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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم 

ية على املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبد
 أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.

 االقتصاديةالعدل واإلحسان في توزيع الموارد 
 والمرجعية في تحديدهما

(3) 
ِْى اُل بُربهه  قااال اهلل العظاايم  إيتههاِء  ُحسههاِن وي ُيههِي ييِعمبكبههُم عيههِن اُلفيُحءههاِء ويا  وييهيُنههه   ِإنَّ اللَّهه ي ييههُر برب بِاُلعيههُدِل وياإُلِ ههِر وياُلَهي ُلمبُنكي

 .(1)ليعيلَّكبُم تيذيكَّربوني 
 هو الم صود بالعدل واإلحسان؟ ا 
مااااا هااااو املقصااااوت   ا  نكتشااااج ا  ابااااة الدقيقاااة علااااى الساااا ال التااااا  وهااااويف طااااور تراسااااتنا للعاااادل وا حسااااا  ال بااااد وحنااان 

ُحسههانِ ومااا هااو املاارات ماان  بِاُلعيههُدلِ بااا م منهمااا ومااا هااو املعيااار الاانا  اادت لنااا   اإُلِ ومااا هااو املر اا  الاانا نلجاا  إليااه يف  كااال 
 شخيص املصاتيق املختلفة أو املختلج فيها، وهل هنا عدل وذاك إحسا  أو ال.ت

 با  احملتمالت يف املقصوت من هاتني املفرتتني هي  عن ذلك وميكننا ا  ابة
 واإلحسان بالمعن  الءرعيلعدل ا
، وهاانا يعاا  ا  علينااا ا  نر اا  إىل النصااول الدينيااة لت ديااد ا ا  املاارات بالعاادل وا حسااا ، العاادل وا حسااا  الشاارعيأواًل: 
 ، ديد مصاتيقهما، وذلك عبارة أخرى عن كوهنما من احلقائق الشرعية، كالصالة والصوم، اليت ت خن من الشارعلتمث مفهومهما 

ام للعدل وا حسا ، غاية األمر انه يف عامل املصااتيق كشاج لناا عان مصااتيق  دولكن ال شك يف ا  الشارع مل خيرتع مفهومام  دي
 إحسانام فكشج عن زيج ذلك التوهم.أو  خفيت علينا أو استبعد مصاتيق ظنناها عدالم  كانت قد
 واإلحسان بالمعن  الليوىلعدل ا
، وعليه جيب ا  نر ا  إىل اللغاة يف يدياد مفهوميهماا، لكان كتاب اللغاة مل ت اطل  ا ا  املرات، العدل وا حسا  اللغوي ثانيًا:

ا  علاى ، علاى ا  مشاهور املتا خرين ل واسا  وف افا وبشاك هبنه املهمة إال على حنو شرح االسم النا ليس باحلد وال بالفصل
 فام ملشهور املتقدمني كما ررح به احملقق النائي .قول اللغوا ليس حبجة خال

 وعلى كل التقاتير فا  اللغة مل ت طل  أبدام باحلديث عن املصاتيق ويديدها غاية األمر ا  تكو  قد قامت بت ديد املفهوم.
 واإلحسان بالمعن  الواقعيلعدل ا
واملفرتات إذ اهناا وضاعت ملعانيهاا وإ  كا  هو األرل يف األلفاظ وذلك ، ا ، الثبوتيا ا  املرات العدل وا حسا  الواقعي ثالثًا:

الثبوتيااة، ولكاان إذا كااا  العاادل وا حسااا  موضااوعني للعاادل وا حسااا  الااواقعيني فمااا هااو الطريااق الكتشااا  الواقاا ، خارااة وا  
 ولئن شئت فقل  انه إحالة على اجملهول يف اجلملة أو إحالة على األخفى. اآلراء مت اربة واألنظار خمتلفة 
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 واإلحسان بالمعن  العرفيلعدل ا
الت، أا عار  العاامل، فكال ماا ر ه ، ويقصد بالعريف، العر  العاام أا عار  أهال الابا ا  املرات العدل وا حسا  العرفيرابعًا: 

