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 ةسى اهوِ اهرخًٌ اهرخٕى
 يا اهٍخٍوق؟

0 "م٘ة ١ـحٛؼة يف ا٥ٞ٘ؾ، ٌٗؼ٫ة أق 1ٞعيل امل٬غا٤يو جْؼ٫ٖ اٞعوٟٙ ةٛ٪٧ٞ
 ١كحـتة، ذاة آدار يف اٞـٟ٪ؾ ١ض٢٪دة أق ١ػ١٪١ة".

إٞى أْٗا٩ٞا، ٣١ ٬ٔؼ ٗكؼ قال  0 "صاؿ ٥ٟٞ٘ؾ، دا٬ّة ٩ٞا2قيف جْؼ٫ٖ ١ـك٪٧٫
 رق٫ة".

ٗاٞعوٟٙ صاؿم ٤٘ـي، قإ٢٤ا ٫٪مٖ ةاٞض٢غ قاٞػـ ٣١ ظالؿ ٬ٚاس آدار٦ يف 
ؿٟ٪ؾ اإل٤ـاف؛ ٗاٞن٘ة اٞع٬ٟٛة املـحٛؼة يف ا٥ٞ٘ؾ إذا كا٤ث ص٬٢غة كا٤ث 
آدار٨ا ص٬٢غة، قإذا كا٤ث ذ٢٬١ة كا٤ث آدار٨ا ذ٢٬١ة، قىلع ٚغر ٢٬ٚة اٞعٟٙ 

اْٞادة آدار٦ يف اٞـٟ٪ؾ، إال أف ج٪زغ أؿتاب ١ْ٪يٚة أق يف ا٥ٞ٘ؾ جك٪ف ةضـب 
 م٪ارؼ مادَّة ٣ّ ٩َ٪ر آدار اٞعٟٙ يف اٞـٟ٪ؾ.

قذٜٞ اٞضاؿ ال ٫ح٪ٞغ ةاٞىؼقرة ٣١ اٞح٘ك٬ؼ، قال ٫ٟؽـ أف ٢٫ؼ ة٥ٛاة اْٞٛٝ؛ ةٝ األمٝ 
 ٧٬ٗ أف ٫ك٪ف ٣١ ٬ٔؼ ٗكؼ قال رق٫ة.

ؽ؛ ةٝ ٩٥١ا ٔؼائؽ "ق٬ٞـث كٝ اٞن٘اة املـحٛؼة يف ا٥ٞ٘ؾ ٣١ ٚت٬ٝ األظال
قدقاِٗ ال مٟة ٩ٞا ةاٞعٟٙ، قٞك٣ اٞػك ٫٘نٝ األظالؽ ق٬٢٫ؽ٨ا ٣ّ ز٥ؾ ٨ػ٦ 
اٞن٘اة؛ ك٪فو آدار٨ا يف اٞـٟ٪ؾ ٚاةٟة ٟٞض٢غ أق ٟٞػـ؛ ٗإٞؼ٫ؽة املْحغٞة ذاة 
آدار يف اٞـٟ٪ؾ، إال أف ٨ػ٦ ا٭دار ٬ٞـث ٢١ا ٫وض٢غ اإل٤ـاف أق ٫وػـ ٧٬ّٟ؛ ٗاألكٝ 

ـي يف ةاب اٞـٟ٪ؾ األظالٚي، ٥ّغ اٞس٪ع ةغاِٗ إٞؼ ٫ؽة ٬ٞؾ ٢١ا ٫وض٢غ أق ٫وػ
 ٞك٣ اٞكَّؼ٦ اٞؽائغ ٣ّ صازة إٞؼ٫ؽة اْٞى٪٫ة أ١ؼ ١ػ١٪ـ؛ أل٧٤ أدؼ قظٟٙ يف 

 

                                         
 (.11/ ص  1)ث  يف كحاب0 "األظالؽ اإلؿال٬١ة قأؿـ٩ا"  1
 (.562ج٩ػ٫ب األظالؽ" )ص يف كحاب0 "  2
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ا٥ٞ٘ؾ ١ػ١٪ـ ٨٪ اٌٞتِ امل٘ؼط، قّكؾ ذ0ٜٞ أدؼم ٞعٟٙ يف ا٥ٞ٘ؾ ١ض٢٪د؛ 
 ٨٪ ا٥ٛٞاّة.

١ضًّٟا ٢ٟٞغج أق اٞػـ  قاٞضػر ٣١ قٚ٪ع ١كؼق0٦ أدؼ ٣١ آدار ٔؼ٫ؽة صب اٞتٛاء، ق٬ٞؾ
يف ةاب اٞـٟ٪ؾ األظالٚي؛ ٞك٣ اٞع٪ؼ اٞؽائغ ٣ّ صازاة ٨ػ٦ إٞؼ٫ؽة؛ ٨٪ أدؼم 
ٙن يف ا٥ٞ٘ؾ ١ػ١٪ـ؛ ٨٪ اٞست٣، أ١ا اإلٚغاـ اٞػك ال ٫نٝ إٞى صغي اٞح٩٪ر  ٟو ةىعو

 ٩ٗ٪ أدؼ ٞعٟٙ يف ا٥ٞ٘ؾ ١ض٢٪د ٨٪ اٞكساّة".
ك٢اء قا٢ْٟٞاء قامل٘كؼ٣٫ ق"األظالؽ املض٢٪دة" ج٥ح٢ي ٥ّغ ز٬٢ِ األ٤ت٬اء قاٞض

 إٞى ز٥ؾ0 "اٞع٬ؼ"، قجونه٥ٖ ٥ّغ ك٠٩ٟ يف م0ٖ٥ "اٞس٢اؿ".
قج٬٢٥ح٩ا يف ا٥ٞ٘ؾ ٣١ أ٠٨ أؿتاب جض٬ٛٙ اٞـْادة، قاٞحضٟي ةآدار٨ا يف 

 اٞـٟ٪ؾ ٫ٌْي اإل٤ـاف م٪رة ز٬٢ٟة قؿ٢ْة صـ٥ة ..
قٚغ ؿ٢ا٨ا ظاج٠ ا٥ٞت٣٬٬ ؿ٬غ٤ا ١ض٢غ مٟى ا٧ٟٞ ٧٬ّٟ قؿ0٠ٟ ١كارـ األظالؽ، 

 قماٞش األظالؽ، قصهـ٣ األظالؽ.
 :يكارم األخالق

ٞٛغ جٌ٪ير ٩٘١٪ـ "١كارـ األظالؽ" يف اإلدراؾ قاٞـٟ٪ؾ اإل٤ـا٤ي ّتؼ جار٫ط 
 اٞتكؼ٫ة.

د٠ كا٤ث اٞتْذة املض٢غ٫ة املضٌة ا٩٥ٞائ٬ة ٣١ ١ضٌاة إ٤ىاث ذٜٞ امل٩٘٪ـ؛ 
إًٍا ةػذث ألجًى " ك٢ا ٫ك٬ؼ إٞى ذٜٞ ٚ٪ؿ ا٥ٞتي مٟى ا٧ٟٞ ٧٬ّٟ قؿ0٠ٟ

 ". رقا٦ اٞتعارك يف "األدب امل٘ؼد".يكارم األخالق
إن اهوِ ةػذَي هحًام يكارم األخالق هكًال يداسٌ : »قيف رقا٫ة

 رقا٨ا اٞتٕ٪ك يف "قؼج اٞـ٥ة". «.األفػال
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ٗ٘ي ٨ػا اٞضغ٫خ ا٥ٞت٪ك إقارة إٞى أف ١ا ةٟ٪ر٦ األ٤ت٬اء قاٞ٘الؿ٘ة يف ة٥اء 
٩٘١٪ـ "١كارـ األظالؽ"؛ ةٛي ٤اٚنا صحى أك٧ٟ٢ رؿ٪ؿ ا٧ٟٞ ١ض٢غ مٟى ا٧ٟٞ 

 ، قُّا قٟٗـ٘ة.٧٬ّٟ3 قؿ٠ٟ؛ ج٬ُ٥ؼا ق٢١ارؿة

يف أقدٙ ١نادر٨ا0 اٞٛنل  -٠٩٬ّٟ اٞـالـ-إف اٞغارس مل٪اٖٚ األ٤ت٬اء 
ىلع أف اٞؼٚي ةاٞـٟ٪ؾ اإل٤ـا٤ي يف ١غارث "١كارـ األظالؽ"؛ اٞٛؼآ٤ي؛ ٫ٖٛ 

 كاف ٣١ األقٞ٪٫اة يف دّ٪ج٠٩ قؿ٬اؿح٠٩ ٥ٟٞاس ..
ق٨٪ ١ا جسٟيى ةككٝ قاوش ق١٘نٝ يف أٚ٪اؿ قأْٗاؿ ظاج٠٩٢ مٟى ا٧ٟٞ ٧٬ّٟ 
قؿ٠ٟ؛ اٞػك ج٢ث دراؿة ؿٟ٪ك٧ قؿ٬ؼج٧ قق٢ائ٧ٟ قجنؼٗاج٧ ق١٪ا٧٘ٚ؛ دراؿةل 

٬اجو٩ا يف ١ئاة املؤٞ٘اة قآالؼ املؼق٫اة، قأكغة ٗاصنة ٢ْ١ٛة ٤وكىؼة ١ٌْ
 ٤حائسو٩ا0 ٤ىر قؿ٢٪ قج٘٪ؽ أظال٧ٚ ٧٬ّٟ اٞنالة قاٞـالـ ..

