهـاجعأنأيضأو%دناالب!ثزطاقوسحناء-اةإذا

،الخاصزمان!،ءحمتناسبةوكأن!-،،المر-لتينفى،-دآكثيرةالهصوص

يبدأحينءلىأذ"فيدذالمثءةارلوفي)1(.!االمطابقاطديثح!مومع

إطارالاعض"،راتفيلهمه،؟سيظ!هـاقياه-المدينةرةلفيالأ%هـوياطديث

بالحضورلل!ث"ورأرحبم!نأالتبلإغدفسحفصاعدآالا-تفن،الأ-هـى

.والرو-ي،والا-خماءي،الأ%لاقيالطابعذات،اء،جلاولانتائج،الإلهي

دساطاز"في!-،الوا%ب!ض""ية،تظهر%ديدةجموءةأيضأونرى

شمدةدالاسلاميالص،!أن،نرىأنلنايسمحهذاوكل،المحضالشكلي

ء،لبأ.رقالكان؟تخلة(لا،الأتلاقه"للأف!ارتقدمأالهجرةمع

التيال!ليرةالوسازل-ه!ذا-عرؤخاقدكنافإذاالأمر،كانماوأيأ

الأخلاقبةلدوافعة-محد"الذيوالجانب،أمرهغلفوالقرآن3،يستخد

الثمرع-احتراملمجردلل!مرعوالخضوع،المطلقالتجردذ)كفي؟،،السامية

بأنهانيةالقر3الأ%لاقنتمأنبداهةالظلممنيصبحذ)كعرفناإذا

.نفب"أخلاق

.7نا)ةرثاث-ثةلت!دالا-رةوءدإنزلةاالةصوصأناملرآ1من!1)
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غير،لاأخلاقيا-شاءمحضةلأخلاقنتطلبأنهونملكص-اأكثرإن

هذاكانوربما.نحتلطةتكونأنالأخلاقهذهعلىننكرأنيمكنوبذلد

فيالوحيدليسأنهمنالرغمعلى-الأخرويوالمقابللهوابالماديالجهاز

الإلهيالجزاءإلىنردصق،تكونألانودالتيالأمورمن-الموابمة

.ال!يرى4قيت

ماديمفهوموهو،الأخرويالجزاءءنالمفهومهذاأنأولأولنلاحظ

الأخلاقاجميعيخامشركأعنمرآيحتبرفهو،النوعإسلاميليعس،%زئيأ

والروحالبدنفيهايجتمعسوت،أ-رىبحياةللناستحترتالتي،الددفيية

ممأليتاقيمايجتمعان،بالموتمؤقتأانة!لاةددءوناأنبمد،جدددمق

.أبدر(عقابأأو،خالدآثوابأ

وةقهاءا،لاء،أجمعفلقد،ا،سيحيةالأ-لاق-الهيهـتهأنريبولا

فيالروحمعاشتراكهوعقيدة،ا؟سدبهثعقيدةيطواأنعلىا)كههـ"

المسيحالسيدتعليممنمتينأساسعلىقائمتانعقيد،نوهى،،)1(الجزاء

الجسد،يقتكنالذيئمنتخافوالا!:طوارييهد-وعقالفقد،والدعاة

نأيقدرالذيمنبالجرفيخافوابل،قتلوهاأنيقدرونلاا)ةفسول!ن

الإنسابابئ"يرسيل.":أيضأوقال.2(،)جهنمفي!طيهماابدوالنةسي!لمك

فيويطرحو!م،الإثموفاعليالممائرجميعمل!وتهمنفبجمحون،ملائكته

)3(.،الأسنانوصريرالب!ءيكونهناك،النارأتون

لادودمحيث،تطفألاالتيالنار":أ!اعلىجهنمصورتماوكث!يرأ

:ظرة1(1)

ول.!5ولا!!!س!،:!5ءمشأ!هـء4!5لهيها.به!4ء،س!هـء،01

ء.ؤ332-43

.01/82شافيهل(2)

.13/43السابقارجعا)3(
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الأرجوانيلبسكانالذيانييثافنياويصرخ)9(،"تطفألاوالناريموت

وهويصرخ،جوعأمات-!له،زررالمسصممينيعطييكنوأ،مترفهأوالبز

ليبليغاززوأرسل،ارحمني،إبراهيمأبييا5:قائلأالهاويةعذابفي

ونقرأ،)2(،اللهبهـتافيممذبلأني،&انيويبرد،بماءإصبعهطرف

والر!%-صون،،المؤمنين،وغيراطائةون"وأما:الاهوتيايوحناالقديسرؤيافي

فهصيبثما)ممذرةوجميع،الأوم!نوعبدة،وا)-!هـة،والز!ماة،تلونوالظ

3(.كااو؟يريتبف،رالمتقدةالبحيرةفي

أ!اتقررةإغا،ا)نارطهليمةعنثميئأتقلأالكند-ةأنمنالرءموعلى

...الخ..مدلافيالذيوالأوارواءهـ،،ب3الا:منصيات!،لها،واقمهةنار

بض"لاهوتهثننظريةعلىاعترض-ثنحقعلىدي!رتكانفةد،وإذن

أ!من!م15أذفييقرعندصاالممذبينأءلبفيالثهإن):ولونيةكانواالذفي

ثيءتكاصو-ودآي!نأوإن،تحرقهمالتيا؟حيمنارويسآشههـونيرون

دممونأن؟حنلاالثهان):بقولهذلككلددكارتويرد،(الواقعفي

أؤ"نظن؟ناإذاإليناالثهأوحاهابأمورنؤمنأنيمكنكيفإذ،خادعأ

-ة-(ممذبون!بل،أءلخيبةليماسإمذدثناشعورأن؟..أ-يانأيخدعنا

،الموتد"الماديةالنارلامآتذوقالروحمحهلأنعلىدادرالئهلأن،بالض،ر

.)4((0قبلهب!اتحس؟كازت

موضوعمنالجديدا)"!دفيترددآأقلكاذتالجنةإلىالإشارةأنومع

الرو-ية.اد"ادةير،زب،اء-يةالسعادةطابعآكثيرتحهلف!غا،النار

.ءحررةالحبارة"س84-9134مرقصانجيل(1)

.16/24لوقاانجيل2()

.21/8"لاءوتييوحهارؤ!)3(

ولش!ه!ه3س!3،مم!ول5ش!!س!03لطس!أح،هول3.:ترب!د(4)

2؟4



لسانه.ليبلالماءمنقليلأيلهمس،الحبيثالغنيتوسلاتنفأ2رأيناولقد

لمأجعلوأنا":وممومأ،صراحةالحباراتأكثرفيبوعيقررولذلك

ملكوتي،فيهـائدتيءلىوتثمربوا،لتأكاوا،مل!وتأأبيليجهل؟

وقال"،)1(!عث!رالاثنىإسرائيلأسباروتدينونكرايييئعلىوكألسوا

،،الخذعالمساكينفادع....ءمثاء.أوغداءصنهتإذا":دعاهلاذيأي!ها

لأنك،يكافئوكحقلهمليسإذ،الطوبىلكفيكون،يالمه،الفرنج

آخرفيقولهأيفهاتحديدآذلكمنوأكثر،)2("الأبرار-ئامةفي-بمافى

نتاجمنأشربلانالآمنإني:)عوأقول!:-وارديهمعلهاجتماع

،)3(،أبيملكوتفيجديدآمعمأشرد،حيما،اليومذلكإلىهذا،الكرمة

!شهوة:قال،المقدسالقربانتناولبمناسبةلهذهعاثلفكلةءنعبروقد

إني:لمأقوللأني،أقأ!أنقبلمعمالمصئحسهذاكل2أناشت!ت"

.)ث(،....الثهملكوتفي"يكتلص-!،بمد"مت،كل2لأ

يرحنا:القديسرؤيافيظهورآأكثرالجنةنعيممنالحسيالجانبأنبيد

فردوسوسطفيا)قي-اةالحبشجرةمنيأكلأنفسماعطب،تقلإبمن"

،)7(بيضاثياباسيلبماسفذلكيقيب.من)6(ا.لمخقىاتمنمن)5(،الئه

ولن،بعد"محوعوالن،)8(مجاناالحياةهـا.يدوعمنالعطشانأعطيألا

)9(،000اطرمنيثيءولا،الثسىءلي!متقعولا،بعديعطثوا

:يقولكتب،المؤلفلةفسابديدةالقدسو!فواقرأوا

مزدخةالمدينةسوروأساسات،نقيزجاجشبهنةي3ذهبلى"والمدينة"

اث-41/29السابق)2(03-23/92لرتاانجيل(1)

.22/81ولرتا49/52وصرتص62/92متىانجيل(3)

.2/7اللاهوتي-هـ-نارؤيا)5(.16و22/15لرتا:انظر(4)

7/17.اهـارق)9(21/6ا&ابق)8(3/5.الاوق)7(2/17.اصابقا)6(
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،ثمرةءشرةاثنتيدصنع--اة"شممجرةهناكومن.)1("كريمحجربكل

...الخ)2(،000ثمر-هاشهركل"و-ئطي

الأخرويةالتعاليما*صراذلكفيش!هتهقديسرؤياهذهإن:يقالهل

أنإما:أمرفيأ-دو)ممنه،عحنهذا...)3(.؟.اليهوديةبهاقالتالتي

شيءمنا)واقع،ءعؤةطا،قأ!اوإما،احاخهالوءض،:مريومالرؤيا

لأنه،وتو!ز،ؤقتربإنها:أةولول!ن،ءيءكل؟تأدرإنها:أتوللا

ولا،العينثرهااأث،ء4يحهوذلمنالثه-،أعدها)قيالأشياءإن":قيل؟

،تراهسوفأشياءإذنف!جما)4(،إنسانقلبءلى-طرتولا،أذنص!ء3ا

القلب.تمسوسوف،الأذنو-صمهمها،العين

؟خعنصيو-دلاولكن،الحيادينتثابهيؤكدؤصيوجدلاأنهوالحق

شرطالاستمرارهذاإن:نقولإذنادل،بينهماهـارالاسفمننوعإمكان

بالغ.نحوكلإدراكهماتيسيرفي

،الاطلاقوجهعلىجديدآعالمأ،4"وجمد.ناالذيالص11كانإذاولكن

سيكونسلطانفأي،اطاةسءا،:افيلهمضالولا،"تمسىولا،"يزىلا

إذنأذكون؟أذهاننافي-يأمذ"يلقىسوفاضطرابوأي.؟.ءلميت-،له

تمضلم4أت4ابساطامنالقدرفيةسوفس،بضءلىبمضنايفهـفبحيث

المذاتلجيعالراهنةتجربتتاثم)5(...3هثوالبا،وتبينصاعةسوى

.02-21/91اللاهوتييرحنارؤيا)1(

.22/1السابرقالمرجع)2(

أ3اناه!،+5ص!4ص!*.1.3غ3ول3+1))".87:نظرا(3)

.831!اولصأ!زره،).".9!:انظر(4)

النهارمنصاءةإلايابثواأكأنيصرهمويوآ*:01/54تمالى)قولهمصداة()5(

.،بينمءئعارفون
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05؟ةكبيرفه"ذا!ض؟ئأ-ابر-بان!أ-صاح،والأ-لاؤهـ"4البدد،لاموالآ

!ههأو!اترءهـفناأغافيكل!4،؟لجر-اذبفي،15و-ود-"بلي-يثلألا

ويق؟والدمث،الإيرازيس"-ليءلىإليضادمهاوتة،الجدليدةالحياة

لي،إش!م،إ-يحا)!،تيوفحأنأءحنالذيا)"اوول!لأءهـفإني

منلد!ذدينأعدبمازطبروننة-"ا)وؤتفيو!،ا)"ةايينهـمحد،توا4و

إ"هلقةاالإنجيلإ،ا):صوم!ايمضيروأنليدونير-وة1)ف4اورباودز"ةلامآ

!ا"مجاللا-ينعلىاهـموز"اؤ"هـليمن-لا-"داءأعا"تاقمااا)طه"4بالماؤدة

تض-اولآالأوا؟ليحيونالمىت!ناولهاقدا)نمهوصفهذه.ءقارذةلأيأثرولا

اثىتحقثة"لمهو؟،)1(ا)سريازيةا)ح:د-"آباءيةملكان؟،حرؤ"،

.(2)ابدليدةا)ةدسفيالبرورشتانت

فياكصوصنظرناعندأننوا-كهيم!نا)"اوليلهذاأنأوض،لأءهـفوإني

محيءالتعليمهذالأن،المهوابمنأكبر-،ذبءلىكانور؟اول،"واقر3ا

.)3((000"الجهمثل)رءشأو(كلثل)أذ"ءلم!ة؟"ثركلوافعفي

تعني؟،برالوصف)تني(كلثل)كد"أنمنا)هـءمءلى،أز"و"د

هذهفيهاتظهرلاالتيالأخرىا،ياتك!ثرةأكلاماصهبانرن(إةارز"ا)

.ركلوزبهـد!اأءلىنتتاولهانوأ،الحقيةيمهناهامن13نمرأن-ال!ر"

يفمبهذاتابنةملذاتأنانمايؤكد-يبدوفيها-ا)قرآنأنريباولا

وأ،توا"؟جوهريكأاثلبدةثمادكونأندون،وأشيا!االأرضبأ-وال

منها!اليس!!ا:يقولأنءباسافياستطاعوؤد،)4(،"متشا-!أبيما

+.ول184!،،.طهي!!!!س!3،4!35س!ص!،3!!هح،+!ص!!.78:نظرا(1)

+!1،333س!430013!طهي!5!ص!(،!.234:ذظر1(2)

74/51و31/53(3)

(4)2/53.
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إمةولاء،يزأهـو.؟.متمايزيئسي!ونانحدأيإلى،و)ممن.الاسمسوى

ص--حاطهبياا)خمارلبه"ضلمحتةظسوفالجتةأثياءأنأو؟اهـوسمن

؟إلأرض،أث

مفكا-لالنةسصحسيتقاءمالمبهوثا؟-ددءن!إذا،ذلكوكلح

..؟.ناؤصأ-،لكلعلىوالجزاء،؟ءبثأبثدءونألاالمشعروءة

لايؤثر"تثما،برطب،الأ-لاقيوا؟زاءاكالةانونيالجزاءأن-!نءلىأنهذلك

ير(4اصاأو،اطاسة)امث-صامنتةإفء:صرءلىإلامباشرةمن!مماكل

ؤط:"!ة،وكاكللا!طيأي!ونأنمحبأنههـوالإلهيابزاءيميزء-،فإن-

يثرط،ذلكحس"لنايهدوةجماولكنها،ءيبأالجستالمر؟"ةابزاءهذا

الض-والذيءلى،ة،دالإفالطبيهةتر؟يبمعمتةقةهيحيثمن،؟لهفي

اه!س-ءتةظةيثبماتاأنإلى-ستظلالطبيعةهذهأنويهدو،ا)يومنمرفه

الأ-لاقي.الجاذب،والجازبالبدنيبينا)وثيقالارؤباطبهذاأعني:هذهبهويتها

نزعاتليست!!اا؟زاء.ءنذ-ةاةرآااف!رةار-،زةالا-ننرىوهكلا

،عهسفيشائ!،ألي-،رولا،لفيدوفث-صبةآراءولا،لإنسان-،صة

به،لاجقأأم،ءلمى"سابقأأم،للإسلاممحاصرآأكانسواء،عمرأي

بةصلشاملةكاؤتإ،أنهاإذ،اخظريةاهذهعنهتبرماهو؟لذلكليس

تركهمافإنثمومن،مت!ر!ابةضلث،ملةكذلك-بمونأنأرادتغايتها

فلاسة"كته"وص،،ءأءأحز"+وإدبيكتيماتسقراطمترزالأقدمونالحكماء

،ءنهيالأاو،نبواةدار"جاءماو،،بل"و"نتكا"حقيثلحداالممر

نأردلاإذاهـباهـذهمنصذهبكل-وءيسىموسىحق،الزمنبدءمنذ

.ءا"م،يوافقالتيالصهيغإ-دىنيةالقرآالضظريةفييرد

مماق!ا،أكلوفي،قواهارحل،نهةالافالضةسفت!دفتلأ!اإلاذلكوما

ا)!قل.در-،تجمبحومن،الطبقاتجميعفي،ا)ناسبم"يم-دءوولأثا
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-ثمنالمكافأ،د3ابمعالمكافاةتتساوىأنفحسبذاتهفيعدلآولي!

"مرو!دأالشاءلاك!ليمي!ونأنالمنهجحكةمنو)كن،والغناءالتركيب

والعةول،،والأمز%"،الاتجاهاتتنوعمعتةوعهفييثساويللبرهنةبنظام

فكير،الةفيلطريقتهتبه!،منهمكليستطيعبحيث،إليميتو%"منلدى

فيتسويض"بالوا-بالأمربدأنفيرب.لإقت،عهصاطةأمورآفيهيرىأن

فيتأثيرهع،رسةعلىقادرآي!ونأقوبب،-تمئلث.صورةبأي،الحقيقة

.القر7قلنا،ةدمهما!ووذلم،ؤ(ثاتتهءينباي،النفس

ذاته،فياطنرمعوتوافقه،للحكةوهطارقته،الا!يالأمرجلالإن

دوديا)قاالأخلاقيةوالقيم،وأرق!-ا،اإث،عرلأشرفيمنحهالذيوالرضا

كل...الأخرىوفي،الدنياهذهفيالهظهكااياتوالص،!ةيق!اإلىتطبيقه

ني.رآالةالواجبسلطاقدعمفييسهمذلك

أن!ايبدو،ا!!هوباتجميع-بئللأنمنبدلآ،هذهخاتمتناأنبيد

،النروهذاعلىفخرحيناطاقاتاجميعأقذالمث،-ديد-صحوبةأم!رت

،واستعدتالوسا!لكلت!يأتماوإذا،ونشطتالقوىكلتوكرتماوإذا

هذه-قمنسيكوقفهل-الإرادةعصاتحتتتحركأنسوىيبق!فلا

يقومأقكلكنوول3..مختلفة-دمجالاتمندوافعهاتس!لتعيرأنالإرادة

.؟المهلعلىحافزأنهعلىالقرآقنظرفيضي،أي

جميمعنوأجابت،الاختلافاتبين4نهالقرآالأخلاقوفقتأنوبعد

لاءباليةالأخلاقهذهتبدوول-الجزاءصعيدعلى،المثمروعةالمقتضيات

؟للوضوعنظهـعرفناو-!ةمنوذلك،،النية"مجالفي

غيبةفيحقأو،يل!هاالذيالمبدأأيأكان،المادية،بقةالمطأتكفيما

وهي،ب!لمحاحن71تو)جهاالتيالمسألةي5تلم؟..!طيةبالوا%بالشعور

التالي.الف!هللهخصصناما

72-التزأنأخلاق417





ضض!ل!االبزويض

امفلقرآناست!ضها.!تإلمجن

وضديها،قذيمقالأخرىاقيبالن!مقازنة

ا!إل!!ي

لدؤافحؤالمحتةا





نحوالإرادةب!ازفزع-ركا:للكد"الواسعكأبالمه!ه،"!ء"!أ!ط،النية"

.،هازلإ-رةأو،،لتحقبقه!سواء،صهينثجماء

أدائه،فيتثمرعالذي(الحمل)هوالفاعلالإرادةالمماسسإوضوعوا

إلا،الكمالو-"!إراديكثرومممكنأركونلاالمثمروعهذاول!نما

يزكيه،كانأدا،اط!يرمنثميئأور)ئهومنالحملحميمفيالان!مانليالححين

المبا!ثر،غيرالموضوعيكنهذاوفي..كيتونتهسببلهوي!ثمىء،نظرهفي

يتطلعوالتي،الواعي،الحاقلالج!داإلي!يةصدالتيالأخيرةالفايةأو

رلموغ".إلط

البمبد،إوضوعاذلكعلى-،ولط،هـدف،وأص-3،غاية!؟ر"و!طاقما

حيثمنول!كنه،ورلموغهاوراءهااد"جمايه"!نتة"لمة-ةية"هـوحيثمن

باعث!!ءلميهيطلق،لهتمهدو،الإراديا)فيثاولكأةز،ةكرةأوأمبدهو

تمامأ،مترادفتينبحامةمحتبر،ن!طمتانفهما:أطه!س!ا،داؤع)أو81(08+

له!وراتتايحدد،الدلالبةالألوانمنكافقد-علىتشفلانأ!ماحينعلى

فحىرةتصور،باعث"أن"فباعتبار.لا"ملالإعدادهذافينحتلفأدورآ

وجمله،المصرمالمهلفويغفيز-تخدم،ءسفةءقايةحالةالأصىاط!ير

.ا)شرعأولاةانونمطابرلمقض"وبريان،صهةولآ

تمثلالهدفف!رةأننجداهقلب"اا،هـحلهـتهنضمحبماوز-!نأننابهد
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علىالتأثيرهذاوجهةمنا-ثاإزةظرو-ين،ذشاطناتدفعمحركاكقوةلف،

.أطه!ءأالدافعاممعايهانطلقإنناةالارادة

دطلقحين،التفرهـةهذهفيذلكمنأليهلىءوصاإلى،كاذت"ويمضي

بالنسبةالصادقة،الذاتهةالفاياتءلىنوءب(إطلاقأ(طه!8س!ادافع)كلة

عندهبهاءهـادآ(010!3أاعث1):و)يطاق-ينعلى،فحسهبامث!-صاإلى

)1(.العاقلةال!،ئناتجميعإلىبةبال!مم!الصادقة،الموفوءيةالغايات

الةصلهذافيازطلاقنانة!ةفإن،الدلاايةالألوانهذهأمركانماوأيأ

ص!سأ"4ثا80الما!":رواالإرادةء!،لبمننوعينبر!نالواضحةالتفرقةهي

لأ.ص!!هول+4ثا80-بب)او

-كافتأملبمديتخذعاديقرارأيفيأنهالواقعفيلديف،المسمنرن

الغاية.علىوالأ-رى،الحملعلىؤتصبإ-داما:زظرتينمنالإكأادةبدل!

بصورةء"اقة-بمونلانهاوايم،الطرفتضضقدادةللأرا)خائيةافياوهذه

الواضح،اث"ورامجى-المنتة(ملالذياإوفوعيه-"دولةد،كلطلقأكامل

،الاسثورافيأو،ا)مشهورتحتؤجماحضورهحقصقةمنذلكيقلل)ن:لكن

يلمالذيالأولاإبدأهـوالموفوعهذاإنبل.و-صوصيةكلقأأ؟ثروهو

.الههلنحوكتهاحرويحددالارادة

فيالدراسةموفوعاتمنمختلفانموفوعانماللارادةالنظر،نها،ن

نجد،الأ%لاقيينلدىفي،صةاز:،و!ي!ثرالةائيةالنيةأن-ينتلى.الهلم

وإإوضوعي،المام15بمعناا)نيةبدراسةأبمثرمث!ولونوالقضاةالنفسعلماءأن

ز!لمقبرأن،"ال!بمنالنوعينهذيئبيننفرقأنلتايجوزبحيث"دمامة

ظ!!أ،35!س!4!أتص!4س!،أتأغ!.4س!3يلاص!3+ثا.2ء)1(1!ظر:

ص!!أس!أه!،ء.484.
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(ا-ي!ولو%-"اأو)،يةالتفوالنية،الأخلأقيةالتية:حدةءلىكل،،عليم

بهح!صذلكالا-تارؤمذا)إباشراالموفوعباخف،ر!تملاالأ%لاقيةلأنلا

ا:-"اهذهكاملأفقدانأيفقدالذيالةمللأنول!ن،(الأوليسسطهاهو

،محايدأرحونأءفي،)1(!أ!،5!!الأ%لاقءطلفييد%للا-الأولى

ضدإرادةهـجما4مثمروتغيرورا?إيات-ث"كاالتيالإرادةأن-؟د!على

.!ةآ:أعني،س!أ!*ه!!ةالاخلاق

،إةالحب-قالممل!نحأنمنأ؟يرتفهللافإنها،النةسيةالنيةأما

،سه"مايتإليهتجلبأ%لاقيأا!نةانيةوا،عالميهدمتمد،ص--حأقيملهإثا

فيالفوهـ،نهـذانبلىدأنشكدوقإ--محو-نامنكانولقد.القيمةمن

ب!ل،ثيءذلكمنيردث!واكن،نحتلفض؟ل!بآسصيتينالشائمةاللض!ة

لنامهه"!"يزا،ءئ،ر!وا-د،لفظفيدائمأبينهمااللغةخلطتلقدأسف،بى

أما.فيهابتعملالتيالظروفأو،ا&ياقات!سب،مف"المرادالدقيق

صفاتإلىيل!أواأنإذدطءلميهمؤينبغيى،اتحديدوابالوضوحيولحونالذيئ

وأانفسيةا،ا)هـايثرةغيرأوالمبايثرة،"الثانبأو،الأولى:مثل،مميزة

"فاثية.أوالموضوءية،الأخلاقية

(!هة،!!،!ةنب-ة)باسميحتفظونالأخلاةيينبهضفإن،ذاكعو

لالحنى(ء،فا!!!ه!،!!،مأالقمهدية)3وبا،بالحمليرتبطالذيللمنى

فيالحلامويختصروا،الغموضهذايبددواحق،الفايةإلىينمرفالذي

الوتت.نفس

(!هة،!س!،!ةالنية):ب!قيالدراستينهاقيننمنونفسوف،نحنأما

.الوفوحمنءزيدأ-لمن-(3ءلأطه!الدوافع)و

،ةالأخلاةالأوامرفكرةفيهتا؟أنه"مملةبهذهيقصد)1(
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المحتة

وأن"،العملفينفسهاتحمرأنأكلكنهاالإرادةأنالاننفترضسوف

وأ!ا،مستترةنيةأو3%هـ،هدفدون،امتصاعمأكاملأفيهامث!ئت.قد

.الههلذاكإلى!ةزهاالتيالحميقةبالأسباب!اصلكلقطمتقد

هي،!!دأو،تنتجهالذيالهملإلى،الف-وهذاعلىالمسددههااقيإن

الةياآبة51فهلى،(!ه!ا!!،هأ-نيةأو،قصد):عله"يطلق،إنضا-"

(الةص!)!*،ثباتهفيرتفاوتآقرار(!هة،!!،!ة)كالةتعنىبالعمل

فبثا-ءونالتيالحالةهيوتلك-امملامعيرامن-يخافأما،(الحزم)و

الهمل،دصحبالذ!النفسيالشحورفهو-المناسبةاالفظةمي(نية)كدة

يؤديه.فما-اضر.يقظعقلموقفأنه:أعني

تتصلولأن!-ا،الحالين!طتافي(النيةأو،الةصد)فكرةأنبيد

وثلاهث"،تكوينيةعناصرثلاهةعلىهناؤ:طويأنينبغي-مملبواجب

جمما:،ةحسب

يعمل.لماالمرءتصور-ا

.إ-داه"إرادة-3
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.مفروضأو،بهمأمورثيءأنهع!،بالئحديدإرادته3-

،الإرادينشاطنامنلدينايتحققالذيالعئمعورهيإذنالفكرةفهذه

مع،ممارصعتهخلالأو،"يمارصسأنوثككلالنشاطهذايكونحين-واء

ع!الف!كرةهذهصددلماف!ذا.ملزمواجبأداءإلىبذلكنسحىأننامعرفتنا

ما:-؟تطلبالتيالمشكلاتمنعددآلب!ثلناتقدمسوفف!!االنحوهذا

أنللنيةيم!نصدأي.وإلىأ.جزئيأ!طيأ،أوالنيةغابتماإذايحدثالذي

أوللعمل،التامالأخلاقيالفملفيالفلببماتكونوهلأ...العملطبيعةتغير

واجبكاملأ..بدورتقومأنبمفردهاالنيةقس!لت!عصدأيوإلىأ..النية

الفملعوالتصديقكضرطالنية-ا

فليم،النيةبفيبةتتصلالتيالمسألةوهي،الأولىالمسألةإلى!"بالفأما

المسثولية.موفوعفيقيلأنشقماأولآنضت؟رأنمحبتحديدأنزيدها

هـلأيعنصفحأيضربالإسلاميالئ!رعأنكيف)1(رأيناولقد

،اللاشموريفالعمل.والإرادة،الممرفة:النفسانه!نالعنصرفيأ!دينةصه

به،نشمرأندون،-اطريفعنيحد:الذي،المرفالماديالحد:أو

دامما،قبحأو!نيو!فأنيمكنلاالعملهذاءثلأ،ناثمينتكونبأن

يكوتحين،الشعوريالمملالقبيلهذاومن.4علإنحاسبأن؟ممنلا

!ورةني،إرادتتاعنمستقلأولكن،بحالنا،رغ-دثإنه،إراديغير

.تصادمأوكطد:وذ)ك،تقاوملاقوةعنمادر،لهنتعرضطارىء

الأخلاقيةابادىءوا،القانونيةالمبادىءإن:ا،ن-قازقول؟ناولقد

الأءهـمتعاقأيصحأنمنذالافتراقفي-بدأأ!ابيد.جنبإلى-نبأتسير

334صمفىفماانظر)1(
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الف،نونردورحين:أي،النيةإلىرفثةرو)حن،وإراديش*وريبر!مل

منا)هـغمعلى،إؤ"بريث،آخر%ازبعلىالإرادةوردور،مف"%،نبعلى

ؤإنه،لهنحا)فأأ:،القانونمعمهةقأاعتبارهيمكنالماديةالنا-يةمنكونه

ا)ة"لحالةهيوتاك،بهاتمالتيالروححيثمنكذلكركونأنيمكنلا

للآ%رفي.آأضرارسببو)حت"،-مى:"بفيةيتمحدثأيأو،الخطأ

آت!:جاذبمنوباتالمةقانونيعلن؟،الأخلاقيا)قانونرملن-!نفعلى

المدنيالقانونؤإن،ب!-،نؤديهاا)جمماالنيةبقدرإلاإلينا-"-بلاأ!،اة،أن

،ا)ث-صريرىءكانوإن،ؤهو:الوسطالحلمننوء(هنادخفذآنيحاول

فيه.ر-؟بالذيالضررلإصلاحثروز"منجزءآير--!دم

نأيجب،وا؟زاءظهـاإ-صوليةو-!ةمنةدكلخاء،التيالاءتب،راتهـرزد

الأ-يوةالزاوية!ذهفن،ا)ةولعلىالتصهديقؤظروج!"منهض،اولها!نعيد

،فيمواضعت-لمفة،ا!!ومأولانةضر-"هـضذمائجمنإليهوصلمناكل،أنيبدو

تحدثكانتلو-ئ،زته-ةمن-صلبماقانه(الإسلاميا)ثمرعيظهرحهب

ءالنا.ندوتهماوأ،ذيدناضد

ممالث،طرفطريقعنمعيندفيبسدادذلكتثبيهويم!ن

منه.مالهلي-ير%عأو،المدفيبإخطارالأخيرهـذايقوم

نأدون

ينتزعأتالأمربهفبلغ،قاسمةتصرفاتإلى؟أالدائنأنلوو-قما

.ر"يط،)بثيءلهليهودفان،انتزاء(حقه

زفعس!،ور*وزفيإ-،ديةاواد،عدة،الأماؤ*أداءيتمأنالمم!نومن

ةإت،العثمرزكاةددؤمواأنالأءنياءرؤضحالةفيإنه-!.الظروف

علىالضغطأنواعبكلتتهمرفأن،،عليميربدل،فةطيعالحكومة
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ا،مركاالةاسيةخبرنمرفأؤةاشكولا.صق!ملافقر)ءتضمنصق،الأغنياء

.)؟(المثأنهذافيعنهافهرضيبكرأبوالأولاطليفةخاضهاالتي

هيولا،خطيرة!هوباتتمثللاذ؟رناء-،التيافىالاتجميعأن،يد

نهفىلاانضا-الأمرعوافي-افىقيةةأنغ!ير.الأ-لاقيتحيربحيث

.إرادتتطرغمأو،عناكلستقلأليقعحدثزتيجةوا-باتنامنكاملأاعفاء

إذاأذ"ذاك،للواجبمختلفينجانبيند!ننميزأنالسابة"الأمهلمةفيو!ب

ف!ن--قفيهلهماا)طيباتمنأفانكليضطكأنتقتفيالعدالةكاذت

فيمناقص-(الشيءيحوزمنءلى-أولآ:!شدوجتكلهفءنه،نتجذاك

ألاءلىكأرصأن"الأ!على-وممانيأ،صالكهإلىيردهأنالثمرعحيازته

الحانزبوساطةالأداءيتملمفإذا،"ثقمأوالحقوقأص-اب-حقوق-ضبغ

.النظاملإقرارالتدخللزم

الم!مةهذهفيالمجتمعتمثلالتيالملياالهينةوهي،و-دهاالدولةولإت

كلإنبل،الناسجماال!دالة-شود)-ي-ئملأنيجبالتيهي-العامة

المثروعة،وسائل-دودفي،الأخلاةيةالفرورةلهذهخاضعالجاءةفيعضو

التقصيريمهبحأن-مختلوالعدالة،قس!ل!ريالرذيلةتركعلىيترتببحيث

شاملة.-هـيمة

أولئك!في،أوددلأ،الاجتما!"واجباتييؤدونالذفيأولثكفإنوإذن

مايفهلمونلايفهلمونواولتكؤلاء5-منيالرغمءلىأدا!اءلىيحملوننيالذفي

ب!ذاث-اءمنةلميقم،7خروا-ببمقتضى،لمأجلهممنبل،أ-لي-من

:أنذاكمنهافهرضيبكرأبو-الوقد،الردة-روبأبابمنذلككان()1

عنا!عمنهونيلروالله،الل-قالزكاةةإن،والزكاة"!لاةبينفرقمنلأقاتانوافه!

باب-البخاري-،منهثا!3لةاتاةوسمعليهالله!لىافهرسولالىيؤدو!اكالؤا

(المصب).الزكاةوجوب
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الاخريئتطالبأوبثصيء،تطالبنيأنعنالمدالةولىممف،الأخيرالواجب

،!اء،يبقىسوفنفسيىتجاهواجيول!ن،الثطرف،صلحة،به

،ووءجمابمسهولىقي.كاملواؤتت،عرف،،عنلأدائه(مثحصأتدضللادمتما

بينالتوفيقعنالإ--اد"ءنهعبمزر12إظمحاولآالب"ضيلحولقد

كاتأصواء:لى،يقالةدأنهذلك.الموضوعوالمبدأالمذكورةالأ-داث

دائمأتواةةونف!نماله،مادتوىأو،الفرديالمستوىءلىالواجبأداء

وأ،ليةآدممورةتحققلأنقابل،مى،م!نفي،وا%بو-ودعلى

؟بالإكراه

نميزفإزنا،للواجبابانبينهذيئبيننميزحايئبأنناذلكءلىوفي-ب

إضافية،،والأخرىرئيسيةإ-داما!،التكليفبابفيذاتينبينأرضأبذلك

الأولى،وفاءبالفرورةتلمبعلابواجبهاالأخيرةهذهوفاءف!نعلإ"وبناء

إلاصئوليتهامنزتحللىلاأنهاءلى،-دةعلى،ممتلإةذاتكلول!ن

.!صراحةتريدهوأن"...تفحلالذيمازهرفأنبشرط

بينالحلاتةتلكهي،بى،خ"ينب"يالأ-داثهذهفيواحدةزقطةو-بةى

الإلحاحقليلا!لتمعهذاتريف،التيالحلاقةالاسلاءجما،ا)ثصرعفيوالفردالمحتمع

منهم-صلمامتىلأؤرادهإكراهأييوقفإنهحق،الأ-لاقيةحبةالأش

.الاطلاقعلىلاثموريأكانلوحتى،ماديواقعءلى

فبف،يكونء-،ايسرمنالنحوهذاعلىالمطروحةالمسمالةوإجابة

؟..الا-ريئضير"نكرهأنوسمنافيهل؟..ذلكغيريفحلأنكريدون

،المادةمعاتفاقأاطالاتأكثرفيو-قا؟الضميرهذاءلىسلطةءلكوهل

بهنحدسأو،الآخريئلدىالنيةحسننفشضأنسوىءلجأمنلنا5ل-

.؟خارجيةأماراتعلىبناء،بأخرىأولي!ورة،ينبغيالذيالو!4على
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الحقءنوالدناع،المامالنظامصفظعبءيقعوحدهاالأمةعلىإق

وأق،الباطفيموقفهيراقبأقمناكلوءلى،الظاهرالظمومنع،المشترك

الشريمة.روحءعتواؤة،مننحقق

تأ،ا،قبهانقولا)قاالنظروجهةومن،منذئذيجبألا،ولكن

.؟الاسلاميالاجتماءيالتثسريعفي"المحضةالموضوعية"إلىننتهي

،مأعناختلافأنحتلفالبحثهذامن"يستخلص"الذيالمبدأأقاراقع

الاخلاقية،"أترأيتقد-!نتلى.الا-قحقرأيناهالذيالمبدأ

ءنت!هففيإلاوا؟فىاءالمسئوليةصيثمنتة!رقاقتكونالم"المشروعية"و

جما،الفعلقبولحيثمنأساصيأانة!الآالآقنشهددناإذا،الطهـيق

البد)ية.منذ،الا%،عيوالقانوق،الاخلاقيالقانوق

لمإذامملأيالاخلاقبابفي"ندخلأقيم!نلاالاخلاقيةالت،حيةفن

واحد.آقفي-النيةعليهوانمقدت،وإراديأ،ريأشبيكن

الاجتماعي،بالف!طيفللنهوضبفروريالشروروتهمنضيءولا

المحضة،الموفوعيةالشروطبضالممليستوفيأق،ويكفي،يجبوإنما

الصورتحقةتر-قا،و،لكيف،وبالصصم،وبالزماق،بادكاقالمتحلقة

نتيجةأكاقوسواء،إرادةودوق،عمدوق،و!دهامنهار)ةمية

صدفة.أو،إ؟هـاه

أققطعأيرفضفهو،بهذاتمامأيرضىلاالغامالرأيأقريبولا

التيالنظروجهةأقبيد،كهذهظروففيتقعالتيللأحداثتقديرهيمنح

خالص.أخلاقيطابعذاتالتقدلرهـذافييتخذها

أخلاقيةأفمالوجودءننك!ثفأقهوالاعتراضاتأخطركاقوربما
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سواء،فيماالةانونيةنعةدأؤ"-الوهي،الا-،ء-"باباةلهاعلاة"لا

هـررا-ضور؟-هـدأو،النفيو)ا!!ه?بةفيالوا%بءنالماديبا)-"بير

الذيالواقعوهو:أ-لاقيأوا!"(!همتتطإبأندون،اكةصيالواقع

برهـيةالمقبولا!ثمورياالمملمن-وهرلي(-زءآفيهالواجبؤكرةتؤلف

:المىدأ-ليثمنتو-دأنينبغيلاك!ذهأفالأإن.آمة

،ل!جماذةهالذهنو-ضور،التةصيالثموركل"ايتطلمبا)قرآنلأن-اولأ

فيوكأنالمقدمىةإت!اواجهأداءتصورأنمنيمنت،!كنوذلك،نفعلوؤ؟

،"سكار!ذثتم.وأصلاةاصاا"بو-ؤةنرلا!ةسكرأو،إشاءأو،سمرود-،ل

.(1)"نصتقو،لوكل،اصؤنلهو-مثى

4:احرالهذ"الأصى*م،با(ئيالأ-لاقياضءيراذلكبمدكل:،رتطلبهـوثم

الواجب.بهاليؤد!ا)تن-لهمةوا،والسرور،ا)ةهلوتاةائية،ا)قابرضا

ؤجمااد*بهـووهذا.الثهءتدصقبولةأص،)ناتجهلا)جمااصفاتاي5تلم

شماه!ب!!أو،اصدؤ،تابضليةدكلونالذفيأولئكأنمقا)قرآنأعانه

يأؤ"ونلاؤأأبردآ:الثهء"دأس،!متة"للن-مركينخىالى،اتقوىا

هوو.(2)،ل!!ثوكارهـثم.ولأ!ن"يةثولي،لاو،اخا؟ثسافم.ولأإصا)!ئلاة

كأد!،شش،ء4ولا،!مإ؟انلاالذفيالض،سهـؤلاءوصفأنهادببفيأرض(

وصف!م-اؤ-:اعءنلا،-وفعن،قمااةالمهبالإيمانجبنأير-ظ،هرون؟الذفي

،-ين!-ئم.!!م.بالثهصؤيرئا-فونأ:اإؤكل:ينءدادفيكلطإة(ليسوابأغم

.(3)،نةثوقرذمرقوص)يمنئمم.ؤ،.يتخم،!هكل،ؤ

،اوررآنا-دث؟،رتمثل(ذار"ول!؟ان)للأخلاد"ةامررحاواكرول

.43/)1(،ال!-اء
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،4كات!انةمسهيخضعوأن،ا)ثريمةأوامربرعمختارآالمرءرفلأنفي

!شىءتون-"ليؤلاوصرفيك--هـ-لا":نفسهفيثوددشيئأ!دلأألدر%ة

يفات!ر-جأآتف!هم.فيلا-يجد"وا"ثم"،بئتغم.يما-شخر"بتح!ئهئوكص

.(1)،-تسنييهاويساثواة!ضتتص

هـذه-دودبلأوفتوءبتاكأصعاكلةقولةللةارىءنةدم)-كماأنة،ببد

-ها!ماا)قيالمحمديةا)قولةتاكنذ؟رأنمنءيرآنجدلا-،ةالقرآالأمثل

،،بالنثئاتالأكال"إثمما5:فالشولياطديثمنص!هـ!4ضمدرفيالبخاري

بةواياهـ،،"إلا!اقيمةلاالاممالإن":بممتىعا!ةبموثايترالتيالقولةوهذه

:إطرفتةولإن!-،،كوجمتهامنووضو=أءضمونأأكثرالواقعفيهمأ-

."بالنواياإلا(أخلاقيأ)توجدلاالاعالإن،

بر*ض:أدقوبرتهبير،الفرديةاجه-اتا)وبرمضتو-دةقدذلكومع

كلوقفوهو،الفةغيبةءنبرمث(ثااإ-رونالةة"اءتغاضى،الدينيةال!ثما:ر

،وا)تط!رالاصعتبراءحالةذالمثومثال.بدنمإ-،عأيكنأإن،!ممحام

ا!هلاةاأداءأرادإذاكلسلمكلعلىأنالمهروفنرن،الصلاةمقدماتوسا"ش

الدذ!سا)"-،1منالاذةة،لوهو،الاذ-مالمرص،منبر:وعقبلهايمرأن-

يزيلأتأولآف-م!،الووحيةاةللحبالمقدسأالحاإلى،الأرضيةللحياة

و!!وءلار-4،،بدتهمنيزيلها؟،عبادتهم!نمنوالوساخاتالنجاسات

نأذلكعنهـضملأويجب.محتثمةهيئةذاتتكونأن،ذءفيا)قيالملالى

والقدكل!ن،،وا)يدفي،الو-"فيضل)-زثيبتوضؤ،لا!الةؤمفا،يقوم

أخيرأ.و!ب(كاملأاغتسالآتفلبان)كلي،توضؤأو،(ثفرهويمسح

.65النساء/)9(
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طوالالوضعهذاكليظلوأن،م!،في)1(الكعبةص!طروجههيوليأن

.الصلاة

،والنظافة،واللباسبالتو-،يتعل!قفما،تقريبأالإجماعانعقدفةد،وإذن

فمايتعل!قأما،وإرادةنيةعنأداؤهاي!ونأنرلمزملاأنهكل-الطبيمية

فعلى:المذاهباخضاةتفقد،(اةسلىواالوضوء):"المحضالدرلميةباكظافة

-(والحنابلة،فعية،والثالمالكبة)و!هراطب،زأهـلمذاهبلهابشترط-!ن

أهل!ذ!بدحولي،الصلاةإلىبالضظرواجب!اأأساسكل،النيةو-ود

كاتلو-قما،دو؟فيالتزممق،الموضوءيبالواقع(اطنفي)المراق

.ف"غيرءن

أداءأثناء،عرؤ-اتجبلعلىالوقوفحول؟ثذا-لافم!روقد

بمكة.الحج

،العامالمبدأتةورضإلى-وديالتيالاستثناءاتذه5نفسرإذنةيف

زثطكلعنينةصللالازمأنهعل!!الئهرسولأعلنالذي،النبةمهدأ

..؟أخلاقي

الثطؤعالتأويلدتبنيفهدأوا،فيتفسيرلذلكالمراقيالفقهأتباعحاول

منوجو.وجههوبالنيةالمصروبغيراسملادطلانوأن،النب"ءنلا-ديث

ذ)ز"،فيالأ%لاقيالحمللوجودلا،ضرورييثرطفالنية،ف!سبالكلام

!-عقررونوهكذا.الكاملةقيمتهواستيهائه،لكمالهبى،صحض،أي

باءتبارهبل،القلببرصوررؤد!ىلاالذيالواجبأنالرأيفيخصومهم

و)!:ثم،م!اؤأةأيةليستو-بولق،إمحابيةقيه"لهؤممون)ن-أمرآ

-(ليناسفخؤو؟تل-أؤ)!الأرضوجدللمبادةم!نأ-بىآأ!االةر3نأكد)1(

./69كلرانل2
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منصاحه"لإبراءي!في4أؤو--:4،ذت،أو،قطلقأباطلأيرونهلا

.ات-ةامع4بإعادؤالفكايف

ال!ليالإبرطالعلى،:صاطدليثأنافتراضإلىا)ثصراحهـؤلاءأتىؤإذا

لحماؤةطيطبةوذ-"-يث،و-ةييده1)كزءوا،لنبةبااص!وباءيرلا"ءل

الأ-هـى.الوا-باتمنا"يرهـالا،لذا!ابها،ؤمرالتي،ابةالأسالوا-بات

إلا،ؤصهـب!-ا!لأن!ا،التجاوزهذامنالطمارةألث!التفبدثمومن

.الأولالوا-بهفاؤمتبرالتي،لاصلاةكةدمات

يههلالأول4-فىدفي4لأذ،كافيألأءية:ايهدولاالمزدوج-يرالتفذا5

يستههداله-اني-ا،بهفيوهـو،ظاهرةسورةةدونالمكلماتاطقيقيالمعنى

.-اتوا-اب!:ممنأنت!نكل،منهر-ةبرصورةا)-اءدةا)واجهاتجميع

ومن)ةوا-جاتدإعته،رهـا-إذهـبالتةسؤ""،--مرا-ةؤؤدىأنينبفي

.(ما)--5:ءاهـ3،يرطلقاجمأاالرمزيةالطهارةذاك

اكمح!اوز،هذافياطقبةياد"بذ-ةمح!إصأن%اذبض،مننحاولو)-وف

.وءؤلاءءؤلاءلدى

ص"دأعلىيرديبدآؤةتمهلطلاعنهااتمح!اوزاالحالاتجمبعأنرأركاوفي

أ-رىقاءدةأوفتهدفهالذيعا)وضوؤثمفيا%-لافمجردءووإنما،النية

،،المهل!:كل-ثنفيلية-ءسالاختلافوهـ--ذا.ا)مما-"ا)ةواء-دمن

،ةإن4ممارستقيبءهـزث،طأالأمركانطا)41أؤاواقعوا،،اكيتوؤةا"و

الأخلاةهـةالصفةله-بمونوان،إراديأإلاي!ونأن؟كنلاالد!ثصاطهذا

ؤالأ%لاة-ة.اذثاطا!ذاالتكليفيا)طابععلىو-اثمةالإرادةكانتإذاإلا

.ينةصمانلاصنوانوالنية

-"يرآت!ملاؤثنا،تدوث-الةمجرد-كسبالهالأصركانإذافأما
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فأذ)كمنكالي-"!اتأ-ورجاليفيلاليل،اطالةهـذه!بمكأ!ثا)جممااطرير!!ةا

نأا)ظروفهـذهفيإواضحاومنةإور،بمزةاأوةإ)لض*لىؤ!ة،!لمبو!-!كأدث

،دخاليفء،منصطلمة،ت!"لمبتايصوف،يص"ا"وصسىأيةليءإ"م،ب!هلإقي1النآيض"

.كانواةد،ؤ-مم!بشجماءي!ونأنأ)وا%بكان--يث

هـو!يقسبمابعلىرةوم!ط!االاستثناءاتهـ!دأنذ"-ةدفإنناذ)كوعلى

بالإبر-،عليقتضيالذيالا)"فيالإب،بيأوا-بإوواءمنأحياذأذدركأزنا

(1)يص،؟تاا%"أوأي،ة"إةصأويصالجيةأ%رىةمرووة-الإرادةحو؟هـة

ا)ءور:ير.صحإن(حريهاءير)

منأذمشاطؤ--بز--و%بلا)أخ!،ءلىالقوانينبرورضنضدىوواةلىو

دوةدل،ءندأيدلموء3،رقيمضجماذ""-"لك؟ذرتتو%بو)ح"3،،-،ذبنا

وأالة،نونهذاكانإذاصاصورهـؤةمىألةأص،و.ا)ندير"هـذهءيررتىول!دفلا

-إلاتح!مكل،؟كرأغم،زء،صتلص-ألةؤجمما-؟،ذهافأهـدؤملأ!هذاك

فلح1)قي،هـا)"-،مةالنظوص!ةز-ت-هـ!أنسوى،".رر:!لاوفن،ا)شطبيق

..صإتإ)كرهـذهكل

ضردين:برينالة،نونلهمرحفيالايصرمه"اثمرليهةاأصولءلممميزوةد

.تر؟"أوشيءؤ"لعلىيرةومالذيوهـو،؟-كاتف%طاب4(و!،

وبهان،:ابوالاس،ا)ثمروط،.ضعد"يرادو،وضعخط،ب:!هـ،ص،وق

.2()وعدكلثا،الص-ة!إل

ص!لأولك!4ز!3س!!3س!يعثهأ3ش!"ولهأه)5"ارةقىبم"هـجا(الارادة)حر؟""ء:ارة(9)

.نا-ر!اتةكلاوكل-أ!،)4س!3أه+ه3"!"48ولس!ةرا-ءور)جمةتر(أء؟ا-:أ=او!ةرعباو

كا.إ"ربا،

(رب511)87112للثاصاماإوا!ةاتا!ذافيازظر(2)
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ءوفمدحونوا(نءن*-شونالذفيالافرادأنالعم!ذافيا)ثابرتومن

.اوف""4اءهـاإلاوإ)-هـمتضو-"لانأووا-4بأ!للدي!واتكلف

منالا-%ريئص-ادفيرفرضماوادإذ!ناص"يةاصالفي"يفرض"ولذاك

4ليتاكسأصهـ-تن"واأفيالفرائضد!فأدإتاص-،وصئ،ارراء"أفراد

وأ"ر!ا*ونءةدصاءهـرفياظاالاؤهـادؤلاء5نأ؟*:ى،كاملأاس""ةاءصستوفاة

قإبالذص!ةأخرىءهـةردفواأندلمزء،مانالا!لا!"ةشخىصيتهبم،-يردون

"40كباذ(صقيهـومأؤد،لماةيا

ا-بلأو"وا)*ءل"واجببر!نأ-رليتاول،ا)قأمن-لالالض"هـ،ةأولاء!نوها

-"لمضاول-ابىل،ديمةا)ةا)ةانونيةالةحهـةتاكؤاذ!،-ةبرزناأ!دكاىا)ح"يونة

.الا-لاة"4الأؤ*الإلا15ا!داد!ناودت-ط،4ر-إطصفدوأ،وفوحأاكو

-كمه"حن!-اؤ!،ا:-وا!ذاعلىا)فكرة!ذهت.*وو"يت"بسثطتمت.و!دأما

،زف-،آ!اد!ت،هاا)جماات"وباتامنإلمجهوعض!ن!"اشرةفلأنعلىقادرة

منا،ذكورةاطالاتبمبعفيحصدة"(1مزازضح!ةقأنالهسيرمندحونو)ن

وأ،%!لتنتمالذيلاة"ل،ي!9ثالاوالتي،ا%ظعيةأو4فردلي،ةبل

.ا؟ةةواإوا)!ءولمنزصيب-بالإكراه

نأمنماالهدفليساداولات!ذهكلبأناتحولاإلىبر-ا%ة!نمل

اسهءلاعلىافيةابر"ض!ؤلعوأن،اعض*،ر!-االأخلأقفيالموفوء-"إلانرد

!حاخيةباالمص!حوبغير

،الناسمنأ-دإلىرذهـسبأن؟حنلأ؟،ذاؤ"،أن؟حانالبدا!4من

ولقد.لافردفضلأدنىيعةمبولاةاكس،بءلىلاوكأز-4يبدوكللفهو

موضوعفيةضاء19المدارسأقلو!جما،-ةا"هـاداا،درسةأنكيفرأينا

وبمودحتهيةفيالأ-هـىالمدارسإلا-ةءملما1)ف!ل4اصر"بمصرط4النه
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فيالإجماع!إن،وإذن،؟لسمرطأي،"الههلة)ة-5)كشرطا)نية

فيالإجماعهـرزاءلىيروأن،ال!حسءلى،ويته!ن-،صلأمرا):ةطةهذه

بواجب"هـمتعلقأالاصكانط،لماأنهؤبينأن:أءفي،اإصهألةمنالثإنيالض!ف

با)صصةهـلمأ-نه-لمفما-إسلاص!مذهـبأيؤإن-"إيجابي-قيقي

ولقد.ا)!ميرمنالو)-بفكرةفيهتنهدمموفوعيممللأيالا-لاقبة

فيالقانوندصورأصكنأحيانأللفعلا)صحةهـرزهلؤفرتحيثماأذ"ؤص،رأدخا

لاا)شخص،،الشيءزستهدف،"ش!صيةءير"و،،ءايدةءدالة"صورة

ولكن:..."-معاواأنيربأ:ا)صددهـرزافيتكنلماصيغةإكأن-قما

التكلف،ف!هـةب!لغاءبدأو)أ!مأي،00"هذاوحونأنا)!سوريكلن"

لاكلىةءالا-لاذجاباإ"نها،معب"ةحالةفي

)1)مهل(بيناشديثأةهـهالذيإفروريوااص،ماالارتباطأننجدوهكذا

.بالإجماعمحترم-(1)ثية)و

الأخلاقي4ا*،لاوصابيه"اكسلمة-ب

النية،مبدأذث!تأن،النهةب!يبةاطإصة،الأولىاإ-ألةبح!ثأ،ح)ةد

،اللاإراديوالحدث،اللايض"وريؤاطدث.سلكلفيأ-لاة-ةص-ةكثمرط

(إ-لالأو)-صوعانهعلايضصورلاالذيالإراديالث"وريوال!علو!!

الوفاءعنعاجزكلههذا-الدنيويا)طجميهجما-،نب"منيؤؤكاوإنما،فلي-ط

يجب.!صءخد،جبفاابر

وجودها.فاعليةدرجة:أعني،لاتيةالإيجابيالدورا،نولنه-ث

فيسيقأتعديلأفدثأنلهاكانإذاماء"هـفةمسألةهـونبحثهء،وأول

وقعالذياديىءالههلكانإذاما:أخرىوبمبارة،ذا!االههلط:بة
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إفلآ،ؤمملأالفحوهذاعلىويصبح،اخلاقيةقبمةبذلكي!فبت"لمجس!ن

.؟صمح!يحااطالةهذهءكسي!ونهلالمضادةالحالةوفي

مه:ىنتذكلرانالوا-بمنأن"هد"ادألةذه5عننجيبانوقبل

سيئة؟اوحسنةنيةةلي"!ارةاإهـادفا.بهاتصاغا!االمحاتالمص

!ذهوكيفبات،أساهـافيحبيسةالإرادةانزفترضز)خاماإننا

.ءلميماكأما!اؤدالتيالدوافعبرت!كماالنظروصرف،الأممال

التيا)خاياتثرففيهنايتمثلأن؟حنلاالنب"-تنمافإن،ثمومن

نايربالةاد"-ةا)ف!هـةهـذهدراسةانومع.الإرادةب!-اتضحركقد

منفقطهض-اؤ"بعالنيةة-مةؤإن،الفمهل!ذامنالثانيالة-مذ-قي:ةيها

معاختلافهااواتفاقهاحيثمن،شروعاركاعلىاب!فلحالتيا)طريقة

الألثياء،واةحمعمرورةلإ)5دتوافقلاالأ%لاةيةأ-ىمناكاذتولما.القانون

الأ!وري!ضإلىالارادةف"ىحين،فاصلالارادةولي!نبيت!ايكونفقد

الواقع.فيكذلكرحونلاولكنها،للوا-بمتاقفهةاوورطابقةان"على

فلحانيكهيكانإذاصاممرفة!اونةفيهـي،اطةيقةفي،وادألة

يد،الاءتباربهذانتابمهوأن،كأوعاوءباحبأذ"هـاعلعلىر!مدق

الأةلفلى،ذات"فيدحنلمإن،عليهأسبة:اهـاالتيا)صة"ي!ةسب

إلينا.بالنسبة

قاطمة،إ-ابةءنهانمطيانحدأقهىإلىعلإ:ايصعبصالةو-لك

بالنفيى.اوبالايراب

الة-ائلةحهـةلةباوأخذنا،الفب!لرلي!ةةا)ثزصتالو،ناصيةمن،أنناذاك

،"فيىدبلاا،طلمقاطنر":الأخلاقياطنراذات!فيهيالحستةالنيةبأن
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ذلكيقودناؤلمسوف)1(،ارما!راءو:فمارل،،!اءافيالوحبفىاطنر"

للضهلير-تحدثالتي،اصلالاتوا"الأ%طاءجميع-ثورغإلىلا،منطة-ا

الةضيلة.غاذجمنلمةكاكلونماذج،م!لقةفمأمفمانتضذأنإلىبل"ؤكد-ب

أممال):أن!،لأعلىاطالاتهذه،دإرنر-وأنتةقة!اولةي!وداوا-وف

لأت.دفحلأنبقايلذالمثكابعدكاؤت"حاول؟-(لاوا-بصخاقضة

.للقاعدةمخارةةأنماصا--مايفترضالضحديدوجهعلىكورةااتالحالات

ء،هوعلا،لاةالؤنمادية!صابةةالت-ةمجالخارجليةطابأنلإذسانش!لمحآولو

يرجع،--ثبةائهبرس!-لهـوصاي!دمأن--فيئذالأمرر"دوؤلمنذاتهفيءلميه

اف-،ذهيرردالذيا،أ)ط--ةالإرادةالمطاقةاقهيةامهدأءناةالطريةب!ذه

.؟أساس

ء،جزةلؤجهياتالف!ميرنايرا.ءةأننالو،أ-هـىدماحبةومن.ناحهةمناهـف

واياالةوأشد،إغ-ااطواياا؟يرأؤإن،أورملاطبيهةفيشيءأي-ء-يرءن

استت،دآياا):وا؟يرأ4:لدت؟ةلأ%لإؤاذط-إقفي"-ثةصثل-ل!أد::تيسوادأ

مأ-ذأيدونلأ-4اكل،دةتبدوأنث!وا-دبشرط،اطيهةا)و!-وغات

زظهـالثصرءية.فيءإي!ا

،قاطهةإ--،رة،دلاأو،بتءمالإ-ارةءنءاجزونكأنوهـحذا

وكلع.صنهتهـجإلىا)وصولا)ص*بمنير:دوكلأزقأمامزضور:،!ا(فآلمة

،لدطاقتتطذباف--اوذ*إولاذتماقاإزدو-"اصهوبر"اههـأ!كاؤإذاك

ا)نزيهلآ.ا)ء!ائرفيح!دىأد.زى!-ايردلازطذبوهـو،اطدعنزائد

ا)باطنةآراءناأننقررأنالأ%لاةءةدةديرا-ءافيزستطيعلاأننااواقعوا

حدإلىاطهـيقاهذهفينذهبلاولكنا،ا)ظ،هرةأسااتافي!ا-أزيرلا

منقرير:(تبةىأنتريدا)جماالأ-لإة-ة1)ةا-ة"!!ء4.لأ!الأ!ذهؤيهةإلخاء

(!!!،3!س!4!ه!س!لم.3..4،ش!س!!س!5!،!س!4!أ4*ش!بم3س!س!لمه!ه:؟ظرا(1)
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ألواناصتخلاصفيإذنتن!صرسوف-زةصهالذي"افميراأ!داث"

-كوضمنا)مثءورهـذايهـثوببدابالرغم-وإبرازها،العادلامشهوراهـذا

دقة.منف-طبعماوةدرالحدود!اترءمثم

وجمم..؟.ااثمةب!ذهثن!مواأنا،-يص!ن.لاؤيينالأيارصاولؤحهـف

...؟.آالأصهـأخيرينحلق

ؤمل:مم!كنة-الاتأربرغأ%لاةهـ،قرارأيتضرزمنإفىبةبالفهفاكإن

اطالين،كا-اوفي...حصنهالرءمعلاأو،لاقانونط-قأيه.لأنيريدهـو

ء-سه.يأو..حالةانونبهيأمر"صواؤةةذاتىاال!ملفيطريقتهل5

،.؟بهيأمرءا

فيتو-دلاإذ،الواؤعءعحكل"ؤ-مارتةقأالتياطالات!اؤبأفانترك

)1(وتبافيا)تناطالاتعهدولضقف.الأخلاقيتوا%44صهوبرأيةالفرضهذا

..ل!تةدير؟،سأكلقب!:.4نت-ذأنصبربيرفيالرأفأيمما،ا،وفوعيمنالذاتيفهيما

وأ4اؤة-اؤعلىص!ناوو-4،ذاكأو،ال!هلاءرزرصورفيطريقتتاأهو

طابهماءلميهتطبيموا)تن،يىلمو؟ناقيه"ن!إديأتقررالتي،القاعدةءع4تحارف

المسألة.هـجأتلم3..الأ%لاقي

داء-،!*هـعلاادد!نالأ%لاقيينإجابةأنا)صددهذافيلنلا-ظوإنا

و،رة،ا:"4او5بالاوم-!ثمفيالحاءمالماملي!ون!تارة:(متوازخطأ

"!ة".ولفيلا.ث-هـءلالذيالانحرافمنآخر(نوءر"دة؟"الجصوف)1(

لا-ةاء-رفيأ?"ثس11ههـفاست،لإرادةفي"--دليلىو%4!دلذا!ا،فيلاءهـل"ثسءه"

أ-لمن"الالأ!ر-الب!ض13ر--"هـا"قاابلهيوتاك.اكسعيحرمهاأ%رىمملإ"

لاتصبالا-تلافأنفيد"نظرفيإطروة"اهذهةةجمما،اللهأ-لف!وا)ضثىا!ربايحلاواأن

،"فحهلءذامناكانيا)ةممإلى!،دراس)كر%ىهإلماو"ءاياتهعلرل،المباءسالموضوع!

.(2،5،3الأ%رى)ازظر!جمادهدإحداووا،تآبعورءتثتنت!اولأنبحثناموفوعسي!ونحيث
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افة،تطذيةمعللثمرعصطا،ق!ل-،لة!يالأولىواطالة،المهلجرنم"

الأولىءالحالةعكسالثانيةواط،لة

لهذاالأخلاقيةا)طهب"-قهقةفيمابعهلليةوممنيحزطىءد""دص،-ا

تويوهو،ا)قاعدةضد!يرمشروء-"انصورهمعينفذهشم،الههل

.السدكفيا)!هـية"بهذهذفسطليدفي4أذفيصثكمنفليماس-الوا-بنحالفة

وذ)ك،(ثصيءكلهيالتيةوأن،ءليثي)*-تالهملمادة)أننجد5:،

.بإ-،عا)م!رينافقهاءا)صرليحماطو5

كلإلىاطمهذا؟دونا!مكيفكافيةبصورةتريناا)ة،ليةوالأمثل

،لغيرهأذ-،لي"خقدماليعلىر-لي!سضوليانذلكومن،الواجبءإلات

ددمفاكلآعصيرعلىاطمفيطىء:وآخر.الحاصمالهالواقعفيول!خه

فثص.محرمغ!يراذ"حينعلى،"الفبمفهويثمربه،-رأز،علماؤيا-ذه"له

مض!هـآدةممه"يحردثمومن،كلب:ةلصإءةفي؟وتسوفاذ"دير"-5:وثا)ث

نحاوفهأنمع،وقت!،فيالصلاةهذه،ؤدياندون،كلةدمأليصهليأنإلى

يثمرعمنكلإن:الإيجازسبهلوعلى.ا)"،ديةأو!اكافيلأداهاتبددتلو

النيةب!تهير-بمب،ذ)تهفيكلثمروعأكانوإن،نظرهفيخاطىءسلفي

دية،11إالمطابقةهـرزهمنالرغمعلى،الأخلاديالث!رع-قفي-هـيمةءةالآ

ا)ثسءجأ.ءاابشمن!!"،؟نر""التي

وهل.؟.المناةضةاطالةقيإت-واهذاءلىالأمرأي!ون-2

.أآ-يرالشرتجهل1)قا،المةيرةا)ةوةههـت4ا!ة

للنب!ة

والحسماسية،التأثرشديدوالناسمن؟ثيرفيأننممت-!:مه،لأوإليك

ليصبدون"-ا1)قي،الزائةةآلهه،مإلىتوجهإلصاءةأيةأنلدرجة،مقدساغمتجاه

نهىشمومن؟برقالمحبودالثهحقفيمحدفواانجانبهممقتستدءجأقد
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"دونمن-يد.عئودقبئالذ-ت!ثوالاؤ":فقالالإممارةهذهءنالكريمالةرآن

ء-ورآمؤمه-(أنلو،ولكن.)1("جمفموتئرصوآسكذالثةفيمات!بئواالثه

دون،للأصهتاماحتقارهعن--*ةلندو-يهيرأنإلىإ؟از"-رارةدةت"

ممذورآي!ونأفان،الفحواهـتءلىادتلمةالةهلردودفييفكرأن

..3قمهدهونزاهة

لا-رثتب.ؤ"والمض-اد!نا!دفينتذمنهةا)قرآالأخلاقإن:آ-رومثال

دونلهميسممونالذيئب"تذمالذيدربالة،)2""زنضأتضضئكئم.

ال!-ابفيت!لهنكئم.نز!ل-صةتؤ):ثمركاءمبذ)كونفصير،اعتراض

ت!ئهم-تقغد.وافلابهاويشت!ثزأبها"ير!فتزالثه-7يابصيهفشئم.إذاأن.

،لصنو،)3""صلثاثثم.إذآثمإ،-غيره-ديثفياصيخوضوحفش

فيوجوبفقطأكأقدكنتوإذا،ءليهإفترىابشخمىةطآثرأردلمإذا

أحدآ،أظمأوأحد،إلىأيصيءفلا،الناسبركلطيبةعلاقةعلىأكونأن

وثأنه،المغتابأدعان،اطاصةمشاعريعلىءافظتيمعأسةطيعأفلا

جمما:نف!هفياةولانحةيمنوأليس3..الاحترامبهضلهأكنكنتوربما

.؟حميدؤصرفالنروات5ءلىالتصرفإن

ببفردكلعلىواجباطقيةيالممنث!راناطقفي:م!لئةوصالة

ا،خرفيمعنتقاسمانعليناالوا-بفمن.طاعةالاتقدرءلىاي،وسائله

قائمأهذاعانايكونانوجوبأذاكمناقلوليس،حقائقمنلديناما

.801/لأذ"اما(1)

.21/اتطجرا(2)

.86/الانمامو-041/"ةساء(3)
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؟،المدالة-دمةفيرحون"ن؟حنما،-دفيذوسلاح!واله.بصميرةءلى

وأ،ا،زاجيحملهمالذيئلأوائكدمل،وإذن.الهوىخدمأفييصبحةد

م!ارؤ:ا؟في-قلهمهل-المماس!تضداميسيئواأنعلىالعادةأو،المنفعة

نأأررد؟:توإذا،الإساءةءلىأساعدمأنفق!فييكنلمإذاولكن

م3صئو)يهعلىيتصمرؤون،وصثأ!مأدعمثم،طيبةودكل،فقط،أنور!

.3الثناهتس!لت-لق،كريمة4لفتجانيمنهـذهألإ-ت-الكاملة

خ!يرآرصبحأنيمكنلاا)ثمرفإن،أخلاقيرنارؤكدهـكذا......!

أخطأطردقه)ا!الذيا)صميرسذا-"منعالنووب!ذا،الإرادةبهيمياءبفضل

!-ذاإنبل،الدذستطهيرعلىا)قادرةالسحريةالموهبةأ-طاؤة،لدىوليس

بل":قال،آ-رإثمأالضزاليأؤوالفييمتبرإليهنلر(الذي!رنوالتاطاط

!!و"فتهغرفإن،آخرثمرهاكسعامقتضى-لاف!علىباكؤاطير-ؤ!د"ه

،الثرعيج!ل"لأنه،ءزدوجفج!ل)بج!لء،صف!وات"تج!،وإنللثمرع.ساند!

طابالممإذ(ل-3باباط!ل"ابئل-منأثدد:قيلوؤد،يجهلأ"أنهومحهل"

فحيف،بالثرع)تخيركون"ر"رفإنماواطنرات،مسمكلعلىفريضة

؟مصيةالخيرةصدمن:يةولثم...هيهات..!؟شرآاطيري!ونأنبءصن

د"د"يجد.ولمبالإسلامالحهدقريبكانإذاإلا،2(محذورةغيرفهوجهلعن

دفة-3صلإلىت2اقيالارادةأنمنءفاأتيلاالأخلاقيالثرأنفرىبهذا)1(

لايرىالذي،"ضهيرقصورمنعاتوااهـندلير،تماء(ذ)كبح!-!ثأتيءووإءا،3فرص،

الهاجل.المباشسالمهلمنأبعد

لا-لالأ-لاة"،با)صة،ا)ث*ورفيتطأأ!ا!ءرةتالتي)اطصنةالنيةكانتإذا(2)

بنفسءلميهايطلمق"قيالأخرىاطالةفيحيةمذ"قولفا،الحد"ناإلىمنكرة-(نفسه

خطأشفلهفييرىأذ،مع-الفاءل!يمتهعندماوذلك،حسنةنية:ا!الابتذامنالةدر

فيممل%ير؟ء..بثمأنبهيريد-!ن،الثرص،صفةءيى"ويضفى،يحالهأنه-جوهريأ

وءظيةكلاتفيترءواأنبحدفم،الإجمانإلىوالدءاةا)وءاظمنونالمزيةينملوهكذا
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.)1("لاتعمء!لمة

يرفىانبوصهةولعذرآالجهلكانإذاأنهذضيفإنناة،ذلكومع

الأءهـكاتإذا؟..الأخلاةيةمبادىءمنمبدأمرتبةإلى4الخاووبالنية

ير-عوأن،الجهلهذامنالمرءيخرجانالضروريمنكانفلماذاكذلك

.؟أخطائهعن

الأعالأن-)2((بالنياتالأعالإنما):بقولهيقصدلمعلي!!النيإن

رضيعائشةعنأيضأقالدل،فرسب-بالنياتإلاتوجدولا،تقو+م"لا

هذاأليس)3(،"-رد"فهوأنزناغلت؟لنسىصكلأ-جملتن":عنهاافه

ولا،وحدهالنيةحسنفيدنحصرلااطسنالمساكانعلىبرهانأفضلهو

يم!نلابحيث،والمادة،الشكلمنجموعفيدل،وحدهاالهملدقةفي

.؟خر61عنأحدمايستضفيان

لاالثةإن5:المشهوراطديثفيالواجبعنالكاملةالقولةلن!دوإنا

،(4")وأكايم؟ظويمإلىتتظرليهن،ورحصم.وأنوايغ"صؤإلىيتتطر".

ومثلم"الفضيككل-يزكلون؟-الناسيحثوا-ئ،النيلسانكليضهوكا،ممسولة

المطامعأ!-اب"ؤلاءز!رةفيويحثر.اللهتمبدبزعم،المبادةطةوسفيا!ددون

يذكرو!نا--مأ)نهم-الوطن%د!ةبدعرىا؟برإءخصوم!مي!يدونالذيئ،السياسية

11..الحبيثب!بمافصدقأنأرادتالئالفا-رةالمرأةقصة،قديممنذالمرويةبالقصة

ا؟ضلاقي،القانرنلايقرهاالتيئلالوطغ"بتؤلاذاكافيوأعدلهاإتالفاأبملف!ن...*

ثسوعة.وسانلأكاكل

.الحا!.رو-853-4/753الديئعلوآ)-ياء-الي1)نز(1)

.الأولاطديث:البخاري)3(

.8/باب-الأقضيةكتاب:!مصم)3(

.01/باب-اللباسءةاب:مسم(4)
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لأصقؤتقبل"ولا،بمملإلأ-ةولأالئهأذفت-ل"لا":الآخرالحديثوفي

.(1)،بنئةلاإ-شلآولا

هذا،عن!،اللهرضي،جبيرفيوسعيد،اله!ريالىنتناولولقد

يصلحولا،بنيةإلاوسلةولر!ملحلا":ؤولهمامنفكان،الحديث

)2(."ث"اد!؟واؤةةإلاونية،ومملقول

!تتبمانه،همالثشرطدون؟ضيانلاالشرطينهـذينإن،ذاكعو

بببل،دائمأأءهـقلناهوهو،الة،ءدةمعالههليتو)فقأني!ةجماؤلميس

حرية.ب!صلومرضيأ،مرادآاتطا،قاأواكوافقهذاحونأن

نايجبإرادةءنملتزء4ءبنةقاءدةت!ونانبءنفلي،وإذن

:طوا؟فثلاثإلىاةضاةاعلي!!البيقمولذاك،قهلمنمعاوء"-بمون

الجنة،فيوقاض،الهطرفيقاضيانأ:ةقال،الناجيةجما5منهاواحدة

قضىىجلالنارفيوالذي،بهفةضىاطق!تتكرر%لرالجنةفيفالذي

)3(.،بخلايهنةةىالحق،عرفور-لر،ج!لعلالاناس

علاالقاقألوالفأسقفيت-،توةظالأقوالهذهبأنذمترفأنوبب

الثلاثة،المطالبهذهفيين!صرللأ%لا!4ا&لميمالترديدكانوإذا،أز/ةسنا

أننا-انارضمنالذيوصا..003.لهطبقأيىلمسيرأزنا)نارضمنالذيؤ،

الحالةهذ.يحمالذيإوفوعياالشرعوؤتبع،نمرفسوف4معيت-الةقي

الأمارةالنفسثم3و"تجزم-أن4القاةالنيةواجبمنكانوإذا؟الواقعفي

.29/-ئب"لابئواطبة،2/326:لمرب"4دوت*،طالبأبو:ادظر(1)

ةبل(لاا-ميديةوروا،اطسن؟رواهوهذ،39/اطسبة-تبهيةابئ:اذظر(3)

كا.كاالمهرب.(دصلح)م!ن

.ا/باب-الأح!آكأ،ب-"ترمذي:ا.طر)3(
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-!نعلىأممالنا،يبطلأناللإراديالإنحر)فيستطيع-قأقبأي،اكمردة

؟..الخطأبنتجتأنبيدناليسانه

ثم،الشرفي،بجيفونقع،اطيرنريد-أخرىنإحيةمن-؟خاوإذا

متسامح،عةوسوى4الدةوجهعلىتبلغولا،لتبرئتناالحسنةزولتنا-بمةيألا

بلا،)باطلة-إذن-اطقيقةعنا)بحثفينبذلهاالتيج!ؤدناتكونفيل

..3إخفاقهابرم،جزاءوبلا،ةيمة

نية:اقر7اللأخلاقالمريالقانونأننذكرينبغيالقلقا5!ذبددا!إذنا

عدمهوليسعلينايجبماف!ن."و"شغخاإلأنفسأالثه""ليحصاثف"لا"

الدقيقةالصيفةا)ظروفجميعفيؤبلغأنهووليس،خط-أفيالوةوع

بهذامههـد!ةنزد)دحق،دائبأجهدأدلدأنهـووإنما،ذا!4فيلواجب

.بتورهو!تدي،الموفوجماالقانون

والاعتقاد،الحقكلذكونأنفيالحارةالرغبةبينما!فانولكن

الوسائلجميعاصتخدامبينوما،الواقعفي،طريقهفيؤ-يربأننااتلقائيا

بحسنمقرونأ،بسبطخطأفارتكاب.الحقإلىذ!ملا!قدرتنافيالتي

ممنىوفيس،يرددهالقر7نيفتؤلاأمروهـو،الحفوسوىينتجلا،النية

لاوزن-محت4بمهورةويسوغه،الخطأهذايصحبالذيالاجتهادأنذلك

رواهف!العزاءهذا!ه!إالثهرسولإليناساقفلقد.الأخلاقيالميزانفيله

صدلمة"أصاب-ثمفاجتهذآ"اطاحمإذا،:عنهالثهرضيا"،صافيممرو

.(1)".جروأصفذ4"أخطأثمفاجتهذحمصوإذا،أجران

فيذحرناهالذيالتناقضلتفس!يرالفروريةالعناصرن71أيد،خافيإن

ا)تأثيرمنبدرجةاديئةالنيةخصهم!ناقدكناف!ذا.الفةهـةهذهبداية

12/باب-آالاكأصاكتاب-البخاري(9)
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!فهومينفيشأنألناأق"يفتقد"ؤقد،الطيبةالإرادةبهاكأصاوالفاعلية

الهءصرا!لاديأمامأحيانأوينزويبرزأ!ياغ،الذياله،طنيالمامللقيمةمختلفين

واحد،أ%لاقيمهدأعنإلايصدراقلااطكينهذيئأقا،قلنعرفوإنا

ا)ءتءسيئهذيئأحدنقصماؤإذاممأ.والمادةالثءلاقتضاءإم!ق:أعني

عجزوفي،الأ%لاقيالعملفي،خلة"يتركهالذيبالفراغفاعليتهيظهرف!نه

الكا!لمة.الفضيلةوحدهينشىءأقءن،المتب!يا،خرأمنصرا

محضة،باطنيةحالةفيينحصرلا،جموعهفي،الأ-لاقياطيرأقوالواقع

إلىإ-دامامنالانضقالفيدنص!رهـوبل،محضةظاهرية!الةفيولا

يفم!أقيرب،"باصيجديرآرءوقليمء،اورلقالوهو،الأخرى

نأذاك،ا"ديا)منصرعجزذؤكدلأقحاجةولا،سواءعلىالعنصريئ

رؤديةد،كالا-لةنجيرإنساقليلمهيئمملوهو،اطا)صالظ-،هريالعمل

و)قد.بشرصيتناعلاؤةدوقليظلسوفو)كنه،لالجتمع!ة"دةخدمات

ولكف"،الثمرعيةيوؤهـلثنسهأق-كانتتعبير-سب-علىف،ر-تطيح

الأخلاقية.يضمنأقمطلقأبتطيعلن

الحنهسأليس،!يرةمهمةتص-دوالأخرىالقضيةعلىالبرهنةأقبيد

..3ا)واجبكلهوي!ناإق،الوا-بفيا؟وهريالمضصرهوالرو-جما

نثككأقالت!،ولإبمنيبدوإنهحق،ممومأمسلةالةءهـةهذهإق

ض"إلىفقاجهـإنماذالمثومع.الفودبض!-،نضعأقأو،فيها

الضرورية.التحديدات

علىة--ب!ث.للا،الإرادة"فكرةأق4التحديداتهذ.واول

فيصتحيلالإرادةؤ!مل)الافتراضأوالمهدأ-يثمن"القدرة"فكرة

،و"الهشم،الإرادة"؟وقبثمنول!ن؟(ي!وال!ا)واتعياليأسحال

-مب،شمرة-كتلمبروةم!رضادةفالار،المستقبلمناطاةسيتميز؟،يتميزاق

تأوالوامم.الزمنتلالمه،،تحدأقيلبثلا،!!ينأ-ار-يانشاطأ
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؟-،ذخا.فيانء!ويهف،من؟ناشءورفيوثبقأ-ضاصةاتضامت،نا"نصرفيا

،الخاصولحسابهاو-دها،صطلقأافيةتههللا،اماديةاالأ!والفي(نهو؟

المثصروعفيالأ-يرةالا،-"تضعأغاتدءجادد،القرارعلىددر-ماؤكذلك

لرائدابمكات،التضةيذعلىددرتناإلىبا)نسهةلنفثاتيرتف!جا،العهلي

نأأ-لمنا)"ملخطةتودفلاوهـجا.)طةيةيللجندياطهـقا؟مدالذي

التضفيذبطلإلىصراحة4تمضبأقأ-لمنرل،واحدةطظةفيهزتودف

.المة!ودالموضوءياطنرصو-دو-دهوهـو،مباشرة

للةكلبردايةعلىدصتهللاالباطنيا"ملادامماأنه4الترديداتو؟في

ف:طأنسألأنشرعأا،م!نفن-تيةأو،ءضليةشة5صورةفيولو

لالتأصوصرحلة،الفظريةالأدكارتكوقمرحلة!ا!يأتجاوزةدكانإذامما

و-ده،،1،رسةامجالحقأو،الأ-لاقيةالممارسةبالإلى)-د-ل،اررالي

-لاغددوا-له"الخئر"وبخادواأزلوؤ":يقولوالئه،الإرادةبال:اعني

-ر-ةنتمحرركأن،اطقيقيامتكابا،جمماالإرادةأنذ)ك،)1،كأد!ةء"

.العهلنحومتر!ة،الفكرةمنتةطلق،انتشارية

الماطنمنإ-يرةاهذهوعلى،الوافكاالىالمثالى.التو!54ادةالا"
هس.جاءرس

الأخلاقي.الفحليو-د،الترربةإلىالشمورومن،اظاهراإلى

-بيسهة،خلوةفيعبادة،()ستاتيكيةس!ونية-حالة)يسالفملهذا

فيازطلاق!،نقطة،انتشارذاتو-هـكا،حيةوثبةإز-"،القلبديرفي

علىتةخصرلاانثةاأنفيدوه!ذا.الخارجفيانتهائهاونقطة،الدا%ل

لمإن،!طفةفةويه!ا!بل،فر-بيدبحهاأنوتةوقع،لههلتدءوأ!ا

.آليدووحن

.94/بةادو(9)
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أبمد.هـوماإلىوكهضص

تغذيةعلىمقتصرآ،!-"كلمتطويأفهءالإذسانرحونء،لمأتصوز

ةيهاأنهوافترض،يائسةجودرذلتقاأو،مثروء،توصوغ،7مال

غايةفأية-الواقععلىقدرةاونظردون،الحلفةذه5فييدورأنعله"

،المؤلرةغيرالأف!،رمنك!رزهلة7-لمقإلىنعزوهاانيم!نءظية

.؟افةقةوالمحاولات،اا-تورةوالمشروعات

خلافعلىلنمتةدإلا.؟عاةلمة)طبيعةالمضاليالنموذجهوحة(اءرزأرءون

وقائعافي!يخلقأنالأرضعلىمهمته،بعقلمزو!دلىكائنكل!بأنذلك

حتى،اطيرل!ةانقهـرزادطوعأنالأخلاقيودوره،عءنةموفوءية

؟لأ.اكثر-أخرىإلىمر-لمةمنالدنيابجص

والتي،والتحكيق،امزمامن،المزدوجةالم!مةهذهأنفيهثكلاومما

يحتم،،نالاففيمتميزتينساطتيندينمةسمةأ!اعلىممومأاينظهـإلي!

لوو-!.شاملوحدةفيوجودهاالاذف،ميقبللاالذيالأخلاقيا)صمير

تذليلما،يستط،علاعقباتاءيرفتهاو،-"وية(التتةيذفي-!دناص،دف

الداخلية.المزدوجةسورة511بهذهالإ-ساسعغنضخلىلافإزخا

برح"كا:حا)تينرينهنانههـقانينبفيأنهوالحق

فيهاتتحفزالتياللرظةفيالمصهلميةالهةباترزه5توةعلض-اربدوأنةإص،

التناقضمنأنهإذ،ااثدفيالارادةصلفيتنقورذلكالتنةيذ،فوالارادة

إرادته.؟ءنلامانريدأن

لهايا،وحينئذ،التهرارافذناأنبد!الا-تحالةهذهتفاجث:،أنو!!،

جدالتيالموفوءيةلاقيمةاتظارهفيالفاضل،نالافيشههـبهاأءلخيبةمن

مشهدأمامحماسهلهيتعرضالذيالبارد،الدش"هذاإنإ..اطلبم،في
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اصدتمدر،مؤلمأي!ونصوف-صنمهير-وخيرمشهدأو،منعهيريدشر

أعد"هـاا)قياطةاوةماكانتودقدرءظ!!،الأعاكا!لمهبتحة"يئاهمامهكان

.-ارةله

الأخلاقيا)ضميرأنغيريقالأنيم!كنماذا

تنته؟لما4مهمت

أنيعتبرالظروفهـذهفي

الةدرةيراعي!ايد،صئماهـررإياهيمنحدالذيالحفوذلكضدلأد*كنومهما

دخبلمةفيانالافد-4لثمرالذيالأسىؤإن،الانسانيةلاطب*ةالمحدودة

بذلهالذيالج!دأننظرهفير،ننذللثإن.ذاد*فدا!ام:ديقةو5نفسه

-مدهبأقمىيبفلأنبوسحه!إنو؟(ط-ا،ذقادص4فبزالتما

هدفه.يبلغ

ترزرأناةي!جأينبضاقيإلحالةفيو-ق،الافتراضيكنمهماولكن

الحالةم!فهفينرىأنفياطقااتيكونهـل-اة"ؤقةئبةالطالارادة

..؟احاورلاالأ%لاقيالعهلطوذجالعاجزة

الدرجةفيفرقأنثبتأنا*4وا-ة!زط:%مةومنءإ-:اببأنهاطق

رضاأنذلك.عنهالماديا)تهبيروضرورة،الباطنياهنصراسورةةجما

)!فزعلا،يكةيباطنيءهـدأقلإنبحيث:للأخلا!يةلازمثمرطالارادة

ضرورة!اك.إ-هـاميأليجملهدل،فى-بفيةكلالالأ!أصحعن

على،ا)ظاهـريةالمطابقةءدماو،ذا)تتةءدمأنحينعلى،وباطنةصطلقة

،فةبنتمالذياةملاويذخقصان،الأخلاةيال!ملد.!ران!ماأمنالرغم

"ددة!ع،لاجهالةأو،ماديةاستحالةهت،)كت!ونحينإلايدر:إنهلاف!!ما

شرطيةضرورةأو،مطلقة؟لضرورة:عليهسايطلقأنيم!نوحهـينئذ

.الأتلافمطلبلاستكال

92-6ناليقرأخلاق!4،



للواجبالمبدئيالوفحؤإن،4إضافبنظر.و%كةسوىايستهذهاحن

الأخلاقيال!:صرفيهويمتزج،ب!-تهالادشانر"إيزم،كاملأعلأيقهضي

العةلفب!هوقيلاوحا،تحققالتيوةبالةوتتظمتبدعا)!ماوالماحة،بالمادي

.ت!هلاقااواليد،فيإصالذيوالقابيفحىهـ،الذي

وهي،الو%43هذهمننفسمارةهـضكل-أ)4ىس؟كلهذ)كر"ديبقو!

ءيرأو،مساويةقيمةفيصا(زدوجالاؤ-ص،ء!داكانكل-،إذاتهـناألن

قييبماهـووذالمث،ا)ممليالأ-لاقهيلا"،لالم!وز!قا؟زءين!ينمساوية

:ا-4ا)تاالةةهـة4ءة

الهول:ع!ألنيةفضل-ص

النية،!القاهئما)"هليحرروثس-التمبيرا!ذصحن!-قناود،ءلاوأفنها

غيرناإنناثم،(والتنفذالنية!:وظاهـهـةباطنة:جمماطبقتركنفيهوميزنا

البهاءفيالخاصةأمهتهدرجةذدركحق،بدورهكل،العنصرين!فروط

.الموا!بالأسالهي

الواجب،صرحؤب%زئيأأو!طيأا!يارآالتحد،لهـ-ذااستدعىوقد

كامل.أ%لاقيمملابناءالشروطهـذهو-ودسورةةإلى،يت،انهو

الاستعانةمع،بالمحالالاستدلالمننوعهيالتي،اطريقةاهذهأنبهد

المثكلة،منسلبيأجانبأبالأحرى):!اتقدم-4الأ!لملاقب4للضجردبتحليل

.انحرافأوالجزءينأ-دء-ابيردث!،ةدالتي،ا)-يئةالا-م!رقىيناحين

أجلومن.الخيرتحقيقفيالإيجابيإسهاء4بطهيمةالحممنسثيث(-فيدنالاإن"

ولسوف،البدائيكركيبىافيالأموروضعا،ننميدسوفالغرضهذا

أثناءالأخلاقيللحملالمزدوجةالطبيعةلهذهملا!ظتناخلالمن-نحاول
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وبةصت!إف)طة"لية.هتماذقدرنأ-نثاط"

.أنفءارفيأواورالمافييو%دهـاأن.لإدجماالأ

ا)ورهـاطممماث"-يناقيأاطير

:ات.ووا،3دماا:ةا!ووا--ات:إلماالوا-باتزقي*-يمسوص،3اةهـراومن

ص!وا-!ات،؟هـسهوىالأكلخ"يةفيتليح!انذفوالوا-بادتو)،الغيرنحو

اورخاه"امنإث،!ثتهقمه!اواتزيدنأيم!نلاكلورصةناأوفطاءت:ا،نةت،أ

ة،وم2و،ا)نه"مةلمومليينا)"ةاربمننوعهناك"كانواا.(وقداسهتهاالإلهية

--غا.ء-"لاافاا)ظإهـهـوعلاؤإالههلليينافحوطتبارايوجد؟،الثخصيلواجبا

:ور!ن.!أناطضاء!ما،ليعتوز+!ءبفومز-ومأتليدءذيبادىءا!ام!نمندإن

ا)خأذير،ص"،طقكاتيمننحضإةصتطقي"يخا،والخار-جماالدا-لي،اهاءلمينا!ذين

منذللتكأنإتو،وللعهل،للنية،زقيرليبأ!اويةقيمةإلىتحرجشمومن

حرفو؟،ا)ئابطهارةوزأكهدإثباتفيدورهاةلب":زظهـمختاةتينوج!قي

الرغهدا)!يشتاورينفي!"غاليولاورهل.الذات؟ل:و)صدة-؟ر"فيو،النةس

.4تنمبتو،ننااخول!

من،6برررقي3و،نا-""ي!من-هاط!ةت!وإساإ)نظهـر؟افياتاهـية"اهـذه

إفاطاهـهـة،ا41شالفيو:-صهـؤةطلاالا-6اءإ"وا-هـاتت!أنننسىأننا،أحية

ؤإن:البإطنةالآممالفيتف!صرلاالأ-هـىهي،""الشخصتناوا%بأن؟

-"إو"ا،فةظأنوءإينا..نحتقردأو،نحسدهوألا،%ارنانحبأن!علية

ندو،ءلمةلمب،ز"ظجما!رةةإو-!ذنثلمنوأ،بثهـفوصيا)يخء*يثنازحسبوأن

الذيالمما-لمثإن!رآ!ذأدحونسشفأ-هـىنا!يةومن..شئأوسرف

،أكاإأيأ،ا%بو؟!و؟خاس!"،ا)ظروفبميعفيامملواالنب"ليينأثتتهناه

.بدذ"(أورو-"،

ج!دآز:ذلعندما-ئ-ءلمب-ايجب4أذوإلواوع

ططتينبيننميزأن-الخامةالأ%لاقيةصةمفا!!سين
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القرارهـذاشضعوطظة،إثمرعامنأءهـآباش-،رها،إإمء"دالمثفيوعبا)ثص

التنفيذ.موضع

مقارذةكلالإيمرا!هاخه"الدوركاصلمةدرالىةأيةتقتءسأن،!هحلاولذلك

لي"!هـتصصاعلى،بالبدنالنفسءقارذة،الىتنيبا)*خصراتفمهياالتمر

علىالقدرةوبيه!،القراراتخاذملكةبركنا)*لاةةتصورأنيرببل،اءادةا

هـهـيمما.ا)ظ!و،1)-،ط:،ذلجيم،بما!فينحيذا)-ة

نأفيرربؤلا،ا)-دن---كاوالقلبسل(؟قي،رذةاليماءهـلية*إقكانوكامما

اةهـ7ناأنواطق.اطميتص-يرهكاالقايالواؤعزفابا!.سلاكى-ةأالأ-لاق

قن":تمالىقولههن!،،كضيرةآياتفي،?،ا)*اءليندورع!غالبأدإح

،اآتنوفي!الدصإ)!ا!":وؤوله.(1)ب(؟صاسا!ؤالا--سصالتومبالثهصوآ!دق

الإثئمظا!!راذر،وؤ8:وذوله.2()!ااهـتد،و.وآ!ا-هـ"ووالذ-ك!

وتامث!اصظهرصص--،احشصا)فتوبوا!زةئرولا":و!وله.)3(لماوباطته

.(5)!ت*!ت!،!،صويصتورخاصالاخرصةأرادصتنوقي:لهوؤو.(ث)،طخنة

مة-"،-تمدلا-سنأكللأيمدحصطإة(ا)قيرآنفيدلا-كنطما،ولكن

سواء،و-دها!ظب!ل!ؤاصةلي"برزهفيدصاآؤحةير-اكةسكل،قأمن

")6(،صلاتقو-كماب!ئم!لموالثه"افتخنفيصالذلمثصأولف":ذاتهفيؤهمةباءتهاره

:الن!،ؤيلاسلام%وههـيأط،شرباءخص،رهوأ،(7)،بالفو3،دفؤصين.تهاؤ!"

)99.،س!ل!-بقئبألئه-أتىتن.إلأ!،"8(!"صيخيبليقاتب--،ءصول!

الشريفالحد،ثفيا)-اطنياإو!فعلىؤ،ح!هتو!داإيزدهضلأهك!دإنا؟

.-\2/2)1(

.17/91)5(

)9(26/98.

.2/218!2(

)6(94/3.

.6/012)3(

)7(22/33.
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ولفأ-ذ.صراحةاكثرالمجالهذافيوهجا،المفريئز!وصوفي،بخاصة

الأ-كامجميع-ولهاحاثرت17)قي(الثهرتموى):ؤحرةالمثالسى""ليعلى

.الةرآنفيصرةوءخمريئمار!ينمناكثرذكرهـاوردوا)!أ،تقررمأالةرآنية

هذاوأن،ال!!يالأمريحترمطإئعأمو!ف(اللةظةب!ذهيهفيالةهـآنإن

،)9(،اتئقىتن-ا)-!زدقوليم":مه،نيهأوسععلىمائىص-،وعالأمر

قىانو؟تاؤؤأ:(1)ير)لءقاةفي،ا)ت!هـ؟جابالأمريةترن-ينوبخاصة

.(2)!ات!ؤا)تدو-الإرخمكلنوا--خاؤلاؤ،عصأصؤؤوالتاريز

فيهازثيرك،كاملةطعةيست!لىفأؤ"غا)*(يبدواطإا!نكأ،فيوهو

ءلىوضصوحب!لركزقدير!االنياممنو،والأخلاقيةإلبدذية:القو،ن

نإ):لفةط،ذاته%وهـهـالةف"لمةفهأءلى"وتئث"الذي،القليالعامل

%-،ءؤ-في.ثلاثأاة"قوآصخرر،صدرهإلىشاروأ،)13،هـثناالتقوى

الب-اةزوا،التركلذياطكيم:صثل،لاقيين.الأمنبروهـ"اكذبدمن

،إتقوى1قالد!-أ)!حديدا-اطفيالهتصهـاهـذامنوشهحوا،ن!جهعلىساروا

مماالصدروطهارة،القابط!،رةالتقوى":يقولالتركلفيالحكيمفكتب

والا--ياطءاي!ما)مطفوولمة،!موالاحتقار،باطلمقالإزراءمنبدثأذكرنا

صيرد"و!نوأ،دثهعهوديت!مءلىلهموالهون،!مالت!بحةوءنح"،لهمالأ-و

اطممن-رجر%ل،يزلةا)ةةوىفصا-ب،إلي!ايدءومولاالخيراتعلى

،آرءبىرأؤإذا،بىف(ر"ابأولبع!،والأوساخ،الأدناسمن!ط!روقد

.(ث)"الضوقياشذآوثيالي"قولحبس"رأءلىتوئىص،رياح!ماجتأو

)9(2/9890)2(5/2.

