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 المقدمة:

البحث في رؤية العالم لدى األستاا  اماتام اانتاع اعاتارنا اتع قتطث ئيتاة رايستية  األ لت  

جية   القائية ايدم اعاار الك الرؤية للعالم في اأسيسها الا حيدي ناع احا ل ايديم الرؤية الائها

قطقية الرؤية الكلية )امئساع  الك ع  الحياة(  الرؤيتة ال التلة الاااقلتة فتي )االستااطت  الا  يتة 

 العاراع(   الائظ اة السباعية الاش لة لرؤية العالم اع عييدة دافعة  شرعة رافعتة  يتيم  فنتاا  

   أاة جااعة  حنارة فاعلة  سئع يانية   ايالد حافظة  احاة ه ه الائظ اات الكلية حاكاة

بئا  ج اعرفي له أر اع أربعة )امطتار الااتاهياي  امطتار الاحليلتي  ي اعتد الااستير  امشت االت 

األجدر بالائا ل(   في سياق اعاار ه ه الرؤيتة ئتام اشتر إن حلتطحين  برئتاام اربت ي  اعلياتي  

ع اتتع الاهتتم أع ئتتربت بتتيع التتك الرؤيتتة املتتطحية  الرؤيتتة للعتتالم  فتتي ستتياق يتتد ييتت م ائايتتاد   تتا

الائ ي   ا ييع ه ه الرؤية املطحية عل  أرض ال ايع  اا طال  لك اتع ستلبيات  اتا ار ته اتع 

 اسادراكات في ه ا الايام 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إشكالت نظرية ومنهجية وتطبيقية -أولا 

امشت االت الئظريتة الاتي اترابت بالاتدا  حلت  هت ا الا نت إ  امطتار ئحع أاتام بعتض اتع 

الائهتتاجي  الئظتتري  فنتتطن عتتع امشتت الية الاتتي اتترابت بذا ائيتتة اطبيتتإ  لتتك )الئظتتري( فتتي حبتترا  

 رؤية ااكاالة له ا الا ن إ شديد الاط رة  ال ي ياعلإ برسم ل رٍة  لية "لرؤية العاَلم" 

ئاحتدث عتع  ايتع دراستة األستاا  اماتام اتع ئاحيتة   ايتع   يب  الحتديث عتع هت ا يحستع أع

 دراسات رؤى العالم في السيايات العربية اع ئاحية أارى 

* أاتا عتتع دراستتات األستتاا  اماتتام فيتتد َعلاتتُ علتت  بعنتتها باعتتد ستتردي  ارجاتتة لستتيراه اتتع 

األستتتاا  عيتتتر ال تتت ف فتتتي أف تتتاره  بيئاتتتا ائطليتتتت دراستتتات أاتتترى لدراستتتة ف تتترٍة هئتتتا أ  هئتتتاك عتتتع 

اماام؛ بعنها يئااي حل  داارة الالساة   بعنها يدا  في اجال الاربيتة   بعنتها يا تع حستئاده 

 حل  اجال دراسات املطح 

 ظلت ه ه الكاابات اعبر عع ئظرة اج ياية لاشر عه املتطحي اتع د ع الئظتر الاعاتإ 

 عتتع أئستتاق الاعرفتتة  اليتتيم حلتت  طبيعتتة الرؤيتتة الكليتتة الاتتي ايتتدم عئالتتر شتتب اه الاا يريتتة  فنتتطن 

  World View عير  لك ااا يدا  فياا اساير عل  اساياه برؤية العاَلم 

ا عل  حطار الئظترة الج ايتة  الئظترة الاابعيتة لاستيرة حيااته  يتأاي هت ا البحتث لي ت ع   ار جن

ااتته  أئستتايه التتك الاريطتتة الاعرفيتتة الكليتتة لمستتاا  اماتتام  شتتب ة العطيتتات البيئيتتة فياتتا بتتيع اارد

 الاااهياية 

* أاا عع دراسات رؤية العاَلم فاع الاهم أع ئشير حل  أع الك الدراسات في األدبيات ال ربيتة يتد 

شتاعت   اعتت  لتيق فيتت علتت  الاستا ى الائظيتري  لكتع  تت لك علت  الاستا ى الايتدائي   عبتترت 



فتي دراستااها  (*)يييتة فرديتةالك الدراسات عع ئ عة فلستاية اجريديتة فتي ائظيرااهتا   عتع ئ عتة حابر 

 الايدائية 

  ايع األار أع دراسات رؤية العاَلم في ال ُر عل  أهاية اا أشارت حليه اع نر رة رؤية 

 احلي  البائ  الا رية  الاعرفية ال ربية  نر رة الاعرت عل  أل لها الاك يئية  الالساية  حال أئها 

للعتتتالم  ات طبيعتتتة ائظيريتتتة ااالاتتتة  اراباطهتتتا فتتتي حيييتتتة األاتتتر لتتتم اجاتتتع فتتتي أدااهتتتا بتتتيع رؤىن 

  اا ه  ال ايع في دراسة اق  دراسة األساا  اماام –باشاريع حلطحية اطبييية 

* أاا الدراسات العربية فيد ظلت عالة عل  الدراسات ال ربية في هت ا الايتام ال ئئطلتإ اتع 

م فتتتي هتت ا الايتتتام؛ بحيتتتث ااتتتداا  اجاهتتاد حيييتتتي يؤلتتت  الاعتتائي الشتتتاالة  الااكاالتتتة لرؤيتتة العتتتالَ 

األئستتاق العييديتتة اتتع األئستتاق الاعرفيتتة اتتع أئستتاق الستتل ك  أئستتاق الايالتتد   ااتترابت فتتي  يائهتتا 

أل ل العييدة اع ي اعد الشترعة  اتع أئستاق اليتيم  ألت ل الايته الحنتاري   بئتاو األاتة   الستئع 

ق ئظريتة  ائظ اتات اااهيايتة  أطتر اليانية  ااعي  الايالد العااة  فنطن عاا ا لتده اتع أئستا

ش االت أجتدر بالائتا ل     ت  هت ه األات ر الاتي ااعلتإ برؤيتة العتاَلم حئاتا ايتدم  احليلية  ااسيرية  ا 

 ه ه الرؤية بحيث ااأكد  اارسخ في أل لها  ااعدد في فر عها  أاكالها 

ة الاتي يجتُ أع حع ه ا الجاع بيع القابتت  الاا يتر فتي "رؤيتة العتالم" اتع األلت ل الاعرفيت

 اجدد الئظر فيه اع عير أع ابدد أ  اجاد 

فتتي حطتتار هتت ه الرؤيتتة الاتت ج ة علتت  عجتت  لحتتال الدراستتات فتتي ا نتت عئا هتت ا  يتتأاي  لتتك 

االهااام بح  حش االت  الادر الئيف فيها اع اطل حطتار ائظيتري  اتدا  ائهتاجي  احا لتة 

اتي الت ر هت ه الدراستة  اهااهتا  ح  ال ايتدم أ لية؛  ه  أاتر يحتدد لاطبييتات فعليتة لهت ه الرؤيتة ال

                                      
يملهااأ أن كد اا  أن   هاالى ؤَلماال ياألااتد أاال ي ربتاااص أ اا ي مألاا  داا   اا  ل  أل اال أي أهناات وماالى درااة رؤيةاال ؤَلماال ياألااتد، ااا   ي  اا ير    اا   (*)

   تد ل حىت إن د  دنهت يا  ر.



تا لهي لتتة رؤيتتة العتتاَلم  لتيق فيتتت لتتدى األستتاا   دراستة  ليتتة اطبيييتتة لت لك الا نتت إ بتت  ايتتدم ئا  جن

 اماام  لكع لدى أاقلة  قيرة ااع  ائ ا ياالك ع رؤية العاَلم  اشاريع حلطحية  برى 

ااعلتإ بذشت االت الاتئهم اتع ئاحيتة   اع هئا فذئئا البتد أع ئستاعرض بعتض الينتايا الاتي 

 قم حش االت الائظير اع ئاحية قائية  قم حش االت الاطبيإ اع ئاحية قالقة 

 أما إشكالت المنهج:

حل  لع بة اسائباة  احلي   ا عتادة ارايتُ اتا يستا  برؤيتة  - اع    طريإ-فذئها اشير 

فتتي هتت ا الايتتام   رعتتم التتك الجهتت د  العتتاَلم اتتع اتتطل  اابتتات  قيتترة اائتتاقرة يتتداها األستتاا  اماتتام

الجليلتتة الاتتي يتتام بهتتا أستتاا ة اتتع أهتت  العتت م اقتت  أستتاا ئا "التتد ا ر احاتتد عاتتارة" فتتأارج اتتا أستتااه 

ا اتتع الاتتادة الارلتت دة الاتتي -باألعاتتال الكاالتتة ل اتتام احاتتد عبتتده  فذئهتتا  ع  فتترت  عتتاون  استتعن  ا 

ه ه الالئياات الاي اسائدت حليها التك األعاتال ائسُ حل  اماام  حال أئه ال يا ع االكاااو باق  

الكاالة  الئياها حل   اابات ايالادية  اجاااعيتة  سياستية   عيتر  لتك اتع التئياات يتد اؤشتر 

لئتتا علتت  أهايتتة ا نتت عات بعيئهتتا  حال أئهتتا ال ايتتدم فتتي ا نتت عئا حال الاتتادة الاتتام  الاتتي  جتتُ 

رح علتت  األيتت  ح ا اتتا ااستتعت اللتتاحات لتت لك أ  ايتتديم اياتت-علتت  الباحتتث الييتتام علتت  اشتت يلها 

 في  ياية الاأليف بيع  قير اع ئل لها لرؤية  لية اأسيسية للعالم  -األار

 فتتي هتت ا الايتتام فتتذع عليئتتا أع ئياتترح نتتاع هتت ا امطتتار الائهتتاجي اتتا يا تتع أع ياقتت  حتتط  

لت ي ي ت ع اتع    اHypertext باالن  المتاراب  لالك الاعنلة  في حطارهتا ائاشترت استاياه 

ا ح ل رؤيتة العتاَلم يتئظم اتا بتيع لبئااته  يئستم اتا بتيع  ا جديدن ئل ف األساا  اماام الاائاقرة ئلن

 اط طه  اي طه   يؤ د عئالر اااعطاه  شب ياه  

حئها رؤية اعبر عع اا ير ائظ اي ال اا يا الاعييتد  لكئهتا اؤ تد علت  أع للا تر الائظت اي 

 لتك التئات اتع الاا يتر حالتة اتع "شتب ية العتيع"؛ التك  يحتدثبحيتث  أل له  ااردااته  اراباطااته؛



بلرنا أحّد  بليرة أعاإ   ال ئ ااتي بعترض الئلت ف  -اع عئالر أارى -الشب ية الاي احيإ 

ائاللة ائالاالن شب ينا   ئيدم في ه ا السياق ه ا الش   ال ي ياعلإ بالئف الاارابت  ايانيااه 

 ادة اع ه ه اما ائات الائهاجية الاي ي فرها الائهاجية حا  يا ئئا االساا

فذئتته علتت  التترعم اتتع ائاشتتار  لتتك الالتتطل  نتتاع الكاابتتات الاتتي ااعلتتإ بعلتت م الحاستتُ  

" ال ايتتف عئتتد الاان  المتااراب  شتتب ة الاعل اتتات  عاليتتة االستتارجاإ  فتتذع الالستتاة الكاائتتة التتف "

" أع يئتام؛ ست اون الن  المتاراب ا يريتد "حد د  لك االساادام اآللي  لكع األار أبعد اع  لك: اا 

أئتتام  لتتك عتتع طريتتإ الحاستتُ  أ  أئتتام بتتالاا ير التت هئي  شتتب ة العطيتتات الاتتي اتترابت بالاعتتارت 

  األف ار؟

اا أاتا عتع التتك امشت االت الاتي ااعلتتإ بامطتار الئظتري   اتا ستتبإ اليت ل فتذع ااهتت م  -ثانيا

حال أئهتتا اعبتتر عتتع ئاتتت اتتع الاا يتتر يتترابت بجالتتة رؤيتتة العتتاَلم اتتع الااتتاهيم الاتتي رعتتم استتاحداقها 

األئساق الحنارية في اط رها  ائع اسااها الاعرفية؛  اع هئا فذع حش الية رؤية العاَلم اقيتر أكقتر 

 اع حش ال فرعي:

اتتا هتتي رؤيتتة العتتاَلم؟ هتت  هتتي ايالتتر علتت  جالتتة اتتع الااتتاهيم الكليتتة أم علتت   احتتد  -1

ياعلتتتإ بااردااهتتتا  بايتتتدار اتتتا ياعلتتتإ بالايتتتدرة علتتت  ائهتتتا؟ أم أع عاتتتإ هتتت ه الرؤيتتتة ال 

 ئظاها 

امشت ال القتائي احت ره الينتية الاتي ااعلتإ بالتادر رؤيتة العتاَلم   لتك أع الائتا إ بتيع  -2

ال نعية  الديع يد شهد لراعنا ال يا ع أع ئجئُ رؤية العاَلم عئه  حا  حئئا ئساطيع 

لت  أاترى أع ئلئف اتع اتع لتئف رؤى العتاَلم حلت : رؤيتة عل اائيتة ااديتة  نتعية   ا 

ديئية يادرة عل  أع ال  ال ايع بأئساق الحياة الااالاة اع اعارت  ييم  أئااة سل ك 

  ايالد  لية 



  لك فذع هئاك حش االن قالقنا  ه ا امش ال القالث حئاا ياعلإ بال اية الكليتة الاتي اترابت  -3

 باالسااادة اع األي  رؤى العاَلم 

هتت ا الايتتام أع رؤى العتتاَلم بالتتئياااها  اك يئااهتتا الااالاتتة حئاتتا اعبتتر عتتع  عايتتة األاتتر فتتي

تا  دراسات اا  راايه في عالم األف ار  الاعارت   اعبر عع الالساة الكاائة الاها  فتي ج فهتا   فين

لهتت ه الرؤيتتة  فتتذع الاعتتارت  األف تتار  ات جتت  ر نتتاربة   ات ستتيياع باستتية   ات فتتر إ اقاتترة  

 الشتتجرة الاتتي يا تتع أع ااااعهتتد بالرعايتتة  بالئاتتاو  الاطتت ير   -بتتاألحرى رؤيتتة العتتاَلم أ -الاعرفتتة 

َااو  يب      لك بالاألي :     َأْللاَها َقاِبٌت َ َفْرعاَها ِفي السَّ

تتا لحتتال شتتب ية أ  شتتجرية هتت ه الرؤيتتة فتتي الشتت ليع الاتتالييع    أئئتتا   يا تتع أع ئتترى ئا  جن

له "اماام الشعرائي" في "الايت اع"  أال ئستاطيع أع ئستالهم رؤيتة العتاَلم ئحاكي في ه ا الايام اا فع

فتتي اعتتائي "الايتت اع"  رؤيتتة  ليتتة يتت  ع بهتتا عتتالم األشتتياو  عتتالم األشتتااف  عتتالم األف تتار  عتتالم 

األحتتداث  عتتالم الراتت    عتتالم التتئظم؛ األاتتر يستتاحإ ائتتا بعتتض "الااعيتت "  لكئتته يانتتي بئتتا حلتت  

 ك الئا  ج  حش االت "اش ي "  ل

أاا امش االت الاي ااعلإ بالاطبيإ له ه الرؤية فذئه البد أع ئشير حل  أع بحقنا اتع  -ثالثاا

 لك الئ إ ياطلُ ائا يراوة اايلية  يراوة ااأئية لكاابتات الشتيخ اماتام   أبعتد اتع  لتك يتراوة اتا 

األستاا  اماتام لاتا  اُ عئه  احا لة ا ظيف ه ه الرؤى ناع سيايات  أطر ااعلتإ ببيتاع رؤيتة 

 ئحع فيه اع رؤى العاَلم 

حئاتتا اشتت   ائتتاطإ اشتتير حلتتت   - فتتإ ااردااهتتا  عئالتترها- هئتتا يبتتد  لئتتا أع رؤى العتتاَلم 

عئالتتتر قبتتتات  اتتتا اشتتتير  تتت لك حلتتت  اجليتتتات ااقتتت  عئالتتتر ا يتتتر   هتتتي الاتتتي ئشتتت   الاأستتتيق 

ا أع ئشير حل   يف ئرسم للاشر إ املطحي    لك الئه ني   حال  لك امش ال حئاا ييانيئ

ه ه الل رة لرؤية العاَلم لتدى األستاا  اماتام؟  هت  هت ه الرؤيتة اشت   رؤيتة فرديتة ااتاف بته؟ أم 



أئها اأشْير عل  رؤى ااعلإ بالعي  الجاعي لماة ال ي يد اساجاع فيته األستاا  اماتام  ت  طاياته 

 ليعرض بلدده رؤياه الاالة في اشر عه املطحي؟

الحتتديث عتتع طبيعتتة هتت ه الرؤيتتة  اي ياهتتا فتتي ستتياق رؤيتتة حستتطاية  ليتتة أ    اتتع هئتتا فتتذع

ايارئاهتا بتترؤى حلتتطحية أاترى  حئاتتا يعبتتر عتتع عات  لتتيق فتتي طايتتة  لتك البحتتث أع ييتت م بتته أ  

ا  )اليتراوة الجااعتة  ع  ائتت أكقتر اعييتدن عليه  عل  أهاية  لك في اساحداث يتراوات أكقتر داللتة  ا 

  الايارئة(   

يم األساسية بين المدخل المنهجي في الن  المتراب ، وأصول رؤية العالم المفاه

 )الن  وعالم األفكار(:

ه ا الااه م اهام به ال ُر  بيئاا لم اهام به الدراستات امستطاية علت  استا ى الالتطل   

 اللهم حال عل  اسا ى الااتردات  العئالتر الاتي اكت ع رؤيتة العتالم   اتع هئتا ئيتدم بعتض األف تار

األ ليتتة حتت ل اتتا يستتا  بر يتتة العتتاَلم قتتم ئيتتدم اطتت يرنا لالتتك الرؤيتتة باتتا يائاستتُ  التتك األف تتار الاتتي 

يتتداها احاتتد عبتتده   اكتت ع هتت ه الرؤيتتة بتت لك االعابتتار اتتداطن لاجايتتع أف تتار احاتتد عبتتده الكليتتة 

حداث الارابت بيع ااردااهتا  نتا ع التك  الارعية في ئسإ  احد يا ئئا اع الربت بيع الئل ف  ا 

 اآلليات الااعارت عليها فياا أسا  بالئف الاارابت 

 ائظر للش   الااطيطي ال ي يؤل  لرؤية العاَلم عئد الشيخ اماام احاد عبده 



 الن  المتراب  وعناصره األساسية -(1)

 فكرة الن  المتراب : -أ

اعئتتتي التتتربت؛  اتتتع قتتتم فهتتتي  Hyperهتتت  ارجاتتتة لاتتتا يطلتتتإ عليتتته الهايبراكستتتت ف لاتتتة 

اادم اتتع العديتد اتتع الاجتتاالت يطلتإ عليهتتا "    الااتترابت" أ  "   الاارابطتة"؛  اتتع قتتم است

 فاي ه ا الاجال ئجد أئاسئا أاام "الئف الاارابت" 

 المفاهيم والتعريفات: -ب

يشتتتتير التتتتطل  الهاسيراكستتتتت حلتتتت  التتتتربت التتتتديئااي ي بتتتتيع األف تتتتار أ  أجتتتت او  فيتتتترة اتتتتع 

 الاعل اات  قااإ أارى 

لهايبراكق ايئية عالية أ  اعل اااية يا تع اح يلهتا حلت  حداة ائهاجيتة اهتدت حلت   اع قم فا

اتت فير ال ستتاا   اآلليتتات لتتربت أ  اكااتت  ال قتتااإ  ات العطيتتة با نتت إ اعتتيع   باتتا ياتتي  لليتتار  

 الاج ل في اجال ااعدد األبعاد 

َُ بحتٍث يحتاكي فيته عال يتات الاا يتر لتدى  بع ق التئظم الايليديتة فالهابيراكستت ييتدم أستل 

ئاتتتتا يا تتتتر ب ستتتتتاا  التتتتربت بتتتتتيع  امئستتتتاع   امئستتتتاع ال يا تتتتتر بي اعتتتتد الاكشتتتتيف أ  الالتتتتتئيف   ا 

الئلتتت ف  األف تتتار  بتتتيع الاعل اتتتات  اللتتت ر   اعتتتد هتتت ه العاليتتتة الاتتتي اتتتربت بتتتيع عتتتالم أف تتتار 

ا تتاع ئلتت ٍف ااعتتددة اجاتتع بيئهتتا الا تترة أ  يجاتتع بيئهتتا الاؤلتتف  اتتع أهتتم الاجليتتات الا ريتتة م

 احييإ ه ا الهدت اع اباكار ئف اارابت 

فتتتذع  تتتتاع  لتتتتك اتتتتع األلتتتتة أ  الحاستتتتُ  أ  شتتتتب ة الاعل اتتتتات يعبتتتتر عتتتتع حالتتتتة اتتتتا يستتتتا  

"باالستتتارجاإ"  فتتتذع هتتت ه العاليتتتة الا ريتتتة أ  ال هئيتتتة يا تتتع أع ئستتتايها عاليتتتة "استتتادعاو"   اااتتت  

 ها عالية االسادعاو أش االن اااا اة ليق ه ا اجال الاالي  في



َيتتد  اتتع الاعل اتتات ب استتطة اؤشتترات  Nodesهتت ا االستتادعاو يستتاعد علتت  البحتتث بتتيع عا

Links تتا:   "    تت لك اؤشتترات اعتتدد رؤ ق    هتتي عالبنتتا اقتت  اؤشتترات حالحتتاالت: ائظتتر أينن

 الا ن عات لل قيية ال احدة 

اقتت :  اتتا أع هئتتاك اعرياتتات للهايبراكستتت بأئتته يحتتاكي طرييتتة عاتت  التت اكرة لتتدى امئستتاع 

ه  بتتط  "الالتتاحبات" عئتتد الحاجتتة "اليتترااع"  هتت ا الاعبيتتر التت ي يؤ تتد علتت  الالتتاحبات يا تتع رد 

اعسف حل  ااه م "االسالحاُ  األل لي"   ائاياله حل  اجال الا ر باا يحدث لحبة اائاستية 

لا ترة(  ائاعانا بيع الئل ف الاائاقرة  فيجع  اع الادا  حليها )اع  احدية الاؤلف أ  جااعيتة ا

 اداطن ال بأق به في ه ا الايام 

ًعةتلةً ا ت  ةةالستً-جـ

ياعدة بيائات بالئف "العايد":  اش   في بحقئا ه ا جالة الئل ف الاي أئاجها  -1

 األساا  اماام في  اابات ااالاة س او  ابها ه   أ   ابت له أ   ابت عئه 

التتتتئف   هتتتتي فتتتتي شتتتتب ة الداللتتتتة اللاظيتتتتة )التتتتر ابت( الاتتتتي اتتتتربت العئالتتتتر فتتتتي  -2

ا نتتت عئا اعبتتتر عتتتع  نتتتع اتتتا أستتتايئاه "الشتتتب ة  الشتتتجرة الاااهيايتتتة"  "الستتتعة 

الدالليتتة"  "الحيتت  التتداللي"  "حا لتتة اللاتتت   الاعئتت "  " اكتترة الااتتاهيم"  "أد ارهتتتا 

 فاعليااها الااالاة" 

أد ات اميجتتاد  التتا   داتتم التتئف  شتتب ة الداللتتة  ييلتتد بتت لك حالتتة اااعتت   -3

الحاستُ  فتي هت ا الستياق يا تع اح يت  هت ه الاستألة حلت  عاليتتات  الاستاايد اتع

ستتتتبر  فحتتتتف  يتتتتراوة  التتتتئيف للئلتتتت ف أ  بعتتتتض أج ااهتتتتا بحيتتتتث يستتتته  

 اس يئها ناع ائظ اات دالة  داللية 



تا التا  الهرايتة  فالش   الاسلستلي ياحت ل حلت  هراتي قتم حلت  شتب ي؛  اتع قتم ألتب  اااحن

  الشب ات عل  الشاشة  

 ت الستخدام:* استراتيجيا

 حيجاد الرابت  -

 اساية الرابت  -

 ااايار الالدر  ااجاه الر ابت  -

  anchors لف الاراك ات  -

اساادام الرابت اع العايد  الر ابت األارى في  يت  احد؛  ه ا ااا يحيإ عاليتة حعتادة  -

ار يتتتُ التتتئف باستتتاحداث ئتتتف جديتتتد يابتتتيع اتتتع اطلتتته الا تتترة   التتتدر عئتتته العبتتترة  

 السياق  الابرة     يسا عُ اعائي

 رؤية العاَلم عناصرها التأسيسية ومنظومتها المعرفية والمفاهيمية -(2) 

ناع سياق اا أكدئاه اع اساقاار آليات "االسادعاو" في حئااج الئّف الاارابت احدقئا عع 

استادعاٍو ايانتيه جااعيتتة الاؤلتف؛  هت  فتتي هت ا البحتتث األستاا  اماتام  حال أع هئتتاك شت طن آاتتر 

ع شتتات الاشتتبيه "الا ئتتاطيق" التت ي ل طستتادعاو هتت  "جااعيتتة الا تترة"؛ ح  اشتت   الا تترة األستتاق   ا 

يجا ُ  يئج ُ حليه    اا ياعلإ بعاراع ه ه الا رة  أعاداها  أر ائها  ااردااها  أئسايها؛ بحيث 

 اجاع عل  لعيد  احد في ئف اباكر جديد 

استاياه رؤيتة العتالم   هت  اتع الااتاهيم الاتي  جااعية الا رة في ه ا الايام اااق  فياا يا ع

أشتترئا حلتت  أهاياهتتا الكبتترى فتتي احليتتٍ  يجاتتع بتتيع األئستتاق الااالاتتة )ئستتإ ال جتت د  ئستتإ الاعرفتتة  

 ئسإ الييم  ئسإ الاااهيم  الرا    ئسإ الائهم       حلخ( 



 ئحتا ل    اع هئا  جُ عليئا الئظر حلت  الاا يتر بت لك الااهت م  احديتد ااردااته  فر عته 

أع ئحتت ل  لتتك الااهتت م  ئط عتته باتتا يؤلتت  عئالتتر لياياتته؛ ستت او  - عادائتتا البحقيتتة-

اعلتتتإ بالا نتتت إ اباشتتترة عتتتع رؤيتتتة األستتتاا  اماتتتام  أ  اعلتتتإ بذا ائتتتات استتت يئه فتتتي 

الئستتتتإ الاعرفتتتتي امستتتتطاي   فتتتتي هتتتت ا الستتتتياق ستتتتئيدم جالتتتتة الااتتتتردات  الائظ اتتتتات 

قم ئيدم بعد  لك  يف أئه اجلت  أبعتد اتا ي ت ع فتي   األئساق الداالة في ه ا الااه م 

 اشر عه املطحي 

حئئا ال ئال ر بأي حال اع األح ال أي اشر إ حلطحي اع د ع رؤية للعالم الك الرؤية 

الاتي ااقت  الكتتااع التَف  الكتااع فتتي التك الرؤيتة   اح تتم عئالتر بئااهتا الحججتتي  الاعرفتي  اتتا 

 لقيافية  الحنارية أئها احدث اأقيرااها الا رية  ا

 اع هئا فذئئا ئئطلإ حلت  الئيطتة القالقتة الاتي ئهتام بهتا فتي  لتك الااهت م   هتي فاعليتة هت ه 

الرؤيتتة  فتتإ اك يئهتتا فتتي بئيتتة الاشتتر إ املتتطحي لمستتاا  اماتتام   هتت ا ستتي  ع ا نتتع ايتتف  

  فحٍف  بحٍث 

فهتتي ا تت ف  راو  اراكتت  بحتت ث رؤيتتة العتتاَلم علتت  الاهتتم  لتتيق علتت  الرلتتد أ  ال لتتف 

الظ اهر الااالاة بيلتد الكشتف عتع أئاتاة الاا يتر  الابتاد  الاتي  راو هت ه الظت اهر   يتد ا ستع 

استتتاادام ااهتتت م رؤيتتتة العتتتاَلم فظهتتترت التتتطلحات أاتتترى ااتتتداا  اعائيهتتتا اتتتع  لتتتك الااهتتت م أ  

 اساادم بئاق الاعئ  اق : "ئظرة أ  رؤية  ل رة     حلخ" 

رات الا تتاع  ال اتتاع  ايتت الت الا تتر  أئستتاق الاا يتتر يتتد األتتلت  اتتا أع رؤى العتتالم  التت  

فتتتتي الاجااتتتتع  ااتتتته   هئتتتتاك اتتتتع اهتتتتام بالالتتتت رات أ  رؤى العتتتتالم الديئيتتتتة  يتتتت هُ حلتتتت  أع  تتتت  



اااقتتت  االتتتية  احتتتدة عااتتتة أ  اشتتتار ة؛ فهتتتي  -ستتت او البستتتيطة أ  الار بتتتة-الاعايتتتدات الديئيتتتة 

 ا امئساع ايارض الئيانا    األشياو الاي يا ر فيه

 :عناصر رؤى العالم

 ال ات:  هي اح ر رؤى العالم   اع اطلها يا ع اطحظة العالم  الك ع  -1

 عير ال ات  اشا  ساار البشر   عير البشر )الطبيعة  امله(  -2

 ال ااع  -3

 الا اع  -4

رؤية العالم هي الاهم العيلي لل ايع باا يانائه اع اعرفة  اعايدات عع الطبيعة 

  امئساع 

 العالم والنسق الرمزي: رؤى 

يياتُر الت ر رؤيتة العتالم اتتع ااهت م الئستإ الرات ي الت ي ياستتر بته أفتراد الاجااتع ألتت  

تا  الك ع  ئشتأاه  ار يبته  عطيتاهم بته   عطياته بأئستاق الاا يتر  فهتم الظت اهر  األحتداث ال لن

 الاي ااعلإ بالك ع عير الااط ر 

 الخصائ  النظرية لمفهوم رؤى العالم:

 ة الا ائية: ل رة الارد عع ا نعه في الا اع الاحيت به الل ر  -

 الل رة ال اائية: ل رة الارد عع اجرى ال اع  ا نعه فيه  -

 الل رة العطيية: ل رة الارد الاي ي  ئها عع الك ع    -

 الل رة الشالية: ا اع الارد في عالم األشااف  األد ار  الئظم الاي احيت به  -

 باألح ام  اا ه  اير  اا ه  شر عع رؤية العالم      ل رة اليياة  هي الااعلية -



اللتتتت رة ال جدائيتتتتة:  هتتتتي لتتتتبة األجتتتت او الاائ عتتتتة اتتتتع رؤيتتتتة العتتتتالم بلتتتتي ة عاطايتتتتة   -

 ائاعالية 

 الل رة الشع رية   د ع الشع رية  -

لتت رة  لتتك ائظتت رنا حليهتتا اتتع بعتتد الاأكيتتد أ  الييتتيع أ  عتتدم الاأكتتد أ  عتتدم ال نتت ح  أ   -

 ب ا ض 

 رة اع اطل ال ايعية  عدم ال ايعية الل   -

 الل رة اع اطل الال لية  العا اية  -

حع الاااهيم  رؤى العالم  اا يي ل راباب رت ا جه أفعتال الئتاق حيتث يستلك ع فتي نت اها  

 فهي اعد الئاق باساجابات اكياية ئح  البياة أ  العالم 

 المستويات التي تؤلف رؤى العالم لدى تلك الجماعة:  

 الاسلاات الايدسة الاطلية  -أ الن 

 االفارانات الك ئية س او اعليت بالبئاو الك ئي    لك بالعالم الاادي  -قائينا

 الي اعد األاطيية الاي ارشد  اح م السل ك  -قالقنا

ا  الشر ة الاادية  االجاااعية الاانائة في الشعار  -رابعن

ا  الاعرفية الي اية  -اااسن

 ااك ع رؤى العالم اع العئالر أ  الا  ئات الاالية: طبينا آلراو  يلااق 

 :  هي اؤسق عل  الاا ير  اك ع اعرفية في ج هرها World pictureل رة العالم  -أ

  هي اؤسق عل  امرادة أ  الئشاة  Ideals of lifeئاا ج الحياة   -ُ

  هي اؤسق عل  الشع ر أ  امحساق  الييم  Experience of lifeابرة الحياة  -جت



 هي ف رة عع الك ع  ائظ اة األف ار الاتي اجيتُ عتع استاؤالت  بترى حت ل الا يتف عتع 

 ال ج د  األشياو الاي احيت به  عطياه به ه األشياو 

 أهم اا يا ع أع احيت به دراسات رؤية العالم هي 

أئااة الاا ير  الي اعد  الاباد  ال هئية الاي يلتدر عئهتا )الشتاف( فتي ئظراته القيافيتة  -1

 ي اكاع  راو القيافة  اعطيها اعئاها  الا

االهااتتتام بالابتتتاد  الاجتتتردة الاتتتي اح تتتم الستتتل ك  أئستتتاق اليتتتيم الاتتتي ا جتتته الشتتتاف فتتتي  -2

 عطيااه  ااايارااه 

لت  الئتاق أ  اآلاتريع  اي ياته لهتم  لالترفااهم  لعطياته بهتم   -3 ئظرة الشاف حل   ااه  ا 

    لك ئظراه للبياة الاادية  الاا رااية  

 ية الاي ابد  بها األشياو  العطيات  الالرفات في ئظر الشاف  الح م عليها الطري -4

االهااام بالبعدْيع ال اائي  الا ائي   البعد الاتارياي  احاكتاك القيافتات  اتأقير  لتك علت   -5

 حياة الاجااع  يياه 

الئظتترة الاستتايبلية لتتدى الشتتاف علتت  اعابتتار أع الاستتايب  هتت  اااتتداد للحانتتر أي حئتته  -6

 ع( لم ياحيإ بعد بالاع    اعابار رؤية العالم  ات طبيعة اعيارية  اي ياية  ) اي

 يي ل اشاياسار: "عطيائا بالعالم  اا هي ياااتة فتي ييتيع حرادائتا للحيتاة حيئاتا احتا ل هت ه امرادة 

التتك هتتي ئظرائتتا للكتت ع  حع الئظتترة فتتي الكتت ع قاتترة الئظتترة فتتي الحيتتاة –أع اتتدام ئاستتها فتتي الا تتر 

 -الئظتر الر حتي للحنتارة -الئظتر العيلتي الااحترر -الاعرفة األاطييتة– ق" )احارام الحياة  الع

الاير الاشارك(  حع األهاية الكبرى لرؤى العالم ائبتع اتع أع  ت   -العطيات الاعّالة بيع امئساع

شتاف  رباتتا  ت  جااعتتة اعاتت  علت  نتت و رؤياهتا للكتت ع؛ أي حع اللتت رة الائع ستة فتتي أ هائئتتا 



ال ج د  لها اتأقير اباشتر فتي عالئتا  فتي عييتدائا   ستل  ئا )االجااتاعي(  فتي حياائتا الارديتة عع 

  االجاااعية؛ أي أع    شاف يعيش  فإ رؤياه للك ع 

ع دراستة رؤيتة  ت  ادرستة   ت   ح ع دراسة الرؤى الك ئية هي فتي الحيييتة دراستة األفتراد   ا 

ر تتة التتك الجااعتتة   لتتك الشتتعُ  لتتاات  تت  جااعتتة )شتتعُ( للكتت ع  هتتي دراستتة لكيايتتة بئتتاو  ح

 ائهاا 



 معمار رؤية العالم لدى األستاذ اإلمام -ثانياا

 اتتتتا اأكتتتتد لتتتتديئا فذئئتتتتا فتتتتي حاجتتتتة أع ئطتتتت ر اتتتتع العئالتتتتر الا  ئتتتتة لاعاتتتتار رؤيتتتتة العتتتتالم 

 هئدساها  ئاااحها بالاأسيق الا حيدي  ال ي يش   "لب ة هللا"  اع أحستع اتع هللا لتب ة  التك 

الاي اجاع بتيع عئالتر الرؤيتة الكليتة فتط اترى حال بهتا  اتع اطلهتا فاترى القطقيتة الكليتة  اللب ة

)ل ئستتتتاع  الكتتتت ع  الحيتتتتاة(  اتتتترى القطقيتتتتة ال التتتتلة )االستتتتااطت  الا  يتتتتة  العاتتتتراع(   اؤستتتتق 

عئالتر الكليتات الستبع الاتي ااترج جايعتان اتع اشت اة  احتدة ا حتدة "اشت اة الا حيتد" الا حيتد بتيع 

الكليات السبع اع الاح اات الاي ااااع  اع بعنها التبعض   هتي جت هر البيئتات الابق قتة  ه ه

فتتتي الكاتتتاُ الاتتتي يشتتت   الايتتت اع  البيئتتتات  ليتتتات  انتتتحة احتتتدد عئالتتتر البيتتتاع  البئيتتتة  ألتتت ل 

الاتتئهم الئاظاتتة لالتتك الكليتتات ال انتتتحة    اتتاُ بهتتدي للاتتي هتتي أيتتت م فتتي حطتتار اتتع امحستتتاع 

ااتت ح ل ئستتاع  حر اتته  فاعلياتته   الايتت اع هتت  الاعيتتار التت ي ايتت م بتته العتت الم الحنتتاري  ئستتإ ا

 الااالاة  األئساق الااالاة 

أ لتت  التتك الكليتتات  البيئتتات الاتتي يح يهتتا الكاتتاُ  اؤلتت  ي اعتتد الاعتت   العقياادة

 الايتت اع حئهتتا اا جتته حلتت  التتك العطيتتة الج هريتتة بتتيع عتتالم الاتتالإ  عتتالم الاالتت ييع  

حه عئالر الرستالة  العييتدة اشتير فتي البتدو حلت  حيييتة األل هيتة   اشتير حلت   باا ااي

العئالر األارى الاي ااارإ عع الك الرؤية  فايدم عئالر الرؤيتة   ائظ اتة اؤلت  

تتتا حتتت ل امئستتتاع ) ااعتتت  حنتتتاري(  الكتتت ع ) ستتتاحة حنتتتارية(  الحيتتتاة  ا جهتتتا  ا يان

 ناري بيع امئساع  الك ع   ()الاي اش      عئالر الااعليات  الاااع  الح



لااتترجم الاالتتها الاك يئيتتة  ستتاااها الكليتتة حلتت  يتتيم أساستتية  الشاارعةقتتم اتتأاي 

 ااحرك  اسرى في  ياع الشرعة  ج ايااها فاجاع اا بيئها  ال  بيع عئالرها 

تتتا  القااايم الماكماااة اعابتتتر  تتتا ئاظاتتتة   ا لتتتد ييان نتتتاع ائظ اتتتة  ليتتتة  احتتترك ييان

 ب ياع اع الظ اهر ااعلإ به ااف اجال بحقي ياعلإ 

لاشتت   يياتتة فتتي  ااهتتا اعبتتر عئتته اتتع ئستتإ  األاتتة هتتي أاتتة اليتتيم   األمااة اتتأاي 

حاالتتتة لرستتتالة  حنتتتارية نتتتاع  ظيااهتتتا الحنتتتارية  الاعئ يتتتة  األاتتتة الجااعتتتة يياتتتة 

 اش   عئالر الااعلية  الايرية  ال سطية  الشه د 

العاتتارة امئستتائية  اجعتت  اتتع  بئتتاو عارائتتي يحيتتإ أيلتت   اتتاالت  المضااارةقتتم 

العاراع يياة حاكاة  انا  عل  الرؤية  الاع   الئظم يياتة  باتا اتؤدي حليته أ  اتؤقر 

 في العاراع  العاراع ه  في الئهاية ائظ اة اا يئاع الئاق الااكث في األرض 

 تتتأهم يتتتيم الاحريتتتك  الستتتعي فانتتتاي علتتت  ج هريتتتة الايتتته  الاعتتت   السااانن اتتتأاي 

ائهم الئظر السئئي  السئع هي الاي اعطتي  انتاي عئالتر اليياتة  يياة  اع اطل

في الرؤية الك ئية   اناي اليياة عل  الااريخ  أحداقته  استارااه  أيتام هللا   االعابتار 

بأحداقتتته هتتتي يياتتتة احتتترك التتت عي بالستتتئع  فعلهتتتا   اتتتا انتتتاي اليتتتيم علتتت  االجااتتتاإ 

 ستتع اريياتته   اتتا انتتاي اليياتتة امئستتائي  ستتئع عااراتته  ستتئع فستتاده  ستتئع ائحرافتته 

تتا  فاعليتتة  فهتتي اجعتت  اتتع عاتتراع التتئاق  االجااتتاإ  الاتتاريخ  الكتت ع  علتت  التتئاق فهان



نتتااو اليياتتة علتت  الاا يتتر فتتي الاتت الت  اتتدبر حر تتة  اتتداطن اهاتتان لعاتتراع الاستتايب   ا 

 الاسايب   فاعليااه 

لرؤية والفعل، الوعي كأهم القيم المقصدية في ا الائظ اة الايالديةوأخيراا تأتي 

 والسعي، ل تأتي القيم المرتبطة بها إل بارتباطها بمقصد كلي "األمور بمقاصدها".

المقاصد مجالت تمرك قيمة الرؤية واألفعال، والمراتب مجالت تمرك وزن الرؤى 

ك واألفعال وهي في كل األموال تمرك التفكير بالقيم هذا ما سنتعرف عليه تفصيالا في تناول تل

 المفردات وامدة بعد األخرى. 

ً(ً اصلرتديً)ا ةًك تةًا  تا ًوقتألةًلًةق اً اصصتعد1 

قيمة كلية  والمبتدى والمنتهى، وه وه -وفق هذه الرؤية عند الشيخ اإلمام-التوميد 

 موط كل عناصر الرؤية للعاَلم، تسري فيها المياة.ي وومعرفية ل تقبل التصاعد، فه

تقااد أن   وامااد ل شااريك لاه. وساامى هااذا العلام بااه تساامية لااه "أصال معنااى التوميااد اع

بأهم أجزائه، وهو إثبات الومادة   فاي الاذات والفعال فاي خلاق األكاوان، وأناه وماده مرجا  كال 

( كماا تشاهد اياات الكتااب كون ومنتهى كل قصد، وهذا المطلب كاان الااياة مان بعثاة النباي )

  "ركن العلم الشديد"ه   -األساا  اماام في ايدااهعل  اعبير -فعلم الا حيد  العزيز...