 قذٜٞ ك٧ٟ ٫تٛى ٨ا١كا أ١اـ ق٩ادة اٞعاليؽ ا٠٬ْٟٞ جْاٞى؛ اٞػك ٚاؿ 0٧٥ّ

ٌٍَّم ٌهٌػٌوى ٍخٍوًق ٌغَظًٕى}  [4]ا0٠ٟٛٞ  {ٌهَإ
ا0٠٬ُْٞ ٨٪ اٞعٟٙ األكؼـ يف ٤٪ع (0 "قاٞعٟٙ 64/ 59ٚاؿ يف اٞحضؼ٫ؼ قاٞح٥٪٫ؼ )

األظالؽ؛ ق٨٪ اٞتاٞٓ أقغ اٞك٢اؿ املض٢٪د يف ًتِ اإل٤ـاف؛ الزح٢اع ١كارـ 
األظالؽ يف ا٥ٞتي مٟى ا٧ٟٞ ٧٬ّٟ قؿ٠ٟ؛ ٩ٗ٪ صـ٣ ١ْا١ٟح٧ ا٥ٞاس ىلع 
اظحالؼ األص٪اؿ املٛحى٬ة ٞضـ٣ املْا١ٟة، ٗاٞعٟٙ ا٠٬ُْٞ أرِٗ ٣١ ١ٌٟٙ 

 اٞعٟٙ اٞضـ٣.
؛ أهسث جلرأ: كد أفوح املؤيَٓن «كان خولِ اهلرآن» كة0ق٩ٞػا ٚاٞث ّائ

  «.[ أٖاة اهػشر1]املؤيَٓن: 

                                         
يداسٌ "٫ك٬ؼ إٞى اٞٛ٪ؿ قاٞح٬ُ٥ؼ، قٚ٪0٧ٞ  "يكارم األخالق"ٚ٪٧ٞ ٧٬ّٟ اٞـالـ0   3

 ٫ك٬ؼ إٞى اْٞ٘ٝ قاٞـٟ٪ؾ. "األفػال
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 "اهخوق اهػظٕى: ّٓ أدب اهلرآن". ق٣ّ ّٟي0

ق٫ك٢ٝ ذٜٞ كٝ ١ا قمٖ ة٧ اٞٛؼآف ١ضا١غ األظالؽ ق١ا قمٖ ة٧ ا٥ٞتي مٟى 
]آؿ ٢ّؼاف0  }فتًا رخًة يٌ اهوِ هَث هْى{ ا٧ٟٞ ٧٬ّٟ قؿ٠ٟ ٣١ ٤ض٪ ٚ٪0٧ٞ

129.] 
 [.199]األّؼاؼ0  }خذ اهػفٓ هأير ةاهػرف هأغرض غٌ اهجاّوٌٕ{ قٚ٪0٧ٞ

 ق٬ٔؼ ذٜٞ ٣١ آ٫اة اٞٛؼآف، ق١ا أظػ ة٧ ٣١ األدب ةٌؼ٫ٙ اٞ٪صي ٬ٔؼ اٞٛؼآف.
 «.إًٍا ةػذث ألجًى يكارم األخالق» : ٚاؿ رؿ٪ؿ ا٧ٟٞ مٟى ا٧ٟٞ ٧٬ّٟ قؿ٠ٟ

أمٝ قؼ٫ْح٧ إك٢اؿ ١ا ٫ضحاز٧ اٞتكؼ ٣١ ١كارـ األظالؽ يف ٤٘٪ؿ٠٩،  ٗسْٝ
 قال قٜ أف اٞؼؿ٪ؿ مٟى ا٧ٟٞ ٧٬ّٟ قؿ٠ٟ أكتؼ ٩ُ١ؼ ملا يف قؼ٧ّ؛ ٚاؿ جْاٞى0

 [.18]اٞساد٬ة0  {دى جػوَاك ىلع شرٔػة يٌ األير فاجتػْا}
 [ .161]األ٤ْاـ0  {هأٍا أهل املسوًٌٕ}قأ١ؼ٦ أف ٫ٛ٪ؿ0 

٧ مٟى ا٧ٟٞ ٧٬ّٟ قؿ٠ٟ ىلع ظٟٙ ٠٬ُّ؛ زْٝ قؼ٫ْح٧ ٗك٢ا زْٝ ا٧ٟٞ رؿ٪ٞ
 ٞض٢ٝ ا٥ٞاس ىلع اٞحعٟٙ ةاٞعٟٙ ا٠٬ُْٞ ة٥٢ح٩ى االؿحٌاّة.

"هإٍم  قة٩ػا ٫ؽداد قو٪صا ٥ْ١ى اٞح٢ك٣ اٞػك أٗاد٦ صؼؼ االؿحْالء يف ٚ٪0٧ٞ
 هػوى خوق غظٕى".

 ٩ٗ٪ ١ح٢ك٣ ٧٥١ اٞعٟٙ ا٠٬ُْٞ يف ٤٘ـ٧، ق١ح٢ك٣ ٧٥١ يف دّ٪ج٧ اٞغ٬٥٫ة.
أف ز٢اع اٞعٟٙ ا٠٬ُْٞ اٞػك ٨٪ أىلع اٞعٟٙ اٞضـ٣ ٨٪ اٞحغ٣٫،  قا٠ّٟ

ق١ْؼٗة اٞضٛائٙ، قص٠ٟ ا٥ٞ٘ؾ، قاْٞغؿ، قاٞنتؼ ىلع املحاّب، قاالّحؼاؼ 
٢ٟٞضـ٣، قاٞح٪اوِ، قاٞؽ٨غ، قاْٞ٘ة، قاْٞ٘٪، قاٞس٢٪د، قاٞض٬اء، قاٞكساّة، 

 .قصـ٣ اٞن٢ث، قاٞحؤدة، قاٞ٪ٚار، قاٞؼص٢ة، قصـ٣ املْا١ٟة قاملْاقؼة
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قاألظالؽ كا٥١ة يف ا٥ٞ٘ؾ ق١ُا٨ؼ٨ا جنؼٗاة ماصت٩ا يف كال٧١، قًالٚة 
قز٧٩، قدتاج٧، قصك٧٢، قصؼكح٧ قؿك٪٧٤، قًْا٧١ ققؼاة٧، قجأد٫ب أ٧ٟ٨ ق٣١ 
٥ُٞؼ٦، ق١ا ٫حؼجب ىلع ذٜٞ ٣١ صؼ١ح٧ ٥ّغ ا٥ٞاس، قصـ٣ اٞذ٥اء ٧٬ّٟ 

 قاٞـ٢ْة.
ٜٞ ك٧ٟ قيف قأ١ا ١ُا٨ؼ٨ا يف رؿ٪ؿ ا٧ٟٞ مٟى ا٧ٟٞ ٧٬ّٟ قؿ٠ٟ ٗ٘ي ذ
 ؿ٬اؿح٧ أ١ح٧، ق٢٬ٗا ظل ة٧ ٣١ ٗناصة كال٧١ قز٪ا١ِ ك٧٢ٟ".

