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 :+اإلموم اخلؿقـل ؿول

 

إن اظمؼصقد اظمفؿ مـ صدور هذه إضماديث ايممميػة، واظمؼصد »

إؽمـك مـ زمسط ايمعؾقم اإلهلقة، يمقسا ـ وما ىماكا ومّط ـ إهمفام 

ايمـؽات ايمعؾؿقة، وايمػؾسػقة، واجلفات ايمتارخيقة، وإدزمقة، زمؾ 

ايمغاية ايمؼصقى مـفا ختػقػ أشمؼال ايمـػقس مـ فمامل ايمطبقعة 

قصمقف إرواح إلم فمامل ايمغقب، واكؼطاع ؿمائر ايمروح اظمظؾؿ، وسم

 شفمـ أنمصان ؾمجرة ايمدكقا، ايمتل هل أصؾ ايمشجرة اخلبقثة

 

  8ـ  7جـقد افعؼؾ واجلفؾ ص  
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 7 هقذّهٔ

 
 

 
 
 

 مقّدم٘

 ٱ ٻ ٻ ٻ

: وصّذ (1)(ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)

 اهلل ظذ رشقفف افؽريؿ، حمّؿد، شّقد افعودغ وصػقهتؿ، وتوج افـّبّقغ

وؽّرهتؿ، وظذ آفف افّطّقبغ افّطوهريـ، أظالم اهلدى، وبقورق افّتؼك، 

 أوفقوء اهلل ذم برّيتف، وبؼّقي رشقفف ذم أّمتف. 

 أّمو بعد: 

فإلموم اخلؿقـل+ ـتوب أخالؿل،  شجـقد افعؼؾ واجلفؾ»ؾؽتوب 

غقر، أكقؼ إشؾقب، خّطف جفبذ مـ جفوبذة افعؾؿ، ومعؾؿ فظؿقؼ ا

 ن، يؽػل اشؿف تعريػو بف. مـ معومل افعرؾو

افؽتوب ظؾؿّل تربقّي، خيوضى افعؼؾ بوحلجٍ افبوفغي، وافؼؾى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 



 8 +الخوٌٖ٘ لإلهام ٍالجْل العقل دجٌَ لُثاب 

 
: بوٕحوشقس ادثرة، ؾتذظـ افـػقس، وتدمع افعققن، وتؼشعّر اجلؾقد

وٓختصور افؽتوب، وتؼريبف أـثر، وٓ شّقام مـ أذهون ؽر 

ادتخّصصغ، وكحـ كعقش ذم زمـ تعّؼدت ؾقف مظوهر احلقوة، 

بً أؽصوهنو، تقـؾً ظذ اهلل شبحوكف، واشتخؾصً فبوب وتشع

افـسخي افعربقي افتل ترمجفو  اافؽتوب بام يسووي ربعف تؼريبو، معتؿدً 

فعدم  ،هـ1422أمحد افػفري، افطبعي إوػ، ظوم افسقد افعالمي 

 ادـفٍ أيت:  ومعرؾتل بوفؾغي افػورشقي: وشوفؽً 

ّٓ احلػوظ ظذ أشؾقب اإلموم ادمفػ، ؾ. 1 ؾؿ أؽّر ذم ظبوراتف إ

 ادؼدار افقسر. 

اشتخالص بمر افدٓفي ادرـزّيي ذم ـؾ مؼصد، وإبرازهو ظذ . 2

 كحق يّقرس ظذ افؼّراء جفد افقؿقف ظؾقفو. 

 احلػوظ ظذ افسؿي افسبقيي فؾؽتوب، بخطوبوتف ادمثرة.. 3

بلصغر حجؿ  شافؾبوب»مع مراظوة مو مّر، شعقً ٕن يؽقن . 4

، ٕشتغـل ظـ أّي مػردة اإذ ــً أظقد افـظر ذم افعبورة مرارً ممؽـ، 

 يؿؽـ آشتغـوء ظـفو، مـ دون أن حيدث خؾؾ ذم افبقون. 

ظـ حؼقؼي افعؼؾ ذم أول افؽتوب،  مل أثبً افبحٌ افـظري. 5

مؽوكقي آشتغـوء ظـف، وٓ شقام أين أردت مـ افؾبوب افػوئدة إل

 افعؿؾقي ذم تزـقي افـػس. 
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 ومتومً إً إحوديٌ ؽر ادخّرجي مـ ادصودر احلديثقي . خّرج6

  فؾػوئدة.

أوػ هبو، ومـو  +مـ حسـي ؾوإلموم اخلؿقـل شافؾبوب»مو ذم  وختومً  

ؾقف مـ شقئي ؾفـق مــ ؿصـقري، أو تؼصـري، ؾلشـلل رف ادغػـرة، 

  وأشلل أخقاين ادممـغ افدظوء.

 ًٓ  اوآخًر  واحلؿد هلل أو

 

 إياد إركاؤوؿمل     

 شفد اظمؼدؽمة دم ايمثاين فمممم    

 ـه0341مـ رمضان فمام              
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 11 هقذهٔ الوتزجن

 
 

 

 

 مقدم٘ املرتجه

 ٱ ٻ ٻ ٻ
ــك ــؽ اكتف ــد إػ جـوب  ادؼوص

 دؼوصـــــــــــــــــــــدآ

 

 ادحومـد يو واهى افعؼـؾ فـؽ 

 اادحومد اادحومد اااااااادحومدا

ـــــــــــــــــــــــد  ادحوم

 

افـذي أرشـؾف فقـؼـذ  ،وافصالة وافسالم ظذ حمؿد رشقفف ،احلؿد هلل

ڃ ڃ چ ﴿وأيده بجـقده  ،وحرة افضالفي ،ظبوده مـ اجلفوفي

 ،افراصـديـ ،وأويل احلجـك ،أئؿـي اهلـدى :آل حمؿـد وظذ :(1)﴾چ

 ادفديغ.

 :كضعف بغ يـدي افؼـراء إظـزاء ،وـتوب جؾقؾ ،وبعد: شػر ظظقؿ

رؾوكـو وظ ،وظؾـام كوؾعـو ،صـوؾقو ايـفؾقن مـف ؾؽـرً  ،وظذبً  وفقؽقن هلؿ معقـً 

وحسبفؿ أن هذا افؽتوب اجلؾقؾ هق آخر مو أّفػف إموم  :بورظووأدبو  ،ؾقوضو

وممشـس  ،ؿوئد افثـقرة اإلشـالمقي ،وؿدوة إتؼقوء ،شقد افبؾغوء ،ميإ

مــ اهلل تعـوػ  وراجًقـ ،+اهلل ادقشقي اخلؿقــل اإلموم روح ،مجفقريتفو

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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ٓ فـثالث افتـل مــ ا ،وضبعف ،ودـ شوهؿ ذم إظداده ،أن يؽقن يل ،جمده

: إذا مـوت ابــ آدم ’ادعز ظـفو بؼقفف ،يـؼطع مـفو ظؿؾ ابـ آدم بؿقتف

و ظؿؾف إٓ مـ ثالث.... وورؿي ظؾؿ يـتػع هبـو. واهلل مــ قاكؼطع مـ افدك

  وراء افؼصد.

 ايمسقد أمحد ايمػفري    

 هـ .0350نمرة ؾمفر ؽمقد ايمرؽمؾ 



 13 لُثاب هقذهٔ اإلهام الخوٌٖ٘

 
 

 

 

 

 +ماو اخلنٔيباب مقدم٘ اإلُل

 ٱ ٻ ٻ ٻ
 وبف كستعغ

ٓ يريد افؽوتى افبحـٌ ذم اجلفـوت افعؾؿقـي هلـذا احلـديٌ  إول:

ّٕن افغويي افؼصقى مـ هـذه إحوديـٌ هـل فػقـػ أثؼـول  :افؼيػ

 ،افـػقس مــ ظـومل افطبقعـي ادظؾـؿ، وتقجقـف إرواح إػ ظـومل افغقـى

هـل أصـؾ افشـجرة واكؼطوع ضوئر افروح ظـ أؽصون صجرة افدكقو افتل 

افـذي هـق روح  ،وحمػؾ إكـس ،وإضورتف إػ ؾضوء ظومل افؼدس ،اخلبقثي

 ،وتزـقـي افـػـقس ،وهذا ٓ حيصؾ إٓ بتصـػقي افعؼـقل :افشجرة افطقبي

 وإخالص إظامل. ،وإصالح إحقال

مجقع افعؾقم ادعتزة مؼّدموت، وـؾ مـفو مؼدمي فقء، ؾعؾؿ  ايمثاين:

ؾؿل، مؼدمي حلصقل افتقحقد افؼؾبل، افذي هق افتقحقد، وافتقحقد افع

تقحقد ظؿع، وحيصؾ بوفتلّمؾ، وافتذـر، وآرتقوض افؼؾبل. ؾؾرب 
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 ،وسؾقا افقؿً بودطوفعي ،أصخوص سؾقا افعؿر ذم افتقحقد افعؾؿل

ومل  :وفؽـ مل جيدوا صقغي افتقحقد :وافتعؾؿ ،وافتعؾقؿ ،وافبحٌ

غ، بؾ تزفزفً ؿؾقهبؿ أـثر مـ كقّ أو حؽامء ربو ،يصبحقا ظؾامء إهلقِّغ

ي، وزظؿفؿ أن هذا افطريؼ بقّ ؾؽرهؿ، فعدم اصتغوهلؿ بوفريوضوت افؼ

 ُيطقى بوددارشي حسى.

مؼصد افؼرآن افؽريؿ، وإحوديٌ افؼيػي، هق تصػقي  ايمثايمث:

 افعؼقل، وتزـقي افـػقس، حلصقل ادؼصد إظذ، وهق افتقحقد.

ب إخالق مقظظي مؽتقبي، يعوفٍ ٓ بد مـ أن يؽقن ـتو ايمرازمع:

بـػسف أٓم، وافعققب: ؾال بد مـ أن يؽقن ـالم افطبقى افروحوين 

 بؿـزفي افدواء، ٓ بؿـزفي افقصػي.



 15 فٖ الحذٗث الشزٗف ت٘وًٌُّا ٍتثزكًا

 

 

 

 

ـِ ِمْفراَن، ؿوَل:  ـْ َشامَظَي ْب ًُ ظـَْد أف ظبِْد اهلل»ظ َوِظـَْدُه مَجوَظٌي  ×ــ

ُر  ـْ ـْ َمقافقِف َؾَجرى ِذ افْمِرهمقا : ×َعْؼِؾ َواجلَْفِؾ، َؾؼوَل أُبق َظبِْد اهللافِم

ًُ ؾِداَك ٓ ْفَؾ َوصُمـَْدُه َْهْتَُدوااجَل َعْؼَؾ َوصُمـَْدُه وَ ايم : ُجِعْؾ ًُ . ؿوَل شامَظُي: َؾُؼْؾ

ْؾتَـو، َؾؼول أبق َظبِْد اهلل ُل : ×َكْعِرُف إّٓ مو َظرَّ إنَّ اهلل طَمؾَؼ ايمَعْؼَؾ َوُهَق أوَّ

ـْ َيؿكِم  وضماكِقِّكَم فَم ـَ ايمرُّ ـْ ُكقِرِه هَمؼاَل يمَُف: أْدزمِْر هَملْدزَمرايمطَمْؾٍؼ ِم  َ، ُثؿَّ َعْرِش ِم

ْمتَُؽ فَمعم فَمظِقًم  اأوْمبِْؾ هَملوْمبََؾ، هَمؼاَل اهلل سَمعالم: طَمَؾْؼتَُؽ طَمْؾؼً ؿوَل َفُف:  ، َوىَمرَّ

ـَ اجَل وماَل: شُمؿَّ طَمَؾَؼ  ََجِقع طَمْؾِؼل. ، همؼاَل يمَُف: اْؾمكِق  ـمُ بَْحِر ْإصماِج ايمْفَؾ ِم

َت هَمَؾَعـَُف، شُمؿَّ صَمَعَؾ  أْدزمِْر هَملْدزَمَر، شُمؿَّ وماَل يمَُف: أوْمبِْؾ هَمَؾْؿ ُيْؼبِْؾ، هَمؼاَل يمَُف: اؽْمتَْؽػَمْ

َعْؼَؾ َوما ايمَرَم اهلل زمِِف ْفُؾ ما أىمْ اجَل ، هَمَؾّم َرأى ايمِْؾَعؼِؾ ََخَْسًة َوؽمبْعكَم صُمـًْد 

، هذا طَمْؾٌؼ ِمثقِْم طَمَؾْؼتَُف اجَل َعداَوَة، هَمؼاَل ايمأفْمطاُه أْضؿَر يمَُف  ِِّ ْفُؾ: يا َر

ـَ  َة رم زمِِف هَملفْمطِـِل ِم ُه َوٓ وُمقَّ يتَُف، َوأَكا ِضدُّ ْمتَُف َووَمقَّ ـِْد ِمثَْؾ ما أفْمَطقْتَُف. اجُل َوىَمرَّ

ـْ َرمْحَتل. وماَل: ومْد هَمؼاَل: َكَعْؿ، هَمنْن فَمَص  قَْت زَمْعَد ذيمَِؽ أطْمَرصْمتَُؽ َوصُمـَْدَك ِم

ـَ ايم، هَمؽاَن ِِمّا أفْمطَك اَرِضقُت، هَملفْمطاُه ََخَْسًة َوؽَمْبعكَم صُمـًْد  ْؿَسِة اخَل َعْؼَؾ ِم

َّ َوُهَق َوِزيُر ايمَق َوِزيُر غْمُ َوهُ اخَل ـْد: اجُل َوؽَمْبِعكَم  ُه ايمممَّ َعْؼِؾ، َوصَمَعَؾ ِضدَّ
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ُه  ْفِؾ، َواإليمُن َوِضدَّ ُه ايماجُلَ صما  اجُل ُؽْػَر، َوايمتَّْصديُؼ َوِضدَّ ُحقَد، َوايمرَّ

ُه  ُه ايمُؼـُقَط، وَ ايمَوِضدَّ ْؽر اجَل َعْدل َوِضدَّ َخَط، ّوايمشُّ ُه ايمسَّ ضا َوِضدَّ ْقَر، َوايمرِّ

ُه ايمَوضَذُه  هُ ايمُؽْػراَن، وايمطََّؿُع َوِضدَّ ُؾ َوِضدَّ ْرَص، الِ  قَلَُس، َوايمتََّقىمُّ

ْأهَمُة َوِضّدَها  َها ايمَوايمرَّ مْحَُة َوِضدَّ ُه ايمَغَضَب، وَ ايمَؼْسَقَة، َوايمرَّ ِعْؾُؿ َوِضدَّ

ْهُد َوِضّدُه ايمُه اُلْؿَؼ، وَ َد َػْفُؿ َوضِّ ايماجَلْفَؾ، وَ  ُة َوِضّدَها ايمتََّفتَُّؽ، وايمزُّ ِعػُّ

ُه  هْمُؼ َوِضدَّ ْهبَةُ اخُل ايمّرنْمبََة، وايمرِّ َها  ْرَ،، َوايمرَّ ُه اجُل َوِضدَّ ْرأَة، َوايمتَّقاُضُع َوِضدَّ

َع، وَ ايم َها ايمتََّنُّ ، َوايمتَُّمَدُة َوِضدَّ ُه الِ ؽػِْمَ ْؿُت َوِضدَّ َػَف، َوايمصَّ ُه ايمسَّ ْؾُؿ َوِضدَّ

ػْمُ اهلَ  ، َوايمصَّ ؽَّ ُه ايمشَّ ُه آؽْمتِؽباَر، َوايمتَّْسؾِقُؿ َوِضدَّ َذَر، َوآؽْمتِْسُمُم َوِضدَّ

هُ  ُه آَزَع، َوايمَصػَ اجَل  َوِضدَّ ُه ُح َوِضدَّ َػْؼَر، َوايمتََّذىّمُر ايمْكتِؼاَم، َوايمِغـك َوِضدَّ

ُه  ُه ايمـِّْسقاَن، َوايمتََّعطُُّػ َوِضدَّ ْفَق، َواِلْػُظ َوِضدَّ ُه ايمسَّ َؼطِقَعَة، ايمَوِضدَّ

ُه ايموَ  َها اظمُ ْرَص، وّ الِ ُؼـُقُع َوِضدَّ َها َقدَّ اظمَ ـَْع، وَ اظمَ قاؽماُة َوِضدَّ ُة َوِضدَّ

ُه ايم ها ايمّعداَوَة، َوايمَقهماُ  َوِضدَّ ُضقُع اخُل ْعِصقََة، وَ اظمَ ّغْدَر، َوايمطّافَمُة ّوِضدَّ

َها ّد َوِض  ُمَمُة َوِضدَّ ُه اُل َبُمَ ، وايمُه ايمتَّطاُوَل، َوايمسَّ بُْغَض، ايمبُّ َوِضدَّ

ُه  ْدُ، َوِضدَّ ، وَ ايمَوايمصِّ َِ َها إَ باؿمَِؾ، وايمؼُّ َوِضّدُه اَل ؽِذ قاَكَة، اخلِ ماَكُة َوِضدَّ

َها  فاَمُة َوِضدَّ ، َوايمشَّ َِ ُه ايمبَُمَدَه، وَ ايمَواإلطْمُمُص َوِضّدُه ايمّشْق َػْفُؿ َوِضدَّ

َها اإلْكؽاَر، وَ اظمَ َغباَوَة، وايم ها اظمُ ْعِرهمُِة َوِضدَّ ؽاؾَمَػَة، َوؽَمُمَمُة اظمُ داراُة َوِضدَّ

َها ايم ُمُة َوِضّدَها ؽِ ايممىَمَرَة، وَ اظمُ َغقِْب َوِضدَّ ُه اإلهْمشاَ ، َوايمصَّ تْمُن َوِضدَّ

ْقُم َوِضّدُه اإلهْمطاَر، وَ  ُه ايمـُُّؽقَل، وَ اجلِ اإلضافَمَة، َوايمصَّ جُّ اَل فاُد َوِضدَّ

ُه ايمـؿقؿة، َوزمِرُّ  ُه كبذ اظمقثا،، َوَصْقُن اَلِديِث َوِضدَّ ُه ايمَوِضدَّ ـِ َوِضدَّ َقايمَِدْي
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َها ايمّرياَ ، وَ ؼقؼُة َوِض اَل ُعُؼقَ،، وَ ايم ُه اظمَ دَّ ـَْؽَر، وايمّسؼْمُ اظمُ ْعُروُ  َوِضدَّ

َج، َوايمتِّؼقُّة َوِضّدَها اإلذافَمَة، واإلْكصاُ  َوِضّدُه اَلِؿقََّة،  َوضّدهُ  ايمتػَّمّ

َها  َها ايمَوايمتَّْفقِئَُة َوِضدَّ ُه اَل َؼَذَر، وَ ايمَبْغَل، َوايمـَّظاهَمُة َوِضدَّ ْؾَع، اخَل قاُ  َوِضدَّ

ُه ايموَ  َها ايمؼْصُد َوِضدَّ ُفقيمَُة َوِضدَّ َها ايمتََّعَب، َوايمسُّ ُعْدواَن، َوايمّراضَمُة َوِضدَّ

ُعقزَمَة، َها ايموَ  ايمصُّ ىَمُة َوِضدَّ َها ايمْحَؼ، وَ اظمَ ػَمَ َؼقاُم ايمبَُمَ ، وَ ايمعاهمِقَُة َوِضدَّ

ُه  َها الِ ؽاشَمَرَة، وَ اظمُ َوِضدَّ عاّدُة اخلِ ُه َقوماُر َوِضدَّ ايمقى، وَ اهلَ ْؽَؿُة َوِضدَّ ّػَة، َوايمس 

َها ايم َها اإلْْصاَر، َوآَوِضدَّ ؼاَوَة، َوايمّتْقزَمُة َوِضدَّ ُه شَّ ؽْمتِْغػاُر َوِضدَّ

ُه آ فماُ  َوِضدَّ َها ايمتَّفاُوَن، َوايمدَّ ؽْمتِـْؽاَ ، اإلنْمؼِماَر، َواظمُحاهمظَُة َوِضدَّ

ُه  ُه ايمَؽَسَؾ، وَ ايمَوايمـَّشاُط َوِضدَّ َها اُل َػَرُح َوِضدَّ ُػْروَمَة، ايمْزَن، َوْإيُمَػُة َوِضدَّ

ُه  خاُ  َوِضدَّ  بُْخَؾ.ايمَوايمسَّ

تَِؿُع هِذِه  ـْ أصْمـاِد اخلِ َوٓ ََتْ أْو َويّص  ،َعْؼـِؾ، إّٓ دم َكبِـل  ايمصاُل ىُمؾُّفا ِم

ـَ اهلل وَمْؾَبُف يمإِِليمنِ  ،َكبِل   ـٍ اْمتََح ـْ َمقايمقــا ؛أْو ُمْمِم هَمـننَّ  ،َوأّما ؽمائِر ذيمَِؽ ِمـ

ـْ أْن َيُؽقَن همقِف زَمْعُض هِذِه  َوَيـْؼك  ،ـُقدِ ضَمتّك َيْسَتْؽِؿَؾ اجُل أضَمَدُهْؿ ٓ خَيْؾق ِم

ـْ صُمـُـقِد  َرصَمـِة  ،ْفـؾِ اجَل ِم  ،ُعْؾقـا َمـَع ْإَْكبِقـا ٍ ايمهَمِعـْـَد ذيمِـَؽ َيُؽـقُن دِم ايمدَّ

ْفـِؾ اجَل صُمـُـقدِِه َوُجاَكَبـِة َعْؼـِؾ وَ ايمَوإكَّم ُيْدَرُك ذيمِـَؽ زمَِؿْعِرهَمـِة  ؛َوإَْوِصقا ِ 

َؼـَا اهلل َوإّياىُمؿ يمِطافَمتِِف َومْرضاسمِفِ   .(0)«َوصُمـُقدِِه، َوهمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 املقصد األّل
 اخلري ّضدِ الغز

 
 ،ادؼصقد مـ افِػَطر أمقر يتػؼ ظؾقفو مجقع افبؼ، وٓ تمثر ؾقفو ظودة

 ،أو بدويي ،أو متدن ،وٓ تغرهو وحشقي :أخالقأو  ،أو حمقط ،أو مذهى

أو ـػر، وؽرهو مـ إمقر افتل  ،أو إيامن ،أو جفؾ ،أو حرضيي، أو ظؾؿ

ويد  ،ورظويتف ،بعـويتف ـ تبورك وتعوػـ  تـدرج ذم شؾسؾي افبؼ. وأّن احلؼ

أظطوه ؾطرتغ، مهو أصؾ مجقع افِػَطر  ،افتل مخر هبو ضقـي آدم إّول ،ؿدرتف

 ل مّخرت ذم اإلكسون، وبؼقَّي افػطر أؽصوهنام، وأوراؿفام: افت

افؽامل ادطؾؼ، واخلر، وافّسعودة وهل ؾطرة ظشؼ  أصؾقة، إضمدامها:

إكسون: افسعقد وافشؼل،  ادطؾؼي، وهل خمّؿرة ومطبقظي ذم ذات ـؾ

 وافعومل واجلوهؾ، وافعويل وافّداين.
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ؼص، وآبتعود ظـ افؼَّ ، وهل ؾطرة افـُّػقر مـ افـَّ وإطمرى: سمبعقّة

ؼووة، وهذه خمّؿرة بوفعرض، وبتبعقي ؾطرة افتقق إػ افؽامل.  وافشَّ

هق حؼقؼي افػطرة افتل أصر  ؾودؼصقد مـ اخلر ذم احلديٌ افؼيػ،

وهق  .(1)﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿ إفقفو ذم أيي افؼيػي:

ة وزير افعؼؾ، ومجقع اجلـقد افعؼؾقي حتً تكؾف، وهق افػطرة ادخؿر

وحوكقي  ومؼومفو إصع.  ،ادتقجفي إػ افرُّ

وادؼصقد مـ افؼ هق افػطرة ادحؽقمي بوفطبقعي، وادحجقبي 

  بلحؽومفو: وهق وزير اجلفؾ، ومجقع جـقد اجلفؾ توبعي فف

ٿ ٿ ٿ  *ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿وفعّؾ أيي افؽريؿي: 

افذي مخر بقد ؿدرة احلؼ  ،إصورة إػ كقر افػطرة إصع ،(2)﴾ٿ

فؾؽامل ادطؾؼ، واجلامل افتوم.  وعوػ، وهق أحسـ تؼقيؿ، ٕكف صقر ضبؼً ت

حتجوب بوفطبقعي، افتل هل أشػؾ وافرد إػ أشػؾ شوؾؾغ إصورة إػ آ

 شوؾؾغ.

أصع ومستؼؾ، وهق تقجقف افػطرة إػ افؽامل ادطؾؼ افذي  أضمدمها:

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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وصموكف افذاتقّي، افّصػوتقي وإؾعوفقي، ويرتبط بف،  ،الهق احلؼ جّؾ وظ

مـ  ،ومعوين افربقبقوت ،وادعود ،بقاشطي أو بال واشطي، أبحوث ادبدأ

وافققم أخر، وظؿدة  ،وادالئؽي ،وافرشؾ ،وافؽتى ،اإليامن بوهلل

ؾقك افـّػسوين افصالة  :ـػريضتل ،وـثر مـ ؾروع إحؽوم ،مراتى افسُّ

 واحلٍ.

كققيي طمر: وأ َظَريض وَتبَعل، وهق تـػر افػطرة مـ افشجرة افدَّ

اخلبقثي، وافّطبقعي، افتل هل أم افـَّؼوئص وإمراض، ويرجع إفقف ـثر مـ 

بقبقّوت، وظؿدة افّدظقات افؼرآكقي، وادقاظظ اإلهلقّي وافـبقّيي،  مسوئؾ افرُّ

ؾقك :ومقاظظ إئؿي  مـ افػروع وافؽثر :وظؿدة أبقاب افّريوضي وافسُّ

ظقي وترك  ،وافتّؼقى ،وادستحبي ،ـوفصقم وافّصدؿوت افقاجبي ،افؼَّ

 وادعويص.  ،افػقاحش

وهذان ادؼصدان مطوبؼون فػطرة افتقق إػ افؽامل، وؾطرة افـُّػقر مـ 

افـَّؼص، ؾجؿقع أحؽوم افؼائع مربقضي بوفػطرة، مـ أجؾ فؾقصفو مـ 

 حجى افطبقعي افظؾامكقي.

افـوس ذم افبقئي، وافعودات، وؽرهو، افذي أوجد إن اختالف 

آختالؾوت افؽثرة بقـفؿ، إّكام أثر ذم افبؼ ذم تشخقص متعؾؼ افػطرة، 

 ومراتبفو، ٓ ذم أصؾفو.

ويكف ظؿره ـّؾف ذم  ،إن افػقؾسقف افعظقؿ افذي يعشؼ افػؾسػي
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 ،ذفؽ افشلن افعظقؿمـ رؽؿ افظذ  :وصعبفو افؽثرة ،وأبقاهبو ،ؾـقهنو

 ،وافتوجر افذي يعشؼ مجع افثَّروة :ؾفق ذم شعل دائؿ فتقشقع كطوؿف

ٓ ؾرق بقـفام ذم أصؾ افتقق إػ افؽامل، وفؽـ ـؾٌّ مـفام يرى  ،وادول

. وهذا آختالف ذم افتَّشخقص مـفام شببف افؽامل مـ مـظقره اخلوص

احتجوب ؾطرهتام، ؾؽٌؾ مـفام حمجقب ظـ حمبقبف ادطؾؼ بؼدر ـثوؾي 

وكوؿص، وحمبقب افػطرة  ،مـ هذه إمقر حمدود وبف: ٕنَّ ـاًل حج

 ئ كور ظشؼفؿ بوفقصقل إػ متعؾؼ هذا افعشؼ.ػمطؾؼ وتوم، وهلذا ٓ تـط

ذم ذات اإلكسون ؽريزة ظشؼ  نّ ٕ ،اـذفؽ ظشؼ افسؾطي فقس حمدودً 

وهترب مـ ادحدوديي، مـ دون أن يشعر  ،افسؾطي ادطؾؼي، وهل تـػر

 بذفؽ.

شببفو  ،فُؼور افتل تصدر ذم هذا افعومل ظـ اإلكسون ادسؽغؾجؿقع ا

افتل تصبح ذيرة بوفعرض، فتعؾؼفو بوحلجى افتل  ،احتجوب افػطرة

ً  اؾلصبح ذيرً  :أحوضً هبو  ، بؾ ـون اخلر كػسف.ابعدمو ـون خرِّ

ظـ وجف افػطرة  ،بؾ افـُّقراكقِّي ،ؾؾق أزيؾً هذه احلجى افظُّؾامكقِّي

 ،ّؾقً ؾطرة اهلل ـام مّخرت بقد افؼدرة اإلهلقِّي ذم روحوكقتفووخ ،افّؼيػ

 ؾعـد ذفؽ يظفر ؾقف افعشؼ فؾؽامل ادطؾؼ بال حجوب.

