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 مقدمة
الحمد هلل الذي هدى العقول إليه وأرشدها إلى الطريق المستقيي   تقتى ت ل ت  

دتا  دقااتا لع تد  بها الطرق، والصالة والستال  لىتى دتادما دحمتد التذي اتار  الاتر  أدا
العقتتول، ولىتتى ولتته وأوتتحا ه وأليالتته التتذ م اىستتوا إلتتى داعتتدله العقتت  والاتتر ،   همتتوا 
 العقتتت  لوااهتتتاي الاتتتريعم،  ادتتتققادم بهتتت  أتتتتواله ، ووتتت م م ودتتته  واتقىتتتم أ  تتتدله  

  المكامم العىيا دم ال ه  واإلدراك والاقار.
هللا قتد داتا اإلمستا  دتم بتام أدا  عتد    نمته لمتم المعىتو   ته بداهتم العقتول أ   

 هتتو  قلدتت  دتتا تولتته ودتتم تولتته  اتتدرك دتتم  تت  شتت  الكاعاتتاي الحيتتم  تتاإلدراك وال هتت ، 
 طبيعقه ووظي قه والغرض دم واود .

وهو  قلد  لاريخ باه موله  ادرك داه أمه دجُ  لجارب هتذا الاتو  التذي  اقمته  
د  ت   ترد داهتا رمتارا تيالته، إليه، إذ إ  هتذا الاتو  إممتا رعبتر لتم دجمولتم دتم ا  ترا

ويتتااول دتتىو ه دااولتتم لكتتو   مجا تتم القجر تتم القتته دتتم مقاعجهتتا العطتتل والصتتواب، والاتتو  
 اقكتتو  لتته دتتم ذلتت   ىتته  اإلمستتامه رحتتق و  صتتواب  تت  دتتىوك، وياحتته لاتته أ طتتار ،

دتج  لقجتارب اإلمستا  لقلدىته ا ايتال الجد تدة ايعااهتتا هتذا القلدت  لىتى الباتار لىتى دتتا 
  ترى القته طريق دم أوله  متا ل عت  ا متوا  ا، ويع اها هذا القلد  دم أ  لبدأ الد ى

 لاارك اإلمسا   اويم الحياة. 
 قماا الاو  اإلمسامه بذل   ىه  ار عه ذلت   ىهته  توق أرقتى ا متوا  الحيتم دراتم  

 أو درااي. 
آل تريم، واإلمسا   بوو ه  اعم ااقماله  قماا  ذل   القدرة لىى ال ه  لتم ا  

وادقيعاب دا لد ه  دم أ كار، وهو  ه م س الوقتم دقماتا  القتدرة لىتى إ هتا  باتر   تل  
تم لدرته دتم دعىودتاي بوادتطم اتطتال   لىتى   اق  إلتاه  أو إلتى دتم شتار دتاه  دتا لجمه

 دا لو ر لدره دم لجارب، أو بوادطم القلد  ايما توله ودم توله دم ا شيار. 
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ه دقمجال   ه أ تراد  قتد لماتا  القتدرة لىتى ال هت  واإل هتا ، وإذا  ا  الاو  اإلمسام 
ولقب  دتا لاتد باتر  دتم أ كتار، ومقت  دتا لاتد  لغاتر  دتم دعىودتاي،  تن  هتذ  الماتاة ايته 

 لحقاج إلى وداىم لقحقاق هذ  المااة دم الااتيم العمىيم.
م وهتتذ  الودتتاىم القتته لحقتتق للمستتا  لمىيتتا داالتته ال هتت  واإل هتتا  ليستتم دقاتتت 

تم لعبتد دتم ديتاد  أ  رصتام هتذ  الودتاىم  أدا  قدرة اإلمسا ؛ إذ إ  هللا لا وا  ل  رمكه
 ه م سه أو  ه بار ، وإممتا لر هتا ك  تذا ليقتى ورتم دتم ورتاي هللا رستقق   هللا  أو رعىقها

لتتتا واتتت   مياشتتترة  إرجادهتتتا  تتته  تتت   تتترد دتتتم أ تتتراد الاتتتو  اإلمستتتامه  ودتتتم ورالتتته  ىتتتق 
الف ألستتتتاقك  وألتتتتوامك  إ   تتتته ذلتتتت  آلرتتتتاي لىعتتتتالمام   التتتترو   الستتتتمواي وا رض وا تتتتق

22.) 
قتت  ودتلتاول هاتتا أ  أشتار إشتتارة دتريعم إلتتى هتتذ  الودتاىم القتته  تق  بوادتتطقها م 

 المعىوداي دم  رد إلى  رد و ر.
وقتتتد شتتتار هللا لتتتا واتتت  أ   تتتذ ر هتتتذ  الودتتتاىم  تتتمم دجمولتتتم دتتتم اآلرتتتاي  

  اإلمسا  وىم.ا ، والقه لها اميعا  اإللهيم القه  لقص   الكو  واتاقم
والمقلدتتت   تتته هتتتذ  اآلرتتتم القتتته أدبقااهتتتا هاتتتا، رجتتتد اإلشتتتارة إلتتتى  تتتو  ا تتتقالف  

 ا لسام بام الااا ورم دم وراي هللا.
ولستتاا مهتتق   تتا قالف  هتتتو  العىمتتار تتتول المتتراد  ا لستتتام المعقى تتم لىتتى محتتتو  

 ورودها  ه الاص الكري .
  إ  المتتتراد  ا لستتتام هاتتتا، هتتتو دعتتتارج الحتتتروف  ىتتت م  تتتا   ع تتته  قتتتد قتتتال  

ولقستتيمها لىتتى لاتتري  ال تت  ودتتا  ىحتتق  تته،  تتن   التتيعل اآل تتر قتتد رأى أ  المتتراد هتتو 
ى بوادطم دعارج الحروف، والقه ُلَسمى  الىَغاي.  دجمو  ا وواي المْ ِهمم القه ُلَؤدَّ

لتتتتقحك   تتتته   والتتتتذي أرا  أ  المتتتتراد  تتتتا قالف ا لستتتتام هتتتتو، هتتتتذ  المعتتتتارج القتتتته 
 لاها دم أوواي ومغماي.ا وواي والاغماي، ودجمو  دا رصدر 
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إماتتا ت مهتتق  بهتتذا العتتالف لىتتى أي تتتال  تته دو تتو   هتتذا التتذي مقصتتدى لتته  
 اليحتتتتتد والدرادتتتتتم، إذ إماتتتتتا إممتتتتتا مريتتتتتد الحتتتتتد د لتتتتتم الىغتتتتتاي  القيارهتتتتتا ودتتتتتاىم لاقتتتتت  

 المعىوداي. 
لهتتدف،  تن  هتتذا اتلقيتار إممتتا وتتام ركتو  اليحتتد لتم الودتتاىم هتو المقصتد وا 

  واه اليحد القه لاسج  دم طبيعم هذا اتلقيار. 
ودتتم دحادتتم الصتتدف أمتته قتتد ظهتتر لىعتتال  قرييتتا  مقتتاعل  حتتد قتتد قتتا   تته لتتال   

 روده رسمى    ا ىف  .
وهتتذا العتتال  الرودتته قتتد ادتتقهوا  أ  رستتقحوذ لىتتى  ىتتإ دتتم الكتتالب رقتتد  إليتته  

رقتد  الطعتا  إليته  اهتا رحتري أ  ركتو  دتم لقتدر  الطعتا  ة الطعا   امقظا ، و ه    در 
 ووي ارا دعام.

ولقتتد  تترر   تتا ىف  هتتذ  العمىيتتم دتترارا  لىتتى دتتمم واتتتد، ومظتتا  دابتتم،  حاتتد  
 رى الكىإ الطعا  وتادىه دم دماله ووي الجترا، وهتو ت رمت  دتم هتذا القكترار وت 

لتتيس دعتته طعتتا  رصتتاتيه وتتوي  اجاته لاتته، دتت  لتترارى لتته أ  رظهتتر أدتتا  الكىتإ دتترة و 
  الجرا،  هاله أ  رأى لعاب الكىإ رسا  رغيم داه  ه لااول الطعا . 

وتتوي الجتترا دو  أ  رظهتتر لتته ودو  و تتلمه  تته دتترة أ تترى قتتد أدتتمم الكىتتإ  
أ   ريته طعادتتا ،  كامتتم الاقيجتتم م تتس الاقيجتتم،  قتتد دتتال لعتتاب الكىتتإ لالدتتم داتته لىتتى 

 رغيم دكاومم  ه لااول الطعا . 
و قكترار القجر تم لىتتى دتاهل اتدتققرار  تته العىتو ، ادتقاقل   تتا ىف  قامومتا  دتتما   

 قامو   اترلياط الارطه  وهو قامو  دعروف اآل  بتام لىمتار التا س أوت ، و تام باتره 
دتتم الماتتقغىام  تتتالعىو  اإلمستتاميم  تته المجتتتاتي القتته رصتتى   اهتتتا لطباتتق هتتذا القتتتامو  

 واتدق ادة داه. 
قتتد ووتتىاا إلتتى درتىتتم دتتم الحتتد د لمكااتتا دتتم لحد تتد الودتتاىم القتته  تتق  واآل  و  

و تر، ودتم إمستا  إلتى دتا دتوا ،  نمته قتد  بوادطقها مق   المعىوداي دتم ذهتم إلتى ذهتم
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أوي  دم المحقو  أ  مقحدث لم هذ  الودتاىم  ته ظت  هتذا اتفقاتاف ا  اتر لقتامو  
 اترلياط الارطه. 

  اقول و اهلل القو اق   
هللا قتتد اقق تتم داتتا قه أ  ركتتو  لمشتتيار أدتتمار لتتدل لىاهتتا،  حاتتد لكتتو  إ   

هذ  ا دمار لها واودها المعهود دم  الل ا وتواي ودعتارج الحتروف لتدر ها اآلذا  
 ولعاها ا دما .

ويكو  لهتذ  ا ل تاو واتود و تر دتم  تالل الردت  والعتا لدر ته العاتو  المدر تم  
 لىى إدراك الردو  والعطوط.

ا ل او تام لسقعم  ركو  لها دتلتم  ته  تارج التذهم، ألاته  ته الواتود  وهذ  
 الطبيعه دا   دحيا الكو  ال سي .

وهذ  ا شيار القه لدل لىاها ا ل او  ته الواتود الطبيعته  تارج التذهم، رطىتق  
 لىاها العىمار المسمياي، أو  الماودقاي(.

لىتى وتورة هتذ  ا شتيار  ولهتذ  ا ل تاو تتام مستقعمىها دتلتم أ ترى،  هته لتدل 
 ه الطبيعم تام لاققش  ه التذهم؛  متا دتم شت   ته الطبيعتم مقعترف لىيته إت ولاطيتم 
وتتورله  تته أذهاماتتا،  تتنذا  اتتا لىتتى وتتىم  تتالى و التتدال لىيتته،  نماتتا مجتتد وتتورله تتتام 

 ادقعمال هذا الى و دادىم  ه بؤرة الاعور. 
تدتتت ( وهتتتو الصتتتادر لتتتم وهكتتتذا  قحصتتت  بتتتام أ تتتد اا دتتتا مستتتميه   تتتالى و أو ا 

دعتتارج الحتتروف، أو المستتقور  تته ا وراق، ودتتا  تتدل لىيتته هتتذا الى تتو  تته العتتارج  وهتتو 
دتتتا مستتتميه  المستتتمى أو الماوتتتدق( ، ووتتتورة هتتتذا المواتتتود العتتتاراه تتتتام لكتتتو   تتته 

 الذهم  وهو دا مسميه  الم هو (.
إ  اإلمستتتا   وادتتتقاادا  إلتتتى هتتتذ  الجالديتتتم دتتتم اتدتتت  والمستتتمى والم هتتتو  مقتتتول   

العاقتتت   و تتتم أدادتتته اتدتتت  والمستتتمى التتتدال لىيتتته هتتتذا اتدتتت ، ومظتتت  مكررهمتتتا أدادتتته 
دتترليطام تقتتى رستتقولإ التتذهم دتتا بااهمتتا دتتم ارليتتاط ، ولاتتد هتتذا الحتتد رمكتتم لاتتا أ  
مقتتول دطم اتتام إلتتى دتتا مقتتول   إماتتا إذا دتتا ادقح تترما أدتتا  اإلمستتا  العاقتت  التتذي ارلتتيا 
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، إذا دتتا أت تتترما أدتتتا  هتتتذا اإلمستتا  أتتتتد الاتتتا ام المتتترليطام،  تته ذهاتتته الى تتتو  مستتتما 
 ته ذهاته، لمادتا   متتا  ادقح تر ذهاته الات  اآل تر ت دحالتم دتم  تالل الم هتو  الكتاعم

لتتو ترلتت  لتتدة دتتراي دتتم وتتد ق لتته ولتت ، دتت  ترلتت  دتترة وتتتدي،  تتن  ذهاتت  وت شتت  
للاه تقمتا  ديسقح ر وورة ودرقه الذي  ام أوطحيه دعه  ته تيتاراله لت ، ودقست

 لم دبإ غياب هذا الصد ق ولعى ه لم هذ  الايارة. 
إذا لىمتم ذلت   تالى  أ  اإلمستا  إ  أراد أ   اقتت  دعىودتم  ته ذهاته إلتى باتتر   

دتتم الاتتاا،  نمتته  قحتتق  لىيتته أ  رسقح تتر وتتور ااعيتتاي هتتذا الاتت  المتتراد مقىتته إلتتى 
رة، ويؤلتتف بااهتتا  تته الغاتتر  تته بتتؤرة شتتعور ، دتت  رسقح تتر ا ل تتاو الدالتتم لىتتى  تت  وتتو 

امتتت  دقرا طتتتم لىتتتى َمستتتق دعىتتتو ،  حاتتتد لصتتتى  هتتتذ  الجمتتت  أ  لكتتتوِه  تتتتد جا  رمكتتتم 
 ادقيعا ه.
 تتنذا  تتترج الحتتد د دتتتم المقحتتدث لىتتتى هتتذا الاحتتتو وتمىتته الهتتتوار إلتتى وتتت حم  

أذمتتتته، ومقىقتتتته ا لصتتتتاب الستتتتمأيم إلتتتتى التتتتددا ، أدتتتتاري هتتتتذ  العمىيتتتتم ذهتتتتم الستتتتادم، 
لىاهتا هتتذ  ا ل تاو دتم دعاومتاي ذهاتته،  جاعيتتاي القته لتدلايسقح تر هتذ   الصتور وال

 وياتتال بهتتا إلتتى بتتؤرة الاتتعور، دتت   ؤلتتف بااهتتا لىتتى م تتس الاستتق التتذي أراد  المقحتتدث،
ويتتق  مقتت  المعىودتتم دتتا  تته ذهتتم المقحتتدث دتتم دتتا  تته ذهتتم دتتادعه الحتتد د،   اقطتتابق

 بام المقحدث والسادم بهذ  الطريقم.
ىتتى  ستتاطم القتتول  اهتتا، إممتتا لعبتتر  تته الحييقتتم لتتم أت لتترى أ  هتتذ  الطريقتتم ل 

 دم ا درار، ت رعىمها إت لال  الغاوب ؟ ! ورم دم وراي هللا دحاطم  ك  هاع 
دتتتم شتتتعص إلتتتى  وهتتتذ  اآلرتتتم دتتتم ورتتتاي هللا المقمجىتتتم  تتته  ي يتتتم مقتتت  المعىودتتتم 

تا  تا  اإلمستا  هتو دو تولها وتتاري  اوتيم لته، دو  أ  ركتو  لته  اهتا دتتم  و تر، لمه
 دور إت أ  ركو  هو دادا  لحققها، أو أ  ركو  هو المقىقه لها.

 ولعى  اآل  قد أدر م دعه هذا الجامإ دم مع  هللا لىااا ولىى الااا. 
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وأادمه  عد هذا اإلدراك الماقرك بااه و اا  لىى رغيتم شتد دة  ته أ  أ  ته  
دتور البدييتم أو إلي   تلدر أتتإ أ  أ  ته إليت   ته، ولتو  تا   الاستيم لت  دتم قبات  ا 

 المساع  القه رسه  لااولها.
وهتتذا ا دتتر التتذي أتتتإ أ  أ  تته  تته إليتت ، إممتتا  قصتت   عمىاتتا  تته ادتتقعمال  

 ا ل او ولحماىها دم المعامه أو المدلوتي دا محإ أ  مص   ه إلى بارما.
 ومحم تام محمِه  ا ل او دا مريد  دم المعامه مكو  أدا  طراعق دالث . 
تتا  ألولةة:  الطريقةةا ا  هتتاعال  دتتم المعتتامه أ  مقتتو  بقحماتت  ا ل تتاو المحتتدودة  مَّ

 حاد  اور بها  اه  هذ  ا ل او ، ومريد داهتا بترب  هتذا العاتار أ  مقتو  باقت  هتذا الكت  
 الهاع  دم المعامه إلى الغار ت ل رط  ه ااعيم داها ت. وت قالدم ظ ر.

 اوتتم هتتؤتر العىمتتار الماتتقغىو  وهتتذ  الطريقتتم رجتتا  إلاهتتا  جاتتر دتتم العىمتتار  
 كقا م المقو  والمعقصراي، أو هؤتر العىمار الذ م  هقمو   كقا تم الاظريتاي والقتوامام، 
أو هتتتؤتر العىمتتتار التتتذ م  هقمتتتو   كقا تتتم الددتتتالار والمتتتواد القاتتتريأيم المابجقتتتم لتتتم هتتتذ  

هتت  دا تت  دتتجم الددتالار، أو هتتؤتر العىمتتار التتذ م اشتتقدي رببتتقه   ته الح تتاو لىتتى وراع
دتتتتم ا ل تتتتتاو القىاىتتتتم  حاتتتتتد ت  قتتتتللى إدراك هتتتتتذ  ا  كتتتتار إت لمجمولتتتتتاي قالعتتتت  دتتتتتم 

)اإلشةةاتا  المقعصصتام لىتى دتا وتر   تته الاتيخ الترعيس ابتم دتتااا ايمتا  قعىتق  كقا ته 
 .والتنبيها (

ور متتا  ىجتتل إلتتى هتتذ  الطريقتتم أمتتاا دتتم العىمتتار  دتتيابه أ تتر باتتر دتتا ذ رمتتا   
 دياب.بام  در  دم ا 

ودماردتتم هتتذا الاتتو  دتتم الكقا تتاي رحقتتاج إلتتى لقتت  دتتدرب، وإلتتى إمستتا  قتتد ر  
  درك دم ا ل او أدرارها، ودم ا دالاإ قدرلها لىى القحم . 

  ا قاال المعامه  ه قىا  ا ل او رحقاج إلى أدريم  ه داقهى الدقم وا هميم. 
د العتال  أ  رحمىِههتا دتم  هتو أ  لكتو  الجمت  القته لحمىهتم دتا أرا أما أحدهما   

 المعامه قد ادقولبقها اميعا   غار لعسف أو لاطم.
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لكتتو  اادعتتم  معاتتى راتتقرط  تته هتتذ  الجمىتتم المقحمىِهتتم أ   وبعبةةاتم مصتةةةرم   
 أمها ت لقرك ااعيم دم هذ  المعامه  ارج مطاق لحمىِهها.

لكت  دعاتى    هو أ  لكو  هتذ  الجمت  المقحمىتم داِمعتم أو طتاردة وأما ثانيهما   
 بريإ ت  ريد  العاِل  الذي ُو َىم إليه دهمم لحما  المعامه لىى ا ل او.

و هتتذ م الاتترطام رتتلدم العتتاِل  التتذي  قتتإ أو قتتال، ويتتلدم العتتاِل  التتذي دتتمم أو  
قتترأ لىتتتى المعتتامه القتتته لؤد هتتا ا ل تتتاو،  حاتتد ت  قستتتى  إلاهتتا و تتتاي الايتتادة أو بواعتتت  

 الاقصا .
 م ا ولى دم الطراعق الجالث القه أردما أ  مبااها.هذ  هه الطريق 
  ىاحدد  اآل  لم الطريقم الجاميم. 
إلتتى المعتتامه القتته  ريتتد  هتته أ  رعمتتد المقحتتدث أو الكالتتإ والطريقةةا النان ةةا   

المحتتدد  لل تتاو  جاتترة، لىتتى محتتو دتتا ر عتت   القعباتتر لاهتتا ايعبتتر لتتم المعاتتى ال تتاق أو
  أ   ياشتتتتر الكقا تتتتم  تتتته ا دب  القصتتتتم، أو القصتتتتادة، أو ا د تتتتار إذا أراد الواتتتتتد دتتتتاه

 ا دب لىى العمو  شعر  ومجر . 
وقتتتد ر عتتت   عتتتل الكقَّتتتاب الاتتت  م ستتته وهتتتو رعتتترض إلتتتى دستتتللم دتتتم المستتتاع   

العىميم  ايسا القول  اها  سطا ، لوت دا ايته دتم الصتور ال ايتم لكتا   الجتا  لىتى الَمَىت ، 
 دجارا  لىسآدم.

هذ  الطريقم  ه  جار دم  قا اي  عل المقحتددام، و ته  جاتر دتم وأمم وااٌد  
 فقا اي  عل القددار لىى السوار. 

والقتتتاري  تتته اميتتتم ا تتتتوال إذا قتتترأ لكالتتتإ رستتتقعم  هتتتذ  الطريقتتتم رل تتتذ م ستتته  
 الحتذر، ويحمىهتتا لىتتى القرقتتإ والمرا يتتم، إذ إ  هتتذ  الطريقتم لتتيس  اهتتا دتتا  تته الطريقتتم 

 صىم  اتدقيعاب، والمقصىم  اإلقصار اميعا .ا ولى دم الدقم المق
رحتري الحتري  ىته لىتى والذي رقرأ  قا ا  اوطام واتيه هذ  الطريقتم، إممتا  

ادتتقعالي  المعىودتتم، وإديالهتتا دىعصتتم  تته أوراقتتته العاوتتم لااق تتم بهتتا لاتتددا رحقتتتاج 
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 إلاهتتا دو  دتتا تااتتم إلتتى شتت  دتتم العاتتار، ودو  دتتا تااتتم إلتتى إم تتاق وققتته  تته إشتتيا 
 رببقه  ه الحصول لىاها  عد أ  لكو  قد ل ىقم دم ذافرله.

الجالجتتم، وهتته طريقتتم ودتتا بتتام الطتتريققام دتتبق وييقتتى أ  محتتدد  لتتم الطريقتتم  
              أ  تددق  لاهما.

وهتتتذ  الطريقتتتم الجالجتتتم رعمتتتد دصتتتطاعوها إلتتتى لحماتتت  ا ل تتتاو دتتتم المعتتتامه دتتتا  
 إ راط وت ل ريا .ركو   ه طاقم ا ل او اتقماله دم بار 

وأمتتتتم وااتتتتد هتتتتذ  الطريقتتتتم  تتتته  قا تتتتاي شتتتترا  المقتتتتو  ، و ستتتتا المعقصتتتتراي،  
 ول صا  المجم ، وشر  الغوادل.

والعىمار الذ م لولوا هذ  ا دتور لت  رل تذوا أم سته  إت  ات  واتتد، وهتو لترض   
مت  المعاى المعقصر أو المجم  المحمه  لىتى أل تاو قىاىتم لر تا  دودتعا   عتدد دتم الج

 لؤدي هذ  الجم  دا لحمىقه دم القاري أو السادم بدو  إرهاق أو لاار.
هذ  هه الطراعق الجالث القه لكو  لىاها وداىم مق  المعىودتاي دتم ذهتم إلتى  

ورارهتا طريقتم أ ترى م تي ها إلاهتا، وت مستقطيم ذهم، ودم لق  إلى لقول ، ت معرف 
 الوقم أ  مسقيعد واتدة داها. ه ذاي 
طراعتتتق التتتجالث هتتته المستتت ولم لتتتم و تتتو  المعتتتامه وبمو تتتها، وهتتته وهتتتذ  ال 

المستت ولم لتتم ليستتار لىقتته الطتتالب لتتم أدتتالذله ، ولااتتيا الحر تتم العىميتتم  تته أقتترب 
 وقم ، أو ار افها  ه  عل ا تيا .

وقتتد ت مجتتد ومحتتم ميحتتد لتتم وتتعو اي القىقتتام والقعىتتي  دتتم وتتعو م  تتوق دتتا  
 و ر  ته دتتي ا ل تاو، ومؤ تد لىتى  ترورة شتر  ذ رما  إت أ  م يف إلى ذل   ا ا  

المصتتتطىحاي  تتته  تتت   تتتم، إذ المصتتتطى  دتتتا هتتتو إت ل تتتو قتتتد ُتِجتتت  لحجيمتتتا   بوادتتتطم 
دجمولتتم دتتم العىمتتار  تته لىتت  دعتتام لاتتدل لىتتى دعاتتى  دحتتدد ارل تتو  واوتتطىحوا لىتتى 

باتتتر دتتتتا ادتتتقعمالها ايتتته، والقادتتتوا بتتتتذل  القاادتتتا  وتتتاردا  ت رستتتقعمىه الواتتتتتد دتتتاه   تتته 
 لعاهدوا لىيه دم هذ   الدتلم الجد دة  وت دااتم  ه اتوطال (.
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هتتذا هتتو الكتتال  المعقصتتر  تته دو تتو  ودتتاىم مقتت  المعىودتتاي دتتم ذهتتم إلتتى  
 ذهم، ودم لق  إلى بار  ذ رما  هكذا دعقصرا  لاقحمىه هذا القمهاد أو لى  المقددم.

قر يتم، إذ المستتىمو  ا واعتت  وأدتر و تتر أريتد أ  أتتتدد  لاتته  قصت   تتالقعىي  و ال 
تتام مظتتروا  تته ودتتاىم مقتت  المعىودتتاي بتتام المعىتت  والمتتقعى ، وادتتقعمال وتتاالم الكقا تتم 
دعااتم لىتتى لحقاتتق لااتتيا العىتت ، رأوا أماتتا إذا أردمتتا أ  معىتت  ا ايتتال الصتتالدة دتتا لر تته 

ام ا واعتت  دتتم لتتراث دكقتتوب،  تتن  ذلتت  ت رك تته ايتته دجتترد إلقتتار ا دتتقاذ دحا تترله بتت
دتتا  تتا  دتتاه   تته لالداتتذ ، ودتتما  القالداتتذ لمتتا رقولتته أدتتالذله ،    القالداتتذ  اوتتم 

أواعتتتت  لهتتتتد الطىتتتتإ ر متتتتا ت لمكتتتتاه  المعىودتتتتم دتتتتم م ستتتتها  ستتتتهولم، لتتتتو قتتتتد أرادوا أ  
رستتقعراوها دتتم  طتتو  الكقتتإ،  اوتتم إذا  امتتم الىغتتم قتتد  لحمىتتم دتتم المعتتامه  تتوق 

 طاققها.
هتتتذ  العييتتتم الكتتتلدار دادىتتتم أدتتتاده  وأدتتتا  ا ايتتتال  وتتتتام رأى لىما متتتا ا واعتتت  

 الصالدة رأوا أ  الماظودم القعىيميم رجإ أ  لق  دم  الل درتىقام .
ا ولتتى   أ  ركتتو  ا دتتقاذ ولالداتتذ  واهتتا  لواتته دتتم المعىودتتم لتتيس بااهتتا دتتم  

 وديا إت دا لسى أ  ركو   ه  د ا دقاذ دم وداع  اإلر ا .
كتتو  ا دتتقاذ لىتتى رأا أدتتر  إ  شتتار لقتتاه  المعىودتتم لىقااتتا  و تته هتتذ  المرتىتتم ر 

إليه، وإ  شار تمىه  لىتى ادتقاياط المعىودتم  دم  الله هو  قحدث إلاه  وه   اصقو  
دتا رمتد لهت  دتم أدتياب اتدتقاياط،  طتر  ا دت ىم لىتاه ، واإلشتارة  ادقاياطا  دتم  تالل

أو باتتتر ذلتتت  دمتتتا راتتتبهه دتتتم  الع يتتتم إلتتتى دتتتا  ووتتت  لالداتتتذ  إلتتتى ادتتتقاياط المعىودتتتم
 ا شيا  والاظاعر. 

وقتتد  ربتتإ ا دتتقاذ أ  رمتتاج بتتام طريققتته القىقتته واتدتتقاياط دااتتا   اادتتإ  تت   
ااعيم دم أاتاار العىت ،  متا رقصتد ا دتقاذ دتم المتاج بتام الطتريققام مولتا  دتم القتروي  

 أو السل . حاد ت رسى  به  در ا  واتدا  يعد لىى الماللم  بام ذهم القالداذ
لى  هه المرتىتم ا ولتى دتم المترتىقام الىقتام رأى راتال القعىتي  دتم المستىمام  

 أ   قيعوهما  ه مق  المعىودم إلى طالباها.
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أدا المرتىم الجاميتم    هته لىت  المرتىتم المقمجىتم  ته دحاولتم ا دتقاذ إدتقاط دتا  
تقولتتته  طتتتو  المقتتتوارث التتتذي اأ  تتى  تتته لىتتتى طال تتته دتتتم المعىودتتتاي لىتتتى المكقتتتوب 

 الكقإ.
وهذ  المرتىم ت لقحقق إت دم  الل أ  رقرأ الطالب الكقاب بام  تدي ا دتقاذ  

 ، وا دقاذ رعااه  لىى  ي يم ادقعراج المعىودم دم الاصوي المكقو م. 
وإذا دا ل  لىقىماذ لحصا  المعىودم دم ا دقاذ دمالا  داه، ودم الكقتاب قترارة  

 صى دا رمكم الحصول لىيه بوداع  القر يم.لىيه لحص  لدره العى   لق
وتام بابم هذ  الطريقم الجاميم لم الساتم باب دعها  جار دتم دستاع  العىت   

،  متتتتا بتتتتاب دعهتتتتا تصتتتتول الطالتتتتإ لىتتتتى المىكتتتتم المدر تتتتم لىتتتتى ادتتتتقاياط وادتتتتقعراج 
 المعىودم دم الاص المكقوب.

ب   تتت اض، ت ولقتتتد  اتتتىم الطراعتتتق البد ىتتتم دتتتم محتتتو  قا تتتم المتتتذ راي  لدتتتىو  
ركتتاد  تته دعظتت  ا تيتتا   بتتام لتتم المقصتتود داتته. ومققتتر  أ  رعصتتص  تت  أدتتقاذ وققتتا 

 رقرأ الطالب لىيه مصوي دادله لىى محو دا وابها أه  العى  لقع  ال اعدة. 
ودتتتوار لىقتتتى ا دتتتالذة هتتتذا اتققتتترا   تتتالقبول أو اتوروا لاتتته  نماتتتا دقعىقتتتو   تتته  

د  الياقه دم  الل دا القمدلته  ىيتاي ا تهتر الاتريف دجال ا دياب الدماويم بهذا ا 
  ه إدراج دادة الاصوي ال ىس يم  مم الماظودم القعىيميم والقر ويم.

ودا بتام  تد اا اآل  دجمولتم دتم الاصتوي ، امعااهتا    ت  هللا ولوايقته دتم  
 طتو  الكقتإ، لجبتم التاص  متا هتو، دت  معترف  قاعىته، ومبتام دتتي ا ل تاو الغاد تتم 

 ال ور لىى المسللم القه رعالجها الاص المعقار، لتاريكم  دتقاذ المتادة  ايه ، د  مىقه
أ  رار  هذ  المساع   ه درتىم ، وأ  رقرأ دم الطالب التاص لىتى واهته، ويبتام لهت  

 في يم ادقعراج المعىودم دم الاصوي القه لحقويها. 
القته  تا   قيعهتا  وهه دحاولتم لىتى  ت  تتال ت لغاته الغاتار  ىته لتم الطريقتم 

 ا واع  دم  الل درتىقام تددااك لاهما.
 وقدرما قالوا     دم ل   درك الىح   عىيه  المرق (. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

12 

12 

وهللا أدلل أ  ُمَو ق ايما قصدما إليه دتم لكتويم المىكتم الااتطم لاتد أبااعاتا دتم  
طالب العى ، وأ  مصيغ لقتوله  لىتى واته رصتىحه  أوت ، ويصتى  أدتقه  بهت   عتد ذلت  

 لىى واه العمو . 
*  *  * 

    2007لا     محا ظم ددياطالماقجم الصي ه 
 د/ طه تبياه        

 أدقاذ ورعيس قس  العقادة وال ىس م
 فىيم أوول الد م 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

13 

13 

 األول النص
 النوم والرؤيا

 ) من رسائل الكندي (
الاتتو  هتتو لتترك ادتتقعمال التتا س لىحتتواا اميعتتا .  نماتتا إذا لتت  ميصتتر وت مستتمم،  

  َمتتُذق ولتت  َماتت ، ولتت  مىمتتس، دتتم باتتر لتترض لتتارض، ومحتتم لىتتى طيالاتتا،  تتاحم ولتت
 ميا .

 تتنذ  الاتتو  بقكماتت  الردتت  هتتو لتترك الحتتس، الجابتتم لىتتى طيالتته  تته الصتتحم،  
 ادقعمال الحواا  الطيم.

 ن   ا  هذا  متا قتد قات ،  قتد رظهتر دتا الر يتا. وإ   تا  دعىودتا  قتوي التا س،  
رة ، ألاتته القتتوة القتتهو تتا  داهتتا قتتوة لستتمه المصتت ُلواتتدما وتتور ا شتتيار الاتتعيم بتتال  وِه

طتتتام، ألاتتته دتتتم بايتتتم توادىهتتتا لتتتم توادتتتاا، وهتتته القتتته رستتتماها القتتتددار دتتتم تكمتتتار 
رة أ  الحتس  واتدما وتور  الاوما  ال اطاديا؛  ن  ال ص  بتام الحتس و تام القتوة المصتوِه

لتم  تته طااقهتا.  لدتا هتتذ  القتوة  نمهتا لواتتدم ا الصتورة الاعصتيم دجتتردة، دحسودتاله دحوه
 بال تواد  بقعطيطها واميم  ي يالها و ميالها.

وقد لسقعم  هذ  القوة ألمالها  ه تال الاتو  واليقظتم، إت أمهتا  ته الاتو  أظهتر  
  عال ، وأقوى داها  ه اليقظم.

لته وتور ا شتيار   قد مجد المسقيقو الذي م سه دسقعمىم  عتل توادتها لقمجت  
ولىتتتى قتتتدر ادتتتقغراق ال كتتتر لتتته ولر تتته ادتتتقعمال الحتتتواا لكتتتو  لىتتت  القتتته ر كتتتر  اهتتتا؛ 

تته، وذلتت  إذا امقا تته دتتم الاتتغ    كتتر  لتتم  الصتتورة أظهتتر لتته، تقتتى  لمتته راتتاهدها  حسه
 اتادي  تال رجاتإ؛  الحس دا ُرعدده ادقعمال اليصتر والستمم؛  نمتا  جاترا  دتا مترى الم كترهِ 

كتر إذا دت  . هت  رو  أْو ت، ايعِبتر ويكو  أدا   صر  الا ، ايعَبر لاد  رواه دتم ال 
 أمه ل   ر ، و ذل  رعرض له  ه  اقه الحواا ...

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

14 

14 

وهذا  ه لادم الااا دواود.  لدا العواي  ه البرالم  ته التذهم والعقت  وقتوة  
القمااا  ن  قتوة أم سته  اليارلتم لواتده  وتوَر ا شتيار دجتردة ، ولت   قاتابىوا لتم أفجتر  

 الُمَحس .
 كر د كرا ، تقى ت رسقعم  شا ا  دم الحتواا بقتم  قتد لاتاهى  ته  نذا ادقغرق ال 

رة هه أقوى دا رمكم  ه إظهار ِ َعالها... له المصوِه  ال كر إلى الاو ، وواري قوه
رة وبارها دم قوى الا س، ألاى  ه الددا .  ن  هتذا الع تو   وهذ  القوة المصوِه

 دو م لجميم القوى الا سيم.
تي دوا ه  تالعام والصتماو وا ذ  والعياشتي  وا متف وأدا الحس  مو و  له و 

 والحا  والىهوا  واميم العصإ إت رسارا.
تتإ الصتتور،   ... وأر تتا   نمهتتا لجتتد دتتا ت لجتتد الحتتواا بقتته.  نمهتتا لقتتدر أ  لر ه

 لدتتا الحتتتس  تتال  ر تتتإ الصتتور ...  تتتن  اليصتتر ت رقتتتدر أ   واتتدما إمستتتاما لتته قتتتر  أو 
ماطقتا  ...  للمستا   ته الطيتم، وت تاوامتا دتم باتر الاتاطقريش أو بار ذل  دما ليس 

أو ذا ريتش، والستيم ماطقتا  ...  قتد   لدا  كرما  ىيس رمقاتم لىيته أ   توه  اإلمستا  طتاعرا  
لبتتام إذ  دتتا الر يتتا  متتا قىاتتا     الر يتتا إذ  هتته ادتتقعمال التتا س ال كتتر، ور تتُم ادتتقعمال 

 الحواا دم اهقها. 
 ترجمة صاحب النص : ـ

هتتذا التتاص  تته ردتتالم دتتم بتتام الردتتاع  القتته  ى هتتا لاتتا رعقتتوب بتتم إدتتحق بتتم  
 الصيا  الماهور بت   الكادي (.

وهتتذا ال اىستتوف رعتتتد دتتم أواعتتت   الدتت م اإلدتتال . ودتتتا ذ تتر  لتتته المؤر تتو  دتتتم  
 الكقإ  ؤ د أمه  ا  راال  دودوديا.

 و قإ القراا  لذ ر مسيه د صال   ه العرب. 
 أمه  ا  دم أ القه اإلمساميم أمه شد د اليع . ويال  ابم الادر  
 وقد لرك لاا  قيا   جارة  راو   اها بام اليحد، والمقالم والردالم. 
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وقد أراد ابم الادر  أ  رسه  ا در لىى الياتجام،  تذ ر  قيته دصتا م ودوتلتم  
 لىى ال او  ذاي الصىم بقعصصه.

م،  قيتتتتته الحستتتتتابياي،  قيتتتتته  قتتتتترا  رقتتتتتول    قيتتتتته  تتتتته ال ىستتتتت م ،  قيتتتتته الماطييتتتتت 
تكاديتاي،  قيته الجتدلياي،  قيتته ي،  قيته الاجوديتتاي،  قيته اإلالكرهيتاي،  قيته المودتيييا

الا ستياي،  قيتته السيادتياي،  قيتته اإلتتدادياي،  قيتته اإل عادرتاي،  قيتته الققتددياي،  قيتته 
 ا موادياي.

 تذ ر لحتم  ت   وهذا القصايف الذي ذ ر  ابم الادر  لسهاال لىى الياتجام مترا   
 قس  دم ا قسا  الكقإ القه أل ها الكادي  ه هذا ال م.

ولتتيس  تتتروريا أ  لكتتتو  هتتتذ  الكقتتتإ بتتتام  تتتدي اليتتتاتجام اآل  أو لىتتتى أر تتتف  
أ   عتتل هتتذ   تتااعم الكقتتإ العادتتم أو العاوتتم، وإممتتا دتتم الجتتاعا التتذي  ؤ تتد  الواقتتم 

ا ، ولترض لتته ال قتتد  ستتبإ الكقتإ قتتد اتتتق و  ته التتادم والتتيعل اآل تتر قتد امقا تته ال تتي
 اإلهمال، أو  سبإ و ر بار اإلهمال.

 ولقد لىقى لىى  د الكادي أماا دمم رع ره  العى  أو دم بار المااهار ايه. 
 وداه    أتمد بم الطاإ. 
وقتتد لتتاا أرتتا  المعق تتد ولاشتتر  وماددتته، وت تتر دجالستته العادتتم والعاوتتم،  

داهتتتا     تتته دهمالتتته،  اوتتتم دتتتا  قصتتت و تتتا  المعق تتتد ر  تتته إليتتته  لدتتترار ، ويسقاتتتار 
  لدور الدولم العادم.

 وأتمد هذا ابم الطاإ قد لىقى لىمه لىى  د الكادي أبو  ودف رعقوب. 
 وداه    أبو إدحق إبرايي  الاهار بت  القويري( أ ذ لم الكادي لى  الماطق. 
إ، وداه    أبو أتمد الحسام بم أبه الحسام إدحق بم إبترايي  بتم  ايتد الكالت 

 ويعرف  ابم  رماإ.
 و ا  دم اىم المقكىمام ، ويذهإ دذهإ ال الد م الطبيعاام.  
قتتتتال لاتتتته ابتتتتم الاتتتتدر    ف  لدتتتتا أبتتتتو أتمتتتتد  كتتتتا   تتتته مهارتتتتم ال  تتتت  والمعر تتتتم  

 وات طال   العىو  الطبيأيم القدرمم [.
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ودتم  قيتته    قتتاب الترد لىتتى أبتته الحستتم دابتم بتتم قتترة  ته م يتته واتتوب واتتود  
وهته ا دتور  ا متوا بتام  ت  تتر قام دق تادلام، و قتاب دقالتم  ته ا ااتاا و دكومام 
 العادم. 
 ولاريخ و اله دجهول. 
  )فيلسةف  الرةةر (   ال داتهور بتتام دتؤر ه ال ىست م  لمتهوالكاتدي لىتى  ت  تت 

 مظرا   وىه دم اهم، ولقدده  ه هذا ال م دم اهم أ رى.
أبتو  أداترا   ته أرتا  وترتم  ت  دتم  والرا  قد مال  ه بام     ولى ،  ىقد  تا  

 المهدي والرشاد دم ألال  الدولم الأياديم.
والكاتتدي قتتد أقتتا   اليصتترة دتت  امققتت  إلتتى الكو تتم، و امتتم لتته  تتدداي إلتتى أولتته  
 ا در.

ودم أه  المىوك الذ م قر تو  إلتاه    المتلدو  والمعقصت ؛ باتر أ  السيادتم لهتا  
قىييتتم لىوشتتاراي؛ وهمتتا شتتا ا   رقتتا بتتام العىي تتم دورهتتا اليضتتيل،  هتته دتتمالم لىكتتذب، د
 القَحى  و ام أبه  ودف رعقوب الكادي.

ولكتتم الراتت  لتت  رمتتم تقتتى ظهتتر   تتىه، ولتتادي إليتته دكامقتته وادتتقرد القيتتار   
 و قيه.

وتيتتتاة الكاتتتدي الاعصتتتيم رحيطهتتتا  جاتتتر دتتتتم الغمتتتوض  متتته  تتتا  رماتتت  إلتتتتى  
 العالم.

 إلى اتلقاال  ه ااميه العقدي.لكم الرا   ا  داعما  شد د الما   
وقتتد تتتاول الكاتتتدي أ  رعىتتق اتتتوا  دتتم الصتتىم بتتتام ال ىستت م الاوماميتتتم دتتم اهتتتم  

 وال كر اإلدالده دم اهم أ رى.
 وقد لو ى الكادي  ه أواع  الاصف الجامه دم القر  الجالد الهجري. 

 كلمات وردت في النص تحتاج إلى بيان : ـ
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قم  لىتى  عتل الكىمتاي هته إلتى المصتطىحاي والاص الذي بام أ تد اا قتد اشت 
 أقرب. 

والمصتتطى  لىتتتى  تتت  تتتال ركتتتو  شتتتد د الو تتو  بتتتام المقعصصتتتام والعىمتتتار  
التتتذ م ال قتتتوا لىتتتى القيتتتار هتتتذا المصتتتطى  والقمتتتاد  دات  لىتتتى المعاتتتى التتتذي  صصتتتو  

 لىدتلم لىيه.
 ول م  ا  السياق والىحاق. 
اتى المصتطى ، إت أ  هتذ  الدتلتم ول م  ا  السياق لىتى الجمىتم  تدل لىتى دع 

لم لعرج لم  ومها دتلم شد دة العموديم، ا در الذي رحمىاا لىتى اإلشتارة إلتى  عتل 
ا ل او القته محستبها دتم المصتطىحاي لاتد أوتحاب ال تم، ومىقته ال تور لىتى دتا لهتا 

 دم دعامه قد اوطى  لىى ر طها بها.
 وهه إشارة لىى    تال ت لعىو دم  اعدة. 
 لقد اار  ه الاص  ىمم     اتد  (  ت1 
والجمىم القه اار  اها هذا المصطى  هه   ف  نذ  الاو  بقكمات   الردت ( هتو   

 لرك الحس الجابم لىى طياله  ه الصحم، ادقعماَل الحواا  الطيم [.
وهتتذ  الكىمتتم  الردتت ( دصتتطىٌ  ادتتقعمىه الم كتترو   اوتتم دتتم  تتا  دتتاه   هتتق   

  الماطق القدر .
لاتتتددا  قحتتددو  لتتتم القعريتتف رقستتتمومه إلتتى قستتتمام، تاتتد رقولتتتو    إ    هتت  

 القعريف  اقس  إلى قسمام  
 أتدهما   القعريف  الحد. 
 وداماهما   القعريف  الرد . 
وت ركتتتتتو  القعريتتتتتف  الحتتتتتد إت إذا  تتتتتا  اتلقمتتتتتتاد ايتتتتته لىتتتتتى لىتتتتت  العااوتتتتتتر  

 ا داديم والذاليم القه  قكو  داها المعرََّف.
وشتتتتد د  الاتتتتو  دتتتتم القعري تتتتاي وإ  لتتتت  ركتتتتم دستتتتقحاال  ، إت أمتتتته دقعستتتتروهتتتتذا  

 اإلل ال  ه  جار دم ا تيا .
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إممتا رعقمتدو   ته  )الترريفةا (ودم أا  ذلت   تن  المهقمتام  تا قوال الاتارتم  
 لعري اله  لىى الووف.

 وهو أدر  قحقق  اتلقماد لىى ا شيار العار م. 
لاتيه أ  لكتو  دراد تم لىووتف، أو ادتتقعمال  )الرسمم  دتم أات  ذلت   تن   ىمتم  

 ا شيار العار م  ه لحد د الا  المراد لعري ه.
    والصالصا

إممتتا لعاتته القعريتتف  الووتتف أو  ا شتتيار العار تتم، ولكتتم  )الرسةة (أ   ىمتتم 
  اروط  اوم دعرو م  ه  ابها.

دي التتتواردة  تتته متتتص الكاتتت )الرسةةة (وأمتتتم اآل  إذا أردي أ  لعتتتاود قتتترارة  ىمتتتم  
هاتتا،  نمتته لتتم ُرْعِجتتَاك إدراك درداهتتا لىتتى محتتو دتتا أراد  وتتاتبها، وقصتتد إلتتى المعاتتى 

 الذي لدل لىيه دم ادقعمالها.
 ت لقد اار  ه الاص  ىمم   ُلوادما (.2 
] ... وكةةةان منهةةةا مةةةفم  سةةةم: والجمىتتتم القتتته اتتتار  اهتتتا هتتتذا القر اتتتإ هتتته    

تم، أعني القفم التي ) فجدنا( صفت األش   اء [.المةف ِّ
وهتذا التذي مريتد أ  مو تحه هاتا اآل  لتيس دصتطىحا  ، وإممتا هتو در تٌإ لغتوي  

 دم مو  المر إ اإلداادي.
 (. لجعىاا مجد (  عد هذ  المالتظم هو     لوادما ودعاى   
 ت لقد اار  ه الاص  ىمم   بال طام (.3 
 ودوقعها  ه الاص ظاهر. 
ام( دا تتردة إذ هتته ت لعاتته إت وهتتذا أر تتا  لتتيس دصتتطىحا  إذا أ تتذما  ىمتتم  طتت 

 ور ا رض القرابيم إذا أ يف إلاها المار.هذ  المادة المكومم دم لاا
وال الد م رعققدو  أ  ا شيار المادرم المواتودة  ته الكتو  در يتم دتم شتا ام    

 الصورة ، والمادة، وهه  كرة ُلعد دم الموروداي الاوماميم.
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 ة(. قول الرا   بال طام( أي  بال داد 
 ت لقد اار  ه هذا الاص  ىمم   الحواد  (.4 
 ) أعني مع غيبا حفاملها (.والجمىم القه ورد  اها هذ  الكىمم هه    
وَيْعِاتته ال الدتت م بتتت   الحوادتت  ( المتتادة القتته لحمتت  الصتتورة، أو الجتتواهر القتته  

 لقو  بها ا لراض.
 ت لقد اار  ه هذا الاص  ىمم   ال اطاديا (.5 
) ... وهي التةي سسةميها القةدماء القه ورد  اها هذا المصطى  هته    والجمىم 

 من حكماء اليفنانيين الفنطاس ا ( .
وهذ  الكىمم ليسم  ه لغم العرب، وت لحقويها قواديسه  الىغويتم لىتى أمهتا دتم  

 فالده ، إمما هه  ه الحييقم  ىمم  وماميم.
 لحد د.ودم ذل   نمها دصطى   ىس ه دسقعم   ه القدر  وا 
] عند القدماء عل: القفم التي  تمنل األش اء الصاتج ةا  هذا المصطى  رطىق  

تكا سابقًا  مناًل حس ا ة كالذاكرم والمتصيلا ة  [ المدَّ
 نمتته رطىقته لىتى قتوة الحتس الماتتقرك وهتو  متا رقتول قتوة   لقبتت   أمةا انةن سةينا 

ت  265ا داهتا   الاجتاة   بذالها اميم الصور الماطيعم  ته الحتواا العمتس دقلدرتم إلاهت
266.) 

 نمه رطىقه لىى ت و دا َقِبَىته الحتس الماتقرك دتم  وأما القدسس  فما األكفيني 
 الصور الحسيم و قى ايه  عد غياب المحسوداي. 

 تنمه  رطىقومته لىتى قتوة العيتال أو المصتورة  وأما فالسفا القرن السةابع عرةر 
ىتتتى المقعىيتتتتم القتتته لر تتتإ الصتتتتور القتتته لح تتتو الصتتتور  عتتتتد بايتتتم المحسودتتتاي، أو ل

  ع ها دم  عل ولسقعرج داها وورا  اد دة.
لىتتى  تت  لعاتت  وهمتته دقحتترر دتتم قاتتود ف ومحتتم مطىتتق الاتتو  ل تتو   اطادتتيا(  

ا  كتار. أو لىتتى  ت  رغيتتم  العقت ، أو لىتى  تت   الىيتم ذهايتتم  ا تعم لقاللتإ لتتداله
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ت ي  2لمعجتت  ال ىست ه جطارعتم ت لستقاد إلتتى دتبإ دعقتول [.   رااتتم امات  وتىايا. ا
168 .) 

ود هتتتو  الكىمتتتم لاتتتد الكاتتتدي وا تتت ، وهتتتو أ  لقتتتو  القتتتوى الا ستتتيم أو  ع تتتها  
رة بقصوير ش  لرليه أداداا دم وور ت لييمها لىى دادة.  فالقوة المصوِه

وهتتتتذا ال صتتتت   تتتته القر اتتتتإ بتتتتام المتتتتتادة والصتتتتورة ُرطىتتتتق لىيتتتته لاتتتتد الكاتتتتتدي  
  ال اطاديا(.