.7/باب-البر؟تاب:مسلمصحيح)3(

تصوف401افطوطةمن001-99ص-والمضتوبنالأكياس:الحكيمالترءذي)4(

4،بروذنةا:اهالأ!لالىور-ت،،بمحة،5النصالمؤلفنةلوءد،بدمصقالظاهري!بالمكتبة

ةهم!-(إ)3-اثدءومولاالحيراتكلبدوموأن):ا)تومذيعبارةالتبستوربما

،3-اإليم3ويدف،بفهلهص،الحيراتكلا)ناسبهـل"-ةكطأد!:المرادوامل،القارىء

.،الممرب*.أءلمواالة.الدانيةالدعوةبمجردب!تفيولا
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وبذلها،الدنياحبءنمالقلبصفةموىا)"؟الفزاليالإمامويفول

)1(.،-هالىالئهلوجهإيضار.أ

وهو،ا-بالومنذاشأجانبأبالصدارةكأصأنغر،بأيهدوولةد

أننيوالوافع.الفملياط!يرمراحلمنرميدةمرحلةسوىيهتبرلا%انب

لهردالرءيدالميشفي!قهأوؤهـلهأو،جارياةحبأنةذأنأسضطيعلا

غيرإلىنبالغألا-أولآ-يجب،ولكن.ص-يحهذا.لهالباطفيحي

هذهألفالمعلومفن.الواجبأداءفيالنهانيةالتلميجةدورفي--دءا

البدني،نشاطناعنولا،الأخلاقيج!دلاعنفقطتصهدرلاالنهاؤيةالنتيجة

فوقماوحق،الطبيعيةا)ظروفمنكبيرةبروعةتعاونتهطلبول!:ما

ضلىيقتمرفهو،اطدودأضيقفيمحصورآواجبنايصبحوصلينئذ.ا)طبي!جة

ومن.غايتهاإلىيوصل!اأنعليهوليس،حوزتنافيالتيالوس،ئلاسخحمال

وأبحدهايتفاوت،اسبابأ!هااة،تبدو،والبدن،والقلب،المقلفإنثم

الموضوعي.الحيرفي!،رزمثلاق!ا،النهائيةالمر-لمةإلىبا)نسبةةرب!ا

فيالفترةهذهمراحلأتربيعتبرأنيمكنالماديالنعظطأنوالحق

يأيؤديلاالتحديدوجهعلىالزمنيبالؤهذاأتبيد.الزمنيالتظ،م

مستةلمة،بسببيةيتمتعأنهكلأيرهنةاإلااللم،الأخلاقيتقديرنافيدور

سابقة.فترةإلىبالنسبة

مرقبطأي!ونحق،تقديرلمايرلتلفأنفيرب،سالم!صالةفيأما

السببية.منكلهاابىوعةهذهوجودأث!هرتالتيالسابقةبهذ.

باطيروبالشر،فمالآآتأثيريؤ!رالأخلاقيالعنصركانإذا:أ-رىوبحبارة

كانوإن،الأخيرهذاعلىيقدمهأنمحبتأثيرهف!ن،ا"ديالمنصرعل

.4/753اليللز-لاباءا(1)
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1)قي4ا)طررة!ياف!لآوهذه،ا:ته!4بارتهلمقفمامباثمرآا-صالأكلنهأكثر

.4الاء!.لاكلورالأخلأقفيالأشياءإلى13يضظو

!تابععلؤةبردالنثاط!ذادا-لكأةلانلانثاطخاطظقيأنوالواقع

قكار،وبا)ضتيجةاصهولتاارتباطمرز"،ط"انن!مماأءلى!ي!مما!يةظررل،ا)شمنفي

ا،"اثهسا)سبمابمنأر"دإلىذ!وهها؟تدلاالذفيلضكأو:أي-النظهـو-د!

الض*--"إ--داثفياةفإ،اكل!ا%س"إبأذهـبإلىليورشونالذفي!-

اطفارةفيلةالا-درر!ةديرفيغلاو5إذ!صصيب-(اإوءأي!ون،ول!ن

"-بىايرهـ-!اتنااذراعوا"أردء!االذيا"ةلاعلىكل!اليةلىحتى،الحديثة

..؟..لا-إلات-بعأو"بمليفها،-"ظهم،انتيوالارادة

الا-مصنتت!ورت1)تن4ا)بشررلةالآد:رعلىؤاحمالقياسهذاعلى

،صللا!!الئهرسولل91؟،البدنص-ة-ؤئنالقلبصحة!-إن،والعظم

بئرشير:ا)"*ممانرواهؤجماقارالأ-لاقي،-انبهفيأم،ا"ديجانبهفيسواء

وإذا،!هالجسد"ضلغصغمذكأت.إذا،!"ءضثكةاب-دفيإن!ؤألاص"

.(1)!)متلإنب".اهي-ؤ-لاأ،-ف!د-ؤسدت+

"(دهجضور!اوباوأ)،"-:صودلهو،ضليكلقلثب".ا":يفى(ألوقا

-ف!دتالث"1أ-ف!"ذا!و،ود"ه-تشا.!صما-تأ-لمالمث"ضلغ-ذات!

.(2)"%نود،5

إذااقلبأ!حذ)ك":يةول!حتبوواعلىتتركل-مميمعاقوقد

--ع-تأفلو-،4!-را-ول"صو،4"كلو!وز"صلالك-يغرلا،فسد

.3؟هباب،الاثانكتاب،الي!،ري!حيح)1(

ابوطي.روا؟ى5ا)ف؟ورةوا)رواية2/98ابامعفيئيادءيرطذ؟ر.-ادي!قي)2(

(بالممر)
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،ا!إوارحءلىا)ط،ء-،ت،زالمثداهتثم،ا)ط.اء،تيرمب-متتز-"-وار-4

منقلص"فييرحنولم،أظاعاتءلىا؟وارحتفة!،ذالمثفياإدةوامضدت

ىأشقاذا،ورورير8وا)ةاب"،!د"طلمةارحابوت4ر-ابوارحيمدص،"*ئ

ؤفي،ءورطلةوابوارح،!:ور،أقاباكانوإذا،الجوارحءلىاظ،هراهـذا

.1()،وبر!اآ-يرا؟وارخ"يوسب-عا)ةلمبصت!هـكاأدزكا

اطنرا،وضوءجما،تحقيقفيالصا!-نيا)"ءلا!إر*ودالذيا؟اذبهـوذ)-لح

أ"هلااط"بو!صؤثرلسدبإحضهو،و-سبفيهمروريأةثرط،ليسؤ!و

.الأول(اسم!وانصحء!ل)دصوىليسالذي،إ)ظ،هـهـ؟ح

تثبتأناوحبداهـدؤ!اليسالأ-لاقيا)قانونأوامرأنذالمثإلىأضف

الأص!باءؤوقترف:،ليأن،ث-ص:،رةويم؟ذاك3،هدؤإطاو،الدذ-،فيالةال!لى

.اذ-ةالحهواط-إةو،رضصة!ا

،وسدببر"يدةولسءلمةسوىرحنلم1)تظهـاز*،مةو-!4منا)-إطننإبرهـلوا

إص،و،ذأتهفيءايةي!ونأنإص،ا؟ديدةا)و%؟ةهذهمزوهـو.صهـ،لث-!ءير

اتيا):!،ؤهـةبا)روايةلي-صلف!و""ابى"ا)-إ-إةفيالأخيرءا،هـصلس!ونآن

.ا)ح،لوش"ءلىا)وا-ب.هدفح!اليءحةق

طة،ا:4اهـذهعفدإله"الحا-ةذتوةفدي1،1ا)ذمثاطأنهـذاصءئو)؟س

ؤبدلأ:مزدو-ادورهيرص"ح:أدقليور*،رةأو،و--بدورهير*ير"ول!ة

،الدا-لإلىدة-"ا)وقتفيير-يىليم!"ط4ؤالخارجإلىبةةإؤ!د"بتحأنمن

.13رأصهـإفيليدويز،1)فيطهـليةاز:،اداست*دفي)-ة،

391صا-اذلا=واب:"ترءذي)1(

.ةءناه

اكص!زءواإو)فنةلوتد-691-

(بر151)
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"لي:.ة!ون):ذ؟هـهجل،فةالاكةسرث؟تالإصانأناقرآناليؤكدأ!

ورط!هـ،11("أذ-ش!س!بمم.بن"تأ-ثوالثهإة-صر.صإةقيا.بر--كمااأثو

وءذا.(ا)،اب!!يمصمترؤر"!..-طتئم،:!-5""فييردويز،الاز-الط

ألسإسأمنم!ؤا!دف،ا)فزاليالإصامةإل؟،2،كاا)!اطةإلالأ!شألطو5

،ءهـفأالأرضعلماالجب!،وضعفيأنؤظين"ؤ-لا):أزف:!صة،ت-"يير

ليؤ-دالحادةبحمإنه-يثمنبل،والأرض!ةالجهبينبمحإز"-يثمن

است!إنفإذا،مأتوافنة-"فيب-دمنفإن،ابالت!فيالتواضعصة"

رؤ"قلبهفيوجدومن،لؤاضه"تأكداتواضعاوصوردوصور!ا،بأءضإئه

ذلكقبلويقول.،قلبهفيالرة"بأكدت9"لورأسهص-!حؤإذار"*يمعلى

ا،يل؟ةةةىملبالهلم3يةواؤإ،هـفةبالمهالمهلأصل-صلىاإذهـو:ضعاإر

بالمهلإرادت!-،و،ا)ةاب.صةإتصووت!ىعلىاظ"4ا،و!إن،ءإيهاظبةراإو

وتةوى،الصفةتترثح-كأ،ا)صفةاءإكوالقوتالض!ذاءبرىتجىري

زالورب،،واؤكسرء"لف"ف،لكلصةةةىافخالطوإ...ب".لم!

ءيلأضهء!(،طبمأإلى"فبميلورثلآ،--نو-"دنظهـإلماالذيبرل،واغ!ق

،والمحاورةوافا)طة،والمجا&"ا)"ظرعلىؤداوم،؟قضضه،5وكللتب!ءلو

ولو،ءنهالتروععلىليقدرفلا،ا-تيارهع!نأموهيخرج-ش،مبلزأكد

عنوا)فذاءالقوتكقطعل!إنص"لكلكلت!ىو-،اف،ابتداءذةسهةطم

اإهاءيوترك،الط،عةأسإلعلىبا،واظبةإلاذلكرتأكدولن،الميلصة"

وا-دكليتأثرإنه!ئ،علاؤ،القلبوبينابوارحبينلأت،بابوارح

."2،)المقصودإلماكلوصلمةلاتآوالأءصإء،ا،ةصودهـوؤالةإببالا--هـ،من!،

والتمر،الباطنالعنصرو!نللملاقةلاءيالاس2ومالمةسريعكألميلذا2ؤ

هذا-لالاسضط!ناوقد.،مأ-لاقيءورلأيفي"ت!،كلوررر،ا)ظاهر

.562/ةالبتر(1)

طاما.اط753-4/653ء-ث!لاا(2)
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إلىاإهـكزمنأ:لأزصحدالتي،الدائريةاطهـكامننوء-،زثكدأنالتحلإل

إلىايىطمنذالمثب!د!بطثم،كلوفوءيخيرصورةفيكة-لى،اديط

شى-صي.خ!درإلىلتتحولالمركؤ

يضةإصان"اة"لارد"كارالةهل"أن؟صا:لنايقالةفى"ول!ن

ا)تهيزذا5إذنؤدإذا،بدئ!،ذقطتااختافتوإن،الن!وهـذاعلىبالتبادل

.؟ا)باطنيا"ءاامهثجيأر"فصأنتويدالذي

ا)-،صلأتإذ.وطمتث،ب!!ن)ل!ساالدورفيبان:ذالمثءنونجيب

لهمد،خأ)إمملالاديالض-ةق!مهايصهحدرجةإلىأميض"فييصهل8الى:إطني

ءلىا،،ديالجاذب"يمارسالذيثرإ1اأن=كنعلى،الأخلاةجاده-؟بوكلطإة،

الأمر.لزمإذاء:3،هـتفنيأن؟3!نهودءإمة،لهماعلأإلا)يىالأ-لاةجا

؟بير.-دإلىبفة-"دحتةكطأن؟ممنها)باطفيفالصهل

هوالذياظ،هـهـ،ازثإط:!أنهو،أميةباقلآ-هـ)ولسدهـقوهناك

إلىلدصول؟وسيلةدورهضجاوزقد-،-الناسور؟شاينناويصيط"ءر-لمة

الذي،ا)ةابتهلأن--كنعلى.الداخلفيأو،اط،رجفي،آ-رثيء

الوقتقيو5-ا)ناس%يرأصلمنةاءإيةذاتوسيا"ي!ونأنيستلإ-ع

لصإووا،المباشمراد"ب!!!و،!د"ذافيءإية!إكل،،حال!وفي،زةسه

الشخصي.خ!لرنابموهرد!-يرإنه-يثمنالغاية!ته

الأ-لاقيإ)"ملأنترىالتي،الأخرىاكظرياتجميععببنرىوبذللث

فيالإذسالفبولمسبأنسواء-،-،صصمينهدفإلىيتو-"أنيثأنهمن

ءنه."مخررخارجيةلغاياتفةطهـتضدمهبأنأو،نفسهداخل

،ا)ت-ةطظ":طظضكنبر!نا)مماملالأ%لاقياةءلافيءيزنابأنبردأناإةد

.الظ-،هـهـيوالمملى،الهاطفيا)مهل:بين!ذهفيناوميز،العهلوطظ"
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الباطنيالأ%لاقيالةشا!4الإسلابالأخلاؤبهكأصء!الآن-!ذ؟رناولقد

ذه5تةررا)قيا):صوصلوفرة،نسبماميسرةمهمتناوكازت،-"وقمن

توجدكازتإنذ"رفأنالا-نوا)ةصد.ذات!!اإوفوعواطبب"ة،الحقيقة

.(امة"1)"مل)و(14)خه)رفيالإسلاءه"الأخلاقفيرتديةءلاقة

ماد-تضرج،ةذلكالظاهرالههلإلىا"-"4باامتيازقيمةللنيةت!ونفأن

نأأ؟حنول!كن.وا؟-دا)ظببينإدرارهس"فالذيا)*درجمنمتطقيأ

الباطفي؟العملءوا-مةفي!!ممابتأالامتبإزهذاي!ون

على،رر3صث-ديثو5،وحيدذصسوىالصدد!-ذافيلدر:،ليس

با)نصايصلا،وا)بيهةي(1)اؤيالطبرءلميهليتهدالذيالى:دأنمنالرءم

عل!،من-كر-المؤمن"نية":هـووالحديث،ؤولي()يس،ير!االتيإلى

ا)ةصذا5الميمط،لبأبوذكرأندو"2()،نيتهمن-يرو-المناةقوسل"

(4إ-ياذ)فيا)فزالياولولي"،مقبولمم!ا،أو-"بمثمرةفسر)نه:ةال

الو-يديتيره،وا-دآءداء-،،جمب"(مافيرفض،التفسيراتهـذهأ؟ير

شرةص"مابينمنوكان.الإسلاميلكمرعاطةيةيا!دفمعرتفقالذي

دون؟-ردهالهملمن-ير؟!ردهاا):مةإن:يةالودد):قالأنالاراء

ذية،بلاا)"ملإذ،المرادهـوي!ونأند!يدو)كنه،أذلكومو،النبة

لر":يقولواستطرد!.-يربم!هـدهـاوالنية،فب"خيرلاا)ففلعلىأو

،اتاط!يرجصلمةمنا):يةوكانت،وكللبنبةتدظمهـاعةكلأنر"المهنى

،ا)"ءلمنخ!يرا)ط-اءةجملىمنالنيةولكن،افياتجملةمنالعملوكان

(رب511).كلر؟وء("صاءديسءدبئل3ءنهـدهطبرادجا11رواية(1)

-1)ةاسألسة،!الأ-اديثمنر3اثعا،الا)باسوءزيرلاطقاء؟ثف:انظر(2)

(الممرب).الةدسجمام!:بة-2/423ا)5-لمونيلد-دث
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لحمناه:،ا)?لأثرمنكثرأالنيةوأثر،اإةصودفيأثرصتثماوا-فىل!لأي

.)9(؟طاعض"صلمةمنهوالذيسلمن-يرطإء-"بم،"ستاإؤ!!فة

تهليل،رمنا-ينولكنا،الضفيرهذاؤوةعلىالغزاليءعلمضفقونوإنا

الاعته-،رهذاعلىا)واقعفيرةءصرؤهـو،رصمفا:!ا)تناثكاةا-لفيتقدم

ا)تنالأ%يرةا)ور!ايةأن:أءنن،معيفةزظرو-!ةمنبه1،-لم،المشترك

و!س-،ؤللصوى)*س-ئةىو!-،،اتةساص"ي5ال!!سلاميعا)ثصحرقصدهـا

صحلوالر%!إنهذاو)حن..!!لبممن:نقولونحن.الادفهـذا)-لموغ

صواجهةفيكذالمثرحونفهل،ص-يحوهو،ا)-دز-ة،لالأ!إلىإذ-"ةدا

و.،ذا...؟لاأوذاتها)باطفيالجهـدمنخ!يرا):-"و!ل!..؟اةاجمأاار"مل

.رةل!ص،ذلك.؟.الآفضلإ"هـزره

مع،نرىؤإننا،الرأيهـذاؤأ؟يدفيزة،اوضصقر-دو.ع!الرءموءلى

بأتالننءلىحمكناودالشر!احلأن:لآأو،إزباته؟حنمامماأنه،ذالمث

ضعفالذياكصهذاإلىبالر%وعلا،الاسلاميالفة"نظرو-!ةهـيهـفه

الأصثرالأ%رىا)ةولةإلىول!ن،ؤحسب-!تن!االثهرلصولإلىلصتده

:قالوا،،ات-اتباالأممالإة،):علي!اوولهوهـجا،إثباتأوالأقوى،ثمهـة

ا!مادرةا،هاو؟ثيرؤا-لمها،ونفلهاؤرفم!،ؤها!،وأأ!اؤوأ،الأممال!كلإن

...بنيةإلاسلؤلا...بالنياتمجزؤةأوصص--ة،المؤمفيم!المكلةيم!من

،.محالفيهما"ا)"!إن،لى15ؤالثهوص"ر!ة،كاات-"ؤيهد-و!!لي--مح!يلس!إلا

ثاإحدملا)5!؟"ليقالاذ5فهلى،الفةس!ركهعلا(لا*4ا)طاقأبماور...

)2(.،بالقلبأوباب،ر!ةف،أوكانوولأأصر

.4/553الا-تاءأذظر(9)

.53و1/52"ة-طلاني)2(
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التناةضمنأوليس.؟الرأياهـتز-وغيف،والا-ن

.؟ذاتهالأتلاقيإلمثاطا!-ء"ثافيز!-اوزسث!اءأالأ%لاق

يخاؤة"تأت

ؤدعيهصاف!ل.وإ-الة!اتزيبفاك!وهذاعلىالمش!لةوضحإن-

نايزمأنفقبل،تبلة-كينكلهـ-ا"يقركنلاتفرة"ءالأإفيثاطاول.ذافيأنهـو

الوسائل،لهونحدد،4اططلهوؤفح،اإ-دألهذؤ؟دأنيةهـصجماماليههـل-

بالثمرليهة،نصرلأنتا)تتف9-للي:-تي:وإ-دة؟دصةوفي.ا!!ؤ!لا!ممونر

وأ"الأت-لاقجمأ،ا)تنة-ت%اؤبولي-بقتفهـرطالث!هـرءيؤا؟اذب

.إ--ا-"افي

-"ثمناطل،اختيارهوالترديدو%4ىحااطىصنةأ)نيةدوركانوإذا

وبمفاواجبأ،"بوصةبالوا=بذاكزمن!اأذالقمه:كاؤإن،لاؤيأ.أشص!نهـو

.-ةاءسصفلوا

فيهـوالقاءدةصعؤطاليقأوأكثره،إطويةاقيأدخل-كا،ذشاطكلإن

الطاعة،الدنسأوا)قداسةصفةيرتد!أن؟حن،كل.بمم،!اليدشاطذذاؤ"

بما.ر"يضصؤا)قألاطرلية"تبمأ،الاص-إلاةاأرا)ة"حأواط-ن،أ-مح!-إ1ناأو

الةخهـة،هذهءلى-الحباداتذقهاء،--،!ونا!الأ-لاؤ-ون)حأطا11إةدو

.ات5ءيرصه"ىمن!ا)؟س،علي!!ا)تجماءن!ضاثبرلااإ-واشةا)ةولةأن؟

جهودناءلىءاهأيصدقا)ظاهـرةالأممالا)ةءاسءلىيصدقءاؤإن،وءإ""

ز-"أرلمةاد"،يحسو5ثم،الشرعمرأءنالازسانليتةلف"دءا.ا)جماطفة

،-االدنبهذهفيالأنانبةاإغاةعءنقيردآ4-"زمندورطابانإلمامدفوع

بهذهد"!دعلاأفيرب-،للاذ-انهتإ%لاصأو،كرء،ر،ربينالأةو!-،

صة-يا،كأ-ينفيرءبةمن،بهذمشعرالذ!الاقتضهاءاهـتلأن،دا)ت؟نصاعر11

،للكالبتذوقنااو،ا)ةطر!النداءمننوعرتأوثرءا-:اكلةهـوفأكانر؟ا

مننوءالأوفسناذةال)-يمماأر،اطلاو"قدراو"اممارسةفيالرء:"؟بمرداو
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أمامذتءيرلنأذناإلىذطمثنالمثورت،الظإهريمصلموكض!فيا)يزيهالتطابق

.ذ-ورة(أكثرأوأقل.هـىألأمص-ابأو،ا)ناس

الباطن؟مديتعطيا)قيهـجما4اثهالهذهأدائيفيأصط-بهاا)مماوا)ةية

ءصبه،إنها.ةالمميزه"!ارممهوت!همه،1):وعية4رصفضتطبمهالتيوهي،مهش

.الروحبروح4أشهوجما،4وحياز

فيفسهاالنيةتكتفيهل-د

لات-اءلاثلياالىو!ءاعالجتلقد

13)-طلات)--الةوهـجما-نيةرلايحدثا)ور،لكان:الأوفىالحالةفي

.(الأخلاقي

،"ضليه-ورماوا*كن،!ن-اةصوالن!"الهملكان4الثانيةالحالاوفي

نأوإما،"4أ-لاقبالاا"-الةوهي-سيئةالنيةت!ونأنفإماالىقص

صؤملالذي"هـافالاف"4-ااوهي-للنبةصط-،رقغ!يرالعهلدكاون

المفو.أوالإدانة

وهي-،ةكنوصتطاث،!نصاةسوا)"يةا)"هلكان8الثا)ثةافاثهوفي

.الت-4أةضلإةءع،"ا)-كاصاةالأ-لاقيةة

التيوهي،الأولطاط-ا)"مةابلجا5نبحثماأنعايهارةيا)قاواطالة

إذاوز"صاءل،سلإلىءيربم"ءيو،و-دهاالأخلاقيةا):""ةيهادكاون

أنف-طءحكانتإن:أءفي،ء-م،ليدكاتةيأناطالهـتهفيللفيةكانما

!كاكللهأ-لاقيف!لدورتؤدي

،(!ها،!ء،!ة)لأنهةة؟لمص"ءا"م،-تطويلاذ!نااورت-يناولآ؟هـأو)تت

أ=يانأ4ال!لمصهـذهتنن!ةد3،ا.لي"ةباكههـيزأ-لا!-ونااهـتملاذانااهت-اناوما
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ابالغاولكن،كؤودواتيةعقبةامامإلايئو-فلاالذي،اكابتالمزم

.1(ةءيلاو،رغبة،اترددوابراتإمرطةفيءث!ووعلىبها"يقصد-أن

إلىالمشدودالإفسمانؤإن،الثانيالمعتىتةويمإلىنمه!أندخاحاجةولا

،جمادجهدكلتعترضالتيالمقباتتحماملايحاولوالذي،اللينةءاداته

لهحقلاالانسمانهذا-عائقأالراحةيقلقماكلمنيجملالذي،نالإف

وأ،حميدةاخلاقيةكصفةالطيبةالأعالمعتعاطفهمنفيدأنفيبداهة

ضعفه.ءفمقبولكاعتذار

بعضالمتخلفين!القر2نبهاحمالتيالطريقةمنالنقطةذه5فيولأستفد

كانحيث،بلدميتركواانإلىؤلاء5دغيصفقد،مكةمنالهجرةعن

لمولص:3،المدينةإلىهاجرواالذفيباخوان!مويلحقوا،صسيطرآالهدو

(الأرضفى)مستضعفينكانواأ!مبحجةءقامهمعلىاوظك،للدعوةيست!صوا

واسعة-أزص"افهقكنأ-لم5:بقولهذلكعلىيمقبا)قر3تولكن

شم،،اتصيرتساةؤ،تجغضئم"ا"نمتأ.ؤفاولئكص،فيهاقئغا-ير"وا

و"لمحويدصاني،الئساء-الر"تجال-ؤائم!تضنمين-منالأ5:منهميستثني

لثههـات!!لئك-ؤفأص،صتبيلاد!يتد"وصصلاؤ،!-يملةيس!لحتطيصودطلا

.2(ة،غتئهنميخغقوأن

لذةقي!اهالمرءبيشعرالذيالطببميوالميل،النفسأحاديثأن؟

وط"عوداطلععبدالدكتورتحقيق(افهلحقوقارعاي!)كتابنيا!اسبىذكر)9(

بشيءتريدلاوأنتخلمىأننويتقدأحدما*:وجهينكلالف"أنمرور"باتيعهد

و-ل،عزاللهتحه!لاوأفصاثمأتصبحوأنىضل!تعوأأنونويتوحدهافهالاتفملهمما

تيةجا5"ماالارادةفتلك،و-لعزافهخوفمنكركتهامحصيةلدعرض!تو)ن

وجل.عزافهنيةهيلك

تأوتحب،للاخلاصمضععوأنت،مخلصأتكونأنتحبأوكريد3ضروممنى

مؤثرأو،عضثاكسلانوآذفمصلياتكونأنوتحب،الافطارنيتكومنمانمأتكون

بالقوبة،فخولاوالنفسوجلعزاللهخوفمنالمماصيتدعأنوتحببالدنياالشغلعلمها

(الممرب).،للثمىءءنكعبة)رادةفتتك

.99-79/النساء)2(
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ف!ي،البليدة)طشةالنيةمنحظأا؟ثر)بت،تاليةاوحسية،ممينة

أتمزمءلميه،الإرادةدامتما،عا.،نحاسبمملأإلينابةبالفتنثيمءلا!!ها

ءنأءقي،ليزص-تخاؤصالثهإت):ريرة5أبورواهف!يقول-لج!والرصول

.)1(،-تكذم.أوبهتحمللمما،صدور"هابهوسوشاما

علإلىتترجمأاقياوهجمأ،للكدةالدقيقبالمحنى،بالنيةيتعلقف!أما

قيمة،وحدهلهاكاتتإننمرفأنالمسألةفليست،خالفتهاالأحداثلأن

مطاقأريبفلا.العقوبةأوالمثوبةلتستوجبكافيةكانتإنأو،أ%لاقية

رهالى:ةولها)قرار،وذلكاتخذء،ءقكاملت!ونالأخلاقبةاإسئوليةأنفي

ت!ت،كانأو-ك-ك"كل،اذوصاه)قؤؤا.لبضر-الس!مغ-إصت!ة

.(2)،لأصئوف

الأولىالنيةفإن-تمامأبح!سطوأخذلما،قرارلمافيرجعناأننالىو-!

.مض،دبهزمقابلناهاإذاإلاالل!م،الأ%لاقيةم!رها3أنت!تقدقكون

كاملأس،يتحققلقراركانماإذانمرتأنجمأ5اطقيقيةالمسألةولكن

وكترك؟.تمامأالأخلاقيةالقيمةنفس-ققالت!وبينرلجنهحيل3خرولقرار

نفجة؟%،نبتمنءجززتيجةلمواةاطهذهفيهات!ونالتيالحالة%،ذ،

.مالمزوتصور،الجهدفمف

إلىبالقياستحتبرأنيينبضلاالنيةأن،إظروتاهذهفيالواضحومن

الأخلاقيةطالتيانفيهايفترضالتياطالةفيولننظر.الدر-ةنةسفيالفمل

فيوسيلةأية!ملانلاوأن!-مما،الانسانيةسببيتهماكاملأاستممالأيستهملان

الآخروإخفاق،أ-دمافياحكاناوا.إرادت!ممامملكحقيقطاقتهما

"-تاعناختلافالأصلوفي55/باب-العتقكتاب-البخاري:انظر)9(

.المعرب-(تت!لمأو....و-و-تعالأمققياوز):قال

.63/اءلاسا(2)
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المم!نفنإراد!ما-عنمسةقل-ار--4،فرصةإلىإلايعزىأنلا،كن

كاملأ.!اثلأبد:مممافماريببلانقرأن

عارسةإليهزؤديقدصازنكرأنأخرىناحيةمنزتطيعلاأننابيد

.أنة-:،وفي،-وانامن!ا)طفي،س!لمهيةاوإيرابيةقيممناتنفيذيةاقدرتها

الواقعةإت،-ارجيةبظروف-ظءتةدالممارسةهذهإن:قلناومهما

ةإن!ا،الط"!4دةفلعحنةأص:-تانهامنغمالرعلىأنها:رؤكدأماصنا

نفةلأنادتملمنكاندوة.رإرادتى،تمتلأن"،نحنممارستنااتزاما

والتياإخفذ،دنا3ير!لجناهاا)قيالنتائجواكن،ف"الام!هـتهمنالاصتفادة

"العالفتائجذه5-قبلمنءإ-4كاإتمماوء:ىاكلملاءأكثر-ة-قتنا-ملت

رصيدنا.إلىزف،فأنيجبثمومن،إبداعنا

؟..اا-او)ةددمعلىاطالتينزضعإذنبناف!ف

احات-رؤيةماعلىادلينالأخلاة-فيأقوألأ-ذناإذا،ذلدومع

،-ةعة!اعتباراتع!4ساسأفيليقيوملارأ!مأنو-دوإذ"اهكلالأكلر

!لي!%.الرسولءقيةكلروكثيرةزصوصعلىواكن

ا)-قياةث!وصاهـفهأدوىارلأواخذ؟ر،الأرضهـذهعلىإذننكةف

أنه،بكرةأبيعنقيماسفيالأحتفرواهء-اذلكفن،إليمااصتف!وا

.!ات-،رافيإقتولوافالقاتلبسيةهـثمااإسيمانالهةك!إذا":ةالو!!

كانإنه):قال.3المقتولبالفما،القادلهذا،الثهرسوليا:ؤقلت

ا!!الثهرسول4رثةآ-رحديثوفي.)11"صاحبهقتلعلىحرر!مأ

مسيرآسرتمماوامأأةبالمدينةإن:"ممهباد،هـدفيالة،هـرةالأءذارأص!اب

."الحذر--!م!م...مهمممكانواإلاواديأ،قطمغولا

.23/باب-الايمانكتاب:البخارى)1(
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ينارنسوفالمتصدةفي)1(ونيغبطتيالنىالفقراءأن"..!ذلكمقوخير

ثرارعليهماأدصاوآيفتنالذفياولئكمقابلفي،الئهعندالثواب3!نة

ينعموامثلهم،حقالد!ب!مالءوزواأنفيتمنون،وسرفقىفمقالأخنماء

،)12.العقابنفس!مفهؤل!

لأعينناتتمثللا،الحديثنقادلدئص!لتهافيشلمثلاالتيالتصوصهذه

يجيبءنهاكلأأن،الع!سكللنايبدوبل،منسرمةمجهوء"س!لني

:مجموعاتثلاثنينضعهاأنف-طيعولذلك،نحتلفةطائةةعن

التتةيذ.محاولةمعنية-1

ءهـضيأ.طارئأمنعأمحاولتمامنعتنية-!

.فرضةنية-3

تدخللا،يقتتلانبرجلين!امثلالتيالأولىا)طائفةف!ن،ذلكوعلى

نتصورنيأنالصبمقوليس،سلدلاتيةهوالذي،موضوعنانيمطلقأ

لأنهلا،ا!لتمربهايحام!التيالقسوةبنفسالمنهزميحاملأنالمثالهذا

أذنيهإلىغارقلأنهبل،ف!بذا!اوا)هدواناطقدبروحدخحرككان

بينهمافرقولا،افريرةنيتهخدمة!اأيف(قواهمس!هـكل،الصراعني

ج!ودما.نتيجةفيإلا

النيةكازت-يث،الأخويينالطائةتينإلىبالنسبةكذلكالأمروليعس

مثله.اءيريفعلحتىلفيرهصاصثللهوحود!أنارءاتىوأنالضبطة11(

الحل!،.ط2325حد"ث17/باب-الزهدكتاب-الؤمذي:ذاكفيانظر)2(

فب"لصلتمالأليأنلر:يقولة*،علأولامالأاللهيرزة،لمومحبد،:فيهوجاء

عحيح.حسنحديثهذا:عيسىأبرقال،صواءفوزرهما4فةفهو،ؤلافبمهل
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وتؤ"14تجهلمهاا)قمااطالاتليءضهـ-ودمع،الأفكار-يزفيبهةا!امتآهـ"

.امهلامنلي(قرأود"دآ

ح!ةدبهدا)ت"ويرق-طهـاافى-إلاتإ-دىفيأذ"زةيرض!دأذ:اوالواقع

مناءددبر"د-!أو"ؤنة"ذهـ-اطردقفيالالصخمدادمنشيءوليءد،"اك

ءيربرإدثاصهلمةالس!ذةطعر؟او)حن،ة:لمنفي،-(صادؤتإقياا)تجارب

اة!"ل،ؤء،صو-ودةا)*ة!ة-ءونالأخرىلة9اطفيأؤ"-!نعلى،متوقع

،ط-"لضسء:"رمجردإلطات-"ا)تحبل؟،عزمأييو--دأناهـ"!-لمن

ص-اهـجليءلهـ-ءتلاستأو،،)ءصدؤ!:يأ؟:تلو:الإذس!،ندةول؟أن

.و!4كلأطحااط-اة

ا)ة-إعل!ا:يةافب!ن."وسيطوتالة،متطهـؤ"انحالتانتو-دوهـحذا

إذاو.هـمأ?إرض(اهـةوء"ا،طلمةالمهالنيةتو%د1)ما%زة،إةهـضيةاوالنه"

زروتبراة"ا)-.أؤ-إن،نحتلر(-ح(الأو)"!نعلىبمأنإلمايميلالعةلكان

ح!ة-إتدينقي!عكازت--ثمن،عهإت؟-"-ألةا)*ةلياط-مإلىبالذ-بة

اإ*مارض"!ن.الحالتين

ا)طواذفهـ-ذهبركيىبةرقلاير:دوؤجماا:!وصاؤإنذ)كوءع

..؟..ه.طلقء،زلذاتأن"علىند:اولهاأنيربؤمل

لآةمادا

الدر-4.لافي،ا)طبيه"فيهواخمازلاأنذءتةدؤ:-ن،رأيرتاذاكليماحم!

ا)*!هلمناةيربرت؟راول!مما،أ-رهـ،داءأللفيةؤإنالأءركانكلاوأيا

.الضإما)?لفيإلأ!"هـورم،-ئلغلا!-ث،با)ةيمءندت

بجزاءمهورإة(يرص"حماعفد4احتو،إ-"ا*ةا="4إ:اامنءة"ولرجاتدااهـذ

خاضء-(فيملوأ،ت،الثهؤضككأدليدنريردأن)؟هـأةمنفيدؤهـ؟اإ!جا

ءاابأ.كل*"بةأن!از؟تالتي،!لقاريستا
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،:-دهـاالنتلريةليأنوار،أال!!ب"ا!؟مورووذهرونحبمأناإسمتبدكاإن

بأت،مناسبأمنمجأذصذ!قأدأيرباظزلةأالحقائقمجالفيأذ"ذ"لمفه-ن

نحسنأنهـرغالمى4كلابم!،الحقارقهـذها!:اإأوحتا)قيالفصهوصإلماذاجأ

.ص)إخصوهـذهبرينمنالا--يار

ليؤديدأألي":ةجا،نيائرآإأاإ"دكماصهلأأ-ولآأ-لديرثانؤ!،ذنإو

ضهىايهفي1)قي،ال!!ولةؤ،)*دالة،اطاصهةا!،!ومح!اجصيعتفسيرئيمادوره

أازءيزتزتمهـح!إغاو،زةرلي؟-"4ليثكلفيأو،بمك-اهالأسعلىتحما!*ا)ةهـآن

،(1،)او!-إثيدااتو-زذا-ح--ك-ؤ!:ا-إتمددر%اتكمادرجةكلدقيقأ

ذدى،ةكلشدحالصين.رصفيكص-ءنألي"حمز،ب،اكلؤ9ةالن!رةوزنفيكانلوحتى

ذ،.3ءذ-ص-؟يرآلصكلثمةظه"ل.ءليفيؤأصقي!.(2)"ا)-ئهتاءف!-الأؤ-لأر.ض5أفي

دا)-،طنا؟3كات!إذا)3(لمأهيزاث!حرذ-ءرءة،لصصءصثقدصيثتلهـنهؤ،هتز

نإ:ذ"ولأنلي:!؟دير6إزو!!حليضسولالذكأاتمنؤ-تم4الأ-هـكاليصه-"هـق

وأن،؟6*أليإ-س،نذاكأون!اورها!هـ،ليترقي*إىأل!فياطقءطاقألثه)!جضل

ص-تو!اإلىبا)ت!ةيرزةجماثمومن،ثفا-"في"-تمحوقمهـ-اليأ-هـأ؟رمصؤص"

"ز"م-عى،لهأءمم!ب!أءطكاؤدليصونأنليصد4كاإكنجو،ا!ءهل

مايىوفوهـو،4كاادلمفياضطهـاد،اترة-ةا!رزهز-ت"بحلاأدطةثس!و)ح

ارتقاءإلى"ثطلمعآن-!"ثذيجبإ"لىاالدربماتعجمبؤإن،محالةلا!دث

ايخما:ا-غاص!دأالأكلرلي"دوؤان،إذنو.كازتمهـاأءلمو؟يرأآ!!برحا،آ-ت

ء"!أنإهـاول!اإكزهـةاوردا)ثاكلحا)حرموليصطرع،!ط"ب!ا.!ابلاأ!إص

.-رىأةكلرا"درجمىتةهـاو،صراء،ة-"ةال!زءونو-"في"ذ،أ-دليد؟مم!:،

؟لىزؤ"ةدء!صذ!سو-ا)ءامأإ:داا!ذلي!د-د:الدو

:ادةقي"إش-!هوا،"ةاك!ثالتيةليينالدر-4فيا)فيرق

اهـ-ذ"-شاءس

.96/ذسير(2).)1(الأ-ةاف/99
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!أوثقوم،ا-إفأكابرأمناؤتكنلدىاإهـ:ي،ا)ةدسياطديث--اولأ

311،اطمم!!ةا:هـ"اأننجخررألذي(اط-إثوهـو"وور-لمميمأا)!!ار:ووا،آلصةد

تحققت،لوح!"اتءشركأد-بأن!ا-بينروة-ممد:"ؤممضبآأثرزورقدبإ

الئهإت:و(ل.،-حبذءفى4رليكمايزويؤجماصن!االثهرس!ولىقال

الثهكتب!اليووءل"ؤلمم!:"!!ن،لك6ليكينثم،وا)م!"ثاتاط!ضات؟ثب

،!--ةاءث!--:دهلا4ا؟"ء.،!ءا!اؤولب!ا!تإو،لمةكلكا-ةةصؤ5ءتد

!(1)"...؟"يرةأض*،فاىإ،خ!هورنحالص:*،ؤ"إلى

ا!اولدفيليفيؤهـقعؤا!هـآ:،إأز؟""هـادلالةذالمثمن%ؤلل!سض4ثاؤ+(

ءض"6!ن!مآوأطق،(2)لأ!.جاءاءورئا!إضحىاليين-هـؤلاءرجمما،ا!اهـهـفيوءير

،ا؟*-هـويرإك"يمأج!ور؟ن!5؟-ءودونمنموأ،(اؤس:!نا!ز،اء:وخ!تاوف"وةد

.و)حى-ةدر-4يخ!--ءور!ال!-شا*كضثمو

منأسيحأهم؟"،ءاهـدونالذفيلمقأورثإنةجصلمةاةهـآنايق!صاأثمومن

(ةإدر-ات؟فيؤروونؤتارة:لاص-الةتىور!ادءوهـذاي!ونو)كنه،الآ-رفي

-ةصثلمونأا(وا!دةدر-ة)هـيذوتار،أا)ؤءتكنمنالأ!!اءإلىبال!م!""أ

،الرؤور"ءذءدر--"ذأق!أفيمنإذ،بر!انضالي!نوهنا.أا)ض"ةاءب!ا

ف-"اتوارت،ا*ذوا"ااب!ودبينائهـقمااذللثمنؤحد!لمص-ادر-ات!اأو

هـأوروا!ميبذاسنالذفيوأولئك،ؤ!م!ببرلمبات!ميراهـدونالذفيبرين،"ا)-!

ؤفئلص":ؤ*الماووله،أليضى(هـ:اا)فصا"اليةولهور،!وذ)يم؟.!ممزفوأ

ءتوص5؟لاو،--تةذزك!اةت،ءصداظمام.ذث!م!-3وأتم.لىاوفيبأفيصبخا!داالثه،

،ح!ظ--؟!أأ%شيه!اةاع!طاءفمابرتاهـصديه!إالثه"زضى!لصؤ،تىاط"يتالثه"

75لملمباب-الإ؟انء؟أب--وكل-لم،03/باب-إرقاقاءخاب-إبضاريا(1)

--ط!-ضورمرلمزملاالذفيأوا"لمثؤةطجم!مليةصدأنيحرب:إة-صوناةال(21

.اثكركاالد؟اعأ-لمن،ا)ة-ال

946



منبرةدرآخرنصيرةهـرهكل،وهـو،(1)""-رحصؤةءكلثف!ؤث"،-،تزذ

ولا،ز!+بلى!لاو،ظقأ"يص--ث!م.لازث!"م"بأ)--كصذ!:غيرأليداة-دا

ولا،الصةةئازؤفءيئ"طصض(ضؤرط-أونولا،الثههـ؟!يلصفيتحف.ت!ت"

لاالثةإن4،لغصاشلوصلي"صصفم.صى-"-بصلأإذ:-لآصضهـ"ؤين.دآتنالو

ولا،!ة؟هـلمرولا!ةضةيير!ةت"نةصل!"لي:لمجفوولا،!صت-ينا-نرصأثض-يع"

نواكاء-،-نتثطألثه"ا"!كمص-شإء.!ئم!ثيب-!لآ!،(داول!وه"خطتذة

)2(.!ةيونيرته

نب"علىالةاؤمهـلواله،-يرالنيةإن

ال!اصل!.الأ-لاقي

11(1):-اء/69-59.

.121-021/رةكو1(2)
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الققلىمحواد

هيحيثمن،ا)نبةلدراسةت!مص(الفصلهـذامنالأولا؟شءكان

التظهـبهمرف،نة-"ملا)5:أءفي،"اإباشرو!وفوع!ادةالإرابينعلاة"ة

رأينا:و)لمةد.الدثاطهـذاو-كثيرأنيم!نتوقعكلءن

،الانسانيةهل،1ا)ص!موريالإدراكوهذا،الدا-لمه"الرؤياهذهأن..

ل!سواكنه)الأ-لاقيةفيرؤلجسبأآكأمريعضير-ر"رة"لالذيوبالوصف

،دةةانالافتصرفاتأكثر"-دس4ا)"تهذاءيص"وأت،(ثيءكل

المادية.الوج!"منالموا-بومطابرقة

لاهمل-ا)صادقالوصففي-طأكل:أءفي،الضيةفيكأول!فىوأن...

.الهةوايه:مح!تافقطرءةيأذ"!!او،س!لمو؟:اددفيأنإصا

بالأولوية"رظةهـالنهالأ!لإقيلاحىدثاإءوذكنصريخاا)"ةبينمنوأنء..

.لا)55عرصاةدمالتو

ءندرنفسه"جاود!ة،تةديرد؟حنأ-لإقيخيرو-دهـاا)ة"ةوأن...

ا)كلي.الأخلاقيالمهلالقيه"ءعفيد*-اوىلا-الأيةعلىولكنهتضاء،الاة
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ذظهـ.دونالآن=فتركآ=هـ،آءفمرز-تخىرجأصت-الا-نوءا؟:ا

طاجةخضوء-!صة-،ء:،لي:اةسلذيخماا!وو،"ادةا،رال!اءكاؤا؟،ذم!"

أءهـف،أمملأنة:لؤأنا.ا)صوءدأئرةفييوفعأنمنذدذدلمهورض!-اإ:ثج

؟ونأوعتدء-ا.ؤورلمهإلماي4أورسوصاالاءتء،روب!ذا،!لأأنلي":ورجماصا

.ةوذو،ة!لىرءجا،ءنؤأؤورلمه،وا-يهوذالمثأنأءهـف4أداذإلماة-؟!يما

.؟هدفأيسبماهـلفيو،ابميوأؤورلذا،1،و)!من

أس-المنسلفيؤطر:ة!ا!لأنلا؟ذ)11و؟صاذا:ا)مسؤالان!ذ)ن

فيءن!مما4الإ--ادرندروجهـل،ترى.ا)حممالسرو"لعلىذإدةردركالإرادة

،فر-بالإطاخمقالدر-4لي:ةسيوا-مانالاإن!،؟..ؤ--بوا=دجمماء4

نأأي.لالأوءنالإ-ابةؤةهـضازجماجا5لاثارض!نهطي"ا)قاال!!ا:"وأخن

.(ذ)ت!افيظاا"كاذتل!،ذمسوص!،1إكاأؤولولا)سازل!أرا-فرض!صاا)وراية

لم!لمةادراعووكلوض

الإ-،ليلآب!دهزهـلآا)ةهـآ

ةدالإرااي"!م!دذةؤد

!ا-ورتيرا)قيرزلتدا)وراهـ!

"بر-محأو،13ترذ!ص

ا،ثايمااإ"دأ!ذاو!ل!

ورابر-ب،4ووإكرة

فا)ظهـوث!،يا)فيهـد

الأ-لافذإصق!-االتي4الأهـصصا:ذ"رفأنهرو!ذه

ا)جماأوراياتبرحلطاصسااب"لاالأ-لاقهـذهذ:دوهـل..؟

ا):ةجما-=-الةوفي.؟.أواورهـالأ-لملاقزطص-ح=ين

ا)قيا)*اياتوء-ا؟!طإةإص-وء"غيرالأ-*لاق!دح

305أ!ااظليإممأنيرلمبفيالذيكاالأسيااصدألاوصا؟

يرتة-اوتذالمثأنأو؟الأ!ال!لىفيآليض،ءطلموب

لا"؟مثىيرة-"طر؟!مرهـدأو،ابمباوير"ماةصاكاناذإ

.؟كليةايواز:ابرهـ،ا4إلم!تصاأ!ديةدأطا

لاوحى؟ت،ثلمةالأسثىذهه.ثلكلو-ءددةواض-"برطريرة"فييرب-ينإز:!

فيلاةهـآنالأ-لملاؤ-"ا):ظريةذةدمأنبرلم!المثا؟قي-ا)"ءوكلصاتء:دةفنهو

.ة"قي،ديمأؤقيد،دا)!.داهذ
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(الاسلام):العربياللةظأنإلىا):ظرنلةتاني!فيلا4أؤوالواقع

الو-ثفي،يهفي؟،الإلهيةللارادةاطضوع:أي،،الانة--إد5:يعني

ازية.الافالارادة7-هـعلىسلطانأياستبمادوهو،أالإخلاص":نةسه

نردكل!تلهمأنضرورةنالقر3،ؤكدآ:ذقولأنكذ)كرك!يولا

ا)نة-اء؟هذايتمثلفيمنبينأنأيضأيجبلأنهأ.النةيةاكيةأسالهفي

3."ذيانهويز،ل،أركانهضيقؤأنوالهواعثالدواعيمنلمزيجرلتسنىومق

وط+-متهاء،المباثرةءيرالبةدور-(

إلى:ادتداءنةولانينبغيالتفاصيلهذهفيندخلأنذبلأنف-ابيد

ونكةفي،البهيدةبأهدافه-الاسلامفي-كلاممل4قيه-ماسمدىأي

بامتدادهـاويحمم،فال!كثببمضمون"ياخص،رو!أالثهلرع!ولبقولةالا-ن

نرىسوفعط،وغيرهانيةالقر7الهصوصمنيحصىلاما-لا!ايةماالى

:وا)-لاملاةالمهعليهقولهوذلم،دراعصتناخلألالأذجمنقلبلغيرمنه

لإثباتقبمامناستخدمناهاالتن-القولةوهذه"\(.،بالنياتالأممالإنما"

نأ*حن-أخلاقي،جودشرط:أءفي،صحةكشرط،المباشرةالنية

للةيمة،آمميارطباعتباره،أممقبر!ورةاخيةانتناولأنفيابضأتساعدنا

.والعقابللثوابأخيرآونمرطأ

أة-سفياجميعدبلمنعليهجرىوالذي،للنصالمزدوجالاست!دامهذا

.(!هه،!حأ!ة=)نية:المربيةالكلهاشتقاقفياولآتسويغهيجد-

ما:بصورةمعأاءيزجا-ترفيمنمشتقالواقعفياللفظفهذ)

به.!ضأي،باطلناء:أولهما

.ا؟ولاطديث-البخاري:اةظر(1)
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)1(.بعيدآذهبأي،نأى:وممانيهما

لا!ركانظرتينإذنيعنيفانهالمصطلحلهذاالمزدوجالأصلدذكرلاف!ذا

،الانسانو،يكلفالذي،الماثلالممل!واصد7نفيتقعان،الارادية

،صتهدفها.التيالبميدةغايتهوكل

،ولنفترضالضهنيةالاشارةب!تهنفسكأنإلىبناحاجةفلا،ذلكومع

السلي،"جانبفيس؟ولا،الأولا؟زءإلىفياصةتقصدالةو)4هذهأن

،ئستخزجالثانيالمحنىوء"نرىولسوف،النصبقيةذلكبمدلنقرأولكن

الرسوليقول،فمثيئأصثيئأمحسوطوأصبحاططاباطردكالاويتحر!ك"

الحددثيختمثم(،مملهحالفي))2(،نوىماامرىءلكلوإنما):-كلي!!

إلىف!جرتهورسولهالثهإلىهجرتهكانتفن":والأخيرةاكالثةاءلمةبهذه

إلىفبمهـتهينكص!ااكلرأةأويصيبها،لدنياهـجم!رتهكانتومن،ورسولهالثه

.)3(،إليههاجرما

نألهكانهـاالأخلاقيالتةديرلمبدأالهظمالدورذا5انالو)ضحومن

فم،أنفسنافيالعميقالمنبعمنمنبثقة،أصولبة،حقيقيةبديةإلادضمين

منطوقة.أوباطنيةلغةتكلفعنناشئة،سطحيةافكاربضعةلفءنه.بمن

فيالترتيبا%.يفوإن،(ا-ء-)نهي،واصدة"نملينمادةأنالمؤافيريد()1

بهويحنون،(الكبيرالاثتةاق)3باالاثةاقيينلدىعرفماوهو،الثانيعنالأول

وهي،أصوا!ابرتيبءةيدغيرارتباطأ،نيالمهليبمفىكرتبط"ث!ثيةا!هوءاترمفىأن

مثلأجنيابئضربو-بى،أصلكلفيتصدقاندون،الأصولبمضفيةصادةةكرة

...والشدةالقوةعنتمبركرتيبهااختلفمهماوهي(والراءو"باءالجيم)؟جموعةذلككل

من:ازظر.،الافةفت،صاءبالثحاليمنصورأبوالرأيفيوثر؟،"قالما2خرالى

.!المعرب*.أؤيسابراهيمالدكتورللاستاذبمدهاوما94/اللفةارأص

.الساةقالمرجع2()

السابق.المرجع)3(
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لاولكنها،لدواةمناالواقعيةالانطا؟قةصينإلىف!رقدالزائفةالنيةفهذه

تغيرها.أنقطتباغ

،الثأروبروح،الكراهيةصاطانتحت،الحربفي،أمملوعندما

لنفسي:أقولبأنالهدفهذاعنتف!يريابعدأنئيءنييفيدفىلا

و%ودنلغيىلافنحن.مقدسةصقيقةعنبل،مصلحتيعنلاأدافعسوف

وليس.شيئأنسمعكيلاآذانناوصد،ئيئأنرىكيلاأعينناب!غلاقالمالم

فالرجل،باحمهانطقناحتىأوفيها،تفكيرلابمجردالفضيلأنتملدأنبوسنا

تمكشفأنتلبتلارقيقحدستارصوىالشكليةهذ.فييرىلاالحاقل

الحقيقة.وراءه

ولسنا.لأعالنااطفيةالدوافعتبينصهوبةاطالاتبمضفينن!كرلسنا

المطلقةالاستحالةمنإلبذهبف!،كانت5تأييدصدإلىنذهب

تبدد21((!هطأء!دلبوس)لاحظهماعلىالفكرةفهذ.(،1)لا-تكناهها

ءلوية،إنسانيةإرادة!جودباحمالتقولالتيبنظريتهمتصلة،كانت"لدى

لمجريبية.معرفة؟ينستجيبلاثمومنء،الزمانخارجاضتيارها"بخري

.أ!،،.أ!ء!ء4!ه3ول،،أش!.2هـتهة،ء23ه!،منله،:نظرا(1)

باريسنيوترني،1862آعافيباكفيولد)فرلم!يفيلوت-دلبوسفيكتور)2(

منها:،المو)فاتشجملاكتبوقد،الوربرنفيا-تاذأكان،(1691أعا

نآس!"صيا!ش!!س!!ه*،41هـحها،هظصهانلأ"!4ء3مأهس!،س!،4هـحه

ن!"احمأهأ!4ولمأ"هـهءهأ!!.

رصالته:وكانت-الاسبينوزيةريخ3وفي،صبينو،1فلفةفيا؟خلاقيةالمثكلا

+!!8،*ثاهـ5،1لم!!*هة!س!أ!لنا"هـه،ف!ه،*"لهيةس!4!ولحه،.

ميتافيزيقاأس:الفرنيةالىكرجموقد.كانتعندالعمليةالفلفةتكوينفي!راسة

1191آعاوالحياصيةا؟خلاقيةالمدآأكالييةفيعضوأواضتير..الخ...ل!نتا؟ضلاق

(بلمعرا)(!،!4ط،مىهـ،!5+.3:نظرا)
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النيالصموباتأنندرك-اإمرفةيقبلمانطاقفيدمناماأننابيد

اطقبقيةالدوافع!تهأنافترضنالوو-!،كثيرةالعميقةدواؤ"خاتضيرها

?،حماوثفلإقصاؤ!،يمكنبحيثااهـاسسهكلبتف!ثا،كشفتقد

أردنا.كىفماالف!هـ،ارفصومنصارفبمجرد

ت!ونأنيم!دطب-امةالنبةكافتماإذا:نفاءلأنلنا!وزقدبل

3..موج!هة

،التو-"هـذاعلىمباشرةلهيىلمط،نلاالانسانأنالغزاليالإماميرى

،،ظهرماإلىوميل!،،وتوج!ثاالنفسانبعاثالنتةإطاأ:ليةولذاكوفي

؟-نلاليحن!إذاوالميل،آجلأوإما،ءا%-،إما،غرضم-افيهأن

نأتنولي:الثباتكقولذاكبل،الإرادةبمجردواكتسابهاخترا!،

وأحبهفلانأأعشقأننورت:الفارغقولأو،إليهوأميلالطعامأشتهي

إلىالقلبعرفاكتسابإلىطريقلابل،محالفذلك،بقاجماوأعظمه

يةدرةد!-اوذلك،أسباد"باكفابإلانحوهوتوجهه،إليهوميلهالشيء

للغرضإ--،بةالفعلإلىالففسذنبثوإغا،ءلميهيرقدرلاوقد،عليه

منوط4غرفأن،نالإفيمتقد!وما،لهاالملائم،للنةسااوافق،الباءث

فياعتة،دهكليةدرلامماوذلك،قصدهفوهررو%4دلاالأفمالمنبةمل

عنهمصروفغيرفارغأكانإذااقابايتو-"ف!ططاعتقدوإذا،حينكل

والصوارف،والدواعيوقتكلفي؟حنلاوذلك،منهأدوىثاخلهبغرض

،وبالأ-وال،بالأشخاصذلكويختلف،تجتهعب!!ا،كثيرةأسباب!ا

النكاحش!وةءا"تةإذا":فيقولءثالألذلكالغزاليويفرب،وبالأممال

يواقعأنيم!نلا،دنياولادينأ،ا)ولدفيصحيحأغرضأيعتقدوأ،مثلأ

إ-!ابةي5النيةإذ،الش!وةقضاءنيةعلىإلايمكنلابرل،الولدنيةكل

كلاقلبهيغلبأوإذا،الولدينويفكيف،وةبالث2إلاباعثولا،الباعث

تأيمكنلا،فضلمايعظم-علئ!!افهلرعولاتباء(النكاحيصنةإقامةأن

476



حدليثوهو،وقلبهبلسانهذلكيقولأنإلا،السنةاتباعبالن!كاحينوي

إيمانهأولآيقويأنمثلأالنهيةهذهاكف،بطريقنحم.بنيةليس!ض

،وددفعءي!ه!!عدأمةتكثيرفيسعىعنثواببحظمإيمانهويقوي،بالثرع

.وغيرهالتحبوطول،المؤنةثةلمن،الولدعنالمنفراتجميعنفسهءن

فتحر؟4،للثوابالولدلتحصإلىرغبة4قلبمنانبثر؟،ذلكفملةإذا

ا!ركاالةدرةانتهضتؤاذا،المةدلمباشرةأعضاؤهوتتحرك،الرغبةتلك

لمف!ن،ناويأكانالقلبعلىالغالبالباعثذا4طاعة،المقدبقبولىللسان

وساس--الولدقصدمنقلبهفيويردده،4نففييقدرهفاكذلكيكن

.(9)،وهذ/يان

الحلاجهذاأناوترضنالولأننا،ذالمثمنأبمدهوماإلىنذهبوقد

فمذا.لذلدننحدملماطسيةالفطرةأنلبقي،ونجحاستمرقدالأخلأقي

مناصتسهتالتيالعاداتومن،المطامحومن،الأ!!رمنالكبيرالق!.ر

وهع،يخففهاأو،الغريزيةميولناسلطانمنئحد!أنفملأيمكنه-جديد

بل،كاملأ)ختفاقأقط!وت!ايختنقولا،ماثا"ؤظلالميولهذهف!قذلك

أنفا،الأنانيةدافععأءهـالعقليتزامنعندما،أصيانأليصلالأمرإن

خضعنا.الأمريئلأي-القطعوجهكل-ندريلا

!مليسواالثكهذاعليميفلم!قدالذيئأنجيدآنلاصظأنومحب

أيضأموليسوا،لأهوا!مالعنانيطلقونالذيئأولئك،الناسمنالعامة

كانتا-اصأنهمالواضحنرن.إليهيتنبهونقلافم،بالديئالعهدصديثو

لأنمجالفلا،مضادةأخرىمبادىءكزاحمهالا،متفردةا،نحتىمبافى!م

يفسرونبحيثيكونواولن،أممالهميلهمالذيالوا!يالمبدأتبينيخطئوا

غامضة.أومظلةلهمتبدوعندما،الصورأوالأقوالدتشابهاطاصةنوايام

الأصل.نيمماأوفىبصورةالنصهذانقكاوقد،اطل!.رر4/362الاحياه(1)
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بحق،،محدونقدالذيئأولئك،الناسمنالصه،طونا"تفييقعإء،و

.ا)وضوعهذافيوساوسمغددةوفي،اطقيقيةدوافمهمتمييزفيعناءكل

قدرعلىد-أنها)ةولالممكنفن،تناقضمنهذافيببدومماوبالرغم

نظرفيفيرمألامنمخاوفمتز!ادأنمحبأخلا؟اتقدممنبققونء-،

الاعتقادإلىفتدفمهم،الجديدةم!فباثم.منالسميكةقةالطهزالمثأنة-3

الةضيلة.في-بأدائمأر"ملونإءابأ!م

أضهم،الأوانةواتوبد،أ-يانأي!عةصصةواأنالواةعفييحدثألا

تلكأوالمناصبةهذهفييممدنإنماكانواوأنهم،نحدوعينذالمثفيكانوا

ط-هتم؟مناطفيةا)نزعةلإرضاء

تختفيأنإلى(غالبتترعالتي،الهميةةالأسرارلهذه؟ممنل5ولنى

هو)-عييم!الذيافهرتابةعنتغصبأنأ؟ءن-دقةالاختباراتأكثرعن

الفطيف"فؤؤ،خلق-تن.تغاصم"ألا-))1(؟(الطد"ور-يذاب

.)2("3ا.ط!بير"

!ضرورة-أ-رىأخلاقأمنأكثر-الدينيةالأخلاقفينجدولهذ)

ا-ته!ارفيالنظروممقالدقةيستمملأنهي،ةهـدكلكل2،نفتفرض

سوى،تأثيركلمننفسهلت!ريرثمجحجهدمن؟،رسمابةدر،هضير

.ويرضاه،الشرعيفرضهالذيالتأزير

،فطرتة،تطيقمماأكثرلمحملبأنيكلةخاعادلشرعيوجدلاأنهواطق

ولكفا.هزيمتهنطيقلامانجاهدأو،إدراكهنستطيعلاماندركحق

نقطةفعند5،الطريقثايةإلىنصلأنقبل،افطرةاهذهقوةتوةفناءندما

/4؟.)2(الملك.7/ةثدالمما(1)
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عن،وصدهالعقللقانوتيخضعالذيالضهيرعوقفيختلفهذهالإيقاف

:،هذهاطلافنقطوإليم،الإلهيوالفضلالجلاللقانونفيضعمنموةف

لمزاجتوتبسا،بهانأخذالتيالنظرلوجهةتبعأ،العقليةالناصيةفن

نأبدلافيهانفسنانجدالذي،الأحسنفحل)عنالمجزأننرى-ايضأ

كرضيلانتيجةإلىمنهماكلينتهيى،متناقضمينبشعوريننهيرداني"يتزتجتم

ماعلينا،أديناقدأنفسنانعتبرالقاونيةالناصيةمنأنناإذ؟الأخلأقيةالؤعة

المستحيل.بعملمطلقأملزمينغيردمناما

ب!،اضطرارياوليكق،(الجواني)الأصاسينقصناملاصظةأنبيد

العقيمةهذهالفطرةنديئألانملكفلسنا،انفخاباحتقارثممورآفيناتثيرأن

الأخلاقية.بمطامحناجديرةغيرلأ!ا،إبرامولافيهانقضلاإدانة

فيه،صرارةلامنطةياعتباروهو،الأولالاعتباراننجدوهكذا

اطد،هذاعلىهدوءنينسؤيحانإلىويدعونا،إجازةوهتنانظطنايمنح

قليلأاتواستطا،"وقفةهذهارتضيناماف!ذا.محالالتجاوزيقبللاكأنه

.تدربيتةهقرإلىتتحولمافسرعان

بالعكس--تشعلومثلناواقعنابينماالبونهذاملاحظةكانتوإذا

اجلمنذلكيكونةقلا،أنةصنافدممائريئوتجعلنا،قلوبنانيالنار

هوبل،مستحيلأ-افرضاصبيلعلى-نحتبرهأمروهو،فطرتناإصلاح

منجدوىلاالتيالكراهيةهذه.التميسظرففاعلىننقمأنأجلمن

أولأ،الوقفةنفسإلىحتمأالانسانتقود،،اليأس"تسمىوالتيورائها،

اعتمدطا"،الانسانهووذلم.قلإلمنذإليهأ!رناالذيالتقهقرإلىثم

الخاصة.وأنواره،قواهعلى

الحقيقةهذهفيبالثقةمماوءة،بالإيمانةت"ؤتثنفسمقابلنيكلههذا
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ي5وا)!ا،لقوتىاولاطيرهاحدودلاالتياطقيقةهذه،والعلويةالحية

الثه.:اعلي"ونطلمقواحتراتاحبناموضهوع

ا)قاتل،اليأسذلكإلىأبدآتر-بىلاالحقية،هذهفيتثقالتيالنفسإن

الالهيا)ث!رعلطفؤكرةأنذالمث.الذاتنحوالبليدالتساهلذالمثإلىولا

انثاملالهلممفكرةضيرنافييقابلها،فطرته-الامنتحرجبأنأمرلمالاالذي

أكلاقءلىيطلعالذي،و-دهالثاملالعمهذا.الشرعهذالخالقالملوي

ألفعيسهطبالذيهو-قدرتنا-دوددقبة!ة-اسأيقيسوالذي،قدبنا

ا(-"ورة،نقا؟ص:ا)كثف،جهدآنبذلأننطيقنزاللاكناإنبحقيحم

نا-ية.منهذا-وءقص!يحها،الباطنيفملوكنازقائص

زلك،صكانكلفيابلالذيالثهوجودفكرةإن،أخرىلما!يةومن

ا)فكرة-هـذه"-ءاأفواصةسوبا)5،بالأخلاقاهماص!وسنانةتملأالتيالةكرة

بتاقىأنأ%لمنلا،إ)يناداثمأددهاتمدالتيالرحمةفكرةرهاودإيخففها

،ؤ!ب-!مكهؤمناينمفوأنويرإولون،غةلمتهممنيرجهونالذيئلئكأو

.د)ء(مداهـايترا-ببقوةوءد!،فاعد!أناجلصنولحن

منياثسةليستفهي،المؤءننةس-ا)"القر6نلنايصفالفهوءهذافي

)1(،،هـ"ونالكافم"القوإلا"الثهصزو.حءينتيئأس"لاإنة"):الثهروح

(2")اطاير"ونم"ا)ءتو!لاإالثه-تصصزتأتن"-فلا):مكرهمن6منةهيولا

تغذي،بالأحرىأو،والخوفلالأكلرفي،طريقمذتصففيداثمأهيوإنما

")3(.زئهصزخمةخوو-يز،ة-الاخرر"أ-يحذ:واحد.وقتفيا)مثمعوريئ!

-وار.وهو،وأءلوثجاعة،ومة)طفيذ،صي-وارنجلا،وإذن

صتها،يسلبهاأندونبناةلموويرطب،بهايحرقناأندون،ثملتظيتمهد

.9/لزمرا(3).994/اتعرلأا(2).78/يومف(1)
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وال!فب4،وريةالضسالثروطجموعهووهذا،ومتناصب،متوازنثيءفكل

غيرهفيفررأن،الأتلاقية"فزعةؤستطيعفهل.وخصبدائمممللبناء

.3أفضلبيانا

يمكنلاأنهحددناانودهد،العامالنيةمبدأأثب!تناقدكناإذا،وا،ن

حقيقيةدواؤعمنمناصلابل،مصطنعةأو،سطريةنيةمطلقأدمنياق

نسضطيع-وتطهرها،ا)مميقةجذورهافيماتجدك!،أؤفستافيممق5

ادموء،تدراسةوهوألا،الةصمهذافيالرئيسيالموضوعنشارفأنا،ن

-دة.ع!كل،الاصلاميةالأت*قفينظمهاوتمبص،الدوافعلهذهافتلفة

،منىانوعكلنصادثسوف،الغائيةللنية4س13الدرهذهأثناءوفي

في،وسيطةبمنطقةمازفي،بالذمأحقها-قا،بالمدحأجدرهامنادتداء

بمضذظرفيذلكتزقلمولو،4باللامباليتوصفأنيمكن،عاديمستوى

لمبدأيئرفض(وأحدصتمفينجمعكيفإذ،المس!ينصوفةوأاةالأخلاقيين

الذيوا،خر،ا)شرعضديقفالذيالمبدأهـ،الاتعنأحدما،متباعديئ

.؟ؤ،عليةأكثرالث!رعيجهلأنءيءكلبرغميمكن

منالطرفينبينأن-الأمورتقديرفيتهمابطريةوا)-خةالقر2نرملناالم

إةحمااةو"بهالمأصر،بينوأن،وس!للفظم!نأ-(والشرالحير)

.3،المباح،أوبهالمسموحيو-د،عنه

-علإم"حزتم-ءليمكيت):هيتعبيراتثلاثةالقر6نفيإن

المحموعاتبيهيننوالقر2،ثيوعاالتعبيراتأكثروهي،(لموأصل!

!أ)الروحكلالثلاثيالتةصيمنشىيطبقل!فلماف!،تشريمهفيافتلفة

.3الهتلفةالسككأنراعتحركالتي(الدوافع
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-،ثزةأو،-بيث"أو،طيه"هى!مبنة4نبرإنفعفلي،وإذن

الوقتفييجببلالمجرد،ا،ف!ومإلىفيماتظرأنداء(يكةيلا-د--ب

حكت-،تدخله!ا"دلة!د،2خرفيعاملينحسابكأ-بأتنفسه

كلهـقأ:يلأتعد

لأنه،مههيةءايةلتحقيق،ممارستهإلىزةصدالذيالهملنوع4الأول

إلىللتوصلوسيلتمهة"ملأنيم!ق،الماديةا)قبمةذاتالأشياءكازتإذا

يفبغي،مةدسواجبإلىبا)ف:ةكذاكالأ!رفلي!س،الدنياهذهغايات

أحمى.لغاياتأو،لذاتهلي-!مورأن

)لمحركا،ؤوتناليناءفيلؤديه2%رأوبباءثليناطالذيالدور8والثافط

الأخيرةاط،لةهت5وفي،2%!باءثمعمث*تكأأو،وحدهكانإذاإ،تبعأ

يأفيلأنه،!نويأأو،رئب"،عتصرآذهـا)ثصركا5فييكونكانإذا--؟

-!ضافعنصركلطبههةإلىلتظرأنيجبلااد-لمفةالدوافعمن-دول

هذهمنكلعلىزملقماالتيالذ-*-ةالأمب-"إلىكذلكنتظربل،ف!-ب

بالعهلذباليلاؤحيفخليطأذا-"،نالافكانوإذا.الهموعفياءرالعض

.؟أفضلبصورةطبيهتهعلىيدلالذي

ألغايةلهذهيمنحهالذيلا-ءضيل-ئه(4عل!نحمأنفةطالمنا!بمنإن

ني،الةهـآالمبدأيقتضيه؟،يقتفهيهالنسبةومعتى،الاخرىالغايةتلكعلى

.الذرةوزنفيكانتلو-!،اممالنالهطبقأتوزنسوفالذي

رغم،ملبالةتحددتة-دالدراسةهذهخطةأننجداك-وهذاوعلى

هذهنظريةالتواليعلىنعرضو&وف:والتدا-ل،التعقيدشديدةأن!!

صاصبةهيمن!طواحدةكلأننفترضأنعلى،النيةمنالثلاثةالأثممال

أدف؟ءقالتياطرقانحتافالنمايةفينشرحثم،الضميركلالسيطرة

إرادتنا.اختياركأديدفيتسملي،الكأيرةاندوافعب!،تمتزج
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الحسنة4النية-ب

نظريةوهيزشددآ،ا"ظرياتاأكثرأنا"قلازيةاالأ-لاقفي،لمومالمهمن

،الموا%بالهردةالف!هـةفيا)طيبةالإرادةالمحد*دالمبدأتجهل،"كاذت)

المهةفما.الثحليالقانوننجاءتهاره

ية)كظرةلجزرةيكلهـظرلبردمجرديةاكظرهق5ذهتبرأنك-ايحدوزلقدو

؟لألأز"،مختاففوءفيالأيف-،ءرقدمنالقر7انرليبولا.نيةا)قر7

ا-اءيالأءهـاهذالممارسةويحين،ء:اس"4؟إدةاواجبالةإرغاشكلاذا5

ثأ!ةكوة!لدواجبليذعنل!فاإؤمن.أخرىر!مورةارتفاء(آكثرعاطة

ومن،أسساسيةبحقيقةمهص،باعضءارهلهيذعنول!نه،،ءةليك!ارن،أو

فب-"وأودع،ا)مةلبهذازودلماالذيالأصيىاإو%ودءن!إدرهـو-يث

.الأولااقامفيالأ%لاقيةالحقيقةذؤلمثفي؟ا،الأولىالحةإئق

طإثلنلا-ظؤ-وف،%انبمايةاكظشا)ةهـوقذه5نحه:-،إذاأز:اببد

صلي.اقتضإءمن(أساسءإيهقامتاةجماا):ظرد-يين

خلقاجاثامنالتيالرسالة،للاسلامالو-يدةالرسالةانر"و:!رآنفالة

صرئية،وءيرمرف-ة،الماقلةال!إئتإتجميعخلقتبل،الانسات

وءلا:%لاقللخاواطفوعالحبادةفيئ!مرالرصالة(-هذهو%نأإز-()

."إصتفئد"ونإلا!والإلئمىالجنختقنت"وتا"

ألفاظومن،كأدردآأكثربأقوالالإعلانهذالتكلل؟ثيرة7ياتوتأتي

دون،خالصأحونأنمحبهـالثهلأكلاكةسخضوعأنفيدالأقؤالهذه

،(2")قيالذله""تصيصهيهاي!ه"غوذوا"،(1)،"تلممئونله"تحن"ؤ":شرك

.)13،قيالذله"لثه"تيمماا-ناكأئد-"

.93/2)3(./92لأ)2(.2/913)1(
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فضيفانينبفيالاخلاصب!ذاالقر7نيقصدههـاجيدأففهموليم

سلي-اطقيقةفيو5-تحديدأبهالناقدآالتيا،ياتمنأخزتينجموعتين

.اطاله!اطضوعهذاءنتعبيرأصدقيعصولكنه

يجبأهوائة،سيطرةأن:هينقط"!القر7نيلحالأولىالمجموعةففي

نأاقؤى-فلا-تئفوا":يتبعوثنثرف!يأ،أح!منامنتنتفيأن

،)2(افهمنفدى"-بغثر-قواهانئتغئمنأضتلوقق1")1(،تعد-لوا

)،(."افهتبيل-عن-فيصميلئك-ى)قؤ-تتحصليع-لاؤ"

الما!تأثيرمنناأنفسهيحررأتالقر3نيريدالاخرىالمحموعةوفي

وأ،عناالناس7راءفيالأخلاقيةطاقتنانكمسأنمنيمنعنافهو،اطارجي

ومهابتهم،3وسخطةرضا!م،حيالنايترتوهاأن؟ممنالتيالمواقففي

تعالى:قولهذلكفيو--بنا،نباليأواب!نمبأألايرب-وقدرثم

إلا+أحدآ!يخشو!لاؤ،زخه"ؤيخثتؤالثه-رصتالابيئتئغون-ي!الذ"

أذلةؤ"يجئونه"،"يحيئ!م.بقو.مالثه"يأتي-ف!ؤت":وقؤله)4(،،افة

ؤلااللةشبل-في"يجاهد"ون،الكاير-يهطكلأجمز!ة،ادؤمتجم!على

ينتتخزودط":تعالىقولهمقابلفي-)5(،لايم-لؤتة-تخافودط

طدء"وايز5":لهقوو،(6)،.تغغمفؤولثيماا-ينلطتستضئفولاو-ا)ماس

إنا":عرفانهمأو"ناسبجزاءنباليألا)يض(القر7نويرود)7(،!!لثاس

ومن،)!(،"شخورأولاتزاةيتم"نردد"لاالثه-يوخه-ئطيئم

)9(4/1350)2(28/050)3(،826/.

.801/الناه(6).45/ةئدالما(5).كا9/اب؟حزا(4)

.9/الدمر(8).241/":اء(7)

484



الأمرهذاالوحيبدايةنيالنيإلىالموجهةالجوهريةالأوامرمنكانثبل

.111،-فنتكثيرؤلا-تمتئن5:الهمالموجز

كلعنهكلذقطعتقدكانتإذاللإرادةالمحددالمبدأإذتيةعفأين

.3الدوافعهذه

،التةيالانسانبهر!فالذيالتحديدهذافيعليهيدلناالقر2نإن

افو،حئىيتزصاك،""يؤتييالذ،الأتقىشئحئئهاو،:ف!قول

،)12.الاكألىزفي،-ؤنجيماانجيغاةإلا+،"تخزىنغقةينجمننده"لآخد

الصدقةرأخذالذيبأنالقولصذإلىاهالاتيهذانيليمضيالقر2نوإن

غنالتؤبةتقتل"هو:سبحانهاللهولكنه،الفقير،هولدس

رانع،تبيرالمقامهذاني-!و!!وللني1،(،،الصئد-فاتوتأخذ"،جمبا؟

طيبأ،إلاافهيقبلولاطيب،كسبمنبصذقةتصذقمن5:قالصيث

حق،فصيلهأوأصدأ-فدو"هيربي؟يربيها،الرحمنكففييضهاإنماكان

)4(.،الجبلمثلتكون

لمفهومطبقأ،اطسنةللنية!ديدكامل"يستنتجهالنصوصهذهجموعفمن

كرهأ،أوطوعأ،ثيهكلعنالطاثعةالارادةب!انمدلحر!فهي،القر2ن

كلاكصهذاحملواصينءالمنعهذانيالمفسرينمنكثيرترعحوقد-6/المدلر(1)

روصتىالدنيويغرضهاقلمهما،النذ!نيصركةلكلفاملأفبمده،ا؟وعحمعنا.

مفهومنيعالتو"تا؟ونبمدف!لناةشولسوف.فىاسعافهلجزا.انتظارهاةلككان

ا؟مثل.الىدوجيهأاو،ومطلقأ،!قيقألمحريمأيتفمنا؟مر

.02-!ا/الليل)2(

.401/التوبة)،(

.ا/باب-الصدقةنيالترغيبكتا-:الوطأ4()
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انةصالإثا.الامرمنهتتاقىالذيابنبفوتتوجهكماباطنأ،اوظاهرأ

افة:والأكل،والأزكى،الأعلىبالمثلواتصال،أنفسناوعن،الناسءن

وعلا.-ل

أنفاظفيتأتيماغالماالتي،الهددةالنصوصعلىيقضمرلاوالقر7ن

تا!بالذيالوخيدالموضوعانهءلىالاعلىالمثل)نالهقدآ،ءتوعبة

وخهانجيفاةإلا"تنيفول!وتا!:يعملوءوعينيهنصبالا(زسمانضه

أخرأ"نؤتي!ف"صف!ؤالثهتزضاةاثيغاةذلك"ت!تلو"!ن.)1(،5"افه

-الصئلاةوأيم،،!فاغئدفيألاإلا!اصهإافه""لاآأإنئي5،)2(،عئطيمأ

-فأولئدافهوصة"كربد"ون!زكاةقيتيتم.7ماؤ5،)3("؟ضييذ

القر7نول!ن-ةالكثيرا،ياتمنذلكغيرإلى...)4("الم!تيفؤنلبم"

الأنفممىينتزععظيمشروعإنه.ا!دتتا5كأويوجهنا7خر.إلىأولهمن

القوليمكنبحيث،السمواتإلىأنظ،رماويجذب،الأرضيالجو5-تامن

ني.7القراطظابتحمالتيهيالإلهيةالفكرةهذهصيطرةبأن

لا،اتفقكبفماالكتابهذانفتحأنإلاعلينامابذلكنقتنعو)!

نيوإحد،سطريو%دلاإز"بل،ف-بواحدةصفحةتوجدلاإنه:أقول

ببهضأو،بضميرهأو،باس4سواء،افةذكرفيهنج!دلا،ا)توسط

.)5(صفاته

.411/النساء(2)؟272/البقرة(1)

.93/الروآ(4).141طه)3(

القاثمةبلغت-ءادةمنهايتألفالتياكلسما:"صفحاتفيالكتابءذان01ارافع)5(

الصف!"فيمذكورافهأنأي،مرة(06201):عددأفبهاللهلذكرأ-صناهاالتي

كلفييةلصفحة)32(سوىوليس،اكوسطفي-مرةعثمريئسطرأ51صاحدنةا

.مراتكأسءناللهذكرمنها
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اورمهق،االفانإمكانةا)قوآنةإرىءنفسإلىسبةبالههناكفلديس،وإذن

أذنيه،فيكرنالروحيا)ها!هـذادقاتدامتص!،الطويلةالففلة-قأو

نأذظنولا،والنورللةوةالأولإنبعاإلىتردهكما،انقطاعليلاو-"اوده

نجعلوحق،يةظأانتباهـ:اعلىذ"قى-ق،هذامنتأثيرآأبلغتدريبأهناك

.43ونزطإهرةنيتنا

فيءوضوعمطلمقايئل!لاالقرآنهذاأن-"ملاحظتجدرفما،ذلكومع

.والمهلالنيةبينماا)ةرضعنا)منزه

يرد!،بالاكأ!اطالدنياهذهأشهـإءوصمأز"منالرغمعلى،فالقرآن

زهدآاطباةءنر""إزلواأنم!لمضةةيهعلىيوجبوءظأوتو--"أيةيه

مطلة(يررملاول!نه،ثيءكلفيا)"طرفيذمتأ؟يدب!لإذ".وتقشفأ

الجاءجا.ر15الازدولا،الةرديةالرفاهية

تييتا5:صريحةكالاتفييقولفيدهصيةالشصبالرفاهه"تملقففما

،،ز:س-ولواولا،ابوثزوا،و!اواءشصدكلمح!تذيهلمتوركمليم-"%ذ،وا7ذ

ييباده،بخأءرا)قيالثيمارتة-تم-زتن"تل،المسر:يخين"يحبهلاإلة

11(.الززق-"؟ينوالطئباب

الك!ثفوتطور،والممناعة،والتجارة،لزراء4ابتمووتماقوفما

منههشيثأيمنعأندون،تحقيقهإلىداثمأودضونانجده-بحامةواطضارة

ؤطيأندكفيبل،الموضوعهذافيالنمموصزكرارإلىقط-اجةولا

يوجدءطكلمنقيءلألفاظوذا،لهاحدلاأهيةذا،وا-دأنصأمنها

للناسمسخرآ،ا!واءوفيأب!هـ،افييوجدصاوكل،!وعلي!،الأرضفي

.23-،!/افالأعر(1)
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ؤماا)شمواتفيمالموسسخر5:ثمالىفال،الإلهيةالمنايةلدنمن

)1(.،يته،خميعأالأر.ضصفي

وتوزيعها،،المواردهذهاكتسابأخضعقدالقر7نأنالأمرفيماوكل

وجصل،عدالةفيالجيعخيرتكفلالتيالمامةالقواعدلبهضواستعمالها

للثاس"زئن":مؤقتأو!نزلآ،ءم!رآالعا!"تامن-ذلكعدافما-

قبالذمنادقتطصر-ةوالقناطيير،والتياي!الثهاءيناباشئ!واخبه

ابت،ةمتاغذلكص،والخر.ث--والأنغامالم!و!مةصواطفتلصوالمضهئةص

.(2)،لمألباض!ن"ه"جمنذلثه"او،لدهتياا

وصيلةبل،غاية،متمهاومن،13كاالدنيااهتماماتمنيرمللموهو

!طئها،وتجملالأزواجض!!قيوالذ":ا)قرآنيقول،أخوىأشياءلبلوغ

،"ظغور؟غلىاولآش!متؤ،صتركئوتطماوالأذتام-الففكصين)خم.

اقشثر:و-تفولوا،عليهيخئم.صؤفيااإذزئ!صم.صيه!قةواصتذ.!شثم"

رئناإلطوإدا،"مةشصيينلهكأةصااتو،هذالنفاش!ئزالذ:ي

.(3)،ننمتيبو(ث

الفكر،فيت!ن!إنه،القر7نإياهاعالناا)قاالنزاهةقنر!رفةيم،وإذن

الماددةالممارسةفييمكنلاالأخلاقيالشركانإذاأذ-"ذلك.3النيةوفي

إلايوجدانيمكلفلا،و!،زثا،الطيباتإنتاجلستهدت،ممينلنشاط

رأينصوغثم،نس!نبطأنإلاعلينارما"الممارسةهذهتمليالتيالروحفي

أحيانأفمتهافلف،حالاتتمميزينالصدد،هذافيالاسلاميةالأخلاق

:والنهارالليلاختلاف

.14/محرانل27().13/الجاهئة)1(

.!3-21/الزخرف(3)
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التيالحالةوهي،الصريحةاللااخلاثيةتصفالتي،الأولىاوللة:اولأ

ريزيالةالتهلمكصبمنبدافع،المادةعلىالاستيلاءعلىفيهاالانساندكب

الانسانيكونالتيالحالةهيته5أنوبدهي.تحرجأوتمييزدون،الغشوم

"الهوىعبادة":صراحةعليهيطاقماوهي،وأخلافأقافونأ،مذنبأفيها

عتيهأقأنت-صت!ون"،قواه!!ء"اتخذتنأرأثت-أ:تعالىقولهفي

إلا"دمنمإن،ي!غقدونأؤتسنقغونفم.اكثرأن!صتح!ب"أنم،وكيلأ

.(1)"شبيلأأضلىه"نمتلكالأتعام-

الذيالجهدكاتإذا،أدنىدكونلنالأخلاقيالذنبأنبهد4فانيا

وأبالإكراه،ةقطمةهـوضأ-تلكأوالمنحرفةالطريقةهذهلتحاثيئبذل

الخارجيالمنعهذاوجودلولاإنهوبحيثضدنا،الاخرونيمارسه،بالإرها-ب

منالرغممملى،الطريقةهذهب!تيانالشرعوخالفنا،اطدتجاوزناقد)كنا

دامما،الهوىحمتحتالمرءي!ونأيضأالحالةهن!ففي.من!هـةكونها

مو)ةف،النوعهذامنيسبلوالقر2ن،الثسرعصرفيةلتنفذمكرهأفيضع

ئص"ويترمأمغر"ينيق"ماتئجذ"تنالأكرأب-وينأ:تمالىةولهفي

.)3("كار-فونو"هنمإلا!يئضمصون-ولاأ:وقوله)2(،،الد+واذر"بيهم

هوهاولكن،ءوجودغيرالروصيىاطبثهذاأنن71لنفترض4؟لثا

ارتباطأنفلنفترص،أمينأاشريةيميشأنالماديةم!تهلهتوفررجلىذا

،خبثكسبلكليست!ثععركراهيةمميقةبحيثكان-ياتهبنوعالرجلهذا

القبيل!هذامنمسألةلأن،بالأخلاهالناحيةمنمذءومأيعتبرهلأنه-لا

التيالمسالمةالحالةفهذه.عاداتهأو،مزاجهفدلأنهولكن،تطلهتخطر

.44-34/نتالفرا(؟)

.45/بةلترا31).89/بلألتوا(2)
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الصبيانية،الفريزةبراءةتنثىءاإء-للشرالتلقائيةالغيبةذه5،تفرلا

)1(.العاقلةالإرادةانتصارلا

نثيجة)ثروعالميشإلىسمينايكونعندماالأخلاقيةاطياةتبدأوإنما

هوكلاالات:اعوقاعدته،والشراطنربينالتبيز"!ضطتفه،واعاختيار

بداية،سوىليستفهذهذلكومع.وحدهالمباحباستعمالآوالالتزا،محرأ

يعرضعندماالشرعنإراديأالمرءقي:عأنريببلأ!سقحبأكانإذالأنه

الأخلاقي،القانونيذمه!يثيءاصتعماللنة-"يبهيمحينالأءهـكذلكفايى،له

التكلف.منأدنىوهذه،!الوصيةليستفالإباحة

ول!نها،الثمرعمعادمارضعدآهيلل!لمةالواسعبالىئالإبا-"ان

العمل،عدمأوللمملالأخلاقيالإمكان:هيهنانريدهالذيالدقيقا+ئبا

مثرطأ"كانوإنفهو.وجودهسهبكلذاتهفييحصللاالممكنأنكير

.،الكافيبالث!رط"ليعىانهإلا-وجودلكل،ضروريأ

استعمالالىيضطرلاالذيابدأاعن7خرمكانفينبحثأنيربوإذن

اختيارنا.قيمةتكنالمبدأهذاففي،،!ملهانمنبدلآحقنا

ذا5عنتجيبالا-تيةالثلاثاط،لاتإن؟..المبدأهذاركونفماذا

.السؤال

3..اثممروعةرفاهيف-اعننهصثلماذا:انفسنانسألعندما4رابعا

اعتباردون،محرمغيرلأنه:لأنفسنانقولأنعلىأ-يانأنةتصرف!ننا

المك!ة.الأخرىللبواعث

"ثجاعةبعاطفةمدفوعأ،المومنينصةوففييقاتلحالمنالرجلهذا-التشبه(1)

نيالهاهد)لقبمطل!عرستحقلاالذيوهو،دودة41(الرط:ية)ددافعأو،و-دها

ضجاعة،يقاتلالرجل)15/،ب-الجهادكتاب/البخاريانظو-(اللهصبيل

ا؟خلاقيأ.هامشكليبعرنالرجالفهؤلاء-بمحميةيقاتلوالرجل
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يكونالفيمكنلالمملنااطقيقيالدافعأناطالةهذ.فيرأينافقد

،سواهءلىللنهيضهينيصلحالقانونهذالأن،فانونهوحيثمنالقانونهو

اول.تفسيرءنءا-فىف!وثمومن

.للإرادةمحتم7ترمبدأالعامبالمعنى"المنفعةهو،""الةانونوراهيكنلمولما

نجدهالذي"إوىا"،وبالضرورةإذنو5هضالعملنااطقيةيحالداةإن

لاماطفة،المستعبدالأمحىالهوىليسأنهريبولا.الفطريةحاجات!الإشباع

المصلحةأنإذ،ذلدأهيةماولكن.للمقلخاضعمس!زنيرهوىولكنه

دوركانوقد.اطاصاختيارناأساساط،لةذه5فيتظل،القانونلا،داثمأ

أعطتالتيهيالفطرةواءن،ءفىدوجطريقأمامالمةبةيزيحأنالقانون

هذ.تتر-بالفطرةهذهكافتلو؟،منهماوا-دسوى"فيخارلابأنالأصر

عليه.تفضلهمافاختارت،يباليلاالقانونأنفيهالهاددااقيا،المواتيةالرظةا

ولكن،ثمبةتقيمةلهماأصران،لهواطضوع،الهامالاختياروقعإن

جديرآليسفهو،الأخلاقيةالناحيةمنلهمصنىلا)تاصالاخت!ار

عليهأطلقناالذ!الموقفهووذلكم،ذاتهنيو5حيثمن؟دحأودذم

سمفيدر-ةأدنىءنالهالهذافييمل!والذي،"السط-يالمو-فا"

الأخلاقية.

علىسبيلتذكرأنتستحقالتياطالاتالا-نحتىنواص4لمإننا،صامما

،منا!رماتت!كثفيبت!ذيرلماا)قيالنيةهيليستاطسنةةاانية.الا---سان

نأذلكءنةضلأويجب،اقضضاهاكثرإثا،مباجهولمارغباتناوإ-ضاع

ل!وضوع-ااختيارهلتسويغصاطة،أمحابيةأصا*قيةاعتباراتلهاتتوفر

جوعه،يشبع-!وأكله،عيشهالاذسانكلس!باننجدوهكذا.المرمخوب

ذلككل-البريئةومساصراته،للرفاهيةواستخدامه،نظيفألباسأوارتداءه

دامماأخلاقيمعنىا!منمطلقأخال-11،ثلةالكثيرةالأممالمنوغيره
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ا!قراطفينفع!ولوحق،باطياة-سنأمتاعأيمتعناأنالوحيدهدثه

المعيب*

منالجهرةحالةأسفبكلوهذه-ءذافيعرنا"نقفيكناوإذا

لنايكونولن،قيمةولاوزن،بلاتكونسوفجلأمتاعناف!ن-الصالحين

النسبة.بنفسمفتقرأيكونسوفالثانيوجودلاأن؟،أخلاقيرصيدأي

هـ،إذا،أخلاقيةثرواتتصيرأنيم!نذا!االأعالذه5أنصينفي

أصافظصين،مثلأ،وجهتهافيالنقصلتسدمرضيةفرعيةأسبابتدخلت

بها،!طفتالتيالواجباتتحملبش!،عةأطيقأنأ%لهمن،بدنيكل

إخواني،معنز!ةصداقةأوثقأنا!ضةالماثيةبأحاديثيأةصدوحين

مجردكير2خرشيثأفأتصورالاقتصاديالميدانفينشاطيأمارسوح!

مغبةنفسيأجنبأو،أستيأ%نبأنأريدأكنتسواء،بالملكالمتعة

الذفيمهؤلاءبينالسحادةأنثمرانأ-بكنتأم،المجتنع!علىعالةالحيش

تأ،بثمرفعيش!ميكسبواأنالناسمنلجاعاتأليحأن،حظأ%قل

أعم،بصورةالالهيالصنعهذاقيمةفيأزيدأو،بلديا"زدهصارفيإزيد

التيالهلوقاتلجيعيتيحك!،فيهاافهاستخلفنا"ءتيالأرضيةالكرةهذه

خا!مها.رتمجد،وتتنهم،تعيشأنقسكشها

الشريف،لكسبناإجباريأحدأتعين!الاسلاميةاطكةأننجدوهكذا

غيرأثا2مم!الدنياهذهأعر!ضرؤيةفيالطريقةتلئهعقلناكلفرض!وإنما

منلناتجلبهقدماأجلمئولا،ذاغاأجلمنلا،نمالمبهابأنجديرة

مستحبةالمباحةالاشياءبر-اتصبح،مضولةلتاياتنطلبهاولكن،متعة

بها.مأمورآأو،أخلاقيأ

وإنما،الحياةمنخاصبنوعيتميزواإالمسليناطكاءف!نولذلك

،والدكان،والمصنع،اطقلفيظهورموفرصة،م!نكلفييلإزونبرهـم

.الرهبانوصوممة،الزهادخلوةنيءلهورمفرصةعنتقللا
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عنالبعدكلالشواهدأجلفيهانلسأمثلةهنالكأنوالواقع6ساثمما

مناصباتوفي،لماماإلاالماديةباطياةأصحابهاثتملاأمثلأوهي،النرطى

إلاجمشيءالاصتفاظدون،العاجلبحاجا!القيامي!حمابقدر،!ادرة

علين.بينماللفرةي!كفيما

تثقيفكلعكوفأكاملأفمكفراالأصر-أعبا!ممنخلوارجالهناك

في،الدولةبخدمةنفسهالوتتفيملتزمينكانوا!!مومع.وعقولهم،تلوبهم

مقيلسوتيكونوالمف!!م-الأمةكفالةفيبذل!وكؤا،العامالجهاد

فائضكل-ثبوهثم،بقائهميضمنالذيالفروريالقوتغيرعطا!ا

ذلك-بعد

إليهمأثصارالذيئ،(الصفةاهل)باسممعروفةجماعةحالهذهكانت

افه،صتبيلصفيأخيرو"ايطالداءيففقز):ت!الىقولهفيالقر2ن

ينا.يخنياةا.لجايل"يخستئغم"،ا.لازفيبضزبأت!تطيفولطلا-

11(،.طافا،!الئاشت!ألودطصلا،-بسييقافم.يخهم"-تفر،النغفئف

أيضيأمنهمكانوقد.هريرةابيحالةهؤلاءبينالنموذجيةاهـالاتومن

قوموتالذيئوم،عامتوزيعفينصيبهمكلالحصولفرصةلهمثتاحمن

وهو،أنفسهمينسون!ملهمالأصثياءهذهبمثلالاهمامعدمولكن،بتوزيعه

المؤمنين.امعائشةمعحدثما

نأ،علمبنتيجة،معمكلوم،يترددوالمالماساخيرأمهثموكافي

وقصالى:تباركقولهفيهمونزل،اليهبحاجةماكانرامإخوا!م!بوا

وقد،"2(،!خمتاصتةءبهيم.كالطلؤؤ،أتفسيهنمكلىيرو"دطؤئؤ"

)1(البقرة/،!83

)2(الحثر/9.
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رواهةجما،الغيريةوهذه،الايثارذا5علىرائمأكل!ثالآعائشةأرضألناقدمت

صأالامس!لنأأنلجه!!النيزوجعائشةعنبلغنيأ:قالموطئهفيمالك

،إياهأعطيه:لهالمولاةقالتة،رغيفإلابيتهافيوليس،صائمةوءيا

قالت:،إياهأءطيه:،ذقالتعليهاتفطرين!لكليس:فقالت

.(!)،..الخ..لمتففه

لاغراءكاتفا،الئمرية،سالأنةهذهتستهدفهكانتمانرىوبذلك

أوطا-ثا،إلىويضطر!م،يستميلمأن،الماديةاطياةفي،المثمروعةالمناةح

الأخلاقي،السلم!،اةتدوالقد.أيد!ممتتاولفيت!ونعندماامعتحمالها

من!-،،ا!هـوم!علىيحمل!مأن11،ديا!مذلكعنينشألأمرماكانبحيث

الشىانع،الأخلاقياطنرإلىدعوةأو،!ةاقي"مؤصورةنيكانلو-!