اع ااريخ ه ا العلم  اا آل حليه اتع   في حطار اساعرانه ل لك العلم يعرض اماام اجاط

جراو اا أسااه "بالا ن  العيلية بيع الاسلايع احت حااية الجهلتة اتع ساستاهم  فجتاو يت م ظئت ا 

باحاااله  عيتر أئهتم  جتد ا   ٌ بَ  ا اا لم يعد ل سطم يِ في أئاسهم اا لم يعارت به العلم لهم  ف نع

 اتتع البعتتد عتتع يئتتابيع التتديع أع ائنتتا  فشتترد ا بتتالعي ل عتتع ا اطئهتتا    اتتع ئيتتف الاعتتارت أئلتتارنا

 اح ات ا فتي الانتلي   الاا يتر   علت ا فتي  لتك حاتت  يلتد ا اتع ستبإ اتع األاتم فتي دعت ى العتتد اة 

 ألسئاهم الك ُ: ه ا حطل  ه ا حرم   ه ا  ار  ه ا حسطم بيع العلم  الديع   يال ا لاا الف 



 التتتديع اتتتع  راو اتتتا يا هاتتت ع   هللا جتتت  شتتتأئه فتتت ق اتتتا يظئتتت ع  اتتتا يلتتتا ع   لكتتتع اتتتا ا 

شتر     ألاُ العااة فتي عيااتدهم  التادر أعاتالهم اتع أئاستهم بعتد طت ل الاتبت   قترة الالتت؟

 عظيم   اطُ عايم     "

يشتت   الا حيتتد  ع يلتتة الا حيتتد فتتي جااعيتتة األاتتة  اااستت ها ال بتت لك فيتتد ارجتت ا عتتع حيييتت

"    يئباتك عتع  يتف أستق علت  ي اعتد اتع  :فه ا اا ح اه األستاا  اماتام  الائاة ال ال  بيئهاا

  حاتت  ارجتت ا بتته عتتع يلتتده  عياتتريالا يالكاتتاُ الابتتيع    يتتف عبقتتت بتته فتتي ئهايتتة األاتتر أيتتد

 به عع حده  "   بعد ا

يحدث ال ل  بيئه  بيع عاياه  لطن ي قإ العرى "عر ة  قي  ال ائالتام فاع أل  العلم 

 التت ي عليئتتا اعايتتاده أع التتديع امستتطاي ديتتع ا حيتتد فتتي العيااتتد ال ديتتع ااريتتإ فتتي الي اعتتد    لهتتا"

 اتتتتا  راو  لتتتتك فئ عتتتتات شتتتتياطيع   شتتتته ات   العيتتتت  اتتتتع أشتتتتد أع ائتتتته   الئيتتتت  اتتتتع أيتتتت ى أر ائتتتته

هتت   ا  ا  تتاع هتت ا   يتتاض عليتته فتتي لتت ابه  اطلتته   "  لتت   تت  بعالتته اليتترآع شتتاهد ع  ستتططيع

اع ه ا العلم حال "   الييام بارض اجاع عليه  ه  اعرفتة هللا )اعتال  بلتاااه  ةفاا ال اي  األل 

لتافه بته   الالتديإ برستله علت   جته الييتيع الت ي ااتع ائ يهته عاتا يستاحي  ا  ال اجُ قب اها له

ا أرشدئا حليه الكاتاُ  فيتد أاتر  ااعل  الدلي  ال اسارساالن اع الايليد  حسب اطااع به الئاق اعااادن

بتتالئظر  استتاعاال العيتت  فياتتا بتتيع أيتتديئا اتتع ظتت اهر الكتت ع   اتتا يا تتع الئاتت   حليتته اتتع دياايتتته  

 ئهائا عتع الايليتد باتا ح ت  عتع أحت ال األاتم فتي األات  باتا عليته   احليطن لليييع باا هدائا حليه

احتاو  جت دهم الالتي   حتإ     آباؤهم ابشيع اا  تائ ا عليته اتع  لتك   استااباعه لهتدم اعايتدااهم  ا 

اتتا يتتال  فتتذع الايليتتد  اتتا ي تت ع فتتي الحتتإ يتتأاي فتتي الباطتت     اتتا ي تت ع فتتي الئتتافع يحلتت  فتتي 

 النار  فه  انلة يع ر فيها الحي اع  ال اجا  بحال امئساع   "



جاهتتت ر اتتتع الاالتتتة "باتتترض الايليتتتد" فهتتتم  اتتتع هئتتتا  تتتاع اتتتع الاطتتت رة القبتتتات يلتتتُ  ال

تا لاتا يعايتد ع  فتذع جتاوهم باتا  أحتد يعايد ع األاتر قتم يطلبت ع التدلي  عليته   ال يريد ئته حال ا افين

ع أدى  لك حل  جحد العي  برااه   ياالف اا اعايد ا ئب  ه  لج ا في ايا ااه   ا 

فذع لاح بهم لاا  اع أعااق اجد بيئهم اع يسادل ليعايد    يلاافأكقرهم يعايد فيسادل  

اهم هت ة اتع ر   عت"شترعهي فت ه" ي  للاابت   لك يلتُ لستئة هللا فتي اليته   احريتف لهديت :سراارهم

الجتت إ  قتتم عتتاد ا حلتت  الستت  ع احاجتتيع  بتتأع هتت ا هتت  الاتتأل ت  اتتا أيائتتا حال علتت  اعتتر ت   ال 

  ح ل  ال ي ة حال باهلل العلي العظيم  "

يشتت   ائظ اتتة ا حيديتتة ااتتيض بالعيتت   الالتتلحة   الح اتتة   اتتع ايانتتيات الا حيتتد أئتته

 اليياتتة   العلتتم  الاعرفتتة   حر تتة حنتتارية فتتي الحيتتاة اتترابت بئظتتام العاتتراع البشتتري   عتت ة األاتتم 

افعتة  اليتيم الاأسيستية الحاكاتة  ر حئه الا حيد الا حد بتيع ألت ل العييتدة الدافعتة  الشترعة ال ؛  لاها

جالتة    ة الشاهدة الااعلة   السئع الشرطية اليانية   الايالد الحافظة األاة الجااعة   الحنار 

يجاتتتع فيهتتتا اماتتتام هتتت ه الرؤيتتتة حيئاتتتا يعيتتتُ علتتت  ح اتتتة هللا فتتتي أفعتتتال اتتتع ايانتتتيات ا حيتتتده  

 اتأقير  لتك علت  عطيتة امئستاع  فعلته  ااايتاره با حيتد   ييتب   اعرفة العيت  البشتري لاتا يحستع 

 دائياه:حهللا    

اتتإ الجايتتع علتت  أع أفعالتته )ستتبحائه( ال االتت  اتتع ح اتتة   لتترح ال تتطة  الايلتتر ع "  اا

تتا بأئتته )اعتتال (  ه عتتع العبتتث فتتي أفعالتته     ح اتتة  تت  عاتت  اتتا ياراتتُ عليتته ااتتا يحاتت   َّ ئتتاجايعن

ا تا ؛ئظاانا أ  يدفع فسادن ا  اع أ  عاان لت   شتف للعيت  اتع أي  جته لعيلته  ح تم بتأع العات    االن

 لعبنا   اع ي عم للح اة اعئ  ال يرجتع حلت  هت ا حاكائتاه حلت  أ نتاإ الل تة  بداهتة  لم ي ع عبقنا

ل يسمى ما يترتب على العمل مكمة ول يتمثال عناد العقال بمثالهاا إل إذا كاان ماا يتبا  –العي  

ا لفاعله بالفعل..  يريد ع اع ل ئها عع العبث أئها ال الدر حال ألار ياراُ عليها  العمل مرادا



ئه  اع ه ا في العاي  الحادث  فاا ظئك با جد    عيت    ائاهت  الكاتال فتي ي    ع عاية لها   ا 

العلم  الح م؟  ه ه  لها اسلاات ال يئا إ فيها أحد  لئع هللا ال ي أايع    شيو  أحسع اليه  

اشح ع بنرُ  الح م      فه  )ستبحائه( يريتد الاعت   يريتد اتا ياراتُ عليته اتع الح اتة   بتأع 

 اة يساحي  أع اك ع عير ارادة    ف جُ  الح اة في أفعاله اتابع ل جتُ  الكاتال فتي علاته الح

راداه  ه  ااا ال ئ اإ فيه بيع جايع الاا ؛  اع ح اة الاالإ يأاي يبق الح اة في عالم عالايا ا 

الاالتت ييع اااقلتتة فتتي فتترق العيتت  بتتيع الئتتافع  النتتار  الايتتر  الشتتر "      تت  هتت ا عرفتته العيتت  

األ ل فع  الشر   القائي عا  الايتر   هت ا الااريتإ  سا  لبشري  فرق فيه بيع النار  الئافع  ا

 يتتد حتتددها الئظتتر الا تتري )الاعرفتتة   يتت  بتتيع الانتتيلة  الر يلتتة )اليتتيم  األاتتطق(يهتت  ائبتتت الاا

ي  للااتتا ت فتتي درجتتات عيتت ل الئتتاظريع   ئتتاة بهاتتا لتت الح اتتة( علتت  ااتتا ت فتتي امجاتتال  الاا

عادة امئستتاع  شتتياوه فتتي هتت ه الحيتتاة )الكتت ع  امئستتاع  الحيتتاة(   اتتا ربتتت بهاتتا ئظتتام العاتتراع ستت

 البشري  فساده )الحنارة(  ع ة األام   لاها )الشه د الحناري لماة(   نعاها  ي اها  " 

"    في  ااه  أفعاله  ائ يهته عتع اشتابهة الاالت ييع  فأيتام األدلتة علت  أع  هلل ه ا الا حيد

ا االتت تتا  احتتدن ه اتتع اللتتاات العليتتة  تتالعلم  اليتتدرة  امرادة ئعا باتتا دلتتت عليتته آقتتار لتتان للكتت ع االين

 عيرهتا   علتت  أئته ال يشتتبهه شتيو اتتع اليته   أع ال ئستتبة بيئته  بيتتئهم حال أئته ا جتتدهم  أئهتم لتته 

ليه راجع ع   "  هتام الااستدة "    طهتارة العيت ل اتع األ فما كان لذلك من أثر فاي العتقااد إل   ا 

الاتتي ال ائاتتك عتتع التتك العييتتدة الباطلتتة؛ قتتم ائتت ه الئاتت ق عتتع الالكتتات الستتياة الاتتي  ائتتت اتتط م 

   األ هام   االلت بالك الطهارة اع االااطت في الاعب ديع  عليهم  "

"    ارااتتع شتتأع امئستتاع  ؟فماااذا كااان ماان أثاار للتوميااد علااى عااالم اإلنسااانية والمخلااوقين

 تاتتتا لتتتار حليتتته اتتتع الكرااتتتة  بحيتتتث ألتتتب  ال يانتتتع ألحتتتد حال لاتتتالإ الستتتاا اب اتتته ستتتات ييا

الئتتاق أجاعتتيع    اجلتتت بتت لك ل ئستتاع ئاستته حر تتة  رياتتة   أطليتتت حراداتته اتتع  ر األرض  يتتاه



اليي د الاي  ائت اعيدها بذرادة عيره س او  ائت حرادة بشترية  ظتع أئهتا اشتعبة اتع امرادة املهيتة 

ه اة ااارعها الايال  اا يظع في اليب ر ا   دة الرؤساو  الاسيطريع  أ  حرادة ذرا -أ  أئها هي-

 األحجتتار  األشتتجار  الك اكتتُ  ئح هتتا   افاكتتت ع يااتته اتتع أستتر ال ستتطاو  الشتتاعاو  الااكهئتتة 

 العرفاو    عاتاو الستيطرة علت  األسترار   ائاحلتي حتإ ال اليتة علت  أعاتال العبتد فياتا بيئته  بتيع 

 بالجالتتتة فيتتتد أعايتتتت ر حتتته اتتتع   ع أئهتتتم  استتتطة الئجتتتاة   بأيتتتديهم الشتتتياو  امستتتعادهللا  التتت اعاي

 العب دية للاحااليع  الدجاليع 

ا هلل االةن  ح ا اع العب دية لك  اا ست اه  ف تاع لته اتع الحتإ ر  لار امئساع بالا حيد عبدن

ااتا ت بتيع الئتتاق حال  ال ستتاف   ال رفيتع   ال   ال علتتّ  فتي الحتإ  ال  نتيع  اتا للحتر علت  الحتر

ربهم اتتتع هللا حال طهتتتارة ييتتتبااتتتا ت أعاتتتالهم   ال ااانتتت  حال بااانتتتلهم فتتتي عيتتت لهم  اعتتتارفهم   ال 

هم   التتت ف العاتتت  اتتتع العتتت ج  الريتتتاو  قتتتم بهتتت ا اللتتتت أاتتت ال الكاستتتبيع    العيتتت  اتتتع دئتتتق التتت

التة  أهت  البطالتة   اااف الحإ فيها للايتراو  الاستاكيع  الالتال  العااتة    اتت عئهتا أيتدي الع

 ااع  اع ي عم الحإ فيها بلااه  راباه  ال بعاله  ادااه 

  يرر أع لك  ئاق اا  سبت  عليها اا اكاسبت      يادر عليه ؛طالُ امئساع بالعا 

-7رة ال ل لة: اآليات س    { َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرًّا َيَرهُ 99/7َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيراا َيَرُه }

8   نَساااِن ِإلَّ َمااا َسااَعى ََ ِلْإِ    أبتاح لكتت  أحتد أع يائتتا ل اتتع 39ستت رة التئجم: اآليتتة  َوَأن لَّاْي

ا   يئ ر عليه حال اا  اع نارنا بئاسه أ  باتع يتدا  حظ   لم يةالطبيات اا شاو أكطن  شربنا  لباسن

 لتك الحتد د العااتة باتا يئطبتإ علت  التال   في  الياه  أ  اا اعتدى نترره حلت  عيتره   حتدد فتي

البشر  افة  ف ا  االسايطل لك  شاف في عاله  ااسع الاجتال لاستابإ الهاتم فتي الستعي حات  

 ا احارانا الطدم به لم يعد لها عيبة ااعقر بها  اللهم حال حي  



الاا لبتة لتم يرددهتا عئته اليتدر فبتددت فياليته  ةأئح  امسطم علت  الايليتد   حات  عليته حالت

 ئستتات اتتا  تتاع لتته اتتع دعتتاام  أر تتاع فتتي    ايالعتتت ألتت له الراستتاة فتتي الاتتدارك  علتت  الئاتت ق

 عيااد األام 

طتال عليته ال يتُ فيهتا   لاتا ئاتد  اتة  ئلاح بالعيت  لتيحة أ عجاته اتع ستبااه   هبتت بته 

لتتك "ئتتم  فتتذع الليتت  حا :حليتته شتتعاإ اتتع ئتت ر الحتتإ  اللتتت حليتته هيائتتة اتتع ستتدئة هياكتت  التت هم

  الطريإ  عرة   ال اية بعيدة   الراحلة  ليلة   األ  اد يليلة" 

عتتتط لتتت ت امستتتطم علتتت   ستتتا ق الط تتتام   جهتتتر بتتتأع امئستتتاع لتتتم يالتتتإ لييتتتاد ال اتتتام 

ئاتتا  -أعتتطم الكتت ع  دالاتت  الحتت ادث-) األئعتتام(   لكئتته فطتتر علتت  أع يهاتتدي بتتالعلم  األعتتطم   ا 

ل  طريإ  البحث هاد ع  الاعلا ع ائبه ع  ارشد ع  ا 

ست رة ال اتر:  الَِّ يَع َيْسَاِاعا َع اْلَيْ َل َفَياَِّبعا َع َأْحَسَئها  لرح في  لف أه  الحإ بأئهم 

هم بالاايي  بيع اتا ييتال  اتع عيتر فترق بتيع اليتااليع  ليأات  ا باتا عرفت ا حستئه  لا  ف  18اآلية 

أئ لهم اتتع استتا ى  تتائ ا فيتته يتتأار ع  يطرحتت ا اتتا لتتم يابيئتت ا لتتحاه  ئاعتته   اتتال علتت  الرؤستتاو فتت

ؤستتتيهم يابتتتر ئهم  اتتتا يشتتتاو ع   يااحئتتت ع اتتت اعاهم حستتتباا ر  يئهتتت ع    نتتتعهم احتتتت أئظتتتار ا

  ياييئ ع ال باا يظئ ع  يا ها ع   يح ا ع  يين ع باا يعلا ع 

بتتاو   اتتا ا ارقتته عتتئهم األبئتتاو   ستتج  الحاتتإ لترت اليلتتُ  عتتع الاعلتتإ باتتا  تتاع عليتته اآل

لتتت  اآلاتتت يع بتتتأي ال الستتتابييع   ئبتتته علتتت  أع الستتتبإ فتتتي ال اتتتاع لتتتيق آيتتتة اتتتع آيتتتات  الستتتااهة ع

ئاتتا الستتابإ  الطحتتإ فتتي الااييتت  ستتاين االعرفتتاع   ال  ا لعيتت ل علتت  عيتت ل  أل هتتاع علتت  أ هتتاع   ا 

  بتت  لطحتتإ فتتي علتتم األحتت ال الاانتتية   استتاعداده للئظتتر فيهتتا باتتا  لتت  حليتته اتتع ع الاطتترة ستتيا

ع ايداته اتع أستطفه  آبااته   يتد ي ت ع اتع التك اآلقتار الاتي يئااتع لاتع  اا لم ي ع آقارها في الك  

بهتتا أهتت  الجيتت  الحانتتر  ظهتت ر الع ايتتُ الستتياة ألعاتتال اتتع ستتبياهم  ط يتتاع الشتتر التت ي  لتت  



ست رة   ِبينَ ُقاْل ِسايُروْا ِفاي اأَلْرِث ُثامَّ انُظاُروْا َكْياَف َكااَن َعاِقَباُة اْلُمَكاذ ِ  حليهم باتا ايارفته ستلاهم 

 رحااته الاتي  ستعت  ت  شتيو لتع      أع أب اُ فن  هللا لتم ا لتإ د ع طالت11ُاألئعام: اآلية 

 انيإ عع دااُ 

فأطلإ به ا سلطاع العي  اع  ت  اتا  تاع ييتده   اللته اتع  ت  ايليتد  تاع استاعبده   رده 

 ت عئتد شتريعاه اتع الانت إ فتي  لتك هلل  حتده  ال يت     ح ااته هحل  االكاه  ييني فيها بح ات

  ال حد للعا  في ائطية حد دها  ال ئهاية للئظر يااد احت بئ دها 

 به ا  اا سبيه ام ل ئساع بايان  ديئه أاراع عظيااع  طالاا حرم ائهاا   هاا:

اسايطل امرادة   اسايطل الرأي  الا ر   بهاا  الت له حئسائياه   اساعد ألع يبلة السعادة 

  م الاطرة الاي فاطر عليها  اا هيأه هللا له بح

 أاا ال يع يتال حئهتم لتم يحالت ا الات راة  هتي بتيع أيتديهم بعتداا حال هتا  فهتم الت يع لتم يعرفت ا 

ائها حال األلااظ   لم اسهم عي لهم حل  درك اا أ دعاه اع الشرااع  األح ام  فعايت عليهم ب لك 

ي ئلتتبت بذ ااهتتا  فحتتإ علتتيهم  لتتك طتترت االهاتتداو بهتتا   طاستتت عتتع أعيتتئهم أعتتطم الهدايتتة الاتت

الاق  ال ي أظهر شأئهم باتا ال يليتإ بتئاق بشترية أع اظهتر بته: اقت  الحاتار الت ي يحات  الكاتُ 

 ال يساايد اع حالها حال العئاو  الاعُ   يلم الظهر  ائبهار الئاق   اا أشتئع شتأع يت م ائيلبتت 

ريعة  ألتب  ستتببنا فتتي شتتيااهم بالجهتت  بهتم الحتتال  فاتتا  تتاع ستتببنا فتي حستتعادهم   هتت  الائ يتت   الشتت

  ال با ة 

أع ديع هللا في جايتع األ اتاع هت  حفتراده بالرب بيتة   االساستطم لته  حتده   ئف الكااُ عل

فياتتا أاتتر بتته  ئهتت  عئتته ااتتا هتت  التتلحة للبشتتر   عاتتاد لستتعاداهم فتتي التتدئيا  اتتهبالعب ديتتة   طاع

  اآلارة 



  ع اتتتع رستتتله   دعتتتا العيتتت ل حلتتت  فهاتتته ائتتته يتتتد نتتتائه  ابتتته الاتتتي أئ لهتتتا علتتت  الالتتتطاي

 العتتت اام حلتتت  العاتتت  بتتته   أع هتتت ا الاعئتتت  اتتتع التتتديع  هتتت  األلتتت  التتت ي يارجتتتع حليتتته عئتتتد هبتتتُ  

الف   ه  الاي اع ال ي ات  ع بته األيت ال عئتد الائالتف:  أع اللجتاج  الاتراو فتي الجتدل فتراق االا

ُ العئايتتة املهيتتة فتتي امئعتتام علتت  اتتع التتديع  بعتتد عتتع ستتئاه   ااتت  ر عيتتت ح ااتته  لتت ح  جائتت

البشتترية  هتتُ الاتتطت   اراجعتتتت اليلتتُ  حلتت  هتتتداها   ستتار الكافتتة فتتتي اراشتتدهم حا ائنتتا بتتتالحإ 

 اسااس يع   عل  ئلراه ااعا ئيع 

فلت    فياتا يبلته ةاألساا  اماام أئته استاائات لبيتاع  حتدة التديع الاجالت ه اع سياق اا أدا 

أل ل  ايالد  قم اتا ااالتف فيته اتع شترااع  ائتاهم الائلت ف فتي فيه اا ااحد فيه الديع اع 

اا ي له )اعال (:  اتام بح اتة ل  اتع ام48ست رة الاااتدة: اآليتة  ِلُكلٍ  َجَعْلَناا ِمانُكْم ِشاْرَعةا َوِمْنَهاجا

  لك   ه  اع الحيااإ الاي لم يسبإ حليها سابإ  اا أشار ل لك األساا  رشيد رنا 

فيتته األديتتاع اللتتحيحة ستتابيها اتتع  ت نتترُ  االحااتتاالت ااتتا ااالاتتر العبتتادات    أاتتا لتت

رحاتة هللا  رأفاته فتي حياتاو  ت  أاتة   ت   هالحيها   اااطت األح ام اايداها اع ااأارها  فالدر 

بالاتدريم  - هت  ُر العتالايع– ااع اا علم فيه الاير لماة  الاطواة لل ااع    اتا جترت ستئاه 

ال يعلم شيانا  حل  راشد عيله  اا  في ئشتأاه  يات ق  هبطع أا اع جفي اربية األشااف اع اار 

فتي اربيتة  ه  لك لم ااالف سئاه  لتم ينتطُر هديت ه     ي ال  أسرار الك ع بئظر هالحجُ با ر 

 ئ عتته أع ي تت ع فتتي ارابتتة  احتتدة اتتع العلتتم  يبتت ل  اتتهاألاتتم  فلتتم ي تتع اتتع شتتأع امئستتاع فتتي جال

يتت م يبلتتة الكاتتال ائاهتتاه     هتت ا اتتع البتتديهيات الاتتي ال يلتتل  الاطتتاُ اتتع يتت م اليتته هللا حلتت  

ع ااالتتف أهتت  الئظتتر فتتي بيتتاع اتتا ااتترإ ائتته فتتي علتت م  نتتعت للبحتتث فتتي  االاتتاطت فيهتتا     ا 

 االجاااإ البشري االة 



آلت حليه الشرااع  اا بل اه العيااتد   اتا لتادفاه اليتيم   ااالاتت فيته األاتم   اتا  عاافاا ا 

 اتتتا اتتت ارت فيهتتتا اتتتع التتت عي بالستتتئع  اتتتا نتتتيعت اتتتع جالتتتة الايالتتتد   لحنتتتاراتأر ستتتت فيتتته ا

  الائع 

ه ت ا ئظتتر حلتت  اتت الت األديتتاع  اط رهتتا   فيتتد   "جتتاوت أديتتاع  الئتتاق اتتع فهتتم التتالحهم 

العااة  ب   الاالة  في ط ر أشبه بط ر الطا ليتة للئاشت.   قتم انتت علت   لتك أ اتات علتت 

ت  ائحطتتت   جريتتت   ستتبت   ااالاتتت  ااايتتت   ايتتت اتتع األيتتام فيهتتا األيتت ام  ستتيطت   ارااعتت

تتئئنا فتتي عبتتادة هللا اااتتإ اتتع اتتا  تتا     ستتئع للئتتاق سا تتا  أياان تتا   ايلبتتت فتتي الستتعادة  الشتتياو أياان آالان

اتتع اعلتتإ الئاتت ق بدع اتته اتتا ألتتل  اتتع فاستتدها  دا ى اتتع  يتت  تتائ ا عليتته   اتتا دعتتاهم حليتته  فط

أجيتتال حاتت  نتتعات العتت اام البشتترية عتتع احااالتته   نتتايت  ةبنتتعرانتتها  قتتم لتتم ياتتض عليتته اأ

ابتتاإ  لتتاياه نتتُر اتتع االتت رااع عتتع ال يتت ت عئتتد حتتد ده  األاتت  بأي التته    يتتر فتتي الظئتت ع أع 

هم لائايشة الال ك في الستلطاع   ا احاتة أهت  الاترت فتي جاتع سالاحال  فهُ اليااا ع عليه أئا

 ا عليتته اتا شتتاو الهت ى اتتع فعتع جاداتته بالاأ يت    أنتا األات ال   ائحترت الجاهتت ر األعظتم اتتئهم

 األباطي " 

ه ا  اع شأئهم في السجايا  األعاال: ئست ا طهاراته   بتاع ا ئ هاته  أاتا فتي العيااتد فااريت ا 

 لتم يسااست  ا اتع ألت له حال باتا ظئت ه اتع أشتد أر ائهتا   ا هات ه اتع أيتت ى   شتيعا  أحتدق ا بتدعا

اتتع الئظتتر فيتته  بتت   فتتي عيتتره اتتع ديتتااإ األكتت اع   الاطتتر علتت   دعاااهتتا   هتت  حراتتاع العيتت ل

اق بتيع التديع  العيت   أع التديع  فتفلترح ا بتأع ال   األف ار أع ائات  حلت  شتيو اتع ستراار الاليتة

اتتع أشتتد أعتتداو العلتتم    أفنتت  ال لتت  فتتي  لتتك بتتاألئاق حلتت  ئ عتتة اتتع أشتتأم الئ عتتات علتت  العتتالم 

ام بتتتبعض ينتتتايا التتتديع   فايتتت ض األلتتت    لتتتهتتت  التتتديع  لطامئستتتائي  هتتتي ئ عتتتة الحتتتُر بتتتيع أ 



 ااراتتت العطاتتإ بتتيع األهتت   حلتتت اليطيعتتة احتت  الاتتراحم   الااالتتم ا تتاع الاعتتا ع   الحتتُر 

 اح  السطم     اع الئاق عل   لك حل  جاو امسطم 

ه   ائت سئع االجاااإ البشري يد بل ت بامئساع أشده  أعداته الحت ادث الاانتية حلت  رشتد

الاهم  اللُ   يشر ه اع الع اطف  امحساق فتي حرشتاد  خفجاو امسطم يااطُ العي    يسالر 

 يتتة  األار يتتة   بتتّيع للئتتاق اتتا ااالاتت ا فيتته    شتتف لهتتم عتتع  جتته اتتا يامئستتاع حلتت  ستتعاداه الدئ

ااالتا ا عليتته   بترهع علتت  أع ديتع هللا فتتي جايتع األجيتتال  احتد   اشتتيااه فتي حلتتطح شتتا ئهم 

رض اتتع األعاتتال حئاتتا هتت  لاتتا فتتطهيتتر يلتت بهم  احتتدة    جعتت  ر ح العبتتادة اماتتطف   أع اتتا  ا

لي با تارم األاتطق    عاات  امئستاع فتي ا اعظته اعاالتة الئالت  الهتادي للرجت  حأ جُ اع الا

 لترح باتا ال ييبت  الاأ يت  أع فتي  لتك   الرشيد  فدعاه حل  اساكاال جايع يت اه الظتاهرة  الباطئتة

 أع التتدئيا ا رعتتة اآلاتترة  ال  لتت ل حلتت  ايتتر العيبتت  حال بالستتعي فتتي   هللا  شتت ر ئعااتته رنتتاو

 لطح الدئيا 

 يترر لكتت  فطتترة شتترت الئستتبة حلتت  هللا فتتي   ألجئتتاق البشتتريةارفتع امستتطم  تت  ااايتتا  بتتيع 

الالتتإ  شتترت ائتتدراجها فتتي الئتت إ امئستتائي فتتي الجتتئق  الالتت   الاالتتة   شتترت استتاعداد هئتتا 

ك لبلتت أ أعلتت  درجتتتات الكاتتال التت ي أعتتتده هللا لئ عهتتا     هتت ه عبتتادات امستتتطم علتت  اتتا فتتتي بتت ل

الكاتتتاُ  لتتتحي  الستتتئة اااتتتإ علتتت  اتتتا يليتتتإ بجتتتطل هللا  ستتتا   جتتت ده عتتتع األشتتتباه  الاتتتام اتتتع 

 الاعر ت عئد العي ل السلياة 

  لعتتالم"اتتع التت هم فياتتا يعتترض اتتع حتت ادث الكتت ع الكبيتتر "ا اتتة شتتف امستتطم عتتع العيتت  ع

فيرر أع آيات هللا الكبترى فتي لتئع العتالم حئاتا يجتري أارهتا علت  الستئع    الك ع ال ير "امئساع"

املهية    فيها الالري  بأع جايع آيات الك ع اجرى عل  ئظام  احد  ال يينتي فيته حال العئايتة 

 األ لية عل  السئع الاي أياااه عليها 



 الالتااُ   لئعم الاتي ياااتع بهتا األشتااف أ  األاتمام عع حال امئساع في الققم أااة ال

ع هللا االاي ير و ع بها  فال  بيع األاريع فلط ال اجال اعه للالت بيئهاا  فأاا الئعم الاي يا

ها اا بالجبها في ئاسه   رباا ي  ع  اسبها أ    الرا يا الاي ير أ  بها بعض األشااف في الحياة

اة  عتت ج  أ  طاعتتتة  علتتياع    قيتتتر اتتا أاهتتت  هللا بعتتتض عليتته الشتتتاف فتتي ستتتيراه اتتع استتتايا

الط اة الب اة   حا  يالياهم اا أعد لهتم اتع العت اُ الايتيم     قيترنا اتا ااتئحع هللا اللتالحيع اتع 

عباده     أاا شأع األاتم فلتيق علت   لتك فتذع التر ح الت ي أ  دعته هللا جايتع شترااعه املهيتة اتع 

او  احديتتد اطتتاا  الشتته ات   التتدا ل حلتت   تت  أاتتر   ديتتُ األهتتالتتحي  الا تتر  استتديد الئظتتر   اأ

اتتع بابتته   طلتتُ  تت  رعيبتتة اتتع أستتبابها   حاتت  األاائتتة  اساشتتعار األاتت ة  الاعتتا ع علتت  البتتر  

 لتك التر ح هت  التدر حيتاة األاتم     الائال  في الاير  الشر   عير  لك اتع ألت ل الانتاا 

    لتع يستلُ هللا عئهتا ئعااته اتا دام هت ا التر ح فيهتا   اشرق سعاداها في ه ه الدئيا يب  اآلاترة 

  حا  ح ا فاريها  هبت السعادة عل  أقره  ابعاه الراحة حل  نعاهي يد هللا الئعم بي اه   يئيلها ب

هم بالشياو  راحاهم بالعئتاو   ستلت علتيهم ئعياايره   اسابدل هللا ع ة الي م بال ل    قرهم بالي     

 هم  هم في عالة ساه ع بيع  فأا هم الظالايع أ  العادل

  َْاَرِفيَهتا َفَاَستتيا ْا ِفيَهتا َفَحتإَّ َعَلْيَهتتا اْلَيتْ لا َفتَداَّْرَئاه َ ا َأَرْدَئتا َأع ئ ْهِلتَك َيْرَيتتةن َأَاْرَئتا اا  ا اَتتْدِايرنا َ اِ 

 ال  عي     أارئتتتاهم بتتتالحإ فاستتتي ا عئتتته حلتتت  الباطتتت   قتتتم ال يتتتئاعهم األئتتت16ستتت رة امستتتراو: اآليتتتة

ِحعَّ ّللّاَ اَل ياَ يِّترا  يجديهم الب او  ال يايدهم اا بي  اع ل ر األعاال  ال يستاجاُ فهتم التدعاو   

ِ ِفي الَِّ يَع َاَلْ ا ِاع َيْب ا َ َلع    11س رة الرعد: اآلية  َاا ِبَيْ ٍم َحاَّ  ياَ يِّرا ْا َاا ِبَأْئااِسِهْم  ئََّة ّللاَّ سا

تتئَّةِ  ِ َاْبتتِديطن  َاِجتتَد ِلسا   علتت  هتت ه الستتئع جتترى ستتلف األاتتة     حتتث 62ستت رة األحتت اُ: اآليتتة   ّللاَّ

رشاد العااة  األار بالاعر ت  الئهي عع الائ ر    اليرآع عل  الاعليم  ا 



ت ا اتع أاهتات اللتالحات لم يدإ امسطم   ألطن اع ألت ل الانتاا  حال أات  عليته   ال أا 

يررهتتا  فاستتاجاع ل ئستتاع عئتتد بلتت أ رشتتده  اتتا   رئتتا   اعتتد الئظتتام حالحال أحياهتتا  ال ياعتتدة اتتع ي

حرية الا ر  اسايطل العي  في الئظر   اا بته اتع لتطح الستجايا  استايااة الطبتع   اتا فيته اتع 

حئهاض الع اام حل  العا   س يها في سب  السعي    ه  بعتد الرشتد  لتاية؟  بعتد اكااتال العيت  

 لتتم يبتتإ حال اابتاإ الهتتدى   االئااتتاإ باتا ستتاياه أيتتدي الرحاتتة  يال ت اتتعشتتد  اليتة؟  تتط يتتد ابتيع الر 

 (  ائاهت الرساالت برسالاه      له ا ااات الئب ات بئب ة احاد )عيالبل أ ال اية اع السعاد

 ( اإلنسان والكون والحياة وعناصر الساحة الحضارية2)

تتا يتتربت بتتيع التتك ال ييتتدم اماتتام احاتتد عبتتده رؤياتته للعتتالم بل تتة فلستتاية  اجتتردة بتت  هتت  دااان

الرؤية  اشر عه املطحي   اع قم ياحرك لُ  الستاحة الحنتارية للاعت  املتطحي نتاع 

  لتتتك ب تتترض  ستتتر الايليتتتد فتتتي أستتتلُ  الاا يتتتر   ؛احا الاتتته الاجديديتتتة للا تتتر التتتديئي امستتتطاي

 الا تر امستطاي للئهت ض فتي فهتم اليترآع  ف معاال العي  ال ي سيأاي بعتدا لَ الاجال للاَ  يعس   ا

بتتيع الاستتلايع  أعتتدااهم   اتتع هئتتا  تتاع  يتتاامبته فتتي اعاتترك اللتتراإ الحنتتاري القيتتافي  الالستتاي ال

البد له أع يالدى ألهم اعنلة فلساية عائ   يعائي ائها الا ر امئسائي ائ  بداية  عيه  حا  

 ابدأ ب دم   ة   ج دها عل  األرض  الايي ه ه الاعنلة   هي يلة الالي ؛الي م

 امئساع الااعت    الاعاتار الكت ئي   فعت ٍ  :حئها عئالر الساحة الحنارية الاي ااش   في

  لاتت  فتتي حلتتاأ  تت   لتتك شتتع ر األستتاا  اماتتام  عيتتره بالاحتتدي       اااعتت  فتتي ايتتداع الحيتتاة 

  ي للبشترية ال حلت  الت حي الهتاد  الاجااعات امسطاية االانا ال يع د حل  طبيعة الك الاجااعات

أع  -اقلاتا حتدد آاتر ع - طرح عل  ئاسته  ات الاستاؤل الت ي يشتير حلت  أستباُ الاالتف   حتدد 

ياعلتتتإ  الاتتارجيعلتت  ااتتا ت فياتتتا بيئهاتتا   داالتتتي اآلاتتر   أحتتتدهاا اتتارجي : لتتك يعتت د لستتببيع



لت  يع د حل  االف بعض ال يع ئلتب ا أئاستهم يتادة  أ لتياو ع  الداالي  بط ياع القيافة ال ربية

  حال ا د ع ادا له  االجاهاد فيه  الاجدد له  " امسطم"ف رة 

باجديد الا ر الديئي في  "احدي الحنارة ال ربية ل سطم  الاسلايع"   ف اجه عبده اش لة 

ااتتا لحتتإ بتته اتتع ااستتيرات  اتتهباتتئهم ييتت م علتت  ححيتتاو التتديع  ائيي ؛فاتترة اتتع أشتتد فاتترات نتتعاه

 االستائاد حلت  العيت    يدة  اا  تاع الحتال فتي عهتد الستلف اللتال  الع دة حل  ج هر العي  جاادة

يستاات فتي اشتر عه املتطحي استائدت حلت  عئالتر رؤيتة  ليتة فش    لتك  في فهم الادرها 

 للعالم 

 الرؤية لإنسان: الفاعلية والمسئولية

  ري  فعله  أحتد أهتم عئالتر الاعت  الحنتا اهناع ه ه الرؤية الكلية يأاي امئساع بااعلي

ا حلتتت  اتتتيع: عاليتتتة  ئظريتتتة  ليا لتتت  بهاأ  دإ فتتتي امئستتتاع يتتت   -جتتت  شتتتأئه-"حع الابتتتدإ األ ل 

تتا علتت   اتتال القائيتتة    االتته الاالتت ف بتته   ربتتت ححتتداهاا بتتاألارى  فجعتت   اتتال األ لتت  اا يان

فلتتار امئستتاع ااطتت رنا علتت  طلتتُ الئظريتتات   ال يتت ت علتت  الحيتتااإ  يبتت  أع يباشتتر عاتتطن اتتا  

لعاتت  ال يايلتتد حال ح ا  تتاع لتته اتتع الئاتتاام اتتا يبعتتث علتت  اباشتتراه   لتتيق  تت  عاتت  يئتتام فتتذع ا

الااادة الاعاتد بهتا  بت  البتد أع ي ت ع علت  ئهتم االت ف   ال َجتَرم أع الت ر الئايجتة   اعرفتة 

أساليُ العا   ااا يئاة بي ة الئظر  فتذ ا  التت  جتاو العات  علت  أحستع ال جت ه    ائتت الاااتدة 

  ال اية أكا  أعظم  

ا عل  اساكاال الئظريتات  أ الن  بالت ات  ليهاتدي بهتا حلت    اع ه ا لار    حئساع حريلن

ائاهم أعااله  ييارفها للحل ل عل   اال حيااه   ياي  الئااام عل  اااطت درجااها في الئاع  

ا  ارابنا عل   جه اعل م  أيتُر فااتدة    أسته  ائتا الن  لينع بذ او     احدة ائها عاطن اال لن

 ا  "  أح م  نعن 



".. فعلوم اإلنسان هاي  :امئساع به ا االعابار يرابت بأل ل اعرفية ااعلإ بعل م امئساع

عبارة عن المدود التي بها الفوائد النافعة، يضب  بها طرق األعمال الموصلة إلى تلاك الفوائاد، 

 في الشقاء، وتنتابه أيدي البالء". متى ل يخب  في سيره، ول يختل  عليه الناف  الضار، فيق 

   يا لد عع اااياره اسا لية  يسااد اعائي فاعلية اع اااياره - فإ ه ه الرؤية- امئساع 

"    ف اتتتا يشتتتهد استتتليم العيتتت  الستتتليم  الحتتت اق اتتتع ئاستتته أئتتته  : ياراتتتُ علتتت  هتتت ا   اك استتتاولاه

 لك أئتته اتتدرك ألعاالتته االااياريتتة ا جتت د  ال يحاتتاج فتتي  لتتك حلتت  دليتت  يهديتته  ال اعلتتم يرشتتده   تت

اتا فيتته   يعتد حئ تتار شتيو اتتع  لتك استتا ينا  يت ع ئاااجهتتا بعيلته  ييتتدرها بذراداته  قتتم يلتدرها بيتتدرةٍ 

 مئ ار  ج ده في اجافااه لبداهة العي    

   فالاؤاع  اا يشهد بالدلي   بالعيتاع أع يتدرة ا ت ع الكاائتات أستا  اتع يت ى الاا ئتات  

هللا  هيتاام بالتريف اتا  هبت -عيليتة  ائتت أ  جستاائية–ة أئه في أعااله االااياريتة  يشهد بالبداه

هااو صاارف  يتتد عتترت اليتت م شتت ر هللا علت  ئعاتته  فيتتال ا:   اتع الاتتدارك  اليتت ى فياتتا اليتتت ألجلته

علتت  هتت ا يااتتت الشتترااع  بتته استتاياات  العبااد جمياا  مااا أنعاام   بااه عليااه إلااى مااا خلااق ألجلااه..

