
مية سـسًة / ظ  -بٔ   -حالكة ٕلمام ؿًل .........                مٔبفـال اًالكم يف زسائي هنج اً   ذ / محزت ًىحي -ذ/ هـ

 7102حوان         307     -ثسىصت-خامـة َلس دِرض

                                                                                              

 

ذزاسة ًامنرح  -ٔبفـال اًالكم يف زسائي هنج اًحالكة ًإلمام ؿًل

 -خمخازت
 املرشفة ألس خارت ادلنخوزت : هـمية سـسًة

 محزت حللك:  ظاًة ذنخوزاٍ

 الٓذاة واٌَلة اًـصتَةكسم  

  لكَة الٓذاة واٌَلاث                                    

 )اجلزائص(  -ثسىصتخامـة 

 ط:    ــــــمَر
َة ٔبو  ة ألفـال اًالكمِة ًة ادلزاسة اًخساًو ثـس هؼًص

هنا اًوخَ اًخعحَلي ألوحض يف ُشٍ إ  :ميىن اًلول

ة ؿىل فصضَة ٔبساس َة،  ادلزاسة، وثلوم ُشٍ اًيؼًص

مفاذُا ٔبهَ ًلعس ابًالكم ثحاذل املـَوماث، واًلِام 

تفـي ذاضؽ ًلواؿس مٌضحعة يف اًوكت هفسَ، 

وضـَة املخَلي وهؼام  وهيسف ُشا اًفـي ٕاىل ثفسري

مـخلساثَ ومواكفَ اًسَوهَة، ُشٍ ألفـال اًيت ثيعَق 

من وضـَاث حمسذت ثخحول ٕاىل ٔبفـال راث ٔبتـاذ 

ؤبقصاط مذـسذت، وثخسذي يف ُشا اًخحول اًـسًس 

من اًـوامي، ويف ُشا اًححر س يلوم تخعحَق 

ألفـال اًالكمِة ؿىل جماساث هنج اًحالكة وس يحسذ 

  اهعالكا من املـىن اًحالقي  .املـىن اًخساويل

 

: Résumé 

La théorie des actes de parole 

constitue le noyau des études 

pragmatiques qui est basées sur la 

thèse « Dire c’est faire ». 

Autrement dis, tout acte langagier 

peut exprimer un acte locutoire, 

voire perlocutoire, mais la réussite  

de ces derniers dépend des règles 

de « féli city ».Ces actes servent a 

décoder la situation du récepteur, 

croyances et des attitudes 

comportementales. Dans cette 

recherche nous allons appliquer 

les actes de parole aux 

métaphores dans la réthorique 

partant de l’imam Ali.  
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 : َِست 

ة ألفـال اًالكمِة مصث مبصحَخني ٔبساس َدني ٌُل مصحةل  :ًخفق ُخي اًحاحثني ٔبن هؼًص

(، ومصحةل اًيضج واًضحط املهنجي ؾيس ثَمَشٍ سريل J.L.Austinاًخبٔسُس ؾيس بٔوسنت )

(J.R.Searle.والكٌُل من فالسفة ٔبهسفوزذ ،)
1

ومن ٔبخي اًوكوف ؿىل ذوز ألفـال 

مام ؿًل زيض هللا ؾيَ، س يحاول يف ُشا  ايذي كعسٍ الٕ ِة يف اًعال املـىناًالكم 

ة ألفـال اًالكمِة ؿىل جماساث هنج اًحالكة، مـمتسٍن ؿىل ثعيَفاث  اًححر ثعحَق هؼًص

 : سوزل ًٔلفـال اًالكمِة ،ويه ؿىل اًيحو اليٓت

 : ((Assertifsاًخلٍصصايث -0

ؽ ألص َاء واجتاٍ املعاتلة كاٍهتا اًالكمِة حمكن يف حـي املخلكم مسؤوًل ؾن وحوذ وض »و

( ٔبما اًلصط Word To Worldيف اًلصط الاددازي ُو من اًلكٌلث من اًـامل )

الاجناسي فهيا فٌلي املخلكم ًواكـة ما من ذالل كضَة مـَية ؤبفـال ُشا اًعيف لكِا حتمي 

«.اًعسق و اًىشة وثخضمن ٔبفـال إلًضاخ 
2

 

ألفـال اًيت ثيسزح مضن ُشا اًعيف،  وكس اص متَت جماساث هنج اًحالكة ؿىل ؿسذ من

 : وجنسُا يف املواضؽ الٓثَة

 : املوضؽ ألول

زيض –ىل اًحرصت، وركل يف كوهل إ ُي اًىوفة ؾيس مسرٍي من املسًية من نخاة هل ٕاىل بٔ 

واؿَموا ٔبنَّ ذاز اًِجصت كس كَـت تبَُِٔا وكـَوا هبا، وخاصت خُش املصخي : »-هللا ؾيَ

«.وكامت اًفذية ؿىل اًلعة
3

ة، تثَت يف اس خـازت   حتمي ُشٍ اًصساةل ظوزت جماًس

ملصخي ااًِلْسزا يف حال ثرصحيَة، حِر اس خـاز إلمام ًفغ اجلُش مالحؼة ًض هبِا اب

 . ٔلن اضعصاة اًياش وحصاكهتم من ُشٍ اًفذية ٌض حَ ركل كََاهنا؛

ًفذية ًعف حال املسًية امليوزت اًيت كامت فهيا زىح ا -زيض هللا ؾيَ–مام ٕان الٕ 

سًت واضعصتت ٔبحوال سانيهيا ؤبموزمه وخاصت خُش املصخي من اًِصح واملصح، وثحّ 

واخلواض مبُسوز، ويذا دصح مهنا  ٔبحوال اًحدل حبَر ًُس امللام فهيا ٌَياش س امي املؤمٌني

. وحـي اًىوفة هماحٍص وملص ذالفذَ
4
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ة   يم )إلدداز( حامةل ًفـي الك -خاصت خُش املصخي –وكس خاءث ُشٍ اًعوزت اجملاًس

فإلمام زيض هللا ؾيَ ًعف وخيرب ٔبُي اًىوفة ابحلاةل اًيت بًٓت ٕاٍهيا املسًية واضعصاة 

ٔبَُِا ووًـِم ابجلِاذ ملا ؿَموا مبسريت اًيانثني وقصضَ حتًصغ ٔبُي اًىوفة ؿىل اٍهنضة 

 . واجلِاذ

 : املوضؽ اًثاين

ترص هيسًَ ول كائس  ونخاة امصى ًُس هل»مـاوًة وركل يف كوهل: ٕاىل من نخاة هل 

َُ فِجص ل قًعا وػي ذاتًعا ، وكاذٍ اًؼالل فاثحـ َُ «.ٍصصسٍ، كس ذؿاٍ اًِوى فبٔخات
5

شٍ  ُو

اًعوزت اًحَاهَة يه اس خـازت مىٌَة، حِر اس خـاز ًفغ اًحرص ٌَـلي ابؾخحاز ٔبن هل هوًزا 

يا  اًحرص محَيا »ًسزك تَ ظوزت املـلولث، نٌل ًسزك اًحرص تيوزٍ ظوزت احملسوساث، ُو

هَة ًلوذ  صت مثَية هوزاهَة زابَّ ؿىل اًـلي ل اًـني ٔلن اًـلي ُو ًعَفة جمصذت ٕاًَِة وحُو

ٍُ ٕاىل الاهعاف ابًعفاث إلًَِة، واًخزَف  سؾو إلوسان ٕاىل اًصصاذ وهيسًَ ٕاىل اًسساذ ًو

ابٔلذالق اًصتُوتَة، ٔلن اًـلي ما ؾحس تَ اًصحٌلن واندسة تَ اجليان مفن مل ٍىن هل هوز 

اًـلي ًيجََ من املِاكل، فال حصم ًددؽ اجلِي واًِوى، ٔلن تـس احلق ًُس ٕال اًؼالل، 

« وتـس هوز اًـلي ًُس ٕال ػَمة اجلِي
6

 . 

