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X
احلؿد هلل ظماًمؼ اًمًاموات وإرض( ،)1اًمذي أسمدع ذم
يمؾ يشء ظمؾؼف طمتك يماكت آي ًة قمؾقف ودًمق ً
ل قمغم قمؾؿف
وىمدرشمف :ومام مـ يمائـ إذا شملمؾ اإلكًان فماهره وضمد ومقف
مًتقى مذه ً
ل مـ اًمـظؿ اًمٌديع واجلامل اًمرائع ،وإذا
ً
اـمؾع قمغم سماـمـف رأى مزيد ًا مـ اًمـظؿ واًمتؼـلم واًمتعؼقد
يمام شمقن آـملع قمغم ذًمؽ ذم اًمعرص احلديث سمػضؾ
شمؼدم اًمعؾؿ وشمطقره ،طمتك أصٌحـا مـ ظملل اًمعؾؿ كؼػ

( )1أوردىا خطبة ادحارضة كام جاءت فوها.
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يمؾ يقم قمغم مزيد مـ اًمروقمة واًمتؼـلم ذم هذا اًمؽقن مـ
أصغر ذرة ومقف إمم إضمرام اًمؽٌػمة واعمجرات اًمعظقؿة،
ّ
وأضمؾ إسمداقمف ،وما أقمجب مـ مل
ومًٌحاكف ما أقمظؿ ىمدرشمف
هيتد إًمقف سمعد شمذيمػمه أو شمردد ومقف سمعد شمـٌقفف.
واحلؿد هلل اًمذي مـحـا اًمؼدرة قمغم اًمتػؽػم مـ ظملل
قمؼقًمـا وضمعؾ اًمـزوع إمم احلؽؿة ذم ىمؾقسمـا وأودع طمب
اًمؼقؿ اًمػاوؾة ذم وامئركا وكاضماكا ذم ذوات كػقؾمـا واهتؿ
سمؿخاـمٌتـا مـ ظملل رؾمؾف وأكٌقائف ،ومفق معـل سمشلكـا
يًؿع هكا وكجقاكا ويًتؿع إمم دقمائـا ومـاضماشمـا ،ومـلمؾف
ذم يمؾ طمقائجـا وكًتعلم سمف ذم ؿمدائدكا وكًؽمقمقف ذم أمقر
ديــا ودكقاكا وآظمرشمـا ،ومفق وًم ّقـا ودًمقؾـا وهاديـا ،ومام أقمظؿ
كعؿتف ذم شمعريػـا سمـػًف وشمذيمػمكا سمآياشمف ورقمايتف ًمـا ذم هذه
احلقاة سمام اشمًعت ًمف مؼاديره وشمق ًّمقف ٕمقركا قمغم ىمدر
شمؼ ٌّؾـا وإىمٌاًمـا.
واحلؿد هلل اًمذي مل يؼرص وضمقدكا قمغم هذه احلقاة
ًمـػـك سماعمامت ،سمؾ ىمدّ ر ًمـا سمؼاء أرواطمـا ًمقعقدكا إمم احلقاة
ٍ
امرئ يمتاسم ًا جيد ومقف كتاج ؾمعقف
ذم كشلة أظمرىً ،مقؾؼك يمؾ
وهد قمؿؾف ومقؾؼك اًمذيـ أؾماءوا ما قمؿؾقا وجيازي اًمذيـ
أطمًـقا سماحلًـك ومؽاكت احلقاة سمذًمؽ مضامر ًا ًمؾؿعرومة
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واًمػضقؾة يتًاسمؼ ومقفا اًمطاحمقن ويًٌؼ إمم هماياهتا
اًمًاسمؼقن ًمقٌؾقكا مجقع ًا أ ّيـا أطمًـ قمؿلً ،ومًٌحاكف ما أضمدّ
هذا اعمشفد اًمذي وؾمؿف وأقمظؿ هذا اعمضامر اًمذي قمؼده
ًمإلكًان.
وقمغم ذًمؽ كشفد ّ
أن اهلل ؾمٌحاكف هق مرضمعـا ومرضمع
اخلؾؼ مجقع ًا ،ومنكام كًػم ذم يمؾ ظمطقة وهاضمًة حتت كظره
ورىماسمتف وكؼؽمب ذم يمؾ حلظة مـ ًمؼائف ،وكًلًمف ؾمٌحاكف
أن يتقٓكا ذم اعمًػمإًمقف ويؽرمـا قمـد ًمؼائف سمػضؾف
وروقاكف.
وكشفد ّ
أن حمؿد ًا ^ كٌقف ورؾمقًمف ،اسمتعثف قمغم ومؽمة
قمؿ ذم اجلزيرة اًمعرسمقة
مـ اًمرؾمؾ ذم أوؾماط اًمعرب طملم ّ
اًمنمك سمإصـام وآقمتؼاد سمػـاء اإلكًان سماعمامت طمتك
اؾمتؼر قمامتفؿ قمغم هذا آقمتؼاد طمتك ىمقمف ^ ىمريش
اًمذيـ يماكقا ذم إصؾ مـ ذرية إسمراهقؿ ‚ اًمذي أؾمس
اًمٌقت احلرام ًمقؽقن قملمة قمغم اًمتقطمقد ذم هذه اًمٌلد،
ىمد اصطـعقا ٕكػًفؿ أصـام ًا يمام ومعؾ أظمرون ،اًمؾفؿ
إٓ ظمقط ًا ىمؾق ً
ل ومقفؿ سمؼل قمغم اًمتقطمقد مـ همػم مظفر قما ّم
هلذا آقمتؼاد وٓ معاروة متاطمة ًملقمتؼاد اًمًائد
سماًمنمك ،وقمغم ذًمؽ يمان اًمـٌل ^ إمم إرسمعلم مـ قمؿره
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سملم فمفراين ىمقمف مل يشفدوا ومقف اؾمتثـا ًء قمام يمان قمؾقف
اخلقط اعمقطمد مـ آسمائف مـ شمقطمقده ؾمٌحاكف وقمٌادشمف
وآشمصاف سماًمطقٌة واًمصػاء واًمصدق وإماكة ،سمؾ يمان
أمق ًا يمؼقمف همػم مطؾع قمغم اًمؽتب اًمًاسمؼة وشمعؾقامهتا وٓ
متؿقز ًا ذم كًؼ يملمف قمـ سمؾغاء ىمقمف وومصحائفؿ ،طمتك
إذا ُسمعث ^ ضماء سمرؾماًمة ممقزة شمشتؿؾ قمغم مـتؼك مـ أكٌاء
اًمرؾمآت اًمًاسمؼة ومعارومفا ذم ؿملن اإلًمف واإلكًان
واًمققم أظمر مع شمنميعات ضمديدة شمتًؿ سمتحري احلؽؿة
واًمعداًمة واًمصدق واًمصلح ،مع أداء ذًمؽ يمؾف سملداء
سملهمل ممقز ًمؾغاية طمتك قمجز سمؾغاء اًمعرب قمـ جماراشمف
واإلشمقان سمؿثؾف رهمؿ شمؽرر حتدهيؿ سمف ،ومؽان ما ضماء سمف
طمدصم ًا ومريد ًا وهائ ً
ل ذم اجلزيرة اًمعرسمقة أدت ؿمقاهد احلؼ
ومقف وملمح اًمصدق قمؾقف إمم شمغقػم آقمتؼاد ومقفا سمعد
اًمنمك إمم اإليامن سماهلل ؾمٌحاكف واًمققم أظمر ،وىمد مت ّثؾت
ؾمػمشمف ^ سمعد اًمٌعثة قمغم اإلمجال ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ اًمذي
هق رؾماًمة إهلقة مقصمقىمة إمم اخلؾؼ وصمقىم ًا واوح ًا
ومشفقد ًا.
وىمد اكتؼاه اهلل ؾمٌحاكف هلذه اعمفؿة عمؽان ما وهٌف إياه
مـ مؽارم إظملق ًمقؽقن ذم مقوع اًمؼدوة وإؾمقة،
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ومؽان يمام ىمال شمعامم قمغم ُظم ُؾ ٍؼ قمظقؿ ،صغم اهلل قمؾقف وقمغم
آًمف اًمطقٌلم اًمطاهريـ.
ذوهيد:
ومقنين اًمؾؼاء سمإؾماشمذة واعمنموملم اًمؽمسمقيلم
أما سمعدُ
ّ
ًمؾحديث طمقل هتذيب اًمـػس ودوره ذم سمـاء اًمػرد
واعمجتؿع ،وذًمؽ ؾمعل مشؽمك مـا مجقع ًا ٕداء هذه
اًمػريضة اًمػردية وآضمتامقمقة سمحًب اعمـطؼ اًمػطري
واًمديـل.
طمقث جيب قمؾقـا مجقع ًا مـ اعمـطؾؼ اًمػطري أن كزيمّل
وكرووفا قمغم اًمعؿؾ سماًمؼقؿ اًمـٌقؾة اًمتل هل
كػقؾمـا
ّ
دؾمتقر هذه احلقاة اعمقدع ذم سماـمـ اإلكًان .يمام جيب قمؾقـا
اًمًعل ذم شمزيمقة أظمريـ وشمرسمقتفؿ ذم إهة واعمجتؿع
اًمتعؾقؿل سمحؽؿ مقىمعـا ومقفام ووفمقػتـا دماه أوٓدكا
واعمتعؾؿلم مـّا مجقع ًا .سمؾ قمؾقـا مـ اعمـطؾؼ اًمػطري أن
كؽقن قمـرص ًا مًاقمد ًا قمغم اًمتزيمقة آضمتامقمقة اًمعامة ،إذ
ًمـ يتحؼؼ اعمجتؿع اًمًؾقؿ اًمذي يراقمل اًمؼقؿ إٓ
سمآهتامم اًمعا ّم مـ أومراده ذم هذا آدماه واًمتعاون سمقـفؿ
قمغم حتؼقؼ هذه اًمغاية.
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يمام أن ذًمؽ وفمقػة ديـقة ًمـا مجقع ًا ،طمقث ّ
إن شمزيمقة
اًمـػس وحتؾقتفا سماًمؼقؿ اًمػاوؾة هق ومرض قملم قمغم اًمـاس
يتقن اًمعؿؾ سمتعاًمقؿ اًمديـ ـ اًمتل هل ذم
ذم اًمديـ ،إذ ٓ ّ
أصقهلا ذات مٌادئ ومطرية وذم ومروقمفا وشمػصقلهتا حتر
ملئؿ هلا ـ إٓ سمتزيمقة اًمـػقس وصلطمفا ،يمام أن ومريضة
إمر سماعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر ذم اًمديـ ًمقًت ذم
طمؼقؼتفا إٓ اًمتلصمػم اإلجيايب ًمإلكًان قمغم همػمه ذم رقماية
اًمًؾقك اًمًؾقؿ واًمراؿمد ودمـب اًمًؾقك اخلاـمئ.
اهروام الزساالخ اإللهيح تأهز ذهذية النفس
ومـ صمؿ اهتؿت اًمرؾمآت اإلهلقة سملمر هتذيب
اًمـػس اهتامم ًا سماًمغ ًا طمتك ضمعؾت (شمزيمقة اًمـػس) هماي ًة
ًمألكٌقاء سمجـب شمعؾقؿفؿ.
ث ِذم ْإُ ِّمقِّلمَ َر ُؾم ً
ىمال شمعامم(ُ [ :)1ه َق ا ًَّم ِذي َسم َع َ
قٓ
ِ
ِّمـْ ُف ْؿ َيتْ ُؾق َقم َؾقْ ِف ْؿ آ َياشمِ ِف َو ُيزَ يم ِ
َاب
ِّقف ْؿ َو ُي َع ِّؾ ُؿ ُف ُؿ ا ًْمؽت َ
و ِْ
احلؽ َْؿ َة َوإِن يمَاكُقا ِمـ َىم ٌْ ُؾ ًَم ِػل َو َل ٍل ُّمٌِ ٍ
لم] ،وىمال قمز
َ