أئ تتتر شتتتيانا ائتتته فيتتتد أئ تتتر ا تتتاع امياتتتاع اتتتع ئاستتته   هتتت  عيلتتته التتت ي شتتترفه هللا  الاكتتتاليف   اتتتع

  بالاطاُ في أ ااره  ئ اهيه   "

"حع لل جتتت د امئستتتائي فتتتي هتتت ه الحيتتتاة التتتدئيا قطقتتتة أد ار اا اليتتتة  يأاتتت  بعنتتتها بتتتأطرات 

التة الادئيتة  د ر االجااتاإ   هت  الح -د ر الاطرة   ه  ال ج د الطبيعتي   القتائي -بعض  األ ل

 د ر السياسة  - القالث

ا فطرينتا يلتااق ال تت او  الابيتت  ستتاار الحاجتات الطبيعيتة ااتتا الت  يتتد  فتالارو ي جتد ستتا جن

جاتته  قتترة الحاجتتات حلتت  طلتتُ لحا ائتته حليتته  قتتم يدفعتته الحتترف علتت  التت ات حلتت  حاتت  الئتت إ   ا



ة فيئظتتر فتتي شتتا ع ئاستته  يهتتام لف  يجااتتع فيلتتير اتتدئينا  قتتم يايتتدم فتتي هتت ه الارابتت امعائتتة  فياتت

  بأح ال جئسه  فيلير سياسينا   ه  امئساع الادئي الكاا  الحي ق  ال اجبات  "

بلتت    حليهتا  احبتة اتع أبل هتا  أحستعَ  عْ امئستاع علت  الايت  حلت  َات يبئتئات ق     حيث جا

   لتع اجتد حل  أاتر اكات  بته  ج دهتا  احستع بهتا أح الهتا  ستئة هللا فتي عبتاده اتع يبت   اتع بعتد

 أي ستتبي  لاكايتت  ال جت د امئستتائي  احستتيع أح التته ست ى اقييتتف العيتت ل  اربيتتة   لستئة هللا ابتتديطن 

األفهام  حات  األبتداع اتع عاديتات األاتراض   ياياهتا اتع ااالتُ الاايتة  أشتراك االحايتاج   ربتت 

 الجئق برباة الاحبة  ال داد 

ستعادة الحييييتة  القتر ة الداااتة  الئعتيم القابتت    ح  ال يئال امئساع "  الشترت امئستائي  ال

إل إذا صاالح مااال وطنااه فتقاادمت أبناااؤه وتملاات نفوسااهم بالمعااارف وصاافات الكمااال، فأخااذ كاال 

وامد مقه، وأدى الواجاب علياه، وخادم العماوم بجاد ونشااط وساعى فاي مصاالح الجميا  بصادق 

ن ألمات باه ملماة اتمادت قاوى بهاا، وا  لوأمانة.. إن بدت منفعاة ألي مانهم تضاافر الكال علاى ج

، وتستب األمنية، وتتس  دائرة المناف  المتواطنينالجمي  على إبعادها، فمينئذ يعم النف  جمي  

كاساب أن تفوتاه ثمارة كسابه، ول يخااف مجتهاد ضاياا تاياة اجتهااده،  ىالمستديمة، فال يخشا

ن مظوظهم في مثل هذا الفضل ينالو يالعقل وأول ي فكل من ينتسب إلى اإلنسان.. إن كانوا ذو 

الوطن المعزز بأهله، بخالف ما إذا فسد مال الوطن واختلت شئون ذويه، فإن كال واماد مانهم 

يقف عقبة في طريق أخيه، يسد أبواب الخير عليه ول يتأخر عن إيقاا المكروه به متاى تخيال 

 هتوباااا قومااه بمصاالم هفااي ذلااك منفعااة خصوصااية تعااود عليااه، باال رعمااا خااان الااوطن عموماا

 ."الذاتية، كما شوهد ذلك في بعث الديار المصابة بداء المتالل

رض للائتتاو  التت  ال  الائاستت   الا التتد  أ دإ عتتلاتتا  تتاع اتتع لتت ا م حاتت  الئتت إ امئستتائي  الا

ية اتدع ه حلت  االياتراع   احالته علت  طلتُ اال د اج    الحإ )سبحائه( في طبيعة امئساع ي ة شه



ر أع امئساع يااا  عع الحي ائات بي ة اا  رة يساحنر بهتا اتا شتهده  ساار أئ اإ الحي ائات  عي

ا  يدافع عئه اا استاطاإ   فتط يستا  ألحتد بايانت  افي الااني فيطلبه  ساحلاالن حع  اع ل يدن

" أع يشتتار ه فيتته   يتتدفع  لتتك ب تت  اتتا يا ئتته     امئستتاع لا تترة يتتط م ةتياار الحتترف التت ي ئستتايه "

ا فنا عل  الاسايب     د عل   لك أع امئساع في حاجة حل  الاعا ع الحرف في جايع أح اله  

للاعتتا ع بجايتتع أفتتراد امئستتاع  فتتط بتتد لتته اتتع اعلتتإ اتتاف ال يئظتتر بالنتتر رة   هتت  فتتي فطراتته 

ي جتتُ عيتتد الاعتتا ع الاتتاف   فلتت  اتترك امئستتاع اسارستتطن اتتع شتته اه اتتع عيتتر أع اييتتد طتترق 

  عيد ئظتام امئستاع   فستدت أر تاع ئحا  سطاة ئايجاها  الاساعاالها بيائ ع يحا  قاراها   ي 

 االة ال  ال  عاديات الائاو  عسعاداه   لم يلع  ج ده اع 

ة في امئساع لم اكع ايل دة ل ااها ب  هي آلة سر   فابيع اع  لك أع الشه ة الحي ية الا

ل جتت د ياعتتا ع علتت  جلتتُ ااتته فتتي عتتالم ايلئيتت  امئستتاع ا ربتته الاتتي ال يستتاطيع الايتتام بتتد ئها   ب

الائتتافع  دفتتع الا تتر ه ب  جاتته  أ الده  أايتته  عاتته  ئحتت   لتتك ااتتع اراتتبت اعتته بتتالرابت الاعتتر ت 

بلتتلة الئستتُ  اليرابتتة  التتت ي يعتتد اتتع أيتتتُر التتر ابت امئستتائية الاتتي ل الهتتتا الااتت  ئظتتام ال جتتت د 

 امئسائي بالارة 

 

ت ا فتي أع ييت م بدئته اتدة اتا اتع حتد اتتا لاتا ايانت  الئظتام املهتي أع يالتإ امئستاع احااجن

اع الراحة حل  أع ياا  ااا الإ هللا له في األرض اا لم ي ع حالطن   أع ي  ع ائه اا لم ي ع 

 اائنا بحسُ الالية األليلة  ر ُ فيهم الي ة الئطيية   اللطياة الا رية  الاي بها ي  ع ارايتُ اتا 

لالبق  الاس ع  فيتاداهم الا ترة حلت  اااتا  اللتئااع يحااج ع حل  اااا ه اع الاطعم  الاشُر   ا

ااها   انطرهم  لتك حلت  االجااتاإ     اتع البتيع ي آالاها  عل  حسُ اسادعاو الحاجات  ايان

أع اجتترد لتتااو الجتت هر ال ي اتتي فتتي اراتتُ األقتتر عليتته  بتت  البتتد فتتي  لتتك اتتع حعاالتته  اربياتته 



ألشتت ال ستت اه  فتتذع اليتت ة ال احتتدة ال اكاتتي علتت  عتتع جايتتع ا اتته ا عتتداده لتت لك األاتتر العظتتيم   االي

البراعة ألا ر ااعددة  فاحايم ح ع حل  اااا  أرباُ الاعاليم ليي ا ا لهم بالعلم  امرشاد حل  طريإ 

 ت  اتع  ضب اجبته   اعاتا العا    يي م أرباُ األعاال بذاراج  لك اع الي ة حل  الاع   فيام  ت   

 ت األرض بالعل م  علامئساع     يبئالاعارت بيع  تلاحبه     ائاشر 

حال أع اتا ئطتإ بته اللستاع الحيييتي عترض ستيال  اتا ئطتإ   ف اع العلم لسائنا آاتر للاتاكلم

بتته اليلتتم جتت هر ال يتت ال  فللتتاحبه عئتتد التت ه ل أع يرجتتع حليتته   ل يتتره اتتع أهتت  لستتائه أع يعتت ل 

جستيم       نتع عتئهم   رعليه  فسه  ب لك حا  آقارهم  بث أف ارهم   فرعت ا اتع شت   عظتيم

 تتاع يعتت يهم عتتع  قيتتر اتتع الاعتتاليم    تتاع اتتع  لتتك أع حاتت  يتت ل اليتتااليع اتتع جيتت  حلتت  جيتت   

ييتتاد ستترج االسابلتتار     ف تتم اتتع  هتتم فاستتد عئتته ائتتدفع    فحلتت  لتت لك الاعتتا ع فتتي األف تتار  ا 

ح تتام يااتتة حتتد ده  ا  ظهتتار  ف نتتع الي اعتتد  أيتتام الشتت اهد     ه تت ا  تت  يستتع  لاشتتييده   ا  ي اااتته  ا 

  حل  أع يام بيت الاعارت  ال ي ه  أااع    اااف   ه  حترم هللا الت ي اتع دالته  تاع هلاطاا

آائنتتا     تت   لتتك بستتر ستتير العلتتم التت ي علتتم امئستتاع اتتا لتتم يعلتتم  جاتتع الكتت  فتتي لتتعيد  احتتد  

رايااها   اسهي  لباه    يالد  فه ا حيجا  في شأئه   يسير اع بيائه في اسيير العل م  اف ئادى 

بدااها    اع أج  آقار العلم يعد اع أعظم الئعم  "   اياباسها  ا 

 امئستتاع الااعتت  التتإ فتتي أحستتع ايتت يم   اتتا التتإ فتتي ئلتتُ   تتدح  اعتتُ   تتدح دااتتُ  

"فييسم ج  شأئه أئته يت م   عا  اساار  فذ ا  اع يد الإ امئساع في أحسع اعادال  أفن  ي ام

به أحسع ار يتُ   أكتد  لتك ألع الئتاق ب التاهم عاتا  تراهم هللا بته اتع امئساع أفن  اي يم   ر 

العي   أئهم ظئت ا أئاستهم  ستاار أئت اإ العجاتا ات  ياعلت ع  اتا ااعت   ال ياتئعهم حيتاو  ال اتردهم 

تتا  يتتد يتتال بعنتتهم: حع امئستتاع التتإ ايتتاالن للشتتر  فييتت ل ستتبحائه  ابييئتتا لاستتاد –حشتتاة  ال لن

ا  بتدئنا    راته بالعيت  الت ي ستاد بته علت  العت الم حئه فطر  -ه ه الا اعم امئساع أحسع فطرة ئاسن



ا  لته   لتم يشت   األرنية  اطلع به علت  اتا شتاو هللا اتع العت الم الستاا ية    امئستاع  تاع لتطحن

عع الجااعة ائه فرد  الك  ائت أيام اليئاعتة باتا ياستر اتع العتيش   شتدة امحستاق بحاجتة  ت  

احلتتيله  فتي دفتتع العتت ادي عتتع التتئاق   ائبهتت الشتته ات بعتتد  لتتك  ااالاتتت  فترد حلتت  اآلاتتر فتتي

الرعبتتات فئبتتت الحستتتد  الحيتتد   ابعتته الايتتتاطع  الايااتت    اساشتترى الاستتتاد بتتاألئاق حاتت  لتتتارت 

األاائة عئد بعض الحي اع أفن  ائها عئد امئساع  فائحطت بت لك ئاسته عتع ايااهتا الت ي  تاع 

أي لتتيرئاه  أستتا  اتتع  قيتتر اتتع الحي ائتتات    دناااه أساافل سااافلين..ثاام ردلهتتا بايانتت  الاطتترة   

فالحي اع الااارق حئاا يلدر في عاله عع فطرة فاطر عليها لم يئ ل عتع ايااته   لتم يتئحت عتع 

ائ لاه في ال ج د  أاا امئساع فبذهااله عيله   جهله باا يئب ي أع يعا  لات فير ستعاداه  ستعادة 

ر أئ اإ الحي   لكقر اتا يلتت: "ح ا فستد امئستاع فتط است  عاتا يلتدر حا ائه يئيلُ أر ل اع ساا

 عئه اع ه ياع أ  عد اع" 

"كااد  إلاى  الكدح عا  امئساع لئاسه اع اير أ  شر      ل  ال لف )بذلي( ح  يتال 

ليدل علت  أئته أراد اتع الكتدح اعئت  فيته ستير  ائاهتاو  فهت ا الئتداو الربتائي يح لته األستاا   رعك...

يا أيهتا امئستاع الستادر فتي عل ااته  اللتادر فتي  - هللا أعلم–ام "لئداو حر ي"    " أئه يي ل اما

عالتته عتتع أه ااتته  ال افتت  عتتع التتيره  الجتتاار عتتع جتتادة الحتتإ فتتي استتيره   ال اظتتع أئتتك االتتد  

حع آ يتت الالتإ   ا دريتت الحتإ   اعاتررت بتالح ل  اليت ة  – أئك اييم فياتا أئتت لته جاهتد   أئتك 

نائت لئاسك الاااع باا اكسُ   البياو فياا فيته ااعتُ  ائلتُ     ت   -لات عئائك للشه ة س

اطتت ة فتتي عالتتك فهتتي فتتي الحيييتتة اطتت ة حلتت  أجلتتك    هئتتاك ليتتاو هللا  فتتذع الاتت ت ي شتتف عتتع 

الر ح عطاو ال الة   يجل  لها  جه الحإ     هئاك يرفع االلاباق  يعرت    عاا  اتا جتّر حليته 

 عاله  " 



ا    اع جالتة الئظترة ل ئستاع  الئظتر الئت عي الت ي  تاع ا نتع اهااتام األستاا  اماتام اؤ تدن

عل  رؤية امسطم اليرآئية اع "    أع ال  ر  األئق  ااسا ياع عئد هللا )اعال ( في الج او  اات  

هتا   ال اسا يا في العا  حا  ال ي ار الرج  بي اه  رياساه عل  الارأة فيظع أئه أيُر حلت  هللا ائ

تا عليهتا ييانتي أع ي ت ع أرفتع ائ لتة عئتد  اسيو الارأة الظتع بئاستها فاات هم أع جعت  الرجت  رايسن

 هللا )اعال ( ائها 

تع َبْعتض  يد بيع )اعال ( علة ه ه الاسا اة بي له:  م اِّ ست رة آل عاتراع: اآليتة  ٍٍ َبْعنا ا

بيئهاا حال باألعاال  أي  اتا ااراتُ     فالرج   الارأة ال فرق بيئهاا في البشرية  ال ااان  195

تتي اَل أاِنتتيعا  عليتته األعاتتال  ياراتتُ هتت  عليهتتا اتتع العلتت م  األاتتطق      تتْم َأئِّ تتْم َرب ها َُ َلها َفاْستتَاَجا

ع َبْعٍض ٍ  م اِّ ع َ َ ٍر َأْ  أائَق  َبْعنا ا م اِّ ئ ا   195س رة آل عاراع: اآلية  َعَاَ  َعاِاٍ  اِّ

تتا بينتتية   ائتت هتت ه الرؤيتتة الاأ تا االن سيستة ل ئستتاع اتتداط للشتيخ اماتتام أع يهتتام اهاااان

ياااهتتتا علتتت  أستتتق ستتتلياة باعابارهتتتا النتتتااع لاكتتت يع  الاتتترأة  األستتترة   ار يتتت ه علتتت  حلتتتطحها  ا 

"األمااة التااي تتااألف ماان البيااوت )العااائالت(، فصااالمها الاجااتتع  األاتتة  فهتت  ياحتتدث عتتع أع 

ن لاه أماة.. فمان فسادت فطرتاه ل خيار فياه ألهلاه، فاأي صالمها، ومن لم يكن له بيت ل تكاو

 خير يرجى منه للبعداء واألبعدين؟

ا اتتع بئيتتة أاتتة  ألئتته لتتم ائاتتع فيتته اللحاتتة   اتتع ال ايتتر فيتته للئتتاق ال يلتتل  أع ي تت ع جتت ون

فتتأي لحاتتة بعتتدها التتله ب يتتر األهتت    -الاتتي هتتي أيتت ى لحاتتة طبيعتتة التت  بتتيع الئتتاق–الئستتبية 

ا ائه م  يسره اا يسرهم   يؤلاه اا يؤلاهم   يرى ائاعاهم عيع ائاعاه   انراه عيع فاجعله ج ون

 انراه   ه  اا يجُ عل     شاف ألااه  

حئهتتا الرؤيتتة ال التتلة بتتيع امئستتاع  األاتتة اا ستتطها "األستترة" لاعبتتر عتتع اجتتال اتتدريبي فتتي 

 شأع العطيات  الاااعطت بحيث اؤل  بعد الاااع  االجاااعي ل ئساع 



ه الرؤيتتتتة ل ئستتتتاع طبيعتتتتة  فعتتتتطن  د رنا   ظياتتتتتة  يتتتتدرة  ااايتتتتارنا  ا ئتتتتة  أهليتتتتة  عيتتتتتطن هتتتت 

 استتا لية   الاتتي ااعتتدى فتتي عطيااتته  اك يئااتته االجاااعيتتة  الجاعيتتة حئاتتا اشتت   ائظ اتتة  ليتتة 

اارابة فاعلة   هي ائظ اة اا اللة بالك ع األكبر  ح   شف امسطم عع العي  عاة اتع الت هم 

 عرض اع ح ادث الك ع الكبير "العالم"   الك ع الل ير "امئساع"  فياا ي

 الرؤية الكونية: عالم الوجود سامة الفعل المضاري 

يساه  اماام احاد عبتده اتع أع العتالم االت ق هلل )ستبحائه( هت ا الالتإ األ ل الت ي اترج 

فتي حشتارة حلت  التإ ياعلتإ  به العالم اع العدم   أاا الالإ القائي   فذئاتا ياعلتإ بالبعتث  الئشت ر 

أاتتا الالتتإ القالتتث   فهتت  عبتتارة عتتع اجتتدد  إنااه علااى رجعااه لقااادر..بيتتدرة هللا علتت  حعتتادة الالتتإ   

العتتالم  استتااراره ألع اتتأقير هللا فتتي الكتت ع ال ييتتف عئتتد اليتته فتتي ستتاة أيتتام  بتت  حع اظتتاهر هتت ا 

الاستتألة فتتي ااستتيره لي لتتته الالتتإ ااجتتدد  استتاار ي اينتتا  اتتتا هتت  اشتتاهد لئتتا   ي نتت  عبتتتده هتت ه 

اِت َوُيْخاِرُج اْلَميَّاَت ِماَن اْلَماي ِ  )اعال (:     بعتد أع 31ست رة يت ئق: اآليتة ُيْخِرُج اْلَمايَّ ِماَن اْلَميِ 

ي رد اماام األش ال القطقة للالإ  يشير حل  أع يدرة هللا ال ايالتر علت  عاليتة الالتإ فيتت  بت  

باا حالت اتع ظت اهر  النبأأشار حل   لك في ااسيره لس رة اشا  حا  الك ع  ليائاه باع فيه  

   ئية 

ال يئال  عع "العتاَلم"  فامئستاع يا تر  العتالم اتادة الاا يتر   -عئد احاد عبده- امئساع 

امئساع  ات  العالم ا ن إ  امئساع يعرت هللا  يا ر في يدراه  آيااه  العالم اح  ه ه اليدرات 

أع العتتالم الطبيعتتي اح تت م بتتالا ير  الحر تتة  هاتتا اتتع أيتت ى أدلتتة  جتت د  التتك اآليتتات   اتتا يتترى 

 الاالإ   يشير حل  العديد اع اآليات الاي اؤ د عل  حر ة العالم  ا يره 

 اماام رأى في بعض ج ائُ "ئظرية الئش و  االراياو" اا ال ياعارض اع الديع  فه  يارق 

ااجهتتا فيهتتا ياعلتتإ بألتت  امئستتاع    هتت  يعابتتر بتتيع ئظريتتة االرايتتاو فتتي اجا عهتتا  بتتيع ححتتدى ئا



"اتع ستئع هللا فتي الكت ع  فتي اتاريخ امئستاع   احتدث عتع ستئع  ح"ائا إ البياو"  "البيتاو ل لتط

األك اع    ا سئع امئساع   السئع الحاكاة للطبيعة  األاترى الحاكاتة للتئاق  القالقتة الاتي اح تم 

  أل  الك ع  حد ث العالم   اساا  ديئيتة ااعلتإ الجااعات"   احدث في اساا  فلساية اع اق

 بئسإ ال يُ اع بعث  حشر 

هتت ه الرؤيتتة الكليتتة للعتتالم  الكتت ع أستتارت عتتع ئاستتها فتتي اا اليتتة   ئيتتة ائاظاتتة اتتأقر فيهتتا 

بالئظريتتات العلايتتة الاتتي حيياهتتا البشتترية  فهتت  يتتربت بتتيع أبحتتاث العلاتتاو الاتتي اهتتام بيلتتة التتإ 

 ع األرض  بيع آيات اليرآ

 اتتتع ئافلتتتة اليتتت ل أع ئؤ تتتد أع هتتت ه الئظتتترة الك ئيتتتة اااتتتدت لتتتدى األستتتاا  اماتتتام اتتتع اجتتترد 

الحديث عع الإ العالم حل  الحديث عتع ااالتف األئستاق الا ريتة ل ئستاع  الكت ع  الاجااتع باتا 

ياتئ  الحيتاة يياتة  اعئت    باعابتار أع الستل ك امئستائي ال يئطلتإ نتاع أستق ئاستية  ظتتر ت 

تتا حلتت  امرادة امئستتائية  الهدايتتة العيليتتة   اتتع قتتم احاتت  هتت ه الئظتترة ااديتتة فح ستتُ بتت  يستتائد أينن

الك ئيتتة الاأستتيق الا تتري لااالتتف الا ايتتف العاليتتة  ااتتئ  الاستتيرة ييااهتتا  حئهتتا فتتي حيييتتة األاتتر 

اائ  ال ج د اعئ    اا اعاإ عئالتر الاستا لية امئستائية   اتع قتم الت  بتيع الكت ع  امئستاع 

ا في اسيرة ارب ية ح ل الاعاار الك ئي  االراااق الاااعلي اعه  ال  حياة جايعن

 في حطار ه ه الرؤية الك ئية يا ع أع ئشير حل  عئالر "الاربية الك ئية"  الاي اااق  في 

تتا فليطلبته اتع البحتتث فتي الكت ع  عليتته بدراستة اتتا  عاليتة الاتدبر  الاا تتر "  فاتع أراد أع يت داد علان

 ع فيه اع يب    اا اكاشف اع شؤ ئه   ليأا  اع  لك باا يام عليه الدلي  اللحي   ابه الباحق

ال باتتا يااتترف بتته الااارلتت ع  ياارع ئتته اتتع األ هتتام  الظئتت ع   حستتبه أع الكاتتاُ أرشتتده حلتت  

 لتك  أباحتته لتته  "  هتت ا الئظتر الكتت ئي  امباحتتة للئظتتر  البحتتث فتي الكتت ع    باللتتية الاتتي ابعتتث 

تا علت  ائافعئتا )استارنا( هت  الهم  اش ق ا لئا ق     ع    اا في األرض اال ينا ألجلئتا احب سن



ااتتا اااتتا  بتته امستتطم فتتي ارييتتة امئستتاع    لتت لك جتتاو اليتترآع يلتت  أشتتد املحتتاح بتتالئظر العيلتتي  

 الاا تر  الاتتدبر  الاتت  ر  فتتط ايتر أائتتة يلتتيطن حال  اتتراه يعتترض عليتك األكتت اع  يتتأارك بتتالئظر فيهتتا 

كقتتار اليتترآع اتتع شتتيو دليتت  علتت  اعظتتيم  ا ستتااراج أستترارها  استتاجطو ح تتم اااايهتتا  اااطفهتتا    ا 

 شأئه   جُ  االهااام به    "

هاَ  الَِّ ي َاَلَإ َلكام اَّا ِفتي   عطية امئساع بالك ع عطية أكيدة احددها  احدة اع اآليات 

يدراتته الكاالتتة  َاَلتتَإ َلكاتتم  ي لتته )اعتال (:   يلت ر لئتتا 29ستت رة البيتترة: اآليتتة اأَلْرِض َجِايعتان 

 ئعاتته الشتتاالة   أي يتتدرة أكبتتر اتتع يتتدرة الاتتالإ؟   أي ئعاتتة أكاتت  اتتع جعتت   تت  اتتا فتتي األرض 

ا لائافعئا؟   لطئاااإ باألرض طريياع:  اهيانا لئا  اعدن

 االئاااإ بأعيائها في الحياة الجسدية  -أحدهاا

 في الحياة العيلية     الئظر  االعابار بها  - قائيهاا

ه ه الاربية الك ئية حئاا هتي  اتاُ اتع  اتُ الا حيتد  ف قيتر اتع اآليتات اليرآئيتة "اشترح لئتا 

بعتتتض اآليتتتات الك ئيتتتة الدالتتتة علتتت   حدائيتتتة هللا )اعتتتال (  رحااتتته ال استتتعة   ائهتتتا التتتإ الستتتا ات 

ا أئت ل هللا اتع الستااو اتع  األرض     اااطت اللي   الئهار    الالك الاي اجري في البحر    ا

حيتتاو األرض بعتتد ا اهتتا    التتريف الريتتاح    الستتحاُ الاستتار بتتيع الستتااو  األرض    اتتاو    ا 

ئاا يئظر حل  ظ اهرها فيراها  اا اراها العجاتا ات  فهت  ال  " اع ال يعرت أسرار ه ه الكاائات   ا 

هي العي    لت لك أابتر هللا )اعتال ( ياهم اعئ    ئها آيات  ألئه أها  آلة الاهم الاي اااا  بها   

  فتذئهم هتتم الت يع يئظتتر ع فتي أستتبابها  آلَيتاٍت لَِّيتتْ ٍم َيْعِيلات عَ  عتع هت ه األجئتتاق  لهتا أع فيهتتا 

 يتتتدر  ع ح اهتتتا  أستتترارها   يايتتت  ع بتتتيع ائافعهتتتا  انتتتارها   يستتتادل ع باتتتا فيهتتتا اتتتع االاستتتاق 

ة ابدعها  ح اة   فنله  رحااه   عل  استاحيايه  امح ام  السئع الاي يام بها الئظام  عل  يدر 



للعبتتادة د ع عيتتره اتتع برياتته   بيتتدر ارايتتاو العيتت  فتتي العلتتم  العرفتتاع  ي اتت  الا حيتتد فتتي امياتتاع  

ئاا يشرك باهلل أي  الئاق عيطن  أكقرهم جهطن  "    ا 

اترك  قيترا اتع حع أ اة الرؤية الك ئيتة الاتي يلحظهتا األستاا  اماتام هتي أ اتة ار بتة ألئهتا ا

اآلقار  الا الت السلبية عل  اليياة الا حيديتة العليتا  أئستاق الاعتارت  أئستاق اليتيم   ت لك أئستاق 

الستتتل ك   يبتتت   تتت  هتتت ا أاستتتاق الالتتتال   الايالتتتد   اتتتع هئتتتا اعابتتتر األستتتاا  اماتتتام  لتتتك أكبتتتر 

ع حليته فتي آيااته الاتي ا الع  للديع: "   أليق أكبر ا الع للديع  جئاية عليته أال يئظتر الائاستب  

ي جهه  اابه حل  الئظر فيها   يرشدهم حل  اسااراج العبر ائها؟  ألتيق اتع أشتد الالتااُ علت  

الالتتتة أع يهجتتتر رؤستتتاو ديتتتع  هتتت ا التتتديع العلتتت َم الاتتتي اشتتترح ح تتتم هللا  آيااتتته فتتتي اليتتته  يعتتتد ها 

ظتتم شتتأع الئظتتر فيهتتا؟  انتتعاة للتتديع أ  ااحيتتة لتته  اطفنتتا لكاتتاُ هللا التت ي يستتادل لهتتم بهتتا  يع

ئاتتتا اابعتتت ا فيهتتتا ستتتئع يتتت م ااتتتع  ئهتتتم ليلتتتر ع علتتت  اياليتتتدهم هتتت ه  لتتتيق عليهتتتا حجتتتة  ا  بلتتت     ا 

 يبلهم  "

ه  يا ئئا أع ئشرإ في يراوة الكااُ الك ئي   اا ئطالع الكاتُ  ئستاايد ائته اتا استاطعئا؟ 

ل  "ئعم حع ه ا الك ع ه   ااُ امبداإ املهي الاال  عع  ج د هللا   ا اله   جطله  جااله   ا 

ا لَِّ ِلَااِت َربِّي َلَئِاَد اْلَبْحرا َيْبَ  َأع َائَاَد  ه ا الكااُ امشارة بي له )اعال (:  يا  لَّْ  َ اَع اْلَبْحرا ِاَدادن

ا  ابتتار   ف لاتتات هللا فتتي الاكتت يع باع109ستت رة الكهتتف: اآليتتة  َ ِلَاتتاتا َربِّتتي َ َلتتْ  ِجْاَئتتا ِبِاْقِلتتِه َاتتَددن

آقارهتتا  التتدايها هتتي آحتتاد الاال يتتات  الابتتدعات املهيتتة  فذئهتتا ائطتتإ بلستتاع أفلتت  اتتع لستتاع 

الايتتال  لكتتع ال ياهاتته التت يع هتتم عتتع الستتاع اع  لتت ع   للعلتتم اعتتاد ع  ال اهاتت ع أع اعرفتتة هللا 

 عاهتم  ايابق اع الجدليات الئظريتة  األييستة الائطييتة د ع التدالا  ال ج ديتة الحييييتة   لت   تاع

تتتا  لكتتتاع هللا )ستتتبحائه( استتتادل فتتتي  اابتتته باألدلتتتة الئظريتتتة الا ريتتتة     تتتر "التتتد ر"  حيييتتتة ال  هان

 "الاسلستت "  عيتتر  لتتك اتتع االلتتططحات الكطايتتة   لتتم يستتادل بالستتااو  األرض  الليتت   الئهتتار 



الئظتتر فيهتتا   الالتك  الاطتتر  اتأقيره فتتي الحيتاة  عيتتر  لتك اتتع الاال يتات الاتتي أرشتدئا اليتترآع حلت  

ااا مناازَّلا وهااو  استااراج التتدالا   العبتتر ائهتتا   ااا مخلوقاااا وهااو الكااون، وكتابا أل إن   كتااابين: كتابا

نما يرشدنا هذا إلى طرق العلم بذلك بما أوتينا من العقل..".  القران، وا 

 هتتي حئهتتا حشتتارة اباشتترة للجاتتع بتتيع اليتتراوايع: بتتيع يتتراوة آيتتات اليتترآع  يتتراوة آيتتات الكتت ع  

تتا اعرفينتتا ا حيتتدينا يؤلتت  لاعتتائي يتتراوة الااعليتتة فتتي الكتت ع  حع الاعرفتتة الك ئيتتة  الاتتي اؤستتق ئظاان

  ال عي الك ئي أساساع ب  شرطاع للااعلية االسااطفية  العارائية في ه ا الك ع 
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 والعمران

هي أل  اع أل ل امسطم ياحرك لُ  الجاتع بتيع  - فإ رؤية الشيخ اماام- مياةال

التتال  التتدئيا  اآلاتترة   أع التتدئيا ا رعتتة لناتترة  الكتت ع اجتتال الحر تتة العارائيتتة  امئستتاع احتت  

اربيتتة الا  يتتة   الحيتتاة حر تتة اااعتت   استتااطت ل ئستتاع فتتي الكتت ع "  الحيتتاة فتتي امستتطم ايداتتة 

  أ اار الحئياية الساحة حع  ائت ااطف العبتد حلت  ربته   ااتم يلبته اتع َرَهبته   ااعتم عل  الديع

أالتته اتتع َرَعبتته  فهتتي اتتع  لتتك ال اأاتت ه عتتع  ستتبه   ال احراتته اتتع الاااتتع بتته   ال ا جتتُ عليتته 

"ب  ما ( لم ييت  ايشف ال هادة   ال اجشاه في ارك الال ات اا ف ق العادة  لاحُ ه ا الديع )

"الثلا،، والثلا، كثيار، إناك أن    لكع يال لاع اساشاره فياا يالتدق بته اتع االته: اتبعني"تملك و 

    ه  ا اجد الياعدة يد عّاتت )فتي تذر ورثتك أتنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناَ"

فاتترى التتديع يتتد راعتت  فتتي أح ااتته  "صاامة األباادان مقدمااة علااى صاامة األديااان" حاتت  التتئاق(: 

 اا أ جُ العئاية بسطاة الر ح   أباح امسطم ألهله الاجا  بأئ اإ ال يئة   الا سع سطاة البدع 

فتتتتي الاااتتتتع بالاشتتتتاهيات علتتتت  شتتتتريطة اليلتتتتد  االعاتتتتدال  حستتتتع الئيتتتتة   ال يتتتت ت عئتتتتد الحتتتتد د 

 الشرعية      نع يائ ئنا ل ئااق  حا  الاال   "  



يعة  هتتتي حافظتتتة للحيتتتاة  حانتتتئة   تتتأع األستتتاا  يشتتتير حلتتت  الايالتتتد العااتتتة الكليتتتة للشتتتر 

حر اها )اع ئاق  ئست   عيت   اتال(     ائتت التك الرؤيتة ا لت لة بتالئهي عتع ال لت  لااعليات 

فتتي التتديع فيتتد "   اشتت  علتت  الاتتؤاع أع ي لتت  فتتي طلتتُ اآلاتترة فيهلتتك دئيتتاه  يئستت  ئاستته ائهتتا  

"وابتغ عليئا في الدئيا  ح  يتال  أع اآلارة يا ع ئيلها اع الاااع بئعم هللا -باا يله عليئا-ف  رئا 

فيمااا اتاااك   الاادار االخاارة ول تاانَ نصاايبك ماان الاادنيا وأمساان كمااا أمساان   إليااك ول تبااغ 

 الفساد في األرث، إن   ل يمب المفسدين".

   جاع ل ئساع أج او حييياه    جعله اع أه  الدئيا  اا ه  اع أه  اآلارة    ليق فتي 

ية أع ييف بها الطلُ عئد احد د  أ  يئاه  بها السعي حل  عاية ال اطالع للرعبة ال ري ة امئسائ

ها هللا بالا ئة اع الريي في أط ار الكاتال اتع جايتع  جت ده حلت  اتا شتاو هللا أع   راوها  ب  الَّ

اري  بد ع حد اعر ت  "   "فذ ا جاع ستااإ األئاتق  ا جيهتا  ارشتدها  هاديهتا  بتيع شتاح يع: 

اع باااإ الحياة الدئيا   شاح  الرعبة في الئعيم الداام فتي اآلاترة  فيتد جاتع لهتا  ت  اتا شاح  الاا

يستتا  بهتتا عتتع الرنتت  فتتي التتدئيا بالتتد ع  فتتي اآلاتترة بعتت اُ الهتت ع   فاطلتتُ ائافعهتتا اتتع هتت ا 

الك ع ال ي  جدت فيه    جد لها  فئسير في ائاكُ األرض  ال ئ ااي عع الكات  بتالبعض  " بت  

ي حياة ااعلإ بالاااع  اع  ت  العتالم  امئستائية  "     يتف ياستئ  للاستلم أع يشت ر هللا الحياة ه

حتتإ شتت ره  ح ا لتتم ينتتع العتتالم بأستتره احتتت ئظتتر ف تتره  ليئاتت  اتتع اظتتاهره حلتت  ستتره   ييتتف علتت  

 ي ائيئه  شرااعه   يساادم    اا يل  لادااه في ا فير ائافعه؟ 

لتإ يش ر هللا ح ا ا اف  في  لتك  يتد أر  شتده هللا فتي  اابته  بستئة ئبيته حلت  أع عالاته حئاتا اا

)قال مان مارم زيناة ألجله   يد  نعه هللا احت الرت عيله  ائظر حل  لطف امشارة في اآلية 

فأه  العلم هم ال يع يعرفت ع ايتدار ئعتم   ( إلخ مي، قال: )كذلك نفصل االيات لقوم يعلمون(،

  يجا  به هيااهم   يحل   يئاهم  " هللا )اعال ( فياا يرفه به اعيشاهم 



 في أل ل فاعلية الاسلايع فتي حيتااهم  فتي طلتبهم  الا ست  اتع  ت  طريتإ بتالعلم الرافتع 

 الئافع للحياة: "   الاسلا ع اس ي ع بئاب  اع ديئهم حل  طلُ اا ي سبهم الرفعة  السؤدد  العت ة 

و اتتع  ستتاا   لتتك حال بتتالعلم  فهتتم  الاجتتد   ال يرنتتيهم اتتع  لتتك اتتا د ع ال ايتتة   ال ياتت فر شتتي

احاتت   ع أشتتد الحاتت  حلتت  طلتتُ العلتتم  الاستته فتتي  تت  ا تتاع  الييتته اتتع أي لستتاع  فتتذ ا اليتتاهم 

العتتالم فتتتي أي ستتتبي   أ  عقتتتر ا بتتته فتتتي أي جيتتت   أ  ظهتتتر لهتتتم اتتتع أي يبيتتت   هشتتت ا لتتته  بشتتت ا  

هم   ال يبتال ع اتا اكت ع  ئلب ا حليه   اش ا )سارع ا(  شد ا بته أ  أحتدهم   عيتد ا عليته ائالتر 

عييداتته ح ا ئاعتتاهم ح ااتته: "الح اتتة نتتالة الاتتؤاع فحيتتث  جتتدها فهتت  أحتتإ بهتتا"  ألتتم يتتأاهم عتتع 

"ُيااؤتى المكمااة ماان يشاااء وماان يااؤت المكمااة فقااد أوتااي خيااراا كثيااراا ومااا يااذكر إل أولااوا ربهتتم: 

    اطلتُ العلتم مسنه()الذين يستمعون القول فيتبعون أألم يساع ا في  لاهم ي لته:  األلباب"،

أ الن لحاجاك حليه في اي يم اعيشة  أ  اريية حال  أ  دفاإ عع ئاق  الة  قم ال البث ح ا أ علت 

فيه أع اجد الل ة في العلم ئاسه  " علة  لك ظاهرة  فذع العلم اسرح ئظر العيت    العات  يت ة اتع 

استتائام اتع  لتك أع ال شتتيو  أفنت  اليت ى امئستائية بتت  هتي أفنتلها علتت  الحيييتة   فيا ئتك أع

حتتترا  الاجهتتت ل   علتتت  أع العلتتتم  تتتاع اتتتع نتتتر ريات  عئتتتد امئستتتاع ألتتت  اتتتع  شتتتف الاجهتتت ل   ا 

اعيشة الاسلم أ  حاجااها  فذ ا طاإ يسائبت ااوه للنر رة   يستاحلي ستئاوه للحاجتة  فتط يلبتث 

استه   اتا أع يلير ه  حاجة ئاسه   شاعله للنر رة عع حاجات حسه  حا  يدا  اعه في ر 

"طلبناا العلام  يع لكقير اع الالسايع  يال حاام جلي  )ه  اماام أبت  حااتد ال  التي( اتع أااتاهم: 

  لاير   فأبى أن يكون إل  .."

فتتي ألتت ل  التتلة بتتيع الا حيتتد  امئستتاع  الكتت ع  الحيتتاة ايتتع عاليتتات قتتطث: االستتااطت 

 يات الحياة  الااعلية فيها أ لها   الا  ية قائياها   العاراع قالقاها  عا

 ( الستخالف والتزكية والعمران: األصول الواصلة بالرؤية التوميدية3) 



ثالثية مهمة في العناصر الكلية لرؤية العالم تشكل كما أكدنا  امئساع  الك ع  الحياة

ب  السامة المضارية والفاعلية فيها. إل أن هذه الثالثية المتعلقة بالسامة المضارية ترت

تقتضيه الرؤية التوميدية، وتزكية ترتب  باإلنسان الفاعل، وعمران  بثالثية أخرى: استخالف

 يتعلق باألبدان واألكوان والمياة في عمومها وكافة مجالتها المضارية.

ً ل صخوفيً)ا ةًقةآرتة

ناقش األستاذ اإلمام بعث القص  التي تشير إلى أن ادم ليَ أول األمياء العاقلة 

أي من -سكنت األرث وعد  ذلك مذهباا أول في تفسير الخليفة. إل أنه أكد أنه ليَ لهم  التي

 سند في اإلسالم يمتج به عليها.. -يمكون تلك القص 

أاا اتا اتال حليته األستاا  اماتام بتالاراد "حئتي جاعت  فتي األرض الياتة" فهت  أئته الياتة عتع 

أن  -و  أعلاام-ة   فااي أرضااه.. والظاااهر ".. ولهااذا شاااا اإلنسااان خليفااهللا ستتبحائه  اعتتال  

أي اجا  امئساع   لكتع اتا اعئت  هت ه الاطفتة  اتا الاتراد  المراد بالخليفة ادم ومجموا ذريته" 

اتتع هتت ا االستتااطت؟ هتت  هتت  استتااطت بعتتض امئستتاع علتت  بعتتض أم استتااطت الئتت إ علتت  

 عيره؟

ع اعلتم أح ااته للئتاق  ائات  فتيهم علت  يي ل األساا  اماام: "   جرت سئة هللا فتي اليته بتأ

ألسئة أئاق ائهم يلطايهم لي  ئ ا الااو عئه في  لك    اا أع امئساع أظهر أح ام هللا  ستئئه 

ال نتتتعية أي الشتتترعية )ألع الشتتترإ  نتتتع حلهتتتي(   تتت لك أظهتتتر ح اتتته  ستتتئئه الالييتتتة الطبيعيتتتة 

تا فتي  ت  اتا يايت  هللا بته  امئستاع علت  ستاار الاال يتات   " فيل  أع ي ت ع اعئت  الاطفتة عاان

فامئساع "   اليه هللا نعيانا  اا يال في  اابه ) التإ امئستاع نتعياا(   اليته جتاهطن  اتا يتال 

) هللا أارج م اع بط ع أاهااكم ال اعلا ع شيانا(   لكئه عل  نعاه عبترة لاتع يعابتر   ا نتع 

جهلتتته فتتتي ئشتتتأاه يعلتتتم جايتتتع لعجتتتُ الااعجتتتُ؛ ألئتتته اتتتع نتتتعاه يالتتترت فتتتي األي يتتتاو   اتتتع 



حساسه الرفنا ي  ع له به السلطاع عل  ه ه الكاائات   األسااو    يعطي ي ة االرت بشع ره  ا 

فيسارها  ي للها    الك الي ة ال ريبة  هي الاي يسا ئها العي    فهي الاي ا ئي امئساع عع    

د د االستتتاعداد  ال احتتتد د اتتتا  هتتتُ للحيتتت اع فتتتي ألتتت  الاطتتترة   فامئستتتاع بهتتت ه اليتتت ة عيتتتر احتتت

 الرعااُ  ال احد د العلم  ال احد د العا   فه  عل  نعف أفراده يالرت باجا عه في الك ع 

التتترفنا ال حتتتد لتتته بتتتذ ع هللا  التتترياه    اتتتا أعطتتتاه هللا اعتتتال  هتتت ه الا اهتتتُ  األح تتتام الطبيعيتتتة 

تتتا  شتتترااع حتتتد فيهتتتا ليظهتتتر بهتتتا أستتترار الياتتتة   الكتتته األرض  ستتتار لتتته ع الاهتتتا  أعطتتتاه أح  اان

ا يح ل د ع ب ي أفراده  ط اااه بعنهم عل  بعض  فهي اساعده عل  بل أ  ألعااله  أاطيه حدن

 االتته ألئهتتا ارشتتد  اتتُر للعيتت  التت ي  تتاع لتته  تت  التتك الا ايتتا فلهتت ا  لتته جعلتته الياتتة فتتي األرض 

  ه  أالإ الاال يات به ه الاطفة   " 

فتتة علتت  األرض   ئحتتع ئشتتاهد عجااتتُ لتتئعه   فهتت  ظهتترت آقتتار امئستتاع فتتي هتت ه الاط

ياائع  يبادإ   ي اشف  ياارإ   يجد  يعا    أليق اع ح اة هللا  ال ي أعط     شيو اليه 

قم هدى  أع جع  امئساع به ه الا اهُ الياة فتي األرض  ييتيم ستئئه:  يظهتر عجااتُ لتئعه  

  أسرار اليياه  بدااع ح اه  ائافع أح ااه؟

آيتة علت   اتال هللا اعتال   ستعة علاته أظهتر اتع هت ا امئستاع الت ي اليته هللا  ه   جتدت 

فتتي أحستتع ايتت يم؟ "    " "    أظهتتر )هللا للاطا تتة( أع امئستتاع ي تت ع الياتتة بتتالعلم   ) علتتم آدم 

األسااو  لها( أي أ دإ في ئاسه علم جايع األشياو اع عير احديد  ال اعييع   ه ه الي ة العلاية 

 إ اآلداتي  لته    أع هتت ا العتالم لاتا استاعد ل جت د هتت ا الئت إ امئستائي  ايانتت الح اتتة عااتة للئت

 املهية حيجاده  اسااطفه في األرض   " 
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أاا ال اللة القائية فااعلإ بعالية "الا  ية" الاي ابلة الاطح اع جراو االهااتام بهتا   فيؤ تد 

أفل  اع   اها(  أي يد رب   فا  اع     ئاسه  ئااهتا  أعطهتا حات  األساا  في ااسير آية )يد 

بلة بها اا هي اساعدة له اع  اال الي ى العيلية  العالية   أقارت ب لك قارااهتا الطيبتة لته  لاتع 

ح لته اتتع الئتتاق  "    فتتي ايابتت  الا  يتتة اكتت ع اليدستية" الاتتي اشتتير حلتت  "التتئيف  امااتتاو   اتتع 

 إ داعي الشته ة البهيايتة  فيتد فعت  اتا ياعت  ستاار البهتاام  فلتم يظهتر عات  سلك سبي  الشر  طا

اليتت ة العايلتتة الاتتي اتتف بهتتا امئستتاع  فائتتدرج لتتاحُ التتك التتئاق فتتي عتتداد ستتاار الحيتت اع د ع 

امئساع   ب لك ياااي اع بيع العيطو   ي هُ ااايا ه الت ي  ترم هللا بته ئ عته   هت  اكت ع ايبتة 

 اع ه ا الاسخ ال ي يجلبه الشاف عل  ئاسه بس و عاله؟  "أعظم   اسراع أكبر 

 اقلاتتتتا ارابطتتتتت عاليتتتتة الا  يتتتتة بعاليتتتتات اعلتتتتم الكاتتتتاُ  الح اتتتتة  أئهتتتتا اشتتتت   التتتتادرها 

 ايالتتدها ) يتت  يهم  يعلاهتتم الكاتتاُ  الح اتتة( أي ا  ياتته حيتتاهم  اطهيتترهم اتتع العيااتتد ال اااتتة  