حني ٔبهَ  ة اًفاكست ٌَحمكة واًـلي، ًو فإلمام من ذالل الكمَ ُشا ًعف ًيا خشعَة مـاًو

ددؽ كائس اًؼالل، ومن ظفاث ف اكس اًـلي اًِشاين يف فاكس اًحرص ُُيَة ذاؾي اًِوى ًو

اًيعق.
7

 

ومن املالحغ ؿىل ُشا ألسَوة رهص اًـموم مث اًخفعَي، وُو ٔبسَوة ًسفؽ ابملخَلي ٔبو 

اًسامؽ ٕاىل امـان اًيؼص يف دعص فلسان اًـلي مث ما يه خمَفاث ركل يف ألموز ادلًًِة 

 . وادلهَوًة

ة تـحازاث ٌسـى من ذالل ُشٍ اًصساةل ٌَّصذ ؿىل ز  وإلمام زيض هللا ؾيَ ساةل مـاًو

حني هل ٔبن الاوسان ًـُش اًؼٌَلث اًحاظيَة واًؼالةل اخلازحِة  كعريت وسادصت ابملـىن، ًو

ني  . اًيت ثًضبٔ ثسخة اسدضازت ألصزاض امليحصفني والاىهتاًس

ة فـاًل الكمًِا مدارًشا ثلسٍٍص احلمك زيض – فلس حمك إلمام ؿًل ،وكس محَت اًعوزت اجملاًس

شا اًفـي خاء تعَلة ؿىل -هللا ؾيَ ة تبٔهَ فاكس ًيوز اًـلي ؤبهَ ًخرحط يف ٔبُوائَ، ُو  مـاًو
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 . مدارشت تًَِة ٌس خعَؽ املخَلي اًوظول ٕاًََ ثسِوةل

 : اًثاًر املوضؽ

ة وركل يف كوهل: وهَف ٔبهت ظاهؽ ٕارا حىضفت ؾيم خالتُة ما »من نخاة هل ٕاىل مـاًو

ًهتا وذسؾت تذلهت «أبهت فَِ، من ذهَا كس حهبجت جًز
8

. 

واجملاس ايذي حتمهل ُشٍ اًصساةل ٍمتثي يف اس خـازت ًفغ اجلالتُة ٌذلاث احلاظةل يف ادلهَا 

مبخاؾِا وسًًهتا، ووخَ اًض حَ هون ثكل اٌذلاث ومذـَلاهتا ٔبحوال سائصت وتني ٕاذزاك ما وزائَ 

 . ٍ، وزحش تشكل اًخىضفءركل، نٌل ٌسرت اجلَحاة ما وزامن ٔبحوال الٓدصت ماهـة هل من 

ة اثهَة يف كوهل:  وهوؾِا جماس يف « ذسؾت تذلهتا»نٌل جنس ُشٍ اًصساةل خامةل ًعوزت جماًس

، فٔلن حلِلة اخلسؿة بٔن حىون من الٕ ألفصاذ واًرتهَة، ٔبما يف ألفصاذ،  وسان ًلرٍي

ـمَِا ُيا هون ادلهَا ثسخة ما فهيا من ايذاث املومهة ًىوهنا ملعست ابيذاث، ؤبهنا نٌلل س اج ف

ٔبما يف اًرتهَة فٔلن هوهنا مومهة يذكل  ،نشكل وركل ٌض حَ اخلسؿة تٔبهنا ًُس حلِلي مؽ

. ًُس من فـَِا، تي ؾن ٔبس حاة ٔبدصى مٌهتيي ٕاىل هللا س ححاهَ
9

 

ض هبِا  ماموالٕ  لِا ٌو زيض هللا ؾيَ يف ُشٍ اًـحازاث ًعصخ جضخهياث زائـة ٌدلهَا وجًص

و  ُز مبثاتة اجلَحاة ايذي  هبا ٔبمام الٓدٍصن ٔبوابملالثس اًرباكة واملَوهة اًيت ًَخسِا املصء ٍو

ة ًلعي تَ الٕ  وسان زٔبسَ، وسذازف ادلهَا ختسغ إلوسان ويذهتا جتشتَ ٕاىل دعص اًِاًو

 . واًؼالةل

من ذالل ُشا اًوظف ٔبن مـاوًة مل ٍىن هل ُشا اًضبٔن، ٕال  وهيسف إلمام زيض هللا ؾيَ

، فاذؾى ما َُ َُ وذسؾخ  . مل ٍىن هل ٔبن ادلهَا فذيخَ جًزًهتا وقصث

وكس اكن ثعوٍص ُشٍ اًصساةل مذفصًذا تَفؼَ ومـياٍ، ٔبتسى حٌلل وتالكة ٔبسَوة إلمام ؿًل 

و اًوظف، حِر ًعف ًيا إلمام  –زيض هللا ؾيَ، ويه حتمي فـاًل الكمًِا واحًضا ُو

ة ايذي ذسؾخَ ادلهَا، واًوظف فـي من ألفـال احلمكَة  -زيض هللا ؾيَ حال مـاًو

ة  . الاكصاًز

 : اًصاتؽ املوضؽ

ة، وركل يف كوهل: فكٔن كس زٔبًخم ثضح من احلصة ٕارا ؾّضخم »من نخاة هل ٕاىل مـاًو

«جضَج ادلال ابٔلزلال
10

شٍ اًعوزت يه اس خـازت مىٌَة،حِر اس خـاز ًفغ اًـغ   .ُو
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ًفـَِا، مالحؼة ًض هبِا ابًس حؽ اًـلوز ووخَ املضاهبة اس خَزام ثكل ألفـال ٔلمل اكس خَزام 

 . اًـغ هل

خًدبٔ هل ابٔلفق  -زيض هللا ؾيَ–يف ُشٍ اًصساةل ٍصمس إلمام  ة ؤبؾواهَ ًو مس خلدي مـاًو

املؼمل، ونٌل ُو مـَوم فٕان ُشٍ اًيحوءت كس حتللت ؿىل ٔبزط اًواكؽ يف مـصنة ظفني، 

ة ومل ًحق إ ؾيسما ضَّ  لذهل، ويف َاًلََي ًَعي إً  لق إلمام اخلياق ؿىل خُش مـاًو َ ًو

ة ؤبثحاؿَ ظاًحني ٕاهناء اًلذال جصفؽ املعاحفاًوكت ازثفُشا  . ؽ رصاد مـاًو
11

 

ة يف معوهما فـاًل الكمًِا مدارًشا ُو اًوظف، فإلمام ؿًل  –وكس محَت ُشٍ اًعوزت اجملاًس

ة ًوم املـصنة، -زيض هللا ؾيَ خًدبٔ ابحلاةل اًيت س َؤول ٕاٍهيا مـاًو اًرسذ  شاُو ًعف ًيا ًو

ة احللائق واًلص ، خاء تبٔسَوة وظفي ثلٍصصي ط إلجناسي ايذي حيمهل ُشا اًفـي ُو ثلًص

ة(  . وثثخِهتا يف هفوش املخَلني )مـاًو

 : (Directivesاًخوحهياث ) -0

وقصضِا الاجناسي حماوةل املخلكم ثوحَِ اخملاظة ٕاىل فـي يشء مـني، واجتاٍ 

(، ورشظ إلذالض World To Wordاملعاتلة فهيا من اًـامل ٕاىل اًلكٌلث )

سذي يف ُشا اًعيف ظَف الاس خفِامفهيا ٍمتث وألمص  ،ي يف اًصقحة اًعاذكة، ًو

 والاس خـعاف. ،واًدضجَؽ، واًيعح ،وادلؾوت ،واٍهنيي

مِة اًيت ثيسزح مضن وكس ثضميت جماساث هنج اًحالكة اًـسًس من ألفـال اًالك

 : اكليٓت اًخوحهياث ويه

 :ألمص - بٔ 

َف الكمِة ٔبزتـة يه فـي ألمص ماذي ٔبو مـيوي، وثسل ؿَََ ظ  ق يشء ماُو ظَة حتلِ

املعسز اًيائة ؾن فـي ألمص.و امس فـي ألمص،  واملضازغ ٕارا ذذَت ؿَََ لم ألمص،و 
12

 

لس وزذ ألمص يف جماساث هنج اًحالكة يف املواضؽ الٓثَة  : ًو

 : املوضؽ ألول

َْغ فٕايّن ًَ »من وظَة هل ٕاىل احلسني جن ؿًل زيض هللا ؾيَ ًلول: ْم َبز ُحصؿًة وجَتََصْغ اًلَ

