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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  ياليٗ 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 لســل٘وحا الررتْٗــح الوعــاًٖ األعــ ج

 الح٘اج. ُةٍ فٖ ّاحيج

 



 

 

 

4 

 

 

 

 



  

 

 

5 

 

 

X 
 إكٌقوء مجقع قمغم اهلل وصغّم  اًمعوعملم، رب   هلل احلؿد

 ٌلماًمطقّ  آًمف وقمغم لم،اًمـٌقّ  ظموشمؿ د()حمؿّ  امٓؾمقّ  واعمرؾمؾلم،

 اًمطوهريـ.

 ـ اجلومعوت ـمؾٌي مـ ـ إقمّزة سموإلظمقة اًمؾؼوء يّنين

 احلقوة ذم اًمراؿمد اًمؽمسمقي اًمًؾقك طمقل ًمؾحديٌ

 ذًمؽ. ذم ودمرسمتل

 توِيذ:

 ؾمؾقيمف ذم يتحرر أن ًمإلكًون يصح ٓ أكف ذم ؿمؽ ٓ

 اًمتل وهمرائزه مققًمف مـ اكطالىموً  احلقوة هذه ذم وشمٍموموشمف

 سمؾ همريزة، يمؾ إمم ويـًوق مقؾ يمؾ وراء ومقـدومع جيدهو،

 .مراقموهتو ًمإلكًون يـٌغل راؿمدة طمدود هـوك
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 أن راؿمد إكًون ًمؽؾ اًميوري مـ ومنن وقمؾقف

 .احلقوة هذه ذم واًمًؾقؿ اًمراؿمد اًمًؾقك يشّخص

 وعمًػميت ًمـػيس إمر هذا ذم شملمؾً ىمد يمـً وإكـل

 احلقوة ذم دموريب ظمالل مـ ًمـػيس ويمّقكً احلقوة، هذه ذم

 اًمًؾقك حمددات قمـ رؤيي ؾمـي ومخًلم كقػوً  سمؾغً ىمد

 ووُمطر اإلكًون سمف ضُمّفز سمام إظمذ مـ ومقف اكطؾؼً اًمراؿمد

 ًمعؼالء،ا أطمقال ذم واًمتلمؾ اًمـػيس، شمؽقيـف ذم قمؾقف

 ؾمٌحوكف اهلل سمعثفو اًمتل اًمرؾموئؾ ظمالل مـ ومـف وشمليمدت

 هذه ٓهتامم ـ صدىمفو مـ آؾمتقثوق سمعد ـ اإلكًون إمم

 هذه ذم ًمإلكًون اًمراؿمد اًمًؾقك سمتحديد اًمرؾموٓت

 احلقوة.

 مًتقيلم: قمغم دوموً  شملمكم يمون وًمؼد

 أن يـٌغل مو إمم ومقف أكظر سمحً إكًوين مًتقى ـ 1

 إمم يًعك يمنكًون سموٕطمرى أو راؿمد ًونيمنك قمؾقف أيمقن

 اًمـظر سمغض ـ وومطرشمف شمؽقيـف ذم سمف ضُمّفز مو وومؼ اًمرؿمد

 ـ. اًمديـ أمر قمـ

 امسم اًمديـ قمكمّ  يؿؾقف مو إمم ومقف أكظر ديـل ومًتقى ـ 2

 اهلل مـ عثًسمُ  يمرؾموًمي سمف واًمثؼي تفطمؼوكق مـ إًمقف شمقصؾً

 .اإلكًون إمم ؾمٌحوكف
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 أصقل مـ ؿمقئوً  يغػم ٓ اًمديـ أنّ  ٓطمظً وىمد

 يضقػ أكف إٓ احلقوة، ذم اًمًؾقؿ واًمًؾقك اًمراؿمد آدموه

 سمـظر يلظمذهو أن يؼتيض وًمإلكًون ًمؾقضمقد وأسمعوداً  آوموىموً 

 ًمؾحؽؿي مميمدة إمو شمػصقؾقي شمعوًمقؿ ًمف أن يمام آقمتٌور،

 متشوهبي مًوطموت ذم هلو مًتجقٌي وأ اًمػووؾي وإظمالق

 .اءً اسمتد اًمعؼؾ يدريمفو ٓ اًمتل وهموئؿي

 ذم اًمؽمسمقيي دمرسمتل أصػ أن اإلظمقة مـل ؾىـم وىمد

 ًمؽؾ مشقرةً  ذًمؽ ًمقؽقن ًمذًمؽ وموؾمتجًٌ احلقوة هذه

 طمقوشمف أمر ذم اًمتٌٍم قمغم طمقوشمف مؼتٌؾ ذم راؿمد إكًون

 هلو إمثؾ آؾمتثامر ٕضمؾ ومقفو، اًمالئؼ اًمًؾقك واظمتقور

 ومقفو. اعمؼدور اعمًتقى وسمؾقغ

 ىمقاقمد طمقل يمتوب ذم ىمٌؾ مـ ذيمرت ىمد ويمـً

 سمـ)أصقل أؾمؿقتف ىمد ـ احلقوة هذه ذم احلؽقؿ اًمًؾقك

 اًمتقصقػ هذا مٌوين يقوح مو ـ (1)وشمققمقتفو( اًمـػس شمزيمقي

                                                           

وقد اشتمل عذ ثامىوة أصول: األول: التحيل بروح احلكمة يف ( 1)

احلواة. الثاين: قوة العقودة الصائبة. الثالث: معرفة سنن السعادة 

والشقاء يف احلواة. الرابع: معرفة اإلىسان لنفسه. اخلامس: معرفة 

. السادس: اتباع الرشعة واجتناب البدعة. الفضائل والرذائل
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 شمػصقالً. أيمثر وضمف قمغم

 الزاشذ: للسلْك دعاهتاى

 دقمومتلم هـوك أن اًمًقوق هذا ذم ٓطمظً ًمؼد

 اإلكًون ومطرة ذم ومعالً  ُزرقمتو ىمد اًمراؿمد اإلكًوين ًمؾًؾقك

 ومهو: كػيس، ذم أضمده يمام

 احلؽؿي. رقمويي ـ 1

 اًمػضقؾي. رقمويي ـ 2

 يمؾ اإلكًون يضع أن هبو وعمرادوم احلؽؿي رقمويي أمو

 احلقوة ٕن وذًمؽ احلقوة، ذم اخلطل ويتجـى مقوعف ءيش

 كتوئٍ إمم حمددة أمقر ومقفو يضػشم حمددة ؾمــ قمغم مٌـقي

 شممدي طمقٌ اًمطٌقعي، قمومل ذم ذًمؽ كجد يمام هلو مـوؾمٌي

 إمم ـ واحلققيي واًمػقزيوئقي اًمؽقؿقوئقي ـ اًمطٌقعقي اًمـشوـموت

 إمم مثالً  واًمػػموؾموت اجلراصمقؿ ومتمدي معقـي، آصمور

 اًمصحي إمم اًمًؾقؿي اخلاليو  شممدي يمام إمراض،

 حمددة كتوئٍ إمم شممدي اإلكًون ومًؾقيمقوت واًمًالمي،

                                                                                        

السابع: حماسبة النفس. الثامن: تربوة النفس. وقد ُصبع اجلزء األول 

 ادشتمل عذ األصول األربعة األوىل.
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 وآضمتامقمل. واجلًدي واًمعؼكم اًمـػيس اعمًتقى ذم أيضوً 

 مو ؾمؾقيمف ذم اإلكًون يراقمل أن اًميوري مـ ومنن وقمؾقف

 ىمصػمة متعي خيتور ومال إًمقفو، يـظر اًمتل همويوشمف ًمف حيؼؼ

 إمم يمدي قموضمالً  ىمراراً  يتخذنّ  وٓ ـمقيؾي، مية شمقضمى

 اًمتل اًمغويي مع ًوناإلك ؾمؾقك ومتـوؾمى آضمالً، اًمـدم

 ذاهتو. اًمغويي مـ اكطالىموً  سمدهيل أمر هق يريدهو

 وامتاليمف اًمتػؽػم قمغم ىمدرشمف سمعد ًمإلكًون يـٌغل ومال

 همرائزه قمؾقف متؾقف مو وومؼ حلظقوً  يعقش أن احلرة اإلرادة

 أن قمؾقف سمؾ احلققاكوت، طمول هق يمام طمقـف ذم وـمٌوقمف

 .معفو وؾمؾقيمقوشمف أومؽوره ويـًؼ همويتف يًتحي

 اًمتشخقص ومهو قمـٍميـ: مـ احلؽؿي وشمتلًمػ

 اعمرء صقاب يؽػل وٓ اًمًديد، سموًمعؿؾ اعمتٌقع اًمصوئى

 أن قمؾؿ ومَؿـ طمؽقاًم، يؽقن أن ذم اعمقىمػ شمشخقص ذم

 مل إذا وًمؽـف اًمصوئى سموًمرأي قمؾؿ ومؼد ييه اًمتدظملم

 قمؾقف طمجيً  رأيف يمون سمؾ سموحلؽؿي، يتصػ مل سمف يعتؼم

 ومقف. وعٍػ  قمغم ودًٓميً 

 ذم اعمقدقمي اًمؼقؿ رقمويي هبو وموعمراد اًمػضقؾي رقمويي أموو

 هل اًمؼقؿ وهذه سموًمضؿػم، قمـفو اعمعؼم اإلكًوكقي اًمـػس

 رضسملم: قمغم
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 مـ ًمؾًؾقك إظمالىمقي اعمنموقمقي حتدد مو :إول

 واًمعدل سموًمعفد واًمقوموء اًمصدق ًمزوم مثؾ قمدمفو،

 ًمقًً وأظمقاهتو واًمظؾؿ واخلقوكي اًمؽذب ومنن وكحقهو،

 .هبو يًعد مصؾحي ًمإلكًون طمؼؼً وإن منموقمي أمقراً 

 ىمٌقؾ مـ ًمإلكًون، زائدة ومضقؾي يؿثؾ مو :اًمثوين

 سموًمتزام جيى مل ومقام أظمريـ أضمؾ مـ واًمتضحقي إليثورا

 قمؿؾ وًمؽـف كػًف ذم سمقاضمى ًمقس ذًمؽ ومننّ  وكحقه،

 ومووؾ.

 شملمؾً ومؾق ،طمؼوً  احلقوة ىمقاكلم اعمنموقمقي ىمقؿ ومتثؾ

 واًمعدل واًمقوموء اًمصدق ظمصؾي سمدون وكقياإلكً احلقوة

 اًمؽذب ذم طمرضموً  جيد اإلكًون يؽـ مل سملن وأظمقاهتو

 إٓ ًمإلكًوكقي معـك هـوك يؽـ مل وكحقهو واًمظؾؿ واخلقوكي

 ـ اًمؽؿٌققشمريي اًمعؿؾقوت طمد قمغم ـ اعمحض اًمتػؽػم

 واًمتدًمقس اًمؽذب مـ عمزيد يًتغؾ أن يؿؽـ واًمذي

 مـ شمقطمشوً  أيمثر ًوناإلك جيعؾ ممو واًمظؾؿ واخلقوكي

 احلققاكوت.

 أصقل هل طمؼوً  اًمًؾقك عمنموقمقي إظمالىمقي وموًمؼقؿ

 مـ اإلكًوكقي احلقوة شمًتؼقؿ ٓ واًمتل وىمقاقمدهو احلقوة

 ضُمفز ممو يمجزء اًمؼقاكلم هذه قمغم مػطقر اإلكًونو دوهنو،
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 شمؽقن صمؿ ومـ اشمٌوقمفو، قمـ ًمف حمقص وٓ ظمؾؼتف، ذم سمف

 احلؽؿي. مـ رضسموً  مراقموهتو

 أيضوً  ومفل اًمراضمحي: إظمرى إظمالىمقي اًمؼقؿ وأمو

 ًمإلكًون شمعطل يمٌػم، معـقي مجول ذات رائعي معونٍ 

 إلكًوكقتف. وحتؼقؼوً  سموإلكجوز وؿمعقراً  روطمقيً  ؾمعودةً 

 اإلكًون طمقوة ذم يمثػمة إجيوسمقي آصمور أيضوً  اًمؼقؿ وهلذه

 واًمرؿمد. سموحلؽؿي أًمقؼ مراقموهتو جيعؾ سمام

 احلؽؿي سملم قمالىمي كهـو أن زم شمٌلم وسمذًمؽ

 مالئؿي مصؾحي حتؼؼ أيضوً  اًمػضقؾي ٕن واًمػضقؾي،

 سمـحق اًمػضقؾي ممورؾمي ذم يشعر اإلكًون أن إٓ ًمإلكًون،

 ًمذاهتو، احلؽؿي ممورؾمي ذم جيدهو ٓ واًمرىمل اًمتضحقي مـ

 اإليذاء هذا قمؾقف يعقد طمقٌ اًمغػم إيذاء دمـى ومؿـ

 دمـٌف إذا وأمو ،طمؽقامً  دمـٌف يمون اًمير هلذا دمـٌوً  سموًمير

 ومووؾ. ؾمؾقك ومفق سمف يتير مل وإن أظمر إيذاء يؽره ٕكف

 معًو، اًمدقمومتلم هوشملم قمغم مٌـل اًمراؿمد وًمًؾقكوم إذاً 

 شميره شمقىمع وإن إظمالىمقي اًمؼقؿ مراقموة اإلكًون ومعغم

 مـ إًمقف يصٌق مو حتؼقؼ إمم يًعك أن قمؾقف أن يمام هبو،

 ـ معؼقل ؾمٌى مو همػم مـ واًمشؼوء اًمعـوء وحيذر اًمًعودة

 ـ. قموسمرة وًمذة قموضمؾ سمؼرار يمٌػمة مية ذم كػًف يقىمع يملن
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 سملم اعمزواضمي إمم يًعك أن اًمراؿمد اإلكًون وقمغم

 اًمؼقؿ مـ حمددات ًمؾحؽؿي ومنن واًمػضقؾي، احلؽؿي

 سمورشمؽوب ؾمعودشمف يتحرى أن ًمؾؿرء جيقز ومال اًمػووؾي،

 ويعتؼمه اًمـوس سمعض يػعؾف يمام ـ أظمريـ ؿملن ذم ظمطقئي

 حمددات ًمؾػضقؾي أن يمام ـ، واًمًقوؾمي اًمدهوء مـ رضسموً 

 ذم ينف أن ًمإلكًون مثالً  يـٌغل ومال احلؽؿي، مـ

 ذم ضموء يمام إؾموؾمقي سمحوضموشمف خيّؾ  سمام اًمػؼػم قمغم اإلكػوق

 اإلكػوق قمغم إيمقد شمليمقده رهمؿ ـ اًمؽريؿ اًمؼرآن

َٓ ] ـ: واإلطمًون َعْؾ  َو َٓ  قُمـُِؼَؽ  إمَِم  َمْغُؾقًَميً  َيَدكَ  دَمْ  َو

ْطَفو ًُ طِ  يُمؾ   شَمٌْ ًْ قًرا َمُؾقًمو وَمتَْؼُعدَ  اًْمٌَ ًُ ْ  .(1)[حم 
 احلؼقؼي واقمقي إمم أؾمتؿع أن قمكمّ  أنّ  أرى وإكـل