ومل يؽـ ذم صدد  ،وٓ بد مـ أن يعؾؿ اإلكسون بلّكف فق ؽػؾ ظـ كػسف

ؾفق يزيد ذم ـؾِّ يقم، بؾ ذم ـؾِّ  ،وتزـقتفو، بؾ أضؾؼ ظـوهنو ،إصالحفو



 23 الوقصذ األٍل: الخ٘ز ٍضذُ الشز

 
إػ  ،بؾ حجى ،جبفو، ووراء ـؾ حجوب حجوبظذ ح وشوظي حجوبً 

 ، وٓ يبؼك مـ ادحبّي اإلهلقّي أثر. وأن يـطِػئ كقر افػطرة ـؾق  

وهذا افتَّزايد ذم احلجى فف شبى ضبقعل، وهـق أّن افؼـقى افـّثالث، 

 وهل:

وضؾى  ،وافؽز ،افعجى :ومـ ؾروظفو ،إولم: ومّقة ايمّشقطـة

ئوشي  وأمثوهلو. ،وافؽذب ،ػوقوافـّ  ،وادؽر ،واخلداع ،افرِّ

 ،ؾتخوروآ ،وافتجزُّ  ،افتؽزُّ  :ومـ ؾروظفو وايمثاكقة: ايمؼقة ايمغضبقّة،

د  وأمثوهلو. ،وإيذاء اخلؾؼ ،وافػحش ،وافؼتؾ ،وافتؿرُّ

 ،وافبخؾ ،وافطؿع ،افؼّقة افشفقيي، ومـ ؾروظفو احلرص وايمثايمثة:

  .وأمثوهلو

وؿع جلوم  إذا :هذه افؼقى افثالث فقسً حمدودة بحد، بؿعـك

وهق  :وفـ يؼـع بؿرتبي ،ؾؾـ يتقؿػ ظـد حد ،كسون بقد افّشقطوناإل

مـ أجؾ افقصقل إػ  ،مستعّد ٕن خيوفػ مجقع افـّقامقس اإلهلقَّي

مـ  وأؾقاًج  ،مـ أجؾ حتصقؾ رئوشي جزئقّي ،ويـفى ،مؼصده، ـلن يؼتؾ

ؾحوء ،وإوفقوء ،إكبقوء  وافعورؾغ بوهلل.  ،وافصُّ

ؾقم أّن ـّؾ مرتبي مـ هذه افّؾذات اإلكسوكقي افتل ترجع إػ ومـ ادع

 ،ؾسقتعؾؼ ؿؾبف بوفدكقو بؿؼدارهو ،حصؾً فإلكسون إذاافؼقى افثالث 

 .واحلؼقؼي ،واحلؼ ،ويغػؾ ظـ افروحوكقي
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و ادسؽغ ـؿ شتؽقن حرستؽ يقم يرؾع حجوب افطبقعي ظـ  ،ؾقو أُّيُّ

ـون ذم ضريؼ  ،وشعقً ؾقف وتعويـ أن ـؾ مو مشقً فف ذم افعومل، ،بكك

واكؼطعً  ،واجلزان ،وؿد اكسد ضريؼ افعالج ،وصؼووتؽ ،مسؽـتؽ

فػرار مـ افسؾطي اإلهلقي افؼوهرة: ايدك ظـ ـؾ رء، وفقس فؽ 

﮵ ﴿ ﮴   ﮳  ﮲  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

ظتذار ظـ ادعويص وآ ،وٓ شبقؾ جلزان افـؼوئص ادوضقي .(0)﴾﮶

 .(5)﴾چ چ چ ڇ﴿ اإلهلقي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 ملقصد الثاىٕا
 اإلمياٌ ّضدِ اللفز

 

اإليامن ؽر افعؾؿ واإلدراك: ٕن افعؾؿ واإلدراك حظ افعؼؾ، 

أن  ،واإلدراك افعؼع ،كحـ كعؾؿ بوفزهون :واإليامن حظ افؼؾى، مثاًل 

إمقات ٓ يرّضون اإلكسون، ومجقع إمقات ذم افعومل ٓ يتحرـقن 

رؽؿ هذا ظذ و ،وكعؾؿ أن إمقات ذم افظؾؿي ٓ جيقبقن :يبؿؼدار ذبوب

مل يممـ  وهذا مـ جفي أن افؼؾى :ؾػل افؾقؾي افظؾامء كخوف مـ إمقات

ومل يصؾ اإلدراك افعؼع إفقف، وفؽـ افذيـ  ،بتؾؽ احلؼقؼي افعؼؾقي

وـثرة اإلؿدام ذم  ،أوصؾقا هذا ادطؾى افعؾؿل إػ افؼؾى بتؽرار افعؿؾ

بؾ يـزفقن ذم  ،دظؾؿي ظذ زيورة افؼبقر، ٓ خيوؾقن مـ إمقاتافؾقويل ا

 ويستلكسقن هبذا ادؽون اهلودئ. ،ادؼوبر

ٓ يتحؼؼ إٓ بلن  ،وأصقل افعؼوئد احلّؼي ،إن اإليامن بودعورف اإلهلقي
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 ًٓ  ،وأيوت ،وافريوضي افعؼؾقي ،إػ تؾؽ احلؼوئؼ بؼدم افتػؽر يتقجف أو

وهذه ادرحؾي هل بؿـزفي مؼدمي فإليامن،  :فعؼؾقيوافزاهغ ا ،وافبقـوت

وذم هذا ادؼوم فتؾػ مراتى اإليامن، وفعؾ هذا هق معـك احلديٌ 

ٕن افعؾؿ بوهلل مو  :(1)«ايمعؾؿ كقر يؼذهمف اهلل دم ومؾب مـ يشا »افؼيػ: 

دام ذم حد افعؼؾ ؾفق كقر، وبعد افريوضوت افؼؾبقي يؼذؾف اهلل تعوػ ذم 

: ـؾـو كعؾؿ أكف ٓ يؿؽـ افتكف ذم ؾتممـ بف: مثاًل  ،يافؼؾقب ادـوشب

ممؾؽي احلؼ تعوػ مـ دون إجوزتف افؼققمقي، وإصورة افذات ادؼدشي 

ظذ اإلذاؿقي، وأكف ٓ تؼفر إرادة أحد إرادة افذات ادؼدشي افؼقيؿي، و

 ،ذفؽ ؾـحـ كطؾى احلوجوت مـ أهؾ افدكقو وأربوب افثروة افرؽؿ مـ

 ،وتقـؾـو ظذ ظومل افطبقعي بلوضوظف ،ظـ احلؼ تعوػ وافتؿؽـ، وكغػؾ

 يػقق مئوت ادرات تقـؾـو ظذ احلؼ تعوػ. ،وأمقره

 ،وكحـ كعؾؿ أن افؼرآن افؼيػ كزل مـ معدن افقحل اإلهلل

 ،وفؾقص اإلكسون مـ شجـ افطبقعي افظؾامين، ووظده ،فتؽؿقؾ افبؼ

ؾ مـدرجوتف صوئبي وفقس ذم ـ ،ووظقده ـؾف حؼ سيح، وحؼقؼتف ثوبتي

هلل افعظقؿ ٓ ذفؽ، ؾفذا افؽتوب اإل ظذ افرؽؿ مـو ،خالف افقاؿع

 يمثر ذم ؿؾقبـو افؼوشقي بؿؼدار مو يمثره أّي ـتوب ذم افؼصي. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ يؼقل اهلل تبورك وتعوػ: ﴿

إػ أن  (1)﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

ذـرهو ظذ شبقؾ احلك، بلن  (2)﴾ڇ ڇ ڍ ڍيؼقل: ﴿

إن  :يؼقل ارً خأمـغ هلؿ هذه إوصوف وؽرهؿ فقسقا بؿممـغ، وادم

 ومـ إوصوف افتل ذـرت هلؿ: :همٓء هؿ ادممـقن احلؼقؼققن

  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿أهنؿ  :إول

 :زادت تؾؽ أيوت إيامهنؿ ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ﴿أهنؿ  :وايمثاين

ؿ وأن أكتؿ ادّدظغ فإليامن افذيـ أدرـتؿ مجقع أرـوكف بوفعؼؾ، ووجدت

أّي مـ هذه  :، ارجعقا إػ حوفؽؿ واكظرواوأو كسجتؿ فؽٍؾ مـفو برهوكً 

ؾليـ ذاك اخلقف  ،وتسؿعقن ذـره ،اخلقاص ذم ؿؾقبؽؿ؟ تذـرون اهلل

ؾوفؼؾى افذي مل يدرك ظظؿي احلؼ تعوػ  :افذي هق ظالمي ادممـ

 ٓ خيوف مـ ذـره. ،وظؾق صلكف ،وجالفف، ومل يدخؾ ؾقف ـزيوؤه

 . ﴾ڄ ڃ ڃ﴿ أهنؿ وافثوفٌ:

وآظتامد ظذ  ،ن حؼقؼي افتقـؾ هل إيؽول مجقع إمقر إػ افقـقؾإ

وهذا  ،وإؽامض ظغ افرجوء ظـ ؽره ،وـوفتف، وسف افـظر ظـ شقاه

 وهل أرىمان ايمتقىمؾ:ظذ أربعي أمقر،  مبـّل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 افعؾؿ بلن افقـقؾ يعؾؿ حوجي اإلكسون.إول: 

 ي.افعؾؿ بلكف ؿودر ظذ ؿضوء أي حوج ايمثاين:

 رمحي وصػؼي ظذ ادقـؾ. ذوافعؾؿ بلن ايمثايمث: 

 أن افبخؾ بعقد ظـ شوحتف. ايمرازمع:

ؾفؾ حصؾً ذم أكػسـو هذه افعؾقم إربعي ادتعؾؼي بذات اهلل تعوػ 

ادؼدشي؟ ؾوظتامدكو ظذ افـوس، ورجوؤكو متقجف إػ اخلالئؼ، أـثر مـف إػ 

 اخلوفؼ: إكـو كطؾى حوجوتـو مـ ادخؾقق افضعقػ.

مهو احلؼ  ،افؾذيـ يعشؼفام مجقع افبؼ ،إن افؽامل واجلامل ادطؾؼغ

ودو ـوكً حؼقؼي افقٓيي ظـد أهؾ ادعرؾي هل افػقض  :تعوػ جؾ جالفف

ادـبسط ادطؾؼ اخلورج مـ مجقع مراتى احلدود وادظوهر، وادعّز ظـف 

وهل حؼقؼي افقٓيي،  ،طرة متعؾؼي بتؾؽ احلؼقؼيؾوفػ :بوفقجقد ادطؾؼ

: مـ افػطر ووهق حصقل افػـوء ذم افؽامل ادطؾؼ. ؾحؼقؼي افقٓيي أيًض 

ذم افروايوت  (1)﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿وهلذا ؾرست 

بػطرة  :بػطرة افتقحقد، وثوفثي ثوكقي:بػطرة ادعرؾي، و :رةمافؼيػي 

 بوإلشالم. :افقٓيي، ورابعي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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هق مـ بوب آصتبوه ذم  ،جقبغ ظـ افػطرة إصؾقيوإّن َحْجى ادح

وافـػقر مـ  ،وحمبتفو ،افتعؾؼ بوفدكقو ،افتطبقؼ، وكتقجي هذا احلجى

كوؾرة مـ  ،ودو ـوكً افػطرة مـزجرة ،ادقت: ؾفؿ يظـقن أن ادقت ؾـوء

 ،وظوصؼي فؾبؼوء، ؾؼد حصؾ افـػقر مـ ادقت فدى ادحجقبغ ،افػـوء

ػطرة إصؾقي تعشؼ افبؼوء إبدي، وهذا افعشؼ ظذ افرؽؿ مـ أن اف

ٕن احلقوة افدكققيي زائؾي، وافػطرة  ،متصؾ بودعود، وظومل مو بعد ادقت

أمو افـشلة افثوكقي افغقبقي، وهل افـشلة افبوؿقي، ؾتعشؼفو افػطرة:  .كوؾرة مـفو

 يامن بوفققم أخر مـ إمقر افػطريي.ؾوإل

ؾفذا افعومل ظومل افتغر وافتبدل، إذ  ،كسون مـ حتصقؾ اإليامنٓبد فإل

ؾعؾقف أن يغتـؿ هذه  :وأوصوؾف افؼؾبقي ،يؿؽـ فإلكسون أن يغر مؾؽوتف

ؿقؿي ممؽـي، وجيعؾ  يإيوم ادعدودة ذم هذا افعومل، وحيّصؾ اإليامن بلي

 وهذا يتحؼؼ زماخلطقات أسمقة:بف:  وافؼؾى ملكقًش 

 إذاـقي، فتحصقؾ ادعورف واحلؼوئؼ اإليامكقي: ٕكف إخالص اف إولم:

يد افتكف اإلبؾقسقي: وتكف  ًمل يؽـ ذم افعؿؾ إخالص تدخؾ

افـػس مـ جفي حبّفو، واإلظجوب هبو، ؾقبعد اإلكسون ظـ حؼقؼي 

افتقحقد وادعرؾي، وظـ شوحي افؼرب اإلهلل. ِٓحظ حول إبؾقس، افذي 

ومل ُّيده  : وؾؾؿ يـػعف ظؾؿف صقئً  ـون ظـده حى افـػس، واإلظجوب هبو،
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 إػ ضريؼ افسعودة.

بودعـك افعرؾوين افدؿقؼ هق  ،أو افبوضؾي ،وادقزان ذم افريوضوت احلؼي

وضؾبف. إن صالة أؿقؿً  ،آدموه إػ افـػس وحبفو، أو آدموه إػ احلؼ

وٓ مؼربي  ،فؾشفقات افدكققيي، أو إخرويي، فقسً بؿعراج فؾؿممـ

، بؾ هل صالة تؼرب اإلكسون إػ احلقر افعغ، وتبعده مـ (1)فؾؿتؼغ

شوحي افؼرب اإلهلقي. وإن ظؾؿ افتقحقد افذي يؽقن هدؾف حى افظفقر 

وهق ؽذاء  :وبريء مـفو ،أو افعؾامء، ظوٍر مـ افـقراكقي ،ذم حمرض افعقام

هقئ فؾـػس إمورة ظذ يد افشقطون، وهق كػسف خيرج اإلكسون مـ 

 مـ اإلذاك. ويؼربف ،افتقحقد

تقبي خوفصي بؼائطفو، وتليت  ،افتقبي مـ افذكقب، وادخوفػوت ايمثاكقة:

يتفقّل فذـر اهلل وؿراءة ـتوبف،  ،ذم بوب افتقبي. ؾوذا أخذ ؿؾبف مـ افؼذارات

پ ڀ ڀ  *ٻ پ پ  * ٱ ٻ ٻ﴿ؿول تعوػ:

 .(2)﴾ڀ

يوت يؾّؼـ آ ،بعد أن يتفّقل افؼؾى فذـر اهلل، وافؼرآن افؼيػ ايمثايمثة:

 ،وافتـزيف، مع حضقر ؿؾى ،افتقحقد، وإذـور افؼيػي ذم افتقحقد

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

×
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فقسً فف ؿدرة ظذ افؽالم،  افؼؾى ضػاًل  دّ وحوفي ضفورة، بؿعـك أكف يع

ويؾؼقفو ظذ شؿع  ،ؽام أكف يؽرر افؽؾؿيؾ :ووهق يريد أن جيعؾف كوضؼً 

هؽذا يؾّؼـ افؼؾى حؽؿي افتقحقد بوفطؿلكقـي،  ،افطػؾ ـل يتعؾؿفو

وأؾضؾ وؿً  :هو ظذ افؼؾى حتك يـػتح شؿعفؤضقر افؼؾى، ويؼروح

ؾػل ذفؽ  ،فذفؽ هق أواخر افؾقؾ، أو بغ افطؾقظغ بعد ؾريضي افصبح:

وافذـر، ويؼرأ  ،يقجف افؼؾى ذم وجفي افؼرآن ،افقؿً، ومع افطفورة

أيوت اإلهلقي افؼيػي ادشتؿؾي ظذ  ،وافتذـر ،ظؾقف، ظذ كحق افتؾؼغ

 ؼؾى أيوت افؼيػي ذم آخرافؿرأ مع حضقر  نذاافتقحقد. ؾافتذـر و

وهل أيي  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺاحلؼ، مـ ؿقل اهلل تعوػ: ﴿

ادشتؿؾي ظذ افتذـر، وحموشبي افـػس، وادحتقيي  سقرةإػ آخر اف ،(18)

ظذ مراتى افتقحقد، وإشامء، وافصػوت ذم وؿً ؾراغ افـػس مـ 

ـ  إن صوء اهللـ  ؾ أو بغ افطؾقظغ، يرجكادشوؽؾ افدكققيي، ذم آخر افؾق

وفذـر افؼيػ ؾ ،أن يصؾ إػ افـتوئٍ احلسـي. وهؽذا ذم إذـور افؼيػي

 وأمجعفو.  ،)ٓ إفف إٓ اهلل( هق أؾضؾ إذـور

أن ٓ يغػؾ ذم ـؾ حول ظـ كؼصف وظجزه، وٓ ظـ رمحي مـ وٓبد 

ويطؾى مـفو اددد. وفق  احلؼ وؿدرتف، ويؿّد يد احلوجي إػ افذات ادؼدشي،

وتقجفف، أي  ،بحسى إؿبول افؼؾى ،حوشى كػسف ذم افؾقؾ وافـفور فدؿوئؼ

س ابؿؼدار مو يؽقن افؼؾى حوًض  ، فتحصقؾ كقر اإليامن وضؾبف، وحتسَّ
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 ؾقفو آثور اإليامن، ـون وصقفف إػ افـتقجي أرسع إن صوء اهلل.

افزمون، إهنو  ومـ ادعؾقم أن هذه إمقر تدرجيقَّي، تتحؼؼ بطقل

: ي، أو افشؼووة افتل ٓ هنويي هلو، وٓ آخربديّ إإحدى اثـتغ: افسعودة 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿كعؿ يؼقل اهلل تبورك وتعوػ: 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  گک گ گ گ

 .(1)﴾ڱ

مو ادرض افذي جعؾ ؿؾبؽ  ،واكظر ،أُّيو اإلكسون افؼود افؼؾى: ؾؽر

افذي كزل فـجوتؽ مـ  وٓ يؼبؾ ؿرآن اهلل ،أؿسك مـ احلجر افصؾى

إن حبوئؾ افشقطون افتل دمؾً ذم كظرك ذم  ،. كعؿ؟افعذاب وافظؾامت

وبكك،  ،ؿد شّدت ضريؼ شؿعؽ ،وأمحرهو ،صقرة افدكقو بلصػرهو

ٱ ٻ ﴿افؼيػي: ن ؾؽر ذم أيي . وأووجعؾً ؿؾبؽ مـؽقًش 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ڦ ڦ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

ؿ، مقجقدة ؾقؽ؟ ـهؾ ظالموت افذيـ خؾؼقا جلف :ؾوكظر ،(2)﴾ڦ

حرم مـ كقر افتدبر وافتػؼف، وإرجوع طوهر افدكقو إػ بوضـفو، ٓ  وإن ؿؾبً 

 ؾرق بقـف وبغ ؿطعي حلؿ تشؽؾ افؼؾى احلققاين.

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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وهذا  ،إن افؽعبي ادؼصقدة هل اهلل تعوػ، واإلكسون ضوفى فؾحؼ

فقس فف ؽويي ؽر ؽويي  ،افطؾى اإلهلل، افذي هق مـ كقر ؾطرة اهلل

افغويوت، وهق ٓ يعرف ضريؼف، ويدور حقل ادؼوصد افبوضؾي ـودجوكغ، 

 .(1)﴾ىت يت جث مث ىث ﴿: ضؾبف ػئ كورطوٓ تـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 املقصد الثالث
 التصدٓق ّضدِ اجلحْد

 

مـ  هقووآظتؼود اجلوزم بف،  ،افتصديؼ ذم هذا ادؼوم: ؿبقل احلؼ

واجلحقد إكؽور احلؼ ورده،  :جـقد افعؼؾ، وراجع إػ افػطرة ادخؿرة

 مـ جـقد اجلفؾ، ومربقط بوفػطرة ادحجقبي. وهقوظدم اخلضقع فف، 

كتؼول مـ أي كظوم بديع إػ مـظِّؿف إن ذم ـؾ مػطقر ؾطرة آ

ي صػي دؿقؼي وظجقبي، وٓ خيطر أوصوكعف، وؾطرة افتحسس ظـ مبدع 

 أن هذه افصػي افعجقبي حتتوج إػ افصوكع: وظذ رؽؿ ذفؽ ببوفف صؽ ذم

فقس ذم ؿؾقهبؿ خضقع فسوحي  ،جوهؾقن ،يقجد ذم افبؼ طودقن

افعظؿي، وؿد ؽؾى ظذ ؿؾقهبؿ افؼوشقي ؽبور افشؽ وافشبفي، وـدورة 

افسدد، بـحق صوروا معف ؽوؾؾغ ظـ إمقر افػطريي، وؽر خوضعغ 
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، وهذا فقس إٓ (1)﴾ک ک گ گ﴿ؼؾقي: وافبدُّيقوت افع ،فؾرضوريوت

 ،وخضقظف فسؾطي افقهؿ ،بعومل افطبقعي بسبى اصتغول اإلكسون

ؾػؼد كقراكقي افػطرة، واكؼطعً ظالؿتف بوحلؼوئؼ، ؿول  :وافشقطـي

ۉ  ۉۋ ۅ ۅ ۋڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿:تعوػ

 .(2)﴾ې ې ې ې ى

دكقو، وفعّؾ إحدى افطقبوت افطوهرة افتل أذهبفو افؽػور ذم حقوهتؿ اف

، واشتغرؿقا ذم افشفقات، هل كقر ؾطرة اهلل افتل كزفً مـ وؾتؿتعقا هب

حرضة افؼدس بوفطفورة وافـظوؾي، وـون هذا افـقر مـ مقائد اإلكسون 

 افسامويي، وؿد اؾتؼده بسبى افتقجف إػ افدكقو وافتؿتع هبو.

حقٌ ٓ بد بحؽؿ افزهون مـ تـوشى افغذاء وادتغذي،  :وبوإلمجول

ة إصؾقي افتل مل فرج مـ افـقراكقي يؾزمفو تصديؼ احلؼ تعوػ، ؾوفػطر

 واخلضقع فؾحؼقؼي. 

 اإلصالح يتحؼؼ بوفعؾؿ افـوؾع، وافعؿؾ افصوفح.

ودؿوئؼ أرسار  ،و افعؾؿ افـوؾع: ؾفق افتػؽر ذم فطوئػ ادصـقظوتأمّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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ادعرؾي، وفق ـون  مـ وافقجقد، وهذا افتػؽر يػتح فؾؿتقشطغ أبقابً 

 وهذه احلسـي افؼؾبقي فألبرار، شقئي فؾؿؼربغ. :وفؾؽومؾغ حجوبً 

هل  ووضرق افتػؽر ذم فطوئػ افصـع ـثرة ٓ تعد، وفؽـ أـثرهو ؿربً 

ؾفل ضريؼ إػ معرؾي اهلل  افـػس ومعرؾتفو، ـذفؽ صـع افبدن وأؾعوفف،

 .شؾؼد ظرف ربف ،مـ ظرف كػسف»

ذم هذا ادصـع افعجقى افذي هق جسؿ ـتقجف إػ ظؿؾقي اهلضؿ ف

اإلكسون: اكظر بعغ افتدبر وافتلمؾ، وؾؽر ـقػ يؿؽـ دقاد ظومل افطبقعي 

ذم أي مصـع أن تصّػك، ودمزأ، وتطبخ، وتـضٍ، ظذ كحق يشؽؾ مـ 

 هذه ادودة افغذائقي افقاحدة ادتشوهبي إجزاء، وادتقاؾؼي افؽقػقي، ظظاًم 

قضع آخر حجوب افعغ، أو صبؽي افعغ، بتؾؽ افصالبي، ويشؽؾ ذم م

أو مخ افرأس وافـخوع بتؾؽ افؾطوؾي، ويشؽؾ ذم حمؾ مرـز احلّس، وذم 

حمؾ آخر مرـز احلرـي، بذفؽ افـظوم ادرتى افدؿقؼ!. ؾؽقػ تصدق أي 

ؿد حتؼؼ  ،أن هذا افـظوم هبذه افدؿي ،ؾطرة ضوهرة ؽر مؾقثي، أو تػسض

ط بجؿقع ادصوفح وادػوشد؟ فؼد حتّر حمق ،ظوملِ  ،مـ دون مـظِّؿ ـومؾ

وإظضوء ٔٓف افسـغ، إذ سؾقا أظامرهؿ ذم تؼيح  ،ظؾامء افتؼيح

أظضوء اإلكسون بوفدؿي افؽومؾي، فؽـفؿ إػ أن، مل يصؾقا إػ مجقع 

عومل افققم، موزافً فافرؿّل افعؾؿل مـ رؽؿ ظذ افاحلؼوئؼ افدؿوئؼ. و

 .صقل إػ ادعرؾي افؽومؾيوظوجزة ظـ افق ،ظؼقهلؿ ضعقػي
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، افذي يـػع فتبديؾ أحقال افـػس افظؾامكقي ا ايمعؿؾ ايمصايمحوأمّ 

 ؾعذ كقظغ: ،وافتصديؼ ،وجحقدهو، بوفـقراكقي

إظامل افؼؾبقي، وهل أظامل ُترجع افػطرة إػ حوفتفو  أضمدمها:

إوفقي، وروحوكقتفو افػطريي، وظؿدهتو افتقبي بؼائطفو افبوضـقي 

ي، ثؿ آصتغول بوفتزـقي وتطفر افؼؾى وتصػقتف وفؾقصف مـ وافظوهري

 ،واإلظجوب هبو ،وحى افـػس ،وظؿدهتو حى افدكقو :احلجى افطبقعقي

 وآشتبداد بوفرأي.

أظامل تذـر افـػس بلحقاهلو،  وأخر: إظامل افؼوفبقي، وهل

وتقؿظفو مـ افـقم افثؼقؾ، وشؽر افطبقعي، وهق آصتغول بوٕذـور 

بؼائطفو، وظؿدهتو حضقر  ،وافطفورة ،اردة ظـ أهؾ بقً افقحلافق

ذم أوؿوت اصتغول  ،وإيؼوطفو ،تذـر افـػسفصتغول افؼؾى. هذا آ

ؿول اهلل »وبغ افطؾقظغ.  ،افـػس بوفؽثرات وافدكقو أؿؾ، ـلواخر افؾقؾ

: يو ظقسك أذـرين ذم كػسؽ أذـرك ذم كػز. ×ظز وجؾ فعقسك

ـْ يل واذـرين ذم مؾئؽ أذـر
ك ذم مأل خر مـ مأل أدمقّغ، يو ظقسك أفِ

 ،ؿؾبؽ وأـثر ذـري ذم اخلؾقات، واظؾؿ أن رسوري أن تبصبص إيلّ 

 .(1)شو، وٓ تؽـ مقتً ووــ ذم ذفؽ حقً 

 ويـوشى إحقوء افؼؾى ذـر آشؿ ادبورك )يو حل يو ؿققم(.

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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ويـؼؾ ظـ بعض أهؾ افذـر وادعرؾي أن افسجدة ذم ـؾ يقم وفقؾي، 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ اإلـثور مـ ذـر:﴿و

يػقد فؾسؿقوت افروحقي، وكؼؾ ظـ بعض شوفؽل ضريؼ  (1)﴾ۀ

أخرة أكف دو شؿع مـ حرضة إشتوذ ؾوئدة هذا افعؿؾ ـون يسجد ذم 

افققم وافؾقؾي شجدة، ويؼقل هذا افذـر افؼيػ أفػ مرة. وكؼؾ ظـ 

 .(2)بعض آخر أكف يؼقل هذا افذـر ثالثي آٓف مرة

ديـ وشقد افسوجديـ ظع بـ ؾ ظـ اإلموم زيـ افعوبوكؼ

 ،همقضع رأؽمف اظمبارك فمؾقفا ،أكف رأى صخرة طمشـة :÷احلسغ

. ٓ إيمف إٓ اهلل اضمؼً  آ إيمف إٓ اهلل ضمؼً  :أيمػ مرةوؿول  ،وزمؽك ،وؽمجد

 .(3)شاوسمصديؼً  ا. ٓ إيمف إٓ اهلل إيمكً اورومً  اسمعبًد 

 (4)معروؾي ×روافسجدات افطقيؾي دقٓكو مقشك بـ جعػ

ہ ہ ہ ﴿افذي ـون ذم وجفي ؿؾبف ×وخؾقؾ افرمحـ

: هؾ فؽ ×دو ؿول فف جزائقؾ إمغ ،(5)﴾ہ ھ ھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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همؾؼد أيمؼقا محؾ ضماصماْهؿ إلم صمـاِ البقب، : ا إيمقؽ همُمأمّ  :ؿول ؟حوجي

 .ويمقس يمعشا، اجلمل مؼصقد نمغم ايمؼبؾة الؼقؼقة ،ويمقس هلؿ ضماصمة ؽمقاه
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 املقصد الزابع
 الزجاٛ ّضدِ القيْط

 

ٓ يتطرق إػ  ،مطؾؼ ،دّو أدرك افعؼؾ بـقر ؾطرتف، أن احلؼ تعوػ ـومؾ

فزم ذفؽ اإلدراك  :وتؼققد ،ذاتف، وصػوتف، وأشامئف، وأؾعوفف، حتديد

افرجوء افؽومؾ، بوحلؼ تعوػ، وبرمحتف: ٕن افػطرة تدظقه إػ افؽومؾ 

محي افقاشعي. وإذا احتجبً افػطرة ظـ كقراكقتفو إصؾقي ادطؾؼ، وافر

صؾ إػ حد ت ؿدظـ اهلل، وـامٓتف افذاتقي، وافصػوتقي، ورمحتف افقاشعي، 

 افقلس مـ رمحي اهلل. 

، وفق مل يتقجف وإّن افعؼؾ بحسى ؾطرتف افذاتقي ادخؿقرة فقس حمتجبً 

تجّؾً ذم كػسف إػ صجرة افطبقعي اخلبقثي دو حجى ظـ اهلل تعوػ. وف

أو تؼققد، وهذا افتجّع  ،إشامء افؼيػي بصػوئفو افبوضـل بال حتديد

 يقرث تعؾؼ افؼؾى، وإكس، وافّرجوء.
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افغرور مـ أـز جـقد إبؾقس، ذم حغ افرجوء مـ جـقد افعؼؾ 

 افرمحوين: ويؿؽـ افتؿققز بقـفام ظذ افـحق أيت:

فرجوء افعؾؿ بسعي افرمحي، واإليامن ببسط افػقض، مبدأ ا إول:

وافؽامل، وإشامء، وافصػوت: ومبدأ افغرور افتفوون بوٕمر اإلهلل، 

 واجلفؾ بعقامل افغقى، وصقر إؾعول افغقبقي

معرؾي شعي افرمحي اإلهلقي، وبسط كعؿي احلؼ، تدظق إػ تزـقي  ايمثاين:

أوامر ادقػ، وويل افـعؿ،  إظامل، وتصػقي إخالق، واجلد ذم إضوظي

مـ دون آتؽول ظذ إظامل، وإكام ظذ رمحي افذات ادؼدشي، وبسط 

ؾقضفو: أمو صوحى افغرور افقاؿع ذم مصقدة افشقطون وافـػس إمورة، 

وإظامل  ،ؾقتخؾػ ظـ ـسى ادعورف، وحتصقؾ إخالق افؽريؿي

يعسؾقن برمحي احلؼ واإلجالل، و ،افصوحلي: إهنؿ يذـرون اهلل بوفتعظقؿ

تعوػ ٕكػسفؿ، وفغرهؿ، وفؽـفؿ يتفووكقن بلمقر أخرة، ويتؽوشؾقن 

ظـفو، ويسؿقن ظؿؾفؿ افرجوء افقاثؼ، ويصقروكف بصقرة آتؽول ظذ 

 ،وافعجؾي ،مقر افدكققيي يشتغؾقن بؽامل احلرصظظؿي احلؼ. إهنؿ ذم إ

، ومو يرجع إفقفو مـ ؿعفو وحتصقؾفو، وـلن اهلل تعوػ ـبر ذم أخرةجل

إّن افذيـ ٓ يعؿؾقن، ويطؾبقن  أمقر، وفقس فف ظظؿي ذم إمقر افدكققيي.

