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ٖ  ألق٘ـد  هحاضراخ هجوْعح  أسـاذةج  هـي  جوـع  فـ

ٖ  ّكاًـد  الجاهعـاخ   ّطالب  السـلْ   عـي  الحـيٗ   فـ

ٕ  أى ٌٗثغٖ الرٖ السل٘وح الررتْٗح ّالق٘ن الراشي  ٗجـر

ٕ  الوٌظـْر  ّفـ   الح٘اج ُةٍ فٖ اإلًساى علِ٘ا  الفطـر

 اليٗي. علَ٘ أكي الةٕ

ٔ  هـي  ٌُـا   ل٘س إذ  هِوـا  راشـي  إًسـاى  ألٕ غٌـ

ٍ  فٖ السل٘ن االذجاٍ ذحرٕ عي ّاعرقادٍ دٌَٗ كاى  ُـة

ٔ  تالٌسـثح  سْاء ّالسلْ  الررت٘ح فٖ الح٘اج َ  إلـ  ًفسـ

َ  هعٌٖ ُْ هي إلٔ تالٌسثح أم  ذاله٘ـة  أّ أّالد هـي  تـ

 الوجروع. أفراد سائر أّ

ٔ  تـالٌظر  اليٗي فٖ ذلك إلٔ الحاجح ّذرأكي  هـا  إلـ

 للسـثا   ّهضوارًا فرصح الح٘اج ُةٍ كْى هي ذضوٌَ

 ذظِـر  ّسـْف  ّالسل٘ن  الفاضل ّالسلْ  الرثصر فٖ

ٔ  الرأك٘ي ًجي ثن ّهي أخرٓ. ًشأج فٖ غيًا ًرائجَ  علـ

 اليٗي. فٖ ّالررتْٗح السلْك٘ح الق٘ن

 اإلخـْج  هـع  ًرشار  أى السلسلح ُةٍ هي فالِيف

 هســ٘رج فــٖ ألًٌــا الســل٘وح الررتْٗــح الوعــاًٖ األعــ ج

 الح٘اج. ُةٍ فٖ ّاحيج
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 إٌٕٔٚء مجٔع ظذ اهلل وصّذ  افًٚدغ، رب   هلل احلّد

ّٔام وادرشِغ، د( ٓش ّّ ٌّٔغ آفف وظذ افٌّْٔغ، خٚتؿ )حم  افى

  افىٚهريـ.

 ـ اجلٚمًٚت ضٌِٜ مـ ـ ةإظزّ  بٚإلخقة افَِٚء ينيّن 

 ذم افراصد افسبقي افًِقك حقل أخرى ةمرّ  فِحديٞ

 ذفؽ. حقل ودمربتل احلٔٚة

 توهيد:

 ضًٌٜٔٔ وؽرائز بّٔقل جمٓز اإلًٕٚن أن صؽ ٓ

 ذم فف ادؼوع ومـ وؽرهٚ، وافتزاوج وافؼب ـٕٚـؾ

  وافٌرائز ادٔقل هلذه يًتجٔٛ أن ذفؽ وقء
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 حمددات هْٚك أن ذم أيوًٚ  صؽ مـ هْٚك ٔسف فُـ

 ذم يًسشؾ أن فف جيقز ؾال يراظٔٓٚ، أن ظِٔف جيٛ راصدة

 احلٚل بىًٌٜٔ ادحددات وتِؽ وؽرائزه، دٔقفف آشتجٚبٜ

ْٜ َّّ  ظذ تنتّؾ اإلًٕٕٜٚٔ ؾٚفٍىرة اإلًٕٚن، ؾىرة ذم مو

 تدرجيًٚ  ادحددات تِؽ تتٌِقر ثؿ ادحددات، تِؽ مٌٚدئ

 افْقظل ادًتقى يٌِغ حتك فِرصد، اإلًٕٚن اـتًٚب مع

ؾ ومًٚؿٌتف، مًٚتٌتف مًف تهح افذي ادٌَقل َّّ  مًٗوفٜٔ وُُي

 افًَالء. ظْد وشِقـف ظِّف

ُٝ  وؿد  دظٚمتغ: ظذ تٌتْل ادحددات هذه أن ٓحي

 فًِقكٍ  اإلًٕٚن اختٔٚر وتًْل احلُّٜ، دظٚمٜ ـ 1

 ٚظٍٚتف،ومو افًّؾ ٕتٚئٟ تيٓر ظْدمٚ ؽداً  بف يًًد شقف

ًٚ  ويراه ادًٌؼ اختٔٚره مـ ؾٍٔرح  مَٚبؾ وذم وراصدًا، صٚئٌ

 منٚهدة ظْد ٕدمف يقجٛ فًِقكٍ  اإلًٕٚن اختٔٚر ذفؽ

 اختٔٚراً  ـقٕف ظذ يدل ممٚ وآثٚره، افًِقك موٚظٍٚت

 ًٚ  هذه ذم وإظّؼ افًٌٔدة اإلًٕٚن فٌٚيٚت مالئؿ ؽر خٚضئ

 احلٔٚة.

 فَِٔؿ إلًٕٚنا مراظٚة وتًْل افٍؤِٜ، دظٚمٜ ـ 2

 افًدل ؿّٜٔ مثؾ اإلًٕٚين افوّر ذم ادقدظٜ إخالؿٜٔ

 وأخقاهتٚ. وافًٍٚف وافهدق وافسحؿ واإلحًٚن
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 ُٝ  اجلزء ظـ وإىٌٚظل دمربتل وصٍٝ ؿد وـْ

ّل َُ ّْٔٝ ،(1)شٚبَٜ حمٚرضة ذم افثْٚئٜٔ هذه مـ احِل  أمهٜٔ وب

 اإلًٕٚن. حٔٚة ذم اجلزء هذا

 مـ افَّٔل اجلزء هق ءافَِٚ هذا ذم افٌحٞ ومقوقع

 افسبقيٜ. دمربتل

 احلُّل، اجلزء حقل مقجزاً  أوًٓ  هْٚ أشتذـر فُْْل

 افَّٔل. اجلزء ظـ افتٍهٔع بٚحلديٞ بًده ٕظقد

 فُؾ يٌٌْل إف ٓحيٝ احلُّل: بٚجلزء يتًِؼ ؾٍٔام

 وصقل ذم احلُّٜ أمهٜٔ إػ إٓتٌٚه بًد ـ راصد إًٕٚن

 بٚحلُّٜ افتحع إػ يًًك أن ـ ةاحلٔٚ ذم ؽٚيٚتف إػ اإلًٕٚن

 مْٓٚ: خىقات، خالل مـ وشِقـًٚ  تٌكاً 

ًٚ  بٚحلُّٜ افتحع جيًؾ أن ـ 1  هذه ذم فف رئًًٔٚ  هدؾ

 ويُقن وافًِقـٜٔ ادًرؾٜٔ اهتاممٚتف يقجف حتك احلٔٚة

 هلٚ. شٚئًَٚ 

 فـ ؾٕ٘ف ؾٔٓٚ، وأخالؿٔٚتف افتًِؿ بروح يتحذ أن ـ 2

 وشِقك صٚئٌٜ، بًّرؾٜ إٓ ّٜبٚحلُ افتحع فإلًٕٚن يتٖتك

 بروح ادرء حتذ إذا إٓ صٚئٌٜ مًرؾٜ حتهؾ وفـ راصد،

                                                           

 افعدد األول من هذه افسؾسؾة.( 1)
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ٌّ  وافتقاوع ـٚإلٕهٚف وأخالؿٔٚتف افتًِؿ  وأخقاهتٚ. ٝوافتث

 وافًِقك ادًرؾٜ ظذ ًٍٕف تربٜٔ إػ يًًك أن ـ 3

 بؾ حِٓٚ، يتؿ ٕيريٜ مًٖفٜ فًٔٝ احلُّٜ ٕن احلُّٔغ،

 وفـ اإلًٕٚن إفٔف صؾيتق فـ وشِقـل مًرذم رصد هل

 وافًِقـٜٔ افًٍْٜٔ افسبٜٔ خالل مـ إٓ بَٚءه يوّـ

 وأدواهتٚ.

 افتًِؿ ـًٛ ظـ أمُْف مٚ ادرء يًتٌْل أن ـ 4

 خالل مـ أخريـ بتجٚرب يْتٍع بؾ فألمقر، بٚفتجربٜ

 مًرؾٜ ٕن وإرصٚداهتؿ، ٕهٚئحٓؿ واشتامع هبٚ آظتٌٚر

 ظذ ادًرة لتىقّ  واخلىٖ افتجربٜ ضريؼ ظـ احلََٜٔ

ِّػ اإلًٕٚن ًٚ  اإلًٕٚن وتُ  افتل فألخىٚء بٚهيٜ ؿّٜٔ أحٕٔٚ

 ؾٔٓٚ. يَع

 ومتحٔص ذاتف َٕد ظذ بٚفَدرة اإلًٕٚن يتهػ أن ـ 5

ًٚ  مىٚوظًٚ  تًٚمالً  مًٓٚ تًٚمِف يُقن وٓ شِقـٔٚتف،  ومهّقب

 تّْل شِقـٓٚ وتَٔٔؿ افذات َٕد ظذ ؾٚفَدرة ؾحًٛ،

 اإلًٕٚن. ذم احلُّٜ روح

 ذم ادًتٌَؾ مُٕٜٚ تًّٔؼ ظذ اإلًٕٚن يًّؾ أن ـ 6

 افذي احلٚرض افزمٚن ذم يٍْك ٓ حتك واهتاممٚتف، أؾُٚره

 بؾ هبٚ، ويًًد وفذهتٚ خيىقهٚ افتل اخلىقة راحٜ ؾٔف جيد
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 احلٔٚة شْـ وؾؼ ادتقؿًٜ وموٚظٍٚهتٚ آثٚرهٚ يتٖمؾ

 بْيٚئرهٚ. إصٔٚء ومًرؾٜ وؿقاظدهٚ

 ٕهنٚ ادًْقيٜ افًًٚدة وجقه إػ اإلًٕٚن يْتٌف أن ـ 7

 ًٍٕٓٚ ذم مّٜٓ هل بْٔام ٕيره، تٍِٝ وٓ ظْف ختٍك ؿد

 ومـ ادٚديٜ، افًًٚدة ذم تٖثرهٚ حٔٞ مـ أيوًٚ  ومّٜٓ

 افتل وآشتَٚمٜ وافًُْٜٔ افىّْٖٕٜٔ هق افقجقه تِؽ

 بٚحلُّٜ وافتحع افهٚئٌٜ بٚدًرؾٜ فإلًٕٚن حتهؾ

 ومٗثرة مّٜٓ أمقر ذهؾٓ افوّر، صقت إػ واإلصٌٚء

 وادٚديٜ. وادًْقيٜ افروحٜٔ افًًٚدة ذم جداً 

 تّْٜٔ ذم احلُّٜٔ ادامرشٜ دور إػ اإلًٕٚن يْتٌف أن ـ 8

 آخر بًد اخلٚرجل افًِقـل بًدهٚ ؽر ؾِِّامرشٜ احلُّٜ،

 حُّٜٔ ادامرشٜ ـٕٚٝ ؾ٘ن افداخِٜٔ، ادٗهالت تّْٜٔ ذم

 حُّٜٔ إصًٚظٚت فف وـٚن افداخع، افرصد ظذ شٚظدت

.ًٚ  ضًٌ

 ذم خٚص بنُؾ احلُّٜ اإلًٕٚن يتحرى أن ـ 9

 ـٕٚٝ أم فذاتف، خىقرتف ـٕٚٝ مٚ شقاء اخلىرة إمقر

 ممٚ مْٓٚ أبًد هق ومٚ أمثٚهلٚ إػ مزفَٜ ـقٕف ٕجؾ خىقرتف

 آدمٚه. ٍٕس ذم يَع

 ذم افٍٚظِٜ آجتامظٜٔ افًْـ إػ اإلًٕٚن يْتٌف أن ـ 11
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 مـ يتجزأ ٓ اً جزء آظتٌٚر بْير هٚأخذ ؾ٘ن احلٔٚة،

 شًٚدة ترتٌط افَْىٜ هذه خالل ومـ احلُٔؿ، افًِقك

 ممـ وخٚرجٓٚ إهة داخؾ ذم حقفف مـ بًًٚدة اإلًٕٚن

 واحدة. بٔئٜ ذم مًف ئًش أو اجتامظٜٔ بًالؿٚت مًف يرتٌط

 )احلُّٜ ظالؿٜ حقل تٖماليت وّـ ذم ٓحيٝ وؿد

 ذم احلُّٜ ؿقاظد ظذ أـد افديـ أن قجدتؾ وافديـ(

 افُزى احلَٚئؼ بٔٚن ذم مْٓٚ وإىِؼ مٗـد، بنُؾ احلٔٚة

 مثؾ فإلًٕٚن إظّؼ إشئِٜ ظـ واإلجٚبٜ احلٔٚة ذم

 آدمٚه وأصقل ادامت، بًد اإلًٕٚن وبَٚء تًٚػ، اهلل وجقد

 أؾٚق قّشعي أخرة وافدار شٌحٕٚف اهلل ٌٕٖ فُـ افراصد،

 احلٚل. بىًٌٜٔ احلُّٜ حتري مَٚم ذم اإلًٕٚن يتٖمِٓٚ افتل

 هذه ذم افسبقيٜ دمربتل مـ احلُّل اجلزء إجيٚز هذا

 وػ.إ حٚرضةاد ذم ذـرتف ـام احلٔٚة

 الراشد: السلىك في األخالقية القين دور

 ـّقٕتٓٚ افتل افسبقيٜ دمربتل مـ افَّٔل اجلزء وأمٚ

 إخالؿٜٔ افَٔؿ أن ٓحيٝ ؾَد احلٔٚة: هذه ذم فٍْز

 ؿًّغ: إػ جقهريٚ إًَٚمٚ تًَْؿ

 حتدد بذفؽ ؾٓل فإلًٕٚن، إفزامًٚ  متثؾ ؿٔؿ مْٓٚ:

 مثؾ هلٚ ادخٚفػ افًِقك يهح ؾال افًِقك، مؼوظٜٔ
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 وأخقاهتٚ، بٚفًٓد وافقؾٚء وافًٍٚف وافهدق افًدل ؿّٜٔ

 ؼوظٜٔد ادحددة َٔؿٚفب أو اإلفزامٜٔ، بٚفَٔؿ ْٓٚظ وًٕز

 صٖن ذم هلٚ تنًٌٔٓٚ  افهحٜ بَٔؿ أو ،ظدمٓٚ مـ افًِقك

 افذي اجلًؿ صٖن ذم افهحل بٚفًِقك اإلًٕٚن ٍٕس

 إمراض. مـ وئَف اإلًٕٚن صحٜ ظذ ُيٚؾظ

ًٜ  متثؾ ؿٔؿ ومْٓٚ:  تًْل أن ؽر مـ افًِقك ذم ؾؤِ

 ظذ ادًتحٛ اإلٍٕٚق مثؾ ترـف جقاز وظدم بف اإلفزام

 آشتُامل بَٔؿ ظْٓٚ وًٕز افٍْس، ظذ وإيثٚرهؿ أخريـ

 وافتىقع. افٍوؾ ؿٔؿ أو

 صٍٜ هل بًَّٔٓٚ إخالؿٜٔ افَٔؿ أن وجدتف وافذي

 اإلًٕٕٜٚٔ افهٍٚت بغ ممٔزة صٍٜ وهل فٌِٚيٜ، رائًٜ

ًٚ، أرؿٚهٚ ؾٓل واحلُّٜ، ادًرؾٜ ؿٌٔؾ مـ افراؿٜٔ  ؾٚدًرؾٜ حَ

 تًْٔؼ احلُّٜ أن ـام وافقؿٚئع، إصٔٚء ظذ اضالع ضحم

 ؾّـ مًْقيٜ، أو ـٕٚٝ مٚديٜ وافٌٚيٚت افًِقـٔٚت بغ

ًٚ  دمْٛ  ويْدم بٚفير يتٖذى ٕٕف حُٔامً  ـٚن ييه ٕٕف صٔئ

 إفٔف. يٗدي مٚ ارتُٚب مـ

 ؾٔٓٚ يْىِؼ شِقـٜٔ فٔٚؿٚت ؾٓل إخالؿٜٔ افَٔؿ وأمٚ

 إػ يْير أن ؽر مـ ضقظًٚ  ٌٕٔؾ مًْك رظٚيٜ مـ اإلًٕٚن

 ضٚبع ذات ؾٓل ثؿ ومـ بٚفيورة، وراءهٚ مٚديٜ ؽٚيٜ

 طِؿ يًتىٔع إًٕٚن مقؿػ ذم افروظٜ إػ ؾٕٚير توحقي،
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 يرجق بؾ ميًة، ذفؽ ذم خينك وٓ ظِٔف وآظتداء أخر

 أو وـزيٚئف مُٕٚتف إثٌٚت ؿٌٔؾ مـ وؾٚئدةً  ًًٍٕٚ  فًٍْف بف

 يرى ٓ ٕٕف ذفؽ يسك ففُْ ذفؽ ٕحق أو خهّف إشُٚت

ًٚ  فًٍْف  أخر. يٗمل مٚ يٗدف وٕٕف ذفؽ، ذم حَ

 أشداه مٚ ينُر مـ مقؿػ روظٜ إػ ؾٕٚير صئٝ وإن

 أن ؽر مـ صدائده ذم مًف بٚفقؿقف ًّٕٜ مـ أخر إفٔف

 ظْد فِقافديـ إوٓد إظٕٜٚ ذم ـام مًروؾف، تتٚبع ذم يىّع

 مًروؾٓام ذظ صُراً  إٓ فقء ٓ وافًجز افنٔخقخٜ

 ًٚ  ظِٔٓؿ. حَٓام مـ وإىالؿ

 أو موىراً  يرى مـ مقؿػ إػ ؾٕٚير صئٝ وإن

ًٜ  وإشًٚؾف إظٕٚتف إػ ؾْٔىِؼ يتٔامً  أو ميِقمًٚ   وتٖدًٚ  ظِٔف رمح

 شٌٔؾ ظذ اإلظٕٜٚ ـٕٚٝ إذا شٔام ٓ إذى، مـ جيده ممٚ

 وجد ٕٕف ًٍٕف، إفٔف ُيتٚج بام أظٕٚف بٖن افٍْس ظذ اإليثٚر

 أظٕٚف فق مٚ ذفؽ مـ وأرؿك مًٕٚٚتف، ؾقق أخر ٚةمًٕٚ

 ذفؽ مع وفُـ ؾٔٓٚ دوٕف أو ادًٕٚٚة ذم مثِف أخر جيد وهق

 ذم وافٌْؾ وافرؿل افرؾًٜ مًٚين أظيؿ ؾام ًٍٕف، ظذ ؾّوِف

 مًتقاهٚ. اختالف ظذ افٍٚوِٜ افًِقـٔٚت هذه مثؾ

ّْٕل  ومجِٜٔ رائًٜ خهٚل إخالؿٜٔ اخلهٚل أنّ  أرى إ

ًٚ  ًٓ مجٚ ِّٔٓٚ أن فإلًٕٚن تٖتك وفق ـٌرًا، مًْقي  ويرشّٓٚ يتخ

 ؾٔٓٚ فٔجد ادرء وإنّ  مثٍٚل. أمجؾ صقرهتٚ فُٕٚٝ مالئامً  رشامً 
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 ًٜ ًٜ  ضّْٖٕٔ ًٜ  وشُْٔ ًٍٕٔ  ًٜ  احلزازة أودادهٚ ذم جيد ـام خٚص

 وافًدل افهدق وأظذب أحذ ؾام وآوىراب، وافُْد

 افيِؿ وإُٔد أمرّ  ٚوم وأخقاهتٚ، وافًٍٚف وافقؾٚء وافىٌٜٔ

 وأخقاهتٚ. وافٍحنٚء واخلٕٜٔٚ واخلٌٞ وافُذب

 راجع فق اإلًٕٚن أن ٍٕز مـ أجده مٚ بحًٛ وأرى

 افٍٚوِٜ ادًٚين اشتذواق ظذ مىٌقظٜ أهنٚ فقجد ًٍٕف

 وتَدير تَديرهٚ وظذ ؾٔٓٚ، بٚفرصد وافنًقر وحٌٓٚ

 ٜاخلٚضئ ادًٚين مـ آشتٔٚء ظذ مىٌقظٜ أهنٚ ـام أهِٓٚ،

 وادذمٜ ظِٔٓٚ وافًتٚب ؾٔٓٚ بٚخلىٖ وافنًقر وـراهتٓٚ

 ٕهِٓٚ.