عامة الناس عدالم فهو عدل وكل ما مل يروه عدالم فليس بعدل، ولكان ماا الادليل علاى مر عياة العار  العاام يف يدياد املصااتيق ، 
مااا  ا تهاااات  ذلاااك الت دياااد بااال املشاااهور علاااى خاااال  ذلاااك، مث ماااا الااادليل علاااى مااار عيتهم يف يدياااد املفااااهيم فيماااا إذا اختلاااج

الشارع لو و دت يف موطن ما، وملاذا ال يكو  املر   ماثالم الو اه  نصولنفسه أو م  قناعاته أو فيما لو اختلفت م  الشخص 
 اآليت وهو 
 واإلحسان بحسب العرف الخاصلعدل ا

 ا  املرات العدل وا حسا  حبسب العر  اخلال، ويرات بالعر  اخلال أحد احملتمالت التالية  خا سًا:
 . أو الفقه  أو علماء اال تماع  أو علماء فقه اللغة  أو غري ذلكُعر  العلماء ولكن أا علماء  علماء التفسري   -أ

 ُعر  العقالء مبا هم عقالء. -ب
ُلنا ِ ُن ريسبوٍل ِإالَّ بِِلساِن قهيُوِ  ِ ُعر  أهل مكة واملدينة ألهنم النين نزل القر   بلساهنم  -ج  .(1)وي ا أيُرسي
، هو عر  ذلك البلاد، ولكان ومصداقه اللفظيف يديد مفهوم  بلد  كل ُعر  كل بلد، إذ األعرا  قد ختتلج فاملر   يف   -ت

عي ا  احلاق هاو ا  العادل مفهوماه كانا ، فهنا البلد يد   ما الدليل على ذلك  وأال يستلزم ذلك الفوضى واالضطراب واالختال 
من نا الشرعية لكل التفسريات، أو مصداقه كنا، والبلد اآلخر يدعي ا  احلق معه أل  العدالة تفسر بكنا أو مصداقها كنا، فإذا 

 ، كا  معىن ذلك الت سيس لشرعنة االختال .أعرافهمإذ أر عنا أهل كل بلد إىل 
ُعااار  أهااال كااال اختصاااال يف ،اااال اختصارااااهم، فالعااادل وا حساااا  يف الق اااايا االقتصااااتية مر عاااه عااار    خاااا اء  -هاااا

ياسااااايني أو خااااا الهم، والعااااادل وا حساااااا  يف الشااااا و  االقتصاااااات، والعااااادل وا حساااااا  يف الق اااااايا السياساااااية مر عاااااه عااااار  الس
 اال تماعية املر   فيه علماء اال تماع أو أهل احلل والعقد أو العشائر أو شبه ذلك.

 واإلحسان  فهو ان  جمالنلعدل ا
ا  العدل وا حسا  مفهوما  ،مال ، لكثرة االختالفات يف تفسريمها، وأما على رعيد املصاتيق فا مجال أشاد يف   سادسًا:

 بعض املصاتيق ال شك فيها وال خال . كثري من املصاتيق، نعم
 هو الم صود بالخَيث والطيب؟ا  

وهاانا الب ااث حبااث سااي ال وقااد طاارح الفقهاااء عاادتام ماان االحتماااالت السااابقة يف عناااوين أخاارى مبتلااى هبااا فمااثالم قولااه تعاااىل  
 وييبحيرِّمب عيليُيِهمب اُلخيَاِئثي(2)   وقوله تعاىل أبِحلَّ ليكبمب الطَّيَِّاتب(3)  املارات باخلبائاث ومان هاو فما هو املرات بالطيبات وما هو