 افرضو وافـتقجي احلسـي هؿ ادغرورون.
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هؿ ادعجبقن افذيـ كسقا  ،ويعتؿدون، ظذ ظؿؾفؿ ،وافذيـ يعؿؾقن 

وؽػؾقا ظـ احلؼ. وافذيـ يعؿؾقن، وحيتؼرون أكػسفؿ  ،أكػسفؿ

 ،وشعي رمحتف، هؿ أصحوب افرجوء ،ن ظذ احلؼوأظامهلؿ، ويعتؿدو

ٓ يعتؿدون، وٓ يتقـؾقن إٓ ظذ احلؼ  ووظالمتفؿ أهنؿ ذم افدكقو أيًض 

تعوػ، وأظقـفؿ مغؾؼي ظـ شوئر ادقجقدات، ومػتقحي ظذ مجول اجلؿقؾ، 

ومؾت يمف: ومقم يعؿؾقن زماظمعايص »: افراويؿول  ،×عـ افصودقؾ

ضمتك يلسمقفؿ اظمقت. همؼال: همٓ  ومقم  ويؼقيمقن كرصمق، وٓ يزايمقن ىمذيمؽ

ؿمؾبف، ومـ  اىمذزمقا يمقسقا زمراصمكم. إن مـ رصما ؾمقئً  ،يؼمصمحقن دم إماين

 .(0)«طما  مـ يش  هرِ مـف

ومال اهلل سمبارك وسمعالم: ٓ يتؽؾ ايمعامؾقن رم فمعم »: ’رشقل اهللوؿول 

ـ  أفممهلؿ ايمتل يعؿؾقهنا يمثقايب، همنهنؿ يمق اصمتفدوا وأسمعبقا أكػسفؿ

 ،نمغم زمايمغكم دم فمبادْهؿ ىُمـَْف فمباديت ،ىماكقا مؼرصيـ ،دم فمباديتـ  مرهؿأفم

ورهمقع ايمدرصمات ايمُععم  ،وايمـعقؿ دم صمـايت ،همقم يطؾبقن فمـدي مـ ىمرامتل

وهمضقم همؾغمصمقا، وإلم ضمسـ ايمظَـّ يب  ،دم صمقاري، ويمؽـ زمرمحتل همؾقثؼقا

اين، وَمـّل يبؾغفؿ رضق ،همؾقطؿئـقا، همنن رمحتل فمـد ذيمؽ سمدرىمفؿ

 .(2)شومغػريت سمؾبسفؿ فمػقي، همنين أكا اهلل ايمرمحـ ايمرضمقؿ وزمذيمؽ سمسّؿقت

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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ؾتـبف أُّيو افعزيز، واشتقؼظ مـ افـقم افثؼقؾ، واحذر افغرور افشقطوين 

ـً  ، ويمخره ظـ ؿوؾؾي شوفؽل وأبديً  وؾنن هذا افغرور ُّيؾؽ اإلكسون هال

  أهؾ اهلل.افتل هل ؿرة ظغ ،وحيرمف مـ ـسى ادعورف اإلهلقي ،افطريؼ

ودظقات إكبقوء،  ،واظؾؿ أكف ٓ تمثر مع افغرور ادقاظظ اإلهلقي

ومقاظظ إوفقوء، ٕن افغرور يؼؾع جذورهو ـؾفو، وهذا مـ مصوئد 

يغػؾقن اإلكسون ظـ افتػؽر ذم  إذإبؾقس افؽبرة، وحبول افـػس افدؿقؼي، 

وافغػؾي، ويعجز إضبوء  ،ويقجبقن افـسقون ،وأمراضف ،كػسف

ؾقـتبف ذم وؿً افقلس مـ اإلصالح، واكسداد  ،افـػسوكققن ظـ ظالجف

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ؿول اهلل تعوػ: ﴿ :ضريؼ افعالج بوفؽومؾ

 . (1)﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ

خمتؾػي،  ،مبودئ اخلقف مـ احلؼ تعوػ، وافقلس وافؼـقط مـ رمحتف

 ممو يليت: ن اخلقفومتاميزة، ٕ ي،متػووت ووآثورهو وثؿراهتو أيًض 

 وـزيوئف جؾ جالفف. ،وظظؿتف ،: مـ دمّع جالل احلؼإول

ودؿي حسوبف، وافقظقد بوفعذاب  : مـ افتػؽر ذم صدة بلس اهلل،ايمثاين

 وافعؼوب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 : مـ رؤيي كؼصون افـػس وتؼصرهو ذم افؼقوم بوٕمر.ايمثايمث

وـامل  وٓ تـوذم هذه إمقر افرجوء، وكتقجتف صدة افؼقوم بوٕمر، 

 :ادقاطبي ظذ اإلضوظي: ؽويي إمر

أّن مـ دظوه إػ افعؿؾ رؤيي اجلالل، وظظؿي احلؼ جؾ وظال،  أوٓ:

وفسون حوفف يؼقل:  ،ـوكً ؽويي ظؿؾف تعظقؿ افعظقؿ، وإجالل اجلؾقؾ

 .شفؾعبودة ؾعبدتؽ وجدتؽ أهاًل »

ومـ ـون يدؾعف خقف افعؼوب، وافبلس، واحلسوب، ـوكً  شماكقا:

 ف اخلالص مـفو، وافقصقل إػ مؼوبالهتو. ؽويي ظؿؾ

وافؼصقر ذم كػسف، ـوكً ؽويتف  ،ومـ ـون يدؾعف رؤيي افـؼص شمايمثا:

 .دؾع افـؼص بوفؼدر ادقسقر، وافقصقل إػ افؽامل بودؼدار ادؼدور

أّمو افؼـقط وافقلس مـ رمحي احلؼ ؾرجع إػ حتديد افرمحي اإلهلقي، 

شؿقل، وهذا افؼـقط مـ أـز افؽبوئر، وؿصقر ؽػران اهلل، وظػقه ظـ اف

بؾ هق إحلود بوٕشامء اإلهلقي، وبوضـف ـػر بوهلل افعظقؿ، وجفؾ بؿؼومف 

وأؾعوفف: وكتقجي هذا افقلس افتقؿػ  ،وصػوتف ،ادؼدس، وبلشامئف تعوػ

 ظـ افعؿؾ، واكؼطوع حبؾ افعبقديي.

ور، ومـ مصوئد إبؾقس افؽبرة أكف ذم افبدايي جير افعبد إػ افغر

وادعويص، بزظؿ رجوء افرمحي، وذم آخر إمر إذا رأى ؾقف كقراكقي، وطـ 

ؾقف افتقبي وافرجقع، جيره إػ افقلس مـ افرمحي وافؼـقط، ويؼقل فف: ؿد 

 ومل يعد يؼبؾ اإلصالح. ،ؿيض أمرك
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ؾال بد فإلكسون مـ افتصدي فعالج هذه افؽبرة ادفؾؽي، ؾقتػّؽر ذم 

ؾوهلل تبورك  :فذاتف ادؼدشي ،واجلؾقي ،فطوف اخلػقيرمحي اهلل افقاشعي، وإ

افرمحي  ؾضال ظـ ،وافرمحي اخلوصي ،وتعوػ ؿد أجرى فإلكسون افؾطػ

اإلكسون ؿبؾ أن يقفد هقّل اهلل شبحوكف  رك ؾقفو شوئر احلققاكوت.وافتل يش

هق إكسى فف ذم ذفؽ افقؿً، وخص اإلكسون بلن  ،وتعوػ فف ؽذاء

أهنام  :بؿعـك :بقيف أـثر مـفو ظـد مجقع احلققاكوتجعؾ حمبتف ذم ؿؾى أ

 ،يػقؿون شوئر احلققاكوت ذم حبفام ٕوٓدمهو، وجيّدان ذم افتحصقؾ

وادحبي  ،أـثر، وبػضؾ هذه افعالؿي ،وافسبقي ،واحلرص ،وافؽسى

 أو ضؿع بلجر. ،مـ دون مـي ،خيدمون إوٓد مـ صؿقؿ افؼؾى ،افؽثرة

مـ ـؾ افرمحوت، كعؿي افسبقي ادعـقيي،  وأظظؿ مجقع افـعؿ، وأـؿؾ

مـ ؿبقؾ إرشول افؽتى افسامويي، وإكبقوء  ،إلكسونبووهل خمصقصي 

مو يممـ فف افسعودة إبديي، وافراحي افدائؿي، وُّيديف إػ  ،^ؾغشادر

 ،ضريؼ افسعودة افدائؿي، وافؽامٓت اإلكسوكقي، ؾبلي شوبؼي خدمي وثقاب

أظطقً هذه افـعؿ وافرمحوت؟ .. ظؿقً  ،لجرة أي ظبودة أو ضوظيبو

د ػؼَ ويُ  قفام،ثؿ يتطرق افقلس إف ،ويريوهنو ،ظغ وؿؾى جيدان هذه افـعؿ

 افرجوء. 

 ،وافعذاب ادختؾػ ذم ظومل ادؾؽقت ،إن جفـؿ ،أُّيو اإلكسون ادسؽغ

هل صقر أظامفؽ وأخالؿؽ. بقدك ؿدمً فـػسؽ هذه افذفي  ،وافؼقومي
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هو بعؿؾؽ، ؾؾقسً مك إػ جفـؿ برجؾؽ، وهتقوادسؽـي، ومو زفً تسع

وافظؾامت وافقحشي ذم ظومل  :جفـؿ إٓ بوضـ أظامفؽ ؽر ادرضقي

ٕخالق اإلكسون  وطؾامكقً  فقسً إٓ طاًل  ،وافؼقومي ،وافؼز ،افززخ

دو ـوكً  ،كسون افؼبقحيوظؼوئده افبوضؾي، ؾؾق مل تؽـ أظامل اإل ،افػوشدة

 .ووشالمً  ابردً  وفؽون ـؾ ظومل افغقى ،جفـؿ

إن بوضـ جفـَّؿ صقرة افؾطػ وافرمحي اإلهلقغ: ؾفل افعالج و

وإيصوهلؿ إػ افسعودة إبديي، ٕن  ،افقحقد فتخؾقص ادممـغ افعوصغ

 ،ومغشقًص افذي أصبح  ،ؾطرة اإلكسون ادخؿرة افصوؾقي ـوفذهى

وخيؾصفو مـ افغؾ  ،أن يذيبفو بوفـورمـ  بوفـحوس، ٓ بدّ  ووخمؾقضً 

، ومل تصؾ إػ افؽػر، إّن جفـؿ فؾذيـ مل حتجى ؾطرهتؿ ـوماًل  .وافغش

 هل رمحي ذم صقرة افغضى.

 بغ كظريـ:  ٓبد فإلكسون مـ أن جيؿع دائاًم 

افـظر إػ كؼص كػسف، وؿصقرهو، وؾؼرهو، وؾوؿتفو، وهبذه  إول:

، ؾؽقػ بوخلطويو وًض افرؤيي حيصؾ اخلقف ذم افعبودات، واإلضوظوت أي

وادعويص، بؾ إن أـثر ظبوداتـو ظـد أربوب ادعرؾي هل مـ أجؾ ادـوؾع 

افذاتقي، ؾفل ظبودة فؾـػس، وإظامل فؾشفقة: ؾتحصؾ مـفو افؽدورة 

 وافظؾؿي، وهبذا افـظر حيصؾ اخلقف.
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افـظر إػ بسط رمحي احلؼ، وشعي كقر افرمحوكقي وافرحقؿقي،  ايمثاين:

وافؽراموت افدائؿقي، وهبذا افـظر حيصؾ  ،ؽر ادتـوهقيوافـعؿ افقاشعي 

 افرجوء. 

ؿؾً فف: مو ـون ذم وصقي فؼامن؟  »افراوي: ؿول ×ظـ أف ظبد اهلل

 ىمان همقفا أن ومال ٓزمـف: طمػىمان همقفا إفماصمقب، وىمان أفمجب ما ؿول: 

اهلل فمز وصمؾ طمقػة يمق صمئتف زمػم ايمثؼؾكم يمعذزمؽ، وارج اهلل رصماً  يمق صمئتف 

إكف يمقس : ـون أف يؼقل: ×. ثؿ ؿول أبق ظبد اهللِ ايمثؼؾكم يمرمحؽزمذكق

يمق وزن هذا مل  ،مـ فمبد مممـ إّٓ ودم ومؾبف كقران: كقر طمقػة، وكقر رصما 

 .(1)شيزد فمعم هذا، ويمق وزن هذا مل يزد فمعم هذا

أدظقك »ادعروف بدظوء أف محزة:  ×وذم دظوء اإلموم زيـ افعوبديـ

إذا رأيً مقٓي ذكقف ؾزظً، وإذا رأيً  :وخوئػً  ،وراجقً  ،وراؽبً  ،وراهبً 

 .(2)شـرمؽ ضؿعً. ؾنن ظػقت ؾخر راحؿ، وإن ظذبً ؾغر طومل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 املقصد اخلامط
 العدل ّضدِ اجلْر

 

افعدافي هل احلد افقشط بغ اإلؾراط وافتػريط، وهل مـ افػضوئؾ 

إن »افػقؾسقف ظظقؿ افشلن أرشطق ضوفقس:  اإلكسوكقي افؽبرة، بؾ ظـ

ظذ ـ  مـ افػضقؾي، بؾ هل ـؾ افػضوئؾ، واجلقر اافعدافي فقسً جزءً 

: وظؾقف ؾفل: شمـ افرذيؾي، بؾ هق ـؾ افرذائؾ افقس جزءً ـ  افعؽس

 تعديؾ مجقع افؼقى افبوضـقي، وافظوهريي، وافروحقي، وافـػسقي.

 ثالث ؿقى: ،عد افؼقة افعوؿؾييالزم اإلكسون مـ أّول كشلتف افطبقعقي ب

وتسؿك بوفؼقة افشقطوكقي، وهذه افؼقة مقجقدة إولم: ايمؼقة ايمقامهة: 

 ذم افطػؾ مـذ افبدايي، وهبو يؽذب وخيدع، ويؿؽر، وحيتول.

وتسؿك بوفـػس ادػسشي، وهل فدؾع ادضور، ايمثاكقة: ايمؼقة ايمغضبقة: 

 ورؾع ادقاكع. 
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بوفـػس افبفقؿقي، وهل مبدأ وتسؿك ايمؼقة ايمشفقية:  :ايمثايمثة

 افشفقات، وجؾى ادـوؾع وادؾذات ذم ادلـؾ، وادؼب، وادـؽح.

وهذه افؼقى افثالث يؿؽـ أن تصؾ ـؾ مـفو إػ حّد افؽامل، ؾال 

تغؾى إحداهو إخرى، وؿد تغؾى إحداهو إخريغ، ويؿؽـ أن تغؾى 

 .اماثـتون ثوفثتف

اإلكسون ذم افصقرة ادؾؽقتقي  ؾنذا ـوكً افـػس افبفقؿقي ؽوفبي متثؾ

افغقبقي إخرويي ظذ صقرة إحدى افبفوئؿ ادـوشبي فف ـوفبؼرة، واحلامر 

 وأمثوهلام. 

وإذا ـوكً افـػس افسبعقي ؽوفبي، ـوكً افصقرة افغقبقي ادؾؽقتقي ظذ 

 صؽؾ أحد افسبوع ـوفـؿر، وافذئى، وأمثوهلام.

، ـون افبوضـ ادؾؽقيت وإذا ؽؾبً افؼقة افشقطوكقي ظذ شوئر افؼقى

 ظذ صقرة أحد افشقوضغ، وهذا أصؾ أصقل ادسخ ادؾؽقيت.

وحيصؾ مـ ازدواج ـؾ اثـتغ صقر متعددة، ومـ اجتامع افثالث 

وظذ هذا ادعـك  :كؿر ،صقطون ،حتصؾ صقرة ممزوجي خمتؾطي، كحق: بؼرة

حيمم زمعض ايمـاس فمعم »: ’حيؿؾ احلديٌ ادروي ظـ رشقل اهلل

 . (1)شسـ فمـدها ايمؼردة واخلـازيرصقرة حت

إن ضرذم اإلؾراط وافتػريط ذم هذه افؼقى افثالث مػسد دؼوم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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إذ خيرج اإلكسون تورة مـ احلؼقؼي اإلكسوكقي، وتورة مـ افػضقؾي  ،اإلكسوكقي

 اإلكسوكقي.

، مـ دون اختقور صوحبف، ووإذا ـون افتػريط وافؼصقر َخْؾؼقً 

أن ُيغّر بوفريوضوت وادجوهدات، ؾوفـؼصون ذم أصؾ اخلؾؼي، ويؿؽـ 

وإظامل افؼؾبقي، وافؼوفبقي، وؿؾام تؽقن صػي مـ صػوت افـػس 

 )ضبقعقي( بؿعـك ؽر ؿوبؾي فؾتغر.

بغ كؼطي  واصاًل  مستؼقاًم  وـوكً خط   وحّسقً  إذا مثّؾـو افعدافي متثقاًل 

افعبقديي، ومؼوم ؿرب افربقبقي: وهل ضريؼ شر اإلكسون افؽومؾ مـ 

طي افـؼص افعبقديي، إػ ـامل افعزة افربقبقي، وافكاط ادستؼقؿ افذي كؼ

يطؾبف اإلكسون ذم افصالة هق هذا افسر آظتدايل، ومو ورد ذم إحوديٌ 

هق مـ جفي  شوأحّد مـ افسقػ ،أدق مـ افشعر»افؼيػي أن افكاط: 

 أن حّد آظتدال فف افقشطقي احلؼقؼقي. 

و دام اإلكسون ذم ظومل افطبقعي ؾفق يستطقع أن يعدل ؿقاه افـػسقي، م

ويؾجؿ افـػس ادستـػرة بؾجوم افعؼؾ وافؼع، وهذا إمر ذم أول 

ٕن كقر افػطرة مل يؼفر بعد، ومل تػؼد افـػس  اافشبوب شفؾ ومقسقر جدً 

افصػوت ادذمقمي ذم  صػوءهو، ومل تسشخ بعد ٓ إخالق افػوضؾي، وٓ

ـػس، وكػس افطػؾ ـصػحي ؿرضوس بال كؼش وٓ صقرة، ؾفق يتؼبؾ اف
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 ـوكًـؾ كؼش بسفقفي ويرس، وإذا ؿبؾفو ؾزواهلو فقس بؿقسقر: وفذفؽ، 

تربقي إضػول وهتذيبفؿ، مـ ادفامت افتل تعفد إػ إبقيـ: وتبدأ 

بوختقور افزوجي افصوحلي، واختقور إؽذيي ادـوشبي، وادحؾؾي ؿبؾ زمون 

 ، وذم أيومف واإلرضوع، وأمثوهلو.احلؿؾ

وبعد هذه ادرحؾي تليت افسبقي اخلورجقي مـ ادعؾؿغ وادربغ ؽر 

وافػسود ذم هذه ادرحؾي متعؾؼ ذم ذمي إب،  ،إبقيـ، وافصحي

ذم افسبقي إوػ فؾطػؾ:  ،وـومؾ ،ؾوكتخوب ادعؾؿ افصوفح فف دخؾ تومٌ 

وافسعودة فؾطػؾ، وافدواء  ،شؼووةؾربام ذم هذه ادرحؾي ترشؿ خريطي اف

ادعطك مـ ادعؾؿغ هق إمو صػوء فألمراض، أو شؿ ؿوتؾ، ومسموفقتف 

 ظذ إب.

وإذا جووز هذه ادرحؾي حيصؾ افرصد، وافبؾقغ بوفتدريٍ، ويليت 

وافـظر ذم أيوم افشبوب: واإلكسون ذم هذه ادرحؾي هق  ،اشتؼالل افػؽر

وـؾام ـون أؿرب إػ أيوم افشبوب،  :فبـػسف ـػقؾ شعودتف، وضومـ صؼووت

ـون حتصقؾ افسعودة أيرس وأشفؾ، واشتؼرارهو أـثر: ٕن صحقػي 

 افـػس تؽقن خوفقي مـ افـؼقش، وأؿرب إػ افبسوضي.

 ،وافتزـقي ،أن يؽقكقا ذم صدد افتصػقي ،ووٓزمً  إّن ظذ افشبوب حتاًم 

إصؾقي  مو دامً ؾرصي افشبوب حوضة، وافصػوء افبوضـل، وافػطرة

. ؾقؼؾعقن جذور إخالق افػوشدة، وافصػوت :بوؿقغ ظذ حوهلام

تؽقن شعودة اإلكسون  ،ادظؾؿي مـ ؿؾقهبؿ، ٕكف بقجقد خؾؼ واحد دء
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 ،وافتصؿقؿ حمؽاًم  ،ذم أيوم افشبوب تؽقن اإلرادة ؿقييوذم خطر ظظقؿ، 

وذم مرحؾي افشقى تؽقن اإلرادة  :وظذ هذا يؽقن اإلصالح أشفؾ

 ، ؾقؽقن افتغؾى ظذ افؼقى أصعى.وي، وافتصؿقؿ هرمً ضعقػ

أّٓ يغػؾقا ظـ إصالح أكػسفؿ وتزـقتفو، وٓ  ووظذ افؽفقل أيًض 

وافتغر،  ،ٕكف مودام اإلكسون ذم هذا افعومل، وهق دار افتبدل :يقلشقا مـفو

ؾفق يستطقع أن يصؾح كػسف، وفق بتعى ـثر، وإمراض افـػسوكقي 

ؾؿع ذفؽ يؿؽـ ؿؾع  ،شتحؽومؾغً درجي ـبرة مـ آب إذاادزمـي حتك 

مودهتو، وفقس مـفو مرض ٓ يؿؽـ إصالحف، مو دام اإلكسون ذم هذا 

فق ترشخ واشتحؽؿ ذم افـػس، وصور مؾؽي هلو: ؽويي إمر وافعومل، 

 وـثرهتو. ،اختالف ذم صدة افريوضوت افـػسوكقي

ل آحتضور، أّمو بعد خروج افروح مـ افبدن، بؾ ؿبؾ ذفؽ ذم حو

ى فف ضرق أخرى فتخؾقصف رَ ؾُقسَؾى اإلكسون آختقور، ودُم 

وفضغطوت، وافقحشي فرؤيي ادالئؽي ادقـؾغ بؼبض روحف، وهؿ ـ

ؽالظ وصداد: وـوفظؾؿي وضغطي افؼز،  ،ملمقرون فؾحؼ تعوػ

أكف  ’عـ ايمرؽمقلهم :مـ افعقامل افغقبقي وهلوافعذابوت ادختؾػي ؾقف، 

فمـ و، (1)«أو ضمػرة مـ ضمػر ايمـغمان ،رياض اجلـةايمؼػم مـ »: ومال

يمق  ،ايسؾط فمعم ايمؽاهمر دم ومػمه سمسعة وسمسعقن سمـقـً » :ومال أكف ×ايمصاد،
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 .(1)«امـفا كػخ دم إرض مل سمـبت زرفمً  اأن سمـقـً 

إن ادمذيوت افتل تتسؾط ظذ اإلكسون ذم افؼز  :وأهؾ ادعرؾي يؼقفقن

تمذي اإلكسون ذم هذا افعومل  هل طفقر مؾؽقت إخالق افذمقؿي، افتل

أيضو، وفؽـ ـقن افـػس ذم ؽالف افطبقعي جيعؾفو ؽوؾؾي ظـ مؾؽقهتو: 

وهل مـ هذه اجلفي ؽوؾؾي ظـ ادمذيوت افتل ذم بوضـفو، ؾوذا تبدفً كشلة 

ادؾؽ بؿؾؽقت ظومل افؼز وافززخ، رأى اإلكسون كػسف مبتالة بلكقاع 

فؽدورات، وافقحشوت، ؾنن افباليو، وأحوضً بف أكقاع افظؾامت وا

شقصؾ  ،وافعذاب ذم افؼز ،زافً افؽدورات افـػسوكقي هبذه افضغطوت

، أمو ×ذم افؼقومي إػ ادؼوم افؽريؿ ادقظقد فف ذم طؾ ظـويوت افشوؾعغ

إذا بؼقً جذور إخالق افػوشدة وافظؾامت، ؾسقؼع اإلكسون ذم أهقال 

 يقم افؼقومي.

ؾسقـتفل إمر إػ  ،ذه ادقاؿػ ادقحشيوإذا مل يغؾى كقر افػطرة ذم ه

مـ افغؾ  ،ؾقحبس ذم أكقاع افعذاب حتك تطفر افـػس، وافػطرة ،ؿـجف

: (2)﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴿وافغش:

ٓختالف ـامل مؾؽوهتؿ أو  ووفتؾػ ـقػقي هذا افـزع ظـد إصخوص تبعً 

 كؼصفو.
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 املقصد الضادظ
 لزضا ّضدِ الضخطا

 

وٓزم  :افرضو: رسور افعبد مـ احلؼ تعوػ صلكف، وإرادتف، ومؼدراتف

وادرتبي  :، وحصقل افػرح افعوموهذا افرسور افرسور مـ اخلؾؼ أيًض 

افعؾقو مـف هل مـ أظذ مراتى افؽامل اإلكسوين، وأظظؿ مؼوموت أهؾ 

 ـوء.وادحبي، وهق ؾقق مؼوم افتسؾقؿ، ودون مؼوم افػ ،اجلذبي

افعورف »ؿول افشقخ افرئقس ذم اإلصورات ظـد بقوكف مؼوموت افعورؾغ: 

ـام يبجؾ افؽبر، ويـبسط  ،يبجؾ افصغر مـ تقاضعف ،بسوم ،بشُّ  ،هشُّ 

 ،مثؾام يـبسط مـ افـبقف، وـقػ ٓ ُّيش وهق ؾرحون بوحلؼ ،مـ اخلومؾ

وبؽؾ رء؟! ؾنكف يرى ؾقف احلؼ. وـقػ ٓ يستقي واجلؿقع ظـده 

وهذان افقصػون، أظـل »: و: ويؼقل ادحؼؼ افطقد أيًض (1)شاشقيشق
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 .(1)شاهلشوصي افعومي وتسقيي اخلؾؼ ذم افـظر أثران خلؾؼ واحد يسؿك بوفرضو

فؾحؼ تعوػ بوفػطرة، وهق ـامل مطؾؼ، ؾنكف  وودو ـون اإلكسون ظوصؼً 

ؾ وـومؾي، ويرى أكف: ٓ يليت مـ اجلؿق ،يشوهد أؾعول احلؼ تعوػ مجقؾي

وادشوهدة احلضقريي.  ،ادطؾؼ إٓ مطؾؼ اجلؿقؾ: ؾقؿجده بعغ افعقون

جيدمهو ذم  ،ؾوفعشؼ وافرضو افؾذان يشعر هبام اإلكسون دموه افذات ادؼدشي

 مجقع أكظؿي افقجقد مـ جفي فزومفام فؾؽامل ادطؾؼ.

وايمرضا فمـ اهلل  ،ايمصػم ،رأس ؿمافمة اهلل» :ؿولأكف  ×ظـ أف ظبد اهلل

ايمعبد أو ىمره، وٓ يرىض فمبد فمـ اهلل همقم أضمب أو ىمره إٓ ىمان همقم أضمب 

 .(2)شيمف همقم أضمب أو ىمره اطمغمً 

إن أفمؾؿ ايمـاس زماهلل أرضاهؿ زمؼضا  »ؿول: أكف  ×وظـ أف ظبد اهلل

 . (3)شاهلل سمعالم

أّمو صوحى افػطرة ادحجقبي، افذي صخص افؽامل ذم أمقر أخرى، 

ؾؽ إمقر، وهق بؿؼدار احتجوبف ؾرضوه ورسوره وؾرحف، وتعؾؼف هق بت

وؽر راض ظـف، وظـ أؾعوفف، وحقٌ إن حمبقبف  ،ظـ احلؼ تعوػ، شوخط

وأمويّن افـػس افداثرة، ؾؾقرود أّي خؾؾ ؾقفو، يسخط بحسى  ،افدكقو
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 وافػطرة ممـ أورد اخلؾؾ ظؾقفو، ويسقء طـف بف، وإن مل يتؽؾؿ بذفؽ. ،اجلبؾي

 مـفو: فؾرضو مراتى متؽثرة،

ظـ افسبقي اإلهلقي  و، أي أن يؽقن راضقً وافرضو بوهلل رب   ايمدرصمة إولم:

ؾضال ظـ ظدم  ،بعد افدخقل حتً ربقبقي اهلل، وظالمي هذا افرضو

، هبو ابوٕوامر اإلهلقي ومرسورً  وصعقره بؿشؼي افتؽؾقػ، أن يؽقن راضقً 

 ؾؿـفقوت افؼظقي.ف مبغضوؾقستؼبؾفو بروحف وؿؾبف، و

ًٓ  اكبقً  ’، وزمؿحؿدٍ ارضقت زماإلؽمُمم ديـً »ا ؾوفؼقل: وهؽذ  ، ورؽمق

 (1)،شأئؿةً  ^اظمعصقمكم ، وزمعقم أمغم اظمممـكم، وأوٓدهاوزمايمؼرآن ىمتازمً 

. ؾوفرضو ظـ ووـذبً  وبوفقاؿع ـون كػوؿً  وجمرد ادظوء، ؾنذا مل يؽـ مشػقظً 

فو، افـبقة واإلمومي يتجسد بوفعؿؾ فؾقصقل إػ افسعودة، افتل هدوكو إفق

 وإٓ ـون بوضـ ادظوء هذا افرضو هق آشتفزاء.

: افرضو بؼضوء احلؼ تعوػ وؿدره. أي افرضو ظـ ـؾ ايمدرصمة ايمثاكقة

ذم شـ افطػقفي:  ×عـ بوؿر افعؾقمؾافقؿوئع افتل حتدث حؾقهو ومرهو، 

أكو ذم  :؟ ؿولىمقػ َتد ضمايمؽ :أكف شلل جوبر بـ ظبد اهلل إكصوري»

افغـك، وادرض أحى إيل مـ افصحي، وادقت افػؼر أحى إيل مـ  ،حول
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همم يرد فمؾقـا  ،أما كحـ أهؾ ايمبقت: ×أحى إيّل مـ احلقوة، ؾؼول اإلموم

همفق  ،والقاة ،واظمقت ،وايمصحة ،واظمرض ،وايمغـك ،مـ اهلل مـ ايمػؼر

 .(1)شأضمب إيمقـا

وٓ حيصؾ هذا ادؼوم إٓ بؿعرؾي مؼوم رأؾي احلؼ تعوػ بوفعبد، ورمحتف 

 ،اإليامن بلن ـؾ مو أظطوه احلؼ تعوػ ذم هذا افعومل هق فسبقي افعبودفف، و

 وحصقل ـامٓهتؿ افـػسوكقي. 