الالكتتتات "     اعلتتتيم الكاتتتاُ أع هتتت ا التتتديع يتتتد    ستتتا ق ال قئيتتتة  أدرائهتتتا   العيااتتتد هتتتي أستتتاق

انطرهم حل  اعلم الكاابة باليلم  أارجهم اع األاية ألئه ديع حتث علت  الادئيتة  سياستة األاتم   

 أاا الح اة فهي أسترار اليلتُ   فيته األح تام  بيتاع الالتلحة فيهتا  الطريتإ حلت  العات  بهتا  لتك 

  التت ي ي لتت  حلتت  هتت ا الايتته فتتي األح تتام  أ  طتترق الايتته التت ي يبعتتث علتت  العاتت   أ  هتتي العاتت

االسادالل  اعرفة الحيتااإ ببراهيئهتا؛ ألع هت ه الطرييتة هتي طرييتة اليترآع  ستئاه فتي العيااتد   ت ا 

اآلداُ  العبادات  "    أع عالية الا  ية ااعلإ بأئساق العيااد  أئساق الييم علت  حتد ست او  هتي 

األستتتاا  اماتتتام عتتتع الا  يتتتة  اهتتت يُ لمئستتتاق األاطييتتتة   تتت لك اتتترابت بأئستتتاق الستتتل ك فياحتتتدث

 اليياية اع "    اطهير الئا ق اع األاطق السافلة  الر اا  الااي اة  ياليها باألاطق الحايدة 

باا لكم فيه اع حسع األس ة  ال باليهر  السط ة   "  ه  ياحا  في ااسير الجطل للا  ية ب  ئها 



"  فيجعتت  التتربت بتتيع أئستتاق العييتتدة   تت ا األاتتطق  اليتتيم أاتترنا ال يجتتُ "   الاطهيتتر اتتع الشتترك  

الا افتتت  عئتتته "    فتتتذع امستتتطم  اتتتا جتتتاو بالا حيتتتد الاتتتاحي للشتتترك  جتتتاو بالاهتتت يُ الاطهتتتر اتتتع 

سااسف األاطق  يباا  العادات  الاعالي"  بعد   تر الاربيتة العاليتة باألست ة الحستئة   تر أاتر 

م الكااُ  الح اة( أي الكااُ املهي أ  الكاابة الاي اارج ع بهتا اتع ظلاتة الاعليم فيال ) يعلاه

األايتتتة  الجهتتت  حلتتت  ئتتت ر العلتتتم  الحنتتتارة     أاتتتا الح اتتتة فهتتتي العلتتتم الاياتتترع بأستتترار األح تتتام 

  ائافعها  الباعث عل  العا   فسرها البعض بالسئة  " 

لا  يتتة بيتتد أئتته يالتت  بهتتا  يعتتيع عيتتر ا -فيتته التتديع  اعرفتتة أستترار األح تتام– هتت ا الاعئتت  

 عليها  حا  يطابإ العلم العا  

  ردت الا  يتتة علتت  ستتبي  الاقتتال فتتي اجتتاالت  أفعتتال  قيتترة بحيتتث اطهتتر أئستتاق الستتل ك 

 ارييهتتا   ائهتتا اتتا ياعلتتإ با  يتتة األاتت ال  اطهيرهتتا باللتتدية ااتتا يحاتت  بر اهتتا  ئاااهتتا    تت لك 

فال  تاو الت ارد باآليتة ) لكتم أ  ت  لكتم  أطهتر( باتا يعئتي الئهي عتع عنت  الئستاو بييتده  شترطه  

ال  او  الئااو  البر ة في الشيو    الاراد أئه ا يد في ئااو اابعيته  لتطح حتالهم اتا بعتده فريتد 

 الا  ية رفتع يانله   أئه أطهر ألعرانهم  أئسابهم  أحا  لشرفهم  أحسابهم"  فلار اع ال  او 

ل  االجاااعيتة علت   االهتا"  رد هتؤالو الت يع "ال يتر ع للئستاو شتأئنا جه  الئاق "   ب جت ه الالتا

 في لطح حيااهم االجاااعية  فسادها  حا  علاهم ال حي  لك  

ع اا جاو به اليرآع اع األح ام ملطح حال البي ت بحسع اعاالة الئساو لم اعا  به    ا 

دت حلتت  جهالتة الجاهليتة   لهتت ا األاتة علت   جتته الكاتال  بت  ئستتيت اعظاته فتي هتت ا ال اتاع   عتا

الجه  الستابإ  لات هم الت يع يستيا ع اعاالتة الئستاو اتع الرجتال أئهتم ياعلت ع اتا هت  التلحة لهتم 

  َ ّللّاا َيْعَلتما َ َأئتااْم اَل َاْعَلاات عَ   احافظة عل  شرفهم  اام ه ه الا اع   األح ام  الح م بي لته: 
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ً ً اد  ًعألت)ةً إلرستنًو  كل نًو احتتة ا ألة نًم

أع الرؤيتتة امستتطاية يتتد جاعتتت بتتيع  -فتتي ئظتتر األستتاا  اماتتام حلتت  "الحيتتاة"- اتتا أكتتدئا 

َ َ ِلَك ياَبيِّعا ّللّاا َلكاما اآلَياِت  الال  الداريع  فذع البياع ال ي ياعلإ باآليات ه  بياع ااعد للاا ر 

را عَ  تا – البيان التفكاري   هت ا 266 رة البيرة: اآلية س َلَعلَّكاْم َاَاَا َّ حع لت  هت ا الاعبيتر لتيق االن

تتا فيتتال )فتتي  ئاتتا هتت  ااعلتتإ بهاتتا جايعن بالتتال  التتدئيا  حتتدها   ال بطلتتُ اآلاتترة علتت  ائارادهتتا  ا 

تتا  فاجااتتع لكتتم التتال  الجستتد  التتر ح فاك ئتت ع أاتتة  التتدئيا  اآلاتترة( أي ااا تتر ع فتتي أا رهاتتا اعن

تتتت ا  تتتتااليع  ال  التتتت يع حستتتتب ا أع اآلاتتتترة ال ائتتتتال حال باتتتترك التتتتدئيا  ا هاتتتتال ائافعهتتتتا  ستتتتطنا   أئاسن

 التتالحها بتتالارة فاستتر ها  استتر ا اآلاتترة اعهتتا  ألع التتدئيا ا رعتتة اآلاتترة   ال  التت يع ائلتترف ا 

حلتت  التت ات الجستتدية  البهتتاام فاستتدت أاطيهتتم  أظلاتتت أر احهتتم   تتائ ا بتتطد علتت  الئتتاق  علتت  

تا  أئاسهم  فا سر ا اآلارة  الدئيا اعها   ه ا امرشاد حل  الاا يتر فتي التال  التدئيا  اآلاترة جايعن

ْئَيا َحَستتَئةن َ ِفتتي اآلِاتتَرِة َحَستتَئةن  هتت  اعئتت  اتتا جتتاو فتتي التتدعاو بي لتته )اعتتال (:   َربََّئتتا آِاَئتتا ِفتتي التتد 

 حع امستتطم هتتاد  ارشتتد   فتتاهلل )اعتتال ( يبتتيع فتتي اقتت   هتت ه اآليتتات    201ستت رة البيتترة: اآليتتة"

حل  ا سيع دااترة الا تر  استاعاال العيت  فتي التال  التداريع   يتّدم التدئيا فتي الت  ر  ألئهتا ايداتة 

في ال ج د بالاع       اا أارئا اله )اعال ( به  هدائا حليه فه  اع ديئئا   ل لك يتال علااؤئتا حع 

يشتتهم اتتع الاتتر ض الديئيتتة ح ا أهالتتت جايتتع الائتت ع  اللتتئاعات الاتتي يحاتتاج حليهتتا الئتتاق فتتي اعا

األاة شيانا ائها فلم ييم به اع أفرادها اع ي ايها أار الحاجة حليه  ائت  لها عالتية هلل )اعتال ( 

ااالاة لديئه  حال اع  اع عاج نا عع دفع نرر الحاجتة  عتع األاتر بته لليتادر عليته  فأ لاتك هتم 

 الاع  ر ع بالايلير  " 



ليتة لاعتائي الحيتاة  البيتاع الا تري  األاتة ال ستت  التال  التداريع  اع رحتم هت ه الرؤيتة الك

لدت العالية العارائية  ال اللة الاي ااعلتإ بتالعاراع بتيع امئستاع   الال  الدئيا  ار ض ديئيه  ا

  الك ع  الحياة  

"   علتت  هتت ا يتتام لتترح اجتتد امستتطم عتتدة يتتر ع   تتاع الاستتلا ع  لاتتا عتترض لهتتم شتتيو 

العاتراع يا يتف عليته حاظته  اعاتيم دع اته الئافعتة يتاا ا بته حتإ الييتام   عتد ا  بسبُ الا ستع فتي

الييام به اع الديع عاطن باقت  هت ه اآليتة  عيرهتا اتع اآليتات   انت ا علت   لتك ير ئنتا  تائ ا فيهتا 

حسائنا   "  أبست األام  أعطها حنارة  عارائنا   برنا  ا 

ُر طريتإ "العاتراع اتع التديع" لياأستق بت لك ه ه هي الرؤية العارائية الاتي جعلتت  اتع أيت

شتتعارنا عالينتتا حياائتتا    ئينتتا   جعلتتت اتتع أ جتتُ ال اجبتتات أع اؤلتت  اعتتائي العاتتراع فتتي ا اجهتتة 

 الط ياع  الاراُ     اا يؤ ع باراُ العاراع   

فاتتتا ا حتتتدث اتتتع ائيطتتتاإ هتتت ه الرؤيتتتة العارائيتتتة أ  ااتتتاطل بعتتتض أر ائهتتتا  فيتتتداع بعتتتض 

 ها؟! يجيُ األساا  اماام في بلر ئيدي حاد يعيع  يحدد  يرلد عئالرها  شر ط

تا أع  "   حل  أع عط أيت ام فتي التديع  اابعت ا ستئع اتع يتبلهم فتي حهاتال التال  التدئيا   عان

  لك اع ال هد الاطلُ   أ  الا    الاحبُ    اا ه  ائها في شيو!  " 

اتتة ح  اتتة حستتطاية علتت   جتته "     تتاع اتتع أقتتر  اك أع أهالتتت الشتتريعة فتتط ا جتتد ح   

األرض ايياها  ألئه ال ي جد اع أهلها اع يلل  لح م الئاق في ه ه العل ر الاي ااسعت فيها 

الال  األام  الح  اات  بالا سع في العل م  اللئاعات  اراباة العالم بعنه ببعض  قم لتار 

ف عليهتا التال  التدئيا لتادة علااو الاسلايع أئاسهم يعد ع االشا ال بتالعل م  الائت ع الاتي اا يت

عع الديع ابعدة عئه  ب  ي جد فيهم اع يي ل حئها ااسدة لعيااده اانتية حلت  الاتر ج ائته   هت ا 

ه  دا ل حجر النُ ال ي داله اع يبلئا  ه   اا ارى ار ج عع هدي اليترآع  " "   يتد ييتال 



أع ياستتتد ح  هتت  اا تتر فتتتي ح ا  تتاع الائيطتتع لعلتت م التتتديع ال يتتأاع علتت  عييداتتته أع اتت هُ  ديئتته 

التتال  التتدئيا  عتترت العلتت م الاتتي ال ايتت م هتت ه الالتتال  بتتد ئها  ف يتتف ي تت ع حتتال اتتع يدرستت ع 

ه ه العل م الدئي ية اع الاسلايع  ليس ا علت  شتيو يعاتد بته اتع العلت م الديئيتة؟  ال جترم أع هت ا 

جتتتاار يبطلتتته اليتتترآع  ينتتتاو علتتت  امستتتطم بأئتتته آفتتتة العاتتتراع  عتتتد  العلتتتم  الئظتتتام   هتتت  ينتتتاو 

  ائينه سيرة السلف اللالحيع ال يع سبي ئا باميااع   لكع أيع اع يابعهاا اآلع؟  " 

"    يتتد يتتام فريتتإ اتتع التت يع لتتم يئظتتر ا فتتي  اتتاُ هللا اتترة ئظتترة اعابتتر   لتتم يالتت ا ائتته آيتتة 

 اط ة اا ر اادبر  ييسا ع الاسلايع يسايع:

ام بته فتي شت ه أ  يييئته  فلته أع يتاعلم اتا يشتاو لتحت * يسم ال اجُ الاباالة بيئه  ال يهت

 عييداه أ  فسدت  للحت أعااله أ  اسرت 

* أاتتا اليستتم اآلاتتر "    يجتتُ أع يلتتاع عيلتته عتتع  تت  ف تتر  يحتتاة بجايتتع ال ستتاا  الاتتي 

اائعتته اتتع الئظتتر فياتتا عليتته الئتتاق اتتع ايتتر  شتتر   اتتا يعتترض فتتي الكتت ع اتتع ئاتتع  نتتر   تتيط 

   ه ا اليسم ه  ال ي اا ض حليه الرياسة الديئية   يعهد حليه بييادة األاة في ياسد الئظر عييداه 

 لطح األعاال  ائاظام األح ال   

فه  يااإ اقت  هت ا للالتف اتع شتيو اتع ستئة الستلف؟ أال عايت  ييت ل لهتؤالو الاشتع  يع: 

العتد ل عتع  يف ساأ في عي لكم أع يسلم حل  الجاهت  ييتادة العايت ؟   يتف يايستر حات  التديع ب

 …"سئع الارسليع  ااالاة سير السلف اللالحيع؟؟!

هتتت ه … حئهتتتا ال التتتلة العارائيتتتة الاتتتي ايطعتتتت اي طهتتتا   ائتتت  ت عئالتتتر فعلهتتتا  فعالياهتتتا

 الرؤى  اايد األساا  اماام لها  افايادها اع نر راها  أئاجت اطة املطحية  

 اذ اإلمام( المنظومة السباعية وتشكيل رؤية العالم لدى األست4)



الائظ اتتة الستتباعية ايتت م علتت  ااتتردات   ليتتات ستتبع  حع عييتتدة ال اتتدفع ليستتت اتتع 

ع يتيم  ع شريعة ال ارفع ليست اتع شترعة امستطم فتي شتيو   ا  عييدة امسطم في شيو   ا 

ع أاتتتة ال اجاتتتع ليستتتت اتتتع أاتتتة  ال اح تتتم ليستتتت اتتتع يتتتيم  ائظ اتتتة امستتتطم فتتتي شتتتيو   ا 

ع حنارة  ع ستئئنا ال اينتي امسطم في شيو   ا  ال ااع   ال اشهد ليستت اتع الحنتارة   ا 

ع ايالتتد ال احاتت  ليستتت اتتع الائظ اتتة  ليستتت اتتع ائظ اتتة ستتئع امستتطم فتتي شتتيو   ا 

الايالدية للشريعة في شيو  ائظ اتة ستباعية ال يا تع أع اكت ع فتي بئياهتا  عطيااهتا حال 

 عئ ائنا للاع   الااعي   الااعلية

 العقيدة الدافعة:أ( 

ع جالة اا اعايده األساا  اماام عييدة دافعة حل  الاع   الاعالة  الااعي  في  ايع الحياة؛ ا

ال ي  ع   لك حل  بعييدة حية دافعة؛ االعاياد باليناو  اليدر ح ا  اإلنسان الصالح المصلح

م اجرد عع شئاعة الجبر يابعه لاة الجرأة  اميدام؛  الإ الشجاعة  البسالة  يبحث عع اياحا

الاهالك الاي ارجف لها يلُ  األس د؛  ائشف ائها اراار الئا ر  ه ا االعاياد يطبع الئاق عل  

القبات؛  احااال الا اره  ايارعة األه ال؛  يحليها بحلي الج د  السااو؛  يدع ها حل  الار ج 

في اع    اا يع  عليها ب  يحالها عل  ب ل األر اح؛  الاالي عع ئنرة الحياة      ه ا 

 سبي  الحإ ال ي يد دعاها لطعاياد به ه العييدة   

ال ي يعايد بأع األج  احد د؛  الر ق ا ا ل   األشياو بيد هللا يلرفها  اا يشاو   يف 

يرهُ الا ت في الدفاإ عع الحإ   ا عطو  لاة أااه أ  الاه   الييام باا فرض هللا عليه اع 

ه في اع ي  الحإ  اشييد الاجد  عل  حسُ  لك؟؟    يف ياش  الاير ااا يئاإ اع اال

األ اار املهية  أل ل االجاااعات البشرية  "ااادح هللا الاسلايع به ا االعاياد اع بياع فنيلاه 



)الذين قال لهم الناَ: إن الناَ قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا: في ي ل الحإ 

ن   وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان  ، مسبنا   ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة م

 اآلية و  ذو فضل عظيم(

ه ا االعاياد ه  ال ي قبات به أيدام األعداد اليليلة ائهم أاام جي ش ي ف بها الاناو  

  ينيإ بها بسيت الئبراو  ف شا هم عع ا ايعهم   رد هم عل  أعيابهم  

ح  اع أربع  سايع آيه   يد جاو اليدر في ايرير  يد أقبت اليرآع الكسُ  االاايار في ئ

 السئة املهية الاعر فة بئ اايق الك ع  في اليرآع الكريم    

 الشريعة الرافعة:ب( 

 الشريعة الرافعة((

 اللحة  لها {  -رحاة  لها   -عدل  لها    -}ح اة  لها    

 ئسإ الايالد{ -ئسإ السل ك  -ئسإ الييم   -}ئسإ الاعرفة 

الشيخ اماام يجع  اع الشريعة ياعدة اع رؤية للعالم  الشريعة ح اة في أئساق    اع

اعرفاها  عدل في ئظام يياها  رحاة في اجليات سل  ياها  اللحة في ايالدها  عا م  ليااها 

  عايااها    

فاماام يئطلإ في ال ره للشريعة اع اعئييع: الاعئ  األ ل قابت عير اا ير  ه  اا 

ح ام هللا اعال   ئبيه )لل  هللا عليه  سلم(؛ أي األل ل امسطاية   الاعئ  القائي ياعلإ بأ

ا   به ا اك ع عا  الايهاو  الاجاهديع في امسطم عا ان   ه  ااسير ي اعد الديع  اا ائاه  حليه

الشريعة ااه اا اانعا لطجاهاد  باا يااإ اع اللحة الجااعة؛   لك بااسير أل ل الديع 

ع الجا د في أح ااها اسائا دا حل  العي   فالشريعة اع اطل فيهااها "ألبحت      جاادة   ا 

ا عل  ااهااات امفرئم ال يع يأا  ع  جر حل  عسٍر حا  الئاق عل  حهاالها"   يي ل اماام رد 



اطاعئهم في امسطم اع س و حالة الاسلايع  اع جهلهم بحييية "شريعة" امسطم  فاليرآع 

ئاا ل قه الاسلا ع   بذعرانهم عع    اا في اليرآع  اشا الهم  الدر  لئي  الشرعة ئظيف  ا 

 بسااسف األا ر" 

عطية الايهاو  عا م الئاق بالشريعة ه  الايل  في ييام الشريعة بد رها  رافعة للئشاة 

 ي أدى عل  فيهاو اكاا ا بالش   د ع الانا ع  األار ال  الااعلية لدى امئساع  فيحا  اماام

بهم حل  االباعاد عع الديع  أ ااره   ف   لك يي ل: "حع الاسلايع نيع ا ديئهم   اشا ل ا باأللااظ 

 فيه اع الاحاسع  الاناا       ادااها   ار  ا    اا

مفهوم الشريعة والدين في متوالية ترتب  بالشريعة من النبوات والتبليغ ووظيفة 

دالدين ودوره:  راكه للشريعة اع بعقة الرس  لابلية شيو اع العيااد يااا  عبده فهاه  ا 

 األح ام عع هللا االإ امئساع  ا فيه باا ال عئ  عئه    االعاياد ببعقة الرس  ر ع اع أر اع 

اع البشر ابشريع بق ابه  اميااع فيجُ عل     اؤاع  اؤائة أع يعايد أع هللا أرس  رسطن 

يرار بسلطائه الياهر عل   ائ ريع بعيابه  ياا ا بابلية أااهم  اا أارهم بابلي ه اع ائ يهه ل ااه  ا 

عباده   االي  األح ام اع فناا  أعاال  لاات يطالبهم بها   اع اقالُ أفعال  أاطق 

 يئهاهم عئها   حلخ 

 النبوات ومنزلتها من الجتماا:

َعَلم ة الئب ات اع االجاااإ هي ائ لة العي  اع الشاف  أ  ائ لة الل اا أع ائ  

الائلُ  عل  الطريإ الاسل ك  ب  ئلعد حل  اا ف ق  ئي ل:  ائ لة الساع  البلر  فذع 

الرس  أعطم هداية ئلبها هللا عل  سبي  الئجاة  فاع الئاق اع اهادى بها فائاه  حل  عايات 

 علت في فهاها أ  ائحرت عع هديها فائ ُ في اها ي الشياو  السعادة   ائهم اع

 مفهوم الدين:



به يرن     باا يسم له   به يدأُ    عاا   ة ئيئأ الديع اساير الس يئة  الجأ الطا

العااة في الك ع   به يئظر  ح ام السئعأحا  يبلة ال اية اع عاله   به اانع الئا ق حل  

ل  اع د ئ ا لاا  ردت به   ااباعن هفي الاال  الجا هامئساع حل  َاع ف يه في العلم  الانيلة  ا 

 لهية   ر ام اااأل

االاايارية  الديع ي ة اع أعظم ي ى  لهااية ائه بالد اعيبالب اعث الاطرية ام هشبأالديع 

ئاا يد يعرض عليها اع العل  اا يعرض ل يرها اع الي ى  فالديع حاسة عااة لكشف اا  البشر  ا 

حاسة يشابه عل  العي  اع  ساا  السعادات   العي  ه  لاحُ السلطاع في اعرفة الك ال

  الرياها فياا فاحت ألجله  ام عاع لاا اكشف اع اعايدات  حد د أعاال 

 الدين والشرعة والتوميد:

جاو الديع امسطاي با حيد هللا )اعال ( في  ااه  أفعاله  ائ يهه عع اشابهة الاال ييع  

ا االانا باا دلت عليه آقار لئعه اع الل اات العلية فأيام األدلة عل  أع للك ع االينا  احدن

 العلم  اليدرة  امرادة   لار امئساع بالا حيد عبدا هلل االة  حرنا اع العب دية لك  اا س اه  

ف اع له اع الحإ اا للحر عل  الحر  ال علّ  في الحإ  ال  نيع   اع هئا فرض امسطم 

 عل      ي ديع أع يأا  بحظه اع علم اا أ دإ هللا في  ابه  اا يرر اع شرعه 

 سطية الشريعة وأهم خصائصها البنيانية:و 

ا  ب  حئسائينا  سطنا بيع  لك آا نا اع     ا  ال جسدائينا جاادن ظهر امسطم ال ر حينا اجردن

اليبيليع بئليُ  فا فر له اع اطااة اليطرة البشرية اا لم يا فر ل يره   ل لك سا  ئاسه ديع 

ادرسة األ ل  الاي يري  فيها البرابرة عل  سلم الاطرة   عرت له  لك ال اه الي م   عدَّ ه ال

الادئية  قم لم ي ع اع أل له "أع يدإ اا لييلر لييلر" ب   اع اع شأئه أع يحاسُ ييلر 

 عل  االه  يأا  عل  يده في عاله 



جاو ه ا الديع فهدى ناالن   أالع ياسينا   ه ُ اشئنا   علم جاهطن   ئبه اااط   أقار 

ا  قم جاع حل  العا   سطن  ا   ر ج اع الانيلة  اسدن    أيدر عليه َ ِ طن   ألل  اع الالإ فاسدن

ااارينا  رأُ االدعنا   ألل  اااطن  احا ظلانا  أيام عدالن   جدد شرعنا    ا ع لمام الاي 

دالت فيه ئظاانا اااا ت به عع س اها ااع لم يدا  فيه  ف اع الديع ب لك عئد أهله  ااالن 

ا للالك    ظهرت به آقار الئعاة في جايع شا ئهم   لم يات للشاف     ألاةن في البيت   ئظاان

 العلم حظه اع عئاياه  ب   اع يااده في جايع  ج ه سيره 

 الشريعة الرافعة للفعل لدى اإلنسان المسلم:

ا   ه تتت ا  تتتاع امستتتطم اهاتتتا نا للاستتتلايع يحتتتقهم حلتتت  جطاتتت  األعاتتتال   التتتباحن

تا يعطتف يلت بهم لبلاارهم يسارشد  ع به في اساعرات األح ال  ايت يم األف تار   عاطان

علتت  األاتتم بتتالعا   الرحاتتة  حستتع الاعاالتتة  حاتت  رنتتياهم األرض ستتادة لهتتا  يتتادة 

 لس ائها    اع اع أارهم  أاره اا ه  اعل م 

 متلقو الشريعة: بين رفعة الشريعة والستجابة المخلدة إلى األرث: 



 *المسلم العام.

د ن  الاسلم بعد  لك في طلُ العلم؛ فظع الرج  أع عاية اا يارنه الديع عليه  ي

اعرفة الارااض  ال ن و  اللطة  الل م في ل رة أدااها  أاا اا ياعلإ بسر األاطق فيها  

  سيلة يب لها عئد هللا  ف لك ااا لم ياطر عل  بال حال اليلي  الئادر   أاا آداُ الديع  اه يُ 

اكاال الالال الجليلة ااا جعله امسطم عاية العبادات  قارة األعاال اللالحات فه  الر ح  اس

ااا ال اا جه حليه ع ياة  ال ائلرت ئح ه حرادة اللهم حال اع أشااف يطا  ائق ريع في أطرات 

 األرض ال اري  بهم أاة  ال اسا  بهم  لاة 

  الكس   يعد عع العا       في فهم اعئ  "الا   "  "اليدر" فاال حل الاسلمأاطأ 

 األار حل  الح ادث الرفه حيقاا اهُ ريحها   يظع أئه ب لك يرن  ربه  ي افي رعااُ ديئه 

 * المكام وارتباطهم بالشريعة:

فألابهم اع  - يد  ائ ا أيدر الئاق عل  ائاشال األاة ااا سيطت فيه- الح امأاا 

ُ الجاه ر األعظم اع العااة   لم ياها ا اع الجه  باا فرض عليهم اع أداو  ظاااهم اا ألا

اعئ  الح م حال اساير األبداع أله ااهم  ا  الل الئا ق لاش ئة سلطائهم  ابا ا  األا ال مئاايها 

رناو شه ااهم ال يرع ع في  لك عدالن  ال يساشير ع  اابنا  ال يابع ع سئة  حا  أفسد ا   ا 

ك ُ  ال ش  االياداو بهم في الظلم  اا يابع  لك اع أاطق الكافة باا حال ها عل  الئااق  ال

 الالال الاي اا فشت في أاة حال ح  بها الع اُ 

ه ا اا ألاُ الاسلايع في عي لهم  ع اااهم  أعاالهم بسبُ اباداعهم في ديئهم  اطاهم 

 في أل له  جهلهم بأدئ  أب ابه  فل له 



 الرجوا إلى الدين والستمساك بالشريعة:

الديع  افط باه يُ األاطق  لطح األعاال  حا  الئا ق عل  طلُ السعادة   ا  ا  اع

اع أب ابها   ألهله اع القية به اا ه    لك   ه  حانر لديهم   اع العئاو في حرجاعهم حليه 

أاف اع ححداث اا ال حلاام لهم به  لم ياطر ببال أحد ااع يدع ع حل  الرجعة حل  الديع أع 

  ربييع يقير فائة عل  األ

حع هؤالو امفرئم يأا  ع اطاعئهم في امسطم عع س و حال الاسلايع اع جهلهم هم 

ئاا ل قه الاسلا ع بذعرانهم عع    اا في  بحييية امسطم  حع اليرآع ئظيف  امسطم ئظيف  ا 

 اليرآع  اشا الهم بسااسف األا ر 

 فتقادها مالة الرف  والرافعية:الفقهاء ودورهم في جمود الشريعة وا القائمون على الشريعة

حع الاسلايع نيع ا ديئهم   اشا ل ا باأللااظ  ادااها  ار  ا    اا فيه اع الاحاسع 

 الاناا    اع العجيُ أع فيهاو الا اهُ األربعة يال ا: حع اللطة بط حن ر  ال اش إ 

 ما هذا الكالم؟! إنه الباطل ..يحل  بها أداو الارااض  يسيت الطلُ  

  آية ا  ر اللطة ابطله   يال ا: الئية في اللطة أع ييلد امئساع ه ه اللطة د ع  

عيرها   لكع هؤالو الايهاو حرف ا    ئل ف الكااُ  السئة  الاراد بالئية في الحديث  يلد 

اا عرض  الارو  عرنه اع فعله   ه  حاا  جه هللا  ابا او ارنااه ) ه  الئية اللحيحة(  ا 

 و آار  الريا

أساق الديع  لم ياجل ا اع ي لهم: حئه  -عل  عطاها- يد جع  )الايهاو(  ابهم ه ه 

ع عارض الكااُ  السئة  فائلرفت األ هاع عع اليرآع  الحديث  يجُ العا  باا فيها  ا 

  ائحلرت أئظارهم في  اُ الايهاو عل  اا فيها اع االااطت في اآلراو  الر اكة 

اطت ال ااع أا ر   يااع لم يئف عليها في ه ه الكاُ  فه  قم حع الئاق احدث لهم باا



ئ يف سير العالم ألج   ابهم؟! ه ا ال يساطاإ   ل لك انطر الع ام  الح ام حل  ارك األح ام 

 الشرعية  لجأ ا حل  عيرها 

 ه ا الجا د جر حل  عسر حا  الئاق عل  حهاال الشريعة   ائت الشريعة امسطاية أيام 

م حسطانا ساحة اسع العالم بأسره   هي الي م انيإ عل  أهلها حا  ينطر ا حل  أع  اع امسط

يائا ل ا عيرها  أع يلااس ا حااية حي يهم فياا ال يراي  حليها   ألب  األايياو اع حالاها 

 يااالا ع حل  س اها 

عع  اعلم اا  ل  حليه الئاق اع فساد األاطق  االئحرات عع حد د الشريعة  ل  سألت

سببه في اليرى  ل ار الادع ل جداه أحد أاريع: حاا فيد العارت بالشريعة  الديع  سي ة اليرية 

أ  الاديئة في جاهلية جهطو  يرجع بعض أهلها حل  بعض في اعرفة الحطل  الحرام  ليق 

اا عج  العارت عع ااهيم اع يسأله العايال لسائ ه الاسا ل بأعلم اع الساا    لهم جاهل ع   ا 

 عع حسع الاعبير بطريية ااهاها العااة 

ا   لم   يد يال الايهاو: البد اع ااباإ ا هُ ااف في العييدة  افاري ا فرينا  اا ي ا شيعن

ي اهم امل ام بااباإ ا هُ ااف في ئاق الاعايد ب   هُ بعنهم حل  أع البد اع األا  

الدال  الايليد في الادل ل   أئهم بدالا  االة لل ل ل حل   لك الاعايد  في  ع الايليد في 

ا لك  اعاياد   جعل ا الئي  عاادن

ئعم ه ا اع شؤم  لك الجا د فيد فل  بيع العااة  اع يرج  فيهم اي يم اا أع ج ائها  

   لت حل  ئاق ائها ال علم لها بالديع  ال باألدُ   يد عرس ا في أ هاع الدهااو شر ال رق  

القار  فل  يام العالم بالديع  أراد أع يبيع ح م هللا الالرح به في   ال اجئ  األام ائه حال أابث

( الاجاع عليه عئد السلف ياطبة الئالُ له ئاعر اع العااة يلي  في  اابه  سئة ئبيه )

 جهه: )اا ساعئا به ا في آباائا األ ليع(   يريد اع آبائه األ ليع: اع رآهم بعد  الداه أ    رت 



انليه  حا  لار حرشاد العااة الي م اع ألعُ األا ر  أش لها عل  له أسااؤهم بلساع 

 طالبه 

ه ا ه  شأع العااة ير ع اا ليق بديع ديئنا  يلعُ عل  حااظ الديع حرشادهم بان  

جا دهم عل  اا  رق ا اع اليئيهم بد ع اعي   فه ا اعظم األاة اراه يد االف اع أيدي ائ ريه 

لحبه  ه  أيسر شيو عل  حاله الشريعة   اا ه  حال أع   ل  شاو ا أليب     ائهم عل 

 (  ألحابه اع سعة الديع  سااحاه قم العا  عل  حاظه  حيااه يرجع ا حل  اا  اع عليه )

 ج( القيم الماكمة والفضائل الفاعلة:

  ئائا لها في ئيطايع:

 -أثر القيم في مياة المسلمين : -1ج/

برا بشتتبر   راعتتا بتت راإ حاتتي ستتيط ا فتتي استتايطهم  ليتتد اابتتع الاستتلا ع ستتئع اتتع يتتبلهم شتت

حل  اطارحهم  بتاو ا باتا  تاع لهتم  اتا علتيهم  يتد حتدقت فتي التديع  ا طارح  األ هام حاي ائجر  

بدإ أكلت الاناا   حلدت العيااد  أاا لت  رجتع  الاستلا ع حلت    اتابهم  استارجع ا بااباعته اتا 

بت ا اتع أستباُ الستعادة اتا هتداهم حليته فتي ائ يلته فيد ه اتع آدابهتم لستلات ئا ستهم اتع العيتُ  طل

 عل  لساع ئبيه   اهده لهم  اطه لهم أه  اللطح ائهم  اساجاعت لهتم اليت ة  دبتت فتيهم ر ح 

 الاا ة 

ع لتتتدعاه الئ ااتتتُ فلتتته ئ بتتتة   يتتتد ييتتت ل فيتتته  حع امستتتطم حع طالتتتت بتتته عيبتتتة فلتتته أ بتتتة   ا 

حئتته يااتتد فتتي أفريييتتا  اعتته استتير الانتتاا  حيتتث الائلتتا ع اتتع امئ ليتت  اقتت   "استتجاق طيلتتر" " 

سار  فالكرم  العاات  الئجدة اع آقاره  الشتجاعة  اميتدام اتع أئلتاره"  حع العتدل  رعايتة الحيت ق 



 احاتترام الاعايتتدات بعتتد اعرفتتة ألتت لها هتتي الاتتي اااتتف علتت  الا لتتُ  ستتلطة ال التتُ  اتتدئ  ائتته 

  اه ع عيع الرنا عئه  

يعتترت الرجت  باللتتاات الاانتتلة  ستتعة الاعل اتات  بتت ل الجهتتد فياتتا اتع دالاتت  الادئيتتة أع 

يع د عل  البطد بتالاير  الاااتدة  هت ا هت  الت ى يبعتث  ت  فترد اتع أفتراد األاتة علت  الجتد   ستُ 

 الاناا  الحيييية  اساكاال العي  امئسائي فياا الإ ألجله اع حلطح أح ال الاعيشة    حلخ 

علاتتاو  الح اتاو طلتتُ الئاتع الاتتاف عتتع طريتإ الاااتتدة العااتتة  اتع الانتتاا  الاتي د ئهتتا ال

 الئاع لعا م ئ إ امئساع  أع ال يجلُ نرران عل  أحد الاجااعيع ال في العاجت   ال فتي اآلجت   

حال أع يا يف عليه ئاع جايعهم   يابع ه ه الانيلة الكلية عدة فناا  هي ألئات  أئ اإ      

 ائحلر حال بال  ق الطاهر  الا ر الدييإ  احدة ائها هي أل  لاناا  ال 

أاتتا ال نتتتعاو اتتع الئتتتاق    ى االئستتاُ الحييتتترة  اتتتع ال استتم لهتتتم فتتذئهم يعلاتتت ع أع هتتت ه 

اللاات الاانلة اس ق ال  السعادة   أع اع ال يدر لهم  ال اعلم أسااؤهم يجد ع  يجاهد ع فتي 

افعة  اال لتات الاانتلة ليئتال ا اتع حكاساُ اا يؤهلهم  يعدهم للحاق باع سبيهم اع االعاال الئ

 رفعة الشأع اا ئال السابي ع  ب لك اك ع األاة عل  اااطت طبيااها في حر ة لع د داااان 

 هتت ا باتتطت اتتا ي جتتد  فتتي  قيتتر اتتع التتبطد الاتت  ال عئايتتة لهتتا بشتتأع الانتتاا   فتتط يئظتتر 

ليهتتا يئظتتر ع التت  الر ئتتإ فيهتتا حلتت  الشتتاف اتتع حيتتث الياتته الباطئتتة   يئاتته العيليتتة   لكتتع أها

 الظاهر  الحلية الل رية 

 يل م ل لك اا ع االسابداد  الظلم في ئا ق الطبيات العليا  قبت ت جرق اتة العب ديتة  الت ل 

 في يلُ  الطبيات السال    االسابداد ييال عل  اعئييع:

التتتترت ال احتتتتد فتتتتي الكتتتت  علتتتت   جتتتته امطتتتتطق فتتتت  امرادة حع شتتتتاو  افتتتتإ الشتتتترإ  -األ ل

 اليائ ع  اع شاو االاهاا   ه ا ه  االسابداد الاطلإ   



استتتتايطل الحتتتتاكم فتتتتي ائايتتتت  اليتتتتائ ع الارستتتت م  الشتتتترإ الاستتتتئ ع بعتتتتد الاحيتتتتإ اتتتتع  -القتتتتائي

ئاا يسا   ا افياهاا عل  يدر اما اع  ه ا بالحييية ال يسا  اسابدادا حال عل  نُر الاساه   ا 

  في عرت السياسييع "ا حيد السلطة الائا ة" 

 اع ال اجبات امئسائية علت   ت  شتاف اع يحات  حيت ق عيتره  حاظته لحيت ق ئاسته فتط 

يأا  عئد اع يستا يه فتي الستع  الانت  باتا يت هم اها ئتا بشتأئه   ال يتاكلم باتا يشتير حلت  اال دراو 

بيدره  ب  البد أع ي  ع في أعاالته  أي الته حافظتا لئتاا ق جيلته الاستا ى لته  فتاع  تاع اكبتر ائته 

أ  ارفتتع يتتدرا  جتتُ عليتته أع يتتؤدى التتك ال اجبتتات بعيئهتتا  اتتا علتت  الجلتتيق أع يعاتترت لاتتع ستتئا 

 يؤدى حليه الك الحي ق حيه أينا 

ع  ائت اارجة عع حد د  فهؤالو ال يع ي جب ع عل  الئاق اا يشاو ع اع أئ اإ الاعظيم  ا 

ئهتتم   جتتُ علتت  اتتع اليتت ائيع الاأل فتتة بتتيع األاتتة   ال ي جبتت ع علتت  أئاستتهم شتتياا ألحتتد ااتتع د  

 د ئهم أع ال يعاال هم  أع ياجئب هم حا  ال يؤ  ا أئاسهم حاا بالاع  أ  بالي ل 

 إن مياه كل أمة تقوم باستعدادها لكل زمان بما يناسبه، ومن تالب الزمان تلبه الزمان.

ً احة ةًو  صتت)ً إلرستنً-2ج/

 ام اشتئيع   يتد  يات ا ستدا لسئا ئئ ر أع بطدئا  ائت في األ اتاع الستابية احتت الترت أيت

ائيعا حلتيئا بتيع  ت  شتاف  ائافعته  فاستاأقر ا بجايتع قاترات األعاتال  فتط يعات  العاات   لته 

أا  أع يجئ  قارة عاله      بالجالتة لتم ي تع ألحتد اتع األهتالي حر تة اااياريتة ئاشتاة عتع ف تره 

 سيده الحاكم  الااف به في احلي  ائاعة أ  درو انرة ب   ائت أعااله ابعة مرادة

  اع اع جالة الايييدات العئياة الا   نعها أ لاك الااسلي ع: الحجتر علت  أهتالي الاتدع 

   هت  أع يهجتم بالكبساة عيرها اع األعاتال  األيت ال الشالتية    تائ ا يي ات ع باتا  تاع يعترت 



ع رجال النابطة عل  بعتض األاتاكع لتيط لييبنت ا علت  اتع يظتع بهتم االجااتاإ علت  فستإ  فتذ

  جد ا شياان اع  لك ساي ا اع يجد ئه حيث يسا ف  عيابا ألياا 

فالتتك  ائتتت حالتتة اعيستتة يجتتُ علتت  عيطائتتا أع يئاحلتت ا  تت   ستتيلة لاالتتيف ريتتاُ العبتتاد 

ائها  فر ق هللا ه ه البطد بأئاق االط ا األام الااادئة  طالع ا أح الها  رأ ا اا عليه أح الها اع 

اايتتار  فطلبتت ا لبطدئتتا أع اكتت ع فتتي أحتت ال أهاليهتتا الشالتتية علتت  اقتتال حطتتطق امرادة  حريتتة اال

ستت اع التتك التتبطد الااادئتتة  لكتتئهم أ ل اتتا بتتدأ ا بتته أع أبتتاح ا لكتت  شتتاف أع يعاتت  فياتتا ياتتف 

ئاسه بذراداه   يتاكلم فياتا هت  ايلت ر علت   ااته بايانت  ف تره   شترط ا فتي  لتك أع اكت ع التك 

 ئتاد ا بهتا علت   مرياة.ة باراباطااته اتع حاكاته   ستا ا التك امباحتة األعاال  األي ال عيتر ااعليت

أئه ال جئاح عل  اع اراكُ أي جرياة  فيد يلد ا األام  المريةاأللسع الظالاة ف اع حال  الك 

الاااديئة في األح ال الج اية الشالية اع علاهم بأع البطد عيتر اعاتادة علت  اقت  هت ه الحريتة 

 فيها 

لئاق حل  ائاهاُ الشه ات    سعت حل  أ سع ادى لها    لاا طلبت ل لك فل لك ال فعت ا

ا يال الا لتع هت ه   أاتا ئاتاج حريتة الا تر ف ائتت االتة باالعايتادات  الاشتاُر الديئيتة  مرياة.ائعن

فأاتت   قيتتر اتتع الئتتاق يجهتتر بتتيع العااتتة بألاتتاظ ائتتايض ديئتته التت ي  لتتد فيتته  فتتذع ييتت  لتته ااتتض 

  رعم أع ه ه األف ار الاي ياشترت بهتا ليستت ابئيتة علت  ي اعتد المرية إننا في زمانل اك يال 

 أ  اباد  ب  هي ألااظ حاظها اع اعاشريه  را  اع يااطبه بالجه   الاش ئة 

ع  تتتاع األ ربتتا ي ع يحرلتتت ع عليهتتتا  فتتتذع  المرياااة البتاااراءفهتت ه  لتتتم اتتتدإ لهتتتا أقتترنا يحاتتتد  ا 

 ططق ال ي ه  في الحييية عيع الرق  االساعباد اساعداد بطدئا لم ي ع اطاانا لاق  ه ا ام



فالكبستتة علتت  اتتا  تتاع فيهتتا اتتع الاطتتر علتت  األئاتتق  األاتت ال  شتتئاعة اللتت رة لتت  أحستتع 

فيها اليلد لكائت أ ل   أفن   حل   اع اايتدم فيته الاربيتة  في ت ع لكت  شتاف  اجتر اتع ئاسته 

 فارااع الكبسة ب ااها 

ر قد اعتقت صامبها من قيد العقل وأسلمته إلى فتلك المرية التي سموها إطالق فك

 الجهل األعمى.