( )1سورة اجلمعة.2:
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ث ومِ ِ
مـ ىمائؾ(ًَ [ :)1م َؼدْ َم َّـ اًم َّؾـ ُف قم ََغم اعمُْمْ ِمـِلمَ إِ ْذ َسم َع َ
قف ْؿ
قٓ ِّم ْـ َأك ُػ ًِ ِف ْؿ َيتْ ُؾق َقم َؾقْ ِف ْؿ آ َياشمِ ِف َو ُيزَ يم ِ
َر ُؾم ً
ِّقف ْؿ َو ُي َع ِّؾ ُؿ ُف ُؿ

ا ًْمؽِتَاب و ِْ
احلؽ َْؿ َة َوإِن يمَاكُقا ِمـ َىم ٌْ ُؾ ًَم ِػل َو َل ٍل ُّمٌِ ٍ
لم].
َ َ

ومؽاكت شمزيمقة اًمـػس يمتعؾقؿفا ومريضة قمامة وؿمامؾة
ًمؾجؿقع ،يمام يمان إمر سماعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر
ومرو ًا مـ أهؿ ومرائض اًمديـ.
ىمال اهلل ؾمٌحاكفَ [ :و ًْمتَؽُـ ِّمـؽ ُْؿ ُأ َّم ٌة َيدْ قمُق َن إِ َمم ْ
اخلَ ْ ِػم
وي ْلمرو َن سمِاعمَْعر ِ
وف َو َيـْ َف ْق َن قم ِ
َـ اعمُْـؽ َِر َو ُأو ًَمـئِ َؽ ُه ُؿ
ُْ
ََ ُُ

َات َسم ْع ُض ُف ْؿ َأ ْوًمِقَا ُء
ـؿ ْػؾِ ُحق َن](َ [ ،)2واعمُْمْ ِمـُق َن َواعمُْمْ ِمـ ُ
ا ًْم ُ
ِ
ض ي ْلمرو َن سمِاعمَْعر ِ
وف َو َيـْ َف ْق َن قم ِ
قؿق َن
َـ اعمُْـؽ َِر َو ُيؼ ُ
ُْ
َسم ْع ٍ َ ُ ُ
اًمص َل َة َو ُيمْ شمُق َن اًمزَّ يمَا َة َو ُيطِق ُعق َن اًم َّؾـ َف َو َر ُؾمق ًَم ُف ُأو ًَمـئِ َؽ
َّ
ِ
قؿ](.)3
َؾم َ ْػم َ ُ
َح ُف ُؿ اًم َّؾـ ُف إِ َّن اًم َّؾـ َف قم َِزيزٌ َطمؽ ٌ
وىمال قمز مـ ىمائؾ ذم وصػ اعمممـلم[ :اًمتَّائٌُِق َن
احل ِ
امدُ و َن اًمًائِ ُحق َن اًمرايمِ ُعق َن اًمً ِ
اضمدُ و َن
َّ
َّ
َّ
ا ًْم َعاسمِدُ و َن ْ َ

( )1سورة آل عمران.164:
( )2سورة آل عمران.104:
( )3سورة التوبة.71:
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ِ
ِ
َّاهق َن قم ِ
َـ اعمُْـؽ َِر َو ْ
احلَاومِ ُظق َن
ْأم ُرو َن سمِاعمَْ ْع ُروف َواًمـ ُ
ِ
ِِ
ود اًم َّؾ ِ
ِحلدُ ِ
ـف َو َسم ِّ ِ
َّاه ْؿ ِذم
نم اعمُْمْ مـلمَ ]([ ،)1ا ًَّمذي َـ إِن َّم َّؽـ ُ
ُ
ض َأ َىمامقا اًمص َل َة وآشمَقا اًمزَّ يمَا َة و َأمروا سمِاعمَْعر ِ
ْإَ ْر ِ
وف
َ ُ
َّ
ُْ
َ َُ
ُ
ـف قم ِ
َـ اعمُْـؽ َِر وًم ِ َّؾ ِ
َاىم ٌَ ُة ْإ ُ ُم ِ
َو ََن َ ْقا قم ِ
قر](.)2
َ

ظمص اهلل ؾمٌحاكف ؾمقر ًة ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ًمؾتـٌقف
وىمد ّ
قمغم أمهقة شمزيمقة اًمـػس ودورها ذم وملح اإلكًان ذم هذه
احلقاة وما سمعدها ،وأىمًؿ قمغم ذًمؽ ىمً ًام همؾقظ ًا مميمد ًا
سمؽؾ اًمؽائـات اًمتل جيدها اإلكًان ذم هذا اعمشفد اًمؽقين
سمام ومقفا مـ اًمعظؿة واًمروقمة مـ ؾماموات مٌـقة ومقىمـا
وأرض ممدودة حتتـا وؿمؿس شمنمق قمؾقـا وَنار يضقئـا
وىمؿر يـػم ًمـا فمؾؿة اًمؾقؾ ،وذًمؽ يمؾف ما يشفده اإلكًان
طمقًمف مـ اًمؽقن ومؽقكاشمف اعمٌفرة ،وسمخاًمؼ هذه اًمؽائـات
يمؾفا ،يمام أىمًؿ سماًمـػس اإلكًاكقة وظماًمؼفا اًمتل أهلؿفا اهلل
ؾمٌحاكف اعمعاين اًمـٌقؾة وأودادها وضمعؾ ومقفا حمػزات
اًمضؿػم ومزاًمؼ اًمنم ،ووهب هلا آظمتقار واإلرادة احلرة

( )1سورة التوبة.112:
( )2سورة احلج.41:
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ًمؽل يًػم اإلكًان سماعمًػمة اًمتل يراها.
وملىمًؿ سمذًمؽ يمؾف قمغم أ ّن وملح اإلكًان ذم هذه احلقاة
وما سمعدها مؼرون سمتزيمقتف ًمـػًف ،يمام أن اخلقٌة طمصاد مـ
شمريمفا ودؾماها ،وماعمٌادئ اًمػاوؾة هل مراىمل اًمػقز
واًمًلمة ،واعمعاين اخلاـمئة هل مـزًمؼات اخلقٌة
واخلنان ،ورضب شمعامم ذم َناية اًمًقرة سمؼقم صمؿقد مثلً
ًمؾخقٌة ذم هذه احلقاة سمام كتج مـ ـمغقاَنا.
ُ
ومؾـتؾ هذه اًمًقرة وكصغل إًمقفا سمخشقع ،ىمال قمزّ
اًمش ْؿ ِ
ِمـ ىمائؾَ [ :و َّ
اها * َوا ًْم َؼ َؿ ِر إِ َذا شم ََل َها *
س َو ُو َح َ
َواًمـَّ َف ِ
اًمً َام ِء َو َما
ار إِ َذا َضم َّل َها * َواًم َّؾقْ ِؾ إِ َذا َي ْغ َش َ
اها * َو َّ
َاها * َو ْإَ ْر ِ
اها * َو َك ْػ ٍ
س َو َما َؾم َّق َاها *
ض َو َما َـم َح َ
َسمـ َ
َّاها * َو َىمدْ
قر َها َو َشم ْؼ َق َاها * َىمدْ َأ ْوم َؾ َح َمـ زَ يم َ
َوم َل ْهل َ َؿ َفا ُوم ُج َ
اها * يم ََّذ َسم ْت َصم ُؿق ُد سمِ َط ْغ َق َاها * إِ ِذ اكٌَ َع َ
ث
اب َمـ َد َّؾم َ
َظم َ
ِ
ِ
اها * َوم َؼ َال َهل ُ ْؿ َر ُؾم ُ
اها *
قل اًم َّؾـف كَا َىم َة اًم َّؾـف َو ُؾم ْؼقَ َ
َأ ْؿم َؼ َ
وها َومدَ ْمدَ َم َقم َؾقْ ِف ْؿ َر ُّ ُُّبؿ سمِ َذكٌِ ِف ْؿ َوم ًَ َّق َاها *
َومؽ ََّذ ُسمق ُه َوم َع َؼ ُر َ
اها](.)1
َو َٓ ََي ُ
َاف ُقم ْؼ ٌَ َ