وفػؼر وادسؽـي إػ مؼوم ـامفف افذايت، وربام بؾربام يصؾ اإلكسون 

 وافعجز يصؾ إػ افسعودات إبديي.  ،ودرضب

 وعبد كوبعً أن ٓ يؽقن رضو اف ، وهق(2)افرضو برضو اهلل ايمدرصمة ايمثايمثة:

ـام أن إرادتف توبعي  ،فرضو احلؼ تعوػ ومـ كػسف، بؾ يؽقن رضوه توبعً 

رضا اهلل رضاكا أهؾ »إلرادة اهلل. ـام روي ذم احلديٌ افؼيػ: 

 .(3)شايمبقت

وإن ـون يؿؽـ أن يؽقن افرضو إصورة إػ مؼوم أظذ وهق ظبورة ظـ 

 ؿرب افػرائض وهق افبؼوء بعد افػـوء.
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مؼوم افرضو مـ آثور ادعورف اإلهلقي وصموهنو، ومبدؤه مـ احلؼ تعوػ 

هق معرؾي افعبد بلن أؾعوفف تعوػ مجقؾي، ومراتى معرؾي افعبد بؿؼوم مجول 

 هل: ،وصػي وؾعاًل  واحلؼ ذاتً 

، بوفزهون ، وصػي، وؾعاًل وافعؾؿ بلن احلؼ تعوػ مجقؾ ذاتً  إولم:اظمرسمبة 

ق وصؾ أحد إػ مؼوموت افعرؾون افعوفقي مـ ؽر هذا افعؾؿل احِلَؽؿل، وف

افطريؼ ؾفق مـ افـقادر، إٓ أن افتقؿػ ذم هذه ادرتبي ُيعد مـ احلجى 

 افؽبرة، وافغؾقظي إذ ؿقؾ ذم حؼفو: افعؾؿ هق احلجوب إـز.

أن يقصؾ مجول احلؼ تعوػ، ومجول أوصوؾف، وأؾعوفف إػ اظمرسمبة ايمثاكقة: 

ر  :بلن احلؼ تعوػ مجقؾافؼؾى، حتك يممـ  وهذا حيصؾ بشدة افتػؽُّ

بوفـعؿ اإلهلقي، وإخضوع افؼؾى ٔثور مجوفف، حتك يؼبؾ صػي مجول احلؼ 

أكف ؿول:  ×تعوػ بوفتدريٍ، وهذا مؼوم اإليامن، ُكؼؾ ظـ أمر ادممـغ

اإليمن أرزمعة أرىمان: ايمرضا زمؼضا  اهلل، وايمتقىمؾ فمعم اهلل، وسمػقيض »

 .«، وايمتسؾقؿ ٕمر اهللإمر إلم اهلل

ضؿئـون، أن يصؾ افعبد افسوفؽ إػ درجي آ اظمرسمبة ايمثايمثة:

 *ٺ ٿ ٿ ﴿ضؿئـون ـامل افرضو، وفعؾ أيي ادبورـي: وآ

 تشر إػ هذا ادعـك. (1)﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
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مؼوم ادشوهدة، وهق مؼوم أهؾ ادعرؾي، وأويل إفبوب اظمرسمبة ايمرازمعة: 

وافظؾؿي، وــسقا بقً افؼؾى مـ  ،ـ ظومل افؽثرةافذيـ سؾقا ؿؾقهبؿ ظ

ؾتجذ احلؼ  ،ؽبور افتقجف إػ ؽر اهلل تعوػ، وكػضقا ظـف ؽبور افؽثرة

 تعوػ ذم ؿؾقهبؿ بتجؾقوت تـوشى مدى صػوئفو.

شمؿ ايمذيـ  ،إن أؾمد ايمـاس زمُمً  إكبقا » ؿول: ×ظـ أف ظبد اهلل

 .(1)«يؾقهنؿ شمؿ إمثؾ همإمثؾ

إن اهلل تبورك وتعوػ يبتع أوفقوءه ومممـقف، ذم دار افدكقو، دحبتف هلؿ 

وظـويتف هبؿ، وافرس ذم ذفؽ، أهنؿ فق وضعقا ذم افدٓل وافـعؿي فرــقا 

، وٕثرت ذم مؾؽقت ؿؾقهبؿ، وفزاد تعؾؼفؿ وصفقاهتو افدكقوفذات إػ 

متف، وظـ ظـ احلؼ تعوػ، ودار ـرا اوحبفؿ هلو، وفـػروا ؿفرً  ،وهب

وإصالح أمراضفو، وفتلخروا ظـ اـتسوب افػضوئؾ  ،مؾؽقت أكػسفؿ

 افـػسوكقي.

أكو ذم »: ×فإلموم افبوؿر &وفعّؾ هلذه افـؽتي ؿول جوبر بـ ظبد اهلل

ٕكف مل  شحول: افػؼر أحى إيّل مـ افغـك، وادرض أحى إيّل مـ افصحي

فسالمي، ومل يؽـ مـ كػسف أن حيػظفو ـام يشوء ذم افرؾوه وا ويؽـ مطؿئـً 
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دو ـون مؼومف ؾقق ظؼقل  ×مـ ضغقون كػسف، وفؽـ افبوؿر ومطؿئـً 

افبؼ، أطفر مؼوم افرضو بام يـوشى أؾؼ جوبر، وظؾؿف، وتلهقؾف ذم 

ـ أهؾ  أما كحـ»افسؾقك إػ اهلل، وأبرز جذبي مـ ادحبي اإلهلقي، وؿول: 

وايمصحة واظمقت  همم يرد فمؾقـا مـ اهلل مـ ايمػؼر وايمغـك واظمرض افبقً ـ

إن أوفقوء اهلل يرون افبؾّقوت حتػي شامويي،  ،كعؿ ؛«والقاة همفق أضمب إيمقـا

وافشّدة وافّضقؼ ظـويوت رّبوكقي: ؾفؿ يلكسقن بوهلل تعوػ، وٓ يطؾبقن 

ؽره، ويتقجفقن إػ افذات ادؼدشي، وٓ يرون ؽرهو، وإذا ضؾبقا دار 

تعوػ ٓ مـ جفي احلظقظ ـرامي احلؼ تعوػ ؾذفؽ مـ جفي أهنو مـف 

 افـػسوكقي.
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 الضابع املقصد
 الغلز ّضدِ اللفزاٌ

 

، وذم ضقرتؼدير كعؿ ادـعؿ، وهذا ادعـك يظفر ذم افؼؾى ظذ  ايمشؽر:

افؾسون ظذ ضقر، وذم اجلقارح ظذ ضقر آخر: وهذا افتؼدير متؼقم 

ايمطافمؿ ايمشاىمر يمف مـ إصمر »: ’ومال رؽمقل اهلل: بؿعرؾي ادـعؿ، وكعؿتف

ىملصمر ايمصائؿ اظمحتسب، واظمعاذم ايمشاىمر يمف مـ إصمر ىملصمر اظمبتعم 

 .(1)شايمصازمر، واظمُعطَك ايمشاىمر يمف مـ إصمر ىملصمر اظمحروم ايمؼاكع

فتؾػ مراتى افشؽر بحسى مراتى معرؾي ادـعؿ، ومعرؾي افـعؿ، 

افؽامل اإلكسوين، ؾفـوك ؾرق ـبر بغ مـ  وبحسى اختالف مراتى

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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ؽر افـعؿ احلققاكقَّي، مـ  ويؽقن ذم حدود احلققاكقَّي، وٓ يعرف صقئً 

إػ افعقامل افغقبقي  وادلـقل، وادؾبقس، وادـؽقح، ؾؾؿ يتطرق مطؾؼً 

ادجردة، وبغ مـ خرج مـ هذا احلجوب، ودخؾ ذم ادـوزل إخرى، 

 ومل افغقى.وحصؾ ذم ؿؾبف دمؾٍّ مـ ظ

ػ إشبوب افظوهريي إوهـوك ؾرق ـبر بغ مـ يـظر كظرة اشتؼالفقي 

وافبوضـقي، وإػ إشبوب وادسببوت وافقشوئط، وبغ افذيـ هلؿ ظؾؿ 

ويرجعقن بدء مراتى افقجقد وختومفو إػ  ،واخلؾؼ ،بوفروابط بغ احلؼ

وراء احلؼ تعوػ، ويرون بـقراكقي ؿؾقهبؿ دمع مسبى إشبوب مـ 

 احلجى وإشتور افـقراكقي وافظؾامكقي.

تشسك ذم أوائؾف افعومي،  ـ ـغره مـ مؼوموت افسؾقكـ  ومؼوم افشؽر

واخلوصي، أو فتص بف افعومي، وذم أواخره فتص بف اخلوصي، وفقس 

مـ افِػَطر افتل أثبتفو احلؼ تعوػ بؼؾؿ ؿدرتف ذم  : وهقفغرهو ؾقف كصقى

 شسـقن، هل تعظقؿ ادـعؿ وافثـوء ظؾقف. مجقع افبؼ، ؾفؿ ؾقفو م

إن افػطرة افسؾقؿي افتل مل حتتجى بلشتور ادظوهر اخلؾؼقي، وترد إموكي 

إػ صوحبفو ـام هل، تشؽر احلؼ ذم ـؾ كعؿي: بؾ ظـد افػطرة ؽر 

ـٍ   ،ادحجقبي ـؾ صؽر مـ أي صوـر، وـؾ محد وثـوء مـ أي حومد ومث

ٓ يرجع إػ ؽر  ،أيي كعؿي ـوكً حتً أي ظـقان، وٕي صخص ـون ذم

ذات اهلل ادؼدشي، جّؾ وظال، وإن ـون ادحجقبقن يظـقن أهنؿ يؿدحقن 
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ؽره، ويثـقن ظذ ؽره، ومـ هذه اجلفي يؿؽـ افؼقل بلن ؽويي بعثي إكبقوء 

رؾع هذا احلجوب، وضل إشتور افتل حتجى دمع مجول إزيل جؾً 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڱ وفعؾ أيي افؼيػي: ﴿ ،ظظؿتف

وأمثوهلو إصورة إػ هذه افؾطقػي، فؽـ اإلكسون ادسؽغ  (1)﴾ڻ

ادحجقب افذي شس ؾطرتف اإلهلقي افسؾقؿي وراء حجى ادظوهر اخلؾؼقي 

ادظؾؿي، وأضػل افـقر ادقهقب مـ اهلل حغ ؾطره بظؾامت افؽثرات اخلؾؼقي 

د ويؽقن تقجفف وضؿسف، يؽػر افـعؿ اإلهلقي، ويـسى ـؾ كعؿي إػ مقجق

 .إػ أهؾ افدكقو، ويد ضؿعف ممدودة إػ ؾؼراء مثؾف ذم رجوئف دائاًم 

مـ مل يشؽر »كعؿ إن صؽر ادخؾقق مـ افقطوئػ احلتؿقي ـام ؿوفقا: 

: فؽـ مـ جفي أن اهلل شبحوكف هق افذي ؿرر (2)«اظمخؾق، مل يشؽر اخلايمؼ

ؼ وافرازق وشوئؾ بسط افـعؿي وافرمحي، ٓ أهنو بشؽرهو حتجى اخلوف

 ٕن هذا ظغ ـػران افـعؿي فقيل افـعؿ. :احلؼقؼل

وبوجلؿؾي ؾؾؼد ظؾؿ أن افشؽر مـ فقازم افػطرة ادخؿرة، وافؽػران 

 مـ احتجوب افػطرة ومـ جـقد إبؾقس واجلفؾ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

ش»’
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 الثامً املقصد
 الطنع ّضدِ الٔأظ

 
مقاؾؼ دؼتضقوت افػطرة،  هقؿؾ، ورجوء مـ دون رؤيي افع :افطؿع

ٕن ترك رؤيي افعؿؾ، وافتقجف إػ شعي افرمحي، هق ؾطرة ظشؼ افؽامل، 

مـ مؼوموت افعورؾغ بوهلل افذيـ ترـقا أكػسفؿ،  : وهقوافتـػر مـ افـؼص

وظؿؾفؿ، وهوجروا مـ مـزل وجقدهؿ، وبقً أكوكقتفؿ، وحترروا مـ 

وهؿ ظؿٌل ظـ أكػسفؿ وأظامهلؿ، افـشلتغ، وؾتحقا ظققهنؿ ظذ احلبقى، 

ومع هذا أحقو ؿؾقهبؿ دمع رمحي احلؼ تعوػ ؾقفو، ؾقد ضؿعفؿ إفقف ممدودة، 

 وبف مقصقفي، وظـ ؽره مؼطقظي.

وافقلس افذي يؼوبؾ افطؿع أظؿ مـ افؼـقط، ٕن مؼوبؾ إخص هق 

إظؿ، وهق افقلس مـ افرمحي، أظؿ مـ أن ٓ يؽقن مـ أهؾ افطوظي، أو 

 فؿ فؽـ أظجى بطوظتف، ورجو بعؿؾف.ـون مـ

أو أن يؽقن ادراد مـ افطؿع: رجوء مغػرة ادعويص، أو ؽػران مطؾؼ 
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ىئ ىئ ی افـؼوئص، ؿول تبورك وتعوػ ظذ فسون إبراهقؿ اخلؾقؾ: ﴿

رجوء ثقاب اهلل، وافـظر إػ  :، وافرجوء(1)﴾ی ی ی جئ حئ

 رمحتف افقاشعي.

 .(2)شثر مصارع ايمعؼقل حتت زمرو، اظمطامعأىم»ذم هنٍ افبالؽي: 

ٹ ڤ ڤ : ذم ؿقل اهلل ظز وجؾ: ﴿×ظـ أف ظبد اهللو

يمقٓ همُمن هلؾؽت،  :هق ومقل ايمرصمؾ»، ؿول: (3)﴾ڤ ڤ ڦ ڦ

أٓ سمرى أكف ومد  ؛ويمقٓ همُمن ما أصبت ىمذا وىمذا، ويمقٓ همُمن يمضاع فمقارم

ذا؟ يؼقل: ؾقؼقل مو :؟ ؿؾًويدهمع فمـف ،دم مؾؽف يرزومف اصمعؾ اهلل رشيؽً 

ـّ اهلل ظّع بػالن هلؾؽً؟ ؿول  . (4)شٓ زملس هبذا أو كحقه ،كعؿ :فقٓ أن م

إن تعؾؼ افؼؾى بودخؾقق، وافغػؾي ظـ احلؼ جؾ جالفف، مـ احلجى 

افغؾقظي افتل فؿد كقر ادعرؾي، وتؽدر افؼؾى، وتظؾؿف، وهذا مـ أـز 

إلكسون ظـ مصوئد إبؾقس افشؼل، ومؽوئد افـػس افعظقؿي افتل تبعد ا

 شوحي احلؼ ادؼدشي، وحتجره ظـ ادعورف احلؼي. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 املقصد التاصع
 التْكل ّضدِ احلزص 

 
 إيؽول إمر إػ معتؿد إذ يرى كػسف ظوجزة ظـ ذفؽ إمر.  افتقـؾ:

مـ اكؼطوع افعبد إفقف ذم مجقع مو يلمؾف  :: افتقـؾ ظذ اهللفؿوؿول بعض

 ادخؾقؿغ. 

واحلرص مـ  :وافتقـؾ مـ جـقد افعؼؾ، ومـ فقازم افػطرة ادخؿرة

ؾؾق شلل  :وجـقد إبؾقس، ومـ فقازم افػطرة ادحجقبي ،اجلفؾ جـقد

صخص ـؾ ادقجقدات: أيتفو افسؾسؾي ؽر ادتـوهقي مـ افبؼ، 

هؾ أكتؿ حمتوجقن إػ  ،واحلققاكوت، وافـبوت، واجلـ، وادالئؽي

ؾؽؾ آحود تؾؽ افسالشؾ جيقبقن بؾسون واحد ؾطري: ـؾـو  ،؟مقجقد

ومـ فقازم تؾؽ : مثؾـو اومػتؼرً  وحمتوجقن إػ مقجقد ٓ يؽقن حمتوًج 

 افػطرة: افرجوء، واخلقف، وافتقـؾ، وافتسؾقؿ، وافثؼي، وأمثوهلو.
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أمو اإلكسون ادتحجى ظـ احلؼ تعوػ، وادتقجف إػ إشبوب افعوديي، 

، ويـؼطع ظـ احلؼ شبحوكف، ؾستػع افطؿلكقـي، ووؿؾبً  ؾقتشبٌ هبو ظؿاًل 

ضطراب وافتزفزل، وذفؽ هق وافقثقق مـ افـػس، وحيؾ مؽوهنو آ

 احلريص.

ٓ حيصؾ افتقـؾ إٓ بعد اإليامن بلربعي أمقر، وهل بؿـزفي أرـون 

 افتقـؾ:

 اإليامن بلن افقـقؾ ظومل بام حيتوج إفقف ادقـؾ.إول: 

 اإليامن بلن افقـقؾ ؿودر ظذ رؾع حوجي ادقـِؾ. ين:ايمثا

 أكف فقس ببخقؾ. ايمثايمث:

 أن فف حمبي ورمحي فؾؿقـِؾ.ايمرازمع: 

 شلفتف ظـ ؿقل اهلل ظزّ »: ؿول افراوي: ×ظـ مقشك بـ جعػرو

 ؛ايمتقىمؾ فمعم اهلل درصمات ؾؼول: ،﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿:وجّؾ 

 ،ازمؽ ىمـت فمـف راضقً مـفا أن سمتقىمؾ فمعم اهلل دم أمقرك ىمؾفا، همم همعؾ 

فمعم  همتقىمْؾ  ،وسمعؾؿ أن الؽؿ دم ذيمؽ يمف ،وهمضًُم  ،اسمعؾؿ أكف ٓ يليمقك طمغمً 

 .(1)شزمف همقفا ودم نمغمها وشمْؼ  ،اهلل زمتػقيض ذيمؽ إيمقف

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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ذم هذا احلديٌ افؼيػ رــغ مـ أرـون افتقـؾ، آظتؼود  ×ذـر 

 هبام أصعى:

 إيصول افػضؾ أن يعؾؿ اإلكسون بلن اهلل تعوػ ٓ يؼك ذم أضمدمها:

 واخلر إفقف.

أن احلؽؿ ذم مجقع إمقر فؾحؼ تعوػ، وهق صوحى افؼدرة  وأطمر: 

 وجموري مجقع إمقر بقد احلؼ جؾ وظال. ،افؽومؾي ادحقطي

ٕن ٓزم  ،ووتؾقحيً  وأصور إػ مجقع أرـون افتقـؾ تكحيً  ×بؾ فعؾف

بجؿقع إمقر،  وأن يؽقن ظودً  ،ـقن جموري مجقع إمقر ذم يد احلؼ تعوػ

 أن ٓ يتطرق إفقف افبخؾ وادـع. ،وٓزم ظدم افتؼصر ذم حؼ افعبد

بّد مـ اإليامن هبذه إمقر فقتحؼؼ افتقـؾ، إذ ٓ تلثر دجرد  وٓ

وافعؾؿ ذم هذا افبوب: ؾؿـ ادؿؽـ أن يزهـ اإلكسون ذم  ،آظتؼود

يمثر هذا افعؾؿ  مـ هذه إرـون، وفؽـ ٓ افبحٌ افعؾؿل افزهوين ـاًل 

ؾقف بلي وجف: ؾعذ افسوفؽ أن ُّيتؿ بلن يقصؾ تؾؽ احلؼوئؼ افتل أدرـفو 

وهذا ٓ حيصؾ إٓ بلن يـتخى افشخص ادجوهد فـػسف  :بوفعؼؾ إػ ؿؾبف

يؼّؾ ؾقفو اصتغول افـػس بعومل افطبقعي وافؽثرة،  ،ذم ـٌؾ يقم وفقؾي، شوظي

افذـر افؼيػ: ٓ إفف  ـفومؾقشتغؾ بذـر احلؼ تعوػ مع حضقر افؼؾى، 

 . (1)وأذف إوراد ،وهق أظظؿ إذـور :إٓ اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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وهؽذا يقصؾ بؼقي أرـون افتقـؾ إػ ؿؾبف، بشدة افتذـر وريوضي 

افؼؾى، إػ أن يستلكس افؼؾى بتؾؽ احلؼوئؼ. وذم هذا احلول تتجذ ذم 

 ،بوضـ افؼؾى فقازم هذه ادعورف، ويظفر ذم مؾؽقت افـػس كقر افتقـؾ

ويـػصؿ افطػؾ احلديٌ افقجقد ظـ ثدي  :وأمثوهلو ،وافثؼي ،وافتػقيض

بوٕؽذيي افروحقي ؽر ادوديي،  اافطبقعي وهل أمف افرضوظقي، ويؽقن جديرً 

 . ةخرويرتؼل إػ ادـوزل أ

ظؾقؽ أن تػؽر ذم افـعؿ، وافرمحوت اإلهلقي، وتؼطع يد ضؾبؽ ظـ 

وػ افعومي واخلوصي، وتؼطع ادخؾقق افضعقػ، وتـظر إػ أفطوف احلؼ تع

ؿدم افسعل ظـ ؽر بوبف تعوػ، وٓ تعتؿد ظذ ؽر رــ افرمحي اإلهلقي 

افرـغ ؾام فؽ ؽػؾً ظـ ويل كعؿتؽ، واظتؿدت ظذ كػسؽ وظؿؾؽ، 

 أو اجلع. ،وظذ ادخؾقؿغ وظؿؾفؿ، وارتؽبً هذا افؼك اخلػل

ؽر ذاتف ادؼدشي؟  وأُّيو افعزيز، هؾ وجدت ذم ممؾؽي احلؼ تعوػ متكؾً 

فؾحوجوت ؽره؟ أو وجدت يد رمحتف تعوػ ؿصرة ومغؾقفي؟  وأو ؿوضقً 

ظـؽ وظـ حوجتؽ؟ أو ترى  ظـؽ؟ أتظـف ؽوؾاًل  اورأيً كطوؿفو ؿوًس 

 وافشح؟ ،وافغؾ ،ؿدرتف وشؾطتف حمدودة؟ أو تـسبف إػ افبخؾ

يو رب إن افؼقة وافعزة خمتصتون بؽ، وافؼدرة وافسؾطي مـحكتون 

اتؽ ادؼدشي، كحـ ادسوـغ افضعػوء مـ ـثرة افتعؾؼ بوفدكقو بذ

 متحرون، وظـ كقر افػطرة حمجقبقن وحمجقرون.
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 افتقـؾ بوختالف ادعرؾي بلرـوكف، هذه ادراتى هل: مراتىفتؾػ 

اإليامن بلرـوكف إربعي، إذ يرى ادممـ أّن ـؾ إصقوء خمؾقؿي  إولم:

فو كػسف، ومجقع مقجقدات ظومل افغقى وافشفودة خمؾقؿي هلل تعوػ، ومـ

يا ازمـ آدم » مؼومف، وورد ذم إحوديٌ افؼدشقي:إليصول اإلكسون إػ 

فذا يتقـؾ ظذ احلؼ تعوػ،  «طمؾؼت إؾمقا  ٕصمؾؽ وطمؾؼتؽ ٕصمقم

 مـ أجؾ هذا ادؼصد افعظقؿ. ويتخذ افذات ادؼدشي فـػسف ـػقاًل 

ضؿئـون، شؼط افتزفزل ي اإليامن حد آإذا بؾغ ذم مرتب ايمثاكقة:

ؾقً وٓا وشؽـ افؼؾى إػ احلؼ تعوػ وتكؾف، ومو دام اإلكسون  ،وضطرابـ 

 . وؾفق واؿع ذم مؼوم افؽثرة، ويرى فغر احلؼ تعوػ تكؾً  ،ذم هذه احلدود

مـ دمؾقوت  وإذا دمووز ادؼوم افسوبؼ بـقر ادعرؾي، وجد دمؾقً  ايمثايمثة:

ؾقسؼط تكف شوئر ادقجقدات وُيعؿل بك ؿؾبف ظـ  ،افتقحقد افػعع

 وتستيضء ظقـف بوفتقـؾ ظذ احلؼ جّؾ وظال.  ،وشوئرهو ـؾقً 

إذا دمووز ادؼوم افسوبؼ بودشوهدة احلضقريي، يشفد دمع  ايمرازمعة:

ٕن افتقـؾ هق إثبوت إمقر  ،افتقحقد، ويعرف أن تقـؾف ذو ظؾؾ

أمقر راجعي إػ كػسف، ؾقسك افتقـؾ ذم  فـػسف، وجعؾ احلؼ تعوػ وـقاًل 

ذم هذا ادؼوم، وُيرجع إمقر إػ احلؼ، ويرى افتقـقؾ وافتقـؾ وافقـوفي 

ـً  وكؼًص    .«ضمسـات إزمرار ؽمقئات اظمؼرزمكم» ووذ
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وفُقعؾؿ أن ترك افسعل، وتعطقؾ افؼقى افتل أظطوهو احلؼ تعوػ، 

فتقحقد هل افعؾؿ بداظل افتقحقد وافتقـؾ، مهو مـ اجلفؾ: ٕن حؼقؼي ا

ورؤيي مجول احلؼ اجلؿقؾ ذم مرآة افؽثرة:  ،بحؼقي مجقع افتكؾوت اخلؾؼقي

أن يـؼطع ظـ إشبوب مـ ؾوفسوفؽ إػ اهلل فتصحقح مؼوم افتقـؾ، ٓبد 

افظوهرة بـقر ادعرؾي، وٓ يطؾى احلوجي مـ إشبوب افظوهرة، ٓ أن 

 يسك افعؿؾ.

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ػ ذم وصػ ادممـغ: ﴿ؿول تعو

. ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

 .(1)﴾ڇ ڇ ڍ ڍ﴿إػ أن ؿول:

إن اهلل تعوػ ؿول ظذ ضريؼ احلك إن ادممـغ هؿ افقاجدون هلذه 

وصوف، وصوف ٕا أهنؿ يتقـؾقن ظذ  ،ؾغرهؿ فقسقا بؿممـغ: ومـ مجؾي ٕا

ا ؿؾقهبؿ فغره، واظتؿدوا رهبؿ، وتتعؾؼ ؿؾقهبؿ بذاتف ادؼدشي، ؾوفذـي أظطق

ـ حؼقؼي اإليامن وكقره.  ظذ ؽر ذات احلؼ تعوػ ادؼدشي، ؾورؽقن م

، ومـ أفمطل امل يؿـع شمُمشمً  امـ أفمطل شمُمشمً »ؿول:  ×وظـ افصودق

ايمدفما  أفمطل اإلصمازمة، ومـ أفمطل ايمشؽر أفمطل ايمزيادة، ومـ أفمطل 
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ہ ہ ﴿ :أسمؾقت ىمتاِ اهلل فمز وصمؾثؿ ؿول: ايمتقىمؾ أفمطل ايمؽػاية، 

وؿول: ، (1)﴾ڦ ڦ ڄ﴿وؿول:  ﴾ہ ھ ھ ھ

 .(3()2)﴾ٿٺ ٺ ٺ﴿

اإليمن يمف أرىمان أرزمعة، ايمتقىمؾ فمعم »ؿول: أكف  ×أمر ادممـغ وظـ

 . (4)شاهلل، وايمتػقيض إيمقف، وايمتسؾقؿ ٕمر اهلل سمعالم، وايمرضا زمؼضا  اهلل

جزائقؾ ظـ تػسر افتقـؾ، ؾؼول: افقلس مـ ’ وشلل افـبل»

ٓ يـػع، وٓ يعطل وٓ يؿـعادخؾقؿغ، و  .(5)شأن يعؾؿ أن ادخؾققٓ  يرض و

وهق ضد افتقـؾ، وهق أحد جـقد إبؾقس، وؿّؾام تقثر مصقدة مـ 

مصوئد إبؾقس ظذ بـل آدم ـتلثره. وحيصؾ مـ اجلفؾ بوحلؼ تعوػ، 

وجموري افؼضوء اإلهلل: وصوحى هذا اخلؾؼ افؼبقح ؽوؾؾ ظـ احلؼ 

وكعؿف. وهذا اخلؾؼ افػوشد يقجف اإلكسون إػ افدكقو، تعوػ، وؿدرتف، 
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ويؿّؽـ جذور حبفو ذم ؿؾبف، ويزيـ زخورؾفو ؾقف، ويقرث إخالق 

وإظامل ؽر ادرضقي، ـوفبخؾ، وافطؿع، وافغضى ومـع احلؼقق 

 اإلهلقي افقاجبي وؿطقعي افرحؿ، وترك صؾي اإلخقة ادممـغ. 

ڃ * ڄ ڄ ڄ  ڄ*  ڦ ڦ* ڤ ڤ  ڤڤ﴿ؿول اهلل تعوػ: 

ڌ ڎ ڎ * ڇ ڇ ڍ ڍ * چ چ چ ڇ * ڃ

 .(1)﴾ڈ

إن كور جفـؿ دؾتفبي، وبؾفبفو ؾنن افؾحؿ واجلؾد، وافعصى وافعروق 

ثؿ تـبً مـ جديد. وتؾؽ افشعؾي تدظق مـ  ،اتـػصؾ ظـ افعظؿ مرارً 

إذا مسف  ،وأدبر ظـ احلؼ، وتقػ ومجع ؾلوظك، ؾوإلكسون خؾؼ حريًص 

 يؿـع، وٓ يعطل احلؼقق اإلهلقي واخلؾؼقي.افؼ جيزع، وإذا مسف اخلر 

ؾؼد صورت ضبقعي ثوكقي  ،وفقعؾؿ أن افػطرة حقٌ هل حمجقبي

وٓ يـوذم هذا خؾؼ  ﴾چ چ چ ڇفإلكسون، وفذفؽ ؿول: ﴿

 افػطرة ظذ افسالمي.

