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 مقّدمة

 
 ستتتاةدو و يةيتتة  تتر دواعتتر او ةتتررتد و حا تتر تتتداوو ر اتتير االستتتاداد مة تتة 

اويتتترود و  ررستتت  يحتتتري قةتتتص رر ياقيتتت   لتتتدران يحتتتي  اتتت  او  تتتو   تتتر متتت  
جريتتح حتتتص اليتستتي ص وةيتترو تحقيتتق  قووتتة أاقتترت قتتدو ل رو الن د واروتتترو د حتتتص 

 اليت م يوا  ر اوت ة ح قةي .

اوتحديتتتد الاستتترن ر وااتتترن  إر االستتتتادادد ً تتتأن قتتتر ريتتت  يحتتترو  اوتتتت ة ي  تتتر 
ت وي يتتتتة  تيوقتتتتةد ًتتتت ر وتتتت  روتتتتمرالن  تةتتتتددو تت تتتتور وتتاتتتتد د  تتتت  تقتتتتد  اوحيتتتترو 

  اإليسرييةد اة    ر يوً ره و   يا روه  ر رسرويح جديدو.

اودي قرا ي تتة د ر  رر  ًتت   ا ستتةوةولتتةير إوتتص رًتتق  ستتدود ًي تتر يتةة تتق  ً تت 
واودي قرا ي تة واوتقتد      اووحتدووا ئ جةاة اوتراث رًمرران ي مر رر تةار اير إوص و

 و ر اوخ وات اآليةة إوص ذول  
اوةتتتترو   اوجديتتتتد د  اروياتتتتر تتجتتتتد د  وتتتتروقي ت  ًتتتت  اتتتت    تتتتر يستتتت  ص  ستتتت ا 

ال يةتتتترت ر    حيتتتثواوتحتتتو الت اوموييتتتة او تستتتررقة د وواةتتت  اوتج عتتتة اوق تتتر  د 
قر ًقتدار  تاآخر  ة ر إال  اسيردت  د ويت يص احسر سيرست  د ويةا ر ت اوم  رو

 او قة او تارَد  اير حم ر  األة رر اوةراية .
  ت  ًت  قت تة اوخ تر اوح ي تة يحتو اي يترر اولت ود اوةرات  وتقتتدي   وست ا  
 ر اوتير الت د واوت رًت او خِج  قةص او ةرو رت  ت  إستراعي  د ت  يتدان  سةسةة

ةتترت  تت   تتر اورستت   اروميتترر اولتت يوي  ًتت  ًةستت ير د وت ايتت  اوةأ وأقتتترات
وا  تتتتة   تتتترواتاستيتتتتتً  األ تتتتة اوةرايتتتتة ووتتتتراوا د تتتترن رجتتتتدادير ورايرعيتتتتر د ومتتتتريوا حج 

 . آراالستاداد ً  م   
ة   ةا   وس ا  اوةراي ة اوقرع تة : أأ  اويا  رال ً    ر اووةرر اوذ  تًر

و لرًحة  ر مرر  األ ريم إيقرذ  ر ي مر إيقرذه    وت رير اوت س ح أ اروجوخ   
 ره   رسارح قَقدير اويةسي ة .  و ر ي ا 
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اوج تتترهير اوةراي تتتة ًتتت   ودورًتتت  حتتتير يجتتتر  إاةتتر  دور اودي قرا ي تتتة  هتتذا
هر ي تة ةوا  تر ةاتو   تراتايتةاوتحر ل اوسيرس  اوتمتيم  واالستراتيج  د تحتت إات  
ويار  تتتر اوةتتترو    ر ريمتتتراوج تتترهير اولتتترية اوحم تتتر  د وةاتتتو  اوحم تتتر  اولتتترية 

 أأ ويو ارإل مرر رادع   ت ر مرر   . اوجديد تحت سترر
ن إوص رسور د  وتترد ى قد  االقترات اةر  اوق ري ة ةد    حر  األ  ة  ر س  

اولتتراع اوقتتو   ت  استتت رارر اتتتت ًوتتة ر اوتتذري  اجتتدارو ال تهحستتد قةي تتر د و تت  
ًتت  تةجيتتر  خألتت راوتتديي  اتتير ًلتترع  يج تت  ايي تتر اوماتتت واوحر تترر د ويم تتر 

تتح قةتتص ر   اوتةر تت   تت   تت  وتتجح اوتةل   وتتم اوواةتت  ارستتتمرية واستستتأ  د ًو
 جرن .

او ستقا  اوت  حروو ر  ةم رويتر  استوةرتهذه او قد  ة يةار إوص   ر رو   ر
قةص ً ت  اوتذات ًو ت  اآلخترير .  وتةسيسرن د ايرنن قةص ً   اوواة  ًو   اوترريخ د 

تت  يةتتتح ويتتر متتو و قةتتص    . و تتر هيتتر تتتةت  ره ي تتة رً تت  ستتتقا وةتت   اوتتترام  او ةًر
 اوةودو إوص اوتراث .

ويتر ت وةختروم  تر هتذه األ  تة ت  اتد  يةري   ر ر  ة ت و ر ح رر  د وال  إي ير
د اةد رر يتةحي إ مريرتير  و ةرهي ير ر رر يادر رو الن او   او ةريير اولحيحة 

ة  ر يحتر   هةتور وت  حق ترن د حتتص  ريتد يهحتدث خةخةتة اتير  تر ي ال ر خأ   ةًر
 اوتراث .   اوةرا   ومةة اوتةر    اوةمررحد  آ ق   و ر.  يةة و ر  

ي  ر  اوتراث اوحر ر اوذ  يي ةق  يت    ومةة  هوويو  ومةة او ر   د وا 
. واوةتتودو إوتتص اوتتتراث د ًتت    رييتتر اوةراتت  هتتذا د ذات وتتجور .  او ستتتقا يحتتو 

ًيتت  د تاقتتص اوةتتودو  وةةيتتر تجتتره  تتر يتتراه  اة تترن رو   تتيعرن  قتتروالتترت اوياتتر 
 د وا اداقرت   ري رن .ر ر   ر ساقوير اوجوده  يقت ِتةاة و حِ ية حير 

اإليستتري  ًتت   راحتتت   وةيوتتر متترر اوتتتراث  تتر لتتي  اإليستترر ويترجتترن  ًتت ذا
ذا  و تترترريخيتتة  تةرةاتتة د ًتت ر  تةةيةتت  هتتو ري تترن  تتر لتتي  اإليستترر  اختيتترره . وا 
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هتتتو  تتتر  وايتتترويتتتر ًيتتت  د ًتتت ر  تةةيةتتت  ًييتتتر متتترر االيت تتترن إوتتتص اوتتتتراث ال اختيتتترر 
 .اختيررير

د ري ت  ستيجد ًيت  م يتران  تر    دوجترن اوتت  تت ر ق ةترر ن اوتتراث ررةترن  واو ومةة
ت إوتص م يتر  تر اوحةتتو   خأوت اإلجراترت قتر تستر الت  د رو ري ت  ستي تد  ت  تر 

ق  تر ترمتت   جتذري رن  ت ي تتران و وتمأت قلتره . وذوتل ألر  او جت تت  اوةرات  وت  يت ي تر 
يةحتتا ًيتت   تتر ت ي تتر  ووتت رو اد اوي  تتة اوةراي تتة د ً تتر  اوتتت رم تتر ستتةاي رت  ةرع تتة 
 اةد . استيةرا رسوى استة رو  وتقييرت و  ييتج ر هو د وو  يت م ر  ر 

ويستتوقح اةت  ةراناتيتر د ويوا ة تر  اوخوترإذر ال يرمتح هتذا او رمتح  ًة ترذا 
تة حتير يتدرو قلتران  ، اوةاتر حت تص ا ر يخد  اإليسرر ت إيستريير او  حتور  خرل 

  ! رًمرريررس   اروتة ير او ارور ً  قلرير د وريتج اة  
ي تتتتة متتتتترح أ اتتتترع   ي تتتتة قاتتتتد اوتتتتر ح ر اومتتتتواما  د وتتتتتةت  ره    تتتتر هيتتتتر تتتتتةت  ره  
االستتاداد و لتررع االستتتةارد  اوتذ  يقد  تت  قستص رر يتتةة    تتر او ر ت  متت  ال 

يوتتتتتر متتتتتترح أ اتتتتترع  االستتتتتتاداد و لتتتتتررع  ر  تتتتتر تير . ويتتتتتةت جتتتتتغ  تتتتتر اوجديةتتتتت
  او ذ  حرلير قةتص أ ر   اوقرىاالستةارد   استم رالن ودراسة رًمرره او ت  ادرت ً 

 إخراج  ا ر يةيق.
 قرريتتةن اتتير  اةتترت  ختةةتتة وةمتتترح اوي ةتتيو أ اتترع  االستتتاداد  -هيتتر -إي يتتر يقتتد   

ي يتتتد قةتتتص  أ تتتير  و لتتررع االستتتتةارد  د ويختتتترر اوي لتتتوي ادة تتتة   تتر اتتتير  تتتر
تتتتي ر اروحواوتتتت  واوت ةستتتتيرات اوأ  تتتتة د ويةتتتتر ت اتتتترألقأ    اةتتتتة   ختةةتتتتةد ويحل 
واو ةرو  اووارد ذمرهر ً  اومترح د وو  يتوار قتر تولتيت اومتترح د وقتر تقتدي  

 دراسة  تحةيةي ة واًية و ارع  االستاداد.
اةتتت  ورود  اإلوتتتررو إوتتتص ري يتتت  ستتت حت ويةستتت  اتلتتتويح اةتتت  األخ تتترن ًتتت  

 اآليرت واألوةرر د  تجرو ان ً  ذول  ر ةر  ا  سوا  .
ي يتتت  إذ ريجتتت  هتتتذا اوة تتت  يتتتو  لتتتدور  تتترا  اريتتتد  ًتتت  ستتتورية يح تتت  لتتتورو  وا 
رتتت  د رتتتذم ر  تتر قريتتره اومتتواما  ًتت   اومتتواما  ا يرستتاة  تترور  عتتة قتتر  قةتتص ًو
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 و يت   تتر ة تر حتتري قةيتت  او ةستدور ًتت  األر  . وهتذا يةيتت  رر  او ةستتدير 
ووور د واوذ  ياقتص وحتده هتو ذوتل اوتي ج او خةتي اوتذ  يةتيت  ات  او اتدقور ي  

اولردةور    ريةس   اةيتدان قتر  يترً  وخلتية آييتة  واويتة و يتد رو ق ترو ألر 
مةي  تتتتر ستتتتي وت وال تاقتتتتص إال  اآل تتتترر اوتتتتت  تلتتتتي  اوتتتتترريخ اوتتتتذ د    تتتتر ج تتتتد 

او  تترتد ًت تةتتئ  او تية تتذور ًتت  ت ييةتت د ستتيةود إوتتص ستتيرة  اولتتحيح ًتت  خرت تتة
 يةس  ارور  ص ارور ا   ر او    اوماير او ذ  رقريي  .

يماتتر او تت   حتتير  تتترى اوتتو ر يتتذو  ر تتر  قيييتتل وريتتت تمتةتت  اتتروقو  ًتت  حتتير  
حييتتتذال تتجس تتتد اوةرجةتتتة  0يقتتتو  اآلختتترور اةةتتت  ة تتترل  ستتتتةييير قةيتتتل اتتتذويل

رارات قرجتترن حيتتث تتتذهح إوتتص اوة تت  حتتر أن ه و تتل ًيةجتت ل رعتتيو اوتتداعرو اقتت
تة تت  قةتتص تتتذميرل داع تتر اةي تتر داعرتتت  اوخرلتتة وريتتل وستتوال تة تت  ًتت   حتتي  

 خري ي ةم  ورا ة قر جده رو قر راي  .
ت تتتتدو  -ري تتتترن  -قيتتتد ر يماتتتتر او تتتت د تلتتتتاح او جرا تتتتة رلتتتتةحد وومي تتتتر 
  رورية رم رد ألي ر خألير اووحيد  ر اوذ  اوذ  يحر ًي .

 
 

 د. محمد جمال طّحان  
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 طبائع االستبداد طبعات
 

قيواي  اومر    ارع  االستاداد و لررع االستةاردد  حررهر هو اورحروتة 
 أمرت .

يوتتر ألو    تترو ًتت  او  يتتد او لتترية ولتترحا ر قةتت  يوستتتد وذوتتل اتتير 
 د  تتتتتت  وَستتتتتت  اومتتتتتتواما  تةتتتتتتل  1902و  1900هتتتتتتتد  1320و  1318ستتتتتتيت  

اةتتتة ريج ت تتتر   اةتتتة اوج رويتتتة األاحتتترث ويوتتترهر ًتتت  متتتترح. وةتتتد ق ريتتتر قةتتتص  
لةحة  ر اوق   الل يرد  حررهتر  126ا لرد  ر دور ترريخد وتتةوت  ر 

 .931هو اورحروة أل . وهيرل  اةة  ورا ةد قةي ر ترريخ 
تتتتة  اةتتتتة ةدي تتتتةد  تتتتر دور تتتتترريخد   اوقتتتتة ًتتتت    اةتتتتة اودستتتتتور  و   

متاتتتة اوة  تتتري  ًتتت  وتتتررع  ح تتتد قةتتت د قةتتتص يةقتتتت  إاتتتراهي  ًتتتررو لتتترحح او 
 لةحة  ر اوق   اول ير. 152اوورةية ً   لرد وتق  هذه او اةة ً  

م ر رر هيرل  اةة ريج ت ر او متاة اوتجرريتة ًت   لتر ًت   جةتد واحتد 
د و اةتتة اوتتتدار اوقو يتتة وة ارقتتة واويوتتر ًتت  اوقتتترهرود 1931 تت  ر  اوقتترى قتتر  

يستت ار متتريور األو  د 5د و  رختتة ًتت  27 تت ر سةستتةة أأمتتتح  قرًيتتة   اتترة  
د وتقتت  ًتت  لتتةحتير و عتتة. و اةتتة قةتتص يةقتتة  ح تتد ق يتتة اومتاتت  ًتت  1959

لتتةحة  تتر اوق تت  اولتت يرد  127  اةتتة األ تتة ًتت  درح اووتتةأرد وتقتت  ًتت  
ولتدرت اةي تتر أأوةيةستوت اإلستتأ  وقأ  تتة اووترق او رحتتو  او اترور اوستتيد قاتتد 

رت م يرو  تورا ة اورح ر اومواما  او ةقح اروسيت اوةرات   . م ر رر هيرل  اة
لتةحةد  تر دور تتواريخ.  148و  126وه   ر اوق   اول يرد وتتتراو  اتير 

ير أ .ق د  وي ميير رر يةد  تةل او اةرت مة  تر  اةتة رووتص وستير   إوي تر اتروحًر
 تتر ً تترو األاحتترث. ويقتتو  اومتتواما  ًتت   قد تتة تةتتل  –ج ة تتر  –وهتت  تخةتتو 

 عتتة روتتتد وهجتتدته  اعتتران ًتت   لتتر او اةتترت: أأإييتت  ًتت  ستتية   تتري  قوتتر و أ 
]...[ ًيوتتتترت ًتتتت  اةتتتت  اولتتتتحت او تتتتر ان راحر تتتترن قة يتتتتة سيرستتتتية ًتتتت   اتتتترع  
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االستاداد و لررع االستةاردد  ي ر  ر درست د و ي ر  ر اةتاست  ]...[.    مةةي  
اة  األق ان اج ت  وت   تةتل األاحترثد تة ي ترن وةةرعتدود ًة تةت اةي تر اةت  

وت ر إوص   . 1أهيعة هذا اومرح يردات وحو 
ي تر  ر ر او اةة او رييتة ًقتد لتدرت قتر او  اةتة اوةلترية ًت  حةتحد ًو
 يردات قةص سراقت رد و ذمور ًي ر ري ر  اةة  يقحةد إال ري تر  ةيعتة ارألخ ترند 
وخلولترن ًت  لتتيش اووتواهد اوقرآييتة. وهتت   اةتة  وترا ة و اةتتة لتدرت قتتر 

و يوتتتورو قةتتتص ري تتتر او اةتتتة  دار او ةتتتررت ًتتت   لتتتر ًتتت  رو  وتتتررع اوةجروتتتةد
األووتتتص. وومييتتتر يجتتتد اومتتتواما  يقتتتو  ًتتت   قتتتد ت ر: أأ...  تتت  ًتتت   يتتتررت   لتتتر 
 رييةد رجاتت تمةيتت اةت  اووتاياة ًوس تةت تةتل او ارحتث ور تةت إوي تر  راعتق 
اوتخة ي  ر االستادادد ويورت ذول ً  مترح س  يت   ارع  االستتاداد و لتررع 

ص رر هتتتتذه او اةتتتتة هتتتت  او رييتتتتةد ًةي تتتتر يتحتتتتدث االستتتتتةارد...  د   تتتتر يتتتتد  قةتتتت
تتت  احتتتث  اومتتتواما  قتتتر  يرداتتتت . وةتتتد الحايتتتر ًتتت  احتتتث أأ تتترهو االستتتتاداد   ًو
أأاالستتتاداد واوتتدير   إ تترًرت ايتتر ةةيةتتتةد وهيتترل ًِقتترات   تترًة تحتتت قيتتتوار 
أأ ر  ايةة االستادادد وو رذا يمور او ستاد وديد اوخوتد وو رذا استووص اوجتار 

ير أ .  د ر   اةتتتة  قةتتص رقيتتة او ستتتتاد   . وستتير   إوتتص هتتتذه او اةتتة اتتروحًر
  ةدوة.

ر ر او اةة اوت  ي مر رر تةد  رو ة ً   لردرو قر او  اةتة اورح رييتة 
ً   لرد و دو ر قةص اومترح: ي ةح  ر او متاة اوتجرريتة اوماترى اتةو  وتررع 

  د  1931هتتتتتتتد  1350 ح تتتتتد قةتتتتتت  ا لتتتتترد ولتتتتتترحا ر  لتتتتت ةص  ح تتتتتتدد أ
لتتتتةحة  تتتتر اوق تتتت   136حررهتتتتر هتتتتو اورحروتتتتة أل . وتقتتتت  هتتتتذه او اةتتتتة ًتتتت  و 

ي ر  يردات اخ  او  وت يةس د وةد   يت اةي ر لةحرت إ رًية  اول يرد ًو
تةتتتترد   تتتتةت او  اتتتتوعد وةتتتتد مهتاتتتتت ًتتتت  راو اولتتتتةحة اختتتت  او  وتتتتت قاتتتتررو: 

                                                 
 .3 – 2في طبعات طبائع االستبداد القيدمة كلها، ص ( 1)
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. وتتلتدرهر  قد تة  ةد وتة اخت  465د قاتد اوترح ر اومتواما  465 حررهر هو 
و  وتتتد جتتترن ًي تتر: أأإييتت  ًتتت  ستتية   تتري  قوتتتر و أ  عتتة وروتتت هجريتتتةد يتتد ا

هجتترت ديتترر  ستترحرن ًتت  اووتترقد ًتت رت  لتترد واتختتذت ر وتت   رمتت ان ررجتت  إويتت  
]...[ ً   يررت  هتذه و لترد يوترت ًت  روت ر جراعتدهر اةت   قترالت سيرستية 

قةتص اوةةت   تحت قيوايرت: االستادادد  ر هو االستاداد  و ر تة يره قةص اوتدير  
قةتتص اوترايتتة  قةتتص األختتأق  قةتتص او جتتد  قةتتص او تتر   .. قةتتص ايتتر ذوتتل.  تت  
ًتت   يتتررت   لتتر  رييتتة رحااتتت تمةيتتت اةتت  اووتتاياةد ًوستتةت تةتتل او ارحتتثد 
خلولرن ًت  االجت رقيترتد مروترايتة واألختأقد ور تةت إوي تر  راعتق اوتتخةي 

ستتتتتتاداد و لتتتتتررع  تتتتتر االستتتتتتادادد ويوتتتتترت ذوتتتتتل ًتتتتت  متتتتتترح ستتتتت  يت   اتتتتترع  اال
االستةارد ]...[    ً   يررت  هذهد وه  او رو ةد وجدت اومترح ةتد يةتد ًت  ارهتة 
ةةيةةد ًةحاات رر رقيد اويار ًيت  ور يتده  يتدان   تر درستت  ًا تت د رو  تر اةتاستت  

تت   1أ و اقتتت . وةتتد لتتًرت ًتت  هتتذا اوستتاي  ق تتران ق يتت ان وقيتترنن ايتتر ةةيتت    . ًو
رو ًتت  راحتترث أأاالستتتاداد واو جتتد   و أأاالستتتاداد   و هتتذه اويستتخة إ تترًة م يتت

أأاالستاداد واألخأق   وسواهر. وسي ترح اةت  األ  ةتة قةتص اختتأ او اةترت 
ير أ . خ د ر   اةة  خ و ة.  ً  حيي د را  ير إوص هذه اويسخة اروحًر

وقةص هذه او اةة اقت تد حةيتد اومتواما  أد. قاتد اوترح ر  حتير روترت 
 د حيتتث اقته تتدت تةتتل او اةتتة  1957 -هتتت  1377متتترح ستتية قةتتص  ارقتتة او

هتت  1320قةص ري ر األووصد ألر ًي ر تيقيحرن اخت  او  وتت يةست د و  ر ختة ستية 
- 1902 .  

  ًتت  درا اوقتترآر اومتتري   1973 -هتتت  1393 تت   اةتتت  رييتتة ًتت  ستتية 
لتتةحة  تتر اوق تت  او توستت د وهتت    راقتتة وة اةتتة  160ًتت  ايتتروتد وتقتت  ًتت  

 ووص او و  قة.األ

                                                 
ّ  سسةخة مصةو ر  1( من المقدمة في النسخة المودعة بدار الوثائق التاريخيةة بدمقةق، وثيقةة ر)ة  )2و  1الصفحات )( 1) (، ولةد

 منها.
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وةد استه ةت هذه او اةة اوجديدو امة تة تو تيحية وةتدمتور قاتد اوترح ر 
اومتتواما  يقتتو  ًي تتر قتتر اومتتترح: أأا تتر هتتذا اومتتترح إوتتص اويتتور   اوقتترن  يتتذ 
تق األلت  اوتذ  اتدا ات  رو   رم ر  ر ساةير قر رند ورقيد  اة   رات و رات ًو

و اةتة األووتص  يقحتة اخت  يتده  رود حتص ا رت اير روراق او  وت يستخة  تر ا
 د وحةاتتتتت 1957]...[ وتوويتتتتت يوتتتتر اويستتتتخة او يقحتتتتة ألو   تتتترو ًتتتت  قتتتتر  أ

 او خ تو  األلتتة  ًت   ديريتتة اوو تترعق اوترريخيتة اوتراةتتة وتو ارو او قرًتتة اد وتتق  

. تة  ذول لورترر وورةتير  ر األل  اخ  او  وتت وتةديأتت . ومي يترد دًةترن  1أ
  هتتتذه او اةتتتة اوتتتم  يتواًتتتق واو خ و تتتة. وستتتير   إوتتتص وأوتاتتترود ة يتتتر اتةتتتدي

 د حير استخدا  رد اروحروت أ .  .1973 اةة 
وةر تتتت  تتت خران   سستتتة يرلتتتر وة قرًتتتة ًتتت  ايتتتروت ايوتتتر اومتتتترح قتتتر  

وتحت قيتوار ًرقت  هتو أأخ ايتة اوةمتر  32تحت سةسةة االجت رع ارة   1980
ً تترو وحاحتتترثد  لتتةحة  تتتر اوق تت  اولتت يرد  تتت  127اوةراتت   د وجتترن ًتتت  

ومييرد  ر خأ  او قرريةد وجدير ري ر تخةت  اتير او اةترت اوقدي تة واوجديتدود ووت  
 ية ر و ر قةص  ي ج ً  يور  اةت ر تةل.

 تتتت   اتتتت  اومتتتتترح ًتتتت  دار اووتتتترق اوةراتتتت  حةتتتتح ايروتد  اةتتتتة  رو تتتتةد 
لتتتتةحة  تتتتر اوق تتتت  او توستتتت د وةتتتتد  160 د جتتتترنت ًتتتت   1991 -هتتتت  1411

  اةة رم ر  ر ستير خ رن  ارقيرن.رحليت ً  هذه او
راند قةتتص  اةتت ومي تتر اقت تتدت قةتتص يستتخة ةدي تتة  رت م يتترووق تترتد  تت خ 

واير  يقحة رو   يدو  ر اومترحد   ر يس ن إوص ًمر اومواما  ويجةت  اقت ترد 
 اودارسير قةص تةل او اةرت اير  جد  وة   .

 
                                                 

دون األخذ بةالتنقي  الةذّ أنةرسا إليةه((. يقير د. عبد الرحمن الكواكبي إلى ))أن بعض دور النقر العربي دأبت على طباعته ( 1)
(، ص 1973)بيةروت  سقةر ريةاي كيةالي، دار القةركن الكةري ،  2عبد الرحمن الكواكبي، طبائع االستبداد ومصارع االسةتعباد،  

7. 
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 حياة عبد الرحمن الكواكبي

 م( 1902-1854هـ =  1271-1320)

 
 

ود قاد اورح ر ار رح د ا رع  ار  ح د اتر  ستةود اومتواما  احةتح ًت   وه
    ألستترو قرايتتة ةدي تتة ًتت  حةتتحد ةيتت   1855هتتت    1271وتتوا  ستتية    23

إر  جذورهر ت تد   ر ج تة األح إوتص قةت   اتر رات   روتح . وت تتد   تر ج تة ر  ت  
اوةراتتدير اتتر  قةيةتتة ايتتت  ستتةود آ  يقيتتح إوتتص  ح تتد اتتر اواتترةر اتتر قةتت   يتتر

 اإل ر  اوحسير اوو يد .
    وهو ً  اوخر سة  ر ق ترهد  1859هت    1276توً يت واودت  سية   

ًمةةتتتت  خروتتتت  لتتتةي ة آ  يقيتتتح والتتت حات  إوتتتص إي رميتتتةد وهيتتترل تةةتتت  اوقتتترانو 
واومتراة واوترمي ة وحةا ويعرن  ر اوقرآر اومري  .    قترد إوص حةح ورم ت  تةةي ت  

وةررستتتيةد  تتد و قتتر  تقرياتترند ذهتتح اةتتده إوتتص إي رميتتة  رييتتةن ودراستتة  تت  وتت ن  تتر ا
    ًتتتتدخ  او درستتتتة 1865  هتتتتت  1282اوةةتتتتو د  تتتت  استتتتتقر ًتتتت  حةتتتتح ستتتتية   

اوموامايتتة اوتتت  مريتتتت تتاتت   يتتترهج األ هتتر ًتت  اودراستتتةد ومتترر راتتتوه  تتديران و تتتر . 
قةتتتتو  وهيتتتترل تتتتترا  دروستتتت  ًتتتت  اووتتتتريةة واألدح واوةررستتتتي ةد م تتتتر درو اةتتتت  

او ايةتتتة واورير تتتة . ومي تتت  وتتت  يمتتتتِت اتتتذولد اتتت  را  يةتتتح   تتتر قةتتتو  اوسيرستتتة 
هتت  1289واو جت   واوترريخ واوةةسةة . ورو    ر دخ  اوحيرو اوة ةي تة قهتي ر ستية  

ران ًتتت  لتتتحيةة ا ًتتترات ا اورستتت ي ة اوير قتتتة اةستتترر اوحمو تتتة  1872        حتتتر 
اي ة واوترمي ة . واست ر اروة   ًي تر حتتص اوة  ريي ةد ومريت تلدر اروة تير : اوةر 

   . وألي   ررى ري  ر ال تحق ق   وحرت  ً  إقأر 1876هت     1293سية     
تة ارالوتترال  اوحقيقة قةص اوج رهيرد هجرهر ويهلدر لحيةة أأاوو ارن   اوخرل 

    ومريت رو   لتحيةة  1877هت    1294اولور     هرو  اوة رر سية   
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  ستتة قوتر قتددان ًقت د إذ 16ً  حةح . وو  يلدر  ي تر ايتر أ قراية تلدر
تتر وجتتد ري  تتر تيتقتتد سيرستتة اوستتة ية  راةق تتر واوتت  حةتتح أمر تت  اروتتر  اوقارلتت د و  
تتتتر ررادت اوستتتتة ة رر توتتتت ة  قتتتتر توقيتتتتة اويتتتترو ًةي يتتتتت  ستتتتية    اوة  ريي تتتتة . ورا  

. ومي تت  وتت       ق تتوان ًخريتترن ًتت  وجيتتت  او ةتتررت واو روي تتة 1878هتتت    1295
 هتتتتتتتتت    1296يهَ تتتتتتتتر ارو يلتتتتتتتتح ووتتتتتتتت  ييتتتتتتتتةو  تتتتتتتتر اإللتتتتتتتتأ  ًستتتتتتتتةص ستتتتتتتتية  

    إوص إيورن لحيةة ا اقتدا  ا اروة تير اوةراي ة واوترمي تةد ومي ترد هت   1879
األخرى و  تست ر إذ لدر  ي ر قورو رقداد     روةةت ر اوحمو ة وجتررو لترحا ر 

 ً  ايتقرد سيرست ر .
ارو يرلتتح ًةييتتت  ًتت  وجيتتة او قتتروالت واألوتت ر  وحرووتتت اوحمو تتة استتمرت  

اوةر  ةد وةة دت  ةة  او حِ رير ً  اوواليةد    ق توي ة وجيتة ا تحترر او حتر ير . 
تتتي ر ستتتية         تتتديران ًخريتتترن وة  اةتتتة اورستتت يةد  تتت    1881هتتتت    1299م تتتر قه

  ر ر رعيو واةدية حةح .
تت  ستتية    تت 1882هتتت    1300ًو ر ر  تتر ًتت  يةستت  م يتتراند    تتتوً   واوتتده    

 ومي تتتت  وتتتت  ييتتتتت ِو واستتتتت ر  ًتتتت  يهلتتتترو او اةتتتتو يرد وايتقتتتترد اوستتتتة ية د واستتتتت رت
    قيي ت  ق وان  1886   هت 1304   اوحمو ة ً  إاراع  ارو يرلح ًة  سية

تتة اوتجتتررو احةتتح       د  1892هتتت    1310ًت   حم تتة اوتجتتررود  تت  رعيسترن و ًر
تتتة اوتجتتتررو ورعيستتترن وة لتتترت او راقتتت د  تتت    رعيستتترن ومت تتترح او حم تتتة اووتتترقي ة و ًر

 احةحد ورعيسرن وةجية اي  األرا   األ يرية .
وم تتتر ري تتترن  تتتر تةتتتل او يرلتتتح وتتت  َي تتتتِيِ  قتتتر ق  تتت  ًتتت  يقتتتد اوستتتة ة اوقرع تتتة 
تتتتة إذ ًتتتتتح  متاتتتترن ويلتتتترو او اةتتتتو ير حتتتتتص وهق تتتتح اتتتتةا   واوتلتتتتد   وةخد تتتتة اوةر  

تتتر را تتتح اوتتتوالو ًستتتة وا وإليقتتترع اتتت د ًقتتتد استتتت ةت اوستتتة ة  حرووتتتة او تتتةةرن    
ااتيتر  واوت  حةتح أج يت  اروتر  وروقتتت اوقتا  قةتص اومتواما  ات  تة اوتحتتري  
تتت   اوتتتواو  .  تتت   ات   تتتت  اوحمو تتتة ارالتلتتتر   قةتتتص ةتةتتت د وومتتتر  ستتترحت  اهرع تتتت وقه
ادووتتة رجيايتتةد قةتتص وستترر واوتت  حةتتح أقتتررت اروتتر د اوتتذ  ات   تت  ارالتةتترق  تت  
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متت  دووتتة رج ياي تتة قةتتص تستتةي  حةتتحد وا ةر تتة  يا تتة ستتري ة تيتتروك ياتتر  اوحمتت  وحه
قةي  ارإلقدا  ر ر   حم تة حةتح او تتآ رو  ت  اوتواو د ومتر اومتواما   ةتد   تاة  ترن 
وًر  او حرم ة ً  حةحد م تر ةر تت  اترهرو ًت  حةتح ت روتح اترإلًرام قيت د 

  دًرقتترن وخلتتيرن ًر تت ر ت اوستتة ية إوتتص إقتتردو  حرم تتت  ًتت  ايتتروتد حيتتث ةتتد  
عتتت ستترحت  وتاتتي ر ت ويتتر اوتتواو  األوراق اوتتت  ات   تت  اوستتر ت رد  قتتر يةستت د ًاهر 

 وقه   .
تت  ر يتترن تةتتل األقتتوا د اولتترخاة  تتر حيتترو اومتتواما د اوتتت  تةتتر   ًي تتر  ًو
وةاةتت  واوستتجر ولتتودرت   تةمرتتت د متترر ي تت  ًلتتو  متراتت  ا ر  اوقتترىا اوتتذ  

قةي  ً  حةحد وةر  ااي  أاودمتور رسةد اومواما   ةر  أمر   او      ري   ا ة  
ري  اي    و  وهو ً  حةح . م ر مرر ي   اة  رًمرر مترات  او تري  أأ اترع  
االستتاداد   . وومتت  يتتتخةي  تر إوحتتر  اوستتة ة اوة  رييتة قةيتت  اروتةر تت   ة تترد 

أستتورية  د إذ ستتة  ت  ةتتراران اتةيييتت  يرعاتترن وتترقي رن ًتت  ة تترن أأراوتتي ر   ًتت  واليتتة أ
تتة ري تت  ستتيقو  ا يتتررو إوتتص  ر او جتترو إوتتص  لتتر ستتر اند احج  ًتاتترهر ارو واًقتتةد وةتتر 

 استياو  .
هتتتت    1317ولتت  إوتتص اوقتترهرو ًتت   يتلتتتت وتت ر توتترير او تتري  ستتية    
ة ًتت  أأ لتتر  د      حيتتث اوتقتتص اتترو ةم رير واألداتترن ًتت  اوحرمتتة اوةمري 1899

أ ارع  االستاداد   ً  لحيةة أأاو  يد   وهيرل ذاع ليت  إا رر يور  قرالت أ
وتتت أقةتت  يوستتت د واةتتد إلتتداره متتترح أأر  اوقتترى   ارستت   ستتتةرر هتتو أاوستتي د 
اوةرات  د    رلتدر أأ اترع  االستتتاداد   تحتت است  أاورحروتة ل د ومتتح ًلتوالن 

    اةتتد  1900هتتت    1318 تتر أأر  اوقتترى   ًتت  لتتحيةة أأاو يتترر  د ستتية   
  ح د رويد ر ر تحس ارن  ر اوسة ة . حذت اةترح  

    ةر  ارحةة إ أقي ة إوص اواأد اوةراي ة  1901هت    1319ًو  سية   
ر ختتتوا ره ويهلتتتدرهر ًتتت  متتتترحد وومتتتر   واإلستتتأ ي ةد ويتتتدرو رحواو تتترد وهيتتترل دو 

رت  او ةرِجعة حروتت دور ذوتل . ًقتد تتًو   سترن اوخ تيو ًت     رايت  األو   6ًو
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   د قةص ر ر  احتسرع  ًيجترر  1902ح يرار قر   14و واًق هت ا 1320سية 
اوق وو ً   ق ص أيةد   ةرح حديقة أاأل امي ة  اروقرهرو . وةي  إي    رت  س و رن 
قةص ريد  رقوار اوسة رر أقاد اوح يد او ري  داو ةق ح اروسة رر األح رد اوتذ  

د ايلتتت ستتترقةد ررستت   تتر دو  وتت  اوستت  ًتت  ًيجريتت  . ًاةتتد رر احتستتص اوق تتوو
رحو  اةو  ً  ر ةرع د ًريتق  إوص دارهد ومرر  ةت  اايت  مترا د  ت د ًت   يتلتت 
تت   تتر قتترد و ةتت  او ايتتح وجتتداه  يتتترند ًو اوةيتت د ذهتتح اايتت  إلح تترر او ايتتح وو  
اويو  اوترو  ر ر اوسة رر أقاد اوح يد او ري   رحتد رقوايت  أقاتد اوقتردر اوقاتري   

  مريت تلدر ًت  ايتروتد رر يقلتد  حت  إةر تة لرحح أأ  رات اوةيور   اوت
اومتواما د ويحتر  ج يتت  روراةت د ويرستتة ر إويت  .. وةتد ًةتت  ذوتل ًتت  اويتو  اوتتترو  

رت  .  وًو
وحتتتتد  ي  حةيتتتتده أاوتتتتدمتور قاتتتتد اوتتتترح ر اومتتتتواما   رر   خ تتتتو  أأ اتتتترع  
تتت  أمتتترا   ًتتت  لتتتيدوق اوق ر تتتة ًةتتت  يهة تتتر قةيتتت د  االستتتتاداد   او ةتتتد   ر تتتره ق  

ح ره  ة  اةتد ايت ترن اوتةتتيم و لتردرت   مت    تر ًت  اوايتت  تر روراقد  تر ور
دات متراي  أأاوةا ة هلل   و أألحرعت ةريم   .  ايي ر  سو 

حتتت ر األداتتترن واو ةمتتترور وةقتتتده ور تتتره م يتتترور . و  تتتر ةروتتت  ًيتتت   لتتت ةص 
 لردق اوراًة  :

لللره   ايلللره الللل ر وا َحلللوَل  ع ه  َسلللا وا َحامه
ةللرله ال  للرىوَاللل حماللوا الت قلل  وى إلللح ح 

 وَالللل  وملللدوا ِلللي صلللدرهاه صلللارما  إ ا
 ِكلللز الللإل ا  افسلللهز  ِلللي وجلللره حلللاد   
َِتَللللت     رى َحَسللللرات  ِللللي ال اةللللو ه ت ا

 

لللل   ا َف َحللللاره ه لن  حللللار   حلللللمهئكللللة  مه
 وسلللاروا بللل اََّ الطولللوده ِلللوَق الم اكللل ه 
 تجلللللرود راَع ال لللللرق   اللللللَل الم لللللاره ه 

للل لللار ه ََِ لللإلو َصلللقيَل الَحلللد  ع    َ  الم  
للن  ك للل  َجا للل ه    ل للا طهَطللع  ااح للللا ه مه
 

 
 
   
 

ودًتتر ًتت  ةراًتتة اتترح اوتتو ير قةتتص ستتةح جاتت  او ق  تت د واةتتد رراةتتير قر تترن 
رته  ً  احتةر  ديي  إوص  قارو او ورهير ً  وتررع اوةةيةت  ا ي قتة اترح  يهقةت ًر
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او ر تترد مهتتتح قةي تتر ايتتترر اوتتو يرد ومهتتتح استت   وتتترريخ يقةتت د قةتتص لتتةحة  تتر 
 وحرًا إاراهي  :

 ا  لللا َرجلللل ل  اللللد  يا ا للللا م لللبهط  التاقلللحَ 
 طةلللللوا و طلللللرلوا   ز  الكتلللللا ه وسللللللا موا

 

 ا للللا  يللللر  مااللللوز  ا للللا  يللللر  كاتلللل ه    
 (1)عايلللر ِ للل ا القبلللر  طبلللر  الكلللواكبي

 
 

 
 
 
 

                                                 
         مصادر الترجمة ومراجعها، يُنظر   لىللو)وف ع (1)

. لالطالع على تلفيق تهمة التعامل مع            1903(، 5) . ، عدد 1903(، 1)سصف نهرية(، عدد ) القاهر ة صحيفة 
 . 39ة  37سكليز، وعلى الحادثة كاملة ودفاع الكواكبي عن سفسه، صاإل

 . 1926، 7، مج إعالم النبالء ة راغب الطباخ،
 . 1929(، 7ة  6ة مجلة الحديث، العددان  )

 . 1937(، 9ة  4العددان )        
 . 1940(، 5 ة 3العددان )        
 . 1947(، 3ة  2العددان )        
 . 1951(، 3ة  2ة  1األعداد  )        
 . 1952(، 10ة  9ة  4ة  3ة  2ة  1األعداد  )        

 . ماد  )كواكبي( . 485، ص2، ج1927،   األعالمة الزركلي، 
 .ي(. ماد  )كواكب 675ة672، ص2، ج1955،   مصادر الدراسة األدبيةة يوسف داغر، 
 . 1958، عبد الرحمن الكواكبي ة العبقرية الثائر  ة محمد ناهين حمز ،

 . 1960، القاهر ، مهرجان عبد الرحمن الكواكبي ة مجموعة،
 ه .. عن خبر حادثة موت 199، ص 1971، دار الفكر، بيروت، الحركة الفكرية في حلب ة عائقة الدباغ،

 . 1991وحتى نبا   1987ة مقابالت مع عبد الرحمن الكواكبي )الحفيد( من 
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 الرحالة َّ
 قاد اورح ر اومواما 

 
 طبائع االستبداد

 و
 ادمصارع االستعب

 
 
 
 
 
 

 واي كامة حق و صر ة ِي واد
 إن  ابت اليوز مع الريح
 لقد ت ا  ودا  بااوتاد
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 بسز اهلل الرحمن الرحيز
 

 ِاتحة الكتا 
تتأو واوس تتأ     اوح تتد وة تت د ختتروق اومتتور قةتتص ياتتر    حمتت     تتتيرد واول 

   قةتتتص ريايرعتتت  اوةاتتتر د هتتتداو األ تتت  إوتتتص اوحتتتق  او اتتتيرد الستتتي ر  تتتي   قةتتتص اوياتتت
اوةرا   اوذ  ررسة  رح تة ن وةةترو ير ويرةتص ا ت   ةروترن و ةتردان قةتص ستة   اوحم تة 

 إوص قة يير.
تتردع    1أرةتتو ه وريتتر  ستتة  قراتت    تت ر وأمتتتتر    تتةيت اول  وتتةر او  

ارأل رد او ةةر رريت  تحتت ست رن اووترقد اور اجت  امتةترن او  تروةير اتروقو  ق  تر 
ورجتتر د إييتت  ًتت  ستتية   تتري  قوتتر و أ  رعتتة ةتتر : وتةتترت اوحتتق  ًتت  ذاتتت  ال ار

هجتتترته ديتتترر  ستتترحرن ًتتت  اوو تتترقد ًتتت رته  لتتترد واتختتتذت ر وتتت    2أوروتتتت هجريتتتة
ي تة ًي تر قةتص ق تد ق ي هتر  رم ان ررج  إوي    تي رن ق د اوحر 
ح ترو ست    قت    3أ

ر د ًوجدته رًمتر 5أاوي رور ووان األ ر قةص رميرت  ةم   4أ اوي ا  أاوةارو او ري  
ستتتراو اوقتتتو  ًتتت   لتتتر م تتتر هتتت  ًتتت  ستتترعر اوو تتترق خرع تتتة  قاتتترح اواحتتتث ًتتت  
تت  او ستتتة ير  او ستتةوة اوماتترىد رقيتتت  او ستتةوة االجت رقيتتتة ًتت  اوو تترق ق و تتترن ًو
خلولرند إي ر ه  مسرعر اوارح يرد م     يذهح  ذهارن ً  ساح االيح ر  ًو  

تتتي قيتتتد  رر  رلتتت  اوتتتد ان  هتتتو االستتتتاداد  تتتر هتتتو اوتتتدوان. وحيتتتثه إيتتت  ةتتتد ت ح 
ََ ًمر  قةص ذوتل تم ر  ََ ََ ََ اوس يرس  ودوا ه دًة  اروو ورى اود ستورية. وةد استقرَّ
رر  ومهتت   ياتتتة  ستقرانتتتت اةتتتد احتتتث  أ تتتير قر تترن... اح تتترن راي تتت ه يمتتترد يوتتت   متتت    تتتر 

                                                 
 .إنار  إلى استخدامه االس  المستعار )الرحالة ك( في هذا الكتاب( 1)
 .م( 1900تقابل عام )( 2)
 .في ) .ق(  ))عزيزها ومعز ها((( 3)
حتالل البريطاسي لمصةر، خلعةه البريطةاسيون، بعةد (. حاول مقاومة اال1914 – 1892عباس حلمي بن توفيق، خديو مصر )( 4)

 .أْن فرضوا حمايته  على مصر، وسفوه إلى سويسرا
ةةابقان يقةةيران إلةةى تراجةةع عال)ةةة ( 5) فةةي ) .ق(  كةةان الةةن ت  كةةالتي  ))الن انةةر لةةواء الحريةةة علةةى أكنةةاف ملكةةه(( والتعةةديالن الس 

 ان عبد الحميد الث اسي.الكواكبي بالخديّو الذّ بدأت تتحسَّن عال)ته بالس لط
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يخ تتره قةتتص اواتتر   تتر ستتاح يتتتوه  ه ًيتت  اوارحتتث قيتتد اوياتترِو األووتتصد ريتت ه اةتتر 
رلوو د وومْر؛ ال يةاث رْر يموت و  اوت تدةيق ري ت  وت  ياةتر  اةل  اود ان رو اةه   

 او ند رو رر  ذول ًرع  ال رل د رو هو يتيجة ال وسيةة .
ًروقرعتتت ه  تتت أن: إر  رلتتت  اوتتتد ان اوت  تتترور ًتتت  اوتتتد يرد ال يةاتتتث رْر يقتتتت   

أت حرعران قيد ر يسة  يةس  و رذا ت رور اوي رو ً  اود ير  واوقرع : إر  اود ان اخت
اآلراند يقت  ا وترن قيتد تةةيت  ستاح االختتأت. ًت ر ةتر : ستاا  اوج ت د َيْوتمه ه  
قةيت  وجتود االختتتأت اتير اوةة ترن التتورو رةتوى وروتد ... وهمتتذا؛ يجتد يةست  ًتت  
حةقة  هةراة ال  ادر و رد ًيرج  إوص اوقو : هذا  ر يريده اهلل اخةق د اير  مترث 

  حمي   قرد   رحي  ...ا ير قة ققة  وديي  و  اةر  اهلل
ي تت د إراحتتةن وةمتتر او  تتروةيرد رقتتد د و تت  او ارحتتث اوتتت   رو تتر رتةاتتته    وا 

يةستت  ًتت  تحةية تترد وختتر رته حت تتص احيتترت  ًتت  درستت ر وتتتدةيق رد واتتذول يةة تتور 
ري    ر واًقته قةص اور ر  اوقرع  اتةر  رلت  اوتد ان هتو االستتاداد اوس يرست  إال اةتد 

ستتَر ييَّتتت  وتتةي  قيتترن   ويتت  يتترجحه  ةتتد رلتتاته او تتر . وررجتتو اهلل رْر يجةتت  حه
 سيعرت د وهره  او ارحث:

اةت   قترالت   1أً   يررت  هتذه و لترد يوترته ًت  روت ر جراعتدهر   
د  2أسيرستتية تحتتت قيوايتترت االستتتاداد:  تتر هتتو االستتتاداد و تتر تتتة يره قةتتص اوتتد ير

قةتتص او تتر ... إوتتص ايتتر قةتتص اوةةتت د قةتتص اوت رايتتة قةتتص األختتأقد قةتتص او جتتدد 
 ذول.

   ً   يررت  إوص  لر  رييةن رجاته تمةيت اة  اوواياةد ًوس تةته    
تةتتتل او ارحتتتث خلولتتترن ًتتت  االجت رقيتتترت مروترايتتتة واألختتتأقد ور تتتةت إوي تتتر 
 راعق اوتخةُّي  ر االستتادادد ويوترته ذوتل ًت  متترح ست َّيت  أ اترع  االستتاداد 

                                                 
متنا للعمةةال الكاملةةة للكةةواكبي التةةي صةةدرت عةةن مركةةز دراسةةات الوحةةد  ( 1) نَّةةا تفاصةةيل قلةةت فةةي ُمقةةدَّ المؤي ةد والعمةةران. و)ةةد بةَّيةَّ

 .1995العربية في بيروت، عام 
 .كذا في األصل، والص واب  تأثيره في الد ين.( 2)
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هديتتتتةن  يتتتت  وةي روتتتتعة اوةرايتتتتة او اررمتتتتة األايتتتتة  وجةةتتتتت   1أ و لتتتتررع االستتتتتةارد 
 او ةقودو آ ر  األ ة ايهْ ِر يوالي  . وال ارَود ًأ وارح إال ارووارح.

    ً   يررت  هذهد وه  او رو تةد وجتدته اومتترح ةتد يةتد ًت  ارهتة  ةةيةتةد 
  ًةحااتتته رر رقيتتد اوي اتتر ًيتت د ور يتتده  يتتدان   تتر درستتته ه ً تتا ته د رو  تتر اةتاستتته 

و اَّقتهتت د وةتتد لتتًرته ًتت  هتتذا اوستتاي  ق تتران ق يتت ان وقيتترنن ايتتر ةةيتت ... وريتتر ال 
ي تتر رردته ايتترر  تتة  خللتتةد وا  رةلتتد ًتت   اتترح   ارو تترن اةييتت  وال حمو تتةن ور َّ
 اتترع  االستتتاداد و تتر يةةتت د وتوتتخيي  لتتررع االستتتةارد و تتر يق تتي  وي  تتي  

و تورد اوتدان اوتد ًيرد قستص رر قةص ذوي ... ووت  هيترل ةلتد  آختر؛ وهتو اوتيايت  
يةتترت اوتتذير ة تتوا يحتتا  د ري تت  هتت  او تستتااور و تتر حتت َّ ا تت د ًتتأ يةتاتتور قةتتص 
األايرر وال قةص األةدارد إي ر يةتاور قةص اوج   وًَْقِد او    واوت وام .. وقستص 

 اوذير ًي   اقية ر ق   ر اوحيرو يستدرمور وةي   ةا  او  رت...
رن رسةوح االةت رحد وهو األسةوح اوس ت   او ةيتد وةد تخي رته ً  اإليو

اوتتذ  يختتترره مهتَّتترح ستترعر اوة تترتد ااتةتتردان قتتر ةيتتود اوتةقيتتد وسأستت  اوت ةلتتتي  
ي تت  رختتروت رووعتتل او تت و ةيرد ًتتأ رت يتتص اوةةتتو قتتر او وتت ؛ إي تتر  واوت ةريتتش. هتتذا وا 

 رةو :
إال ًترتح  هذا ج د د ووةيرةتد اوةر ت  رر يتةت  ةو ت  اخيتر  يت . ً تر ريتر

 ارح ل ير  ر رسوار االستاداد. قسص او  رر يوس ة د واهلل وو ُّ او  تدير.
  1902 -هت1320

 

 ةلمقد  لم
 

ال خةتترن رر  اوس يرستتة قةتت   واستتت   جتتد اند يتةتتر عه إوتتتص ًيتتور م يتترو و ارحتتتَث 

                                                 
 .م 1901هة،  1319حدث قلت في سنة ( 1)
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دةيقتتة وتتت ص. وةة  تتر يوجتتد إيستترر يحتتي  ا تتذا اوةةتت د م تتر ري تت  ةة  تتر يوجتتد إيستترر ال 
 ًي . يحتلُّ 

وةتتتد وهجتتتد ًتتت  متتت   األ تتت  او ترةيتتتة قة تتترنه سيرستتتيورد تمة  تتتوا ًتتت  ًيتتتور 
يرت األديتتتترر رو اوحقتتتتوق رو اوتتتتترريخ رو  اوس يرستتتتة و  ارح  تتتتر استتتتت رادان ًتتتت   تتتتدو 
األختتتأق رو األدح. وال تهةتتترت وحةتتتد ير متتتتح   خلولتتتة ًتتت  اوس يرستتتة و يتتتر 

ي  تتت و تتترر واويويتتتررد وا  ر واة تتت    ه و ةتتترت سيرستتتية   س ستتت  اوج  وريتتترت ًتتت  اور 
رات سيرسية دييية مي ج  2أورسرع  اوري وريوو  1أرخأةية ممةيةة ود ية د و حر 

 . 4أومترح اوخرام  3أاواأاة
تةة ًت  هتذا اوةتر و يتر  ور ر ً  اوقترور او توست ة ًتأ تت  ر راحترث  هةل 

قة تتتترن اإلستتتتأ ؛ ً تتتت  رو ةتتتتوا ًيتتتت     وجتتتترن اتتتترألخأق متتتترور ا  
د  6أستتتت د واو  و  5أ

د وهتتت   ريقتتتة اوةهتتتْرِود و   وجتتترن اتتترألدح متتترو ةر   8أد واوةأعتتت  7أواو  اوتتت 
د  9أ

د وااتتتتر  1أد وهتتتت   ريقتتتتة اوةتتتترحد و   وجتتتترن اروتتتتترريخ متتتترار خةتتتتدور 10أواو تيا تتتت 

                                                 
 .مجموعة من )صت الحيوان، تُمَّثَّل حكمة الهند. ترجمه عبد اهلل بن المقفع من الفهلوية على العربية.( 1)
 .( بطريت القسطنطينية. كان ناعرًا وخطيباً، وله رسائل نهير  في السياسة.390 – 329غريغوريوس الن ازياسّز )( 2)
 .ي  كتاب نهير من كالم علي بن أبي طالب، جمعه القريف الرض( 3)
فرع من فروع الت أليف الفقهي، صنَّف فيه كثيرون، منه   القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبةراهي ، ويحيةى بةن كدم، و)دامةة بةن ( 4)

 جعفر، وابن رجب، وغيره .
( 932 – 864أبو بكر محمد بن زكريا )( 5)  .م( من أنهر أطباء العرب، من أنهر ُمؤلَّفاته )الحاّو
م( فيلسةوف فارسةي، لةه نةأن فةي العلةوم العقليةة والر ياضةيات  1274 – 1201هةة،  673 – 598) سصير الةد ين الط وسةي( 6)

 .والفلت. ولد في طوس )رب سيسابور. كَّتب بالعربية وله مصنفات كثير ، منها في الفلسفة وفي المنطق وفي الت صو ف وسواها.
م( فيلسةةةوف وُمةةةتكل   صةةوفي. ُلقَّةةةب بحجةةةة  1111 – 1058هةةة،  505 – 450أبةةو حامةةةد محمةةةد بةةن محمةةةد الغزالةةةي )( 7)

 .اإلسالم. من مؤل فاته  تهافت الفالسفة، إحياء علوم الد ين، المنقذ من الض الل.
م( فارسةةةي األصةةةل، ُولةةةد فةةةي  1534 – 1463هةةةة،  940 – 868علةةي بةةةن الحسةةةين بةةةن عبةةةد العةةةالي الكركةةي العالئةةةي  )( 8)

، يُلقَّب بالمحق ق الث اسي. سورية، وعمل مستقاراً للقاه طهماس بن إسماعيل  .الص فّو
 .م( ناعر قو سزعة فلسفية، ُولد في معر  الن عمان. 1058 – 973هة،  450 – 363أبو العالء المعّر )( 9)
م( نةاعر ُمتكبَّةر طمةوا، امتةدا سةيف الد ولةة،  965 – 915هةة،  354 – 303أبو الط يب أحمد بةن الحسةين المتنبةي )( 10)

)ةرب ديةر العةا)ول فةي عودتةه مةن فةارس إلةى بغةداد. لةه ديةوان نةرحه كثيةرون، كَّتَّةب أفضةل )صةائده فةي حلةب الةي  ث َّ كافوراً. )ُتل
 .عاش فيها عقر سنوات.
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 د وه   ريقة او  رراة. 2أا و ة
رور  تتر رهتت  رورواتترد  تت َّ ر ريمتترد ًقتتد توسَّتتةوا ًتت  هتتذا اوةةتت   تتر او تتتةخ  ر  

ةتتوا ًيتت  م يتتران وروتتاةوه تةلتتيأند حتَّتتص إي  تت  رًتتردوا اةتت   ارح تت  ًتت  اوت تتةويت ورو  
ا جة تتدات  تتتخ ةد وةتتتد  ي تتت وا  ارح تتت  إوتتص سيرستتتة ق و يتتتةد وسيرستتتة خررجيتتتةد 
وسيرسة إداريةد وسيرسة اةتلرديةد وسيرسة حقوةيةد إوخ. وةس  وا متأن  ي تر إوتص 

روع.    راواح وتَّص ورلو  ًو
ر  ور  ر اوورةييرد ًقد وهجد  ر اوت رل م يرور رو ةوا ً  رم تر ور  ر او تةخ 

د  4أد وم تتتتر  اتتتتل 3أ ارح تتتت  تتتتتآويت  ستتتتتقة ة و   وجتتتتة   تتتت : رح تتتتد جتتتتودو اروتتتتر
د واو  و ةتتور  تتر اوةتترح ةةيةتتور و ِقةُّتتورد  6أد وحستتر ً  تت  اروتتر 5أوستتةي رر اروتتر

رقتتتتة اتتتتل ير اروتتتتر د وخيتتتتر اوتتتتد   7أواوتتتتذير يستتتتتحق ور اوتتتتذمر  تتتتي   ًي تتتتر يةةتتتت : ًر
 . 1أدواو اةوث او دي  10أد وسةي  اواستري  9أد ورح د ًررو 8أاوت ويس 

                                                                                                                   
م( واضةع علة  االجتمةاع ومةنهج التةأري   1406 – 1332هةة،  809 – 732أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلةدون )( 1)

مة كتاب العبر.  والعمران. صاحب ُمقد 
م( رَّحَّالةةة مغربةةي ُولةةد فةةي طنجةةة،  1378 – 1304هةةة،  780 – 704محمةةد بةةن عبةةد اهلل بةةن محمةةد بةةن إبةةراهي  اللةةواتي)( 2)

 .وطاف العال  في تسع وعقرين سنة. له  تحفة النُّظَّار في غراءب األمصار وعجائب األسفار
سي، بلغةةةاّر األصةةةل. سةةةاه  فةةةي م( ُمةةةؤر خ وسياسةةةي عثمةةةا 1895 – 1822هةةةة، 1313 – 1238أحمةةةد جةةةودت بانةةةا )( 3)

 مج. وترأس لجنة تأليف )مجلة األحكام العدلية(.12من مؤل فاته  تاري  جودت،  .)التنظيمات( وحرَّر مجلة )إ)دام(
م(. أديةةةب تركةةةي مةةةن األحةةةرار، كةةةان ألدبةةةه دور  بةةةارز فةةةي  1888 – 1840هةةةة،  1306 – 1256كمةةةال محمةةةد سةةةامق )( 4)

 .وايته )الوطن(القومية الت ركية، وخاصة في ر 
م(. زعةةي  مجاهةةد، استقةةةد  1940 – 1870هةةة،  1359 – 1827سةةليمان بةةن عبةةد اهلل بةةن يحيةةى الط رابلسةةي البةةاروسي )( 5)

 .السياسة العثماسية. وحين ُأعلن الدستور أختير سائبًا عن طرابلس في ))مجلس المبعوثان((
 .من المناضلين األتراك ضد  الس لطة العثماسية.( 6)
. مةةن روَّاد النهضةةة العربيةةة الحديثةةة.  1873 – 1801هةةة،  1290 – 1216اعةةة رافةةع الط هطةةاّو )رف( 7) م( أزهةةّر مصةةّر

 .أدار مدسر  األلسن. عَّرَّبَّ وأل ف ُكُتباً كثير  منها  تخليت اإلبريز.. ومناهج األلباب...
ثةة َّ تسةةلَّ  مناصةةب عديةةد  فةةي  م( سقةةأ ر)يقةةاً، 1890 – 1821هةةة،  1308 – 1237سهضةةّو ومصةةل  سياسةةي توسسةةي )( 8)

 الحكومة العثماسية، وحاول أْن يُطب ق كراءه النهضوية فيها. له  أ)وم المسالت...
م( صةةحفي وأديةةب، أسقةةأ صةةحيفة )الجوائةةب(. لةةه  كنةةز  1888 – 1804هةةة،  1306 – 1219أحمةةد فةةارس الق ةةدياق )( 9)

 .( والس اق على الس اق..7الر غائب في منتخبات الجوائب. )ج
م( كان أحةد محةرّر دائةر  المعةارف. انةترك مةع والةده  1884 – 1848هة،  1302 – 1256أديب وصحفي لبناسي )( 10)

 في تحرير صحيفة الجنان و )الجننية( و)الجنة(. له  تاري  فرسسا الحديث وتاري  سابليون...
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رير اوس يرسيير  ر اوةرح ةد م رواد ادوي   تر  وومْر؛ يا ر وير رر  او حر 
يا ر  ر  يوورات   ًت  اوجراعتد واو جتأت ًت   وا ت  م يترو. وو تذاد ال  و تذا 

جراعتد اوةرايتة ا و توع هتو رهت   اوةرج  رْر رهذم تر ح ترات   قةتص وسترر اةت  او
او ارحتتث اوس يرستتتيةد وةتتت َّ  تتر  تتترق اراتتت   تتتي   إوتتص اآلرد ًتتتةدقوه  إوتتتص  يتتتدار 
او سراقة ً  خير خد ة يييرور ا تر رًمترر إختواي   اووترةيير وييا  توي   ت الستي ر 
اوةرح  ي   ت  و ر ه  قي  ارًةورد ًيةيتدوي   ارواحتث واوت ةةيت  و ترح األ  تر  

وو  ر مرر تةريت قة  اوس يرسة اةي      أ ر هو دان اوو رق و ر هو دوا ه  .واوت حةي
يمتتتتور اتتتترو  ا  رو    ارحتتتتث « إدارو اوو تتتت ور او وتتتتترمة ا قت تتتتص اوحم تتتتة»هتتتتو 

اوس يرسة وره   ر احث أاالستاداد ؛ ر  اوت لرُّت ً  اوو ت ور او وتترمة ا قت تص 
 او وى.

ي تت  ررى رر  او تتتمة   ًتت  االستتتاداد ق ةيتت  رر يأحتتا تةريتتت وتوتتخيي وا 
أأ ر هو االستاداد   ر ساا    ر رقرا     ر سيره   ر إيذاره   ر دوا ه    ومت ُّ 
تتت  تةلتتتيأت م يتتترود ويي تتتو  قةتتتص  ارحتتتث وتتتت ص  تتتر   و تتتوع  تتتر ذوتتتل يتح  
ر  رت تتتر:  تتتر هتتت   اتتترع  االستتتتاداد  و تتترذا يمتتتور او ستتتتادُّ وتتتديد اوختتتوت  و تتترذا 

او ستتاد    تر تتة ير االستتاداد قةتص اوتد ير  قةتص اوةةت   يستوو  اوجار قةص رقيتة 
قةتتتص او جتتتد  قةتتتص او تتتر   قةتتتص األختتتأق  قةتتتص اوتَّرة تتت   قةتتتص اوت رايتتتة  قةتتتص 

َ ْر ه  رقوار او ستاد   ه  يهتح    االستاداد  ميت يمور اوت خةي  ر  اوة رار 
 االستاداد  ا رذا ييا   استادا  االستاداد 

و سرع  ي ميير رر يوير إوص اوي ترعج اوت  تستقرُّ قيدهر ةا  اوخو  ً  هذه ا
رًمتترر اواتترح ير ًتت  هتتذا او و تتوعد وهتت  يتتترعج  تَّحتتدو او تتدوو   ختةةتتة اوتةايتتر 

 قةص حسح اختأت او وررح واأليارر ً  اوارح يرد وه :

                                                                                                                   
ي كتابةه الةذّ يحمةل االسة  سفسةه. وَّوَّْضةُع االسة  ربما يكون أحد المقاركين في مةؤتمر )أم القةر ( الةذّ تخيَّلةه الكةواكبي فة( 1)

هنةةا يةةدلُّ علةةى طرافةةة الكةةواكبي وسزعتةةه إلةةى السةةخرية التةةي توضَّةةحت فةةي أسةةلوبه الصةةحفي، كمةةا الحظنةةا سةةابقاً، و)ةةد حةةرَّف اسةة  
 القر .الُمحق ق المدسي إلى المبعوث. وهذه المالحظة تُةعَّز ز القول إنَّ كتاب طبائع االستبداد جاء بعد كتاب أم 



 23 

 يقو  او رد : اود ان: اوقوود واود وان: او قرو ة.
ي ة. ويقو  اوس يرس : اود ان: استةارد    اواريةد واود وان: استرداد اوحر 

ويقتتتتتو  اوحمتتتتتي : اوتتتتتد ان: اوقتتتتتدرو قةتتتتتص االقتستتتتترتد واوتتتتتد وان: االةتتتتتتدار قةتتتتتص 
 االستيلرت.

ويقو  اوحقوة : اود ان: ت ة ح اوس ة ة قةص اوو تريةةد واوتد وان: ت ةيتح اوو تريةة 
 . 1أقةص اوس ة ة

ا ري : اود ان:  وررمة اهلل ً  اوجاروتد   واود وان: توحيد اهلل حق رن.ويقو  اور 
وهذه رةوا  ره  اويارد و ر  ر ره  اوة اع 
 : 2أ

: اود ان:  دُّ اور ةرح وةسأس د واود وان: اوو  وخ قر اوذ  .  ًيقو  األا ُّ
ويقتتتتو  او تتتتتير: اوتتتتد ان: وجتتتتود اور  ستتتترن اتتتتأ   تتتتر د واوتتتتد وان: را  تتتت  اتتتتروقيود 

 . 3أاو  قر 
: اود ان: اوت ةرو    قةص اوي رو ار أند واود وان: تذوي  او تما رير.ويقو  اوحر 

 : اود ان: ححُّ اوحيرود واود وان: ححُّ او وت.       4أويقو  او ةرد 
 ما او االستبداد

 
االستتتاداده و تتةن هتتو: اتترور او تترن ارريتت د واأليةتتة قتتر ةاتتو  اوي لتتيحةد رو 

 االستقأ  ً  اور ر  ًو  اوحقوق او وترمة.
تتةن؛ ألي  تتر رقاتت  ويهتتراد ارالستتتاد اد قيتتد إ أةتت  استتتاداد اوحمو تترت خرل 

                                                 
أن الكةةواكبي يريةةد أْن تكةةون القةةريعة )القةةاسون( هةةي اإلطةةار العةةام الةةذّ يُرا)َّةةب مةةن خاللةةه عمةةُل السةةلطة  –هنةةا  –سالحةة  ( 1)

 .)الحكومة(
 أهل الن ظر  المفك رون والمنظ رون والُمقَّوسُِنون.( 2)

 أهل العزائ   أهل العمل، أو الُمنةَّفَّذون والُممَّاِرسون.
 ال )اسون ُملزِم.بال زمام  أّ ب( 3)

 القيود الث قال  أّ، جعل سلطة الر ؤساء ُمقيَّد  بالقواسين.
و)د أحسن الكواكبي باختيار كلمة )المفادّ( على وزن مجاهد ومقاتل، بدالً مةن )الفةدائي( التةي ينصةرف معناهةا إلةى وصةف ( 4)

 أو وطنه... التكتيت القتالي، وصفاً للفعل. أما المفادّ فهو الذّ يفتدّ بنفسه مبادئه
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 ارهر ر راره اوتت  جةةتْت اإليسترر روتقص ذو  اوحيترو. ور تر تحم ت  اوتي ةو قةتص 
ومد ور ستتتتترن اةتتتتت  األديتتتتترر د واةتتتتت   1أاوةقتتتتت د وتحمُّتتتتت  األح واألستتتتتترذ واوتتتتت  

 اوورمرتد واة  او  اقرت؛ ًيولت ارالستاداد  جر ان رو    اإل رًة.
اداد ً  ال أ  اوس يرسيير هو: َتَلرُّت ًترد رو ج ت  ًت  حقتوق االست

ةتتتتتو  ارو وتتتتتيعة واتتتتتأ ختتتتتوت تاةتتتتتةد وةتتتتتد َت تتتتترهق
  يتتتتتدات قةتتتتتص هتتتتتذا او ةيتتتتتص   2أ

االل أح  ًيستة ةور ًت   قتر  مة تة أاستتاداد  مة ترت: استتةاردد واقتسترتد 
ت   قراةت تر مة ترت:  سترواود وحتو   وتترلد وتمترً د  وستة ة وتسةُّ د وتحمُّت . ًو

قر تتتة. ويستتتتة ةور ًتتت   قتتتر  لتتتةة أ ستتتتاد   مة تتترت: جا تتتررد و رايتتتةد وحتتترم  
تتت   قراةةأحمو تتتة  ستتتتاد و  مة تتترت: قردوتتتةد و ستتت ووةد  اتتة رهد وحتتترم    ةتتتق. ًو
و قي دود ودستورية. ويستة ةور ً   قر  ولت اور قية أاو سَتَاد  قةتي    مة ترت: 

تتتت  3أرستتتترىد و ستلتتتت ريرد وا ستتتترند و ستتتتتياتير  قراةت تتتتر: رحتتتترارد وراتتتترود  د ًو
 ورحيرند ورق  ان.

تتر تةريةتت   هتتذا تةريتتت االستتتاداد اةستتةوح ذمتتر او رادًتترت واو قتتراأتد ور  
اروولت ً و: رر  االستاداد لةة وةحمو ة او  ةقة اوةيرر ًةتأن رو حم ترند اوتت  
تتلتتتر ت ًتتت  وتتت ور اور قيتتتة م تتتر توتتترن اتتتأ خوتتتية حستتترح وال ققتتترح  حقَّقَتتتير. 

تتتر هتتت  ايتتتر  همة ةتتتة ات ايتتتق تلتتترًُّ ر قةتتتص وتةستتتير ذ وتتتل هتتتو متتتور اوحمو تتتة إ  
تتتتةد وهتتتتذه حروتتتتة اوحمو تتتترت  و تتتتريةةد رو قةتتتتص ر  ةتتتتة تقةيديتتتتةد رو قةتتتتص إرادو األ  
او ه ةقة. رو ه   قي دو ايوع  ر ذوتلد وومي  تر ت ةتل ايةوذهتر إا تر  ةتو و اوقيتد ا تر 

 و قي دو رو اروج  ورية. ت وىد وهذه حروة رم ر اوحمو رت اوت  تهس    يةس ر ار
وروتتتتمر  اوحمو تتتتة او ستتتتتاد و م يتتتترو وتتتتيو هتتتتذا اواحتتتتث  حتتتت ُّ تةلتتتتية ر.  