أمرهاليحونأتبمعنى،ت!يفأالدءوةهذهتصبحأنإلااللهم،المفضل

فضلالنزوللهميركونفحبنئذ،للكلةالد!يقبالمعنىاطياةكلحفاظأمر

-د،أقمىإلىالماحاددد،ا)وا%بءذايؤدونمابقدرولكن،الت!ايةفي

الأثير.ي!!مإلىأخرىمرةيصعدونثم

صر،بةرينمنأخرىامثلةالمضادالجانبفينقدمانهوزناوليس

منر%ل-!الةؤضعأنءممن،هريرةأيىحالةفنظير،!ه!%الثهرسول

.عوفكافيالصحابةأغنهاء

الحا!فيا!متثناءأ!اكانتعلىإليهاينظرأنيمكنالزهادةأنوالحق

مجردةنظروج!"مناعتبرلماهـاف!ذا.العامةالقاعدةتكنو!،الاسلامي

من،لاالإنسانيةاطياةسيربحسنالأمورأةسمنتمميم!اباننمترففلسوف

ضأ.أالأتلاقيةالوجهةبنبل،فحسبالماديةالوجهة

."!دةةفيالترغيبباب-3--إوظأا(9)
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ليجد،فائضأيكسبونألاسالمحتمعفييوجدأن!بأت"والوافع

منأدنىحذإنسانلكليكونأنويحب،الفروريقو!م2خرون

يضمنليمبل،فحسبوهستمرة،أفضلبصورةينتجليلا،الفاثض

يفرق،فاصلخطالمفهومينبينليسانهبما،ضروريهوماأيضألضنسه

.الملوسالوافعفيوافحةتفرقةبينهما

هاصقعلىممدأيب!ونالذفيهؤلاءإن:يقالأنأيضأا،مكنمنإنبل

الأخلاقيةالمهماتأقل،معينلاعتبارطبقأ،يختارونالاجماعيىالنشاط

.والإغراء،البلبلةوصنوف،الصد!اتمنكثيرأدذلكمتحاشين،مشقة

علىانفسهميحملوأصقالجهدبعضيبذلواأنأولآعليهمأتريبولا

فيءكلف!ن،الأولىاطظوةتمتاءمتىولكق،الانزواءهذاارتضاه

تلقائيأ.سيسير

الاهتمامات!رصمابكفيإلاتمت!نلاالعليا!لكاتناقوةأنفيهشكلاوكلا

وسطولمحنالاحتراقنتوقى!يفمعرفةفيافضلاوتم!كين.وتعقدها

3الأرضبشئونم!مونونحنالسماءنكسبوكيف3النار

،روحف،نورعنيكمثفالذيءوالقبيلهذامنصشكلاتصلإن

تطعق،لاالاخيرةالاعتباواتهذهانبيد.قلبناوطهاوة،إوادتناوملابة

فينلخصهوالذي،إلمهأمثولاالذيالقيمصلمأهيةفي،المحردةصووتهني

ا،قي:الجدول
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الموقف

نللقارلاخلاقوبق-للأمطاغير

51بالاكرمطابق

الفطري،لاستمدادمطابق

)راديأ:مطابق

ا؟خلاقتبيحهلما*

الأخلاقلمحبذهلماء

ا؟خلاقبتكآلما،

اكاقاالرمزالأخلاقيةالقيمة

ا؟سةلالدركثرعيغير

ادةليلدرداأخلاقيغير

الأركل!حللأتلاق،للبةعايد

؟خلاقية:اقيمتهتتتفاو

الأرةمارالدومعبول

ا؟ولالدورحسن

ا؟كلالدورأ-ن

ياضيلرامزلرا

صفر

صؤ،

+ا

2+

الدقيقبالمعنىالأخلافيةالنية3-لىالأخيرتينالدرجتين5!اتينوفي

مملعلىت!بلاالتيفهي.وبالأجربالثناءالجديرةالإرادةا:اعني،للكلة

وهييلتمعسبأنجديرآ،أ-لاقيى(خيرآفيهتلسأندون،فةطمباح

مأ،جوهريواجبأمرأكانسواء،الأمرتففيذدائمأوتستهدف،تتابع

.؟لأمر

ألاعلىحرصتافيتن!رالأعمالأ%لاقيامنىباالطيبهأن-يخاعلىهذا

به،يأمرء،تنفيذب!رادةسواء،بحامةاوامرهنطيعوأن،الئمرعتالف

يبيحه.مالأنفسنانبيحبأنأو

درجاتاعلىفيتوجدالتيتلكحق،الباطنيةا،طابقةهذهأنبيد

نماذجعلىأيف(تشفلالمطابقةهذه-اثوالمهبالهدفيت!لقفيا،السلم

دكاهت-،بالتفرقةظم51أخلاقيينالدىكانفقد؟الغاثيةالوجهةمنكثيرة

زدرجي."سلم!فييرتبهاأنب!ثموحاول،افتلفةالممكتةالدوافع

أهذاأفمللماذا:في!اءل،واجبهلأداءطريقهفيالمرءيكونفعندما

هذهتكناوإذا.واجيهوهذالأن:كفسهيقولبأنأحيانأيكتةي-
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ثيغامضةكذ)كف!ثا،وصادقةدقيقةكانتوإذا،منطوقةالاجابة

،وإذن.تم!احبةأومخعاقبة،الأسبابمنجموعةإلىتستحيلأنيمكن

ولحن:فاؤلنافينلحوآن،وطواياهنهير!ما/زنايافينغوصأنعليناف!ن

الحاصعالداعلىاطهـية"ابهذهتمرفناربماة....3ا-بو11ذا5زؤديلماذا

هـاهأ،3إيكنلمتحركنابأنولنسلم.لهواطضوعطاعتهإلىيدفتاالذي

يفرضالذيالمةدسا)ثمرعهوط6إو،صكتسبةعادةأو،غريزيأميلأولا

العمل.طرقمنتلكأوالطريقةروذهعلينا

.؟.الثمرعب!رزاتأثرناكيفالترديدوجهعلىنمرفأنإذنوبةى

؟..ثوابهفيطمه(أمعقابهمنأخوت،؟.له8حبأم،دثهإجلالأهو

للأمرخضوعمجردأم،الشرعيستهدفهالذ!الخيرمحقيقعلىأحرهـ،

؟..الأمرهذاعلإلى-قنظردون،الصريح

التيالحالاتوهي،للنفسادتلفةاطالاتهذهاديطالبأبوعددلقد

جيمأأدرجهاأنهومع.واجبهأداءإلىوتدفعه،المؤمنعلىتؤثرأنيمكن

،بد12فماممينبلميعترفف!نه(افهأجلمن):و5واحدعنوانتحت

يفترضأنهشكولا،)1(3درجاتيرتبأنينتو!يف:يقللمولكنه

الأقل.كلالبارزةبملاء"قبل"منءمروفالتدرجهذاأن

هذهبدايةفيالمذكورةثيةالقرآالنصوصعندض،-أنناوالواقع

تعبيراتمنالجبلالفبيرهذافيواردآلاواجبالأساسيالمبدأنجد-الفقرة

الحريم.الكتاب

الحد،ثفيدلالةأكثر3خرتعبيرآونجد،)2(،أهـحل"الئقو-ى""هؤ

"،-!ن-ذيفةأبي"ءولى،سا!أ-لمقعلي!!النيفيهيمتدحالذ!الشريف

.شكلصتاه"تاالثهيخاف"لاكانلو،دئه-الحثشدرد"سايأإنكا5:تال

4/04-القاهرة-المصريةالمطبمة-القلوبقوت:انظر()1

.64/ادلوا(2)
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"صمثمفيالأولىأالمعاأرء!قدلأنه،كبيرمعنىذوالموجزالثناههذا

المسلين.الأخلاقيينبفض!ل،وينموذلكبعدينهوسوفالذيالتدرج

إصساس!(وأ-وبتهامسائلى)كتابهفيبخاصةرلمحالترمذيفاطكيم

الإصساسهذادوزيمظموهو،الإلهيةالعظمةأساموالتوق!يرالإجلال

كذلكوإنما،فحسب،وظاهرة!باطنة،الثمريرةالنزعاتضدلا،افمالصا

:الرمذييقولالهدفذا5الناسيبلغوليم.النفسوذهول،الغةلةفد

ولكن،المقابلا%وف،اطوفإلىالوسوصةانةطاعفيت،جونوالمباد"

.)1("وسوستهاوتنقطعالنفس-!هلحق،الهظمةخوف

أفاءفكرهكركيزءنع!زهإليهيش!وتلاميذهأحدحاءهو-!ن

لوتقولما":الإمحازسبيلعلى-فقالالرمزبرطريقةاطكيمأجابئالصلاة

فرحفيآفبينا،وا)سرورالأغافيوألوان،وةصورغرففيهادارآأن

تخمدأليس-الأمير-،ء:فقال،دا%لدخلإذ.والطهـبالسرورذلك

مجيئهلهولفيهمء!اجيعءنالقومأو!ئكو،تهل،الأصواتتلك

ألواتفيهالذيالصدرفا5فكذلك:قلت،نعم:ة،ل؟..وهيبته

فيفرح،المنىدركمنفيهويهقاب،الدنياأحوالمنيتماطىبما،السرور

الأحاديثفتلك،نفسهفيهتثمرهؤ،دخانهالهرررفيوينؤشر،بهالقلب

وجلالهتعالىالثهعظمةمنفمايئالملصوتبابالقلبولج"إذا،فيهكائنة

21("...ا)قلبواتح!ثع،وذبلتثمهوةكلءننفسهذملتوكبريائه

المؤمنعلىيذنجيىال!الطريقةعوفأنبعدأضافأخرىرسالةوفي

لايصحلل!تاجين،وأنهمالهب!عط،5،-ست(فرضأالثهيقرضصينيلتزمهاأن

.(امربا!-ا!وهـو!من682صوأجوقي!امساثل1()

.(ادرب)-الترمذىكلوعمن2!6صوأ-وبتهامسائل2()
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الإءطاءمنأ-رج!دكانإن،المنةصا-بمنأجرآالإعطاء!ذاينتظرأن

:يءأي،ربيا:يةول"ناقبيحامنةحأنه،ثواج!انفسهدةغ،"ولمقلبه

.(1)،؟!ذاتحتلب:ا

وأكل5:دقولوهـوءباشرة،وفو-،أثدف-حونا"زالياماأ

ئ!-مرؤلابوديةوالهاط-اعةالاسض-قاؤ"،تمالىالئهإ-لالنب"علىاطاء،ا

الأرضر-يطءلىوير!ز،وأءلاهـا،النياتأءزوهـذه،الدذ-افيلاراءب

بإطشعورءلىيت!دث-!نوهـو.2")،،تاطا15كلنفض،،يةمهـثامن

الأا:اب،ذويصةاتمند"قيهلأذ"،ألإ-لاليض"ورسدوفي!ورلمهأة،يهدو

إلىالتةربفيإلاليطممونلاالأتقياءهؤلاءإن:ويةول.الأؤة"اءيارمن

سوفالمعرؤ-،بهذهوبم،برقوممرفه،،ايهإوالايىحماع،ورؤيته،الئه

،ته-اقذ؟هـالثهقياوزلاعباد!م)ف!ن!أما،سيءكلحةية،يحرؤون

.)3(،و-لالهلجاله!"(،ؤيهوالةكر

ا)طمعأو،العقابمنباطوف:المؤمت!نصشاءرفيبرأد"د-"اقؤجماأما

.بدؤج!انراهؤلم!هوف،ا"وابافي

1(توؤى)ا)ثاطيقبلالضدرجهـ-ذاليتوجلم-نهلمؤجما--دآأ(نبد

اقياالمقارذ،وهي،الأ-يرةاالقارنةالدة-يئحثبالهتولاهفاقدهـ(،097عام

ذءظرإلىا!ك"هـاتأنواجبفا،ذؤديوكأن-قةا،منكانإذاماممرؤ،كأاول

يستمدفا)ثمرعأقآ-ر!-انبمننعماقماوا،ء:،رفي"جأندةيرضاقيا

علىا)مهلأزظارناتصر4رأنؤي!ب،ذ)ك!حسءلىالأمرأنأو،كأةيق!ا

ءلى،أ-رىوبة!ارة،عنهد-ةرسيهبأيأزفسفاذثخلأندون،ذاؤ،

.عالمهـرمن012صإصاذلا%راب9()

.4/363الا--،ء(2)

.اطا!ط41363الا-ياء)3(
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وأبالزراء-ةإ"اشهكذ*ءطتبأ:إكؤءلإذا:ذة-"اإؤ)فة"ءيرصا

وأهـيما،رة-يحى-اةفيوأؤومص،إتجمار،ويم4:ؤإت؟ب!يرهـاأوبا)ور-%ارة

ا)ث-،رعلأت:ؤإتأو.؟.ا)-"بءنتوجىدأقا1)!!ا)حمنذالمث)وريرأو

أصرنيأننهأ؟،لي"أصرتءاضى8صةأ!أ?لىؤأنا،الأ!الزإكإلىذدليفي

ب!!ا،كاةفيا)تماالأ!المنذ)كءلجرإلىوأ-ج،وأزيهما،وأصوم،أصهيما"

وذ)ك،ذهم:وإت،-ا)حالمصلأ-لأءهـون!كاإثارعاإن:)كة"لؤإن

صهةمح!اتوذة-ص!ا،في،ا)ةص-ةهـذهاإؤ)ف!ثو)ةد(9)"إيآلا،الئهإلأ

ذمم!-إقا)جمماالأدس:ابا)"والبلمءلىذا؟رأ،)2(رووا!ةار"منوطوإلمة،جصيل

،ة؟فياكلللي"ولية!هلىالأ-يراطلة.أنليةولهبر!"نميحفشم،ص:3،!)ورألي!د

أ-دكلا:ةمرلييخماءلىا)ةمهحماننوهذا"،اطالة-"لافبايحفتإفأنوليذ:ورجمأ

إلى!)في-"ةبا،ليصورة"أوأ!رر:االيةوقا4أذ؟ور:ى،ليإعالاقذالمثسىأذ"صا

.ص!فءإ-!ااإليحون-ال!إلىو،)ةمم!:ة،زكلانكلإلىوبا)فيمم!بة،صكاف

دوناإ-!طةجم!لي"فرإلىبا)ذمم!"ةليل،ليإطلإقلا،ذالمثش(ذ"كلا:إ"انيوا

لي"ضإلىإطخم!"ةباأو،بروو!مادوثاؤ*زصةةليورضإلىبا)ذ!ى:!ةأو،برورض

.)3("(ليورصدوناإطفأ-والط

اطدليثزط"لأن)تا)"ولور!ان،كأإ"إ؟اوسقما،)إمث!كاةههـهـةأوإن

وكاصلآ،وإضهمح!-،بر"اذ،لاة،رىءذ"طجمأ-ش،)"ةابدا)ةحهـةإك3في

.؟!ا!أ،.إصتةةالي"ءديرللي"دؤ؟لأذة-:از-هـحأنءلى،الإه.حان

إملآ-ذ

درلية

إةور-ا-ءلىإةولاق!)ذصه"ط-دو!اإزقىإ"لمهلىإ!-ةذظرةزةظرنأحىول:او

ذ*طاب1)قما4إ:ظريراهـيالأ-لا؟-4الأسه-ابأ؟ير!ازفيءهسإجماايةا)ةظرةأن

.9!8و1/691اتؤةاو)1(1)

732--391صة-اتازظف(2)

11/532)واؤ!ات(3)



،،13بكلزةاكلالإر((ماهب""ءزجبحهث،ا)مملعلىإطلمقاالف"فصر

غير.لاأوا-دشبأمح!"لم!،!!

(ازةاةزتةقا-بو11تصورفي4ا)طهـيةهـذهن،1ةولاا)ثاطيوررتطرد

،اثارعاءلى-ةوق؟أصرابلا،لاثمرعكخاض!ين،4دابثمراحا)":امع،كل(

ا)ةاعلأت:زةدمكلاءلىفيز"ا)جماالأصورومنة:يرقول.ب!ايطا):ون

زظرهوصرف،ؤ-اءلمهإلاو!طهإذا،ا"4إلإسإ-*بارأنءا"،لدلجب

وا)صير،ز"الىالثهءلىوالضوكلوا)"ةويرض،الإ-لاصإلىأ!ربكان-ءخه

،ا!ظورةالأيس"ابءنواطروج،ب!-اا"كلور"ابالأسفيا)د-ولءلى

ذاكوي!-كن،اإرف-"والا-واله،ا)-ة""اإةإكلاتمنذ)كوءيمر،!روالث

.ضااهـرأز"ءلىالي"ضبرزركر

ءيرمن،ا)-"بفيواكمجأ!الأكلر)"كاإذااإطفؤيلأن،الإ-لاصأما

رر4،برةوقؤ-إؤم،-ظوظ"ءن-ارج-ا!"يواالأمريصوىكلاإلىنظر

ء:دةإر"،وراءاهاإسبمابإلىالهةتإذاكلافيلاف،ا)ور"وديةكلوقفواؤف

ا)"و-4يىطةبوا،&*ببا4بررلىإتو-43!صار،لضطهـهمضو-"4ليإالالتفات

.الإ-لإصفيالرزرر"كينبرينكل!ؤةاوتفيشكولا،اإمه"بإل!

به،كافصطفتبردا%لالجساهـ*بأنءلممإذافلأنهالتةويضوأما

الئهوهو،ذ)كإليهتن.إلىبةإ"4را-"-(كان4دوراؤمةءطمقهوولا

ا)باديئ"وا"اديرةاا)ت!اا"فكلومفيءذا.ومةوض(كل-و؟ثصفصار،سبرانه

ؤ-إن،"!ورا!،-ازة(ا)لمىهـببهديزاللا4ذأا)"صادليةإلى"بالنسبردويز

إلىناضارآ،لهكلير!:،صار،ا)-*بفيبالد-ولاإ-*بإلىت4يامهنكان

،ا)-*بز!"لءن4إءهـاضإلىيصرربأذ)ككانور؟ا،ف*:4ايهإيؤولصا

إلىا)"و-"تركو!د"له)؟سء-اإلىتو-م"ؤ-صير،رذ"-4لمااسضمجالأ

إليه.با)"وجهابصاكلا

فىها



للةأ-إصمنأن):حمع"الذياددوعإ"ةياح!عارة):افاقوهـ:ا

4-بزس-ذ.فأ،(لساذ"علىؤإب"مناطح"ت!%بهرظ!هـتص-ا-أأردهين

ذلكءننسمال،الح!ةر-أتهو!،الأصدةتم،اط!ةإل)"الإ-لاصفي

.(1)،دثهقياصو!،لامح!ممةأ-ا!ىتإفىا:لهؤ!ءل

ونتاومح!ءا)"ملليينانذمنيبالاذةطاعربرهنالاذسانأن-انبإلىهـذا

زذ--تهءنا)-رربحين-دة!للأذ"،ر:ة-"إ؟انهكاأءظمباللةليؤمنأنهعلما

اهـ-،!ىيربل،!ىلجه!الو-ود،ليدهـ01شيضأالنة!-ةهـذهذ)كب!ديرىفان

.وحدهـ،الخا)قماإرادةءنص!ادرة

،وبثحللأوأدوؤ":كلفاعفةالهاؤلا)وةفذا5ءا!ىنتكون&وفو

اتكاسات!ادحونثم،لوا-هـخاأدائف،"طريةفيثم،ذوارخاعلى،مباشر

لدى،!درها-قماالتفي-يةاطالةنةدرليو-سبما:،.اإ-تقهلفيؤةناكلوعلى

ليؤدى-دأىننظهـإلىأن-ءيرلدس4واجبلأذ-4،وا-!"ليؤديمن

.ا!هوممنالكثيرو-اقما،الروحإةلاقإلى،اإجإ"ااذتظار

وأ-!دي!ى-يخهـ-لترى::يءأي-دوثقبلذة-"ر-ألؤ،لمرء

.؟الف-،حيههـفسوفدر-"أيةإلىو..؟صؤةقما

-نتلو:ا)خة!مح!ةاحة،يئدة"-أ،رفي-"!أل،ا)ة"لحدوثوب!د

رصرةات"بأنيحم-!نيهولأو؟.أكثر!ولتكهتأصاأةضلؤ"ات

.إ!ا)ةدر)!لم-صيا:ا)-لاصةفيغايةكازت

أيربأبيءنالحله"فيزهيمأبرأتر--"والأفى.022-1/912إوا.ةاتا(9)

"الا-ءاءليج!رفياقير511اطاةظوفمة"،ا،وفوءاتفيا؟وزيابئردهأوو-د،59/81

(بإمرا).(6/44يرد)ةام!هـ:ظرز1)
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ا--طاو،دا-سااكوذ،والغم،اةاقاكوذا،مثروالته،التمزقؤ!ذا

فيا&تصناسراعلىاةيةإهـ!أصتبر-"نظرةنتي!ةذ)ككل-ف،ء411ع!

تق!م.و)،وادتقبلاطإة!ررثن(كأيةآس-إرإذنؤات"ثممتد-ك..ا)تدضير

اطزفي.اإو؟بهـذامنذ--لمصؤ-ذاك،م!رهوآل5511بينؤإصلأس-جازآ

!م،هـو،ير!االثهرسولؤال؟،واحدت!يمسوىنوا-"لاوحيأثف

أصهـالهإقيو!تل.،كاملآإقهالأالمملعلى"بلىؤلمئة،ا"دلوا-بناتنفبذ

ل-5من):الرسوليةول.ةطه،كل:!أؤضل،ء:!يحهلالذيفهو،الثهإلى

/"دمث،عبتومن،7-رةواالدذ-اأمرمنأور"ماالئه؟ةإهوا-دأمأا!هوم

!1(.كاهـاكالدذياأوديةأيفيالثهير"إل!ا!هوم

مذه-الفة-جماوالأمن،دا؟3وكركيز،ا!دحار-اطةأنفيدوءحذا

.الخاصةس4ا)إلىاحإصلمةاالتراهةقيلبم!ا)قاادا-نهـي!لما

و؟لأ،4وا-تةإكلفإ-!-ا"-واء-ذاعلىيرح-بؤا-وفاههلافأما

تذا-4أن-ودنا-2كأهـات-يخافيء-لض:اذذ-":اأناواؤعافيبدثؤاقد

زطوعهاحق،طهـادقض-،ذ"ديلرو!مات!أنأو،سوريةذفصبلإل!

لىوىءصدر-ا)--ارتنتموللغش،اورممالاطداعكانوهـل.ا(قترحللهدف

اتذصجة؟اكماا)"حث"ذا

،برطلربر-"رصإبالذيوا)تخاذل،ارعاإ)"م!يصلا)تنا)نتائجألي!ت

قيأكل،لمةأرلمغكام-اهذهأولبت-خ!يوررصؤمنوؤ-"ليقعالذيوالتراخي

.؟ابالءذا

،ا)وا-بؤاءدةءراءاةعلماؤاؤ-صرنا،با)وركسالأكلركانإذاؤ(ص-،

.03/باب-إةهـاء4ا4مة؟تاب:الترءذي(1)
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ا)ولهلعلماذضةي"أقماااطاصةإول:،ايةاؤإن-ءإء"؟دكاالذيا):موذجواذ:اع

زظرنافيا)ورهلهـذابولليىوفإكذكل-ب!اذؤدير"ا)قماا!اثابرةو،لإ؟،له

نأبةهلا)جمماا)ةهرةباءةهـارلا،ذاذ-"فيير)-ةدباأيربمدؤت--،غوذجأ

.ء:"؟خهج

رةضباخينتزودنالىوفالأش-اءالىا:ظرافيا)طررقة!ذهةإن"آوأ-ير

اؤإذا.أصا):اءنذة"ح!ود1)تجما،الا-ظلاتجى-ع3"،وات،ةمروو-ت!ن

زحونوان،لذالمث:ير-،زةذة-ةاأ!أناقبلمنكةاؤقد،ته!!غربم!ودناذؤت

،الشجىاهـ"من؟زليدسوءآا)تة،رجا؟كرذةحهللىوفليل.؟:يرةاإةا%(ة

ءاي!حاذ"اقا-الأؤليملى-أذ:-او-مص؟:ا،لضرمنتوؤول:اص-ادهدل

.آ؟:يرلآصأ

با)ة--"ؤمجما،-ةطذ"ارجءن-أورءساعلى-ودنا3بمأسفيرتإذاأصا

ءلى،،،ره-ابرآا،ةورمشحرزطهقأن)ةاكانكلا"بم-لمةص!ا-(ة"!إ)-ة

..أبردأ-)هـ:،إإص-از"

فيير:-ءسا:-ةاإ-لامحماأنترى1)جمما،ا)تظريرة)"أير-لجىكاإ-ةاتبرئةؤمذه

نء5-تىط*،،الض-كا-ة!ااورءلافيكلطإ"(اس!ونراو-،الاز-انلي--يخرقأن

.ذتصيمةيةأ

أسباب!-اإلىاسةتادأأؤلالى*-رىهـيؤا"يصت،ا،ماوضةريةالفظأصا

مبدأاإ:دأه!ذاكلح،نفيزصعأن"تزءملاةأن!اارةولالىونبادو.الخاص!4

برحلير-ة(ثرأن،اإف!وم!ذا-قفيؤةطؤ:ازعهـجمأإغاو،كل:"أغنآ-ر

مىذهانأي.لياللاأ-لاؤ-ةآ-راء":ارذاتإضاؤة!توصمبرصث،4اةت!ها

نء(ات-ريمجمأإأو،ا)ةط-في!ااولهلا)ؤ-رةء-زتريهاانترير!ا):ظريرة

لأنلأ-لاؤ-"اةإةمروووا،ء:"اع"تالاكل!أ،لا"هلاللازمةالةوةزةثيءأن

:تد"اناثصا:ظراتاو-3لي!اإ،فليفه
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4.وأهـ-ب""ءلءض*رنكأدداقيااطجب"-ةاا)"هـرات--ثمن4اولأ

لي-وغوالذي،لنة-م-االإرادةتتهءلالذيالأثر-هـثامن4وثافى(

ا"مل.اقيبا)-دءالأ-لاقيا)-ت!طهف-زظرءا

الذيممااءطلاطخعكيف:الها؟""الو-،"همنءتز"-اءلأنلها،الواةعوفي

أد.مالهماليحونأنمن،أءتهإن"ضي!تفيالذيوا!!إح،وطنهعنيرداةح

-ةالغاليليبدغكمام51أيلا،ي!ونأنومن،كمانشاطمنالادفإلى-طلع

..أمماد،من

ءف!هـوز"--ثمن،الحملءلىا)!ماطينالر-إينيئزظهـهـفدهسإرادةإن

كأولاتناالةاسيةافثاوةاهـزرهعلبم،زفرضأنفيوالرغبة،إ:اثرواا"ا-لا

حصايىم،!ص::عمن=هـءانهماذاك!يهيخألاأ،بر"تدإلطيةظراأنوبر!ن:ثمابرول

..؟وزقدكل،1،ءتثماأبأمنر:اا-الاأن!ةثمازتاأصهةاها،سأ..؟ذاته

،ا)ةتاءةتمامية:مالذياواؤرااؤث(طاذوالر-لذاكهـوومن

.؟.(واستراته!يته!قىادؤ"ر-تهـنظ،مأن

؟-هـد

نهلمآف!ت-ا،ادالهذاياحست"ةدوة،يخ!!الئهرسولفيلناإن

،الإ؟انأءت-"؟:حأناللةليدعوكانوآ،رسا)ة"فياحءلىحررصأكان

؟4،الهشماءير-لكللدىفيدهالذياطهـصهذا،ا-وليلايىواءويمدي"

نأيأبةيلا؟،مرر!مةوسويىةإلىيضمح!ولأن،اطقية-ةفي،رة"ةجالا

نأات-ديداوجهءلىاقرآنادوركانوةد.الإصبالاةواايرودادرجةربلغ

هـ-رزاا)قيققابهفي-حبليوأن،اكيلدىامثعدودااطهـصهذايض"ط

آياتمقكانولذالمث،الاء-دالدرجةبهليباغ-قأا-ح-:"،اوؤإك،اءالهش
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!ذاا"يؤمئوأ.إنممارهم.آغلى-نطةكصتاشعؤإ"إ-ك-ة:تهإلىلهةونا)ةرآ

.)1("أستة(اطصد-يرث

2(.")ونصفيضئماضيق-تك"فيلاؤغذيخم.،صتخزصنو-لا":وةوله

"بضائقؤ،إلتك-"يو-شء!تتضى،ر-ك-ؤلمتغلثك-،:وقوله

تغه"--إةأو.،كئزدغاتيهاذلمحز-ا،-لا-لؤ:تقولواأن.،متد.ر"كص

.(3)"يرلى-نذصتتصأثمما!،تقكلى

الر-لحالةنتأء-لأنفحسه"نالاهءلا)طبيهيةمراتبالهلي""إففماأص!

فيالمو-ودا)ثمرثةلبينضيرهفيا)فرقوذتأمل،خبيثهل"ام"الذي

ي!ونءندما،دف"الثسلهذاالأ-لاقيالخطروبر!ن،المباشرذثاط"!موة-و

بة"لأو،وا)"بدةريبةالةانهء،سإز"خلالمنسواء،امتدادهذأ!لةد

الأ-هـفي.د"طي!،يسوف1)قي،ا)-لإةالةدوةانةعثار

تاهثلا،ضئيلةأم!ةذات-وهلةأولمنلناتهدوقدا)قيالذنوبإن

ملناقيوأن،شناعةعن):ازحمثمفأن-الزاويةهـرزهمنزك!إو!اأندمد-

:يتهالأن؟حنييث،مدىأوسععلىءخهاتصدرا)قياإثولهةزقيس

مفحأ.مجالأا)"ملأؤقكسب؟ر!،ممقأهـفاتزدادالأ-لاةيةإن

-طرأأشدزادفدر!ترو،جإن:قولنايسوغالذيو5ا):دأهـذاإن

فيالعهلذا5يحةمهالذيالغشاسضهـر)رإلىآنظر،درمءإئةة!مرمن

الدر!.ذ)كيةضىأنإلى،موز"برمد،وزرهاا)رؤجفملى،الضةوداول-بى

إلىنظرومن":يةولأنالمبدأهذاإلى!استتإدآالغزالياس-طإعوقد

/6.)1(ال!!ف

)3(هود/12..127"نرل/)3(
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بهما،ليتمإلارصارإذ،الثمسنهمةو،في511كةهـذءمةةةدادرمءيروجه

،في!،دضرهماب!،ويتقي،ودنياهدرخهفيينةه"!،!ماله-!ر-لمقتاوإنما

وتلمق،اطلقخلقمنالمرادلأنوهذا،بهأررد،ماغيرفيا-تعمل!،ةةد

ولا،تالىالثهالىالوصولءلىب!،انقيستمينأن-وأصبابهااالدنب

ولا،الدذهـاغرورءنوالت!افي،الدنيافيبهوالأنسبمحبتهإلاإليهوصول

؟حنولاالف!ر،بدواماطاصلمةبالمعرؤةإلامحبةولاالذ؟هـ،بدوامإلاأذس

ولا،بالضذاءإلاالبدنررقىولا،البدنبدوامإلاوالةكرالذ؟رعلىالدوام

،والأرضا)!طءبخلقإلاذلكيتمولاوالهواءوالماءبالأرضإلاالغذاءيغ

!طيةوالبدن،البدنلأجلذلكفكل،وباطنأظاهرآالأءضاء-ائروخلق

والممرفة،المبادةبطولالمطثنةالنفسي5تمالىالثهإلىوالرا%عالنةس،

ما،!تثئد"ونإلأوالإنشالجن!--ا!ة!ت"وتا":تمالىقالفلذ)ك

طاءتغيرفيشيئأاستمهلمنفكل،"دة71-رز.قينيئ!ثم.(رليد"

تاكعلىلإقدامه،كل:ثارد!لاالتيسبابالأبميعفيالثهكههـذ"مةفقدالثه

.(1)"لمهصيةا

تية:7االض"ي!جةا،تعارفةالأدلةرفيالتنازعمنهذاالشاطياسترلصو-د

كليترتبماكلعامأقبولأنقبلأو،جملةنرةضأنإذنينبغيلاأنه

ثمأنهمنالمسببإلىفاتالاله-إنإنأنهفابطهولكن،المسبباتفيالضظر

الذيفهو،إكمالهفيالمبالفةعلىوالتحر،ض،لهوالتكك،لدلجبالتةوية

بالإضماف،،أوبالإبطالالسببعلىيكرأنث!أنهكانمنوإن،إمملحةايجلب

)2(.المفسدةيجلبالذيف!،بهبالت!اونأو

لاةهـةمياغتتاف!ن،الاء-صارفيدفيالت!رقةبضرورةاعترافناومع

.يسيرآاختلاؤ(نحتلفةتكون-وف

.4/88الاصياء(1)

.1/523المواةفات(2)
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بنتانجهاالأهـالتقديرفياطريقةاهذهفيها-!ملححالاتأولآهنالك

الأتلاقيتشددلمادر!ةرفعفيرلا،فتتبمهاانيمكناقاا،الموضوعية

أقلنمتبرهاقبلمنكناأخطاءالىاططورةبمينالنظرفيأو،فحسب

أ-حامضاطبيمةتغييرفيأصانأتصلحفدالطريقةهذهإنول،خطرآ

.ذاكأوالعملبهذا4المتعلة،ذا!ا

وكرك،عقابدونا؟هـيمةكركمنلاة،نونمنافاةاكثرهوماهناكفهل

أ؟.يفلمطالظموكرك،الحقمكانيغتصبالهاطل

الأخطاءمامنيثيرممين-طاضديو-!هالذيالموماكانإذانولكل

وإذا،الحقيقةإظلاميستتبعبالباطلالتش!يركانوإذا،-طرآألثدو5

4إرافإلايؤديلا،النظامإذرارعنالمجزع،ا)طاغيةعلىالتمردكان

ذلككاتإذا-يكنلمكما،تحكأأشدلمبدادالاصوجعل،الأبرياءدماه

تجفب":المشهورالمبدأتطبيقموتعهوهـرزاأوليس،اطدوث-ا؟ز

3؟."أخ!ثماوتقئل،الثصر"يئأسوأ

من"بل،،المم!نمن"إنه:نقولأنعلىالأمريقتمرلاوسوف

؟!نوالتي،بهاالتنبؤيمكنالتيالنتائججميعمقدمأنمتبران،ا.لواجب

،الىيالواجبتنظيم!-ببدمنأو،قريبمناعتبارهايؤدرأن

بذاته.وتحديده

.أ-رىمواضعفيبذالمثيحترف،يقالوالحق،والشاط!

وأالأثرإلىنوجههالذياينظرأن،اطالاتهذهفيحقانلاحظولةد

وابشر!،الأصحعلىفيودناولكنه،،للمملبدافع"يزودنالاالمسئب

منفائدتهأقلالارادةدفعفيالنظرهذافائدةأن:أي،للشريعمسوغ"

نأفىبلمن،يغانجاينبضانهطا"،الوا-بف!مأمامالطهـيقإفاءةفي
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ليقهةيا)طه""يا)-يرأنوالواؤع.الإرادةعلىصةهـوف!كلهـالوا-بأيصبح

وقد،ذؤدو،الذيللههـلا)ءاصلمةبا)ثرورو،أولأواعيأالضهيريكونأن

اعتباراتالىا"-وءدون،كلطلمقأزحلمهقاا)"هـلاءتبارالىا)وءجماهذاليؤدي

لا!دأناهالذيالحيرأنالط!"ة!-طهثنفاصورةفيلي-:يورددأو،أخرى

وا-بلي:طلمهلانتصورها)ذيا)وا-باناو،ء:-"اكبرسهـأيسدلضبع

جوهـرية.اكثر2خر

لا:تا؟ج؟حن،ؤقطحينئذ،ا):-وهذاعلىا)5،لذظامإوهـاريتموصين

الت:فيذ.فيالارادةءلهيها؟هتهدءاياتؤ!مبحأنلا)55هـذامنالمتودمة

13.كلب"،وز"مقذ-لمأنسوىبومىهتاول!س،-كهمةاإلاحظ"هـذهإن

القبمةبحثعلىولنةتصر،نه-!آذكرناا)قماالأمضلةجانبأإذنفلتترك

!حركول،الوا%بتحدودفي؟إسماملا،النة"جةلاعته-ارالأخلاقبة

تأذلا-ظ!أليفوهـتا.ذمشاطهاعموفوكاؤ"!وءهـ(وءت1)تن،الإرادة

ننيمكل؟بائجف!تاك،اةاإ-او-دمعلى-5-اورلأن؟حنالاالفتاثجبمبح

وهخاك،فيماال-دلاأخلاقبةقهمةذات،،موضوء.ةكضايات"فخدم

)ءثروءيتها"زكونأنيمكن،،ذار-ةغايات"سو.قلإتأ%هـىنةائج

)!وةالأدذكاخىبالمهواكنكاهأرض(ذاب-ة"ممالثةوذ-ائج؟لامح!دلمجالأ

نإ،:كلومأةالأنويم!عن،،ا!لذءومةالأنانية!،"ننالذي(الذافة)

و-بىليكأنالتي،لاتيةالضلاثا)ط:قاتتواؤقاالةاياتمنا).لازةالأنواعهذه

."ثاسرت

كلحاغ-اا)ضهـيريرىالتيا)فايةدإك(ءوضوعيةءاية)به"ارةوأد!مد

لقمن!اتجنيهاانالداتتةطيعاقياؤاؤد!اوان،(اسا!الذاتصارج

"ذهبوس-عأنمع،موضوءيةهي-يثءن،الارادة-ابفيتهون
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هدفأؤحونأنو!!ط،؟فردهاالوقتنفسفيتتحةقأنإما:الفائدة

.الإرادة-هـكاتمناخرىطر!

منالذاتتنتظوهـ!التيالشتير"-ذلكبم!س-هيالذاتيةوالغاية

.،لهانافع"وصيثمن5،نشاطها

،،النيةموضوع"فييلتمسأنمحبللأخلاقية،الأحمىالمبدأ"إن

التي-تطصدب"،الإرادةهيليست،طيبة8بأثاتوصفأنيمكنا)ماوالإرادة

،جهدءطو-ستفرغ،نفسهاتقدمالتيولكنها،%ثدهاأجر،-تتئس"أو

فيذات!-اتنسى"اما1هيإثا،حسابدون،طاقتهافيماكلوتستنفد

.،الأع!مثلهاسبيل

،!هانحتلفينشكلينفيإلينايتقدمالأكلالمثلهذاأنوجدلاولقد

الواجبصورةعندالنيةتقفالأولالشكلففي.القر7نعاينايعرضه

من-يث،الأمر"ينفذأنيربأنههي،وحيدةفكرةولمحركها،ا!ردة

،لأمرهتمتثلأنبهدف،يطاعأنحقيقلأنهالئه"(قي:علويأمرهو

وبغض،الأمرهذاأعطىلماذا:تفهمأنتحاولأندون،رضاهتنالوأن

.الإخلاصالأولالش!لءوفذلم.لتسويفهالصالحةالأسبابءناكظر

نأينبفيالذي،الأع!المثللهذاتجريدأأقل7خرضكلأهناكأنبيد

ا)مميقالمهنىإلى،"نتفذ"الشكلعندنتو-!أنمنفبدلآ،له"يخلم!

ب!رساءن!تمفنحن.الظرعهدفمعالحاصكلدفنانوفقأنولمحاول،للأمر

اطيرتحقي!قواحدةكلةفيونست!دف،واطق،والعدالة،آالنظاقواعد

مسبقأ.كذلكبأنهنحدسأو،الثرعمقصودأنهنمرفالذي

هدف،الأولىالصورةفي،ء،لهعيقدمالكريمالقر7نف!نرأيناو؟

التيالنصوصف!نالمددفليلةكوتمنالرغمكلولكن،الطيبةالإرادة
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يحضوهكذا،صريحة%،ءتقد-النيةأكلمثثىذاتهنيالخيرمنتجمل

لينقذواو!ن،ةحمب-دثهطاعةلا،أعدا!مجهادكلاالمؤمنيننالقر2

ا.لمسنتفنغفيين،ؤالثه-شبييل-ني"تقايدولطؤتا-ل!م.!لا:،المستضعفين

القاسيةللحنحدأوليضهوا،)1((ا.لو؟لذان-ؤالئ!اءؤالزتجال-قن

يفتنوم؟؟عليهمالطفاريههـفطاقياالإغراءوضروب،ؤلاء5يتحملهاالتي

الد-في،يمثودطؤ،؟"ثتة-لاص+كئون-تضئىقايلو"ئمؤ8:الديئءن

.)2(،فه

يحددهء!إالت!إق003...الثهسب!لنيالجهادهذاهوفا،ذ)كومع

فيفهوالعلياهيئالثيما"كلةلتحوققاتلقن،:الكلماتهذهفيلنا

.)3(،-افه-سبيل

3..اخلاقيأأحمىالمو!أهذبئفأي

تبعأ،تختافأنينبفيالسؤالهذاعنتقدمالتيالإببةاقرأيناني

للعقل.أو،للأيمانتمط!التيللأولو

دوجاتأكلفينضعأنالمتلأءللدىمتبولأيكونلنأنهوالحق

المسشيرالضمل!-الثانيةالمرتبةإلىتحفضثم،العينينمعصوبةثقةالسم

خاضع،أسبابهفهميحاولأندون،امرأيطيعالذيفالإنسان.الذكط

عدل،أنهمدركأيطيعهمناقحينكل،فحسب-اطمني71!ةللصفة

النيةوكذلك.والا-ترامالإعجابمنبالمزيدالشرمتجاهيثمر،وممقول

جالمقتنقصلاأثاجانبف!لى،للحمامميقاالمعنىإدراكتست!دفالتي

.399البفرة/)2()1(اللساء/ه،.
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عوادياتآريزلزلفلا،ويحصنه،يدعهبماتزيده،بلغمهما،الايمان

الزمن.

إيمانالذكاءصدودفييحتبسالذيالايمانأنفيرى-الايمانأولاما

بأن،الواقعفي،يشهدوهو،موجودغيرإنه:نقللمإن،مبتورمقيد

أنوار!ماالجزثية.في:أعنيأنة-نا،فيثقتنامنأدنىتصديقناموضوعفيثقتنا

وإلا،الأنوارهذهتنقطعحيثإلا،الصهحيحبالمحنىإيمانفلا،وإذن

ممينة،قضيةصدقندعمليم،ومناسبخاصدليلأيإلىنلجألاحيث

فييحمنولاثيمءكلفييشيعالعموآشديدسببالىنلحأبل،وعدالتها

تطرحها.التيالسلطةفيوإنما،المطروحةالقضية

!ص،اطامةأنوارهعلىيمتهدمنانذلكإلىالايمانأهلويضيف

الكامل،الأعلىالمثلدونيظلدائمأ،الالهيالتشريعوأهدافنيتهبينيوفق

نزثأ،مهماكانانكر1أنإذ.هدفهصي،ومهما،غرففينزثأيكنمهما

مقيدآيظللا،ونزيهعادلعالميففامب!قرارالاهتماآعلمهسيطرومهما

ءةليجهدأيإنبل-فحسباطالقالىالارتناعيحةقأندونبادلموق

هذانيالثه-خميكثفأنءلىقدر!4الىيطمئنانمطلقأيستطيعلا

علأ.بهايحيطوأن،ذاكاوآالنظا

يكونصوفجهودناإليهاتتجهالتيالأهداف"ذهمنثيءفلاوإذن

يناللارضاوهو،الالهيالعةلبرفايقوملماالرفمةاأوالقدرفيمساويأ

وا!هولة،المعروفةالعللوبسببالمقلذ)ممميريدمانريدصينإلاكاملأ

يدركها.انيمكنالتي

ممكنهدفايفوقهابو-دلاوالتي،القيمكلتحمالتيالذروةنةط"وء:ا

النوايا.لاكل
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خيارآبينهماف!تفرضأندنبغيلاالهدفينذين5مقارنةأقثمكولا

،بالأحرىأ!ماإذ،الإرادة1أماميتماقباقتدءكماأقولا،أ-دما!كبعد

لكاللازمينجطثماإلىالواقعيةالقيمةفيالتنوعيؤدي،مكلانعنهساق

الأنفسفيفملأيتمايشاقأ!ماأيضأنؤكداقفس!تطيعإننابل،الأءلىالمثل

في"أخرى،رةوالاخر،،رةأ-دمايغفبالتتوعءنةقدرمع،المطمف،

ماحق،شوضأالأوامرا؟ثريطيعالذيالمؤمنأقذلك.ادتضيرالضمير

!-فهو.اعتساتأو،لنزوةمسهيخضعأقيقصدقالا،قاسيأمن"يبدو

بأقالجازماعتقادهمنذلكيقلللا،عقلومض،الأوامرتلكيرىلاحين

تحقيق!انيويسعى،نهنألهايخضعوهو،بالحكل،"،"أخرىأوامرهناك

تعالى:قولهنيالقرآقعنهتحدثهـ،هووذلك،طبيعت"يفقهأندوق

مناخزخوااو-اتةثتنماقثلمواأقصصعذيخهم.؟لتنناأئاؤلؤ"

"يوغظونت-،ا-فق!لو"الهملؤؤ،متغم.قييلدصإلأه"-فغكماتارنمب

حية.لمامنهذا-(1)"-تثتصيتأشد+وأ،-فم.صخنرآلكانبيما

دوق"يذزكالذكأالأخلاقياط!يربتحقيقالاهتمامإن،أخرىلماص"ومن

المؤمنكيرفيمطلقأينفصللا-عدلآالواضحةالأوامرأكثرفيعناءكبير

فييحملولكنه،كوضهدرجطفييهفاوت،نف"نييحدهشعورعن

الرضاهذا،وبدوقالأخرىواعدالةب!لالمشرو!،،وغيرالعامرضاهطيا!،

ختى"يؤمثودطلائك-رؤلا-ذ":(المؤمن)بلةبجديرأدكوقلن

خر%ااننفسيهم.نيلا-يجد"وا"شئم،تيتغم.يما-ثمخزذ"يحتخئوك-

)2(."-تسنييمأؤي!لثئوا،-قضتنمتئما

،متعاضد،قالدينيةالأخلاقإلىبالنسبةالنظروجهتيأننجدوهكذا

.66/النساء)1(

)2(النساء/65.
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أص!ىأتاطقيةةمنينقمىفا"سذلكومع.الأ%هـى%حمدارو،وتهضمن

واطضوع،المطمئنالإ؟-اننظروج!"ي5،أةقأأر-:كماو،الو%!ين

ثتلزصةتكونأندون،الأخرىالو!!ةيا)فرورةتستلؤمالتي،فهيالمطلق

.الصمرورةمنالقدرفيفسلها

نأ،الملاحدةإلىبا)فبةءالبأيدثص!اوهو،الواقعفييجوزفةد

مننوععنصادرآ-هو-يثمناله-،ماطنرسديلفيالسميدمموت

لأعينمالحدالة،ويزفي،الإ--،نإلي!مير:بالذياطصر،ا)ةطريالاستعداد

منالنوعهذاأنرأيةطولقد.ووصاياها)ثمرعأوامرعنبممزل،لذاثما

فيلموصطلقألاالثهط،ءةف!هـةأن-!نعلى.أخلأقبة"دلهت51ائيةالتلة

افيأءظمكأةيقإلىتهدفالتيالوهـاؤلأحمأن!-،علىأواصرهإدراكمن

فيسثرطأ،التاكللوسقهـ،النظطولكانةإذا.أ؟علاكونو،ا،زسان

توفركانوإذا،مهتزغ!يرراسضأ،كللمتبماستيرواض-(المفهومهذاصيرورة

مرحزوم3المةذا5بلوغفيشمرطأالأ-لاقيالتةدمدر-،تمنأحمىدر-ة

فيضمنأمةي!ونأندونيروللاذ)كف!ن،الضميرأفقمنالصدارة

غامضأ،دممونقدأت"منالرغمكل-ةملأموجودوهو،الايمانءقيدة

المثقة!ن.أوساطمنكانلوحتى،مؤمنكلبسفي-مانحوعلى

الأخلأقي،الأعلىالمثلمنالمتنوعةالدرجاتفيءذهالقولءنالأنفلنه-ك

هذه.الدرجاتفتلفا)!الحةالأساسيةالصهفةعناطديثنلخص؟جما

توقفناسوا+،الضرعموضوعمعالارادةموضوعتوبد:ءيالصيغة

الموضوعهذاعلىنظرهثبتالمرهأنودو.جوهرهلطتفلقلناام،شكلهعند

سواء،وشرفهاالنفسشجاعةبىاتحرفالتي(اوضوعيةا)فيهفسيجد

الحب،يراذبيةمنهيقترب-!نأو،لدسرعإ-لالأ،عنهبميدآيقف-!ن

.المرفاندافعوة
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الذافة،الغاياتهـ-وىإلىالفورعلىهبطنا،روةإاهذهتر؟نامافق

للخروج--قأماكزمةإرادةأماموبلمةهنالكولي!."فعةالمف!:ءننأ

وإما،ذاتهفياكيرأوالثرعخدمةفيتكونأنف!كل-ا:إهضلةاهذهمن

النوعينهذفيإن:ذةولأنا:افهل.الثخصياكيرعنللب!ث?يأن

آ.الامتزاج-دإلىيمهلاأن؟كن،برلكا!ثىؤطابقأيتطابقاأنيمكناطيرمن

الوةتنفسفيي!ونةدا)"-اماطيرأنعلىالموافقةمنعنديءانعلا

إذا:الفاءلمةالذاتنظرو!م"من،المرءرقيساءلقدواكن،اكاص-يرنا

،بالشرعةتهتم-ار-ما-ف!ىأن،غيرلاوا-دةبحركا،الذاتبوسعكانما

.؟بالأناؤ-ةمدةوعة،نة-ثاإلىفتديرشم

ير=-عالمزدوجالىدفاف5ف!نعحنالأكلرفا5أناذيرضنالوو=ق

كلأ،الا-نندر-يماأن:ةجاليفي،(الدواذع)مننرءيخاإلى-حالكلعلى-

.(1)-دةعلا

نأيجبهل.الذاف-"الدوافعته5-ةمةنمرفأنهيالا-نوادألة

مثروعية،اطيرأنراعأكثرمنكانلوالشضءي،-!باطيراهمامكلزتم"نؤ

كلذكرسبأنمكلةجمأوباعتبارنا،افا!ينالمبادثرطمعآدتناةرباعتباره

.؟لثهأصاكامنصل

-قا،وغيرةحماسأالمسمينالأخلاقيينأكثرأيدهالذيالرأيهوهذا

نأيرونو!م"صراشمجانباإلىبشيءليست"كانت"صرا!!ةإن

يحبإنهبرل،للقاعدةوإخضاعها،ف!برغباتهتقييدايسفردكلوا-ب

الجهدبعضتخصيصأنذلك.البذلرغبةغيرأضرىرغهةلهيكونألا

وهذا.الثهغيرآخرإلهأنقيمأنناممناه،هي-يثمن،الفطرةلإضمباع

.والأخيرةاطا!سةالفترةالىالدوانعاضتلاعلأخر!ما)1(
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منوالرذيلةالفضيلبينفليس:(الأخلاقفيالمس!بمدالثاك)المبدأهو

.ضدهشقلبف!نهبالثهءوصولأفكرنايكونلافحيثما،صذيىسط

اعتدالهمأننرىولسوف،الأغلبيةمالذفيالمعضدلونيفكره!ذ)وما

ال!،زلمية.ا)مرامة:ءلمب"ذطلمقماإلى2-هـا،طاففيدنت!جا

ع-نالةطرةحيالا،طلقالتجردهذاكانإذاكلطأولأفاءلوالقد

نأررةطيعمف،فن؟إنساف(عءخأكانماإذاحقأو،ممليأالوةوع

نتيجة،كلعنننرر-5أنيطهـيئوبأنه،ب!ثكأصهالاهتماميعرفلابأنهيتباهى

قأيد!عيأنررتطيعذامن؟.ذصماطهينلت!3،ة-د،ماديةأوأخلاقية

المم،و-قا،الجارمعوا)صداقة،وادلام،والرفاهـية،واطياء،اصحةا

لها،قيمةلاأشياءذظرهفي!جا-،امقلوا،القلبوكيفيات،والذكاء

؟..عليهساطاقأو،جاذبيةقطلهاوليس

وصفأالمطلقاكجردهذاأذ!طريصفأنالباقلانيبكرأبو،عاشتطلقد

من5-ذا:وقال،اطظوظمنالبراءةيد"عيمنرركفيرفةض،(قاسه

يريدوقكانوالقد.الدينيةأدكثمءلميهميردأنأيضأوحاول،الإلهيةصة،ت

هذافييقعواأنالمؤمضينيجنبواأنلكئةالمزءومةالطهارةبهذهالواقعفي

يىميهكأ،البراءةأرادوالقد،اكفعةءبادةو5الذي،الثسركمنالنوع

الشرفيدقعونالقرينةبهذهأ!ميلاحظالباقلانيولكن،حظوظأالناس

حين،الانساقألهواأنسوىيفملوالملأ!م،يترنهوهأقأرادواالذي

)9(.الثهصفاتمنصفةاطقفيهي،"ممالمنبدرجة%صوه

ومنفعة،طظإلادتحركلا،نالافبأقالزعمإلىحدأنزذهبوبردوق

.وأيده،4/936الاصياهفيالفزاليذكره:الباقلاني(1)
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ان-الةأيةفيلهلا"!محاكاسمنأ--دآأنعقلأنقررأن؟-نهل

علىكأهـمأنث،يمصنوهل؟.هوصديثمنالشضصيخ!يرهعنلي:حث

كأت،(ويش!ربيأكلأن:أءفي)يعملأنوالطمشبا؟وع!ثددإفان

طظاتك!ظهـبضعلينةانإذنينبغيوهل.؟الفطريةالضمرورةهذهسلطان

هذاكانلوحق،الأمر!ذاإلايعملةلا،الواجبأمرأولآ!تحضر

؟..ءفيدةغيرللاسطفمحاولةأيةيجعلالانضظار

ا)نهجيالرؤضهذاوسخفبؤ-،وةلنم!فكافوصدها)شالهذاإن

وكل،البريءكدائهاو!تجيب،فطهـتهلصوت،سهعأنفيالانم!انطق

المنفه"مننجعلانصطلقا)يستأسا!هاأن:هودلمساهألاعلينايربما

والمبدأ،المنفه"بينماؤثتان،الأخلاقيةمبادىءمن،؟يامبداعقلأالمقبولة

،،وا-دة"الأخلاقب"أنعلىمتفقون،المذهـهـ!ن!صفي،اكاكماكل،والناس

أخلاقية"قيمةأية(بر%!ه،1)ا)طاعةإرادةخارجتوجدلاأت"وعلى

.مكانأيفي،"ءوضوعية،

ضبأرادالتينةاللههذهيزدلمواأت"ببساطفيحاولونالممتدلونأما

يأ.كانمهما،ذاتيةغايةذيسهيكلتمييزدونب"يصمواأنالصوةية

تقسبه(الثنائيمالتف5-ذامس!نفيمحعلواأنيودون،أخرى!هبارة،أخهم

،وبين"،مجرهـد،هالبراءة،المةابو"""الثوابر!نفيملأن؟فضاهليصحثلاثيأ،

مستو%بوبين،!اعولءا!ك!-*ه!،"اللاقيه"ن!-ا-نف!عوةةداالقيمةاءفاب

.-؟الابا-والتهـيماتكليفاوبين"المثروع"مجردالذموستو%بالثة،ء

نيالقر2التثريعنواحيجميعتمه!لاالثلاثيالطابعذاتالتفرقةهذه

ممبرآ،التحديدوجهكل،النيةعناطديثعمدنجدهاولكنا،فحسب

ومسم،،والب!اري،مالكرواه،مشهورصديثفيواض!ةبصورةعنها

بهاوالاءتناءالخيلكربيةواقعأنالحديثهذاألفا!وفي،الهدثينوجميع
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الإلهي،بالأجرجدير،عليهيثابسل،رةفهو،للنواياتبمأإ)يهينظر

يمسكهاالذيذلكعليهيض،بواقع:ذاكولاهذاليسوم!لثة،إثموأخرى

،وتفاخرآ،تظاهرآ!كها،نثم7وواقع،اللةسبيلوفي،الثهبأمرداثمأ

النييضعكيفلننظر،ولكن.المؤتينضدعدواقأداةمنهايتخذولمن

الرجلحالة:من!،بأدقيأتيأقأحديرطيهق،لاأخرىحالةالحالتينبين!!!

الدقيقة،وا-باتهيغفلأندوق،الخاصةحاجاتهأ-لمن،بالحيليهتمالذي

الدتة-وجهعلىرمموقوإف،،عقابأولا،ثوابأيستحقلنالرجلفهذا

ستر،ولرجل،أجرلر=لالحتدلة:كلي!!قولهفيذلكوكل،"ناجيأ"

)1(..."وزررجلوعلى

أيضأهوالذي،رأيف-الدعمهذامنأدقولاأوضحلديناوليس

.الجهوررأي

الذاتيةالإرادةأما،الإير،بيةالقبمةبكلادلصىةالإرادةتستأثروهكذا

المنفعة"!ذهعنالبحثيوصفولسوف.61خرفيبالتقديرفيجديرةفهي

وأ"مقبول"إما:بأنهذاكأوالمملهذابوصاطة،تلكأوالشخصصة

صصوفالتيالمعقدةلكمروطتبحأ،"مؤثم"أو"مرذول"إماو،"صبح"

التاليتين:الفقرتينفيكللتتابمةنمرضها

النية.براءة--

تكتسبهاالتيالصفة،أيأكاق،مامملفيالنية(ببراءة)وأقص!د

فيهيثم،"دندغاياتإلىالعملبهذاتسسأقتتحاثىعندماالارادة

وإنما،الفرضعنالمتره،الاخلاصثرفمستوىالىكرقىلانفسهالوقت

المساقاة،كتاب-والبخاري،1/باب،الجها!كتاب-الموطأنيمالك:انظر1()

.6/باب-الزكاةكتاب،وملم135/باب
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القانونلهاليقر،!مثصروء4ا:ة"4،نة"ادءاافيليتهةل،يسطوبمووف!ةنع

منهـجمماالعتوانهذائتتندرجأن؟حنأقيااطالاتوبم-ع!و"م-ايقها

الأخلاقيةاكا--"منةهـمتماولكنعلي"،ء-ارلا،ك!-يحةاثصرء-ةاا)نا--ة

:آصفركون!!وكل"كأ.فا!(الاسلاصيةياتا:ظرالأ؟كرزب-(،صةهـ()

وهو.عقابأولاثوابألصا-بهازمهلمتبعولا،ذور(أومد-(تست-قلا1،ا

بأنامرؤيةنعأنسفااؤ!ن،؟لءدمأو(نقص()يثكولالي"دءوةف

يفجهذاول!ن،يمتهةمنيزيدأنليستطبعكانحينع!،ذص-4ريرىء

أ-درو،:ثمرطانابىوء4هذهفيالأممالولدخول.(نا%يأ)،حونأنله

سيل.لوا%رالآو،ايةا)ون-كأيضو

،سي!كونأنأولآينبخنيأنهالبب-انعنفةننالةايةيتوخىالذيفأما

هذهتهريفهـووذاك،المذاتء-ذهبصفتهوصهروو(،الثصرعفيجائزآ

.(4فياص4لضالثادهوء4امةابلفي)،4زفء:طوةماوأ،4الضاذأدءوعة

د!ف"سسط(1ا؟وازبهذاالوعيي!ونأنهذاع!علاوةيجبول!ن

ف!سب."يصا-ب!ا"أنلا،الغايةكأوالارادة-هـكا

تأثيرا)قاعدةتةيدأت-والقاعدةالهوىبينا)لتطابقهذافيويجب

ي!دلونأنجدوهفا.إكراهدونمرضيأاتقييداهذاي!كونوأن،الهوى

ةبل!-ابهفسبأنمطلقةبصفةالضروريمنولكن،أعينناأمامرب-3

مه!مية.إلىتضحولبراءتا!لرءيرىأنغافة،العمل

بهضبنظمعندماالقوآنأننجد،القصتوىالضرورةهذهأ%لومن

الحق-ذا5اسضمماليريدمنتكلفيؤكد،ءمينتحريمعلىاطهـوجصالات

الذيالمحرمالموضوعإلىميلالواقعفييةهـضهلااستعمالهأنإلىيطمئنبأن
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"ت!،ذفصغثر!تةصتثة-فياصظصركل-قنص":تحالىقولهوهو،بيحا

.(9)،-ييمدزرد-ءةثولثه-انءف!ءثمل!

..3المةهـدالتبعمنالأصل-،كهذهحالةفي،نميز؟يف

على،!ي!،يةءسفأنإن!ه،نكليستطهـح،الأقلعلىطريرقةأها

فيسمال،ذهنيماولو،ربتهتجىشروطا،رءرفيربأنوذ)كفاعليت!ا،فيتةاوت

رحونودوف.كهذهمنفه"تحرمكانتالقاعدةأنلويرفملقدممانة-4

منحظنابقدر،الحقيقيبدافتاإعلامنافيعليهانحصلالتيالإجابة-ظ

لموا%!ةسلمو؟:،فيز-تخدمهالذيالحذردر%-"عن،مضىفيماا)لمضجارب

فيطامالادمنقدرآ!"تةدا،ع-الةفيكنتفإذا."الدفةواجباتنا.

برأن:الا-حمالمنبرقدرأحمأنأسضطيعةإني،وضبط!،ش!واتيعلىالرة،بر"لا

وأما؟-،%،تيورةيد،سلموييحمالذي!والإبا-"حا!ةفيالقانوناء"بار

هوالهوىبرأنأعترف،وا!وىا)واجبدينالصراعحالةفي،كنتإذا

الطببه"ص-يمون-اتفاقهما-الةفيأنهلييةبتفدوفغالبأ،ي!اطالذي

.3،؟!ةؤ،تمضجما،لدقيتحمالتي!يأأدضأ

وهو،وفضحهالمضطهـبالموتفهذاكافنحوعلىالقر6نوصفولةد

دة،رة"،وأخرى،لهيخضعفتارة،الشرعأمامغالبأو-*يةيرالذيااوقف

وإذا":سبحانهةقال،الأنانيةحا-،تهإشباعمن،يفتقدأو،يجدلماقهأ

"مغر-ضون-،يةصغم.-نريقإذاتبتغم.يتحنحئم-ييماو-رسئوالئهإلىاد"غو

،ضدتربهم."قلإأفي،جمياي!"مذإلنهءتأتواالحق"-لهم"تصكآوإن

لئكأوزل،ك"شورع!ا!ين!يم.ؤالئه"-يحهفصأن.صول!-يخاةم.أ،ئوا،از-أم

.(2)،يونالظام،

)1(1"ندة/3.

.05-74/رالنو(2)
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غيرمطلقةتكونأنيجبشهواتأإلىبالنسبةالواجبةساطة...!

إث،كان":؟هـهأأوطوعا4-انذعنأنإلاأمامةاوليس،ءثمروط"

نأتذلنتهغلصتخ!مصب"-رشوؤالئ!إلى"دء!واإذاييال!اكؤل!فؤ

.(1)،أطصغتاوفشاصيمالىصوورة

ورسولهدثه،افئلفةالأوامرأص!امالثارتا)ومنيه!ثهارهووذلم

.،ط!حثاوأنناس!صإ

نأينبغيص-ابرتقديمء!ثاأو،المتدرجةالعلاقةذه5احتراموفي

إشباعهيعتبرالذي،اإ-تنيرا!وىبم-اتميزاليا)-5"-بمن،يتأخر

صنه.!ذرناالقرآنيفتألاالذيالأممىا!وىءن-ومباحأطهيحب(

في،المباحبينمنالمرءيتوخاهالذيالهدتي!ونأني!ةيلاأذ"بريد

الذيالمهلي!ونأن-الثانيالشرطبمو%ب،أيفه(!ببل،ذاته

الغاية.هـذ.لهلموغ؟ولبلمة،أ!لاة!(!كأدمأنشأتمنلي-!ررؤ"

منأهدافناف!ن،)2(تعقيداغاب!ل،،الغائية"ؤكرةتتد-لوهنا

اختلافهاأواتفاق!اباعتباربل،ؤ-سبذا!افيو!م"تةلنذاكأوالمملذا5

.الالأكلهـذهمنالشوعأهداتمع

اهمامهمنطبيعيةأكثراهتمامات،للأنسمانبالذسبة-مثلأ-يو%دهل

.3.!!وانهمعمتينة!داقاتيخلقوبأن،يلمرةمةاجأتدونيهيشبأن

مهابةلا،بدآطبميةطررقأيملكا)فاياتهذهيبلغليمالانسانأنبيد

.15/رالهو(1)

الىالرا--دالمىلفيؤ:ظرأنيجبإذ،كلضاءفأتمفدآممةدةأ!انرىصوف)2(

!ؤي!.أوكا؟تأسا-ء"،الذاتوغايات،اثسعايات12
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قي%*دهيبذلأنإلاعلب"!-،،ماديأيميشفلي.ملأمةولا،ئيها

ر!ب،أولي"-ةوالمهالشررفةا)3،آبضفيأو،المبادلاتفيأو،الاذتاج

وأؤلم!ا،مجاملةالطرقبأكثرحيالهميتمر!فأنض:ئهأصدقاثه!ود"ة

يطيق.!،بقدرصطحة،وأعظم،طلبأ

ف"ع!قبالتيالإحسانثروكل3،العبادةطقوستفليه،حالىأيةو!

هذها)رءاقيرزؤإذا،مساعدت!منؤملأو،الناستةديرإلىب!اؤطمحأن

ثادف3ر-ةأنتبغيلاأممالأن!،-!نعلى،؟ثذهدنهويةلغاياتالأممال

.الدفةالا-ثمةا)نية"ي!المث.ا)وا-بداسةسوى

بهضكأصيلرلمب"ا)ةصءلةالاز-،نيىتعملأن-رمأكانإذا،ول!ن

ع!اطصولأكللع!اارءيؤد-13أنأيض(جريمةيعدفهل،الانساثيةالميزات

.؟عقابهمن%وفأأو،الثهلؤاب

ا"-رين.الأ-لاقيينرينالمنادشاتأعظممنء:اةمثمةأم!ردىؤالرزا5

ء-تمد،بسبطجدبرهانوهو،لالت!دديئالأساءيالبره،نلنحرفوإنا

ومن،ف!-بالثهطاهـةأ-لمنالانسانخلقفلقد:ا)قرآنمنمه،شرة

جالنتا!إلى!رهديضطلمعأنلنفسهصهـحف!ذا،نقيةبنيةإليهالتو%"أجل

لأن،ا)فائيةآنظادلمب"ذالمثم!!ف!ن،لأس،لهالمناسبةءيرأو،المناسبة

،الأخيرةالة-،يةءيفمةالمهوت!مبح،وصعيلةيردسيصيرحيدرزالوا-ب

.للعبادةاطقيقيوالموضوع

حقالدفقالتعليلفيبجهديةو!واأنالوأىفيخصومهمعلىكانولةد

-4يا-منحاولواقداطمهومهؤلاهأنوالواقع.البرهانهذامنيت!إصوا

تأأ-رىلما-يةمنوأرادوا،يىتهدف!-،!شدوجةغايةلىلقيثبتواأن
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ايةبالةالاضراردونبدثانيم!عنم!نريةغاياتمتالي"-ةأنليؤكدوا

.لص-ة5الأا

دورلاءكافةذاتأباعتبارهانالافأنوالخق:بةولهم-ذالمثم!سونيةثم

واجبههجرإلىامر!ءمالوأ؟ا،وقتهفيدة-قأأداة4مة3صليؤد!أنإلاله

أداءيدخلمنإنبل،فر-ب!ذال!س،ا؟شاءاتبمضتافإليءر،د!

لد!يطلبهسيءأدزىا)مهفةج!ذه-ت!قفلن،العهادةبطلفيواجبه

الثه،منأو،ا:إسا

الث!صيعةأتلت"رفوإنا،لصبقؤجماوص-:اهةةد:الضإسلد!ؤأما

التاك!.ءاهةمنشيمامأ؟سواأنوا)ةضاةا)"لاءعلىتحرم4الاسلامب

-كذ"أتدآ"ليد.يخل--لن):قالعلي!!الئهرلصول:فلأنالئهمنوأما

ليحةيا.لاو-دها"ملاأنليذ)كية!دوهو.(1)ثأ!4-ا؟ت:

للأ-سانموضوعأبوصفهإنالافأنالحقيقةذه5صدقمننقصوليماس

الانسانيجيءؤمندما.مملىثمراتمحنيأنإلى"ريىعتىسوفالإلهيامدلوا

فهل،،بهؤجمد"اء:ول!ن،،ص-ت!مة":أقوللا،ليطلب

معلي!ن!إن،اداز!الثهءمثصيئةمعاتفاقلصوى!:"ا)طإب!ذاليكون

؟..المثمرعالثهمشيمامة

-قا،أحدتكرماأنو--طيعلا-قيقتينذلك%انبإلىولنذكر

اطوفالمتشاجمثأ:الصتوينهذينأن:!أولاما)،ا)تثرليحذظروجهةمن

أثمبهفهما،لذا!مايقصداأن%دير،نصفتإنالدفيزظرفيهـا،والر-اء

وارتقا!ما.،والتقو!الايمانلتحليقلازمينيرنا-!ن

.91/باب-المر!ىكأاب،اله-اري:ازظر1!)
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داءالناسكلزظرفيتهدانلمفساو-"القابفظ،ظ-ةأننجدو؟ذلك

ثمألفثمأذ"،ىالمعةءذافيا)قرآنأؤإضو)ةد،الجا-دةسالأنةرصبب

ا،قدسة.ال!بجبع

نأثرعأيم!نأنة-3-!الدلي:-ةا،مث،ءرهذهأن:(الثانيةقيقةوافى)

ا)قيالا-لامأنفييتإزعأ-دولا.ءمهاؤتناسبلأس-الدوافعتستخدم

الذيالصوفيالمو!فءذا-عادة-ءلمب-"تفرضفيث،هاأوا،ؤمنصكل!ا

اذهووهـا،إ--اذ"سأملته،ءونهطا)بأ،الثهإلىأمورهكلفيهدكل

،(1)،لاة-اصوارص:با)ص!ب:ثواافيت":رةولهصرا-!ةيدعولماالقر7ن

كلي!االةجماأن":أليضأؤ"دت!اسنةوا(،2،)طةيأؤفأخؤعوه،واذ":وقوله

.)3(،اصلاةاإلىصؤز-غأصر!"،ت!رإذاكان

.ا،ةطرفاوجالس-5ذلكفيكانانةطتينابهاثينسدظذاظ

دوريحدد-!نءممةذةطةفي-المقادلاد،للهرةسحذالمثمقابلوفي

ا)ذاتية،رةيمتها"*-فكانوإنالمامالمبدأأنذاك.نفأ7المذكورةالمشاءر

يتثقاإءصافىةبر!ىإئلادهادةءنوالبحث،الأ!مناهـروبأنوثملن

اء%فىءتحها-دإلىليذهـبأنبرس"نايس،مشروعةجداتجاهاتءن

ذالمثلأن،ا)وا-بإلىالأولالمحركدورا)فهميرفيتؤديعندء،أخلاقيأ

ا)قرآنفيثيءيزي!الاأءورسنممناه

من-بىرآإمخةالهاألةىنةطةوهي،علي!،الإلحاحفيزفلولانقطةوهنا

فيالةميزتمامتهيزتينفكرر!نبين،الأذهانمنكثيرفيا،ؤسفالا-تلاط

و"ا؟زاء،،،الأخلاقيالفاعلموقفوهي،،النية"بين:نيةالقرآالتعاليم

5388/أحمدكل-:دازظر:)3(56/الأءراف)2(531و04/البقرة)1(

(رب511)-(صلىأمرحزد"إذاكان)::ارةواله-"؟نبن-د"ةةعارثقمن
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وأثبت،ج!"منا)واجباتالةرآنأثدتولقد،ا)ثحرعمنافلاردوءو

ء-اوإذاوأفيبتالةصهـلمةرةتثسافإذ،أخرىجم"مناويةا؟زنتائجها

مابينث!تانولكل؟.المدالةءيرذلكفيفهل،وعوقبتارذليلمةااسد:ءرت

و5وذلم،يلهمهامبدأالإرادةعلىنقؤحوأن،امعاقبتا:الأمماز-!نأن

المثلو5إذ،تماهـ(نحتلفالمبدأفهذا،كض!رةصواضعفياةهـآد!اصاء"ما

منيتخذوالذي،بالرجاءأوباطوفوا-:"يؤديالذيوالإز-ان،الأعلى

الإنس!انهذا،الطائعةلإراد-"محركاةوةالا-خرةاط-أةفيءصيرهتوةع

الوجودية:ايةالة:الغائيةمنتتلة!ننوءكنوش-"دخاطعلىصلوةتمرلا

ثمرطى(يفةلأيضه(واءنه،(الهدف):الأ%لا!."والغاية،(الثمرة)

لهوأثبت،يتهمهطهـدقأله-طالقرآنلأن،اإوءودةاهاقبةاءن-وهـريأ

ادأزتنؤ""اسميدةاالحياةهذهإلايؤة!يأنأجلمن،و"يةومسههـأ

شغئغم.كال!لئكص-ةأؤ"صؤينلىهثؤؤتهاست"!ا!-شتؤةص.لاخرا

تاليتقغ!لاتيرنم"،ا)-اهـهـ"لاةيوبإلاا؟ة"ا"مهتو،11)!آءمثن!-ثور

الراج!"والةلموب،)2(!شل!دصقاخبالثه-أتىتن.إلا،زثول!لا!ؤ

تمةداكقاربكانإذاولكل.)3(،"مضيدببر-يقا!بوصتجاة!:الثهإلا

3..اندما-+اإكذلكدؤديف!ل،ا)"هارض"ا)تاهبو!ناك-وهذاعلى

هي.؟تظلءلميهاالمتنازعاةةط"اؤإن،اف5برءم،مدمثم!لليس

ليسماوالدنمعلىكلدرةبال!دائمأكألحا)"ثددةاكظهـيةأن-!نفلى

ا.بتغاةإلا"تئةيةئون،صؤ":تهالاةولهفيالوارداطدإلانةيأآطاهر

هيالتي،المطاقةا)طهارةد!نأناإةمهامحةالتظريةكرى-)4(،الثهصنجيماؤ

فيالنصوصآكهيروذمد-ر،1)تياصارخاادنساو،ابوا)ثواك:اءعصوضو

.91/ءالاسا(1)

.272/ةرالبة(4)

.98/ءاالث"ر(2)
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صراصةالةهـ7تيذكرهـا!1)قي،1)وسط،الفبيةالطهارةتلكتوجد-

ولامدحاتسضحقلا15اعتبارإلىيدعوموؤفوهو،بالرفضأوبالموافقة

.ؤ--بمبا-"هيوإءا،ذمأ

نإ،الاز-ماءيااوةفهـذاارزة!ةدالقرآنبأنالقولكذاكو؟!كننا

..بالمحازاةالتبمامشير؟جردكلانحوعلىنه-"يكنلم

سمىاد.ث،إلىناظرفي،اتمواجبأدوا:ءطإقأيقل!أذ"ريبولا

سوفاخيةابهذهتؤدون!اوحين،لثهأدوها:ة-الولكنه،الأخروية

.ءاسهدءحونون

تأؤبوس"ناافلاسفةاب!ضعنحقءابتةدالصورةهذهكانتوإذا

(داغيحرةظسوفاوسطافالإفان.ا،ؤمنينءامةعلىإدراك!ادصموبةنحم

كاتولما،(ارللأ-مرا!وةةروالضفى)لاصاطينالجيلالوءودصورةمض!ا

سوفةإذ"،ءؤمن4أؤافتراضوعلى،دطهـيت،و--اسأضبفأانالإفهذا

ش"ورهجازبإلى(با!اوفوالا-ساس)بالا-ءالالفلملإلىبةطرتهينقاد

.بشالوبا

ويدسايران،الامنإلىاطا-"خنجالوا-بالث"وريجهمعفتدصا،وإذن

،اةطهـةاتحر؟تصكا،الأرضو-"علماقوةؤلا-ا!راقدونالض!ميرفي

ءادلرثمربحليمهتطبع؟يفإذ؟اومالدالارصالذا5ممار7تمةحأن-ثتطيع

؟..القابفيدذر!اأودءتثمرةءرمأن

.عقا-(لأصهـز:،ولأاكتناول،وؤممن

ص-دأي!ونأنأبمدثي?نهوالعقابمنليد)فعالخوفالعهلإنيقالقد

دافعهوهلول!ن.الرأيهـذاعلىلوافقمنأولونحرن،أخلاقيةقبمةذا

وهـل..3وا)لمتيهـكماوالمداهنة،اصلفوا،4الحديهصع-ة-ارتهفييفاوى
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أل!مس3الناصمناطوفءمتوىفيالثهمناطوفشهورذفعأنممن1(5من

اطوفأن:هوفرقأاطوفينهذفيبينبأنالأقل!نمترفأنا)وا%بمن

كلوضوعيكونصينالقانونخرقعلىويحملها،ا؟ينوالنةاق.رمكاالتاسمن

.؟.يرنالةاأنكماؤآ.ءاالخوفاهـت

ارتزاققضيةإثا:ولونتةفةد:ا(ة"لمةدةادطفيلبالأكليتهافؤجماأكلا

الأ-هـ.فيومامع

سوىماكلعنيمهد1)في،اطالصاطبإلىآنظر،رداهة،نهم-

،ا)صفةةهذهقبولمجردأنيرىلاالذيذاؤنذالمثوكلع.ذلد"اد"وب

غيرسهادةنظير،ؤورآمست-ق،ءؤكد،ءروسءالعناه!توالض:ازل

أثا؟لدر!،البهد!احقةدهيدة،الفوديا(-"وىع!ءؤ؟دةءير،محددة

اذمن:أقول..لى!اقبل.أخرىموةاطياةإلىوالهو،ة،ا(وتزقتضي

إلى،باطاةسالمرتهط!اف"اطيوافويزةاؤوقارتةاء(ات5كلفيلايرىياتا

!النةس!،ا-يطرةوا،اصيرامنالهلمياا)صفاتعلىذ(15وبر،ا،-ا"ء-توى

؟..المثاليةمننوعءلىنأ15بر:واحدةكد"وفي،ا)هةلو!مة

.كلضاربةد!هير!ا!:لثقاةد

اتا-ممالي-ابلأيكانما!عجيبماءضاربةمن!ايانولكل-

.الإيمانمنتد%لدون،رسوءلأ

:"بالفليس!من،الاكأة-ادي!عن!إن،الإيمال!ذ!مهوؤ،،وإذن

،!!نف!و-اب..؟حدهوبقيلنا)،ثباتقابلأولا،م!:،ا!شمدركأإلت،

ذإجيعأ،ا(ضارصين-ابمقغرضأوأقل،قدرأأرؤعولكض"،و-دإن

نأكير،نجاحه!هـصمندممثيرأكل!السايمالعمليأ"ةلانظرفيتاماوهأن

ه!اهوحد!اثة"دفضلا،العايااتضحيةا-دإلىويرزضيها،علي!،يواؤفالإنسان
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قابمنلنتجقداقياالأخلافيةالمساوىءبادعاءأيضأبعضميلحوق!

ماءقهاس:نصابيخاالأمروضعمنبدلاوهنا.والوسيلةالضايةبينالعلاقة

-سابءلىلالنؤمةيمنحالذيالاستقلال-رأينا؟-إنه.أ.القلبهذا

حاك"فيتكونأن؟ممنهذهكانتإذا:مؤمنأيإذنولذسأل.اواجبا

ا،تية:الأسئلة-باطهـصي!-نةسهع!فنئفقءصأو،30طظةأية

،مكافأةأيةلهلبتبالشرعالعملأنلأرى،ادالتصورتأنيلو

؟..الأجربضعليهأطابأنفيصينضذأفكرفهل

ذلك،،-ببيضهنافهلعقوبةأيةيسصلتبعلاالوا-ب)شهاككانوإذا

أ..بطاعتهتمسيم

،حونفهلتغفرسوفذنوبيجميعأنإلىمطمثأمااسببكنتوإذا

إفاذيأسد(بالأحرىهذاكلي!ونألا؟لارتكاب!ا!فرصةإلي!بالنسبةهذه

التأءلإلىهذاواستمع)9(3صث!ورعبدأني-لجه!!الرسولقال؟أثبتليم

الشاعر:من

،مرآلمالة-اروجاحمةصرسله"3تأتنالمالبمث!هب

!3اكهمءلىالعبابثناء"المس!فتقالواجبليعسمنأ

لاتمثلادمادةءلىالإيمان!حيحءؤمنيملقهاالتيهـ"الأكلأننجدوهكذا

،اللزومعندعنهادسضفنيأنيمكن!زيادةأو،ممانوية،،فرعهمنةمةسوى

الثه.إرضماء:وهونظرهياجوهريهدفأعظمت!ددأنتوصثك-ين

الأعلىالمثلدةوا-بنظرةيرىالذي،النبيلى،الماقلالموقفوهذا

.،ضكورأعبدأأكونأفلا*:6/باب-التهبدكتاب-البخاري(1)
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فيصورةباءلمتثلالموؤفهـذا-ادردةالف!لرةوضعف،الحالص

انزلالذيالحقو---دوا،بهرا)قومكفرؤ-ين،علي!!للهجمب!-ليدعاء

أث-وإليكالل!م":رلي"نادى-طمادالافألوانلأشدوءهـفوه،ءه"

منإلى،الراحمينأر-ميا،اتاصاعلىوهواني،حياتنوقل،ؤوتيفهفآ

ت!نسا-طأ!إن،أصهـيتذ!ته"قريبإلىأم،ثفيصحىئمرعدوإلى،-طفي

.(1!)ليلىع،أوكءافيتأنءير،باليأؤلاءليء

إل!الطهـوحهـ-ذادر-ةعنأنة-ناولفأل،أكلقهوماإل!فا:مض

يدثمىءأتا)هـكنمنكانإذانمرف-ئ،أمهتهوءن،ا)ة"لمةأصماد!ا

.؟ةهـدهاد-"إرا-ةو*وصاط(،ص-ة،دافحأمناإؤلدى

ثهسط-!نمنبدؤلاوءودهاقرآتالي"يرصوغالذيالوجهمنفاصا

"الموت-ئ،الدارموالإيمان،الةلمبطكارة:الأبرديةأمص"ادةالاسض!حقاق

أ"هـهـ.ان!ايةفيوبالأ-ص

ليهـقينيد"عيالذي،الانسانذاكون

.؟.وتضوء(طاءةالناسألثد-قما

!ن،طمركايئهذؤىلىتوا.4ذأ

كأهـكبريثالةوةمندضوره-ا؟حناتناالعظيمةالم!ؤأةدحونوءل

تمه!يرأصدقء:"ز"يرالةلمقذا5إن،ا)ؤمننةس،القا"ة"س11رزه5

تون"وؤأ؟،)2(-ب!ثمولابيرثةئغل"ماأذريوما":الكريمضانالايتان

.(3)،روبلمةثم.ذةلموواؤتؤآءا

الص!يراءامعفيا)-هـو!اجاذكرهو-بى-"ط!راني:ازظر)1(

(امربا).ا-!رداهالذي

.9/الأت!اف(2)

.06/المؤمنون3()
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توقعفهل،للجدلإم!رةبراقلليستالمضادالشهور-ةفاعاأنبيد

الاغراءلقهر-ة(يكةجمما،ةظيعأ،كغمهما،الأخرىايى!اةفيالمقاب

،هـذافينثكأناطقلناإن.؟.ء:4الإرادةوتحورل،للثسرالحاة!ر

الإلهية.الرحملأسهةالإنذارذالمثكلوا-م"فيزضعمابرةدر

الفكرتينطزثن5إحدىزطةىأنا"إكل"اا)ةا-!"منيصحةلا،وإذن

القرلا!نوصففيكللا-ظة"زلمهةجاماوذالمث،ءنينالمؤضياءرعلى،؟ةهـده!

فيالمتمارضتثنباطالةثنمتأثرةالوادعفيإ)يفارقدكلثافهو،ا)صالحةللأنفس

رئمأد.غوا":-ئالىقولهكلثلأوانظر،الر-إءواطوف:وا-فىوةت

بهدالأرضفي"زة-دواولا،ا،ختدينهير-بهلاإذق"،خفب"ؤء(ترتضز

،(1")المحسنينمندبوةرالئهرص"إن!،وطهنآ-وفأ)دءوهو،إصلاجها

أةهـلا،،؟ام.أةالوسيل،آم،رإل!زقية!وند.ءون-الذفيأوإثك":وةوله

ناء2قانتوهوأئن/):وةوله،(2،)ار"ح!ذصنصوفيإةو"رص!ف"ير-ون!و

.!)3(ئه-رصر-4ويربموالا-هـةيحذصر"،ودائمأيى،جدآلليلا

المتف،دين،المنه!رينذين5-اطمنءا"ثافصلأن؟كننتير"أية

ؤصفيخل!من:ية-الأن؟حن؟أوالا-هـ،أثرمن!،كلد"طل11،تين

،تص!ويرهيمكنلا،غاءضأآاستثماراخذ!"ات!ناإن،هـ!ذينا)صئهور

لأواءهـالوا-ب،با-تيارهاالخاضه"،المس!-لةالارادةعاطفيةلغةفيوترجمة

؟ا)نتازجكانتء3،

هـو2=هـالأءهـ-فيذلك-،!ي!ونماوليحن،يربكل!اؤمل"

ا(ؤمن.قابتزلزلالتن،"!ثلمث-الةإلي"تؤديالذيا(وذف

.56و/55الأءراف)1(

.75/اءلاسا(2)

.9/الزمر(3)
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من-يرأفيددإصتا!نرأي-اسهـأالوليدزرا5علىنطلقأنأردنادإذا

قويينإاينانفهليينتةعتففة-الةوءو،(افىياءشهور):عليهنطلقأن

:رأز"الث"وراذ5ت!هـليفو؟حن(املا-يرايثفمور)إل!ثهيءؤربأاذ"؟

،ذة-"أماميرهـهـ--لاأو،إبدذسأننحاؤ-ة،لاثسالمرءمةاردة)

.(الثهاموأكل

علىذة-"اإةمومهذاعل!%الثهر!وللدىفيدأنسوريدةلصهدفةوإن!ا

و-اق،%إقدفياحل):فيةول،الإسلاء"ةالأخلاق،يزاقياادهـةذ"أ

.لمه)2(..-لمقأدفياحلإن!:روايةوفي(1،)الحيا.الإسرئم

،(اطوفمةشرلي)أن!اعلماالبموديةالأخلاقباءخمادا)ورهـف-هـىوةد

ز"لم-ؤجما-كلؤ)ةأاممنو.(اطبثضمريهة)ص"أعاكاإ--صيةاوالأخلاق

ا)ور:مر-الأؤكارمنا)ذ-قهـ-ذاعلى-هـة!لصأنالا-ن-ئيراولإ

كلؤسسحديثمنأوردلاهؤدأولاءنحنؤما،الإسلاكل-4الأ-لاقعلىاوراابا

فه4ية؟شالمر1)ةكرة،أ-وىكلرة،لية-سماوهو،ز"ذا-الأخلاقه!ف

للر-،ةالازء"اإبادىءانحتافقيهعلإيىلاء-4االنظريةأن:أءفي،الدراسة

.اله،دلالرسطنحوز-!"بر-"أتجملهابر-ث،كللمم!جم!مبتركبفيالأخلاقية

بالر-اءأو،طوفاضمح!أوشهورآأنو)تفترض،ءوضوءتاإلىولت"د

.الموءودادلامتوةعطريقءن،زة"--"طاء،اإؤمنلدىيولدأن؟ممن

إلىالرجوديةالفاية!ذهكحورلالإرادةبهتةوممابأنإذنذقولذإسوف

4ءلاةثلمثرلايخاقماليلالتحواهذ-لاههـلداد"(كلخهاكجملأي،ديةراإءاية

.الذاتنظروو-م-ة،إثرعانظرو-!ةرينءميف"!،فةأو،جديرة

.11/باب،!اكلحكأاب،ءا)كمرطأانظر(1)

نء1/79الصه"يرالجامعفياوكىت71/باب-الزهد؟تاب،ماجهابئ(2)

برثير.بئالته،ن
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اةإغ،الضميفةالأنفسفي-بأهرليقينه!ا؟حنلااداؤةهذهكانتو"

يأيغفرهالذيالاممقبيلمنهيوإنما،أخلاقيةجر؟ةتةنمىءأنيم!نلا

إيجابية.قيمةأيةلأمنيمريهكانوإن،ءادلءسع

الرفيعنىبالمه،"اطسنةانب-ةا)الغزاليايههـفبفرأيناولقد

خوفالطاعةإلىليدؤممالذفيؤلاء5ءنذلكر!درتحدثهوثم،للك!ة

الثهوجهإلابا)ممليرادألاالحقيقة):فيةول،اثواباإغراءأو"العةاب

منفأما،المطلقالإ-لاصوهـو،اصدية!ناإ-لاصإلىإسثارةوهـو،تهالى

الما-لمة.اطظوظإلىبالإفاةة،نحاصؤ*ا:اراوخوف،الجنةلربماءليممل

الأ)بابلذويالحقا،طلوبوإنما،اةهـجواا)-طن-ظطابفيؤ*وإلا

.")1(فةط?الىالثهوجه

ممومأ،أ؟يرإفهومتاصة-الةلىوىليسالمةبلالسهادةعنا):حثإن

دبتذلة،و)حض!ا،شروعةرأن!او!فناهـا،ذاتيةءاياتإلىاسمياهو

إلىمدؤوعةالإرادةتكونألا(الوسط)التةديراهـتفيالث!عوطإن:وةاظ

الأقلعلىضينب"موافةةعلىفياءبل،الشرعءنلمة!ستة،المرادا،وضوع

.ذاكأوالمهلاب!ف،ا،وفوعات5فيالى"ي-"ابعبأن

برممورةمحددوءلير،جمماء511بهض-فيأرظلآخرشرطأهنا؟.لنضف

التأثيريكونأنكد)كيجب(الوسط)التقديراهـتنسضحقفليم.كافية

مهثد)طابعذاالنفعيىةالإرادةهذهعلىالأ-لاقيالقانونيمارسهالذي

الة-ايةوراءماإلىتمضيأنمنيمنمهاأنه:هذاوكلمنىأ؟يرلا(ومحذد

وإلا،المملعلىلتشجيمهاصالحسدبأيلهارقدملاول!:"،المةصودة

.4/963هلاحياا(9)
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النا-!"من--:"أن"علىاك-"ر:ظهـإلى؟،اءتبارهـافيردالإرادةؤإن

.الأ-لاة-"

-ونهسوىإهـادااإوضوعمنء-لمثلاالارادةد،متكل-اأذ"وا)واقع

إلىف-"أنةذ"-،اإوفوعاهـتفوتض-"أن!اليذ-:كاؤح-ف،كل:ا-(

بأشياءمدؤوء-"زحن!لو،(اديرافا-كل"احأليضأهوالذي)ءح-"

005؟الهادةأو،كاإيل،ا)ثمرع-ارج

زهدولذ)ك،موة!ضئمأداهـجا،اءدةبالةكلةهـدةكاذتلو!ما،ا)مشهوةإن

و5برل،وآتلمهءا-لمه،اثمح!!ياالح!يرإلىجاا)-5ذلكالمجهتلاةاؤ"ابابمن

.إ"احابابمنؤق!

الظاهـهـيةالامبالاةاوراءمنالارادةت!ثف)ك!ين؟تالأمر،حونولن

من-":اعالاكلمندضلأهـ-ل511قيورلأباريةإ!ىبار(أ،1)ةانون،ء--13اقيا

هـو-يثمنلا،إوفوعاإلىالارادةهـ-تهؤذ-"كا،،الأخلاؤيةا:ا-""ا

طيرؤهـص"ليكون!ىوفالإثباعاهـتإن!ثمند-ل،)ث*ةعصث

.اثرعاإليهندبأ-لاقي

انبوية:اا-:"امنكل-"ةاةأمثكوإ)يم

ا-ال!-ب:

فء("نيمتهتضةيرالأرض-يراتا؟ت!ابفياإ"ظمالنثاطأنوذلك

.كأهـ؟"الةصال!وحوتبه(،)"ة-"يخضطهالذيالجوههـيلل!دف

تثر،دونباط"اةالتتعإم!ز"ر،بالتماوراةهـحاهـوالهدفكانفإذا

بأز-"يوصفأتمنأ؟يرير-ت-قولا،اةطرةاإلى.م(كلتوليظلةإز"
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،)11.ازةىإنبا)خنىليأسلا":لجي!اؤولها)"ابهـذاومن.(لي"ليأسلاا

لي"-ركإ)هاكللكانوإذا،نزي!4زظرةا)ذثاطهـذا2عصدرصفيإذاصكانؤأء،

يسهمأن.ويرزظاموهو،ا)5،ء"ا)ص"،دةت!توزليفيأ!صلزظامإلىص"طإكل(

هـت)فيأؤردلي"ةيرهـانليأأو،زةص"ليذ-ىلي!ناءدصو،ا)ذث،طب!ذا-"ؤ

كاذتأتبر"د،وا)ة:اءقديردإ)ةبمديرةالضهـ"زصهـحذثف-،ا)ثاملا)ةظام

:الخدريس"يدأبورواهؤ-جما!االثهر!صوليقولذالمثوفي،مهبذلة4ز

2(.)"ا)-بهل!وافيصوا)تهـتجصاإ-ممينءت"أءهطىءا،اإ-لمصا-ب،ؤ:ءم"

:اأن!انيلبرمثأ)،وا)-لاما)!لاة"ء!!ولهمنس-قءاهـة،؟رز-يئولطة،

)3(.(وزرر-لوكل،دصقي-ولر-ل!،أ-رلر=ل!ا

ات:2-ا)حا)هـ

ا)كرفلأدواتالم!تدلةممالالاسب!ايوصفأن؟حنذات!اأةهـه"اوهـذه

قي"بأغاعلاا)حمما)-اتهـذهزة!ورلا؟:اإذاوذالمث،)4(لي"اص"وا)رؤاهـية

ة،يةا)5ترزضيهإ--انابر-:ان!ابل،اةطهـيةأ-ا--:اورمثبع،زطلمه:-اءن

جمهل!الئهصإنءة:إمثلجثة!-ااؤةينءوير*أ:اب"الرضاأن-ازبإلى،ال!!هـ"

يربالئهإن!:!!،برفض-زة-"الوؤتفي-وءكليرؤثن)5("ناررالىيرب"

.(6)،ءهـهـهعلاز"!هة"ر،زتأ،يرصىنأ

)1(

)2(

)3(

)4(

اصءة-،ر

)5(

)*\(

/باب--ا)ت-ارة؟ةإب-كلإ-"ابئ:اذظر

.94/باب-الزكاة؟ةإب:الىخاري

.704ص:اذظر

،وا):هال،ا!:ررام!ب-نالالتزامذاكأمثلةمن

.ا)كلامسهـإقفيالرارديثاطلىءة"بثب

احير.اباب-الا؟إن؟ةاب-كل-لم!-ثح

.35/باب--الأدب؟ةإب--ا)يركلذي
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وهه:ا؟-ااإ""دلالايص-ء-اعليحن!ا):-وذا5علىالممهألةأخذتفإذا

من،إ)"4ص:دورأليص:حو)ح:4،فةطكلبا=،-ا)طب""ء:اءسمناطا)ق

.اإتةضل)د"ءميضحرناعلىنبرهـنأنلىايت"ج4إذ-"ث

:تاءات""يىلاا-3

يىورئأافأاءيرليحونأنإذنليمث!:4كل:"الثهروممة:اعاالإراديةاطركلان

اطالاتعلىصؤاصةهـ-ذا،وليصدق،ال!!كاا)ةضلكلةاصدكلصمذبوخير

،ام!*وباتاد"ضصوا-كةفبم-اعلب:ايوؤرأنا)ثمرعيرليدا)قيالايص"ثنائبة

4،ر%كى-وؤىأنببالثهإن،:المامةلاةاءدةالاسدثضاءاتلي*ضيردثؤمو

فين(.9)!كل*ص-""ذؤتىأنيرحره؟(أو)،ءزاط-"ؤؤذكاأنيرب؟

يىببلعلىلا،الكا""واإواؤة"ا):ظ-امبروح،"":اءاتالاسذه5استءل

لييرءنهـوو،اما)وروبراءةكلهـ-لمةؤوقصاإلمايرذةجمأةإؤ"--وا)تفريرطا)يرف

،ر=مإ-راءكلد"دالةيةر-ين،الئهأص،مو%ثوء4،لؤاض*"علىليذ)ك

الازساني.دض"ة:ا!!حب،-إطفأباءتهاره،4لدذمن

ا)يزاموعلى،ا!اثة"كأهلعلى1)ةوة)"ة-4يزءممنؤإن،ذالمثوبر"كس

إزيخا!:دثهيةولأنأويثلمثا)"،ديةا)ظروففيلي"ةررالذي،ا)صارمالا-راء

."حصتكرءنس"ةيخاأنأك!يى*ط"أ

:للهبا-4

الا"بمنز"ةا)ةرآاط!"ذظرفيوبة،5"الي-ذالآأ؟يرو5ماهـ:اك!ل

وا)ترءيبا)ترء"ب،في؟،ء:إسابأءن"بزارأ-ر-"،الأولىبالراويلأواطديرث(9)

5866ره-م-ديرث--سرابأءنأحصدرواهاةاذهـ4وبا،لا2/29ا:زرريالا-اؤظ

مم!.اءرباد.3!58و
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رهـ،-4صوأن،الدز-ويةاةالحبصفأنمنيضعأنا)ةهـآنأرادو؟د،؟واللهو

..؟و!و)"ب:ا)إةظثنب!ذفيليصةثاأنيىوىذالمثفيايى"ه،ل"ل

،كالركلي)الريافهـ"الأ)"،بلي"ضءنلي--دثءل!!الفجماؤإن،ذ!كوءع

:ء""الثهرةيءكمانءن!ة-ال،9-مةذاتأ)"ابءوهمما،(اط-لوثرد""

كللاعهة:"ةأرليليحونأنإلا،و!و)"بة*،ذ؟هـالئهمنا"سثيءكللا

وز"إيم،ا)"هـفثنليثنالربملوءثي،ؤرس"الربملوزأددب،اكلرأ؟"الر-ل

)1(.،ا&:،-"الر-ل

لموب،ا)4رو-وا!:ء:"الثهرةىءيأ-لحمن:ا)ص-،دةة"ضةالو؟

نةمهيلأس"مح!مإني":الدرداءأبيأؤوالومن،(ممبتأ؟هـهـتإذاؤإن!-،

)2(."اطفعلىليءوز(ذاك!هـحون،وا"3منءليثي

-قا،الاموبه"ضأزفىممير!واأنأ-ياز(اطنرمنأنيرونكانوا)قد

الأ--.لاقيا)دثاطلايص"ة:افالازكلةاطاؤاغمولي-كردوا،أذهـ،ن!مليمث-ذوا

.ا)ص!هـحبالم!:ى

الإسلاءية.الأ-لاقفيواف!تانز"هـممجهان-":ث!؟لمههـذامن

.والة-هـحاط-نليثن،ولسطكاكل:طةةالأ-لاقهـذهفيأن4الأولى

ب!-ااإ-هـوحأواإ:ا-"،لالأس!بر"لاط-ةةا)نهةد-ل3أن:اخافيةوا

--ةةب"إ،-ا-ليماكلةا)ثمرع)-ماإزدبؤيصاا)جماالأسال-قاأو،ط4ؤ

.بالثناءو-ديرة

:4زلازفيإلاو2الاو)ي!)ا)ة-اذياوروى-2/39لا--وطي"ص*يراطامع)1(

،06/185(وزءلمهإةوس"ورء-"،اءرأتو!لاء"""،نرس"الر--لتأدثب

.،بر511".طليا0ط

.4/463ء!هـالاا(2)
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إ)يهالجأامأاا)صراص"هـذهنةصؤ!ف؟ذالمثالأكلركانإذاول!ن

علىوأ-النأ،أته-اع!معلى)--هـكلوا،الإلسلامفيوا)في-اكاطحاءأ؟ثر

،بر%!-،دفيتفواأو،ؤةط(باحاقبيلمنسلعلىا"يقهلموأن،رةسممأ

فيإلاالل!م،با)ثسحازصالآكثرأمةماكانصا=قانزءات!مءنيرتخرواوأن

!يف..؟اطياةعلىاظاطةليئدىفم-ااتنا،ا)قيصوىمرورةا)ة-الة

؟هـذاذة-مر

،يته"ليملا،هـواهؤهـدكلر-قيثلمرأنليةطابمنم-!مأنوالواةع

يرمثمةلأنمرورةةر"اتونو!،(9)"امأمنهاإمارف"-اذبرأ-ذو!ليل

هـو؟لبواجبأو،(لوا-با)هـ-و،-وهـريممابواصبزة-4(رءا

موا!يةفيإقيفبإنم!فالاز.-انأنءمرا-"يرونو!،(اإندوب)

أليس.ادرماتالأشياءمنيةف؟"اكل(-(اإ-اصات):اإ"،-"الألث"،ء

منوهـل؟/ينهمافرقةلةباأكبير51!اكلاالتظرلي"اهـ*هـت):ظاكلين%إطاهذفي

واطديث؟الةرآنوز"اليم،الرأيذا5لييننوفقأناإ-!طاع

تحاليممنتقيهاإجالي"اناؤإنتلاصيذ!صوغفيليطريقتميتعلقفماأما

مننوعأإلاليست،ولونية؟،ا):ظامفياص"مرا)5ف!ذه،أنةس!ما)ثوخ

طولآكأتاف،ل15ادصهـ-إ"فيأزةمصثمعلىإ:ف-ونايرةرف"أنيربال!لا!