حيث يشهد سليم العيت   الحت اق اتع ئاسته أئته ا جت د  ال يحاتاج فتي  لتك حلت  دليت  يهديته 

 ال اعلتتم يرشتتده   امياتتاع ب حدائيتتة هللا ال احاتتاج حال اعايتتاد أع هللا لتترفه فتتي يتت اه  فهتت   استتُ 

يته األعاتال  اعايتاد أع يتدرة هللا فت ق يدراته   لهتا  حتدها الستلطاع مياائه  لاتا  لاته هللا بته اتع بي

األعل  في حااام اراد العبد بذ الة الا ائع أ  اهياة األسباُ الااااة ااا ال يعلاته  ال يتدا  احتت 

 حراداه 

فتتالاؤاع  اتتا يشتتهد بالتتدلي   بالعيتتاع أع يتتدرة ا تت ع الكاائتتات أستتا  اتتع يتت ى الاا ئتتات  

ئتته فتي أعاالتته االااياريتة عيليتتة  ائتت أ  جستاائية يتتاام بالتريف اتتا  هتُ هللا لتته يشتهد بالبداهتة أ

اتتع الاتتدارك  اليتت ى فياتتا اليتتت ألجلتته   يتتد عتترت اليتت م شتت ر هللا علتت  ئعاتته فيتتال ا: هتت  لتترت 

 العبد جايع اا أئعم هللا به عليه حل  اا الإ ألجله 

عل  ه ا ياات الشرااع  به اساياات الاكاليف  اع أئ ر شيانا ائه فيد أئ تر ا تاع امياتاع 

 اع ئاسه  ه  عيله ال ي شرفه هللا بالاطاُ في أ ااره  ئ اهيه 

اع ااي ات امئساع حا  ي  ع عير ساار الحي ائات أع ي  ع اا رنا اااارنا في عاله عل  

ئية االااياريتتة ال ااتترج اتتع أع اكتت ع اتتع األكتت اع ال ايعتتة ايانتت  ف تتره   اتتا أع األفعتتال امئستتا

احت ادار ئا  اا ائاع  به ئا سئا عئتد امحستاق بهتا أ  اساحنتار لت رها يشتابه  ت  الاشتابهة 

 اا ائال  به عئد  ي إ بعض الكاائات احت ح اسئا أ  حن رها في اايلائا 



اتع  اتا ييبتع باتا يجتر حليته اتع  اع األفعال االاايارية اا يحستع باعابتار اتا يجلتُ اتع الئ

 النرر 

فالعي  البشري  حده ليق فتي استاطاعاه أع يبلتة بلتاحبه اتا فيته ستعاداه فتي هت ه الحيتاة  

اللهم حال في يلي  ااع لم يعرفهم ال اع  ليست عي ل الئتاق ست او فتي اعرفتة هللا )اعتال (  ال فتي 

تا فتي ييتادة اليت ى امدراكيتة  البدئيتة اعرفة حياة بعتد هت ه الحيتاة  لهت ا  تاع العيت  امئستائي اح ااجن

حل  اا ه  اير له فتي الحيتاايع  حلت  اعتيع يستاعيع بته فتي احديتد أح تام األعاتال  اعيتيع ال جته 

فتتي رستتاا  الستتعادة فتتي التتدئيا  اآلاتترة  ال ي تت ع لهتت ا الاعتتيع ستتلطاع علتت  ئاستته حاتت  ي تت ع اتتع 

 حبسه ياهم ائه أ  عئه اا يي ل 

فتتتي  ستتتُ الايتتتر  الاريتتتي اتتتع الشتتتر  الااستتتك بأستتتباُ  لتتتك فتتتذع هللا  اتتتا ياعلتتتإ بستتتئة هللا

)سبحائه  اعال ( يتد  هبئتا اتع العيت   اتع اليت ى اتا ي ايئتا فتي ات فير أستباُ ستعادائا  البعتد عتع 

 اسايت الشياو 

 القيم واألخالق والمعرفة:

ئ ريع  طتارت العدالة  العلم ااط ااع في عالم ال ج د  يئبائا الاتاريخ  يتف اااعتت د ل بتال

حل  أ ج الستعادة بهت يع الجئتاحيع حات  ح ا أاتت حت ادث التدهر علت  أحتد األساستيع فهداته فستيت 

 اآلار بأسرإ  يت  ائحطت الد لة الالابة بايده حل  أسا  الدر ات 

 ستتر  لتتك أع العلتتم ح ا ائاشتتر فتتي يتت م أنتتاو لهتتم الستتب   اانتتحت الاستتالك  ايتت  ا الايتتر 

فع  فرستتتخ فتتتي عيتتت لهم أع الاستتتا اة  العدالتتتة هاتتتا العلتتتة األ لتتت  لتتتد ام اتتتع الشتتتر  النتتتار اتتتع الئتتتا

 السعادة 

 ا  ا رستتات يتتتدم العدالتتتة فتتتي أاتتتة ااهتتتدت لهتتتا طتتترق الراحتتتة  عتتترت  تتت  اتتتا لتتته  اتتتا عليتتته  

فالهبتتت فتتيهم األف تتار  الطتتف امحستتاق  ي يتتت يلتت بهم علتت  جلتتُ اتتا يتتئاعهم  دفتتع اتتا ينتترهم 



ا  لل ا حليه  ال قبات لاتا احلتل ا عليته حال ح ا اأيتد بيتئهم شتأع فيدر  ع أل ل  هله أع ال د ام لا

الاعتتارت الحييييتتة  عاتتت الاربيتتة ستتاار أفتترادهم فييتتدا ع ب ليتتاهم علتت  األاتت  باألستتباُ الاؤديتتة 

 الئاشار العل م  اعاييها في ساار األئحاو 

 المعرفة في المجتم 

هم ل  دع ها يئار ع اع األي ال البعض اع الئاق ال ااي  ئا سهم حل  سااإ ئليحة ائاع

 الائبهة عل  بعض لاات ألا ها  الحاقة عل  اعائاق فنيلة باعد ها 

 لاع  عا ا أع الدر الئلتيحة د ئهتم فتي اليتدر أ  ال يلت  حلتيهم فتي الكاتال حات  يليتإ 

مرشتتادهم  فعلتت  فتترض استتلياه لهتتم فتتذع  لتتك ال ي جتتُ ئبتت  أي التته  اعادااهتتا ااتت   تتاع فيهتتا ئاتتع 

ح   لتتيق بعتتار أع يستتلم بتتالي ل الحتتإ  التترأي اللتت اُ  فتتالحإ حتتإ اهاتتا  ائتتت التتادره  لتتط

 اللتت اُ لتت اُ أينتتا  ائتتت اظتتاهره   الانتتيلة علتت  حالهتتا ال اا يتتر حييياهتتا  ال اابتتدل لتتاااها 

 باااطت الادر الائبهيع عليها 

ة فتتي أ حتتال حئاتتا العتتار لاتتع يهاتت  احاستتع األيتت ال  ييتت  شتتأع ئاستته اتتؤقرنا بياوهتتا ائ استت

الر اا  عل  احليها بجاي  األاطق  بدااع اللتاات بت  الاالتف بت لك ااات  الشتع ر  ح  العيت  

السليم  الطبع الاساييم ي جباع عل  الاالبق بهاا أع يستع  جهتده حلت  اجتاطُ الاحااتد  الاالتإ 

 باحاسع األاطق أينا  ائت  ال فرق عئده بيع أع ي اسبها اع ئايف أ   اا  

ع هدى  عي  اع أحسع في اساعااله  األا  باا أرشد حليه ئال اع السعادة اا  عد هللا الدي

ا بت  حئستائينا  ستطنا  ا  ال جستدائينا جااتدن عل  ااباعه؛  اتع قتم فتذع التديع امستطاي ال ر حينتا اجتردن

ه بتيع  لتتك  أاتت  اتتع  تت  اليبيلتتيع بئلتتيُ فاتت فر لته اتتع اطواتتة الاطتترة البشتترية اتتا لتتم ياتت فر ب يتتر 

  ل لك سا  ئاسه ديع الاطرة ) اا سبإ أع أشرئا( 



 األمة الجامعةد(  

حع ااتتة ال اجاتتع ليستتت اتتع امستتطم فتتي شتتيو   لتتك أع جااعيتتة األاتتة هتتي أهتتم لتتاة لهتتا 

  ائاة ايرايها   سيطاها  

هتتتي الجااعتتتة الاؤلاتتتة اتتتع أفتتتراد لهتتتم رابطتتتة انتتتاهم   حتتتدة ي  ئتتت ع بهتتتا  -تعرياااف األماااة

الشاف   اعئ  األاة يدا  فيه اعئ  االرابتاة  ال حتدة الاتي اجعت  أفرادهتا   األعناو في بئيه

عل  اااطت  ظتاااهم  أعاتالهم حات  فتي حيااتة هت ه الاتريييع )التدع ة ل ستطم فتي عيتر بتطده أ  

اميااة بعتض الاترااض  الشتعاار أ  ح التة بعتض الائ ترات اتع بلتد آاتر اتع بتطد الاستلايع( عئتد 

  أئهم شاف  احد  اشعُ األعاال فيها

 هئاك العديد اع اآليات الاي جاوت فيها "األاة"  لها عدة اعاع:األمة في القران: 

 اطلإ األاة في  ااُ هللا باعئ  الالة أي العيااد  أل ل الشريعة 

 اعد دة"(  أمة لاع أارئا عئهم الع اُ حل   8: 11أ  أع اك ع باعئ  السئيع )

 : المقومات

دع ع حليتته  أئتته يجتتُ العلتتم بتتاليرآع  العلتتم بالستتئة  ستتيرة الئبتتي )ف( العلتتم الاتتام باتتا يتت -1

  الالااو الراشديع  سلف األاة اللال   باليدر الكافي اع األح ام 

العلتتم اجتتال اآلاتتر )اتتع ا جتته حلتتيهم التتدع ة( فتتي شتتا ئهم  استتاعدادهم  طبتتااع بطدهتتم  -2

  أاطيهم أ  اا يسا  حديقنا بحالهم االجاااعية 

الاتتاريخ ليعتترت الاستاد فتتي العيااتتد  األاتتطق  العتادات فيبقتت ع التتدع ة علتت   ائاشت. علتتم -3

أل  لحي   يعرف ع  يف ائهض الحجة  يبلة الكطم عاياه اع الاأقير   يف يا ع 

 ئي  هؤالو الادع يع اع حال حل  حال 



ا علتتم ايتت يم البلتتداع ليعتتد التتدعاة لكتت  بتتطد ائهتتا عتتداها ح ا أراد ا ظالستتار حليهتتا  هتت ا اتت -4

 يسا  اي يم البلداع  ج رافياها 

علم الئاق  ه  العلم الباحث عع ي ى الئاق  الرفها في عل اهتا  اتأقير عل اهتا فتي  -5

 أعاالها امرادية 

علم األاطق  ه  العلم ال ي يبحث فيه عع الانتاا    يايتة  اربيتة الاترو عليهتا  عتع  -6

 الرا اا   طرق ا ييه ائها 

يبحتث فيته أحت ال األاتم فتي بتدا اها  حنتاراها  أستباُ  علم االجاااإ  ه  العلتم الت ي -7

 لئاها  ي اها  ادليها  ارييها 

علتتم السياستتة  هتت  العلتتم بحتتال د ل العلتتر  اتتا بيئهتتا اتتع الحيتت ق  الاعاهتتدات  االهتتا  -8

اتتع طتترق االستتاعاار  فاألاتتة الاتتي اؤلتتف للتتدع ة فتتي بتتطد عيتتر الاستتلايع الاستتايلة ال 

 رفه بسياسة ح  اة الك البطد ياسير لها  لك ح ا لم اكم عا

 العلم بل ات األام الاي اراد دع اها  -9

العلتم بتالائ ع  العلتت م الاادا لتة فتي األاتتم الاتي ا جتته حليهتا التدع ة  لتت  بيتدر ظاتتا  -10

ياهتتم بتته التتدعاة اتتا يتترد علتت  التتديع اتتع شتتبهات التتك العلتت م  الجتت اُ ظعئهتتا باتتا يليتتإ 

 باعارت الاااطييع بالدع ة 

 الئح   ا اهُ األام ليايسر للدعاة بياع اا فيها اع الباط  اعرفة الال     -11



 األركان:

ً  مةًنتاأل ةوفًو اة  ًع ً األةالة

ح ا اجااعت األاة علت  احييتإ هت يع التر ع فهتي اكت ع استيطرة علت  األاتم  -الارابة األ ل 

   لها  اربية لهتا  اه بتة لئا ستها فتط شتك أع جايتع األهت او الشالتية ااطشت  اتع بيتئهم

  ال يهاا ع حال بالاعا ع  االجاااإ 

تا حلت  الايتر  ات ارهم  الارابة القائية في التدع ة  األاتر  الئهتي: دعت ة الاستلايع بعنتهم بعنن

 فياا بيئهم بالاعر ت  ائاهيهم عع الائ ر  العا م فيها ظاهرنا  له طريياع:

عتتارف ع بأستترار أحتتدهاا: التتدع ة العااتتة الكليتتة  ييتت م علتت  هتت ا الطريتتإ اتت اف األاتتة ال -

 األح ام )الايالد الشرعية(  ح اة الديع  فيهه 

التتدع ة الج ايتتة الاالتتة  هتتي اتتا ي تت ع بتتيع األفتتراد بعنتتهم اتتع بعتتض  -الطريتتإ القتتائي -

 يسا ي فيه العالم  الجاه  فذع أفراد األاتة ح ا يتام  ت   احتد اتئهم بئلتيحه اآلاتر دعت ة 

 م  اساير أار الاير  الاعر ت بيئهم  أارنا  ئهينا  ايائع فشّ  الشر  الائ ر فيه

 -األ لات  األئ اإ لماة

 وس (: -األمة )خيريه

األاة  فنلها  اا جاو في اليرآع الكريم اك ع باألار بالاعر ت  الئهي عع -ايريه

الائ ر  اميااع باهلل  يد عرت الاطلي ع عل  الااريخ أع اللحابة لم يارط ا في األار 

ئاا نعف  لك بعد ائيراض أكقرهم  ه اع الر ئاع هاا بالاعر ت  الئهي عع ال ائ ر اا  جد ا  ا 

األاة  فالاارق  الاطت ال يد م في أاة اييم ه يع الر ئيع  ل   -بعد اميااع أعظم أر اع ايريه

 ب ير ئظام 



 اا أع ه ه األاة اا فاات اير أاة أارجت للئاق حا  ار ت األار بالاعر ت  الئهي 

ر اهاا رعبة عئهاا أ اها ئنا بأار هللا )اعال ( بذياااهاا  ب  ا رهة باسابداد عع الائ ر  اا ا

 الال ك  األاراو اع بئي أايه  اع سار عل  طرييهم اع بعدهم 

 وسطية األمة "وكذلك جعلناكم أمة وسطاا" :

ال ست ه  العدل  الايار   لك أع ال يادة عل  الاطلُ   في األار حفراة  الئيف عئه 

ايلير     اع امفراة  الااريت اي  عع الجادة الي ياة فه  شر  ا ا م فالايار ه  اارة   

ال ست بيع طرفي األار أي الاا ست بيئهاا  يد اااار لا  ال ست عع الايار رعم أع القائي ه  

 جد االاايار ه  الااهيد للاعلي  اآلاي فذع الشاهد عل  الشيو  البد أع ي  ع  -الايل د أ الن 

ا به   اع قم  اع اا سطنا بيع شيايع فذئه يرى أحدهاا اع جائُ  قائيهاا اع الجائُ عارفن 

ا   اآلار أاا اع  اع في أحد الطرفيع فط يعرت حييية حال الطرت اآلار  ال حال ال ست أينن

 ي أع لا  ال ست حشعار بالسلبية ف أئه  ليق عل  ئاسه أي أع الاسلايع  ايار  عد ل 

اع أرباُ ال ل  في الديع الاارطيع  ال اع أرباُ الاعطي  الاارَّطيع فهم  ألئهم  ست  ليس ا

  لك في العيااد  األاطق  األعاال   األاة امسطاية يد جاع هللا لها في ديئها بيع الحييع حإ 

 الر ح  حإ الجسد فهي ر حائية جقاائية 

 األمة بين الخاصة والعامة

يياني أع اك ع للعااة ريابة ستيطرة علت   ة العامةاألمأاة الاالة:  هي الائاابة اع -

الاالتتتة احاستتتتبها علتتتت  ااريطهتتتتا  ال اعيتتتتد ائااتتتتاُ اتتتع ييلتتتتر فتتتتي عالتتتته لاقلتتتته  فاألاتتتتة 

العئلري الائاابه )باتا  الاتاو( اكت ع استيطرة  علت  أفتراد األاتة الكبترى الائاابتة )ب ستر 

ستتتتلا ع فتتتتي اكافتتتت  الاتتتتاو(  هتتتت ه اكتتتت ع استتتتيطرة علتتتت  األاتتتتة العئلتتتتري  بهتتتت ا ي تتتت ع الا

  انااع 



 األمة الدور والوظيفة:

ستعادها   اا أع د ر األاة يئلرت حل  أع لكت  فترد اتع أفرادهتا حرادة  عات  فتي حيجادهتا  ا 

 ارايبة سيرها بحسُ االساطاعة حا  ح ا ظرا ا ائها اطأ أ  ائحرات أرجع ها حل  الل اُ  اا 

تتا بالتتدع ة حلتت  الايتتر  األاتتر بتتالاعر ت  الئهتتي عتتع الائ تتر  أع  تت  فتترد اتتع أفتتراد الاستتلايع ا لان

يااتتة هتت ه   علتتيهم أع يااتتار ا أاتتة اتتئهم ايتت م بهتت ا العاتت  ظمجتت  أع اايئتته  ايتتدر علتت  ائايتت ه  ا 

 األاة فرض عيع يجُ عل     ا لف أع يشارك فيه عل  اآلاريع 

 طترق  ه ه األاة يدا   في عالها األا ر العااة الاتي هتي اتع شتأع الح تام  أات ر العلتم 

 أفاداه  ئشره  ايرير األح ام  أا ر العااة الشالية  يشارة فيها العلم ب لك  ل لك جعلت أاة 

 اا يئاة به ه األاة   ه  أل     اعر ت: الئظر في اعليم الجاهليع فذ ا علات أع في 

ربيتة ا اع اا طاااة اع الاسلايع جاهليع باا يجُ ااات ت ال ستاا  للاعلتيم    اتا أع الاعلتيم  الا

اتع أعظتتم الالتال   األعاتتال الاتي اجتتدد الالتتة  استاعيد الكرااتتة   اتع أعاالهتتا األات  علتت  أيتتدي 

 الظالايع فهي ال ااات  ال ا لُ 

 



 االثار

  لتتك ي تت ع فتتي الاقتتال الاتتالي: أع األاتتة الاؤلاتته اتتع اليتت ع  احتتد ح ا  ائتتت  الفاارد األمااة:

لي ة  اربية الئباتة علت  اتا يؤهلهتا الستاعاالها اب ل اع فن  اا لها في الالحها العااة  ذعداد ا

 ييتترر الانتتيله فتتي أئاستتها اكتت ع أعتت   أيتت ى اتتع أاتتة اؤلاتته اتتع ااتتة اليتت ع اليبتت ل ع شتتيانا اتتع 

فن ل أا الهم في اق   لك:  لك بأع ال احد اع األاة األ ل  يعد بأااه ألع أااته عت ع لته اعتده 

ا ائها  يعدها  طن له   األاة القائية   لها ال اعد ب احد ألع    ج و اع أج ااها )أي أفرادهتا( ج ون

 يا ل األار  يرى أع حيااه با اه فلي  ع     احد ائها في ح م الايت 

ا بالدع ة حلت  الايتر  األاتر بتالاعر ت  الئهتي عتع   اا أع    فرد اع أفراد الاسلايع ا لان

اته  ايتدر علت  ائايت ه   البتد للاترو فتي الائ ر  أع يااار ا أاة ائهم اي م به ا العا  ألجت  أع اقي

حا  ئاسه  اع اعه اع األاتر بتالاعر ت  الئهتي عتع الائ تر  اتا أع علت   ت  فترد اتع جااعتة 

ستتعادها  ارايبتتة ستتيرها بحستتُ  )أاتتة( الاتتؤائيع أع ي تت ع لتته حرادة  عاتت  فتتي حيجادهتتا )األاتتة(  ا 

 لل اُ  االساطاعة حا  ح ا رأ ا ائها اطأ أ  ائحرافنا أرجع ها حل  ا

 المكومة

العطيتتة بتتتيع األاتتتة  الح  اتتتة هتتتي أع األاتتتة هتتتي الاتتتي ايتتت م عتتت ج الح  اتتتة  الاعتتتر ت أع 

الح  اة امسطاية ابئيه عل  أل  الش رى  اع قم فعلت  الئتاق بتالاعر ت  الئهتي عتع الائ تر 

  ه  عام في الح ام  الاح  ايع  ال اعر ت أعرت اع العدل  ال ائ ر أئ ر اع الظلم 



 ماسك:الت

 هتت  ي تت ع بتتأع اليتتااايع بتتاألار  الئهتتي أاتتة يستتال م أع ي تت ع لهتتا رياستته اتتدبرها ألع أاتتر 

الجااعتتة ب يتتر رياستتة ي تت ع ااتتاطن اعتتاطن ف تت   تت ع ال رياستتة فيتته فاستتد فتتالرأق هتت  ار تت  اتتدبير 

البدع  اعريف األعناو في أعاالها  ل لك ي  ع رايق ه ه األاة الدر الئظام  ا  يع األعاال 

 عل  العااليع 

 أع اكتت ع أاتتة اتتدع  حلتت  الايتتر  اتتأار بتتالاعر ت  ائهتت  عتتع الائ تتر  أع  لتتك ييتتيم التتديع 

 يحاظتته  بتته ااحيتتإ ال حتتدة الايلتت دة ائتته فتتي حتتيع أع الاعتترت  االاتتاطت يتت هُ بالتتك ال حتتدة 

جعت   يايدم الييام بالدع ة اللالحة  هي األار بالاعر ت  الئهي عع الائ ر  اع قم فالاااستك ي

 )يساعد( األاة في الييام بد رها  بد ئه ائاهي األاة  ي هُ ريحها 

 العمران

يتتترى العلاتتتتاو أع جايتتتتع الائتتت ع  اللتتتتئاعات الاتتتتي يحاتتتاج حليهتتتتا الئتتتتاق فتتتي اعايشتتتتهم اتتتتع 

الاتتر ض الديئيتتة ح ا أهالتتت األاتتة شتتيانا ائهتتا فلتتم ييتتم بتته اتتع أفرادهتتا اتتع ي ايهتتا أاتتر الحاجتتة حليتته 

 )اعتتال ( ااالاتتة اديئتتة حال اتتع  تتاع عتتاج نا عتتع دفتتع نتترر الحاجتتة  عتتع  ائتتت  لهتتا عالتتيه هلل

 األار به لليادر عليه  عل   لك يا يف الا سع في العاراع 

 يد ييال ح ا  اع الايطع لعل م الديع ال يأاع عل  عييداه أع ا هُ  ديئه أع ياسد ح ا ه  

التال  بتد ئها ف يتف ي ت ع حتال اتع ال 8اا ر في الال  الدئيا  عرت العلت م الاتي ال ايت م هت ه

يدرس ع ه ه العل م الديئ ية اع الاسلايع  ليس ا عل  شيو يعاتد بته اتع العلت م الديئيتة الجترا أع 

هتت ا ينتتاو علتت  امستتطم بأئتته آفتته العاتتراع  عتتد  العلتتم  الئظتتام  هتت  ينتتاو جتتاار يبطلتته اليتترآع 

 السلف اللالحيع ال يع سيي ئا باميااع - ائينه سير



 ياسة واألمة:الس

ليد أفسدت السياسة ر ابتت األاتة فلتار األخ يطات  فتي اتال أايته  يحاتر لته اتع الاهتا ي 

 اا لعله ه  ييع فيه 

 التمدن والمضارة والعمران )المضارة الفاعلة(: هت( 
 

 المضارة اإلسالمية مضارة المدنية:

يتتد ارايتتت بأربابهتتا  هتتم العييتتدة امستتطاية هتتي العييتتدة الستتااية أ  الادئيتتة امستتطاية  فهتتي 

اع أه  البدا ة في يالية األرض رعم أئهم لم يالاظ ا )يا  ي ا بأطرات ألسئاهم( بشيو اع ئعتيم 

الَحَنتتر   لتتم ياتت  ي ا طعتتم العلتتم  اللتتئعة  حاتت  بل تتت بهتتم اتتا بل تتت  استتا ت بهتتم علتت  عتتر ش 

تتا  تئهم اتتع الالطتتف بتتاألام العت ة  الستتلطاع  قتتم اتا بل تت ا بتته اتع ريتتة ال جتتداع  لتااو العيتت  ابل ن ا َّ

تتا  حاتت   ياتت ا علتت  اتتا  تتاع ااي تتا لتتديها    شتتا ا اتتا  تتاع استتا رنا عئتتدها   استتاارج ا اتتع  ئتت   اعن

 بعد عدة ير ع اع البعقة الئب ية  علرفها اا ظهر فنله عل  األ ربيي

 التمدن ليَ بالرسوم )األشكال(:

الاادع جعلاه ه  النااع لا طيد ح ا اا ئظرئا لل ُر اآلع  جدئاه يد  ل  حل  درجة اع 

أر اع العاراع   أئه يد جتدَّ فتي طلبته اتع أدرك ئايجاته اتع األاتم فألتب  يايلتُ علت  بستاة العت  

 يادرج في اعارج امجطل  الجاال  عارت دياره  لارت احتت رجتال السياستات  اطات  أئظتار 

بر ع بأف تتار البداهيتتة  يستتّل ع الئتتبطو   يتتد استتّاع بتته أهتت  التتك التتديار  لكتتع ي تتالط ع الحتتّق  ي تتا

أئاستتهم بتتأع هتت ا األجئبتتي ال ستتط ة لتته  ال ح تتم  حئاتتا هتت  عريتتُ دعاتته الحاجتتة للاجتت ل فتتي التتبطد 

ا فتي الادئيتة   لتاع اأارئتا  لطلُ الر ق  قم احدقهم ا اطرهم بأئهم أرفع ائه شأئنا  أسبإ ائته بتدون

حسع السل ك   ه ه يل رئا الاشيدة  قيابئا عئه حيئنا اع ال اع  لكع لحيئا به في ائاظام الهياة   



الال ئة      أطعاائا الاائ عة اشهد بأئئا ي م عاسئا في الارت   حظيئا بتالقر ة   ئهجئتا اللتراة 

 الاساييم 

ا علت   يحسب ع الك األ هام حيااإ اجعلهم اتع   ي الئعاتة  اليستار  العت ة  الكاتال  اعااتادن

لاائتت رة   لكتتع بالئستتبة لهتتؤالو اليتت م فهتتي الايتتر التتدفع  اجلبتتة   ئهتتا اتتع األاتتم الاقريتتة  الشتتعُ  ا

ع ه ه الل ر الظاهرية الاي يظئ ئها اادئنا  سحابة حشيت بالل اعإ يات هم ال افت  اتع  الشر   ا 

برييهتتا  لاعائهتتا أئهتتا اتتأاي ب ابتت  يتتئعش البيتت   يحيتت  الاتت ات   لكتتع ح ا حتت  األجتت  أاطتترت اتتا 

ع أئايتت األات ال الكقيترة ي هُ الحياة  يبدد األجسام؛   لك ألع األام الااادئة ]الستياق الايتارعو  ا 

فتي اشتييدد اليلت ر  ات ييع الاطبتق  احستيع األقتتاث حلت  عيتر  لتك اتع الالتارت  فذئاتا ي تت ع 

علتت  ئستتبة اال لتتة اتتع حيتترادااهم  الحتتاا يع لهتتا بالكتتد  الاعتتُ فتتي حبتترا  الالتتئ عات الجايلتتة 

تا  ال يجيت  ع   الااارعات الجّاة الاي اكسُ لاحبها فتي يليت  اتع الت اع قتر ة  استعة  يتدرنا رفيعن

امئااق اع رأق الاال حال ح ا استت نتر رة ال احتيف عئهتا   اتع  لتك فئايتااهم هت ه ال ااجتا   

حتتتد التتتط م  ال ااتتترج عتتتع دااتتترة احاياجتتتااهم  ف لهتتتا اؤسستتتة علتتت  ياعتتتدة "جلتتتُ الالتتتلحة  رفتتتع 

يتتة  أاتتتا الاتتده ر فتتي حتتتال الاستتلايع فهتتم ي عاتتت ع أئهتتم يتتت م الحاجتتة"  ه تت ا حتتتال الحنتتارة ال رب

لتت ا أئاستتهم اتتاال يطييتت ع اتتع الئايتتات  اااتتدئ ع   هتتم فتتي  لتتك ااطاتت ع  فيتتد ر بتت ا الشتتطت  حاَّ

الباهظة  يلرت ال احد ائهم آالفنا اع الئي د في سبي  اعاير أرض فسيحة  رباا  ااه اا ال يبلة 

  أئ اإ الارش   ي يئهتا بتأبهم ألتئات ال يئتة  فابيت  عترت العشر اع اساحاها   يارشها اع أعل

الائ ل بط اساكع  بامنافة للكقير اع الئايات الاي ال ي جد لها الارت ستلياة أ  عايلتة   يتد 

 حاله عليها العيش  االئهااك في الشه ات  الساه الاارة ال ي بلة ارابة الجئ ع 

     



 بئر معطلة وقصر مشيد:

  ستتيرهم فتتي طتترق جلتتُ الائتتافع  ااايتتف أاعتتاُ الاعيشتتة  احستتيع  ستتاا   ا  ا رجعئتتا حلتت

االكاساُ رأيئاهم  ايايع عل  ئيطة  احدة اع آالت السئيع  فذيرادااهم اآلع  اياة عئد الحد الت ي 

 ائتتتت عليتتته يبتتت  أع  تتتائ ا يستتت ئ ع الائتتتا ل الالتتتئ عة اتتتع الّلتتتبع األانتتتر  الاار شتتتة بيلتتتُ 

ياُ اا يسار البشرة   اع الطعتام باتا يت هُ الّئهاتة  فا ر عتااهم اآلع الحلااو     ا اايع اع الق

ع  ائتت يتد ئاتت  هي عل  اا  ائت عليه في الك األيام لتم ائ يتر أشت الها  لتم اابتدل ألتئافها   ا 

تتعف التت ي يلتتم باجتتارة أبئتتاو التتبطد  فيتتد  تتاع ي جتتد يبتت    لكتتع هتت ا الئاتت  ال يعتتادل فتتي الحيييتتة النَّ

هم في اليرية اللت يرة أشتااف عديتد ع ياجتر ع فتي جايتع ألتئات الا ر عتات  ر د ال ريُ حلي

تا  أاتا بعتد  لتك فتط اترى بيتئهم حال   عيرها اع األياشة  الاأك الت   يربحت ع اتع  لتك أجترنا عظيان

تتا   يائتت ع احتتت أحاتتال الاشتتيات؛ لبتت ار الاجتتارة   ستتادها  ااالالتتها بيتتد  اتتع يانتت ر ع ج عن

 الئ ي  )ال ريُ( 

االئاظتتار  قيافتتة االئاظتتار ال ابئتت  حنتتارة   ال ايتتيم ااتتدئنا   ال اؤستتق عارائنتتا  ف اتتا  عيليتتة

  رئا آئانا فذع االعاااد عل  الئ ي  يؤدي حل  ائهيار اللئاعات الاسااساة اتع الااتدع  بت   يتد 

اؤدي حل  اليناو عل  ال راعة ل ج د اع يحسئها أكقر   يد ئجد هتؤالو الستاهة  ايعتيع فتي  هتدة 

 الااية  االناحطل يائ ع احت أقيال الدي ع الاي اسا رق جايع اا في ح  اهم اع األاطك 

 هت ا اتا يجعلهتم حيتراو أ الو فتي يبنتة التتدااع الت ي ي  ئت ع رهئت ه أاطكهتم يالترت فتتيهم 

باا يريد فيطي ع ائه شر ا ال ايدر عل  احاله الئا ق  ال اساطيعه الطباإ   رباا  اع التدااع اتع 

لة ي اه  الاديع اع أعياع بطده   ال ا ئي عئه يؤااٍ  يلت ره العاليتة  ال قيابته الا ر شتة  فهت  سا

ييدر احل الت  راعاه يب  ب رها  يئسبها لايدار الاطلُ  حباع الحلاد  فذ ا  جدها عل  يدرها 

اسايطة اع الا األئدية  أاا ح ا حدث لها ئ إ اع الارق أ  الَشَرق أ  عحل  له ئ إ اع االطاائا



؛ ملتتتابة التتت رإ بأحتتتد األستتتباُ  الستتتااو حاتتت  ح ا حتتت  األجتتت  لتتتم يجتتتد لَدْيِئتتتِه اتتتا ياتتتي بتتتالاطلُ 

السابية  نُر  انا عل   ّف   اس ّد  جهه   ساوت حالاه   اس ل الئاق لي ال ه عئتد عايلته ح ا 

 لم يِف اا عئده بالرهع  فط يجد اجيبنا  ال ئليرنا 

 زائف:العمران األصيل والتمدن ال

د لَحَجر اللار  الاساكّع في ائا ل الحي ائات   لعار الحإ  حع الااارش للحل   الاا سِّ

الااكلتتف فتتتي اعيشتتتاه  ايتتتر اتتتع هتتتؤالو الئتتتاق التتت يع ال ييتتتّر لهتتتم يتتترار   ال يهتتتدأ لهتتتم بتتتال   ااتتتا 

ا ؟ ب  حئته هت  يسؤ ئا أع ئراهم أكقر اع الكقير في بطدئا  أه ا اا حسب ه اادئنا   عا ه ئعيانا اييان

 الشياو األبدي الجالُ للاير الاديع  الع اُ األليم 

 التمدن ليَ في النقل عن الارب:

 يتد ات ل  أاتر هت ه التبطد )الالترية( أئتاق فتتي أ ائتة ااالاتة  اظتاهر  ت  اتئهم بأئته يريتتد 

ادئتة  حلت  حالتة الااتدع الاتي عليهتا أبئتاو األاتم الاا - اتا يت عم–ايداها  ئيلها اتع حالتة الهاجيتة 

 جعل ا ال سيلة حل   لك أع ائي  عادات أ لاك األام الااادئيع  أف ارهم  أط ارهم حل  ه ه البطد  

 ظئ ا أع ايليدئا اعادااهم   أا ئا اآلع بأف ارهم الي اية   اشب هئا بهم في األط ار  اٍت أع ئ ت ع 

تت  بهتتا أ لاتتك األاتتم حلتت  هتت ه الحتتال الاتتي هتتم  ِاتتْقَلهم  لتتم يئظتتر ا حلتت  األستتباُ  ال ستتاا  الاتتي ا لَّ

عليها حا  يعاتد ا اقلهتا أ  يريبنتا ائهتا لاريتي هت ه التبطد  بت  ظئت ا أع هت ه ال ايتة اتع الاا تع أع 

اكتت ع بدايتتتة اتتع أع اتتتا ئتتترى عليتته جيرائئتتتا اتتع الااالتتتك ال ربيتتتة لتتم يلتتتل ا حال بعتتد اعائتتتاة أاعتتتاُ 

  اياساة اشاق   ساك دااو شرياة  



 -:ب""أسباب تقدم الار 

حع بدايتتتتة الايتتتتدم األ ر بتتتتي فتتتتي الحيييتتتتة  تتتتاع فتتتتي ئاتتتت ق األهتتتتالي  أفتتتتراد الرعايتتتتا  علاتتتتاهم 

الحتتترُ  اللتتتليبية ستتتيَر البتتترِّ  البحتتتر   اتتتالط ا فيهتتتا األاتتتم الشتتتريية أجيتتتاالن   طاعتتتت أئظتتتتارهم 

م لااتتابعاهم  فتتديي ا فتتي ستتبُ يتت ة الشتتريييع الاتتي  ائتتت لهتتم ح   اك   بحقتت ا فتتي أحتت الهم فتترأ ا لهتت

فتتتي د ااتتتتر أعاتتتالهم ااستتتاعنا   أيتتتدي اللتتتتئاعة  اعتتتادات جايلتتتة   فياتتتا بيتتتتئهم أف تتتار ستتتااية   رأ  

 االكاستتتتاُ اطليتتتتة الحريتتتتة؛      فأاتتتت  أهتتتتالي أ ر بتتتتا عئتتتتد  لتتتتك ايليتتتتدهم   لكتتتتع ال فتتتتي البهتتتتارج 

 ال اتتارت   لكتتع فتتي أستتبابها  الا لتتطت حليهتتا؛  هتتي ا ستتيع ئطتتاق اللتتئاعة  الاجتتارة  ئح هاتتا 

ا للعا   ير في الئا ق  قبت في العي ل  بئ ا عليه اا شاو ا اع     ج ه الكسُ  ف اع  لك أساسن

 اتا يا تتع لئتا حرجتتاإ أستتباُ الايتدم ال ربتتي لستتبُ  احتد؛ هتت  ححستتاق ئات ق األهتتالي بتت الم 

لعبة االحااال اع ظلم األشرات )الئبطو(   عدر الال ك   نتيإ  جت ه االكاستاُ   ئاترة ديئيتة 

يع ال يع اسا ل ا عل  َحَراهم الايّدق   يد طلب ا لت لك أستبابنا اائ عتة أي اهتا الاعانتد عل  الاسلا

 الااا ت  الاعا ع عل  ار يم  ستاا  الكستُ  افااتاح أبت اُ التر ق  ف ائتت اعيتد لت لك الاحالاتات 

ا فتي  الاعاهدات   ااألف له الجايعات  ف اع جرق اة ايداهم أاترنا ائبقنتا فتي عالتُ األفتراد  احتر ن 

أعلُ العي ل؛  ه  ئشاة األهالي في اجاطُ القر ة  طلبهم لحرية العا  ليئال ها   رفنتهم لالتك 

الايييتتدات الاتتي  ائتتت ااتتئعهم اتتع طلتتُ حيتت يهم الطبيعيتتة  قتتم اتتدرج ا فيتته يئايلتت ع اتتع حتتال حلتت  

ع  لك  له حال   األل  قابت ال يا ير حا  عم الا ير جايع الا ااد  الاشاُر  الي ائيع   لم ي 

حال اع حرف األهالي أئاسهم عل  الار ج اع اآلالم الاي  ائ ا يشعر ع بهتا فتي  ت  لحظتة اتع 

 حيااهم   يا ارث ه ا الشع ر   لك الحرف أبئاؤهم بعدهم 



 * التمدن عند العرب )المصريين(:

أاتتا عيطؤئتتا فيتتد  جهتت ا ئظتترهم حلتت  حالتتة الااتتدع الحانتترة  األهتتالي علتت  عيتتر علتتم ائهتتا 

بأئاسهم  فاسالااهم العيطو حليها  لكع لاحريتك عْيتراهم علت  العات  ااايتارنا ال باستهي  الطترق لهتم 

 ال باالهااتتام بالبحتتث عتتع ألستتباُ   لكتتع جلبتت ا حلتتيهم  قيتترنا اتتع أبئتتاو التتك التتبطد اظهتتر علتتيهم 

اد ا بيئئتا أبئيتة الرفاهية  اترى علتيهم آقتار الئعاتة ياكلات ع باتا ال يااهتم  ياا تر ع فياتا ال يعيت  فشت

  يئ هتتا باتتا لتتم ئ تتع ئعهتتده اتتع أئتت اإ ال يئتتة   جلبتت ا حليئتتا اتتع التتئ عااهم اتتا راق َاْئظتتره  طتتاُ 

َاْابتره  لكئئتتا لتم ئشتتهد التئعه  لتتم ئتَر ائبعتته     فأعجبئتا حتتالهم هت ا  قتتم يتال لئتتا العيتطو:   ئتت ا 

ات ؛ فأات ئا ئاشتبه بهتم  لكتع فياتا اقلهم  الحيت ا بهتم فتي هت ه الستعادة  قتم لتار ا أااتةن لئتا فتي الع

رأيئتتاه؛  هتت  ال يئتتة  البهرجتتة عيتتر بتتاحقيع عتتع  تت ع  لتتك هتت  التت ي يلحيئتتا بهتتم فتتي الحيييتتة أم ال  

تا  ا جهتةن حلت  اشتييد األبئيتة   -عئتداا يجتد فرلتة االياتدار- اع  لك اترى أف تاَر ال التُ ائتا دااان

ايتتاع ارايبهتتا   اتت ييع ب اطئهتتا  ظ ا  هرهتا   الا ستتع فتتي لتت ا م الا كتت   الاشتتاُر  اج يتد  نتتعها   ا 

  آالاها  أ ائيها     حلخ 

 بالجالة فيد سلكئا اسالك الاااديئيع في قارات اادئهم الاي جعل ها اع   ااتدهم  فأسترفئا 

-في االئااق  لار الئتاظر باطبستئا  است ئئا   الت ااإ لاطاعائتا  اشتاربئا يشتهد بأئئتا فتي  لتك 

يتد اشتتار ئا اعهتتم فتي قاتترات الااتتدع؛ أي اتا يئاهتتي حليتته حتال الاااتتدع اتتع اااتتدئ ع  ف -بحاتد هللا

 طلبه للاااع بالل اا   ر  ئه لار ي  الئاق  ااايف أاعابها 

 اجتارااهم فتي عتادااهم الاتي ئظئهتا  ع لكع في حييية األار فذع حفراطئا في ايليد األ ر بيتي

ا فعتطن عريبنتا  لترت ئظترهم حلت  الل اات  اا ق عاداائا البستيطة فعتَ  فتي ئات ق عالتُ األعئيتاو ائَّت

 اساكاال ل ا م الارت  الئعيم   أحدث في ئا سهم عالة عاا يحا   لتك علتيهم بت  ي جتُ ا ديتاده 

لديهم؛  ه  ال ل ل حل  الطريإ الاساييم الا ل  حلت  اكاستاُ الاجتد الحيييتي  الشترت الت ااي  



 ة الحييييتة   الئعتيم البتايي فتي الحيتاة  بعتدها   اتع ال ي يابعه ال ئ   القر ة  الراحة الاساابعة لّلت

جهتتة ال التتة عتتع ر ح القتتر ة  حااياهتتا  هتت  الااتتدع الحيييتتٍي أعئتتي امحستتاق ب جتت ه –هتت ه الجهتتة 

الل اات   اآلالم  الائشتيت فتتي طلتُ  جتت ه الكستُ الاائ عتتة  طلتُ األائتتة علت  التتك ال جت ه  اراعتتاة 

فتتاري ا األاتتم الااادئتتة  فلتت  أع يطلتتإ علتتيهم أئهتتم فتتي  –الحيتت ق  ال اجبتتات الطبيعيتتة  الشتترعية

تتّإ لهتتم  لتتك فتتذئهم رأ ا أبتت اُ اللتت ات  اتتا يبلهتتا ب قيتتر   حا عايتتة الااتتدع اتتع أئهتتم حاتتا فتتي بداياتته  ا 

 ااااحة يب  أع يجد ا عيطن ييدر لهم اا يل م ائها  اا ال يلا م 

 التمدن والمضارة )طر  مممد عبده للتمدن والمضارة(

ا ئشأ اع جلُ الك الا ااد الارفيهية حل  بطدئا  طلُ الاحلي بها بد ع أع ئح   اتا    ه 

ي لتتلئا حليهتتا اتتع أئاستتئا   ليائتتا يبتت  أع ئشتتيد بي ائتتا باالرااتتاإ الشتتاهإ  الارايتتُ الاحَ تتم  ئ يئهتتا 