 املر   يف يديدمها 
 يف املرات باخلبائث، وفيها مثانية أقوال واحتماالت )وإمنا وق  اخلال    قال السيد الوالد يف موسوعة الفقه
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 له فهو طيب.مه الشرع فهو خبيث، وكل ما حل  أ   املرات به اخلبيث الشرعي، أا النا عينه الشرع، فكل ما حر   األول:
   بني املتباتر مان اخلبياث وباني احملارم شارعام عماوم مان و اه، با ضاافة إىل أ  املر ا  يف املوضاوعات العار  واللغاة، ال وفيه  أ

 الشرع فقط، إال يف املوضوعات املستنبطة على إشكال يف االستثناء أي ام.
 إ  املرات به اخلبيث اللغوا. الثاني:

 ه إمجال، كما ال خيفى على من را   اللغة.وفيه  ا   اللغة مل يدت هنا املفهوم، بل في
 ام أ   املرات به اخلبيث الواقعي النا فيه قنارة وخباثة، ومن املعلوم أ  بينه وبني اخلبيث والطيب اللغاوا والعاريف، عموما الثالث:
 من و ه.

 واجلواب  أ   هنا تعريج باألخفى.
 النفوس املستقيمة، ويتنفر منه غالب الطبائ  السليمة.املرات به اخلبيث العريف وهو النا يشمئز منه أكثر  الرابع:

وفيه  أ   أكثر النفوس يتنفر من العقااقري واألتوياة ما  أهناا ليسات مب رماة، وال تتنفار مان حلاوم بعاض الطياور واحليواناات احملرماة 
 .(1)(م  أهنا حمر مة
  وأضا  ،منا هناو هني  خرين ال يتناسبا  م  مقا مث ذكر 

د السااااتس بنفاااوس العااارب، حياااث أ   القااار   نااازل علااايهم فكلماااا يتنفااار و  مناااه خبياااث، وإ  اساااتطابه غاااريهم، تقييااا السهههابع:)
 وبالعكس.

 من و ه. وفيه  أ   العرب مل يكونوا يتنفرو  من كثري من اخلبائث قبل ا سالم، با ضافة إىل بقاء العموم
 .ال أ را أرل احلل  ه من اخلبيث ا تنب عنه، وإه ،مل، فكلما علم أن  أن   الثا ن:

من ابط(.  ، والعار  غاريةمارات ناه، واللغاة غاريقال احملقق األرتبيلي يف شرح ا رشات  )معىن اخلبيث غري ظاهر، إذ الشرع ماا بي  
ولااو شااك يف انقااالب شاايء ماان اخلبيااث إىل الطيااب أو ، وهاانا هااو الاانا اختاااره املسااتند، خالفااام للجااواهر الاانا أحالااه إىل العاار 

 .(2)(ستص ابالعكس  رى اال
 في تحديد الحصص  ن الموارد المائية بين الدولالعدل 

وستت ح لنا أمهية يديد املقصوت بالعدل وانه العدل الواقعي أو الشرعي أو اللغاوا أو العاريف أو غريهاا، عنادما نقاوم بدراساة عادت 
الشاعوب، ومان ذلاك ماثالم النازاع علاى األهناار أم علاى مساتوى احلكوماات  سواء على مساتوىالعامل  يفمن أهم املسائل املتنازع عليها 

الادول لك م تني وثالثة وستني حوضام هنريام مشرتكام بني مائة ومخسة وأربعني تولاة، واخلاال  باني كثاري مان وذلك أل  هنا ؛وموارت املياه
حصة كل منها مان امليااه وعلاى سابيل املثاال النازاع باني العارا  وساوريا وتركياا يديد يف  ،رط  شديد وبني بع ها خ   ،املتشاركة يف األهنار