مثؾ الريص فمعم ايمدكقا، مثؾ دودة ايمؼز، ىمؾم »: ×ؿول أبق جعػر

زمعد هلا مـ اخلروج ضمتك متقت أ، ىمان اازدادت مـ ايمؼز فمعم كػسفا يمػً 

 .(2)شاأنمـك ايمغـك مـ مل يؽـ يمؾحرص أؽمغمً »: ×وؿول أبق ظبد اهلل. «نمًم 
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 املقصد العاعز ّاحلادٖ عغز
 الزأف٘ ّالزمح٘ ّضدٍنا القضْٗ ّالػطب 

 

وافرأؾي مـ فقازم افػطرة ادخؿرة، ومـ  وافرمحي: ـامل افرمحي :ايمرأهمة

 ٕرسة افبؼيي ـؾفو.ذات ا جـقد افعؼؾ، وافرمحـ: خمؿرة ذم

إن اهلل تبورك وتعوػ خؾؼ اإلكسون مـ حؼقؼي رمحتف واإلكسون صقرة  

چ *ڃ چ * ڃ﴿افرمحي اإلهلقي ـام ؿول تبورك وتعوػ: 

ن ؾـسى خؾؼ اإلكسون إػ اشؿ افرمحـ، وهلذا ؾوإلكسو (0)﴾چ

مـ افظؾؿ وافؼسووة، وفق ؽػؾ ظـ  يومتـػر ؾطر ،وافؼود افؼؾى ،افظومل

طؾؿف وؿسووتف ؾفق بوفػطرة يرؾض افؼسووة وافظؾؿ مـ ؽره، وحيى 

 افعدل وافرمحي وافّرأؾي بحسى افذات.
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افرمحي وافرأؾي مـ دمؾقوت إشامء اإلهلقي اجلامفقي: ؿد أظطوهو اهلل 

، وفإلكسون بوخلصقص حلػظ افـقع، وفقٓ وحققان مطؾؼً تبورك وتعوػ فؾ

ٓكػصؾً رابطي احلقوة  ،واإلكسون ،هذه افرمحي، وهذا افعطػ ذم احلققان

جتامظقي، وهبذه افرأؾي وافرمحي حيػظ احلققان أوٓده وآ ،افػرديي

 تف، وحيػظ افسؾطون افعودل ممؾؽتف.أرسوحيضـفؿ، وحيرس اإلكسون 

ل هق صقرة افرأؾي وافرمحي اإلهلقتغ ذم ظومل إن كزول افقحل اإلهل

وأمثوهلو هل حؼقؼي  ،وافؼصوص ،وافتعزيرات ،بؾ إن مجقع احلدود :ادؾؽ

ڭ ڭ كتؼوم: ﴿افرمحي، دمؾً ظذ صقرة افغضى وآافرأؾي و

. بؾ جفـؿ رمحي ذم صقرة افغضى (1)﴾ڭ ۇ ۇ ۆ

فؾذيـ هلؿ اشتعداد فؾقصقل إػ افسعودة، وفقٓ افتخؾقصوت 

 دو رأى افـوس وجف افسعودة. ،فتطفرات افتل حتصؾ ذم جفـؿوا

أن مـ  مـ افرأؾي وافرمحي فعبود اهلل ؾال بدّ  ووبوجلؿؾي: مـ ـون ؿؾبف خوفقً 

ة افبؼيي: رسخُيَرج مـ شؾؽ هذه اجلؿعقي، وحيرم مـ حؼ آكتامء إػ إ

ازمكم سمؼقا اهلل وىمقكقا إطمقة زمررة متحا» ٕصحوبف: ؿولأكف  ×ؾعـ افصودق

 .(2)«دم اهلل متقاصؾكم مؼمامحكم سمزاوروا وسمُمومقا وسمذاىمروا أمركا وأضمققه
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 ،افؼسووة: ؽؾظي افؼؾى، وصدتف، وصالبتف: أمو افغضى ؾفق حرـي

وحوفي كػسوكقي حيدث بقاشطتفو ذم افؼؾى ؽؾقون افدم فالكتؼوم، ؾنذا 

 وافدموغ مـ اصتدت هذه احلرـي تشتعؾ كور افغضى، ومتتؾئ افؼايغ

دخون مظؾؿ مضطرب يـحرف بسببف افعؼؾ، ويتقؿػ ظـ اإلدراك 

وافّرويي، وإن ادقظظي وافـصقحي ذم هذا احلول ٓ تـػعون افغوضى، بؾ 

 تشعالن أـثر كور افغضى ؾقف.

 ٓشقاّمافـعؿ اإلهلقي افعظقؿي ظذ احلققان، و مـافؼقة افغضبقي 

وادجتؿع: ٕن  ،ذه افؼقة افؼيػي حػظ بؼوء افػردتؽػؾ ه إذاإلكسون، 

مل يؿـع  إذااإلكسون مو دام ذم ظومل ادودة وافطبقعي فف أظداء ومػسدات 

 أؾـتف وأزافتف. ،مـفو

، هذه هل (1)﴾پ پ پ ڀؿول تعوػ ذم وصػ ادممـغ: ﴿

حوفي آظتدال، بلن تؽقن افرمحي وافشػؼي ذم مقضعفام، وافشدة 

أوضمك اهلل ـ فمز »أكف ؿول:  ×: ؾعـ افبوؿروفام أيًض وافغضى ذم مقضع

 اائة أيمػ. أرزمعكم أيمػً : إين معّذِ مـ ومقمؽ م×إلم ؾمعقب ايمـبلوصمؾ ـ 
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إرشار  : يا رِ همٓ ×همؼال ؛طمقارهؿمـ  امـ رشارهؿ، وؽمتكم أيمػً 

إيمقف: داهـقا أهؾ اظمعايص، ومل ـ  فمز وصمؾـ  هملوضمك اهلل همم زمال إطمقار؟

 .(1)شيغضبقا يمغضبل

مل يطؾى افعقن فـػسف ذم أي  ’أكف ’وذم بوب أخالق رشقل اهلل

ومـ هـو ظؾؿ أن : حتك هتتؽ حمورم اهلل ؾقغضى هلل تعوػ ،مظؾؿي

افذي ذم مؼوبؾ افرمحي، ومـ جـقد اجلفؾ، وفقس افذي هق افغضى 

يؽقن حتً تدبر افعؼؾ، وتدبر اهلل، وافؼيعي افسامويي ادؼدشي، بؾ 

 ؾراط ؾقف.ادؼصقد حوفي اإل

 تـحرف افؼقة افغضبقي فإلكسون ظـ افكاط افسقي ذم حوفغ:

إذا مل يكف اإلكسون هذه افـعؿي اإلهلقي ذم مقضعفو، ومل  :أضمدمها

 يغضى ذم مقضع افغضى.

إذا سف اإلكسون هذه افؼقة اإلهلقي ذم خالف ادؼصد  :وأطمر

فتل هل مـ جـقد اهلل، إػ جـقد ظظوم اإلهلل، ؾتتحقل افؼقة افغضبقي ا

 فؾشقطون واجلفؾ.
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 .(1)شايمغضب يػسد اإليمن ىمم يػسد اخلؾ ايمعسؾ»: ’ؿول رشقل اهلل

وؿؾام يسقق اإلكسون إػ افشؼوء واهلالك رء ــور افغضى ادؾتفبي. 

ؾربام خيرج اإلكسون بسبى افغضى ذم آن واحد ظـ ديـ اهلل. ويتجورس 

كبقوء افعظوم، وربام يبتذ ذم ؽضى شوظي واحدة بؼتؾ وإ ،ظذ اهلل تعوػ

ىمان أيب يؼقل: أي »أكف ؿول:  ×ادحسمي، ـام كؼؾ ظـ افصودقافـػقس 

يش  أؾمدُّ مـ ايمغضب، إن ايمرصمؾ يمقغضب همقؼتؾ ايمـػس ايمتل ضمرم اهلل، 

 .(5)«ويؼذ  اظمحصـة

حلديٌ ؿد بسطـو افؽالم بوفتػصقؾ ذم ـتوب إربعغ، ذم ذح ا

 افسوبع، ذم مقضقع افغضى وظالجف، وخمتكه:

ظالج افـػس إشود ٓبد مـ أن يؽقن ذم حول اكطػوء صعؾي  أوٓ:

افغضى، ٕن ادقظظي وافـصقحي ظـد اصتعوفف تزيد هذه اجلؿرة 

أن يعرض ظؾقف ذم هذا احلول حوفي مـ : وهلذا ٓبد (3)افشقطوكقي اصتعوٓ

ـلن خيرج  ،ا بؼل فؾغوضى صعقر ومتققزمػوجئي فقـكف ظـ إوػ، إذ
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كػسف مـ ادقؿػ ادقجقدة ؾقفو أشبوب افغضى، أو يغر حوفتف 

، أو يشتغؾ بذـر اهلل تعوػ. و، وافرؿود إن ـون جوفًس ـوجلؾقس إن ـون ؿوئاًم 

 .(1)وهـوك مـ أوجى ذـر اهلل ذم هذا افقؿً

ازمـ آدم  أوضمك اهلل ـ فمز وصمؾ ـ إلم زمعض أكبقائف: يا»: ×ظـ افصودق

 وإذا ـمؾؿت ،ىمرك دم نمضبل، ٓ أحمؼؽ همقؿـ أحمؼأذ ،اذىمرين دم نمضبؽ

زمؿظؾؿة همارَض زماكتصاري يمؽ، همنن اكتصاري يمؽ طمغٌم مـ اكتصارك 

 .(2)شيمـػسؽ

ظالج صوحى افغضى بغره، ؿبؾ أن يشتد وتشتعؾ كور  شماكقا:

ؾتخؿد ـ  وٓ شقام فقيػ صوحى افؼقة وافؼدرةـ  جفـؿف، أو بتخقيػف

يالحظ أن ٓ افغضى ذم بوضـف بسبى اخلقف.. وفؽـ ٓبد مـ أن  كور

صتعول ٕن افتخقيػ ذم هذه احلوفي ٓ خيؾق مـ يؽقن ذم حوفي صدة آ

 اخلطر ظذ صوحى افغضى.

وظذ أي حول ؾعالج افغضى ذم حوفي ؾقراكف أمر صعى، كعقذ بوهلل 

 مـف.
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 د الثاىٕ عغزاملقص
 يف العله ّضدِ اجلَل 

 

هذا ادقضع مـ صمون افعؼؾ، وذم مؼوبؾف اجلفؾ، افذي هق ذم افعؾؿ 

مـ صمون افؼقة افقامهي، وفعؾف مو ظّز ظـف ذم فسون افؼيعي ادطفرة 

بوفشقطون: إذ إن جلؿقع ادقجقدات ادؿؽـي جفتغ ووجفتغ:، جفي 

وهل وجفتف افغقبقي اإلهلقي.  افـقراكقي وافقجقد واإلضالق وافؽامل،

 وجفي افظؾؿي، وافتّعغ، وادوهقي، وافـؼص، وهل جفي إصقوء افـػسوكقي.

وأيوت افربوكقي،  ،ؾوٕصقوء ذم افقجفي إوػ هل مـ افشمون اإلهلقي

وصلن افعؼؾ إدراك تؾؽ اجلفي افـقراكقي افتل هل آيوت إهلقي. وصلن 

قوء، افتل هل جفوفي مرـبي، ورساب افقهؿ واجلفؾ. إدراك تعقّـوت إص

: وكؼؾ ظـ (1)شأٓ ـؾ رء مو خال اهلل بوضؾ»وبوضؾ، وبال حؼقؼي: 
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 .(1)شأصد، ؾمعر ومايمف ايمعرِ هذا ايمشعر»أكف ؿول:  ’رشقل اهلل

وافعؾؿ مـ فقازم افػطرة ؽر ادحجقبي، إذ تتقجف افػطرة إػ ادعرؾي 

بؿؼدار احتجوهبو، تتلخر ادطؾؼي، افتل هل ـامل مطؾؼ، وإذا احتجبً، ؾ

 .وظـ ادعرؾي، إػ أن تصؾ إػ مؼوم تؽقن ؾقف جفقفي مطؾؼً 

افعؾؿ، وٓ شقام افعؾؿ بوهلل، وأشامئف، وصػوتف، وآيوت ذاتف ادؼدشي، 

 ـؾ مو هق مرتبط بوحلؼ تعوػ مـ أظظؿ افػضوئؾ.و

ؾؿ بودفؾؽوت وافعؾؿ بطرق افزاهغ، وؾـقن آشتدٓٓت، وافع

وآداب افؼيعي اإلهلقي ادطفرة، مـ  ،وادـجقوت، وافعؾؿ بوفســ

وافؼائع  ،ادطؾقبوت فغرهو، إذ حيصؾ مـفو افعؾؿ بوهلل: ومجقع افعؾقم

شقاء  ،وـؾ مو هق متصؾ بعؾؿ إديون ،وإظامل ادقطػي ،احلؼي

ذم افؽامل هق ترجع ـؾفو إػ افعؾؿ بوهلل. وادقزان  ،أو مـ دوهنو ،بقاشطي

معرؾي اهلل، وآخر مراتبفو افػـوء ادطؾؼ: وهق ترك ادظوهر، ورؾض ؽبور 

  إكوكقي، واإلكقي: رزؿـو اهلل إيوهو ومجقع ادممـغ.

وجعؾ  ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ﴿ :×ذم تؼيػ آدم ؿول تعوػ

فتؼديؿف ظذ أصـوف مالئؽي اهلل، وهذا افعؾؿ  وتعؾقؿف إشامء شببً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 



 85 الوقصذ الثاًٖ عشز: فٖ العلن ٍضذُ الجْل

 
، ورؤيي ؾـوء اخلؾؼ ذم احلؼ افذي تتؼقم بف فوؼوئؼبوٕشامء هق افعؾؿ بح

حؼقؼي اإلشؿقي. وذم ادؼوبؾ، ـون كظر إبؾقس إػ افطغ، وآدم، وافـور، 

ٔدم  آمتقوز، وهق ظغ اجلفوفي وافضالفي. وهذا واشتؼالفقً  اوكػسف، كظرً 

ظـ إبؾقس هق دشتقر ـّع فبـل آدم، بلن يقصؾقا أكػسفؿ إػ مؼوم 

تعؾؿ إشامء، ويؽقن كظرهؿ إػ ادقجقدات كظر أيي  أدمقي، وهق

 وآشؿ، ٓ كظر إبؾقس آشتؼاليل.

چ چ چ ڇ ﴿ؿول:  ’أكزهلو اهلل تعوػ ظذ رشقففآيي  وذم أول

ک ک * ژ ژ ڑ  *ڎ ڎ ڈ*ڇ ڍ ڍ ڌ  *ڇ

ظذ تؼدم افعؾؿ  وجعؾ افعؾامء هذه أيوت افؼيػي دفقاًل  :(1)﴾ک ک گ

 ه:ظذ مجقع افػضوئؾ بقجق

ذـرهو ذم بدء كزول افقحل، بعد كعؿي اخلؾؼي: ؾؾق ـوكً إول: 

 ؾضقؾي متصقرة أظذ مـ افعؾؿ فؽون مـ ادـوشى ذـرهو.

ذم أيوت ذـر مؼوم ؿدرتف شبحوكف، إذ خؾؼ مـ ادودة افقشخي ايمثاين: 

، هق أذف وظودً  وذيػً  اادتعػـي افتل هل أخس مقجقد، مقجقدً 

افعؾؿ هق أذف افػضوئؾ اإلكسوكقي مل يؽـ ذـره افؽوئـوت، ؾؾق مل يؽـ 

 ذم هذا ادؼوم. ومـوشبً 

أن ترتى احلؽؿ ظذ افقصػ مشعر بوفعّؾقي، ؾقُعؾؿ أن أـرمقي  ايمثايمث:
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احلؼ تعوػ ظّؾي فتعؾقؿ افعؾؿ، ؾؾق ـون رء أؾضؾ مـ افعّؾؿ ـون إكسى 

 .(1)أن يذـر ذم هذا ادؼوم بصقغي أؾعؾ افتػضقؾ

وهق مـ أؾضول افؽريؿ، وهق أّن  ،بويل ذم هذا احلولبطر مو خ ايمرازمع:

، وهق اإلكسون افؽومؾ، أـز ظظؿي حلؼقؼي ’كسبي افتعؾقؿ إػ رب حمؿد

 افعؾؿ.

ومـ أيوت افتل تدل ظذ ؽويي ذف افعؾؿ وؾضقؾتف، أيي 

ؿرن  إذ :(2)﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤافؼيػي: ﴿

 وصفودة مالئؽتف. ،صفودة أويل افعؾؿ بشفودتف

وأمو افروايوت افؼيػي ذم ؾضؾ افعؾؿ، ؾفل ـثرة وذم )مـقي ادريد( 

 صطر ـثر مـفو ؾؾرجع افطوفبقن إػ تؾؽ افصحقػي افـقراكقي.
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 املقصد الثالث عغز
 الفَه ّضدِ احلنق

 

ظذ صػوء  اطـ، وضقرً ظذ رسظي آكتؼول وافتػ ضقراافػفؿ: يطؾؼ 

افبوضـ وحدتف ادقجبغ فرسظي آكتؼول: ومؼوبؾ إول افبالدة، ومؼوبؾ 

 افثوين افؽدورة افـػسوكقي، وٓزمفو افغبوء واحلؿؼ. 

هبذا ادعـك مـ جفي إؾوضي كعؿي افقجقد، وـامل  ووـقن افػفؿ ؾطريً 

ة، افقجقد مـ جوكى افذات ادؼدشي، ؾؽؾ مو ـون مـ جوكى تؾؽ احلرض

 .ؾفق ضوهر، ومطفر، وصوٍف، وتوم، وـومؾ

ويؿؽـ أن يؽقن ادراد مـف هـو، فصدوره ظـ مـوزل افقحل وافـبقة، 

حول صػوء افبوضـ إلدراك افروحوكقوت:  ،ومرف افبؼ واإلكسوكقي

ومؼوبؾف احلؿؼ حول ـدورة وطؾؿي فؾـػس تقجى ؽبوء ذم إدراك احلؼوئؼ 

 افروحوكقي وادطوفى افعرؾوكقي.
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هبذا ادعـك، ٕن ؾطرة افذات متقجفي إػ افؽامل  وقن افػفؿ ؾطريً وـ

 ادطؾؼ، وظوصؼي فؾجامل افؽومؾ.

، ومـفو اوؿد أصر ذم أيوت افؼرآكقي افؼيػي إػ هذيـ ادؼومغ ـثرً 

: (1)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿ؿقفف تعوػ: 

ق ٓ ٕن ادؼصد إصع مـ مجقع افؼائع اإلهلقي هق كؼ ادعورف، وه

وضردهو ظـ طؾؿي افطبقعي، وخالصفو إػ  ،حيصؾ إٓ بعالج افـػقس

 ظومل افـقراكقي. 

مـ افـقم افثؼقؾ، وضع افؼدم ذم حّل  ؾقو أُّيو احلقبى: اشتقؼظ ؿؾقاًل 

حّل احلقبى. إن جذر حى افدكقو وافـػس،  ادحبغ: ٓ بؾ حترك إػ

 ،واجلوه ،ولواد ،وإوٓد ،وحى إهؾ ،وافطؿع ،وؾروظف مـ احلرص

وأمثوهلو، مو دامً حديثي افغرس ذم افـػس ؾؼؾعفو شفؾ، وٓ يستؾزم 

وفؽـ  :جفد ظامل ادقت، ومالئؽي اهلل، وٓ افضغط ظذ افروح اإلكسوكقي

إذا اشتحؿؽً جذورهو ذم ظومل افطبقعي وافدكقو، وامتدت ؾقفو، ؾؾقس 

ـؾف: ؾوفشجر هذا ـومتداد جذر افشجر إذ تصؾ جذورهو إػ ظومل افطبقعي 

وٓ يتجذر، وفؽـ صجر  ،مفام ـز ٓ يشغؾ مـ إرض أزيد مـ أمتور

حى افدكقو يتجذر ذم ظومل افطبقعي ـؾف: افظوهر وافبوضـ، وجيعؾ مجقع 

 افعومل ذم حقوزتف.
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: مـ أحى ×شلفً أبو ظبد اهلل»وذم افروايي افؼيػي يؼقل افراوي: 

اهلل، أبغض اهلل فؼوءه؟ ؿول:  فؼوء اهلل، أحى اهلل فؼوءه؟ ومـ أبغض فؼوء

يمقس ذيمؽ ضمقث سمذهب إكم ؾؼول:  ،ؿؾً: ؾق اهلل إكو فـؽره ادقت ،كعؿ

ذيمؽ فمـد اظمعايـة، إذا رأى ما حيب همؾقس يش  أضمب إيمقف مـ أن يتؼدم، 

يمؼا ه، وهق حيب يمؼا  اهلل ضمقـئذ. وإذا رأى ما يؽره همؾقس  واهلل سمعالم حيب

 .(1)شهلل سمعالم يبغض يمؼا هيش  أزمغض ايمقف مـ يمؼا  اهلل، وا
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 املقصد الزابع عغز
 العف٘ ّضدٍا اهلتم

 
فؾـػس افبفقؿقي جفي إؾراضقي يعز ظـفو بوفؼه، وهق: إضالق 

 افشفقة، ؾتغويل، وترسف، ذم ـؾ مقؿع، وبلي رء.

ق: مـع افؼقة وفؾـػس افبفقؿقي جفي تػريط يعز ظـفو بوخلؿقد، وه

وادؼدار افالزم، وإمهول هذه افؼقة افؼيػي  ،ظتدالقيي ظـ حد آافشف

 وافـقع. ،افتل أظطقً فف، حلػظ افشخص

ؾنذا ارتوضً افؼقة افشفقيي ذم مقزان افعؼؾ وافؼع، وخرجً مـ 

حّد اإلؾراط وافتػريط، وصورت متحرـي بوحلرـوت افعؼؾقي افؼظقي، 

وظـ تكف  ،قغ، وخرجً ظـ افقهؿووؿعً حتً تكف ظامل إهل

 ،افشقطون وخدظف، شتحؾ هلو حوفي افسؽقن وافطؿلكقـي، ومؾؽي آظتدال

 وافسر ذم وشط افطريؼ، ويعز ظـفو بوفعػي.
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ومضود افعػي، وافظوهر  ،وادراد مـ اهلتؽ ذم افروايي افؼيػي مؼوبؾ

أن  ارً أكف ضرف اإلؾراط وافغؾق، ٕن افـوس مبتؾقن هبذا افطرف، وكود

 ظـ حد آظتدال إػ ضرف افتؼصر وافتػريط. اخيرج أحد اختقورً 

 .(1)شما مـ فمبادة أهمضؾ مـ فمػة زمطـ أو همرج»ؿول:  ×ظـ أف جعػر

 ،إكم ؾمقعة صمعػر مـ فمػ زمطـف وهمرصمف»ؿول:  ×وظـ أف ظبد اهلل

همنذا رأيت  ،وطما  فمؼازمف ،ورصما شمقازمف ،وفمؿؾ خلايمؼف ،واؾمتد صمفاده

 . (2)شقعة صمعػرأويمئؽ هملويمئؽ ؾم

ومـ جـقد  ،وافعػي مـ إمقر افػطريي، ومـ فقازم افػطرة ادخؿرة

ومـ جـقد إبؾقس واجلفؾ:  ،افعؼؾ، واهلتؽ مـ فقازم افػطرة ادحجقبي

ٕن افعدافي ذم افؼقى هل بؿـزفي اجلـس فؾعػي، وهل ؾطريي، واجلقر ظذ 

افتبعقي خالف افػطرة ـام مر، وـذفؽ اخلضقع واإلضوظي افؽومؾي و

 مؼوبؾفو ظذ خالف افػطرة.وؾطريي،  ،فؾؽّؿؾ

افؼقة افشفقيي مـ افؼقى افؼيػي افتل أظطوهو اهلل تعوػ فؾحققان 

 واإلكسون، ومـ ثامرهو:
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حػظ افـقع، ؾؾق مل تؽـ ذم اإلكسون هذه افؼقة فؽون مصره إػ  أوٓ:

فسعودة إبديي ٓ يتحؼؼ مـ و ـون حتصقؾ ا. ودّ وافػـوء وافزوال رسيعً 

دون افبؼوء ذم ظومل افدكقو، واإلؿومي ذم كشلة افطبقعي، ؾسعودة اإلكسون 

 إبديي وحقوتف ادؾؽقتقي افؼيػي، مرهقكتون بـعؿي هذه افؼقة افؼيػي.

دورهو ذم تشؽقؾ إرسة افؼيػي، وكظوم ادديـي افػوضؾي،  شماكقا:

شعودة اإلكسون مربقضي هبذه أّن ـ ؾػضال ظوتربقي افـػقس افـوؿصي. 

 متصؾي هبذه ادوئدة افسامويي.  وافؼقة، ؾسعودة بـل كقظف أيًض 

إن هذه افؼقة ـػقؾي بوفسعودات افػرديي، وافـقظقي، مو دامً ذم حدود 

ؾربام ـون بنظامل افشفقة ذم أيوم، أو شوظوت ؿؾقؾي،  ؾنذا فطتفو ظتدال،آ

وهتؿ ومسؽـتفؿ إػ إبد، وربام تػّؽؽ كظوم أرسة ذيػي، وحتّؾ صؼو

وأـثر  :يـتػل ذف اإلكسون، وأرستف، بسبى إضالق افعـون هلذه افؼقة

: افػجوئع وافػضوئح حتصؾ ذم اجلامظوت افتل تطؾؼ افعـون هلذه افؼقة

صد مـ أن تستعؿؾ افؼقة افتل هل فبؼوء افـسؾ، ذم ألي جـويي وخقوكي ؾ

عفو، وظذ خالف مقزان ؿطع افـسؾ بسبى اشتعامهلو ذم ؽر مقض

افعؼؾ؟ وإذا بؼل فف كسؾ بعد هذه اجلـويوت ؾسقؽقن مبتذ بلكقاع افبؾقوت 

بعد افتجربي، يـسبقن أـثر إمراض  وأصـوف إمراض: وإضبوء افققم

افتل وصؾً  ،أو أجداده ،أو أبقف ،إػ إمراض افتـوشؾقي، ظـد ادريض

 إفقف بوفقراثي. 
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مـ ادالحظي إػ ادػوشد افتل حتصؾ ذم ظومل  كسون بؼؾقؾوفق تقجف اإل

جد فقمو وراء افطبقعي، ظذ ؿقل أضبوء افـػقس ادرتبطغ بوفقحل اإلهلل، 

 أن هذه ادػوشد افدكققيي ؿؾقؾي اخلطر بوفـسبي إػ مو يؼوبؾفو.

فؽؾ مـ إظامل شقاء اخلّرة أو افؼيرة صقرة ؽقبقي مؾؽقتقي، ذم 

ڇ ﴿وظومل افغقى، يروهنو يقم افؼقومي، ؿول تعوػ:  ،كشلة ادؾؽقت

ڎ ڈ ڈ ژ ژ  *ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

 . (1)﴾ک ک ک ک گ گ * ڑ

وـام أن فألظامل صقرة مؾؽقتقي، ـذفؽ فؽؾ مـفو أثر ذم ؿؾى 

أو افسقداء، ؾؿـ  ،اإلكسون، وؿد ظز ظـفو ذم افروايوت بوفـؽتي افبقضوء

افصقريي وادعـقيي، كقراكقي حتصؾ ذم  افعؿؾ افصوفح ادستقذم فؾؼائط

بوضـ افؼؾى، تؼربف إػ معرؾي اهلل وافتقحقد، إػ أن تتؿؽـ حؼوئؼ افتقحقد 

، وتؽقن أرض وورسائره ذم افؼؾى، ويرسي مـف ذم ُمؾؽ افبدن أيًض 

 افطبقعي كقراكقي، ومؼؿي بوفـقر اإلهلل، وهذه ؽويي افسعودة اإلكسوكقي.

قئي، ـدورة حتصؾ ذم افؼؾى، وطؾؿي وفؽؾ ظؿؾ مـ إظامل افس

وؿرب احلؼ جؾ وظال، وحتجره ظـ  ،تبعد اإلكسون ظـ مؼوم افؼدس

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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ادعورف اإلهلقي، وتؼربف إػ ظومل افطبقعي وافدكقو، افذي بوضـف شّجغ 

واهلوويي، إػ أن يػـك افؼؾى ومجقع صموكف افغقبقي ذم افدكقو وافطبقعي، 

 كقي.ويرتػع ظـف حؽؿ افروحوكقي واإلكسو

 ،افؼقة افعوؿؾي :أوهلوأن ُيعؾؿ أن فإلكسون أربع ؿقى:  مـ وهلذا ٓبدّ 

افؼقة  :وآخرهوافؼقة افشفقيي افبفقؿقي،  :وثوفثفو ،افؼقة افغضبقي :وكقفوثو

افقامهي افشقطوكقي، ؾنذا شور اإلكسون ذم هذا افعومل ظذ ضريؼ اإلكسوكقي 

عي فؾروحوكقي وافعؼؾ، ادستؼقؿ، وظّدل تؾؽ افؼقى افثالث وجعؾفو توب

وصور شر افبوضـ وافظوهر حتً حؽؿ افؼيعي اإلهلقي، ؾقجد بوضـف 

مؾؽي آشتؼومي، وتؽقن صقرة افروح وافبوضـ افصقرة اإلكسوكقي 

وطوهره ـذفؽ،  ،ؾصقرتف اجلسامكقي ذم ذفؽ افعومل مستؼقؿي :ادستؼقؿي

 وظذ صقرة إكسوكقي مجؾقي. 

إحدى افؼقى  ،وكشلهتو افعؼؾقي ،وإذا تبع مؼوم روحوكقي افـػس

افثالث إخرى، ؾستؽقن افصقرة ادؾؽقتقي افبوضـقي توبعي هلو، وافصقرة 

ادؾؽقتقي افغقبقي هل إمو ظذ صقرة شبع مـ افسبوع ادػسشي، إذا ـوكً 

افغؾبي فؾؼقة افغضبقي، أو ظذ صؽؾ هبقؿي مـ افبفوئؿ، إذا أصبحً افغؾبي 

ؾؽي صفقيي، أو ظذ صؽؾ صقطون مـ فؾشفقة، وأصبحً ادؿؾؽي مم

افشقوضغ، إذا ـوكً افغؾبي فؾقامهي افشقطوكقي، ودخؾً ادؿؾؽي ذم 

 تكف افشقطون.



 96 +الخوٌٖ٘ لإلهام ٍالجْل العقل دجٌَ لُثاب 

 
ويؿؽـ فإلكسون ذم ذفؽ افعومل أن يؽقن فف ذم آن واحد أـثر مـ 

 ،هبقؿقيوثوكقي  ،شبعقي مرةأو يؽقن فف ذم ـؾ حول صقرة،  ،صقرة واحدة

 وثوفثي صقطوكقي.