 إًمقفو وأصغل داظمكم ذم إظمالىمل واًمضؿػم واحلؽؿي

 ومقرة قمكمّ  شمشقش ومال سمقوقطمفو، صقهتو أؾمؿع طمتك

 وشمغطل هلو، اعمصوطمى وآكدوموع وآكػعوٓت اًمغرائز

 ووقووئفو. سمصخٌفو اًمصقت هذا قمغم

 ذم اًمؽمسمقيي رؤيتل اعمحورضة هذه ذم أصػ وؾمقف

                                                           

 .99اإلرساء:( سورة 1)
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 اجلزء شمقصقػ وأويمؾ مـفو احِلَؽؿل اجلزء ذم احلقوة

 اًمقىمً ؾمعي ًمعدم أظمرى حمورضة إمم مـفو اًمؼقؿل

 اًمؾؼوء. هذا ذم ًمؾؿحورضة اعمخصص

 الحكوت: دعاهت

 أؿمقوء مـ ويعوين سملؿمقوء يًعد اإلكًون أنّ  ذم ؿمؽ ٓ

 راطميً  ًمف يقضمى ممو فوُأقمطق اًمتل سموًمـعؿ يًعد ومفق أظمرى،

 اًمتل سموًمػرصي ًعدي إكف طمتك ،ىمؾقؾي يموكً مفام ًمذةً  أو

 قمـدمو اعموء مـ واجلرقمي تـووهلوي اًمتل واًمؾؼؿي ومقفو ًؽميحي

 إؿمقوء، أسمًط مـ وكػًقوً  ضمًديوً  تلذىي أكف يمام ذوىمفو،ي

 سمام سموًمؽ ومام ،فدمرطم واًمؽؾؿي شمصقٌف اًمشقيمي مـ قتلذىوم

 واًمعـوء. إذى وضمقه مـ ذًمؽ مـ أقمظؿ هق

 ـمؾى قمغم مػطقر اإلكًون أن ذم أيضوً  ؿمّؽ  وٓ

 أؾمٌوب يتحرى ومفق واًمشؼوء، اًمعـوء ودمـى اًمًعودة

 يمام اعمعـقيي، واحلقائٍ ًمؾغرائز آؾمتجوسمي مـ اًمًعودة

 إحلوح معوكوة إمم سمف شممدي اًمتل اًمشؼوء أؾمٌوب مـ حيذر

 هلو. آؾمتجوسمي ًمف يتوح أن دون اًمػطريي واحلقائٍ اًمغرائز

 اإلكًون أن ذم ـ أظمرى مرة ـ ؿمؽ مـ هـوك وًمقس

 طقعًتي ٓ يمام تؿـوهو،ي ؾمعودة يمؾ قمغم فطمقوشم ذم صؾحي ًمـ

ـَ  ومؾؿ ذره،حيو تقىموهي قمـوء يمؾ دمـى  سمحًى احلقوة هذه شُمٌ
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 أؾمٌوب مـ ًمف أويت مفام ًمؾؿرء ذًمؽ يتقح مو قمغم ؾمــفو

 ومفـوك واًمشؼوء، اًمعـوء قمقامؾ ـقم احلذر فأمؽـو اًمًعودة

 وؾمعودهتو سمنّمهو ظمػمهو اظمتالط شمقضمى احلقوة ذم مؼودير

 قمـف. ًمف حمقص ٓ اإلكًون قمغم مؽتقب أمر ومذًمؽ سمعـوئفو،

 قمـ يًؾؿ أن ًمف أشمقح ًمق اإلكًون أن ذًمؽ ذم ويؽػل

 حموًمي ٓ اًمشٌوب مرطمؾي سمعد يتحرك ومنكف مـّؽد قمورض يمؾ

 اًمذهـقي وىموسمؾقوشمف ىمدراشمف ذم اًمؽماضمع صمؿ اًمتقىمػ إمم

 قمقارض ظمالل مـ وآضمتامقمقي واجلًديي واًمـػًقي

 ُيؽتى مل إذ احلقوة، هذه مػورىمي إمم سمف شممدي طمتك وأمراض

 ومقفو. اخلؾقد ًمف

 فؾمؾقيم شمرؿمقد ًتطقعي اإلكًون نومن ذًمؽ مع وًمؽـ

 أىمرب أو قمـوًء، وأىمؾ   ؾمعودةً  أيمثر يؽقن سمام احلقوة هذه ذم

 اًمذي اًمتػؽػم قمغم سموًمؼدرة دمزوّ  فٕك إىمّؾ، قمغم ذًمؽ إمم

 اعمختؾػي اخلقورات مضوقمػوت معرومي ظمالًمف مـ ًتطقعي

 قمغم سموًمؼدرة ودمز فأك يمام يمٌػم، طمد إمم سمقـفو واعمقازكي

 إرؿمد. ًمؾخقور آظمتقور

 احلؽؿي. سمقصػ أقمـقف اًمذي هق اًمؽمؿمقد وهذا

 احلقوة ذم إرؿمد اخلقور قمـ اعمرء يٌحٌ أن وموحلؽؿي

 اًمعوضمؾ إمم اًمشومؾ سموًمـظر ًمف، اعمتوطمي اخلقورات وؿـ ذم

 وًمق اخلقور هذا خيتور صمؿ واعمًتؼٌؾ، واحلورض وأضمؾ،
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 أطمًـ ًمـتوئٍ حتًٌوً  متعًٌو، واكتظوراً  مريراً  صؼماً  اىمته

 أمحد. وقمقاىمى

 ًمؾغويي، ومثؿرة رائعي صػي هلل احلقوة ذم احلؽؿي إنّ و

 اًمعـوء ودمـٌف حيتوضمفو اًمتل اًمًعودة ًمإلكًون حتؼؼ ٕهنو

 وكدمًو. طمنةً  ًمف يًتقضمى واًمذي قمـف همـك ذم هق اًمذي

 ىمد اًمتل اًمصحقي اًمقىمويي مثؾ اًمقاىمقي احلؽؿي وإكام

 ومرهؼي، صعٌي أمراض مـ ىمؾقؾي سمخطقات اإلكًون شمؼل

 موهر ـمٌقى قمغم اعمريض قمثقر مثؾ اعمعوجلي احلؽؿي أن يمام

 مل وًمق وشمعى، قمـوء سمعد مـف ومػمحيف اعمرض ًمف يعوًمٍ وظمٌػم

 هـوك وقمؿقموً  مضوقمػوشمف. ويمثرت مروف ًمطول قمؾقف يعثر

 وسملم اًمطى( )قمؾؿ وقمالضمف اًمٌدن صحي قمؾؿ سملم ؿمٌف

 احلقوة. ذم ؿيسموحلؽ اًمتحكم

ْؽَؿيَ  ُيْمَت  َوَمـ] اًمؽريؿ: اًمؼرآن ذم ضموء مو وطمؼوً   احْلِ

ا ُأويِتَ  وَمَؼدْ   .(1)[يَمثػًِما ظَمػْمً
 احلؽؿي إمم سموًمـزوع ُزّود اإلكًون أن ٓطمظً وىمد

 اًمعوضمؾي ًمؾؿققل آؾمتجوسمي يـٌغل ٓ أكف يدرك ومفق ومعالً،

                                                           

 .969البقرة:( سورة 1)
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 إمم آكتٌوه يـٌغل سمؾ مطؾؼ سمشؽؾ اعمؾحي واًمغرائز

 يتحؼؼ اًمـؼطي هذه وذم سمقـفو. واعمقازكي مضوقمػوهتو

 احلؽؿي. إمم اًمـزوع وسملم اًمغرائز سملم اًمٍماع

 وشملمؾ احلقوة ذم دموريب ظمالل مـ وضمدشمف واًمذي

 ؼممٍي أن احلؽقؿ اًمؽمؿمقد ـمريؼي أنّ  أظمريـ أطمقال

 درسي أن قمغم احلقوة هذه ذم هوومؽر فكػً اإلكًون

 .وكتوئجفو مضوقمػوهتو عمعرومي هواختوذ ىمٌؾ تلمؾفويو فظمطقاشم

 اًمطػقًمي مرطمؾي دمووز مـذ اعمرء أن ٓطمظً ومؼد

 ومقفو يًؽمؾمؾ ظمطقة يتخذ ىمد اًمؼرار ذم واؾمتؼالًمف واًمصٌو

 مـ هبو ومقـزًمؼ ومقفو واًمؾذة واًمراطمي سموًمًعودة يشعر أو

 ومقـدم طمًوسمف، حيًى مل وؿمؼوء قمـوء إمم حيتًى ٓ طمقٌ

 ومل دمـٌّف ًمق ققدّ وم ،هبو ويعتؼم اخلطقة شمؾؽ مـ اكتٌف إن

 مل أو يـتٌف مل ومنن ،ـ طمؽقامً  قموىمالً  يمون إن ـ ومقف يًؽمؾمؾ

 آظمر سمعـوء قمـوءهو واشمٌع دمورهبو احلقوة قمؾقف يمّررت يعتؼم

 .آظمر سمشؼوء وؿمؼوءهو

 اًمعؼالء ًمدى قموم سمشؽؾ مؾحقفمي فموهرة شمؾؽو

 دمد ومؼّؾام اًمشٌوب، مرطمؾي دمووز سمعد ؾمقام ٓ واًمراؿمديـ

 سمعض قمغم مالطمظوت يٌدي وهق إٓ وزهودمو ؿمخصوً 

 وًمق اًمشٌوب، ومؽمة ذم واؾمؽمؾموٓشمف وؾمؾقيمقوشمف أومؽوره
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 إمم وكظرشمف ؾمؾقيمف ٓظمتؾػ اؾمتدسمر مو أمره مـ اؾمتؼٌؾ

 ذم يرهمٌقن وإمفوت أسموء أن شمرى صمؿ ومـ إمقر،

 يمام ؿمٌوهبؿ، ومؽمة ذم ومقف وىمعقا مو ًمٌعض أوٓدهؿ دمـى

 ٕوٓده. همداً  يرووه ٓ ىمد اًمققم اًمشوب يرشمؽٌف مو أن

 ذم آكدوموع ووٌط اًمتثًٌ مـ مزيد احلؽؿي مـ إذاً 

 واعمراهؼي. اًمشٌوب مرطمؾي ذم ؾمقام وٓ احلقوة

 اًمطوىموت ذم اإلكًون قمـػقان يؿثؾ اًمشٌوب إنّ 

 اإلكًون يؽتًٌف مو ويؿثؾ واجلًديي، واًمـػًقي اًمذهـقي

 أن إمم آكتٌوه يـٌغل أكف إٓ طمقوشمف، ـمقل ذم اعمول رأس ومقف

 طمتك اًمريووقي أو اًمطٌقعقي اًمعؾقم ىمٌقؾ مـ ًمقًً احلؽؿي

 شمـتفل شمدرجيقي إرهوصوت هل سمؾ دومعًي، ايمتًوهبو يؿؽـ

 ودمورب متعوىمٌي سمتلمالت متجؿعي معرومقي شمرايمامت إمم

 متؽررة. وكصوئح متتوسمعي

 واًمشٌوب اعمراهؼي ومؽمة ذم شمؼع اًمتل إظمطوء مـ وإنّ 

 أؿمٌف وآضمتامقمل اًمـػيس اعمًتقى ذم هق مو سمعدهو مو أو

دّ  ٓ اًمتل واًمثغرة يـدمؾ ٓ اًمذي سموجلرح ًَ  اًمتل واًمعثرة شُم

 شُمـًك. ٓ اًمتل واًمًقاسمؼ شُمؼول ٓ

 موو مراهؼلم أو ؿمٌوب مـ يمثػمة أمثؾي وأمومل

 شمرهؼفؿ أمقر ذم وىمعقا اًمعؿريي اعمراطمؾ مـ سمعدهؿ
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 يمثػمًا، وأ ىمؾقالً  شملصمػماً  مًتؼٌؾفؿ قمغم وشممصمر وشمشؼقفؿ

 إهيي وطمقوشمف اإلكًون كػس ذم كدوسموً  سمعضفو ؽمكيو

 يؼوؾمقف مو يؼوس ًمـو مـفو، اًمشػوء يصعى وآضمتامقمقي

 مـ طمقـفو ذم ومقفو وضمده سمام اخلطقات شمؾؽ ضمراء اعمرء

 .ظمالهلو همؿرشمف وًمذة راطمي

 اعمتنقمي، اًمعوـمػقي اًمعالىموت ذًمؽ أمثؾي ومـ

 واًمتخطقطوت ظموـمئي، مًورات إمم اعممديي واًمصداىموت

 اعمريرة، واًمتجورب اًمنيعي، وآكػعوٓت اًمػوؿمؾي،

 سموعمخدرات اسمتؾقا ؿمٌوب مـ احلقادث هبذه مؾقئي وموحلقوة

 اًمـػًقي آؾمتؼومي ٓهنقور ؾمٌى أهنو يعؾؿقن ٓ وهؿ

 إهيي طمقوهتؿو مًتؼٌؾفؿ قمغم يمصمر ممو ،ًمإلكًون

 وآظمريـ غًو،سموًم ؾمؾٌقوً  شملصمػماً  وآىمتصوديي وآضمتامقمقي

 أو اًمًجـ يمؾػتفؿ ظمطويو إمم أدت أومعوًٓ  ومورشمؽٌقا اكػعؾقا

 ذم ؿمٌوهبؿ قمز ذم يتؽوؾمؾقن وآظمريـ اًمؽثػم، اًمتعقيض

 وطمقوة حلقوهتؿ وامكوً  يؽقن حمؽمم ختصص أو مفـي إشمؼون

 واًمصداىموت اعمؼوهل ذم أوىموهتؿ ويؼضقن أههؿ،

 ممو سمعض إمم سمعضفؿ ييسء وأزواج وكحقهو، وإًمعوب

 سمعض ؾمعودة أن قمؾؿقا وىمد ويعؽرهو، طمقوهتؿ يػًد

 ؾمعودة مـ ـ اعمقثوق هذا قمغم شمعوىمدوا أن سمعد ـ إزواج
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 آظمر. سمعض

 سموعمراهؼلم احلقوة هذه ذم اإلظمػوىموت ختتص وٓ

 مراطمؾ ذم اًمـوس مـ يمثػم اسمتالء وضمدت سمؾ واًمشٌوب،

 اىمتصوديي أو اضمتامقمقي أو أهيي سمنظمػوىموت ٓطمؼي قمؿريي

ٌٌّقن أزواج ـومؿ يمٌػمة،  أن سمعد اًمطالق إمم يًعقن أو يً

ٌٌّقن وآظمرون معًو، ؿمٌوهبؿ ذروة مضً  مشويمؾ إمم يً

 آضمتامقمقي مؽوكتفؿ قمغم حتوومظ ٓ قموسمرة سمعالىموت أهيي

 مضوقمػوت إمم يمدي سمام إهة ذم اًمؽمسمقي ومقىمعفؿ

 معومالت قمغم يؼدمقن وآظمريـ وؿمؼوًء، قمـوءً  هلؿ شمقضمى

 ذم موهلؿ رأس ومقذهى مدروؾمي همػم اىمتصوديي وظمطقات

 حلظي.