 َٔؿاف وؾؼ ظذ بىًٌف جيري اإلًٕٚن ؾ٘نّ  ثؿ ومـ

 أن اإلًٕٚن ضًٌٜٔ ؾّـ خمٚفٍتٓٚ، إػ داعٍ  يىرأ مل مٚ افٍٚوِٜ

ًٚ  يُقن ًٚ  افَقل، ذم صٚدؿ  احلُؿ، ذم ظدًٓ  بٚفًٓد، وؾٔ

 ًٚ ًٚ  افًدوان، ظـ متجٌْ  فًٍِٚف. مراظٔ

 وبغ افٍٚوِٜ ادًٚين هذه بغ ادقاجٜٓ تَع ؿد فُـ

 ذم بٚفًًٚدة اإلًٕٚن ُتنًر افتل افٌريزيٜ ادنٚظر

 ذم افٍٚوِٜ ادًٚين مراظٚة ذم وبٚفًْٚء هلٚ، آشتجٚبٜ

 ظـ بٚفتخع فإلًٕٚن افٍْس تقشقس وحْٔئذٍ  مَٚبِٓٚ،

 ؾتح هلٚ اشتجٚب ؾ٘ن واحدة، درة وفق افَٔؿ تِؽ مراظٚة

ًٚ  ًٍٕف ظذ  افَّٜٔ متحؼ حتك واخلىٔئٜ، اخلىٖ مـ بٚب
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 صقت ويًِق افوّر صقت وخيٍٝ افٍْس ذم افٍٚوِٜ

 ؾًِتف ظـ يتقب أن إٓ اإلًٕٚن، ظذ فتّٓٔـ افٌريرة

 أوجده افذي افؼخ وتدارك داخِف ترمٔؿ إػ ويًًك

ّٕك اخلىٔئٜ، وارتُٚب افٍؤِٜ بٕٚتٓٚك  أن ذفؽ رؽؿ بف وأ

 إول. افَْٚء يٌِغ

ًٚ  ٓحيٝ وؿد  إذا اإلًٕٚن أن متُّرر وبنُؾٍ  ظٕٔٚ

 فٌِريزة آشتجٚبٜ مـ ومتّْع افٍٚوِٜ بٚفَّٜٔ افتزم

ًٜ  ازداد ؾقرهتٚ يًز حتك وإؽقائٓٚ  ذم ووجد بٚفَّٜٔ، ؿْٚظ

 رء إٕجٚز ظذ وبٚفَدرة ظْٓٚ بٚفروٚ متّٔزاً  صًقراً  ًٍٕف

 وؿٔٚدهتٚ ًٍٕف تدبر ذم افُٚؾٜٔ اإلرادة وامتالك جٔد

ًٚ  بِجٚمٓٚ، مًٚكواإل  اإلمٚم ظـ احلديٞ ذم جٚء مٚ وحَ

 أيب بـ ظع بـ احلًغ بـ ظع اإلمٚم جده ظـ افهٚدق

 أحٛ جرظٜ دمرظٝ ومٚ)) بٚفًجٚد: ادًروف ‚ ضٚفٛ

 .(1)((صٚحٌٓٚ هبٚ أـٚذم ٓ ؽٔظ جرظٜ مـ إيل

ّْٕل  مقدظًٚ  مْٓام ـؾ ـٚن وإن وافَٔؿ افٌرائز أنّ  أرى إ

 واحدة مرتٌٜ ذم فًٔٚ أهنام إٓ فإلًٕٚن، افٍْز افتُقيـ ذم

 اإلًٕٕٜٚٔ افٍْس ذم افَٔؿ مقؿع بؾ اإلًٕٕٜٚٔ، افٍْس ذم

                                                           

 .1ح: 109ص: 2( افؽايف ج:1)
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 فإلًٕٚن افداخع افَٕٚقن متثؾ ٕهنٚ افٌرائز، مقؿع مـ أظذ

 متثؾ أهنٚ ـام شِقـف، ذم وؾَف ظذ يًّؾ أن يٌٌْل افذي

 إػ ادجتّع يًًك أن يٌٌْل افذي آجتامظل افَٕٚقن

 وتٍْٔذه. فتروجي

 يًًد مٚ يرتُٛ أن فف يهح ٓ إٔف اإلًٕٚن جيد وفذا

 أخر ٍٕس ظذ افًدوان مثؾ فمخريـ، طِامً  ـٚن إذا بف

 ومُٕٚتف. ومٚفف وظروف

ًٜ  ـ افٍٚوِٜ افَٔؿ مراظٚة أجد إْٕل بؾ  َٔؿاف خٚص

 احلُّٜ إػ أؿرب افًّقم ظذ ـ افًِقك دؼوظٜٔ ادحددة

 افًٍْٜٔ وموٚظٍٚهتٚ إظامل إػ اإلًٕٚن ٕير فق وافًًٚدة

ًٜ  ٕيرةً  وادًتٌَِٜٔ احلٚفٜٔ وآجتامظٜٔ ًٜ  ٕقظٔ ًٜ  جٚمً  وصٚمِ

 ذم ادرء ظِٔف يًّقل أن يٌٌْل افذي ادْٚشٛ افتٖصٔؾ وتّٖمؾ

 وافنَٚء. افًًٚدة شْـ

 فإلًٕٚن تًىل افٍٚوِٜ افَٔؿ ممٚرشٜ أن ٓحيٝ ؾَد

 ْٖٕٜٔبٚفىّ ـٚفنًقر مِّٜٓ إجيٚبٜٔ داخِٜٔ منٚظر

 متثؾ بًٍْٓٚ ادنٚظر وهذه واإلٕجٚز، وافهٍٚء وآشتَرار

 ًٚ  أهنٚ ـام وافروحٜٔ، ادًْقيٜ افًٍْٜٔ افًًٚدة مـ رضب

ًٜ  آثٚراً  تًتتٌع  افنخيص اإلًٕٚن شِقك ظذ إجيٚبٔ

 افًًٚدة ظْٚس شٚئر إػ بدوره يٗدي ممٚ وآجتامظل،

 وادٚديٜ. ادًْقيٜ
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 ـام )اإلفزامٜٔ( فٍٚوِٜا افَٔؿ خمٚفٍٜ أن ٓحيٝ ـام

 ٍٕس ذم تقجٛ افًٍٚف وجمٌٕٜٚ واخلٕٜٔٚ وافيِؿ افُذب ذم

 وآوىراب بٚفَِؼ افنًقر مثؾ شٌِٜٔ منٚظر اإلًٕٚن

 وهذه واإلحٌٚط، واخلٌٞ وافريٚء وآزدواجٜٔ وافُْد

ًٚ  متثؾ بًٍْٓٚ ادنٚظر  وادًْقي افٍْز افًْٚء مـ رضب

 شِقك ظذ شٌِٜٔ آثٚراً  تًتتٌع أهنٚ ـام فإلًٕٚن وافروحل

 وادٚديٜ. ادًْقيٜ افًًٚدة ظْٚس ظذ يٗثر ممٚ اإلًٕٚن

 آشتَٚمٜ اختالل إػ تٗدي افَٔؿ هذه خمٚفٍٜ إن بؾ

 افٍىرة ختدش ادخٚفٍٜ ٕن افسبقي، ادْيقر مـ افًٍْٜٔ

ًٚ  اإلًٕٚن ٍٕس ذم وتٍتح فٍِْس إويل وافَْٚء افزيئٜ  بٚب

 اخلىٔئٜ إػ اإلًٕٚن ٕٓزٓق ميْٜ بذفؽ ؾٓل اخلىٔئٜ، إػ

 فق أمر وهق خمٚفٍتٓٚ، تؿ افتل إخالؿٜٔ افَّٜٔ واهنٔٚر

 اإلًٕٚن، ظذ شٌِٜٔ شِقـٜٔ تداظٔٚت فف شُٔقن حدث

 ذم فإلًٕٚن افًِقـٜٔ ادْيقمٜ جمّؾ ظذ تٖثرات وتًتتٌع

 جمّؾ ظذ يٗثر وافذي وآجتامظل افنخيص ادًتقى

 ادٚديٜ. افًًٚدة ٓٚومْ اإلًٕٚن شًٚدة وجقه

ًٚ  فٔس ادًْك وهذا  وفُْف وافتيْل، احلدس مـ رضب

 ذم اإلًٕٚن جيده أن يُّـ ممٚ فإلًٕٚن جيري مٚ فقاؿع ؿراءة

 ـ. وادراهَغ إضٍٚل وخٚصٜ ـ وأخريـ ًٍٕف

 اإلًٕٚن جيد ؾُؿ ذفؽ، ظذ ـثرة صقاهد احلٔٚة وذم
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 مـ ٖثرهؿبت فِّجتّع أو ٕصخٚص ترتٌٝ إجيٚبٜٔ آثٚر مـ

 بْٔام ؾٚوِٜ. وخهٚل شِقـٔٚت مـ بف اتهٍقا مٚ جٜٓ

 مـ بتٖثرهؿ فِّجتّع أو ٔخريـ ترتٌٝ شٌِٜٔ آثٚراً  ٕجد

 خٚضئٜ. وخهٚل شِقـٔٚت مـ بف اتهٍقا مٚ جٜٓ

 زدادت يزل ؾِؿ وإمٕٜٚ افثَٜ ظْف ُظرف ظٚمؾ مـ وـؿ

ًٜ  تٌقأ حتك بف افثَٜ  ومٚديٜ مًْقيٜ شًٚدةً  وٕٚل ـٌرة، مُٕٚ

 اخلٕٜٔٚ ارتُٛ مْف إٔنط ـٚن ربام آخر وظٚمؾ يتقؿًٓٚ، مل

 مرة إفٔٓٚ فًٔقد وصىٚرًة، ذـٚءً  واظتزهٚ ًٍٕف ب٘ؽراء مرة

 مقؿًف ؾخن أمره وإُنػ فف، ظٚدةً  صٚرت حتك أخرى،

 ومُٕٚتف. وظِّف

 فإلًٕٚن ُتْٚل فـ افًًٚدة أن ييـ مـ افْٚس مـ ًٕؿ

 وفُْْل وافًٛ، وافٍٚحنٜ ٜواخلٕٔٚ ـٚفنؿٜ بٚخلىٔئٜ إٓ

 دون افًٚجِٜ افًًٚدة إػ افْير مـ يْنٖ خىًٖ  ذفؽ أجد

 افْٚصئ اإلخٍٚق تًِٔؾ أو وموٚظٍٚهتٚ، إمقر ظقاؿٛ

 واجلد افًّؾ ذم افْنٚط ظدم مثؾ أخرى ظقامؾ ظـ

 افٍٚوِٜ. بٚدًٚين اإلفزام إػ فف ادْٚشٛ

 مـ افًديد أحقال ـ فذفؽ ـّثٚل ـ ٓحيٝ وؿد

 أنّ  ووجدت وادًٚسيـ، افًٚبَغ ادًتٌديـ ةافَٚد

ًٚ  إىٌٚظٓؿ  ويًِؿ يدوم فـ حُّٓؿ أن ظذ جيري ظّقم

 ذم بٚفتٖمؾ اإلًٕٚن جيد وفُـ وؿٓره، ادجتّع بيِؿ إٓ
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 بًض ظدفقا فق أهنؿ ادًٚسيـ خٚصٜ مْٓؿ افًديد أحقال

 مل ارتٌُقهٚ افتل اديٚمل آٓف وأن أدوم، فُٚن افقء

 ٕبْٚئٓؿ ادِؽ دوام ثؿ دوامٓؿ مـ ؿهدوه مٚ إػ تَّرهبؿ

 بًدهؿ مـ ذريتٓؿ مـ افًديد هِؽ بؾ إبد، إػ وذريتٓؿ

 ـام ـ اظتٔٚديٜ حٔٚةً  وفق ئًنقا أن هلؿ ُيَتح ومل أؾًٚهلؿ أثر ذم

 مع يدوم ادِؽ إن ؿٔؾ ذفؽ مثؾ وذم ـ، أخرون ظٚصٓٚ

 افيِؿ. مع يدوم وٓ افٍُر

 ظـ إٓ ُتْٚل فـ افًًٚدة بٖنّ  آظتَٚد أنّ  أرى ْلإّٕ 

 بٚفًًٚدة افنًقر حليٜ إػ افْير ـم يْنٖ إٕام اخلىٔئٜ ضريؼ

 افتنع روح جٜٓ مـ وتٖمِٓٚ إمقر ظقاؿٛ إتيٚر دون

 بٚفهز اإلًٕٚن اتهػ وفق اإلًٕٚن، ذم وآشتًجٚل

 جيد مل متُٚمؾ بنُؾ احلقادث شًِِٜ وتٖمؾ وافسوي

 ـذفؽ. إمر

 صٚحٛ مـ مًٚٓ  هق صًًٕٚٚ  هْٚك نأ اؾسوٝ ؾ٘ذا

 أن ؾتيـ ادنوق بٚدٚل اشتّتٚظف إػ تْير ؿد ؾٕ٘ؽ ادحؾ،

 فقٓهٚ؟ فتحهؾ تُـ ومل بٚفنؿٜ حهِٝ شًٚدة تِؽ

 ظذ تٖثرهٚ وجمّؾ افنؿٜ هذه تقابع إػ تْير ؿد وفُـ

 ظـ افْير بٌض حتك ـ ؿّٜٔ ذات دمدهٚ ؾال ؾٚظِٓٚ حٔٚة

 ؽ:وذف ـ إخالؿل اجلٕٚٛ

 حٔٞ مـ فق و فالُٕنٚف ميْٜ افنؿٜ هذه نّ إ :أوًٓ 
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 ذم زائػ افُتامن ضّل  بٌَٚئٓٚ افثَٜ ؾٚن اإلًٕٚن ُيتًٌف ٓ

 إذا و احلٔٚة، صقاهد ذم اإلًٕٚن جيده ـام إحٔٚن مـ ـثر

 ظـ ؽٚفٌٚ يْنٖ ؾٕٚف ؾًِتف إُنٚف ُيتّؾ ٓ افًٚرق ـٚن

 ٓ وظِٔف ىٔئٜ،بٚخل اإلؽراء اجقاء ؽٌِٜ و افُٚذم احلذر ظدم

 آحتامفٜٔ هذه ظذ ظَالءً  ظِٔٓٚ اإلؿدام احلُّٜ مـ يُقن

 هذا ظذ ادستٛ وادًْقي ادٚدي افير إػ إٓتٌٚه مع

 حهؾ. إذا إُٓنٚف

 ًٚ ًٚ  صٚحٌٓٚ داخؾ ذم ؾتحٝ افنؿٜ هذه نّ إ :وثٕٚٔ  بٚب

ًٜ  وجد ـِام ينق بٖن  إتٌٚه ظدم وطـ فِنؿٜ ؾرص

 مـ ظٕٚك افداظل هلذا يًتجٛ مل ؾ٘ن ادحؾ، صٚحٛ

 افنؿٜ تُرار ظذ ـٌر بنُؾ ووشقشتف افٍْس وٌط

 ؾ٘نّ  اشتجٚب: وإن مرة. ـؾ ذم وٌىٓٚ ذم ظْٚءً  وواجف

 ممٚ فالُٕنٚف، جداً  ظروٜ احلٚل بىًٌٜٔ هؿٚتف بًض

 افتٖثر مثؾ افًٚرق فِنخص ـٌرة موٚر ظِٔف يستٛ

 ادٚديٜ. ومْٚؾًف ادًْقيٜ مُٕٚتف ظذ فذفؽ افًٌِل

 ًٚ  احلٚجز ـن إػ تٗدي هذه افنؿٜ ممٚرشٜ نّ إ :وثٚفث

ٍٜ  مـ ٕهنٚ ادُْرات، مـ ظدد دمٚه افٍىري  إتٓٚكٌ  جٓ

ٌٜ  افٌر، مٚل حلرمٜ  ظِٔٓٚ، ادرء اؤمتـ افتل فألمٕٜٚ وخٕٔٚ

ًٚ  يٍْؽ وٓ  ادحؾ صٚحٛ ظذ ـذبٜ إػ احلٚجٜ ظـ ؽٚفٌ

 ظِٔٓٚ. يّىًِقا أن يُّـ ممـ أخريـ وظذ
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ًٚ  تٖثراً  ريٗث احلٚجز هذا وـن  افًِقـٔٚت ظذ شٌِٔ

 صخهٜٔ آثٚر مـ ظْٓٚ يتٍرع ومٚ فإلًٕٚن ادًتٌَِٜٔ

 واجتامظٜٔ.