أف ؿ٥ح٧ املتاركة مٟى ا٧ٟٞ ٧٬ّٟ قؿ٠ٟ كا٤ث قّاء ٞض٢٪ٞة ٟٗـ٬٘ة  ك٢ا
قجؼة٪٫ة ٨ائٟة يف ١٪و٪ع األظالؽ؛ قٚغ أةؼزة جٟٜ اٞض٢٪ٞة0 ١ن٥٘اةو 
املضغد٣٬ قاملؤ٣٬٘ٞ اٞػ٣٫ جحتْ٪٨ا قز٢ْ٪٨ا قج٥اقٞ٪٨ا ةاٞكؼج قاٞحض٬ٟٝ يف 

 اْٞغ٫غ ٣١ اٞكحب قاٞغراؿاة.
 اٞـ٥ة ا٥ٞت٪٫ة ٢٬ٗا ٫ٟي0 "جؼز٢ة ق٢٫ك٣ جٟع٬ل جْؼ٫ٖ "١كارـ األظالؽ" يف

ٛى٬ه٠ اٞٛؼآ٬٤ة إٞى ؿٟ٪ؾ ١كعل ق٢١ارؿة ٬ٟ٢ّة".  اٞ
قٚغ اٞحٌٛثو إقارة ٨ػا اٞحْؼ٫ٖ ٣١ ٚ٪ؿ اٞـ٬غة ّائكة روي ا٧ٟٞ ٩٥ّا ص٣٬ 

رقا٦  ".كان خولِ اهلرآن" ؿئٟث ٣ّ أظالؽ ا٥ٞتي مٟى ا٧ٟٞ ٧٬ّٟ قؿ0٠ٟ
 اٞتعارك.

٢ٗكارـ األظالؽ ٨ي اٞحؼز٢ة ا٬ٟ٢ْٞة ملا أرقغ إ٧٬ٞ اٞٛؼآف اٞكؼ٠٫ 0٣١ ْٗٝ 
اٞع٬ؼ قاإلصـاف، قٞؽقـ اٞضٙ قاْٞغؿ، قاالجناؼ ةاٞتؼ قاٞؼص٢ة قاٞنغؽ، قأداء 

 األ١ا٤ة، قاأل١ؼ ةاملْؼقؼ قا٩٥ٞي ٣ّ اٞ٘ضكاء قامل٥كؼ قاٞعتخ قا٥ٞ٘اؽ قإٞغر ...
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 غوى األخالق:
١غظال ٨ا١ا ٤ض٪ ةٟ٪رة قإ٤ىاث "٠ّٟ األظالؽ"؛ قجسٟى ٞٛغ كا٤ث ٢ْ٤ة اْٞٛٝ 

ذٜٞ ٢٬ٗا أٗؼز٦ اْٞٛٝ اإل٤ـا٤ي ٣١ ١عؼزاة ٗكؼ اٞضك٢اء قاٞ٘الؿ٘ة؛ قاٞحي 
 أقاد اٞٛؼآف اٞكؼ٠٫ ةتْى٩ا )ا٬ٟ٘ٞـ٪ؼ ٢ٛٞاف ٢٤٪ذزا(.

ق٠ّٟ األظالؽ "٨٪ ا٠ْٟٞ اٞػك ٫تضخ ٢٬ٗا ٥٫تٕي أف ٫ك٪ف ٧٬ّٟ اإل٤ـاف، ١اذا 
 أك قكٝ ٫ككٝ ص٬اج٧".٥٫تٕي أف ٢ْ٫ٝ قة

ق١٪و٪٧ّ ٨٪ "اٞتضخ يف صاؿ ا٥ٞ٘ؾ، اٞحي ٨ي أقؼؼ امل٪ز٪داة املعٟ٪ٚة 
 ةـتب ز٪٨ؼ٨ا املسؼد اٞػك ٫ح٥اؿب ١ِ أ٤٘ؾ املالئكة ٣١ ٨ػ٦ اٞس٩ة".

0 "قٚغ أٗاض ا٧ٟٞ املْٟ٪١اة، قاألؿ٢اء اٞغاٞة ىلع ٫4ٛ٪ؿ ٢ّاد ا٩ٞالٞي
٬٘ة يف أرو٧، ق٠ٞ املـ٬٢اة ىلع أقؿ ةكؼ ظ٧ٟٛ ٣١ ظ٧ٟٛ، قز٧ْٟ ظٟ

٩٢ْٟ٫ا ١الئكح٧ املٛؼة٣٬، ملا يف ذٜٞ ٣١ ّغـ اٞىؼقرة اٞغا٬ّة إٞى ج٠٩٢٬ْٟ 
إ٫ا٨ا، ٞحسؼد٠٨ ٣ّ ١اد٫اة ٨ػا اْٞا٠ٞ قكذاٗح٧، قأل٠٩٤ ٥١ؽ٨٪ف ٣ّ ٥ْ١ى 
املكاركة يف املناٞش األرو٬ة اٞحي جـحٟؽـ املؽاص٢ة، ق٨ي ةال قٜ، جٛحىي 

ة األ٤٘ؾ، ةض٬خ جس٩ْٟا ماٞضة ٟٞتضخ قز٪د م٥اّة ذاة أم٪ؿ، قٚ٪اّغ ٞحؼة٬
يف أص٪اؿ امل٪ز٪داة ىلع قز٧ ٫ى٣٢ االّحغاؿ يف اٌٟٞب، ق٫ـ٬ؼ ةكٝ ٤٘ؾ 

 إٞى ١ا أّغة ٧ٞ قج٬٩أة إ٧٬ٞ.
  قاٞضك٢اء" prophets" ٨ػ٦ اٞن٥اّة اٞحي صٟيث يف املضٝ األقؿ ٣١ األ٤ت٬اء

" sages"ا٤ْكـث يف ؿ٬ؼة املٟ٪ؾ اْٞاد٣٬ٞ قاٞـال٣٬ً اٞناٞض٣٬، كا٤ث  ، د٠
ؿتتا ٠ُ٥ٞ املسح٢ْاة اٞتكؼ٫ة قجغة٬ؼ ١ناٞش اٞعٟٙ ىلع اظحالؼ يف 

 إٞا٫اة، قج٘اقة يف املكارب، قجتاّغ يف االؿحْغاد، قجتا٣٫ يف اٞح٬٩ؤ 
 

                                         
 (.11-٠ّٟ15 األظالؽ )ص   4
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ة٬ٕؼ  قاٞٛاة٬ٟة، قاٞحي جسْٝ اْٞغؿ قْارا، قاٞؼص٢ة ددارا، ال ٢٫ك٣ أف ٫ْتؼ ٩٥ّا
 م٥اّة األظالؽ.

قملا كاف قؼؼ ا٠ْٟٞ ٫ؼزِ إٞى قؼؼ ١٪و٪٧ّ؛ كاف ا٠ْٟٞ اإل٩ٞي أقؼؼ 
امل٪و٪ّاة ٚاًتة، ٧٬ٟ٫ يف اٞؼجتة اٞؼ٫او٬اة د٠ اٌٞت٬ْ٬اة، قىلع ١ـح٪ى 
ا٠ْٟٞ اٌٞت٬ْي ذاج٧ جسغ أف اٞتضخ يف ا٥ٞ٘ؾ اإل٤ـا٬٤ة أقؼؼ ٣١ ؿائؼ 

 األةضات األظؼى".
 ق:األخال جْذٔب يسكِٓٔ هكحاةِ

ـ(؛ 1111-٨915سؼ٫ة /  451-٫151وْحتؼ أص٢غ ة٣ ١ض٢غ ة٣ ٫ْٛ٪ب ١ـك٪٧٫ )
أقؿ ٬ٟٗـ٪ؼ ّاٞر "املـأٞة األظال٬ٚة" ةككٝ جعنني ١غٚٙ، قز٩ْٟا ٢ّٟا 
قم٥اّة ١ضغدة املْا٠ٞ قامل٪او٬ِ، قكحب ٩٬ٗا ١ؤٞ٘اة ةغ٫ْة اٞحؼج٬ب 

 .5قاٞحن٬٥ٖ
يف  اٞغكح٪ر ٢ّاد ا٩ٞالٞي أ٧٤ ٥٫ح٢ي إٞى م٥ٖ ا٢ْٟٞاء اٞػ٣٫ ١ؽز٪ا ق٫ؼى

قاٟٞ٘ـ٘ة" ٣١ ز٩ة ق"اٞ٪ٍّ اْٞاً٘ي"  "اْٞٛٝ ج٥اقؿ املـأٞة األظال٬ٚة ة٣٬
 ٣١ ز٩ة دا٬٤ة؛ ص٬خ م٥ٖ ٢ّٟاء األظالؽ إٞى دالدة أم٥اؼ0

 قاة٣ أةي اٞغ٬٤ا ٚح٬تة اة٣ اٞكالؿ٬ك٬٪ف0 ١ذ0ٝ األظال٬ٚ٪ف :اهصَف األهل
 .قاٞضك٠ امل٪اٍّ ٣١ ظالؿ األظالؽ ١كارـ ٣٫ ٚغ١٪ااٞػ

  ّغك ة٣ ق٫ض٬ى رقغ اْٞٛال٬٤٪ف0 ١ذ0ٝ اة٣ األظال٬ٚ٪ف :اهصَف اهذاٍي
 .ةؼؤ٫ة ٟٗـ٬٘ة ٬٢ّٛة األظالؽ ١كارـ اٞػ٣٫ ٚغ١٪ا

 

                                         
أٞيٖ ٫ض٬ى ة٣ ّغك اٞحكؼ٫حي كح٬تا م٬ٕؼا ؿ٢ا0٦ "ج٩ػ٫ب األظالؽ"؛ ق٨٪ ٬ٟٗـ٪ؼ   5

ـ ٨962ػ، 164ـ ةحكؼ٫ث، قج٪يف ّاـ ٨894ػ، 581ق٥١ٌٛي ق١حؼز٠ ٤نؼا٤ي؛ قٞغ ّاـ )
 ةتٕغاد(، ق٨٪ ج٬٢ٟػ اٞ٘اراةي قأؿحاذ ١ـك٪٧٫.