 راً وطمذ ًمؾًعودة ـموًمٌوً  اإلكًون يمون إذا أكف أرى إذاً 

 مـ مزيد إمم ًعكي أن ومعؾقف طمؼوً  واًمشؼوء اًمعـوء مـ

 ًتؿعي وأن ظمطئفو، أو اخلطقة ؾمداد إمم وآكتٌوه اًمرؿمد

 أو إهة ذم يتؾؼوهو اًمتل واعمشقرة اًمـصقحي إمم

 ؼعقوم تنعي وٓ ،أظمريـ سمتجورب ـتػعيو ،ظمورضمفو

 واعممذيي. اعمريرة ًمؾتجورب حمالً 

 ٓ أمر أطمقوكوً  اخلطل ذم اإلكًون وىمقع أن أؿمؽ وٓ

 يٌورش أن إٓ احلوٓت مـ يمثػم ذم يلسمك ٕكف ،قمـف ًمف حمقص
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 جيعؾ أن يـٌغل ومال يمذًمؽ يمون إذا ًمؽـ ،وجيّرهبو إمقر

 يؽقن مو أو وظمطػمة ومزمـي مصػميي أمقراً  دمرسمتف حمؾ

 ظمط ًمؾؿرء يؽقن ٓ ىمد إمقر هذه ٕن إًمقفو، مزًمؼيً 

 أو أهيي أو ؿمخصقي ؾمعودة يػؼد ومفق ومقفو، رضمعي

 أكف قمغم إرضموقمفو، يًتطقع ًمـ اىمتصوديي أو اضمتامقمقي

 يمون مو مضـقي ضمفقداً  رضمققمفو ذم أمؾف ٕضمؾ يٍمف

 أوهلو. ذم احلذر مـ سمؼؾقؾ اشمصػ ًمق قمـفو أهمـوه

 اًمتل اًمؾحظي اسمـ ؽقني ٓ أن ًوناإلك قمغم أنّ  أرى إذاً 

 آؾمتجوسمي ذم سموٓؾمؽمؾمول ومقفو ًتؿتعقوم ومقفو عقشي

 يـّغص ـمقيالً، قمـوءً  سمعده ينعوقًم شمعؾؼ أو اكػعول أو ًمغريزة

 ومقفو. ؿتؾؽفوي اًمتل اًمـعؿ مـ يمثػم رهمؿ احلقوة قمؾقف

 ًمـ أين زم: ومقؽماءى طمقويت أمر ذم اًمقلس يؿؾؽـل وىمد

 ٕن احلقوة، مؽوره شمؼقـل اًمتل سموحلؽؿي أشمصػ أن زم يتوح

 مـ سمعد يمؾ وذم ،متوموً  شمـؽشػ سموًمتل ًمقًً احلقوة أهار

 وآضمتامقمقي وإهيي اًمشخصقي اإلكًون طمقوة أسمعود

 ومآٓهتو؟ قمقاىمٌفو اإلكًون جيفؾ طمقادث

 مـ اًمعديد جيد اًمًوسمؼي طمقوشمف يتلمؾ اإذ اعمرء إنّ  صمؿ

 ارشمؽٌفو ظمطويو أو أظمطوء ضمفي مـ ومقفو اإلطمٌوط قمـورص

 سمعض ومتجـى اًمقراء إمم اًمرضمقع اؾمتطوع ًمق يتؿـك
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 ذم يؿحقفو أن عقًتطي مـفو، سملرؿمد واؾمتٌدهلو ظمطقاشمف

 وأذهون وكػًف ذهـف ذم وآصمورهو ذيمراهو يؿحل أو واىمعفو

 وكػقؾمفؿ. طمقًمف اًمذي اعمجتؿع

 قمغم اعمحٌط اًمتلمل ذم زم ضمدوى ٓ أّكف أرى ًمؽـّل

 احلؽؿي مؼته سمؾ اعمًتؼٌؾ، يشّؾ  اًمذي اًمؼؾؼ وٓ اعمويض

 ،ًمؾؿًتؼٌؾ سمـوء أداة ًمقؽقن مه مو سمؽؾ أقمتؼم أن ذاهتو

 ومصوقمدًا. أن مـ اًمرؿمد مـ زم يتليت سمام أؾمػم وأن

 احلؽقؿ اًمًؾقك إرؾموء ذم آسمتداء أن أؿمؽ ٓ كعؿ

 اعمراهؼي ومؽمة ذم اإلكًوين اًمرؿمد سمدايي مـذ واًمراؿمد

 احلؽؿي ًمؼقاقمد أصمًٌ هق اًمـػس ذم أقمؿؼ شملصمػم ًمف ؾمقؽقن

 دمورب مـ اعمرء يؼل أكف يمام اإلكًوكقي، اًمـػس ذم وسمـقوهنو

 ٕمره اعمرء شمدارك مـ حمقص ٓ أكف إٓ احلقوة، ذم مريرة

 يمؾف، شمػقيً يـٌغل ٓ سمعضف وموت ومو يًتطقع، طمقٌ مـ

 .يمؾف ُيؽمك ٓ يمؾف ُيدرك ٓ ومام

 الحياة: في حكيوت خطْاث

 قمكّم: ًمزاموً  أضمد صمؿ ومـ

 ُذفًا: الحكوت بزّح التحلي جعل ـ 1

 ذهـل ذم هدوموً  احلؽؿي سمروح اًمتحكم أضمعؾ أن :أوًٓ 

 :واحلقادث اًمًؾقيمقوت إمم اًمقاقمل ًمؾـظر أهتقل طمتك
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 ،صحقحي مًػمة أّيي ذم ظمطقة أول اًمصوئى اهلدف ومرؾمؿ

 اإلكًون إمم اًمعؼؾ يققمز طمتك ًمؾذهـ سمرجمقي إؿمورة وهق

 يعتؼم طمتك ومقف، اًمقىمقع قمـد أو اخلطل، ذم يؼع يؽود قمـدمو

 ٓطمؼًو. سمف

 احلؽؿي سمروح اًمتحكم هدف ًمـػًف يرؾمؿ مل ومـ

 ويدري. حيتًى ٓ طمقٌ مـ قمشقاء ظمٌط طمقوشمف ذم ظمٌط

 ّأخالقياتَ: التعلن بزّح التحلي ـ 2

 أن وضمدت ومنكـل ،اًمتعؾؿ سمروح أحتغم أن :وصموكقوً 

 ومؿـ احلقوة، هذه ذم دام مو اًمتعؾؿ قمـ يًتغـل ٓ اإلكًون

 يزداد يمؿدرؾمي احلقوة هذه إمم اعمرء يـظر أن اًميوري

 ًمدى جيدهو أو ومقفو يؼع ظمطقئي أو ظمطل يمؾ مـ ومقفو شمعؾامً 

 هل شمعؾقؿفو ًمغي وًمؽـ مدرؾمي، طمؼوً  وموحلقوة أظمريـ،

 وذم إمثول، لؾمؾقبسم اإلكًون شمػّفؿ ومفل اعموصمؾي احلقادث

 ومعغم قموم، معـك إمم ظموص يشء مـ اإلكًون يـتؼؾ اعمثؾ

 اًمظقاهر ؾمقام ٓ ـ وطمودصمي فموهرة يمؾ إمم يـظر ان اعمرء

 أهنو إمم ويـتٌف واقمتٌور شمعؾؿ كظرة ـ اخلطػمة واحلقادث

 وأنّ  ؾمــفو، مـ وؾمـّي احلقوة وضمقه مـ قموم وضمف قمـ شمعؼم

 ًمؾقىمقع مظـي ٔظمرا اًمٌعض يؽقن اًمـوس ًمٌعض وىمع مو

 آظمر. ًمٌعض مرآة وسمعضفؿ أمثول اًمـوس ومنن ومقف،
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 اًمتعؾؿ سمروح اًمتحكم مؼتضقوت مـ أن ٓطمظً وىمد

 اًمتقاوع مـ احلقوة، هذه ذم اًمتعؾؿ سملظمالىمقوت أحتغم أن

 ،اعمػرـمي اًمتعؾؼوت قمـ واًمًالمي وفواإلكص واًمتثًٌ

 اًمتؿًؽ مع اًمتعؾؿ مـ أؾمتطقع ًمـ أين ٓطمظً ٕكـل

 اًمـػس إمم وآكحقوز اًمؼرار اختوذ ذم واًمتنع سموٕكوكقي

 اًمنيعي. وآكػعوٓت اعمػرـمي واًمتعؾؼوت

 ومفؿ إمم أؾمعك أن اًمتعؾؿ مؼتضقوت مـ أن يمام

 سمطٌقعتف إؿمقوء سمعض يمول ويمقػ إؿمقوء، سملم اًمعالىمي

 يؽقن ىمد مـفو آظمر سمعض إمم ـ مفؿ همػم شمراءى وإن ـ

 أظمقاهتو شمًتتٌع طمدصمً إذا ؾمؾقيمقوت ومفـوك ًا،ظمطػم

 أمقر إمم شممدي شمرايمؿقي طموًميً  جمؿققموً  آصمورهو نوشمؽقّ 

 إـمػول. ؾمؾقيمقوت ذم ذًمؽ كجد يمام ظمطػمة

 الوباشزة: التجزبت عي باالعتبار االستغٌاء ـ 3

 اعمًٌؼ اًمتلمؾ ـمريؼ قمـ اًمتعؾؿ إمم أؾمعك أن :وصموًمثوً 

 احلقوة، وىموئع مـ ظمريـًمم يتػؼ مو إمم واًمـظر إمقر ذم

 ومقف أضمد ممـ اًمـصقحي إمم وآؾمتامع اعمشقرة شمؾؼل أو

 اعمٌورشة اًمتجرسمي ـمريؼ دون زم، واًمـصح واخلؼمة احلؽؿي

 وإن اًمتجرسمي ومننّ  مـفو، اخلطػمة ظموصي احلقوة ذم ًمألمقر

 وىمقع إمم شممدي ىمد أهنو إٓ اإلكًون قمؾؿ مـ شمزيد يموكً
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 يًفؾ ٓ صعٌي أو ؿيودائ يمثػمة مضوئؼ ذم اإلكًون

 أن قمغم ،وىمققمفو ىمٌؾ دمـٌفو اعمؿؽـ مـ ويمون قمالضمفو

 اًمعالج. مـ ظمػم إطمقال مجقع ذم اًمقىمويي

 ومؽؿ ويعتؼمهو، اًمـوس أطمقال يتلمؾ أن اإلكًون وقمغم

 ذم سمًٌٌفو وىمع ظمطقئي أو ظمطل ارشمؽى ؿمخص مـ

 مل إذ يػعؾف، مل ًمق ويقدّ  ارشمؽٌف ومقام يتلمؾ وهق اًمًجـ،

 ًمؾغريزة آؾمتجوسمي ومتعي آؾمؽمؾمول ذم ًمذة يؽـ

 ًمف اًمطقيؾ اًمعـوء هذا شمعودل سموًمتل وىمتفو ذم وآكػعول

 ذم جمروح مـ ويمؿ أمره، هيؿفؿ اًمذيـ وٕطمٌوئف

 اظمتالل إمم أدى مرير طمودث ذم وىمع ىمد اعمًتشػقوت

 ؿموب مـ ويمؿ اًمًقوىمي، ذم هتقر أصمر ذم قمقىمف إمم أو صحتف

 شمـوول مثؾ يمٌػمة أظمطوء ذم واًمتجرسمي اًمصداىمي سمًٌى وىمع

 كشوـمف واومتؼود مزاضمف اكحراف إمم وملدى اعمخدرات

 سمف يؾقؼ اًمذي أن مع وىمع، ومقام ووىمع واؾمتؼومتف واقمتداًمف

 أن ٕضمؾ ًمؾؿًتؼٌؾ واإلقمداد اعمول وادظمور اجلود اًمعؿؾ

 حمؽممي أهةً  ويؽّقن اًمؽؾؿي سمؿعـك رضمالً  يؽقن

 وؾمعقدة؟

 درضمفواؾمت ؿموب ومخ ذم وىمعً ومتوة مـ ويمؿ

 اًمؼقؿ خموًمػي قمغم وطمروفو إيوهو حمٌتف مقمهوً  وظمدقمفو



  

 

 

25 

 إمم شمريمفو همويتف إمم وصؾ ومؾام واحلؽقؿي، اعمتقـي وإقمراف

 ظمطقة ومفل اؾمؽمؾموهلو، مضوقمػوت شمؽوسمد مصػمهو،

 وهؽذا.. شمٌعوهتو، وسمؼقً ًمذهتو مضً

 واًمتٌٍم اًمـوس أطمقال قمغم آـمالع ؾموقمدين ًمؼد

 إظمطور قمغم ئؾتفؿأؾم قمغم اًمقىمقف ظمالل مـ ومقفو

 احلقوة. هذه ذم ظمطقاشمف وطمًوؾمقي سموإلكًون، اعمحدىمي

 يػقشمـّف ومال ومقف ومقىمع اخلطل مـ اًمقىمويي اعمرء وموت وإذا

 مـ اًمير شمؼؾقؾ ومننّ  ومعوجلتف، سمف آقمتٌور إمم اًمًعل

 اًمعالج وضمقه سمعض وإنّ  زيودشمف، مـ ظمػمٌ  شمقّن  طمقٌ

 مـ أطمقوكوً  باعمصو شمؼل اًمتل إوًمقي سموإلؾمعووموت أؿمٌف

 كزف دون احلقؾقًمي مثؾ سمًقطي سمخطقات حمؼؼ مقت

 اعمصوب طمقوة قمغم حيوومظ أن يًتطع مل ضمفؾفو ومؿـ اًمدم،

 قمؾقف. قمّزت مفام

 الحكوت: على الٌفس تزبيت إلى الحاجت ـ 4

 احلؽقؿ واًمًؾقك اًمتػؽر قمغم كػيس أريب أن :وراسمعوً 

 كػيس. ذم ادموهوً  احلؽؿي شمؽقن طمتك

 اإلكًون يّطؾع سمحتي ومؽريي ًلًميم ًمقًً وموحلؽؿي

 يؿفد وشمرسمقي ومؽري مًور هل وإكام ومتـتفل، ضمقاهبو قمغم

 يمام مؼٌؾي، ظمطقات ذم اًمـجوح إمم مـف ظمطقة ذم اًمـجوح
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 .اًمًػم هذا إقموىمي إمم اًمتقىمػ أو اًمػشؾ يمدي