( )1سورة الشمس1 :ــ.15
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هىضىع الثحث
ويؼع اًمؼقل ذم هذا اعمقوقع ذم قمدة كؼاط:
 1ـ حتديد اًمًؾقك اعمفذب (اًمًؾقؿ).
 2ـ طمؼقؼة هتذيب اًمـػس وأدواهتا.
 3ـ أمهقة هتذيب اًمـػس مـ اعمـظقر اإلكًاين اًمـػيس
وآضمتامقمل.
 4ـ أمهقة هتذيب اًمـػس مـ اعمـظقر اإلهلل واًمديـل.
ذحديد السلىك الوهذب (السلين)
اًمـؼطة إومم :ذم حتديد اًمًؾقك اًمًؾقؿ.
ٓ ؿمؽ ذم أكف ٓ يصح ًمإلكًان أن يؽقن طمر ًا ذم
ؾمؾقيمف سمحقث يليت سمؽؾ ما جيد داقمق ًا إًمقف ،ويؽمك يمؾ ما
قمداه ،ومقعقش مزاضمق ًا وهمريزي ًا ذم هذه احلقاة وومؼ ما متؾقف
همرائزه ورهمٌاشمف.
سمؾ قمؾقف أن يًؾؽ ؾمؾقيم ًا ٓئؼ ًا ومفذسم ًا.
واًمًؾقك اًملئؼ ٓ سمد أن يتصػ سمصػتلم:
 1ـ أن يؽقن طمؽق ًام.
 2ـ أن يؽقن وماولً.
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السلىك الحكين
أما اًمًؾقك احلؽقؿ ومفق اًمًؾقك إصؾح ًمإلكًان
سماًمـظر إمم ذات اًمًؾقك ومضاقمػاشمف ذم اًمعاضمؾ وأضمؾ.
وماًمًؾقك احلؽقؿ مـ اًمشاب سمعد رؿمده أن هيتؿ
سمآهتاممات اًمتل شمـػعف وشمًاقمده قمغم شمؽقيـ مًتؼٌؾ
كاضمح وأهة ؾمعقدة مـ اًمتعؾؿ اًملزم وإدب اًملئؼ
وأن شمؽقن ًمف قملىمة ملئؿة مع مـ طمقًمف مـ آسماء وأمفات
وإظمقة وأظمقات وأصدىماء وزملء ،طمتك شمؽقن شمؾؽ
اًمعلىمة مًاقمدة قمغم طمقاة هادئة ومـاؾمٌة وؾمؾقؿة
وؾمعقدة ،ويتجـب اًمعلىمات اعممذية وإؿمقاء اًمضارة،
ويـتػع سمنرؿمادات اًمقاًمديـ وكصائحفؿ اكتػاقم ًا ضمقد ًا.
واًمًؾقك احلؽقؿ مـ اًمتؾؿقذ أن يدرس سمشؽؾ يمدي
إمم كجاطمف وشمػقىمف ويًتقضمب شمؼدير إؾمتاذ وإقمجاسمف،
وٓ َيتار قمغم اًمدراؾمة اهتاممات ٓ شملصمػم إجيايب هلا ذم
طمارضه أو مًتؼٌؾف ،سمؾ شمُعدّ شمضققع ًا ًمؾقىمت ومحًب.
يدرس اًمتلمقذ
واًمًؾقك احلؽقؿ مـ إؾمتاذ أن ّ
شمدريً ًا ضمقد ًا ومػف ًام طمتك يمدي إمم اًمـؿق اًمعؾؿل ًمؾطؾٌة
ووما ًء سمام اًمتزم سمف مـ شمدريس اًمطؾٌة ،ومقؽقن أؾمتاذ ًا كاضمح ًا
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يًتقضمب اًمتؼدير مـ اًمطؾٌة وأهاًمقفؿ ومـ اعمدير
اعمًمول قمـف ،ويرشمزق رزىم ًا طملًٓ ـمقٌ ًا مٌاريم ًا.
واًمًؾقك احلؽقؿ مـ اعمنمف اًمؽمسمقي أن هيتؿ
سمإمقر اًمؽمسمقية ًمؾطؾٌة اهتامم ًا ٓئؼ ًا يؼقفؿ مـ اًمضقاع
واعمػاؾمد وحيػزهؿ قمغم اخلػم واًمػضقؾة ،ووما ًء مـف سماًمتزامف
دون إمهال وشمؼصػم ومقؽقن منموم ًا شمرسمقي ًا كاضمح ًا وىمدير ًا
مًتقضمٌ ًا ًمؾتؼدير واًمثـاء.
واًمًؾقك احلؽقؿ مـ إب أن يتؽػؾ أوٓده قمغم
ٍ
وضمف يمدي إمم ؾمعادهتؿ ،وؾمعادشمف ُّبؿ مـ طمقث يمػاية
اعمموكة واًمؽمسمقة واًمتعؾقؿ وؾمائر مؼتضقات احلقاة.
واًمًؾقك احلؽقؿ مـ اًمزوضملم أن يتعامل سمقـفام
سمؿقدة ورَحة طمتك يؽقن أطمدمها ؾمؽقـ ًة ًممظمر ودومئ ًا وٓ
يعؽّرا طمقاهتام سماخللومات اخلاـمئة وإماين اًمؽاذسمة
وآكػعآت اًمعاضمؾة واعمـاومًات اًمقامهة.
واًمًؾقك احلؽقؿ ًمؾػتاة أن ٓ شمػؽّر ذم إصمارة اًمػتقان
سمؿظفرها وطمريماهتا ،سمؾ هتتؿ سمقىمارها ومتاكتفا ويؽقن
ـمؿقطمفا اًمزواج مـ رضمؾ حمؽمم ٓ دمذسمف إصمارة اًمػتقات
إلىمامة قملىمات قماسمرة معفـً ،متؽقن هلا طمقاة أهية
ؾمعقدة طمًٌام شمًؿح سمف مؼادير احلقاة.
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واًمًؾقك احلؽقؿ ًمؾٌاطمثلم اًمعؾؿقلم أن يًعقا إمم
وشمػفؿف قمغم وضمفف وأن
اؾمتقعاب ما سمؾغف اًمعؾؿ مـ ىمٌؾ
ّ
هيتؿقا سماًمٌؾقغ سمف إمم مٌؾغ أقمغم طمتك يؽقكقا ضمزء ًا مـ
طمريمة شمطقر اًمعؾؿ وشمؼدمف ،ومقـاًمقا سمذًمؽ اًمتؼدير اعملئؿ
ذم حمقطفؿ ويعقشقا مـ ظملًمف طمقاهتؿ سمًعادة واطمؽمام.
واًمًؾقك احلؽقؿ ًمؾؿجتؿع أن يًعك إمم شمقومػم طمقاة
ؾمعقدة جلؿقع أومراده سمشؽؾ مـاؾمب طمتك ّ
شمؼؾ ومقف كقازع
ويعؿ ومقف إمان واًمعدل ويتؼدم
اًمنم ودواقمل اجلريؿة
ّ
اعمجتؿع ذم قمز ورظماء.
واًمًؾقك احلؽقؿ ًمؾحايمؿ أن يًعك إمم ؾمعادة
اعمجتؿع قمغم اًمقضمف اًمذي ُيتاح ًمف وهيتؿ سمتقومػم مجقع
مؼقمات اًمًعادة ذم احلقاة هلؿ وأن يًعد سمًعادهتؿ
ويشؼك سمشؼائفؿ ومقػل ذًمؽ سمتعفده دماهفؿ ويًتقضمب
إضمر اعمحدد ًمف قمغم قمؿؾف ،وسمذًمؽ يًفؾ ًمف إدارة
اعمجتؿع ًمؽقكف أسمعد قمـ وضمقه اًمرصاع واخللف
واًمتشاطمـ واجلرم ويؽقن ذًمؽ أدوم ًمف وأسمؼك ،ومقـال
اًمثـاء واًمتؼدير ذم طمقاشمف واًمذيمر اجلؿقؾ سمعد ووماشمف.
واًمًؾقك احلؽقؿ ًمؾؼقى اًمدوًمقة أن شمًعك ذم ضمفة
شمعؿقؿ اًمًعادة ذم اعمجتؿع اًمٌنمي سمام يتاح هلؿ وومؼ
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ممهلت يمؾ جمتؿع وظمصقصقاشمف سمدًٓ قمـ آكحقاز إمم
إـمراف اًمظاعمة واًمؼقى اعمتعًػة واًمتًؽم وراء دقماوي
طمؼقق اإلكًان مع اًمؽقؾ ومقفا سمؿؽقاًملم طمًب مـاومعفا
اًمًقاؾمقة وآىمتصادية وومرض صمؼاومة أطمادية قمغم مجقع
اًمٌؾدان وآهتامم سماحلصقل قمغم صمروات اًمٌلد إظمرى
سمطرق همػم مـصػة ،واعمؽقدة سماعمخاًمػلم هلا مفام حلؼ
سمشعقُّبؿ ،وشمرك يمثػم مـ اًمٌلد اًمتل هلؿ كػقذ ومقفا ذم
سممرة اًمػؼر واًمرصاع وآؾمتٌداد.
وًمق ؾمؾؽت شمؾؽ اًمؼقى هذا اعمًؾؽ سمدل اًمًقاؾمات
اًمتل جيرون قمؾقفا مل يؽـ ذًمؽ أيمثر يمؾػ ًة هلؿ مـ
اإلكػاىمات اًمٌاهظة قمغم اًمتًؾح وإقماكة اعمًتٌديـ واًمطغاة
واًمظاعملم.
وهؽذا يؽقن ًمؽؾ إكًان ؾمؾقك طمؽقؿ وملئؿ
يضؿـ ما يتلشمك ًمف مـ اًمصلح واًمًعادة وومؼ ما شمًؿح
سمف مؼادير احلقاة وىمقاقمدها وومؼ ىماسمؾقاشمف وىمدراشمف وسمقئتف.
يمام أن اعمجتؿع احلؽقؿ ما يمان ادماهف ذم اًمتعامؾ مع
أومراده ومع أظمريـ وومؼ اًمتقصقػ اًمًاسمؼ.
وأما اًمًؾقك اًمػاوؾ ومفق ما ُأظمذ ومقف سمآقمتٌار
مراقماة اعمٌادئ اًمػاوؾة ،طمقث ٓ ؿمؽ ذم أن اًمـػس
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اإلكًاكقة شمتصػ سمجاكب اًمعؼؾ واًمـزوع إمم احلؽؿة
واًمصلح إمم اؾمتحًان اًمػضقؾة.
واًمػضقؾة قمغم كققملم:
 1ـ ومضقؾة إًمزامقة ،وهل ؾمؾقك ٓ يًتًقغ اًمعؼؾ
شمريمف وجيد طمزازة ؿمديدة ومقف يمام ذم دمـب إيذاء أظمريـ
وآقمتداء قمؾقفؿ.
 2ـ وومضقؾة ـمققمقة ،يمام ذم اإلطمًان همػم اًمقاضمب
إمم أظمريـ وإيثارهؿ قمغم اًمـػسّ ،
ومنن اًمضؿػم اإلكًاين
يًتحًـ ذًمؽ وإن مل يشعر سماإلصمؿ قمـد شمريمف.
وشمٌتـل اًمػضائؾ قمغم قمدة ظمصال ،مـ أمهفا:
أوًٓ :دمـب اًمظؾؿ واإلؾماءة إمم أظمريـ ذم كػس أو
قمرض أو مال أو أية طمرمة ومطرية أظمرى.
صماكق ًا :اإلطمًان إمم اًمغػم وٓ ؾمقام إمم ذوي احلؼقق
سماإلطمًان مثؾ اًمقاًمديـ وإمم اعمضطريـ يماًمػؼراء
واعمًايملم وإيتام واعمرى.
ومـ وضمقه اإلطمًان إمم أظمريـ آهتامم سمنقماكتفؿ
ذم ؾمٌقؾ اًمًؾقك احلؽقؿ واًمػاوؾ ؾمقاء يمان سمعؿؾ
ٍ
ٍ
طمًـ ير ّهمب إًمقف
سمؼقل
صامت حي ّػز قمغم هذا اًمًؾقك أم
ّ
وحيث قمؾقف ،أم سمنقماكتفؿ قمؿ ً
ل ذم هذا اًمًؾقك.
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صماًمث ًا :اًمصدق ذم اًمؼقل واًمًؾقك واًمشفادة ،ودمـب
اًمؽذب واًمؼقل سمغػم قمؾؿ واًمرياء واًمـػاق وآزدواضمقة