ًٚ  افنؿٜ هلذه نّ إ :ورابًًٚ  ًٚ  ظٌئ  ٕهنٚ اإلًٕٚن، ظذ ًٍٕٔ

 افذي افٍىري افَْٚء ختدش ؾٓل وُٕدًا، حزازةً  ؾٔف تقِجد

 إن ثؿ وافىّْٖٕٜٔ، بٚفًُْٜٔ اإلًٕٚن ويِٓؿ افوّر يريض

 ؾَد هبٚ بٚح إذا ٕٕف وـتامهنٚ، إخٍٚئٓٚ ظٛء يتحّؾ رءاد

 فًٕٚف يًّؽ أن بد ٓ ؾٓق ظِٔٓٚ، يىِع مـ فدى مُٕٚتف

 ٓ حٔٞ مـ فًٕٚف ؾِتٚت ظذ تيٓر وٓ ظْٓٚ يُنػ ظام

 أو أصدؿٚئف بًض ظِٔٓٚ وأضِع هبٚ تُِؿ وربام ُيتًٛ،

 ظْد شٔام ٓ اإلًٕٚن ظذ بٚفن آحتٍٚظ فهًقبٜ زوجتف

 وؾَد ظِٔف مًٌٜ ذفؽ ؾًٚد ادقوقع، فذـر مْٚشٌٜ احإَد

 ٕئٍٜ. فًٔٝ يده أن تٌغ اإذ ؽره ٍٕس ذم مُٕٚتف

 فتحهٔؾ افنؿٜ ظذ افتًقيؾ بٚب إٍتٚح نّ إ :وخٚمًًٚ 

 و وافٍُري افٍْز آهتامم وًػ يقجٛ افٍْس ذم ادٚل

 مـ أمر هذا و مؼوع، ضريؼ مـ ادٚل بتحهٔؾ افًِقـل

ًٚ  تٖثراً  اإلًٕٚن مًرة ظذ يٗثر أن صٖٕف  ـٌرا. شٌِٔ

 وصٍْٚهٚ افتل احلٚفٜ ذم افنؿٜ ؾ٘نّ  :اإلمجٚل وظذ

 ظْٚءً  فف تقجٛ فإلًٕٚن واجتامظٜٔ ًٍٜٕٔ شٌِٜٔ آثٚر ذات

 افًٍْٜٔ افٌْٜٔ ذم ظقجٚء خىقة ؾٓل ـٌرًا، ورضراً 
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ًٚ. وٚراً  إصًٚظًٚ  دائامً  تنعّ  فإلًٕٚن،  ومٗذي

 ظذ ممٚثؾ شٌِل تٖثر وفف إٓ خٚضئ شِقك مـ ومٚ

 افًِقك ٕن جٔدًا، اإلًٕٚن تٖمِف إذا اإلًٕٕٜٚٔ افٍْس

ًٜ اشتج إصؾ ذم يٖيت إٕام اخلٚضئ  أصِٓٚ ذم هل حلٚجٜ ٚب

 ومٚ ادٚل إػ ادثٚل ذم افًٚرق حٚجٜ ٕير ؾىريٜ حٚجٜ

 وادؼب ادٖـؾ ؿٌٔؾ مـ حقائٟ مـ ادٚل ظذ يتقؿػ

 حتديد اإلًٕٚن وّر ذم ادزروع إنّ  إٓ وٕحقهٚ، وافسؾٔف

 شِؽ إذا فُـ ادؼوع، بٚفىريؼ احلٚجٜ حتهٔؾ ضريؼ

 اـتًٌٝ بحٚجٚتف ءاإليٍٚ ذم مؼوظٜ ؽر خىقة ادرء

 افىرق مـ بٚحلٚجٜ اإليٍٚء ذم جديداً  ادمٚهًٚ  بذفؽ افٍْس

 ادؼوظٜ. ؽر

 خىقةً  تُقن فـ ادرء خيىقهٚ افتل اخلٚضئٜ ؾٚخلىقة

 ًٜ  افٍْس ذم يٍْتح آخر شٌٔالً  متثؾ هل بؾ ومٍردة، يتّٔ

 احلٚجٜ. تِؽ إػ فِقصقل

 تتقشع حتك اخلىقة، تِؽ أمثٚل إػ يْزفؼ وبذفؽ

 دون مـ احلٚجٜ حتهٔؾ أن وبام ًٍٕف، ذم اخلىٔئٜ ذروتتج

 وأشٓؾ، فٍِْس أوشع ادؼوظٜ بٚفىرق افٍْس تَٔٔد

 وتًرض بحٚجٚهتٚ اإليٍٚء مَٚم ذم افٍْس ختتٚره ؾًقف

 ذم اخلىٔئٜ بٚب إٍتٚح بًد ينًر افذي ادؼوع افىريؼ ظـ

 جّرب ؾّـ وافًْٚء، اجلٓد مـ مزيد إػ ُيتٚج إٔف إػ ًٍٕف
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 ومْٚؾٔٚت ظِؿ بٌر وافَقل واخلٕٜٔٚ وافُذب ؿٜافن

 إفٔٓٚ ادمف احلٔٚة ذم وحقائجف مَٚصده إػ فِتقصؾ افًٍٚف

 وافهدق إمٕٜٚ ذم جيد ٕٕف ومًتّر، متُرر بنُؾ

 اإليٍٚء ذم افٍْس ظذ تؤًَٔٚ  وافًٍٚف وافتثٌٝ وافقؾٚء

 بحقائجٓٚ.

 ذم افٍْس ادمٚه حترف أهنٚ اخلىٚيٚ بًض ذم ٓحيٝ بؾ

 افٍْس تًتًٔغ ٓ بحٔٞ اخلىٔئٜ ضريؼ إػ بٚحلٚجٜ اإليٍٚء

 ذم مىٌقع ـٖٕف افنخص يٌدو ثؿ ومـ بٌرهٚ، احلٚجٜ إيٍٚء

 شٓقفٜ وفُـ ـذفؽ، احلٚل واؿع وفٔس اخلىٔئٜ ظذ ؾىرتف

 افٍْس هبٚ وتٍتَد افهٍٜ، هذه إػ تٗدي وفذهتٚ اخلىٔئٜ

  افٍىري. َٕٚءهٚ

 حتهٔؾ ذم ًٔشي ٓ مـ افْٚس مـ أن ترى ثؿ ومـ

 افنؿٜ مـ ادحيقرة افىرق ظذ إٓ اجلٚه وـًٛ ادٚل

 ذم افٌر ظذ وافًدوان افزور وؿقل وافٌش وافتدفٔس

 إن يَٚل حتك ذفؽ، إػ ومٚ وجٚهف ومٚفف ظروفو ًٍٕف

 ًٚ  .(1)خٚضئ أمر وهق بٚفٍىرة، شٚرق أو بٚفٍىرة جمرم ؾالٕ

                                                           

( ومن أخطر اخلطايا يف هذه افصػة هي اخلطايا األخالؿقة افبديؾة 1)

فؾزواج بغ اجلـسغ، ال شقام إذا وؿعت يف بدايات اكبثاق افشعور 
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اجلـيس فدى اإلكسان، ؾنهنا تمدي إػ اكحراف االجتاه افػطري فؾـػس 

يف ادقل إػ اجلـس اآلخر وابتالئه بافشذوذ وكحوه، حتى أكه ؿد يمدي 

إػ اإلظراض ظن افزواج ادتعارف رؽم ما يف هذه افثـائقة  بصاحبه

)افذـر واألكثى( من روظة ومجال ومن شعادة وتؽامل واشتؼرار، 

وفؽن اكحراف االجتاه افـػيس كحو اخلطقئة جيعؾه يشعر بافسعادة ؾقفا 

رؽم آثارها افسؾبقة واددمرة، ومن ثم ؿد يؼال إن هذا صاذ بافػطرة. 

إكام مثؾه مثل أن يؼال إن ؾالكًا جمرم بافػطرة أو وهذا خطل ؾاحش، و

ؿاتل بافػطرة. ومن ادعؾوم أن اجلرم وافؼتل فقسا ؾطرًة فإلكسان 

وفؽن من اظتاد ظذ أن يعقش باجلريؿة ؾاـتسب مؽاكته ومافه 

وظالؿاته وشائر حوائجه من خالهلا أصبه أن يؽون ؿد ُؾطر ظؾقفا ألن 

يف كػسه يف ـسب حوائجه افػطرية، اجلريؿة صارت اجتاهًا متجذرًا 

وـذفك األمر يف احلاجة إػ اجلـس، ؾنهنا حاجة ؾطرية فؾجؿقع 

ـ وفو يف ؾسة افطػوفة من ؽر اختقار وفو ـوفؽن افوؿوع يف اخلطقئة 

ـ يمدي إػ تؽّون اجتاه مـحرف وخاضئ يف اإليػاء هبذه ـدرة واحدة 

ـؼي وافسؾقم، وحيتاج إػ احلاجة، ؾقعرض ادرء ظن االجتاه ادؼوع اف

ظـاء صديد فؾتخؾص من هذا االجتاه، كظر وؿوع ادرء يف إدمان 

ادخدرات بؿجرد اشتعامهلا درة واحدة أو مرات ؿؾقؾة، وتؽقف 

افـػس معفا من جفة رسظة أدائفا إػ افشعور بافراحة وافسعادة 

، من ؾقؽون ترـفا أمرًا صعبًا فؾغاية، وحيتاج إػ جفود تربوية صاؿة

خالل ترك االشتجابة فؾـػس درات ظديدة حتى يساجع إحلاحفا، 

واالصتغال بعؿل أو مفـة أو تػؽر يؾفي افـػس ظن إحلاحفا ويؾفي 
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ّْٕل  َٔؿاف ظذ مزجمٜ اإلًٕٕٜٚٔ افٍْس أنّ  أرى إ

 تنقينًٚ  يقجٛ اخلٚضئ افًِقك وأن )اإلفزامٜٔ( افٍٚوِٜ

 اإلًٕٚن. بف ُزّود افذي افٍىري افزٕٚمٟ هذا ذم

 افذي اجلًد حٚل متٚثؾ اجلٜٓ هذه مـ افٍْس ؾحٚل

 اجلراثٔؿ وتًٔؼ افًِٔؿ، افًّؾ ظذ مزمٟ هق

 حدوث إػ يٗدي بام افًّؾ هذا افوٚرة وافٍروشٚت

 أخالؿٜٔ جرثقمٜ هل ؾٚخلىٔئٜ ادقت، إػ أو إمراض

 ؾٔف، افٍىريٜ بٚفزجمٜ تٍتؽ ؾٓل اإلًٕٚن بٚضـ ذم تدخؾ

 مـ وافتٖمل وافْدم تُراره ظـ بٚحلذر إٓ مْٓٚ خالص وٓ

 افديـ ذم ظْف يًز مٚ وهق ؾٔف، اخلىٖ إػ وإٓتٌٚه حدوثف

                                                                                          

اإلكسان ظن االفتػات إفقفا، ثم توؾر افراحة من ضريق آخر مثل 

حتصقل ادال بعؿل مـاشب ومريح واالكدماج يف ادجتؿع مرة أخرى، 

إػ أدوية مساظدة ورؿابة مشددة من اآلخرين ظؾقه  وؿد حيتاج ادرء

فػسة ثم ختػف تدرجيًا حتى يستؼر. وـذفك احلال ؾقؿن ابتع بآؾة 

أخالؿقة ؾنكه حيتاج إػ ترك االشتجابة فؾـػس مؽررًا وإجياد مشغؾة 

ؾؽرية ظـفا وتوؾر بديل مـاشب ـافزواج، وترك ادعارشة مع 

دجتؿع افعام، وإحقاء األمل يف أصدؿاء اخلطقئة، واالكدماج يف ا

افـػس فتعقش حقاة أرسية حمسمة وشعقدة وؾق افسقاؿات افراصدة 

 افعامة.
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 إوٚذم، ظْك ظذ افديـ ذم افتقبٜ تنتّؾ فُـ بـ)افتقبٜ(،

ّٔؿ ٕٕف ذفؽ، ظـ شٌحٕٚف اهلل ػإ آظتذار وهق  ظذ افَ

 وؿّٔٓٚ. احلٔٚة

 اإلًٕٕٜٚٔ افٍْس برجمٜ ًٍٕف إػ ؿّرب اإلًٕٚن صٚء وإن

 افذـٜٔ إجٓزة بزجمٜ )اإلفزامٜٔ( افٍٚوِٜ افَٔؿ وؾؼ ظذ

 ظّؾ خيتؾ افزجمٜ اختالل حٚل ذم إٕف حٔٞ ادًٚسة،

ًٚ. أو متٚمًٚ  اجلٓٚز  أحٕٔٚ

 وظّؾ افزٕٚمٟ ـٍٚءة مـ بّزيد افُامل ؿٔؿ وُيّثّؾ 

 بٍُٚءة فٔس وفُْف جٔد آخر جٓٚز إػ بٚفَٔٚس اجلٓٚز

 إول. اجلٓٚز

 افٌٚضـ افًَؾ مرحِٜ ذم مزجمٜ اإلًٕٕٜٚٔ افٍْس إنّ 

 افًَؾ ظذ تٖثر فف إًٕٚين شِقك ـؾ وإنّ  افَٔؿ، وؾؼ

 اإلًٕٚن ؾىرة واؾؼ ؾام تؤًٍف، أو جٕٚٛ تّْٜٔ ذم افٌٚضـ

ًٚ  ـٚن  ـٚن ومٚ ؿقة، َٕىٜ افٍىري افزٕٚمٟ يًُٛ مَقي

 يٗثر احلٚل بىًٌٜٔ وهذا وًػ، َٕىٜ ؾٔف أوجٛ خمٚفًٍٚ 

 مـ تهدر افتل افتكؾٚت شٔام ٓ اإلًٕٚن تكؾٚت ظذ

 مًيؿ حٚل هق ـام وتٍُر وتريٞ تقؿػ مزيد دون

 مـ حلئٜ اشتجٚبٚت ظـ تْنٖ ؾ٘هنٚ اإلًٕٚن، تكؾٚت

 فدى خمىىًٚ  مٚ مقؿٍػ  أصؾ يُقن مٚ اً وـثر افٌٚضـ، افًَؾ

 ظروف ـٍٜٔٔ تُقن وفُـ افتٍُر خالل مـ اإلًٕٚن
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 وفذفؽ حْٔف، ذم فِنخص ُيي بام مرهقٕٜ وخهٚئهف

 بُ٘يٚء تٖيت افتٍهِٜٔٔ وادًٚين إشٚفٔٛ مـ ـثراً  أن دمد

 ذم أو افٍُرة تٍٚصٔؾ ذم ذفؽ ـٚن شقاء افٌٚضـ افًَؾ مـ

 وادالمح اإلصٚرات ذم أو ـتٌٓٚ ؿد ـيُ مل إذا ظْٓٚ افتًٌر

 اإلًٕٚن مـ يتحَؼ ؿد ثؿّ  ومـ ذفؽ، وؽر هلٚ ادراؾَٜ

 يُـ مل افتل ـالمف تٍٚصٔؾ ذم واخلىٚيٚ إخىٚء مـ افًديد

ًٚ  تتوّـ ؾٓل هلٚ خمىىًٚ   ذفؽ إػ ومٚ واهتٚمًٚ  وتنظًٚ  ـذب

 ؿٌؾ. مـ ًٍٕف هّذب ؿد يُقن أن إٓ

ّْٕل  ظذ اإلًٕٚن داخؾ ذم ِٜٔافٍو شْـ أتٖمؾ ظْدمٚ إ

 َّؾ ت ٓ افهٕٚع ظيّٜ أمثِٜ مـ آخر مثًٚٓ  أجد ادْقال هذا

 ظِامء ـٌٚر تٌٓر افتل افٍٔزيٚئٜٔ وافَقإغ افًْـ ظيّٜ ظـ

 واخلوقع اإلجالل إػ تدظق ظيّٜ وهل افٍٔزيٚء،

 افًئؿ. اإلفف هذا أمٚم وإٓحْٚء

 القيوية: التربية في ضرورية خطىات

 أرى: ِفـ متَدّ  دٚ

 افتحع يًتز أن فإلًٕٚن افيوري مـ نّ إ :ًٓ أوّ 

 احلٔٚة هذه ذم فًٍْف ظِٔٚ ؽٚيٜ )اإلفزامٜٔ( افٍٚوِٜ بٚفَٔؿ

 وٓ ؾٔٓٚ، إول وهٚجًف مًرتف ذم وجٓتف متثؾ حتك

 ادٔقل ظذ ادّٓٔـ افٍْس ذم هبٚ افالئؼ ادقؿع هذا يًتٌدل
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ًٜ  ؾٔف تُقن أدٕك مقؿع إػ وافٌرائز  ادٔقل بتِؽ حمُقم

 هذه ذم وجٓتف هل حْٔئذ ادٔقل هذه وتُقن وافٌرائز،

 احلٔٚة.

 افُامل ؿٔؿ جيًؾ أن يٌٌْل َضّقحًٚ  اإلًٕٚن ـٚن إذا بؾ

 وافرؿل افُامل مـ دزيد حتًََٔٚ  ضّقحف مـ جزءاً  أيوًٚ 

 افٍٚوِٜ افَٔؿ بًٌض إلخالفف وتدارـًٚ  اإلًٕٚين،

 روقان ٕٔؾ ٕجؾ ٔٚةاحل هلذه أؾوؾ واشتثامراً  ،)اإلفزامٜٔ(

 أخرة. وافدار شٌحٕٚف اهلل

 ًٚ  مًٚعٍ  ًٍٕف مع يٌذل أن فإلًٕٚن يٌٌْل فّٕ إ :وثٕٚٔ

 افٍؤِٜ مـ ظِٔف ُؾىر مٚ ظذ ُيٚؾظ أن ٕجؾ تربقيٜ

ًٚ  ادمٚهًٚ  افٍؤِٜ تُقن أن وٕجؾ ًٍٕٔ  ًٚ  فُٔقن فف، وشِقـٔ

ًٚ  آدمٚه هذا  وممٚرشتٓٚ. اخلىٔئٜ ٕقازع ظـ فف صٚئْ

 يًز أن يُّـ أخالؿل، ـٔٚن داخِف ذم فإلًٕٚن إن

 ًٍٕف ذم افُٔٚن هذا يّْل أن ؾًِٔف إخالؿل(، بـ)إٔٚ ظْف

 يسؾع أن يٌٌْل إٔف ًٍٕف وينًر داخِف ذم مُٕٚتف ويًيؿ

 ويًتجٔٛ إؽقائٓٚ ذم يَع أن بف ئِؼ ؾال اخلىٔئٜ، ظـ

 أـذب أن يب ئِؼ ٓ إٕف ًٍٕف ذات ذم وفَٔؾ فقشقشتٓٚ،

 ؾٓذه افًٍٚف، خيٚفػ مٚ وأرتُٛ وأؿًق وأخقن رائلوأ

 أن يب ادٍروض مـ وشٚؾِٜ وؤًٜ أمقر وأخقاهتٚ ادًٚين

 إؽرائٓٚ. مـ أؿقى وظزيّتل إراديت وتُقن ظْٓٚ أترؾع
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 مٚ بًْٔٓٚ هل مًروؾٜ أدوات افٍْس وفسبٜٔ

 افٌٔئٜ أمهٓٚ مـ إضٍٚل، تربٜٔ ذم مجًًٔٚ  ًٕٚتخدمٓ

 وادنٚهد وإصدؿٚء إهة ذم ٔئٜافٌ وتتّثؾ افٍٚوِٜ،

ًٚ  جقاً  خيِؼ ـِف ذفؽ ؾ٘ن ظِٔٓٚ، ويىِع يراهٚ افتل ًٍٕٔ 

 افرذيِٜ ظـ وآبتًٚد افٍؤِٜ رظٚيٜ ظذ يًٚظده فإلًٕٚن

 تًرض إػ يٗدي ؾٕ٘ف ذفؽ خالف ظذ ـٚن وإذا ،واخلىٔئٜ

 ومـ وإؽرائٓٚ، اخلىٔئٜ فقشقشٜ متُرر بنُؾ اإلًٕٚن

 يًتجٔٛ أن ـٚد وافقشقشٜ إلؽراءف متُرر بنُؾ تًرض

 اخلىٔئٜ، وذـٚء افًقء أصدؿٚء دمْٛ جيٛ ثؿ ومـ هلٚ،

 مٚ بّثؾ وآبتالء هبؿ افتٖد إػ تٗدي صداؿتٓؿ ؾ٘ن

 وافٍؤِٜ افٍوؾ أهؾ مع بٚفهداؿٚت وظِٔف ؾٔف، وؿًقا

 بهًْٔٓؿ. وافتٖثر هبؿ افتٖد إػ تٗدي ؾ٘هنٚ

 ًٚ  ًٍٕف َٕد ظذ ٚدراً ؿ يُقن أن اإلًٕٚن ظذ نّ إ :وثٚفث

ًٚ  إخالؿل، ادْيقر مـ وشِقـف  وافَٔؿ ادٌٚدئ مـ إىالؿ

ز افتل افٍىريٜ ّٓ  وخهٚفف ًٍٕف ذم ذاب مـ ؾ٘نّ  هبٚ، ُج

 وبذفؽ حًْٜ، يًتزهٚ وهق اخلىٔئٜ ذم يَع وشِقـٔٚتف

 ضروّ  دون ُيقل افذي هق ؾٚفَْد إخالؿل، وظٔف يزّيػ

 ذم شٌحٕٚف ؿٚل وؿد وؿقظف، حٚل ذم يُنٍف أو افزيػ

ؿ َهْؾ  ُؿْؾ ] افُريؿ: افَرآن ُُ ٌَْ ئُ ـَ  ُٕ ي َْخَنِ ْٕ ًٓ  بِٚ  * َأْظاَم

ـَ  ِذي ؿْ  َوؾَّ  افَّ ُٓ ُٔ ًْ َْٕٔٚ اْفـَحَٔٚةِ  ذِم  َش ٌُقنَ  َوُهؿْ  افدُّ ًَ ُؿْ  َُيْ  َأهنَّ
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ُْقنَ  ًِ ٚ ُُيْ ًً  .(1)[ُصْْ