و اف وؿع  وعزيز: ـٌؾ مـو، فق أخزه ضػؾ ظؿره ظؼ شـغ أن حريؼً أُّيُّ

صتغول ذم بقتف، أو أن ابـف وؿع ذم ادوء، وهق أن يغرق، ؾسـسك آ

بوفعؿؾ ادفؿ، وكرؾع افقد ظـف، وكرـض وراء تؾؽ إخبور ادقحشي، 

ؾفؾ مجقع أيوت وإخبور وافزاهغ وافعقون مل تمثر ؾقـو تلثر خز ضػٍؾ 

وافؽتى  ،ـ ظؼ شـغ؟!. هؾ يؿؽـ أن كؼقل دـ مل ُّيتؿ بخز إكبقوءاب

افسامويي بؿؼدار اهتاممف بخز ضػؾ: إكف مممـ؟ ؾنذا وجدت ذفؽ ذم 

كػسؽ، ؾوظؾؿ أن دخون افشفقة وافغضى، ؿد أظؿك أظقــو افبوضـقي، 

وشد جموري إدراــو، وتكف افشقطون وافـػس أصّؿ آذاكـو ظـ شامع 

 ت اإلهلقي. احلؼ وأيو

 ،وافسبوع ،ق افبفوئؿوإن اإلكسون إذا اكحرف ظـ افطريؼ ادستؼقؿ ؾ

وافشقطوكقي، ٕن  ،وافسبعقي ،ذم ـؾ بوب مـ أبقاب افبفقؿقي ،وافشقوضغ

فؼقاه شؿي اإلضالق، وؽره مـ ادقجقدات حمدود ومؼقد. ؾشفقة 

وأظامفف اإلكسون افبفقؿقي بال هنويي، وكور ؽضبف حترق افعومل، وصقطـتف 

 افثعؾبقي جعؾً أهؾ افعؾؿ أصؼقوء ومسوـغ.
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 املقصد اخلامط عغز
 الشٍد ّضدِ الزغب٘

 

ورد أن  .افزهد: ظدم افرؽبي، وادقؾ: ومهو مـ افصػوت افـػسوكقي

أٓ وإن ايمزهد دم آية »ظـ افزهد، ؾؼول:  ÷شلل ظع بـ احلسغ رجاًل 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿ :اِ اهللمـ ىمت

، وهذا صوهد ظذ أن افزهد مـ افصػوت افـػسوكقي (1)ش﴾وئ

 ادالزمي فؾعؿؾ، ٓ افسك كػسف.

 إن فإلكسون ؾطرتغ: 

 وهل ؾطرة ظشؼ افؽامل ادطؾؼ.  أصؾقّة:

هل ؾطرة افتـػر مـ افـؼص: ودو ـون احلؼ جؾ جمده خؾؼ  وهمرفمقة:

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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زمـ آدم طمؾؼت إؾمقا  ايا »: ػل احلديٌ افؼددؾاإلكسون ٕجؾف، 

، ؾؾفذا ؾطر اإلكسون هبوتغ افػطرتغ، ذم (1)«وطمؾؼتؽ ٕصمقم ،ٕصمؾؽ

اجلعؾ اإلهلل افتؽقيـل، إذ يـؼطع بنحدامهو ظام شقاه، ويتصؾ بوٕخرى 

بجامل اجلؿقؾ. ؾوفزهد، وهق تـػر ظـ افـؼص، وإظراض ظـ ؽر احلؼ 

ومـ أحؽوم ؾطرة اهلل افػرظقي: تعوػ، يرجع إػ افػطرة ادخؿرة ادػطقرة، 

وافرؽبي إػ ؽر احلؼ هل آحتجوب بسبى ظـ افػطرة، ٕن افػطرة بعد 

ذم صعبي مـ صعبفو، ـ  واصتبوهً ـ  حتجوب بحجى افطبقعي تظـ حمبقهبوآ

ؾتتعؾؼ حمبتفو هبو، ويتعؾؼ ؿؾى اإلكسون هبو، ؾقتلخر ظـ مجول اجلؿقؾ 

 وحيرم مـ فؼوء اهلل وحيجى ظـف.

 فؾزهد درجوت، مـفو: 

زهد افعومي، بوإلظراض ظـ افدكقو فؾقصقل إػ كعقؿ  ايمدرصمة إولم:

أخرة. وهذه افدرجي ذم احلؼقؼي مؽتسبي مـ اإليامن ببعض مـوزل 

وفؽـ بحؽؿ افعؼؾ، ترَك  ،أخرة، وصوحى هذا ادؼوم أشر افشفقة

 :وؿقي افؼيػيافشفقات افزائؾي احلؼرة فؾقصقل إػ افؾذات افب

 مـ ظؼوب أخرة. وواإلظراض ظـ افدكقو خقؾً 
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ايمذي يؼمك ضمُمهلا خماهمة »فؾزاهد ذم افدكقو بلكف:  ×ووصػ افصودق

جوء دراظوة إدراـوت افسوئؾ،  ،(0)«ضمسازمف، ويؼمك ضمرامفا خماهمة فمؼازمف

أهنؿ بقـقا فؽؾ صخص مـ مراتى ادؼوموت اإلكسوكقي مو يـوشى  :بؿعـك

 .مؼومف ومرتبتف

زهد اخلوصي، بوإلظراض ظـ ادشتقفوت احلققاكقي،  ايمدرصمة ايمثاكقة:

وافؾذائذ افشفقاكقي، فؾقصقل إػ ادؼوموت افعؼالكقي، واددارج اإلكسوكقي، 

ودّو ـون هذا اإلظراض فؾذةٍ، وإن ـوكً روحوكقي، ؾوفؼدم افـػسوكقي ذم 

 بؾ ترك صفقة وفذة، فشفقة وفذة. وحؼقؼقً  اافقشط، وفقس زهدً 

 : زهد أخص اخلقاص، بوإلظراض ظـ افؾذاتايمدرصمة ايمثايمثة
افروحوكقي، وترك ادشتفقوت افعؼالكقي، فؾقصقل إػ مجول اجلؿقؾ اإلهلل، 

واػ حؼوئؼ ادعورف افربوكقي، وهذا أول مؼوموت إوفقوء وادحبغ، ومـ 

مراتى افزهد افعوفقي، ؾوفزهد احلؼقؼل فصوحى هذا ادؼوم حيصؾ بحسى 

شتغـوء ظـ افؾذات، وظدم آفتػوت وافزهد احلؼقؼل بوٓ :رتبيأول م

 إفقفو، وبعد هذا مؼوموت أخر فألوفقوء ٓ يتسع ادؼوم فذـرهو.

إّن مجقع افدظقات اإلهلقي، هل إمو دظقة إػ اإلؿبول ظذ احلؼ تعوػ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

× 
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 ،فظوهرييوا ،وافؼوفبقي ،أو إػ اإلظراض ظـ ؽره. ومجقع إظامل افؼؾبقي

وافبوضـقي، إمو اإلؿبول ظذ اهلل كػسف، أو إظوكي فف: وإمو إظراض ظام شقى 

 اهلل، أو إظوكي فف.

ومؾـا يمؾعؼؾ أومبؾ »وذم هذا احلديٌ افذي كحـ ذم صدد ذحف: 

 ،واإلدبور ،، فعؾ حك إمر اإلهلل بوإلؿبول(1)«هملومبؾ، وومؾـا يمف أدزمر هملدزمر

 قاهل اإلهلقي، ترجع إػ هذيـ ادطؾبغ.إصورة إػ أن مجقع إوامر، وافـ

واإلظراض ظـ  ،وإذا ظؾؿ هذا ادطؾى ؾؼد ظؾؿً مـزفي افزهد

افدكقو، وظام شقى اهلل تعوػ، وهق افزهد احلؼقؼل بوفـسبي إػ افسؾقك 

اإلكسوين، وحتؼؼ أن اإلظراض ظـ ؽر احلؼ تعوػ، مؼدمي فؾقصقل إػ 

ورف وافتقحقد، وفقس افزهد شتغراق ذم بحر ادعمجول اجلؿقؾ، وآ

بـػسف مـ افؽامٓت اإلكسوكقي، وادؼوموت افروحوكقي، حتك يؽقن مقرد 

 تقجف اشتؼاليل.

ضمرام فمعم ومؾقزمؽؿ أن سمعر  ضمُموة »أكف ؿول:  ×ؾعـ أف ظبد اهلل

 .(2)شاإليمن ضمتك سمزهد دم ايمدكقا

ىمؾ ومؾب همقف ؾمؽ أو رشك همفق ؽماومط، وإكم »أكف ؿول:  ×وظـف
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 .(1)شيمزهد دم ايمدكقا يمتػرغ ومؾقهبؿ يممطمرةأرادوا زما

ظـ معـك افؼح ذم ؿقفف تعوػ:  ’ئؾ رشقل اهللوروي أكف دو ُش 

إن ايمـقر إذا »أجوب: (2)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿

، ؿقؾ: يورشقل اهلل، وهؾ فذفؽ شدطمؾ ايمؼؾب اكممح يمف ايمصدر واكػسح

اخلؾقد، كعؿ، ايمتجادم فمـ دار ايمغرور، واإلكازمة إلم دار »ظالمي ؿول: 

 و. ؾؿـ ادعؾقم أكف مو دام افؼؾى متقجفً (3)شوآؽمتعداد يمؾؿقت ومبؾ كزويمف

وطؾامين  ،إػ ظومل افطبقعي افظؾامين، وبئر افدكقو افضقؼ ادظؾؿ، ؾفق ضقؼ

واجلالل: وبؼدر اككاؾف ظـ  ،ودمع اجلامل ،فـقر اهلدايي وفقس ؿوباًل 

افـقر ادعـقي، إػ أن افدكقو، وزخورؾفو، حيصؾ فف ذح افصدر، ويؼبؾ 

 ظـ دار افغرور، ؾقؾقؼ بتجّع افـقر ادطؾؼ، ومجول اجلؿقؾ.  ويـكف ـؾقً 

مـ زهد دم ايمدكقا أشمبت اهلل الؽؿة دم »ؿول:  ×وظـ أف ظبد اهلل

ومؾبف، وأكطؼ هبا يمساكف، وزمرّصه فمققِ ايمدكقا، دا ها ودوا ها، وأطمرصمف 

 .(4)شإلم دار ايمسُمم امـ ايمدكقا ؽماظمً 

يستؼر ذم افؼؾى كقر احلؽؿي،  ،واإلظراض ظـفو ،وفزهد ذم افدكقوؾب
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وهق اهلودي فطريؼ افسعودة، وافقصقل إػ مؼوم ـامل اإلكسوكقي، وجيري 

ما أطمؾص فمبد »: ومـ افؼؾى إػ افؾسون، ـام ورد ذم بوب اإلخالص أيًض 

إٓ صمرت يـازمقع الؽؿة مـ ومؾبف فمعم  اهلل فمز وصمؾ أرزمعكم صباضًم 

 .(1)شيمساكف

وإذا حصؾ افزهد احلؼقؼل فإلكسون خيرج مـ افدكقو إػ دار افسالمي 

بؽؾ معـك افسالمي، وبال ظقى، ٕن مجقع افعققب حتصؾ مـ  وشودً 

افتعؾؼوت، ؾنذا مل تؽـ تعؾؼوت إػ ؽر ظز افؼدس، حتصؾ افسالمي 

 ادطؾؼي.

وافتلخر ظـ حتجوب ظـ احلؼ تعوػ، افرؽبي ذم افدكقو مقجبي فال

افسؾقك إفقف: وادؼصقد مـ افدكقو ـؾ مو يشغؾ اإلكسون ظـ احلؼ تعوػ. 

حجوب، وهذه احلجى متـع  وإن وجقد ـؾ مقجقد حجوب، وتعقـف أيًض 

وافتعؾؼ بؽؾ مو هق ؽر احلؼ تعوػ صقك ذم  :آكسون ظـ مجول ادحبقب

: ؾال يؿؽـ ضريؼ افسؾقك إفقف تعوػ، ٓبد فف مـ رؾعف بوفريوضي افؼظقي

افعروج إػ افؽامٓت افروحوكقي، وافقصقل إػ فؼوء مجول اجلؿقؾ مع 

 افتعؾؼ بغر احلؼ تعوػ، وتبعقي صفقات افبطـ وافػرج.
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 املقصد الضادظ عغز
 الزفق ّضدِ اخلزق

 

إذا » يث:ودم الد :افِرؾؼ ) بوفؽرس( ضد افعـػ، وبؿعـك: ادداراة

 وومعـوه: إذا ـون افرؾؼ وادداراة شببً  (1)«اىمان اخلر، رهمؼً  اىمان ايمرهمؼ طمرومً 

وهق ظغ  :فؾخرق وادشؼي، ؾالبد مـ أن تسك ادداراة ويعؿؾ بوخلرق

ادداراة. إن احلؼ تعوػ صلكف يعومؾ خؾؼف ذم مجقع إمقر بوفرؾؼ وادداراة، 

ظغ  ،ضرق افسعودة وافؽامل حتك ذم تؼيع افؼائع، ٕن اهلدايي إػ

ـامل افرؾؼ  ،وجعؾ احلدود وافتعزيزات ،افرؾؼ، ـام أن تلديى افطغوة

 وافصالح، ٕن ترـف خرق، وؾسود حتك دستحؼفو. 

ودّو ـون افرؾؼ مـ دمؾقوت افرمحي افرمحوكقي، ؾفق مـ فقازم افػطرة، 

فعومل ٕن ؿؾقب إرسة افبؼيي ـؾفو بحسى ؾطرهتو خمؿرة بوفرمحي، وا
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طفر افقجقد » :صقرة فؾرمحي افرمحوكقي، ؾؿـ هذه اجلفي ؿول أهؾ ادعرؾي

وهل مـ افِػَطر ـ  . وٓزم حمبي احلؼ تعوػ(1)شببسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

حمبي إؾعول واخلالئؼ، وٓزم ادحبي افرؾؼ وادداراة. ؾوفرؾؼ ـ  إصؾقي

 احتجوهبو. مـ فقازم افػطرة ادخؿرة، ومؼوبؾف اخلرق مـ اإذً 

فؾرؾؼ وادداراة دخؾ ـومؾ ذم حتؼؼ إمقر افدكققيي، ؾال يؿؽـ 

 ،وخيضعفؿ ،ذم ؿؾقب افـوس ،وافعـػ ،فإلكسون أن يتكف بوفشدة

دم أمره كال ما يريد  امـ ىمان رهمقؼً » :×ويؾغ جوكبفؿ: ؾعـ أف ظبد اهلل

ظـ ضريؼ افشدة  وسوكً أضوع إك اوفق ؾرض أن أحدً  .(5)«مـ ايمـاس

ؾال يلمـ اإلكسون مـ خقوكتف، وفؽـ  ووافسؾطي، ؾام مل يؽـ ؿؾبف مقاؾؼً 

، وبخضقظف فضع مجقع افؼقى وافرؾؼ وادحبي جيعالن افؼؾى خوضعً 

 مـ ؾتح ادامفؽ. ،وأرؾع ،افظوهرة وافبوضـي: وؾتح افؼؾقب أذف

يي افـوس، وـذفؽ إمر ذم ادؼوصد افديـقي، مـ ؿبقؾ اإلرصود وهدا

 ؾؿـ دون افرؾؼ، وادداراة، ذم ادفامت ٓ يتحؼؼ هذا ادؼصد افؼيػ.

أن يذهبو إػ  ÷إن اهلل تبورك وتعوػ بعدمو أمر مقشك وهورون 
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ڻ ﴿ :ـون مـ مجؾي افتعؾقامت أن ؿول هلام ،ويرصداه ،ويدظقاه ،ؾرظقن 

، إن ؿؾى ؾرظقن (1)﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے *ڻ ۀ ۀ ہ 

كوكقتف إػ حد ادظك افربقبقي، ؾجؾُى ؿؾبف بوفرؾؼ وادداراة افؼود ؿد بؾغً أ

وافبوؽل وتؽؾام معف  ،افطوؽل ﴾ڻ ڻ ۀ﴿ :أحسـ: وفذا يؼقل تعوػ

وخيقؾف مـ يقم  ،فعؾ هذا افؽالم افؾغ يذـره بوهلل ،وادداراة ،بوفرؾؼ

اجلزاء: وهذا دشتقر ـع جلؿقع هداة ضريؼ احلؼ، افذي يػتح أمومفؿ 

 ،هلداة ضريؼ احلؼ ،وأصد مشؼي ،افؼؾقب: إذ إن أظظؿ تعىافطريؼ فػتح 

ودظقة احلؿؼك: وفذا ـون ٓبد هلؿ مـ أن  ،ـون وٓ يزال معوذة اجلوهؾغ

وحسـ  ،وادداراة ،وأن تؽقن ؿقة افرؾؼ ،يتصػقا بلظظؿ إخالق احلسـي

 افعؼة ؾقفؿ إػ حد يؼوومقن مجقع جفوٓت اجلفول افذيـ ٓ ظؼؾ هلؿ.

إمر وافـفل مر  نّ أـفل ظـ ادـؽر، واف ،إمر بودعروف وذم بوب

وحيرك افغضى وافعصبقي، ؾعذ أمر  ،وؽر مستسوغ فذائؼي اإلكسون

 ،وظدم آشتسوؽي ،ادرارة هأن جيز هذ ،وافـوهل ظـ ادـؽر ،بودعروف

ـل يؽقن ـالمف  ،وحسـ اخلؾؼ ،وادداراة ،وافرؾؼ ،بحالوة افبقون

 وخيضع ؿؾى افعويص افؼود. ؾقؾّغ  ،اممثرً 

ٓ حتؿؾقا فمعم  ،يا فمؿر»ؿول:  ×ظـ ظؿر بـ حـظؾي ظـ أف ظبد اهلل

وهذا احلديٌ  (2)شهمنن ايمـاس ٓ يتحؿؾقن ما حتؿؾقن ،وارهمؼقا هبؿ ،ؾمقعتـا
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دشتقر ـّع فؾخقاص، ٕن افـوس خيتؾػقن ذم حتؿؾ افعؾقم وادعورف، 

ي، وٓ يؿؽـ إؾشوء ـؾ ظؾؿ فؽؾ ذم حتؿؾ إظامل افؼؾبقي وافؼوفبق ووأيًض 

 ،وحؼوئؼ ادعورف ،ن رسائر افتقحقدإأحد، وٓشقام ذم بوب ادعورف، بؾ 

 وخمزوكي ظـد أهؾفو. ،أن تؽقن مؽتقميمـ أرسار ٓبد 

وذم بوب ريوضي افـػس وشؾقك ضريؼ احلؼ تعوػ، افرؾؼ بوفـػس 

ذم  وصقًص ومداراهتو مـ ادفامت، وربام يؽقن افتشدد مع افـػس خ وأيًض 

فـػقر افـػس مـ افريوضي  ووٓ شقام فؾشبوب، مقجبً  ،أوائؾ إمر

ن يمؽؾ » :×احلؼ: ؾعـ أف جعػرؾقػرون مـ حتؿؾ ثؼؾ  ،وافسؾقك

 ،و: ؾنذا رؾؼً افـػس وجدت أكًس (0)«وومػؾ اإليمن ايمرهمؼ يش  ومػًُم 

دمد ادحبي  ،وافعالؿي ،وبقاشطي هذه ادحبي ،وافطوظوت ،وحمبي فؾعبودات

وإكس بف: وهذا ؾتح فبوب ادعورف اإلهلقي افذي هق مـبع  ،حؼ تعوػفؾ

ٕن تصر افعبودة  واإليامن. وأن افعـػ واخلرق ربام يؽقكون شببً 

سبى إظراض يوهذا  ،وافعبقديي مرة وؽر مستسوؽي ذم ذائؼي افروح

مـ ومسؿ يمف اخلر،، » أكف ؿول: ×تعوػ: ؾعـ افبوؿرافؼؾى ظـ احلؼ 

 . (2)«منضمجب فمـف اإلي
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 املقصد الضابع عغز
 الزٍب٘ ّضدٍا اجلزأٗ

 

ومـ  ،افرهبي: اخلقف. واخلقف مـ احلؼ تعوػ مـ جـقد افعؼؾ

ُمْصؾِحوت افـػقس، ومؼوبؾف اجلرأة ظذ احلؼ، وهل مـ جـقد اجلفؾ: 

 وافرهبي ٓ تـوذم رجوء افرمحي.

ػ درجوت اخلقف بوختالف درجوت افعبود، وافسوفؽغ إػ اهلل، فتؾ

 ودرجوت ادعرؾي، وهل:

خقف افعومي، مـ افعذاب، أو ؾؼدان افثقاب، وظدم  ايمدرصمة إولم:

: (1)افقصقل إػ افؾذائذ ادحبقبي، وظبودهتؿ ظبودة افعبقد أو إجراء
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 وتؼوبؾفو اجلرأة ظذ ادعويص. 

ـ ظؼوب افبعد ظـ شوحي ادقػ ادؼدشي، اخلقف م ايمدرصمة ايمثاكقة:

فؾعؼوب، وظدم افؾطػ. همٓء ابتعدوا ظـ  ومقضعً  اإلكسون ؾقؽقن

وافشفقات افطبقعقي، وفؽـ افؾذات ادعـقيي  ،افتقجف إػ افؾذات احلققاكقي

إذ يطؾبقن ؿرب ادـزفي وادؼوم. ومودام هذا  ،مقجقدة ذم ذائؼي أرواحفؿ

وٓ خوفقي  ،خوفصي مـ افصبغي افـػسوكقيؾـػسف فقسً  اافطؾى مقجقدً 

مـ افشقائى  ومـ افصبغي افشقطوكقي: ؾديـ اهلل جيى أن يؽقن خوفًص 

 : وتؼوبؾفو اجلرأة ظذ افزٓت.(1)﴾ڎ ڎ ڈ ڈ﴿

خقف أخص اخلقاص، وهق اخلقف مـ آحتجوب،  ايمدرصمة ايمثايمثة:

ظـ  ؿطعفؿ ،وفذتف ،ؾفمٓء ٓ يتقجفقن إػ افعطقي، ؾوفتقق إػ احلضقر

ويتقؿقن أن  ،وإكوكقّي مقجقدة ،وفؽـ مو دامً بؼويو افـػسوكقّي :افداريـ

ؾال يؿؽـ أن كـسى إفقفؿ حمبي اهلل  ،حيصؾ هلؿ ادشوهدة واحلضقر

 .اواخلؾقص احلؼقؼل: وتؼوبؾفو اجلرأة ظذ افدخقل ذم احلجى اختقورً 

خقف إوفقوء وهؿ ضوهرون مطفرون مـ صبغي  ايمدرصمة ايمرازمعة:

ڱ ں ں ڻ ﴿: قّي وإكوكقّي ومصبقؽقن بصبغي اهللاإلك

ظذ  ،واجلالل ،: همٓء حتصؾ هلؿ افرهبي مـ دمؾقوت اجلامل(2)﴾ڻ
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 ًٓ وظظؿي خمتػقغ، وهلذا  ،ؿؾقهبؿ افصوؾقي، وفقعؾؿ أن ذم ـؾ مجول جال

 ففواخلقف، وهذا اخلقف مـ افعظؿي  ،حيصؾ مـ دمّع اجلامل افرهبي

 ،وإشامء وافصػوت ،دمع إؾعول ٕكف حيصؾ مـ ،ثالث مراتى

وافذات: وتؼوبؾفو اجلرأة ظذ اإلظجوب بوفـػس وافوذ افصبغي افـػسقي 

 .وصػي وؾعاًل  وافشقطوكقي ذاتً 

وافرهبي واخلقف احلؼقؼقون ذم هذه افدرجي إخرة، وفقس ؾقفو 

 فؾـػسوكقي وإكوكقي دخؾ.

ريي افتل مخرت إن افتعظقؿ، وافرهبي مـ افعظقؿ، مـ إمقر افػط 

ظؾقفو افبؼيي ـؾفو، وإن افرهبي واخلقف احلوصؾغ ذم افؼؾقب مـ 

كودمون ظـ ؾطرة ـ  حتك ظـد إمـ مـ افرضرـ  افسالضغ واجلبوبرة

تعظقؿ افعظقؿ. وهلذا ذم حضقر افسؾطون افعودل يؽقن إصخوص 

افذيـ مل يصدر ظـفؿ أي معصقي أو طؾؿ، متصوؽريـ خوئػغ، راهبغ، 

ا، فقس ذم ؿؾقبـو، كحـ ادحجقبغ، خقف ورهبي مـ احلؼ تعوػ، وهلذ

ٕكـو مل كدرك بعد ظظؿتف، ٕن افػطرة حمتجبي بحجى افطبقعي افغؾقظي، 

 ،ومـ هـو كتجرأ ظذ ادقػ: أمو افذيـ خرجقا مـ حجوب افطبقعي

ؼؾقهبؿ ترتعد مـ كقر ظظؿي ؾودمؾً ظظؿي احلؼ ظظؿ صلكف ذم ؿؾقهبؿ، 

ودون آفتػوت مـ  ،أو ضر ،مـ دون تقجف إػ كػعٍ  ،تفوشطق ،اجلالل

 إػ جفـؿ واجلـي.
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بؿشوهدة  ’ؾػل فقؾي ادعراج ـوكً افغشقة تلخذ افرشقل إـرم

ثؿ حتصؾ فف اإلؾوؿي مـ دمؾقوت إكس  ،ـؾ دمؾ مـ دمؾقوت افعظؿي

ومل يؽـ مـ  ،وافرمحي، ؾؾؿ يؽـ هـوك خقف مـ رء ؽر افعظؿي

 اشؿ وٓ رشؿ.  ،وبأو افعؼ ،افعذاب

 أمو اجلرأة، بلي مرتبي ـوكً، ؾال تقجد بال احتجوب افػطرة.
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 املقصد الثامً عغز
 التْاضع ّضدِ اللرب 

 

 ،وظققبف ،ادحبي ادػرضي فؾـػس تسبى احتجوب اإلكسون ظـ كؼوئصف

كظره حموشـ: ويرى ؾضوئؾف  ؾال يرى ؿبوئحف، بؾ ربام تتجذ مسووئف ذم

مضوظػي، ؾنذا رأى ـامل كػسف، أخريـ مضوظػي، ويرى مسووئ 

، ؾستحصؾ فديف حوفي إظجوب فـػسف احلى ادػرط بعغ ،وكؼص ؽره

وهذه احلوفي هل افؽز. وإذا  ،بوفـػس، ؾرى كػسف أظظؿ مـ افـوس

افرؾعي ويظفر  ،ويرتػع ،يطغك ،طفرت هذه احلوفي افؼؾبقي ذم مؾؽ افبدن

 وهذا هق افتؽز. ،ظذ أخريـ وذم افظوهر أيًض 

وإذا خرج ظـ هذا آحتجوب ورأى كػسف ـام هل، بؾ كظر إػ كػسف 

 ،وذفقؾي ،بعغ افتعققى، وأشوء افظـ بـػسف، تؽقن كػسف ظـده حؼرة

واؾتؼورهو، وإذا أحسـ صوحى هذا افـظر افظـ  ،ويؾؿس ذفتفو
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ؾفق  ،وجالفف ،هر مجول احلؼ تعوػومظو ،وظظؿ خؾؼ اهلل ،بؤخريـ

 :ؾرى كػسف أصغر مـ أخريـ ،واخلجؾ ،يقجد ذم كػسف حوفي افتذفقؾ

 :يؼول ،وهذه احلوفي هل افتقاضع افؼؾبل، ؾنذا طفرت آثوره ذم مؾؽ افبدن

 .ووصور متقاضعً  ،إكف تقاضع

إّن اإلكسون بداؾع افػطرة إصؾقي ؽر ادحجقبي بلحؽوم افطبقعي، 

فؾحؼ تعوػ بوفذات، ودظوهر مجوفف، وجالفف بوفعرض، يتقاضع 

وافتقاضع فؾعبود ظغ افتقاضع فؾحؼ تعوػ، ويد تكف افـػس وإبؾقس 

 ،افذي هق أشوس افػطرة إصؾقي، فؾـػس ،ؿوسة ظـ هذا افتقاضع

 واكتظور افػوئدة. ،ظـ افطؿع ،ومزأ ،ومـزه ،وحبفو

ٕن مبدأ  ،خؾقؿوتمـ اد اإن صوحى هذه افػطرة ٓ يتؿؾؼ أحدً 

حتجوب ظـ احلؼ تعوػ. ؾوتضح أن وآ ،افتؿؾؼ هق حى افـػس

مـ فقازم افػطرة ادخؿرة، ومـ هـو يعؾؿ أن  ،واخلؾؼ ،افتقاضع فؾحؼ

ـالمهو مـ افػطرة ادحجقبي، ٕن اإلكسون إذا احتجى  ،وافتؿؾؼ ،افتؽز

فـػسف  ثبًأ ،وحبفو ،وحتّؽؿ بف اإلظجوب بوفـػس ،بوحلجى افـػسوكقي

ـامٓت ـثرة، وؽػؾ ظـ مبدأ افؽامٓت، وفق مل يؽـ فف ضؿع مودي ذم 

 حتؼرهؿ.اأخريـ فؽون 

ـبرة ذم ادبودئ وافغويوت  ووإّن بغ افتقاضع وافتؿؾؼ ؾروؿً 

 وافثؿرات.
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أو ـرامي اهلل  ،وافعؾؿ بوفـػس، وؽويتف اهلل ،ؾوفتقاضع مبدؤه افعؾؿ بوهلل

 ،واجلفؾ ،ػسوين، وافتؿؾؼ مبدؤه افؼكوكتقجتف، وثؿرتف افؽامل افـ

 وافعور.  ،وافـؼص ،وافذفي ،وثؿرتف اخلػي ،وؽويتف افـػس

 ،وـذفؽ بغ افتؽز وظزة افـػس، ؾوفتؽز مبدؤه اإلظجوب بوفـػس

 ،وافغرور ،واجلفؾ، وافغػؾي ظـ احلؼ ومظوهره، وؽويتف افـػس ،وحبفو

 ،تقـؾ ظذ اهللوظزة افـػس مبدؤهو اف :وكتقجتف افتؿرد وافطغقون

 وثؿرهتو ترك ؽره. ،وؽويتفو اهلل ،وآظتامد ظذ احلؼ تعوػ

 فؾتقاضع درجوت يؼوبؾفو افتؽز ذم ـؾ درجي، هل:

إهنؿ بقاشطي  إذ ،وإكبقوء افعظوم ،ؾتقاضع إوفقوء افؽؿّ  إولم:

يتقاضعقن  ،ذم ؿؾقهبؿ ،وإؾعول ،وافصػوت ،وإشامء ،دمؾقوت افذات

وجالهلو،  ،ومظوهر مجول تؾؽ افذات ادؼدشي ،ذم حرضة احلؼ تعوػ

وذفي  ،وتقجد ؽويي افتقاضع وافتذفؾ ذم ؿؾقهبؿ، مشوهدة ـامل افربقبقي

 اتؽومؾق ،وهوتغ ادشوهدتغ ،افعبقديي، وـؾام تؽومؾقا ذم هذيـ افـظريـ

 ذم حؼقؼي افتقاضع. 