 ا النص كلما )  تمنل له (.ة لقد جاء في هذ6 
 وهه ظاهرة  ه الاص. 
 وليسم الكىمم دصطىحا   ىس يا، وإمما هه  مم در إ لغوي.  
 و   لقمج  له (  ه الاهارم دعااها   لبدو له ولظهر (. 
 ة لقد جاء في هذا النص كلما ) استغراق الفكر له (.7 
 وهه ظاهرة  ه الاص.  
 ندماجه ف ه وانرغاله به ندتجا  متفاو ا (.) اودعاى ادقغراق ال كر لىا ،  
 وهو  ذل  در إ لغوي ت دصطى   ىس ه. 
 ة لقد جاء في النص كلما ) انتابه (.8 

 وهه ظاهرة  ه الاص.  
 و   امقا ه ( لعاه   القرا  ( أو   ظهر لىيه ( أو   تدث له (.  

 وهو  ه در إ لغوي.
 ودجىها   رعرض له ( الواقعم  عدها . 
 قد جاء في هذا النص كلما ) الصفاص ( .ة ل9 
 وهه وا حم  ه الاص. 
، وهته لظهتر ) الممتازون من الناس في مجال مةن المجةا   (ه   و ) الصفاص ( 

 .) المتميزون بالرل  والمررفا (  ه    دجال  حسإ ادقعمالها ايه ، ودعااها هاا
 ة لقد جاء في هذا النص كلما ) التمميز ( .10 
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 لقه ورد  اها هذا المصطى    وقوة القمااا ( .والجمىم ا 
) التفرمةةةةا أو التفريةةةة  نةةةةين والكىمتتتتم لاتتتتد ال الدتتتت م والىغتتتتويام اميعتتتتا  لعاتتتته  
 ،  حاد رمقات  ع ها لم  عل. األش اء(
 والقمااا إذا أ يف إلى الا س  ا  ادما   تد قواها لىى دا ذ ر  ال الد م.  
 بتا ( .ة لقد جاء في هذا النص كلما ) ال11 
 وورودها  ه الاص ظاهر. 
 وهه  ىمم لغويم دعااها     دطىقا  ( أو   أبدا  ( أو    غار ادقجاار ( . 
 ة لقد جاء في هذا النص كلما ) سمتنع عل ه ( .12 
 ودكامها  ه الاص ظاهر. 
 وهه  ىمم لغويم دعااها    قلبى ( أو   رسقعصى ( أو   رسقحا  (. 

 عليه هذا النص : ـ األسس الفكرية التي قام
اآل  وقتتد َ ُىصتتاا إلتتى دتتا  ايغتته لىااتتا أ  مقااولتته  اليحتتد والاظتتر  تته لحىاىاتتا  

 لهذا الاص.
وهتذا التتاص قتد القمتتد لىتى دجمولتتم دتم العااوتتر ال كريتم القتته أ ترد ال الدتت م  

 لها أ حادا  لاادإ  َ  واتده داها.
قتتدر دتتا رمكااتتا دتتم ودتتوف ماتتار إلتتى هتتذ  العااوتتر ال كريتتم إشتتاراي دتتريعم،   

ااا دم دعر م دراد الكالإ داه.   ه  هذا الاص، ودا رمكِه
 ة الحفاس والحس ا    1 
ودم ا دتور القته رعقمتد لىاهتا هتذا التاص شترتاا لىحتواا والحستياي، ووظي تم  

 الحواا القه لمقات بها.
وهتو  قعترض لىحتواا ووظي قهتا ودتدر اِلها  تا  واقعتا   ته  الكندي ويبدو لاتا أ  

تدود الداعرة ا ردطيم، وهه داعترة أ تاق  ته ادتقعمالها لىحتواا والحستياي دمتا تتدث 
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دتتم لودتم  تته المعاتتى  ) الحةةفاس والحسةة ا  (ادتتقعمال لهتتالام الكىمقتام   عتد ذلتت  دتم
  لودعا  شد دا  .

و همتته لىحتتواا والحستتياي  هتتو التتذي مهتتق   تته هاتتا،    وتتاتإ  أتسةةطف أدتتا 
  ه ادقعماله لها لما  ا  رسقعمىه أردطو ايه.  الاص الذي دعاا ت ركاد رعرج

 القتته ُلجمتتم لىتتى تتتواا،  اقتتول  إ  الحادتتم هتته نترريةةا الحاسةةاولابتتدأ أوت   
] مةفم بب ع ةةا لهةا ا ةةةال بةضجهزم عبةةفيا ، نهةةا  ةدتا اإلنسةةان أو الحيةفان مةةا سطةةرأ 

 ( .  467ي  1ج  اما  وىايا  عل: جسمه من التغيرا  [
صتتتترو  هتتتتذ  الحتتتتواا  تتتته  متتتتس   هتتتته تادتتتتم الستتتتمم، ولىمتتتتار العر يتتتتم رح 

 واليصر، والىمس، والذوق، والا .
وتام لاحصر الحواا  ه هذ  العمس  ن  امحصارها هذا  دلاا لىى شت ه دتم  

القحك   ه تصرها، وشت  دتم القصتور  ته إدراك الغارتم، وإت  نماتا ممىت  توادتا  أ ترى 
دتتقعمالها لىجهتتات العصتتبه  اتتك  باتتر هتتذ  الحتتواا العمتتس، ر متتا لاتتقرك اميعتتا  تته ا

أو  آ ر، والذي رقو  بوظي م مق  أدر هذا اإلدراك إلتى المتخ لكته ماتعر  ته لىتى واهته 
 أو لىى قدرلاا لىى الاعور  ه . 

وأهتتتت  الىغتتتتم دعتتتتذورو   مهتتتت  القمتتتتدوا لىتتتتى المالتظتتتتم وتصتتتتر الحتتتتواا  تتتته  
 العظي  داها.

  بوظي تتم دعىودتتم، وهتته أمهتتا وهتتذ  الحتتواا العمتتس القتته أشتترما إلاهتتا دتتى ا  لقتتو  
لتتتتدرك ا شتتتتيار دتتتتم الطبيعتتتتم ولاقىتتتته إلتتتتى التتتتددا  مقتتتت  أدواي القصتتتتوير، دتتتتم باتتتتر أ  

 لقصرف  ه هذا الذي لدر ه.
ويالحةةع علةة: ك تاا الحةةةفاس عةةدم مالحاةةةا  سفهمهةةا الكنةةةدي وأتسةةطف مةةةن  

   ة مبله
  دؤلى تا   الكاتدي  التتو لىتى الحتواا أمهتا ت لتدرك دتم ا شتيار إت دتا  تا أ ة  

دم  كر ودادة،  حاد لكو  المادة تادىم لىصورة،  نذا ام كم المادة لتم الصتورة  طت  
 لم  الحواا.
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ويتدرك الكاتدي دتم وظي تم الحتواا أمهتا ليستم قتادرة لىتى إبتدا  شتك  دتم    ة 
ا شتتكال ت واتتود لتته  تته العتتارج، إذ قصتتارها  متتا قىاتتا   أمهتتا لاقتت  دتتا  تته العتتارج إلتتى 

، وهتتو  ) الحةةس المرةةترا ( طق التتا س، وهتته القتته دتتمام ايمتتا  عتتد بتتتداطقتتم دتتم داتتا
 هذا الحس الذي ُرعقبر داطقم  ُلجمم  اها ددر اي الحواا اميعا .

هته لىتى  ت   ما  درك الكادي أ  الحواا ليسم لها قدراي دطىقم، وإمما  ج ة 
 تال ذواي إدكاماي دحدودة.

صتتاىها، وإ   امتتم قتتد أ تتذي وهتتذ  المستتللم  التتذاي لتت  رستتق ل الكاتتدي  تته ل  
) تاجةةةع المنقةةةذ مةةةن تاتتاا  دتتتم اتهقمتتا  ايمتتتا  عتتتد لىتتى محتتتو دتتتا شتتر  اإلدتتتا  الغاالتتته، 

 البالل (.
والذي  هق   ته الكاتدي  ته هتذ  الردتالم هتو القلفاتد لىتى أ  دتدر اي الحتس ت  

 ُ اقظر داها لصرف أو إبدا ، أو  ىق دحسوداي ليس لها  ه العارج مظاعر. 
 ومفاها ووظ فتها   ة ة النفس2 
ويقحتتدث الكاتتدي  تته هتتذا التتاص لتتم التتا س وقواهتتا ووظي قهتتا تتتد جا  دقق تتيا ،  

 متتته  تتته هتتتذ  الردتتتالم ت  هتتتق   تتتالا س وقواهتتتا  القصتتتد ا ول وإ   تتتا  رحقتتتاج لىحتتتد د 
  لاها  القصد الجامه.

والحتتتد د لتتتتم التتتا س تتتتتد د وتتتعإ  اوتتتتم إذا  تتتا  هتتتتذا الحتتتد د داقصتتتت   
 داهاقها، ودم تاد وظي قها، ودم تاد قواها.  الا س دم تاد

والتتتتذي راتتتتغىاا  تتتته هتتتتذا المجتتتتال هتتتتو أ  لهتتتتذ  التتتتا س مولتتتتا  دتتتتم اإلدراك باتتتتر  
 الحسه الظاهر لقو   ه قواها.

ودتا رستمى  ودم بام قوى الا س الذي مهق   ه هاا دتا رستمى  تالحس الماتقرك، 
رة لىى محو دا دماها بهذا اتد   اىسو ا  ا أبو  ودف رعقوب الكادي. القوة المصوِه

ووظي تم الحتس الماتتقرك هتو أمتته ُلجمتم ايته وتتور ا شتيار ودعاماهتتا لىتى محتتو  
 دا لدر ه الحواا الظاهرة.
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والحتتس الماتتقرك  تتالمعاى ال ىستت ه رمكتتم أ  ُرجمتتم ايتته أفجتتر دتتم وتتورة لىاتت   
 الواتد. 
هتا تادتم  العس  دجال  له قتوا ، ولته لتو ، ولته طعت ، وهتذ  ا ووتاف ت لتلله ب 

واتتتدة، وإممتتا هتتذ  ا ووتتاف قتتد ااقمعتتم دتتم لمتت  أفجتتر دتتم تادتتم  اليصتتر والتتذوق 
 ومحو ذل .
 إذ  القوة القه مسماها  الحس الماقرك لكو  هذ  وظي قها. 
رة.   ودم بام قوى الا س هذ  القوة القه مسماها  المصوِه
 ووظي م هذ  القوى أمها ُلرياا وَور ا شيار دجردة لم المادة. 
ومحتتم تتتام متترى وتتتور ا شتتيار  تتذل  ر متتا مستتتقغرق  تته للدىهتتا  تتارج المتتتادة  

 ادقغراقا   ىيا أو ااعيا.
رة  اقلدت  ايته إلتى    المرر داا قد رسقهويه دو و  دعام لصتور  لته القتوة المصتوِه

تد أمه ت راعر  المحيطام  ه،    ادقغراقه  ه دو توله قتد لطت  توادته الظتاهرة، 
 لىى ادقعمالها وهو  ه تالم ادقغراقه لى .  حاد ل   َرُعد رقدر

 تتنذا دتتللقه  عتتد أ  رعتترج دتتم ادتتقغراقه لتتم أشتتيار قتتد تتتددم  تته المكتتا  التتذي  
 هو ايه أداار ادقغراقه، قال ااتدا    إمه ل  راعر بذل  لىى اإلطالق.

رة والقتتتته محتتتتم  صتتتتددها لتتتتد ها قتتتتدرة لىتتتتى لر اتتتتإ وتتتتور دتتتتم   والقتتتتوى المصتتتتوِه
لعتتا  لىتتى باتتر دتتا هتته لىيتته  تته الواقتتم، وهتتو أدتتر ت لستتقطيعه المعتتاو  لتتدى الحتتس ا

 الحواا الظاهرة.
 والكال  هاا رطول رك ااا داه دا ذ رما  تقى ت معرج لم دقصودما. 
 ة النفم وأوصافه   ة3 
  الرد  له. وي اا اا الكادي هاا  حد د دقق إه ادا  لم الاو  ر   لعري ا   
لىتتتى رقتتام دتتم المعىودتتتم القتته دتتاقها إلااتتتا، والتتذي رظهتتر لاتتتا أ  الكاتتدي  تتا   

وهتتته دستتتللم ت لصتتتاباا  اتتت  دتتتم الدهاتتتم،  اوتتتم إذا لىماتتتا أ  الكاتتتدي قتتتد لجتتتل إلتتتى 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

25 

25 

القعريتف  الردتت ، دقع  تتا  بتتذل  دتتم لىتت  ا وتار الجقتتال القته  اتتور بهتتا  اهىتته، لتتو أمتته قتتد 
  ا شيار الذاليم دم محو الجاس وال ص  دجال . اا  إلى القعريف

اتتو  لىتتى  تت  تتتال دستتللم دواتتودة  تته تيالاتتا  اتتك  ُدِىتت  ، لكاهتتا  تته ذاي وال 
الوقتتم شتتد دة الغمتتوض، ت لمتتد العىمتتار  عواوتتها الذاليتتم دهمتتا ا قى تتم بهتت  العصتتور، 

 ولطوري به  دعار ه .
 اإلمستتتا  داتتتا رعتتتود دكتتتدودا  دقأيتتتا، دتتت  ُ ىقتتته با ستتته  تتته ال تتتراا لمتتتدة دتتتالاي  

ىيما  دعا تا، وهتو ت  تدري  ته اميتم ا تتوال دتا التذي دعاام  اهل  عدها دتم  راشته دت
لر ابقته الجستميم، أو الهردوميتم، أو الكيماعيتم، أو الا ستيم، و ت  دتا هاالت  تدث له  ته 

 أمه قد امق م  الاو ، وادقجمر هذ  الما عم ايما  ري  اسمه وياي  لاه ألمه. 
و   القيتتار دمرلتتته و جاتتر دتتم العىمتتار  عىتتتوا  متتا  عتت  الكاتتدي،  اظتتتروا إلتتى الاتت 
 وأووا ه.
وإذا لتتتدما إلتتتى التتتاص التتتذي مقىاتتتا  لتتتم الكاتتتدي وهتتتو  قحتتتدث لتتتم الاتتتو ،  نمتتته  

ر اا اتتتا بهتتتذا القعريتتتف التتتذي  بتتتدو لاتتتا أمتتته اتتتات   تتته،  حاتتتد رصتتتى  أ  رعقمتتتد  لعريتتتف 
  الرد  لىاو . 

] النةةفم هةةف  ةةرام اسةةترمال الةةنفس للحةةفاس جم رةةًا، ف نةةا ك ا لةة  قتتال الراتت     
و  نسمع ول  نذمق ول  نلمةس، مةن غيةر مةرر عةاتر، ونحةن علة: بباعنةا،  نبةر

  فنحن ن ام [ . 
وهتتذ  الجمىتتم القتته ذ رهتتا الكاتتدي، إممتتا رقصتتد بهتتا امتتم العااوتتر القتته دتتوف  

 رسقعمىها  ه لعري ه لىاو  دم  الل ديارة دحررة.
جمىتتم، والاتتو  لاتتد الراتت  ركتتو  مودتتا  لتتو أ  التتا س لر تتم ادتتقعمال الحتتواا  ال 

 حاد ت  يصر اإلمسا  دا توله وت دم تولته، وهتو  تذل  ت لستققب  لاتد  ولتم الستمم 
 المسمولاي، و القاله ت لاق  وورة ا شيار العارايم إلى الدا  . 

 وق  دج  ذل   ه الذوق والا  والىمس. 
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والكادي  رى أ  لااور القعريف لت  لكقمت  بتام  درته  عتد، إذ إمته دتم الممكتم  
رك التتا س ادتتقعمال الحتتواا ، لكتتم هتتذا القتترك دتتبيه دتترض لتتارض رماعهتتا دتتم أ  لقتت

ذلتتت ، ودتتتواٌر  تتته ذلتتت  هتتتذا المتتترض التتتذي رعتتترض لالتتتم الحادتتتم، أو رعتتترض لىجهتتتات 
العصتتتتتبه الااقتتتتت  لىمعىودتتتتتم، أو رعتتتتترض لغاتتتتتر هتتتتتذ م دتتتتتم ا ل تتتتتار ذاي الصتتتتتىم، أو 

 ا لراض المحيطم.
 إذا لوق تتتتم التتتتا س لتتتتم ادتتتتقعمال إذ الكاتتتتدي  تتتترى أ  الاتتتتو  ت ركتتتتو  مودتتتتا  إت 

 الحواا امىم دم لو ر ا دياب وارل ا  الموامم.
ويبتتتتدو أ  هتتتتذ م ا دتتتتريم رمتتتتجال  أهتتتت  العااوتتتتر القتتتته ريجمتتتتا افقمىتتتتم، أدكتتتتم  

 لعريف الاو   الرد .
 وت  يقى  عد ذل  أدا  الكادي إت أ  رحرر ديارله المعبَّرة لم لعريف الاو . 
 وهكذا  ع . 
] فة  ن النةفم نتكميةل الرسة  هةف   )  ةرا الحةس، النانة  علة: دي   قتال الكات 

 بباعه في الةحا، استرمال الحفاس بالطبع ( [ .
رأرتته  تته الاتتو  دتتتم وهكتتذا  بتتدو لاتتا أ  لعباتتر الكاتتدي لىتتى  ستتاطقه قتتد و تتم  

 تتالل لمهاتتد اشتتقمىم لىيتته الأيتتارة  قتتد و تت  الراتت  ايتته العااوتتر القتته دتتيكقم  داهتتا 
لجل  عد ذل  إلى لى  الأيارة ال ايتم القته ادتقكم   اهتا لعري ته لىاتو   الردت  القعريف، د  

 فما قال. 
ر الكاتتدي  الدتته لتتم الر يتتا بقعريتتف لىاتتو ،   ولقتتد  تتا  دتتم ال تتروري أ  رصتتدِه

   الاتتو   تته الحييقتتم هتتو أهتت  المجتتالام الىتتذ م لتتق  دتتم  اللهمتتا الر يتتا لىتتى محتتو دتتا 
 داذ ر   عد.

 عد ظر ا تداميا ودكاميا لىر يا لو اات لاا هذا القعبار. الاو  لىى ذل  ر 
 ة الرؤيا حق قتها وأمسامها   ة4 
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وإلتتى هتتذا الحتتد مكتتو  قتتد ووتتىاا إلتتى دتتا  ايغتته لىااتتا أ  مقحتتدث تولتته   وهتتو  
 الر يا .
 ودعر م الر يا لعقمد لىى اميم دا ذ رما  دم المعارف. 
 رد    واتدة داها بوظي قها. الا س اإلمساميم لها قوى، وهذ  القوى لا  
رة.   ودم هذ  القوى القوة المصوِه
ورة قادرة لىى ادقعدا  الصتور والقصترف  اهتا، دتم   ولقد لبم لاا أ  القوة المصِه

باتتر أ  لكتتو  دحمىهتتتم لىتتى المتتادة  الطاايتتتم، أو  أيتتارة أ تترى دتتتم باتتر أ  ركتتو  لهتتتا 
 دو و  أو اوهر لقو   ه.

 ياا وورا  لصاعها ولحمىاا لىى الق كار  اها.و اويم هذ  القوة أمها ُلر  
واإلمستتتتا  داتتتتا رستتتتققب  هتتتتذ  الصتتتتور ويق كتتتتر  اهتتتتا بتتتتدرااي دق اولتتتتم،  تتتتنذا دتتتتا  

 إلى الاو .ام ص  لم المادة ام صات  لادا  ركو  قد ذهإ 
وليس دتم ال تروري أ  رستقغرق المترر  ته  كرلته وهتو متاع ، بت  إ  اتدتقغراق  

وهتتو ألىتتتى دراتتاي اتدتتقغراق،    ام صتتال الم كتتر لتتتم  مولتتا    ادتتقغراق  تته الاتتو 
 المادة  ه هذ  الحالم، ولم الحواا القه لدر ها ركو  ام صات  لادا .

 وقد ركو  اتدقغراق  ه اليقظم، وهو دا رطىق لىيه العادم أتال  اليقظم. 
 ودم العجاإ أ  الحواا قد لا ص  لم الا س وت ُلريها المحسوداي. 
ستتقيقو ،  تتنذا دتتا لتتاد دتتم ادتتقغراقه دتتلله دتتاع    ألتت  لستتمعاه وأمتتا واإلمستتا  د 

أمادر  ؟ ! أل  لاظر إلىه وأما أدره بام  تدر  ؟ ! ألت  رعجيت  متو   الطاتإ التذي دسستُم 
داتته دتت  دتتترري أدادتت  ظاتتتا  داتته أمتتت  دتتقبدي إلجا تت   تتته ؟ ! ... إلتتى باتتتر ذلتت  دتتتم 

 ا د ىم .
 ال   الىه  ت .وواتباا المق كر رقول  ه اميم ا تو  
ويقبتتتام دتتتم هتتتذا القحىاتتت  أ  المستتتقغرق قتتتتد ركتتتو   تتته الاتتتو ، وقتتتد ركتتتو   تتتته  
 .اليقظم
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وهاتتتتاك أدتتتتر و تتتتر ت رغاتتتتإ لاتتتتا، وهتتتتو أ  هاتتتتاك مولتتتتا  دتتتتم الياتتتتر دمقتتتتاتيم  
  الأيقريم وقوة المالتظم.

وهؤتر القو  لل ذه  القوة المصورِهة إلى دعرض وورها، ولد م به  إلتى الق كتر  
 ايسقجابو  إلاها، ولكاه   ه م س الوقم ت  ا صىو  لم الحواا. اها 

 ولى  العاويم ت لكو  إت لهؤتر الممقاتيم دم اليار. 
رة  ت لقتو ر لىحتواا  وهذ  العاويم لىى    تال القه ادقاتي بها القتوة المصتوِه

بيعتم، وت لواتدة داها، ذلت  أ  الحتواا ليستم لهتا قتدرة لىتى لغااتر المواتوداي  ته الط
 هه لاق  اإلمساَ  إمساما ، والاجرة شجرة بدو  إ تا م أو لعتد   إت دتا لستى أ  ركتو  
 دم مو  اإلدرافاي الااقصم  سبإ مقص قدرة الحادم ولجاها لم إدرافها إدرافا  لادا  . 

رة  هتتته لستتتقطيم أ  لمتتتدما  مواتتتوداي لىتتتى وتتتور وييتتتآي ت   أدتتا القتتتوة المصتتتوِه
 تتل  ُلرياتتا إمستتاما  لتته ريتتش، أو ُلرياتتا دتتيعا  ر كتتر، وأدتتدا   باتته مجتتد دجىهتتا  تته الطبيعتتم ، 

 المااتل .... الخ.
ودتتتم المعىتتتو  أ  ُقتتتَوى التتتا س دحىهتتتا التتتددا   تتته تتتتام أ  الحتتتواا لهتتتا وتي  

 وأدواي أ رى،  ل  ركو  لىيصر العام،، ولىسمم ا ذ ، ولىا  ا مف ... إلخ. 
رعقتتتوب الكاتتتدي أ  رعتتترَّف الر يتتتا  وإذا لبااتتتم هتتتذ  العى يتتتم أدكتتتم  بتتته  ودتتتف 

 القعريف الذي  رل يه.
 ولكاه  ما رأ اا  ايما دبق  ىقا  القعريف  الرد  ت  الحد. 
 هتتو رقتتول  عتتد ذ تتر هتتذ  ا شتتيار القتته أشتترما إلاهتتا   ف  قتتد لبتتام إذ  دتتا الر يتتا  

  ما قىاا  [ .
و القاعتت    ويصتتي  الجتتو دها تتا  لتتذ ر لعريتتف الر يتتا لىتتى محتتو دتتا  رل تتيه،  هتت 

 ف  الر يا إذ  هه ادقعمال الا س ال كَر ، ور م ادقعمال الحواا دم اهقها [ . 
* * * 
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 النص الثاني
 القول في سبب المنامات

 ) أراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي (
لكتتتو  روا تتتم والقتتتوة المقعاىتتتم دقودتتتطم بتتتام الحادتتتم و تتتام الااطقتتتم، ولاتتتددا  

ول ع  أ عالها، لكو  القوة المقعاىتم دا عىتم لاهتا داتغولم  متا  الحادم  ىها ُلَحْس  ال ع 
 لورد  الحواا لىاها دم المحسوداي ولردمه  اها.

 ولكو  هه أر ا داغولم  عددم القوة الااطقم و نر اد القوة الااوديم. 
 تتتنذا وتتتاري الحادتتتم والااوديتتتم والااطقتتتم لىتتتى  ماتلهتتتا، ا ول  تتتل  ت ل عتتت   

عتترض لاتتد تتتال الاتتو ، ام تتردي القتتوى المقعاىتتم با ستتها،  اربتتم لمتتا أ عالهتتا، دجتت  دتتا ر
لحتتدد  الحتتواا لىاهتتا داعمتتا  دتتم ردتتو  المحسودتتاي، ولعىهتتم لتتم  ددتتم القتتوة الااطقتتم 

مدها دتم ردتو  المحسودتاي دح وظتم  ا يتم،  ق عت     والااوديم،  قعود إلى دا لجد   
 . اها  ل  لر إ  ع ها إلى  عل، ول ص   ع ها لم  عل

 عتتٌ  دالتتد،  ولهتتا دتتم ت ظهتتا ردتتو  المحسودتتاي ولر اتتإ  ع تتها إلتتى  عتتل، 
وهو   المحافاة،  نمها  اوم دم بام داعر قوى الا س، لها قتدرة لىتى دحافتاة ا شتيار 

 المحسودم القه ليقى دح وظم  اها.
 لتياما  لحافه المحسوداي  الحواا العمس، بقر اتإ المحسودتاي المح وظتم  

 لقى . لادها المحافيم
 وأتياما  لحافه المعقوتي. 
 وأتياما لحافه القوة الغاذرم. 
 وأتياما  لحافه القوة الااوديم. 
 ولحافه أر ا  دا رصادف البد  لىيه دم المااج. 
 نمها دقى واد م دااج البد  رطيا  تافم الرطو م بقر اتإ المحسودتاي القته  

 لحافه الرطو م، دج  الميا  والسياتم  اها.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

30 

30 

 ا  دااج البتد  را ستا  تافتم  بودتم البتد   المحسودتاي القته شتلمها أ   ودقى 
 لحافه بها الابودم.

و تتذل  لحتتافه تتترارة البتتد  و رودلتته إذا ال تتق  تته وقتتم دتتم ا وقتتاي أ   تتا   
داااتته  تته وقتتم دتتتا تتتارا  أو  تتاردا  . وقتتتد رمكتتم إ   امتتم هتتذ  القتتتوة ها تتم ووتتورة  تتته 

ى دااج دا أ  ر ع   اهتا البتد  ذلت  المتااج، باتر أمهتا البد  أ  ركو  البد  إذا  ا  لى
لمتتتا  امتتتم م ستتتاميم  تتتا  قبولهتتتا لمتتتا ر عتتت   اهتتتا البتتتد  دتتتم المتتتااج لىتتتى تستتتإ دتتتا  تتته 

 طبيعقها أ  لقبىه، ت لىى تسإ دا  ه طبيعم ا اسا  أ  لقب  المااااي.
 تتتتن  الجستتتت  الرطتتتتإ دقتتتتى  عتتتت  رطو تتتتم  تتتته استتتت  دتتتتا، قبتتتت  الجستتتت  الما عتتتت   
 ،  صار رطيا  دج  ا ول.الرطو م
وهتذ  القتوة، دقتى  عت   اهتا رطو تم أو أدماتتم إلاهتا رطو تم، لت  لصتر رطيتم، بتت   

 لقب  لى  الرطو م  ما لحافاها دم المحسوداي.
فما أ  القوة الااطقم، دقى قبىم الرطو م،  نمهتا إممتا لقبت  داييتم الرطو تم،  تل   

دقتتى  عتت   اهتتا شتت ، قبىتتم ذلتت  لتتم لعقىهتتا ليستتم الرطو تتم م ستتها،  تتذل  هتتذ  القتتوة، 
 ال ال  لىى تسإ دا  ه اوهرها وادقعدادها أ  لقب  ذل .

الات ، و تا  دتم   لى ش  دا  ع   اها  نمها إ   ا   ه اوهرها أ  لقبت  ذلت  
  ذل   ه اوهرها أ  لقبىه  ما ُأْلِقَى إلاها، قبىم ذل  بواهام.

  ل  لقبىه  ما هو و ما ألقى إلاها. أحدهما   
 تتل  لحتتافه ذلتت  الاتت   المحسودتتاي القتته شتتلمها أ   لحتتافه ذلتت  والنةةاني    

الا ، وإ   ا   ه اوهرها أ  لقبت  الات   متا هتو، قبىتم ذلت   تل  لحتافه ذلت  الات  
  المحسوداي القه لصاد ها لادها دما شلمها أ  لحافه ذل  الا .

م، دقتتى ألطقهتتا و مهتتا لتتيس لهتتا أ  لقبتت  المعقتتوتي دعقتتوتي،  تتن  القتتوة الااطقتت 
المعقتتوتي القتته تصتتىم لتتد ها، لتت  لقبىهتتا  متتا هتته  تته القتتوة الااطقتتم، لكتتم لحافاهتتا  متتا 

 لحافاها دم المحسوداي.
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ودقتتى ألطاهتتا البتتد  المتتااج التتذي  ق تتق أ  ركتتو  لتته  تته وقتتم دتتا، قبىتتم ذلتت   
 المااج  المحسوداي القه لق ق لادها دما شلمها أ  لحافه ذل  المااج.

، قبىم ذل  أتياما   متا ألطاتم، وأتيامتا  تل  ودقى ألطا  م شا ا  شلمه أ  ُرحسًّ
 لحافه ذل  المحسوا  محسوداي أ رىه لحافيه.

وإذا واد م المعاىم القوة الااوديم دستقعدة ادتقعدادا  قرييتا لكي يتم دتا، أو ها تم  
 ، دجتت  ب تتإ أو شتتهوة أو   عتتال دتتا  الجمىتتم، تافتتم القتتوة الااوديتتم بقر اتتإ ا  عتتال
القه شلمها أ  لكو  لم لى  المىكم القه لواد  ه القوة الااوديم دعدة  ته ذلت  الوقتم 

 ، لقبولها.
  ه دجت  هتذا، ر متا أمه تم القتوى الروا تم ا ل تار العاددتم    ل عت   ته  

الحييقتتم ا  عتتال القتته شتتلمها أ  لكتتو  بقىتت  ا ل تتار لاتتددا لكتتو   تته القتتوة الااوديتتم 
 لى  ا  عال. 

القتتوة المقعاىتتم بهتذا ال عتت  أتيامتتا  لاتيه الهتتاتل، وأتيامتتا لاتيه الماتتم، دتت   قكتو   
لتتيس بهتتذا  قتتا، ولكتتم إذا  تتا  دتتااج البتتد  داااتتا  شتتلمه أ   قيتتم ذلتت  المتتااج ام عتتال دتتا 
 ه القوة الااوديم؛ تافم ذل  المااج  ل عتال القتوة الااوديتم الكاعاتم لتم ذلت  اتم عتال، 

تم عتتال،  قتتاهل ا ل تتار القتته  اهتتا القتتوة العاددتتم وذلتت  دتتم قبتت  أ  رحصتت  ذلتت  ا
  لىقوة الااوديم، محو لى  ا  عال  الحييقم.

دتم ذلت    أ  دتااج البتد  إذا وتار داااتا  شتلمه أ   قيتم ذلت  المتااج  ته القتوة  
الااوديتتم شتتهوة الاكتتا ، تافتتم المقعاىتتم ذلتت  المتتااج  ل عتتال الاكتتا ؛  قتتاهل أل تتار 

محتتتو  عتتت  الاكتتتا  ت لتتتم شتتتهوة تاوتتتىم  تتته ذلتتت  الوقتتتم، لكتتتم هتتتذا ال عتتت  لالدتتتقعداد 
لمحافاة القوة المقعاىم لىاهوة  ل عال لى  الاتهوة، و تذل   ته دتاعر اتم عتاتي، و تذل  
ر ما قتا  اإلمستا  دتم مودته   ترب و تر أو قتا    تر دتم باتر أ  ركتو  هاتاك وارد دتم 

  ارج .
قتتا  ذلتت  الات  لتتو تصتت   تته ايقتو  دتتا لحافيتته القتوة المقعاىتتم دتتم ذلتت  الات  د 

 الحييقم . 
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ولحافه أر ا  القوة الااطقم  ل  لحافه دا تصت   اهتا دتم المعقتوتي  ا شتيار  
 القه شلمها أ  لحافه بها المعقوتي.

 قحتتتتافه المعقتتتتوتي القتتتته  تتتته مهارتتتتم الكمتتتتال، دجتتتت    الستتتتبإ ا ول وا شتتتتيار  
ها، دج  ا شتيار الحستام الماظتر.الم ارقم لىمادة والسماواي،  ل    المحسوداي وأفمى

  
ا شتتتتتيار ولحتتتتتافه المعقتتتتتوتي الااقصتتتتتم  تتتتتل س المحسودتتتتتاي وأمقصتتتتتها، دجتتتتت   

 القبيحم الماظر.
 و ذل  لحافه لى  القوة داعر المحسوداي الىذ ذة الماظر. 
والعق  ال عال لما  تا  هتو الستبإ  ته أ  لصتار  ته المعقتوتي القته هته  تالقوة  

صار دا هو لق   القوة لقتال   ال عت ، و تا  دتا دتباىه أ  رصتار دعقوتي  ال ع ، وأ  ر
لَقال   ال عت  هته القتوة الااطقتم، و امتم الااطقتم  تر ام    تر ا  مظريتا، و تر ا  لمىيتا، 
و امتم العمىيتم هته القتته شتلمها أ  ل عت  الجاعيتاي الحا تترة والمستققبىيم، والاظريتم هتته 

أ  لعىتتت ، و امتتتم القتتتوة المقعاىتتتم دواوتتتىم القتتته شتتتلمها أ  لعقتتت  المعقتتتوتي القتتته شتتتلمها 
وهتو الات  التذي ل ر ه القوة الااطقم،  ن  التذي لاتال القتوة الااطقتم لتم العقت  ال عتال، 

 داالقه ال يار دم اليصر؛ قد ر يل داه لىى القوة المقعاىم.
ايكو  لىعق  ال عال  ته القتوة المقعاىتم  عت  دتا ، لعطيته أتيامتا المعقتوتي القته  
لحصتت   تته الااطقتتم الاظريتتم، وأتيامتتا  الجاعيتتاي المحسودتتاي القتته شتتلمها أ   شتتلمها أ 

لحصتتتتت   تتتتته الااطقتتتتتم العمىيتتتتتم،  ققبتتتتت  القتتتتتوة المقعاىتتتتتم المعقتتتتتوتي  متتتتتا رحافاهتتتتتا دتتتتتم 
 القه لر بهها هه. المحسوداي

ولقب  الجاعياي أتياما  تل  لقعاىهتا  متا هته، وأتيامتا  تل  لحافاهتا  محسودتاي  
 شل  الااطقم العمىيم أ  لعمىها  الرويم.أ ر، وهذ  هه القه 

 ماهتتا تا تترة، وداهتتا  اعاتتم  تته المستتققب  ، إت أ  دتتا رحصتت  لىقتتوة المقعاىتتتم  
دم هذ   ىها، بال لودا رويم؛  ىذل  رحص   ه هذ  ا شيار  عتد أ  رستقايا  الرويتم، 

 يتتتتاي دتتتتم الجاعيتتتتاي،  الماادتتتتاي والر  ايكتتتتو  دتتتتا رعطيتتتته العقتتتت  ال عتتتتال لىقتتتتوة المقعاىتتتتم
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الصادقم؛ و ما رعطاها دم المعقوتي القته لقبىهتا  تل  رل تذ دحافالهتا دكامهتا  الكهامتاي 
لىى ا شيار اإللهيم، وهذ   ىها قد لكو   ه الاو ، وقتد لكتو   ته اليقظتم، إت أ  القته 
لكتتو   تته اليقظتتم قىاىتتم و تته ا قتت  دتتم الاتتاا،  لدتتا القتته  تته الاتتو   لفجرهتتا الجاعيتتاي، 

 تي  قىاىم.وأدا المعقو 
هتتت ت درادتتم ولحقاتتق  339  ورار أهت  المد اتتم ال ا تتىم ت أبتتو مصتتر ال تتارابه ي/  

ودتتتا  عتتتدها ت طيتتتم  169القددتتته لىدرادتتتاي واليحتتتوث .. لقتتتدر  أ.د/ طتتته تبياتتته  ي 
 ومار المكقيم ا تهريم لىقراث (. 

 الفارابي في سطور : ـ
ن برخان الملقة  نةة أنةي ة لقد شهد  و سا ة فاتا  ة مفلد محمد نن محمد ن1 

وقتد نةر ة وهف حك   مرهفت من أوائةل الفالسةفا الةذ ن ظهةروا علة: أتر اإلسةالم، 
مسإ إلى هذ  الوترم  ما مسإ إلاها بار ،  قا    ال ارابه، واشتقهر بهتذا الىقتإ اشتقهارا  

 لظيما.
 والذي رظهر لاا أ   عل الكقاب دم القددار قد وهموا  اسبو  إلى ت  ارياب ت 
و ت  ارياب ت ف  كسر الرار، دت  رتار دجاتاة دتم لحتم، وو تر   تار   دد اتم داتهورة  

 عرادتتتا  دتتتم ألمتتتال اوتاتتتا ، قتتترب بىتتتخ بر تتته ايحتتتو ، ور متتتا أداىتتتم،  قاتتت  لهتتتا   
 ( 1    ارياب [
وإلتى ت  اريتتاب ت مستتإ  جاتتر دتتم العىمتار  تته  اتتو  دعقى تتم دتتاه    ت دحمتتد ابتتم  

 الجوري وبار .  ودف ال اريابه ت واتإ د يا 
ودد ام   ت  ارياب ت  حك  أمها واقعم  ه بالد  ارا ،  هه ليستم  تالقطم دولتدا  

  به مصر.
 (1 وقد وه  ابم الادر  تام قال لاه أوىه دم ال ارياب دم أرض  رادا  

                                                
ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان سنة  4معجم البلدان ، ياقوت الحموي ، ج( 1) 

 .229م ، ص 1979هـ ـ 1399
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 والذي لىيه الجمهور أ  أ ا مصر قد ولد بوترم ت  اراب ت 
ار دوتتتدة   وترتتم ورار مهتتر دتتيحو   تته وهتته     تتتار، دتت  رار  عتتدها، وو رهتتا  تت 

 لعو  بالد القرك.
ودم  اراب ت  رج دجمولم دم ال  الر داه    إدتمالا  بتم تمتاد والجتوهري  

دصاف الصحا   ه الىغم، و اله أبو إبرايي  إدتحاق بتم إبترايي  وتاتإ د توا  ا دب 
  ه الىغم. 
لبتتد التتوارث أبتتو فمتتا  استتإ إلاهتتا لبتتد هللا بتتم دحمتتد بتتم دتتىمم بتتم تباتتإ بتتم  

 دحمد المقدده ال ارابه.
  ه هذ  اليقعم مال ولرلر  دحمد بم دحمد ، أبو ور ال ارابه. 
 و ا  دولعا   قرارة  قإ القددار. 
ودتتم أاتت  العىتت  ارلحتت  إلتتى العتتراق وادتتقوطم  غتتداد دد اتتم العىتت  والمعر تتم  تته  

ال تم المققتدر، وادتق اد تدامه، ولقىمذ لىى  د  وتاتا بتم اتاال  المقتو ه  ته  غتداد  ته  
داه ولعى  لىى  دره ورار و ىس م الاوما ؛  كا  له قرمار  قماا لىتاه  اميعتا   ته الكقتإ 
الحكميتتم والماطييتتم، دتت  شتتغ  م ستته بقحقاتتق الكقتتإ القدرمتتم وشتترتها  عتتد أ  ه تتمها، 
و ا  له   ت  الستبق  ته لجىيتم بتوادل هتذ  الكقتإ، ولجىيتم أدترارها،  لوتيحم هتذ  

 د  ددقه لها قرييم القااول ت لسقغىق لىى أه  العى .الكقإ  ع
د  إ  أ ا مصر قد لمد إلى دا رحقاج إليه الااا دتم هتذ  الكقتإ  عر ته بىغتم  

  لر يم دهىم، دم  الل را  وا ه  لدرار العى ،  صار بدقاعقه و حوا .
تروا لتم بىتو    و ا   عل ال الد م ، قتد دتيقو  إلتى هتذا العمت ، ولكتاه  قتد قصه

 عتتتل الغارتتتاي،  متتتا أب ىتتتوا  عتتتل المستتتاع   جتتتار ال تتتارابه  بىتتتغ بهتتتذ  المستتتاع  با قهتتتا 
المقصتتودة دتتم وراعهتتا وادتتقدرك لىتتى دتتم دتتيقو  دتتم محتتو الكاتتدي  ل تتاف إلتتى دجتتال 

 ال ىس م  ه الىغم العر يم دساع .

                                                                                                                        
 .368ت البن النديم ، ط دار المعارف ـ بيروت ، لبنان ـ بدون ـ ص الفهرس  (1)
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ولى تتارابه  عتتد ذلتت  دجهتتود رحستتإ لتته تاتتد وتتاف  قا تتا   تته إتصتتار العىتتو   
 ا، ل  ُرسبق إليه، وت ذهإ أتد دذييه ايه.والقعريف  لبرا ه

ولما  ا  ال ارابه لىيما   او  ال ىست م؛ شتغ  م سته أتيامتا  باهارتاي العىت ، وهته  
 داغىم ت رجا  إلاها إت    إمسا  دقف لقم، دريم البد هم، قوي المالتظم.

هتتا ودتم أدجىتتم دتتا لر تته  ؤ تد دتتا ذ رمتتا  اآل  ؛ هتتو هتذ  المياتتتد القتته لاتتاول  ا 
أبتتتتراض الحكيمتتتتام أ الطتتتتو  وأردتتتتطو،  جتتتتاري دياتجتتتته  تتتته ذلتتتت     متتتتا قتتتتال  عتتتتل 
القتتتتددار ( بارتتتتم  تتتته الدقتتتتم، وودتتتتاىم إرشتتتتاد رسقرشتتتتد بهتتتتا دتتتتم أراد أ  رقتتتتف لىتتتتى ورار 

 الحكيمام.
ودمتتا  ى تتتم الاظتتتر أ  أ تتتا مصتتتر ال تتتارابه  تتتا  دعاوتتترا  ت  بتتته  اتتتر دقتتتى بتتتم  

  ه الماطق وا حم. ومس ت وهو را  داهور  ه العى ، وودار  
ودمتا ت رع تتى لىااتا أ  ت دقتتى بتم  تتومس ت قتد لتتو ى بيغتتداد، دد اتم الستتال   تته  

  ال م الرا ه.
دتت  ارلحتت  أبتتو مصتتر ال تتارابه لتتم  غتتداد إلتتى تىتتإ  تته الاتتا  تاتتد متتال لىتتى  

والاهتا، دتتيف الدولتتم أبته الحستتم لىتته بتتم أبته الهيجتتار لبتتد هللا بتتم تمتدا  ت وأقتتا   تته 
 فا ه.

قترة إقادقته لاتد ت دتيف الدولتم ت  تا  دحتال  لىعاارتم والققتد ر، تاتد لتترف و ته   
 له ديف الدولم لىمه ودكامقه.

د  ارلحت   عتد ذلت  إلتى دداتق وأقتا  بهتا دتا شتار هللا لته أ  ريتي ، إلتى أ  وا تا   
أاىتته المحقتتو  بهتتا دتتام لستتتعم ودالدتتام ودالدماعتتم  عتتد أ   ىتتتف ودتتارا   جاتترة وشتتهرة  تتته 

 دا تالم لالت  ادمه إلى اآل .  دجال دعر قه
ودتارا  دكقو تم  ) كخبات الرلماء بضخبةات الحكمةاء (وقد أتصى له واتإ  قاب  

بىغتتتم لاتتتد  اداتتتام ودتتتيعام أدتتترا  دتتتا بتتتام  قتتتاب وردتتتالم  تتته دجتتتاتي العىتتتو  ال ىستتت يم 
 المعقى م.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

36 

36 

ةةة والفةةاتاني تجةةل مرةةهفت فةةي مجةةال الفلسةةفا، مةةد  تلمةةذ علةة: كتةة  اليفنةةان 2 
أو ا  تتتذ لتتم ا دتتتالذة التتذ م قتتترأوا لىتت  الاومتتتا  ومقىتتو  إلتتتى الىغتتتم اءم المباشةةةرم، بةةالقر 

 العر يم.
ولقتتد  تتا  ال تتارابه تريصتتا  لىتتى أ  رظهتتر بتتام الاتتاا ظهتتور الراتت  التتذي لتت   

لعتتالف دقا قتته دقا تتم قودتته؛ لكاتته لتت  رستتقطم أ   تتقعىص دتتم ودتتار دقا تتم الاومتتاماام القتته 
هد   الطىإ،  كتا  تبتد لته دتم دوقتف رجعىته بتام الاتاا امطيعم  ه م سه داذ أواع  ل

 بار دقه ،  امد م  ر م شعار الققريإ بام اإلدال  و ىس م الاوما .
ودلتتوى الققريتتإ  تته الودتتا اإلدتتالده  تته لصتتر ال تتارابه أو دتتا  عتتد لصتتر  

 ال ارابه إلى اآل  دلوى  اقصها الدلا  وت رصى  لها دجرد القبرير.
تةةي حمةةل الفالسةةفا لفاءهةةا فةةي الماعةةي هةةي هةةي  عةةفا و عةةفا التقريةة  ال 

 الحفات نين األ سان واإلسالم التي حمل لفاءها اليفم أفرا  وجماعا .
وهتتتذ  التتتدلوى دهمتتتا ا قى تتتم أدتتتما ها دتتتقظ   تتته  تتت  لصتتتر لتتتاااة لتتتم أ   

لتتتتؤله دمارهتتتتا المقصتتتتودة دتتتتم وراعهتتتتا، ت لاتتتت  إت    الققريتتتتإ بتتتتام التتتتد م اإلدتتتتالده 
 تترى ت رمكتتم أ   تتق  إت دتتم شتت  دتتم القاتتاتل رقددتته اإلدتتال   تته دجتتال وال ىستت اي ا 

 العقادة، و ه دجال القاريم.
وا دتر ت رعقىتف  تته  جاتر وت قىات  لمتتا مستمعه الاتو  دتتم واتوب الحتوار بتتام  

 اإلدال  والدراماي ا  رى.
م ودرا القتتاريخ   ايغتته أ  ت مغ ىتته ،  ال تتارابه تتتام أراد أ  رقتترب بتتام ال ىستت  

الاوماميم واإلدال ، ل  رطىإ دم ال ىست م الاوماميتم أ  لقاتاتل لتم ديادعهتا القته لحكمهتا، 
وإمما طىإ إلى اإلدال  أ  ركو  هو الذي رجتإ لىيته أ  رصتإ دعىودالته وديادعته  ته 

 إطار دم ديادي ال ىس م الاوماميم القه لاطىق داها ولُباه لىى أدادها.
وا دتتتذهإ ال تتتارابه  تتته دلتتتوى الققريتتتإ بتتتام ودتتتم أ  الكجاتتتر دتتتم ال الدتتت م ذهبتتت 

ال ىس م الاوماميم واإلدال  لىى دتا ذ رمتا  دتم القصتور والقواته،  نمتا ت مترى هتذ  ال كترة 
 قد راام برب  شدة لمعامها، وت مرى  جاريم قد لعىقوا بها برب  لظ  إبراعها.
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و تتتتتا  لىتتتتتتى هتتتتتؤتر الاتتتتتتاا التتتتتتذ م رعتتتتتودو  إلتتتتتتى قبتتتتتور الما تتتتتته  اياتتتتتتومها   
ستقعراو  داهتا  كترة الققريتإ بتتام اإلدتال  والغترب دقا تم ود اتا  لحتتم ادت  اد تد هتو ت وي

الحتتوار ت أ  رعىمتتوا أمهتت  دتتااقهوا إلتتى م تتس المصتتار، وأ  دتتا ألتتوا  تته دتتم القتتاريخ ودتتم 
دا تت  أتتتداث الما تته، لتتم رقتتدر لتته اتمقاتتار دهمتتا دتتكبوا لىيتته دتتم التترواع  الجماىتتم 

 عم ريحه، القه ت لقحمىها طيا  الااا  ه هذا الادا . والعطور الطايم القه لع ه طيا
ة حرص الفاتاني كما حرص غيره ممةن نهجةفا نهجةه أن سقةر  نةين اإلسةالم 3 

لىى دا ذ رما ،  جتار لقريتإ ال تارابه ااارتم لىتى اإلدتال   ته  جاتر  والفلسفا اليفنان ا
 دم دسىماله.

 ماام   هو  ه دجال اإللهياي لرا  دحكودا   مبدأ م  وما 
 أ  هللا تبد أ  ركو  واتدا  دم    واه. أحدهما   
ودتتتم  تتتالل هتتتذ  القالتتتدة أو ذلتتت  المبتتتدأ ذهتتتإ ال تتتارابه ودعتتته ال الدتتت م لىتتتى  

 أرض اإلدال  إلى لعطا  هللا لا وا  لم و اي  ماله.
ولرلتتإ لىتتى ذلتت  أ  هللا ت رجتتوت أ   قصتت   العتتال  الصتتات  دياشتترا  ت  ال عتت   
 ة وت تقى  عى  الجاعياي.وت  اإلراد
والستتبإ المتتامم هلل دتتم أ   قصتت   عىقتته هتتو هتتذا المبتتدأ الاومتتامه ت أ  هللا واتتتد  

دتتم  تت  واتته ت ولتتو قتتدر لتته أ   قصتت   العتتال  لىتتى أي محتتو  تتا  هتتذا اتلصتتال؛ لكتتا  
دقعددا   الذاي والص اي، أو  ا توال واتلقيتاراي، وهتذا أدتر لت  لجتا  ال ىست م الاوماميتم 

واتتتتإ لطبيقتتتته لىتتتتى دعققتتتتداي المستتتتىمام  تتتته إلههتتتت  التتتتذي رعبدومتتتته دتتتتا دداتتتتا دتتتتاهق   
  مو و  الققريإ الذي هو شرف العىمار  ه رأى ال الد م.