 مـ افْٚصئ فِهدأ ظروٜ بىًٌٔتٓٚ اإلًٕٕٜٚٔ افٍْس إنّ 

 ويزيؾ يّْع افذي هق وافَْد ومتقهيٓٚ، زوافٌرائ ادٔقل

 يًٚجلف مل ؾ٘ذا ظِٔٓٚ، يًرض افذي إخالؿل افهدأ

ؾ بٚفَْد اإلًٕٚن ُّ  حتك اإلًٕٚن ٍٕس ذم زائٍٜ ضٌَٜ ص

 ظـ افٍىريٜ افَٔؿ ئًؼ وبذفؽ افٌٚضـ ظَِف ظذ هئّـ

 وافٍٚظِٜٔ. افْنٚط

 ًٕٚذهؿ أصخٚص ذم بقوقح ادًْك هذا ٕجد وٕحـ

 يتهدى مـ بًض ذم شٔام ٓ اإلظالم، ذم ِٔٓؿظ ّٕىِع أو

 اشتًداد وجقد ظذ مٗذ ذفؽ وـؾ افًٚمٜ، إمقر إلدارة

 ممٚ ظْف، ُيجٛ ـٌر زيػ ذم فِقؿقع بىًٌٔتف فإلًٕٚن

 أمثٚل، افْٚس ؾ٘نّ  ذفؽ، دمٚه واحلٔىٜ احلذر اختٚذ يَتيض

 آخر. بًض ظذ جٚز بًوٓؿ ظذ جٚز ومٚ

 بْٔف حجٚب هْٚك ُقني أن اإلًٕٚن ذم رء وأؿٌح

 ومٚ بْٔف ؾٔام ًٍٕف يٌٚفط بٖن وظَِف، ومٌٚدئف ًٍٕف وبغ

 ظذ وُيجر وّره يًُٝ حتك ظِٔٓٚ، ويُذب بْٔٓٚ

 ورؽٌٚتف مٔقفف يْٚذم بقء هلٚ يًّح ؾال وإدراـٚتف، ظَِف
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 إٍهٚم ينٌف بام أؾًٚفف ذم ادرء يٌتذ وؿد وؽرائزه،

 مًغ، حَؾ ذم وظَِف وّره ظذ حجر ٕٕف افنخهٜٔ،

 صخهٜٔ ذو ؾٓق بنخهٔتغ، إمقر مع يتًٚمؾ ؾٓق

 ذم ظِٔٓٚ حمجقر وأخرى احلَؾ ذفؽ ؽر ذم مًسشِٜ

 ادحدد. احلَؾ

 افداخع افهدق ظذ ُيٚؾظ فٍِْس إخالؿل افَْد إنّ 

 فٍِْس ويًىل ـ ًٍٕف مع اإلًٕٚن صدق وهق ـ فإلًٕٚن

ًٚ  صًقراً   بجْٛ وافهٍٚء، وافَْٚء بًٕٚٓجٚم ظًَّٔٚ  داخِٔ

 أو بٚفْدم وافنًقر افوّر ووخز افَْد مرارة مـ جيده مٚ

ًٚ، اإلحٌٚط  ّٕق إػ يٗدي افداخع افَْد وؾَدان أحٕٔٚ

 اإلًٕٚن. ذم وافتيٚهر وآزدواجٜٔ وافريٚء افزيػ

 مـ أصًٛ، ذفؽ صٚر فًٍْف اإلًٕٚن َٕد تٖخر وـِام

 فٌٚضـ،ا وافًَؾ افوّر ظذ وادخٍِٚت افهدأ تراـؿ جٜٓ

 مـ احلٔٚة ذم هلٚ يتًرض ظَّٜٔ مراجًٜ إػ إزاحتف ؾٔحتٚج

 متجًّٜ خىرة موٚظٍٚت أو حقفف، تَع مٌْٜٓ حقادث

ّٕف حتك ينًر بٚدرء ؾ٘ذا إٍجٚرًا، حتدث افٌٍِٜ أوؿٚت ذم  ـٖ

 افْٚس مـ فُـ مذهِٜ، وشُرة ظّٔؼ، ٕقمٍ  ذم يٌطّ  ـٚن

 ووع ٕٕف احلٔٚة، هذه ظـ يرحؾ حتك أبداً  يًتَٔظ ٓ مـ

 َٕد أي تٌَؾي أن فف يُّـ ؾال أمحر، خىًٚ  فًٍْف ختىئتف ظذ

 بٖـِّٓٚ. ضقيِٜ مًرة خىٖ يًْل ـٚن إذا شٔام ٓ
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ّْٕل  حراك ظـ يًز فإلًٕٚن افداخع افَْد أنّ  أرى إ

 وافَوٚئل افرؿٚيب بدوره ؿٔٚمف ظـ ويًّز  وحٔقيتف افوّر

 افَقى مراـز ترتٔٛ ذم وتهّدره اإلًٕٚن، داخؾ ذم افًِٔؿ

 وافٌرائز ادٔقل ؿٌؾ مـ ظِٔف اهلّْٜٔ وظدم اإلًٕٚن، داخؾ

 ؽىٚء إخالؿٜٔ افًْٚويـ تٌّدل دون وُيقل اإلًٕٕٜٚٔ،

ًٚ  افًدل يهر أن مثؾ هلٚ، موٚدة فتكؾٚت  فِيِؿ، ظْقإ

ًٚ  واإلحًٚن ًٚ  وافهدق فإلشٚءة، ظْقإ  فُِذب ظْقإ

ًٚ  افىٚهر واحلٛ ِؿ،ظ بٌر وافَقل  افٌريزيٜ، فِّٔقل ظْقإ

ًٚ  وافسحؿ ًٚ  واإلصالح فالشتٌالل، ظْقإ  فإلؾًٚد، ظْقإ

ًٚ  واإلرصٚد  ظـ افُريؿ افَرآن ذم جٚء ـام فإلوالل، ظْقإ

ؿْ  ِؿَٔؾ  َوإَِذا] ؿقم: ُٓ ُدوا َٓ  َفـ ًِ ٍْ َْرضِ  ذِم  ُت ْٕ اَم  َؿُٚفقا ا َّٕ ـُ  إِ  َْٕح

َٓ  * ُمْهُِِحقنَ  ُؿْ  َأ ُدونَ  ُهؿُ  إهِنَّ ًِ ٍْ ُّ  َّٓ  َوَفـُِـ اْفـ

ُرونَ  ًُ  .(1 )[َيْن

 افٍْس تربٜٔ مَٚم ذم تربقيٜ وشِٜٔ هؿأ افذات ؾَْد

 ؽْك ٓ ـام ًٍٕف َٕد ظـ ؽْك فإلًٕٚن وفٔس هبٚ، وافرؿّل 

ِّّف، وافديف ؿٌؾ مـ افَْدي افتقجٔف ظـ فِىٍؾ  فُـ ومً

 وهذا آخر، صخهًٚ  وفٔس ًٍٕف افراصد فإلًٕٚن افْٚؿد

                                                           

 .12ــ11( شورة افبؼرة:1)



 

 

 

32 

 بِقؽف يًْل ٓ ؾٕٚف افرصد، مرحِٜ اإلًٕٚن بِقغ مًْك

ّٕف يًْل بؾ افُامل، درجٜ  هق يُقن أن يٌٌْل مٌٌِٚ بِغ إ

ّٔؿ  ًٍٕف. ظذ افَ

 مًٌْٓٚ  يُقن أن يُّـ فإلًٕٚن تامظلآج افَْد أن ـام

 مـ ؾٓق شِقـف، ذم أخىٚء أو فف خهٚل ذم افَْهٚن ظذ فف

 أدق، بنُؾ ًٍٕف اـتنٚف ظذ اإلًٕٚن يًٚظد أن صٖٕف

 شٚتر. حجٚب دون مـ بٚفَْد يتْٚوفف ٕٕف

 مـ درجٜ إػ يهؾ ؿد اإلًٕٚن أن افقاؿع أن ظذ

 يتَِٚه بؾ َٕد، بّٖي  يْتٌف ٓ بحٔٞ بٚفذات إٕٚين افقثقق

 ومُٚبرة. وحًداً  وظداءً  ـٔداً 

 ـ فف مراظٚةً  أحد فف ئٌّْٓٚ ٓ مٚ اإلًٕٚن أخىٚء مـ بؾ

 إػ افًٌٔؾ ؾْٔحك ـ وتهّْع مداهْٜ أو ورؾؼ دداراة

 مًرؾٜ ظذ وؿدرتف فًٍْف، اإلًٕٚن بّراجًٜ إفٔٓٚ إٓتٌٚه

 حّده. ظـ دمٚوزه وظدم ؿدره

 اإلًٕٚن تًٚظد راجًتٓٚوم افذات َٕد ظذ افَدرة إن

 ـ افٍٚوِٜ إخالق ٕٔؾ ذم رضوريٜ بهٍٚت آتهٚف ظذ

 ؿٔؿ هل وافتل مْٓٚ افًِقك دؼوظٜٔ ادحددة َٔؿاف حتك

 واإلٕهٚف افتقاوع صٍٜ ؿٌٔؾ مـ ـ مراظٚهتٚ دمٛ إفزامٜٔ

 وٕحقهٚ. بٚحلَقق واإليٍٚء وافهدق

 افتقصٍٔل افَْد ظذ يَتك أن فِّرء يٌٌْل وٓ
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 ارتُٚب حٚل ذم ًٍٕف وبغ بْٔف يِتزم أن ظِٔف بؾ فِذات،

ًٚ، ذفؽ يتقؿك أن ـ خىٔئٜ أو خىٖ  يتخذ أن يِزمف بؾ ٓحَ

 ـٌر، خىٖ أو خلىٔئٜ ارتُٚبف حٚل ذم فًٍْف تٖدئٌٜ أدوات

 بٚفًْٚء اخلٚضئٜ اخلىقة ذم آشسشٚل ذم افًًٚدة فًٔٚدل

ٚرةً  يٌذفف افذي ٍّ  ؽره دمٚه مقؿٍػ  ذم تّنع ؾ٘ذا ذفؽ، ظـ ـ

 صذ أو ظِٔف، ثَٔالً  آظتذار هذا ـٚن وإن فف اظتذر

 اظتٚد فذةٍ  مـ ًٍٕف مْع أو خىٔئتف، ظـ مًتٌٍراً  رـًتغ

 ينٌع مٚ وجٌتف جًؾ أو ضًٚم وجٌٜ مـ ؾًّْٓٚ ظِٔٓٚ

  تهّدق أو ـّٔتف، مـ خٍػ أو ـٚخلٌز ؾحًٛ
ٍ
 يًزّ  بقء

 ٕهقص ذم ذفؽ بًٌض افتقجٔف ورد ـام افٍَر ظذ ظِٔف

 افديـ.

 اإلنسانية: القين أقسام

ّْٕل  أؿًٚم إػ تًَْؿ اإلًٕٕٜٚٔ افَٔؿ أنّ  وجدت إ

 ثالثٜ:

 ًٍٕف، مع اإلًٕٚن بتًٚمؾ يتًِؼ مٚ :إول افًَؿ

 ًٍٕف. ظذ اإلًٕٚن بحؼ ظْف ويًز

 ًٍٕف مع اإلًٕٚن يتًٚمؾ أن احلؼ هذا وموّقن

 أمقر: ظدة ظذ ذفؽ وينتّؾ حُٔاًم، تًٚمالً 

 مـ هبٚ يٍرط وٓ ُوهٌٓٚ افتل اإلمُٕٚٚت يَدر أن ـ 1
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 وافهحٜ وافًالمٜ احلٔٚة ًّٕٜ ذم ـام مالئؿ، شٌٛ ؽر

 إفَٚء اإلًٕٕٜٚٔ افٍْس دمٔز ٓ ثؿ ومـ احلٔٚة، ًٕؿ وشٚئر

 فٌر ادخٚضر ظْد افتٓقر وٓ بٕٚٓتحٚر، افتُِٜٓ إػ افٍْس

 ومًَقفٜ. مْٚشٌٜ ؽٚيٜ

 وادراد احلٔٚة، هذه ذم يرهبَّٚد اإلًٕٚن يرى أن ـ 2

 افًقق مثؾ تٌٔره مـ اإلًٕٚن يًتىٔع ٓ مٚ هق بَّٚديره

 ويساجع ويتنٚءم ُُيٌط أن يٌٌْل ؾال فًِالج، افَٚبؾ ؽر

 مىّئْٜ بٍْس اظتٔٚديٜ حٔٚةً  ئًش أن ظِٔف بؾ افقراء، إػ

 َمـ هْٚك يُقن ؿد ُمْحٓٚ أخرى أمقر ذم شًٚدتف ويتٖمؾ

 يًتىٔع ٓ افتل إمقر ـٚؾٜ ظذ فؽذ ويْىٌؼ ُحرمٓٚ،

 افيروف مـ وـثر وؿرابتف وأوٓده آبٚئف مثؾ تٌٔرهٚ

 وافًٚمٜ. اخلٚصٜ وآجتامظٜٔ إهيٜ

 ؿد أمقر وهل ادَٚدير، ينٌف بام اإلًٕٚن يرى أن ـ 3

 إػ بؾ أمثؾ وجف إػ فٔس وفُـ تٌٔرهٚ اإلًٕٚن يًتىٔع

 أو زوجف يٍٚرق أن يًتىٔع ـّـ أشقأ، أو مًٚوٍ  وجف

 افًًٚدة مـ مزيد ظذ ُيهؾ أن ؽر مـ وفُـ زوجتف

 إػ ويْير هبٚ ويًًد حٔٚتف مع يتُٔػ أن بف ؾٕٚوػ بذفؽ،

 إجيٚبٔٚهتٚ.

ًٚ  ٕجده مٚ ذفؽ ذم يَع افذي افٌِط ومـ  ظدم مـ أحٕٔٚ

 أخر، بٚجلْس افتنٌف وحٌٓؿ جًْٓؿ ظـ افْٚس روٚ
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 مع إًجّقا ؾِق رء، ـؾ ؿٌؾ هلؿ مٗذيٜ صٍٜ وتِؽ

 إذى. ظـ وأشِؿ بذفؽ أشًد فُٕٚقا بف اؿتًْقا و واؿًٓؿ

 وٓ هبٚ، ئِؼ بام احلٔٚة هذه ذم ؿدراتف يًتثّر أن ـ 4

 حٔٞ افنٌٚب، حٚل ذم شٔام وٓ حٚهلٚ، ظذ راـدةً  جيًِٓٚ

 ٕٚؾع. وجف ظذ ؿٚبِٔٚتف تّْٜٔ يًتىٔع

ًٜ  فٌرائزه يًتجٔٛ أن ـ 5 ًٜ  اشتجٚب  ومالئّٜ، مًَقف

 شٌٛ ؽر مـ وموٚدهتٚ وإيذائٓٚ ًٍٕف ؿٓر إػ يًًك ٓو

ًٚ  يُقن ذفؽ ؾ٘ن حُٔؿ،  إًٍٚٓت إػ يٗدي فٍِْس ـٌت

 أن ادْٚشٛ مـ ـٚن ثؿ ومـ ظِٔٓٚ، ئًىر ٓ واظٜٔ ؽر

 بحٚجٚتف تٍل شًٔدة حٔٚة إػ ويًًك اإلًٕٚن يتزوج

 افىًٌٜٔٔ.

 شٚئر مع اإلًٕٚن بتًٚمؾ يتًِؼ مٚ :افثٚين افًَؿ

 فًٍْف ُيٛ مٚ هلؿ ُيٛ أن ذفؽ ذم وافوٚبط ٚس،افْ

 ظذ حُّف يُقن أن ذفؽ ومـ فًٍْف، يُره مٚ هلؿ ويُره

 دمٚهف يهدر افذي وافًِقك مْف يهدر افذي افًِقك

 افيِؿ مـ وودمهٚ واإلحًٚن افًدل وٚبط ؾٓذا واحدًا،

غَ  َوْيٌؾ ] تًٚػ: ؿقفف ذم إفٔف أصر وؿد واإلشٚءة، ٍِ  ٍ َى ُّ ِْ  ف 

ـَ افَّ  * تَُٚفقا إَِذا ِذي ـْ سِ  َظَذ  ا تَْقُؾقنَ  افَّْٚ ًْ ُٚفقُهؿْ  َوإَِذا * َي  َأو ـَ
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ُٕقُهؿْ  َز ونَ  وَّ  وصٔتف ذم ‚ ظع اإلمٚم وؿٚل ، (1)[خُيِْنُ

ْؾ  ُبَْلَّ  َيٚ)) :‚ احلًـ ٓبْف افٌالؽٜ هنٟ ذم ادذـقرة ًَ  اْج

َؽ  ًَ ٍْ َٕ  ًٚ ََْْٔؽ  ؾِٔاَم  ِمَٔزإ َك، وَبْغَ  َب ْٛ  َؽْرِ َْٖحٌِ كَ  َؾ ْرِ ٌَ ُّٛ  َمٚ فِ
 حُتِ

َؽ، ًِ ٍْ َره فَِْ ـْ َره َمٚ َفف وا ُْ َٓ  هَلَٚ، َت اَم  َتْيِِؿْ  و ُّٛ  َٓ  ـَ
 َأنْ  حُتِ

ََِؿ، ـْ  ُتْي ًِ اَم  وَأْح ُّٛ  ـَ
ـَ  َأنْ  حُتِ ًَ َْٔؽ، ُُيْ ٌِْح  إَِف َْ ـْ  واْشَت  ِم

َؽ  ًِ ٍْ ٌُِحف َمٚ َٕ َْ َت ًْ ـْ  َت َك، ِم ـَ  واْرَض  َؽْرِ سِ  ِم  َتْرَوٚه باَِم  افَّْٚ

ؿْ ـفَ  ـْ  ُٓ َؽ  ِم ًِ ٍْ َٕ))(2). 