تعت-يراقاا،أنفسهمفيا!يةا)مثثوةةوة)"-طيمطريرقي"وهي،وؤهمرأ

اكم!ديتموبذللث،الإزساز""ا)ةطرةفيآص-ذوروأرلس-!اا)نزعاتأؤدم

ا)"ةله)سيطلىة

فليم،الفاهـلتعودالنةسفيبدر"الذياإمثخوما)*أزيريعرفو!ينا

علىدواءأولآيةهاطواأنبباإ"تدئينأرةسمنالرذليلةهـذهاستثصالرتم

.ا!.وعمن348و534صالرياف"؟تاب-إترءذيااطحم-اذظر(1)

(بهر!1)
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ر*ودى-ب،ا،"طرفا"ة-ضربااا"طهـف"لي"ثررونؤ!م.افوةامنأنصواهـذا

هـذهأذةالذة-"ءنازطهـ-تماومهكا،ا)"،ديالوضحإلىذالمثلي"دا)هـء

ذإ،ؤث"ث(لضلجث(بوار-ماا)"ةان،ء.ليإر!،سحالأ-لاقااة،هـضةا)ةوى

فيؤوعالومنير*صهع-،،با)ظفيا):ورمنؤدرإلىكلنذئذصطه"ةةكاذت

بمولة.اسوالحىظلات

كلع)ة،ذ:دولا،ور-وةا)طرليقفياا"تدذكنرةسكل"الجىةفيا)طهـليقةهـذه

!ا.ا):،ظهـةالاذممه،ذ"ةا)تظم!ووعفيذضه*!،-كن،اة"حارآأوإبداء،ذلك

اذأذ"-يريردلؤاأتأرادوا؟رااإ:.ثجذةسءصركلفيالناساز"ت!فاةلى

ا"-"أذساإهـوفى،ة"ل؟،ولدهـا)-ةطمالأم؟ص"عاوهـحت،سهـقطابع

.(1)ا)ص!لم!ارح-وربويرلى،الو-ودق

ا)-طمرا؟ذ-ابإل!مس!*"2كانؤي!ا،أرة-عمبالذ-اكرتاففماأص،

ساوةا)ة!ذهأذة-ممعلىؤرفواؤدأن!ما&لمى"لىمنفلدس،وا؟،،دبالج!لى

ليصة"يتبمونا)"ما-ء!"ا)هـ-إةهـذهاكأطوإذا)ح:!م.كلةحمارد()2اليةرلىفي

.ا)ة-كافهـذاإل!بر"دمنرإ-أونولا،ديةا)طاإ-يرة4ءاكل

لا-حيميافةالر-تابأرضوأ،08-97ص)دحاسكاالرءإية؟تاب:اؤظر(1)

أ!ره!ؤ؟ل.وءزرب!!قيهـبإغاوركاا!ةكذالم!:ذال-المهـوعمن375صا)تركلرزي

الربوزناء،الدءاءألزكل-م،3،ؤطهـتؤإذا،ولذتتاص-3ا)قاالأكلورءإراتءن3،اطإكلةءد

ة-أافذ)كليهدا)ةطاءيرفيمثهف-قا،الذ؟رورأ)ف،بذالمثثأذكا-تى،وفيوهوكلدا؟="

ؤإذا،!اء"ءت"ليصبرب!دلا-قا،أمهزديألف؟دلأصكاقيدو؟ذالمث،و-لءز4رر

،ابسوالثطه-إم11طأذ:لو""ذالةطمأداؤإذا،وةاقورحى"!ما!اص-دةطهة"

.الدارةو؟زراك،الا:نذ)كوءإف،اكدي5-روالأثسبر"الأطهه"-لاوةوجىد؟حدا

رصإ-بهوأؤكا-قاوردربيربرىبا)"ازيكل"،ا)ةصذا5ؤهـل"تركلرزيكارةسب.."خ

(ا"ربا).دءإهإذااة"ويأ

ءةفهـ(إلاإ-وقبا؟رألا-"أزهودوذ-داروزياءليبئسملفيد؟أنوذ)ك(2)
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ص:احعلءن؟-تهونا):ثا؟يةصهـ-إتممأزتإءفينراهمأ-"إز،؟:!وإذا

كأهـ؟-،أو،صةهـوضاتهـمانألمتةإعلاصاا!ذفيةاضروربانرىنألينبونجأؤلا

ص-افإ:يىلمو؟ممايزكب"يئرة-يرلدينالأنوذ)ك،ا)شرعهيريز"اديأإر

ا=!نالمها):ة"ضينأ=دفيتارون؟3،اس!""،لهإلىب--،مليث*رواأأن!م

!ف-يرإلىولؤ!"مكا،ا)"إب-هـكه؟هـا!:"لاذثونا!م!مأوإما،س!واءءلى

ءإ-"كلوصؤثريئ،دلةكل"ذ-ةا""إكأهـ؟!ما)ذيا)"هـلفطثون،لي:-مهـحنة

=همرتمقة:اورزالياذ؟رهصاءلى،الأ!لا!يةؤ"هـت"فيونلير،لاآ-هـ،

،إلب"ا)ةضيا"وانضقلت،أولىؤإا:-احففهءإةفيكأضروأكلباحفيذمةله

،ا)*ةوكلةلوذالمث،)تياتباالالأكللأن،نقيصة-ة"فيا)ةص"اةوصارت

ا)"ةودونالاذ-صارفينب"!كلةمرهور؟ا،اظلمافيذ"صارالالممنأؤضل!إز"

أ-هـى،إلى=الةمقيخضإف،دا-تهـار!أنيمأأ،(1)(أففهلذ)كؤ-حون

وصهةول،ليفءس!فموهوو،ؤكاأرؤ*،دا)ة*لباءإيهم!يماا)كألا-م"ذ"ور،

حين-ذ)كي!ونلا"ولكت،للههـلؤرص"هض،لىكت!ون=يأ،ءاء،

:أداةوا-بايطبيننميزأنيرب-يأخذلأنه،سمرليور،كل،اظروفا-ة-صي

،الثاز""يرققأنالمرءيهإغأورءاذا،-:"ر!"على!ونوأن،لزورهأن

-

أ-تأءركانالزمنمنار-!زا5-ذهمسوفي،ا)قطنمنبرةطحأذزيهوسادآ،بهسه

ث-ص"4وهتاك.الا-تاطاتذه5كلهـ-رذاكبد4ولكة46دوزدستترأنزوجته

)-:واتالمطاق1)!هـتزة-13علةرفت،ابمينالف-ءلمن136اسدذ؟ر!،أ-رى

آ.ولأطما،"!لاةطظةإلا!ؤر-13دحن!6-!اةدائمأؤهـ4فيالر-لوضعوةد،ءدرررة

.ابرهـوعمن376-375صال!رمذيللح!يمالرياضة؟ةاب-ازظر.(اؤ)فا)

(امربا)

.4/364الا-:1،)1(
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.)1(؟..ثيءكل!!الإلىيدءوهسببمنل3ؤ

ليذهـ-وا!،ا)*ا"-اا)ورتهـ!ةءنو!كلث،مازةظارهمفي،-ءاءناةإنذنوإ

زيركأتا)واؤمفيالأ-لاقياؤضا)"منا*سأ.الاكل*ةولا-دإلىمطاة(

.؟.الأعلىالمثلاذةظارفي،د-"شريالثس

يرفي:وني--؟ذ""تهلأن،الر=ولةواثماكل"وا،ا)ثجاء!ةمنأنثكلا

اررتلمنو،*"!ةط"أو-لاؤ"4أةورسةعلإ:اتةهـضماء:دكلاعابوضراوة

يوف"أتمنأ=هـىؤذالمث؟ا)"ة!ةا)*فىوبر!ةتجربر!ةا(هـءيهانيأنوابليل

أ-لاقي.يىوءفياجا)فىو

الا-ياتفي-ئ،وا(صابرةوا)ت-!هلإتدابت"ذاإلىلبدءوزاا)ةهـآنإنو

كابرةوا(اتصإبا:حير!ى--دودآنلاكل-:اعولكل.الر=ص؟يهايمنحفاا)قه

إرادةضدأكلهـآبرل،ؤع!-با)ثسعؤف"يرذحالأ:أؤوللا،وراكأامن

.ورفإهالثه

الةةهـة،!سفيا)صلاز-ةالأؤح،رذه5تتهاؤب؟"فنرىأنالمفيدومن

،قهـؤااء-،بةسىةا(3)لمدباوا!ىيربا):ص"-14(2)-!ةبال!ا(1):ذ"!ةاضآا

إلىليدءوكل!إبرإ"سإن:ةال-961-"رء-اية؟"اب-ا!ا-يا:ازظر)1(

ؤدا،ساك)ث!:طالرياءإلىدعاكا)"هـلقىكفيزطه"!وإا،"مهلبرترك"رإءمناطذر

،الههلددع،اء-!رإذلمث:ةة-ال،الههـلدثركا)رياء-ذركذاكإلىقيبهو!-طه"إ

أ!""،ؤا!:""،ورزلمثتحرذيرهإلىقيهـ"!دلمهـا،أولأا)مهلكركمن،ءلميهأرادك!اإلىةردك

تريردوأزك،"ةسرلية-ذيرالمثءرضإذا)مهللؤابيحرءلمثأنأرادإنماأذ""طن!إذ

الأ%لاص،أن-"هـل،لأن،ا)"هـلتر؟ت-!نشيئأو-لءزلثهتخاصدلم،الا%لاصبرذاك

نألاصالاشوا"س،و-لءزربركء:داك!إصد،!كلاكءن،وفة،ا)رياءوكأذر

سالمث.و-لءزالمثيخاصدلا،الحهلزترك

و-لءزلئه!ؤا!حاذلمالا-لاصإراد-ا)"هـلترك؟إن،سلمهفيالا%لاصإرثدا؟"لى

(رب511).،قى؟"و)حنسل
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صز!ئوثواأت.ؤ...اخرأئامكل؟ل!ة-ف-ذ":ز"الىؤولهفيوذلك

لمنلك-ذ-":له!وو(1)،-للأث.ا"!-ح."لتةارد".."حاص

ء--ص--م-.--لير.م-لى-بر

ناالثه"-يد""لير...اح-م.صتشهيرش"وازصت-صن.أؤ....اة!تت-اثي-

.(2)،.!محتءصحفآتة،

عفدماف!و،وإذن،الدر-ات!ذهيتحرأنلي-تطبعلااسماواطكيم

اليقينعلميهلم،حغواشبأن"على،أرفعالأ-لا!-4مندر-"إلطليةظر

،اةمرورةاعفلى،لمجهأنعليهويرب،ابإديزلأنلهيروزكلكانأدون"أن

،-ر؟4ر،برلاهوالن!ايةحقاةطرةافدليةفالذىامنيداا"صابالأن

فلم،ء&-4الثه"حرتمع!اشيءإلىطصاطتن-و:ء-سوقةالولذاك

.)3("ذ-ل-الةاركلات-فيفسب.ولم،ليأفي

.د!رها،أن-نملكولا،ز"ةق"أنءالمثلا،أوة-:اصط)قي(،لمكلاإذ:ا

اءيةطوءنلهاة"وعاينايرب4ءلم"يتزفىحب"!:االأتلاؤااثسعاليطلبو-يما

الامتثالإن؟.كل:ثار"ةينا-!نالمالمثمنأ؟يرماح"!نزحون!داذاورفا"

النب-4إلىقطعأليؤد!الذيو5الأ-لاقيا)ثسعكلرأ4بر!اطا)ةطرةلأصر

لذاتها،الر-4؟و-بالأصر!ذا؟"هلأنءيى:-ا-رجلاو)حن،ا):ايىلمة

إلىالى"جأ!ذاعلىرؤ-ذأنيمكن!اوكل.ذاكا)ثمرعا:-!يه"ج-!ن

ا)سلبي.طابماسو!4الأتلاةبمنؤ-4ليسز"أو5كلسروء"4تبذاءايات

موضوعية،:بروعتينإلىالارادةتغايات!-4إزك:لضاالليقيؤد،اكنو

ليكونالتيالارادةعلىالأشلاقية4!ةا)ةتؤءستأندو"،وذا-ئة

،مشروء"وغير،كلثهمروء"إلىالذا-ئةياتا)ظةستت،صوفوءيةغار"!دف"

.82-1/52):-اء(2).581-481/ةإ)بةر(1)

ء-ألة992-502من"مهفحاتفيالثاعاماءالجو-د-1/602إوادةاتا)3(

."المهربل!.(إءا-ةاالأسبابتركإحافامنليطابلا
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%ائزة.أو،"بريةزحونأن!وذاز""لتيةترزضيهء،أفف!لأنينتجثمومن

ؤيمةذاتذلكبماذبإلىوهـجما،ذارتةدحون!از"!فغاياتإذنتو%دأؤلا

ؤيه-ط،يض-ص""ءنة""كلذهـ!ه"متداء!هـذايرقالوألا.؟ذاف"بارهاباعه

وبحهث،ا)"ةيمالا!امكلوضعب"لم!،!إن،الأ-لاييةدرجاتأدنحماإلى!ا

.؟صاط!داؤمأزلمثىءأن!الكلعلىر--ط"جلا

إلابالأ%لمرقية؟ذالمث"بوصةد"صللاالذي،الىيبالنفعقي"إقفماأما

زة"جماأليص!5:ا)-لمثو)حن،الفةصب!ذايوءمأنعلىأوافقؤإنيد!يدمن

،رة-"الىياطيرزصؤذلمتحى!ل"أنترىؤمل،ا)صهحهحباإ":ى،الأخلافي

وإذا.؟.ءة!ولوبم"علىالارادة21-دةدىءالمبمامجالمنأيفى!فتةصته

ا)صة،تأ؟"-بأنبرء"قيفي،اةاضلةاأس،ليعلىاؤ:-ل-ين،أهتديكةت

ا)ةول؟ءنؤمل-ادتج!إرةووو،عةليونورؤإمأ33،رط:ممعي)اهـاس!ض"ا

تض-ركلاالأ%لاقي%يرهـ،إلىذ-"ىاقياالارادةبأنالحدودفيورارض3دون

.؟--ة"أ-لاقه"يئةد

؟أخلاق،ا)!ةإ-"الأ%لاقأنذ"لممأنيجىببأذ-":ذالمثءنونجبب

)*-تأن!-ا؟مذهذ""فيترى،!ؤاصةرو:مموا)رواؤ"ين،ال!غريرققدكلاء

سةوهـهـا).كاناإذو،تحىة"قه؟ءنكلاأفضهلهـجمأليل،فحسهب،=-نة

سجمأءكلفيالأممالأكصل!كانوإذا،اةف"لمةاوملازمة،)طة-ة"مهرؤ"هو

ؤتجبو!ره-؟لفة-قإلىي!دفالذيالممل!و-أ=رىنا-يةمن-

خيرليكونأن؟ءنلا.لاةيةالأفيالأ=يراداجمدأأنذ)-كمنز-ذنتجأن

.ال!،لهـذاءنا):حث

.*قذظهـالأو-م"منادا-"--لمنأنذالمثءنفضهلازؤكدأنويجب

يرةدم-يقعلمالأنه؟يا)ث-5اطيرمنا:وءيناذفي5بيننقابلأنذ""القرآ

ؤإذ"،ء:-احأءرمجردأن"علماادلي"ا!اا)رؤا!يةءنالب!ثءسألة)ناالقر7ن
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الأبديةوا)-"ادةلدلامثهـطأا)قابط"رةمنب"-لأتعلىرةتهسلا

إممهقيهيريفه(لاالذيوالاجض!اد،الا؟"-ابقبمةذااتاء:وو)حن،ؤ!م!ب

لاتيرتم:"الأول:ىالمهءنز":يرأتطلى!ولهلبثإنهـأ9وا،إ)--"-2!نا

وةوله:،(1)،ءتىا-يمبب!اتالثهصأءتكاتنإلأ،تثونلاؤضالدتةتع،ر

اؤهـأثبم-)2("ثيبء،كلرقآتبت!-اةوا*حبئبصباالر،ح!-نصخثييئتنلم

"ؤطت+ر"نم-ضد-ؤةنوآ)ي!م.أير"تذ.):ز"الىؤولهصا)ث-انيالمهةىءن

-!نصتبرلاو،"،ثوي!نأفيةر"نؤ):لهةوو،3(!كاب!-ام.2!هترو"

الثةوأطيتنآ،كاة-الزصؤياي!وآ،صاصلاةا!نآوأ،الأولىصةا!ا!!زقيدبخ

ات!تاأ"صلص%.!آالرص!تم"إثذ.!بصالثه""يرر-د"إز-تما،)ت"زشوو

ء-آتتافن!ولثهةت(اذ!و!:لهقوو،(4)"آتط!هييرص-ثم.رذطص!و

.(5)،ر-،نأقاوو"إةثلمو-برحثمط!ر"أئم.)ص!ذ،يد-اب5اوزمن)-وهـثنأس،ؤا

الث?ياط-يرمنا:وعاهـفامننجهلأنالوا-بمنايسأ،وإذن

..؟ا)"،صةاةاعدةامنالىقيث:اء

هذالمصاحةتتصرا)قيالأء-يارات!منالرء-مؤ*لى"ذاكومع

عنآء-فى،ثمومن،كوضأ(اممالا!كلءدأفيأننهءقيد!إنا-قينضاجالالى

الأيمص.الا-لاقيا:اءثا،و؟ةرده،4ذاذفيني!ؤأن

ا"قايةا،اتالطصفا-ء-افياح،لابئمثهدأنءااء(بدثأز"اةما)وو

المرونة،منشيءعلى14،!افصلا-يبرل،لذات!ازفيشدهـالا،والأتلاقية

تأهـ-ذاأجلمنز-طابأندو-ن،أ--هـن؟ةاهةوعلما،امهلاولهسعة

يمة!رلااط-الة"ذهوفي.،دة!ة(تفوء(اوا-باءدةاظممارلىتها!صع

.98/ءاكلر)ث1(9)

.33/باحزلأا(14

1/301)ةوة"(3).133ق(12

.53/الأ-زاب)5(
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نأبمب،أ-رىغاياتلهلموغوس"لمة،ل،اواةمافيغايةزظرنافيا)ح،ل

تهه-(،قيهت!،علىاط-،ف-نحق،الاءتب،ربهينليدورهاإ)ي"ينظر

الأخلاقي.لالقياس

ماتهقى،كلعنإ:ظرا،بقطعأ-يرةء،يةال!الذ)5فينرىعندماوحق

علىن،1يقضيالذياورطرياا)"لهـذاإشباعسوىحهفيةذممالنارحونفهل

.؟.-وهره؟ليحةقأنكائنكل

،(.ذو5ذ"خىذهلذياو،اهـقاءانليحوء،كصلأات"جأا،لي)"ااطوهـرااوهـذ

و)*س..؟ؤفياهتمامصوضوعأذ"!ىوىآ-ر!ضيئأ!اإليهبال!-بةيمضلهـل

نأ؟كنولا،الأ-لاوءبادىءمن،الفنذوقولا،اخريزةالاأز"بحتافء

ص!توىفيصول!-،ذظلأنهـورةإ""أن؟حنص،قهسوأ،؟ذلكرخون

جماالص،لهذاذ!هورداأزة-الواط،لهـذهعلىالأمريرحونولن.البراءة

صاءدةبالةءلا!""في،ل،أذوا!ناأولحا-،ذنا؟!ابةلا،وا)"!لالضفس

؟يرىكة،ءةهـوحبثمنأو،ا-بلوأداءهـو-يثمنسواء،الأ-لاةية

أدائه.على

إثه-،تفينوا-3"الذي،ؤضا"ابرءم/،ز--*تجأننسضطيعو!حذا

،ذات!-،فيا-ةإفتم!مما،اكمروءةالذ)تيةالضاياتجمهحأن-الاستنتاج

انا-"ةاهـذهمنؤيمض"،كازتو)،.الت-ةص!-دعلى،؟ذلكثابوصةتختافلا

في4ءت"يه-ثأنببللأ-لاقبةالأ-يرالمهدأفإن،ومشروطة،ذ-*ية

.وتخاصدائمأالإرادةلهاتخضع،م!ت"ءوفوعيةغاية

،الإصاتصنائعب!،"ةرآن؟جىدالتيالآياتفينجدلاهذاأ-لمن

فيإلاا)ذكورا!دفهذانجدلا-أنه-ثمتضبيترلمية،إ-!دةونايؤدح!ا

الئه،و-"ابتص،5الأساسيةاتةاكانتإذفرى(؟وانأعى"وبوصة،الثانيادل

د!ةحهئو،فيفيصاذيئصصل،تةوص،:لىتةاقولهفيالمأذولا-ظ.،لمرفاذ"كسبأو

544



ة!قى-كفتلصأذخفئسييمم.ءينتثني!يتاو-الئه-صتاة-شر.بيهاةافم"و-اصشأ

.(1)!-ضيغطتتنكألمهتاأتتت.-ؤأبلداؤصاقيثاأةفيؤير

ي!نوا،ءابرآ"حديةكانوإن،قولهفي-قعلىإذناديمماكانلةد

سكان!،و)ةله"صلاحأاكذفيزلجض"فتحون":قال،نهءصموعلىصإحأفب"

وثحرأ،ا،-رةوعدة،الدينلأ-لكلوذاك،-الهواستةامة،زة-"

نبيهدنةواتهاعأ،ءلميهأنهمبماواغرافأ،لاحلأؤ؟ودخولأ،زهالىلرب

)2(."ا)هادةكل-ار،(ولا،ط:عمعواةفأدحونولا،فيه

.الثا)ث"اد.وء4دراسةالا-نفات":اول

ال!ينة4الهيات-د

كل--ميمخ!سوى)3(!ال!!لبديالمكاننةطتنهطدحونأن؟حنلاز"أ؟

النية-بوساط"،:!وضوعها)قيفذاتءلاقةفياطالؤحدلك،!وا-د

تبدوالتيالطر،قهـي،"للةضيلواحدةطسرقسو!تو-د!أنيم!نلا

ف!ت،اإثسعؤصدءع4متطابةركونأنبمهةى،كاءلمةالذاتنيةؤي"

كاذتوإن--ة"،نه"ف!ي(الوا%ببدافعأ!)أءرهلقصهدمطارة"كانت

جأ3ؤ-!الر-!طهـذهمنبالإفادةأي)ءةوهلةصدؤةطءطارة-"

مة:ولة.نية

،إ):-ودا5علىالمرسوكل"يقالطسعنوإراد!ث"وريافرافوأيمأ

.562/ةرلبةا(1)

اطاما.ط2/633)ركي،ا)ةلموب-وت(2)

،الأولبطا.يوسدء3كلالاس!ندريةكلدرسةفي"لمكانإغررةيرياضياقلإدس)3(

كا.إهربكاا.(اهـلادا-:لالثالتا)ةرنفي)
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ا)طررق!ذه%إرجفيدء،أكثرؤ،ذلكوءع.7ء4نيةإلىاضرورةبايةءي

!!وا)خوايات،المة"طة،تر،الاتجاهاتمنلهن!،يةلاء،،اإسضفمة

،!-،مناؤضةءبادىءةا%2ءوفي4الأخلاقهأءبدو-دةتةفوه!ذا

صراطي!ذاأن+!و:-"إلىدولهفيالةرآنإليهأث،رهـ،و!و؟ير!ا،كأ!ىلا

.(1كااشبيل!-بكخ.ءنؤتة!ر!قصهـثلىافيا!-ثهـ!زولاو،ه"ؤ،-ث"بئوكلث-"صكل-ءيأ

إ-ص،ءكاءلفيذفصرعأنوا)تض-طادإزؤ-ةمنرممرنؤدوفوإذن

.ا!هـوء"!ذهنواعأ!ةلمفعاكل(ؤصنبفأفيريأن-قاأو،فاتاالافراحل!

فإذ:،،ا):-وءذاعلمادقية،تنظ-ه(زة:للاا)وضوعط:هـ""وإ،كانت

تركيزآواطدرثا)ةر7نعايهاركزالتي،ا)واضرةاطالاتإبرازعلماز!صر

كلمااطصولونهة،ا)وا!بمنرب3ا)ةونه"،ارالإةسز-ة:و!جا،-،مأ

.(الرياء)ا)ناسإرضاءونية،وعكلثمرغير؟مسب

:ارالاءس.ئة-ا

اكأذتؤدلاهـ"ةالاسا)ثمر،هةأن،الا%غاءجاا)ص"-دعلى،ا،!روفمن

-ممهير-أيدون-لأدتأكل-نأؤطبيقأطبةتلوالتي،الا-راءاتمنبروءة

والر--ة1)"دالةتح!4،وكلزدهركل"ضامن،وس!"ددويبتع-لمقإلى

.آنفي

إذا،عا%زةؤصءحالما!دضسائعأؤضلأنأ-رىنا-ءةمنز"لمظ3و

"!عواالذينأو،عليمز"!بقالذين،اله،سلدىالطيبةالإرادةؤةدت

.زطه"ة!اإلى

.351/أالأنما()1

546



صةاوء"توا-مم-اأنفي-ث.ثللايثريمةأيةلتضريبطريقةأفظعإن

املا-ترأ-رىة"طرهـذايكونزإةد:13الههـلتقل-"أنوأ،يص"لضر

الأيديأ؟كرفيب!-،ا)*ملوبرمر،النظريةط!ارت!،تدؤسبألا،ةدالص"!ا

كأدء،،إ-كامهاعلىليبرهن،لكمنيتر؟ثاذالمثءنفضلأوهو،نزاهـ"

تطبيةثا.ةر-مح

صوا-+،،فينتظاهرأنهـو-ما"ةبثسروأضرهـ،اإواؤفأسوأول!ن

زتييرهـدفها،علىنتهق؟:،نوإ،كأ،يةدحل!روةثاءترمين،الورع؟ظ!ر

هـوؤذ)ك.ا)خاسعلىؤصلذاتمحسنةكاذتأنبهد،مقهتةظا(ةفة-ورإما

التيةسو.يلف"ا)قماا)زو--"ا(!،طاتر"ض؟خاس:"،ا)ةر3ن"عاأطلقما

)1(.(آ،هـز،والثهآياتاتخاذ):أذ"-

تأالمهةولةا)و!ساءلب!لالةهـآنباوا،أذ"لمؤن!ن:اطالةوإلهيئ

يوءيأولأف!و.يوزة-"وأن،الزو%!نلي!نا(ةدسالرباطهـذاعلىثقيلي

:با)ةةرةفوهـنايثورهـوءشإذ-انه"ص*اء!زالفاءيها!لموابأنار--الا

اهـثو-ب!رصن.أىتةتهـثن!!تث.وص؟!رنؤ!،ف-ر"وإصهبافن"وسثر"غاو"

.(2")(آ؟ثيرآتضيخرؤيه-الثه"!برتلصؤث"نه(

ةورضذلكاة"ءىلو-ق!،نأزوا-23"ط*نبأنا)زوجاتضحدهـوثم

صة-لا(اضإعرو.أآ"ؤثثوزلم!-اذفيمن-افت.دةامرأنصوإ!ةا)ةظزلات

ا)طرة!نددءوآأ-يرهـوثم.ثا)3("صإ-ث-(ص!،ذ"د!نلإ-انأءتكئ!،خه،خ

نز)تدو"،حه*آ"هز"والله6ياتزتتذواولاد231/رةاليةفيتالىوولهمن(1)

كا.رب511ش.6%رزو-(بدهترىألااعبا!رقيالزو-اتءفارةو-"بالآية

.91/"تاء2()

.128/":-اء)3(
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علىالت-حيم،اعالتر،ليمرضأنإلى-بينهمافيهاماءرأإقرارء-رماعنت،ل-في

.إنو!:ا)شو%!قبينء!ماطةكأة"يئير،ولاحق،أسور"،،منأءضاءلدى

.إن،أهئيهامن-ممأو،أهـشيهصمن-ممأاة،نجقثوبيئفثماشقاقجصثم.

.(1)،تننم،،،للةا-فورثيو،حأمنلا!اليد-ير

وأ!هـح،المصهإحةالجهودهذهكلأ!ةةتإذاأذصه،ذلكمنوأ؟ير

:الأكلرتدبر-لا!-،لي"يد،مهلوجا)ش7نا)غر؟نح-أمةهـرآأمرا)طلاق

فإذا،)2("!!لات(اأراد،وإن.ذليك-فيد*!نبرأ-شق!وئغوكئهن!)

ا)فىوجفيحا)قرآنؤإن،ثانطلاقفي!،ووقع،ا)ثآنيةل!هـةنزاعزثبء،

،قينر،وفةإء:اك،تر،،ن-الط!لاق،!:للأولىممازلمةؤترةأ-هـىمرة

فيإلان"ئى-(الاؤتراقر!بحلاوبريث،)3(!ءتمئر.يحو-وإص-،بأو

الثالث.الطلاق

تأيم!نلاا)شو-ياهـباطاكلالحر!روحدأننمترفأننبغيو

هذهكلةإن،وءإت"،وناهضتم،الةطرةض،دتإذاإلاتصإبأكثرأت!ون

تو-هـدمنهاا!دفليس،صدء"ورأب،الزوبمجممااهـباطالضداركالمحاولات

وإنما.)"تمارضاإلاليتقاربانلاأن!،-ينعلى،ثمنبأيءتناةهـفيء:ءمرفي

د"،الماديمجراهارأ-ذأسمريةحياةقه،مإءكلنتةيرض،اه!ساعلىي5

إلىللعودةءمرا-ةيثترطوا)قر7ن.اطواطروهدأت،المارضانتهىأن

بأمانة:باته.وايؤديأنآملأالزو-!قمنكلثحونأنالزوتجاالاكأ،د

.(؟)،اللة،-د،ود"ليفجماأن.-ظثاإن.)و!،!!لاحأاأراد،وإن"

هـفيااستخداميصيءأنيهةجاالحاقدفيالر--الخهثف!نذلكوءع

.35/"ةماء1!)

.032/ةقولها(4)

.922/ةقرلها(3).822/ةقر"ء!2)
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رتاخير!!!م،ملأزوا-3وظلمإء:اتأداةكل:"فه-هروا،لهمالمتوح،اطق

،الأخريرةالا-ظةفيإلام3ذطةوبهدم،لامافصةاإدة-لالاختيارم

ةثولا،ا!ااةيذ-"انأدىاسعلىلا،فا!مهـإلىالأكلن"ير-"فيلي"ودون

نإكل-ا؟2ثم،-دردمن-طيىقهنرةصدبل،-دردطب،ص-ي-وخلق

بهذافهمونهون!ن،ا-!نلهسة"ودلإطالةلاإكيءلا،ا)ن!وهـذاع!كل"لقات

.ر)ةهـاوادةا)-"امنكبراآرلاندديرامبةدصص-هـ،-(اوزد"ثمننأا)ظاههـمناة"دا

،ة؟فيكلوافعقي،اهـ=الاا)ةهـآنيرذرثمةالا-اتاتاهـذه.!ةكلوافي

"ءت-:حوطدقلاؤ":ة-الىةولهكل"ل،ءنيهةافاظ،ألي-ت!دمص"انأوأ

.(11"""-وةت-ظاتتمؤةدذ)-ك-كرةتهتنو،اد"وإمفبآصرار

؟-اءدةيرةصدونالذيالموصينإلىمهـاذلآآإنذارالةهـآت".ووةد

ذفيدتنه):دة-ال،ا)ثحرعهثنررهـيممواايحركلول!أ،بوصايا!اإ:تةمايئ

.(2)!فيكلفا"قىء:ص،-ينذوأب!ا-"يرصكاوميية-

ادىةنهط،)3(ةكضيرأ-رىاةكلهأت!ثرعا1)جما،"را)قر2الا-كل"لمةهت5فن

!فىكايف-ب!امتأهولاقيا،اثاكلاةاءدةا)ظهذه-ريبدون-اعلنئ!ا):ي

.(4)"ارةسولاز-ضشلا!:بأنه،ص-لم

4"الواجبمنالت!ربؤية!-2

!ت.فبأتوذ)ك،الثرععلىلا-جاثلأ-هـىطهـليقةهـ"اكأنيىر

،هـوفلاظا)ثحرءيالمةشىتغيرنأيةهل!فا%أةدفيعندما،زطبية،ءسوط

.القاءدةكأمتذد-للاوهكذا

.1/21):-اء2().132/ةالبقر(1)

.ا)طلاقمن6و،ا):ةرةمن282و233:ا،ياتءثلأاؤظر)3(

.62باب،ف"الأة؟-اب-صا)كصوطا(4)
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اطهـإ"هـ-ذهءلىذةجلو،-شةواذ-4ءلىأ!!!(المضير؟ية-حونلانا5

إلى!"ىرل،ةسرمفييسحأو3ؤ،الا-رينإلىافي-:ةباالأةسارر"ض

.اطاص"ؤاؤدز"

دة-الدذهـويةالأءراضاإةرط-"مم"خاسكليرفرض!!التيالأناف"هـذه

(!ةإؤ"يمهةا)،"د!حو،زحونأن؟حن:رو،اإ-د،صورزينفي-:دو

!ةتحر)وأ(ير:،كلي!هـ4د)!-هـيةيلأخرىاو،،؟ظةمحهإأوأ

علىل!طويأتعلىإنالإفكأملا)قيؤالمثهـيذمثإطأالأناذيةأنواعوأةل

نأ-ينعلى؟يماك؟!ضة*هـ(،الإ--إنةلمهل،الإليةإرةلمصل؟"بم"لمه،؟رو-"

،ؤعالم!!بوا،ةبمعفيء*نوإءا،!إيبرضع-":علاا؟إءةا؟مثورةالأناذية

وسهءلمة.رحل

عرؤت؟،لإسهلاءهـةالي"ةا)ثسفيبم-دآء"روةةلىالأوالصهورةفيوالحهل

"طال!سبا)و!إؤلومن،إزكاةاؤهـد!ةبابفيهـمة-ضةإتبمدهـ،!وأنا،ؤظه!!

،الأموال-:،يةكلوءدا!يرابء:د،ا)ةدسا-با)وهـذامنباطدث"ةبلاتس

وا)"قود،!كليثوالاؤةإقات،ا)ةهـوضو،باإه!روؤإتالهسيرأا!لا)كيمزقأن

.اإةروضلا:صابالأدنىاطدمنأةلي"لمه

..؟الهملبإتهـذهمضلكلوا-م"فيا)ثسعف!لردثحونفاذا

هـذهفيير!دركانةإن،1،الكب!-!يرور.لا)قيا)بةعلماث-وذفهـذا

كل-خثارةءيرظروفض"طكأتاو،4اقمها)واطإبم"-مةصيهس!الةه!رؤإت

منهـوبرل،ؤ--بذاكو)*س،الأ-لاة""ا):-ا-يةمنعله"لوم؟لا-

)ي!ربا-ةءمرذ)كيرة"ل!كانإذاوأما.عه"كلورةوءبرىا)ثصرء-4ا):،--ة

.ذاكع!سؤ،):إؤج،زكاذ"بدفعا)تطهـفمن

ذ-ةتل،الة!واهـ-رزعلماالثمرلي"ةعلمايض!إيرل!ا)رزيأنا):-انءنوءنن

055



قيو)ح:4،الأ-لاق4المضاؤصالأسالمنسلأريربدونيرذحب-رو-ما

اط-لمةبمذهي!هـبأنلي--ط"ع4أزيرظل!=ين،اط-ابفيطىءزة-"ا)وؤت

ا)ث!رءجا.ا)"كا-فمن

،اف!4وثا-دأفيا):ص"لصوءر3ليظ-ينيا)هـأفيصتةةون13ءا)ةةق!وجص-

.اطولور!ي؟!وهـدا)*اديةا)ظهـو.فءودهـجا

إلماو-م-ااإ"ء!رفالأوروالز*د!إذا:أءفي،ا)*حس-الةفيأكلا

..؟4ذبمرذوأ،ذؤء4ؤمل،4صإح-ور

،منا)زكاة!4حنبةبوأ)و!لا-هـجاا!لي*ة-"=ينؤ*لى،زظرؤهـ13كلممصألة

هـذافيالا--هـونيرى-اليتداء4براءذوتر-"ح،إص!!-4ا)ثلمث-الةلي"ء-ير

.واطداعا)*شعلاكاؤيأد)-،ا)زكاةو-وا!ا)"ءإيةليينا)-واؤق

أصوالرؤوستجه---عقيتتهءل،أ%رى-يلةفيدا)ذ-قهـذاوءلى

كل"ة"لمة"اطهـلمةزحونوؤد)،ت!لمةينأش!-اص-(كأصؤطورانأو،؟-يرة

مكل:3-لقي:"بليةصد(يركءثكلالسرأةصلفي،اإ-اؤعلأؤضالأوؤة،

.ء؟زة!صالزإ

،ا)!اءدةءد!ا)زلي.غفيا)طريرقةهـذها-4ء!را)ث!رليفاطديث!هـمولةد

اتناا)!هدة"ؤردض"ا،؟ةبممر4أباأن"ء:"الثهرةيذسأؤ*نوز-حب"،

،بةءعةينق،!،ليةتولا،قص"ة!ليين،في!ع،ولا،علي!االئهردصولؤهـضى

.(1)((ا)صدة"صت!ثية

الأء:"اء)-لمثأو!"13ولى:-ح،لي-صور!اأنيرحل!ا)قااإ:اؤ،ت4"ضولية"ت

.3باب-اطهـل؟تاب-لابضاريازظر(9)
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ليحولؤاأتيىهممبرؤمل،الإ:تازه"الةا)"دمنربرا2ليت-قا،الةلموبدساة

.؟.الأبرديةالةالطمنا)ويىارلب!ذها!روبإلىصط!ئتين

واأة-5ابنةأص-ابةإن:ءيرةاإوضوعهـذافيلناالقرآنسإق)ةد

ازلمهاهم3إليلي!!والا-ف،-ة""ء،ءب!رفيإ)"12ليذه"واأنالحصهادءثية

!م،اوثرمن?ةملبمزتلاعةتاءءبآمهاكاءننليطر!و)كبرذو،؟!نادا

ءلىط-افاةد،%:"ثمإلىاوصلمو!ينصا،51-ثمسلجث"صةا-أةمن!اويا

.(2)نا،ونود15ؤدصر،ا)ربانيابإ"ذاطاهفجصءهأاغاطر

4"وعءثسءيركمسبءيىارر!ول؟يةل!-3

ا).وء"4اط"اةفي،ا)"اذ""دصورغااإ:-رة"ا)وسارلذه5اسض"ممالوليحثر

.ا)ثمرء""ءظمرليإذةاذاإمت!ن،الأممالر-الا"هض

دونوتجىارص"اعدسض-دص،1ا)جمااطادء"بذ؟هـالمضاهجنا5صكضمينو)-ما

.الواؤعفيبر")"-تص-اإلىويرؤ"وهـا،م35سامطيبفيفوا-قا،كأرج

د"ارض-اأنوليحةيا،الأ-اديثفيآ؟ثيرذ؟رت،ة؟"يرءةاسدة"اك

لؤةهـا)هـض-ااتةاقكلفيرلمضط)ب!الأءهـا)ذيوهـو،ا)ةهـآنفيالأءهـا)صرثح

.!ئاثواتألاصاآصتثوفيصا)-ثذدي!تاتا":تهالىقال.ا)طرفينلدىصل131

-اض-توت!نقيتار-ة-نصقي،وز"أنلأإ،!اطيلصبا)تحثنمهتذ:أثو"اكح-ةم.

.(2!كاثيمئم.ص

الثاطما)قال(33-1!)نسورةفيالةمه"(2)

إ-ا؟!ن،ااحقلاصةاط،ا)ة-هـلؤصدكل/ءةاب!مالا-:ار

."ءادةإ-ا؟كناءهلهفيلي:حرلاالذي،الصه:حوقت

.92/ا!اء(2)
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ءسةهدآفاياالةفيلةيءكلإحوننأ،اقعأوافي،يرةترضاةيا)تراهذو

ءدد-ثيءكلوقي-اه،ثيءكلفيا)ثسء-4وب!ذه.صرا-"ا)ثمرعمن

ولاء4،ولرسوله،دثه،ا:!.!4اا)ديئ":لهةوانيلإ؟اناء*ئ-!االثهرسىول

.(أكااوءاكلتمما(-ي!في

أو)ثلمث-3لأنة2-اليمهط:هالتيا)طرقزإك،ذ)كمن،!اليوأ-ثر

،4ا)مثرليها-تراممزكافيمنالرءمعلا،ؤكم،ؤ-الؤز"ةزةا!"ةةون1،5

ترب!ؤي!ايخ!دواأن!كل-اولون-=روؤ!ايرصادءوالاأنعلاو-رصمم

الا؟--اس"؟تابفيا)تركلذياطحمايث-ارولةد،ناز"-!مأيرث"عاذ""!.

:ا!رهـلهـذهمنءددكاإل!وال!ورتريئ

أن!-اعلاالتراعأطرافمنالأسة"اءبر"ضيضةهـلالذياةاةيا:ص:ما

.وةشىكرإلاإله"تقدمولم،قاض+،"بوصةإلاغا"ليؤلم-ينعلى(هـدية)

؟حنصا!لىمنعاء"ا!ةمخاير"طه"أند)ؤ:"ير-والذيا(ديئ:وكل:ما

امىةداا)حنو،ضا*هـواقذطافيلأصرا؟،،ر)ليدكأدنود،ءإ-"سى"4ءانأ

.(الثهء:دأبردأ!اص!ةلآب"ليظةرا)تن

؟ةفادى؟يها،كلا!امن=زءءناصرأز"لهز":ازلا)ذيالزوج:وء:13

رابالا%"ليورت!برأن؟حنلااص:!عاذا2ؤ)،زو-ماذا-!ةمنا،"اءلمةسوء

اختارماعلا،،فسطهـبءنءطيةليحونأنمنأدزكأهـوبرل،ا)حاءل

-ل!-ئمهط:تآيإن.ؤ):تهالىؤولهفي،الاشىبزاطو-"على4ليليمبرأنا)ةرآن

(2)(0ث!-ثضر"ث(!.ه،-ؤحثإ-ثو-(زتي-كل-ةث"،ء!ثهي.ت!ن

:ذص"فياإؤ)فذ؟روةد،43باب-الا؟-ان؟ةاب-ا):!اري:اذظر(1)

.اإؤ)فأثار-يثمنءا.،إةصوصاو5زةاةاهوكلا-(وءاكلتممإ-لاي!،ا"وطاص)

(بلمهرا)

من15صا)تركلتيلا-حيم--إشترفيواالأ؟"امى:؟ةابواذظر-1/4)"-اء(2)

ء!?ت،ءن)-لحطبنةإند:إمراثأنفيزكز،لىفيد"الىاللهوةالد:قال،ادهـوع

ةار"!)-اطاحويربوز"ذ?دوو؟ره!كل:مايرأتذاةمذ-"%،كلر!:"ثأةحلمرهذة-أ

ءيخا،ووه:ة"،ء:"أزيخابربدرةول-(-ةما5:-"!ا)-ثسةلي-وءأز"اكلري!رهمنإلى

كل:،ثيءءنم)صابنكاؤإن:ؤال-"ث،م!ا)صاهبمنءسط،الذياللهشرطؤأبئ

اللهأت:ءلا-ظ"و)دئر)ف.كازة-مالي!طهبأ-ذهكلاصلمرهـآمنلهأباحدا؟ا-"ذة-أ

(بر511).إ:أة:لطيرة!و.-أذة:ال-
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منوذ%""5-،لات)نرد!ودي11العهمرإلىالتارليخفينوءلأنوينهةي

د-إلى،الىلموكانةظامض،نسبما-لفي،هـب-بئ1)تن،المتويةااطيلهت5

كما،بأ-رأوليطرية"وطي!-،،يهماورثو،ذاكأ،الة،عدةجر،فرأتهدأن

بةو-،ولا)تنالألاء"بهـذهبهضإلىالقرآنأسثارو)"د،وات3ا)ث--ب

تأدون،تالبيوم،الص-دد-تلجب!واحقءلمي!،ايهيروأنإسرائبل

-كازتت.ءجماا)ذ"ش.)!رهاغن-.!ثم.(وءافيأ:ت!الىتولهوهو،إثمأا"ويرت!

م.3--هـت،ذث.صي!م!(صإذ.،-ثتا-4افيرئد"ونصإذ،.لهصر.رصاتجاصعرصة-

ا-لمث؟-تذص،صؤأفي!م.لاصن-يتثوزشبماصلاتو"م-و،شمر!ء!يمي!ستتبميو

.(1)"نصثوثة-ذطاذثو،؟تتجا-مهث5.وبلىؤ

محركل-!كانالذيال!ث-موص"هي،أ-ركماؤص"اطديثك،ويحي

في-،بريصيهت:ءط،ءقال،صقي،رةوباءوه،ؤ،ءدة!ءنهاة،كل"تو،م3عله

،إ،ودا)-2الئهقاؤلأ:قالا-!حا):يسهت:ليةولعن!كاالئهرةيء:دالثه

.)2(،ة(كاوهـ،،باءوهثمتبمصلاوه،شحوم!،3عاتالثه-رم

ذةحممافييررمة-إنهسثدث!الثهيررمء:دكل،أنهذلكمنذ-تهقجأنولنا

،والةوابمر،:"والكما)-حرة؟-بالإسلامذمولذلك،ثمنهغإكإوةتإ

الثهوقولثأواإة:يةالهاه!"أ-رإبراهيموكره،:الب-اري!-هـحةفي

صقيت!ه؟:!رصد.نصأن.!)"صتاء-.اغذىئ!مهي!ا-فضا5ثو"ذحثرلا-ؤ،:ؤمالى

ذهتدبقالئهصن"ة!صفيئن"ي!.رتن،ؤتاذثالأد،ة-ت.طتاض!ت!رالتتبت.ئو

-ءودفياوءن-إكل-،ؤ!:ؤة"،ر-لحكاى-صيمدزصغة"ورداه!-ن%؟ثقى

،صة!"ا.)وكللمر،اكلبغقاءننهى-تن!االثهسولرنأ"ءة"الثهةيريلأذصارا

.(3)"ن5لكاان-اكؤ-و

.361/افلأءرا(1)

.6/باب-الأزهامةرصواة-ير-اليتاري(2)

.02/والاكلاءإ:ةجما.ا؟-بباب-الإت،رة؟ةاب-"ءممرإري)3(
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المجتمعات،فيا)ث!رعرغمعلىالناسزهاطاماأخرى؟لثيرة-الاتوهناك

فتلفتبه،،الإعلاميةهيريعة11كتبفيمدروسةوهي،الإعلامية

.المذاب

عدمعلىيجمعواأالفقهاءكانإنبأنهنعترفأنالواجبمنكانوإذا

هدفهمي!نأأقروماالذفيأنأيضأننسىألافيجب،الحيلهذهثمرص"

.فاءلمي!اعناثحوك-اوذلكوينفوا،الأ%لاقيا)طابعلهادثبتواأن

الييتةص،وبي!عأ:لهاطرةاعةد-مثالإلىلنصد.:يباطرأو-لنأخذو

نع!والتي،القبيحالرباوجهإخةاء"!ا"مجاؤل"ا)قأالممروفةاطيلةتلكوهو

نيتهمتكون-!ن-!"يس!تبيحوه!اأنال!وعيينعلىأ!!3!!باسكال

.)6((اكسباتوخيالأساسية

اطديثبالمحنىلا،مطلمف(قاطعأتحريمأالربايحرمالقرآنأننهلمونحن

الأقدمبالمعنىبل،(ممينأسههـآتتجاوزالتيالةائدةوهو)،فقطإقيدوا

"يةنرضون.ممن،تؤخذماديةغيرأوماديةمففعةكلوهو:للكالةوالأوسع

نزيهأي!ونأنيجبوالعون،معاونةهوبل،مظجرةليسفالاقراض

أموالكم،ر"ؤوس"ةتاخ!م":ذلكفيوهـالىويقولءطلقةنزاهة

.)2(،"تطنونولا-تطنونلا

ثمنصورةفيالمقترضةالنقودتقديماد!اطرةعقدمنفالهدف،وإذن

إيامايبمهسلعةلمستقرضهأولآيةدمفالمقرض:الحهليةوصفأوها،بيع

بحيث،أدنىوبثمننقدأمف"يش!يهاذلكبمدهوثم،أعلىءؤجلوثمن

يقبضفالمستضض:المريحالربا-الةنفمي!في-الممليتينثايةفي-فيدنا

)1(

.972/ةقرلها(2)

7!8ح!1،كأس!3"،شه!أح!أس!!."لأأاس!لم،اس!.
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خروجاستئمملوةد،فهضمماأكثربمدفمايردبأنويتمهد،ا،ننقودأ

.المشروعغيرللكسبالحادالوقعوتللإفلتنطية،ودخولهاالسلحة

3..الإسلاميالفقهفيالسوقهذهفيمةما

منكانإذا:أعني،و!فنامانحوعلىعلنية-ارتإذاالأمورإن

أشخص،لنف!انراؤهسبقمابيعإعادةالطرفينبينمسبقأعليهالمتفق

ول!نربويأ،عةدآباعتبار.العقد،هذاإبطالعلىإصاعيالفقهاءانفاقف!ن

أنيجبفهل،توطؤافيهمانلاحظأندون،متتابمتينعليتينأمامكناإذا

سوقانهناكتكونأنالممكنمنأليس300واحدةوحدةالنهـمليتيننعتل!

عنالمشتريرجوعإدركل،مفروضةثانيتهماتكونأنيجوز،منفصلتان

.3الأولىإبرامهكلندمأ،الأوانفواتبمد،فجأةرأيه

كيفولكن،الناسلدىالحميقةالنيةعلىبيقيننحمأنالصحبمنإن

.3القبيلهذامنقضية!نحم

.ر!وهو،مشروعغيرالكسبهذاأنفيرونالمالكيةأما

شرعأ.ويقرونه،فيبيحونهالثافعيةوأما

،واحدة-،لةفييح!،نلااطقيقةفيولكنهما،متمارضانحكمانفهما

.الظروفنذسفي

المفاقدفي.ةلمربمافكلفي!ريمانكشفأنممكنأ!إنلوأنهوالواقع

الطدتالظروففييمنعلالاحيتهمنمالكأأنذلك،اطلافهذانشهدلم

كاليأاث!تراهأنسبقما،أقلوبسمر،نقدأأخرىالمر?هـةيبيعأن

ال!مك!نهاتينمنالمرءيجهلأنكليوافقلاجانبهمنوالثافعيى،وبأجل

ونية.-!مدآالدزسالربحبهيستهدفجموعأ
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فحسب:اك-وهذاعلىكازت15طرحوالتيإثحلةوا

غبارلا-الانفصالو%،،علىاطاصلت!نأالعمليتينأ-لمتيأنءكاأننالو

غيرهدفأصاحبيهمالدىبأنالات!--اميثريرالذيهو""ثماول!ن،عليهما

فيه؟.م!بتالنيةسوء؟أنماكهذا،عقدلانبربطنحمأنيجبفهل،مشروع

البراءةكانتولما،)1(التهمعلىالناسحمليجوزلاأنهيرونفالشافمية

رد.ماوهو،الع!سيثبتأنإلى،بهاالت!كؤي!ب،الأصلجا5

ملأحظةأمرولكت"،صطلة(أءهـت!.ةاالأءهـهـ:ليس:فةالواالمال!ة

وضو!(أشدأيضأر!ميرالذيالمدلولوهو،المقليصدلولهافيايواقعوإدراك

)2(.(ال!ينةل51)منهوبمارتلقحين

أنموفوعهعلىواضحةدلالة،النقاشب!،،دورالتيالطريقةزدلوهكذا

نيتنحمرذلكرغمالمسمالةوأنممومأ،الربحنيةفيها!رفتع!ثري!نإ

يتمينتفسيرها،،مكلجسةصالةنيانحصوالموفوعول!ن-التأثيمأوالتسويغ

نإ:أدقوبعبارة)،الأثمةالنب-ةهذهتخةجالاأوكأةجاكانتإنلت+هـف

نيخاتمةيدورإذنكلهفاطلاف(.لاأوالفحوهذاعلىنهاملهاأنيجبكان

ير،بلاالأخيراطمهذاةإن،قيمةحملا،و%ودحم-ولالمطاف

.القضاءاختصاصنيردخلمما،كذلكيكنو!،أحدفيه

القبيل،هذامننقاشموفوعكازتا)قاالأمثلةمن2خرمثالأوإليك

النظر،نياطلافهذاإلىأدىالذيالهميقالاتجاهلنايكشفولس!وف

فبأي.كثيرةممانذاتيمينأ4بنةسأنمحبالذيالوجههووذلك

.2/531رثدلابئ-ابرقهدبرداي!(1)

أ؟ثرنيدافذربةءند.؟نه،الناسيدافيالذيبر"ويةصد،ادابقالمرجع(2)

.،امربا،.صقيقةلهتكونأنغيرمن،البيعمنأظهرا؟اإليهرتوصلان،ءنه
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التيا)ممينأقصد،!ررقهاأويمينكذبءلىئلحأن،علينايتمين،مقياس

ثر؟"،أوسثيء،بفهلالحا)فيقومبرأن،ش-صيؤرارأو،رغبةكنتأتي

!-ث،خاصوعدفيوردتالتيولا)9(،القضاةأمامأديتالتياليمينلا

.؟القضاءبيمين،الفقهاءمنعددرشبهها

اءلىحالفهافييةلاالتيالا؟إنفي،اطا)فنب"أولأفيهتبرونالمالكيةأما

افذأو،رغبتهالحالفبهصاغالذيالدقهقالممنىيتضح!ف!ن،بموجبها

في،الص-فة!رزهالمرفيم!"الذيا،منىإلىالر-وعو-ب-قرارهبه

ودذلك،يث-وعأالأ؟ثرالماديبممناهاا)صيغةيأخذونو!،الحالفبيئة

الوسائلبكلالحالفنيةءلىيتمرفواأن،أخرىإلىلماحيةمن،يحاولون

أ"دمرحلإلىينتةلمونلاو!"،الهمرفهذانتيص"علب"ليح!وا،افىتمل

)2(.أقربأ-رىعندالوقوفاستحالةعندإلا

(1/428البدإية)فيرثدابئقال؟لأ!ااهماع،آأمااوداةااليميناصلثنينا)1!

اك!عن!دتمههاسوءو،الدعاوىفي(إستحلإف1!اليمين)أن!بقوااأ!ممن

ذاتؤيودالىأو،ةا!ضةأ)فاظالىالا-وءالعبثمنيصبحو؟وجبه،وسلمعليهافهملى

الذينى511!تجملأنبب"يمينأنوالواة-ح.يحالهسالكذبلتحاث!،وجهين

وقد،(اتحلفاؤهـ"!يناليه):اطديثجانبةإلى،يطلبهالذىالطرفيقصد.

:ك!؟)المرجعئسفي3خرحد!ثأفيد،(4-باب-يناليهكتابفيصصلم)رواه

6خر،محنىب!لا!كو-!دت،الاتريئباة،-بمدتةإذا،(صاحبكعليهيصدقكما

الدنيا،أ!رفيتل!سأن:"فزاليقال؟آوحرا،وتنالطم،تغشمأةلمثذلكفممنى

فيهشإ-ا،أثمسخاوته)يهتةروواءلمهيممتبرعأة،للناسوخيل،جماعةديئقفىلوصتى

عنيهةىفة-دذلكومع(3/392الاحياء)والمكرباطداعالعلوبوتملكالتلبيس

.اةظاملاحقةمننة!المرء،نقاذضرورةحالةفياريضالمههذ.آاتخدا

ءااكوأ!ا،:الصدد"تافي-ئرله1/824البدايةفيرشدابئالوليدأبوذكر)2(

الف،،و5بمو-ب"حا)ضا!يقه!لا"قيالا؟انفيءندهأولأالممتبرأن.مذهبهمنفالمثهور

،لايراعىوقيل.الاءةفدلالةعدآةإد!،اللفظفعرفعدمتف!ل!،الحال:،ف!رعدمتف!ن

اءىيرولا،اطال4!اطو،اكء،يراءى:وقهل.فقطاللفوياللةظظاهرأو،النيةإلا

ض11،5،لكلةرأيتةرريمفيا-تزأالمؤلفأد!ليةفحالنصهذا،تم!ذوقد-،المرف

،اطا)فؤيةأساصطممينحمإصدارلسكن،اليمينصقيقةمعرفةالىبهتذرعواما

!الممرب).اقظهأ؟نغيرفيوهذا

558



يعنوتة!افهم،-،مأذلكمنالتقيضعلىوال!ظت-،الأ-نافويأتي

،وإة!عنهيملإأنأرادالحا)فأنبدلاالذي،الممنىعنالضة-يشهذا؟ثل

ثمومن،الحرفي؟مناهاويفسكون،ا):طوقةالكالاتفيمباشرةليدتلمون

لاتصطدم!إدامت،وابلا)نافذجيعشرء(دصوبواأنالأ-نافعلىكان

المتثدد،ا&لمفيئالمذهبإمام،-نهلابئ-"لياتاالأصس.أةوالنا!هـف،

يبط!ن،والأيمانابلفييقولونمماءجهت":ا)ث*رةقولتهفيميقول

.(1)،بابلالأ؟إن

معيتسقماقليلأانههوالأحظفموقففييدهشمااكثرأنبيد

كانوافيمواجهةكيفنعمونحن.الهقلعلىالاعمادالكثيرة،اله،مةؤظريتم

"علت!طددر!اأندائمأمحاولايئ،الفكربثاةبيمتازونالمقدسةالنصوص

صينولكن!م.استمماله0فيأفرطواوربما،بالقياسالتمليلءالبأوصتعملين

،كفارةأوجزاءيقته!ماكلعامةنذر،وبصفةأو،عقدلتفس!ليريتمرضون

بثرط،الملتويةالوسائلجيعويقبدن،تفسيركلءنبكونكانواف!!م

.المقررةللقاعدةالجامدالتصخا)وسائلهذهتهمارضالاهو،ةق!و)حد

ابئوهوالظاهريةالمدرسةعالاءأحدلدىوالةسوةاطدةنفهمهناومن

لايثجمونبأ!ماطنفيالمذهباتبانا-إمحدالىذهبص!ين،صزم

يرتكبونكيفالمجرمينيعلون!!مبل،ف!بالرذيلأعلىهذهدطريقم

النفس،وقتل،والإرهاب،الأءهـاضوهتك،السرقةمن،يريدون!!كل

.)2(تلبسحالةفيأتفواأ!ملوحق،عليهماطدإقامةمن7منونوم

.1/092لاثاطيإوافقاتا)9(

عنأقمىممكلفهو،بنصهالموضوعهدافيحزآابئحديثهنانرردأنبنا!ن)2(

!فلىوربوي-3،وصوع!!كفكأنه،وخلافياتهالةقهداثلتناولهفيالفوةدر-ات

!"وؤللث،ةت،مفيالاضافدر-ةأ-يانأ)يبلغحئ،الأ%لاءالفقهاءشعليهالابةين
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ليةومأنهأولأزلاحظ-هـثدةوجم5الذي،الفقههذاننصفوليم

اعتراضاتهحدةفي-زمافيأنوا)واقع.اصةخانظهـشرعيةو!ثةءلى

ؤمملا)محرع،ءلىمتعمدتحادلفويغفيبالرغبةالحنفيةا!امحدإلىيمض

ثب،عقابدونالإجراكل"ةا)وقازعبمضيفوتونأ!مهوعليهميأخذهما

دةالنةصهذاكونوأما،الحقوبةشروطلبعض-رأ-كمني-وجودلا

واطنفية،بداهةعليهدليللافشيء!تعمةأوطصليعيةبطريقةحدث

ضفم.زةطةهذهكأنتوربما.عنهلىفتشواأنيريدونلا

-

اكارأ!:(11/303لى21)تال،فقههمنا)ر.ئمكل،فة*فيالضعفنقصةرأينافي

!-ادجدي!دلا"قياالدفعباثبفهن،هذافيصنيه"لأىالمق!وث0،الحنفيون

خا)فواو-د،!!رتمرمنحهياتثلاثبأن،نا25اطد)-قادطفيكلريقدو!أن،نظير

من!:ءوابرل،آمهر4وأضعاة"ذامثل"!حيحاكحاحفييجيزوهافلم،بصن!االقضيةهذه

ةولشاثت!وا؟-اوالأتذ،-قأالامىتضفافو5ذا2د،ذلكفيآدراعثرةمنأقل

ذا5أسوأت،اضتهواإذا"!ا-ب-ولمناشتهوا!اوكرءوا،اث!ت!وا-يثالصا-ب

،أدللاآدراكأسةإلايكول!لااطلالفيالم!ريرون)ذ"سكىلهذاوأف،دينا

أفروجاوإبا-4،الزلأالىاكطريقو5هذاإنألا،آاطرافيم!رأفأقلالدرمويرون

يزنياأتزانيةولازانيثاءلا"ذاوكل،الكبائر-ش!يلكللابا*سوءود!،امرمة

عدوافةد،للؤلأبهدصتأ%رهادرمأيطيهابأل!،اطدمنأمنفيوما،فملاالاعلانية

،بضاءو!بيا،4زافسوءامرأةأذةصممعيضروابأن،الطرء!-طعفيحه!هالفاق

،البغاءوالصي،الزاةيةالموأةأ%لمن،ءلمي!مقتلولا،ثا،وا؟يفالمسلينيقتداثم

و-"علوآثم،عنمو"مذاباطزيوسقط،أوزارمخفتالفقمناستوقروافكلا

أمنفييزنيانش،بهاليزنيخبزو!سةبتموتينيسنأجرهاأنوذلك5الزلأثيالحيلأ

،والبناتا؟مهاتوروهفيالحيلاعلومثم،-ئالىاللهافرضهالذىباطدالعذابفيأوذما

فيايىلمةعلوآثم،الحدودمن2تين،ءلانيةيطؤو!نثم،نكاحأمع!نيعدوابأن

خارج6تروا،الداردا%لالواصدويقف،اطائطنينةبأأصدمية!بأن،السرتة

وفير-ان،النةبمت61خريأضذ.ثم،النقبنيفيفهمه،الدارفيماكليأخذثم،الدار

!حيرأفي!-سءودأيأشذبأن،امرمةالنفسقتلفيالحيلأعهومثم،الةطعمن2منين

ن!الديةءرآومن،اقودامن2منأويمفي،ويموتاغه،5ي!يلحق،أحبمنرأسب

-دثأنشكولا-،الخ...الملمونةا؟توالهذهمنتمالىافهإلىنبرأونحن،ماو

(إمربا).تحاملدونا؟صنافموقفدضحالمولف
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المشفمة،اطالاتفي،الجزاء7تبتط-يقيضملقة؟الرفقهذاأنبيد

ذ)!ا.الإسلاميةالثمريه"-لالمن،بسهولةذلكمعيتضح

إلا،الأمنفياءهـىءلكلالمقدسالحقإكانتما!النييحرمألم

ةان":ءنهماالثهرضيعباسافيرواهف!قولهمنوكان.؟.صحيحبسبب

المدرسةهذهكازتوإذا؟.)1("-هـامعليموأعراضم،وأموالمبمدما

فقد،الانسانثخصباحترام،ء-ارمإسلاءيشعورشجمهاقداطنفية

ا)ضهـيرإلىالباطنمسألة،ركا،الظاهرةبالبراءةتاتزمأتإذنأرادت

.الفردي

إلىاطريةمنمزيدآتمتحأنم!و5هذاءوقفهاعلىيؤخذماكلأليس

.3استحما!!يحستونلاالذفيأو)ئد

4(الرياء)الناسارضاءنية-،

بةبالف!بكون،الأنازهـتالدوافعمن7-رنوعأزصفأنأمامنابقي

هذهولكن،ا؟!ثص4الأنانيةمنآخرنموذجإنه،عنهنتحدثما7خرإ)ينا

وألفة.نمومةاكثرةمي،ماديةولا،جاحدةولا،مهتديةليستالألانية

فييكونالذي،ا)طببيالإ-ساسذ)ك،(الذاتحب)منتنبعإ!ا

عيب،ولكن،المشروعيةهذهةدرفيتفاوتكل؟مشروعأالظروفبعض

محل.غيرفيكانثمومن،وا=بأيةهـضلاأنههوهنا

الانسانيعيماشلي،اضروريامنلأن،ذاتهفيمشروعيت،تتفاوتوإنما

منأدنىحد،الآخرفيق!لوب?ةمنأدنى-دإلىرطمئنأن،مجتمعفي

...بىدنيأيميشلييتنةسأنضروريهومابقدر،ذفطرمفيالاعتبار

.231باب-اطجكتاب-اليخاري(1)
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أ!ثراإهـءير*كونأناط-نةلك:"اإوادقمندل،د"اإسهوخمنألدس

ذ)كعلما-هـص"من،المجضمعفيلهاص"وصاريقة،ا)ظاهـهـةث-"5علما=رصأ

إذارداءيرابسعلي!اكان،ؤاقد،ا)-:"أءهـأكدتهوهـو،3ميألةمنءم

؟..)1("-ر!

الههل،فيابر"هماتمة"فيذالمثكلأ-رصيرحونأنالمرءعلمايرة:*ي؟

لجه-،،ثوبيناتخذلوأ-دأعلىءاأ:دالالذي،-نر!االئهرلصولسةةوهي

)12.!م!ت"ثوبيسوى

ر*كونأنبت"!ة،الأؤربينونح!و،الثهفولواجبهاإهـءأداءول!ن

-آ-يرة-يهوليقولون،برلإءجابإليهر"ظرون،الناسفيآبارزص!صأ

.الرةةفيأمفرطثوبأارتدتوإن،ة"!ترالمفالأأذية"هيف!إيم

ويةوم،متعفةههخةيض-تمن،نوضعأنيض"*ي؟،المرائيوليس

يظ!هـمن:وباكأصار،وفكرهةلمبهفيء-،ءح-ئةقلاظاههـةبحركات

آخراصي(ا)رياءيتخذاط-الةته5فأجا،الة،س)--دع،"طنما-لاف

!ما،سقأ؟يرأتحركهاجماا1)سيماثةوالض"4،(1)تفاق)و5إجراء-أكثرأ

اإة،ؤةين.لمون3

يبسطئيافالمر.ف!بطة،ياءا)!"ليلةذرء،أ؟كبةءر"قالتفاأرلمةذفر

ظواهركأتاط،صةإص!اعرهإ-ة،.أو،لةكره-ابيسدون،مةا-رهللض،س

إلىباطا%ةيث*رف!و؟بهاووه!:وا،ا)ناسيراهاحقي!!اإنه،-،دءة

عايفي--ينأف:الي!،ريروايةوزص،7/باب*-اللباس؟ة،ب:1)هـخاري1()

انطلقثم،بردانهوسلمعايى"الله!لىالنبيفدعا،:قالء:"اللهرضيءلي(أنأخبر

كا.الممربد.رداءهإ؟س-رجإذاكافأز"ذالمثومفهوآ،أ)خ..؟ث!

.31كا/1الموطأ(2)
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ادهـكهالخاصةا)ةوةمنلدلي-"يجدلاوهـو،وده%3ليستضير%ار%يزمث!يع

ير-د=ءثإلااطاؤزهـذا!-دولا.وا-باتهأداءإل!طفزهي!فجاصا

ثلة،لممااا)فلدوذهـردساو،وا)تصفق،ادحاو،لاء-اباو،--انشلاا

.الصورداءد"دهاد"تفسإتنا

الإغضهاء،منلث!"-(لهذتو!عأنينهتيلا،الأ%لاقيا)تطةلمنا):وعهـذا

كأنتنشدالتيالأنفسعلىا)ةهـآن-مواة-د،ا)وادعءظ!هـهمنالرءمعلى

أصا!مأنفأءلمن،ا)ة-وةفيءاية،(!اس-!(-اتاسادقديرفيا)ةضيل

،ذىلااواتنباقاتيم.فذا"د:!يولااآكلتثوالذ-كقدأيها،.طلباوور-اء

ئماهء-ثيغلىرقدصرلمون-لاةف!م،(1")صالض!اسرئاةصاات"لمق،ة"يرقييكا)ذ

اذص!اثجم!،ل-ووصو،:ايودلكل-"جةونأيث-اصمأنعانوأ،(2")اتةو-

.)3(،اء،ون،يرلمدينصالذ،ساهـثون-يخم.فلامح!نلمدينالذ

ثلاثة:إةياصةايوما)ةارب!مذ-مرمنأوائللييناطديرثوليورد

فا:ؤال،12ة"هـو،ن!هـ"ؤمرة"،ة"ؤأتيص،اس"شمدر-لأ:و!مأ

)حةكر،بت؟ذ:لاؤ،تمدثةس)-!وصهـكو)تؤ!:لؤا؟!؟-إتص

-كأو%م"علىؤ--بأكلهـر"ثم،قهلؤقد،-رىء:دةاللأ!نؤاتلت

ثأ.التارفيأ)ةجا

ؤهرو"،بهؤأذجمأ،نالةهـآوةهـأ،ءله"ؤالمملم-5ر-ل":وهـ،ذي!م

و!هـأت،وءلض"ا)"لمزوردت:ةال؟.ؤ-ما!!لت!ا:قال،ؤ"هـف"،ذوره"

ا)ةهـآنوقرأت،ءاأ:إ-ةالالهلمتهدتو)ح:ك؟ذبت:ةالا)قرآنؤ-لمث

ألةجا-كأو-!4علىو--ببر"أمرثم،و"لفةد،ؤارىءهـو:)صةال

."ا)نارفي

.4الساوةالآية(2).462/اءةرةا(1)

.6-4/ا"ءون(3)

563



ؤأز!ا،كا"ا"لأصةافمنوأءط،5،ءا-4الثهو-عر%ل!:م3اثوثا

دس؟-لمنتر؟تء-،ؤ،ل؟.3،ؤ!لمتفاؤ،ل،و"روكاذورهـ"ؤهرفه،بر"

وطتاحخلثو،؟ذبت:ؤال،المثو.!اأزةةتإلا،13وقص"ليت.ةأنتحب

فيألةجاثم،وبم"علىو-!ببر"أء-ر-ثم،ؤ"لوةد،-واد!و:اهـةال

.(9)"-لمنمنارب!مز-"رالئه-اقأولأوإثلمث"،ثأا)"ار

ءوفوعأص"-وا!د،4اطربرإ""-اتا!ذهفي،ا)ناسأناوافحاومن

ر*"-،دةلرذليلمةاذه5!ين!أإرسولاش:"وؤد،سبحراذ"الثه!عكلمثهكركء"ادة

.،2)"وررالأصك1)ثسإ):سطا!،وأ،لأوم!نا

لآوصويااإورزوا.دالىجممااو!ؤ-،ص"،اإمم!رونالأ-لاة-ون-صصوؤد

كانو(-،."4وأدولي،،لهوأش!ح،ا)ةلصيإة-اداهـذ)!ةالي-عا"%ثم!"ازة

كأ-لؤإذ"-،اةرآنافيا،وبمردةإ"أء"اءاإ:ادىذ-تذءطألطابوهـريهـدو!،

.إتةص-ا-4ااإمم!،ذلك!إلىاذ--4بااةكناإؤهـذيئإلىا)ةارىء

:اءثوا)5اصتللاصرواب؟اصيلاصاهـ-

اذإ،-،ز""،،04دسولآو،ء،ديةأو،---"ليأن!اتوصفؤاا:-ة،إذنو

ذةورجا،صثسروع،دف5ذاتكاذتأو،ذاز"أ-لمنلثهالإذ-انط،ء4كانت

.عومرث!يرءوأ

ءيرأو،ص-"ح،و-سدأ؟-دادةالإرقي،أنليةكركماعيرال!ثمرهـذا

ىزدأ)حنو،ادؤرلإا!فاا-ظريالإصكانذتحهـانأدسورة!بوا"سو،صمح!يح

.-دأةهىإرسانادرأنههـونةولهأن؟حنص،

.3:باب-الإصارةو؟ءاب،ا؟!اد؟ةاب-ص-لم!-يع)1(

مراةكطءةء"بن):-دقءهـود-!ليثمن934-824/حأح!!ص:د2()

(بالم!ر).لي3الأث
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لصا!حكثيرةأسبابفيهاوصطرعالياطالةي5ورودأاطالاتوأكثر

الأخلاقيةالقيمةتكونأن-نيةالقر7للبادىهتبمأ-يمكنفاذا،قرارلما

؟أالبواعثمنجموعةفيهتشتركمعينلقرار

7تالقريمخدلاوالتي،)1(ذكر"لاقاسبقاليالتصوصأولألنذكر

ت(ثيرمنخالصقلبلناي!ونأن،بقوةمنايطلببل،ف!بفيها

الو!يدأ!دفوجلعزالثهمنيتخذقلب،الخاصةاهوائهومن،الدنيا

"لمالخالصعاطض!أصفةبهاتتحددالتيالشروطعجموهووهذا.لأعاله

7خرسببمنلهليسالأرضكلالإنسانوجودبأتعنهاافهقالوالتي

.)2(سواها

،ا،الأفوالهذهاطقيقيالمدلولبصددمترد!آيبدوأنامرؤيحاولولقد

نجهضإدخالهيئالتي،السفيهةالوثنيةإقصاءالفرضكانربما:لنافيقول

إدانةبالضروا-ةيستتبعمالاوهو،المباديالمهلفيللتعبدهدفأافلوقات

إلىالدوأةعمنخليطفييتمثلالذي،للإرادةالدقيقالافرافهذا

الثه.ما،ءة

،نللقر7الأولالمفسربوصفه،!!الة!بأنذلكءننجيبولسوف

التيالظروفوتدلالثاءل،بمعناها،التحديدعلىالمذكورةوصالن!فهمقد

الأولالمقامفيكانالاهتمامأنكل-أيضأ-الا-ياتبمضنزولفيهابدأ

نزلالتناطالةهيوتلك.7خرثميءايمنأكثر6الدوافعمنانيطبهذا

.الةصة:وإليك،الكهفسورةمق7ية7خربمناصبتها

طاووسعنالإخلاصكتابنيالدنياأبيوابئصاتمأبيابئأخرج،

ب،2بلقنماانظر1()

65/الذاريخت،ليمبدونإلاوال!!سالجنضلةتوما،:نمالىةولهالى)ضارة)2(
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نأوأ-ببرالثهو-"أرليدأ!فإني،الثهرسوليا":ر-لةال:ةال

؟تإن-ؤصصخا.":الا-يةهـذهنز)ت-ئشى*ث،ءا-"يردؤلم،!)1(ءوطنييربمت

"ذزذادصبر!ولت.لير،ليثشصلاوصإط-،صلأترؤإ-ث-ت".صل.ص*4ز)-ةإء-ثوتر

-صصصص.12)"آيى-أ

هـذهمنا)حثيردنا.و،عل!أا"جمااالأؤوإلى،ا)ةرآنورصهير3؟:!ترؤإذا

"ريلأساصولهىأبيءن-"لهلاةظاو،وصصهلمإ"مح!ارياروىؤةد،الالأةو

الثه:ردص!-ليا:!ة-الكاف!اا):جماأذحاأءرالي-،ر-لآأن:ء:"الثهرة!

،صكاذ"ى)ورثويرةاتلل.والر،؟رلهذليوراذلوالر-ل،)ر"نم4ابلثل.الر

أعلماالثه؟لة)"حونؤاذلكما":صن!يه!نلأالثهرسولؤذال؟.الثهدص*-لفيؤن

اروا--ااهـجمماالثه؟لم!4)تحصون!ارلمن"ةروايةوفي،"الثهس"-لفيو3ؤ

.13لملأالئهس!*-لفيؤمو

فيب!لأإذ،اطديرثأشدأذ!يرونا)رولم!اءوأ؟ير):ا!اس!جماةإل

إرادةإ)-!--ايرءم!وأ،و-دهـاا)حلم!")ت"لمو،أ-اصمنإلاالثهس!"-ل

.4()"ءيرهـا

ؤالا)هـاهـي!أصاص!ةأبيءنا)فيصهاذيوروى

و.الألياةءسءزار-لآأليتأر:وة-.اا!ا

صقهاش!ا):يإلىر-ل--اءة

:ءيطألةاة؟،")تاء؟رلذاو

)11

)2(

)3(

)4(

وصاذ؟ر

فيا)"ةول)بابا)-"دماجا:ازظر،كلوصولأإ--دركافيأاطاأ-ر-"،كلرسل

.\غ6/)يزول

آية.-رآ/فا)حم

لح.2بابالإصارة؟تاب،وكلسلم،الج!اد؟ةاب:وص-لما):!اري

يرءل(!إذا!:ؤولهفيص!عد"وري-ط(ليهـدوؤ؟ووت"،791/الئهطةوقا)رءاية

(إ*ربا).ذ+إهـللأذ"أذ-بلماه
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وابتصي%ااصأ،لهكانماإلاالعهلمنيقبللاالثهإن:قالثم،لهثيءلا"

.")1(وجههبه

فيحدليثزةرؤهالذيالإلهيالإعلانذلكايضأصرا-ةذلكمنوأكثر

تيركالثهؤال:ير!االثهريصولةال،عنهالثهرضيهريرةأبيءن،قدءي

ءيريء"يفيهأثمركمملأسلمن،الشركعنا)ثركاءأغنىأنا:و-ئالى

.)2("4!توثيزكركته

إرادةإلىزةضافا)قماالهواءثجميعأنالنصوصلهذهتبهانرىوهكذا

ورررالى.تهاركالثهرضامنوتحرء4،لاخطرا)"هلة"ية-ئرضا)طاعة

ه!كذاتوا%4-ينا):ةسكازتإذا"-ةاأذ-ألأنيينبهأذة!ايىر

أت!ون-مهاتهولنشالأءر)-إطانة-:ةاد،الواجبمنمختلفةرألاشحال

...؟.ومجردآ!صا%ضوعألأهواح!االخاف"ةس4ا)ثسأنللذمء-ةحقة

من3-افب)ط-جأا)مثهورتد-ليرةاللا5عليماجمها،-الةالمثخا5إن

،اكسعبمة"هىافذقدا)قرارليممونعندماوذاك،ثيءفيالإرادةهـيمة

ذثذ-ذنا!اا)قيؤالةائدة،؟كرأنررضيه-لهغيرنااست!-انإثرعلىاكناو

هيوتلك.هـابمىورةلهنتبمحىةي5ليل،سلمنافيادلجبلبترأ،خافي

أل!صرد،الثهريصولياة:ذالالذيالر!ل-الة،اطديثفيالواردةاطالة

)ةد-،ذاكؤلجسرني،ءإ"4فيطاع،عا-4"،طصد!ع-أنأحبلا،العهل

!)3!وأجرا)ررلإنبة،ا)-سترأ،انأ-رله،:الرجلذا5عنءلي!!ا):جمأةال

.والذأرالأ-ريكهـ-!اءزكلنباب-اءياد؟تاب-اك-ا:ي1()

(ي!"وثر؟ء"قى):اؤ)فاوذةلمه،5/باب-ا)زهـدكتاب-كلم!مانظر(2)

(بر511).حةةة،5؟ص-لم):ص)فتاوهو

291/ارء،ي!افيا!اس!وذ؟ره،"صرأصالباب،الزهد؟-اب-1)!ركلتي(3)

.صرورط"وعهودالحليمعبدالد!وركأةهـق
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نأة!تراض-الافيليصدقا)ةول5-ذاأنعلىمتفقونالمفسريئإن

إذاما-الةفيأدص(يصدق،ؤولا)ءملتمأنبحدإلايحدث!السر)ذحشاف

..3يؤد"4وهو،الاذسان!و%كاء

يحسمأت-ا):"طةهذهفياطلافذ؟رأنرمد-ادإشيأرادلقد

الذيا)ممرورأنحالوافيليلا-ظؤموعايها،4نواؤة"برة"نأ-دث،الهقاش

)ل!س،نحتلفةأسهإبله-بموندد،اطنرطريقفي"يرىحينالمرءبهيح!

نأاطقيقيالأ%لاقيلا-سورمغهمأي!ونةد:ذثلأ،الةيمةمسكا!الها

،عضد!اطظوةيهإلويلا،للا-%رين،ة-"مناطةالمهالةدوةالمرءرهطي

.ب!!!!لمينوالهبر!ااإثإلي"ينمنءددأ؟يرالوس"لمةب!رزها)ةضيلقيدليبل

والذي،اإتوة-عغ!يرالان!مثإفذا5المرءير-ةيأنآ!ظورليس4ول!ة

%ثرهأنرودا"،او،ال!!جماالأ%رمننوء(ف!هيرى-ين،يرإولهإ

الئه.رفوانلاطىضرة،قأهلا)!اطة

،الناسفيكلةدرآيكونرأنا)طمه"يالاذ-إنبسروريتعلقةجماأهـا

توقفناإذاإلامحركل(يمتبرل!واح:"،إلهنا-"ةبالةنقصأداط(مصدودفذ)اث

فيترددنا،وء-ابر،لاإراديشهورإلىا-كزلكل!ؤإذا،4روقنهناعنده

وتود،ء:4تتأ!أنمنا)ح"يرةالأؤةس؟نع!ماوهو،-طور-4فيافةالمبما

)1(.طاكل(إيىإرهمنأفا"تلو

-ثبق-فيت!ونالحقية"بةالم!ثكلةفإن،)ط،لاتذه5نحهتمافإذا

،4تةرفا)تنالأيىباببينمنمهينحدإلىؤصبحثم،ا)مهلا)خةب"الضظهـات

.(اءثالبواختلا!):ا)صحيح؟لممهى4ءيىليطإق!!هوالمثؤرز

-يرل!لوأسة"ةرك،:اد:ةأد?ةمندعاءفينةرأثمومن)1(

كا.)كل!سكل،؟هـ"؟-ا)طني
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خالصة،تكونأنأسايسأيحبالمسبقةالنيةإن:قلناأنسبقولقد

يتضمنلا،محتمواجبالمطلقالصفاءأهذاولكن.-سنةأغاعليهاليصدق

اطالصالسعيمعخطورتهفييثساوىحرامأإمالهويعتبر،درجات

كلدا"(قادرة4الازسانهالفطرةهل:أولآنسألثم3.المنفعةإلىوالمحرد

مثلهاأجلمنكاملةتضحيةبنةسهادضحيهيوهل،؟مذاالتجردمننوع

.؟إليه13يجذمانفسطالوقتفيفيهتجدأندون،الأعلى

نبادرف!ننا،الس!لؤالهذاءف13يابيسوفالتيالطريقةكانتماوأيأ

تشددآأقلنكونأنإلى-دءونانيةا)قر2المبادلىءأننعتقدبأنناالقولإلى

المقابل.الطرفإلى"بالنسبءنا،المتوصطةالمواقفإلىبالأ-بة

كانوإذا،النفسقدرةنطاققيدا-،الشيءيكناإذاأنهوالواقع

فيإلا"يكلفأنيمكنأحدلاانه-أ-هـىناحيةمن-الثارتالمةهـرمن

هذاتتطلبالتيالأقوالجيعنفسرأنبداهـ4فيبب،وسائلهحدود

تسعىأنيجبالتي،الةيمةفيالذروةلنةطةبناءأغاعلىالمطلقالا-لاص

.أبدأتهلةثاأندون،نحوهاج!ودنا

ولكنه،"عيبأ"عثكبلاالأعلىالمثلذا5عنالابتعادي!ونودوف

وخروجأفسادآيكونلنولكنهنقصأي!ونسوف،"ذنبأأيكونلن

.الأخلاقءف

ذإ،النحوهذاعلىلتفسيرهاالنصوصئخرةأنإلىمطلقأحاجةولا

واطم،النيةبمىوءاطمبهايصدرالتياللهجةفيالفروقإلىننظرأنيكفي

لذلكالمنهجيالاختفاءلاحظناالبواعثاختلاطبدامافتى.المحتل!4بالنية

علىتقتصرالنصوصورأينا،الا-5بئالنواياتسةلتبعهالذي،بالمقابالفذير

أنهأو،،افهسبيلفي"بأنهيوصفأنيست!ق!لاذلدبأتالقول
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ءفيالئه"أنأو،"أ-هـآلدر"ليسترقهـلاأذ-"أو،،الثهيرضيلاإ

صكل"لا"هـلزه*-ت،اقيا،ادةةةا!ههـ!غامنذالمثأصبهوكلا.1)خ00"ء:"

لإبابية.اا)ةتهـ"ء:"-لهتةدكازتنإو،لإثما

و-د!-،زءةدمأنك!ز--طالموا-بادفةاةحهـةاأنذ*تإذاة(ما

الالس""دادمنلي:وعذاكأكاتلسواءالأةحاربمءك!على،ةهـاراتنافي

فيالطتعثولي"كلأنز؟توإذا،دا؟3ارزحربوساط-ةكانأم،ا)ةطري

تؤ-رزأتيجبنقط"ف!رزه--طأناثصي?نإكل،لءنإلاينتجلازقاءه،

.الذذبدر-"زةظهـفيأنوير-*كن،الاء""،رفي-يدرز

ثدليدة،ادا-وااحةحانفسعلى-ممضافي-الواةعفي-ذةهـقلا؟ءف

وأ،تخةفأن-اطاصةالاءهـاءاتمعءهـراء!،فيف،ولأ-هـىو،الة-اد

"صخاتطئواالذفيل!كأوكناةهـآنابدثناأو!.؟بانيالشرء-وأو،توازن

.3(9)"م.3غا!ثليتثوبصأنالثه"ىص!ت،سئئأ،-آختر؟أصاكأ،

اءاني،واتسءئاء،أو!مما،منة!طكنطينءقز"!دثالاية"رزهأنواقى

نأوظيةء"،ء:"اءوبةاوفي،بالذذبالاعتراففيفياصةر"هـثلالذيوهو

تباة"،ن!يرفأنبب؟،!:،تث"إ:،اقاااطالةأن-؟ناعلا،ليحةهـ?"

ةتدمدؤوءأ،ا)"ملذةس!و،وحىدبر*ءلإلاز"صللاف!جا:ذاككن

سوىا*شدذ"-4ؤجماذلكاحن.كل*أوا)ة:حاط-نمن!أ--رز،"نحتاط

كل"خاؤهـةعةاسدا؟أؤت!ماتو-دبرهـث،اط،اكنةكن-وههـيؤالماثل،تة!هءل

ا":،صراذه!بيناإة:ولةالأشياءلي*ضو!ودانوبحيث،ا)مهلبروعفي

.وبملءز،الأعظماط!صملدى،رص-"أ؟ير!"لردفيذأصلب*إةا

كل،ؤةلمه،ت"إة"أ-زاءفيأو،وا-د-زءفيالا-ءلاطرزا5يظهرأنرأكلا

.201/بةو"ة(1)
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أكثرتدقية(في-الةي!ون)ناطعبه،قومالذيالضحليلالدؤيقأنذاك:ي!م

الةهـآن!إن.ا"طفةأوادةةةالظروففيهايميزلي،أ%هـى-الةفيصنه

توزنظروففييصهدرلىوفالأ-يراط!نمأنكأيرةصواضعفياخا،ؤكد

صاطضافيدكونع!شيض(أنأي،ءلميهأو)،زسانا)قماا)"فاصيلأفىل!ي!ا

.ذرةمثةالكانلو-قما،يضبع)ن

هـذافييضعأننياقرآاالمهدأهـذامنانطلاقأ،افزاليااصهطاعولقد

تأ=ديرةوهي،اإواقفرخوع؟"ير--دإلىراءتنظهـيةالموفوع

ء:دها.يو!ف

هذامنعضصركلتأث!يردرجةندرسأنا)وا-بمنأناإؤافهذايرى

الضمير،بالفيو!دهمو-ودآكانلو؟،-دةعلىأولأمأخوذآ،اطايط

وتاك،الدرسهذاومنالا--هـ،بالتصر4علاقتىفيذاكبر"ديؤخذثم

قويأ،ا"اعةينامنكلي!ونأنفإما:برممنةحالاتثلاثتنتجاإةإرنة

لاي!سبانأ!ماإكلاو(،1)مهةهـدآكانلوالههلإلىيدف"اأن"طهـعل!م!حق

وا،خر،4الطاؤووذيملكفةطأ-دهاأنوإءا،با-كماعهماإلاا)"وةهـته

.يسرآأكثرالأولء3مةقي"ل،وص"إونةعافدة،صكالمةتوةسوىل!س

والثانية:،مراؤقة:الأولىاطالةبآ-مية،اطالاتهذهرصويرفيويمض!

.مهإوذة:اهإك4وا،صثاركأ

-انيةوالثالأولىؤإن،طبيحتهافياطالاتهذهاختلافمرالرءموعلى

كانتأسواء)اواةالمس!،هـالة:هي،وا!دةبروءةفييندر-اأنيحرب

نوءثنإلىالثالثةاطالةر:قسمذلكوبكس.(ايركافيأماتلاقيمساواة

.4/435الاحياء،الةدرةبإن"ضمايأ)!نرد14لرث!*:اليالونزوت"بيرأو(9)

571



أومن،الأ-لافةا)ةوة!ظمنوالتفوقطرةالسبكاذتإذالماتبعأ،مختلةفي

بمد،ا)ثلاثالمحموعاتهذهكلللحميبقةلم،والعاطفةالهوىتوةصظ

.ير-حيىوفالكةتينأينرىثم،الميزانننصهبأنسوىتحديدها

سطلكالناصرمنزيدآأن-الأ-لاقيهذاذكرماعلى-ذلكومثال

الةهـار"،ووشي!ةأ!ابهالذيا)ةقر:برصةينيستحقماأنهوكفترض،حاجة

.حا!"4ةةضيت،بككربطهالق

التيالتجربةإلىتر%عأنسوىأء-اءكل!سمملكقيمةتقيسفلي

--،لفيأجةيا"كإيتةدم-ينأنكءتأكدآكنتف!ن،نفكفيتجريها

نفسالمثبأ-المويمريئأقربائكأحدإليكيتقدمصينأو،ذا!االفقر

فيبأننحمالظهـوفهذهفةجمما،والأريحيةا،فىةنةستحسف!ذك،الحاجة

جميعأ،ا-تمهاوةد،نفككلمتساويةسلطة،انفردإذا،اباعثينامنكل

.)1(الأولرفهقالثانيالهاعثوكان،الفهلعلىفأقدمت

ولا،الفقيرالأ-نجييظفرلاحين،اه!ساالة-فيالأمروكذ)ك

بدر-ةعليةا)ظعديمةت!ونهـدةالمنةالأسبابف!ن،ب!حسازكالغنيالقريب

ية.ءتساو

ءنأيمنةصلة-ت!فيالغيرشقاهف!هـةأنمثلأتعرفكنتإذافأما

زسريعسوىلهأثرلاا)قرابةرباطوأت،إ-،نكلةهـض-اعتبار

بينجانهينالتةهـقةتجب-ينثذ-وتفجيرهاإم!ر!ايطيقأندون،-ركتك

وكذلك،:ؤةال،15-ددالتنبا)مهورةالبواءثكراةقمن2-رثالآالنزاليقدآ)1(

يرآيكن!لر4أقيهلموهو،دصامءرفةورآعلإ،ودخل،الطءاآبركالطبيبأمرهءن

اجتهءاوؤد،ءر"ررآأنهلأ-ليتر؟4دكاناطيةولولا،شهةآالطمابتركاكانعرفة

(بامرا).453/ثءابلاا:نظرا،000"نمل!آدفأة،بيمأ
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له.ت،ضع،مساعدآخروجانب،مهفوقمتغلبرئيسيجانب،نيتكفي

قأيجبوالمنفعةالواجبرينالتأريرتساوي-الاتفيأنهابدي!ياومن

فإذا،ودتزايلإت،يتقا!،نوالشرة،طير،باطلأنهكلالعهلإلىينظر

بالنسبة،القوةمن!ضلنظيرواكنه،أ-رلهكانالأخلاقيا)باعثرجح

.ا!وىدافعإلط

ة-ان،الوا-بباعثمنأقوىكانالهوىباءثأنلوذلكوبر"كس

بسببمةهـوف-(كانإذامماأقلو)كنها،لاهقوبةءسترقأيكونالههل

خبيث.

تأثيرهاتحدثأنلابد،الدواءأو،الفذاءمنأصةهـكيةأن؟أنهذلك

ميلأقليضةىأنبدلاف!ذلك،أرداذ:-،كل،السيءأو،الطيب

منمساويأآقدرأنةست،كل،اكسأوبالخهـيرلهاا-ضالتفدوأ،ا!ةيلإر

الثه.عنالبدأواقربامن،الظلامأوالهور

الخهـير،قلةكاملأسحقأالشر؟كرة"تسرقأنالاحتمالفمففيويف،وى

الشرعلوضتتاهذاحدثلو،إذالخيركثرةكاملأعروآاكسؤلمةء-وأنأو

تأالانساذيةالهفسل-ةطيعوانأملكلمنوطهـمنا،حرجمأزقفي

.)1(نادرةظروففيإلااطليطهذامنتةلت

القر2تمنإمحابب(دليثىزسةمدأنيم!ن،الةظهـيةهذهندءموليم

سفر!م-لال،الماديةبحياثميث-يخاواأنلا-جيجيبليحعندء!ا،اكريما

التجردحالةوهي،تمالىافهلوجهال!ءلالاخلاص-الةهوالنادرالظرفهذا1()

مرفطانوالاز:،4/368الا-اه*"!زالييقول،الدنيويةاليواءثكلمنالمطاق

نءعباداز"منوعبادة،أفمالامنفهلنةكةر!،ثهوا"4فيصىء:ت،حظوظهفي

اللهلوجه4تالصهواحدةطظةصرهمنلاصلممن:قيلحتى..عاجلةوأكراصحظوظ

كا.المعرب!كاهالاخلاصلمزةوذ)ك،فيا
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!ولهوذاك،الرو---ةبوا%"،ت!ماشضفالهمجازباإلما،(مثثىبا)تمح!إرة)

،)9(،زفي.ينصؤ!،رررئواأنه"%:،حلى3.ت!ا:جىلنسصا:تمالى

.(2)الأولادركجا5الرو-""ا-باتالوءحونأنشسطعلىواحن

علىطلاتبالهفعوا)قي،ؤبلمنعرؤناهـ!ا)جمابا)ةصوصيه*اقؤجماأء،

-ئدوالتيباطالةزقيدهاأن،الغزاليذ؟ر؟،-ةي!با)ءواءثفيشرك!"