 ىمٌؾ اإلكًون مثؾ اًمراؿمد اإلكًون مثؾ وإكام هذا

 ذم اًمطػقًمي( مرطمؾي ذم يؽقن )طمقٌ رؿمده اؾمتؽامل

 ىمٌؾ ًمإلكًون اًمراقمل نّ إ إٓ راؿمدة، رقمويي إمم احلوضمي

 وأمو واًمتعؾقؿقي، قياًمعوئؾ إهة هق اًمرؿمد اؾمتؽامل

 ومفق إوزم، اًمرؿمد اؾمتؽامل سمعد قمؾقف واًمؼّقؿ ًمف اًمراقمل

 سموؾمتؽامل شمقصقػف وًمقس كػًف، اإلكًون يؽقن أن يـٌغل

 اًمرؿمد متوم ًمف حتؼؼ ىمد أكف عـلي سموًمذي سموًمٌؾقغ اًمرؿمد

 ّؿؾحُي  أن يصح اًمذي اًمرؿمد ايمتًى أكف يعـل وإكام ومعالً،

 مزيدٍ  مـ إًمقف حيتوج مو ايمتًوب ويتقمم قمؿؾف، مًموًمقي

 سمـػًف. اًمرؿمد مـ

 الذاث: ًقذ على القذرة ـ 5

 أن ومعكمّ  ًمؾًعودة ـموًمٌوً  يمـً طمقٌ ـلأكّ  :وظمومًوً 

 أن وضمدت ومؼد اًمذات، كؼد قمغم ىمدرة إمم أطمتوج أيّن  أكتٌف

 إمم شممدي ومـوىمشتفو اًمًوسمؼي شمٍمومويت شمؼققؿ قمغم ىمدريت

 اًمروح. هذا ذمّ  وشمـؿل احلؽؿي، وماؾمتؾف مـ مزيد

 ٓطمظتف اميم ومقف اإلكًون وىمقع يؽثر اًمذي اخلطل ومـ

 سمّرره فًم ؾمؾقك قمـ ؾُمئؾ يمؾام اإلكًون أن كػيس قمـ

 هذا صدور يملنّ  طمتك ،سمحتي ومـطؼقي مقوققمقي سملؾمٌوب
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 مقوعف، ذم اًمقطمقد اعمالئؿ اًمتٍمف هق يمون فمـ اًمًؾقك

 كجد صمؿ ومـ ومقف، دظمؾ اًمشخيص اًمـػيس فعمزاضم وًمقس

 ٓ ومفق طمظف، ويـدب قمؼؾف قمـ يرى دائامً  اإلكًون أن

 سمًٌى طمدث ىمد طمقوشمف ذم مالئؿ همػم يشء أي أن يرى

 أؾمٌوب إمم صمفوطمدو يًـد وإكام إمهوًمف، أو وإرادشمف اظمتقوره

 أصمر ذم همووى اكػعول قمـ ؾُمئؾ ذاإ مثالً  ومقفو، ًمف دظمؾ ٓ

 ومعؾف؟ أو زم ىموًمف مو إمم شمرى أٓ :ىمول ًممظمر ومعؾ أو ىمقل

 اسمتالء احلوٓت هذه مثؾ ذم فًمـػً ػؽمضي أن قمؾقفو

 هؾ ًلهلويو ذاشمف، اعمقىمػ هبذا خمتؾػ سمؿزاج آظمر ؿمخص

  مـؽ؟ صدر مو مثؾ اًمشخص هذا مـ يصدر يمون

 اًمـػل. أو سموًمؽمديد ـمٌقعي اًمًمال هذا قمـ واجلقاب

 تـواؾمتجوسم كقع أن ًمإلكًون يتٌلم اعمؼوركي هذه سمؿثؾو

 اخلورضمقي احلقادث ـمٌقعي قمغم يؽمشمى ٓ ًمؾحقادث

 صػوشمـو ـمٌقعي قمغم يؽمشمى سمؾ ،كػًفو طمد ذم ومؼتضقوهتو

 واظمتقوركو، إرادشمـو إمم ذًمؽ ويـتفل وؾمؾقيمـو، وأظمالىمـو

 أكػًـو. مـ ؿمقئوً  كغػّم  أن كشل مل ٕكـو

 يمون مفام أظمريـ كؼد أضمعؾ أن أؾمتطقع أكـل يمام

 إمم آكتٌوهو وكؼدهو اًمذات مراضمعي إمم مدظمالً  ىموؾمقوً 

 ٓ كػيس مـ زوايو قمـ زم يؽشػ ٕكف وظمطويوي، أظمطوئل
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 يعؼم أكف يمام اخلورضمل، اًمـؼد ٓ ًمق إًمقفو اًمـػقذ مـ أؾمتطقع

 أؾمتغـل ٓ أمر وهق ضمتامقمقي،آ ودٓٓهتو أومعوزم ًمغي قمـ

ـ طمتك ومفؿف قمـ ًّ  .آضمتامقمل ؾمؾقيمل أطم

 بالوستقبل: االُتوام تعويق ـ 6

 طمتك اهتاممويت ذم اعمًتؼٌؾ مؽوكي أقمّؿؼ أن :وؾمودؾموً 

 ،اعمًتؼٌؾ وأمهؾ ومقف وملؾمتغرق احلورض قمؾقفو هيقؿـ ٓ

 .مػتقح أمد واعمًتؼٌؾ ىمصػمة ومؽمة احلورض ومننّ 

 قمغم احلورض شمؼدير إمم يؿقؾ سمطٌعف اإلكًون كعؿ

 سمدواومعف إيوه معويشتف ضمفي مـ اعمًتؼٌؾ طمًوب

 أمل مـ حيؿؾف اًمذي يمون مفام اعمًتؼٌؾ وهمقوب واكػعوٓشمف

 .وكجوح ؾمعودة أو ومعوكوة

 اًمـؼطي، هذه ذم ًمػؽره اإلكًون شمرؿمقد مـ سمد ٓ ًمؽـ

 هذا يعقش ؾمقف اًمذي ًمإلكًون همٌـ اعمًتؼٌؾ همٌـ ٕن

 حمّؾف حيّؾ  طمتك طمل   سمـحقٍ  اؾمتحضوره مـ سمد ومال عمًتؼٌؾ،ا

 ظمقوراشمف سملم ومعودًمتف اإلكًون حموؾمٌوت ذم اًمالئؼ

 اعمختؾػي.

 الوعٌْيت: السعادة ّجٍْ إلى اإلشارة ـ 7

 مـ مػفقمل أوؾمع أن اًميوري مـ أنّ  :وؾموسمعوً 

 ًمؾغرائز سموٓؾمتجوسمي شمتعؾؼ موديي مـفو وموًمًعودة اًمًعودة،
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 ًمؾحقائٍ سموٓؾمتجوسمي شمتعؾؼ معـقيي ومـفو اعمعروومي،

 ًمطؿلكقـيوا سموًمعؼالكقي آشمصوف مثؾ ًمؾـػس اعمعـقيي

 وإمؾ. وإكس اًمـػًقي

 هلو آؾمتجوسمي شمعطل اًمتل اعمعـقيي اًمرهمٌوت هذه ومـ

 هل ـ كػيس ؿملن ذم ذًمؽ ٓطمظً يمام ـ سموًمًعودة ؿمعقراً 

 إمم وً ومطري كزوقموً  اإلكًون كػس ذم ٕنّ  سموحلؽؿي، آشمصوف

 اًمشعقر هلذا اإلكًون اؾمتجوب ومنذا ،ـ شمؼدم يمام ـ احلؽؿي

 إمم ذًمؽ وأدى سموًمًعودة ؿمعر اًمعؿؾ مؼوم ذم واطمؽممف

 واًمثؼي وآقمتدال وآؾمتؼرار واًمًؽقـي اًمطؿلكقـي

 اًمؼؾؼ مـ كحقٍ  إمم ذًمؽ أدى يػعؾ مل وإن سموًمـػس،

 واإلطمٌوط. اًمشخصقي واكػصوم وآوطراب

 ومننّ  اًمػووؾي، اًمؼقؿ ذم اًمرهمٌي أيضوً  مجؾتفو مـ أن يمام

 اإلكًون ومقجد اإلكًون، سموـمـ ذم مزروقمي اًمؼقؿ هذه

 إمم أيضوً  ذًمؽ ويمدي هلو سموٓؾمتجوسمي يمٌػمة معـقيي ؾمعودةً 

 ممورؾمي أن يمام وآقمتدال، سموًمـػس واًمثؼي اًمطؿلكقـي

 اًمـػس قمغم اعمضؿر اًمًخط مـ رضب إمم شممدي اخلطقئي

 اإلكًون، ؿمخصقي اقمتدال قمدم يقضمى ممو ٌوط،واإلطم

 واًمػحشوء واخلقوكي ًمؾؽذب اعمحؽمف شمرى ٓ صمؿ ومـ

 كػًقًو. مًتؼقامً  أظمريـ قمغم وآقمتداء
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 واًمتعؾؼ اعمودة قمـ سموًمًؿقّ  اًمرهمٌي أيضًو: مجؾتفو ومـ

 ؾمٌى هل اًمرهمٌي وهذه اعموديي، احلقوة هذه وراء سمام

 سموًمروطموكقي شعقرواًم اهلل ومؽرة إمم اإلكًون اكجذاب

 إمم اإلكًون حيتوج ؿمعقر وهذا قمـده. اعمودة قمـ وآرشمؼوء

 شمٌؾغ اًمتل اعمػرـمي اعموديي مـ رضب إمم أدى وإٓ إرووئف

 سمام اعموديي اعمتع مـ جيده سمام اإلكًون يًتؿتع ٓ طمداً 

 جيده. ٓ يشء قمـ يٌحٌ ويملكف يـوؾمٌفو،

 ذم اإلومراط سملم وشمعورض شمزاطمؿ وهـوك هذا

 ٕن اعمعـقيي، اًمرهمٌوت إرووء وسملم ًمؾغرائز وسميآؾمتج

 كػًفو، ذم اىمتضوءاهتو شمؼقي ًمؾغرائز اعمػرـمي آؾمتجوسمي

 ومـ ،نًمإلكًو اعمعـقيي اًمرهمٌوت وؿقر إمم ذًمؽ ويمدي

 .اعمعـقيي اًمًعودة ذم يمٌػم دور ذات اعموديي اًمؼـوقمي يموكً صمؿ

 اجلقاكى هذه إمم طموضمتل قمـ يمثػماً  أهمػؾ أضمدين ـلإكّ 

 اعموديي، احلقائٍ ذم مـحٍمة اًمًعودة يملن طمتك اعمعـقيي،

 وآؾمتؼومي آشمزان ومؼدان إمم يمدي أن ؿملكف مـ وهذا

 اعمعوكوة. مـ وضمقهو ًمف وخيؾؼ ًمإلكًون، اًمداظمؾقي

 في الحكوت هوارست دّر إلى االًتباٍ ـ 8

 اسديادُا:

 سمد ٓ مـفو زدادأو سموحلؽؿي شمصػأ ًمؽل ـلكّ أ :صمومـوً و

 مورس يمؾام اإلكًون ومننّ  ،مجقعوً  واعمامرؾمي اًمتعؾؿ مـ زم
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 اًمـػس ذم احلؽؿي مـٌع نّ لومؽ داظمؾف، ذم كٌعً احلؽؿي

 مورس ومؽؾام واًمرهمٌوت، سموٕكوكقوت مغطك اإلكًوكقي

 يملنّ  أو فو،مـ مزيد فمفقرو ومقراهنو قمغم ؾموقمد احلؽؿي

 هبو سموٓقمتٌور شُمًؼك اإلكًوكقي اًمـػس ذم احلؽؿي سمذرة

 يملنّ  أو اإلكًون، كػس ذم سموؾمؼيً  ؿمجرةً  ًمتؽقن ومتـؿق

 ٓ طمتك سمف آقمتـوء سمعدم وخيػً خيٌق احلؽؿي صقت

 ارشمػوقموً  أيمثر أوحك إًمقف أصغك ومننّ  ُيًؿع، يؽود

 إمم آهتداء قمغم يًوقمد سموحلؽؿي وٓقمتٌوروم ،وووقطموً 

 .مـفو مزيدٍ 

 أن يـٌغل ومال سموحلؽؿي اًمعؿؾ قمـ شمؽوؾمؾ ومـ هذا،

 وأنّ  قمـفو مؼٍم أكف كػًف قمغم يثًٌ أن قمـ ذًمؽ حيجٌف

 يقمًو، هلو يقوم ؼ سملن سموٕمؾ ويتؿًؽ إًمقفو يًعك أن قمؾقف

 ذًمؽ ٕنّ  قمـفو، ويعرض هلو يتـّؽر أن مـ ظمػمٌ  ذًمؽ ومننّ 

 سموًمتعٌػم قمؾقف واخلتؿ (1)اإلكًون ىمؾى ىمػؾ يقضمى

 سمؼًووة أصقى احلؽقؿ اعمقىمػ ذم سمريمو ومـ اًمؼرآين.