« َبْحىَل ِمهْنَا ؿَاكدًة َوَل َبيذَّ َملَحةً 
13

ة، حِر  . ًلس خاءث ُشٍ اًصساةل حامةل ًعوزت جماًس

اس خـاز إلمام زيض هللا ؾيَ وظف اًخجصغ ٌَخعرّب ؿىل مضغ ألمل املوحوذ مٌَ مالحؼة 
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 . زتملا ٌرشة من ذواء ُمْص، ويه اس خـازت مىٌَة مصحشة، واًخجصغ حصص َح الاس خـا

وسان ؿىل مضغ، ضة ابدلواء املُص ايذي ًخجصؿَ الٕ ٌض حَ اًلُيا إلمام زيض هللا ؾيَ و 

ىن ؿاكدخَ اًضفاء من املصط وهناًخَ حَوت ومصحية،  ِشا ًدٌاوهل حصؿة تـس حصؿة، ًو ًو

ىشا ٔبحال اكػم اًلَغ وجتصغ اًلضة، ٔلهَ ًيلش إلوسان من اًوكوغ يف ُوت اًيسم  ُو

واًََكػِمنَي اًلََغ »ىثريت.وجتصغ اًلَغ ممسوخ رشؿًا، كال هللا ثـاىل: واخلجي وألرضاز اً 

افِنَي ؾْن اًيَاْش  ـَ « واً
14

 . 

و ألمص، فإلمام زيض هللا ؾيَ، ًبٔمص  ة فـاًل الكمًِا واحًضا ُو وحتمي ُشٍ اًعوزت اجملاًس

ىن ؿاكدخَ حَوت فِاتيَ احلسني تخجصغ اًلَغ، ايذي يف تسء ألمص حيمي مصاز  و ًيلش ت، ًو

شا ما حـهُل من ألموز املمسوحة رشؿًا.الٕ   وسان من اًوكوغ يف املِاكل واملعائة، ُو

ٌَمخَلي  )احلسني جن ؿًل( فإلمام زيض هللا ؾيَ  اً ُشا ألمص ايذي حيمي يف ظَاثَ ثوحهي

حني هل فائست جتصغ اًلَغ واجتاٍ املعاتلة يف ُشٍ اًصساةل من اًـامل ٕاىل  ، ًو َُ ًيعح اتي

ٌلث، ٔبما ؾن اًلصط اًخساويل مٌَ فِو هُعٌح من إلمام زيض هللا ؾيَ لتيَ، وثلومٌي اًلك

 . ًسَونَ يك ل ًلؽ يف املِاكل ول ًعاة ابًيسم

 :  املوضؽ اًثاين

 : من وظَة هل ٕاىل احلسني جن ؿًل، ًلول زيض هللا ؾيَ

« َ ُاذت، َوكّوٍ ابًَلني، وه َُ ابًزَّ ٍُ ابحلمكة ورْلْلُ ِتِشهْص املوْث ٔبيح كَََحَم ابملوؾَؼة، ؤبمِْخ «ِوْز
15

. 

ة نثريت ومدسَسةل، فٌجس إلمام ز  هللا ؾيَ كس يضثضميت ُشٍ اًصساةل ظوًزا جماًس

وظف إلحِاء هل ابؾخحاز حمكَهل ًيفسَ ابًـمل والاؾخحاز احلاظي ؾن املوؾؼة نٌل »اس خـاز 

ابحلمكة ًخحمهل ًِا ابؾخحاز ٔبّن ٍمكي املصء ابحلَات، ٕاضافة ٕاىل ُشا فلس اس خـاز ًفغ اًخيوٍص 

«ركل سخة ُساًخَ ًسخِي يف ػٌَلث اجلِي وحامي اًياز
16

. 

مام زيض هللا ؾيَ ثوظَاثَ إبحِاء اًلَة واًلَة يف ُشٍ املوزذ اًصوخ ًلس اتخسٔب الٕ     

وسان ٔبن ًخلسم خعَؽ الٕ واًـلي وإلذزاك، مفا مل ًـش اًلَة ُشٍ احلَات املـيوًة فَن ٌس  

خوكف ؾن املسري ؾيس ُشا احلّس، مفا  دعوت واحست ابجتاٍ اًخَكمي واًُسمو واًخـايل، ًو

يفخ اًصوخ ُو املواؾغ واًيعاحئ، وحلِلة املوؾؼة حمتثي يف  ًوحة احلَات ًِشا اًلَة ًو

اًخوظَة ابخلرياث واملىصماث واًخويخ من اًسُئاث واًلداحئ، فٕارا اهعَلت ُشٍ املواؾغ 
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ًضواُس، وتًِّة ٕاسساذ اخلري ًلٓدٍصن واًضفلة ؿَهيم، فٕاهنا من اًلَة ملرتهة ابٔلذةل وا

س ٔبن حيي اًلَة ابملوؾؼة حيعي جسىن يف اًلَة وثؤثص يف ٕاحِاء اًصوخ واًـواظف، وتـ

 . وسان ؿىل هؼصت حصَحة يف بٓفاق اخلَق ؤبدشاز اًعحَـةالٕ 

ة  فـاًل الكمًِا واحًضا، تثي يف ألمص فإلما م زيض هللا ؾيَ، وحتمي ُشٍ اًعوزت اجملاًس

ًبٔمٍص ٌَلِام تـست  وًلسم ٍلوؿة من اًيعاحئ واًخوظَاث لتيَ احلسني يف ظَلة ٔبوامص، فِ

 ٔبفـال ويه:

 ظَة فـي إلحِاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َبيْح  

َُ ظَة فـي إلماثة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ َبِمْذ

  ٍِ  ظَة فـي اًخلوًة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كَّوِ

 ظَة فـي إلانزت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َبِىْصٍُ  

ُ ظَة فـي اًخشًَي ـــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َرْلِلْ

فإلمام زيض هللا ؾيَ ًوخَ ُشٍ ألفـال لتيَ احلسني تلصط هعحَ وٕازصاذٍ من 

 . ٔبخي جسوًخَ وثلومي سَونَ

 : املوضؽ اًثاًر

 واؿمَْلْ اي تيُن َبَن َبحًسا ًَْم ًًُئَب ؾن هللا : » من وظَة هل لتيَ احلسني زيض هللا ؾيَ ًلول

َُ اًَصُسول ظىل هللا ؿَََ وسمل فاْزَط تَ َزائًسا وٕاىل اًيَّجاِت كائًسا حَحاهَ مََكَ َبهَْحبَ َؾْي « س ُ
17

 

ة ويه اس خـازت مىٌَة، حِر اس خـاز ًفغ اًصائس ابؾخحاز  حتمي ُشٍ اًصساةل ظوزت جماًس

َ، نٌل ًخرش اًصائس ٔبهَ كس ادذرب ما يف الٓدصت من اًثواة امللمي واًسـاذت اًحاكِة وثرش تَ ُبمذ

حشل اجلِس ٌَـثوز  ٔبُهل توحوذ اًالَكء واملاء تـس ازثَاذٍ، واًصائس يف اٌَلة ُو ايذي ٌسـى ًو

 . ؿىل املاء واًلكِ 

ٕان إلمام يف ُشا اجلزء من اًصساةل ًلول ٔبن اًصسول ظىل هللا ؿَََ وسمل كس ٔبذرب ؾيَ 

رب تَ ٔبحٌس و  ركل ٔلن اًصسول ٔبكصة اخلَق ٕاًََ، فاًصسول هللا ثـاىل وظفاثَ ؤبفـاهل مبا مل خُيْ

ظىل هللا ؿَََ وسمل اكن ٔبؾصف ابهلل من كرٍي اكئيًا من اكن، وٕارا اكن نشكل فِجة اثحاؿَ 

َما َباتُُكْ  »فامي ًلول، وإلمام زيض هللا ؾيَ ٔبصِس الكمَ من الكم هللا ؾز وخي وكال ثـاىل 
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َُ فَ  ٍُ وَما هَنَاُُكْ َؾْي . « اىْهَتُوااًَصُسوُل فَُزُشو
18

 

خاءث ُشٍ اًصساةل مذضمية ًفـي الك يم )ألمص( ايذي ًيسزح حتت كامئة اًخوحهياث، 

ٔبي فازط ابًصسول ٔبو « فبْٔزط تَ زائًسا : » فإلمام زيض هللا ؾيَ ًبٔمص اتيَ احلسني تلوهل

