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 :الملخص

صورة  البالغة  نهج  في  )اآلخر(  يمثل 

نه، إذ  تكو  باختالف عناصر  اختلف مثالها 

أنواع  إلى  وانقسمت  أشكاله  تنوعت 

والسياسة؛  الدين  أساسها  كان  متعددة، 

األحداث  من  الحقبة  تلك  شهدته  ما  لكثرة 

 والصراعات.

تاما، ومخالفا  مخالفا  اآلخر  صور  فجاءت 

اآلخر ناقصا،   ظهر  التامة  المخالفة  وفي 

واآل العقائدي،  واآلخر  خر السياسي، 

بصورة  العدو  اآلخر  ويتجلى  العدو، 

غير  وبصورة  باإلنسان،  متمثال  حقيقية 

والموت،  والشيطان  بالدنيا  متمثال  حقيقية 

اآلخر  فظهر  الناقصة  المخالفة  في  أما 

غير  الصديق  واآلخر  الموافق،  الصديق 

 الموافق، واآلخر القدسي.

الرد  في  )الذات(  أساليب  وتشكلت 

الرؤية  وفق  على  )آلخر(  لـ  والمعالجة 

التي   وتعاليمها  الصحيحة  تتفق اإلسالمية 

النبوية  الكريم والسنة  القرآن  به  جاء  وما 

عن بعيدا  سليم  مجتمع  بناء  في   الشريفة 

دون من  واالنحالل  الظلم  أمراض   كل 

من  به  يؤمن  وما  )اآلخر(  بـ  المساس 

 معتقد أو ما يتبانه من رأي.  

المفتاحية:  الذات، اإلمام   الكلمات  اآلخر، 

  علي )ع(، نهج البالغة.

Abstract: 

In Nahj al-balaghah, the other 

(alakhar) is an image whose 

exemplification differs due to the 

differences in the elements of its 

formation. Thus, its types have been 
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variated and divided into many kinds 

whose basis were religion and 

politics because of the numerous 

conflicts and events which that era 

was witnessing. 

Thus, the image of the other 

(alakhar) has come as perfect dissent 

) mukhalifana tamamana   ( and as 

imperfect dissent (mukhalifana 

naqisana). In the perfect dissent 

appeared the political ‘other’, the 

dogmatic ‘other’, and the enemy 

‘other’. The enemy ‘other’ is 

manifested in a real way represented 

by man and in an unreal way 

represented by the world, Satan and 

death. As for the imperfect dissent, 

‘the other’ has appeared as the 

agreeable friend, ‘the other’ as the 

unagreeable friend and ‘the other’ as 

the divine  . 

The methods of ‘the self’(aldhaat) 

have been formed in response and 

treatment of ‘the other’ in 

accordance with the correct Islamic 

vision and its teachings that are 

consistent with what the Holy 

Qur’an and the honorable Sunnah of 

the Prophet came in building a sound 

society distant form all the diseases 

of injustice and degeneration without 

affecting ‘the other’ and the doctrine 

he believes in or the opinion he 

adopts.     

 المقدمة

أو  نوعه  كان  مهما   ، نص  أي  يخلو  ال 

كالمه  يوجه  فالمنتج  اآلخر؛  من  جنسه 

ويتواصل  اآلخر،  عن  ويتحدث  لآلخر، 

النظر عن ماهية اآلخر  اآلخر، بغض  مع 

نوعه إن كان فردا أم جماعة  أو  أو جنسه 

الكتب  إن  بل  ذلك،  غير  أم  أمة  أم 

فال  اآلخر،  إلى  موجة  جاءت  السماوية 

البال نهج  يكون  أن  باآلخر عجب  غة غنيا 

به.   ومفعما 

)تمثالت  العنوان  لهذا  اختيارنا  وجاء 

وعي  دراسة  البالغة،  نهج  في  اآلخر 

اآلخر(؛ ألنه موضوع  الذات وعالقته مع 

باآلخر،  وغني   والبحث،  الدراسة  يستحق 

التي  الدراسات  إلى  إضافة  تشكل  ورب ما 

 تناولت نهج البالغة بالبحث.

البالغة   نهج  في  اآلخر  وتشظ ى، تنوع 

تضم   متنوعة  البحث  خطة  جاءت  لذلك 

لكل  وقد مثلنا  اآلخر،  عن  متعددة  محاور 

اآلخر وآلياته،  نوع  توضح  بشواهد،  نوع 

محورين،  على  البحث  خطة  فجاءت 

ويضم:  التام،  المختلف  االول:  المحور 

صفين  وقعتي  في  متمثال  السياسي  اآلخر 

متمثال  العقائدي  واآلخر  والجمل، 

معر و  واآلخر بالخوارج  النهروان،  كة 

، وجاء على نوعين، العدو الحقيقي:  العدو 
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وهو اآلخر االنسان الذي يشكل مضادا او 

السالم(  )عليه  علي  اإلمام  لنهج  مناقضا 

وهو  الحقيقي:  غير  والعدو  وسلوكه، 

 الدنيا، والشيطان، والموت.

الناقص،   المختلف  الثاني:  المحور  أما 

ا اآلخر  أنواع:  ثالثة  على  لصديق فجاء 

وهو اآلخر الذي يوافقه في اللغة والمعتقد 

بعض  في  عنه  يختلف  ولكنه  والدين، 

تشكل خروجا عن العقيدة  ال  التي  القضايا 

الموافق  غير  الصديق  واآلخر  والشريعة، 

ولغويا،  وقوميا  دينيا  الذات  يوافق  الذي 

واآلخر  ايدلوجيا،  عنه  يختلف  ولكنه 

محمد  بالرسول  يتمثل  الذي  القدسي 

بيته )صل وآل  وسلم(  وآله  عليه  هللا  ى 

في  القداسة  وتمثلت  السالم(  )عليهم 

وآله  عليه  هللا  )صلى  النبي  عصمة 

سبحانه  هللا  يضعها  صفة  وهو  وسلم(، 

الذين  والمرسلين  االنبياء  في  وتعالى 

ينماز  لذلك  البشرية  إلى  رسال  يختارهم 

 اآلخر بعلو المرتبة على الذات.

الصعوب  من  اآلخر  تصنيف  التي كان  ات 

وشدة  األحداث  فكثرة  البحث؛  واجهت 

إلى  أدى  اآلخر،  وتنوعه  الصراعات مع 

البالغة  نهج  في  مستفيضة  قراءة 

ضمن  من  وتصنيفه  اآلخر  الستخراج 

 مجاميع متنوعة.

وأخيرا نرجو أن نكون قد وفقنا في بحثنا  

هذا فإن وفقنا في مسعانا هذا فمن هللا عز 

التوفيق والسداد، وإن جان بنا الحقيقة وجل 

هذا  بحثنا  في  وقصدنا  سعينا  أننا  فحسبنا 

أن  دعوانا  وآخر  تعالى  هللا  إلى  قربة 

العالمين  .الحمد هلل رب 

 :توطئة

)األنا   ثنائية  طرفي  أحد  اآلخر  يمثل 

)الذات واآلخر(، ويظهر في  أو  واآلخر( 

حاالت  وفي  االفراد،  بين  الصراع 

المعامالت  في  و  والتضاد،  المقارنة، 

والنواهي، والسلو االوامر  وفي  كيات، 

فال  وغيرها،  واالثبات  النفي  حالة  وفي 

إال  يحصل  أن  حدث  أو  فعل  ألي  يمكن 

ال  الحياة  إن  بل  أحد طرفيه،  اآلخر  وكان 

أكان  سواء  اآلخر،  بوجود  إال   تستمر 

ا أم صديقا أم سلطة  امرأة أم رجال أم عدو 

أو  اجتماعية  أو  )سياسية،  بأنواعها 

  ذلك.اقتصادية( وغير  

والفلسفة  األولى  الديانات  إلى  وبالرجوع 

الذي  اليوناني  "الفكر  أن  نجد  القديمة 

اإلنسان  ثنائية  على  للعالم  رؤيته  انبنت 

مركز  اإلنسان  أن  باعتبار  والطبيعة، 

انه  حقيقته  وإن  األشياء،  ومقياس  الكون 

أو  الطبيعة  مقابل  في  صورة  أو  عقل 

نائية المادة... كذلك إلى الفكر المسيحي وث

والناسوت...  والالهوت  واالبن،  األب 

الفلسفة  بأن  التذكير  هنا  يكفي  قد  الخ،  

فلسفة  اساسا  هي  الحديثة  االوروبية 

أو )األنا( اإلنسان ذات في مقابل  )الذات( 



متثالت اآلخر يف هنج البالغة 

 

 2٠2١( لسنة  2( اجلزء )  3جملة القادسية اجمللد احلادي والعشرون العدد )  

 

233 

لها" موضوع  هو  الذي  فعند (1)العالم   ،

على  واآلخر  األنا  فكرة  ترتكز  هيجل 

الذي  الصراع  هذا  والعبد  السيد  فلسفة 

أن يبقى الخصمين على قيد الحياة يش ترط 

أن   " العبد  وعلى  متعادلة،  غير  بصورة 

يتنازل  أن  وعليه  اآلخر،  يخاف 

لآلخر...عليه أن يتخلى عن رغبته ويشبع 

من  به  )يَعترف(  أن  عليه  اآلخر:  رغبة 

اآلخر...  قبل  من  به  )يُعترف(  أن  غير 

لسيده" كعبد  معترفا  نفسه   (2)وجعل 

فكر في  سارتر  لكنه يشاطره  الصراع  ة 

اآلخر  إلى  رؤيته  في  آخر  منحى  ينحى 

حاجة  في  "أنا  يقول:  الذات،  يسلب  الذي 

أنا عليه" ما  ألكون  اآلخر  توسط   ،(3)إلى 

الذات  ")وعي  بأن  يعترف  بهذا  وهو 

اآلخر؛  )تحديق(  تحت  يتأسس  الوجودي( 

ينطوي  بل  خيرا،  آخرا  ليس  اآلخر  لكن 

)يعلق(  ألنه  )إنسانيتنا(  يدمر  عداء  على 

بطريقة جبرية وغير  الوجود  أو  الكينونة 

و)ما  كان(  )ما  لحظتي  بين  مستقلة 

تاما  منعا  تمنع  حالة  وهي   ... سيأتي( 

االختيار( )جبرية(   )حرية  وترسي 

مسرحيته   اختتم  لذلك   مخرج  المحققة. 

)اآلخرون   المشهورة:  هم   –بمقولته 

جاء   (4)  الجحيم(" اإلسالمية  الرؤية  وفي 

كل  على  "داال  الخاء  بفتح  )اآلَخر(  لفظ 

فإن  ثم  ومن  زائف،  إله  على  أو  مخلوق 

بما هو نسبي فقط. أما  المفهوم خاص  هذا 

)اآلخِ  أسمائه  فمن  )تعالى(  بكسر هللا  ر( 

كله...  خلقه  فناء  بعد  الباقي  أي  الخاء؛ 

)اآلخر( مفهوم عالقي ال  وبذا فإن مفهوم 

بغيره، ويمثل )أنا( و)آخر( من  إال  يتحدد 

مع  ويتشابك  مغاير،  أو  واحد،  شيء 

الصلة والمكانة والزمان والمكان"  مفاهيم 

أما من جهة أخرى فلقد (5) ، هذا من جهة 

بـ"ال يسمى  بما  اآلخر  غيرية اتسم 

إلى (6)  اإليجابية" )أنا/ اإلسالم(  نظر  إذ   ،

بأنهم متساوون  األخرى(  )اآلخر/الديانات 

" تعالى:  لقوله  هللا،  آَمنُوا أمام  الَِّذيَن  إِنَّ 

َمن   َوالصَّابِئِيَن  َوالنََّصاَرٰى  هَادُوا  َوالَِّذيَن 

َصالًِحا  َوعَِملَ  ِخِر  اآل  ِم  َوال يَو   ِ بِاَّللَّ آَمَن 

أَ  عَلَي ِهم  فَلَهُم   ٌف  َخو  َواَل  َرب ِِهم   ِعن دَ  ُرهُم   ج 

َزنُونَ   .(7)"َواَل هُم  يَح 

األنا  المصطلحات جمعت  وهناك عدد من 

وهي:"االختالف  واآلخر،  والذات 

إطار  في  واستخدمت  والتمايز،  والتباين 

بين األمم والمجموعات البشرية،  المقارنة 

البينية،  عالقاتها  توصيف  سياق  في  أو 

استخدما )الت مصطلحان  و)التمايز(  باين( 

األجناس  عن  الحديث  سياق  في  تاريخيا 

بشرية  كيانات  هي  بما  واألمم  البشرية، 

فبقى  )االختالف(  أما  األولى.  بالدرجة 

منحى  اجتماعي،  كمصطلح  ينحو، 

 .  (8)قيميا"