 أوشمقفو. اًمتل احلؽؿي وؾمؾى اًمعؼؾ ومخقد اًمؼؾى

                                                           

وادراد بالقلب يف هذا السواق هو مركز الشعور ادوقظ ( 1)

 ىسان االستجابة ادناسبة حلوادث احلواة.لإلىسان الذي يتوح لإل
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 الخطيزة: األهْر في بالحكوت التحلي أُويت ـ 9

 يؽقن سموحلؽؿي آشمصوف أن وضمدت أكـل :وشموؾمعوً 

 ظمطػمًا. إمر يمون يمؾام رضورة أيمثر

 واوح هق مو ومفـوك متػووشمي، إمقر وظمطقرة

 اًمـػس هلالك مظـيً  يؽقن مو مثؾ إًمقف سموًمـظر اخلطقرة

 وًمؽـفو وكوقمؿي مفؿي همػم شمٌدو ظمطقات هـوك وًمؽـ

 ظمصؾي إمم شممدي ٕن مرؿمحي أو ظمطػم ؾمؾقك إمم مزًمؼي

 سمعدم أؿمٌف سمذًمؽ ومفل قمـفو. اإلىمالع يًفؾ ٓ ظمطػمة

 كشوـمفو ضمفي مـ غرهوص رهمؿ ومتويمي ضمراصمقؿ مـ اًمتقىمل

 وشمؽوصمرهو.

 إظمالىمقي اًمًؾقيمقوت سمعض اًمؼٌقؾ هذا ومـ

 ظمالل مـ ًمقطمظ وىمد اًمًقوؾمقي، اعمامرؾموت أو (1)اخلوـمئي

                                                           

تدل الدراسات النفسوة عذ أن االبتالء بالعديد من ادشاعر ( 1)

اجلنسوة غر ادستقومة ينشي عن حوادث وممارسات يف بدايات 

الرشد اجلنيس لإلىسان، ألن تلك البدايات تريس اجتاهات عموقة 

االهتامم ادًكد يف ومًثرة جدًا يف النفس اإلىساىوة، ومن ثم كان 

الدين برعاية األصفال يف هذا اجلاىب كام يتمثل يف وصايا عديدة، 

 منها: آية االستئذان يف سورة النور.
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 احلؽؿيو اًمًداد يتحرى يمون ممـ اًمعديد أن آؾمتؼراء

 سمف واكزًمؼً صور طمتك سمؿامرؾمتفو، يمٌػمة أظمطوء ذم وىمع

 ذم أظمرون يتقىمعف أو ،حيتًى يؽـ مل طمقٌ إمم إمقر

 طمؼف.

 االجتواعيت: السٌي إلى االًتباٍ ـ 11

 جمتؿع وؿـ ذم أقمقش يمـً طمقٌ أكـل :وقمورشاً 

 وأصدىموء وأرطموم أهة مـ ـ اعمتعددة سمطٌؼوشمف إكًوين

 اعمجتؿع يٌؾغ أن إمم وسمؾدي ومديـتل حمؾتل وأهؾ

 اًمصغػمة سموًمؼريي أؿمٌف اًمعومل أصٌح طمقٌ يمؾف اإلكًوين

 ذم أكظر أن قمكمّ  ومننّ  ـ واًمتقاصؾ آشمصول وؾموئؾ سمػعؾ

 مـ اسمتداءً  آضمتامقمقي ـاًمًـ إمم احلؽقؿ اًمًؾقك حتديد

 وأن اًمعومي، اإلكًوكقي اًمًــ طمتك إهيي اًمًــ

 هذا ٕن ذًمؽ، وقء ذم اًمصوئى اًمتعومؾ ىمقاقمد أؾمتققمى

 ؾمؾقيمف ذم أمهؾ ومؿـ ومتػوقمؾ، واطمد مشفد يمؾف اعمشفد

 ىمد سمام احلؽؿي وضمف إصوسمي يضؿـ مل أضمزائف سمعض مراقموة

 ذم أقمقش يمـً ومنذا يتقىمعفو، مل ارشمدادات مـ قمؾقف يؽمشمى

 أشمعومؾ أن قمكمّ  ومننّ  وأظمقايت وإظمقيت واًمدي سملم أهة

 ومو سمقـفؿ ومقىمعل اجلؿقع ظمصول معرومي أؾموس قمغم

 أشمعومؾ وٓ معوً  وطموهلؿ طموزم إمم سموًمـظر ويؾقؼ يصح



 

 

 

34 

 سمآراء اقمتٌور دون مـ وطمدي أقمقش يملين طمتك داظمؾفو

 ومؼس وقمؾقف واوح، أمر وهذا قمـل، واكطٌوقمفؿ أظمريـ

 أرطموم مـ سمقـفو أقمقش اًمتل إظمرى وتاعمجؿققم

 ًمؾؽؾ رضوري اقمتٌور ومفـوك ذًمؽ، إمم ومو وأصدىموء

 سمف. يؾقؼ مو سمحًى

 اإلًساى: إسعاد في اآلخزيي سعادة أُويت ّصف

 أن يعرف أن اعمرء قمغم أنّ  ذًمؽ وقء ذم ٓطمظً وىمد

 وضمػماكف أهشمف مـ جمتؿعف سمًعودة مرشمٌطي اًمػرد ؾمعودة

 اعمجتؿع وؾموئر ًمديف واًمعامل ىموئفوأصد اًمعؿؾ ذم وزمالئف

 سمًعودة هيتؿ أن اىمته كػًف ؾمعودة ذم رهمى ومؿـ اًمعوم،

 وموًمػرد واًمًعودة، واًمدقمي اخلػم هلؿ ويريد طمقًمف مـ

 مـ يمثػم وخيطئ اًمًعقد، اًمقؾمط ذم يؽقن إكام اًمًعقد

 مـ اًمًعودة يعقشقا أن يؿؽـ أهنؿ يعتؼدون إذ اًمـوس

 أيضًو، طمقهلؿ َمـ ةؾمعود طمًوب قمغم سمؾ طمقهلؿ َمـ دون

 يػفؿقن ٓ ىمد واسمتالءات قمقارض سمذًمؽ ًمدهيؿ ومتحدث

 ؾمعودشمف ذم يػؽر َمـ إزواج مـ ومفـوك وؾمٌٌفو، مـشلهو

 سمحقوة ومُقٌتغم يشوء، يمام ومقتٍمف زوضمتف، ؾمعودة دون هق

 كػًقي واوطراسموت زوضمقي ظمالوموت شمشقهبو مطؿئـي همػم

 وهلو ًمف يًٌى قموـمػل واكػصول ؿمديدة واكػعوٓت
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 قمغم ذًمؽ يمصمر يمام آصمورهو، مـ يًؾؿ ًمـ مروقي قمقارض

 وهق إؾمعودهؿ ذم اًمرهمٌي مـ يـطؾؼ اًمذيـ أوٓده ؾمالمي

 اًمذيـ إصـوف ؾموئر ذم احلول وهؽذا يمؾف، ذًمؽ يؼّدر ٓ

 ذيمركوهؿ.

 ـ ًمف يتقن طمًٌام ـ مفتامً  اعمرء يؽقن أن يـٌغل صمؿ ومـ

 يـٌغل يمام وؿمؼوئفؿ، طمقًمف مـ أظمريـ قمـوء سمعدم

 .ذًمؽ سمؿثؾ هيتؿ أن ًمؾؿجتؿع

 يمام ـ اعمعورص اًمتـؿقي قمؾؿ ذم اًمٌوطمثقن يًعك صمؿ ومـ

 وآىمتصوديي اًمذاشمقي اًمتـؿقي ـمرق ذم اًمتليمقد إمم ـ ٓطمظً

 مظـي أكف ًمقطمظ طمقٌ أظمر، سمنؾمعود آهتامم قمغم

 .اعمرء ؾمعودة ٓؾمتتٌوع

 ومؾـ وكؿقهو كشوـمفو يريد اًمنميمي مدير يمون إذا مثالً 

 اعمقفمػلم قمغم اإلكػوق يؼؽم أن اًمصحقح اًمطريؼ نقيؽ

 سمؾ ،ؿهل واًمتضققؼ اًمعـوء مـ مزيداً  يقضمىو ًمديف واًمعامل

 طمتك معوكوهتؿ مـ واحلدّ  إؾمعودهؿ إمم يًعك أن قمؾقف

 ومقخؾصقن موهلؿ ورأس منموقمفؿ هق هذا سملن يشعروا

 أمره. ذم واخلطقئي اخلطل ويتقىّمقن قمؿؾفؿ ذم

 اخلطقات مـ يمثػم قمغم يؼدم اإلكًون يمون وإذا

 مـ مزيد قمغم حيصؾ أن ٕضمؾ اًمعـوء مـ اًمؽثػم ويتحؿؾ
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 يعؾؿ أن قمؾقف ومننّ  اًمًعودة مـ مزيد إمم ويصؾ اعمؽوؾمى

 ومضقؾي قكفيم قمـ ومضالً  أظمريـ سمًعودة آهتامم أنّ 

 ًمف. اًمًعودة اؾمتتٌوع ذم مـفو أىمّؾ  ًمقس أظمالىمقي

 اًمقصمقؼي ؾعالىميًم أدّق  ومفؿ إمم يـتفل اعمقوقع وهذا

 واًمػضقؾي. احلؽؿي سملم

 ٓمًً اًمتل اًمعومي احلؽقؿي اخلطقات سمعض هذه

 احلقوة. ذم إًمقفو احلوضمي

 ظمالل مـ أومدهتو يمثػمة شمػصقؾقي طمؽؿ وهـوك

 إٓ احلقوة، طمقادث ذم اًمتلمؾ ظمالل ومـ طمؽقؿي كصقص

 سمؾ قمؾقفو آـمالع هق ًمقس احلؽؿي ؿملن ذم اعمفؿ أن

 حمؾفو ذم اؾمتحضورهو إمم يمدي واًمذي هبو اًمققمل

 واًمًؾقك. اًمعؿؾ ذم وشمطٌقؼفو

 ـ احلقوة ذم احلؽؿي مـ مزيد إمم سمحوضمتل أؿمعر إكـل

 ضموكى يمؾ ذم ـ مـفو ؿمقئوً  أوشمقً ىمد إصؾ ذم يمـً إن

 أضمد أزال وٓ أسمعودهو، مـ سمعد يمؾ وذم طمقويت ضمقاكى مـ

 صغوئر إمم واكٍماوموً  حلقويت أومضؾ اؾمتثامر ذم إظمػوىموً 

 مفامهتو إمم آكتٌوه سمدل وفمقاهرهو وقمقاضمؾفو إمقر

 مـ مزيداً  زم يقّن  ؾمٌحوكف اهلل وًمعّؾ  ،وسمقاـمـفو وقمقاىمٌفو

 اعمًػم. هذا ذم اًمتقومقؼ
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 ّالذيي: الحكوت

 قمغم يميمد أن اًمصودق اًمديـ مـ اعمتقىمع أن ذم ؿمؽ ٓ

 وؾمؾقيمًو، شمٌٍماً  احلقوة ذم احلؽقؿ اعمـحك إمم اإلكًون ادموه

 يؽقن وًمـ ًمإلكًون، اخلوًمؼ اإلًمف رؾموًمي اًمديـ هذا ٕن

 سمطٌقعي ـ وآظمتقور واًمؼدرة سموًمعؾؿ اعمتصػ ـ اخلوًمؼ اإلًمف

 ظمؾؼ وىمد ومصدرهو، احلؽؿي مـٌع ومفق طمؽقاًم، إٓ احلول

 إمم واًمـزوع وآظمتقور واًمؼدرة سموًمعؾؿ جمفزاً  اإلكًون

 ومطر وعمو ًمصػوشمف مالئؿي رؾموًمتف شمليت أن سمد ومال احلؽؿي،

 اإلكًون. قمؾقف

 اهتاممف ٓطمظً طمقٌ يمذًمؽ، اًمديـ وضمدت وىمد

 شمـؿقي قمغم فطمثّ  ظمالل مـ اإلكًون ذم احلؽقؿ اًمـزوع سمتـؿقي

 شمصقكف طمؽقؿي سمتعوًمقؿ هوإمداد داظمؾف ذم احلؽؿي روح

 .احلقوة هذه ذم اخلطل قمـ

 وومه اخلطػميـ سموًمـٌليـ اإلكًون إكٌوء أن واًمقاىمع

 اإلكًون وسمٌؼوء وظمصوئصف، سموإلكًون اعمعـل اإلًمف وضمقد

 ذم ضموء ىمد ومقفو وؾمؾقيمف سمتٌٍمه مرهقكوً  احلقوة هذه سمعد

 مع مالئامً  وؾمؾقيمف اإلكًون شمٍمف ًمقؽقن ،اًمًقوق هذا

 أوٓدهؿ اًمقاًمدان يعّؾؿ يمام ًمف، واعمفؿي سمف اعمحقطي احلؼوئؼ

 يـٌغل ممو هبؿ حتقط اًمتل احلؼوئؼ شمالمقذهؿ واعمعؾؿقن
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 قمؾقفو. اـمالقمفؿ

 هذه سملنّ  اإلكًون شمذيمػم شمؽّرر دمد اًمؽريؿ اًمؼرآن ومػل

 اًمًعودة إمم سموإلكًون شممدي وىمقاقمد ؾمــ قمغم مٌـقي احلقوة

 يمدي احلقوة ذم اًمصحقح اهلدي وأن واًمشؼوء، اًمعـوء أو

 شمعومم: ىمول يمام ًمإلكًون، ؾمعودة مـ احلقوة سمف شمًؿح مو إمم

ْؽؿَ  ُيْمَت  َوَمـ] ا ُأويِتَ  وَمَؼدْ  يَ احْلِ رُ  َوَمو يَمثػًِما ظَمػْمً يم  ٓ   َيذ   إِ

ًَْمٌَوِب  ُأوًُمق ْٕ  .(1)[ا
 يموكً إكام اًمرؾمؾ سمعثي أن قمغم اًمؽريؿ اًمؼرآن أيمد يمام

 ؾمٌحوكف: ىمول احلؽؿي، اإلكًون شمعؾقؿ ٕضمؾ إصؾ ذم

ًٓ  ومِقُؽؿْ  أَْرؾَمْؾـَو يَماَم ] ـُؽؿْ  َرؾُمق  آَيوشمِـَو قَمَؾقُْؽؿْ  َيتُْؾق م 

قُؽؿْ  ْؽَؿيَ  اًْمؽِتَوَب  َوُيَعؾ ُؿُؽؿُ  َوُيَزيم  و َوُيَعؾ ُؿُؽؿ َواحْلِ ْ  م   مَل

 .(2)[شَمْعَؾُؿقنَ  شَمُؽقُكقا

                                                           

 .969سورة البقرة:( 1)

ُهَق ]: . ومن اآليات األخرى قوله تعاىل151سورة البقرة:( 9)

ـُْفْؿ َيْتُؾق قمَ  ًٓ م  ق لَم َرؾُمق ُم  ْٕ ٌَ ذِم ا قِفْؿ اًم ِذي سَمَع َؾقِْفْؿ آَيوشمِِف َوُيَزيم 