.3()ء،دة(كشس)كالةءايهتدل؟،يةءلمساوالهواعثههـتفبثا

،والذيا)لهص:يفا!تكله(وا):ةيماا)مةيماا)ط،بعمنالرءمعلى-وا)فزايما

دؤأؤ-"دتقيد؟"ددءيلا-هةءشمح!ةص-صياتذااك-ريدكأد)"،ر"دو

اطعمن؟حنناالذيا)صيمحوالمقياس،لالثكا"ا)تثا؟يالههلياطلو-د

مترنايت-ا)*حسعلى-إذ"برل.طهأن!ت-ةعلى،برأرةسه،أذة-ناعلى

هـفاقيلؤ-د1)قا،الحاص!ةأ-كاء:،إلما؟ننرأنفي،الهظماطظرإ

.ا):واءثبروعدينؤصدناعلىأغابذاكأوا)مةءس

نأيظنربمالأنه،ءظم-طرعلىؤ--"الاذسان،زهم":،ةولثم

الحظسرههـلىالأءابورحون،الثهإلماا)تقربؤصدهـوالأةوىالباءث

،بالا!لاصإلاالأ-ريصلؤلا،اطةإءء،يةفيةكاعصاوذلك،ا)تة-ي

.)4("الا-ت"،طفيبالغوإن،ؤفسهمنأ"بداررتهقض"قالاوالا=لاص

)1(

)2(

اةاسافي

او؟رذوث

(3)

(4)

.899/ةرة:"

وأذن*:28-27/الحجسورةفيتعالىقولهضأأ"صددهذافيذكرلمار؟ا

!م،كلتافعلدث،دوا،عمهيئفجكلمنيأ-ين،ضامركلوكلر-الآ"يأتوكبالحج

الآية.نسقفيالروحيالجازبكلالماديالجانبتةدماط!!)نكااللهاسم

.،بهر!ا*

.4/863ءاحهلاا:نظرا

.4/473-15ءلاا
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بالنظريةتذكريابصورةولكن،ا!اسجممالدىأيفماالشكهذاسبقوقد

ع-ادل،المكنمنأنهاعتقادهمعؤكو،النظريالدليلعنالدي!رتية

و-"بهنقصدبأننايقينعنإلاسكىن!دأألا-الأتلاف"الضرورةت!رف"

لافسيانالفرمةليتيحؤ!الوقتبضاذةضاهأنيرىأنهإلا،و-دهالئه

لانكونوسنانةالىأخرىبواعثتسربمنخوفضايستوصبعا،الضةلةأو

ركوتأو،أممالناءلىا):اسباطلاعوا)سروركالارتهاح(،1)!اكلخنه"ين

ثم،ن!رغ-قا-ذريننزاللاثم،اليهيلتةتلامماذ)كمنءيءإلىاة)با

،الأوقاتمنوؤتءلي"ءفىفاذا":اداسيليقول،إظ!ارماءنفك

أولىفاطرف،والسهوسيانالةف"اديوق؟!نءا،ا)"ين؟طرفكانولو

،عبأورياه:بقلبهتطرةتطرتؤ-دلملهردريلالأنه،د"

مشةظ،فيكون،رياءأ!ايذكرلا،ناسوهـوفقباثا،ءكرهأو؟ير،أو

الأملبل،ذ)كأجلمنوالإشفاقوالوجل،سلمهعل!ؤاطوف،.ائة،

،و-دهدئهبالإخلاصد-لهقدأنهاستمقنقدلأؤ"،وأكثرأغابوالرجاه

فيمنهمووالرياه،دقينعندهؤالاخلاص،كلنههفييىراهنهأليسدةنو!

يصةيهانيرجوممااطوفذ)ككانرياه4خا)طهـدكانإنؤخوؤ"،شك

يحنلموإن،رجاؤهيمظمؤءذاك،فيهلي"لمملاكلاعلىلإشةاة"،لهالئه

"مأ"ازدادأشفقوك!-ا،كلنهو?ادة،مملهعلىزيادةؤذ)كرياءاطهخا

و-ةمه،بالإصلاصد-لهأنهأيقنإذا،وصلعزالثهفيوأملأ،با)ط-اعة

ويتنعم،وأملهرجاؤهيمظمفبذاك،و%لءزالثهءلممنوالو-لبالإثفاق

!2(،و!لعزر!4ليطاعة

ي!ونأتببكافإذاماءمرنةصألة"فيم!صصددآافاسيهيبدوفلأذالمثومع(1)

ذلكيكونأنيةتلأنهمنا)رغملىد،الا%لاصمؤءدة،%دردةنيتةعمل)كل

،لذابإلاافهيطيعبألا،المامةنيةفيالمرء!مدقأن،كأ؟د؟،يكةي-؟ذلك

مملألافيفتهمجددآ،بازدراءيدفح!-اأنو%با%رىةكرةبطرةشهروصتى

.(002/الرءاية-الما-"جا).فهإلا

.991و891/قةادا(2)
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غائح!

و-دتقد-ا-ابرفاالةصلن!ايةفيأذف:اأءاموف":اهـاا)ماإ-(لةاإن

.آوكأديدزفص-،الطرقبرأكثر،إجابت!اهضا

)ههلطءءطاقأوزذ(-ةيملالإدىلامه"االأ-لاقإننةولأنيرحةيول!س

.،ء(انهدامأبر"ا)فميروءقيية"دم--ث،ادضالديتعبيرهعلىمةفس

أءنن:،ص!دو-"نة-ية4-ةيةما)ههلط-يركونأن؟ذ)كي!فيوليماس

الر-ودة!ذا.أتلاقيأو-وده،ثبت)-!،ممأإرادر(وش"وريأرحونأن

.ا؟دةتمام!دودءاصلا)تم!يرفييدتلأنوةيرض

نأيجب"إطلموبااههلطاؤإت،سلوا-بأمامإهـءاكانكلانرئ

نأ!ب"صالقاءدةصطابقهـو--ثومن،،رةانوتءلاؤت"فيتصور

وأي.5دفهمن-فىءآوحونوأن،ا)فميرؤالمثفيالرا%بؤحهـةرد%ل

وفي،اهادياجانب!امنز-!ورأنأءفي،الت-وهـذاءيرعلىهـا-!ور

ةمو،الأتلاقيةبإلتارجو:قىالمهلأنص"ماهاكؤف،دي111كأدددهـا

."يممانبود،ث-د

سوريةةةةط)ر-تلا"،لالأتلاقيالط-إبعإلىالمقايةا):ظرةهذه
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يرلحسوفلاؤصة"لأاا)صةات!زره)حنو،4"اصلي4لأ-لاؤصاليصة*44إششص"ص

.ز:اءاومثمرإ"،ءاب!ارذ،-إحاأ)4ؤ-ةلدا4ليةلم-اطباؤ*لأاءإ"م

صةاهبه:امنزة-زرأن-!إلىززرهبلالاصص"الإسالأ-لاقأنرليبولا

،كأاذافيإوضوءص"الي""لاث!رنماصطالية،منلي*ث":ا،آ--دشأرصورورالأ-لاؤص"ا

ابول--الةفيز"زررناأ؟،؟حن)ط-""ذ*"تاأن،ناصء4-كما،فيدو)ح"ا

هـعالواؤ"-"إلية"ا)طز"ءارض-ين،أ!-رىناصص"ومن،-د!علاالذبخأ

تؤ!،وعصثمرءلجرذ"أ-طأذور"ةدصلآذؤدي-ينءفيأ،تيالذاوصتا3صة

الواةح.فياصوابافيءاية!والذي،لصلمو؟"الإداذ"؟حةيا)-؟ث"ا)ت""!ذه

لإز:-اتا)ةو.لكماكلزليدإلىبرتا-ا-"ولا،،الإجصاع،)اذورةدذإككل

اورورلىلم.اكلا"""ا؟ةوق

رادةإود.وهـوالأ-لاتممالاة*لالأويمااثمرطانأفيداوهـحرز

.التر!دليدو-"محلىأ)صة"وب!ذه،نجا)ةاءدخءلاؤ"4فيإ"ءلا

في؟ثمرع

ا)حافيا)مث!هـطا*يس4ةإذ،رليوةسثمرط،كلإدرااا!ذكاناذإ،إحنو

الأ%لاقيالا%"يارؤوق،!فاكؤإن،الأ-لاؤت"ا-،-"4اكما-ضصف"ذ-"إءوؤيمر-

ءرزاوفي(1)*اية)إ"ء"داا!دفا-"ورار،!إ)ورهلوهـو!اصالثراإلمصوف،-م

ص*اذص!ا..صبرأالأ-لاؤ""4ا)"صذ"ء"لالا-"-ار

"؟الا-ة"ار!ذاكلذص!صطرأنيربا)جماإقياءدةاوا

ولصارلبم"-عالأ%لاقيز"لمبء"-لال،ا)ةكأآل!است-دم؟"مارألي"اإقي!

،ال!!يالأصرصلالإن":ووإتااورةولاكل"زحتأنطماإقيادرةاالإو:اع

؟"مح!"الذيالرفوا،ذاز"فياطنرصمصوضوء4تواؤقو،لامح!!4وصطالية"4

كلءةائ!-اإلىإ4زطصصةليؤديا)جمالأ-لاؤ""اوا)ةيم،ؤمأروأامث!اخ!رألثرفل3
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د-ممذ)ككل....الأ-رىوفي،االدفءذهفيالعلإمةافاياتوا،الهةس

.)1(،نيرآا)ةالوا-بساطاندعمفي

البواعثكانتإذاماص"رفةمسألةكأممملاالثرعتصويرفياطرليقةاءذه

زكونأنصضي!4بطشيةت؟ءنأوامره)فوبغامثارعاا---دءثااقيا

-الةيوا%"عتدصط-تهمنؤ،ل.للطاعةإرادتهيحمص-دأ؟"ابر"الاز-ان

ءييز،برلااإصادرهـذهصصدرمنأيمندوانعهيماإ--4أنأخلاقيتراراكأاذ

،-"لمنطهـحف-اهالذيا)-ؤالهـوذلىلح؟.أيض(هاءيرمنليحنلمإن

.اة!هلاهـذاطلمه-!هصناوالذي

ؤإن،اط!ي!ونماذ.ا،ليدنالأوا)ة!هوص،ذقولأناثرنوبوس""ا

،وا-دةذةط"علىإلاالعةلأص-امإطهـو-ةاالببةاتكلمنلي:قلماقرآنا

الو-يدواإ:دأ،حبحا)!ا،فردا!دفباءمبارهـا،الطاز""الإرادةعلىرةرضها

وتا-م،(،و-دهالثهوغادتكاكلل":ا"ءلافيؤ-تل!ه"أنيجبالذي

الأافاظوبتفس،مخضلمة"مواضعفييرددهااةرآنايرة"ألاا)قيالةضه-"هـي

أجلمنهذااؤ"ل":الضاؤيماالتعبيرهذامطاقأا)قرآنفييردؤلم.زقريه(

مهخوية.أو=-ية،ءاص"أولض-ص-"،صخهمةإ-اشراكلوفوء"مماكاهذاك

ولا-بميلب(.مهدف(،هدقالا،رلمةكر-"ذصء"ادفليساد-وساطيرأما

أعلى"بوصةالح!،ءرفيثدهالذي،الأ%لاقياطنرأنإع!انجايزيدناعاإنول

هـذا،الآخرفيأ-لمنوالتفهـحية،الذاتيا)كمالمثلوذلك،الدر-ات

الدر%-4منكقيمةإلاانه"اكلستوىعلمااقرآنافييبرزلاالأخلاقياط!ير

كلحالأ!لمن323صفيالةولءذاسبق)1(

كا.ا"ربا!.المؤ)فتهـيربرطريرة"
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وهو:ألا،الأحمىالمبدأ-اف"ةك!ف،ؤ-ة،الثانية

الأعلى.الهلي

الثهرضوات

الأخلاقية3الةيمصميدعلى،الفطرةبهتص)!يبةىفاذا،وإذن-

.شجماءلا-

3الموعودةالسه،دةوءن،ادلامءنالبحثأجلمناصتثناءيوجدألا-

..لا-

؟..والمعتدلينإتطرفينابينالصددذا5فيالحلافإذنفيم،ولكن-

يقرلولا،اإسألةمنبذجماعاهـفعلىإلايت!تلاالحلافهذا-

المبدأسوىماأنيرىكمفبعض.!ثيءفيإله!اانتهيناالتيالنتيجةصرامة

للقيمة.ونفيتفاهةأنهيرونو7خرون،للقهمةوفياع،ودلاءةذلالأحمى

المابرة،الملذاتعلىإياهامفضلين،اطالدةا)ملب،،القيمعنيهحثونفالذفي

ف!ن،الاختبارلهذاتوؤهـهـ،الواجباثمروطا،تأيدب!ل،يعرفون

افه.إلىالمتوج!ة،افلصةللقلوبء!وزةالمقاعد

وبعلاقته،بذاتهواعهـس!تضلير،نشاطللأنسانيكونأنإذنيكنيفلدس

عنه،آتهـغريبلمبدأانقادوإن،يتبع؟تموذجالإلهيللأمريقظ،بالثرع

الأمربهذامتأثرأ،مهتديأ،مهحركأالةمث!اطذا5دكونأنيجببل

ذاته.المظيم

محركأ.للنظهـالمتأمل،الأمرهذادصبحأنيجب

.قوةألىالةورهذايتحولأنيجب

.الأخيرةالغاية-الوقتنفسفيالمباشر،الموضوعيكونأنيجب
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ات،مباثرموضوعهي-هـثمن،الواجببفكرةلنستطبعوإنا

هي-هـثمن،بهاونس!تطيع.،الصحةمرصل":الأخلاقيةالح!اةفس!دت!ل

."القيمة!ذروةنبلغأن،،أخيرةءايةأ

سوىرفللمولكنه،النقطةهذهنيصوابكل(كانت)كانواقد

.ابويجوهرهامنءهـاهاوإن،الدينيةنظهـالأتلاقوج!"لمدان

581





ضض!ل!االزلميض

امىقىآناستخلاضها.!ت!!ين

قذيمقاوقيشها،لأخرىاقيبالن!لامقاقنة

همم!الخآلفضهلا

طا!





الأ-لاقي،ا)بناءفيفيص-ييزء:ءمرينليين،كاؤ"لمء!.ورةءثزناوودالاعصن

-(1)"لا"يةااإزدوجالدور-ددناأنوليورد،"ا)ورهل"و"الف"4":!ا

ادلم!حوهو،"ا)"ءل":الضانيلاورةهس4ارةاؤةلأوو"4انحريونأءلمىنايبةكأ

ا)ةفى"لة.صورهـكهفي،والدؤاءجالا-وكلجاا،الو-"د

ا%"4وو،4ءايازالايصىلليالاذ-انردفيدالو-اإددأناواقعوا

اةادرة،اوا"ديةاإ"ةويةةواهث-""هلانء:-صرفي-ذة-4ا)وةتفيالو-تد

"ذه4رأنأو"أ-لاو"(وهـارأرركشذأناورايةاكازتألصواءايها،اهـدا،ء"على

.ذ"4تزكب"او،باط:"4%لمة!!لاحيرليدكانأاءولصو

الاذ-انيمارسأن،سهواءعلى،اإ"ةولوءير،اإفبدغيرمنكانور؟ا

ذات4الاذ-اذبا:ةساكاذتلو،اةفىبلةاي!-مبا-ي،كانأيأ،زشاط(

خثر،؟ةصمنؤ"13!ابرءم"4ا)ط"هـرزهكازمتإذاأو،ص!لمةكاءلمة4ورط"

.ا)تطورعلمادرة91

:نا)جم!أنهـو،كلزدوج،ء-صا!معلماإذنزةطويا)ؤثرزدخد:ةةمرورة

جصيععلما؟:طويذرةةو2ؤ..آنفيلاح،ل91،،ونا؟ص(،-اقؤدالأخلاقي

ءوهاشمروطعلى،ا)ةوة-يزوفي،آير-"رروزث-هـل،وأ!لمهزن131ءناصر

.لا-يوك؟"هـ"وثرط،ص-ةثرطي5-"ثصن(1)
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الشروطههـتكأول-ش،-هـوإراديمملظ!ورانهظ،رفيو)حنها،!ط!،

فعلي.اؤحوالىديريةأةةا

تاربدوص-،هـوفذ)كالأ-لاقيا)مما"!-الةي5تلاته5أنؤأص،

:الا-ؤ-ةبالاياتكافبةدلالةعليهدلةدا)قرآن

ا)مقله"ا)هارفبر-حمنمحروصأولدؤد-نا-"ةمن-الا؟-،ناننرح

هـتهمنيتمضىص-،لهتقدمأنءلىةادرةبمامماتزودقدفإؤ"،واطسبة

،"ثايضصنثولمتهؤ:صلا.ثمقيأصء13ن-رطثو،ين.-ثمصصرصألثه،اؤ!:فر)ماا

نفسالثهصاغماوصق.)!(!ةوالأفضيذوالأنجصارصغال!ثه")حمل-"و-

تىو"اها،كل،ؤؤؤصةش":وا)ثمرالخيرفكرتياستودع"وسواهاالاذ-،ن

.(2)،1،5توتةوهـ،ز-ثوؤ،)خ!هـ!اأؤ

3،وبةضا،إزساذ""رةسكلفي!-،ؤ!همرفا)!ا)وسإؤلبروعهـوؤذللح

ؤث"هـبالرءبةوأن،ا)بز-"ىالذيالأعلىالمةلمباثرةؤتصورأنف"ط"ع

.ات!،ليت-قصقي"رؤلمتزمنوأ،ليلموء"في

ا)نةسأن-.هـىأنا-بةمن-سالةولهـذاصدقمنيتقصو)"ش

دائمأتظل،2،زابهـت)رحلاستمدادهـاو-ودمنالرءمءلى،الاذسازلمهة

ءةد.":4اط،صادت!اإربهأ:ير،والذبولالازده،ر،ديوا)كر،.للترقيقابل

)3(.!،5،دفيقن-،تؤدهؤ،،ها-زثمنأةثاصغ

،،نالإفد"هـلان،الأخلاقه-"ا)ضرورة؟ةبصأثمومن

،اتحم.-قيالئه"ىصؤ-صهضاهتلموانيوث-لص!:أيتهء.-"و

.8و!/هـسث!1(2).87/ل-:"(1)

.01و9/هـسث)1(3)
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يئت-!مفثت"،د-ة-المثماوال!تثصإ-صسالماإصنددوتىتثرو،نصكل-تةوإثؤاو

.(1)!نيوتت3-.ئم":؟تجا

لمملباأبل،،ليمامةالههل!طةساب!د"!ددكالابمدا،مةمومنألي"د

،(2)،مةاوهـةةثروأ،ةوة4مقاوص!:موضوعهلذيا،4بخاص،لا)ةطاإؤثر

ايفهـ(ذوأفقأنيج!بو)حت"،ا"دياإ":ىمعاليتداءاةقكلتوتررفوهـو

الإنجداعص"يدف!-لى،%ليواضح)دإلينلي!نوا)،رل.الأ-"لاقيإتىاصع

تأرنبضيعقهقين،4نفمهوفي،اإوضوعفيءا):-(ا)ةحر،صادفالخئر

ا)فاءلمة.الارادةفيا!ء"و.ةص،فوير!!ايجىباجمااا"دةخمود:لي-!طاهـمما

ا!مااالقوى4موا%مفي،اثمراءنالامضت-اعيجبعةدماكذ)كوالأكلر

ناببلة،أ؟!هل،انيرءةجألاجصيمأاطالاتهـذهؤةجأ.ا)ص"تدة!:ا

."ارإءحروليةوةنحباهـ"!"

انواع-ب-عضد!"هرآصراء(وا"ديا"ضهوياو%ودناكان)ةد
القرآنرة-أولا،)،(الموت-ق،اط"اةطرليقعلىناقاهـااقماا،اثصرورا

"صذأ":رتالماقولهءثلفي،4الاذ-انبلاطبيه"إلازماا)ظرف!ذايذ؟رنا

.(4!كا!ي!صئلا-تد.-(زئك-إلماخكاد"لمثإذالإؤت-ان"

رآ-%مدأةيزالةر4تةرضلذيا،"هيالطهأالجهداهـذؤوق)حنو

."الأعلىالمةل،كلةطتو--رانويجب،،الحةل"ليةتفهيه

لامية.الام!الأ%لاقفي4دراستنزءعالذيهو،اب!دمنانوعا!ذا

.509/ةبروة)1(1)

(2)

:أؤر1(3)

.6/ق!ة:ذلاا(ث)

!هس!لمأهت!!،1س!لأأ*،لمء.*!،أس!اء:!هكا3لم.

لأ!!!3011ه!!أء4ءلأ،هكاص!3،:3!،!ظ،س!
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ترددتقدالأ-لافه"الط،ؤ"بات-دامإطالب"اان:هولتولهكلاواول

الج"دا)ثارتهذاإلىدعوةإلىز-رزمعكلة"ءوضعكلةفي،ا)قر7نفيآ3مير

،الثسروولا-حمالأم،الهوىومةاوكل"،افيتلأ-لمنسواء،ا،-بمر

لمية.الدا!ناواجهلأداءأم،الضةبربو؟ظم

،4ة،ويصاذفوقز-!فأيعلينايفرضلاوتعالىسبحانهالثهأنواطق

:"قوانا"منءلمككل-،"رحل"طاعتهعلىفية،انهيمنعلاذاكواحن

.(1)9ث!"-"نم.فيامالئه!ا1ةا-ثثئو"

قيالأ-لاا)"ةدمطهـيقعلىوءدهألمثاطادلهذاوأنالىثدعووا)قر7ن

-ةلا":قولوءو،!لمجازيزمثبهـ"فييصهوكهادءوةوهي،الصاعد

-فك1،3)ت!تجة"ء-،أد.واككلاو":حةيقتهاربينشم،،التلقب"صاة"ت-صم!

!متيمب:،أوت4تة!رذا،تييه،ف.تتةذيءتيرمفيإطناملىأو.،رصقتة

تواصتو.اؤا!!هنرصبااتواصحؤؤواآصتةيئالذينكانص"ثم،ت!ةتتترذا

.(2)"-!ت"ضباذفى

،الصاءدالاقة-امذا5كأة-قالىاك،سلى-تثيربأنالةهـ7نركتفو!

رف":ا)!،دقالا؟،نكأديدفياب!دءذاؤحهـةأدخلأن-دالىءضرل

ا!دا!د"وو،اير.،ر"وص-أ"ثم"،يهشووؤبالئهاآتةثوالذ-يئ!المؤمثود!لماإ"

.(3)،د!ثودصا)ص!ام"")خكصأو،لئيماا-تىلجيلفي4ثشهم.تآو.بأنوالهم

؟ات5منأدمصوفه،الأ-لاقيابمدرضعأنأحدبوسعف!ل

ةحهـآفإن،الممومياتب!ذهذكتفيأتزستطهـع،فاستذ)كومع

.61/بئالتتا(9)

.\!-11/لدليا(2)

.51/تار-ط1(3)
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كهذا،مطإقتأكهدءةديتوقفأنيمكنلاوبالدقة،،لوضوح(!وله-دلب(

الأموريضعتوةيقأيحاولانودون،يف-!ط!ابهضءنلهيهحثأندون

.هـجالص!ا3موضه

:ا"-ثظالا-ايةالنقاطع،ت..صيىوفهـذاأ=كومن

التلقائي؟الانصماثةيهة-الجهدويمة"تنةيانيربل5-ا

..؟ثرطوبأي

.أاةيهةاذه5فيا)"فهويا؟ثدذصيبما-3

.؟ءخدهدقف-د-4نفيةهـفر-ينللبثدا"شأ-3

تاءاني4وانبهاث،جهد-ا

.(1)"جهدو5مادكليةخر"الاذسانإن:يةول(ي!وريى)كان

اقيطهوهو-،وا)تضحيةا)كةاحروحءجيدالىالةطريالاقياهذا5

نا-دالىأ-يانأدكلقد-!ميفةدر%ةالى،الظروفبهضفيشروع

الى-اجةمنبت-افهل.ذات!افيوفمة،أتيرةغايةالروحهذهمنيرمل

التظر؟فيةالطريةذه5رةضذؤكدأن

بالممنىالامبو5-"يئذل"انأجلمنإلاالي:صذل)لاالذيانشاطاإن

متميزموضوعلهرحونأنيةيرض%-ادج!دوكل.احلةالهذهالحة-ةي

التيالقيمةهذهبسبب،اليءبمىأنويمزم،مميتةبقبهـة4يخص،ء:4

!ا.4شص

ثاغ!،كأولولأ3،.*9!0لأ)ا)،44.!.،غ!3!*،111ش!،،،!،*ه!ء04)1(
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ا)قي"ت"د-5اب"دليممة-ب"!ا)نثودا)وفوعأمععلاة-"خلالومن

.،سىطض"اوو"،"تهذرتمتبر

هـو-ءثمنإلاأخلاة"-ةة"مة-الأ-صعلألهل!-تاب!دإنةل!

،دونذاتهفيالج!د؟-دالذيؤالشهار.الأ-لاقيالخ!يربض)"-ةيقوسي!ز

زصاحاقيا،اطيويةالدلي:اكلي!يةءنز""يرآباءتبارهاب!د؟كل-يلقهإلىذظر

:ا)مثاءرؤول!دعلأ،وا)نفعلاضر

ويهةحليةمر؟؟الةقايرجىفإط-افهمر؟نةحأأذتإذا

منكانولو.ا)-لمتيرالواجمماا)ضهـيرلا،اءالعهالغريزةءاء"سض"ارو5

لاخلق*:"ع،أ-لاقيأ-مديرآابررم%2-دؤةدرأن-يومأنإمكلا

ليةارو"الذيا)وضوعءنصفيحأةمربناإذاإلاذلكليحون!لمن،والإدداع

أءفي"آخرموفوء!اشهـردأنإم!نمنلديهكل-اإلىنظرناثم،ؤملأ

الةضبلمة.لخدمةنف"لىشررأن

د2ابهذادةديرفياور"المباإلىبميل!!اءمر-ا،ؤدفيانموؤةان"هناك

مبدأ:أءفي،وبلروض:اهالذيالمبدأيرستلم،أوإن،وروا،الأخلاهما

صلميأ.كل"ادلآالأؤلعلاله="لافقد،ذا-"فيقيمة"بوصة-د2اب

الهولفيليت"لوهو،الو-ودكلممهةوىعلافيتردث6الأولالموؤف(ما

"كلل131برضاهـاالأ-لاقيلاقانوناطضوعءنعا-زةالانس!اذيةالنفسبأن

وليةهـض،ؤض!-"ةدائمأاي!ةة،اثمراعلىضارالادكان11و.اطبوبدافع

شرط،وزء-انم!نكلفييصهبحال!فاحفإن،الاذ-انذاتعلىإكراهـ!

.الحمهناممهلموكالا؟"-ابالوحيدةوالوسيلة،الةضيلفي

،()9،المةل-دودفيدفي"كةابفي،ممرران(كانت)راقوقد

)1(

ولاس!!8هوله5!كاةاس!5صها(5س!كاس!4ا8كا!50!ه.

595



اذ"،م!توبو5؟)):روميةاهـ-لالىريصاك،فيبولسالةديس؟لة

)1(.!وا-دولا،بارليماس

ذاتما،ا!شاؤميةاذه15الحمليالهقلذقد))؟-ابر"فيالالأةوليءضو"تبرز

احترامهي...الاؤسانفي!اوضعالتيالأ-لاقيةالدر-"إن!:يةولفو

ي!دائمأة3،ي!ونأقيم!ناكأاالأخلاقه"واطالة،الأخلاؤيالقانون

كانور؟ا،الةداس"تملكلا،"لل!فاحاالأ-لإقيةال:"4:أءنن،ا)فضيا"

ليطيبة"الروحتحصأن،اطبالويضط-اتاسط-!ةواا)مضة!يردةاه"من

)2(.أر!"-ثابامإلىأو،يحة!اءهـكإلىكأ"ا!لا..،ذاقائية

أدل،الشكمننوعءنء:دهاتالف:يرلي"ضت!ثفؤقد،ذلكوءع

نأتلموققدرةفيي!ونأن!:دةحهـفقطف!و،-"ةلأ؟يروأ،امةس5

شهوةإم!اننف،نيمه"يجدلاالا-تيارمنوجهعلى،القوانينبميعينفذ

)3(.،وا-دةصهـةولو،اة-ثانحاعلىكأ""

...الا-شامياطوفدتحولأن!إم!انعلىأليص(يوافقأذ"ويبدو

تةدسالتيالنب-ة؟لهوالأ-لعلىوذالمث،-بال!والا-ثرام،صيلال!

أبدآ")4(.،دءلمغهاأن،تلموقطاقةفيكانلو،اةانونا

اإطافالإنصار-دالىليذهبفانا)!ثافي"الفاممفيالموقف"واءا

ا"،لاول!ن.ومةطواءيةءنص":(،(واجه،ؤديأنعلىالاؤ-اناةدرة

.ذظرهفيوالهوابا)قب،"ؤا-لالظهـوفهذهفياإؤد!ى

.09/ا)ثالثالامحاح(1)

)2(

.88/قالساةصحإرا(3)

.88/قا)-،ةالمرصع(،إ

،1!!ح!).84!س!!اس!4!086!ول484!!"ولص!..و!8!!
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،ثابتةعلاقة(ةالأخلاةوالقيمة،الج!د)ءصطاخيبينةلإن،وإذن

ؤو%ود6ءهادلة!ورةفيأنتذكر؟حنربالا-%رأ-دهماؤياسدقةانلدرجة

الا--ر،دصورةفيالأثر،ةستستتبعةدنقصهأووزيادته،عدكل"أوأ-دها

.ال!مم!:"وبةةس،تحاسثي!ا؟حنلا

منمج!ودبربذلإلاتحفقهيمكللأأءرآالقاعدةا)كزامليكونماوبقدر

،مم!ارة.يهادلر.يرد%مدكلانؤيهثلمثلاذمما،در%تهماوت-الارادة

ا،اطاوهـجما،الم!كس-الةفي)ك؟تالأمرؤكل.ابزاءفي،الفبةبر:فس

%مد؟.دونقي-ى)يفهانمضدبانالمذاتالا%لاقيةالقوةفيهاتسمحا)قي

برأي!مأدلواالذفيومن،المسالينالأ%لاقيينبين%لافوروضعإسألةاهذه

دؤالهصرة-!نأنءد-،ءكل،!الدارانيسلممانأبيأ!حابكر،فى،با)واؤقة

تدمؤإن،العامالفهميرالىر%هناأذ:اولو.(1)تمامأالمعارضالرأيأيدوا

.ال!رددو"ش،رض15الضذةسذلا-ظأن

تتادضوهو،ذاتهالأخلاقيالهممرفي،ةاوضعلىاطيرةهذهتنطويألا

.3الا-تمالسبيلعلىثمروءة!يتاروا،ا)تةويمفيطريقض!نوين

اةفس،اوطثارة،وا)هظمة،اطاقوشمرف،يةالمهةر)"-تأ

.؟.الناسكللدىوإءجاب!قديروروضوع

-!كا

اونزالي:اامالاصقال.،4/9الديئإ-يا?لمرآفيوردت؟لةإطاهـذهو؟ص(1)

والا-ر،الذزبالىانزوعاءنبسطس!:تأ-دهـ،،مين،5نرضةاإذا:ةلمتةإن،

ا-ةإف؟-اهـذاأن.اءلم؟أ؟ضلفأ!ما،13و؟ةهيراهـدهاوهـو،إ)-"نزوعة-"فيةةي

أةضل،ا!اهدإن:الدارانيسلميهانأبيوأ!حاب،اطواريأبيبئأصداسهفةا."ةادلماء

فيةيردرلأؤ"،أؤفلا،-رذ)-ك:ا)بهسةعداهووال.الجهادفل5التوو"معلهلأن

ؤالهوصا.المجاهدةءنا)ةةورعرف"فيهـوالذي،اداهدمن"صلاص"الىأتربكانزبته

،(.رب511لركما)خ.اط"ية".؟لءنؤ!وروءن،-قتن!ؤلمرلاالةر"ةينمنواحدكل
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ةطت-اةململلةباب""ت!!فإقياتاك4طريةا)ةالصفاتهذهقارنافإذا

..؟بالمؤ؟توالدائم،با!شاصإباقابلناأنيىوى

..؟ذةفيضعأفي:يةولأنفيليترددالذيذامن

ثا!-و"وتاةاف"ؤ"شابرز4-ريمييؤدهـا-دأ،ت،نينبرجم!ناخ!يرلوت،إ

نأاضحا)ونرن،صتصهـبوءرقبرولة،ءإلااطهـكاذفس،ؤديأنخ،بتطبلا

.عإصتوا"علىع-والمط5،داوذففهل،إتوسطاءنإخفوقاءيز

أساله())يملبح!-بةالم!ث*رةا)ةولةإلىنةظرأ-رىنا-هـةمنأذ:ا،ءد

فن،وإذن.بحردهـاذام!االهدالةهيأن!اعلمابرل،!--بعادلةأنهاعلمالا

منسكا؟.لد-ت-"ولةالطبء:حتضاهاالتيالفطريةا)صفاتأنلايرىالذيذا

لا-مدظ4نحتأت-اسالمقببهذاالأمورة-خاإذا-وا-بضامنأليس

.؟-لمةار"،كانصاكلالة?ة--ابمنفلمبهدومأن،4ا)ةجمهبرحل

أدرخا--لمئذالةدرسنفسكأ-لأتإةطقاهـذاعلىليترتبأؤلا..ثم

..؟ذلكةقهولليمم!لمالذيمن.؟.ابزاءسمفيالدر-ات

ز"-ثأنأوالهخا؟ض؟هـذاصوا-م"في،=انبإلماذة-ازأنيربهـل

.؟.وسط-لء"خا

ءرة)رر!4الأ-لافالحياةصهـا-لمنصهـ-لمةأيةفيالةضيلأنواطق

.إطاقاالاكف-ابذ"ءجةلبتأخ!ا؟،ادفةا)طبيمةءهـاتمن-،)صة

بذرةذة-"فيت!ونأتفيلمولا،شرآوأ؟كر!،ا):،سأسوأأنذلك

أطثرأت؟،اط""ب-لمقهضدصراعهفياستخداصمايسمتطبحطيتة

.ابزاءصهـاتبفيترتقي؟جما،ابثدبمضءنمطاة،رشتةننلاالأذةس

؟دةأطدةت-نجا،لاةيمةالمزدوجالمة؟سهذاالةهـذ-يةالاخةأرتتولقد
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لوكاذت!!،يرباكةدةير-د،كلمم!-هـةأوؤطهـيةصة"كلكل(ش!!ص!،8+1)

.ئاونا:أ،للجاا

مشكل:3كلذصيبفي)خةلإفأا:اسالدى؟نذ"ترفأنؤةط!ربإ؟او

ليذ-،ووتلاا):اسأن،ة-"الوؤتفينلا-ظأنوبب،اةص"لمةاء،ءي!

جهد!"ؤد"دوأنرذبضيالذيا)مثحلفيولاا)حة-احءوضوعفيلاداط،

الأ-لإقي.

1)توؤيق4ص-ةءن):حمثف،؟ثرأقذت-5أنا،ت،صبمنفيدو!ت،

.4-ةلأ-ل!ا،ةكل-كاأ

أه"ةم-،ا)قيالتةرؤ"فياطلءة-احكلالهثورذتطبعأذت،ك"-ةدوإنا

(اإداؤ""=!د)ءإ-"ق،،يرط!ا"ودأ-دوو-ا،ابمدمننوءفيبر!نآناقرا

ه!ص!،3شأ+8ش!!،ثاص!+8(!لبدعادب!1)!ولا--راون!!+80،ائةأول8ول،80،!س!

ةتاأدا-!د-ا

اج!ةكلوفيفه+اذضعاقأاا?إ-"ازالمث(اؤمةا،لى!د.)بر"بارةونةصد

!-أزيره،دؤعكلؤ،درةء4شكلة،وكلووةصإثصراكلف"ة،التياط-*-4ا،-ول

أنة-:،وجدنا؟دا،؟!ذه!إ"4ة!رورةفييضازعأنلي-"طيعأ-دولا

ءب:،وكلم،ظةالل!!ذهفيالأولاا-بوو،ؤءونابأنترليدكل"،ديةووةأكلام

فيير!(لاالةهـآنأنوأتااةدو.!ازلستوه،ذ-فيم-تصأنهـجاا،ا-4ا)"اجل

يهرؤونالذفي)ثلمثأور"بد"وهو،اإة،ورو"ب!ذهيطالبف-اا،واضعمن؟"يمر

ب-صاة-ؤإذصاة:وؤ"،لىؤ"اوكليةول،ا)تاياتبرأءظماغملضموونيرقوف؟ت

تزبزو"،خىيىءتانرذتبتال!15؟ثر"رتذسمصتوه،ىصكزاحث15"ءصةالطثا

.صت،ا)حدزصتتإة.طاذترآو.طةخاصتناصؤأفي،يرصىلقيات،ت!يمبا
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اثأؤ،ىؤلماايئ5.ب-ت-يم-ان!ف!

.بتصةانف!-.ى!تؤ.امح!ن-اثةصممىا

-مقاتمخاف-نص

)1(،المتاؤىهيئ

ون!ىزة؟؟

لذيا،ا،طاقا)صوم:ة؟ثيرصكامأمن،سلي؟حم!ةاكرليذىاو

الثانيابزءفي،اثهساغروبإلىاصادقا)ة%هـاعطلمومن،هـآن411ليفرضه

ذ)كفيإن.4ااةهـوفالةيرةهـذهغير،كثيرةأ-والويخأ،ادخةمنعثمر

.الجوارحعبوديةططم،ءظ"ه(زدرير-(رليببلا

أنه"لدر!،م!انكلوفي،داق-اباهظالانضصارهـزراهل،و)كن

..؟ةهـةمر"--فراة-قتضلي

منالأ-لأقبةاطهـاةزخظهـإكاقيا،المةهـطةالدثاؤص-"منا"لوغمعلىإز"

ف!نضا-لاير-مالذياطب"4اقانوناكسأنكرىوا)تن،أيودمتظار-لال

دائما.هـكذاالأمراررشبأنهادؤالهذاعنقي-ب

ا-ماإإلممه:4بازطرحلم!،ملادحيةؤطهـةعنذ-يملمأننرليدلاأذخاهـجماوبرفى

غيرزفهلأنادةهـةهـذهصثلعلىءالأكانحيثمن،مطلمةااثصراءثحلمة

ا)مضهوية"اطاء"ا!طيةتضقصهر؟-ا،مرليضءنيضأأنت!لملسناو.الخ!ير

.ص"ص:4لذةا؟-هـغإماديإالذوؤ،يفةصهور؟ا،صالفحمر،1)-أتي

،3ا+!*هول1،53الأ-لاة-"ؤوقما،الحا)تانوم!!مان

.سواءالقضية-ارج!ا،ول،5،،1

الأ-لاقيواط-طد

با)تهـائزلمزود-ا،احاملةاال!!ازيةاةطهـةابالفيابرقتوإناممظو

فيهاار-لمقاؤجماالانبماثمنآددرالأشض-ا!!من؟ثيرلدىذلا-ظ--وبا)مةل

.94-43/تعازاظا(1)
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إلىتصءد،فمىلادر-اتذوءإثاروهو،ةخ!يرةهـاراتمنليصدرون

يقاومهاماضدلاالقراراتته5إنيث،أدنا!!إلىوت!:ط،در-ةأعلى

.المضادةا)يزءإتمن--ء(

فيبل-قا،ؤ--ب4،ةأوعاديذهـاراكأإذ-الةءلىالأمريقتصرولا

الرجلعليهايرصللااجمااا)+ز؟4هـتهأنفيداططهـ،ءظيمهـار6اكأاذ-الة

يسرآأ!ثربطهـليقةالأش!-اصهـؤلاءلدى-ء-ةق،ش!إق؟-مودإلاا"إديا

.عهةاع!وو

زممونأنؤإما:بطهـرة-يينتحىدثأن؟حنتاةاو-"-ا)شبهاطالةهوهـت

ؤترةرءد،،جهدةثمر!"بموننأص!إو،فطرياديسء"دارةصل،كلت-"

.كل"إناةمنكألماثاوةجماطو!!في-ئةإوت

يدر-ليحإدلاص-ءوىإلىالأهـواءدقيت-ين،الأولىاطالة!فيي

ا)ص-إ)حالهمليصبح،شف-ث،كلحإنأمسا1في)طنرؤحرةوتحىءل،اث*ورا

هيالأ-لاقيةاطإتزسضمدؤ!!ا)قيالهلمويةاطالهو!ت.ومضءةحبصو!وع

الذيئ،الرسلاصةوفي،ءا-"ااطالقؤطر!التي،الصاطين؟--ارحال

ضئث""أغذمهـالثه"و،ال!!!ب"-الةالريس--غاتبما،البدءمفتالئهاصطة!!

.(1)"")تتهشار"يرئغل

كفاحلورفض،مهين-دإلىإلاهكذاالأءورلاتمضيأثانيةااطا!4وؤب

اءصاحةامخداسةإن:نةولأنؤتطدإنوذ()*سو.!إا:(كلة-دديضخصي

سبحانهالثهو)كن،اهـة-دكلةاالمكةهـتهاةدراس4لييضذيميناقياهفي

،جادآأبحة،اص!ىحاا)طريقءنليء-ثمنلهدايةإيجابية؟"ونةيتد-ل

،!"سهلمئل!ف!ثم.تت-انغدصتافا:ا!تد"!فيصاثذصوا،:لي"لنال!هـيمنوالقرآ

.29،/آلأذطا(1)
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اهزةاربءنالةدسياطديثوفي.!91كادئرن!فياي!51-كغالثةإن4ؤ

فإذا،أ-%،حقبالنوادلإقييتةهـبعبدييزالوما):وتعالىتبارك

يبطشالتي5ودد،بر"دبه!رالذيوبصره،بهيسعالذيسمهكهتأ!بهته

لأصذدة،اسلتعاذنيوكن،ئهلأعطبسألنيوإن،بهايمثمياقمااورجل،بها

وأنا،الموتي!ره،المؤمننةسءنكردديؤاعلهأناشيءءنترددتوما

.)2(،ساء-"أ؟هـه

ألا،الوسطانالافء-توىإلى،هذامنأ-ثرنزلناإذا،ولكن

-زئيأ؟..شبهأ،بهذهصثبيهة-الةذلا-ظ

صفت!-الةف!هـفيسواء،مهينةش!وةأص-امنقفأننألففحين

تبدغو-ين،الم!ؤفةبنتائج!طلنحدسأو،عاقلب!ائنتليسقلاالتي

إل!تنةذوأن،-!ورناءالبءلميناتملكأنا)لمقيمتلكأواتوقماتاهذه

غ!يراطينذلكإلىكازت،لابضةممينةبةوةأنف:،فينحسألا-،قلوبنا

كاتؤ-إذا،وعليه؟.الثصرءنابتعادناأمرتيسرمنذثذوهـي،"ءث"

والحاءي،،با)مقل)ءوليدآالوس!والرجلكاهباطب"مدةوعأالةديس

هو،هوداط-(المن!،جفإن،،بالر-اءةمت-ذبأأو،"باطوف"م!يدآ

فيالمتفاوتة،والمشاعر،الأفكاربريناكوعيافرقاذلكالنظهـءنبمرف

أخرى؟حركاتمزودة،تاكفيأواطالةهذهفيفالإرادة.وثرفهاقدرها

ا؟!دورةل،وأيمهمر،أسرعاقراراد!بحو-هـ"ئذ،انطلات!طكل-ثاعد

الفبة.ونفس

نستطيعوإنما،صراعهناكيعد!إز،:نقولأنذلكمنالمرادليس

.1/96)منكبوت)1(

بملربمضالأملفيمجتزىءوالمؤ)ف.37باب-الرداقكأاب-البخاري)2(

(بر511).كا!،يرادهإثرلما6و،دثاطد
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ءلىوذلك،تجاوزها؟حنلاالتي،اطد.يةاطالةفيحقءو-ود،بأذ*الةول

.نراهـايوفا)قيالنصوصجموعمنيتضحماالأؤل

وا)قاعدة.)ةاداوأقدعلىصا--لح!لبتاهنا7!انوا%مالاتينالةوذفيإن

!قز-ء،لأإ،ا-حوءصباوةلأء!از!!فنسالةإد!):ا)ةهـآنقالكلاجما0ا"اء4ا

ءنه:الثهرةيء-مودافيءنرويؤجمايقولءف!%والريول)1(،!:جاز

يارسولوإياك:ؤ،لوا.ابنمن4وريرةبر"صلصو،3وةدإلاأ=دمنمهآما)

2(،كاافييرإلارنييأكلفلا،فأ.سلمعايهأءاذفيالثهأنإلا،وإياي:ةال3الثه

"إذ!:ساطان!مءالل!فط،نؤلم!س،ا)صادقيناللة?،د!،لجمما5وتلك

،)13،د!تتو--إثوئ!م.صرو-على،اثوءآفي!الذصشكلى"سلط-،قله"صلذش

.41)!ن"لصاتطاص!إت:تمم.لكصصلنسصيي!بادصن!!إ

و!امشهطانياا)ورهلهـتامناط-،سةؤطر!ملهزفرضالذيالتأثيروإن

%فيفؤ"وبردظلام،ا):،سعلىعامحة؟ارسالذيالتأثيرمنود:امأزباتأةلأ

إذااؤا-!ةي!الذصإن"":ز"قثعأنزإبثلا،ءابرةسحابةظلناشي?ن

)5(.،"مهشصر"ونص"لم.ؤإذاص-تص!ر"واامفمظ،نصاينطائفتسئئهم.

!لإبرةسكلآ؟-ير"-جاوزلاةس!مأفيالشرالتماس13يردزا)جماوا)صهدكلة

بالئه،!ؤاسئتعذصنز.غطانصا)!ثثين-رصءصف"يىصثوإئا":صلببفاءفي

صص.(6كااعييم!صسبرء-غ-،ذثإ

.35/سفيو(1)

ربيو)حنذ+م):ا)ؤ)فذ؟رهالذيوا):ص،ا)ةهـاكلةصة"؟تاب،لمكلص-هـج2()

زدل!لأصياقدةيةو)حن،ء:ثااللهرة!ث"ءاروايةمنءو(أسلم-ة!ءلميهأعاذفي

.؟إءرباث!.ذكرلاهكلااراداأن

.56/"الاءسا(4).99/اك-ل(3)

.902/افلأءرا(5)

.002/افالأءر(6)
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كذاكآصلا.--،اكاسأكثرنجدأنالةولهذاصدقمنيضضوايس

:،ة-"ءنرقولير!اا)ةيكانوة-فى.الكاملةبةطرتهمونمهه-5ناسأ

.(1)"ا)؟ثحرلي"ف-ب؟وأءضمب،ا)ثسيرضى؟أرضى،،شردناأإفىا"

كلةالعلىرة!ورانةيلي"لا"الاسلامفيالصهااحالرجل"أنوالواؤع

لاالذيمماالرواقياطحيمكلثالعلىولا،الشموةمنالمحرد،اليوذيممااطحيم،

ا)صالح،الر%لصير"وقالأشبإءلى"ض،ذلكبكسالأمردل.بالأ!ب-الي

معيت"إرضلااء-ادهالذيأوالة!طهـيمماواه5داموكل-!أ،يرحرههود"ضها

روتهمالالة"هـذاومقيةاوء".أنيحاوللااطإلين!طتافيف!و،واتمب

اطلمواء!ماير!االئهرسولكان":امتقا،ءةم!الئهرضيعائثةعنا&:"

.(2)،وال!-ل

ر-هـهكانير!أأت"منء""الثهرةيالثهءبدفيجابرعنرويوكل!

لب"كزلأو،صهكزك!فادصلاأو،ثوكل(كلأمن5:قالنهوأ/،لوالإالةئوم

أؤ"اإفيرةفيالوا-،-في-الدءنرويمماوما)3(.دأبيت"فيوليقحد،كل-!دنا

،توذبرفتوأزجما،علإ%ا)!يزوجبونةبيتيرء!أالثهرسولمعد-ل

ميهوذة:رول!فيالاتياا)فيم!وةبرءضؤقال،بيدهير!أالثهرلىولإليه!أهوى

رلسولب!ك!بهـو:لفة،مض"كليأأنيرليد؟!ير!االثهريىولأ%ئبروا

لمواح:"؟لا:ؤقيإإط؟الثهرسولياهـوأحرام:ؤةلمت،يدهفرؤع،افه

ورسول،فأكا""فا-يررؤ":-الدةال.أءإفؤأجدني،ؤوميبأرضيكن

.(4لم"ير:ظرءي!!اللة

.52/باب-ا)ير؟ةاب-مسلمصحيح(1)

.32/باب-الأط"ه"؟-اب-اريالبضص!ح(3)

.42/باب-آالاء"!ا؟تاب-اريالبضصحيح(3)

.3/731اوطأا(4)
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نءالبخأريوروى،(1(1حة-اإلايةولولا؟شحءف!%كان"ولقد

،تدعوهبناتهإحدىاليهفأرسات،!االتيءخدكضا:ةالزددفيأسامة

،فأخبرهاليهاارجح:المرسولؤقال،اوتاقي!،ابنأأوصببا!ا،أنوكأبره

فره-،،ص-مىبأ%لعندهثهيءوكل،أعطىماوله،أخذصادلةأن

:قال،لتأتيةح!اأفمتؤدإن"تؤقالالرسولؤهاد،ولت!"م!بؤلضصير

نطلمةتوا،-ءلطفيومماذ،عب،دةفيلص"د4ءورموةط،!لمح!!التجمأةقام

عيف،ه،ففافت،)3(شمثةفيكأ!ا،صدق!قع"ونةسه،ا)ص!افرةع،3مه

!لموبفيالئه%"إثارصةهـته):ةال.؟.الئهرلصولياهذاءا:س!دفة،ل

)3(.!،ءءبادهـالرصمنالئهير-موإ؟ا،ء"اده

لثحوىء:،دةفيلص"داشش!ى!:ءتدما-دثتم!ثانةا)ظ،هرةوهذه

فيوسهد،ءوففيالرح!نعبد!-عد"ودهكاف!!الثهرلصولفأذكا،له

:فقال،4صء!ث!ثفيوجدهعا""د%لؤدا،صم!"ودبئوءبدالئه،و!اصألأ

رأىفد-،،علي!!الئهرسولؤ"ممى،الئهرلصوليالا:قالوا؟قضىأقد

لي"تبلاالثهإن،---م!ونألا:فقال،ب!واكاب!!اللةرصولب!،ءا)ةوم

)سانه(إلىشاروأ)3ذاد"ت!بل!نو،ا)قاببحىشنولا،ا)ء-ينليفىصع

)4(."ير-مأو

ا)واؤفهـ-تهفيءةدهدتفجرلا3،المث،ءهـوأسةأ-ياةإنذاكوصح

يرىحينبم،ا)قالاموالا-،ا:،سالينراةلاهتماء"كانؤإةد،ا"لوؤةأ)"،دية

.ا)زاحباب-ا)كر!اب،الترءذي)1(

:ء"والت،الروحنزع!وت-كاية،زق!قع؟وله)3(

.كلة"كلكانفي-ثتةرلا،قعز--دفيزةةلمب-"وو

.6/باب-ا؟:اذز!اب-كل-لم)3(

.ا)-ابرقار-عا:كل-لم4()
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)صلق!ئك:بقولهيخاطبهوالقرآن،نفسهعلى!و-عتأثيرلذلككان،ضلالهم

.(9)"ءؤيخةيين،اثويركأولأأ،كصن!ب-يخعوئا

أخر!،وجهةتتجهنجدها،ا)هلياالقيمهذهنحو،الرقيةعو)طفهتتجهو؟

.)2("ا)صلاةفيء"فيقرة"صا-تتهو%ث":نة-4ءن-د::افما

،الفطرةحيمالمطلقةلامبالاةفيإذنتضمثللاالإصلاميةفالقداسة

نالقر2انكأدولذاك.الروحية،للقيمتإصةدصةةمؤكدتفضيلفيول!ن

وةول:ولكن،الثهإلايحهونلا!!م:يقوللاا)صادقيناؤء"!نارصف-!ن

.)13،لثهصختاأشذآتئوااذذ-يئو"

نأإلىاجة!لسناالتلقائنوالانبماثابثدمشكلةنطرحفا-ي،وإذن

صبنادل،تمامأمنهدمةلاواجبالمةاهضةا)قو!فيهات!ونحالة"يرض

تفوفأدزىلأن؟المةصارءةالقو!بينطو!التس!ءدمواقعمنننطافأن

التضحيةومن،التكليفثقلمنا)لمم!بةدنةسفيففأنيجباط-ثرلاث"ور

بأنأومىأنفبعد،الملا-ظةهذهالقرآنذ؟رولةد،المقاومة!تفرض!ا)قا

(4")5-خاشيهياي!اغاتى!إلاوة-لكتهيرصإلهماؤ):ةالوا)!لاةلصيرباذ-ت!ن

بينيقابرلالذ!انزاعا-لالمن-الواقعفي-نرىأنا!ء-يرمنول!س

العريضة،%طوطهفييتجلىأو،ليبدوآالن!و-انضصارمذاكلنافرةمةةو!

تبررخاصمملبم!ددلسنالأننا،!الهردضةخطوطهفي):فق!ونقول

بل،ليةوآمبايثرةبطريقةالاةتفىاءعردالإزطنءلميهويةجمل،مارصورة

ونص9/باب-النساءءضرةكتب-الةسائي(2).3/اءالشمر(1)

الدنيامنالي!-بب:وس!عايهاللهصلىاللهرصوليقال:دالأنس!نكا:اطديث

(المهرب).،"صلاةفيعبفيقرةو%ءات،ا&بوااءالة

.561/ةترالي(3)

.،ه/ةقرليا(4)
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نضرعالأكثرالاثحاه"-م!-طة)جماليةبصورةعليهايدلوجهةلمجردهو

.آوتطور

؟...وصفناهاالتيالظروففيؤدىالذيالعملقيمةما،وا،ن

ثمرةفهو،الكامل-جمابال!هوولا،ادضبالتلقائيهولا،كللإز"

آخر،إنسانيكللكلفيالحالجما5؟،والشخصالفطرة:متضافرتينقو!ا

ز)داكداثمح!صياالثوابرنقصأنينبغيألاواكن،مختلفةمقاديرمع

..3الةطهـ!إسهام

.ا&ؤالهوهذا

،بالإيجابالقولا!ىتحالة-!بداهة-فبأ-اتبدوحالةأولآهناكإن

طريةاةاالمرونةهـذهوتمتبر،التةدميحرزالذيالوسطالرجل-الةوهيى

اط،لة.هذهأمامالا-نفلنقف،للإرادة!بأإليهبالنسبة

،ثأرء":-،5،ز-؟يأميسورآأصبحالذيالأخلاقيللمملفيناأليس

؟..نتائجه%يرفي،ذاتهالجهدننكر

فيبل،نفسهالمراعفيتكنلاالمراعمنالغايةأنذكرناطالمالقد

"يخهتل-علىممنئأنالنمرلهذاينبغيفلاذلكومع.عنهيسفرالذيالنمر

،واستطمتمعينإغراءضدأصارعالأولىللرةكنت"ف!ذا،صدفيأوعرضي

الذيذانرن،ءإتهمرالةبأمنحلأنكافيأسببأذ)كفليسمنهأفلتأن

وأصغر،المملمنبجانبتسهم!الصدفةانلواكونكنتماذايدري

.)9(الرديعيصنعلاو)حدآعندليبأإن:المثلفيقيلولقد3..كبر

هو:بالفرنسيةالمثلهذا1()

،،!!ول!لاء4!ه،)!!*4نهأ3!"ءا39!ء،مأ،3.!

و-ودأن؟"عايهوالحمالازصانييم8بئءطلقأينهضلاواصدأمحلأأند"والمراد

؟*ةءنددلاأنهأي،ربيعالدزبابأنالحمبوغلا"نوع"ذامنواحدطائر

.،إمربا*.بالربحللته!ئيرالهندلببءنلاف6منودلا؟،الأعمال

206



طائنةفيالةضهلةوفعة!أرسطوأنفيال!ببهوهذاأنشكولا

أشكالفيتستح"الفرصولتدع،تتغيراظروفاإذتفلنترك.الهادات

له،أنشرحأنأسلتطيعفحبلمضذ،اة!رانةسمحلى-صلت"ماف!ذا،نحتلفة

.أيفهاانشراحأكاملأليسوابمنه

صصادرالدعم،نةسالىأطأأنينهفيكلناشةكلفيكضتإذا،أنهذاك

،س!يفيالأخلاقيةااطابرقةلنف!صيأنهنحتى،ا،!هاعبنفسأءانيوأن

إ+،:أقل!إن"كاءلةتهقىؤطرتي!التهردصةةأنبذلكأؤ؟دفإني

يراولالذيا)طفلءنال!لاسييالمثالو)"ل.تتطورأنعنعا-شةبدت

المحاولاتمذهعنكاصا4صورةيعطيتا*--دوىدونالماءفيكرز""يغوقأن

تةدمأ.كأهـزأندون،داءأإظثلا

وتطفو؟رتثبوا-وف،يئغرق؟رتهقص!اراهادءينيبذلل!وف

ثقلأ.فيهايربطأو،يخرقهاأنإلا،كر؟ثا؟لا

وصفه؟،الأخلاقيالاهطمكلأننؤ؟د-ين،كلطلقأنضاليولسنا

مذاسورةةيوةفأنالتحديدو-4محلىموضوء-4كان،ا&لوناكصوفة

منهيقتربأو،الدا%ليالتو)زنمننوعأيرةقوأن،المقاومةفيالاش!،ك

.الإم!كاندقدر

الت-اسهيئوةد،الحقية"هذهتصذقأخرىأ)فبينمنمثالأوهـاك

ذاته:المرتعشممدابوفيهابتبطنالتيالتاليةالةص"في

نف4علىرةرضأنالسنوي--"أثفاءالصوفيهذاعادةمنكانفلقد

اعتر)ضبأييشحرأندون،وا)تحبالجوعقيءلكان،ا،ثقاتأنواعكل

وقعأنالى،الغريزيةميولهفيمت!ممأأصبحقدأنهظنحتى،نف"في

والدتيأنوذلك":ةال،ءئ!دثولضتركه،4عيدله!ح،فه-دث

306



نأفت،نة-!علىذالمثفثةل،ا%هـة11استقيأنيوهـ(سالضفي

نفسيكاذتلوإذ،لنفيوشودب،لحطكاشتالحجاتفينف!!طاوعة

صاحبنافياستعادتهلبثوما،)11،الشرعفيحقو5ماعليهايصبأؤانبة

غايتها.قدباةت-بمنلمههت،ان،وأدركادابةةاممالهكلأدانأنبر،ةاملما

عايهالكأ!ه!يزةوأعظم،،الج!دتقليلهـوإذنالجهدمنفا!دف"

الذيالوةتنةسفيوذالمث،فشيمائأشيئأعهءصتقلينيجعاناأنهو!نه

عليه.دربالذيللمملإلفأأكثرفيه!ملنا

ألاستا-ئيم،شكل"في15نتصورءادةندجةيكونلاذ)كأنردبولا

ويحدل،بالتطبقينهوددنامييم!نبعهيحيثمنبل،محاولةأيةمناطالي

الظروفأكثرفي،ا)وةفعلىا)-"طهـةلنايتيحوموموضوء،،بتحدرلنفسه

.ومفاجأة،تنوعأ

فيمه"ح،خاصطبحإلىويتحول،ويةأصل،"الصراعيفمقأنيجب

متحةةة،أ%لاقءنية-دثأنلدهـءيم!نو-دهوب!ذا،،نىةفطهـةو؟أنه

.صنشودةأخلاقكمالا

بص!"أو،والانتصار،اعس511من،ا)هـحاة!نهاتينذذ؟هـأنأنويجب

تناثرأ13بفوردالمر-"شكلدأبيخهاروأ،7591.ط94/ي!الةثيرالةالرص(1)

ا)سليالرحمنعبدلابئ("صوةب"روةات)فيبروء"وجا.ت.(الرسالة)"تهفي

انيللشمر"كرى"طبقاتوفي،شرب"الديئنور"شبخقبصحف،برمده-اوما943ص

ممله،فيا)شمككثير،نة-"كلضدردآعليهائهرفوانكانوةد،اطلبي.ط1/501

أنهورويكاهالدزيافيللعبداللهعجلهاعةوبةاللهءيرالىالقلبص!ون،:يةولوكان

،يقرأونوالةراء،قيم-دونإتمبديئافرأىرءضانكلنالأضير"ثسفيءرةاعت!ف

،م)طاء3م3رءنيهرأرتإ-ا:ؤقال،ذ)كفيلهفقهل،و%رج،الاكأكافةةطح

كا.11،رب،0ءاءيهمالبلا.رول4ءنخوفأ،اظروجإلافيد-5!عبار!مكلواءغارم
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فيصيغتاقدالتلقائيوالتقدم،الخارجيةالإضافةمنا(هـ-ا-!نها-!ن،أعم

أصلمنأ!مارغم،تعبيرخيرومهيرطا،مختاةتين!نوصيغت"الحرو-ةالله

الصرهـحبالمعنى!أ-لاقبةأو،"خفق"ف!لة،وكأثق،"خلق:واحد

تلقائيأ،السككعنى،ينبثق1)قي،المكةسبةأوالفطريةالقدرةتاكتفي

مقابلفي،الباطنيلوجودناالثابتا!شكلهو)!دلق":أخرىوبمبارة

.مخلوقلكلالثهوهبهالذيالظاههـيالش!لوهو،الختنق

دؤ"ةفي،الأممالتةيضبفضلهالذي-اتا"اهذاعلىف!لاوطال

والهاولة،الاختبارحالةأعني،اللخلاقحالةفينظلف!ننا،وؤلمقائيةكريمة

.بأخرىأوبطهـيقةذ-لمكأنأجلمن

التصنعمنوىترب،محقربممنىالصهيفة5-تهفيأبأغااللفظوررتمل

أينينمرفحتى،الألظظتمريفاترزأملأنيكفيوهكذاوا)تظاهـهـ.

.الهيىاالقيمنضع-ا.ب

-!ناط!الي5؟،"نحهلأفليم:المعرؤة؟مثمأن،ا)"ملوشأن

منه.يةلتطع"رأيم!ال"د-توجبالأمريئ،!،نحم"

ومن،الأوليةالمبادىءمننظامالحفقةعنالباحثيدفييكناوإذا

اليم،يوخهالتيبالوجهةيحدسانيستطيعلادامو!ا،اله،!ةا)قواذ!ن

وأشقها.،لالأسأطولمنيصبحصلمهف!ن-!!وثه

بطوهيزدادمابقدرعا"رحونالافاقإن:نقولأن-قت-اأمن

.؟اطقىقةإلىا)تو!لفي

علإخايجبألا،ولكن،الةولهذاعلىيواؤقنيلنأ-دآاقأتوتعإني

تمرؤ-"رهنيجدالذيذلكبأنهالصالحالانساقفددأن،منذئذ،أيضا
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وبمت".لسريرمأ،ا!وىصوتإيصحإتكلاوة،درةاطاص!ةالوسائلمن!روءة

..؟كدوآأسرعاطسنالةهـار

،ؤذىالذيبأذ"الأ%لاقيالحهلءددالذي،المقارلبالرأيالأخذإن

الإزسان،ظل!أنعلىافرليباالإصرارء!ناه-المقاومةمنقدرأكبرمع

ءير،اثمرسةاالمثاعرمنلحشدعرضةي!ون-ث،ابدائية1المرحلةفي

يأيصأ.كثرا)قاتلينأ%!داسءدءىإذاإلا13مقاوكلترستطيعلااقيا،ا،مهتأف"

)1(-رصأالأ%لاقب!نةلاسةتتاأ؟ثرفب!ايرااقياابدائية1المرحلةهذه

فىاكانكل،-رم!-.م،وثستبذل،"تختازلأنءابا-ة،ءابرة-الة!وى

اط--،ةأن،ذاك.لاةيم"شاملأنظامأ"أو،،قانونأ"ت!ونان!بداهة

،ةاتلا!ت،واا)بضد!في--اةؤق!تكونان-الرأيعلىهذا-المثلىالأخلاقية

نموذبم:،ليممونودوف.افاسدفيواالألثرارحياة،بالخريةحونرل

إذاإلافبشراطجماةفي،سيرأنعلىيمزمأن،شطبحلاالذيالاؤ-انهو

الحركات!رأتىإذاوإلا،المؤااسنفامننوءصأفطر-"علىفرض

كأ.رااقايصيةا

موقفمنلنايبدوء-،ءحسهـيهذهالتظروج!ةةإنذللثومع

لاالذفي%ولهلمث،وتالىتب،ركاطقماذمكيفرأينافلقد."امأ-القرآن

؟شص،لى،ؤ"م.إلأ!الصئلاةتأتونص-لااوالذفي،وزثاط؟سرةواجبميؤدهون

و؟ثففضح!مألسلموببأي،ضاورأ،(1")كار،فونوصم.إلأ"يئمة!ونلاؤ

..؟مسبتر

،لالأسلأداء"تسدلاالذيإن:يقولأنفي-قعلىإذنأر!طووكان

-قأ.آر-ليسال!-"

.05"ة!ل5ءإيلأالر-الهاصبي:ءة،انظر(9)

.45/رةالتو(2)
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يم،الكلالطجمعفىا5فهم-،يكونلاالتياطالةالا-نحقؤخاولنالقد

ذه5برمدرلؤد!ىالذيوالمهل،لاجهد؟-بأبرل،مةالطبمنهبةواطئر

،؟ثيرةأوكانتقلهلة،الماةيفي،ت-ءمةكلةاومةصقابرلهو،لهدايةا

.كبيرةءقاومةدونالا-نأداؤكاكانوإن

إلىفيها)ةفلير%ع-ا)ظروففىه5فيرتمالذي(ا)"ملأنلنؤ؟دوإنا

يس!"ثءهـفه"برل،ناقضهلاابمد?نا:اثياؤالاتهاث،اشرصب"االكةاءة

.سيا"لواو،الضايةهءتباربا،رجوتتو،لهسضههـاراؤمو،صلأذ"أ

،لاذ-ات"ادةلإرانصورا،النرواعلىهـفىنهال-ينباننا،ءلينايهيرضو)قد

نا:ظهـءابصرف،الأخلاقيللكادنالمغيرةإطاة"االقوة-لكفي!!او؟أن

مستقلة،ننظهـالىتلكالارادةبل،ؤ"ييرهعلىتساعدالتيالأ-هـىالقوىجميع

أشدننكرهالاعتراض5!ذاعلىإ-ارتناوفيإ؟.الإلهيالففهلءن-ق

؟متاخاطأنر-بمب،-ين،فادحخطأفيذةعأننا4فهشكلافما.الإنكار

تر؟خاهكل،صراتتحدثلةالأوانآنولةد.نب"اض7االأ-لاقءهـضفي

ا"اكللاهـذاؤد-ليتمثلةيم:وا-دة؟د"فيإذنفاةةل.ةهـضنافيغاكلضأ

.اطدثثفيو،الةهـآنفي):اتب!لىالذي،ا"لمويا

الطصعتكويئفيمحددآدورآيؤديباء-"،ره،ءاله،كاليتمثلوإنه

علىيجيءوهو،صةجزأو،س-كل!إفانيلجهدتلبيةليأتية،و،الأخلاقي

نتبجته.الىبلإففاءوا،اد"لإثرأو،4ودسيته)تهفىءسوا،ابمدافى5إثر

يت!غم.-لتغديخت!اجاهتد"وايطؤالذ":وؤمالىتباركالثهرةولهذاوفي

و7،فم.،ى"هذفم.اد-زااولتد"ؤيطالذؤ":ورةول،(9)"ثئلتا

د-!م2تباا)!تااهـلموؤواثآءيطالذصن!إ!:ويقول،(2)!ا!تتة

.(3)،.يخم؟اب!ص+م.فير

.96/تالمن!بو(9)

..9/يرذس(3)

.د/79)2(كل
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يتلةىلي-ةالانسان،%ان!نامن،أولأرأتيشيءدائمأف!ظك"وإذن

إليه،-اجتهيظهرأنيينبض،لهينشرحوأن،يطابهأنينبغي-التور

يرحنءا):ءف!!دولهوهـو،نحوهخطواتيخطووأن،ثدث"اليهيمدوأن

رلضصبزومن،الثه4"ييط!ف!،سهمنوإنه،عنمأد-رهلاخيرمنعندي

وأوسغآ%يرءطا"تئ!واولن،اللة"يغيهيسةئنءومن،الثهه"رصبئر

.)1(،الصبرمن

يحتةظذالحثءعالج!دوهـذا،إذ-اني!لمدإذنثمروطالإلهيدالمدد

منتتةصانلاةأ!ما-"قبانهاللت(نوالرا-4،ا-ينةاؤأكل-ا،كاملةيمتهبة

ثيئأ.أجره

شرطبينأ!اعلى،الملاقةهذه7ياتهبمضفيرذ؟رلانالقر7أنوالحق

وهـو،انيةالافاداولةالىإشارةأدنىيثيرلاأ-ياذ(إنهبل،وكلمثصروط

أن!-،علىيقدكل!ا،اءالأصةبها!ظىاقيااحاكللمةا)!دايةعنرتحدث-يخا

-"الى:قولهفينةرؤهماوهـو،مباثمرةاللةوة!ل%اء،خالصإنعامثمرة

لئلثأو)،2()،ي!سئلاآصه"ضد.زختثئر-غيى-قي"أنالئه""ير-دصفنص"

الذ-يهو!لأنه،!،(،يئه،صبر،وحء!م.وأثد،الايمان-دلموبهم،فيكتبص

خهئمتالئهصولجن!"،(4)،ائمؤبهـتجم!-ملوب-فيصا-حييتةال-نزأ

،أ-ئ!را،لتع!ةكأزو،و-ع.،قاوفيزئته،ؤ،لإ؟-انا،لتتحمإ

.(5)،نمئيالباو،صقلفسواو

المؤ)فذ؟روؤد-91/باب-الر--اقكأاب-البخاري()1

كا.ادرب*،(يستمنف

.22/ا!ادلة)،(.125/آالانما2()

.7/اتاطجر(5).4/"فتح(4)
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نحم!أنأردناأنناولو،النفيبا)ءمرورةيعنيلاالذكركركأنبيد

لمالسماويئالمنحةذه5أنيظهرفلسوفمسها71ياتهذهببمضالموقفهذا

تا-فغيم-5:قبلمنالناسؤلاء5أبداهعسنءوقفعلىأجرأإلاتكن

)1(-قر-يبأ"-فتخأثنمأثاؤ-علن!حم.-ا!كييتةك-فأ.نز"قلئو-بهنملى

إتمانأدادو"اليزا.لمؤميايط"قذوب-في"-ال!-يتأ.نزل-الدي"هؤ"

ومشاءهـ-ديرةبالإم!بة.،تةويةإلىيحتاجإيمانإذنفهناك)2(.إتمايهيم."تغ

سابقالانسانيالعهلأنندعيأن-دإلى-الحالبطهمحة-نمضيولن

علىسابق،والاجتماعي،وا)ةفسي،العضويو-ودلماآنالبدأهةفن،ءطلقأ

الوجودهذاباطنفيبالقوةالمو-ودةالامكالماتإتثم،الأ-لاقيوجودنا

له.و"تمد،الشعوريصما!الة-شبقلأتلاقيا

للأنفسالإيجابيالإلهيالمددمننوعأهنالكوأنالقولإلى)خمضيإلتادل

المقاوص"،الجهدفيمنعنمزودتغنيماالقوةفيوزيادة،الطءبالاسض"دادذات

السيئة.الاتجاهاتضد

اؤضةالمههـيةالنظبرهاتندؤعكيهاالأ-يرةاطالةهذ.أماملنةفوأنا

.!ات"إلى

القوةذه5وأن،هيزةالمهالأنفسهذهتهفيالنصوصأنإذنفلنفترض

ومع.والمحاهدالإراديتد-لمهانتيى"صنهاجانبفياررتا؟لدسبت!االتي

:"كاثواللتقوىا)طيبباستعدادها"سالأهذهأنالقرآنصعنقررأننا

-ففث،":فملأذلكاةحهتأن"ذ-لمإنناة-)3(،أوللتغاؤ-3لاأصقأ

./89)9(الفتح

./26)3(الفتح

/4.)2(الفتح
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إذنبةيهـاذا:و5سؤالأءامنادثورحيدذ-)9("وصزيغقةالثهصين

إليهم،وجههإلامدحأيدخرلاالقرآنأنحقيةةنفمهسو؟يف.؟.بزائهم

..؟!مأءدهلاإصخأوعدأولا

الانبماث"و،"الجهد"برثن"لمتاؤصةا"وضوحبكل-ظثوهف-،

.،،ءكأالتلة

رلمطفواأنأرادواؤربماللج!دا)ثسوطةوغيرالذاتب"بالقيهةالقا!لمونفأما

غيبةإن:لناولونوية.الاحت!ممزصورةعليناؤيةتر-وا،رأي!محدةمن

اب!دمذايبةىأندث!رط،اطلقدضمفلاةء-"بفىث*ةءواج!ةقيالجهد

اهـالةأنيإلاءدثولا،باقيةأخرىشهواتلمجاهدةوحركاتحقزحالةفي

الأ%لاقية،"ز!بحأن-ا)فاسدةالأهواءجميع"ؤقهركأدكلا-،اةصوىا

.،لاقداسة"حينئذم!شاتخليسوفلأن"،موضوعذاتغير

مةفحأ:لنايبدولااطلهذا

إءةطءاعسا)5مذامنأءة-تنةسبينزفرقلاالنصوصلأن:(ولأ

أن!-،يبدوبل،ؤ--بهذاولدس،(جزئهمنهأعة-توأ-رى،كايأ

وصكرةأ:اوتمةت!!ط!،الرذائل-ثتضالتيالنةسعلىالةمأعلىتضفي

.(2)".ليمهنتاناؤ.لة!سوقاؤ.اكة!اإلت!ثم"

اف؟ستقد،زلط-ةثامنا)هـءمعلى،ا)صبفةفإنأ-رىناحيةوءن

تظهـدانمأفهي،اةد؟ةات"ا)صءايهفييتالذي،المتناةضالمبدأمنآكأير

هناكيصونمابرقدوإلاخلقفلا،النةسمن،ا)مذبغيرأابانعاإلى

وثيقةعلاقة"ا)دفاعي"والجهدةالأخلاةؤبين،مجاهدغاءب،دثرررمن

.وا!دآشيئأيكونالمإن

.8/اتاط=ر(1)

.7/اتاطجر(2)
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.تماءاآخررثجمات!ذتاوأما

أننرىفنحن،الشاملهدةثالانصهوص"نئقيى-ناحيةمن-أنناذلك

اثاأدرمنالمترهـرةالنفسيمنح،علتهكازتوأية،مداهكرا-بمهما،النمر

.ا)ترفزةا)ثصرلإغراءاتهـدفأظلالذيالفصرإلىبالنسبةأعلىأجرآ

كد-ايزيدأنيجبالمقاومةمشقةعاتوازتقديرنادصيرأنمنوبدلآ

علاقةيةهـرالذيالقولو5نظرنافياطقماولفالة.المثةة"تهممهت

هـذهبتقهقومرفطةفالقبمة،اد-اربالج!دوضرورةالقيمةبينعكسية

ء!ا.بتقدلا،ةروالضر

،الانتصارهذاب!دالأخلاقيةحاقةنقةللا،ذلكمةابلفي،ولكنا

!-انحردد،نشاطنامنواصدجانبوريخأبينم-انوفقأنمنبدلأ،لأننا

،يوا%مةاالظلامضدزصارعأنفبعد،قيمةأزهـ"،طاليس،م!فيم،،مجالين"

،ودر-"نترعهونير،نجتازهاءقه"هيكأكهالض*ةوكل،النورفياصراعا

.نر"مهيماوالخصوبةاطهـيةمن

ة-،5تصبحلاوحين،عدوهات،وئ!الاالط"-"الإرادةتصبحأنفنذ

ويةهـضها".فالوقت،،نةسهآ%هـيطرحجهدآفإن"،المكافحللجهدضرورة

يدخرانسوفالأنقاضوإزالة"الهدم"لأممالنحصصهفيكانااللذانوالقوة

الإنتاج"لأعال،اصتجماعأوأكثر،قدرآأعظميصبحاأنإلى،منذئذ

.،والبناء

وهذا،،الأهواءعلىا)-يطهـةةن":بأ!اأصيانأالأخلاقهةعرفت)قد

قيه"الأدنىاوجهوا،السليابانبءنإلايعل!لالأنه،ناقصالتعريف

للكلةالكاملبالممنىةالأخلاق.تمهيديةءهـ-لةرأينافيإنهبل،العملمن

أمرهـا4وصيض،الإبابيةالقيملتحقي!قشروع%-اصةوبصفةأيضأي5
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وكل(.الحيرافمل):هيبل،(اكمرعننفهك؟ف):ليستالمبدثي

نوجهأنإلىمضطريئ،كنيوبثممل،أحيانأأنفسنافيدأنناالأ!رمافي

الأساصي.هدفةاعنأنظارلماتحوبليروم1)ذي،المدوضدهجومنا

الإسلامية:الوصايافيالتدرجذا5نقرأأن!ذانقتنعليوحسبظ

!،صدةةمسمءكلعلى:لخنالنيقال:قالالأشعريموصىأبيفعن

:قالوا.ويتصدق"نف!هفينفم"،بيديهفيعمل":قالى؟يجذ!ف!نه:قالوا

قالوا:.الملهوتالحا%،ضذافيعين:قال3(يفمل!أو)،يسةطعأفإن

ف!ن:قالوا.(بالمعروف:قالأو)بالخيرفيأمر":ةال.؟.يفملأف!ن

.()9"صدهةلهف!نه،الثمزعنفصسك:قال3يفهل.إ

-يثمنلانفس،د(صدهابالطبالأخلاقتشبيهالشائمةالأمورومنهذا

.للبدنالاخركان

اطالةيحالجأتموضوعهي!ونبأني!تفيلاالطبفنكانوإذا

قدر،بالحالةوبأوفى،أ،ضأكلتم،ل،الصحة!طيوفركما،لاجسمالمرضية

بطبتناطأنيينبضع،ثلةمهمةف!ن،وتحسينها،صونهاأجلمن،الماد

اتباعهوطريقة،الةفذنظامالجوانيلكياننايصفأنواجبهفن:النفوس

.ال!يانهذالتنميةالظروفأنسبلتحقهق

حددلاأن!بعد،(المدافعةجهد)فوق(المبدعالجهد)يأتيوءكذا

جهدمنموقفها،ننرىأتءب،ا،دافمة%ثدحيالالقرآنموةف

.الابداع

ذصرهوفما.،3باب-ا؟دبكتاب-ادفارينيجاءكااطديثهكذا(1)

(الممرب).اختلافاتدمفىالهامقفيالمؤ)ف
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المبدعالجهد4ب

قد-صطشاأو،كلنهاآكثيرأو،4السيثميولناأحدأنا،نلنفترطى

كألصو؟لاوقدمأ.حقةنا-بىبذلكذكونإننا،الأخلاقيو%ودلامنانزاح

يجبذ)كومع.للزراعةقابليةأكثرأصبح،الضارةأءمثمابمنعلناحقل

)اصارة!اتالاتجاهتنريةلأن،صاطأ--للحال-أصبحقدأز،نظنألا

.بالضرورةالنافعةالاتجاهاتخلق!معناهليس

ءهـسه،كلايجبحيالوالحياد،،اللإمبالاةحالةفينبقىألايربولذلك

.ابديدةالبذورعننبرثأنءلميتامحبالضارةالأعشابزنزعانفبعد

ضدي!وتالموقفهذاةإناصدداهذافيمحايدآموقفأالتزمناإذافأما

.الأخلاى

الم!نا،نلديناكأتلالراسخةا!ماطةاالميولبعضأن؟فىلكولنفترض

ولكنا،للأخلاهـيةتأه؟كثرأتجهلنا،جديدةخطوةثمكولافتلك،الأول

.12أرفحمعفيبعد"نكونلا

برولكنا،الأةضلأو،الأ%درأنهعلىك،اطيريتمثلالمرحلةهذهفي

نريد""وأن،فيهإلى"ننزع"أند!نوشتان.التروعمجالبمدنترك

وليس.اطصوصوجهكل،الإرادةو5الأولالأ-لاو،فالمهل،هالشياءف

وعدمالغهوضيحوطه،عاممفهومهوصيثمن()طير)إرادةفق!المراد

محد!دآ،ذاكأو،الخيرهذاإرادةهودل،العهومياتتحتويهمما،التحديد

نه.زماو،نهومكل،ئلهساوو،يتهومخا،وكه،،بكيةفأمعز

إلنش!؟العملءنهفانتردثأن؟كنمهكأبأيو)كن

%اد"في"بحث،أولأ"يتمثلفهو:،محانثلاثة"نميزأننستلإح-

نر-،،د"ناضذأنيجبالذيالمعينالحلذلكعن،ثراخكلمستبعدآ
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اطارجية،الطبيعةؤصاررفإلىإرادتناموفوعأءهـكأدردؤمملأنيينبه

مهةهـ%!ننقفأنالأ%لاقيدورناوليسن.الداخليةةطهـتناحركاتإلىولا

،للحواسليأآانةيادآننقادأنولا،داخلنافيأو،أكلامناءدثماعلى

صيعالاءتباراتةوقوذ-5أنا)ه!سعلىينبغيبل.ا؟امحةا)"واطفأو

):جري،إ"كت"االحلولكلإلىت!ل"منننظروأت،والظاهرةا)باطنة

بثخصيختصالذيا؟انبهـوالواقعفيوذلك،جل!وافحأاختيارنا

ذسبيأ.،تقلو،حركحاصل،نلانساا

أننضيفدونالمقترحةاطلمولمنذاكأواطلهذااخترلماأننالووحق

في-او،شضص-لمنادطابرعوذدءفه4علإقنواةحينف!ننا،تحديلأيإليه

صانهيأ-لاف(نحتبرأنز-ت!قفةط-ينئد،نتبماناهصين-وا-دةكد"

.أممالضا

مازال،اطاصةبوا%باتةاتذ؟هـلماالتيالهصوص%لافما،ا)كريمو"قرآن

ف!وبتثير،الأ%هـىالوا%باتكليهمالذيالعامالوا-بهذاأميةوؤكد

لذ)كويصوغ،اللزوم-،لةفي(كلص)الفملمسههملأ،كأديددون!*خا

(11،كتاتكأ3الثه"ىشب!صة،ا.كذوا":،فيقوليكررءاوءظاتأوا!ر

.21(،لغاءيلينص51أنجر"ؤيغمص5

ندعموفن،الإسلأميةالأ%لالىالأولالهدوهيالاتكاليةالقدريةإن

اددثينمناثة!نأكبرارواءالتيالتاليةبالواءمة،الموضوعءتافيرأينا

:-دثناقال،برمثماربنكلدعنالبخاريروىفقد،(وء-لمالبخاريها)

أبيءنعهيدةبنسعدحمعاوالأممشمنصورءنصهبةحدثنا،ر!"غثذ

فأخذ،جنازةفيكانأنه:ير!النيعنء:"الثهرةيءليءنعبدالرحمن

"!بتإلاأ-دمنءتلحءا:فقال،الأرضفيين!ت"فجمل،عودآ

؟36/سرانل1(2)ا/501.)1(الة،بر
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،فكلداسلموا:قال3-نئ!لاألا-:قالوا.الجنةمناو،النارمنمقعده"

اتثة!ؤأغطشتن-ؤ(تاأ:وزمالىنباركقولهدلاثم،)1("؟مدمئرد

شت!ثنئ،اؤبخيل--من-تاأؤ،لارزممنرصىص5"!شئيتشز-،.ثشنى-با-صد"قؤ

.(2)،ىهئ!نزيلت5"مر"ف!ئيتمث-،ثننئ.با-لتكذ!ؤ

روح!اف!ي،للأ-*قيةمنهاليدلاالج!دمنالأوليةالدرجةهذه

يتخلىفإذ"مبافرةذلكمنالأدذىالدرجةفينفسهوفحفن،وصوهرها

ا!ا!التياتتحبيرمنآتمبيرزستعملوا!.؟إنسانكرامتهعنويتنازل

أعجز"!وبل،ضعفأيسهىلاا!وليةاالدرجةهذهوجودعدمإن:نقول

:هريرةأبيءنمسمرواهف!-جم!!الرسولقولفيواردوذلك،!قيقي

.)3(،ولا-تت-قي،بالثهواعىتن،يفةمكماعلىا-رص،

،إرادياخفارفيلينحهمرلاوهو،،آنيأمهةىأالمبدعللجهدأنبيد

على-بحثناكانإذاأنهريبولا.،!الحاختيار"فيبل،نوعهكانأيا

فصلالتيالحلول-يعف!ن،الخيرنحوؤ!لمناتجهقد-الاوتراضسبيل

و!خيرآيستهدتماكلفليسذلكومع.صالحةلناتبدوسوفعليها

وسائلها،مشروعبةمنتمفيىلاا)فايةوثسوعية،ذاتهفيصالحبالضرورة

يجببل،الح!يريستهدفأنليحفيلامقبولآا!لتصورالحليكونفليم

ولقد.ذاز"بئؤ"في،قواعدهمعيضطابقوأن،الثمرعيستلهمأنكذلك

كااصلموا:خر3حددثوفي،13/باب-التوحيدءخاب-البخاريصحيح(1)

مسلمفيوكذاالبخاريفيماكلاطديثينبينالمؤ)تخاطوقدكارلهخلقلاميسرفكل

(امربا).1/باب-القدركتاب-

.01-5الليل)2(

تيرالةوياؤمنا*:اطددثوةمر،-8/باب-القدركتاب-مسمصحبح،()

بالئه،واستن،،نةءلمثماكلاحرص،تيركلوفي،"ضميفالمرمنمناقالىوأ!ب

ؤدر:تلو)ءن،و؟تاكذاكانتاتأنيلو:زتلفلاثيءأصابكو)ن،تمبزولا

(ادرب).،الفبانكللتتحلوف!ن،فعلثاءوماالله
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وأن،-الحبأنهليوصف-دآكاؤ-(اطاولأحديكونأناواقعافييحدث

.أ)وصفهذابتقأنمنأؤل7خر-لركون

أصثرولا،من!اأوضح!ئيءفلا،(الصدقة)مثالذلكعلىولنأخذ

طلبهمتىولكن.آا)ماصهناهاعلىحملتطالما،الظئرجميعبيناشتراكأ

يفيك!،اد-الهذافي-ب"بصورةيصنه"أنفردكليريدمابدقة

1،1)يةالمساعدةأنذ)ك،تض،ربأالتحرية،تأكثرفينقعفإنتا-بتكالهة"

منءمىلامى،كل،تختافقدقراءللةيقدموهاأنالمتصد!ونيريدالتي

بأكللها.الثروةهبةحدإلى،القلعم!منوابتداء،لكرمهمتبعأ،الدرجات

الأمورتجرييدعلم،الاسلاآلة"فيالأقلكل،الأخلاقيالثمرعولكن

،حية-من-ف!و.حدودأوثبمات،إجراءأةرلقدبل،الةوضىأعنةفي

%01أو%5والنقديةالثروةمن2%قدرهـ،ستويةمعونةأدزىحدآأقرقد

الثروةثلث-هلقدأ-هـىناحيةمنوهو(الريلطريقة)ببمأالمحصولمن

من،،خريمةحهأن،الوممه"عند،،نالإف-قمن،أقمىحداال!ية

الثمرعيين.وررثهغير

فلا،المحرص!نا)طرؤ!نيتط!ثىرأن:الةحوهذاعلىمحددالمؤمنفواجب

الحديتبوزولا،الوا-بالأدنىاطدمنأةلالمالمنبقدريةخع

.المباحالأةمى

أخرىمجالاتفهناك،الكيةبالاعتباراتاهتمقدهناا!الكانوإذا

..،وبالم!ن،وبالزمانوبالهدف،اكيفيةباتتصلالتيالأصورالاءتبارفي-ضع

قدهـا)تنشيءتة-ةقأنومحب،ا)ظروففتمهاأوبنائيةشروولو!طها

هذهأ-دفيهينعدآالذيفا)ممل.صاطأاختيارآالاسلاميةالأخلاقتعتبره

.الثمذوذحمأةفيالأثربنفسيسقطالجوءريةالعناصر

لاتتركبحيث،الفرديةالضمائرعلىالجوربعضالتنظماتهذهفينجدولقد
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المترو!اكصرفحريةمدىبد"ف!نرىولسوف،الحرلاختيارهـاشيئأ

.الاختيارا!ت

وهي،صثممةكلتحللمالقاءدةأننلا-ظأنالصحبمنليساؤ،بيد

المقبدالإطارنتجاوزلاصينوذلك،ءثممةكلتحلأنمطلمقأتستطيعلا

.المة:ولالأدنىللحد

الذفيالأشخاصنختارأنعلينايبقىانهلنجد،المثالنةسإلىونمود

سبيلوعلى)بهان!طي!ما)قيوالطهـلقة،مساعدتنافياطقكلالحقلهم

اصةوفي،عطائناكيف،كذلكنراعيوأن،(ءلانيةأوسرآ:المثال

ءينيأ.يكونصين

نفسهيفرضبديلأأنو%دل!4ايىالتجربةفيخفتاكدا،وباختصار

الدقيق.واجبناءن-ذلكمع-كأرجأندون،اختيارلماعلىدائمأ

مشكلةحلنريدفمندما،الجهدمن،1)ثالثةالدر-4"فلنتضاولآأخيرو

الة-قيق،و%"على،ص،ط"كاثا،اطلمولمنكثيرلأعيننايتمثلأتلاقية

فيهتتوفرء-،فنها،مد-)ويةبدرجةصلاصهاي!ونألا(غالهيردثوقد

.جدارةأقلاواكثرهـوماومنها،كاملأتوفرآ،لاوا%بالأوليةالشروط

فهل.الثالثةدرجتهفيالمبدعالجهدينثدهماهو،الأففهلعنالبحث5و

مضلماطلمبهفيف"القرآالأتلاقتاحمماأيضأهو،الأؤضل"عنابحثاهذا

3...زإدةدون،المحير5طلبفيتلح

متنقيهيدعواواقعافييزالما،فالقرآنبالنفينجيبأنعليناالمحالمن

تعالى:الثهقولذلكومن،4وويوصيم،الجهدمنالنوعهذاإلى

،أخ!ته"ل--فيتثيثونصا.لقؤت!تيغودطيئالد،جمتابفدش"
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،(9)،.لا-لتاباالئوأو"!.لمث-لفوأؤ،ادئه""م"-هد-االذصبئ-أو!لئيلة

،)2(،ئكئمةزينإذيخكغنزصك51تاأش-تنادثبواؤ5:وةوله

ادصاديفون!السابي!ون،ؤ):،)3(،وقولهاتا.ت:رفاشتبفوا5:وقوله

كانيئ-الدإن+:تةولأنكرددآياتوهي.4()،ا.دئقر"بول!أولئك-

القيامة.يومالئهيلقاممنأولدحونونصوفالأرضعلىالأ-لاقيالتفوقلهم

القولةءذه!االثهرسولءنا)ص-هـحةالأحاديثفينةهـأآوأخير

سفسافها،).(.ويكره،وأ!ثراف!،الأمورمماليببؤهالىالئهإن!:ارريلة

ت-ننحم،مشهورة،ريحزيةواؤمةفي!!وسأمثالأنجدا)ن!صقهذاوعلى

المشر؟!نمنيرثأرواأنكلوص=،بئ"ءتد!%الئهرصولةيهاءشما)قيا)ظروف

علىكركالمسل!أ؟رهواأنعلىيقضمروالمالذينأو)مك،!هـةلأول!ممةقي

)ضط!-،دعلىدأبواإن!مبل،الم!جورةوديار!أموالهمكلواستولوا،دلدم

.ا!=هـةيرممصتطبموا!الذينا&تضعفين

إخوان!ملاستنقاذوصيلتانالمددنةإلىا)!اجرينال!دثن-طرتوةد

تجارا!ملقافلايتمىدوأنفإء،،المعتدينكبرياءواتحطيم،؟كةاد"جزفي

ا)قي-حافلمةيلاةواالمبادرةبزماميأ-ذواأنوإما،ا)مث،ممنءودغالدى

،والسلاحا)هدةمنالكثيرلهاتوفروا!تي،مراتثلاثإس!جمتاعددقفوق

"إنالئه:قا"،،أصحى،بر"عل!!النيواسد!ثمار،دملأإليهمسارتقدوكانت

أولالمام،5الاقي!-،لوةد،"انةيراأوالع!در،الطائةتينإحدىوعدني

.55/الزءر(2).81-79/الزمر(1)

.91-09/تهةاالو(4).84/ةند"ا(3)

صانها(صةهويكر،الأ%لاقمهالي!كلب...اللهإن):اطددثهذااؤلفاذ؟ر)5(

.أثهةناه؟"نصء:"نقا:ا"ذي-95/7لاسيوطيا)صغيرالجاءعالىوأ=ال

(بلمهرا)
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كاتوجلءشإلثهواكن،فائدةوالأكثر،خطرأالأقلاطلإلىالأمر

بيناعالونحسمعلىوأق!رء-،،شرؤ(وأعظم!ا،تأثيرأاطلولأكثريريد

؟!م"تيد"إذ."ؤ:الكر؟ةالايةيس-لمض"ماوهو،كانوقد،والباطلالحق

ك!ال!ثحؤاتذ--غثرأن!!ون-تؤؤ!لكم.أذ!هااطئان!جم!اىإخدافة"

تةن!تج،ؤبكيهت،يهص.لحق!ا"يجق"أن.الثه"يد"ئرؤ،لدحم.صن"تكو

وكؤ،.لبفاقيائنلإصؤ،.لحق!الصئج!ق+،.)كايرصيقاا،برد

.)11،ا.لمحرء!ونكر-ة

أحماه-،الأمماليىلمفيوارلجضأتإلىالمؤمة!نالقرآنيدءووهكذا

.آتأثيراهـاوأقو

ورذامفايطلبمدىأيإلى:هوالا-ننفسهيطرحالذيؤالوال!