ويمةتتت  هيتتتر اإلوتتتررو إوتتتص رر  لتتتةة االستتتتادادد م تتتر توتتت   حمو تتتة اوحتتترم  اوةتتترد 

                                                 
 كذا في األصل، وسر  أسَّه يريد  بعض رؤساء األديان.( 1)
 بمعنى  تطرأ.( 2)
 االستنبات أو الت نبُّت من اصطالحات الفرسج، يريدون به الحيا  الق بيهة بحيا  الن بات )ك(.( 3)
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رو اوورا تةد توت   ري ترن اوحترم  اوةترد او قيَّتد   1أاو  ةق اوذ  توو ص اوحمت  ارو ةاتة
 و د وتوتتتت   حمو تتتتة اوج تتتت  ووتتتتو  يتخاتتتترن؛ ألرَّ او يتختتتتح  تتتتتص متتتترر ايتتتتر  ستتتت

يَّ ر ةد يةد و  االختأت يوقرند وةتد يمتور  االوترال ً  اور ر  ال يدً  االستادادد وا 
ةتتة  قيتد االت ةتترق ر تر   تتر استتاداد اوةتترد. ويوت   ري تترن اوحمو تة اود ستتتورية او هةرَّ

؛ ألرَّ االستتتاداد ال  2أةتتوَّو او راِةاتتةًي تتر ارومهة يَّتتة ةتتوَّو اوتوتتري  قتتر ةتتوَّو اوتَّيةيتتذ وقتتر 
َية تتذهور  ستت ووير وتتدى  يرتةتت   تتر وتت  يمتتر هيتترل ارتاتتر  ًتت  او ستت وويةد ًيمتتور او ه
تتة اوتتت  تةتترت ريَّ تتر لتترحاة  تتةد تةتتل األ َّ او هَوتتر قيرد وهتت الن  ستت ووير وتتدى األ َّ

 اوو ةر مة  د وتةرت رْر تراةح ورْر تتقر ص اوحسرح.
ذ ا تتر  تتر اوو تتي رر هتت  حمو تتة اوةتترد وروتتد   راتتتح االستتت اداد اوتتت  يهتةتتوَّ

او  ةقد اووارث وةةرمد اوقرعد وةجيمد اوحرع  قةتص ستة ة ديييتة. وويتر رْر يقتو  
مة  تتتر ةتتت َّ َوْلتتتت   تتتْر هتتتذه األولتتترت؛ ختتتتَّ االستتتتاداد إوتتتص رْر ييت تتت  اروحتتترم  

مة  تر ةت َّ قتدد او يتختح او وةتت او ست و  ًةتأن. ومتذول يختتُّ االستتاداد ت  اةرنتت 
يةتتتوو اورَّقيتتتةد وةتتت َّ االرتاتتتر  اتتترأل أل او  راتتتتةد وةتتت َّ اوت ةتتتروت ًتتت  او  تتتروو ومة  تتتر 

 ترةَّص اوو ةح ً  او ةررت. 
إرَّ اوحمو تتة  تتر ر   يتتوع مريتتت ال تختترم قتتر ولتتت االستتتاداد؛  تتر وتت  
 تمر تحت او راةاة اووَّديدو واالحتسرح او ذ  ال تسر ح ًي د م ر جرى ًت  لتدر
اإلسأ  ً   ر يهِق  قةص ق  ررد   َّ قةص قة   ر   اهلل قي  رد وم ر جرى ًت  

ًتتتتت  ًريستتتتتر ًتتتتت   ستتتتترع  اوي يروتتتتتير واير تتتتتر   3أق تتتتتد هتتتتتذه اوج  وريتتتتتة اوحر تتتتترو
 .  4أودريةوو

                                                 
 .بالعنف والقو   من غير وجه حق  ( 1)
 .أّ، التي ال تتكامل فيها السلطات( 2)
بسةبب  –ود هو حكومة فرسسا في أواخةر القةرن الت اسةع عقةر وأول العقةرين، والمسةائل هةي )ضةايا اسةتطاع أصةحابها المقص( 3)

 .إثار  الرأّ العام، ورفع الظ ل  عنه  وتحقيق العدالة. )ك( –الحرية السائد  في فرسسا 
م(  1894ة. و)ضةية ديرفةوس التةي بةدأت عةام )إلى األحداث التي رافقت من  امتياز )نا  )بنمةا( المالحية –هنا  –واإلنار  ( 4)

حينمةةا ُكقةةف عةةن برسةةةامج ُأرسةةل علةةى المةةةاجور نةةفارتزكوبن، الملحةةق العسةةةكّر األلمةةاسي ببةةاريس، ومعةةةه )ائمةةة بالوثةةائق السةةةرية 
 ( وهةةو1935 – 1859الفرسسةةية التةةي وَّعَّةةدَّ كاتةةب البرسةةامج بتقةةديمها. وأداسةةت المحكمةةة العسةةكرية الكةةابتن ألفةةرد دريفةةوس )
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رو  ايةتتةن وترريختترن  ريَّتت ؛  تتر  تتر حمو تتة قردوتتة تتتة ر   و تتر األ تتور او قتترَّ
تتة  رو اوتتتَّ مُّر  تتر إاةرو تتر إال  وتستتررع إوتتص او ستت ووية واو  اختتذو استتاح اةةتتة األ  

تتتت  ختتتتد ت ر إحتتتتدى  اوتَّةتتتتاُّو التتتتةة االستتتتتادادد واةتتتتد رْر تتتتتت مَّر ًيتتتت  ال تترمتتتت  ًو
اووسيةتير اوةاي تير: ج روة األ َّةد واوجيود او ياَّ ة. وه ر رمار  لترعح األ ت  

ر اوج روتتةد ورهتت    ةرعتتح اإليستترييةد وةتتد تخةَّلتتت األ تت  او ت دُّيتتة ت يوقتترن  رتتت  تت
وومْر؛ اهةيت اودو اوجيدية اوجارية اوة و ية؛ تةل اوو دو اوت  جةةت تر روتقص حيترون 
 ر األ   اوجرهةةد ورولق قرران ارإليسريية  ر رةاح رومر  االستادادد حتَّص راَّ ر 
يلح  رر يقر : إرَّ  خترع هذه اوجيدية إذا مرر هتو اوو تي رر؛ ًقتد ايتتق   تر آد  

   ر ي مي  رْر ييتق ! ية ؛ إذا  تر دا تت هتذه اوجيديتة اوتت    تص ً  روالده رقا
قةي تتر يحتتو ةتترَيْير إوتتص ةتترر آختتر ري تترن تي تتل تجةُّتتد األ تت د وتجةة تتر تستتق  دًةتتة 
واحدو. و ر يدر  م  يتةجح رجر  االستقار   تر َتَرة ت  اوةةتو  ًت  هتذا اوةلتر 

حتتتتأن الستتتتت راح إ رقتتتتة ترة يتتتترن  قرويتتتترن اروتتتتتداد هتتتتذه او لتتتتياة اوتتتتت  ال تتتتتترل  
او لتتتتريير وةةراقيتتتتة ًتتتت  ايتتتترن األهرا تتتترت ستتتتخرو؛ ألرَّ تةتتتتل ال تتجتتتترو  اوت ةتتتتح 

تتتتة؛ حيتتتتثه تهةة   تتتتر اوو راستتتتة د و تتتتيرع األوةتتتترت تتتتر اوجيديتتتتة ًتهةستتتتد رختتتتأق األ   ور  
تتتتة  متتتترو االستتتتتقأ د وتهمة تتتتت األ   واو  رقتتتتة اوة يتتتترن واالت متتتتر د وته يتتتتت اوي وتتتتر  ًو

ي تترق؛ ومهتت ُّ ذوتتل  يلتترت وتةييتتد االستتتاداد او وتت و : استتتاداد اإليةتترق اوتتذ  ال 
اوحمو تترت اوقرعتتدو وتةتتل اوقتتوَّو  تتر ج تتةد واستتتاداد األ تت  اة تت ر قةتتص اةتت   تتر 

 ج ة رخرى.
اواحتتث ًتتةةو : ال يهة تتد ًتت  تتترريخ اوحمو تترت او دييتتة   1أوويرجتت  أللتت 

د  2أويلتتتاستتت رار حمو تتة  ستت ووة  تتدَّو رم تتر  تتر يلتتت ةتترر إوتتص اريتتة ةتترر 

                                                                                                                   
( بجزيةةر  القةةيطان، ثةة َّ أعيةةدت 1894ضةةابف فرسسةةي يهةةودّ، اتُّهةة  بالخياسةةة العظمةةى، وُحكةة  عليةةه بالسةةجن مةةد  الحيةةا  عةةام )

 (.1906(، فبُةر ئ، ورُدَّ إليه اعتباره )1896محاكمته، بضغف من الجماهير )
 )إلى(.كذا في األصل، والص واب  ولنرجع على أصل البحث. ألنَّ فعل )سرجع( يتعد  بة ( 1)
 هذه الفكر  تدلُّ على اط الع الكواكبي على أفكار ابن خلدون وأعمار الدولة لديه.( 2)
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و تتر وتتذَّ  تتر ذوتتل ستتوى اوحمو تتة اوحر تترو ًتت  إيمةتتتراد واوس تتاح يقاتتة اإليمةيتت  
اوتتذير ال يهستتمره  ايتلتتررد وال يهخ ة تت  ايمستتررد ًتتأ ي ةةتتور وحاتتة قتتر  راةاتتة 
وجتتة   ةتتوم  د حتَّتتص ررَّ اوتتو ارو هتت  تيتختتح وة ةتتل َخَدَ تت ه وَحَوتتَ  ه ً تتأن قتتر او  

تت رد و ةتتول اإليمةيتت  اوتتذي ر ًقتتدوا  يتتذ ةتترور متت َّ وتت ن  تتر قتتدا اوت تترمد وتتو واول 
تستتتي ص اآلر ألحتتتده  االستتتتاداد َوَ ِيَ تتت ه حتتترالند وومتتتْر؛ هي تتترت رْر ياةتتتر ا تتترو  تتتر 

 ةو   يستة  ًي ر   ر  اوجيم.
تتر اوحمو تترت اوادوي تتة اوتتت  تتتتةوَّت رقيت تتر مة  تتر رو رم رهتتر  تتر قوتترعر  ر  

ي ت   يق يتتتور اوارديتتتةد يستتت   قةتتتي   اور حيتتت  واوتَّ  ةتتتر ق  تتتتص  سَّتتتْت حمتتتو ته   حتتتر 
اوو خليةد وستر ْت    تي رند ووت  يقتووا قةتص االستيلترت؛ ً تذه اوحمو ترت ةة  تر 
ايتتدًةت إوتتص االستتتاداد. ورةتترح   تتر  وتتذول رهتت  ج يتترو اوةتترحد ًتت يَّ   ال يمتتردور 

إوتص اآلر إال  ًتترات   1أيةًرور االستاداد  ر ةا  ق د  ةتول تا ت  وحه ْيتر واسترر
يةة. ورل  اوحم ة ً  ررَّ اوحروة اوادويتة اةيتدو اروج ةتة قتر اووةتوع تحتت ييتر ةة

االستادادد وهو ررَّ يوةو اوادو   يوتةو استتقأوية؛ احيتث مت ُّ ًترد ي ميت  رْر يةت تد 
ً   ةيوت  قةتص يةست  ًقت د خأًترن وقرقتدو اإليسترر او تدي   او ات د تةتل اوقرقتدو 

ريرد اوقرعةير اةرَّ اإليسرر  تر اوت  رلاحت سخرية قيد قة رن االجت  رع او تةخ 
تتتر اآلر ًقتتتد  اوحيوايتتترت اوتتتت  تةتتتيم رستتتراارن ًتتت  م تتتوت و ستتترر   خلولتتتةد ور  
لتترر  تتر اوحيتتوار اوتتذ   تتتص ايت تتت ح تتريت ؛ قةيتت  رْر يةتتيم  ستتتقأن اذاتتت د 
اير  تةة ق اةةررا  وةو ت  مت   االرتاتر د وال  ترتا  اايتت  واةتده مت   اوت ةةُّتقد م تر 
هتت   ةيوتتة رم تتر اإليمةيتت  واأل ريمتترر اوتتذير يةتمتتر اوةتترد  تتي   ررَّ تةةُّقتت  اقو تت  
وحمو تتت  وتتيو اتتةم ر  تتر راا تتة وتتريل ًتت  وتترمة اختيرريتتةد خأًتترن وح تت  اوتتت  

 تتا  حمو رت ر حتص ًي ر تدير.
اوي رار ً  رحوا  األ   يترى ررَّ األهستران يةيوتور  تألتقير  تترام يرد 

                                                 
 ُدوَّل  سقأت )بل اإلسالم في نبه الجزير  العربية.( 1)
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اة   تتتر ستتت وو االستتتتادادد متتترو ي  تةتتتتتُّ حتتتو  اة تتت ر إذا يتتتتحةَّاه اة تتت   اتتت
تتتتر اوةوتتتترعر واأل تتتت  اوحتتتتر و او روتتتتل رًرادهتتتتر االستتتتتقأَ  اوي تتتترج   ذقرهتتتتر اوتتتتذ عحد ر  

 ًيةيوور  هَتةر ةير.
رور  تتي   ت ًتت  ولتتتت  وةتتد تمةَّتت  اةتت  اوحم تترن ت ال ستتتيَّ ر او تتتةخ 

ذهتترر وتتقرن اإليستتررد مةيَّ تتر االستتتاداد ودواعتت  اج تت  اةي تتة اديةتتة تهلتتو ر ًتت  األ
 تقو  و  هذا قدوَّل ًريار  رذا تلي د و ر هذه اوج   ةوو  :

او ستتتاد : يتتتحمَّ  ًتت  وتت ور اوي تترو ا رادتتت  ال اتت رادت  د ويحم  تت  ا تتواه »
ًي ت  مةتح رجةت  قةتص   1أال اوريةت  د ويةة   تر يةست  ريَّت  او رلتح او تةتد  

 «.ر قر اوي  ق اروحق  واوت داق  و  روات رًواه او أيير  ر اويَّرو يسدُّه
ي تة » ي ة وةرتة  ترد واوحتق راتو اواوترد واوحر  او ستاد : قدو  اوحق د قدو  اوح 

ر   تت د واوةتتوا  لتتاية ريتتتر  ال يةة تتور وتتيعرند واوةة تترن هتت  إختتوت   اور اوتتدورد إْر 
ال ًيتَّل  يو    ارو وت ْر دقوه  وا واد وا   «.ريقاوه  ها واد وا 

تاد : يتجرو  اوحد   ر و  يَر حرج ان  ر حديدد ًةو ررى اوا ترو  قةتص او س»
جيتتتح او اةتتتو  ستتتيةرن و تتتر رةتتتد  قةتتتص اوا ةتتت د م تتتر يقتتتر : االستتتتةداد وةحتتترح ي يتتت  

 «.اوحرح
د ًةةتص اور قيتة  2أاو ستاد : إيسرر   ستةدٌّ ارو  ا  وةو تر وارإلوجترن وةخيتر»

حرم  تتر وةخيتتر راتت   اةتت د وةتتد رْر تةتترت  تتر هتتو اوخيتتر و تتر هتتو اوو تتر ًتةجتتئ 
يمة  وإلوجرن  جرَّد او َّةح إذا قة  اوحرم  ررَّ وران اوقو  ًةأن. و ر او ةةو  ررَّ 

 «. جرد االستةداد وةةة  ًة  يمة  ورَّ االستاداد
او ستتتتتاد : يتتتتودُّ رْر تمتتتتور رقيتتتتت  متتتترو ي  در ان و رقتتتتةند ومتتتترومأح تتتتتذوُّأن »

                                                 
 المعتدّ.( 1)
أدخلهةا المؤل ةف علةى  في ) .ق(  )المستبد  إسسان مستعدٌّ بالفطر  للخير والق ر( وما هذا إال  أسموقج للت غييرات الكثير  التةي( 2)

الن سخة القديمة المطبوعة، حتَّى إنَّ هذا الفصل )مةا هةو االسةتبدادب( بعةد الت نقيحةات، يعةادل ضةعف مثيلةه فةي الط بعةات القديمةة. 
 .وتحمل الق يء سفسه على طول كتاب )طبائع االستبداد(
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تِرات َورستتد  وت ةُّقرند وقةص اورَّقية ررْ  ْر  ه تِدَ ت َختد ْتد وا  تمور مروخيت  إْر خه
تتتيد مة تتت د خأًتتترن  وقةي تتتر رر تمتتتور مرولتتتقور ال تهأقتتتح وال يهستتتتة ر قةي تتتر ارول 
ِر تتت حتَّتتص  تتر اوةاتتر . يةتت ؛ قةتتتص  وةمتتأح اوتتت  ال ًتترق قيتتدهر َر هِة تتت رو حه

ِةقتت خرد تة وحرم  ترد ت يةت  إْر قتد   رو جتررد اور قية رر تةرت  قر  تر: هت  خه
ةق هو ويحم  تر ميتت وترن اةتد  رو اقتسترت  ر  هت  جترنت ات  ويختد  ر ال  وخه
يستخد  ر .. واورَّقية اوةرةةة تقيَّد وحتم االستتاداد ا  تر  تستت يت دور اقرعت  ًت  

ْر لر  را ْت   «.يدهر؛ وتة ر  ر ا و د ً ر و خ ه َّت ا  او   ر  وا 
ةتتتص اوةةتتت د واستتتتاداد اوتتتي ةو  تتر رةتتتاح ريتتتواع االستتتتاداد استتتتاداد اوج تت  ق

قةتتص اوةقتت د ويهستت  ص استتتاداد او تترن قةتتص يةستت د وذوتتل ررَّ اهلل جة تتْت ية تت  َخةَتتَق 
اإليستتترر حتتتر اند ةرعتتتده اوةقتتت د ًمةَتتتَر وراتتتص إال رْر يمتتتور قاتتتدان ةرعتتتده اوج تتت . َخَةقَتتت  

تتترن وراتتترن يقو تترر اتتتةوده إوتتتص رر ياةتتتش روتتد هد  تتت َّ جةتتت  وتتت  األر  ر ر وتتت  ر َّ تتترن وستتخَّ   
ًََمَةر و ر ر   إال رر تمور ر َّته  ر    وحرم ت  راتره. َخةَتَق وت  إدرامترن  واوة   رارند 
وي تتتتد  إوتتتص  ةروتتت  ويت قتتت    ةمتتت د وقْيَيتتتْير ويالتتترد ورجةتتتْير ويستتتةصد ويتتتدْير 
وية  د ووسريرن ويمور ترج ريرن قر   يرهد ًَمةَتَر و تر رحتحَّ إال رْر يمتور مرألاةت  

د اومذوحد ييتار مه َّ وْ   تر ايترهد وةةَّ تر ي اتق وستري  األق صد او قةدد ا ألو  
جيري . َخَةَق ه  يةردان ايتر  تَّلت  ا يتره وي ةتل اختيترره ًت  حرمتت  وستموي د ًَمةَتَر 
و ر است رح إال االرتار  ًت  رر   حتدودو ست َّرهر اوتو رد وتوترال اروي ترو  تر 

  ويومره قةص جةةت  قيلتران حي ترن است رع اوتارل تاروه  ال اوتارل تةرور... َخَةقَ 
اةد رر مرر تراارند وويةجة إوي  قيتد اوةت ع ت ايتتره وةجيتررد وويستتيد قةيت  قيتد اوةت   
دًةترن وةتتتردُّدد ووي تق ا مرًةتتت  رو  جر اتت  قةتتص األق تر د ًَمةَتتَر وراتص وهتتْمَره وَخةَتتَ  

 يةةت  جترقأن  ً  دير اوة رو اول حيح اروار   وي رو  يةس  وايره. َخَةَق  ي ةح
راعده اووجدارد ًَمَةَرد واستتح َّ او يةةتة اتة  وجت  متررد ًتأ يتةة تت قتر  حاتور 
تتتأن و هحتتترَّ  مايتتتر. خةقتتت  واتتتذ  وتتت   تتتواد اوحيتتترود  تتتر يتتتور ويستتتي   لتتت ير إال تولُّ
وياتتترت وحيتتتوار و ةتتتردر وقيرلتتتر  ميتتتو و ًتتت  ختتت اعر او  ايةتتتةد ا قتتتردير ير قتتتة 
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رو حمتتي  خايتتر جةتت   تتواد اوحيتترو رم تتر و و تترن ًتت  اةستترر اوحتتر د اتتةرَّ واهتتح اوحيتت
ذات د رم ر وجودان وااتذاالند ًَمَةَر اإليسرره ية تَة اهلل وراتص رر  يةت تد مةروتة ر ةت د 
ًومَّة ه راُّ  إوص يةس د وااتأه ااة  يةس  واهْة  جيس د وهمذا مرر اإليسرر اةو ترن 

 مةوران.  
يلتتتتة ه ا تتتتر رةتتتترح اآلاقتتتتير  تتتتر جي تتتتة االستتتتتاداد: َيتتتتده اهلل اوقوي تتتتة اوخةي تتتتة 

قاوديَّت  إوص ج يَّ  قاودية او ستاد ير اوتذير يوتررمور اهلل ًت  قا تت  ويةريدويت  
د م تر جترن «اوا رو  سيت اهلل ييتق  ا د   َّ ييتق   يت »ج رراند وةد ورد ً  اوخار: 

ًتت  ررَّ  د وال وتتلَّ «َ تتْر رقتترر ارو تترن قةتص اة تت  َستتةََّ   اهلل قةيتت »ًت  ر تتر  آختتر: 
 إقرية اوا رو  تاتدك  ر  جرَّد اإلةر ة قةص رر  .

االستتاداد: هتو يترر ا تح اهلل ًت  اوتد ييرد واوجحتي  هتو يترر ا تا  ًتت  
اآلختترود وةتتتد خةتتتق اهلل اوي تتترر رةتتتوى او    تتتراتد ًَيهَ   تتر ا تتتر ًتتت  اوتتتد يير َدَيتتتَو  تتتْر 

 تتت د ًَمةَتتتروا اية تتتت د خةق تتت  رحتتتراراند وَاَستتتَ  و تتت  األر  واستتتةةد واتتتذَ  ًي تتتر ر ة
 ور خوا وأستةارد واوتَّارو .

تت  اهلل اتت  االيتقتتر   تتر قاتترده اوختتر ةيرد وال  االستتتاداد: رقاتت  اتتأند يتةجَّ
يًرة  قي   حتَّص يتواوا تواة األيةة. ية ؛ االستتاداد رقات  اتأن؛ أليَّت  واترن داعت  

تتتةح واو ْلتتتحد اتتتروةتر وَجتتتْدح   ستتتت رٌّ اتة يتتت  األق تتتر د وحريتتتق   توالتتت   ار وسَّ
وستتْي   جتتررت  وةة تترارد وختتوت  يق تت  اوقةتتوحد واتتأ   ية تت  األالتتررد وروتت   ال 
: و ترذا ياتةت  اهلل  ذا ستة  سترع   يةترد ولرع   ال يترح د وةلتة ستون ال تيت ت . وا 
قارَده ارو ستاد ير  ًةاةشه جواح  هْستِمت هتو: إرَّ اهلل قترد     ةتق  ال ياةت  رحتداند 

و ستتتاد  إال قةتتص او ستتتاد ير. ووتتو ياتتر اوس تترع  ياتترو اوحمتتي  او تتدة ق ًتتأ يهتتووَّص ا
ووجتتتد مهتتت َّ ًتتترد  تتتر رهستتتران االستتتتاداد  هستتتتاد ان ًتتت  يةستتت د وتتتو ةتتتدر وجةتتت   وجتتتت  
 وقرعةت  وقويرت  وةو   واواور مهةَّ  د حتَّص وراَّ  اوذ  خةَق ه تراةير ورري  ور ره.

ار يتتتتتواله  األحتتتترارد وهتتتتذا لتتتتريح ًرو ستتتتتادُّور يتتتتتواله   ستتتتتاد د واألحتتتتر 
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 . 1أ«م ر تمويوا يهووَّص قةيم » ةيص: 
ي تت د ًت رَّ   ر رويَق ارألسير ً  رر   رر يتحوَّ  قي ر إوص حيثه ي ةتل حر 

 اومةح او  ةيق خيره حيرون  ر األسد او راو .       
   

                                                 
 .1997، ر)مه166/ص 2العجلوسي، كقف الخفاء...،ج ( 1)

 .6406، رمه248صغير، ص السيوطي، الجامع ال
و)يل ))يؤمَّر عليك (( ورُمةز للحةديث بالض ةعف. والحةديث مرسةوم فةي األصةل ))يُةولدى(( مةن دون حةذف األلةف المقصةور ، وسةر  

 إما أن تثبت ))سون(( يكوسوا أو أن تجزم ))يولى((.
 وبالرغ  من ضعف هذا الحديث، يظنُّ كثير من الن اس أسده من القركن الكري .
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 االستبداد والد ين
 

او  اية  وحديررد قةص  ت رًرت آران رم ر اوةة رن اوي رارير ً  اوت رريخ
َتَوو تتد  تتر االستتتاداد اوتتد يي د واوتتاة  يقتتو : إْر وتت  يمتتْر  ررَّ االستتتاداد اوس يرستت   ه
هيرل توويد ً  ر رخوار؛ راوه تر اوتَّ ةتح ور    تر اور يرستةد رو ه تر لتيوار ةوي ترر؛ 
ر ايي  تتتر راا تتتة اوحرجتتتة قةتتتص اوت ةتتترور وتتتتذوي  اإليستتتررد واو وتتترمةة ايي  تتتر ريَّ  تتت

حرم تتتترر؛ رحتتتتده ر ًتتتت    ةمتتتتة األجستتتتر  واآلختتتتر ًتتتت  قتتتترو  اوقةتتتتوح. واوةريقتتتترر 
وتتتيرد واوقستتت  اوت تتترريخ   تتتر   لتتتيارر احم   تتتر اتتتروي ار إوتتتص   تتت ى رستتتر ير األو 
اوت تتوراود واور ستترع  او  تترًة إوتتص اإليجيتت . و خ عتتور ًتت  حتتق  األةستتر  اوت ةةي يتتة 

ررَّ اوقرآر جرن   ي دان وأستاداد األخأةية ًي  رد م ر ه   خ عور إذا ياروا إوص 
رْر يقووتوا: يحتر ال يتدرل دةترعق اوقترآر ياتران   1أاوس يرس . وويو  ر اوةذر وت ن

يَّ تتتر يايتتت   وخةرع تتتر قةييتتتر ًتتت   تتت   اأاتتتت د ووران اوةةتتت  اةستتتارح يتتت و  آيرتتتت ؛ وا 
يتيجتير قةص  قد  رت  ر يورهد قةي  او سة ير  يذ ةترور إوتص اآلر  تر استتةرية 

 ستاد ي   ارود ير.  ه 
رور: إرَّ اوتَّةروي  اود يييةد و ي ر اومتح اوسَّ روي ة تدقو  يقو  ه الن او حر 
اواوتتر إوتتص خوتتية ةتتو و قاي تتة ال تهتتدرل اوةقتتو  مهْيَ  تترد ةتتو و تت تتدَّد اإليستترر امتت   
 لياة ً  اوحيرو ًق د م ر قيد اواوذية واوي وديةد رو ً  اوحيترو واةتد او  ترتد 

قيتد اوي لتررى واإلستتأ د ت ديتدان ترتةتد  يت  اوةتتراعي ًتختور اوقتوىد وتيتتذه  م تر 
 ي  اوةقو  ًتستسة  وةخا  واوخ و د   َّ تةتح هتذه اوتَّةتروي  راوااترن وةي جترو  تر تةتل 
ترح  تر اواراه تة  او خروت يجرو ورانهر يةي   قي د وومْر؛ قةتص تةتل األاتواح حج 

يتةذيور وةي ترو اروتد خو   تتر وت  يةا  توه   تت   واوم يتة واوقستوو ور  ترو   اوتتذير ال

                                                 
 سُةفَّض ل أن تكون الجملة  وليس من العذر نيء في أْن يقولوا.. (1)

 .أو  ليس من العذر في نيء أْن يقولوا.
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تترح  تت ررد وير ةتتوه  ارستت  يتتذر رو   تتر اةتترارد حتَّتتص إرَّ رووعتتل اوحجَّ اوت تتذو ِ  واول 
ً  اة  األديرر يحج ور ًي ر ي ق تور وقترن األروا  ارا  تر  تر وت  يةختذوا قي تر 
ديتتتتتة اوختتتتتأي  تتتتتر    تتتتتر األقتتتتترات. وهتتتتت الن   متتتتتوو او تتتتترور إوتتتتتص اوقاتتتتتور ًو

  ي يتتتور قةتتتص األديتتترر متتت  يره اتتتور اوي تتترو  تتتر ا تتتح اهلل وييتتتذروي   احةتتتو  او
 لتتترعا  وقذااتتت  قةتتتي  د  تتت َّ يروتتتدوي   إوتتتص رْر ال ختتتأي وال  يتتتري و تتت  إال 
ارالوتجتترن إوتتص ستتمرر اوقاتتور اوتتذير و تت  داوتتةد اتت  ستت وو قةتتص اهلل ًيح تتوي    تتر 

 ا ا .
  قةتتتص رستتترو   تتتر هتتتذا ويقووتتتور: إرَّ اوس يرستتتيير يايتتتور متتتذول استتتتاداده

اوقايتت د ً تت  يستتترهاور اوي تترو اروت ةتترو  اوو خلتت  واوت وتتر خ اوحس تت د ويهتتذو ةوي   
اتتتروق ر واوقتتتو و وستتتةِح األ تتتوا  حتَّتتتص يجةةتتتوي   خر تتتةير و تتت د قتتتر ةير ألجة تتت د 
يت تَّةتتتور ا تتت  متتتةيَّ   يتتتوع  تتتر األيةتتتر  اوتتتت  يوتتتراور رواري تتترد ويتتتةمةور وحو  تتترد 

 وا ر يتةرخرور. ويرماور ا ورهرد
ويرور ررَّ هذا اوتَّورم  ً  ايرن ويتترعج االستتاداَدْير؛ اوتد يي  واوس يرست د 
جةة  تتتتتر ًتتتتت    تتتتت  ًريستتتتتر ختتتتتررم اتتتتترريو  وتتتتتترَمْير ًتتتتت  اوة تتتتت د مةيَّ  تتتتتر يتتتتتدار 
 تةرويتتررد وجةة  تتر ًتت    ت  روستتير  وتتتاَمْيِر ًتت  اووايةتةد مةيَّ  تتر اوةتتو  واوقةتت  

   .يهسج أر اووقرن قةص األ
َتْير ييجتترُّ اةتتوا  اواورتتت وهتت  اوستتواد  رور ررَّ هتتذا اوتَّوتترم  اتتير اوقتتو  ويهقتتر 
األقا  ت إوص يق ة رْر يةتاو قةي   اوةرق اير اإلو  او ةاود احق  واتير او ستتاد  
او ه رع اروق رد ًيختة ترر ًت    تريق رذهتري    تر حيتث اوتَّوترا  ًت  استتحقرق 

ًةتتة قتر اوس ت ا  وقتتد  او  اختذو قةتص األًةتتر ؛ ايترنن قةيتت ؛ ال    يتد اوتَّةاتي د واور 
يتتترور أليةستتت   حق تتترن ًتتت   راةاتتتة او ستتتتاد  اليتةتتترن اوي ستتتاة اتتتير قا تتتت  وديتتترنت  ؛ 
واةاتتررو رختترى: يجتتد اوةتتوا   ةاتتوده  وجاَّتترره   وتتترَمْيِر ًتت  م يتتر   تتر اوحتترالت 

ةتوا  ت أن  ةرتد وه  ويو  تر وتةي   رْر يهةر  اتير أاوةةَّتر  او  ةتق د واألس رن واول 
تتر يةةتت   وايتتر  ستت و د واتتير أاو تتية   وووتت    واوحتترم  اتتة رهد واتتير أال يهستتة  ق  
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اوتتية د واتتير أجتت َّ وتتةي   وجةيتت  اووَّتتةر. ايتترنن قةيتت ؛ يهةا  تتور اوجاتترارو تةاتتي    
هللد وي يتتتتدور تةاتتتتي    قةتتتتص اوتَّةاتتتتي  هلل؛ أليَّتتتت  حةتتتتي   متتتتري د وألرَّ قذااتتتت  آجتتتت   

تتر ايتقتتر  اوجاَّتترر ًةرجتت   حر تتر. واوةتتوا  ت م تتر يقتتر  ت ققتتوو   ًتت  ارعتتح   د ور َّ
قيوي  د يمرد ال يتجترو  ًةة ت  او حستوو او هوترَهدد حتَّتص يلتح  رْر يهقتر  ًتي  : 
ووال رجر ه  ارهللد وخًو    ي  ًي تر يتةةَّتق احيترت   اوتد ييرد و تر لتة وا وال لتر واد 

حتتتوا ةتتترانو اوتتتد الع  واألوراد قةتتتص ةتتترانو اوقتتترآرد وال  ووتتتوال ر ة تتت  اوةرجتتت د و تتتر رجَّ
 رجَّحوا اوي ير ارألوويرن ت او قرَّاير م ر يةتقدور ت قةص اوي ير ارهلل.

وهتتذه اوحتتر ؛ هتت  اوتتت  ستت َّةت ًتت  األ تت  او تترارو او يح َّتتة دقتتوى اةتت  
او ستتتاد ير األووهيتتتة قةتتص  راتتتتح  ختةةتتةد حستتتح استتتةداد رذهتتترر اورَّقيتتةد حتَّتتتص 

ر : إيَّ   ر  ر  ستادٍّ سيرست   إوتص اآلر إال ويتَّختذ وت  لتةة ةدستي ة يوتررل ا تر يهق
اهللد رو تة يتت   قتترَ  ذ  قأةتتة  تت  اهلل. وال رةتت َّ  تتر رْر يتَّختتذ ا ريتتة  تتر َخَدَ تتِة 
اوتتد ير يةييويتت  قةتتص اةتت  اويَّتترو ارستت  اهللد ورةتت ُّ  تتر يةييتتور اتت  االستتتادادد تةريتتق 

   تةردية تقرو  اة  ر اة رند ًتت رتر ةوَّو األ  تة ويتذهح األ   إوص  ذاهح ووي
ريح تتتتترد ًيخةتتتتتو اوجتتتتتو  وأستتتتتتاداد وياتتتتتي  ويهةتتتتتر خد وهتتتتتذه سيرستتتتتة اإليمةيتتتتت  ًتتتتت  
ًيترع   اةست    او ستة راتد ال يه ي دهر و ن   ت  ايقستر  األهترو  قةتص ريةست  د وا 

 ايي   اساح اختأً   ً  األديرر واو ذاهح.
  2أ و أةست ي ير   1أ ةير  او ستاد ير  ر ر  ر  أرايرن داود  ويهَةة ةهور ررَّ 

األستتتتاري  و   3أ ًتتت  يوتتتتر اوتتتد ير اتتتتير رقريتتتره د وايتلتتتترر   تتت  أًيةيتتتتح او  تتتري  

                                                 
 .الذين خلفوه في حك  الد ولة( 1)
 .اس  عدد من أباطر  رومان وبيزسطيين( 2)
ضةدَّ فرسسةا، وكةان  واصةل حةرب أبيةه .( أصب  ملكاً إلسباسيا وسابلي وصقلية عقةب سةزول أبيةه عةن العةرش1598 – 1527)( 3)

ةةعَّ المسةةلمين فةةي بةةالده، وفةَّةةرَّيَّ ضةةرائب  ُمتعص ةةباً للمةةذهب الكةةاثوليكي. بلغةةت )محةةاك  الت فتةةيه( قرو  سفوقهةةا إب ةةان ُحْكمةةه. )َّمَّ
 باهظة على المواطنين.

( مةةن  البابةةا هنةةّر لقةةب )حةةامي الةةد ين( مةةن أجةةل مقالةةه ضةةد لةةوثر. كةةان ينسةةاق 1547 – 1509( حكةة  )1547 – 1491)
 اء رغباته القخصية.ور 
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وةيتتر    1أ اإليمةيتت   وةتتد يرد حتَّتتص اتوتتمي   جتتروو أايمي يستتيور  أهيتتر  او  تتر ر 
اوحرم  اوةر     
ي ةد واوسَّتأ ير األقترج  ًت  اإلستأ  2أ تًو   اراليتلترر و تأو اولُّ

وايتترع   و تت  اوت مريتترد وتت  يمتتْر إال اقلتتد االستتتةرية ا  ستتوخ اوتتد ير واتتاة  رهةتت  
او  ةَّةتتتير قةتتتص اةتتت  او ستتترميرد ورقاتتت   تتتر يأعتتت   لتتتةحة او ستتتتاد  ويه ي تتتدهر ررَّ 
اوي رو يتةق ور ةواقده ورحمر   ا ذقترر اتدور احتث وجتدا د ًيتود ور تتةويت األ  تة 

تةق   روا ره  ا    ذولد وو ذا اوقلد قْيي د م يران  ر يحرووور ايرن روا ره   قةص
 رو تةرية ر قةص و ن   ر ةواقد اود ير.

ويحم ور اتةرَّ اتير االستتاداَدْير: اوس يرست   واوتد يي    قرريتة ال تيةتلُّ  تتص 
ْر لتتةح يقتت د وا  تتة جتترَّ اآلختتر إويتت د رو  تتتص  ا د  ا  ًر د ر  وهِجتتد رحتتده ر ًتت  ر  

 ةت األو  د لةحد ر   ةت او  ري . ويقووور: إرَّ وتواهد ذوتل م يترو  جتد ان ال 
يخةتتو  ي تتر   تترر  وال  متترر. ويهارهيتتور قةتتص ررَّ اوتتد ير رةتتوى تتتة يران  تتر اوس يرستتة 
ًستتتترداند ويه   ةتتتتور اروس مستتتتور؛ ر  اإليمةيتتتت  واو وويتتتتديير واأل يرمتتتترر  إلتتتتأحرن وا 

ر اوتتد يي  ًتت  اإللتتأ  اوس يرستت  واألو تترر اوتتذير ةاةتتوا اواروت ستتتيتي ةد ًتتة ر اوت حتتر 
ي تتتة او  ةقتتتة اوس يرستتتي ة ًتتت  ج  تتتور اوأتتتتير؛ ر   واألختتتأق رم تتتر  تتتر تتتتة ير اوحر 
اوةريستتتتتيير واو  ةيتتتتترر واالستتتتتارييو  واوارت تتتتتر . وةتتتتتد رج تتتتت  اومت تتتتترح اوس يرستتتتتيور 

تتدة قورد ارالستتتيرد قةتتص او ه
تتة رو قرعةتتة ررَّ   4أاوت تترريخ واالستتتقراند  تتر  3أ  تتر  تتر ر  

رو وتتتخي َتَي َّتتتَ  ًتتت  اوتتتد ير ر  توتتتدَّد ًيتتت  إال واختتتت َّ ياتتتر  دييتتتره وخستتتر روالده 
 وققاره.

واوحرل  ررَّ م  او دة قير اوس يرستيير يترور ررَّ اوس يرستة واوتد ير ي وتيرر 
 تمرتَةْيرد ويةتارور ررَّ إلأ  اود ير هتو رست   ورةتوى ورةترح  ريتق وإللتأ  

                                                 
 .محاك  لمعا)بة المتَّهمين بالز سد)ة أو مخالفة بعض أحكام الد ين، وفيها أسواع العذاب )محاك  التفتيه( )ك(( 1)
( سةادس الخلفةاء الفةاطميين فةي مصةر. مةال إلةى كراء اإلسةماعيلية والتنجةي ، 1021 – 985الحاك  بأمر اهلل، ابةن العزيةز )( 2)

 كثير .  وفي سيرته متنا)ضات
 .إلى( 3)
 .علماً أسَّه( 4)
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 .اوس يرس 
ورا ر مرر رو    تر ستةل هتذا او ستةل؛ ر  استتخد  اوتد ير ًت  اإللتأ  
اوس يرست ؛ هتت  حم تترن اويويتررد حيتتث تحيَّةتتوا قةتتص  ةتوم   او ستتتاد ير ًتت  ح ة تت  
قةص ةاو  االوترال ً  اوس يرسة ا حيرع   ققيتدو االوتترال ًت  األووهيتةد رختذوهر 

تخلتتيي اوةداوتتة ا وتت د  قتتر اآلوتتورييرد و  جوهتتر اةستتر ير او لتتريير التتورو
واوحرح ا و د واأل  رر ا و د إوص اير ذول  ر اوت و ي د وجةةوا إلو  اآلو ة حتق  
اوي اتتررو قةتتي  د وحتتق  اوت تترجيح قيتتد وةتتوع االختتتأت ايتتي  .  تت َّ اةتتد ت مُّتتر هتتذه 
اوةقيتتدو ًتت  األذهتترر ا تتر رهواستتت  تتر جأوتتة او اتترهر وستتحر اوايتترر َستت هَ  قةتتص 

دًة تت  اوي تترو إوتتص   رواتتة جاتترارت   اتتروي  و   تتر  قتتر  االيةتترادد رووعتتل اوحم تترن 
ْمتتترهير.  واتتتةْر تمتتتور إدارو األر  متتت دارو اوس تتت رند ًريلتتترع  ةتتتوم   إوتتتص ذوتتتل  ه
وهذه ه  اووسيةة اوةا تص اوتت   مَّيتت اويويترر رخيتران  تر إةر تة ج  وريترت ر ييتر 

و تتترر. وهتتتذا األلتتت  وتتت  يتتت   او  ستتتارر ةد ومتتتذول ًةتتت  اور   تتتر  اوقتتتدي  أللتتتو  وا 
 تو ي  اإلدارو ً  اوحمو رت او ةمية واوج  وريرت قةص ريواق ر إوص هذا اوة د.

إيَّ ر هذه اووسيةة؛ ر  اوتَّوريلد ً أن قتر موي تر ار ةتة ًت  ذات ترد َيتَتَج 
قي ر ردُّ ًة   ر رَّ م يراند وذول ريَّ ر ًتحْت وة وةوذير  تر سترعر  اقترت اوي ترو 

تةرت اوقهْدستي ة واوت لترًُّرت ارارن واسةرن ودق وى و ن  ر خلترعي األووهيتةد مرول 
وحي تتةد ومتترر ةاتت  ذوتتل ال يتتت ج   قةتتص   ة تتر ايتتر رًتتراد  تتر اوجاتترارود مي تترود  اورُّ
 . تتتتتًو   رقتتتتتور و وستتتتتصد  تتتتت َّ لتتتتترر يتتتتتدَّقي ر اواره تتتتت   واواتتتتتردر   واولُّ اتتتتتراهي  ًو وا 
 وو أع تتتتتتتتتتتتتتتتتة هتتتتتتتتتتتتتتتتتذه او ةستتتتتتتتتتتتتتتتتدو و اتتتتتتتتتتتتتتتتترع اواوتتتتتتتتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتتتتتتتتر وجتتتتتتتتتتتتتتتتتوه م يتتتتتتتتتتتتتتتتترو 

 ويو اح ير هذا  حة  رت ايتورت وق  ت وجيَّدت جيورن قر ر رن يخد  او ستاد ير. ت
وةتتد جتترنت اوت تتوراو ارويَّوتتر د ًخةَّلتتت    تتر خ تتو  االت متتر  اةتتد رر اةتتش 
ًتتي   رْر يهمة ةتتوا اهلل وياي تت  يقتترتأر قتتي  د وجتترنت   اروي اتتر  اةتتد ًو تتص األحتتأ د 

  أنتت رست رن اآلو تة او تةتد دو ارو أعمتةد وومتْر؛ وًرةت ققيدو اوت وتريلد  هستتادوةن ت
وتت  يتترَ   ةتتول آ  متتوهير اروتَّوحيتتد ًةًستتدوه.  تت َّ جتترن اإليجيتت  اسةستتاي  اود قتتة 
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واوِحْةتتت د ًلتتتتردت رًعتتتدون  حروةتتتتةن ايتتترر اوقستتتتروو واالستتتتادادد ومتتتترر ري تتترن   ي تتتتدان 
وور قةص تة ي   تةتل األةتوا  او يح َّتةد وير وو اوت وحيدد وومْر؛ و  يْقَو دهقرت  األوَّ

اوتتتتذير اتتتتردروا وقاتتتتو  اويَّلتتتترايي ة ةاتتتت  األ تتتت  او ترة يتتتتةد ررَّ األاتتتتو و واوايتتتتو و لتتتتةترر 
 جر يَّتتترر يهةاَّتتر ا  تتر قتتر  ةيتتص ال يقاةتت  اوةقتت  إال تستتةي رن؛ م ستتةوة اوقتتدر اوتتت  
ت ور تتت اإلستتأ ية اوت ةةستتت ًي تتر قتتر رديتترر اوي تتود وروهتتر  اويويتترر. وو تتذا؛ تةقَّتت

؛ ألي تت  رةتترح إوتتص  تتدارم   اواستتي ة  تةتتل األ تت  األاتتو و واوايتتو و ا ةيتتص تواوتتد حقيقتت  
اوتتت  يلتتةح قةي تتر تيتترو   تتر ًتتوق او حسوستترتد وألي  تت  متتريوا ةتتد روةتتوا االقتقتترد 
وتتير ريَّ تت  رايتترن اهللد ًَماهتتَر قةتتي   رْر يةتقتتدوا ًتت   وستتص  ًتت  اةتت  جاتترارت   األو 

تتتر ايتوتتترت اوي لتتترايية قةيتتت  اوس تتتأ  لتتتةة هتتت  دور   قتتتر  رووعتتتل او ةتتتول.  تتت َّ و  
ودخة ر رةوا   ختةةورد تةاَّست  وارن اير  وا رد م تر سترعر األديترر اوتت  ستةةت رد 
و تتتتترر  ًتوسَّتتتتتةت ارستتتتترع  اتتتتتووو ويحوهتتتتترد ًر ت جتتتتتت اة يتتتتترن ووتتتتتةرعر و ييتتتتتة وةرُّ
د واو لتتتريير  ه تتترًة قةتتتص وتتتةرعر اإلستتتراعيةيير وروتتتيرن  تتتر األستتتر ير وايرهتتتر

وروتتتتيرن  تتتتر  اتتتترهر او ةتتتتول ويحوهتتتتر. وهمتتتتذا لتتتتررت اوي لتتتترايية تهةا تتتت  رجتتتتر  
اوم يتتوت إوتتص درجتتة اقتقتترد اوي يراتتة قتتر اهلل واوةلتت ة قتتر اوخ تتة وةتتوَّو اوتَّوتتري د 
تتتر ًر تتت  رخيتتتران اواروتستتتترر؛ ر  اور اجةتتتور ًتتت  األحمتتتر  أللتتتت   ويحتتتو ذوتتتل    

 اإليجي .
واوي لتتتترايي ةد  ه سَّستتتترن قةتتتتص اوحم تتتتة  تتتت َّ جتتتترن اإلستتتتأ    تتتتذ ارن وةي ودي تتتتة 

ي تة اوس يرستية او توس ت ة اتير  واوة  د هرد رن وةت وتريل ارومهة يتةد و هحِم ترن وقواقتد اوحر 
اود ي وةرا يتتتة واألرستتتتقرا يةد ًةسَّتتتو اوت وحيتتتدد ويتتت َع متتت َّ ستتتة ة ديييتتتة رو ت ة اي تتتة 

ويتتة لتروحة ومتت   تتتحمَّ  ًت  اوي ةتتوو رو ًت  األجستر د وو تت  وتريةة حم تة إج ر
  رر وةو  و مررد وروجد  ديي ة ً ري تة ستر يةد ورا تر وةوجتود حمو تة محمو تة 
اوخةةتترن اور اوتتدير اوتتت  وتت  يستت ح او   تترر ا  تتر  و تتر اتتير اواوتتر حتَّتتص ووتت  يخةة تت  
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  1أًي تتتر اتتتير او ستتتة ير ريةستتت   خةتتتت؛ إال اةتتت  وتتتواذ؛ مة تتتر اتتتر قاتتتد اوة يتتت 
واو  تتتد  اوةا رستت   
. ًتت رَّ هتت الن اوخةةتترن اور اوتتدير ً  تتوا  3أوتتد ير اوو تت يدويتتور ا  2أ

 ةيتتص و  تت ى اوقتترآر اوي تتر   اة تتت  د وق ةتتوا اتت  واتَّختتذوه إ ر تترند ًةيوتت وا حمو تتة 
ةَ ْت اروت سرو  حتَّتص ايتي   ريةست   واتير ًقتران األ  تة ًت  يةتي  اوحيترو ووتاة رد 

ة اوتتترامية ال تمتترد ورحتتد وا ًتت  او ستتة ير قوا تتت رختتوو وروااتت  هيعتتة اجت رقيتت
تت  ح تترية ر ٍّ واحتتدود ومهتت ٍّ  تتي    توجتتد اتتير روتتقرن يةيوتتور ا قروتتة رح  واحتتد ًو
وايةتتة وخلتتيةد ووايةتتة قرعةيتتةد ووايةتتة ةو يتتة. قةتتص ررَّ هتتذا او  تترا  اوس تتر   
 ر اور يرسة هتو او  ترا  اوي اتو  او هح َّتد  اوتذ  وت  يخةةت  ًيت  حق ترن ايتر رات  امتر 

تتة ت ةاتت  وتاميتت   تتر ق تتد ق  تترر إوتتص وق تترد  تت َّ رختتذ  اروت يتترةيد ولتتررت األ  
اآلرد وستتتيدو  امر هتتتر إوتتتص يتتتو  اوتتتد ير إذا وتتت  تيتاتتت  الستةوا تتت  ا تتترا  سيرستتت   
؛ ذول او  را  اوذ  اهتدت إويت  اةت  ر ت  او ترح؛ تةتل األ ت  اوتت د ورا  تر  وور  

 و سة ور.يلحُّ رْر يقو د ةد استةردت  ر اإلسأ  رم ر    ر استةرده ا
حيتتتتترن اوةتتتتتد   وهتتتتذا اوقتتتتترآر اومتتتتتري   وتتتتتحور  اتةتتتتتروي  إ رتتتتتتة االستتتتتتاداد وا 
واوت سرو  حت ص ً  اوقلي  ي ؛ و تر ج ةت تر ةتو  اةقتيو  ةمتة ستاة  تر قترح 

ير ريُّ ر او حه رًتوي  ً  ر تر   تر ميتت ةر ةتةن ر تران تهاَّ  تخر حه رورات ةو  ر: 
وووا اةو  وديد  واأل تر إويتِل ًتريار   ترذا حتص َتوَ دور * ةرووا يحر روووا ةوو  وره 

تة رير * ةروت إرَّ او ةول إذا دخةوا ةريةن رًسدوهر وجةةوا رق  و رهة ر رِذوةن ومذول 
يةةةور

 . 4أ
ً تتتذه اوقلتتتة تهةة تتت  ميتتتت ييا تتت  رر يستوتتتير او ةتتتول او تتتح؛ ر  روتتترات 

                                                 
م( انةتهر بتقةواه  717هةة،  99م( ثةامن خلفةاء بنةي أميةة ) 720 – 681هةة،  101 – 61عمر بن عبةد العزيةز بةن مةروان )( 1)

 .وتسامحه وعدله. ُلق بَّ بخامس الخلفاء الر اندين.
 256 – 255م( الخليفةة العبةاس الرابةع عقةر ) 837هةة،  222المهتدّ باهلل، محمد بن عارون الواثةق، ُولةد فةي سةامراء )( 2)

 م( سعى عبثاً إلى إصالا مقام الخالفة، )ُتل. 870 – 869هة، 
م( أتابةت  1174 – 1117هةة،  570 – 511أبو القاس ، سور الةد ين محمةود بةن عمةاد الةد ين أتابةت، أبةو سةعيد الز سكةي )( 3)

 .ون والمساجد. ودفن في مدرسة دمققحلب بعد اغتيال والده. حارب الصليبيين. نَّيَّدَّ الحص
 .34 - 32الن مل  ( 4)
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ر تهحةتتا اوقتتو و واواتتةو اورَّقيتتةد ورر ال يق ةتتوا ر تتران إال اتترري  د وتوتتير إوتتص وتت و  ر
ً  يد اور قيةد ورر يخلي او ةول اروت يةيذ ًق د ورر يمر وا ايساة األ تر إوتي   

 توةيراند وتقا ح وةر او ةول او ستادير.
و ر هذا اوارح ري رن  تر ورد ًت  ةلتة  وستص قةيت  اوستأ   ت  ًرقتور 

يريتتد رر  ةتتر  او تتح  تتر ةتتو  ًرقتتور إرَّ هتتذا وستترحر  قةتتي  *ًتت  ةووتت  تةتتروص: 
يخرجم   ر رر تم  ً ترذا تتة رور

؛ ر  ةتر  األوترات اة ت   وتاة :  ترذا  1أ
َررِجتتت  ورختتتره وررِستتت  ًتتت  او تتتداعر رريمتتت   أةتتترووا  خ راتتترن وةرقتتتور وهتتتو ةتتتراره : 

قةتتي   2أحروتترير * يتتةتول امتت   ستترحر  
؛  تت   ولتتت  تتذامرات   اقووتت  تةتتروص:  3أ

 4أًتير قوا ر ره 
   ؛ ر  رري   وا اويجوىايي ورسرُّ

؛ ر  رً ت  ذامرات    5أ
اوةةييتتة إوتتص اوي تت اع ًتتةجروا  تتذامرو ستترية  اتتق  تتر يجتتر  إوتتص اآلر ًتت   جتتروو 

 اووورى اوة و ية.
ايتتتترنن قةتتتتص  تتتتر تقتتتتد  ؛ ال  جتتتتر  ور تتتت  اإلستتتتأ ية اتةييتتتتد االستتتتتاداد  تتتت  

ووتتتروره  ًتتت  تةسيستتت ر قةتتتص  عتتترت اآليتتترت اواي يتتترت اوتتتت   ي تتتر ةووتتت  تةتتتروص: 
األ تتر

يتتر ري تتر اوتتذير آ يتتوا ر يةتتوا اهلل ؛ ر  ًتت  اووتتةرد و تتر ةووتت  تةتتروص:  6أ
ور يةتتوا اورستتو  ورووتت  األ تتر  تتيم 

؛ ر  رلتتحرح اوتترر  واووتتةر  تتيم د وهتت   7أ
ًتتت    8أاوةة تتترن واور ستتترن قةتتتص  تتتر اتَّةتتتق قةيتتت  رم تتتر او ةس تتتريرد وهتتت  األوتتترات

و تتتر ر تتتره  تتترن ةووتتت  تةتتتروص: التتت أ  اوسيرستتتيير. و  تتتر ي ي تتتد هتتتذا او ةيتتتص ري

                                                 
 .110 - 109األعراف ( 1)
 .الساحر  هو الداهية المقتدر على التمويه والخداع. )ك(( 2)
 .112 - 111األعراف ( 3)
 .62طه  ( 4)
 .62طه  ( 5)
 .159كل عمران  ( 6)
 .59الن ساء  ( 7)
 .أهل الحل  والعقد( 8)
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ًرقتتتتتتور
؛ ر   2أ«ر يتتتتتتر   تتتتتتر او أعمتتتتتتة جاريتتتتتت »؛ ر   تتتتتتر وتتتتتتةي د وحتتتتتتديث  1أ
  ورور .

قةتتتص م يتتتر  تتتر  ورهووتتت  األ تتترووتتتيو اتتترأل ر او ريتتتح  تتتيرع  ةيتتتص 
ًتور اوَمِةتتَ  قتتر  وا تتة د وةتتد راةةتتوا  األً تر  ات تتةي  قة تترن االستتتاداد اوتتذ  يحر 

 يةترن وت ترُّق رًمترر او ستة ير إوتص اوتةميتر اتةر   ؛ ر  او ت  يير تيم  ةيص ةيد 
إر اهلل يتتتة ر اواتتترو ير ال يحم تتتوي   ا تتتر ريتتت   اهللد  تتت َّ اوتتتتدرُّم إوتتتص  ةيتتتص آيتتتة 

اروةتتد 
ذا حم تتت  اتتير اويتترو رر تحم تتوا اروةتتد د ر  اروتستترو ؛  3أ وا 

د ر   4أ
ةووعتتتل هتتت  و تتتر وتتت  يحمتتت  ا تتتر ريتتت   اهلل ًاوتستتترو ؛  تتت   ييتقتتت  إوتتتص  ةيتتتص آيتتتة:

اومترًرور
ر ةتتر  اوجوا تتر اةتت   5أ .  تت َّ يستتتيتج قتتد  وجتتوح  رقتة اواتترو ير وا 

اوةق تتترن او  تتتروعير دًةتتترن وةةتيتتتة اوتتتت  تحلتتتد ر  تتترو   حلتتتدان. واألاتتترح  تتتر هتتتذا 
ذا ررديتتر رر ي ةتتل جستتررت   قةتتص ت تتةي  األً تتر  ًتت   ةيتتص أر تتر  ًتت  آيتتة:  وا 

ي تتر ًةستقوا ًي تتر ًحتقَّ ق ةي تر اوقتتو  ًتد َّريرهر تتتد يران ةريتةن ر ريتر  تًر
؛ ًت ي   وتت   6أ

ياتتتترووا رر ييستتتتاوا إوتتتتص اهلل األ تتتتر اروةستتتتق... تةتتتتروص اهلل قتتتتر ذوتتتتل قةتتتتو ان مايتتتتراند 
؛ ر  -امسر او ي  رو توديدهر -واوحقيقة ً   ةيص أر رير  هير ريَّ  ا ةيص ر ِرير 

ي تتر ًةستتقوا ًي تتر أر  اة تتوا رهة تتر  ًحتتق  قةتتي    اوةتتذاح؛ ر  جةةيتتر ر رانهتتر  تًر
 أي   ا   اوةذاح .

يتترن؛ وهتتتو  واألاتترح  تتر هتتذا وذال؛ ريَّ تت  جةةتتوا وةةاتتة اوةتتد   ةيتتصن قهًر
اوحمتت  ا قت تتص  تتر ةروتت  اوةق تترن؛ حتتتص رلتتاحت وةاتتة اوةتتد  ال تتتد ُّ قةتتص ايتتر 
هتذا او ةيتتصد  ت  رر  اوةتتد  و تةن وةتستتوية؛ ًروةتد  اتتير اوي ترو هتتو اوتستوية ايتتي  د 

                                                 
 .97هود  ( 1)
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إر اهلل يتتة ر اروةتتد آيتتة:  وهتتذا هتتو او تتراد ًتت 
د ومتتذول اوقلتتري ًتت  آيتتة:  1أ

  ووم  ً  اوقلري حيرو
د او تواردو   ةقرند ال او ةرةاة ارو    ًق  قةتص  تر  2أ

تتتور وةت ستتترو   وةةتتترن ًتتت  اوتتتد ير ايتتتر  يتاتتتردر إوتتتص رذهتتترر األهستتتراند اوتتتذير ال يةًر
 اووةوت اير يد  اوق رو.

 ردت   وسقو  قداوت  د ًذمروا حت تص  تر وةد قد د اوةق رن  ر ال تهقَا  و
تتتقوا األ تتتران  يةمتتت   روتتتيرن ًتتت  األستتتواق؛ وومتتتر  وتتتي رر االستتتتاداد ريستتتره  رر يهةس 
اوارو ير ًيرد وا و ردت  . ووة   اوةق رن يهةَذرور اسموت   هيتر  ت  توتيية   قةتص 

ووتتتمر اواتترو ير ًتت   واةتت  رختترى؛ وومتترد  تتر قتتذره  ًتت  تحويتت   ةيتتص اآليتتة: 
م  ر  تة  يتتدقور إوتص اوخيتتر ويتة رور اتترو ةروت ويي تور قتتر او يمتر تي

د إوتتص  3أ
رر  هتتتتذا اوةتتتتر  هتتتتو ًتتتتر  مةريتتتتة ال ًتتتتر  قتتتتير  واو تتتتراد  يتتتت  ستتتتي رو رًتتتتراد 
او ستتة ير اة تت   قةتتص اةتت ؛ ال إةر تتة ًعتتة تستتي ر قةتتص حمتتر    م تتر اهتتتدت 

قتتة وةخيتتر؛ ًخل لتتت  ي تتر ج رقتترت ارستت   جتتروو ي تت واحد إوتتص ذوتتل األ تت  او ًو
وايةت تتتتتتتر اوستتتتتتتي رو واالحتستتتتتتترح قةتتتتتتتص اإلدارو اوة و يتتتتتتتة: اوسيرستتتتتتتية واو رويتتتتتتتة 
واوتوتتتريةيةد ًتخة لتتتوا اتتتذول  تتتتر وتتتآ ة االستتتتاداد. رويستتتتت هتتتذه اوستتتي رو وهتتتتذا 
االحتستتترح اتتتةه   تتتر اوستتتي رو قةتتتص األًتتتراد  و تتتر يتتتدر   تتتر ريتتتر جتتترن ًق تتترن 

اوح تتتد إذا قتتتدوواد االستتتتاداد اتقتتتديو اوحم تتتر  قتتتر او ستتت ووية حتتتتص روجاتتتوا و تتت  
تتتتار قةتتتتي   إذا اة تتتتواد وقتتتتد وا متتتت    ةرر تتتتة و تتتت  ا يتتتترن ياتتتتيح د تتتترن  وروجاتتتتوا اول 

 او ةرر ير !
اوة  ؛ إر  او ستاد ير وورمرنه  ةد جةةوا دييل ايتر اوتد ير اوتذ  ري وتتد 

 ًأ حو  وال ةو و إال ال!
ية ا تتتتذر اولتتتتًو ه  رر وتتتتذير جةةتتتتت   اإليةر تتتترت قةتتتتص  اويتتتترمتتتتذول  تتتتر قه

                                                 
 .90النحل  ( 1)
 .179البقر   ( 2)
 .104كل عمران  ( 3)
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وتوا: ال يمتور األ يتر األقاتت  إال ووي ترن  تر روويتترن اهللد وال يتةت  ر تران إال ا و تتر  يقو 
يتتت  يتلتترَّت ًتتت  األ تتتور اتترهراند ويتلتتترَّت ة تتح او تتتوث ار يتتترن! رال   تتر اهللد وا 

 ساحرر اهلل  ر رحة  !
ةتت  اهلل وخستتت األر  اتتروةرح؛ حيتتثه ررستت  و تت  رستتوالن  تتر  يةتت ؛ وتتوال حه

مةُّمت  »حمو ة رهس َستت ًت  اوي ترود جةت  ةرقتدت ر ةووت : ريةس   رس و و   رً   
؛ ر  متتت ٌّ  تتتيم  ستتتة رر  قتتتر  و ستتت و  قتتتر  1أ«راع  ومةُّمتتت   ستتت و   قتتتر رقي تتتت 

األ تتة. وهتتذه اوج ةتتة اوتتت  هتت  رستت ص وراةتتش  تتر ةروتت   وتتر ع سيرستت   تتر األووتتير 
ص ررَّ واآلخريرد ًجرن  ر او يرًقير  تر حترَّت او ةيتص قتر اترهره وق و يتت ؛ إوت

واو   يور او سة  راع  قةص قرعةت  و س و  قي ر ًق . م ر حرًَّوا  ةيص اآلية: 
تت   روويتترنه اةتت  واو   يتترت اة ه

د قةتتص واليتتة اووتت ردو دور اوواليتتة اوةر تتة.  2أ
وهمذا اي روا  ة و  اوة ةد وادَّووا اود يرد و  سوا قةص اوةقو  حتص جةةوا اوي ترو 

تتتة  ييستتتور و تتتة االستتتتقأ د وقتتت   و اوحري تتتة؛ اتتت  جةةتتتوه  ال يةقةتتتور ميتتتت تحمتتت  ر  
 يةس ر ايةس ر دور سة رر  ةرهر.

اوي تترو سواستتية »ومتتةر  او ستتة ير وتت  يستت ةوا اقتتو  اوي اتت  قةيتت  اوستتأ : 
. وهتتتذا اوحتتتديث  3أ«مةستتيرر او وتتت د ال ً تتت  وةراتتت ٍّ قةتتتص رقج تتت  إال اتتتروت قوى

تتتر  إرَّ رمتتتر م  قيتتتد اهلل ان اآليتتتة رلتتتحُّ األحرديتتتث و  راقتتتت  وةحم تتتة و جيعتتت   ةس 
رتقتترم 

د ًتت رَّ اهلل جتت َّ وتتةي  ستتروى اتتير قاتترده  تت  يير ومتترًرير ًتت  او مر تتة  4أ
ووقتتد مرَّ يتتر ايتتَ  آد اقووتت : 

د  تت َّ جةتت  األً تتةية ًتت  اومرا تتة وة تَّقتتير ًقتت .  5أ
يتة ارست ر  و ةيص اوتَّقتوى و تةن وتيو م ترو اوةاتردود م تر لترر إوتص ذوتل حقيقتة قهًر
قة تترن االستتتاداد اوقتترعةير ًتت  تةستتير أقيتتد اهلل ؛ ر  ًتت  اآلختترو دور اوتتديير؛ اتت  

                                                 
 .، إل 2/5،54رواه البخاّر في مواضع كثير ، ومسل  وأبو داود في الإمار ، والترمذّ  الجهاد، وابن حنبل  ( 1)
 .71التوبة  ( 2)
 .. و))سواسية(( مضافة. تُنظر أيضاً  خطبة حجَّة الوداع433، ص 2العجلوسي، كقف الخفاء...ج( 3)
 .13الحجرات  ( 4)
 .70اإلسراء  ( 5)
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اوتَّقوى و ةن ه  االت قرن؛ ر  االاتةترد قتر رذاعت  األق تر  احتترا ان  تر ققواتة اهلل. 
مقوو : إرَّ رً   اوي ترو رم تره  ااتةتردان قتر  إرَّ رمر م  قيد اهلل رتقرم ًقوو : 

 اآل ر  وسون قواةا ر.
ة تتر  يتتة اًر وةتتد ا تتر   تتر تقتتدَّ  ررَّ اإلستتأ ية   سستتة قةتتص رلتتو  اوحر 
تتت ر قةتتتص  متتت   ستتتي رو وتحمُّتتت د اة رهتتتر اروةتتتد  واو ستتترواو واوقستتت  واإلختتترند واح  
اإلحستترر واوتحراتتح. وةتتد جةةتتت رلتتو  حمو ت تتر: اوو تتورى األريستتتوةرا ية؛ ر  

وجةتتت  رلتتتو  إدارو  وتتتورى رهتتت  اوحتتت   واوةقتتتد ًتتت  األ تتتة اةقتتتوو   ال استتتيًو  .
األ تتة: اوتوتتري  اوتتدي قرا  ؛ ر  االوتتترام  حستتا ر يتتةت  ًي تتر اةتتد. وةتتد   تتص 
ق د اويا  أقةي  اوسأ   وق د اوخةةرن اوراودير قةص هتذه األلتو  اتةت   ورم ت  
لتتورهر. و تتر او ةةتتو  ري تت  ال يوجتتد ًتت  اإلستتأ ية يةتتوذ دييتت    ةقتترن ًتت  ايتتر 

 تتر اوقواقتتد اوةر تتة اوتوتتريةية اوتتت  ال تاةتتش  رعتتة  ستترع  إةر تتة وتتةرعر اوتتديرد و ي
م د مةُّ ر  ر رَج   ورحسر  ر اهتدى إوي  او ور قور  ر ةا  و ر اةد.  ةرقدو وحه
د اوحمتي د اوست  د اوست حد اواترهر ًيت  آ ترر  وومر؛ وارسةره قةص هذا اودير اوحتر 

ت  اإللتر واألاتأ د وراتر   1أد او يت واورة  قةص ايتره  تر ستوااق د اوتدير اوتذ  ًر
واالستاداد. اودير اوذ  اة   اوجرهةورد ً جتروا حم تة اوقترآر ودًيوهتر ًت  ةاتور 
او تتتتوار. اوتتتتتد ير اوتتتتذ  ًقتتتتتد األيلتتتتترر األاتتتترار واوحم تتتتترن األخيتتتتررد ًستتتتت ر قةيتتتتت  
او ستتتادور واو تروتتحور وأستتتادادد واتَّختتذوا وستتيةة وتةريتتق اومة تتة وتقستتي  األ تتة 

اوسيرستتتيةد ً تتتي ةوا   ايتتترهد وحي تتتروا رهةتتت  اتتتروتقري   وتتتَيةرند وجةةتتتوه آو تتتة ألهتتتواع  
دخر   ر ويو  ي  ًي  م ر ًةت  ةتاة   رلتحرح  واوتوسي د واوتوديد واوتوويمد وا 
األديتتتترر اوستتتترعرود حتتتتتص جةةتتتتوه دييتتتترن حرجتتتترن يتتتتتوه   اويتتتترو ًيتتتت  ررَّ متتتت َّ  تتتتر دَويَّتتتت  

 قت ترهر رر ال او تةيور اير دَّت  مترح يهيَسح الس  إسأ   هو  تر اوتديرد وا
يقوى قةص اوقير  اواجارت  وآداا  و  يدات د إال  ر ال قأةة و  اروحيرو اوديير؛ ا  

                                                 
 .أّ  التمايز والتفاوت( 1)
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رلاحت ا قت رهر حيرو اإليسرر او وي  اوة رد اوةر   قر م   ق  د ال تةت  
اتتتةةُّ   تتر هتت  اإلستتأ ية قجتت ان قتتر ت ييتت  اولتتحيح  تتر اوار تت   تتر تةتتل اآلران 

ر ًي ر اوجدا  واو يترارو؛ و تر اًترةتوا إال ومت ٌّ  تي   ًت  او توةاة اوت  ر ر  رهة 
تتة ورستتمت  اروارهتترر؛ واوحقيقتتة إرَّ متتأن   وةةتت  األو  يا تتر ريتت  روتت   خلتت   اوحج 

  ي   ةد سمت تةارن ومأالن  ر او ورااة.
وا تتتذا اوت وتتتديد اوتتتذ  ردخةتتت  قةتتتص اوتتتد ير  يرًستتتو او جتتتوو؛ ايةتتتتح قةتتتص 

ةو ً أن قر  حرساة اوحمتر  او يتو  ا ت  ةيتر  اوةتد  األ  ة ارح اوتةو   قةص اوي
واوي ار . وهذا اإله ر  وة راةاةد هو إه ر  األ ر ارو ةروت واوي    قر او يمرد 
وةتتد روستت  أل تتران اإلستتأ   جتتر  االستتتاداد وتجتتروَ  اوحتتدود. وا تتذا وذال ا تتر 

متت  حتتديث:  اهلل قةتتيم  وتتتة رر  اتترو ةروت ووتي تتور  قتتر او يمتتر رو ويستتتة ةر  »حه
ذا تتاةير سيرو را  امر وق تر ر ت  اهلل  1أ«ورارم  ًةيسو ويم  سون اوةذاح د وا 

تتةد يجتتد ري   تتر  تت  موي  تتر  ة تتوَرير خيتتر ً تترود ويتترعةير اوترايتتة  قي  تتر  تت  األ  
 اوياويةد و  تترل األ ة  ة  ر او راةاة واو حرساةد وو  ت ة  ر  رقةن ق يرن.

اس  ورخذه او سة ور قتر ايتره د ووتيو وةد ج   اة    ج ةة   ر اةت
ج ترع اوستةت األو   هو  ر ديي   اروي ار إوتص اوقترآر واو تتواترات  تر اوحتديث وا 

  2أًقر :

                                                 
 ..391، 390، 5/388رواه أبو داود  المالح ، الترمذّ  الفتن، ابن حنبل  ( 1)
إلى ما ورد على لسةان )الُمحَّق ةق المةدسي( فةي االجتمةاع الث ةاسي مةن )أم القةر (، إق سالحة  تقةابهاً كبيةراً فةي  –هنا  –اإلنار  ( 2)

وصةف المقتبسةات بةين مةا ورد هنةا، ومةا ورد فةي )أم القةر (، وهةذا دليةل  كخةر علة  أن )طبةائع االسةتبداد( ُكتةب بعةد )أم القةةر (، 
 ----- وفيما يلي سثبت ست  )أم القر ( للمقارسة 

وقلةةت أن هةةؤالء المد سةةين ا)تبسةةوا مةةا هنالةةت كلةةه أو جل ةةه عةةن أصةةحاب التلمةةود وتفاسةةيره ، ومةةن المجةةامع المسةةكوسية  ----
ومقرراتها، ومن البابويةة ووراثةة السةر، ومةن مضةاها  مقامةات البطاركةة والكردينابيةة والقةهداء وأسةقفية كةل بلةد، ومظةاهر القد يسةين 

رين وصةةبره ، والرهبنةةات ورؤسةةائها، وحالةةة األديةةر  وبادريتهةةا، والرهبنةةة، أّ التظةةاهر بةةالفقر ورسةةومها، وعجةةائبه ، والةةدعا  المبقةة
والحمية وتو)يتها، ورجال الكَّهَّنةوت ومةراتبه  وتميةزه  فةي ألبسةته  ونةعوره ، ومةن مراسة  الكنةائس وزينتهةا، والِبيَّةع واحتفاالتهةا، 

إ)امةةة الكنةةائس علةةى القبةةور ونةةد  الرحةةال لزيارتهةةا واإلسةةراج عليهةةا، والخضةةوع لةةديها والت رسَّحةةات ووزسهةةا، والت رس مةةات وأصةةولها، و 
وتعليق المةال بسةك نها. وأخةذوا الت بةرُّك بالثةار كالقةدا والحربةة والد سةتار مةن احتةرام الةذخير  و)دسةية العكةاز. وكةذلت إمةرار اليةد 

  الت صةلُّب، واستزعةوا الحقيقةة مةن السةر، ووحةد  الوجةود مةن على الصدر عند قكر بعض الصالحين من إمرارهةا علةى الصةدر إلنةار 
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أاةتاستتتوا   تتتر اويلتتترايية  قتتتر  اواراويتتتة ارستتت  او و يتتتةد وأ تتترهوا  ًتتت  
األولتترت واألقتتداد رولتترت ورقتتداد اوا ررةتتةد واومردييرويتتة واووتت دان واألستترةةةد 

وا   اتترهر اوقديستتير وقجتترعا  د واوتتدقرو او او تترير ولتتاره د واور هايتترت وأحتترم
ور ستتتترع رد وحروتتتتة األديتتتترو واردريت تتتتر. واورهايتتتترت ورستتتتو  ر واوح يَّتتتتة وتوةيت تتتترد 
وأةة تتدوا  اوتتو ييير اورو تترييير ًتت  اوتتر ةي قةتتص ري تتر  اويتتر  واوت تترو  ًتت  ت ييتتح 

وتتتذارعح  ة تتترد وتمةية تتتر وتمةيتتت  او تتتوتص واالحتةتتتر  او اعتتتد ًتتت  اوجيتتترع  وتستتتريح ا
اوقاور ارو هور. وأورمةوا   راس  اوميرعو و ييت رد واوِاَي  واحتةرالت رد واوتري حرت 
ةر ة اوميرعو قةص اوقاتورد ووتد  اور حتر  و يررت ترد  وو ي رد واوتريُّ رت ورلوو رد وا 

تاتتتر ل واإلستتترام قةي تتترد واوخ تتتوع وتتتدي رد وتةةيتتتق اآل تتتر  استتتمري ر. وأرختتتذوا  او
ارآل تترر: مروقتتد  واوحراتتة واودستتتررد  تتر احتتترا  اوتتذخيرو وةدستتية اوةمتتر د ومتتذول 
تتدر قيتتد ذمتتر اولتتروحيرد  تتر إ رارهتتر قةتتص اولتتدر إلوتتررو  إ تترار اويتتد قةتتص اول 
د ووحدو اووجود  ر اوحةو د واوخأًة  تر  اولةيح. وأايت قوا  اوحقيقة  ر اوسر 

ت  اور س د واوس قير  ر تيرو  اوقراررد و  او وود  ر او يأدد وحةةت   ر األقيتردد وًر
األقتتتتأ   تتتتر ح تتتت  اولتتتتةاررد وتةةيتتتتق روتتتتوا  األستتتت رن او لتتتتدَّرو اروي تتتتدان قةتتتتص 
ت  اتروقةوح  تور واوت ر يت د واالستةر تة واو راةاتة  تر اوتوج  اوجدرار  ر تةةيتق اول 
 ايحيتترنن ر تتر  األلتتير . وأ يةتتوا  االستتت دان  تتر يلتتوي اومتتترح واوسهتتيَّة محاتتر
اومر وويل اوتة     ر اإليجي د وا تيرع رحارر اوي ود قتر إةر تة اوتد وي   تر اوتتوراو 

. وأجتترنوا   تتر او جوستتية ارستتت أع او يتتح  تتر اوةةتتلد واخوتتية  1أًتت  األحمتتر 
رو تتتتترع اوموامتتتتتح وارت ختتتتترذ روتتتتتمرو ر وتتتتتةرران وة ةتتتتتلد واتتتتترحترا  اويتتتتترر و واةتتتتتدهر. 
                                                                                                                   
الحلةةول، والخالفةةة مةةن الرسةة ، والسةةقيا مةةن تنةةاول القربةةان، والمولةةد مةةن المةةيالد، وحفلتةةه مةةن األعيةةاد، ورفةةع األعةةالم مةةن حمةةل 

تفاضةةة والمرا)بةةة مةةن التوجةةه الصةةلبان، وتعليةةق ألةةواا األسةةماء المصةةدر  بالنةةداء علةةى الجةةدران مةةن تعليةةق الصةةور والتماثيةةل، واالس
نةةة الكاثوليةةت )ةةراء  اإلسجيةةل علةةى  ةةنَّة مةةن حظةةر الكَّهَّ بةةالقلوب اسحنةةاًء أمةةام األصةةنام. ومنةةع االسةةتهداء مةةن سصةةوص الكتةةاب والسُّ
، غيره ، وسد  اليهود باب األخةذ مةن التةورا  وتمسةكه  بةالتلمود، إلةى غيةر قلةت ممةا جةاء بةه المدلسةون تقليةداً لهةؤالء نةبراً نةبراً 

 .وا)تفاء ألثره  حجراً حجراً، وهكذا إقا تتبَّعنا البدَّعَّ الط رئة سجد أكثرها مقتبساً و)ليلها ُمخترَّعاً 
في ) .ق(  ))ومنعوا االستهداء من سصوص الكتاب والسُّنَّة، من حظر الكَّهَّنة والكاثوليت الةتفهُّ  مةن اإلسجيةل علةى غيةره ، ( 1)

 .مسُّكه  بالت لمود(( أ.هةوسد اليهود باب األخذ من التورا  وت
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تتترن احتتترت ًتتت  او ر  يتتتق واورير تتتة وتةتتتذيح اوجستتت  ارويتتترر وأةة تتتدوا  اواتتتوذيير حًر
واوستتتتأ د واوةةتتتتح اروحي تتتترت واوةقتتتتررح ووتتتترح اوستتتت و د ودق  او اتتتتو  واولتتتتيوم 
وجةتتت  رواتتتتح  تتتر األدقيتتتة واأليروتتتيد واألحتتت احد واقتقتتترد تتتتة ير اوةتتت اع  ويتتتدان 
األس رن وح   اوت رع د إوص اير ذول   ر هتو  هوترهد ًت  اتوذي  او يتد و جتوو 

و يتتر هتتذا. وةتتد ةيتت  إي تت  يقةتت  إوتتص اإلستتأ ية: جتتور وستتتد ًتتررو واوس تتيد إوتتص ي
تتأر اوةررستت د قةتتص رر   وستة رر قةتت   تتيأد واوا تتداد د وحروتتية ًتأر اووتتيخ ًو
إستتتيرد ذوتتتل إوتتتص روتتتخري  ةييتتتير يحتتتترم إوتتتص ت ايتتتت. وأوةَّقتتتوا   تتتر األستتتر ير 

 واإلسراعيةيرت ريواقرن  ر اوقرارتد وقةو رن س  وهر ودييرت.
قتتر  اتتتدق  اويلتتررىد  تتر رر  رم تتر  تتر اقتاتتره او تتتةخرور متتذول يهقتتر  

ال رلتتت  وتتت  ًي تتتر ورد قتتتر  -حتتتتص  وتتتمةة اوت ةيتتتث - تتتي    تتتر اووتتتةرعر اوديييتتتة
او ستتيح قةيتت  اوستتأ ؛ إي تتر هتتو   يتتدات وترتياتترت ةةية تتر  هاتتتَدع وم يرهتتر   1أيةتتو
 هتََّا   
ديتة واآلوتورية . وةتد امتوتت اوةة ترن اآل ترريور  تر اولتةرعح اوحةريتة او ي 2أ

تتتحت اوتتتت  وهجتتتدت ًتتت  يتتتواويو او لتتتريير األةتتتد ير د قةتتتص  آختتتذ  3أو تتتر اول 
واتتدع األحاتترر رلتتتوالن ًتت  األستتتر ير   4أرم رهتتر. ومتتذول وجتتتدوا و  يتتدات اوتة تتتود

د وترة تتوا ًتت  اوت ايتتق واوتتتدةيق إوتتص رر وجتتدوا  ةاتت   5أواآل تترر واألوتتوا  اآلوتتورية
ألديتتترر ًتتت  اووتتترق األديتتتص  قتاستتتة  تتتر اوخراًتتترت او  تتترًة إوتتتص رلتتتو  قر تتتة ا

اوو تتتةيرت او يستتتواة ويحتتت  اووتتترق األةلتتتصد وةتتتد موتتتةت اآل تتترر رر  االستتتتاداد 
رخةتتتص تتتترريخ األديتتترر وجةتتت  رخاتتترر  يوتتتع ر ًتتت  اتتتأ    اتتتقد حت تتتص إرَّ رقتتتدان 
األديرر او تةخرير ر مي   رر ييمروا رسرسرن وجود  وسص وقيسص قةي  ر اوسأ د 

اد ً  او سة ير ترريخ آ  اوايت قةي   اور توار؛ األ تر اوتذ  م ر وو م االستاد

                                                 
 .الص واب  عن المسي  سفسه( 1)
 .في ) .ق(  )ليلها ُمتَّبَّع  وكثيرها ُمْبتَّدَّع  ( 2)
 .األهرامات( 3)
 .م( 500نروا الموسوية، والمقصود تلمود بابل الذّ ُوضع عام )( 4)
 .سصوص حمورابي وسواها( 5)
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واو يديتتة   2أواإلستت رقيةية  1أتوو تتد قيتت  ا تتور اوِةتتَرق اوتتت  توتتيَّةت و تت  مرإل ر يتتة
 واوحرم ية وايره .