)اثيوبياام(  املنبا لى حصصها من هنر النيل بادءام مان تولاة والنزاع بني إحدى عشرة تولة أفريقية ع ،على احلصص من هنر ت لة والفرات
النااازاع علاااى حبااار اآلرال باااني مخاااس تول هاااي أوزبكساااتا ، تركمنساااتا ، وهاااي مااان تول املصاااب، وكااانلك  وراااوالم إىل مصااار والساااوتا 
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 والنزاع على هنر األرت  بني االرت  وإسرائيل ولبنا  والسلطة الفلسطينة. ،طا كستا ، قرقيزستا  وكازاخستا 
إذ مااا هااو  ؛العاادل الااواقعي فانااه إحالااة علااى ،هااولبالعاادل ت ااى العاادل يف توزياا  احلصااص  فااإ  أريااد والساا ال هااو مااا هااو مق

ا  الشارع مل يصالنا منااه ناص  ادت ذلااك  واماا اللغاة فاهنااا  ت  ر  العادل الاواقعي ومااا هاو ضاابطه ومقياسااه  وإ  أرياد العادل الشاارعي و  
 ولكاان ،ر  العااام العاااملي هااو املر اا  يف يديااد العاادلعااا زة عاان التاادخل حلاال مثاال هاانه املع االةق وامااا العاار  فقااد يقااال ا  العاا

ا   كماا سابق  ، مث انه على فرضه فاا  املشاهورعلى رأا حمدت كثريام ما ال يو د اتفا  يف العر  العام العاملي  املع لة تكمن يف انه
العر  ليس حجة يف يديد املصاتيق، خالفام لرأا السيد الوالد والسيد العام إذ ارت ياا حجيتاه يف يدياد املصااتيق، علاى تفصايل، 

 تمة بإذ  اهلل تعاىل.وهلنا الب ث ت
هل  ق للزوج من  زو ته من زيارة والديها يوميام  أسبوعيام  شهريام  أو أكثر مان ذلاك  قاال بعاض الفقهااء نعام،   ثال آخر:

 (1)ويعاِشهربوهبنَّ بِهاُلميُعربوفِ ارت ى انه ال والية له على منعهاا مان الزياارة مبقادار املعارو  لقولاه تعااىل  ولكن السيد الوالد 
أل  ذلك )أا السماح هلا بالزيارة( إما من مصاتيق العدل فهو وا ب وإما هو من مصااتيق ا حساا ، وال شاك يف اناه كانلك و 

حىت لو شككنا يف كونه من مصاتيق العدل، فاإذا كاا  مان مصااتيق ا حساا  أمكان القاول باناه منادرج يف )الوا اب يف اجلملاة( 
 .بِاُلميُعربوفِ ولو ب ميمة  ية 

ال لعاانر  أو لعاانر غااري را ااح  فااإذا قلنااا بااإطال  و ااوب  هاال للاازوج مناا  زو تااه ماان زيااارة ا مااام احلسااني  الههث: ثههال ث
ا حسا  إال ما ثبت خرو ه، استناتام لألتلة الثالثة األوىل )كوناه مان املساتقالت... او( و اب علياه الساماح إال إذا زاحام حقاام 

 وأحرزت أمهيته. على توا دها يف منطقتها خر يتوقج 
ينئن  التمسك باآلية إذ ال إطال  هلا على الفار  لكناه يادخل بو وبه يف اجلملة كا  حمتمل االندراج وإ  مل ميكن حوإ  قلنا 

ااواالحتياا  ح   ،يف تائارة الشابهة الو وبياةحينئان   تماايم االساتدالل ب ياة ا حساا ، ب ام  يااة تهانا إ  مل نقال ب .علاى كال حاال ن  س 
 .املعرو  إليها نظري ما سبق

 الوجوب الم د ي لإلحسان
، كما سبق، ا  ا حسا  مست ب، ولكن ارت ى بعض الفقهاء كالسيد الوالد، انه وا ب يف اجلملة، وقاد اساتدللنا المعروف