َُزمَ ابًصضاء ابًصسول ظىل هللا ؿََ ٍُ لتيَ احلسني ًو َ وسمل مبا ٔبْذرب تَ، وإلمام ًوخَ ٔبمص

شا ألمص قصضَ اًخوحَِ وإلزصاذ  . ُو

ُو اًعَة اًىف ؾن يشء ما، ماذي ٔبو مـيوي، وثسل ؿَََ ظَلة »:  اٍهنيي  - ة

« لا اًياَُة الكمَ واحست ويه، اًفـي املضازغ ٕارا ذذَت ؿَََ ا
19

.وكس 

 : َاث هنج اًالكة يف املواضؽ اًخاًَذ اٍهنيي يف جماس وز

 : املوضؽ ألول

:  ـلي جن كُس اًصاييح حني ٔبهفشٍ ٕاىل اًضام، ًلول فهيا زيض هللا ؾيَمن وظَة هل ٕاىل م

ٍُ ملاًما ل ضـيًا» هُل َسَىًٌا وكسز ـَ «وَل جرَسوا ٔبول اٌََي فٕان هللا َح
20

. 

ًلس خاءث ُشٍ اًصساةل حامةل ًعوزت تَاهَة تثَت يف جماس مصسي، حِر ٔبظَق إلمام 

 املؼصوف ؿىل اًؼصوف، وؿىل ُشا فِو زيض هللا ؾيَ ًفغ اًؼـن جماًسا ٕاظالكًا لمس

 . مصسي ؿالكذَ اًؼصفِة

ٕان إلمام زيض هللا ؾيَ، ٌس متس لك هعاحئَ وثوحهياثَ من اًلصبٓن اًىصمي، فلس خاء يف ؿست 

 : مواضؽ يف اًلصبٓن اًىصمي ٔبن هللا ثـاىل حـي اٌََي معسًزا ٌَسىون واًصاحة، ًلول ثـاىل

« َىٌَافَاًق إلظحاخ وَخاِؿُي اٌَََي سَ »
21

 . 

هَحغ ٔبن إلمام زيض هللا ؾيَ هنيى ؾن اًسري يف ٔبول اٌََي فِيي هصاُة ل هنيي حتصمي، 

ري ٔبول اٌََي مث ؿَّ  ي اٍهنيي تلوهل: فٕان ولمَ ُشا مما ٌُس خجي تَ يف اًفلَ ؿىل هصاَُة اًسَّ

ٍُ تلوهل ا حىٌون فَِ وكت ٕاكامذمك، مث ٔبنس ـً  : وكسٍز ملاًما ل هللا حـهل سىٌا، ٔبي موض

ػـيًا، فاظَق ًفغ اًؼـن ؿىل اٌََي جماًسا ٔلن اٌََي ًُس جزمان اًؼـن، ل ٔبهَ ًُس تؼـن 

. ٕاظالق امس املؼصوف ايذي ؿىل اًؼصف ايذي ُو اٌََي
22

 

ة، خاءث مجةل ظَحَة مذضمية ًفـي اٍهنيي ال جسريواا حِر  هَحغ ٔبن ُشٍ اًعوزت اجملاًس

َ مفاذُا اٍهنيي ؾن فـي اًسري ، واٍهنيي ُيا موخَ ملـلي جن كُس اًصابيح حتمي كوت ٕاجناًس

إلمام مس متس من اًلصبٓن اًىصمي ايذي  ييهن  .ؤبحصاتَ، يذكل خاء تعَلة ادلؽ ال جسريواا
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هيسف من ذالهل ٕلزاحة اجلُش ايذي ٌسري ظول اٍهناز، واجتاٍ املعاتلة يف ُشٍ اًعوزت 

ة من اًـامل ٕاىل اًلكٌلث  . اجملاًس

 : املوضؽ اًثاين

ٍُ ؿىل مرص، ًلول زيض هللا ؾيَ من ؾِس  ممَّْن َل ٍْزذََُ »هل ٕاىل ألصرت اًيرـي ملا ول

ئم كََيُ  خَمَهُل ٕاقصاء ؤبًو « ٕاظصاْء ول ٌَس ْ
23

 . 

ة تثَت يف جماس ؾلًل حِر ٔبس يس إلمام زيض  خاءث ُشٍ اًصساةل حامةل ًعوزت جماًس

ايذي ميَي ُو إلوسان، وؿىل هللا ؾيَ فـي الاس امتةل ٕاىل كري فاؿهل ألظًل اإلقصاءا، و 

ة وكري دفي ؾن اًحَان ٔبن ألصزاض امل لصوٍزن ُشا فِو جماس ؾلًل، ؿالكذَ املعسًز

واملـجحني تبٔهفسِم ؾيسما ٌسمـون ؾحازاث املسخ واًثياء واٍمتجَس من كدي اًحـغ جتاُِم، 

اًيفس َة ميسهحم، وثسخة ُشٍ اًـالكة من فصتٌّل ًيحصفون ؾيس مسريت احلق، وميََون ٕاىل 

يا ًؤنس  ٕلمام زيض احيمك ُشا اًلايض مبا ًعة يف هفؽ ُشا اًضرط ػًَما وؿسوااًن، ُو

 . هللا ؾيَ ٔبن مثي ُؤلء ألصزاض ًُسوا خسٍٍصن مبيعة اًلضاء تني املسَمني

ة يف ظَلة مجةل ظَحة مذضمية ًفـي اٍهنيي ويه ال ٌس متَهلا،  خاءث ُشٍ اًعوزت اجملاًس

َ مفاذُا اٍهنيي ؾن فـي الاس امتةل وكس خاء ُشا اٍهنيي تلصط اًيعح  حِر حتمي كوت ٕاجناًس

وإلزصاذ، فإلمام زيض هللا ؾيَ يف ُشٍ اًصساةل ًيعح ألصرت اًيرـي، يف هَفِة ادذَاز 

ا. ـسذ هل ؿسًذا من اًعفاث اًواحة ثوفُص  اًلايض اًـاذل ًو

شا اًفـي اًالك يم ًًمتي ٕاىل كامئة ألفـال اًخوحهيَة حسة ثعي  َف سريل واجتاٍ املعاتلة ُو

يف ُشٍ اًصساةل من اًـامل ٕاىل اًلكٌلث، ٔبما ؾن اًِسف اًخساويل مهنا فسؾوت إلمام زيض 

 . هللا ؾيَ ٕاىل احلفاع ؿىل اًـسل يف اًلضاء

 : (Promessivesالاًزتامِاث )اًوؿسايث( ) -0

جتاٍ املعاتلة من وقصضِا الاجناسي ُو اًوؿس، بٔي اًزتام املخلكم تفـي يشء يف املس خلدي، وا

( Intention(، ورشظ إلذالض ُو اًلعس )World To Wordاًـامل ٕاىل اًلكٌلث )

سذي فهيا ٔبفـال اًوؿس ابًوظَة . ًو
24

 

وجنس الاًزتامِاث )اًوؿسايث( يف جماساث هنج اًحالكة يف مواضؽ كََةل، فإلمام ؿًل زيض 

ىن ميىن زظسُا يف  هللا ؾيَ. مل ًوػفِا ابًضلك اًىدري  : َةث املواضؽ الٓ ًو
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 : املوضؽ ألول

حريت اًَضُْداين ًلول زيض هللا ؾيَ: ُُ تَََلَين ؾْيَم َبْمًصا ٕان ُنيت »من نخاة هل ٕاىل معلةل جن 

م  َُ زماهُحْ َُ فَلَْس َبْْسْعَت ٕاًَََِم َوَؾَعَُْت ٕاَماَمَم َبهََم ثَْلِسُم يفء املُْسَمني ايذي حاسث فـَخَ

ُِوهلم وازثلت ؿَََ ذماؤمه مفن اؾامتمم ِمْن َبْؾَصاة كَوِمم، فو ايذي فَق احلحَّة وجََصٔب  ود

خَرَفَن ؾيسي مزياانً  ن كَل ؿًلَّ ُوااًن، ًو « اًًْسَمة ًَِِئ اَكَن َركَل حلًا ًَخَِجسَّ
25