ٌلِمٍ  ْؽَؿَي َوإِن يَموُكقا ِمـ ىَمٌُْؾ ًَمِػل َواَلٍل مُّ
 [َوُيَعؾ ُؿُفُؿ اًْمؽِتَوَب َواحْلِ

َوِت ](، وىمول ضمؾً آٓؤه: 9سورة اجلمعة:) ك سمِوًْمٌَقـ  ًَ َوعمَ و ضَموَء قِمق
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 مـ سمؿزيد أرؾمؾفؿ اًمذيـ قمٌوده ؾمٌحوكف اهلل أهلؿ وىمد

 اًمرؾموًمي هلذه اًمؽػقء إداء هلؿ يتلشمك يمل احلؽؿي

 آشَمقْـَو وَمَؼدْ ] :‚ إسمراهقؿ آل قمـ ؾمٌحوكف ىمول يمام احلؽقؿي،

ْؽَؿيَ  اًْمؽِتَوَب  إسِْمَراِهقؿَ  آَل   :‚ داود قمـ ضموءو ،(1)[َواحْلِ

ْؽَؿيَ  َوآشَمقْـَوهُ ] َطوِب  َووَمْصَؾ  احْلِ  قمقًك وقمـ ،(2)[اخْلِ

ْؽَؿيَ  اًْمؽِتَوَب  قَمؾ ْؿتَُؽ  َوإِذْ ] :‚  َواًمت ْقَراةَ  َواحْلِ

كِجقَؾ   اًمؾ ـفُ  َوَأكَزَل ] :^ اإلؾمالم رؾمقل وقمـ ،(3)[َواإْلِ

ْؽَؿيَ  اًْمؽِتَوَب  قَمَؾقَْؽ  ْ  َمو َوقَمؾ َؿَؽ  َواحْلِ  َويَمونَ  شَمْعَؾؿُ  شَمُؽـ مَل

 .(4)[قَمظِقاًم  قَمَؾقَْؽ  اًمؾ ـفِ  وَمْضُؾ 
                                                                                        

ْؽَؿيِ  (، وىمول قمز مـ 66سورة الزخرف:) [ىَموَل ىَمْد ضِمئْتُُؽؿ سمِوحْلِ

َكٌَوِء َمو ومِقِف ُمْزَدضَمٌر ]ىموئؾ:  ْٕ ـَ ا طِمْؽَؿٌي سَموًمَِغٌي وَماَم  *َوًَمَؼْد ضَموَءُهؿ م 

ـِ اًمـُُّذرُ  ًَ ](، وىمول شمعومم: 5ــ4سورة القمر:) [شُمْغ َواْذيُمُروا كِْعَؿ

ْؽَؿِي َيِعظُ  ـَ اًْمؽِتَوِب َواحْلِ  [ُؽؿ سمِفِ اًمؾ ـِف قَمَؾقُْؽْؿ َوَمو َأكَزَل قَمَؾقُْؽؿ م 
 (.961سورة البقرة:)

 .54سورة النساء:( 1)

 .92سورة ص:( 9)

 .112سورة ادائدة:( 6)

 .116سورة النساء:( 4)
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 سموحلؽؿي، إًمقف اًمدقمقة إمم اًمرؾمؾ ؾمٌحوكف دقمو وىمد

 َؿْققِمَظيِ ـَواًمْ  ِحْؽَؿيِ ـسمِوًمْ  َرسم َؽ  ؾَمٌِقؾِ  إمَِم  اْدعُ ] شمعومم: ىمول

ـَيِ ـاًمْ  ًَ ـُ  ِهَل  سمِوًم تِل ُفؿـَوضَموِدًمْ  َح ًَ  َأقْمَؾؿُ  ُهقَ  َرسم َؽ  إِن   َأطْم

ـَ ـسمِوًمْ  َأقْمَؾؿُ  َوُهقَ  ؾَمٌِقؾِفِ  قَمـ َوؾ   سمَِؿـ  .(1)[ُؿْفتَِدي
 ذم واًمًؾقيمقي آقمتؼوديي اًمتنميعوت ضموءت وىمد

 ىمول يمام إوؾمع، سموعمـظقر احلؽؿي عمؼته اؾمتجوسميً  اًمديـ

ْؽَؿيَ  ْؼاَمنَ ًمُ  آشَمقْـَو َوًَمَؼدْ ] ؾمٌحوكف:  َوَمـ ًمِؾ ـفِ  اؿْمُؽرْ  َأنِ  احْلِ

اَم  َيْشُؽرْ  فِ  َيْشُؽرُ  وَمنِك  ًِ  هَمـِل   اًمؾ ـفَ  وَمنِن   يَمَػرَ  َوَمـ ًمِـَْػ

ـَ  َرسمَُّؽ  إًَِمقَْؽ  َأْوطَمك مِم و َذًمَِؽ ] شمعومم: وىمول ،(2)[مَحِقدٌ   ِم

ْؽَؿيِ  َٓ  احْلِ  ضَمَفـ ؿَ  ذِم  وَمتُْؾَؼك آظَمرَ  إًَِمـًفو اًمؾ ـفِ  َمعَ  دَمَْعْؾ  َو

ْدطُمقًرا َمُؾقًمو  .(3)[م 
 اإليامن أن قمغم اًمـصقص دًمً ذًمؽ: قمغم وشمػريعوً 

 كجد يمام ـ اإلكًون ذم احلؽؿي روح يؼّقي ورؾموٓشمف سموهلل

 اإلكًون طمؽؿي وأن ـ اًمصوحللم مـ اًمعديد ذم ذًمؽ

                                                           

 .195سورة النحل:( 1)

 .19سورة لقامن:( 9)

 .69سورة اإلرساء:( 6)
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 طمؽؿتف ىمؾي أن يمام ومقف، اإليامن روح ىمقة قمـ عؼّم شم اعمممـ

 اعمممـ أن يػقد مو ورد وًمذًمؽ ذًمؽ، الفظم قمـ شمعؼّم 

 مـ ُيؾدغ وٓ سمتٌٍم إمقر إمم يـظر وأكف وقموىمؾ يمقّس

 مرشملم. طمجر

 دظمؾ اعمممـ اإلكًون حلؽؿي أن ذًمؽ قمـ يتػرع يمام

 ذم أو اًمعومي وىمقؿف مٌودئف ذم ؾمقاء اًمديـ شمؾؼل طمًـ ذم

 شمؾؽ سمتطٌقؼ يتعؾؼ ومقام أو قمؾقفو، يٌتـل اًمتل شمنميعوشمف

 اًمشخصقي ًمقفمقػتف اعمرء وشمشخقص واًمتنميعوت اعمٌودئ

 ذم اعمالئؿي وموحلووـي وقئفو. ذم وآضمتامقمقي وإهيي

 اعمٌودئ ٓؾمتؼٌول اؾمتعداداً  أيمثر دمعؾف وناإلكً داظمؾ

 راؿمداً  شمطٌقؼوً  مقاردهو ذم شمطٌقؼفو قمغم وأىمدر احلؽقؿي

 وصوئًٌو.

 الحكوت: هسيزة في لإلًساى الذيي إعاًت ّجٍْ

 احلؽؿي مًػمة ذم اإلكًون يعلم اًمديـ أنّ  أضمد ـلإكّ 

 صمالصمي: وضمقه مـ

 سموًمتعوًمقؿ إلكًونًم اًمديـ إمداد :إول اًمقضمف

 اًمؽؼمى إؾمئؾي ؿملن ذم اًمصودىمي وإكٌوء ؿياحلؽق

 احلقوة، سمعد اإلكًون وسمؼوء شمعومم، اهلل وضمقد مـ ًمإلكًون

 احلقوة. ذم اًمراؿمد اًمًٌقؾ وأصقل
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 ؿملكف مـ ضمداً  قمظقؿ كٌل هلق أظمرة كٌل أن أرى إكـل

 ٕن متومًو، ًمؾحقوة احلؽقؿ اإلكًون رؤيي زاويي يغػم أن

 امتحون ومرصي ذم احلقوة هذه ذم اإلكًون يؽقن أن مؼتضوه

 يمام أظمرى، طمقوة ذم وؾمعقف شمٌٍمه كتقجي وشمؾؼقف واظمتٌور،

قَْس  َوَأن] ؾمٌحوكف: ىمول ونِ  ًم  ًَ ٓ   ًمإِْلِك  َوأَن   * ؾَمَعك َمو إِ

َْورَم  َزاءَ جَ ـاًمْ  جُيَْزاهُ  صُمؿ   * ُيَرى ؾَمْقَف  ؾَمْعقَفُ  ْٕ  وىمول ،(1)[ا

ُخ  يُمـ و إِك و سمِوحْلَؼ   قَمَؾقُْؽؿ َيـطُِؼ  يمِتَوسُمـَو َهـَذا] شمعومم: ًِ تَـ ًْ  َك

 .(2)[شَمْعَؿُؾقنَ  يُمـتُؿْ  َمو
 قمـ اإلقمراض اًمديـ وومؼ يؼتيض ٓ أظمرة كٌل إن

 احلقوة سمجـى شمقوع أن يؼتيض وًمؽـ متومًو، احلقوة هذه

 ومِقاَم  َواسْمتَغِ ] ؾمٌحوكف: ىمول يمام سمؼدرهو، وشمؼّدر إظمرى

ارَ  اًمؾ ـفُ  آشَموكَ  ظِمَرةَ  اًمد  ْٔ َٓ  ا ـَ  َكِصقٌََؽ  شَمـَس  َو ْكقَو ِم  .(3)[اًمدُّ
 ذم وإرؿموداشمف ؾمٌحوكف اهلل سمتعوًمقؿ اكتػعً ىمد ـلوإكّ 

 رؾموًمتف ومؽوكً يمٌػمًا، اكتػوقموً  اإلكًون وإمم إزمّ  رؾموًمتف

                                                           

 .41ــ69سورة النجم:( 1)

 .99سورة اجلاثوة:( 9)

 .77سورة القصص:( 6)
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 .طمؼوً  ورائعي مؾفؿي رؾموًمي

 احلؽقؿي واًمقصويو سموًمًػمة اؾمتضلت ـلإكّ  يمام

 هبؿ قُمـل اًمذيـ اعمؿقزيـ قمٌوده قمـ ُأصمرت اًمتل واًمرائعي

 رؾمقل ؾمقام وٓ واًمتًديد اإلهلوم ظمالل مـ ظموصي قمـويي

 .‚ قمكم اإلموم وشمؾؿقذه ^ اإلؾمالم

 مًػمة ذم ًمإلكًون ؾمٌحوكف اهلل إقموكي :اًمثوين اًمقضمف

 أكف اإلكًون إمم ؾمٌحوكف اهلل رؾموًمي ذم ضموء ومؼد احلؽؿي،

 كوصحوً  يمون متك احلؽقؿ، آدموه ذم ًمإلكًون فمفر شمعومم

 قمقكوً  يؽقن أن ؾمٌحوكف اهلل مـ ورضمو آدموه هذا ذم ًمـػًف

 اًمراؿمدة واإلحيوءات واًمتًديد سموإلهلوم يؿّده ومفق ومقف، ًمف

 احلؽقؿ. اعمًور قمغم ويثٌتف

 ذم اعمقاىمػ مـ اًمعديد ذم ومعكم سمشؽؾ أطمًًً ـلإكّ 

 ٓوطراري واؾمتجوب رقموين ىمد ؾمٌحوكف سملكف طمقويت

 أريد يمـً ًمق أكـل وأقمتؼد ،احلؽقؿ آدموه ذم وؾموقمدين

 أرضمق أكـل قمغم ًمزادين، سموحلؽؿي شمعؾؼوً  وأؿمدّ  ًمـػيس كصحوً 

 شمعومم. ومضؾف مـ اعمزيد وآمؾ

 آدموه كحق اإلكًون حيػز اًمديـ إن :اًمثوًمٌ اًمقضمف

 متعددة، قاٍح ك مـ احلؽقؿي اًمدواقمل ومقف ويؼقي احلؽقؿ

 يكم: مو مـفو
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 وسمقون احلؽؿي سمروح اًمتحكم قمغم طمثف أصؾ ـ 1

 أظمذ دون مـ احلقوة ذم آؾمؽمؾمول وظمطقرة رضورشمف

 واًمتليمقد احلٌ هذا ؿملن مـ ومنن احلؽقؿي، سموٓقمتٌورات

 طمٌ ذم احلول هق يمام ًمف آؾمتجوسمي قمغم اإلكًون حيػز أن

 معلم، ءيش قمغم اإلكًون وإصدىموء يموًمقاًمديـ أظمريـ

 احلول. سمطٌقعي دموهف اإلكًون دواقمل حيػز إكف طمقٌ

 واًمعؼالكقي واًمتػؽػم اًمعؾؿ قمغم اًمديـ طمثف ـ 2

 خمتؾػي، سملًمًـي اًمؼرآكقي أيوت مـ مئوت ذم يمام اعمعرومقي،

 اًمًؾقؿي، اًمدواقمل شمؼقي أن اًمصوئٌي اعمعرومي ؿملن مـ ومننّ 

 وخموـمرهو. احلقوة ؾمــ شمؽشػ ٕهنو

 ظمالل مـ واًمصوئى احلؽقؿ اًمًؾقك شمؼدير ـ 3

 مـ اخلوـمئ اًمًؾقك قمـ واًمتحذير واًمثقاب، اعمؽووملة

 أي ذم يًتغـل ًمـ اإلكًون ومنن واجلزاء، اعمعوىمٌي ظمالل

 ؾمـّي وشمؾؽ اإلؾموءة، قمـ واًمردع اإلطمًون دقمؿ قمـ مًورٍ 

 احلقوة. ؾمــ مـ مشفقدة

 قمـ واًمؽمهمقى اًمػووؾي، اًمؼقؿ قمغم احلٌ ـ 4

 اعميسء ووقمقد سموإلطمًون، اعمحًـ ووقمد أودادهو،

 منموقمقي ىمقؿ ظموصيً  إظمالىمقي اًمؼقؿ رقمويي ومنن سموإلؾموءة،

 شمقاومؼ ـ واًمعػوف واًمقوموء واًمصدق اًمعدل مثؾ ـ اًمًؾقك
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 أؾمٌوب ـ ذاهتو طمد ذم أمهقتفو قمـ ومضالً  ـ ٕهنو احلؽؿي،