ايتتة بتتأئ اإ الئيتت ش  الاتترش  األقتتاث  أبييئاهتتا علتت  بستتاطاها  شتتيدئا فتتي عي لئتتا الهاتتم الرفيعتتة  الح

الاي ال اااد حليها األيدي   أح ائا طرق سيرئا في حا  حي يئا   رابئا في ادار ئا جايع ال ساا  

 الاعتتدات الاتتي احاتت  عليئتتا اتتا  جتتدئا  اجتت ُ حليئتتا اتتا فيتتدئا    يئتتا ئا ستتئا بالانتتاا  امئستتائية 

 ل ار  الشرعية اع رحاة بالنعااو  رفإ بالاله فيع  َعْيرٍة عل  البطد  أئاة عع ال

لعارا هللِا ل  يدائا ه ه ال يئة الج هرية عل   لك الر ئتإ اللت ري لكتاع العتالم بأستره يئظتر 

م الابجِّ     ائت اعيشائا البسيطة أرفع في ئاسه  حليئا ئظر الراهُ الاااف أ  يرايئا بلح  الاعظِّ

َُّ الاريتتي  الايتتت دم ستتار ا بئتتتا اتتتع اتتع اعيشتتتاه الرفيعتتة    تتتاع  لتتتك ستتهطن لتتت  أع التت اعايع فيئتتتا حتتت

البتتدايات  حجب ئتتا عتتع الئهايتتات  حاتت  ال ئراهتتا حال اتتع أئاستتئا فئطلبهتتا  ال ألئهتتا أعجبتتت الئظتتر 

 لكتتتع ألئهتتتا ِبْئتتتتا الا تتتر  ئايجاتتته    تتتائ ا يعلا ئئتتتا احتتتا اة الاااتتتدئيع فتتتي ألتتت ل أعاتتتالهم ال فتتتي 

ي يال ا فيه اا يال ا  لكتع   اادها  ف ئا ئل  حل  اا  لل ا حليه في  اع أي  ب قير اع ال اع ال 

 فات ال يت   ئحع اآلع فيه فعليئا بالعا  عير ايالريع عل  اجرد األا    



 السنن الماكمة القاضيةو( 

ئساطيع الي ل أع ااسير الشيخ اماام لليرآع حييإ به أع ياسا  بالااسير السئئي  الارب ي  

درة علتتت  أع ا  تتتي  عتتتي امئستتتاع التتت ي يع تتتق ائظ اتتتة اااهيايتتتة  اعرفيتتتة  ستتتل  ية  ييايتتتة يتتتا

تتئع أ  امشتتارة حلتت  فعلهتتا أ    فعالياتته   فتتي هتت ا الستتياق لتتم ياتترك اماتتام فرلتتة للاأكيتتد علتت  الس 

تتئع أ  طايتتات اتتع فاعليتتة اا لتتد  الائبيتته علتت  االسااستتاك بهتتا حال  أفتتاض  أشتتار حلتت  أئتت اإ اتتع سا

للساانن الجتماعيااة فااي القااران "عئهتا  ااراتتُ علتت   عتتي  ستتعي بهتا  لهتتا  حاتت  حئتته أفتترد عئت اع 

"   راح يعتتدد الستتئع  يئ عهتتا فتتي حطتتاٍر جتتااع يتتْئظم فياتتا بيئهتتا ليؤ تتد علتت  السااتقالل –واألماام 

 ائظ اة سئئية ااكاالة 

 :السنة األولى

أع األام ح ا اعاادي عل  اسايطلها   أ يع األعداو بها فهنا ا حي يها ائابه اشاعرها لدفع 

   اليااد الباس   فا جه حلت  الزعيم العادل" الاي ياقلها الومدةله فاعلم أئها "النْيم   اا ر في سبي

ّئة الئهت ض  التدفع لا اجهتة العتد   رفتع النتيم  ا ست  أهتم أد ات  لتك؛  طلبه حا  اجده  فه ه سا

اتع التدفاإ اتع اتطل ال حتتدة  اايتد الت عيم العتادل  طلبته ليحتترك الجاتع  يجاتع الجااعتة   يحيتتإ 

ا   حدةن  فاعلية في الا اجهة  الااائعة  طلُ االستايطل  دفتع ال عي في ا لاجا إ فيجعله اااس ن

 العد اع 

 :السنة الثانية

تتئَة الستتابية أاتترى ااعلتتإ بشتتع ر األاتتة ب جتتُ  حاتت  حي يهتتا  لتتيائة استتايطلها   ي اتت  الس 

هم هتم الت يع حئاا ي  ع عل  حييياته   االته فتي ا اّلتها  فاات   قتر هتؤالو الات اّف فتي أاتة فتذئ

يطلبتت ع التترايق التت ي يالتتك علتتيهم   هتتي ستتئة احتترك حيااتتة فتتر ض الكاايتتات فتتي األاتتة  عئالتتر 

اكافلها في فر نها الاناائية؛   لك بائاداُ االة األاة  ا الها  الاي اار  اليااد  الرايق  



يااتة هتؤالو  - اا سبإ- لك ألع اجا إ األاة  اتع ألت ل اااير حل  لا ة   ااايد حلت  يااتد   ا 

 الاااسك  الدفع 

 :السنة الثالثة

تتئئية فتتي استتايطل األاتتة  اااستت ها  بحالتته استتاطراق التت عي   ااكااتت  عئالتتر الائظ اتتة الس 

باالستتايطل: "فااتت  عظاتتم الشتتع ر فتتي ئاتت ق اتت اّف األاتتة ب جتتُ  حاتت  استتايطلها  دفتتع نتتيم 

أع عئتتده اتتع الئلتترة  الحايتتة األعتتداو عئهتتا فذئتته ال يلبتتث أع يستتري حلتت  عاااهتتا  فتتيظع الئتتايف 

لماتتتة اتتتا عئتتتد الكااتتت   حاتتت  ح ا ارجتتتت اتتتع طتتت ر الا تتتر  الشتتتع ر حلتتت  طتتت ر العاتتت   الظهتتت ر  

 ائ شف عج  األدعياو الاّدعيع  لم يئاع حال لدق اللادييع 

ه تتت ا ااكتتت ع حاجتتتات األاتتتم  احيييهتتتا لايالتتتدها اتتتع اتتتطل  عتتتٍي يؤستتتق   ستتتعي يااّعتتت   

ا اتتع حاجتات األاتتم  اتتع ا اّلتتها حلت  ياداهتتا   اتتع ا التتها لعاتت م استري ر ح االستتايطل ستتريائن 

األاة  عاااها   ه  ح  يشتير حلت  ا جبتات الستئع فذئته  ت لك يشتير حلت  ائظ اتة أاترى؛ ائظ اتة 

اؤسق ال عي باع يتات ااعيت  التك الستئع  آقارهتا  فهت ه ستئة اتع: "أع اتع شتأع األاتم االاتاطت 

لالتك عليهتا   االاتاطت اتدعاة للااترق فيجتُ أع ي ت ع هئتاك في ااايتار الترايق الت ي ي ت ع لته ا

ارجتع ييبلتته الجاهت ر اتتع األاتة   يتتد جعتت  امستطم الارجتتع الاايتار حاتتام الاستلايع ابايعتتة أ لتتي 

األار لاع يااار ئه اع أئاسهم؛  هم أه  الح   العيد  الا ائة في األاة ال يع هم ع ع السلطاع 

تتا للاستتلايع فتتي أاتتر  ي اتته؛ بتتاحارام األاتتة لهتتم  قي تتُ الرستت لا )ف( حااان اهتتا بهتتم؛  لتت لك لتتم يئلِّ

 ال عااة  الح م  

ع  تتتاع ستتتئة   ئيتتتة حلهيتتتة اانتتتية  ياااتتتة-االاتتاطت  فعليئتتتا أع ئاتتتدبر اعئتتت  الاتتتطت  - ا 

الا ا م الااني لاارق  ائا إ  فش   ل هاُ الري   األقر   اااطت الاكاا   الائ إ ال ي ياني 



الكلاة  االاااق عل  شأع ال عااة ب ساا  االاايار الارعية؛ اتع شت رى  بيعتة   حل  االااطت في

  باالعابار ال ي يؤ ده فيهاو األح ام السلطائية بأع اماااة عيد اراناة  ااايار  

 اتتتتع هئتتتتا فتتتتذع اتتتتع الاع يتتتتات  تتتت لك البحتتتتث فتتتتي اآلليتتتتات الاتتتتي يا ستتتتلها الئتتتتاق لاأستتتتيق 

ا الالحهم  بل أ ايالتدهم   لتك" أع ا لئتاق ال ياايت ع علت  الايليتد أ  االابتاإ فياتا ير ئته انتاد 

 لاللحاهم االجاااعية 

 اتتتع عجيتتتُ أاتتتر الئتتتاق أع  تتتطن اتتتئهم يحستتتُ أئتتته يعتتترت اللتتت اُ فتتتي السياستتتة  ئظتتتام 

االجاااإ في األام  الد ل   اع فر إ ه ه الياعدة أع عااة الاسلايع له ا العهد ير ع أع الدع ة 

افيتتة للي اعتتد الشتترعية الاتتي ياايتتد ئها ااالاتتة لالتتلحاهم    قيتتر اتتئهم يعتتد حلتت  جعتت  الاطفتتة ا  

 الداعي حل   لك عد  ا لهم ب  ل سطم ئاسه 

 اع هئا  ائت اعرفة الل اُ في السياسة  ئظام االجاااإ في األام  التد ل بابنتا حري تا أع 

رات  اما ائات  اليدرات  فالُ  ياجاهد فيه  اشح  فيه العي ل  الاه م   ايلُ فيه البداا   الايا

 اآللية  ااع  السئع فعلها  ااحيإ ا جبااها   ياأل  ا اف. ايانيااها  عينا  سعينا 

انن( اع  اتال الت عي بالستئع  ائظ اتة اع يتات فاعلياهتا الاعترتا علت  )  عاليتة  َوْهام السن

الجهتتت  اتتترى أع أحتتتإ ا يياهتتتا فتتتي امدراك  التتت عي  أ  ائحرافهتتتا فتتتي الستتتعي  حع األاتتتم فتتتي طتتت ر 

الئتتاق بالالتتك  ال عااتتة ألتتحاُ القتتر ة ال استتعة  ألتتحاُ األئستتاُ الشتترياة  فهتت ا االعايتتاد اتتع 

ئع العااة فتي األاتم الجاهلتة االتة  فذئهتا هتي الاتي اانتع أللتحاُ العظاتة ال هايتة  هتي  الس 

 ليست لاة لئاق لاحبها  الاال  االئاساُ حل  بعض العظااو في عاْرفهم 

بامجاال حع االئاستاُ حلت  أهت  الشترت الحيييتي  هتم ألتحاُ الاعتارت اللتحيحة  ئي ل 

  األاطق الاانلة  الئا ق الكرياة الع ي ة له أقر في الئاق عظيم 



ئتتتك لاجتتتد األاتتتم الراييتتتة فتتتي العلتتتم  االجااتتتاإ اااتتتار ال  هتتتا اتتتع ستتتطلة الالتتت ك  األاتتتراو   ا 

عتع هت ا حال ألتتحاُ الح  اتة الجاه ريتة   يتتد   احتاف  علت  يت ائيع ال راقتتة فتي  لتك   اتتا ارايت 

جتاو ح تم امستطم فتي هت ه الاستتألة  ستطنا  فلتم ي ات  أاتر الئستتُ بتالارة لتاط ااستع دااترة الاتتطت 

بطاع    يبيلة في األاائة الكبرى   لم يجع  األار في بيٍت اعيع لاتا فتي  لتك اتع ال  اات   بت  

 أه  ل اااة جعله في يبيلة عظياة  قيرة ال اال  ااع ه  

تتئع   اتتا ياعلتتإ  لتتك بذعاتتال   اتتع هئتتا  ائتتت ألتت ل االاايتتار اااقتت  فتتي شتتر ة حعاتتال الس 

تئع الاالتة باجتال بعيئته: "حع الشتر ة الاتي ااعابتر فتي ااايتار الرجت   ئع عااتة   الس  ائظ اة الس 

ْم  َ  في الاالك هي في اآلية اع ي له )اعال (:   َ اَدها َبْسَطةن ِفي اْلِعْلِم َ اْلِجْسمِحعَّ ّللّاَ اْلَطَااها َعَلْي ا

  اع جاي  اا ئظر حليه الشيخ اماام ااستيره لهت ه اآليتات الاتي احيتإ 247س رة البيرة: اآلية   

 أل ل االلطااو  االاايار 

 السنة الرابعة:

ئئه العااتة فتي استيير أحت ال األاتم با ييترهم اتا فتي  اشياة هللا )اعال ( حئاا ائا  بايان  سا

يراث األرض لللالحيع   اا أع ائا اإ ااالتك الاستلايع لتيق  أئاسهم   في سلُ الك الظالايع  ا 

ااالانا لعدل هللا العام  سئئه الح اية الاي جاو بها اليرآع  حع هللا )اعال ( لم يارة  ال ي فرَّة هم 

تتهم فتت اي ا جتت اون ااتتريطهم  فتتذع اتتاب ا  ألتتلح ا اتتاُ هللا علتتيهم  ال فيتتد انتتت ستتئة الاستتلا ع أئاسا  ا 

 األ ليع 



 السنة الخامسة:

حع طاعتة الجئتت د لليااتتد فتي  تت  اتتا يتتأار بته  يئهتت  عئتته شتترة فتي الظََّاتتر  استتايااة األاتتر  

 ي ائيع الجئدية في ه ا ال ااع ابئية عل  طاعة الجيش ليت اده فتي الَائْشتت  الاْ تَره  الاعيت ل      

ها  ائاة اسايطلها  ائعاهتا؛ ست او اعلتإ  لتك بالجائتُ  هي أا ر ااعلإ بأر اع األاة  فاعلية ي ا

الاادي في الي ة ال ي يجُ أال يها  أ  ي ا   أ  يااتّرة فتي احلتي   ستااله أ  ايالتده    ت لك 

ُا الاتتادي الجائتتُ الاعئتت ي  اليياتتي الااعتت  فتتي أئستتاق الستتئع  اتتع شتتر ٍة  ياكااتت  اتتع هتت ا الجائتت

حاتت  عليهتتتا فاعليااهتتا: "حع الااتتتة اليليلتتة يتتتد ا لتتُ باللتتتبر ييايتتة ايتتيم للج ائتتتُ الااديتتة  يائهتتتا  ا

 القبتات  طاعتتة اليت اد الااتتَة الكقيترَة الاتتي أع  هتا اللتتبرا  االاحتاد اتتع طاعتة اليتت اد  ألع ئلتتر هللا 

اع اللابريع؛ أي جرت سئاه بأع ي  ع الئلتر أقترنا للقبتات  اللتبر   أع أهت  الجت إ  الجتبع هتم 

    ه ا ااشاَهد في     اع أع اع لعد هم عل  أئاسهم

 رعتتم أع الشتتيخ اماتتام يتتد استتاادم بعتتض الااتتااي  اتتع "ئظريتتة الاطتت ر"  جعلهتتا ستتئئنا  فتتذع 

"  ا عاتاالن لستئة التدفع تادافعاااماام حرك األفهام ئح  اساٍر اعيع يجع  اع ائا إ البيتاو لتيق حال "

تتئع ا لعااتتة  هتت  اتتا يعبتتر عئتته علاتتاو  ا جبااهتتا الكليتتة: "دفتتع هللا الئتتاق بعنتتهم بتتبعض اتتع الس 

الح اة في ه ا العلر بائا إ البياو   يي ل ع حع الحتُر طبيعيتة فتي البشتر ألئهتا اتع فتر إ ستئة 

 ائا إ البياو العااة" 

 اتتتا  تتتاع اتتتع "بيتتتاو األاقتتت " حال حعاتتتاالن لستتتئع "الاتتتدا ل  الاا تتتيع" لاحريتتتك ألتتت ل الستتتئع 

تتا عتتع الحتتإ بشتر طها: "بيتتاو األاقتت  حيتتث حع اتتا فطتتر هللا  عليتته الئتتاق اتتع ادافعتتة بعنتتهم بعنن

  الاللحة ه  الاائع اع فساد األرض؛ أي ه  سبُ بياو الحإ  بياو اللطح 

 بتتتيع امفستتتاد  املتتتطح   البحتتتث فتتتي اللتتتلحة باالعابتتتار التتت ي يؤ تتتد علتتت  ائظ اتتتة    

امفستتتاد "اللتتتطح"  ارجعيتتتة   "املتتتطح"  علايتتتة   "الالتتتلحة"  ايلتتتد فتتتي ا اجهتتتة "الاستتتاد   



 الااستتدة" أ  "الانتتّرة"  حع هتت ا الاا يتتر الائظتت اي الستتئئي  تتاع حربنتتا باألستتاا  اماتتام  التت ي اهتتام 

اب تترنا بهتت ه الابحتتث التت ي أاهاتت  اتتع يبلتته  اتتع بعتتده  علتت  أهاياتته  اط راتته   أئتته أراد أع يئبهئتتا 

نتتتية جتتت ون حلتتت  نتتتر رات اأستتتيق "علتتتم الستتتئع"  نتتتاع هتتت ا الستتتياق جعتتت  الستتتئع الشتتترطية  اليا

 أليطن اع بئياع رؤية للعالم   اي انا اع أهم الاي اات البئااية في سئع الاطرة الاعادلة 

"فاع ح اة هللا أع ئ  ع اشريعاه جااعتة لالتال  عبتده جاريتة علت  ستئع الاطترة الاعادلتة 

امياتاع الاي فطرهم عليها"   أكا  سيايات الاطترة ببئيتاع الشتريعة  هئدستة األفعتال الاارابتة علت  

بهتتا    لتت  الشتتريعة بحبتت  اتتع هللا  حيتت  اتتع الئتتاق فتتي ستتيايات  ايعيتتة اؤ تتد علتت  النتتر رات  

ئع "فيه ال ايع  ائاظام األحت ال"  "اأستيق ال ستاا   ايتداات ال اجتُ"   اا اؤ د عل  ايانيات سا

  "حيااة األاة  أل ل عارائها"؛ فجع  اع السئع سئة "النر رة" 

اليستتم اتتع األاتتة التت ي ال يبتتالي بديئتته  ال يهتتام بتته فتتي شتتّ ه أ     بح تتم النتتر رة يتتد ي تت ع 

يييئه   الت ي يتاعلم اتا يشتاو  ال يبتالي ألتحت عييداته أم فستدت  يتد ي ت ع هت ا اليستم أفنت  اتع 

اليسم ال ي يلاع عيله عع ف ر  يحاة بجايع ال ستاا  الاتي اائعته اتع الئظتر فياتا عليته الئتاق 

اتتع ئاتتع  نتتر   تتيط يااستتد الئظتترا عييداتته  ينتت  الا تترا  اتتع ايتتر  شتتر  اتتا يعتترض فتتي الكتت ع 

الستتليم بلتتيرَاه   هتت ا اليستتم هتت  التت ي ااتت ض حليتته الرياستتة الديئيتتة  يعهتتد حليتته بييتتادة األاتتة فتتي 

 لطح األعاال  ائاظام األح ال   أعظم يسم في األاة ه  اليسم األ ل بح م النر رة  

تتتئع نتتتتاع ائظ اتتتة شتتترطية احتتتت رك األستتتباُ  الاستتتتببات عيتتتر ائافيتتتتة اتتتع هئتتتا  ائتتتتت الس 

 لائظ اة ميااع  ايانيااها ب  هي في اليلُ فيها اع ائظ اة الح اة املهية  العدل املهي 

تتتّئة اتتتع ستتتئع هللا  فلتتتيق اعئتتت  حستتتئاد الشتتتيو حلتتت  اشتتتياة هللا  * أياتتتاؤه الالتتتك لاتتتع يشتتتاو سا

تئة اتع ستئ اه فتي ئظتام اليته  لتيق  ت لك  )اعال ( ه  أع هللا ياعلته  بتط ستبُ  ال جريتاع علت  سا

َ ات  ال ال ؛ فذيااؤه الالك  فذع    شيو باشياة هللا؛ أي بئظام  ايدير ا افإ للح اة ليق فيه جا



ا لالتتك فتي ئاسته  با فيتتإ األستباُ لستعيه فتتي  تئاه حئاتا ي تت ع بجعلته استاعد  لاتع يشتاو بايانتت  سا

  لك 

  يطلبها افايارنا ال اساظهارنا يحرك  ت   ظلت ساحة السئع ياااة يااير حليها امئساع الاسلم

اا يئاع الالإ  الئاق  يادرب ع عليه   يرب ع عل  ياعدة ائته  فجعت  اتع حر تة الشت رى اط اتة 

ئة الاشا رة":  لحر ة العاراع  احديااه  اسال اااه  ف ائت "سا

اإ  اشتعُ "اع السه  أع يشا ر امئساع  له أع يشير  ا  ا  اع الاساشار ع  قارنا  قر الئ  

الرأي؛  له ه اللتع بة أاتر هللا بئّيته أع ييترر "ستئة الاشتا رة" فتي هت ه األاتة بالعات   ف تاع )ف( 

 يساشير ألحابة ب اية اللطف   يل   حل     ي ل   يرجع عع رأيه حل  رأيهم 

( ه ا الر ع )الش رى( فتي  ائته بحستُ ايانت  الحتال؛ اتع حيتث يلتة  يد أيام الرس ل )

ااتاعهم اعته فتي استجد  احتد فتي  اتع  جتُ  الهجترة الاتي ائاهتت باتا  ا ته  ف تاع الاسلايع  اج

يساشتتتير الستتت اد األعظتتتم اتتتئهم   ياتتتف أهتتت  التتترأي  الا تتتاع اتتتع الراستتتايع بتتتاألا ر الاتتتي ينتتتر 

 حفشاؤها 

ع  اع يد  نع الش رى ئاسها؛   لك مدراكه  اا أع الئبي ) ( لم ينع ياعدة للش رى   ا 

 -عليته اللتطة  الستطم-في ال ااع  الا اع   أئها لع اظت  ه ت ا   اتا أئته اااطت أح ال األاة 

لت   نتع ي اعتتد اؤياتة للشتت رى بحستُ حاجتتة  لتك ال اتاع الااتت ها الاستلا ع ديئنتتا  حتا ل ا العاتت  

 بها في     ااع  ا اع اا هي اع أا ر الديع 

حيهتتتا  جتتتُ حانتتتاو  يتتتد ارابطتتتت الاشتتتا رة بتتتالع م  الا  تتت    أئتتته ح ا اتتتا أاتتت ت الاشتتتا رة 

الع ياة؛ ألع ئيض الع ياة نعف في الئاق    ل ال في األاطق  ال ي قإ باتع اعاتاده فتي يت ل 

 ال عاتت   فتتذ ا  تتاع ئتتايض الع ياتتة راتتيق ح  اتتة أ  يااتتد جتتيش  تتاع ظهتت ر ئيتتض الع ياتتة ائتته 

ا للقية بح  ااه  بجيشه   ال سياا ح ا  ائت بعد الشر إ في العا    ئاينن



 والمصالح: ز( المقاصد

حئهتتتا الايالتتتد الحافظتتتة  الحانتتتئة للاعتتت  الحنتتتاري اليالتتتد حلتتت   الايالتتتد العااتتتة الكليتتتة:

ّبتتر عتتع الايالتتد فتتي أكقتتر الكتتطم  الالتتال   ايانتتية "ي اعتتد األح تتام فتتي التتال  األئتتام"   يتتد عا

    يد حالت ادل ليع عاليييع:بالمصالح العامةالائسُ  للشيخ 

ح تتتتم  الائتتتتافع الاتتتتي راعاهتتتتا الشتتتتريعة  اعابراهتتتتا   اتتتتع بتتتتاُ باعئتتتت  ال الالتتتتال  العااتتتتة:*

األلتت ل ال اجتتُ ا ايهتتا  الاا  عتتة علتت  ستتاار امئستتاع: بيئتته  بتتيع ربتته  بيئتته  بتتيع ئاستته  عيلتته 

   راااه )عرنه  ئسله(  االه 

باعئت  الهياتتات  الاؤسستتات الراعيتة  الاراعيتتة لهتت ه العلت   الح تتم؛ اتتع  *  الالتال  العااتتة

الايرية الاي احا  عل  الئاق أا الهم   اايااهم   الد ل  ال اليات الاتي احات  الئات ق الجاعيات 

 الكرااتتات  ارفتتع الالتتااُ عتتع األاتتة   هياتتات التتدع ة  الاعلتتيم  الاربيتتة الاتتي ايااهتتا حاتت  التتديع 

  العي  اع ساار ااسدااهاا عل  الئاق 

الشاااريعة وارتبااااط ذلاااك  ومااان هناااا ياااأتي تعلاااق مقاصاااد المصاااالح العاماااة التاااي اقتضاااتها

 بالوسائل واالليات.

 يد اعابر الشتيخ أع امئاتاق حئاتا ي ت ع فتي ستبي  هللا عئتداا ي يت  بته الاترو نتر رة حا ائته 

الاساكيع  النتعااو   يرفتع بته اتع شتأع أااته باتا يجعلته للالتال  العااتة  أعاتال الايتر؛  أعظتم 

 بية ه  الاعليم  الار  -في ه ا العلر-الالال   األعاال 

 اع قم يد ياساااد اع ه ا امئااق في الال  الداريع الدئيا  اآلارة؛ فالدئيا ا رعة اآلارة  

تتتا للاتتتال حال اتتتع اتتتطل ايلتتتده  عاياتتته فتتتي عاتتتراع العطيتتتات بتتتيع الئتتتاق  فتتتط ي تتت ع امئاتتتاق حاظن

  عاراع الال  اعاشهم  اعادهم 



العيت  فتي التال  التداريع   ت  اتا فامسطم هاد  ارشد حل  ا سيع داارة الا ترة   استاعاال 

أارئتتتتا هللا )اعتتتتال ( بتتتته  هتتتتدائا حليتتتته  هتتتت  اتتتتع أاتتتت ر ديئئتتتتا؛ فيتتتتد يتتتتال العلاتتتتاو: حع جايتتتتع الائتتتت ع 

 اللئاعات الاي يحااج حليها الئاق في اعايشهم اع الار ض الديئية ح ا أهالت األاتة شتيانا ائهتا 

ئتت األاتة  لهتا عالتية هللا )اعتال (   حال  ا -فلم ييم به اع أفرادها اع ي ايها أار الحاجة حليه-

اع  اع عاج نا عع دفع نرر الحاجة   الالال  ال احا  أ  ابلة حال بأد ات لالحات  حياااهتا 

 حيااة للالال   بل أ لايلدها   ا عاالها حعاال للايالد  الالال  عل  حد س او 

قيق المقاصد * المقاصد وتايتها المصالح:  إقامة صر   مجد  اإلسالم على تم

 )المصالح(:

 يد يام لترح اجتد امستطم عتدة يتر ع علت  اراعتاة ايالتد الشتريعة   تاع الاستلا ع  لاتا 

عرض لهم شيو بسبُ الا سع في العاراع يا يف عليته حات  األاتر  اعاتيم دع اته الئافعتة يتاا ا 

 به حإ الييام  عد ا الييام به اع الديع 

حستائنا  حلت   ان ا عل   لك ير ئنا  تائ ا فيهتا أب ستت األاتم  أعطهتا حنتارةن  عارائنتا  ِبتر ا  ا 

أع َعط أي ام في الديع  اابع ا َسئع َاْع يتبلهم فتي حهاتال التال  التدئيا      تاع اتع أقتر  لتك أع 

أاهالت الشريعة؛ فط ا جد ح  اة حسطاية عل   جه األرض ايياهتا؛ ألئته ال ي جتد اتع أهلهتا اتع 

لعلتت ر الاتتي ااستتعت فيهتتا التتال  األاتتم  الح  اتتات بالا ستتع فتتي يلتتل  لح تتم الئتتاق فتتي هتت ه ا

  "العاتتراع اتتع التتديع"   شتتعار يطليتته األستتاا  وارتباااط العااالم بعضااه باابعثالعلتت م  اللتتئاعات 

ئئه  ايالده   اماام لاحريك فعاليات الاسلم  ال عي بالالحه  ال عي بسا

يداته أع ات هُ  ديئته أع ياستد ح ا  يد ييتال ح ا  تاع الائيطتع بعلت م التديع ال يتأاع علت  عي

هت  اا تر فتي التال  التتدئيا  َعتَرت العلت م الاتي ال ايت م هتت ه الالتال  بتد ئها  ف يتف ي ت ع حتتال 



اع يدرست ع هت ه العلت م الدئي يتة اتع الاستلايع  ليست ا علت  شتيو ياعاتّد بته اتع العلت م الديئيتة؟ ال 

العلتم  الئظتام   هت  ينتاو جتاار يبطلته  جرم أع ه ا يناو عل  امسطم بأئته آفتة العاتراع   عتّد 

" الاي ييام بها العاراع  يؤسق   اشيد بهتا علوم األمةاليرآع  حع اليرآع يئبه حل  عل م العاراع  "

 الالال   ابئ    ابلة بها الايالد  ااحا  

 ميزان المصالح والمفاسد : 

تا فتي بياته  ياتات أع يجت ر ع لت  حيته   تأع يأكت    اع  لك في العطية بيع اع يرى يايان

د ع يلد اع أا اله فييع عليه امقم  ف اع الح  اع عئد هللا )اعتال ( بتأع يعتيش الياتيم فتي بيتت 

تتا  أحتتد عيالتته   يستتلم الكافتت  اتتع أكتت  شتتيو اتتع االتته ب يتتر حتتإ )الا حيتتد بتتيع   افلتته ع يتت نا  ريان

بالاهت يُ  الاربيتة   الاللحايع(   أع يي م بذلطحه لك ع املطح لهتم ايترنا؛ ملتطح ئا ستهم

لتتطح أاتت الهم بتتالاقاير  الائايتتة  هتت  ايتتر اتتع حهاتتال شتتأئهم  اتتر هم ألئاستتهم  حاتت  ال ااستتد   ا 

 ئا سهم  انيع حي يهم 

 السعي نمو المصالح والجتهاد المقاصدي أصل بنياني من الشريعة وفطرة الخلق:

ستتتتئع الاطتتتترة  انتتتتت ح اتتتتة هللا أع اكتتتت ع شتتتتريعاه جااعتتتتة لالتتتتال  عبتتتتاده  جاريتتتتةن علتتتت 

الاعادلتتتة الاتتتي فطتتترهم عليهتتتا  هلل العتتت ة بائتتتع الئتتتاق اتتتع بعتتتض الشتتته ات  باكلتتتياهم امئاتتتاق اتتتع 

فن ل أا الهم   باكلياهم احري املتطح   اتع ح ااته أئته اتئعهم اتا ينترهم اتع  لتك    لاهتم 

 اا فيه اللحاهم   أع هداهم حل   جه ائاعة الئافع  انرة النار 

بتتيع هتت ا فتتي األح تتام الااعليتتة بالتتال  الئتتاق  ائتتافعهم؛ بتتأع ي جتته ينتتت ح اتتة هللا أع ي

عيتت لهم حلتت  اتتا فتتي األشتتياو اتتع الانتتار  الائتتافع  "فيظهتتر لكتتم النتتار ائهتتا أ  التتراج  نتترره؛ 

فيعلا ا أئه جدير بالارك فاار  ه عل  بليرٍة  ايائاٍإ بأئ م فعلام اا فيه الاللحة   اا يظهر لكتم 

 الئافع فاطلب ه"    



 ( رؤية العالم بين النموذج المعرفي5)

 وبنية المشروع اإلصالحي

يحتتت ة بهتتت ه التتترؤى الستتتابية ئاتتت  ج اعرفتتتي بااردااتتته  عئالتتتره   اشتتتر إ حلتتتطحي  أحتتتد 

الئتت اام عتتع رؤيتتة العتتالم  عاليتتة ااعيلهتتا علتت  أرض ال ايتتع   ئائتتا ل هتت يع األاتتريع علتت  الئحتت  

 الاالي:

 في رؤية العالم وسقفه بأركانه األرععة ذ اإلمامالنموذج المعرفي لدى األستاأ( /5

في حطار الاعرت عل  رؤية العالم رباا  اع الاساؤل ح ل الائا جات الاي اا لد عع ه ه 

الرؤية  اشاإ عئها؛  ه  أا ر حييية بالبحث الااائ   رباا الاساي  اع األسالة الاي يجُ 

الم  ه  ايدم رؤية األساا  اماام "ئا  جا اعرفيا الا يف عئدها للربت بيئها  بيع الرؤية الكلية للع

حرشاديا"  ائظ اة اع الاااهيم الحنارية الكبرى "اااهيم الاظلة"  بعض ائظ اااها الارعيه اع 

اااهيم اشايه؟  ه  ا لد اق  ه ه الرؤية الكلية ناع اا ا لد "ائظ اة حلطحية " ااكاالة 

 ع؟الج ائُ اائ عة الاجاالت ااااس ة األر ا

أع اا يدائاه اع رؤية  لية لعئالر ساحة حنارية ااعلإ بأل ل الا حيد ال ي ش   

ارجعية نااة لا حيد ااساق ه ه الرؤية عع ائ عها  اع رؤية مئساع  الك ع  الحياة  أ  للاراُ 

 امئساع  ال يف عل  اعادلة االك بع بئ   ه ه الرؤية للساحة الحنارية  عئالر الاع  

اعطاه حئاا اارابت بائظ اة سباعية ش له رؤية للعالم  انحة الاعالم  الالادر الحناري  اا

 الارجعية ااشابك اي طها اع عييدة  ايعة   شرعية رافعة   ييم ااسيسية حاكاة   حنارة فاعلة 

 شاهدة   أاة جااعة   سئة شرطية يانية   ااااع حانئة حافظة  سباعية ااحرك في رؤية 

ال  اي طها بعئالر رحاها اع ئا  ج اعرفي حرشادي  ائظ اة اااهياية األساا  اماام ف

حنارية   برئاام حلطحي ااكاا     اع ئسيم ه ه الائظ اات فنط اع شب ياها  أارنا حااحة 



فع  ه ه الدراسة ا ن  البئياع الاعااري في هئدسة رؤية العالم  احري ها في ال عي  ااعيلها 

 في السعي 

ج المعرفي اإلرشادي ومنظومة المفاهيم المضارية الذي يتكون من أولا: النموذ

 :كما بالشكل عناصر خمسة هي

 

 

             

 

     

 

 

 

 

 

 

 

في ه ا الش   السابإ يا ئئا أع ئجاع بيع االعابار ال ي يؤ د  يف ايدم الك الرؤية للعالم 

" عالية  لافية اشع  ئيراع اي اع عئالر "ئا  ج اعرفي حرشادي" الاعرفة فيبه  العلم ائه " لاة

الئا  ج الاعرفي 
 امرشادي لمساا 
 اماام احاد عبده



ه ا الئا  ج  الئاظم الاعرفي  ان  الالادر في شرعاه   أعاال العي    فيه ال ايع  ييع في 

سياه  لك الئا  ج الاك يئي ال ي ااقله رؤية العالم  ال ج د الكلية رؤية ا حيدية عايية ح ا اا 

  ائت    ئت ااساينا اع الااعلية لحت فعلت  ا  ا اا فعلت اااعلت  ا  ا اا اااعلت أقرت 

 الئشاة في ال عي  السعي ف ا ه  ال ج د  العالم الاسار   الك حر ة امئساع الااع  الااااع  

الاعال ال اجُ عليه أع يحا  اعائا  الا  ية  الاطفة امئسائية  يحا     اا يحا ه للاع  

 فاعلياه العي   االراده حر ة عاراع دائية  الاعالية  يائبه حل     اعااطت ه ا الاع  امئسائي 

عي  عارائ  يدبر  يعار   ارادة حيييية فاعلة اساقار  اؤقر الشريعة اجع  اع العاراع اع أهم 

طار اااهيا  يحا     اعائي اااهيم الاظلة:   اجبااها  ال  اع أل ل بئيائها  ايل دها  ا 

اادع  العاراع  القيافة  الاطق  الييم  الااريخ الاربية  املطح  الاجديد  الاراث  الحنارة  ال

 ال ااع  الاسايب    

 يش   اع اطل الك الاااهيم الحنارية العااة ائظ اة دافعة لاأ ي  ه ه الاااهيم في 

ا حيدية اجع  اع ه ه الاااهيم : العقيدة والجتهاد والسنة والمقاصد، مرجعية ارجعية لافية

والفاعلية  ها احيإ انا ع االسايااة أل ل الحر ةل  ال ائالام  ات اراباة  قيإ بعر ة  قي

العمرانية، ومن هنا فإنها تكون مفاهيم وشبكة قد تتخذ شكل شجرة المفاهيم من مفاهيم الجذر 

ومفاهيم الساق الواصلة، ومفاهيم الفروا المتوالدة، ومفاهيم الثمار النافعة، عمليات موصولة 

مفاهيمية فاعليتها الكيدة في هندسة العمران لإنسان والكون ومتواصلة تمقق للمنظومة ال

 والمياة .

واطر تمليلية ومنهجية تشال قواعد للتعامل ومداخل للتناول تشال مفاهيم مثل العقل  

والشرا والومي، والواق  ضمن أصول واصلة بفقه مضاري متميز يمرك المفردات المفاهيمية 

 ة، األمة، الفكرة، التمدن والمضارة (وومدات التمليل ) الفرد، الجماع



 عناصر فاعلة في مناهج التعامل والتناول، إنها أصول للجم  بين قراء نين متضافرين  

 ااُ هللا الاسط ر )اليرآع حاام الاسلايع (   ااُ هللا الائظ ر )آيات الك ع ( في  ل  

لديع عل  اياناها  ايالدها بيع عل م األاة  العاراع  بيع عل م الايالد  ال ساا    عل م ا

 عل م الدئيا  عارائها   ه  باعلها  لك حئاا اش   حا ائات  اللة بيع الائظير  ال ايع  فالعالم 

يهاف بالعا   اال اراح   أل ل العلم الئافع لم ي ع حال ا ليد لائظ اة أارى ااعلإ بي اعد 

  يحدد أل ل  ائاهم الئظر ناع الااسير في ه ا الئا  ج الاعرفي امرشادي للشيخ اماام ح

 ادا  سباعي جعلئا ااردااه الكلية ا نع اهااام الشيخ اماام: 

) العييدة الدافعة  الشريعة الرافعة  الييم الحاكاة  الحنارة الااعلة الشاهدة  األاة الجااعة 

فياا بيئها  ال احدة  السئة الشرطية اليانية  الايالد الحافظة(     ائها ش   باالعابار الئاظم

ائظ اة فرعية ناع ه ا البئاو الهئدسي العارائي الكلي ييلد حل  ااسير ال ايع  اح اه  ظ اهره 

ااسير أدق  اكقر ائظياا  اكقر عايا  اكقر ااسيرية ال يايد اع    عا  أال أع ياسر األح ال 

اعلة الاأقير عاليا ادقات  الئ ا ل في ائظ اة  لية لي اعد الااسير ئظر أئها فح الاشاهدات  ال

  عاليا  ئظريا   ايعيا  

  لد     اك شب ة لدى األساا  اماام حالت عئالر اجدر بالائا ل لديه  ف  اجئداه 

 حدداها عئالر "الاشر إ الا ري " 

لمساا  اماام  البرئاام  الاشر إ امسطاي " ليؤسق في  لك ائظ اة حلطحية 

اعاارها  هئدساها اال ائه اع شاع اا ري املطح  ااكاالة  حا ل يدر طاياه أع يحسع

 ال رهم أع يحا ل اسايعاُ ف رة املطح  شاع عام شاا  في  جهاه  اد ااه  أال أع عالية 

الا ييع  الائ ي  املطحي اارك اع امش االت الناعطة ه ا اا سئيف عليه عل  عي  

اا  اماام حال يحسع الكطم في    الالل  االة ل   اع فيلس فا عل  حد  لف العياد لمس



شيو     ااطلبات اشر عه امسطاي االة حيئاا ي  ع احت ال طاة  ه ا اا سئيف عليه 

اع اطل اساراايجية ح ارية اطرح أسالة ح ل الاشر إ املطحي  جدئا اع ال اجُ اع ئعرض 

م  اراباطها باشر عه بعض ائايادات هئا  هئاك لاع ييم ائظ اة اااار األيام في رؤية العال

 املطحي  

 ه   اع عع األساا  اماام ل   اع حيا بيئاا أع ياعرت عل  اأالت اشر عه املطحي 

ال ي  اع أحد الا اد الاانلة للسجال بيع فرياو ائا عااه االاجاهات  حا لت اع اااف به 

لج ُ اشر ات الا جهات  اااطف اشر عه امسطاي ا  ي اد  ابي  ائه اع  قرة الشد  ا

 اا يت   بدا لك  فريإ ييائف  لاة اع هئا أ  اع هئاك يل اه اا ال يل م    يي له اا لم يي   

ا  يأ ل اا  اُ اا لم يرد فلار اشر عا للسجال  الحرُ  األهلية الا رية اكقر اع   ئه 

شيخ اماام اشر عا حلطحيا حا  ب  ر اشر إ ياب  للاكاا   رباا االكااال  الاكاي    بدا ال

 ياارق اشر عه بيع اليباا  الا رية  

البحث في الاشر إ الا ري  املطحي للشيخ اماام يحا  عئالر أجئدة بحقية اساحإ 

الدرق  الاحف  البحث فه  لئا اع ئاليف ايت املطح اع األساا  اماام ئلُ   ئسدد 

اام ا لي  حليها بح م  ئياُر اا اا ئئا  لك ناع حر ة  ع  ائهجي اع عير حل ام بئا

السيايات الاارياية الاي أحاطت به  أ  ش لت اا يره  شالياه اال اع القابت في اشر عها 

امسطاي ليق بالشيو اليسير   ه  اار يجُ اع ئاا  فيه الف  اكرة اشر عات املطح 

  الئه ض  
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رؤيتتة األستاا  اماتام الا لتتلة بألت  رؤياتته الكليتة للعتالم  اتتأاي  احلتلة رؤياتته فتي حطتار 

في اشر عه املطحي   ال ي أسسته علت  ياعتدة اتع الاربيتة فتذع "    اتع يريتد ايتر التبطد فتط 

يستتع  حال فتتي حايتتاع الاربيتتة   بعتتد  لتتك يتتأاي لتته جايتتع اتتا يطلبتته   بتتد ع حاعتتاُ ف تتر  ال حجهتتاد 

عل  ئاسه حا  ي ن  ا ياه عل  أرض ال ايع في ف رايع ألهاا يب  االحاطل ئاق  "  يسادرك 

  قائيهاا اع بعده 

ا حل   فاي األ ل  يؤ د "    لم اكع الق رة اع رأيي    لكع لاا ائ  الدسا ر ائناائا جايعن

 الق رة  ي ئحاي الدسا ر  " 

ك لُ   طأة االحتاطل باتا  بعد فش  الق رة العرابية  احاطل امئجلي  لالر بدا له ياحر 

ش له  لك اع عئالر ن  ة حنارية عل  رؤية اماام   هئا بر ت الا رة القائية: "  حع العا  

ا   الدد في ال ل ل حل  ال اية ائه اتع الستير فتي  عل  حاراج امئجلي  اع الر عا   بير جدن

   ؟!" الجهاد عل  ائهاج الح اة   الدأُ عل  العا  الط ي   ل  عدة ير ع  

 فتتي ستتياق اعايشتتة احاتتد عبتتده ظر فنتتأ اجاااعيتتة  سياستتية  حنتتارية اارديتتة ااقلتتت فتتي 