ألنه  الدالالت  متعددة  تعريفات  ولآلخر 

يقع  لما  يشمل  الدالالت،  واسع  "مصطلح 

)ا ماد ة خارج  من  عنها  يختلف  أو  لذات( 
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صورة عنها من  بدوره  يقدم  كما  ومعنى، 

الذي  النحو  على  معه،  تعاملها  خالل 

وفي تجاهه،  سلوكياتها  في   يتجل ى 

بينها  ومن  عنه،  المتنوعة  تعبيراتها 

 .(9)األعمال األدبية"

آخر، فقد  إلى  من شخص  اآلخر  ويختلف 

ال  ولكنه  معين،  لشخص  اآلخر  يكون 

آخر   ويأتي بصورة يكون  غيره،  لشخص 

تكون  التي  الذات  مقابل  جماعة  أو  فرد 

مقابل  جماعة  أو  جماعة،  مقابل  في  فردا 

جماعة  أو  فرد،  مقابلة  فردا  أو  جماعة، 

غير  متحرك  مصطلح  وهو  فرد،  مقابلة 

آخر،  إلى  معرفي  حقل  من  يختلف  ثابت، 

ألن  اآلخر؛  عن  الذات  عزل  يمكن  فال 

وكذلك   ،(10)ية  الحياة قائمة على هذه الثنائ

اآلخر غيره في الهوية  اآلخر عن  يختلف 

لذلك  والصورة واألخالق والقيم وغيرها، 

داخل كل منا ...  فهو "حقيقة موجودة في 

البصر  في  ماثل  هو  الوجود،  يمأل 

واالستماع،  السماع  في  ماثل  والبصيرة، 

في  ماثل  والخارج،  الداخل  في  ماثل 

والحلم" إن   (11)الحقيقة  آخر  بمعنى  أي 

اآلخر  على  تحتوي  اإلنسان  لدى  الذات 

ثناياها، لذلك تتحول إلى آخر مع ذات  في 

 أخرى، وهي ذات مع اآلخر.  

لذلك يعرف اآلخر بأنه: "الكلية المزدوجة 

ويتمرأى  يتداخل  وهو  الذاتية...  للكينونة 

أدق  من  تبدأ  منتهية  غير  سلسلة  في 

الذا عالقة  في  الذاتية  ت االنشطارات 

وال  الضآلة،  شديد  الزمن  عبر  بالذات 

في  البشري  الوجود  بانتهاء  إال   تنتهي 

والمكان" متنوع (12)الزمان  فاآلخر  ؛ 

وإنما  يضمحل،  أو  ينقطع  ال  ومستمر؛ 

والتطور  والتقاليد  األعراف  بتجدد  يتجدد 

ذلك.  وغير  والثقافي  والمعرفي  العلمي 

وال يخلو أي نص إبداعي من اآلخر، فهو 

نية النص اإلبداعية والمعرفية؛ جزء من ب

ثقافية متعددة توحي بما  أنساقا  يحمل  ألنه 

النص بناء متكامال،  النص، فيظهر  خارج 

صادقا؛  تمثيال  اآلخر  و  الذات  يمثل 

الثقافية  مرجعياته  يوظف  فالمبدع 

في  وغيرها  والمعرفية  وااليدلوجية 

هذه  من  يتجزأ  ال  جزء  واآلخر  النص، 

الم ذات  ومن  ال المرجعيات  لذلك  بدع، 

ألي أو  يمكن  اآلخر  من  يخلو  أن  نص 

ثقافات  من  ثقافة  تخلو  "ال  بل  يتجاوزه، 

هو  فالتمثيل  لآلخر،  أو  للذات  تمثل  من 

للجماعة صورة ما عن نفسها  يعطي  الذي 

لهذه  يضع  الذي  وهو  اآلخر،  وعن 

ريكور  بول  يسميه  لما  معادال  الجماعة 

 .(13))الهوية السردية للجماعة("

البالغة نص ا يحمل بنى معرفية   ويعد نهج

ويظهر  متعددة،  ثقافية  وأنساقا  متنوعة، 

اآلخر جليا في نهج البالغة، بل إنه يشكل 

نتاج  نص  ألنه  ومتنوعة؛  بارزة  ظاهرة 

باألحداث  غنية  تاريخية  مرحلة 

نهج البالغة غنيا  لذلك جاء  والصراعات؛ 
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السياسي  اآلخر  فيتجلى  وفنيا،  ثقافيا 

العقائدي   الديني، واآلخر واآلخر  واآلخر 

األنواع  هذه  في  اآلخر  ويكون  العدو، 

ويظهر  األنا.  أو  الذات  عن  تماما  مختلفا 

الصديق  واآلخر  الموافق  الصديق  اآلخر 

وهذه  القدسي،  واآلخر  الموافق  غير 

فيها  االختالف  يكون  األخيرة  األنواع 

الصور  دراسة هذه  سنحاول  لذلك  جزئيا؛ 

الغة على وفق المتعددة لآلخر في نهج الب

في  المتوافرة  اآلخر  الصور  محاور 

 النهج.

التام:  أوال األنواع المختلف  إلى  ويقسم   ،

 اآلتية:

السياسي -1 االختالفات اآلخر  كانت    :

)عليه  علي  اإلمام  عهد  في  السياسية 

)عليه  فدخل  أوجها،  على  السالم( 

في حروب عدة، منها معركة  السالم( 

وهاتان  صفين  ومعركة  الجمل، 

سياسي،  نشوبها  أصل  في  المعركتان 

الخالفة  على  السيطرة  اآلخر  أراد  إذ 

فجاءت  الحروب،  طريق  عن  عنوة 

والرسائ والمناظرات  ل الخطب 

تجهيز  للحرب، من  االستعداد  ر  لتصو 

الهمم لخوض  واستنفار  والعتاد،  العدة 

واثقة،  وعقيدة  عالية،  بروح  المعركة 

فضال عن الرسائل التي تم تبادلها بين 

سبقت  التي  المتحاربين  الطرفين 

هذه  وجاءت  أثنائها،  في  أو  المعركة 

زاخرة  و  باآلخر،  محملة  النصوص 

يكن خطابا سلط لم  لكنه  ويا يهدف به، 

من  األمة  على  المطلقة  السيطرة  إلى 

المعارضة  في  حقها  اعطائها  دون 

المعتقد حرية  أو  الرأي  ، (14)وابداء 

إلى معاوية: "  كما له  رسالة  في  جاء 

أَكُن   لَم   فَإِن ِي  الشَّامَ  إِلَيَّ  طَلَبَُك  َوأَمَّا 

َوأَمَّا  ِس.  أَم  َمنَع تَُك  َما  مَ  ال يَو  ِطيََك  أِلُع 

لُ  إاِلَّ قَو  ال عََرَب  أَكَلَِت  قَد   َب  ال َحر  إِنَّ  َك: 

أَكَلَهُ  َمن   أاََل َو   ، بَقِيَت  أَن فٍُس  ُحشَاشَاِت 

ال بَاِطلُ  أَكَلَهُ  َوَمن   ال َجنَِّة،  فَإِلَى  ال َحقُّ 

النَّارِ  بِهِ [فَإِلَى  لَى  أو  َوأَمَّا ]فالن اُر   .

َجاِل   الر ِ َو  بِ  ال َحر  فِي  اس تَِواُؤنَا 

عَلَى فَلَ  ِمن ِي  الشَّك ِ  عَلَى  َضى  بِأَم  َت  س 

َرَص  بِأَح  الشَّاِم  أَه لُ  َولَي َس  ال يَقِيِن، 

عَلَى  ال ِعَراِق  أَه ِل  ِمن   الدُّن يَا  عَلَى 

عَب ِد  بَنُو  إِنَّا  لَُك:  قَو  َوأَمَّا  ِخَرةِ,  اآل 

أَُميَّةُ  َو لَِكن  لَي َس  ُن،  نَح  فَكَذَلَِك  َمنَاٍف، 

وَ  َواَل كََهاِشٍم،  ال ُمطَّلِبِ،  كَعَب ِد  ٌب  َحر  اَل 

ال ُمَهاِجُر  َواَل  طَالِبٍ،  كَأَبِي  سُف يَاَن  أَبُو 

َواَل  كَاللَِّصيِق،  ِريُح  الصَّ َواَل  كَالطَّلِيِق، 

ِمُن  ال ُمؤ  َواَل  كَال ُمب ِطِل،  ال ُمِحقُّ 

يَت بَُع  َخل ٌف  ال َخل ُف  َولَبِئ َس  كَال ُمد ِغِل. 

فِي هََوى  أَي ِدينَا   سَلَفاً  َوفِي  َجَهنَّمَ.  نَاِر 

بَِها  أَذ لَل نَا  الَّتِي  ةِ  النُّبُوَّ فَض لُ  بَع دُ 

َولَمَّا  الذَّلِيلَ.  بَِها  َونَعَش نَا  ال عَِزيَز، 

أَف َواجاً،  ِدينِِه  فِي  ال عََرَب   ُ َّللاَّ أَد َخلَ 

هاً،  عاً َو كَر  ةُ طَو  ُمَّ هَِذهِ األ  َوأَس لََمت  لَهُ 

مِ  بَةً كُن تُم   َرغ  إِمَّا  الد ِيِن:  فِي  دََخلَ  مَّن  
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فَاَز   ِحيَن  بَةً، عَلَى  َره  أَه لُ   ]فات[َوإِمَّا 

ال ُمَهاِجُروَن  َوذَهََب  بِسَب قِِهم ،  السَّب ِق 

عَلَنَّ  تَج  فاََل  بِفَض لِِهم ،  لُوَن  َوَّ األ 

نَف ِسَك  عَلَى  َواَل  نَِصيباً،  فِيَك  لِلشَّي طَاِن 

"  اَلمُ سَبِياًل، َوالسَّ 
(15). 

النص         في  )معاوية(  اآلخر  يظهر 

على  حكمه  يكون  أن  طالب  وقد  المتقدم، 

يبايع  أن  دون  ومن  مطلقة،  بصورة  الشام 

يكون  أن  أو  السالم(  )عليه  علي  اإلمام 

)عليه  اإلمام  رد  فجاء  إمرته،  تحت  واليا 

السالم( بكتاب له ليعقد مفاضلة بينه وبين 

العرا أهل  وبين  )الجماعة( معاوية،  ق 

اآلباء  وبين  )الجماعة(،  الشام  وأهل 

)عليه  علي  لإلمام  والعشيرة  واألجداد 

تأتي  ثم  ولمعاوية،  )أفراد(  السالم( 

فضل  جهة  من  بينهما  الدينية  المفاضلة 

كانت  فبينما  االسالم،  ودخول  النبوة، 

االسالم  في  الدخول  إلى  سباقة  )الذات( 

النبي محمد )صلى هللا عليه وآل ه ونصرة 

االسالم  دخل  ممن  )اآلخر(  كان  وسلم( 

، وهذا الشك الذي (16)إما رغبة وإما رهبة

في  السالم(  )عليه  علي  اإلمام  ينتاب 

في  اآلخر  لدخول  الحقيقية  المقصدية 

الفاعلة  )الذات(  فضل  ليبين  االسالم 

خالف  على  االسالمية  للرؤية  المتبنية 

الوالية  لتحصيل  يسعى  الذي  )اآلخر( 

الد المال والمكاسب  عن  بحثا  نيوية، 

الحياة نظرة  الى  ينظر  الدنيا و  والجاه في 

فيها  إن  اآلخرة  ويتناسى  خالدة،  أبدية 

الناس  وانقسام  العباد،  بين  الفصل  الحكم 

)الذات(  أما  النار،  إلى  أو  الجنة  إلى  إما 

اآلخرة؛  في  المغانم  لتحصيل  تسعى  فإنها 

الشرائع  فيه  وجبت  بما  تقوم  لذلك 

عامة وال السماوية  خاصة،  واالسالمية   ،

 تخاف في الحق لومة الئم.