وتتت اإلي تترر ووتتوَّهت األديتترر تمتترد مهةُّ تتر  واوخألتتة رر  اواِتتَدع اوتتت  ووَّ
ر  ر ار  واحد هو او ترادد رال وهتو تتسةس  اة  ر  ر اة د وتتوو د ج ية 

 االستةارد.
واوي رار او تدة ق ًت  تترريخ اإلستأ  يجتد وة ستتاد ير  تر اوخةةترن واو ةتول 
األوويرد واةت  اوةة ترن األقترج د واةت   قة تدي    تر اوةترح او تتةخرير رةتواالن 
اًتروهتتر قةتتص اهلل ورستتوو  ت تتةيأن وح تتة قتتر ستتاي  اوحم تتةد يريتتدور ا تتر إ ةتترن 

ور اوةةتتت  وا  ةتتترن يتتتور اهللد وومتتتر؛ راتتتص اهلل إال رر يتتتت   يتتتورهد ًحةتتتا وة ستتتة ير يتتت
مترا  اومري  اوذ  هو و و اوةةو  ومي  اوحم   ر رر ت س   يد اوتحريت؛ وه  

يَّتر وت  وحترًاورإحدى  ةج ات  أليَّ  ةر  ًي تر:  ويتر اوتذ مر وا  إي تر يحتر ي َّ
د ً تر  3أ

وهتتذا ري تترن  تتر  ةج اتتت د أليتت  رخاتتر قتتر ذوتتل ًتت   س تت  او يتترًقور إال اروتةويتت د 
ًة تتر اوَّتتذير ًتت  ةهةهتتوا   َ يتتش  ًيتَّاةتتور  تتر توتترا   يتت  اات تترن اوةتيتتة واات تترن ةووتت : 
تةوية 

 . 4أ
يتت  ره   تت  وة  تتروةير  تتر ًةةتت  االستتتاداد ًتت  اإلستتأ د ا تتر حجتتر قةتتص  وا 

تةسيران  دة َقرند ألي   متريوا اوةة رن اوحم رن  ر رر يةس روا ةسَ   اآلالن واألخأق 
يختتتتتترًور  خروةتتتتتتة رر  اةتتتتتت  او هةَّتتتتتت  اوستتتتتتروةير رو اةتتتتتت  او يتتتتتترًقير او قتتتتتترَّاير 
او ةرلريرد ًيهمةَّرور ًيهقَتةور. وهذه  سةوة إقجتر  اوقترآرد وهت  رهت   ستةوة ًت  
وهر حق  ر  ر اواحتثد واةتلتروا قةتص  تر ةروت  ًي تر اةت   اود ير و  يقدروا رر يًو

                                                 
وُسةةم يت اإلماميةةة كةةذلت ألسهةةا تعتةةد   .يةةة التةةي عَّرَّفنةةا بهةةا فةةي حوانةةي )القةةهباء(إحةةد  نةةعبتَّْي القةةيعة الكبيةةرتةَّْين، تقابةةل الزيد( 1)

 باإلمامة وتجعلها صلب مذهبها. وتنقس  إلى نعبتين  إثني عقرية وإسماعيلية.
إدراك فر)ةة مةن القةيعة الباطنيةة، تُنسةب إلةى إسةماعيل بةةن جعفةر الصةادق. وُمةؤَّدَّ  فلسةفة اإلسةماعيلية أن العقةل ال يسةةتطيع ( 2)

 .حقيقة الذ ات اإللهية
 .9الحجر  ( 3)
 .7كل عمران  ( 4)
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تتتةت ةتتت والن  ج تتتأن  تتتر ريَّ تتتر ةلتتتور او رةتتتة قتتتر اإلتيتتترر ا  ةتتت  ًتتت  ًلتتترحت  اوس 
ًهتتح وةةة ترن  و  اةتد اةتا   ستي ةاور.  ت  ريت  وتو  واأات د وري   رخار قر رر  اور 
 يتتدار اوتتتدةيق وحريتتة اوتترر  واوتتتةويتد م تتر ره ةتتق قيتترر اوتخريتتت ألهتت  اوتةويتت  

م د ألا روا ً  رووت  ر آيرت اوقرآر رووت آي رت اإلقجر د وورروا ًي  مت   واوحه
وال َر تتح  وال يتو  آيتة تتجتدد  تت  او  ترر واوحتد رر تاترهر إقجتتر ه التدق ةووت : 

يراو  إال ً  مترح   اير
د ووجةةوا األ ة ت  ر ا قجر ه قر ارهرر وقيرر ال  1أ

ذقرر.   جرد تسةي  وا 
و  تتتر  ذوتتتل: ررَّ اوةةتتت  موتتتت ًتتت  هتتتذه اوقتتترور األخيتتترو حقتتترعق و اتتترع  

رو تهةتت ى ومروتتةي ر و خترقي تتر  تتر قة تترن روراتتر ور ريمتتر؛ واو تتدةق ًتت  اوقتترآر م يتت
يجتتد رم رهتتر ورد اتت  اوت لتتريح رو اوتة تتيح ًتت  اوقتترآر  يتتذ  أ تتة قوتتر ةريتترن؛ و تتر 
اقيتتتت  ستتتتورو تحتتتت اوتتترن  تتتر اوخةتتترن إال وتمتتتور قيتتتد ا ورهتتتر  ةجتتت و وةقتتترآر 

ل ري  تت  ةتتد موتتةوا رر   تتردو وتترهدو اةي تت  متتأ  رحٍّ ال يةةتت  او يتتح ستتواه؛ و تتر ذوتت
 ت َّ استتوى إوتص اوست رن اومور ه  األ يرد وةد ولت اوقرآر ادن اوتموير ًقر : 

وه  دخرر
وآيتة  د وموةوا رر  اومرعيرت ًت  حرمتة داع تة داعاتة واوقترآر يقتو : 2أ

و   األر  او يتةه رحيييرهر
وم ٌّ ً  ًةل  يساحورد إوص رر يقو : 3أ

 . 4أ
ررَّ األر   يةتقتتتتةن ًتتتت  اوياتتتتر  اوو ستتتت د واوقتتتترآر يقتتتتو : وحققتتتتوا ررَّ 

اوس  وات واألر  مريتر رتقرن ًةتقيره ر
 . 5أ

رًأ يرور ري ر يتةت  وحققوا ررَّ اوق ر  يوقٌّ  ر األر د واوقرآر يقو : 
األر  ييقل ر  ر ر راً ر

اةتراِت اوس رقة وايوقَّ اوق ر. ويقو :  6أ
 . 7أ

                                                 
 .59األسعام  ( 1)
 .11فصلت  ( 2)
 .33يس  ( 3)
 .40يس  ( 4)
 .30األسبياء  ( 5)
 .44األسبياء  ( 6)
 .1القمر  ( 7)
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اهلل اوتتتذ  خةتتتق ستتتا  ألر  ستتتا د واوقتتترآر يقتتتو : وحققتتتوا ررَّ  اقتتترت ا
س وات  و ر األر    ة ر

 . 1أ
وحققوا ري   ووال اوجار  الةت ص او  ق  اويوق  رر ت يد األر ؛ ر  ترتج  

وروقص ً  األر  رواسَ  رر ت يد ام ً  دورت رد واوقرآر يقو : 
 . 2أ

روت يستتتاة هتتتو تختتت -اتتت  واو ةيتتتو  -وموتتتةوا ررَّ ستتتر اوترميتتتح اومي تتترو 
وم ُّ و ن  قيده ا قدارد واوقرآر يقو :  3أاو قردير و ا  ر

 . 4أ
وجةةيتر  تر وموةوا ررَّ وةج ردات حيرو ةرع ة ا رن اوتاةور واوقرآر يقو :

او رن م َّ و ن  ح 
 . 5أ

وحققتتوا رر  اوةتترو  اوة تتو د و يتت  اإليستتررد ترة تتص  تتر اوج تتردد واوقتتترآر 
 ر سأوة   ر  يرووقد خةقير اإليسرر يقو : 

 . 6أ
خةتتق األ وام وموتتةوا يتتر وو اوةقتتر  اوةتتر  ًتت  اوياتترتد واوقتترآر يقتتو : 

مة  تتر   تتر تياتتت األر 
ًةخرجيتتر اتت  ر واجتترن  تتر ياتترت  وتتت صويقتتو :   7أ

د  8أ
اهت  ت ورَات  ر م    وم  ا يجويقو : 

و تر مت   او  ترات جةت  . ويقو :  9أ
ًي ر  وجير ا يير

 . 10أ
رو  وا  ريقة إ سرل اوا  ؛ ر  اوتلوير اوو س د واوقرآر يقو : وموة

تَتتتَر إوتتتص را تتتل ميتتتت  تتتدَّ اوا تتت َّ ووتتتو وتتترن وجةةتتت  ستتترميرن  تتت َّ جةةيتتتر اوو تتت َو قةيتتت  

                                                 
 .12الطالق  ( 1)
 .15النحل  ( 2)
 .كيفيةإنار  إلى )اسون  الت عيُّرات الكم ية ُتؤد ّ إلى تغيُّرات  ( 3)
 .8الرعد  ( 4)
 .30األسبياء  ( 5)
 .12المؤمنون  ( 6)
 .36يس  ( 7)
 .53طه  ( 8)
 .5الحج  ( 9)
 .3الرعد  ( 10)
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دويأن 
 . 1أ

وموتتةوا تستتيير اوس تتةر واو رماتترت ارواختترر واوم راتترن واوقتترآر يقتتو د اةتتد 
   ر   ة   ر يرماوروخةقير و ذمره اودواح واوجوار  اروريح: 

 . 2أ
وموتتتتتتةوا وجتتتتتتود او يمتتتتتتروحد وتتتتتتتة يره وايتتتتتتره  تتتتتتر األ تتتتتترا د واوقتتتتتترآر 

وررس  قةي    يران راراي يقو :
تتر ي   احجتررو   تر ؛ ر   تتراةتة  تج ةتة  3أ

ي  سج 
؛ ر   ر  ير او ستيقةرت اويراو. إوتص ايتر ذوتل  تر اآليترت اوم يترو  4أ

واويتتوا يو او ايةيتتتة. واروقيتترو قةتتص  تتتر او حققتتة وتتاة   متوتتةرت قةتتت  او يعتتة 
تقتتدَّ  ذمتتره؛ يقت تت  ررَّ م يتتران  تتر آيرتتت  سييموتتت ستترُّهر ًتت  او ستتتقا  ًتت  وةت تتر 
تتر ًتت  او يتتح  تتردا  او  تترر و تتر متترَّ اوجديتتدار؛ ًتتأ  او رهتتورد تجديتتدان إلقجتتر ه ق  

توير إوتص اهدَّ رر يةت  يو  يموت اوةة  ًي  ررَّ اوج ردات ري رن تي و اروةقر  م ر 
و ر م   و ن  خةقير  وجيرذول آية 

 . 5أ

                                                 
 .45الفر)ان  ( 1)
 .42يس  ( 2)
 .3الفيل  ( 3)
 .4الفيل  ( 4)
اريات  ( 5)  .49الذ 
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 االستبداد والعاز
 

 ر روا  او ستادَّ ً  يسات  إوتص رقيتت  اروولت   اوخترعر اوقتو د يتلتر ت 
ً  ر وا  األيتر  وريةس   م ر ي وى  ر دا وا  ةرًرن ةرلرير؛ ًم ر ري   ويو  ر 

اتر  او ستتاد  رر تتيتو ر لروح اوول   رر ياةش األيتر  روده د مذول ويو  ر 
 اورقية اروةة .

ال يخةص قةص او ستاد د    ر مرر اايترند رْر ال استتةارد وال اقتسترت إال 
 ردا ت اور قية ح قرن تخا  ً  اأ ة ج   وتي  ق رند ًةو مرر او ستادُّ  يتران 
ومرر خة رورن يل رد هوا  اوةوا  ً  اأ  اوج  د ووو مرر وحورن ومرر اار آوى 

ق تتتت دواجتتتر اوحوا تتتر ًتتت  اوتتترن اوةيتتت د وومي تتت  هتتتو اإليستتترر يلتتتيد قرِوَ تتت  يتة
 جرهةه ه.

اوةةتت  ةاستتة   تتر يتتور اهللد وةتتد خةتتق اهلل اوي تتور مو تترًرن  التتراند يوو تتد ًتت  
اويةوو حرارون ًو  اوتر وو وت ر ةند اوةةت  يتور واواةت  اتأ د و تر  ايةتة اوي تور 

و و تتر وو يتترى متت َّ ستتة ة اورعرستتة تاديتتد اوا تتأ د واو تة تت  ًتت  حروتتة متت   رعتتي
 تقوى وت ةت ايساة يقلرر قة  او ر وو و يردت .

او ستتتتادُّ ال يخوتتتص قةتتتو  اوة تتتةد تةتتتل اوةةتتتو  اوتتتت  اة تتت ر يقتتتو   اوةستتترر 
ورم رهر ه    وهذيرر ي ي  ا  او  ررد ية ؛ ال يخرت قة  اوة ة إذا و  يمر وران 

ر يحتتت ُّ ققتتتد اوجيتتتوم؛ أليتتت  اوةستتترر حم تتتة ح تتترو تةقتتتد األوويتتتةد رو ستتتحر ايتتتر
يةتترت رر  او  تترر  تتيير  اتتةر تةتتد األ  تترت م يتتران  تتر ر  تتر : اوم يتتت وحستترر رو 

 . 2أوويةأر  1أ ويتيسميو
ومذول ال يخرت او ستادُّ  تر اوةةتو  اوديييتة او تةة قتة ارو ةتردد او ختلتة 

                                                 
ف فرسسي، له )الرسةائل الفارسةية( وهةو م(. ُمؤَّر خ واجتماعي وفيلسو  1755 – 1689نارل لّو دّ سكوسدا موستسكيو )( 1)

 سقد للمجتمع األوربي بأسلوب ساخر. و)د انتهر بمؤلَّفه السياسي)روا القواسين( الذّ يُةبةَّي ن فيه أنكال الحكومة.
 .م( ناعر وفيلسوف ومسرحي ألماسي 1825 – 1759فريدريج فون نيلر )( 2)
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ت  ااتروون وال ت يت  اوتروو د إي تر يتة  تص  ر اير اإليسرر ورات د القتقترده ري  تر ال تًر
ستتور وةةةتت د حتتتص إذا  تترع ًي تتر ق تتره د وا تحت تتر رد  تتت  د ورختتذ   1أا تتر او ت و 

 تتي   او تترورد ًلتترروا ال يتترور قة تترن ايتتر قة  تت د ًحييعتتذ  يتتة ر او ستتتادُّ  تتي   
م تتر يهتت  ر وتترُّ اوس تتمرار إذا خ تتر. قةتتص ري تت  إذا ياتتش  تتي   اوتتاة  ويتترووا حر تتة 

ستتتاد  وستتيةة الستتتخدا  ر ًتت  تةييتتد ر تتره و جتترراو هتتواه ًتت  اتتير اوةتتوا  ال يةتتد  او 
 قراةة ري   ي حل قةتي   اوت ن  تر اوتةاتي د ويستدُّ رًتواه   اةقي ترت   تر  رعتدو 
االستتتاداد؛ ومتتتذول ال يختتترت  تتتر اوةةتتتو  اولتتتيرقية  ح تتترن؛ ألر  رهة تتتر يمويتتتور 

او تتتتر   ستتتترو ير لتتتت رر اوي ةتتتتوود لتتتت رر او  تتتت د يوتتتتتري ر او ستتتتتادُّ اقةيتتتت   تتتتر 
واإلقتتت ا د وال يختتترت  تتتر او تتتردييرد ألر  رم تتتره   اتةتتتور ا ي تتترر اوتتتي ةود وال  تتتر 

 اورير يير؛ ألر  اروا   ةلرر اويار.
ترتةتتد ًتتراعي او ستتتادُّ  تتر قةتتو  اوحيتترو   تت  اوحم تتة اوياريتتةد واوةةستتةة 
تت د  اوةقةيتتةد وحقتتوق األ تت  و اتترع  االجت تترعد واوسيرستتة او دييتتةد واوتتترريخ او ةل 

وخ راتتة األدايتتةد ويحتتو ذوتتل  تتر اوةةتتو  اوتتت  تهماتتر اويةتتوود وتوس تت  اوةقتتو د وا
وتةتتر ت اإليستتترر  تتر هتتت  حقوةتت  ومتتت  هتتو   اتتتور ًي تترد وميتتتت او ةتتحد وميتتتت 
اوي تتتوا د وميتتتت اوحةتتتا. ورختتتوت  تتتر يختتترت او ستتتتاد   تتتر رلتتتحرح هتتتذه اوةةتتتو د 

ر قتتي   ًتت  اوقتترآر او يتتدًةير  تتي   وتةةتتي  اوي تترو اوخ راتتة رو اومتراتتة وهتت  او ةاَّتت
رر  األر  ير  تتتتر قاتتتتردَ  :  2أارولتتتتروحير واو لتتتتةحير ًتتتت  يحتتتتو ةووتتتت  تةتتتتروص

اولتتتتتتروحور
تتتتتت  ةووتتتتتت :  3أ و تتتتتتر متتتتتترر راُّتتتتتتل وي ةتتتتتتل اوقتتتتتترى ااةتتتتتت   ورهة تتتتتتر د ًو

 لةحور
ْر مرر قة رن االستاداد يةس رور  ردو اولأ  واإللأ  ام رو  4أ د وا 

ووا  ةيص  ردو اوةسرد واإلًسرد:  ر تخريح يار  اهلل إوص اوتوويم  اوتةاُّد م ر حو 

                                                 
 .امتلت بها( 1)
 .نواهد )ركسية. ومزيد  على ) .ج( ستَّة أسطر إضافية. في ) .ق( ال توجد في هذا الموضع( 2)
 .105األسبياء  ( 3)
 .، ورد في الأصل )وما كنا لنهلت القر  وأهلها مصلحون(117هود  ( 4)
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 قةص او ستادير.
واوخألتة: ررَّ او ستتاد  يختترت  تر هت الن اوةتتر ةير اوراوتدير او روتتديرد 

ر وستتتت    حةواتتتترت  م يتتتترو مةي  تتتتر   1أال  تتتتر اوةة تتتترن او يتتتترًقير رو اوتتتتذير حةتتتتر
  متارت  قةةة!

تتتتت د ألر وةةةتتتت  م تتتتر يتتتتا   او ستتتتتادُّ اوةةتتتتَ  ويترعجتتتت ؛ يا  تتتت  ري تتتترن وذا
سة ريرن رةوى  ر م   سة ررد ًتأ اتدَّ وة ستتاد   تر رر يستتحقر يةست  مة تر وةةتت 
قيي  قةتص  تر هتو ررةتص  يت  قة ترن. ووتذول ال يحتحُّ او ستتادُّ رر يترى وجت  قترو   
قرةتتت  يةتتتتوق قةيتتتت  ًمتتتراند ًتتتت ذا ا تتتت ر و  تتتت  او ايتتتح واو  يتتتتدو يختتتتترر او اتتتت  

اوقرقدو ايص اار خةتدور ةووت : أًتر  او ت ةقتور د او تلرار او ت ة ق. وقةص هذه 
وهذه  ايةة م   او تماريرد ا  ًت  اروتح اويترود وقةي تر  ايتص  يترع   قةتص مت   

.   ر يمور  سمييرن خر أن ال يهرجص وخير  وال وورٍّ
وييتتتتج   تتتر تقتتتدَّ  ررَّ اتتتير االستتتتاداد واوةةتتت  حراتتترن داع تتتةن و تتترادان  ستتتت ران: 

تترر يستتةص اوةة تترن ًتت   تيتتوير اوةقتتو د ويجت تتد او ستتتادُّ ًتت  إ ةتترن يورهتترد واو ًر
ذا ختترًوا  يتجرذاتترر اوةتتوا . و تتر هتت  اوةتتوا   هتت  رووعتتل اوتتذير إذا ج ةتتوا ختترًواد وا 

 استسة واد م ر ريَّ   ه  اوذير  تص قة وا ةروواد و تص ةرووا ًةةوا.
ره  اوةتتتتوا  هتتتت  ةتتتتوو او ستتتتتادُّ وةهْوتهتتتت ه. ا تتتت  قةتتتتي   يلتتتتو  وي تتتتو ؛ يةستتتت

ًيت ةةتتتتور ووتتتتومت ؛ وي لتتتتح ر تتتتواو   ًيح دويتتتت  قةتتتتص إاقرعتتتت  حيتتتترت  ؛ وي يتتتتي   
ذا رسترت  ةت ؛ وي ر  اة    قةص اةت  ًيةتخترور اسيرستت ؛ وا  ًي يور قةص ًر
ذا ةت   ي   و  ي     يةتاروي  رحي ترن؛ ويستوة   إوتص  ً  ر واو   يقووور مري رن؛ وا 

ر يقتت  قةيتت   تتي   اةتت  األاتترو ةتترتة    خ تتر او تتوتد ًي يةويتت  حتتذر اوتتتوايخ؛ وا 
 مةي   اه رو.

واوحرل  ررَّ اوةوا  يذاحور ريةست   اةيتدي   استاح اوختوت اويروتئ قتر 

                                                 
 .بمعنى  حقت( 1)
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اوج تت  واو اتتروود ًتت ذا ارتةتت  اوج تت  وتيتتوَّر اوةقتت   ا  اوختتوتد ورلتتاح اويتترو ال 
ييقردور  اةرن و ير  يرًة  د م ر ةي : اوةرة  ال يخد  ايتر يةست د وقيتد ذوتل ال 

وة ستتتاد   تتر االقتتت ا  رو االقتتتدا . ومتت  رجاتترت األ تت  اترة ي تتر او ستتتادَّ اوةعتتي   اتتدَّ 
إوتتتص وميتتت   ر تتتير ي تتترح اوحستتترحد  -راتتت   اةتتت –قةتتتص اوترة تتت   ة تتتر وااليقتتتأح 

ورعيو  قرد  يخوص االيتقر د ورح  حةي   يتةذذ اروتحراح. وحييعذ  تير  األ ة حيرون 
ق   وسةردود ويمتور حتا  اوترعيو  تر ذوتل  ر ي ة هييةد حيرو رخرن وي رند حيرو

ررو اوحاتتواد اةتتد رر متترر ًتت  دور االستتتاداد روتتقص اوةاتترد؛ أليتت  قةتتص اوتتدوا  
 ةحوارن اروا  رند  حر رن ارألخ ررد اير ر ير قةص ريرست د ات  وقةتص حيرتت  
تة قتير؛ وأليتت  ال يترى ةت   ر ر تت   تر يستروتده ًي تتر يج ت ؛ ألرَّ اوواةتت اتتير   ًر

ر متترر قتترةأن  تييتترند ال اتتدَّ رر ي راتت د ًي تت رح اروتت د ًيتوتتوم ًمتترهد يديتت     تت
ر اهتدى ًأ يجسر قةتص اوتلتريح ات   ويخت   رري د ًأ ي تد  قةص اولواحد وا 
ةا  است أع رر  او ستاد د ً ر رآه  تلتة ارن ًي تر يتراه ًتأ يستة  إال تةييتده راوتدان 

  ايتتتر هي تتترح ً تتتو متتتذَّاح؛ واوقتتتو  متتترر رو اي تتترند ومتتت ُّ  ستوتتترر ايتتتره يتتتدَّق  ريَّتتت
اوحتتقُّ: إرَّ اولتتدق ال يتتدخ  ةلتتور او ةتتول؛ ايتترنن قةيتت ؛ ال يستتتةيد او ستتتادُّ ةتت ُّ 
 ر رر  ايرهد ات  يةتيم ًت   تأ  وتتردد  وقتذاح  وختوتد ومةتص اتذول ايتقر ترن 

  ي  قةص استةارده اوي رو وةد خةق   را   رحراران.
  رم ر  ر خًو    ر اةس ؛ ألرَّ خًو  إرَّ خوت او ستاد   ر يق ة رقيت

ت  قتر قجت    ييوة قر قة ت  ا تر يستتحقُّ   تي  د وختًو   يروتئ قتر ج ت ؛ وخًو
ت  قةتص ًقتد حيرتت  وستتة ري د  حقيقت  ًيت د وختًو   قتر تتوه   اوتخترذ  ًقت ؛ وخًو
ت  قةتص  وخًو   قةص وقي رت  ر اوي ارت وقةص و ر  يتةوةور ايتره ًت  ريتر ؛ وخًو

 رن  ةم د وخًو   قةص حيرو  تةيسة ًق .م   و ن تحت س 
مة ر  اد او ستادُّ اة رن واقتسرًرن  اد خًو   ر رقي ت  وحت ص  ر حروتيت د 
وحتص و ر هواجس  وخيرالت . ورم ر  ر تهخت  حيرو او ستاد  اروجيور اوت ر . ةةتت: 

ذا أاوتر   ألر  او ستادَّ ال يخةو  ر اوح ق ة  د ويةوره  ر اواحث قر اوحقرعق د وا 
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لردت وجود  ستادٍّ اير رح ق ًيسررق  او توت ة تران إذا وت  يستررق  اوجيتور رو 
: إي  يخرت  ر حرويت ؛ ألرَّ رم ر  ر يا م ارو ستادير حواوتي  ؛  اوةت ؛ وةةته
ايةتتة وحستترح او ستتتاد   ألرَّ هتت الن روتتقص خةتتق اهلل حيتتروند يرتماتتور متت َّ جري تتة  ًو

ووير  لتتتتروقيرد يهج تتتتدور اوةمتتتتر ًتتتت  اوتتتتذ  يجةة تتتت  ي ستتتتور ويلتتتتاحور  خاتتتت
است أع  ر يريد  ي   ًةة  ادور رر ي ةح رو يلر  . ًم  ييق  قةتي   وي يتي   
 و جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترَّد ري تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال يةة تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور او يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحد 
 و تتتتتتتر ذا اوتتتتتتتذ  يةةتتتتتتت  او يتتتتتتتحد األيايتتتتتتترن واألوويتتتتتتترن  و تتتتتتتر هتتتتتتت الن إال روتتتتتتتقيرن؛ 

د وال يتتتتتتتتتتتد ق   ذوتتتتتتتتتتتل إال   رستتتتتتتتتتتت ةرل اوة تتتتتتتتتتت ! ال يةةتتتتتتتتتتت  اياتتتتتتتتتتتل ياتتتتتتتتتتت ٌّ وال ووتتتتتتتتتتت ٌّ
تتر د وال ياتترُّ لتتدة  إال    ةَّتت د ً يَّتتل اوة تت  ةةتتت وةووتتل اوحتتق :  ًتتأ يا تتر دج 

قةتتتتص اياتتتت  رحتتتتدان 
وتتتتو قة تتتتته اوخيتتتتر الستتتتتم رت »د ورً تتتت  ريايرعتتتتل يقتتتتو :  1أ

 . 2أ« ي 
  تتتتتتتتتتتر ةواقتتتتتتتتتتتد او تتتتتتتتتتت ر خير او تتتتتتتتتتتدةقير: إرَّ رحتتتتتتتتتتتده  إذا رراد او وا يتتتتتتتتتتتتة 

 أند يمتةتتتتتتتتتت  رر يتتتتتتتتتتوا ر درجتتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتت   4أوتي تتتتتتتتتتور  3أاتتتتتتتتتتير  ستتتتتتتتتتتادَّير مييتتتتتتتتتترور
ذا رراد او ةر تتتتتتتتتتتتتةة اتتتتتتتتتتتتتير    تتتتتتتتتتتتتر مريتتتتتتتتتتتتتر قةيتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتر اوتحتتتتتتتتتتتتتذُّر واوتتتتتتتتتتتتتتحةُّا. وا 

 . 6أد يوا ر اير  رتات  ر ي  ر ً  ةو ي  ر 5أقردوير مةيو وروار وق ر اوةرروق
                                                 

 .26الجن  ( 1)
ن سةور  األعةراف علةى / مة188ل  سعثر عليه في كتب الحديث القريف. لعةلَّ األمةر التةبس علةى الكةواكبي فةي معنةى اليةة /( 2)

 .  ))ولو كنُت أعل  الغيب الستكثرُت من الخير((لسان النبي 
م( ابةن دوميتيةوس اهنةو بةاربوس وأجريبينةا الثاسيةة. بعةد زواج  68 – 54م( إمبراطور رومةاسي ) 68 – 37كالوديوس )يصر )( 3)

س خلفةةه سيةةرون، )ةَّتَّةلَّ أمةةه، ثةة َّ زوجتةه أوكتافيةةا، واضةةطهد أجريبينةا مةةن كالوديةوس األول أ)نعتةةه بتبنَّةةي سيةرون، وعنةةدما تةةوفي كالوديةو 
(. أعاد بناء روما على سمف فاخر. ارتكب سلسلة مةن أعمةال القتةل الوحقةية. 64المسيحيين. تُلقى عليه تبعة حريق روما الكبير )

 .)ال وهو يحتضر  ))ما أعظ  الفنان الذّ سيخسره العال  بموتي((
م( فات  مغولي، ُولد )رب سمر)ند. يُعرف بتيمور األعرج اد عى أسَّه مةن سةاللة جنكيةز خةان.  1405 – 1336تيمور لنت )( 4)

م( على ما يُعرف حالياً بتركستان الر وسية. غزا فارس والهند وبالد الكةرج، ثة َّ اسةتولى علةى حلةب واسةتباحها  1639سيطر عام )
يب. تعجُّ سيرته بأعمال القسةو ، لكنةه أيضةاً نَّةجَّعَّ الفةن واألدب والعلة ، لمدَّ  ثالثة ايام، تعرضْت خاللها لكثير من الن هب والت خر 

 .وعندما احتلَّ دمقق أخذ أفضل علمائها وفناسيها إلى سمر)ند. أ)ام المنقآت العامة الض خمة. وتوفي أثناء غزو الص ين.
 في ) .ق( صالا الد ين بدل عمر الفاروق.( 5)
   إبراهي  التي يقول فيها حول هذا المعنى دارت )صيد  حاف( 6)
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و تتتر مريتتتت رم تتتر اوتتتديريرت   سستتتة قةتتتص  اتتتدر  اوخيتتتر واووتتتر متتترويور 
ررت اةت  األ تت  او ترارو ررَّ ر تترَّ  واواتأ د واووت و و حتت د واوةقت  واووتتي ررد

د ًة ةت هيمأن  1أو ن قةص اإليسرر هو اوج  د ور ر  آ رر اوج   هو اوخوت
  خللرن وةخوت يهةاد اتقرنن وور ه.

ةر  رحد او حررير اوسيرسيير: إي  ررى ةلر او ستاد  ً  م     رر هو 
اوم يتتةد و متاتتت   هيمتت  اوختتوت قييتت : ًرو ةتتل اوجاتترر هتتو او ةاتتودد ورقوايتت  هتت 

هتت  او تتذاح او قتتدَّود واألةتتأ  هتت  اوستتمرميرد وقاتتررات اوتةاتتي  هتت  اولتتةواتد 
واويتترو هتت  األستترى اوتتذير يهقتتدَّ ور ةتترااير اوختتوتد وهتتو رهتت  اويتتوا يو او ايةيتتة 
ًتتت  اإليستتتررد واإليستتترر يقتتترح  تتتر اوم تتتر  ًتتت  يستتتاة ااتةتتترده قتتتر اوختتتوتد وال 

اوةةتت  احقيقتتة او خيتتت  يتت د وهمتتذا إذا  اد  وستتيةة وتخةيتتت اوختتوت رو يةيتت  ايتتر
قةتتت  رًتتتراد اورقيتتتة اتتتةر  او ستتتتادَّ ا تتتر   قتتترج   تتت ة  د  ا  ختتتًو    يتتت  وتقر تتتوه 

 حقوة  .
ويقتتتتتو  رهتتتتت  اوياتتتتتر: إرَّ خيتتتتتر  تتتتتر يستتتتتتاد  اتتتتت  قةتتتتتص درجتتتتتة استتتتتتاداد 
خر تة اوقلتورد وقا تة اوحةتأتد  اوحمو ترت؛ هتو ت روي تر ًت  وتيآر او ةتولد ًو

يةرتد وقأع  األاَّ ةد ويحو ذول  ر اوت وي رت اوت  يستترهح ا تر و راسي  اوتور 
او ةول رقريره  قو رن قر اوةق  واو ةترداود وهتذه اوت وي ترت يةجتة إوي تر او ستتادُّ 
تدق وةي تيرد وةةيت   م ر يةجة ةةي  اوة   وةتماُّرد وةةيت  اوةةت  وةتلتوُّتد وةةيت  اول 

 او ر  و يية اوةارو.
ول يهستتتد ُّ قةتتص قراةتتة األ تتة ًتت  االستتتةارد رو اوحريتتة ويقووتتور: إيَّتت  متتذ

ارستتي رق و ت تتر؛ هتت  هت  ةةيةتتة روةتترا اوتةاتي  مروةرايتتة  تت أن  ر  هت  اييتتة ًتت  

                                                                                                                   
 وَّرَّاعَّ صةةةةةةةاحُب كسةةةةةةةر  أْن را  عمةةةةةةةراً 
 أمنةةةةةةةةت لمةةةةةةةةا أ)مةةةةةةةةتَّ العةةةةةةةةدلَّ بيةةةةةةةةنه 

 

 بةةةةةةةةةين الر عيةةةةةةةةةة عطةةةةةةةةةالً وهةةةةةةةةةو راعيهةةةةةةةةةا 
 فَِّنْمةةةةةةةةتَّ فةةةةةةةةيه  )ريةةةةةةةةرَّ العةةةةةةةةين هاسيهةةةةةةةةا

 
 
 .كذا في األصل، والصواب  أكثر ضرراً على اإلسسان وهو الجهل، وأكثر كثار الجهل ضرراً هو الخوف( 1)
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قاتتررات اوخ تتوع مروةررستتيةد ومتةتتل اوة تتة اوتتت  وتتيو ًي تتر اتتير او تختتر اير ريتتر 
 وريتد ا  سيد  وقادم  !

واتتتترر؛ ًمتتتت ُّ إدارو  ستتتتتادو واوخألتتتتة ررَّ االستتتتتاداد واوةةتتتت   تتتتدار  ت ر
تستةص ج تتدهر ًت  إ ةتترن يتور اوةةتت د وحلتر اورقيتتة ًت  حروتتل اوج ت . واوةة تترن 
اوحم رن اوذير يياتور رحيريترن ًت    تريق لتخور االستتاداد يستةور ج تده  ًت  
تيتتوير رًمتترر اوي تترود واو روتتح ررَّ رجتتر  االستتتاداد يه تترردور رجتتر  اوةةتت  وييمةتتور 

يتتت م ر  تتر   تترجرو ديتتررهد وهتتذا ستتاح ررَّ متت َّ األيايتترن  ا تت د ًروستتةيد  تتي    تتر
تقةَّاتوا  -قةي   اولأو واوسأ  ورم ر اوةة رن األقأ  واألدارن واويتاأن -اوةار  

 ً  اواأد و رتوا ارارن.
إرَّ اإلستتتأ ية رو َّ ديتتتر حتتت َّ قةتتتص اوةةتتت د ومةتتتص وتتترهدان ررَّ رو  مة تتتة 

نو ر تران  مترراند وروَّ  ِ يَّتة  رجةَّ تر اهلل وا تترَّ ا تر رهي وت  تر اوقترآر هت  األ تر اتروقرا
تةت األو   قةص اإليسرر ه  ريَّ  قةَّ   اتروقة . قةَّ ت  ات   تر وت  يةةت . وةتد ً ت  اوسَّ
 ر    ى هذا األ ر وهذا اال تيرر وجوح تةةُّ  اوقترانو واومتراتة قةتص مت    ستة د 

مردت تةت ُّد واتذول لترر اوةةت  ًت   واذول ق َّت اوقرانو واومتراة ً  او سة ير رو
األ ة حران  ارحرن وةم   ال يختيُّ ا  رجر  اود ير رو األورات م تر مترر ًت  األ ت  
اوستتراقةد واتتذول ايتوتتر اوةةتت  ًتت  ستترعر األ تت  رختتذان قةتتص او ستتة ير! وومتتْر؛ ةرتتت  
وال اهلل االستاداد اوذ  است رر اروةة  حتص جةة  مروسةةة يهة ص ويه يح وح ييرد 

يجتتتر  رحتتتد قةتتتص االقتتتترا د رجتتت ؛ ةرتتتت  اهلل االستتتتاداد اوتتتذ  رجتتت  ارأل تتتة إوتتتص 
 األ يةد ًروتقص آخرهر اةوو  رد وال حو  وال ةوو إال ارهلل.

ةتتر  او تتدةقور: إرَّ رختتوت  تتر يخرًتت  او ستتتادور او رايتتور  تتر اوةةتت  رر 
تتتوا اوتتتيةو  وق َّهتتترد يةتتترت اويتتترو حقيقتتتة ررَّ اوحريتتتة رً تتت   تتتر اوحيتتترود ورر يةًر

تت د واإليستتريية و تتر  واوو تترت وقا تتت د واوحقتتوق وميتتت تهحةتتاد واواةتت  وميتتت يهًر
 ه  وارعة رد واور ح ة و ر ه  وذ ات ر.

ر تتر او ستتتادور اووتترةيور ًةًعتتدت   هتتوان ترتجتتت  تتر لتتووة اوةةتت د متتةر  



 58 

اوةةتتت  يتتترر ورجستتتر     تتتر اتتتررود. او ستتتتادور يختتترًور  تتتر اوةةتتت  حتتتتص  تتتر قةتتت  
مة ة أال إو  إال اهلل د وو رذا مريت رً   اوذمرد وو رذا اهي  قةي ر اويرو  ةيص 

اإلسأ . اهي  اإلسأ د ا  ومرًة األديرر قةص أال إوت  إال اهلل د و ةيتص ذوتل ري ت  
ال يهةاد حقرن ستوى اولتري  األقات د و ةيتص اوةاتردو اوخ توع و ي تر وةاتة اوةاتدد 

خ تتوع وتت ن  ايتتر اهللا. و تتر رً تت  ًيمتتور  ةيتتص ال إوتت  إال اهلل: اال يستتتحق او
تمترار هتذا او ةيتتص قةتص اوتتذامرو آيترن اوةيتت  ور ترات اوي تترر تحتذُّران  تتر اووةتوع ًتت  

ييرستتح اتتر   -واوحروتتة هتتذه–ور تتة وتت ن  تتر اوخ تتوع و يتتر اهلل وحتتده. ً تت  
او ستادير رر يةة  قايده  رْر ال سيردو وال قاودية ً  اإلستأ  وال واليتة ًيت  وال 

ر او   يتتتور اة تتت   روويتتترن اةتتت   متتتأ؛ ال يأعتتت  ذوتتتل ار تتت  د خ تتتوعد إي تتت
 -وال  اوتتوا–ورا تر قتد وا مة تتة أال إوت  إال اهلل  وتتت رن و ت ! وو تذا؛ متترر او ستتادور 

  ر ريلرر اوو رل ورقدان اوةة .
إرَّ اوةةتت  ال ييرستتح لتت رر او ستتتادير ري تترن مَخَدَ تتة األديتترر او تما تترير 

أل وام اوح قتتتتتتصد ومر ستتتتتترن متتتتتت   اوج ةيتتتتتترت او تتتتتتةيةة. ومرآلاتتتتتترن اوجه َتتتتتتأند وا
واوحرلت : ريَّتت   تتر ايتوتر يتتور اوةةتت  ًت  ر تتة  ةتت   إال وتمسَّترت ًي تتر ةيتتود األستترد 

 وسرن  لير او ستاد ير  ر ر سرن سيرسة رو ر سرن دير.
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 االستبداد والمجد
 

 ايتتص  تتر اوِحَمتت  اوارو تتة وة تتتةخرير ةتتوو  : ااالستتتاداد رلتت   ومتت   داناد و 
ذول ررَّ اوارحث او دةق ًت  رحتوا  اواوتر و اترع  االجت ترع موتت ررَّ وأستتاداد 
يت   ر تران ستيعرن ًت  مت   وادد وةتد ستاق ررَّ االستتاداد ي ت   قةتص اوةقت  ًيةستدهد وا 

د.  اآلر راحث ً  ريَّ  ميت يه روح االستاداد او جد ًيةسدهد ويقي   قر   اوت جُّ
حتتتحٍّ واحتتتترا  ًتتت  اوقةتتتوحد وهتتتو   ةتتتح  او جتتتد: هتتتو إحتتترا  او تتترن  قتتتر 

 ايةتت  وتتريت ومتت   إيستتررد ال يترَّتت  قيتت  ياتت ٌّ رو  اهتتدد وال يتتيح ُّ قيتت  ديتت ٌّ رو 
خر ت . وة جتد وتذَّو  روحيتتة تقتررح وتذَّو اوةاتردو قيتتد اوةتريير ًت  اهلل تةتروصد وتةتترد  

قيتتتتد   1أوتتتتذَّو اوةةتتتت  قيتتتتد اوحم تتتترند وتراتتتتو قةتتتتص وتتتتذَّو ا تتتتتأل األر   تتتت  ة رهتتتتر
األ تتتراند وت يتتتد قةتتتص وتتتذَّو  ةرجتتتةو اإل تتتران قيتتتد اوةقتتتران. ووتتتذا؛ يتتت اح  او جتتتد ًتتت  

 اويةوو  ي وة اوحيرو.
وةتتد روتتَمَ  قةتتص اةتت  اواتترح ير ر   اوحرلتتير رةتتوى  حتتري اوحيتترو ر  
حتتتري او جتتتد  واوحقيقتتتة اوتتتت  قتتتوَّ  قةي تتتر او تتتتةخ رور و يَّتتت وا ا تتتر تخةتتتي  ااتتتر 

تت  قةتتص اوحيتترو قيتتد او ةتتول واوقهتتوَّاد خةتتدور هتت  اوتة تتي ؛ وذوتتل ر رَّ او جتتد  ة َّ
وايةتتتةند وقيتتتد اويُّجاتتترن واألحتتترار ح ي تتتةند وحتتتحُّ اوحيتتترو   تتتتر  قةتتتص او جتتتد قيتتتد 
األهسران واألذ الن  ايةةند وقيد اوجايرن واويسرن  رورون. وقةص هذه اوقرقتدو يمتور 

  تةتتل او  روتتل؛  ةتتذورير ًتت  إوقتترن ريةستت   ًتت -قةتتي   اوستتأ –رع تتة آ  اوايتتت 
تةور او توت مرا ترن قةتص حيترو  أليَّ   و  ر مريوا يجارن رحراراند ًح ي ت   جةةتت   ية  
ذ ٍّ     حيرو ااتر خةتدور اوتذ  خ  تة ر جترد اواوتر ًت  إةتدا    قةتص اوخ تر إذا 

د ذاهأن قةص ررَّ اةت  ريتواع اوحيتوارد و ي تر اواةات د وهِجتدت ًي تر  2أهدَّد  جده 
د وررَّ رم تتر ستتارع او يتتر   ايةتتة اختيتترر االيتحتترر رحيريتترن تخةُّلتترن  تتر ةيتتود اوتتذُّ  

                                                 
 .في ) .ق(  )ثمرها( وهي األولى وردت( 1)
 .إنار  إلى )ول البن خلدون في ُمقدمته، حيث المَّ الحسينَّ بن علي على خروجه لحرب يزيد بن معاوية( 2)
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تترَّو ت تتوت وال تةمتت   واووحتتوم إذا رهِستتَرت مايتترو تتتةاص او تتذان حتتتص ت تتوتد وررَّ اوحه
 اِةرِ  رد واو رجدو ت وت وال تةم  ا ديي ر!

او جد ال يهير  إال ايوع   ر اواذ  ًت  ستاي  اوج رقتةد واتةايتر اووترةيير 
ستتتاي  اهلل رو ستتتاي  اوتتتد يرد واتةايتتتر او تتترايير ًتتت  ستتتاي  او دييتتتة رو ستتتاي   ًتتت 

 تتر  روتتح قايتتده ات جيتتده  -او ستتتحقُّ اوت ةاتتي  وذاتتت –اإليستتريية. واو تتووص تةتتروص 
 إال وةرر او ةح اذمر ية رع  قةي  .

وهتتذا اواتتذ  إ تتر اتتذ   تتر  وةيةتت  اوةتتر  ويستت ص  جتتد اومتتر ؛ وهتتو ر تتةت 
اوي تتترً  او ةيتتتد وةج رقتتتة؛ ويستتت  ص  جتتتد اوة تتتيةةد رو اتتتذ   او جتتتدد رو اتتتذ  اوةةتتت 

اوي ةو اروتةرُّ  وة ورق  واألخ رر ً  ساي  يلرو اوحق  وحةا اوي ار ؛ ويهست ص 
 جد اوي اروةد وهذا رقةص او جد؛ وهو او راد قيد اإل أقد وهو او جد اوذ  تتوق 

   تتر قوترق تةتتذُّ و تت  ًتت  إويت  اويةتتوو اومايتترود وتحترُّ إويتت  رقيتترق اويتتاأن. ومت  وتت
حاتتتت  او لتتتترقح واو ختتتتر راتد ورم تتتتره  يمتتتتور  تتتتر  واويتتتتد ايتتتتوت يتتتتردرو ح ت تتتتر 
اولُّدت  ر قيور اوارو ير او ذو يرد رو يمور  ر يجارن ايوت  ر ايق ةت ًي ر 
سةسةة او جرهتدير و تر ايق ةتت قجرع هتر قتر امترع  . و تر ر  ةتة او جتد ةتوو  : 

ور او تتتوت ًتتت  ستتتاية د وال ستتتاي  إويتتت  إال اةاتتتي  خةتتتق اهلل وة جتتتد رجتتترالن يستتتتةذا
 او   ة واإلةدا  واو  ارتد تةل اوخلر  او  أث اوت  ا ر تقدَّر ةي  اورجر .

اووترقر وهتو تحتت اويَّ ت :  تر   1أ وهذا أييرور  اوارو  ستة  أراتراير 
روقص اويرو  ًةجرا   ةر  رن ا :  ر إذا ذمر اويرو االستاداد مرر   ترالن وت  ًت  

اوةترد  إذا ةةَّتد ستيةرن وقرعتد يقتو  وت : اهتذا ستيت األ تة   2أ اوخير . ومرر أترايترر 
ررجو رر ال رتةد ى اوقريور ًيمور و  يليح  ً  قيق ا. وخرم ةيو  تر  جةتو 
اووويد    ارن يقو : ارتريد رر تمور جارران  واهلل؛ إرَّ يةر  اولةرويل أل و   ر 

                                                 
 .أغلب الظ ن أنَّ الكواكبي ُيخطئ بالت سمية، والمقصود أغريبينا، وأجريبينا أم سيرون التي تصدَّت له فةَّقَّتةَّلَّهَّا( 1)
م( عةةةرف  117 – 98م( إمبراطةةةور رومةةةاسي ) 117 – 53بةةةان. وترايةةةان هةةةو ترايةةةاسوس مةةةاركوس أولبيةةةوس )فةةةي األصةةةل  ترا( 2)

 .بُحبَّ العدل
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عتتدو ستتةيل ايتتر جةتتح اووتتقرن قةتتص يةستتل ا. ستتيةل!. وةيتت  ألحتتد األاتترو: ا تتر ًر
ًقر : ا ر رحةص اووقرن ً  ساي  تي يي اوارو ير!ا. وةر  آختر: اقةت َّ رر رًت  
اوايةت  و ر قة َّ   رر اوق رنا. وةي  ألحد اوياأن: او رذا ال تاي  ول داران ا 
د ًقر : ا ر رلي  ًي ر ورير او قي  قةص ا ر اوجتواد رو ًت  اوستجر رو ًت  اوقاترا

وهتتذه ذات اوي تترةير أرستت رن ايتتت راتت  امتتر ر تت  اهلل قي تتر  وهتت  ا تتررو قجتتو  
.  1أتود ع ااي ر اقوو ر: اإر ميت قةتص اوحتق  ًرذهتح وةرتت  اوحجترم حتتص ت توَتا

وهتتتتذا  م تتتترهور رعتتتتيو ج  وريتتتتة ًريستتتتر استتتتتادَّ ًتتتت  ر تتتتر ًتتتتدخ  قةيتتتت  لتتتتديق  
ال ًةيتتتتت وهتتتتو يقتتتتو : ااأل تتتتر وح تتتتة ال إويتتتتلد ًرقتتتتتد د ر  2أار اتتتتتر و اقتتتتت  د وا 

 او خذو  او  رر او يت!!
واوحرلتتت  ررَّ او جتتتد هتتتو او جتتتده  حاَّتتتح  وةيةتتتوود ال تةتتتتة تستتتتةص ورانه 
وترةتتتص  راةيتتت د وهتتتو  يسَّتتتر  ًتتت  ق تتتد اوةتتتد  ومتتت   إيستتترر قةتتتص حستتتح استتتتةداده 
تتتتت د وييحلتتتتر تحلتتتتية  ًتتتت    تتتتر االستتتتتاداد ا قرو تتتتة اوا ةتتتت  قةتتتتص حستتتتح  وه َّ

 اإل مرر.
تتد  و تترذا يمتتور يقراتت  او جتت تتد. و تتر هتتو اوت ج  دد  تتر حيتتث  اتيتترهد اوت جُّ

تتتتد وةتتتتا  هرعتتتت  او ةيتتتتصد وو تتتتذا ررايتتتت  رتة َّتتتتر اتتتترومأ  ورتةةتتتت   ًتتتت   تتتتد  اوت جُّ اوت ج 
اوخ تترحد وال ستتي ر  تتر حيتتث رخوتتص  ستترو إحستترو اةتت  او  تتروةير. إر وتت  
 يمتتتر  تتتر ج تتتة ريةستتت   ً تتتر ج تتتة رجتتتداده  األووتتتيرد ًةيروتتتده  اووجتتتدار واوحتتتق  
او  ررد رر يتجرَّدوا دةيقتير  ر اوي ةو وهواهرد   َّ ه    ة  و    سترعر اوجتريير 
ييتتت  رقة تتت  اوتتتي ةو اقاتتتوو   ت تتتويي  هتتتذاد  قةتتتص اإليستتتريية ال يةتتتد ور تتتتةويأن. وا 
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تتتتد ختتتتري اتتتترإلدارات او ستتتتتادَّود وهتتتتو اوقراتتتتص  تتتتر او ستتتتتاد  اروةةتتتت   اوت ج 
قوو متترو ةقَّاير ايحتتو دوق واتتتررورد واو ختتر اير ايحتتتو متترألقوار واوة تتر د رو اتتترو

ةير اروح رعتتتتت د  رح  اوةتتتتت و ورح  اولتتتتتووةد رو او وستتتتتو ير اروييروتتتتتيرد رو او  تتتتتوَّ
تتد هتتو رر ييتتر  او تترن جتتذوو يتترر  تتر ج تتي  ماريتترن او ستتتاد   واتةريتتت  آختترد اوت جُّ

 ويحرق ا ر ورت او سرواو ً  اإليسريية.
د اور جتت  ستتيةرن  تتر ِةَاتت  اوجاتتررير ياتترهر اتت  واولتتت  رجةتتص: هتتو رر يتقة تت

قةص ريَّ  جأد ً  دووة االستادادد رو يةة تق قةتص لتدره وستر رن  وتةران ا تر ورانه 
 ر اووجدار او ستايح وةةدوارد رو يت ير اسيور   رموة تياتئ اةي ت  لترر  خيَّ ترن 
 رةتتترح إوتتتص اويستتترن  يتتت  إوتتتص اورجتتتر د واةاتتتررو رو تتتح ورخلتتترد هتتتو رر يلتتتير

 اإليسرر  ستادان ل يران ً  ميت او ستاد  األقا .
د خريٌّ ارإلدارات االستاداديةد وذول ألرَّ اوحمو ة اوحرو  : إرَّ اوت جُّ ةةته
اوت  ت     قوا ت األ ة تةاص م َّ اإلاترن إختأ  اوتسترو  اتير األًتراد إال وة ت   

ةتترن لتتوريرن ر يتترن ةير تت تت  ةتتدر رحتتد  ي تتر إال ًر   ًتت  ختتد ت ر؛ ر  حقيقتت د ًتتأ تًر
اوخد تتة اوة و يتتةد وذوتتل توتتويقرن وتت  قةتتص اوتةتتري  ًتت  اوخد تتةد م تتر ريَّ تتر ال ت ي تت  
رحدان  ي ر اوسر  رو توتر ً  اةقتح  إال  تر مترر قة يترن رو ذمترى وخد تة    تة وَّقت  
اهلل إوي ر. وا    هذا يًر  اهلله اويترو اة ت   ًتوق اةت   درجترت ًت  اوقةتوح ال 

 ً  اوحقوق.
ذا وقح اوةوردية   أن قيد اإليمةي  هو  ر اقريتر ق تد االستتادادد و ت  وه

تتت  خد تتة قاي تتةد ويمتتور  تتر حيتتث  ذوتتل ال ييروتت  قيتتده  ارواتترن إال  تتر يختتد  ر َّ
رخأةتتتت  و روتتتتت  رهتتتتأن ألر يختتتتد  ر ختتتتد رت    تتتتة ايرهتتتترد و تتتتر او قتتتترر رر ال 

د رو مريتتت األ تتة تقتترر اقتاتترر وةتتورد ًتت  ياتتر األ تتة إال إذا متترر   سستترن رو وار تترن 
ًتت  جا تتت  ستت ران  حتترران اقةتت  اوو ييتتة وا تتداد اووتت ر ة    تت ٍّ اد تت  يقستت  ًيتت  
اوتتًر  ريتت   تت ير ا روتتت  وحيرتتت  يتتر وو األ تتة؛ ر  ةريوي تتر األسرستت د حةتتيا 

 قةص روح ر؛ ر  حريت ر.
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تتد ال يمتترد يوجتتد وتت  ر تتر ًتت  األ تت  اوقدي تتة إال ًتت  دقتتوى األووهيتتة  اوت جُّ
هتر  تر يةت  اويترو ارأليةترود رو ًت  دقتوى اوي جراتة ارويستح اوتت  ي تو  و ر  ةير

تتتد ارألوقتترح واوو تتررات ًتتت   ي تتر يوتتة اوت ج  ا تتر األلتتأن يستت  او ةتتتول واأل تتراند وا 
اوقتترور اووستت صد ورام ستتوة  ًتت  اوقتترور األخيتترود  تت َّ ةر تتت ًتتترو اوحريتتة تت ي تتص 

وتت  تاةتتش اريت تتر إوتتص اآلر ارو ستترواو وت ستت  ردرايتت  قةتتص حستتح ةوت تتر و رةت تترد و 
 ً  اير ر ريمر.

دور يريدور رر يخدقوا اوةر ةد و ر يخدقور اير يسرع   اوأت   او ت ج 
يتةحةحر اير قجرع  اوح  اةي   مارر اوةقو ؛ مارر اويةوو؛ رحرار ً  و وي   
ال يه ا  و   يقرحد وال تهلة   ي   رةرحد ًيحوج   هتذا او ا تر اومترذح وتح ُّت  

ات واإلهريتترت اوتتت  تقتت  قةتتي    تتر ِةَاتت  او ستتتاد د اتت  تحتتوج   وةحتتري اإلستترن
قةتص مت  تترد ات  قةتتص إا تترر قمست رد اتت  قةتص  قرو تتة  تتر يتد ق  خأً تترد اتت  
اةتترده  قتتر اقتقتترد ررَّ  تتر وتتةي   قةتتص ت ةتتي  رًمتترر اوي تترو ًتت  حتتق  او ستتتاد  وا 

 اواة .
تدير رقتدان وةةتد  ريلترران وةجتورد ال ديتر وال وجتدار  وهمذا يمور او ت ج 

وال ورت وال رح ةد وهذا  ر يقلده او ستادُّ  ر إيجترده  واإلم ترر  تي   ويتت مَّر 
ر األ تتة قةتتص إ تترار يةستت ر تحتتت استت   يةةت تترد ًيستتوة ر  اواستت ت    تتر رر ي تتر 
 تت أن وحتترح اةت تترهر  حتت  اوتجاُّتتر واوةتتدوار قةتتص اوجيتترارد ًيوه  تتر ريَّتت  يريتتد 

اتترو أيير  تتر ر تتوا  األ تتة ًتت   ةذاتتت  وتةييتتد استتتاداده  يلتترو اوتتديرد رو يهستترت
ارستتت  حةتتتا وتتترت األ تتتة ورا تتتة او  ةمتتتةد رو يستتتتخد  األ تتتة ًتتت  اوتيميتتت  اةقتتتدان 
اة تت  ارستت  ري تت  رقتتدان و تترد رو يتلتترَّت ًتت  حقتتوق او  ةمتتة واأل تتة م تتر يوتتر ه 

 هواه ارس  ررَّ ذول  ر  قت ص اوحم ة واوسيرسة.
تتتدير س رستتترو وت ريتتتر األ تتتة ارستتت  واوخألتتتة: ررَّ او ستتتتا د يت ختتتذ او ت ج 

خد تتة اوتتديرد رو حتتح  اوتتو رد رو توستتي  او  ةمتتةد رو تحلتتي   يتترً  قر تتةد رو 
 ستتتت ووية اودووتتتتةد رو اوتتتتدًرع قتتتتر االستتتتتقأ د واوحقيقتتتتة ررَّ متتتت   هتتتتذه اوتتتتدواق  
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ي ر  يقلتد ا تر رجتر   اوةخي ة اوةيوار ً  األس رع واألذهرر  ر ه  إال تخيي  وا 
وحمو تتتتتة ت يتتتتتيج األ تتتتتة وت تتتتتةية رد حتتتتتتص إيَّتتتتت  ال يهستتتتتت يص  ي تتتتتر اوتتتتتد ًرع قتتتتتر ا

االستقأ ؛ ألي    ر اوةرق قةص ر ة   ةسورو و يد رر يةسرهر ق رو  و ر   ة تر إال 
 اود ااة اوت  ال يرح  ر رامح    عرد  رومرن مرر رو ارلارن.

ح او ستتتتادُّ ال يستتتت ي  قتتتر رر يستتتت جد اةتتت  رًتتتراد  تتتر  تتتةرت اوقةتتتو 
اوذير ه  ماقر اوجية ال يي حور وال ير حورد يت خذه  مةي وذم اوارع  او ورمد 
قةص ري   ال يستة ة   ً  و ن  تر   ر ت د ًيمويتور وديت  م لتحت ًت  خ  تررو 
رو ستتتاحة ًتتت  يتتتد  يتتتديقد ورا تتتر ال يستتتتخد  رحيريتتترن اة تتت   ًتتت  اةتتت  اووتتت ور 

ألراذ  واألستترً  ًقتت د وو تتذا ت ةي تترن ألذهتترر اوةر تتة ًتت  ريَّتت  ال يةت تتد استتتخدا  ا
 يهقر : دووة االستاداد دووة اهة   وروارد.

او ستتتادُّ يجتتر ح رحيريتترن ًتت  او يرلتتح واو راتتتح اةتت  اوةقتتأن األذميتترن 
ري تترن ااتتتراران  يتت  اةي تت  يقتتوى قةتتص تةيتتير  ييتتت   وتوتتمية   اروو تتم  اوتتذ  يريتتدد 

هو اةد اوتجراة إذا خرح ويعو  ر ًيمويوا و  رقوايرن خا رن ييةةوي  ادهرع  د   َّ 
إًسترده  يتاتردر إاةتترده  رو ييم ت  ا تت . وو تذا ال يستتقر  قيتت  او ستتاد  إال اوجرهتت  
 اوةرج  اوذ  يةاده  ر دور اهللد رو اوخايث اوخرعر اوذ  ير ي  وي  ح اهلل.

وهير ريا   ًمر او  روةير إوص ررَّ هذه اوةعة  ر اوةقأن األ يرن اروج ةتةد 
ر يتتتذوةور قستتتيةة  جتتتد اوحمو تتتة وييوتتت ور وخد تتتة وييتتت   جتتتد اوي اروتتتةد  تتت َّ اوتتتذي

ت  رقيتي   اررةتة  ي رح قةص يده  و جرَّد ررَّ اتير ر تةة   ةاستة  تر اإلي ترر ًو
 تتتتتر اإليستتتتترييةد هتتتتت  اوةعتتتتتة اوتتتتتت  تتم تتتتترح اةتتتتتداوو االستتتتتتاداد وييتتتتترد  رًرادهتتتتتر 

ست يور قر اوتجراة وال ارإللأ . وهذا االيقأح ةد رقير او ستادير؛ ألي   ال ي
يتتتة يور هتتتذه او  ا تتتة. و تتتر هيتتتر يوتتتة اقت تتترده  ارواتتترن قةتتتص اوةتتتريقير ًتتت  خد تتتة 
االستادادد اووار ير  ر آارع   ورجداده  األخأق او ر تية وة ستتاد يرد و تر هيتر 
تتتتد ارأللتتتتروة واأليستتتترحد واو ستتتتتاد ور او حي متتتتور  ااتتتتتدرت ًتتتت  األ تتتت  ي  تتتتة اوت ج 

رو يرلتح اولت يرو ًيستتة ةور ةرقتدو اوترة ت   ت  اوتراخت د ي يةور ر د اوتجراتة ا
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ويست  ور ذوتل ارقريتتة ةرقتدو اوقتتد د  ت   يخت تتور اوتجريتح ا ق تترن او ت تر ر خد تتة 
يمور ًي ر رعيسرن   ةقرن ووو ًت  ةريتةد ًت ر را تر   تررو ًت  االستتادادد وذوتل  تر 

ال ةرووا قي : هذا حيوارد  ير  يةة األ ت  يس وي  حم ة اوحمو ة ًا ر ية تد وا 
 ًي .

د ًأ ادَّ رر ياحث ًي ر ةةتيأند  ت َّ  إرَّ وحلروة  ورمةة ةوية وة جد واوت ج 
دير ًةةو :  يةود و و وع او ستاد  ورقواي  او ت ج 

األلروة لةة ةد يمتور و تر اةت  او  ايتر  تر حيتث األ يتر  اوتت  ير  تر 
ًت  اوايتت ووتو ريترنند األايرن  ر اآلارند و ر حيث اوتراية اوت  تمور  ستتحم ة 

و تتتر حيتتتث إرَّ األلتتتروة تمتتتور  قرويتتتة ارواتتترن اوتتت ن  تتتر او تتتروو او ةييتتتة قةتتتص 
 ارهر اوو  ر ة واورح ةد و ر حيث تقويت ر اوةأةة ارأل ة واوو ر ختوت  ذو تة 
االاتتتتراحد و تتتر حيتتتث إرَّ رهة تتتر يمويتتتور  ياتتتورير داع تتترن ًيتحروتتتور او ةرعتتتح 

 واويقرعي اة  اوتحرو .
أللروة تيقس  إوص  أ ة ريواع: ايوت قة  ًو يةةد وايوت  ر  وايوت ا

ومتتر د وايتتوت اةتت  وا  تتررو. وهتتذا األخيتتر هتتو اوقستت  األم تتر قتتددان واألهتت    وةةتترند 
   ح يار او ستاد  ً  االستةرية و و    قت د  -م ر ساقت اإلوررو إوي –وه  

ي تحل ًت  وج  ت   وه  اوجيد اوذ  تجت   تحت وواع  است ووةد ورا تر يمةيت  ررْ 
  حمة. ًةييار  ر هو يليح ره  هذا اوقس   ر تةل او  اير او ورو ة:

ه  يرث االار قر جده او  سو و جده ر يرَو  ً  اوةداوة وو  توجد  ر  
يتتدحُّ ويوتتحُّ قةتتص ايتتر اوت تترت او لتت  ر وةةقتتو د او  يتتت وة  تت   ر  يترا تتص قةتتص 

ير اوةرعةتتة ًتت  ايتتت    ر  يستتتخد  ايتتر اووةتترر او  تتحل وةار تت د اوس تترعد ًي تتر اتت
او روو ً  اير او أذ اوجس ية اودييعة اوا ي ية وتةل األا  تة او رووستية اوار ةتة  
ر  يت  َّ  ا ير رةرار اوسون او ت ةقير او يرًقير  ر  ال يستحقر ةو   وج ة ت  ةتدر 

ةتتق  ي تتر جيراتت   ر  ال يتتا   اوةة تترن اوتتذير ال ي قد رويتت  اويُّ ةتتة او ةةويتتة اوتتت  خه
ةدره حسا ر هو ةرع  ً   خيةة خيأعت   ر  يترى وجيرات   قتر ان يةيتق ات  ايتر  قةتد 
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اوتحمُّ  و سترا  اوتآ ر  ر  يستح   ر اوي رو  و ر ه  اوي رو  و ر اوي ترو قيتد 
ةقت وخد ت !  ح رت  اير روار  قيدهر رروا  خه

يتتر  وهتتذه حروتتة األم تترير  تتر األلتتأند قةتتص رييتتر ال يتتاخو حتتقَّ  تتر 
 ي   حارن  ر اوةة  وروت  اوحم ة ورراد اهلل ا  خيتران ًةلترا  ايلتيح  تر اوق تر 

ييجاتتور يجراتتة قاي تتةد  -وةةيتت   تتر هتت  –ايخةتت  اتت  وتتر وخ ريةتت د ًتت رَّ هتت الن 
ًيلتتتدق قةتتتي   ريَّ تتت  ةتتتد ور تتتوه ةتتتو و اوقةتتتح يستتتتة ةوي ر ًتتت  اوخيتتتر ال ًتتت  اوو تتترد 

ص اوةا تترند وهمتتذا تتحتتو  ًتتي    يتتت و واستتتةردوا  تتر ريةتتة اوماريتترن مروجستتررو قةتت
اوور  قةص ًرع  خير وَحَسح  ور خ  ر يحو اوحيير إوص اوو ر ورهة د واأليير 
و لرا د واإلةدا  قةص اوةارع  ً  ساي  اوقو د ور  ر  ه الن اويوااتش اويهَجاترن إذا 
 م روا ً  ر ة يوول رر يترة ص  ي   آحرد إوص درجة اوختوارق ًيقتودوا ر   ت  إوتص
درجة اويجر  واوةأ د وال ارو ً رَّ اجت رع يةوذ اويسح وةوو اوحسح يةةأر وال 

اوذ  ييوده اووترةيورد وخلولترن او ستة ور؛   1أقجح َوَاَ  ًة  او ستاد  اوةرد 
ر متتترر اوةقتتت  ال يجتتتو  رر يتَّلتتتت ارالستتتتاداد  تتت  اوةتتتد  ايتتتر اهلل وحتتتدهد رال  وا 

تتة اوس تترة ة اوتتت  ةتتد ت تستتة   ارإليستترر إوتتص قتتد  إتةتترح اوةمتتر ًي تتر ةرتتت  اهلل او   
 ي ةح ه  هو   مر ر  هو  حر  !

األلأند ارقتارر رم تريت  د هت  جر و تة اوتاأن ًت  مت   ةايةتة و تر مت   
تدًة اةت  رًتراده   ةاي . ألرَّ ايت  آد  دا توا إخوايترن  تستروير إوتص رْر  يَّت ت اولُّ

يوتتة  تتر تير ق تتر ت يُّتت  رًتتراد قةتتص ام تترو اوي ستت د ًيوتتةت  ي تتر اوقتتوات اوةلتتايةد و 
رًتترادد وِحْةتتاه هتتذه او يتت و روجتتد األلتتأن. ًرأللتتأن ًتت  قوتتيرو رو ر تتة إذا متتريوا 
 تقتتررا  اوقتتوات استتتادوا قةتتص اتترة  اويتترو ورسستتوا حمو تتة روتتراتد و تتتص وهجتتد 
ايت  ر األلأن يت ي  م يران ًت  اوقتوو قةتص اترة  اوايتوت يستتادُّ وحتده وي ستو 

وةرديتتتة او قيتتتدو إذا واتتترة  اوايتتتوت اقيتتتة اتتتةود رو او  ةقتتتة إذا وتتت  ياتتتَق اوحمو تتتة ا

                                                 
 ى سهاية الفقر  التالية.في ) .ق(  "المستبدُّ العادل، أّ عنقاء مغرب" وال وجود لما ورد بعدها حتَّ ( 1)
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 ر ر    ر يتَّقي .
تتة رلتتأن ارومةيتتةد رو وجتتدد وومتتر؛ متترر  ايتترنن قةيتت د إذا وتت  يوجتتد ًتت  ر  
وستتواد اويتترو لتتوت  اروتتحد رةر تتت تةتتل ويةستت ر حمو تتة ايتخرايتتة ال ورا تتة ًي تتر 

ويلتتير ريستترو   رلتتأن يتيتترارورد  ااتتتدانن؛ وومتترد ال يتتتواوص اةتت   تتتووير إال
قردو اوترريخ  م ُّ ًريق  ي   يسةص الجتذاح  رت  ر األ ة استةدادان وة  رواة وا 

 األو .
و تتر رماتتر   تترر  األلتتأن ري تت  يي  متتور ر يتترن او  رواتتة قةتتص إا تترر 
األاَّ ة واوةا ةد سترهاور رقتير اويترو ويستحرور ققتوو   ويتما ترور قةتي  .  ت َّ 

اتتتتروا   واستتتتتادَّ اتتتترأل ر ال يترم تتتتر اواتتتترةور ألوةتتتتت   وتتتتذت ر وو  تتتترهرو إذا اةتتتتح 
او ستاد  ًت  ياتر اويترو. واو ستتادُّ يةست  ال يح ة ت  قةتص ترم ترد ات  يتدرُّ قةتي   
تتتح ووتتيعرن  تتر اوي ةتتوذ واوتستتةُّ  قةتتص  او تتر  ويةيتتي   قةي تترد وية تتي   األوقتترح واورُّ

د وألجتتتت  رر يةوةوهتتتتر  ديتتتتداند ًتةستتتتد اويتتتترو ويتة  تتتتوا اتتتتذول قتتتتر  قرو تتتتة استتتتتاداده
رخأة  د ًييةر  ي   اويرود وال ياقتص و ت   ةجتة ايتر ارات د ًيلتيرور رقوايترن وت  

 اةد رر مريوا ر دادان.
ويستتتتة   او ستتتتادُّ ري تتترن  تتت  األلتتتأن سيرستتتة اووتتتد  واور ختتترند واو يتتت  

وا  تتتررو واإلق تتترند واالوتةتتترت واإلا تتترن متتت  ال يا تتترواد وسيرستتتة إوقتتترن اوةستتترد 
اووتتحيرن ًي تتر ايتتي   متت  ال يتةقتتوا قةيتت د وتتتررو يةرةتتح ققراتترن وتتديدان ارستت  اوةداوتتة 
إر رنن وةةوا د ورخرى يقتري   اتةًراد متريوا يقا ةتور رذيترو   استتمارران ًتيجةة   ستردو 
قةتتتي   يةرمتتتور آذاي تتت  استتتتحقرراند يقلتتتد اتتتذول مستتتر وتتتومت   ر تتتر  إ تتتر  اويتتترو 

. واوحرلت  ررَّ او ستتاد  يتذو  األلتأن امت   وستيةة وقلر ريتًو   ر تر  قا تت  
حتتتص يجةة تت   تتترا ير اتتير رجةيتت  متت  يتَّختتذه  وجر تترن وتتتذوي  اورقيتتةد ويستتتة   
قير هذه اوسيرسة    اوةة رن ور سرن األديرر اوتذير  تتص وت َّ  تر رحتده  راعحتة 
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و  وأل  رو   اوجره  إيقرارن   1أاو رور اةقة  رو قة   ييم  ا  رو يستادو  ارألح ق
 ر م   اتررٍّ  تر رر إدارو اواةت   حترجتة إوتص وت ن  تر اوةقت  رو االةتتدار ًتوق 

 ويعة او ستاد . وا ذه اوسيرسة ويحوهر يخةو اوجو  
ًيةلت وييست ويتلرَّت   2أ

 ً  جوٍّ  حرق.  3أً  اورقية مريم  يقةا  اولرلر
قةص ررس  او ستادُّ ً  وحاة جةوس  قةص قرو  وو   ترج  او وروث 

يترى يةستت  مترر إيستتريرن ًلترر إو تترن.  تت  يهرجت  اوياتتر ًيترى يةستت  ًت  يةتتو األ تتر 
رقجتت   تتر متت   قتترج  وريَّتت   تتر يتتر   تتر يتتر  إال اواستت ة  تتر حووتت   تتر اوةتتوارد 
تتت  ياتتتره إوتتتي   ًيستتت   وستتترر حتتترو   يقتتتو  وتتت :  تتتر اوةتتترم  و تتتر اوتتتترم  و تتتر  ًيًر

يجةةتتتل هتتتذا اوتتتريم ًتتت  ررستتتل  اولتتتووجرر   تتتر هتتتذه إال روهتتتر  ًتتت  روهتتتر . هتتت 
 رووسرن وريتت اتراح  ر  تاتر األحجترر اواراةتة ًت  ترجتل يجو ترن وررستل ست رن  
ر  تتتتتوه  ررَّ  ييتتتة لتتتدرل و يمايتتتل رخرجتتتتل قتتتر مويتتتل ة ةتتتة  تتتير   تتتر هتتتذه 
األر   واهلل  تتر  مَّيتتل ًتت  هتتذا او قتتر  وستتةَّ ل قةتتص رةتترح األيتتر  إال وتتةوذتير 

خواييترد ًتريار ري تر اولتت ير وستحرير وا ت رييتر وتدييير و  وجتدايير وخيريتيتر وو ييتر وا 
 او ماَّر اوحقير او وة ر ميت تةيم  ةير!