مار، على و وبه يف اجلملاة ب تلاة عديادة  قاعادة املالزماة العقلياة، وا  ذلاك مان املساتقالت العقلياة، وا  ا حساا  وقا  متعل قاام لأل
ماا مبعاىن ا  ا حساا  كثاريام  اليت تفيد الو وب الغاريا جبهة املقدميةفهنه أتلة على و وبه النفسي، ولكن قد يستدل على و وبه 

، وميكنناااا ا  نستشاااهد علاااى ذلاااك ب مثلاااة حينئااان   يقااا  مقدماااة للوا باااات املطلقاااة أو يكاااو  مانعاااام عااان احملرماااات والكباااائر، فيجاااب
 وشواهد على مستوى اجملتم  وعلى مستوى األشخال 

 في حل  ءكلة الف ر والَطالةاإلحسان 
 البطالة والفقر؛ ذلك انه ال يشك أحد يف  أواًل:

 من أهم أسباب انتشار اجلرمية يف اجملتم   كالسرقة، والتزوير والتهريب. ا يعد  ا  الفقر والبطالة  -أ
 كما اهنما يقفا  وراء انتشار الفسات األخالقي إذ ما أكثر من يقعو  يف الفسات أل ل ت مني لقمة العيش.  -ب

                                                           

 .10سورة النساء  اآلية  (1)
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طلو  والفقراء يشكل الكثري منهم املنب  واملصدر لتزويد العصابات وا رهابيني باألع اء واملنتمني واجلناوت والعماالء، والعا -ج
وقاد ععنااا كثااريام عان أشااخال أضاار  هبام الفقاار إىل تر ااة اناه وافااق علااى تفجاري نفسااه يف حشااوت مان الناااس، مقاباال ألااج توالر أو 

 تطعم أطفاله وأسرته ملدة أيام معدوتة بدل ا  يراهم ميوتو  أمامه من اجلوع واملر . اهناا كا  جيد فيهإذ  حىت مائة توالر أحيانام 
 الفقاري االل الايت اساتغلت عاوز كما ا  العاطلني واملفلسني يشكلو  فريسة سهلة لل ركات ال الة إذ ماا أكثار حركاات ال  -ت

 .متواض  أو، رمبا، خطري فررة عملتوفري لقاء مبلغ شهرا بسيط أو  بشباكها هلتصطاتوب سه 
، ساواء علاى مساتوى احلكوماة أم علاى مساتوى م سساات اجملتما  املادم أم علاى مساتوى األشاخال، بتاوفري فارل وا حسا 

عماال للعاااطلني، ولقمااة العاايش للمعااوزين، يت ااول إىل وا ااب مقاادمي أكيااد فيمااا إذا شااكل  اادار الصااد  أمااام انتشااار اجلرميااة يف ال
رج كجاارائم القتاال واالغتصاااب وشاابههما( أو إذا كااا  يااوفر املناعااة عاادم وقوعااه يف اخلااا م ماان الشااارع إراتةُ ل اااجملتماا  )خارااة مااا عُ 

للشاباب ماان االنتمااء لل ركااات ال ااالة أو العصاابات ا  راميااة أو ا رهااابيني، أو إذا كاا  الساابب األساااس يف احملافظاة علااى تياان 
 .(1)كبُفراً كيادي اُلفيُ رب أيُن ييكبوني    رسول اهلل الناس ويصينهم من االرتدات، وقد قال 

 الف راء والعاطلين عن العمل في العراقدد ع
ويكفي ا  نعلم، علاى سابيل املثاال، ا  عادت الفقاراء يف العارا  وحاده بلاغ، حساب ا حصااءات املوثقاة، تساعة مالياني وما يت 

، وهااي أرقااام رهيبااة حقااام، وهااي قق، وا  عاادت العاااطلني عاان العماال بلااغ مثانيااة ماليااني ومثامناا ة ألااج عاطاال عاان العماالققألااج إنسااا 
مان النااس عان الادين وارتادات الكثاريين والسابب وراء بادت عصاابات اجلرمياة وكثارة ا رهاابيني وازتياات  تفسر السار وراء ابتعاات الكثاري