فيالدر-تينال!،بقت!ن؟المتثلمةالمراصةمس،يرطلبهووهل.؟الأرفعالجهد

يو-دولا-طهـ،فيالرؤهيةالقيمإ-دىت!ونعندما،ريبولا،نهم

،ؤواه؟مملدب،5أنإلاالإنسانأماموسيلمنعليهاوالمحاؤظةلصون!ا

.مواردهويستن!فدكل

عناإؤمنيقد!م-اا)!مااكض!-ةهو-رأرة،-؟الإيماندلائلوأءظم

اقااطالحلبا(ثلأ-لمن،س115-قما،النف!سبذلوهو،و-هـيةطواعية

علبثا.يوت

ر-ل،بالإيم!ابفييبأناماديةاالظهـوففيالمهكنمنهل،ولكن

.؟وصرا!تهدقته

تقديراتنامنا)درجةف!رةنافيأزنا،أولآ،مهناهلأن،ذلكنظنلا

.7-8/الانةال(1)
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بمحالا-خدإلى،الضيقشديدضية(الهملجمراليمبحوةد،الأخلاقية

الجهدأننجدولس!وف.اكقصانأوبالزيادةمطلقأفيتلفلاواحدبعهلإلأ

يوصمسوف،المرجوةالغايةدونتطواتبدعلىيقفقدالذيالكريم

وأ،متوسطأو،بليدصيلأيبهايوصمالتيأتلاقيةاللامنالقدربنفس

إلالهوجودلا،خياليأمف!ومأت!ونسوفنفس!االففىيلةإنبل.ضميف

هذايمنيالأةفلبالمم!نندءوهماكانإذاأنه،ذلك.الأساطيرعالمفي

الانساني،فوقهوبماءالةلايلطفدوفالإنسانيةللقدرةالمحدودالحد

كلاس"ملأنهمنالاذسانيتأكدفا-ي.إنسانيلاهوبما،بالأ-ضىأو

أيةإلىنرىوعتا.نف"ينترهـباستهلاكأتا)و-هـددليلهيصبحقواه

.ك!ذافرضيقودنااصهخحالة

فكرة!!لناحيةمنفهو.هذاعنتتلف-ةجدهنالةر7مودفأما

المتوسط.و)بثد،ولالمعةغيرالا!ماكبينما(لالكل)

يزي،،الأفضليطلبواأنعلىالناسمهتشجبءع،أتهـىناحيةمنوهو

أتلومن.أقوإءأوكانواضضاء،جميه(الطيبينالصلاحل51بلطفهويستر

وماله،نفسهيهذلالذي،اداهدبر!ناإسافةيقيسأنبرهد-و-دناههـذا

فيقولهتحالى:المجاهدأةضليةيحلنأنوبد،المؤخرةفييبقىالذيواطا)ف

الصرصرأو-لي-غير"ا.لمئؤيخيايطمنا.لقاجمد"وتصصلاصي!يؤى"

الثه"صففثل-،قت!س!يميم.أؤلهيم.اثؤتأالثه--سببيلفي.ئمخاهدو-ناؤ

،1()"جة-زد.لةصاجمد-فياصكل-أت!يهم.ؤبأنو-الهيم..دجتاهد-في-ا

.)2("ث!تىاالثه"ؤء!دو-كلات":قائلأيستدركبهإذا

بادرحدرو-اأ،منفقصننبين،التقديرونةسبل،ذا!االمقارذ"وهذه

.5/59صاالة(2و1)
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تضاءلتعندما،بعد"منا،خرجاءحينعلى،الشاقةالظروففيبالإنفاق

ا.لقتتي!قنل-ينأذلحقققنميتكئم."-لا-ي!توصى:كثيرآالمشقات

تغد"،منأنن!ص!واالذ-ي!ين،أولئك-أغظم"ذزتجة!وقاتلس

.(9)".لحستىالثه"اغد.ؤ!كلاؤ،ا-صلووفا

خير!القوفيالمؤمن"":ةولهفيءدئ!!النيذكرهءامقانونيفعهناومن

.)2(،خيرقيوفي،إضعيف!اصالمؤمنمنالئهءإلىوأ-به

عنيتحداث-!نفهو،القر7تلهجةتتغيرلماذابسهولةنفهمهناومن

يكون،اتفريطا"ءظيمكراخهـءاء"سيطو،!طيةالطاقةةيهتت."عدءوةف

ضئيل،إمالأمرهناالأمركانإذهفأما،عنيفأواللوم،ءسيحأالترهـيم

وءلاثمة.،مشروعةهناتبدوالرحمةفإنبس!لي!نسيوضعف

هدىقد،كأصلانصوصعليهانطوتالذي،التدرجفيالمبدأوهذا

أدىبحيث،هتدرجة!والثمراطيرمحانيكرتيبإلىالمسلىينوالفقهاءالمالاء

المملف!نالنحواهـتوعلى،رئيسيتينطانفتينفيءنهماكل-!مففإلىذاك

ت!ضيليأجديرأبالاختيار،وإما!ارمأ،تكلميأإءا:يكونأنيمكنالصالح

ءرا-"،محرمأيكونأنإما،اطبيثالمهلأيالهممسحالةفيوكذلك

"م!ت!ت.غير،فق!مميبأوإما

فنرن:ا!لطروحالسؤالءننجيبأتنستطيعالا-نأولاءنحنوها

تأأولآنقررالجيعلدىمقبولةأصبرتالتيالمصطلحاتلهذهباستعماكا

كلوا-ب،!!!بالنسبةمحددةمنطقةلمجاوزمتى،الأفضلالممكنعنالبحث

النافلة.الخيرجموعةفيفيلكيدخلف!نه-مطلقأتكليفأتمتبروالتي

.09/يداطد(9)

.8/باب-الةدركأاب-مسمصحيح(2)
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،الرأسئائرالثهارسولإلىجاءالذيالأعرابيصالةنذكرولملنا

:الةة3الصلاةمنعلىالثه"فرفىماذاأ%!رني،الث!رسولصيا:فقال

ءلي!الثه"فرضى؟اآخلإني:فقال.شيئأ-تطو"عأنإلا،الخس-الصلواب

أ-برني:قال.شيئأصتطو!عأنإلا،رمضانصثهز:قال3صالصياممن

.الإسلامثرائعصعلئ!!الثهرسولز(خ!بره:قال؟الزكاةمنءلي"الثهفرفىبما

شيئأ،ءلي"الثه"فرضهمما"أنقصولا،شيث(أطو+علااكرمكوالذي:قال

.،)9(صذقإنأفل!صأ:!2!الثهرسولفقال

كلذزؤ-أنأخرىداحيةمنرلمبفيلاهها(الأؤضل)كلةإنثم

الذيالمستوىف!ن،المقارنةأساصكلبل،الأكلاطدصبةةأ!اأساس

يف!نالتياطديةالدر%ةهوليماسمبائرةيبلغهأنإلاإف،نكل%!ديندب

الدقيق،لمهخى،الت!يففوقيقعالذيالاتدادكلبل،عندهاالوقوف

يدءى،الناسكل،ؤس)"دتسعالذيإتراحبادادالامةهذاوفي.للكلة

بحسب،أخرىإلى4نةطمن،إلتدررجيرتقيأنإلىمنهمواحدكل

تكاليفه.منبقيمامراعاةومع،قدراته

ذ.5فيالرحيصةا)!عة،إبرازفي-انبهمامنتهم،نالملا-ظتانءاجن

تناوانا.الذيا؟،نبعنفضلأ،-فىيدآجانبأإليهاتضيفانفهما"الأخلاق

.ؤبل)2(من

بأكلاا"دعالجهدصن!ايتكونالتيالثلاثةالمناءمرأنالةولو-لاصة

،،احا)!االا%تيار)و،،الإراديالاختمار5:هي4ال!وهعاني

.،الأفضلالا-تيار5و

.3باب-ل!الحىكتاب-الي-اري)1(

.ب3فترة/الأولالةملانظر(2)
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منقيإلىيقذموا)"-،ني،بماءةالأخلاقروحو5الأول:مرواله

،نوعبر-لاطاصةإ)ةواءدمراعاةمع،الهتلفةنوعيتهااطاصةالأخلأق

وإ؟له.الاثت!نسللإتمامأ%يرآيصلفهوالثالثوأما

هو،و--دء:دأأس،سعلىتةومالأخلاقيةالمذابأغلبيةكانتو!!ا

زفعمىوفي،إذنهينيةالقرآالأ-لاؤؤإن،،الخير"أو،،الواجب"

نأافترضناأنناولو."-يرأخلاقةو،،.بواأخلاق"-الوقت

الأخلاقهذهفإنالفاسجميعأيديمتناولفيللكالةالكاملبالممنىالج!د

ف!تالملياالدرجةفأما،الأوله!نالدرجت!،بصهددإلامتشددةتبدولا

.،تثجيصأ"و،،نصحأ"يصمبحها5قضضاا

الثلاثالمراحلهـذهبايطنقيمأنكن511منيصبحكيفندركوا،ن

الج!دقوةبين)والتوازي.!تعدةالمتالأخلاقيةالة-ممنسلأالمبدعلاجهد

،المداةهـةجهدإلىبةبالفنرةضهكضاالذيوهو(القيمةقيوا)تصاعد

هـذازيادةإ-،كاذتولكق.إنتجاإ؟ثديتحلقةجمارضأبكلهنانقبله

فإت،إدافعةاج!دفياشروعااكقمه،نمنيأطب!هستفبدةالمنتجالجهد

سوىليستاالواةعفيفهما.الأتهـىإحداماو!ؤكد،تتوافقاننتي!تيش،

.بذاغاوا-دةلحقيقةكرجت!

ف!و."اإمثم!لات،منعدد-لعلىيعينفاأنهالمفهومهذاوفائدة

و5الجهد"بأنا)قائلةللنظهـيةالمشروعاطرص"نرةيبأنأولآ"!لض،يسمح

"تافيفوينهاتجدالةظريةهذهأنوالواقع،أخلاقيةقيمةكلثر!

اط-كقللمهيسئمأنديرادحين،الضميريص!ليبالذي،بالحيرةالشهور

ءنهتد!افعالذيوالمبدأانتصارأ،ولاج!دآفيهايحققوالمأفهالعلىبثواب

ناحبةومن،صميئأتطحممقأتطبقهفقطواكنها،ممتازمهدأهـيةالنظتلك
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الزيادةوفيض،بالزإدة"ممؤطىرلماحيةمنالنقصأنكرىلاإثأ:واحدة

.)1(الأخرىالناحيةمن

الكبائر،يتحا!ثىأن:ليسالصالحأوالقديسجهدهدفأنوالواقع

يتحاشىأن:!ومارم!در،الأخلاق"قاع،فيالسقوطمنويتحفظ

في،أء-لىإلىدائمأوأفى!ضعد،كانتأية!الكمالمندرجةعندالتوقف

الحليا.الطوابق

،!ل،حياةبالأ-رىهيدل،حربأليستالةديسينعندفالأخلاق

أثناهيشمرونولذ)ك،التقدمرفي،المسيرةفيصراعمنالحياةتضمهما

الندأ"وه-ذا،العهليبدأواأنإلىنمنادؤبأ!ما)ة!ميرةراحتمفترات

فرءمت!ف!ذا،:علت!!النيإلىمريحةدعوةضكلالةهـ7نفييرتديالباطن

.")2(.فارغبرئكوإلى،.فانصب

،كانمهما،تلموقايبأن"قولعنن!ونماأبمدأننايتضحوهكذا

حذلاأفقيضمتحكىفنرىإثنادل،لأحفاحمنثائيأ"يعف!أقيمكن،

انتش3لوفحتى.جهدهـاتبذلك!افلصةالطاهرةالأنفسأماملرحابته

وأن،المادة-ودنقهرانعلينافإن،للشرعالمفطدةالأهواهضدمةاومتنا

رقيأ.الزمنمرعلىكزدادفاق7فينحلقك!،افطرةاتثاقلعلىننته!ر

فيتبدووالتي،أ!!إلي!طيسبق!التيالنتيجةهذهتذعهةاومن

،الأخلاقخاربمتوضعأنمنبدلأ-،القداصة"إن:متناقضةالظاهر

هـلى،تلك.،معانيهابأ%لىالاخلاقية،-با)هكس-تكونسوف

الإرادةةم!ل-الرسالة:انظر):التمويضهذافكرة-يىأالقشيرىأدرد)1(

بينالمقارنة؟ضاب،،مماثلأملاحظةليلاحظخبادابئطورلبزشرمدهويأتي(29/ص

.(94-04سالرساثل:انظر).ادا)كوا!ذوب،ا!ذوبالسالك

.8-لأ/احالانثر(2)
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-لهلىوإنكة:ءلي!ااةجماات-،طبأةولهفي،نظهـالةرآنةو=2نه-مدما

.(")1ع!م"خلق

هـجما،4نفالمهدأفوءؤجما،كأ-لنأ؟كنا)قي"ا)5،نبةالمثحلمة!و

..؟در-اتددورهاتنضظمبهالقدأسة"كازتإذامامهرؤةصسألة

الدرجاتجميعزكونأنثررطة،بالايجابنجيبأنمنخايمنهءيءلا

.احدةامحانيبأوسع،ال!كالإطاردا-ل

منبعظوإليك،النقطةمذهفيالوضوحكلواضحا)ةهـ6نوموؤف

أؤواله:

ؤضثلثةا)ةصذؤ"،(2)!تغضككلىتغضغصم.-فضئاتتتاشل"لر!المث-يلت"

)3(.،ذءضصكلىالف!ثبئاي!قيتفى

إثو،،صأآتميزمتميززيئ!حهـتينهنانخلطأنفلةحذر،ذ)كومع

لبافضا،،والناؤص"،"؟لأالأقل":الجوانببهضمنتصلت!نكانتا

و؟ضي،الأ=رىإلىالفكرتينهاز!نإ=دىمنتاةإنبأالةكرينزلقص-ا

؟لأ.أ؟كربر-لبرةارنته،كاصلرجل-"ديربيءأن-دإلىاحت5

الثه،رسلإزاءالموؤفاهـتإلىبتنبيهناا!الإسلامرلىولاعهئولقد

الةهـآنكانذاإو،(4")..."مودهعاشكلىف"صرونيلاا:فقال،صنهيرناكأفو

)1(ن/4.

)2(1):-رة/!25.

.55/الاءساء)3(

تخيروالا!:6خر-ددتوفي،1/باب-اط!وءاتءتاب،إ-=ارياانظر)4(

أ!آةاذا،الأرطىء:4-":قمنأولؤأ؟وناء4ا)ةيوميص"ةونا)ناسفإن،الأنباءر!ن

بصهقت4-وسبأم،!تهقؤيمنكالطأأدريذلا،الهرشائمؤومن"برةاءخذ6؟وسى

اة!يامناروعناكهبيرفي،48سابرمنا)تباسأوأؤل،اؤ(وأوضحثاطدوءذا،،الأولى

.(المهرب).كااككأيرعن
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""نقزق-لا!:الإيمانعلىالدالةاإقالةهذهالمسد!نلسمانعلى-حكاقد

ا)فرقإلىفقطيتو%4ألاينبفيالنفيهذ)ةإن،)9("رثيهمنأ-يى!جم!

،(ءخهم،-ريئوكاالإن!كار،بب!صثمالاعتقاد)أءنن،الإيمانبحدثالمضملق

وؤريد"ونز"شل-،وركفرون--بالثه-يطالذإن":!الكر؟ةالايةءلميهتدل؟

ون!صئر"بتثضثن""نؤ:ويةحولون-،ور"شلإ-الثهتئنئقزدثواأن.

"م"أولئىلمث-،شد؟صذلك-تيقؤثيخذ"واآن.وئريد"ونص،بت"!ضء

يفتجاولت)2(،"كل!ينأغذابأيل!،يريطواغتد.لا،-ماا)ح،ير"ون

وبرآ،بهضهمعلىد!شقىؤقديرقيتت-لىتةهـقةكلإلىأدضأينصرفأن

.رون.آءنه

"تاريخي،الترت!بيتبعأأنه،فيالقرآنموقفكاننهتقدني،ة،5ومن

الاصم،نفسإنبحيث،الأنبياءتعدادفيءددآذظاأيعلىبيرلاو2ؤ

القائمة.هذ.ع!،اإوضعنفسفيدائمأيظثرلا،المج!وعةمسإلىالمنسوب

ذلكمنالهدففإن،كلتنوعةأزساقفيأحماءمنقرأ-!نأننارأيناوفي

يمدوقد،واصدةهر!ة؟يمأ!مثيتآالمقافيتدرجأبين!مليأنالو!إزالة

.كانأيأ،منهممىدحيالءناسبغيرموقفإلىذريعة

اسة،الةد)كازتإذاماكلهرفةءمش!لةهي،أيضأ،أ-رىوصثكل"

فيمم،ف"بأن؟حنالسؤالهذاءن3..،!يةالمه!معتو=دأن-لى

.لاحلاتتطكاالتيلاةمريفاتؤبمأ،وبلا

فييتمثلالذي،ا)ماديمعناها(ءهصية)رحرةا!لة!ودكانفإذا

بالأ-بة-ديثموفوعتكونأن؟حنلاأنهفيمريةفلا،مهمثدءصيان

.582/ةرليةا(1)

.059-9ث9/ءلنحاا(2)
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فيو،الواؤعفي،لرجالا!ؤلاء4ءصهإن،ايرةناب!د،ءالمهكاة-مممنإلى

!!لعلىنتاأ!و،لي-هـط-د)سدب،ثك!وضعزحونلاأيحرب،الثسع

فيليقرر؟-،ؤ"ماية"وند19)جماواا"ص-4،ب!منةتديأنيجبالاؤيراض

لمأ.ادهـم"ةببلمنتعدو!،"واجبأ)صارتن!اأ-يةخذأذهازنا

ءصهت،مأنمنالرءمفهلى،الناسإلىبرسالةي!ةوا!الذيئالأصفهاءأما

كانوإذا.4ءاص4برصةثأالواقعةفيتو!دؤإن!-ا،!شرء(،ممابرتةلبت

يحردثالذي،نوذوال!ثا)ندرةلىببلعلىإلاذ)كفما،يرننبواأن!ميحدث

وظية"4؟ارصر،أنمنضير!!ؤدت،ذ)كعصبحهث،ءةلمةأو،زسيانزلميجة

سه-انهةالثهدةولذاكوفي،صوا!مإلىير%"ونماسمرءاناممتممو،المادية

الثةصذت!،واأ!!ةث-حغمصظاتثواأؤ-فا=-ثتةءصؤت-لمواإذاقؤالذة

يثت-لمون3يلدصينصالثهصسكلى4يرالئوقيإذث،)(1)!الذ"نوبلمم.اثة!"وؤاسثه

.21)،غلتثملثه"اب"وذ"ثلئك-وفأص،فىهـرب-ينل!بريتو"صم"4)ت13بجتصةاشوا

ص""كاعلىوحصلمهاهـ-ا،-هـىأ4برطهـيرة(ا"صيةا)؟لم!4ذنا.أاذإؤأما

اسد"مابفيطارى.كلؤةتوتوؤف،ةإهـبلتأ%يرسوىد"فيلا،لطهف

وأ،--نيلالةديسليآ-يئأنفيزةمثلىالم!ةاب!ناامم!يةفإن،اقيما

فيأفضلكانربماآ%هـ،صلأ!ناكةإن،ذ)كو!ع،نظهـهفيعتاز-ق

وا)تدمالألمىفإن،آأخيرالأفضهلاطل!ذالهيفحثفوءةدصا.الواقع

نأبر"دلحاطاالر%ليسدثمره!-ا،"دل،-يخئذ4ذففيبدهالذي

.كبيرةير-بمب

ا)مص-ان"":!ثلأألفاظلنايشر-واأنسروناةااءت،د،اا":ىوب!ذا

.531/ناءهرل3(1)

.71/ء1)نسا(2)
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الى:تهقولهفي"الظم)و،)1("زثه"2ذم"و-عضىأ:تالىقولهفي

قوله:في"الذنب5و)2(،"سوتفذ"حستنأزد!كحم!-ظقمصتنإلا،

ألفارووهي)3(،"صتأخزتاوذنة!كصصءبنهصت!د"تمضاالثه"لكصيبتمرص"

-يخ!!.عدالإسلامرسولمنهاينجو!،الأنبياءأحيانأالقر7نب"يصهف

أثدالناسمحامةبهايوصفحينتعنيالتيومي،!طهاالألفاظومذه

!ؤ-فز!مييصأ:كالنسيان،اللطفبالغمحةمحاذاتهناهي،نكرآالذنوب

-للثتذتئنختئى-لهم.تمتأذإ-أواططأ:)4(،"غرفأصله"ن!ذ

:الطبيهيالانحكاسمجرد!!أو،(")5جمط4ا)ممابتغقمصؤاوثضذالذ-ي!

فيلهامعنىلاأمورممهاومذه،)6("شدنالمئزصلدي+-يخاف"صلاإثيا)

واقدقيل.المئميئنهيرفيالتفه!يممنلنوعتتعر"ضولكنها،ذظهـا)مامة

.(هـءأطهولء8ء!!اطه)"مملزالنبلإن"5:بحقدائمأ

71خرين:ذنوبضعفالكضارذنوبأنيعلناالقر7نأنوالواقع

العذاب"،-ائضاع!"مبئن!ةبفاحشةءن!نيأتتنالنيئنساةياأ

نأحينكل،)8(،الأ-اءمنكاحدلستن!الني-يساةيا"،")7(ضغفاي!

الثه:منبر!ةالصفائرلهمتففرالكبائرفيوقحوالاحقيجاهدونالذين

الذك!"،")9(يىثئايمعنم"نكةثفىءنه"نص"تنهؤماكبائرقي-يخبواإن.أ

")01(.المففرةواسغرئكإق،الالم-إلا-والفواحشالإثمكباثر-محتنبون

/121.)1(طه

.11/الةحل(2)

.34/بةاكو(5)

.03/باحزلأا(7)

.23/باتزلأا(8)

.13/ءلنساا(9)

.23/مالنب(01)

/2.قح)3("ة

/01.)6(النمل
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اطاص!ة،ضتضيا!االدؤةدرجاتمندرجةلكلالقرآنفينجدوهكذا

ينتهي.لا-صاءفىآ-الكليالكمالمستوىذبلغلي-ؤيهنجد؟

فيأنفسهمعلىيح!واأنالةديسيني،رلدىيردثصاآكثيرأنهواطف

كاتولما،إليها-طمرونالتيالهلياإهـ--"امنأدنىبرأن!ماهاديممااسلموكم

هذهليست،صستقباممإلىبالنسبةكحاضر!محاضرل!مإلى"ةبالفماضيم

علىلهمتتمثلسابة-"-الةكلفإن،استمراالتقدممنمراحلسوىكام،

كثيرؤصركأالمهوبهذا،را-ة!ابماةورنتماإذا-قأاطياءيو-ب!اأثا

،")1(الأولىمن-يرهـللثللا-خرة،ؤ):تةولالتيف"ا)قرآالا-يةا)شراخمن

،ا)!لاةفيونشاطهعل!%الثهرسولمةمنكانماالطريقةبنةسوفسروا

:!الدة"بزأبيفعن":الئهرجا?ةوفي6يومكلإلحا-"منكانوما

:!ال،عرابئيحذث-يخ!!)لئهرلأسولأصحابمنوكان،الأغرحمحت

إلهب"الهيرمفيأتوبفإني،الئهإلىتوبواالتاسيأ!ا:علي!!الئهرسولقال

.")2(مرةما؟"

الدفاجمأ،جانبيهافي،الج!دعنالقر2نفكرةبففمادرسنالقد

جميعوفي،2خرأوثمملفي،دا؟3أنكيفورأينى،6وا!جوصي

وأ6المرلإزاحةسواء،الأخلاقب"لل!ياةضروريةأداةهو-الدرجات

لحسبسواء،الإنسانيثرطوالصراع.ال!-كاللبدغأو،اطنرلأداء

.،)،1كتدفيالإنسانخلقنالقذا:اطياةطفظأو،الةضبلة

فةالعلإ،،دليلأساقهاالذيالمهنى!ا،ي!هذهائر)فاقى-موةد،/4الفص(9)

!+،،،اع،3:هيالفرفيةو""بارةكاهاطاةسمنالمثخيرواتقبل*:ءمناهما

وواضحاص!ص!علما"وللمثاهـك!ص!اولمم!ول،وله!"هلم(هه،!9!طلمص!)ص!لما!اس!أ!ص!3!*!،!.

هووذلك.بيا!افياةسريئابضنظروجهةمنءبرتوإ"ا،ا،يلأتتقل!الترجمةأن

!الممرب).والآضرينللأولين4ب،زامجزااللهلكتابالمتر؟ونيبلغهماغايلأ

.12/باب-الذكركتاب-ميمصحيح)2(

45/البد)3!
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منا):-اطفيا؟زءعلى-وهـهـيةبصورةازصثةدالان-شبحثهاواحن

!ممونفاذا،وإذن.اطسيرثكلفيزدرس"أنالآنعليناوبب،الج!د

..؟اةهـا-نذظهـافي،ا)-دنيلاجهد4الأ-لافالةبه"

((ليدفيالجهـدا!-2

رأ--ادلا،ا):ازلالأ!فيترىأ-لاقهفالككاذتإذاأنهكذ؟هـأولأ

لضمحص-اةنظاء(باعتبارهاأو،لذا!ا"زطابصبحأن-ديرةفمة!"كلو!يثمن

تأذ)ك.1)ءأ؟يدو-4على،ا)ةهـآنأ-لاقاول-تهذهفإن-الهفس

نءؤضثى،ءسا-4ا)بدلميمالأ!ءنالإزسانيبحثأنترىلاالأخلأقهذه

ضه:"دالذيالبدنياطمدريخاواف-"زةهـقةؤهـةتذدف!جما،د"تأمرأن

،صتدوب--ثدىور-يخا،ط""هجأو-"منيص-بهالذيأو،كلقررو)-ب

"-خا.ألهوى-ا)صإرد)عهو

--يرزههـفلمناو)5.وفهـء"،الج!دمنالأخيرالنوعهذاترةضإكأا

المش!ورا)"-ادةبوا-بة-اء2مأناعتةدواالذيناإؤص:جم!هـمن4ا)أوامك

وهـ-و،وا)تةمثفاطهـءانمننحتاةةبأةمرو2مأنفعلىدةهـفواأنليةخضي

الذي!يأي"":ؤقال،ةوالخالةبالإؤهـاطإياهدامغأ،1)ةهـآن)-4إثارأأص

)دثهإت!،اوتتتد"لاو،ل!م.لئه"ا!ل!أصاتصطهئبااموتحر"لااآء:و

الذياللةاوازصةو،طئه،-لالأالثه"وحم"رزاغاو؟و،المث"دي!"يجبفى،

.(1)!ن،ءؤ!:ؤد"-هأنتم

مندفرآأنأذسءنرويفماالموةفهـ-ذا-فىاص-لالس!4روترذد

3:لي"صذةال،ا)صفيمملهءنلمج!أالتجماأزوا!دصألوالمج!أالهجماأص-اب

.88-78/ةئدا11(1)
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علىأناملا:رمضهمو!ال،اللحمآكللا:بهضهموتال،النساءأتزوجلا

،وكذاكذاةإلواأ!وامبالكلا!:فقال،عليهوأثنىالئهفحمد،فر)يق

سضتيءنرءبون،ا)لمساءوأتزوج،وأؤطروأصوم،وأنامأ!لما)كني

.)1("كلفيفليس

ابئتن،الثهرسولهديمنآ-هـ،كلثالآتطيضالأتالب،والواؤهة

ءنه"ؤ-ال،قادمبر-لهـوإذا،يخطب-!االنيزيختا:ة-العباس

،يضح؟-ولا،يستظل!ولا،ية"دولا،يةومأنزنذصإسرائيلبوأ:فةالوا

وليةهد،،ليستظلو،فليت!لم"مرة"):كلي!!النيفف،ل،ويصوتم

.(2)"مهصولنييم!و

ت!ونأن؟كنلاالاسلامفيالبدنيالجهدأن،داهةهـذاعلىيترتبألا

؟..ءضمونهءنمنفصلمةقيمةله

أداءيكونلاءندء-اأي،أم!سباالأمر،حون!هضد!،،ولهذا

رألوانلاواطديثا)قرآنفإن،الهدنيةالمشة"ب!ضتحملمعإلاالواجب

ةصورهمختلففيجهدياطلبفي%ثدآ

اءفي-ةاءئثثو"")3(ضءالأزفي-فاتدصثبمر"وا):المحيماشةا-لمن-!د

)4(.،رزيط-ينؤثلموا،تنايهبغا

.ا/باب-اةكاحاكتاب-مسمصبح(1)

الذيا):صاتشافدو.03/باب،اةذورواالا؟انكتاب-اريالبضصحيح(2)

.،،بإ+ركاا.ز:ةةاهأءاوابوا)ص("مروه")ء"ارةفيالأصلذصعنا!صيحامنةقلةاه

.01/ا؟ء")3(

.51/اكإا(4)
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."9(صدقةي!ونمااكتسابأجلمنجهد.

وتغو،ا)ةصولإلىذظردون،ادددوقت!-افيالمبادةلأداءجهد.

وأبط!يقة،ا)صلاةأداءالوا-بمنكانولهذا.،خوالمنىا؟وظروف

-تابأالمؤيفجم!عكلىا)!ئلاة-كاتت.إن!":وء-!ا-انمق،داخرى

.3("!نأكبا"رأو-فرتجالآيخصثمهن.ف!5:الحربخلال-!،(2)،دوزاتؤ

قن":أالأياأةصرفيليؤدىمثالا،الأيامأطولفي،أداؤهمحبوالصوم

.(4)"اصثنهفاخت-لثئغزا،يةخصث!صذ

غنك-ت!ألوت":ودعالسنةفصهولمنفصلأيفي،ليؤدىواطج

أشئهرواطتبخ"،(5)"الحغويلناسءايبت"ءويئ5"ة-ل،الأهنة-

.(6("تهبخوتاتو

فيتجارتهمييسرواليمالحربأن،الاسلامؤ:لة؟،ا،"لمومومن

فيه!دتة-"لموهـ-ا-ا)!بادةذه5وبينبين!ايوفةواولي،السنويةسودثم

فألضى،(النسيء)ؤ-مىتأجبكبهملية،قوكلواأنذا5واقهضا!م،الرببح

القمري،ريخه(تثدتأءاد-بالأحرىأو)أثبت-!نالمادةذه5اقر7نا

تهإلى:ليةولذلكوفي،السنةفصولبجميعاكواليعلىيمربحيث،المحدد

.)7("اكؤهـ-افيةفيياذالثىء"إنئما5

ليصبحهذاو!،المةدسةالحقيقةعنالدة!اعجهد،أ-يرأو!اك.

إذا-)!م.تاآثواالذ-في-تأي!ها":قوةوأعظم،ترديدآأكثرالتوجيه

أر-ضييض!م.،الأر.ضرتإلىاثئاذضنتئم.الئ!-شبيلفياذصمر"وا-لكئم"قيل

.("م!دقة-ديث):الأ!لمن48!صادظر)1(

.589/ةقرالي(4).932/ةربة"(3).301/ءلنساا(2)

.791/ةرةليا(6).!98/ةلبقرا(5)

.73/بةالتو(7)
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إلأة-ا،صضب!فيالد،زصبااطتياة-ضتاع"واص،ةالا--قييناالذ/نبباطخياةص

(ءؤة-ل.ليتت!ثةخثدصو،)-"يأأبر-(ات!تثكأم.يقذ"اوؤخئإهـ"-!لا!،قتي!يللى

لا"إ،يرة-دصءشيئسقيغلىلثه"وا،-ث*نئأ-زءئردوه"لاو،-!م.غثر

ازلمحنتثنمما-نيص،اكقر"وينالذ-حه"أ-نرإذ.،الثه"5"نقرص-ةةتد.وه"فتشضر

!نا،تالنةإن!،-تحنز!ن.-لايصا-يبه-"ت!ولإذ.،إتار-افيص"روت-اإذ.

حل-تو،15وتر-إ.-ببجئو5"ئذأو،يخه-عات"ف!يتتهلثه"ال-ثزصأة

غزيزلىوالئه"العئاثا،هيئالئه-"وكيتتة،ئفاخطا)ر"واكةالذصين4-كيهت

فيوأذفسغبأتوايثم.ا-اهد"وؤ،لأؤفة،يخةاةأاتمر"وا،كم!

ضأغركانصلؤ،-تف!قمئون-كئتئم.إن)خم.صخبرلىصذ)"يم.،الئه-شبما"ل-

.(1")"ا)ث؟ةصةغلتيهيئزئد-تول!ن،لى*ثت*ثودصآ-ةاصدآؤشةرقتريبأ

أثد!ضغتصم--لار""تل،اط!رفيا-ؤتة-ر"ولاص:أقالوؤ!:)كوكذ

فنمؤ-وتنا!!دليصة-لأهنل-كانقا")2(،ث!ثون-تهة"نواكا-لو.آقز

بأتفسس!3م.كأثوا-يزلاؤ،الثهزشولت!نرت-إصةئواأن.الأكأراب-ين

رة-نحثص!ةلاؤ-نص!برلاؤر-ظم!آ"رص!يبئغم.لالغم.بأ)-كصذ،-نفيه-كأن

كونليظلاوص،"ئازال!ثييهظ"طئأءصؤيطأونصلاو،الئه--شببلفي

)3(."!اإخ-به-صكل-!تب--!ئم.إلا"-زئلأت!د"ؤين

الأءهـبالجهادزكرارتلالمنؤةطزظهرلاا؟ثادفيالةويةالروحوهذه

الاسلامإلىادابةون!أنالذيا)ةولفي!داهـا!-اإنبرل،القرآنفي

أليه"ءن"عهادةبنالوليدبن"عبادةفن":لمج!!الئهرلسولعليهيبايهون

والإسر،الهصفي،وا)طاعةا)سمععلى-ي!!الئهرسولمنابالي:تالجدهعن

.42-38/التوبة!1)

.18/بةكو1(2)

.021/ةرتو)1(3)
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أهلمه،الأمرذت-إزعآلأوعلى،ءإ"تاةأثتروعلى،هواكصئرطواقنثث

.()9!لاذمصلومةالثهفيتإف،لايخلحتأليخمابالحقذت!ول-أنوعلى

ءتلى-قي4"؟والج!-ادأؤضلص!:أنا)ضييرلىدآ-رحديثوفي

.)2("جاذرءسطاب

ؤ"فيركلدىأيإلىالأ?لةبر"ءضذبينأناإفب-دمنأنذءتةلىأنفاعلى

اطنركلعوذ-ةةغيرأووز"ةةءلاذ"منلهرحونؤلى11ذ!هأفيا)باب!لىقيهة

ص!رة!ذ"لمغلاذ"ا)5هذهأنالواذعفينرىو)-وف.الوا%بلي-ت!دؤ"الذي

فيم!نوي-اذبمعتتواوقوتارة،لاوا-بالرذيسيا؟ا؟بمعا)كماذلدرجة

.صه*،-""ءلاةةمجردإلطذ"ض،ءلوم!)ثة،وؤلمةكثرةبينهيض"أذ-ةاوت،ا)ورءل

كلثل4:أ4ذذلالهيئ!و

:ةلم!اخرا-ا

ماوء:لى،دصيمحصاةزصونأو،ءريرقحياةذ:ةتأنبب:زةولء:لىء،

الافان-!،ةا)"رآن؟إثلؤ"تلىؤذ،الانسانيةاط-اةصفظأمرالأءري!ون

-نثسصبتير-،صذئي-ةتل-تن):،بمهاءالاز-اذ"ةبحى-اةالمنةتذصةألوا-لى

ةحاذء،أضصبإهـتاوقن،-جمبمأ!اص!ا)تلصءقضف!أذ-مما-ضالأزفي-ؤ-إد-أو.

)3(.(-جميه،ا)نئاسصأ-صبتا

..؟.ك!ذهظروففيوا-":!و%"الدقةعلىرءونفاذا

وأناطدءث)ذصفيإؤافاذ؟ررود،8/باب-الا؟ان؟تاب-كل-لم!-"ح)1(

.،امربا!؟:،(أ-!اباطقزةولأنوكل)ذ؟رلا.:صاابوا)صو(،؟:،-ث!ااطق؟ةول

.3/16حصدأكل-:د(2)

.23/ةؤد111(3)
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ليسلأز"،واتذهـاط5ف!لاذط-لأنليحونانماوا-ءة!أنالبدهيمن

اطة-ةي!اطنر)و5ذا5أنمع،ةا:ماراالضخيجةهـذهعلىص:اسسساطانا:!

اإةإ-ةا)طرليقمن،ا)ة-ايةذه5!وأنة-:!زةودأن!وا-بت!وإن.ارادا

ؤوانا،ف-رانسو!ل!-تلهاالئهأ،3!ا)قيةالوس--دصا)ط!يقوهذه،كا

لي"ضرس15أنالأصرآ-رفيلي"فيوذلك،الادفهـذااقي-إهفيونو-!ا

و-،دآ،"لجةالو!ىبهذحمثف،ذول"-مدآ:اط!ودلي"ضلنهتوأن،الأسال

و-،دآ،الوس-لمةهذهاستضدامعلىأذة-خا):-هـلا)ط-:4الإرادةءإ-"أخلاؤ-،

و)ططوة.(اليمفي-كله،-رأنف:ازاقيليأنوذ)ك)!رارنالتنفيذءضامأ

توصإ:!ا)قيهـي-،"ضعلىرعضثالييرتباقيااططواتهـذهكلمنالأ-يرة

أثا؟،-ةة:اها-!س"بأؤرب!!ي،رةا!لضصؤاطيردر-إتأعلىإلى

-زءآ،نرى؟،ة!5رصمكلالبدنيوا؟!د.كهيرةليخفهـ!-ةيز5الذياطدث

.أظإهـرنأزةصاةصةناء!هـةخاتظلذ"وبرد،يىيأيس!أ

:ةلا)صا-3

اءة-"؟كبرىا-ةررحص-"-5-ا)صرةحرالثهإلىاؤمناتو-"فيليسأ

،تة"ءماؤمجمما،ءيىمازأثيرودونإ-تاا)ةحرهذاءن-"يرا)قياللصةول!كن

و-"ززها.،هـ!و-:ير

وهـو،الةحرةلاذهطارإا)ةحهـة"فب"-ثمحى-دالذيالهدنخشوعإنثم

اإ:إ-اةة!ذهؤيهتلتمالذيممااحإنار:لمغ!وإذا.لهاءذاءدذةسهالوؤتفي

زيارةة:لاإرءيتضذه؟اشبيمةاسفداداتعدةذتضذأنبدإلا!اط،!ة

لاتابالاحترامش"ورناكلضاءة،آتأكهدذؤكدبذالمثؤإننا-رؤي!44ث-صب

.لةباصلاا

التي،ا)صلاة-"هـليفذةس"و)لمحتلفةأ)مهإءسلهذها)مضو!وا)يركبب

.البومفيمراتءدةبادا!االاسلامأصهـنا
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فةجما،التكليففيا:صيباصة-اوية)ورشت12كاا؟وانبؤإنذالمثو!ع

،ذاكإغفالآ%هـ؟كنظهـفوفي،ا؟انبهذاإءفاليم!نمهفيظرف

التحديد،و-4علىواحدآخلاكلا،جميه(ذففلهاننالممكلومن،وه!رزا

،البذرةإلىبالقياسمث!ةكالةا)له،بال!:ةالعناصروسائر،وا!ورالأساسءو

اةلمب.اسل:أءفي،الاؤ)ؤةإلىبالنسبةوكالصدؤة

ببتتينبسأنولا،-هـكاأدذىيأتيأتيىتطبحلاالذيضرفالمحه

.4وذاكرؤوعب-،وجودبشرط،ذهـ:"(أداءصلاتهليؤديأنءلمزم-شة"

(بالنجد!دتملقفما)طظةمنذكانالذيابدنياا)"هلأننجداوهـحت

تبر5ؤ*ذلكومع،ممانويدورلسوىءة-ايؤديلا-الأولىز"4اإرفي

ا)مادية.ا)ظهـوففي،)1(الموا-ب!-44،-فىءآ

:ملصوا-3

،ا)وا%بأداء-لالتحدث1)!ا،4ا)بدفاإمث""مننوعأمامنةفهـخا

كلوضوعي!ونأن؟كنلارطجيعة،فالأ!.صنه-از:(نؤممؤؤداو)حش"

.س،و)*س،ازفعال-ا)تعريف؟ة"ةى-أ!كللأن"فكاهـف

سآ!باشموضوء-(ي!ونأنم!حنأي!ن!إذا:)تادةالةدو)كن

فنوإذت،لإ"ر-،رصلح،مه!نسللبرلساط"ي!وذ،فقد،)ضكلبف-

المنفسكأذق":ال!راتهذهفيالأ!هـبا)صومعنيهبرأنالممكن

.،ءددةلساءات-لال،وا)ط"اما)ثصرابءنبامفاءكوالعطشا؟وع

وسيلةء:-ا)ك-بمون!لمنالأصهـه!ذاكانلو،أنهذللثعنوفيب-

ورة.2إثاالأ!و)ه"لأةاعدةزقول؟،واجب!وبهإلاالوا-ب!تملاوءا:أي)1(

.،إمربا!
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زياد!الصومتطويلءادام،المحدداطرءانب!ذايحسلامنوس!حفي،لىطاعة

الذفيأولثكأتاءدتاوإذا.ءوءده9"لة!ا-4؟"-ريم،محرص،4ساعازعلى

الفهل!ردءل!ا:ظرارءسف،الطاعةفي!ز-اوونبرإ-لاصاةاءدةايرءون

فيهـ:-ااهـدنياالألميرد-لملألابرداهةذاكءل!انضج،أت-اممفياطاص

.ةصجاثسغ!يرأو،مهاشرةبرطهـرقة،الوا-بمن؟-زء،اط-اب

وشدتأناصدفةاطهـشقمنكاند9وآتهـ،خمإءالوا-بأنوالواتع

أولأ4إز،أساسأأخلاقيطابعذوهـناذ"حثهالذيوالج!د.بالأبرعلاقةله

-قأ،،الإنسانبةالإرادة"علىإةهـوضا"الضدرليب،منعنوثيءكلوؤ"ل

."الإلهيةالإرادة"-فوعهافي،اةهـاتوا،الانتظاممنقدرعلىمة!انحصل

نافةاواكه!،برد!اعلىفهـطر-"ثمن،ذة-م!سبدةإرادتتاكاذتو"

هذينبرينتوؤفأنم!متهاةإن-اطالقأصام-ب!يرا-5اصحإن-الرئيس

الذياوسهـطابدورالتزاء!افييكلنو-ير"!الا-تهـ،أ-دكلابإز.اعالأءهـفي

إلىفتكردى،الأصليا:ظاماا!تذةإبأنفي15وشز،نة-4ةدرلي-هـف

.تاولا!ثممءءةؤيرصممهنوت!و،سةلأ

ءذائينظامد،اسهولةافيغايةإةكر-ةاالث-يرةكازتالمههةذه5ولتدشير

!هـةيمسأندون،ا-اعاتاد:ظمزظامو!و،ءامكلفيش!رآ،"يثبح"

خلالأيشيءزماطيءنوماطاافرهـأص-كاطاحذاؤإ:كيةيتهأوافذاءا

ذة-"ا-:ظيماو!ذا.صبا--،ثهيء!لىيرصهـحسالثصتربوبهد،النهار

ا؟فيسية.ا)ملاؤاتعلىيظبق

أصرينوا-دمملبمناسبة(الإرادةأي)الرويسنائبةتتلقىومكذا

،وةهلالا--هـبر(تو،دحفبر(نأحدروا:مرزينيومكلفي،متعارضين

ومن،اطاصبالهافيالأصرفيهـذفير-"ةيذا)ة-امعلىإرادتنا-هـصتصاةإذا

..ا.الإرادة!ذهتروثضمنلهؤيا.؟.ا!ث!را-لالا)-دريربزفست!"دأن
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با)قبطدةتمرممماكد-اأذ"؟،طإذ"،أص:!ا(رءطاء"كثرت؟لم!اأذ"ذاك

اإوضوعء:دذةوؤفإ-يمماليحل!!إ-دريرباهـذاإنذ)كوكلم.ؤاذدآليصبح

-لاللأه!ن،سىلمو؟:-اع!وولي!-!دفإذ"،ؤ-"لي-ت-دما)ذيدي1(1

دؤنليحوإذ،ا)درمماكماد4ليمم!أ-إةملاأوإةولاكماثمآ؟طكلصوكل"

،بإثص؟طواالأذة-"منم-ر-ين،كلةما-دوىلازض--اتنة-"كلؤرض

فماءلهصق!االئهرصهولول4ليهـذاوفي،ا)-حماويالأمركلةاصدةسا4ير!-كنعلى

فير.4-الئهؤا"يسلي"وا)"هـلصا)زور-ؤولصيردعأمن،:ريرة5ألبىرواه

.(1)!4وشمرار"طءاكلليدعأن

ا(-المثمن،ذة،مآ-ددناهكلاعلى،لاصومالأ-لملاقيالمونزىذ-تا،مأإذ:ا

ليأءهـح!ذها)ذيإ:صارةمسفيء"-وطهـو15وإ،ؤ--+بنيا)ةهـآلاتورايما)ورام

ت!ات:يمثم،يمتتبصاتنوآيخآا)!ذير؟!اليأ":؟"-الىله!وهـوو،ةال!ث!"ير

"(2)"نصزتت-ثة"و.ةتمإ-ح)قيص.ؤ:ي!ثمصكلءنفيصا)-!ذصءلمىكثتبصهتا؟تم"ا)ص-تا

،ومإصا،:ليض-،أول4ليو"1)ص!ر-ذصف،ا)صوم،أةلليةوعلي!ااهـسىولوا

(4)ر!-.،

"جه-ط

إلىإكش-ارةأية،أءلممؤجما،)5(ءيرهـ!فيوالا،ا-صوصاهـذهنيو)ررمس

.8/باب-اصوما؟"اب-ا):!اري!!"ج(1)

.91،/1قلي1)-ا(4).062/،ح!دأ-:دكل(3).97/ةرإءةا(2)

،-رمأذتموا)صهـدازةةلمولاآكل:وااذفيالي(ي!ا):احر؟4ابالآيةءذاكليه!رضاد،()

با)خديا5كلةحمءدلذوا4بريحىلح"ةهممنوءلكل-اكلثكؤ-زاءكلةءصدآكل:-لحوتلمهمنو

قي+ل!ؤمجا.(أكلرهوبال)"ذوتا!-اكلأذ)كءدلأر،كل-ا؟!نم15ط؟ةارةأو،إحء"4ا

هـواداراأن)-هـانت!ةجاذاح!-اإ:صا؟راءةأنبرءد.ا)ذ؟بءنلاةحةير4طرثةا)ص"ام

برةدا-4طكاء21يرثءرأنهـوؤا)طلموب(،أكلرهوبال)-رزوق):لا-وبرةالازماالأ-لاقيالأا

زطبقؤحهفذ)كوكل-ح.الآنير--هـلمهالذيدي111باطركلاضا-ث+كأأنلا،ةي111ء-لمه

"ءةءيرتاكلووه،(4دؤإصاونباةر11)ىلأ-راءاابز4ليةطر!نيا)"د!لأااءذدصكلة

..7.ا)وؤتذةسفيا)حر؟4الآية
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نضاذجمن؟"يض"أو،وا-بأ:ارهباءت،ا):دنيالآأ

.لي"4الشر

فتمدؤم-،ااجمأاا=باوا

ليل،الأ!اهـفحدوثحنالمهمنأناةولااهـتصدقمنوءضو)ولش

فيسواء،ا)صاطكنلدىذلا!ظص-اأوكثير،لا!هـكلانطبب"يةنة!مح!4إنه

وهـو"ليورونيأويض"ف،اص"!!باسف"ورآ،ا)صومصدىعلىأو،ايةا)ب

فينة-4يفرض-ديدآآ!أصرواحنر،،اتظ-اماذخييرءنالأ!لعلىنازج

اطالة.هذه

فيوورط،رامةبال!وذقيمث!!ث،اصيرباز!تهمأنا"سالرا-بأنذالمث

فياةهـآنا4ءةتحدثماصثلمن،)1(رةادلي"؟كنلا"ص"-م-دثصوا2%"

نة!صصؤ،صا؟ثوعوفصاتؤينصبثتيءذ!م""!لوص)تؤ":ؤ"-الىلهؤو

،(2)"الصصابيري!ثئر-وز،اتص!تروآلضوالأزتةثسصال-الأث-ؤمن

اوابمباذةسلي-ون)نوا-"تاأن3الوافمنلأن،4زةادلي؟كنلا:وؤةول(1)

لاةتهـيرإابلةأكلوروهـي،ادثواطو،اضكالأكلر،طبه-"4يرقلي!رتح!دث"قاإثاقاأكلام

ز*يرإش!-اليل،!ا"هـأفأوبكلكلة!اذ"!ذ)حجاثتح!دلارواثساءذهةهـثل،التاطهـفأو

ة!اوسلم4ءإءبافه!لىارصولارةولذالمثوفي،وو!رهـا،كلةاومت!االى13وف--ثج!ود،

؟تاب-ابضارياص!هـحأحثةاءلهأزلإلاداءاللهأزلكلاة:هريرةأبيءنروي

،دواءداء)حلش:-ابرءنرويةجماوا)-لام"د-لاةءلميهويةول.11/باب-"طب

-ا-لاما؟ت-اب-كل-لم!ت"ح)،،وبم-لعزاللهليإذنبرأالدإءدواءأ!.بفإذا

داودأبر!كابررامزداوواولاة-داووا*:ءا"44لاكلوساللهىلمراتويرةول.(62باب

.(01باب-ا)طب؟ةاب-

وهـؤلاء.وثاكلكف،،،زكلأوا-:أ12داز":يرلادية111ةايةا)5هـذهباناةولاإهـ!ناومن

الأو--اعء-حهلمواأنأ--اجأليةفلمرنأ--ادآال!ثتظرونعهـاأءظمالا-وممنلديهمالذين

،وةا)ءبا)ة"أو،ءاديةغيرسفات)5الىأومداوات!ا،الىإ-أواأنءنبرث-اء"ا)هـدذ.4

،لي*ظيرونولا،لىبيرؤونلاالذفيمء:وا)-لام1)صلاة4ءلهوولها)"4أشارماكل:لمن

.(29باب-الا؟ان؟-اب-صلم!!-3)"توكاونرحهمو!،ث!ةوونلاو

.051/ا-ةرةا(2)
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نأيجربعهـتازةؤرصةهـ:ا)كإنليل

)ةاحمما.وبا،بالثهوءلاؤ-ةا،ط--"تةا

فيلسا-ء(رآملأنهضأصلكما"13غةب

إلماذ:ظرأنءلمص:اليتوركن-الواقعفي--مثومبأي

)1("-فيهة،الإن!ان"وخلإقص،:أبر!از:اعلىراتا!مروا

ف!طتحتف!ةةا

ذا5-،وهبتالذي،لثهب!ممامد،ءونكأن،إ--انوأيلم،ءظمةوأية

")2(.-تش!ر"ولطلهتدص!م.قدا-"م.،وصتاصكلىاللةار"وإت"ح"ؤ!:الهور

نأدون،ديةاطا--اخم!مفيليمأإونالذفيإ-واذ:-اانذ؟هـليورضآو(-ير

ء-اءدةإن.عاهـ"هيةط"ظهـوفأوأ-لاؤ-4ذحااهـم!ذ)كإلماذضهطهـ!م

رص"حأ،وا)قيسة،هـا)!وفي--اص"-ب!اسهـ-انهالئهأوءىأتنا،ا"ار-ثنا

كلةطةية،ز-"مح!تىسهوالجمهتاإ-اءدةه!ت-ا)صومءقبيأءسفأت!

.اوربادةالهذهوءصلمة

اإتا!حتاكأو،الأخلاقياطابرت!اذاتاإة-،ؤحأكلهـهـذهكانماوأيا

نألأء!!ز:االواضحذن،(ا)ف"ولو=جاأو)اورضوياا)طابعذاتالأ-هـى

واةن.لاصيالإسا)ثارعأهـدافمنليس،نالحرصالنايثي?نالهدنيالألم

ا--اتأ-هـىهويرةرضبردوره4فإذأخلاقيوا-بأداءمنأ!-اذ،ية-مكان

اة-احه"امنباطفيصل!و،الألمهـتارءمعلى،اإ-طاولالإص-إكإنبىل!

الإصىاكفيدي111واباذب.اب-دصط،ابالإرادة4ةذةاوم،الإيجاة-4

سصايصلعلىلي!ءسؤ،و،ضدهـاا)ءهـلمنأكثر،الا-لامتحىءل!اليتمثل

.صر!،-مدآير-ءكاأنإذن؟حنولا،ءهـد

.1/28)ة-اء)1(

581/ة1):ةر(2)
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صثكاة!إلىا"-:ةباالقرآنصوؤف؟د-كينفينحددأنز--طبعوهـحذا

بريلة،اتضر!"اهـذهءنث3شبأن--يماؤلدس"،"الأتلاقفيال!نيالأا

."أوا-:اتامنوا-بضيل!زفرض-كنكل:ماخ!هـبأنولا،معأ-ة"

ؤا!صةلي:ظرةزتأملعندكل-اأ؟ثربوضوحؤ--!اصإنا)ةضيضانها-،ن

ت"إففي،-لمولمنءلي!اا)ةجماؤدمؤجمانيالقرآالمهدأهذاؤطبهم!كيه"ة

طا"،متناؤتلجنكينؤض"ا)صددءذاقيذدرسأنو-مس":ا.اطاص"المسادل

:-واز"م،لي"ضتوفيحاكن!إو،ا-يصوناالأخلاة-ونناؤثم،

.والا-تلاطلةوال!ش،ا"طإءواا)صير

.وءطاءصبر-ا

فيالصبر:الأخرىمن-يرا)ةض"لهلجنؤأي:الأولطاإمث!"هـجاهـذه

؟أرخاءافيأ"طاءاأو،إبأساءا

زدرجإؤرارءتاب!-ارليدأكلاذاإسلجث(طر-(إش!4اهـذهطر-تور؟ا

ا-يأنهذاك.وصية-فأو،وا-بافرضص-ااح،سياطابحذي

نتضذأن(كافهدحونأنؤإكلا-كلورلجنلوضحاإنافهة"4اسالأس!افضبلمةاءإرس

،كلمقولءيرلأمحاوكلهـبلىأوهـو،النة"ضا)وضعءودف""صصطةلية"وطر

.الع!-يا)وضغالراهـنبالوضعفلمبدلأنيلزمتاأنإكلاو

هـذافادإأو،صادر(مهنا"زةيصمادإووف":اإصلاحنأاؤترف:الوواحن

؟جما،()حااجهتاومنؤمل،ءلب:اليتوقف!ا*-رنااثروكل!رتدو،الوفع

ب!ذهذ-يرأنأو،وضهنانغيرأن-!اكلناؤضةأ-كأىإلى-الةمنزنهةل

؟..ا)ظروف-بعلىءالمثأوا)طروة"

-كهمة،وصيةفيصولمةوصورةأولأكلو-ودةا)-ؤالهـذاكماالإ-ابةإن
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إتتقلبمااعضادهالذيمملمجاليدعلاأصنا!-نن!أالثهرسولؤولمايدءو

رسولحمهت:قا)تعنهاالثهرةي9عارثفعن":فدها)"هلهذاأ-وال

للهتير-قغةتدؤلاو%"منرز!!لأحدأالثه"!-"!بصإذا:يةولير!االثه

إلىالا%غاءجاا!المنالقولهذاذةاناماؤاذا،)1("لهرذن!هـصأو،له

ثيي!عوت-ينالإذ-انأنذؤكدأنعزمهتطألا-الأ-لإقيا!-ال

يثبماتوأت،ر"راكزمانءاهـ"يرب،كاملأاطاليبرا%ء"ا)و!اءلي-ءط-ع

وا%بإلىضة""يثم-صصطنه!آ%ورذثيءنأإلىيضهطرهشيءولا،!كا-"

...؟ء!اد

نجددص:اكلا،القياسيالةما-لاهـفإلىذ!!أأنليتا-ا%ةؤلاذاكوكلع

منضاتيةأهـلأرادء:دص-اوذ)ك،الأ-لاقياإ-داتفيا:صي!"اذةس

ة"ن!:اإ--دمن!دريببالمدينة)"-"قرواديار!ر"-هواأناإديةةفوا-جا

دنتةلمواأنلىدةورفأراد)إ-جد-ولا)هـقياع-ات:!الءبدالثهفيبمابر

أتلحليلمةفيإذ":!مؤة-الير!!)دثهرلىولذلكؤ:إغ،اإ-محرد!ربإلى

ذ)ك،أردناذد،الثه2م!ولريانهم:قالوااإ-جد.!ربةتةلمواأنتريدون

تب."زء"أدياز،ثار"أآ"-كأتبه،دصيارص؟صم،لىتات"صبرفييا:ؤةال

.)2((ثار،1ا

آ،-كيهـيربلومديلأ،تطإبلاقدالوابمبأناطالاتلي"ضفيالىلمومن

.4/باب-إ"جارةا؟ةاب-صا-4ابئسكن(9)

ل-أيأنالمثالهذانيونلا-!،05/باب-الىا-!؟تاب-!-لمحص-(:)

الناسألفؤلمو،!ابر!ورة4إديةاتحىهـيإض،-،اأنذالمث،!ةإزضأحونمهوفا-ر

لا-يةومن،لا-ةمنذا5،دت،عرلاةالمديةلأص"!توا!!وا-كاالأرباضهـ-روابريأ

وؤشت،اطلافبر":،مثب81ممينم!نإلىلي-سعواأن!"ش!ءواإة،ساأنلر،أ-رى

.اط!و!ة
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لي:ذلأنءإ""يحىبطاإ"-مرالإز-انأن)ةررنارومثكا"تازصإلماءدناصاؤإذا

إذن!ولههـرإذسهانعلماهـل..؟رص--غا)ورحسؤ،إسا،إيري؟؟ط!!""كل

ا)صدد.هـذافيوافح-دالإى.لاصجماإوةفاؤإن،!"!؟آمرم!مهلي!ه"حأن

،يرلمدهور"الض"؟-بفيثورءكأنلحماإذسهانكل!ثعلي!أالنيكانؤةد

،)1(،منسل!ليدهكلرأأنمم!اآ-يرؤط،ط!ارو(أ-دوكلأ!الاةا)قازلوهـو

.صلأن":أ)ةازلوولو،إ--ان!،(الا!رفييرمم!ألواأنالأ!!ه!اءعلما!رموكان

وأؤهـيرط-"أ-دآلي-ألصأنمنحرلىظ،هـهلحمالم-؟ص"شأ-د،!يحرةطبص

)3(.((لص-و-قيور-!ةلذيولا،-)"::جماسا)صد!"!للا"و)2(،ص؟:"4

اتإكح!مذوفوالي"رأو،زةمه،مأاير"رضوأناإولههـرفيلحمايرهـمكان؟

نإا)ةاؤلوهـو،لمةكلكا)يروةبابالوص-ةأو،افهـربالإلهاءس!و،)دزز-4اطالة

ا)توبة:ر--،ء،عل!ارلصولهإلماوالثهإلىصد!"روالهمنلي:-لعأنأراد

ة")ثجممايوءيأنأرادوإن،)4(لماالمث-يروؤء3صاالمثليورضعا"لمثأم!ك)

أءف"إهورذتكاذذرانإزك،آ"يروا)ثاث،1)"إث،لا":برثطرهأوصاله

؟-،أ-د!يرأقأل!:ضه(ليأو،15)ل!ا)ة!!ثماير!فةونحالةر!زفأنمن-يرلى

نءنكاروا4ة)صدا-ير.س):ا41ف"حير-*دةلي،!4صد5هـذ:لوؤ"ة؟ل!

.(6)امحآ:ءظو

منآير.لرهـحذاا)ةصاإئر)فوذ؟ر51/باب-ع"""و؟تاب-ابضاريا(1)

(رب511).ذ"ء:اهأكلاابوا)صو،،"ده؟-ب

ا)زكاة؟ةاب-كل-مءناطديرثهـذاروا؟ا)ئر)فزةلوؤد،إهـمهاليقاالي-اري(2)

منله-ير....ويرهـمصةة:يالي"و--صدقره3ظكلؤ*-طبأ-دأير""،ولأنا:34/باب

(إ+ربا).ليدا"إذ؟وراإر-حاإلىليثس!وإن،(لي-الأن

.حرب511،،260/بابالزكاة؟ةاب-كلا-"افي3()

.71/باب-ازكاةاو-وب؟ةاب-ا"-اريا(،)

.2/باب-ا)و!ء"؟تاب-كل-لمص-"يم)5(

.38/باب-ازكاةا-؟ةاب-داودأبو)6(
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ك!اتفيف،لطلقدبل،علي!!اللةرسول!وقف،ؤ--بهذاوحنإ

فنهم!":أوفأقاللقدبل،)1(،ابقىلمنتبا)"بأسلا":ءوءة

)2(.،ادبيلوافي،واليتيم،المس!ينء:"أعطىما،إ-لما"صاحب

إلىتدعوناالدنياهذهمتاعوالسنةالقر6نب"يصفالتيالةلمة(نواطق

ا)ة،نية.ا،تعته5فيقا:،ولونزهدأن

ينبغيلا-رو-جا؟تمحاسومأزةممأن؟حنالتيالزهـادةهت5أنبيد

منقطع،،ص%إيئإؤ-ان؟مح!الة،ا):درةشديدةظروففيإلاء،دد!زفهمأن

منأودردبمن،ت!يفأي(ا)صدقةسبمايلعلىولو)ذشاط"يتطابلا

اطاصةحاجاتهمثبعأما!!أنه-ثلمث-رلاا)ر%لا!ذالأةضلفن.بىمبد

أءظملى-خرأنعلإ-4دل،ال!سبمنءزيدإلىآكةيرلى-مىألااله،%لمة

وروحه.قابلتهذيبده-3

الذفي،اددينصوفةالمةظروفيدالتحفو--"علىهيا)ظروفذه5

أهلوبخاصة،ير!أالثهرسولصحابةمنعددالدرب5-تاعلاسبقهم

روحيىموةفلهمي!ون(تإ-فياكلعلىواصبأكان)ممت"،ا)صئفة

الذي،ازائدااطبا!تمنالت!ردمنوقدر!،الأرضيةالمتعحيالمتحةط

غاية،"،الوسيلة"مجردمنيجهلوالذي،،لل-،دة"،الروح"يصمخر

.الاسلامفيمشروعصلتنس!لثءوةف!أيالممنبينهذفيوراهو)يس

و"صحة،.1/باب-اك-اراتكتاب-ما-،ابئ*سقفيجاء؟اطديرث8-(وبر(1)

.(إمربا).،اكميممنالنفىوطيب،الفةىمنخيرارةىلمن

لمنهوالمسلمصاحب):المؤ)فذكروقد.45/باب-"زكاة؟ةاب-الي-اري(2)

.أثبثناهماابوالصهو(أعطى
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ليصيرليمباخضيارهليةتقربأنكلويصرآإز-انأننصهحأنيم!نلاثمومن

التيبضمحددردض!يى"-!ةاكل-!إذا،-ةيةيزهددهذافيؤليس،حة(كل-وأ

:ليةوليلذا،.ةسه-ا!

الزهادةول!ن،المالإضاعةولا،اطلالبض-ريملبتالدنهافيهـالزهادة

.)1(،الثهيديفيعاأوزقيدكفي؟ازكونألاالدنيافي

لضمروريبالي-هـ-ع،صةقطعر-لحالة،الهحس=الةالأءهـفيو؟ذ)ك

نأ(أليفااتينبغيفلأ:ا-اا)5اقيمبا-ا!"بصو!ةويضه-ك،مفةفأقانمأ

ماديأ.ليكرىأنا=لمن،،ثلمهءناءيمليبانفرير"

ا)قاا)ساعةءا""زةهـض4صاغير،يرفعلأنا،رءكل"يلي"ماأنواطق

كلوقفهليتجمرأن-ا)ةوة-يزفي4ز"تأنولو-ثمأدايضويأنو5،يحياها

،وإلمدؤ-اع،للم!ومكل-فددائمأليحونأنأي،و-م"الوضعءيرمامتى

للصكر.و،ءلا"طا

كل-اواةءلا!"ا)ةضهلمتينهاؤينلييننرىأنفه-ب؟ذالمثالأمركانوإذا

مةتضه-اتهوفع)كلكانولما،اط!!4ظروفهمامعءتنايى""،ا)""ء"في

ا)ح،كللوا-بهرؤديبر"ضلي:2لي"رهـكيفمنأنا)واضحنرن،الأ-لاقية

إءسورةبا؟لمبع؟ول-!ةزءتقدؤجماوزإك.كثرأولاأؤللا،لهددليللايافا

دف؟مهلأنلبخاإترغبلان!-،أأءفي،الأخلاقا!ذهيزةالمها)فكرةمن

نءكلا--"افياطدثثذا5روىوقد،28/باب-ا)زهد؟ةاب-1)!ركلذي(1)

،اطلالبرة-ريمدة15ا)ز)؟سد:و!لم"ء!الله!لىاللهرصولدال:قال،ا)ةةاريذرأبي

يردفيةامنكأوثقكليدفي؟!تكوفألاالدز"!فيا)ز!ادةو)حن،المالإضاء"فيولا

هتأليةأغ-الر،ذهـيماكل:كأرءب،ب!اأ!:تإذا،إصيةاابدؤفي-ءونوأن،الله

.،الممربث!.كا)ك
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)ممل"باإ"مخ!ا)-اءجما،كلهماأذة-ةاذح"فأنترليدهـجاوإ؟ا،الأش"اهط:"ءة

،اإظمهـ"ز-ل،و،"!اء"ادادامنكىث:(،كلرصث-"لمزملذيا"ذح-ف%

،ا)ة"هةفيلي"-اوياناإوؤةينأنذثدتأن؟حناإ"دأاهـف!ضاواذطلاؤ،

با):،!ا،عاإوضواهـتفيءددةذصوص!؟إكولو!-ئ،هـإ-ةا)5الةا-ش"من

.!و-ودةصا"صوإوهـذه

:برءصم،ا"لمثوإ

أكلرهإن،اإؤمنلأكلرء-:(:ءيخطأالثهردصول!ال:!الصعيبعنقي

شت-شلهمراه"أصار""إت،المهـؤمنإلالأحودذاكو)ررس،-جمرولهكات"

.(1)((لهآ-يركاتاطكصت"تراه"ةمرأص،ليء"نإو،لهأ-؟وكانؤ

:هـريرةدبىأء:"روا!ؤ؟أوا)-لاا)صلاةءإ""!وله،وضو-(ولذامن؟يروأ

.)2(لمأاص،براا)صائم؟لمزلةا)حثصا؟رالط،ءمل!

يذصهئأيل4كألاأن!اكلع،الاندثورإخااقيااإمث-صط4ؤإن،وهـكذا

ذطرخأنيرذ"ورجما--وا-":افيالضتهـيربرورضذ-طلمبلاأن!اأءفي،صويماحعصا،ة

.اطاصةإكلكاناذت،كانء-"ور،،ذاذ"!مايردوزقيد،اطنرشنالب--ثممهاطةعلى

لإمالإس!-اوضور"الذياطلؤإنا!اناهـذاإلىا؟تةاترو،فإذاوإذن

اطنرالإبالممااإشترك،رتءملمة!ضإلىالأولويةروةحإلى-)ناربدوؤ؟-لي"جه

لازإك،إط""--ةاوا)رؤا!ر-ة،ا)ر-اهمنءاا-ةدر-"ذةيرضا)قيا)ةص"لمةأءفي

.والأ!اطرصانذ-""بعوا)قي،كلا)ح!اعلىاغاير.ذةصرا)قي

31/باب-"ز!د؟"اب،ء-لم!-"ح(1)

55/باب-أ"هميا؟ةاب-ء،-"افي2()
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علي!اإتبراابينوقعازريااطوار4ءلييدلكل!!و-لال!ةعلما-وذ)ك

ةةهـاءأن:ليرةهرأبيءنلمصم!يرواهازرياالنصوإلهب،4!حابهو،"ض

-إت.بالدرشر-ذتاداأ!ل،ذصهتب-:ؤة،لواعلي!!الثهرسولأتواا)كا-هـفي

نوكلوير!هو،يمازص؟نلموصث:الواة؟كاذاكلو:لنقا،يم)ةاميماتوا،ما)"ثكا

ر!ىولؤةإلأل،تق""زفيولاةون-و"دفي،ذةصدقماولاضدؤونود،ؤ!هوم؟

!ء"ةو-ث"ةون،م.يسة"صةبم-كلصن.بهذدر؟ونيضيث(أءلمأؤلا:اءف!الثه

:!قالوكلاصت*تج؟كلثك!"عمقإلا،كل:مأؤضل-أ-دويرءونولا،إءرتت

ل-"د"برنووتحىهـد،نوؤحيرو،رتول!ونأ:دال،لثهارلصوليابرلى

رسولإلىا)مإ-رفيؤقراءؤهـ=ع:!ا)حأبركاقالكلهـةوثلأثينؤلامماصلاة!

،كلثا-"ا"لموؤة،ؤورات!؟ا-لالأمواهـل،أذثت!ا-و!عس!:الوؤقيا،اءت!لثها

.(1)ثايرثاءكايرؤذ""الئه-ؤ!شل،ذ)ك):اعلإطالئهرسولةقال

4واختلاطعزلة-2

.الا-خماء-4واطهـاة،ا)!زلةحياةد!نا)"ةاؤضكلثءلمةهية)"اف"اشكلوا

نأليولد"ا)ثتركالإيرابياطنراىاإا"سبةبا،ضبلا)-4زةسليض(أنجدوهنا

ودرءظموأ،ا؟مدكاؤدر؟يرأ-""ناعننا5كلو-ودة4الايجا،اةهـهـ4ا"ذه

ا"فحية.امن

!لىلأن،كلوكدؤاعاعأكلهـأيمماا)وفوغا!زرفييو-دلا4أذ!هـيةولا

.(2)ال!شاليبد:4صاعلى،واطالاتالأث-اصءنير!هدرث!ء

أز"ظاز(،اد"هـعلي*كزلالذيا"فباأنزأكبدأذ)-كمنأدنىوا"س

-ألدءوأت؟ةاب-إ:-اريوا،97/باب-ا)صلاة؟ةاب-كلممص!ح(1)

باب/17.

ما.طا01ح!،15ءدبراكلو2/222ء-15لاا(2)
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لسوىا!عا)وفي،ة"للا-الا-لا!"ةا)صهوباتة"ضيرلأن4ا)طهـليةب!ذهة،در

أءة-ةط،هـهـآإلى-اذ(زة-4منيجر"لا-يف!و.ا)صموباتهـزرهمنرب3أن

برساطةلا!اطظ--4منفيهي!هـبأنإ-!ط"-ع،صصرطنه،ءاإ،لةة-"فيإق

.الأشب،،برقوةبرل!،الذاتبةهـواه

ءيره،ترئاقواسىرطولةمنءير،5-ازهـايحوزأنلهكانوا،وإذن

،ءسئولبةزتفى!هنمنمابرحلو،ءإص"هـيكلاعلا،ليث-اء"اط-اةيوا-"الذي

.ا)*ة"،تكلليتةابأنأبمل!ممأطا!ت"كلير:ذلوالذي،4و؟ضمحعص،وص*اكلهـة

ئواوأزفي،:تهالطهـولهفيا)ةرآنلم!مالستوؤديخ!اإ)تجمانجدوهـحذا

وؤوله:.)1(ثأإءتاءيم.وءتادصأهمن.ي!--يينوا)ص!ا،يىثلح.الأياكلتى

ينلثه،ا"مأيرثف"تلمثت!"حا؟حا=،نص-د،ويجربصلاقيالذصورتة-ف-كت-ءؤ"

بثسط،بالزواجيوص"3برأنلامث-اب)ءهنديصت!ل4برذاؤإ-12)داؤتص.يه-

ءرركلتفإذا،الزوجبةبرا--،-4ا):!وضعلاهـادرفيي!ونو)أنهـو،وا!د

ضدالدؤاع؟ويبلمة،ا)!هومإلىبالا%و،ا)ث"،بيوءيفإذ-"اإ-ثولبةءرزه

،ؤكتتزوجةا)"-،5اسهطاعمن،ا)ث"ابء*ثحريا):)3(ا)*هـزيةاؤحالدو

ةإنه!با)!وؤ*إ-4ي!ه!طعأومن،لاة!.جوآ-!هن"،لا?سأ!ض؟ؤإز-4

)2(.يىبماه!،له

.132):ور/)9(

.33/رو1)ة(2)

جإ:3اوهو،لهغإ-وا"وشرط،"ءتثفجكل:2أصلثاطدات5فيأنزهةةد(3)

يرةرضهالذيو"ةمراطركلانؤ!-ذا،وءير!م،إ-ريناالأ-لاؤهثنمن؟ةيراص-د!"الذي

هـوبرل،دؤأ5الىاةعفيؤ""نرىألا!برب-أ-ءإء!م!ءا)بأ-الأ-لاقفي-اإةحذ)ةون

أدتكفولا.حنأ-كل-ح(،ابوارح!،م،ا)قا.دةإةهرارطا)ة"فرةبرادهـلةوس

دانمأذ)كو)حن،لاحالةز."-(،يرةهسأو،طولزصةأت"رق-داعسا)5ارز5صرا-ل

سومأ."ر-الب!ايوءى1)ما،والداء"اديةالكلاطالةو5و)؟-ط،صؤؤتاءإ-ر

.09/باب-ا)مموم؟تاب-1):خاري(4)
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،ا)تدرجهـذاءنأدقآزول"ير-"يرأ-هـىأ-اديرثو!:اك

-يراكاسرأي،الثهريىوليا:ةقال،ءلي!اا)ةيإلىأءهـابي

ربه"ول:د"ابصا)مثكاب-فيشبفيور-ل،وكلالهبر:ف-4-ا!د

.(1)(5!ضسمت

ءا--دؤة

ل-ر:لاؤ؟

ا):اسو-دع،

:ؤالء:"الئهرةيهريرةأبيؤ"ن1ص"در-(،آخرذمى(؟ذاكو-ذ

لى،4كلا?تةكما"ده،عيتيماتويه-،ثولبصن!إشذالئهريىولأص-ابمنر-لمر

و)ن،باثتا!ذافي؟أقيتا:اسااءيز)تلو:ؤت-ال،جم!اا!لإفأء-:ف

:ةةال،تن!االثهلرسولفذ؟هـذ)ك،-!االثهرسولأدى-اذن-!لأؤول

لى"ولفير"ة"فيصلاتهمنأؤفهلالثهلىلجبلفيأ-دأ)ءة-امفإن،زفعل.لا

الثه،س"-لفياءشوا؟اطنةورد-إيم،لىلحالثهرةفرأنئ:ونألا،ءاكل(

.)2("4ا؟ةلهو-:تنا!"-ؤواقآالئهسبهليفيةازلمن

،اسا:اءنالابرةولادا)*اؤلكلؤ-ماليةهـضحالاتهـ:اكأنرربولا

يردثصاوذاك،ش!-!ىيةلدواعكانأم،عاء4لأس"ابذلككانأ!واء

ب"طهـعةدكل-ا4أذاؤعوا)و.الا-خماءجماالاضطرابؤيراتفي-مض،-

،فردكلتدةحبا)""ئةا)!رلمةؤإن،ا)"ةولعلىثاءلمةسهطهـةإبلةوالها)ةءوض

إلىاد"ومالاتج!اهو!ذا،دفحالذلك؟لكأندون،-انه(ر!-محدجماأنإلى

ءاإط!الئهرسولأوصاناماوهـو،الأهـليةاطربإلىغا)"ات!جاوة4الأكلتمزيرقط

رويف!ةةال،صكانأيفيبالفراركل:4ناوذوأن،كلةاءهـإتهنتر:بأن

و"هاوا)ةازم،زما)ظمن-يرلهو-13اةاءدا،فتنيىةحونقي:هريرةأبيءن

،4؟-ذثحمرؤ"،1ص-ثتر!فمن،ا&اء4يامن-يرؤي!الثي11وا،ا"!يمنير.

.3()(4تهثذ.بر-ةلمتمهاذاأوء!!أفب!او-دنرن

.33/باب-اقالرب؟ءاب-1)بضاري(1)

71/باب-د13اطفا:ل.إبءلمة-1)تركلذي(2)

8/باب-ا)ة!ن؟ءاب-ا):!اريعرهج)3(
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بر4-:ا-غأو،سب"اط!،!ثدليدطء-عذا!كأص(-:،!ب-الةأيضأو!المث

وفي،إ-وانهكلعوئامعلمايهلجشألنمه"لي--طبعلاارزيااطدإلىا)5!راكل"

زاكز"ءحأت-،داهة--ر"ذلموذكل!!أأدضك،صبحاط،لةهذهمثل

،بدثك)"-".ك":ير!االئهر!ولؤولمن،لامب"الإسالذهبب"الوصه"

.(1)ثأطثث"لمث.كلماوإبئلمثص،ا-،ذتبئءلمبلمثمس!لمك.وأ

ورلمتزم،ا)صهتعلى،:طويالذيار%لالنذةارألن؟حنهل،واحن

افيأروازةمالاذ"،برا-تهيض!جما-رآ،4المحزذا)صدكل،تت-:ب)5،اررود

.؟."الأكلسمادةأ-لوعن،إ"اماا)مصلامأ-لمن،آتتار

ورصبرالناصفيإاطكالنإذاا)-لمم":)ت،ليةولالذيهـوكلاإشلىإتياإن

.)2(،أذا!كلليصيرولا،ا)-،سفيا)طلاالذياإ-لممن-إرأذ)همعل!

أةوا!ممنر"ضأوإ)-لمث،اطدليثا!رزالثةاتادربولنؤ!موإءد

.أانط"مداراةمنألي-سزلةا)5كلكابدة!:ا؟:-دؤال

أطلموةاطلمقءنا-ولجبمن)ررس":اإصرياةول!اذووؤال

.،بالئهءةكما-ضرب

.وتة،ول،ليإرر-ونء،ا):اسكلعا*شا):الدؤ،قءيماأبرو!ال

.(3)")سرباء:مماذةرد.و،لنكاوليأ

-من

!امهـ

كاؤنأذ"أي،باذنكاذنة:بر!أذ""الهارف"ءهـوواو!زرا

بالثه.ا)ة"إقوليف!هـهبالسرء"3بارن،ال!،ديةاغله،مثو

06/باب-ا)ز!د؟ءإب-1)ثرءذي(1)

55باب-ا)ةءإء4صةات؟ماب.1)ترسذكا(2)

241-913ص"ءإنيا!دا)قشيرية1)رسالة)3(
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ناؤ"أ،،""يرأت،ويجبرل،يم!نالتيللعزلةا)و!!دوالش!ل

و5-اس"ةالأسالإيرابر"ةاةيمافياقلأنه،ا)خاس!إلى-"ةبالةؤيهومرءوو(

وا)ة-أءلالاسض!،عيرلمزمءابرةدر،ا)دؤوليىيممااف!"جاءنابشءئا""ادالالي

الويىيلة"ؤاو،الازطواءمنا"وعااهـتفضلفييماريأحدولا.اطضب

،ءزافاوش!ت،مشاعرناإءلاءو،أؤ-كارناإفاءةعلى"إةادرةا"الوص--يد-ة

إطاقة.ابالقيه"صلاتةاودءم

-ابوعلى،المدير""%-ارجالاءيزالهذارتمأنليلازمليسأنهبيد

ي!ونأنيدخي،انةطاعأيمتبرأنمنفبدلأ،4والا%*آعهالأسريةوا-بماز:ا

لليل،ااثناءوفياصة،فراتناساعات-لالأزف:اباسترداد)هتمامأبالأ-هـى

هيئالاث:ل-تاثيئة-إن!":تعالىقولهمم!اقر7لفاإ)يهدةصدءاوهو

.(9!كاؤيلآم"ةتؤأؤطصئأؤثتد،أ

والمتةطمة،الجزف"لةالهشمنا):ءوذجهذاأنزهلمفةحنذ)كعنوففهلآ

ومنذ،ا)"المينإلىءبوز("فيثتازأنة:لعلي!!الئهريىوليثأنمنكان

وفي-ا!مة،،خروةتمنالعزلةههـتإلىرةشعالريىوليزل!،اطينذ)ك

البيمات،يروارأوبد-"،فيذ)ككانوإن،رءضانمنالأواخرا"ثمراخلال

.!محردهفي

،حافالاعتاهـففيبهعليمالثهرضوانصحاليتهمنكثيم.اة-يىىو)ةد

.هذاالناسيوم-ق،فيهبر"تدونةالصالحيناددينبرءضزالوءا

4؟قؤقىوجهـد-3

ؤا؟ثد،نيالقرآاورشريعاأفقزطالعأناهـابرة"يناإثممتينابرثاناأ،ح

قيمةيىوىأالاسلازظرفيله)"سإذ،الأخلاقيالج!دعنيزردلاا"دي

التماسإلىيدءونازصهنالكوليس.أأثسع4يستهدؤالذياطيرمعدلتناسب

6/لكلازا(1)
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،ا)م!سدحونصينةأكل،.ب.الواوأ،إوةفايرقضخهبم،لا-يناإثقات

نألناضيزما5:اكفليماس،ثقلعكا)"اديةاطياةءعبليث"ءلأنوهو

الأس!ا،"ا)ب"صب":سواهعلىوضانمرةأكلهـانفهما.مه!هنتملص

.الأؤق1)ضهق،ا)نجي"لمثالتفأو

الواسع!الىئ)الأ%لاقياط!يركأفيئؤ!3-ارة!هياقيالحالةفلنتناول

هـتاأكل"-"ءن،أنفستنسألأتإذنؤماءيخا.طاهـتناصتدتلص(لا!كلة

،عندهتقف-دآ!،"!نأنهأودمممالها،طاؤتضاليتطابهوهـل،الاقتفه،ء

برلمئاهء-،على)،؟لوا-ب-اءيالأ!الوا%ب-ثدأصبحقي،وزد"ؤإذا

الاؤتض،ءو)حن،ؤمحع-بذلكوايس،(الإدداءيا؟!دلدر%،تفيدراستنا

.؟.يمالض-رحديبلغ-ئ،الا%،زةمن)ةوع4كلءانريخليالا-صر

نأيربا؟م-،دؤإد!النصهوص"ضواإ-ألةته5على-ممتاإذ)إزتا

منالأخيرةيات61فينقرأوه!تا،"-"كلت:،سيا،الأعلىاك-لر-ت!دف

،وااسخد"و،اصثوازاوآتثيه!لذا؟3،تأ):اكاته"مرلأوااالحجةلىور

او!رر-تاو،ن-وتةنلرا.لهتاص!كغ.-،ط!ت!11ؤتتاثواو،.بئكمزاءئثد"واو

آءشئوايه!الذيألي؟!ا":سهـانلآلىورةوفي.(1)،د-5-13صوضق"الث!في

.21(!،تةاق"صتض،الثهاثفوا

خأ!ط!5وبماد،س!لمأولأاعءسكلمتيأنؤأصىألايجب"87-77/اطج(1)

الأءقيابردكلبرصدؤانوهكا،ا؟ذسطالدالةالأ)فاظمنروا،اةرنر-5"وا،الهرببةفي

،فيبدوالحربالىاش،رةأبة5:اوةضهنلاا-هـاقاأن،وهـضلأءنا!الاتجميعفي11،ديأو

بروع!،فيا)-ورةذه5أنوالراقعآ.ا"ظااهذا!ثسوى"دبلنزاتةدا،ياتهذهأنانا

وكل،ا،ح""%ءاتالا!"ةبى"ض-صثلان!ابرل"ا!-رةمنالأولى)در-لةدةطكر-حلا

يرجع1)ةاني13نصةكلقليلايزيدهـا)ن(إة-وخواالناسخ)ءتابر"في!زآابنةررهما

،ا"طآا؟ء:ا.دا؟3؟ناب"يذ؟رقيمله"قييةوراضاالصفةيحهلةاإ:صو)ذن،4صحالى

اذظر:)،ممأنةسهبماهدمنكاا!اهد:و!لمءلميهالله!لىالنهيقالو؟،نا5زبرة"الذي

.(2/باب-د13اطةضانلكتاب-الترمذي

.201/سرانلآ(2)
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كأتةل،ا)-نةفي!كثيرةوأصاديثص،الةرآنفي!كثيرةأخر!نياتلكل

في،الأولىاطإوةالكريمالقر3د!تطاوقد،الانسانيةب!!ولناتنايبدوفما

وهي،1()،تئتماشتطقاالثهص!وا-ؤا-":الكريمةبالا-ية،ا-"يلا)ت5

:عرانآلآيةفيالظإهرةاطدةلتلطيف،السنةأتير-ئاماعلىترلتالتي

."ييما،تةإت!ق!لله-ااثثوا1

--دآيضع"اشتطتغ!ئم.ت!الثه--فاثفوا":تمالىقولهأنوا)واقع

ا!إلىبالنسهةرل،صةإتهبمقضةى،بر"!لمةيقدالثه"ماإلىبالنسبةلا،للعمل

ولكنه،مقدر!ميه-إوزكلاكلمنإذنيهفه،مغو،الناسيبلغهأنيمكن

هـ-تاسلجيلفيقوامكليسخرواوأت،لمزمهموهـوذفسهالوقتفييبدو

الأعلى.المثل

بهازضريوأن،-يا-ث!فتهـاكوأنإذننيةالةر3الأخلأقتأمرفهل

؟..ف15الإرطريقءن

-"إلى:اولهذ)كفيواذهـأ،ا)ةءوضهـتايريوانآ=هـينأمرينههالكإن

وةوله:،)2(،زجيمأ.ليكمكال!الثةإن،(!س!م.-تقتلوالاؤأ

.(آومجاز-قيقة)،)3آ،اكش!لل!"شإلىيم.بأيخد"تا!قوالاؤأ

بأنيكوناهـغا!(واف-(ة-كر!اطاصةالأ-كامبعضإلىترلناأنظ:لو

وأ،ضلخأاإوتتو-عؤايس.والعقلإنب"الافمعاتهافىطأكثرتطبيةثا

)1(1)ة"ابئ/16.

.)2(النساء/92

.591/ةرليةا(3)
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)1(ألي:اراةدليل،=اززةا)ثصرعتاإةةيجى+لالذيو-دههـو،15اإ؟ر

11"-حهـية،ا"هلمه،تا3-،ذةرفاقياوراتا!سوا،ا)ث!-و-"و،ضالمر

ا)ةةيىل،مننوء(وةهـضأنلمج!نا)قيبابالألىمنذلككل،1)-ةر،ومت،ء

.الدليذ-".العبادةناءةفيا)فدليلأو،ا)-أ-هـلأو

زبعأوا!ب11ر""درلنيا)ةهـآالاهـحماموهـدفصووئذ"ينأنكل:،سه"و!ت،

.ؤهـ4ليؤدىالذيللموؤف

لض*ديرلوا=ب11ؤ!م-،يض"رضا)جماباطالاتيصورإقؤجماأولآوذلإ*ظ

لا--"يمط:منهـةاسلمض:،5وهي.الة-،ءدةوييىت،اسدةخاءأن!،-هةروض

ءلإؤ"ولا،الدرذ-"اتا-:بالوألىاسأتتصهللأن!ا،وا-:،ت11لي!نالى"ثهاؤهـ"

لوا-بولا"سحلأ)ف-انةالأكللوا-بفليماس،9الإن!انهبتحا)-ةنا!-،

ا-يرامأو،اكاسمنا)يرىءص--،ةاحتراملوا-بولا،بالاايزاماوؤ،ءا

...خ00011فمسلثو،3تثلم!كل

واإ"وؤ!ن.اصورفاءاسوىز"فيلالأن!ا،ق"دظ"فياس"4"انه"وهمما

الدليفي-بالوا=با!اةهـدا!-الاهـتفيحتى-أ؟"ذاكة"د؟ذكرثم

كل"!نكلادي.،ذبفيإلاتؤثرلاوهـجأ،اةلصيابالإيماناطإلات!ذهءلاؤةلا

.ا؟وهريات!ساعلىاكل(2ءاؤظهتماكلع،ا)وا-بمن

ذصهـفأنو؟حر-الىةاذت""ةةرة،إث-انياا)ةرءجمااله:وان-الأول"ة!لانظر(1)

س"يلأ،ا)ي!مماث-"طع!لمن-ا)*-حريالوا-بأو،اطج.منكالاءةاء،الأمثلةر"ضااليم

من"""ت-بما):اص!ودثهد:ز"-ال!ذولهذ)كفيواةرأ.ا)طرثقازادأوكالى؟وبة

ما،ةالمر!لاواءهة"ص!)لرسد:لهوذو،79/انءهـرل6-،س""،"اث!اع-طاص

،سهلمناد-فين!كلا،ورسولهللةذص-واإذا-رجةون4،كلا!بردونلاالذين!ولا

اؤ)ثو،ء،يهأ-،حمماتدألاء،ت)ترماممزكأكلاإذاالذين!لاو.ر-يمءةوروالله

.29-19/"توو"-.مم!"ةةةونكلا!بردوالاأتزنأ،الدمعمقهـ!"وأء-"3م
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بأيفهحولا،صلا!مأداءمقااؤمنينتعفيلاالمثةاتأ-طرإن

ولا،إبطالآليس،اةط-إقااهـرزفي-!،هديلاةفا،اطجلتاررخن!ىء

.(طاسةإ

هـ-ذهخلأؤجماواد؟"ال!رآنأنالةولهـذاصدقمنيةضوليس

أقراةد-ءور""مهالنايحةصالااقاواالتصوصأةرت!ااجمأاا!ددةا)تعديلات

"تم.ضثطيرر.اءتاإلا!":!"الىةولهفي"ةانونالفرورة"أنهـوعامأمنمجأ

والإزمهاني،،اهـ=با=ا؟بهافيا)ءسورةذه5يتصورانوما،(1)،لث"صإص

الدينية.لى؟ولا،الهاديةحباتةافي،وفارآقاسينانوؤهـ-ثدأكما

ني.اقرآاالثسرعفيالر-يماطابعاهذاعلىت!لحكثيرةنصوصوهتااك

؟..دا؟3فيالاعتدالعلىءاتشريه(ذاكفينرىأنأيجب

صوفوععننا!ةهـآب!ا!يرأقياالةفمةنتأملأت=دآا،فدمنإن

فءمها.لان!اد،!ئؤتةوافىاطذردر-اتليأقمىعا؟"افلقد،الرنرتص

ثقةضيهلماتهمأااممك):ليةولأن-دإل!يذهبلاأز"وا)واقع

لة.(م!حذاتهـلمواأنيباحأواميجوز):يرف(أيةولولا،(الموةف

ي5و!!1،"فالت!-"تذغلماضرورةاأنلرأيناةرربمنؤأصلمناهلوإنةا

نتؤ":ء:+االثهعفااداافةهـذهوقهتفق،فحىبلةةافىأثرترؤع

")2(!جيموز-غثورصنا!لم.؟!إزندصينالثةؤ-إنكلص"دح!رصهـح!صن

صءفئوررالثة-ةإن!.ثملإفا-ءثة!-غهصة-شلىاضثطر!-فقن-)

.()"جيمدر

919/لأؤ+اما(9)

،3/ةندلماا(3).33/رالنو(2)
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مندنيابدربم"يسهحالتياط!الةفيأذ"إلا-ظ"با%ديرو5ماواكن

وهو،والةتورالضءفإغراءلفقاوم،ثمجاعضةااهـالأنييستن!ضا؟ثد

فينضء-كوأت،إقاومةاذه5عنتنثأاكمااالا-لامنت!ملأنرنصحنا

.أنؤ"،(1)-ل!ثتم.،ختردا-رض"ر"وأتؤ":الأمثلل9بايثبعة

.21)"ل!ئم.-ختررصاكلئوتصو

إلي!،إمودالقرآنيةتألالازمةا)واقعفيهو)بثدذ:لإلىا"و-يهاذا5

،)3(ص!ثلالر!نم3.لضاثو)أوترص-!صا-فامثهـ-3!::ت،سبةكلفي

.4()".لاكلئوراصمع!!كأإذ-)-لمثصإن-ءقرؤضتركنؤ"

الأ-لاقي-اطيردر!جمالييخامنت-!ارأنعلىب":اء،كل"ر!فةؤ*

وةواله،ا)دةهـة"اإدز-"الهدالةمنأ-هـىاكرمفا،وأشمرف!،،أ؟هـص3،

،(5)أ-)ح--مه-خبئرداثود!ةز!صنأو!:ليةولوالثه،اةصاصامنولىأ

ثم.فتجرن)ثؤ"،(6)،ى-لا"-ة.وب"أة--را-زنفوأنؤ!:وليةول

.(7)!فيصبراصلا!-خنز-فوص

نرذلىأن)ةايرةعالاو!و،دا؟2أةلفيلإلماإذنليدعولمالانؤا)قيرآ

صابروا-اصبروا-دوا-،5:هوءأدالثهارهإنبلأالأولىإثةاتاأكلإم

."لخيرا1ؤهلموا-

و3ؤ"الشو--"ذا5فيالافرا!-دإلا؟ءيلاالقرآنإنذالمثومع

والا--هـأ%لاقي،،كلإديأ-درو،:سإ--5ااطادم-ثدلماأمامحديخاليضع

.489/ة1)هـ-ر(2).52/"فاء(1)

.681نسرال7و1/34)ثررى(4).ية67-ر/الأ-ةاف)3(

.621/ل-):1(7).732/ةرة:)1(6).082/ةرلبةا(5)
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يؤديهالذيالجهدنفسيؤديأنعليهمحبلامرصمنيتألمالذيفالجسم

ناحية.منهذا.الصحيحالرجل

المرءلهايتعرضالقالحالاتبمضفيبواجبليس،أخرىلاحيةومن

ذاتيات71ومن،أخرىثهائرصسابكلالشعائربمضكل"ييهب!أن

قزضى،يتحكنم"ست!عونأنصكيئ5:تعالىقولههذافيالدلااله

وهمتو!خزالئإ،-ففنل-ينتنتفونض-الأزفيتضربولطو3خزون

يجبفجهدنا.اا("يته"-تتمشتاواة-فافر،اف!صتبيل-قييماتكل!

لأنفسنا،خادمأبدنناكانولما..واجباتنابروع!عادلآتوزعأيتوزعأن

،النطاقمحدودأعلىمثلخدمةأني"يسنتغذكصأوهتق"يزأنلهكانفا

منالسنةعلتناولقد،الأخرىالحياةمجالاتفيالعجزإله"تسنلتالدرجة

عليكلجسدكف!ن،وأقطووضغ،ؤتم"قم.":-!!افهرسولقول

عليكلزوجكوإنحقأعليكلزوردوإنصقأعليكلعيندوإن،حقأ

لربكإن:هالدرداءلأبيالفارسيصلانيقول3خرحديثوفي،،)2(حقأ

ق-ذيكل"فأغ!،حقأعلإكولأهلك-قأ،عليكولنفسكحقأ،عليك

.)3(،سلانصدف:علق!!فقال،لهذلكفذكرءخمأ!الني،فأتى-صورع

للحااله-تبعأ-ينصح،كثيرةمواطنفي-!له!%افهرسولكانوكذلك

الطويل،الليلكقيام،العبادةفيالإفراطيذمأو،ي!دومأو،بالإعراطى

حولالناسمنزصامأأسفارهأحدفيرأىأنهذلكومن.الدهروكصوم

صائم.:فقالوا3مذاهـا:عل!!النيفسأل-الثمسمنيظلونهرجل

)1(المزءل/02.

.84/،ب-الأدبكتاب-البخاويصحيح)2(

.86/باب-ا؟دبكناب-البخاوي)3(
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)1(،السفرفيالصيامالبرمنليسا:فقال

.(امث!اقا

السفرهذاكلثلفييعني).

إلىالمدينةمنعلي!!الثهرصولخرج:ةالءنهماالثهرضيءباسابئوعن

ليرته"4يددإلىفرفحه،؟-اءدعاثم،صك!فانبلغ-!،ؤصام،م!4

يةول:عباسابئؤكان،رمضانفي*وذلد،م!4قدم-!فأؤطرالفاس-،

.)2("أفطرشاءومن،صامشاءفن،وأفطرعلي!!الثهرسولصام.بى)

رضيأن!حدثفقد"7خر،مجالفيولكن،ممازلموؤفأيفه(و!ذا

:قال!ءليهمايهوكااابنيهبينتتهادىشيخأرأىعلي!!الفيأنعنهأدثه

-نة-تههذاتمذدبعنالثهإن:قال،)3(يمشيأنذذرقالوا:"ذا؟بالما

)4(.،يركبأنوأمره،لقهفجا،

ءاد-4منكانءف!إا)نجيأنلناترويزة-مااسه؟اهـرزهفإن،ذاكوكلع

ليلينم!ة*،عنهبالإعراضالا-خريئنمهحلماثلأ13أ؟"ير%كدأيئلرأن

تتور!محق،الليلناشئةفي،صلاتهفييةومكانوأ--انأ،صطاة(لمةكاكل

بخاصة،-رصضانمنالأو)خرامشراقيكلهلاللبرقضيكانولقد.قدماه

سحيدأبيفعن،يفهلهـامضليفعلواأن4أ!حادرأكلروكان،!مليةاثمأ

الأؤسطامشرافييحت!فكان،-نج!%الثهرصولأن:4عهالثهرضياطدري

وهيى،وعثمريئإحدىلبلمةكانإذا-!،عاطفاعهكف،رصضانمن

مهياعتحفكانمن:ة-ال،اعهحأ!4مق!ب-تهامنفيرجا)قيالايلة

535/باب-الصو،كأاب-البخاري(9)

37!/باب-الصوم؟تاب-،ريالبت)2!

.،الممربش.ماضيأال!"بةالىيحجأنيريد)3(

.58/باب-ا)ءمرةكتاب-الباري(4)
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ون"رأ،ليلأ،الصوميواصلكانءاآوكثير.9()الأوا!هـ"الهنصرفليعت!ف

عنين!اممايفهلكانإذ)ذلكفيلهفيقال،متواليةكهيرةأيامخلال

حديثفي؟يقولأو،)2("؟ثمكورآعبدأأكونأنلا5:فبقول(فمله

إني،مثلمدت"إني:تال،توا!لإنك:تالوا،تواصرالاأ:آخر

)3(."وليسقينيربيوطعمنيأبيت

وحدها،الماديةالقوة!ليست،المحمودللجهدالنسبيةاصفةاندركوهنا

كذلك،الأخلاقيةالطاقةإنبل،في!طالناسنصببيتساوىلاالتيهي

بالضسورةكذلكليس،الناسبهضإلىبالنسبةوتمصبأإفراطأيمدنر-!