 

هَحغ يف ُشٍ اًصساةل ٔبن إلمام زيض هللا ؾيَ، ًحني ملعلةل جن ُحريت اًضُداين اًسخة 

َُ ِزَماهُحم إ فلال:  ي ٔبوحة اًسرط واًلضة ؿَََايذ َّم ثَلسم يفء املُْسَمنَي ايذي َحاَسثْ ه

لت، ٔبي ٔبن ُسفىت ؿَََ ذماهئم مفن ٕاؾخامم وادذازك من ٔبؾصاة كومم  َوُدِوًُِْم َؤبًز

شا اًسَوك ايذي ٔبقضة إلمام زيض هللا ؾيَ ًلول:فوايذي  وحـَوك س ًَسا ٔلهفسِم، ُو

وااًن، ٔبي ٔبكسم ابهلل ايذي فَق  فََََق احلحَّة وجصٔب اٍمنة ًِِئْ اَكَن َركلَ  َُ َحلًا ًَخَِجَسَن كَلَ ؿًلَّ 

َّا ُوااًن،  احلحة وفذلِا وجصء اًًسمة وذَلِا لن اكن ركل ايذي تَلين ؾيم حلًاًخجسن كل ؿَ

لول هل ًو اكن ركل حلًا فبٔهت ؾيسي  :ٔبي ٔبهت ُني ؾيسي ثسخة فـكل، مث ًضَف ًو

 . دفٌِف ورًَي

ة تثَت يف جماس مصسي فإلمام ؿًل زيض هللا ًلس خاءث ُشٍ اًصساةل حا مةل ًعوزت جماًس

ؾيَ ٔبظَق ًفغ )اًصماخ، اخلَول( ايذي ُو الةٓل ؤبزاذ اًليمية، وؿىل ُشا ُو جماس مصسي 

 ؿالكذَ الًَٓة.

هَحغ من ذالل ُشٍ اًصساةل ٔبن ٔبفـال إلًزامِاث ثخجىل يف ٔبمسى مـاىهيا، فدـس ٔبن ٔبكسم 

َ ابيذي فَق احلحة وفذلِا وجصٔب اًًسمة وذَلِا، خاء حواة اًلسم إلمام ؿًل زيض هللا ؾي

، ًخرفن،  مََئًا ابًلضة، ٔلنَّ اًـحازاث اًيت ًخىون مهنا حتمي ذواًي كواًي، مثي: ًَخَجسنَّ

َُ تبًَٓة  ىٌَّ خياظح ٍُ تـلوتة كاس َة ًو وهَحغ ٔبن إلمام زيض هللا ؾيَ، يف ُشا املوزذ ل هيسْذ

ة اًخوتَخ املـيوي اًيت  . ثُـس ٔبكىس ؤبصس من اًـلوتة اًؼاًُص

وؾن اجتاٍ املعاتلة فلس اكن من اًـامل ٕاىل اًلكٌلث واحملخوى اًلضوي تثي يف الاًزتام 

 َُ ـَ  . ابًـلاة ايذي س َحعي مس خلداًل، ٔبي ٔبن اًـلاة ٍىون تـس ٔبن ًخبٔنس إلمام مما مَس

مْعلةل جن ُحريت اًضُداين ٔبهَ ٔبما ؾن اًلصط اًخساويل ايذي بٔجنزثَ ُشٍ اًصساةل فِو َحُر 

ل ًًدـين ٔبن ٍصحج حق ٔبكصابئَ ؿىل حق هللا ثـاىل ؤبن ل هيمت ملعاحلِم ؿىل حساة ظاؿة 
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ًرش اًؼمل، وابًخايل وحة مجؽ املال وثلس ميَ  هللا، فِشٍ اًخرصفاث مما ًفسس احلمك ًو

 . ابًـسل

 : املوضؽ اًثاين

و ؿامهل ؿىل اًحرصت، وكس تَلَ ٔبهَّ ُذؾّي من نخاة هل ٕاىل ؾامثن جن حٌَف ألهعازي، ُو

مية كَوم من ٔبَُِا مفىض ٕاٍهيا ًلول زيض هللا ؾيَ:  ٕاىل ٍو

ٌَّل يه هفيس ٔبزوضِا ابًخَْلوى ًخَبئت بٓمٌة ًوم اخلَْوِف الْٔنرب وثَثْخُت ؿىل حواهة » وٕاه

«امِلًزق
26

 . 

ة تثَت يف اس خـازت مىٌَة فلس ص حَ إلمام زيض  خاءث ُشٍ اًصساةل حامةل ًعوزت جماًس

من  اً هللا ؾيَ اًيفس ابحلَوان املخوحش حفشف املض حَ تَ )احلَوان املخوحش( وحصك لسم

و اًرتوًغ ؿىل سخِي الاس خـازت املىٌَة، واًرتوًغ ُيا مبـىن اًخشًَي.  ًواسمَ ُو

ا ثسخة اًخلوى ٔبؾين هبا ٕاثَان : » وخاء يف رشخ ُشٍ اًصساةل ٔبي ٔبان ٔبرٌُي هفيس وُبحلُص

ا مث ؿَي ركل تلوهل ًخبئت.... ٕاخل ٔبي  ـً اًواحداث وحصك احملصماث فٕان فهيا ثشًَي اًيفس كع

و ًوم اًلِامة، وثثخت  ٔبفـي ركل ًخىون اًيفس بٓمٌة من اًـشاة ًوم اخلوف الٔنرب ُو

اكًرصاظ مثاًل وٕامنا كال زيض هللا ؾيَ ابًخلوى اًيفس ؿىل حواهة املًزق ٔبي مواضؽ اًزةل 

ٔلن املشٌي ٌَيفس ًُس ٕال اًخلوى، واًوخَ فَِ ٔبن اًخلوى ل حتعي ٕال ابخلوف اًياصئ 

ؾن املـصفة ابهلل، فاملُخَلي ذائف ل حماةل نٌل ٔبن اجملرتئ اًـايص ل خياف ًـسم مـصفذَ 

«ابهلل
27

 . 

و وإبسلاظ املهنج اًخساويل ؿىل ُشٍ اًعوز ة جنسُا حامةل ًفـي الك يم مٌجز ُو ت اجملاًس

فاملـىن اًـام ًِشٍ اًعوزت  ،حسة ثعيَفاث سريل ًيسزح مضن كامئة ألفـال إلًزامِة

ة ُو اًزتام إلمام زيض هللا ؾيَ حبفغ هفسَ وحصوًضِا  . اجملاًس

فبٔسَوة اًرشظ املس خـمي يف ُشٍ اًصساةل، حضوزٍ ٌس خسؾي حضوز اًحـس اًخساويل، 

 من ذالل وحوذ رشظ اًـمي )اًرتوًغ(  وحواتَ ايذي ٌس خَزم اًلِام هبشا اًـمي وركل

و )ألمن ًوم اخلوف الٔنرب(  . ُو

وكس جسَسي إلمام زيض هللا ؾيَ يف ُشٍ اًصساةل يف حصس َج حزاء حصوًغ اًيفس، وبٔن 

و ٍصِقّ  ًـمي ة ؾامثن جن حٌَف ألهعازي يف اًلِام هبشا احصوًغ اًيفس من ظاؿة هللا، ُو
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رشحَ هل يعحَ تَ ٌو  . ًو

وؾن اجتاٍ املعاتلة فلس اكن من اًـامل ٕاىل اًلكٌلث واحملخوى اًلضوي تثي يف الاًزتام 

 . ابًرتوًغ تلَة اًثحاث

ا ًلك  -7 ـً واًلصط إلجناسي من ركل ُو ٔبن إلمام زيض هللا ؾيَ ًحني ذزًسا انف

ق اًعالخ واًيجات ًو  خحصك يف ظًص م املَـاذ فِيحلي ؿىل املسمل ساكل ٕاىل هللا ؾز وخي ًو

َُ ول ًْلَفي ؿىل هفسَ ألمازت َ  . ٔبن حَيُسة حَسات

 : (Experssivesاًخـحريايث )  -3

قصضِا إلجناسي ُو اًخـحري ؾيس املوكف اًيفيس ثـحرًيا ًخوافص فَِ رشظ إلذالض،  »و

ُس ًِشا اًعيف اجتاٍ معاتلة، فاملخلكم ل حياول ٔبن ُيـي اًلكٌلث معاتلة ٌ َـامل ول اًـامل ًو

سذي فَِ اًضىص واٍهتيئة والاؾخشاز واملواسات «معاتلًا ٌَلكٌلث، ًو
28

. 