 تت َّ يةتةتتت إوتتص ج تترهير اور قيتتة او تةتترجير
د  تتي   او رعوتتير او  ةةتتير  4أ

او ستا حير اح تتدهد و تتي   او ستحورير او ا تتوتير متتةي   ر توات  تتر حتتيرد وومتتر؛ 
رمتير اة  رًراد ققأن ر جرد يخر اوي  اتروةيور؛ يتجة ص ً  ًمره ررَّ خأ  اوس

اةرَّ وير  ةرور األ َّة و ويرن ق و ية ومَّةيرل ً  ة رع ر قةص  ر يريد ويا  د ال 
ر  ترت  َمْريتر  تقَّ وتل االحتترا د وا  قةص  ر تريد ًتا  . ًت ْر وَّيتت حتقَّ اوومروتة حه

 وحرةت ال اوةرةاةد رال إرَّ  مر اهلل قاي .

                                                 
 .المعنى )يستبدل األحمق به( ألنَّ الباء للمتروك( 1)
 .في ) .ق(  "يخلو الجوُّ لهذا المستبد  ( 2)
ةةلَّ نةةأسه األمةةر، حيةةُث )ةةال  ( 3) وإقا أردسةةا أن  فةةي ) .ق(  "الص رصةةر والسةةموم علةةى أديةة  مةةن الجمةةر، وهلل األمةةر. سعةة ..هلل جَّ

 .16اإلسراء   ا ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرساها تدميرا سهلت )رية أمرسا مترفيه
 .سُةفَّض ل أْن سضيف )فير (، لتصب  الجملة  ث  يلتفت إلى جماهير الر عية المتفرجين، فير  منه  الط ائقين..( 4)



 69 

ج  او ستادُّ إوص يةس  ةرعأن: األقتوار األقتوارد اوَحَ ةَتة اوسَّتدية وقيدعذ  ير 
رستتتة    اوقيتتترد ورردً تتت  اجتتتيم   تتتر األواتتترد رحتتتررح ا تتت  هتتت الن اوةايتتتد اوةقتتتأند 
ْةتتل  مية تتر رمتتورد اتت  راقتتص رستتيران وةةتتد   ةر  تترن  وا يتتر هتتذا اوحتت   ال يتتدو  وتت   ه

رر ير تتتص اتتتذول  تتتر ي ميتتت  رر وة يرةوتتتة  ي  لتتترن ًتتت  يةتتتي  او ةتتتلد و تتتر اوةتتترر 
 يمور سة ريرن جارران  تةر دان ة  رران.

اوحمو تتتة او ستتتتاد و تمتتتور  اةتتترن  ستتتتاد و ًتتت  متتت  ًروق تتتر  تتتر او ستتتتاد  
األقا  إوص اوور  د إوص اوةر امد إوص ميرعو اوووارعد وال يمور م ُّ ليت  إال 

مرا تتتتة وحستتتتر  تتتتر رستتتتة  رهتتتت   اقتتتتت  رخأةتتتترند ألر األستتتترً  ال ي   تتتت   اةتتتترن او
اوستت ةةد إي تتر اريتتة  ستتةره  رر يارهيتتوا و ختتدوه  اتتةي   قةتتص وتترمةت د وريلتترر 
ودووتتت د ووتترهور ألمتت  اوستتتق رت  تتر ر ٍّ متترر ووتتتو اوتتران ر  خيتتر يرد آاتتترع   ر  
رقتتتتداع  د وا تتتتذا يتتتتة ي   او ستتتتتادُّ وية يويتتتت  ًيوتتتتررم   ويوتتتتررموي . وهتتتتذه اوةعتتتتة 

دو االستتتاداد وخة تت د ًمة تتر مترر او ستتتادُّ او ستتخد ة يم تر قتتددهر ويقت ُّ حستتح وت
تدير اوةتر ةير وت  او حترًاير  حريلرن قةص اوةست احترم إوص  يردو جتيم او ت ج 
قةيتت د واحتتترم إوتتص   يتتد اودة تتة ًتت  ات ختترذه   تتر رستتة  او جتتر ير اوتتذير ال ر تتر 
تتتتتةد واحتتتتتترم وحةتتتتتا اويستتتتتاة ايتتتتتي   ًتتتتت  او راتتتتتتح ارو ريقتتتتتة  قيتتتتتده  وتتتتتدير  رو ذ  

ة؛ وه  رر يمور رستةة    ارقترن وخلترالن رقأهت  وايةتةن وةراترند وو تذاد او ةموس
ال ادَّ رر يمور اوو ير األقا  وة ستاد  هو اوةعي  األقا  ً  األ ةد     تر دويت  
و  تتتترند وهمتتتتذا تمتتتتور  راتتتتتح اوتتتتو ران واألقتتتتوار ًتتتت  وتتتت     حستتتتح  تتتتراتا   ًتتتت  

ااتتتترَّ م يتتتر  تتتر او تتت ر خير اوتوتتتريةرت واوقراتتتص  يتتت . ورا تتتر ي تتتترُّ او  تتترو  م تتتر 
اواستت رن اتتةر اةتت  و ران او ستتتاد  يتتتةوهور  تتر او ستتتاد  ويتوتتم ور  تتر رق روتت  
ةةوا واًتدوا األ ة  ويج رور ا أ  د ويا رور وو ري   سرقده  اإل مرر وة ةوا ًو

يمور ه الن و  رن  ا  ميتت ذوتل  -واوحروة هذه –اة واو  د ا  وحيرت  د ًميت 
اوذير خر روا اةيةس   واوتذير رةتد وا ًةتأن قةتص  قرو تة االستتاداد  وةد وهِجد  ي  

 ًيرووا او راد رو اة   رو هةموا دوي  
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ًجتتتواح ذوتتتل رر  او ستتتتادَّ ال يختتترم ةتتت   قتتتر ري تتت  ختتترعر  ختتترعت   حتتتترم  
وةلراة تةيي  وتح ي د ً و وو را ه م  رو ولتوي: رعتيو ورقتوار. ً ت  يجتو   

رق  تر  ترقد وهتو هتو اوتذ  ال يستتو ر إال اةتد اوةق  رر يهيتخح ًر ايتر رهت  اوًو
 تجراة واختارر ق ران  ويأن !

ه  ي مر رر يمور اوو ير  تخة قرن اتروخير حقيقتةد وارووَّتر  اترهران ًيختدع 
 او ستاد  اةق رو د وال يخرت  ر ريَّ  م ر يلا  ورق َّه امة ة ية و  ويذو   !

ررَّ اويرو رقدا ه واة  د ال ية ر  ايرنن قةي د ًرو ستاد  وهو  ر ال يج  
قةص ارا  إال  ر ي ق ا  ريَّ  راة   ي  وةيرود وراةد  ي  قةص رقداع د ور تر تةتوُّ  
اةتت  اوتتو ران قةتتص وتتو  او ستتتاد  ً تتو إر وتت  يمتتر ختتداقرن وح تتة ً تتو حيتتق  قةتتص 
او ستتتتاد ؛ أليتتت  اختتتو ذوتتتل او تةتتتو   حقتتت د ًقتتتدَّ  قةيتتت   تتتر هتتتو دويتتت  ًتتت  خد تتتت  

ة دييتت  ووجدايتتت . ومتتذول ال يمتتور اوتتتو ير ر ييتترن  تتر لتتتووة او ستتتاد  ًتتت  ات تتحي
تتتترق وات ةتتتترق قةتتتتص خيتتتترو اووتتتتي رر؛ ألر اوتتتتو ير  لتتتتحات   تتتتر وتتتت  يستتتتاق ايي  تتتتر ًو
د ويا  تتتت  اويتتتترو ووتتتتو تاةتتتترن   حستتتتود  اتتتترو ا د يتوة تتتت  وتتتت  او  اح تتتتور متتتت َّ وتتتتر 

مور قيد اوو ير وارو   د وهو هدت  ً  م   سرقة  وةومريرت واوووريرت. ميت ي
وتتت ن   تتتر اوتق تتتوى رو اوحيتتترن رو اوةتتتد  رو اوحم تتتة رو او تتترونو رو اوو تتتةقة قةتتتص 
األ تتتةد وهتتتو اوةتتترو  اتتتةرَّ األ تتتة تا  تتت  وت قتتتت  وتتوة تتت  وتتت  متتت َّ ستتتوند وتوتتت ت 
ا لرعا د ًأ تر ص قي   ر وت  يت ةتق  ة تر قةتص او ستتاد د و تر هتو اةرقت   ذوتل 

ة  ًأ يقلتد يةت  األ تة ةت  د إي تر رادان إال إذا يعو  ر إةارو  ق ر يعو ًو يدهد وا 
 يريد ًتح ارح  و ستجدٍّ جديد قسره يستو ره ًي ا ره قةص و ره.

تتتة م تتتر ًتتت   واويتيجتتتة ررَّ و يتتتر او ستتتتاد  هتتتو و يتتتر او ستتتتاد د ال و يتتتر األ  
اوحمو رت اودستورية. مذول اوقرعد يح ت  ستيت او ستتاد  وي  تده ًت  اورةترح اتة ر 

 اتتة ر األ تتةد اتت  هتتو يستتتةيذ رر تمتتور األ تتة لتترحاة ر تترد و تتر يةةتت  او ستتتاد  ال
  ر يةس  ررَّ األ  ة ال تقة د اوقيردو و  ة .

ايتترنن قةيتت ؛ ال ي تتترُّ اوةقتتأن ا تتر يتوتتدَّق اتت  اوتتو ران واوقتتو اد  تتر اإليمتترر 
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ر تةًةواد وال ييخدقور و ارهر  ر تة َّةوا وا  قةص االستاداد واوتةةست ارإللأ  وا 
ر امتتواد وال ي قتتور ا تت  وال اوجتتداي      تتر لتتة وا وستتا حواد ا ر يتترحوا وا  يتترت   وا 

ألرَّ ذوتتل مة تت  ييتترً  ستتيره  وستتيرت  د وال دويتت  قةتتص ري  تت  رلتتاحوا يختتروةور  تتر 
وتتا وا ووتتراوا قةيتت د هتت  رةتترح رر ال يقلتتدوا اتةتتل او اتترهر ايتتر إةتتأق او ستتتاد  

اور قية؛ ر  ر واو ر. يةت د ميتت يجتو   وت ديد سة ت  ويوررم   ً  استدرار د رن
تلديق اوو ير واوةر   اوماير اوذ  ةد روت ق ران مايران وذ و اواذخ وق  و اوجاتروت 
ً  ريَّ  ير ص ارودخو  تحت حم  األ  ةد ويخر ر اةر  سية  قةي ر ًتحة   رو 
تمستتره تحتتت ررجة تتر. روتتيو هتتو ق تتوان اتترهر اوةستترد ًتت  جستت  تةتتل األ تتة اوتتت  

الستتتاداد ًي تتر متت َّ األ يتتر  اووتتريةة اوةرويتتة ًةاةتتدهر قتتر األيتتو واإليستترييةد ةتتت  ا
حت تتص لتترر اوةتتأ  اوتةتتيو  ي تتر ي ختتذ وةجيديتتة وهتتو يامتت د ًتتأ يمتترد يةتتاو متت َّ 
اوسترو اوةسمرية إال ويتةاَّو اور  األخأقد ًيتي  ر قةص ر ت  ورايت د ويت تر د قةتص 

وةد رن ال ي ي   اير رخ  وقدو ! إرَّ رمترار  ره  ةريت  وذوي د ويماُّ رسيري  ق ورن 
تتةد ًمتت ُّ  تتر يتاتترهرور اتت  رحيريتترن  تتر  رجتتر  ق تتد االستتتاداد ال رختتأق و تت  وال ذ  
اوتتتتذ  ر واوتتتتةو   يقلتتتدور اتتت  اتتتمَّ األ تتتة او ستتتميية اوتتتت  ي  ة تتت  ًتتت  ايختتتداق ر 

تتتت   ةتتت د رق تتتص وايقيردهتتتر و تتت  قة  تتت  اتتتةرَّ االستتتتاداد اوقتتترع  ا تتت  واو ستتتتة ر ا  َّ
رالررهر والرعرهرد وخدَّر رقلرا رد ًجةة ر مرو لرح ااحرار اوة تصد ً ت  ال 
ترى اير هو  واأ  وودو وآال د ًتعرُّ  تر اوتاأن وال تتدر   تر هتو تداويت د وال 
 ر رير جرنهر وتلدَّهد ًتواسي ر ًعة  ر رووعل او تةترا ير ارست  اوتدير يقووتور: 

  تتردَّ وتت د ًروواجتتح تةق يتت  ارولتتار واور تترن يتتر ا ستترن؛ هتتذا ة تترن   تتر اوستت رن ال
واالوتجرن إوص اودقرند ًررا وا روسيتم  قر اوة و واوة و د وارا وا ةةوام  اةه  
يتترم  واوتتتداير ًتتت ر اهلل ايتتورد ووتتيمر ِوْردهمتت : اوة تت  ايلتتتر  اوستتميية واوخ تتو د وا 

وميتتت . ستتتة رييرد وآ ي تتتر ًتتت  رو رييتتترد واموتتتت قيتتتر اوتتتاأند ريتتتت حستتتاير ويةتتت  او
وي تتترر األ تتتة آختتترور  تتتر او تماتتترير اتتتةي   األ اتتترن اورح تتترن او  ت تتتور ا تتتداواو 

إ تتتتر ردييتتتترن  -واهلل–او تتتتر د إيَّ تتتتر هتتتت  يترةَّاتتتتور ستتتتيو  اوةتتتتريد ومتتتتأ اوةتتتتريقير 
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جايتتتتترند رو هتتتتت  ختتتتترعيور  ختتتتتردقورد يريتتتتتدور اوت اتتتتتي  واوتةايتتتتتد واال تيتتتتترر قةتتتتتص 
 اوارو ير.

رور  ختتتتتردقور يا تتتتترور  تتتتتر ال  تتتتتر دالعتتتتت  رر رووعتتتتتل األمتتتتترار   تتتتتر  
يها يتتورد ريَّ تت  ال يستلتتيةور إال األستترً  األراذ   تتر اويتترود وال ي يةتتور و يتتر 
او ت ةقتتتير او يتتترًقير  تتتر رهتتت  اوتتتديرد م تتتر هتتتو وتتتةر لتتترحا   او ستتتتاد  األماتتترد 
و ي ر ريَّ  ةد يوجد ًي    تر ال يتيت َّ  وقةيت  اوروتوو رو اوسترةةد وومتْر؛ وتيو ًتي   

اوم يترد ومةتص ا تر يت تةتور  تر او تروات او رعةتة اوتت  ال  ياتت و تر  اوةةيت قتر
اير او ستايح اوةرخر ا وررمة او ستتادَّ ًت  ا تلرلت  د  األ تةد وذوتل اةختذه  
اوة ريتتتر اومايتتترود واورواتتتتح اوارهاتتتةد اوتتتت  تةتتترد  ر تتتةرت  تتتر تستتت ح اتتت  اإلدارو 

اعتدو. و ي تر ري ت  ال يلتًرور اوةردوة أل  رو  ؛ ألي تر إدارو راوتدو ال تتدً  رجتوران   
اوم يتتتر ًتتت  ستتتاي   قرو تتتة االستتتتاداد اوتتتذ    1أوتتتيعرن ووتتتو ستتتران  تتتر هتتتذا اوستتتحت

ي ق ور ري   رقدا هد إي ر يلرت اة     ي  ويعرن ً  اولدةرت او ةيةة وايرن 
او ةراتتد ستت ةةن وريتترنند ومتتةي   يريتتدور رر يستترةوا ري تترن ةةتتوح اويتترو اةتتد ستتةح 

ور اهللد رال ستتترن  تتتر يتوه تتتور. و ي تتتر ررَّ رم تتتره   ستتتًرور ر تتتواو   رو ري تتت  يروتتت
 اذ رورد ًأ تمة  رحده  اورواتح او ةتدوتة اوتت  ي متر رر ييرو تر رجترو خد تة ال 
  تر ذ تة. و ي تر ريت  ةتد يمتور رحتتده  وتحيحرن  قت تران ًت  يةقرتت ؛ احيتث يخت ُّ ًتت  

اعتتدان قةتتص رجتتر وتترت  قر تت د ًتتأ يلتترت يلتتت رو راتت  راتاتت   تت  ريَّتت  يقا تت    
  ةتت  ألجتت  حةتتا وتترت او قتتر د اوةرعتتد ووتترت األ تتةد وا تتذا اووُّتتح  يمتتور خرعيتتترن 
و  ييتترن. واوحرلتت  ررَّ األمتترار حريلتتور قةتتص رر ياقتتص االستتتاداد   ةقتترن وتاقتتص 

 ريدي     ةقة ً  األ وا .
هذا وال ييمر اوترريخ رر او  رر روجد يردران اة  و ران وا روا االستتاداد 

 تتتتويأند  تتتت َّ يتتتتد وا قةتتتتص  تتتتر ًرَّ تتتتوا ًتتتتتراوا وريتتتتراواد ورجةتتتتوا يلتتتتت األ تتتتة  ق تتتتران 

                                                 
 .الس حت  المال الحرام. )ك(( 1)
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واستةدوا اة واو   وريةس   إليقرذهر  ر دان االستاداد. وو ذا؛ ال يجو  اويةو  ر 
وجتتود اةتت  رًتتراد  تتر اوتتو ران واوقتتواد قتتريقير ًتت  اووتت ر ةد ًيا تتر ًتتي   ستتر  

اوستتاةير  تر رق تترره  ا توران اي يتترن  اوورا تة ووتو اةتتد ا تور رو اةتتد األراةتير ورا تر
تتتحأل ًتت   حيتتر لتترحا   ريتتر لتتدق اويجراتتة. وال ييا تت  أل تتة  رر تتمتت  قةتتص رر 
يا ر ًي ر ر  ر  ه الند ألرَّ وجوده   ر اولُّدت اوت  ال تهايتص قةي تر آ تر  وال 

 رحأ .
واويتيجتتتة ررَّ او ستتتتاد ًتتترد  قتتترج  ال حتتتو  وتتت  وال وةتتتوو إال ارو ت جتتتديرد 

 تتة؛ ر  ر تتة مريتتتد وتتيو و تتر  تتر يحتتلُّ جةتتدهر ايتتر اةرهتترد وال يقودهتتر إال واأل
اوةقأن اروتيوير واإلهدان واو ارتد حتص إذا  ر امة رَّت س رن ققتو  ايي تر ةتيَّ  
اهلل و تتر  تتر ج ة تت  اومايتتر رًتترادان ماتترر اويةتتوو ةتتردو راتترار يوتتترور و تتر اوستتةردو 

جةتتتت  ًتتتت  ذوتتتل وتتتتذت  د وو  تتتت  تةتتتتل  اوتتتقرع   واوحيتتتترو ا تتتتوت  ؛ حيتتتث يمتتتتور اهلل
تتترران   تتتروم    اووتت ردو اووتتتريةة خةق تت د م تتتر خةتتق رجتتتر  ق تتد االستتتتاداد ًس تترةرن ًهج 
اووتتت وات واو  روتتتح. ًستتتاحرر اوتتتذ  يختتتترر  تتتر يوتتترن و تتتر يوتتترند وهتتتو اوختتتأ ق 

 اوةاي .
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 االستبداد والمال
 

د ورات  االستاداد وو مرر رجأن ورراد رر يحتسح وييتسح وقر : ارير او وترُّ
د وختتترو   تتتر  تتت  اإلستتترنود ورختتت  او تتتدرد ورختتتت  او ْستتتَميةد وق تتت  او ُّ اواةتتت د ور  
د وااي  اوةقرد وايت  اوا روةد وقويرت  اوج روةد وو ي  اوخراحد ر ر دييت   اوذُّ  

 ووًر  ًرو ر  او ر  او ر ا.
او ر  يلحُّ ً  ولة  رر يهقتر : اوقتوو  تر د واووةتت  تر د واوةقت   تر د 

   تتتر د واوتتتد ير  تتتر د واو  اتتترت  تتتر د واوجتتتره  تتتر د واوج تتتر   تتتر د واوترتيتتتح واوةةتتت
 تتر د واالةتلتترد  تتر د واووُّتت رو  تتر د واوحرلتت  متت ُّ  تتر يهيَتةَتت  اتت  ًتت  اوحيتترو هتتو 

  ر .
ومتت ُّ ذوتتل يهاتترع ويهوتتترى؛ ر  يستتتاد  اة تت  اتتاة د و تتوا ير او ةردوتتة 

ويتتتد واوة تتتة واوتتتذهح واوذ تتتةد هتتت : اوحرجتتتة واوةتتت  و واووةتتتت واوتةتتتحد و حرًاتتتة ا
وستتتوة  او جت ةتتترتد ووتتتيخ اوستتتوق اوستتتة رر... ًتتتريار ًتتت  ستتتوق يتتتتحم   ًيتتتت  
 ستادٌّ؛ ية ر  يدان ارواي د ويي ص ق روان قر اووراند وي لح امران  رو د ويحرا  

 خرودان  ر  ر  اويرو.
 او تتتر  تةتتتتوره األحمتتتر د ً يتتت  اوحتتتأ  و يتتت  اوحتتترا  وه تتتر اي يتتتررد ووَتتتِيْة َ 
اوحتترم  ًي تتر اووجتتدارد ًتتروحأ  او يتتح  تتر متترر قتتو  رقيتتررد رو رجتترو رق تتر د 
رو اتتتد  وةتتتتد رو  قراتتت   تتت رر. واو تتتر  اوخايتتتث اوحتتترا  هتتتو   تتتر اوو تتترتد  تتت َّ 

   َّ او حتر  ًي .  1أاو  لوحد   َّ او سروقد   َّ او ةخوذ إوجرنن 
 وا د إال ري تص إرَّ اويار  او اية  ً  م   اوحيوايرت حتص ً  اوس  ل واو

اوةيماوتد إرَّ اويوع اوواحد  ي ر ال يةم  اة   اة رند واإليسرر يةم  اإليسترر. 
و تتر اريتت و ستترعر اوحيتتوار رر يةتتت و اوتتر  ق  تتر اهلل؛ ر   تتر  تتورده او ايةتت د 

                                                 
ْعُل المال لبعض الوَّرَّثَّة دون الخرين )ك(( 1)  .اإللجاء  جَّ



 76 

وهذا اإليسرر اوا رو  يةس  حريي  قةص اخت رًت   تر يتد رخيت د ات   تر ًيت د ات  
 م  رم  اإليسرر اإليسرر!
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 االستبداد واف سان
 

قترم اإليسترر دهتران  تويأن يتةتتذذ اةحت  اإليسترر ويتتة َّا اد رعت د إوتتص رر 
يرد   َّ او يد  ر إا ر  رم  اوةح  مةي ترند ستدَّان وةاترحد م تر  ت مَّر اوحم رن ً  اول 
هو درا   إوص اآلر.   َّ جرنت اووراع  اودييية األووص ً  ارا  آسير اتخلتيي 

يسترر اةستير اوحترحد  ت َّ اروقراترر يهيتَذر وة ةاتودد ويهتذَاح قةتص يتد  ر ي م   تر اإل
ِةت   ة تة وةييترارد وهمتذا تتدرَّم اإليستترر  اوم ترر.  ت َّ رهاِ ت  رمت ه وحت  اوقراتررد وجه
إوص يسيرر وذَّو وح  إخواي د و ر مرر وييسص قاردو إهراق اود  رن ووال إاراهي  ويخ 

وارد واتَّاةت   وستتص قةي  تر اوستتأ د وات  جتترن األيايترن استتاد  ةراتترر اواوتر اتتروحي
اإلستتتتأ . وهمتتتتذا ا تتتت  هتتتتذا اوةتتتتدوار ا تتتتذا اووتتتتم  إال ًتتتت  رواستتتت  رًريقيتتتتر قيتتتتد 

 . 1أ أاوير ير  
االستاداد او و و  و  يرَ  رر يقت  اإليسرر اإليسرر ذاحترن ويةمت  وح ت  

ر يةستترور رمتتأن م تتر متترر يةةتت  او  تتج األووتتورد اتت  تةتتيَّر ًتت  اواةتت د ًرو ستتتاد و 
ج تتترقت  د ويتتتذاحوي   ًلتتتدان ا ا تتت  اواةتتت د وي تلتتتور د تتترن حيتتترت   ا لتتتح 
ر واو  د ويقلرور رق ترره  ارستتخدا    ستخرو ًت  رق ترو  د رو ا لتح   ترات 
رتةرا  . وهمذا ال ًرق اير األووير واآلخترير ًت  ي تح األق ترر وا  هترق األروا  

 إال ً  اووم .
ةتتتو ُّ اوةأةتتتة اتتترواُّة  اوقتتترع  ًتتت  ً تتترو  إرَّ احتتتث االستتتتاداد واو تتتر  احتتتث  

اإليستتتتتررد وو تتتتتذا؛ رريتتتتتت رر ال اتتتتتةو ًتتتتت  االستتتتتت راد و قتتتتتد  رت تتةةَّتتتتتق يترعج تتتتتر 
 ارالستاداد اوسيرس د ً ر ذول:

  3أيلتتتة   َمتتت ٌّ   2أإرَّ اواوتتتر او قتتتدَّر  ج تتتوق   اتتتةوت وخ ستتت رعة  ةيتتتور

                                                 
 .)بائل إفريقية يُقال إسَّها من أَّكَّلَّة لحوم البقر( 1)
 .هذا تقدير يعود إلى أواخر القرن الت اسع عقر( 2)
 .عالة( 3)
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رن او تتتدر. و تتتر قةتتتص اوي لتتتت اآلختتترد ويوتتتم   رم ريتتتة هتتتذا اويلتتتت اوَمتتت   يستتت
اوي سرن  اوي سترن هترَّ اوي توع اوتذ  قترت  قر ت  ًت  او ايةتة اةيَّت  هتو اوحترًا واقترن 
رَّ اتترة  اوتتذمور حا تت  رر يهستترةوا  اوجتتيود وريَّتت  يمةتت  وحوتتت  يتت   ةقتتح واحتتدد وا 

د وا تتتذا اوياتتتر  1أوة ختتتر ر واو وتتترق د رو هتتت  يستتتتحق ور  تتتر يستتتتحقُّ  ذمتتتر اويحتتت 
د وتحمَّْ تر استر  ةتريور   2أذمور رق ر  اوحيترو ةست ةن  تي ىاةتس ت اويسرن    او

تةتد وجةةتر يتوق رَّ   ةواترن  قر ؛ ا  جةةر يليا رَّ هي ر األوت ر  اتدقوى او  
ق ي ان ا ي ر  اوةة ةد وجةةر اووجرقة واومتر  ستيعتير ًتي رَّ  ح تدتير ًت  اورجتر د 

ر؛ وقةتص هتذا اوقتريور يترا ير وجةةر يوق رَّ يه ير وال يه تررد وياةت  رو يهاةَت  ًيهةتر
اوايتترت واوايتتيرد ويتأقتتار اةقتتو  اور جتتر  م تتر يوتتةر حتتتص ري تتر جةةتتر اوتتذمور 
يتوه ور ريَّ ر رج    ي   لورون. واوحرل  ريَّ  ةد رلرح  ر س َّرهرَّ ارويلت 
! و تتر او وتترهد ررَّ  تترر اويستترن ارورجتتر  يترة تتص  تت  اوح تتررو واو دييتتة  او  تتر 

رةتتت  او  تتترقت. ًروادويتتتة توتتتررل اورجتتت   يرلتتتةةن ًتتت  األق تتتر  قةتتتص يستتتاة اوتَّ 
واو  تتراتد ًتةتتيم م تتر يةتتيمد واوح تترية تستتةح اور جتت  ألجتت   ةيوتتت ر و ييت تتر 
ا يير  ر  أث. وتهةيي  ً  رق ر  اوايت. واو ديية تسةح  أ ة  ر رراةةد وتتودُّ 

ور جتتتر . و تتتر رر ال تختتترم  تتتر اوةتتترامد وهمتتتذا تترةَّتتتص ايتتترت اوةوالتتت  ًتتت  رستتتر ا
رلتتدق ارو دييتتة اوحر تترو ًتت  رورواتتر؛ رر تستت  ص او دييتتة اويستترعيةد ألرَّ اور جتتر  

 ًي ر لرروا ريةر رن وةي سرن.
 تتتت َّ إرَّ اور جتتتتر  تقرستتتت وا  وتتتترقَّ اوحيتتتترو ةستتتت ةن ارو تتتتةن ري تتتترند ًتتتت رَّ رهتتتت  

 –وقتتتدده  ال ياةتتتش اوخ ستتتة ًتتت  او رعتتتة  –اوسيرستتتة واألديتتترر و تتتر يةتحتتتق ا تتت  
ًتتتت  ي تتتتد ًتتتت  د  اواوتتتتر رو  يتتتتردود يهيةقتتتتور ذوتتتتل ًتتتت  اورَّ ت تةتتتتور ايلتتتتت  تتتتر يتج َّ

واإلسراتد   ر  ذول: ريَّ   ي ي يور اوووارع ا أيير  ر او لرايح و تروره  ًي تر 
رحيريتتترن  تتتتراوحير اتتتير او أهتتت  واو تتتواخير وال يةم تتترور ًتتت   أيتتتير  تتتر اوةقتتتران 

                                                 
 .تقتله اإلساث بعد التلقي ( 1)
 .جائر ( 2)
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 يةيوور ً  ايوت   ً  اأ .
يرع  اويةيسة واوم رويةد واوتجرر اووَّرهور او حتمترور ور  تر    َّ ره  اول

يةتتيم رحتده  ا  ت   تر يةتتيم  -ويقتدَّرور متتذول اخ ستة ًت  او رعتة–هتذه او اقتة 
ر اع. وجر و تتة هتتذه اوقستت ة  تتي رع واوتت ُّ اتت  اوةوتترات رو او عتترت رو األوتتوت  تتر اولُّ

رل رليرت  تر اوي ترو ال او تةروتة او تارقدو اوا رو ة ه  االستاداد ال ايره. وهي
ية ةتتور إال ةةتتيأند إي تتر يةيوتتور اروحيةتتة مروس رستترو واو وتتةوذير ارستت  األدح رو 

 اوديرد وه الن يهقدَّرور اخ سة قور ً  او رعةد رو ي يدور قةص رووعل.
ية ؛ ال يقت   رر يتسروى اوةرو  اوذ  لرت  هوو حيرتت  ًت  تحلتي  

ل اوجرهتتت  اويتتترع  ًتتت  اتتت   اوحتتترع د وال ذال اوةةتتت  اويتتترً  رو اولتتتيةة او ةيتتتدو اتتتذا
اوتتتترجر او جت تتتد او ختتتر ر ارومستتتو  اوخر تتت د وومتتتر اوةداوتتتة تقت تتت  ايتتتر ذوتتتل 
اتت   تتر  ي وتتت د  اوتةتتروتد اتت  تقت تت  اإليستتريية رر يةختتذ اوراةتت  ايتتد اوس تترً د ًيقر 

 ويقررا   ر  ي وت د ويهقررا  ً   ةيوت د ويةيي  قةص االستقأ  ً  حيرت .
ال! ال ي ةتتتح اوةقيتتتر  ةرويتتتة او يتتت د إي تتتر يرجتتتوه رر ال ياة تتت د وال ال! 

يةت و  ي  اور ح ةد إي ر يةت و اوةداوةد ال ي      يت  اإليلترتد إي تر يستةو  رر 
 ال يه يت  ً   يدار   اح ة اوحيرو.

ستتة رر اإليستترر قةتتص األمتتوارد ً  تتصد  -جة تتت حم تتت –َاَستتَ  او تتووص 
ةتتتق وا تتتصد ويستتت  راَّتتت  وقاتتتد او تتت ر  واوج تتتر د وجةة  تتتر  ييتتتت  و ات تتترهد مةيَّتتت  خه

خرد تترن وا يتت  وق تتوه ًقتت د ال وتتةر وتت  ايتتر او تتذان واوت حتترل. واتترويار إوتتص ررَّ 
او تتر  هتتو اووستتيةة او ولتتةة وةج تتر  متترد ييحلتتر رماتتر هتت ٍّ وإليستترر ًتت  ج تت  

ر خ او تتتر د وو تتتذا يهميَّتتتص قيتتت  ا ةاتتتود األ تتت  واستتتر  اووجتتتودد وروى مريستتتموا او تتت  
وتمت مستت  رقي ت ترد ًةروتتدهر وتي ريه ر إوتتص ح ت  اوي ستترن   1أاوروست : إرَّ مرترييتتر

                                                 
 في الغالب، الكواكبي يخلف بين اثنتين ( 1)

م( خلعةةت زوجهةةا بطةةرس  1796 – 1762اطةةور  روسةةيا )م( المعروفةةة بكاترينةةا الكبيةةر . إمبر  1796 – 1729كاترينةةا الثاسيةةة )
 .الثالث واستولت على الحك ، وانتهرت باستصاراتها على األتراك وبحمايتها الفالسفة والعلماء
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قةتتتص اوخأقتتتةد ًةةةتتتت ورحتتتد ت مستتتوو او تتتراةيد ً تتتحَّ اووتتتا رر وةة تتت  ومستتتح 
تتت  اتتترت خ تتتو ستتتيير؛ ت تتترقت دختتت   او تتتر  ولتتتًر  قةتتتص را تتترت اوج تتتر د ًو

 ت   ت  األختأقد إيَّ تر خ ييت رد ًرتَّس  و تر  جتر  اإلسترات. وهمتذا او ستتاد ور ال
 ي     او ر .

او تتتر  قيتتتد االةتلتتترديير:  تتتر ييتةتتت  اتتت  اإليستتتررد وقيتتتد اوحقتتتوةيير:  تتتر 
يجتتتتتر  ًيتتتتت  او يتتتتت  واواتتتتتذ ؛ وقيتتتتتد اوسيرستتتتتيير:  تتتتتر تهستتتتتتةر  اتتتتت  اوقتتتتتوو؛ وقيتتتتتد 
األخأةيير:  تر تهحةتا ات  اوحيترو اووتريةة. او تر  يستت دُّ  تر اوةتي  اوتذ  رودقت  

ايةة ويوا يس رد وال ي ةل؛ ر  ال يتخلي ا يسررد إال اة ت  اهلل تةروص ً  او 
 ًي  رو ً   قراة .

واو قلود  ر او ر  هو رحد ا يير ال  روتث و  تر وه تر: تحلتي  وتذ و رو 
ي  تتر تيحلتتتر متتت ُّ  قرلتتد اإليستتتررد وقةي  تتتر  ايتتص رحمتتتر  اووتتتراع   دًتت  روتتت د ًو

جتتتدار اوتتتذ  خةقتتت  اهلل مة تتترد واوحتتترم  او ةتتتتد  ًتتت   ي تتتح او تتتر  وخاي تتت ؛ هتتتو اوو 
د ًرووجدار خيَّر اير  1ألا ةن وةي ةود وقاَّر  قي  اوقرآر ا و ر  ر ًجورهر وتقواهر

 او ر  اوحأ  واو ر  اوحرا .
 -1 تت َّ إرَّ رق تتر  اواوتتر ًتت  تحلتتي  او تتر  ترجتت  إوتتص  أ تتة رلتتو : 

تو ية تتتتتر قةتتتتتص  -3ت يعتتتتتت  او تتتتتواد وأيتةتتتترع.  -2استح تتتترره او تتتتتواد األلتتتتةية. 
اويتتترو. وهتتت  األلتتتو  اوتتتت  تستتت  ص ارو راقتتتة واولتتتيرقة واوتجتتتررود ومتتت ُّ وستتتيةة 

روق ر األوويةد ً   وسرع  ارو ة ال خير ًي ر.  خررجة قر هذه األلو  ًو
اوت تتتوُّ ؛ ر  اد ختتترر او تتتر د  ايةتتتة ًتتت  اةتتت  ريتتتواع اوحيوايتتترت اودييعتتتة 

سترر. اإليسترر ت اَّت  مروي   واويح د وال ر ر و  ًت  اوحيوايترت او رتقيتة ايتر اإلي
قةتتص اوت تتوُّ  وتتدواق  اوحرجتتة او حقَّقتتة رو او وهو تتةد وال تحقُّتتق وةحرجتتة إال قيتتد 

                                                                                                                   
م( ملكة فرسسا التي أتقنت السياسة ومارستها دون رادع أخال)ةي، فكاسةت سةبباً فةي اضةطرام  1589 – 1519كاترينا مديتقي )
 وفي المذاب  التي رافقتها.الحروب الدينية، 

 .  8فألهمها فجورها وتقواها  القمس  إنار  إلى الية الكري   ( 1)
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سمرر األرا ت  او تي قة او  ترات قةتص رهة ترد رو األرا ت  او ةرَّ تة وةقحت  ًت  
اة  اوسييرد ويةتحق اروحرجة او حقَّقة حرجة اوةرج ير جس رن قر االرت اق ً  

ور او ايةة رو جور االستادادد ورا ر يةتحق ا ر ري رن اولرت اواأد او اتأو اج
قةتتص او  تت رير وقةتتص او لتتررت اوة و يتتة ًتت  اوتتاأد اوتتت  ييقلتت ر االيتاتتر  

 اوةر .
واو راد اراليتار  اوةر د  ةيوتة االوتترال اوة تو   اوتت  رسست ر اإليجيت  

و إوتتص اتخليلتت  قوتتر األ تتوا  وة ستترميرد وومتتر؛ وتت  يمتتد يختترم ذوتتل  تتر اوقتتو 
اوةة د   َّ رحدث اإلسأ  سهيَّة االوترال قةص رت   يار د وومر؛ و  تد  ري رن رم ر 
 تتتتتر ةتتتتترر  واحتتتتتد متتتتترر ًيتتتتت  او ستتتتتة ور ال يجتتتتتدور  تتتتتر يتتتتتدًةور و تتتتت  اولتتتتتدةرت 

رسستتت حمو تتة ررستتتقرا ية  -م تتر ستتاق ايريتت  –واومة تترراتد وذوتتل ررَّ اإلستتأ ية 
ر ةريويترن   سسترن قةتص ةرقتدو: إرَّ او تر  او ايصد دي قرا ية اإلدارود ًو ةت وةاو

 هو ةي ة األق ر د وال يجت   ً  يد األاييرن إال اةيواع  ر اوَ َةاة واوخداع.
ًروةداوتتتة او  ةقتتتة تقت تتت  رر ي ختتتذ ةستتت    تتتر  تتتر  ويهتتترد  قةتتتص اوةقتتتران؛ 
احيث يحل  اوتةدي  وال ي وت اويور  وةة  . وهذه اوقرقتدو يت ي تص  تر هتو  تر 

اوةتتتترو  او ت تتتتدر اإلًريجتتتت د وتستتتتةص ورانهتتتتر اآلر ج ةيتتتترت  تتتتي    يوق تتتتر راةتتتتح
يتتة  تتر  أيتتير م يتترو. وهتتذه اوج ةيتترت تقلتتد حلتتو  اوتستترو  رو   يتا تتة  موَّ
اوتقررح ً  اوحقوق او ةروية اير اواورد وتسةص  دَّ االستاداد او ترو د ًت ةتح 

ايتترو  وتتترمة رْر تمتتور األرا تت  واأل تتأل او راتتتة وآالت او ةر تت  اولتتيرقية اوم
اوويوع اير قر ة األ ةد وررَّ األق ر  واو  رات تمور  و قتة اوجتوه   تقرراتة اتير 
اوج يتتتتت د وررَّ اوحمو تتتتتة ت تتتتت  ةتتتتتوايير ومرًتتتتتة اووتتتتت ور حتتتتتتص اوج عيتتتتترتد وتقتتتتتو  

 اتيةيذهر.
وهتتتذه األلتتتو   تتت  اةتتت  اوتةتتتدي  ةررت تتتر اإلستتتأ ية دييتتترند وذوتتتل ري تتتر 

 ةررت:
رو وتقستتتتي  ر قةتتتتص ريتتتتواع او لتتتتررت اوةر تتتتة ريتتتتواع اوةوتتتتور واو متتتت -روالن 
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وريواع او حتترجير حتتص او تدييير. وال يخةتص قةتص او تدةقير ررَّ جت نان  تر رراةتير 
 تتر ر وو األ تتوا  يقتتررح يلتتت األراتتر  او ةتدوتتة ارقتاتترر ري تتر خ ستتة ارو رعتتة 
ستتيويرند وا تتذا اوياتتر يمتتور األاييتترن   تترراير وةج رقتتة  يرلتتةةن. وهمتتذا يةحتتق 

األ ة اةاييرع رد وي ي  ترام  او تروات او ةر تة او وو تدو وأستتادادد واو  ترَّو ًقران 
 اةخأق األًراد.
ةتتررت رحمتتر    حم تتة ت يتت   حتتذور اوتوامتت  ًتت  االرتتت اقد وتهةتتِ    - رييتترن 

تتترح قةتتتص  متتت َّ ًتتترد  تتتر األ تتتة  تتتتص اوتتتتدَّ ستتترقدهد رو  ةتتتل ةتتتوت يو تتت د رو اويَّل 
رو ي تتتوت اوةتتترد جوقتتترن؛ إذا وتتت  تمتتتر حمو تتتت   األم تتتر؛ رر يستتتةص ور ةتتت  ايةستتت د

 ستتتتاد و ت تتترح قةتتتص يتتتده وستتتةي  ويوتتتر   ا تتتداً  استتتتادادهرد وةتتتد ةيتتت : ياتتتدر 
 االيقيرد وةة   قيد ي رية اوخوت  ر اوحمو ة وي رية االت مر  قةص او ير.

ةتتتتررت اإلستتتتأ ية تتتتترل األرا تتتت  او راقيتتتتة  ةمتتتترن وةر تتتتة األ تتتتةد  - رو تتتترن 
اخيرات ر اوةر ةور ًي ر اةيةس   ًق د وويو قةي   اير اوةور يستيات ر ويست ت  

 رو اوخرام اوذ  ال يجو  رر يتجرو  اوخ و وايت او ر .
جتترنت اإلستتأ ية اقواقتتد وتترقية مةي تتة تلتتةح وإلحر تتة اةحمتتر   -رااةتترن 

مرًتتة اووتت ور حتتتص اوج عيتتة اووخلتتيةد ورير تتت تيةيتتذهر اروحمو تتةد م تتر ت ةاتت  
اميير. قةص ررَّ هذا اويار  اوتذ  جترن ات  اإلستأ د لتةح راةح ج ةيرت االوتر 

اإلجتتتران جتتتداند أليَّتتت   يتتتو  استتتي رو اومتتت   ور تتترن اويةتتتوود وألرَّ اوقتتتريور اوم يتتتر 
اوةتتتتتتروع يتةتتتتتتذَّر حةاتتتتتت  استتتتتتي رند ويمتتتتتتور  ةرَّ تتتتتترن وةتةويتتتتتت  حستتتتتتح األاتتتتتترا د 

 متي   ووأختأت ً  ت ايق  حسح األهواند م ر وة  ًةأن ًت  او ستة يرد ًةت  ي
إجران وريةت   ااستر ة ور ترر إال ق تدان ةةتيأند  ت َّ توتةَّات  ة ت  األ تور ا ايةتة 
ات سرع او ةل واختأت  ارع  األ  د وًََقَد اورجر  اوذير ي مي   رر يستوةوا  عترت 
 أيير  ر رجيرو اويرو: األاي  واأللةرد واوح ر  واواتدو د اةلتر واحتدو 

 ةرويرن قديدو.
مريتتتت او ةيوتتتة االوتتتترامية  تتتر راتتتدع  تتتر يتلتتتوَّره اوةقتتت د  وال َاتتتْرَو إذا
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وومتتر؛  تت  األستتت وتت  ياةتتش اواوتتر اةتتد اوترة تت   تتر يمةتت  وتوستتية   ياتتر  اوتةتترور 
اتتت األ تت  ذوتتل  واوت تتر ر ًتت  او ةيوتتة اوةرعةيتتة إوتتص إدارو األ تت  اومايتترو. ومتت  جرَّ

  هتو  جتر د لتةواة ًة  تيجح ًي ر إال األ   اول يرو  دو ةةيةة. واوساح م ر تقدَّ 
تت  ًتت  قتتد   اوتحةيتت  واوترميتتح اتتير اولتتواوح واو لتتروح اوم يتترو او ختةةتتة. واو تة  
ايتار  حروتة اوةترعأت اومايترود يقيت  حترالن اتةرَّ اوتمرًت  واوت تر ر ايتر  يستورير 
 ً  األ   اومايرو؛ وو ذا يمور خير ح ٍّ  قدور وة سةوة االجت رقية هو  ر يةت :

ِةق وحده.يمور اإليسرر  -1  حر ان  ستقأ  ً  و وي د مةي  خه
 تمور اوةرعةة  ستقةةد مةي ر ر ة وحدهر. -2

تمتتتتور اوقريتتتتة رو او دييتتتتة  ستتتتتقةة مةي تتتتر ةتتتترر و واحتتتتدو ال قأةتتتتة و تتتتر  -3
 ا يرهر.

تمتتور اوقارعتت  ًتت  اووتتةح رو األةتتروي  ًتت  او  ةمتتة مةي تتر رًتتأل؛ متت ٌّ  -4
االجت تترق ؛ وهتتو   ي تتر  ستتتق ٌّ ًتت  ذاتتت د ال يرا  تتر ا رمتت  يار  تتر

اوجيو رو اوتدير رو او ةتل ايتر  حت  اوتجترذح او تري   تر اووةتوع 
 ً  يار  آخر ال يأع   ارع  حيرت ر.

  َّ إرَّ اوت وُّ  ألج  اوحرجرت اوسروةة اوذ مر واقدرهر ًق   ح ودو ا أ تة 
ال  مرر اوت و    ر رةاح اوخلر :  ورو د وا 

روع حتأ ؛ ر  ات حرا ه  تر اتذ  اوور  األو : رر يمور او ر  اوج   و
او ايةتتةد رو ارو ةرو تتتةد ر  ًتتت   قراتتت  ق تتت د رو ًتتت   قراتتت   تتت رر قةتتتص  تتتر 

 تقو  اتةلية  اووراع  او ديية.
واووتتر  او تتري : رر ال يمتتور ًتت  اوت تتو   ت تتييق قةتتص حرجيتترت او يتتر 
مرحتمتترر او تتروريرتد رو   اح تتة اولتتي رع واوة تتر  او تتةةرند رو اوت ةُّتتح قةتتص 

رحتترت؛   تت  ا تتتتأل األرا تت  اوتتتت  جةة تتر خروق تتر   رحتتترن ومرًتتة  خةوةرتتتت د او ا
وه  ر    تر ة   وار ج ر ات رد وت ذ ي   ا  رات رد وتةوي   ً  ح ر رج اع رد 
ًجترن او ستتتاد ور اواترو ور األووتتور وو تتةوا رلتوالن وح ريت تتر  تر رايرع تتر وحتترووا 
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ستتاد   ترو   تر اإليمةيت د ويت تةتوا ةتد ح رهتر روتت   - ت أن –ايي  ر. ً ذه إيرويدو 
ِةقوا  ر تراة  ا ة   رو  أ ة ررارع   رات رتةرح قورو  أيير  ر اواور اوذير خه
إيرويدو. وهذه  لر وايرهر تقرح  ر ذول حترالن وستتةوة ر  ترالند ومت   تر اواوتر 
ًتتت  روراتتتر او ت ديتتتةد وخلولتتترن ًتتت  ويتتتدرو واتتترريود ال يجتتتد رحتتتده  رر تتترن ييتتتر  

ت تتدداند اتت  ييتتر ور ًتت  او اقتتة اوستتةةص  تتر اوايتتوت؛ حيتتث ال ييتتر  اواقتترد قةي تتر  
رن يةت تتتدور التتتدوره  قةتتص حاتتتر    تتتر  ستتتد  يلتتتواة رًقيتتتة  وهتت  ةرقتتتدور لتتتةًو

 يتةوور قةي ر ي يةن ويسرو.
وحمو تتة اولتتير او ختة تتة اوياتتر  ًتت  ياتتر او ت تتدييرد ال تجيتت  ةواييي تتر 

 ةير  ر األر  ال يتجرو  اوةورير رر ي تةل اوو خي اوواحد رم ر  ر  قدار 
ميةتتتو تران  راةتتترن؛ ر  يحتتتو خ ستتتة رًتتتدر  لتتترية رو  أ تتتة قوتتتر دوي تتترن ق  رييتتترن. 

تتترت رم تتتر األورايتتير و تتتةت  وواليت تتتر  -رخيتتتران –وروستتير او ستتتتاد و اوقرستتتية ًتت  قه
اواوووييتتتة او رايتتتة ةريويتتترن روتتتا  اقتتتريور اولتتتيرد و ادت قةيتتت  ريَّ تتتر  يةتتتت ستتت رع 

 ستتتتج   قةتتتتص ًتتتتأ د وال تتتتتةذر وةتتتتأ   رر يستتتتتدير رم تتتتر  تتتتر يحتتتتو  دقتتتتوى ديتتتتر  
خ س رعة ًريتل. وحمو ترت اوو ترق إذا وت  تستتدرل األ تر ًت ت  ةريويترن  تر ةايت  
ةريور روسيرد تلاح األرا ت  او راقيتة اةتد خ ستير قر ترن رو ةترر قةتص األم تر 

وخلتتترن م يرويتتتدو اإليمةي يتتتة او ستتتمييةد اوتتتت  وجتتتدت و تتتر ًتتت   تتتدى  أ تتتة ةتتترور 
د قةتص ررَّ اووترق را تر  1أواحدان حرو  رر يرح  ر ًة  يهةةح؛ ورقي  ا  اأدستور

 ال يجد ً   أ ير ةريرن  ر يةت و و  اورَّح ة.
تتتتو د هتتتتو: رال يتجتتتترو  او تتتتر  ةتتتتدر اوحرجتتتتة  واووتتتتر  او روتتتتث وجتتتتوا  اوت  

آليتة: ام يرد ألر إًرا  او روو   ةمة وحخأق اوح يدو ً  اإليسررد وهذا  ةيص ا
متتأ إرَّ اإليستترر وي  تتص*رر رآه استتت يص

د واووتتراع  اوستت روية مةُّ تترد ومتتذول  2أ

                                                 
م( سياسةةي بريطةةاسي. اسةةتل  مناصةةب عديةةد  ووزارات كثيةةر ، ثةة  أصةةب  رئيسةةاً  1898 – 1809ولةةي  إيةةوارت غالدسةةتون )( 1)

 .ه عدد من الكتب.للوزراء أربع مرَّات. اعتنق مبدأ حرية التجار ، وكان خطيباً. ل
 .7 - 6العلق  ( 2)
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اوحم تة األخأةيتتة واوة راييتتة حرَّ تتت اوراتتر؛ لتيريةن ألختتأق او تترااير  تتر اوةستتردد 
ألرَّ اورار: هو مسح ادور  قرا   رد ؛ ًةي   ةيص او لحد واتدور ق ت ؛ ألرَّ 

األهوةتتة قةتتص اوا روتتةد و تتر دور تةتترُّ  وخستترعر او رااتت  يمستتح وهتتو يتترع ؛ ًةيتت  
 ايةيتتتة مروتجتتتررو واو راقتتتة واأل تتتأل؛ ًةيتتت  اوي تتترن او  ةتتتق او تتت د  اليحلتتترر 
او روات. و تر اوقواقتد االةتلتردية او تَّةتق قةي تر رْر وتيو  تر مستح ال قترر وال 

ختتت ُّ احتمتترر ًيتت  رراتتح  تتر اوراتتر    تتر متترر  ةتتتدالند وررَّ اروراتتر تراتتو او تتروات ًي
 اوتسرو  رو اوتقررح اير اوي رو.

وةتتد ياتتر او تترو يور واةتت  االةتلتترديير  تتر ريلتترر االستتتاداد ًتت  ر تتر 
اتترد ًقتترووا: إرَّ او ةتتتد   يتت  يتترً د اتت  ال اتتدَّ  يتت . روالن: ألجتت  ةيتتر  او ةتتر أت  اور 
اومايتتترود و رييتتترن: ألجتتت  ررَّ اويقتتتود او وجتتتودو ال تمةتتت  وةتتتتداو د ًميتتتت إذا ر ستتتل 
تور  او متي ور ةس رن  ي ر ري رن ! و رو رن: ألجت  ررَّ م يترير  تر او ت تووير ال يةًر
ير ا تر ال يجتدور   راعق االسترار  رو ال يقدرور قةي رد م ر ررَّ م يران  تر اوةترًر
ر وو ر وا  وال ورمرن قيرر. ً ذا اويار لحيح  ر وج  إي رن  تروات اةت  

و اردك واألخأةيورد ًييارور إوص ررَّ  رر األًراد. ر ر اوسيرسيور االوتراميو ا
او تتتروات األًراديتتتة ًتتت  ج  تتتور األ تتت  رماتتتر  تتتر يةة تتتر. ألي تتتر ت م تتتر االستتتتاداد 

د وتقتتو   االستتتاداد اوختتررج د  1أاوتتداخة د ًتجةتت  اويتترو لتتيةير: قايتتدان ورستتيردان 
ًتستتتت    وح تتتت  اوتتتتت  ت يتتتتص ا يتتتترن رًرادهتتتتر اوتةتتتتد   قةتتتتص حريتتتتة استتتتتقأ  األ تتتت  

و تةيةة. وهتذه  قرلتد ًرستدو ًت  ياتر اوحم تة واوةداوتة؛ ووتذول يقت ت  تحتري  ا
ار تحري رن   ةَّارن.  اور 

ِحتتْري اوت تتوُّ د وهتتو او  تت  اوقاتتيحد يختتتُّ م يتتران قيتتد رهتترو  اوحمو تترت 
اوةردوتتة او يتا تتة  تتر وتت  يمتتر ًستترد األختتأق  ي ةاتترن قةتتص األهتترو د متتةم ر األ تت  

ًستترد األختتأق ي يتتد ًتت  او يتت  إوتتص اوت تتوُّ  ًتت  يستتاة  او ت د يتتة ًتت  ق تتدير؛ ألرَّ 

                                                 
 .كذا في األصل، والصواب  )ساد ( ألنَّ )أسياد( تعني  قئاب( 1)
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اوحرجة اإلسراًيةد وومرَّ تحلي  او روو او رعةة ً  ق د اوحمو ة اوةردوتة قستير  
جداند وةد ال يتتةتص إال  تر  ريتق او رااترو  ت  األ ت  او يح  تةد رو اوتجتررو اومايترو 

   او خر راتد قةتص ررَّ  اوت  ًي ر يوع احتمررد رو االستة رر ً  اواأد اواةيدو
هتتذه اولتتةواة تمتتور  قرويتتة اةتتذ و قاي تتة  تتر يتتوع وتتذ و  تتر يةمتت   تتر  تتاخد رو 

 يسمر  ر ايص.
وِحتتتتْري اوت تتتتو   اوقاتتتتيح يوتتتتتدُّ ًتتتت  ر وو اويتتتترو ًتتتت  ق تتتتد اوحمو تتتترت 
او ستتتاد و؛ حيتتث يستت   ًي تتر تحلتتي  او تتروو اروستترةة  تتر ايتتت او تتر د واروتةتتد   

لتتح  تتر ًتت  ريتتد  او تتةةرند وررو  تتر  ذوتتل هتتو رْر قةتتص اوحقتتوق اوةر تتةد وا 
يتتتترل اإليستتترر اوتتتد ير واووجتتتدار واوحيتتترن جرياتتترن ويتتتيح َّ ًتتت  رخأةتتت  إوتتتص  أع تتتة 
او ستاد  األقات د رو رحتد رقوايت  وق روت د ويمةيت  وستيةةن رر يت لت  ااترح رحتده  
 د ويتقتتترَّح  تتتر رقتراتتت د ويا تتتر وتتت  ريَّتتت  ًتتت  األختتتأق  تتتر ر  روتتت  وقةتتتص وتتترمةت

ويارهر و  ذول اةوتيرن  تر اوت ةُّتق ووت ردو اوت ورد وخد تة اووت واتد واوتجستود 
تةح ويحتو ذوتل.  ت َّ ةتد ي ةت  هتذا او يتستح قةتص اةت  اوخةريتر  واودالوة قةتص اوس 
رن حقيقيرن رو وه يرند ًيمسح  واألسرار اوت  يخرت رجر  االستاداد  ر ا ورهر خًو

يترهد وهمتذا يحلت  قةتص او تروو او رعةتة او يتسح رسوخ اوقتد  ويلتير هتو اراترن و 
إذا ستترقدت  اواتتروت قةتتص او  اتترت  تتويأن. وهتتذا رقاتت  راتتواح او تتروو ًتت  اووتترق 
واو تتتترحد ويةيتتتت  االت جتتتترر اروتتتتد يرد  تتتت َّ او أهتتتت د  تتتت َّ اوراتتتتر اوةتتتترحمد وهتتتت  اتتتتعو 

 او مرسح واعو  ر ت   ر ً  إًسرد رخأق األ  .
ألًتتراد ًتت  اوحمو تترت اوةردوتتة ر تتر  وةتتد ذمتتر او تتدةقور ررَّ  تتروو اةتت  ا

ت    م يتتران  ي تتر ًتت  اوحمو تترت او ستتتادَّو؛ ألرَّ األاييتترن ًتت  األووتتص يلتتًرور ةتتو 
يجترد االستتادادد ر  تر األاييترن  ختأ  او سترواو وا  او روية ً  إًسترد رختأق اويترو وا 
 ًتتت  اوحمو تتترت او ستتتتاد و ًيلتتتًرور  تتتروت   ًتتت  األاَّ تتتة واوتةتتترا  إرهراتتترن وةيتتترود
وتةوي رن وةس ةروة او يلا ة قةي   اروت رو  اوار ت د ويستًرور األ توا  ًت  اوةستق 

 واوةجور.
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ة ر اوت وا ؛ حيتث ي لتا ر األةتوى  تي    تر  ايرنن قةي ؛  روو ه الن يتةج 
 –األ تتتةتد وةتتتد يستتتةا ر او ستتتتادُّ األقاتتت  ًتتت  وحاتتتة  وامة تتتة. وتتتت و  ري تتترن 

ر تتتت   ميتتتت تهحةتتتا او تتترواتد وميتتتتت ةاتتت  رر يتتتتةة   رلتتتحرا ر رو و  –واوح تتتد هلل
تي تتود وميتتت يستتتةادور ا تتر اويتترو استتتةاردان رلتتوويرن  ستتتحم رند م تتر هتتو اوحتتر  

استتتتاح اويتتتةو  تتتتر  قرو تتتتة   1أًتتت  روراتتتتر او ت ديتتتة او  تتتتدَّدو اوتتتترو  اوةو تتتويير
 االستاداد او رو  ًي ر.

رن إال و تتر  اتترع  االستتتاداد ريَّتت  ال يا تتر ًيتت  ر تتره ًقتتر األ تتة ا تتوران ايريتت
ًجةون ةهَريح ة رن االستاداد يحا . ورسارح ذول ررَّ اويترو يقتلتدور ًت  اويست د 
يرت  د ويم ر ت تر ا  د ويايةتور ر أم ت   تر األجريتحد ًتتتقة ي او تروود  وتم ر ًو

 وتم ر اويقود اير األيد . واعست  ر  روو ويقود توا  يووو او ذاو .
ق او تتتتتر  ًتتتتتةةو : إرَّ وويرجتتتتت  إوتتتتتص احتتتتتث  ايةتتتتتة االستتتتتتاداد ًتتتتت    ةتتتتت

االستتتاداد يجةتت  او تتر  ًتت  ريتتد  اويتترو قر تتةن وستتةح او ستتتاد  ورقوايتت  وق  روتت  
التتتتتارند رو احجتتتتتة  ار ةتتتتتةد وقر تتتتتةن ري تتتتترن وستتتتتةح او ةتتتتتتدير  تتتتتر اوةلتتتتتوي 
واو حتتتروير اوتتراتةير ًتت  اتت   ر تترر اإلدارو االستتتادادية. وحيتتث او تتر  ال يهحَلتت  

اإلةتتتدا  قةتتتص او ترقتتتح  تتت  قتتتد  او تتتر  قةتتتتص  إال ارو وتتتق ةد ًتتتأ تختتتترر اويةتتتوو
 االيتةرع ارو  رو.

ِحْةاه او ر  ً  ق د اإلدارو او ستاد و رلةح  ر مسا ؛ ألرَّ ا ور ر تره 
قةتتص لتترحا   جةاتتة أليتتواع اوتتاأن قةيتت د ووتتذول يه تت ر اويتترو   تتر االستتتاداد 

ألهستران ررَّ حةتا إلخةرن ية ة اهلل واوت ارهر اتروةقر واوةرةتةد وو تذا ورد ًت  ر  تر  ا
درهتتت   تتتر اوتتتذهح يحتتتترم إوتتتص ةي تتترر  تتتر اوةقتتت د وررَّ اوةرةتتت   تتتر يخةتتت  ذهاتتت  

                                                 
الفوضوية مذهب سياسي وا)تصادّ ُمتطر ف، ير  ُدعاته أنَّ الدولةة هةي أدا  االسةتبداد فةي كةل سظةام اجتمةاعي، وأن الملكيةة ( 1)

 .كروبوتكين  –باكوسين  –برودون  –ن التاسع عقر  ولي  جودون الفردية مبعث الظل . من )اد  هذا المذهب في القر 
ويةةر  بعةةض هةةؤالء وجةةوب الرجةةوع إلةةى العقةةل والعلةة  فةةي تنظةةي  العال)ةةات االجتماعيةةة. وربمةةا يقصةةد الكةةواكبي  نةةرور بةةدالً مةةن 

 نرو .



 88 

وي .  وذهرا  و ذها د وررَّ رسةد اويرو اولةةول اوذ  ال يةرت اوحم ر  وال يةًر
و ر  ارع  االستادادد ررَّ األاييرن رقدا ه ًمران وروترده ق أند ً   رارع  

د ويستدر ه  ًيحي ورد وو ذا يرسخ اوذ ُّ ً  األ   اوت  يم ر او ستاد د يذوُّ   ًيعي ور
رايير هر. ر تر اوةقتران ًيخترً   او ستتادُّ ختوت اويةجتة  تر اوتذعرحد ويتحاتح إوتي   
ااة  األق ر  اوت  ارهرهر اوررًتةد يقلتد اتذول رر ي لتح ري ترن ةةتوا   اوتت  

وتةد ختوت اوا ترث  تر ال ي ةمور ايرهر. واوةقران مذول يخرًوي  خوت ديرنو  ويذا
اوةقرحد ً   ال يجسرور قةتص االًتمترر ً تأن قتر اإليمتررد متةي   يتوهَّ تور ررَّ 
داختت  ر وستت   جواستتيو قةتتي  . وةتتد ياةتتش ًستترد األختتأق ًتت  اوةقتتران رر يستتر ه  

 ًةأن ر رن او ستاد  قي   اة   وج   مرر ر ر ه.
رور رستتتتأً   ًتتت  ةتتتتوو   د وتتتيو اوةقتتتتران وةتتتد ختتتروت األخأةيتتتتور او تتتتةخ 

اةيحد ًقرووا: اوةقر راو او ةرعح؛ ألي   ةتقر  وة يرد واو يرن است يرن  قر اوي رود 
 ت َّ ةتترووا: اوةقتر يتتذهح اةت  و اوتتيةود وية تت  إوتص خةتت  اوحيترند وةتترووا: إرَّ وحستتر 
اوةارو واأل تةة واوتية   ًت  او ةيوتة تتة يران    ترن قةتص يةتوو اواوترد خأًترن و تر 

هو ألي     1أ و او رن ا يةسري د وحديث أاخووويواد ً ر اوية  ال تدو  يقو : وي
د جستت رن قةتتتص او وتترق  ًتتت  اوحتتروح واألستتتةرر وقيتتد اوحرجتتتة.  يح تت  قةتتص اوتةتتتو 
ًقرووا: إرَّ راد اوةيم ويةي   و ر رقا  اوحرجرتد ا  تةةو او   د وألجة  تهقَتح  

 اوةارع .
و وتمأت او  ترر واو تر . اوقتوو مريتت يهقر  ً   د  او ر : إرَّ  ر يح ُّ ا

وةةلتتتتايةد  تتتت َّ لتتتتررت وةةةتتتت د  تتتت َّ لتتتتررت وة تتتتر . اوةةتتتت  واو تتتتر  يه تتتتيأر ق تتتتر 
اإليسرر؛ حيث يجةأر ويخوخت  موارا . ال يهلرر اوو رت إال ارود  د وال يتةتص 

                                                 
رواه الطبراسةةي وأبةةو سعةةي  هةةذه الروايةةة هةةي المقةةهور  علةةى األلسةةنة، ولكةةن المةةرّو بكتةةب الحةةديث  تمعةةددوا واخقونةةنوا ( 1)

األصبهاسي والبغّو وغيره . وفيه ضعف. ومعنى تمعددوا  اتبعةوا معةد بةن عةدسان فةي الفصةاحة. ورواه أبةو عبيةد الغريةب عةن عمةر 
 مو)وفاً "اخقوننوا وتمعددوا، واجعلوا الرأس رأسين"

 (.3199، بر)  )521، ص 1ينظر  العجلوسي، كقف الخفاء..، ج
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اوة ُّ إال ارو ر . وةد   تص  جتد اورجتر  وجترن  جتد او تر . وورد ًت  األ تر: إرَّ 
. وررَّ او يتتتت  اووتتتترمر رً تتتت   تتتتر اوةقيتتتتر  1أوةةيتتتتر خيتتتتر   تتتتر اويتتتتد اوستتتتةةصاويتتتتد ا

. ووتتتتت  يمتتتتتر ةتتتتتدي رن ره يتتتتتة وة تتتتتروو اوة و يتتتتتةد ر تتتتتر اآلر وةتتتتتد لتتتتتررت  2أاولتتتتترار
او حرراتترت  حتت    رواتتة وقةتت  و تتر د ًةلتتاح وة تتروو اوة و يتتة ره يتتة قا تتص 

و تتتتروو ألجتتتت  حةتتتتا االستتتتتقأ د قةتتتتص ررَّ األ تتتت  او ةستتتتورو ال يلتتتتيح و تتتتر  تتتتر ا
اوة و يةد ا   ي وت ر ً  او جت   اإليسري  مةيةتر  تتيرةة تر األيتد د وال تةترر  
هتتتذه اوقرقتتتدو  تتتروو اوي تتتود؛ ألي تتتر  تتتروو ايتتتر  تتت اح ير قةي تتترد ألي تتتر ًي تتتر يقووتتت  
رقدا ه ًي ر:  روو ررست رو ر اويتر وود و لتًر ر او أهت  واو قتر رو واوراتر واو تم  

قتتتتو   تتتتر اوتحر تتتت  قةتتتتي   حستتتتدان   تتتتر يقتتتتد ور واو  تتتتررارتد وال يخةتتتتو هتتتتذا او
 . 3أإةدا    وال ييروور  يرو  

هتتذا ووة تتر  اوم يتتر آًتترت قةتتص اوحيتترو اووتتريةة ترتةتتد  ي تتر ًتتراعي رهتت  
اوة تتيةة واوم تتر د اوتتذير ية تتةور اومةتترت  تتر اوتتر  ق  تت  حةتتا اوحريتتة واووتترت 

قتتر اوحرجتتة  قةتتص ا تتتأل دواقتت  اوتتترت واوس تترتد ويياتترور إوتتص او تتر  او اعتتد
اوم رويتتة ري تت  اتتأن ًتت  اتتأن ًتت  اتتأن؛ ر  ري تت  اتتأن   تتر حيتتث االًتمتترر ا ي رعتت د 

اةتت  األ تتر قةتتص دييتت  ووتتًر    4أور تتر او متةتت  ًيةتتيم    عيتترن  ستتتريحرن ر ييتترن 
 ورخأة .