فاتالنفسىوالأمل،"والخوف،اطبهدعموإذا..آخرفيإلىبالنسبة

!الأقلتكونأو،بهايحسلاالمرءلهايتعرضالتيوالمشقاتلامسا:هـالآ

القلب،إلىالسرورتجلبإت.إضرارآأقلحالكلفيوهي،محتملة

هذهالأوائلالمسلينمنجهورأبدىولذلك،افىصةالنفسإلىوالسمادة

إلىليشيرالةهـآنوإن.مأ!رمأحدينكرولم،الكر؟4التضحيةفيالروح

تنالئاس-وينأ:-ئالىقولهفي"ص!بأأدداهالذيالمستدسلالعمل

المشركونكانحينأنهوذلك،)4(،الثهصالتترافيتغاة-نق!ه"تثئري

!ثبأقبل-معهالهجرةأرادواالذفيوصحارته!ه!!النيآمماريقتفون

عنفنزل،المشركينمنقريشمننفرفاتبعه،اكلا!الثهرسلفومهاجرأ

قريش،معشريا:قالثم،قوسهوأ%ت،كنانتهفيهـاونثر،راحلته

فيب!أرميحتىإلي"تص!نلاالثهوايم،رجلأآأرمامنأنيعلتملقد

ثئغ.ماافحلواثم،ثهإءمنهليتيفيبقيمابسيفيأضربثم،كنانتي

.\/باب-الاعت!تكتاب-البخاري(1)

.6/باب-اتجمداكتاب-السابقارجعا2()

./هباب-الاعتصامكتاب-السادقالمرجع)3(

.702/ةكرالي(4)
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تأدلهمإنوعاهدوه،عندونخل!؟ممةومالدبيتكعلىدلنا:قالوا

فحل،الذيهذاليقتضيجمنلمالواجبأنالواضحومن6ففعل،يدغوه

مدصهاتضحيةوهي،3ياتمحمقيالقر3نسجلروالتياكضحيةولكنها

البيع،ربح،يحيىأبا5:وقالبالمدينةصيمبعليهقدآصين!و!!الثهرسول

)-9(.،البيعربح

القصةأصدهايحيم،أصدغزوةفيالجريحينالأخوفيفصةنعرفولعلنا

فرجحنا،،أ-دأ"ليوأخأنا،طن!الئهرع!ولمعشهدت:فيقول

لأخي،قلتالعدوطلبباطروجفي-يخ!%الئهرصولمؤذنأذنفلا،جريحين

دايةمنلناماوالثهأ..ظول)دثهرسولمعغؤوةأتفوسا:ليقالأو

وكنت،لج!%افهرسولمعفخرجنا،ثقيلجريحإلامناوما،نركبها

حق،"عفبة!ومث!ى،"عقبة!حملته"غيب!إذافكان،منهجرحأأيسر

.المسلونإليهانتهىماإلىانتهينا

تيخأأنه/كانضهـرة،بن!دعءنرويفما،!فزىذاتأصرىو!لمة

لاالدفيبأنعد!ممع،فيىاعليهمدوثئذ،باله!رةأمروافدا،آكبير

فلاصيلة!،أجدإني:لبد"فال-يطاقلابماتكليفولا،فيهحرج

كلىيمينهيصفقوهو،بالتنعيمفمات،فحم!ه،صيرعلىاحملوني،أكدر

.)2(لرسولكوهذا،لكهذا:ويقول،ثهاله

زحمةإلاجهدميوفروأأنللض!فاءطي!!النيوصيةتكنفم6وإذن

يقصدوهو.الظزالضائعوالجهد،القوةبمثرةيتفادواأنيريدفهو،بهم

الحيوطي:فيأيضأوورد9،./ص-.الحلبم!مل-للراحدكط-الترولأشاب(1)

.المنثورالدرتفسير

وتقلناهما،3/254الموافثاتفيثئاطيمعننق!،ينالقتمفزىالمؤلفذكر)2(

.،الممرب!.المرجعنفسعنبنصهما
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وتصدع،والترأ/خيكالئقرة:الإفراطفملردودلد!ميت!اردأنإلى

بأقلليستأ)قاالأخرىالواجناتإهالأوالتوازنوعدم،وهجرهالحمل

التي،للحدالمثجاوزةوالأساليب،التكفيتطفىأنيستهدفوهو.أهية

ينألاتاو":يقولأنربهأمرهولقد،نيءكلوقبلأولآ،ئنيصها

.)؟("المئخفيين

منلدىأو،لديهتنفيىلاالناصلمجما.يبدعاالقالرحمةهذ.أنبيد

أشجعيبذلواأنأنغسهممحوواضراالتزاءابهالاقتداءويستطليعون،يريدون

وأوفكه.أعقلىنفسهالوتتفىولكط،الجهد

وهذاأمتا،واللطفالشدةفيهتلتقيكركهبأمامهناأنناا!قولوجمل

هذايديبينذةدمأنمنأصمدقنجدفلسنا،المسألةهذهفينيالقر7الفقههو

:واحدة7يةفيالف!كرتينهأ-الأ!معوهو،ذانهالنصمنثاهدآالفقه

آ،"هو-انجعتبا،؟-جهابحقافهفيتجايد"واو:،وتعالىتباركيقول

)2(.،خرجيقالذفي-ضكلت!كئم.-فيتجتلىوتا

!رركانانهوالواقع،مماثلتمبيرات-!!النيلسانكلكردوكذلك

أنه:واحدوقتفيمعأصفتينيضمأنهالاسلاميىالنظامحماتأمأندأئمأ

متين،الدفيهذاإن":!ل!!قولهوذلد،(يسرأوأنه،(متين)

،فسددوا،-غقبة"إلاأحدلىي!الد؟"يشاولن،،)3"،برفقفيهفأوكل

4،.)"اوأبث!رو،وقاربوا

.86/ص)1!

2؟./2خر)2(الحج

أنى.طردقمن-أءدمسندانظر)3(

.92،3/991/باب-الايمانكتاب-البخاري41(
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المفهوآكل-ذامضمونءددأنعلىقادرآمت2بنختطأنالممنىأمن

.؟.(المعضدلالنبيلالجهد)عنالمركب

فيجب،شاملةبصورة!-يحةرياضية!ضيفةبالفريفنةصدكناإذا

،اطارجمنالمحوفالشيءإلىنظرناسواء،جانباالتمر،فهذانطرحأن

الداخل.منأو

.اطارجمنأولآهـكلمناوله

تتكوتاللذيئالمنمريئ-دليةبأن،بحا!4القولبوصعناأنشكولا

أ)ررود"بين،وسطوضعإلىبهما-وديأن!بتعريفهاالمرادالفكرةمنهما

.،اءوح"و

تبفد،هندسيةنقطةصورةفيتخيليمكنلااو!ىطاالوضعهذاأنبيد

الفردية،ا)ظهـوففياله،لغالا-تلافأنذللث،متساويةبمسانةالطهـفينعن

علىيوجب-عايهاالسيطرةنملكلاالتي،عالأوفلافآعنينتجوالذي

د!نالأخرىهماتتردد،مركزيةتطقةفيالهامالمةءاسز-تضلأنالهحس

ب!تهفبحضويانآ-هـ،جانبإلىوأخرى،-ازبإلى،رة؟يلان،هـطبين

ند"جا.لادر=،تعلىاصورةا

إلىيركنأنسوىالناظرلدىيكونلن"المركزيةإنطقةاهذهتحد"دصوليئ

وا)واقع.ا)ءوءيةللتصاربتبمأ،إبتسوةاالتقريببةوتقدير)تهالمامالذوق

ممومة،ءفرطةتصيرومتى،الخودمنوتقتربالطاتةتفتركلقنعمأت

تتافة.در-،تفيهذيئبينإمةولاالجهدففضع

يوجهوهو،الهامالمقياسهذاباستضدامالتزآقدالقرآتأننفهمهناومن

ط!ق،واله،والتب،والمرق،والحر،ابرداكانولهذا،ا)ناصىإلىعظاته

،هذهأمما)ناممارسةمنتمنعنالاا)ءتيالمصاعبمنذ)كثاكلوما،والجوع

663



وا%بنى،لأداء!واناصبذلمن-ئةيناأنأ)قرآننظرفيرنبغيلا!طها

الذينالأفرادحاص،تنوفرليمإضافيأج!دآأصانأنبذلو؟.الأ-لاقي

وا%بأ%لمن،أكثرنشحملأنينبغيىفكذلك،!مونتكفل،نهكأ!

خقاهـ-اواا.نمز):سبيلهفيا)تفه-هـاتأعظمونتقبل،ضرورةأ؟يز

ل!صم.ذ،-لثهاشبهـصلفي!فكم..أؤلكم.ابأثؤا!اهـد"وؤ،لآفقاؤ

ا.!ةش"!ف-ةبهـخ"")1(،-تغقئولط؟!ئتم.إ.ن-ل!صم.خيرلى

اي!بم.-بأه!ؤا"تحاهد"وأناكر-فوؤ،الثه-سثوليز-لا-في!نمتمقتد

-ناز"قل،ا.تزفيلا-تتمزواو-قاكوا،الثه-ص!بيلفيوأت!شهثم

.2()،تفةطودطا؟تاذخو-لؤآخرث!دهأ-نئم-

لهالتإلاالخار%جأالتعررفهـذافيهـةا)ظ،5الضحديدةلةمنوبالرءم

"!الو!تفيويلي،القرآنياإةثجمعيتطابقأنههي،هزدو-ةميزة

الملأخلاقية.اصيةالأسابا،طا

نءفي!-اير-محودثا)قأالمواضعجصعفيأذ"ناقرآباليبهإقافماونلاحظ

أ)فىاظسوىد-لمتخدملا-ذاكأوالشعيرةهذهمنلأف!تة-51الدواعي

-!نف!و...1)خ00(ا&،ؤهـيئ)(1(هـةى)مثل،الجةسسومفيصثائعة

يقللم-كهذاءوقففيالص!موبةمنسوطيةممالذيالقريبكابا(5اكتفى

ةةدولذلكادةهـ.فيءدةأوكلهافةأيةولا،المرضدرجاتأيكلطلةا

قطمها!،فةأدنىكأديدحاولواعندماصدأةمىإلىا)ةةثاءآراءأختلفت

!ا،اعثعروآخرون،ا)ةهـايصخمئات%ملهافبعضم،!ا!هـآلبهىا&افر

منها.بمضه(وغيرم

لإنة-،ذالوةتبمسفيضرورر(كانآصهورةابهذهالتردددءدمأنبهد

.18/بر"و"ة(2).04/بةاكو(1)
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و!ذه.الاختيارحريةمنأ!رللفردبةيلماولولاه،الأ-لاقيالضميرحرية

دفئصيءأن-اتطاعومرونةبوضوحاكهبيرافينالقرآ13امشخدالتيالطريقة

ابعة،أعضاءجميعبيناإصثتركالأخلاقيالرصطهذالبناءمتوافقأإطارآ

القيمةمنكثيرةدر!اتداخلفينجدأنيمكقبالألوانغنيإطارولكنه

الأخلأقية.

علىبسهيضعبأن،نشاطهممارسةإلىفربكل8غى"يذالإطارهذاوفي

الأخلاقية.ومطامحه،المادت)طاقتهتبمأ،القيمسلمفي،العدمناسبةدرجة

ءجم!%اكجماصابةأنيقررالذيالصحيحاطديثذلكهمنىيتضعحوب!ذا

المفطر"ولا،المفطرصعلى"الصائمتهيبفلم،!:!التيمع،ثسافرونكانرأ

.)1("الصائمعلى

لهذهتحديدالثحروطدفةل-ينالإنسانيالضميرعلىفقطيحتمدلانوالقر7

اتتطواجببعضفديدقيصراحةإلب"يرجعإنهبل،تلكأوالرخصة

مكتةيأ،الكميةالناحيةمنمحددةغيريتركهاالتي،والاجتماعية،يةالأس

فيالإنسانية"صورةهذه"يرملوهوإنسانية!ورةفيأدا!ابو-وببال!ول

المولودوعلى5)3(،"بالممروفعليهنالذيمثلولهن،:"الممروف،كلة

،)،("وسم!!اإلانفسلا"قكتفف،بالمعروفو!و!نرزقهنله

")4(،بالممروفءتاعأ،ز"ها.ئمةنترء-قدوعلى،ر"ه-قدالموسععلىوتموهن،

،اإ"هـوف،تحتاسموالثسراطيرأؤحاريفهعماغالبأال!عريمالقر3نإنبل

."وا!لنكر

.،6/ببا-آصو"كتاب-كطالبخار(1)

822/ةقراله(3)

2،،/ةرالبة(3)

6،2/ةالبتر(4)
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ففقه؟-نلا5:،تشنلت،ا)قي"المريةلافيراطقيةيالمقياسأنبيد

ممنىولدس،مسطرمنالولتقديريتركأن!بحهث،الداخلمنإلا

المقياسةلذالمتوعأنيحببل،وا-دةمرةمضاسهمةاكليحددأنذلك

تأدون،أعبائتاوأمية،المتاحةطاقتنا!مةد!نتجربةكلفيلهقابل

وكاليفنا.بروعفيالتوافق%انبؤففل

منالتماصفيخفيةرغبةالمرةتةودأن-شكدون-يحدثولقد

--،لاتعلىليطبقها،الهامةالقاعدةفيإهـونةاهذهمنفيفيد،الواجب

نادونإظاهراتقذا!الةهذهوفي،الظاهرفيالطبيعةنفسمن،مقاربة

.التمرفهذابمثلحةثانالتقدالأخلاقتكرق

المرهي!ونمابقدرإلاالأخلأقءنالت!دث؟كنلاأنطالواضحومن

ذاننا:آفيينفثهالقر7نزالماالذقيالتحفظهووهذأ،نفسهمعمادقأ

صغفورالئة-فإن!ثملا"مت!تاذف-غثر-ثحتمت4فياضنطز+هـ-فتن-

ؤلا،ا.لمترصىغذىؤلآ-،اضئغقا.اغذى-ليشى-"،)1("جيم!ز

-دثه-نصتىواإذ-ا-!هـتج!"يتئم!وتتا-محد"ودطلاالذ-يطقلتى

.3()،ييماصئوزؤ

:ا!مدقامنمتبعهيسضهـدلأعذرأيدطلانالمبدأحيثمنيثبتوهو

.)3("ه-مت،ذصيز.أةشأؤ)ؤ،كةتصصيز-نت"-غلى.ن!اق".ل!أ-تل5

بإحدىقملأيصطدمأنقبلالجهدعنالمرهيتخلىأنأيضأيحدثولقد

يتخيلؤ*.والاهالالتراخيمنعبنوولكن،نيةبسوهلا،المةبات

فقد،هذاأنهللن:4نففيفيقول،تص-ادقهسوفءقباتأنابتدأه

.3/هندلماا(1)

.51-41/الةيامة)3(

)2("توبة/19.
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فقد،الفقراهأعطيو)ن،ءقيالناسيميبهؤ-د،مذاأؤ"لو)ن،أمرض

محضة،أوهامسوىالأحيانأكثرفيهذهوليست.فقيرآالغداةأ.صبيح"

-ييد"كم"ط!ان"الثث:"يقولوافه،صي!تلازيةأفكارهي،القرآنبلفةأو

مثه"ةقغمزذيد"كأم.و-افه"،با"ل!كأصتاءتأ"مئركم.ؤ،ا.لقفرص

.(1)،فمنثىؤ

الأقلعلىأو،لأعينناواضحةاستحالةأصامإلانتق!قرألاؤي!ب..!

كافية.معرفةبالتررلي"عرفناها

بدتلوحتى،الهملفينشرعوأن،الطاعةبإرادةدائمأنبدأأ)غيجب

أنق!ستكم.،اقئاواأنيعلنهم.؟تنناأنثالوؤ":ء!ثمقةألحكركاالم!مة

أدغم.لوؤ،يئغم.صقييلوإلأصفهصاصوهتا!م.ياربين-ثواا-تزأو

.(لأنفسهما(2-تثخ!صيتأ،)-لهم.واشد!آخير)كانصد""يوكأظولطتااتترة

بفضله،مف،الخروجافهةهبدراجتيازهنتو!لاسدإلىنصلولقد

نذ؟هـهناأنو-سبنا،ذ)كعلىدلي-ل-يرا)!كبيرةالأنفسوتجربة

نناهنادؤ،لانخبينصتذ4"ؤأشذ،،بففا":اصياعهلوولدهإبراهيمكلةال

فشف"ينص،اصبخزيصكذل-كسإنا،ؤناالرضد"قئتصقذإفيرايم"ياأن

مفالاو،)3("عظييمصبذ-ثحنناه"ةذؤ،ادبين"التلاء"صلهو-هـذاإ!

غلتةيخقتةإذا،أر.ضييهأن."موشىأم"إلىؤاوكأتا5:موءىأم

تجاجملو.وإلتكصوه"زاد8إلا،ني-تخزلاؤفيصتخإلاؤ،ا)تم+فيفألقيهص

وتحالى:فاركالثهلإرادةفي:فمونمن-اليا5وظك14.")لإينت9اكمن

.862/ةرلبةا(1)

.66/ءصالها(2)

.701-301/تفادا)1(3)

.8-7/م!صالة(4)
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تصب"،)1(،لا-يئخيث"منز"مة"-(،وصيز-ت.رصلةفي"تلالثةتئق-قن)و

.)2(،آ،تمر:بر-الههـغإن،آثصر-،إصر511تغفإن-"

الأساسية،وا%با-ث"يؤديوهو-ا(هـءيكتةجاأنآأخيريدثولةد

وءتى،ا)طئبللرجلالمضواضعالمستوىب!ذا-4الفا-ثالذنوبورطرح

هي،مهوسطةدرجةعندالأعلىمثلهدلمثبيت-شكدون-بدأأنهذلك

.،العمل"و،لهدفا"بهيختلط%طأوهو،ا"-يىلاا؟مددبلغهءاأقهى

علىإلا،"رتالأن؟كنولا،يتأتىأنيتهـةيلاا)"ملاءخدالإن

عنكلبطحدوأي.الكالدرجاتوأحمىةيه-"اعلىفت!دفنيةأساس

،الضو-!:الإرادةكلانمكاساز،ا!مرورةبالهستكونا(سضوىهـذا

.احة،فواساةصا)تأو

الأعلى:المضل-بيلفيا؟ثاد-قفيامددأنتأمرذ،ا)تننيةا)قرآوالا-يات

دون،،د-ه-%،1ت!قالثه--فيتجاهد"واو"،،"تقاته-خقالثةاذة!وا"

صينفهي.آخرإؤسانيمعتىمنلهاليسالا-ياتذه5-لإصح،ذ-اذاا)-ةات

-د-ماغهـرإلىالأ-لاقيةمطامحناتزيوحين،الأحمىالهدفهـزرا)تاتيخا

ولقد.توكرهـ!فيىكنةدرجةأعلىإلى%*دنا-دفعأنا)واقعفيتحاول

إلىيسابةواوأن،الأةفليرفشدواأنالناسالةرآنيثحدأيإلىرأرنا

النبيل.الجهادبهذاويحركهالمةتاح،يرمطيناعل!!الثهورصول.الأولىالمراتب

ناظهـيئ،لناالثهقسمبمازقنعأنالماديةالأشياءنطاقفيرأمرذ،-يخاعلىفهو

ذلك،ووركس-الأخلاقيالنطاقفييوصيظ،إ-واننامنصناأدنى!منإلى

نحاولوأن"صة!ماأصيىممنإلىبأنظ،رنادائمأنسموأنيهـارةيوصينا

.2/ق"طلا(1)

.6-5/احسث.لاا(3)
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افهكتبهفيهكالقامن،خصلتانأ:!2عل!يقولذلسكو!،بهمألافتد)ء

من.صابرآولاشاكرالا،الثهيسكتض"لمفيهتكون!المومن،صابرأشاكرآ

درنههومنإلىدنياهنيونظر،بهفاقتدىفوقههومنإلىدينهنظهـفي

دينهفينظرومن.صابرآشاكرأافهكتبه،عليهبهفضلهماكلالثهفحمد

منها،فاتهماكلفأصفقوقههومنإلىدنياهفيونظر:دونههومنإلى

ا؟ا.(صابرأولاثاكرأألئهيكتبهلم

.58/باب-القيامةصة"كتاب-الترمذي()1
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محتدائح!

نشا!أولآإنه.القر3ننيوالمحمود،الم!ط!بالجهدحقيقةن71عرفنا

معتسف،8هومافكل،إليهويقاس،الواجبلخدمةيسخروماديأخلاقي

لاحيتين:منالرويةواضح،مبصر8ن!ا!ذلكبهدهوثم،بهلهعلاقةلا

،بصيرةكلتستخدمهاكيما،المتاحةالطاقاتإلىفق!تتجهلانظراتهلأن

الفردمنبينالعلاقاتمختلفواحدةنظرةفيلمحتوينفسهالوقتفيولكنها

!فتتوزعكيما(3خرجانبمنونفسه،أجممينوالناس،وربه)،جانب

تكاليفهم.بمصلتلففتنهض،عادلآتوزيعأجميمأهؤلاءدين

فييريدلاف!و،"المواقبفيمتبصر8،نبيل8نشا!أخيرأوهو

غد،،وبلاثمرةبلافيصبح،وقتيأاستهلاىو"ي!تيك"ي!تننزلمذأنالواقع

الفبطة-ثماكزفىاداثباتوا،ا)دواممننوعأيتوقعالع!صكلهوبل

.السرورويتنامى

الثلاثة:بعناصره،للواجبالأكلاثعلهذاإلىالجهدقصدماف!ذا

ثي،طريقهفييندفعأنفيسب-أوالزمان،والمكان،القوة)

.تقاصرهحالفيالتفريطويتبنب،تألقه-،لفيالافرا!يتجنب
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-صص1)قي،ا)"إدلا)ودىط!يةظرر-ا)فيوركلما-؟هـنا)-ذذ)كنإو

نأاإة-دمنولهل.(الأ-لاق:ر)؟تإنن"فيا)في!ولمنجموءةأرسطولها

4صوررؤكل-ألةأنا)لمضحدردوجهعلىنرىو)ء:!،النظرد-!بينؤةإربأذ-جل

ل!ء2ارو-ةءكر-تاريخيةد"و"ة"ربد:،،يوجدلاأو،يو%دكانإذاصصا

!طهارةرف،الدنه)ءنو،أريىطوكظريةلاحقا)قرآنأنتعرف!طها!ؤالدر

،اصة"-إرة-دوثبرةهـضالةولص!ريحزت(ا)بيناططأمزةأنأخرىنا-يةمن

بر"دإلاالواذعفيذهـدأ!ا!إ-*-ة4والةدة،الةءهـالإيىلايهمابينا)!لمةفإن

.الإسلاممنترنين

عا،باغزص!اب!3-دأيإلىؤةطنرىأننحر-إولأن!ونةصدهالذيإء!و

..؟اخةلاةثمايتمثلوفيم

ءددا)ها!أنيرونؤا)ةيثاءوريون،دد؟ةؤءهـة،اإقياس!ؤ*كرةإن

كلزةةيذدءونأنبوبموبالأخلاقيادإدفيأفلاطونويعترف،وتت،سق

ا)-ليم.الهةلضياتلمةبطبة(و،بمقبإسشياءلأا

ؤ-الآقيررفىأؤل!ورةفيا)ةءهـةذه5لنادقدمأنأرسطوأرادو-ين

والةةص.لزيادةاأو،وا)خةهـيطاطالإؤرتجر:مبأيالعادلا)وسطالتزامبوجوب

،ؤمحىبا)ةقوى-!د؟خاس:ةلا،ا)قيرآننيذة-"العهليالمبدأهذافيدثم

لاؤاؤو:.شاؤاو؟ثإثهـ:،ا)ة!اءةأ؟ة،سءة)ك؟ذبرل،نفأآيت!أر؟

"نصض!اؤظ"وإةثر"!%ي!يم."نموصالد-ين-أ:"1)"ةة،و،(1)"اؤو"ت!ثر

.زقةثواأاصإذين-ا)ثذؤ،:ثأ1)ءرم)و،(2)،ا-ي!-م..زوصاغاتمأهإلا

رؤة)و.)3(،اء(-قؤذ-لكصبنن-كانؤ،اذقثر"وإ.ؤ،اؤثو"ي!ئرلم

هـن.ء.ف"ضىاؤ-كلث.بكصفي.ة!ذواأ:،اإ-المثو)طف،اا)صوت

-.)4("يكص!ؤ

.13/افلأعوا(9)

.76/ناؤرة"(3)

.6-5/نص:وإؤا(2)

.91/نممالة(4)
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.وافحؤا)قيشابهالحدهذاوإلى

الإسلام؟تابفينجدؤإ-نار،فرقاولأ!!امأولاءنحنهاول!ن

لدىفي-دهكالذيالمتوازنوا)مهلالةضبلمةيينتو-دعا!،صهفةالمقدس

ا!دفأن؟ا،الضو!ىطمننوع!ياذنؤال!ضهيل5،قال-!ن،ارسطو

رث.-اناخةمىوا،فالزيادة،طرؤ!نبينا-وازنامننوعهوتةوخاهالذي

.(1)".ا)ةضيللىط"حالمادلالوسطأن-!نعلى،بالرذيلة

..؟كاءلىءااستةرعلىقارمهوأ؟دةهـيئهوأ..حكاملألتعريفاذا51

ا)-يا،الةرقبهذاالأ-لاقب،المبادىءكلذسصلمهل:أولأنتساءلثم

.؟والمساواةوالنقص،بالزيادة

نهعلىأأحباذ(ذكروهالذي،(1)!دق)مثالعندتل!ناأؤةنةفلنإننا

يةولالذيبانهالمىادقالرجلقعريفإلىنميللأزةا،الةاءدةمناستثناء

وراءنذهبأنفيأحياذ-(يفثلالمهدقفنقصذلكوعلى.كاملةاطةيقة

ضباطفمةإلىرفيفالذي-انوالاف.دونهذقبعأو،المةياسهذا

.سواءاطظأفيما!-!ؤفب"مامنهارقضطعالذيوالا-خر،المبالض،

؟يفو)كن.يستبعدأنإذنيم!نالمهدقمثالعلىالةائمؤالاعتراض

؟..اقس!مةايقبللاجوانيأخلأؤيامملفيا)ثلاثيا)تةسيمهذانثبمات

علىنةسههـعللمرءباطنيارماقهـي-يثمن"الأمانة"مثلأولنأتذ

المستب!دالض-ااثا)طرف!"دألنايبدوفعلأالمحالهذاؤفي،معينموقف

كذلك،لايكونأو،نةسهمعصادقاركونأنإمالأنه،قوتهبكلمطبقأ

.يرىلاأو،يرىفلان:يرقال؟تمامأ

ول3أ6لم5(حعرلم!أ9ولس!ر*183ع!11،س!!..+)1(انالر:
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نأمحبل05التدرجلهذااإخاسبةالظروففيأنفنافلضضعذلكومع

حل،وبال!مى،فاضلسلوكهوبالوسطيستصكسلوككلبأننسم

.أبالرذيلةالموصومةالأممالإلىالهجاوزاهذ؟جرديرتدالمقياصهذاتجاوزءا

والعمل،ويبنيينفعالذيوالممل،فيوالفوالاثبات،ضوالبضاطبإن

نقررأنفيالحقلنافهل،التطرفمنأنواعهذه-كلدآو-3وضرالذي

الت!أمل"و،،ا)!ثمك"و،"اللامبالاة"فيفيامةتاتتمثلالفضبلةأن

.3.،البليد

فياوصطااطدبأنالأثينيةالفلسفةكاتمرحءندما،أخرىلماحيةومن

التيا)فيكرةت!ونألايخثمىأفلا،والتساوي،اكهادلنقطةهونظهـها

،،الدقيقةسوى)المدالةشيئأ-المقياصلهذاطبقأال!ضيلةعنلنكلسهاكونتها

فيالأ!لفهلىأرسطويهكرهـاإذ،القصاصثريمةفيوت!د!إنالتي

.3..ءلمهاأحلهاالتيالتت،سبثريمة

التيالففه،ئلتلك،لاوالتضىية،والا-لاص،للإحمص،نمنذثذبةيفاذا

؟..-ف!ب"ولا!نفدهلا

يضم-في،،بالزيادةأ،رة،نحطئأالأرسطيالتعريفلنايهدووهكذا

كلعلىيشتمللاحين"بالنقص5و،رة،المحرفالثميءتناسبلاحالات

،وبحيثصانعأولا(!اءهليس:المدرسيين"فلاسفاعندقيل؟فهو.فالمهز

اإوفوع-هذافيالجاممةالصيغةتتجضبوهينيةالةر2إطكلةبأناةولا؟حن

تتوقف.أنلهايينبهحيثتتوقفكيفعرفتقد

علىالنظريتانفيماتتفقالتياطالةإلىولنضظر،خطوةأيضأفلتةدآ

.؟الاعتدالهذايتمئلففيم،بالاعتدالإيصاننا

ذإ.طفيفةا-لتلاةات!النظريتينمنكلإجابةتحتو!افمأأهنالك
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)حليدعوالتي،الة-وهذاعلىالمحردةالممومياتببعضفيلسوفناوكصفي

.(ا(تإز1)وسط)هذامنالمرادبتحديدالاهتماممطلقالنهايةفيمنها

أممالنانظ!رأنيجب":فيةول،التم!ديدوسائلعلىفق!يدلناإنه

منيو-دو-يث،مةتتأسباببنا?لى،4المناسهاللرظةفيومشاعرنا

.(.)1،موانقةظروفوفي،لائقة،ولغايات،بتحقها

الذيإن؟(اللائق،خالمة،المناسب)هذاماول!ن،جدآعظيم

اةضيلةاكلمياريبقىوهكذا.!ادلميمالحقلأهو-أكيدبكل4علبيدل

الح!يم.ذهنفينامأيكلفهو،الناسجم!ورإدراكعلىعصيأ

نأالأصهـهـوفيا)ثاتماإن5:أرسطويقولحيث،اكرمامثالو)نأخذ

ولذلك؟4طهـيةوبأية؟و"ذا؟وم!؟وآ؟أءطيأنببلمن:أعرف

نأالاعدالإلىيهدفمنعلىومحب..ذادرللمالالطيبالاصتعمالؤإن

..!2(كاالشرورمنةدربأ!ليكهةىوأن..عنهيبحدهممابالابتعاديبدأ

.التحدإدغايةهيوهذه

ذ)كع!سءلىيةدمفإنه،ءفطااسس!ولاب*ا)يم-!لمهالذيمما،القر3نأما

وةضلمهوتنهدم،كاور-4ددرجةمحرفتهتس!ل،-يأمقياسأؤصيلةلكل

.والالتباس،اطظأفرصتةهـيبأ

سبقاقيا4الأر!طبث!زالأسجموعةنأخذأنوذ)كنة-يعا-!و-؟ة!

محددةإجابةفيهافيدولسوف،نب"اةهـآاالثريحةعلىؤتطهـحهاذكرنا!إ،أن

.ايس-م"م4نقطكلءن

.ا)-ادسالة!هل/ا)سادقالمر-ع(1)

التاسع.1)ةصل/ادقا)المرجع(2)
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فضيللكلوضهتأنلي"د-"ا)ثمرلي"هذهؤإق،ذالمثمنوأكثرليل

التي،اله،كل"بالقاءدةالةضائلصوعإح!امدبرتؤد-النوءجاءة-السم-ا

.وبر"ضب!!ثا،وا%"إ-؟ار!نبالضوؤتقتأمرزا

،الج!دليدرجةيتحلقؤجما،الايصلإم؟د-"الذيالاعض-الؤإن،آأ%!رو

القولانوما،(الذروةنةط")فيولا،(الحسابي1)وسط)فيو-ءثللا

يةيربنبلفيالاعتدالتمثلإء-او،الأرسطجاالةممرلي""مممايتردداللذان

ءة"يعبرء-،وهو،وبالأءل،با)-مرورءقروذأ،الكمالمنالإءحانرقدر

نإ":ذ)د4فيعدلو5كلاوفو،اهـفقاإلماتو%يهاؤ"فييرءأالثهريصول

وأبشروا")1(.وقاربوا،ءاهـ"،فسددواإلاأحدوالديه!يش!اد"و)نيسر،الدفي

.92/باب-الايمان؟ة،ب-إريالبض()1
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هةغاتتةضا

علىكاملةالقرآنبهاذام،ءظيمةمة3اطسيةواجبا!مالناستعليمإن

وجه.خير

،فتكنأ،تحليمهمنالرئيسيا!دت؟ون"رغم،الىمةهذهأنبيد

؟ثمةالعملبةالمهمةهذهجاذبإلىالقر7نافطلعفلقد،الوحيدالموضوع

!ك،الضروريةالعناصرصلض!اقدملقد.ؤظريطابعذات،أخرى

معنىبهانتصورأننبةياقيا4الطريرعندقيقةفكرةلدينأتةحون

6..نفس!ثاتفرضالشروطوبأي.؟.الأخلا!يةالقاءدةتأتيأيئمنالأخلاق

يل!مأنمحبالذيالمبدأوما؟..منهاكلوقفناعلىتترتبا)قيالنتاثجو!ا

..6اةضيلةا"تنال"وسيلةوبأية..6سدكنا

الغئدهيتاع،والجهد،والنب،،اءوابش،إسئوليةوا،والالزام

هذااساسخصصناولةد..؟ساميهاواعية،اخلاقيةنظريةل!لالرئيسية

الأخلاقية.لاتظريةوينيةالت!الأجزاءهـذهلدراسةالقرآنفيالبحث

انتهتالتيالنتاثجبروعثماكلدةرؤيةفيتفمسيمةنظهـةا،نفلناق

لاعيننإ،تتجلىالأخلاقلهذهيزةالمهاد،تب!ضنرىولسوف،أءإثةاإليها

طهـالتالية.الأ!ىفينبرزهاأنسنحاولالتيالس!اتوهي
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القرآنيةالأخلاقتوصفأنيم!نمدىأيوإلى،ممنىبأي4أولأ

..3يةيةدثابأ

هذ.تقررهاالتيالقوأعدأنإر،فق!يرجعلاالممنىهذاأنشكلا

،الانسانيخأالحلاقاتننظيمهو-والجوهريالو-يدموفوعهاالأخلاق

النشاطوجوهمنرجيأأنالتأكداليسيرمنكانإذرتعالى،تباركافهويخأ

تمرفلمالجانبءسذاومن،)1(ا؟خلاقتلكتقنينمنيفلتلمالانساني

القرآنية.الأخلاقمنءلأأخرىاخلاقأالانسانية

هذ.فيت!ثضللاادضةالدينب"الث*ائرأننقررأنأليضأالمهكنومن

نحتلفين:موقفينيخأهناأننفرق!محبأنهوالحق.مكانأقلسوىالأخلاق

المسم؟ارسهالذيالنشاولكانق!ذا.اباطنواالظاهرأو،والعمقالاهتداد

مظاهوهحيثمن-بعاسهيشغل،والاجتماعيإطيوي:الميداز!ن!في

الباطنةحياتةإن-بالمبادةيشغلهالذيألمحالمنأرحبمجالآ-انر-ية

وهو،ثميءكلفوت!ألئهيحبز*:التدفيبممق-المكسكل-تتم!يز

ررضاه.افهأهر!وقفكلفييستو!يرهو،لإرادز"ثيءكل"يخفبع

بمعنى،دينيةأخلافنيةالقر2الأخلاقأنأيضأنعتقدأنينبغيوليس

محولأثاإذ،الموتوراءفماجزاءهاوأنالسماء،فيفقطلوجدرتاورثاأن

الأخلاقي،الضمير:هاأيضأمؤكرجمةالقوتينالرقتنةسفيا!صلاحي!اتهذه

الأمةفيفردكلتكلفاإن!بل،ة!بذلكوليس،الثصرعيةرالساطة

وإلظمهالرذيلةانتصاردونالمضرعةالوسائلب!ل!ولأن

اطوففيإلااليى،دافعأ-تجد"لاأ!ابمصنى،دينيةليستأيقمأوهي

.(الممليةالاضلاقا:عترانتحتذلكبمدسرزصنف!ا"قينية6"قرافتاراتانظر(19
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أواسرها"الاستحلاءو-4علىتمليعلياإرادةفيإلاتسويغهاتجدولاوالرجاء،

علىيجبإرادةومي،الانسانيوالشهرر،العقليقتضيهماكلعنصتقلة

فهم.أو،تاقثةدون،يطيع!اأنالاؤسان

المفاهـيمهـ-تهإلىيدعويزللمالقر3نلأن،المتىبهذادينيةليستإ!ا

نستطعالو!!ةهذهومن،أوأمرهلتسويغ،حديدالةوجهكلالانسانية

بح!ث،الالكلفيغايةكربويفيظ-امالأخلاقيتعليمهزودقدإنهنقولأن

الأضلاقية.مراتبلجيعيصلح

مافيهيجدونهؤلاءكل،والقديس،كيموافى،والطيب،فالمبتدىء

الصوفي،العاطفيأوالعةليالمستوىعلىسواءالاقتناعإلىحاجت!ميشبع

نتلقاهالذيوهو،الظهرقيحتميةأوامرهاكزأنلدر%ة،الانسانيأو

قةالحقهفييةومإنماالأمرهذا-وضعهلفويغمحددآسببأي!تضمنأندون

اليه.يرميللضيرمحددءيرءفهوموكل،الإلهيةللحكةالعامالمف!رمعلى

إلى-المشرعاعئبارفي،منهجزءفييحودالدينيالضصرأنردبولا

إلىيحتاجاني!ةالافاطهـ!اةمنجاؤنجاباعتبارهسواء:الثلاث!ةالعلاقةهذه

وا،الةانونتطبمقفيللتجاحكبرىكاتةباعتبارهأو،منظثمةقاعدة

فيأميةذيغيرلنايبدوقدعأ،ذاكأوالتحدددلهذاؤسودفأباعتباره

الحا-يةمنتفيرهأوعنهلاحشفوبصىائرلاأنوارناتكفيلاقدأو،ذاته

العقلمة.

،والأخلأقي"الدينيه:المنصرانيترا؟بلا"الحالاتجيعفيأنهبيد

.الاترف"يعزأنأحدهابتطيعولا

حاية،الأقلعلىوا-دةناح!يةمنالتراكبهذاكلنحصهلأنيم!نألا
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النفوذينشأفهل3.التشريعي!!در"هاحيثمننيةالقر1الأخلاقإلىؤةظر

3.القر1ننظرفي،محضةدينيهساطة"منكياننا،قيالواجبيمارسهالذي

ئقييد:أو،تحةظدون،قاطعبش!لذلكتأكيدفينترددإننا

علىالوجودفيسابقة-نة-،للقر7نطبقأ-الضميرشررمةلأن8اولأ

وبا)ظلم،وبالمدل،وبالثمرباطيرالشهورنفخفلقد،الإمحابيةالدفيثريمة

اطلق.كانمنذإنساذيةنفسكلفي

ممرمنابتداءالأطفالعندالأخلاقيالحسظهورالواقعفيذ!ث!هدأولسنا

.؟الملاحدةلدىحتى،الأممارجميعخلالواسشمراره،يزالف

علي!اويأسون،بذنوبهم!طرفونمنأنفسمالمذنبينبيننشمهدألسناثم

.؟الغةيرالجهورلمؤلاء5ليسأ!نها!،لاخخلصالثجاعةيماممواأندون

!و)،الطبيهيةالشررءةلنسختأت!الإيجابيةالشريمةلأن8وثانيا

القديمة،الثمريمة"تهطللمفهي.دء،ئم!،!تهثدثتالتياطاصةالسلطةتمزل

فهي،بالفههيريتعاقفيماأما.و!دد!ا،ممرهافيومدت،!دقتهاوإنما

تحتمد،و-نوره،تفذيهأنبمدإغ،بل،ف!سبتلزمهتىبأنتكتفيلا

.الخاصصلطا!الدعمجديدمنعليه

الشريمةتىضطيعمماأكثرتستطيعلا،الإمحابيةالثمريمةأنوالواقع

لقبولضامراعاةدون،علينا4نفيفرضإكراهأتكونأنا)طبيعية

أخلاقيأتكليفأإلينابالنسبةيصبحأنيمكنلاالإلهيالأمرفإن.و!وافقتنا

دوندؤديهكانإذاالدينيواجبهأطاعقدأنه،نالافيمتبرولابرضانا.إلا

الثابتة.الأثياءنظا؟فيكأساس،التكليفيبطابعهإ؟ان

ذاتيمنأتلقىأتومحب،(بالواجبالايمانهوالأولفالواجب)

الأكل.الأمرهذابطاعةالأمر-الباطنة
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الا؟انءقد؟و-ب،الطأبالتزاء3المؤمنينيذكرالقرآتفيدولذلك

الإلهية"ا)!مةتكونلاو!كذا.المحلصةطاعتهمت3يطلبأنقبل-

دا؟(.هـة-ثهماإنسانيينشموريئدين،وس-ط4طظ4صموىنيالةهـآلا*مر

الأ-لاقي،ا)منصر"و،"الدينيالضصر،أننجدالضحايليةالوج!"فن

مننوعينعنإجابةوما،ضروريةبينهمارابطةلا،مستقلانمف!ومات

""با!!ير"والاخركاهبالكيتونة"دتطقأحدما:مختلفينالأعلىاإزرل

فيلارر،اطق،الكاءلالكاذنو5الأءلىالمثليكونالأولالمجالففي

يكونالثانيالادوفي.واطب،والتأصل،هـفةالمهموضوعوهو،ذاته

،الطموحكلوضوع،الففبلمة:فميهلذيا،الكاكللالعملو5الأعلىالمثل

.اعلإبداو

؟-تركييوحم،مضطقياتفاقنتي!"المفهومينهذيئو!ننةهـبوإنما

منتوجيههنترزوحينمشرعأ،سيدآاطالقالثهمننجمل-!ن-كانتيقول

ممالثةبمجهوعةرةطهـةس؟أنببالندليجةهذهنبلغوليم.أخلاقيأأمرآ

بو-"أ-لافيةصةاتاطالقندىفقطنميزلافنحن.الوسيطةالأفكارمن

يثرعهمننتض-تأيضأولكننا،والكرم،واطكة،كا)مدالة:خاص

اإة*ماتوظلذ)كوبدون،"أمرناأأمرهوفيهل،"لنايثرعأ"

كا.وصام؟كنلامنفصا!نالينابالنسبة

هنالكأنفق!يجدلانيةالقرآالأخلاقفيا(تاءلف!ن4وأخيرأو،لثأ

الحمية،الناحيةمنتحديددونكركتقدكثيرةواجتماعيةاسيةواجبات

ضرطيجه-لنيقر3ف!فكلإنبل،المشتركالضميرنقديرإلىبهاوع!د

حسابوفب،انيالافالوسعتحترم،الاعتباراتمنجموءصةتطبيقه

ؤهـديضيركليخولفهوهناومن.الواجباتبينوالتواؤق،ا!لاديالواقع

الماديواجبهلصوغسوريةجزءوهو،التشريعيالنشاطمن%شءأ

طظة.كلفي
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ألاطفهذاف!ن،-فيفوحمل،لطبفقيدهأنالقر6نرملنوعندما

للضميرالثلاثيالتدخلهذانتيجة-مف"كبيرجانبفيشكبلايأتي

وتنلإمه.،بالواجبالاعتراففي،الانساني

الديني،بالماكللأ!،طأنعلىيقتمر!التد%لهذاأننرى!اومن

ءاملالىلهحؤول!خه،إفانية،مربرمتوإلحقه،وأصخبهاشلبتقهحين

الصحيح.بالمعنىأخلاقي

صواء،ف!بدينيأنمتأالأ-لاقهذهعلىنخلعأننستطيملاوهكذا

موفوعهيالتيالمادةأو،الذسويغأو،الجزاءأو،.التشريعحيثمن

،وأحدأعنمرآباعتبارهإلاداثمأاطهايحالاالدينيالجانبكانإذ،تعليدثا

.%!آكبيرتركيبفي

بل،ف!سبويفلبالدينيالطابععلي!ايظ!لانقطةؤ!ناكذلكوءع

نأالفروريمنبل،امكنأمنمححلىوبهذ)،الضميرمجالكليحتلإنه

وأ"النية"ي5التخطةهت05الدينيةالأخلاق:لقبالنظريةهذهعلىيطلق

.منازعدون،-قأالدينيالمعنىينفردوفيها،القصدجانب

واجبهيؤديوهوأنيتوخا.الطاثعا(ؤمنلنشاطلىنبغيالذيالهدفإن

فيولا،الأخرىفيواهمدالسرورفيولا،الدنبهذهطيباتفييكنلا

...الماطنوبمودهإ؟لفيولابل،اطئرشمورهإثباع

تدقعأخرىغايةوأيةأعيننا،ذصبدممونأنمحبالذيالثه،الثهإنه

.وعدأللةيمةانتفاءذاغافيهيدملالانسان

تنانثشدرفاهأنوبوسعنا،نرجووأن،!افأنيجبأننافيمريةولا

لانهلاولكن،حقناأو،وأجبناهوهذالأنأولذاغا،والأ%لاقيةالمادية
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لافية؟الاتتالفةالأقلعلىيكوتصدثلوذلكف!ن.طاعتناأجر

للشريمة.وزكلضأ،انتهاكأيكن!إن،القر7ن"غلئتتا!ا

كلتطرحهالذيالمبدامنتنبعأخلاقيةلنظريةالمميزةالسمةكانتوإذا

صنثفيأتيجبأسةأيةفين61نرىف!نةا،لنثاطهاكهدف،الإرادة

ولا،المثفحةولا،اللذةليستالأخلاقهذهزظرففي.نب74القرالاخلأق

هذاتنثمىءأنعلىذاغافيبقادرةصطماهذهليست-الحمالولا،السمادة

بأةدس،"الواجب"لسلطانتاضعأي!ونأن!بذلكوكل،المبدأ

درجة.وأحماها،وافعيةوأكثرها،الكلمةمماني

اله:صرببالأخلافيةالقوانينتسميةعلىالمرفجرىقد،ول!ن

"4ضر،إنسانياأوصوفيأ،اجماعيأأو،فرديى(:مضموثافيالضالب

ذاتاتالصةهذهمنفيءوليس..وهكذا،رحمةثريحةأو،عدل

.كايبدوف!،هنابمناسب،الوا-دا؟انب

فيهاوتتواثق،مه(!الر-"أو"بالهدل"توصيثريمةهذهإن

على،،الإلهية)و،الإئسانية،و"الاجماعية،و،"الفردية،العناصر

عن،مركزيةف!هـةءنالنظامهذامجالفيبحثنالوأننابيد.متيننحو

مفهومفينجدهافوف،الو!اياكلفيها-ئكاثفالتيالأمالف!يل

الممقالبالغالا-هرامتكن!إن،التقوىفا،وإذت،(التقوى)

..؟سعك

ا)صميدالماطفي،كلالمرةهذه،مطهـوحةالواجبفكرةإلىذصلهكذ)

بين،المر!زفي،الاحترام!لنايهدوا)ممميدهذاوعلى.للإرادة!حرك

ولما."اطوف،و،"اطب،:و؟طف!،،يركأبهما،متطرفينثمعوريئ

،ءشدو%(آدوردؤديف!نهثراوجهماعن!ابصورةناتجأ(الاحترام)كان

:بخا!ةالأضير4فيجانهعليهويطلق،7نفيولجام،كحركيستخدمصين
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الدقةوجهعلىانصهور1وب!ذا،،اطياء"

.الأخلاق

هذهروح-علئ!!الثهرسولحدد

وهيفتهدفالأخلاقهذهأنيرىالمرءفإنالبرثوجهةكانتماوأيا

ثم،الأ%لاقيةاطياةأش!لوكل،ا)قوىكلعتجمهإلىتعمد-الأكلالمثل

نأبهااشطاءت"قي"الطريةبالذ؟سونخمى.تواز!انةطةإلىم!نيةتردها

الةوفي!قهـذا-ققتاقد،إرادته"تةظيم5والفرد"-رية"د!نتوفق

تبطتتكيفبرفيصلمهوالذي،اصرامةواالمرونةبر!نالمضوسططابر"مابفضل

إغراءشهواتنا،أمامذلكمعتترا-ىأندون،ا%تلافأالحه،ةظروف!لأ؟ير

.إ--ايصة،و+ملب

العمق!ةسدا!-اتالاقيبرين(اضحوأتمييزتميزالثسلمء4هـذهأنإوا؟عوا

أنها!،اإثصروعةغهـيرأوا!روعة،ا)ء،برةوصا%اغا،الإؤ-اذ!زلاتةس

لار-يخير،شاملظرففروضهةلأؤ"مساكما،دونديركأندلمبغيصاديخاتةرقط

وبين،وا)ظروفا*بر-،تبرتضيريتغير4لأؤ،ء:-ا!"ط-لحيتركماولي!ن

ءنطبيعةصدرت،زاثفةإضافةباءة-اره،إيصة،طهأو،إملا-"دلمبغيصا

.يوةيثرير"4ءر

في:المتمثلىاشلاثي1إ-دأاالأ-واللهذهمراء-اة"الةر7نأثدتولذلك

."ا!سمةو،"المباحةو،"ا)ةهـضة

للرحمةالدقيقإقه،ساهـذامقجهلالذ!الأولملاطاو5فذلم

والتتظيم.الحريةةجماطةرا.يةا)قرآ

.رىأعواملايكوإ

يظلاأنو-ب،النحوءذاكلوجوهرها،قاعدةكلمهدأثبتفإذا

!مفىصيغةزكنالماأنهبيد.اشهولاوجهكلوصقدسين،الأبدإلى،برتين
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وشكلتهريف!ا،كانولما،ماديأكأديدآ-ددتقداهرا؟وأوالمبادىءهذ.

،اط-3قضيةتصبحالقضيةفإن،السليمللذوقصراحةكركاقدتطبقها

.ا)!ثصضهيقووالتذ

منإلاتتلمهلم-(مهيةءدديأتحديدآنالتالتيواجباتناض"إنبل

تتجتبكما،متباءدفيحدفيبينوفهتوبهذا،د!ةعر-خوطوفي،بيد

أسفلالسقوطتتبم:بأي:نشاطنانمارسحين،د!بالمتناقضينا)طرفين

هذفيوبين.حدودغيرومن،-دوىدونالتبمثراو،الفضلىتضطلمبمما

،درجاتعنالبحثفيذات"تمارسأنإلىالفرديةالحريةعتى".بئاطهـفينا

الأخلاقية.لل!ياةادتلفةالمقتضياتمعمىوافقةداثمأولكن!ا،رةهةتتزايد

فق!ءيز+ا)رو-تالواجبقاعدةبهالناالقر6ندقدمالتيالطهـيقةهـته

منبدلأ،الانسانيةالث-!يةقيمةكأهـجاوأن،كليفالثإضزتخففأن

عادلآإشباعأأ،حتةدأن"فق!ءيزت!اولبت.لة3مجردإلىتحولهاأن

إلىالمزدوجةحاجتناأءفي:الفرديةالإرادةفيمتعارضيناء!نلاقيو!"قولآ

الاجماءجا،المستوىفيءظمىأمهةذاتولكنها-والمبادرة،ا)طادةة

يكنيقدر4متجاف(آإطاريبدعأن-قلنا؟-القر6ناسهطاعفبةضلها

و)حنه،الجاء4أءص-اءجميعبينالمشترك،الأخلاقيالوسطهذالت!وفي

للقيمة.كثيرةدرجاتنطاقهفيكدخلدممفيبقدرمتفوعأرضأ

،اأغلب!أوواعدالةبرعأنفييضمثلالن!احهذافيالمواءلوألم

:بالأ-هـىأو،"-جمرتحفق"و،،وا%بداءأ":مرفيأعلىتشفل

.،؟لووا-ب"،"-وهريواجب"أداء

ولكنه،ساوء4أيةيقبللا،متشددآالأوكالنةطةفيالقرآنبدو4و

وتثجيع.حثالأءهـإلىءس)مةتتحولالثانيةفي

،عمحافظ،ممابتأجانبأ!طهاالاجماعيةأنظمتناتتفهمنأن!بوهكذأ
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،أمتطورديناميكيأ،وجانبأ،الظهـوفوصروف،الناسهوىعنيصأن

وحا-اتنا"التغييراو"الاستقرار"فيأحلامناتةحققوبذلك.متحررآ

.،التقدماو،،الثظام"ألى

الواجبمنيبدأالذيالطريقيوا؟بالقرآنأتدلكإلىوذضيف

فيطبع،وضصجاعتهفردكلبمبادرةالمنوطالكاملالواجبحتى،المشترك

مختلفبكرمهيغمرحينوهو.الثوابمنبدرجتهاالطريقمنهرحلةكل

يرتةو)أقأوليائهمنوأولئكهؤلاءددعوةإذ"-المتدرجةالةضيلةتط-قات

.الدر-إتأيمسدائمأ،داثمأ

قاثلين:البحثتحتمأقذسمتطيعاظروفاهذهفي

ظروفتضيرسوفوأغ-،،أبدآتبقىسوف،نيةالإفأنأفترضنالو

--تؤ-ثهتهأنىالقر7نفيتجدأتنؤملف!ننا،!ايةلاماإلىحيا!ا

،للقممفاءورحمة،طجهدهلدفعووسيلة،أخلاقيأنشاطهالتنظيمقاعدة

.للأقوياءأ!ومثلأ

بنفسهانفسهاتكةجاإ،!ا:نيةالقر3الأ-لاققينقولهأن؟!نماوأد،ى

في:،الإطلاقوجهع!-

."متكاءلمةأخلاق"
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والموضوعية.،والدفةالوضوحنتوخىأنالدراصةهذهخلالصاولنا

،الاح!مإلىوالجاذبية،الوضوحإلىالجال!ضمأننودكناأنناشدولا

،الأسدببأزهارنعنىأنالف!كوثمرإتزرعناأنبعدالمناصبمنوكان

فيأعتدلاهاالتيطريقتناعنالثيمءبحضغريبأالترفهذاكانلماأنهبي!د

افكم!ددأنالبريقعنمجثناإنتحشىكتافقد،الفرنسيةباالفةال!عابة

أف!رفا،بتقديمإذنمقتنعون.فنحنانض!كالتكلفإلايكوقفلا،اثمين

صادقة.بسيطة،عار،العقلإلىجاءتكيفماومصطلحاتنا

حاولنامماأخرىصفاتالناسبحضفيناتوسملوإنه:نقولأنويبقى

بذلناماكلعظيمأجزاءهذأفسيكون،الحمابهذافيفستودعهأت

جهد،عن
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المجةلاضلاقا

فما.الأخلاقيةللراسةنيالقر7ا(فهومنحددأنسمقءاكلفيصاولنا

ء؟همصيرماو؟فهد5ماو؟ميتهأوما3جباالومصدر

،محددةالتصفيإجابةهذهمالاستة12علاماتلكلنجدأناستطعنالقد

فيللقر3تالأخلاقيةالنظريةإلىنظوناف!ذا.تمريفهالإثباتكافيةبدرجة

صلفقطتليلافهي،(لتراكيبكركيب!)بأ!اوصفهالأمكنجموعها

في،نجدهاولكن،الدينية،،والاجتماعية،والأخلاقية،الشرعيةالمطالب

فهي:الترعاتشقجمةالتوفيقروحبعمقفيماتغلغلوقد،خطوةكل

محافظة،ومثاليةواقمية،وصلبةلتض"،وصوفيةعقلية،ونظاميةمتحررة

.7نفيذلككل-وتقدمية

رصفلالتناقضات،مجردالمحتلفاتبينالوحدةهذهفينرىانينبفيولا

تقديرمم!فقطتقوملاالتركيبهذافيلأثا،"ا!ضافاتإضافة"و

؟لآفقطل!ستوهي.جاموالاف،والتوازن،والتدرج،المناصبةالجرعة

هنالكإنبل،علاقا!اتلففيالأخلاقيةالترعةيخدمالمحقولالجهدني

العنامر،كلفيهتتماونحقهقيعضويبناء!!ا:وأفضل،أكثرهوما

بالواقعالمثالييمتزجكهفنشهدأناستط!ناولقد،الوظاثفكلوتتساند

إلىجنبأالمضونفيالمرونةمعتسيرالاطاروصرامة،)11الصلدالعملي

،369صالمسئولية)فكوةالمامالتحليل:الثافيالفصلفيانظو11(
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ورأينايف.(1التةدم)تحقيقوفي،النظامحفظفيكلمأةلميماشكلكان،جنب

و!يف.)3(المةلعلىالإبانيحتمدو؟يف،)2(بالإيمانالمةلي!هـل

؟مئوليتهءكلةاكانوإن،)4(المامةالأخلاقيةاطياةصير-سنالفرديراةب

إقدس،لفبةا"وبرة،بموهأخوىنا!ء4منالمحتمعيشعريفو.صةاك

وأشها-دوىلازضحياتذ)كءعءنهموقتضيأندون))5(أعضائهإلى

علىكا!لمه،يةعيالالماحبالواجب.ذفسهاو!تايشههـفيثم)6(7،(مغالية

ءبءحليرنيمموأن،)7(الرفاهةمنمناسباقدرآلالحرومينيضمنان

.)8(يطيقونهلا

الذي،الو-يدالمبداحوليؤددوا؟زرالمدهذا،!طهاالجدليةهذه

وهـي:،التقوى!ف!رةفيتا-صأنيم!نوالذي،التظامقلبفيإقع

نءوالبحث،الأعلى)رثلالا-يرامأممقدهملأنه،ددورهمركبءفهوم

.الإم!ندة!رالطبيهةبفوضهااقياالظروفأفضل

إلىءخدوبوتكأن؟اممقدحلتث"هـنااغاهي؟كذهدراسةوؤائدة

متين.ساسأإلىالأداءهـذاي!سةتدكيفكريناي5ثم،أدائه

منم!نوي%انبسوىو"دولا،4ءةلمه!إ-"إلايشهحلاكا"هذالكن

وستطيعأندونؤافلااإهـءي!ونأن5ممنالمهفمن،الأخلاقية)،!ثمكلة

-ا-تنامنأءظماففهيلةانرىأ-إلىإذنةحا-تف،،"ا)ففميلةتمريف

تعريفها.إلى

""و"د،اطإةء،ا-ثوليةا:سوطتحدددفيا)*-اني"ة!ملمنالثاذية"ةقرةافظر(1)

.148ص

الثاني."ة!ل!انظر(3،3،4،5،6،7،8)
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إلحا-حأ،وأصثدهاالأسئلةأعمهوآذا3.."أمملأنببكلاذا"

بادكطلماقص(هذامملنادكونولسوف.الإنسانيةللنكلساءو!جااالغذاءإنه

المبادىءوعن،النظريالأصاسعنالقرآنفي؟ثفأنبمدأنهلوالنةص

التلإيقية،الأخلاقالرائعةالعظيمةا،م!رمشاهدةءن،أءر!للأ-لاق511،مة

.اقر3ناهذ)لناقدمهاالتي

العهاية.الأخلاقهذهبياناذنف!ذا

فيها!د،)؟(ا!ياةميادفيكلفينشا!اأنكهففيهانرىو)-وف

مرصومأ.طريقه

وأ،المفسرةالملا-ظاتبهضالتصإلىؤفهيفأنالمناسبمنكانوربما

نحتفيصوف،فملأتفهخمالذي،كتابنانضخمكيلاولكنا،4المقار

مع،ا)ضرورةحالةفيإلا،اكصيةااقتدسات!ذهودسيطمجرددمرض

.إلي!،أشرناأنسبقالتيافتلفةللجالاتتهمأ،3-يأمتثا!نيةدنايةا)5

وءلا.جلافهومع،ا،ترينمعءلاةاتنافي؟"صخميصلمر؟ناني:أءفي(1)
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افقئملتةالأ!ه

لضفو!جمئ!ن

ا!ضا!ذهـل

اق!قزديةالأط

44-ال!ر3ن2ؤأخلا968





امر:لأوا-ولأا

.(1)"-؟تل!ونلا؟صتئم.إنكنرصالذفلصأقاشأ)!وا)4عام-ئليم

ا-ددلي:تمليم

"تفركلينصنصرلا-ف!،كا!"!فر"وايتءونصا(--ؤء-"كانصاؤة

زتجغواإذاقئهم-قؤاإ-ئذ-ر"ووفي-الذفيا)ختفتةثثوطاذةتةسم.3مث

.(2آ"كييهنمإ

ا-لرقي4جي

وأ،صةزفصفك.؟ا)تقه""صاراكصذأض،و،الغقت"صاف"تخم-صفلاإ

)3(."05يييمأض:تتةذيممايؤم.فيإ!هامو

.(4)"تلنا"س3ةمهذتثدص!)صحايخات!اقد"وفي-والذص!

51)"،ثما-رةنو.م!صما3و،ىهـذ،د-!صم.از-اؤد-تصايخآلذصاو،

ضد!قو،والمىأكأفىىتنؤأص-ا،كالثتتصت!ئم.!:إن!إ

.4/7ءاءلأؤاو،34/اك!ل(1)

.221/بر"1)قو(2)

.71-11/البلد(3)

6ية.آتر/تو:حة5)1(4)

.71/د-كل(5)

196



شتثتى،اويخل--تنئاأو،لائ!ئر-ىه"ف!ئتس!ز-،ثشتىبا

يحب!""لئهاو"،(1)،يام!رصى5"-تئت!ئزفيص،تىطفبا--ب؟ذ!و

.(2)،صبئرص!نطا

النفس4طهارة

تن.-!!عأص!!.،!ااؤ!ةش!ا"ؤخوزفأ)-ا،15ادتوهتاونقس!ؤ"

،)3(.ذسصاهاتنخابصوؤضذإها،زب

تمتؤ"تخزصييلاؤ...:-صةالإذه،صإثراهيم-زتات!لمنيهم.واتل"

الثهأتىتنإلا!،تثونصولاض-الوتئقع"لاتؤم-،"ينقثون-

)4".،سل!بقاب

ايكل"توغد"ونصما5!ذا،تييدلائتةيين--غهثراب!نة"وأز.يق!ت5

بقذبوض-،ةبالغتيبالر!خمنخثيي-قن،خميطأو!الب

-ص.51)،مبيدص

:ستقاتلإا

!!سكم.ألماإلي""يوح!يثاخهتثتروأناإلماقل)

)16."واشتتقير"وه"إلينه-فاشتقيئوا

/4-01.)9(الليل

.801/بةالتو(2)

.09-9/صالث(3)

.98-78/ء!كلر"ث(4)

،33-93/ق(5)

.6/لمتفصه(6)

296
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.11)،قتلمثتماب-قنو،تصأير،!اسفاشتميم.ة

البعر،غض-الاحتثصام-المفة

أز!ىذإك،فروجهداويحةظوا،أبصارممنيغضواللؤمنينقل"

أبر!ارهن،منيغضفهنلدؤمض،توةل،يصنهونبماخبيرالثهإن،لهم

فيهـرهـنفيوليضس،متثاظكرصالانزينتىيبدفيولا،فروجهنويحةظن

ر"ولتهن،آنجاءأو،آبا!نأولبمولئهنإلازينتمنيبدفيولا،جيوب!نكل

ننةوأ،خ!نا=و!ريخأأو،غنإتواوأ،لت!نبوءأبئ!اأو،بناكاأأو

الإربةأوليغيرالتارمينأو،أيمانهنمل!تءاأو،ؤسا!نأو،أخواتهن

يضرفيولا،الفاءعوراتعلىدظهروا!الذيئ،ا)طنلأو،الر!المن

")2(.!نزينهمنفيفينصاليحلمبأر!لهن

)13.،ؤفلمنالثهينضيهمحقنكاحأيردونلاالذفيوليستعةف،

نأ-:-احعايهنفا؟سنكاحأيرجبىنلااللاتيالنساءمنواعدوالة"

)4(.ألهنخيريستمصنوأن،بزينةمتبرجاتغيرثياكلن،ضحن

ةوا)1ءن!والذيئ،خاشعونصلاتهمفيمالذفي،المؤ!نونأفلحقد"

إلا،-اؤظونلةروجهمموالذفي،فاعاونللزكاةموالذفي،معرضون

ذ)كوراءا،خغىفن،ملومينةيرف!ش!مأيمانهممل!تماأوأزواجمعلى

)5(.،العادونمفأولئك

)1(هود/112.

.13-03/النرر(2)

.33/النرر(3)

.06/لهورا(4)

.7-1/نمنرلمؤا(5)

396



ؤ.طمعولبالةفضمنفلااؤقئتن4إنالؤ-،ء،منا-!نكأ-دا)نجيذ-،ء)يا

ؤبر-نولا،بهيىزحنفيوؤرن،كلءروفأؤولأوقان،مرض4قلهفيالذي

ورسوله،اللةوأط"ن،الزكا!وآتين،اوصلاةوأقن،الأولىا؟اهليةتبرج

)9(.،آتط!يررأ3ويطالبدتأهلالر-سعنما-ذهبالئهيريدإطا

الأهـواء8في،الت!

رر-4كلة،م-افمنوأما"

)2(.،المأوىجما

ا؟نةهـإت،ا!وىءنالةفسوخما

)3(.،الئهس*-لعنفيضاكالهوىبءبعولا"

؟-،كانالثهفإنتمرفواأوزلموواوإن،ز"دلواأنا!وىت!-"وافلا"

.(ث)"أ-*يرز"هـلمون

6الةرجوا)هـطنتيث!موءنةاعالامة

ل!ا-لحهـ:إممنالذينعلى؟تب؟اصه"،ماءايمكهباكل:واالذيئدأي!ا"

أياممنؤ"دةسةرعلىأوكلر"مه،كل:-لحكانفن،كل"دوداتأياء،،ر"ةون

-يرله،فهوأ-ير-طوعؤن،ء-ح!نطعامؤديةيطهقوز"الذيئوعلى،أ%ر

ا)ةر7نؤ""أنزلالذيركلضانلضثر،ز"دونكهتمإنرلح-يرتمهـومواوأن

فا.صمه،ا)ث!ركل:-لحش!دفنوا)ةرؤ،نا!دىمنوببنات،لا:اسهـدى

يرردولاال!سربمالثهيريدأ%هـ،األإممنؤ"دةسةرعلىأوكلردفه،؟نمن،3

.33-23/ابلأ-زا!1)

.ث9-04/ءات"ناز!2)

.531/-اءاك(4).62/ص(3)

6!4



فيعاكةونوانتمتباضروهنولا،اليلاإلىالصيامأتمواثم")1(،"المسربم

)2(.،رقربوهافلاالثهصدودتلك،المسا%د

اديض،فيا)فساءفاع!تزلوا،أذىو5:ة-لا!ضءنويسألونك،

الثهإن،الثهامرآحيثمننفأتوهرظهرننإذا،ليطهرنصقتتربوهنولا

131.،المتط!هرفيويحب،التوابينيحب

الفيظ:حظم

الغيظ،اىظه!نوا،)ءسوالها)-ساءفيينفقونالذفي،لالتقينأعدت،

)4(-،ادصنينيحبوالثهالناسعنوالمافين

الصدق6

)5(.،الصادقايأمعو؟ونواالثه)تقواآمنواالذيئيأيها،

.)6(،آسديدةولأوقولراالثهتقوااآمتواالذيئيأكلا،

)7(،المتةون!مأولنك،بهوصدقبالصدق-اءوالذيإ

والتواضع،الرةة

الأ!واتأنكرإت،صوتكمنواغضض،كلثكفيواتصد،

.)8("الحير)!موت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

185.-183/ا)بقرة

.781/ةرليةا

.222/ةر)--ا

.134/عرانل7

.911/رةو"ة

.91/تممالة(8).33/مرلزا(7)070/ابالأصز

596



)1(.،هوزاالأرضعلىيمشونالذيئالر-نوعباد"

الأ-كا!4فيالتحفظ

.)2(،إثما)ظنبمضإن،الظنمنآكثيراجتنبو)آمنواالذفييأ-13"

يرثالةقرء،تص-ءو)أن،فتبي!نوأبنبأةاسقجاءأإقآمتواالذفييأ-13"

31(.،!ادمينفملتمهاكلفتصب!وا

ألةى(نتقولواولا،فتبيتواالثهصبيلفيضربغإذا7منواالذفييأعا"

مغانمالثهفمند،الدذياالحياةعرضتيتغوق،مؤمض(لستالسصلامإليلح

؟-،كاقالثهإن،فتبينراةعليمالثهفن،قهلمنكنتمكذلك،كثيرة

.)4(،آ-بيرتمملوق

لظن4اءو-نابا!ة

أولئككل،والفؤادصروالهالسمعإن،علمو"لكليسماتقفولاأ

)5(."!س!ثولأعنهكان

والصبر8الثبات

)6(.،فاصبرولربك"

)7("بالثهإلاصبركوماواصبر"

.36/نتارالة(1)

.49/ءالنسا(4)

1271.النحل)7(

.21/اتطررا(2)

.51/63لاسا(5)

696

.6/اتاط-و(3)

.7/ثرالمد(6)



.(1)،أوبروصهإوااصبرا3ء:ويئلذاا!ايأأ

)2(.،قبابممن-لمواالذينثليأتمولما"الجه!دخ!دداأن-"غأم،

وليهلن،صدتواالذيئالثهؤإيمالن،ؤبل!ممنالذيئؤصتولةد"

.(3)،اكاذبينا

الةإسفتنةجملالثهفيأوذيفإذا،بالثهآمنا:يقولمناكإصومن"

.)4(،افه؟مذاب

قباعمنالكضإبأوتواالذيئمنولآصممن،-موأنةأموادمفيلتبدن"

ءزمكهذ)-لمثف!ناوتتة.-!يرو!وإن،آكضيرأذىأثصركواالذيئومن

.15)،لأمورا

والأنةسالأموالمنونقهط،والجوعاطوفمنفييءولنبكزعة

.(6)،يئبراالصبشرو،ت!والثمر

الحسفة:ا)ةدوة

)7(.،الرسلمنالهزمأولوصبر؟فا!بر"

واليومالثهير%وكاتلمن--ة"أسوةالثهرسولفيلمكان)لمقد"

.)8(،اثص-ر

لا!وإررفيمريمبئءيسى-،ل؟،الثهأنصار؟ونواآمنواالذيئيأي""

)9(."الثهأز!إر!كلن:اطواريونقال.؟.الثهإلىأزصاريمن

ية.آخر/سرأنل6(1)

.3-1/تنكبوه"(3)

.551/رة4الي(6)

6يلأ.6شر/الصف(9)

.12ثاالبةرة2()

.861/ممرانل6(5).1/01)تممبوت(4)

.12/بألأ-زا(8).6ي!2-ر/افلأ-ةا(7)

796



:اللاعتدا

"1(."سبيلأذلكبينوابتغ،بهاتخافتولادصلازلمثتجهرولا"

وكان،يقترواو!اويسرة!ازةقوأاإذلذيئوا...الذيئالرحمنوعه،د"

.)2(،وامأةذلكبين

)3(.،ال!سطكلزبسط!،لا:،ءنةلمثإلىمغ!لةردكقيهلولا"

ولابالقسطالوزنوأقيموا،الفاإيزفيزطهواألا،الميزانووفع"

.(ث)،نالميزااوقيص

ا)صالحة:الأعمال

الماءعلىعرثطوكان،آأياستةفيوالأرضا)صهواتخلقالذيوهو"

)5(.،مملأأ-نأيمليبلوأ

)6(."مملأأ-نأكلملنبد!،لهازينةالأرضكلماجعلناإنا"

الموتخلقالذي،قديرشيءكلعلىوهوالملكبيدهالذيتبارك"

)7(.،مملأأ-سنأيمليبدأو)طياة

التنافس:

)8(،افياتفا-لمبقو)،ءو)ءيهاهووجهةولكل"

.011/اءلاسا(1)

.92/ءالاسا(3)

.7/الكهف(6)

.76/"نرقان(2)

.9-7/الرحمن(4)

.2/المكا)7(

896

.7/ود5(5)

.841/ةر)بة1(8)



،وا-فىةأء"؟"ا-،الثهصثاءولو،ومن"جأ!ثرعةءة-،-*انال!ل"

ةيأبفلححمه"(مر-حالثهإلى،اتالخيرافاستبهو،آ7،ةجما)-:لموأول!ن

.(1(،كأةاةونوء4كنتم؟ا

:والاةجاعالاستماع-مسن

(2)،أ--:"فيآبعون،الةوليستمهونالذيئ،عبادةبثحرأ

:السرا؟راصددص

.)3(،الثهو-"ابتفاءإلاتنةقونماو،فلأزف-لح-يرمناؤةفةووماأ

يخأإصلاحأومهروفأوبرصدقةأمرمنإلانجوأدممنفيكأير%يرلاأ

.)14،عظجماأ-رآنؤتيهفوفالثهمرفاةادتغاءذ)كليةهلومن،ا:اسا

هي:التوا-يأؤثا

وتشوعه:،نه(عضامن51!وبترهو،الاؤساناؤتحار

)5(.،الةطكةإلىبأ،ديمتاقواولا!

.(6)!نفلحأؤةتداولاأ

)7(."الثهطلقؤ!دليللا"

/48.)1(1"+دة

.372/ةرهـة"(3)

.92/ءا-:"(6)

.!8-71/الزمر(2)

.591/ةر"بة(5).419/ءا)ت1(4)

.03/ملروا(7)
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دودفمنوليأالثطانليخخذومن،افهخلقفليغيرنرلامرمهمم)

)1(.،مبينأخسراذ(خسرفقداللة

الحنب:

.)2(،الزورقولواجتنبوا"

،31(مال!ذبون،وأولئكافهباياترؤمنونلاالذفيالكمذبيفتريإنما،

:اقلنفىا

فيء-اكلالئهويشهد،الدنياالحياةفيقولهيعجبكمنالناسومن"

،لاثم،الهزةأخذته،اللةا-!:لهقيلوإذا،اطصامألدوهـر،ةأب

)4(.،المهادولبئس،-!نمف!-"

:الالأؤوتناةف!أفعال

أفلا،ا)كتابتت!توأنتم،أنةسموقنسونبالبرالناسأتأمرون"

.(5)،نقدت

-بولواأنأفهءندمقض!كبر،تة"لمونلاكلا"ولونصإص7مىواالدفييأ-13"

5(6)،تفهدقلاما

البخل:

71(،المفا!ونلمفأرل!ئكنفسطثصحيوقومن)

.03/-جاط(3).911/ءالة-،(1)

.4ث/ةرالبة(5).602-402/ةلبقر(4)

.9لملحثرا(لأ).3-2/"صف(6)

007

001.)3(":-لبر



مف،مفههـةيمدآوافه،بالةحشاءويأمرآ،الفقريمدآالفطان"

.(11،ونضلا

ربأمرونيبخكنالذفي،فخورآمخت-الأكانمنيحبلاأدثهإن"

21(."بالبخلالناص

:اتلاصرا

)3("الشياطينإخوانكانواالمبذرفيإن،تبذيرآتبذرولا"

:يساءالر

ينفقوتوالذفي...الذفي...خورآةنحتالأكانمنيحبلاافهإن"

41(.،الناصرئاءأموالهم

.)5(،يراءونمالذين،صاهونصلا!معنمالذفي،للمملينفويل،

:ختياللاا

61(.،فضورنحتالكليبلاافهإن،مرصأالأرضفيتمش-ولا8

!الالجهتبلغولنالأرضتخرقلنإنك،مرحأالأرضتمش،فيولا،

.)7(،طولآ

.268/"-قرة)1(

.73/ءااف(2)

.83/ءالنسا(4)

.73/ءاسرلاا(7)

.72-62/ءالاصرا13)

.7-4/نعرالما(5)

107
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التنفخ:و،الفخبو،امبر

.)1(،المستكبريئيحبلاإنه"

،)2(.يرصاءمنيزيافهبل،أنفسهميزكونالذيئالىكزاأ"

أمهاتم،بطونفيأجنةأنتموإذ،الأرضمنآأنشأإذبمأعمهو"

)،(.،أنفسمكزكوافلا

والعم:بالقد!رةالتفاخر

وصففناها،أعنابمنجنتينلأصدماجملنارجلينمثلألهمواضرب"

شيثأ،منهتظموا،أ!هاتت7الجنتين،!طتازرعأبينهماوجعلنا،بنخل

منكأكثرأنا:يحاورهوهولصاحبهفقالثمرلهوكان،نهرآ-لا!،وفجردما

تبيدأنأظنما:قال،لنفسهاظاوهوجنتهودخل،نفرآوأعز،مالآ

من!،خيرآلأ-دنربيالىرددتولئن،فانمةالساعةأظنوما،أبدآهذه

ثمكرابمنخلةل!بالذيأكفرت:يحاورهوهو،صاحبهلهقال،منقلبأ

ذإأصدآ،ولولابربيأ!ثركولاربيالثههولكنا،رجلأصواكثم،نطفةمن

ءةكأقلألماكرنيان،بالئهالاقوةلا،الئهمثاءما:قلتجنتكدخلت

حسبانأعلإ+،ويرسل،جنتكمنخيرأرؤتينأنربيفصمى،وولدآمالأ

طلبأ،لهفتطيعفلنغوراماؤهابصبحأوزلقاء،!سيدأفتصبحالسماءمن

عروشها،علىخاويةوهيفيها،أنفقماعلىكفيهيقلبفأصبحبثمرهوأحيط

)4(.،أحدآبربيأيثركاليتنييا:ويقول

منلمهقيمنأهلكقدافهأن-لم"أوا،عنديعمعلىأوؤيتهانماقال"

)5(."جممأوأكثرةوةمنهأشدهومنالقرون

23./"ن!ل)1(

ث.32-2/الكهف)4(

.)2(النساء/94

لا./8)5(القصص

207

.32/النجم)3(



العلم،منعندم؟اةر-وابا)"ئنات31رسجاه!مفالا"

.(9)"نئوب"مزر"اكانو

كلاب!مو-اف

بالدنيا:التعلق

،وبم-،يريدونث!يئوالهبالغداةربهمددعونالذيئمعؤفسكواصبر"

)2(."االدنباطياةزينةتريدء:!معيناكتدولا

الدذ-ااطءاةزهـهـة!نهمأزوانجأبهمةهنا!-االىعينبكتمدنولا"

)3(.،وأبةكاخيرربكورزق،فيهلنفتنهم

والطمع:الحسد

.)14"فضلكلنالئه،مآءاعلىالناسيحسدونأم"

وأ،اكتسبمماذص-ب،المر%البر"ضعلىخ"الئهبهفضلماتتمنواولا"

)5(.أفضلهمنالثهواسالوا،اكدصبنمماذصيبوللنساء

باقي:بماوا)فرح،مضسماءلىالأمس

.161،أصابم!اولا،ةا-بممماعلىتحزنوالكيلاة

)!"ثا،أآ؟اتةهـ-واولا،ؤاخماعلىتأسوالكيلا"

.83/ءافر)1(

.28/فال!2)2(

.32/الناء)5(

.539/ممرانل7)6(

.23/اطديد)7(

.هث/ا:-ا،ا4().131/"عا)3(

307



نا:الز

)9(."سبيلأوساءفاحشةكانانه؟الزلاتقربواولاأ

)2(."جلىةماثةمت!ماواحدكلفاجلدواوالزانيالزانية"

والخبانث4،ا!رتعاطي

مملمنر%سوالأزلاموالأنصابوالميسرالمحرإنما7منواالذفييأعا"

بيت-ميوقعأن،نالشيطيرردإء!ا،تفلحونلعلم،فاجتنبو.الشيطان

فهل،الصلاةوعنالثهذكرءنورصدآ،والميسرارورفيوالبفضاءالمداوة

")13.منض*نأنتم

.23/اءلاصرا(1)

.2/رالنو(2)

الاجراءاتنتذكران،المةترفةالجر؟"كلالمةروضالجزاءهذاعنففلأ،ءناوينبي

الأشلاقي:الاكألالهذاموابم"في2نالةراتخذهاالتيالرقائية

.،23/روالة،جاولزا!لحثا-ا

.،3/"نساه،كل+يهةظروففياخرىبزوجةثرعأالزواجإبا-ة-2

أ.الأر-اذوياوالزوجأأما،حونأنإلا،نانعزيلأيالمرأةارتداءكأريم-3

كا.95/والأحزاب--.37/"نور،

.0،3/"نور،.الفاهكلفاقأاما،بمررفضالأمر-4

،4/"نور،للقذفقاسصدوفرض،الفواحقمنيثبتلم؟االةتفتحريم-5

.،25-23و،91-15و

92،.-،"فور/37أءلم!ا.اصكئذاندون.ا،خريئبىيرتالىالد-ولعن"ةس-6

.،التاليةالهصوصاذظر*اطرتخريم،وأخيرآ-7

الأخلاقيالفسادا"تعنب"2نالةرت-دث"قياطريقةاانأضرى،حيةمنو)نذصر

القتل.جراثممننوء!نبينابأغايذ؟رهثمومن،جلالمهالقتلمنلؤء(ير!تبرهأنه!تدل

.،33-13/اهالاص،151/ا":دة:مثلأانظر،

.99-09/الماثدة(3)
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التوراةفيعندلممكتوبأيحدونهالذيالأميالنيالرسوليتبعونالذيئ،

،الطيباتلهمويحل،المنكرعنوينهام،بالمعروفيأمرم،والإنجيل

)1(.،المحبائثعليهمويحرآ

)2(.،افهلنيربأهلوما،اطنزيرولحموالدآالميتةعليمحرآإنما،

:(مادياواخلايأوسخفي

)،(.،المط!ريئيحبوافه،

)4(،فاهجروالرجز،فطهروثيابك،

افبيث:الكسبتماطي

تكونأتإلا،،لباطلبينمأموالمتأكدوالا2منواالذيئيأثا،

)5(.،منكم!اطىعنلمجارة

لتأصدواآاط!كاالىبهاوتدلوا،بالباطلبيضحمأموالكمتأكلواولا"

61(.،تعلونوأنغبالإثمالناسأموالمقفريقأ

منالشيطانيتخبطهالذييقوآإلا؟يعومونلاالر،يأكلونالذيئ"

وصرآ،البيعافهوأصل،الر!مثلالبيع)نمط:قالوابأنهمةلد،المى

عادومنالثه،الىوأمره،سلفمافلهفالتهىربهمقموعظةجاههفنالربا،

،)7(.الصدفاتويربالر،،افهيمحق،خالدونفيهالمالنارأصحابفأولئك

.731/البضة(2).751/اتا؟عر(1)

.92/ءالنا(5).ه-4/لرلمدها(4)

.672-572/ةالبض(7)

507

)3(النوبة/801.

.188/البفرة)6(

04-التر2نأخلاق



)9(.،بالممروتفليأكلفقلإأكانومن،فليستعففغنيأكانومن"

،يارأبطو!مفييأكلونإنمماظلأاليتامىأمواليأكلونالذيئان،

)2(.،صعيرأوسيص!ن

أولئدقليلأثمنأبالكتابويشرونمنافهانزلمايكتمونالذينإن،

يزكيهم،ولا،القيامةيوماثهيكلهمولا،النارإلابطو!مفييأكلونما

،)3(.أليمعذابولهم

عرصلتبتغوا،لمحصنأأردنإنالبناءكلفتيات!كمنكرهواولا،

.)4(،الدنيااطياة

:ارةلاداءسو

)5(،فيامألمافهجعلالتيأموالمالسفهاء"تؤتواولا،

:مباحات-لثام!

:بالطيباتالتمتع

،تعتدواولا،لمالئهأصل!ماطبباتلمحرموالا3منواالذيئيأ!ا"

)6".،طيبأحلالآافهرزقممماوكلوا،المعتديئيحبلاالئهإن

)7(.،ئهواثكروا،آرزقناماطيباتمنكلوا،

)1(النساء/6.

،174/البقرة)3(

.ه/الناء)5(

)2(ثساء/01.

.33/النور(4)

.88-78/ةالمائد(6)

607

.الا2/البقرة)7(



.ولباس،وري!أ،سوءاتميواريلباسأعليمأنزلناقدآئمبنييا"

)9(.،خبرذلكالنفوى

ولاتسرفوا،واثربوا،وكلوامسجد،كلعتدزينتمضذواآئمبنييا"

والطيبات،لمباد.أخرجالنيافهزينةحرآمنفل،المسرفينيحبلاإؤ"

.)2(،القيامة!آخالصةالدنيااطياةنيآمنواللذيئهيقل،الرزقمن

:بالان!طراراقالفة-را!عا

)،(،إليهاضطررتمماإلا،عليمحرآمالمفصلوقد"

)4(.،عليهإثمفلاعادولاباغغيراضطرفن"

.62/اتا؟عر(1)

.)91/أا؟نما()2

،23-13/اتا؟عر(2)

.الا3/البفرة(،)

707





المحعيةالإظلأق

نضوصقمفالق!%!ث

الفصئ!الايئ

لم!شرالمضطقغ





:والفروعالأصولفوواجبات:أولا

طاعتهما:،فماالحناعخفض،الوالد+لأالىألاح!ان

.9(ة"القرب!وبذي،إصسانأوبالوالديئ،

عندديبلغنإما،إصسانأو،لوالديئ،إهإإلاتعبدواالاربدوقض،

قولآلهماوقل،تنهرهاولا،أف:لهماتقلفلا!هااوأصدهاالك!

ربياني؟ارحمهماربوقل،الرحمةمنالذلجضاحلهماواخفض،كريمأ

2(ة"صفيرأ

عامين،فيوفصالهوهن،كلوهنأأمهحملامه،برالديهالإنسانوومينا"

بيتثركاتكلجاهدادوان،المصيرإقي،ولوالديدلياضكرأن

.ة،(،ممروفاالدنيانيوصاصبهما،تطعهمافلاعمبهلكليسما

الأولادحعل!احترام

)4(،و)يامنرزقمنحن،املاقمنئمأولاتقتلواولا،

.36الناءلم)1(

)3(لنمان/01-14.

.2324-لملإصراه)2(

.151لمالذماء)4(

؟؟7



كانفتلهمإن،أوإيانرزفهمنحن،إملاقخشيةئمأولاتقتلواولا"

.)؟("كبيرأيخطئأ

أ-فرت")2(مانفىعلت...قتلتذنببأي،سئلتالمؤودةوإذا"

بمامة:وللاصرة،للاولادالأخلاقيةالتربية

منعليهنيدنبنالمؤمنينونساءوبناتكلأزواجكقلالنييأعا"

.1،(،جلابيبهن

")4(الناسوالحجارةوقودها،لارأوأهليمأنفسمفو)2منواالذفييأعا"

.الأزوإجبينواجبات:؟نيا

افىوجية:دستور-أ

محرمة:!قات

.).(،النساءمن2،ؤأنكحماتنكحواولا"

وخالاتم،،ومحاتم،وأخواتم،وبناتم،أءثاتمعليمحرمت"

مقوأخواتم،أرضعنماللاقيوأمهاتم،الأتتوبنات،الأخوبنات

اللاتينساثممنحجورأفياللاتيوربائبم،نسائموأمهات،الرضاعة

أبنائحموصلائل،عليمجناحفلابهندخلغتكونرالمف!ن،بهندخلتم

.31/الامراء(1)

./95ا؟حزاب)3(

أ.4و9و)2(التكوير/8

.22/هالن!ا(5).6/مالشر(14

217



كانالثهإن،سافثدماإلا،الأختينبينتجممواوأن،أملابممنالذيئ

.)1(،إيمانممل!ت!اإلا،ا)ذ-اءمنوادصنات،رصيه(غفورأ

ولوثمركامنخيرمؤمنةولأ!4،رؤمن-قالمشركاتتف!ك!واولا"

مثمركمنخيرمؤمنولمبد،ؤمنواحتىالمشركينتضكرواولا،أعجبتم

واإ"فرةا؟:ةإلىيدعووالثه،ا):ارإلىيدءونأولثلمث،أء!بمولو

.)2(،ب!ذنه

وأزانإلات!كحهالاوالز)زية،مثمركهأوزانيةإلايتممحلاالزاني"

.3(كاااإؤمتينعلىذ)كوحرم،مثسرك

:محلا"علاةإت

ء-ادمح!ين،،ءيرء!تينجممبر(صوا)اتدتفوأن،ذلموراءمادلحوأحل"

يغتراضفماعليمجناحولا،فررضةأ-ورهنفأتوهنمن!نبهاستمتمتمفا

طولامغو-ضطعلمومن،،ح!-مأعليمأكانالثهإن،ا)فردضةبمدمنبه

،اإؤمناتفتياتممنأ؟إنمصلمكتمافناإؤمناتادممناتينكحأن

توهنوآ،أهـلم!نر!إذنفازكروهن،وهضمنبهضمب!يمانمأعموالثه

خيرؤ!برواوات،ءخمالضتخشيإنذلك....باإمروفأجورهن

.)4(،دلح

اإؤصةاتمنوادصةات....ا)طيباتدلحأ-لملاليوم"

.)5(،تبلممنالكتابأوتواا)ذيئمن

.42-32/هات(1)

.3/رالنو(3)

.52-42/ءصالتا(4)

.122/ةرليةا(2)

.ه/الما:دة(5)

713

ناتد!او،



ومستحبة:بها،مأمور"خعصال

.)1(،الئهحفظ!اللغيبحافظاتقانتاتفالصالحات"

،مسلات،منكنآخيرأزوا-ايبدلهأتطلقكنإنربهعسى"

.)2(،وأب!راثيبات،صصائحات،عابدات،،ئبات،قارزات،مومنات

فتعالينوزينتهاالدزرااطياةكردنكنتنإن:لأزواجكقلالنييأكلا"

والدارورسولهالثهكردنكنتنوإن،صيلأصراحأوأصرحكنأمتعنى

.)13،عظيهأأجرآمهكنلالرسناتأعدالثهف!نا،خرة

:والمتبادللمقالمطالرنا

.)4("كره(النساهثرثواأنلميرللاا

إذاأزواجهنينكصن(نتهفلموهنفلاأجلهنفبلهنالؤساءطلقتموإذا"

.)5(،بألمعروفبينهمتراضوا

:اقلصدا

فكلوهنفسأمنهثيهءنلمطبنف!ن،نحلصدفاتهنالنساهتواو2"

.)6(،مريئأهنيئأ

قبلممنالكتابأوتواالذيئمنصنات4وا،المؤمتاتمنوالمحصنات"

.)7(،أجورهنفتموهن2إذا

.34/النساء)1(

.92-82/ابا؟حز3()

.4/الناء()6

/ه.)2(التحريم

.11/هالنا(4)

.ه/ةندلماا(لا)

!14

.232/ةالب!ر(5)



فماعلبكمتاحولا،فررضةأجورهنفأتوهنمنهنباستمتحغفا"

.)1("الةريضةبعدمنبثراضيتم

:الزوجاتتمددثروط

:الفاءمنلكمطابمافاذء-وااليتا!ىفيتقسطواألاخفتموإن"

،؟ازحمأصاحتصاأو،ا-دةؤو-"دلوالاأ%ةتمدإن،ورباعوثلاثصثهه

.)12"تمولواألاأدنىذلك

.524/)1("نسها

اكأيربا"زو-اتزمددإباحةآن"ةر-اول؟يف)ناصحرذ)كومن.3/التساء()2

.لاةطرةتاؤضاطظرات5!-ل،لأن!طاق-ظرالأ!رفيفليى!ذاكومع،الت-ةظاتمن

واتردةهبزو-"يكلةونمنالر-المن-وم!نز!!نكلفينجدأزتاوا)واقع

ثسوطظلفيبأترىايروج1منئرلاء5!:حأليس،برةطر!مللة-اهاثتهاءأ؟ثروآ-ربئ

7إوتا!ند!هـفوا-ش،زو-ا!مكلاطقدإصثا.خرإم!رة-و:سءيةءادلة

ثت!توابأن!مؤ-هـحسوتثمرمن؟!نوص:افة"خادء"-يانةإلى!مدتاهذاأليس

قتلا،فخوأداة،وصثلةبرد-اكسدء"كلاطارجاتالت-وةثتمر،فيالاناذه"من

.اله:ءدمنبا-تصارفتصبح،:!ءفيلها

هذافيصثددءخ!و--اةأ-لاقأية-اءتأنيرررث!أنهلتاؤيهدوذ)كومع

في،-اءالأز؟و"ةدبثنمن؟ةيرلدىة(وصفىمباحأحسا)5و-دلالةددل5اصددا

.إقدساال!اب

،ىءة!سرةإهـدمناك-ريما"تأ-تتؤد)اكهدد(ألضتا)قاا)ثهوبأنا!تلومن

!ثحوكأ!رهذانم-ةأا)واقع!لاحد"الا)فاءذا5رسيهلولكن.نيأد4صةأكثر

،ظد-أأ؟شودطردة،،الهصليةا):ا-يةمنانتثارآازدادقدبأنهالةولمنودءك،لى"

.ضرءأتقرها)قيا!ةمهاتبرهحس،4تديةا)قيا!تمماتلدى،انحراؤ(وأثد

فير-هـ-وتد(-رىارتلازواج؟:"ونالذيئأو)نكأنباكفاتضشطقمماأز"بد

اطإهـيئ،اا)و!-الص:وتوبكل.الرةيةاتوبافاذ،،لمساؤ!4ءا!4بر!ورةنف!هالوقت

الهلاقة.كلالشرء.،رضةيرحميأعقدأ"طرةانيرقعألاصريطة

"والأطةالاء:--"الأمراضكقاوازلإهددوا،إوا)ءدامهدلفيالتدريريالانخناضأليس
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الزوجية:الحعاة-ب

ومحترمة:مقلممةروابعر

مضاوظق،وإحدةنفسمنظقمالذيربماعواالناسيأكلا"

بهثساءلونالذىافهوالكوا،ونساءكنيرأرجالأمنهماوبث،زوجم،

)ا"."رقيبأعليمكاقالثهإن،والأرصام

:ا!واجغايات

ورحمة:،ومودة،داخلىسلام-ا

وجعل،إليههـالتسكنواأزواجأأنفس!ممنلمخلقأن3ياتهومن"

121."ورحمةمودةرينكم

-

!ولهذاأليى-اررثثهالبؤسةسوبمنوالكثل!،وسرأعلنأوالماهرات،اله!ضين

.3الكثريعفيالثذوذلهذاتطفةؤتجة

بنبرها،التنالحاقدةوالمنافسةكا)فيرة،ا)خمددءبم!اوينحترفأنثلمبشأنناريبولا

متمد!ة.زمحاتمنا؟ولادبينبل،فصبالزوجاتبينلا

الاثم3..المثروعغيرالتمددضدأيضأيثارأنينبشمماالدليلءذاأليى،ولكن

بينبل،متتابمةز!اتمنا؟ولادبين،!دأالما*يةا؟حوألفيالشقاقءذايدث

3..آوأأبمنوالأخواتالإخوة

يمالجاهاأتوالتأديبالؤبيةوبرصع،عاطفيطابعذاتكلا"ميوبهذهأناطق

تثقيالتنا؟خرىبالمفويماتقيستمااذا"التفاهةفيكا؟عيوبوهي،ماصدالى

.اطدفيةا!تممات

التفكير.الىالمصا-ينيدعوءوضوعوهو

.12/آارو(2ز.ا/الن!اء)1(

لأ61



:النوعاثتثمار-2

)؟(.،ل!كمصرثنساؤآ"

)2(.ءوحفدةبنينأؤواجكممنل!كموجحل"

:والواجباتالحقودليالممماواأ

)3(."درجةعليهنوللرجال،بالمعروتعليهنالذيمثلولهن"

انفقواوبما،بعضكلبعضهمافهفضلبماالنساهكلقوامونالرجال،

.)4،"أموالهممن

:اضءوفىتث!اوز

الرضاعة،يتمانأراذلمنكاملينحولينأولادهنيرضعنوالوالدات"

لا،وسعهاإلانفسثكلفلا،بالمعروتوكسو!نرزتهنلهالمولودوكل

فإت،ذلكمثلالوارثوكل،بولدهلهمولردولا،بولدهاوالدةتضار

نااردتموإن،عليهماجناحفلأوتشاورمثهمالراطىعنفصالأأرادا

)15."بالمعروتتيغ2ماسغاذاعليكمجناحفلأئمأولاتسترضعوا

انصافي:تطمل

)6(.،بمعروتبينكمواثتمروا"

الكراهعة:حالليحتى،يالمعروفمماثرة

شيثأ،تكرهواانفعسكرمتموهنف!ت،بالمعروتوعاثروهن،

،522لمالبقرة)؟(

.228/البقرة)،(

.233/البفرة)5(

.72/التحل)2(

.34/الن!اء)4(

.6/قالطلا(6)
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.(1)"آ!ثير%يرأةيهالثهويجهل

الميلكلتميداة-لا،-رصتمولوأالنساوينتهدلواانتستلإمو)ولن"

)2(.!رطآغفوركانالثهةإنوتتةواتصا-واوإن،كالمعلقةفتذروهـا

:التراعحالفيالاصلاحمماودة

نأعليهماجناحفلاإءراضأأونشوزأبعاثامن%،ةتا!راةوإن"

)،(."الشحسالأنةوأ-فرت،خيروالصلح،صلحأبيت!همادصلمحا

الت!حيم:

نإ،اأهل!منوح!(أهلمنحاعأؤادمثوابهمادشة،قخفتموإن"

)4(."ب!ن!،الثهيوفقإصلاحأيريدا

:الطلاق--

ملمب:ثرالافتراق

غةورالثهف!تفاءواف!نأشهرأرب"كربصنساثممنيؤلونللذفي،

)5(ء"عليمعحمهالثهف!نالطلاقعزمواوإن،رحيم

:ؤتظارا-فتر

مادءتنأنلهنءلولا،قروءد،د"بأذة-!نيترد!نوالمطلقات"

أ!قوبعولتهن،61%رواليومبالثهيؤمنكن"إن،ن3أر!افيالثه%لمق

)6(."إصلاحأأرادواإنذلكفيبردهن

.5/91ساالة(1)

.821/ءلنساا(3)

.22لأ-622/ةرلبةا(5)

.929"نساء/)2(

)4(1!اء/35.