عند      السالم(  )عليه  له  خطبة  ومن 

" البصرة:  إلى  الجمل  أصحاب  إِنَّ مسير 

ٍر  َوأَم  نَاِطٍق  بِِكتَابٍ  هَاِدياً  َرسُواًل  بَعََث   َ َّللاَّ

عَن هُ  يَه لُِك  اَل  َوإِنَّ   قَائٍِم،  هَالٌِك.  إاِلَّ 

إاِلَّ  ال ُمه لِكَاُت  هُنَّ  ال ُمشَبََّهاِت  ال ُمب تَدَعَاِت 

َحفِظَ   إِنَّ هَُؤاَلِء قَد    ]عصم[َما  ِمن َها...   ُ َّللاَّ

عَلَى   بُِر تََمالَُؤوا  َوسَأَص  إَِماَرتِي،  طَِة  سَخ 

إِن   فَإِنَّهُم   َجَماعَتِكُم ؛  عَلَى  أََخف   لَم   َما 

نِظَامُ  ان قَطََع  أ يِ  الرَّ هَذَا  فَيَالَِة  عَلَى  ُموا  تَمَّ

الدُّن يَا َحسَداً  هَِذهِ  لِِميَن،  َوإِنََّما طَلَبُوا  ال ُمس 

فَأََرادُ عَلَي ِه،   ُ َّللاَّ أَفَاَءهَا  ُُموِر لَِمن   األ  َردَّ  وا 

 ِ َّللاَّ بِِكتَابِ  ال عََملُ  أَد بَاِرهَا. َولَكُم  عَلَي نَا  عَلَى 

  ِ َرسُوِل َّللاَّ ِسيَرةِ  صلى هللا عليه -تَعَالَى َو 

وسلم النَّع ُش   -وآله  َو  بَِحق ِِه  َوال قِيَامُ 

 .(17)"لِسُنَّتِِه.

)الذات        السالم(  )عليه  اإلمام  خاطب 

أصحاب )اآلخر   المفرد(  الجمل 

الجماعة(؛ لمنعهم عن فعلهم في ابتداع ما 

ما  مشبهين  شيء،  في  االسالم  من  ليس 

والشريعة،  السنة  من  أنه  على  ابتدعوه 

تنم  الضعيفة  البدع  هذه  استمرارية  وإن 

بالباطل،  الحق  فيها  يلتبس  جهالة  عن 
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ويستضعف االسالم وأهله، وتأتي نصيحة 

والة  يطيعوا  أن  )لآلخر(  االمر   )الذات( 

يكون مرجعهم كتاب هللا تعالى  منهم، وأن 

)صلى  محمد  النبي  وسنة  الكريم  القرآن 

به  بما جاء  تمسك  هللا عليه وآله وسلم( و 

، وبذلك فإن )الذات( حاولت (18)ودل عليه

االستيالء على  )اآلخر( في  مخطط  فضح 

وآله  عليه  هللا  )صلى  الرسول  خالفة 

الواهي األدلة  مالبسات  وكشف  ة وسلم( 

وبيان  عليها،  واستند  بها،  جاء  التي 

على  إليها،  يسعى  التي  الدنيوية  الرؤية 

مركزية  تمثل  التي  )الذات(  عكس 

المسلمون وبذلك تكون  إليها  يلجأ  إسالمية 

 ، االسالم  بؤرة  هي  المركزية  هذه 

وأي  ومنهجا،  وسلوكا،  قوال  له  والمرجع 

المركزية لهو خروج عن  خروج عن هذه 

االسال المحايدة التعاليم  والرؤية  مية 

 الحقيقية التي ال عدول ال فيها.

ومن قوله في كتاب إلى معاوية، يقول     

" أَبَا فيه:  بَايَعُوا  الَِّذيَن  مُ  ال قَو  بَايَعَنِي  إِنَّهُ 

بَايَعُوهُم   َما  عَلَى  َوعُث َماَن  َوعَُمَر  ٍر   بَك 

وَ  تَاَر،  يَخ  أَن   لِلشَّاِهِد  يَكُن   فَلَم   اَل عَلَي ِه، 

الشُّوَرى  َوإِنََّما  يَُردَّ،  أَن   لِل غَائِبِ 

عَلَى  تََمعُوا  اج  فَإِِن  َن َصاِر،  َواأل  لِل ُمَهاِجِريَن 

ِرًضا،   ِ َّلِلَّ ذَلَِك  كَاَن  إَِماماً  هُ  سَمَّو  َو  َرُجٍل 

أَو   بِطَع ٍن  َخاِرٌج  ِرِهم   أَم  عَن   َخَرَج  فَإِن  

مِ  َخَرَج  َما  إِلَى  َردُّوهُ  أَبَى بِد عٍَة  فَإِن   ن هُ، 

ِمنِيَن،  ال ُمؤ  سَبِيِل  غَي َر  ات ِبَاِعِه  عَلَى  قَاتَلُوهُ 

ُمعَاِويَةُ  يَا  ِري،  َولَعَم  تََولَّى.  َما   ُ َّللاَّ هُ  َوَوالَّ

لَتَِجدَن ِي  هََواَك،  دُوَن  بِعَق لَِك  َت  نَظَر  لَئِن  

أَن ِ  َولَتَع لََمنَّ  عُث َماَن،  دَِم  ِمن   النَّاِس  ي أَب َرأَ 

فَتََجنَّ  تَتََجنَّى،  أَن   إاِلَّ  عَن هُ  لٍَة  عُز  فِي  كُن ُت 

 .(19)"َما بَدَا لََك! َوالسَّاَلمُ 

السالم(     )عليه  علي  اإلمام  يحاجج 

تفصيلية  )اآلخر( محاجة  معاوية  )الذات( 

اختياره  الخالفة وإن  أحقيته في  فيها  يبين 

في  عادتهم  على  جرى  للمسلمين  خليفة 

الخلفاء  يخرج   اختيار  فلم  سبقوه،  الذين 

قام  بل  وضوابط،  حدود  من  رسم  عما 

اختياره  في  واالجماع  الشورى  على 

وجهت  التي  التهم  أما  للمسلمين،  خليفة 

السالم( في قتل عثمان  )عليه  لإلمام علي 

اإلمام  أحقية  إسقاط  بها  أراد  تهمة  فهي 

تكن علية  لم  بيد من  تكون  حتى  بالخالفة 

ما شائبة  أو  )الذات( ،  (20)  تهمة  لكن 

وأبانت  والتاريخية  العقلية  باألدلة  دافعت 

الذي  الباطن  وأنارت  والصواب،  الحق 

)اآلخر( مراوغا  فجاء  التهمة،  خلف  يقبع 

حكيمة، وصائبة  )الذات(  وجاءت   ، كاذبا 

الرأي ولها فطنة في سبر أغوار )اآلخر( 

تهم )اآلخر( وافتراءاته.  وفهمه، ودحض 

العقائدي  -2 ااآلخر  ويتمثل  آلخر : 

البالغة  نهج  في  العقائدي 

شرائع  رسموا  الذين  بالخوارج 

وتجاوزوا  بهم،  خاصة   وعقائد 

التعاليم االسالمية، وصلت حد  بها 

جراء  فنشبت  والمغاالة،  التطرف 
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اإلمام  بين  كالمية   حرب  ذلك 

والخوارج  السالم(  )عليه  علي 

النهروان، وانتصار  بحرب  انتهت 

)عليه السالم( في ه ذه اإلمام علي 

فلولهم  ومطاردة  المعركة 

اآلخر  في  جاء  ومما  المنهزمة، 

" َرف ِعِهمُ العقائدي:  ِعن دَ  تَقُولُوا  أَلَم  

َوَمك راً  َوِغيلَةً،  ِحيلَةً  ال َمَصاِحَف 

دَع َوتِنَا،  َوأَه لُ  َوانُنَا  إِخ  َوَخِديعَةً 

ِكتَابِ  إِلَى  تََراُحوا  َواس  تَقَالُونَا  اس 

فَ  سُب َحانَهُ،   ِ ِمن هُم  َّللاَّ ال قَبُولُ  أ ُي  الرَّ

هَذَا   : لَكُم  فَقُل ُت  عَن هُم ؟  َوالتَّن فِيُس 

َوبَاِطنُهُ  إِيَماٌن،  ظَاِهُرهُ  ٌر  أَم 

َوآِخُرهُ  َمةٌ،  َرح  لُهُ  َوأَوَّ عُد َواٌن،  

شَأ نِكُم ،  عَلَى  فَأَقِيُموا  نَدَاَمةٌ. 

عَلَى  َوعَضُّوا  طَِريقَتَكُم ،  َوال َزُموا 

تَل تَفِتُوا ال ِجَهاِد   َواَل  بَنََواِجِذكُم ،  

أََضلَّ،  أُِجيَب  إِن   نَعََق:  نَاِعٍق  إِلَى 

هَِذهِ  كَانَت   َوقَد   ذَلَّ،  تُِرَك  َوإِن  

أَع طَي تُُموهَا.  َرأَي تُكُم   َوقَد   ال فَع لَةُ، 

عَلَيَّ  َوَجبَت   َما  أَبَي تَُها  لَئِن    ِ َوَّللاَّ

 ُ َّللاَّ َحمَّلَنِي  َواَل  ذَن بََها. فَِريَضتَُها   

الَِّذي  لَل ُمِحقُّ  إِن ِي  ِجئ تَُها  إِن    ِ َوَوَّللاَّ

َما  لََمِعي،  ال ِكتَاَب  َوإِنَّ  يُتَّبَُع؛ 

َمَع  كُنَّا  فَلَقَد   َصِحب تُهُ.  ُمذ   فَاَرق تُهُ 

  ِ َّللاَّ ال قَت لَ -ص  -َرسُوِل  َوإِنَّ   ،

َب نَاِء  األ  َو  باِء  اآل  عَلَى  لَيَدُوُر 

وَ  خ  ِ َوال قََرابَاِت  َواإل  ، ]األق ِرباءِ [اِن 

ُمِصيبٍَة َو ِشدَّةٍ  دَادُ عَلَى كُل ِ  نَز  فََما 

 ،ِ ال َحق  عَلَى  َوُمِضي اً  إِيَماناً،  إاِلَّ 

عَلَى  َوَصب راً  ِر،  َم  لأِل  َوتَس لِيماً 

إِنََّما  َولَِكنَّا  ال ِجَراحِ.  َمَضِض 

س   ِ اإل  فِي  َوانَنَا  إِخ  نُقَاتِلُ  نَا  اَلِم أَص بَح 

ي غِ  الزَّ ِمَن  فِيِه  دََخلَ  َما  عَلَى 

َوالتَّأ ِويِل.  َوالشُّب َهِة  َوااِلع ِوَجاجِ، 

بَِها   ُ َّللاَّ يَلُمُّ  لٍَة  َخص  فِي  طَِمع نَا  فَإِذَا 

ال بَقِيَِّة  إِلَى  بَِها  َونَتَدَانَى  شَعَثَنَا،  

سَك نَا  َوأَم  فِيَها،  َرِغب نَا  بَي نَنَا،  فِيَما 

   (21)  "هَا.عَمَّا ِسَوا

صراع     السابق  النص  في  يظهر 

السالم(  )عليه  علي  اإلمام  )الذات( 

)المفرد(  و)اآلخر( الخوارج )الجماعة(، 

التحكيم  قضية  على  الصراع  هذا  ويقوم 

المصاحف  حملت  عندما  صفين  وقعة  في 

للتحكيم،  وخضعوا  الرماح،  رؤوس  على 

السالم( قد وافق  )عليه  علي  اإلمام  وكان 

الت المسلمين، على  دماء  حقن  بني ة  حكيم 

فيما  والتقارب  لهم،  استيعاب  ذلك  وفي 

ال  واحدة  راية  تحت  شملهم  ولم   بينهم، 

بأن  علمه  من  الرغم  على  فيها،  اعوجاج 

الباطل  وباطنه  الحق  ظاهره  االمر  ذلك 

مما  الصواب  جانب  أنه  يرون  ولكنهم 

ني ة   عن  طويل  حجاج   في  يدخل  جعله  

الخوارج هم طرف التحكيم وأسبابه، وإ ن 

سلك (22)فيه وقد  )اآلخر(  يظهر  لذلك  ؛ 

أما )الذات(  الغواية،  الباطل وسبل  طريق 

وسنته  وسنة  وكتاب هللا   الحق  فالتزمت 

خروج  ال  الذي  اإليمان  وطريق  رسوله 



متثالت اآلخر يف هنج البالغة 

 

 2٠2١( لسنة  2( اجلزء )  3جملة القادسية اجمللد احلادي والعشرون العدد )  

 

239 

نفوسهم وعقولهم  امتألت  عنه، والخوارج 

إذ فسروا التعاليم اإلسالمية  تطرفا وعنفا، 

ورؤيته ينسجم  رفض تفسيرا  في  م 

الذات ونيته  اآلخر  وعدم قبولهم  التحكيم، 

 الصادقة في اخماد الفتنة وحقن الدماء.