واًمغش واخلديعة وكحقها.
راسمع ًا :اًمقوماء سمآًمتزام مـ اًمعفقد وإيامن اًمقفمقػقة
واعماًمقة وآضمتامقمقة ،وهل ىمقؿة إكًاكقة يٌتـل قمؾقفا كظام
يمًب إمقال وكؼؾفا وايمتًاب اًمصلطمقات ذم إدارة
اعمجتؿع طمقث يٌتـل كظام اإلدارة قمغم آكتخاب وهق
رضب مـ اًمعؼد سملم احلايمؿ واعمحؽقم قمغم اًمعؿؾ اًملئؼ.
ظمامً ًا :اًمعػاف ذم مؼام آؾمتجاسمة ًمؾغريزة واًمًعل
إمم اإليػاء ُّبا مـ ظملل اًمتعاىمد (اًمزواج) ،ودمـب
اًمػاطمشة واعمـؽر واإلهمراء إًمقفام سماًمؼقل واعمظفر واًمًؾقك.
وٓ شمؼاـمع سملم اًمًؾقك احلؽقؿ واًمًؾقك اًمػاوؾ
قمـد اًمتلمؾ اجلامع ذم إمقرٕ ،ن اًمًؾقك اًمػاوؾ
مقاومؼ مع صلح اإلكًان طمؼقؼ ًة سماًمـظر إمم قمقاىمب
اًمًؾقك وآصماره ومضاقمػاشمف ،ومـ صمؿ كلطمظ أن ما ذيمركاه
مـ ىمٌؾ ذم حتديد اًمًؾقك احلؽقؿ ًمإلكًان يقاومؼ مصؾحة
اإلكًان ذم احلؼقؼة ،وؾمقليت مزيد شمقوقح ًمذًمؽ.
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حقيقح ذهذية النفس وأدواذه
اًمـؼطة اًمثاكقة :ذم طمؼقؼة هتذيب اًمـػس.
إن مٌادئ اًمًؾقك اًمًؾقؿ هل أمقر مريمقزة ذم
اًمـػس اإلكًاكقة ،يمام كشفدها مجقع ًا سماًمقضمدان ،وًمؽـفا
ًمقًت سمدرضمة شمقضمب اكًقاىمـا ىمفر ًا إًمقفإ ،ن اإلكًان
مزود سمجـٌفا سمغرائز واكػعآت شمدقمق إمم آؾمتجاسمة هلا
َّ
وإروائفا سمشؽؾ مطؾؼ همػم حمددة سمؿقاومؼة اًمػضقؾة .مثلً
إذا يمـا ضمائعلم ووضمدكا ـمعام ًا ممؾقيم ًا ًممظمريـ ّ
ومنن اجلقع
يدقمقكا إمم شمـاول اًمطعام وإن مل يؽـ صاطمٌف ىمد أذن ًمـا ذم
شمـاوًمف ،ومتحػقز اجلقع ًمـا قمغم شمـاول اًمطعام ًمقس حمدد ًا
سملن يؽقن قمغم وضمف همػم ذمقؿ.
وىمد ُمـح اإلكًان اًمؼدرة قمغم احلؽؿ ذم ؾمؾقيمف ،وهق
ما يًؿك سمآظمتقار ،ومؾف أن يًتجقب ًمصقت اًمػضقؾة،
أو إلحلاح اًمغريزة وآكػعال.
وأومعال اإلكًان وؾمؾقيمقاشمف يمؾفا ـ رهمؿ اظمتقار
اإلكًان ومقفا ـ إكام شمـشل قمـ اًمدواقمل اًمـػًقة ،ومفذه
اًمدواقمل هل اًمتل شمدقمق اإلكًان إمم هذا اًمًؾقك أو ذاك،
ومـ صمؿ ٓ سمد ًمإلكًان ذم ؾمعقف إمم اًمًؾقك احلؽقؿ
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واًمػاوؾ مـ أن يؼقي ذم كػًف اًمدواقمل احلؽقؿة
واًمػاوؾة ًمتؽقن دوا ٍع مميمدة وىمقية وراؾمخة طمتك يتلشمك
شمعروف خلقارات خمتؾػة اظمتقار اخلقار احلؽقؿ
ًمف ذم طملم ّ
واًمػاوؾ.
شمقوقح ذًمؽ :أن اًمداقمل احلؽقؿ واًمػاوؾ سماعمًتقى
إوزم اًمذي ُضم ّفز سمف اإلكًان دا ٍع اقمتقادي ،ومـ صمؿ ًمـ
يؽقن شملصمػمه ذم َؾمقق اإلكًان إمم اًمًؾقك احلؽقؿ
واًمػاوؾ شملصمػم ًا مضؿقك ًا ،سمؾ يؿؽـ أن يغؾٌف اًمداقمل
اًمغريزي ذم طمقـف ،وًمعؾف اًمغاًمبٕ ،ن اًمداقمل اًمغريزي
سمطٌقعتف يتًّؿ سماإلحلاح ويدومع إمم آؾمتعجال ذم اإليػاء
سماحلاضمة ،وأما اًمداقمل اًمػاوؾ ومفق قمغم اًمعؿقم دا ٍع هادئ
وهق سمطٌقعتف شمضحقي ،سمؿعـك أكف ٓ يػؽر اإلكًان ذم
مراقماشمف ذم حتصقؾ كػع فماهر ،وإن يمان كققم ًا مقاومؼ ًا
ًمصلح اإلكًانً ،مؽـ حيتاج آكتٌاه إمم ذًمؽ إمم ملطمظة
اًمعقاىمب واًمـتائج اًمؼريٌة واًمٌعقدة ،وماًمداقمل اًمػاوؾ
أؿمٌف سمتؼققد اًمـػس ،يمام أن اًمداقمل اًمغريزي أؿمٌف سمنـملق
اًمـػس واؾمؽمؾماهلا.
ومـ صمؿ ٓ سمد مـ اًمًعل ذم ضمعؾ اًمداقمل احلؽقؿ
واًمػاوؾ داقمق ًا مميمد ًا ،وذًمؽ سمتعؿقؼف وشمرؾمقخف مـ
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ظملل أدوات صملث:
 1ـ أداة اًمتلمؾ واًمتػؽػم اًمراؿمد.
 2ـ أداة اًمًؾقك اعمتؽرر.
 3ـ أداة اًمٌقئة اعمشجعة واعمثٌطة.
ومفذه إدوات اًمثلث هل اًمعـارص اعممصمرة ذم
اإلكًان.
 1ـ ومنذا شملمؾ اإلكًان ذم ىمقؿة اًمداقمل احلؽقؿ
واًمػاوؾ ودوره اإلجيايب ذم طمقاة اإلكًان يمان مـ ؿملن
ذًمؽ إمم شمغؾقب هذا اًمداقمل.
واًمتػؽػم أمر مفؿ ًمؾغاية ،وهماًمب أظمطاء اإلكًان
واًمٌت اًمؽاذم طمقل اعمقوقع ،سمؾ
يـشل قمـ قمدم اًمتػؽػم
ّ
يؽقن آظمتقار حلظق ًا مـ همػم أن يٌتـل قمغم أؾماس راؾمخ.
 2ـ يمام ّ
إن اًمًؾقك اعمؽرر يًاقمد قمغم رؾمقخ هذا
اًمًؾقك وَيػػ مموكتف ذم اًمـػس ،وماعمرء قمـدما يؾتزم
سماًمًؾقك احلؽقؿ واًمػاوؾ قمـد شمعروف ًمؾقؾمقؾمة ذم
اظمتقار اًمًؾقك أظمر حيتاج ذم اًمٌداية إمم مموكة إواومقة
ذم ممارؾمة اًمعػاف ،وًمؽـ إذا رؾمخ ومقف هذا اًمًؾقك قماد ًة
َؾم ُفؾ واكًاىمت إًمقف اًمـػس سمًفقًمة و ُين.
وذم اًمًؾقيمقات اخلاـمئة ما يػتح وىمققمف مـ اإلكًان
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عمرة واطمدة سماسم ًا قمغم اإلكًان ،ومؿـ ارشمؽب اخلطقئة
إظملىمقة مر ًة هاكت قمؾقف ووؾمقؾمت ًمف كػًف ارشمؽاُّبا
يمؾام أصمػم أو وضمد سمقئة ًمإلصمارة ،وًمـ يتخؾص مـ هذه
اًمقؾمقؾمة إٓ سمعـاء ،سمخلف مـ مل يرشمؽٌفا أصلً.
 3ـ وأما اًمٌقئة ومفل قمامؾ صماًمث شمًفؾ قمغم اإلكًان
شمزود اًمـػس اإلكًاكقة سمدوا ٍع اضمتامقمقة
اًمًؾقكَٕ ،نا ّ
مًاقمدة أو مـاومرة ،ومـ صمؿ شمرى أكف يصعب قمغم اعمرء
خماًمػة إقمراف اًمعامة ،طمتك يملكف يًٌح ود اًمتقار
اجلارف طمتك إذا يماكت شمؾؽ إقمراف ظماـمئة.
وقمغم وقء ذًمؽ يتضح أن طمؼقؼة هتذيب اًمـػس
يرضمع إمم إجياد ظمصال راؾمخة وادماهات ؾمؾقيمقة
مًتؼقؿة وومؼ اعمٌادئ إظملىمقة ،يمام أن اؾمؽمؾمال اًمـػس
ـ ذم مؼاسمؾ هتذيٌفا ـ يرضمع إمم همؾٌة اًمرهمٌات اًمغريزية
وآكػعاًمقة اًمعاضمؾة ،سمحقث شمؽقن مـفج ًا ًمإلكًان.
ومعؾقـا ٕضمؾ هتذيب أكػًـا اًمًعل ذم إرؾماء ادماهات
ؾمؾقيمقة مفذسمة راؾمخة ذم كػقؾمـا واًمًعل إمم احلػاظ
قمؾقفا قمـد شمعروفا ًملهتزازات وآظمتٌارات اًمصعٌة،
مـ ظملل اًمتػؽػم ذم اخلطك واخلقارات اعمختؾػة وآصمارها
وآكتػاع سمتجارب احلقاة وكصائح أظمريـ ،ومـ ظملل
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شمؼقية اإلكًان إلرادشمف ًمؾًؾقيمقات اًمصحقحة سمآًمتزام
اًمعؿكم ُّبا طمتك شمؽقن قمادة ًمإلكًان ،ومـ ظملل إطماـمة
أكػًـا سمٌقئة ؾمؾقؿة (ذم إهة وإصدىماء) طمتك يًاقمدكا
ذًمؽ قمغم اًمًؾقك اًمًؾقؿ ويصقكـا سملضمقائفا قمـ اًمًؾقك
اخلاـمئ.
يمام إن قمؾقـا ٕضمؾ هتذيب أوٓدكا واعمتعؾؿلم مـا:
أوًٓ :أن كًعك إمم شمرؿمقد أومؽارهؿ وىمراراهتؿ سمؾغة
قمؼلكقة وراؿمدة ومؼـعة شمـاؾمب إدرايماهتؿ.
وصماكق ًا :أن كًعك مـ ظملل اًمتقضمقف إمم اقمتقادهؿ قمغم
هذا اًمًؾقك واؾمتؼرارهؿ قمؾقف.
وصماًمث ًا :أن كقضمد سمقئة أهية وشمعؾقؿقة واضمتامقمقة
مًاقمدة ومشجعة قمغم اًمًؾقيمقات اًمًؾقؿة واًمراؿمدة.
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أهويح ذهذية النفس هن الونظىر اإلنساني
اًمـؼطة اًمثاًمثة :أمهقة هتذيب اًمـػس مـ اعمـظقر
اإلكًاين اًمـػيس وآضمتامقمل.
ّ
إن هتذيب اًمـػس واعمجتؿع مؼصد إكًاين قما ّم ،ومقـٌغل
ًمإلكًان مـ اعمـظقر اإلكًاين ـ اًمػردي وآضمتامقمل ـ أن
يؽقن مفذسم ًا ذم ؾمؿتف وؾمؾقيمف وذم ظمصاًمف وأظملىمف،
وقمام ً
ل مًاقمد ًا ذم هتذيب أظمريـ اسمتدا ًء مـ إهة
وإرطمام ،صمؿ اًمطؾٌة واًمتلمقذ ،صمؿ اًمزملء وإصدىماء،
صمؿ اعمجتؿع اًمعا ّم.