ةتترر األخأةيتتور ررَّ اإليستترر ال يمتتور حتتران ت ر تترن  تتر وتت  تمتتر وتت  لتتيةة 
وو ألحتتتتتدد ألر حريتتتتتت  اووخلتتتتتية تمتتتتتور تراةتتتتتة  ستتتتتتق ٌّ ًي تتتتتر؛ ر  ايتتتتتر  تتتتتر  

الرتار تت  ارور ستترن. وقةيتت  تمتتور رةتتاح اوواتترعت هتت  واتترعت اوحمو تتة. وةتترووا: 
إرَّ وةلتتيةة تتتة يران ًتت  األختتأق واأل يتتر د وهتت   تتر رلتتدق  تتر يهستتَتد ُّ اتت  قةتتص 

                                                 
وأحمةةد والنسةائي عةةن ابةةن عمةر بزيةةاد  )واليةةد العليةا هةةي المنفقةةة، اليسةد السةةفلى هةةي السةائلة( والقةةيخان عةةن رواه القةيخان ( 1)

 .حكي  بن حزام بزياد  )وابدأ بمن تعول(
 .لمن سعثر عليه في كتب الحديث القريف( 2)
 .طينوهذا الكالم كان )بل تةَّوَّضُّ  معال  القضية الفلسطينية واألطماع الصهيوسية في فلس( 3)
 .كمناً ( 4)
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رحتتوا  األًتتراد واألةتتوا . ًتترو واةور ًتت  اوحمو تتة  تت أن يةقتتدور اووتتةقة واوةوا تتت 
ةرويتتتة تاةتتترن ولتتتيةت   اوتتتت   تتتر  قت تتترهر قتتتد  اووتتتةور اتاةتتتة رق تتترو  د وةتتتر  او

اوحم تترن: إرَّ اوةتترج  يج تت  او تتر  اتتروتقتيرد واومتتري  يج ةتت  ارومستتحد وةتترووا: إرَّ 
رةتت  مستتح ير تتص اتت  اوةرةتت   تتر يمةتت   ةروتت  ارةتلتتردد وةتترووا: خيتتر او تتر   تتر 

  1أ اوحتديث أًتر  او خةةتور  يمة  لرحا  ذ   اوقةة و  يرر اوم ترو. وهتذا  ةيتص
. ويهقتتر : او يتتص ايتتص اوقةتتحد واو يتت   2أ وحتتديث أاستتةووا اهلل اومةتترت  تتر اوتتر ق 

 تتر ةةَّتتت حرجتتت د واو يتت   تتر استتت يص قتتر اويتترو. وةتتر  اةتت  اوحم تترن: متت ُّ 
إيستترر  ًقيتتر اتترو ا  ييقلتت    تت   تتر ي ةتتلد ً تتر ي ةتتل قوتترو يتترى يةستت   حترجتترن 

روةتتترن يتتترى يةستتت   حترجتتترن ألوتتتت  رختتترى. وهتتتذا  ةيتتتص وةوتتترو رختتترىد و تتتر ي ةتتتل 
 . 3أ اوحديث: أوو مرر الار آد  واد   ر ذهح رححَّ رر يمور و  واديرر 

وال يقلتتتد األخأةيتتتور  تتتر اوت هيتتتد ًتتت  او تتتر  اوت اتتتي  قتتتر مستتتا د إي تتتر 
يقلتتدور رر ال يتجتتترو  مستتا  اتتترو راعق او ايةيتتة اووتتتريةة. ر تتر اوسيرستتتيور ًتتتأ 

تستتت ي  اورقيتتة اتتة  وستتيةة مريتتتد واو رايتتور  تتي   يهةييتتور األ تتة  ي   تت  إال رر
قةتتص اومستتح ويوتتررموهرد واووتترةيور ال يةتمتترور ًتت  ايتتر ستتةح او وجتتودد وهتتذه 
 تتتر ج ةتتتة اوةتتتروق اتتتير االستتتتادادير او راتتت  واووتتترة د اوتتتت   ي تتتر ررَّ االستتتتاداد 

وترة  يمتور  قةقتأن او را  يمور رحمت  وررستخ وروتد  و تةوند وومتْر؛  ت  اوة تيرد واو
ستتتري  اوتتت وا د وومي تتت  يمتتتور   قجتتترن. و ي تتتر ررَّ االستتتتاداد او راتتت  إذا  ا  تاتتتد   
احمو تتة قردوتتة تهقتتي   تتر ستترقدت اواتتروت رر تقتتي د ر تتر اووتترة  ًيتت و  ويخةةتت  
استاداد ورٌّ  ي ؛ ألرَّ  تر درح اووترةيير رر ال يةتمتروا ًت   ستتقا  ةريتحد متةرَّ 

                                                 
  "أمةامك  عقبةة كةؤود ال يجوزهةا المثقلةون، فأسةا أريةد أْن أتخفَّةفَّ لتلةت العَّقَّبةة"، هو بمعنى الحةديث المةرّو عةن الرسةول ( 1)

فهةةو جةةزء مةةن حيةةدث رواه الحةةاك ، وصةةح  إسةةناده الطبراسةةي وأبةةو سعةةي  فةةي الحليةةة، بألفةةال متقاربةةة، وكلنةةه لةة  يثبةةت بلفةة  )فةةاز 
 (.1821، بر)  )521، ص 2ينظر  العجلوسي، كقف الخفاء..، ج .فرد القاّر بهالمخفون( واس

 .كفافاً"  ورد في صحي  مسل   الزهد "الله  ارزق محمداً ( 2)
      .رواه  مسل   الزكا ، البخاّر  الر)اق، الترمذّ  الزهد( 3)

لثةةاً، وال يمةل جةةوف ابةن كدم إال التةةراب، ويتةةوب اهلل وورد فةي كقةةف الخفةاء  "لةةو كةان البةةن كدم واديةةان مةن مةةال البتغةى إليهمةةا ثا
 على مَّْن تاب". رواه القيخان والترمذّ وأبو عواسة وغيره ، بألفال متقاربة، عن أسس مرفوعاً، واتفقا عليه عن ابن عباس.
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  ر اةد او وت ًق د رو ري    اتةور اقلر اويار. رمار ه     يلرت إوص
وخألة اوقو : إرَّ االستاداد دان  رودُّ و تةون  تر اوواترند رم تر هتوالن  تر 
اوحريتتقد رقاتت  تخرياتترن  تتر اوس تتي د رذ ُّ وةيةتتوو  تتر اوستت ا . دان  إذا يتت   اقتتو   
 ستتت ةت ررواح تتت  هتتترتت اوستتت رن ييتتترد  اوق تتترن اوق تتترند واألر  تيتتترج  را  تتتر
اموتتت اوتتاأن. االستتتاداد ق تتد ؛ روتتتقص اويتترو ًيتت  اوةقتتأن واألاييتترند ورستتتةده  
ةتتتور او تتتوت ًيحستتتده   ا حيتتتره اوج تتتأن واوةقتتتراند اتتت  رستتتةده  رووعتتتل اوتتتذير يتةج 

 األحيرن.
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 االستبداد واا هق
 

االستتتتتتاداد يتلتتتتترَّت ًتتتتت  رم تتتتتر األ يتتتتتر  او ايةيتتتتتة واألختتتتتأق اوحستتتتتيةد 
رو ي حوهتترد ًيجةتت  اإليستترر يمةتتر اتتِيَة   تتواله؛ أليتت  وتتت  ًيه تتةة رد رو يهةستتدهرد 

ي ةم تتر حتتق  او ةتتل ويح تتده قةي تتر حتتق  اوح تتدد ويجةةتت  حرةتتدان قةتتص ةو تت ؛ ألي تت  
رةتتدان حتتح  و يتت ؛ أليَّتت  ايتتر آ تتر قةتتص االستتتقرار  قتتور  وتتاأن االستتتاداد قةيتت د ًو

ي   ريَّ تت    ةتت  ال ًيت د ويتتودُّ وتو ايتقتت   يت د و تتةيت اوحتح  وةرعةتتت ؛ أليت  يةةتت   ت
ور إل ترار لتديق  د ات  وةتةتت  وهت  اترمور. رستتيره  ي ةمتور اوتمترً د وةتد يه تت ر 
االستتتاداد ال ي ةتتل وتتيعرن ويحتتري قةتتص حةاتت ؛ أليَّتت  ال ي ةتتل  تترالن ايتتر  ةتترَّ  
رن ايتتتر  ةتتترَّ  وإلهريتتتة. وال ي ةتتتل اوجرهتتت   يتتت  آ تتترالن  ستتتتقاةة  تتتةح وال وتتتًر وةس 

 اوةرة  ً  ساية ر. ويتاة ر ويوقص م ر يوقص 
وهتتذه اوحتتر  تجةتت  األستتير ال يتتذوق ًتت  اومتتور وتتذون يةتتي د ايتتر اةتت  
ْر  او ةتتتذ ات اوا ي يتتتة. ايتتترنن قةيتتت ؛ يمتتتور وتتتديد اوحتتتري قةتتتص حيرتتتت  اوحيواييتتتة وا 
مريت تةيسةد وميت ال يحري قةي ر وهو ال يةرت ايرهر ! رير هو  ر اوحيرو 

تتتر األحتتترار ًتمتتتور  ي وتتتة حيتتترت   األدايتتة ! ريتتتر هتتتو  تتتر اوحيتتترو االجت رقيتتة  ! ر َّ
اوحيوايية قيده  اةد  راتح قديدود وال يةرت ذوتل إال  تر مترر  تي  د رو موتت 

 قر اليرت .
و  تتر  األستتران ًتت  حرلتت   قةتتص حيتترت   اووتتيوخد ًتت يَّ   قيتتد ر ت ستت  
حيتترت   مةُّ تتر رستتقر رن وآال تترن ويقراتتور  تتر راتتواح اوقاتتورد يحرلتتور قةتتص حيتترت   

 ر اووارح ً   قتا  اوة رد ً   قتا  او أذد ً   قتا  اآل ر .رم ر  
االستاداد يسةح اور احة اوةمريتةد ًي تي  األجستر  ًتوق  تيرهر ارووتقرند 
ًت ر  اوةقو د ويخت ُّ اووتةور قةتص درجترت  تةروتتة ًت  اويترو. واوةتوا  اوتذير 

ر قتد  ه  ةةيةتو او تردو ًت  األلت  ةتد يلت   ر ت   اوةقةت  إوتص درجتة ةرياتة  ت
اوت ييتت  اتتير اوخيتتر واووتترد ًتت  متت    تتر وتتيو  تتر  تتروريرت حيتترت   اوحيواييتتة. 
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ويلتتت  تستتتةُّ  إدرام تتت  إوتتتص ررَّ  جتتتر د آ تتترر األاَّ تتتة واوةا تتتة اوتتتت  يروي تتتر قةتتتص 
او ستاد  ورقواي  تا ر رالرره د و جر د س رع روةرا اوتةخي  ً  ولة  وحمريرت 

متترور ررَّ اوتتدوان ًتت  اوتتداند ًييلتترقور ةوتتت  ولتتووت  ي يتتش رًمتترره د ًيتترور وية
اتتتير يتتتد  االستتتتاداد ايلتتتيرع او تتتي  اتتتير ريتتتد  اوتتتذعرح؛ حيتتتث هتتت  تجتتتر  قةتتتص 

 ةد ي ر جرهدون إوص  قر  حتة ر.
وو تتتذا متتترر االستتتتاداد يستتتتوو  قةتتتص تةتتتل اوةقتتتو  او تتتةيةة ً تتتأن قتتتر 

ي تتر األجستتر  ًيةستتدهر م تتر يريتتدد ويت ة تتح قةتتص تةتتل األذهتترر او تتعيةةد ًيوتتوم ً
اوحقرعقد ا  اوادي يرت م ر ي توىد ًيمتور َ تَ ةه   ًت  ايقيترده  األق تص وأستتاداد 
و قتترو ت   وةروتتد واإلروتتردد   تت  تةتتل او تتوا  اوتتت  تترا تتص قةتتص اويتتررد ومتت  هتت  
ت روح  ر يريد حج هر قةتص او تأل. وال ارااتة ًت  تتة ير  تةت األجستر  قةتص 

ققتتوو  د وذو  اوةرهتترت ويقتتي  او تتةت ًتت  اوةقتتو د ًتت رَّ ًتت  او ر تتص وخة تتة
إدرام  د ورهدان اي يرن مرًيرن يهقترو قةيت  يقتي ققتو  األهستران اوا سترن ارويستاة إوتص 
األحرار اوسةداند م ر يا ر اوحر  ري رن اةة   ًرق اير اوةعتيرد  ر اوةرق اواي ر 

 ً  ةوو األجسر  وا ارو اود   واستحمر  اولحة وج ر  او يعرت.
 تتترو  اوةايتتتح اوتتتذ  وتتت  يهتةتتتح ًمتتتره ًتتت  درو  ايةتتتة را تتتر يستتتتريح او 

االستادادد  ر ررَّ االستتاداد او وت و  ميتت يقتو  قةتص ةةتح اوحقترعقد  ت  ريَّت  إذا 
دة ق اويار يتجةص و  ررَّ االستاداد يقةح اوحقرعق ً  األذهرر. يرى ريَّت  مت   م تر 

ستاداده  ًترتَّاة   اة  اوقيرلرو واو ةول األووير  ر اوتأقح ارألديرر تةييدان ال
اويتتتترو. ويتتتترى ررَّ اويتتتترو و تتتتةوا اوحمو تتتترت ألجتتتت  ختتتتد ت  د واالستتتتتاداد ةةتتتتح 
او و تتتوعد ًجةتتت  اورقيتتتة خرد تتتة وةرقتتترود ًقاةتتتوا وةيةتتتوا. ويتتترى ررَّ االستتتتاداد  تتتر 
د وتتتتررل حق تتت    يتتت د واو وتتتتم   ستتترة   إويتتت   تتتر اقتقتتترد ررَّ  روتتتح اوحتتتق  ًتتترجر 

و تتدةق  ةحتتدد واوخر تت  او ستتمير لتتروح ر تتير. وةتتد اتَّاتت  او تتتاة    ةستتدد واوي ايتت  ا
اويتتترو االستتتتاداد ًتتت  تستتت يت  اويلتتتح ً تتتوالند واو يتتترو قتتتداوود واوو تتت ر ة قتتتتو اند 
واوح يتتتة ح رةتتتةد واورح تتتة  ر تتترند م تتتر جتتترروه قةتتتص اقتاتتترر ررَّ اوي ةتتترق سيرستتتةد 
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 واوتحيُّ  ميرسةد واوديرنو و تد واويذاوة د ر ة.
حمُّتت  االستتتاداد قةتتص اوحقتترعق ًتت  رًمتترر اواستت رند إي تتر وال ارااتتة ًتت  ت

او ريتتتتح إاةروتتتت  م يتتتتران  تتتتر اوةقتتتتأند و تتتتي   ج  تتتتور او تتتت ر خير اوتتتتذير يهستتتت  ور 
اوةرتحير او رواير ارور جر  اوةار د وييارور إوي   يار اإلجأ  واالحترا  و جر د 

وا ًت  تخريتح اوة تر  ار. و تر هتذا اوقايت  ريَّ   مريوا رم ر ً  ةت  اإليستررد ورستًر
ً  او رااة إقأن او ت ر خير ةتدر  تر جترروا او ستتاديرد وحتر وا اوقاتو  واووجرهتة 
قيتتتد اواتتترو ير. ومتتتذول اًتختتترر األختتتأق اةستتتأً   او جتتتر ير اوتتتذير متتتريوا  تتتر 

 ه الن األقوار األورار.
وةتتد ياتترُّ اةتت  اويتترو ررَّ وأستتتاداد حستتيرت   ةقتتودو ًتت  اإلدارو اوحتتر ود 

ووور   أن: االستتاداد يةتي ر او اترع وية  ة ترد واوحتقُّ ررَّ ذوتل يحلت  ًيت  قتر ًيق
ًقتتتد اووتتت ر ة ال قتتتر ًقتتتد اووراستتتة. ويقووتتتور: االستتتتاداد يهةة تتت  اولتتت ير اوجرهتتت  
حستتر او رقتتة وااليقيتترد وةمايتتر اوخاتترد واوحتتقُّ ررَّ هتتذا ًيتت  قتتر ختتوت وجاريتتة ال 

ذقتترر. ويقووتتور: هتتو يرا تت  اويةتتوو قةتتص االقتتتدا  واووةتتوت قيتتد  قتتر اختيتترر  وا 
اوحتتدودد واوحتتقُّ رْر وتتيو هيتترل ايتتر ايم تترم  وتق قتتر. ويقووتتور: االستتتاداد يقةتت  
اوةسق واوةجورد واوحقُّ ريَّ  قر ًقر وقجترد ال قتر قة تة  رو ديتر. ويقووتور: هتو 
 يقةتتت  اوتةتتتديرت واوجتتتراع د واوحتتتقُّ ريَّتتت  ي يتتت  ا ورهتتتر ويخةي تتترد ًيقتتت ُّ تةديتتتدهر ال

 قدادهر.
األخأق ر  رر اتذرهر اوورا تةد وترات تر اوترايتةد وسهتقيرهر اوةةت د واوقترع ور 
قةي ر ه  رجر  اوحمو ةد ايرنن قةيت ؛ تةةت  اوسيرستة ًت  رختأق اواوتر  تر تةةةت  

 اوةيرية ً  إي رن اووجر.
ية : األةوا  مرآلجر د إر تهِرمت    ةة ت اح ت روجررهر ورًأذهرد وسقه  

ر رم رهتترد وت وتتة. وا   ةَّتتح ةوي  تتر قةتتص  تتةية ر ًةهةمتت د وهتتذا   تت  اوقارعتت  او توح 
لردًت استرييرن ي    اقر هر و هوهر ًدا رهر حسا ر ت ةا   ارق رد ةويت ورييةت 
ذا اهةيت ااستري ٍّ جدير اةر يس  ص  وحسهيت   ررهرد وهذا     اوحمو ة اوةردوة. وا 
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ا تتتترد وهتتتتذا   تتتت  اوحمو تتتتة ح  راتتتترن ال يةييتتتت  إال قرجتتتت  االمتستتتترحد رًستتتتد هر وخر 
او ستاد و. و تص مرر اوح  رح اريارن و  يهخةق  ر تراح تةل اوديرر وويو و  ًي ر 
ًخرر وال يةحق   ي ر قررد إي  ر ه    اوحلو  قةتص اوةرعتدو اوةرجةتة ووتو اترةتأع 
األلتتتو د ً يتتترل او  ر تتتة وهيتتترل اواتتتوار. ًايتتترنن قةتتتص هتتتذا او  تتتر د يمتتتور ًِةتتت ه 

 داد ً  رخأق األ   ًِة  ذول اوح  رح اوذ  ال يهرجص  ي  اير اإلًسرد.االستا
ال تمتتور األختتأق رخأةتترن  تتر وتت  تمتتر  ةمتتة  ه تتردو قةتتص ةتتريور ً تتر  
تقت ي  روالن وايةة اإليسرر يحو يةس ؛ و رييرن وايةت  يحو قرعةت ؛ و رو رن وايةت  

يور هو  ر يس  ص قيتد اويترو يحو ةو  ؛ ورااةرن وايةت  يحو اإليسريية؛ وهذا اوقر
 اروير وو.

و تتتر ريتتتر ألستتتير االستتتتاداد رر يمتتتور لتتترحح يتتتر وود وهتتتو متتتروحيوار 
د حيتتث ي تتحُّ اوتتريحد ال  او  ةتتول اوةيتتررد يهقتترد حيتتث يهتترادد ويةتتيم متتروريمد ي تتحُّ
ياتتتر  وال إرادو  و تتتر هتتت  اإلرادو  هتتت  ر ُّ األختتتأقد هتتت   تتتر ةيتتت  ًي تتتر تةاي تتترن 

اردو اير اهلل الخترر اوةقأن قاتردو اإلرادو! هت  تةتل اولتةة ووةي ر: وو جر ت ق
اوت  تةل  اوحيوار قر اوي ارت ً  تةرية  اةي    تحترل اترإلرادو. ًرألستيرد إذرد 
دور اوحيوار ألي ت  يتحتر ل ات رادو ايتره ال ات رادو يةست . وو تذا ةتر  اوةق ترن: ال يي تة 

 تتواله. وةتتد يهةتتذر األستتير قةتتص  وةرةيتتق ًتت  م يتتر  تتر رحواوتت د إي تتر هتتو تتترا  ويي تتة
 ًسرد رخأة ؛ ألرَّ ًرةد اوخيرر اير   اخذ ققأن وورقرن.

رستتير االستتتاداد ال ياتتر  ًتت  حيرتتت د ًتتأ ياتتر  ًتت  رخأةتت د ةتتد يلتتاح 
اييتترن ًي تتح  وتتجرقرن مري تترند وةتتد ي ستت  ًقيتتران ًيايتتت جاريتترن خسيستترند وهمتتذا متت ُّ 

يتاة تتر اتتأ وج تتة. روتتيو األستتير ةتتد  وتت وي  توتتا  اوةو تتص ال ترتيتتح ًي تترد ً تتو
يهرهقد ويس ن م يران ًيهةةصد وةةيأن ًيهويقد ويجوع يو رن ًي وىد ويخلتح يو ترن 
ًيتتتتتخ د يريتتتتد روتتتتيرن ًيه َيتتتت د ويتتتتةاص وتتتتيعرن ًيهتتتترا  ! وهمتتتتذا يةتتتتيم م تتتتر تقت تتتتي  
ْر وجد ااتدان  اولُّدت رر يةيمد و ر مريت هذه حرو  ميت يمور و  رخأقد وا 

.يتةذر اس مَ  قةص األسران اخير  رو ور   ت راره قةي  ! وو ذا ال تجو   اوحم ة اوحه
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رة ُّ  ر ي   ره االستاداد ًت  رختأق اويترود ريَّت  يترا  حتتص األخيترر  تي   
يتت  يةتتير األوتترار قةتتص إجتتران اتت    يتترن واويةتترق وواتتعو اوستتي عتررد وا  قةتتص إوةتتة اور 

قتترا  وال ايتقترد وال اًت تر د ألرَّ يةوس   آ يير  ر م   تاةة ووو ردايتةد ًتأ ا
رم ر رق ر  األورار تاقص  ستتورود يةقت  قةي تر االستتاداد ردان ختوت اويترو  تر 
تاةتتة اووتتت ردو قةتتص ذ  وتتتر  وققاتتص ذمتتتر اوةتترجر ا تتتر ًيتت . وو تتتذاد وتترقت اتتتير 
األستتتران ةواقتتتد م يتتترو ار ةتتتة مقتتتوو  : إذا متتترر اومتتتأ   تتتر ً تتتة ًروستتتموت  تتتر 

ن  ومو   ارو ي ق. وةد ت روص وق را   ً  سد  رًواه   حتص ذهحد وةوو  : اواأ
جةةوا و   ر  ر  هذه األةوا   ر اوِحَم  اوياويةد وم  هجوا و   او جو واو ياة اأ 

وي ةةتور اقيتة اآليتةد  ال يحتحُّ اهلله اوج تر اروس تون  تر اوقتو ةيدد ً   يقر ور: 
إال   ر اهِة وه : 

 . 1أ
اوي تتتتت  قتتتتتر او يمتتتتتر ارويلتتتتتيحة واوتتتتتتوايخ؛ ر  رةتتتتتوى  تتتتترا  وحختتتتتأق 

احري األًراد قةص حراسة يار  االجت رعد وهذه اووايةة اير  قدور قةي ر ً  
ق د االستاداد و ير ذو  او يةة وةةي   ر ه د وةةتيأن  تر يةةةتورد وةةتيأن  تر يةيتد 
 ي تتي  ؛ أليتت  ال ي متتي   توجي تت  و يتتر او ست تتةةير اوتتذير ال ي ةمتتور  تترران وال
يةةتترند اتت  وال ي ةمتتور  تتر ريةستت   وتتيعرند وأليَّتت  ييحلتتر  و تتوع ي تتي   ًي تتر ال 
تخةص ةارحت  قةص رحد   ر اور ذاعت  اويةستية اووخلتية ًقت د و ت  ذوتل ًروجستور 
ال يتتترى اهتتتد ان  تتتر االستتتت يرن او ختتت   وةقواقتتتد اوةر تتتة مقووتتت : اوس تتترةة ةايحتتتة إال إذا 

ال وة اةتتو . واو واَّةتور ًتت  ق تتد االستتتاداد مريتت استتتردادان  ي تترد واومتذح حتترا  إ
وال رةتتتو  ارواتتترند  تتتر او يتتترًقير اوتتتذير يتتترووا  -  ةقتتترن –وةتتتوقا واإلروتتترد يمويتتتور 

اووايةة اروت ة قد و ر راةد ه الن قر اوتتة يرد ألرَّ اويلتح اوتذ  ال إختأي ًيت  
ْر ياتت مترر ريترنن مةلتة د  ت َّ إرَّ اويُّلتح ال يةيتد وتيعرن  هو اذر ققي  ال يياتد وا 

ر مريت قتر إختأي ً ت   إذا و  يلردت رذيرن تت ة ح س رق ؛ ألرَّ اويليحة وا 
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ر رهوقتتت  ًتتت   : إْر رهوقتتت  ًتتت  رر   لتتتروحة ياتتتتد وا  ْمتتتَ  اواتتتذر اوحتتت   ال تتجتتترو  حه
 رر   ةرحةة  رت.

ر  ر اوي   قر او يمرات ً  اإلدارو اوحرود ًتي مر ومت   ايتور  قةتص ياتر  
تتت  ستتت ر  ةوارلتتت  قةتتتص او تتتةةرن ةو تتت  رر يقتتتو  اتتت  اة تتت ختتتأيد ورر يوج  رر  وا 

واألةويترن ستواند ًتأ يختيُّ ا تر اوةقيتتر او جترو  اوةت ادد ات  تستت دت ري تترن ذو  
اوو تتتتومة واوةيتتتترد. ورْر يختتتتو  ًتتتت  متتتت   واد  حتتتتتص ًتتتت   وا تتتتي  تخةيتتتتت اواُّةتتتت  

م تتر د وهتتذا هتتو اويلتتح اإليمتترر  اوتتذ  يهةتتد  ويهجتتد د واوتتذ  ر  ةتتق و  اختتذو اوحه
 . 1أقةي  اوي ا  قةي  اوسأ  اس  أاود ير  تةاي رن ووةي د ًقر : ااودير اويليحةا

تتر متترر  تتا ه رختتأق او اقتترت اوةةيتتر  تتر اوي تترو رهتت  األ تتورد ر ةقتتت  و  
األ   اوحر و حرية اوخ راتة واوتتةويت واو  اوقترت  ستت ييةن اوقتذت ًقت د وررت رر 

أليَّتت  ال  تتري  وةحم تتر  رْر يجةةتتوا  تح تت    تترَّو اوةو تتص ًتت  ذوتتل خيتتر اوتحديتتد؛
ت   او ايةتةد ر  اوحري تة.  اوو ةرو  ر اوتقييد سةسةة  ر حديتدد ويخيقتور ا تر قتدو 

وال يه ررُّ مرتح  وال و يدوةد ح ص اوقرآر ةرقدو اإل أق اقوو  اومري : 
 . 2أ

 
 ال صال ت قسز إلح  ه ة   واع:

تتتتتة األو : اوخلتتتتر  اوحستتتتية او ايةيتتتتةد مراويتتتتوع  ولتتتتدق واأل ريتتتتة واو   
واو داًةتتة واورح تتةد واوقايحتتة او ايةيتتة مروريتترن واالقتتتدان واوجاريتتة واوقستتوود وهتتذا 

 اوقس  ت رًرت قةي  م ُّ او ارع  واووراع .
واويتتتوع او تتتري : اوخلتتتر  اوم رويتتتة اوتتتت  جتتترنت ا تتتر اووتتتراع  اإلو ر يتتتةد 

                                                 
  البيعةةةة، الةةةدارمي  الر)ةةةاق، ابةةةن حنبةةةل  البخةةةاّر  اإليمةةةان، مسةةةل   اإليمةةةان، أبةةةو داود  األدب، الترمةةةذّ  البةةةر، النسةةةائي( 1)
 .، إل 2/297، 1/351

وورد في كقف الخفاء "الدين النصيحة، )ةالوا  لمةن يةا رسةول اهللب )ةال  هلل ولرسةوله وألئمةة المسةلمين وعةامته " رواه مسةل  عةن 
 ثوبان مقتصراً على صدره. تمي  الداّر مرفوعاً، وفي الباب عن جماعة، وعزاه في الجامع الصغير للبخاّر في التاري  عن

 .1324، بر)  498، ص 1يُنظر  العجلوسي، كقف الخفاء..، ج
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 99 

قست  يوجتد ًيت   تر ال تتدرل متحسير اإلي رر واوةةو وتقايح او ي ص واو   ؛ وهتذا او
رن.  م ُّ اوةقو  حم ت  رو حم ة تة ي  د ًي   ة  او يتساور وةد ير احترا رن رو خًو

واويوع او روث: اوخلر  االقتيرديةد وه   ر يمتسا  اإليسترر اروورا تة رو 
اروترايتة رو ارإلوةتتةد ًيستحستر رو يستتتقاح قةتتص حستح ر يروتت   تتر وت  يه تت ر  إوتتص 

 اوتحو   قي ر.
 َّ إرَّ اوتدةيق يةيد ررَّ األةسر  توتال وتوترل وي  ر اة  ر ً  اة د  

ًيلتتير  ج وق تتر تحتتت تتتة ير اإلوةتتة او ديتتدود احيتتث متت ُّ خلتتةة  ي تتر ترستتخ رو 
ال  - تت أن –تت وتت  د حستتا ر يلتتردً ر  تتر استتت رار اإلوةتتة رو ايق رق تترد ًروقرتتت  

يةس  ً  األووصد وهمذا يختُّ يستيمر وييةت  ً  او ر و او ريية م ر استقاح ر ً  
اوجر  ً  وه  د حتص يل  إوص درجة اوتةذذ اروقتت د مةي ت  حتقٌّ  ايةت  وت د م تر 
ه  حروتة اوجا تررير واروتح اوسيرستييرد اوتذير ال تترتجُّ ًت  رًعتدت   قر ةتة رح تة 
 قيتد ةتتة   رًتترادان رو ر  ترن و ريتترت   اوسيرستيةد إهراةترن اروستتيت رو إ هرةترن اتتروقة د وال
 ًرق اير اوقت  اق   األودام واير اإل رتة ا يراث اووقرن اير اوتسري  واإلا رن.
رسير االستاداد اوةريق ًي  يرث وترَّ اوخلتر د ويترا تص قةتص روتر هرد وال 
اتتدَّ رر يلتتحا  اة تت ر  تتدى اوة تتر. ايتترنن قةيتت ؛  تتر راةتتده قتتر خلتتر  اوم تتر ! 

يتتتتترن ويمةيتتتت   ةستتتتدون ومتتتتت   اوخلتتتتر  او ايةيتتتتتة واووتتتترقي ة واالقتيرديتتتتتة تةاستتتت  ارور 
ا  راران حتص ال يةوة  ويلير َ َةمةن ًي د ًيةقد اساح  قت  يةست  ايةست د أليَّت  ال 
ةهقرن  ستقر ان ًي د ًأ ي ميت د  ت أند رر يجت   اة ريتت د رو ي ت ر  ارتت  قةتص  يجد خه

رن يةست  ر ر   ر األ ورد ًيةيم سيئ اوار  ً  حق  ذات   ترددان ً  رق رو د وو ا ت
تتتت  ويقتتتي  رونتتتت د وياقتتتص  تتتو  ق تتتره  قةتتتص إه روتتت  وتتت وي د وتتترقران اةتتتتور ه َّ

وتت  يهيقلتت  وتتيعرن.  -جتت َّ وتتةي –جتترهأن  تتورد هتتذا اوخةتت د ًيتتتَّ   اوخروقدواوختتروقه 
ويتَّ   تررون دييت د وتتررون ترايتت د وتتررون   ريت د وتتررون ةو ت د واوحقيقتة اةيتدو قتر مت   

ةق حر ان ًةهسر.ذولد و ر اوحقيقة اير   ري   خه
رج   األخأةيور قةص ررَّ او تةا و اورعاة   ر رلو  اوقارعح اوخةقية ال 
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ي مي  رر يق   استأ ة ايتره  ي ترد وهتذا  ةيتص: اإذا سترنت ًِةتر  او ترن سترنت 
ويو  ر وتةي  رر ياترَّ اواترانو ًت  ايتره  تر وترعاة  -  أن –. ًرو راع   1أايوي ا

ةهَد توترا  اويوتةو ايي  تر اهةتدان مايتراند متةر يمتور ايي  تر   تريرو ًت  اوريرند إال  إذا اَ 
اوجتتيو رو اوتتد ير رو تةتتروت   تت ٌّ ًتت  او ي وتتة ملتتةةول ور يتتر مايتتر. و  تتر  ذوتتل 
اووتترة   اوختترعرد يتتة ر اإلًريجتت  ًتت   ةر ةتتت د وي تتق او يتت  وحستتاري د وال يتتة ر 

وورة د وال ية ر   ةقرن اار وي ق ارار جةدت . ومذول اإلًريج  اوخرعر ةد ية ر ا
جيستتت . وهتتتذا اوحمتتت  لتتتردق قةتتتص قمتتتو اوق تتتية ري تتترن؛ ر  ررَّ األ تتتير ياتتترُّ 
اويرو ر يرن خلولرن رواره  ً  اويوةود وهذا  ةيص ااومري  يهخَدعاد ومت  يتذه  

 األ ير ً  يةس  قر ات ارع حم ة اوح   ً  إسرنو اوار  ً   واةة  اوأ  ة.
ايةتتة االستتتاداد روةتتة اويتترو اةتت  األختتأق اورديعتتةد إذا قة يتتر ررَّ  تتر  

وررَّ  ي ر  ر يه ةت او  قة ارويةود قة ير ساح ةةة رهت  اوة ت  ورهت  اوةت اع  ًت  
اوس تراند وقة يتتر ري تترن حم تتة ًقتتد األهستتران  قتت   اة تت   اتتاة . ًييتتتج  تتر ذوتتل 

يةيوتتتور  تتتر   تتترو االوتتتترال ًتتت  رق تتتر  اوحيرود - اةتتترن –ررَّ األهستتتران  حرو تتتور 
 ستتترمير ارعستتتير  تتتتوامةير  تختتترذوير  تقرقستتتير  تةروتتتةيرد واوةرةتتت  اوحمتتتي  ال 
يةو   د ا  يوةق قةي  د ويةت و و    خرجرن. ويتا  ر ر رحمت  اوحم ترن اوقرعت : 

 . 2أرح  ارح  ةو  د ً ي   ال يةة وراد ااوة   اهِد ةو  د ً ي   ال يةة ورا
تت  ًتت   تتر هتت    تترو االوتتترال وهيتتر رستتتوةت او  تترو  ورستتتةةت  إوتتص ا وتة  

اوت  يحر  ر األسراند ًةذمره اةرَّ االوترال هو رقا  سترٍّ ًت  اومرعيترتد ات  ةيتر  
م   و ن  ر قدا اهلل وحده. ا  ةير  األجرا  اوس روية؛ ا  ةير  م   حيرو؛ ات  ةيتر  

وةترعأت؛ ات  او واويد؛ ا  ةير  األجيرو واأليواع؛ ا  ةير  األ   واوقارع ؛ ا  ةير  ا

                                                 
 الجملة نطر من بيت من البحر الطويل، من )صيد  للمتنبي  والبيت هو ( 1)

 إقا سةةةةةةةةاء فعةةةةةةةةل المةةةةةةةةرء سةةةةةةةةاءت  نوسةةةةةةةةه
 

 وصةةةةةةةةةةةد ق مةةةةةةةةةةةا يعتةةةةةةةةةةةاده مةةةةةةةةةةةن تةةةةةةةةةةةوهُّ  
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تةرور األق رن. ية د االوتترال ًيت  سترُّ ت ترقت اوقتوو ايستاة يتر وو اوترايت ؛ 
ًي  سرُّ االست رار قةص األق ر  اوت  ال تة  ا ر رق ترر األًتراد. يةت ؛ االوتترال 
هو اوسرُّ م ُّ اوسر  ً  يجر  األ   او ت ديتة. ات  رم ةتوا يتر وو حيترت   اوقو يتةد 

  د اتت  ةتتر وا اةاتترع  األ تتورد اتت  يتترووا متت   تتر ي تتا    اتت   تتا وا ياتتر  حمو تترت
ةور إوي د وومر؛  قةي  رهسران االستاداد اوذير  ي   اوةرًرور اقدر االوترال ويتووَّ
مت ٌّ  تتي   يهتتا ر و تتار وتترمرع  ارت مروتت  قةتتي   ق تتأند واستتتاداده قةتتي   رريتترند حتتتص 

   ةوح  وآلخرا. لرر  ر ر  رو   ةوو  : ا ر  ر  تَّةقير إال واحده ر
د وةتد  رو تر متتح  ورهحَّ ةرع   يقو  إرَّ سترَّ االوتترال وتيو اترأل ر اوخةت  
اويراتترييير واواتتويرد ً تتر اوستتاح  ًةجياتت  اتتةرَّ اومهتَّتترح متاتتوا ورم تتروا ورحستتيوا ًي تتر 
تتتةوا ولتتتو رواد وومتتتْر؛ ةرتتتت  اهلل االستتتتاداد ووتتت   د جةتتت  اومت تتترح يحلتتترور  ًل 

ص االوتتتترالد و تتتر ا ةيتتتره  تتتر اوتةتتترور واالتحتتترد واوتحراتتتح رةتتتواو   ًتتت  اوتتتدقوو إوتتت
واالت ةرقد و ية    ر اوتةرُّ  وذمر رسارح اوتةر ق وااليحأ  مةي رند رو ا ت ره  
إوص االةتلرر قةص ايرر األسارح األخيترو ًقت . ً تر ةرعت    ت أن: اووترق  تري   

: اوج تتت  اتتتأن وستتتاا  ةة تتتة او تتتدارود : ةة تتتة  وستتتاا  اوج تتت د و تتتر ةرعتتت   و تتتر ةرعتتت  
او دارو قرر  وساا  قد  اوتةرور قةص إيورع ر  ر ةات  األًتراد رو  تر ةات  ذو  

 اووةر.
وهذا رق ق  ر يخ ُّ  ةة  اومرتح اوورة  مةي   ولت  إوتص اوستاح او تري  
او اية  رو االختيترر . واوحقيقتةد ررَّ هيترل سةستةة رستارح رخترى حةقت تر األووتص 

 االستاداد.
قو : اووترق  تري  وستاا  ًقتد اوت س تل اروتديرد  ت َّ يقتتد ومرتح آخر ي

   ريَّ  وو تتاَّ  األسارح واةش إوص اوحم  اتةرَّ اوت ترور ًت  اوتدير روالن وآختران يروتئ 
 تتتتر االستتتتتاداد. وآختتتتر يقتتتتو : إرَّ اوستتتتاح ًستتتترد األختتتتأقد وايتتتتره يتتتترى ري تتتت  ًقتتتتد 

  األو  ًتتتتت  اومتتتتت   هتتتتتو اوترايتتتتتةد وستتتتتوان اتتتتترَّ ريَّتتتتت  اومستتتتت د واوحقيقتتتتتة ررَّ او رجتتتتت
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 . 1أاالستادادد اوذ  ي ي  حتص رووعل اوارح ير قر اوتلريح ارس   او  يح
وةد اتَّةق اوحم ترن اوتذير رمتر    اهلل تةتروص اوايةتة األختذ ايتد األ ت  ًت  
احتت    قتتر او  ةمتترت واو يجيتترتد قةتتص ررَّ ًستترد األختتأق يهختترم األ تت  قتتر رر 

و إلأ  األختأق  تر رلتةح األ تور ورحوج تر تمور ةراةة وةخ رحد وررَّ  ةرير
إوص اوحم ة اوارو ة واوة   اوقو د وذمروا ررَّ ًسرد األختأق يةت ُّ او ستتادَّ ورقوايت  
وق رو د   َّ يدخ  اروةدوى إوص مت   اوايتوتد وال ستي ر ايتوت او اقترت اوةةيتر اوتت  

و ححُّ ويو ت ا ر تت  َّ  ا ر اوسةةص. وهمذا ي وو اوةسردد وت س  األ ة يامي ر ا
 اوةدود وتايت ودا هر قيرن يتةرلص قةص اودوان.

وةتتد ستتةل األيايتترن قةتتي   اوستتأ د ًتت  إيقتترذ األ تت   تتر ًستترد األختتأقد 
 سةل االاتدان روالن اةل  اوةقو   ر تةاي  اير اهلل واإلذقرر وسواه. وذول اتقوية 

ًتت  تيتتوير اوةقتتو   حستتر اإلي تترر او ة تتور قةيتت  وجتتدار متت ُّ إيستتررد  تت َّ ج تتدوا
ا اتتتردك اوحم تتتةد وتةريتتتت اإليستتترر ميتتتت ي ةتتتل إرادتتتت ؛ ر  حريتتتت  ًتتت  رًمتتتررهد 

 واختيرره ً  رق رو د واذول هد وا حلور االستاداد وسد وا  يرا  اوةسرد.
 تت َّ اةتتد إ تتأق   تتر  اوةقتتو د لتترروا يياتترور إوتتص اإليستترر اةيَّتت   مةَّتتت 

د ًيةة ويتتت  ذوتتتتل اةستتترويح اوتةةتتتتي  اقتتتريور اإليستتترييةد و  روتتتتح احستتتر األختتتتأق
 او قي  واث  اوتراية اوت ذياية.

ًتتتت   -قةتتتتي   اوستتتتأ –واوحم تتتترن اوسيرستتتتيور األةتتتتد ور اتَّاةتتتتوا األيايتتتترن 
سةول هذا او ريق وهذا اوترتيح؛ ر  ارالاتدان  ر يق ة ديييتة ً ريتة تت د  إوتص 

 ور  وال ايق رع.تحرير او  رعرد   َّ ارت ارع  ريق اوتراية واوت ذيح ادور ًت
ر تتتر او تتتتةخرور  تتتر ةتتتردو اوةقتتتو  ًتتت  او تتترحد ً تتتي   ًعتتتة ستتتةموا  ريقتتتة 
اوختتروم اتتة      تتر حايتترو اوتتدير وآدااتت  اويةستتيةد إوتتص ً تترن اإل تتأق وترايتتة 
او ايةةد  اق ير ررَّ اوة رو ً  اإليسرر رهدى سايأند وحرجت  إوتص اوياتر  ت ييت  

                                                 
 .في الفقرات السابقة إنار  إلى كراء المؤتمرين في )أم القر ( مما يُةعَّز ز القول  إنَّ هذا الكتاب جاء بعد )أم القر (( 1)
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ست و  تة  ت  اوحتوَّ اترو  و د  ت   تتذهح قر إقريتة اوتديرد اوتت  هت  مرو ختدرات 
 اروحيرود ًيمور  ررهر رمار  ر يةة ر.

وةتتد ستترقده  قةتتص ستتةول هتتذا او ستتةلد ريَّ تت  وجتتدوا ر   تت  ةتتد ًوتتر ًي تتر 
يتتتور اوةةتتت د ذوتتتل اوةةتتت  اوتتتذ  متتترر  يحلتتتران ًتتت  خد تتتة اوتتتدير قيتتتد او لتتتريير 

واورو تررد و خللترن واآلوورييرد و حَتَمتران ًت  رايترن األوترات قيتد او ريتر يير 
ًتت  رقتتداد  تتر اوو تتارر او يتخاتتير قيتتد او يتتديير واويويتتررد حتتتص جتترن اوةتترح اةتتد 
اإلستتأ د ور ةقتتوا حريتتة اوةةتت د وراتترحوا تيرووتت  ومتت    تتتةة د ًريتقتت  إوتتص روراتتر حتتران 
ت  يستات ر ترةَّتت  قةص را  رجر  اوديرد ًتيوَّرت ا  ققو  األ   قةص درجترتد ًو

ر  ي تتتتر ي تتتتا  او تقتتتتد    األ تتتت  ًتتتت  اويةتتتتي د وايتوتتتترت وتخرو تتتتتد ولتتتترر او تتتتتةخ 
ويتي َّي  ر حروت د ويت ةَّح اوةحرقد وياحث قر وسرعة . ًيوتة  تر ذوتل حرمتة 
تتة اووتتر   تتة اوخيتتر واو يتترو قةتتص يواوتت د حرمتتة  ةًر ةويتتة ًتت  األًمتتررد وحرمتتة  ةًر

ااتتتتي   واألَيةَتتتة  تتتر اولتتتار قةيتتت د حرمتتتة اوستتتير إوتتتص األ تتتر  راتتت  متتت    ةتتترر .
 ق تتترن اوحريتتتة ًتتت  او تتترح ةتتتوو هتتتذه اوحرمتتتة ور تتترًوا إوي تتتر ةتتتوات ردايتتتة وتتتت صد 
مرستتتاداو    قروتتة وةتترر اوتتدير ا هتتوو قتتروو اوحريتتةد حتتتص إيَّ تت  وتت  ياتترووا ات  يتت  
اوحرية احسيرن خةيةة تختةتح اويةتوو. ومرستتاداو   راا تة االوتترال ًت  او رقتة 

ر اوة و يتتةد ذوتتل االوتتترال اوتتذ  يتوو تتد وة ستتتادير اراا تتة االوتتترال ًتت   اووتت و 
 يتتت  حتتتحُّ اوتتتو ر. وهمتتتذا جةةتتتوا ةتتتوو حرمتتتة األًمتتترر تيتتترران ستتتة  وه قةتتتص ر وو 
اور وو  ر ره  اوسيرسة واودير.   َّ إرَّ هت الن او ق ترن استتارحوا اوقستروو ري ترند 

 د مجتوا  اوسترةة إذا 1أ ًةخذوا  ر   جورات ديي   ةرقدو أاو ريتة تاترر اوواست ة 
مريت او رية  ر لرت او ر  ً  ساي  اوخيرد وةرقدو أت قي  اوذ تة ياتيح اوةةت  
تتت  قي تتتر خ يعت تتترد ودًةتتتوا  تتتة اومتتترهر اوتتتت  يتح َّ اوقاتتيح  موتتت ردو اوتتت ور قةتتتص ذ  
اويتترو ا  تتر إوتتص ارتمتترح اوجتتراع  اوةايةتتة اوتتت  تقوتتةرُّ  ي تتر اإليستترييةد اوتتت  ال 

                                                 
 .وهي )اعد  بنى عليها ميكافيلي كتاب )األمير(( 1)
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و تتترح ورايتتترن اووتتترق  تتتر اوتاتتترير ًتتت  يستتتتايح ر اوحمتتتي  اووتتترة  و تتتر اتتتير رايتتترن ا
 او راع  واألخأق.

او راتتتت :  تتتترد ُّ اوحيتتتترود ةتتتتو ُّ اوتتتتيةود وتتتتديد او ةر ةتتتتةد حتتتتريي  قةتتتتص 
االيتقتتر د مةيَّتت  وتت  ياتتَق قيتتده وتت ن  تتر او اتتردك اوةرويتتة واوةوا تتت اووتتريةة اوتتت  
يقةت تتتتر وتتتت   ستتتتيحية اووتتتترق. ًروجر تتتتري   تتتت أن: جتتتترت او اتتتت د يتتتترى ررَّ اوة تتتتو 

ةيت  ر اواور يستحق او توتد ويترى مت َّ ً تيةة ًت  اوقتوود ومت َّ اوقتوو ًت  او 
او ر د ً و يححُّ اوةةت د وومترد ألجت  او تر ؛ ويحتحُّ او جتدد وومتر ألجت  او تر . 
وهتتذا اوأتييتت    اتتوع قةتتص اوةجتتح واو تتيمد يتترى اوةقتت  ًتت  اإل تتأقد واوحيتترو 

مستتحد واوةتت   ًتت  او ةاتتةد ًتت  خةتت  اوحيتترند واوو تترت ًتت  اوت تترتد واوميرستتة ًتت  او
 واوةذَّو ً  او رعدو واوةرام.

ر تتتر رهتتت  اووتتترق ً تتت  ردايتتتورد وي ةتتتح قةتتتي    تتتةت اوقةتتتح وستتتة رر 
د واإللتت رن وةوجتتدارد واو يتت  وةر ح تتة ووتتو ًتت  ايتتر  وةة تترد واوةُّ تتت ووتتو  اوحتتح 
 تتت  اوخلتتت . ويتتترور اوةتتت َّ ًتتت  اوةتتتتوو واو تتترونود واو يتتتص ًتتت  اوقيرقتتتة واوة تتتيةةد 

حتتة ًتت  األيتتو واوس تتمييةد واوةتتذو ًتت  اومتتر  واوتحاتتحد وهتت  ي  تتاورد وومتتر؛ واورا
 وةدير ًق د وي ررورد وومر؛ قةص اوِةْر  ًق .

وتتتيو  تتتر وتتتةر اووتتترة  رر يستتتير  تتت  او راتتت  ًتتت   ريتتتق  واحتتتدود ًتتتأ 
ر تمةَّتتت تقةيتتده ًتت  ر تتر  ت روقتت   ارقتت  قةتتص استتتارحة  تتر يستحستتي  او راتت د وا 

ر ر  ات ًأ يةترت استت  ررهد حتتص وتو  ًأ يهحسر اوتقةيدد وا  رحسي  ًأ ي اتد وا 
سق ت او  رو ً  مة   ت ي ص وو ةةت ت قةتص ً ت !.. ًرووترة   ت أن ي تت ُّ ًت  وتةر 
ارو تت  إوتتص رر يتت و  قيتت  اة تت د  تت َّ ال يةمتتر ًتتي ر يخةةتت  وال يراةاتت د ًيقتت  ًتت  

ووعتتتل اوار يتتتة ًتتت  اواةتتت   رييتتتةند ًيةيتتتد اومتتتر و ويةتتتود اواةتتت  إوتتتص  تتتر ال ي ريتتتة. ومة
اإلسأ : ًتموا ا عرت ر ران قةص اير  رع د مةيَّ   و  يست ةوا اروحم تة اوياويتة: 

حتتتتتتتر   تتتتتتترتيراد وال اروحم تتتتتتتة اوقرآييتتتتتتتةا  إرَّ اهلل يحتتتتتتتحُّ اال يهةتتتتتتتَدغ او تتتتتتترن  تتتتتتتر جه



 105 

او تَّقير
. ر ر او را  إذا رخذ قةص يتد ارو ت  ًتأ يةةتت  حتتص يوتةَّ رد ات  حتتص  1أ

 ق ة ر.يق ة ر ويمو   
وهمتتذا اتتير اووتترةيير واو تترايير ًتتروق  م يتترود ةتتد ية تت  ًتت  اإلًراديتترت 
تت  االجت رقيتترت ية تت  او راتت  قةتتص اووتترة    ةقتترن.  اووتترة  قةتتص او راتت د ًو
  تتتر  ذوتتتل: او رايتتتور يستتتتحةةور ر يتتتره  قةتتتص اولتتتداةة ًتتت  خد تتتت  و تتت  واوتتتت ا  

واو رقتتتة! او رايتتتور  اوقتتتريور. واوستتتة رر اووتتترة  يستتتتحةت اورقيتتتة قةتتتص االيقيتتترد
َي ي ور قةص  ةوم   ا ر يرت ةور  ر ً أت  د واأل ران اوورةيور يتمرَّ ور قةص 
 ر ور وا ا جران ر واو   قةي   لدةرت! او را  يةتاتر يةست   رومترن وجت ن   وترع 
 تتر و يتت د واووتترة   يةتاتتر يةستت  وروالده و تتر ًتت  يديتت   ةمتترن أل يتتره! او راتت  وتت  

ووتتيو قةيتت  حقتتوق؛ واووتترة  قةيتت  أل يتتره حقتتوق ووتتيو وتت  قةتتص ر يتتره حقتتوقد 
حقوق! او رايتور ي تةور ةريويترن أل يتره  يستر  قةيت د واووترةيور يستيرور قةتص 
ةتتريور  وتتيعة ر تتراع  ! او رايتتور ة تتر ه  وةتتدره   تتر اهلل؛ واووتترةيور ة تتر ه  
وةدره   ر يلدر  ر اير وةت  او ستتةادير! اووترة  ستري  اوتلتديقد واو رات  
يية  وال ي ات حتص يرى وية و. اوورة  رم ر  تر ي ترر قةتص اوةتروم متةرَّ وتًر  
مة    ستوَدع  ًي رد واو را  رم ر  ر ي رر قةص حريت  واستقأو ! اوورة  حريي  
قةتتتتص اوتتتتدير واوريتتتترن ًيتتتت د واو راتتتت  حتتتتريي  قةتتتتص اوقتتتتوو واوةتتتت   واو  يتتتتد ًي  تتتتر! 

 واو را  اار او ستقا  واوجد!... واوخألة: ررَّ اوورة  اار او ر   واوخير د
اوحم تتتتتترن او تتتتتتتةخرور او رايتتتتتتور ستتتتتترقدت   اتتتتتتروت او  تتتتتترر واو متتتتتتررد 
وخلولتتية األحتتوا د الختلتترر او ريتتق ًستتةموهد واستتتارحوا  تتر استتتارحواد حتتتص 
إيَّ تت  استتتتارحوا ًتت  اوت  يتتتد اوسيرستتت  توتتجي  رقتتتوار او ستتتتادَّ قةتتص توتتتديد و تتتةو 

حقتتد قةيتت د وا  تت  هتتذه اوتتتدااير اوقرستتية يتترووا اواةتت  واالقتستترت اقلتتد تة تتي  او
 او راد رو اة  د  ر تحرير األًمرر وت ذيح األخأق وجة  اإليسرر إيسريرن.

                                                 
 .4التوبة  ( 1)
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وةد ساق ه الن او هأو ًعة اتَّاةت ر ر اويايتيرد ووت  تحةت  ا تو  او ريتق 
وتةا د ًيجحت ورسختد ورقيت  اتةتل اوةعتة رووعتل اوحم ترن اوتذير وت  يتةتوا اتدير  

دد وال ت س تتتموا ا ةتتترداو متتت   ديتتترد م  سستتت  ج  وريتتتة اوةريستتتيود اتتت  رتقتتتوا جديتتت
اتواد حتتص جتدَّدوهد وجةةتوه  ًهتوق اود هر ً  ديي   ا ر يقَّحتواد وهتذَّاواد وست َّةواد وةرَّ

 . 1ألروحرن وتجديد خةيق رخأق األ ة
سراعيةيير  و ر رحوم اوورةيير رج ةير  ر اوذيير و سة ير و سيحيير وا 

 د إوتتتص حم تتترن ال ياتتتروور ا واتتترن اوةة تتترن او تتتراعير األاايتتترند واور ستتترن وايتتتره
اوقستتترو اوج تتتأن. ًيجتتتددور اوي اتتتر ًتتت  اوتتتد يرد ياتتتر  تتتر ال يحةتتت  ا يتتتر اوحتتتق  
اولريحد يار  ر ال ي ي  اويترعج اتوويم او قد رتد يار  تر يقلتد إا ترر 

روة اويتتترو إويتتت د اوحقيقتتة ال إا تتترر اوةلتتترحةد ياتتتر  تتتر يريتتد وجتتت  را تتت  ال استتتت 
واتتذول يةيتتدور اويتتواةي او ة َّةتتة ًتت  اوتتديرد وي ذ اويتت   تتر او واعتتد اوار ةتتة   تتر 
ي تترر قتتردون قةتتص متت   ديتتر  يتقتترد  ق تتدهد ًيحتتترم إوتتص  جتتددير يرجةتتور اتت  إوتتص 
تت  اوتتاأدو  تتر متت   تتر يوتتيرد  رلتتة  او اتتير اواتتر ن  تتر حيتتث ت ةيتتل اإلرادو وًر

ر ا راعق اوتةةي  واوتةة   اولحيحيرد او خة ت وقرن االستاداد واال ستةاردد او ال 
او  ي ئ ةير  اوترايتة اوحستية واستتقرار األختأق او يتا تة   تر ات  يلتير اإليسترر 

 إيسريرند وا  ال ارومةر يةيم اويرو إخوايرن.
واووتتترةيور  تتتر دا تتتوا قةتتتص حر تتتر حتتترو   اةيتتتدير قتتتر او جتتتد واوةتتت  د 

ختأدان إوتص اوخ تو  واوتستةُّ د  رترحير وة و واو ت   تستمييرن آل ال  إستررو اوتيةود وا 
   ةاتتتترن وراحتتتتتة اوةمتتتتتر او  تتتتت و  قةيتتتتت   تتتتر متتتتت   جريتتتتتحد يتتتتتتةو ور  تتتتتر تتتتتتذميره

اروحقرعقد و  روات   ارووارعتد ييتارور  وا  اوةيرد اروتوام د رو  جرد اوت ي   
واوتتدقرن. رو يترالتتور لتتدًة   تت  اوتتت  يروت تتر اةتت  األ تت د ًةيتوة ةتتوا إذر رر 

د ال يتتتتدرور ر   2أدهتتتتريير -و تتتتر  ستتتتر ه  ااةيتتتتد–يةقتتتتدوا اوتتتتدير مةيتتتترند ًي ستتتتوا 

                                                 
 .ما بلي منها( 1)
م الد( 2)  هر الذّ يدور عليه مذهبه .اس  يُطلق على الذين جحدوا الخالق، و)الوا ِبقدَّ
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وايتره   تر األ ت    2أواوةيييقيتير  1أيراوحيرتير روقصد ًةيياروا  ر حرق ارآلوتوري
 . 3أاو يقر ة او يد جة ً  ايرهر خد رن وَخَوالن 

واأل تر او ريتحد ررَّ مت َّ األ ت  او يح  تتة  تر ج يت  األديترر تحلتر اةيتتة 
ايح ر  تتتتتتر اوسيرستتتتتت  ًتتتتتت  ت روي تتتتتتر اتتتتتتة ور ديي تتتتتترد وال ترجتتتتتتو تحستتتتتتير حروت تتتتتتر 

 مييتتترند ويريتتتدور اروتتتدير اوةاتتتردود االجت رقيتتتة إال اروت سُّتتتل اةتتتروو اوتتتدير ت ستتتمرن 
ووِية  االقتقرد وو مرر يةيد ويعرند ومي  ال يةيد رادان؛ ألي  ةتو   ال ي متر رر يمتور 
ورانه ًة د وذول ررَّ اودير اذر  جيد ال وا ة ًي د ً ذا لدةت   رسرن  يارن يات 
تتترتد رو رر تتترن   راةتتترن هتتترت االستتتتاداد ر لتتتردت رر تتترن ةرحةتتتة  تتترت ًو  وي تتترد وا 
التترهر والتتيرت رد ورًستتد رخأة تتر وديي تترد حتتتص لتتررت ال تةتترت وةتتدير  ةيتتص 
اير اوةاردو واويسل اوةذير  يردت  تر قتر حتد ه ر او وتروع ر ترُّ قةتص األ تة  تر 

 يقل  ر م ر هو  ورهد ً  او تيسمير.
يةت ! اوتدير يةيتد اوترة ت  االجت ترق  إذا لتردت رخأةترن ً ريتة وت  تةستتدد 

 ت اإلسأ ية اروةرحد تةل اوي  ة اوت  يت ةا ر  يتذ روتت ًيي   ا ر م ر ي 
 قر  قا رن.

ررَّ رم تر اويترو ال يحةةتور  - ت  األستت–وةد قةَّ ير هذا اودهر او وي  
اروتتدير إال إذا واًتتق رارا تت  د رو و تتوان وريتترنند وقة يتتر ررَّ اويتترو قايتتد  يتترًة   

 تتتر اوةتتت   قيتتتده  يتوو تتتد  تتتر وقايتتتد او  تتتررد وررَّ اوةقتتت  ال يةيتتتد اوةتتت   قيتتتده د إي
او تترورو رو يحلتت  اروستترعق او جاتتر. وال يستتتح  اويتترو  تتر رر يهة  تتوا ريةستت   
اتتروي ير رو اويتتذر. ايتترنن قةيتت ؛  تتر رجتتدر اتترأل   او يح  تتة رر تةتتت و دوانهتتر  تتر 

                                                 
نعب إمبراطورية كنور القديمة التي )امت بغربي كسيا حول مدينة كنور الوا)عة في أعالي سهر جدلة. ث َّ تدمرت علةى أيةدّ ( 1)

 .ق.م( وكلت أمالك كنور إلى اإلمبراطورية الفارسية 612الميديين )
ا سظام دولة المدينة. كاست أكبةر مةدسه  صةور وصةيدا. امتةدَّ اسةتعماره  إلةى )وم يتكلمون السامية، استقروا في فينيقيا، واتَّبعو ( 2)

، ث  استقلوا في القرن الثالث عقر )بل الميالد حتةى الفةت  النةوّر )  876اسباسيا والبرتغال و)رطاجة. خضعوا للحك  المصّر
 دموه  كما خدموا اإلغريق. ق.م(. اخترعوا حروف الكتابة. ث  خضعوا للفرس في القرن السادس )بل الميالد، وخ

 .الخَّوَّل  العبيد. )ك(( 3)
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حيرن او  ة    االستةرية ارودير واالستتةردو  يت  ا  ت :  إرَّ  ريق إحيرن اوةة  وا 
تتتأو تي تتتص قتتتر اوةحوتتترن واو يمتتتر اول 

د ال رر يتَِّمةتتتوا قةتتتص ررَّ اولتتتأو ت يتتت   1أ
 اويرو قي  ر ا اة ر.

 

                                                 
 .45العنكبوت  ( 1)
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 االستبداد والتربية
 

خةتتتتتق اهلله ًتتتتت  اإليستتتتترر استتتتتتةدادان وةلتتتتتأ  واستتتتتتةدادان وةةستتتتتردد ًتتتتتةاواه 
يلةحري د وراواه يةسداي ؛ ر  إرَّ اوتراية تراو ارستةداده جس رن ويةسترن وققتأند إْر 

. وةتد ستاق ررَّ االستتاداد او وت و  يت   ر قةتص األجستر  خيران ً ْر وران ًوتر  خيرد وا 
ًيور  تتر األستتقر د ويستت و قةتتص اويةتتوود ًيةستتد األختتأقد وي تت   قةتتص اوةقتتو  
ًي ي  ي رنهر اروةة . ايرنن قةي ؛ تمتور اوترايتة واالستتاداد قتر ةير  تةرمستير ًت  

 د ت  االستتاداد اقوتت د وهت  يتت ُّ ايترن  اويترعجد ًم ُّ  تر تاييت  اوترايتة  ت   تةة ر ي
 ورانه هرد 

اإليستتتترر ال حتتتتدَّ و ريتيتتتت  رةي تتتترن وايح ر تتتترن. وهتتتتذا اإليستتتترر اوتتتتذ  حتتتتررت 
تتت  ر ريتتتة ترايتتتة اوتتتيَّةود وةتتتد رات تتتر اوةتتتواو د ًتتتةت َّ خروقتتت   اوةقتتتو  ًيتتت د اوتتتذ  تح َّ

ًتوق  رتاتتة  د ً تو إر يوتة اوم تتر  ياةتش ًيت  إوتتص  تر 1أاستتةدادهد  ت َّ رومةت  وخيرتتت 
ر وتترن تةتتاَّو ارورَّذاعتت  حتتتص رحتت    تتر اووتتير يرد قةتتص ررَّ اإليستترر  او أعمتتةد وا 
رةرح وةور   ي  وةخير. ومةص ررَّ اهلل  ر ذمر اإليسرر ً  اوقرآرد إال وةرر اس   
اولتتتت  ةاتتتيح ماةتتتو  واتتترور ومة تتترر وجا تتترر وج تتتو  ور تتتي .  تتتر ذمتتتر اهلل تةتتتروص 

ةهتِت  اإليسترره  تر رمةترهجترهد ًقتر : اإليسرر ً  اوقترآر إال وه
إرَّ اإليسترر ؛  2أ

ومةتتتتور  
ستتتتر  ؛  3أ إرَّ اإليستتتترر وةتتتت  خه

إرَّ اإليستتتترر وي  تتتتص؛  4أ
ومتتتترر ؛  5أ

اإليستترر َقجتتوالن 
ِةتتق اإليستترر  تتر َقَجتت   ؛  6أ خه

.  تتر وهِجتتد  تتر  خةوةتترت اهلل  7أ

                                                 
 .اختياره( 1)
 .17عبس  ( 2)
 .. وردت في األصل  )إنَّ اإلسسان كان لربه كفوراً( 66الحج  ( 3)
 .2العصر  ( 4)
 .6العلق  ( 5)
 .. وردت في الأصل  )خلق الإسسان عجواًل(11اإلسراء  ( 6)
 .37األسبياء  ( 7)
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  ًي رد واو تيرهور ً   ر ير ع اهلل ً  قا ت د واو ستاد ور  ر اإليسرر يير قوي
اور ذاوتتتة ةتتتد يقاحتتتور قا تتترن و يتتتر حرجتتتة ًتتت  اوتتتيَّةو حتتتتص وةتتتد يتة تتتدور اإلستتترنو 

 أليةس  .
اإليستترر ًتت  يوتتةت  مرو لتتر اورَّ تتحد ً تتو  ستتتقي   وتتِدر  ا اةتت د وومي  تتر 
د ًتت ذا وتتحَّ يتتاو واقتت   رهتتوان اوترايتتة ت يتت  اتت  إوتتص ي تتير اوخيتتر رو وتت ر  اووتتر 

حيرند ا  تاقص روح  إوص راد اآلادير ًت  يةتي  اوسترور ا يةرعت  قةص ر يرو   ر دا  
حتتقَّ وايةتتة اوحيتترو رو ًتت  جحتتي  اويتتد  قةتتص تةري تت . ورا تتر متترر ال ارااتتة ًتت  
توتتاي  اإليستترر اةتتد او تتوت اتترو رن اوةتتر  اوةختتور إذا يتتر  ووتتذَّت وتت  األحتتأ د رو 

  ر  أ  وآال .ارو جر  اوجري  إذا ير  ً ويت  ةواري اووجدار ا واجو مةُّ 
اوترايتة  ةمتتة  تحلت  اتتروتةةي  واوت ترير واوقتتدوو واالةتاترود ًتتةه ُّ رلتتوو ر 
وجتتود او تتراايرد ورهتت ُّ ًروق تتر وجتتود اوتتدير. وجةةتتت اوتتدير ًرقتترن ال رلتتأن؛ ألرَّ 
اوتتدير قةتت   ال يةيتتد اوة تت  إذا وتت  يمتتر  قرويتترن اتتروت رير. وهتتذا هتتو ستتاح اختتتأت 

قيتتد اإلستتأ  قتتر ر  تترو    تتر اواراه تتة واويلتتررىد األختتأت  تتر قة تترن اوتتدير 
ي تتر اةتتدهد قةتتص ةاتتو  رلتتو   وهتتو ستتاح إةاتتر  او ستتة ير ًتت  اوقتترر اوختتر ود ًو
او راعق اوت  مريت وا رن  ح رن و تر مريتت تةةي ترن وت رييترن؛ ر  ترايتة وة ريتديرد  ت َّ 

 ران.خرو  ر اوقورد   َّ لررت ةوران  ح رند   َّ لرر رم رهر و وان رو مة
 ةمتتتة اوترايتتتة اةتتتد حلتتتوو ر إْر مريتتتت وتتتران ت تتترًرت  تتت  اوتتتي ةو وووي تتتر 

ر مريتتت خيتتتران تاقتتص  قةقةتتة مروستتةيية ًتت  احتتتر   1أاووتتي رر اوخي تترو ًرستتختد وا 
األهتتواند ال يرستتو ا تتر إال ًرق تتر اوتتديي  ًتت  اوستتر  واوةأييتتةد رو اوتتوا ع اوسيرستت  

 قيد يقير اوةقرح.
قلتترر يج تت  اإليستترر متت   ستترقة وتتةي د واالستتتاداد ريتتح  لرلتتر ًيتت  إ

وهتتو  هةِستتد  وةتتدير ًتت  رهتت   ةستت ي ؛ ر  األختتأقد ر تتر اوةاتتردات  يتت  ًتتأ ي س تت ر 

                                                 
 .أحد ألقاب القيطان، ألسَّه يخنس إقا قُكر اهلل عَّزَّ وج لَّ، أّ  ينقبض( 1)
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ألي تتر تأع تت  رم تتر. وو تتذا تاقتتص األديتترر ًتت  األ تت  او ةستتورو قاتتررو قتتر قاتتردات 
 جر دو لررت قرداتد ًأ تةيد ً  ت  يتر اويةتوو وتيعرند وال تي تص قتر ًحوترن 

وةقد اإلخأي ًي ر تاةرن وةقده ً  اويةوود اوت  روةت رر تتةجة وتتةتو ى  وال  يمر
يتترن واوختتداع واويةتترقد وو تتذا ال  اتتير يتتد  ستت وو االستتتاداد ًتت   وايتتر اومتتذح واور 
يترند رر يستتة ة  ري ترن  ت  را ت د  يهست رح ً  األسير األويت تةتل اوحتر ؛ ر  اور 

 يةس . و   راي  ور    و   ةو   وجيس د حتص و  
اوتراية تراية اوجس  وحده إوص ستيتيرد هت  وايةتة األ  رو اوحر تيةد  ت َّ 
ته تترت إوي تتر ترايتتة اوتتيةو إوتتص اوستتراةةد وهتت  وايةتتة األاتتوير واوةرعةتتة  ةتترند  تت   
ته رت إوي ر تراية اوةقت  إوتص اواةتوغد وهت  وايةتة او ةة  تير واو تدارود  ت َّ تتةت  

دًةد   َّ تتةت  ترايتة  تراية اوقدوو ارألةراير واوخة رن إوص او وامد وه  وايةة اولُّ
 او قرريةد وه  وايةة او وجير إوص او وت رو اوةراق.

وال اتتتدَّ رر تلتتتحح اوترايتتتة  تتتر اةتتتد اواةتتتوغد ترايتتتة اواتتتروت او حي تتتةد 
وترايتتتة او يعتتتة االجت رقيتتتةد وترايتتتة اوقتتتريور رو ستتتير اوسيرستتت د وترايتتتة اإليستتترر 

 يةس .
تتوو ص  أحاة تس ي  تراية األ تة  تر   1أه  اوت اوحمو رت او يتا ة 

حتتير تمتتور ًتت  ا تتور اآلاتترند وذوتتل اتتةر تستتر  ةتتوايير اويمتتر د  تت  تةتيتت  اوجتتود 
واأل ارند   َّ تةتتح ايتوت األيتتر  اوةق ترند  ت  تةتدُّ او مرتتح   2أاوقراأت واو ةق حير

تستتتتتت     واو تتتتتتدارو وةتةةتتتتتتي   تتتتتتر االاتتتتتتتداع  اوجاتتتتتتر  إوتتتتتتص رقةتتتتتتص او راتتتتتتتحد  تتتتتت َّ 
د وتح تت  او يتتتديرتد وتج تت  او متاتترت واآل تتررد  3أاالجت رقتترتد وت   تتد او ستترر 

وتقتتتتي  اويُّلتتتتح او تتتتذمراتد وت تتتت  اوقتتتتوايير او حرًاتتتتة قةتتتتص اآلداح واوحقتتتتوقد 

                                                 
 .على األغلب، سقطت سهواُ، ألسَّها ُمثبتة في ) .ق(( 1)
 .الممرضين( 2)
 .في ) .ق(  المراس ( 3)
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ي تتتترن اإلحسرستتتترت او ةةيتتتتة د وتقتتتتو    1أوتستتتت ر قةتتتتص حةتتتتا اوةتتتتردات اوقو يتتتتةد وا 
ًةتأن قتر اومستح  تر او توت جوقترند  اآل ر د وتيس ر األق تر د وتت   ر اوةترج ير

وتتتتدً  ستتتةي   األجستتتر  إوتتتص اومستتتح ووتتتو ًتتت  رةلتتتص األر د وتح تتت  اوة تتت  
وتقتد ر اوة تتيةة. وهمتتذا تأحتتا متت َّ وتت ور او تترن؛ وومتترد  تتر اةيتتدد متت  ال تختت   
احريت  واستقأو  اووخل د ًتأ تقترح  يت  إال إذا جيتص جر ترن وتةرةات د رو  ترت 

 وتواري .
 ة تحري قةص رر يةيم ااي ر را تيرن ايلتيا   تر حيرتت  ال وهمذاد األ

يةتمر ة   ميت تمور اةده حروة لاية  ةرت يترم   ورانهد ا  ي وت    عيترن 
 را يرن  ر يرن آخر دقرع : ًةتح  األ ةد ًةتح  او  ة.

ر تتتر او ةيوتتتة اوةو تتتص ًتتت  اإلدارات او ستتتتاد و ً تتت  اييتتتة قتتتر اوترايتتتة؛ 
األوتجرر او ايةيتة ًت  او راترت واوحترامد يست و قةي تر ألي ر  ح ُّ ي ترن يوتا  

  2أاوحرق واو رق. وتح    ر اوةوالت واأليد  اوقوالتد ويتلرَّت ً  ًسرعة ر
روق ر اوةةو األق صد ًتةتيم  تر وترنت رح تة اوح  تراير رر تةتيمد واوخيترر  ًو

دًة تةوم رو تستقي د ت  ر رو تةق .  وةلُّ
واوحرية يوي رن قةص اوة   اير  ي تررهد يةيم اإليسرر ً  ا   اوةداوة 

ر تة  تص تتروَّ  وتتري  ؛ ألي ت  همتذا ررى  وقةص اوةمر ستواد ويةت د إر  ةت  تةتذَّذد وا 
راوي  ورةرارنهد وهمذا يرى ةو   اوذير يةتيم ايتي  . يتراه  رجترالن ويسترنند راييترن 

قراند  ةومرن ولةرويلد مةُّ   داعاير قةص األق ر د يةتخر  ي   مرس ح اودييرر ًو
امتتد ه وجتتد هد قةتتص  روتتل او ةيتترر إر تترن قتتر رايتت  وجتتد ه. يةتت ؛ يةتتيم اوةر تت  يتترق  
اوار  يسرُّه اويجر  وال تقا   اوخياةد إي  تر ييتقت   تر ق ت   إوتص ايترهد و تر ًمتر  
إوتتص آختترد ًيمتتور  تةتتذذان اآ روتت  إْر وتت  يستتررق  اوس تتةد ًتت  رق روتت د ومية تتر متترر 

ويتترو ا جتترد إيةرعتت  وايةتتة اوحيتترو؛ ر  اوة تت . ويمتتور ياةتتش اوةتتذر قتتر يةستت  وا

                                                 
 .في األصل  المالية، وأثبتناها من ) .ق(( 1)
 م، أو تقلع من األري فتغرس، وجزء من النبات يفصل عنه ويغرس.مفردها  فسيلة  الن خلة الصغير  تُقطع من األ( 2)
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 ًرحرن ًخوران يجح رو و  ييجحد أليَّ  ار ن  ر قرر اوةج  واوا روة.
ر ر رسير االستادادد ًيةيم خر أن خر تدان  ترع  اوقلتدد حترعران ال يتدر  
ميت ي يت سرقرت  وروةرت  ويدرم رير ت  ورقوا ت د مةيَّت  حتريي  قةتص اةتوغ رجةت  

ر تحتتت اوتتتراح. ويخ تتئد واهلل  تتر ياتترُّ ررَّ رم تتر األستتران ال ستتي ر  تتي   ويستتتت
اوةقتتتران ال يوتتتةرور اتتتآال  األستتتر.  ستتتتدالن اتتتةي   وتتتو متتتريوا يوتتتةرور واتتتردروا إوتتتص 
إ اوتتت د واوحقيقتتة ًتت  ذوتتل ري تت  يوتتةرور اتتةم ر اآلال  وومتتي   ال يتتدرمور  تتر هتتو 

رن قتتر اوة تت د أليتت  ايتتر ستتاا رد و تتر ريتتر جتترنت    ًيتترى رحتتده  يةستت   يقا تت
ر ير قةص اختلرل  ارو  رو. ورا ر ارَّ اوس ةح حقرن  ايةيرن وحةويرن ًيت ي تص رْر 
وو مترر  تي  .  ت َّ ية ت  تترروند وومتر؛ اتدور يوتر  وال إتقتررد ًيةوت   تروروند وال 
يدر  ري رن  ر اوساحد ًي  ح قةص  ر يس  ي  سةدان رو حارن رو  روةرن رو ةدران. 

ير  ر رير و  رر يةرت ررَّ اويور  واإلتقرر ال يتةتيرر إال    وذو ايتارر واو سم
يجتتر  اوة تت د تةتتل اوةتتذو اوتتت  ةتتدَّر اوحم تترن ريَّ تتر اوةتتذو اوماتترىد الستتت رار   ري تتر 
 تتر حتتير اوةتت   إوتتص ت تتر  اوة تت د واألستتير ال ا  عيتترر ًيتت  قةتتص االستتت رارد وال 

 توجي  و  قةص اولار واوجةد.
 ةتتتذَّح او يتستتتح إوتتتص ديتتتر يستتتة   يةستتت  اروستتتةردو األخرويتتتةد األستتتير او

ًيةدهر اجيرر ذات رًيرر ويةي   قي  رقدَّه و  اوترح رد وياةتد قتر ًمتره ررَّ اوتديير 
قيتتتوار اآلختتترود وررَّ را تتتر متتترر خرستتتران اولتتتةقتيرد اتتت  ذوتتتل هتتتو اومتتترعر ارواتتترن. 

تتة ا تت  ية ةتتور  لتترعا    قةي تترد وهتت  وواستت رن اإلستتأ   ستتةيرت رايُّ تتر خرل 
يحو ةوو  : اوديير سجر او   رد او   ر  لرحد إذا رححَّ اهلل قادان ااتأهد هذا 
وةر آخر او  تررد حستح او ترن وقي ترت  يق تر لتةا . ويتيرستور حتديث: اإرَّ اهلل 

تت  يتتد رحتتدم   1أيمتتره اوةاتتد اوا  تتر ا د واوحتتديث او ةيتتد  ةيتتص اإذا ةر تتت اوستترقة ًو

                                                 
حةديث مقةةهور بهةةذا اللفةة ، ويةةرو  أيضةةاً  )يكةةره الرجةةل البطَّةةال(. وهةةو حةةديث موضةةوع. )ةةال الز ركقةةي  "لةة  أجةةده. ومعنةةاه ( 1)

 .مرّو في حديث كخر رواه الطبراسي والبيهقي وغيرهما  "إنَّ اهلل يحبُّ العبد المؤمن المحترف"
 .763، بر)  291، ص 1يُنظر  العجلوسي، كقف الخفاء..، ج
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تت  ةيتتر  اوستترقة إوتتص  تتر د وي 1أارستتةن ًةي رستت را ت تترًةور قتتر اوتتيي اوقتتر   او  ج 
ت ر و ييت ر  . ورير ذول اةد  2أاةد استم ر  األر   خًر

وم ُّ هذه او س يرت او  ا رت ت ور قيد ذوتل اوست   اوقرتت د اوتذ  يحتو   
تتت  او ستتت ووية قتتتر او ستتتتاد يرد  تتتة ستتتاح اووتتتقرند ًيًر األذهتتترر قتتتر اوت تتترو  ةًر

رن واوقتتدرد اتت  قةتتص قتترتق األهستتران او ستترمير ريةستت  . ويةقي تتر قةتتص قتترتق اوق تت
ورقيتت  ا تتذا اوستت  د ً تت  اوةتتوا د واةتت 
اوختتوايد و تتر ورد ًتت  اوتتتوراو  تتر يحتتو:   3أ

ااخ تتةوا وةستتة رر وال ستتة ة إال  تتر اهللاد وااوحتترم  ال يتقة تتد اوستتيت ج اًتترند إيتت  
ًةتخ تت  متت    تتر يحتتو:  4أ قتتر  وأيتقتتر   تتر رهتت  اووتتراد وو تتر ورد ًتت  اورستترع 

تترا او ستتة ير و حتتد  وه   تتر ذوتتل  يستت ة وةستتة ة او قر تتة  تتر اهللد وةتتد لتترغ وق 
ةتتوو  : ااوستتة رر اتت ُّ اهلل ًتت  األر اد وااواتترو  ستتيت اهلل ييتتتق  اتت د  تت َّ ييتتتق  
 يت اد وااو ةتتول  ة  تتورا. هتتذا ومتت ُّ  تتر ورد ًتت  هتتذا او ةيتتص إْر لتتحَّ ً تتو  قي تتد 

ا ر يةق د وا ر يي اتق قةتص حمت  اآليتة اومري تة اوتت   اروةداوة رو  حت   وةتةوي 
رال وةيتة اهلل قةتص اواترو يرًي ر ًل  اوخ رحد وه : 

ًتأ قتدوار د وآيتة  5أ
إال قةص اوارو ير

 . 6أ
اوترايتتة قةتت   وق تت . ووتتيو  تتر وتتةر األ تت  او  ةومتتة وتت وي رد رْر يوجتتد 

رحتتث ال يتترى قيتتد األستتران . حتتتص إرَّ اوا 7أًي تتر  تتر يةةتت  اوترايتتة وال  تتر يةة  تتر
تتتر اوة تتت د ًميتتتت  قة تتترن ًتتت  اوترايتتتة  تتتدًويرن ًتتت  اومتتتتح ً تتتأن قتتتر األذهتتترر. ر  
يهتلوَّر وجوده اأ ساق ق  د وهو اأ ساق يقيرد وهتو اتأ ستاق قةت . وةتد ورد 

                                                 
 .191، 184/ص 3مسند ابن حنبل ( 1)
حتةى إقا أخةذت األري زخرفهةا وازينةت و ةن أهلهةا أسهة  )ةادرون عليهةا أتاهةا أمرسةا لةيالً أو سهةارا  إنار  إلى الية الكريمةة  ( 2)

 .24يوسس   فجعلناها حصيداً كأن ل  تغن باألمس 
 .) .ق(  )بله الخواص( والمعنيان مختلفان، فهي بدون)و( تعني  ساهيت عن الخواص في( 3)
 .رسائل بولس الرسول، وعددها أربع عقر  رسالة، وهي من أسفار العهد الجديد( 4)
 .18هود  ( 5)
 .. في األصل )وال عدوان(193البقر   ( 6)
 .في ) .ق(  يعملها( 7)
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. ايرنن  1أً  األ ر ااويي ة سراقة اوة  ا. وورد ً  اوحديث: اإي  ر األق ر  ارويي رتا
ةد اويرو او  لواة إرادت  د او  ةووتة ريتدي  د قتر توجيت  اوةمتر إوتص قةي ؛  ر را

 قلد  ةيد مروترايةد رو توجي  اوجس  إوص ق    يرً  مت رير اووج  قةص اوحيرن 
 واوقةح قةص اووةقة.