سمع   لما  الخوارج  في  له  كالم  ومن 

ٍ يَُرادُ قولهم : "ال حكم اال هلل": "   كَلَِمةُ َحق 

َولَِكنَّ   ،ِ َّلِلَّ إاِلَّ  ُحك مَ  اَل  إِنَّهُ  نَعَم   بَاِطلٌ!  بَِها 

يَقُولُوَن: اَلبُدَّ   هَُؤاَلِء  ِ، َوإِنَّهُ  َّلِلَّ إاِلَّ  َرةَ  إِم  اَل 

فِي  يَع َملُ  فَاِجٍر  أَو   بَر ٍ  أَِميٍر  ِمن   لِلنَّاِس 

ال كَافُِر،  فِيَها  تُِع  تَم  َويَس  ِمُن،  ال ُمؤ  َرتِِه  إِم 

ال فَي   بِِه  َمُع  َويُج  ََجلَ،  األ  فِيَها   ُ َّللاَّ ُء، َويُبَل ُِغ 

، ال عَدُوُّ بِِه  السُّبُلُ،   َويُقَاتَلُ  بِِه  َوتَأ َمُن 

َحتَّى   ،ِ ال قَِوي  ِمَن  لِلضَِّعيِف  بِِه  َخذُ  َويُؤ 

ِمن  فَاِجٍر. تََراَح  ، َو يُس  بَرٌّ تَِريَح   .(23)"يَس 

يظهر في النص المتقدم )اآلخر( الخوارج 

هلل(  اال  حكم  )ال  في  قضية   أثاروا  وقد 

بوساطة   معركة   في  التحكيم  جاء  عندما 

أو  هللا،  إلى  باالحتكام  وليس  االفراد، 

الكتاب  من  بتصريح  أو  منه،  بتخويل 

بل  شركا،  ذلك  عد وا  الكريم  القران 

هذه  فجاءت  الخالفة   أمر  في  وشككوا 

لتب حاكم الخطبة   وجود  ضرورة  لهم  ين 

جماعة معينة، وإن  على  احدهم  تأمير  أو 

استتباب  في  للناس  ضرورية  الحكومة 

، وحماية االرض  العدو  ومحاربة   األمن، 

المناطة  المسؤوليات  هذه  وإن  والناس، 

آخر،  الى  أحدهم  من  تختلف  بالحاكم 

وبعضهم  نسبية  بصورة  يؤديها  فبعضهم 

فالمؤمن   كاملة،  بصورة  يؤدي يؤديها 

المثوبة،  إلى هللا  وتحصيل  تقربا  وظائفه 

المنافع  لتحصيل  وظائفه  يؤدي  والكافر 

رؤية  وفق  على  يعمل  فكالهما  الدنيوية؛ 

 .   (24)معينة

الخوارج وقد تبن وا رؤية      )اآلخر(  نجد 

االسالمية   الرؤية   عن  مختلفة   عقائدية 

التي  تعمل بها )الذات( اإلمام علي )عليه 

عل إلى السالم(  انتمائهما  من  الرغم  ى 

إنهما  إال  نفسها  االسالمية   المنظومة  

الى  فافترقا  هلل   الحكم  قضية   في  اختلفا 

ما  الحرب  سببت  متناحرتين  عقيدتين 

 بينهما.

العـــدو    -3 العداوة اآلخر  تعرف   :

من  القلب  في  يتمكن  ما  بأنها:" 

واالنتقام" األضرار  ، (25)  قصد 

وجهين:  على  يكون  والعدوان 

واآلخر يظهر   ،(26)لسبيل، والظلما

يحاول  الذي  العدو  صورة   في 

اآلخر واالنتقاص  أو  الذات  رفض 

معتقداته  وقيمه،   من  والنيل  منه، 

واستهداف  وجوده،   وتهديد 

التنافر  إلى  يؤدي  ثقافته،  وهو ما 

والكراهية فالعدو (27)والبغضاء   ،

الذي  السلبي،  اآلخر  الطرف  هو 

ين. ويرى يستعمل للنيل من اآلخر

فعل  رد   "العدوان  أن  فرويد 
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من  الفرد  يواجه  لما  طبيعي، 

يتأثر   ،(28)احباطات" فالفرد 

وظروف  به،  المحيطة  بالعوامل 

غريزة  تخلق  التي  هي  البيئة 

  العدوان لدى الفرد.

لإلنسان        يحصل  ما  كل  هو  فالعدوان 

اآلخر، وتكون  بسبب  أو ضرر  إساءة  من 

إما لغرض مصل حة  شخصية  الغاية منه  

 أو ذاتية  )تنفيس عن غريزة(.

نهج        في  العدو  صورة   تنوعت 

البالغة  ومنها ما هو حقيقي ومنها ما هو 

 غير حقيقي كما موضح في أدناه:

الحقيقي -أ العدو  (: اإلنسان)  اآلخر 

ويتمثل العدو الحقيقي باإلنسان إن 

صاحب  جماعة،  أم  فردا  كان 

أم  اجتماعية  أم  سياسية  سلطة 

حيلة اقت صاحب  يكون  أو  صادية 

مثال  شخصية،  ومصلحة  وخديعة 

علي  اإلمام  خطبة   من  جاء  ما 

السالم( الستنفار الناس إلى  )عليه 

أمر  من  فراغه  بعد  الشام  أهل 

" ُت الخوارج:  سَئِم  لَقَد   لَكُم !   ٍ أُف 

ِمَن  الدُّن يا  بِال َحياةِ  أََرِضيتُم   ِعتَابَكُم ! 

َوبِالذُّ  ِعَوضاً؟  ِخَرةِ  ال ِعز ِ اآل  ِمَن  ل ِ 

ِجَهاِد  إِلَى  تُكُم   دَعَو  إِذَا  َخلَفاً؟ 

ِمَن  كَأَنَّكُم   يُنُكُم ،  أَع  دَاَرت   ِكُم   عَدُو 

الذُّهُوِل  َوِمَن  َرةٍ،  غَم  فِي  ِت  ال َمو 

َحَواِري  عَلَي كُم   تَُج  يُر  َرةٍ.  سَك  فِي 

َمأ لُوسَةٌ،  قُلُوبَكُم   َوكَأَنَّ  فَتَع َمهُوَن، 

بِثِقٍَة فَأَن تُ  لِي  أَن تُم   َما  تَع قِلُوَن.  اَل  م  

بُِرك ٍن  أَن تُم   َوَما  اللَّيَالِي،  سَِجيَس 

يُف تَقَُر  ِعز ٍ  َزَوافُِر  َواَل  بِكُم ،  يَُمالُ 

َضلَّ  كَإِبٍِل  إاِلَّ  أَن تُم   َما  إِلَي كُم . 

ُجِمعَت    فَكُلََّما  تََمعَت  [ُرعَاتَُها،    ]اج 

ِمن  آَخرَ   .(29)"ِمن  َجانِبٍ ان تَشََرت  

المتقدم جيش       النص  )اآلخر( في  جاء 

اإلمام علي )عليه  السالم( الذي خاض به  

ولكنه  الخوارج،  مع  النهروان  معركة  

الشام،  إلى  والتوجه  معاوية  حرب  رفض 

مباشرا  السالم(  )عليه   اإلمام  رد   فجاء 

حالهم وقلوبهم وعق واصفا  ولهم، وحازما، 

إلى  الجيش  تجمع  من  هروبهم  وكيفية 

نفر قليل، دخل  إال  يبق منهم  الكوفة،  فلم 

، فابتدأ (30)فيهم الكوفة وخطب خطبته هذه 

تضجر بكلمة  الخطبة  السالم(  ، (31))عليه 

ومهانة استقذار  بكلمة  وهذه (32)وقيل:   ،

بالحياة   رضوا  النهم  عتابهم،  سأم  تفسر 

وهذا اآلخرة،  عن  بديال  صيغة   الدنيا  في 

الجهاد،  على  ليحثهم  اإلنكاري  االستفهام 

المثوبة   على  الحصول  من  يستلزم  وما 

الخوف  أما  الدنيا،  في  والعزة  اآلخرة  في 

إيثارا  الجهاد  عن  والقعود  األعداء  من 

الدنيا والبقاء فيها، فإنه يجلب  للسالمة في 

لهم العار والهوان والذل، وهذا ال يرضي 

السليمة، العقول  والقلوب   أصحاب 

والتقاعس  القعود  آثروا  ولكنهم  المؤمنة، 

ضل ت  التي  باالبل  فشبههم  الجهاد،  عن 
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جانب،  في  تجمعت  فكلما  رعاتها، 

 .(33)انتشرت في جانب آخر

رافضا متمردا وعاصيا       )اآلخر(  جاء 

مؤثرا  السالم(  )عليه  علي  اإلمام  ألوامر 

القعود  ومؤثرا  اآلخرة،  على  الدنيا  الحياة 

ال العصيان والتخاذل من على  جهاد، وهذا 

ألنها  )للذات(؛  حقيقيا  ا  عدو  مث ل  الجيش 

االصالحي  مشروعه  ضد   أصبحت 

 ورؤيته االسالمية.

بعد        البصرة  أهل  ذم  في  قوله  ومن 

  " الجمل:  َوأَت بَاعَ وقعة  أَةِ،  ال َمر  ُجن دَ  كُن تُم  

فََهَرب  َوعُقَِر  فَأََجب تُم ،  َرغَا  تُم . ال بَِهيَمِة؛ 

َوِدينُكُم   ِشقَاٌق،  دُكُم   َوعَه  ِدقَاٌق،  اَلقُكُم   أَخ 

بَي َن  َوال ُمقِيمُ  ُزعَاٌق،  َوَماُؤكُم   نِفَاٌق، 

عَن كُم   َوالشَّاِخُص  بِذَن بِِه،  تََهٌن  ُمر  أَظ هُِركُم  

ِجِدكُم   بَِمس  كَأَن ِي  َرب ِِه.  ِمن   َمٍة  بَِرح  ُمتَدَاَرٌك 

قَ  ُجِؤ سَفِينٍَة   ُ عَلَي َها ال عَذَاَب كَُجؤ  بَعََث َّللاَّ د  

فِي  َمن   َوغَِرَق  تَِها،  تَح  َوِمن   قَِها  فَو  ِمن  

نَِها  .(34)"  ِضم 

البصرة       أهل  )اآلخر(  يظهر 

علي   )الذات(مقابال   الجماعة) اإلمام 

السالم(   قد )المفرد()عليه  هؤالء  وكان   ،

السالم(  )عليه  علي  اإلمام  بايعوا 

ولكن وقعة بالخالفة،   في  البيعة  نكثوا  هم 

واألزد،  ضب ة  بني  من  وأكثرهم  الجمل، 

كالجراد  الناقة  عن  يحامون  وأصبحوا 

الثابتة التي ال تتحلحل، فكانت الناقة  فتنة  

إلى  الشيطان  وأغواهم  المسلمين  قت  فر 

اإلمام  وصفهم  لذلك  واآلثام،  الذنوب 

)جند  الصفات  بأبشع  السالم(  )عليه  

الب اتباع  دقاق، المرأة،   أخالقكم  هيمة، 

نفاق.. وغيرها(، وتنبأ لهم بخسف  عهدكم 

في  حدث  ما  وهذا  وغرقها  ديارهم 

أيام  في  األولى  المرة  مرتين،  البصرة 

بأمر  القائم  أيام  الثانية  والمرة  باهلل  القادر 

بقي  الذي  الجامع  المسجد  عدا  ما  هللا، 

في الحالتين  .(35)شاخصا 

المصالح       تقوده  متلونا،  )اآلخر(  جاء 

)الذات(  وجاءت  والدنيوية،  الشخصية 

لم  والسلوك،  والمنهج  المبدأ  في  ثابتة 

والرغبات،  والميول  األهواء  بتغير  تتغير 

اإلسالمية،  رؤيتها  في  صامدة   بقيت  بل 

في  احدا  تجامل  ولم  عنه،  تخرج  ولم 

في  )اآلخر(  تحارب  خرجت  لذلك  الحق، 

ل، وتنتصر عليه ، حتى يستقيم وقعة الجم

الصواب  جادة   إلى  يعودوا  و  أمرهم، 

 والحق.

الحقيقي -ب غير  العدو  : اآلخر 

خفية،  بصورة  العدو  هذا  ويتجلى 

بصورة  لإلنسان  عدوا  ويكون 

بدء  منذ  اإلنسان  رافق  وقد  عامة، 

العدو  وهذا  اآلن،  ولحد  الخليقة 

والشيطان  الدنيا  في  يتمثل 

 والموت.