نتعف الستلطة  اتتدا  األجائتُ  جاتت د  ر ت د الاجااتتع احترك األستتاا  اماتام ليتتئظم أف تاره حتت ل 

ا اع الااه م  ارجعية )املتطح  الا ييتر االجااتاعي(   د ر الاترد فتي  اشر عه املطحي بدون

اجااتع   الاأستيق الاعرفتي  الائهجتي للاشتر إ املتطحي   آليتات املتطح  الا ييتر حلطح ال

 االجاااعي   أهدات  ايالد الاشر إ املطحي 

 جمود المسلمين وعملية اإلصال :

تتا ائبعتتث عتتع شتته ات  حع األ اتتة الستتابية لتت  اأالئتتا حتتال الستتلطة فيهتتا لرأيئاهتتا أهتت او  أعرانن

يراعتت  فيهتتا ئظتتام  ال يتتائ ع  ال يئظتتر حلتت  اأستتيق حلتتطح أ  استتاية ئاستتائية  أعتتراض جاهليتتة ال 



ائاعة فط ياسلت الااستلت حال رعبتة فتي االياتدار علت  الستلُ  اكاستاُ األات ال اتع  ج ههتا عيتر 

 اليائ ئية لييادر عل  طلُ الل اا   ياا ع اع اسايااو جايع ايان  الشه ات 

م اتتع ستت و حتتال الاستتلايع اتتع جهلهتتم هتتم حع هتتؤالو األفتترئم يأاتت  ع اطتتاعئهم فتتي امستتط

ئاا ل قه الاسلا ع بذعرانهم عع    اتا فتي  بحييية امسطم  حع اليرآع ئظيف  امسطم ئظيف  ا 

 اليرآع  اشا الهم بسااسف األا ر 

ائ  بعد الاسلايع عع ديئهم  اابع ا أه ااهم  شه ااهم رعم أئهم لم يبيئ ا اا ه  اليبي  ال ي 

 لديع  اا ال ي رأ ه فياا ااا  ه بديطن اع أجله هجر ا ا

فتتتأ ل أستتتاق  نتتتتع عليتتته امستتتطم هتتتت  الئظتتتر العيلتتتتي  الئظتتتر عئتتتده هتتتت   ستتتيلة امياتتتتاع 

اللحي  ئيد أيااك ائه عل  سبي  الحجة  ياناك حل  العيت   اتع يانتاك حلت  حتاكم فيتد أ عتع 

 حل  سلطاه ف يف يا ئه بعد  لك أع يج ر أ  يق ر عليه؟

اجالق لال لية في ب اطع البي ت  األئدية العا اية في األاتاكع العااتة ال حئئا طريئا ال

ئعتتتدم يتتتااطن عتتتع ئاستتته أئتتته يتتترأ اتتتع العلتتت م اعي لهتتتا  ائي لهتتتا  طتتتالع الكاتتتُ العاليتتتة   يتتتف علتتت  

الاباحث الجليلة   شف ب اطع التديااإ الاايتة  استاطلع األسترار   تاع اتع  لتك اشته رنا فتي  اتع 

ع  -ال  او  ا يد الا ر  ي ى الحافظة  ئح   لكاالشا ال بالاطئة     هئاك العديد اتع هت ه       ا 

ااالات في أرلتات الايتر الاتي التب ها علت  أئاستها  لت  ستألت  ت   احتد اتع الت يع يظتع فتيهم 

رلتتف العلتتم  الاعلتتيم لرأياتته يحتتدث عتتع  ااتته    ييتت ل لتت   تتاع الئتتاق يستتلك ع هتت ا الستتلك التت ي 

 الاعرفة  أسلكه الائشر العلم  عات

تا  ع  جتد ائهتا شتيو  تاع ئايلن لكئئا ح ا ربطئا لل ايع رأيئا أع الاتأليف  الالتائيف اايت دة  ا 

اتتتا اتتتع جهتتتة اللاتتت  بحيتتتث ال اتتتدل علتتت  اتتتا يلتتتد ائهتتتا في تتت ع  عداتتته  حاتتتا اتتتع جهتتتة الاعئتتت   ا 

  الطالب ع للعل م عل  اااطفهم يالر ع عع حدراك اا أناع ا عارهم فيه 



اكراه في الائافع العااتة  الالتال  الكليتة أات  يشترح ع اانتها  يبتيع  اع الئاق اع ح ا  

ال اجُ فيها  الطرق الا لتلة حلت  جلتُ الائتافع  رفتع الانتار  ال ستاا  الاؤديتة حلت  ايت يم حتال 

األام  اراااإ شأئها اتع رفتع ائتار العدالتة  بتث ر ح العلتم  ايريتر الاستا اة  اتا شتاك   لتك قتم ح ا 

ك الالتتال  رأياتته أبعتتد الئتتاق عتتع الايتتر  أيتتربهم حلتت  الشتتر  استتائ ف عتتع فتت ض حليتته أاراتته التت

ع  اع يعبر عع ئاسهبلاظها  سار اع أعرانه  ألااظه  جعلها  الاسا اة  اساهجع اعئ  العدالة  ا 

 يائ ئنا يابع   

 ائهم اع يي ل أع    اعيبة ألات بالئ إ امئسائي لم ي ع ائشؤها حال الاباعض  الاحاسد 

لكلاة  الاي  حلت  الائتافع الشالتية  عتدم االكاتراث بائتافع العااتة  ئحت   لتك اتع األيت ال  اارق ا

اللحيحة الاسلاة قم ل  أا  حليه اطالُ بحإ في  يت ال اكرة لرأياه بعد ه ه الاطالبة أارنا  بيرنا 

      قم بعد حئينااها 

ليع احتت حاراته رأياته ل  دعي حل  حعاقة اله ت أ  ح الة ا ر ه عع بعض حا ائته أ  التداا

ياعال   يعا ر أ  ياائع  يساكبر  يي ل ليق ه ا اع الااف  ل  طلُ حل  اأستيق أاتر ايتر 

يايتتد ال راعتتة أ  اللتتئاعة أ  يستتاعد علتت  الاربيتتة الحيتتة يسالتت ر  لتتك  يستتاه آراو طالبيتته  اتتئهم 

لتة لته اع يرشد حل  العدل  يتدع  حلت  امئلتات  لكتع ح ا عترض لته حتإ فتي طريتإ اانتة اا

 دااق الحإ برجله طلبنا لل ل ل حل  عاياه   أئه يعد  لك اع يبي  امئلات ال ي يدعيه 

 لكئئا ال ئحُ  لك  ئت د أع ي ت ع الاعت  أكقتر اتع اليت ل  أع ي ت ع  ت  شتاف اتع أبئتاو 

ا  جتتراو ايانتتاها فتتي اكتت ع بتت ااها شتتاهدن ا فيئيتت  الانتتيلة القائيتتة الاتتي يلهتتم باحستتيئها  ا  بطدئتتا اجتتدن

الن علتت  أهليتته لتتاحبها لاتتا ييتت ل  ائاشتتر األعاتتال اللتتالحة الائطبيتتة علتت  الشتترااع  اليتت ائيع عتتد

فاستتير الالتتال  علتت  لتتراة استتاييم  يئتتال  تت  شتتاف حظتته الحيييتتي اتتع ياتترات أاعابتته اآلايتتة 



عل   جه ائاظم فيع د الئاع عل  العااة  الاالة أاا الااااة   قرة الل   فذئها اتع شتدة العجت  

 يد  ال ابدي  ال اع

 اع امسطم ديئنا عربينا قم لحيه العلم فلار علانا عربينا بعد أع  اع ي ئائينا قم أاطأ الياة 

في فهم السياسة فااا  اع     امسطم سبيطن حل  اا  تاع يظئته ايترنا لته  ظتع أع الجتيش العربتي 

تا  يد ي  ع ع ئنا فالياه عل ى  ألع العل ييع  تائ ا أللتإ بيتت الئبتي )ف( فتأراد أع ياات  لته جيشن

أجئبينا اع الارك  الديلم  عيرهم اع األام الاي ظع أئه يسابعدها بسلطائه  يلطاها بذحسائه فتط 

اساعد الاارج عليه  ال اعيع طالُ ا ائة اع الالك  في شإ أح ام امسطم  سه لاه اا يبيع لته 

  لك  هئاك اساعجم امسطم  ائيلُ عجاينا 

الجئد  أيام عليه الرؤساو ائه فلم اكع حال عشتية أ  نتحاها حات  ا لتُ   يد أكقر اع  لك

 رؤساو الجئد عل  الالااو  اسابد ا بالسلطاع د ئهم  لارت الد لة في يبناهم 

أاا العلم فلم يحال ا بأهله  يبن ا عل  يد الاع ئة  حال ا  قيرنا اع أع ائهم عل  أع يئرج ا 

ابيلهم ليعتد ا اتع يبيلتاهم قتم ينتع ا للعااتة فتي التديع اتا يتب ض في سلك العلااو  أع ياسربل ا بسر 

حلتتيهم العلتتم  يبعتتد بئا ستتهم عتتع طلبتته  دالتت ا علتتيهم اتتع بتتاُ الايتت ى  حاايتتة التتديع  عاتت ا التتديع 

ا ليعلل ه أ  ااداعينا ليدعا ه أ  ي اد يئيض ليييا ه  ا لي ال ه أ  ارينن  ئايلن

لانلليع  اعا ع  الة الشتر علت  استاعداهم فتي  يد ائاشر بيع الاسلايع جيش اع هؤالو ا

 جايع األطرات  ااا  ا اع عييدة اليدر اقبطنا للع اام  عطن لميدي عع العا  

هتتي الاتي ر جتتت اتتا أداتت  علتت  التتديع ااتتا ال  -سياستتة الظلاتتة  أهتت  األقتترة -هت ه السياستتة

حل  يأق يجتا ر بته      يعرفه  سلبت اع الاسلم أاطن  اع ياارق به أطباق السا ات  أالدت به

ئاا حا  اع أعاال امستطم لت رة  فج  اا اراه اآلع ااا اسايه العااة حسطانا فه  ليق بذسطم  ا 

 اللطة  الل م  الحم 



 اع قم لئساطيع أع ئي ل أع علة عرنئا للاسلايع عئداا دالت عل  يل بهم عيااد اارى 

طاااها لئ ر امسطم اع اا  ئت عييدة امسطم في أفاداهم   اع السبُ في  اا ئها اع ئا سهم  ا 

عيتت لهم هتت  السياستتة  تت لك هتتي التتك الشتتجرة الالع ئتتة فتتي اليتترآع: عبتتادة الهتت ى  اابتتاإ اطتت ات 

 الشياطيع ه  السياسة 

حع حال األام الاي اعت دت علت  أع ي ت ع  اااهتا بيتد التك أ  أايتر أ    يتر يتدير أعاالهتا 

الحها ال يا تع أع يطلتُ ائهتا التدا ل فتي أعاالهتا العااتة بد ع أع ي ت ع لهتا دات  فتي رؤيتة للت

ال فسدت    ا 

فطبتتتد اتتتع يتتتر ع ابتتتث فيهتتتا العلتتت م  اهتتت ُ العيتتت ل  اتتت ل  الشتتته ات الال لتتتية  ا ستتتع 

 األف ار الكلية حا  يئشأ في البطد اا يسا  بالرأي العام العا اي 

ا  هتي هتي ال يئهت ع فتي  لكع أرباُ األف تار يرات ع أع اكت ع بطدئتا  هتي هتي  تبطد أ ربت

ايالدهم  ينرب ع أئاسهم ب هاُ أاباعهم أدراج الرياح  ينر ع البطد يجع  الاشتر عات فيهتا 

علت  عيتتر أستتاق لتتحي  فتط ياتتر  اتتع يريتتُ حال  يتد بطتت  الاشتتر إ  رجتتع األاتر حلتت  أستت أ ااتتا 

 ع ائه  اع فيا ت ال ااع  هم عل  حالهم اليديم   اع لهم حا ائية أع ي  ئ ا عل  أحس

اع يريد اير البطد فط يسع  لها في حاياع الاربيتة  بعتد  لتك يتأاي لته جايتع اتا يطلبته حع 

ا  ٍَ   اع طالبنا حإن

حع أ ل اا يجُ أع يبدأ به: الاربية  الاعليم لاك يع رجال يي ا ع بأعاال الح  اتة الئيابيتة 

اع يتدها األهتالي علت  عل  بليرة اؤيدة بالنريحة  حا  الح  اة علت  العتدل  املتطح  ائته 

البحتتتث فتتتي الالتتتال  العااتتتة  اساشتتتاراهم حيتتتاهم فتتتي األاتتتر باجتتتالق االتتتة ائشتتتأ فتتتي الاتتتديريات 

 الاحافظات  ليق اع الح اة أع اعط  الرعية اا لتم استاعد لته فت لك باقابتة اا تيع اليالتر اتع 

 ايد الالرت بااله يب  بل عه سع الرشد   اال الاربية الاؤهلة  الاعدة للاعرت الا



حع الاعهتت د فتتي ستتير األاتتم  ستتئع االجااتتاإ أع الييتتام علتت  الح  اتتات االستتابدادية  ايييتتد 

ل ااهتتا الشتت رى  الاستتا اة بتتيع الرعيتتة حئاتتا ي تت ع اتتع الطبيتتات ال ستتط   التتدئيا ح ا فشتتا  ستتلطاها  ا 

 بيئهم الاعليم اللحي   الاربية الئافعة  لار لهم رأي عام 

ألرض أع الا اف  األعئياو  رجال الح  اة يطلبت ع استا اة حئه لم يعهد في أاة اع أام ا

أااهم بساار الئاق  ا  الة ااايا ااهم  اسااقارهم بالحياة  ال ظااف باشتار ة الطبيتات التدئيا لهتم فتي 

  لك 

حع حلتتتطح التتتبطد اادينتتتا  أدبينتتتا ال ي تتت ع  لتتتك حال بحاتتت  الشتتترااع  اليتتت ائيع  ا ستتتيع ئطتتتاق 

ططق الحرية   السياسية الاي يعابر ئها حياة لماة الاعارت  ا 

 حتتدد نتتاع اشتتر عه املتتطحي فتتي اجتتاالت حتتا ل ئظاهتتا فتتي  لتتك الاشتتر إ ائهتتا اتتا 

ياعلإ بالجائُ السياسي   ائها اا ياعلإ بالينااي  الاالي  االيالادي  ائها اتا اعلتإ بالاستألة 

اتي  القيتافي فنتطن عاتا أكتده اتع االجاااعية  الارأة  األسرة   ائها اا اعلإ بالجائُ الل ت ي  اليي

عاليات املطح الديئي  األ هر ال ي  ائت ا نع اهااااه  هاه أبدى  ت   لتك نتاع اشتر إ 

حلطحي ادريجي ارب ي يد يبئي األاة  رباا يهادع االحاطل  في    األح ال ظ  اشر إ عبتده 

 احدي اشر عنا حش الينا ألئه ئظر حل  ال ُر ئظرة ار بة حيث  اع ا نع ال



المق المر والنقد مممد عبده بين رؤيته اإلصالمية ورؤيته للعالم:  -ثالثاا

 : رؤية نقدية في ن المر

يتتدم األستتاا  اماتتام رؤيتتة  انتتحة  ائظ اتتة   ئيتتة للعتتالم ب تت  عئالتتر الستتاحة الحنتتارية؛ 

حيد في حر ة اع رؤية للك ع  امئساع  الحياة في سياق يرابت برؤية ا حيدية اسائد حل  آقار الا  

ا س اون  الحياة  فاعلية امئساع  عاارة األك اع   اع هئا  اع البد لل ل  بيع الك العئالر جايعن

في الرؤية الا حيدية أ  في رؤية عئالر الساحة الحنارية أع اك ع هئاك اع الر ابت  ال شتاام 

ا  فااقلت ه ه ال شاام في عاليات قط  ث:الاي ال  فياا بيع ه ه الرؤى جايعن

"اسااطت" يعد باقابة عيد حلهي ينطلع فيه امئستاع باعلته  فاعلياته  أاتا القائيتة  -األ ل 

تتا  ا  يتتة ل ئستتاع حاتت  ياتتدُر لبلتت أ ال ايتتة  ا  اربيتتةن  اعليان فاااقتت  فتتي "الا  يتتة" الاتتي اشتت   حعتتدادن

 ة" العارائية   اع هئا بر ت ال اللة القالقة  الاي اااق  في الك "الحر ة العارائي

 اتع عاتإ هتت ه الرؤيتة الاتي الّاتتق فيهتا األستاا  اماتتام ا نتع األ اتة فيهتتا: أ اتة امئستتاع 

فتي الاااعت  نتاع الستاحة الك ئيتتة  طايتة الحيتاة الاستاارة    تت لك األ اتات الاتي اطت ل ائظ اتتة 

ستتتباعية ااقلتتتت فتتتي: الئستتتإ العييتتتدي   بيئتتتاع الشتتتريعة   ائظ اتتتة اليتتتيم   بئتتتاو األاتتتة   فاعليتتتة 

نتتارة   ينتتاو الستتئع   حاتت  الايالتتد  اتتع اتتطل حدراك األستتاا  اماتتام لالتتك األ اتتات ا لتتد الح

اشتتر عه املتتطحي التت ي اراكتتع حلتت  حلتتطح الااعتت  األستتاق فتتي الستتاحة الحنتتارية؛ أال  هتت  

ا ارب بنا يحرك امئساع حل  فاعلياه  فاعليااه   بدا  يف يئستم بتيع  "امئساع"   ااات  ل لك ائهجن

الك الائظ اة السباعية حات  احات  هت ا امئستاع  اجعلته استاالانا   ينتا عارائينتا  فتائطلإ  عئالر

حل  البئاو الا ري ال ي ااش   عل  ياعدة ائته عئالتر الااعليتة امئستائية  فتأير بذلتطح الا تر  

لتتطح امرادة   فتتي اجتتال األد ات استتاير علتت  اأستتيق حر تتة "حلتتطح ديئتتي"  لتتطح الل تتة   ا   ا 



لتطح الينتاو  ف أئته أراد أع ييتدم عئالتر الاعت   ات  أبعاد ااعددة اع يبي  حلطح األ هتر   ا 

الحناري في فاعليات امئساع ال ي يام ال عاو الا ائي  ال اائي بيدرااه  طايااه   لك أع يياة 

 ال ااع  يياة الا اع ال يا ع أع ااحيإ حال اع اطل فع   فاعلية امئساع 

حتدد الاجتتاالت الاتي يا تتع أع يلتار حليهتتا فتي عاليتتة املتطح )الل تتة   طاتإ بعتد  لتتك ي 

 - ه  يطبإ املطح اتع اتطل رؤياته للعتالم-الا ر  العي   السياسة  اليناو  األ هر( حال أئه 

 اع عليته أال ياتارق فيتت اتا يا تع أع ئستايه "بايته املتطح الئظتري" أ  ستجاالاه   لكتع   تاع 

"    تاع عليته اتع بعتد أع ي الت  الاا يتر بفقه واقا  اإلصاال ى ااعلإ "عليه أع يي م بعالية أار 

 بعالية املطح  فيي م بائ ي  ه ه الرؤى الا رية عل  ال ايع 

وأزهااَر َجُمااد  ساالطة وطنيااة ضااعيفة تابعااة هئتتا بتتدت الاشتت لة لمستتاا  اماتتام حيئاتتا رأى  

  يأكل خيراتها وينهب مواردها وممتالًّ جثم على أرث مصر  وعجز عن القيام بدوره اإلصالمي

فتتتذ نا   تتتاع الستتتؤال التتت ي طرحتتته اماتتتام أ  طتتتترح ئاستتته علتتت  اماتتتام هتتت :  يتتتف يئتتت ل اشتتتتر عه 

املطحي عل   لتك ال ايتع   اتع هئتا ااقلتت ااايارااته  ايارااته الاتي  ائتت ستببنا فتي ل تٍت شتديد 

 ح ل األساا  اماام  اعا ئه اع امئجلي  )!( 

ِ جاام  ساماه اإلماام "وفي هذا السياق فإن الماق ه من األهمية بمكان أن نؤكاد علاى نا  

 المر".

ه ا الئف  ابه في بدو اشر عه املطحي   السير يدانا فيه بالبتدو باطبييته علت  أرض  

ال ايتتتع  فجاتتتع بتتتيع الرؤيتتتة لل ايتتتع   ألتتت ل الاعااتتت  اعتتته فتتتي ستتتيايات نتتتااة لايتتته الحتتتال  فيتتته 

 ؤ د اراباة رؤية العالم بالاشر إ املطحي عئد الشيخ الاجال   فيه الا ل  في ا ال  ي

 اد ر في ال هع أسالة ح ل الاشر إ املطحي لمستاا  اماتام؛ ست او بئيتة هت ا الاشتر إ 

أ  بيااته أ   ستااله  أد ااته  آليااتته  اشتر إ بتدا يارستم احتتت "ال طتأة"  أحاطتت بته أطتترات  أد ات 



ب   اجليااه  اظاهره   ش لت ال ساا  الاتي أفر هتا اطتة  بياة  شّ   "االحاطل"  سطنا ناعطنا 

ا  المق المر"طريإ املطح  اساره الاي اش لت في "الاربية"  ئجد ايال " بعئالره ناانا  جااعن

تتا؛ بحيتتث يشتتت    ااالهتت ه األف تتار جايعن ااا مفتاما "   نتتاع آليتتتة Key-Textفتتتي هتت ا الايتتام " نصا

حتدد الت ر الشتيخ لتد ره الئيتدي  أداو الئلتيحة اتع االسادعاو ئسادعي ئليع آاتريع: أحتدهاا ي

اطل اساعراض اشر عه الا ري  املطحي  قم يأاي اآلار لي نت   اتداا  األد ات  ال ستاا  

 "ل يصلح الشرق إل بمستبد عادل".في عالية ائ ي  الاشر إ املطحي عل  أرض ال ايع: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 المق المر:
 رؤية ااااحية
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 لييادة  عالية الاربيةا

دو)ً األسالةً

ًومسئلاتتةة

ً ادو)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احلق املر



 

 

 

 

 البناء احلواري حول رؤية
ًو األشةوعً  ا تا 

ً إللور 



 يا تتتع فتتتتي هتتتت ا الستتتتياق التتتئيف التتتتك األستتتتالة الاتتتتي يا تتتع أع ئطرحهتتتتا؛ ستتتت اون اعليتتتتت بااهتتتت م 

املطح  ائظ ااه أ  اعليت بطبيعة  لك الاشتر إ   ايتع املتطح بتيع الاع يتات  الاستهطت  

 ت لك أستالة الاشتر إ املتطحي  ايالتده  أ  الك األستالة الاتي ااعلتإ بتذدارة عاليتة املتطح  

 الاشتتر إ املتتطحي  ا الاتته   الاشتتر إ املتتطحي باتتا يايتت ه اتتع عيليتتة  اشتتاة  فاريتتة بتتيع اتتا 

يا تتع استتاياه باملتتطح النتتال  املتتطح البلتتير   املتتطح ال ااتتف  املتتطح األلتتي      

اام ال ي  اُ ه ا الايتال الت ي ئ هئتا جالة اع األسالة ح ا اا حا لئا أع ئطرحها عل  األساا  ام

تتتا-( فذئئتتتا ئاستتتاول الماااق المااارعئتتته ) حتتت ل التتتك الرؤيتتتة الئيديتتتة  - اتتتع ائطلتتتإ الحتتتإ الاتتتر أينن

 لاشر عه املطحي!

 لع  اع ابادآت أ  احر ات ه ه الرؤية الئيدية ه  الاستاؤل حت ل:  يتف ااحتدت ال ايتات 

لاتتت بهتتم الستتب  الا لتتلة حلتت  هتت ه ال ايتتات  الئظريتتة لكتت  اتتع األف تتائي  الشتتي  احاتتد عبتتده  ااا

 بال ات ستب  ال لت ل حلت  الاحريتر السياستي  الت طئي لشتعُ  الشترق  فرآهتا األف تائي فتي القت رة 

  رآها عبده في الاربية  الاعليم؟ 

ظهتتر هتت ا الااتتاي  ائتت  اللحظتتتة األ لتت  الاتتي استتاي  فيهتتا احاتتتد عبتتده بالعاتت  فتتي التتتر  

م  ]احديتتد هتت ا الاتتاريخ أاتتر علتت  1880"ال يتتااع الالتترية" ائتت  ستتئة   ابلتت ر فتتي اياالاتته بجريتتدة

جائُ  بير اع األهاية ألئه يع د با ر األساا  اماام ح ل ه ه الينايا حل  الاارات الاي ستبيت 

فش  القت رة العرابيتة  احتاطل امئجليت  لالتر؛  اتع هئتا  جبتت رؤيتة هت ا الا يتف نتاع ستيايااه 

ة العرابيتتة   ا ياتته اتتع القتت رة عئتتداا فشتتلت  اعايتت  اتتع ياداهتتا   ا ياتته فتتي: ا ياتته اتتع ف تتر القتت ر 

   ا ياته السياستي بعتد ع داته 1886 حات  ئهايتة  1882السياسي في فارة ائاتاه ائت  ئهايتة ستئة 

و  فه  يل  في ه ه اللحظة الاب رة عل  عدم أهلية التبطد 1905اع الائا   حا   فااه في العام 

ارابت بالحياة الدستا رية  الئيابيتة فيؤ تد " لتيق اتع الح اتة أع اعطت  الرعيتة بعد لئي  الئظم الاي 



اتتا لتتم استتاعد لتته  فتت لك باقابتتة اا تتيع اليالتتر اتتع الالتترت باالتته يبتت  بل عتته ستتع الرشتتد   اتتال 

الاربيتة الاؤهلتة  الاعتدة بالالترت الاايتد   حع الاعهت د فتي ستير األاتم هت  ستئع االجااتاإ: الييتام 

ل ااها الش رى  الاستا اة بتيع الرعيتة  حئاتا ي ت ع اتع عل  الح  اات ا السابدادية  ايييد سلطااها  ا 

 الطبيات ال سط   الدئيا ح ا فش  فيهم الاعليم اللحي   الاربية الئافعة  لار لهم رأي عام" 

 يد ياسر البعض ه ا املحاح عل  عدم أهلية البطد بعد لئي  اق  ه ا الئظام عل  أستاق 

حي الاحتتتتد د التتت ي  تتتاع يعتتتتيش فيتتته الشتتتتيخ   التتت ي  تتتاع ال يتتتترى فيتتته حال ينتتتتايا األفتتتإ املتتتط

  اإلصال  الترعوي 

قم  ائت الل رة الاتي اتم بهتا فشت  القت رة العرابيتة  ه يااهتا أاتام الجتيش البريطتائي الاستل  

بالعااد الحديث   اع فش  هت ه القت رة علت  لت رة اعت ر علت  الئتاق الت رها أ  اايلهتا  فتاها ت 

ئتتااهم اتتع األعاتتاق  ا لتت ت اعايتتدااهم  استتلاااهم الاتتي ظئ هتتا يتتد احييتتت  حييتتت لهتتم الحريتتة  يا

 االسايطل   لكع األار ال ي  ل ل  ياع الرج   هّ ه اع األعااق ه   اا لّرح بعد  لك: ايائة 

 األلدياو  األ لياو حا  "ايطع حب  األا   ائالات عر ة الرجاو  ائحلت القية باأل لياو  " 

حياائته بتالق رة  آاالته فيهتا  ليئنتم  لتك حلت   - هت  فتي ستجئه-يد طرح احاتد عبتده جائبنتا ل

قياتته الاايتت دة فتتي هتتؤالو التت يع  تتاع يرقتت  لحتتالهم  قيتترنا ااتتع  لتتاهم بتتالجا د  االئ تتطق   حيئاتتا 

   بال ات عع طريإ اإلصال  اع يد يدر الاارأ لدع ة  1882ديسابر  24 هُ الشيخ ائاينا في 

حل  الر لم اكتع  1899ريق  الاربية  الاعليم   حيئاا عاد الشيخ احاد عبده اع ائااه سئة الاد

م  فاأستتاة 1882األحتت ال فيهتتا ااالاتتة اااطفنتتا  بيتترنا عتتع التتك الاتتي عاشتتها يبتت  أع ي ادرهتتا ستتئة 

تا علت  التبطد  فليتد انتت ستئ ات  لتم  اله ياة العرابية  الت ه ل الت ي لتاحبها  تاع ال يت ال اايان

ارح  ي ات االحاطل  لم ي ع ناير الر يد ااالم اعلئنتا بيت ة الترفض لطحتاطل  الايا اتة لته  

ا  ب استطة الاربيتة  في ه ه الظر ت عاد احاد عبده حل  الر  اأّكد لديته ائطليته الا تري التلحن



ا لستتلطات االحتتاطل    بأئتته لتتع يشتتا  -ب استتطة التت يع ستتع ا معاداتته  العاتت  عئتته- الاعلتتيم ااعهتتدن

 بأا ر "السياسة العليا" 

عاد عبده  هت  أشتد حياائنتا بتأع اليياتة ال حيتدة النتر رية  الااجديتة هتي "الاربيتة"  أع األات  

ال حيتتتد األكيتتتد هتتت  فتتتي اللتتتا ة الاقياتتتة الاستتتائيرة   أئتتته ال ستتتبي  لئهنتتتة التتتر  احريرهتتتا اتتتع 

احاتتد عبتتده اتتع السياستتة االحتتاطل حال بالستتير الط يتت  فتتي هتت ا الطريتتإ ئحتت  هتت ه ال ايتتة  فا يتتف 

ئاتتا هتت   دعااوة لهجااران هتت  ا يتتف يرحتتُ بتته الاحاتت ؛ ألئتته لتتيق اجتترد اعاتت ال فتتردي للسياستتة   ا 

   اعليتتإ اآلاتتال علتت  الاحتترر ب استتطاه اتتع العماال السياسااي والستعاضااة عنااه بالعماال الترعااوي 

  ولو بعد قرون االحاطل 

أبعد ئظرنا اع احاد عبده  ادرساه   الحييية أئئا ئئنم لرأي الد ا ر عاارة أع الاحا   اع

بااديل فياتتا ياعلتتإ بهتت ه األاتت ر  فاحاتتد عبتتده يتتد أاطتتأ عئتتداا اعايتتد أع املتتطح ب استتطة الاربيتتة 

 العا  السياسي الاباشر ند سلطة االحاطل  عن

في ه ا السياق ائطرحتت  ت  التك الاستاؤالت الاشتار حليهتا   أراد احاتد عبتده أع يترد عليهتا 

بشتأع  بخطاب الوطأة والساجال"  فه  ائ  البداية يلّدر الك الايالة المق المرها "في ايالة أساا

االحتتاطل األجئبتتي   علتت  حتتد اعبيتتره: " تت  فريتتإ ياشتتيع لرأيتته  يشتتيد با تتره   حاتت  أشتت   األاتتر 

 ااالتتف الشتتأع فائاتت ل ستتلطاع الحيييتتة  أدى  لتتك أع ظتت  الالتتري حيتتراع ابه انتتا ال يتتدري علتت  

  بأي ئجم يهادي   أي سبي  ييالد" أي طريإ يعرج  

 اع قم ييارع األساا  اماام بيع حالة الحرية الاي  لتلت حليهتا األاتم ال ربيتة حلت  اتا هتي 

ا فتي جهاالاته ال يتدري اتا التك الا يتة  عليه اع ئ ال الك الحرية  الاادع  بيئاا بي  الشرق ائداجن

ستتاايض فتتي بيتتاع   أئتته يشتترح اي لتتة ابتتع  اتتا ايتتدارها   فتتي هتت ا الستتياق يتت هُ األستتاا  اماتتام ي

 الد ع: "الا لُ  ا لع بايليد ال الُ في ع ااده   يه  ئالاه  ساار أح اله" 



"حاتتت  ااالطتتتت األاتتتم ال ربيتتتة بأهلتتته )يعئتتتي أهتتت  الشتتترق( فلحظتتت ا اتتتع اتتتطل ااتتتاططهم 

ا  حيييتتتة  اتتتداالهم شتتتعاإ التتتك الحريتتتة  فتتتائبهرت عيتتت ئهم  ائدهشتتت ا لتتتبهم   لتتتم يياتتت ا علتتت  حييياهتتت

الطرق الاي ا ل  حليها  فعظام شأع األجئبي في أعيئهم  لار بالئسبة حليهم في درجة أري  اع 

درجاهم  فأهال ا البحث عع األسباُ الاي ارايت بها الك األام حل  اراك ها  الطريية الاي أئالاهم 

 ا حلتت  ظتت اهر الااتتدع التتك الحريتتة   فاساستتهل ا ايليتتد األجئبتتي فياتتا ال اقيتت  اكالياتته علتتيهم  فعاتتد

فاحّل ا بها   أحسئ ا الايليد له في ال ي  الاعااطت البسيطة  الاكلم بل ااه  الااسك باياليتده  حات  

 ائاهتت  هتتت ه ٍَ التت ي يهاتتد ع بتتته  يياتتد ع  فاعالتتتت اراباتته عئتتتدهم  اإلمااااملتتار األجئبتتي عئتتتدهم 

رنا استر رنا ب ت ئهم اعليت ا بظت اهر   اسابشتالارلة لسلُ أا الهم  اساعبادهم  ائاي  أعرانه  اأربه

الااتتتتدع د ع ب اطئتتتته   أئهتتتتم لتتتتم يلاااتتتت ا حلتتتت  ستتتتل ك الطريتتتتإ الاتتتتي أ لتتتتلت حلتتتت  الحريتتتتة  الااتتتتدع 

  فتتااام األجئبتتي قتتر ة اتتع جهتتة اتتا اهاتتداؤهم لتت لك ااتتا يعطتت  عليتته أعرانتته  أطااعتتهالحيييتتي    

اتتع قتتر ة الح تتام الاستتابديع يستتائ فه اتتع دم األهتتالي بستتط اه  علتت   لااتته  اتتع جهتتة اتتا يستتحبه 

ج اَو اعا ئاه لهم عل  ظلاهم لمهالي        لك  األجائُ ع ع عليهم ال يرشد ئهم حل  طريتإ 

 ئجاحهم  ال يهد ئهم حل  اعرفة حي يهم" 

  تتأع األستتاا  اماتتام يؤ تتد علتت   عيتته بتتأع االحتتاطل  االستتاعاار يتتد استتاااد اتتع اليابليتتات  

ف ائتتت أائيتتة التت طئي علتت  حتتد اعبيتتره "أع يئستتلخ عتتع جئستتياه  لطستتاعاار فتتي ارستتيخ التتالحه

  طيئاه ليالع عليه األجئبي العة الحااية بعتد أع يستاارأ ائته جايتع قر اته فتي ستبي  الحلت ل 

عل   لك حا  يا ئه أع يعيش ااحاظنا عل  ه ه الحياة الديئية بيع أ لاتك الت ااُ  قتم يئظتر اتع 

رأاتته عتتيع؛ يتترى الستتلطاع  اليتت ة فيهتتا لمجئبتتي   الرياستتة جهتتة أاتترى حلتت  الح  اتتة فيتترى شتتر اتتا 

تا اتديره  تا ااحر ن  امدارة  في يد يبنة اتع الرجتال يتد ستب اهم يتد االستابداد  أاللتاهم جستانا طااعن

 يف شاوت    ب  ه  اسار  آلة لجاتع الاتال  فيتدلي دلت ه فتي باتر قتر ة األهتالي فيستائبت ائهتا 



م  قتتم يلتتُ بهتتا فتتي حتت ض االستتابداد الائاتترق"     تتأع األستتاا  أاتت الهم اعّ تترة بتتداااهم  أحشتتااه

 اماام يشير حل  أع االساعاار  االسابداد حع هاا حال  يائات   ا الال  ااحدة  اا حدة 

  اا احدث األساا  اماام عع يابليات االساعاار فيد احدث   لك عع يابليتات االستابداد؛ 

   شتتعُ  التتئع االستتابداد"  فبعتتد عرنتته لحتتال التتر "  أئتته فتتي حتتال اتتع العب ديتتة الاااتتارة  

 أئتت اإ الاهاريتتات  حتتال الاتترت الاتتي شتتاعت  ائاشتترت   حتتال اتتع الشتته ات  اعتتت  ياحتتدث  يتتف 

  اع شأع ال طئييع ح اك  حالهم:

"   هتتت   تتتائ ا ستتتااطيع علتتت  التتتك الهياتتتة؟ هتتت  فتتت إ اتتتئهم فتتتا إ يطلتتتُ رفتتتع الظلتتتم  ئتتت ال 

 ائهم في اجه االسابداد يدفعه أ  يااض اع ل راه؟الحي ق الطبيعية؟ ه  يام ياام 

ه  أظهر أحد ائهم ش  اه؟ ه  األات لهم يلتُ  ياعتا ئ ع بهتا علت  احااتال الاظتالم؟  تط 

ب   ائ ا ب انا ال يئطي ع  ال ياحر  ع   ائ ا ظالايع اظل ايع  ع ئنا للظالم عل  أئاسهم ياهلل ع 

  ع اأا  نا اع داااهم  أا الهم باظاهر االسابداد الا ارفة   أع  لك لم ي

شتتارااهم ال التتدر     ائتتت ألستتئاهم ال ائطتتإ حال بالقئتتاو   أيطاهتتم ال اطتتر  حال الاتتداا    ا 

حال باالساحستتاع   أاعئتت ا فتتي هتت ا البتتاُ حاتت  ستتاات ئاتت ق الاستتابديع  ااهتتم اتتع  لتتك  اباتت ل ه  

  أ ل هم ا لة اع ال ييب  ائه حرفنا  ال عدل  "

اع ال ساا  الاي اائع فيها االسابداد أئه ااا  اع العااتد  أعيتاع الاتديريات  يد  اع اع ن

اديريع  ح اانا  ألج  أع يا ل  بهم حل  سلُ اتا بيتي لتدى األهتالي اتع قتر ة أ  يت ت؛ لكت ئهم 

أدرى بتتأح الهم اتتع بييتتة الح تتام  أعلتتم با انتتع القتتر ة  فرأيئتتاهم أشتتد  طتتأة علتت  الالتترييع   أئاتت  

ا في جل ا في اساطُ أا الهم اع س اهم" سطحن   دهم   أجرأ يدن

 أئتتته ياحتتتدث حتتتديث ابتتتع التتتد ع عتتتع أع الاتتترت  الظلتتتم اؤ ئتتتاع باتتتراُ العاتتتراع    أئتتته 

تتتا حتتتديث ابتتتع التتتد ع عتتتع الجبايتتتة  البطالتتتة   عتتتع التتتك العطيتتتة بتتتيع الاستتتاد األكبتتتر  ياحتتتدث أينن



ت: "ف ائتت رجتال الح  اتة  امدارة عبتارة  الاساد األل ر   اا الية الظلم  االسابداد  الاساد  الار 

عع سلسلة اع الئهُ  الاعدي اظلم الحلية الكبرى ائهتا الحليتة اللت رى بالاتدريم   ه ت ا حلت  أع 

ال  حل  الاطح الاس يع فاطبإ علت  عئيته حات  است خ أيدااته فتي الطتيع ليستاارج لهتم ائته اتا 

ا بداه  داعه  عرق جبيا ه  فيئاي   لك اع الحلية الل رى حلت  يريد ئه اع  هُ األرض اا  جن

 الحلية الكبرى  هلم جرا    حا  يلل ا حل  يد الحاكم اليابض عل  أطرات السلسلة" 

" اا ال ي يؤائهم حع عادت لهم الك الحال أع ي  ئ ا هتم أ ل استلُ  أ  أ ل ايات ل؟ هت  

ا  ايقاينا اع الظالم أع ي  ئ ا سالايع عير اسل بيع  اار   فعيع عير اانرعيع؟ااا  ا عيدن

 يتتد رأ ا بتتأعيئهم اتتع  تتاع أعظتتم اتتئهم ارابتتة  أعلتت  ائ لتتٍة لتتم يحلاتت ا  فالظتتالم ال عهتتد لتته 

لُ   اع أعّ  لديإ  أكبر اعيع   بئ الها في ئ اهم   يف أاا  في ليلة  احدة فياا  قم سا

 اع  فتتتي رؤيتتتة ايالتتتدية لطحتتتاطل  اليابليتتتات لتتته يؤ تتتد اماتتتام: "التتتك  ائتتتت حالئتتتا فتتتي التتت

الااني  أيائا عليها ئيّب  اليد الاي ا ب    ئلقم الت ي  الالت ث بتدااائا  حات  عانتت قتر ة التبطد  

دارة شتا ئئا حاظنتا ألات الهم    أاقيلت بالدي ع  ف جتد األجائتُ لهتم حينتا شترعينا بالاتدا  فتي أا رئتا  ا 

هم حلتتطح حتتال حال أئهتتم  تتائ ا ايالتتريع علتت  هتت ا البتتاُ فيتتت  لتتيق اتتع عرنتتهم  ال اتتع اتتأرب

الالري  ئ اله الحرية  ارايااه في الاديئة ب   اع عااة سعيهم في ا دياد ئا  هم  ئ ال حي يهم  

فاشاد النئك   للئا للئايجة الئاشاة عع  لك امسرات في الظلم  الاب ير في األات ال   اتا  تدئا 

  البئاهة ائا يجترؤع علت  ئاط  اط ة في طرق الائبه ألح الئا  الئظر في لم شعقئا   اا  اد أ ل

الحتتاكم فيلااستت ع ائتته حجتتراو املتتطح   اشتتييد الحريتتة   تتأع  لتتك الطريتتإ ال حيتتد لئ الهتتا    تتأع 

 حاكانا اطلينا يعطي الحرية لماة اع الياو ئاسه  حئاا ااشيد الحرية بيد األاة ال بيد الحاكم" 



اق ائه: حئاا ياشيد االسايطل ه ا الايرير األاير الاهم اع الشيخ  أال يل  الي ل عل  يي

بيتتد األاتتة ال بيتتد "الاحاتت "؟  االتتة أع الشتتيخ جاتتع أعتتطه بتتيع الاستتابد  الاحاتت  فتتي ستتلة فستتاد 

فساد  احدة؟    ا 

قم بعد  لك يي م اماام بالحديث عع الق رة العرابية  ئيتدها  ئيتد أربابهتا الت يع  تائ ا ياقلت ع 

داد لهتا   ال اتر   فتي أارهتا" بت  أكقتر اتع  لتك فذئته حالة "ائدفاإ عل  عير استاع -عل  حد ي له-

يؤ د أئته لتم ي تع لهتم رأى قابتت  ال ايلتد اعتيع بت   ائتت أعاتالهم  أف تارهم بئتت الستاعة  ربيبتة 

الدييية    فإ رأيه لم ي ع يايسر لهم اراجعة رأيهم  اع ي  ابدأهم في لجم  لك الاه ر  ايار الك 

 السط ة 

يطلب ع الحرية ب اسطة االسابداد  قم بعتد  لتك احتدث عتع  يت إ  ف اع حال الالرييع أئهم

 االحاطل ااحدقنا عئه بل ة عجيبة  عريبة:

تتا بأستتباُ حاتت  الحالتتة الاتتي  تتائ ا عليهتتا   "قتتم ائحتتا  يستتم اتتع الالتترييع حلتت  الحتتاكم اعلين

فحنتترت  الااستك باراكت هم الاتي ئال هتا   طالتتُ اتع د لتة امئجليت  أع استتاعد علت  حطاتاو القت رة 

فه اتت العستاكر الالترية  دالتت امئجليت  بعتد أع ستا ت دااؤهتا … عساكرهم  حللت الحتُر

 أئايت أا الها  فلم ااعت   لتك حئجلاترا احبتة فتي ست اد عيت ع الالترييع  بت  ألعتراض لهتا دفعاهتا 