وذًمؽ ًمقضمفلم :وضمف ىمقؿل ،ووضمف ِطمؽَؿل.

أما اًمقضمف اًمؼقؿل :ومفق أمر وضمداين ،وذًمؽ أن يمؾ
ؾمقي جيد مـ كػًف اكجذاسم ًا إمم اًمؼقؿ ومق ً
ل إًمقفا،
إكًان
ّ
يمام جيد إصم ًام وطمزاز ًة ذم كػًف ذم طمال اكتفايمفا ذم اًمؼقؿ
اإلًمزامقة ،ومل يًتًقغ أطمدكا ىمتؾ أظمريـ وضمرطمفؿ
وهتؽ أقمراوفؿ وهىمة أمقاهلؿ.
وجيد اإلكًان أيض ًا ّ
أن آكجذاب إمم اًمؼقؿ اًمػاوؾة
ًمقس قمغم كحق آكجذاب ًملىمتضاءات اًمغريزية يماًمطعام
واًمنماب واًمزواج ،سمؾ هق ذم مقىمع أقمغم ذم اًمـػس.
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ومـ صمؿ كجد إكف متك دار إمر سملم اكتفاك ىمقؿة
ٍ
ًمغريزة ما مثؾ هىمة اًمطعام ٕضمؾ
مؾزمة أو آؾمتجاسمة
اًمتؾذذ سمليمؾف ومنكف يتعلم قمؾقف مراقماة شمؾؽ اًمؼقؿة ،وًمقس
خمػم ًا سمقـفام يمام هق احلال ومقام ًمق دار إمر سملم آؾمتجاسمة
ّ
هلذه اًمغريزة وآؾمتجاسمة ًمغريزة أظمرى.
ّ
يضؿـ ضمعؾ
ومقدل ذًمؽ قمغم أن اًمتؽقيـ اًمـػيس
ّ
اًمؼقؿ اإلًمزامقة ىماكقك ًا داظمؾق ًا ًمقتٌقأ مقىمع اًمؼقادة واحلؽؿ
قمغم اًمغرائز ذم داظمؾ اًمـػس اإلكًاكقة ،وهذا أمر وضمداين
مشؽمك سملم اًمـاس ،سمؾ هق مشؽمك سملم مجقع إىمقام واعمؾؾ
ذم مغارب إرض ومشارىمفا.
وأما اًمقضمف ِ
احلؽَؿل :ـ واعمراد سمف مقاومؼة رقماية اًمؼقؿة
ًمصلح اإلكًان ـ ومفق مـ وضمقه:
 1ـ إن اًمؼقؿ اًمػاوؾة اإلًمزامقة متثؾ اًمًؾقك إصؾح
ًمإلكًان ؿملن اًمـظؿ اعمقدع ذم داظمؾ اًمؽائـات احلقة،
طمقث كجد سمؿلطمظة أطمقال هذه اًمؽائـات مـ اًمطققر
وهمػمها أن يمؾ يمائـ مـفا مزود سمـظام يؽقن اًمعؿؾ قمؾقف
مقاومؼ ًا ًمصلطمف.
وهذا يـطٌؼ ذم ؿملن اإلكًان واًمـظام اًمؼقؿل اعمقدع
ذم داظمؾف ،ومـ صمؿ ًمق ومروت إًمغاء أية ىمقؿة مـ طمقاة
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اإلكًان سمشؽؾ مطؾؼ مل شمًتؼؿ احلقاة اإلكًاكقة ،يمام ًمق
ومرض إًمغاء ىمقؿة اًمصدق وطمرمة اعمال واًمقوماء سمآًمتزام
واًمعػاف وهمػمها.