 ته دجتال اإللهيتاي والتذي لستى  لى الدت م لىتى أرض  وثاني هذ ن المبةدأ ن   
 .) أن الفاحد   سةدت عنه ك  واحد (اإلدال  دم ال ىس م الاوماميم هو   

ول  ركم ال تارابه وت باتر  اتاهايم لىقاتاتل لتم هتذا المبتدأ ، إذ هتو دبتدأ بر ته  
لتته رومقتته وطالولتته ودتتحر ، ولىتتى اإلدتتال   ميادعتته  تته ظتت  الققريتتإ بااتته و تتام ال ىستت م 

 الغر يم، أ  ركيف م سه دم هذا المبدأ ليكو  د اا  دقبوت  ورااله دعاوريم.
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دستتللم بتتدر العىتق لىتتى أ  هللا لتت  رصتتدر ودتم أاتت  ذلتت  قتد متتص ال تتارابه  ته  
 .) كما سماه (لاه إت واتد هو العق  الجامه 

وهذا الصدور ت رجوت أ  ركو  أدرا  دتم ودتار هللا  نرادلته، ولكاته قتد  تاض لتم  
هللا اي تتا  المعىتتول لتتم لىقتته،  ىتتيس هلل  تته وتتدور  ا قيتتار، ولتتيس هتتو أدتترا  دتتم ودتتار 

 القدرة.
 ر  ر ر و   ه العيال إلى ددى أرادو  ولوق وا لاد .ويسقمر ال ارابه وبا 
 العقتت  الجتتامه الصتتتادر لتتم هللا  تتتال يل رصتتدر لاتتته لقتتٌ  دالتتتٌد و ىتتٌ  دتتتادي   

أوت، وهكتذا رستتقمرو  إلتتى أ  رصتت  إلتتى العقتت  العاشتتر وال ىتت  القادتتم التتذي هتتو القمتتر، 
القادتتتم هتتتو  ىتتت  وييقتتتى لاتتتده  العقتتت  العاشتتتر هتتتو العقتتت  ال عتتتال، وييقتتتى لاتتتده  ال ىتتت  

القمتتتر وهتتتو دقعتتتر، والمعىوقتتتاي رأياتتتو   تتته دقعتتتر  ىتتت  القمتتتر  تتتدبره  العقتتت  العاشتتتر 
 دو  أ  ركو  هلل لا وا  وىم بهذا العال  وت بذل  المىكوي. )الرقل الفرال(

وياقهتتتته هتتتتتؤتر  تتتته درب العيتتتتتال المظىتتتت  إلتتتتتى القتتتتول  تتتتتل  هتتتتذ  العقتتتتتول هتتتتته  
 عكم.المواودة  ه القرو  والسام  اد  المال

ومحتتتتم ت ر ولاتتتتا  عتتتتد هتتتتذا أ  مقتتتتول لىتتتتى واتتتته اإلامتتتتال دتتتتا دتتتتبق أ  ذ رمتتتتا   
ل صاال ، إ  ال ارابه  ا  دقتلدرا  بجقا قته، دتل وذا   ميتادي الاومتا ، د قومتا    ىست قه ،  ىمتا 
أراد أ  ركيف م سه دم ال كر اإلدالده اا  إلى دبتدأ الققريتإ أو الحتوار، أو دتا شت م 

قريتإ والحتوار،  كتا  داته ودتم أدجالته دتا  تا  دتم دحاولتم اإللقتار دم ا دتمار دتوى الق
 بقعالي  اإلدال   ه  حار دم ظىماي العيال ت رعقىها العالمو  وت بار العالمام.

ةةة فلمةةا أتا  الفةةاتاني أن  تحةةدي عةةن الس اسةةا المدن ةةا، وجةةد نفسةةه مبةةطرًا 4 
 كل: الحد ث عن الفالسفا واألنب اء.

اتتتت  دعجيتتتتا  بارتتتم اإللجتتتتاب  ال ىستتت م الاوماميتتتتم و اهتتتتا أ  ودتتترة أ تتتترى مجتتتد الر  
ال اىستتوف أو الحكتتي  هتتو المقماتتا  تته الواتتود والطيتتا ، ت رجتتوت أ  رعىتتو وتتوي  تتوق 
ووله، وت  ىق  وق  ىقه،  ما ت رجوت أ  رسبق رأى رأرته، وت لىت  وت لصتور لىمته 

 ولصور .
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 هذا هو ال اىسوف  ما لرا  ال ىس م الاوماميم. 
قتتتتد واتتتتد ال تتتتارابه م ستتتته أدتتتتا  دع تتتتىم رصتتتتعإ لىيتتتته أ   قعطاهتتتتا ، وهتتتته ول 

 دع ىم الابوة وا مبيار.
 المسىمو  رعققدو  أ  الابوة رللاها العى  دياشرة لم طريق التوتى، والابته دتم  

 ا مبيار رلليه الوتى دم هللا لم طريق ابري  المى .
 ه ماتيم واتدة دم مواتيه.ولى  دسللم ت لاسج  دم ال كر الاومامه، ت. وت   
 أل  أق  ل  إ  هذ  دع ىم  برى    
 المسىمو  رعققدو  أ  الابه  قر م داا  القمم وتد . 
وال ىس م الاوماميم  اها   أ  ال اىسوف هو وتد  وتاتإ الكعتإ العتاله، إذ هتو  

 ألىى  أيا  دم اميم العالعق.
 لاوماميم.وال ارابه ودم دعه دعىصو  بارم اإل الي لى ىس م ا 
 متتاذا لستتى أ  ر عتت  ال تتارابه، ودتتاذا لستتى أ  ر عتت  لتتا عو  ؟ إ  ال تتارابه قتتد  

 اهقدى إلى  كرة، رأى أمها هه الماجيم دم دق  هذا اإلل ال، ودم أوتار  الجقال.
وهتتتذ  ال كتتترة القتتته اهقتتتدى إلاهتتتا هتتته   أمتتته رجتتتإ أ  مجعتتت  الابتتته وال اىستتتوف  

ى  در ا  ت رسىكه اآل ر، تاتد رجتإ لىتى الابته رسارا  دساريم دعقى ام    داهما رس
أ  رستتار  تته دجتتال لصتت يم التتا س، ولاقاقهتتا دتتم الاتتواعإ، لمادتتا   متتا رصتت ه اإلمستتا  
قطعتتتم المعتتتد  ويل تتتذ  تتته لجىاقهتتتا إلتتتى أ  لصتتتار  تتتالمروة المجىتتتوة،  تتتنذا وتتتاري م تتتس 

ر ايتته دقتتاد ر الابتته  تتالمروة المجىتتوة  نمتته  وااتته بهتتا دقعتتر  ىتت  القمتتر، ودقعتتر  ىتت  القمتت
الاتتتاا دكقو تتتم  تتتارتة،  تتتنذا دتتتا لتتت  لىابتتته لصتتت يم م ستتته وواتى بهتتتا دقعتتتر  ىتتت  القمتتتتر، 
امعكستتم اميتتم ا شتتيار المواتتودة  تته المقعتتر  امطيعتتم  تته م تتس الابتته المجىتتوة، اتتيعى  

 الابه بهذ  الطريقم دا رحدث  ه الكو  ودا رطرأ لىى الكاعااي.
لالقتتم لهتتا  تتالماطق وت وتتىم لهتتا  العقتت ، وهتتذ  الطريقتتم القتته  قيعهتتا الابتته ت  

 وإمما هه درليطم  العيال و القوة المقعاىم. 
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أدا ال اىسوف  هو داعر  ته طريتق و تر هتو طريتق العىتو   دردتها ويستقولبها،  
ودتتتم التتتدرا واتدتتتقيعاب لامتتتتو دىكقتتته الم كتتترة، ولا تتتل قولتتتته العاقىتتتم إلتتتى أ  لصتتتتي  

لتته المقعاىتتم دتتا  ريتتد أ   در تته، ت رحتتول بااتته الحكمتتم دتتجيم لتته،  اتتدرك  عقىتته ت  قدر 
 و ام دا  ريد أ   در ه ش .

 و كرة ال ارابه وبار  لم الابوة  قرلإ لىاها لدة أدور هادم. 
 داها   أ   اب الابوة ت رجوت إبالقه. 
 وداها   أ  الابوة لاال  الكسإ والعم . 
 وداها   أ  ددر اي الابه ادقمداد دم قوله المقعاىم. 
 وداها   أ  الابه ت رجوت له أ  رسقق   نوال  اليار وت  ييادة الااا. 
وداهتتا   أمتته لتتيس هاتتاك دىتت  ادتتمه ابريتت ، وت شتت  ادتتمه التتوته، وت دواتتود  

  وتى إلى ا مبيار بوته رطىإ إلاه  أ   بىغو  لىااا.
 و تته هتتذا المجتتال  اقهتته ال تتارابه  تته دجتتال القتتراي  والق  تتا ، إلتتى دتتا امقهتتى 

إليتتته الاومتتتتاماو  أ  ال اىستتتتوف هتتتتو ألىتتتتى الاتتتاا  أيتتتتا ، وأفجتتتتره  لماتتتتاا ، وأتقهتتتت   ييتتتتادة 
 المجقمعاي. 

ة وعل: أساس مةن هةذا الفكةر الةذي اجتزأنةا لة، بربةه،  ةدخل الفةاتاني كلة: 5 
المد نةةا الفاعةةلا   نةةل القطةةر المأل لةةل، واألمةةا المنسةةجما  نةةل المرمةةفتم نتمامهةةا، 

 اجتمر  ف ه شروط  حةرها في اثني عرر شربا.سصتات لها تئ سها تجاًل 
داهتتا   أمتته تبتتد أ  ركتتو  لتتا  ا ل تتتار، وأ  ركتتو   تت  ل تتو دتتم أل تتتاعه  

 دقمقم  القدرة لىى أدار وظي قه.
 وأ  ركو  ااد ال ه  والقصور لك  دا رقال له. 
وأ  ركتتتتو  قتتتتوي التتتتذافرة  ادتتتت  التتتتوله  كتتتت  دتتتتا رقتتتتال لتتتته، رح ظتتتته  تتتته تااتتتته  

 لذافرة  ىما أراد. ويسقدديه دم ا
وأ  ركتتو  لقاتتا  قتتوي ال طاتتم ر هتت   تت  دتتا  ريتتد الغاتتر أ  رقددتته إليتته  اإلرحتتار أو  
  القىمي .
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وتبتد أ  ركتو  ااتد الأيتتارة ت  وقعته ل ظته  ته تتترج  ستبإ القصتور  تته ا دار  
 أو  سبإ دا  ؤ ذ لىيه لجا  اآل ريم.

لىتى دتا رستقحدث دتم  ال اإلطتفما رجإ أ   قو ر له تإ القعىي  والرغيم  ه  
مظريتتتاي أو دتتتا ركتتتو  لاتتتد الغاتتتر دتتتم رأى دعتتتالف،  اإل تتتا م إلتتتى دتتتا  ايغتتته ديتتته أ  

  قا عه دم  قه دذييه السياده الذي رسوا قوده لىى أداا داه. 
 وياقرط ايمم لجإ له الريادم العادم أ   قلبى لىى المىذاي دم    مو . 
م الصتتتت اي العىييتتتتم  الصتتتتدق فمتتتتا رجتتتتإ أ  لقتتتتو ر لتتتته المقتتتتاد ر الممكاتتتتم دتتتت 

 وا دامم .. إلخ.
 وتبد أ  رحم  بام اابيه م سا  أبيم باورة را  م للهامم لاشقم لىكرادم. 
وياتتقرط اتتتيمم لكتتتو  لتته الييتتتادة العادتتتم أ  ركتتو  قتتتوي العايمتتتم لىتتى لا اتتتذ دتتتا  

 رعققد  بار يياب.
 وهذ  الاروط لو ااقمعم  ىم لجقمم إت  ه وتاد  عدها وتاد. 
 ولمم لجقمم ايه هذ  الاروط لاقهه إليه والتيم  يادة أدم. 
 تتنذا دتتا لرااعتتم هتتذ  الاتتروط  تته الاتتاا، أو شتتار هللا  تته  قتترة دتتم ال قتتراي أ   

رحر  ا د  دم را  لكقم  له هذ  الاروط،  ن  لوت  هتذ  الاتروط راتال   امتم لهمتا 
اتتتتتد دتتتتم الاتتتتاا رجتتتتإ الييتتتتادة دعتتتتا ، وإ  لرااعتتتتم الاتتتتروط ولتتتت   قتتتتو ر إت  ع تتتتها لىو 

 ل ااق المساتم القه رحكمها  الوترم أو المد ام أو القريم. 
وا دتتتم ل تتترب  تتته القيتتته  غاتتتر تتتتدود لتتتو أراد هللا لتتتا واتتت  أ  لعق تتته اميتتتم  

 دماااي الريادم داها.
ةةة ومةةا انتهينةةا كل ةةه مةةن الحةةد ث عةةن المد نةةا الفاعةةلا سسةةلمنا و  شةة، كلةة: 6 

 نمف ج المد نا غير الفاعلا.
 ودقاب  المد ام بار ال ا ىم لاد ال ارابه رظهر  ه مماذج لدة   
  هااك المد ام الجاهىيم. 
 وهااك المد ام ال ادقم. 
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 وهااك المد ام المقبدلم. 
 وهااك المد ام ال الم. 
و   مموذج دم هتذ  الامتاذج لته لعري ته ود هودته لاتد ال تارابه، وقتد ذ رهتا  ته  

 ىى واه ت رع اك.فقا ه الذي بام  در   ىها ل
ة والفاتاني في جم ع انتقا  ةه نةين المسةائل الصاصةا بالفلسةفا سةفاء منهةا 7 

ما  تةةل باإلله ةا  أو بةالنبفا ، أو بةالنفس البرةريا، أو بةاألخالق،    صفة: عنةده 
وإ   امتتتتم لتتتته لجد تتتتداي  تتتته المتتتتاهل، وإ تتتتا اي  تتتته  عتتتتل  هةةةةذه النبةةةةرم اليفنان ةةةةا،

ي ولىتتتت  اإل تتتتا اي قتتتتد أشتتتتر م رو  الاومتتتتا ، ووتتتتيغم المستتتتاع ،  تتتتن  هتتتتذ  القجد تتتتدا
 بابراله  ويغم ت لكاد لع ى.

ودم أراد أ  ر ه  دحاولم ال تارابه  ته المد اتم ال ا تىم، ر متا ت رغاتإ لاته إ   
 فا  قارعا لى ىس م القدرمم رو  امهوريم أ الطو  ودا رابهها دم مظاعرها.

م أهميتتم الراتت  ودالتته دتتم دجهتتود ت لكااتتا ت مريتتد هاتتا بهتتذا الققريتتر أ  مقىتت  دتت 
  اكر  لىيه القاريخ.

ةةة وا ا كانةة  المد نةةا الفاعةةلا  منةةةل مرحلةةا مةةن المراحةةل المتقدمةةا للفكةةةر 8 
،  نمهتتا ت رمكتتم أ  لعبتتر لعباتترا إرجابيتتا لتتم ال كتتر الس اسةةي فةةي المجتمةةع اإلسةةالمي

 اإلدالده  ه هذا المجال.
ال  ودحاولتم القتتلريخ لته،  نمتته رجتتإ ولاتد الكقا تتم لتم ال كتتر السيادته  تته اإلدتت 

لىااتتتتا أ  متتتتذهإ إلتتتتى دتتتتلدوراي ال تتتترق أو ا تتتتتااب السيادتتتتيم القتتتته ماتتتتلي لىتتتتى أرض 
اإلدتتال ،  الاتتيعم والعتتوارج، ودتتا  تتا  ل كرهمتتا دتتم امعكادتتاي لىتتى لىمتتار أهتت  الكتتال  

 دم محو المعقالم وا شالرة وبارهما.
ل أ  رغ تتتت  الكقا تتتتاي ولتتتتيس دتتتتم تتتتتق أتتتتتد  قصتتتتدى لىكقا تتتتم  تتتته هتتتتذا المجتتتتا 

ال عمم والوادعم الماقارة  ه  قإ ال قه لىى ا قالف دذاييه لىى أماته ت رجتوت لته 
أ  أب تت   تته هتتذ  العجالتتم دجهتتود أمتتاا قتتد  صصتتوا  قيتتا لىاظتتر  تته ال كتتر السيادتته 

 الموا ق لىاريعم دم واهم مظره  دم محو الماوردي وابم ليميم وبارهما.
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نين  د نا فضمةل مةا سقةال فةي محاولةا نرةره اليةفم مةن ة أما هذا الكتا  الذي 9 
جد د، أن هذه المحاولا مد  فتح شةه ا الةبرإ كلة: القةراءم فةي الفكةر الس اسةي فةي 

وقتد لاتقل هتذ  القترارة داترولا  ركتو  لته دتم الجتدة والطرا تم  ته  هت  مصتوي اإلسالم، 
و  دمهتورة  عتال  اإلدال  لىى واهها الصحي  دا رجبر هذ  المارولاي القه لعرج الات
 اإلدال ، تادىم لاعار ، وهه  عادة لم مصووه وروته  عدا  شادعا .

لىتى أمته  ته و تر  ىمقته ألقتد  بتوا ر الاتكر لىقتاعمام لىتى ت القتدا لىدرادتاي  
واليحوث ت لمتا رحتاولو  أ  رل تذوا أم سته   ته دتم الجتدة والطرا تم، وهت  رققحمتو  داتداما  

و  لىتتتتتى إ رااهتتتتا لىاتتتتتاا،  تتتتتذ رومه  بتتتتتيعل  عتتتتل  قيتتتتته وتتتتتأيم المتتتتراا، ايصتتتتتمم
الجهابتتتذة  تتته العىتتت ، والعظمتتتار  تتته المعر تتتم  تتته تدتتتا  قتتتد لاكتتتر ايتتته الاتتتاا لىجهابتتتذة 

 والعىمار.  
 كلمات تحتاج إلى إيضاح : ـ

إ  دم  قلد  هذا الاص رجد ايه  ىماي لحقتاج إلتى إر تا  . ودتم أ  الكالتإ  
 هتتتذ  الدتلتتتتم الو تتتأيم  متتتا تتتتتددها رستتتقعم   عتتتل ا ل تتتاو وت رقصتتتتد دتتتم وراعهتتتا إت

الوا م الىغوي، ويسقعم   ع ها اآل ر، ويقصد دم ورار هتذا اتدتقعمال ذلت  المعاتى 
 الذي اوطى  لىيه أوحاب ال م دم دحبه الحكمم.

دتتتم أ  الكالتتتإ رستتتقعم  ا ل تتتاو بهتتتذ م المعااتتتام  تتت    حستتتيه  تتتن  القتتتاري وت  
لو تيحيم لستالد لىتى لجىيتم المعاتى ش   اوم بار المقعصص رحقاج إلتى إشتاراي 

 بام  دره.
 وهذا دا معقا   عىه  ماا م هللا لعالى. 
متتذ ر   مجا تتم  لاقتتد  بتتام  تتدي إر تتاتاا لهتتذ  الكىمتتاي هتتذا الاتتو  دتتم القصتتورو 

 القوط م أو القمهاد لما مريد أ  مقوله .
إ   اإلمستتا  داتتا لتتيس شتتا ا  واتتتدا  باتتر دقجتتاي، وإممتتا هتتو دىقتت ٌ  دتتم شتتا ام،  

ش م دماقها   المادة والصورة، ولكو  تاا تذ دعبترا  لتم  عتل المتدارا ال ىست يم، وإ  
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شتت م قىتتم لتتم هتتذ م القستتمام   إ  أتتتدهما   هتتو هتتذا الجستت  المتتادي ودتتا  قيعتته دتتم 
وتتور وأتتتوال وألتتراض، وهتتو  ي تتم دتتم طتتام ا رض، وداماهمتتا   هتتو التتا س  جميتتم 

هتذ  المتادة دتم المحت  ا ر تم،  تدبري شت و  قواها، وهه م عم دم رو  هللا ييطم إلتى 
 الجسد د  لا ص  لاه  الموي.

ه إليه دجمولم دتم ال الدت م   وأمم بذل  لكو  دعبهرا  لم الجا   ىس ه و ر لواَّ
 والمقكىمام.

وأرتتتا دتتتا  تتتا  ا دتتتر  تتتن  المعىتتتوق اإلمستتتامه الكتتتاعم  تتته الواتتتود لتتته لالقالتتته  
قتتوا  ألمالهتتا القتته  قوقتتف لىاهتتا  قتتا   وادتتقمرار العارايتتم المقصتتىم  تتالكو  وا تيتتار، ول

 واود .
 ودلاه أتدد  لم اإلمسا  وهو  ه أوداط دم الكو  وا تيار. 
ولو أم  قد رأ قه  ته هتذ  الحتال  نمت  دتقجد إمستاما   ريتد أ  رستقولإ دتا تولته  

وهو رمى  أدواي هتذا اتدتقيعاب،  اترى المرعيتاي، ويستمم المستمولاي وهتو  تذل  رات  
 ذوق، ويىمس ا شيار دم توله.وي

وهتذ  ا دواي القته  قعادت  بهتا لستمى الحتواا العمتس، وهته القته قتد تتتددااك  
 لاها دم قب .

طاققهتتا، ولاقىهتتا وتتورا   وهتتذ  الحتتواا العمتتس لستتقولإ  تت  دتتا تولهتتا  حستتإ 
 إلى الدا  .

وتاا ذ لقىقف هتذ  الصتور قتوة  ته التا س هته  مجا تم المقتر لقجميتم دتا لحصت   
 يه الحواا دم المعىوداي.لى

 متا الحتواا  تته هتذ  الحتال  الاستتيم لقتوة التا س هتتذ  إت  مجا تم العاددتاي القتته  
 لمد هذ  القوة الا سيم  ما ُلحقاج إليه.

وأمتتم لىتتى رأا أدتترك، إ  شتت م دتتمام هتتذ  الحتتواا العمتتس  لمهتتا  اددتتاي  
معتتتم، وإ  شتتت م دتتتمام هتتتذ  الحتتتواا العمتتتس  لقتتتوة التتتا س القتتته مستتتماها  الحادتتتم المجِه

  لمهم روا م، وت  لا  ه هذ  القسميم وت لى .
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وت لم  لقوة الا س القته هته الحادتم إت هتذا الاتو  دتم القجميتم لىتى محتو دتا  
 ذ رما ذل  أداار الحد د لم أبه رعقوب الكادي.

عتتتتم لصتتتتور   ولتتتتلله قتتتتوة أ تتتترى لىتتتتا س لتتتتد   إلتتتتى هتتتتذ  القتتتتوة الحادتتتتم أو المجمِه
 دأي اميم قوى الا س، وامقطعم    قوة لطبيعقها و مالها.المحسوداي، إذا ه

لد   هذ  القوة إلى ت الحادتم ت  قل تذ دتا لاتدها دتم وتور، أو دتا لحقااته دتم  
ذلتت ، ولقصتترف ايتته  متتا لريتتد  قعراتته لىتتى شتتك  لتته  تته الطبيعتتم مظتتاعر، وقتتد لعراتته 

 شتكال دتم لىى شك  ليس له  ه الطبيعم مظار، وهه  ه اميم ا توال لر تإ هتذ  ا
 الصور دقطولم الصىم  المادة أو لااور ا رض.

لستتتمى  تتتالقوة  وهتتتذ  القتتتوة القتتته لصتتتر م  تتته الصتتتور لىتتتى هتتتذا الاحتتتو أو ذاك 
رة )علة: نحةف مةا مةال الفةاتاني مةناًل(المقعاىتم  )علة: نحةف مةةا  وقتد لستمى  تالقوة المصتوِه

 مال الكندي(.
ه أدتا  هتذا العمت  دحيتا لقىت  وإذا امقهم هذ  القوة دم لمىهتا رجتد اإلمستا  م ست 

 الصور داجذ ا إلاها ، أو  اب ا  لهذ  الصور داصر ا لاها.
والتتذي  تتد م اإلمستتا  إلتتى اإل يتتال أو اإلد تتار هتته هتتذ  القتتوة  تته التتا س والقتتته  

 مسماها ت القوة الااوديم ت.
وقد  ذهإ إلى القوة القه  قجمم  اها الصور دم الحتواا قتوة أ ترى باتر القتوة  

اىتتم وهتته لعقىتتف لاهتتا  تته القواتته و تته ا دار لىتتى الستتوار، وهتته لستتمى ت القتتوة المقع
 الم كرة ت.
والقوة الم كرة لل ذ وور ا شيار ت لقر إ داهتا أشتيار لهتا  ته الطبيعتم مظتاعر  

أو ليس لها  ه الطبيعم مظار، وإمما القوة الم كرة لل تذ دتم القتوة الحادتم دتا لاتدها دتم 
حىاتت ، و قصتتد الققاتتي  والقتتراي ، و قصتتد لرلاتتإ ا شتتيار لىتتى وتتور  قصتتد القر اتتإ والق

  واه رعىق مسقا  دم المقدداي والاقاعل .. إلخ. 
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تتتر اإلمستتتا   طيتتتاعم ا شتتتيار، ودتتتا  قرلتتتإ   والقتتتوة الم كتتترة لىتتتى هتتتذا الاحتتتو لَُيصِه
لىاها دم داا م أو د ار، ولتذا  نمهتا هته ا  ترى لقيعهتا قتوة ماوديتم لعبِهتر لتم دحيتم 

 وامجذا ه، أو  راهاقه وم ور . المرر
هذا  ا قصار مو  دم الاستق لطبيعتم اإلمستا  ، قتدداا  بتام  تدي هتذ  الكىمتاي  

 ىقتته  ال تتور الستتاطم لىتتى  القتته مريتتد شتترتها ولو تتيحها لقكتتو   مجا تتم الكاتتاف التتذي
 الجواهر لابدو أفجر لمعاما  .

 ومن هذه الكلما   ولنرد كل: ما في نص الفاتاني من كلما   حتاج كل: كسباح  
  قفم الحاسا   هي كحدا مفا النفس .ة ال1 

ووظي قهتتا   أمهتتا هتته القتته رجقمتتم  اهتتا لىتت  الصتتور القتته لاقىهتتا الحتتواا وهتته 
 القوة القه لىه الحواا دياشرة.

 ة القفم المتصيلا   هي كحدا مفا النفس كذل،.2 
تت ووظ فتهةةا    م  تته القتتوة القتته إبتتدا  لىتت  الصتتور العياليتتم دعقمتتدة لىتتى دتتا لجمه

لستتمى  الحادتتم دتتم وتتور ألتتم بهتتا الحتتواا إلاهتتا،  ققتتو  المعاىتتم  اتلقمتتاد لىتتى هتتذ  
الصور دجردة لم المتادة، ولكهتَو   ته العيتال ممتاذج لهتا  ته الواقتم مظتاعر أو لتيس لهتا 

  ه الواقم مظار. 
حتو القتوة الم كترة لىتى م وهذ  القوة المقعاىم واقعم  ه الودتا بتام الحادتم و تام 

 و ام القوة المقعاىم. دا لودطم الحادم بام الحواا الظاهرة
 ة القفم النابقا   هي كحدا مفا النفس وهي القفم المفكرم.3 
القحىا  والقر اإ، ولرلاإ المقدداي لىى واه  تؤدي إلتى ادتقاياط  ووظ فتها   
 الاقاعل.
 وهه لىى الجمىم لعطه وورة لم الحييقم للمسا .  
لقتتتوة الم كتتترة هتتته إتتتتدى  تتتواي الاتتتو  الياتتتري ت راتتتار ه  اهتتتا ولتتتذل   امتتتم ا 

 بار .
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ةةة الرواعةةع   هةةي  لةة، األشةة اء التةةي  سةةتفيدها كحةةدا مةةفا اإلنسةةان مةةن 4   
 غيرها.

 الطبيعم. ت   روا م الحواا العمس (   هه لى  ا شيار المواودة  ه  
 اا إلاها.و   روا م الحادم الا سيم (   هه لى  الصور القه لاقىها الحو  
 و   روا م القوة المقعاىم ( دا لجمهم  ه القوة الحادم. 
 و ذل    روا م القوة الم كرة ( لىى محو دا لىمم. 
 وقد لسمه هذ  الروا م  الروا د ، أو دب  اإلدداد. وا در ظاهر. 
ة القفم النزوع ا   هي كحدا مفا النفس، وهي  ل، القفم التي سررر مرها 5 

 دام عل: فرل شئ أو اإلحجام عنه.اإلنسان باإلم
 وهذ  القوة الااوديم قد لرليا  القوة المقعاىم، و قى  الصور القه لبدلها. 
وقتتد لتترليا القتتوة الااوديتتم  تتالقوة الم كتترة، ودتتا لاقهتته إليتته هتتذ  القتتوة دتتم تستت   

 المساع  المقصىم  الحق والياط ، ودم تس  المساع  المقصىم  الجمال أو اليي .
مرقةدم، ونزيةدا  نفم مد أشرنا أثناء الحد ث عن الكندي أن النةفم مسةضلاة ال6 

 اآلن ن انا فنقفل  
بتترب  أ  اإلمستتا  رق تته تتتواله دىتتد تيالتته ماعمتتا، إت أ  ا فجريتتم ت رعر تتو   

 الكجار لم الاو .
الجستتت  الجستتتدرم هاتتاك الققتتتاد دتتاعد  تتتل  الاتتو  ديتتتارة لتتتم  متتول  تتته وظتتاعف  

المجبتتتم لىميتتتا  تتتالف ذلتتت  لمادتتتا  ،  مستتتا  لقجد تتتد ماتتتاطه. والواقتتتموالعقىيتتتم رحقااتتته اإل
تاتتد إمتته رحتتدث  تتالل الاتتو  العد تتد دتتم ا ماتتطم المعقتتدة لىتتى دستتقوى المتتخ والجستت  

، ولتيس  متا رعققتد التيعل، بت  لىتى العكتس،  تن   عتل الوظتاعف لكتو   ص م لادتم 
عق ته دتم ادتقيقاو أماا  الل الاو   ما أ   عل ا دراض لحدث  الل الاو   قتا ول

 المريل.
ولعقبتتتر هتتتذ  المعىودتتتاي والحقتتتاعق العىميتتتم تد جتتتم  تتته لمتتتر التتتادم، تاتتتد إ   

  عل المراام الطبيم ل  لقطرق إلاها  عد .
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 ة الرس    كلما سسترملها المنابقا مس مًا للحد في  قس   الترريفا .7 
  القعريف ركو   الحد لادا  أو ماقصا  . 
   لادا  أو ماقصا  .والقعريف ركو   الرد 
 وديياا القما  والاقصا   ه القسمام هو مسيم اتلقماد لىى الذالياي  اهما. 
] الرةةةا م ويريتتتدو  داتتته    ) الرسةةة  (أدتتتا المقصتتتو م  هتتت  رستتتقعمىو  دصتتتطى   

والصل  وصفا ه ، ألن الرسفم هةي اآلثةات، وكةل مةا سةفا ل  رةال: اثةات ناشة ا عةن 
 (  .1/615  اما  وىايا ت أفراله [ 
هاتتا، إممتتا  ريتتد بهتتا  ) حةةد (وال تتارابه تتتام رستتقعم  هتتذ  الم تتردة أو ذلتت  الى تتو  

هتتذا المعاتتى ا  اتتر ؛ وذلتت     الحادتتم دتتم الحتتواا لطىَّتتم لىتتى المحستتوا  تتال لاقتت  
داتته إت هتتذ  داتته إلتتى التتا س إت هتتذ  اآلدتتار ولىتت  ا لتتراض، وإ  شتت م قتت    ت لاقتت  

  ) فتضمل ( ادة تالصورة دجردة لم هذ  الم
،  متتتا مقتتتول   هتتتذ   ةةةة المحاكةةةام   كلمةةةا لغفيةةةا  رنةةةي المماثلةةةا والمرةةةانها8 

الصتتورة لىتتى التتورق لحتتافه  المتتا  دتتم الاتتاا، وهتتذ  العريطتتم لىتتى الىوتتتم لحتتافه لىتت  
 الدولم أو القارة أو العال  ... إلخ . 

 ةةةة المةةةزاج   المةةةزاج مةةةةطلح مسةةةترمل عنةةةد الرلمةةةاء، خاصةةةا المرةةةتغلفن 9 
 بالفلسفا .
والمااج   ته ا وت  دتم المتاج ، دتوار  تا  هتذا المتاج أو اتدقتااج دتادي دتم  

العااوتتتتر، أو دعاتتتتوي دتتتتم الكي يتتتتاي وا لتتتتراض، أو لىتتتت  الحالتتتتم الاالجتتتتم لتتتتم مستتتتإ 
 العااور  ه الجس  الواتد.

والقتددار دتم الاومتا   تتاموا رقولتو    إ  هتذا الجست  اإلمستتامه  يٌ تم دتم أوتت   
و أو  العااور  ه الكو ، والعااور أر عم هه   المار، والقتراب، والهتوار، ا شيار، أ

والاتتار، وا دااتتم الاالجتتم لاهتتا  تته الجستت  هتته أر عتتم  تتذل    الصتت راوي، والستتوداوي، 
 والبىغمه، والددوي.
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وهتتذ  العااوتتر إ   امتتم دعقدلتتم الاستتإ  تته الجستت   تتا  المتتااج دعقتتدت ، وإ   
لقدال المااج ليعا  لىعاصر الغالتإ،  قتد  قغىتإ لاصتر بىإ  ع ها لىى  عل ا ق  ا 

 المار ايصار الجس  رطيا  ، وقد  قغىإ لاصر المار ايصار الجس  تارا  .
وأرتا دتا  تا  ا دتر  نمتته رجتإ لىااتا أ  مقلدت   تته تكمتم هللا تاتد  ىتق المتتواد  

لتتؤدي ا وليتتم أوت  ، دتت   ىتتق داهتتا الكتتاعم الحتته   تت   ع تتها إلتتى  عتتل باستتإ دعااتتم 
 إلى ا قالف ا شعاي ولما اه .

  ف امظتر إلتى تكمتم الصتامم بتدأ  مال الرة   الةرئ س انةن سةينا فةي اإلشةاتا  
دتااج لاتو ، واعت  إ تراج ا دااتم  عىق أووت  ، د   ىق داها أداام شقى ، وألد  ت  

لتم اتلقتتدال ، إل تراج ا متتوا  لتم الكمتتال، واعتت  أقر هتا دتتم اتلقتدال الممكتتم دتتااج 
 (. 118لقسقو ر  م سه الااطقم [   اإلشاراي مسا ، اإل

ةةةة الربفبةةةا   وهةةةي كمةةةا سفهمهةةةا الحكمةةةاء وأصةةةحا  الترريفةةةا    ك   ةةةا 10 
 البدن منها أول ا، ومنها ثانفيةا، قتبي سهفلا التركل والتفرق وا  ةال وتبفبا  

ودتتتم،  تتا ولى هتته ا  تتتالط المحمتتودة، والجاميتتتم قستتما      تتول وهتتته ا  تتالط المذد
وباتر   تتول وهتته أر عتتم أوتتااف   ا ولتتى   المحصتتورة  تته لجتتاويف أطتتراف العتتروق 
الاتتعريم الستتا يم ا ل تتار، والجاميتتم   المابجتتم  تته العتتروق الصتتغار المجتتاورة لمل تتار 
ا وىيم  ماالم الطت ، وهته دستقعدة    لستقحا  بتذار لاتد  قتدا  البتد  لىغتذار، و   

 اتمعقتاد المستقحا  إلتى وبارها. والجالجم   القرييم العهد  لبىها إذا ا  ها دبإ دم تر م
اتوهر ا ل تار  تتالمااج والاتيه ت  تتالقوا  القتا  ت والرا عتم  الرطو تتم المدا ىتم لمل تتار 
ا وتتىيم داتتذ ابقتتدار العىقتتم الحا ظتتم تلصتتال أاااعهتتا، ولقتتال لهتتذ  الرطو تتاي رطو تتاي 

، و اتتتتتاف اوتتتتطالتاي ال اتتتتتو   148أوتتتتىيم .   امظتتتتر   القعري تتتتتاي لىجراتتتتامه ي 
 (. 2/532لىقهاموي 
ةة اليبفسةةا   ك   ةا  قتبةةي صةرفبا الترةةكل والتفةرق وا  ةةةال وهةي مةةن 11 

، وهه أر ا  ديارة لتم   لستر اتلقصتاق الك   ا  الملمفسا و قانل الربفبا بالتبا 
   واتم صتتال، ولاتتد الحكمتتار   لستتر القاتتك  أي  ي يتتم لقق تته ذلتت  ت  الابودتتم تاا تتذ
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هتته الكي يتتم القتته ركتتو  بهتتا الجستت  دتته  الق تترق لستتر اتاقمتتا  ت  امظتتر   القعري تتاي 
 (. 3/1543، و ااف اوطالتاي ال او  لىقهاموي    331لىجراامه ي 

ة الماه ا   الماه ا   كلما  نس  كل: ) ما هةف (، أو كلة: ) مةا ( وحةدها 12 
  عل: اختال  نين اآلتاء .

) بمةا هةف الرةئ فةي  ا ةةه ( ر هته دطىتوب الستؤال   والماييتم  ته تييقتم ا دت 
اإلمسا  هو الحاوا  الااطق،  لمتم لترى أ   نذا قا    دا هو اإلمسا  ؟  ا  الجواب   

  ه المجال الذي دعاا، قولاا   الحاوا  الااطق.) ما هف ( الجواب لىى السؤال 
ا  َتمتال  وهذا الجواب د م  ته الق تيم دحمتوت  لىتى المو تو  التذي هتو اإلمست 

 بدو  وادطم.
 وهذا الجواب الذي هو الحاوا  الااطق هو الا  المعقول  ه اإلمسا . 
  نذا مظرما إلى هذا الجامإ دم اإلمسا  دواودا   ه الواقم دمى   تييقم. 
 وإذا مظرما إلى هذا الجامإ  القيار أمه رماا واتيه لم ا غيار،  ا    هويم. 
   الوات  له  هو   ذاي.وإذا مظرما إليه  القيار تم 
 وإذا مظرما إلى الى و دم تاد إمه رمكم أ  رسقايا داه،  ا    ددلوت . 
 وإذا مظرما إليه دم تاد إمه دح  لىحوادث،  ا  اوهرا  . 
والماييتتم لىتتى أرتتم تتتال قتتد ُر هتت  داهتتا أمهتتا ألتت  دتتم الحييقتتم ،    الحييقتتم ت  

 عم   ه المواوداي والمعدوداي.ُلسقعم  إت  ه المواوداي، والماييم لسق
 الرؤيا عند الفارابي شرح وتحليل : ـ

ةةة  حةةدثنا عةةن الرؤيةةا والنةةفم عنةةد أنةةي  فسةةل سرقةةف  الكنةةدي، ثةة  هةةا نحةةن 1 
 في سب  المناما (.نصتات من نةفص الفاتاني نةًا عنفن له صاحبه نة ) القفل 

د أدتتتيا ا  دياشتتترة ولاتتتد قرارلاتتتا لىتتتاص  ول وهىتتتم ، ر متتتا متتترى ال تتتارابه لتتت  رستتتر   
 لىر يا ، وإ   ا  رمكم ادقاياطها  ماا  .
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ة ونحن ك ا  ضملنا في هةذا الكةالم الةذي كتبةه الفةاتاني عةن الرؤيةا وأسةبانها، 2 
، المستت ول لاهمتتا اميعتا  هتتو قتتوى التتا س ودتتا لقتتو   تته نجةةد أنفسةةنا نسةةير فةةي ا جةةاهين

 دة.دم لم  ووظاعف، ودا  قجمم لد ها دم وور دعاولم لم الما
 إذ إ   عل هذ  الصور لقجمم لدى الا س دم الواقم العاراه الُمَحْس. 
 و عل هذ  الصور رلله إلى الا س دم العق  ال عال دم  الل دقعر  ى  القمر. 
 ولاقحدث  ه هذ م ا دريم واتدا   عد واتد . 
 ة الةفت التي  تجمع للنفس من الصاتج  3 
ا هته موا تذ  إلتى العتال  العتاراه،  هتو إ  اإلمسا   قمقم  مجمولم دتم الحتوا 

و تتتتتتتذا المتتتتتتتذوقاي والماتتتتتتتموداي  تتتتتتتدرك المرعيتتتتتتتاي  اليصتتتتتتتر، والمستتتتتتتمولاي  الستتتتتتتمم، 
 والمىموداي.

لاقتت  إلتتى التتدا   وتتور هتتذ  ا شتتيار دا صتتىم لتتم  ( الحةةفاس )وهتتذ  الاوا تتذ  
المتتتتادة ،  حاتتتتد لقحتتتتول هتتتتذ  ا شتتتتيار إلتتتتى د تتتتايي  رمكتتتتم أ  مستتتتمه  تتتت  واتتتتتده داهتتتتا 

 ييم. الما
وهذ  ا شيار القه لقجمم لدى القوة الحادتم لكتو  لحتم لصترف القتوة المقعاىتم  

لكتتو  داهتتا دتتا لاتتار دتتم ا شتتكال والصتتور القتته لا عتت  قتتوى التتا س وأل تتار البتتد  لهتتا 
 ام عات   اادإ    واتده داها.

والقتتوى الم كتترة أو الااطقتتم دتتم اإلمستتا  رمكتتم لهتتا أ  لقعادتت  دتتم هتتذ  ا شتتيار  
والقر اتإ ولرلاتإ المقتدداي لجمعهم دم العارج لعادال   اوتا  رمكاههتا دتم القحىات   القه

  حاد لؤدي إلى مقاعجها، وذل  ت ركو  إت  مسالدة المعاىم.
 ة الةفت التي  تجمع للنفس من مقرر فل، القمةر بمسةاعدم الرقةل الفرةال  4 

 ة
عتتل الصتتور،  هتتو أدتتا الجامتتإ اآل تتر التتذي رعتتد دجتتات  لقجمتتم لىتتا س  ستتبيه   

 لى  الصور القه للله إلى الا س  سبإ العق  ال عال الذي هو العق  العاشر. 
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والقصتتم بقمادهتتا أ  دقتتدراي العالعتتق  ىهتتا دواتتودة  تته دقعتتر  ىتت  القمتتر التتذي  
هتو ال ىتت  القادتتم  تته مظريتم ا  تتالك لاتتد ال الدتت م المستىمام، وأ  المقصتترف  اهتتا هتتو 

اشتر  ته مظريتم العقتول لاتد  الدت م اإلدتال   ته دحتاوتله  العق  ال عتال وهتو العقت  الع
 ال اشىم  ه الققريإ بام ال ىس م الاوماميم واإلدال .

ودتتا رحتتدث دتتم اتلصتتال بتتام التتا س اإلمستتاميم ودقعتتر  ىتت  القمتتر ت  قتتللى دتتم  
 تتتتالل أ  اإلمستتتتا  ال تتتترد رقتتتتو  بقصتتتت يم م ستتتته لصتتتت يم  ادىتتتتم، وإ عتتتتاد دتتتتيطرة المتتتتادة 

 ها ، تقى  لصار  المروة المجىهوة .وُ ُدورلها لا
ولمتتتا  امتتتم الا تتتوا  اعاتتتم  تتته العتتتال   محتتتاذاة دقعتتتر  ىتتت  القمتتتر،  نمهتتتا إذا دتتتا  

وتت ام وأ ىاتتم، امعكتتتس  اهتتا  تت  دتتتا هتتو دواتتود  تتته دقعتتر  ىتت  القمتتتر، ولحتتول دتتتم 
 الواود  القوة إلى الواود  ال ع  بوادطم العق  ال عال.

 ى  القمتر إممتا هتو تقتاعق دواتودة  تالقوة،  ويالتو أ  دا هو دواود  ه دقعر 
 ت لقحول إلى الواود  ال ع  إت لم طريق العق  ال عال. 

 ىت  القمتر إلتى قتوى  فما  التتو أ  الوظي تم ا دادتيم  ته امققتال دتا  ته دقعتر 
الا س إمما هو لىقوة المقعاىم،  هه القه لقو  بقىقه دا  ه دقعر  ىت  القمتر، وهته القته 

 ه  ه شك  وور ودهارا لقددها اميعا  لىقوة الم كرة أو الااطقم.لقو  بقر اي
 ة عالما مفي اإلنسان بربها نبرإ   ة5 
إمتتته لتتت  رعتتتد  اايتتتا لىااتتتا أ  اإلمستتتا  دكتتتو  دتتتم أدتتتريم رمكتتتم أ  مقتتتول   إ   

 أتدهما  ي م دم طام ا رض ، وأ  داماهما هو م عم دم رو  هللا .
واه اليقام أماا أدتا  شتا ام دقمتا ايم لعبتر  و عد ذل  ت مسقطيم أ  مقول لىى 

 الا س لم أتدهما ، والجس  لم اآل ر .
فما أماا ت مسقطيم أ  مقول لىى واه الدقم أ  هتذ م ا دتريم ديتارة لتم شت   

 واتد در إ دم دادة ووورة لىى محو دا  ذهإ إليه ال ارابه ودم ديقو .
هاتتتتا ،    التتتتاص التتتتذي هتتتتو إماتتتتا ت مستتتتقطيم أ  مجتتتتا  بهتتتتذا الموقتتتتف أو ذاك  

 دو م لاا قاا اآل  ت وىم له بهذ  الق يم .
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لكتتم التتذي مهتتق   تته هاتتا هتتو أ  التتا س لىتتى أي لعتتريل  تتا  لهتتا وتتىم  البتتد   
 لىى أى د هو  ركو  البد . 

  البد  له  واي دم محو  الرطو م ، والابودم ، والحرارة .... إلخ. 
 والا س لها  واوها . 
و المتتتادة رمكتتتم أ   اقتتت   واوتتته أو  ع تتتها إلتتتى دتتتادة أ تتترى والبتتتد  التتتذي هتتت 
 لاابهه.
  الرطو م لاقق  دم دادة إلى دادة ، و ذا الحرارة. 
أدتتا  تتته تالتتم القتتتلدار والقتتلدر بتتتام الجستت  والتتتا س،  تتن  ذلتتت  ت ركتتو  إت لتتتم  

أو لىتتا س، وهتتته أدتتور لقتتتو  بهتتتا طريتتق الصتتتور القتته لحتتتافه ا تتتوال العار تتتم لىبتتتد  
 المقعاىم  ما لىمم .القوة 

 ة ك ا  ت  الرؤيا ؟6 
واآل  وقد أويحاا أدا  المسللم الرعيسيم  ه هذا الاص، وهته دستللم  يتف لتق   
 الر يا ؟ 
وأمتتم  باتتر وت شتت  أ  الر يتتا ت لكتتو   تته الماتتا   قتتا، وإممتتا لقتتم الر يتتا  تته  

 الماا   ما لكو   ه اليقظم، وهه دا رسميه العادم  لتال  اليقظم. 
ولعىتته اآل  أْمَاتتُا إلتتى لح اتتاك إلتتى أ  لكتتو  لىتتى ذ تتر  قتتوة التتا س القعاىيتتم  

 تييققها ووظي قها .
 و ذل  القوى الااوديم، والااطقم،  اإل ا م إلى القوة الحادم. 
 فما أمه  ايغه أ  لكو  لىى وله  البد  ودا رحيا  ه دم أتوال وأداام. 
أ   ت  قتوة دتم هتذ  القتوى إذا لتادي وإذا دلام هذا  ىه،  نمه رمكا  أ  لعى   

إلتتى  ماتلهتتا، وامقطعتتم لتتم لالعتتق المتتادة، واتتدما القتتوة المقعاىتتم لتتاهل إلتتى دياشتترة 
لمىها، دقلدرة  تلتوال البتد  وأدااقته، ودتا ايته دتم رطو تم أو تترارة أو  بودتم .. إلتخ ، 

اتتإ  محافتتاة  ققتو  القتتوة المقعاىتتم بقر اتتإ وتور دمتتا لجمتتم لتتد ها ت لىقتا   تته هتتذا القر 
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وإمما هه لىقا   محافاة المااج الذي ركتو  لىيته البتد ،  تنذا بىبتم لىتى البتد  الواقم ، 
تالتتتم الرطو تتتم أددلتتته  صتتتور لاادتتتإ الرطو تتتم دتتتم المتتتار واليحتتتار وا دتتتواج ودتتتا راتتتيه 

 ذل  .
لمتتتد   متتتا  أدتتتا إذا  تتتا  البتتتد  رغىتتتإ لىيتتته المتتتااج الحتتتار،  تتتن  القتتتوة المعاىتتتم  

 اج دم محو الحراعق واشقعال الاارا  واتقراق ا دقعم ... الخ . اادإ هذا الما 
وقد لحيا  ا اسا  أتتوال أ ترى،  معتاداة  تال ، والرغيتم  ته اتمققتا  داته، أو  

اإللجاب   ال  أو  المم دتم الاتاا، والرغيتم  ته اتققتراب داهمتا أو أتتدهما، والقعتاو  
 دم    ذل   ما رايم الرغياي.

لرالته ذلت   ىته، وقتد رظهتر لىتى الاتاع  ألتراض ذلت  أو  عتل  والقوة المقعاىتم 
هتتذ  ا لتتراض، تاتتد لقتتو  القتتوة المقعاىتتم بقاتتكا  وتتور لاادتتإ تتتال الجستتد، ولحتترك 
القتتوة الااوديتتم إلتتى ذلتت ،  متتا لحتترك لهتتذ  الصتتور ا ل تتار الماادتتيم،  قتتد لتترى إمستتاما  

أو لقبا   تال  والعطتف  رقو   ه موده  نتداث تر اي دم اليطش   ال  أو الاا  داه،
 لىيه، وهو لىى بار وله بذل   ىه.

وقتتد لقتتو  أل تتار الجستتد  لل تتار القاادتت  دتتجال   الااتتاط إلتتى ألمتتال دتتم قبتت   
لىتت  ا لمتتال الجاستتتيم، لقتتو  بهتتتا القتتوى الااوديتتتم وهتته لقعادتتت  دتتم لىتتت  الصتتور القتتته 

 س .ردمقها القوة المقعاىم، ولكم لىى بار شهوة دا قم داقارة  ه الج
 وقد لقعاد  هذ  القوة المقعاىم دم القوة الااطقم أو الم كرة . 
 تتالقوة الااطقتتتم أو الم كتتترة دتتتم  اوتتاقها إدراك الحقتتتاعق والقعادتتت  دعهتتتا، دتتتوار  

 فامم هذ  الحقاعق مظريم أو لمىيم .
والقتتوة المقعاىتتم لقتتو   مستتالدة القتتوة الااطقتتم  قمتتدها  الصتتور المجستتدة لمتتا  تته  

 م دم إدرافاي.القوة الااطق
القتوة  المقعاىتم  القوة الااطقم تام لقعاد  دم الحييقم  ته ألىتى درالبهتا أدتدلها  

  صور اماىم را يم أقرب إلى الكمال .
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وإ   امتتم القتتوة الااطقتتتم قتتد أدر تتتم دتتم الحييقتتتم أدومهتتا أدتتتدلها القتتوة المقعاىتتتم  
  صور قبيحم .

د تتتار تستتتإ طبيعتتتم الصتتتور والقتتتوة الااوديتتتم  تتته  تتت  ذلتتت  لااتتتا  اإل يتتتال واإل 
 المقددم دم القوة المقعاىم .

وهتتذا الاتتو  دتتم القعادتت   متتا رقتتول ال تتارابه قتتد ركتتو   تته الاتتو  وقتتد ركتتو   تته  
] ك  أن التةةي  كةةفن فةةي ال قاةةا مليلةةا وفةةي األمةةل مةةن النةةاس، فضمةةا التةةي فةةي اليقظتم 

 النفم فضكنرها الجزئ ا  ، وأما المرقف   فقليلا [ .