 ة٬ة.قكاف أصغ أةؼز املحؼز٣٬٢ ٟٞحؼات اٟٞ٘ـ٘ي، قظامة ٣ّ اٞـؼ٫ا٬٤ة إٞى اْٞؼ



 

9 
 

 

 قاْٞاً٘ة" قاٟٞ٘ـ٘ة" ق"اٞ٪ٍّ "اْٞٛٝ ة٣٬ ١ؽث :اهصَف اهذاهخ
 .قإٞؽاٞي قاة٣ ا٠٬ٛٞ ١ـك٪٧٫ ١ذ0ٝ

قأ٠٨ كحب ١ـك٪0٧٫ كحاب "ج٩ػ٫ب األظالؽ" اٞػك قؼج ٧٬ٗ األم٪ؿ اٞكؼ٬ّة 
 قا٬ْٟٛٞة اٟٞ٘ـ٬٘ة ٞألظالؽ.

ق٧ٞ ٥ّ٪اف آظؼ0 "اٞ٘٪ز األكتؼ"؛ إقارة إٞى أف اٞـْادة اٞض٬ٛ٬ٛة ٨ي اٞحضٟي 
 ة٢كارـ األظالؽ.

ا٥ٞ٘ؾ"؛ إقارة إٞى أف زكاة ا٥ٞ٘ؾ ٨ي املغظٝ ٤ض٪  "٩ًارة داٞخ0 ق٧ٞ ٥ّ٪اف
 ة٢كارـ األظالؽ.اٞحضٟي 

ق٩ٞػا اٞكحاب أ٬٢٨ة ةإٞة يف ١ساؿ0 "ٟٗـ٘ة األظالؽ"، ق٨٪ ظاج٢ة ١ـار 
 ١ـك٪٧٫ اٞحي ج٪ث ة٩ا ؿ٥٪اة ّغ٫غة ٣١ اٞٛؼاءة قاٞحأ١ٝ اٟٞ٘ـ٘ي.

كت٬ؼة؛ ٗٛغ ًتٙ ١ـك٪٧٫  6ق٢١ا ٬٢٫ؽ اٞكحاب0 قز٪د ٩١ارة جؼة٪٫ة )ة٬غأ٪ز٬ة(
أك0 ٚ٪اّغ اْٞؼض اٞ٪اوش ٚتٝ امل٬الد(، ) 184/155ٚ٪اّغ ٩٥١س٬ة أرؿٌ٪ )

قامل٠ُ٥ ٞألٗكار(، ١ِ ١ؽز٩ا ة٠ْٟ ا٥ٞ٘ؾ األٗالً٪٤ي؛ ١ِ د١س٩ا ةا٥ُٞؼ٫ة 
 األظال٬ٚة يف اإلؿالـ.

ق٣١ ة٬غأ٪ز٬ح0٧ أ٧٤ ٤٘ػ إٞى اٞس٩٢٪ر ٣١ ظالؿ األ١ذٟة املضـ٪ؿة املْاقة 
 ٞغى اْٞا١ة ..

 :فوسفة األخالق
أٗالً٪ف قأرؿٌ٪؛ يف اٞ٪ٚث اٞػك ا٨ح٠ كذ٬ؼ ٣١ اٞتاصذ٣٬ يف ٟٗـ٘ة 

ةامل٪او٬ِ املؼجتٌة ةامل٥ٌٙ قاٌٞت٬ْ٬اة قاإل٬٩ٞاة؛ ٤سغ ١ـك٪٧٫ ٩٫ح٠ 
 ةسا٤ب األظالؽ ق٫ؼكؽ ٧٬ّٟ ..

 
 

                                         
اٞت٬غأ٪ز٬ة0 ٠ّٟ اٞحؼة٬ة؛ ٫و٥ْى ةح٬٢٥ة ١ٟكاة اٞ٘ؼد قجك٪٣٫ قعن٬ح٧ قجٛ٪٠٫ ؿٟ٪ك٧؛   6

 ةض٬خ ٫ن٬ؼ ّى٪ا ٤اْٗا يف ١سح٧ْ٢.
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قٚغ ز٢ِ يف جأؿ٬ـ٧ ٟٞ٘ـ٘ة أظال٬ٚة ١حكا١ٟة ة٣٬ ١ؼز٬ْة "اٞكؼ٫ْة 
اإل٬٩ٞة قاٞـ٥ة ا٥ٞت٪٫ة" ق"١عؼزاة اٞ٘كؼ اإل٤ـا٤ي"؛ ق١ؽث يف ١٪و٪ع اٞحؼة٬ة 

 ة0٣٬ "دراؿاة اٞ٘الؿ٘ة اإلٔؼ٫ٙ"، ق"اٞحؼات اْٞؼةي قاإلؿال١ي".قاألظالؽ 
ْه٪يد٠٨  ٛه٪يـ األصغات قجو ٚاؿ يف اٞكحاب امل٥٪٦َّ ة0٧ "قاٞكؼ٫ْة ٨ي اٞحي جو
األْٗاؿ املؼو٬ة، قجْغ ٤٘٪ؿ٠٩ ٞٛت٪ؿ اٞضك٢ة قًٟب اٞ٘ىائٝ قاٞتٟ٪غ إٞى 

 اٞـْادة اإل٤ـ٬ة ةاٞ٘كؼ اٞنض٬ش قا٬ٛٞاس املـح٠٬ٛ. 
 اٞغ٣٫ أظػ٠٨ ة٩ا قةـائؼ ا٭داب اٞس٬٢ٟة...".قىلع اٞ٪

قةْغ م٘ضاة ٫ْتؼ ١ـك٪٧٫ ٣ّ أؿ٧٘؛ أل٧٤ ٠ٞ ٫حٟٙ يف ً٘٪ٞح٧ جؼة٬ة 
١الئ٢ة ٣١ ٨ػا ا٥ٞ٪ع، ةٝ ىلع اْٞكؾ ٞٛغ اجتِ ًؼ٫ٛا ١ٕا٫ؼا، ًؼ٫ٙ اٞ٘٪ز يف 
٨ػ٦ اٞغ٬٤ا ق٬٤ٝ ١ٟػج٩ا؛ ٫ٛ٪ؿ0 "ق٣١ ٠ٞ ٫ح٘ٙ ٧ٞ ذٜٞ يف ١تغأ ٤ك٪ئ٧، د٠ 

٧٬ قاٞغ٦ ىلع رقا٫ة اٞكْؼ اٞ٘اصف، قٚت٪ؿ أكاذ٫ت٧ قاؿحضـاف ١ا اةحٟي ةأف ٫ؼة
٫٪زغ ٧٬ٗ ٣١ ذكؼ اٞٛتائش ق٬٤ٝ اٟٞػاة، ك٢ا ٫٪زغ يف قْؼ ا١ؼئ ا٬ٛٞؾ 
قا٥ٞاةٕة قأقتا٢٩٨ا، د٠ مار ةْغ ذٜٞ إٞى رؤؿاء ٫ٛؼة٪٧٤ ىلع رقا٫ح٩ا قٚ٪ؿ 