ٍ
ٍ
سمشؽؾ
ىمقؿة ما
كعؿ إكّـا قمـدما كػؽر ذم اكتفاك

ٍ
اؾمتثـائل رسمام كؼدّ ر اكتػاقمـا سمذًمؽ  ،ومـحـ كذقمـ سماحلاضمة
إمم اًمصدق ذم احلقاة اإلكًاكقة ،وًمؽــا كعتؼد أن اًمؽذب
أطمقاك ًا كاومع ًمإلكًان.
ويمذًمؽ احلال ذم مراقماة طمرمة إمقال ،ومنَنا
رضورة ذم احلقاة اإلكًاكقة ،وًمؽـ اًمنىمة أطمقاك ًا كاومعة
ًمؾًارق ٕكف يـتػع سماعمال اعمنوق ،ومؼٌح اًمنىمة مٌدأ
رضوري ًمإلكًان.
ومؾق ُـمٌع اإلكًان قمغم اؾمتٌاطمة أمقال أظمريـ ومل
يشعر سماحلرج ومقف وٓ اؾمتطاع مـ اًمثؼة سمأظمر مل شمًتؼر
احلقاة اإلكًاكقة ،وًمؽـ إذا ارشمؽب سمعض اًمـاس اًمنىمة
اكتػاقم ًا مـ أضمقاء اًمثؼة سمقـفؿ سمجري أظمريـ قمغم ومطرة
اؾمتؼٌاح اًمنىمة مل يتير اًمًارق سمذًمؽ.
وًمؽـ هذا اًمتؼدير ـ اعمٌـل قمغم يمقن اًمؽذب أو
اًمنىمة كاومع ًا أطمقاك ًا ـ ظماـمئ سمشؽؾ مميمد ،ومنن اًمؽاذب
واًمًارق ذم سمعض احلآت وإن اكتػع سمؽذسمف وهىمتف ذم
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شمؾؽ احلادصمة اخلاصة طمًٌام ُومرض ،إٓ أن ذًمؽ ًمقس مـ
صلطمف ذم ٍ
يشء كققم ًا.
وهـاك ومرق سملم اعمـػعة واعمصؾحةٕ ،ن اًمؽمشمقب
اًمـػيس ًمإلكًان مؼــ قمغم رومض اًمؽذب واًمظؾؿ
واًمنىمة وأظمقاهتا ،ومنذا اؾمتفان ُّبا مرة طمدث وهـ ذم
هذا اًمؽمشمقب.
يي سمتلصقؾ اًمؼقؿة ذم اًمـػس ويًتتٌع
وهذا اًمقهـ ّ
يغػم آًمقات اًمعؿؾ
كققم ًا شمؽرر كؼضفا ،وهق مـ ؿملكف أن ّ
واًمًؾقك ومقؽتػك سماًمنىمة قمـ اًمرزق احللل وسماًمؽذب
قمـ اًمدراؾمة اجلادة وهؽذا ..ومقمدي سماًمـتقجة إمم شمغػمات
ؾمؾٌقة أؾماؾمقة همػم مرئقّة اسمتدا ًء ذم ؾمؾقيمقاشمف ويًتتٌع آصمار ًا
اضمتامقمقة وارة ظماص ًة سماًمـظر إمم معروقة اًمًؾقك وٓ
ؾمقام مع شمؽرره ًملكؽشاف ،واكؽشاف اخلطقئة يقضمب
مزيد ًا مـ ومؼدان اًمثؼة سماًمـػس وومؼدان اًمثؼة مـ ىمٌؾ
أظمريـ ،وًمذًمؽ يمؾف مضاقمػات ؾمؾٌقة.
إذ ًا صلح اإلكًان يؼتيض قمؿؾف سمام ُومطر قمؾقف مـ
اعمعاين اًمػاوؾةً ،ملظمتلل احلاصؾ ذم شمرسمقة اًمـػس
اًمداظمكم سمـؼضفا.
ومما يتعؾؼ سملمهقة مراقماة اًمؼقؿ اًمصحقحة ذم صلح
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اإلكًان:
1ـ ّ
أن إظملق اعمفذسمة متـح اإلكًان ؾمعادة كػًقة
داظمؾقةٕ ،ن اإلكًان جمفز سمضؿػم وضمداين يؼتضقفا ،وذم
طمال إرواء هذا اًمضؿػم وىمـاقمة اإلكًان ذم اًمعؿؾ
سمؿؼتضاه شمؽقن هـاك راطمة داظمؾقة ذم مرطمؾة اًمعؼؾ
اًمٌاـمـ ومض ً
ل قمـ مرطمؾة اًمعؼؾ اًمظاهر واًمشعقر
اعمحًقس ،ومققضمب ذًمؽ اًمًؽقـة واًمطؿلكقـة وهدوء
اًمٌال.
 2ـ يمام أ ّن ذًمؽ يمدي إمم اؾمتؼامة كػًقة ًمإلكًان
واقمتدال شمرصوماشمف وؾمؾقيمقاشمف ،وذم طمال ؾمخط اًمضؿػم
ومنن مـ ؿملن ذًمؽ أن يمدي إمم اًمؼؾؼ واًمتشقيش ،يـتج
مـف اوطراب ذم ؿمخصقة اإلكًان وقمدم شمـاؾمؼ شمرصوماشمف
وؾمؾقيمقاشمف ،وهذا أمر جيده اإلكًان سمتلمؾ أطمقال
إؿمخاص اعمفذسملم مـ طمقًمـا ـ طمًب اظمتلف
مًتقياهتؿ ذم اًمتفذيب ـ ومـجد أن اإلكًان اعمفذب أؾمعد
كػًق ًا ،وإن متتع سمنمؽاكات ماًمقة أىمؾ ،يمام أكف أيمثر اؾمتؼام ًة
ذم ؾمؾقيمقاشمف ،وأما أظمر همػم اعمفذب ومفق ؿمخصقة يتًؿ
سمآوطراب واًمتـاىمض ويًٌب ًمـػًف مشايمؾ هق ذم
همـك قمـفا.
ً
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 3ـ ّ
أن اًمًؾقك اعمفذب يمصمر شملصمػم ًا إجياسمق ًا قمغم
اإلكًان مـ إهة وإصدىماء واًمزملء ـ طمًب درضمة
هتذيب اإلكًان مـ ضمفة واؾمتعداد اؾمتؼٌال أظمريـ،
ومإظملق واًمًؾقيمقات اعمفذسمة هل أؿمٌف سماًمعطر اًمذي
شمػقح رائحتف ومقام طمقًمف ٓ حماًمة ،مما يمدي إمم اكًٌاط مـ
يشؿف واؾمتحًاكف ،ومؿـ يعارش اإلكًان اعمفذب واًمًؾقك
اعمفذب ومنكف جيد ؿمعقر ًا سمآؾمتحًان واًمثؼة ،وهذا يمدي
إمم شمعامؾف اإلجيايب مع اإلكًان ،وذًمؽ يعقد سماًمـػع قمغم
اعمرء ويؿـحف مزيد ًا مـ اًمًعادة.
ّ
إن ؾمعادة اإلكًان وومؼ اًمًــ اًمـػًقة آضمتامقمقة
مؼروكة سمًعادة إهة واعمجتؿع ،ومؽؾام ؾماقمد أطمدكا
سملظملىمف وؾمؾقيمف قمغم ؾمعادة اعمجتؿع قماد ذًمؽ سماًمـػع
قمغم ؾمعادشمـا وؾمعادة مـ يعـقف أمركا مـ أهشمـا وأطمٌائـا
وأوٓدكا وأوٓدهؿ ،وهذا أمر يتضح مـ ظملل اًمرؤية
اًمثاىمٌة إمم احلقاة واًمتل كـظر إًمقفا مـ ٍ
قمؾ وومؼ ـمٌقعة
اًمعقامؾ اًمـػًقة وآضمتامقمقة ،وهق اعمٌدأ اًمذي يًػم قمؾقف
قمؾؿ اًمتـؿقة اًمٌنمية اعمعارص.
كعؿ إذا كظر اإلكًان إمم هذه احلقاة كظر ًة ؾمطحق ًة أو
مًتعجؾ ًة ومنكف ىمد ٓ يدرك هذه احلؼقؼة ،ومفق يرى أن
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اإلكًان إذا مل يؽـ رشير ًا ٓ حيصؾ قمغم اًمًعادة
ويًتشفد قمغم ذًمؽ أن اًمعامؾ إذا اشمصػ سماًمصدق
وإماكة شمٌؼك ؾمعادشمف مرهقك ًة سمراشمٌف ،سمقـام اًمذي يؿد يده
إمم ما اؤمتـ قمؾقف ومنكف حيصؾ سمطٌقعة احلال قمغم ٍ
مال أزيد
مما يًاقمد قمغم زيادة ذم ؾمعادشمف.
ًمؽـ هذه اًمطريؼة ذم اًمتػؽػم ظماـمئة وهمػم مقصمقىمة.
ومؽؿ وضمدكا قمام ً
ل مفذسم ًا أدى إمم مزيد مـ آقمتامد قمؾقف
ٍ
قمامؾ ظمان ويمذب أدى
طمتك اطمتؾ مرشمٌ ًة قمؾقا ،ويمؿ مـ
ذًمؽ إمم زوال اًمثؼة سمف وايمتشػ زيػف ومتير مـ هذه
اًمصػة.
قمغم أن مـ َيقن يعاين مـ يشء َيػقف وهق يمدي إمم
ٍ
سمـػس
ىمؾؼف وؾمقء شمرصومف مع ذويف ،سمقـام يتصػ إول
ٍ
ٍ
ومًتؼقؿة.
مطؿئـة
إذ ًا قمؾقـا أن كممـ أن اًمضؿػم اإلكًاين هق اًمؼقة
اًمداظمؾقة ًمإلكًان اًمتل يـٌغل أن شمؽقن طمايمؿ ًة قمغم ؾمائر
ىمقاه وهمرائزه وكاومذ ًة ذم حتديد شمرصوماشمف وؾمؾقيمقاشمف ٕضمؾ
أن حيصؾ اإلكًان قمغم اًمًعادة ،ومإظملق اعمفذسمة ذم طمد
كػًفا مـ ؿملَنا أن شمقضمب اًمراطمة واًمطؿلكقـة واًمًعادة،
وهل إؾماس اًمصحقح ًمؾًعادة اعمقدع ذم سماـمـ اإلكًان.
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أهويح ذهذية النفس والوجروغ
في الونظىر اإللهي والديني
اًمـؼطة اًمراسمعة :ذم أمهقة هتذيب اًمـػس واعمجتؿع ذم
اعمـظقر اإلهلل واًمديـل.
ّ
إن أمهقة هتذيب اًمـػس واعمجتؿع شمتليمد سمدرضمة يمٌػمة
مـ اعمـظقر اًمديـل واإلهلل طمتك إكف ُيعدّ ومريضة مميمدة
قمغم يمؾ إكًان مـ اًمـاطمقة اًمنمقمقة ٕضمؾ شمرسمقة اًمـػس
وشمـؿقتفا قمغم وضمف يمدي إمم اًمًؾقك اًمصحقح واًمًؾقؿ.
وذًمؽ مـ وضمقه صملصمة مؽماسمطة:
ّ .1
إن اًمديـ يميمد قمغم احلؼقؼة اعمتؼدمة مـ دور
هتذيب اًمـػس واخلصال اًمًؾقؿة ذم ؾمعادة اإلكًان ذم
هذه احلقاة ،ومفذه اخلصال هل ؾمــ اخلػم واًمًعادة،
وأودادها أؾمٌاب اًمنم واًمشؼاء ،ويؾػت اًمديـ ذم هذا
اًمًقاق قمغم أن هذه اًمًــ هل اًمرصاط اعمًتؼقؿ اًمذي
يمدي سماإلكًان إمم اًمغاية اًمتل يرضمقها.
ويؽشػ اًمديـ سمشؽؾ ظماص :قمـ آصمار ووعقة همػم
مـظقرة ًمإلكًان ًمؾخػم واًمؼميمة ذم إقمامل اًمػاوؾة طمتك
ؼم اًمقاًمديـ وصؾة إرطمام
إذا صدرت مـ همػم اعمممـ يم ّ
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واًمتصدق قمغم اعمًايملم ،سمقـام شممدي إقمامل اخلاـمئة إمم
ؾمؾٌقات ومضاقمػات همػم متقىمعة ًمإلكًان سماًمـظر اًمعام،
ومـ ذًمؽ ما ورد مـ دومع اًمصدىمة ًمؾٌلء ،وزيادة صؾة
اًمرطمؿ ذم اًمعؿر ،وشملصمػم فماهرة اًمقؿلم اًمؽاذسمة ذم دمار
اعمجتؿع.
ّ .2
إن اهلل ؾمٌحاكف متصػ سماعمٌادئ اًمػاوؾة ومقدع
ٍ
سمعـاية وطما ٍم هلا ،واعمٌادئ اًمػاوؾة ذم
هلا ذم داظمؾ اإلكًان
داظمؾ اإلكًان ذم احلؼقؼة متثؾ شمعؾقامت اإلًمف اًمتل أودقمفا
ذم سماـمـ اإلكًان.
صمؿ ّ
إن اإلًمف مل هيؿؾ اإلكًان ومل يؽميمف ًمشلكف ،يمام ىمال
ب ِْ
ؽم َك ُؾمدً ى]( ،)1وىمال
حي ًَ ُ
كًا ُن َأن ُي ْ َ
اإل َ
ؾمٌحاكفَ [ :أ َ ْ
قمزّ ؿملكفَ [ :أ َوم َح ًٌِْت ُْؿ َأك ََّام َظم َؾ ْؼـَايم ُْؿ َقمٌَثًا َو َأ َّكؽ ُْؿ إِ ًَمقْـَا َٓ
شم ُْر َضم ُعق َن](.)2
ومفق ؾمٌحاكف ىم ّقؿ قمغم اإلكًان يمام أن رب إهة ىم ّقؿ
رب إهة حيؿل اًمعؿؾ سماًمؼقؿ داظمؾ
قمؾقفا ،ويمام أن ّ