حليها  فلاا دالت رجال امئجلي  حيئت الدااو  أعادت سيف االئايتام  أات ت اباشتر اتا فتي ئياهتا 

يااتتة الحريتتة علتت  ايانتت  اتتا ئالاتته أاتتع املتتطح   جستتياة  اكتتاليف شتتاية    ُعتتاام أ ربتتا بأاتت ا 

 جتتدت بيتتئهم علتت   لاتتة األجئبتتي    لكئهتتا  جتتدت فتتي الالتترييع ااالاتتي التترأي  ااارفتتي الكلاتتة

شتتتابه عليهتتتا األاتتتر فلتتتم اجتتتد ات األلستتتئة     بلتت التتداي     جتتتدت أشتتتبه شتتتيو باديئتتتة بابتتت  يتتت م ابل

 لتم   ة امدارة  الح  اتةب اسطاهم حال اع  جتداهم يابنتيع علت  أ ّات اإلصال جاالن ائشر أاااها ر 



ا اتتع اباشتترة ئحرافنتتا عتتئهم   فلتتم اتتر امئجليتت  باتتااجتتد اتتع الالتترييع ئاتت رنا اتتئهم    علتت   اإلصااال دن

 أيديهم 

ة بتر ا اال الالري ع حل  جائُ األجائُ الت يع ال يهاهتم اتع حتال الالتري حال أع ي ت ع 

االاايتتتا ات  ة يتتتباتتت  هم  يربتتتاع ستتتلطائهم   اتتتا اعتتت د ا عليتتته اتتتع  اتتتاع بعيتتتد ياالتتت ع داتتته بأئئ

أع استتا ي بتيع الالتري  األجئبتي  اااتتض شتيانا اتع لت رة التتك  حئجلاترااألجئبيتة    لاتا حا لتت 

 االاايا ات ياات ا اع األجئبي الت ي يات ه علت  الالترييع أع ال عترض لته حال التلحاهم اداتةن 

قتتم يطلتتُ ائتتا بعتتد       تت   لتتك نتتااع لراحتتة الالتترييع  حستتع استتايبلهم  اتتا ي عاتت ع ل ئستتائية

 ئستتايره فتتي طرييتته  ئعنتتد شتت  اه  ئاتت  ه لقبتتات التتك الحالتتة حاتت  ال  ه لتتك أع ئاابعتته علتت  رأيتت

هاو ائتا طريتإ الئجتاة للالترييع  أات  ا يلتيح ع بعل  بعض الئ ايابالعئا الد لة امئجلي ية  فا

يتت     تت     الع خ ائاهتت  ا فتترض حريتتة الجرااتتد لليتتدح  الطعتتع  اللتترا  شتتر ح أاتترهاتتع األجئبتتي الا

  اإلصال  ايلير امئجلي  في اباشرة  و  لك يئحلر في أاريع   طلب ا الجط

يستتع  للحلتت ل عليتته اتتع أب ابتته  أع أاتتا الجتتطو فهتت  أاتتر  اجتتُ علتت   تت  التتري  طئتتي

في ارااتُ االجااتاإ البشتري  بت  هت  اتع األات ر  في أ يااه   ال يئقئ  عئه حال    سايت الئاق 

 ةبالوساااائل الفعالااا لكتتتع يئب تتتي أع ئستتتع  لتتت لك  الطبيعيتتتة أال ييبتتت  أحتتتد ح  اتتتة األجئبتتتي عليتتته 

فتذع األات ر اره ئتة    أع ي  ع فتي ال يتت الائاستُ المؤدية إليه بدون أن ينشأ عن ذلك ضرر،

 " بأ يااها

هايتتة  تت   لتتك بايريتتره أئئتتا فتتي حالتتة اتتع عتتدم بعتتد هتت ا العتترض الستتهُ للحتتال يتت ي  فتتي الئ

وماا تبعهاا  ،تمتا  بهاا االننوالبرهان قائم بأننا لمن نبلغ درجة المرية التاي " :االساعداد  الاأه 

ذلااك إل بوجااود جاايش  ن عويسااتطيوهاام ل  ،إل بواسااطة اإلنجليااز دون سااواهم ،ماان اإلصااال 

نجليااز فااي إجااراء اإلصااال  المطلااوب ولااول ولااوله لمااا رضااخ مكامنااا إلشااارة اإل  ،المااتالل بيننااا



بادليل أنناا أقمناا نمتمال الهاوان   دخول اإلنجليز لماا تيسار لناا أن نناال شايئاا مان ذلاك ألنفسانا

  ".فضالا عن أننا كنا مساعدين للظالم على أنفسنا ،والذل ولم نتفادهما

ع ائاينتتات اتتا ئشتتهد اتتل لتتك  ؛يانتت  اتتع  لتتك االستتاعراض نتتر رة الئيتتد الاتتر للحتتإ الاتتر

ال حو  ئيينتته يفتط يا تع الحتديث عتع الشت   بتيع الاعتائي  الستتط ر  بتيع الكلاتات  الجات  ةحتاد

 ار بابرير ا ياه اع االحاطل البريطائي   عاية األ الييام باالعابار ال ي يؤ د احا لة اماام

بئتاو فتي التر  د رهتم ال  لطح امئجليح  الاي اشير حل ةيؤ ع ئؤ د علي يل ر ه ه الر أ

  اتت اأ بتتيع  ؟الاتتة بتتيع لتتدر الايتتال  ئهاياتته   تتع الااف يتتف ا  علتتي حتتد اتتا يتتري األستتاا  اماتتام

قتم ئاحتدث فتي  "الاستابد  اطتر الاستاعار "ع ئاحدث فتي البدايتة عتع أال يا ئئا  ؟عجا هاأ الجا    

  جبار الح ام علي  لك"ا  الحرية    هلطح الاحا   اعلياحالئهاية عع "

املتتطحي أاتتر يجتتُ الائ يتته  هي فتتي هئدستتة األستتاا  اماتتام لاشتتر عئايتتع هتت ا الالتت  البئح

 ياقت  رباتا الئات  ج العرايتي   لكع يد اااد ل اائئتا    قار ال ايف عئد حد د  اائهآحليه لاا له اع 

  في ه ا الايام ةٍ دال

 ؟ اتتا ا عتتع ئيتتدئا لالتتك الرؤيتتة"الحتتإ الاتتر"ستتااه األستتاا  اماتتام أاتتا ا عتتع الحتتإ الاتتر فياتتا 

املتطحية الاتي جعلتت الاربيتة بتتديطن عتع املتطح السياستي  جعلتتت اتع االحتاطل عطتاو لتت لك 

 الاشر إ ؟

ا  ؛الاتتي حالهتتا "رؤيتتة العتتالم"ا اتتع األستتاا  اماتتام فتتي ااعيتت  أال يعتتد  لتتك ايلتتيرن     ا حيتتدن

 ل  علباته؟حتاطالا ةااستم بستط   ةرادة   يف ح ع ياحرر     لك في حالتا للعي   الا ر  ام احريرن 

الت ي ياحتدث عئته   يياتة اأسيستية هم أم ئيا اهم؟ اا ه  فعت  الحريتةئ ه  الح  في  لك أع ئهاد

 األساا  اماام؟ 



امئساع الي ايتة  ا اياته حيتال اتع يستاعبده ست او  تاع  ةائاللة عع حر  يه  الاربية اأا

ع االحتاطل دالت ي يهتا  لتك امئستاع ئهتم هت  ؟استاعارالاستابدة أ  الاحات   ةد ستلط لك الاساعبِ 

تتأاحتتت دعتت ى  لطستتاعاار  ةا لحتتالاي اليابليتتئتته عيتتر اهيتتأ للايا اتتة أ  يئتت  الحريتتة لتتيق حال اكريسن

احتتاطن  هللا أع ي تت ع عبتتدا ل يتتر ديتتحهتت  هتت ا اتتا يا تتع أع يتتؤدي بذئستتاع الا   ؟لطستتابداد ة اليابليتت

مئساع الااع  أع يساكيع  ياها ع ال ي  ع عبدا حال هلل؟  ه   اع عل  اأا  ائاة الا حيد اساعارن 

ا يستاقار  ت  عئالتر الستتاحة ا حيجابينتحنتارين  الاحات  ال التُ؟  هت   لتك يعتد فعتطن  ةفتي ا اجهت

 "ا  يته" هت  التك  ؟اه  في حييية أاتره استاعبادن  يئااب "ااسااطفن " ه  يعد ه ا الا يف  ؟الحنارية

اتا اربته  لتك  ةب   حر اه يد اّرُ اتع جالت "لها؟  ألم ي ع "االساعاار ةاربي  للئاق امئسائية أ

 هت  فتي  )العاتراع  االستاعاار(  الك الكلاة الشترياة  اا اعالُ ةالاعئ  ال ي اعالبه اع جال

 حئااون ال ا   ا ال عارائن ا  اساداارن حييية أاره ليق حال اساارابن 

اؤ تتد  قاايم عئالتتر   الرافعتتة الشااريعة اأكيتتدات  ؛الرافعتتة العقياادةهتت   لتتك اتتع ايانتتيات  

 مضارة عئالر  ة ا  ع  ال اعرت حال اااس ن  ةأم عئالر   لطاايار  امرادة   الحرية عل  اعاعٍ 

ت اتا  تاع هئتاك احتاطل حال   ائتت الايا اتة :ئتهأاؤ تد  ننُسا عئالتر  ة ا  فاعليتاحا  شه دن   ةئسا

هتتدارن  للمقاصاادا  هتت   تتاع االستتاعاار  االحتتاطل لتتيق حال انتتييعن  ؟فتتي ا اجهاتته للالتتال  الاتتي ا  ا 

 تفكيار إصاالميلاتا ا لتم اتؤد التك الرؤيتة للعتالم حلت   اترابت بالتديع  الئست   التئاق  العيت   الاتال 

 يئهض أ ل اا يئهض بايا اة الاحا  الاساعار؟ 

 طتأة  ةاحاد عبده حيئاتا استاارج عئالتر اشتر عه املتطحي احتت شتد أ اةالك  ائت 

ا  االحاطل ا    يتف يا ئئتا أع ئ    فبدا املطح ب لك ائي لن  لت  رؤيتة للعتالم  رباا  اع ئ  لن

االحتاطل  فتي ئاتق الرؤيتة يياترع االحتاطل   ئيرئهتا باالستابداد ي ااها ييم الا حيد  الحريتة  العتدل

  املطح؟ فه  بالاع  ال يئهض بالشرق حال )اسابد عادل(؟    بالاحرير



 مممد عبده بين رؤيته للعالم ومشروعه اإلصالمي

ا يد ئلاف حال احاد عبده اع باُ أئه ائا عاه رؤية "أليلة" للعالم  رؤية " ايعية"  لعلئ

-ل لطح  فأدت به حل  حالة ف رية ائا عت اشر عه املطحي  فهاهم العلاائي ع ياحدق ع 

عع أع اشر عهم يسائد حل  ب  ر في اشر إ احاد عبده املطحي   هاهم  - اع    طريإ

 ع حل  اربة اشر إ اماام املطحية اع أئها ارباهم ال يع هم يادر ع عل  أ الو السلاي ع يئظر 

 ااهيدها  اجهي ها  ال رإ فيها 

ه  ئاهم  لك الائا إ حال  اعبير عع ائا ٍإ في عي  احاد عبده  ااه  في ال ره لاشر عه 

ع رؤيةن للعاَلم ااني حل  احرر امئسا ع اع    املطحي    أع اماام احاد عبده يد   َّ

طريإ   أع امئساع الحر ه  أداة في اك يع الاؤسسة الحرة   الاؤسسات الحرة هي أد ات 

 آليات لعالية املطح  حال أئه حيئاا باشر عالية املطح  ااها اطُ الئاق "اطاُ 

اللحظة"  "اطاُ ال طأة"؛  طأة االحاطل   طأة الن  ة الحنارية الاي ن طت عليه بشدة  

لئا اااام ه ا البحث بح ار بيع الباحث  احاد عبده   ه ا الح ار ش  ا آار اع بئاو  ه  اا جع

"الئف الاارابت"   يي م ه ا الئف الاارابت بجالة اع اآلليات لبئاو  لك الئف في ح ار اع 

 األساا  اماام 

 آلية االسائطاق  -أ ل  ه ه اآلليات

 اساراايجية األسالة  -قائية ه ه اآلليات

 الاس  ت عئه   ائه   فيه   عليه  -ه ه اآلليات قالقة

الئلتت ف الاتتي ااقتت  اطتت رنا فتتي الحالتتة الا ريتتة ل اتتام احاتتد عبتتده؛  -هتت ه اآلليتتات ةرابعتت

ِجتَه ب ايتع ااارستة  بعنها ظّع اماام في أ ائته أئته لتحي  قتم عتاد عئته فتي آ ئتة أاترى حيئاتا   ا

 املطح 



 ف نتاع ستياق الاؤلتف  ستياق الا ترة  ستياق  هي نتر رة يتراوة الئلت -اآللية الاااسة

 ال ايع الاارياي 

ناع ه ه األد ات  اآلليات يا ئئتا بئتاو  لتك التئف الحت اري بتيع الباحتث  احاتد عبتده ال 

ئب ي ائه احاكاة لمساا  اماام فئحع أي  اع  لك   عالبنا اع ياحدث عع األساا  اماام  يي ل 

ا  حئاا ياحدث اع اياعد الراحتة   بعتد اتر ر  اتع  فتئحع حئه يد أاطأ في   ا  يد ألاُ في   

اآلع ئحاا  بار ر اااة عتام علت  األستاا  اماتام   اتع هئتا  تاع عرنتئا اتع التئف الحت اري أع 

لحديث العبرة اع اأسيق األساا  اماام لرؤية العاَلم اتع جائتُ  ارابتاة  - ل  بسيطنا-ئيدم سياينا 

 جائُ آار  ه ه الرؤية باشر عه املطحي اع

 ه  حديث يئلرت حل  ايان  االعابار الائهاجي اتع د ع أع ئيتدر لمستاا  اماتام  ت  

عاتت  ف تتري  اعرفتتي  أاطيتتي يتتد يتتام بتته أ  عليتته   فتتي هتت ا الايتتام  جتتُ عليئتتا أع ئاحتتدث عاتتا 

يا ع أع اؤ د عليته  يتف ئ يتد اشتر عاائا املتطحية  الاشتاريع الا ريتة الكبترى  اا ريئتا الكبتار 

 ال يع يدا ا أ   اد ا أع ييدا ا رؤى حلطحية ااكاالة؟ 

 اا يشير -ااناع الك الاارية بيع الاا ر الاعالي  الاا ر الحر ي الاعارك  الاعايش  

 نر رة الاحااها في رؤية الاشر إ املطحي  اي ياه    لك فذئه  -حل   لك الح يم البشري 

ة برؤية العالم أع يال ر الاا ر د ره   ظيااه في أااه اع األا ر الايررة في ه ا الايام  الااعلي

 عاليات حلطحها  ه ا الال ر يحيإ ال اللة بيع أئسايه الا رية  ال ايع ال ي ياااع  اعه  حئه 

 األار ال ي يشير حل  "الاا ر  د ره  اسا لياه في الاجااع"  عل  اا يشير شريعاي 

ئها ااعلإ بادبر فيه الا ل فذع  تاع الشتيخ اماتام يتد أاا الئيطة الاي يا ئئا أع ئااام بها فذ

استتاحدث ألتت الن لايتته ال ايتتع  الحتتال   استتا عُ فيتته ال ستتت  الاجتتال  الااتتاعطت فيتته  فذئتته  جتتُ 

عل  الباحث في ئطاق اا يا ع اساياه باليراوة الااعلة أع يؤل  اعائي "فيته الات ل"؛ أي اتا آل 



ع آقار عل  الاريطة الا رية  االاجاهات القيافية  الاي ش لت حليه ف ر األساا  اماام  اا ار ه ا

اادةن البة لعئالر سجال  ابايع بيع الك االاجاهات   جُ عليئتا أع ئاعترت علت  يتدرة الشتيخ 

ا حلت  ألت له الارجعيتة الا ريتة اتع  اماام عل  أع يح ل الرؤية اللافية للعالم الاي يتداها استائادن

ي ئيتد ال ايتع  الحتال الت ي شت    ستطنا  اجتاالن لاشتر عه املتطحي  الشرإ امسطاي   رؤياه فت

فئؤ تتد علتت  ستتؤالئا: "هتت  ئجتت  الشتتيخ اماتتام فتتي ارجاتتة هتت ه الرؤيتتة للعتتاَلم حلتت  اشتتر إ حلتتطحي 

  ان  الاعالم بّيع اليساات احّدد ال ايات  الايالد؟

فتي هت ه -   لكئته حع ه ا الشأع األايتر ستئاطرق فيته حلت  ئت إ آاتر اتع أشت ال االستادعاو

هتت  استتادعاو للشتتيخ اماتتام ارجاتتةن  أف تتارنا  ستتيرةن  ستتير رة  حلتت  أرض ال ايتتع التت ي ئعتتيش  -الاتترة

فيتته   الاتت الت الاتتي اار هتتا ف تتره   لتتك فتتي شتت   ستتيي م الباحتتث فيتته باحتتا رة الشتتيخ اماتتام حتت ل 

حي  هت ه األف تار يدراه عل  ارجاة ه ه الرؤيتة لاشتر إ حلتطحي  فاعليتة هت ا الاشتر إ املتط

 عل  أرض ال ايع 

 اع هئا ساي م ح ارنا افارانتينا اتم بتيع الباحتث  األستاا  اماتام ئعبتر فيته عتع  ت  عئالتر 

الاستت  ت عئتته   فيتته  عليتته   الطاا تتر فيتته بشتتأع األستتاا  اماتتام  أ  اتتا شتتاإ فتتي اييياتته هئتتا أ  

 هئاك لا يف سياسي أ  ااارسة سياسية 
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 رؤية العالم ومشروا اإلصال 

فتي هتت ا الستتياق التت ي يؤ تتد علتت  انتتا ع رؤيتتة العتتالم عئتتد األستتاا  اماتتام فذئتته اتتع اتتطل 

 لك البحث ئساطيع أع ئي ل حئه ال يا ع فهم الاشر إ املطحي لمساا  اماام حال باهم الرؤية 

ا الاعئ  ال ي يؤ د أع التك الترؤى املتطحية الكاالة  الكافية لرؤية العالم عئده   باا يؤل  ه 

 ساقير في    آٍع عدة حش االت  جُ عل  الاللِ  أع يجيُ عئها:

 ياعلإ بقئااية الداا   الاارج  -امش ال األ ل

 ياعلإ بت: ه  يام املطح اع أسا  أم اع أعل   -امش ال القائي

 م أم اع اارجه ياعلإ ه  يام املطح اع داا  الئظا -امش ال القالث

 ه  يام املطح ادريجينا أم ج رينا  -امش ال الرابع

ا ائيطبينا أم ارب ينا سلاينا  -امش ال الاااق  ه  يام املطح عئيان

ع  -امش ال السادق ه  يام املطح دفعتةن  احتدة ب افتة اجاالاته أم أئته يا تع اج ااته   ا 

 اع األ ل يات علت  الات الي أم اتع األفنت  أع  اع اع الاا ع اج ااه فه  يا ع الحديث عع اي

 ي  ع عل  الا ا ي    لك فذع اع امش االت الكبرى الاي يجُ عل  

الالل  أع ييف عئدها ه  امش الية الااعلية بأد ات  آليات املتطح   -امش ال السابع

  اا ا عع آليات املطح حع فسدت    سااله حع عيات؟!

لتل  أع يابلتر الينتا حت ل عايااته املتطحية  ايالتده الكليتة    لك فذئه يجتُ علت  الا

اع عالية املطح؛ فيل  بيع الايالد  ال ساا   لتطن جاتيطن يحيتإ الايلت د  يستاقار  افتة 

 ال ساا  الاااحة أداون  فاعلية 

  بقابلياات اإلصاال  داخال المجتمعاات اا أئه  ت لك يجتُ أع ييتف عئتد اتا يا تع استاياه 

  ااراكم  ااااع   ااح ل اع يابليات حل  ا ئات   اع ا ئات حل  فاعليات؟!!  يف ااك ع 



 اا أئه يجُ عل  الالل  أع يئعم الئظر فياا ل   اع ه ا الئات اع املطح احاربه أ  

 هتتي ااستتد  فاكتت ع لديتته اتتع العيليتتة الااريتتة الكاشتتاة بتتيع  تتساام ى باإلصااال اع يتته أئتت اإ أاتترى 

 ح األلي   بيع ال ااف ائه  الا يع فيه املطح النال  املط

في ستياق عاليتة -أبعد اع  لك عليه أال يها   يف ياحرك  يئطلإ باشر عه املطحي 

بحيتتث يشتت   لتته الياعتتدة الاتتي يستتائد حليهتتا  احايتته  احلتتئه   يتتف ا لتتد عاليتتة  -االتتالية  بتترى 

تتا حلتتطحينا يائتتع املتتطح عئالتتر الالتتحي  التت ااي  ي اعتتد الاجتتدد التت ااي؛ بحيتتث احتتدث  اراكان

  لك الاشر إ اع االئحرات في أي ارحلة اع اراحله 

نتتاع هتت ا الستتياق البتتد أع ئئظتتر حلتت  أع  لتتك الاشتتر إ املتتطحي لمستتاا  اماتتام يتتراكع 

حل  ي اعتد ئظراته ل ئستاع   أع الاشتر إ املتطحي يجتُ أال يياترع بتأي عاليتة ايليتد ااترجم فتي 

 ئاسية عبيد أ  اا ير يطيع  الئهاية حل  عيلية ع ام أ 

 اع هئا بدا له في اشر عه املطحي أع يحرر العي ل  ايداة لاحرير امئستاع  حال أئته 

أداَّة  بئتت إ اتتع الاهادئتتة لطحتتاطل امئجليتت ي التت ي أحتتدث حشتت االن فتتي رؤياتته  - هتت  يتتؤدي  لتتك-

 املطحية  ب  في رؤية َاْع عالر ه  اع َلِحي ا به 

الت ااسَأل حا  ي ائا ه ا  يعئي  لك أع الالل  في شأئه البد أع يئظر حلت   األسالة ال   

أع عاليتتتة املتتتطح ليستتتت عاتتتطن فردينتتتا؛  اتتتع هئتتتا اقتتتار قئاايتتتة أاتتترى: قئاايتتتة الاتتترد أم الجااعتتتة 

  الاجااع   أيع ئحع اع     لك؟

 ال  التتتت  حئهتتتا حشتتت االت ال لئتتتا فتتتي أا ئهتتتا حاتتت  هتتت ا اليتتت م   تتتأع ال اتتتاع يتتتد دار د راتتته  

امشتتت االت اتتتتد ر هئتتتتا  هئتتتتاك فتتتي العتتتتراق  فتتتتي اشتتتتر إ الشتتترق األ ستتتتت الكبيتتتتر فتتتتي اشتتتتر عات 

"حلطح" ايداها السلطات  األئظاة  في اشر عات ايداها ي ى سياستية ااالاتة  ااجاهتات ف ريتة 

  أيدي ل جية  اائ عة  في اشر عات حلطحية عابت عع األاة ف ابت عئها األاة!!



هتتتتت  الستتتتتبُ األساستتتتتي أ  الرايستتتتتي فتتتتتي اهتتتتتا ى  قيتتتتتر اتتتتتع اشتتتتتر عاائا  رباتتتتتا ي تتتتت ع  لتتتتتك

 لبرئااجته املتطحي:  -عليه الستطم–املطحية  حع األار هئا يد ياعلإ برؤية الئبي شعيُ 

َلْيِه أا  ْلتا َ اِ  ُا ِحْع أاِريدا ِحالَّ اِمْلَطَح َاا اْسَاَطْعتا َ َاا َاْ ِفيِيي ِحالَّ ِباّلّلِ َعَلْيِه َاَ  َّ ست رة هت د: اآليتة  ِئي
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املتتتتطح  فتتتتإ دعتتتت ة الئبتتتتي شتتتتتعيُ: )حراداةن(  ) استتتتاطاعة(  ) آليتتتتات   ستتتتاا   طايتتتتتات 

ا ائات  يدرات(  ) ا فيإ اع اطل العا  بستئع املتطح  ي ائيئته الج هريتة( الاتي اتاح م بته   ا 

ْستتع الا  تت  األاتت  بأستتبا ُ املتتطح  قتتم  فيتته   هتت  ئتت إ اتتع )يتتدرات فتتي العاتت ( اؤ تتد أع اتتع حا

( الاي اؤ د عل  عئالر الالتحي  الت ااي  الاجتدد الت ااي اإلنابةاأاي بعد  لك )حالة الاراجعة  

   عاليات بعنها اع بعض اش   رؤية حلطحية البد أع ئابلر    حشت االاها  فتذع الالتل  

البتتد أع  لتتيق هتت   لتتك الاتترد التت ي يئتتام "أف تتار حلتتطح" أ  يئطلتتإ حلتت  جتت ٍو يلتتل  فيتته   لكئتته

بميااازان يؤستتتق ياعتتتدة ل لتتتطح استتتاطيع أع التتتاد فتتتي  جتتته التتتك امشتتت االت  ااااعتتت  اعهتتتا 

حاتت  ال ياستترق لاشتتر إ املتتطحي  تت  اتترة   ال يار تتُ اتتع لتتئ ت فاستتدة يتتد اتتدعي  اإلصااال 

 املطح   ال يراكع حل  أد ات يالرة  رباا فاسدة  

ع حئهتتا الستتئع الاتتي علائتتا حياهتتا اماتتام احاتتد عبتتده   تتئئنا   ا    ّ رئتتا بأهاياهتتا  فتتذع للاا يتتر سا

ئئنا: ع للاأقير سا ئئنا   ا  ع للا يير سا ئئنا   ا  ع للايسير سا ئئنا   ا   للادبير سا

  ِْحعَّ ّللّاَ اَل ياَ يِّرا َاا ِبَيْ ٍم َحاَّ  ياَ يِّرا ْا َاا ِبَأْئااِستِهم  هت  يا ئئتا أع 11ست رة الرعتد: اآليتة  

لطح ليق حال عالية حئسائية اي م عل :  يف يا تر امئستاع فتي عييداته  ئاهم في الئهاية أع ام

 شتترعاه   أئستتاق يياتته   رؤى حنتتاراه   جااعيتتة أااتته   يتتف يتتاعلم علتت  ستتئع عاليتتات الا ييتتر 

  بل أ الايالد الكلية اع أيلر طريإ  أعايه  أفعله 



 هاجَ الارب: رؤية العالم ورؤيته لالمتالل 

سااتاذ اإلمااام دفعااه أو ضااا  عليااه ضاااطاا دافعاااا تااارة، وتااارة أخاارى هاااجَ الااارب عنااد األ

 ضا  عليه ضاطاا مانعاا.

وفاق مسايرة -في األولى رأى مال المسلمين وجمودهم وضعفهم ورأى مال الارب فقرر  

أن يصاادا بتمرياار الفكاار والخااروج عاان رعقااة التقليااد وعقليااة  -اجتهاديااة وجهاديااة وتجديديااة

وجعاال ماان تمرياار الفكاار مقدمااة لتمرياار اإلرادة واسااتقاللها، فخاااث فااي القطياا  ومالااة العااوام، 

مجااالت التجديااد علااى تنوعهااا ليؤكااد علااى منظومااة تجديديااة فكريااة ومؤسيسااة تتماارك وتفعاال 

م وبمقًّ استجابة فاعلاة فاي  بجام  الترعية وأصول التعليم، كان هذا هو التمدي الداف  الذي قد 

 أقصى صورها.

تاتاوالى فااي تاأثيره فضاا  علااى األساتاذ اإلماام إل أن الاارب كاذلك  تمثال فااي  نتت طنا اائعن

موقفه من المتالل البريطاني بعد عودته من المنفى، فمن نافلة القول أن نؤكاد ما  مان ذهاب 

إلااى أن األماار الااذي لاام يختلااف ماان مولااه موقااف األسااتاذ اإلمااام هااو عااداؤه لمااتالل اإلنجليااز 

 ه في زواله، وعمله من أجل مرية البالد..مصر، وكراهية هذا المتالل، وثقت

إل أن األماار المختلااف عليااه وفيااه قااد كااان يتعلااق "باألساالوب" الااذي يتبعااه لبلااو  الاايااة 

وتمرير البالد من هذا المتالل.. فبعد العودة من المنفى سلك طرياق الترعياة والتعلايم، وتكاوين 

ولااو بعااد -ذا الطريااق التاادريجي ساايثمر القيااادات الفكريااة المتمااررة والمسااتنيره، ظنااا منااه أن هاا

تمقيااق مريااة الاابالد عناادما تنمااو شخصاايتها فتصاابح أعظاام وأقااوى ماان قاادرات  -أزمنااة طويلااة

المتالل. ضمن هذه الرؤية برزت مقولت بدت تبريرية لموقفه، ومراسالته م  "بلنت" وعالقاته 

يهااا عاان األثاار الساالبي ماا  "كروماار" دالااة فااي هااذا المقااام، وعاادت رؤاه شاابه متناقضااة يتمااد، ف

 لالمتالل واألثر اإليجابي له في ان وامد. 



م ابتعااد.. عاان الشااتاال بااأمور 1889فبعااد عااودة األسااتاذ اإلمااام إلااى مصاار فااي ساانة 

السياساااة العلياااا والمباشااارة، والتعااارث لعالقاااة المااااكم باااالممكوم ومنهاااا الموقاااف مااان سااالطة 

. وقااد جعاال اإلمااام السياستتة  ا ليتته الائالتتُفاتتا  تتاع  لتتك حال ايداتتة الئ ااستته فتتي المااتالل.. 

موقفه هذا مذهباا يعتنقه وينصح به االخرين ل في مصر ومدها، بل وفاي تيار مصار، ول إزاء 

زاء تياارهم مان الممتلااين األوروعيااي ، فهااذا موقفاه الناصااح لعلماااء الجزائاار ناإلنجلياز فقاا  باال وا 

والدنيوياة(، )والجاد فاي الكساب وعماران  يدور في ذات الدائرة )الجد في تمصايل العلاوم الدينياة

الاابالد ماان الطاارق المشااروعة الشااريفة(، يترافااق ماا  ذلااك )مسااالمة المكومااة وتاارك الشااتاال 

بالسياسة، وعهذا يتم لهام ماا يرجاون مان مسااعدة المكوماة الفرنساية لهام علاى ماا قبلاه، فاإن 

اموا  يعتقدون أن أهلهاا المكومات في جمي  األرث يضيقون على البالد التي يستعمرونها ماد

ساااخطين علاايهم، أو لهاام ضاال  ماا  مكومااة أخاارى.. وهااذا اإلعااراث عاان السياسااة ل ينااافي 

 مخاطبة المكومة فيما يرونه ضاراا بهم من القوانين والمعامالت..(.

يماادد رأيااه فااي  1898وفااي مااوار لااه ماا  بعااث أنصااار المااتالل اإلنجلياازي فااي ساانة 

اا طرياق العمال القضية، فيرفث مبدأ الستسال م لالمتالل، والتسليم بأبديته، ولكناه يارفث أيضا

السياسي المباشار، والتهيايج الاوطني كطرياق للتمريار مان الماتالل فيقاول: "إن العمال إلخاراج 

ا، ول بد في الوصول إلاى الااياة مان الساير فاي الجهااد علاى  اإلنجليز من مصر عمل كبير جدا

طويل ولو لعدة قرون، ل أنه عمل صاير يكفي فيه الكاالم منهاج المكمة، والدأب على العمل ال

 في المجالَ والكتابة في الجرائد..".

ا رفضاه للموقاف النعزالاي الاذي يارى مقاطعاة األجنباي لادواف  وطنياة،  واقتضاه ذلك أيضا

وأفتااى بالسااتعانة باألجانااب المخااالفين لنااا فااي الاادين والجاانَ، ولقااد اعتقااد كااذلك أن الترعيااة 

م وهي مطلبه األساَ لن تكون ممل معارضة من سلطات المتالل.. ورأى أنه "إذا كان والتعلي



أمر يصح أن يتالقى فيه الطرفان، ويكون قاعدة لالتماد فإنما هو التعليم العام  إذ ل يمكن أن 

يوجد تناقث بين مصلمة اإلنجليز ومصلمة المصريين في هذا المقصد.."، .. ومد  له في هذا 

ة لألمة اإلنجليزية التي هي "من بين األمم األوروعية... تعرف كياف تمكام مان لايَ الرأي رؤي

على دينها وتعرف كياف تمتارم عقائاد مان تسوساهم وعوائادهم.. فهاي ومادها األماة المسايمية 

 التي تقدر التسامح مق قدرة".

 وهكاذا اجتمعات العدياد مان العوامال الذاتيااة والموضاوعية لتجعال للرجال هاذا الموقاف ماان

ساالطات المااتالل، واشااتبك ماا  األمااور وتشااابكت لديااه فاختلاات شاابكية رؤيتااه فلاام تبصاار تايااة 

 اإلبصار، ولم تتضح الصورة تاية الوضو .

وكما مد، هذا الشتباك في المواقف ميال المضارة الارعية، مد، مال اشتباك اخر فاي 

له بمعانيه اإلساالمية المختلفاة ، فتارة يستخدم المفهوم بمعانيه الارعية وتأويالااتاهيماستخدامه 

في العبارة الوامدة، وهو أمر يوهم بالمعاني ويايم من المواقف ميال بعاث ماا قاال وبعاث ماا 

 أدى.

واشاااتبكت وتشاااابكت رؤاه تاااارة مااا  أساااتاذه األفاااااني وتاااارة مااا  تالمياااذه علاااى تناااوعهم، 

النظاار الكاشااف فتطااورت اراؤه وألزماات المعاااني ورتباات المواقااف فااي مااال اشااتباك أثاار علااى 

ذ اتسمت رؤية الكلية للعالم عند اإلمام بالصفاء فاإن اشاتباكها ما  الواقا  وتنزيلهاا  والفارق. وا 

 اإلصالمي أصابه ما أصابه.

وفي إطار تفاعل عالم األشخا  م  عالم األمدا، م  عالم األفكار يأتي نموذج األستاذ 

شفة الفارقة هاو "الماتالل والنفاي"، هاذا اإلمام، المد، الكاشف والفارق الذي يمثل اللمظة الكا

 المد، ترك تأثيرات ل يمكن تجاهلها أو تث الطرف عنها في شخصية األستاذ اإلمام.



وكااان لواقعااة المااتالل شخوصااها )اإلنجليااز، الثااورة العرابيااة، الخااديوي( مثلاا، المااتالل، 

وتمااات -كااال ذلاااك والثاااورة، والسااالطة، واألماااة وتشاااابكت الشاااخو  وتشاااابكت األطاااراف، فاااأثر 

 على عالم أفكار األستاذ اإلمام: -الوطأة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اراكاتتتتت لتتتتدى األستتتتاا  اماتتتتام نتتتت  ة االحتتتتاطل  نتتتت  ة الاشتتتت   نتتتت  ة 

النتتتتعف  نتتتت  ة الجاتتتت د   اتتتتع اشتتتتابك هتتتت ه النتتتت  ة  اشتتتتاب ت الايتتتت ة  اهاتتتت ت 

ستتابعادات الشتتب ية  انتتطربت الرؤيتتة  فتتأدى اتتع هتت ه النتت  طات حلتت  جالتتة اتتع اال

ش لت أاطاو ج هرية فتي اشتر عه املتطحي  الاا يتر ب ستااله  آليااته   ائ يت  هت ا 

الاشتتتر إ علتتت   ايعتتته   اتتتع هئتتتا يا ئئتتتا ااستتتير الابتتتاق رؤيتتتة البتتتاحقيع حتتت ل األستتتاا  

 فش  الق رة
لطح الارب  ي    ا 

 نعف السلطة
ال يلل  
الشرق حال 
 اسابد عادل

 
عدم اأه    

األاة 
للا اجهة 
 الحنارية

 الاطأ الاطأ الاطأ الاطأ

 اسابعاد الايا اة           اسابعاد الق رة     الجاع بيع الاائاينيع         فيداع القية في   
 األاة اتا ئ)العدل  االسابداد(                                                                     

                                                                                              

 امئجلي 
 الاحا 

الل رد  ر ار 
  بلئت



اماتتام   باطالعتتة ستتيراه  الا يتتف عئتتد اتت الت اشتتر عه فذئئتتا ئجتتد أع هتت ا االشتتتاباك 

م ي ستتُ حلتت  لتتاه أينتتا اتتع هتت ه اليتت ى  فتتأدى  لتتك حلتت  اتترج ائتته األستتاا  اماتتام  لتت

 بيتتي اتتع اشتتر عه أجئداتته الا ريتتة   نتتعف أقتتر اشتتر عه املتتطحي فتتي  ايتتع األاتتة

تا جديتدة   اشتر عه  الاي   رت با ن عات أهالت   دع اه الاجديدية الاي بقتت ر حن

  املطحي  الارب ي ال ي  جُ االلااات حليه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اإلصال 
 الترعوي 



  : قائمة المراج 

(   ت  960ت أحاد أايع   احاد عبده : اع  عااو املطح   ) الياهرة : اؤسسة الاائج    

حبراهيم البي اي عائم   الا ر السياسي ل اام حسع البئا   ) الياهرة : دار الا  يع  الئشر 

  (    1992امسطاية    

االسطاية : ئا  ج الاارابي  ) الياهرة :الهياة العااة للكااُ ت ابراهيم عاا    االئساع في الالساة 

  2005    ) 

رن اع السيد   رؤية العالم في الا ر االسطاي الاعالر الحاايات الاؤالاة  اما ائيات  

األارى   ) بير ت : ئد ة ايارات الا ر امسطاي الاعالر: ينايا املطح  الاجديد   ابري  

2001   ) 

ييطيع   اع الئف حل  الئف الاارابت : ادا  حل  جااليات ال بداإ الاااعلي   ) الدار  ت سعيد

   2005البيناو  الا ُر : الار   القياف  العربي   الطبعة األ ل    

 ت سيف الديع عبد الاااح حسااعي     حش الية العطية بيع العالم  السلطاع   احت الطبع 

ية الاعاا  اع السلطة:يراوة ف  ئل ف اراقية  ائهاجية _ ___________________ حش ال

ايارحة ار   البح ث  الدراسات السياسية   لية االيالاد  العل م السياسية  جااعة الياهرة  

1996  

ت تتتتتتتتت   الع لاة  االسطم : رؤيااع للعالم : يراوة اعرفية  ائهجية في اؤاار اريج  الجااعات 

 (  1999: ار   دراسات ال حدة العربية   االاري ية   )بير ت 

ت عاطف العرايي ) حشرات  الدير (   الشيخ احاد عبده اا را عربيا  راادا ل لطح الديئي 

 1997(   ) الياهرة : الاجلق األعل  للقيافة   الطبعة القائية    1905ت  1849 االجاااعي  )

  ) 



يم االساا  اماام احاد عبده   ) الياهرة :   ارة ت عباق احا د العياد   عبيري املطح  الاعل

    (  الي اي   دار الر للطباعة   د  ت القيافة  امرشاد

ت عبد الااعال اللعيدى   الاجدد ع في امسطم اع اليرع األ ل حل  اليرع الرابع عشر   )  

 (  1996الياهرة :ا ابة اآلداُ   

الة في الاااريات   ) بير ت : الار   القيافي العربي   ت عبدهللا العر ي   ااه م العي    اي 

 (    1996الطبعة األ ل    

ت عقااع أايع   رااد الا ر الالري اماام احاد عبده   ) الياهرة : الاجلق األعلي للقيافة   

1996  ) 

ت فان  رس ل   ه  ا اكلم علي شريعاي :ف ره  د ره في ئه ض الحر ة امسطاية اع ئل ف 

 (   1987ااارة اع  اابااه   ) بير ت : دار الكلاة للئشر   الطبعة القالقة   ا

ت احاد عبده   سلسلة األعاال الاجه لة   علي شلش ) احييإ  ايديم (  ) بير ت : دار رياض 

 ( 1987الريق   

 الرابع   ) بير ت : ت تتتتتتتتتتت  ااسير اليرآع الح يم : الشهير بااسير الائار األج او : القائ   القالث 

 دار الاعرفة للطباعة  الئشر ( 

ت تتتتتتتتت   رسالة الا حيد   ) ايديم  احييي اعليإ ( طاهر الطئاح    ) الياهرة :  ااُ الهطل   

 (    1963فبراير 

ع ت تتتتتتتتتت   األعاال الكاالة ) احييإ  ايديم ( احاد عاارة   ) الياهرة : دار الشر ق   األج او ا

 (   1993األ ل حل  الاااق  الطبعة األ ل  

ت احاد احاد البه   اماام احاد عبده   ) الياهرة :   ارة األ يات   دراسات حسطاية   العدد 

48   1999    ) 



 (   1987احا د شاكر   رساالة في الطريإ حلي قيافائا   ) الياهرة : دار الهطل   

 الدوريات :

لعالم   الاجلة االجاااعية الي اية   الاجلد السابع  العشر ع   العدد األ ل ت أحاد  ايد   رؤى ا 

    7ت 1  ف ف  1990  يئاير 

ت تتتتتتت   "ال ات  اا عداها " ادا  لدراسة رؤى العالم   الاجلة االجاااعية الي اية   الاجلد السابع 

    92ت  55  ف ف  1990 العشر ع   العدد األ ل   يئاير 

   2005هت ت اكا بر  1426اد عار هاشم   اماام احاد عبده اجددا   األ هر   راناع ت أح 

 (   78الج و الااسع   السئة )

ت أحاد احاد س يداع   احاد عبده  الئهنة العربية امسطاية   الا ر العربي   ي ئي   أكا بر 

    169ت  156ف ف   العدداع الااسع  القطق ع  األربع ع   السئة السادسة     1985

ت السيد حاف  األس د   ال ر " رؤية العالم " في الدراسات األئقر ب ل جية   الاجلة االجاااعية 

    47ت  9  ف ف  1990الي اية   الاجلد السابع  العشر ع   العدد األ ل   يئاير 

العدد القااع  ت بشير ئافع   امحياو امسطاي اراث  ايراث     جهات ئظر   السئة السابعة  

  17ت 12  ف ف  2005 السبع ع   ي لية 

ت رجاا  عطية   األساا  اماام احاد عبده : عبيري املطح في رحاُ اليناو   األ هر   

 (   78  الج و الااسع   السئة ) 2005هت ت اكا بر  1426راناع 

 هر   راناع ت عبد الاعطي بي اي   د ر اماام احاد عبده في حلطح الاؤسسات   األ

 (   78  الج و الااسع   السئة ) 2005هت ت اكا بر  1426

ت عط الطا    رؤى العالم : ئظرة حل  ال ااع الاجلة االجاااعية الي اية  الاجلد الااسع 

    59ت  29  ف ف  1992 العشر ع   العدد األ ل   يئاير 



م    جهات ئظر   السئة ت احاد عاارة   احاد عبده : اشر إ حناري ل لطح بامسط

  11ت 6    2005السابعة   العدد القااع  السبع ع   ي لية 

 2005هت ت سباابر 1426ت احا د حادي  ي  ق   اماام احاد عبده اللحا   األ هر   شعباع 

 (    78  الج و القااع   السئة ) 

الاجلة االجاااعية  ت اي ااي   يرئ    رؤى العالم   احاد أحاد عئيم   ) عرض  احلي  (  

    181ت  141  ف ف  1990الي اية   الاجلد السابع  العشر ع   العدد األ ل   يئاير 

 1999( السئة السادسة  ربيع  23ت ئلر احاد عارت   ااه م الئظام الاعرفي  الكلاة   العدد )

 هت   1420  

 

 

 