ف      جاء  البالغة ومما  نهج  في  الدنيا  ي 

السالم(:  )عليه  علي  لإلمام  خطبة  من 
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ُحل َوةٌ " فَإِنََّها  الدُّن يَا،  ُركُمُ  أَُحذ ِ فَإِن ِي  بَع دُ  أَمَّا 

َوتََحبَّبَت   بِالشََّهَواِت،  ُحفَّت   َخِضَرةٌ، 

َوتََحلَّت   بِال قَلِيِل،  َوَراقَت   بِال عَاِجلَِة، 

بِ  َوتََزيَّنَت   َماِل،  تَدُومُ بِاآل  اَل  ال غُُروِر. 

اَرةٌ  غَرَّ عَتَُها.  فَج  َمُن  تُؤ  َواَل  َحب َرتَُها، 

أَكَّالَةٌ  بَائِدَةٌ،  نَافِدَةٌ  َزائِلَةٌ،  َحائِلَةٌ  اَرةٌ،  َضرَّ

تَع دُو   اَل  الَةٌ.  نِيَِّة   -غَوَّ أُم  إِلَى  تَنَاهَت   إِذَا 

َضاِء   َوالر ِ فِيَها  بَِة  غ  الرَّ َضى[أَه ِل   ]الر ِ

ُ تَعَالَى سُب َحانَهُ   -ابِهَ  قَالَ َّللاَّ  :أَن  تَكُوَن كََما 

بِِه " تَلَطَ  فَاخ  السَّماِء  ِمَن  أَن َزل ناهُ  كَماٍء 

ِض  َر  األ  تَذ ُروهُ  نَباُت  هَِشيماً  بََح  فَأَص 

ياحُ  عَلى الر ِ  ُ َّللاَّ شَي    َوكاَن  ُمق تَِدراً كُل ِ   "ٍء 

َحب َرةٍ  فِي  ِمن َها  ُرٌؤ  ام  يَكُِن  أَع قَبَت هُ   لَم   إاِلَّ 

بَط ناً،  ائَِها  سَرَّ فِي  يَل َق  َولَم   عَب َرةً،  بَع دَهَا 

راً  ائَِها ظَه  ِمن  َضرَّ  .(36)"إاِلَّ َمنََحت هُ 

التي       الدنيا  صورة  في  )اآلخر(  جاء 

الديمومة" تنقصه  زائل  "جوهر  ، (37)هي 

معرض  في  السالم(  )عليه  علي  واإلمام 

و منها،  والتنفير  على ذمها  معايبها،  ذكر 

بها،  النفس  تلتذ  جميلة،  كونها  من  الرغم 

الموت  ويكون  ألحد،  تدوم  ال  ولكنها 

بين  متلونة  وهي  مآله،  واآلخرة  نهايته 

والحزن،  السرور  وبين  واإلدبار،  اإلقبال 

في  فريسة  يقع  أو  شرها  أحد  يؤمن  وال 

اآلثام  إلى  تغويه  فهي  حبائلها، 

الدنيا(38)والذنوب )اآلخر(  فـ  يثير   . 

والشهوات،  الغرائز  تفعيل  إلى  اإلنسان 

كان  وإن  حتى  بالمحسوسات،  وااللتذاذ 

اإلسالمية،  التعاليم  عن  الخروج  ذلك  في 

ألنها  لإلنسان؛  عدوا  الدنيا  برزت  لذلك 

لعبة الغواية معه.  باستمرار تمارس 

من        الشيطان  في  جاء  ما  ومثال 

الشيطان  ذم  في  السالم(  )عليه  له  خطبة 

"واتب فيها:  جاء  الشَّي طَاَن اعه،  اتََّخذُوا 

َراكاً،  أَش  لَهُ  َواتََّخذَهُم   ِماَلكاً،  ِرِهم   أِلَم 

َودََرَج  َودَبَّ  ُصدُوِرِهم ،  فِي  َخ  َوفَرَّ فَبَاَض 

َونَطََق  يُنِِهم ،  بِأَع  فَنَظََر  ُحُجوِرِهم ،  فِي 

لَهُ  َوَزيََّن  لَلَ،  الزَّ بِِهمُ  فََرِكَب  مُ بِأَل ِسنَتِِهم ، 

فِي  الشَّي طَاُن  شَِركَهُ  قَد   َمن   فِع لَ  ال َخطَلَ، 

عَلَى  بِال بَاِطِل  َونَطََق  سُل طَانِِه،  

 .(39)!"لِسَانِهِ 

هو       المتقدم  النص  في  )اآلخر(  كان 

الناس  بين  يسري  معنوي  "كائن  الشيطان 

للباطل،  وعشقهم  للحق  كرههم  جراء  من 

الباطل" لهم  ويزين  وهو (40)فيفتنهم   ،

تغيير  إلى  يسعى  لإلنسان،  اللدود  العدو 

الغرائز  ويستنفر  واألفكار،  المواقف 

االفراد  تفريق  على  ويعمل  والشهوات، 

بع عن  جذوة بعضهم  إشعال  وعلى  ض، 

العواطف ويوسوس في العقول، و يخرب 

 البيوت والبلدان.

اتخاذ      الناس من  لتحذر  الخطبة  جاءت 

االنقياد  وعدم  ألمرهم،  مالكا  الشيطان 

إليهم وجعلهم مدبرين ألحوالهم وعقولهم؛ 

ذلك صرفهم كيف شاء، وأنى  تم   إن  ألنه 

يبيض  الذي  الطائر  مثل  فشبههم  شاء، 

ف تعمل ويفرخ  لذلك  صدورهم،  ي 
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الزلل،  إقامة  على  الشيطان  مع  المعايشة 

في  الولد  يتربى  كما  الخطل،  وتزيين 

والده  لإلنسان،   .(41)حجر  عدو  فالشيطان 

والمنهج  والرؤى  الشكل  في  يلتقيان  ال 

في  بعضهما  عن  ينفصالن  والسلوك، 

ضعف  الشيطان  يستغل  كافة،  المواضع 

ومشاعره  بعقله  فيتالعب  اإلنسان 

ولكن وغ ظاهر،  غير  عدو  فهو  رائزه، 

على  تأثيره  في  أفعاله  تلمس  يمكن 

 اإلنسان.

له        كالم  من  الموت  في  جاء  ومثلما 

إلى  وينبه  الغفلة  من  ينفر  السالم(  )عليه 

  " هلل:  قَد  الفرار  َما  عَايَن تُم   قَد   لَو   فَإِنَّكُم  

َوَوِهل تُم   تُم   لََجِزع  ِمن كُم   َماَت  َمن   ، عَايََن 

َما  ُجوٌب عَن كُم   َمح  َولَِكن   َوأَطَع تُم ،  َوسَِمع تُم  

ال ِحَجاُب!  َرُح  يُط  َما  َوقَِريٌب  عَايَنُوا،  قَد  

إِن   ِمع تُم   َوأُس  تُم   أَب َصر  إِن   تُم   ر  بُص ِ َولَقَد  

أَقُولُ   ٍ تَدَي تُم ،  َوبَِحق  اه  إِِن  سَِمع تُم ، َوهُِديتُم  

َجاهَرَ  لَقَد    : فِيِه لَكُم  بَِما  تُم   ال ِعبَُر، َوُزِجر  ت كُمُ 

ُرسُِل  بَع دَ   ِ َّللاَّ عَِن  يُبَل ُِغ  َوَما  دََجٌر.  ُمز 

   .(42)"السََّماِء إاِلَّ ال بَشَُر.

لإلنسان       عدو  الموت  )اآلخر(  يتجلى 

أو  طالت  نهاية  في  عنده  حتمي  وهو 

للتذكير  الخطبة  جاءت  لذلك  قصرت، 

م من  العبرة  وأخذ  منهم، بالموت  ات 

الموت من عذاب  بعد  إليه  آل  ما  ومعاينة 

اآلخرة  وعذاب  القيامة،  ويوم  القبر، 

من (43)وغيرها بالخوف  فاإلحساس   .

حياته،  طول  على  اإلنسان  يالزم  الموت 

الموت  بين  قطيعة  مثل  الخوف  وهاجس 

عدوا  الموت  أضحى  لذلك  واإلنسان، 

 لإلنسان في كل األزمان واألماكن.

إلى الناقصالمختلف  :  ثانيا وينقسم   ،

 أنواع منها:

الموافق -1 الصديق  ما اآلخر  وهو   :

أو  الهيأة  في  األنا  أو  الذات  وافق 

واللغة  والدين  والعرف  الُخلق 

يكون  االختالف  ولكن  والقومية، 

يخالف  كأن  وسلوكيا،  ايدلوجيا 

االتفاق  تم   ما  في  الذات  اآلخر 

مرض  غير  سلوكا  يسلك  أو  عليه 

يذهب اآل أو  الذات،  خر مذهب من 

الذات،  حساب  على  له  األفضلية 

القليلة  االختالفات  هذه  كانت  وايا 

بينهما  المشترك  يبقى  بينهما، 

كتاب  في  ورد  كما  وأعم،  أوسع 

السالم(  )عليه  علي  اإلمام  وجهه 

" جيشه:  أمراء  بعض  فَإِن  إلى 

الَِّذي  فَذَاَك  الطَّاعَِة  ِظل ِ  إِلَى  عَادُوا 

ا تََوافَِت  َوإِن    ، ِم نُِحبُّ بِال قَو  ُُموُر  أل 

بَِمن   فَان َهد   َوال ِعص يَاِن  قَاِق  الش ِ إِلَى 

تَغ ِن  َواس  عََصاَك،  َمن   إِلَى  أَطَاعََك 

تَقَاعََس  عَمَّن   َمعََك  ان قَادَ  بَِمِن 

َخي ٌر  َمِغيبُهُ  ال ُمتَكَاِرهَ  فَإِنَّ  عَن َك، 

َمش َهِدهِ َوقُعُودُهُ [شُهُوِدهِ]ِمن    ،

 .(44)"هُوِضهِ أَغ نَى ِمن  نُ 
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)الجماعة(  الجيش  أمراء  )اآلخر(  يظهر 

علي)عليه  اإلمام  )الذات(  مقابل  في 

أمراء  و)اآلخر(  )المفردة(،  السالم( 

)ذات جمعية( مقابل  إلى  يتحولون  الجيش 

و)الذات(  )الجماعة(،  الجنود  )اآلخر( 

مقابل  السالم(  )عليه  علي  اإلمام  األولى 

رؤية   تتجلى  الجنود.  القائد )اآلخر( 

الجيش بإيالء  أمراء  يوصي  الذي  المحن ك 

الذين  الجنود  إلى  واالرشاد  النصح 

نجح  فإن  أميرهم،  طاعة  عن  يخرجون 

الصواب  جادة  إلى  رجوعهم  في  النصح 

يد  فقتالهم واجب، ويكون على  وإال  فبها، 

أميرهم ألوامري  ، ويستغني (45)المطيعين 

عن  الجنود  من  بالطائعين  الجيش  أمير 

المتكارهين؛ ألن االخيرين المتقاعس أو  ين 

كال  يتخاذل  إذ  الحرب،  في  لهما  امان  ال 

النهوض للقتال، وال يسبب هذا  منهما عن 

يسبب  بل  فقط،  المنفعة  عدم  التخاذل 

هالك  وفيها  الحرب،  في  المفسدة 

للجنود  سيئا  مثال  ويكون  المسلمين 

الصديق في (46)اآلخرين )اآلخر(  يظهر   .

)اآل ويظهر  الجيش  الصديق أمراء  خر( 

المتقاعسين والمتخاذلين  في  الموافق  غير 

في  المنهجيات  تطابق  من  الرغم  على 

بين  واألعراق  والقومية  واللغة  الدين 

في  اختلفا  انهما  إال   و)اآلخر(  )الذات( 

 السلوك والعمل.

ذر    ألبي  السالم(  )عليه  له  كالم  -ومن 

الربذة: "    -رحمه هللا إلى  أخرج  أَبَا لما  يَا 

، َمن  غَِضب َت لَهُ.   ذَر ٍ ُج  فَار   ِ َّلِلَّ إِنََّك غَِضب َت 

َوِخف تَهُم   دُن يَاهُم ،  عَلَى  َخافُوَك  مَ  ال قَو  إِنَّ 

َخافُوَك  َما  أَي ِديِهم   فِي  فَات ُرك   ِدينَِك،  عَلَى 

فََما  عَلَي ِه؛  ِخف تَهُم   بَِما  ِمن هُم   ُرب   َواه  عَلَي ِه 

َمنَع تَ  َما  إِلَى  َوَجهُم   عَمَّا أَح  أَغ نَاَك  َوَما  هُم ، 

ثَُر  َك  َواأل  غَداً  ابُِح  الرَّ َمِن  َوسَتَع لَمُ  َمنَعُوَك! 