اة ١ذ٩ٟا، ق٫سؽٞ٪ف ٧ٞ ا٬ٌْٞة، قا١حض٣ ةأٚؼاف ٫ـاّغق٧٤ ىلع ج٥اقؿ اٟٞػ
اٞسـ٢ا٬٤ة، ق١اؿ ًت٧ْ إٞى االؿحكذار ٣١ املٌا٠ّ قاملالةؾ قاملؼاكب قاٞؽ٥٫ة 
.. ك٢ا اج٘ٙ ٞي ١ذٝ ذٜٞ يف ةْه األقٚاة، د٠ ا٢٩٤ٜ ٩٬ٗا قاقحٕٝ ة٩ا ٣ّ 
اٞـْادة اٞحي ٨٪ أ٨ٝ ٩ٞا، ٬ْٟٗغ ذٜٞ قٛاء ال ٢٬ْ٤ا، قظـؼا٤ا ال رةضا، ق٬ٞسح٩غ 

ذٜٞ؛ إال أ٧٤ ىلع كٝ صاؿ ظ٬ؼ  ىلع اٞحغرث إٞى ٌٗاـ ٤٘ـ٧ ٩٥١ا، ق١ا أمْب
 .٣١7 اٞح٢ادك يف اٞتاًٝ"

 

                                         
 (.581ج٩ػ٫ب األظالؽ ص )  7
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قٚغ كا٤ث األٗالً٪٬٤ة صاوؼة يف ٟٗـ٘ة ١ـك٪٧٫ اٞع٬ٟٛة؛ ص٬خ اٞحؽـ 
٣ّ اٞسـغ، قؿ٠ٟ ةاٞٛـ٢ة اٞذالد٬ة ٞٛ٪ى ا٥ٞ٘ؾ،  ةس٪٨ؼ٫ة ا٥ٞ٘ؾ قا٤٘نا٩ٞا

 ىلع ٔؼار أٗالً٪ف.
  قاّحتؼ أف ٞكٝ ٣١ ٨ػ٦ اٞٛ٪ى ٗى٬ٟح٧ اٞعامة0

  ٗى٬ٟة اٞٛ٪ة ا٥ٞاًٛة. ٨ي فاهدكًة

  ٨ي ٗى٬ٟة اٞٛ٪ة اٞك٩٪ا٬٤ة. هاهػفة

  ٨ي ٗى٬ٟة اٞٛ٪ة إٞىت٬ة. هاهشجاغة

اٞحي ج٥س٠ ٣ّ اّحغاؿ اٞٛ٪ى األرةِ ؛ اهػداهة أ١ا راةِ ٨ػ٦ اٞ٘ىائٝ ٩ٗي
 قج٥ا٩٢ٔا.

 ٗكا٤ث ٨ػ٦ اٞ٘ى٬ٟة أؿؾ اٞ٘ىائٝ ز٬٢ْا. 
إال أ٧٤ ٠ٞ ٫ح٪ٖٚ ٥ّغ ٨ػ٦ اٞ٘ىائٝ األٗالً٪٬٤ة األرةْة؛ ةٝ أٞضٙ ة٩ا جضث 

املحأظؼة؛ ًائ٘ة ٣١ "peripatetics"  قاملكائ٬ة  "stoicism"جأد٬ؼ اٞؼقا٬ٚة 
٣١ اٞ٘ىائٝ األرةْة اٞكتؼى زػّا ٩ٞا، قكا٤ث ٨ػ٦  اٞ٘ىائٝ اٞ٘ؼ٬ّة، جْحتؼ كٝ

اٞـ٢اة ٣١ امل٬٢ؽاة اٞؼئ٬ـ٬ة ٟٞ٘كؼ األظالٚي اْٞؼةي ةؼ١ح٧، قٞغى ١ـك٪٧٫ 
 ظامة".

ق٣١ اٞ٘الؿ٘ة اٞػ٣٫ رزِ إ٠٩٬ٞ ١ـك٪٧٫ ق٤ٛغ ةْه آرائ٠٩ ةاإلواٗة إٞى 
 أٗالً٪ف قأرؿٌ٪0 ؿٛؼاط قزا٥٬ٞ٪س ق٬ٗحأ٪س.

 
 
 
 
 



 

12 
 

 

 :ِ اهذرٔػة إهى يكارم اهشرٔػةاهراغب األصفْاٍي هكحاة
٨ػ /  ٢٫215ك٣ اّحتار اٞضـ٣٬ ة٣ ١ض٢غ اٞك٬٩ؼ ةاٞؼأب األم٩٘ا٤ي )ج٪يف 

ـ( ٣١ أةؼز ٢ّٟاء قٗالؿ٘ة املـ٣٬٢ٟ اٞػ٣٫ قؼص٪ا ٟٗـ٘ة األظالؽ يف  1118
اإلمالج املض٢غك؛ قأدتح٪ا إ١كاف االرجٛاء ةاإل٤ـاف ٣ّ ًؼ٫ٙ ا٢ْٞٝ ة٢كارـ 

 .جْاٞى ة٩ا اٞكؼ٫ْة اٞحي ةْذ٧ ا٧ٟٞ
قٚغ قؼج ٩٥١س٧ يف ٬١غاف األظالؽ، قأرؿى ٚ٪اّغ امل٩٥ر قصٟٝ املككٟة  

األظال٬ٚة، ١ٛغ١ا ٩ٞا ةحض٬ٟٝ ١ـ٩ب ٞإل٤ـاف ق١كا٤ح٧ ة٣٬ املعٟ٪ٚاة، 
قإٞؼض اٞػك ٣١ أز٧ٟ ظوٟىٙ قة٬اف ١ن٬ؼ٦، قإ١كاف إمالج أظال٧ٚ قج٪ز٧٬ 

قا٢ْٞٝ اٞغائب ٞؼ٫اوة  اإلرادة اإل٤ـا٬٤ة اٞ٪ز٩ة األٗىٝ ٣ّ ًؼ٫ٙ ةػؿ اٞس٩غ
 .ا٥ٞ٘ؾ قجضـ٣٬ اٞعٟٙ

 ٣١ أٗىٝ كحب األظالؽ. "اهذرٔػة إهى يكارم اهشرٔػة" قْٞٝ كحاة٧
0 "٬ٟٗـ٪ؼ، قّا٠ٞ ٢١حاز، ٠ٞ ٩٫ح٠ ةأ١ؼ٦ ٫8ٛ٪ؿ ٧٥ّ اْٞال١ة ّالؿ اٞ٘اؿي

اٞتاصذ٪ف املضغد٪ف، قال كحب ٧٥ّ كذ٬ؼا املحؼز٢٪ف اٞـاةٛ٪ف، ١ِ أ٧٤ ٣١ 
 أ٠ُّ ٣١ أ٤ستح٠٩ أ١ح٥ا قٕٞح٥ا؛ ٢ّٟا، قأدةا، قٗكؼا. 
 ق٣١ كحت٧ ا٬٘٥ٞـة "اٞػر٫ْة إٞى ١كارـ اٞكؼ٫ْة". 

أ٧٤ ٨٪ كحاب  ق٫ْحٛغ كاجب جؼز٢ة اٞؼأب، يف دائؼة املْارؼ اإلؿال٬١ة،
 األظالؽ. 

أ١ا اٞؽركٟي؛ ٗٛغ ذكؼ األظالؽ، أق أظالؽ اٞؼأب، كحاةا ١ـحٛال ٣ّ اٞػر٫ْة، قذٜٞ 
١ا ٫ٛحى٧٬ م٬٥ِ ماصب ككٖ ا٥ُٞ٪ف، ص٬خ ذكؼ كحاب أظالؽ اٞؼأب يف 

 ١ادة األٖٞ قاٞعاء، قذكؼ يف صؼؼ اٞػاؿ قاٞؼاء كحاب اٞػر٫ْة. 
 ٗغؿ ذٜٞ ىلع أ٢٩٤ا كحاةاف ١ـحٛالف. 

                                         
 (.21/  25كحاب0 أصاد٫خ يف اٟٞ٘ـ٘ة قاٞحار٫ط قاالزح٢اع ْٞالؿ اٞ٘اؿي )ص   8
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قٚغ ذكؼقا يف جؼز٢ة إٞؽاٞي، أ٧٤ كاف ١ْستا إٞى صغ كت٬ؼ ةكحاب اٞػر٫ْة، 
 صحى أ٧٤ كاف ال ٫٘ار٧ٚ، قإذا ؿاٗؼ ز٧ْٟ يف ك٧٢، قال ٫ض٢ٝ ٬ٔؼ٦ ٧ْ١. 