وجنس ٔبن إلمام ؿًل زيض هللا ؾيَ ًـرب ؾن حالث هفس َة مصَّ هبا يف فرتت ذالفذَ، 

 : َةث صِسُا، وجنس ُشا يف املواضؽ الٓ  وألحساج اًيت

 : املوضؽ ألول

ٔبْن ل جرُْشُِنوا ابهلل صُئًا :» ؿىل سخِي اًوظَة ًلول وثَممن الكمَ زيض هللا ؾيَ كدَي 

ُموذٍن، وَبوكُسوا ُشٍن  ـَ ، َبكميُوا ُشٍن اً َُ وا ُسًذ ـُ وَلس ظىل هللا ؿَََ وسمل فال ثُضَ

«املعحاحني، وذالُُك رٌم، ٔبان ابٔلمس َظاحُدمك واًَوم ِؿربٌت ًمُك وكًسا ُمفاِزكمُكْ 
29

 . 

ة، فلس اس خـاز ًفغ اًـموذ ًـــــ ال جرشهوا ابهلل خاءث ُشٍ اًصساةل حامةل ًعوزت جم اًس

صُئًا وَلس ظىل هللا ؿَََ وسمل فال ثضَـوا سًذَا ًض هبٌل تـموذ اًحُت يف هوهنٌل س حخني 

 ًلِام ادلٍن إلسال يم وؿَهيٌل مساٍز اكًحُت ؿىل معسٍ ،وؿىل ُشا فِيي اس خـازت مىٌَة.

فٕان  ؾيَ ًؤنس ؿىل احذياة اًرشك معَلًا، هَحغ يف ُشٍ اًصساةل ٔبن إلمام زيض هللا     

، سواء اًرشك يف ايذاث واًعفاث وحالثَ اًرشك ركل ٌضري ٕاىل هفي مجَؽ مؼاُص

ا، فَو ٔبن إلوسان ؿاص اًخوحِس اخلاًط ؾن مجَؽ  وألفـال، ٔبو اًرشك يف اًـحاذت وكرُي

حبَر ٍىون  ٔبصَكل اًرشك، فٕان ركل صبٔهَ ٕاضاءت وثيوٍص مجَؽ ٔبزاكن زوحَ وخشعَخَ،

ًَا جلك ما يف اًلكمة من مـىن ًَا وزوحاه . وحوذٍ مَىوث
30
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نٌل ًؤنس إلمام زيض هللا ؾيَ ؿىل رضوزت ؿسم ثعحَح س ية اًييب الٔهصم ظىل هللا ؿَََ 

زوم اًـمي جبمَؽ ما وزذ فهيا، ذالفًا ًٔلصزاض ايذٍن ًخـامَون مؽ س ية اًييب من  وسمل ًو

رت   هون تـًضا فِم يف اًواكؽ خيسؾون ٔبهفسِم.موكؽ الاهخفاض، فِبٔذشون تـغ ًو

ومن املالحغ ؿىل هط ُشٍ اًصساةل ٔبن إلمام زيض هللا ؾيَ، اتخسٔب الكمَ مبجمي مث 

و فـي ٕاجناسي ذال ؿىل حاةل هفس َة، ويه  فعي فَِ، فاتخسٔب الكمَ تفـي ٔبمص أبكميواا ُو

ام زيض هللا ؾيَ من دضُذَ ودوفَ ؿىل ٔبحصاتَ من ثلَحاث ادلهَا ُشا اخلوف اس متسٍ إلم

كعط اًلصبٓن اًىصمي نلعة فصؾون ومنصوذ وكوم ؿاذ ومثوذ، حِر ؿاصوا اًـؼمة واًلسزت 

 . ٕال ٔبّن ركل مل مييؽ وكوؾِم يف اًلضة إلًِيي

وتالكة إلمام زيض هللا ؾيَ واحضة يف ُشٍ اًصساةل فلس ص حَ ألظَني ألساسني ٔبحِااًن 

ق احلق وؿىل ٔبي حال فٕان دمية ادلٍن ل ميىن تـموذ اخلمية ؤبدصى تبهٔنٌل دشاح ًيري  ظًص

ٕاكامهتا تسون ُشٍن ألظَني واًـموذٍن ول ميىن ٕاانزت ٔبحواء احلَات تسون ُشٍن اًرساخني، 

خفوف إلمام من ثضََؽ ٔبحصاتَ ًِشٍن اًـموذٍن ٔبذى تَ ٌَخبٔهَس ؿىل احلفاع ؿىل اًلصبٓن 

 عسًزا دلَؽ اخلرياث واًرباكث.اًىصمي واًس ية املعِصت، ايذي من صبٔهَ ٔبن ٍىون م

فإلمام زيض هللا ؾيَ ًؤنس ٔلحصاتَ ٔبن هللا ثـاىل ُو ايذي تَسٍ معائص اًـحاذ ؤبزساكِم 

ُشل من ٌضاء  . وموهتم وحِاهتم، ًُـز من ٌضاء ًو

و اٍهنيي مؽ  اً الكم وٕارا حََيا ُشٍ اًصساةل وفق املهنج اًخساويل وخسانُا حتمي فـالً  ُو

شا اًف  . ـي اًالك يم ًيسزح مضن كامئة ٔبفـال اًخـحرياًخوهَس ُو

 : املوضؽ اًثاين

 : من نخاة هل زيض هللا ؾيَ ٕاىل تـغ ؾٌلهل ًلول

َْم حَُىْن َزخٌي من » ـَازي وِتعاهيَِت، ًو َُخَم ِص ـْ ْنخَم يف َبماِهيت، َوَح ُس: فَبئِن ُنْيُت َبرْشَ ـْ َ ٔبما ت

ًل ٔبوزَق مٌَم يف هفيس ملواسايت ومواسايت وبَ  ُْ ذاِء اَلَماهَة ٕايلَّ فََََما زٔبًُت اًزمان ؿىل اجن ٔب

و كْس َحصَِة، وَبَماهَُة اًيَاِش كَْس ُدزًِْت ،كَََحْت لجن مَعََّم َػِْص اجملّن،  َة واًـسُّ معَم كس لكِّ

َُ مؽ اخلائيني فال اجن مَعَِم بٓسُت ول ألماهة ٔبذًَت  «ففازكذَ مؽ املَفازكنْي وُدٌخ
31

 . 

الل ُشٍ اًصساةل تلوهل ٔبين ٔبرشنخم يف حىوميت ٔبو يف حفغ ٔبموال ًلعس إلمام من ذ

املسَمني وحـَخم صـازي ابظييت، ٔبي حـَخم من هفيس مبزنةل اًثوة ايذي ًًل اجلسس 
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ومن دوايص ٔبكصابيئ يف احلىومة، واملـىن اًـام ًِشٍ اًصساةل ٔبهَ مل ٍىن ٔبحٌس ٔبكصة مٌَم 

ِشا املـىن اس خـا ز إلمام زيض هللا ؾيَ ًفغ ااًض َـازا يف هوهَ ٕايَل يف ٔبمص احلىومة، ًو

 . ٔبكصة زوة ٕاىل اجلسس

 : هلاظ يف تساًة اًصساةل ٌضري ٕاىل زالج هَحغ ٔبن إلمام زيض هللا ؾيَ
32

 

سِميًا ومؤاسًزا ًإلمام يف ٕاذازت وثستري ٔبمص احلىومة وألمة واكن  ٕان ُشا اًوايل اكن 