* * * 
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 ص الثالثالن
 القول في أجزاء النفس اإلنسانية وقواها

 ) آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي (
 تتتنذا تتتتدث اإلمستتتا ،  تتتلول دتتتا رحتتتدث ايتتته القتتتوة القتتته بهتتتا  قغتتتذى، وهتتته القتتتوة  

الغاتيم ، د  دم  عد ذل  القوة القه بها رحس المىموا، دجت  الحترارة والبترودة، ودتاعرها 
والقه بها رحس الرواع ، والقه بها رحتس ا وتواي، والقته بهتا القه بها رحس الطعو ، 

 رحس ا لوا  والميصراي  ىها دج  الاعالاي.
دتتتت  رحتتتتدث ايتتتتته  عتتتتد ذلتتتت  قتتتتتوة أ تتتترى رح تتتتو بهتتتتتا دتتتتا ارلستتتت   تتتتته م ستتتته دتتتتتم  

 المحسوداي  عد بابقها لم دااهدة الحواا لها، وهذ  هه القوة المقعاىم.
عتتتل، ول صتتت   ع تتتتها لتتتم  عتتتتل  هتتتذ  ُلر تتتإ المحسودتتتتاي  ع تتتها إلتتتتى   

لر ايتتاي ول صتتاالي دعقى تتم،  ع تتها  اذ تتم، و ع تتها وتتادقم، ويققتتر  بهتتا متتاو  محتتو 
 دا  قعاىه. 

أ  رعقتت  المعقتتوتي، دت  دتتم  عتتد ذلت  رحتتدث ايتته القتوة الااطقتتم القتته بهتا رمكتتم  
و هتا رماتا بتتام الجمات  والقبتتي ، و هتا رحتتوت الصتاالاي والعىتتو  ويققتر  بهتتا أر تا متتاو  

 محو دا رعقىه.
 داها قوة واتدة رعيسم، وداها قوى هه روا م لها و د . فالقفم الغازيا   
هتته دتتم دتتاعر أل تتار البتتد   تته ال تت ، والروا تتم  فةةالقفم الغازيةةا الرئ سةةا   

قتتوة دتتم الروا تتم والعتتد  ،  هتته ل تتو دتتا والعتتد  دق رقتتم  تته دتتاعر ا ل تتار ، و تت  
 هتته  تتالطيم دتتدبرة لستتاعر القتتوى، ودتتاعر القتتوى دتتم دتتاعر أل تتار البتتد ، والرعيستتم داهتتا 

 قاتيه بهتا ويقحتذى  ل عالهتتا تتذو دتا هتتو  تالطيم بترض رعيستها التتذي  ته القىتإ، وذلتت  
دجتتتت  المعتتتتدة والكبتتتتد والطحتتتتال، وا ل تتتتار العاددتتتتم هتتتتذ  وا ل تتتتار القتتتته لعتتتتد  هتتتتذ  

 العاددم والقه لعد  هذ  أر ا .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

57 

57 

 القىتتتإ ، ويتتترأا المتتترارة والكىيتتتم  تتتن  الكبتتتد ل تتتو ُ تتترأا ويتتترأا ،  نمتتته ُ تتترأا  
وأشياههما دم ا ل ار، والمجامم لعد  الكىيم، والكىيم لعد  الكبد، والكبتد رعتد  القىتإ، 

 ولىى هذا لواد داعر ا ل ار. 
 اهتتتا رعتتتيس و اهتتتا روا تتتم وروا تتتعها هتتته هتتتذ  الحتتتواا والقةةةفا الحاسةةةا    

 ا ذمام و ه داعرها. العمس الماهورة لاد الجميم ، المق رقم  ه العااام و ه
ا دا رعصه .   و   واتد دم هذ  العمس  درك تسًّ
والرعيسم داها هه القه ااقمم  اها اميم دا لدر ه العمتس  لدترها، و تل  هتذ   

تت   جتتاس  العمتتس هتته داتتذراي لىتت ، و تتل  هتتؤتر أوتتحاب ا يتتار،  تت  واتتتد دتتاه  ُدَو ه
عيسم  لمها هته المىت  التذي لاتد  دم ا  يار، و ل يار ماتيم دم مواته الممىكم ، والر 

لجقمتتم أ يتتتار متتتواته دمىكقتتته دتتتم أوتتتحاب أ يتتار ، والرعيستتتم دتتتم هتتتذ  أر تتتا هتتته  تتته 
 القىإ.

لتيس لهتتا روا تم دق رقتتم  ته أل تتار أ تر، بتت  هته واتتتدة،  والقةفم المتصيلةةا   
وهتته أر تتا ..  تته القىتتإ   وهتته لح تتو المحسودتتاي  عتتد بابقهتتا لتتم الحتتس، وهتته ت 

لىتتتى المحسودتتتاي ، ودقحكمتتتم لىاهتتتا، وذلتتت  أمهتتتا ل تتترد  ع تتتها لتتتم  تتتالطيم ت تافمتتتم 
  عتتتل ولر تتتإ  ع تتتها إلتتتى  عتتتل ، لر ايتتتاي دعقى تتتم ،  ق تتتق  تتته  ع تتتها أ  لكتتتو  

 دوا قم لما تسه، و ه  ع ها أ  لكو  دعال م لىمحسوا.
 تال روا تم وت  تد  لهتا دتم مولهتا  ته دتاعر ا ل تار، القفم النابقةا   وأدا  

 لىى داعر القوى المقعاىم والرعيسم دم    ااس ايه رعيس ودر وا.ب  إمما رعادقها 
 هته رعيستم القتتوة المقعاىتم ، ورعيستم القتتوة الحادتم الرعيستم داهتتا ، ورعيستم القتتوة  

 الغاتيم الرعيسم داها .
 وهه القه لاقاق إلى الار  ولكرهه،  هه رعيسم ولها  د . والقفم النزوع ا   
 كو  اإلرادة .وهذ  القوة هه القه بها ل 
 تن  اإلرادة هتته متتاو  إلتى دتتا أدرك ولتتم دتتا أدرك إدتا  تتالحس ، وإدتتا  القعاتت ،  

 وإدا  القوة الااطقم ، وُتك  ايه أمه  ايغه أ   ؤ ذ أو  قرك.
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والااو  قد ركو  إلتى لىت  شت  دتا ، وقتد ركتو  إلتى لمت  شت  دتا ، إدتا  البتد   
  لدر ، وإدا  ع و دا داه.

  القوة الااوديم الرعيسيم. والااو  إمما ركو   
لكتتو   قتتوي لعتتد  القتتوة الااوديتتم، ولىتت  القتتوى دق رقتتم  تته  واألعمةةال بالبةةدن   

أل تتار ألتتدي،    ركتتو  بهتتا لىتت  ا  عتتال ، داهتتا ألصتتاب وداهتتا ل تت  دتتاريم  تته 
 ا ل ار والقه لكو  بها ا  عال القه ماو  الحاوا  واإلمسا  إلاها. 

م والتتراىام ودتتاعر ا ل تتار القتته رمكتتم أ  لقحتترك ولىتت  ا ل تتار دجتت  الاتتد  
 تتاإلرادة    هتتذ  القتتوى القتته  تته أدجتتال هتتذ  ا ل تتار هتته  ىهتتا أتي استتماميم و اددتتم 

 لىقوة الااوديم الرعيسم القه  ه القىإ. 
ولىتتتت  الاتتتت  قتتتتتد ركتتتتو   تتتتتالقوة الااطقتتتتم ، وقتتتتتد ركتتتتو   المقعاىتتتتتم ، وقتتتتد ركتتتتتو   

  اإلتساا .
لىتت  شتت  شتتلمه أ   تتدرك  تتالقوة الااطقتتم  تتن  ال عتت  التتذي   تتنذا  تتا  الاتتاو  إلتتى 

ق دتتم ذلتت  ، ركتتو  قتتوة دتتا أ تترى  تته الااطقتتم ، وهتته القتتوة ال كريتتم ،   اتتال  تته دتتا لاتتوه
 وهه القه لكو  بها ال كرة، والر يم ، والقلد  ، واتدقاياط .

وإذا  تتا  الاتتتاو  إلتتتى لىتت  شتتت  دتتتا  تتدرك  نتستتتاا،  تتتا  التتذي  اتتتال  تتته  عتتتال   
يتتا  دتتم  عتت  بتتدمه ، ودتتم  عتت  م ستتامه دجتت  الاتت  التتذي لقاتتوق ر يقتته ،  نمتته ركتتو  در 

 بر م ا ا ا ، و ل  محاذي أ صارما محو الا  الذي لقاوق ر يقه.
 تتتن   تتتتا  الاتتتت   عاتتتتدا  داتتتااا إليتتتته، وإ   تتتتا  دومتتتته تتتتاااا أتلاتتتتا  ل تتتتد اا ذلتتتت   
 الحااا .
امه ، و تتتذل   تتته دتتتاعر  هتتتذ   ىهتتتا أ عتتتال بدميتتتم ، واإلتستتتاا م ستتته  عتتت  م ستتت 
 الحواا .
 وإذا لاوق لعا  ش  دا ما  ذل  دم واو  . 
أتدها   ر ع   القوة المقعاىم ، دج  لعات  الات  التذي  راتى ويقوقتم، أو لعات   

 ش  د ى، أو لماى ش  دا لر يه القوة المقعاىم .
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والجتتامه   دتتا  تترد لىتتى القتتوة المقعاىتتم دتتم إتستتاا شتت  دتتا ،  قعاتت  إليتته دتتم   
ف أو دلدول ، أو دا  رد لىيه دم  ع  القوة الااطقم .ذ  ل  أدر دا إمه دعوه

  هذ  القوة الا ساميم . 
  رليةةة    ة

هتتذا التتاص المقصتت   تتلااار التتا س اإلمستتاميم وقواهتتا ظتتاهر ت دتتقرة  تته  عتتد دتتا  
 ذ رما  دى ا  .

  ي تم  إت أمه  اإلدكا  أ  محدد دجمولتم دتم الكىمتاي وا ل تاو، وماتار إشتارة 
  إلى دعاماها إلمادا  لى اعدة ، و ددم لىاص.

 ومن هذه الكلما    ة
 القفم المتصيلا . ( 1) 
ر بهتتا المحسودتتتاي  تته التتتوه  وإ    هتته قتتوة دتتتم قتتوى التتتا س وهتته القتته ُ َقَصتتتوه

رة .   امظتتتر د تتتالي  العىتتتو   فامتتتم باَعيتتتم لتتتم الحتتتس ولستتتمى القتتتوة المقصتتتورة والمصتتتوِه
 (. 83لىعوارتده ي 

 القفم الحاسا . (2) 
هتتته قتتتوة الحتتتواا العمتتتس   امظتتتر المعجتتت  الاتتتاد  لمصتتتطىحاي ال ىستتت م ي  

662. ) 
 القفم النزوع ا   (3) 
القتتوة القتته إذا ارلستت   تته القعاتت  وتتورة دطىو تتم أو دهتتروب داهتتا تمىقهتتا لىتتى  

القحريتتتتت  ، ولهتتتتتا شتتتتتعبقا   قتتتتتوة شتتتتتهواميم وقتتتتتوة ب تتتتتبيم .   امظتتتتتر  المعجتتتتت  الاتتتتتاد  
        ( .  664ال ىس يم  ي لىمصطىحاي 

* * * 
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 النص الرابع
 العارفون

 " من كتاب اإلشارات والتنبيهات البن سينا " 
 يــه ـــــــتنب

إ  لىعتتتار ام دقادتتتاي ودراتتتاي ُرعصتتتو  بهتتتا وهتتت   تتته تيتتتاله  التتتدميا، دو  باتتتره ،  
 .ل وها ولجردوا لاها، إلى لال  القدا كلمه  وه   ه االباإ دم أبدامه ، قد 

 وله  أدور   يم  اه  . 
وأدتتتتور ظتتتتاهرة لتتتتاه  رستتتتقاكروها دتتتتم  اكرهتتتتا ، ويستتتتقكبرها دتتتتم رعر هتتتتا ومحتتتتم  

  .( 47ي  3  القس  الرا م ج..مقصها لىي  ... [ 
   هةةةةة نب ... ف 
المعتترض لتتم دقتتا  التتدميا وطايالهتتا رعتتص  ادتت      الااهتتد   والمواظتتإ لىتتى  

 حوها رعص  اد    العابد   . ع  الأياداي، دم الييا  والصيا  وم
، دتتر والماصتترف   كتتر  إلتتى قتتدا الجبتتروي، دستتقدرما لاتتروق متتور الحتتق  تته  

 ودا  عدها (. 57ي  3س  الرا م ت ج  القُرعص  اد      العارف   ... [ .. 
  ] ...  نبةةةةة ه 

والعتتتتتتار و  المقااهتتتتتتو ، إذا و تتتتتتم لاتتتتتته   دو  دقارمتتتتتتم البتتتتتتد ، وام كتتتتتتوا لتتتتتتم 
وا إلتتى لتتال  القتتدا والستتعادة، وامققاتتوا  الكمتتال ا لىتتى، وتصتتىم لهتت  الاتتواب ،  ىصتت

 (.  32ي  3ج القس  الرا م ت   .. الىذة العىيا ... [ 
  هةةةةة نب... ] 

وليس   هذا اتلقذاذ د قودا  دم    واته ، والتا س  ته البتد ، بت  الماغمستو    
ا بتدا ، دتم هتذ  الىتذة  ه للد  الجبروي، المعر و  لم الاواب ، رصابو  وه   ته 

   تظا  وا را  ، قد  قمكم داه  اياغىه  لم    ش  ... (
 ( . 33القس  الجالد ي   3  ج 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

61 

61 

 ] ... كشةةةةاتم 
ا  دتا  لاهتم لته  ىستاي دتم اطتال  متور د  إمه إذا بىغم  ته الريا تم واإلرادة تتده

 الحق لىيه، لذ ذة  لمها بروق لودل إليه، د  لعمد لاه .
 لاده    أوقالا    . وهو المسمى

 و   وقم ركقا ه وادا   
 واد إليه.

 وواد لىيه .
  القست  الجالتد ت .. د  إمه لقكجر لىيه هذ  الغواشه، إذا أدعم  ته اترليتاض [ 

 ( . 86ي  3ج 
 ] ... كشةةةةةاتم 

د  إمه لاقوب   ه ذل  ، تقى رغاا   ه بار اترلياض.  كىما لم  شتا ا  لتاج 
 قدا ،  قذ ر دم أدر  أدرا  ،  غايه باا . داه إلى اااب ال

 ( .  87ي  3  القس  الجالد ت ج. ايكاد  رى الحق  ه    ش  [ .
 ] ...  كشةةةةةاتم

 د  إمه لقبىغ  ه الريا م دبىغا  ،  اقىإ له وققه دكاام . 
 ايصار المعطوف ، دللو ا.

 والوديل ، شها ا بااا  .
 م دسقمرة ، ويسقمقم  اها ببهجقه.ولحص  له دعار م دسققرة ،  لمها وحي
 . ( 88ي  3..  القس  الجالد ت ج نذا امقىإ لاها ، امقىإ تسرا  ود ا [ 

* * * 
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 ابن سينا .. حياته وعلمه
ماتل ابتتم دتتااا  تته ظت  الدولتتم الستتاداميم بتتبالد  تارا، وت لعقبتتر ماتتلة ابتتم دتتااا 

ر دقوقتم قتتذف  ته الادتتا   جتتلة لىت  الااتتلة العىميتم ت  ىقتم دتتم  ىقتاي التتدهر، أو شتا ا  باتت
ولكم  امم البا م دهيلة والجو العىمه  اقظر طبيعتم  طاتم ودتااج دتوي لكته  ر عته إلتى 

 دسقوى الأيقريم العالدة.
 ( 980هتتت ( العاشتتر المتتاالدي  370ولتتد ابتتم دتتااا  تته القتتر  الرا تتم الهجتتري   

لتد هتو  ته أت تا   ه وقم  امم اإلدبراطوريم اإلدالديم قد امقسمم إلتى دويتالي، وو 
الدولم الساداميم القه أدسها مصر بم أتمد بم أدعد بم دادا ، و ا  داالد ابتم دتااا 

  عد ماللها بايف وداعم .
و امتتم بتتالد  تتارا لماتت  دتتاال  طبيأيتتا  إلتتى العىتتويام ودتتاال   ردتتميا  إلتتى العىي تتم 

 الأياده.
يتدة  ال ىست اي القته وطبيعم القعالي  العىويم أو الاتيأيم لحقتاج إلتى أ  لكتو  دؤ 

لبتترر الققتتاده ،  تته محتتو ر تتل الظتتاهر الماتتهور والققتتاد  تته اليتتاطم المستتقور، و تته 
محتتتو لمااتتتا  عتتتل الياتتتر وإلطتتتاعه  دتتتم اإلدقيتتتاتاي والوظتتتاعف دتتتا رمقاتتتم لىتتتى باتتتره  

  حك  الطبيعم الياريم ، وَيسُمو  هؤتر الممقاتيم  ا عمم . 
 حاتد راتجم يتاد   ال ىست اي المعقى تم مال ابتم دتااا إذا   ته اتو شتيعه لعتات د
 كامتم ُلطتر  المستاع  المعقى تم  ته  ت  ذل  الجو لىتى درادتم ال ىست اي بدقتم ولاارتم ، 

 بام، ولُااَقش  ه    دجىس دااقام لقىيم دياشرة .
لىتتى هتتذ  الدراتتم دتتم  تته م تتس الوقتتم لتت  ركتتم الجتتو السيادتته بتتا س الهتتدور و 

 .(1 اتدققرار 

                                                
د   حد دعقصر لمدقاذ  83   71راام   د/ تسم إبرايي  تسم . لاريخ اإلدال    (1 

 ت دار المعارف  مصر .  10   5دياا العقاد ، لحم لاوا    ابم دااا ( 
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ىم  ه اإلرجات رمكم أ  محدد المسار الذي تصتر العىمتار و هذ  القوط م الموب
 أم سه  ايه ، وه   دردو  ابم دااا لىى ا قالف دااهجه  وطراعق درده .

، ودتتجىوا دتتم القالعتت   تته تدامتته التتذ م  قبتتوا لتتم لتتاريخ تيتتاله   (1 وابتتم دتتااا 
صتها، وي  ت  با (2 د دجىها  قاب  لاو  ا ميار  طر ا  دم دارله ، ودارله المكقو م ق

، ولقتد أواتا لاتا (3 مها أو رحىىومهتا الكالبو  لم ابم دااا داعما  اتلقماد لىيه،  اىعصو 
  تمتتتد بتتتم دصتتتط ى   الاتتتهار  طتتتاا  بتتترى تاد  . اتتتارا دتتتم لتتتاريخ تيتتتاة ابتتتم دتتتااا 

 دعقمدا  لىى دا  قيه ابم دااا م سه .
 قال   

ماتتهور،  تتا  أبتتو  دتتم   هتتو أبتتو لىتته الحستتام بتتم لبتتد هللا بتتم دتتااا الحكتتي  ال
 بىخ وامققت  داهتا إلتى  عتاري ، و تا  دتم العمتال الك تاة، ولتولى العمت   قريتم دتم  تيا 

دتت  أدتته ، دتتم أدهتتاي قراهتتا، وولتتد هتتو وأ تتو  بهتتا. وا (4   اتتاداجام (  عتتارى رقتتال لهتتا 
 تتالقرب دتتم  تتاداجام دتت  امققىتتوا إلتتى  عتتارى . وامققتت  الاتتيخ  (5 دتتقارة، دتتم قريتتم أ اتتام 

يس  عد ذل   ه التبالد، واشتقغ   تالعىو  وتصت  ال اتو  ت ولمتا بىتغ لاتر دتاام دتم الرع
لمتتتتر  ألقتتتتم لىتتتتو  القتتتترو  العايتتتتا، وا دب، وت تتتتو أشتتتتيار دتتتتم أوتتتتول التتتتد م وتستتتتاب 

                                                
 داذ  أبو لباد الجوراامه . قإ ابم دااا طر ا  دم لاريخ تياله ومقال لاه لال  (1 

 ودا  عدها . 437امظر لاو  ا ميار تبم أبه أوايعم ي   (2 

 قإ واتإ  قاب   لاريخ تكمار اإلدال    لم ابم دااا و حاي  قمها  قوله     (3 
 مسعم لما  قيه أبو لىى لا سه ودا  ا   ه الاسعم القه امقسعم داها بار المكقوب 

   راام لارو تكمار اإلدال     للليف ظهر الد م الباهقه المولود لر قه  رورة  لعد  واود
  1946ت  1365هت لاى باار  ولحييقه دحمد  رد لىى ت دطيعم القرقه بدداق  499دام 
 . 72   52ي 

  ق  أوله، ولسكام داميه، و ق  ديمه، ودكو  اليار المجااعمتام لحم ، ودار دجىجم، وو ر    (4 
 .مو  دم قرى  عارى 

  ال ق  ، د   السكو  ، وشام دعجمم، ومو  وهار   دم قرى  عارى .   (5 
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لىى أبته لبتد هللا الاابىسته وأتكت   ) كتا  ال انمفجي(الهاددم والجبر والمقابىم، د  قرأ 
رف دقاعقهتتا، دتت  تتت  هتتو م ستته دقتتاعق ب تت  لاهتتا لىيتته ظتتواهر الماطتتق  متته لتت  ركتتم رعتت

 ا واعتت ، وأتكتت  لىيتته أقىاتتدا والمجستتطه، و تتاق أمادتتا   جاتتريم. و تتا  دتتم ذلتت  رعقىتتف
 تتته ال قتتته إلتتتى إدتتتمالا  الااهتتتد، رقتتترأ وييحتتتد وياتتتاظر. دتتت  اشتتتقغ  بقحصتتتا  الطبيعتتته 

واعتتت  واإللهتتته وباتتتر ذلتتت ، و تتتق  هللا لىيتتته أبتتتواب العىتتتو ، دتتت   تتتاق  تتته لىتتت  الطتتتإ ا 
وا وا تتر  تته أقتت  دتتدة، وأوتتي  لتتدر  القتتريم  قاتتد المجتت ، وقتترأ لىيتته   تتالر هتتذا ال تتم 
أموالتته، والمعالجتتاي المققيستتم دتتم القجر تتم ، ودتتاه إذ ذاك محتتو دتتقم لاتتر، و تته دتتدة 
اشتتقغاله لتت   تتا  لاىتتم واتتتدة  كمالهتتا ، وت اشتتقغ   تته الاهتتار  ستتوى المطالعتتم. و تتا  إذا 

و تتتل وقصتتتد المستتتجد الجتتتادم، ووتتتىى ودلتتتا هللا لتتتا واتتت  أ  ُأشتتتكىم لىيتتته دستتتللم، ل
رستتتهىها لىيتتته وي تتتق  دغىقهتتتا لتتته. دتتت  الصتتت   عددتتتم متتتو  بتتتم مصتتتر الستتتادامه وتتتاتإ 

تدتتا   ردتتا   ستتبإ الطتتإ، ود تت  إلتتى  اامتتم  قيتته،واطىم لىتتى  قتتإ لتت  ُلقتتر  وذا  ا 
  مجىها، وتص  ُمعإ  واعدها، ول  رسقكم  دماميم لار دام.

أمتته لت  رطىتم لىتتى دستللم إلتتى و تر لمتر ، إت و تتا  رعر هتا  تته ويحكتى لاته   
دماميم لار دام دم داه تقى ُتكى لاه أمته قتال  ت  دتا لىمقته  ته ذلت  الوقتم،  هتو 
فمتا لىمقتته اآل ، لت  أتدد ايتته إلتى الاتتو ، وهتتذا أدتر لظتتي  ت ركتاد رقبىتته العقت ، لتتوت دتتا 

طتتول شتحرها، تقتتى ادتتقوتر، دتت  لترف دتتم تتتدة ذ اعته. دتت  لقىبتتم  تته ا تتوال،  تتلدور ر
ُلال وتيس، و عد هذ  ا توال  ىها درض دت  وتى . دت  دترض إلتى أ   تع م اتدا، 
دتت  ابقستت  ولتتاب، ولصتتدق  جادعتته لىتتى ال قتترار، ورد المظتتال  لىتتى دتتم لر تته، وألقتتق 
دماليكتته، واعتت  رعتتق   تته  تت  دالدتتم أرتتا   قمتتم. دتتاي  تتو  الجمعتتم دتتم رد تتا ، دتتام 

دتتام دتتيعام ودالدماعتتم  تته شتتهر  ) و   ةةه (اعتتم بهمتتذا ، و امتتم دمتتا  ولاتتريم وأر عم
 و ر.
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و تته  وقاتت    لتتو ى  نوتتبها ، و  تتاعىه  جاتترة شتتهارة. و تتا  متتادرة  تته وتتبر ،
 . (1 لىمه وذ اعه ولصامي ه   

ولقتتد  تتا  ابتتم دتتااا قتتوي المعار تتم  حاتتد قتتد لتترك لاتتا ودتتارا  دقعتتددة الجوامتتإ، 
يتم ودتقام دصتا ا ، ولقتد ووت   عتل اليتاتجام ركقتإ  هو لىى ا شهر قتد لترك لاتا دمام

ا  إلى دا  ااها الماعم بام دطول وردالم.  ابم دااا لده
وييتتتالغ  عتتتل اليتتتاتجام  تتتته أ  ابتتتم دتتتااا  تتتا  ركقتتتتإ  تتت   تتتو   متتتيس ورقتتتتم 

 .(2 دعىودالها دم الذافرة دياشرة رسقدله 
 انن سينا والر را   ة

اله  أ   قر عتتتتتوا القمتتتتتم ويقستتتتتاموا إ  العظمتتتتتار التتتتتذ م دتتتتتالدله  طيتتتتتاععه  و ا تتتتت 
الاتترف، ليستتوا  تتالمغموريم دتتم الاتتاا، بتت  إمهتت  رعقبتترو  در تتا إبتترار ودو تتم اتتذب 
لى  اي وال رق المقااتلتم دتا و ت  دتم هتذ  ال ترق لترى دتم العاتر لهتا اتذب ا دااتد دتم 

 الراال إلاها، وإدلار أمه  دم أفجر الدلاة لها والمعىصام لميادعها.
اولم دم هذا الاو  ايما  قعىتق  الاتيخ الترعيس ، ظىتم دح وظتم ولقد ظهري دح 

 طيم تقتى دطىتم الاصتف الجتامه دتم القتر  العاتريم المتاالدي، دت  قتدر لهتا أ  لظهتر 
لىااتتا دحققتتم  عتتد العاتتد ا ل تته تبتتم دتتااا ، ولر تتا هتتذ  المحاولتتم لىتتى إدلتتار أ  ابتتم 

ومحمت  هتذ  الدرادتم القدرمتم بواته  تاي، دااا  ا  دم الايعم، ودم الايعم اإلداديتم 
لاوا    لو اق القطباتق  ته إديتاي أ  الاتيخ دتم اإلداديتم اإلداتى لاتريم   و التإ هتذ  
الدرادم دم ااال  هتو  لىته بتم   ت  هللا الجاالمته  . والتذ م ادلتوا أ  ابتم دتااا دتم 

                                                
د قا  السعادة ودصيا  السيادة  ه دو ولاي العىو  ت للليف طاا  برى تادة درااعم   (1)

   295ي  1ولحقاق  اد   كري ت ولبد الوهاب أبو الاور . دطيعم اتدققالل الكبرى . ج
296 . 

 60ت والد قور بالب ال ارابه وابم دااا ي  297ت  296ي  1بق جراام المرام السا  (2 
 ودا  عدها ت المجىس ا لىى لىا و  اإلدالديم ت القاهرة العدد العاشر.  
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الاتتيعم إممتتا رعقى تتو   تته المتتاهل لتتم الجاالمتته،  هتت  رعقبتترو  أدتتاا الحكتت   تتل  ابتتم 
 اا شيعه لعدة أدور أهمها   تدا

تتتت ادتتت  ابتتتم دتتتااا وادتتت  و اعتتته.  هتتتو أبتتتو لىتتته الحستتتام، وأبتتتو  لبتتتد هللا واتتتد  1 
الحستتم وأبتتو اتتد  لىتته و تت  أول تت  رحمىتتو  أدتتمار ت  ق تتق أ   قستتمى بهتتا أباتتار باتتم 
واتتتتد، إت أ  ركتتتو  لهتتتت  داتتت  قتتتوي أو  تتتتأيف إلتتتى أهتتت  باتتتتم لىتتتى ر تتته هللا لاتتتته 

 والقايم له.
، وأدترار هتذ  إ  ابم دااا ظهر  ما ألمعاتا  ته أت تا  الدولتم الستاداميم ت د  2 

 الدولم  اموا ر مرو  القايم لىعىويام واإلرما   ا عمم المسقوريم.
ت  ما أ  العىو  القه شالم  ه ذل  الوقم  امتم لقست  باتو  دتم القاتيم  تن  3 

ظهتتتر  تته  ردتتتاع  إ تتتوا  أبتترت العىتتتو  ال ىستت يم والقصتتتوايم والسيادتتتيم واتاقماديتتم دتتتا 
الص ا   ، وهه رداع  أ ص  صاعصها هه الاالتم الاتيأيم، وهتذ  العااوتر اإلداديتم 
القه أدبقم  ه ل ادي ها، والقه إ  دلم لىى ش  دا  نمما لتدل لىتى أ  هتذ  الردتاع  

 قد ودري لم لقول  ىس يم وقىوب شيأيم. 
م  ترداجام  ته لهتتد   متو  ت ولقد دبق القول  ل  ابم دااا قد أدادي إليه وتر4 

و  ديتتادره  الجتامه بتتم داصتتور  ، ولقتتد  تتا  أبتتو  وأ تتو  دتتم الاتتيأيم اإلدتتمالاىيم  دردتت
 .(1 قا م الايأيم  الدرام ا ولى ويقعر و  لىى أ كاره ، ويقر و  لىى الج

وهتتتتذا المتتتتاهل دتتتتاهل مظتتتتري لتتتتيس هتتتتو  ل تتتتيا الماهجتتتتام وأتقهمتتتتا  تتتتاتتقرا   
ول  تل  دىستىم ا دتمار ت لحتق  أ   اعترط اإلمستا   ته إلجتتا  والققتد ر، تاتد رمكتم القت

دعام  متا ت رحتق  ذلت  إليتا  ا دترة لتذاي اإللجتا ، وايمتا  قعىتق  البا تم الجقاايتم العادتم 
والعاوتم  تن  اإلمستا   اوتم الأيقتري ُرحقمتت  داته اتدا أ  رصتطام الستار لىتى لقالاتتد 

ذلت   ته البا تم العادتم  ته داعترة المجقمتم المجقمم العادم، دقاايم أو دىو يم، دوار  تا  
فىه ، أو  ه البا م العاوم دهتد ط ولقته ودستقا رأدته. وديتارة ابتم دتااا لتوته  لمته لت  

                                                
 .  9،  8راام دحمد دصط ى تىمه   دقددم لو اق القطباق ي   (1 
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هتتتتذ  الجقا تتتتاي القتتتته  تتتتاموا  دردتتتتومها، ولتتتت  لقطمتتتت م إلاهتتتتا م ستتتته بتتتترب   همتتتته لهتتتتا   ىقتتتتا 
 والوقوف لىى أدرارها .

ويعتتد دتتم اإلدتتمالاىيم وقتتد قتتال     و تتا  أبتته دمتتم أاتتاب دالتته المصتتريام،  
دتتمم دتتاه  ذ تتر التتا س والعقتت  لىتتى الواتته التتذي رقولومتته ويعر ومتته هتت ، و تتذل  أ تتى ، 
و تتتتاموا ر متتتتا لتتتتذافروا باتتتتاه  وأمتتتتا أدتتتتمعه  وأدرك دتتتتا رقولومتتتته وت لقبىتتتته م ستتتته، وابقتتتتدأوا 

والهاددتم وتستاب الهاتد .  هت   دلوماه أر ا  إليته ويجترو  لىتى ألستاقه  ذ تر ال ىست م 
طملمتتم م ستته  عتتد ذلتت  إلتتى هتتذ  الدرادتتاي ؟ وإذا اطمتتل  ودتتكم  هتت  القبرهتتا دقا تتم أو ا

 ادققري  ه قىيه لقادة  د م  وحابها  الوتر ؟ 
وأرتتا دتتا  تتا ،  تتن  دتتاهل المقارمتتم بتتام  تتال  ابتتم دتتااا و تتال  الاتتيعم، ت ر اتتد  
 لايعه. 
م، وأ ىتتتتص لجتتتترد لتتتتم مالقتتته القاتتتتيأي (1 لتتتو أ  وتتتتاتإ القو اتتتتق والقطباتتتق و  

تت  الاصتتوي دتتا لتت  لحقمتت  لوقعاتتا لىتتى درادتتم دمقتتاتة دتتم  لىمتتاهل  تته درادتتاله ولتت  ُرحمِه
تاتتتد داهجهتتتا ومقاعجهتتتا. أدتتتا أمتتته وقتتتد دتتتجم م ستتته دتتتم أول ا دتتتر  تتته إطتتتار مقيجتتتم 
دحتددة،  نماتا مات   ته هتذ  الاقيجتم، ومات   ته ادرتم المقتدداي المووتىم إلاهتا، ومحتم 

ا  لاتتا  روتتم َمْعُىتتص  اهتتا لمتتاهل الدرادتتم المقارمتتم بتتام مودتتد ر دتتاا ذرا  ا دتت  أ  لقتت
مصتتوي ابتتم دتتااا والاصتتوي الاتتيأيم  تته اإللهيتتاي والابتتواي وقتتوي اإلمستتا ، لاصتت  
داهتتتتا إلتتتتى مقيجتتتتم دحتتتتددة  الستتتتىإ أو اإلرجتتتتاب ايمتتتتا  قعىتتتتق بهتتتتذ  الق تتتتيم إ  شتتتتار هللا 

 لعالى.
 انن سينا نين الس اسا والرل    ة

ابتم دتااا  ستبإ لظمقته و ستبإ لجتاذب القتادة لته قىقتا  لت  وأرا دا  ا   ىقد  ا  
 هتدأ لته قترار ولت  رستققر لته تتال،  كتا  داعمتا  بتام لقىتد التوتارة وغياهتإ الستجو ،  كتتا  

                                                
اريم لعىه بم امظر لو اق القطباق  ه إدياي أ  الايخ الرعيس دم اإلداديم اإلداى ل   (1)

     هللا الجاالمه . لقدر  ولحقاق ولعىاق د/ دحمد دصط ى تىمه. 
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، تاتتد (1 تمق تا   عىمتته الاظتري والعمىتتهالطتادعو  دتتم الحكتا   دمومتته دتاه  رغيتتم  تته ا
ذله و تتذَّ أقرامتته، و تتا   تته دعظتت  قتتد لتتو ر لتته دتتم العىتت  دتتا لتت   قتتو ر لغاتتر ،   تتاق أدتتال

التتذي ت ظتته  (2 دتتم العىتتو  دتتوى العىتت  اإللهتته  تاتلتته رقتترأ لا ستته ولتت  رسقصتتعإ شتتا ا  
القتتاريخ  لتتتم أدااتتد الاومتتتا ،  هتتو رقتتتول لتتم الطتتتإ دتتجال    دتتت  رببتتم  تتته لىتت  الطتتتإ 
ووتري أقترأ الكقتإ المصتا م ايته، ولىت  الطتإ لتيس دتم العىتو  الصتأيم.  تال اتر  أمتته 

ايتتته  تتته أقتتت  دتتتدة تقتتتى بتتتدأ   تتتالر الطتتتإ رقتتترأو  لىتتتى لىتتت  الطتتتإ. ولعهتتتدي  بتتترتي
 (3   يسم دم القجر م دا ت  ووفالمر ى  ام ق  لىىه دم أبواب المعالجاي المقق

فتتا  ابتتم دتتااا رعقتترف  ال  تت   دتتالذله، ويراتتم  الجماتت  إلتتى ذويتته، وتد جتته 
 لم ال ارابه   أبه مصر   المعى  الجامه داهور، قال  

دت  لتتدلم إلتى اإللهتته، وقترأي  قتتاب دتتا  عتد الطبيعتتم  متا  اتتم أ هت  دتتا ايتته،   
أر عتام دترة ووتار إلتى دح وظتا . وأمتا  والقيس لىىه برض وا تعه، تقتى ألتدي قرارلته

دم ذل  ت أ همه وت المقصتود  ته والستبإ دتم م سته، وقىتم   هتذا  قتاب ت دتبا  إلتى 
م العصتتر  تته التتوراقام و اتتد دتل دجىتتد  همتته، وإذا أمتتا  تته  تتو  دتتم ا رتتا  ت تترُي وقتت

 اادي لىيته،  عَر ته لىتىه  رددلته رد دقبتر  دعققتد أ  ت  اعتدة دتم هتذا العىت .  قتال لته 
اشتقر داته هتتذا  نمته ر تتيص أبيعكته بتتجالث دراهت  ووتتاتيه دحقتاج إلتتى دماته، واشتتقريقه 

إلتتى  تتنذا هتتو  قتتاب  بتته مصتتر ال تتارابه  تته أبتتراض  قتتاب دتتا  عتتد الطبيعتتم، وراعتتم 

                                                
درض مو  ابم داصور وا قىف ا طيار  ه لالاه  عالجه ابم دااا  قري لام مو   ه   (1 

وأمس ابم دااا إليه، وطىإ داه اإلطال  لىى دكقبقه الاادرة  امق م  ما  اها، وامقهى دم 
و  ه الجادام لار دم لمر  ، ول  رحص  اد دا  عد ذل  دم العىو  لحصا   رو  العىو  وه

 .439   438دوى ا قمارها  ه ذهاه . راام لاو  اإلميار تبم أبه أوايعم ي 

 .438ت  437امظر لاو  ا ميار ت ابم أبه أوايعم ي  (2 

 .438لاو  ا ميار ت تبم أبه أوايعم ي   (3 
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باقه وأدترلم قرارلته.  تام ق  لىتىه  ته الوقتم أبتراض ذلت  الكقتاب  ستبإ أمته  تا  لته 
 .   (1 لىى ظهر القىإ و رتم بذل    دح وظا  

و عتد تيتتاة القحصتتا  بتدأ تيتتاة القتتلليف ديكترا   تتذل   تتللف أول  قتاب لتته وادتتمه 
لرغيتتتم أبتتتو  المجمتتو   ألتتتى ايتتته لىتتتى دتتاعر العىتتتو  دتتتوى الريا تتتم ، و تتا  لللي تتته لىبيتتتم 

 الحسام العرو ه الذي طىإ إليه ذل .
د   قإ  عد ذل  شروتا  دجت  ،   الحاوت  والمحصتول   ته قريتإ دتم لاتريم 
دجىدة ، د  واف  ه ا  الق  قا ا  دما    البتر واتدت   ، و تا  مستعقا هتذ م الكقتابام 

 قد اتقكرهما الرا   ى  رعرهما لىاسخ والقداول.
السيادم لاق   ه البىتدا  المعقى تم ،  تذهإ دتم  عتارى ولما داي أبو  وااقذبقه 

إلتى  ر تتامل دتت  إلتتى مستتا، وداهتا إلتتى  تتاورد، وداهتتا إلتتى لتوا ، وداهتتا إلتتى شتتقا  وداهتتا 
إلتتى دتتمايقا ، وداهتتا إلتتتى اتتاار  رأا  ردتتا  ، وداهتتا إلتتتى اراتتا  دتت  إلتتى دهستتتقا  

اتتد الجوراتتامه ، ولتتاد إلتتى اراتتا  وهاتتاك لقىمتتذ لتته أبتتو لبودتترض بهتتا در تتا  وتتأيا  
 الماهور .

و ته اراتتا   قتتإ ابتتم دتتااا  جاتترا  دتم  قيتته. المعقصتتر ا ودتتا  تته الماطتتق ت 
والمبتتدأ والميعتتاد ت وا روتتاد الكىيتتم دتتت  أول القتتامو  ودعقصتتر المجستتتطه ت و جاتتر دتتتم 

 الرداع  ، د  واف  ه أر ه الجب   ييم  قيه.
ر عتام بتام  قتاب وردتالم ولقد  قتإ لىماتذ  الجوراتامه قاعمتم  كقيته لايتد لتم ا 

و طيتم وشتعر ومجتر، دت  واوت   عتد ذلت  ابتم دتااا تر تم لجوالته  ته البىتدا ، ودجتتالس 
ا دتترار لمتتداواله   تته طىبقتته السيادتتيم،  ىتت  رمقاتتم لىاهتتا وأدتتري لىيتته و تتادي أ  لتتودي 

والقصتايف  حياله لوت أ  هللا دى  ، بار أمها قد تتدي دتم ماتاطه العىمته  ته القتلليف 
ل والماتتتتاظرة،  ىتتتت   بتتتتق لتتتته إت الىاتتتت  رجىتتتتس ايتتتته دتتتتم لالداتتتتذ  رقتتتترأو  دتتتتم  قيتتتته والجتتتتد

  القااوب، ويعىق هو لىى دا رقر و  د   دلو  الاددار والمقااام لىهو والطرب.

                                                
 .438ايعم ي لاو  ا ميار ت تبم أبه أو  (1 
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ويستتتقمر ابتتتم دتتتااا بتتتام هتتتذا الجتتتذب والقرتتتتال ولىتتتو التتتاج  تقتتتى و تتتر تيالتتته، 
 تتا  دمتتم ديقريقتته باليتتا  ، تاتتد والأيقتتري تبتتد أ   تتد م دمتتم أو  تترييم ديقريقتته، ولقتتد 

د م تياله  رييم لهذ  الأيقريم،  عتد أ  ادتقحكمم داته لىتم  ته أدعاعته الغىيظتم و تا  
ت رصتتبر لىتتى العتتالج الطويتتت ، تاتتد أدتتر لاتته قولتتته   أريتتد أ  أدتتيش تيتتاله قصتتتارة 
لري تتتم وت أريتتتتدها طويىتتتتم  تتتتيقم    كتتتتا   ايتتتتد  تتتته ارلتتتتم التتتتدوار تقتتتتى لقرتتتتتم داتتتته 

 تتتالققوي  المتتتاالدي أو الجاداتتتم والعمستتتام اي  تتته دتتتم الساددتتتم والعمستتتام ا دعتتتار  متتت
دتتتام دمتتتتا    تتتالققوي  الهجتتتري لقرييتتتتا  ، وامقهتتتم تيالتتته  تتتتو  الجمعتتتم دتتتم شتتتتهر رد تتتا 

 رتمه هللا . (1 ولاريم وأر عماعم 

* * * 

                                                
 ودا  عدها .  439راام لاو  ا ميار ت تبم أبه أوايعم ي   (1 
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 كلما   حتاج كل: ن ان 
قتد ورد  و عد الحد د لم ابم دااا محإ أ  مقحتدث اآل  لمتا لستى أ  ركتو   

  ه الاص دم  ىماي لحقاج إلى بيا  .
لكاا مايه أوت وقب  ادتق ااف المستار إلتى أ  التاص التذي ا قرمتا  هاتا قتد اعقىتف  

دم دجمولم دم القاباهاي واإلشاراي وبارهما ل  مىقا   اها بقرلاتإ ابتم دتااا لهتا ،  قتد 
ل ر لاتته أو لقتتد  لىيتته، متتلله  القابيتته أو اإلشتتارة ، دتت  متتلله  عتتد   غاتتر  دمتتا ركتتو  قتتد لتت

 مظرا  لما لقق يه المعامه ولقطىيه وتدة المو و  دم بار تاو أو تيادة . 
 وهذه هي الكلما  نين  دس،   ة

 ة ) .. وه  في جالني  من أندانه  مد نبفها و جر وا عنها (.1 
  ه هذ  الجمىم  ىمم     م وها ( . 
ا هتتتو الوا تتت  والمعقتتتاد  تتته وأول ادتتتقعمال هتتتذ  الكىمتتتم  تتتا   تتته المادرتتتاي  متتت 

 فال  العرب.
والاصه  ه المادراي   رطىق لىى المار رعترج دتم الحجتر،  تل  الحجتر ُرعترج  

 لاه دار  .
رقتول ابتتم داظتتور   التاَّص   م تتيل المتتار  متا رعتترج دتتم َتَجتر. متتله المتتار  

  ال م ا  وم ي ا    دال ، وقا    دال قىاال  قىاال ، وقا     رج رشحا  . 
   لهيل لىكىمم  عد ذل  ادقعمالها  ه المعاوياي لىى محو دا دعاتا اآل  لىتى د 

 دبا  المجات .
  قوله   م وها ( لعاه  ىعوها، والمعاى ظاهر. 
و ه هذ  الجمىم  تذل   ىمتم   لجتردوا ( ، وهته قرييتم  ته المعاتى دمتا ذ رمتا ،  

 و   لجرد لم الا  ( أ عد  لاه وأقصا  وقطم وىقه  ه . 
 الزاهد (. ص باس  ) ... الممررِّر عن متاع الدن ا وبيبا ها سمصة 2 
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 تته هتتذ  الجمىتتم  ىمتتم   المعتترض ( وهتته لعاتته   الماصتترف لتتم الاتت  وهتتو  
 تاهد ايه .
و اها  ىمم     وطايالها ( وهه لعاه   دىذالها القته لقعىتق بهتا التا س ولطاتإ  

 لها .
سما لرةةروق نةةفت الحةة  ةة ) .. والمنةةةر  بفكةةره كلةة: مةةدس الجبةةرو  مسةةتد3 

 في سره سمصص باس  الرات  (.
وهتته لعاتتته   العظمتتتم اإللهيتتم وهتتته دتتتم و تته هتتتذا التتاص  ىمتتتم   الجبتتتروي (  

 و اي الجالل.
وايته  ىمتم   دستقدرما  ( وهته لعاته   طاليتا اتدتقمرار والتدوا ،  تا لف والستتام  

 والقار لىطىإ.
 وايه  ىمم    ه در  ( . 
 إت دم َ ىقه.يه اإلمسا   ه ودر  وت رطىم لىيه أتد والسر   دا ُ اطوى لى 
عةةع عةةنه  مقاتنةةا البةةدن، وانفكةةفا عةةن 4  ةةة ) ... والرةةاتففن المتنزهةةفن ك ا وم

 الرفاغل (.
 و ه هذا الاص قوله   المقااهو  ( ، المقر و  المقلبو  لىى الىذاي الحسيم. 
 ر دم ديطرة الجس .وايه قوله     َوَدام لاه دقارمم البد ( والمراد   لحر  
وايه     وام كوا لتم الاتواب  ( ودعاتا    لحترروا دتم الهمتو  المادرتم والدماويتم  

 القه لصرف العارف لم دقصد  ا دمى.
ةةةة ) ... نةةةل المنغمسةةةفن فةةةي  ضمةةةل الجبةةةرو  والمررعةةةفن عةةةن الرةةةفاغل، 5 

 سةيبفن وه  في األندان ( .
 ها المسقغرقو  .و ه هذا الاص قوله     الماغمسو  (   ودعاا 
 وايه     رصابو  وه   ه ا بدا  ( ودعااها    االو . 
ًا مةا، عن ة  لةه خلسةا  مةن 6  ة ) ... ث  كنه ك ا نلغ  به الرياعا واإلتا م حةد 

 ابالع نفت الح  عل ه ( .
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و تتته هتتتذا التتتاص قولتتته   الريا تتتم (   وهتتته لعاتتته القتتتدريإ والمماردتتتم  قصتتتد  
 لكويم المىكم.

 بدي وظهري  جلة ودو  دقدداي.و   لاهم (  
 داقيه رقف.و    ىساي (   لمحاي وود اي دريعم ت  ىق م إلاها إت  
 ة ) .. لذ دم كضنها  روق  فمإ كل ه، ث   صمد عنه (.7 
و ه هذا الاص قوله   لودل (   َلْبرُق ولىمم لىتى واته السترلم، والود تاي  

 امم ود م وهه البرقم أو الىمعم العاط م . 
 ايه   لعمد لاه (   لاط   ، والعمود اتمط ار.و  
 ة ) ... وكل وم  سكتنفه َوْجَدان   ( 8 
و تته هتتذا التتتاص قولتته   َوْاتتَدا  (   لجايتتته واتتد ، وهتتو تالتتتم  تته التتا س لاتتتيه  

 الىه م أو الحا  أو هو دايل داهما . 
 ة ) ... ث  كنه ليتفغل في  ل، حت: سغرةاه فةي غيةر ا ت  ةار، فكلمةا لمةح9 

 شي ًا عاج منه كل: جنا  القدس ( .
 و ه هذا الاص قوله   لاقوب  ( لاذهإ  عادا   ه لمق دا هو  صدد  . 
وايته   رغاتتا  (  هتتيا لىيته تقتتى ركتتاد  تذهإ  حوادتته ، وهتتو دتم الغاتتيم القتته  

 هه ذهاب الحواا لم واتبها . 
 وايه     ه بار اترلياض (  ه بار لدريإ ودماردم . 
 ا م .وهو دم الري 
 وايه   لاج ( داله أو الجه 
 رقول ابم داظور   
 والحاعا .َلَوج . الَعَوج   اتمعطاف ايما  ا  قاعما   مال  الرد   
 والرد  و   دا  ا  قاعما  رقال ايه الَعَوج . 
 ة ) ... فغر ه غاٍش (.10 
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و تته هتتذا التتاص قولتته     باتتيه بتتااه ( وبتتااه   ادتت   التت  دتتم َبَاتتى، وقتتد  
ل ستار  قرييتا والمتراد أمته لقمىكته تالتم م ستيم  اوتم لكتاد لتذهإ  حوادته ،  ااقطتم  دتبق

 لمم توله ودا توله .
ةةة ) ... ثةة  كنةةه لتبلةةي بةةه الرياعةةا مبلغةةا  نقلةة  لةةه ومتةةه سةةكينا ف ةةةير 11 

المصطف  مضلففًا ، والفم إ شهابا نينا ، و حةل له مراتفا مستقرم، كضنهةا صةحبا 
 ا نبهجته ( .مستمرم ، ويستمتع فيه

 ه هذا الاص قوله    اقىتإ لته وققته (  قغاتر تالته ويقبتدل  ااققت  دتم ا تتوال  
ات تتتطراب، ويصتتتار التتتوديل لاتتتد  إلتتتى المقادتتتاي ، ايصتتتار إلتتتى تتتتال الستتتكاام  عتتتد 

 شها ا دسققرا  ولمعاما داعما .
 وايه   دكاام ( هدور. 
 وايه   المعطوف ( السريم المج  والاوال. 
 وديل ( ال ور العا م السريم.وايه   ال 
 وايه   شها ا بااا (   شعىم دم مار داطعم .  
 وايه   دسققرة ( داعمم . 
 وايه   بهجم ( درور . 
هتتذ  هتته الكىمتتاي القتته وردي  تته الاصتتوي ولهتتا دتتدلول لغتتوي، ألقااتتا ال تتور  

  لىاها لقحد د دراد الايخ دما رقول . 

* * * 
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 الاص
 لحىا  ولعىاق

الذي ا قرله بام  در  وإ   ا   ه دو تو  واتتد هتو الحتد د لتم  هذا الاص 
ابتتتم دتتتااا   الاتتتيخ التتترعيس،  نمتتته  تتته الحييقتتتم القصتتتوف  تتته  عتتتل اواميتتته  متتتا  همتتته 

دؤلتتف دتتم دتتقم دقتتاطم ر متتا ر تترق بااهتتا  عتتل الاصتتوي ا  تترى  تته هتتذا المو تتو ، 
 ور ما ركو   ع ها قرييا  دم  عل. 