يةتت ؛  تتر راةتتد األستتران قتتر االستتتةداد وقاتتو  اوترايتتةد وهتت  ةلتتر اوياتتر 
وةواعتد واوِحَمت د وتةويتد اوةسترر قةتص قةص او حرسر واوِةَاترد وةلتر اوست   قةتص ا

ةتتو  اوخيتترد وتةويتتد اويتتد قةتتص اإلتقتتررد وتمايتتر اوتتيةو قتتر اوسةرستتتد وتمايتتر 
ير ًت    2أاووجدار قتر يلترو اوار ت د ورقريتة اوترتيتح ًت  اووت ورد ورقريتة اوتتًو

اووةتت واو تتر . وااليتدًرع ارومة يتتة وحةتتا اووترتد وحةتتا اوحقتوقد ووح ريتتة اوتتديرد 
ير وود ووحح  اوو رد وحح  اوةرعةةد وإلقرية اوةةت د إلقريتة او تةيتد وح رية او

والحتقترر اواتترو يرد الحتقترر اوحيتترو. قةتتص ايتر ذوتتل   تر ال يياتتت إال ًتت  رر  
 اوةد د تحت س رن اوحريةد ً  رير  اوترايتير اوةرعةية واوقو ية.

ع واوي ةتترق االستتتاداد يه تت رُّ اوي تترو إوتتص استتتارحة اومتتذح واوتحيُّتت  واوختتدا
وتتص  راا تتة اوحتتو  وا  رتتتة اوتتيةو وياتتذ اوجتتد  وتتترل اوة تت د إوتتص آختتره.  واوتتتذو . وا 
وييتتتج  تتر ذوتتل ررَّ االستتتاداد او وتت و  هتتو يتتتووص ا اةتت  ترايتتة اويتترو قةتتص هتتذه 
اوخلتتر  او ةةويتتة. ايتترنن قةيتتت د يتترى اآلاتترن ررَّ تةتتا   ًتتت  ترايتتة األايتترن اوترايتتتة 

دَّ رْر يتتذهح قا تترن تحتتت ررجتت  ترايتتة االستتتادادد م تتر األووتتص قةتتص ايتتر ذوتتل ال اتت
.  ذهات ةاة ر تراية آارع   و  د رو تراية ايره  ألايرع   سدىن

  َّ إرَّ قايد اوسة رر اوت  ال حدود و ر ه  ايتر  ترومير ريةست  د وال هت  
و   آ يور قةص ريَّ   يرا ور روالده  و  . ا  ه  يرا ور ريةر رن وة ستاد يرد ورقوايرن 

قةي  . ًو  اوحقيقةد إرَّ األوالد ً  ق د االستادادد ه  سأس   ر حديتد يترتا  
ا تتر اآلاتترن قةتتص روتتترد اواةتت  واو تتوار واوختتوت اوت تتييق. ًروتواوتتد  تتر حيتتث هتتو 

                                                 
 .ُمتَّفق عليه( 1)
 .ال)تصادفي ) .ق(  ا( 2)
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 :  1أ  ر االستاداد ح قد واالقتيرن اروتراية ح ق    رقت! وةد ةر  اوورقر
َيلللللر    إن  داز اللللل ا وللللللز تحلللللد  للللللر وه

 
 (2)بلللَّه ميلللت  وللللز ي ةلللر  بموللللوده للللز ي   

 
واروح األهستران ال يتدًة   وةت وام ةلتد اوتواوتدد إي تر يتدًة   إويت  اوج ت  
او اةتت د وريَّ تت  حتتتص األاييتترن  تتي    حرو تتور  تتر متت   او ةتتذ ات اوحقيقيتتة: مةتتذ و 
اوةةتت  وتةةي تت د ووتتذ و او جتتد واوح ريتتةد ووتتذ و اإلي تترر واواتتذ د ووتتذ و إحتترا   قتتر  ًتت  

قةتتوحد ووتتذ و يةتتوذ اوتترر  اولتترعحد ووتتذ و ِمَاتتر اوتتيةو قيتتد اوسةرستتتد إوتتص ايتتر او
 ذول  ر او ةذ ات اوروحية.

ر ر  ةذ ات ه الن اوتةسرن ً    قلورو قةص وتذتير ا يتتير؛ األووتص  ي تر 
ال ً  ااتتتت   وتتتتذو األمتتتت د وهتتتت  جةة تتتت  ا تتتتوي    قتتتترار وةحيوايتتتترت إر تيسَّتتتترتد وا 

ًتتتتت  اووجتتتتتود م تتتتتر ةيتتتتت : ريرايتتتتتح اتتتتتير او  تتتتتاخ  وةيارتتتتترتد رو اجةة تتتتت  رجستتتتتر   
د رو جةة تتر  ةر تتت  وتج يتت  األخا تتتير. واوةتتذ و او رييتتتة هتت  اور قوتتتة  3أ وأاومييتتت 

ارستتةراغ اووت وود متتةر رجستر    خةقتتت د ر ت  جترح قةتتص رديت  األر د ي يتتح 
هو   5أ. وهذا اووره اوا ي   ً  اوِاةر  4أو ر اوحل  ووايةت ر توويد اولديد ودًة 

 ر ية   األسران وير ي   ارو وام واوتواود. 
لللر  مستتتترعر اوحقتتتوق ايتتتتر  لتتتورد اتتتت  هتتتتو  -   تتتتر االستتتتاداد – العه

 ةتترَّ  و تتتل اوةهس تترق  تتر او ستتتادير واألوتترار  تتر رقتتواي  د ًتت ي  د م تتر رخاتتر 
اوقرآر قر اوةراقيةد يةسرور األوالد ويستحيور اويسرند خلولترن ًت  اوحوا تر 

 تتةت رهة تتر. و تتر األ تتور او وتترهدو ررَّ األ تت  اوتتت  تقتت  اولتت يرو واوقتترى او ست
تحتتت رستتر ر تتة  ت ريرهتتر ًتت  اوستتي رند ال ي  تت  قةي تتر رجيتتر  إال وت وتتو ًي تتر 

                                                 
 .ناعر  إضافة في  م . والقاعر مجهول( 1)
 .البيت من البحر البسيف( 2)
 .أّ  المرحاي. )ك(( 3)
ائ ( 4)  .من أعراي مري الجَّرَّب، الحت  الد 
 .األزواج( 5)



 117 

ستتي رن اآلستترير: مستتواد اوةيتتور ًتت  اإلستتارييو د وايتتر  اواوتترو ًتت  األًتتريقيير. 
 وقتتتد  اال  عيتتترر قةتتتص اوِةتتتر  يه تتتةت اوحتتتح  اوتتتذ  ال يتتتت ُّ إال ارالختلتتتريد
تتتت   وتتتترق  ويه تتتتةت ولتتتتقة األوالد اتتتتة وام ر  تتتترت  د ًت تتتتةت اوَ يتتتترو قةتتتتص تح  

 اوترايةد تةل او يرو اوت  ألجة ر ورَّع اهلل اويمر د وحرَّ  اوس ةر .
وةس تتةة واوةقتتر ري تترن دختتت   مايتتر ًتت  تستت ي  اوترايتتتةد وريتتر األستتران  تتتر 

ً  اوترايةد و ةيوتة اوس ةة ! م ر ررَّ اليتار  او ةيوة ووو    اوةقر قأةة ةوية 
األهسران راييرن مريوا رو  ةد يرد مةُّ ر خةت   ًت  خةت د و تيق  ًت   تيقد وذوتل 
يجةتت  األستتير هتتي ر اوتتيةود وهتتذا رو  درمتترت االيح تتر د يتترى ذاتتت  ال يستتتحقُّ 
او  يتتتد ًتتت  اويةتتتي    ة تتترن و وتتترارن و ةاستتترن و ستتتميرند وهتتتذا  تتتري  اوتتتدرمرت ويتتترى 

  ً  اوةة د وهذا  رو  رد ويرى حيرت  قةص اسر ت ر ال استةداده ةرلران قر اوترة  
 تقوى إال ا ةروية ايره و د وهذا رااة رد وهة َّ جر ا!.

ايرنن قةي ؛  ر راةد األهسران قر اويور  وةترايةد   َّ و رذا يتح َّةور  ورقَّ 
  اوترايتتةد وهتت  إْر يتتوَّروا روالدهتت  اتتروةة  جيتتوا قةتتي   اتقويتتة إحسرستت  د ًي يتتدوي 

اقيتتة   2أاتتأنند وو تتذا ال اتترو رر يختتترر األستتران اوتتذير ًتتي    1أوتتقرنند وي يتتدوي  
  ر اإلدرالد ترل روالده  ه أن تجًر   اواأهة إوص حيث تورن.

ذا اًتمريتر ميتت ييوتة األستير ًتت  اوايتت اوةقيترد وميتت يتراَّصديجتد ريَّتت   وا 
إذا تحرَّل جيييرن حرَّل وراسة  يهةقَّح ا د ًو  او روح راواه  تيرمدار  تورمسررد   َّ 

تت  ًتوتتت  د رو  اد آال  حيرت تتر ًت تترا د ًتت ذا  تتر  تتيَّقت قةيتت  ا ي تتر إلوةت تتر  ر  
ر لتت رراند واوتتتقةُّي و تتيق ًتترام اوةقتترد و تتتص وودتتت  خ تتوالن واوتلتترُّ   3أااليحيتترن

 تت  ت قةيتت  اروق تتر  اةتلتتردان وج تتأند ًتت ذا تتتةوَّ  وامتتص ستتدَّت ً تت  ا تتدي رد رو 

                                                 
 .في ) .ا(  ويزودوسه . ) .ق(  ويزيدوسه ( 1)
 في ) .ا(  فيها. ) .ق(  فيه .( 2)
 .في األصل  األسحاء( 3)
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رن رو ادوار اوسريرد رو سقت   خدران قج ان قتر يةقتة او ايتحد   1أة ةت يةس  خ  
ًهِ تت د يةتيتت  او تتذان اوةرستتد ي تتيق  ةدتتت د ويةستتد   اجتت د ًتت ذا متترر ةتتو   ًتت ذا  تتر 
اواييتتة  ويتت  اوة تتر وترقتترعد يه يتت   تتر رير تتة اوةةتتح و تتيق اوايتتتد ًتت ذا ستتة  

ر جروستتت  ر  واستتتتة    تتترذا و تتتر هتتتذا ويتتتتةة  د يه َجتتتر ويةمتتت  ةهتتتق راويتتت د وا  و تتتيق خه
ويتتتتةوت او ةروتتتترود وييتةتتتت  قيتتتت  اوتتتتتوج و ياةدايتتتت  متتتت  ال يقتتتتت قةتتتتص رستتتتراره رد 
ًيستترة ر  يت  اوجيتترار اوخة ترند ًتي تتص رقتوار اواتترو ير و تر رم تتره د ًت ذا ةويتتت 
رجتتأه يهتتدً  اتت  إوتتص ختتررم اواتترحد إوتتص  درستتة اإلوةتتة قةتتص اوقتتذارود وتةة تت  لتتيش 

رحد ًت ْر قترم ويوتة وه ت  ًت   متتح رو قيتد ذ  لتيةةد ًيمتور اووترع  واوستا
رمار اوقلد را   قر اوس را  واو را . ً ذا اةش اووارحد را ت  روويتر ه قةتص وتتد 
اوتت وام متت  ال يةتتر   تتر  وتترمةت   ًتت  وتتقرن اوحيتترود ويجيتت  هتتو قةتتص يستتة  م تتر 

ةيتتتود جيتتتص قةيتتت  راتتتواهد  تتت َّ هتتتو يتتتتووص اوت تتتييق قةتتتص يةستتت  اتتتة واق اوج تتت  و 
 . 2أاوخوتد ويتووص او ستاد ور اوت ييق قةص ققة  ووسري  وق ة  ور ة 

وهمذا يةيم األسير ً  حير يمور يس ة ً   يق و   د ي رو   ر 
اير قتاة ه ٍّ وواد  ا ٍّد يود ع ستق رن ويستتقا  ستق رن إوتص رر يةتو  اية تة او توت 

   يةرن دييره    آخرت د ًي وت اير آست وال  ةسوت قةي .
ران قةتص قتد  اقتيترع   اةتوا   اوحيترو. ًرويارًتة َستو ر راة   ر ي اخذ األه 

ت  وهتتتو ًتت   تتتر    ستتتت ر   ر    تت أن: و تتترذا ي تتت  ا تتتر األستتير  هتتت  ألجتتت  لتتحَّ
ألجتت  وذَّتتت  وهتتو او تتتةو  مية تتر تقةَّتتح جستت   رو ياتتره  ر  ألجتت  ذوق  تتر يجتتروو 

 رو ي ام د وهو  ر قةَّت يةس  لحاة اوحيرو 
ران هت  رةت ُّ وتران  تر هتذا؛ متأد َستايرَّ او  رو  ررَّ حروتة راييترن األه وال ي

ا  ه  روقص ورة   قرًيةند ورةلر ق ران  ر هذاد إذا يقلت   اة  او ي  لرتد 
تتره واوةتت  و واو يةتتةد تاتترهران إر لتتحَّ ةةيةتت   ت يتتد ًتتي    وتترق اوتاتترهر اروراحتتة واوًر

                                                 
 .عت  غير موجود  في ) .ا()ط( 1)
، روسو، أديب إسحق( 2)  .سجد وصفاً مقابهًا عند ُكل  من  المعّر
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وسمرار يتلترحص ًيهاتةتص ارولتداعد رو ًم يره اومرذح ح     قي  قةص قواتق   مر
 مروةرهرو اوارعسة تت رحل وتر   او اي .

حيتتترو األستتتير توتتتا  حيتتترو اويتتترع  او  قتتتوم اتتترألحأ د ً تتت  حيتتترو ال رو  
ًي تترد حيتترو وايةت تتر ت  يتت   يدرستترت اوجستت  ًقتت د وال قأةتتة و تتر احةتتا او  ايتتر 

وتت  أليتتت   يتتت  ارويستتتاة   1أاواوتتريةد وايتتترنن قةتتص هتتتذا؛ متترر ًرةتتتد اوحريتتة ال ريرييتتتة
ويةستت د حتت ٌّ ارويستتاة و يتتره؛ مةيَّتت  ال وتت ن ًتت  ذاتتت د إيَّ تتر هتتو وتت ن ارإل تترًة. 
و ر مرر وجوده ً  اووجود ا ذه اولورو وه  اوةيرن ً  او ستتاديرد حتقَّ وت  رر 
ال يوةر اوايةة وخلية ً أن قر وايةة اجت رقية. وووال رْر ويو ً  اومور 

تتدت اوتتت  هتت  وتت ن ايتتر تتترا  وياتت ر  حتتتص اوج تتردد حتتتص ًةتتترت او ايةتتة واولُّ
 ساارت ألسارح يردرود وحم ير اةرَّ  ةيوة األسران ه   حت  ًو تصد ال وتا  

 ًو ص.
قةص ررَّ اوتدةيق اوة يقد يةيتدير اتةرَّ وحستراند ةتوايير ارياتة ًت   قرو تة 

رَاتتتص اوةيتترن يلتتتةح  تتتا  ر وتةرية تترد إي تتتر األستتتير ير تتتة ر  تت  وتتتار ر تتت د ويت
قةي تترد وةتتد ياتتدع ًي تتر استترعق اوحرجتتةد ويمتتور  تتي   اوحتترذق ًي تتر قة تترند او تترهر 
ًتتت  ت ايق تتتتر ق تتتتأند هتتتتو او وَّتتتق ًتتتت   يتتتتدار حتتتترح اوحيتتترو  تتتت  اوتتتتذ د متتتترو يود 
تتتر جرهتتت  هتتتذا اوقتتتريور رو اوةتتترج  ً تتترون قتتتر ات ارقتتت   واوي تتتود. واوةتتترج  قي تتترد إ  

ا تتتتر لتتتتايرر االستتتتتادادد تتتتتررون  متتتتروةرح  تتتت أند ًتتتتأ يختتتترم قتتتتر مويتتتت  متتتترو يةةتتتتح
ي تتتراور ا تتتر األر  رو اوحي تتتررد ور تتتر إذا متتترر قجتتت ه م تتتر يقتتتر  قتتتر قتتترق 
هرو  د ر  قر و ن   ر مرا ة يةو رو ةتوو إحسترو رو جستررو جيتررد ًيمتور 

 مروحجررو تتمسَّر وال تةير.
ةوايير حيترو األستير هت   قت تيرت اووت ور او حي تة ات د اوتت  ت ت ره 

سرت  قةي رد ويدا ر يةس  قةص  وجا رد وذول يحو  قراةة اوتجاُّر ألر ي اق إحسر

                                                 
 .ال يقعر بذات ُمستقلَّة( 1)
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ق تتتترن  قةيتتتت  اروتتتتتذو  واوت لتتتترارد وتةتتتتدي  اووتتتتدو قةيتتتت  اتتتتروتأير واو  روقتتتتةد وا 
او  ةوح  ي  اةد ةةي    ر اوت يُّ د ووو ررَّ او  ةوح هو ااي  و ج رو اوجيدية رو 

استتتة رت مةيَّتت   روتتح  اايتتت  وةتترام وتتيخ  وتتريرد واو  رواتتة ًتت  اوحقتتوق التتةة
لتتدةةد ومستتح او ةتترم  تت  وتتمرية اوحرجتتةد وِحةتتا او تتر  ا خةرعتت  قتتر األقتتيرد 
واوتةر   قر  ال ت او ستاديرد واوتلر   قر س رع  ر يه رر ا د واوتارهر اةقتد 
اوحو  رو تة ية  ارو ختدرات اوقويتة مترألًيور واوحوتيمد وتة يت  اوةقت  اروت اروت  

االرتدان اروتدير واوريترند وتةويتد اوةسترر قةتص او  الةتة ًت  وستر اوةة  اروتجره د و 
قاتترعر اوتلتترار واوت ة تتقد وقتت و متت   خيتتر إوتتص ً تت  او ستتتادير حتتتص إذا متترر 
اوخير  ايةيرن يحو   ر اوس رند ًة وه إوص يه ر اوحمر  رو دقرن اوم ية. ويستيد 

جريتتح اهلل.  مت َّ وتترٍّ ووتتو  تتر يتتوع اوتستتةُّ  قةتتص األقتترا د قةتتص االستتتحقرق  تتر
إوتتص ايتتر ذوتتل  تتر رحمتتر  ذوتتل اوقتتريورد اوتتذ  ر وو  ستترعة  ًقتت  ت تت   اوقتتررك 

 ً أن قر تةليأت ر.
إرَّ رخوت  ر يخرً  األسير هو رر يا ر قةي  ر ر ية ة اهلل ً  اوجست  

! رو رر  1أ رو او ر د ًتليا  قير اوجواستيو أوهتذا رلت  ققيتدو إلتراة اوةتير 
جتره  رو ية تة     تةد ًيستةص ات  حرستدوه إوتص او ستتاد   يا ر و  وةر ً  قةت   رو

ذ  يتت  ! وةتتد يتحي تت  األستتير قةتتص حةتتا  روتت   أوهتتذا رلتت  وتتر اوحستتد اوتتذ  يهتةتتوَّ
اوتتتذ  ال ي ميتتت  إخةتتتر ه مرو وجتتتة اوج يةتتتةد رو اودااتتتة او  ييتتتةد رو اوتتتدار اومايتتترود 

 ألقترح .ًيح ي ر ا سيرد اوو  د أوهذا رل  اوتور   ارألةدا  واويوال  وا
و تتتر اريتتتح األحتتتوا  ررَّ األهستتتران يا  تتتور او ستتتتادَّد وال يقتتتوور قةتتتتص 
استتتتة رو    ةتتت  اواتتتةو او ايةتتت  او وجتتتود ًتتت  اإليستتترر إذا ا تتتحد ًيلتتتًرور 
اةس   ً  وج ة رخرى اة رن: ًيهةردور  ر ايي   ًعتةن  ست تةةةند رو او راترند رو 

ومأح األهةيةد إذا رريتد  ي تر ياة ور يسرنه  ويحو ذول. وَ َ ةه   ً  ذول     ا

                                                 
 .الحسد( 1)
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اوحراستتتة واووراستتتةد ًةلتتتحرا ر يرا وي تتتر ي تتترران وي ةقوي تتتر وتتتيأن ًتلتتتير ورستتتة 
ققورود وا تذا اوتةةيت  تةةَّت  جستررو األستران رحيريترن ًت   حرراترت  د ال ري تر جستررو 
قر وجرقة. ورحيريرن تمور جسررو األسران قر اوتيره  ً  اوجاريتة ر تر  او ستتاد  

يسوة   إوص او وتد ًي يةوي  ايذقرران م ر ت ي  او ي ة اوذعح ًت رو  اير  اوذ 
 يدي  إوص حيث يةمة ر.

وةتتد اتَّ تتتح   تتر تقتتتدَّ  ررَّ اوترايتتة ايتتتر  قلتتودود وال  قتتتدورو ًتت  اتتتأ  
االستاداد إال  ر ةد يمور اروتخويت  ر اوقوو اوقرهرود وهتذا اويتوع يستتة   ايختأع 

. وةد رج   قة رن االجت رع واألختأق واوترايتة قةتص ررَّ اوقةوح ال ت مية اويةوو
رَّ اوتةةي     اوحرية اير او ةة    اإلةيرع خير  ر اوترايح ً أن قر اوترهيحد وا 
تت  ررستتخ  واو تتتةة   رً تت   تتر اوتةةتتي   تت  اووةتتررد وررَّ اوتةةتتي  قتتر رااتتة ًتت  اوتم ُّ

ةترار. وقةتص هتذه اوقرقتدو  ر اوةةت  اوحرلت    ةترن ًت  او مرًتةود رو ايترو  تر األ
ايتتتتوا ةتتتتوو  : إرَّ او تتتتدارو تقةتتتت  اوجيريتتتترت ال اوستتتتجورد وةتتتتوو  : إرَّ اوقلتتتتري 

 واو ةرةاة ةةَّ ر يةيدار ً   جر اويةو م ر ةر  اوحمي  اوةرا :
 ال ترجللللللللع اا ةلللللللل  عللللللللن وي  للللللللا

 
ملللللا للللللز يكلللللن م  لللللا ل لللللا إلاجلللللر   

(1) 
 
حيتترو  يتتر رووتت   وومتت  ًتت  اوقلتتريو تتر يتة تت  جيتتدان ًتت  ةووتت  تةتتروص: 

األوارح
د  أحارن ررَّ  ةيتص اوقلتري و تةن: هتو اوتسترو    ةقترند ال  قلتوران  2أ

قةص او ةرةاة ارو  ت  ًت  اوجيريترت ًقت د ويتدةق اوياتر ًت  اوقترآر اومتري  وسترعر 
  3أيترى -قةتي   اولتأو واوستأ –اومتح اوس رويةد ويتَّات   سترول اورُّست  اوةاتر  

ق او دايتتتة ًي تتتر  يلتتترت  إوتتتص اإلةيتتترعد  تتت َّ إوتتتص األ  تتترع ررَّ االقتيتتترن ًتتت   ريتتت
 قرجأن رو آجأند   َّ إوص اوترهيح اآلج  اروارن و   ترل راواح تهدو  إوص اويجرو.

                                                 
 .البيت من البحر السريع. ول  يُعرف )ائله( 1)
 .179البقر   ( 2)
( ألسَّها جواب القر  الجازم )من(( 3)  .كذا في األصل، والصواب  )يرَّ
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قتتدهر هتت  او لتتياة اوةاي تتتةد   تت َّ إرَّ اوترايتتة اوتتت  هتت   تتترو ة األ تت د ًو
 د وم تتر يمتتور اوتت  هتت  او ستتةوة االجت رقيتتة؛ حيتتث اإليسترر يمتتور إيستتريرن اترايتتت

تتتةد واوترايتتتة او  ةواتتتة هتتت   اآلاتتترن يمتتتور األايتتترند وم تتتر تمتتتور األًتتتراد تمتتتور األ  
اوترايتتة او رتَّاتتة قةتتص إقتتداد اوةقتت  وةت ييتت د  تت َّ قةتتص حستتر اوتة تتي  واإلةيتترعد  تت َّ 
تتتة واوة ي تتتةد  تتت َّ قةتتتص اوت تتترير واوتةويتتتدد  تتت َّ قةتتتص حستتتر اوقتتتدوو  قةتتتص تقويتتتة او   

او واااة واإلتقررد   َّ قةص اوتوس   واالقتدا د ورْر تمور ترايتة  واو  ر د   َّ قةص
اوةق   لحواةن اتراية اوجس د ألي  ر  تلترحارر لتحة واقتتأالند ً يت  يقت ت  
تتتتت  او وتتتترق د واو  تتتتتررو ًتتتتت  اوحرمتتتتترتد  تةويتتتتد اوجستتتتت  قةتتتتتص اويارًتتتتة وقةتتتتتص تح  

ت  اورير تة واوراحتة.  واوتوةيت ًت  اويتو  واو تذان واوةاتردود واوترتيتح ًت  اوة ت  ًو
تة خروق تر   1أورر تمور تةم ر اوترايتير  لتحواتير ري ترن اترايتة اوتيةو قةتص  ةًر

و راةات  واوخوت  ي . ً ذا مرر ال      ًت  اوترايتة اوةر  تة قةتص هتذه األلتو  
ا ري   ايةة االستادادد ًأ يمور وةقأن او اتةير ا  إال رر يسةوا روالن وران إ اوة 

  قةتتص هتتذه اوةقتتو د  تت َّ اةتتد ذوتتل يةتيتتوا اروترايتتة؛ حيتتث ي متتي   او تتري  او تترا
ق.  حييعذ  رر ييرووهر قةص تواو  اوا ورد واهلل او ًو

 يداد والترط  االستب
 

اوحرمة سهيَّة  داعاة  ً  اوخةيقة اير وخوي  وهاو . ًروترة   هتو اوحرمتة 
وت رو اوحيويتتتتة؛ ر  حرمتتتتة اووتتتتخويد ويقراةتتتت  او اتتتتو  وهتتتتو اوحرمتتتتة إوتتتتص او تتتت

 االيحأ  رو االستحروة رو االيقأح.
وهتتتذه اوسُّتتتي ة م تتتر هتتت  قر ةتتتة ًتتت  او تتتردو ورقرا تتت رد قر ةتتتة ري تتترن ًتتت  

يهختتِرم اوحتت َّ  تتر او ي تتت ويهختترم اوميةيتترت و رمَّارت تترد واوقتتو  اوو تترر  وتتذول آيتتة: 
او ي تتت  تتر اوحتت   

 د وحتتديث: ا تتر تتت َّ ر تتر  إال واتتدا يقلتت اد وةتتوو  : ااوتتترريخ 2أ
                                                 

 .ا في األصل، والصواب  التربيتانكذ( 1)
 .. في األصل  ويخرج19الروم  ( 2)
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 يةيد يةس ا. وحم    اةرَّ اوحيرو واو وت حق رر  ايةيرر.
وهتتذه اوحرمتتة اوجستت ية واويةستتية واوةقةيتتة ال تقت تت  اوستتير إوتتص اوي ريتتة 
وخولتترن رو هاو تترن؛ اتت  هتت  روتتا  ا يتت ار اوحتترارود متت ُّ ستترقة ًتت  وتتةرد واوةاتترو 

قةتص رًرادهترد ً  اوحم  وةوج ة او رواةد ً ذا رريير آ رر حرمة اوترة ت  هت  او رواتة 
 حم ير و ر اروحيرود و تص رريير قمو ذول ة يير قةي ر ارو وت.

األ  ة ه   ج وقة رًراد يج ة ر يسح رو و ر رو و ة رو ديرد م ر ررَّ 
اوايرن  ج وع ريقر د ًحستا ر تمتور األيقتر  جيسترن وج ترالن وةتو ون يمتور اوايترند 

جت رقيتتتةد حتتتتص إرَّ حروتتتة اوةتتترد ًتتت ذا ترةَّتتتت رو ايح َّتتتت األ تتتة ترةَّتتتت هيعت تتتر اال
تتتة تتتت   ر ًتتت   ج تتتوع تةتتتل األ تتتة. م تتتر إذا وتتتو اختةَّتتتت حجتتترو  تتتر  اوواحتتتد  تتتر األ  
ْر متتترر ال يوتتتةر اتتذولد م تتتر وتتتو وةةتتتت اةو تتتة قةتتتص  حلتتر يختتتت ُّ  ج وقتتت  وا 
ْر وتتت  يهتتتتدَرل ذوتتتتل ارو وتتتترقر. واةتتتت    تتترت ستتتتةيية قاي تتتتة ر قةت تتتتر ور روت تتتتر وا 

قتدو: ريَّت  يمةت  األ تة رةي ترن رر يجت تد مت ُّ ًترد  ي تر اوسيرسيير ايتص قةتص هتذه اوقر
 ً  ترةية يةس  ادور رر يةتمر ً  ترة    ج وع األ ة.

اوترة   اوحيو  اوذ  يجت تد ًيت  اإليسترر اة رتت  وه  تت  هتو روالن: اوترة ت  
ةن وتةذُّذاند  رييترن: اوترة ت  ًت  اوقتو و اتروةة  واو تر د  رو ترن: اوترة ت  ًت   ً  اوجس  لح 

اوتتتيةو اروخلتتتر  واو ةتتترخرد رااةتتترن: اوترة تتت  اروةرعةتتتة استعيرستتترن وتةرويتتترند خر ستتترن: 
اوترة تت  اروةوتتيرو تيرلتتران قيتتد او تتواركد سردستترن: اوترة تت  ارإليستترييةد وهتتذا  يت تتص 

 اوترة  .
وهيرل يتوع  آختر  تر اوترة ت  ويتةةتق اترورو  واروم تر د وهتو ررَّ اإليسترر 

 تتر وران حيرت تتر هتتذه حيتترون رختترى يترة تتص ا تتر قةتتص ستتة   يح تت  يةستترن  ة  تتة اتتةرَّ و
ي  يتور ارواةتث  - تر قتدا رهت  اوتتوراو–اوةد  واورح ة واوحسيرت. ًةه  األديترر 

رو اوتيرستتخد ًيتتةتور اروةتتد  واورح تتة رجتترن او مرًتتةو رو ختتوت او جتتر اود وهتت   تتر 
حيتتتتترو ةايتتتتت  او ايةيتتتتتير يةتاتتتتترور ريةستتتتت    تتتتتدييير وإليستتتتتريية احةا تتتتتر تتتتتترريخ او

 او ايةيةد ًيةت  ور اخد ت ر اهت ر رن احيرت   اوترريخية احهسر اوذ مر رو ةاح .
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وهتتذه اوترة يتترتد قةتتص ريواق تتر اوستتت ةد ال يتت ا  اإليستترر يستتةص ورانهتتر  تتر 
تتتر هتتتو اوقتتتدر او حتتتتو د  وتتت  يةتر تتت   تتتري  اروتتتح يستتتةح إرادتتتت د وهتتتذا او تتتري  إ َّ

االستتتتاداد او وتتت و . قةتتتص ررَّ  او ستتت  ص قيتتتد اوتتتاة  اتتتروةج  او ايةتتت د رو هتتتو
اوقدر يلد  ستير اوترة ت  و حتةند  ت َّ ي ةقت  ًيمترُّ راةيترن. ور تر االستتاداد ً يَّت  يقةتح 
اوسير  ر اوترة   إوص االيح ر د و ر اوتقد  إوص اوتةخرد  ر اوي رن إوتص اوةيترند 

تتت  تقتتدَّ  ويتتأ   األ تتة  أ  تتة او تتري  اووتتحيحد ويةةتت  ًي تتر دهتتران  تتويأن رًةروتت  او
ولت اة ت ر ًت  األاحترث اوستراقةد رًةروت  اوتت  تاةتش ارأل تة ح  تة اوةج تروات 
ًأ ي   ر اير حةا حيرت ر اوحيوايية ًق د ا  ةد تايح حيرت ر هذه اودييعة ري ترن 
االستتاداد إارحتتةن اتترهرو رو خةي تتة. وال قتترر قةتص اإليستترر رْر يختتترر او تتوت قةتتص 

 م إذا رهِسَرت مايرو ةد تةاص او ذان حتص او وت.اوذ د وهذه سارع او ير واووحو 
وةتتتد ياةتتتش ًةتتت  االستتتتاداد ارأل تتتة رر يحتتتو    ية تتتر او ايةتتت   تتتر  ةتتتح 
ًَِةت إوص اور ًةة ألاتت وتةوَّ تت م تر يتتةوَّ  األج تر  اوترة   إوص اوتسةُّ د احيث وو ده

ذا رهوِ َ تتتت اروحريتتتة توتتتقصد ورا تتتر تةيتتتص مروا تتترع  األهةيتتتة إذا ره ِةتتتق   تتتر اويتتتورد وا 
ي يتح وت  او قتر  قةتص ا تلتري د    1أسراح ر. قيدعتذ  يلتير االستتاداد متروةةق

 األ ةد ًأ ييةلُّ قي ر حتص ت وت وي وت هو ا وت ر.
وتولتتت حرمتتة اوترة تت  وااليح تتر  ًتت  اووتت ور اوحيويتتة وإليستترر؛ ري تتر 

إليستترر  تر يتتوع اوحرمتة اودوديتتةد اوتتت  تحلت  اراليتتدًرع وااليقاتر د وذوتتل ررَّ ا
درامتتترن  تتتر متتت   حيتتتوارد  تتت َّ يةختتتذ ًتتت  اوستتتيرد تدًةتتت   يووتتتد وهتتتو رقجتتت  حرامتتترن وا 
اورارعتتتح اويةستتتية واوةقةيتتتة وتقا تتت  او وايتتت  او ايةيتتتة واو  اح تتتة. وهتتتذا ستتترُّ رر 
اإليستترر ييتراتت  اوخيتتر واووتتر. وهتتو ستترُّ  تتر ورد ًتت  اوقتترآر اومتتري   تتر ااتتتأن اهلل 

 ر ورد ً  األ ر اةرَّ اوخير  راو  اذي  اوورد اويرو اروخير واوورد وهو  ةيص 
واوور  راو   اذي  اوخيرد وهو او راد  ر رةوا  اوحم رن يحو: قةص ةتدر اوي ة تة 

                                                 
 .دود أسود يمتتُّ الد م. يكون في الماء الكسن، إقا نربةَّْتُه الدابة علق بحلقها. مفرده علقة( 1)
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تمور اويق تةد قةتص ةتدر او  ت  تتةت  اوةت اع د اتير اوستةردو واووتقرن حترح  ِستجر د 
ايترهد اوةرة   ر يستةيد  ر  ليات د واومي و  ر يستةيد  ر  لتيات  و لتياة 

واوحمي   ر يات ج ارو لرعح ويق ت  ي ر اوةواعدد  ر مترر ًت  اوحيترو وتذ و وتو وت  
 يتخةة ر آال .

ً ذا تقرر هتذا ًةتيةة  ري ترن ررَّ ستاي  اإليسترر هتو اورةت د  تر دا  جيرحتر 
االيتتتدًرع وااليقاتتتر  ًيتتتت   تتتتوا يير متتتتوا ر اإليجرايتتتتة واوستتتةاية ًتتت  اوم رارعيتتتتةد 

تتتت  او ايةتتتة رو او  اح تتتة.  تتت َّ إرَّ االيتتتدًرع إذا اةتتتح ًيتتت  وستتتاية  اوق قتتترى إر اةا
ْر اةات اويةو اوةق د مريت اووج تة  اوةق  اويةود مريت اووج ة إوص اوحم ةد وا 
إوتتص او يتتش. ر تتر االيقاتتر ؛ ًرو ةتتتد   يتت  هتتو اوستترعق وةة تت د واوقتتو   يتت   ه ِةتتل  

ستتتتمرد وةحرمتتتتةد واالستتتتتاداد او وتتتت و  اوتتتتذ  ياحتتتتث ًيتتتت  هتتتتو ةتتتترا   تتتترا   
واو اتةتتور اتت  هتت  او ستترمير. يةتت : رستتران االستتتاداد رحتتقُّ اولتتت او ستترمير  تتر 

 قج و اوةقران.
ووتتتتو  ةتتتتل اوةق تتتترن حريتتتتة اوياتتتتر وخرجتتتتوا  تتتتر االختتتتتأت ًتتتت  تةريتتتتت 
او ستتترمير اوتتتذير جةتتت  و تتت  اهلل يلتتتيارن  تتتر او متتترو ًقتتترووا: هتتت  قايتتتد االستتتتادادد 

 رق  األمار.ووجةةوا مةَّررات ًل  اورةرح تو   هذا او
رهستتتتران االستتتتتاداد حتتتتتص األاييتتتترن  تتتتي   مةُّ تتتت   ستتتترمير ال حتتتترال ًتتتتي  د 
يةيوور  يح  ير ًت  اإلدرالد  يح  تير ًت  اإلحسترود  يح  تير ًت  األختأق. 
و تتر راةتتت  توجيتت  اوةتتتو  قةتتي   ا يتتتر وستترر اوررًتتتة واإلروتتردد وةتتتد راتتدع  تتتر وتتتاَّ  

رر يمويوا  وةقير يسةور ً  ًر  حروت   ادود تحت لخرود ً ر رويق اروأع ير 
 اولخرو ووو حت رن ارألارًر ذرَّون اةد ذر و.

وةتتتد رج تتت  اوحم تتترن قةتتتص ررَّ رهتتت   تتتر يجتتتح ق ةتتت  قةتتتص اآلختتتذير ايتتتد 
تتور  تتر هتت  وايةتتت    تتةد اوتتذير ًتتي   يستت ة  تترونو ووتترار ح يتتةد اوتتذير يةًر األ َّ

تتت  او تتت   قتتتر اتتت  ان اإليستتترييةد او ةت ستتتير إلختتتواي   اوةرًيتتتةد رر يستتتةوا ًتتت   ًر
اوةقو  ويي ةق ساية ر ً  اوي و  ًت   ق ايو  األوهر  اوت  ت  ر او خروتد وةر 
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او ايتتتح ًتتت  اقتيرعتتت  روالن اقتتتوو جستتت  او تتتري د ورر يمتتتور اإلروتتترد  تيرستتتارن  تتت  
او ةةتتة خةَّتتةن وةتتوو: مروستتره  ييا  تت  اولتتوت اوخةيتتتد واوي تترع  يحتتترم إوتتص لتتوت  

لير   و جر. ًرألوخري  ر هذا اويتوع األخيترد يقت ت  ألةوىد واو رً  ية    
إليقتترا   اآلر اةتتد رر يتتر وا رجيتترالن  ويةتتة رر يستتقي   اوي رستت  اواتتررع  تتر ان  تتر 
ال ً تتت  ال يةيقتتتورد حتتتتص يتتتةت  اوق تتترن  تتتر  او واجتتتر واوقتتتوارو قةَّ تتت  يةيقتتتورد وا 

ورد وومر؛ اوس رن: ًتارق اوسيوتد وترقد او داً  وت  ر اوايردقد ًحييعذ  يلح
 لحوو او وت!.

اةتتتت  االجت تتتترقيير ًتتتت  او تتتترح يتتتترور ررَّ اوتتتتد ير يتتتت   ر قةتتتتص اوترة تتتت  
د رو حرجاتتترن  اإلًتتتراد د  تتت َّ االجت تتترق  تتتتة يران  ة  تتتأن مةةتتت  األًيتتتور ًتتت  اوحتتتو 
متترو ي  ي وتتص يتتور اووتت و. وهيتترل اةتت  او تتأو يقووتتور: اوتتدير واوةقتت   تتد ار 

رَّ رو    يق تتة  تتر اوترة تت  تاتتتدك قيتتد آختتر يق تتة  تتر  ت اح تترر ًتت  اوتتر وود وا 
رَّ رلدق  ر يهستدَّ ُّ ا  قةص  رتاة اورُّة  وااليح تر  ًت  األًتراد رو ًت   اودير. وا 

 األ   او رارو واوحر رود هو  قيرو االرتار  ارودير ةوون و ةةرن.
هتتتتذه اآلران مةُّ تتتتر لتتتتحيحة ال  جتتتتر  وةتتتترد  قةي تتتترد وومتتتتر؛ اتتتترويار إوتتتتص 

راًيتتة رسرستترن رو اوتتت  وتت  تقتتت قيتتد حتتد  اوحم تتةد مروتتدير او ايتت  قةتتص األديتترر اوخ
تمةيتتتت اوةقتتت  اتلتتتوُّر ررَّ اوواحتتتد  أ تتتة واو أ تتتة واحتتتد. ألرَّ  جتتترَّد اإلذقتتترر و تتتر 
يةقتت  ارهتترر قةتتص ًستترد اةتت   رامتت  اوةقتت د وو تتذا رلتتاح اوةتترو  او ت تتدر يةتتدُّ 

 وحه ق.االيتسرح إوص هذه اوةقيدو  ر اوةرر؛ ألي  وةرر ا
ر تتتر األديتتترر او اييتتتة قةتتتص اوةقتتت  او حتتت   مرإلستتتأ  او ولتتتوت اتتتدير 
اوة رود وال رقي  ارإلسأ   ر يدير ا  رم ر او ستة ير اآلرد إيَّ تر رريتد ارإلستأ : 
ديتتر اوقتترآر؛ ر  اوتتدير اوتتذ  يقتتوى قةتتص ً  تت   تتر اوقتترآر متت ُّ إيستترر  ايتتر  قيَّتتد 

ح  يد رو تحمُّ  ق رو.  اوةمر اتةلُّ
ول ررَّ اود ير إذا مرر  اييرن قةص اوةق د يمور رً   لررت وةةمر ًأ 

قر اووةوع ً   لترعد او ختر ًيرد وريةت  وا ع ا تا  اوتيَّةو  تر اووت  د ورةتوى 
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تت   وتترق  اوحيتترود ورقاتت   يو تت    تت   ر وت تتذيح األختتأقد ورماتتر  ةتتير قةتتص تح ُّ
ت  اويتيجتة قةص األق ر  او   َّة اوخ ترو. ورجت َّ   ا تت قةتص او  اتردك اووتريةةد ًو

يمتتتور رلتتتحَّ  قيتتترو يهستتتتد ُّ اتتت  قةتتتص األحتتتوا  اويةستتتية ًتتت  األ تتت  واألًتتتراد رةي تتترن 
 وايح ر رن.

هتتذا اوقتترآر اومتتري  إذا رختتذيره وةرريتتره اتتروت رو  ًتت   ةتتري  روةراتت  اوةرايتتة 
ورستتتةوح ترمياتتت  اوقروتتت د  تتت  تة ُّتتت  رستتتارح يتتت و  آيرتتتت  و تتتر روتتتررت إويتتت د و تتت  

ر ً   قرلده اودةيقة وتورية  اوسر  د و   رخذ اةت  اوتو تيحرت  تر اوتالُّ 
اوسُّتتيَّة اوة ةيتتة اوياويتتة رو اإلج تترع إر وجتتداد وةةَّ تتر يوجتتدارد ًحييعتتذ  ال يتترى ًيتت  
 ر روو   إوص آخره اير ِحَم   يتةق رهر اوةق  ارإلجأ  واإلقاتر د إوتص درجتة ايقيترد 

الن اةرَّ تةل اوِحَم  ِحَم   ق ي و إو يةد وررَّ اوتذ  اوةق   وقرن رو مرهرن وإلي رر إج ر
 ري و ر اهلل قةص ةةا  هو اً    ر ررسة  اهلل  رودان وةارده.

وتو تتتيح ذوتتتل: ررَّ اويتتترار ًتتت  اوقتتترآر حتتتق  اوياتتتر يتتترى ريَّتتت  ال يمة تتتت 
اإليستترر ةتت   ارإلذقتترر ووتت ن ًتتوق اوةقتت د اتت  يحتتذ ره ويي تتره  تتر اإلي تترر ات ارقتترن 

او ير رو تقةيدان وآلارن. ويراه  رًحرن اروتياي  إوص رق ر  اإليسرر ًمتره وياتره ورر  
ًتت  هتتذه اومرعيتترت وقاتتي  ايتار  تترد  تت َّ االستتتدال  اتتذول إوتتص ررَّ و تتذه اومرعيتترت 
تةرت اوتت  يستتة   اوةقت  رر  ة اول  لريةرن رادق ر  ر اوةد د   َّ االيتقر  إوص  ةًر

 تتترد رو  ي َّهتتترن قي تترد  تتت َّ يتتترى اوقتترآر يةة تتت  اإليستتترر يمتتور هتتتذا اولتتتري   تَِّلتتةرن ا
اةتت  رق تتر  ورحمتتر  وروا تتر ويتتواه  مة  تتر ال تاةتت  او رعتتة قتتدداند ومةُّ تتر استتي ة 
 ةقووةد إال ةةيأن  ر األ ور اوتةاُّدية اوت  وهر قت وتمور وةرران يةرت ا  او سة  

رخأةتتت د ًيستتتتد ُّ  تتت أن رختتترهد رو يستتتت ة   تتتر ختتتأ  ةير تتت  ا تتتر رو ت رويتتت  ًي تتتر 
ًَقتتتِد اويوتتتر د واتتتترل اولتتتو  قةتتتص قتتتد  اولتتتارد  اروت مرستتت  قتتتر اولتتتأو قةتتتص 

 واروسُّمر قةص اةاة اويةو واوةق  ويحو ذول.
ومةتتص ارإلستتأ ية رةي تترن ًتت  اوتوتتري د رةي  تتر ارواوتتر إوتتص  ي وتتة حلتترهر 
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اور قر توهُّ  اإليسرر ً  ج ة وريةة واحدو وه  أاهلل د وقتق ر قق  او  1أرسررو
وجود ةوو  رد ً  اير اهللد  ر وةي ر رر تةت  وإليسترر اخيتر   ترد رو تتدً  قيت  
د رو  وتتر ان  تتر. ًرإلستتأ ية تجةتت  اإليستترر ال يرجتتو وال ي تترح  تتر رستتو   رو ياتت  

  ةل  رو ًةلد رو وو ٍّ رو جي  د رو سرحر  رو مرهرد رو وي رر  رو سة رر.
اإليستترر قتتر قرتقتت  جاتترالن  تتر اوختتوت  ورقاتت  ا تتذا اوتةةتتي  اوتتذ  ير تت 

واألوهر  واوخيرالتد جارالن اقتقة ر  يذ مرر يسر     او يأرد رو ور  ر  ر راي  
 تتر األوهتتر  يلتتاح لتتحيح   2أآد  اوتتذ    تتره وتتي رر اوتتيةو. رو وتتيو اوةتيتتق

اوةق د ةتو  اإلرادود  راتت اوة ي تةد ةرعتده اوحم تةد سترعق  اووجتدارد ًيةتيم حتراند 
لتتاوران ًختتوران. ال ياتترو  حتتتص اتترو وت وةة تت  اروستتةردو اوتتت  يستتتقاة رد اوتتت   ًرحتترن 

و  واوريحتررد واوحتتور واو ة تررد ًي تتر مت   تت   ي   ة تر وت  اوقتترآر اروجيتررد ًي تتر اوتر 
 توت   األيةو وتقرُّ ا  اوةييرر !

وراتتتترُّ رر هتتتت الن او يمتتتترير ًرعتتتتدو اوتتتتديرد  تتتتر ريمتتتتروا ذوتتتتل إال  تتتتر قتتتتد  
ةص دير  لحيح    يةس    ر إلتأ   تر وتدي  د قجت ان قتر  قرو تة ا  أق   ق

ذا يارير ً  ررَّ ه الن ريةس   ه  ً  آر  واحتد يوتددور اويَّميتر  ريلرر اوةسرد. وا 
قةتتتص اوتتتد ير  تتتر ج تتتةد ةتتترعةير: إرَّ  تتترره رماتتتر  تتتر يةةتتت د وي يجتتتور  تتتر ج تتتة  

  ايتترن األ تت د وذوتتل رختترى  تت   رات ردايتتة وه يتتة  ح تترن يتترور ريتت  ال اتتدَّ  يتت  ًتت
  تتتت  حتتتتح  اوتتتتو ر وخيريتتتتت د وحتتتتح  اإليستتتتريية واإلستتتترنو إوي تتتتر واوسُّتتتت ةة اوحستتتتية 
وقمستتت رد واوتتتذ مر اوتتتترريخ  اتتتروخير رو اووَّتتتر ويحتتتو ذوتتتل   تتتر هتتتو ال وتتت ن ًتتت  
ذاتتتت د وال وتتت ن ري تتترن ارويستتتاة إوتتتص تتتتة ير  رقتتتة اهلل واوختتتوت  يتتت د ألرَّ أاهلل  

ال ختتأت إال ًتت  األستت رن اتتير أاهلل  واتتير أ تتردو  رو حقيقتتة ال ريتتح ًي تترد اتت  و 
أ ايةة . وووال ررَّ او رديير واو ايةيير يةاور االسترسر  ً  اواحتث ًت  لتةرت 

 تتت  اإلستتتأ  ًتتت  يق تتتة واحتتتدود  -وال وتتتل– تتتر يستتت وي   تتتردو رو  ايةتتتةد الوتقتتتوا 
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 ًررتة  اوخأت اوةة   ورسة  اوم ُّ هلل.
وتتت  رْر رلتتتو ر اورةتتت  وااليح تتتر  ًتتت   وقةتتتص ذمتتتر اوةتتتو  اإلروتتترد  ال 

اويَّةود وميت ييا   وإليسرر اوةرة  رر يةري  إيقرا ةو ت د وميتت يروتده  إوتص 
تار قةتص اوتذُّ   واوسَّتةروةد ًيتذم ره د ويحتر ل  ِةقتوا و يتر  تر هت  قةيت   تر اولَّ ري   خه

 ةةوا  د وييرجي  د وييذره  ايحو اوخ رارت اآلتية:
واهلل اووتتةورد هتت   تتوةة  هتتذا ًتت  ج تت  حتت ٍّ ًةحي يتت  ايتتر ةتتو ه: ييتتر قي  

اروستتأ   ر  ريتتر رخر تتح رهتت  اوقاتتور ًتتةحيي   ارورح تتة  يتتر هتت الند وستتت  اةحيتترن 
قتتتر ةيرد وال ر تتتوات  ستتتتريحيرد اتتت  ريتتتت  اتتتير اتتتير: ًتتت  اتتتر خ  يستتت  ص اوتياُّتتتتد 

ود وهت  ويلر  تواي   اروي و ! ير را ره: إي  ررى روار  ريرو يوتا ور ذو  اوحيتر
 ً  اوحقيقة  وتص ال يوةرورد ا  ه   وتص؛ ألي   ال يوةرورا.

اير ةو : هدام  اهللد إوص  تتص هتذا اووتقرن او ديتد واوي ترو ًت  يةتي    قتي د 
رد وةتتد ستتاقتم  األةتتوا  روتتوت  راحتت د  وقتت ٍّ متتري د رًتتأ تياتترور  و تتر هتتذا اوتتتةخُّ

ر هذا االيخةر  واويترو ًت  ! رًأ تتاةور  و  1أحتص لرر  ر اةد وراعم  ر ر رن 
روم اور ًةتتتةد رًتتتأ ت تتتررور  ريروتتتدم  اهلل؛ هتتت   راتتتت ومتتت   تتتو  اياتتتة اولتتتواح 
ذا اروتتتديير ايتتتر  قتتتيم   ر  ريتتتت  مةهتتت  ذوتتتل اوم تتتت يتتتر وا روتتتت قتتتر   تتت َّ ةتتتر واد وا 

 اودييرد واويرو اير اويرود ًةخذت   اودهوة واوت  وا اوسمور ا.
ت  اةيتتدور قتتر  ةتترخر اإلاتتداع ووتترت ايتتر ةتتو : وةتترم  اهلل  تتر اووتترد ريتت

اوقدوود  هاتةور ادان اوتقةيد واوتاةية ً  م   ًمر  وق ت د واتدان اوحتري قةتص مت   
ِةقتتت  وة ر تت  ال وةحر تتر: توتتمور حر تترم  وتستتخ ور قةيتت د  قتيتتق متتةيَّم  خه
و ر و  رر تدرموا ررَّ حر رم  يتيجة  ر يم د و   ذول ررام  تقة دور رجدادم  

سروو واوخراًرت واأل ور اوسرًأت ًق د وال تقة دوي   ً   حر تده ! ريتر ً  اوو 
اوتدير  ريتر اوترايتة  ريتر اإلحسترو  ريتر او يترو  ريتر اوجستررو  ريتر او اترت  ريتتر 

                                                 
 .في ) .ق(  )مابعد وراءك  وراء(( 1)



 130 

اوراا ة  رير او يةة  رير اوو ر ة  رير اويخوو  رير اوة يةة  رير او واسرو  ه  
 تس ةور  ر  ريت  له ٌّ الهور ا

وتتص  تتتص هتتذا اوتقةُّتتح قةتتص  يتتر ةتتو ه: قرًتترم  اهللد إوتتص  تتتص هتتذا اويتتو   وا 
ًرام اواةو ووسردو اويةو  ريت   ةتَّحة  قيويم  ووميم  يير د وم  رالرر وومتيم  
تدور!  ال تيارورد وهمذا ال تة تص األالتررد وومتْر؛ تة تص اوقةتوح اوتت  ًت  اول 

ت ٌّ اهمت  د وومت  وتاي  اوحتو   وومتيم  ال توتةرور ات   تر  وم  ست    ووسترر  وومتيم  له
هتت  اوةذاعتتذ حقتترن و تتر هتت  اآلال د وومتت  ر وو  مايتترو وومي تتر  وتت ووة ا  قجتترت 
تور و تر  األوهر  واألحأ د ووم  يةتوو  حقُّ تر رر تمتور ق يت ود وومتْر؛ ريتت  ال تةًر

 ةدران و قر رنا.
تت رن ايتر ةتتو ه: ةرتت  اهلل او اتتروود ً ي تر ت تتح اوقةتوح رقاتترن  تر ال وتت ند وخًو

 تتتر متتت   وتتت ند وتةةتتت  اوتتتر وو توويوتتترن وستتتخرًة. رويستتتت هتتت  او اتتتروو جةةتتتتم  
متتةيم  ةتتد  سَّتتم  اووتتي ررد ًتختترًور  تتر اة متت  وترهاتتور  تتر ةتتوتم د وتجي وتتور 
 تتيم  قةتتيم  جيووتترن ويقتتت  اة تتم  اة تترن  تترا تتور قةتتص او تتوت ختتوت او تتوتد 

حسرستم  ًت  ًمترم  ًت  اوتد  رغ وي قمت  ًت  اوة - تو  اوة تر–وتحساور  سترر وا 
تترن  تتر رر يستتجيم  اواتترو ورد و تتر يستتجيور ايتتر ررجةمتت  رير تترند ً تتر  اووجتتدار خًو

تتتأَّو اورجتتتر  ًتتت    1أاتتتروم  يتتتر رحتتتأو اويستتترن  تتت  اوتتتذ   تختتترًور رر تلتتتيروا جه
 اوسجور ا

قد او قة ارويةود  اير ةو : رهقيذم  ارهلل  ر ًسرد اورر د و يرع اوح  د ًو
تتت  اإليستتترر قيتتت  ومتتتيأن وتتتترل اإلرادو وة يتتترد ً  تتت  تتتترور ر تتتران وةرُّوتتتد ًتتت  رر يوم 

ويه ةق و  اوتلرُّت ً   رو  ورهة د واوتحمُّ  ً  حيرت  ووًر  واوتة ير قةص دييت  
تتأت  ر   سترات  وا  مرهد    تسةيت هذا اووميت  اوةةتو قتر مت   قاتث  وخيريتة وا  ًو

ه  خةق اهلل وم  ققوالن  ترور ررَّ هذا اويوع  ر اوجية ا  رر ياة  اإليسرر يةس  
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إرَّ اهلَل ال َياةتت  اوي تترو وتتيعرن وتة  تتوا اتت  متت َّ وتت ن  ر  وت  ةتتوه مةيَّتت  ال وتت ن  
وومرَّ اويرو ريةس   ياة ور

 . 1أ
ايتتتر ةتتتو : وتتتةرم  اهللد ةتتتد ييةتتت  اويتتتو  اإليتتتذار واوةتتتو د ور تتتر اتتتدان إذا حتتت َّ 

هتتذا اوتختتردع واوتختترذ    اوق تترند ًتتأ ياقتتص ومتت  ايتتر اوي تتدح واوامتترن. ًتت وص  تتتص
وتتتتص  تتتتتص هتتتتذا اإله تتتتر   هتتتت   تتتترح ومتتتت  اويتتتتو  قةتتتتص اووستتتتردو اوةييتتتتةد وستتتتردو  وا 
اوخ و   ر   رح وم  اوسمور وتودُّور وو تسميور اوقاور  ر  قرهدت  ريةسم  رر 
تلةوا اةةة اوحيرو ارو  رتد ًأ تةيقوا  ر اوسُّارت ةا  لار  يتو  اويوتورد يتو  

تل   او داً  آذايم  ًت سور األذال ن حقترند وحتقَّ ومت  رر تةةو اوسيوت رةرام  و 
 تذووا ا.

اير ةو ه: رح م  اهللد  ر هذا اوحري قةص حيرو  تةيسة  دييعة ال ت ةموي ر 
سرقة!  ر هتذا اوحتري قةتص اوراحتة او وهو تة وحيترتم  مةُّ تر تةتح  ويَلتح! هت  

تار ًختر  رو ومت  قةيت  رجتر  متأ ؛ واهللِ  سترن  تر تتوه تورد وتيو  ومت  ًت  هتذا اولَّ
وم  إال اوق ر ً  اوحيرود وةايح اوذ مر اةد او  رت؛ أليَّم   ر رًتدت  اووجتود وتيعرن. 
تتةت ولتترت  اتتعو اوواستت ة وةَخةَتتت. روستتت  يتتر يتترو  اتت  رتةةتتت   تتر ور تتت  قتتر اوس 
 تتتديويير وحستتتأت امتتت    تتتر ريتتتت  ًيتتت   تتتر اوترة تتت  قتتتر إيستتترر او راتتترت  ًتتت ذا وتتت  

وة  يتتتد ًمويتتتوا رختتتأن وةِحْةتتتاد وهتتتذه اوةج تتتروات تيقتتت  رةي تتتر ويستتتة ر تمويتتتوا رهتتتأن 
 اة ريةا.

اير ةو ه: ح رم  اهللد ةد جرنم  او ست تةور  ر مت   حتدح  ييستةورد ًت ر 
ر وجتتتدوم   وجتتتدوم  ريقراتتترن قتتتر ةوم  م تتتر يتةر تتت  اوجيتتترار ويتجر تتت  األةتتترارد وا 

م د وتحيَّةوا تذويةم د ورو قوا رةودان ال توةرور سةاوا ر واوم د و اح وم  قةص رر 
را متت د واتَّختتذوم  ريةر تترند وقيدعتتذ  وتتو رردتتت  حرامتترن ال تقتتوورد اتت  تجتتدور اوقيتتود 

  ودودون واألاواح  سدودو ال يجرو وال  خرما.
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ر اهلل  لترام د توتمور  تر اوج ت  وال تيةقتور قةتص اوتةةتي   اير ةو ه: هتوَّ
حمَّتتر د وهتت  اويتتو   تتيم د ًتتأ يلتتت  تتر تلتتًرور قةتتص اوتتتدخيرد توتتمور  تتر او

تسةور ً  إلأح  د تومور ًقد اوراا ةد ووم  رواا   ر وجوه  ال تةم رور ً  
تتتأ  وريتتتت   إحمر  تتتر. توتتتمور اوةقتتتر وال ستتتاح وتتت  ايتتتر اومستتت . هتتت  ترجتتتور اولَّ
يهختتردع اة تتم  اة تترن وال تختتدقور إال ريةستتم  . تر تتور اتتةديص او ةيوتتة قجتت ان 

ةتتور وتت ويم  ت رويتترن تهستت  وي  تتتومُّأن! ت و هتتور قةتتص ج ةمتت  تهستت  وي  ةيرقتتةد وت  
األستتارح اق تترن اهلل وتتتدًةور قتترر او ستتاارت اة ة تتر قةتتص اوقتتدرد رال واهلل  تتر 

 هذا وةر اواور!ا.
ايتتر ةتتو ه: ستتر حم  اهللد ال تاة تتوا األةتتدارد وختترًوا ايتترو او تتية  اوجا تترر. 

اير اوي ور واويستي د ًتةايت  إال رر تح ةتوا  رو  يخةقم  رمةرنن رحراران  ةقرن ال ي قةم 
قةص قواتقم  اة  او ةةرن وة ر األةويرن ! وو وترن مايترم  رر يهح  ت  لت يرم  
متترو األر  وحيتتص وتت  ا تترهد ووتتو وتترن رر يرماتت  و ة تتة وتت  ررستت .  تترذا استتتةدت  
 ر هذا اوخ وع واوخووع و يتر اهلل  و ترذا ترجتور  تر تقايت  األذيتر  واألقتترح 

ت رر مة ت  هتو  تةت  قتتم  وخ ة  اولوت ويمتو اوتررو  روتيو  يوتة هتذا اول 
اةيةسم د مةي م  قرج ور قر تحلي   ر تقو  ا  اوحيرود وحستح اوحيترو وهقي ترت  
 تتتر ياتتترت  يق تتتر  تتتة  ااتتتر آد د وةتتتتد اتتتذو ر اوختتتأ ق أل تتتةت اوحيتتتوارد وهتتتتذه 

ر  ً تتر اتتر  اورَّجتت  اووحتتوم تجتتد ًراعستت ر ريي تتر حةَّتتتد وهتتذه او تتوا  ال تةقتتد ةوت تت
 يم  ي   يةس   قر  او ة  اوذ  ال يير  حرجت  إال اروتذوُّ  واوامرند رو  و   

 اوويخ اوةري  اوذ  ال يير  حرجت  إال اروت ةُّق واودُّقرن ا.
اير ةو : ًر  اهلل قيم  او مروهد  ر هتذا اوتةتروت اتير رًترادم  وةتد خةقمت  

وود رم ةترن ًت  او ايةتةد رمةَّترن ًت  اوحرجترتد رام  رمةرن ًت  اواييتةد رمةترن ًت  اوقت
ال ية تت  اة تتم  اة تترن إال اروة تتيةةد ال راوايتتة ايتتيم  وال قاوديتتة  واهلل؛ وتتيو 
اير ل يرم  ومايترم  ايتر اتر خ   تر اوتوه . ووتو درى اولت ير اوه ت د اوةترج  
اوه  د  ر ً  اويةو اوماير او تآو   ر اوخوت  ي  و ا  اإلومر  وة ت  األ تر 
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اوذ  ًي  توقور! ير رق ان اوخةقةد ج أن او قر د مترر اويترو ًت  دور او  جيتةد 
ًمتترر دههتتترت   ايتتي   آو تتتة وريايتترند  تتت َّ ترة تتص اوي تتترود ً تتا  هتتت الن و قتتر  اوجاتتترارو 
مَّتتر  واوحم تترند حتتتص لتترر  ةتت  ًتتريح َّ رووعتتل إوتتص  رتاتتة اوحه واألوويتترند  تت َّ  اد اور 

وايموتتت او  تترند واتترر ررَّ اومتت َّ رمةتترن. ًةيروتتدم  اهلل اوي تترو يرستترن ًتت ا  اوة تترند 
 ً  ر  األدوار ريت   رال تةم رور ا.

ايتتر ةتتو ه: جةةمتت  اهلل  تتر او  تتتديرد متترر رجتتدادم  ال ييحيتتور إال رموقتترن 
هللد وريتتتت  تستتتجدور وتقايتتت  ررجتتت  او يِة تتتير ووتتتو اةق تتتة     وستتتة  اتتتد  اإلختتتوارد 

توير رقتت اند وريتتت  رحيتترن  ةوَّجتتة رةتترام  رذال ن! ورجتتدادم  ييتتر ور ًتت  ةاتتوره   ستت
اوا تتترع  تتتتودُّ وتتتو تيتلتتتح ةر رت تتتر وريتتتت   تتتر م تتترو اوخ تتتوع متتتردت تلتتتير ريتتتديم  
ةواع . اويارت ي ةح اوةةو وريت  ت ةاور االيخةر . وَةَاتم  األر  وتمويوا قةص 
ا رهتتر وريتتت  حريلتتور قةتتص رر تي رستتوا ًتت  جًو تترد ًتت ْر مريتتت ا تتر األر  

  يتم د ًرلاروا ةةيأن وتير وا ًي ر  ويأنا.ا
اير ةو ه: رو  م  اهلل اور ودد  تص تستقي  ةر ترتم  وترتةت   تر األر  إوتص 
اوس رن رياررم د وت ي  إوص اوتةرو  يةوسم د ًيوةر رحدم  اوجتوده ًت  اووجتودد 

ستت  ًيةتترت  ةيتتص األيرييتتة ويستتتق   اذاتتت  وذاتتت د وي ةتتل إرادتتت  واختيتترره وي تتق اية
ورا تت د ال يتم تت  قةتتص رحتتد  تتر خةتتق اهلل ات متتر  اويتترةي ًتت  اوخةتتق قةتتص اومر تت  
ًيت د رو ات متتر  او رلتتح قةتتص  تتر  او رًتت  رو اومت   قةتتص ستتة  اوةر تت د اتت  يتترى 
رحتتدم  يةستت  إيستتريرن مري تترن يةت تتد قةتتص او اردوتتة واوتةتترو  ًيستتةتد  تت َّ يستتتًو د 

تتتة وحتتتدهد و تتتر رجتتتدر ويستتتًو  قةتتتص رر يةتتت د اتتت  يياتتتر ًتتت  يةستت   ريَّتتت  هتتتو األ  
اةحتدم  رر ية تت  وتتدييره ايةست  ويةستت د ًتتأ يتَّمت  قةتتص ايتترهد م تر ية تت  اإليستترر 
ويةاتتتد اهلل اوخلتتت  ال يييتتتح قيتتت  ايتتتره  ًتتت ذا ًةةتتتت  ذوتتتل را تتتر اهلل ايتتتيم    تتترو 

 اوت ر ر اأ اوترا د واوتقر   اأ  حرورود ًتليرور اية ة اهلل إخوايرنا.
ترم  اروةواةتح. إر مريتت او اترو  اير ةو : را ةد اهلل قيم  او لرعح والَّ

اةَّت ريديم د و يَّقت ريةسم د حتص ل رت يةوسم د وهريتت قةتيم  هتذه اوحيترو 
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ورلاحت ال تسرو  قيدم  اوج د واوجد  ور سيت  ال تاتروور رتةيوتور ر  ت وتتورد 
روتتيو ومت   تتر  ً تأ  رخارت تتوي  و ترذا تحم  تتور ًتيم  اواتترو ير حتتص ًتت  او توت 

اوخيتتترر رر ت وتتتتوا م تتتر توتتتر ورد ال م تتتر يوتتترن اواتتترو ور  هتتت  ستتتةح االستتتتاداد 
إرادتم  حتص ً  او وت  مأ واهلل: إر رير رحاات او وت ر وت م تر رحتحد وعي ترن 

ر رردت  1أرو مري رند حتةترن رو وت يدان  د ًت ر مترر او توت وال اتدَّد ًة ترذا اوجاريتة  وا 
 او دد وومر ايد  ال ايد ق رو. رويو: او وتد ًةيمر اويو  ةا 

 وطعللللللز المللللللوت ِللللللي  مللللللر  صلللللل ير
 

 (2)كطعلللللز الملللللوت ِلللللي  ملللللر  عاللللليزه  
 

اير ةو ه: ريرودم  اهللد رال رةتو  حقترن إذا ةةتته إيَّمت  ال تحاُّتور او توتد ات  
تيةتتترور  يتتت د وومتتتيم  تج ةتتتور او ريتتتق ًت راتتتور  تتتر او تتتوت إوتتتص او تتتوتد ووتتتو 

د و ةتح او توت حيترواهتديت  إوتص اوستاي  وةة تت د  3أ  ررَّ او ترح  تر او توت  توت 
د واإلةدا  قةص اوتةح راحة د ووة يتت  إوتص ررَّ  ت  ررَّ اوخوت  ر اوتةح تةح  ووةًر
اوحريتتة هتت  وتتجرو اوخةتتدد وسهتتقيرهر ة تترات  تتر اوتتد  األح تتر او ستتةو د واألستتررو 

ماتتترت هتتت  وتتتجرو او ة تتتو د وستتتقيرهر ري تتتر  تتتر اوتتتد  األاتتتي ؛ ر  اوتتتد وعد ووتتتو 
 يةوسم  وتةرخرت  ات يير لدورم  اورد اوجرو  ال اوسر رت اوارو ير !ا.

ايتتر ةتتو ه: ورقيتت   تتيم  او ستترميرد.. ري تتر او ستتة ور: إيتت  يوتتةت ووتتات 
تتص  وريتتر رًم تتر ًتت  وتتةيير االجت تترق د قستتص رهتتتد  وتوتتخيي داعيتترد ًميتتته رتقل 

و : وةتت َّ هتتذا هتتو اوستتاح اةتتد اوستتاحد حتتتص إذا وةةتتته قةتتص  تتر رايُّتت  قر تترند رةتت
جر و ة اود اند ًةتة َّق ًي  ت حيلرن ورحة ة  تحةيأند ًييموت اوتحقيتق قتر ررَّ  تر 
ةتتتر  ًتتت  اوةمتتتر هتتتو ستتتاح  تتتر ج ةتتتة األستتتارحد رو هتتتو ستتتاح ًرقتتت  ال رلتتتة د 
ًةخيتتح ورقتتود إوتتص اواحتتث واوتيقيتتح. و رو تتر ر ستتيته ورلتتاحته رج تتد اوةمتتر ًتت  

                                                 
 .على فراش المنزل( 1)
 .البيت من البحر الوافر، وهو للمتنبي( 2)
 .إنار  إلى المثل العربي  )احرْص على الموت ُتوهْب لت الحيا (( 3)
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رًرته ألستت ة  آران ذو  اآلراند قستص رهتتد  االستقلرند وم يتران  تر ستةيته وست
إوتتص  تتر يوتتة  لتتدر   تتر آال  احتتث رتةايتت  اتت  را تت . وآختتر  تتر استتتقرَّت قةيتت  

 سةيية ًمر  هو:
إرَّ جر و ة داعيتر هت  ختروم ديييتر قتر مويت  ديتر اوة ترو واوحم تةد ديتر 

اوخيتر  اويار  واويور د ديتر اوقترآر اولتريح اوايتررد إوتص لتي ة ريَّتر جةةيتره ديتر 
واوخار د دير اوخة  واوتوويمد دير اوِاَدع واوتوديدد دير اإلج رد. وةتد دحَّ ًييتر 
هتتذا او تتتر   يتتذ روتتتت قتتر د ًتتتت مَّر ًييتتر ور َّتتتر ًتت  متتت   وتت وييرد حتتتتص اةتتش ًييتتتر 

يار تترن  -جتت َّ وتتةي –استتتحمر  اوخةتت  ًتت  اوةمتتر واوة تت  رييتتر ال يتترى ًتت  اوختتروق 
د يار ترن ًي تر ر ترد وال ي روتح ريةستير ً تأن قتر ًي ر اتَّلتد يار رن ًي تر ة تص

 آ رير رو  ة ورير ايار   وترتيح  وا  راد و  رارو.
وتتةد  مريتتر  وتتوَّمد وسيرستتتير  ووَّ وهمتتذا رلتتاحير واقتقرديتتر  وتتوَّمد ًو
و ةيوتير  ووَّوة. ًةير  يتر واوحروتة هتذه؛ اوحيترو اوةمريتةد اوحيترو اوة ةيتةد اوحيترو 

 الجت رقيةد اوحيرو اوسيرسية !ا.اوةرعةيةد اوحيرو ا
ايتر ةتو ه: ةتد  تيَّ  ديتيم  ودييترم  سرستتم  األووتور وقة تر م  او يترًقورد 
ي   ررودم  إوص ق    إًراد  ال حرم ًي  قة رن وال ق أن: روتيو اتير جيات  مت    وا 
د واو ةتتتروت  تتتر او يمتتتر ووتتتو ت ييتتت ان  ًتتترد   تتتيم  وجتتتدار ي يتتت  اوخيتتتر  تتتر اووتتتر 

اة مت  ةتو   ةة ت  اوخيتر ياتيم  اومتري  قةيت  رً ت  اولتأو واوتستةي :  إج رويرن  ر ر
اوتتتة ررَّ اتترو ةروت ووتي تتورَّ قتتر او يمتتر رو ويستتة  رَّ اهلل قةتتيم  وتترارم  ًيتتتدقو 

ر وتت   1أخيتتررم  ًتتأ يستتتجرح و تت ا د وةووتت : ا تتر ررى  تتيم   يمتتران ًةي ي تتره ايتتدهد وا 
ر و  يست   ًاقةا د وذو   2أل ر ةت اإلي ررا !يست   ًاةسري د وا 

                                                 
لف  الحديث  )أو لُيسَّل طَّنَّ اهلل عليك  نرارك ، ث َّ يدعوا خيارك ، فةال يسةتجيب لهة ( رواه البةزاز عةن عمةران والطبراسةي عةن ( 1)

ريةةر ، وسةندهما ضةةعيف. وللترمةذّ مةةن حيةةدث حذيفةة سحةةوه إال أسَّةه )ةةال  )أو ليونةةكنَّ اهلل أْن يبعةث علةةيك  عقابةاً منةةه، ثةة َّ أبةي ه
 .تدعوسه فال يستجيب لك ( و)ال  حديث حسن.ا.هة

 .رواه أحمد ومسل  واألربعة عن أبي سعيد( 2)
 وجاء في األصل مرسوماً  فإْن ل  يستطع.
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اوريتتت  تةة تتور إج تترع رع تتة  تتذاهام  مة  تتر قةتتص ررَّ ريمتتر او يمتترات اةتتد 
اومةر هو اواُّة  اوذ  ًور ًيم د   َّ ةت  اويَّةود  ت َّد و ت َّد... وةتد رو تح اوةة ترن 
ررَّ ت يير او يمر اروقةح هو ا   او تةا و ًيت  ا  ترن ًت  اهلل. ايترنن قةيت ؛ ً تر 

ارو  رو اوةرسق ايتر   ت رد رو يجر ةت  ووتو اروستأ د يمتور ةتد خستر يةر   او
 ر ةت اإلي رر واوةيرذ ارهللا.