، وظـدهؿ ومؼوم ادحبي أيًض  هلؿ ،ؾضال ظـ افتقاضع ،هذه افطوئػي

وهذا افتقاضع ادشػقع بودحبي  تف:دحب وادحبي دظوهر احلؼ تعوػ تبعً 

 أـؿؾ مراتى افتقاضع.
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وفؽـ  ،تقاضع إوفقوء وؾػقفؿ أيًض  ،تقاضع أهؾ ادعرؾي ايمثاكقة:

 ٕن مؼوم ادعرؾي خيتؾػ ظـف بودشوهدة احلضقريي. دكك،بؿرتبي أ

 ،إذا وصؾقا إػ مؼوم احلؽؿي اإلهلقي وؾفؿ أيًض  ،ءتقاضع احلؽام ايمثايمثة:

ذم احلؽؿ  ـام أوص ،واخلؾؼ ،يتقاضعقن فؾحؼ ،هبؿ بـقرهوقؿؾ توتـقر

 .(1)افؾؼامكقي هبذا خوصتف

 ،تقاضع ادممـغ افذيـ حّصؾقا افعؾؿ بوهلل بـقر اإليامن ايمرازمعة:

 وفؾخؾؼ. ،فؾحؼ تعوػ اؾتقاضعق ،وظرؾقا أكػسفؿ بؼدر كقرهؿ

فؾتقاضع وافتؽز مقجبوت وأشبوب ـثرة مـ مجؾتفو ذح افصدر 

مو رأى ذم كػسف مـ  ؽّؾ بوضقؼف. إن اإلكسون ادؼوح افصدر ٓ ُّيتؿ 

: فعظؿيستواحلشؿ، وٓ  ،وافدوفي ،وادـول ،وادول ،واجلامل ،افؽامل

زة وظ ،ؾطؾى احلؼ يقجى شعي افصدر، وشعي افصدر تقجى افتقاضع

 ،واإلظجوب هبو مـ ضقؼ افصدر ،افـػس، وذم ادؼوبؾ حى افـػس

ضقؼف، وهق مبدأ افتؽز، ٕكف شبى وجقد ضعػ  وويقجبون أيًض 

ودّل بف  ف،عظؿاشتمو رأى ذم كػسف  وضقؼ افصدر ظـده، ؾؽؾ ،افؼوبؾقي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

 حئ مئ ىئ يئ جب حب خب جئی
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، ؾؾؾقصقل إػ مؼوصدهو، فأشر كػس دّو ـون فؾتخر، وذم افقؿً كػساو

 د أهؾ افدكقو افذيـ يطؿع ؾقفؿ.يتذفؾ ويتؿؾؼ ظـ

وترك افـػس،  ،إّن مبدأ مجقع ادبودئ ذم افؽامٓت هق معرؾي اهلل

ؽسار هبو، وضريؼ وآ ،ومبدأ مجقع افـؼوئص وافسقئوت هق حى افـػس

وترك إهقاء  ،إصالح مجقع ادػوشد هق اإلؿبول ظذ احلؼ تعوػ

. (1)﴾حت خت مت ىت يت جث جتجب حب خب مب ىب يب﴿ :افـػسوكقي

 .(2)شأم إصـام صـؿ كػسؽ»و

إن معرؾي اهلل تليت مـ خالل حى اهلل، وهذا احلى إذا ـؿؾ جيعؾ 

كؼطع ظـ مجقع افعقامل، اظـ كػسف، ؾنذا اكؼطع ظـ كػسف  واإلكسون مـؼطعً 

 ،مـ رجس افشقطون ان ضوهرً وذم أخريـ، وـٓ و ،يطؿع ذم كػسف ومل

مـ افبوضـ إػ  ىورسورجس افطبقعي، وضؾع كقر إزل ذم بوضـ ؿؾبف، 

، ومجقع ؿقاه وأظضوؤه إهلقي وكقراكقي: ون ؿقفف وؾعؾف كقراكقً وافظوهر، وـ

مـ مجقع اخلؾؼ، وٓ يػتح  اؾفق ذم افقؿً افذي يتقاضع، ٓ يتؿؾؼ أحدً 

ظغ رجوئف وضؿعف ظـد أحد، وٓ يـظر إػ مو ذم أيدي اخلالئؼ، وظذ 

 ،إلظجوب بوفـػسوا ،حتجوب ظـ احلؼ تعوػافعؽس مـ هذا، آ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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فؾـػس،  اوأشرً  ،ظـ اهلل ودمعؾ اإلكسون مـؼطعً  ،وحى افـػس ،وافغرور

وخضع ظـد  :فـػسف ؾؽؾام رأى فذة هلو ذهى افؼؾى إفقفو اؾنذا صور ظبدً 

وذم افقؿً كػسف  :إػ مو ذم أيدُّيؿ اكوطرً  ،وادـول ،وادول ،أصحوب افدكقو

 ء ؾقفؿ.وفقس فف ظغ رجو ،يتؽز ظذ افذيـ هؿ دوكف

ـؾ ظؾؿ وظؿؾ يبعدان اإلكسون ظـ إهقاء افـػسوكقي وافصػوت 

وافعؿؾ  ،اإلبؾقسقي ويؼؾالن مـ ضغقون افـػس، ؾفام افعؾؿ افـوؾع اإلهلل

ـؾ ظؾؿ وظؿؾ يقجدان ذم اإلكسون افعجى وافصوفح ادطؾقب. 

وافرذائؾ  ،وافطغقون، أو ظذ إؿؾ مل يزئوه مـ افصػوت افـػسوكقي

 افشقطوكقي، ؾذيـؽ افعؾؿ وافعؿؾ مـ تكف افشقطون وافـػس إمورة. 

ا ؿمايمب ايمعؾؿ إن ايمعؾؿ ذو همضائؾ ي»أكف ؿول:  ×ؾعـ أمر ادممـغ

 .(1)ش.ىمثغمة همرأؽمف ايمتقاضع وفمقـف ايمػما ة مـ السد

و افعزيز: ؿؿ مـ كقمؽ افثؼقؾ، وظوفٍ هذه إمراض ادختؾػي  أُّيُّ

يٌ، ومتسؽ بحبؾ اهلل ادتغ وذيؾ أوفقوء اهلل، ؾنن رشقل بوفؼرآن واحلد

ترك هوتغ افـعؿتغ افعظقؿتغ فـو، فــجق مـ طؾامت افطبقعي  ’اهلل

وكتخؾص مـ هذه إؽالل، وكتصػ بسرة  ،بقاشطي افتؿسؽ هبام

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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ؾام بوفـو حتك تبعدكو ظؾقم إكبقوء وإوفقوء ظـ اهلل  ،وإوفقوء ،إكبقوء

ؼربـو إػ افشقطون؟ ومتك كػؽر ذم اإلصالح؟. فؼد ست وت ـؾ يقم،

 ،، وجؾسً ظذ مسـد افػؼفوؾكت ظودً  ،ودمووزتف ،فؾعؾؿ وضوفبً 

وأمثوهلو، وفؽـ مل تصؾح كػسؽ! ومتك ترؾع  ،واحلديٌ ،وافػؾسػي

 ،ؿدمؽ ذم شبقؾ اهلل؟ ـؾ هذه ـوكً دكقو، وؿد ؿربتؽ إػ افدكقو

 ت ذم ؿؾبؽ افعالؿي بوفدكقو وافطبقعيوأخرة، وزاد ،وأبعدتؽ ظـ اهلل

﮻ ﴿ ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  : إن (1)﴾ے ۓ ۓ

يا معمم القاريكم رم إيمقؽؿ ضماصمة اومضقها رم! » ؿول: ×ظقسك بـ مريؿ

همؼايمقا: ىمـّا كحـ  ،ومايمقا ومضقت ضماصمتؽ يا روح اهلل. همؼام همغّسؾ أومدامفؿ

إكم سمقاضعت  إن أضمؼ ايمـاس زماخلدمة ايمعامل. :أضمؼ هبذا يا روح اهلل. همؼال

شمؿ ومال  ؛هؽذا يمؽقم سمتقاضعقا زمعدي دم ايمـاس ىمتقاضعل يمؽؿ

ٓ زمايمتؽػم، وىمذيمؽ دم ايمسفؾ يـبت  ،: زمايمتقاضع سمعؿر الؽؿة×فمقسك

ويتقؿع مـ  ،وفتقاضعب: ؾوفعومل افذي مل يتصػ  (2)«ايمزرع ٓ دم اجلبؾ

ؾؾقس بعومل، ومو ادخره مـ ادػوهقؿ رجس  ،وافتقاضع ،افـوس اخلضقع

قطوين، ؾؾق ـوكً هذه ادػوهقؿ تمدي إػ افسعودة وافسالمي، فؽون ص

 . اإبؾقس شعقدً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



 118 +الخوٌٖ٘ لإلهام ٍالجْل العقل دجٌَ لُثاب 

 
أن يػتشقا ظـ مـ ؾال بد هلؿ  ،وافعبود ،وافزهود ،وأمو أهؾ افعؿؾ

 ،ويتجسسقا ؾروا موذا ترـً مخسقن شـي مـ افعبودة ،أحقال أكػسفؿ

غ شـي ؿربتفؿ مـ ذم ؿؾقهبؿ مـ أثور؟ وهؾ صالة مخس ،وافزهد

 ،واخلشقي ،وأحبوء اهلل، وأوجدت ؾقفؿ اخلقف ^أخالق إكبقوء

 ،ؾفؿ ُيِدّفقن ،وافؽز ،أوجدت ؾقفؿ افعجى ووأمثوهلو، أو أهن ،وافتقاضع

ويتقؿعقن مـفؿ آحسام واإلـرام؟. إن صالًة  ،ويتؽزون ظذ ظبود اهلل

ـ أن تؼطع ظالئؼ افدكقو ظمـ ٓ بد  ،ومؼربي ادتؼغ ،هل معراج ادممـ

. إن افسجقد ظذ ووربوكقً  ،وودمعؾف إهلقً  ،وتػؽ ظـف أؽالل افطبقعي ،افؼؾى

 ،افساب مخسغ شـي ٓبد مـ أن يقجد ذم اإلكسون روح افتقاضع

 مل يؽـ تكف افشقطون ذم افقشط. إذا ،وافتذفؾ

إن اظمتؽػميـ جيعؾقن دم صقر ايمذر يتقؿملهؿ »: ×ظـ افصودق

 : هذا احلديٌ حيتؿؾ أمريـ:(1)شرغ اهلل مـ الساِايمـاس ضمتك يػ

: أّن افصقرة افغقبقي فؾتؽز هل صقرة افـؿؾ افضعقػ، ٕن إول

كػس ادتؽز صغرة، وافصقر ادؾؽقتقي افغقبقي توبعي فؾؿؾؽوت افـػسوكقي، 

وافبدن طؾ افروح ذم ظومل ادؾؽقت، وتوبع هلو، ؾقرسي صغر افروح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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دمعؾف ظذ صقرة حققان ضعقػ يسحؼ حتً وحؼورهتو إػ افبدن، و

 أرجؾ افـوس، إػ أن يػرغ افـوس مـ احلسوب.

: أن تؽقن تؾؽ افصقرة ادؾؽقتقي افغقبقي ظؽس ظؿؾ ايمثاين

ظّد كػسف ذم هذه افدكقو ظظقؿي، أؿد إضقار ادؾؽقي افدكققيي، ودو ـون 

 .اوحؼرً  اؾوحلؼ تعوػ جعؾف ذم ذفؽ افعومل صغرً 

يمؾؿتؽػميـ يؼال يمف ؽمؼر ؾمؽا  اإن دم صمفـؿ يمقاديً »: ×وظـ افصودق

همتـػس هملضمر،  ،ليمف أن يلذن يمف أن يتـػسوؽم ،إلم اهلل فمز وصمؾ ؾمدة ضمره

 .(1)شصمفـؿ

 اايمعز ردا  اهلل، وايمؽػم إزاره، همؿـ سمـاول ؾمقئً »: ×وؿول أبق جعػر

 .(2)شمـف أىمبّف اهلل دم كار صمفـؿ
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 املقصد التاصع عغز
 الُتَؤَدٗ ّضدٍا التضزع

 

َؿَزة، بؿعـك: افتثبً بوٕمر، وبؿعـك: افرزاكي، اهلُ تَُمَدة ظذ وزن اف

 ، وبؿعـك: افطؿلكقـي ذم احلرـي: وافترسع: مؼوبؾ هذه إمقر. (1)وافتليّن 

 ووآثورهو ذم افظوهر أيًض  ،افرزاكي وافتلين مـ افصػوت افـػسوكقيو

 طؿلكقـي وثؼؾ احلرـي.اف

 ،ؾنذا حصؾً افرزاكي وافقؿور ذم افؼؾى، حتصؾ افرزاكي ذم افرأي

يرسيون مـ  ووافترسع أيًض  ،وإؿقال: وافعجؾي ،إؾعولووافعؼوئد، 

 افؼؾى إػ افظوهر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 ،اـبرً  ووؿد أوفً افؼيعي ادطفرة حػظ افظوهر وافصقرة اهتاممً 

 :وافتؽؾؿ ،وادق ،وافؼقوم ،ؾقسحتك أهنو وضعً أحؽومفو ذم ـقػقي اجل

ؾروح فحتّصؾ  ،ٕن مجقع إظامل افظوهريي تضع ذم افـػس وافروح ودائع

بقاشطتفو تغقرات ـؾقي: ؾنذا أظؿؾ اإلكسون افقؿور وافسؽـقي وافطؿلكقـي 

بوفتدريٍ ذم بوضـ  ًوفق بوفتؽؾػ وافتصـع، حؾّ  ،ذم إظامل افظوهريي

هل مبدأ افؽثر مـ اخلرات و، افروح مؾؽي افطؿلكقـي وافتثبً

 وافؽامٓت.

إّن افتمدة ذم احلديٌ افؼيػ هل افتلين، وهق آظتدال ذم افؼقة 

 افغضبقي، يؼوبؾفو افترسع افذي هق حد إؾراضفو. 

مـ اظتدال افؼقة  وافتثبً افذي هق أيًض  :ووفعؾ ادراد مـف أيًض 

وصزهو  ،افغضبقي، ومـ ؾروع افشجوظي، وهق حتؿؾ افـػس فؾشدائد

ڈ ژ ژ ﴿ :ظذ حقادث افعومل ادختؾػي: وفعؾ أيي افؼيػي

 إصورة إػ مؼوم افـػس هذا.  (1)﴾ڑ ڑ ک

يقجبون آشتؼومي ذم ادعورك  ،وآشتؼومي ذم إمقر ،افثبوت أوٓ:

احلربقي، ؾال يؼك ذم افذب ظـ افـقامقس اإلهلقي، وٓ ذم إمقر افروحقي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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ئؿي. وظؽس هذا افترسع، ؾوإلكسون ٓ يستؼر بسببف ذم رء، ؽر ادال

وٓ يؿؾؽ كػسف ذم احلقادث افروحقي، وٓ ذم افشدائد اجلسؿقي، وحيصؾ 

 مـ هذا اخلؾؼ افزء مػوشد ـثرة ؾرديي واجتامظقي.

ظذ  امهو افؾذان جيعالن اإلكسون ؿودرً  ،وافثبوت ،ضؿلكقـي افـػس شماكقا:

غضبقي وافشفقيي، وظذ ظدم آشتسالم افتغؾى ظذ افؼقتغ اف

 فسطقهتام. 

ضؿلكقـي افـػس، وثبوت افؼدم، يؿـعون مـ كػقذ أخالق افغربوء،  شمايمثا:

وضبوع ادـوؾؼغ ذم اإلكسون، ويؿـعوكف مـ أن يؽقن فعبي ذم يد احلقادث: 

ؾؾق ذهبً شققل إخالق افؼبقحي بجؿقع افـوس، فؼوم هق ـوجلبؾ 

مـ دون أن يستقحش مـ افقحدة. هذه  ،ءافراشخ ذم وجف ـؾ ر

مؼوبؾ إؾؽور  ىؼومقا ؾرادؾافروح افعظقؿي ـوكً ذم إكبقوء افعظامء 

وـثرة  ،ومل يستقحشقا مـ وحدهتؿ ،ـفضقا ومل خيوؾقاؾ :اجلوهؾقي ذم افعومل

ـي، هل افتل حتػظ افػئي افؼؾقؾي ذم ئطؿادخوفػغ. إّن هذه افروح افثوبتي اد

افؽثرة، ؾتغؾى مموفؽ افعومل افعظقؿي ظذ رؽؿ ؿؾي  مقاجفي افػئوت

هتو.  ظددهو وُظدَّ

تليت مـ خقف ظدم  ،وظدم افثبوت وافؼرار ،وافترسع ،إن افعجؾي

أو مـ ؾؼدان ادؼوصد  ،وافؾذات احلققاكقي ،افقصقل إػ ادآرب افـػسوكقي

ذا  يؽقن ،ومعرؾي ـامل ادطؾؼ ،صع ؾقف كقر افتقحقد واحلققاكقي. وإن ؿؾبً 
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بؿعرؾي احلؼ جؾ  وأصبح كقراكقً  ووإن ؿؾبً  .وؿرار ،وتلنٍ  ،وثبوت ،ضؿلكقـي

 ،وحرـتف ،قر بؼدرتف تعوػ، ويرى كػسف وجّدهميرى جموري إ ،وظال

مـف، وٓ يرى زموم أمر ادقجقدات بقدهو.  ،ومجقع ادقجقدات ،وشؽقكف

 وحمتجبً  وإن ؿؾبً وأو ظدم ؿرار.  ،أو ترسع ،ؿؾى ـفذا فقس ؾقف اضطراب

وحجى افؾذات  ،ذم حجى اإلظجوب بوفـػس ظـ ادعرؾي، وداخاًل 

احلققاكقي، خيوف مـ ؾقت هذه افؾذات، وصخص ـفذا يػؼد ضؿلكقـي 

 ويؼدم ظذ إمقر بعجؾي وترسع. ،افؼؾى

 أهؾ ادعرؾي يؼقفقن: افدظوء ظذ ثالثي أكقاع:

ؼوصد افدكققيي ـل ٓ تػقهتؿ اد :الشتعجولف افعومي، دظوء: ّٕولأ

 واحلققاكقي.

يظـقن أن ؿضوء احلؼ تعوػ مؼقد ٕهنؿ دظوء أربوب احلؽؿي، ايمثاين: 

 بوفدظوء، ؾؿـ هذه اجلفي يدظقن.

هنؿ خرجقا مـ إل : امتثوٓ ٕمر اهلل،دظوء أصحوب ادعورف ايمثايمث:

  أرس افـػس، ومل يتػقهقا بوفدظوء مـ أجؾ أمويّن كػقشفؿ، وفذاهتو.

اكؼطوع إػ احلؼ تعوػ، ؾال جيعؾقكف أّكف وء اهلل إػ افدظوء ن كظر أوفقإ

وٓ جيعؾقن مـوجوتف واخلؾقة معف، وشقؾي فعبودة افـػس وحبفو، بؾ ـؾ مو 

 يطؾبقكف وشقؾي فػتح بوب مـوجوة احلبقى.
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 ×وادجذوب ادطؾؼ ظع بـ أف ضوفى ،اكظر إػ ادحى احلؼقؼل

هلل وؽمقدي ومقٓي وريب صػمت همفبـل يا إ»موذا يؼقل ذم دظوء ـؿقؾ: 

فمعم فمذازمؽ همؽقػ أصػم فمعم همراومؽ وهبـل يا إهلل صػمت فمعم ضمر كارك 

  .«همؽقػ أصػم فمـ ايمـظر إلم ىمرامتؽ

 ،مبدأ شؾسؾي ظشوق اهلل، ٓ يطؾى اجلـي فؾجـي ×ؾعع بـ أف ضوفى

وإكام يطؾبفو ٕهنو دار ـرامي اهلل. وكحـ ادسوـغ ـؾ مو كطؾبف ؾفق 

  .ٕكػسـو ووكطؾى اهلل أيًض ٕكػسـو، 

إهلـو كّجـو مـ هذه افغػؾي وحى افـػس وحّرر ؿؾقبـو مـ أرس 

افشفقات واإلكغامس ذم افؾذات، يورب إن حجوب حى افـػس 

واإلظجوب هبو مـعـو مـ افقصقل إػ جـوبؽ، وسف ؿؾقبـو ظـ 

 ادحبقب ادطؾؼ. ؾورؾع بقد ؿدرتؽ هذا احلجوب.

 (1)ؾورؾع بؾطػؽ إكقّل مـ افبغ  ـليـوزظ إّكقّل بقـل وبقـؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 



 126 +الخوٌٖ٘ لإلهام ٍالجْل العقل دجٌَ لُثاب 

 



 127 الوقصذ العشزٍى: الحلن ٍضذُ السفِ

 
 

 

 
 

 املقصد العغزٌّ
 احلله ّضدِ الضفُ

 

مؾؽي حتصؾ هبو ضؿلكقـي افـػس، ؾال هتقٍ ؿقهتو افغضبقي  :الؾؿ

ف برسظي مـ دون مسّقغ، مـ صعى اظتدال افؼقة افغضبقي: ويؼوبؾف افسػَ 

 بػتح افػوء.

إن اإلؾراط ذم افغضى ادبتذ بف أـثر افـوس، وافذي ظز ظـف ذم 

كسون ذم احلديٌ افؼيػ بوفسػف، مـ رذائؾ إخالق، افتل تقؿع اإل

 :’وأخرة: ؿول رشقل اهللفشؼوئف ذم افدكقو  وافتفؾؽي، وربام تؽقن شببً 

 .(0)«ايمغضب يػسد اإليمن ىمم يػسد اخلؾ ايمعسؾ»

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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ٕهنو ؿد تمدي إػ تػّؽؽ ،اؼقة تػقق شوئر افؼقى خطرً إن هذه اف

أرسة، وؿد فرج اإلكسون، ذم دؿقؼي واحدة، مـ افقجقد ـؾف، ومـ 

 شعودة افدكقو وأخرة.

افتل اصتعؾً بقد افشقطون،  ،وفعؾ هذه افـور ادشتعؾي ذم هذا اإلكسون

ذم ذفؽ افعومل، أي  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ* چ چ ڇ ﴿صقرة: 

وـشػ احلؼوئؼ، وفعّؾ بوضـفو حؼقؼي كور افغضى  ظومل بروز افرسائر،

، وتزز مـ بوضـ افؼؾى ووأـثرهو إحراؿً  ،اإلهلل، افتل هل أصد افـران

ـام أن كور إظامل افتل هل مـ جفـؿ إظامل، ترسي  ،إػ طوهر افبدن

 ،وافظوهريي ،افبوضـقي :مـ افظوهر إػ افبوضـ، واإلكسون بغ هوتغ افـوريـ

  تطقؼ جبول هذا افعومل حلظي مـفو.ذم ضغطوت ٓ

ؾنذا متؽـً صقرة افغضى ذم افـػس، وصورت مؾؽي بوضـقي 

وصورت  ،فإلكسون، ووؿع حؽؿ ادؿؾؽي حتً تكف افـػس افسبعقي

ؾسقحؼ اإلكسون ذم ظومل  ،افصقرة إخرة فإلكسون هل صقرة افسبع

قتقي فتؾػ وافؼقومي ظذ صقرة افسبع: وافسبوع افززخقي ادؾؽ ،افززخ

ومال:  ’ودم الديث أن رؽمقل اهللظـ افسبوع ادُؾؽقي افدكققيي،  اـثرً 

 .(0)«حيمم زمعض ايمـاس فمعم صقرة حتسـ فمـدها ايمؼردة واخلـازير»

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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واؿع ذم صػ افقجقد إظذ،  ،واجلامل ،إن اإلكسون ذم أؾؼ افؽامل

ف أحد ٓ يقازيف رء مـ ادقجقدات، وذم كوحقي افـؼص وافؼبح، ٓ يقازي

 . ومـ ادقجقدات أيًض 

ؾعذ اإلكسون افقؼظ ادممـ بعومل أخرة، أن يعوفٍ كػسف بلي حقؾي 

اكتؼؾ مع هذه  ّٕكف إذا وريوضي، ويطفر ؿؾبف مـ هذه افرذيؾي اخلبقثي،

 ،ادؾؽي مـ هذا افعومل، ؾنػ أن تشؿؾف صػوظي افشوؾعغ يؼع ذم صدائد

ر افدكقو حتك يـول افشػوظي، ٕن يؿؽـ أن متتد ظذ امتداد ظؿ ،وظؼقبوت

، بؾ هـوك تـوشى بغ افشوؾع وجزاؾً  اافشػوظي ذم ذفؽ افعومل فقسً أمرً 

 وادشػقع فف. 

وهل ـثرة، وأمهفو هق افشعقر بودزامحي ظذ أحد ادطوفى افـػسوكقي، 

قر ؽضبفو، ـوفؽالب إذا اجتؿعً ظذ جقػي، ؾنذا حصؾ افتزاحؿ يػ

ايمدكقا  إكم» :×وافـزاع، ؾعـ مقػ ادقايل ظع بـ أف ضوفىوتبدأ احلرب 

: وهذا مـ أحسـ افتشبقفوت، ٕن «صمقػة واظمتقاهمقن فمؾقفا أؾمباه ايمؽُمِ

ؾؾق ضّفر  افتؽوفى بغ أبـوء افدكقو يػقق افتؽوفى ظذ هذه اجلقػي افـتـي.

ر افدكققيي، واحتػظ اإلكسون كػسف مـ حى افدكقو، فتسوهؾ ذم إمق

ظذ افرؽؿ مـ ؾؼدان اجلوه، وادول، وادـصى،  ،بطؿلكقـي افـػس

 وضؿلكقـي افـػس.  ،وافصز ،وافرئوشي، وحصؾً ؾقف حؼقؼي احلؾؿ
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وٓ  ،وأحسـ ظالج فؼطع حى افدكقو، هق افتػؽر ذم أحقال ادوضغ

 ظتبور بلحقال إصخوص افذيـ متتعقاشقام ذم افؼصص افؼرآكقي، وآ

 بلكقاع افسؾطـي وافعظؿي وادول وادـول.

بلن ُّيقئ مقجبوت اككاف افـػس، ـؿغودرة ادؽون افذي  ذفؽ

وجدت ؾقف أشبوب افغضى، وإذا مل يؿؽـف اخلروج ؾؾقحؿؾ كػسف ظذ 

، وـون جوفًس  ذا، أو يستؾؼل إـون ؿوئاًم  ذاتغقر وضعف، ـلن جيؾس إ

ػل احلديٌ افؼيػ: ؾر ادخوفػي ٕشبوب افغضى: ٕمقويشغؾ كػسف بو

همنن رصمس ايمشقطان  ،همؾقؾزم إرض ،همنذا طما  أضمدىمؿ ذيمؽ مـ كػسف»

وأيم » :×ظـ افبوؿر: وذم خصقص إرحوم (1)شيمقذهب فمـف فمـد ذيمؽ

رصمؾ نمضب فمعم ذي رضمؿ همؾقدن مـف، همؾقؿسف، همنن ايمرضمؿ إذا مست 

 .(2)شؽمؽـت

 ،واصتد ،واشتؾى افعـون مـ يده ،ونوإذا ضغك افغضى ظذ اإلكس

واصتعؾ، ؾعذ أخريـ أن يعوجلقه، بغر ادقظظي، ـوفتخقيػ، أو 

 حضقر أصخوص حيتشؿ مـفؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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أن اهلل تعوػ ذم افؼرآن افؽريؿ كسبف إػ كػسف:  حسى احلؾؿ ؾضاًل 

ؾفذا دفقؾ ظذ أن احلؾؿ مـ إوصوف  (1)﴾ۀ ہ ہ ہ﴿ؾؼول

 قي ادطؾؼي.افؽامف

، وهق مـ ×وؿد وصػ شبحوكف وتعوػ إبراهقؿ خؾقؾ افرمحـ

چ چ ڇ ڇ أظوطؿ ـّؿؾ دار افقجقد، بوحلؾؿ: ؾؼول تعوػ: ﴿

، ؾؼول: بوحلؾؿ وذبقح اهلل، أيًض  ×ووصػ إشامظقؾ :(2)﴾ڇ

، ؾوكتخى هذه ×ذم مؼوم افبشورة إلبراهقؿ (3)﴾ۈئ ېئ ېئ﴿

 افصػي مـ بغ مجقع أوصوف افؽامل.

، (4)«ل الؾقؿقإن اهلل فمز وصمؾ حيب ال» أكف ؿول: ×افعؾقم وظـ بوؿر

وهذا اددح ظـد أهؾ ادحبي وادعرؾي أظظؿ اددائح، ٕن ادحبي اإلهلقي ٓ 

 تؼوس ظـدهؿ بقء وٓ يقازُّيو رء. 