.)6("بقرة/228
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الصلح:أملع!بالمعروفوالمعاملة،السكنى

واتقوا،العدةوأصصوا،لغد!نفطلقوهنالنساءطلقتمإذاالنييأكلا،

مبئنة،بفاصثبةيأتينأنإلايخرجنولابيو!ن،منتخرجوهنلا،ربمالثه

الثهلعل،تدريلا،نف"ظمفقدالثهحدوديتعذومن،الثهحدودوتلك

.)1(،أمرأذلكبعدمجدث

عليهن،لتضيقواتضاروهنولاوجدآ،منسكنغحيثمنأس!كنوهن،

لحمأرضمنف!ن،حملهنيضعنصقعليهنفأنفقواحملأولاتكن!وإن

)2(.،بمعروفبينكموانتمروا،أجورهنقاتوهن

:الدخولقبلالمطلقةللرأةعدهلا

نأقبلمنطلقتموهنثمالمؤمناتنكحتمإذا3منواالذيئ،يأ-3،

سراحأوصرحوهنفتعوهن،تعتدوثاعدةمنءليهنلكمفا،تمسوهن

.)3(،جيلأ

:بمعروفالامساكفاما،العدهوبعد

صرصوهنأو،بمعروففامسكوهنأجلهنفبلفنالنساءطلقتموإذا،

،رف"ظلمفقدذلكيفعلومن،لتمتدواضرارآتمسكوهنولا،بمعروف

عليكمأنزلوما،عليكلالثهنعمةواذكروا،هزوأافه2ياتتنضذواولا

)4(.،بهيمظكموالحكةالكتابمن

)1(الطلاق/ا.

.94/اباأصز(3)

)2(الطلاق/6.

2311.)4(البفرة
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:(خرىمرةبالزواج-سمحالديمطالافتراقواما

إذاا-من!زوينكسأنئمضلموهنفلاأجلمنفبلغنالمساهاطلقغوإذا،

)9(."بالممروفبينهمثراضوا

إطلقة:االمراةمنلثيءغصبلا

فلاقةطارآإحداهنتيتمو3زوجم!نزوجاستبدالأردتموإن،

.)2("مبينأوإثمأتجانأأنأخذونه،شيئأمنهتأتذوا

الثالثة:المرةفيالاباننأ9الطلايكونلا

طلق"ف!ن.،.ب!حسانتسريحأو،بمعروفف!مساك،مر،نالطلاق،

نأعلإثماجناحفلاطلق!طف!ن،غيرهزوجأتنكح-قابعدمنلهتحلفلا

)3(."افهحدوديقيماأنظناإنيتراجما

:الممهورةغيرلالطلقةتمويض

فريضة،لهنتفرضواأوتمسوهنلمماالنساهطلقتمإنعليكمجناحلا"

كلحقأ،بالممروفمتاعأ،قدرهالمقؤوعلى،قدرهالموصععلىومتموهن

فن!هففريضةلهنفرضغوقدتمسوهنأنقبلمنطلقتموهنو)ن،المحستقي

تمفواوان،النكاحعقدةبيدهالذيايعفوأو،يعفونانإلا،فرضغما

)4،."بصيرتمصرنبماالثهإن،بينكبمالفضلتنسواولا،للتقوىأقرب

.02/هساالة(3).232/ةالبهقر(9)

.732-632/ةلبقرا(4)

072

0325-922/ةاليكل(3)



بعامة:للىطلقاتتمو-ض

)1(،المتقينعلىحةا،بالمحروتمتاعولدطاقاتأ

:الأقاربنحوواجبات-اثاثا

الفير:عطاء

)2(،حقهالقربىذابف3أ

الوصية:

للوالديئالوصب"خيرآكركإنالموتأحدآ-خر)ذاعليكمكتبا"

،)3(.المتقينكلصقأ،بالمحروتوالأقرجما

:الاوث-بعااو

:الوحيدئالأولاداو،الكباوأو،الدكووعويقتصرلاحق

كركممانصيبوللنساء،والاتربونالوالدانكركئمانصبللرجال"

.)4(،مفروضأنصيبأ،كثرأومنهةلعا،والأقربونالوالدان

امسهة:قواعد

نساءكنف!ن،اإنثيينحظمثلللذكر،ئمأولافيالثهيوصيكم"

ولأبويه،،النصففلهاواحدةكانتوإن،كركماثلثافلهناثنتينفوق

.142/ةالبفر(1)

.83/مالرو(2)

.7/الناه(4)

)3(البيقرة/018.

64-القر3نأخلاق721



وورئهولدلهيكن!ف!ن،ولدلهكانإنكركمماالسدصمنهماوا-دلكل

بهايوصيوصيةبعدمن،السدسفلأئهإخوةلهكانف!نالثلثفلأمهابواه

افه،منفريضة،ضفعألكمآقربأكلمتدرونلاآوابناؤآ7باؤ،دفيأو

ولد،لهنيكنلمإنأزواجكمكركنصفماولكمحكما،علماكانالثهإن

ولهن،دفيأوبهايوصينوصيةبعدمنكركنمماالربعفلكمولدلهنكانف!ن

مماالثمنفلهنولدلكمكانف!ن،ولدلكميكنلمإنكركتممماالربع

وأ*الهيورثرجلكانوإن،دفيأوبهاتوصونوصيةبعدمنكركتم

منأ؟ثركانواف!ن،السدصمنهماواصدفلكل،أختأوأخوله،امرأة

،مضارغير،دفيأوب"يوصىوصيةبمدمن،الثلثفيضركاءفهمقلك

.)؟"،حليمعليموالثه،اللةمنوصية

يرثهاوهو،ماكركنصففلهاأختوله،ولدلهليسإرر5امروإن"

)خوةكانواوإن،كركمماالثلثانفلهمااثنتينكانت!ف!ن،ولدلهايكنلمإن

وافة،تضلواأتلكمالثهيبين،الأنثيينحظمثلفللذكروفاءرجالأ

.)2(،عليميهاءبكل

حقأ:وليص،اللهمنفض!لالإرث

ممانصبللرجال،بضعلىبعضكمبافهفضلمانتمنواولا،

.)،(،اكتسبنممانصيبوللنساء،اكتسبوا

7؟)2(النساء/2ضر)1(النعاء/12

722

،3/هالنسا(،)



الاظ!ق!!ة

نصحئوصقمفالق!%لمحث

لثلثاالفصئلا

!طقياقيخطا





:اتفظووا:لأاو

:الانسانقتل

.)!("بالحقإلاافهحرمالتىالنفسعتلواولاأ

وأنفسبنيرنفسأقتلمنأنهإسرائيلبنيكلكتبناذلكأجلمن"

الناصأصياف!كأنماأ-ياهاومن،جميحأالناسقتلفكأنماالأرضفيفساد

.)2("جميحأ

فتحريرمؤمنأخطأقتلومن،خطأإلامرمنأيقتلأقلمؤمنوماكاق"

.)،("يصدفواأقإلاأهلهإلىمسلةود،مؤمنةرفبة

عليهافهوغضب،فيهاخالدأجغفجزاؤهمنعمدأمومنأيقتلومن"

.)4("عظيمأعذابألهوأعد،ولمنه

والعبد،باطرالحر،القتلىفيالقصاصعليمكتب2منواالذيئيأثا"

وأداءبالممروتفاتباعثيءأخيهمقلهعفيفمن،بالأنثىوالأنثى،؟لعبد

.)5(،ورحمةربممنتخفيفذلك،ب!صسانإليه

أ/!.!.)!(1؟نحا

)4(الناء/،9.

.،2/ةندالما(2)

.871/البؤة(0)

527

.29/النساء)3(



.)؟ا،الألبابأوليياحياةالقصاصفيولكم"

قة:الصر

)12،أيدولفافطعواوالسارفةوالسارق"

الفثى:

،يستوفونالناسكلاكتالواإذاالذيئ،للطففينويل"

.1،(،يخسرونوزنومأو

كالوموإذا

بفاندة:القرضى

مؤمنبن،كنتم)نالربامنبقيماوذرواافهانفواآمنواالذبئبأكلا"

أموالكم،رووسفلكمتبتم،وإنورسولهافهمنبحربفأذنواتفعكالم"ان

.)14،نظلونولانظلونلا

:اختلاساي

)5(،أث!ياءمالناسنبخسواولا"

:مثروعكيرتملككل

ت!كونأنإلا،بالباطلبينكمأموالكمنأء!والا7منواالذيئبأكلا"

.)16،من!كمكراصعنلمجارة

ء3-1/المطففين(،).،8/ةندلماا(2).؟!9/ةالبقر(()

.85لما؟عرات)5(.9!2-278/البقرة)4(

.92/الناء)6(

لأ26



أليتيم:مال(كل

تأحلواولا،بال!باطبيثتتبدلراولا،إمأموااليتامىتواو7،

إصافأتا!طوهاولا..،)9(آكبيرحوبأكانإنه،أموافكمإلىأموالهم

.)2)،يكبرواانوبدارا

والثقة:،الأمانةحيانة

)3(،أمالماتكموتخونوا،والرسولالئهتخونوالا7منواالذفييأ!ا،

:عدابلاالايذاء

بهتانأ،احتمكافقداكتسبوامابفيروالمؤمناتالمؤمنينيؤذونوالذفي،

.4()،ممينأإثمأو

الظم

.).(،ظلأحملمنخابوقد،

.)6(،الظالمينيحبلاإنه"

)7(كبيرأعذابأنذقهمنكميظمومن،

الثر:ع!اطؤاثعو

.)8(،والعدوأنالإثمكلتحاونواولا"

.2/هالنا(1)

72/الأنفال(3)

.91؟/طه(5)

2/ةالماند(8)

)2!الناء6.

.85/ابالأحز(4)

.04/رىالو(6)

لأ27

.99/النرتان(7)



:الخوزةعنالدفاع

.)9(،خصهمأللخائنينتكنولا"

لابالثهإن،أن!سمفيتانو!الذيئءنقيادلولا"

.)2(،أثيمأ

خوانأكانمن

وبالوعد:بالأمانةالوفاء

)3(.،كفبلاعلإحمالثهجماتموتد،توكيدهادهدالإيمانتضقضو)ولا"

تإمنومنهم،إليكيؤدهبقنطارتأمنهإنمنالكتابأهلومن"

ليم!طلواةبأ!مذاك،قاثمأعليهدمتماإلاإليكيؤدهلابدينارتأمنه

من،بلى،يم!ونو!،الكذبالثهعلىولونوية،صببلالأميينفيءلمينا

وأيما!مالثهدمهديشترونالذيئان،المتقينيحبالثهف!نواتقىبمهدهأوفى

إلي!ميتظرولا،الثهيكلهمولا،الاتخرةفيلهمخلاىلاأولئكقليلاثمنأ

.)4(،أليمعذابولهم،يزكيهمولا،القيامةيوآ

:والخداعالفدر

ولا،الناسمنيستخفون،اثيمأخوانأكانمنيحبلاالثهإن"

.)5(،افهمقيست!فون

وافسادلم:اهضاةغش

لتأ!طواآاطكاإلىبهاوتدلوا،،لباطلبينكماموالكمتأكواولا"

.)6(،تعلونوأنتم،بالاثمالناسأموالمنفريقأ

.19/النصل3().01لا/النساء2().501/النساء(1)

.801-701/النساء)5(.35-3!/عرانل7)4(

.188/البقرة)6(
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:لزوراثهاد-

)9(،الزورقولواجتنبواة

الحق:؟!مان

.)2(،قلبهثم3ف!نهيكتمهاومن،الثهادةتكتمواولا،

للناصبيناهمابصدمنوالهدىالبيناتمنأنزلنامايكتمونالذيئإنأ

.)،(،اللاعتونويلمنمالثهيلعنهمأولثد،الكتابفي

:ألسوءقول

عليمأ،حميمأاللةوكان،ظممنإلاالقولمنبادوءالجهرالثهيحبلا،

)4(.،قديرآآعفوكانافهةإنسوءءنتعةواأوتخفوهأوآخيرتبدواإن

والفقير:اليتيممعاعلةسوء

).(،تنهرفلاالسانلوأما،تقهرفلااليعفأما،

"صخرية:

منهم،خيرآيكونواأنعسىقوممنقوميسخرلا3منواالذيئياكلا،

ولا،أنفسحمتدشواولا،ءنهنخيرآيكنأندمىنساءمننساءولا

فأولئكميتباومن،الإيمانبعدالفسوقالاسمبثس،بالألقابتنابزوا

.)6(،الظالمون

/.،19(الحج

"14-949)،(الناءلم

11لمالحب!رات)6(

959/ةالبقر(3)2"،/ةالبقر(2)

9-8/الفحى(5)
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.ال!اساحتقار

يحبلااللةإن،مرحأالأرفرفيتمقولا،للناسخدكتصعرولا"

.)11"فخورمختالكل

الت!س!:

)2("كأسسو)ولاة

الفيبة:واءلافترا

.)،،،لمزةمزةل!لويل"

.)4(،صليه(أخيهطميأكلأنأحدأأيحب،بمضأبحضميغتبولا"

وكلهصيةوالعدواتبالإثمتتناجوافلاتناجيغإذا3منواالذفييأ!ا"

.)5("والتقوىبالبروتناجو)،الرصول

تصديكه:وصوعةالثصد-وء

بجهالةقومأتصيبواأن،فتبينوابنبأفاسقجاءأإن3مبنواالذفييأثا5

.)6("يادمينفعلتمماكلتصبحوا

أل!دف:

،جلدةثمانينفا-لدومصهداءبأربحةيأتوا!ثمالهصناتيرمونوالذيئ"

)9(لقمان/18

ا/ةالهمز)3(

6/اتاطبر(6)

21/اتطبرا(2)

29/اتطبرا(4)
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9/لابادا(5)



بمدمنجبواالذيئإلا،الفاسقونموأولئك،ابدأث!هادةلهمتقبلواولا

.11("رحيمغنورالثهف!نوأصلرواذلك

عم،بهل!كمليسمابأفواهكموتقولون،بألسنتمإذتلقونه"

لنايكونماقلغحمعتمو.إذولولا،عظيمافهعندوهو،هينأوتحسبونه

لمثلةقعودواأنافهيمظكم،عظيم"بهتانهذاسبحانك،ب!ذانتكمأن

.)2("مؤدنينكنتمإن،أبدآ

فيألحعذابلهم3منواالذيئفيالفاصشةتشيعأنيحبونالذيئإن"

.)3("وا،خرةالدنيا

،يممكت!إنوابماوأرجل!م،وأيد!م،ألسنتهمعليهمتشهديوم"

.)4("المبيناطقهوافهأنويعلون،اطقدينمافهيوفيهميومئذ

:الضارالتدخل

ثيءكلمملىافهوكان،منهاكفللهيكلعيثةضفاعةيشفعومن"

.").(مقيتا

:ولميالثراللامبالاة

مريم،بئوعيمعىداودلسانكلإصائيلبنيمنكفرواالذيئلحن،

لبئى،فعلوهمنكرعنيتناهونلاكانوا،يمتدونوكانواعصوابماذلك

.)6("نيفمككانواما

)!(النور/4-ه

91/النور(3)

-1518/النوو)2(

225-ة/النور)4(
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امر:لأوا:نيا3

نة:لأمااءادا

)!(،اهلهاإلىالأمالاتتؤدواأنيأمرآافهإن"

.2(كاا4أماتائتمنالذيفليؤد،

الويبة:عوللقضاءالهقودتنظيم

خبولي!،فا؟مبوه!مىأجلإلىبديئتداينتمإذا3منواالذيئيأ!ا"

،ةلميكلب،اللةءلمه؟يكتبأنكانبرأبولا،بالحدلكانببدحم

كانةإن،شيئأ4متيبخسولا،ربهاللةوليتق،اطقعليها)تيو)يهال

وليهفليملل،هويملأنيسضطيعلاأوضميفأأوسفي!(الحقءلميهيافا

ةهـ-لرجلينرصونالمف!ن،رجالكممنثثيدينواسلدشهدوا،دلبا)5

،الأخرىإحدامافتذكرإحداماتضلانالشهداهمنترضونممنآنوامرا

ييرآأوآصغير،تكتبوهأنتسأءواولا،دعواماإذاا)مث!هداءولا.رأب

إلا،تر،بواألاوأدنى،للث!ادةوأقوم،افهعندأةسطذلكم،أجلهإلى

ألاتكتبوهـ،،جناحعلي!كمفل!س،رينكمتديرو!ا-،ضرةتجارةت!ونأن

فسوقةإنهتفهلمواوإن،شهيدولاكاتبيضارولا،تبايعتمإذاوأشهدوا

سفركلكنتموإن،علبم!ثيءب!لوالثه،اللةورملكمالثهواتقوا،بكم

ائتمنالذيفلإؤدضأ،دبعفهكمأمنفإن،مقبوضةفرهـ،نكاتبأتجدواولم

.)3(،أمانته

لمهد:باءدالوا

(4)،لمةودباوفواأا3منويئالذيأ!ا،

)1(الئساء/58.

.382-282/ةرة":(3)

283."بقرة)2(

.\/ةندلماا(4)
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.)1("مسئولآكانالعهدإنبالعهدواوفوا"

.)2("عاهدواإذابمهدلموالموفون....بالثه2منمنالبرولكن"

")3(ينةضونالميثاقولا،الئهبمهديوفونالذفيالألبابأولويتذكرإنما"

الصاثقة:الشهادءاداء

.)4(،قرةكاذاكانولو،ناعدلواقلتموإذاة

أنفسكل،كلولو،دثهثمهداءبالقسطقوامينكو!ا3منواالذفييأعا"

.)5(!بهماأولىفالثهآفقيرأوغنيأيكنإن،الوالديئوالأقربينأو

البفى:ذاتاصلاح

لماصمافهواتقوا،أخويكمكظفأصلرواإخوةالمؤمنونإنما"

.)6(،كرحمون

.)7(،بينكمذاتواصلحواافهفاتقوا"

!!لاحأوممروفأوبصدقةأمرمنإلانجواممنكثمرفيخيرلا،

.)8(،الناسبين

التثمفع:

.)9("منهاذصيبلهيكنحسنةئفاعةيشفعمن"

:الإصراراجلمنلا

أنفسهم،يختانونالذفيعنتجادلولا...خصيمأللخائنينتكنولا"

.)09(،أثيمأخوانأكانمنيحبلاافهإن

.43/ءالإموا(1)

771/ةالبقر(2)

531/النساء(5)

1411ءالنسا(8)

02/عدالر(3)

01/اتطبرا(6)

5/58ضهااا(9)
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251/الأنحام(4)

ا/الأنفال)7(

701و5/01ا!اه(01)



:المتبادلالزاحم

.)!(،بينهمرحماهالكفاركلأثداءممهوالذيئ"

.)2("الكافرفيعلىأعزة،المؤتيخاعلىأذلة"

بالمرحمة،وتواصوابالصبروتواصوا7منواالذفيمنكاتثم"

.)3(،الميمنةأ!حاب

لئكأو

:الفقراءالىس!ولا،الاحسان

والأقربين،ةلموالديئخيرمنأنفقتمما:قل3ينفةونماذايسأدوؤك"

،)4(عليمبالثهف!نخيرمنتفعلواوما،اسبيلاوافي،والمساكينواليتامى

يذوالجار،والمساكينواليتامىالقربىوبذي،إحسانأوبالوالدفي"

ءاحتوءط،ا)مبيلوافي،بالجنباصاحبوا،ا؟نبوالجار،القربى

.(5)"أيماذكم

اليتامى:اموالتث!ير

تخالطوموإت،خيرلهمإملاح:تل،اليخامىءنور-الونك"

)6(.،اصلحامنالمفسديعلموالثه،ف!خوانم

المبيد:تحرير

...الةر،ىذويحبهكلالمالتىو7...بافهآمنمنالبرولكن"

)7(."الرقابوني

)8(.،رقبةفك؟المقبةماأدرادهـوما

الفتح/92)1(

/092)4(البقرة

.022/ةالبقر(6)

45/ةئدئاا(2)

،6/ءالنا(5)

.771/ةالبقر(7)

43!

)3(البد/18-17

)8(البد/13-12.



يتهم:صرتيسيرأو

أ،خيرءقىفيمإنفكاتبومأيماذعماحتمماال!تابفونيهةلذينوا"

)11.،آص!؟الذيالثه!المنتوهموآ

فو:لها

(2)"الناسءنوالحافين،الغيظال!اظهينو"

31(."يغفرونمغضبواماوإذا"

فيهاثصبححالاتكلينصاطيةالوص!اياهـتهعنذضلأ،نوالقر33،3/اكور(1)

9،،/2النساء،اططأالتل-الةذلكومن،معينذنبعنلاتكةيرروضأمةالرقيقتحرير

لافتداءالقر7نفيصكأصصالسنويلأالزكاةمنجزءآأن؟،.98/الماثدة*يخااليهوحالة

.،06/التوبة*،المواطنينمنإدينينا،الةارمين!لديون6خروجزءآ"الأسى

اقاتليناكلحقهبةمر،الاسترقاقمصدر-ف"يئكلجانبها!نتةتصر!ف!نهاادنةأما

نأيمكن"قيالمسافةاتتمرتإنهابل،و--ب-الهفدةءندؤاءأ،مثسوءةحربفي

-يع.المبطبقاتد!نالةديمالنظامهذاي!-ا

الملبىمقلأرتا!مدفرواأناوالياكلينرضوصلمعلإ"اللهصلىاللهرصولذاهووها

ففي،يطيقوتلاماالحملمني!فوموألايطهمونالذياطمماومني!لمسونالذى

ممافاطمموم،أيديمتحتاثهجملهم،إخوانمم،:ءلميهاللهصلواتيقولممصحيح

.،فاعيهوم!طفتمومف!ن،يغابمءطتكلةومولا،تلهصونممالبوموأ،لأكدن

روىوقد،لهافهيغفرأنأرادإنيتقهأنءلميهيجبصدهالىيسيءمنإندل

منفسممتليغلامأأضربكنت:ؤالءنهافهرة!الأؤماريود-5أبيعن،سم

اللهصلىاللهرصولفاذا؟فالتفت،عليهءنكعلإكأقدرفه،ءصهودأبااعلم:دوؤأخلةي

الناركا.للفحتكتفمل!لوأءا:فقال،اللهلوجهحرهو:افهرسوليا:فقلتوصلمعل!يه

إلى:المالكيةيذهبثمومن

صقه.تلدائيأيستوجبء:دهفيالسيديردثهالذيالجرحأن-ا

تحريرهيوجبذلكؤإنبطيقهلاضاقبمملعبد.تكلفعاودإذا"صيدوأن-

.3،/الشورى)3(.431/انءرل7(2)
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:حالكلؤالاساءةتجاهلعدم

فن،مثل!اسيئةسيث"وجزاء،ر:تصرون!البغيأص،بهمإذاوالذيئ"

4ظربدانتصروإن،ا)ظايخايحبلاإذ!هالثهعلىةأ%هـهوأصلمحعفا

فيويبفونالناسيظلونالذيئعلىالسبيلإ،1،سلجيلمنعا-ثمماؤأوكك

لمغلمثذاإنوءفر!برولمن،أليمعذابلهمأولئك،اطقبرتيرالأرض

)1(."الأءورعزم

بالحسنة:السينةدفع

)2(!الدارءةبى!مأولئك،السيثةبالحسنةويدرءون"

اد*ئة،ولااطسىنةدصيتويولا"

)3(،حميموليكأنهعداوةوبيظبينك

الذيؤاذا،أ--نهممابا)قاادؤع

الثسر:عنوالن!مط،الخيرالىالدعوة

.(4)"والتةوىالبركلو-ئاونوا!

وينهون،إهروفباويأمرون،اطنرالمادعونامةمنكمولتكن"

)5(.،المفلرونموأولئك،ا(نكرعن

،تالصاطااوكللمواآمتوالذيئإلا،-صر)ةيلانساناإن،مرالمهو"

.()6")صبربااوتوا!و،باطقوتواصوا

.22/هـدلرا(2).ث3-93/الثورى(1)

.01ث/انصرل6(5).2/ا"ذدة!4).34/فصات)3(

!طها.لمالعمر)6(
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العم:ن!ثر

)11.،ربرلمأمنإليكأنزلمابلغالرصوليأكلا"

)2(.،فحدثربركبنحمةوأما،تنهرفلاالساثلوأما"

إذاومهمةوالتذر،والدينفيليتفقهواط،ئفةء:ثمؤهـفةمنكلنفرفلولا"

)3(.،إلبهمرجعوا

.(ث،)نهتكلهوولاللناسكببت"ال!عتابتواأوالذينقءيثإالئهأخذذوإ"

إهبىتثء-!بمدمنوالهدىالبيناتمنأنزاناما،كتهـونالذيئإن"

.)15،اللاعنونود!"خهم،الثهياهخ!مأوكك،الكتابفيللناس

:والكرمالأخوة

يحهونؤبلهممنوالإ؟-انالدارتبوأواوالذيئ"

)6(."آوتواعاحاجةصدوردمفييجدون

عامةالحب

)7(،يرهـو؟ءمولاتحهو!مأولاءأنتمها"

ولا،اي!مها-هـإمن

:والاحسانوالمرحم!العدل

)8(،اقربىاذيوإيتاء،والإ--اندلبالهيرأءرالثه!ان"

.19-01/"ضحى(2).76/ةثدالما(1)

.239/بةاكو(3)

.1/915)بقرة()187.5/ممرانل42()

،911/عرانلآ7().9/اثس(6)

.09/النحل)8(

ة2ن-7أ.لاق"تر737



مث!روءيتها:فيتهاوتمواؤف"ولده

:باروقكالتى-1

)11.""-طذونولا-ت!يمونلاإ

:الرخاءفياكرما-2

)2(.،بيف3الفضلتنسواولا،للتقوىأقربت!فواوأن"

")3(ل!م%يرت!هدقواوأن،ميهرةإلىفنظرةءصةذوكانوإن"

البطولي:الايثار-3

فأوككنفسهشحيوقومن،%صاصةبهمكانولوأنفسهم!ويؤثرون"

)4(."المفلرونم

التوسط:هوالواجب

)15"المفو:قل؟ينفقونأاولسألونك"

:عاموا-بالهطاء

")6(الثه6،5!اةله:فقرزة"4ءاةدرومن،سء-"من4سهذويخق)-"

،972/ةر"بة(1)

.9/سثط1(4)

.237/لا:قرة)2(

).(لا:؟رة/921.
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:الاحسانوطثر

مصارنة:-ا

وابئوالمساكينواليتامى،والأ-ربينفلاوالديئمنتيرغأنفةطقل"

.)1("ا)صبل

،الأرضفيضربأيستطيعونلا،الثهسبيلفيأ-مرواالذينللفقراه"

إلحافا")2".الناصيسألونلابسإم،،ئعرفهمالتمففمنأغنياءالجاهلءسب!م

ظوبهم،والمؤلة،،عليهاوالعاملين،إساكينواللفقواءاصدقاتاإنماإ

الثه،منفريضة،ا)سبيلوابئ،افهسبيلوفي،والغارمين،ابالروفي

)3(."حكيمعلإموالثه

2-غايته:

")4(.الثهوجهابتغاهإلازلنفةونو!ا،فلأنفمممخيرمنتنفقواوصا"

أنف!ممنوتثبيتأالثهءهـضاتابتفاهأموا!مينفقونالذيئومثل5

وابليصبهالمف!ن،ضعفينأ!طهاقاتثواولأصابهابربوةجنةممثل

.(5)،ل"تخطة

لو%،نطعمكمإنما،وألجرآويتمامسكينأصبهكلالطعامووطعمون"

)6(.،ض!وراولاجزاهتءمنرودلا،الئه

.512/ةادةر(1)

.06/أتور"(3)

.562/ةرةليا(5)

.372/ةالبقر(2)

.272/البقرة(4)

.9-8/نلاناا(6)
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نممةمنءندهلأحدو!،،يركىمالهيؤتيالذي،الأتةىوسي!جنهم،أ

)9،."الأعلىربهو!"ابتفاءإلا،تجزى

:المطاءنوع-3

!!لمجناأخرعاو،يتم!-اطيهاتمناأنةقوا7منوالذيئيأ-3،أ

.2(")فيهاتههضوأنإلابأخذيهودتم،نوةفةومنهالخبيثاؤبمو،ولاالأرض

)3(.،تحبونمماتتفقواحقالبرتنالوالنا

:الاعطاءطريقة-4

خفية:يكونانالأفصل-ا

*ؤا)ةةراءوتؤلؤما،تخفوهاوإن،هيفنحماا)صدقاتتبدواإن"

(ت)"سيئاتكممنءنكلوليممفر،لكلمخير

:اخذهالىالاساءةعدم-ب

ولامنأأزةةواص،يتبهونلاثم،الثهسبلفيأموالهمينفقونالذيئ"

ممروفقرل،يحزنونآولاعليمخوفولا،ربهمعندأجرم!م،أذى

تبطلوالاآمتوايئ1)تليأي!،،حليمغنيالنهوأذىتهمهاصدقةمنخيرمرةو!

واليومبافةيؤمنولاالناسرئاءمالهينةقكالذي،والأذى،لمنمدة،تكم

لا،آصلد؟"!ربرلاوفأصابه،ابترءإيى"انصةوثل3ذةلمه،الاتض

)5(."إحاةريئاا)ةوميهديلاواللةكسبواعاضيءكل،قدرون

ها.خرآ-71/لليلا(1)

.172/ة"بقر(4)

.29/ناهرءلآ("9).762/ةقرالي(2)

.62ث-262/ةالبقر(5)
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الأن"ر،13كأئحريمنوأعنابتيلمنجنةلهتكونأنأصد!أيوذ"

إعصارفأصاب!ا،ف"فاءذريةوله،الكبروأ!اد،،الثمراتكلمنفيهاله

.،)1(ونحرفةلملكمالآياتاكمالثهيه!نكذلك،فاحترقتلار4لى

:السخاءالىيؤجيه

)2(.،ب!اوتزكي!متطهرم-دقةأموالهممنتف"

فيإطمامأو،رؤ:،ةكد؟.الهقبةصاأدراكوما،"العقباقترمفلا،

)3(.،مترد،ذامس!كينأأو،مقرد"ذاتما،مس!فبةذييوم

ولى*فيهبيعلايوميأتيأنقبلمن!رزقضامماأنفقواآمنواالذفييأكلا،

4(.)،ثفاعةولاخل

أخرتنيلا:ربلوفتولا،وتأ-د!يأتيأن!لمنآرزقض،مهـاوأنفقوا"

إذاخة-،الثهيؤترولن،ا)صإطينمنوأ؟نفأصئدقرببسأبلالى

.(5)،أجاثاجاء

)6(.،؟ثيرةأضماؤ(لهفيضاعفهصسف،قرف(الثهيقرضالذيذامن"

ا-متواؤالذيئ،ف"هـتخلفين-ملكمعا"قواوأ،ورسولهبالثهنواآ"

)7(.،كبيرأ-رلهموأنفقوامنكم

.662/ةر"بة(1)

.69-11/البد(3)

-01/نقواداؤ(5)

.7/يدلحدا(7)

.301/بةالتو(2)

.452/ةر":4(4)

.542/ةرةليا(6)
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)91.،المفلحونمفأولئكنفسهضحيوقوءن)

عنداجرمفلموعلانيةسرآ،والنهاربالليلأموالهمينةقونالذيئ"

")2(.يحزنونمولا3ءيىخوفولار!م

شابل،سبعأنبتتحبةثقيمافهسبيلفيأموالهمينفةونالذيئمثل"

.)3(،عليمواسعواللة،يثاءانيضاعفوافه،حبةهاهةسنبلمةكلفي

وا!روآ")4(.للسائلحقأموالهموفي...ءصنينذلكقبلكانراإن!م"

والبخل:الكترفىم

،أخلدهمالهأنبب،وعددهمالآجمعالذي،،زةهزة)مملويل"

)01."الحطمةفيتنلينه*

يحفى!ولا،اليتيمددعالذيفذلك،بالديئيكذبالذيأرأيت"

)6(.،الماعونويمنمون...المس!كينطعام

وءبل،لهمخيرآهوفضلهمنافة؟،2،ميه%لونالذيئيحسبنولا"

.)7(،ا)ةيامةيومر"فيلواماسيطوقون،لهمثر

.61/بئالتغاو،9/طثرا(1)

.472/ةالبقر(2)

.162/ةرلهةا(3)

.91و61/تيارالذا(4)

.4-1/ةالهمز(5)

.7ر3و2و1/نالماءو(6)

.1018عرانل2)7(
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يبخلومن،يبضلمنولنمالثهسبيلفيلتنةقوازدعونهؤلاءأنتمءا5

قومأيسثبدلتتولواوإنا)ةةهـاء،وأنتمالغنيوالثه،نف"عنيبخلفإنمىا

.(1)،اكمكلثاأاليكونولاثم.غيرآ

فبشر!بعذابالثهس"يلينفقوثافيولاوا)فيضةالذهبيكترونوالذيئ"

"وظ*رمو-نوبهم-باههمبهافتكوىجغنارفيعلي"يحهىيوم،أليم

.)2("تكنزونكنتمماؤتو-والأنفسمكنزتم!اهذا

ذراهـ(سبمونذرعهاصدلةفيثم،!لموهالجحيمثم،فغاوهتتوه5

.)3(أاا-حفيطعامعلىيرضولا،الهظيمبالثهيؤمنلاكانإنه،ؤاسلكوه

ا!!هلين،منؤكلم:فالواسقر؟فيسلصمما،ادومينعنيد-اهلون"

)4(.،إ-كينانطهمنكولم

أكرمن،ربي:فيقول،ونعمهفأ؟ومهربهابتلاهماإذاانالإففأما"

لاتكرمونبرل!،أهاقربي:فيقول،رزقهعايهفةدرابرتلاهماإذاوأكلا

وتحبون،"أكلأالتراثوتاكدن،41س!حينطعامعلىكأاضونلا:،ا)يتيم

)5(.،جمأحبأالمال

ولا،ءصهحينليصرمنهاأفمواإذ،الجنةأص-اببلونا؟رلمونا!مإنا"

كالصريم،فأصه-ت،لاءونو!مررثمنطاوفعليهافطات،دستثنون

.38/دكل(1)

.53-43/ر(التو(،)

.43-03/تطاةا(3)

.44-04/فىلمد،ا(4)

.02-1/51)ةجر5()
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ولمةإنطاةوا،!،رصثنكنغإن-رث!+اكلااغدوأن:مصبحينفتنادوا

يئ،قادر-هـدعلىاوءدو،هـبمينعلإحماليوميدخلنهاألا.يتخافتون

أؤلأ!:م3سطأوتال.نءهـوصونحنب!ل،)ضالونإنا:ا؟الو،أوهرفد،

علىرهضثمفأقبل،ظ،)!ن؟ناإناربناسبص،نة،دوا؟،-برونلولالكم

%يرآيهداة،أنربناعسى.طاغينكناإناويلنايا:اقاو.يتلاوموندمض

لوأ؟يرالأخرةابولهت،الحذابكذلك.راتبونربناالىإيا،من!،

.(9)"نيهرواكانو

:الأدباءدقو-ه!لثا

ا)نير:علىالد%ولقبلالاستهذان

تصدواولاا-ثتأفوث-بيوتكمءجرز،بيواتدخدولااآمتويئلذاحم"رأأ

أ--دآفي!،قيدوا!ؤان،تذكرونلماكماحم-يرذلكل،أهلهاعلى

هوأز-ىؤار-ولوااشجهوا!مقيلوإن،لكميؤذنحقت!خلوهافلا

غيربىوز،-بى-لمواأنجناحءلميكماررس،عليمتمدنبماوالئه،لكم

.121،-بمتمونوء،،!:دونمايحلمواللة،لكممتاعفيهاص!ونة

يبا-ةوا!ا)تيئو،أيمان!ممل!تالذيئلبتأذنكم7منوايئ1)ت13يأ"

منثيابر!متضهونو-ثن،الةجرصلاةقهلمن،مراتثلاثءن!ماط!م

الأطةالراغإذاو...ل!معوراتثلاث،المشاءصلاةبحدومن،الظ!يرة

)13.،ببلممنالذيئامشأذن؟فل!ستأذنوااطلمء:محم

.33-17/ت)9(

.92-72/راكو(3)

.95-85/رو:"(3)
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؟الخارجمنالكبارمناداةوعدم"الصوتضفض

لهتجهرواولا،ا)تيصوتةوقارحمأ!واقىفعولاءتواآالذفييأي""

...لىصثهـونلاوأتتمأص،)-مكأ-طأنلبمضبرء!كم؟!ىسبالقول

)1(.،بقلونلاأكثر!ماطجراتوراءمنينادوذلمثالذفيإن

:الدصولعنداتيةا

،)12طه"ةمهإركاالئهءةدمنكأ-ةأزفس!معلىفروابهوتأدتاتمفإذا"

ءنها:باحسنأتحيةارد

.(3)،هـ!دوروأص:م!بأ=-ندحبوابه--ة"-تيتموإذاة

الجلة:--ن

ؤ،د--واا!السفيتة-حوال!مقيلإذاآصنواالذفي3،ليأأ

.(؟)"افانثشواوازثشة.لإذاو،لحم

:خيرأاءديثمونوعيركونان

15)،ونفشرا-"!يا)تالئهاتةووا،والتةوىلبرباوتفإجواأ

.4-2/تالحبرا(1)

.16/راكو(3)

.68/ءصااك(3)

.11/-4اد114(4)

.9/لةد!-ا1(ء)
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:العباراتاطيباتممال

نإ،بينمينزغا)مثي!انإن،أ--نهيالتنيقولوالعباديوقلأ

)9(.،مبينأعدوآللانسانكانالشيطان

:الذهابعندالاستندان

أمرعلىممهكانواوإذا،ورسولهبالئهآمنواالذيئالمؤم!ونإنماأ

)2(."وستأذنوهحتىيذهبوالم

.."/اءلاصرا(9)

.26/اكور(؟)
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!!ةالإضلاق

نصحئوصق!تالق!%!ث

ئحلراالفضلا

اذوفرقأنجط





والثمب:الرئيسبينالملاقة4اولأ

:الرؤساءواجب-ا

الشمبمشاورء

منلانفضواالقلبغلإظفظأكنتولو،لهملنتالئهمنفمارحمة"

.)9(،الأمرنيوضاورملهمواصتغفر،ءةثمفاعفحولك

8...النهائيارامرا.ضاء

)2(،المتو!فييحبالئهإن،الثهعلىفتوكلعزمتف!ذا"

امدالا:اهاعدةطبقأ....

أن"ناصبينصكتموإذا،أهلهاإلىالأما،تتؤدواأنيأمرآالثهإن،

.)،"،أبصكلحميعأكانافهإن،بليطلحنممأافهإن،بالمدللمحكوا

915/ممرانال)1(

85/النا.)3(

901/كلرانل1()2
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:النظاماقرار

نأف-،دآالأرضفيويسعون،ورسلهالثهيحاربونالذينجزاءإنما"

منالأرض،تفواأوخلافمنوأرجلهمأيردعمتقطعأو،يصلبواأويقتلوا

من،بواا)نينإلا،عظيمعذابالا-خرةفيو!مالدنيافيخزيلهمذلك

.)1("ريمءنمورالثهأنفاعالواءايهملقدرواأنقهل

ثا:المساسوعدمالمامةالأءوالصون

كلتوفيثم،القيامةليرمءلبمايأتيغللومن،يغلأنلنيوماكانإ

.)2(،يظالونلاومكسدتمانفس

:الأغنياءعوثاالانتفاعقصرعدم

ا)ةربىولذيوللرسولفلأ"القرىأه!لمنرسولهع!الثهأة،5ما"

)3(،من!مالأغنياءبيندولةركونكيلا،الس!بيلوافيوالمساكين،مىوالت

4ية:الةانوحريت!االاسلاميا!تعدا!لللدقايات

فانعتثمتمرضوإن،عنهمأءكأضأوبين!مفا-كمجا.وكفإن5

ا،فطين،ببالثهإن،با)قس!طب!خمفا-كمصكتوإن،ثيئأيضروك

ذلك،بمدمنيتولونثم،الثهحكمفيهاالتوراةوعندمب!وذلمثوكيف

....إوناظاامؤإو)ثلمثالثهأنزل؟،يح!مأومن..بالمؤمنينأولئدوكل،

فأولئكالثهأنزل؟،يكملمومن،فيهالثهأنزلبماالإفييلأهلود-كم

43-33/ةفدالما(1)

)3(الحثر/6197/ممرانلآ)2(
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جاءكعامأهواهعبعولا،افهأنزلبمابينهمفاحكم....الفاسقونم

.)9("اطقمن

الثمعب:واجبات-ب

:ألنظام

تإالثهواكلوا،فاتتهواعنهآ!اوما،فخذوهالرصولآ،آوما"

.)2"،الحقابثديدالله

المثووطة:الطاعة

،ف!نمنكمالامروأوليالرسولوأطيمواافهأطيمواآمنواالذيئيأثا،

7خر،اواليوآبالثه-ومنونكنتمإن،والرسولافهإلىفردو.ثيءنيتنازعتم

.)3(،تأويلاوأحسنخيرذلك

الأع!:المثلصودالاتحاد

.)4(،تفرفواولاجميعأافهبحبلواعضصموا،

كل،ثيعأوكانوا،ديتمفرقواالذيئمن،اثركينمنن!كونواولا،

.)5(،فرصونلدعمبماحزب

العامة:!ضايافيالتشاور

.)6(،بينهمصورىوأمرم...آمنواللذيئوأبق!خيرافهعندوما،

84-24/ةثدلماا(1)

17طثرا(2)

/301محرانل2)4(

83-36/الث!ورى)6(

0/95)3(النا

23-13/أالرو(5)
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:افادتجنبا

111،إصلاصهابمدالأرضفيتفسدواولا،

نأبافهأمرءاطمونوية،ميثاقهبمدمنالثهءثدينقضونوالذيئ،

.)12،الدارسوءولهم،اللعنةلهمأولئك،الأرضفيويفدون،يوصل

والثه،والنسلالحرثوكلإكفي!اليفدالأرضفيسهىتولىواذا،

.)3(،الفاديحبلا

:المامالدفاعاعداد

الثهعدوبهترهبول!الخيلرباطومنقوةمنا-ظعمممالهموأعدوا8

فيعنثيءاتنةةوو!ا،يمالهمالثه،نهمتملولادونهممنو2خريئ،وءدوآ

.)4(،-طدونلاوأنتمإلهكميوفالثهسبيل

الأخلاقية:الرقابة

اهـحمي(ااصدراءهـاجمةو،التفاقأويمةا!فى%ونث!رءدم)

الرسولإلىرددوهولو،بهأذاعوااطوفأوالأمنمنأمرجاءموإذا"

.)5("منهمبةلمبطونهالذيئلهد،ءنهمالأمرأوليوإلى

معه:التمامل(والعدوموالاةتجنب

،بالمودةليهمإز)ةونوايا.أوعدوآءدويواتتضتلا2ءةواالذيئيأكلا،

65/افلأعرا(1)

002/ةالبقر(3)

.38/.النسا(5)

)2(الرعد/25

06/لانةلأا(4)
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بافهتؤمنواأتآوإياالرصوليخرجون،اطقمنجابمبماكفرواوقد

إليهمتسرون،مرضاتيوابتفاء،سبيلينيجهادأخرجتمكنتمإن،ربكم

عواءضلفقدمنكميفعلهومن،أعاختموماأخ!يتمبماأعموأ،،بالمودة

.)11،السبيل

نأديارآمنيخرجوآولمالديئفييقاتكآلمالذيئعنافهآينهالا"

الذيئعنافهآينهاإنما،المقسط!نيحبالئهإن،إليهموتقسطواتبرولبم

تولوم،أنإخراجكمكلوظاهروا،ديارآمنوأخرجوآ،الديئنيقاترآ

.)2"،الظالموندبمفأولثكيتولهمومن

ورصوله،الثهصادمنيوادونا،خرواليومبافهيؤمنونقومأتجدلا"

)3(.،عثير!مأواخوا!مأوأبناءلبمأو3باءمكانواولو

)4).،"تقاةمنهمنتقواأنإلا،ثيءنيالثهمنفليسذلديفعلومن"

اءارجية:العلاقات-،نيأ

العادية:الأحواللط-ا

:العامبالسلامالاهمام

صريصعليحم،،عنتمماعليهعزيز،أنفسكممنرسولبمجالقد"

)15.،رحيمرؤوفبالمؤمنين

)1(الممتحنة/ا.

2يلأ.7خر/دهرباا(3)

.38/كلرانل7(4)

.281/التوبة(5)

9.و)2(الممتحنة/8
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:ا!سلامبلموةموعظة

هيبالتيوجادلهم،الحسنةوالموعظةبالحكةربكسبيلإلىأدع"

)؟(.،أحسن

منهم،ظلواالذفيالا،أ-نهيبالتيإلاالكتابأهلتجادلواولا"

ونحنواحد،إفصموإلهتاو،ال!كلوأنزلاليناأنزلبالذي2مناوقولوا

)2(.،مس!لمونله

:اكرا.دون505

.)،(،الدفيفيإكراهلا"

)4(.بمسيطهـ،عليهملست،مذكرأنتإنمافذكر"

الكراهية:ام!رأولا...

كذلك،ءلمدفيرعدوأافهةليسبواالئهدونمنيدعونالذفيتسبواولا"

)5(.،يعملونبماكانوافينبئممرجعمربهماكثم،علهمأمةلحلزينا

:والافممادالاستبدادقىك

،فسادأولاالأرضفىعلوأيريدونلاللذلىنجماثاالا!ضةالدارتللى"

)6(."للتقينوالماقبة

5125لمالنحل)؟(

.46/العنكبوت)2(

.256/الب!رة)،(

.22و21/"فاشية)4(

ه58؟/آالأنحا)5(

،83/القصص)6(
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اضايدين:بأمنامعاس1قىك

عليهملكمافهجعلنراادلمإليحموألقوايقاتلوآفلماعتزلوآف!ن"

.)1(،شيلأ

البر:-العداثه-ارووارحسن

تأديارآمنيخر%وآولمالدفيفييقاتلوآلمالذفيعنالثهآينهالا"

.)2(،المقسطينمحبافهإن،إليهموتقسطواتبروم

الخصومةحالفي-ب

بالاثر:المبادرةقىك

،تمتدواانآالحراالمسجدعنصدوآأنقوآثنأنمحرمنكمولا"

نإالثهواتقوا،والمدوانالاثمعلىتماونواولا،والتقوىالبرعلىوتماونوا

.)3(،المةابشديدالئه

:الحرمالأشهوفيا!تالعدم

خلقيوآ،الثهكتابفيشهرأعشراثناالثهعندالش!ورعدةإن"

فيهنتظالوافلا،القيمالدفيذلك،صرآأردهةمنها،والأرضالسموات

.(4)،نفكمأ

افرمة:الأماكنلطاو

)5(،فيهيقاتلوآحقآالحراالمسجدتدتقاتلومولا"

)1(1)فساء/09،

.8/"الممترة(2)

.63/بة"تو(4)

.2/ةئدالما(3)

.191/ةالبقر(0)
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:حالتانالمئروعةالحرب

النفص8عقألدناع-أ

واثتلومفخذوم،أيدكلموي!كفواالسمإلي!كمويلقوا،يعتزلوآلمف!ن"

)1(،مببنأصلطانأعليهملكمجعلناوأهـلئ!كم،ثقفتمومحيث

)2(،القديرنصرمكلافهوأنظلوابأ!هميقاتدنللذفيأذن"

المس!تضعففى:عساعاله-2

،والنساءالرجالمنوالمستضعفينافهسييلفيتقاتلونلال!كىاوما"

واجعل،أهلماالظالمالقويةهذ.منأخرجناربنا:يقولونالذفي،والولدأن

)3(،نصيرألدنكعنلناواجملوليألدندمنلنا

وصدما:المقاتلةقتال

يحبلاالثهإن،نمتدواولا،يقاتلون!آالذفيافهسبيلفيوةا-لموا"

(4)،الممتديئ

8المعتدئملاقاءمنهووبلا

151"الأدبارتولؤمفلازحفأكفرواالذين-لقيتمإذا3منواالذفييأكلا،

.19/ااناه(1)

.57/ءالنا(3)

.\ء/؟نفال1(5)

)2(اطج/9،.

.91:/ةالبتر(4)
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والوحده8الثبات

لعل!مكثيرأاثهواذكروا،فاثدوافئةإذا-لييتم2منوأالذيئيأثا"

،)1(.ريحموتذقبفتفشكاكوا-تنازولا،ورسولهأفهوأطيعوأ،تفلحون

:والمصابر8المبر

لعلحمافهواتقوأ،ورابطواوصابرواأملإوا2منوأالذيئياكلا"

)12."نفلحوفى

.)،("مؤمنينكنتمإنالأعلونوأنتم،لمحزنوأولا!نوأولا"

أحلهةفيفسيأقي،اوتامن.خوذ(لا

ضربواإذالإخوإثموقالواكنرواكالذيئكونواةلا2منواالذفييأثا"

اثهليجعل،قتلواوماماتراماعندلاكانوالو:غزىكانواأوالارطىفي

)4"."بصيرتعملونبماوالئه،ويميتيحييوافة،قدوبهمفيحسرةذلك

،)5(.مضا-مهمإلىالفلعليهمالذيئكتبلبرزبيوتمفيكنتملدقلإ

وأافه؟فيصثيةالناصيخشونمنمفريقإذاالقتالعليهمكتبفلا"

أجلإلىأخرتنالولا؟!تالمحلينا-لم-كتبمتربنا:وقالوا،خ!ثميةأصئد

.64-54/الانفال(1)

.7؟7ضر/عمرانل7)2(

.939/صرانل7)3(

.569/عمرانل7)4(

.!45/عمرانل3)5!
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فتيلأ،تظلونولااتق!،لمنخير7خرةوا،قليلالدنيامتاع:قل؟فريب

.)1(،مشيدةبروجفيكنتدأولو،الموتيدركمت!ونواأيما

الناسإن:الناسلهمقالالذفي...المرمنينأجريضيعلااللةوأن"

الوكيل،ونهماللةحسبنا:وقالوا،إيمانأفزادمفاخشوملكمجمعواقد

وذواللة،الثهرضوانواتبعوا،صوءيمس!سهملموفضلافهمنبنهمةفانقلبوا

)2(.،عظحفضل

ومؤامراكم:الكفارم!ندمنالخوف

،)،(.القتلمنأثصدوالفتنة"

دينكمعن؟وآيرحقيقاتلونكميزالونولا،القتلمنأكل!والفتنة"

حبطتفأولئككاةروهوفيمتدينهعنمنكميرتددومن،استطاعواإن

.)4(،خالدونفيهامالنارأصحابوأولئك،وا،خرةالدنيافيأعالهم

:استسلاملا

ولن،معكمواللةالأعلونؤأنفم،السمإلىوتدعوات!نوأفلا"

).(.،أعالكميترآ

كلإلاعدواتنلا)نتهواف!ن...رحيمغفورافهف!نانتهواف!ن"

.)6("الظالمين

.78-77/ياء(")

.؟4!-؟71/عمرانل6)2(

.73؟/البقرة)4(.؟؟9/البقرة)،(

.399-299/البيفرة)6(.35/عد)5(
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المليم،السميعهوإنه،افهكلوتوكللهافاجنحللسمجنحواوإن)

وبالمؤمنين،،بنصرهأيدكالذيهو،افهصسبدف!نيخدعوكأنيريدواوإن

.)؟(،قلوبهمبينوألف

عرضتبتغون،(مؤمتلست:السلامإليكمألقىلمننقولواولا"

.)2(،الدنياالحياة

المبرمة:بالمعاهداتالوظء

)،(،بالمقودأوفوا2منواالذيئيأ!ا"

:جمزمافيانةمواجهة

يحبلاافه)ن،سواءعلىاليهمفانبذ-يانةقوآمنتخافنوإما

)4(."اطائنين

مواتية:غير،مضرة،نتوان،بالثروطالوفاء

وقد،توكيدهابحدالإيمانتنقضواولا،عاهدتمإذاالثهبعهدوأوفوا"

نقضتكالتيتكونراولا،دفحلونمايممالثهإن،كفيلأعليكلالثه%ملتم

أمةت!ونأن،بينكمدخلأأيمانكمتتخذون،أنكاثأقوةبعدمنغزلها

كنتمهـاالقيامةيرملحمولمبيذ،بالثهيباوأإنما،أمةمنأربىهي

)5".،تختلفونفيه

.6،-6؟/للأنفاا(1)

.ا/ةئدالما(3).49/ءالنسا(2)

.29-9؟/النحل(5).85/لأففالا(4)
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الانسانيةالا-وة

:والنوعاكنساعتباوفوقعقدم!وباط

منهاوخلق،واحدةنفسمنخلةمممالذيربكماتقواالتاسيأكلا"

بهتساءلونالذياللةواتقوا،ونساءآكثيررجالأمنهماوبث،زوبم-ا

)11."رقيبأعليكمكانافهإن،والأر-ام

وقبائلصثوبأآوجمانا،وانثىذكرمنآخلقناإلماالناسيأثا"

)2(."أاتقااللةعنداكرمكمإن،)تطرفوا

.31/اتطجرا(2).ا/النحاء)1(
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ةا!لاضلاقا

فضوصقمفالق!%صث

ك!يمقالفضل

ذيخيتص!ان!ضدق



ء



الله،نحوواجبات"

حقائق:مناترلوبماباللهالايمان

3منمنالبرولكن،والمغربالمشرقةبلو-وهكمتولواأنإلبرليس"

.)9(،00ل1،1تىو3،والنبيينوا)كتابوالملادكة،الاخرواليومإفه

الذيوالكتاب،رسولهعلىنزلتاب!ا)ذيوال!،ورسولهبافه3مةوا"

فقدا،خروالهيرمورسلهوكتبهوملائكتهبالثهيكفرومر،قبلمنأنزل

")2(.بميدآضلالآضل!

)3(:المطلقةالطاعة

فعلوهماديارأمناتهـجواأوف-مأتلوااةأنعليهمكتبناألماولو"

.631/+النسا(2).771/ةالبيقر(1)

ماوهو3..الام!نوبقدر،الرصعبحسبالطاعةأنالمقصودأليى:يةالقد)3(

.آ(61/التغابئ)،اتطمتمماافهفاتةوا،:الكر"ا؟ي!به-اهت

مدوركل،بلالطاعةكلقيدأينث!ىءلااطالةهذ.ع!سولكن،ثكولا،نمم-

افهي!فلاتاطالةهذهفيوجودلهي!كونأنيم!نلاالذيوءو،نفسهالالهيآالنظا

.(286/البقرة)،وسمهاالانفسأ

الرسوليطعمن*افه)طاعةمكلجزءهيرصالتهفي-دو!الر-ولطاء-أنريبولا

بينهمهثبرفيمايحكوك-شيؤمنونلاوربكفلا!(.08/النساه)،اثهأطاعفقد

.(65/الناء)،نسل!سلراو،قضيتمما-رجأأنفسهمفييحدوالاثم

763



وأ:فىلهمخيرألحانبلوعظونمماةماواأغمولو،دنهمةلميلإلا

.)9(،ؤ"لجيتأ

آيلأله:تدبر

.)2("كرحمونلعلحىموأنصتوالهاهـ،ست"وا)ةهـآنةهـىءإذأو،

لهتجهوواولا،الني!وتفوقأصوانصماكرفحولااآمهوأرزيئادأي!،،

)،(."تشههـونلاوأتمأممالكمفبطأن،له"ض؟جمهـر*ضكمبا)قول

"4(.الألبابأولورليتذكر،آياتهلتد"بروامباركإليكأنز)ناهكتاب"

إ.)5"3أقفالهاقاوبعلىأم؟"قرآنيرتدبروقأؤلا،

اختلافأفيهلو-دواالثهءيرعندمنكانولو؟آنالةريضدبرونأفلاا

.)6("كثيرآ

!ضعه:تدبرو

)7(."ؤبصرونأفلاأنفحموفي،ل!وقه!نآياتالارطىوفي"

،ثيءمنافهخلقاو!والأرضأسهواتاملكوتفيدنظور)أولم،

81("يؤمنونبحدهحديثفبأي،أجا،ماقثربتددكونأن!ىوأق

إلابينهماوهاوالأرضالسمواتالثهخلقص،،أنة-3فييتفكووالمأو،

)9("صمىوأجلباطقط

.402/فاءرلأا(2).66لمءصاأك(1)

.92/ص،4)*2/ت)طجر1(3)

.28لمافهاء61).42لمكلد(5)

.12-02/ياتهارالذ(7)

81/موالر(9)581/أفءرالأ(81

467



،تشةحرواثم،وفرادىمثنىفهتقومواانبواصدةاعظمإنماقل"

.11(،ضديدعذابيديجمألمنذيرإلاهوإن،-نةمنيصاصبممأ

نعمانه8عرش!رء

.)2(،افهفننعمةمنبموماة

لجعلناهنشاهلو3الزارعيننحنأمكررعونهأنتما3تحردؤنمااةرايتم"

المماءأفرايتم،محروموننحنبل،لمغرمونإنا،تفكهونفظلتمصطامأ

جعلناهنشاهلو!المنزلونفنأمالمزنمنانزلتهرهأنتمأ33تثحربرنالذي

مأشجرثاأنشأتمأنتما3لؤرونالتيالنارافرأيتم.تشكرونفلولاأ-ا-ا

ربكباصمفسبح،للةويئومتاعاتذكرة،جعلناهنحن3المنشعئوننحن

.)13،العظح

غيرإلهرمنالقيامةيومإلىصمداالليلعليمافهجملإنأرايتمقل"

عليحمافهجملإنأرأيتمقل3..تسمعونأفلا؟بضياهبأتيكمافه

أفلافيه؟تسكنونبليليأتيكمالثهغيرإلهرمنالقيامةيومإلىصمداالن!ار

.(4)3تبصرون

ثم،ظهورهكللثستووا،كركبونماوالأنمامالفلكمنلكموجمل،

طكسخرالذيسبحان:وتقولوا،عليهامتويتمإذاربكمنعمةتذكروا

.)5(،لمنقلبونربناإلىوإلا،مقرنينلهكناوما،هذا

)9(جأ/46

)2(النحل/53

)4(العصص/9!-2!

!4-36/الواقعة3()

41-21/تخرالز(0)
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لثمو-مل،ثيئأ-ئلأوتلاتكمأء13رطونمنأ-رجكموالثه"

)1(،ز!نمكرونل!إحموالأفئدةوالأوصارا)-.ع

بقضائه4الرضا

والأنةسالأءوالمنونقص،وا؟وعالخوتصقرثيءولنبلمونكم،

لي،!إناولثهناإ:لوااة4!صيهصابت!مأاإذلذيئا،يئاصابرابثمرو،اتوأكهر

)2("ا،ثدون!موأواثك،ورشر!ممنصلواتعليهمأولضك،را-هون

قبلكل،من-لمواالذيئثليأتكموفاا؟خةتد%لمواأن--لجتمأم"

مق:ممه7ء:واوالذيئالرسوليقولحىوزلزلوا،وا)ضراءالهأساءم3ت

)3(".ةرربالثهنصرإنألا.؟.الثهفس

؟يفتةوتلاومآمتا:يقولواأن،قي؟واأنالناسأ--ب.ألمأ

")14.ال!اذبينوليملن،صدقواالذيئالثه!نفليه،قبلممناذيئافتناو)ةد

عليه:التوكل

منثنصرآالذيذافنفيذلكموإن،لكمءالبدلاالثهينمرآإن"

)5(،المؤمنونفليتوكلالئهوعلى؟ده"

بروهو،تو!طتعليه،هوإلاإلهلا،افه-سي:فقلتولواف!ن"

)6("ا)مظيمالهرش

87/تللتا(9)

412/ةقر):1(3)

7ية2تر/ر"واك(6)

-1/551157):ترة)2(

3-1/تخكبواله(4)
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ن5هلبضرافهأرادنيإن،الثهدونمنت!عون!-اأؤرأيتم:ةل

افه"قلصس!جمما.؟.رحمته!سكاتهنهلبرحمةأرادفيأو؟ضرهكاثفات

.)1(،المتوكاونيتوكقعليه

رحمته:مناليأسعدم

روحمنلاييأسإنه،الثهروحمنتيأسواولا"

)2("الكافرون

)3(،الضالونإلاربهرحمةمنيقنطومن)

الةومإلاالثه

باسه:منالأمناو

القرىأهلمنأو؟،ثمونومبيا،بأسناياذثمأناقرىاأهلأفأمن"

اللهمكريأمنفلا3الثهمكرأفأمنوا؟ياهبونومضسبأسناياتيهمأن

.)4("اطاسروناقوماإلا

بمشينته:مصتقبلفملكلتمليق

)5("افهيشاهأنإلاغدأذلكفاعلإني:لشيءتقولنولا"

الله:بمهدالوفاء

الصاطيخأ،منولنكوننلنصدقنففملهمن2!لمالئنالثهعاهدمنومنهم"

إلىظو!مفينفاقأفأعقبهم،معرضونو!بموتولوابهبخلو!ففملهمن3،مفلما

)6("يكذبونكانواوبما،وعدوهماالثهأخلفوابما،يلقونهيوم

83لمالزمر)1(

78لمر-ف)2(

23لمأ!كهف)5(

65لمالحجر)3(

77-57لمبةالتو(6)
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المصركين:مصبابردعدم

11("علمبفيرءدوآافهفببواالثهدونمنيدءونالذيئف"واولا"

الله:أياتفيالخائضينكالسةتجنب

حديثفي-!يخوضواعنهمفأعرضآياضنافييخوضونالذيئرأيتوإذا"

21(،الظا،ثنالةوممعالذكرىبمدتةهدفلاالثتلىنينسينكوإما،غيره

وبتكزأي!ةهـب"الثه7ياتحمهتمإذاأنا)ءلتابفيءدءمنزلوةد"

.)3(،مثلهمإذآإذءم،غيرهحديثفييخوفواحقمعمنقحدوافلا!ا

بالئه:الحلفصنالاكثارعدم

بىينالناس،وز!لحواوتتقو)تبرو)أن،لأيمانكمعرضةالثهقيملواولا"

.41(،ءلميمحميعوالثه

:"حيفصءشالي!يناحترام

)5("أيمانكمظواواحة"

الله:ذكردوام

.)6(،آكثيرذكرآالثهاذكرو)6مةواالذفي13رأ"

،)7(الةاسقونمأوكك،أنفس!3فانساممالثهنسواكالذيئت!ونواولا"

)8("ةهـفيلهفهودف!،نألهنفضالر!نذكرءنومشومن"

809/الاذ"،م(1)

442/ةرلبةا(4)

.94/بالأتزا(6)

86/لأؤماما(2)

98/ة11،ئد(5)

.91/اطخر(،)
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)3(":صاء/049

كا.6/فترالز(8)



:.وتكبيرسبحهب

11وأصيلا")دحهـةوب-وه،آ؟ثيرذكرآالئهوااذ؟رآتواالذينهـياكلا

صوله،وربالئهمتواكؤ،ايروذذآوءلجشرآشاهدرسلناكأناإاكجممايأ!ا"

.)12،وأصيلابرحهـةوتسبحوهوتودروهوتعزروه

:المفرو!ةا)صلاةاداء

31(،مودوتأكتابر(ألمؤمنينعلىكازتالصلاةإن"

السمواتفيالهدوله،ت!بحونوحينتمسوتحينالثهفسبحان"

)4("زظوونوحينوعشيأ،والأرض

إلفالف!هـ،نودر3،الليلغسقإلى،ا)شهمماءلدلوكا)صلاةأقم"

)15"صشهودآالفبهـكانفر7ن

)16"قافتينلثهوقوموا،الو-طىوا)صلاة،الصلواتعلىحافظوا"

)7("سبيلأذلكبينوابتغبهاتخافتولا.وملاتكتجهرولا

:أالعمرفيمرةالأقلعلى)البيتحج

فيه،للعالمينوهدى،مباركأببكةللذيللناسوضعبيتأولإن"

منالبيت-جالناسعلىوفه،7منأكاند-لاومن،ابراهيممقامبينات7يات

.)18"إيخاالعاعنغنيالثهف!نكفرومن،س!يلأإليهإستطاع

.24-،9/باتزلاا(1)

301/ءصااك(3)

.87/ءاصرلاا(5)

.019/ءاصرلاا(7)

/8-9)2(الفتح

81-71/موالر(4)

.832/البقئ(6)

.79-69/عرانل7)8(

94-7نالترأ-لاق766



ولا،فوقولارفثؤلاالحجفهثنفرضقن،محلوصإتأش!/الحج5

دالزا-ير.نة!اودوتؤو،لثهايحد"-يرمناؤة"لموصاو،اطج!لا-د

.(1)،كماوةاةا

ل-منيأتين،فاصركلوعلما،ر!الأير(توكباطجا):اسفيوأذن"

علماصطوهـاتأيامفيالئهاسموثرزكروا،!ممفاؤعلدصهدوا،سهقفبئ

)-قضواثم،الةةيرا):إئسواط"ءواص:م،1ف!وا،الأؤمامب!-هـ"منوز!مصا

حرصإتدظمومناكذ،ا)ءتق)-لجت؟)-طوؤو!و،!مورذتاا-وؤوو"ةثمم

)2(.لمأربهء:دله-يرؤ*اللة

!3(كاصنما)تةوىيرة،لهول!ن،دصإؤءاولا3!طوصاللةيرتال)ن"

:والأءلارووفرفيالثهدعاء

.(:)"دءإؤألولاوي!حمثير"ءأصاةل"

في؟ا،""دببلاإز"،و%ةيةأءذةسحمرثدعواا"

رحص-ةإن،وطهـ"،ؤ،خووادءوه،إصلإ-مابر"دالأرض

.51)"د-ةثنا

.(6)")حمس"!ىبأدءونيا:حمرةوؤال"

:مغفو-"والماسالنهالىا)توبة

71)"نوا-ةز)"!!كما،ومتونأي!ابر"،الثهإلىوتوبرا،

.799/ةرليةا(9)

.03-72/جط1(2)

يلأ.آر6-/نذافر"(4)

.06/تاذر(6)

.،،3أاطج)3(

.ح6-55/الأءراف(5)

.13/رلتوا(7)

077

فياوبةسدلاو

منؤريربالثه



.(1رحإ")آغفورالئهيردالئهبتففر4،شمنفوظمأو-وءآهل"ومن"

النه:-بو(صيرا

كلأعزة،المؤمنينعلىأذلة،4ويحبوتيحبهمدقومالثهيأتية-وت،

الثهةضلذدك،لائملومةفيافونولاالثهصدلفي!براهدون،ال!اةهـيئ

)2"."عايمواسعوالئهرشصاءمنوؤتيه

::ممطءكلفىقحبهيكونوأن

والذيئ،الثه؟-بءبو!مأندادآالئهدونمنيتض-ذمنالناسومنإ

)3(.،لثهحبأأشدآمنوا

.011/الة-اء)1(

.569/ةرلبةا(3).45/ةندال(3)
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افققلتةالأضلآ

لضهوكجن!ن

لإسئيلأ!ةائللفضاأمفاثالاجما





:!الحقاهـلمما)!رآن!ايميزالخيافضاذكامهاتبعض"

وا):لجيين،ةابوال!والملأئ!كةالآ-هـ،واليومبالثهآمنمنالبرول!نإ

والسائلين،السبماهـليوافيوالمساكينواليتاءىا)ةربىذويحبهعلىل1.1وآتى

،عاءدواإذابر"ثد!مواإوفون،الزكاة-ئاوآا)صلاةوأة-ام،الرؤابوفي

وأولضك،اصدةوالذينأولئك،البأصوحيناءوا)ضرالبأساءفيوا)!مابرفي

")1(.اإتقونم

آياته3علبتلإتوإذا،قاوب!موجاتالثهذكرإذاالذينالمؤمنونإءا!

تةقون.،رزةةا!مماوا)صلاةيرةءهونالذفي،ومموندةرب!موعلى،إيمانأزادغم

)2(.،-ة،المؤمنوندمأولئك

ص-اعلىوا)صابرفي،قاوب!موبمإتالئهذكرإذاالذفي،المحبتينوث!ر"

.(3)"نو4يرنة!اةةزرمماو،ة"صلالمقيمياو،بهم!اأ

اللغوعن!وا)ذفي،خاثولونصلا!مفي!الذفي،اإؤمتونأةلمحقد"

علىإلا،-افظونلفروج!م!اذفيوا،ؤاعلونللزكاة!والذفي،معرضون

ذالمثوراءابتفىفن،ملومايئءيرف!!مأ؟،!مماممتص-اأوأزواجهم

على!ماذينوا،راءونوء!د!لأصاناغم!اذينوا،المادون!لضكفأو

.،-2/لانةلأا(2).771/ةر)بة1(1)

775
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في!-ا!الفودوسيردؤنالذيئ،الواردؤن!لضكأو،يحاؤظونا!مصلمو

.(1)،%الدون

بيوتفي...،ثاءمن):ورهاللةي!ديم!...والأرضاتا)-هـ؟لؤرالثهأ

رجال،ا،صالودوبالةؤيم،لهر-"ح،)ص"ؤ-ماوليذكرترفعأنالثهأذن

يخافون،الزكاةوإيتاء،ا)حصلاةإؤاموالثهذكرءنببحولاتجارةتلهيهملا

)2(.،والأبص،رالقاوب"ؤ-ئةإبيوء(

الجاهـلون3خاطهوإذا،هـونأالأرضاعى؟ثونالذيئالر-نوعباد"

ربنا:يقولونوالذين،وؤيامأسى!دآلرب!ميبيضونوالذيئ،سلامأ:ةالوا

ءتةهـآومقامأ،تساهن!،إ،مأءهـاكانءذاب!اإن،ج!نمابءذعنااءمرف

لاوالذين.ةواص-،ذلكبينوكانيروا،ةولماي!مرؤولمأذفةواإذاوا)ذيئ

ولا،بالحقإلاالثه-هـ"ما)قيا)ة"ستلون،ةولاآ-هـ،إلهأالثهمع،فىعونلا

فيهويحلداقياءةاأيوالمذابلهليضاءف،أممامأليإقذ)كلية*لومن"يزنون

حسناتسىيئا!مالثهدبدلفأو)ئكصالحى(،س،وكللوآمن،بمنإلا3،نأ،

متابأ،الثهإلىيتوبؤإن!صالحأوممل،بومن،ر-جماغةورآالثهوكان

كرواذإذاوالذين،كرامأاصروبالاتومروااإذو،الزوررشهدونلاوالذيئ

منلنا*بربناةيقولونوالذيئ.وممياذ،صأعاي!،و!يخرلمربهمب!يات

الههـفةيحزونأولئك،إمامأ)!تقينواجعانا،أء!نقرةوذرياتناأزواجنا

،)،(.مست!هـآومقاءأ-سنتفيما-الدينوسلاء(،تحيةؤيهاونويلة،صبروابما

بحمدوسه-وا،سى-دآ%هـهواب!-اذكرواإذاا)ذيئبايادتاؤمنإنما"

خوفأرب!مليفىءون،المضاجعءن-:وبهمجافىر،،-ءحبرونلاوآرب!م

.11-1/ننوالمؤكل(1)

،73-53/رالنو(3)

.67-36/قانالفر(3)
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أعين،قرةءن!ملاأخفيمالنفستعمفلا،يففقونرزقنا!ومما،وطمعأ

.(1)"لي"هاونكانوا؟اجزاء

،توالقانضطوالقانتين،وا!لؤمفاتوالمؤمنين،المسالاتينالمسل!إن"

،والخاصئعاتواطاث"ين،والصابراتوالصابريئ،والصادقاتادءيخاوالص

فرو=مع!واطاؤظين،والصا"،توالصاثمين،والمتصدقاتوالمتصد!ا

وأ-هـآءفةهـةلهمالثهأعد،والذاكراتكثهـيرآالثهوالذا؟ريئ،واطافظأت

.)2("ءظيمأ

الذيئ-لمود4متتقثهر،مثانيمتثاب!(؟تابأاطددثأ--ننز+لالثه"

ي!ديالثهدى5ذ)ك،الثهذكرإلىوقلو!م=لمود!تايخأثم،ربهميخمثون

)13.،ءادمنلهفاالثهيضإلومن،يث،ءمنبه

للذيئوأبةىخيرالثهعندوما،الدنياالحياةفتاعشيءمن(وتيغة،"

وإذا،والفواحشكبادهـالإثميجتنبونوالذيئ،يتوككنربهموكلآمتوا

مر!أو،الصلاةاموقاأو،بهملرابوستجاالذيئاو،نيغفرو!اءضهوما

ينتمرون،بمالهفيأصابهمإذاوالذيئ،ينفةونرزقنا!ومما،بينهمصثورى

ببل!إؤ-4،الثهعلىفأجرهوأصلحعفافن،مثلهاسيئةسيئةو-زاء

)4(."الظاإيخأ

ترابم،بينهم،.رحماءالكفارعلىاثداءممهوالذيئ،الثهرسولعدإ

.16-15/اد-دة)1(

.35/الأحزاب)2(

.23/الزءر)3(

.04-!6/الثورى(4)
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أثرمنو%وءثمفيسمالم،ورضوانأالثهمنفضلأرتفون،س-دآر؟"-(

،)9(.التوراةفيمضإثمذ)ك،اد-ود

،يرحمابواأثمورصولهبالثهآء:واالذيئالمؤمةونإ؟ا)

)2(."ا)صا!ؤونمأوكك،الثهسوليلفيم2أ،فو

فىمابرأ"واو%اهـدو

لهـبكانوا!!م،رب!م7،!ءاآ-ذيئ،وء"ونبم:اتفياإمقينإن"

،نبتةفرو!موبالأيىحار،يهرءونكلالاللهمنقايلأكانوا،محست!نذ)ك

)3(."والهروملا-اءل-قأكلوالهموفي

اطنرص"اإذو،%زوء-االثمركلص!"اذإ،ءلموء(%إقانالافإن)

ق-أكلوالهمفيوالذيئ،داءونصلاغمعلىلمالذيئ،!نا،طإلا،كل:وء-ا

ءذابمن!والذيئ،الديئبر-ومرصدةونوالذيئ،والمحررومدداثلكلماوم

،-افظونلةرو-ممموالذيئ.نكلأرووغ!يرب!مرابءذإن،كلثةةونبهمر

وراءابتغىنرن،كللمومينغ!لرؤإنهمأ؟إغمت3كلكل-اأوأزوا-يمعلاإلا

الذرنمو،راءونوءثد!اناغملأكل!والذيئ،ا)هادونلم)ثكيأوذلك

ة-ات.فيلثكأو،يراةظونصلاتممعلاموا)ذيرن،ةإءونبرفهماداغم

.(4)!نوء!مرء

.1/93)تح)1(

.51/ات=راط(2)

.91--61/إترالذا(3)

.53--91/جار511(4)
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فا!عو!

الشريفة.النبويةالأحاديثفهرس-ا

والأماكن.والقباثلوالفرقالأعلامفهرس-2

والعربية.الأجنبيةالمصطلحاتقائمة-3

.المحتوياتسفص-4
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لأطليثمسرد

تبعأحرفكلداصوأوردناهاثم،المعجمحروفعلىالأحاديثرتبنا

(.)ء=هاعش،الصفحاتلتسلسل

الألفحرف

الصفحة

27

38

93

45/235

65

78

78

59

912

لحديثا

تضيعوها.فلافرائضفرضتعالىاللهإن

نفسه.منواعظألهجيخيرأبعبدإدتهأرادإذا

بشر.أتافإنمارأبمنبشيءأمرتكمإذا

دنياكم.بأمرأعلمأنتم

....إلىتختصمونوإنكم،بشرأناإنما

أهله.ببكاءيعذبالميتإن

.واحدةلامرأةكقرليامرأةلمائةقوليإنما،النساءأصافحلاإفي

نعمة.منيغذوكملمااللهأحبوا

نفسه.فيسبيستغفريذهبلعلهناعسصوهوصلىإذاأحدكمإن

أبقى.ظهرآولاقطعأرضألاالمنبتإن

حقهءحقذيكلفأعط...حقأعليكلربكإن

.وأفتوكالناسأفتاكوإن....قلبكاستفت

....كذبحدثإذا،ثلاثالمنافقآية
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156

915

161

177

214

231/443

924

251

254

026

263

027

275

325

037

387

443

453

455

464

465

465

794

...عملهانقطعآدمابنماتإذا

أحببت.منمعأنت

.بعدكأحدثواماتدريلاإنك

الله؟إلاإتهلا:قالأنبعدأقتلته

...خصلتينفيكإن

.بالنياتالأعمالإنما

مؤمن.فأنتحسنتكوسرتكسيئتكساءتكإذا

يغرغر.لمماالعبدتوبةليقبلوجلعزاللهإن

المفل!س؟ماأتدرون

.الإيمانمنهخرص!الرجلزنىإذا

الثريففيهماسرقإذاكانواأنهمقبلكهامنضلإنما،الناسأيها

.تركوه

.حرامبينكموأعراضكموأموالكمدماءكهاإن

.الحدودإلاعثراتهمالهيثاتذويأقيلوا

.الحياءحقاللهمناستحيوا

.مقعدهعليهيعرضفإنهأحدكمماتإذا

.رأتعينلاماالصالحينلعباديأعددت

.صوركهاإلىينظرلااللهإن

فاجتهد.الحاكمحكماإذا

ههنا.التقوىإن

مضغة.الجسدفيوإنألا

صدورها.بهولصوستماأمتيعنليتجاوزاللهإن

.*أمس!وسرتمطأتوامأبالمدينةإن

بسيفيهما.المسلمانالتقىإذا

لته.الحبشديدسالماإن
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99

92

35

63

66

66

67

99

18

18

03

34

42

43

47

6

هـ6

6

6

6

6

.والسيثاتالحسناتكتباللهإن

قوتي.ضعفإليكأثعكوإنياللهم

رخصه.تؤتىأنيحباللهإن

رسولفرضالتيالصدقةفريضعة(الأنسلهكتببكرأباأن

.متفرقبينيجمعولا...ا!و!الله

البغى.ومصالكلبفئعننهىاعتمذاللهرسولأن

القيامة.يومالناربمتسعرثلاثةأول

الرجل،!اللهرسوليا:فقالا!النيأتىأعرابيآرجلأأن

...للمغنميقاتما

.؟ماله،والذكرالأجريلتمسغزارجلأأرأيت

.الحئركعنالشركاءأغىأن

البشر.يرض!كماأرضى،بشرأناإنما

يعودهظلاشلااللهرسولفأتىلهثعكوىعبادةبنسعداشتكى

له.خلقلماميسرفكلاعملوا

تعجؤ.ولابالتهواستعنينفعكماعلاحرص

الطاثفتين.إحدىوعدتياللهإن

.الأمورمعالييحبتعالىاللهإن

عنص!لهش!النيأزوتسألوااع!طالنيأصحابمننفرآأن

السر.فيعمله

جائر.سلطالتعندحقكلمةالجهادأفضل

المسجد.قربثنتقلواأنتريدونأنكمبلغنيإنه

يدعه.فلاوجهمنرزتآلأحدكماللهسببإذا

مالك.بعضعليكأمسك

أهلذهب:فقالواا!اللهرسولأثواالمهاجرينفقراءأن

.بالأجورالدثور
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964

657

658

658

965

066

661

664

674

145

!177

494

631

633

65

264

386

وماله.بنفسهجاهدرجل:قال؟خيرالناسأي

حقأ.عليكولنفسك،حقأعليكلربكإن

تعذيبعناللهإن...ابنيةبينيتهادىشيئأرأىا!!النيأن

لنني.نفسههذا

.رمضانمنالأواسطالعشرفييعتكفكانا!اللهرسولإن

شكورآ.عبدأأكونأفلا

البيع.ربح،البيعربح،يحيىأبا

برفق.ف!فاوغلمتينالدينهذاإن

يعباطلاوريخ!النييسافرونكانوااعرطالنيصحابةأن

الصائم.علالمفطرولا،المفطرعلالصاثم

يسر.الدينإن

.الباءفص

....الأنصا.كلرجلأعليهىاوأمر،سريةاع!طاليبعث

.المعروفمنالطاعةإنما

جهينة.منالحرقةإلى!آاللهرسولبعثنا

سألها.مسكينآأنعد:آالنيزو!عاثشةعنبلغني

قائم.برجلهوإذايخطب!ق!آالنيبينا

واليسر.العسرفيوالطاعةالسمععلا!اللهرسولبايعنا

التاءفص

الشحناءوتذهبتحابواوتهادواةالغليذبتصافحوا

بينكم.فيماالحدودتعاقوا

...لأرخالمرأةتنكح

لمحه7



87

912

106

265

518

658

668

912

254

254ء

553

6،16/228

657

066

645

144

الحاءحرف

.والحرامالحلالنزلالإسلامإلىالناستابإذاحى

بين.والحرامبينالحلال

.ثلاثدنياكممنإلىحبب

الخاءحرف

سبيلأ.فىاقهجعلفقد،عنيخذوا

...أجرلرجلالخيل

.عسفانبلغحىفصاممكةإلىالمدينةمناقيالمحهرصولخرج

.صابرأشاكرأالمهمحبفيهكالتامنخصلتان

الدالحرف

يريبك.لاماإلىيريبكماع

ثلالة.الدواوفى

ثلالة.وكلعزالمحهعندالدواوين

النصيحة.الدين

اراءحرف

.ثلاثصالقلمرفي

منيظلونهرجلحولالناسمنزحامأأسفارهأحدفيراى

الشمس.

.آكبيرشيخأكانأنهضمرةبنجندعصروى

اىالزحرف

.الحلالبتحريمليتالدنيافيالزهادة

السينحرف

.وكرهأحبفيماالمسلمالمرءعلىوالطاعةالسمع

مه7



964

066

638

638

646

228

612

614

646

65ء

!023

264

534

القائم.منخيرفيماالقاعد.فتنستكون

الثينحرف

.أحدآ،ليوأحأناالمج!اللهرسوليعشهدت

الصادحرف

...امآحرأحلصلحأإلاالمسلمينبينجاثزالصلح

جنة.الصوم

الصر.نصفالصوم

الطاءحرف

الصابر.الصائمبمنزلةالثاكرالطاعم

العينحرف

.جبارالعجماء

...صدقةملمكلعلى

فيينكثفجعلعودآفأخذجنازةفيكانأنها!ير!النبىص

.الأرض

خيرلهكلهأمرهإن،المؤمنلأمرعجبأ

الفاءصف

...ضيءالصلاةفيأحدثثاللهرسوليا:لهقيلسلمفلما

فذكروني.نسيتفإذا

فليتوضأ.أحدكمغضبفإذا

يعملها.فلمبحسنةهمفن

به.تأتينىأنقبلفهلا

المسلم.صاحبفنعم
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963

644

171

255

455

554

657

148

168

272

524

536

562

995

006

006

43

64

.بحرامتداوواولافتداووا

المسكين.منهأعوماالملمصاحبفنعم

االافحرف

فعلت.قد:اللهتال

...ربأكط:إبليىقال:اكلم!النبىقال

الجنة.فيوظض،النارفيظضيان

.جنودوله،ملكالقلب

...اليهوداللهقال

...وأظروصم،ونمتم

ال!فحرف

رعيته.عنمسنولوكلكم،راعكلكم

الصدقة.لناتحللامحمدآلأنانعرفأما،بهاارم،فيعغ

.المجاهرونإلامعافىأمتىكل

.الصلأةإلىفزعأمربهأضرإذاكان

...إلاو!لعبفهواللهذكرمنليسضيءكل

.خرخإذارداءيلبسكل!كان

والعسل.الحلواءيحبا!لم!اللهرصرلكان

حقأ.إلابقولولايزحعل!!ن

يرحموإنما...بناتهإحلىىإليهفأرسلت!لمفالنبىعندكنا

الرحماء.عبادهمنالله

اللامحرف

الحق.علىظاهرينأم!منطاثفةئزاللا

،.الأرضؤوماالسمواتفيمالتهاء!اللهرصرلعلىنزلتلما

الله.رصولأصحابعلىذلكاضتد
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مد.فترأوكسلنجذا،نشاطهأحدكمليصل78

لنفسه.يحبمالأخيهيحبحىأحدكميؤمنلا1.1

الخالق.معصيةفيلمخلوقطاعةلا145

....عنيألحقالقيامةيومعبدقدماتزوللا148

دمها.منكفلالأولآدمابنعلىكانإلاظلمأتقتلنفسمنيس155

مؤمن.وهوفىيزحينالزانييزفىلا026

لوسعكهما.أمةعلىقستلوتوبةتابلقد273

الجنة.عملهأحدأيدخللن343/523

.الأسماءإلاضيءالجنةمنالدنيافيلش387

بعمل.إلا!لأاللهيقبللا444

خلق.دفىلكل531

لاضررولاضرار.954

أعافة.فأجدققوميبأرضيكنلمولكنه،لا995

7.موسىعلىتخيرونيلا625

....الداءلواءأصيبفإذا،دواءداءلكل963ء

كئير.والثك،الثلث،لا643

.سوىمرةلذيولا،لننيالصدقةتحللا643

.ظهرهعلىحزمةأحدكميحتطبلأن643

اتقى.لمنبالنىبأسلا644

.المالإضاعةفيولا،الحلالبتحريمالزهادةليس645ء

بيتك.ليسعك065

مثلكم.لتإني...تواصلوالا965

الميمحرف

ضروطهم.عندالمسلمون145

باطل.!وايذكابمنيسضرطمنكانما145

هه7



915

235

924

253

443

485

562

895

995

806

/621هـ615

638

هـ963

643

964

655

214

945

هـ963

أجرها.فلهحنةسنةالإملامفبسنمن

أحب.منمعالمرء

ضنامن.فهوالطبذلكقبلمنهيعلمولم،تطببمن

كالجبل.فوقهذنبهيرىالمؤمن

لأحد.مظلمةلهكانتمن

.ردفهوأمرناعليهلي!ص!عملأعملمن

طيب.كسبمنبصدقةتصدقمن

العليا.هياللهكلمةلتكونقاتلمن

لجمعته.ثوبيناتخذلوأحدكهاعلىما

الجن.منقرينهبهوكلوقدإلاأحدمنمنكمما

فليعتزلنابصلاأوثومآأكلمن

عنكم.أدخرهلاخيرمنعندييكنما

الضعيف.المؤمنمناللهإلىوأحبخيرالقويالمؤمن

به.والعملالزورقوليدعلممن

.شفاءلها!أنزإلاداءاللهأنزلما

....خيرآتططعامأأحدأكلما

كلعيينةفيهاروهـبشعباللهرسرا!أصحابمنرجلمر

لطبهافأجبتهعذبةماء

.أذاههاعلىويصبرالطص!يخالطكانإذاالمسلم

النونحرف

.دنمعاء!لناا

عمله.منخيرالمؤمننية

الهاءحرف

.يتطيرونولاةيسزقونلاالذينهما
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157

166ء

271

427ء

474

؟06

644ء

66؟

002

272

558ء

558ء

566

567

622

962

643

648

الواوحرف

نسبه.بهيسرعلمعملهبهبطأوعن

.المجنونعنرغالقلمأنعلمتأما:لعمرعليوقال

الله.إلىفهواللهسزهئمشيئأذلكعنأصابومن

.والزكاةالصلاةبينفرقمنلأقاتلتوالله

...هجرتهكانتفن،نوىماأمرىءلكلوإنما

.الصلاةفيعينيقرةوجعلت

الننى.منخيرائقىلمنوالصحة

غلبه.إلاأحدالدينيشادولن

الياءحرف

...ضكتكهماذروب...الحجعليكمفرضقداللهإن،الناسيأيها

.فدعوهضيءعننهيتكموإذا

أحدكم.رأسقافيةعلىالثيطانيعقد

لك.خيرآلكانبثوبكسزتهلو،هزاليا

صاحبك.عليهيصدقكماعلىيمينك

المستحلف.نيةعلىاليمين

الله.وجهأريدأفإلمي،اللهرصوليا

عليه.يطلعأنأحبلاالعملأسر،اللهرصوليا

....الصلاتممزعلياللهفرضأخرفيماذاةاللهرسوليا

.صدقإنأفلح

...أتوبفإفي،اللهإلىتوبوا،الناسيأيما

صدقة.هنه:فيقوتيملكبماأحدكهيأقي

.فليزوجالباءةاضطاخمن،الشبابمعشريا
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فهرس(لأ*م

أ،-أ
.ءث:نيصفهاالأ

.ء7-7:(محمدبنأحمد)الأردبيلي

.!7:شاكرمحمدأحمد

.681-27-07-96-86-76-66-13:ذعرشااية

.ء23-23:بشيبرأ

.!41:حنبلبنأحمد

.61:الأرسفين

.672-671673-067-606-"--338-916.3:أرسطو

.067--223!-916188:أفلاطون

.217-214-902-185:النةأهل

.!214:(عائذبنالمنذر)القيسعبدأشبح

.223:المسيحيةأوربا

.226-224:اإنجلز

.225:الحديثةأوربا

.225:أثينا

.227:الأفستا

.227:يسياأندو

ا"7



.214-927-278:اهيمبرإ

.927-278:إسحاق

.(يعقوب:نظرأ)ثيلا

.628-028:آدم

.282:أفس!أهل

.325:سمثآدم

343.:الإنجيل

.413:اثيل!أسباط

.416:إيبكتيت

.!474:أني!صإبراهيم

.644-294:الصفةأهل

.545:أقيدس

.658-635-165-551:مالكبنأن!ي

.554:(البخاريحديثمن)إبراهيم

.566:الباهلىأمامةأبو

.195:روميةأهل

.!295:الحواريأفببرتأحمد

.065:يدزبنأصامة

.461:الأعمثز!

962:(الصحابةمن)الأغر

.063:ادفياصاوأز

أب(

.3:هيليرصانتبارثلمى

-918!-72-58-23:(يهز)جسونبر

.99:بنتام

397

.591-191



.555-!334-334-ء961:ا-بسكا

.423-282-272-222-خ-فيفوكوا-بو

.927-522-232:اثيلىسرإبنو

.195-!282-128:لحسبو

.746-416-006-566-455-715-134:يالبخار

.954:البيهقي

،615:اجاقلافيابكربوأ

.155:اصدب-ابكربوأ

.962:دةبربوأ

.264:صلمةبنه!

!ا..6-دا.ه186!-:تيميةابر.

.343-262؟اة،رات!؟ا

.128:سثاوتيمر

.338:فروفجودوش!يه!

.!675:مذقياضا

.066:اضنعيهاا

حر.474:(منصوربوأ)اسعاليا

اأت

اأث

أج(

؟.3:تاييدقيجارصان

"301-:ابولاجول

.!6-6:(بكرأبو)الجصاصى!

.!7-7:(النجفيإحماعيلبنأحمد)الجزائرى

397



جييو:21!-118.

.49:جوتييه

.!911:ليبنزيدتفرجو

.802:صفوانبنجهم

.225:الجرمانيون

.226:العربجزيرة

.274:الجهينية

1000!474
جى.بر!

642-995-554:عبداللهبنجابر

.065:الجنيد

.066:ضمرةبنجندع

اأح

-955!-272!-271-235!-232-232-54!-4:!حزابن

955-!056.

.021:الأشعرياحناأبو

.227:بياحمور

.995-333:واقياسااحكيما

.432:الحنابلة

.156-!056-056-955-432:احنفيةا

.444:يالبمرالحن

.!553-553-537-894-455-!534-453:مذيالترالحكيم

.!056-155:حنيفةبوأ

.955:حنبلابن

562!.:عليبرتحين

.565:حاتمأبيابن

597



.995:ذيالبرالحكيم

)خ!

.34:جارالخو

.861:ميزارالخو

.658-534:(سيدبوأ)يالخدر

.995:الوليدبناررخا

أد!

.214-871-821-06:ديكا!ت

.ء225-225ةدراكون

.ء27أ:ديرميين

.475:دلبوص!

.-536657:الدرداءأبو

.565:الدنياأبيابن

.575:ارريكارتيةا

.295:(سليمانأبو)افياررارا

.ء645:يالغفارذرأبو

.065:قيالمصرالنونذو

.017لوصنينيه؟

.31-542:الرواقيون

.123إلى99-118:روه

.186:قيالراز

أذ(

أر،

597



.223:وما*

.522:مانوآاص

.!558!-231:ضدرابرت

.186:قيمخثراصا

أز،

أس،

:3.حفرقي

.416-188!-916:سقراط

.!475-291-188-181:سبينو!ا

.188:ميلىإتحمتيوا

224:اسلافي!-ا

272.:المسيببر.صعيد

444.:جبيرصعيدبن

.794:حذيفةأفيمولىسار

.!538:المروزقيعابلمتصهل

.958:.حيجو!

006:عبادةبر.حعد

.006:وقاص!أبيبنسعد

.614:عبيدةبنسعد

.657:الفارسسلمان

:البابابالدلمت

.214-43:الشيعة

امر.

أش،
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-ء225-ء145-805-705-105-994-ء031:طبىالثا

.181:ربنهويثو

.655-ء232-232؟فعيالثا

955-575-655-432:الثافعية

.416:شعبة

أص،

.-225227:الصين

.264-263:أميةبنصفوان

.517:الصوفية

.066-646:(يحيىأبو)صهيب

.647:صالحأبو

،طأ

.ء93:قأبيربنطعمة

.954:انيال!ى

.545--945794:المكيطالبأبو

.565:طاووس

.ء567:سرورطه

أظ،

.955-236-282-74:يةهرالظا

أع،

.ء6-6:(بكرأبو)بيالعرابن

.995642-ء-895-494-ء-41443:عانشة

.ء186:الخطيببنعبداللهأبو

797

066ء



.802:مروانبنالملكعبد

.266:الخطاببنعمر

.614ء-536562--266:وجههالدكرمعلى

.006-266494-:عوفبنالرحمنعبد

.ء271:الصاتبنعبادة

.277:القديمالعهد

.028:الجديدالعهد

.658-631-561-415-387-337:عباسابن

.037962-:عمربنعبدافه

.412:عازر

.(الميحانظر)عيى

.445:العاصبنعمرو

.536:عثمان

.ء567:محمودالحليمعبد

.406:السلىالرحمنعبدأبو

.ء624:عبادابن

.633:عبادةبنالوليدبنعبادة

.065:الدقاقعليأبو

.658:عسفان

أغ،

454-453-244-ء013-ء88-35-01-ء5-5-ء4:افطالض

-457-945-064-476-994-605-532-953-

-ء295-574-ء573ء-572-ء571-571-456ء-558

647.

.16دا:غند!
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أف،

!ا.:فالون

.(نيهفوكوا-بو:انظر)فوكونيه

.71:الرازيالدينفخر

.(روه:انظر)181:روهيدريكفر

.224-223:نسافر

.226-225:فارس

.227:االفير

.263:محمدبنتفاطمة

.333:الفريسيون

.337:كوزانفيكتور

.936:فرعون

.067:نثيوشغوالفيتا

672:المدرسيونالفلاسقة

أق،

.!4:يقزرقسطنطين

.!93:النعمانبنقتادة

.-225227:الاشراليةالقبائل

.225-227:أفريقيةشماليقبائا

.278:قابيل

.542:الإغريققدماء

.ء624:يا!ثبىا

.ء3:سكييمركاز

أك،
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586188-57-33-ء-32-26-26:(لكانتيةأوأكانت

-2122765--191-181-917--117127إلى99001-

-282-333-335-338416-422-446--475-483

515-516-581-095-967.

.028:الكنعانيون

.2825:نتوسكور

ال،

.ح:بروقسالليفي

.خ:لوصن

.3:لوفيفر

183.:بريلاجفى

188-891.:ليبنز

.155:اللضى

أم،

.خ:ماسينيون

.15:المحبىملا

.!ا:اللهفضلبرأمينمحمد

.45:مسكويهالىبرت

.!5:جوغلوكتير-مختارمحمود

6:جيونأحمدملا

.17:(الو-فيماسينيون

214-72-185-186-802-31-43-66-67-96-.المعتزلة

31.:الماثريدية

008



.655-715-ء123-94:لكما

.ء88:المعاليبوأ

.802:معبد

.012:يديترالمامنصوربوأ

.324-232-262:مصر

.272:كثز!امر

.!558-585-575-556-432-ء262:لكي!ةالما

.273-027:ماعز

.ء562-256-614-028-927:سىب

.614-314-114-333-128:المشح

.282:ضمر

.282:متى

.325006-895-:مسعودابن

.416:ميل

.575-566-568-564!-054!-ء-463538:المحاسي

.-596647-614ء--566895-517:،مسلم

.541:مسروق

.554:الأنصارىمسعودابن

.566-612:الأشريموصىأبو

.995:(النيزوج)م!يمونة

006.:جبلبنمعاذ

306-406.محمد(:)أبوالمرتعثز

.614:بشاربنمحمد

.658:مكة

.658:المدينة

108



أن،

.32:النفعيون

.44:النظام
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