اوال رايم  تج ةور ررَّ مة ة اوو ردود واولو  واولتأود واوحتج واو مترود 
مة  ر ال ت ي  ويعرن    ًقد اإلي ررد إي ر يمتور اوقيتر  حييعتذ  ا تذه اوو تةرعرد ةير ترن 

 وهوسرت ت ي  ا ر األ وا  واألوةرتا.اةردات  وتقةيدات 
اايتترنن قةيتت ؛ ًروتتدير يمة ةمتت  إر ميتتت   ستتة يرد واوحم تتة تهةتتِ  م  إر ميتتت  
قرةةير: رر تة روا ارو ةروت وتي وا قر او يمر ج تدم د وال رةت   ًت  هتذا اواترح 
 تتر إا تتريم  اوا  تترن وةاتترو ير واوةرستتقيرد وراتتي م  إذا تتتة َّةت  ةةتتيأن تتترور هتتذا 

دوان اوس   او قدور وم   إيسرر   يم د يمة  إليقرذم    ر توتمور. واوقيتر  ا تذا او
ً تتة او ستتة ير. ووتتو ررَّ  اوواجتتح  تةتتي ر قةتتص متت   ًتترد  تتيم  ايةستت د ووتتو ره ةتت  مر
رجدادم  األووير ةر وا ا  و ر ولتةت  إوتص  تر ريتت  قةيت   تر او توار. ً تذا ديتيم د 

يدير ا  اوج  د واودير يقير  وق  د ال قة   وِحةا  واود ير  ر يدير ا  اوةرد ال  ر 
ً  األذهرر. رويو  ر ةواقد دييم  ًر  اومةرية وهو رر ية   او سة   تر قةيت  

 اير  يتار  ايره !ا.
ر مرر خير  اًةيرودم  اهلل ير  سة ير: رر ال ي رَّم  دير ال تة ةور ا  وا 

تتتتتة خيتتتتتر رو خيتتتتت تتتتتةد وريتتتتتت  او توامةتتتتتور ديتتتتترد وال ت تتتتتريَّم  ريةستتتتتم  اتتتتتةيَّم  ر   ر ر  
او قتلتترور قةتتص وتتةرر: ال حتتو  وال ةتتو و إال اتترهلل اوةةتت  اوةاتتي . وِيْةتتَ  اوو تتةرر 
وةرر او   ييرد وومر؛ رير ه   إي  ال ررى ر ر   ر َّةن تةرت حقرن  ةيص ال إوت  

 إال اهللد ا  ررى ر َّةن خاةت ر قاردو اوارو ير!ا.
رو ترد  تر ايتر او ستة يرد ردقتوم  إوتص اير ةو ه: ورقيت  امت  اويتر قير ا

تيرس  اإلسرنات واألحقردد و ر جيره اآلارن واألجدادد ًقد مةص  ر ًهة  ذول قةص 
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ريتتتتتد  او  يتتتتتريرد ورجةُّمتتتتت   تتتتتر رر ال ت تتتتتتدوا ووستتتتترع  االت حتتتتترد وريتتتتتت  او  تتتتتتدور 
ور ريمتتتر ةتتتد هتتتداهر اوةةتتت  و راعتتتق وتتتت ص ورلتتتو    1أاوستتتراقور. ً تتتذه ر تتت  روستتتترير

رق اوجيس راسخ دور او ذها د واالرتار    2أة وأت حرد اوو ي  دور اوديي د واوًو
اوسيرس  دور اإلدار . ً ر اروير يحر ال يةتمتر ًت  رر يتات  إحتدى تةتل او راعتق 

: دقوير ير  4أواألجريح  3أرو وا  ر. ًيقو  ققأ ير و  ير  اووَّحيرن  ر األقرج 
لتتتتحرند ويتتتتتراح  ارإلختتتترند ويتواستتتتص ًتتتت  هتتتت الن يحتتتتر يتتتتدا ر وتتتتةييرد يتةتتتتره  اروة

 او ر اند ويتسروى ً  اوسَّران.
دقوير يدا ر حيرتير اودييرد ويجة  األديرر تحم  ً  األخرى ًق . دقويتر 

األ تتتةد ًةيحتتت  اوتتتو رد ًةيحتتت    5أيجت تتت  قةتتتص مة تتترت  ستتتواند رال وهتتت : ًةتحتتت 
  ةقرن رق  انا.

تالير ًي تر آ  إويت  او لتيرد اردقوم  ورخيُّ  يم  اويُّجارن وةتالُّر واو
رويو   ةق اوةرات  رختت  استتحقرران ألخيت  او رات   هتذا او رات  ةتد رلتاح  رد يترن 
ال ديتتتر وتتت  ايتتتر اومستتتحد ً تتتر تاتتترهرهه  تتت  اة تتتير ارإلختتترن اوتتتديي  إال  خردقتتتةن 
وَمِذارن. ه الن اوةريسيو ي رردور ره  اوديرد وية ةور قةص ريَّ   يتيرستوي د ايترنن 

يرد وران األوارل! قةي ؛ ال  تمور دقواه  اود ير ً  اووَّرقد إال م ر ي ر د اول 
وتتتتو متتتترر وةتتتتدير تتتتتة ير قيتتتتد او راتتتت  و تتتتر مريتتتتت اوا  تتتترن اتتتتير اوأتتتتتير 
واوسمستتتورد اتتت  اتتتير او ةيتتترر واوةريستتتيود وو تتتر مريتتتت اتتتير األو تتترر واوةريستتتيير 

 او رايير.
اووتتترةيير إذا  او راتتت  ررةتتتص  تتتر اووتتترة  قة تتترن و تتتروو و يةتتتةد ًةتتت  قةتتتص

 وا ي   اوسيردو او ايةية. ر ر اوورةيور ًي ر ايي  د ً تقرراور ال يت رايور.

                                                 
 .النمسا( 1)
 .طني أو القوميالو ( 2)
 .العثماسيون( 3)
 .الفرسسيون واإلسكليز( 4)
 .صواب الكلمة باأللف الممدود   فلتحيا( 5)
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او را  يةرت ميت يسوود وميت يت تَّ د وميت يةسرد وميت يستة ر. 
ً تص ررى ًتيم  استتةدادان وايتدًرقرن و جرراتت  رو ستاق د  ت   قةتص ققتووم  وتاقتوا 

  اواووويييرد واوي تود واوتتتررد ومتذول وتةر ورانه وو رن مايران م ر يةة  اوروو  
م   او ستة رير. او را     ر  مث ً  اوورق ال يخرم قر ريَّ  ترجر  ستت ت د 
ًيةختتذ ًستترع  اووتترق وي رستت ر ًتت  اةتتده اوتتت  ال يةتتتة يةتختتر ارير تت ر ويحتترُّ إوتتص 

 ررار  ر.
د ةد   ص قةص او واليديير ً  او يد وج اعرهرد وقةص اوروو ً  ةرو ار

     ر رة يتر ًت  األيتدوود وومتْر؛  تر ختد وا اوةةت  واوة ترار اةوتر  تر ختد يرهرد 
د ووت  يست حوا اةتد ألهة تر اجريتدو   1أودخ  اوةريسرويور اوج اعر  يذ ساةير قر ترن 

تت  ةديتتد اتتأدهد وستت ل احتتررهد قةتتص  واحتتدو تهقتتَرر. يتترى اإليمةيتت   ًتت  اأديتتر يهة  
 هذه تالرور ير روو  األوارح ا.  ر   وح ير وس مير. ً أ واوحروة

اوريتتتتت ري تتتتر اووتتتترق اوةختتتتي  رقتتتترل اهلل.  تتتترذا دهتتتترل   تتتترذا رةةتتتتدل قتتتتر 
 ستتتتتترال  رويستتتتتتت رر تتتتتتل تةتتتتتتل األر  ذات اوجيتتتتتترر واألةيتتتتتتررد و ياتتتتتتت اوةةتتتتتت  
تتتتررد وستتتت ر ل تةتتتتل اوستتتت رن  لتتتتدر األيتتتتوارد و  تتتتا  اوحم تتتتة واألديتتتتررد  واوةًر

 تتتتتتارح. و تتتتتتر ل ذال اوةتتتتتتذح وهتتتتتتوا ل ذال اويستتتتتتي  اوةتتتتتتد د ال اوةوالتتتتتتت واو
 . 3أ د ال اومدر وال األجرم ا 2أاو دق

ارقترل اهلل يتر وتترقد  ترذا رلتترال ًةخت َّ يار تلد واوتتدهر ذال اوتدهر  تتر 
ايَّتتتر و تتتةلد واتتتدَّ  وتتترق  ًيتتتل  روتتت  تتتت    ير قتتتل هتتت  او ةتدوتتتةد وَايتتتول هتتت  

ألديترر ًت  اوةرعقور ً رون وقددان  رويو يار  اهلل ًيل قةص ق ده األو د وراا ة ا
تتة او تتية   اييتتل  هحم تتة ةوي تتةد   سستتة قةتتص قاتتردو اولتتري  اوتتوا ع  رويستتت  ةًر
حقيقتتتة راهيتتتة روتتترةت ًيتتتل و ستتت رد ريَّتتتدت ا تتتر قتتت   اوتتتيةود ورحم تتتت ا تتتر حتتتحَّ 

                                                 
 .م( 1830أّ في عام )( 1)
 .الغزير( 2)
 .ال الماء العكر وال المال  المر  ( 3)
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 اوو ر وححَّ اوجيو ا.
ارقتترل اهلل يتتر وتترقد  تترذا قتترال وستتمَّر  يتتل اوحتترال  روتت  تتت   رر تتل 

يتتتةد وحيوايتتتل راايتتترن  تيرستتتأند وق رايتتتل ةرع تتترن واستتتةة خلتتتاةد و ةرديتتتل واًيتتتة اي
 توالتتأند وَايتتول قةتتص  تتر راَّيتتت   رةتترح وةخيتتر  تتر اووَّتتر  روتتيو قيتتده  اوحةتت  
او س  ص قيد ايره   ةةرن ً  اوقةحد وقيده  اوحيرن او س  ص اروجاريتةد وقيتده  
ة اومتتتتر  او ستتتت  ص اتتتترإلتأتد وقيتتتتده  اوقيرقتتتتة او ستتتت  رو اتتتتروةج د وقيتتتتده  اوةة تتتت

او ست  رو ارواأهتتةد وقيتتده  او جر ةتتة او ستت  رو اروتتذ    يةتت ؛  تتر هتت  اروستترو ير  تتر 
اواةتتتت د وومتتتتر؛ ًي تتتتر ايتتتتي  د وال  تتتتر اوختتتتدعد وومتتتتر؛ ال يةتختتتترور اتتتت د وال  تتتتر 

 اإل رارد وومر؛    اوخوت  ر اهللا.
ارقرل اهلل ير ورقد ال يرى  ر اير اود هر ًيل  ر يستوجح هذا اوو قرن 

تة   ذوَّ   واي  رخيتل. ًة ترذا ةتد رلتاحت إذا ايق ت  قيتل  تدد رخيتل واييلد ويس
تتراو حةتترو ًتت  اتتأ د اتت  ي ي تتي   ًقتتده اوحديتتد اتترورجوع  ا لتتيوقرت د ياقتتص رايتتر ل قه

 إوص اوةلر اوي حرس د ا  اوحجر  او ولوت اةلر اوتةةير ا.
ارقتترل اهلل يتتر وتترقد اتت  راقتتص اهلل رختترل او تترحد اوةرعتت  ايةستت  واوةرعتت  

يلد وةرت  اهلل االستادادد ات  وةتر اهلل االستتادادد او تري   تر اوت رة ت  ًت  اوحيترود ً
 او يح   ارأل   إوص رسة  اودرمرت. رال اهةدان وةارو يرا.

تتتت ألخيتتتل ستتتراق ً تتتة   ارقتتترل اهلل يتتتر اتتترحد وحي تتترل واي تتترلد ةتتتد قًر
يتد ومةيتد ورحسيت اوولترية وهتديتد وةتد اوتتدَّ سترقد اةت  رو  الد قةيلد ًًو

رخيتتلد ً تتأ ييتتتدح اةتت  وتتيوخ رحتترارل إلقريتتة ريجتترح رخيتتل قةتتص هتتد  ذال 
اوس ورد ستور اووت   واووترورد ويخرجتوا إوتص رر  اوحيترود رر  األيايترن او تداود 

 ًيومرور ً ةل واودهر  مرًةو ا.
قتده  د ال يحةا ول اود ير اير اوورق إْر دا ت حيرت  احريتت د ًو اير ارحه

راح اوقريتح. ً ترذا رقتددت وةةو تيير إذا لترروا جيوترن جتراران  اود ير ي د دل اروخ
و رذا رقددت وديررل اوحاةص اترو ورو االجت رقيتة  هت  تهِةتدُّ او تواد او تةرةةتةد وةتد 
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جتتترو ْت ريواق تتتر األوتتتت  رر تهِةتتتدُّ او تتتر ات اوخريقتتتة وةتتتد ستتت   استح تتتررهر قةتتتص 
 اولايرر ا.

 تدد وتارح اوةمتر؛ رجتر  اوجتدد اير ةو : ورريد امت  وتارح اويتو ؛ رجتر  او
رهقيتتتذم   تتتر اوختتت   واوختتتذالر اتةرةتتتة األديتتتررد ورهقيتتتذم   تتتر اوج تتت د ج تتت  ررَّ 

ووتتو وتترن راُّتتل وجةتت  اويتترو اودييويتتة هللد وهتتو ستتاحري  ووتت ُّ اوستتراعر واو تت رعر 
ر  ةن واحدو

 . 1أ
 اريروتدم  يتتر يروتتعة األو تتررد رر تةتتذروا هتت الن اوواهيتتة اوختترعرو ةتتواه  إال
ًتت  روستتيت  د او ة َّتت  ق ة تت  إال ًتت  اوت اتتي د اوتتذير اجت تت  ًتتي   دان االستتتاداد 
واوتوام  ًجةأه ر آوة تهدار وال تدير. ورسةوم  قةوه   ر اوةترح واو تأ د أليَّ ت  
 ر تتص  اتةتتورد   قةتتور اتتروقيودد  ةج تتور اروحديتتدد يق تتور حيتترو خيتتر  تتر ًي تتر 

 ريَّ   آار م !ا.
َ أن مرًيتة اةد قة ت  ير يهجَ  ارن  ر  ارع  االستاداد و لررع االستةارد جه

 واسةووا اهلل اوةرًية:  2أوةتداُّرد ًرقتاروا اير
 حن  لهة ا ااد  مع الكبير ولو دا  رطاب ا.  لهة ا ال بات  بلات ااوتلاد تحلت 

ل لطةلا ، المطارق،  لهة ا اال قياد ولو إلح الم الَّ.  لهة ا  ن  عتبر التوصاور  دبا  والتل لا 
والتمااللق ِصللاحة ، والاك للة رإلا للة، وتللرَّ الحقللوق سللماحة ، وطبللول افاا للة توا للعا ، 
والر  للا بللالاااز طاعللة، ودعللوى االسللتحقاق وللرورا ، والبحلل  عللن العموميللات ِ للوال ، 
را ، والحميلة حماطلة، وال  ل امة  راسلة،  ومدو ال وار إلح ال د  مه  طويه ، وافطداز ت لوا

 ة القول وطاحة، وحري ة الةكر ك ةرا ، وح و الوطن ج و ا .وحريو 
ر ر ريتت د ح ترم  اهلل  تر اوستوند ًيرجتو ومت  رر تيوت وا قةتص ايتر ذوتلد 
تتتتوا ةتتتتدر  رر تيوتتتت وا قةتتتتص اوت سُّتتتتل اةلتتتتو  اوتتتتديرد دور روهتتتتر  او تةييتتتتيرد ًتةًر

تتتتوا ةتتتتدر ررواحمتتتت  وريَّ تتتتر خروتتتتدو ته   تتتترح يةوستتتتم  ًتتتت  هتتتتذه اوحيتتتترو ًتمر وهتتتترد وتةًر

                                                 
 .118هود  ( 1)
 .أو بها( 2)
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وتهج ىد وتتَّاةوا سهير اويايير ًأ تخرًور اير اولري  اووا ع اوةاي . ويرجو وم  
رر تايوا ةلور ًخررم  قةص  ةترو  او  ت  و مترر  اووتيَّ د وال قةتص قاتر  يخترو. 
ِةقت  رحراران وت وتوا مرا رند ًرج دوا قةص رر تحيوا ذوم ر اويو ير  ورر تةة وا ريَّم  خه

ي ص ًي تتتر ومتتت ٍّ  تتتيم  رر يمتتتور ستتتة ريرن  ستتتتقأن ًتتت  وتتت وي  ال حيتتترون ر تتتي ةد يتستتت
ي رن وقو   ال ي ترُّ قةتي   اةتير  رو قتورد وووتدان اترر ان  يحم   اير اوحق د و دييرن ًو

  1أوو يتت د ال ياختت  قةيتت  اجتت ن   تتر ًمتتره ووةتتت  و روتت د و حاَّتترن وإليستتريية وية تت 
وحيتتترو هتتت  اوة تتت  وواتتترن اوة تتت  قةتتتص ررَّ خيتتتر اويتتترو ريةة تتت  وةيتتترود يةةتتت  ررَّ ا

اوقيو د واوسةردو ه  األ ت د وواترن األ ت  اوتترددد ويةقت  ررَّ اوق ترن واوقتدر ه تر 
قيد اهلل  ر يةة   وي  ي د وه ر قيد اويرو اوستة  واوة ت د ويتوةر ررَّ مت َّ ر تر  
قةتتص ا تتر األر  هتتو  تتر ق تت  إخوايتت  اواوتترد ومتت َّ ق تت   قاتتي  ةتتد ااتتتدر اتت  

تةرَوَرهه ايره إوص رْر م  د ًأ يتخي  اإليسرر ً  يةست  قجت اند وال يتوةَّت  ًرد د   َّ 
ر ان  قدا رند رو ي وتا.  إال خيراند وخير اوخير وإليسرر رر يةيم حه

اومةي   اسرعةم  يسةوي  ترريخ اوت روح اير اوورق واو رحد ًةجيتح: اةيَّتر 
و  رسيردان!   َّ جرن حير   ر اودَّهر مي ر ررةص  ر او رح قة رند ًيار رند ًقوَّود ًميَّر 

ًهْقيتتره وتتجرقةن ًرةيتتتر  وحتتق ايتتر او تترحد ًلتتررت   اح تتة اوحيتتترو ايييتتر ِستتجرالن: إْر 
ًهقيتتتره  تتتروون ًرةيتتتر ارجت تتترع مة تتتت .  تتت َّ جتتترن اوتتت   ر األخيتتتر ترة تتتص ًيتتت   ْر  قتتتدداند وا 

وتتةوارن مايتترون. او تترح قة تترند ًيار تترند ًقتتو ون. واي تت َّ إوتتص ذوتتل روالن: ةتتوو اجت رقتت  
 رييتترن: ةتتوَّو اواتتررود؛ حيتتث را تت  اووتتجرقة وجةتت  اوةاتترو وةةتتدد.  رو تترن: ةتتوَّو موتتة  
رسرار اومي يرن واو يمرييل. رااةرن: ةوَّو اوةح  اوذ  رهدت  و  او ايةة. خر سرن: ةتوَّو 
اويوتتتر  امستتتره ةيتتتود االستتتتاداد. سردستتترن: ةتتتوَّو األ تتتر قةتتتص ققتتتد اووتتترمرت او رويتتتة 

و. ًرجت ةتتت هتتذه اوقتتو ات ًيتت  ووتتيو قيتتد اووَّتترق  تتر يقراة تتر ايتتر االًتختترر اومايتتر 
تة قةيتت د واو ترور اروتتد ير خأًترن وةتتد يرد ًرو ستة ور يقتتراةور  ارألستأتد وذوتتل حجَّ

                                                 
 .المعنى  يعل  أنَّ خير الناس أسفعه  للناس، ويعمل وفق علمه( 1)
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د ويخروةور ر ر حْساهير اهلل وِيْةَ  اوومي تةل اوقوات ا ر يهقر  قيد اويةو وهو: 
 قوا  ر ةوَّود ال  ر است رقوا  ر لأو  ولو .اوقرآر و   اةر يهِةد وا  ر است ر

ومةي  اسرعةم  يقو : ه  اةد اجت رع هذه اوقتوات ًت  او ترح واستتيأع  
قةتص رم تر اووَّترق  تر ستاي  ويجترو اواقيتة  ًةجيتح ةر ةترن ايتر  تترد د: إرَّ األ تتر 
 قتتتتتدور ووةةَّتتتتت   يستتتتتور. وررو اوحم تتتتتة ًيتتتتت  مستتتتتر ةيتتتتتود االستتتتتتاداد. ورْر يمتتتتتتح 

 عور قةص جاره   قور مة رتد وه :اويرو
 ديي   ر رها ر و ر رهخة . -1
 رمور؛ حيثه يمور اوحقُّ وال رارو . -2

 رير حرٌّ وسة وت حر ان. -3

 رير  ستق ٌّ ال رت م  قةص اير يةس  وققة . -4

 رير إيسرر اوجد  واالستقار د ال إيسرر او ر   واوحمريرت. -5

 يةس  و يةةت  ةا  م   و ن. -6

 وذيذ.اوحيرو مةُّ ر تةح   -7

 اووةت ار   ق ي . -8

 اووَّرت ً  اوةة  ًق . -9

 رخرت اهلل ال سواه. -10

اوريت ري ر اوو ر او حاوح: ريت اوة ي  قةص اويةوود او قتدَّو ًت  اوقةتوحد 
إويتتل تحتترُّ األوتتار  وقةيتتل تتتعرُّ األروا ... ري تتر اوتتو ر اواتترم   تتةرً : قةيتتل 

يل يحةو او يور. إوص  تص يةاث خأول ا وةعر  او   ر   ياة ور تام  اوةيورد ًو
اييل ويذوُّور ذويل. ي رردور ريجرول األحارح وي سمور قةتص او سترمير او ُّترق 

 واألاواحد يهخرجور اوة رار ويهقةرور اود يرر .
ري تتتتتر اوتتتتتو ر اوة يتتتتت : هتتتتت   تتتتترقت رحراتتتتتل قتتتتتر روالدل  ر   تتتتترةت 

األحترار.  رح ريل قر رًأذل ... مأ؛ إيَّ ر ًقدت األهارود ًقتدت اوحه ترود ًقتدت
ري تتر اوتتو ر او ةت تتح ًتت اده: ر تتر رويتتت  تتر سهتتقير اوتتد وع واوتتد  رن  وومتتْر؛ د تتوع 
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ايرتل او رمأت ود رن رايرعل األاريرند ال د وع اويترد ير وال د ترن اواترو ير. رال 
ًرورح هييعرن وال تةستت قةتص اواهْةتِ  اوختر ةيرد وال تحت رد ً تر هت  مراع ترن ومرا ترند 

اةر – رن ارميرت  ح سرتد وويسوا ه  مرا رن رق َّو و داند إيَّ ر ه  وْسَر هرَّ مراع
 تتر قة تتتد ةتت َّ ًتتي   اوحتترُّ او يتتورد ةتت َّ ًتتي    تتر يقتتو  ريتتر ال رختترت  -اهلل و تت 

 اوارو ير.
َر اهلل قيرلتتر رجستتر ير  يتتلد وجةتت  األ  تترت  ري تتر اوتتو ر اوحيتتور: َمتتوَّ

 اتد يةت ؛ خةقيتر اهلل  يتل حوا رد ور ةير او ذان  يلد وجةت  او ر تةرت  ج ت
ًحقَّ ول رر تححَّ رج انل ورر تحرَّ قةص رًأذل. م ر يحق  ومة  ورع او ايةتة 
رْر ال تحتتحَّ األجياتت  اوتتذ  يتتةاص  اةتت  حاَّتتلد اوتتذ  ي ذيتتل وال يواويتتلد ويتت اح  
تل  تر يةتيو اوةيرلتر  اييل قةيل ويوررم   ًيلد وييق  إوص رر    تر ًت  جًو

 رل وي ي  و ي د وال وو  قةي د ا  اررل اهلل ًي !ا.وميو  او ةردرد ًيةق
ايتتر ةتتو ه: جةةمتت  اهلل خيتترو اويتتو  وقتتدَّو او تتدد هتتذا خ تترا  إوتتيم  ًي تتر هتتو 
اوترة ت  و تر هتتو االيح تر د ًتت ر وقيتت  ووتو وتتذراتد ًيتر اوتترا  واوستأ  قةتتيم د 

ال ًي ر   يرع األيةود وقةص اورًَّره اوسأ ا.  1أوا 
ش ً  االيح ر  ارأل َّتة إوتص اريتة رر ت توتد وي توت االستاداد اوذ  ياة

هتتو  ة تترد م يتتر اووتتواهد ًتت  ةتتدي  او  تترر وحدي تت د ر تتر اةتتوغ اوترة تت  اتترأل   إوتتص 
او رتاة اوقلوى اوس ر ية اوت  تةيق ارإليسرييةد ً ذا وت  يست ح او  ترر حتَّتص اآلر 

تتة حم تتت  تتة  تلتتةح   تترالن وتت د أليَّتت  إوتتص اآلر وتت  توجتتد ر َّ يةستت ر ارري تتر اوةتتر  اة َّ
م تتترن ال يوتتتوا  يتتتوعن  تتتر االستتتتاداد ووتتتو ارستتت  اووةتتترر واالحتتتترا د رو ايتتتوع   تتتر  حه

 اإلاةر  ووو ااذر اوو قرق اوديي  رو اوجيس  اير اويرو.
ًمتتتةرَّ اوحم تتتة اإلو يتتتة وتتت  تتتت   تتتترى اواوتتتر ايتتتر  تتتتةه ةير ويتتتوا  ستتتةردو 

ة ارو ستتتتترواو اوحقوةيتتتتتة اتتتتتير األختتتتتوو اوة و يتتتتتة اروتحراتتتتتح اتتتتتير األًتتتتترادد واوقيرقتتتتت

                                                 
 .في  ) .ق(  )فيا( وهي األَّْولَّى( 1)
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او اقتترت. يةتت ؛ وهجتتد وةترة تت  اوقريتتح  تتر اوم تتر  اةتت  ر  تتر  ةةيةتتة ًتت  اوقتترور 
او تتتتترارود مروج  وريتتتتتة او رييتتتتتة وةرو تتتتتررد ومة تتتتتد اوخةةتتتتترن اوراوتتتتتديرد ومرأل  يتتتتتة 
او تق  ةتتتة ًتتت  ق تتتد او ةتتتول او يا  تتتير ال اوةتتترتحير   تتت  ريووتتتروار وقاتتتد او ةتتتل 

ر اووَّتت يد وا تترو اومايتتر. ومتتاة  اوج  وريتترت اولتت يرو ويتتور اوتتدي  1أاأل تتو 
ي تت  رةتلتتر قةتتص  واو  روتتل او وَّقتتة ألحمتتر  اوتقييتتد او وجتتودو ًتت  هتتذا او َّ تترر. وا 
ولتتتتت  يت تتتتص اوترة تتتت  اوتتتتذ  ولتتتتةت إويتتتت  تةتتتتل األ تتتت  ولتتتتةرن إج رويتتتترند واتتتتترل 

 وة  رو  رر يوا ي ر ويقيو قةي ر درجرت سرعر األ  .
ذوتتل او  تترو  او ووتتود ًتت  رر  االستتتادادد اوتتذ  وتت  ورا تتر يستتتريح ًتت  

يتتدرو رحتتوا  األ تت  ًتت  اووجتتودد وال قتتتح قةيتت  ً يَّتت  متترو ووود رق تتص ال يهتتدرل 
 وة يرار اوا ية  ةيص.

ةتتد اةتتش اوترة تت  ًتت  االستتتقأ  اووخلتت  ًتت  اتتأ  اوحمو تترت اوةردوتتةد 
  األديتتترر ألْر يةتتتيم اإليستتترر او ةيوتتتة اوتتتت  توتتتا  ًتتت  اةتتت  اووجتتتوه  تتتر وقدتتتت

ألهتت  اوستتةردو ًتت  اوجيتترر. حتتتص إرَّ متت   ًتترد  يةتتيم مةيتت  خروتتد  اقو تت  وو يتت د 
ومةيتتت  ر تتتير  قةتتتص متتت     ةتتتحد ًتتتأ هتتتو يمة تتتت اوحمو تتتة وتتت  رن وال هتتت  ت  ةتتت  

 استحقرران:
ر تتتير  قةتتتص اوستتتأ ة ًتتت  جستتت   وحيرتتتت  احراستتتة اوحمو تتتة اوتتتت  ال  -1

وستتةره اتتدور رر يوتتةر ا قتت  ةير  تتر ت ةتت  قتتر  حرًاتتت  امتت   ةوت تتر ًتت  ح تتره 
قةيتت د ً تت  تحتتي  اتت  إحر تتة او تتواند ال إحر تتة اوستتور ية  تت  مية تتر اوتةتتت رو 

 سرر.
ر ير  قةص او ةذَّات اوجس ية واوةمرية ارقتيرن اوحمو تة ًت  اووت ور  -2

اوةر ةد او تةة قة اروتروي رت اوجس ية واويارية واوةقةية حتتص يترى ررَّ او رةترت 
واوت يييتتترت اواةديتتتةد واو تي هتتتترتد واو يتتتتديرتد واو تتتدارود واو جتتتتر  د او ستتت ةةد 

                                                 
م(  705 – 685هةةة،  86 – 66م( خةةامس الخلفةةاء األمةةويين ) 705 – 646هةةة،  86 – 26عبةةد الملةةت بةةن مةةروان )( 1)

 .أحسن إدار  الد ولة، وارتفع بنفسه فوق األحزاب القبلية. بدأت في عهده حركة تعريب الدواوين، كما أُ)يمت دور ِلسَّت  العملة
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ويحو ذولد ةد وهِجتدت مةُّ تر ألجت   ةذ اتت د ويةتاتر  وتررمة اويترو وت  ًي تر ألجت  
 إحسري د ً و ا ذا اويار واالقتارر ال ييقي قر رايص اويرو سةردون.

ِةتق وحتتده قةتص ستت ح هتذه األر  -3  د ًتتأ ر تير  قةتتص اوحريتةد مةيَّتت  خه
مر  وق    ور  .  يةرر    ةرر  ًي ر يخيُّ وخل   ر دير  ًو

ر تتير  قةتتص اويةتتوذد مةيَّتت  ستتة رر  ق يتت د ًتتأ   تتري  وتت  وال  ةتترمو  -4
 ً  تيةيذ  قرلده اويرًةة ً  األ ة اوت  هو  ي ر.

رن  -5 ر ير  قةص او  ي ةد مةيَّ  ً  ر َّتة  يسترو  ج يت  رًرادهتر  ي وتةن ووتًر
ية   هو قةص رحد وال ية   رحتد  قةيت د إال ا  ي تة ستة رر اوة تيةة وةووند ًأ 

 ًق .
ر تتير  قةتتص اوةتتد د مةيَّتت  اوقتترا  قةتتص  يتت ار اوحقتتوقد ًتتأ يختترت  -6

ت ةيةتترند وهتتو او تت   ر ًتتأ يحتتذر اخستترند وهتتو او   تتعر قةتتص ريَّتت  إذا استتتحقَّ رر 
ذا جية جيريةن ير  ج انه ال  حرو  ة.يمور  ةمرن لرر  ةمرند وا 

ر ير  قةص او ر  واو ةلد مةرَّ  ر رحر ه اوج ت  او وتروع ةةتيأن مترر  -7
رو م يراند ةتد خةقت  اهلل ألجةت  ًتأ يخترت قةيت د م تر ريَّت  تقةت  قييت  إْر ياتر إوتص 

  ر  ايره.
ت ا ت رر اوقتريورد ايلترو األ تةد ااتذ  اوتد د ًتأ ر ر تير  قةتص اووت -8

   ةرن و رارو اوذه   واو وار.يرى تحقيران إال ودى وجداي د وال يةرت 
ًتةمتة  اتروقو : إيَّت  ال  -وال رهحت ر او  ترو  اولتت حروتت –ر ر األستير 

ي ةتتل وال يةستت د وايتتر ر تتير  حتتتص قةتتص قار تت  ًتت  ر ستت د إذا وةتت  ياتتره قةتتص 
ذا  ترَّ  تر ةترح إحتدى  ذ اترهللد وا  او ستاد  رو رحتد  تر ج رقتت  قةتص م ترت   يتةتوَّ

د إرَّ هتتذا اوتتدارد اتتعو »هتتو يمتترر ةووتت : دواعتتر حمو تتت  رستترع و  ح ريتتتل يتتر رح 
اودارد ه  مرو ج رو م ُّ  ر ًي ر إ ر ذااح رو  ذاو . إرَّ هذه اودار مترومييت ال 

 «.يدخة  إال او   ر
وةد ياةش اوترة   ً  االستقأ  اووخل     اوترميح اروةرعةة واوةوتيرود 
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ر اوةتترو يرد و تر وجتت  ق تتوان رر يةتيم اإليستترر  ةتاتران يةستت   تر وجتت  اييتترن قت
 حقيقيرن  ر جس   ح ٍّ هو اوةرعةةد   َّ األ َّةد   َّ اواور.

ويهيار إوص ايقسر  اواور إوص ر  د  ت  إوتص قترعأتد  ت  إوتص رًترادد وهتو 
د وه  إوص ايتوتد وهت  إوتص  راًتقد وم تر ريَّت    ر ةاي  ايقسر  او  رول إوص  در 

ال مرر اير ه قا رن يستتحقُّ او تد د ال ادَّ وم    ًرق   ر وايةة   ة يية يلةح و ر وا 
متذول رًتتراد اإليستترر ال اتتدَّ رر يةتتدَّ متت ٌّ  تتي   يةستت  ووايةتتة ًتت  ةيتتر  حيتترو قرعةتتت  

 روالند   َّ حيرو ةو    رييرن.
وو ذا يمور اوة و اوتذ  ال يلتةح ووايةتةد رو ال يقتو  ا تر يلتةح وت د 

د حقيتتران   ريتترن. ومتت ُّ  تتر يريتتد رر يةتتيم  َمتتأ  قةتتص ايتترهد ال قتتر قجتت    ايةتت ٍّ
يستحقُّ او وت ال اووةقةد ألي َّ مرودَّرر ً  اوجس  رو مرو اعد  ر اواُّةر يستحقرر 
اإلخرام واوق  د وو ذا او ةيص حرَّ ت اووراع  اوس روية او أه  اوت  ويو ًي تر 

اتر ألي  تر ويستر تروي د واوسُّمر او ة    قر اوة   ققأن وجست رند واو قتر رو واور  
تر  ولتري  اوخات   ت  اهلل اوميَّترو قةتص اوحجَّ  ر يوع اوة   واوتارد  ًي . وةتد ً َّ

 قةص يرا  اوو ةر؛ ألرَّ ليةت  ر رية  وةج  ور.
تتة  وةتتد ياةتتش ترة تت  اوترميتتح ًتت  األ تت  درجتتة رْر يلتتير متت ُّ ًتترد   تتر األ َّ

تتتة اوتتتت  يمتتتور متتت ُّ ًتتترد   ي تتتر   رومتتترن ويةستتت  ت ر تتترند و  ةومتتترن وقو تتت  ت ر تتترن. ًرأل َّ
تتتة هتتتذا االستتتتةداد ًتتت   تتتة احجَّ  ستتتتةدان الًتتتتداع ر اروحتتت  وا روتتت د تلتتتير تةتتتل األ َّ

 األًرادد ايية قر ررواح   ور واو  .
اوترة ت  ًت  اوقتتوو اتروةة  واو تتر  يت يَّت  قةتتص اترة  ريتتواع اوترة يترت اوستتروةة 

اوتتررو اتت حرا ه  رم يتتة  اوايتترر ت يُّتت  اوتتررو قةتتص اتترة  رق تترن اوجستت د ًم تتر ررَّ 
اوةقتتتت د و رم يتتتتة رم تتتتر اوحتتتتواود ت ي تتتت  قةتتتتص اتتتترة  األق تتتترن واستتتتتخد  ر ًتتتت  
حرجرت د ًمذول اوحمو ترت او يتتا  يترة تص رًرادهتر و ج وق تر ًت  اوةةت  واو تروود 
ًيمتتتور و تتت  ستتتة رر   ايةتتت  قةتتتص األًتتتراد رو األ تتت  اوتتتت  ايحتتت َّ ا تتتر االستتتتاداد 

 ةقر.او و و  إوص ح ي  اوج   واو
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اقت  قةييتر احتث اوترة ت  ًت  اوم ترالت اروخلتر  واأل ترود واحتث اوترة تت  
تتتةَّ   اوتتذ  يتةةتتتق اتتترورو ؛ ر  ا تتتر وران هتتتذه اوحيتترود ويرةتتتص إويتتت  اإليستتترر قةتتتص سه
اورَّح تتتتتة واوحستتتتتيرتد ً تتتتتذه راحتتتتترث  ويةتتتتتة اوتتتتتذي د و يراة تتتتتر حم يتتتتترت اومتتتتتتح 

يرت األخأقد وتراج   ورهير األ  .  اوس روية و دو 
ورمتة  اروقو  ً  هذا اويوع: إيَّ  ياةش ارإليسرر  رتاة رر ال يرى وحيرت  
ت د  ت َّ ا تتأل حريتت د  ت َّ ر يت  قةتص  ره ية إال اةد درجرتد ًي ُّ   ر تأن: حيترو ر  
وتتًر د  تت َّ  حرًاتتت  قةتتص قرعةتتت د  تت َّ وةريتتت  حيرتتت د  تت َّ  روتت د  تت َّد و تت َّ... وةتتد 

ريية مة  د مةرَّ ةو   اواور ال ةايةت د وو يت  األر  تو   إحسرسرت  قرو  اإليس
ال اةدهد و سمي ؛ حيث يجد راحت د ال يتقيَّد اجدرار ايت  خلوي يستتتر ًيت  

 ويةتخر ا  م ر هو وةر األهسران.
وةد يترَّ   اإليسرر قر اإل ررو و ر ًي ر  تر  ةيتص اوماترد وقتر اوت جتررو 

رى اووترت ًت  او حتراثد  ت َّ او  رةتةد  ت َّ اوقةت د و ر ًي ر  ر اوت وي  واوتاذُّ د ًيت
ويرى اوةذَّو ً  اوتجديد واالختراعد ال ً  او حرًاة قةص اوةتيقد متةرَّ وت  وايةتة 

 ً  ترة    ج وع اواور.
وخألتتة اوقتتو : إرَّ األ تت  اوتتت  يهستتةدهر جتتدُّهر وتاديتتد استتتادادهرد تيتتر  

ًمتتتر رهستتتران االستتتتاداد. ً تتتذه  تتتر اووَّتتترت اوحس تتت  واو ةيتتتو   تتتر ال يخ تتتر قةتتتص 
اةجيمتتر را ةتتت اوتمتتترويت األ يريتتة ار َّت تترد  متةيتتتةن ًتت  يةقرت تتر اي تتترن ًواعتتد ايتتتل 

. وهتتتذه سويستتترا يلتتتردً ر م يتتتران رر ال يوجتتتد ًتتت  ستتتجوي ر  حاتتتتوو   1أاوحمو تتتة
واحتتتد. وهتتتذه ر ريمتتتر ر تتترت حتتتتص متتتردت تختتترم اوة تتتة  تتتر  قتتتر  اويقتتتد إوتتتص  قتتتر  

رلتتاحت تستتتي ت ةيتتر ير اوتتذهح  تتر روراتتر ور ريمتتر   تتر  او تتترع. وهتتذه اويراتترر
 ا تير ات اختراقرت ر و ا  تراج    وَّةرت ر.

وةتتد تيتتر  تةتتل األ تت  حا تترن  تتر او ةتتذَّات اوحقيقيتتةد اوتتت  ال تخ تتر قةتتص 

                                                 
في الوا)ع أنَّ بلجيكا كاست في قلت الو)ت دولة استعمارية، ومةا كةان يقولةه الكةواكبي إال بسةبب سهبهةا ثةروات بةالد الكوسغةو  (1)

 .الغنية بالمعادن والمحاصيل
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ًمتتر األهستتراند مةتتذَّو اوةةتت  وتةةي تت د ووتتذَّو او جتتد واوح ريتتةد ووتتذَّو اإل تتران واواتتذ د 
را  ً  اوقةوحد ووذَّو يةوذ اوترر  اولترعحد ووتذَّو اوحتح  او ترهرد ووذَّو إحرا  االحت

تتر األستتران واوج تأن ً ةتتذَّات    قلتتورو قةتتص  إوتص ايتتر هتتذه او ةتذَّات اوروحيتتة. ور َّ
 وتتتتررمة اووحتتتتوم او تتتتررية ًتتتت  او  تتتترق  واو وتتتتررح واستتتتتةراغ اووتتتت ورد متتتتةرَّ 

 وتدًة .رجسر    اروت ته ح وتهةرغد رو ه  د ر   توود اولديد 
وريةتتتت   تتتتر اة تتتت  اوترة تتتت  ًتتتت  اواوتتتتر؛ هتتتتو إحمتتتتر    رلتتتتو  اوحمو تتتترت 
او يتا تتة اايتترع   ستتد ان  تييتترن ًتت  وجتت  االستتتادادد واالستتتاداد جر و تتة متت   ًستتردد 
واجةة   رال  ةوو وال يةوذ ًوق ةوو اووَّرعد واووَّرع هتو حات  اهلل او تتير. واجةة ت  

تتت تتتةد واأل َّ ة ال تجت تتت  قةتتتص  تتتأ . واجةة تتت  او حتتترم  ةتتتوَّو اوتوتتتري  ًتتت  يتتتد األ َّ
تتةةول قةتتص اوسَّتتواند ًتحتترم  ًتت  قتتداوت ر اوماتترى اإلو يتتة.  تتة رر واولُّ تحتترم  اوسُّ
واجةة تتت  اوة تتتر  ال ستتتاي  و تتت  قةتتتص تةتتتد   حتتتدود واتتترعة  د متتتةي    أعمتتتة ال 
يةلور ر راند واجةة   األ َّتة يقاتة سترهرو قةتص  راةاتة ستير حمو ت ترد ال ت ةت  

 ال ي ة  ق َّر يةة  اوارو ور. -ق َّ وج   –ة قيرد م ر ررَّ اهلل  ًر
هذا  اةش اوترة   اوذ  ولةت إوي  األ    يذ قهِرت اوترريخد قةص ريَّ  و  
تتر متتريوا قةيتت  ًتت   يقتت  دويتت  إوتتص اآلر قةتتص ترة تت  اواوتتر ًتت  اوستتةردو اوحيويتتة ق  

حور رستتراارند واآل تترر اوةلتتور اوخرويتتة حتتتص اوحجريتتةد حت تتص  يتتذ متتريوا قتتراون يستتر 
او و ودو ال تد ُّ قةص رم ر  ر ترة   اوةةت  واوة ترار؛ وه تر آوتترر م تر يلتةحرر 
وإلستةردد يلتةحرر وإلوتقرند وترة ي تر هتو  تر سهتيَّة اومتور اوتت  ررادهتر اهلل تةتتروص 
و ذه األر  وايي رد وولت وير  ر سياةش إويت  ترة ت   ييت تر واةتتدار رهة تر اقووت  

ييتتت واتترَّ رهة تتر ري تت  ةتتردرور : قتت َّ وتتةي  حتتتص إذا رختتذت األر   هخًر تتر وا َّ
قةي ر رترهر ر رير ويأن رو ي رران ًجةةيرهر حليدان مةر وت  َتْ تَر اترأل و

. وهتذا  1أ
يتتد ُّ قةتتص ررَّ اوتتديير وايي تتر وتت  يتت اال ًتت   قتاتت  اوترة تت د وال يةتترر  هتتذا ررَّ  تتر 

                                                 
 .24يوسس  ( 1)
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رخاتترت اتت  اومتتتح اوستت رويةد ألرَّ    تتص  تتر ق رهتتر هتتو رم تتر   تتر اقتت  حستتا ر
 اوة ر و ند واوترة   و ن  آخر.
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 االستبداد والت ااص م ر
 

وتتتتيو ويتتتتر  درستتتتة رقاتتتت   تتتتر اوتتتتترريخ او ايةتتتت د وال ارهتتتترر رةتتتتوى  تتتتر 
االستتتتقراند  تتتر تتاَّة  تتتر يتتترى ررَّ اإليستتترر قتتترم دهتتتران  تتتويأن ًتتت  حروتتتة  ايةيتتتة 

  او يتره رستراارن تج ةت  حرجتة اوح ترية تس َّص ادور االًتتراواد ًمترر يتجتوَّ  حتو 
ل يراند وةلد االستعيرو مايراند ويةت د ً  ر ة  قةص اويارت او ايةت  واًتتراو 
 تةرت اوحيتتوار ًتت  اواتر  واواحتترد وتسوستت  اإلرادو ًقتت د ويقتوده  تتر اييتتت  رةتتوى 

 إوص حيثه يم ر اور ق.
  ص ادور  تتتت  ترةَّتتتتص اوم يتتتتر  تتتتر اإليستتتترر إوتتتتص اوحروتتتتة اوادويتتتتة اوتتتتت  تستتتت

االةتيتترنا: ًمتترر قوتترعر وةارعتت د يةت تتد ًتت  ر ةتت  قةتتص اد ختترر اوةتتراعو إوتتص حتتير 
اوحرجتتتةد ًلتتتررت تج ةتتت  حرجتتتتة اوتتتتحةُّا قةتتتص او تتتتر  اوةتتتر  واأليةتتتر د وح ريتتتتة 

ةستت   -وال يهقتتر  ترة تتص–او ستتتودقرت واو راقتت  واو يتتره  تتر او تت اح يرد  تت َّ ايتقتت  
ية: ًسمر اوقرى يستيات األر  اوخلاة ماير  ر اإليسرر إوص او ةيوة اوح ر 

ً   ةرو د ًةخلحد وومر؛ ًت  اووتقرند ووةةَّت  استتحقَّ ذوتل اةةةت ؛ أليَّت  تةتدَّى 
ةريور اوخروقد ً يَّ  خةق  حر ان جتوَّاالند يستير ًت  األر د يياتر آالن اهللد ًستمَرد 

د وخةق اهلل األر   ارحةند ًرستة ر ا رد ًسةَّ    اهلل قةي  وسمر إوص اوج   واوذُّ  
 ر ي لا ر  ي  ويةسره. وهذا اوقس  يةيم اأ جر ةةد تحم   رهوان ره  او در 

 وةريوي : رر يمور ارو رن رو  اةو رن.
تتيرعد  تتر ًتت  او تتردو وهتت  اولُّ  تت َّ ترة تتص ةستت   تتر اإليستترر إوتتص اوتلتترُّت إ  

تتر ًتت  اوياريتترت وهتت  رهتت  او ةتتررت واوةةتتو . وهتت الن او تلتتر ًور هتت  ستتم رر وا  َّ
او تتتدر اوتتتذير هتتت  إْر ستتتجيوا رجستتتر    اتتتير اوجتتتدرارد ومتتتي   ر ةقتتتوا ققتتتوو   ًتتت  
األمتوارد وهت  ةتد توسَّتةوا ًت  اوتر  ق م تر توسَّتةوا ًت  اوحرجترتد وومترَّ رم تره  وت  
ي تتدوا حتتص اآلر وة ريتتق او  ةتص ًت  سيرستتة اوج ةيترت اوماترى. وهتتذا هتو ستتاح 

ة  قةص وم   هر   قر . إيَّ ر مت ُّ األ ت  تيوُّع رومر  اوحمو رت وقد  استقرار ر َّ 
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ًتتت  تقةُّاتتترت  سيرستتتية قةتتتص ستتتاي  اوتجريتتتحد واحستتتح ت ةُّتتتح رحتتت اح االجت تتترد رو 
 رجر  االستاداد.

وتقرير وم  اوحمو ة هو رقا  ورةد   وتمةة ًت  اواوترد وهتو او ةتترل 
ص ًيت  األمار ألًمرر اوارح يرد واو يدار اوذ  ة َّ ً  اواور  ر ال يجو  ًي  قة

 ر اوةمرد رو قةص ج     ر اوج  د رو قةص ًرو   تر اوةراستةد رو قةتص ح ترر  
ْ تتتقد حتتتتص جتتترن اوتتت  ر األخيتتتر ًجتتتر  ًيتتت  إيستتترر او تتترح جووتتتة او  تتتوار   تتتر اوحه
او  ت   ً  اوتتدةيق  رامتح اواخترر. ًقترر اةت  ةواقتد رسرستية ًت  هتذا اواترح 

ويقتيرد ًلتررت تهَةتدُّ  تر ت رًر قةي ر اوةق  واوتجريحد وحلتحي ًي تر اوحتق  ا
او قتتررات االجت رقيتتة قيتتد األ تت  او ترةيتتةد وال يةتترر  ذوتتل متتور األ تت  وتت  تتت   
ري تترن  يقستت ة إوتتص رحتت اح سيرستتية يختةةتتور وتتيةرن؛ ألرَّ اختتتأً   هتتو ًتت  وجتتوه 

روق ر قةص رحواو   اوخلولية.  ت ايق تةل اوقواقد ًو
او ترحد وت  تت    ج ووتة وهذه اوقواقد اوت  ةد لررت ة رير ادي ية ً  

رو ارياتتتتةد رو  يةتتتتوران  ي تتتتر ًتتتت  اووتتتترق؛ أليَّ تتتتر قيتتتتد األم تتتترير  تتتتي   وتتتت  ت تتتترق 
ستت ة  د وقيتتتد اوتتتاة  وتتت  تيتتت  اوتةتتترت   وتتتدةيق  د وقيتتتد آختتترير وتتت  تحتتت  ةاتتتوالن؛ 

 أليَّ   ذوو ار د رو  سروةة ةةوا  د رو ً  ةةوا    ر .
ي   ر ر  وتدةيق او  روةير ر وو  سرع  اة  او ارحث اوت  تتةةَّق  وا 

ا ر اوحيرو اوسيرسية. وةا  ذول رذم ره  اةيَّت  ةتد ستاق ًت  تةريتت االستتاداد اةيَّت : 
تتتة راا تتتة  ةييتتتة  ةةو تتتة  لتتتوية  اهتتتو اوحمو تتتة اوتتتت  ال يوجتتتد ايي تتتر واتتتير األ َّ
اقريور يرًذ اوحم ا. م ر رستةةت ياره  إوص ريَّ  ال يو ق اوقد  ر يتووص اوسُّة ة 

رد وال اة تتتتده وي ييتتتت  قةتتتتص  راقتتتترو اوتتتتديرد واوتقتتتتوىد واوحتتتتقد واووتتتترتد ريتتتترن متتتتر
واوةداوةد و قت تيرت او لتةحة اوةر تةد ور  تر  ذوتل  تر اوق ترير اومةيتة او ا  تة 
رجر. و تر هت  ًت  اوحقيقتة إال متأ    تا   ًتررغ؛  اوت  تدور قةص وسرر م   ارٍّ ًو

وقوو االقتسرت؛ وألرَّ اوقوو ال تهقرا  ألرَّ او جر  ال يةد  تةويأن؛ وألرَّ  ر  ايةة ا
 إال اروقوو.
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   َّ ًةيرج  وة ارحث اوت  رريد  رح ر وتدةيق او  روةيرد وه :

 
 :مبح  ما اي ااموة؛  ي ال وع  -1

ه  ه  رمر ه  خةوةرت  ير يةد رو ج ةيةد قايد  و رول   ت ة حد وايةتت   
ي   روااتت  ديتتر رو جتتيو رو و تتةد او رقتتة وااليقيتترد ووتتو مهرهتترن  ر  هتت  ج تت   ايتت

وو تترد وحقتتوق  وتتترمةد وجر ةتتة سيرستتية اختيرريتتةد ومتت   ًتترد  حتتقُّ إوتت رر رريتت  
يقرن وةقرقدو اإلسأ ية اوت  ه  رس ص وراةش ةرقتدو سيرستيةد وهت : امةُّمت   ًي ر تًو

د ومةُّم   س و   قر رقي ت ا.   راع 
 
 :مبح  ما اي الحكومة -2

د وج  د يتلرَّت ً  رةرا  د ويت تَّ  اةق رو   ه  ه  سة ة ا تأل ًر 
تتتة ألجتتت  إدارو وتتت وي ر  ويةةتتت  ا رادتتتت   تتتر يوتتترن  ر  هتتت  ومروتتتة تهقتتتر  اتتت رادو األ َّ

 او وترمة اوة و ية .
 
 :مبح  ما اي الحقوق العمومية -3

هتت  هتت  آحتترد او ةتتولد وومي تتر ته تترت وح تت   جتتر ان  ر  اتتروةمود هتت  
ة ةتتول  جتتر اند وو تت  قةي تتر واليتتة األ ريتتة واوي اتتررو حقتتوق ج تتوع األ تت د وته تترت و

قةص   ت  األرا ت  واو ةتردرد واألي تر واوستواح د واوقتأع واو ةراتدد واألستر ي  
واو ةتتتداتد وواليتتتة اوحتتتدودد واوحراستتتة قةتتتص   تتت  األ تتتر اوةتتتر د واوةتتتد  واوياتتتر د 

ايتتر ذوتتل وحةتتا ولتتيرية اوتتدير واآلداحد واوقتتوايير واو ةرهتتدات واالت جتتررد إوتتص 
   ر يحقُّ وم   ًرد   ر األ َّة رر يت ت  ا  ورْر ي  عر قةي  

 :مبح  التساوي ِي الحقوق -4
تترت ًتت  اوحقتتوق اوةر تتة او رديتتة واألدايتتة م تتر توتترن  هتت  وةحمو تتة اوتل 



 153 

اذالن وحر ريرن  ر  تمور اوحقوق  حةواتة وةج يت  قةتص اوتسترو  واووتيوعد وتمتور 
 و َّقتتتة قةتتتص اوةلتتترع  واواةتتتدار واولتتتيوت واألديتتترر او  تتتري  واو  تتترر  اوة و يتتتة 

 ايساة  قردوةد ويمور األًراد  تسروير ً  حق  االستيلرت 
 
 :مبح  الحقوق ال  صية -5

هتتت  اوحمو تتتة ت ةتتتل اوستتتي رو قةتتتص األق تتتر  واألًمتتترر  ر  رًتتتراد األ تتتة 
تت  اوةةتت   تتر وتت  يختتروت اوقتتريور االجت تترق ؛ أليَّ   تت  رحتترار ًتت  اوةمتتر   ةقتترند ًو

 ردرى ا يرًة   اووخليةد واوحمو ة ال تتداخ  إال ً  اوو ور اوة و ية 
 
 :مبح   وعية الحكومة -6

ه  األلةح ه  او ةمية او  ةقة  ر م     تر   ر  او ةميتة او قيَّتدو  و تر 
ه  اوقيود  ر  اورعرسة االيتخراية اوداع تة  ت  اوحيترود رو او  ةَّتتة إوتص رجت   وهت  

تدًةد تهير  اوحرم ية ا روورا ةد رو اوة دد رو او ةاة  وه  يمور ذول م ر توترن اولُّ
ر   تتتت  وجتتتتود وتتتتراع  اومةتتتترنود و تتتتر هتتتت  تةتتتتل اووتتتتراع   وميتتتتت يلتتتتير تحقيتتتتق 

 وجودهر  وميت يراةح است رارهر  وميت تست رُّ او راةاة قةي ر .
 
 :مبح  ما اي واائف الحكومة -7

  ر  تمتتتتور  قيَّتتتتدو هتتتت  هتتتت  إدارو وتتتت ور األ تتتتة حستتتتح اوتتتترر  واالجت تتتترد
ذا اختةةت اوحمو ة    األ َّة  ْر خروت األلةح  وا  اقريور  واًق ورارعح األ ة وا 

د ً   قةص اوحمو ة رر تةت   اووايةة   ً  اقتارر اولروح واو  ر 
 
 
 :مبح  حقوق الحاكمية -8

تي ايةست ر ويةست ر  تر توترن  تر  راتتح اوةا تةد  ه  وةحمو ة رر تخل 
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ا   تتر تريتتد ا تتر توتترن  تتر حقتتوق األ تتة ور واو تتر  ر  يمتتور ورواتتتح او تتر د وتحتتر
 اوتَّلرت ً  ذول مة   إق رنن وتحديدان و يةرن  يو رن ارأل ة 

 
 :مبح  طاعة اامة لاحكومة -9

تتتةد وقةتتتص اوحمو تتتة اوة تتت   ر  وتتتإلرادو وةحمو تتتة وقةتتتص  هتتت  اإلرادو وح َّ
رن اتأ ً ت  وال اةتيترع  ر  األ َّة او رقة  وه  وةحمو ة تمةيتت األ َّتة  رقتةن ق يت

 قةي ر االقتيرن اوسرع  اوتة ي  واإلذقرر وتتةتَّص او رقة ا خأي ور رية 
 

 :مبح  توإليع التكايةات -10
ر  تتتتة تقتتتتر  هتتتت  يمتتتتور و تتتت  او تتتتراعح  ةوَّ تتتترن وتتتترر  اوحمو تتتتة  ر  األ َّ

 اويةقرت اوأ  ة وتةي ر  وارد او ر د وتهرت ح  راعق جاريت  وحةا  .
 

 مبح  إعداد الَمَ عة: -11
هتت  يمتتور إقتتداد اوقتتوو اروتجييتتد واوتستتةيح استتتةدادان وةتتدًرع  ةو تترن إلرادو 
اوحمو ة إه رالند رو إةتأالند رو إم ترراند رو استتة رالن قةتص ة تر األ َّتة  ر  يةت   رر 
يمور ذول ارر  األ َّة وتحت ر رهر؛ احيث تمور اوقوو  ية ذو رااة األ ة ال رااة 

  اوحمو ة
 

 :مبح  المراطبة عاح الحكومة -12
هتت  تمتتور اوحمو تتة ال تهستتة  ق تتر تةةتت   ر  يمتتور وح تتة حتتقُّ اوستتي رو 
قةي ر؛ ألرَّ اووةر وةي رد ًة ر رر تهيات قي ر ومأن و   حقُّ اال  تأع قةتص مت   
وتتتت ند وتوجيتتتت  او ستتتت ووية قةتتتتص ر ٍّ متتتتررد ويمتتتتور رهتتتت  واتتتترعت اويتتتتواح حةتتتتا 

  قررو وح ة قةص اوحمو ة اوحقوق األسرسية او
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 : مبح  حةا اامن العاز -13
هتت  يمتتور اووتتخي  مةَّةتترن احراستتة يةستت  و تةةَّقرتتت   ر  تمتتور اوحمو تتة 
 مةَّةتتتة احراستتتت   قي تتترن و ستتترًران حتتتتص  تتتر اةتتت   تتتوارك او ايةتتتة اروحيةووتتتة ال 

 ارو جر او واوتةوي  
 

 :مبح  حةا السااطة ِي القا ون -14
ة إيقتترع ق تت  إمراهتت  قةتتص األًتتراد ارري تتر؛ ر  اتتدور هتت  يمتتور وةحمو تت

تتتتة ة  يحلتتتترو ًتتتت  اوقتتتتريورد إال ًتتتت  اتتتتروت  اووستتتترع  اوقريوييتتتتة  ر  تمتتتتور اوسُّ
  خلولة و  ةَّتة 

 
 :مبح  تأمين العدالة الق ائية -15

ه  يمور اوةد   ر تتراه اوحمو تة  ر   تر يتراه اوق ترو او لتور وجتداي   
 وحقد و ر م        حتص     اورر  اوةر   ر م       ر اير اوورع وا

 
 :مبح  حةا الدين واآلدا  -16

ستتتتة ة وستتتتي رو قةتتتتص اوةقرعتتتتد  -ووتتتتو اوق تتتترعية–هتتتت  يمتتتتور وةحمو تتتتة 
واو تت رعر  ر  تقتلتتر وايةت تتر ًتت  حةتتا اوجر ةتترت اوماتترى مروتتديرد واوجيستتيةد 

 واجتترد واوة تتةد واوةتترداتد واآلداح اوة و يتتة قةتتص استتتة ر  اوحم تتة  تتر رايتتت او
وال تتداخ  اوحمو ة ً  ر ر اودير  ر و  تهيَتَ ل حر ت   وه  اوسيرسة اإلستأ ية 
يتتتة ققتتتح  سيرستتتة ديييتتتة  ر  متتترر ذوتتتل ًتتت   اتتتدر ا تتتور اإلستتتأ د متتترإلدارو اوةًر

 اوةتح 
 :مبح  تعيين ااعمال بالقوا ين -17

 تر يه ةَتق وت  قيترر  - ر اوحترم  إوتص اواتوويو–ه  يمور ً  اوحمو ة 
لتتترت ارريتتت  وخارتتتت   ر  يةتتت   تةيتتتير اوواتتترعتد مةي رت تتتر وج عيرت تتترد اقتتتوايير اوتَّ 
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لريحة وا حةد ال تسوغ  خروةت ر ووو و لةحة    ةد إال ًت  حترالت اوخ تر 
 اوماير 

 
 :مبح  كيف تو ع القوا ين -18

ه  يمور و ة ر  يو ترن اترر  اوحترم  األماترد رو رر  ج رقتة ييتختا   
ير حت تتترن  وتتتذول  ر  ي تتت  اوقتتتوايير ً تتتة ويمويتتتوا قتتترًر ج تتت    يتختتتح   تتتر ةاتتت  اومر

احرجرت ةو    و ر يهأع   ارعة   و واةة   ولواوح  د ويمور حم ت  قر ترن رو 
  ختةةرن قةص حسح تخروت اوةيرلر واو ارع  وت ير او وجارت واأل  رر 

 
تر -19  :مبح  ما او القا ون وطوو

ص او تتةيت  ر  هتتو رحمتتر  هتت  اوقتتريور هتتو رحمتتر  يحتتتجُّ ا تتر اوقتتو  قةتت
 يت قتتة  تتر روااتت  اويتترو اة تت   اتتاة د و أحتتا  ًي تتر  اتترع  رم ريتتة األًتترادد 
و تتتر يلتتتوي خرويتتتة  تتتر اإلا تتتر  واوتةقيتتتد وحم  تتتر وتتتر   متتت   او اقتتترتد وو تتتر 
ستتة رر يرًتتذ ةتترهر  لتتور  تتر  تت   رات األاتترا د واووتتةرقةد واووتتةقةد واتتذول 

ً تتةد   تت ور يمتتور اوقتتريور هتتو اوقتتريور او ايةتت  و تتة ًيمتتور  حتر تترن قيتتد اومر ح َّ
 اوح رية  ر ِةَا  رًراد األ ة 

 
 :مبح  توإليع ااعمال والواائف -20

ايت    ه  يمور اوحتاُّ ًت  ذوتل  خلولترن اةةتررح اوحترم  وقوتيرت  و قرَّ
َّتتة اوقارعتتت  واوةلتتترع د ووتتتو  يرواتتتة  تتت   تتتة قةتتتص مر ر  تتتو َّع متو يتتت  اوحقتتتوق اوةر َّ

تتةد رو  أحاترت األه  يتة واوةتتدد؛ احيتث يمتتور رجتر  اوحمو تة ري وذجتترن  تر األ َّ
 ه  األ َّة  ل َّرود وقةص اوحمو ة إيجرد اومةرنو واألقداد ووو اروتةةي  اإلجارر  

 
 :مبح  التةريق بين السااطات السياسية والدي ية والتعايز -21
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تتي متت ُّ  هتت  يهج تت  اتتير ستتة تير رو  تتأث ًتت  وتتخي  واحتتد  ر  تهخلَّ
ايةة  ر اوسيرسة واودير واوتةةي  ا ر يقو  ا تقررد وال إتقرر إال ارالختلريد و 

 تر جةت  اهلله ورجت   ةةاتير ًت  ًو  االختلريد م ر جرن ً  اوحم ة اوقرآييتة: 
جًو 

 د ووذول ال يجو  اوج    يةرن الستةحر  اوسة ة. 1أ
 

 :مبح  الترط ي ِي العاوز والمعارف -22
حية او َّ   قةتص اوةقتو  مت  يقتوى يةتوذ األ َّتة ه  يهتَرل وةحمو ة لأ

قةي ر  ر  تهح   قةص توسي  او ةررت اجة  اوتةةي  االاتتداع  ق و يترن اروتوتويق 
 واإلجاررد واجة  اوم رو  س أن وة تيرو د وجة  اوتةةي  واوتةةُّ  حر ان   ةقرن 

 
 :مبح  التوساع ِي الإلراعة والص ائع والتجارل -23

ل وةيور  او ةقود ً  األ َّة  ر  تة   اوحمو ة ارالجت ترد ًت  ه  يهترل ذو
تتة  تستت ي    تترهرو األ تت  اوسَّتترعرود وال ستتي ر او  اح تتة واو جتترورود متتيأ ت ةتتل األ َّ

 اروحرجة و يرهر رو ت ةت اروةقر 
 
 

 :مبح  السوعي ِي العمران -24
هتتتتت  يهتتتتتترل ذوتتتتتل إله تتتتتر  اوحمو تتتتتة او  يتتتتتت وةتتتتت َّو يةتتتتتو اوسُّتتتتتمررد رو 
الي  رم ر ًي  إسراًرن وتاذيران  ر  تح   قةص ات اترع االقتتدا  او تيرستح  ت  او تورو 

 اوة و ية 
 

ع االستبداد -25  :مبح  السوعي ِي ِر

                                                 
 .4األحزاب  ( 1)
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ةترن  ت  االستتاداد ًر ه  يهيتار ذول  ر اوحمو ة ذات ر  ر  يوا  اوحرية وًر
 ال يترل  جرالن وةودت د  ر وايةة قَقأن األ ة وسرات ر 

 
ة وقوتتتترور  اح تتتترند متتتت ٌّ  ي تتتتر يحتتتتترم إوتتتتص تتتتتدةيق  ق يتتتتقد هتتتتذه خ ستتتت

وتةلتتتي    ويتتت د وت ايتتتتق قةتتتص متتتت   األحتتتوا  واو قت تتتتيرت اوخلولتتتية. وةتتتتد 
ذمرته هذه او ارحتث تتذمرون وةمهتَّترح ذو  األواترح وتيوتي رن وةيُّجاترن قةتص اوختو  

يت  رةتلتر قةت ص اةت  ًي ر اترتيحد ات ارقترن وحم تة إتيترر اوايتوت  تر راواا تر. وا 
تتت   اومتتأ  ًي تتر يتةةتتق ارو احتتث األخيتتر  ي تتتر ًقتت ؛ رقيتت   احتتث اوسَّتتة  ًتت  ًر

 االستادادد ًةةو :
تتتتة اوتتتتت  ال يوتتتتةر مةُّ تتتتر رو رم رهتتتتر اتتتتآال  االستتتتتاداد ال تستتتتتحقُّ  -1 األ َّ

 اوحري ة.
 االستاداد ال يقرَو  اروو دو إي ر يهقرو  اروةير واوتدرُّم. -2

  ر يهسَتاَد  ا  االستاداد. يجح ةا   قرو ة االستادادد ت يعة -3

هذه ةواقد ًر  االستادادد وه  ةواقد تهاةتد آ تر  األستراند وتسترُّ او ستتاد ير؛ 
تتتتتر او ستتتتتتاد ير ا تتتتتر  ريتتتتتذره  ألرَّ ارهرهتتتتتر يتتتتت  ي    قةتتتتتص استتتتتتاداده . وو تتتتتذا رذم 

تت  و  يتد احتير ت د  (1)اوةيرر  او و ور؛ حيثه ةر : اال يةرحرَّ او ستادُّ اةاتي  ةوَّ
ي  رةو : م   ر جا رر ة  ترر رختذه اهلل ًم ي د و   اةو   ل يراد وا    جا رر  قييد  جه

 رخذ ق ي    يتق .
 ايص ةرقدو مور األ َّة اوت  ال يوةر رم رهتر اتآال  االستتاداد ال تستتحقُّ 

 اوحري ة هو:
تتِرَات قةي تتر اوذ وَّتتة واو ستتميةد وتواوتتت قةتتص ذوتتل اوقتترور  تتة إذا  ه إرَّ األ َّ

تتة ستترًةة او  اتترع حستتا ر ستتاق تةلتتية  ًتت  األاحتترث واوا تتو  رد تلتتير تةتتل األ َّ

                                                 
(، مسةةةرحية 1777ب )م( نةةةاعر إيطةةةالي، ولةةةد فةةةي اسةةةتي مةةةن أعمالةةةه  مةةةاهو االسةةةتبداد 1803 – 1749فيتوريةةةو الفيةةةاّر )(1)

 .(1789( بروتوس الثاسي )1782ساول )
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اوسَّتتروةةد حتتتص إيَّ تتر تلتتير مروا تترع د رو دور اوا تترع د ال تستتة  قتتر اوحريتتةد وال 
تةتتتت و اوةداوتتتةد وال تةتتترت وأستتتتقأ  ةي تتتةد رو وةياتتتر    يتتتةد وال تتتترى و تتتر ًتتت  

رو رستترن قةتتص حتدٍّ ستتواند وةتتد اوحيترو وايةتتة ايتتر اوتراةيتة وة روتتح قةي تترد رحستَر 
تيق  قةص او ستاد  يردراند وومْرد  ةاترن وأيتقتر   تر وخلت  ال  ةاترن وةختأي  تر 

 االستادادد ًأ تستةيد ويعرند إي ر تستاد   ر رن ا ر ؛ م  ي  الداع.
وةتتد تقتترو  او ستتتادَّ اَستتوق  ستتتادٍّ آختتر تتوسَّتت  ًيتت  ريَّتت  رةتتوى وتتومةن  تتر 

ًتت ذا يجحتتت ال ي ستت  هتتذا اوستترعق يديتت  إال ا تترن االستتتادادد ًتتأ او ستتتاد  األو د 
د ورا تتتر تهيتتتر   1أتستتتتةيد ري تتترن وتتتيعرند إي تتتر تستتتتاد   ر تتترن    يتتترن ا تتتر  حتتتديث

اوحريتتتة قةتتتواند ًمتتتذول ال تستتتتةيد  ي تتتر وتتتيعرن؛ أليَّ تتتر ال تةتتترت  ة  تتترد ًتتتأ ت تتتت ُّ 
استتاداد   وتوَّم روتدُّ احةا رد ًأ تةاث اوحرية رر تيقةح إوص ًو صد وه  إوتص 

تتة  2أو تةون متترو ري  إذا ايتتتمو ر اوحم تترن ررَّ اوحريتتة اوتتت  تيةتت  األ َّ . وو تتذا؛ ةتترَّ
تر اوتت  تحلت  قةتص ر تر  تورو   ه  اوت  تحل  قةي ر اةد االستةداد وقاوو ترد ور َّ

تمتةتتت  اق تتت  وتتتجرو االستتتتاداد وال  -ارواتتترن –ح قتتترن ًقة  تتتر تةيتتتد وتتتيعرن؛ ألرَّ او تتتورو 
 جذورهرد ًأ تةاث رر تيات وتي و وتةود رةوى   ر مريت روالن. تقتة 

ً ذا وهِجد ً  األ َّة او يتة  ر تدًة  وت ر ت  وحختذ ايتدهر واوي تو  ا تر 
يَّ تتر  ًةةيتت  روالن: رر ياتتثَّ ًي تتر اوحيتترو وهتت  اوةةتت ؛ ر  قة  تتر اتتةرَّ حروت تتر ستتيعةد وا 

 تر اآلحترد إوتص اوةوتتراتد  ارإل مترر تاتدية ر اخيتر   ي تترد ًت ذا هت  قة تت ا اةتت 
إوص إوص...د حتص يوت   رم تر األ َّتةد وييت ت  اتروتح ُّو وياةتش اةسترر حرو تر إوتص 

  ي وة ةو  اوحمي  او ةر  :
 إ ا للللللز تق لللللز بالعلللللدل ِي لللللا حكوملللللة  

 
 (3)ِلللللللل حن عاللللللللح ت ييراللللللللا ط للللللللَدرا  

 

                                                 
 .في ) .ق(  جديد( 1)
 .حتَّى هنا تنتي هذه القاعد  في ) .ق(، وُكلُّ ما يرد بعد قلت هو إضافة جديد  خالل الصفحتين التيتين( 2)
 .بيت المعّر من البحر الطويل( 3)
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وهمذا ييقذت ًِمره األ َّة ًت  واد  اترهر اوحم تة يستير مروستي د ال يرجت  
 ص ياةش  يت ره. حت

  َّ إرَّ األ   او يتة ال ييدر ًي ر ذو اووَّ ر ةد إي تر األستت رْر ييتدر ًي تر 
 ر ي تد  ً  روَّ  يوةت  إوص او ريق اوذ  ا  يحل  قةص او مريتة اوتت  ت م يت  
ي ت  ريا ت  ًمتر اويروتعة اوة يت و ررَّ  تر يترى  ً   ستقاة   ر يةوذ رري  ً  ةو ت . وا 

 استةدادان وة جد اوحقيق  ًةيحري قةص اوولرير اآلتية اوايرر: ي   ً  يةس  
تتتت    ةقتتتترن ال ستتتتتي ر ًتتتت  اوةةتتتتو  اوي رًةتتتتتة  -1 رر يج تتتتد ًتتتت  ترةيتتتتتة  ةرًر

االجت رقيتتتتتة متتتتتروحقوق واوسيرستتتتتة واالةتلتتتتترد واوةةستتتتتةة اوةقةيتتتتتةد وتتتتتترريخ ةو تتتتت  
تروع هتذ ه اوج راً  واو اية  واوسيرس د واإلدارو اوحرايةد ًيمتسح  ر رلتو  ًو

ر تةذَّر ًارو  روةة    اوتدةيق.  اوةيور  ر ي مي  إحرا ه اروتةق  د وا 
رر يتتتقر رحتتد اوةةتتو  اوتتت  تمستتا  ًتت  ةو تت   وةةتترن  حتر تترن وقة يتترن  -2

.   خلولرن؛ مةة  اودير واوحقوق رو اإليورن رو او ح 
رر يحتترًا قةتتص آداح وقتتردات ةو تت  اريتتة او حرًاتتة ووتتو ررَّ ًي تتر  -3

 .اة  رويرن سخيةة
قرعت  ًت  او درستةد وذوتل حةاترن  -4 رر يقة  اختأ      اويرو حتص ًر

 وةوةرر وتحةُّارن  ر االرتار  اوقو     رحد ميأ يسق  تاةرن وسقو  لرحح  و .

رر يتجيَّح مةي رن  لرحاة او  قوت قيتد اويترو ال ستي ر اوحم تر  ووتو مترر  -5
 ذول او قت ا ير حق .

  ي ت  اوةة ية قةص اوذير ه  دويت  ًت   رر يجت د  ر ر مي  ً  مت   -6
ذول اوةة  ألج  رر ية ر اواع  حسده د إي ر قةي  رر يا تر   ي تت  وتاة   تر 

 ه  ًوة  ادرجرت  م يرو.
رر يتخيَّر و  اة   ر ييت   إوي   ر او اقة اوةةيرد اوتر : رْر ال  -7

تَّ  ًتت  يستتات  يهم تتر اوتتتردد قةيتت د وال يوتتررم  وتت وي د وال يا تتر وتت  اوحرجتتةد ويتمتت
 إوي .
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ال ي ختتذ قةيتت  تاةتتة رر   -8 رر يحتتري قةتتص اإلةتتأ   تتر ايتترر آراعتت  وا 
 يراه رو خار  يروي .

تتتتتدق  -9 رر يحتتتتتري قةتتتتتص رر يهةتتتتترت احستتتتتر األختتتتتأقد ال ستتتتتي ر اول 
 واأل رية واو ارت قةص او اردك.