السََّماَواِت ]ُخسَّراً [ ُحسَّداً   أَنَّ  َولَو    .

اتَّقَى  ثُمَّ  َرت قاً،  عَب ٍد  عَلَى  كَانَتَا  ََرِضيَن  َواأل 

اَل  َرجاً!  َمخ  ِمن هَُما  لَهُ   ُ َّللاَّ لََجعَلَ   ،َ َّللاَّ

إاِلَّ يُ  يُوِحشَنََّك  َواَل   ، ال َحقُّ إاِلَّ  نِسَنََّك  ؤ 

َولَو   أَلََحبُّوَك،  دُن يَاهُم   قَبِل َت  فَلَو   ال بَاِطلُ، 

َت ِمن َها أَلَمَّنُوَك.  .(47)"قََرض 

)عليه     علي  اإلمام  )الذات(  تظهر 

ذر،  أبا  الصديق  و)اآلخر(  السالم( 

جماعة  و)اآلخر(  ذر  أبا  )الذات(  ويظهر 

)عليه ا علي  اإلمام  كالم  كان  لمسلمين. 

ما  بعد  ذر  أبي  إلى  مواساة  السالم( 

الربذة ومنع  إلى  عفان  بن  عثمان  اخرجه 

علي  اإلمام  إال  معه  التواصل  من  الناس 

معه  يتواصل  بقي  الذي  السالم(  )عليه 

إنه (48)ويزوره  النفي  ذلك  السبب  وكان   ،

بعض  عليه  وينكر  بالكالم،  له  يغلظ  كان 

)عليه (49)أفعاله اإلمام  كالم  فجاء   ،

أن حدث  له  ليبين  األمر  السالم(  في هذا 

عنهم،  الناس  تنفيرك  على  فعل  رد   النفي 

األفعال  بهم في  لعدم شبهك  منك  وخوفهم 

وأخالقك  الديني  والتزامك  والسلوكيات، 

منهم،  العطايا  اخذ  ورفضك  االسالمية، 

إلى  وهو  أقرب،  وزينتها  الدنيا  إلى  فهم 
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أقرب هم اآلخرة  و  الرابح  فهو  لذلك  ؛ 

مطابقا (50)الخاسرون )اآلخر(  وجاء   .

والمنهج،  والرؤية  الُخلق  في  )للذات( 

ولكن االختالف الفعلي حدث بين )الذات( 

الذين  المسلمين  ذر و)اآلخر( جماعة  ابي 

ألجلها،  وعملهم  للدنيا،  حبهم  في  خالفوه 

الديني  انتمائهم  مع  اآلخرة  وتناسىيهم 

س وتطابق  اللغوية والقومية الواحد،  ماتهم 

والعرقية، فأمر المخالفة يستند إلى الرؤية 

 والسلوك.

بن   هللا  لعبد  السالم(  )عليه  كالمه  ومن 

" قوله:  شيعته  من  وهو  هَذَا زمعة؛  إِنَّ 

فَي   هَُو  َوإِنََّما  لََك،   اَل  َو  لِي  لَي َس  ٌء ال َمالَ 

َوَجل ُب   لِِميَن،  فَإِن    أَس يَافِِهم ،  ]َحل بُ [لِل ُمس 

ِهم ،  َحظ ِ ِمث لُ  لََك  كَاَن  بِِهم ،  َحر  فِي  شَِرك تَهُم  

لِغَي ِر  تَكُوُن  اَل  أَي ِديِهم   فََجنَاةُ  َوإاِلَّ 

 .(51)"أَف َواِهِهم  

بن   هللا  عبد  شخص  في  )اآلخر(  يتجلى 

اإلمام  أصحاب  من  وهو  زمعة؛ 

علي)عليه السالم(،  وشيعته وقد استماحه 

مام )عليه السالم( بعض المال، فاعتذر اإل

يعطيه  حتى  لإلمام  ليس  المال  ألن  إليه؛ 

ذلك  وإنما  فيه،  كرمه  يظهر  أن  أو  منه، 

سيوفهم،  جلبته  للمسلمين  فيء 

في  نصيب  السيف  في  وللمشتركين 

في  الكتاب  نص  على  اعتمد  وقد  الفيء، 

وجل: " عز  ن قوله  م ِ تُم  أَنََّما غَنِم  َواع لَُموا 

خُ   ِ َّلِلَّ فَأَنَّ  ٍء  َولِِذي شَي  سُوِل  َولِلرَّ ُمسَهُ 

َواب ِن  َوال َمسَاِكيِن  َوال يَتَاَمٰى  بَٰى  ال قُر 

نص   (52)"السَّبِيلِ  ما  هي  األقسام  هذه   ،

من  الرغم  وعلى  الكريم،  القرآن  عليه 

األقسام  في  االسالمية  المذاهب  اختالف 

المتبقية إال أن الفيء يوزع بما نص  عليه 

 الكتاب والسنة.

)للذات(،   ومواليا  صديقا  )اآلخر(  جاء 

عن  أو  جهل  عن  إم ا  المال  طلبه  وكان 

ذلك،  عن  امتنعت  )الذات(  ولكن  مودة، 

وفق وعل على  الديني  بالتزامها  ذلك  لت 

القرآن  في  متمثال  االسالمية  الشريعة 

فـ  وبذلك  الشريفة،  النبوية  والسنة  الكريم 

السلوك  في  اآلخر  على  تفوقت  )الذات( 

يكن  لم  )اآلخر(  أن  مع  المتكامل،  الديني 

يخالف )الذات( في هذا السلوك وإنما جاء 

 سؤاله من باب االلتماس.

غير -2 الصديق  : الموافق  اآلخر 

في  اآلخر  من  النوع  هذا  ويتجلى 

عالقات اإلمام علي )عليه السالم( 

أمراء  أو  عماله  أو  والته  مع 

يخالفونه  الذين  وغيرهم  جيشه 

عن  الخروج  إلى  تصل  مخالفة 

الرؤية  أو  اإلسالمية  التعاليم 

انعدام  يثير  مما  االعتقادية، 

أو  واآلخر،  الذات  بين  التواصل 

بينه القطيعة  إلى  وحد ة تصل  ما، 

تنافر  حالة  في  يجعلهما  الخالف 

ائتالفهما  من  الرغم  على  وتباعد، 
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الدينية  القضايا  من  كثير  في 

والعرقية  واللغوية  والقومية 

في  ورد  ما  ذلك  ومثال  وغيرها، 

كتاب له إلى أبي موسى األشعري 

الحكمين أمر  في  فَإِنَّ جوابا   ":

عَن   ِمن هُم   كَثِيٌر  تَغَيََّر  قَد    النَّاَس 

َمَع  فََمالُوا  ِهم ،   َحظ ِ ِمن   كَثِيٍر 

َوإِن ِي  بِال َهَوى.  َونَطَقُوا  الدُّن يَا، 

ُمع ِجباً،  َمن ِزاًل  ِر  َم  األ  هَذَا  ِمن   نََزل ُت 

أَن فُسُهُم ،  َجبَت هُم   أَع  أَق َوامٌ  بِِه  تََمَع  اج 

أُدَاِوي   حاً   ]أًدَاِري[َوأَنَا  قَر  ِمن هُم  

يَكُونَ  أَن   َرُجلٌ   أََخاُف  عَلَقاً. َولَي َس 

َجَماعَِة   -فَاع لَم     - عَلَى  َرَص  أَح 

ٍد   ُمَحمَّ ِة  وآله -أُمَّ عليه  هللا  صلى 

بِذَلَِك   -وسلم أَب تَِغي  ِمن ِي،  َوأُل فَتَِها 

ال َمآبِ،  َوكََرمَ  الثََّوابِ،  ُحس َن 

نَف ِسي،   عَلَى  َوأَي ُت  بِالَِّذي  َوسَأَفِي 

عَن   َت  تَغَيَّر  َما   َوإِن   َصالِحِ 

َمن   الشَّقِيَّ  فَإِنَّ  عَلَي ِه،  فَاَرق تَنِي 

ال عَق ِل  ِمَن  أُوتَِي  َما  نَف َع  ُحِرمَ 

يَقُولَ  أَن   بَدُ  أَلَع  َوإِن ِي  ِربَِة،  َوالتَّج 

قَد   راً  أَم  أُف ِسدَ  َوأَن   بِبَاِطٍل،  قَائِلٌ 

تَع ِرُف،  اَل  َما  فَدَع    .ُ َّللاَّ أَص لََحهُ 

ِشرَ  إِلَي َك فَإِنَّ  طَائُِروَن  النَّاِس  اَر 

السُّوِء، َوالسَّاَلمُ    .  (53)"بِأَقَاِويِل 

االشعري       موسى  أبو  )اآلخر(  يظهر 

)عليه  علي  اإلمام  )للذات(  موافق  غير 

في  ائتالفهما  من  الرغم  على  السالم( 

والمذهبية  والعقدية  الدينية  كلها  األمور 

قضية  في  اختلفا  ولكنهما  وغيرها، 

اإلمام علي التحك يتوافقا، فقد وثق  فلم  يم، 

أن  األشعري  موسى  بأبي  السالم(  )عليه 

الذات في معركة صفين،  يكون حكما عن 

تعرض  األشعري  موسى  أبا  ولكن  

ووقع  العاص،  بن  عمرو  من  للخديعة 

موافق  غير  فاصبح  االحتيال،  ضحية 

)عليه  علي  اإلمام  يقيم  لذلك  )للذات(، 

عمل من  بين  موازنة  من   السالم(  عمال 

كسب رضا هللا سبحانه وتعالى ومن  أجل 

مآربه  تحقيق  أجل  من  الدنيا  في  عمل 

عن  بعيدا  الدنيا  الحياة  في  ملذاته  ومن 

أبو موسى  وعقابها، فكان  وثوابها  اآلخرة 

الدنيا وزينتها فشارك  االشعري من غرته 

فعاد  االصالح،  فيه  جانب  رأي  في 

والتجربة العقل  لقلة  والفساد؛   بالمفسدة 

العقيدة  لضعف  للخداع  فتعرض 

علي  لإلمام  والئه  وضعف  االسالمية، 

 .(54) )عليه السالم(

القدسي  -3 في اآلخر  القدسية  تتمثل   :

اآلخر  ويظهر  والوالية،  العصمة 

مديح  في  البالغة  نهج   في  القدسي 

وآله  عليه  هللا  )صلى  محمد  الرسول 

مناقبه  واظهار  صفاته،  وبيان  وسلم(، 

وشمائله   استحق وأخالقه  حتى 

االحياء  يشمل  المديح  وهذا  القداسة، 

يتعامل  "فهوال  السواء  على  واالموات 

أحياء  إنما  األموات،  من  أنهم  على 

المشاهدة،  عالم  غير  في  يرزقون 
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فالفكر االسالمي ينظر في إلقاء التحية 

)صلى  األكرم  الرسول  على  والسالم 

صالة  كل  في  وسلم(  وآله  عليه  هللا 

التي بخالفه ال تصح   على أنه راد  لها،

األمر  كافة،  االسالمية  المذاهب  في 

وصحبه  البيت  آل  إلى  يمتد  الذي 

القدسي (55)الكرام" اآلخر  جاء  وقد   ،

نهج   في  المواضع  من  كثير  في 

 البالغة.

السالم(   )عليه  علي  لإلمام  خطبة  ومن 

عليه  )صلى هللا  محمد  الرسول  صفة  في 

اتباع طريقته ونهجه:  ولزوم  وسلم(  وآله 

ال ُمِضي" بِالنُّوِر  هَاِن اب تَعَثَهُ  َوال بُر  ِء 

َوال ِكتَابِ  ال بَاِدي،  َوال ِمن َهاجِ  ال َجلِي ِ، 

َوشََجَرتُ  َرةٍ،  أُس  َخي ُر  َرتُهُ  أُس  هُ ال َهاِدي. 

َوثَِماُرهَا  ُمع تَِدلَةٌ،  َصانَُها  أَغ  شََجَرةٍ؛  َخي ُر 

 ... بِطَي بَةَ  َرتُهُ  َوِهج  بَِمكَّةَ،  لِدُهُ  َمو  ُمتََهد ِلَةٌ. 