 . ميكل ٔبحس ٔبمه املياظة يف ادلوةل

 صم بٔدشاز إلمام زيض هللا ؾيَ ومن تعاهخَ واملوزوكني يف ألموز.ٔبهَ اكن حم 

اكن ُشا اًوايل من ٔبنرث اًولت كصاًب واؾامتًذا دلى إلمام زيض هللا ؾيَ من تني  

مجَؽ ٔبكصابئَ ؤبزحامَ ومن ُشٍ اجلِة مل ٍىن ًخوكؽ يف ملاتي ُشا ٔبن ًلوم تـمي 

 . سَيب جتاٍ حىومة إلمام

زيض هللا ؾيَ خماًفاث واًََ وؿامهل، يف ؿست مُجي تََلة وسادصت مث ٌس خـصط إلمام 

 . ابملـىن حسس إلمام حالث ُشا اًوايل ايذي ذشل إلمام يف ساؿة احملية

وكس ٔبوحض ًيا ُشا اًرشخ واًخفسري املوحز ًـحازاث اًصساةل ٔبن اًفـي اًالك يم ايذي 

و إلىَكز، فإلمام زيض هللا ؾيَ ً  يىص ؿىل واًََ ُشٍ اًخرصفاث: ٍمكن ٔبن هَمتسَ ُو

ألؾصاط ؾن إلمام وذشلهَ وؿسم هرصت احلق ٕاضافة ٕاىل الاوس َاق مؽ اخلارًني 

 .  ودِاهخَ ًحُت املال

ة شا اًفـي اًالك يم فـي مدارش ًًمتي ٕاىل ألفـال اًخـحرًي  . ُو

 : املوضؽ اًثاًر

 :من نخاة هل ٕاىل ؾامثن جن حٌَف ألهعازي ًلول فَِ زيض هللا ؾيَ

ُحَم ؿىَل كاِزِتَم، كس اوسََُت من َمَزاًحْم، ؤبفَْت من َحدَائكل، » ََا فََحس ْ َم َؾيِن اَي ُذه َْ ٕاً

اة يف َمَساِحضَم، ٔبٍَن اًُلصون ايذٍن قصزهتم مبساؾحم َُ «واْحذَْيخُت ايَذ
33

 . 

 ًفغ املساؾة ووخَ املضاهبة ٔبهنا ؾيس ظفاء راهتا»ًلس اس خـاز إلمام زيض هللا ؾيَ ٌدلهَا 

خسط  ٌَزَق واكرتازمه هبا مث هّصُا ؿَهيم تـس ركل ابٔلمص اجلّس ٌض حَ من ميزخ مؽ كرٍي ًو

 َُ «مـَ ابٔلكوال وألفـال اٌََية ًَلرت تَ مث ًبٔثََ تـس رك ألمص اجلّس فِبٔرًَ ٔبو هيَى
34

 . 
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ٕان إلمام زيض هللا ؾيَ خياظة ادلهَا ادلهَة اًفاهَة اًيت ُحهْبا زٔبش لك دعَئة    

ت واًيسامة، فضخهبا ابًحـري اتزت وابًس حؽ اتزت ٔبدصى، وص هبِا رس َهيا ًوحة احل ذ ؿوالاؾامت

، فلال  ٍُ ا ٔبصاز ٕاىل ما ُو اكدلًَي ؿىل ما رهص ابًعَاذ، وتـس رهٍص ٔبوظاف ادلهَا وتني دعُص

صازت ٕاىل ٔبن ادلهَا يف احللِلة تزح إ قصزهتم مبساؾحم؟ ُشا اًسؤال فَِ ٔبٍن اًلوم ايذٍن 

 . اؾهبم ومه كافَونتبَُِٔا وثس

ٕانَّ إلمام زيض هللا ؾيَ يف ُشا اجلزء من اًصساةل ومن ٔبخي ٔبن ل ٌسلط خماظحَ ؾامثن 

جن حٌَف ومجَؽ خماظحََ ؿىل امذساذ اًخازخي اًخرشي يف معائس اًيواسغ اًيفساهَة وامللاماث 

ًحالكة وادلال ادلهَوًة ٔبو ًخوزظ يف اثحاغ املذلاث اًصدِعة، خاء دعاتَ كاًة يف اًصوؿة وا

ا وؾواكدا  ألذيب، فَكن زيض هللا ؾيَ ًَلن هبشٍ ادلي اًيافشت هٍص ادلهَا وهَسُا وقصوُز

 ؿىل هفسَ وؿىل كَوة ٔبؾواهَ.

وهَحغ من ُشا اًرشخ ٌَصساةل، ٔبهنا خاءث حامةل ًفـي الك يم مدارش ًيسزح مضن كامئة 

ا فإلمام زيض هلل ؾيَ ًـرب ؾن  ٍُ و ااًُىْص عصذُا من حوهل، اًخـحرياث ُو َ ٌدلهَا ًو هُص

َُ ل سخِي ٕاٍهيا ٌَوظول ٕاًََ لول ًِا ٔبه  . ًو

َ ٌدلهَا  وألفـال اًيت خاءث يف ادلي لكِا ثـحري ؾن مضاؾص إلمام زيض هللا ؾيَ وؾن هُص

شٍ ألفـال حللت اًلصط الا ن احلاةل اًيفس َة ؾجناسي املمتثي يف حسن اًخـحري اًزائفة، ُو

مياهَ ودضُذَ هلل ؾز وخي وركل من ذالل الاًزتام إ ن كوت يَ وؾًإلمام زيض هللا ؾ 

تبٔوامٍص والاىهتاء ؾن هواََُ ؤلن ادلهَا مما حشز مهنا هللا ؾز وخي، فإلمام زيض هللا 

َ ًِا ًـَمَ ٔبن من سملؾيَ، ؿرّب  ق اًيجات واًفوس ألتسي ؾن هُص  .  من ادلهَا فِو ؿىل ظًص

 :  املوضؽ اًصاتؽ

 : ؾامثن جن حٌَف ألهعازي ًلول زيض هللا ؾيَ ٕاىلهل من نخاة 

حاة ُشا اًلَمِح ووساجئ ُشا » ق ٕاىل معفى ُشا اًـسي ، ًو َوًَو ِصئَت لُخسًت اًعًص

َلُوَذين حضـي، ٕاىل خترّي ألظـمة  هياَث َبْن ًَلَحين ُواي ًو َُ ىْن  «اًلز، ًو
35

 . 

ة واحضة، حِر ص حّ  ا َ إلمام زيضهَحغ يف ُشٍ اًصساةل ظوز جماًس ٍُ  هللا ؾيَ اُوا

و اًلَحة  واحضـَا ابًـسو ايذي ًلَحَ، حفشف املض حَ تَ وحصك ؿىل ذاظَة من دواظَ ُو

 . ؿىل سخِي الاس خـازت املىٌَة



 سذ اًواحس واًـرشوناًـجمةل لكَة آلذاة و اٌَلاث
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اكن »ٕان إلمام زيض هللا ؾيَ يف ُشٍ اًصساةل ُيَة من ًسؾي ٔبن إلمام زيض هللا ؾيَ 

رست مل ًلسز ؿىل اًخـُش يف ادلهَا ٔبحسن مما اكن فَِ ٔكنرث  ـُ اًفلصاء ايذٍن ًـُضون يف اً

ٕاحداًزا وٕاػِاًزا، فبٔخاتَ زيض هللا ؾيَ مبا حاظهل، ٔبن ألمص ًُس نٌل ثؼيون ؤبن ُشا 

اًخـُش ًُس من هجة ؿسم اًلسزت ؿىل ٔبحسن مٌَ ٔبو ٔلخي ٔبن هللا حصم اًعَحاث ؿًلَّ تي 

از اًعاحلني وؾحاذ هللا اًوخَ فَِ ُو ؿسم الاؾخياء ابدلهَا وهـمِا ؤبين ٔبحُة اًُزُس ٔلهَ صـ

ةَّ اًلمح ووساجئ ُشا  اخملَعني وركل ٔلين ًو صئت ٔبن ٔبلك من ُشا اًـسي املعفى ًو

« اًلّز ومًسوخاث احلٍصص ًَكن يل خائزا وممىًٌا
36

. 

فٕامَكهَة هَي إلمام زيض هللا ؾيَ ًِشٍ املذلاث ممىن ٔلهَ اكن ذََفة وسَعااًن ٕاضافة ٕاىل 

ا ًِواٍ وجمصوًزا وزاء حضـَ، ٔبهَ اكن را ثصوت ومال ،وً ـً ىن زفغ ٔبن ٍىون ملَواًب ومعَ

 نٌل زفغ ٔبن ًددؽ ادلهَا وحيصض ؿىل هـمِا ؤبظـمهتا اٌذلًشت.