رر يها تتتتر اووتتتتةقة قةتتتتص او تتتتةةرن واو يتتتترو قةتتتتص اوتتتتدير واوةأةتتتتة  -10
 اروو ر.

ر يتارقتتتد  تتتر ر ميتتت   تتتر  قرراتتتة او ستتتتاد  ورقوايتتت  إال ا قتتتدار  تتتر ر -11
 ية ر ا  ًارع  ور ه  إذا مرر  ةرَّ رن وذول.

ً ر ياةش سرَّ او أ ير ً ر ًوق حرع ان قةص اولتةرت او تذمورود يمتور ةتد 
رقتدَّ يةست  قةتتص رم ت  وجت  إلحتترا   قتة ةو ت  قيتتد ر يريتد ًت  ارهتتة ةةيةتةد وا تتذه 

تتةرت او  قتتة يةةتت   تت ر ال تقتتوى قةيتت  اوجيتتوم واوميتتو . و تتر ييقلتت   تتر هتتذه اول 
يهتتيقي  تتر  مريتتت د وومتتْر؛ ةتتد يستتت ي  ا  يتتد م تتر  اة تت ر قتتر ًقتتدار اة تت ر 
تةرت األخأةيتة ةتد تمةت  ًت  اةت  اواتروت قتر  اآلخر رو يقلت . م تر ررَّ اول 

ذا مرر او تلد   وإلرورد اوسيرس  ً رةد او  قة اولةرت اوةة ية مة  ر وال قمود وا 
تتتة  ًقتتتدايرن رلتتتةيرن رو  ررعتتترند ي ميتتت  رر يستتتتة   ايتتتره   تتتر تيقلتتت  اوجستتتررو واو   

 واولةرت اوةة ية.
واوخألتتتة: ررَّ اورااتتتح ًتتت  ي  تتتة ةو تتت د قةيتتت  رر ي يتتتئ يةستتت  ويتتت ر 

 استةدادهد   َّ ية    توم أن قةص اهلل ً  خةق اويَّجر .
وودود إي ر يهقرو  اروحم تة واوتتدريج و ايص ةرقدو ررَّ االستاداد ال يهقرو  ار

هو: ررَّ اووسيةة اووحيدو اوةة روة وق   داار االستاداد ه  ترة   األ َّة ً  اإلدرال 
واإلحستتترود وهتتتذا ال يتتتتةتص إال اتتتروتةةي  واوتح تتتيو.  تتت َّ إرَّ اةتيتتترع اوةمتتتر اوةتتتر  

تت د ال يتتتةت ص إال ًتت    تتر   ويتت د ألرَّ اوةتتوا ذقريتت  إوتتص ايتتر  ةوًو      تتر ترة تتوا وا 
ً  اإلدرال ال يس حور ارستادا  اوقوةريرو اروةرًية إال اةد اوت رو  او ديدد ورا ر 
متتتتريوا  ةتتتتذورير ًتتتت  قتتتتد  اوو تتتتوق واو ستتتتررقة؛ أليَّ تتتت  رِوةتتتتوا رر ال يتوةةتتتتوا  تتتتر 
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اور وسرن واودُّقرو إال او م  واوخداع اروارن. وو ذا م يران  تر يحتحُّ األهستران او ستتادَّ 
إذا مرر يق ر  ة   اروسوية اور سرن واألوراتد وم يران  تر ييتتق  األهستران  األقا 

 تتتر األقتتتوار ًقتتت  وال ي س تتتور او ستتتتادَّ استتتون؛ أليَّ تتت  يتتترور اتتترو     اروتتترون هتتت  
األقتتوار دور او ستتتاد د ومتت  رحرةتتوا  تتر قرلتت ة ألجتت   حتت   اوتوتتة   ا  تترار 

 رووعل األقوار.
يواع  اوقتوات اوتت  ًي تر ةتو و اإلرهترح اروةا تة   َّ إرَّ االستاداد  حةوت  اتة

يدد ال سي ر إذا مرر اوجيد اريح اوجيود وةتوو او تر د وةتوو اإلوةتة قةتص  وةو و اوجه
اوقسوود وةو و رجر  اوديرد وةو و ره  او رواتد وةتو و األيلترر  تر األجريتحد ً تذه 

  هتتو ًتت  روَّ  اوقتتوات تجةتت  االستتتاداد مروستتيت ال يهقرَاتت  اةلتتر اوةمتتر اوةتتر  اوتتذ
يوةت  يمور روا  ا وارند و ر  ا  اوةمر اوةر  ريَّت  إذا ًترر ًت  ستية ي تور ًت  
ذا ًرر ً  يو  ي ور ً  يو . ايرنن قةي ؛ ية   و قرو ة تةل اوقوات او رعةة  سيةد وا 

  قراةت ر ا ر يةةة  او ارت واوةيرد او لحوارر اروح   واإلةدا .
اتتروةيتد متت  ال تمتتور ًتيتتة تحلتتد اويتترو االستتتاداد ال ييا تت  رر يهقتترَو  

حلتتتدان. يةتتت ؛ االستتتتاداد ةتتتد ياةتتتش  تتتر اووتتتدَّو درجتتتة تيةجتتتر قيتتتدهر اوةتيتتتة ايةجتتترران 
 ايةيرند ً ذا مرر ً  األ َّة ققأن يتارقدور قي ر ااتدانند حتص إذا سميت  ورت ر 
يوقرن وة ت وايةت ر ًت  حلتد او يترًقيرد حييعتذ  يستتة ةور اوحم تة ًت  توجيت  
األًمتتترر يحتتتو تةستتتيو اوةداوتتتةد وخيتتتر  تتتر ت سَّتتتو يمتتتور ا ةر تتتة حمو تتتة ال ق تتتد 

 ورجرو ر ارالستادادد وال قأةة و   اروةتية.
اوةوا  ال ي ور ا ا   قةص او ستتاد  ارواترن إال ققتح رحتوا   خلولتة 

   ي جة ًوريةد  ي ر:
ققتتح  وتت د د تتو   تت و  يوةةتت  او ستتتادُّ قةتتص او اةتتو  يريتتد االيتقتتر   -1

 ير وس .و
ققح حرح يخرم  ي ر او ستادُّ   ةوارند وال يت مَّر  تر إولترق قترر  -2

 اوت ةُّح اخيرية اوقو اد.
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ققح تارهر او ستاد  ا هرية اود ير إهريةن  لتحواةن ارستت  ان يستتة    -3
 حدَّو اوةوا .

ققح ت ييق وديد قر   قر رون و ر   م ير ال يتيسَّتر إق تر ه حت تص  -4
 قةص رواس  اويرو.

روة  جرقة رو  لياة قر  ة ال يرى اويرو ًي ر  واسرون اترهرو ً  ح -5
  ر او ستاد .

ققتتتتح ق تتتت  وة ستتتتتاد  يستتتتتة ُّ او  تتتتح اوةتتتتور د متةرُّ تتتت  ويتتتتر وو  -6
اوةر د رو حر ة اوجيرع  ً  اووترقد وتحقيتره اوقتريور رو اووترت او توروث ًت  

 او رح.

ققتتتتح حتتتتردث ت تتتتييق يوجتتتتح تاتتتترهر ةستتتت  مايتتتتر  تتتتر اويستتتترن ًتتتت   -7
 ررو واالستيلرر.االستج

تتتة قتتتدو ان  -8 ققتتتح ا تتتور  تتتواالو وتتتديدو  تتتر او ستتتتاد  و تتتر تةتاتتتره األ َّ
 ووًر ر.

إوص اير ذول  ر األ ور او  ر ةة و ذه األحوا  اوت  قيدهر ي وم اويرو 
ًتت  اووتتوارع واوستترحرتد وت تتح رلتتوات   اوة تترند وترتةتت  ًتاةتتش قيتترر اوستت رند 

 او وت رو اةوغ اوحق . ييردور: اوحق  اوحق د االيتلرر وةحق د
او ستادُّ    ر مرر اايرن ال تخةص قةي  تةل او  اوقد و   تر مترر قتيترن ال 

 ي ة  قر ات قرع رد م ر ررَّ هذه األ ور يةًر ر رقواي  وو را ه.
ًتتت ذا وهِجتتتد  تتتي   اةتتت  يريتتتدور وتتت  اوت ةمتتتة ي و رويتتت  قةتتتص اووةتتتوع ًتتت  

إاةردهتر قيت  اروت ويت  قةتص اويترو. إرَّ إحداهرد ويهةلقوي ر ا  خأًرن وةردت   ً  
رعيو و ران او ستاد  رو رعيو ةهوَّادهد رو رعيو اود ير قيدهد ه  رةدر اويترو قةتص 
ذا رراد إستتقر  رحتتده  ًتتأ يوةةتت  إال  اإليقتترع اتت د وهتتو يتتداري   تحتتذُّران  تتر ذوتتلد وا 

 ا تة.
د واوتا ند  و  ير  اوخوا ر قةتص االستتاداد  راعتق وتت ص يستةموي ر اروس تر 
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ور تحت سترر اوديرد ًيستتياتور اراتة او تورو  تر اتذرو رو اتذورات يستقوي ر  يستقر 
اتتتتد وق   ًتتتت  اوخةتتتتوات. ومتتتت  ية تتتتور او ستتتتتادَّ استتتتوة  إوتتتتص االوتتتتت ر  اروةستتتتوق 
واووَّ واتد وم  ي روي  ار ترن األ َّتة قيت د ويجس تروي  قةتص   يتد اوتوتديدد ومت  

وتتور ًمتتره ا رارمتت   تت  يح ةويتت  قةتتص إستترنو اوتتتدايرد ويمت  ويتت  اورُّوتتدد ومتت  يوو 
جيرايتت  ورةرايتت . يةةةتتور ذوتتل ور  روتت  ألجتت  اريتتة واحتتدود هتت  إاةتترده قتتر االيتاتتره 
إوص سد  او ريق اوت  ًي ر يسةمورد ر َّر رقواي د ًتأ وستيةة إلاةترو   قتر إيقرات  

 اير تحريل ر  رق   او روية    ترم   يي اور  ر ور وا رر يي اوا.
 ايتتص ةرقتتدو ريَّتت  يجتتح ةاتت   قرو تتة االستتتادادد ت يعتتة  تترذا يهستتتاد  اتت  و 

تتة او ريتتة وتتر    ايةتت  وإلةتتدا  قةتتص متت   ق تت د م تتر ررَّ  االستتتاداد هتتو: إرَّ  ةًر
تتة اإلج رويتتة  تتة او ريتتة ال تةيتتد وتتيعرن إذا ج تت  او ريتتق او ولتت  إوي تترد واو ةًر  ةًر

تةيتتتير او  ةتتتح واوخ تتتة تةيييتتترن  ًتتت  هتتتذا اواتتترح ال تمةتتت    ةقتتترند اتتت  ال اتتتدَّ  تتتر
د رو األم ريتة اوتت  هت  ًتوق او أ تة رراترع قتددان رو ةتوو  وا حرن  واًقرن ورر   اومت  
ال ًأ يت   األ رد حيث إذا مريت او رية  ا  ة يوقرند يمور اإلةدا  يرةلرن  اةو وا 

ذا مريتت  ج ووتة ارومةي تة قيتد ةست   تر اويترو رو  خروةتة وترري  د  ً تت الن يوقترند وا 
ذا متريوا ياة تور  قتدار او ةتث ًقت د  يي   ور إوص او ستاد د ًتمور ًتيةن وتةواند وا 

 تمور حييعذ  او ةاة ً  جريح او ستاد .
 تت َّ إذا مريتتت او ريتتة  ا  تتة ووتت  يمتتر اوستتير ًتت  ستتاي    ةتتروتد ويووتتل 
تتر . رر يق  اوخأت ً  ر يرن او ريتقد ًيةستد اوة ت  ري ترن وييقةتح إوتص ايتقتر  ًو

ً تةد واوستة  ًت   وت ررهر اتير اومر ختأي وا  ووذول يجتح تةيتير او ريتة التراحة وا 
إةيتترق   واستحلتتر  ر تترع   ا تتر  تتر ر متتر ذوتتلد اتت  اأَلووتتص ح تت  اوةتتوا  قةتتص 
اويدان ا ر و ةا ر  ر قيد ريةس  . وهذا ساح قد  يجر  اإل ر  قة  و تر وويت  

 تتتي   ال قتتر اةةتتتةد اتتت   تتر رع تتتة آ  اوايتتت ر تتت  اهلل قتتي  د ووةتتت َّ ذوتتتل متترر 



 165 

قتتتدار اواوستتتترت او يتا تتتة   1أ قت تتتص ذوتتتل او  تتترر  تتتر لتتتةواة او والتتتأت ًو
 واويوريرت او  اوقة إذ ذال.

واو تتتراد ررَّ  تتتر او تتترور  تقريتتتر وتتتم  اوحمو تتتة اوتتتت  يتتتراد وي متتتر رْر 
يهستتتاد  ا تتر االستتتادادد ووتتيو هتتذا اتترأل ر او تتي ر اوتتذ  تمةيتت  ًمتترو ستترقرتد رو 

ووتتيو هتتو اةستت    تتر ترتيتتح او قرو تتة واو  رواتتة. وهتتذا االستتتةداد ً يتتة آحتتردد 
اوةمر  اويار  ال يجو  رْر يمور  قلوران قةص اوخوايد ا  ال اتدَّ  تر تة ي ت  

 وقةص حسرح اإل مرر ويمور اةيدان قر او ريرت و ة ودان اقاو  اورر  اوةر .
ستتادادد  ت َّ يةت   وخألة اواحث ريَّ  ية   روالن تياي  حتو  األ َّتة اتآال  اال

ح ة تتر قةتتص اواحتتث ًتت  اوقواقتتد األسرستتية وةسيرستتة او يرستتاة و تتر؛ احيتتث يوتت   
ذول رًمترر مت    اقرت ترد واألووتص رر ياقتص ذوتل تحتت  خت  اوةقتو  ستييرد ات  
قورات اوسيير حتص يي ج ت ر ترند وحتتص يحلت  ا تور اوتة  تت اوحقيقت  قةتص 

ي   ً  او اقرت اوسةةصد واوحذر م  اوحذر يوا  اوحرية ً  او اقرت اوةةيرد واوت 
 تتر رر يوتتةر او ستتتاد اتتروخ رد ًيةختتذ اروتحتتذُّر اووتتديدد واوتيميتت  ارو جرهتتديرد 
ًيم تتتر او تتتجيجد ًي يتتتش او ستتتتادُّ ويتمروتتتحد ًحييعتتتذ  إ تتتر رر ت تتتتي  اوةرلتتتة دووتتتة 
رخرى ًتستوو  قةص اواأدد وتجتد د األستر قةتص اوةاترد اقةيت    تر اوتةتحد ًتتدخ  
تتة ًتت  دور  آختتر  تتر اوتترق  او يحتتوود وهتتذا يلتتيح رم تتر األ تت  اووتترةية ًتت   األ َّ
تتر رر يستترقد اوحتتا  قةتتص قتتد  وجتتود  تتر   رجياتت د وتمتتور  اوقتترور األخيتترود وا  َّ
تت  هتتذه اوحتتر  ي متتر وةقتتأن  تتة ةتتد تةهَّةتتت وةقيتتر  اتتةر تحمتت  يةستت ر ايةستت رد ًو األ َّ

تتة رر يمة ةتتوا او ستتتادَّ ذاتتت  وتتترل ر لتتو  االستتتادادد وات اتترع اوقتتريور األسرستت  األ َّ
اوذ  ت ةا  األ ة. واو ستادُّ اوخرعر اوقتوى ال يستة  قيتد ذوتل إال اإلجراتة  وقترند 
ر رلتتترَّ او ستتتتادُّ قةتتتص اوقتتتو ود ة تتتوا اتتترو وا  قةتتتص  وهتتتذا رً تتت   تتتر يلتتترَدت. وا 

                                                 
 –بعةةةد اختةةةراع السةةةيارات  –يةةةة بمعنةةةى المركبةةةة المسةةةقوفة، اسةةةُتعملت جمةةع كلمةةةة )بوسةةةتة(  بريةةةد، مةةةن اإليطاليةةةة عةةةن الالتين( 1)

للسةةيار  الكبيةةر . واسةةُتعملت )ةةديماً للبريةةد ألسهةةا كلةةة حملةةه. وُيسةةم ون مَّةةْن يقةةتغل بالبوسةةطة البوسةةطجي. والبوسةةطة  حاملةةة البريةةد 
 قات األربعة من األحصنة.
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يتيرد دووت د ورلاح مت ٌّ  تي   راقيترند ومت ٌّ  تي    ست والن قتر رقيتت د ور تحوا آ 
ال ي  تت  ًتتي    تتر  د وال يه ةاتتور قتتر ةة تتةد م تتر هتتو وتتةر متت   األ تت  اوتتت  تحيتتر 
ر اوةقتأند وويتَّتِق اهلل او  ترورد ووتيةة  ررَّ  حيرون مر ةة حقيقيةد ايرنن قةي ؛ ًةيالَّ
األ تتر لتتةحد وومتتر تلتتوُّر اولتتةواة ال يستتتة   اوقيتتو د اتت  ي يتتر ه تت  اورجتت  

 األو  .
قتر   1أةتد جةت  األ ت   ست ووة -جةَّت حم تت –اهلل  ويتيجة اواحثد ررَّ  

رق ر   ر تهحم    قةي ر. وهذا حتقٌّ. ًت ذا وت  تحستر ر  تة سيرستة يةست ر رذوَّ تر اهلل 
تتة رختترى تحم  تترد م تتر تةةتت  اووتتراع  ا ةر تتة اوقتتي   قةتتص اوقرلتتر رو اوستتةي د  أل َّ

تتت وةحريتتة ةتتدرهرد استتت تتة  روتتدهرد وقًر رجةت ق َّهتترد وهتتذه حم تتة. و تتتص اة تتت ر َّ
 وهذا قد  .

وهمذا ال ياة  راُّل رحداند إي ر هو اإليسترر ياةت  يةست د م تر ال يتذ ُّ اهلل 
 ة  ر ة قر ةة ةد إي ر هو اوج   يسا ح م َّ قةَّة.

يتت  رختتت  متتترا  هتتذا اخرت تتة اوتترىد وذوتتل ررَّ اواستتق اوةةتت  و تتر اةتتش  وا 
  يقت ُّ ًيت  اوتةتروت ًت  اوةةت  و تر إوي د تد ُّ قةىةرَّ يتو  اهلل ةريتح. ذوتل اويتو  اوتذ

يةيتتتتده  تتتتر اوقتتتتو ود وقيدعتتتتذ  تتمرًتتتتة اوقتتتتوات اتتتتير اواوتتتترد ًتيحتتتت ُّ اوستتتتة ةد ويرتةتتتت  
اوت روحد ًيسود اير اويرو اوةد  واوتواددد ًيةيوور اوران ال وتةوارند ووترمرت ال 
دوالند وحييعذ  يةة ور  ر  ةيص اوحيرو او ياة: ه  ه  حيرو اوجس  وحلر او   ة 
ً  خد ت   ر  حيترو اوترو  واتذا هر اوة تيةة  ويو عتذ  يتستي ص وإليسترر رر يةتيم 
مةيَّ  قرو   ستتق ٌّ خروتدد مةيَّت  يجت    ختتيٌّ ًت  وتةي د  وتترل  ًت  اوياتر د مةيَّت  

د وايةت  تيةيذ روا ر اورح ر او ة  ة وةوجدار.   ةل 
 

  2أت َّ اومترح اةوي  تةروص

                                                 
 .في األصل  مسئولة، على طريقة الرس  المستعمل في مصر( 1)
 .في ) .ق(  بحمد اهلل وتوفيقه( 2)

 في )م (  ت َّ الكتاب.
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 طبائع االستبداد
 بديلالمااي ة وال
 دراسة الكتا 

 
أأ ارع  االستاداد   ً  حةحد ومترر يةتد و ر   قرالتمتح اومواما  ر وو 

ارستتتت رارد  تتت  وس تتت  تةتتتل األاحتتترث ويوتتترهر ًتتت  متتتترح ستتت  ره أأ اتتترع  االستتتتاداد 
و لتررع االستتةارد   تتلتتد ره قاتررو : أأوهت  مة تترت حتق  ولتيحة ًتت  وادد إر 

 ارألوترد    حررهر هو اورحروة أل  .  ذهات اويو     اوريحد وقد تذهح ادان 
 يتةو ت اومترح  ر ت  يد و قد  ة وتس   قرالت تحت قيروير : 

واوتتديرد االستتتاداد واوةةتت د االستتتاداد واو جتتدد  االستتتادادأ تتر هتتو االستتتادادد 
االستتتتاداد واو تتتر د االستتتتاداد واألختتتأقد االستتتتاداد واوترايتتتةد االستتتتاداد واوترة تتت د 

 وتخة ي  ي   .االستاداد وا
واومتتتترحد م تتتر هتتتو وا تتتحد  ج وقتتتة  قتتترالت يتتترا  ايي تتتر االستتتتاداد اوتتتذ  

 يوم    حوران يحرو  او  وت تايير رسارا  ورقرا   وقأةرت  وآ رره واداعة .
 : أأرةو  ورير  سة  قرا     ر وأمتتر    اروقو يادر اومواما  ت  يده 
  ياتر اوحمت  اوقترع د أأرةتو    جراع  خ يرو ًت  ج وقةوهذا ي مر رر يهةدَّ 

جري تتة تحتتدٍّد أأوريتتر  ستتة  قراتت    جري تتتر ايت تترند أأ  تت ر وأمتتتتر    جري تتة 
ستحة اوحريتة  اوررو إوص اوقر   . وومر  او  و ت ااتي  ًرلة وجوده ً   لرد ًو
اويستتتاية اوتتتت  تتتتية  ا تتتر قةتتتص ق تتتد أأاوةاتتترو او تتتري د اويروتتتر وتتتوان األ تتتر قةتتتص 

ر رتتر  وت  إ مرييتة اوتلتريح ق  تر يجتو  اختر ره ًت   وتمأت رميرت  ةم   د   
 اأده  .

تتت  إوتتتتص  آرانوهتتتود اةتتتد رر يةتتتر   اواتتترح ير ًتتت  ستتتاح االيح تتتر د يتول 
تتي قيتتد  رر رلتت  هتتذا اوتتدان هتتو االستتتاداد اوسيرستت د  اويتيجتتة اآلتيتتة : أأت ح 
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ت ودوا ه دًةتتت  ارووتتتورى اودستتتتورية   . وياستتت  اةتتت   ارحتتتث متراتتت د واوت ييتتترا
اوتتتت   تتتررت قةي تتترد واو وتتترق اوتتتت  تما تتتدهر ًتتت  ستتتاي  إيجتتتر  اومتتتترحد  تتت  ياتتتي ر 
رارا    ي  : أأإي ر رردت ايرر  ارع  االستاداد و ر يةة د وتوخيي  لتررع 
االستةارد و ر يق ي  وي  ي  قةص ذوي  ... وو  هيرل  قلد آخر وهو اوتياي  

  د ري   او تسااور و ر ح   و ورد اودان اودًيرد قسص رر يةرت اوذير ة وا يحا
قتد  ا  د ًأ يةتاور قةص األايرر وال قةص األةتدارد إي تر يةتاتور قةتص اوج ت د ًو
او  تت د واوتوامتت  ... وقستتص اوتتذير ًتتي   اقيتتة ر تتق  تتر اوحيتترو يستتتدرمور وتتةي   

 ةا  او  رت   .
واومتواما  ت هيتر ت إذ ي ترج  االستتادادد ال ييةت   ست ووية  تر يقت  قةي  دات  

م يتتران  تتر يمتتور دق تترن وقتترهره أأًرو ستتتاد ور يتتتوال ه   ستتتاد د  رو تتح رر او ق تتو ي
واألحرار يتوال ه  األحرارد وهذا لتريح  ةيتص : أم تر تمويتوا يتوو ص قةتيم   ...   
ًةتتتو وتتت  تمتتتر قأةتتترت اويتتترو االجت رقيتتتة ًرستتتدود و تتتر ستتتردهر االستتتتاداد اوتتتذ  ال 

رد  أأإر اوةتتتوا  يتتتذاحور ريةستتت   يتتتت مر  تتتر اويتتترو إال  ًتتت  اتتت  اوج تتت  واوتةتتت
اةيتتتدي   استتتاح اوختتتوت اويروتتتئ قتتتر اوج تتت  واو اتتتروو   . ووم تتتر هتتتذه او ستتت ووية 
يستتاي ة د وذوتتل ألر االستتتاداد يحةتتر ًتت  ققتتو  اوةتتوا  الةيتترق   اروار تت  . وهيتتر 
تتت   يتتتةت  دور اوةة تتترن اوراوتتتدير او روتتتدير اوتتتذير يج تتتدور ًتتت  توقيتتتة اويتتترود ًو

رية .    ياي ر اومتواما   ي جت  ًت  تتةويت اومتترح : أأوةتد ح      قةص  ةح اوح
رستتةوح االةت تترح وهتتو األستتةوح اوستت   او ةيتتد  د  حتتروالن  اإليوتترنتخي تترت ًتت  

االاتةتتترد قتتتر اإلو تتتر د ألر هدًتتت  رر تلتتت  رًمتتترره إوتتتص رماتتتر قتتتدد   متتتر  تتتر 
  وا يي  ويتوم  اعتأت يتةرور قةص دل  حلور االستاداد ًو ح  سروع  .

تتتت ستتتتأ ية    قد  تتتتة اومتتتتترح يتتتتذمر او  وتتتتت اةتتتت   لتتتتردره اوةرايتتتتة واإلًو
واألوروايتتة اوتتت  تيرووتتت هتتذه او ستتةوةد  تت  ييتقتت  إوتتص تةريتتت قةتت  اوسيرستتة اةيتت  
أأإدارو اوو ور او وترمة ا قت ص اوحم ة  د ر ر االستتاداد ً تو أأاوتلترت ًت  

س  اير اوةاررتيرد اوو ور او وترمة ا قت ص او وى   . و ر اواي ر رر اوةرق ور
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 ًة   قرا  أأاإلدارو   
ت   قرات  أأاوحم تة   هيترل أأاو توى   . اإلدارو ًةت   هيرل أأتلر ت  د ًو
يتتتتت  ا وجتتتتح ةتتتتوايير  حتتتتد دود وارووتتتتم  اوتتتتذ  يتواًتتتتق واوةقتتتت د وتستتتتيير األ تتتتور 
تترت ً تتو ًةتت    اجتت  يتتت   اي أةتترن  تتر  تتة . ر تتر اوتل  تتق  لتتةحة األ   اوة و يتة ًو

اد وراارت د قتر ر   ي تق رو تةميتر يلتح  ًت   لتةحة او جت ت  و وات او ست
. واتذول ي تت  اومتتواما  أاوتلتتر ت  و أاو تتوى ختتررم داعتترو اوسيرستتة . ًاح تت  إذان 

 سيرس د وآًة اوسيرسة : االستاداد .
ر تتر او قتتر  األو   أأ تتر هتتو االستتتاداد   ًياتتدر اتحديتتد  ةيتتص االستتتادادد و تتةن 

ةن أأهتتتتتو اتتتتترور او تتتتترن ارريتتتتت د واأليةتتتتتة قتتتتتر ةاتتتتتو  والتتتتت أحرند ًرالستتتتتتاداد و تتتتت
اويليحةد رو االستقأ  ً  اورر  ًو  اوحقتوق او وتترمة  د وهتو الت أحرن ت : 
أأتل رته ًرد رو ج   حقوق ةو  ارو ويعة واأ خوت تاةة  د وو  يمتت اتذولد 
اتتتت  يتتتتراه يةتتتترت االستتتتتاداد اروولتتتتت ًيقتتتتو  : إي تتتت  أألتتتتةة وةحمو تتتتة او  ةقتتتتة 

د ًحيث ي يح اوقريورد تتحو   اوةأةة إوص ترا  و تاوعد وةر   و ق وعد اوةيرر  
 و ةِقر و ةَقرد اساح ايةدا  اوةقرح اوذ  يردع اوحمر   قر جوره  .

 تت  ياتتير روتتمر  اوحمو تتة او ستتتا دو ً ي تتر حمو تتة اوةتترد او  ةتتق اوتتذ  تتتوو ص 
رت : اوتوتتتريةية ارو ةاتتتة رو اروورا تتتةد وحمو تتتة اودستتتتورية اوتتتت  تةتتتر ق اتتتير اوستتتة 

واوتيةيذية واو راةاة . ًوم  اوسة ة ال يية  قي ر لةة ًةة  ةرا  وةتيةيتذد وذوتل 
وقور  ستت ووور  ال يتتت   إال  إذا متترر او يةتتذ ور  ستت ووير ر تتر  او وتتر قيرد واو وتتر 

 ر ر  األ ة .
ويرى رر رود   راتتح االستتاداد هت  حمو تة اوةترد او  ةتقد اوتوارث وةةترمد 

مد اوحرع  قةص سة ة دييية أأومة ر ة   ولتت  تر هتذه األولترتد اوقرعد وةجي
خت  االستاداد   . ً و يقيو االستاداد ا قيرو اوت   ر واوو و د ويحلره ً  
رمار قدد   مر  ر اولةرتد ويقةت  قتدد اوتذير يي اتق قةتي   او ة تو د وويت داد 

ة الةرت االستاداد اوجوهرية .    ةًر
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ح  ةيتص االستتاداد  د استتاداد إ أةت وديت  : أأويتراد ارالستتاداد قيتد    يو  
   وذوتتل ألر  اوحمو تتة االستتتادادية تستتي ر قةتتص وتت ور اإل تترًة جتتر اند رو  تت  

اوحيتترو ج ية تترد وال تةت تتد ًتت  حم  تتر قةتتص ةرقتتدو دستتتوريةد ستتوان ًتت  اوولتتو  
إوتتص اوحمتت د رو ًتت  اودستتتورية اووتترقية اووحيتتدو وةحمتت  . وتتذول ي روتتح اومتتواما  

 ورات اووةح .رجود ةريور تسير قةي  اوحمو ة تحت او 
وق و رند ً و يرى رر اوحمو ة ال ا تد رر تستتاد  تر دا تت ايتر  راةاتةد و تر 
دا تتت ةتتردرو قةتتص تةلتتي  استتتادادهرد  تتر ختتأ  ج تت  األ تتةد وا تأم تتر اوجيتتود 
او يا  تةد وتذول ًترر ر   حمو تة    تر يمتر ارهرهتر اوةتد  تتقةتح إوتص  تتص اةتت  

 قر  راةات ر . اووةح
اةتتتد ذوتتتل يي ةتتتق اومتتتواما  إوتتتص  يرةوتتتة قأةتتترت االستتتتادادد اي أةتتترن  تتتر 
تةرية  إيرهد ًة  أاالستاداد واودير  يأحا رر اة  اوةة رن يرور رر  االستاداد 
اوسيرس   ت ووتد  تر االستتاداد اوتديي د وومي ت  ال يتواًق   قةتص ذوتلد ات  يةتقتد رر  

 ررد و ر ذول إال  اساح االستاداد .اوادع ه  اوت  وو هت األدي
إر  االستتتاداد يحتتر ت اوتتدير قتتر  ريتتق  تتد ق  اوةةتت  او تتذير يحلتتور قةتتص 
 لتتةحة او ستتتادد  ستتت  ةير هياتتة اوتتدير ًتت  ةةتتوح اويتترود و تاتترهرير اروت س تتل 
اتت د ًتت  حتتير رر األديتترر اتتران  تتر متت   تتر ييستتح إوي تتر  تتر استتتاداد . وخرلتتة 

اووتتتترل و حم تتتترن وقواقتتتتد اوحريتتتتة اوسيرستتتتيةد ًةس تتتتو اإلستتتتأ  اوتتتتذ  جتتتترن هرد تتتترن 
اوتوحيدد وي ع م   سة ة ت ة اية رو دييي ة تتحم   ً  اويةوو رو ً  األجسر  . ا  

لتروحة ومت    ترر وةتو  و متررد و  إج رويتةةتد و ت  وتريةة حم تة  اإلسأ إر  
ييت    ةقترن أأال  جر  ور   اإلسأ ي ة اتةييد االستاداد   ألي   ويو ًي ر أأيةوذ د

ًتتت  ايتتتر  ستتترع  إةر تتتة وتتتةرعر اوتتتد يرد و ي تتتر اوقواقتتتد اوةر  تتتة اوتوتتتريةية   اوتتتت  
 تلةح إ رران قر رن وم  رومر  اوحمو رت اوةردوة .

تتت  اوواةتتت د ًتتت ر  اوتتتدير اوتتتذ  يستتتتاد  تتتر هتتتو ستتتوى اوتتتدير اوتتتذ  يهةتتتر غ  تتتر  ًو
رن  تر يريدويت   حتواهد وياقتص  جتر د إ ترر وةمترو ًت  يتد او ستتاد يرد يتتيح و ت  إيوت
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 ر تترويج يلتح  ًت   لتةحت  د اةيتدان قتر حقيقتة اوتيي ت األلت  . ويةت  ور 
اوتةسيرات اوجديدو اوت  ال قأةة و ر ارو  اوديرد و ر ذوتل إال  ومت  يتترل اويترو 
اوتتدير ويتةة قتتور اروتةستتيرات او اتدقتتة وحستتح . وقةتتص  تتر او  تترر ال يجتتد اويتترو 

ويةرت ال ت تت إوتص اوتيي األلتة  التةة ر ر    سوى  ج وقة  ر رحمتر  وتست
. وال يستتت  اومتتتواما  إال  رر يقتتتو  : ن اوة تتت  إر او ستتتتاد ير ووتتترمرنه  ةتتتد جةةتتتوا 
دييل اير اوديرد حيث يتسي ص وحو   تحقيق  آرا د ًيس ص تحريت اودير ق ةية 
استأح ًمرية تستةير ةو و يةوذ اودير قةتص اوةتوا  الستترهرا   ارست   . إر  ستةح 

رو حريتترت   وحقتتوة   ال يحتتدث إال   تتر ختتأ  هي يتتة اوج تت  قةتتص اوةةتت د ًتت  اويتت
 حير رر اودير أأال يم ةت اإليسرر ة  ارإلذقرر وو ن ًوق اوةق    .

وييتترةم اومتتواما   ستتةوة االستتتاداد واوةةتت  ًتت   قروتت  او ةتتثد ًيتترى رر رةتتاح 
او ستتاد  تتر  ريتواع االستتاداد هتو استتاداد اوج ت  قةتص اوةةت  ر وياتير ًيت   وةتت

ًرو ستتتتاد ال يخوتتتص قةتتتو  اوة تتتةد وال يختتترت  تتتر قةتتتو  اوتتتدير  .اوةةتتت  واوةة تتترن 
ي  تتتتر  تتتتر قةتتتتو  اوحيتتتترود  اوقلتتتتيدية او تةة قتتتتة اتتتترآلخر واةأةتتتتة اإليستتتترر ارا تتتت د وا 
واوةةستتتةة اوةقةيتتتةد وحقتتتوق األ تتت د أأويحتتتو ذوتتتل  تتتر اوةةتتتو  اوتتتت  تماتتتر اويةتتتوود 

هت  حقوةت د ومت  هتو   اتور ًي تر ر وميتت وتوس   اوةقو د وتةر ت اإليسترر  تر 
او ةتتتتحد وميتتتتت اويتتتتوا د وميتتتتت اوحةتتتتا   . وتتتتذول يختتتترت او ستتتتتاد  تتتتر اوةة تتتترن 
اوراودير او روديرد وال  ر اوةة رن اوذير حوتوا ر وست    حةواترت م يترو مةي تر 
 متاتتتترت  قةةتتتتةد وال  تتتتر او يتتتترًقير اوتتتتذير االستتتتتاداد واوةةتتتت  حراتتتترن داع تتتتة و تتتتردان 

يو  تتر  لتتةحة او ستتتاد رر تتيتتو ر اورقيتتة ر وتتذول ية تت  االستتتاداد  ستتت ران   ووتت
قةتتص  حرراتتة اوةةتت  اوتتذ  ال يه تتد  االستتتاداد إال  اتت  . ًيستتةص اوةة تترن إوتتص تيتتوير 
اوةقو د ويسةص او ستاد إوص تج ي  اويرو  ةت دان قةص اوةوا د ألر  أأاوةتوا  هت  

ت   ة وو او ستاد وةوت    يتذاحور ريةست   اةيتدي   استاح اوج ت  اوتذ  يمتتية   . ًو
حير ياذ  اوةة رن ج ده  ً  اث اوةة د ال ييةل  او ستاد ي تررده  وييم ت  ا ت  . 
تتتر اوتتتتخة ي  تتتر االستتتتاداد ًتتتأ يمتتتور ا يتتتر اوةتتتودو إوتتتص  يتتترا  ديييتتتر اوحييتتتتد  ر  
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ويحر يةة  رر اإلسأ  هو رو   دير ح   قةتص اوةةت د واتي ر ره يتت د  تر ختأ  
 تران  مترران . أأواوحرلت  ري ت   تر ايتوتر يتور اوةةت  ًت  ر تة ةت د إال  ر ره اتروقرانو ر

وتمس رت ًي ر ةيود األسرد وسرن  لير او ستاد ير  ر ر سرن سيرسة رو ر سرن 
ديتتر   وتتذول يحتترو  او ستتتاد رر ييوتتر اوج تت  حتتتص ييقةتتح اويتترو إوتتص  ستتتاد ير 

  اوحتتتح لتتت رر ًتتت  ميتتتت او ستتتتاد  األماتتترد يستةي تتتور قتتتر او جتتتد هتتتو إحتتترا
واالحترا  ً  ةةوح اويرود وال يهير  إال  ااذ  او ر  رو اوةة  رو اويةود ً  ستاي  

 اوج رقة .
تتتة  تتتر خلتتترعي  تتتد اوتتتذ  هتتتو خرل  واالستتتتاداد ي روتتتح او جتتتد ويقتتتي  او تج 
اإلدارات او ستاد ود وهو اوتقر ح  ر او ستاد اروي و ت واو راناو  واويةرق . ويحرو  

تتدير وتوستي  داعتترت  د ألي ت  ًتترد قترج  ال حتتو  وتت  وال او ستتاد اإلم تترر  تر او  تج 
ة وو ا يره  . وحرجت  إوص قلراة تح ي د تدًة  م  يستو ر رسرً  اويرو اوذير 
تتتتد واو ةتتتترخرو . ويستتتتتةير ارأللتتتتأن اوتتتتذير يي  متتتتور ًتتتت   ت تتتتري    اتتتترهر اوت ج 

 إا رر اوةا ة واسترهرح اويرو .
ص قدد رمار  ر األقوار ويسرقدوه قةتص ومة  ر اوتد  اة  او ستادد احترم إو

تتدير رر يخة لتتوهر  سيرستتة او  يتترر واوةستترد . ً تت  تيتاتتر األ تتة  تتر هتت الن او تج 
تتة أأوتتيو و تتر  تتر يحتتل  جةتتدهر ايتتره   تتر االستتتاداد   يجيتتح اومتتواما  : إر  األ  
د اةرهرد وال يقودهر إال  اوةقأن اروتيوير واألهتدان واو اترت   . وي م تد رر االستتادا

ي  تر اوتذ    ر د واو ستاد إيسرر  ري  ال يست ي  اوخروم ايةس   ر ر  تت د وا 
رهير اوتتت  تتتدرل حتتدود اوتتداند وتةتترت رقرا تت د  تتيخة لتت   تتر  لتترا  هتت  اوج

سرد تلر ًرت  اوت  ت تد اةذيت ر وتو   اوقرهرو واو ق  ريرد و وتوةر ا ق  و ةت  ًو
 . وتي ع قي   آد يت  

تتتتت  ًلتتتتت  أاالستتتتتتاداد واو تتتتت ر   يحتتتتترو  اومتتتتتواما  رر ياحتتتتتث ًتتتتت  َيستتتتتح ًو
د وراتتت  اواةتتت د ور تتت   اإلستتترنو  االستتتاداد اوتتتذ  وتتتو متتترر رجتتتأن وقتتتر  : أأريتتتر اووتتتر 
د واايتت  اوةقتترد واايتتت   تترد وختترو  اوتتذ   ورختت  او تتدرد ورختتت  او ستتميةدوق    او  
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تتر دييتت  ووتتًر  وحيتترت  ًرو تتر   اوا روتتةد وقوتتيرت  اوج روتتةد وو يتت  اوختتراحد ر  
او ر    . ويةر ت او ر  اةي   ةي ة األق ر د وال يجت ت  ًت  ريتد  األاييترن  او ر 

إال  ارو ةاة واوخداع . ويايح اوت و  د ألج  ة رن اوحرجرتد   ر  أ تة وترو  
 ه  رر يهحل   او ر  اوج    وروع  حأ د وال يمور ًي  ت ييق قةص اآلخريرد

ى رر االحتمتتررد واوت تتو   او ةتتر  وال يتجتترو  ةتتدر اوحرجتتة ام يتتر . وذوتتل ألي تت  يتتر 
وسةح األرا   او ورعد تسرقد قةص إيجرد يوع  ر االستاداد او رو  اوذ  ي   د 
وتتتتتت  تتتتتر رًمتتتتترر أروستتتتتو  و  او ريتتتتتق وأستتتتتتاداد اوسيرستتتتت  . وهيتتتتتر استتتتتتةردو او و 
أ ويتستتتميو  و أاوةييتتتر  د ً تتتأن قتتتر  ةتقداتتتت  اإلستتتأ  ية أأًروةداوتتتة او  ةقتتتة 

ستتت   تتتر  تتتر  األاييتتترن ويهتتترد  قةتتتص اوةقتتتراند احيتتتث يحلتتت  تقت تتت  رر ي ختتتذ ة
اوتةدي  وال ي وت اويور  وةة ت    وتذول ًر تت اووتريةة اإلستأ ية او مترو قةتص 

 األاييرن .
 ويهرج  اومواما  رق ر  اواور ً  تحلي  او ر  إوص  أ ة رلو  :

 ت استح رر او واد األلةي ة . 1 
 ت ت يعة او واد وأيتةرع ا ر . 2 
 ت تو ية ر قةص اويرو .  3 

وهتت  رلتتو  تس تت ص : او راقتتة واولتتيرقة واوتجتتررود ومتت    تتأ يتلتت  ا تتذه 
 األلو  ً و وسيةة ارو ة وتحلي  او ر  ا ير حق  .

 تت  يوتتير إوتتص رر  االحتمتترر يتتدق  االستتتادادد وتتذول ية تت  او خِةلتتور قةتتص 
 تة األسرستية  حررات د ويحري او ستتاد قةتص تة يت ه . إر  إحتدى واترعت اوحمو 

هت  رال  تست ح اروتةتروت اوةترحم اتير اويترو ًت  اوتدخو د ايي تر يجةت  االستتاداد 
اإليسرر اير ر ير قةص   رات تةا د ألي   يقو  اوجوت  واالحتمتررد ويتدق  اوقتي  
اوقرع ة قةص اوةلوليةد ويحةا ويةس  اةةتة اويترو قتر   ررسترت . ًو تأن قتر 

ًتتت ر االستتتتاداد يوتتتج   االمتيتتتر  ويتتتدق   خةتتتق اوتةتتتروت االةتلتتترد  اتتتير اويتتترود
اوخأت اير اويرو ويجةة   يتلررقور وييو ةوا قي  ات حرا  او تر  ولتًر  ًت  
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إًسرد رخأق اويرو اروةجور و ارهر اوتةرا د وتةوي رن قر اوسةروة اوحقيقيتة . 
ويخةتتتتي او  وتتتتت إوتتتتص يتيجتتتتة رر  اوتتتتذ   يرستتتتخ ًتتتت  األ تتتت  اوتتتتت  يم تتتتر رايير هتتتتر 

 او تا  ةور .
تتر  ر  تر قتتر قأةتتة االستتتاداد اتترألخأق ًيتترى اومتتواما  رر وحختتأق دوران     
ًتت  حيتترو اويتترود وتتتة يران مايتتران ًتت  او يتتردير األختترى . ًاتترألخأق تتحتتد د قأةتتة 
اإليستترر اذاتتت د واةرعةتتت د واقو تت د وارإليستتري ية . وال ي يتتح قتتر األذهتترر  تتريهة ح 

ختأق اروة ت  . ًاحستح  تر تمتور رًةروت  . ً   يرير رًمترر اومتواما   تر رات  األ
 ر هير يرى ارتار  االستاداد اتدي   األخأقد    تر ي متر  ةت  استتأح اآلخترير 
واستتت أو   . واالستتتاداد ال يمتةتت  ا ه تتر  اوخيتترد اتت  إي تت  أأيتلتتر ت ًتت  رم تتر 
األ يتتتتتتر  او ايةيتتتتتتة واألختتتتتتأق اوحستتتتتتيةد ًهي تتتتتتةة رد رو يةستتتتتتدهرد رو ي حوهتتتتتتر   

االستادادية تسودد ًيوي  اومذح واويةرقد ويةير االستاداد األورار قةتص  اوسيرسة
إجتتتران اتتت   يةوستتت   آ يتتتير  تتتر متتت    اختتتذود   تتتر يجةتتت  ًقتتتدار او قتتتةد اتتترويةو 
وارآلخريرد ييور ً  األ  ة ًتتوتت األسترود وتماتر لتراقرت ر اوداخةيتةد وي ست  

حيرتتت  ستتوى او ةتتذ ات  اوةتترد  ةر  تترن وستتةح  روتت  وقر تت  ومرا تتت د وال يةقتت  ًتت 
 اوا ي يةد وهو ية   ا وت ةريح .

ويحتتتذ ر اومتتتواما   تتتر رر تي ةتتت  قةتتتص اويتتترو حيةتتتة تقتتتدي  االستتتتاداد يةستتت  
قةص ري ت  األ ت  اووحيتد ًت  اوتقتد  د ورر  ًيت   تر اوخيترات  ترال تيروت  اإلدارو اوحتر و 

حرود ًيقووور أأوةد يار  اة  اويرو رر  وأستاداد حسيرت  ةقودو ً  اإلدارو او
 تتتت أن : االستتتتتاداد يةتتتتي ر او اتتتترع وية ة  تتتتر   ويةة تتتت  اويتتتترو قةتتتتص حستتتتر او رقتتتتة 
واالقتدا د ويقة   اوةسق واوجراع  . وومر  ذول اير لحيحد ألر  تة يت او اترع 
يحل  قر ًقدار اوو ر ةد وتةة   او رقة يمور قر خوتد وألر  اوتةة تق يست  ص 

واوةسق ةد يادو ةةيأند وومر  ذوتل يرجت  إوتص تستت ر  ت ً    ر االستاداد ت اقتداالند
رلحرا  . م ر تيقةح تس ية اوجري ةد  ر تةد  قةص اوحقوقد إوص حق  االمتسرح 

 واإل ران واوحاوو . و ر ذولد اوجود حسيرت وأستاداد  
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وهيتتر يتتترى اومتتتواما  يتجتتترو  أ ح تتتد قاتتده  اوتتتذ  ي روتتتح ارو ستتتتاد  اوةتتترد  
تيم تتترير قةتتتص اوتةتتتررتد ويةهجتتت ن األهتتت  إوتتتص اوتتتتراح    . م تتتر أأ ستتتتاد  يهمتتتره او 

يًر  ةو  أاألً ري   اوذ  يتيح او جر  الستاداد رج  ةو   قترد  . واومتواما  
اليتتتترى ًتتتت  او ستتتتتاد  اوةتتتترد  او تتتتتوهَّ  ستتتتوى استتتتتادا   ستتتتتاد اتتتتآخرد   تتتتر ي تتتتو ر 

   االستادادد ألر  االستاداد وال ي حوهد وذول ألر  اوحرم  ال ي مر رر يقي  قدالن 
قداوتتة اوسيرستتة هتت  ًتت  إوتترال او حمتتو ير اتتروحم  . ويةتتر ق اتتير االستتتادادير : 

ستتتةوح   ررستتتة االستتتتاداد . ًتتتيأحا رر  او ستتتتاد ير راووتتترة  واو راتتت د هتتت  ًتتت  
يتة  ي ر يحرلتور قةتص قتد  ايتوترر رًمترر اوحر  او  رايير ال ي يةور اوةة  مة د وا 

 رراور اوةة     ر يمر  و وق  . واوحقوقد ومر  اوورةيير يح
واوسيرسيور ج يةرن ي      ج   او ر د ومر  اوةترق اتير او ترايير واووترةييرد 
تتة ًتت  مستتا رد اةتتد رر يةييوهتتر قةيتت  .  هتتو رر  او ستتتاد ير او تترايير يوتتررمور األ  
تتر اووتترةي ور ً تت    ال يةتمتترور ًتت  ايتتر ستتةح او وجتتود   . واالستتتاداد او راتت   ر  

تر اووترة  ً ي ت  ستري  اوت وا د وتديد اوو تةو  وي  األ  دد ومي   يت لت اتروةير . ر  
 يخة ت  مري  الستاداد رسور  ر سراق  .

وق و رند ً ر  او جت ةرت او راي ة ةد تحوو ت  تر االستتاداد إوتص االستتة ررد 
 ر  ر االستاداد اوورة  ً ي  يتوج   ا  ررسة اوةيت يحو  وا يي  .

يت  استتةداد ًو  أاالستاداد وا وتراية  يترى اومتواما  رر  اهلل خةتق اإليسترر ًو
وةلتتأ  واوةستترد . واوترايتتة هتت  اوتتت  تتتدً  اإليستترر ًتت  إحتتدى او تتريقيرد وهتت  
تيوة اروتةةي  واو رار واوقدوو اوحسيةد ًةه   رلتوو ر وجتود او تراي رد ورهت   ًروق تر 

ترايتتتة قتتر  ر رهتتتر وجتتود اوتتدير . واالستتتتاداد يةستتد األلتتتو  واوةتتروعد ًيحتترت او
اولحيحد ويقتو   خلتر  اومتذح واوختداع واويةترق. إر  اوحمو تة او يتا تة تتتووص 
تستتتت ي  اوترايتتتتة  وتة ي  تتتتر  تتتتر ختتتتأ  ةتتتتوايير ترستتتت  ر وختتتتد ت رد وتتتتذول يةتتتتيم 
اإليستتتتررد ًتتتت  اتتتت   دووتتتتة اوحري تتتتةد ستتتتةيدان ويوتتتتي رن قةتتتتص اوة تتتت د قد تتتتت  اوترايتتتتة 

وقيرن خر أن ال هدت و  وران تراية رايرع د  اولروحة . ر  ر رسير االستاداد ًيةيم
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ألي   يجد س وو االستاداد تةسد  ر يايي . وهو ال يحري إال  قةص إخةترن أأذهات  
وذهراتت  و ذهاتت    . وهتتذا يةتتيم األستتير أأيتتود ع ستتق رند ويستتتقا  ستتق رند إوتتص رر 
يةتتو  اية تتة او تتوتد   تتي ةرن دييتتره  تت  آخرتتت د ًي تتوت ايتتر آستتت وال  ةستتوت 

 ةي    يا   او ستاد  وال يقدر قةي  ًيلرت اةس  ً   ةرداو رهة  وجيراي  .ق
ومةي ير ارومواما  ت هير ت يردد لدى اآلية اومري ة : ن * َوَ ْر َمَرَر ًت  َهتِذِه 

 رق َصد ًَ هَو ً  اآلِخَرِو رقَ صد ور    سَايأن * { .
دو واويةتتوو  قاتترو واوترايتتةد قيتتد اومتتواما د ويستتت تةقييتترن وتحةياتترن احيتتث ت تت

ي  ر ه  ق ةي ة تقو  قةص اوحوار واإلةيترعد  وةمتحد اةسةوح اوترايح واوترهيحد وا 
وتتة  ر ارو حي  واروورا ة . ًةي ص وإليسرر اوقدرو قةتص تحقيق تر ًت  ات   االستتاداد 

 اوذ  يحر   اوتةمير واوحوار ! .
الستتتتاداد : وقتتتد استتتت رع او  و تتتت رر يلتتتو ر اوترايتتتة ًتتت   راحتتت  قأةت تتتر ار

ميتتت ت   تتد وتت  حتتير ته َ تت د وميتتت يتتةوت اويتترو ايرا تتر ًتت  اة تت د وميتتت ييتوتتر 
ةد تايي  اوتراية  تر  اويةرق خوية رذى او ستاد د    ال يةاث االستاداد رر ي د   ر

ور قةتتتص إحيرع تترد ويرا تتت  اويتترو قةتتتص اوتةق تتت   جريتتح اةتتت  اوةة تترن اوتتتذ  يلتتر 
   .يستخد وا ققوو  ررواو رقة  ر اير 

إر  حتتتتديث اومتتتتواما  قتتتتر اوتتتتدير واوةةتتتت  واوترايتتتتة حتتتتديث  تمر تتتت د ويتةة تتتتق 
وتتتص اوتتتدقوو  تتت  االستتتتأحد وا  اتايتتتير قأةتتتة االستتتتاداد اتتتروةمرد وييت تتت  إوتتتص ًر
إليوتترن ًمتتر  تيتتو رد  اي يتترن رر  اوتراختت  وايتترح اويقتتد ي د يتترر إوتتص تستت يح اوتتدير 

وتتص اوج تت  اووتتر   واوترايتتة او ةقتتتودو . وحتتير يلتت   اومتتواما  إوتتص أاالستتتتاداد وا 
واوترة تتتت   يقتتتتد   و تتتتذا او قتتتتر  اتحديتتتتد اوترة تتتت  اي أةتتتترن  تتتتر رر  اوحرمتتتتة هتتتت  ستتتتي ة 
اوخةي ةد ورر  اوترة   هو اوحرمة اوحيوية اوت  تقرا  حرمة او او  رو او وتد ورر  
األ   ي مر رر تت ي    ر ختأ   أحاتة اوحرمتة او رواتة قةي ترد هت  هت  حرمتة 

او  .    يةر ت األ  ة اةي  ر  ج وقة رًتراد يج ة تر َيستح رو و تر وخوي ر  ه
وت  إوتص االيح تر  . وةتد ياتر اةت   رو و ة رو ديرد وه  تترة ص    ترة   ويحو 
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اويتتترو رر  اوتتتدير يقتتتت حتتترعأن اتتتير اويتتترو واوترة تتت  . وومتتتر  اوحقيقتتتة رر  األديتتترر 
 اولحيحة إي  ر جرنت وترةية اإليسرر وت ذيح رخأة  .

تتت  اومتتتواما  اوةرةتتتَ  اوحتتتريي قةتتتص إيقتتترا ةو تتت د ًيوتتتر  وتتت  ميتتتت  تتت   يوج 
يروتتده  إوتتص اوترة تت د ويتتذم ره  اِةاتتر اوتتترريخد واةهتتدات اوتتديرد حت تتص يلتت  ا تت  
إوتتتتص  ةتتتتح حمو تتتتة  يتا تتتتة تواجتتتت  االستتتتتاداد وتت س تتتتل ارووتتتترعد حتتتتتص يلتتتتير 

تتةد وتيتوتتر او حتترم  اوتتت  تحتترم  اويتترو قةتتص ةتتدر او ستترواود  اوتوتتري  ًتت  يتتد األ  
وتة تتت  األ تتتة قةتتتص  راةاتتتة ق تتت  اوحمو تتتة حتتتتص ال تتةتتتد ى حتتتدود وارعة تتتر وال 

 . تقل ر قي ر

همذا يأحا اومواما  رر   رقا  اوورور اوت  يوودهر االستادادد إي  ر يت     
تتتتة إوتتتتص االيح تتتتر  . و تتتتر هيتتتتر ر   تتتتتذر ع  ًتتتت  قرةةتتتتة اوترة تتتت  وتحويتتتت  ستتتتير األ  

تتتتو د ألر  االستتتتاداد يقتتتتو  قةتتتتص ارو  يتتترر ألجتتتت  تحقيتتتق اوتقتتتتد     هتتتتو تتتتذر ع  ًر
اوتاةية اوت  ال ي مي ر تحقيق اوتقتد   قةتص ر   لتةيد . إر  االستتاداد ية ت  قةتص 

 ة   حري ة اوةة  واودير واوةمرد ًميت ي مي د اةد ذولد ادقرن  ةح اوتقد     
ومي تت   وقتتد وتتر  اومتتواما   اتترع  االستتتاداد وقأةرتتت د ورو تت  اةوتتمرو  اورعيستتةد

تتتر قتتتر اوتةلتتتي  ًتتت  تة يرات تتترد وهتتتذا  وتتتروع ترريخي تتترن وواةةيتتترند ألر  اوتتتوق   ةل 
ارالستتاداد وت  يمتر وياتدو وا تحرن ت آيتذال ت إال  ًت  وتم  حمو تة  تستة  ة . ًةت  
يمر  ر او  مر رر يت  إدرال إ مرييتة تأقتح لترحح او تروو اتروقي  االجت رقيتة 

يةستت  . ووتت  تمتتر وستترع  اإلقتتأ  ةتتردرو  ج ية تترد ا تتر ًتت  ذوتتل اوياتتر  اوسيرستت 
قةص تحوي  اورر  اوةر  وتست يح د م تر تةةت  اويتو  ا تر وتدي ر  تر تقي يترت هرعةتة 

ارانات  تيو قة .  وا 
ومي يتترد  تتر ج تتتة رختترىد ال ييمتتر وجتتتود إوتتررات ار  تتة قيتتتده و  تت  هتتتذه 
ة اوتتتة يرات . وومتتر  اوحمو تتةد م تتر ال حتتا اومتتواما  ت احتتقد هتت  لتترحاة اومة تت

األووتتتص اوتتتت  تتتتتيح او جتتتر  الستتتتاداد او  سستتترت األختتترى اوتتتت  يستتت   قةي تتتر رر 
 تتةا   ت ا ر ت ةم   ر ةو ات ت اوةمر واو روو واوسأ  .
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وةا  دقوت  إوص أاوتخة ي  ر االستاداد  ييترد  اومتواما  احمو تة قردوتةد 
و ةذاتت  وررحرن وةيرو ً رعة رد حيث يةيم اإليسرر ً  اة  ر ر ييترن قةتص حيرتت  

يتتت د يت ت تت  اروةتتد  واو ستترواود ال يختترت قةتتص  روتت   تتر   تِلتتحد وال قةتتص  وحر 
مرا تتت   تتر  ستتِتةحد أأوريةتت   تتر اة تتت  اوترة تت  ًتت  اواوتترد هتتو إحمتتر    رلتتتو  
اوحمو ة او يتا ة اايرع   ستد ان  تييترن ًت  وجت  االستتاداد   . ووةولتو  إوتص ذوتل 

استتتخأي اوِةاتتر  تتر اوتتترريخ او ايةتت د يتتدقو او  و تتت إوتتص استتتقران األحتتداثد و 
حيتتث  تتر  اإليستترر اتتةدوار  ختةةتتة ًتت  اوحيتترو  تتر أأدور االًتتتراو   إوتتص أأدور 
تتتتر  د ًتجا تتتتر وتستتتتة  د ولتتتترر ةريويتتتت  إوتتتتص اوةةتتتت د  االةتيتتتترن   إوتتتتص أأدور اوتح  

 وتيو قت رومر  اوحمو رت وو  يستقر اويرو قةص وم    ر   قر  .
 اح ترن يراهتر ر وو  سترع  الاهتد  رر ته تر  وةتتدةيق     يةد د خ سة وقوترير 

 ر رج  اوتول   إوص وم   قاتو  وةحمت د وهت  :  تر هت  األ تة رو اووتةحد  تر 
هتتتتت  اوحمو تتتتتةد  تتتتتر هتتتتت  اوحقتتتتتوق اوحرم يتتتتتةد  رقتتتتتة األ تتتتتة وةحمو تتتتتةد تو يتتتتت  
اوتمةيةرتد إقداد او يةةد  راةاة اوحمو تة حةتا األ ترد حةتا اوستة رت اوسيرستية 

واوتةةتتي د اوترة تت  ًتت  اوةةتتو  واو ةتتررتد اوتوستتي  ًتت  او راقتتة واولتتيرقة  واوديييتتة
 واوتجررود اوسة  ً  اوة رارد اوسة  ً  ًر  االستاداد .

تتتت  االستتتتتاداد  وتتتترو   وياتتتتدر اروحتتتتديث قتتتتر او و تتتتوع األخيتتتتر  اي يتتتترن رر ًر
 ا أث ةواقد : 

 ت وةور األ  ة اآال  االستاداد . 1 
 روةير واوتدر م .ت  قرو ة االستاداد ا 2 
 ت ت يعة اوادي  .  3 

د وذوتل ألر  األ  تة  االستتادادويح   د رخيراند  ست ووي ة  األ ت  اوتت  تقات  اوتذ  
تتتر تحم  تتت  قةي تتتر .  تتت  يي تتت  متراتتت  اخرت تتت  اوتتترى ألي تتت  يأحتتتا رر    ستتت ووة ق  

 اويرو اد وا  جت   يحم   اوةد د وتسوده او حا ة واإلخرن .
  *      *    *  
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 ر خأ  سار  ر جترن ًت  أأ اترع  االستتاداد   يأحتا رر  االستتاداد ًةت  
 ر رًةر   ر ي ةل يوقرن  ر اوقو و او روي ة رو اوةددي ة رو اوةمري تة  رو اوورا ي تةد  ت  
يحتترو  رر يحتتو  قةتتص اتترة  اوقتتوى ويتو ج تتر اتتروقو و اوسيرستتي ة  اوتتت  تجةتت  اوقتتوى 

 حةرا قةص  متسارت ر  ر وجود واة  ًرسد .األخرى  جر د تواا  تتةرور  ة ر وة
ر   استتاداديرن تستي ر قةيت   ةق تدو  تر اآلسترير   جت ةرن ورر  االستاداد يمو 

اوتتتتذير يخ تتتتةور اويتتتترو ًيجةةتتتتوي   رستتتترى يا  تتتتور او ستتتتتاد  وال يقتتتتوور قةتتتتص 
 حررات د وذول يتةردور ًي تر ايتي  د وياة تور  تةةرنه  ويسترنه د ًيلتاح مت   

 تتر ج تتةد وارو تترن  تتر ج تتة رختترى . وياتتر   تتر ايتتي   وتتخي إيستترر  اةو تترن 
ير ارودقريتة . وهتذا اويةتوذ ر يستة    ر  اوسة ة اوسيرستية ًيت حتد ات  اآلخترور  تتة   

تر يستت د ه  تر سةستةة األمرذيتح اوتت   ي   تية وا  ال يةتي  قر  ريتق   هأتت  اووخل 
 ع ألوا ره  .ي ةق ر هو ورقواي د ًيم ر قدد اوذير ييا   وة وا يير االيلير

تو  اوتدير إوتص وستيةة   رو ستاداد ر ران ام  م ر ات  ح رر  وأ قأةتة ات د ًيح 
استتتتأح ر وي يتتت  تتتتداو  اوةةتتت د ويةستتتد األختتتأق واوةأةتتترت اإليستتتريي ةد ويةتتت    
اوتةتتروت اتتير اويتترو وياقتتي   ًتت  لتتراع داعتت  حتتو  اال تتتألد ويجةة تت  يتتتداًةور 

 إلحرا  او روات .
ال اتد   تر هتد  لترح  ودل حلتوي   و تذاستتاداد  تد  اوتقتد د وتاي ر رر  اال

و واوةداوة واوحري ة اواستاداو  . وترم  ت اداع  االستاداد ً  ًمر اومواما  ارو سرو 
 واووورى اودستوري ة .

ووتتد د قةتتص اوجريتتح اوسيرستت  و  تتر .  اروةداوتتةوةتتد ارتا تتت او ستترواو قيتتده 
د وخرلتتة حري تتة االقتقتترد واوتةميتترد وحت تتص و وديتت ر م تتر احتة تتت اوحري تتة  مريتتة مايتت

او وتتررمة اوسيرستتية . وةتتد راتت  اوحريتتة اتترووق  إذ ال حريتتة  تتر دور اوقتتدرو قةتتص 
يرن و ردي رن . ي رن ووةور   ا تأم ر  ةًر

ومتتتترر هدًتتتت  األماتتتتر تحقيتتتتَق اووتتتتورى اودستتتتتور ية حيتتتتث يوتتتتررل او وا يتتتتور 
قتد ًت  األ تةد  ت  ج ت  اوحمو ة ً  لي   لترعره د قتر  ريتق رهت  اوحت  واوة
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 تةل اواداع  مة  ر ً  اإلسأ ي ة اوت  وجد ري  ر ح   ور   و ومأت ر ت   .
ت  االستتاداد يةت تد األستةوح اوتتدريج  اوتذ   وةد مرر  ي ج اومواما  ً  ًر

د واوتت  تتيا   رسترويح اوقيتر  ارإللتأ  األ تة  يي   اتمرتت اوةقتو  اوواقيتة ًت  
 وسيرس  .اوديي  ت  يدان وةت يير ا

تتتت  االستتتتتاداد  تواًقتتتتة وستتتتيرو حيرتتتتت د اتتتتدنان  تتتتر  م تتتتر جتتتترنت آرا ه ًتتتت  ًر
او تتتتر   متتتتدوي  حرستتتت  قةتتتتص  ا وتتتتت  يلتتتتح ة تتتترع  ًتتتت  أأراوتتتتي ر  د وايت تتتترن 

 لأاة  واةة د واست رار تيرسق رد إوص ي رية حيرت  .
وهو  ةم ر يي ةق  ر اوواة د ويةم ر ا ريقة واةةي ةد ً و و  يمتتت ارويرحيتة 

ستتتةاية اوتتتت  تلتتتت االستتتتادادد اتتت  وقتتتد در  راعتتتت  واج تتتت  اتتتروةة  واوتةتتترور او
وتجرو  اوخأًترت او ذهاي تة اوةداوتة يجتح رال  تمتور اوحمو تة  رم ي تةد ورر يمتور 

 لو  اإلسأ  .رًي ر ةريور قرد  و أع  ال يخروت 
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 ...     قد ة

 ...    تاداد  ر هو االس
 ...   االستاداد واودير
 ...   االستاداد واوةة 
 ...    االستاداد واو جد
 ...   االستاداد واو ر 

 ...   االستاداد واإليسرر
 ...    االستاداد واألخأق
 ...   االستاداد واوتراية
 ...   االستاداد واوترة 

 ...   االستاداد واوتخةي  ي 
 ....               دراسة /بداد: المااية والبديل طبائع االست          

 ....      المصادر والمراجع
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 المللف ِي سطور                                                                         

 محمد جمال طح ان   السير  الذاتية
  وعلم النفس .فلسفة يف الدكتوراه 

 للرراسددر   الوعددر مددر م ممكددا  تددر    ددرر
 . م(2015عنترب  –) مك ر

   البرحث التنف ذي يف ممكا األتر
يف ديب  orient vision -والرراسر  

 م. 2014
  سترذ  رر خ احلضررة والفكم العميب احلر ث  يف املعهر الفمنسي للشمق 

 .م2009- 2011.)(infoاألدىن ) 
 2012لم رض)مستشرر التحم م يف ممكا آفرق العمّاب اإلعالمي يف ا - 

 م(.2013
 2008-2004مر م حتم م جملة) العرد ر ( منذ صرورهر . 
  عضو احترد الكترب العمب واحترد الصحف ني ومجع ة  رر خ العلوم ونردي

 اآلداب والفنون.
 ( 2003رئ س جلرن الثقرفة واملعلومر  ة واإلعالم يف مجع ة العرد ر- 

2008.) 
 (.2007- 2006ثقرفة اإلسالم ة )مر م املمكا اإلعالمي حللب عرصمة ال 
 .مشمف على منتر ر  حلب عرصمة الثقرفة اإلسالم ة يف مواقع كثرية 
  ( وال اال -2002املنسق العرم مللتق ر  القصة القصرية جراً منذ عرم.) 
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 .عّر بعض الربامج الثقرف ة يف إذاعة صو  الشعب من دمشق  
   الفكم العميب املعرصم. سعى إلجنرز جمموعة من األتر  حول الثقرفة و 
  لقى العر ر من احملرضما  وشررك يف بعض النروا  الفكم ة حول مسرئل 

 -املغمب -لبنرن -معرصمة يف عرد من الرول العمب ة واإلسالم ة, ) األردن
 - ملرن ر  -السعود ة  -اجلاائم -إسبرن ر  -مصم -اإلمررا  - مك ر  -إ مان

 سور ة ..(.
   ًر مطبوعًر يف الفكم والنقر والشعم والقصة, ) يف ة وثالثون كترب سعله

 واإلمررا  ...(.والسعود ة والكو ت سور ة ولبنرن واملغمب 
    نشم له مر  ن ف عن  لف مردة بني الرراسة والنقر والقصة والشعم يف الرور ر

 العمب ة املختلفة.
 :نرل بعض اجلوائا احملل ة والعمب ة, منهر 

o ر رئرسة جملس مر نة حلب عن جممل األعمرل جرئاة البرسل اليت متنحه
 (.2000)عرم 

o  (.2000اجلرئاة األوىل يف الشعم يف مسربقة حمرفظة حلب )عرم 
o اجلرئاة الثرن ة عن السرية القصص ة يف مسربقة ثقرفة الطفل العميب ) بو ظيب- 

 (.2000عرم

 .عضو يف جلرن حتك م عرد من املسربقر  يف الفكم واألدب 
  اة الش خ كرمل الغّاي لألتر  الرتاث ة. مني عرم جرئ 
 .مني عرم جرئاة الركتور نع م ال ريف لألتر  النقر ة  
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 معلومات التواصل

00905329633799 
               

 

jamaltahhan@gmail.com 
 
 
 

 الكتب المنقور  محمد جمال طحان

 عام الناشر نوع العمل اسم الكتاب رقم

 1985 نفددار الثقافة )دمشق(  شعر عشرة زمن يا آه 1

2 

االستبداد وبدائله في الفكر 

الكواكبي  -العربي الحديث

 أنموذجا  

 دراسة

 نفد اتحاد الكتاب العرب )دمشق(

 نفد 2006 -حلب  -دار النهج  2ط

 2015اإلمارات  -دار نون  3ط

 

1992 

 1994 نفد دار سراج )بيروت( مقاالت مشاغبات فكرية 3

 وتحقيق دراسة األعمال الكاملة للكواكبي 4

مركز دراسات الوحدة العربية 

 نفد )بيروت(

 2009الطبعة السابعة 

الكويت  -الطبعة الثامنة  دار كلمات 

2015 

1995 

5 

 على هامش التجديد

)من الكالمولوجيا إلى 

 التكنولوجيا(

 دراسة
 نفد دار سراج )بيروت(

 2015دار كلمات ) الكويت( 2ط
1996 

 1997 نفد دار سراج )بيروت( مقاالت هكذا تكلمت حورية 6

mailto:jamaltahhan@gmail.com
mailto:jamaltahhan@gmail.com
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 1998 نفد دار المرساة )الالذقية( )باالشتراك(شعر شرفات للجمر 7

8 
صرخة األسيان/ إضاءة 

 كواكبيّة
 1999 نفد دار سراج )بيروت( دراسة

9 
الحاضر غائبا  )تأمالت في 

 الزمان(
 مقولة

 را )دمشق(دار بت

 2015الشارقة  -دائرة الثقافة  - 2ط 
2000 

 2000 دار األوائل)دمشق( إعداد وتقديم رحلة إلى األعماق 10

 2001 نفد دار األوائل )دمشق( دراسة أفكار غيّرت العالم 11

12 
أبو الضعفاء )عبدالرحمن 

 الكواكبي(
 2001 نفد أبو ظبي سيرة قصصية

13 
 الخديعة الكبرى /

 واألوهام الصهيونية اليهود
 دراسة

 نفد ة )بيروت(قوقيمكتبة الحال

 نفد 2003دار األوائل  2ط

  2007دار صفحات  - 4ط

2002 

 أبحاث المثّقِّف وديمقراطية العبيد 14

 نفد )دمشق( -دار األوائل 

 2007دار صفحات  - 2ط

الكويت  -الطبعة الثالثة  دار كلمات 

2015 

2002 

 قدراسة وتحقي أم القرى 15
 نفد دار األوائل / جمعية العاديات

 2007دار صفحات  - 5ط
2002 

 دراسة وتحقيق الرحالة ك طبائع االستبداد 16
 نفد )دمشق( -دار األوائل 

 2010الطبعة الخامسة - دار صفحات
2003 

17 
 امنحوني فرصة للكالم

 
 2003 نفد )دمشق( -دار األوائل  مقاالت

 2003 المعهد الفرنسي للشرق األدنى دراسة)باالشتراك( هتيار اإلصالح الديني ومصائر 18

 دراسة)باالشتراك( قراءات في الفكر العربي 19
مركز دراسات الوحدة 

 العربية)بيروت
2004 

 2004 نفد دار بترا )دمشق( تحرير الشجرة المثمرة العالية 20

 دراسة)باالشتراك( االستبداد في الوطن العربي 21
ة مركز دراسات الوحد

 (العربية)بيروت
2005 

 دراسة عودة الكواكبي 22
 حلب عاصمة الثقافة اإلسالمية

 نفد
2006 

23 
الرؤى اإلصالحية عند 

 الكواكبي
 2007 اتحاد الكتاب العرب)دمشق( تحرير

24 
الصورة الفنية في الشعر 

 العربي
 2008 دار صفحات )دمشق( تقديم
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 مجموعة قصصية حاالت سريّة 25
 السورية )دمشق( وزارة الثقافة

 نفد
2008 

26 

توثيق فعاليات /الكتاب الذهبي

حلب عاصمة الثقافة 

 اإلسالمية

 تحرير/باالشتراك
األمانة العامة لحلب عاصمة 

 الثقافة اإلسالمية
2009 

 2010 دمشق -دار صفحات  دراسة صنـّـاع الحضارة 27

 أدباء من حلب  28
دراسات 

 باالشتراك 

ى حت 2002خمسة مجلدات من 

2010 
2010 

 2010 حلب - 4دار نون  باالشتراك ألنّه كان مثلنا  29

30 
حكايات سوريّة لها عالقة 

 باالستبداد
 2014 اإلمارات -دار نون  باالشتراك

31 
واضح كالسيف ..رقيق 

 كالنسمة
 2014 حلب - 4دار نون  شعر 

 2014 حلب -4دار نون  قصص قصيرة جدا  شؤون يوميّة 32

 صبر وفداءبطولة و 33
سير قصصية 

 للناشئة 
 2014 حلب -4دار نون 

34 
المكتبات والتوثيق في الثقافة 

 اإلسالمية
 تحرير

 -المجلة العربية –كتاب الشهر 

 الرياض
2015 

 2015 الكويت  -دار كلمات  دراسة  أعالم الحضارة اإلنسانية  35

 2015 الكويت  -دار كلمات  قصص قصيرة جدا   مذكرات كرسي  36

 2015 الكويت -دار كلمات  سير قصصية لليافعين  الصبر مفتاح الفرج  37

 2015 الكويت -دار كلمات  شعر رويدا  أيتها العابثة  38

39 
 القصة القصيرة جدا   

 من التأسيس إلى التأصيل
 2015 الكويت -دار كلمات  تحرير

 2016 ايطاليا  –دار المتوسط  دراسة  دعاة وأدعياء معاصرون 40

  

 