( )1سورة القوامة.36:
( )2سورة ادؤمنون.115:
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إهة مـ ظملل طمؼف قمغم أومرادها ،ومنكف شمعامم يؼدّ ر
اًمعؿؾ اًمػاوؾ واخلصؾة اًمػاوؾة مـ اإلكًان ويرقمك
صاطمٌفا ،ويؽره اًمعؿؾ اخلاـمئ واخلطقئة ويقيمؾ
صاطمٌفا إمم كػًف ،يمام ىمال شمعامم([ :)1مـ قم َِؿ َؾ ص ِ
احلًا
َ
َ ْ
ِّمـ َذيم ٍَر َأ ْو ُأكثَك َو ُه َق ُممْ ِم ٌـ َوم َؾـ ُْحقِقَـَّ ُف َطمقَا ًة َـمقٌَِّ ًة
َو ًَمـ َْج ِز َيـَّ ُف ْؿ أَ ْضم َر ُهؿ سمِ َل ْطم ًَ ِـ َما يمَاكُقا َي ْع َؿ ُؾق َن].
 .3ـ وهق إهؿ ـ أن اًمديـ يؼرر أن اإلكًان ٓ يػـك
ُّبذه احلقاة سمؾ هق يمائـ ظماًمد ،وؾمقف يؾؼك ما ؾمعك إًمقف
ذم احلقاة أظمرة طمًب أقمامًمف ذم هذه احلقاة ،ومؿـ قمؿؾ
ل وماو ً
قمؿ ً
ل ومؼد اؾمتثؿر حلقاشمف إظمرى وًمؼل مؽاوملة
وضمزاء وومضلً ،ومـ وماشمف اًمعؿؾ اًمػاوؾ ومؼد وماشمف ظمػم
يمثػم ،ومـ أشمك سمعؿؾ ظماـمئ ًمؼل قمـا ًء وؿمؼا ًء.
ىمال ؾمٌحاكف:
 1ـ [مـ يمَا َن ُي ِريدُ ا ًْم َع ِ
َج ْؾـَا ًَم ُف ومِق َفا َما ك ََشا ُء
اضم َؾ َة قم َّ
َّ
ِ
قرا *
عمَـ ك ُِّريدُ ُصم َّؿ َضم َع ْؾـَا ًَم ُف َضم َفـ ََّؿ َي ْص َل َها َم ْذ ُمق ًما َّمدْ ُطم ً
َو َم ْـ َأ َرا َد ْأ ِظم َر َة َو َؾم َعك َهلَا َؾم ْعقَ َفا َو ُه َق ُممْ ِم ٌـ َوم ُلو ًَمـئِ َؽ

( )1سورة النحل.97:
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ُقرا * يم ًُل ك ُِّؿدُّ َهـمُ َٓ ِء َو َهـمُ َٓ ِء ِم ْـ
يمَا َن َؾم ْعقُ ُفؿ َّم ْشؽ ً
ِ
ػ
قرا * اك ُظ ْر َيم ْق َ
َقم َطاء َر ِّسم َؽ َو َما يمَا َن َقم َطا ُء َر ِّسم َؽ حمَ ْ ُظ ً
ٍ
ِ
َوم َّض ْؾـَا َسم ْع َض ُف ْؿ قم ََغم َسم ْع ٍ
ْؼم
ْؼم َد َر َضمات َو َأيم َ ُ
ض َو ًَم ْمظم َر ُة َأيم َ ُ
َشم ْػ ِض ًقل](.)1

 2ـ [ ُىم ْؾ َه ْؾ ُكـَ ٌِّ ُئؽُؿ سمِ ْإ َ ْظم َ ِ
ني َـ َأقم َْام ًٓ * ا ًَّم ِذي َـ
َو َّؾ ؾمعقفؿ ِذم ْ ِ
حي ًِـُق َن
حي ًٌَُق َن َأ ََّن ُ ْؿ ُ ْ
احلَقَاة اًمدُّ ْكقَا َو ُه ْؿ َ ْ
َ ُُْ ْ
ُصـْ ًعا](.)2

احل ِ
ِ
ِ
ات َو ُه َق ُممْ ِم ٌـ َوم َل
 3ـ [ َوم َؿـ َي ْع َؿ ْؾ م َـ َّ
اًمص َ
ُيم ْػ َرا َن ًم ِ ًَ ْعقِ ِف َوإِكَّا ًَم ُف يمَاشمٌُِق َن](.)3
ِ
إلكً ِ
ان إِ َّٓ َما َؾم َعك * َو َأ َّن َؾم ْع َق ُف
 4ـ [ َو َأن ًَّمقْ َس ًم ْ ِ َ