ٙي ٧ٞ ذٜٞ؛ قٚغ اؿح٘غة ٧٥١ أد٥اء جأ٬ٞ٘ي ٞكحاب "١ٛامغ اٞكؼ٫ْة  قصو
 ق١كار٩١ا" إذ ٤ٟٛث ٧٥ّ ٗٛؼاة ٬٘١غة.

، ٚاؿ "فصٕن اهَشأجٌٕ، هجدصٕن اهسػادجٌٕج" ق٧ٞ كحاب ٢١ادٝ اؿ0٧٢
 ٧٥ّ اٞؽركٟي، أ٧٤ يف  اٞضك٢ة ق٠ّٟ ا٥ٞ٘ؾ.  

ق٨٪ يف اٞض٬ٛٛة يف ز٢ٟة امل٪ز٪داة، ق١كاف اإل٤ـاف ٩٥١ا، ق١تغئ٩ا، 
ق٥١كئ٩ا، ق٥١ح٩ا٨ا، ق١ا زْٝ ٧ٞ ٣١ اٞـْادة يف اٞغار٣٫، ةاكحـاب اإل٤ـا٬٤ة، 

 قك٬٘٬ة اٞحٌؼؽ إ٩٬ٞا". 
 :9اهغرةٌٕٕفوسفة األخالق غَد 

 

 ١ػا٨ب اٟٞ٘ـ٘ة األظال٬ٚة إٞؼة٬ة جؼزِ إٞى ١ػ٨ت٣٬ ّا0٣٬١
 :يذاّب غائٕة 1

ق٨ي اٞحي جضك٠ ىلع اْٞ٘ٝ اٞعٟٛي ةاالؿح٥اد إٞى آدار٦ أق ٤حائس٧؛ قأق٩ؼ٨ا0 
 Jeremy) ؽ.ـ(، قز٬ؼ١ي ة٥حاـ 571-141) (epicurus) ١ػ٨ب اٟٞػة ٥ّغ إة٬ٛ٪ر

Bentham )(1748 – 1851 ؛ ق٨٪ أقؿ)٬ٟٗـ٪ؼ إ٤ك٬ٟؽك أةؼز ١ػ٨ب اٟٞػة يف ـ
يلدية ألصٓل األخالق " اٞٛؼف اٞحاؿِ ّكؼ امل٬الدك، قذٜٞ يف كحاة0٧

 ".هاهحشرٔع

ـ( ةأف 1615 – 1714) (John Locke) قٚت٧ٟ ٚاؿ ا٬ٟ٘ٞـ٪ؼ اإل٤ك٬ٟؽك ز٪ف ٞ٪ؾ
ٗكؼة اٞع٬ؼ ٫سب أف جوْؼيؼ ةأ٩٤ا ٨ي ٤٘ـ٩ا ك٢ٟة اٟٞػة أق ىلع األٚٝ جْؼؼ 

 د٨ا إٞى اٟٞػة.جْؼ٫٘ال ٫ؼ
                                         

 اْٟٞ٪ـ اإل٤ـا٬٤ة"؛ ٟٞغكح٪ر ١نٌ٘ى ص٢ٟي.ٟٞح٪ؿ0ِ رازِ كحاب0 "٥١ا٨ر اٞتضخ يف   9
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١ػ٨ب اٟٞػة   ـ(1816 – 1871) (John Stuart Mill) قزْٝ ز٪ف ؿح٬٪ارة ٬١ٝ
 امل٥ْ٘ة. ١ػ٨ب ٨٪

٬ٗؼى أف اٞـْادة ٨ي اٞع٬ؼ األٚنى اٞػك ٢٫ك٣ أف ٫نٝ ( aristotle)أ١ا أرؿٌ٪ 
 إ٧٬ٞ اإل٤ـاف يف ٨ػ٦ اٞض٬اة.

ق٨٪ قاوِ املػ٨ب األظالٚي املـح٥غ إٞى ٗكؼة اٞـْادة، قاٞػك قؼص٧ يف 
 .١10ٛغ١ة كحاة٧ "األظالؽ ا٬٥ٞٛ٪١اظ٬ة"

ٗؼأقا ا٤ضنار اٞـْادة يف )وتي ا٥ٞ٘ؾ( ق)االكح٘اء ةاٞػاة(  11أ١ا اٞؼقا٬ٚ٪ف
 ق)اٞضك٢ة( أك أ٧٤ جضؼر ٣١ اال٤ْ٘اؿ قاٞحعٟل ٣١ ا٩ٞ٪ى.

 :املٓضٓغٕة املذاّب 2
 ٤حائس٧. إٞى ةا٥ُٞؼ ال ذاج٧ يف اٞعٟٛي اْٞ٘ٝ ىلع جضك٠ اٞحي

 Immanuel)  قأةؼز ١ْا٠ٞ االجسا٦ امل٪و٪ّي ٩ُ٫ؼ يف ١ػ٨ب إ٢٫ا٤٪٫ٝ كا٤ي

Kant )(1754-1814 ْٝ٘ٞاٞػك ٫ضك٠ ىلع ا )( ماصب ٗكؼة )ٚا٤٪ف اٞ٪ازب
 اٞعٟٛي يف ذاج٧، ال ةا٥ُٞؼ إٞى آدار٦ ق٤حائس٧.

١ػ٨ب اٞـْادة اٞكعن٬ة، أل٧٤ ٫ؼد اٞع٬ؼ إٞى قيف ١ػ٨ت٧ األظالٚي اؿحتْغ 
اٟٞػة قامل٥ْ٘ة، قال ٫ىِ ج٬٬٢ؽلا ة٣٬ ة٪اّخ اٞؼذ٫ٟة، ق٠ٞ ٫٪اٗٙ ىلع ١ػ٨ب 

 اْٞاً٘ة األظال٬ٚة ١ِ اّحؼا٧ٗ ةاٞ٘ى٬ٟة أقٞلا قةاٞػاة.
 

                                         
 )اٞحؼز٢ة اْٞؼة٬ة(. .(٠ّٟ189 األظالؽ إٞى ٬٤ٛ٪١اظ٪س؛ ألرؿٌ٪ )ص  10 

اٞؼقا٬ٚة0 ١ػ٨ب ٟٗـ٘ي، ق٫ْغ قاصغا ٣١ اٟٞ٘ـ٘اة املـحسغة يف اٞضىارة ا٥ٟ٩ٞـح٬ة،   11
اٞػك ٫ٛ٪ؿ0 "إف اْٞا٠ٞ كٝ ّى٪ك، جحع٧ٟٟ  أ٤كأ٦ ا٬ٟ٘ٞـ٪ؼ ا٬ٞ٪٤ا٤ي ز٥٫٪ف اٞـ٬ك٪١ي

ٚ٪ة ا٧ٟٞ اٞ٘اّٟة، قإف رأس اٞضك٢ة ١ْؼٗة ٨ػا اٞكٝ، ١ِ اٞحأك٬غ أف اإل٤ـاف ال ٫ـح٬ٌِ أف 
 ٫ٟح٢ؾ ٨ػ٦ املْؼٗة إال إذا كتش ز٢اج ّ٪ا٧ً٘، قجضؼر ٣١ اال٤ْ٘اؿ".
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قجْغ املغرؿة االزح٢ا٬ّة األظال٬ٚة يف اْٞنؼ اٞضغ٫خ ٣١ أ٠٨ املغارس اٞحي 
 Émile)   دراؿة األظالؽ ٥١ػ كا٤ي قإ٬١ٝ دقركا٠٫أؿ٢٩ث ةآراء رقاد٨ا يف

Durkheim) ؛ اٟٞػاف أرادا جٌت٬ٙ ٩٥١ر اٞتضخ يف اْٟٞ٪ـ اٞحسؼ٫ت٬ة ىلع
 دراؿة اُٞ٪ا٨ؼ االزح٢ا٬ّة ٣١ جار٫ط قاٚحناد قأظالؽ قٕٞة ق٬ٔؼ ذٜٞ.

ق٫أجي ٗالؿ٘ة اٞ٪و٬ْة امل٬ٌٛ٥ة ٥٬ٗكؼقف اٞٛىا٫ا األظال٬ٚة ألف اٟٞ٘ـ٘ة 
رأ٠٩٫ ال ج٥ٌ٪ك ىلع أك ةضخ يف اٞ٪اِٚ، ق٫ػ٨ت٪ف يف ٟٔ٪٠٨  األظال٬ٚة يف

اإل٤كارك إٞى اٞٛ٪ؿ ةأ٩٤ا ٚىا٫ا زائ٘ة ال جْتؼ ٣ّ أك قيء ٚاةٝ ٟٞحض٬ٛٙ 
 جسؼ٫ت٬ا.