 شٚئر مع اإلًٕٚن بتًٚمؾ يتًِؼ مٚ :افثٚفٞ افًَؿ

 افىًٌٜٔ، أجزاء وشٚئر وافٌْٚتٚت احلٔقإٚت مثؾ إصٔٚء،

 احلٔقإٚت مع افرحٔؿ افًٚمؾ مثؾ هبٚ ؾىريٜ فٔٚؿٚت وهْٚك

 مـ احلٔقإٚت إيذاء ظدم ومثؾ واهلّر، ـٚفنٚة إدراـًٚ  إـثر

ًٚ، افٌْٚتٚت ؿىع وظدم ظَالين، شٌٛ ؽر  ختريٛ وظدم ظٌث

 مالئؿ. وجف فٌر افٌٔئٜ

 شٌحٕٚف اهلل مع افالئؼ افتًٚمؾ ظـ احلديٞ وشٖٔيت

 وافديـ(. إخالؿٜٔ )افَٔؿ ظذ افُالم ذم وتًٚػ

 

                                                           

 .3ــ1( شورة ادطػػغ:1)

 .397( هنج افبالؽة، حتؼقق صبحي افصافح ص:2)
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 :الفاضلة القين أصىل

 ًٍٕف، ذم اإلًٕٚن جيدهٚ مًروؾٜ ؾٚوِٜ ؿٔامً  هْٚك إن

 يع: مٚ مْٓٚ يًد وؿد

 آظتداء ووده أخر، ظذ آظتداء ظدم ؿّٜٔ ـ 1

 جٚه. أو مٚل أو بدن أو ظرض أو ٍٕس ذم ظِٔف

 فٔس بٚفًدل وادراد افيِؿ، ووده افًدل، ؿّٜٔ ـ 2

 دادتًد مع افتًٚمؾ بؾ ؾحًٛ افٌر ظذ آظتداء ظدم

 ادنسـٜ، بٚٓشتحَٚؿٚت يتًِؼ ؾٔام افتْٚشٛ أو بٚفتًٚوي

 متامثؾ. وجف ظذ مقاضْٔٓٚ مع افدوفٜ تًٚمؾ مثؾ

 ظِؿ بٌر وافَقل افُذب ويوٚده افهدق، ؿّٜٔ ـ 3

 ؽر وإدوات وإمٚين إوهٚم ؿٌٔؾ مـ بهرة، وٓ

 ذم وافتدفٔس افٌش بٚفُذب يِحؼ وممٚ ادقثقؿٜ،

 افزواج. أو ادٚفٜٔ مالتـٚدًٚ آفتزامٚت

 ظـ اإلًٕٚن إىٌٚع يُقن أن وهق داخع افهدق ومـ

 مل ظِٔف هق مٚ ؾقق بًٍْف طـ ؾّـ فقاؿًف، مالئامً  ًٍٕف

ًٚ  يُـ  ميٚهره ومـ بٚفٌرور، يًّك مٚ وهق مًٓٚ صٚدؿ

ًٚ  افتقاوع ظدّ  يهّح  ثؿ ومـ أخريـ، مع افتُز  مـ رضب

 اإلًٕٚن. ذم افداخع افهدق

 وافُْٞ اخلٕٜٔٚ ويوٚده بٚٓفتزام، افقؾٚء ؿّٜٔ ـ 4
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 افتًٚؿدات افثْٚئٜٔ آفتزامٚت ذم ويْدرج واحلْٞ،

 وآجتامظٜٔ وافزواج، ادٚفٜٔ ـٚدًٚمالت افنخهٜٔ،

 افدول، بغ ـٚفتًٚؿد وافًٔٚشٜٔ افًنٚئر، بغ ـٚفتًٚؿد

 افٌر، ظذ آظتداء ظدم مهٚديؼ مـ احلََٜٔ ذم وافقؾٚء

 مُتًٛ حؼ حلهقل وذفؽ بٚفًدل، مًف ٚمؾوافتً

 ظْف وافتخِػ ظدًٓ  بف اإليٍٚء ؾُٔقن بٚفتًٚؿد فِىرؾغ

 واظتداًء. طِامً 

 وهذه افٍُران، ويوٚده فإلحًٚن، افنُر ؿّٜٔ ـ 5

 اهلل حلؼ ومٌْك إوٓد، ظذ افقافديـ حلَقق مٌْك افَّٜٔ

 اإلًٕٚن. ظذ شٌحٕٚف

 إػ اإلحًٚنو وافرمحٜ وادحٌٜ افًىػ ؿّٜٔ ـ 6

 افَِٛ وؿًٚوة بٚٔخر افالمٌٚٓة ذفؽ ويَٚبؾ أخر،

 إوٚذم شٌِل ظّؾ ؾٓل اإلشٚءة وأمٚ فمخر، وافُره

 افًدل. ويوٚد افيِؿ ظِٔف يْىٌؼ

 هق وإدب إدب، ظدم ووده إدب، ؿّٜٔ ـ 7

 افتحٜٔ ورد فف، افتحٜٔ إفَٚء مثؾ أخر، مع افتقاصؾ حًـ

 وٕحق اإلًٕٚن، ظذ إؿٌٚفف ظْد ربٚٔخ وآهتامم بّثِٓٚ،

 افتُز ووده افتقاوع، ؾٔف ويْدرج ادًٚين، مـ ذفؽ

 وآحتٔٚل.

 اضالع اإلًٕٚن ـراهٜ وهل أخر، مـ احلٔٚء ؿّٜٔ ـ 8
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 أمٚم مالئؿ ؽر رء ذـر أو مالئؿ، ؽر ووع ذم ظِٔف ؽره

 افٍٚحش. ـٚفَقل افٌر

 فٌِريزة بٜآشتجٚ حتديد بف وادراد افًٍٚف، ؿّٜٔ ـ 9

 ظـ ؾوالً  آشتجٚبٜ هذه وتنّؾ مالئّٜ، بحدود

 مىِؼ احلدود تِؽ خٚرج فمخر اجلْز افتًرض

 ظذ افًس بًدم ذفؽ ـٚن شقاء أخر، إؽراء شِقـٔٚت

 خٚص ٕحق ظذ واحلرـٜ افْىؼ أو افتزيـ أو مْٚشٛ وجف

 اإلؽراء. بداظل

 ظذ (1)وصٗوهنٚ ادٚدة ظـ افٍْز آشتٌْٚء ؿّٜٔ ـ 11

 وآؿتهٚد، وافزهد بٚفَْٚظٜ ظْف يًز مٚ وهق مالئؿ، وجف

 وؿقة افهز مثؾ ادحّقدة ادًٚين مـ مجِٜ مٌْك وهق

 رظٚيٜ ظذ ؿدرة آشتٌْٚء هذا ويًىل واحلزم، اإلرادة

 افَّٜٔٔ. وادًٚين آهتاممٚت بغ افتزاحؿ طروف ذم افَٔؿ

 العاهة: الحقىق

 ظذ مٌْٜٔ حَقق راظٚةم مدار تدور افٍٚوِٜ افَٔؿ إن

 هبٚ، وآظتٌٚر تَديرهٚ ظذ اإلًٕٚن ُجٌؾ ؾىريٜ وصٚئٟ

                                                           

ظذ افؼقم يف موردها ( وؿد تعد هذه اخلصؾة من افؽامالت ادعقـة 1)

 ؾال تؽون ؿقؿة مستؼؾة برأشفا.
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 ـ: وتًٚػ شٌحٕٚف اهلل حؼ بًد ـ أبرزهٚ ومـ

ّٔؿ ادرء ؾ٘ن افٍْس، حؼ ـ 1 ٔٓٚ ًٍٕف ظذ ؿ ّّ  فْٔ

 مراؿٔٓٚ إػ وافٍؤِٜ واحلُّٜ بٚفًَالٕٜٔ ويًقؿٓٚ

 ؾٔيِّٓٚ. واشسشٚٓهتٚ ؽرائزهٚ إػ يسـٓٚ وٓ وؽٚيٚهتٚ،

 بغ ؾىريٜ وصٔجٜ اإلًٕٕٜٚٔ ؾ٘نّ  اإلًٕٕٜٚٔ، حؼ ـ 2

 بْٔٓؿ ؾٔام واإلشٚءة افًدوان دمْٛ تقجٛ ـِٓؿ افْٚس

 واإلحًٚن. بٚفِىػ بًوٓؿ مع تًٚمِٓؿ وتَتيض

 ذم إوٓد أصؾ ؾ٘هنام إوٓد، ظذ افقافديـ حؼ ـ 3

 ٚتًٌ ضٚدٚ مهٚ ثؿ أصِف، ُيُرم أن بٚدرء وحري   احلٔٚة، شْـ

 أن بف ؾِٔٔؼ وظجزه، وًٍف أوؿٚت ذم وٕنٖتف تربٔتف ذم

 وآمتْٚن. بٚفنُر وجيٚزهيام بٚإلحًٚن إحًٚهنام يَٚبؾ

ًٚ  ـٕٚٚ ؾ٘هنام افقافديـ، ظذ إوٓد حؼ ـ 4  ذم شٌٌ

 ظذ وافَٔٚم وصٕٔٚتٓؿ رظٚيتٓؿ ؾِزمٓام وجقدهؿ،

 وٕهحٓؿ. صالحٓؿ

 ؾ٘نّ  أهِف، بغ وصٔجٜ افرحؿ ؾ٘نّ  إرحٚم، حؼ ـ 5

 وتَتيض افهِٜ تًتقجٛ وصٔجٜ وـؾ بًض، مـ بًوٓؿ

 ُٕدًا. وأورثٝ حزازةً  أوجٌٝ وإٓ افرظٚيٜ،

 يًتقجٛ ادرء إػ اإلحًٚن ؾ٘نّ  اإلحًٚن، حؼ ـ 6

 اهلل إحًٚن ذم ـام ادٗـد اإلحًٚن شٔام وٓ مْف، افنُر

 إوٓد، إػ افقافديـ إحًٚن ثؿ اإلًٕٚن إػ شٌحٕٚف
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 إحًٚن ادرء جيٚزي أن اإلًٕٕٜٚٔ ذم رءاد مـ رء وأؿٌح

 ظِٔف. ؾوِف أثر ذم حٚزه بام إفٔف ويزء بٍُرإف، أخر

 ظذ بًوٓؿ افقٓء ذم افًَٔدة ذم ادنٚرـغ حؼ ـ 7

ًٜ  يقجٛ افهٚئٌٜ افًَٔدة ذم آصساك ؾ٘نّ  بًض،  ذم وصٔج

 واحدة مًرة ذم اجلّٔع أن هبٚ ينًر حٔٞ اإلًٕٚن،

ًٚ  يُقن أن بًوٓؿ ظذ ؾُٔقن واحد، وضريؼ ًٚ  وفٔ  وظقٕ

ًٜ  ِؽت ُقنت أن ؽر مـ فمخر،  ًٜ ومٗدي ؽرهؿ ود ظهٌٔ

 شقاهؿ. مـ طِؿ إػ

 اإلًٕٚن خِؼ شٌحٕٚف اهلل ؾ٘نّ  آجتامع، حؼ ـ 8

،ًٚ  بًٌض، بًوٓؿ مهٚفح ويرتٌط ٕقظف بٌْل يٖٕس اجتامظٔ

 افهٚفح ويراظقا افقصٔجٜ، هذه تقجٌف بام يٍقا أن ؾًِٔٓؿ

 وأؾًٚهلؿ. شِقـٔٚهتؿ ذم افًٚم آجتامظل

ًٜ  ـٚن وإن اجلقار ؾ٘نّ  اجلقار، حؼ ـ 9 ًٜ  وصٔج  جٌراؾٔ

 ًٚ ًٚ  وؿرب ًٚ  تًتتٌع أهنٚ إٓ مُٕٚٔ  ذم واصساـًٚ  افَِقب بغ ؿرب

 بًضٍ  رظٚيٜ بًوٓؿ ؾًذ ادهٚفح، ذم وارتٌٚضًٚ  اهلقاجس

 آخر.

 صٖن مـ ؾ٘نّ  وافهحٌٜ، وافًؼة ادًرؾٜ حؼ ـ 11

 يًتقجٛ اإلًٕٚن ؿِٛ ذم تًًَِٚ  تقرث أن ادًٚين هذه

 ًٜ ًٜ  اشتجٚب  أو ظٚذه أو اإلًٕٚن ظرؾف مـ ؾُِؾ هلٚ، مْٚشٌ

 اتهًٚٓ  أو تًٌامً  ـٚن وفق يًًف مٚ بحًٛ ظِٔف حؼ صٚحٌف
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ًٚ  أو شٗآً  أو ًٚ. أو ظقٕ  إًٔ

 ٕحدٍ  ادرء افتزم ؾ٘ذا وافتًٚؿد، آفتزام حؼ ـ 11

 
ٍ
 ادرء ؿّٜٔ وإٕام وؾَف، ظذ وافًّؾ فب افقؾٚء ظِٔف ـٚن بقء

 بف. تًٓده ظْد ووؿقؾف ؿقفف بٚظتٌٚر

 ٓ وفُـ ظَد، افزوجٜٔ ؾ٘نّ  افزوجٜٔ، حؼ ـ 12

 أهارمهٚ أهؿ ظذ يتًٚؿدان افزوجغ ٕن افًَقد، ـًٚئر

 بْٔٓام ؾٔام ادًٚذة ظِٔٓام ؾٔجٛ بًض، مـ بًوٓام فُٔقن

ٍٜ  بّقدةٍ  بْٔٓام وافتًٚمؾ بٚدًروف  أحدمهٚ يُقن حتك ورمح

 ًٚ  فمخر. شُْ

 تًٓد أحداً  اشتوٚف مـ ؾ٘نّ  افؤٚؾٜ، حؼ ـ 13

 أحًْف. ظذ بف تًٓد بام اإليٍٚء ؾًِٔف ب٘ـرامف،

 ذم ظِٔف وادقػ ادحُقم ظذ وافقيل احلٚـؿ حؼ ـ 14

ًٜ  مقاوًٓٚ ذم فف آشتجٚبٜ حًـ  اإليٍٚء ظذ فف إظٕٚ

 مثِف. ذم افًذر ُيتّؾ ؾٔام وإظذاره بًّٗوفٔٚتف

 ذم وافقيل احلٚـؿ ظذ وادقػ ادحُقم حؼ ـ 15

 مـ بٕٚمر آشتٌداد وظدم صالحف وحتري فف افْهح

ًٚ. وـٚن إمٕٜٚ خٚن ؾَد يًٍؾ مل ؾ٘ن دوٕف،  طٚد

 هذا ؾ٘نّ  افقضـ، أو ادديْٜ ذم آصساك حؼ ـ 16

ًٜ  يقفد آصساك ًٜ  وصٔج  مَتؤٚهتٚ. هلٚ اإلًٕٚن ذم ؾىري

 وظدم ورظٚيتٓٚ هبٚ افرؾؼ ذم احلٔقإٚت، حؼ ـ 17
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 ذفؽ. ظذ تتقؿػ حٚجٜ فٌر إيذائٓٚ ذم افتًّد

 اإلنسانية: الكواالت

 ؿّٜٔ بًٍٖٕٓٚ متثّؾ  ٓ افهٍٚت مـ ظدداً  هْٚك إنّ 

 إذا اإلًٕٕٜٚٔ، فٍِْس ـامٓت ُتًتز وفُْٓٚ أخالؿٜٔ

 ؿّٜٔ ذات ـٕٚٝ صحٍٔح  شٌٔؾٍ  ذم اإلًٕٚن اشتخدمٓٚ

 صٍٜ اـتًٛ خٚضٍئ  شٌٔؾٍ  ذم اشتخدمٓٚ وإن ؾٚوِٜ،

 مجِتٓٚ: مـ اخلىٔئٜ،

 افًِؿ. ـ 1

 افٍىْٜ. ـ 2

 افزاظٜ. ـ 3

 افىّقح. ـ 4

 افًزيّٜ. ؿقة ـ 5

 ادًٚر ذم اإلًٕٚن تًغ أن يُّـ افهٍٚت ؾٓذه

 اخلٚضئ، ادًٚر ذم تًْٔف أن يُّـ ـام وافراصد افهحٔح

 ؾُٔقن طٚمل ادمٚهف أن إٓ افًزيّٜ ؿقي يُقن مـ ؾْٓٚك

 وهْٚك فف، أشِؿ فُٚن ؤًًٍٚ  ـٚن وفق افيِؿ، ظذ أؿقى

 إٕجٚزه ؾٔتوٚظػ راصد، ادمٚهٍ  ذم افًزيّٜ ؿقي هق مـ

 وافًٍٚف وادًروف واإلحًٚن افًدل جٜٓ ذم افًِٔؿ

 افهٍٚت شٚئر ذم احلٚل وهُذا افٍٚوِٜ. ادًٚين وشٚئر



 

 

 

44 

 وأخقاهتٚ. ادذـقرة

 ذم تخدمٓٚواش افهٍٚت هذه اإلًٕٚن اـتًٛ ؾ٘ذا

 افؼ شٌٔؾ ذم اشتخدمٓٚ وإن هبٚ، وشًد ؾٚز اخلر شٌٔؾ

 وصًَٚء. ظْٚءً  ـٚن

 والدين: األخالق

ُٝ  فَد  افتٖمؾ بحًٛ إخالق ؿّٜٔ شٌؼ ؾٔام وصٍ

 اإلًٕٚن. ظِٔف ُؾىر وافذي افرصٔد اإلًٕٚين

 اهلل رشٚفٜ هق افذي احلؼ افديـ ظـ مٚذا وفُـ

 إٌٕٚء ظـ والً ؾ ـ تتوّـ افتل اإلًٕٚن إػ شٌحٕٚف

 ـ احلٔٚة بًد اإلًٕٚن وبَٚء شٌحٕٚف اهلل وجقد وهل افُزى

 شِقك آثٚر ظـ وتٌْئ احلٔٚة، ذم افراصد افًِقك أصقل

 ػإ افديـ ٕيرة له ؾام إخرى، افْنٖة ذم اإلًٕٚن

 خالق.إ

 افًَالين إدراـل بحًٛ ٍٕز ذم أتقؿع ـْٝ فَد

 افًِقك تَدير ظذ يٌتْل أن يٌٌْل افديـ أن وافٍىري

 افدئْٜ. وافتؼئًٜ افتًِٔامت ذم أشٚشًٚ  وجًِف افٍٚوؾ،

 وأودع اإلًٕٚن خِؼ افذي هق شٌحٕٚف اهلل ٕنّ  وذفؽ

 ؾال افٍٚوِٜ، افَٔؿ هذه ظذ ادنتّؾ إخالؿل افوّر ؾٔف

 تًِٔؿ ذم اإلًٕٚن إػ شٌحٕٚف اهلل رشٚفٜ تٖيت أن يًَؾ
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 افوّر ظِٔف ْىقيي مٚ ظذ تٖـٔداً  إٓ افراصد افًِقك

 مـ ؾٔف أودع بام اإلًٕٚن تُقيـ تْٚؿض وإٓ اإلًٕٚين،

 ادُّقن ٕن مًَقل ؽر وهق اإلهلل، افتؼيع مع افوّر

 شٌحٕٚف. اهلل وهق واحد وادّؼع

 وظرف جٔداً  اإلًٕٚن تٖمِٓٚ إذا افٌِْٜٔ إخالق إنّ 

 فقجد اإلًٕٚين افقجقد ذم وآثٚرهٚ وظَّٓٚ ومجٚهلٚ طراؾتٓٚ

 تَك ٓ ؿد ظِٔٓٚ افُقن شـ افتل افًْـ ظجٚئٛ مـ أهنٚ

 مـ ظِٔف ينتّؾ بام فإلًٕٚن اجلًدي اجلٕٚٛ تُقيـ ظـ

 بٖجٓزتف افهٌر اجلًؿ هذا إػ وإتٓٚءً  وأجزائٓٚ اخلِٜٔ

 متُٚمؾ. ـّهْع يًّؾ وافذي وافدؿَٜٔ افًديدة

 ذم إخالق هذه إيداع يُقن أن ادًَقل ؽر ومـ

ًٚ، اإلًٕٚن داخؾ  ادًد افزٕٚمٟ هل تُقن أن يٌٌْل بؾ ظٌث

 بؾ احلٔٚة، هذه ذم وآجتامظل افنخيص اإلًٕٚن فًِقك

 بًدهٚ. ؾٔام

 ذم خالقإ إػ افديـ ٕيرة صٖن ذم تقّؿًتف مٚ ؾٓذا

 ٍٕز.