ىل ذلك كله ا  عادت الاداخلني إىل ساو  العمال سانويام يبلاغ إركات ال الة، خارة إذا أضفنا االرباء يف أح ا  احلالراك ني حنو 
 قبعد سنة ني عن العمل سنةم ثالمث ة ألج إنسا ، مما يع  زياتة مستمرة يف أعدات العاطل

وبنلك فإ  ا حسا  بتوفري احلكومة، وم سسات اجملتم  املادم، وكال واحاد واحاد مناا، فارل العمال للعااطلني ولقماة العايش 
 للمعدمني، يرتقي إىل مستوى الوا ب املقدمي تو  كالم.

يشااكل أحااد األسااباب الرئيسااة يف تشااويه ععااة  ىل ذلااك كلااه فااا  انتشااار البطالااة يف ،تمعاتنااا ومعااه الفقاار املاادق إإضااافة  -هااا 
، وذلاك أل  وقوعناا يف باراثن الفقار وال شاك يف حرماة ذلاك ،ا سالم واملسلمني مما  ول، بالفعل، تو  إسالم املاليني مان النااس

ااباك البطالااة الواسااعة النطااا وختبطنااا يف  ل حااا زام نفساايام بياانهم وبااني الاادخول يف الاادين ا سااالمي، باال قااد يعت ونااه برهانااام يشااك   ش 
يف املساالمني إمنااا هااي عاان ا  املشااكلة  مااام أمورنااا لااه  غفلااةم نساالم ز ناادين بااه و علااى فشاال هاانا الاادين يف إتارة شاا و  احلياااة فكيااج 

ه تكفاال قوانينُااتواحلكومااات ا سااالمية الاايت ال تلتاازم بتطبيااق أحكااام ا سااالم وتساااتريه احليويااة، وليساات يف ا سااالم نفسااه الاانا 
مي املقاار ( وكتااب على الفقر وعلى البطالة مائة باملائة، كما أوض نا تفصيل ذلك يف كتاب )حباو  يف االقتصاات ا ساال الق اء  

 )األر  للناس ال لل كومات(.
 بت ديم أفضل المناهج والدروس والمحاضراتاإلحسان 

ات والاادروس والا امل الرتبويااة واملنااهل الدراساية، يف املنااابر والنادوات واملاا برات ويف ا  ا حساا ، بتقاادف أف ال احملاضار : ثانيهاً 

                                                           

 .391ل 2ثقة ا سالم الكلي ، الكايف، تار الكتب ا سالمية ا طهرا ، ج (1)
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ا ذاعاااات والف اااائيات، يت اااول إىل وا اااب يف عاااامل ويف حلقاااات الدراساااة يف احلاااوزة واجلامعاااة وعلاااى مساااتوى الكتاااب واجملاااالت، 
ملستبدة، وذلك أل  الوقو  حيث أنت يف عامل املنافسة يع  الت خر املنافسة م  األتيا  الباطلة والدول االستعمارية واحلكومات ا

واملزياد ماان التا خر لااك وألمتاك، كمااا يعاا  التقادم لألتيااا  األخارى  كاملسااي ية أو البوذيااة أو حاىت ا حلااات، ويعا  اسااتمرار هيمنااة 
 العلمية.و لثقافية والسياسية واالقتصاتية الدول االستعمارية، كالواليات املت دة، واملستبدة، كالصني وروسيا، على الساحة ا

فااا  ماان الواضااح ا  منابرنااا وناادواتنا لااو مل تقاادم األف اال فاألف اال واألكماال فاألكماال واألقااوى  ،وعلااى مسااتوى األشااخال
، أكثر ف كثر، كما نشاهد ذلك يومام بعد يومالبديل اآلخر  سيستقطبهمو  ن سرسيواألغىن، فا  ح ور الناس، خارة الشباب، 