 أؾمٌوب أودادهو أن يمام احلقوة، هذه ذم ًمؾًعودة كققمقي

 واًمشؼوء. ًمؾعـوء

 واًمًعودة اًمديـ سمؿقوقع يتعؾؼ ومقام كتٌوهآ ويـٌغل

 ذم طمدودٍ  مراقموة إمم اإلكًون يرؿمد يمون إذا اًمديـ أن إمم

 أظمرة ؾمعودة عمراقموة ًمقس احلؼقؼي ذم ذًمؽ ومننّ  ؾمؾقيمقوشمف

 وًمؽـ أيضوً  احلقوة هذه ذم ؾمعودشمف عمراقموة هل سمؾ ومحًى،

 ذم ًمؾًعودة اإلًمزامقي اعمحددات ٕن وأوؾمع، أؿمؿؾ سمرؤيي

 اًمعدل مثؾ اًمػووؾي ًمؾؼقؿ حتريوت إٓ ًمقًً اًمديـ

 اًمؼقؿ هذه أن ذم ؿمؽ وٓ وأظمقاهتو، واًمقوموء واًمصدق

 احلقوة هذه ذم اإلكًون كقع ؾمعودة ذم رضوريي قمؿقموً 

 اًمشومؾي. سموًمـظرة

 وسموًمدار اإلًمف سمقضمقد اإليامن أن أقمتؼد أكـل قمغم

 ًمؾًعودة إووومقي أؾمٌوسموً  ًمإلكًون يقومر أن ؿملكف مـ أظمرة

 مـفو: متعددة، كقاٍح  مـ واعموديي عمعـقييا

 ومطريي طموضمي يؿثؾ سمـػًف ؾمٌحوكف اهلل ذيمر أن ـ 1

 ؿملكف وـمؿلكقـي وؾمؽقـي ؾمعودة ًمف يقضمى ًمإلكًون

 أن يمام اًمػطريي، احلوضموت سمًوئر اإليػوء ؿملن ؾمٌحوكف

 ًمشعقر يًتجقى اعمامت سمعد اإلكًون سمٌؼوء آقمتؼود
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 ذم متجذر أمؾ سموًمٌؼوء إمؾ إن طمقٌ ومطري، إكًوين

 صمؿ ومـ سموخلقاء، اًمشعقر يقضمى واومتؼوده اإلكًون كػس

 اًمٌؼوء. سمعلم اًمعظامء وإمم ذوهيؿ إمم اًمـوس يـظر

 وإمم واعمـزًمي اعمؽوكي إمم روطمقي طموضمي ًمإلكًون أن ـ 2

 اًمٌمء، سمعض اعمودة قمـ اًمؽمومع وإمم إمؾ وإمم إكس

 اهلل ذيمر مع ومالئؿ مجقؾ وضمف قمغم يتحؼؼ ذًمؽ ويمؾ

 سمف يػؽر سمديالً  ًمإلكًون حتؼؼ أظمرة أن يمام ؾمٌحوكف،

 احلقوة هذه ذم واًمشؼوء اًمػـوء وضمقه مـ جيده قمام ومقف ويلمؾ

 اًمػووؾي. ًمؾؼقؿ ورقموييً  ؾمٌحوكف اهلل ٕضمؾ يمون ومقام ؾمقام ٓ

 ذم سمنقموكتف اإلكًون وقمد ىمد ؾمٌحوكف اهلل أن ـ 3

 مـ اًمػطريي وديياعم طمقائجف وذم اعمتؼدمي اعمعـقيي طمقائجف

 سمؿؼدار وكحقهو واًمعؿر واًمعوومقي واًمقًمد واًمزوج اًمرزق

 وٓ حيتًى طمقٌ مـ احلقوة هلذه مؼوديره سمف شمًؿح مو

 إَِذا ُؿْضَطر  ـاًمْ  جُيِقُى  َأم ـ] ؾمٌحوكف: ىمول يمام حيتًى،

قءَ  َوَيْؽِشُػ  َدقَموهُ  ًُّ  اًمؾ ـفُ  ؾَمقَْجَعُؾ ] شمعومم: وىمول ،(1)[اًم
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 إلضموسمتف مثالً  ؾمٌحوكف اهلل رضب وىمد ،(1)[اُيْنً  قُمْنٍ  سَمْعدَ 

 اًمؽريؿ. اًمؼرآن ذم أكٌقوئف ًمدقموء

 ذم زم اًمديـ سمتحػقز يمثػماً  طمقويت ذم اكتػعً ـلإكّ 

 ذم قمـف حترزت ظمطقئي أو ظمطل مـ ومؽؿ احلؽقؿ، آدموه

 قمؿؾ مـ ويمؿ حتذيره، أو وشمشقيؼف اًمديـ حتػقز أصمر

 ًمؼد ،اًمديـ أصمر ذم زم شمقّن  مًػميت ذم زم وكوضمح صوئى

 قمـ حلظويت مـ يمثػماً  وكصوئحف سمتعؾقامشمف اًمديـ اؾمتـؼذ

 سموٕمقر آكشغول وقمـ واًمتؽوؾمؾ واًمػراغ واًمؼؾؼ اًمؾغق

 واًمعؿؾ واًمصؼم اًمطؿقح روح ذمّ  وأصمور واًمتوومفي، اخلوـمئي

 احلقوة. هذه ذم ًمػرصتل إمثؾ آؾمتثامر ٕضمؾ

 كػًف قمـ فإكٌوئ ظمالل مـ ـ ؾمٌحوكف اهلل إمم أكظر ـلإكّ 

 احلقوة، قمغم طمؽقؿ يمؼّقؿ ـ مجقعوً  اخلؾؼ وإمم إزمّ  رؾموًمتف ذم

 إمم هيدي ومفق ومقفو، ًمإلكًون احلؽقؿي ًمؾؿًػمة وراعٍ 

 ويؼّدرهو، احلؽقؿي اخلطقة قمغم وحيػز احلؽقؿ آدموه

 اًمقاًمديـ سمرقمويي ـ إقمغم اعمثؾ وهلل ـ ًمـػيس ذًمؽ وأىمّرب

 إمم وأكظر ًمألوٓد، احلؽقؿي ًمؾؿًػمة إهة ذم احلؽقؿلم
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 يمقاقمقي ـ اإلكًون إمم ؾمٌحوكف اهلل رؾموًمي وهق ـ اًمديـ

 ويدقمؿ يًتحٌ واًمػضقؾي واحلؽؿي ًمؾحؼقؼي فموهرة

 اًمذي اإلكًون داظمؾ ذم واًمضؿػم واحلؽؿي اًمعؼؾ صقت

 اإلكًون. داظمؾ ذم سموـمـي واقمقي هق

 مدى هق احلقوة هذه ذم ًمإلكًون احلؼقؼل آظمتٌور إنّ 

 احلؽقؿ اًمًؾقك ىمقاقمد وومؼ وضمريف ؽؿياحل سمروح حتؾقف

 أومم وًمقس ذًمؽ، ذم ًمؾًٌوق مضامر ًمإلكًون وموحلقوة ومقفو،

 أيمثرهؿ سمؾ احلقوة، هذه ذم شمـعامً  أيمثرهؿ سموًمتؼدير اًمـوس

 حتدد اًمتل هل وموحلؽؿي ؾمٌقؾفو، ذم ومؽوومحيً  ومقفو طمؽؿيً 

 ودرضموهتؿ. اًمـوس مراشمى

 احلؽقؿ ؾقكاًمً مـ ًمف يـٌغل عمو شملمؾف ذم اإلكًون إنّ 

 اًمعالىمي ذات ـ احلقوة ؾمــ يالطمظ طمقٌ احلقوة هذه ذم

 وإهيي اًمـػًقي كقاطمقفو خمتؾػ ذم ـ سموإلكًون

 وطمؽؿيً  وشمالؤموً  شمـوؾمؼوً  ومقفو جيد واًمتورخيقي وآضمتامقمقي

 وىمدير مٌدع صوكع ىمٌؾ مـ اًمٌعد هذا صـوقمي يؿثؾ ممو

 قمغم اًمقىمقف قمـد اًمػقزيوئل ذًمؽ جيد يمام وطمؽقؿ،

 ومتوكي ومقفو واًمدىمي ومجوهلو اًمؽقن ًمٌـوء اًمػقزيوئقي قاقمداًمؼ

 اًمػقزيوئقي اًمًــ مـ سملىمؾ ًمقًً وهل سمقـفو، اًمعالىمي

 هذا ضمقاكى مـ ضموكى يمؾ إن ومحؼوً  ومجوًٓ، ودىميً  روقميً 
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 آيوت مـ ومذهؾي رائعي آيي واعمتـقع اًمقاؾمع اًمقضمقد

 سموًمصغر اإلكًون ُيشِعر وهق وىمدير، مفقؿـ صوكع

 همػم اًمػوئؼي اعمؼدرة هذه أموم واًمعجز آطمتؼورو واًمضآًمي

 مـف ويًتقضمى واعمحقط، اًمشومؾ واًمعؾؿ اعمتـوهقي

 هذا ذم يشء يمؾ إن وطمؼوً  واخلضقع، واًمتؼدير اإلقمجوب

 ًمف يًجد ومؽلكف اًمؼدير، اإلًمف هذا ًمتؼدير خيضع اًمؽقن

 دومًو. ومحده اإلكًون سمتًٌقح أطمراه ومام سمحؿده، ويًٌح

 اإلكًون شمذيّمر سمآيوت عمحورضةا هذه أظمتؿ ـلإكّ 

 سمؽالم صمؿ ًمإلكًون، احلؽقؿ وكدائف ؾمٌحوكف اهلل سمقاقمقي

 .‚ قمكم ًمإلموم

ـ   ًَمَؼدْ ] ؾمٌحوكف: اهلل ىمول .1  إِذْ  اعمُْْمِمـلِمَ  قَمغَم  اًمؾ ـفُ  َم

 ٌَ ًٓ  ومِقِفؿْ  سَمَع ـْ  َرؾُمق ِفؿْ  م  ًِ قِفؿْ  آَيوشمِفِ  قَمَؾقِْفؿْ  َيتُْؾق أَكُػ  َوُيَزيم 

ْؽَؿيَ  اًْمؽِتَوَب  َوُيَعؾ ُؿُفؿُ   َواَللٍ  ًَمِػل ىَمٌُْؾ  ِمـ يَموُكقا َوإِن َواحْلِ

ٌلِمٍ   .(1)[مُّ

َو َيو] شمعومم: وىمول .2  اًم ِذي َرسم ُؽؿُ  اقْمٌُُدوا اًمـ وُس  أَهيُّ

ـَ  ظَمَؾَؼُؽؿْ  ِذي  ضَمَعَؾ  اًم ِذي * شَمت ُؼقنَ  ًَمَعؾ ُؽؿْ  ىَمٌْؾُِؽؿْ  ِمـ َواًم 
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َْرَض  ًَمُؽؿُ  ْٕ اَمءَ  ومَِراؿًمو ا  ً ـَ  َوَأكَزَل  سمِـَوءً  َواًم   ِم
ِ
اَمء  ً  َموءً  اًم

ـَ  سمِفِ  وَمَلظْمَرَج  َعُؾقا وَماَل  ًم ُؽؿْ  ِرْزىًمو اًمث َؿَراِت  ِم  َأكَداًدا ًمِؾ ـفِ  دَمْ

 .(1)[شَمْعَؾُؿقنَ  َوَأكتُؿْ 
َو َيو] آٓؤه: ضمؾً وىمول .3  ضَموَءيُمؿ ىَمدْ  اًمـ وُس  َأهيُّ

ـ سُمْرَهونٌ  سم ُؽؿْ  م  ٌِقـًو ُكقًرا إًَِمقُْؽؿْ  َوَأكَزًْمـَو ر  و * مُّ ـَ  وَمَلم  ِذي  اًم 

قُْدظِمُؾُفؿْ  سمِفِ  َواقْمتََصُؿقا سمِوًمؾ ـفِ  آَمـُقا ًَ ـْفُ  َرمْحَيٍ  ذِم  وَم  َووَمْضؾٍ  م 

اـًمو إًَِمقْفِ  َوهَيِْدهيِؿْ  تَِؼقاًم  رِصَ ًْ  .(2)[مُّ
َو َيو] شمعومم: وىمول .4 ْققِمَظيٌ  ضَموَءشْمُؽؿ ىَمدْ  اًمـ وُس  َأهيُّ  م 

ـ سم ُؽؿْ  م  ُدورِ  ذِم  عم َو َوؿِمَػوءٌ  ر  ْؾُؿْمِمـلِمَ  َوَرمْحَيٌ  َوُهًدى اًمصُّ  ًم 

 مم  و ظَمػْمٌ  ُهقَ  وَمْؾقَْػَرطُمقا وَمٌَِذًمَِؽ  َوسمَِرمْحَتِفِ  اًمؾ ـفِ  سمَِػْضؾِ  ىُمْؾ  *

َٓ  ىُمْرآنٍ  ِمـ ِمـْفُ  شَمتُْؾق َوَمو ؿَمْلنٍ  ذِم  شَمُؽقنُ  َوَمو ...جَيَْؿُعقنَ   َو

ـْ  شَمْعَؿُؾقنَ  ٓ   قَمَؿؾٍ  ِم  ومِقفِ  شُمِػقُضقنَ  إِذْ  ؿُمُفقًدا قَمَؾقُْؽؿْ  يُمـ و إِ

سم َؽ  قَمـ َيْعُزُب  َوَمو ثَْؼولِ  ِمـ ر  ةٍ  م  َْرضِ  ذِم  َذر  ْٕ َٓ  ا  ذِم  َو

 
ِ
اَمء  ً َٓ  اًم َٓ  َذًمَِؽ  ِمـ أَْصَغرَ  َو ٓ   َأيْمؼَمَ  َو  يمِتَوٍب  ذِم  إِ

ٌلِمٍ   .(3)[مُّ
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َو َيو ىُمْؾ ] ؾمٌحوكف: وىمول .5  ضَموَءيُمؿُ  ىَمدْ  اًمـ وُس  أَهيُّ

سم ُؽؿْ  ِمـ احْلَؼُّ  ـِ  ر  فِ  هَيْتَِدي وَمنِك اَم  اْهتََدى وَمَؿ ًِ  َوؾ   َوَمـ ًمِـَْػ

 .(1)[سمَِقيمِقؾٍ  قَمَؾقُْؽؿ َأَكو َوَمو قَمَؾقَْفو َيِضؾُّ  وَمنِك اَم 

َو َيو] :ذيمره ضمّؾ  وىمول .6  م ـ ظَمَؾْؼـَويُمؿ إِك و اًمـ وُس  َأهيُّ

 َأيْمَرَمُؽؿْ  إِن   ًمِتََعوَروُمقا َوىَمٌَوئَِؾ  ؿُمُعقسًمو َوضَمَعْؾـَويُمؿْ  َوُأكثَك َذيَمرٍ 