 مٚ صدق افديـ ظذ آضالع خالل مـ ٓحيٝ وؿد

 تَدير ظذ ؾًالً  افديـ ابتْك ؾَد ؾًاًل، وصقابف تقؿًتف

 ذم أشٚشًٚ  افٍٚوِٜ إخالق واظتز افٍٚوؾ افًِقك

 ادْٚضؼ ذم فِتؼيع مًٌْك  حترهيٚ وجًؾ وؿٚظدتف، افتؼيع
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 افرمٚديٜ.

 يْتّل ومٚ و)ادُْر( )ادًروف( أن ٕالحظ ثؿ ومـ

ًٚ  إتامءً  ادًٚين مـ إفٔٓام  ؿٚظدةً  ـٕٚٝ ؿوافيِ ـٚفًدل ؾىري

 ـِٓٚ. وافتؼيًٚت فِتًٚفٔؿ

 تًٚفٔؿ ذم ادُْر( ودمْٛ ادًروف )حتري جًؾ بؾ

ًٚ  مٗذاً  افديـ ًٚ  افرشٚفٜ حَٕٜٚٔ ظذ ؾىري  إرشٚل ظذ وبٚظث

 :g افرشقل صدق تٖـٔد ذم شٌحٕٚف ؿٚل ـام افرشٚٓت،

ُْٖمُرُهؿ] ُروِف  َي ًْ َّ ُٚهؿْ  بِْٚفـ َٓ ـِ  َوَيْْ رِ  َظ َُ ْ ُّ  وؿٚل ،(1)[اْفـ

دْ ] تًٚػ: ََ َْٚ َف ِْ ََِْٚ أَْرَش َِٚت  ُرُش ؿُ  َوَإَٔزْفَْٚ بِْٚفٌَْٔ  ُٓ ًَ  اْفُِتََٚب  َم

قمَ  َوادَِْٔزانَ  َُ ُس  فَِٔ طِ  افَّْٚ ًْ
َِ  .(2)[بِْٚف

 افُريؿ افَرآن ذم افدئْٜ افتؼيًٚت افٌٚحٞ تتٌع وفق

 افٍٚوِٜ ادٌٚدئ ٕحد حتري أهنٚ دمد ـ ادثٚل شٌٔؾ ظذ ـ

 خالل مـ ٕهقصٓٚ إفٔٓٚ تنر واوح بنُؾ ادتَدمٜ

 افًٚمٜ. وافًٔٚؿٚت وتًِِٔف افتؼيع خهٚئص

 هل وٕهقصف افديـ تٖـٔد بحًٛ افٍٚوِٜ ؾٚدٌٚدئ

 توّـ افتل وهل افثٚبٝ، وؿٕٚقهنٚ احلٔٚة هذه دشتقر

                                                           

 .157( شورة األظراف:1)
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 احلٔٚة. هذه ذم ظٚم بنُؾ فإلًٕٚن افًًٚدة

ـ بؾ ّّ ًٚ  افديـ تو  ذم ظدة إوٚؾٚت ذفؽ إػ موٚؾ

 أمقر: خالل مـ إخالؿٜٔ افٍٚوِٜ افَٔؿ ٔؾتٖص

 افديـ تٖـٔد وجدت ؾَد اإلفف، صٖن ذم إول: إمر

 وجٓغ: مـ افٍٚوِٜ بٚفَٔؿ اإلفف اتهٚف ظذ

 وافهدق افًدل يِتزم تًٚػ ؾٓق شٌحٕٚف، ؾًِف ذم ـ 1

 وافهٍح وافنُر وافرمحٜ واإلحًٚن بٚفقظد وافقؾٚء

 ـٚفيِؿ ودادهٚأ ويتجْٛ افٍٚوِٜ، ادًٚين وشٚئر

 وؿد وٕحقهٚ، وافٍُران وآظتداء واخلِػ وافُذب

 مئٚت أودادهٚ وٍٕل افٍٚوِٜ افهٍٚت إثٌٚت تُرر

 خيِػ )ٓ ومْٓٚ خمتٍِٜ، بهقر افُريؿ افَرآن ذم ادرات

 رمحـ، رحٔؿ، فًٌِٔد، بياّلم فٔس بٚفًَط، ؿٚئؿ ادًٔٚد،

 ؽٍقر(. صُقر، حِٔؿ، ـريؿ، ودود، فىٔػ،

 خَِف مـ افًَالء وشٚئر اإلًٕٚن ؾًؾ ذم ـ 2

 مْٓؿ اخلر ُيٛ افديـ أـد ـام شٌحٕٚف ؾٓق ـٚدالئُٜ،

 افؼ. ويُره

 ـٚفًدل افٍٚوِٜ بٕٚظامل يٖمر تًٚػ إٔف جٚء ثؿ ومـ

 وأداء افَربك ذي وإيتٚء بٚفقافديـ شٔام وٓ واإلحًٚن

 ـ وادًٚـغ وافٍَراء افٔتٚمك ظذ شٔام وٓ ـ واإلٍٕٚق إمٕٜٚ

 بٚدًروف وادًٚذة وادٌٍرة وافنُر وافهٍح وافًٍق



 

 

 

48 

 وادقاثٔؼ. بٚفَٔؿ وآفتزام وتزـٔتٓٚ افٍْس وهتذيٛ

 افٍوٚئؾ أصحٚب ُيٛ شٌحٕٚف إٔف أيوًٚ  جٚء ـام

 وادٍَْغ وادتَغ وادتىٓريـ وافتقابغ ـٚدحًْغ

 وافهٚبريـ افْٚس ظـ وافًٚؾغ فٌِٔظ وافُٚطّغ

 وادًَىغ.

 وادُْر ـٚفٍحنٚء اخلىٚيٚ ظـ يْٓك تًٚػ إٔف وجٚء

 وافٌٌٜٔ وآظتداء وافًٍٚد وافيِؿ ظِؿ بٌر وافَقل

 وآشتٌُٚر وافىٌٔٚن وافٍجقر وافًخريٜ وافتجًس

 اخلٚضئٜ. اخلهٚل مـ وأخقاهتٚ

 وافرذائؾ اخلىٚيٚ أصحٚب ُيٛ ٓ شٌحٕٚف إٔف جٚء ـام

 دغوافيٚ ـٍقر( )ـٍٚر، فًِّْٜ وادٍُريـ ـٚدًتديـ

 وادتُزيـ وادنؾغ واخلٚئْغ وافٍخقريـ وادختٚفغ

 ـٍقر. وخقان أثٔؿ خمتٚل وـؾ افٌىر( )ؾرح وافٍرحغ

ًٜ  فًٔٝ افديـ ثقابٝ وؾؼ افٍٚوِٜ افَٔؿ إذاً   حٚف

 ًٜ  مْحٓٚ افتل اإلفف صٍٜ إصؾ ذم هل بؾ بٚإلًٕٚن، خٚص

 يتهٍٚن ـٚئْغ ـؾ بغ افتًٚمؾ ؿٕٚقن وهل فإلًٕٚن،

 وآختٔٚر. وافَدرة ؿبٚفًِ

 وبغ شٌحٕٚف اهلل بغ آرتٌٚط ذم :افثٚين إمر

 اإلًٕٚن.

 افَٔؿ أشٚس ظذ ؿٚئؿ آرتٌٚط هذا أن افديـ دل ؾَد
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 مـ وهل ـ واإلًٕٚم اخلِؼ وصٔجٜ ظذ ادٌْٜٔ افٍٚوِٜ

 شٌحٕٚف ؾِِف ـ، اإلًٕٚن بٚضـ ذم ادقدظٜ افٍىريٜ افقصٚئٟ

 ورظٚيٜ برشٚفتف وافتهديؼ بف بٚإلذظٚن اإلًٕٚن ظذ حٌؼ 

ًٚ  مًف إدب  ؿٚل ـام واإلحًٚن، افنُر ؿّٜٔ مـ إىالؿ

َِّـفُ ] تًٚػ: رَ  افَِّذي اف ؿُ  َشخَّ ُُ ُِْؽ  فِتَْجِرَي  اْفٌَْحرَ  َف ٍُ  ؾِٔفِ  اْف

َْٖمِرهِ  قا بِ ٌُ ؿْ  َؾْوِِفِ  ِمـ َوفِتٌَْتَ ُُ َِّ ًَ ُرونَ  َوَف ُُ  وؿٚل ،(1)[َتْن

َِّـفُ ] شٌحٕٚف: َؾ  افَِّذي اف ًَ ؿُ  َج ُُ َْٔؾ  َف َِّ ُْقا اف ُُ ًْ  ؾِٔفِ  فِتَ

ٚرَ  َٓ ا َوافَّْ َِّـفَ  إِنَّ  ُمٌِْكً سِ  َظَذ  َؾْوؾٍ  َفُذو اف َـّ  افَّْٚ
ثَرَ  َوَفـُِ ـْ  أَ

سِ  ُرونَ  َٓ  افَّْٚ ُُ َْْٔٚ] وجؾ: ظز وؿٚل ،(2)[َيْن  َوَوصَّ

ٚنَ  ًَ ٕ َِتْفُ  بَِقافَِدْيفِ  اإْلِ فُ  مَحَ ـٍ  َظَذ  َوْهًْٚ ُأمُّ  َظَٚمْغِ  ذِم  َهُٚففُ َوؾِ  َوْه

رْ  َأنِ  ُُ ِهرُ  إيَِلَّ  َوفَِقافَِدْيَؽ  يِل  اْص َّ  .(3)[اْفـ

 بام ويٍل بف ويرؾؼ مًف شٌحٕٚف اهلل يًدل أن وفإلًٕٚن

 هلل ظِّف مٚ وجمٚزاة فدظٚئف آشتجٚبٜ مـ إيٚه وظده

ُرويِن ] شٌحٕٚف: ؿٚل ـام بٚحلًْك، شٌحٕٚف ـُ ؿْ  َؾْٚذ ـُ ْر ـُ  َأْذ
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ُروا ُُ َٓ  يِل  َواْص ُرونِ  َو ٍُ ُْ ؿْ ] وجؾ: ظز وؿٚل ،(1)[َت ُٓ َٔ  فَُِٔقؾ 

َّٕفُ  َؾْوِِفِ  م ـ َوَيِزيَدُهؿ ُأُجقَرُهؿْ  قرٌ  إِ ٍُ قرٌ  َؽ ُُ  وؿٚل ،(2)[َص

ِرُوقا إِن] تًٚػ: َْ َِّـفَ  ُت ًْٚ َؿْرًوٚ اف ًَ فُ  َح ٍْ ؿْ  ُيَوِٚظ ُُ رْ  َف ٍِ ٌْ  َوَي

ؿْ  ُُ َِّـفُ  َف قرٌ  َواف ُُ  .(3)[َحِِٔؿٌ  َص

 ذم افَٔؿ رظٚيٜ ظذ شٌحٕٚف اهلل ؿّٔقمٜ :افثٚفٞ إمر

 اخلٚفؼ ـقٕف بحُؿ شٌحٕٚف اهلل أن وذفؽ احلٔٚة، هذه

ّٔؿ هق وفألصٔٚء فإلًٕٚن وافراظل  وافراظل اإلًٕٚن ظذ افَ

 إيداظف ظـ ؾوالً  ؾٓق احلٔٚة، هذه ذم افٍٚوؾ فًِِقك

 ادًرة ظذ يٗـد اإلًٕٚن بٚضـ ذم إخالؿل افوّر

ٌّف افٍؤِٜ إػ وينّقق ٚويرظٚه افٍٚوِٜ  حًـ ظذ ويْ

 مـ ُيّذر إٔف ـام ظِٔٓٚ، مُٚؾٖة ويًىل وظقاؿٌٓٚ مآهلٚ

 وٕتٚئجٓٚ. مآهلٚ شقء ظذ ويٌْف اخلٚضئٜ ادًرة

 بدور ًٍٕف إػ ادًْك هذا تَريٛ فإلًٕٚن ويُّـ

ّٔامن إهنام حٔٞ إهة ذم افقافديـ  افراصد افًِقك ظذ ؿ

ٌّٓٚن بٚدُٚؾٖة ظِٔف وينّقؿٚن ٔفإف يقجٓٚن ؾٓام فألوٓد،  ويْ
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 افًِقك مـ وُيّذران مًتٌَِٓؿ ظذ احلًْٜ آثٚره ظذ

 مًف يزظالن أو رظٚيتف أو افقفد هيجران وؿد وآثٚره اخلٚضئ

 أن ظِٔف ؾ٘نّ  افقفد تٚب وإذا اخلٚضئ، شِقـف ظذ ؾًؾ ـردّ 

 وافًٍق افهٍح مْٓام ويىِٛ مْف صدر ممٚ وافديف إػ يًتذر

 ومهٚ جٚدًا، ـٚن إذا بٚفتٖـٔد ذفؽ يًٍالن ومهٚ ح،وافتًٚم

 مـ بف يتّتًقن مٚ بدرجٜ إوٓد مـ واحد ـؾ يَّدران

ؿ ورصد اشتجٚبٜ ّٓ  وٕوٟ. وتٍ

 ينٌف اإلًٕٚن إػ بٚفًٌْٜ وتًٚػ شٌحٕٚف اهلل ودور

 ؾ٘نّ  وفذفؽ ـ رء ـؾ ذم إظذ ادثؾ فف أن ظذ ـ ذفؽ

ًٜ  أخىٖ ذاإ اإلًٕٚن  أن اؿتٙ اخلِؼ بحؼ ٝـٕٚ وفق خىٔئ

 وافًامح. افًٍق مْف ويىِٛ شٌحٕٚف اهلل يًتٌٍر

 بحًـ افديـ بحًٛ شٌحٕٚف اهلل اهتامم :افرابع إمر

ـ حٔٞ اإلًٕٚن، أخٔف مع اإلًٕٚن تًٚمؾ ّّ  تًٚمؾ أن تو

 أخٔف مع اإلًٕٚن تًٚمؾ مثٚل ظذ يُقن اإلًٕٚن مع اإلفف

قا] شٌحٕٚف: ؿٚل ـام اإلًٕٚن، ٍُ ًْ ُحقا َوْفَٔ ٍَ َٓ  َوْفَْٔه ٌُّقنَ  َأ
 حُتِ

رَ  َأن ٍِ ٌْ َِّـفُ  َي ؿْ  اف ُُ َِّـفُ  َف قرٌ  َواف ٍُ ِحٔؿٌ  َؽ  ذم وجٚء ،(1)[رَّ

 ارمحقا افرمحـ، يرمحٓؿ افرامحقن)) :g افٌْل ظـ احلديٞ
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 اإلمٚم ظـو ،(1)((افًامء ذم ـمَ  يرمحُؿ إرض ذم ـمَ 

 .(2)((اخلٚفؼ ينُر مل ادخِقق ينُر مل مـ)) :‚ افروٚ

 أي مع تًٚمِف يُقن أن اإلًٕٚن ظذ يٌٌْل فذفؽ

ًٚ  آخر إًٕٚن  فًٍْف، ُيٌف ـام فف اخلر حٛ ظذ مٌْٔ

 يُرهف ـام فف افؼ ـراهٜ وظذ مْف، أصٚبف بام وافًًٚدة

  مْف. يهٌٔف ممٚ وافتٖمل فًٍْف،

ًٚ  صًقراً  ادحٌٜ وفًٔٝ ًٍٕٔ  ًٚ  إٓ ظِٔف يستٛ ٓ بحت

 بحدّ  جٔداً  أمراً  ـٚن وإن ادَدار اهذ ؾ٘نّ  وأمٚل، إمٚين

 ووّره ًٍٕف أمٚم فإلًٕٚن وتًًِّٔٚ  زائًٍٚ  يُـ مل إن ذاتف

 تُقن أن يٌٌْل بؾ افديـ، مْيقر ذم اإليامن أوًػ وفُْف

 شًٚدتف ذم افٌر إذاك ظذ فإلًٕٚن حٚؾزةً  ادحٌٜ

 افٌر(. ظْٚء )أي ظْٚئف ذم افٌر ومنٚرـٜ

 ٍٕس هل افىريَٜ هبذه تٍُر افتل اإلًٕٕٜٚٔ افٍْس إنّ 

 واإلحًٚن. وافتُريؿ بٚفتَدير تِٔؼ شٌحٕٚف اهلل ظْد ـٌرة

 ويُرهف ُيٌف ؾٔام شٌحٕٚف اهلل بًغ إًٕٚن ـؾ ؿِٛ إنّ 

 أو ًّٕٜ مـ فدهيؿ جيده ؾٔام فمخريـ ُيزٕف أو بف ويٍرح

                                                           

 .529ص: 15جامع أحاديث افشقعة ج:( 1)

 .27ص: 2ج: ‚ظقون أخبار افرضا ( 2)
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 احلٔٚة، هذه ذم إمُٕٚٚت أويت ؿد إًٕٚن ـؾ أن ـام بالء،

 إذاـٓؿ مدى ذم أخريـ مع ًٚمِفت شٌحٕٚف اهلل ؾًٌغ

 هذه ذم فمخريـ وأمل ظْٚء ظذ اضِع إًٕٚن وـؾ ؾٔٓٚ،

 ؾٔف. هلؿ منٚرـتف مدى شٌحٕٚف اهلل ؾًٌغ احلٔٚة

 ذم مٚ افدظٚء بٖشِقب ذفؽ حقل جٚء مٚ فىٔػ ومـ

 
ٍ
 زيـ ضٚفٛ أيب بـ ظع بـ احلًغ بـ ظع فإلمٚم دظٚء

ؿَّ )) ؿٚل: إذ ‚ افًٚبديـ ُٓ َِّ ـْ  إَِفَْٔؽ  َأْظَتِذرُ  إيِن   اف ُِقمٍ  ِم  َمْي

ِِؿَ  يِت  ُط َِؿْ  بَِحْيَ ه، َؾ ُْٕكْ ـْ  َأ ُروٍف  وِم ًْ َِؿْ  إيَِلَّ  ُأْشِدَي  َم  َؾ

ْره، ُُ ـْ  َأْص   وِم
ٍ
َِؿْ  إيَِلَّ  اْظَتَذرَ  ُمِزء ـْ  َأْظِذْره، َؾ ٍٜ  ِذي وِم  َؾَٚؿ

ََٖفِْل َِؿْ  َش ـْ  ُأوثِْره، َؾ ـٍ  َفِزَمِْل َحؼ   ِذي َحؼ   وِم ِم ْٗ ُ
َِؿْ  دِ  َؾ

ْره، ـْ  ُأَوؾ  ِٛ  وِم ـٍ  َظْٔ ِم ْٗ رَ  ُم َٓ َِؿْ  يِل  َط ه، َؾ ـْ  َأْشُسْ ؾ   وِم  إِْثؿٍ  ـُ

َِؿْ  يِل  َظَرَض   .(1)(( َأْهُجْره َؾ

 ذم وأودادهٚ افٍوٚئؾ ٕتٚج طٓقر :اخلٚمس إمر

 احلٔٚة هذه ذم اإلًٕٚين افًِقك أن ذفؽ إخرى، افْنٖة

 افًِقك هذا ـٚن ؾ٘ن احلٔٚة، هذه ًدب فف مالئامً  ٕتٚجًٚ  يثّر

 افًِقك هذا ـٚن وإن وشًٔدًا، ـريامً  ٕتٚجًٚ  إٔتٟ ؾٚوالً 

 ًٚ ًٚ، ُمّراً  ٕتٚجًٚ  إٔتٟ خٚضئ  ؾٚحلٌٜ مثِف، افقء يْتٟ ؾٕ٘ام وـرهي

                                                           

 .38، افدظاء:166( افصحقػة افسجادية ص:1)
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ًٜ  تْتٟ احلْىٜ مـ  تْتٟ احلْيؾ مـ واحلٌٜ مثِٓٚ، حْى

 امرئٍ  وـؾ افًّؾ، شْخ مـ هق إٕام ؾٚفْتٚج مثِف، حْيالً 

 ؽدًا. زرظف مٚ ٕتٚج ُيهد

 وشًٚدة، ُيّـ بنٚئر افٍٚوِٜ إظامل ؾتُقن وظِٔف

 ،(1)إخرى احلٔٚة ذم وصَٚء صٗم ٕذائر اخلٚضئٜ وإظامل

 افٍوٚئؾ. بغ فًٌِٚق موامراً  احلٔٚة تُقن بؾ

                                                           

( وؿد اختؾف أهل افعؾم يف أن ادػفوم من افـصوص افديـقة هل 1)

ؿقؿة افعؿل افػاضل يف اآلخرة إذا صدر بافداظي اإلهلي أو أن فه 

ؿصد ؿقؿة وأثرًا إجيابقًا وفو صدر بؿحض افداظي افػاضل من ؽر 

 اهلل شبحاكه وافدار اآلخرة.