قر تتاا أماتتا و تتعاا بتتام  تتدر  مصتتا  دؤلى تتا  دتتم ومحتتم  تته اميتتم ا تتتوال قتتد ا  
 أااار رعبر دم أقرب طريق لم دجم  ورار ابم دااا  ه القصوف.

تإ دتم م سته لر اميهتا  لىتى هتذا المصتطى  الحتد د لكىمتم   وابم دااا هاتا قتد مصه
تتإ م ستته راتتال  دهقمتتا   عىتت  ات ستتقمولوايا  ( ،  متتا أمتته  تته ذاي الوقتتم قتتد مصه  العر تتامهه

 دم اواميه.  ه اامإ
 ا ستقمولواه( مه( بار درادف لمتا  المراد تم لىتت وأمم  بار وت ش  أ   العر ا 

 وإ   اما دققار ام ت قالف دو و  العىمام أو المصطىحام.
 عى  العر ا  رطىق لىى اليحد  ه مظريم المعر م، و ذا رطىتق لىيته دصتطى   

  ا  سقمولوايا(.
  التتتيعل دتتتم هتتتذ م المصتتتطىحام أمهمتتتا ولهتتتذا اتل تتتاق  تتته اإلطتتتالق قتتتد ر هتتت 
 دقراد ا .
 وا در ليس  ذل   القطم ت قالف دو و  اليحد  ه    داهما. 
 العر ا  وإ   ا  رطىق لىى ال ه   ته مظريتم المعر تم، إت أ  الماتقغىام بهتذا  

العىتت   العر تتا ( ، إممتتا  قواهتتو   الدراتتم ا ولتتى إلتتى اليحتتد  تته المعر تتم دتتم تاتتد   
 وطبيعُقها، و يمُقها، وتدوُدها.  مالُلها،

وأدتتتتا  ا  ستتتتقمولوايا(  تتتتن  الماتتتتقغىام  تتتته إممتتتتا  هقمتتتتو   المعر تتتتم دتتتتم تاتتتتد  
دو تتتولاي العىتتتو ، وطرقهتتتا، وقوامااهتتتا، وديادعهتتتا  حجتتتا  امققادرتتتا ولحىاىيتتتا، دبايتتتا لىتتتى 

 الواقم والقجر م.
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 . مصطى   ات سقمولوايا( ركو  أفجر دراد م لت    ىس م العىو (  
ومحتم هاتتا لستاا  تته دجتال لحريتتر هتتذ م المصتطىحام  مقتتدار دتا مهتتق   اإلشتتارة  

إ م سه دم  الل هذا التاص لر اميتا  مقق تى هتذا المصتطى   إلى أ  ابم دااا قد مصه
 الحد د.
والعتتتتال  التتتتذي ركتتتتو  هتتتتذا شتتتتلمه  قصتتتت  الصتتتتات  دياشتتتترا   المعر تتتتم و العتتتتارف،  

  ه العارف، ولىعالميم  ه المعر م. و ص اي    داهما، وداال ادقحقاقه لىووف
 نمتته قتد د تت   وابتم دتااا تتتام  قحتدث  تته هتذا التتاص لتم دجمولتتم المقصتو م 

لىتتتتاه  دتتتتم أ تتتتص أووتتتتا ه ، وأظهتتتتر أتتتتتواله ،  هتتتتو رقتتتتول  ف إ  لىعتتتتار ام دقادتتتتاي 
 ودرااي ُرعصو  بها وه   ه تياله  الدميا، دو  باره  .. [ .

 والعار و    امم لارف. 
العتتتارف لار تتتا إت إذا امصتترف   كتتتر  إلتتتى قتتدا الجبتتتروي، دستتتقدرما وت ركتتو   

 لاروق مور الحق  ه در .
وأمتتتتتم ت لستتتتتقطيم أ  لقصتتتتتور هتتتتتذ  المرليتتتتتم العاليتتتتتم الرا يتتتتتم لىعتتتتتارف، إت إذا  

 لصوري المسللم بقمادها ولىى واهها.
والمستتللم بقمادهتتا ولىتتى واههتتا لظهتتر لتت  لتتو أمتت  للدىتتم ايمتتا أقددتته اآل  بتتام  

 ر . د
 تتتلقول   إ  طىتتتإ الاتتت  أو التتتذي  ااتتتد الحتتتق تبتتتد أ  لقهيتتتل لتتته هتتتذ  ا شتتتيار  

 الجالدم اميعها  عطواي لىى الطريق لاا  دا  ريد  دم الاقاعل.
  هو أوت   تبد أ  ُرعرض لم    ش  ركو  دبيا   ه إ عاد  لم دطىو ه. 
يقتتم دتتم والتتذي ُ يعتتد الطالتتإ لتتم دطىو تته هاتتا هتتو  تت  شتتاب  لتتم إدراك الحي 

 لرض الدميا، أو لىى ا ق     دا رعققد الطالإ لىحييقم ايه أمه  يعد  لم إدرافها.
إلتتى إدراك الحتتق وهتتو داميتتا   تبتتد أ  ُرقبتت  لىتتى  تت  شتت  رعققتتد ايتته أمتته رقر تته  

 وما  دطىو ه.
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د  هو دالجا    رجد م سه وقد أوي  واهتا  لواته أدتا  الحتق  در ته إدرافتا  دياشترا   
 أو  ىو  له د   ا ص  لاه ليعاود  دم اد د. دو  دعه 
، ت دتتتيما دتتتا  طالتتتإ الحتتتق  ىادتتته  تتته اتبقتتتدار أ  ُرعتتترض لمتتتا دتتتوى الحتتتق 

 راغىه لم الطىإ ألاه دقا  الدميا وطايالها.
 د  ُرقب  لىى دا رعققد أمه رقر ه دم الحق. 
 وهو لاد الجمهور أ عال دعصووم، هه الأياداي. 
 يادة،  القيار. هذا  هما   الاهد والأ 
 والقبرى والقوله،  القيار. 
 د  إمه إذا وَاد الحق،  لول درااي وادامه، هه المعر م. 
  نذ  أتوال طالب الحق، هه هذ  الجالدم. 
ولتتو أمتت  قتتد أدر تتم المستتللم لىتتى هتتذا الواتته، لعىمتتم أ  ألىتتى المرالتتإ ركتتو   

 اهتتا الطالتتإ لىحييقتتتم هتته أواعتت  دعر تتتم الحتتق، والتتذي افقستتتإ الطالتتإ  ستتببها ووتتتف 
 العارف.
والعارف دم المعر م، وهه إتدى دالث ِمَسْإ  اقستُإ الاتاا إلتى الحييقتم لىتى  

 أداا داها.
 قم إت واتدا  دم دالدم  ما الااش  أدا  إدراك الحيي 
الماصتترف   كتر  إلتتى قتتدا أولهت    العتتارف، وهتو دتتا ذ تترُي لت  دتتم أمته هتتو    

 الجبروي، دسقدرما لاروق مور الحق  ه در .
وهو ألىى هؤتر الراتال الجالدتم  أيتا ، وأشتر ه  داالتم، وأدتماه   يمتم، وأفجتره   

 قدرة لىى القلدار والقلدر.
و هتتذا التتذي رقتتف لاتتد تتتدود القصتتد ق  متتا ُ ىقتته إليتته ودتتامه هتتؤتر الجالدتتم   هتت 

 دم دساع   كريم لققر     دسللم بدلاىها.
 وهذ  المرليم لسمى درليم اإلرما ، والمقصف بها هو المؤدم. 
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ودالتتد هتتؤتر الجالدتتم   هتتو الُمْعتترض لتتم المعر تتم  الكىيتتم، ودرلبقتته هتته درليتتم  
 الجه ، والمقصف بها هو الجاه .

وىق  دم  الل هتذ  الجمت  اليستارة إلتى أ  الاتاا  الاستيم لىحييقتم و عد أ  أو  
ليسوا لىى درام واتدة، أتإ أ  أقول ل  دؤ دا  لىى دا ذ رلته أ  ألىتى الاتاا دراتم 

 ه  العار و . 
 وأمم  بار وت ش  أ  العارف ش  والعال  ش  و ر. 
المتتادي،   العتتال  هتتو هتتذا اإلمستتا  التتذي  يحتتد  تته دحتتيا الكتتو  المتتادي وباتتر 

لىتتتى قتتتتدر دتتتا لدرتتته دتتتم ولتتتتى دستتتقعمال  الماتتتاهل المعقى تتتم القتتته لووتتتتىه إلتتتى تقاعقتتته 
 وأدواي، ولىى قدر دا رمقىكه دم قوة اإلدراك.

أدا دا محم  صتدد  دتم الحتد د لتم العتارف والمتؤدم والجاهت ،  نمته ُ ىقته باتا  
ه لتم لالقتم إلى دو و  و ر، ودادا ه لىيحد دعقىف، إمه هو المادا  الذي  يحد ايت

اإلمستتا  بر تته، ودتتا  قصتت  بهتتذ  العالقتتم دتتم دعر تتم دتتا  قتتا  لاتتا دتتم ذاي هللا ووتت اله، 
ودتا ُرطىتإ إلااتا داته دتم لكتاليف لاتقم  لىتى ا دتر والاهته، ودتم دعر تم الودتيا باااتتا 
و ااه، ودا  ىا  دعر قه لم هتذا الودتيا دتم وت اي لجعت  لته دكامتم  اوتم ت لعراته 

ت لاتال بهتا إلتى در تاي لاتااه، وت لاستج  دتم العالقتم القته ُو تم لم  اتريقه، ولكاهتا 
  اها  س ار بام هللا ودياد .

دعر تتتتم الستتتتمأياي هتتتتذا  اإل تتتتا م إلتتتتى دتتتتا  قستتتتم لتتتته داتتتتدا  اليحتتتتد هاتتتتا دتتتتم  
 والغابياي القه ت دجال لىعق   ؤدي  ه إلى إدرافها.

 تل  العتار ام  رقتام إماا لىى    تال قتد لمكاتا    ت  هللا دتم أ  م تع  لىتى 
 ه  أول   الا ر الممقاتو   ما لحصه  له  دم  واي لم باره  ،

وادقاادا  إلى دا و حاا  رجد ابم دااا م سه أدا  ظروف داهجيتم ل ترض لىيته  
ُرعصتتو  بهتتا وهتت   تته تيتتاله  التتدميا، دو  أ  رقتتول   ف إ  لىعتتار ام دقادتتاي ودراتتاي 

قتتتد م تتتوها ولجتتتردوا لاهتتتا، إلتتتى لتتتال   باتتتره ،  كتتتلمه  وهتتت   تتته االباتتتإ دتتتم أبتتتدامه ،
 القدا [.
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و ال  ابتم دتااا هاتا هتو أشتيه  تالققرير أو اإل يتار،  متا دا  العتار و  هت  ألىتى  
الااا  أيا  وأر عه  رليتم،  نمته دتم الَطَيعته أ  ركتو  دترد ذلت  إلتى وت اي ادقتاتوا بهتا 

 لم باره  دم الااا، لىى محو دا لحمىه إلااا الاصوي اآلليم .
لىتتى أمهتتا ودتتاىم إلتتى    ر تتعاا ابتتم دتتااا دياشتترة أدتتا  هتتذ  الصتتورة القمجاىيتتمدتت 

إر تتا ، لعتترض المعاتتى العقىتته  تته وتتورة تستتيم، ليستته  القعادتت  دعتته إدرافتتا  و همتتا، 
 وللدرا  وللدارا .

وهتتذ  الصتتور الحستتيم القمجاىيتتم لقتتو  لىتتى أدتتاا أ  اإلمستتا  دكتتوٌ  دتتم رو   
قىتتإ هتتتو الىتتإ تولتتته الغطتتتار التتذي رستتتقر ، أو دتتتا  ودتتادة، أو دتتتم م تتس واستتتد، أو دتتتم

 ش م دم ا دمار القه لعبر لم هذا الجامإ  ه اإلمسا .
و اإل ا م إلتى هتذا الجامتإ التذي هتو الترو  أو التا س أو القىتإ،  تن  للمستا   

 اامإ و ر دكوٌ  دم هذ  اليي م دم طام ا رض.
 إمه هو الجسد. 
 إمه هو المادة الُمْعقمم. 
الجالباتإ القته لستقر الجامإ الذي رايه أ  ركو  هو لىت  ا بطيتم أو إمه هو  

 دا لحقها ولع يه.
و تتته وتتتورلاا القمجاىيتتتم لىتتت  مجتتتد أ  التتتا س اإلمستتتاميم قتتتد مالتتتم دتتتم لىياعهتتتا،  

وييطم دم المح  ا ر م لقسجم  ه هذ  المادة، ولسقرها هذ  الجالباإ المعقمتم  قحتد 
 ا  إتاطقها  معار ها.دم إدرافها، ولقف تجر لجرة  ه دب

والعتتار و  دتتتم بتتتام  العتتتق هللا لتتتا واتت  هتتت  التتتذ م ادتتتقطالوا أ  رعاتتتدوا إلتتتى  
 م وده  السجاام  ه االباإ دم أاساده  القيارها.

 متتتا ا استتتاد لاتتتده  إت االباتتتإ أتاطتتتم با ودتتته   ا تتتوها و ىعوهتتتا لتتتاه ،  
جستتد دتتم أ  لعتترف ولجتتردوا لاهتتا،  قمكاتتم م ودتته   ستتبإ هتتذا القجتترد لتتم االباتتإ ال

ولىتت   الحييقتتم لىتتى واههتتا،  كتتاموا لتتذل  أداتتا العالعتتق  متتا لتتو ر لهتت  دتتم هتتذ  القتتدراي
 العااع  القه تمىقه  لىى هذا القصرف تمال  ت لردد ايه.
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وه  لم رصىوا إلى هذ  الدرام، ب  دا وو   ع ه  إلاها إت دتم  تالل لتدرجه  
 طريق، ر ما ماار إلى  ع ها قرييا . ه دقاداي وأتوال، هه  مجا م دحطاي لىى ال

و عتتتد هتتتذا الققريتتتر  اققتتت  باتتتا ابتتتم دتتتااا إلتتتى أدتتتر دهتتت ، هتتتو اآل تتتر رعبهتتتر لتتتم  
  واي هؤتر القو  الذ م ه  العار و .

وأدتتور ظتتاهرة لتتاه  رستتقاكرها دتتم رقتتول ابتتم دتتااا   ف ولهتت  أدتتور   يتتم  تتاه  .  
  اكرها، ويسقكبرها دم رعر ها [ .

دور الظاهرة القته لتو ري لهتؤتر القتو ، ودتا هتذ  ا دتور الع يتم ُلرى دا هذ  ا  
 القه أويحم دقصورة لىاه  ت  راها داه  باره ، وت راعر بها دم االسه .

إ  ابتتم دتتااا رقصتتد بهتتذ  ا دتتور الع يتتتم القتته لتتو ري لىقتتو    داتتاهداله  لمتتتا  
 لعجا لم إدرافه ا وها ، ولك  لم بيامه ا لسام.

    ما ت لام رأي وت أذ  دمعم.وابقهاااله 
 وهو المراد دم قوله لا دم قاع    
 دا أ  ى له  دم قرة ألام (. ال لعى  م س    
وأمتتم  ا تتق  لتت  دتتا لظتتم أمتته قتتد ادتتقغىق لىيتت  دتتم هتتذ  الأيتتاراي، لتتو أمتت  قتتد  

 للدىم دا ذ رما  دى ا  دم قوى الا س.
ر القتو  بقماتاه  دتادر و  أدتورا   نم  دقعى   مرااعقت  لمتا ذ رمتا  دتى ا  أ  هتؤت 

 اهتتا دتتم الحقتتاعق قتتدٌر رمااهتتا لتتم لىتت  المتتدر اي المقمجىتتم  تته وتتااعم القتتوة المقعاىتتم، 
 والقوة العاقىم، والقوة الااوديم.

وأمتتم وت شتت  قتتد ر لىتتى هتتذ  المرااعتتم لقىتت  الاصتتوي، وقتتد ر لىتتى دقارمقهتتا  
  ما هاا.
دؤداها أ  هؤتر القتو   قماتاو   ودقرام دم    هذا باقيجم ذاي دالث شعإ، 

باتتو  دتتم اإلدراك رعقىتتف لتتم إدرافتتاي الاتتاا، ويعجتتا الاتتاا لتتم إدراك دجىتته، إت دتتم 
 دى  در ه  ودار لىى طريقه .
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ودؤداهتتا أ  هتتذا الاتت  المتتدَّرك دتتم هتتذا الستتبا  رعجتتا الاتتاا لتتم القعباتتر لاتته  
  للساقه ، لر يه  وق لعباراي ا لسام.

القتو  لبتتقهل م ودته   متا أدر تو ، و متتا أوق هت  هللا لتا واتت   ودؤداهتا أ  هتؤتر 
 لىيه.

وهذ   ىها أدور رعقص بها العارف  ه دا ىته ت رطىتم لىاهتا أتتد دتم الاتاا،  
 وت  قعرف لىاها أتد دواه .

ولهتتؤتر العتتار ام أدتتور ظتتاهرة، رعر هتتا الاتتاا دتتاه ، وياتتاهدومها لىتتاه ،  هتتذ   
لعتتتاداي رظهرهتتتا هللا لىتتتتى أ تتتدي هتتتؤتر الاتتتاا إظهتتتتارا  ا دتتتور القتتته لعتتتد دتتتتم  تتتوارق ا

 لمكامقه ، ولعبارا لما ه  لىيه دم ر عم والقيار لاد ر ه .
 وهذ  ا دور لسمى لاد لىمار العقاعد  اد   الكراداي( . 
( ت لستتتى  إلتتتى دعتتتارف الاتتتاا طريقتتته الحتتتس والعقتتت ، ولمتتتا  امتتتم  الكرادتتتاي 

رأ اتتا الاتتاا  الاستتيم لهتتذ  ا دتتور  ا  والقصتتد ق،وإممتتا لستتى  إلتتى دعتتار ه  طريتتق اإلرمتت
 لىى در ام  

امكتارا  لادتا ، ويا ترو  أتدهما   رعبر لم  ريتق دتم الاتاا  اكترو  هتذ  ا دتور  
داهتتا م تتورا  رعبتتر لتتم دتتاااه  التتذي ت رستتققب  دتتم المعتتارف، إت دتتا  تتا  دتتم طريقتتته 

 الحس والعق .
ر أدجتتال هتتذ  ا دتتور لقتتد را  لظيمتتا، وداماهمتتا   رعبتتر لتتم  ريتتق دتتم الاتتاا ُرقتتده  

 ويقدر دم أاراها هللا لىى  د ه  لقد را   اادإ دا و عه  هللا  اها دم دكامم دردوقم.
 دصطىحاي ود ايي    ت

و عتتد أ  ذ تتتر ابتتم دتتتااا هاتتا دتتتا  ريتتتد  دتتم لو تتتيحاي لعتتواي ووتتت اي هتتتذ   
دا  لىيه أ  رل تذ  ته الجمالم القه  ريد أ   قحدث لاها وهه امالم العار ام،  ا  لاا

 ل صاالي  واوه  لىى محو دا ولد  ه . 
و تتا  دتتم أهتتت  دتتا قددتتته هتتذ  القعري تتاي لقىتتت  الجالديتتم دتتتم المصتتطىحاي القتتته  

 لاك  أ ص  واي العار ام.
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 و   واتدة دم هذ  الجالديم لعىم لىى طالإ الحييقم و م داها لااديه. 
 الاهد، والأيادة، والمعر م.ودالديم المصطىحاي القه محم  صددها اآل  هه  
 ودم الاهد ركقسإ طالإ الحييقم ووف     الاهد  . 
 ودم الأيادة ركقسإ طالإ الحييقم ووف     العابد  . 
 ودم المعر م ركقسإ طالإ الحييقم ووف     العارف  . 
وت ركقستتإ طالتتإ الحييقتتم ووتت ا  دتتم هتتذ  ا ووتتاف إت إذا دأب لىتتى لحقاتتق  

 وهه دسللم لحقاج إلى وقم .دعاا   ه م سه؛ 
وطيقتتا  لهتتذا الاتترط التتذي رحقتتاج إلتتى  جاتتر وقتتم، أدكتتم لىعىمتتار واليتتاتجام أ   

 رعقبروا    واتدة دم هذ  الجالدم دقادا  ووايا.
والمقا  الذي ُرجمم لىى دقاداي، ت  قحقتق لطالتإ الحييقتم إت إذا طتال دقادته  

 ايه.
 المقاداي. وطول المقا  هو الذي رماا ا توال دم 

وقد بدأ ابم دااا  ه لابيه دم لاباهاله رحدد لعري اي هذ  ا شيار الجالدم  عد أ  
واري أووا ا  لطالإ الحييقم ريي   اها دعا ، أو ر رد  ع ها  اإلقادم  اها. ايقول   ف 

 لاباتتتتتته  
 المعرض لم دقا  الدميا وطايالها ُرعص  اد      الااهد   . 
 عتتت  الأيتتتاداي، دتتتم الييتتتا  والصتتتيا  ومحوهمتتتا رعتتتص  ادتتت   والمواظتتتإ لىتتتى  
  العابد .
والماصتترف   كتتر  إلتتى قتتدا الجبتتروي، دستتقدرما  لاتتروق متتور الحتتق  تته دتتر ،  

 ُرعص  اد    العارف   . 
 وقد  قر إ  عل هذ  دم  عل [ . 
وأمتتتا لىتتتى رقتتتام  لمتتت  لىتتتى ولتتته  ادتتت   متتتا ذ رلتتته لتتت  قرييتتتا  دتتتم أ  طالتتتإ  

   إلى دقصود  إت  الحييقم ت رص
 ت إذا محىَّ لاه اميم دا رصر ه لم الووول إلى هد ه و ىو  باراله.1 
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 ت وأ  رعم   جد ومااط  ه لحصا     دبإ  ؤدي  ه إلى بىو  هذ  الغارم.2 
ت وأ  رحتري الحتري  ىته لىتى أ  ر تم قدديته لىتى أول الطريتق الصتحي  3 

 الذي  ؤدي  ه إلى بىو  هذ  الغارم.
ل لتذ رك لهتذا التذي ذ رلته لت ، دتقجد م ست  وقتد ام قحتم لىيت  هتذ  ودم  تال 

 المعامه ولى  القعري اي لهذ  ا ل او ، والقه ذ رها ابم دااا  ه بارم دم اإلرجات.
  ما الاهد الذي  ريد  ابم دااا و م لطالإ الحييقم ؟ 
 ودا الاهد الذي تقق  ه م سه هذا المعاى لىاهد ؟ 
ه   اإللتتراض لتتم دقتتا  التتدميا وطايالهتتا،  اوتتم هتتذا إ  الاهتتد هتتو  تته تييققتت 

 القدر داها الذي رقعد  طالإ الحييقم لم لحقاق بر ه.
ولىيه  ن  الااهد ركو  هو   المعترض لتم دقتا  التدميا وطايالهتا  قصتد القجترد  

 لقحقاق بر ه دم إدراك الحييقم .
 هذا هو الاهد . 
الحييقتم، والقته لمتا  وتاتبها  ما الأيادة القه لعد  اويم دم  اويم طالتإ  

 ووف العابد ؟
إ  الأيتتتتادة هتتتتته   المواظيتتتتتم لىتتتتى دتتتتتا  ى تتتتته الاتتتتتار   تتتته دتتتتتم اميتتتتتم ا وادتتتتتر  

 والاواهه، لىى واه القاوف إلى الووول إلى بر ه.
 والذي رحقق هذا الووف  ه م سه ُرعص  اد    العابد. 
 والصيا  ومحوهما. ت   العابد   هو   المواظإ لىى  ع  الأياداي، دم الييا   
 هذا هو لعريف الأيادة والعابد. 
  ما تييقم المعر م القه لعىم لىى واتبها ووف   العارف  ؟  
إ  المعر تتتتم هتتتته   اتمصتتتتراف  تتتتال كر إلتتتتى قتتتتدا الجبتتتتروي، دتتتتم اتدتتتتقدادم  

 والقطىم لاروق مور الحق  ه السر.
 ودم لحققم هذ  العاويم ايه دمى  اد      العارف  . 
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العتارف  إذا  هتو   الماصترف   كتر  إلتى قتدا الجبتروي ، دستقدرما  لاتروق  ت    
 مور الحق  ه در  .

لى  هه القعري اي الجالث لهذ  العواي القه اهتق  ابتم دتااا بهتا، والقبرهتا دتم  
 أه   واي طالإ الحييقم .

 العارف و طوة دققددم لىى الطريق   ت
اا  ه لابيه له إلى  طتوة دققددتم و عد هذا الذي دبق دم تد د،  اقىاا ابم دا 

 لىى الطريق، رحصىَّها العارف وهو رمارا ريا اله.
 لاباتتتتته  ايقول   ف  

والعار و  المقااهو ، إذا و م لاه  در  دقارمم البد ، وام كتوا لتم الاتواب ،  
 ىصتتتتوا إلتتتتى لتتتتال  القتتتتدا والستتتتعادة، وامققاتتتتوا  الكمتتتتال ا لىتتتتى، وتصتتتتىم لهتتتت  الىتتتتذة 

 العىيا [.
وابتتم دتتااا هاتتا ت  عادلتته ت رستتقعم  د تترداي لغويتتم ر متتا ت مجتتد الكجاتتريم داهتتا  

ايمتا رستقعمىه الستادة الصتوايم دتم د ترداي، بت  ر متا ت مجتد الكجاتر داهتا ايمتا رستقعمىه 
 الياتجو   ه القصوف ولاه دم د رداي لغويم.

  هو هاا دجال  رقاب  بام العارف والمقاا . 
 لاد    هو الذي لحصَّ  له  مال القوة الاظريم.  ت   العارف ( المطىق 
 أدا   المقاا  (  هو الذي لحصه  له  مال القوة العمىيم. 
 وأمم  بار  ل     مال القوة العمىيم هو القجرد لم العالعق الجسماميم. 
 لىى الها اي البدميم. ودم د رداي ابم دااا  ه هذا الاص إطالق  الدر (  
ارة الىطي م؛  نمها لمام الا س لتم اتمققتاا  الكمتال القتا ، وهو دم  اب اتدقع 

 فما رمام الدر  الجوب لم اتمصيا  القا .
والعطتتتوة المققددتتتم المقرليتتتم لىتتتى هتتتذا الجتتتار دتتتم اترليتتتاض، إممتتتا هتتته شتتتعور  

 العارف  الىذة، ألاه لذة الووول إلى دقصود  وبر ه.
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إلى هذ  المرليم، ت ركتو  قتد وابم دااا لىى رقام دم أ  العارف لاددا رص   
وو  إلى ش  بريإ لاه، وإمما دا وو  إليه دم الاعور بىذة الووتول إممتا هتو أدتر 

دتتم قبت  دتراي، ولكاته لتت  رعىتص لته، أو لت  َرْصتتُف لته، و لمته  تا  َ تتِرْد قتد لعترف لىيته 
 لىيه د   ا   لاه، ودا تص  لىيه أ ارا  إمما هو هذ  الىذة العالصم.

لعباتتر  د يقتتا  دعبتترا  لمتتا  ريتتد  دتتم المعتتامه   تاتتد قتتال   ف ...  ودتتم هاتتا اتتار 
 ىصتتتوا إلتتتى لتتتال  القتتتتدا والستتتعادة ، وامققاتتتوا  الكمتتتال ا لىتتتتى، وتصتتتىم لهتتت  الىتتتتذة 

 العىيا [ .
 له دم قول . وابم دااا  ه لابيه و ر رسقدرك لىى دا دبق 
ر لىتى دتم أدتر دقصتو  ما دبق له دم قول قد  وه  أ  الاتعور بىتذة الووتول  

 لجردوا  الكىيم لم ييآي البد .
  ل بر ابم دااا أ  هذا الذي لعىه ُر ه  دم  الده بار دقصوده له. 
تتتىو  دتتتم هتتتذ  الىتتتذة الاتتت    إذ إ  العتتتار ام وهتتت   تتته ييتتتآله  البدميتتتم، قتتتد رحصِه

 الكجار، وهه لذة ر ما لصر ه  لم الاعور  مم أو دا توله .
  هو رقول   
 ةه نبيةةةةةةةةة   ف 
ولتيس هتذا اتلقتذاذ د قتودا  دتم  ت  واته والتا س  ته البتد ، بت  الماغمستو   ته  

للد  الجبروي المعر و  لم الاواب ، رصتابو  وهت   ته ا بتدا  دتم هتذ  الىتذة تظتا  
 وا را  ، قد  قمكم داه  اياغىه  لم    ش  [ .

 الرات  وأولي  تجا  الفجدان وا  ةال   ة
ىطف  قارعه  ااقق   ه دم  كرة إلى  كرة  ه شت  دتم هذا وإ  الايخ الرعيس لاق 

 رشاقم القعبار، وش  دم ات قصار  ه ا دار.
 إلى دبقغا .وهو هذ  المرة  ريد أ  رار   ي يم ووول العارف  
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والعتتتارف ت رصتتت  إلتتتى دبقغتتتا  إت إذا اوتتتطام لتتتذل  دجمولتتتم دتتتم العطتتتواي  
 ركقسبها با سه، ويحققها  نرادله.

م هتتتذ  العطتتتواي ايمتتتا دتتتبق؛ تاتتتد بااتتتا أ  العتتتارف تبتتتد أ  وقتتتد تتتتددااك لتتت 
 احته لاته دوامتم الووتول إلتى هد ته، وأ  رجقهتد  ته لحصتا  ا دتياب القته لصت   ته 

 إلى بر ه دم  الل الاهد والأيادة لىى دا ظهر ل .
والعتارف تتام  قحصتت  لته هتتذا  ا دترا  رصتي  قرييتتا  دتم الاقيجتتم القته  ريتتدها  

 تلقذاذ  القرب داه.وهه وادا  الحق وا
ولكتتم الحتتق ت  هجتت  لىيتته امىتتم واتتتدة، وإممتتا هتتو ُرقبتت  لىيتته، وياصتترف لاتته  

  ه أوقاي قد لطول أو لقصر ايما رايه العىساي، أو الاهإ، أو البروق الالدعم.
 والعىساي   دل وذة دم ال ع    َ َىَس (. 
 والمادة  ه اميم أتوالها ل اد   اتدقالب. 
تلقتتته هاتتتا، تاتتتد إ  هتتتذا التتتذي رحصتتت  لىعتتتارف دتتتم إشتتتراق وهتتو ووتتتف لتتته د 

الحييقتتتتتم لىيتتتتته، ر متتتتتا رستتتتتقىيه دتتتتتم شتتتتتعور  الحستتتتته، وياتتتتتلى  تتتتته لمتتتتتا رحتتتتتيا  تتتتته دتتتتتم 
 المحسوداي ، أو أ  الحييقم لظهر له  ه لحظم، د  ُلسىُإ لاه.

ود تم، و عىهتا   ودتل البترق ودي تا ، أي لمتم دتريعا  دتت  والود تاي امتم    
 ا ق ى.

 وا   الدتلم ت دقرة  ه. والووف هاا 
وت رع ى لىي  أ  ابم دااا قد دتمى هتذ  الود تاي، ولىت  العىستاي والبتروق  

 بت   ا وقاي ( امم   وقم.
 و عل الياتجام  رى أ  دصطى    وقم ( ر ما ركو  له أو  شرله. 
وه  رسقادو  إلى دا ُمسإ إلى الابه وىى هللا لىيته ودتى  أمته قتال   ف لته دتم  

 وقم ت رسقغاى لاه دى  دقرب ، وت مبه درد  [.هللا 
 وهذا الحد د أو ذل  العبر ل  أطىم لىيه ايما بام  دي دم الكقإ. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

87 

87 

ولعىه ركتو  دواتودا   ته دصتادر لت  أطىتم لىاهتا، ودتا لت  أطىتم لىيته ت ألمكتم  
 دم الحك  لىيه، ويبدو له أ  هذا العار ليس ايه مور الابوة.

رض لطالتإ الحييقتم دتم هتذ  العىستاي ولىت  البتروق والصوايم رسمعو  دتا رعت 
 والاهإ أتوات  .

 وا توال امم تال ت  ما لعى  ت . 
 والحال   لاد امهور ال الد م ت  يقى تدامام. 
 ووىم الكىمم  القحول والقبدل ظاهرة ت   ار  اها. 
 ودا دم تاله أو وقم إت وهو ظاهر الدتلم  ه ادقعداده. 
القتتته عتتتارض بتتتت   الوقتتتم ( دعقبتتتٌر  اهتتتا المتتتدة الادايتتتم القصتتتارة  قستتتميم هتتتذا ال 

 رسقغرقها العارض ويجدها الياتد لم الحييقم دم م سه.
ولسميم هذا العتارض بتت   الحتال ( إممتا رعقبتر  اهتا ا دتر الظتاهر لىتى الياتتد  

 لم الحييقم.
 و ه اميم ا توال ت دااتم  ه اتوطالتاي. 
دتتا رجتتتد  الياتتتد دتتتم م ستته دتتتم هتتذ  العىستتتاي القتتته ويؤ تتد ابتتتم دتتااا هاتتتا أ   

لعتتتترض لتتتته ولاصتتتترف لاتتتته،  تتتتن   تتتت  واتتتتتدةه دتتتتم لىتتتت  ا شتتتتيار القتتتته رجتتتتدها دحاطتتتتم 
 بَوْاَد م، َوْاٌد رسيقها وو ر راعر  ه الياتد لاد امصرا ها لاه.

والَواتتتد تالتتتتم م ستتتيم رمكتتتتم أ  لكتتتو  دايجتتتتا  دتتتم الدهاتتتتم وا لتتت  والرغيتتتتم  تتتته  
 اتدقمرار.
الَوْاُد الذي رسبق الواتدة دم هذ  البروق ولى  العىساي،  هتو ذلت  الحتا  أدا  

 الاد د، والذي لعقىف شدله دم  اتد آل ر.
 ودبإ هذا الحا  هو ادقيطار شروق مور الحييقم  ه در . 
وأدتتتا الَوْاتتتد التتتذي رجتتتد  الياتتتتد دتتتم م ستتته  عتتتد ذهتتتاب الحتتتال لاتتته،  هتتتو هتتتذا  

 دقدادم شروق مور الحييقم لىيه.ا دف الاد د لىى دا  اله دم ا
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و لمه ت ر ول  هاا أ  لدرك أ  الَوْاتدا  ت  قستاويا ، وليستا دتم دِعتامه واتتد؛  
  سبإ إ طار شروق مور الحق لىيه. ر ما راقد الحا  لىى م س الياتد 

ور متتا ركتتو  واتتدا  ا دتتى والحتتا  التتذي رعقتتإ دتتىإ الحييقتتم وا قالدتتها أشتتد  
 ا .لىى م سه وأفجر للدار 

وهذا الذي  سطاا  اآل  بام  در  لجد   ه ديارة ابتم دتااا المتوااة الما تيطم  
 فلتسم دا ركو  اإلرجات واتم ياط.

والأيتتارة دتتم إرجاتهتتا  اهتتا دتتم  تتم القعباتتر ورشتتاقم ا دار دتتا رحبتتإ التتا س  تته  
 دعاودة دطالعقها.

 كشةةةةةةةةةاتم    هو رقول    ف  
ة والريا تم تتدا  دتا لاتم لته  ىستاي دتم اطتال  متور د  إمه إذا بىغم  ته اإلراد 

 الحق لىيه، لذ ذة  لمها بروق لودل إليه، د  لعمد لاه.
 وهو المسمى لاده    أوقالا    . 
 و   وقم ركقا ه وادا    
 واد إليه. 
 وواد لىيه . 
 د  إمه لقكجر لىيه هذ  الغواشه، إذا أدعم  ه اترلياض [ . 

 ةمن الحال كل: المقام   
الياتتتتد لتتتتم ويؤ تتتد ابتتتم دتتتااا أ  هاتتتتاك درتىتتتم أ تتترى رمكتتتم أ   رقتتتتى إلاهتتتا  

 الحييقم لاليم لهذ  المرتىم السا قم، والقه دبق لاا أ  تددااك لاها.
ول صا  ذل  أ  دا  ا   در ه الياتتد لتم الحييقتم دتم بتروق و ىستاي،  تا   

 درليطا   اترلياض ارلياطا  وديقا.
دتتتتم اإلدراك إلتتتى دىكتتتتم  تتته التتتتا س، أدكتتتم لطالتتتتإ  تتتنذا دتتتتا لحتتتول هتتتتذا الاتتتو   

 الحييقم أ   درك دا راار دم شروق مور القدا لىيه، ويىقذ بهذا اإلدراك  ىما أراد.
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وهكتتذا رصتتي  اتم عتتال دىكتتم، والحتتال دقادتتا ، والعىستتاي إشتتراقا  داعمتتا ، وإشتتراق  
 مور الحق لىيه  غار إرادله شا ا  إرادرا رطىيه تاد راار. 

 يارة الايخ الرعيس ما حم بهذ  المعامه القه ذ ري ل .وهذ  د 
 كشةةةةةةةةةاتم    هو رقول   ف  
دتت  إمتته لاقوبتت   تته ذلتت  ، تقتتى رغاتتا   تته باتتر اترليتتاض..  كىمتتا لمتت  شتتا ا   

 لاج داه إلى اااب القدا،  قذ ر دم أدر  أدرا  ،  غايه باا .
 ايكاد  رى الحق  ه    ش . 
 ةةةةةةةاتمكشةة   ............. 
 د  إمه لقبىغ  ه الريا م دبىغا ،  اقىإ له وققه دكاام.  

 ايصار المعطوف، دللو ا .
 والوديل ، شها ا بااا .

 ولحص  له دعار م دسققرة،  لمها وحيم دسقمرة، ويسقمقم  اها ببهجقه.
  نذا امقىإ لاها ، امقىإ  سرا  ود ا [ .

 ا   ه م سه.قد للدىاا  ه هذا الكال  لوادما  ظاهر ولو 
ولكاه دم ظهور  قد رحقاج اإلشتارة إلتى  عتل الكىمتاي القته لُعوتهتا أدجتال لىت  

 اإلشاراي.
  كىمم   أوب  (   دار دريعا  ، وأدعم ايه.

 واإلرغال   السار السريم دم اإلدعا .
 وداه لوب   ه ا رض، دار  اها  ل عد الاجعم.

 و ىمم   لمحم (   أ صر  باظر   يف.
 اه (   رام وامجاى لاه.و   لاج د

 و   لاج  ه (   قا   ه .
 وقد ديقم اإلشارة إليه .
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 و ىمم   العطف (   دعااها اتدقالب ، والذهاب السريم.
و   الاتتتتهاب (  تتتتته ا وتتتتت    شتتتتتعىم متتتتتار دا صتتتتتىم لتتتتتم  عتتتتتل المواتتتتتوداي 

 السماويم.
 و   الاهاب البام (   هو الاهاب الوا   الساطم . 

دستتتققرة (   أي دتتتم الحتتتق ا ول  تتته دقابتتت  العىستتتاي  و   رحصتتت  لتتته دعار تتتم
 والبروق القه رجدها  ه دراتىه ا ولى . 

   ود ا  (   أي دقىه ا  .
 ودم  الل هذا الاص الذي أقماا دعه  قرة ماظر ايه ومقلد .

مجتتد أوت   أ  ابتتم دتتااا لتتيس وتتاتإ لجر تتم وتتوايم، ولكاتته دتتم ذلتت  دحىتت  
  ار .

ُمْاَقعتتإ دتتم  تتال  ابتتم دتتااا ، ر متتا ركتتو  قتتد لبتتر لتتم داميتتا   أ  هتتذا التتاص ال
 ال كرة الصوايم  ما  راها الايخ الرعيس لعبارا  شيه  اد .

دالجتتا   ومحتتم وإ   اتتا ت مهتتدف دتتم ذ تتر هتتذ  الاصتتوي َلَقُيتتم ال كتترة دو تتو  
التتتاص دتتتم اميتتتم اوامبهتتتتا، إت أماتتتا  تتته م تتتس الوقتتتتم ت محتتتإ أ  معمتتت  لىتتتى إرجتتتتاد 

 ال بام الاص الماقعإ والمو و  الذي رعالجه الاص.دساتم دم اتم ص
والتذي مراتتو  أ  مكتو  قتتد و قاتتا  ته  ىتتق لالقتم بتتام دتتا مستوقه دتتم مصتتوي، 

 و ام المو ولاي القه لعالجها هذ  الاصوي . 

* * * 
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 الاص العادس
 طريق القصوف

   الماقذ دم ال الل     لحقاق د/ لبد الحىي  دحمود (
ذ  العىو   أقبىم بهمقه لىتى طريتق الصتوايم، ولىمتم د  إمه لما  ربم دم ه 

 أ  طريقه  إمما لق   عى  ولم . 
و تتتا  تاوتتت  لمىهتتتت  قطتتتم لييتتتتاي التتتا س، والقاتتتا  لتتتتم أ القهتتتا المذدودتتتتم،  

ووتتت الها العباجتتتم، تقتتتى  قووتتت  بهتتتا إلتتتى لعىيتتتم القىتتتإ لتتتم باتتتر هللا لعتتتالى، ولحىاقتتته 
 بذ ر هللا.
دتتتم دطالعتتتم  ،  ابقتتتدأي بقحصتتتا  لىمهتتت ،و تتتا  العىتتت  أرستتتر لىتتتىه دتتتم العمتتت  

فقتتتتتبه ، دجتتتتت      قتتتتتوي القىتتتتتوب     بتتتتته طالتتتتتإ المكتتتتته  رتمتتتتته هللا، و قتتتتتإ  الحتتتتتارث 
 المحادبه  والمق رقاي الملدورة لم  الجااد .

و  الاتتبىه  و  أبتته  ايتتد اليستتطاده  قتتدا هللا  أرواتهتت ، وباتتر ذلتت  دتتم  تتال   
ميتتم، وتصتتىم دتتا رمكتتم أ  رحصتت  داتتارعه ؛ تقتتى اطىعتتم لىتتى  اتته دقاوتتده  العى

دم طريقه   القعى  والسما .  ظهر له أ  أ تص  واوته   دتا ت رمكتم الووتول إليته 
  القعى ، ب   الذوق والحال، ولبدل الص اي.

و تت  دتتم ال تترق بتتام أ  ُرعىتت  تتتد الصتتحم، وتتتده الاتتيم. وأدتتيابهما وشتتروطهما  
كر، وأمتته ديتتتارة لتتتم تالتتتم   وتتتحيحا وشتتتيعا   و تتام أ  رعتتترف تتتتد الستتتو تتام أ  ركتتتو 

لحصتتت  دتتتم ادتتتقاالر أ عتتترة لقصتتتالد دتتتم المعتتتدة لىتتتى دعتتتاد  ال كتتتر، و تتتام أ  ركتتتو  
دكرا ، ب  السكرا  ت رعرف تده السكر ولىمه وهتو دتكرا ، ودتا دعته دتم لىمته شت ، 

 والصاته رعرف تد السكر، وأر امه، ودا دعه دم السكر ش .
وأدتتيابها، وأدويقهتتا وهتتو  اقتتد والطباتتإ  تته تالتتم المتترض، رعتترض تتتد الصتتحم  
 الصحم.
فتتتذل   تتترٌق بتتتام أ  لعتتترف تييقتتتم الاهتتتد وشتتتروطها وأدتتتيابها، و تتتام أ  ركتتتو   

 تال  الاهد، ولاوف الا س لم الدميا.
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 عىمم رقااتا  أمهت  أر تاب ا تتوال ت أوتحاب ا قتوال. وأ  دتا رمكتم لحصتاىه  
 ه  السما ، ب   الذوق والسىوك. طريق العى ،  قد تصىقه، ول   بق إت دا ت دبا  إلي

و تتل  قتتد تصتت  دعتته ت دتتم العىتتو  القتته داردتتقها والمستتال  القتته دتتىكقها  تته  
الق قيش لم وا ه العىو  الارديم والعقىيم ت إرمتا  رقااته  تاهلل لعتالى، و تالابوة، و تالاو  

 اآل ر.
 هذ  ا وول الجالدم دتم اإلرمتا    امتم قتد ردتعم  ته م سته ت بتدلا  دعتام  

 دحرر، ب   لدياب، وقراعم، ولجارب ت لد   لحم الحصر ل اواىها.
 تتتالققوى، و تتتف و تتتا  قتتتد ظهتتتر لاتتتدي، أمتتته ت دطمتتتم  تتته دتتتعادة اآل تتترة إت  

التتا س لتتم الهتتوى. وأ  رأا ذلتت   ىتته   قطتتم لالقتتم القىتتإ لتتم التتدميا    القجتتا ه لتتم 
ىتتى هللا لعتتالى، وأ  ذلتت   دار الغتترور، واإلما تتم إلتتى دار العىتتود، واإل يتتال  كاتته الهمتتم ل

 ت  ق  إت  اإللراض لم الجا ، والمال، والهرب دم الاواب  والعالعق.
دتتتت  تتظتتتتم أتتتتتواله،  تتتتنذا أمتتتتا دتتتتاغمس  تتتته العالعتتتتق، وقتتتتد أتتتتتدقم بتتتته دتتتتم  
 الجوامإ.
وتتظتتم ألمتتاله ت وأتستتاها القتتدريس والقعىتتي  ت  تتنذا أمتتا  اهتتا دقبتت  لىتتى لىتتو   

ريتتق اآل تترة، دتت  ل كتتري  تته ماقتته  تته القتتدريس    تتنذا هتته باتتر دهمتتم، وت ما عتتم  تته ط
باتتتر  الصتتتم لواتتته هللا لعتتتالى، بتتت   الجهتتتا ودحر هتتتا  طىتتتإ الجتتتا ؛ وامقاتتتار الصتتتام  
، وأمته قتد أشت ام لىتى الاتار، إ  لت  أشتقغ  بقال ته   قيقام   أمه، لىى ش ا ُارفه هتاره

 ا توال.
قيتتتار، أوتتتتم  العتتتا  لىتتتتى  ىتتت  أتل أل كتتتر ايتتتته دتتتدة؛ وأمتتتتا  عتتتُد لىتتتى دقتتتتا  ات  

العروج دم  غداد، ود ارقم لى  ا توال  ودا ، وأت  العا   ودا ، وأقد  ايه راتال  وأ  تر 
لىاهتتا ااتتد الاتتهوة  لاتته أ تترى، ت لصتتدق لتته رغيتتم  تته طىتتإ اآل تترة ُ ْكتتَرة  إت ولحمتت 

تمىتتم،  ق قرهتتا لاتتيم.  صتتاري شتتهواي التتدميا لجتتاذباه دالدتتىها إلتتى المقتتا ، وداتتادي 
الرتا  الرتا ،  ى   بق دتم العمتر إت قىات ، و تام  تدر  الست ر الطويت ،  إلرما   ااديا

واميم دتا أمتم ايته دتم العىت  والعمت ، ريتار ولعاات .  تن  لت  لستقعد اآل  لا ترة،  مقتى 
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.  عاتتتد ذلتتت  لايعتتتد الداديتتتم، طتتتم اآل  هتتتذ  العالعتتتق  مقتتتى لقطتتتم ؟لستتتقعد ؟ وإ  لتتت  لق
 ل رار !!! ... وياجا  العا  لىى الهرب وا

 ى  أتل ألردد بام لجاذب شهواي التدميا ودوالته اآل ترة قرييتا  دتم دتقم أشتهر ،  
أولها، راإ ، دام دما  ودمامام وأر عماعم، و ه هذا الاتهر اتاوت ا دتر تتد ات قيتار 
إلتتى ات تتتطرار   إذ أق تتت  هللا لىتتتى لستتتامه، تقتتى الققتتت  لتتتم القتتتدريس،  كيتتتف أااهتتتد 

،  م سته أ  أدرا  ودتتا    كتتا  ت  اطتتق لستتامه  كىمتتم واتتتدا ، لطاايتتا  لقىتتوب المعقى تم إلتتىه
 واتدة، وت أدقطيعها ألبقم، تقى أوردم هذ  العقىم  ه الىسا  تاما   ه القىإ ...

د  لما أتسسم  عجاي، ودقا  الكىيتم ا قيتاري، القجتلي إلتى هللا لعتالى القجتار  
لم تتتطرَّ إذا دلتتتا ، ودتتتهه  لىتتتى الم تتتطر، التتتذي ت تاىتتتم لتتته.  لاتتتاباه التتتذي رجاتتتإ ا

 قىبه اإللراض لم الجا ، والمال، وا وتد، وا وحاب ...
و امتتم تتتوادث الادتتا ، ودهمتتتاي الأيتتال و تتروراي المعتتتاا، لغاتتر  تته واتتته  

لتته الحتتال إت  تته أوقتتاي دق رقتتم. لكاتته المتتراد، ولاتتوا وتت وة العىتتوة. و تتا  ت رصتت و 
 ها العواعق؛ وألود إلاها.دم ذل  ت أقطم طمعه داها،  قد عاه لا

 وددم لىى ذل  دقدار لار داام. 
 وامكاف له  ه أداار هذ  العىواي أدور ت رمكم إتصا ها؛ وادققصا ها. 
والقتتدر التتذي أذ تتر  لُااق تتم  تته   أمتته لىمتتم رقااتتا  أ  الصتتوايم   هتت  الستتالكو   

الطتتترق،  لطريتتتق هللا لعتتتالى،  اوتتتم، وأ  دتتتارله    أتستتتم الستتتار، وطتتتريقه   أوتتتوب
بتت  لتتو امتتم لقتت  العقتتالر، وتكمتتم الحكمتتار، ولىتت  التتواق ام  وأ القهتت  أت تتى ا  تتالق،

لىى أدرار الار  دم العىمار، ليغاروا شا ا  دم داره ، وأ القه ، ويبدلو   ما هتو  اتر 
داه، ل  رجدوا إليه دباال،  ن  اميم تر اله  ودكااله ،  ه ظاهرهتا و تاطاه ، دققيستم 

 الابوة، وليس ورار مور الابوة لىى واه ا رض مور رسق ار  ه.دم مور داكاة 
و الجمىم.  ماذا رقول القاعىو   ه طريقم طهارلها ت وهه أول شتروطها ت لطهاتر  

 القىإ  الكيم لما دوى هللا لعالى.
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ود قاتهتتا ت الجتتاري داهتتا دجتترى القحتتري  دتتم الصتتالة ت ادتتقغراق القىتتإ  الكىيتتم  
 بذ ر هللا.
  اار  الكىيم  ه هللا ...وو رها ال 
 وهذ  تالم  قحققها  الذوق دم دى  دباىها. 
دعهت  الصتحيم تقتى  مم ل   رتق الذوق    اقيقاها  القجر م والقساد  إ  أفجتر  

 ر ه  ذل   قراعم ا توال رقااا . ودم االسه ، ادق اد داه  هذا اإلرما ...
لمقعجبتتتتو  دتتتتم هتتتتذا وورار هتتتتؤتر قتتتتو  اهتتتتال   هتتتت  الماكتتتترو   وتتتت  ذلتتتت ، ا 

الكتتال ، رستتقمعو ، ويستتعرو ، ويقولتتو    العجتتإ! إمهتت   يتتف  هتتذو  ! و تتاه  قتتال هللا 
لعتالى     ودتاه  دتتم رستقمم إليتت ، تقتى إذا َ رُاتتوا دتم لاتتِدَك قتالوا لىتتذ م أولتوا العىتت   
دتتاذا قتتال وم تتا ؟ أول تت  التتذ م طيتتم هللا لىتتى قىتتو ه  واليعتتوا أهتتواره  ( ...    لوتتمه ، 

متتى أ صتتاره  ( [ .   ا قيتتار دتتم الماقتتذ دتتم ال تتالل، للدتتا  الغاالتته ت لحقاتتق د/ وأل
هتتتت ت 1388لبتتتد الحىتتتي  دحمتتتود ت دار الكقتتتإ الحد جتتتم ط دار الاصتتتر لىطيالتتتم ت دحتتتر  

 ( .  134ت ي  126  دم ي 1968
* * * 
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 الغااله  ه دطور
ا هللا  تته دتتم إ  ا دتتم اإلدتتالديم قتتد لهيتتل لهتتا أدتترا  لظيمتتا  دتتم بتتام دتتا تياهتت 

 لظاع  ا دور. 
أدتتتا ا دتتتر ا ول داهمتتتا    هتتتو  جتتترة العظمتتتار  اهتتتا لىتتتى واتتته العمتتتو ، و تتته  

 القرو  ا ولى القه لعبر لم دىف ا دم لىى واه  اي.
وهذ  العاويم  ه لى  ا دتم هته دتم لوادت   عرهتا، ودتم ا شتيار القته لاهتو  

 بها.
اتتته العصتتتوي قتتتدٌر داتتتقرك بتتتام والاهتتتو  ا دتتتالف والممقتتتاتيم دتتتاه  لىتتتى و  

ا دتتت   متتته دتتتم بتتتديياي العقتتتول، أو دتتتم ا دتتتور المر تتتوتة  تتته  طتتترة ا دتتت  والاتتتعوب 
 أ رادها وامالالها.

