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 مقدمة
 العالقة غامضة بين المساواة واالشتراكية والعدل

 لذلك لزم االجتهاد وطول الوقت
)551( 

وأمل الشجاع  العارف،    االشتراكية الحقيقية هى وسيلة الحاكم
 العادل،

ـَذّ،   الكسول   وخدر العاجز،    الجبان   ضروبة هى حلمواالشتراكية الم  الملتـ
 …أهله   األمر يلى  حتى    الخلط   من   فاحذر

)552( 
 .العام .. الحقيقى    العدل   لتحقيق ال يكفى    العام الخارجى    القانون

 “العدل“ ”هو”هو 
 .سبحانه وتعالى عما يصفون

)553( 
 .، إذا صدق فى تطبيقه العدل يتحرى    وهو   صاحبه يشقى    الخاص الداخلى    القانون

 وال ضمان لعدل خاص وحده،
 .لكن ال غنى عنه فى جميع األحوال

)554( 
 جمعتَ،   بما   الناس   أحق

 ألصحابه،   يوصله   أن   يستطيع   من   هو 
 .أمانته فإن لم تجده فال تترك ألحد شيئا إال وسائل حمله إلى من مستحقيه حمل

)555( 
 : اختبار   يدخل   لم   فيمن   تُخدع   أن   إياك

 ، المال • 
 ، والسلطة• 
  والعشق، • 

 اختبار على حدة،   كل فى    نجاحه   ويثبت
 .وفيها مجتمعه

)556( 
 كل شىء، وكل شىء    تميز بين   يختبر حين تستطيع أن   العدل

 
 
 
 
 

  لم   فيمن   تخدع   أن   إياك
 : اختبار   يدخل 

 ، المال • 
 ، والسلطة• 
  والعشق، • 

اختبار    كل فى    نجاحه   ويثبت
 على حدة،
 .وفيها مجتمعه

 
 
 
 
 

  يختبر حين تستطيع أن   عدلال
كل شىء، وكل     تميز بين 

 شىء
 وكل واحد وواحدة،

منك،  مسافة كلٍّ  وأنت تعرف 
: واحدة: ومسافتك منهم

 .واحدة
 
 
 
 



 وكل واحد وواحدة،
 .واحدة: واحدة: منك، ومسافتك منهم  مسافة كلٍّ وأنت تعرف 

)557( 
 الفردى الخاص خطر ماثل، لكنه الزم   العدل
 ..العام   العدل   إطار وهو يتكامل فى  

  .عنه يغنى    ال    العام   العدل  لكن
)558( 

 :أيضا  حسابه فى    يأخذ األشياء،ولكنه    بظاهر    يرتبط العدل، ال   العدل
 األعماق، • 
 والمدى، • 

 والمضاعفات،•   
 والزمن،• 

 من هنا تأتى استحالة تحقيقه،
  .التىهىهى الدافع لدوام السعى إلى تحقيقه

 
 

  بظاهر    يرتبط العدل، ال   العدل
  حسابه فى    يأخذ األشياء،ولكنه  

 :أيضا
 األعماق، • 
 والمدى، • 

 والمضاعفات،•   
 زمن،وال• 

 من هنا تأتى استحالة تحقيقه،
التىهىهى الدافع لدوام 
 السعى إلى تحقيقه
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  ةـــــــــس العربيـــــــوم النفــــــــعل مؤسســـــــة

 صـــــــــدارات معجميـــــةا
  

ـّالم"المعجـــم    النفسوطب لـــوم عفي  "ــعوس
  ا	�ار ا�����ي -ا	�ار ����  -ا	�ار ���� 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=28&controller=category&id_lang=3  
 
***    ***  

  و الطبعلـــوم في ال "نفسانيال"جـــم المع
  ا	�ار ا�����ي -ا	�ار ����  -ا	�ار ���� 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=46&controller=category&id_lang=3 

 

  لنفسوطب اعلـــوم في  "الوجيـــز"المعجـــم 
 ا	�ار ا�����ي -ا	�ار ����  -ا	�ار ���� 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=31&controller=category&id_lang=3  

 
***    ***  

  الجنسـي النفـس علـمفي  "المختص"المعجـــم 

  ا	�ار ا�����ي -ا	�ار ����  -ا	�ار ���� 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=30&controller=category&id_lang=3  
 

 
***    ***  

  في االضطرابات الوجدانية "المختص"المعجـــم 

  ا	�ار ا�����ي

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=237&controller=product&id_lang=3  

 
***    ***  

  ) 1 الجزء( األلف  حرف - النفسية العلوم في"االعـــالم "  موسوعة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=35&controller=category&id_lang=3  
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