ؾفـاك من رأى أن ؿقؿته يف اآلخرة مـوضة بؼصد اهلل شبحاكه وافدار 

اآلخرة اشتـادًا إػ ؾفؿه فعدد من افـصوص، و إن ـان من ضم افقه 

افداظي افػاضل أـثر ثوابا وتؼديرا من اهلل شبحاكه، ومن ثّم حق 

ه تعاػ يف تعؾقم افدظاء اإلكسان ظذ ؿصد ادعاين افػاضؾة ـام يف ؿوف

 فؾوافدين :)و ؿل رب ارمحفام ـام ربقاين صغرا(. 

اذا أتى به اإلكسان مـبعثًا ــ بقـام رأى بعض آخر أن فؾعؿل افػاضل 

آثارًا إجيابقة يف اآلخرة، إال أن يؽون  ــ من افداظي افػاضل حؼاً 

تػادًة صاحبه جاحدًا متعؿدًا فػضل اهلل شبحاكه ظؾقه بافؽػر به ــ اش

مما دل ظذ حبه شبحاكه فؾؿعاين افػاضؾة وأهؾفا وحب اهلل شبحاكه 

 يتؿثل يف ثوابه ومؽاؾلته ــ.
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 افديـ. ذم أخرة ٌٕٖ موّقن هق ادًْك وهذا

 بٚفٍؤِٜ بٚٓتهٚف أحؼ ادٗمـ إنّ  :افًٚدس إمر

 تٖصٔالت مـ تَدم مٚ صٖن مـ ٕن افديـ، مْيقر ذم

 اإلًٕٚن دواظل يوٚظػ أن وأمهٔتٓٚ افٍؤِٜ حقل افديـ

 وؿدراتف، جٓده ويًًف فف يتٖتك حد أؿل إػ افٍؤِٜ ظذ

 بٚهلل ادٗمـ تقصٔػ افَرإٜٓٔ أيٚت ذم جٚء وفذفؽ

 إٓ خىٔئٜ ـؾ ظـ ودمٌْف ٜ،ؾؤِ ـؾ إػ بًًٔف شٌحٕٚف

 مـ ادًِؿ)) افٌْقيٜ: افْهقص ذم ادًْك هذا جٚء ـام داًم،

 اإلمٚم ٕهقص وـذفؽ ،(1)((وفًٕٚف يده مـ افْٚس شِؿ

 خىٌٜ مْٓٚ افٌالؽٜ، هنٟ ذم مْٓٚ ّٕقذٌج  ُروي افتل ‚ ظع

 ظذ ادٗمـ اإلًٕٚن تريب أيوًٚ  إدظٜٔ أن ـام ادتَغ،

 شٌحٕٚف اهلل وشٗال وضٌِٓٚ افٍؤِٜ إػ بٚحلٚجٜ اإلحًٚس

 ظع بـ احلًغ بـ ظع اإلمٚم أدظٜٔ ذم ذفؽ ٕجد ـام مْٓٚ

 دظٚء ذم شٔام وٓ افًٚبديـ بزيـ ادًروف ‚ ضٚفٛ أيب بـ

 إخالق. مُٚرم

 إٓ يتٖتك فـ فِديـ افهحٔح افٍٓؿ إنّ  :افًٚبع إمر

                                                           

 6، ويف افسـن افؽزى ج:523ص: 2ظؾل افؼائع ج:( 1)
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 ادرء حتع جيٛ ثؿ ومـ وأصقهلٚ، افٍؤِٜ ؿقاظد وقء ذم

 خمٚفٍٚت إػ بف أدى وإٓ وجٓف، ظذ افديـ فٍٓؿ بٚفٍؤِٜ

 ادتنددة احلرـٚت ذم ٕجده ـام افٍٚوِٜ افَٔؿ مع صٚرخٜ

 إخالؿٜٔ افٍىرة ظـ بًٔدة وهل افديـ بٚشؿ تتًّك افتل

 افتؼيع. ذم فِديـ إول إشٚس هل افتل فإلًٕٚن

 افٍؤِٜ إػ دظقة حََٔتٓٚ ذم افديـ إػ افدظقة أن ـام

 هلٚ إمثؾ افتحري يّثؾ افديـ ٕن افٍٚوِٜ، وافَٔؿ

 افتؼيع أصقل هل افٍؤِٜ ؾٖصقل هبٚ، إرصد وآهتامم

 افديـ. ذم افًِٔؿ وافًِقك

 إػ رّواداً  يُقٕقا أن افديـ إػ افدظٚة ذم فزم ثؿ ومـ

 ؾٔٓٚ، فِْٚس ؿدوةً  يُقٕقا أن إػ شٚظغ وؿّٔٓٚ، افٍؤِٜ

ًٚ  بؾ ٚهرًا،وتي مراءاةً  ٓ ًٚ، تذوؿ  طٚهرهؿ يُقن حتك واتهٚؾ

 جقإحٓؿ. ظذ دفٔالً  وجقارحٓؿ واؿًٓؿ، مـ برزاً 

 اختٚر شٌحٕٚف اهلل أن افديـ ذم جٚء ذفؽ وٕجؾ

 بٕٚخالق اتهػ ممـ افْٚس مـ ؾٕٚمثؾ إمثؾ مـ إٌٔٔٚءه

 :g اإلشالم ٌٕل صٖن ذم تًٚػ ؿٚل ـام وافهالح، وافًداد

ََّٕؽ ] ًَ  َوإِ ٍُِؼ  َذ َف  .(1)[َظئِؿٍ  ُخ

                                                           

 .4( شورة افؼؾم:1)
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ّْٕل  افٍؤِٜ صٖن ذم افديـ ذم جٚء مٚ أتٖمؾ ظْدمٚ إ

 مثًٚٓ  أجد واإلًٕٚن اإلفف صٖن ذم وأمهٔتٓٚ افٍٚوِٜ وافَٔؿ

 فدرب وإوٚءتف وحَٕٚٔتف افديـ إٕٚرة أمثِٜ مـ مْراً  آخر

 اإلًٕٚن.

 افتل افسبقيٜ دمربتل ظـ تقصٍٔف أردت مٚ هذا

 ـام مْٓٚ افَّٔل اجلزء ذم احلٔٚة هذه ذم فٍْز إفٔٓٚ اهتديٝ

 مْٓٚ. احلُّل اجلزء ؿٌؾ مـ وصٍٝ

ًٜ  ذـرت مٚ ذـرت ؿد أـقن ٓ أن أرجق وإْٕل  تزـٔ

 مـ أين افرصد وصػ أن ٕظِؿ وإْٕل رء ذم فٍْز

ر، ؽر وذاـر متهػ ؽر واصػ ؾُرّب  بف، افًّؾ ـّ  متذ

 مل ئامر وربام ظِّف، ذم بىلء ؿقفف ذم بِٔغ امرئ وُرّب 

 إذا حتك افَقل ؾٔحًـ موٚمرهٚ ذم بًدُ  احلٔٚة ختتزه

ٌّؼ مل بف اخُتز  بٚفنٌٜٓ يتذرع بؾ وظد، بام يِػ  ومل ؿٚل مٚ يى

 ـِٓٚ وافٍؤِٜ واحلُّٜ افرصد وإٕام اخلىٔئٜ، فًٍْف ويزر

 أشٓؾ ‚ ظع اإلمٚم ؿٚل ـام وهق بٚفًدل، أصٌف مًٚنٍ  هل

 فتْٚصػ.ا ذم وأصًٌٓٚ افتقاصػ ذم إصٔٚء

 واخلىٚيٚ إخىٚء مـ بُثرٍ  أؿرّ  أيّن  شٌحٕٚف اهلل ويًِؿ

 أشتحي وٓ أن حتك خهٚيل وذم ؿٌؾ مـ شِقـل ذم

 آمـ وٓ ٍٕز، مـ أشتحيه مٚ مثؾ خَِف مـ أحد مـ

 إػ أشع مل إذا ٓحًَٚ  أوًٚؾٓٚ ذم أو ؾٔٓٚ أؿع ٓ أن ٍٕز مـ
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 وافٍؤِٜ واحلُّٜ افًَالٕٜٔ روح أؿق   ومل افرصد مـ مزيد

 وتًديده. فشٌحٕٚ اهلل مـ بًقنٍ  داخع ذم

 ودمربتل وصًقري تٍُري أصػ أن أردت وفُْل

 يُقن أن ظًك ظِٔٓٚ آضالع ذم أخرون فٔنٚرـْل

 افقاحدة ادًرة ذم ادنٚرـغ بًض تذـرة ؾ٘نّ  هلؿ، تذـرةً 

ز افرصد بَّتؤٚت فًٌضٍ  ٍّ  اإلًٕٚن، ذم افرصد روح حت

 اهلل وظِؿ إمر واؿع ذم أؽٍؾ يُقن ؿد افذاـر أنّ  ظذ

 ذفؽ. فف ذـر ممـ حٕٚفشٌ

 ظع بـ احلًغ بـ ظع مٚمفإل بدظٚء افُالم فْختؿ و

 ظٔتفدأ صحٍٜٔ ذم جٚء ؾٔام ‚ افًٚبديـ زيـ ضٚفٛ يبأ بـ

 بدظٚء دظٚءاف هذا ويًرف ،افًجٚديٜ بٚفهحٍٜٔ ادًروؾٜ

د َظَذ  َصؾ   افِٓؿ)) :ؿٚل ، آخالق مُٚرم َّّ ِ غْ  َوآفِفِ  حُمَ  َوَب

َؾ أ بِْ٘ياَميِن  َّ ْياَمِن، ـْ ِٓ ْؾ  ا ًَ ِْٔل َواْج َِ ِغ، َأْؾَوَؾ  َي َِ َٔ َتفِ  اْف ْٕ  َوا

َّٔتِل
ِ ـِ  إَػ  بِْ ًَ ِٚت، َأْح َـّ ِع  افْٔ  َّ ًَ ـِ  إػ َوبِ ًَ  .آْظاَملِ  َأْح

َؽ  َوؾ رْ  افِٓؿ ٍِ ْى ُِ َّٔتِل، بِ
ْح  ِٕ ـٚ َوَصح  َّ ِْٔل، ِظَْْدكَ  بِ َِ  َي

ِِْح  ْدَرتَِؽ  َواْشَتْه َُ دَ  َمٚ بِ ًَ  ْ ل.مِ  َؾ

د َظَذ  َصؾ   افِٓؿ َّّ ِْل َوآفِفِ  حُمَ ٍِ ـْ ُِِْل َمٚ َوا ٌَ  آْهتاَِممُ  َيْن

ِْل بِِف، ِْ ِّ ًْ َُٖفِْل باَِم  َواْشَت ًْ ِرغْ  َظْْفُ  َؽداً  َت ٍْ ِٚمل َواْشَت  ؾِٔاَم  َأيَّ

َتِْل َْ َِ تِْ ل َوَٓ  ِرْزِؿَؽ، ذِم  َظَذَّ  َوَأْوِشعْ  َوَأْؽِِْْل َفُف، َخ ٍْ  َت

يِن، بِٚفََّْيِر، َْٔ ل َوٓ َوَأِظزَّ
ِِ ٌَْت ،بِٚ َت ُِْزِ ٌ ْديِن  ْف دْ  َوَٓ  َفَؽ  َوَظ ًِ ٍْ  ُت
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ٌََٚديِت  ، ِظ ِٛ ْج ًُ سِ  َوَأْجرِ  بِْٚف ، َيَديَّ  َظَذ  فَِِّْٚ فُ  َوٓ اخْلَْرَ َْ  مَتَْح

، ـ  ْٛ  بِٚدَْ ـٚيِلَ  يِل  َوَه ًَ ِْل آَْخـاَلِق، َم ّْ ـَ  َواْظِه ْخرِ  ِم ٍَ  .اْف

د َظَذ  َصـؾ   افِٓؿ َّّ ِْ  َوٓ َوآفِِف، حُمَ ًْ سِ  ذِمْ  لَتـْرَؾ  افَّْٚ

 ًٜ ِز  ِظْْدَ  َحَىْىَتِْل إّٓ  َدَرَجـ ٍْ َٕ ،ٚ َٓ َِ ِدْث  َوٓ ِمْث  ِظّزاً  يِل  حُتْ

َٝ  إّٓ  َطِٚهَراً  ًٜ  يِل  َأْحَدْث ًٜ  ِذفَّ ِز  ِظْْدَ  َبٚضَِْ ٍْ َدِرَهٚ َٕ ََ  .بِ

د َظَذ  َصؾ   افِٓؿ َّّ د، َوآلِ  حُمَ َّّ ِْل حُمَ ًْ  َصٚفِح هِبُدًى  َوَمت 

ٌِْدُل  ٓ ِٜ  بِِف، َأْشَت ََ ٚ، َأِزْيغُ  ٓ َحؼ   َوَضِري َٓ ِٜ  َظْْ َّٔ
 َٓ  ُرْصد َوِٕ

ٚ َأُصؽُّ  َٓ ْٔ
ْريِن  ؾِ  ّ ٚنَ  َمٚ َوَظ ِرْي  ـَ ّْ ًٜ  ُظ  َؾَ٘ذا َضَٚظتَِؽ، ذِم  بِْذَف

ٚنَ  ِري ـَ ّْ ًٚ  ُظ ًَ َْٔىٚنِ  َمْرَت ٌْـَؾ  إَفْٔـَؽ  َؾـْٚؿٌِْوِْل فِِنَّ ٌَِؼ  َأنْ  َؿ ًْ  َي

ُتـَؽ  َْ ، َم ًْ  َأوْ  إيَلَّ  .َظَعَّ  َؽَوٌَُؽ  تَْحُِؿَ َي

ًٜ  َتَدعْ  ٓ افِٓؿ َِ ُٚب  َخْه ًَ ٚ، إّٓ  ِمْ ل ُت َٓ َِْحَت  َوٓ َأْص

 ًٜ ٌَ ُٛ  َظِٚئ َّٕ ٚ، إّٓ  هِبَٚ ُاَؤ َٓ ْْتَ ًَّ ًٜ  َوَٓ  َح ـُروَمـ ـْ ًٜ  ذِمَّ  ُا  إّٓ  َِٕٚؿَه

ٚ َٓ َت ّْ َ  .َأمْت

د َظَذ  َصؾ   افِٓؿ َّّ د َوآلِ  حُمَ َّّ ـْ  َوَأْبِدْفِْل حُمَ ِٜ بِ  ِم َو ٌْ 

َْئٚنِ  َأْهؾِ  َٜ  افنَّ ٌَّ ـْ  ادََْح دِ  َوِم ًَ ِل  َأْهؾِ  َح ٌْ َة، اْفٌَ ـْ  ادََْقدَّ ِٜ  َوِم  طَِّْ

الَِح  َأْهؾِ  ، افهَّ َٜ ََ ـْ  افث  َْٕغَ  َظَداَوةِ  َوِم ، آَْد َٜ ـْ  اْفَقَٓي  َوِم

قِق  َُ َة، آَْرَحٚمِ  َذِوي ُظ ـْ  ادََْزَّ  آَْؿَربِغَ  ِخـْذٓنِ  وِم

ـْ  ـَرَة،افُّْْه  ٛ   َوِم ـَ  ُح ، َتْهحَٔح  ادَُْداِري ِٜ ََ ِ ـْ  ادْ  َرد   َوِم

غَ  ًِ َرمَ  ادُْاَلبِ ِة، ـَ ْؼَ
ًِ ـْ  اْف  َحاَلَوةَ  افيَّٚدِِغَ  َخْقِف  َمَراَرةِ  َوِم

 ِٜ  .آََمَْ
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د َظَذ  َصؾ   افِٓؿ َّّ ْؾ  َوآفِفِ  حُمَ ًَ ـْ  َظَذ  َيداً  يِلْ  َواْج  َم

ِْل َّ َِ ًٚ  َط ـٕٚ ًَ
ـْ  َظَذ  َوفِ ِْل َم َّ راً  َخـَٚص ٍَ ـْ  َوَط َّ ََٕديِن  بِ  َظٚ

 ْٛ راً  يِل  َوَه ُْ ـْ  َظَذ  َم َٚيَديِن  َم ـِ  َظَذ  َوُؿْدَرةً  ـَ َديِن  َم َٓ  اْوَى

 ًٚ ِذيٌ ُْ ـْ  َوَت ٌَِْل دَِ ًٜ  (1)َؿَه ـْ  َوَشاَلَم َّ َديِن  مِم ِْل َتَقظ  َْ ِٜ  َوَوؾ   فَِىَٚظ

ـْ  َديِن  َم ِٜ  َشدَّ ًَ ـْ  َوُمَتَٚب  .َأْرَصَديِن  َم

د َظَذ  َصؾ   افِٓؿ َّّ ْديِن  َوآفِِف، حُمَ َنْ  َوَشد  ـْ  أَظـِٚرَض  ِٓ  َم

ِْل ـْ  َوَأْجـِزَي  بِٚفُّْْهـِح، َؽنَّ َٛ  بِْٚفِز   َهَجَريِن  َم ـْ  َوُاثِٔ  َم

ٌَْذلِ  َحَرَمِْل ٚذِمَ  بِْٚف ـَ ـْ  َوُا ِْل َم ًَ ِٜ  َؿَى َِ ـِ  وُاَخـٚفَِػ  بِٚفه   َم

ـِ  إَػ  اْؽَتَٚبِْل ًْ ِر،افذ   ُح َٜ  َأْصُرَ  َوَأنْ  ـْ َْ ًَ ـِ  َوُاْؽيِضَ  احْلَ  َظ

 ِٜ ٔ َئـ ًَّ  .اف

ـد َظَذ  َصـؾ   افِٓؿ َّّ ِ ِْل َوآفِـفِ  حُمَ ِٜ  َوَح َٔـ ِْ َغ، بِِح ٚحِلِ  افهَّ