أدا ا در الجامه   الذي لهيل لهذ  ا دم  هو أمها دم بام العالمام اميعتا  القته  
إ، مجتتد   تتدل وهتتو لاكتتر  قتتدر دتتا  يعتتد لىتتى العجتت لاكهتتر دتت ها ها لمجتتوداي أدتتال ها،
 لىى طيم ها ا، ودىوك دعوج.

والستت هار التتذ م  قاكتترو   دجتتتاد أدتتال ه   تتد عه  إلتتتى ذلتت  لتتادال ، ويجمتتتم  
 هذ م العادىام الاعور  الدوميم، والاعور باقص القدرة لىى دحافاة ا  ذاذ.

 لمتتتم لتتترى أمادتتتا   اتتتالو  دتتتم دتتتاداي ا دتتتم  مهتتت  ت رقتتتدرو  لىتتتى لحصتتتا   
  ه أ  لقساوى الرروا.  تق العظمار أدال  داه  العظمم، ايغمطو 

وأمم لرى أمادا   االو  دم لظمار ا دم دقاب  دىت  الجاتوب أو دىت  اليطتو ،  
أو الحصول لىى در تا ااقمتاله دقماتا، وت  هت   عتد ذلت  أ  رقتول الاتاا لتاه  أمهت  

قعداده   ته  اقمو  إلى أهىه  وذويه ، أو أمه   اقمو  إلتى دتم رستقلارومه ،  قصتد ادت
 الهجو  لىى أدم دااوعم.

واإلدتا  الغاالته دتتم لظمتار هتذ  ا دتتم وقتد وتار  الحمقتتى بر تا  لهت ،  ردتتو   
 شمو ه  ا تجار، ويقذ و  لظمقه  ا قوال القه لعبر لم م وا قاعىاها.
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ولستتتاا اآل   تتته دجتتتال الوقتتتوف  ىتتتف اإلدتتتا  الغاالتتته وأدجالتتته إلبتتترات دكتتتامقه   
ممتتتتا محتتتم مريتتتتد إلقتتتتار ال تتتور لىتتتتى تيتتتتاة الراتتت  دتتتتم  تتتتالل دتتتتطور اليتتتارتة  ال عتتتت ، وإ

 دعدوداي. 
  ىاااغ   ما قصدما إليه  

هتتت، 450أدتتا أبتتو تادتتد الغاالتته  هتتو دحمتتد بتتم دحمتتد الغاالتته والتتذي ولتتد دتتام 
امتادي اآل ترة  14ولو ى  عد  مس و مسام دام هه لمر  الميارك، تاتد لتو ى  ته 

 هت. 505دام 
الغاالته   أ تا تادتد ( قتد لتاا الاصتف الجتامه دتم القتر  دعاى ذل  أ  اإلدتا  

  العادس الهجري، وهه أراٌ  ولياله ماطاي تاد ُدى م  العى  والعىمار.
ولقتتتتد  تتتتا  اإلدتتتتا  الغاالتتتته دودتتتتولم  تتتته ال قتتتته، ولىتتتت  الكتتتتال ، و تتتته ال ىستتتت م 

 وا  الق، و ه الماطق، وأوول ال رق ... إلخ.
وت تتر  أتمتتد الراذ تتامه، دتت  قتتد  ميستتابورولىقتتى لىودتته  تته أول أدتتر  لىتتى  تتد 

دروا إدتتا  الحتتردام أبتته المعتتاله الجتتوياه، ولتت   تتال دالتدتتا  لتته إلتتى أ  لتتو ى،  عتترج 
 دم ميسابور إلى العسكر، ولقى الوتير الاظا  الُمى   لفرده ولظمه.

و ا  دم العالدتاي اليتارتة  ته لتاريخ اإلدتا  الغاالته أمته قتد ُأدتاد إليته القتدريس 
دتتتم الاظاديتتتم القتتته أدستتتها مظتتتا  الُمىتتت ، ودتتتا  تتتا  راتتتغ  هتتتذ  المكامتتتم  اهتتتا إت  المدر 

 ا  ذاذ دم العظمار.
و تته هتتذ  المرتىتتم دتتم تيالتته القرلتته دتتورة الاتت  الماتتهورة لاتته، والقتته تتتتاول 

قم بام الاكام.  دركاري دم  عْد دحافالها لىى ليالد الاه
الا  لاتد اإلدتا  الغاالته  ن  نذا  ا  الا  لاد دركاري داهجيا  ما رقولو ،  

 لجر م تيم لاشها الرا   لدري ايه ولجاوب دعها ولاشها إلى داقهاها. 
ولجر تم الات  لاتد اإلدتا  الغاالته ، بتتدأي لاتد  لاتددا مظتر  ته أوليتاي العىتت ، 

فم لدى اإلمسا .   و ه اآلتي المدرِه
  حاد ش  الغااله  ه الحواا العمس وألالها اليصر. 
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االه  ه العق  وداله دم أولياي، لت  ركتم دمكاتا والحالتم هتذ  أ  وتاد ش  الغ
  جق  ه    لى  اتقوا  قىُيه ولقىه و ؤاد .

و امتتتتتتم الاقيجتتتتتتم الطبيعتتتتتتم أمتتتتتته لتتتتتتاا أدتتتتتتا  طال تتتتتته  تتتتتته المدردتتتتتتم الاظاديتتتتتتم 
  اعصاقام،  ظهر وهو  ىقه دروده  مظهر الوادق دم دعىوداله المسقيقم لها.

  هتتذ  المعىودتتاي قتتد ُأدستتم اميعهتتا لىتتى أدتتااه ولكاتته  تته قتترارة م ستته رعىتت  أ
 هاره  اهار دم أول لحظم ا قيار  قعرض لها دم د كر تصيف.

 والم كر الحر ت رسقطيم أ  رأيش طويال  بهالام الاعصاقام.
وأشتقى لحظتتم  قعتترض لهتتا اإلمستا  هتته لىتت  الىحظتتم القته لستتبق القتترار الحتتات  

 .إذ  اها رقد  اإلمسا  راال  ويؤ ر أ رى 
ولبىتتغ الملدتتاة داقهاهتتا لاتتد اإلدتتا  الغاالتته، تتتام بتتدأ الجستت  رستتقجاإ ل تتغوط 

 القىق  ه الا س،  لوا ه دا أوا ه دم الوهم وال عف.
ولتتت  ركتتتم لمطيتتتار أ  رقتتتدروا لىتتتى دعالجتتتم وهتتتم الجستتت  و تتتع ه لاتتتد اإلدتتتا  

أدتتاا  الغاالتته،    العتتالج ت ركتتو  مااعتتا  إت  القصتتور الحييقتته لىعىتتم، والعمتت  لىتتى
 دم هذا القصور. 

ولتتتت  ركتتتتم لىغاالتتتته أ  رصتتتتر   متتتتا واتتتتد  ت اظتتتتا  لىتتتتى دكامتتتتم العىتتتت  والعىمتتتتار، 
 وت اظا  لىى دكامقه هو  ه م وا طال ه ولا أيه.

 و ا  الطريق المقا  أداده  اداا   ه المعاريل واتتقيال لىعروج دم  غداد.
ريتق الاهتد والعالتتم وهتذا دتا  تا ،  عتترج دتم  غتداد قاوتتدا  بتالد الاتا ،  ستتى  ط

لمدة لاتر دتاواي. وقصتد الحتل،  ىمتا راتم داته لواته إلتى الاتا ،  لقتا   مد اتم دداتق 
ددة  ذافر الدروا  ه تاويم الجادم. وامقق  إلتى باتم المقتدا، وااقهتد  ته الأيتادة، دت  
الجتته إلتتى دصتتر وأقتتا   اإلدتتكادريم تداتتا ، و تتتا   ريتتد التتذهاب إلتتى بتتالد المغتترب لىقتتتار 

ودتتتف بتتتم لاشتتت ام وتتتاتإ دتتترافش، لكتتتم بىغتتته ميتتتل و تتتاة ا داتتتر،  راتتتم إلتتتى ا داتتتر  
 طوا.
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وقتتتد دتتتج  اإلدتتتا  الغاالتتته لجر تتتم الاتتت  القتتته لاشتتتها، وا دتتتياب القتتته أوقعقتتته 
 اها، وطريق العتالي دتم هتذا الات ، والاقيجتم القته امقهتى إلاهتا دتم هتذ  القجر تم  ته 

 فقاب ُرْعِرب لاوامه لم دو وله.
     الماقذ دم ال الل (. ولاوا  الكقاب هو

وداحاول أ  مققيس دم هذا الكقاب مصام لىدرادم، مقد  و رهما لىتى أولهمتا، 
 مظرا     الجامه داهما  قعىق  القصوف لىى طريقم لعقىف لما  قيه ابم دااا ايه.

التتاص ولهتتذ  الصتتىم بتتام دو تتو  ابتتم دتتااا  تته التتاص الستتابق، ودو تتو  هتتذا 
قتاب الغاالته، قتتدداا  لت   تته الدرادتم، و تا  دتتم تقته القتتل ار التذي اققيستاا  اآل  دتتم  

 مظرا  لو عه  مم  قاب الغااله.
واإلدتتتتا  الغاالتتتته لىتتتتى  تتتت  تتتتتال ت  تتتتاال أدتتتتر   تتتته ا دتتتتم اإلدتتتتالديم وا تتتتحا ، 

 وأدقاذ قه  ه ا دم اإلدالديم ت دااتم  اها. 
* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فىماي لحقاج إلى إر ا 
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ٌ  بذالتته دتتري  معىودالتته وظهتتور المتتراد داتته،  تتن  ايتته ودتتم أ  هتتذا التتاص وا تت 
  عل الكىماي لحقاج إلى اإلشارة إلى دعاماها،  هه لىى الاحو القاله  

 ت   د  إمه لما  ربم دم هذ  العىو  (1 
 تته لجر تتم الاتت  لاتتد اإلدتتا  الغاالتته ودحاولتتم التتقعىص داهتتا، لودتت  إلتتى ذلتت   

 ليحد لم الح  دم  اللها.القعىص  مطالعم العىو  ذاي الصىم، وا
وقبتت  أ  رصتت  إلتتى القصتتوف  تتا  قتتد طتتالم لىودتتا  ُأ تتر وهتته     لىتت  الكتتال   

 وال ىس م ( وهه الماار إلاها هاا.
 ت   و ا  تاو  لمىه  قطم ليياي الا س والقاا  لم أ القها المذدودم(.2 
الاتت   لعتت   ىمتتم القاتتا  قتتد دتتري باتتا ايمتتا دتتبق ودعااهتتا   القر تتم والقجتترد لتتم 

 الذي ت ُ ربإ ايه.
 ت   تقى اطىعم لىى  اه دقاوده  .. (.3 
 فاه الا    تييققه. 
 ت   و   دم ال رق بام أ  ُرعى  تده الصحم ... (.4 
 تده الا  ولعري ه  ىمقا  دقراد قا . 
 القصوراي داه.والحده   اوطال  رعر ه المااطقم، وهو بارم قس   
 سكر وأر امه .. (. ت   والصاته رعرف تده ال5 
أر تا  الاتت    امتم ر تتم، والتر م دكتتو  ذالته رمجتت  أتتد لااوتتر الات  التتذي  

  قكو  داها.
 وهو بار الارط لىى دا هو وا  . 
 ت   الارط والر م ( أدرا   روريا   قوقف لىاهما واود الا ، ولكتم الاترط  

 لىى لحققه.ليس لاصرا   قكو  الا  داه، وإمما قصارا  أ  واود الا   قوقف 
  قلد  . 
 ت   .. ولاوف الا س لم الدميا (. 6 
 العاوف هو   اتمصراف ، لا م لم  ذا   امصر م لاه. 
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 ت   .. القجا ه لم دار الغرور (. 7 
 القجا ه لم الا    القر م لاه واتبقعاد. 
 ت   واإلما م إلى دار العىود ( . 8 
 أماب   لاد ورام. 
 لمراد بها دار اآل رة.دار العىود   العىود ا 
 ت   ب   الجها ودحر ها طىإ الجا  وامقاار الصام (. 9 
 الصام   السمعم وتسم الذ ر. 
  و   لال وام الرا  (   لحدث الااا لاه تد جا تساا .  
 هذ  الغارم لااقل بارم دم  امم واهقه ر وا  هللا وطىإ الحييقم. 
  قلد  . 
 هاره (.ت    قيقام أمه لىى ش ا ارف 10 
الاتت ار   تا تتتم الاتتت  وطر تته،  اوتتتم تا تتتم التتوادي أو الب تتتر أو الح تتترة، ودتتتم  

 ذل  ش قا ال  .
 والجرف    ه لغم العرب لاطق  سكو  الرار   ُاْرف ( و  مها   ُاُرف (. 
وإذا أردي أ  لقصتتتور الجتتترف،  عىيتتت  أ  لقصتتتور تا تتتم لىتتتوادي دتتتجال  أوتتتابها  

و قتى لىاهتا  عتل الطتام التذي ت رقتوى لىتى  مظتا السا  والمطر،  امهاري لىى باتر 
 القماد  ،  هو لر م لىسقوط دم وقم آل ر. 

 تتتالطام العتتتالق  حا تتتم التتتوادي ت ركتتتاد  قمادتتت  هتتتو التتتذي رقتتتول لاتتته العتتترب    
ُُ ف(. تْر ُُ   الُل

  هاره ( والهور  دصدر هار الجترف  هتور، إذا امصتد  دتم  ى ته، وهتو دابتم  
  عد  ه دكامه.

 ب اإلدا  الغااله اققياا دم القرو  الكري .و ه أدىو  
 ته وتورة بدرعتم تستيم لاتر  المتراد دتم ال كترة القته  ريتد الغاالته أ   و تحها  
           لقارعيه. 
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 ت   وأمه قد أش ام لىى الاار إ  ل  أشقغ  بقال ه ا توال (.11 
 أش ام لىى الا    اققر م داه وأويحم لىى تا قه،  

 لجابها. لال ه ا توال  
 ولال ه الا    ابقعد لاه واا ا  ولجايه.

 ت   وأت  العا   ودا  (.12
 ت  الا     ص  بام أاااعه.

 وأت  العا    لراام  ه رأره ولصميمه ولاده.
 ت   .. ت لصدق له رغيم  ه اآل رة  كرة (.13

  كرة   اد  لىصيا  الميكر.
 ويقابىها   لايم الواردة  ه الاص.

 العا  (.ت    اجا  14
  اجا  العا     ق  القصمي .

 ت   المعقى م إلىه (.15
 المعقى م إلىه   المقردد م لىيه لقىقه العى .

 ت   تقى أوردم هذ  العقىم  ه الىسا  .. (.16
 العقىم   اد  درة دم ال ع  لقىه  معاى تسيه.

 ت   دهماي الأيال .. (.17
   دهماي الأيال   داابىه . 

 د (.ت   و م العىو 18
 العىوة   العالم وهه هاا   اتم راد لم الااا  قصد القلد  والقدبر.

 ت   .. ت رمكم إتصا ها وادققصا ها (.19
 اإلتصار   العده 

 واتدققصار   الحصر واإلتاطم.
 ت   دققيسم دم .. ( .20
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 دققيسم   داقولم ، واتققياا هو الاق  وا  ذ.
 ت   ..  هذو  ( .21

 . هذو    رعر و  
 والهذرا    العَرَف. 

* * * 
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 رااٌل ولراا  دريعم
ولقد ورد  ته التاص أدتمار راتال دتم راتال الطاع تم ، ودتم وت وة الصت وة  عتد  

 الابه ووحابقه.
ر  مم ورد ذ ره  لىى لج .    ىاذ ه
 ت اإلدا  الجااد  1 
دتتاد هتتذ  الطاع تتم وإدتتاده ، أوتتىه دتتم مهاومتتد، ودااتتؤ  ودولتتد   تتالعراق، وأبتتو   

   بيم الاااج،  ىذل  رقال له   القواريري . و ا   قاها لىى دتذهإ أبته دتور، و تا  فا
ر قتتته  تتته تىققتتته  ح تتترله وهتتتو ابتتتم لاتتتريم دتتتام ، دتتتاي دتتتام دتتتيم ولستتتعام ودتتتاعقام 

 هت(.297 
قتتال     الروذ تتاري    دتتمعم   الجااتتد  رقتتول لراتت  ذ تتر المعر تتم وقتتال   أهتت   

  اي دم  اب البر والققرب إلى هللا لا وا .المعر م  اهلل رصىو  إلى لرك الحر 
 قال الجااد   إ  هذا قو  لكىموا  ندتقاط ا لمتال، وهتو لاتدي لظيمتم، والتذي  

رسرق ويامه أتسم تات  دم الذي رقول هذا،  ن  العتار ام  تاهلل لعتالى، أ تذوا ا لمتال 
متال البتر ذرة، إت لم هللا لعالى، وإليه راعوا  اها، ولو  قاُم ألف لا  ل  أمقص دتم أل

 أ  رحال به دومها.
الردتول وتىى  وقتال   الجااتد    الطترق دستدودة لىتى العىتق إت دتم اقق تى أدتر 

 هللا لىيه ودى  .
وقال   دم ل  رح و القرو  ، ولت  ركقتإ الحتد د، ت ُرققتدى  ته  ته هتذا ا دتر،  

    لىماا هذا دقاد  الكقاب والسام.
لوتتول الكقتاب والستتام، ولىماتا هتتذا، داتاد  حتتد د وقتال   دتذهباا هتتذا   دقاتد   

 ردول هللا وىى هللا لىيه ودى  .
 د هللا الحارث بم أدد المحادبه  ت أبو لب2 
لتتدر  الاظاتتر  تته تدامتته لىمتتا ، وورلتتا ، ودعادىتتم، وتتتات   صتتري ا وتت ، دتتاي  

 بيغداد دام دالث وأر عام وداعقام.
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  رل تذ داهتا شتا ا  . قات  ؛    أ تا  قا  إمه ورث دتم أبيته دتيعام ألتف درهت   ىت 
 فا  رقول  القدر،  رأى دم الور  أ  ت رل ذ دم داراده شا ا  .

وقتال   وتحم الروارتم لتتم الابته وتىى هللا لىيته ودتتى  أمته قتال     ت  قتتوارث  
 أه  دىقام شا ا    .

قتتال دحمتتد بتتم دستتروق   دتتاي الحتتارث بتتم أدتتد المحادتتبه وهتتو دحقتتاج إلتتى  
 ف أبو   يالا  ولقارا   ى  رل ذ داه شا ا .دره ، و ىه 
 و ا  أبو لىه الدقاق رقول   
فتتا  الحتتارث المحادتتبه إذا دتتد  تتد  إلتتى طعتتا  ايتته شتتبهم لحتترَّك لىتتى أوتتيعه  

 لرق،  كا  رمقام داه.
 عمسم دتم شتاو اا، وقال أبو لبد هللا بم   يف  اص   ه  الطاع م   اققدوا  

 والياقو  دىموا له  تاله   
الحارث بم أدد المحادبه ، والجااد بم دحمد، وأبو دحمد ُروي ، وأبتو الأيتاا  

 بم لطار، ولمرو بم لجما  المكه؛  مه  امعوا بام العى  والحقاعق.
 ودم أقواله   
دتا ذ تر  أبتتو لجمتا  البىتتدي قتال     قتال الحتتارث المحادتبه   دتتم وت   اطاتته  

 المجاهدة واليا  السام.(. المرا يم واإل الي تيم له هللا ظاهر   
 ت الابىه  3 
 غدادي المولد المااتل ، وأوتىه دتم   أدتر وشتام   ، وتحإ  الجااتد  ودتم  ته  

لصر  ، و ا  شتيخ وققته تتات  ، وظر تا ، ولىمتا ، دتالكه المتذهإ، لتاا دتيعا  ودمتامام 
 دام، وداي دام أر م ودالدام ودىجماعم ، وقبر  بت    غداد .

إذا د   رد تا  اتد  توق اتد دتم لاوتر  ويقتول  هتذا شتهر  و ا    ا لابىه  
 لظمه ر ه،  لما أول دم رعظمه.

 ت أبو  ايد اليسطاده  4 
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فا  دتم  يتار الااهتد م العابتد م   قات   إمته دتاي دتام إتتدى ودتقام ودتاعقام،  
 وقا  أر م ودالدام وداعقام.

الرات  دتم باقته  ا  دقصودا  داتهودا   الاهتد،  ىمتا  ترجوذهإ درة لايارة را    
ود   المسجد ردى بيصاقه لجا  القبىم،  امصرف أبتو  ايتد ولت  رستى  لىيته، وقتال  هتذا 
بار دلدو  لىى أدب دم وداب ردول هللا وتىى هللا لىيته ودتى  ،  كيتف ركتو  دلدومتا  

 لىى دا  دديه.
ودم  الده   لو مظرل  إلى را  ألطتى دتم الكرادتاي تقتى  رلقته  ته الهتوار،  
روا  تتته تقتتتى لاظتتتروا  يتتتف لجدومتتته لاتتتد ا دتتتر والاهتتته، وت تتتو الحتتتدود، وأدار  تتتال لغقتتت

 الاريعم. 
* * * 
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 النص السا س
 حك  الغزالي عل: الفالسفا

 " المنقذ من البالل" 
 )  حقي   / عبد الحل   محمف  (

 تالبراهام لىتى دتا شترطو   ت وأدا اإللهياي   اها أفجر أباليطه  ،  ما قدروا لىى الو ار4
الماطق؛ ولذل   جتر ات تقالف باتاه . ولقتد قترب دتذهإ أردتطوطاليس دتم دتذاهإ   ه

اإلدتتالداام لىتتى دتتا مقىتته ال تتارابه وابتتم دتتااا. ولكتتم دجمتتو  دتتا بىطتتوا ايتته  راتتم إلتتى 
لاتتتريم أوتتتال، رجتتتإ لك اتتتره   تتته دالدتتتم داهتتتا، ولبتتتدرعه   تتته دتتتيعم لاتتتر، وإل طتتتال 

القها تتتم ، أدتتا المستتتاع  التتتجالث  قتتتد دتتذهبه   تتته هتتتذ  المستتتاع  العاتتريم وتتتا اا  قتتتاب  
  ال وا  اها  ا م المسىمام ، وذل   ه قوله   

تتتتت إ  ا استتتتاد ت ُلحاتتتتر، وإممتتتتا  الُمجَتتتتاب والمعاقتتتتإ هتتتته ا روا  المجتتتتردة، 1 
 والمجو اي والعقو اي روتاميم ت اسماميم.

  تتتذبوا  تتته إمكتتتارولقتتتد وتتتدقوا  تتته إديتتتاي الروتاميتتتم  نمهتتتا  اعاتتتم أر تتتا ، ولكتتتم  
 الجسماميم، و  روا  الاريعم ايما مطقوا  ه.

تت ودتتم ذلت  قتتوله      إ  هللا لعتالى رعىتت  الكىيتاي دو  الجاعيتتاي. وهتذا أر تتا  2 
 تتته الستتتمواي وت  تتته   ت رعتتتاب لتتتم لىمتتته دجقتتتال ذرة   ف تتتر وتتتري . بتتت  الحتتتق أمتتته 

 ا رض  .
مام إلتى شت  ت ودم ذل  قتوله   قتد  العتال  وأتلاقته،  ىت   تذهإ أتتد دتم المستى3 

 دم هذ  المساع ...
وأدتتا السيادتتاي    مجمتتو   الدهتت   اهتتا  راتتم إلتتى الِحَكتت  المصتتىحيم المقعىقتتم  

 تا دور الدماويتم، واإلرالتم الستتىطاميم. وإممتا أ تذوها دتم  قتتإ هللا الماالتم لىتى ا مبيتتار، 
 ودم الحك  الملدورة لم دىف ا مبيار.
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راتم إلتى تصتر وت اي التا س وأ القهتا، وأدا العىييتم    جميتم  الدهت   اهتا   
 وذ ر أااادها، وأموالها ، و ي يم دعالجقها، ودجاهدلها.

وإممتتا أ تتتذوها دتتتم  تتتال  الصتتتوايم، وهتتت  المقتتتلهىو  ، المجتتتابرو  لىتتتى ذ تتتر هللا  
لعتتتالى، ولىتتتى دعال تتتم الهتتتوى، ودتتتىوك الطريتتتق إلتتتى هللا لعتتتالى،  تتتاإللراض لتتتم دتتتالذ 

هتتدله  دتتم أ تتالق التتا س ولاو هتتا، وو تتاي ألمالهتتا دتتا التتدميا، وقتتد امكاتتف لهتت   تته دجا
وتتترتوا بهتتتا،  ل تتتذها ال الدتتت م، ودااوهتتتا  كالدهتتت ، لودتتتال   القجمتتت  بهتتتا إلتتتى لتتترويل 

  اطىه .
ولقد  ا   ه لصره ، ب   ه    لصر، امالتم دتم المقتللهام، ت ُرْعىته هللا  

م إلتى أهت  ا رض،  متا ديحامه العال  لاه ،  نمه  أولاد ا رض، ببر تاله  لاتال الرتمت
ورد  تتته العبتتتر تاتتتد قتتتال لىيتتته الستتتال      بهتتت  ُلْمَطتتترو  و هتتت  لرتقتتتو ، ودتتتاه   تتتا  

 أوحاب الكهف .
 و اموا  ه دالف ا تدام، لىى دا مطق  ه القرو . 
  قولد دم دااه   ال  الابوة و ال  الصوايم  كقبه  و قا    
  ت و م  ه تق القاب . 1 
 .ت و م  ه تق الراد2 
أدتتا اآل تتم القتته  تته تتتق التتراد  عظيمتتم، إذ ظاتتم طاع تتم دتتم ال تتع ار أ  ذلتت   

الكال  إذا  ا  ددوما   ه  قبه ، ودماواا  بيتاطىه   ايغته أ   هجتر وت  تذ ر، بت   اكتر 
لىتتتى  تتت  دتتتم  تتتذ ر ، إذ لتتت  رستتتمعو  أوت  إت دتتتاه  ،  ستتتبق إلتتتى لقتتتوله  ال تتتأي م أمتتته 

  اط ،  مه قاعىه ديط  ...
اق  رققدى  قول أدار المؤداام  لىه بم أبه طالإ  ر تى هللا لاته، تاتد والع 

 قال    ت لعِرْف الحق  الراال، ب  الِرِف الحق، لعرف أهىه   ...
 هذ  و م الرد. 
تتت و تتم القبتتول    تتن  دتتم مظتتر  تته  قتتبه     تتن وا  الصتت ا، وباتتر ،  تترأى دتتا 2 

وايم ر متا ادقحستتاها وقبىهتا، وتستتم دااتو   كالدهت ، دتتم الحكت  الابويتم، والكىمتتاي الصت
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الققتتتاد   اهتتتا. ايستتتار  إلتتتتى قبتتتول  تتتاطىه  الممتتتاوج  تتتته ، لحستتتم ظتتتم تصتتت  ايمتتتتا رو  
 وادقحساه.
 وذل  مو  ادقدراج إلى الياط . 
 ر والحظر.م دطالعم  قبه ، لما  اها دم الغدو ا  هذ  اآل م رجإ الاار ل 
لاتتطوط. رجتتإ وتتو  و متتا رجتتإ وتتو  دتتم ت رحستتم الستتياتم لتتم داالتتق ا 

 الَعْىق لم دطالعم لى  الكقإ  
و متتتا رجتتتإ وتتتو  الصتتتبيا  لتتتم دتتتس الحيتتتاي، رجتتتإ وتتتو  ا دتتتما  لتتتم  

 دعقىا لى  الكىماي.
 كلما   حتاج كل: كسباح

 إ   الإ هذا الاص هو اإلدا  الغااله وقد دبق الحد د لاه. 
  ذ تتر  و تته هتتذا التتاص  ىمتتاي لحقتتاج إلتتى ل ستتار وإر تتا  وهتته دتتا معقتتا  اآل 

 بام  در   
 ت   لىى دا شرطو   ه الماطق (.1 
هو دم الاتروط القته رل تذ العتاِل  أو دجمولتم العىمتار بهتا أم سته  وهت  ركقبتو   

أو رقولو ،  حاد ت ركتو  الواتتد دتاه  دوايتا لىغترض إذا  ال هتا أو  تالف شتا ا  داهتا، 
 ود ردها   شرط.

 ت   ولبدرعه   ه ديعم لار ( .2 
بدلتتم ،  استتبه  الغاالتته إلاهتتا وألحقهتت  بهتتا  تته هتتذ  المستتاع  الستتيعم هتتو دتتم ال 
 لار.

هه طريقم  ه الد م دعقرلم، دعال تم  وليتاي والبدلم الارديم دقابىم لىسام، و  
هذا الد م وهو المعروف داه  ال رورة، أو المعال م لدلا  شرله دعقترف، أو المعال تم 

 ال م لمقصد دم دقاود الاريعم.لحك  شرله دسقايا دم دلا  وحي ، أو المع
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والبدلتتم بهتتذا ال تتيا ت لعتتالا المصتتال  المردتتىم وت ُلجادعهتتا  تته دعاتتى  دتتم  
 دعاماها.
  قلد . 
 ت   وإل طال دذهبه  ... وا اا (.3 
 هو دم القصايف    معاى القلليف وتما  ودعاى. 
 ت   ت رعُاب (.4 
 ت رعاب   ت رغاإ. 
 ميم (.ت   .. واإلرالم السىطا5 
اإلرالتتتم   دتتتا  تتتؤول إلتتتى الستتتىطا  وياقهتتته إليتتته دتتتم ا تكتتتا ، لاقتتتولى إوتتتدار   
 با سه.

 وقريإ داه   ا تكا  السىطاميم. 
 ت   .. الحك  الملدورة (.6 
 الحك  الملدورة   هه دم ا در ، والمراد   الحك  الماقولم لم ا دالف. 
لعبتتتتر لتتتم لجر تتتم أدتتتتمه أو  والحكمتتتم باتتتر الَمَجتتتْ  ، إذ الحكمتتتتم امىتتتم دعقصتتترة 

شتعإ، أدتا المجت     هتتو امىتم دعقصترة لعبتتر لتم واقعتمه دعااتم هتته المتورد، ولقتال  تته 
 دواقم داابهم هه   الم رِهب .

 ت   .. دعالجقها ودجاهدلها (.7 
 المجاهدة    المقاودم والمدا عم ل ظا  ودعاى. 
 و اها   د الىم دم الجامبام. 
  قلد  . 
 الده  لودال  (.ت   ودااوها  ك8 
لودال إلى الا   كذا، اوطام له ا دياب القه لووىه لته. وهتو دتم القودت ،  

 وهو القبىغ إلى الاقاعل  ما  قعذ  لها دم ا دياب والوداعا.
 وداه قوله لعالى     را أ ها الذ م وداوا القوا هللا وابقغوا إليه الوداىم  . 
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  قدبر  . 
 ت   لرويل  اطىه  (.9 
 ل الا    مار  وإذالقه.لروي 
 ت    كقبه  و قا  (.10 
 و قا    لجايم و م   وهه العاإ والاقص. 
 ت    ه تق الراده (.11 
 اد   ال  دم رده الا ، ر  ه ول  رقبىه. 
 ت   ..  ايغه أ  ُ هجر (.12 
هه دم الهجرا   معاتى   القترك واإللتراض، تهتدا   ته الات  ولتد  القعىتق  ته،  

 ه.أو الرغيم اي
 ت دماواا  بت .. ( .13 
 دعىوطا  وتما  ودعاى.  
 ت   والعاق  رققدى (.14 
هو دم القدوة ، وهو أ   قعذ إمساٌ  إمساما  و تر قتدوة لته ودجتات  رحافيته ويقيعته  

 ويسار لىى داهجه، أو رحافيه  ه دمقه.
 ت   رحبإ الاار ..(.15 
 الاار   المام  الادة المماوام  الغ إ. 
 حبإ َوْوُ  (.ت   ر16 
 الصو    الح و دم الا قم والقعىق والرقم والحري. 
 ت   داالق الاطوط (.17 
 داالق الاطوط   الحواف المح و م  العطر. 

 لاباها    ت
تتت ورد  تته متتص الاتتيخ اإلدتتا  اإلشتتتارة إلتتى لىمتتام دتتم ألتتال  ال ىستت م همتتتا   1 

 ال ارابه وابم دااا.
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 هما إ  ش م  ه أدافاهما دم هذا اليحد.وقد لراماا لهما ايما دبق  امظر  
تتتتت وقتتتتد ورد  تتتته التتتتاص أمتتتته قتتتتال   ف  متتتتا ورد  تتتته العبتتتتر تتتتتد د قتتتتال لىيتتتته 2 

  ا  أوحاب الكهف  [.السال      به  ُلمطرو ، و ه  لرتقو ، وداه  
وهتتذا التتاص ر اتتد  ظتتاهر  أمتته اتتار دتتم  بتتره داستتوب إلتتى ردتتول هللا وتتىى هللا  

 لىيه ودى  .
 وهو  ذل  . 
 لكاه ل  أقف لىى هذا العبر دم طريق وحي . 
وقتتد واتتدما  تته دصتتاف لبتتد التترتاق دتتا هتتذا مصتته   ف أ برمتتا لبتتد التترتاق لتتم  

    ت  تاال  ته دعمر لم أ وب لتم أبته قال تم قتال   قتال الابته وتىى هللا لىيته ودتى  
 أدقته دتتيعم ت  تدلو  هللا  تته شت  إت ادتتقجاب لهت ، بهتت  لاصترو  ، و هتت  ُلمطترو   ت

ي  11  ك المصتاف ت  تاب الاتا  جقال   وتسبم أمته قتال ت   و هت   تد م لتاك    [ .
هتتت ت 1392ت ط المكقتتإ اإلدتتالده باتتروي ت لباتتا  ت الطيعتتم ا ولتتى  20457رقتت   250

1972. )   
 والعدد   ديعم  ه الحد د إشارة إلى لدد البدتر. 
 د ابتم دستعود و ه تد د لىه لاد أتمتد، وتتد د أمتس لاتد الطبرامته، وتتد 

 لاد  أر ا  أر عو  راال  .
 و ه تد د ديادة لاد أتمد والطبرامه دالدو . 
 (  63،  62ي  10اار  ه دجمم الاواعد لىهاجمه دا هذا ل ظه     ج  
ف لتتتم شتتتري  بتتتم لباتتتد قتتتال   ذ تتتر أهتتت  الاتتتا  وهتتتو لاتتتد لىتتته وهتتتو  تتتالعراق،  

ه دتتتمعم ردتتتول هللا وتتتىى هللا لىيتتته  قتتالوا   العتتتاه  رتتتا أداتتتر المتتتؤداام ، قتتال   ت. إمتتت
دكامتته  راتتال  ودتتى  رقتتول     البتتدتر  الاتتا  وهتت  أر عتتو  راتتال   ىمتتا دتتاي راتت  أبتتدل هللا 

 ُرستتقه بهتت  الغاتتد، وُياقصتتر بهتت  لىتتى ا لتتدار، ويصتترف لتتم أهتت  الاتتا  بهتت  العتتذاب
 روا  أتمتد وراالتته راتال الصتتحي  باتر شتتري  بتتم لباتد وهتتو دقتم وقتتد دتمم دتتم المقتتداد

 وهو أقد  دم لىه.
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ولتم ديتتادة بتتم الصتادم لتتم الابتته وتىى هللا لىيتته ودتتى  أمته قتتال     ا بتتدال  
 تته هتتذ  ا دتتم دالدتتو  دجتت   ىاتت  التترتمم لتتا واتت   ىمتتا دتتاي راتت  أبتتدل هللا لعتتالى 
دكامتته راتتال  . روا  أتمتتد وراالتته راتتال الصتتحي ، باتتر لبتتد الواتتتد بتتم  تتيس وقتتد ودقتته 

 بارهما. العجىه وأبو ترلم و ع ه
ولتم ديتتادة بتم الصتتادم قتال قتتال ردتول هللا وتتىى هللا لىيته ودتتى      ت  تتاال  

 تته أدقتته دالدتتو  بهتت  لقتتو  ا رض، و هتت  ُلمطتترو ، و هتت  لاصتترو ، قتتال ققتتادة  إمتته 
أراتتتو أ  ركتتتو  الحستتتم دتتتاه  ت روا  الطبرامتتته دتتتم طريتتتق لمتتتر، والبتتتاار لتتتم لايستتتم 

 اله راال الصحي .العواي، و الهما ل  ألر ه، و ييم را
ولتتم أمتتس قتتال قتتال ردتتول هللا وتتىى هللا لىيتته ودتتى      لتتم لعىتتو ا رض دتتم  

أر عتام راتال  دجت   ىاتت  الترتمم،  تبه  ُلستتقو ، و هت  لاصترو ، دتتا دتاي دتاه  أتتتد إت 
 أبدل هللا دكامه و ر.

قتتال دتتعاد   ودتتمعم ققتتادة رقتتول   لستتاا ماتت  أ  الحستتم دتتاه . روا  الطبرامتته  
 ودا وإدااد  تسم. ه ا 

ولتتتتم ابتتتتم دستتتتعود قتتتتال   قتتتتال ردتتتتول هللا وتتتتىى هللا لىيتتتته ودتتتتى      ت  تتتتاال  
أر عتتو  راتتال  دتتم أدقتته قىتتو ه  لىتتى قىتتإ إبتترايي   تتد م هللا بهتت  لتتم أهتت  ا رض رقتتال 

  إمه  لت   تدر وها  صتالة وت  صتو  له    ا بدال ، قال ردول هللا وىى هللا لىيه ودى 
ا رتتا ردتتول هللا   اتتي  أدر وهتتا ؟ قتتال   الستتعار والاصتتيحم لىمستتىمام. وت  صتتدقم ، قتتالو 

روا  الطبرامتته دتتم روارتتم دابتتم بتتم ديتتاا ا تتتدب لتتم أبتته راتتار الكىبتته و الهمتتا لتت  
 و ييم رااله راال الصحي .  ألر ه

ولم شهر بتم  توشتإ قتال   لمتا  قحتم دصتر دتبوا أهت  الاتا   تل رج لتوف  
ل   رتتا أهتتت  دصتتر ت لستتبوا أهتتت  الاتتا   تتنمه دتتتمعم بتتم دالتت  رأدتتته دتتم بتترمس دتتت  قتتا
رقتول   تاه  ا بتدال،  تبه  لاصترو  و هت  لرتقتو . روا  ردول هللا وىى هللا لىيه ودتى  

الطبرامتته، وايتتته لمتتترو بتتم واقتتتد وقتتتد  تتع ه امهتتتور ا عمتتتم وودقتته دحمتتتد بتتتم الميتتتارك 
       الصوري، وشهر ا قى وا ايه، و ييم رااله دقاي [ .
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 نص حليل ال
و عد لقيعاا لىاص وإلقاعاا ال ور لىتى دتا ايته دتم بتوادل ا ل تاو، وُدستقغىق  

بواد تتها، وإلحتتاق  المصتطىحاي، معتتود إلتتى التتاص دتترة أ ترى بقحىاتت   كرلتته، وإر تتا 
 دا لحقاج إليه دم دعامه  معاا  ا وىه لاقمكم القاري دم ادقيعا ه ادقيعا ا  لادا .

 النص في كباته الرام   ة
أول دتتا مبتتدأ  تته بو تتم التتاص  تته إطتتار  العتتا  التتذي و تتعه ايتته اإلدتتا   ولابتتدأ 

الغاالتتته ،  ستتتياق التتتاص ولحاقتتته ر تتت يا  لىتتتى التتتاص و تتتوتا  ت  قتتتو ر لتتته إذا ظهتتتر 
 وتد  داقطعا  لاهما.

 لمم  بار وت ش  أ  السياق المكو  دم الاص ودياقه ولحاقه رعد دتم أقتوى  
وإدرافتته لىتتى واهتته التتذي  ريتتد  داتته المتتقكى  أو العوادتت  القتته لستتالد لىتتى  هتت  الكتتال  

 الكالإ.
و عد هتذا البيتا  مقتول   إ  هتذا التاص قتد وقتم  تمم إطتار لتا ، رحتدد    أ   

الكالتتإ التتتذي هتتتو   اإلدتتتا  الغاالتتته تتتتام وقتتتم  تتته لجر تتتم الاتتت ، وأ تتتذ ركابتتتد وياللهتتتا، 
، ا دتر التذي امعكسم هذ  المكابدة لىى اسمه  عد أ  أوابم روتته  اإلديتار والتوهم

 تمىه لىى أ   يحد له لم دعرج.
أ  اليحتتد لتتم وا دتتر التتذي ت راتت  ايتته أي إمستتا   تته دوقتتم اإلدتتا  الغاالتته  

 المعرج لم ركو   حجا  اادا  إت إذا العذ دم دو ولاي العىو  ودااهجها داداما  له.
ا ولت  رقصتتر الغاالتته  تته ذلتت ، ودتتا  تتا  لمجىتته أ  ر تتيهم وققتته وا دتتر لىتتى هتتذ 

 القدر دم العطر.
وقبتت  أ  رعتتوض اإلدتتا  الغاالتته لجتتم اليحتتد، أ تتذ م ستته  مبتتدأ دهتت ، وهتتو أمتته  

 تام  د   إلى هذ  المياد م إمما  د   إلاها طاليا الحييقم ايما هو دحقاج إليه.
 ودا هو دحقاج إليه ليس إت العطوة ا ولى القه لعاد إليه الجقم  ه العىو . 
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للى إت إذا ألقتتى اإلدتتا  الغاالتته با ستته  تته دعقتترك  تت  ودجتت  هتتذا اليحتتد ت  قتت 
لىتت  رطتتالم ق تتارا  ويقلدىهتتا، ويقتتف لىتتى أدتترار  تت  ق تتيم والهتتدف التتذي لردتته إليتته 

 الق ارا دا ردة ودؤلى م. 
وت رجتتوت لياتتتد هتتذا شتتلمه أ  رقتتف لاتتد شتتواط   حتتور العىتتو  ويكق تته بتتذل ،  

متاق  ت  لجتم، ويقتف دتم العىتو  لىتى وإمما رجإ لىيته أ  َرعُبتر لجقهتا ويغتوي  ته أل
أدرار ودطالإ ت رص  إلاها وتاد هؤتر العىمار التذ م  اقمتو  إلتى لىت  العىتو ،  حاتد 
ت رحكتت  لىتتى العىتت  أو لتته إت إذا لتتال  تته هتتذا العىتت   أيتته، وطالتتم ايتته قادقتته، والستتم 

 ايه  اله.
وقست  العىتو  ولى  دسىمم قد أ ذ الغااله بها م سته، دت  شتمر لتم دتالد الجتد،  
 أقسادا  .
و امتتتتم أول  طتتتتوة دتتتتم  طتتتتواي الغاالتتتته أمتتتته طتتتتالم لىتتتت  الكتتتتال ، وقتتتتال ايتتتته  

ووتتاف، ووقتتف لىتتى أدتترار  وأهدا تته،  متتا لتت  رقتتف لىتتى هتتذ  ا دتترار ولىتت  ا هتتداف 
واتتتتد دتتتم  حولتتته، دتتت  تكتتت  لىتتتى هتتتذا العىتتت  تكمتتتا  داصتتت ا، ذلتتت  أمتتته لىتتت  لتتته أبتتتراض 

 ولىمار هذا العى   غر ه  ودقصوده . وأهداف قد ردمم له، وو هى العى 
ودا  ا  برُ ه  ودقصتوُده  لاا تم اإلدتا  الغاالته،  ىته بترض دعقىتف ت لىتى  

 دا لعى  ت .
دم أا  ذل  لرك المطالعم  ته لىت  الكتال  وامصترف إلتى ال ىست م، القته رك ته  

ذ  المبتدأ ادمها ليجذب اإلدا  الغااله إلاها  ادي ا در، ولكاه  ه مهاراي ا دور دؤ تو 
 الذي أ ذ  ه م سه، وتمىها لىى أ  ت لحاد لاه، ت. وت قاد أممىم.

 جمم الكقإ القه لقحدث لم ال ىس م وطالعها  ه أوقاي  رابه  ادتقولبها  ته  
 لادام.
ولقتتتتد رأى اإلدتتتتا  الغاالتتتته أ  اتدتتتتقيعاب وتتتتتد  ت رغايتتتته الغاتتتتار التتتتذي  ريتتتتد ،  

لادا  و ر رقىبهتا لىتى واوههتا ويقتدبرها  ته  ت   جىس إلى لى  الكقإ وهذ  المعىوداي 
 واه دم لى  الواو . 
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 و قإ  ه دو و  ال ىس م  قا ا لاو  له بت   دقاود ال الد م  . 
ودتتتاري بهتتتذا الكقتتتاب الر يتتتا  وأوتتتي  دتتتم التتتالت  التتتالتب لىتتتى  تتت  رابتتتإ ي  

لكقتاب، ادقيعاب دقاوتد ال الدت م ، ودتاه  دتا  تؤدي إلتى هتذ  المقاوتد أ  رطتالم هتذا ا
  هو  ار دعام له لىى لحقاق بر ه.

ولهيتتل الجتتتو لىغاالتته  تتته  رشتتحه ال الدتتت م لماصتتإ إدتتتارة ال ىستت م، ايكتتتو  هتتتو  
ا دار ا وتد لها، لوت أ  الغااله م سه قد  ترب ال ىست م  معولته  تر م داتالتم لقترم  

 داها إلى اآل  لىى محو دا رقول  بري ولم  الكالإ الغر ه.
ر م القويتم دتم  تالل  قتاب لته ، لاتو  لهتذا الكقتاب بتت  لها تم و امم هذ  ال  

 ال الد م .
وتام امهاري ورو  ال ىس م أدتا  الغاالته، رأى أمهتا باتر د اتدة لته  ته لحقاتق  

 بر ه الذي  يحد لاه.
ودتتتم ذلتتت   تتتن  ال ىستتت م دتتتم واهتتتتم مظتتتر  أداتتتاج وأ تتتالط ا تتتقىا  اهتتتا الحتتتتق  

 لااب . الياط ، والعطل  الصواب، والحاب   ا
وا دتتتتط ، وقتتتتد مجتتتت     اهتتتتا لىتتتت  الريا تتتتياي، وهتتتتو لىتتتت  دو تتتتوله ا رقتتتتا  

 ال الد م  ه  ددم هذا العى ، لىى محو دا مجحوا  ه  ددم الطبيأياي والماطيياي.
 أدا اإللهياي  ما ادقطالوا أ   ققددوا محو الاجا   اها  طوة إلى ا دا . 
د مجحتتتوا  اهمتتتا،  هتتتو  مهتتت  قتتتد ولىتتتو  السيادتتتم وا  تتتالق إ   تتتا  ال الدتتت م قتتت 

أ تتتذوا دستتتتاعىهما دتتتتم لجتتتتارب ا دتتتت  وا  تتتتراد، ودمتتتتا وتتتتار لىمجقمعتتتتاي  محتتتت  العواعتتتتد 
 وا لراف.
وقد امصرف الغااله لتم ال ىست م ولىودهتا  عتد أ  قطتم  اهتا هتذا الاتلو، و تذل  

  اها هذا الجهد.
لصتتتا امصتتترف اإلدتتتا  الغاالتتته إلتتتى لىتتت  القصتتتوف  تتته الاهارتتتم،  تتتللقى لاتتتد   
 القجوال.
 لقد أماو بيا ه وو م  ه  و ه ووودعقه رتىه دعققدا  أ  المرر دم رتىه. 
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 واد  ته القصتوف  غاقته لىتى محتو دتا دتطرما  دتى ا   ته التاص التذي اققيستاا   
دم  قا ه ، وو عاا  قب  هذا الاص ل رورة اقق اها داهل هذ  الدرادم لىتى محتو دتا 

 دىف بام  در .
 تتم ولتتو  صتتورة ديستتطم أو هاتتم اإلطتتار العتتا  لهتتذا التتاص ولعىتت  اآل  قتتد أدر  

 الذي محم  صدد .
 تتن  بتتدا لتت  هتتذا اإلطتتار هاتتا ،  نمتت  لستتقطيم أ  لقويتته  مطالعتتم  قتتإ اإلدتتا   

 الغااله،  اوم   الماقذ دم ال الل .
 الغزالي والفالسفا   ة

 ق تتتت  دتتتتم هتتتتذا التتتتاص التتتتذي بتتتتام  تتتتدر  أ  الغاالتتتته لتتتته رأٌى  تتتته ال الدتتتت م  
القاله   الد م لىى العمو  و الصتامم لىتى واته  تاي،  هت  لىتى  جترله  وا تقالف ول

داتتتتار ه  رمكتتتتم لصتتتتاي ه  إلتتتتى دالدتتتتم أوتتتتااف دتتتتم تاتتتتد لالقتتتتاله   العتتتتالق ودتتتتدى 
 ارلياطه   الصامم.

  القس  ا ول   داه  رمكم أ  مسماه  بت   الدهريام . 
 ااتتت  الكتتتو  دتتتم والتتتدهريو  ت  تتترو  أ  لكتتتو  هاتتتاك  تتترورة لواتتتود  تتتالق  

العتتد ، وياقىتته داتته إلتتى الواتتود، إذ  ندكتتا  الكتتو  أ   قحتترك با ستته دتتم  تتالل ااقمتتا  
 ااعياله وا قراقها.