قيف و٪ء ٨ػا اإل٤كار ٫ؼقف يف األصكاـ األظال٬ٚة ١سؼد "ج٪م٬اة" أق "رٔتاة" أق 
 "ّتاراة جْسب".

٬ؼكسار قزتؼ٬٫ٝ ١ارؿ٬ٝ قؿارجؼ؛ ٗتغاِٗ أ١ا أؿا٣٬ً اٟٞ٘ـ٘ة اٞ٪ز٪د٫ة أ١ذاؿ ك
رٗى٠٩ إظىاع اٞ٘ؼد ٟٞضح٬٢ة االزح٢ا٬ّة أق امل٪و٪٬ّة ا٬٢ْٟٞة، قجٛغ٫ـ٠٩ 

 ٟٞضؼ٫ة ةاّحتار٨ا ١نغر اإلٞؽاـ، أؿٌٛ٪ا ز٬٢ِ ا٠٬ٛٞ ٣١ صـاة٠٩.
ٟٗـ٘ح٠٩ يف اٞض٬ٛٛة جو٢هذٝ وؼةة ٚام٢ة ٠٬ٟٛٞ قاٞ٘ىائٝ اٞع٬ٟٛة، قٚغ 

١كاّؼ اٟٞٛٙ قاْٞتخ قإٞؼةة قاٞى٬اع قاٞ٘ؼاغ  ٨٪ًة ةاٞض٬اة اإل٤ـا٬٤ة إٞى
 قا٬ٞأس.

٢١ا دِٗ ةأصغ اٞتاصذ٣٬ إٞى اٞحـاؤؿ0 ٨ٝ ٤ض٣ أ١اـ ٟٗـ٘ة أظال٬ٚة أـ جغ٨٪ر 
 أظالٚي؟ 

يف رأك ةارقدك أف األز١ة امل٥ْ٪٫ة اٞحي جكاٗش ٩٬ٗا املغ٬٤ة إٞؼة٬ة ٥١ػ دالدة 
 ك صغت ة٣٬ األظالؽ ٚؼقف إ٢٤ا ٨ي أز١ة ظ٬ٟٛة، ١ْٟال إ٫ا٨ا ةاال٤٘ناؿ اٞػ
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قاٞ٪صي اٞغ٥٫ي؛ ق٣١ د٠ ٗإف اٞضازة أمتضث ١اؿة ٣١ زغ٫غ إٞى ؿٌٟة ١ا، 
 .12قإٞى ٚاّغة ظارز٬ة قإٞى ١تادئ ١٪و٪٬ّة

قأ١اـ ٨ػا اٞحؼدك يف املػا٨ب األظال٬ٚة ٥٨اؾ، ٨ٝ ٫نْب ٥٬ّٟا اؿحٛؼاء 
 املٕؽى؟

جن٪راة اإل٤ـاف إف األز١ة اٞض٬ٛ٬ٛة ٟٟٞ٘ـ٘ة إٞؼة٬ة يف األظالؽ ٤اةْة ٣١ 
٠٬ٟٛٞ اٞع٬ٟٛة، أق ا٩ٟٞخ قراء اٞتضخ ٣ّ اٟٞػة أق امل٥ْ٘ة، قظٌأ جن٪راج٧ ٣ّ 
ا٩ٞغؼ قاملؼ١ى ٣١ اٞض٬اة، قةضذ٧ ٣ّ أ٨غاؼ كاٞـؼاب، ١ِ اٗحٛاد ا٥ُٞؼة 
اٞنض٬ضة ٠٬ٟٛٞ اٞذاةحة اٞحي ٤ـح٢غ٨ا ٤ض٣ املـ٣٬٢ٟ ٣١ ٬ّٛغج٥ا، ق٣١ ظتؼة 

 األز٬اؿ جٟ٪ األز٬اؿ.
 :جًَٕة أخالكٕة يف اهداجة إهى

صـب اٞتاصذة ةا٤ا و٢ؼاقك جؼزِ األم٪ؿ األقٞى ٞ٘كؼة اٞح٬٢٥ة؛ إٞى اٞحسارب 
املتكيؼة اٞحي ٚاـ ة٩ا اإل٤ـاف األقيؿ إلدراؾ اٞح٬ٕؼاة اٞحي جضنٝ ٣١ ص٪٧ٞ، قٚغ 
ارجتي ذٜٞ ةاٞحسارب اٞض٬ة قاٞحأ١ٝ يف االظحالٗاة اٞحي جضنٝ يف 

 اإل٤ـاف، قاٞض٬٪اف. امل٪ز٪داة؛ ك٘ن٪ؿ اْٞاـ، قا٥ٞتاة، ق
ٗٛغ أكيغة جٟٜ اٞح٬ٕيؼاة أفي ٨ػا اْٞا٠ٞ يف صؼكة ٬ٔؼ ١ح٪ٚ٘ة قيف ج٬ٕيؼ 
١ـح٢ؼ، قٚغ أدة ٨ػ٦ املالصُاة قاٞحأ١الة إٞى ٩َ٪ر ٤ٛاش ٟٗـ٘ي ص٪ؿ 
١ا٬٨ة األق٬اء، قًت٬ْة املح٬ٕيؼاة اٞحي جضغت ٩٬ٗا، قأ٢٩ٞث اإل٤ـاف ٗكؼة 

٣١ اٞ٪وِ اٞذاةث إٞى قوِ أىلع  اٞـْي ٞالرجٛاء ةاملسح٢ِ قاال٤حٛاؿ ة٧
 قأٗىٝ.

 

                                         
ْة د. إةؼا٠٬٨ (، جؼز٢ة د. ١ض٢غ ٔالب ق١ؼاز1د. ةارقدك0 املككٟة األظال٬ٚة قاٞ٘كؼ )ص   12

 ـ.1928ط. األ٤سٟ٪  –ة٬٪١ي ١غك٪ر 
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ق٨ػا ٨٪ أمٝ ٩٘١٪ـ اٞح٬٢٥ة اٞحي جوْؼَّؼ ةأ٤ي٩ا ٬ٟ٢ّة ج٬٬ٕؼ ازح٢اّي 
ٌيي، ٫ٛ٪ـ ة٩ا اإل٤ـاف ٞال٤حٛاؿ ةاملسح٢ِ إٞى قوِ أٗىٝ، قة٢ا ٫ح٪اٗٙ ١ِ  ١ع

 .اصح٬ازاج٧ قإ١كا٬٤ياج٧ االٚحناد٫ة قاالزح٢ا٬ّة قاٞ٘كؼ٫ية
٪ز٪د٫ة يف إٞؼب إٞى ا٤حكار ٥ٚاّاج٩ا ةكأف ٞٛغ أدة ٥٢٬٨ة اٟٞ٘ـ٘ة اٞ

املـأٞة األظال٬ٚة؛ اٞكيء اٞػك رؿيط "اٞحغ٤ي األظالٚي" قأٗكى ج٩ُ٢ؼاج٧ ق١ا 
 أٗؼز٦ ٣١ ؿٟ٪ك٬اة ١ألة اٞض٬اة ةأ٤٪اع اٞكؼقر قاٞسؼائ٠ ..