 .(2)[ظَمٌػِمٌ  قَمؾِقؿٌ  اًمؾ ـفَ  إِن   َأشْمَؼويُمؿْ  اًمؾ ـفِ  قِمـدَ 

 احلًـ ٓسمـف اعمعروومي وصقتف ذم ‚ قمكم اإلموم وىمول

 .(3)اًمعومي وصويوه مـ خمتورات يكم ومو ،‚

 ،َأْمِره وًُمُزومِ  سُمـَل   َأْي  اهلل سمَِتْؼَقى ُأوِصقَؽ  إيِن  )) .1

قْمتَِصومِ  سمِِذيْمِره ىَمْؾٌَِؽ  وقِماَمَرةِ  ِٓ ٌْؾِف وا ٌٍَى  وَأيُّ  ،سمَِح  َأْوصَمُؼ  ؾَم

ـْ  ٌٍَى  ِم ًَ  إِنْ  ،اهلل وسَملْمَ  سَمْقـََؽ  ؾَم  .((سمِف َأظَمْذَت  َأْك

ٌََؽ  َأطْمِل )) .2 َهوَدةِ  وَأِمْتف َؿْققِمَظيِ ـسمِوًمْ  ىَمْؾ ه ،سمِوًمز   وىَمق 

ْره سمِوًْمقَِؼلمِ  ْؽَؿيِ  وَكق   .((سمِوحْلِ

َطوَب  شَمْعِرُف  َٓ  ومِقاَم  اًْمَؼْقَل  وَدعِ )) .3 ْ  ومِقاَم  واخْلِ  مَل
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ْؽ  ،شُمَؽؾ ْػ  ًِ ـْ  وَأْم ًَ  إَِذا ـَمِريٍؼ  قَم  اًْمَؽػ   وَمنِن   ،َواَلًَمَتف ظِمْػ

ةِ طَم  قِمـْدَ  اَللِ  ػْمَ ـْ  ظَمػْمٌ  اًمض   .((إَْهَقالِ  ُريُمقِب  ِم

دْ )) .4 َؽ  وقَمق  ًَ َ  َكْػ  اخْلُُؾُؼ  وكِْعؿَ  ،اعمَْْؽُروه قَمغَم  اًمت َصؼمُّ

 .((اًمت َصؼُمُ 

َتْؼٌَِؾ ..)) .5 ًْ ـَ  َرْأيَِؽ  سمِِجد   ًمَِت  يَمَػوكَ  ىَمدْ  َمو ،إَْمرِ  ِم

ِرسَمَتف سُمْغقََتف اًمت َجوِرِب  َأْهُؾ  ًَ  ىَمدْ  وَمَتُؽقنَ  ،ودَمْ  َمئُقَكيَ  يُمِػق

ًَ  ،اًمط َؾِى  ـْ  وقُمقومِق ـْ  وَمَلشَموكَ  ،اًمت ْجِرسَميِ  قِماَلِج  ِم  َمو َذًمَِؽ  ِم

 .((ِمـْف قَمَؾْقـَو َأفْمَؾؿَ  ُرسم اَم  َمو ًَمَؽ  واؾْمَتٌَونَ  ،َكْلشمِقف يُمـ و ىَمدْ 

َقاِب  ِودُّ  اإِلقْمَجوَب  َأن   واقْمَؾؿْ )) .6  وآوَميُ  اًمص 

ٌَوِب   .((إًَْم

ـْ  َأك َؽ  َيِؼقـوً  واقْمَؾؿْ )) .7 ـْ  َأَمَؾَؽ  شَمٌُْؾغَ  ًَم  شَمْعُدوَ  وًَم

ـْ  ؾَمٌِقؾِ  ذِم  وَأك َؽ  ،َأضَمَؾَؽ  ٌَْؾَؽ  يَمونَ  َم ْض  ،ىَم  اًمط َؾِى  ذِم  وَمَخػ 

ِى  ذِم  وَأمْجِْؾ  ًَ  ،طَمَرٍب  إمَِم  ضَمر   ىَمدْ  ـَمَؾٍى  ُرب   وَمنِك ف ،اعمُْْؽَت

َٓ  ،ٍق سمَِؿْرُزو ـَموًمٍِى  يُمؾُّ  وًَمْقَس   .((سمَِؿْحُرومٍ  جُمِْؿؾٍ  يُمؾُّ  و

َؽ  َأيْمِرمْ )) .8 ًَ ـْ  َكْػ  إمَِم  ؾَموىَمْتَؽ  وإِنْ  ،َدكِق يٍ  يُمؾ   قَم

هَموِئِى  ـْ  وَمنِك َؽ  ،اًمر  ـْ  شَمٌُْذُل  سماَِم  شَمْعتَوَض  ًَم َؽ  ِم ًِ  ،قِمَقووً  َكْػ

 َٓ ـْ  و كَ  قَمٌْدَ  شَمُؽ  َٓ  ظَمػْمٍ  ظَمػْمُ  وَمو ،طُمّراً  اهلل   ضَمَعَؾَؽ  وىَمدْ  هَمػْمِ

ٓ   ُيـَوُل  ٓ   ُيـَوُل  َٓ  وُيْنٍ  ،سمنَِم   إِ  .((سمُِعْنٍ  إِ

وكَ )) .9  وَمُتقِرَدكَ  ،اًمط َؿعِ  َمَطوَيو سمَِؽ  شُمقضِمَػ  َأنْ  وإِي 
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 .((اهْلََؾَؽيِ  َمـَوِهَؾ 

اَم )) .11 َواءُ  يَمونَ  ُرسم  اءُ  َداءً  اًمد   .((َدَواءً  واًمد 

اَم )) .11 َتـَْصُح ـاًمْ  وهَمش   اًمـ وِصِح  هَمػْمُ  َكَصَح  وُرسم  ًْ  .((ُؿ

 عُ وئِ َض سمَ  وهن  نِ ومَ  كـَ ؿُ ـاًمْ  غَم قمَ  وًمَؽ ؽَ اشم  وَ  وكَ ي  إِ وَ )) .12

 .(1)((كشمَ قْ ؿَ ـاًم

ًَ  َمو وظَمػْمُ  ،اًمت َجوِرِب  طِمْػظُ  واًْمَعْؼُؾ )) .13 سْم  َمو ضَمر 

 .((َوقَمَظَؽ 

ْ  َمو قَمغَم  اؾْمَتِدل  )) .14 ـْ  مَل  إُُمقرَ  وَمنِن   ،يَمونَ  ىَمدْ  سماَِم  َيُؽ

ٌَوه  .((َأؿْم

ؼْمِ  سمَِعَزائِؿِ  اهْلُُؿقمِ  َواِرَداِت  قَمـَْؽ  اـْمَرْح )) .15  ،اًمص 

ـِ  ًْ  .((اًْمَقِؼلمِ  وطُم

 سموًمتقاصؾ اإليصوء ذم شمؾؽ ‚ وصقتف ذم ضموء مموو

ْئ )) :ؾمٌحوكف اهلل مع َؽ  وَأجْلِ ًَ َفو ُأُمقِركَ  ذِم  َكْػ َؽ  إمَِم  يُمؾ   ،إهَِلِ

 ذِم  وَأظْمؾِْص  ،قَمِزيزٍ  وَموكِعٍ  طَمِريزٍ  يَمْفٍػ  إمَِم  شُمْؾِجُئَفو وَمنِك َؽ 

َلًَميِ  ًْ ْرَمونَ  اًْمَعَطوءَ  سمِقَِده وَمنِن   ،ًمَِرسم َؽ  اعمَْ  وَأيْمثِرِ  ،واحْلِ

ؾْمتَِخوَرةَ  ِٓ  .((ا

                                                           

 .59ص: 6هنج البالغة، حتقوق حممد عبده ج:( 1)
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ـُ  سمِقَِده اًم ِذي َأن   واقْمَؾؿْ )) :‚ وىمول اَمَواِت  ظَمَزاِئ  ً  اًم

  ذِم  ًَمَؽ  َأِذنَ  ىَمدْ  ،وإَْرضِ 
ِ
قَموء َؾ  ،اًمدُّ  ـ سمِوإِلضَموسَميِ  ًَمَؽ  وشَمَؽػ 

 قَمِؾؿَ  َكوضَمْقتَف وإَِذا ،كَِداكَ  ؾَمِؿعَ  َكوَدْيَتف وَمنَِذا  ـ ‚ ىمول أن إمم

ًَ  ،َكْجَقاكَ  َؽ  َذاَت  وَأسْمَثْثَتف ،سمَِحوضَمتَِؽ  إًَِمْقف وَمَلوْمَضْق ًِ  َكْػ

قَمَؽ  إًَِمْقف وؿَمَؽْقَت   واؾْمَتَعـْتَف يُمُروسَمَؽ  َتفواؾْمتَْؽَشػْ  ،مُهُ

ـْ  وؾَمَلًْمَتف ،ُأُمقِركَ  قَمغَم  ـِ  ِم  قَمغَم  َيْؼِدرُ  َٓ  َمو َرمْحَتِف ظَمَزائِ

ه إقِْمَطوِئف ـْ  ،هَمػْمُ يِ  إقَْماَمرِ  ِزَيوَدةِ  ِم  وؾَمَعيِ  ،إسَْمَدانِ  وِصح 

 ًَمَؽ  َأِذنَ  سماَِم  ،ظَمَزاِئـِف َمَػوشمِقَح  َيَدْيَؽ  ذِم  ضَمَعَؾ  صُمؿ   ،إَْرَزاِق 

ـْ  ومِقف َلًَمتِف ِم ًْ ًَ  وَمَؿَتك ،َم ًَ  ؿِمْئ   اؾْمَتْػَتْح
ِ
قَموء  َأسْمَقاَب  سمِوًمدُّ

 إسِْمَطوءُ  ُيَؼـ َطـ َؽ  وَماَل  ،َرمْحَتِف ؿَمآسمِقَى  واؾْمَتْؿَطْرَت  ،كِْعَؿتِف

َرْت  وُرسم اَم  ،اًمـ ق يِ  ىَمْدرِ  قَمغَم  اًْمَعطِق يَ  وَمنِن   ،إضَِموسَمتِف  قَمـَْؽ  ُأظم 

وئِؾِ  ٕضَْمرِ  َأقْمَظؿَ  َذًمَِؽ  قَُؽقنَ ًمِ  اإِلضَموسَميُ   ً   وَأضْمَزَل  ،اًم
ِ
 ًمَِعَطوء

اَم  ،أِمؾِ  ًَ  وُرسم  ءَ  ؾَمَلًْم ْ ًَ  ،شُمْمشَموه وَماَل  اًمٌم   ِمـْف ظَمػْماً  وُأوشمِق

َف  َأوْ  ،آضِماًل  َأوْ  قَموضِماًل   وَمَؾُرب   ،ًَمَؽ  ظَمػْمٌ  ُهقَ  عمَِو قَمـَْؽ  رُصِ

ٌَْتف ىَمدْ  َأْمرٍ  ـْ  ،ُأوشمِقَتف ًَمقْ  َؽ ِديـِ  َهاَلكُ  ومِقف ـَمَؾ َلًَمتَُؽ  وَمْؾَتُؽ ًْ  َم

ٌَْؼك ومِقاَم   ًَمَؽ  َيٌَْؼك َٓ  وَموعمَْوُل  ،َوسَموًُمف قَمـَْؽ  وُيـَْػك ،مَجَوًُمف ًَمَؽ  َي

 َٓ ٌَْؼك و  .((ًَمف شَم

 َيو واقْمَؾؿْ )) سمؤظمرة: سموٓهتامم ومقفو ‚ وصقتف ومـ

اَم  َأك َؽ  سُمـَل   ًَ  إِك  ْكقَو َٓ  ًمِمظِمَرةِ  ظُمِؾْؼ   ،ًمِؾدُّ
ِ
  َٓ  وًمِْؾَػـَوء

ِ
 ًمِْؾٌََؼوء
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 إمَِم  وـَمِريٍؼ  ،سُمْؾَغيٍ  وَدارِ  ىُمْؾَعيٍ  ذِم  وَأك َؽ  ،ًمِْؾَحقَوةِ  َٓ  وًمِْؾَؿْقِت 

وكَ  ـ :‚ ىمول أن إمم ـ أظِمَرةِ  ـْ  شَمَرى سماَِم  شَمْغؽَم   َأنْ  وإِي   ِم

ْكقَو َأْهؾِ  إظِْماَلدِ  ٌ َلكَ  وَمَؼدْ  وقَمَؾقْفَ  وشَمَؽوًُمٌِِفؿْ  ،إًَِمقَْفو اًمدُّ  اهلل   َك

ًْ  ،قَمـَْفو ـْ  ًَمَؽ  ِهَل  وَكَع َفو قَم ًِ ًْ  َكْػ َػ ـْ  ًَمَؽ  وشَمَؽش   قَم

وِوهَيو ًَ ًْ  :ـ اًمدكقو أهؾ قمـ ‚ ىمول أن إمم ـ َم  هِبِؿُ  ؾَمَؾَؽ

ْكقَو ـْ  سمَِلسْمَصوِرِهؿْ  وَأظَمَذْت  ،اًْمَعَؿك ـَمِريَؼ  اًمدُّ  ،اهْلَُدى َمـَورِ  قَم

هِتَو ذِم  وَمَتوُهقا َُذوَهو ،كِْعَؿتَِفو ذِم  وهَمِرىُمقا طَمػْمَ ًْ  َرسّموً  واخت   وَمَؾِعٌَ

ٌُقا هِبِؿْ  قا ،هِبَو وًَمِع ًُ ِػرُ  ُرَوْيداً  .َوَراَءَهو َمو وَك ًْ  ،اًمظ اَلمُ  ُي

ـْ  ُيقؿِمُؽ  ،إفَْمَعونُ  َوَرَدِت  ىَمدْ  يَمَلنْ  عَ  َم  َيْؾَحَؼ  َأنْ  َأْهَ

ـْ  َأن   ،سُمـَل   َيو واقْمَؾؿْ  ًْ  َم ق ُتف يَموَك
ْقَؾ  َمطِ  وَمنِك ف ،واًمـ َفورَ  اًمؾ 

ورُ  ًَ ووَميَ  وَيْؼَطعُ  ،َواىِمػوً  يَمونَ  وإِنْ  سمِف ُي ًَ  ُمِؼقامً  يَمونَ  وإِنْ  اعمَْ

 .((َواِدقموً 

 اًمعوعملم، رب هلل واحلؿد ذيمره، شمقّن  مو آظمر هذا

 اًمطوهريـ. وآًمف حمؿد قمغم اهلل وصغم
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