أمو ـقػقي حتصقؾ احلؾؿ، ؾنذا واطى اإلكسون ذم احلرـوت 

ف ذم إظامل وافسؽـوت، ظذ افعؿؾ بوفسؽقـي واهلدوء، وافتك
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افصقريي ـذوي احلؾؿ، ؾستترسب هذه افصقرة افظوهريي إػ افروح، 

ؾفذا افتحّؾؿ يـتفل  ،ـذفؽ إذا ـظؿ افغقظ مدة، وتؽّؾػ احلؾؿ :ؾتتلثر هبو

همتحّؾؿ  إن مل سمؽـ ضمؾقًم »أّكف ؿول:  ×ٓ حموفي إػ احلؾؿ. ظـ أمر ادممـغ

  .(1)شفؿهمنكف ومؾ مـ سمشبف زمؼقم إٓ وأوؾمؽ أن يؽقن مـ
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 املقصد احلادٖ ّالعغزٌّ
 الصنت ّضدِ اهلذر

 

واهلذر، ؾؾقس ادؼصقد مـف هـو  ،: افسؽقت ظـ اهلذيونايمصؿت

افسؽقت ادطؾؼ، ٕن افسؽقت ادطؾؼ فقس مـ جـقد افعؼؾ، وفقس 

رشقل  ؿول قت.أؾضؾ مـ افؽالم، بؾ افؽالم ذم مقؿعف أؾضؾ مـ افسؽ

وإمُم  اخلغم طمغم مـ ايمسؽقت،  ،يا أزما ذر»: ذم وصقتف ٕف ذر’ اهلل

وايمسؽقت طمغم مـ إمُم  ايممم. يا أزما ذر، اسمرك همضقل ايمؽُمم وضمسبؽ 

أن حيدث زمؽؾ ما  امـ ايمؽُمم ما سمبؾغ زمف ضماصمتؽ. يا أزما ذر ىمػك زماظمر  ىمذزمً 

يا أزما ذر إن  .يمؾسانيا أزما ذر إكف ما مـ يش  أضمؼ زمطقل ايمسجـ مـ ا .ؽمؿع

 .(1)«اهلل فمـد يمسان ىمؾ ومائؾ همؾقتؼ اهلل امرؤ ويمقعؾؿ ما يؼقل
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ٓ طمغم دم ايمصؿت فمـ الؽؿ، ىمم أكف ٓ » :×وظـ أمر ادممـغ

  (1)شطمغم دم ايمؼقل زماجلفؾ

ظـ افؽالم وافسؽقت أُّيام  ×: أكف شئؾ÷وظـ ظع بـ احلسغ

م مـ أهمات همايمؽُمم همنذا ؽمؾ ،يمؽؾ واضمد مفم آهمات»: ×ؾؼول ،أؾضؾ؟

ن اهلل فمز ؾؼول ،ؿقؾ وـقػ ذفؽ يوبـ رشقل اهلل؟أهمضؾ مـ ايمسؽقت.   ٕ:

وصقا  زمايمسؽقت ٕكبقا  وٕا إكم زمعثفؿ زمايمؽُمم، وٓ  ،وصمؾ ما زمعث ا

زمايمسؽقت، وٓ وومقت  اؽمتحؼت اجلـة زمايمسؽقت، وٓ اؽمتقصمبت وٓية اهلل

ٓ َتـب ؽمخط اهلل زمايمسؽقت  .(2)ش ذيمؽ ىمؾف زمايمؽُممإكم ،ايمـار زمايمسؽقت، و

ڇ * چ چ* ڃ چ *ڃ﴿تعوػ:  ؿولو

ظذ مجقع افـعؿ، ذم  وؾجعؾ تعؾقؿ افبقون ذم هذه أيي مؼدمً  ،﴾ڇ

مؼوم آمتـون ظذ افـقع اإلكسوين: ؾبوفؽالم تـؼ ادعورف واحلؼوئؼ 

افديـقي، وبف تبسط ادعومل وآداب افؼيعي: وهلذا مل جيعؾ افتؽؾؿ ذم هذه 

مؼوبؾ افصؿً، بؾ اهلََذر)بػتحتغ(، وهق اهلذيون وافتؽؾؿ  افروايي ذم

 .(3)بلمقر ٓ ؾوئدة مـفو
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ودو ـوكً آؾوت ادعوذة ـثرة، واإلكسون ٓ يستطقع أن حيػظ كػسف 

 .(1)مـفو، ؾؿشويخ أهؾ افريوضي رجحقا آظتزال ظذ افعؼة

 ،واحلؼ أكف ٓبد فإلكسون، ذم أوائؾ أمره، وهق يشتغؾ بوفتعؾؿ

وافػضالء، مـ أن يستػقد ذم بدايوت  ،آشتػودة مـ معوذة افعؾامءو

، مـ خدمي ادشويخ، وافسر وافسؾقك، وذم أواشطف، وأوائؾ هنويوتف أيًض 

 وأظوطؿ أهؾ احلول، ؾال بد فف مـ ادعوذة.

أن يشتغؾ بحول كػسف مدة، مـ  بدّ  وإذا وصؾ إػ افـفويوت، ؾال

ذا مل يؿؽـف اجلؿع ذم هذه إوؿوت بغ وإ ويشتغؾ بوحلؼ تعوػ وبذـره.

اخلؾقة بوحلؼ تعوػ، وبغ افعؼة، ؾال بد مـ أن يعتزل حتك يػقض ظؾقف 

 ،افؽامل افالئؼ مـ ادؾؽقت إظذ: ؾنذا رأى ذم كػسف حوفي افطؿلكقـي

 ،وآشتؼومي، واضؿلن مـ جفي احلوٓت افـػسوكقي ،شتؼراروآ

وتربقي ظبود  ،وتعؾقؿفؿ ،ود اخلؾؼوافقشووس افشقطوكقي، اصتغؾ بنرص

 بؿصوحبتفؿ وآختالط هبؿ.  ،وخدمي أبـوء جـسف ،اهلل

افروح افسودي افؽومؾي تظفر شالمتفو وـامهلو مـ مـوؾذ افؼقى ادؾؽقي، 

افتل هل مـ مـوؾذ افؼقى افظوهر  ،ـوفؽقز يسصح ادوء افصوذم مـ مـوؾذه
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وهؽذا ؾوفروح افعؾقؾي افـوؿصي ، (1)﴾ۉ ۉ ې ې ېوافبوضـ﴿

افتل ؽؾبً ظؾقفو افشؼووة وادسؽـي، ووؿعً حتً تكف افشقطون، 

وؾؼدت افسعودة وافؽامل افػطريغ، واحتجبً بلكقاع احلجى، تعطل 

صبغتفو مـ مـوؾذ ؿقاهو، افتل هل روابط بغ ادؾؽ وادؾؽقت، وهل 

ؿقاه ادؾؽقي ظذ صؽؾف صبغي افشقطون ذم مؼوبؾ صبغي اهلل، ودمعؾ طوهر 

مـ بوضـف  ،وؽر افسوئغ ،وادوفح ،وصوـؾتف، ـوفؽقز افذي يظفر ادوء ادر

إػ افظوهر، بقاشطي مـوؾذه افتل هل روابطف. وبقاشطي هذه افرابطي بغ 

، اافروح وافؼقى افظوهرة، تسك إظامل وإضقار افظوهرة ذم افروح آثورً 

وافؼبقحي واجلؿقؾي تظفر ادؾؽوت  وبقاشطي إظامل احلسـي وافسقئي

احلسـي وافػوضؾي وإخرى افسقئي واخلبقثي: وإحدى افـؽوت وإرسار 

ذم تؽرار إذـور وإظامل افصوحلي وافتػؽر هل حصقل ادؾؽوت 

افػوضؾي ذم افروح وادؾؽقت، ودو ـوكً إظامل افؼبقحي وافسقئي صديدة 

افؾذة وافشفقة، ويمتك هبو بحضقر  تطوبؼ وافتلثر ذم افـػس، ٕهنو ؽوفبً 

ذم افؼائع اإلهلقي، وـون  اصديدً  ول ظـفو هنقً وتقجف افـػس، هُن  ،افؼؾى

ٓبد مـ تؽرار إظامل افصوحلي، وإذـور احلسـي، ٕن تلثرهو ذم افروح 

، دخوفػتفو فؾشفقات وافؾذات افـػسوكقي، ويمتك هبو ابطلء، وؿؾقؾ جدً 

وإؿبول  ،دبور كػس، وفقس ؾقفو حضقر فؾؼؾىمو بعدم رؽبي، وإ وكقظً 
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، وؿد وضعً فتلثرهو ذم افؾروح، فذا آثورهو ذم افروح وافبوضـ ؿؾقؾي جدً 

 .(1)افروح آداب وذائط ذـركو بعضفو ذم ـتوب آداب افصالة

وبخصقص ـؾامت افؾغق ؽر ادػقدة، وافؽؾامت افؼبقحي، وؽر 

وتسؼط  :اة بحول افروح جدً ، ؾال بد مـ أن يعؾؿ أهنو مرضوافالئؼي أيًض 

 :وافطؿلكقـي ،ظـ افـػس افصػوء، وافصالح، وافسالمي، وافقؿور

وتسؼط ذـر  :واإلدبور ،وافغػؾي ،وافؼسووة ،وافؽدورة ،وتقجى اجلالؾي

وتضعػ  :وتذهى بحالوة افعبودة مـ ذائؼي افروح :اهلل مـ إظغ

 ،ن إػ افزفؾوتدؾع اإلكسو :ومتقً افؼؾقب :ودمعؾف يتالصك ،اإليامن

 :وافعداوة بغ افـوس ،وتسبى افـػقر بغ إصدؿوء :وافـدم ،واخلطل

 وتسؼطف مـ أظقـفؿ. :وتقجى شقء طـ أخريـ بوإلكسون

هذا ؾضال ظـ أّكف ؿّؾام يتػؼ أن يشتغؾ إكسون بؾغق وبوضؾ، ويعجز 

 وظـ ضبط فسوكف ذم طؾ ادقزان افصحقح، ويبؼك ذم افقؿً كػسف حمػقطً 

 ويص: ؾؾفذا وضعً وصويو ـثرة ذم صلن افصؿً.مـ ادع

وافسؽقت ظـ افبوضؾ وافؾغق، وـػ افـػس ظـ اهلذيون واهلذر، دو 

ـوكو يعقـون افـػس ظذ افتػؽر وآصتغول بوفبوضـ، وظذ افتصػقي 

وافتـزيف ظـ افؽدورات، ويؼربوهنو إػ مبدأ افؽامل وهق مقضع ظشؼ 

صؿً مـ هذه اجلفي، مـ فقازم ويرؾعون أصقاك افطريؼ، ؾوف ،افػطرة
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 ،وافؾغق ،واهلذر ،افػطرة ادخؿرة، ومـ جـقد افعؼؾ وافرمحـ، واهلذيون

 ،تبعد اإلكسون ظـ افؽامل ادطؾؼ، وتؼربف مـ افطبقعي ،وافبوضؾ

وأحؽومفو، ؾفل مقضع كػقر افػطرة، ومقجى ٓحتجوهبو ظـ مبدأ 

 افؽامل. 
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 املقصد الثاىٕ ّالعغزٌّ
 صتلباراالصتضالو ّضدِ اال

 

: (1)وإضوظي احلؼ واحلؼقؼي ،كؼقودوآ ،: إطفور افطوظيآؽمتسُمم 

 . (2)وافؽزيوء ،وافطغقون ،وظدم افطوظي ،شتؽبور: افتؿردوآ

مـ أؾوت وافعققب جيد احلؼ بػطرتف  ون ؿؾى اإلكسون إذا ـون شودً إ

وبعد أن يدرـف يستسؾؿ فف، ؾنذا اشتسؾؿ يـؼود فف ذم إظامل  ،افسودي

افصقريي افؼوفبقي، ؾقحصؾ مـ افؼؾى افسومل افتسؾقؿ، وحيصؾ مـ 

 شتسالم.كؼقود افصقري، وهذا هق آافتسؾقؿ افؼؾبل آ

، ومتؽـً ؾقف آؾي اإلظجوب بوفـػس، وحبفو، ووإذا ـون افؼؾى معقبً 
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هلذه احلوفي افـػسوكقي، يؼول: تؽز، ؾنذا  وؼً حيصؾ ؾقف افؽز، ؾنذا ظؿؾ ضب

وضغك،  ،وظدم إضوظتفو ،مترد وـون مـشل افتؿرد هذا افؽزيوء افـػسوين

  يؼول: اشتؽز.

ومل حتصؾ فف أؾوت وافعققب  ،وفق بؼل اإلكسون ظذ ؾطرتف إصؾقي

افـػسوكقي، ٕدرك احلؼ تعوػ، وٕحبف، وخضع فف، وشّؾؿ، ؾنذا شّؾؿ فف 

 فف آشتسالم ٓ حموفي. حيصؾ

وإن  ،إن ومقّدوا اكؼادوا ،يمقّـقن ،اظمممـقن هقّـقن»أكف ؿول:  ’ظـ افـبل

أمام  ،اومستـاطًم  ،اومـؼادً  ،اويمقـً  ،ا؛ همؽقن اإلكسان هقـً (0)«أكقخقا اؽمتـاطمقا

 . شالؼ، مـ صػات اظمممـكم

وبوجلؿؾي، دو ـوكً افػطرة اإلكسوكقي تؼبؾ احلؼ، ؾقحصؾ ظـد ذفؽ 

شتسالم. وإذا احتجبً، ووؿعً حتً تلثر ظقامؾ افطبقعي، ؾرت آ

ظـ احلؼ واحلؼقؼي، وحّؾً ؾقفو افصالبي، وافؼسووة، واشتؽزت 

 وضغً ظذ احلؼ.

افرمحـ وٓزم فؾػطرة ادخؿرة شتسالم مـ جـقد افعؼؾ وؾعؾؿ أن آ

 شتؽبور مـ جـقد اجلفؾ وافشقطون ومـ فقازم افػطرة ادحجقبي.وآ
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 املقصد الثالث ّالعغزٌّ
 التضلٔه ّضدِ الغم

 

: آكؼقود افبوضـل، وآظتؼود، واإليامن، افؼؾبقغ بوحلؼ تعوػ، ايمتسؾقؿ

بعد شالمي افـػس مـ افعققب، وخؾقهو مـ ادؾؽوت اخلبقثي، ؾنذا ـون 

شؽ، وظدم اخلضقع فؾحؼ ، يسّؾؿ فؾحؼ: وذم مؼوبؾف افوافؼؾى شودً 

تعوػ، وهق مـ احتجوب افـػس، ومـ افعققب افبوضـقي، وإمراض 

 افؼؾبقي.

افتسؾقؿ مـ افصػوت احلسـي فؾؿممـغ افتل يتحؼؼ بقاشطتفو ضّل 

 ،فؾحؼ تعوػ ادؼوموت ادعـقيي وادعورف اإلهلقي. ؾؿـ يؽـ مسؾاًم 

بلؿدامفؿ  ومؾؽقتقً  امِلَ(؟ ويسر شرً ومل يؼؾ أمومفؿ )ـقػ( و) ،وأوفقوئف

 .ويصؾ إػ ادؼصد رسيعً 
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وهلذا ؿول بعض افعورؾغ: إن ادممـغ أؿرب إػ ادؼصد ادؼصقد مـ 

احلؽامء، ٕهنؿ جعؾقا أؿدامفؿ ذم حمؾ أؿدام إكبقوء، وفؽـ احلؽامء 

فؾفدايي اإلهلقي يصؾ إػ  يسرون بؼدم ظؼقهلؿ، ومـ ـون مستسؾاًم 

ظز افطريؼ ادستؼقؿ، وهق أؿك افطرق، وفقس ظؾقف أي خطر،  ادؼصقد

 وفؽـ افذي يسر بؼدمف ربام يؼع ذم اهلالك ويضؾ ظـ افطريؼ.

 وٕن جيد هوديً  ،أن يسعك ذم شره ادؾؽقيتمـ وٓ بد فإلكسون 

أن يستسؾؿ فف، ويتوبعف ذم افسر  مـ فؾطريؼ، ؾوذا وجد اهلودي ؾال بدّ 

 مؽون ؿدمف.وافسؾقك، ويضع ؿدمف 

فؾطريؼ، وظرؾـو أكف واصؾ إػ مجقع  وهوديً  ’وجدكو افـبل إـرم ودّو

ادعورف، ؾالبد مـ أن كتبعف ذم افسر ادؾؽقيت، ومـ دون )ـقػ( و)مِلَ(. 

ؾســحرف ظـ اجلودة  ،أردكو أن كعرف ؾؾسػي إحؽوم بعؼقفـو افـوؿصي ؾنذا

راد أن يطؾع ظذ رس وصػي ادستؼقؿي، وكصؾ إػ اهلالك افدائؿ، ـؿريض أ

، افذا ادريض ٓ يرى وجف افسالمي أبدً ؾ ،افطبقى، ثؿ يستػقد مـ افدواء

 .ؾفؾؽٕكف إػ أن يطّؾع ظذ رس افقصػي، يؽقن وؿً افعالج ؿد مه، 

 وويزيد ذم كقر افبوضـ يقمً  ،إن هذا افتسؾقؿ يعطل افـػس صػوًء ـوماًل 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿، ؿول تعوػ: وؾققمً 

 .(1)﴾ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ
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، ايمتقىمؾ فمعم اهلل :اإليمن يمف أرىمان أرزمعة»: ×وظـ أمر ادممـغ

: شوايمتسؾقؿ ٕمر اهلل فمز وصمؾ ،وايمرضا زمؼضا  اهلل ،وسمػقيض إمر إلم اهلل

ؾؿـ مل يؿؾؽ هذه إرـون إربعي ؾال إيامن فف، وٓ يػقد مـ حؼقؼي 

 اإليامن بوهلل.

ومل حتتجى  ،اإلكسون ظذ حوفتفو إصؾقيؾنذا ـوكً افػطرة ذم 

وافتشبٌ بف ذم  ،ؾؾـ يستعؿؾ آشتبداد بوفرأي ،بحجوبوت افطبقعي

إمقر، وٓ يعؿؾ افصبغي افـػسوكقي، بؾ يسؾؿ فؾحؼ تعوػ بقاشطي 

شالمي افػطرة، ويؽقن مثؾ ؿؾبف ـؿرآة تتجف صػحتفو افـقراكقي إػ احلؼ، 

أو كؼصون أو  ،مـ دون زيودة ،ؾقفو ؾؽؾ مو يرد مـ ظومل افغقى يـتؼش

 .وتكف، ويسّؾؿ فؾقاردات افغقبقي حتك يػؼد كػسف ـؾقً 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ظـ ؿقل اهلل ظز وجؾ: ﴿ ×ؿول افصودق

: ؿول: ايمؼؾب ايمسؾقؿ ايمذي يؾؼك رزمف ويمقس همقف أضمد ؽمقاهو»: (1)﴾ڃ

وإكم أراد زمايمزهد دم ايمدكقا  ؛همفق ؽماومط ،أو ؾمؽ ،وىمؾ ومؾب همقف رشك

تسؾؿ مجقع مموفؽ افقجقد،  ،ؾنذا شّؾؿً افروح .(2)شةؾقهبؿ يممطمريمقػرغ وم

، وتسؾقؿفو أن ٓ وثؿ تسؾؿ مجقع إظضوء افظوهرة، وافؼقى ادؾؽقي أيًض 

أو شؽقن، ويؽقن ؿبضفو وبسطفو  ،أو ٕكوكقتفو حرـي ،يؽقن هلو

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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ىمـت »خوضعغ إلرادة احلؼ تعوػ، وحيصؾ ؾقفو كؿقذج ؿرب افـقاؾؾ 

 .(1)شؿع زمف، وزمرصه ايمذي يبرص زمفؽمؿعف ايمذي يس

 وذم مؼوبؾ افتسؾقؿ ادطؾؼ، افتزفزل وافشؽ، وفف مراتى، هل:

 : افشؽ اجلع، وهق تزفزل افعؼوئد افظوهرة اجلؾقي. أوٓ

 ،وافتجريد ،وأرسار افتقحقد ،: افشؽ اخلػل، وهق تزفزل ادعورفاشماكقً 

 وافتػريد. 

دم افتؿؽـ ذم ادؼوموت : افشؽ إخػك، وهق حوفي افتؾقن، وظاشمايمثً 

 ادذـقرة.
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 املقصد الزابع ّالعغزٌّ
 الصرب ّضدِ اجلشع

 

ؿول ادحؼؼ افعورف خقاجي إكصوري: افصز حبس افـػس ظذ 

 ؾوفصز متؼقم بلمريـ:  .(1)جزع ـومـ ظـ افشؽقى

 ؾقف.أن يؽره ـراهي بوضـقي مو يرد ظ أضمدمها:

أن يؿتـع ظـ إطفور افشؽويي واجلزع إػ ؽر احلؼ، وأمو  وأطمر:

 ال تـوذم مؼوم افصز. ؾافشؽويي إػ اهلل 

وافصز بحسى هذه ادرتبي ادذـقرة مـ مؼوموت ادتقشطغ: ٕن 

 ،ؾؿؼوم معورؾفو افـػس مودامً تؽره افقاردات مـ جوكى احلؼ تعوػ،

مـ هذا ادؼوم، أي مرتبي افرضو وـامٓهتو كوؿص: وافؽامل إرؾع 
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 :بوفؼضوء، أن ترىض افـػس، وتػرح بام يرد ظؾقفو مـ بؾقوت، وأمقر شقئي

 وتطؾى بحؼقؼي وجقدهو ـؾ مو يرد مـ جوكى ادحبقب.

إمو أن يؽقن افصز ذم ادؼوموت  وومو وصػ بف إوفقوء افؽّؿؾ أحقوكً 

مؼتضقوت افطبوئع  افعوفقي، أو افصز ظذ أٓم اجلسامكقي افتل تقجى

 وافتلمل مـفو. ،افبؼيي افتلثر

ايمصػم شمُمشمة: صػم فمـد اظمصقبة، وصػم فمعم »: ’ؿول رشقل اهلل

ايمطافمة، وصػم فمعم اظمعصقة، همؿـ صػم فمـد اظمصقبة ضمتك يردها زمحسـ 

فمزائفا ىمتب اهلل يمف شمُمشممئة درصمة ما زمكم ايمدرصمة إلم ايمدرصمة ىمم زمكم ايمسم  

رض. ومـ صػم فمعم ايمطافمة، ىمتب اهلل يمف ؽمتمئة درصمة ما زمكم إلم إ

ايمدرصمة إلم ايمدرصمة ىمم زمكم ختقم إرض إلم ايمعرش. ومـ صػم فمعم 

اظمعصقة ىمتب اهلل يمف سمسعمئف درصمة ما زمكم ايمدرصمة الم ايمدرصمة ىمم زمكم ختقم 

 .(1)شإرض إلم مـتفك ايمعرش

وهل مبودئ  ويعؾؿ مـ هذا احلديٌ افؼيػ ثالث درجوت فؾصز

 افصز ومـ أمفوت صز ادتقشطغ.

افصز ظذ افبؾقوت وادصوئى، ؾال يشؽق وٓ جيزع  ولم:ايمدرصمة إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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ؾودطؾقب إطفور افعجز  :وظـد اخلؾؼ، وفؽـ اجلزع ظـد اخلوفؼ فقس كؼًص 

 وافػؼر ـام ؿقؾ:

 وحيسـ إـمفار ايمتجؾد يمؾعدى

 

 (0)ويؼبح إٓ ايمعجز فمـد إضمبة 

صقبوت ثالثامئي درجي مـ افثقاب، مو بغ افدرجي إػ وفؾصز ذم اد 

 افدرجي ـام بغ افسامء إػ إرض.

افصز ظذ افطوظي، وذفؽ بلن يؽقن اإلكسون ذم ضوظي  ايمدرصمة ايمثاكقة:

كسون فـػسف، ؾال تلخذ افـػس إمورة افزموم مـ يد اإل واحلؼ تعوػ متامفؽً 

ظوم، يؽقن ذم مؼومغ،  ظذ كحقوتطؾؼ فف افعـون. وإضالق افعـون 

 مـف ذم أخر: اوافصز ذم أحدمهو أصعى ـثرً 

افصز ؾقف أشفؾ، وإضالق افعـون ذم ترك افطوظوت،  ول:اظمؼام إ

ذم هذه ادرحؾي: مؼوومي افـػس وافشقطون، واإلتقون بوفقطوئػ  هقو

اإلهلقي بحدودهو افؼظقي وآداهبو افؼؾبقي، وهذا مـ ادشؽالت، وفؼد بقـّو 

 رشوفي آداب افصالة، افؼؾقؾ مـ آداب مطؾؼ افعبودات وذائطفو، وٓ ذم

 شقام افصالة.

افصز ؾقف ووافطوظي:  ،ضالق افعـون بعد اإلتقون بوفعؿؾإ اظمؼام ايمثاين:

وافـػس إمورة اإلكسون إػ إظامل  ،ؾربام يدظق افشقطون ،أصعى

ة، فسـقات وافتبعقي فؾؼيعي ادطفر ،وإخالق احلؿقدة ،افصوحلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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ؾقسؼط ظذ رؽؿ مجقع  ،وحى افـػس ،رجوء أن يبتذ بوإلظجوب ،ضقيؾي

مشؼوتف وريوضوتف: ؾالبد مـ آشتعوذة بوهلل تعوػ، وضؾى اددد مـف، 

دؿقؼي إػ حد ٓ يؿؽـ ـشػفو  ،وافشقطون ،تؽقن مؽوئد افـػس ووأحقوكً 

 إٓ بتقؾقؼ اهلل وظقكف. 

مو بغ افدرجي إػ افدرجي ـام  ،وفؾصز ظذ افطوظوت شتامئي درجي

بغ فقم إرض وافعرش. وهذه افدرجي مـ افصز تػقق افدرجي 

فسعتفو، ٕن شعي ـؾ درجي  وافسوبؼي مـف، جلفي تعداد افدرجوت وأيًض 

 مـ فقم إرض إػ افعرش.

افصز ظذ ادعصقي، بؿعـك: أن اإلكسون يصز ذم  ايمدرصمة ايمثايمثة:

 وٓشتؼومي وادثوبرة يتغؾى ظؾقفؿ. بو :سوجـقد إبؾق ،جفوده كػسف

وافصز ذم ـؾ  :وفطوئػ ـثرة ،وحؼوئؼ ،وهلذه افدرجي مؼوموت

كجو  ؾنذامـ افصز ذم افطوظوت.  ،وأدق ،درجي مـ هذا ادؼوم أصعى

. ؾوٕهؿ ايسرً  ن افصز ذم افطوظوت ظؾقف شفاًل وأحد مـ هذه افقرضي ـ

 ظذ ادعصقي.مـ ـؾ رء فؾسوفؽ إػ اهلل هق افصز 

وافشقطـي، افتل  ،وافغضى ،وـام أن افصز ذم جموهدة ؿقى افشفقة

هل مـشل ادعويص افصقريي، مـ أصؼ إمقر ظذ اإلكسون، وافؼقوم هبو 

أصعى بؽثر مـ افطوظوت افصقريي، ؾفؽذا افقؿقف ذم وجف افشقطون 

 إـز وافـػس، ومهو مبدأ ادعويص افؼؾبقي وافبوضـقي. 
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مو بغ افدرجي إػ افدرجي ـام  ،ذ ادعصقي تسعامئي درجيوفؾصز ظ

بغ فقم إرض إػ مـتفك افعرش. ودرجوت هذا ادؼوم مـ افصز تزيد 

، ٕن افػوصؾي ؾقفو وظـ درجوت افصز افسوبؼي ذم ظددهو وذم شعتفو أيًض 

ٓ تدخؾ ذم  ،ورسائر ،وفؾصز ظذ ادعصقي حؼوئؼ .إػ مـتفك افعرش

أن مـ ٓبد  كػسف، وفصزـؾدرجوهتو  ،جوت وافسعي اجلسامكقيمقزان افدر

 وادعورف افربوكقي.  ،تؽقن مـ ادؼوموت افروحوكقي

إّن اإلكسون افروحوين، افذي هق ظذ ؾطرتف إصؾقي ادقهقبي مـ اهلل، 

يصز ويثبً ذم ـؾ رء، وٓ يؽقن مطؾؼ افعـون، وتغؾى ؿقة روحف 

ٕكف متحرر مـ  ،يضطرب ذم احلقادثظذ ادطؾقبوت افطبقعقي، وٓ 

ٕن مجقع افزّٓت تـشل  ،ووافـػس: ؾػؼداهنو ٓ جيعؾف مضطربً  ،حى افدكقو

 . فومـ حب

إّن افػطرة افتل حتى افؽامل ادطؾؼ، إذا احتجبً بحجوب افطبقعي 

وافـػس، تظـ افؽامل ذم ادطؾقبوت افطبقعقي وافـػسوكقي، ودمزع فػؼداهنو 

مـ هذه آحتجوبوت، ؾام ٓ تستسقغف هق وتضطرب، وإذا خرجً 

، وؾؼط، ويؽقن جزظفو ظذ ؾراق ادحبقب حؼقؼقً  ؾؼدان وصول ادحبقب

 وصزهو ظـ اهلل مـ أصعى إمقر، واهلل اهلودي.
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 املقصد اخلامط ّالعغزٌّ
 الصفح ّضدِ االىتقاو

 

اإلكسوكقي دمووز اإلكسون ظـ إصخوص افذيـ  مـ أظظؿ افؽامٓت

أشوؤوا إفقف، وصػي افعػق مـ افصػوت اجلامفقي فؾحؼ تعوػ، وآتصوف 

 ووصور مربقبً  ،ومـ وؿع حتً تربقي رب افعودغ :ف بودبودئ افعوفقيتشبّ هبو 

ٓبد مـ أن تتجذ ؾقف صػوت مجول احلؼ جؾ  ،فذات احلؼ تعوػ ادؼدشي

آة جلامل اجلؿقؾ اإلهلل، ومـ أظظؿ صػوت احلؼ، وظال، ويصر مر

 وافعػق مـ اخلطقئوت. ،افرمحي فؾعبود، وافتجووز ظـ افسقئوت

إن جذر افصػح وافتجووز يرتقي مـ ترك حى افدكقو وافـػس، 

ـ   وهق ادؼصقد ذم هذا ادؼومـ  وجذر آكتؼوم وافغضى ذم ؽر مقضعفام

 م بودآرب افدكققيي.يرتقي مـ حى افدكقو، وافـػس، وآهتام
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إن افذيـ هؿ ظذ افػطرة إصؾقي، وبوؿقن ظذ روحوكقتفؿ افػطريي، 

افذي  ،ون مـ افتؾقث بؿحبي افدكقو وافـػس، وظورون ظـ افتؽوفىؤمز

هق مـ خقاص افـػس افسبعقي: وأمو ادحتجبقن بحجوب افطبقعي، ؾؾام 

قي، ؾقتؽوفبقن ظذ ـوكقا مشتغؾغ بوٕموين افـػسوكقي، وادطؾقبوت افطبقع

ويستعؿؾقن افؼقة افغضبقي ذم خورج إضورهو: وافقشوئؾ افتل  ،جقػفو

أظطوهو اهلل تعوػ مـ أجؾ اخلالص مـ ؾّخ افدكقو وافطبقعي، صورت هل 

كػسفو وشوئؾ فؾقؿقع ذم ذفؽ افػخ، ؾفؿ خيقكقن افـعؿ، وإموكوت 

 .اإلهلقي، ويؿّدون إفقفو يد افـػس افؼذرة إمورة بوفسقء

مـ أضمب ايمسبقؾ إلم اهلل فمز وصمؾ صمرفمتان: صمرفمة نمقظ » :’ؿول

 .(1)«سمردها زمحؾؿ، وصمرفمة مصقبة سمردها زمصػم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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