ِْل ًْ َٜ  َوَأْفٌِ غَ  ِزيَْ َِ طِ  ذِمْ  ادُتَّ ًْ ْدلِ  َب ًَ ْيؿِ  اْف ـَ ْٔظِ  َو ٌَ   اْف
ِ
ٚء ٍَ  َوإْض

ِئَرةِ  ِٜ  َأْهؾِ  َوَوؿ   افَّْٚ ْرَؿ ٍُ ٌَْغِ  َذاِت  َوإْصاَلِح  اْف   اْف
ِ
 َوإْؾَنٚء

                                                           

( تـّبه هذه افػؼرة يف ضوء ما جاء يف شائر ؾؼرات هذا افدظاء 1)

افتعامل مع ادسقئغ باإلحسان وافؽظم خاصة افػؼرتغ افالحؼتغ يف 

وافسس ظذ حاجة اإلكسان ظذ افعؿوم إػ صقاكة كػسه ظن طؾم 

اآلخرين وؿفرهم واضطفادهم ـام حيتاج إػ تسديده فعدم طؾم 

اآلخرين ـام جاء يف ؾؼرة الحؼة افدظاء ألن يؼقه اهلل شبحاكه من أن 

 َيظؾم أو ُيظؾم.
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، ِٜ ِٚرَؾ ًَ ، َوَشْسِ  اْف ِٜ ِٚئٌَ ًَ ، َوفِغِ  اْف ِٜ َُ ِري ًَ ٍْضِ  اْف  اجْلََْـِٚح، َوَخ

ـِ  ًْ َرِة، َوُح  ً قنِ  اف ُُ يـِح، َوُش ِٛ  افر  ْٔ
، َوضِ ِٜ ـ ََ  ادَُْخَٚف

ٌِْؼ  ًَّ ، إَػ  َواف ِٜ َِ ِؤ ٍَ ِؾ، وإْيثَٚرِ  اْف وُّ ٍَ ٔر َتْركِ وَ  افتَّ ًْ  افتَّ

َتِحؼ   َؽْرِ  َظَذ  َوآْؾَوٚلِ  ًْ ْقلِ  ادُْ ََ  َظـزَّ  َوإنْ  بِٚحْلَؼ   َوافـ

اَللِ  َْ ْٔـرِ  َواْشتِ ثُـرَ  َوإنْ  اخلَ ـْ  ـَ ِع، َؿـْقيِل  ِم ًْ
َثٚرِ  َوؾِ ُْ  َواْشتِ

ـْ  َؿؾَّ  َوإنْ  افؼَّ   ِع، َؿْقيِل  ِم ًْ
ْؾ  َوؾِ ِّ ـْ ِٜ افىَّ  بَِدَوامِ  يِل  َذفَِؽ  َوأ  َٚظ

ِٜ  َوُفُزومِ  ؾِ  اْفٌَِدعِ  َأْهؾِ  َوَرْؾضِ  اجْلَاَمَظ ِّ ًْ َت ًْ أي َوُم  افرَّ

عِ   .ادُْْخَسَ

د َظَذ  َصؾ   افِٓؿ َّّ ْؾ  َوآفِفِ  حُمَ ًَ  َظَعَّ  ِرْزِؿَؽ  َأْوَشعَ  َواْج

ُزُت، إَذا تَِؽ  َوَأْؿَقى ـَ ، إَذا ذِمَّ  ُؿقَّ ُٝ َّْٔل َوَٓ  َِٕهٌْ
ِِ  َتٌَْت

ؾِ  ًَ َُ ـْ  بِٚف ك َوٓ ٌََٚدتَِؽ ظِ  َظ َّ ًَ ـْ  اْف َِِؽ  َظ ضِ  َوَٓ  َشٌِٔ رُّ ًَ  بِٚفتَّ

اَلِف  ٌَّتَِؽ، خِلِ ِٜ  َوَٓ  حَمَ ًَ ـْ  جُمََٚم َق  َم رَّ ٍَ ِٜ  َوٓ َظَْْؽ، َت َٚرَؿ ٍَ ـِ  ُم  َم

عَ  َّ َْٔؽ  اْجَت  .إَف

ِِْْل افِٓؿ ًَ وَرةِ  ِظْْدَ  بَِؽ  أُصْقُل  اْج ُ َُٖفَؽ  افيَّ  ِظْْدَ  َوَأْش

، ِٜ َْٔؽ  عُ َوَأَتَيَّ  احْلََٚج ، ِظْْدَ  إَف ِٜ َْ َُ ًْ تِّْل َوٓ ادَْ ٍْ ِٜ  َت َٕ ٚ ًَ
 بِْٚٓشتِ

كَ  ْرِ ٌَ ٗالِ  بِٚخْلُُوقعِ  َوٓ اْوُىِرْرُت، إَذا بِ ًُ
كَ  فِ  إَذا َؽْرِ

ـْرُت، ََ عِ  َوَٓ  اْؾَت ـْ  إَػ  بِـٚفتََّوـرُّ َٕـَؽ  َم ُٝ  إَذا ُدو  َرِهٌْ

َْٖشَتِحؼَّ  ََٕؽ  بِذفَِؽ  َؾ َؽ  ِخْذٓ ًَ  َأْرَحؿَ  َيٚ َراَوَؽ َوإظْ  َوَمْْ

امِحِغَ   .افرَّ

ْؾ  افِٓؿ ًَ ل َمٚ اْج َِ ِْ َْٔىٚنُ  ُي ـَ  َرْوِظل ذِم  افنَّ ْ ل ِم َّ  افتَّ
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ـدِ  َوافتََّيْ ل ًَ ـراً  َواحْلَ ـْ تَِؽ، ِذ َّ َي ًَ
راً  فِ ُُّ ٍَ  ُؿْدَرتَِؽ، ذِم  َوَت

َك، َظَذ  َوَتْدبِراً  ٚيِن  َظَذ  َأْجَرى َوَمٚ َظُدو  ًَ
ـْ  فِ ِٜ  ِم َي ٍْ  ُؾْحش َف

َٚدةِ  َأوْ  ِظْرض َصتْؿِ  َأوْ  ُهْجر َأوْ  َٓ َِٔٚب  أو َبٚضِؾ َص
ِمـ اْؽتِ ْٗ  ُم

 ِٛ ٛ   َأوْ  َؽِٚئ ٌَفَ  َوَمٚ َحٚرِض، َش دِ  ُْٕىًَٚ  َذفَِؽ  َأْص ّْ  َفَؽ  بِٚحْلَ

 ًٚ   ذِم  َوإْؽَراؿ
ِ
َْٔؽ، افثََّْٚء َِ ًٚ  َظ راً  مَتْجِٔدكَ  ذِم  َوَذَهٚب ُْ تَِؽ  َوُص َّ ًْ

ِ  فِْ

 ًٚ اؾ َِٕٚؽ بِ  َواْظِسَ ًَ  .دََِِِْْؽ  َوإْحَهٚءً  ْ٘ح

د َظَذ  َصـؾ   افِٓؿ َّّ َـّ  َوَٓ  َوآفِـفِ  حُمَ َّ َِ َٝ  ُاْط ْٕ  ُمىٌِٔؼ  َوَأ

ْؾعِ  َـّ  َوٓ َظْ ل، فِِدَّ َّ
ِِ َٝ  َأْط ْٕ ِٚدرُ  َوَأ ََ ٌْضِ  َظَذ  اف ََ  َوَٓ  ِمْ ل، اْف

َـّ  َِّ َْْتَؽ  َوَؿدْ  َأِو َُ َرنَّ  َوَٓ  ِهَداَيتِل، َأْم َِ ـْ وَ  َأْؾَت  ِظِْْدكَ  ِم

ًِل، َغَّ  َوٓ ُوْش ٌَ ـْ  َأْض  .ُوْجِدي ِظِْْدكَ  َوِم

َرتَِؽ  إَػ  افِٓؿ ٍِ ٌْ ِقكَ  َوإَػ  َوَؾْدُت، َم ٍْ  َوإَػ  َؿَهـْدُت، َظ

ـُٚوِزكَ  ، دَمَ ُٝ َْ َِِؽ  اْصَت ْو ٍَ ، َوبِ ُٝ َْ
 َمٚ ِظِْْدي َوَفَْٔس  َوثِ

 ُٛ َرَتَؽ، يِل  ُيقِج ٍِ ٌْ ِع  ذِم  َوَٓ  َم َّ َقَك، بِفِ  ؼُّ َأْشَتحِ  َمٚ َظ ٍْ  َوَمٚ َظ

دَ  يِل  ًْ ُٝ  َأنْ  َب ّْ َُ ِز  َظَذ  َح ٍْ َُِؽ، إَّٓ  َٕ د َظَذ  َؾَهؾ   َؾْو َّّ  حُمَ

ْؾ  َوآفِفِ  وَّ ٍَ ِْل افِٓؿ َظَعَّ  َوَت َْ ْٕىِ ِْل بِٚهْلُـدى، َوَأ ّْ
 َوَأهْلِ

ـَقى َْ ِْل أفتَّ َْ َِّتِْل  َوَوؾ  ك ِهَل  فِ ـَ ِِْْل َأْز ِّ ًْ  .ْرَى أَ  ُهقَ  باَِم  َواْشَت

ُِْؽ  افِٓؿ َٜ  يِبَ  اْش ـ ََ ِْل ادُْثَْذ، افـىَِّري ِْ ًَ تَِؽ  َظَذ  َواْج َِّ  ِم

َٔك َأُمقُت   .َوَأْح

د َظَذ  َصؾ   افِٓؿ َّّ ِْل َوآفِفِ  حُمَ ًْ  بِْٚٓؿتَِهِٚد، َوَمت 

ِْل ِْ ًَ ـْ  َواْج َداِد، َأْهؾِ  ِم ًَّ ـْ  اف ِٜ  َوِم َصِٚد، َأِدفَّ ـْ  افرَّ ل َوِم  َصٚحِلِ
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ٌَِٚد،
ًِ ِٚد، َؾْقزَ  َواْرُزْؿِْل اْف ًَ َٜ  ادَْ  .ادِْْرَصٚدِ  َوَشاَلَم

َؽ  ُخذْ  افِٓؿ ًِ ٍْ ـْ  فَِْ ِز  ِم ٍْ ـٚ، َمـٚ َٕ َٓ ِ ُه ِز  َوَأْبؼ خُيَ ٍْ  فَِْ

ـْ  ِز  ِم ٍْ ٚ: َمـٚ َٕ َٓ ِز  َؾ٘نَّ  ُيْهُِِح ٍْ َٕ  ٌٜ َُ ٚ َأوْ  َهٚفِ َٓ َّ ِه ًْ  .َت

َٝ  افِٓؿ ْٕ يِت  َأ ، إنْ  ُظدَّ ُٝ ْٕ َٝ َوأَ  َحَز ًِل ْٕ  إنْ  ُمْْتََج

، ُٝ َٚثتِل َوبَِؽ  ُحِرْم ٌَ ، إنْ  اشتِ ُٝ ِرْث ٌَِػ، َؾَٚت  مِمَّٚ َوِظَْْدكَ  ـَ  َخ

دَ  َودَِٚ ًَ ْرَت  َوؾِٔاَم  َصاَلٌح، َؾ َُ ْٕ ٔرٌ  أ ٌْ  .َت

ـْ  ٌَْؾ  َظَعَّ  َؾْٚمُْ   َؿ
ِ
ٌَالء ، اْف ِٜ َٔ

ٚؾِ ًَ ٌَْؾ  بِْٚف ِٛ  َوَؿ َِ دِة، افىَّ  بِٚجْلِ

ٌَْؾ  اَللِ  َوَؿ َصِٚد،بِٚ افوَّ ِْل فرَّ ٍِ ـْ َٜ  َوا َٕ و ُٗ ةِ  َم رَّ ًَ ٌَِٚد، َم
ًِ ْٛ  اْف  َوَه

ـَ  يِلْ  ِٚد، َيْقمِ  َأْم ًَ ـَ  َواْمَْحِْل ادَْ ًْ  َصؾ   افِٓؿ آْرَصِٚد. ُح

ـد َظَذ  َّّ ـَؽ، َظّْل َواْدَرأ َوآفِـفِ  حُمَ ٍِ ُِْى تَِؽ، َواْؽـُذيِن  بِ َّ ًْ
ِ  بِْ

ِِْحِْل ـَرِمـَؽ، َوَأْص َُ ًِـَؽ،بُه  َوَداِويِن  بِ َِِّْْل  ْْ  َذَراَك، ذِم  َوَأطِ

ِْل ِْ  ِ ْٝ  إَذا َوَوؾ َِْل ِرَوـَٚك، وَج َِ َُ  آُمـقرُ  َظَعَّ  اْصَت

ْهـَداَهـٚ، ِٝ  َوإَذا ِٓ َٚهٚ، آْظاَمُل  َتَنـٚهَبَ ـَ ِٝ  َوإَذا ْٓز  َتََْٚؿَو

ُؾ  َِ ِ ْرَوَٚهٚ ادْ ِٓ. 

د َظَذ  َصؾ   افِٓؿ َّّ ْجِْل َوآفِفِ  حُمَ ،بِٚ َوَتق  ِٜ َٚي ٍَ ُِ ِْل ْف ّْ  َوُش

ـَ  ًْ ، ُح ِٜ ْٛ  اْفِقَٓي ، ِصْدَق  يِلْ  َوَه ِٜ َداَي تِْ ل َوٓ اهْلِ ٍْ ، َت ِٜ ًَ ًَّ  بِٚف

ـَ  َواْمَْْحِْل ًْ ، ُح ِٜ َظ ْؾ  َوٓ افدَّ ًَ ِْٔق  دَمْ ّداً  َظ ّدًا، ـَ  َتُردَّ  َوَٓ  ـَ

ُؾ  ٓ َؾ٘ين   َرّدًا: َظَعَّ  ُدَظٚئِل ًَ َؽ َأْدُظق َوٓ ِوّداً  َفَؽ  َأْج ًَ  َم

 .ِّٕداً 

ـد َظَذ  َصؾ   افِٓؿ َّّ ِْل َوآفِـفِ  حُمَ ًْ ـَ  َواْمَْ ـَرِف  ِم ًَّ  اف
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ـْ  ـَ  ِرْزِؿل َوَحه  َِِػ، ِم تِل َوَوؾ رْ  افتَّ َُ َِ ِٜ  َم ـَ  ؾِِٔف، بِْٚفَزَ

 ْٛ ِٜ  َشٌَِٔؾ  يِب  َوَأِص َداَي ِز   اهْلِ ِْ
ُؼ  ؾِٔاَم  فِ ٍِ ْٕ  .ِمْْفُ  ُا

د َظَذ  َصؾ   افِٓؿ َّّ ِْل فِ َوآفِ  حُمَ ٍِ ـْ َٜ  َوا َٕ و ُٗ ِٚب، َم ًَ
تِ ـْ  آ

ـْ  َواْرُزْؿِْل ٚب، َؽْرِ  ِم ًَ
َؾ  َؾالَ  اْحتِ ٌِ ـْ  َأْصتَ ٌََٚدتَِؽ  َظ  ِظ

 ِٛ َِ َؾ  َوٓ بِٚفىَّ ِّ ِٚت  إْسَ  َأْحَت ًَ ِٛ  َتٌِ ًَ ُْ  .ادَْ

ٌِْْل افِٓؿ
ِِ َْٖض ْدَرتَِؽ  َؾ َُ ، َمٚ بِ ُٛ ُِ تَِؽ  َوَأِجْريِن  َأْض زَّ

ًِ َّٚ بِ  مِم

 ُٛ  .َأْرَه

د َظَذ  َصؾ   ٓؿافِ َّّ ـْ  َوآفِفِ  حُمَ ل َوُص ِٓ ِٚر، َوْج ًَ َٔ  َوَٓ  بِْٚف

ٌَْتِذْل  ِزَق  بِْٚٓؿتٚرِ  َجِٚهل َت َْٖشَسْ ىَِل  ِرْزِؿَؽ، َأْهَؾ  َؾ ًْ  َوَأْشتَ

ارَ  َؽ، ِذَ َِ ِْ ـَ  َخ دِ  َؾْٖؾَتتِ ّْ ـْ  بَِح ـْ  بِـَذم   َوُاْبتََذ  َأْظَىٚيِن، َم  َم

ِْل ًَ َٝ  َمَْ ْٕ ـْ  َوَأ   َويِلُّ  ؿْ ُدوهِنِ  ِم
ِ
 .َوادَْْْعِ  آْظَىٚء

د َظَذ  َصؾ   افِٓؿ َّّ ِٜ  حُمَ ًٜ  َواْرُزْؿِْل َوآفِـ ٌََٚدة، ذِمْ  ِصحَّ  ِظ

ِْامً  َزَهَٚدة، ذِم  َوَؾراؽًٚ  ـٚل، ذِم  َوِظ َّ ًٚ  اْشتًِ  إمْجَٚل. ذِم  َوَوَرظـ

ِقكَ  اْختِؿْ  افِٓؿ ٍْ ًَ ْؼ  َأَجع، بِ  َ   ذِم  َوَح
ِ
 َرمْحَتَِؽ  َرَجٚء

ْؾ  َأَمِع،  ٓ ُِقغِ  إَػ  َوَش ـ ُشٌُِع، ِرَوٚكَ  ُب  ً  َأْحَقايِلْ  مَجِٔعِ  ذِم  َوَح

ِع. َّ  َظ

د َظَذ  َصؾ   افِٓؿ َّّ ِْل َوآفِفِ  حُمَ ْٓ  ٌ َٕ ِركَ  َو ـْ  َأْوَؿِٚت  ذِم  فِِذ

، ِٜ َِ ٍْ ٌَ ِِْْل اْف ِّ ًْ ٚمِ  ذِم  َىَٚظتِـَؽ بِ  َواْشَت ،ـافْ  َأيَّ ِٜ َِ ْٓ ُّ  ْٟ  إػ يِل  َواهْنَ

ٌَّتَِؽ  ًٜ  َشٌٔالً  حَمَ َِ ْٓ ْؾ  َش ِّ ـْ َٔٚ َخْرَ  هِبَٚ يِل  أ ْٕ  َوآِخـَرِة. افدُّ

د َظَذ  َوَصؾ   افِٓؿ َّّ َْٖؾَوؾِ  َوآفِفِ  حُمَ َٝ  َمـٚ ـَ ْٔ َِّ  َظَذ  َص
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ـْ  َأَحد َؽ  ِم َِ ِْ ُف، َخ َِ ٌْ َٝ  َؿ ْٕ َدُه، َأَحد َظَذ  ُمَهؾ   َوَأ ًْ  ذِم  َوآتِْٚ َب

َٚٔ ْٕ ًٜ  افدُّ َْ ًَ ، آِخَرةِ  َوذِم  َح ًٜ َْ ًَ  َظَذاَب  بَِرمْحَتَِؽ  َوِؿِْل َح

رِ   .(1)((افَّْٚ

 ٓ وصًقر يٍْع، ٓ ظِؿ مـ شٌحٕٚف بٚهلل ًٕتًٔذ و

ِّؿ يهدق،  ٓ ؿِٛ ومـ تهِح، ٓ وهيرة ُيٍِح، ٓ وتً

 وادهًٕٜٚ وافتيٚهر افزيػ مـ بف ًٕقذ ـام يًتَٔظ،

 افًٚدغ رب هلل واحلّد وافٍْٚق، وافريٚء وآزدواجٜٔ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           

 .20افدظاء:  افصحقػة افسجادية، (1)
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