َوطَاعَتِِه،   ِ َّللاَّ بِتَق َوى   ِ َّللاَّ ِعبَادَ  أُوِصيكُم  

َرهََّب  أَبَداً.  َوال َمن َجاةُ  غَداً،  النََّجاةُ  فَإِنََّها 

الدُّن يَا   فَأَب لََغ، لَكُمُ  َوَوَصَف  بََغ؛  فَأَس  َوَرغََّب 

ان تِقَالََها.  َو  َوَزَوالََها  َوان قِطَاعََها، 

َما  لِقِلَِّة  فِيَها  يُع ِجبُكُم   عَمَّا  ِرُضوا  فَأَع 

 ،ِ ِمن  سََخِط َّللاَّ دَاٍر  أَق َرُب  ِمن َها.   َحبُكُم   يَص 

فَغُضُّ   !ِ َّللاَّ ِرض َواِن  ِمن   وا َوأَب عَدُهَا 

فُُضوا[ ِ-عَن كُم     ]ار  َّللاَّ غُُموَمَها   -ِعبَادَ 

فَِراقَِها  ِمن   بِِه  أَي قَن تُم   قَد   لَِما  َوأَش غَالََها، 

َحذََر  ذَُروهَا  فَاح  َحااَلتَِها.  ِف  َوتََصرُّ

ال كَاِدحِ.  َوال ُمِجد ِ  النَّاِصحِ،  الشَّفِيِق 

َمَصارِ  ِمن   َرأَي تُم   قَد   بَِما  تَبُِروا  عِ َواع 

َصالُهُم ،  أَو  تََزايَلَت   قَد    : قَب لَكُم  ال قُُروِن 

َوذَهََب  َماعُهُم ،   أَس  َو  أَب َصاُرهُم   َوَزالَت  

َو  سُُروُرهُم   َوان قَطََع  هُم ،  َوِعزُّ شََرفُهُم  

 (56)"نَِعيُمهُم  

عليه   هللا  )صلى  الرسول  )اآلخر(  ظهر 

أعلى من )الذات(؛  وآله وسلم( في مرتبة 

ي الحميدة لما  الخصال  من  به  تمتع 

إن كانت تخص األسرة  الجليلة،  والسمات 

يتسم  التي  األخالق  أو  منها،  ينحدر  التي 

مما  بها،  يتصف  التي  الصفات  أو  بها، 

يختاره على    -سبحانه وتعالى  -جعل هللا  

الرسالة،  وموضع  للنبوة  جميعا  الناس 

خاتمة  وإنما  رسالة،  أية  وليست 

اآل ظهر  لذلك  القدسي الرساالت؛  خر 

بتجلياته كافة، فاآلخر القدسي قد بُعث إلى 

الجهل  ساد  ما  بعد  للناس  وهاديا  نورا 

والعدل  والمعرفة  بالعلم  فبعثه  والظالم، 

هللا   وأيده  بالدالئل    -سبحانه    –والحق، 

أسرة  من  فهو  وأمانته،  صدقه  على 

العزيز  كتاب هللا  معجزته  وكانت  كريمة، 

به،   تحداهم  الكريم  عن القرآن  وأعجزهم 

بمثله، فكان دستورا لهم، أظهر به  اإلتيان 

الطيبات،  لهم  وحل  المجهولة،  الشرائع 

أهل  به  وقمع  الخبائث،  عليهم  وحرم 

طاعته؛  وجبت  لذلك  والبدع؛  الضاللة 

وزينتها،  الدنيا  ضاللة  من  النجاة  ألنه 

وكيف  السالفة،  القرون  من  العبرة  وأخذ 

ت أال   الناس  فعلى  بالزوال،  تبع انتهت 

إلى  تستسلم  وأن  والغرائز،  الشهوات 
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الحق والصواب  .(57)طريق 

وجاء في قوله )عليه السالم( للنبي محمد  

" وسلم(:  وآله  عليه  هللا  فَتَأَسَّ )صلى 

َط َهِر   األ  َط يَبِ  األ  عليه -بِنَبِي َِك  هللا  صلى 

وسلم تَأَسَّى،   -وآله  لَِمن   أُس َوةً  فِيِه  فَإِنَّ 

لَِمن    ِ َوعََزاًء  َّللاَّ إِلَى  ال ِعبَاِد  َوأََحبُّ  ى.  تَعَزَّ

ي قََضمَ   ال ُمتَأَس ِ أِلَثَِرهِ،  َوال ُمق تَصُّ  بِنَبِي ِِه، 

أَه ِل  َضمُ  أَه  فاً.  طَر  هَا  يُِعر  َولَم   ماً  قَض  الدُّن يَا 

بَط ناً،  الدُّن يَا  ِمَن  َمُصهُم   َوأَخ  كَش حاً،  الدُّن يَا 

الدُّن يَا عَلَي ِه  يَق بَلََها...   عُِرَضت   أَن   فَأَبَى 

كَاَن   وسلم-َولَقَد   وآله  عليه  هللا   -صلى 

ال عَب ِد،  ِجل سَةَ  لُِس  ِض،  َويَج  َر  األ  يَأ كُلُ عَلَى 

بَهُ،  ثَو  بِيَِدهِ  قَُع  َويَر  نَع لَهُ،  بِيَِدهِ  ِصُف  َويَخ 

ِدُف  َويُر  ال عَاِرَي،  ال ِحَماَر  كَُب  َويَر 

 .    (58)"َخل فَهُ 

محمد يتجلى   النبي  في  القدسي  )اآلخر( 

هذا  فـ"  وسلم(  وآله  عليه  هللا  )صلى 

آن، ألن  في كل  مثله  يتكرر  لن  الشخص 

تقع في  إنما  مثله،  كمال  تقبل  التي  المادة 

األمزجة" من  المثال (59)قليل  وهو   ،

المسلمون  بها  يقتدى  التي  الحسنة  والقدوة 

كافة، لذلك فهو يتجاوز الذات مرتبة؛ ألنه 

القرآن األسوة   في  ذكرت  التي  الحسنة 

ما  فعل  في  أثره،  يتبع  كان  لمن  الكريم 

فعل الرسول )صلى هللا عليه وآله وسلم(، 

عليه  )صلى هللا  الرسول  ترك  ما  ويترك 

الدنيا  من  قنع  قد  فهو  وسلم(،  وآله 

عين  طرفة  يعرها  ولم  بالضروريات، 

أن األرض عرضت  األثر  ابدا، وجاء في 

أن فأبى  كنوزها  من  فكان   عليه  يقبلها، 

بيده،  نعله  يخيط  و  االرض،  على  يجلس 

ويركب  أيضا،  بيده  ثوبه  ويرقع 

 .  (60)الحمار

النبي    في  توافرت  التي  الخصال  فهذه 

هي  وسلم(  وآله  عليه  هللا  )صلى  األكرم 

في  جميعهم  للمسلمين  والمثال  األسوة 

فيها،  العيش  وكيفية  الدنيا  مع  التعامل 

الدني الحياة  بأن  ا دار زوال، وان والتذكير 

 اآلخرة دار بقاء.

 الهوامش:

واآلخر(،   (1) )األنا  والغرب  اإلسالم 

عابد  محمد  الدكتور  بإشراف 

بيروت1الجابري،ط العربية   -،  الشبكة 

 20م:  2009لألبحاث والنشر،  

إلى   (2) والعبد من "المدخل  السيد  جدلية 

تر:  كوجيف،  السكندر  هيغل"،  قراءة 

اإلنماء  فريق  مراجعة:  شعبان،  د.وفاء 

المعاصر، العربي  الفكر  مجلة   القومي، 

 .48:  2000،  115-114العدد 

)األنا (  3) والغرب  اإلسالم  عن:  نقال 

 23واآلخر(:  

J.-P. Sartre, L'Etre et le 

néant,e ssai d'ontologie 

phénoménologique ([Paris]: 
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Gallimard, 1976), p. 549. 

 -د.ميجان الرويلي دليل الناقد األدبي،  (4)

البازعي،ط المغرب3د.سعد  الدار -، 

العربي،البيضا الثقافي  المركز  : 2002ء، 

21-22. 

قرآني، (  5) منظور  من  واآلخر  األنا 

أبو  أ.د.منى  تحرير:  عمر،  د.السيد 

ط-الفضل مصطفى،  محمود  ، 1أ.د.نادية 

 .  152-151:  2008دار  الفكر،  -دمشق

)األنا واآلخر(:   (6)  26اإلسالم والغرب 

   62( البقرة:7)

زيد   (8) الجليل  عبد   ، اآلخر؟  هو  من 

مقاالت  الرياض/  جريدة  موقع  المرهون، 

اآلخر/  1الجمعة    اليوم، هـ   1438  /ربيع 

 .م2016  /ديسمبر/  30 -

الصعاليك   (9) و)اآلخر(،  )األنا(  ثنائية 

الجاهلي   محمد ،والمجتمع  بن  هللا  عبد 

تريسي العربي. ،  الطاهر  التراث  مجلة 

   .173:م  2011  ،121-12 العدد

الشعر   (10) في  واآلخر  األنا  ينظر: 

المرابطين  عصري  األندلسي، 

ل إسماعيل، والموحدين،  الزهرة  عبد  قاء 

كلية  القادسية،  جامعة  دكتوراه  أطروحة 

 .  11م :  2015اآلداب،  

غالب (  11) الكريم،  القرآن  في  اآلخر 

بغداد الشابندر،  دراسات   -حسن  مركز 

 38م:  2005فلسفة الدين، 

اللغة (  12) في  واآلخر  )األنا  اآلخر  سرد 

ط صالح،  صالح  المغرب، 1السردية(،   ،

البيضاء  الثقافي   -الدار  المركز 

 .  10م،  2003العربي،

االخر  (13) في ،  تمثيالت  السود  صورة 

الوسيط العربي  كاظم  ،المتخيل  ، د.نادر 

المؤسسة العربية للدراسات   -بيروت،  1ط

 .16:  م2004،  والنشر

البالغة، (  14) نهج  في  الخطاب  ينظر: 

بنيته وأنماطه ومستوياته، دراسة تحليلية، 

ط العمري،  بيروت  1د.حسين  لبنان،   ،– 

 .155:  2010دار الكتب العلمية، 

الشريف (  15) السيد  البالغة،  نهج 

الصالح،  صبحي  نصه:  ضبط  الرضي، 

: هـ1426دار الحديث للطباعة،    -، قم3ط

565-566. 

البالغة، عز الدين   شرح نهج  ينظر:  (16)

محمد  تحقيق:  الحديد،  أبي  ابن  حامد  أبو 

ط إبراهيم،  الفضل  قم1أبو  اية   -،  مكتبة 

العامة،   النجفي  المرعشي  : 1378هللا 

السالكين، ميثم 15/117 اختيار مصباح   ،

بن ميثم البحراني، تحقيق: محمد  بن علي 

ط األميني،  مشهد1هادي  مجمع   -، 

 .485:    1408البحوث اإلسالمية، 
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 .362-361نهج البالغة:  ( 17)

الحقائق في شرح نهج   ينظر:  (18) حدائق 

الدين    البالغة، الحسين قطب  بن  محمد 

العطاردي،  هللا  تحقيق:عزيز  الكيدري، 

قم1ط البالغة،    -،  نهج   :1416مؤسسة 

ابي 2/59 )ابن  البالغة  نهج  شرح   ،

، شرح نهج البالغة )ابن 9/296الحديد(:  

 .3/326ميثم(: 

 .553-552نهج البالغة:( 19)

نهج   ينظر:  (20) شرح  في  الصباغة  بهج 

ط التستري،  تقي  محمد  ، 1البالغة، 

للنشر،  -طهران كبير  أمير  : 1418دار 

ابي 4/563 )ابن  البالغة  نهج  شرح   ،

 .14/37الحديد(: 

 .262-261نهج البالغة:  (21)

ابي   ينظر:  (22) )ابن  البالغة  نهج  شرح 

، شرح نهج البالغة )ابن 7/299الحديد(:  

 .3/120ميثم(: 

 .93نهج البالغة:  ( 23)

شرح (  24) الوالية،  نفحات  ينظر: 

ناصر  البالغة،  لنهج  جامع  عصري 

الرحيم  عبد  إعداد:  الشيرازي،  مكارم 

قم1الحمراني،ط : 1432سليمانزاده،    -، 

 وما بعدها.  2/276

علي التعريف(  25) بن  محمد  بن  علي  ات، 

الجرجاني)ت الشريف  هـ(، 816الزين 

بيروت1ط العلمية:   -،  الكتب  دار 

1/148  . 

الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب (  26) ينظر: 

محمد  بن  الحسين  العزيز،  هللا 

عربي 478الدامغاني)ت   تحقيق:  هـ(، 

علي، الحميد  بيروت1ط  عبد  دار   -، 

 .    309الكتب العلمية: 

الشعر (  27) في  اآلخر  صورة  ينظر: 

الكويت عيسى،  د.فوزي   -العربي، 

الشعري،  لإلبداع  البابطين  مؤسسة 

 11م:  2011

النفسي،   (28) والطب  النفس  علم  معجم 

دار  القاهرة،  وآخرون،  الحميد  عبد  جابر 

 .100م:  1988النهضة العربية، 

 .86-85نهج البالغة:  ( 29)

)ابن   ينظر:  (30) البالغة  نهج  شرح 

 .2/77(:ميثم

 .2/78م.ن:    ينظر: (31)

ابي   (32) )ابن  البالغة  نهج  شرح  ينظر: 

 .2/190الحديد(: 

)ابن   ينظر:  (33) البالغة  نهج  شرح 

 .2/78ميثم(:

 .48-47نهج البالغة:  ( 34)
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ابي   ينظر:  (35) )ابن  البالغة  نهج  شرح 

البالغة، 1/252الحديد(:   نهج  شرح   ،

 .1/293:  (بن ميثم )ا

 .238-237البالغة:نهج ( 36)

كما (  37) طالب  ابي  بن  علي  االمام  فكر 

د. جليل  اعداد  البالغة، من  نهج  يبدو في 

ط العريض،  بيروت1منصور  لبنان،   ،- 

للطباعة،   البيضاء  المحجة  -هـ1435دار 

 .  587م:  2011

مصباح (  38) اختيار  ينظر: 

 .265السالكين:

 .44نهج البالغة: (39)

نهج البالغة، الفلسفة واالعتزال في  (  40)

جابر،ط حبيب  بيروت1د.قاسم   ،- 

للنشر،   الجامعية  -هـ1404المؤسسة 

 111م:  1987

)ابن   ينظر:  (41) البالغة  نهج  شرح 

 .283-1/282ميثم(:

 .59-58نهج البالغة: ( 42)

ابي   (43) )ابن  البالغة  نهج  شرح  ينظر: 

 .299-1/298الحديد(:

 .366نهج البالغة:     (44)

مصباح   (45) اختيار  ينظر: 

 .475السالكين:

)ابن   ينظر:  (46) البالغة  نهج  شرح 

 .4/349ميثم(:

 .275نهج البالغة:  ( 47)

ابي   (48) )ابن  البالغة  نهج  شرح  ينظر: 

 .8/252الحديد(:

مصباح   (49) اختيار  ينظر: 

 288السالكين:

)ابن   ينظر:  (50) البالغة  نهج  شرح 

 3/146ميثم(: 

 .536-535نهج البالغة:  ( 51)

 41األنفال:( 52)

 .713-712نهج البالغة:  ( 53)

ابي   (54) )ابن  البالغة  نهج  شرح  ينظر: 

نهج   ينظر:،  18/75الحديد(: شرح 

ميثم(: )ابن  منهاج 5/236البالغة   ،

ميرزا  البالغة،  نهج  شرح  في  البراعة 

الهاشمي الخوئي، تحقيق: السيد  حبيب هللا 

الميانجي،  ط المكتبة    -، طهران4إبراهيم 

 .20/409:  1400اإلسالمية، 

الشعر  55) في  واآلخر  األندلسي، (األنا 

المرابطين والموحدين  26:عصري 

 .337-335نهج البالغة:  ( 56)
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نهج (  57) شرح  في  البراعة  ينظر:منهاج 

هللا  هبة  بن  سعيد  الدين  قطب  البالغة، 

اللطيف  عبد  السيد  تحقيق:  الراوندي، 

المرعشي   -قمالكوهكمري،   اية هللا  مكتبة 

 .2/118:  1406النجفي العامة،  

 .333-323نهج البالغة:   (58)

نهج   (59) في  واالعتزال  الفلسفة 

 .122البالغة:

نهج   ينظر:  (60) شرح  في  الصباغة  بهج 

 .2/428البالغة:

 المصادر والمراجع: 

 القرآن الكريم. -

اختيار مصباح السالكين، ميثم بن  -

تحقيق:  البحراني،  ميثم  بن  علي 

ط األميني،  هادي  ، 1محمد 

البحوث اإلسالمية،   -مشهد مجمع 

1408  . 

غالب  - الكريم،  القرآن  في  اآلخر 

بغداد الشابندر،  مركز   -حسن 

 م.2005دراسات فلسفة الدين، 

واآلخر(،  - )األنا  والغرب  اإلسالم 

عابد  محمد  الدكتور  بإشراف 

بيروت1الجابري،ط الشبكة   -، 

والنشر،  لألبحاث  العربية 

 م.2009

واآلخر من منظور قرآني،   - األنا 

أ.د.منى  تحرير:  عمر،  د.السيد 

محمود -الفضل  أبو أ.د.نادية 

ط دمشق1مصطفى،  دار  -، 

 .2008الفكر،  

نهج  - شرح  في  الصباغة  بهج 

التستري،  تقي  محمد  البالغة، 

طهران1ط كبير   -،  أمير  دار 

 .1418للنشر،  

بن   - محمد  بن  علي  التعريفات، 

الشريف  الزين  علي 

ط816الجرجاني)ت ، 1هـ(، 

 دار الكتب العلمية.  -بيروت

االخر  - السود صور،  تمثيالت  ة 

الوسيط العربي  المتخيل   ،في 

كاظم طد.نادر   -بيروت،  1، 

للدراسات  العربية  المؤسسة 

 .م2004،  والنشر

نهج   - شرح  في  الحقائق  حدائق 

الدين    البالغة، بن قطب  محمد 

تحقيق:عزيز  الكيدري،  الحسين 

ط العطاردي،  قم1هللا  مؤسسة   -، 

 .1416نهج البالغة، 

بنيته   - البالغة،  نهج  في  الخطاب 

دراسة  ومستوياته،  وأنماطه 

ط العمري،  د.حسين  ، 1تحليلية، 

بيروت   الكتب   –لبنان،  دار 
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 .2010العلمية، 

األدبي، - الناقد  د.ميجان   دليل 

البازعي،ط  -الرويلي ، 3د.سعد 

المركز -المغرب البيضاء،  الدار 

 .22-21:  2002الثقافي العربي،

اآلخر    - في سرد  واآلخر  )األنا 

صالح،  صالح  السردية(،  اللغة 

البيضاء 1ط الدار  المغرب،   ،- 

 م.2003المركز الثقافي العربي،

الدين   - عز  البالغة،  نهج  شرح 

أبو حامد ابن أبي الحديد، تحقيق: 

ط إبراهيم،  الفضل  أبو  ، 1محمد 

المرعشي   -قم هللا  اية  مكتبة 

 .1378النجفي العامة،   

الشعر  - في  اآلخر   صورة 

عيسى،  د.فوزي  العربي، 

البابطين   -الكويت مؤسسة 

 م.2011لإلبداع الشعري،  

طالب   - ابي  بن  علي  االمام  فكر 

من  البالغة،  نهج  في  يبدو  كما 

اعداد د. جليل منصور العريض، 

بيروت1ط لبنان،  المحجة   -،  دار 

للطباعة،   -هـ1435البيضاء 

 م.  2011

نهج   - في  واالعتزال  الفلسفة 

ح د.قاسم  بيب البالغة، 

بيروت1جابر،ط المؤسسة   -، 

للنشر،   -هـ1404الجامعية 

 م1987

والطب   - النفس  علم  معجم 

الحميد  عبد  جابر  النفسي، 

النهضة  دار  القاهرة،  وآخرون، 

 م.1988العربية، 

نهج  - شرح  في  البراعة  منهاج 

بن  سعيد  الدين  قطب  البالغة، 

السيد  تحقيق:  الراوندي،  هللا  هبة 

قم الكوهكمري،  اللطيف   -عبد 

النجفي  المرعشي  هللا  اية  مكتبة 

 .1406العامة،  

نهج   - شرح  في  البراعة  منهاج 

هللا  حبيب  ميرزا  البالغة، 

السيد  تحقيق:  الخوئي،  الهاشمي 

 -، طهران4إبراهيم الميانجي،  ط

 .1400المكتبة  اإلسالمية،  

عصري   - شرح  الوالية،  نفحات 

ناصر  البالغة،  لنهج  جامع 

عبد إعداد:  الشيرازي،   مكارم 

الحمراني،ط قم1الرحيم   ،- 

 .1432سليمانزاده،  

الشريف   - السيد  البالغة،  نهج 

د.صبحي  نصه:  ضبط  الرضي، 

ط قم3الصالح،  الحديث   -،  دار 
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 هـ.1426للطباعة،  

كتاب   - أللفاظ  والنظائر  الوجوه 

محمد  بن  الحسين  العزيز،  هللا 

تحقيق: 478الدامغاني)ت   هـ(، 

علي، الحميد  عبد  ، 1ط  عربي 

 الكتب العلمية. دار  -بيروت

 المجــــــالت:

 

و)اآلخر(،  - )األنا(  ثنائية 

الجاهلي  والمجتمع  الصعاليك 

الطاهر ، محمد  بن  هللا  عبد 

العربي. ،  تريسي التراث  مجلة 

 .م2011  ،121-12 العدد

"المدخل  - من  والعبد  السيد  جدلية 

السكندر  هيغل"،  قراءة  إلى 

شعبان،  د.وفاء  تر:  كوجيف، 

فريق   القومي، مراجعة:  اإلنماء 

المعاصر،  العربي  الفكر  مجلة 

 .2000،  115-114العدد 

 

 

 

الجامعية:  الرسائل 

األنا واآلخر في الشعر األندلسي،  -

والموحدين،  المرابطين  عصري 

إسماعيل،  الزهرة  عبد  لقاء 

جامعة  دكتوراه  أطروحة 

   .م2015القادسية، كلية اآلداب، 

العنكبوتية:  الشبكة 

 

اآلخر؟ ، عبد الجليل زيد من هو   -

الرياض/  جريدة  موقع  المرهون، 

اليوم، ربيع /  1الجمعة    مقاالت 

 30  -هـ    1438  /اآلخر

 .م2016  /ديسمبر/

 الخاتمة

على   نقف  أن  البد  البحث  نهاية  في 

 النتائج التي توصل إليها، وهي كاآلتي:

البالغة   - نهج  في  اآلخر  جاء 

مخالفا  جاء  إذ  ومتعددا؛  متنوعا 

وفي  ناقصا،  ومخالفا  تاما، 

اآلخر  ظهر  التامة  المخالفة 

العقائدي،  واآلخر  السياسي، 

اآلخر  ويتجلى  العدو،  واآلخر 

متمثال  حقيقية  بصورة  العدو 

حقيقية  غير  وبصورة  باإلنسان، 

بالدنيا والشيطان والموت،  متمثال 

الم في  فظهر أما  الناقصة  خالفة 

واآلخر  الموافق،  الصديق  اآلخر 

واآلخر  الموافق،  غير  الصديق 



متثالت اآلخر يف هنج البالغة 

 

 2٠2١( لسنة  2( اجلزء )  3جملة القادسية اجمللد احلادي والعشرون العدد )  

 

255 

 القدسي.

واآلخر   - الديني  اآلخر  يشكل  لم 

البالغة  نهج  في  ظاهرة  القومي 

لكل  مرة واحدة  سوى  يرد  لم  بل 

الروم، واآلخر  اآلخر  منهما وهو 

 اليهودي، واآلخر االتراك.

التام  - المختلف  اآلخر  مث ل 

واالختالف   االختالف السياسي 

الذي  العدو  والمخالف  العقائدي 

أوامر  إلى  االنصياع  يرفض 

الذي  أو  األمر  أولي  ونواهي 

النفاق فيضمر شيئا ويظهر  يتمثل 

 شيئا  آخر.

الصديق   - اآلخر  في  جاء  ما 

النصح  باب  من  الموافق 

واالرشاد، وأخذ العبرة واالعتبار 

مخالفة  تكن  ولم  والوصية، 

 واآلخر    جوهرية بين الذات

غير  - الصديق  اآلخر  في  جاء  ما 

بين  الموافقة  باب  من  الموافق 

األمور كلها ما  اآلخر والذات في 

يتخذها  التي  القرارات  عدا بعض 

عن  خروجا  تشكل  والتي  اآلخر، 

أولي  وأوامر  اإلسالمية  التعاليم 

 االمر والنهي. 

صفات  - القدسي  اآلخر  مث ل 

عليه  هللا  )صلى  النبي  وخصال 

وسلم ينماز وآله  جعلته  التي   )

عن  حتى   غيره،  عن  بالعصمة 

الناس إليه.  أقرب 

عصيان   - في  الحقيقي  العدو  جاء 

امتثال  وعدم  وتمرده،  اآلخر 

له،  البيعة  ونكث  الذات  أوامر 

الذي  المنافق،  صورة   وفي 

يتلون بألوان شتى، وال يحمل في 

أو منهجا يسير  داخله مبدأ محددا 

 عليه.

 

 

 

 

 

 