ق٨٪ ١ا ٫ؤكغ اٞضازة املاؿة إٞى "ج٬٢٥ة أظال٬ٚة" ج٥حكٝ املسح٢ْاة اإل٤ـا٬٤ة 
 ؼقر قجؼجٛي ة٩ا ٤ض٪ قوِ أىلع قأٗىٝ.٣١ أقصاؿ جٟٜ اٞك

ق٨٪ ١ا ركيؽ ٧٬ّٟ ؿ٬غ٤ا ١ض٢غ مٟى ا٧ٟٞ ٧٬ّٟ قؿ٠ٟ يف ٢١ارؿح٧ ٟٞغّ٪ة 
قإٚا١ح٧ ٟٞغقٞة، قٚغ كاف ذٜٞ ٞب قأؿاس اٞضؼكة اإلمالص٬ة اٞحي أ٤ٛػ ة٩ا 

 اْٞا٠ٞ.
إف أز١اة ١سح٢ْاج٥ا اإلؿال٬١ة قإظ٘اٚاة ١كار٩ْ٫ا اإلمالص٬ة قا٩٥ٞى٪٫ة؛ 

إٞى ١ككٝ "اٞحغ٤ي األظالٚي" اٞضاد اٞػك ا٤ْكؾ  -ةٛغر كت٬ؼ– جؼزِ أؿتاة٩ا
ىلع اٞـٟ٪ؾ قاٞحْا١ٝ يف كاٗة املساالة، قأوضى ا٥ْٞ٪اف األةؼز ٞكذ٬ؼ ٣١ 

 اْٞالٚاة.
ٝو اٞكت٬ؼ اٞػك ٫الزـ ١كار٫ِ اٞحؼة٬ة قاٞحك٪٣٫،  قٚغ ٢ّيٙ ٨ػا اٞحغ٤ي0 اٞ٘ك

ي قاٞذٛايف، قز٥٪ج ق٨ؽاؿ ٥١ا٨ر قةؼا١ر اٞح٠٬ْٟ، قج٘ا٨ة املى٢٪ف اإلّال١
 ٤ض٪ اٞـ٘اؿٖ قاملس٪ف .. -ةككٝ ١٘ؼط–اٞػقؽ األدةي قا٥٘ٞي 

قأ١اـ ٨ػا اٞ٪وِ؛ ال ٫ـح٬ٌِ اٞتاصخ أف ٫ـحتْغ ٗؼو٬ة ك٪ف اٞ٘كٝ يف 
 امل٬غاف األظالٚي؛ ؿتتا رئ٬ـا يف ٗكٝ ١كار٫ِ اٞح٬٢٥ة يف امل٬غاف 
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؛ كاٞح٬٢٥ة اٞن٥ا٬ّية، االٚحنادك أق اٞـ٬اؿي أق االزح٢اّي، أق امل٬اد٣٫ اٞ٘ؼ٬ّة
 أق اٞح٬٢٥ة اٞؽرا٬ّة .. إٞػط.

إف اٞح٬٢٥ة يف جٟٜ املساالة ٚغ جتٛى ١ضك٪١ة ةاٞ٘كٝ؛ ١ا ٠ٞ ج٥سش اٞح٬٢٥ة 
 يف ١ساؿ األظالؽ ..

ةٝ إف اٞ٘كٝ األظالٚي ٫ـتب اٞ٘كٝ يف ١ساؿ اٞغ٣٫ ٤٘ـ٧؛ ٗٛغ قمٖ 
ٟٙ اٞغ٣٫ قج٢ض٪ ا٥ٞتيو مٟى ا٧ٟٞ ٧٬ّٟ قؿ٠ٟ األظالؽ اٞـ٬ئة ةاٞضاٞٛة؛ أك0 جض

 آدار٦ اإلمالص٬ة0
أال أختركى » ٣ّ أةي اٞغرداء ٚاؿ0 ٚاؿ رؿ٪ؿ ا٧ٟٞ مٟى ا٧ٟٞ ٧٬ّٟ قؿ0٠ٟ

 ٥ٟٚا0 ةٟى.  ؟«ةأفضن يٌ درجة اهصٕام هاهصدكة هاهصالة
رقا٦ أة٪ داقد  «.إصالح ذاة اهتٌٕ؛ هفساد ذاة اهتٌٕ ّي اهداهلة»ٚاؿ0 

 قاٞحؼ١ػك قٚاؿ0 "٨ػا صغ٫خ مض٬ش".
هاهذو ٍفسي ةٕدُ؛ "ق٣ّ أةي ٨ؼ٫ؼة، ٣ّ ا٥ٞتي مٟى ا٧ٟٞ ٧٬ّٟ قؿ٠ٟ ٚاؿ0 

ال جدخوٓا اهجَة خحى جسوًٓا، هال جسوًٓا خحى جداةٓا، هأفشٓا اهسالم 
جداةٓا، هإٔاكى هاهتغضة؛ فإٍْا ّي اهداهلة، ال أكٓل هكى: جدوق اهشػر، 

 رقا٦ اٞتعارك يف األدب امل٘ؼد. ".ههكٌ جدوق اهدٌٔ
ا٥ٞتي مٟى ا٧ٟٞ ٧٬ّٟ قؿ٠ٟ ةأف املسح٢ْاة اإلؿال٬١ة ؿ٬ح٘كى قٞٛغ ج٥تأ 

 ٩٬ٗا "داء اٞضاٞٛة"0
دب إهٕكى داء األيى » ٣ّ اٞؽة٬ؼ ٚاؿ0 ٚاؿ رؿ٪ؿ ا٧ٟٞ مٟى ا٧ٟٞ ٧٬ّٟ قؿ0٠ٟ

كتوكى: اهدسد هاهتغضاء؛ ّي اهداهلة، ال أكٓل جدوق اهشػر؛ ههكٌ 
 رقا٦ أص٢غ قاٞحؼ١ػك. « .جدوق اهدٌٔ
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اٞضاٞٛة" ٫٘ؼغ اٞ٪ّاء اٞغ٥٫ي ٣١ ص٢٪ٞح٧ اإلمالص٬ة قاٞح٩ػ٫ت٬ة، إف "داء 
ق٫ك٪ش ىلع اٞن٪رة اٞس٬٢ٟة ٟٞغ٣٫ اٞض٬٥ٖ؛ ق٩ُ٫ؼ٨ا ٟٞتْه ٚت٬ضة ٥١٘ؼة؛ 
ق٨٪ ١ا ٫ؤكغ اٞضازة إٞى ج٬٢٥ة أظال٬ٚة جـ٠٩ يف ّالث ذٜٞ اٞغاء قق٘اء 

 ظالؽ" ..اإل٤ـاف املحغ٣٫ ٣١ أّؼاو٧ اٞ٪ظ٢٬ة، قجؼجٛي ة٧ يف ١ْؼاث "١كارـ األ
 

ْياؿ ٞغاء "اٞحغ٤ي األظالٚي"؛ ٨٪0 جؽك٬ة ا٥ٞ٘ؾ  إف املغظٝ األؿاؿي ٤ض٪ ّالث ٗ
قج٩ػ٫ب األظالؽ يف إًار امل٩٥اث اإلؿال١ي املؤؿَّؾى ىلع ٨غا٫اة اٞ٪صي 

 اإل٩ٞي قاإلمالج املض٢غك، قامل٥٘حشى ىلع ١عؼزاة اٞ٘كؼ اإل٤ـا٤ي ..
ٍَٓا اْسٌحَجٍٕتٓا ٌٔ} :ق٨ػا ٣١ أ٠٨ ١ا ٫غظٝ يف ٚ٪ؿ ا٧ٟٞ جْاٞى ٌٌ آٌي ٌْا اهََّذٔ ُّ ا ٌأ

ٍَٕٕكى ٍْٔد ًٌا  َِ ٌهَهورٍَّسَٓل َإٌذا ٌدٌغاٍكْى َه  .[54األ٤٘اؿ0  }  [َهوَّ

ٌْ ٌكاٌن } قٚ٪٧ٞ ؿتضا0٧٤ ًٌ ٌَةي َه ٌٓةي ٌخٌس َِ ٍأْس ٌهٌلْد ٌكاٌن ٌهٍكْى َفي ٌرٍسَٓل اهوَّ
 ٌِ ٌْٓم اْهآَخٌر ٌهٌذٌكٌر اهوَّ ٌٕ ٌِ ٌهاْه  [51]األصؽاب0  {ٌكَذٕرىأٌْرٍجٓ اهوَّ

ؼ "ص٬ٛٛة اإلص٬اء" جحأؿؾ ىلع رك٬ؽة0 "االؿحساةة ٞغّ٪ة اٞ٪صي اإل٩ٞي"؛ 
قيف ١ٛغ١ح٩ا0 اٞغّ٪ة ٞحؽك٬ة ا٥ٞ٘ؾ ب"ج٩ػ٫ب األظالؽ"، قج٬٢٥ح٩ا ب"١كارـ 

 األظالؽ"، ق١ا ٫ـحٟؽ٧١ ذٜٞ ٣١ إز٩اد اٞ٘كؼ الؿح٥تاط "ٟٗـ٘ة األظالؽ".

ؿ٠ٟ يف أظال٧ٚ ١غظٝ أؿاؿي ٞحض٬ٛٙ قاٞحأؿي ةا٥ٞتي مٟى ا٧ٟٞ ٧٬ّٟ ق
 اٞح٬٢٥ة األظال٬ٚة يف ا٥ٞ٘ؾ اإل٤ـا٬٤ة قاملسح٢ْاة اٞتكؼ٫ة.

 

 هاهدًد هوِ رب اهػاهٌٕ.
 هصوى اهوِ ىلع سٕدٍا يدًد هآهِ هصدتِ.
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