 وهؤتر ت َرْسَى  له  دذيي  إت إذا دىمم له  لدة دقدداي. 
داهتتتا   أ  الكتتتو  المتتتادي  اقهتتته رتتتف لحىاتتت  دادلتتته إلتتتى هتتتذا الجتتتار التتتذي ت  

  قجاأ.
امتتم قتتد لغاتري  تته المجقمتتم الحتتد د  عتد لقتتد  العىتت ، إت أمهتتا وهته  كتترة وإ    

 قد ُلم  بها  ه العال  اإلدالده  ه  كرة   الجوهر ال رد .
 وداها   أ  المادة ت ل اى وت لواد دم العد . 
 وهه لى  ال كرة القه ظهري ايما  عد  ه لقادة المذهإ الااوله. 
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لتتتتذراي الستتتتا حم  تتتته ال  تتتتار  قحتتتتد وداهتتتتا   أ  هتتتتذ  الجاعيتتتتاي المادرتتتتم، أو ا 
 ع تتها بتتيعل ايكتتو  واتتود الاتت  دتتم ا شتتيار، ويا صتت   ع تتها لتتم  عتتل ايكتتو  

 العد ، هكذا أبدا   غار امقطا .
 ا تتتم لىصتتتد م وداهتتتا   القستتتىي   تتتل  الققتتتار الجاعيتتتاي والحادهتتتا أو ام صتتتالها  

 اليحقم ت بار.
ىتى دراتاي الستذاام، إت أ  ودم أ  هذا القواه لاد هذ  الطاع م داذج إلى أل 

  عل دقدداله قد ديطري لىى أ كار  عل ال حول دم العىمار.
  ا شالرة قد اققيسوا داه  قوله     الجار الذي ت  قجاأ. 
 والاظا  دم المعقالم قد اققيس داه   كرة الكمو . 
والطبيعاتام مقيجتم  و ه العصر الحد د قد اققيس داه  ا  ب ار دتم المالتتدة 

 به  وهه القول  نمكار الصامم.دذه
 وشر  اإلدا  الغااله لهذ  الطاع م وا ٌ  ت دقرة  ه. 
 وهو قد مسإ هذا المذهإ  ه مالله إلى ا قددام دم ال الد م. 
ولعىتتته راتتتار إلتتتى   أميتتتاذوقىيس ( و   درمتتتوقريطس ( وهتتت  دتتتم أواعتتت   الدتتت م  
 الاوما .
 ر  عده .وداه  دم القاق دذيي  دمم لاوره  أو دم اا 
والقس  الجامه دم هذ  ا وااف الجالدم ه      الطبيعاو  (. والطبيعاتو  باتر  
 الدهريام.
اماتغاله   عىتتو  الطبيعتتم وهت  رمقتتاتو  دتتم التدهريام  متتا وق تتوا لىيته دتتم  تتالل  

وا تيار، ولحىاىه  لىجس  الطبيعه، ولاتريحه  لىجست  الحاتوي، والوقتوف لىتى وظتاعف 
 ا ل ار داه.

داتتته ي وق تتتوا لىيتتته ت دتتتم  تتتالل وظتتتاع ه  لىتتت  ، هتتتو أ  الكتتتو  ت المتتتادي والتتتذ 
والحاتتوي ت ت رمكتتتم أ  رع تتم لىصتتد م العميتتتار، وإممتتا هتتو الظهتتتور تكمتتم ال عتت  ايتتته 

 رحقاج إلى ددبر تكي .
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ولكتتاه   عتتد ذلتت  وقعتتوا  تته داالتتق  طاتتر، أدادتته أمهتت  قتتد الققتتدوا أ  اإلمستتا   
 دة.الحه ليس ايه ش   ارج مطاق الما

  العق  دادي، وهو  ا م لىمااج،  نذا  سد المااج امق ى العق . 
 ولقد لرلإ لىى هذا اتلققاد لد ه  امكاره  لىيعد وإمكاره  لىحساب. 
ولرلإ لىى ذل  أمه  قد  ىعوا دم ألااقه  لروة القكىيف، وامسىعوا دم لهتدة  

 اتلقاا   الاراعم والقوامام،   سدي دمياه  وو رله .
ر قد امقسبوا إلى الامادقتم  مهت  قتد أمكتروا الحيتاة ا  ترى، وهته ر تم دهت  وهؤت 

 دم أر ا  العقادة  ما معى .
 أدا الصاف الجالد دم أوااف ال الد م  ه  اإللهاو    ت 
 و الد م هذا الاصف قد ظهروا  ه الاوما  ظهورا  دقل را  . 
عاتتتتام، وددغتتتتوه   متتتتا وهتتتت  التتتتذ م لحمىتتتتوا دستتتت وليم التتتترد لىتتتتى التتتتدهريام والطبي 

رسقحقومه دم ا تكا ،  قحمىوا لم اإلمساميم لإر الترد لىتى د قريتاي هتذ م الصتا ام 
 دم الدهريام والطبيعاام. 

ولكتتم اإللهاتتام دتتم ال الدتت م لتت   قعىصتتوا دتتم شتتواعإ ال كتتر. ولتت  لصتتُف لهتت   
داتتتار ه  دتتتم المكتتتدراي،  جتتتار دتتتذهبه  ودتتتذاهإ دتتتم لتتتيعه  دتتتم  عتتتده  دتتتم اإللهاتتتام 
المقتتل ريم ت دتتم  تتا  دتتاه  لىتتى أرض اإلدتتال  ودمتتم  تتا   اراهتتا ت لحقتتوي دستتاع  ، 

له .  دم طالعها لاه  َ  َّره ، ودساع  ، دم طالعها لاه  بده
 وهذا وذاك دا داحاول أ  ماقغ   ه دع   ه ال قرة القاليم. 

 أمسام علفم الفالسفا   ة
لصامم إلتى دتا دتبق بتام و عد الحد د لم لصايف ال الد م  القيار وىقه   ا 

لما أ رت  العق  ال ىست ه دتم لىتو    در  دم ا قسا  وا وااف،  ا  تبد دم الحد د
ادقات  ع ها لم  عتل  ستبإ داييتم  ت  لىت ، و ستبإ المو تو  التذي ام ترد  اليحتد 

 دم العىو .ايه لم بار  
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ومحتتم مقصتتدى لهتتذ  الجاعيتتم دتتم اليحتتد، لاقعتترف لتتم وتتىم  تت  لىتت   تتالحك   
ارله، ودا إذا  ا  هذا العى  أو ذاك دما لقعىق  ه ا تكا  القته اتاري بهتا الاتريعم ال

 أ  ت.
ولقتتد رأى اإلدتتتا  الغاالتتته أ  لىتتو  ال الدتتت م رمكتتتم تصتترها  حستتتإ دتتتا امقهتتتم  

 إليه  ه لصر   ه ا قسا  السقم القاليم   
 ت الريا ياي ؛ ولعىقها  ا رقا  وا دط   ما لىمم .1 
 اي ؛ ولعىقه بهذا المأيار الذي رعص  الذهم لم العطل  ه ال كر.ت الماطيي2 
 وهو ُرحِهص  هد ه دم  الل القصوراي؛ وقمم داادها   القعري اي أو الحدود. 
ودتتتم  تتتالل القصتتتدرقاي، وقمتتتم دتتتاادها   الحكتتت  التتتذي  قووتتت  إليتتته  البرهتتتا   
 والدلا .
 حتتد  ىستت يم، ودو تتو  م أقستتا  العىتتو  ال؛ وهتته القستت  الجالتتد دتتتتت الطبيأيتتاي3 

والحاتوي ايمتا رعىتو اإلمستا ، ودتا رحتيا  ته، ودتا ركتو   الطبيأياي   هذا الكتو  المتادي
لحم أقداده؛ واإلمستا  دا ت   ته دو تو   حتد الطبيأيتاي دتم تاتد إمته است  رتللىف 

 دم لااور، ودم تاد إمه قد لهيل له الا س أو الرو  القه بها رحاه.
دتم ت وتىم لهتتا  التد م، وت لقعىتق بهتتا أتكادته دتتم ويالتتو أ  هتذ  العىتتو  الجال 

 تاد إدرافها ولصورها، والوقوف لىى دهاراها، والقوامام القه لع م لها.
ودتم هتتذا  تتن  هتتذ  العىتتو  لكقا هتتا و قتتا     ىقاهمتتا وتتادرلا  لتتم الُمَقىقتته لهتتذ   
 العىو   
الماهجيتتتم تتت  متتتم الاتتاا دتتتم هتتتو دعجتتٌإ  ال الدتتت م و طريقتتتم  حتتجه ، و الدقتتتم 1 

 القه رمقاتو  بها. 
الصتتدق لىتتى اإلطتتالق، والقتتدرة لىتتى  لققتتد  تته ال اىستتوفو ستتبإ تستتم ظاتته ا  

  حد    ق يم  غار تدود.
وهتتتذ  و تتتم  طاتتترة،    الأيقتتتري  تتته لىتتت  دتتتم العىتتتو  ر متتتا ركتتتو  دتتتم الغتتترَّيام  

 الغا ىام  ه بار  دم داعر العىو .
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 رب.وهذا أدر لؤ د  المااهدة ولاهد له القجا 
وهتو دتم أات  ذلت   ودم الااا دم امطوى قىيه لىى  غل ال الد م و تراهاقه  

  رد لىاه     دا قالو     طل  وووا  ه لىى السوار. 
 وهالا  و قا   ايغه لىى    لاق  أ   قاا  لاهما. 
 درد  ييم أقسا  العىو  ال ىس يم. د  معود  عد ذل  البيا  إلى 
الجتادة  ته دتىو ه   ق   سيادم اليار، وتمىهت  لىتىت وداها هذا العى  الذي  ه4 

 ال ردي والجماله لىى السوار.
تتت وداهتتا هتتذا العىتت  التتذي  هتتق   تتاليي  وا  تتالق، ودتتا  قصتت  بهمتتا دتتم ق تتارا 5 

 ول ريعاي.
وهتتتذا  العىمتتتا  لتتت   ااتتت هما ال الدتتت م إماتتتار  ، ولتتت   بقكروهتتتا ابقكتتتارا ، وإممتتتا قتتتد  

ا ه ، وتكمهت  وأدجتاله ،  متا أ تذوهما دتم دتار ا مبيتار أ ذوهما دتم لواعتد الاتاا وألتر 
 وودار الرد .

 وهه أدور وا حم ت دقرة بها. 
تتتتت ودتتتتم لىتتتتو  ال الدتتتت م لىتتتت  اإللهيتتتتاي، وهتتتتو دتتتتا رستتتتمومه  تتتته باتتتتر الجقا تتتتم 6 

 اإلدالديم  عى    الالهوي .
وتىم  وهذا العىت  رحقتوي لىتى دستاع  لهتا اميعهتا وتىم  الجامتإ اإللهته، وهته 

 ة ودياشرة أتياما، وبار دياشرة أتياما  أ رى.ظاهر 
ودم  ققيم هتذ  المستاع  اإللهيتاي  لدتىوب اتدتققرار القتا  آلتادهتا، ر متا ُرعايته  

 لم اليحد والاظر. هذا الققيم، وي قر بهمقه، ويقعد  نرادله
 والبد   الممكم لم اتدققرار القا  هو القصايف. 
دتتتتا  الغاالتتتته،  حصتتتتر دستتتتاعىه   تتتته وهتتتتذا القصتتتتايف هتتتتو التتتتذي لجتتتتل إليتتتته اإل 

اإللهيتتاي  تته لاتتريم دستتللم، هتت  دبقدلتتم  تته دتتيم لاتترة دستتللم داهتتا، وهتت    تترة  تته 
 الجالث اليا ياي. 
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ولقتتتد أود  اإلدتتتا  الغاالتتته هتتتذ  المستتتاع  العاتتتريم  قا تتته المستتتمى بتتتت   لها تتتم  
 ال الد م  .
 لىجدل. ةوهذا الكقاب دم  و  ودور  وإلى اآل  رعد دم الكقإ المجار  
  ابم رشد قد ألف  ه الرد لىيه  قاب   لها م القها م . 
وقتتد اتتار  واتتا تادة  عمتت  راتتيه أ  ركتتو  المواتمتتم بتتام دتتا ذ تتر  الغاالتته ودتتا  

 ذ ر  ابم رشد.
والاهردتتتقامه  دحمتتتتد بتتتتم لبتتتتد الكتتتتري ( قتتتتد وتتتتاف  قا تتتتا  لاتتتتاول ايتتتته المستتتتاع   

ودلهتا  قا تا  لاتو  لته بتت  دصتار  ال الدت م الجالث القه   هر الغااله ال الد م  سببها، وأ
.  

دتت  اتتار الطودتته  ماوتتر التتد م  دتتم  عتتد لاتترد  تتال  الاهردتتقامه، ويتتدا م لتتم  
ال الدتت م  اتمقصتتار لىاتتتيخ التترعيس ابتتم دتتتااا بووتت ه ألالهتت   أيتتتا  تته دجتتال اليحتتتد 

 والاظر، وقد و م د اله  ه  قاب دما     دصار  الُمصار  .
قته دتمى بهتا  ت  دتم الاهردتقامه والطودته  حجاهمتا وا تحم ودتلم ا ل او ال 

 ت لكاد لع اك.
وقتد لااولاتا دتا ذ تر  الاهردتقامه وابتم دتااا  ته درادتم ولحقاتق لكقتاب  دصتتار   

المصار   المق مم لكقتاب  دصتار  ال الدت م    ته أطروتقاتا القته لقتدداا بهتا إلتى مات  
 طيم  عد.درام الد قوراة  العالميم( ولكاها لمدف ل  ل

لقتتتد اتتتار  قتتتاب الغاالتتته إذا  وهتتتو   لها تتتم ال الدتتت م   تاويتتتا لىمستتتاع  العاتتتريم  
 الماار إلاها دجارا  لىجدل لىى هذا الاحو الذي و عاا بام  در  دققط اي داه.

ودوف ماصرف هاا لتم هتذ  المستاع  الستيعم لاتر القته تكت  الغاالته  ستببها  
ذ  المساع  الجالث القه   هتر اإلدتا  الغاالته دتم لىى ال الد م  لمه  دبقدلم، لاااغ  به

 قال بها دم  الد م اإلدال  لاىقه لىاها  عل ال ور.
 وإما ل الىو   ماا م هللا وتوله وقوله. 
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ودتتاحاول أ  مىقتتا  بقرلاتتإ اإلدتتا  الغاالتته لهتتا وهتتو رعالجهتتا  تته  قا تته  الماقتتذ  
 دم ال الل .

 ة المسضلا األول: في الحرر  1 
قبتتتام طبيعتتتم الجتتتدل والاقتتتاا تتتتول دستتتللم الحاتتتر أو اليعتتتد، والجتتتواب ولكتتته م 

 والعقاب تبد أ  مىق م إلى أدريم هادام.
أ  هللا تتتتتام  ىتتتتق اإلمستتتتا ،  ىقتتتته دتتتتم شتتتتا ام؛  ي تتتتم دتتتتم طتتتتام  أحةةةةدهما   

ا رض وم عتتتتتم دتتتتتم رو  هللا،  جتتتتتاري شعصتتتتتيم ال تتتتترد اعقال تتتتتا  دتتتتتم التتتتترو  ولااوتتتتتر 
 ا رض.
 أ  هللا  لا وا  تتام  اطتإ ديتاد   ته شتل  اليعتد، وثاني هذ ن األمرين   

والجتواب والعقتتاب  تته اآل تترة، ودصتتار اإلمستتا ، ودتا  اقهتته  تته هتتذا المصتتار دتتم دتتعود 
 ومحوا، أو دم دواب ولقاب، أو دم دعادة وشقوة. 

تتتد جا   تتتام  اطتتإ هللا لتتا واتت  ديتتاد ، اتتار  طا تته دتترة  متتا راتتيه أ  ركتتو  
سعد أو لاقى، ودترة  متا ركتو  تتد جا  لتم الجست ، وأمته هتو لم الرو ، وأمها هه القه ل

 الذي  قىقى أدياب السعادة والاقار.
أ  م هتتت  هتتتذ م  وإذا أردمتتا أ  م هتتت  طبيعتتتم الاقتتتاا والعتتتالف،  نمتتته لمتتتم التتتالت 

 ىقتته هللا لىاهتتا، ومعتتى دتتم ذلتت  ا دتتريم  همتتا  ااتتدا ،  حاتتد معتتى طبيعتتم اإلمستتا  القتته 
 يما  قعىق  مسللقه اليعد والجواب والعقاب.طبيعم العطاب القرومه ا

واإلدا  الغااله رحكى لتم ال الدت م أمهت  قتد ذهبتوا إلتى أ  الجست  ت لالقتم لته 
 مستتللقه اليعتتد، والجتتواب والعقتتاب ت دتتم قريتتإ وت دتتم  عاتتد،  تتالرو   تته اآل تترة هتته 

 القه لاع  وللل ، وهه القه لسعد ولا ى.
القتول الصتادر لتم ال الدت م أداتاج أو  ىتيا  ويؤ د اإلدا  الغااله أ   ته هتذا

 دم  طل ووواب.
 هتتو لاتتددا مستتبوا لىتترو  أمهتتا هتته القتته لُيعتتد، وأمهتتا هتته القتته لستتعد ولاتتقى، 

 لسعد بقىقاها الجواب، ولاقى إ  قصري بقىقاها لىعقو م والعذاب.
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 وه  قد ودقوا  ه ذل  وت ش .
ال   ته إمكتار ال الدت م لىيعتد أدا  طؤه  الذي ت رحقمىته الغاالته  نمته  بتدو دتاد

 الجسمامه، وأمه  بذل  قد أمكروا دعىودا  دم الد م  ال رورة.
ولكتته مكتتو  أداتتار دتتم أم ستتاا ودتتم المتتاهل،  نمتته رجتتإ لىااتتا أ  مقتترك دستتاتم 

 .لمج  ابم رشد ليحكه رأره  ه هذ  المسللم
لاتر  و الوم رأى ابم رشد أمه  راتم المستللم  ىهتا والحكت   اهتا إلتى  طتاب ا

 لىمكى ام لىى دا ذ رما  دى ا .
والاتر  تتتام رعاطتتإ المكى تام در تتاا  لىتتى إدتعاد التترو  أو إشتتقاعها ت  متتا  تترى 

 ابم رشد ت  هو إمما رعاطإ العاوم.
والاتتر  تتتام رعاطتتإ ديتتاد  المكى تتام  عطتتاب  بتتدو داتته أ  الستتعادة والاتتقاوة 

 طتاب لىعادتم، وهتو دتم  تاب  داد قا ،  ن  هذا العطاب ت  ما  رى ابم رشد ت إممتا هتو
 القمجا  ليس إت. 

ويتترى ابتتم رشتتد أ  لىمتتار ا دتتم ادتتقاادا  إلتتى هتتذ م الاتتولام دتتم العطتتاب قتتد 
 ذهبوا  ه الحك   ه دسللقه الجواب والعقاب دالدم دذاهإ  

  ريق قتالوا   إ  اليعتد والجتواب والعقتاب إممتا همتا لىترو  والجستد لىتى دتا  امتا 
 لىيه  ه الدميا.

 يق قالوا   إ  اليعد والجواب والعقاب إمما هه أدور روتاميم  حقم.و ر 
و ريتتتق قتتتالوا   إ  اليعتتتد والجتتتواب والعقتتتاب همتتتا لىتتترو  والجستتتد، لكتتتم لىتتتى أ  

 ركو  هذا الجس   ه اآل رة اسما  قد  ىقه هللا  ىقا  اد دا .
  وقد ور  ابم رشد أمه رمات  إلتى هتذا الترأي ا  اتر لىتى دتا  قيته  ته  قتابه 

  ص  المقال  و   الكاف لم دااهل ا دلم    رااعهما.
  ه أ  هللا لا وا  رعى  الكىياي دو  الجاعياي    ة المسضلا النان ا  2

 اقت  اإلدتتا  الغاالتته ت  متا هتتو وا تت  بتتام  تتدر  ت لتتم ال الدتت م أمهتت  رقولتتو    
 إ  هللا لا وا  رعى  الكىياي وت رعى  الجاعياي.
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للم تبتد أ  مقصتور الات  الحتادث  ته دراتىته القته دتر ولكه لق ت  هتذ  المست
بهتتا، أو  تته أغيتتار  القتته لطتترأ لىيتته، وا تتتوال القتته لقعتتاود ،  تت  ذلتت   الاستتيم لعىتت  هللا 

 لا وا . 
 الا  قب  واود ، وقبت  أ  لقبتدل لىيته ا غيتار وا تتوال، هت  رعىمته هللا لتا 

 وا  أتت  ؟
 عتت ، هتت  رعىمتته هللا لتتا واتت  دواتتودا  دتت  أمتته إذا اتتار تدتتا  واتتود  وواتتد  ال

  ال ع  ؟
د  إذا طرأ لىيه ال اار، ه  رعى  هللا لا وا  لاه أمه قد وتار إلتى ال اتار  عتد 

 أ   ا  دواودا  ؟
 إ  الماقغىام  العقاعد دم المسىمام  رددو  داعما  ديارة لقول  

ويعىتت   إ  لىتت  هللا شتتموله ودطىتتق،  هتتو رعىتت  دتتا دتتيكو ، ويعىتت  دتتا هتتو  تتاعم،
 دا  ا ، ويعى  دسقحا  الواود لو واد  يف ركو .

ودا ذ رو  دم الأيارة ليس لىيه ش  دتم التقح و إت دتا  تا  دتم قتوله    وهتو 
رعى  دسقحا  الواود لو واد  يف ركو  لما  بدو  ه ظاهر هتذ  الأيتارة دتم القاتاقل، 

 واود . إذ دسقحا  الواود رمقام واود  لذاله، و القاله ت رجوت ا قراض
وهتتذا ال اىستتوف المقصتتوف ابتتتم لر تته   دحتته التتد م ( مظتتتر  تته هتتذ  الأيتتتارة 

 مظرة لوا ق لوُاَهُه. 
 هتتو  تترى أ  الاتت  الممكتتم الواتتود قبتت  واتتود  الطبيعتته لتته واتتود  ا تلتته  تته 

 لى  هللا .
ويتتلله واتتود  الطبيعتته  تته تااتته دطا قتتا  لهتتذا الواتتود ا تلتته  تته العىتت  اإللهتته 

دقعىتتتق  تتته  تتته اميتتتم أتوالتتته، ٌ  دتتتم القغاتتتر لىتتتى لىتتت  هللا،  عىتتت  هللا دو  أ  رطتتترأ شتتت
 والقغار إمما هو  ه المقعىَِّق   ق  الال  دو  المقعىِهق  كسرها.

والتتتتذي رظهتتتتر لاتتتتا أ   الدتتتت م اإلدتتتتال  رعتتتتا و  دتتتتم أدتتتتريم، هتتتت  دحقتتتتو   تتتته 
 أتدهما، دغالو  دقىدو   ه اآل ر.
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لوا  تل  هللا رعىت  الجاعيتا  أ  ركتو  أدا الذي ه  دحقو  ايته  هت  رعاتو  إ  قتا
واود الجاعياي  ه الطبيعم هو الذي دتا  هللا العىت  بهتا، ايكتو  لىت  هللا دتا عال  تاددتا ، 

 ويكو  الواود الطبيعه لىجاعياي هو الذي أ اد هللا العى   وتاشا (.
وأظتتم أ  دتتا ذ تتر  لىمتتار المستتىمام، ودتتا أفتتد  ابتتم لر تته  دحتته التتد م( ايمتتا 

  ر م هذا القواس الذي ادقاعر  ال الد م. ذ رما 
ولقتتد  تتا  د تتا  ابتتم رشتتد دعبَّتترا لتتم هتتذا القتتواس، ودقعتتذا  داتته لكتتلة  تترد بهتتا 

 لىى اإلدا  الغااله دل ذ  لىى ال الد م.
وأدتتا المستتللم القتته بتتالى  اهتتا ال الدتت م وقىتتدوا  اهتتا ال الدتت م الاومتتاماام،  هتته 

أ التتتذي قتتال  تتته الاومتتتاماو    إ  هللا واتتتٌد دتتتم  تتت  لىتت  المستتتللم المقمجىتتم  تتته هتتتذا المبتتد
 واه.

و لقد أ ذ ال الد م الاوماماو  أم سه  بهذا المبدأ  ا  دم الصرادم ديتالغ ايته، 
وقىتتده   الدتت م اإلدتتتال   تته ذلتت ، ووداتتتوا دعهتت    كتتترة ال تتيل، وهتته لىتتت  ال كتترة القتتته 

 رة.لمجىم لاد  الد م المسىمام واسدوها  ه مظريم العقول العا
وقد أوقعه  هذا الققىاد ايما معققد دعه أمه  ت  رو   تل  هللا رعىت  الجاعيتاي لمتا 

  قرلإ لىى لىمه بها دم القعدد  ه ذاله ولو  اتلقيار.
 والمسللم لىى    تال ديسوطم  ه أدافاها.

أدا الغااله  هه لتيس لىتى ادتقعداد ت  متا لترى ت إللطتار أي لاتاتل لتم دوق ته 
   ال الد م رقولو   ل  هللا ت رعى  الجاعياي.الذي  را  دم أ

و قا تتتاي ال الدتتت م القتتته اطىتتتم لىاهتتتا اإلدتتتا  الغاالتتته لحمتتت  لىتتتى هتتتذا المعققتتتد 
  اه ، وهه لحم   ذل  لىى دغاتله   ه لقىاد ال الد م الاوماماام.

  ه  رقولو  دم الاوماماام  ل  هللا واتد دم    واه.
 الواتد ت رصدر لاه إت واتد.وه  رقولو  دم الاوماماام  ل  

 وتقى هذا الصدور إمما هو  ال يل ت  اإلرادة والحكمم والعى .
  قلد .
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  ه أ  ال الد م رقولو   ل  العال  قدر  وأتله   ة المسضلا النالنا  3
وهتذ  المستتللم ت ُل هتت  إت إذا طرتااهتتا لىتتى هتتذا الاحتتو   إ  هتتذا الواتتود لىتتى 

 ؟  لموده أهو تادث أ  قدر 
واإلاا تتم لىتتى هتتذا الستتؤال المعبتتر لتتم طتتر  المستتللم  عمودهتتا رستتيقه أ  مقستت  

 المواوداي إلى دالدم أقسا   
أ   ت أولهتتتتا   هتتتتذ  المواتتتتوداي الجاعيتتتتم  الحتتتتإ مىقتتتتى  تتتته  تتتته ا رض وممتتتتد  
 لدتتياب اإلدتتداد  قابقتته ا رض ولر تتو  تته، و اإلمستتا  ال تترد  ىققتته أبتتوا  ايعىقتته هللا لتتا 

 مه أدااج.وا  دم مط 
 وق  دج  ذل   ه توادث الكو ، الجىا  داها والحقار لىى السوار.

وهتتذا القستت  قتتد أامتتم العىمتتار لىتتى تدودتته دىاتتوه  وباتتر دىاتتام، ال الدتت م دتتاه  
 والماقغىو   الد م لىى السوار.

ب  ت وإذا  تتا  القستت  ا ول رحقتتاج إلتتى أدتتياب واتتود ، والادتتا  دتتابٌق لىيتته، 
امه التتذي محتتم  صتتدد  وهتتو دواتتوٌد لتتيس لواتتود  دتتبإ، وت رستتيقه  تتن  هتتذا القستت  الجتت

 تدا ، وإمما واود  دم ذاله، و   واود دوا  إمما هو دم  ىقه وإرجاد .
وهذا الاو  دم الواود قد قا  لىيه الدلا ، وودم  ه العقتالر، ولت   تاور لاته إت 

لىتتتى محتتو دتتتا التتدهريو  التتتذ م قتتا   تتته واتتوهه   تتت  دلاتت ، وأ طتتت  لتتواهه   تتت  لاقتت  
 تددااك دى ا .

وأدتتتا القستتت  الجالتتتد    هتتتو هتتتذ  ا متتتوا  وا ااتتتاا القتتته متتترى أ رادهتتتا   ج    ت
تاددتتتم، ودتتتا دتتتم واتتتتد داهتتتا إت ويستتتيقه واتتتتد دتتتم مولتتته، هتتتو لواتتتود  دتتتبإ ظتتتاهر، 

 والادا  دابق لىى الك .
وا وهتذ  ا متوا  ولىت  ا ااتاا هته القته لوقتف لاتدها اليتاتجو  والعىمتار، وال قتت

لىتتتتى أ  هتتتتذ  ا ااتتتتاا دستتتتقمرة الواتتتتود  تتتته المستتتتققب  ت رصتتتتابها ال اتتتتار، وت  تتتتدر ها 
 العد ،  ما هو ظاهر وراي القرو  الكري .
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وييقتى أداداتتا اآل  هتذا الواتتود  تالاو  أو الجتتاس  ته اامتتإ الما ته، هتت  هتته 
 تدا  أ  . ت ؟دواوداي دم العد   حاد ركو  لها أوٌل ت رسيقه 

 م  جمالقه   قد قالوا   إ     دواوده باَر هللا،  هو دواود دتم أدا لىمار الد
 العد  وله بدارم.

 وأدا ال الد م  قد رأوا أ  العال  قدرٌ  دم هللا قددا  موديها .
ال الدتتت م دهمتتتا  تتتابروا أ  رقولتتتوا  حتتتدوث العتتتال ،  مهتتت  لتتتو قتتتالوا  وت رستتتقطيم

ه  التتذي لتتا عوا ايتته ال الدتت م  حتتدوث العتتال ، لااق تتوا دتتم أوتت  دهتت  دتتم أوتتول دتتذهب
 الاوماماام.

وهذا ا و  الذي رجإ الح تاو لىيته لاتده ، هتو أ  العتاَل  قتد وتدر لتم هللا 
  ال يل لاه.

  صدور العاَل  لم هللا دحكو   مبدأ المعىول لم لىقه.
 وت  ا م ال الد م  عد ذل  لعريجاي ابم رشد، وت للويالله لاصوي الاريعم.

برى قد اارلاا دم لواه أتتد الماستو ام لىعىت  وهتو   ابتم ليميتم لكم الطادم الك
 الحرهامه،  قد رأى أ  العاَل  قدر  دم هللا.

وابم ليميم ت رسقطيم أ  رقول  غاتر ذلت  إت إذا لرااتم لتم أوت  دتم أوتوله 
 القه لحك  دذييه وَلَوُاِهِه.

جال  ت وهتتذا ا وتت  التتذي ألايتته هتتو قولتتته   إ  الصتت م دتتم وتت اي ا  عتتال دتتت
لمىهتتا  ال عتت ،  تتنذا لوق تتم لتتم العمتت  وهتته قتتادرة لىيتته لكتتو   ادىتتم إت وهتته لمتتارا 

 فامم ماقصم.
لىتا  لىااتا أ  مقتول ولو ذهباا مطبق هذا المبتدأ لطبيقتا  لمىيتا لىتى وت اي هللا، 

  قد  العاَل ، أو ُميط  هذا المبدأ.
ها دتم وت اي ال عت   اهلل لا وا   الق وراتق دجال ، ووت م الَعْىتق ودتا راتابه

 فادىم، ولادم وُدطَىقم، ويىا  دم  مالها ولمادها وطالققها أمها لكو  لادىم أتت .
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وإذا لمىم هذ  الص اي أتت   ا  العال  قدرما   مته أدتر دتم ودتار وت اي ال عت  
   وهو دا رقول  ه (.

 وأمم  بار وت ش   ل  هذا المبدأ  اط .
 ها  مقعىقالها القيارا   والصحي  أ  و اي هللا لا وا  ل

 أتدهما   وىوته قدر  .
 وداماهما   لاجااي تادث.

  القبر.
 يقتتى أ  مايتته إلتتى قتتول اإلدتتا  الغاالتته   ف  ىتت   تتذهإ أتتتد دتتم المستتىمام إلتتى 

 ش  دم هذ  المساع  [.
 اقول   إ  هذا الكال  دم اإلدا  الغااله ر اد، أمته إلتى تدامته لت  ركتم أتتد دتم 

 ال  قد  العال .المسىمام قد ق
 وهذا وحي .

أدا دا ذهإ إليه ابم ليميتم  قتد  تا  دستاوقا  لمذييته ولواتود   ته القتر  الجتادم 
 الهجري.

أدتتا الغاالتته أبتتو تادتتد  قتتد  امتتم تيالتته الميار تتم  تته الاصتتف الجتتامه دتتم القتتر  
 العادس الهجري لىى دا أشرما إليه  ه لرامقه.

 أدا  عد  
الىجا  لم  عل بوادل هذا الاص،  تنمه أواهت   نمه وقد ألققد أمه أدطُم 

وتاتبه إلتتى إلتادة دطالعتتم التتاص المترة  عتتد المترة،  نمتته ببر تتم المطالعتم لىعىتت  لاكاتتف 
 ل  أدرار، ولهيا لىي  دا  ر ما ل   اىها بارك.

  سر لىى بر م.
* * * 
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 النص السابع
 بري  مررفا ل

 "من تسالا حي نن سقاان" 
 (162عبد الحل   محمف  ة ص )  حقي  و تاسا أ. / 

 ىمتتا لبتتام لتته أ    متتال ذالتته ولتتذالها إممتتا هتتو  ماتتاهدة ذلتت  المواتتود الوااتتإ  
الواود لىى التدو ، داتاهدة  ال عت  أبتدا ، تقتى ت رعترض لاته طر تم لتام، لكته لواايته 

 دااقه، وهو  ه تال المااهدة  ال ع ،  ققص  لذله دو  أ   قعىىها أل .
 قتتتللى لتتته دو  هتتذ  الماتتتاهدة  ال عتتت ، تقتتتى ت رقتتتم داتتته  دتت  اعتتت   ق كتتتر  يتتتف 

إلتتراض،  كتتا   تتالت  ال كتترة  تته ذلتت  المواتتود  تت  دتتالم،  متتا هتتو إت أ  رستتا  ليصتتر  
دحستتوا دتتتا دتتتم المحسودتتتاي، أو رعتتترق دتتتمعه وتتتوي  عتتتل الحاتتتوا ، أو رعقر تتته 

أو   االتته ألتتت   تته أتتتتد أل تتاعه، أو رصتتتايه الجتتو  أو العطتتتش يتتال دتتم العيتتتاتي، أو 
البرد أو الحر، أو رحقاج إلى الييا  لتد م   توله،  قعقت   كرلته، ويتاول لمتا  تا  ايته، 
ويقعتذر لىيتته الراتو  إلتتى دتا  تتا  لىيته دتتم تتال الماتتاهدة، إت  عتد اهتتد و تا  رعتتاف 

 اي  ه إلى الاقار الداع ، وأل  الحجاب ... أ  ل جل  دااقه وهو  ه تال اإللراض،
التتدوار.  جعتت   قصتت   أمتتوا  الحاوامتتاي  ىهتتا، وياظتتر   ستتار  تالتته ذلتت ، وأديتتا  

أ عالهتتا ودتتا لستتعى ايتته، لعىتته  تتق طم  تته  ع تتها أمهتتا شتتعري بهتتذا المواتتود، واعىتتم 
لستتعى محتتتو ،  اتتتقعى  داهتتتا دتتتا ركتتتو  دتتتبإ مجالتته  روهتتتا  ىهتتتا إممتتتا لستتتعى  تتته لحصتتتا  
، بتتتتتتذاعها، ودقق تتتتتتى شتتتتتتهوالها دتتتتتتم المطعتتتتتتو ، والماتتتتتتروب، والماكتتتتتتو ، واتدتتتتتتقظالل

واتدقد ار، ولجد  ه ذل  لاىها ومهارها إلتى تتام دمالهتا وامق تار دتدلها، ولت   تر شتا ا  
داها  احرف لم هذا الرأي، وت رسعى لغار   ه وقتم دتم ا وقتاي، ايتا  لته بتذل  أمهتا 

إليتته، وت لعر تتم  تته بواتته دتتم الواتتو ، وأمهتتا  ىهتتا لتت  لاتتعر بتتذل  المواتتود وت اشتتقاقم 
 و إلى تال شبيه  العد .واعرة إلى العد ، أ
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 ىمتتا تكتت  بتتذل  لىتتى الحاتتوا ، لىتت  أ  الحكتت   تته لىتتى الايتتاي أولتتى، إذ لتتيس  
 لىاياي دم اإلدرافاي إت  عل دا لىحاوا .

وإذا  تا  ا فمتت  إدرافتتا  لتت  رصتت  إلتى هتتذ  المعر تتم،  تتا مقص إدرافتتا  أتتترى أ   
 دى الغذار والقولاد.ت رص ، دم أمه رأى أر ا  أ  أ عال الاياي  ىها ت لقع

الحر تتتاي،  دتتت  إمتتته  عتتتد ذلتتت  مظتتتر إلتتتى الكوافتتتإ وا  تتتالك  روهتتتا  ىهتتتا داقظمتتتم
ااريم لىى مسق، وروهتا شت ا م ود تا م  عاتدة لتم قبتول القغاتر وال ستاد،  حتدا تددتا  

لعرف ذل  المواود الوااإ الواود، وأ  لىت  التذواي  قويا أ  لها ذواي دوى أاسادها،
ا ، وت داطيعتم  ته أاستتا  دجت  ذالته، هتو العار تم، و يتف ت ركتتو  ليستم  لاست العار تم

لمجىته هتو لىتى دتا  ته دتم ال تعف  لها دج  لى  الذواي البري تم لتم الجستماميم، ويكتو  
وشتدة اتتقيتتاج إلتتى ا دتور المحسودتتم، وأمتته دتم امىتتم ا استتا  ال ادتدة ؟ ودتتم دتتا  تته 

م ا استتا  ت ل ستتد،  قبتتام لتته دتتم التتاقص،  ىتت  رعقتته ذلتت  لتتم أ  لكتتو  ذالتته بري تتم لتت
بذل  أ  ا اسا  الستماويم أولتى بتذل ، ولىت  أمهتا لعترف ذلت  المواتود الوااتإ الواتود 
ولاتتاهد  لىتتى التتدوا   ال عتت ،    العواعتتق القتته قطعتتم  تته هتتو لتتم دوا  الماتتاهدة دتتم 

 العوارض المحسودم ت  واد دجىها لماسا  السماويم...
لحاتوا ، ولت   ر اهتا دتا رظتم  ته أمته شتعر  تالمواود ولما  ا  قتد القبتر أتتوال ا

الوااتتإ الواتتود، وقتتد  تتا  لىتت  دتتم ذالتته أمهتتا قتتد شتتعري  تته، قطتتم بتتذل  لىتتى أمتته هتتو 
له أمه مو  ديتا م لستاعر أمتوا   الحاوا  المعقدل الرو ، الابيه  ا اسا  السماويم، ولبام

رعتتتد لتتته شتتت  دتتتم أمتتتوا  وألتتتد  دتتتر لظتتتي ، لتتت  الحاتتتوا ، وأمتتته إممتتتا  ىتتتق لغارتتتم أ تتترى، 
الحاوا ، و  ى  ه شر ا  أ  ركو  أ س ااأره ت وهو الجسمامه ت أشيه ا شتيار  تالجواهر 
الستتماويم العاراتتم لتتم لتتال  الكتتو  وال ستتاد، المااهتتم لتتم تتتوادث التتاقص واتدتتقحالم 
والقغار ! وأدا أشرف ااأرته،  هتو الات  التذي  ته لترف المواتود الوااتإ الواتود، وهتذا 

عتتتارف، أدتتتر ر تتتامه إلهتتته ت رستتقحا  وت  ىحقتتته ال ستتتاد، وت  ووتتتف  اتتت  دمتتتا الاتت  ال
 تتدرك  اتت  دتتم الحتتواا، وت  قعاتت ، وت  قووتت  إلتتى دعر قتته  لووتتف  تته ا استتا ، وت

 آلم دوا ، ب   قوو  إليه  ه،  هو العارف والمعروف، والمعر تم، وهتو العتال  والمعىتو ، 
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لقيتتتتتا م واتم صتتتتتال دتتتتم وتتتتت اي ا استتتتتا  والعىتتتت ، ت  قيتتتتتا م  تتتته شتتتتت  دتتتتتم ذلتتتت ، إذ ا
 .ال  وت و م اس  وت تتق  جس  !ولواتقها، وت اس  ها

 انن بفيل في سطفت
هو أبو  كتر دحمتد بتم لبتد المىت  بتم ط ات  اليتيس . ولتد  ته الستاواي ا ولتى  

دتم القتتر  الجتامه لاتتر المتاالدي  تته دد اتم قتتادا دتم ألمتتال برماطتم. وذالتتم شتتهرله 
و اىستتتوف وشتتتالر. ومتتتال تظتتتوة  بتتترى لتتتدى أدتتترار دولتتتم الموتتتتد م، فطباتتتإ وريا تتته 

 العذ  أبو رعقوب  ودف، دامه دىوك هذ  الدولم، وتيترا  لته وطبايتا . و تا  دتم المقتر ام 
تقتى ااقمتم لته دتاه  دتا لت  رجقمتم ى امم العىمتار وال الدت م  إليه  مه  ا  تريصا لى

 لمى  دجىه دم دىوك المغرب .
ىمار ابم ط ا . و ا  أدار المتؤداام شتد د الاتغف  ته والحتإ وأشهر هؤتر الع 

لته، تقتتى إمتته  تتا  ريتتي   تته القصتتر لاتتد  أرادتتا  لتتاال  ومهتتارا ، وقتتد تتتري ابتتم ط اتت  دتتم 
 ل ا تت  العىمتتتار و يتتار الم كتتتريم. وهتتتو  ااميتته لىتتتى دستتالدة دتتتوت   تته لتتتايام دجىستتته

قتتتال إ  ابتتتم ط اتتت  قتتتا  التتتذي قتتتد  ابتتتم رشتتتد إلتتتى ا داتتتر ليقتتتو   اتتتر   قتتتإ أردتتتطو. وي
ولت   بتق لاتا دتم دؤل الته  بقدريس الطإ  ته برماطتم. وإمته ألتف دجىتد م  ته هتذا العىت .

 دوى قصقه ال ىس يم الماهورة المسماة  ته بم رقظا  .
  .1185ولو ى ابم ط ا   مرافش دام  

 كلما   حتاج كل: ن ان
لطالتإ المعر تم  ودم و و  هذا الاص ومصالم ديارله  نماا قد رأ اتا أ  مقترب 

دعاتتى أل تتاو وردي  تته التتاص ر متتا لغاتتإ لتتم ذهتتم  عتتل دتتم هتت   تته أواعتت  الطىتتإ، 
 تتن  وتتاد م تااتتتم لتتدى  عتتتل الطتتالبام مكتتتو  قتتد و ااتتتا لتته وأشتتتيعاا تااقتته، وإ  لتتت  

 لصادف تاام لاد   العار أردما وا لمال  الاياي.
 

 ت    مااهدة ذل  المواود ( 1 
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 المااهدة   الر يم . 
لتتدل لتتم الر يتتم إلتتى الماتتاهدة،    الر يتتم لطىتتق  القاتتكي  لىتتى الر يتتم وقتتد  

 اليصريم والر يم العىميم، وليسم المااهدة  ذل .
 ت   لكه لواايه دااقه (2 
 لواايه   لال يه. وتما  ودعاى. 
 والمراد للليه. 
وا قار الكالإ ويغم الم الىم لابام لىقاري أ  المايتم والاتعص التذي لحت ه  ته  

 لمهما  ققابال ، ويماه    واتد داهما لىقار واتيه إشعارا   حقميم الوقو .ف
  اقلد . 
 والمايم   الموي. 
 ت   تقى ت رقم داه إلراض (.3 
 اإللراض   اتمصراف. 
 ت    كا   الت  ال كرة (4 
 المالتدم   اتدقمرار والمصاتيم. 
 ت    ما هو إت أ  رسا  ليصر  ..(5 
 ويبدو بقىطف  عد امقظار ولرقإ. رسا    رظهر، 
 ت    قعق   كرله ... (6 
 ات قالل   دم القعىع ، ومقيجقه ات طراب ولد  القماد . 
 ت   ويقعذر لىيه الراو  (7 
 القعذر   الصعو م. 
 ولعذر الا    وعإ الحصول لىيه لصعو م القمكم دم أديا ه. 
 ت   اي  ه إلى الاقار الداع  (.8 
 ا    امقهى إليه لىى رأا طريق قد قطعه.أ  ه إلى ال 
 ت   .. وأل  الحجاب (.9 
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 الحجاب   المام والحردا ، وهو دم الحجإ با س المعاى. 
 ت   .. أديا  الدوار (.10 
 أديا    ألجا   حاد ل  رسقطم الحصول لىيه. 
 ت   لعىه  قعظم  ه  ع ها .. (.11 
  قعظم   هه دم ال طام وهه درلم اإلدراك. 
 وال طام  صىم دم  صال الذ ار رعقص بها باو اإلمسا . 
 ت   ولجده  ه ذل  (12 
 لجده   بقاد د الدال   لجقهد. 
 ت    ا مقص إدرافا  أترى ... (13 
 أترى   أولى وأتق. 
 ت   ااريم لىى مسق (14 
 الاسق   الاظا . 
 ت    حدا تددا  قويا (15 
رستتقعمىومه  تذل ، وهتتو ال كتترة رقتتذف الحتدا   دصتتطى   ىستت ه ولىمتار التتا س  

 بها هللا لا وا   ه القىإ أو العق   غار دقدداي.
 والغااله رعبر لاه ت  الاور ت رقذف  ه هللا  ه ودر دم راار دم دياد . 
والحتتتدا هتتتو     تتتق  الحتتتار ودتتتكو  التتتدال وو تتتر  دتتتام لىتتتى اإللتتتراب تستتتإ  

 دوقعها  ه الجمىم.
 ( ت   وت داطيعم  ه أاسا  ..16 
داطيعم   دقصىم بها لىى واه دم واتو  الصت م، أو الحتال دتم ا تتوال القته  

 لعرض لماسا .
 وهه الصورة  ه الهاوله لىى دصطى  ال الد م. 
 ت   وأمه دم امىم ا اسا  ال اددة (17 
 ال اددة   ال ادد دم ا شيار ال امه، أو القاب  لى اار    ال ع  أو  القوة (. 
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 َرُعقه ذل  (ت   ..  ى  18 
 رعقه   هو دم ال ع    لاق (  معاى   دام. 
م و تر   و مه  ع  أاوف ودطه ألف،  قد تذ م أل ه   لااه (  لىجتا  تتام ُدتكه

   بى  (، إذ ال ع  ا اوف  ا م لقالدة أمه ت لحذف لااه إذا دكام تده ت
 والعاعق ُرجمم لىى لواعق   ت دوامم ت 
 ت   .. قطعم  ه (19 
  ه  قطعقه لم    معاى ور قه أو داعقه.قطعم  
 ت   العوارض المحسودم (20 
العتتتتوارض   امتتتتم لتتتتارض ، وهتتتتو ادتتتت   التتتت  دتتتتم ت َلتتتتَرَض ت ، ودصتتتتدر     

الَعتتَرض، وهتتو الاتت  المقغاتتر التتذي ت  يقتتى تدتتامام وت راتتغ  تاتتاا   تته المكتتا  وت رقتتو  
 با سه، والعوارض هه   الظواهر المقغارة. 