جيزَ ا ُه ْ
اجلَزَ ا َء ْإَ ْو َرم](.)4
َؾم ْق َ
ف ُي َرى * ُصم َّؿ ُ ْ
 5ـ [ َوك ََض ُع اعمَْ َق ِازي َـ ا ًْم ِؼ ًْ َط ًم ِ َق ْق ِم ا ًْم ِؼ َقا َم ِة َوم َل ُشم ْظ َؾ ُؿ
َك ْػ ٌس َؿمقْئًا َوإِن يمَا َن ِمثْ َؼ َال َطمٌَّ ٍة ِّم ْـ َظم ْر َد ٍل َأ َشمقْـَا ِ َُّبا َو َيم َػك

( )1سورة اإلرساء18:ــ.21
( )2سورة الكهف103:ــ.104
( )3سورة األىبواء.94:
( )4سورة النجم39:ــ.41
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سمِـَا طم ِ
اؾمٌِلمَ ](.)1
َ
وقمغم اجلؿؾة وماحلقاة مقدان ًمؾًٌاق ذم اًمػضقؾة ،واهلل
ؾمٌحاكف ـ اًمذي هق اعمٌدع هلذا اعمشفد يمؾف ـ را ٍع هلذا
ٍ
امرئ درضمتف سمحًب ما قمؿؾ ومقفا،
اًمًٌاق ،وًمؽؾ
واًمنمائع اإلهلقة ضماءت ًمتؽشػ هذا اعمشفد اًمرائع
ات ِّممَّا قم َِؿ ُؾقا
واجلا ّد ،ىمال ؾمٌحاكفَ [ :وًم ِؽُؾ َد َر َضم ٌ
َوًمِقُ َق ِّومقَ ُف ْؿ َأقم َْام َهل ُ ْؿ َو ُه ْؿ َٓ ُي ْظ َؾ ُؿ َ
قن](َ [ ،)2ي ْر َوم ِع اًم َّؾـ ُف
ا ًَّم ِذيـ آمـُقا ِمـؽُؿ وا ًَّم ِذيـ ُأوشمُقا ا ًْم ِع ْؾؿ درضم ٍ
ات َواًم َّؾـ ُف سمِ َام
َ ََ َ
َ
ْ َ
َ َ
َشم ْع َؿ ُؾق َن َظمٌِ ٌػم](.)3
هذا سماًمـًٌة إمم هتذيب اإلكًان ًمـػًف.
أما سماًمـًٌة إمم أظمريـّ :
ومنن يمقن اإلكًان ضمزء ًا مـ
طمريمة كنم احلؽؿة واًمػضقؾة ٌ
قمظقؿ ومٌارك ،ومؿـ
قمؿؾ
ٌ
حيرص ـ مضاوم ًا إمم آهتامم سمتفذيب كػًف ـ إمم شمرويج
صدى ًمصقت
اًمػضقؾة ذم وؾمط أظمريـ ومنكف يؽقن
ً
اإلًمف ذم اًمدقمقة إمم اًمػضقؾةّ ،
وإن اهلل ؾمٌحاكف ًَم ُقؽؼم اعمرء
( )1سورة األىبواء.47:
( )2سورة األحقاف.19:
( )3سورة ادجادلة.11:
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اًمذي يؽقن ًمف اهتامم سمـنم اًمػضقؾة رشيطة أن يؽقن
خمؾص ًا ذم ذًمؽ ٓ يٌتغل سمف ضماه ًا وٓ مؽاكة ،وأن يؽقن
ذًمؽ سمإؾمؾقب اعملئؿ واحلؽقؿ ،ومقجعؾ ًمف ؾمٌحاكف مـ
إضمر مثؾ أضمر مـ اؾمتجاب هلا ذم أصمر دقمقشمف وآىمتداء
سمف ،ومـ صمؿ ضماء ذم احلديث اًمـٌقي اعمعروف أنَ (( :مـ
ؾمـ ؾمـة طمًـة ومؾف أضمرها وأضمر َمـ قمؿؾ ُّبا إمم يقم
اًمؼقامة مـ همػم أن يـؼص أضمقرهؿ يشء)) (.)1
وسمذًمؽ شمتعؾؼ ومريضة إمر سماعمعروف واًمـفل قمـ
اعمـؽر ذم اًمديـ ـ يمام ذيمركا مـ ىمٌؾ ـ ،وماعمراد ُّبذه اًمػريضة
إكام هق أن يًتػقد اإلكًان مـ صمؼؾف ومقىمعف ذم إهة
واعمجتؿع ذم ادماه كنم اعمعروف واًمؽمهمقب قمـ اعمـؽر
سماًمطرق اًمؽمسمقية اعملئؿة واعممصمرة.
واًمدقمقة إمم اًمػضقؾة أكقاع صملصمة :دقمقة كاـمؼة،
ودقمقة صامتة ،ودقمقة مزدوضمة ،سملن يؽقن كطؼ اإلكًان
وىمقًمف مؼروك ًا سمعؿؾف اًمصامت رشيطة أن يؽقن هذا
اًمعؿؾ اكدوماقم ًا وماو ً
ل طمؼقؼ ًة ٓ ريا ًء ومصاكعة ،وًمؽؾ

( )1هتذيب األحكام ج 6:ص ،124:وقريب منه يف مسند أمحد
ج 31:ص.537:
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صؿت أسمؾغ مـ
مؼا ٍم ما يـاؾمٌف مـ أكقاع اًمدقمقةُ ،ومر ّب
ٌ
يملم.
و َأومم اًمـاس سماًمتؼدير مـ ر ّسمك كػًف قمغم اًمػضقؾة
ومؽان سمعؿؾف مثلً وماقملً وأؾمق ًة ممصمر ًة ًممظمريـ.
هيقن
وأما َمـ كادى سماًمػضقؾة وفمفر مـف ظملومفا ومنكف ّ
وحياؾمب قمغم ذًمؽ ،ومـ صمؿ
اًمػضقؾة ُّبذه آزدواضمقة
َ
َـً ْق َن أَك ُػ ًَؽ ُْؿ
ضماء ىمقًمف شمعاممَ [ :أشم َْل ُم ُرو َن اًمـ َ
ؼم َوشم َ
َّاس سمِا ًْم ِ ِّ
ِ
َاب َأ َوم َل َشم ْع ِؼ ُؾ َ
قن]( ،)1وىمال اإلمام قمكم
َو َأكت ُْؿ َشمتْ ُؾق َن ا ًْمؽت َ
أم ِريـ سمِا ًْمـؿعر ِ
‚ ذم سمعض يملمفًَ (( :معـ اهللَّ ِ
وف
َ
َ َ
َ ُْ
َّار ِيملمَ ًَمف ،واًمـ ِ
اًمت ِ
َّاهلمَ قم ِ
ـؿـْؽ َِر ا ًْم َع ِامؾِلمَ سمِف))(.)2
َـ ا ًْم ُ
وًمؾؽمسمقة آداب وًمقاىمات سمعضفا معروف وسمعضفا
مقصقف ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ وما ُأصمر قمـ اًمـٌل ^ وأهؾ
اًمٌقت ‚ ،وهـاك شمػاصقؾ يتؿ سمقاَنا ذم قمؾؿ اًمـػس
اًمؽمسمقي واًمتـؿقة إهية واإلكًاكقة.
وًمتجرسمة اإلكًان دظمؾ يمٌػم ذم آكتؼال إمم
إؾماًمقب اعملئؿة أو اؾمتقعاُّبا ،ومعغم اإلكًان احلؽقؿ
( )1سورة البقرة.44:
( )2هنج البالغة ،حتقوق :صبحي الصالح ص.188:

37

ـ وظماصة مـ شمقمم أمر اًمؽمسمقة ذم إهة أو ذم اعمرايمز
اًمتعؾقؿقة مـ مدارس ومعاهد وضمامعات ـ أن يتعؾؿ مـ
احلقاة دائ ًام دروؾم ًا ذم أؾماًمقب اًمؽمسمقة ،ويعتؼم سمإطمداث
اًمتل يشفدها ،وهيتؿ سمتثؼقػ كػًف مـ ظملل آـملع
قمغم اًمـتاج اإلكًاين احلؽقؿ ذم اًمعؾقم ذات اًمعلىمة.
وًمـختؿ هذا اًمؾؼاء سمآيات مـ اًمؼرآن احلؽقؿ ،ىمال
ؾمٌحاكف يصػ مشفد احلقاة وآصمار ؾمعل اإلكًان ومقفا:
[ َواًم َّؾ ْق ِؾ إِ َذا َي ْغ َشك * َواًمـَّ َف ِ
دم َّغم * َو َما َظم َؾ َؼ َّ
اًمذيم ََر
ار إِ َذا َ َ
َو ْإُكثَك * إِ َّن َؾم ْع َقؽ ُْؿ ًَم َشتَّك * َوم َل َّما َم ْـ َأ ْقم َطك َوا َّشم َؼك *
وصدَّ َق سمِا ًْمـحًـَك * َومًـُقنه ًم ِ ْؾقنى * و َأما مـ سم ِ
خ َؾ
َ َّ َ َ
َ َ
ُ ْ
َ َ ِّ ُ ُ ُ ْ َ
ِ
نى *
َو ْ
ن ُه ًم ْؾ ُع ْ َ
اؾمتَ ْغـَك * َويم ََّذ َب سمِاًمـ ُْح ًْـَك * َوم ًَـُقَ ِّ ُ
َو َما ُي ْغـِل َقمـْ ُف َما ًُم ُف إِ َذا شم ََر َّدى * إِ َّن َقم َؾقْـَا ًَم ْؾـ ُفدَ ى * َوإِ َّن ًَمـَا
ًَم ْم ِظم َر َة َو ْإُ َ
ومم](.)1

رب اًمعاعملم.
واحلؿد هلل ّ

( )1سورة اللول1:ــ.13
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