و من ألفـال  و الاىَكز واًيفي ُو ة فـاًل الكمًِا مدارًشا ُو وكس محَت ُشٍ اًعوزت اجلاًس

ة، فإلمام ً  يىص ؿسم ملسزثَ ؿىل ختري ألظـمة، اًالكمِة اًيت ثًمتي ٕاىل كامئة ألفـال اًخـحرًي

ِشا اس خـمي زساةل تلوهل  و فـي اجناسي ذال ؿىل امللسزت والاس خعاؿة « وًو صئت »:ًو ُو

و زٌذ ؿىل من ًسؾي ؿسم ملسزثَ زيض هللا ؾيَ  . ُو

ة ذاةل : مث ٔبزذف مبجموؿة من ألفـال  ) ُهياث، ًلَحين، ًلوذين، ختري( ويه ٔبفـال اجناًس

شا ًامتىش و ؿىل حاةل هفس َة و ثبٔهَس احلاةل الاهفـاًَة ُو يف ُشا اًرتثُة قصط ثساويل ُو

جتيحَ ؾن اللٔك اًعَة اًِينء ًُس من  وامللام، فإلمام ًحني ًـامثن جن حٌَف  ٔبن

س س َىون ٔبُسوت ٌَزاُسٍن ّزم اًُز  . اًرضوزت ًـسم كسزثَ وًىٌَ حصك ركل ًو

شا اًِسف اًخساويل ايذي ٌسـى إلمام زيض هللا ؾيَ ٕاىل اتالكَ من ذالل ُشٍ اًصساةل  ُو

شا امللام.  ُو

 : املوضؽ اخلامس

 : حٌَف ألهعازي ًلول زيض هللا ؾيَ نمن نخاة هل ٕاىل ؾامثن ج

َُْت َؾهْنَا، َوًَْو َبْمَىٌِْت اًُفصض من زكاهبَا » َ َصُة ؿىل ِكذَايل ًََما َوً ـَ وهللا ًْو ثََؼاُْصث اً

ُىوش واجلْسم املْصُنوْش،  ًََسازؾُت ٕاٍهيا وَسبهٔجُس يف ٔبنْ  ـْ َشا اًَضرِط امل َُ ُبَظِِص ألزط مْن 

َصَح املََسَزُت من تني حة احلعَس «حىت خَتْ
37

 . 



مية سـسًة / ظ  -بٔ   -هنج اًحالكة ٕلمام ؿًل .........                م ٔبفـال اًالكم يف زسائي  ذ / محزت ًىحي -ذ/ هـ

  7102حوان         323     -ثسىصت-خامـة َلس دِرض

حمكن اًعوزت اًحَاهَة يف كوهل: اختصح املسزت، فلس اس خـاز إلمام زيض هللا ؾيَ، املسزت 

ة واس خـاز حة احلعَس ٌَمؤمٌني ووخَ اًض حَ ٔبهَ ُمَزَُط املؤمٌني ة  من وحوذ مـاًوملـاًو

س خلمي ذٍهنم، نٌل ًفـي ٔبُي اًحَاذز من ثعفِة اًلالل وادصاح ما إ تُهنم ًَرتهوا  مياهنم ٌو

ا.ٌضري إلمام زيض هللا ؾيَ ٕاىل ملام جشاؾخَ ؤبهَ ل  فسسُا من املسزت وكرُي ٌضوهبا ًو

ُِْم ًحـٍغ  َوًَو اَكنَ  » :خياف ٕال من هللا ثـاىل واًخـحري ابًخؼاُص مبٔدور من كوهل ثـاىل ُض ـْ َ ت

 « ػِرًيا

واتخسٔب الكمَ ابًلسم ٌدللةل ؿىل ٔبن كوهل ُشا حق ل صم فَِ ٕال ملن ل ًـصف هللا ول 

ًـمل مـىن اًلسم، ومؽ ركل فلس صِس ؿىل اذؿاٍ زيض هللا ؾيَ ما فـهل يف احلصوة ؤبهَّ 

و مصت واحست يف اًلزواث كري فصاز، ومل ًسغ ٔبحٌس من ٔبؿسائَ ٔبهَ فصَّ من ٔبؿسائَ ًو ااكن هَصازً 

و ايذي ٔبوىس من اكن كدهل من  ا، هَف وُو ايذي ًرُضة تَ املثي يف اًضجاؿة، ُو وكرُي

ٍُ مثهل وكس ٔبزحدت ُشٍ احللِلة يف مِاذٍن  اًضجـان وألتعال يف ظول اًزمان ومل ًبئت تـس

زواث اجلِاذ واًلذال ضس كوى اًرشك واًحاظي، مفن مـصنة تسز ؤبحس واخليسق، فِشٍ اًل

38جضِس ؿىل ٔبن إلمام مل ًُسْز ػٍِص ًٔلؿساء ومل ًرتذذ ٔبو ٍصثـة من نرثت ألؿساء
 . 

ة ٔبن إلمام ؿًل زيض هللا ؾيَ ًيفي فـي اخلوف  جنس من ذالل رشخ ُشٍ اًرصت اجملاًس

و ثؼاُصث لك اًـصة ؿىل كذاهل،  ؤنس جشاؾخَ وؿسم دوفَ من مواهجة ألؿساء حىت ًو ًو

ت ٌس خعَؽ املخَلي اًوظول ٕاًََ ثسِوةل و)ٔبىىص( من ألفـال اًالكمِة وكس خاء تعَلة مدارش 

ة  . اًيت ثًمتي ٕاىل كامة ألفـال اًخـحرًي

و ل  و تَف تَ ألمص ٕاىل كذال لك اًـصة، ُو فإلمام ًيفي ثوًََ ؾن كذال املرشنني، ًو

ِاذٍن اًلذال ًخحسج من موكؽ املحاًلة تي ٕامنا ًلوهل ؾن واكؽ، وكس ٔبنسَّ ُشٍ احللِلة يف م 

واجلِاذ ضس كوى اًرشك واًحاظي، وجشاؿة اًلٌلم صِس هبا ألؿساء كدي ألظسكاء ول 

ا ٕال خاحسٌ   . ًيىُص

شا ُو اًِسف اًخساويل ايذي ٌسـى إلمام زيض هللا ؾيَ ًخحََلَ من ذالل هط ُشٍ  ُو

 : خنَط يف هناًة ُشا اًححر ٕاىل ٍلوؿة من اًيخاجئ ٔبمهِا اًصساةل.

 . اًخساويل ًٔلفـال اًالكمِة واحض وخًل يف جماساث هنج اًحالكة ٔبن اًحـس 

ة احلغ ألوفص يف جماساث هنج   اًحالكة، فإلمام يف زسائهل معس اكن ًٔلفـال اًخلٍصًص
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 . ٕاىل هلي احللائق تبٔوظاف ذكِلة وثـاتري تََلة

ىٌَ   ًلس ثـسذث ظَف ألفـال اًخوحهيَة يف جماساث إلمام ؿًل زيض هللا ؾيَ ًو

اس خـمي ألمص واٍهنيي ثضلك واحض ًوضوخ ذلٍهتٌل، اًيت حمتثي يف ثوحَِ 

 . اخملاظة ٕاىل فـي يشء مـني

خاءث ألفـال اًالكمِة الاًزتامِة يف جماساث هنج اًحالكة واحضة يف زسائي  

إلمام ؿًل زيض هللا ؾيَ ذاظة يف وظاايٍ، اًيت هيسف من ذالًِا ٌَخبٔهَس ؿىل 

 . س خلديوكوغ ٔبص َاء ما يف امل 

ة يف جماساث هنج اًحالكة، جنس ٔبن   من ذالل ذزاسدٌا ًٔلفـال اًالكمِة اًخـحرًي

ؾن حاًخَ اًيفس َة اًيت ظلى ؿَهيا اًخوهَس واٍهنيي ؾيس تـغ  إلمام اكن ًُـربّ 

 اًخرصفاث، ٕاضافة ٕاىل حاةل اخلوف من وكوغ ٔبحصاتَ يف مذلاث ادلهَا.

شا ٍصحؽ لهـسام  ًخوػَف الاؿالهَاث يف ااتمً  اجنس اهـسامً   جماساث هنج اًحالكة، ُو

 . اًس َاق وامللام ايذي ٌسمح ًإلمام مبثي ُسٍ ألفـال
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