هرعاو  وراء تعااة ا حلاات أو ينجانبو  إىل كتاب، ،االت، إذاعاات علاى مساتوى العاامل ا ساالمي كلاه إذ ماا أكثار الانا يُ  بالفعل
 االعداء ألهنا تقدم من الناحية الظاهرية مواتام أكثر تسومة وأكثر احرتافية وأشد  نابية.ومراكز 

أكثار وعار  حماضارات  وحلقاات الادرس احلساي  تطاوير املنا ب، و أكثار بي ازام وهنا يع  ا  ا حسا ، بتقدف نادوات وما برات 
مان ا  يقعاوا فريساة الشاباب  وخاراةال تناب الناس واحملافظة على إميااهنم  كونه الطريق، يت ول إىل وا ب مقدمي  غىنم و نابية

 .إحاطة السوار باملعصم للتيارات املن رفة اليت أحاطت هبم من كل  انب
فاناه ه النزولياة حركتاطاور يف إذا كاا  مت ارك كهرباائي الواقاج علاى سالم  ا    ا  نستنكر احلقيقة التالية وهيهنا ومن الطريج 

سافل باساتمرار األإىل  مركزه وموقعه هو النا يادف  باهوإ  كا  واقفام يف مكانه ال ي حه إال انه ال شك انه يف تقهقر مستمر أل  
لو ظل حمافظام على مساتواه الثقاايف  ضر واملفك رواحملا وإ  كا  من الناحية الظاهرية واقفام يف نفس مكانه السابق، فكنلك اخلطيب

مخاس سانوات بال حاىت قبال سانة واحادة، فاا  ذلاك ال حمالاة يعا  اناه يف حالاة تقهقار والعلمي واملعريف والف  النا كا  عليه قبال 
ساايكو  يف حالااة تقهقاار مسااتمر أل  اآلخاارين يف  مسااتمر، وذلااك ألنااه وإ  كااا  يف مكانااه السااابق، إال انااه بالقياااس إىل اآلخاارين

 .حالة تطور سري  ومتوارل
، ولعال الكثاري يعجاب واحملافال العلمياة والثقافياة علاى الكثاري مان املناابروذلك يفسر السبب يف احنسار إقبال الكثاري مان النااس 

لااانلك إذ يااارى أتاء اخلطياااب  يااادام وال يااارى فياااه ترا عاااام عااان السااانني املاضاااية إال ا  السااابب هاااو ا  الااا امل املنافساااة، مااان أفاااالم 
 بسرعة رهيبة معتمدة على تراساتومسرحيات ومن كتب وتراسات ومن ندوات وم ثرات ومن خطب وحماضرات، بدأت تتطور 

وعلاوم الرتبياة وا تارة  (NLP)كعلم ال ،ة العصبية اللغوياة   حافلة علوم متنوعة ومرتكزة علىمستمرة سيكولو ية وسوسيولو ية 
مبناا ى عاان االسااتفاتة ماان  وحمافلنااا ومنتاادياتنا والقياااتة وعلااوم الفاان املساارحي يف ا لقاااء اخلطااايب املتطااور، بينمااا ظلاات أكثاار منابرنااا

، وترشاايد األتاء، وباانلك والدراسااات والكتاابيف تطااوير املناا  والاادرس تطااور العلااوم السااابقة ونظائرهااا واسااتثمار الصاا يح منهااا، 
 .بكثري منهمعا زين عن االحتفاظ شبابنا وأرب نا ،امي  من كسب قاترة على  األتيا  املن رفة واحلركات ال الة  أرب ت

يت ااول إىل وا ااب إذا نظرنااا إليااه  ،املساات ب يف حااد ذاتااه ا حسااا  إىل أنفساانا وأهلينااا و،تمعنااا، بتطااوير األتاءفااا  وبكلمااة 
 .رلة بإذ  اهلل تعاىلوللب ث يف حدوت ما كا  مقدمة للوا ب أو طارتام للم رم.  الزاويةهبنه الرلية ومن هنه 
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