 ا  قد القبر .. (ت   ولما  21 
 القبر    حص، وللد ، ولدبر. 
 ت   قطم بذل  لىى .. (22 
 قطم بذل    لى   ه لىى واه اليقام والجا . 
 ت   .. ديا م لساعر أموا  .. (23 
 ديا م   دعالف. 
 والقيا م   القعالف، والميا ام   المعال م. 
 ت   أ س ااأره (24 
  ه المرالإ.ا  س   ا مال، وا دو ، وا ق   
 ت   .. الاقص واتدقحالم (25 
اتدقحالم   اتمققال والصارورة،  القم  رسقحا  د يقا، والتدقاق رستقحا   بتاا ،  

 والطام رسقحا  إبريقا  .. إلخ.
 وداها رسقحا    أي  قحول ويقغار. 
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 ت   .. دم و اي ا اسا  ولواتقها (26 
 وأتوال . لواتق ا اسا    دا رطرأ لىاها دم و اي  

*** 
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 النص النامن
 فلسفا التاتي  وعل  الرمران

 ( 329ص  1) مقدما انن خلدون ة  حقي  و رلي  علي عبد الفاحد وافي ة ج
الىتت  أمتته لمتتا  امتتم تييقتتم القتتاريخ أمتته  بتتر لتتم اتاقمتتا  اإلمستتامه التتذي هتتو  

لقتتتلمس لمتتترا  العتتتال ، ودتتتا رعتتترض لطبيعتتتم ذلتتت  العمتتترا  دتتتم ا تتتتوال دجتتت  القتتتوتش وا
والعصتتبياي، وأوتتااف القغىيتتاي لىياتتر  ع تته  لىتتى  عتتل، ودتتا  ااتتل لتتم ذلتت  دتتم 

 للمتتاله  ودستتالاه  دتتم الكستتإ والمعتتتاا  المىتت  والتتدول ودرالبهتتا، ودتتا  اقحىتته الياتتتر
والعىتو  والصتااعم، ودتاعر دتتا رحتدث  ته ذلتت  العمترا   طبيعقته دتتم ا تتوال، ولمتا  تتا  

 أدياب لقق يه.لىعبر  طبيعقه وله  الكذب دقطر ا  
 ماها القايعاي لارار والمذاهإ،  ن  الا س إذا  امم لىتى تتال اتلقتدال  ته  

وتتتدقه دتتتم  ذ تتته، وإذا  قبتتتول العبتتتر، ألطقتتته تقتتته دتتتم القمحتتتيص والاظتتتر تقتتتى لقبتتتام
دتم ا  يتار  ول وهىتم، و تا  ذلت  المات    ادرها لايٌم لرأى أو محىم، قبىم دا  وا قهتا

 صتتتارلها لتتتم اتمققتتتاد والقمحتتتيص،  ققتتتم  تتته قبتتتول الكتتتذب  والقاتتتيم بطتتتار لىتتتى لتتتام
ذلت   ومقىه، ودم ا دياب المقق يم لىكذب  ه ا  يار أر ا الجقم  الااقىام، ولمحتيص

 رام إلى القعد   والقجري ، وداهتا التذهول لتم المقاوتد،  كجاتر دتم الاتاقىام ت رعترف 
عمااتته ايقتتم  تته الكتتذب، القصتتد  متتا لتتا م أو دتتمم، وياقتت  العبتتر لىتتى دتتا  تته ظاتته ول

وداهتا لتتوه  الصتدق وهتتو  جاتر، وإممتتا رجت   تته ا فجتر دتتم اهتم الجقتتم  الاتاقىام. وداهتتا 
الجهتت  بقطباتتق ا تتتوال لىتتى الوقتتاعم  اتت  دتتا  تتدا ىها دتتم القىبتتيس والقصتتام،  ااقىهتتا 

 تته المعبتتر  متتا روهتتا، وهتته  القصتتايم لىتتى باتتر الحتتق  تته م ستته، وداهتتا لقتترب الاتتاا 
وإشتتتالم التتتذ ر  وتتتحاب القجىَّتتتِم والمرالتتتإ  الجاتتتار والمتتتد ، ولحستتتام ا تتتتوال،ا فجتتتر  

دولعتتم  حتتإ الجاتتار، والاتتاا  بتتذل ،  قستتق يل ا  يتتار بهتتا لىتتى باتتر تييقتتم،  تتالا وا
دقطىعو  إلى الدميا وأديابها دم اا  أو دروة، وليسوا  ه ا فجتر بتراببام  ته ال  تاع ، 

اب المقق تتيم لتته أر تتا  وهتته دتتا قم لىتتى اميتتم دتتا وت دقاا ستتام  تته أهىهتتا، ودتتم ا دتتي
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لقتتد ، الجهتت   طيتتاعم ا تتتوال  تته العمتترا ،  تتن   تت  تتتادث دتتم الحتتوادث ذالتتا  تتا  أو 
رعرض له دم أتواله،  نذا  تا  الستادم   عال ، تبد له دم طبيعم لعصه  ه ذاله وايما

   تتته لمحتتتيص لار تتتا   طيتتتاعم الحتتتوادث وا تتتتوال  تتته الواتتتود ودقق تتتيالها، ألامتتته ذلتتت
العبتتتتر لىتتتتى لمااتتتتا الصتتتتدق دتتتتم الكتتتتذب، وهتتتتذا أبىتتتتغ  تتتته القمحتتتتيص دتتتتم  تتتت  واتتتته 

 رعرض ...
 القتتتامو   تتته لمااتتتا الحتتتق دتتتم الياطتتت   تتته ا  يتتتار  اإلدكتتتا  واتدتتتقحالم أ   

ماظتتتر  تتته اتاقمتتتا  الياتتتري التتتذي هتتتو العمتتترا ، ومماتتتا دتتتا  ىحقتتته دتتتم ا تتتتوال لذالتتته 
رعقد  ه، ودتا ت رمكتم أ  رعترض لته، وإذا  عىاتا  و مقق ى طيعه، ودا ركو  لار ا  ت

ذلت   تا  ذلتت  لاتا قامومتتا   ته لمااتا الحتتق دتم الياطتت   ته ا  يتار والصتتدق دتم الكتتذب 
لىا  ايه، وتاا ذ  نذا دتمعاا لتم شت  دتم ا تتوال الواقعتم  ته  بواه برهامه ت دد  

دأيتارا  وتحيحا  قحترى العمرا  لىماا دا محك   قبوله دمتا محكت  بقايي ته. و تا  ذلت  لاتا 
 ه المؤر و  طريتق الصتدق والصتواب ايمتا  اقىومته، هتذا هتو بترض هتذا الكقتاب ا ول 

 دم للل اا.
و تتتتتل  هتتتتتذا لتتتتتال  دستتتتتقق  با ستتتتته    نمتتتتته ذو دو تتتتتو  وهتتتتتو العمتتتتترا  الياتتتتتري  

واتاقمتتا  اإلمستتامه، وذو دستتاع ، وهتته بيتتا  دتتا  ىحقتته دتتم العتتوارض وا تتتوال لذالتته 
 وهذا شل     لى  دم العىو  و أيا  ا  أو لقىيا.  واتدة  عد أ رى،

والىتتت  أ  الكتتتال   تتته هتتتذا الغتتترض دستتتقحدث الصتتتاعم، بريتتتإ الاالتتتم، بايتتتر  
التذي هتو أتتد  ال اعدة، ألجتر لىيته اليحتد، وأدى إليته الغتوي، ولتيس دتم لىت  العطا تم

ادتتقمالم المقاعتتم الاا عتتم  تته العىتتو  الماطييتتم،  تتن  دو تتو  العطا تتم إممتتا هتتو ا قتتوال 
الجمهتتور إلتتى رأى أووتتده  لاتته، وت هتتو أر تتا دتتم لىتت  السيادتتم المد اتتم، إذ السيادتتم 

 المد ام هه لدبار الماال أو المد ام  ما رجإ  مقق ى ا  الق والحكمم ...
 قتتد  تتالف دو تتوله دو تتو  هتتذ م ال اتتام الىتتذ م ر متتا راتتبهامه. و لمتته لىتتت   

   تته داحتتا   تتتد دتتم العىيقتتم. دتتا أدري دستتقايا الااتتلة. ولعمتتري لتت  أقتتف لىتتى الكتتال
لغ ىقه  لم ذل ، وليس الظم به . أو لعىه   قبوا  ه هتذا الغترض وادتقو و  ولت  رصت  
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إلااا.  العىو   جارة، والحكمار  ه أدت  الاتو  اإلمستامه دقعتددو ، ودتا لت  رصت  إلااتا دتم 
 العىو  أفجر دما وو . 

 انن خلدون في سطفت
دتم لصتر ، والاعصتيم الوالتدة  ته شتمال إ ريييتا و ته لقد  ا  ابم  ىدو  لال 

 العال  اإلدالده لىى العمو . 
 وهو دم أو  لر ه، وإ   ا  دولد  ومالله  ه شمال إ ريييا.  
 هتتو  متتا قتتال د قتتور/ دحمتتود قادتت  مقتتال  لتتم المرااتتم المعقمتتدة  تته ا ودتتاط  

هتتتت 732ومس دتتتام  العىميتتتم   ولتتته التتتد م لبتتتد التتترتمم بتتتم دحمتتتد بتتتم  ىتتتدو ، ولتتتد بقتتت
 ( وهتتتو  اقمتتته إلتتتى أدتتترة دتتتم أشتتتباىيم رقتتتال إمهتتتا دتتتم أوتتت  رماتتته. وقتتتد بتتتدأ 1332  

بقحصا  العىو   ه لومس،  درا ال ىس م لىتى أدتقاذ اتار إلاهتا دتم الماترق، دت  اطىتم 
 لىى اميم العىو  المعرو م  ه لصر .

لتتتدى  دتت  اشتتتقغ   السيادتتتم، وقتتتا  بتتترتالي لد تتدة، وشتتتغ  وظي تتتم التتتوتير ا ول 
فجاتتر دتتم ا دتترار، وقتتا   ستت اراي لد تتدة  تته أدتتياميا وأ ريييتتم، وذهتتإ إلتتى بتتالد  طتترا 

 ال اده  ه أشباىيم، وإلى بالط ليمورلااك  ه دداق.
باتتر أمتته لتتاا  تته لصتتر ديادتته د تتطرب  جتتري ايتته الجتتوراي واتمقال تتاي.  

لمتتتتر ، ولتتتت   ىبتتتتد أ  لتتتترك اتشتتتتقغال  السيادتتتتم لاتتتتددا بىتتتتغ العادستتتتم وا ر عتتتتام دتتتتم 
 و صص اهود   ىها لىيحد والدرا.

 و ا  لعبرله السياديم أدرها  ه لوااهه إلى القلليف  ه  ىس م القاريخ. 
ويمكتتم القتتول  لمتته  تتا  دتتم أواعتت  دتتم و تتعوا أدتتس لىتت  اتاقمتتا  الحتتد د،  

ويراتتتم ذلتتت  إلتتتى أمتتته درا القتتتاريخ لىتتتى أمتتته بيتتتا  لمعقىتتتف دظتتتاهر الحيتتتاة اإلمستتتاميم 
 واتاقماديم.
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وشعصتتتتتيم لبتتتتتد التتتتترتمم بتتتتتم  ىتتتتتدو   امتتتتتم دجاتتتتترة لالهقمتتتتتا   تتتتته  جاتتتتتر دتتتتتم  
العصتتتور،  تاتتتد اهتتتق   تتته العىمتتتار والداردتتتو ، والعتتتذ   ع تتته  دو تتتولا  لمطروتتتتاي 

 القه  قبم لاا  الدرااي العىميم.
ويعد مااط ابم  ىدو  العىمه دو عا  لىاهتو  اوتم وأمته قتد لووت  إلتى وراعته  

 ت طرا اي السياديم ولد  اتدققرار اتاقماله.لى   ه لصور  امم دمىورة  ا
وإذا  تا  ابتتم  ىتتدو  قتتد قتترر أ  رعقتال السيادتتم وق تتاراها تتتام بىتتغ العادستتم  

 دورا   كر   ا   ه دجال القاريخ.وا ر عام دم لمر ،  ن  قمم اهقماده، ودحور 
ا  ولقتتد  قتتإ ابتتم  ىتتدو   قا تته الاتتهار  تته القتتاريخ والتتذي دتتما    العبتتر، ود تتو  

المبقتتتتدأ والعبتتتتر  تتتته أرتتتتا  العتتتترب والعجتتتت  والبر تتتتر، ودتتتتم لاوتتتتره  دتتتتم ذوي الستتتتىطا  
 ا فبر .
والتذي  تتدل ادتمه لىتتى دتعم دو تتو   حجتته، وشتمول المستتاع  القته لااولهتتا ايتته  

 لطياعم  جار دم ا د  والاعوب.
ودتم أهميتتم هتتذا الكقتتاب  نمتته قتتد لتوارى  جميتتم أاااعتته أدتتا  دقددقتته القتته طيقهتتم  

 اق ودار  الجاار لىاها الر يا .اآل 
هتو أمهتا قتتد  والستبإ التذي دتم أاىته اتقىتتم هتذ  المقددتم لىت  المكامتتم المقماتاة، 

 والمقا يس تدقيعاد تي ه. ااري ل ىسف القاريخ، ول م المعا ار ل يا أ يار ،
ولقتتتد  تتتا  ابتتتم  ىتتتدو   حتتتق هتتتو دتتتا قم التتتدميا  تتته افقاتتتاف لىتتت  دتتتما   لىتتت   

 مى ايما  عد  اد   لى  اتاقما  .العمرا   والذي لس
والحتتد د لتتم ابتتم  ىتتدو  لىتتى  تت  تتتال ر تتق  شتتهيم اليتتاتجام، وُيْمقتتم أدتتمار  

 الراشد م، وُيااَّف وذا  الذ م  هقمو   العظمم وأوحابها ويابهو   الأيقريم وراالها.
ويعد ابم  ىتدو  لىتى  ت  تتال ت  متا ذ رمتا  أول القرامتم ت دتراج القتر  الرا تم  

 الماالدي، الجادم الهجري، ودا تال  و   رسار أداده بام  دره. لار
 عقىتته و كتتر   وإذا  تتا  اجمتتا  ابتتم  ىتتدو  قتتد وارا  القتتراب،  نمتته دتتا  تتاال رأتتيش 

  ه قىوب ولقول لىمار العال  لىى طوله ولر ه.
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  دستتقجايا  لاتتدار ر تتته، لار تتا  لىمستتتىمام 1406هتتت أي دتتتام 808 قتتد لتتو ى لتتتا   
هدا ،  مم  يعه دتم أدقته  قتد  تيم لظيمتا ، ودتم أتيتا  دتم أدقته  قتد أتته الطريق ُدمِ 

 لمدم ُدام وداهجا.
 كلما   حتاج كل: ن ان

إمه رحسم باتا ت  متا بااتا دتى ا  أ  مقعترض لتيعل الكىمتاي وشتر  دعاماهتا، وإ   
 فا  ت رحقاج إلاها إت أباا ما  ه أواع  الطىإ.

 ومن هذه الكلما    
 لطبيعم ذل  العمرا   ودا رعرض  ت1

 رعرض   رطرأ لىى  الف العادة. 
   دج  القوتش والقلمس والعصبياي وأوااف القغىياي ( ت2

القتتوتش   الستتىوك الهمجتته باتتر الما تتيا لىتتى دتتاهل، ودجىتته  تتورث الَوْتَاتتم  
 بام المقصف  ه و ام المعالطام له.

اهل، ويقتتال رقابتت  القتتوتش، وهتتو الستتىوك الما تتيا لىتتى دتتوالقتتلمس   هتتو دتتا  
ف  ه، والمحيطام  ه.  له   القمد ؛ وهذا الاو  دم السىوك رجىإ ا مس بام الُمقصه

العصتبياي امتم د تترد    لصتبيم، وهتته مستيم إلتى الجهتتات العصتبه، واوهرهتتا  
 دىوٌك دا يا أو بار دا يا رحم  لىى اتمحيات، واتمقصار لما  قحاا له.

 الماطقه.أوااف   هه ا موا  لىى بار المصطى   
وا وااف امم واف، وهو الاو  لاد العادتم، ويعال ته شتا ا  دتم المعال تم دتا  

 لاد الماطقاام.
  الصتتتتاف لاتتتتد الماطقاتتتتام هتتتتو   الاتتتتو  المقاتتتتد  قاتتتتد  ىتتتته لر تتتته،  تتتتالعر ه، 

 وال ارده، والاومامه.
 تتتتتن  المعتتتتتامه المادراتتتتتم لحتتتتتم الكىتتتتته، إدتتتتتا أ  ركتتتتتو  ليا اهتتتتتا  التتتتتذالياي، أو  

 أو بهما دعا . العر ياي 
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 وا ول رسمى مولا . 
 والجامه وا ا . 
 والجالد قسما . 
ولىتتتتى ذلتتتت   الصتتتتاف  ىتتتته دقتتتتول لىتتتتى  جاتتتتريم دق قتتتتام  الحقتتتتاعق، دقيتتتتا اام  

  العر ياي.
ويطىتتق الصتتاف  تته ال ىستت م الحد جتتم لىتتى الكىتته ا لتت  دتتم الجتتاس والاتتو ، أو  

 اي.لىى الكجاريم الماقر ام  ه و م واتدة أو  ه لدة و 
والصتتتاف لاتتتد لىمتتتار اتاقمتتتا  طاع تتتم دتتتم ا  تتتراد التتتذ م ر تتتعه  العتتترف أو  

 القامو   ه درليم ااقماديم واتدة، وهو درادف لىطيقم.
 القغىياي امم لغىإ، وهه اتمقصاراي. 
 ت   ودا  اقحىه اليار  للماله  .. (3 
  اقحىه    دديه  ا  دم اتلققاد والحمادم والوتر. 
 اب لقق يه (ت   وله أدي4 
 لقق يه   لقطىيه ، وهه المسبياي   ق  اليار. 
 وا دياب والمسبياي بار العى  والمعىوتي. 
  قدبر. 
 ت    ماها القايعاي لارار .. (5 
 القايعاي. 
 لايم الرا    لحاب وامقمى ولعصإ. 
 ت   ألطقه تقه دم القمحيص والاظر (6 
 لمحص الا  ودحصه و حصه  معاى  واتد. 
 الاظر   القلد  والق كار  ه الا   حجا لم تييققه وداهاقه وأدرار . 
 ت   وإذا  ادرها لايم لرأى أو محىم (7 
  ادرها . 
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  ادر الا    دقر  ، أ   الطه وادقاج  ه .  
 وداها العمرة    مها لسقر العق  ، و مار المرأة دا رسقر لورلها . 
 و رأى أو مظا .الاحىم   دا  قعىق  ه المرر دم دلوى أ 
 ت    ول وهىم (8 
 الوهىم  ه اميم اشققاقالها لدور لىى الوهم، وال عف، وال ا . 
  الوهىم لىى وت  َ ْعىم   اد  ُدرة لىدتلم لىى هذ  المعامه. 
 و ول وهىم   بدارم ال الم. 
 ولسقعم  هاا  معاى الاظرة ا ولى. 
 ت   وداها الذهول لم المقاود (9 
 الغ ىم ولد  اتمقيا .الذهوب    
 المقاود   امم دقصد، وهو الهدف أو الغارم. 
 ت    وحاب القجىم (.10 
 القجىم   الهايم واتتقرا  والققد ر. 
 ت   ايسق يل اإل يار بها (.11 
 رسق يل    ذرم وياقار. 
ادق اض   ذا  وامقار، وهه دم ال تيل   دصتدر الجالدته ( وهتو الايتادة لتم  

 الحد.
   هذا أبىغ  ه القمحيص (.ت 12 
 أبىغ   ألظ  أدرا . 
 ت    اإلدكا  واتدقحالم (.13 
 اتدقحالم   لد  اإلدكا . 
والمستتتقحا  دصتتتطى   ىستتت ه، وهتتتو أتتتتد ا تكتتتا  العقىيتتتم الجالدتتتم القتتته هتتته    

 الوااإ، والممكم، والمسقحا .
 وهه أتكا  ظاهرة المعامه. 
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 .ت   ولمااا دا  ىحقه دم ا توال (14 
  ىحقه   رطرأ لىيه ويعرض له . 
ا تتتتتتوال   امتتتتتم تتتتتتال ، وهتتتتتو دتتتتتا ت  يقتتتتتى تدتتتتتامام دتتتتتم الصتتتتت اي والىواتتتتتتق  

 فا لراض .
 وادقعمال الحال شاعم  ه الدراداي الصوايم، وهو دقاب  لىمقا . 
 ت   .. دما محك  بقايي ه (.15 
 لايي ه   إ طاله ولاويهه. 
 ى  ه (.ت   و ا  ذل  دأيارا  وحيحا   قحر 16 
 المأيار   الميياا ال ا ا. 
  قحرى  ه   ُ ْيَحد بوادطقه لم الصواب. 
 ت   .. و أيا  ا  أو لقىيا (.17 
الو تعه   دتتا راتتاهد  ته الطبيعتتم ، وُيتتْدرك  تتالحواا هتو أو أدتتر ، وقتتد لعتتارف  

 لىيه الااا، ولوا عوا لىى دعر قه.
ىتتتت  ا تكتتتتا  القتتتته والعقىتتتته   هتتتتو وتتتتورة ذلتتتت  الو تتتتعه  تتتته العقتتتت ، أو هتتتتو ل 

رستتقايطها العقتت  دتتم الصتتورة القتته لمتتد  المعاىتتم بهتتا،   لىتتى محتتو دتتا لىمتتم دتتم قتتوى 
 الا س (.
 ت   دسقحدث الصاعم بريإ الاالم (.18 
 المسقحدث   دا  ا  لواود  أول، وهو ُداال دم العد ، ويقال له   المبقكر. 
 قعىصه، أو لواه إليه.الاالم   اتلجا ، وهو دم ما  الا  أو ما  إليه   اد 
 ت   ولعمري ل  أقف لىى الكال   ه داحا  (.19 
داحتتا    الجاهتته، وهتتو دتتم الااتيتتم  معاتتى الجهتتم، والمقصتتود   أمتته ت رعتترف  

 أتدا  قبىه ابقكر  وأماا . 
 النص عرر و حليل
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هتتتا ، رحستتتم باتتتا أ  مستتتقعرض المعاتتتى أ  وق اتتتا لىتتتى هتتتذ  ا ل تتتاو ودعاما  عتتتد
 لحىاىه و يا  دا  رده إليه.العا  لىاص دم 

وقد بتدأ الكالتإ هاتا بدارتم داهجيتم وتحيحم، تاتد لصتدى إلتى لعريتف القتاريخ 
 وإ هاده لىى المعاى الذي  را .

  رريا التاتي    ة
 متتتا القتتتتاريخ لىتتتى الواتتتته التتتذي  تتتترا  ابتتتم  ىتتتتدو   عتتتد لجر قتتتته الطويىتتتم، و عتتتتد  

والاتتتتاا،  تتتته لصتتتتر دىتتتت   متتتتماشتتتقغاله  ق تتتتارا السيادتتتتم، وامعراطتتتته  تتتته ق تتتتارا المجق
  ات طرا اي والقغاراي ؟.

إ  القتتتاريخ ت  متتتا  تتترا  ابتتتم  ىتتتدو  ت ت  ق تتت  دعاتتتا  إت دتتتم  تتتالل اإلشتتتتارة  
 لىمعامه القاليم  

 ما القاريخ إت هذا المعاى الجادم الذي هو  بٌر لم اتاقما  اإلمستامه التذي  
 هذا اتاقما  وذل  العمرا .هو لمرا  العال ، ولكم دم تاجياي دعقى م لىا  لىى 

 وذل  دج    القوتش والقلمس. 
ودج  العصبياي وأوااف القغىيتاي لىياتر  ع ته  لىتى  عتل، ودتا  ااتل لتم  

ذل  دم المى  والدول ودرالبها، ودج  دا  اقحىه اليار  للماله  ودستالاه  دتم الكستإ 
 والمعاا والعىو  والصااعم.

  طبيعقه دم ا توال. وبار ذل  دما رحدث  ه ذل  العمرا  
و هذا القحد د والقعريف لىقاريخ، مجتد ابتم  ىتدو  و لمته قتد و تم أول  طوالته  

 لىى الطريق الصحي .
وهتتتذا الطريتتتق الصتتتحي ، وإ   تتتا  لتتت   ق تتت   عتتتد، إت أ  القلدتتت  ايمتتتا ذ رمتتتا   

 فافه لقلدىه أوت ، ولىسار ايه إلى أقصى ذرله داميا.
حدث ت أ  ركتتو  هتتو التتذي قتتد باهتتر المستتار  تته ويك تته ابتتم  ىتتدو  ت  متتا دتتاق 

درادم القاريخ، وأ ار الطريق أدا  الياتجام  عتد أ  دهتد  لهت  لاقمكاتوا دتم الستار ايته، 
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ويك يته هتتو أ  ركتتو  أول الستتالكام لهتتذا الطريتتق، وت لىيتته  عتتد ذلتت  أ  ركتتو  قتتد قطتتم 
 داه  ع ه، أو واو  السار ايه إلى داقها  .

 ون كل:  غيير المسات في  تاسا التاتي    ةأسبا  أ   بانن خلد
وقد مقسارل لم لى  ا دياب القويم القه أدي  تابم  ىتدو  إلتى لغااتر المستار  

 تتته درادتتتم القتتتاريخ، وإلتتتى ل تتتم مظتتتر العىمتتتار إلتتتى لتتتد  اتتتدوى الدرادتتتاي القدرمتتتم القتتته 
 ديققه لىى  د المؤر ام.

ه لاتا دتم ودتار لىميتم، تمىقته وقد أل اما ابم  ىدو  دم القلد  والاظر ايما لر ت 
لىى دتا قتا   ته دتم و تم هتذ  الدرادتاي الجد تدة لىقتاريخ، ودتم و تم القتامو  ال تا ا 

 الذي رعص  درالاله المؤر ام دم العطل ايما رقودو   ه أداار للد قه   لماله .
لقتتد أل امتتتا ابتتتم  ىتتتدو  تقتتتا دتتتم دجتت  هتتتذا العمتتت  التتتذي ر متتتا ركتتتو  د تتتايا أو  

 عتتتل ا لمتتتال القتتته لعقمتتتد لىتتتى  عتتتل  ا ركتتتو  دجاتتترا  لىجتتتدل  ستتتاعرشتتتارقا، أو ر متتت
 اتدقاياطاي العقىيم.

 ىقتتد ذ تتر لاتتا ابتتم  ىتتدو  م ستته و أيالتته، ا دتتياب القتته اعىقتته  تتاور لتتم لىتت   
 الدراداي القدرمم، ت رعقمدها، وت رسار لىى مهل القددار الذي اليعو   ه لقدرمها لاا.

 ودبرراله ايما داذ ر  اآل  بام  در . ولقد تصر ابم  ىدو  أديا ه 
 ودقرى أ     هذ  ا دياب  ق ماها هذا المعاى الجادم. 
إذ القتتاريخ لتيس لتته وهتذا المعاتتى الجتادم التتذي مقصتد  هتتو طبيعتم العبتتر م سته،  

 دورد دوا   ه لسجاىه  توال العمرا .
 ةدق والكذ  لذا ه.وبب را الصير ة كما َسْررِّفها أهل الرل  ة أنه   مفٌل سحتمل ال 
وهتذا اتتقمتال لىصتدق والكتذب رجعت  اليتاب د قوتتا  أدتا  لسترب الكتذب لىعبتر  

 إذا لو ري دبرراله.
ودبرراي الكذب  ما ر همهتا ابتم  ىتدو  والقته روتدها وهته لقستى  إلتى درادتم  

القتتتاريخ، ولاتتتك  دجمولتتتم دتتتم المعوقتتتاي أدتتتا  لستتتجا  الصتتتدق  تتته ا  يتتتار، هتتته دتتتا 
 ىى الاحو القاله  داحاول ذ ر  ل
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 ة التر را  لآلتاء والمذاه   1 
و يتتا  إدكتتا  لتتلدار هتتذا العادتت  لىتتى دتتاهل اليحتتد، أ  لعىتت  أ  م تتس الياتتتد  

وطبيعقه، تام  د   لىتى درادتم العبتر لكتو  لالمتم  تل  دتا رقتم أدادهتا دتم ا  يتار، 
ام دبتترٌر لقستتاوى مستتيم الكتتذب والصتتدق إلتتى  تت   بتتر داهتتا، لتتيس  تتتد هتتذ م اتتقمتتال

  راحه لىى اآل ر.
وإذا  امتتم طبيعتتم الياتتتد لىتتى هتتذا الاحتتو،  نمتته  تتد   إلتتى العبتتر رمحصتته،  

طاليتتتا  المتتترا  التتتذي  تتترا  الحكتتت  لهتتتذا العبتتتر  عااتتته أو لىيتتته، وت  تتترا  ذلتتت  إت دتتتا 
  قوو  إليه اليحد دم أدياب القراي  لهذا الحك  أو ذاك.

ياتتتد و صتتتارله، راتتوا لىاهتتتا القاتتتيم وهتتذ  الطبيعتتتم القتته لمقتتتات بهتتا م تتتس ال 
ر.  لارار أو لىمذاهإ، لايعا   ورث العصبيم لها، والقحمس بار المدروا أو المبرَّ

الياتتتد و تتام إدرافهتتا  وهتتذا القاتتيم ركتتو   مجا تتم الستتقار التتذي رحتتول بتتام م تتس 
 لىحييقم لىى واهها.

ابتم  ىتدو   وهذا العاد  المتددر قتد شتا   ته لستجاالي العىمتار الستا قام لىتى 
 لوقاعم العمرا  وأتداث اتاقما . 

 ة النقا بالناملين  2 
 إ  ا  يار ليس لها دم طريق لىووول إلااا إت َمَقَىقها. 
وقتتدرما  دتتج  اليتتاتجو  دالتظتتاله  لىتتى ا  يتتار والَاَقىتتم،  قتتالوا  و تتم ا  يتتار  
 رواُلها.

الكتتذب بتتام الاتتاا،  ولمتتا قاتت  تبتتم ديتتاا ر تتى هللا لاهمتتا وباتتر    لقتتد شتتا  
 قالوا   وإما مصطام له  الراال.

ودعاى هتذ  الأيتارة   أ  المحتددام داتذ أول ا دتر قتد و تعوا الراتال أو الاقىتم  
 لحم دااهل لىيحد  اه ، شد دة الصرادم.
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أدتتا القتتاريخ  ىتت  رحتتو بهتتذ  الماتتتاة، وإممتتا ُدتتجىم أتدادتته وت لتتاال ُلستتج  لىتتتى  
المطىقم  الاقىم لىى أداا دم قالتدة ت ُلستىَّ   ته داتدا   أداا أ القه  ل، وهو الجقم

 الراوي دقم دا ل  رلِي داه دا رعالف الجقم ايه.اليحد، وهه   أ  
وهكتتتتذا اتتتتاري الجقتتتتم المطىقتتتتم  تتتته الاقىتتتتم دالتتتتم قتتتتد   تتتته دتتتتاهل لستتتتجا  وقتتتتاعم  

  دتا القاريخ،  ُسجىم وقتاعم ت لصت ، ولرلبتم لىاهتا أتكتا ، وادتقُاقجم داهتا مقتاعل، أقت
 رقال  اها أمها  اذ م وبار دعبرة لم الواقم اتاقماله تدا  وقولها.

 وقد لرلإ لىى الجقم  الااقىام لوه  الصدق  ه ا  يار. 
وهتتو ت  متتتا رقتتول ابتتتم  ىتتدو  ت  جاتتر، وإممتتتا رجتت   تتته ا فجتتر دتتتم اهتتم الجقتتتم  
  الااقىام.
 ة الذهفل عن المقاصد  3 
ر اتاقمتا  باتر ظتواهر الطبيعتم دتم اهتاي إمه ت رغاإ لم أذهاماا أ  ظتواه 

دقعددة،  هماا داها اآل  هتذا ال تارق المهت ، وهتو أ  أتتداث الطبيعتم ت لقتم باليتا طيقتا  
 لما رسيقها دم لى  أو أدياب.لىعى  الغاعيم، وإمما لقم طيقا  

أدتتتتا لصتتتتر اي اإلمستتتتا  ت وهتتتته دو تتتتو  لىتتتت  القتتتتاريخ ت  هتتتته  ا تتتتعم باليتتتتا   
 ي.لىمقاود والغارا

وإمتته دتتم أاتت  ذلتت  رجتتإ لىتتى اليتتاتجام  تته القتتاريخ ت وهتت   قىقتتو  أ يتتار  ت أ   
ركتتتتو  الواتتتتتتد دتتتتاه  لىتتتتتى ولتتتته لتتتتتا   مقاوتتتتتد الواقعتتتتم القتتتتته  قصتتتتدى لهتتتتتا  الدرادتتتتتم، 

 وُيع عها  دواي  حجه.
وهو تام ر ع  ذل  دم الااتيم الماهجيم  هو ركو  أ عتد دتا ركتو  لتم الوقتو   

  ه العطل دم هذ  الجهم.
والقتتتددار دتتتم المتتتؤر ام لتتت   قر تتتوا دستتتاتم دتتتم  تتتالل دتتتاهجه  لقستتتم لمرالتتتاة  

المقاوتتتد والغارتتتاي،  جتتتاري أ حتتتاده  ماقصتتتم وداتتتحومم  ا تكتتتا  الموهودتتتم والروارتتتاي 
 الكاذ م.

 ة المجامال  والتقر  ألصحا  الجاه  4 
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ل وهذا العاد  الرا م هتو  ته الحييقتم لادت  ُ تْدَرك  ته دجتال ا  تالق دتم  تال 
 داتم اتاقما  والعمرا .

  الااا  ه هذا اتاقما  وذل  العمرا  طواعف دعقى م. 
  ماه  أوحاب الجا ، والمااوإ، والمرافا اتاقماديم المقمااة. 
وأوتتحاب الجتتا ، والمااوتتإ، والمرافتتا، ركقتتا ه  دعا تتإ، داهتتا   تتتإ الجاتتار،  

 والرغيم  ه دما  المد  ولو  غار دا ر عىو .
دم الااا ركقا ه  لاإ، وهو الرغيم  ه الحصول لىى الماتا م، ولتو وشيعقه   

  غار دا رعمىو  أو ركدتو .
ودتتم الققتتار هتتذ م العابتتام لظهتتر المجادىتتم دتتم ِقَبتت  التتراببام  تته الماتتا م ايمتتا  

 ذ رومه لم المقماايم دم أ يار، ولظهر الرغيم دم قب  المقماايم التراببام  ته الجاتار 
 تته الستكوي لمتتا رستمعو ، وإدتترار  لىتى واهتته وهت  رعىمتتو  أمتته  رستمعومه دتتم شتيعقه 

 فذٌب ُورا .
دستقادة  ودم أا  هذا  ىه لاقار المجادىم  ه ا  يار  ته المرويتاي القاريعيتم 

إلتتى دتتا ذ رمتتا  دتتم طيتتاعم التترواة والمتتروي لتتاه ؛  تتالا وا دولعتتم  حتتإ الجاتتار؛ والاتتاا 
وة، وليستتتتوا راببتتتتام  تتتته ال  تتتتاع ، وت دقطىعتتتتو  إلتتتتى التتتتدميا وأدتتتتيابها دتتتتم اتتتتا  أو دتتتتر 

 دقاا سام  ه أهىها.
 ت الجه   طياعم العمرا   5 
وهتتذا العادتت  العتتتادس التتذي أدى إلتتتى العطتتل  تته ا تكتتتا ، ولستتجا  الحتتتوادث  

 لىى بار واهها، هو أه  هذ  العواد  لىى اإلطالق، وإ   ا  ت رحاهها أو َ ْىغاها.
وا تتتداث   قصتت  دو تتوديا  طيتتاعم الوقتتاعم ولراتتم أهميتتم هتتذا العادتت  إلتتى أمتته 

 أ عات   امم أو ذوالا.
ولكه م ه  هذا العاد ، رجإ أ  مكو  لىى وله  ادت   لمته  لتيس هاتاك ذاٌي  

 أو  ع  إت ولها أو له طبيعقه القه لماا  لماااا  لادا  لما دوا .
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  وهتتتتذا القمااتتتتا دتتتتم  تتتتالل الطيتتتتاعم رعطتتتته لكتتتت  تاددتتتتم أو ذاي ُدبتتتترَر واتتتتود 
 الطبيعه، وشاهَد وقوله  ارج الوه  والعيال.

ودتتتم أدرك طيتتتاعم العمتتترا   تتته الحتتتوادث والتتتذواي،  تتتا  أ عتتتد دتتتم باتتتر  لتتتم  
الوقتتتو   تتتته العطتتتتل وهتتتتو رقبتتتت  درويتتتتاي القتتتاريخ، أو وهتتتتو رستتتتقايا دتتتتم هتتتتذ  المرويتتتتاي 

ولىتتى هتتذ  الحاددتتم أو لىتت ، ولىتتى هتتذ  التتذاي أو  العصتتر أو ذاك، أتكادتته لىتتى هتتذا 
 ا دم الذواي.باره

والما تتام دتتم المتتؤر ام قبتت  ابتتم  ىتتدو  قتتد ذهىتتوا أو امصتتر وا قاوتتد م لتتم  
القحتتاف  إلتتى هتتذا المأيتتار،  جتتاري أ يتتاره  وأتكتتاده  وهتته لحقتتاج إلتتى دايتتد دتتم الجقتتم 

  ه دبرراي قبولها. 
هتتذ  لىتتى الجمىتتم هتته لىتت  ا دتتياب القتته أدي ت  متتا  تترى ابتتم  ىتتدو  ت إلتتى  

 روياي القاريخ.لسرب الكذب إلى د
 

 فتح مبين   ة
و عد أ  بام ابم  ىدو  ا دياب والدهالاا القه لؤدي إلتى الكتذب  ته روارتاي  

القاريخ،  ما لؤدي إلى لد  الجقم  ه هذ  المروياي، قذف هللا  ه وتدر   عىت  دأيتاري، 
 رعىِهص  ه القاريخ ودروياله دما أل   ه دم أتداي. 

 ط دسقيي .وهللا  هدي دم راار إلى ورا  
 عل  الرمران   ة

وهذا ال ق  الجد د  ما اتقوا  دم هذا العى  المأيتاري التذي دتمه هللا  ته لىتى ابتم  
 ىتتتدو  ، رمكتتتم لىعيصتتته  تتته أ  ابتتتم  ىتتتدو  قتتتد رأى  متتتا دتتتمه هللا لىيتتته، أ  العمتتترا  
الياتتتري واتاقمتتتا  اإلمستتتامه لتتته طياععتتته العاوتتتم  تتته، وهتتته أشتتتيار دو تتتوديم رمكتتتم 

 ىاها واتتقكا  إلاها  ه ش  دم الجقم  رد لىى القاريخ القيار .اتلقماد ل
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 متتا لىتتى المتتؤرو إذا ووتتىم إليتته روارتتم أ تاددتتم إت أ  رعر تتها لىتتى طبيعتتم  
العمرا  الياري،  ن  قبىقها هتذ  الطبيعتم ولت  لقاتاقل دعهتا القمتدها المتؤرو، وإت ردهتا 

 ولعىص داها.
 دتتم واهتتم مظتتر ابتتم  ىتتدو  لىتتى ا قتت ، وقتتد ركتتو  هتتذا القتتامو  الجد تتد بتتد ال   

 لم اتتقكا  إلى الراال، والىجور إلى ا داماد  ه الرواراي.
وهتتتو بتتتتد   لتتت   ىجتتتتل إليتتتته ابتتتم  ىتتتتدو   ا قيتتتار ، وإممتتتتا لجتتتتل إليتتته رحكتتتت  الواقتتتتم  

 و رورله.
 الواقم أ  المؤر ام دم قدر  الادم وإلى اآل ، ل   ىج وا إلتى ا دتاماد والقمتاد  
دو ،  ىت  رعتد دتم الممكتم والحالتم هتذ  أ  راتقرط دجت  الراال  لىى محتو دتا  عت  المحتدِه

الروارم تمعدا  الساد  ما رأ تم ،  كتا  البتد     وهتو بتد   ابم  ىدو  وحم الساد  ه 
 دعقول ( الىجور إلى طبيعم العمرا .

ولقد رأى ابم  ىدو  أ  هتذا القتامو  التذي افقات ه رصتى  أ  ركتو  لىمتا  قاعمتا   
 برأده  قماا لم داعر العىو   ما له  

 أوت    دم دو و   حد رعصه . 
 لما له دم دساع  دقعددة رمكم لبويبها  اك  داظ  ولىى واه دقرا ا.وداميا     
ودتتم أهتت   تتواي العىتت  أ  ركتتو  لتته دو تتوله العتتاي، وأ  ركتتو  لتته دستتاعىه  
 المماَاة.
 ص   العمرا  واتاقما .وهذا العى  رعقىف لم بار  دم العىو  القه لق 
دتتوار  امتتم هتتذ  العىتتو  لىودتتا  داهجيتتتم، أو باتتر داهجيتتم،  هتتو ت راتتيه لىتتت   

العطا م الذي هو أتد العىو  الماطييم ؛    دو و  العطا م إمما هو ا قتوال المقاعتم 
  ه ادقمالم الجمهور إلى رأى أو وده  لاه.

المدميتتم هتته لتتدبار الماتتال أو  وهتتو ت راتتيه لىتت  السيادتتم المدميتتم ؛ إذ السيادتتم 
 المد ام  ما رجإ  مقق ى ا  الق والحكمم.
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ودم أا  ذل   قد  الف دو توله دو تو  هتذ م ال اتام الىتذ م ر متا راتبهامه  
 دم  عل الواو  .

 انن خلدون مكترل عل  الرمران   ة
وهكتتتذا رعقبتتتتر لىتتت  العمتتتترا  أو لىتتتت  اتاقمتتتا  لىمتتتتا  دستتتقحدث الااتتتتلة، اد تتتتد  
 .الظهور
دستاعىه،  وُيعده لبد الرتمم بم  ىتدو   حتق هتو التذي افقاتف هتذا العىت  ورلتإ 

  لوي  لىما  دسققرا   ه تدامه، د  طرأ لىيه دا رطرأ لىى العىو  دم لطور.
 و يمم هذا العى  لرام إلى أدريم ت لىى دا ذ رهما ابم  ىدو  م سه ت . 
له، ولته دستاعىه المرليتم لىتى أتدهما   ت وهو أهمهما ت ادققرار  لىمتا  لته دو تو  

 الاسق الذي ُلرلإ لىيه دساع  داعر العىو .
 وشرف  ُ  لى   ه ظهور  وادققرار  ولرلاإ دساعىه. 
ودتامه هتتذ م ا دتريم   لىتت  ال اعتدة القتته لقرلتإ لىتتى لىت  العمتترا   عتد أ  ماتتل  

 لىما  دسققرا .
ق  لىتى أدتاا داته إوتال  وهذ  ال اعدة  ما لىماا هه أمه رعد قاموما  ودأيارا   ت 

لىتتت  القتتتاريخ، واترل تتتا   تتته لتتتم ا دتتتياب القتتته أدي إلتتتى لستتترب الكتتتذب إلتتتى دستتتاعىه 
 وتوادده.
ودتتم  قلدتت  لتتاريخ العىتتو  دتتم بدارتتم ماتتللها، رجتتد أ  هتتذا العىتت  قتتد افقاتت ه لبتتد  

 الرتمم بم  ىدو  ، ول  رظهر لىى  د أتده قبىه.
أ  ظهتتر لىتتى  تتد ابتتم  ىتتدو ، لاادتتتا  والاتت  الغريتتإ تقتتا  أ  هتتذا العىتت   عتتتد  

الاتتاا ولاادتتوا الاعصتتيم العظيمتتم القتته ظهتتر هتتذا العىتت  لىتتى  تتد ها، إلتتى الحتتد التتذي 
 لصدق دعه هذ  المقولم ُلقال لىى ابم  ىدو .

 وهذ  المقولم هه أ  لبد الرتمم بم  ىدو  را  ديقري  يَّعه قوده. 
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 تتر الاعصتتياي التتذ م لطتتور ولستتاا  حااتتم إلتتى أ  مققيهتتم لطتتور هتتذا العىتت ، وذ 
أ  دتطرما شتتا ا  دتم ذلتت   ته دطىتتم شتياباا  تتمم هتذا العىت  لىتتى أ تد ه ،  قتتد دتبق لاتتا 

 درادم لاوما لها بت ت لى  اتاقما   ه اتدال  الاظريم والقطباق ت .
أدتتتا لبتتتتد التتترتمم بتتتتم  ىتتتدو   قتتتتد لعتتتترهض لمستتتللم لىتتتت  العمتتترا  ايمتتتتا  قعىتتتتق  

  افقاا ه، ودم الذي افقا ه.
وقتتد ظهتتر دتتم  الدتته دتتا لعىمتتار المستتىمام دتتم لوا تتم، ودتتا  قصتت و   تته دتتم  

 لد  القعاله لىى اآل ريم.
  هو  رى أ  لى  العمرا  قريإ الاالة . 
  وهو رجا  أمه ل  رعرف أتدا  ديقه إلى افقااف هذا العى . 
ه د  رعود إلى القول  ل  لد  دعر قه  ل  أتدا  قبىه  قإ  ه هتذا العىت ، ت رعات 

لىتتتى واتتته اليقتتتام أمتتته هتتتو أول دتتتم افقاتتت ه؛ إذ دتتتم الممكتتتم أ  ركتتتو  هتتتذا اتتقمتتتال 
 وحيحا ، ويكو  هو أول دم افقاف هذا العى   حق.

ويجتوت أ  ركتو  قتد دتتيقه إلتى افقاتاف هتتذا العىت  باتر ، ولااقىتته الترواة لكاته لتت   
 رة.رص  إليه، أو افقا ه بار  وذهإ إلى لال  الاسيا   ما ذهبم أشيار  جا

  الظم  ا واع  أمه   اموا أوحاب همم ت ل قر، وإرادة ت لىام.  
* * * 
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 النص التاسع 
 فةل في أن البدو أمدم من الحبر وسان  عل ه

 ) مقدما انن خلدون ة  حقي  و رلي  علي عبد الفاحد وافي (
قد ذ رما أ  البدو هت  المققصترو  لىتى ال تروري  ته أتتواله  العتاااو  لمتا  

وأ  الح تتر المعقاتتو   حااتتاي القتترف والكمتتال  تته أتتتواله  ولواعتتده ، وت شتت    وقتته،
أ  ال روري أقد  دم الحتااه والكمتاله ودتابق لىيته ؛    ال تروري أوت  والكمتاله 

  ر  ماش  لاه.
 البتتتتتدو أوتتتتت  المتتتتتد  والح تتتتتر، ودتتتتتابق لىاهمتتتتتا؛    أول دطالتتتتتإ اإلمستتتتتا   

 إت إذا  ا  ال روري تاوال .ال روري، وت ُ اقهه إلى الكمال والقرف 
 عاومم البداوة قب  رقم الح ارة، ولهذا مجد القمتد  بارتم لىبتدوي رجتري إلاهتا،  

وياقهه  سأيه إلى دققَرته داها. ودقى تصت  لىتى الريتاا التذي رحصت  لته  ته أتتوال 
 القرف ولواعد  لاج إلى الدلم ...

اتوف إلتى أتتوال اليادرتم إت وهكذا شل  اليياع  المقبدرَّتم  ىهت ، والح تري ت  ق 
 ل رورة لدلو ، أو لققصار لم أتوال أه  دد اقه.

ودما راهد لاا أ  البدو أو  لىح ر، ودققد  لىيه، أماتا إذا  قاتاا أهت  َدصتر  
ليتم أفجتره  دتم أهت  البتدو التذ م بااتيتم ذلت  المصتر، و ته ُقترا ،  دم ا دصتار واتدما أوه

إلتى الدلتم والقترف التذي  ته الح تر، وذلت   تدل  وأمهت  أرستروا  ستكاوا الِمصتر، ولتدلوا
مه .  لىى أ  أتوال الح ارة ماش م لم أتوال البداوة، وأمها أوٌ  لها،  ق هَّ

 كلما   حتاج كل: ن ان
إماتتتا  تتته هتتتذ  ال قتتترة دتتتوف مققيتتتم  عتتتل الكىمتتتاي القتتته مظتتتم أمهتتتا لحقتتتاج إلتتتى بيتتتا   
  ابااها.

لهذ  الكىماي إمما رحقاج إليه دم وقد ذ رما دم قب  أ  هذا البيا  دم اهقاا  
 ه   ه أواع  الطىإ.

 ومن هذه الكلما    
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 ت   البدو ه  المققصرو  .. (1 
 اققصر لىى الا    افق ى  ه وأباا  لم بار . 
 ت    ه أتواله  ولواعده  ( .2 
 العواعد والعاداي  معاى  واتد. 
  عواعده    لاداله . 
 .ت   إذا  ا  ال روري تاوال  ( 3 
 تاوال    دواودا  ودقو را  . 
 وتص  الا    ُواد ، ووقم ، ولو ر. 
 ت   .. إلى دققرَته داها (.4 
 دققرَته   با قه وهد ه. 
ت   ودقى تص  لىى الريادم الذي رحص  له  ه أتوال القرف ولواعد ، 5 

 لاج إلى الدلم (.
 الرياا   الايام والمقا  ور ار الأيش. 
 تت  شتت  رأتتيش  تته اإلمستتا  دتتم دقتتا  أو دتتال أو دتتلفول  قتتال ابتتم ا لرابتته   

  هو ريش ورياا.
وقال ابم السكام   الرياا دعقص  الجياب وا داث، والريش قد رطىق لىى  

 داعر ا دوال.
 والرياا والريش  معاى  واتد. 
 لاج   دال والجه. 
 الدلم   الع و  والراتم والهدور. 
 ت   والح ري ت  قاوف (.6 
    قطىم ، أو رلد   ه ، أو رطمم ويربإ. قاوف  
 ت   وادما أوليم أفجره  (.7 
 ا وليم هاا  معاى ا و  وا رودم القه  راعو  إلاها. 
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 ت   بااتيم ذل  الِمصر (.8 
 المصر   المد ام  ه دقابىم القريم والاجم والك ر. 
 ت   وأمه  أرسروا (.9 
 ادقالك أدياب القرف.أرسروا   هه دم اليسار،  معاى   الغاى و  
 ت   ولدلوا إلى الدلم والقرف (.10 
 لدل   دال. 
  عدل لم  ذا   دال لاه. 
 ولدل إليه   امجذب إليه ودال.  

 كلما مبل أن نف  ِّع،
 لقد تغب  في هذا البحث من أوله كل: اخره في أن أمدم للداتس نةفصًا  تنفع   
 أوت   بقاو  قاعىاها. 
أبتتتتو  ودتتتتف ( وامقهاتتتتم  عبتتتتد التتتترتمم بتتتتم  ىتتتتدو  دتتتترورا   ابقتتتتدأي  الكاتتتتدي    

  ال ارابه، وابم دااا والغااله، وابم ط ا .
فمتتتا وتتترتم داميتتتا   لىتتتى أ  لقاتتتو  هتتتذ  الاصتتتوي بقاتتتو  دو تتتولالها القتتته  

 رعالجها    داها.
  جاري الاصوي ا ولى   تد جا  لم الا س وقواها. 
 ف دو ولا  لها.د  أوردما مصووا  أ رى قد العذي دم القصو  
دتتت  اققيستتتاا مصتتتا  دتتتم قصتتتم تتتته بتتتم رقظتتتا ، ليعبتتتر لتتتم اامتتتإ دتتتم اوامتتتإ  

 اإلمسا ، وُيبرت دعاى ال طرة القه ُ طر الااا لىاها.
اديتتم لىتتى  تتد لبتتد التترتمم بتتم و تتا  تبتتد أ  مقتتذوق شتتا ا  دتتم ال ىستت م اتاقم 
ولكاهمتا دعتا   ،  ااقاأما دتم  الدته  ته المقددتم دقطتولقام، رعقىتف دو تولهما، ىدو  

 ددراا   ه ال ىس م اتاقماديم.
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مصووتتتا  لعتتتالل دو تتتولالها، دتتتم  و قاتتتم هاتتتاك اوامتتتإ أ تتترى  تتتا  لىااتتتا أ  متتتورد 
 القيتار الماطتق هتو   اإللهياي ، والابواي لىى العصوي، ودم محتو   ا  كتار الماطييتم محو

 المأيار ال ا ا الذي لعص  درالاله الذهم دم العطل  ه ال كر.
متتود أ  متتورد هتتذا وذاك، لتتوت أ  الوقتتم دقتتا  لاتتا قتتد  تتاق وتتدر   متتا مربتتإ أ   فاتتا 

 مورد   ه هذ  الدرادم.
م إلاهتا.ىتطقالاصتوي القته مولعىاا إذا مظرما  ه هذ  الدرادم درة أ رى م يف هتذ   
  
وأدىو اا  ه ات قيار، وامقحاب الاصتوي قتد وا تق امقعا تاي قتد قتا  بهتا أتتد الكقتاب  

 و ا دقاذ الد قور/ دحمود قاد .ا  ا   وه
، ا،  كتا   تورد التاص ويقر ته  متا هتوبار أ  ا قيتار  قتد وقتم  ته تدتا  رعتالف تدامات 

إت أ  ركتتو  دتتجال  قتتد ذ تتر  تته الهتتادش  عتتل الكىمتتاي، وذ تتر إلتتى اوارهتتا دعاماهتتا دو  أ  
 ُ ىا  م سه  الدقم  ه إ راد هذ  المعامه.

لصتتاتإ التتاص، وت لىيتته  عتتد ذلتت  أ   تتذ ر دتت  هتتو  تتا  ركق تته بقرامتتم دعقصتترة  
 شا ا  رعد   ه مصه أو ت  ذ ر .

  همتتتت ودتتتتا أردي أ  أدتتتتار دعتتتته لىتتتتى هتتتتذا المتتتتاهل ت تتتتقالف العصتتتتريم، وقصتتتتور 
المعاوتتريم دتتم الطتتالب لتتم همتت  التتذ م دتتيقوه  إلتتى الماتتدا  العىمتته، وهتت  ت  يعىتتو  بوقتتم 

و   مال أو دجهود ُ ا ق   ه لحصا  العى . لىى العى ،  ما ت راحِه
وأرَّتتا دتتا  تتا  ا دتتر،  تتنمه ألتتُد الداردتتام  تتلماه لتتو داحاتته هللا القو اتتق، دتتوف ألاتتد  

 الاظر  ه الذي  قبقه  دقكم  دا أل ه  ه دم قصور.
 والعار أردي، ودا لوايقه إت  اهلل. 
 والحمد هلل أوت  وو را  . 
 حيه أامعام.ووىى الىه  ودى  و ارك لىى دادما دحمد ولىى وله وو 

 ومع الفراغ من كمالئه  
 هت1428ظهر  و  الجالدار الحادي لار دم شهر شوال 

   .2007الموا ق   الجالد والعاريم دم شهر افقو ر 
* * * 
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