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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

جا  األرجاح، سام م   الذي  شقرت  بسحات  جهه  جو احلمد هلل الَفرد العيل

مد الذي  ملت   خت م شرايض األشحتح، األحد الصإقراتتتجتألأل بلمعت  ظالل 

يف الغدجذ جالرجاح، بل استرصخ  عنده من الكامال  لقد جدب إلي  املفتتت ن

 لدي  امليجح ن جاملشتتت ن يف كلذ مستء جصحتح، املدع ذ املره ذ الذي  كلذ من دعته

ل  حتذى اطمأن من ، جشعطته سؤكشف عن  السذ ءصتدتًت كئيحًت حمرجر الكحد فقد 

 ضطراب جاسرتاح.اال

ة فيهت مصحتح، الذي  اتتحس كلذ ]من[ مثل ج ره الذي  ه  مشكتة عىل جالصال

ز ب  اخلحيث من الطيذب نيذة رساهًت لنتد  تلح ، حتى يميمستنري من شج اره الس

يسني الجاملاظ ر م يين هم هداة اخلالئق إىل سحيل ن املحتح، جعىل آل  القدذ

ؤجنالفالح جا تكن   لنوتح، جاملربذ ه ن عن النقيصة جالسذ ن يف الرضاح، املنزذ

ت  جاألسامء احل سنى الذيين هم ضنتئن  اهلل الفتذتح املرتتح.  جالكلام  التتمذ

املاتتج إىل رمحة ربذ  الحترئ، عحد األعىل  بن  ،فيق ل الفقري احلقري وبعد:

                                                           
 .319: 10( املفتتق: املاتتج. لستن العرب 1)

، جه  مت خيتصذ  جيضنذ ب الضنتئن( 2) ملكتج  من ،  ؛، ش  يحخل ب : اخلصتئص، من الضنذ

 .276: 6جم تع  عنده. جممع الحارين 



 

د القتيض السحزجار  لدعتء املنس ب إىل كميل بن رشي  ا: ملذت ام(غفر اهلل هل) حممذ

شعني: مركز  ،الذي  علذم  اإلمتم اهلامم القمقتم، ال ّصذ احلتكم بتلنصذ اجليل زيتد

× اهلل الغتلب، عيلذ بن شيب طتلبدائرة املطتلب، سيذد املشترق جاملغترب، شسد 

  ة، تراكيح  شتخمة، اجدرج يف مضتمين  مطتلب رفيعة، جإشترادعتًء شستجيده عتلي

يكر شكثر األجتت ، جالسيذام ليتيل اجلمعت ، جتد منيعة، هتريًت عىل شلسنة شهل ال

ت  إجوتح تصف ليتيل اجلمعة، جتجيًت يف تراءكن  دهرًا ط ياًل دع   ب  يف من

، إىل شن سنح يل شن شقرح  بعض مآريب، مستعفيًت جلرائمي، مستغفرًا ملآثمي

اًل لل ص  ل إىل معتجيهت الغتمضة تسهي را  إشتراهتت؛تتز عن العحتقرحًت مت

جمقتصدهت القتصية. جحيث مت كتن يل عمل صتلح شستظهر ب  عند اهلل 

ك ب  امليجح ن، جيعتصم ب   س ل، فأره  اهلل شن يك ن هيا يل ممذت يتمسذ جالرذ

 اخلتطئ ن، ي م ال ينفع في  متٌل جال بن ن.

 عنجاألمتن، جتعدجا  جكن  يف دجلة عليذة، تد رتد النتس فيهت يف مهتد األمن

غتية الفراغ جاالرتيتح تشتهي عتستف جالطغيتن، جمن يف الحغي جاال االهرتاء

لطتن  نيالضئ ؤبتن؛ من مهتبة صتححهت  السذ بن اشن ترتع مع الفه د جاليذ

لطتن جختتتن  ابن ختتتن، جترص امللذة جالدجلة جالدين، تهرمتن املتء جالطني، السذ

لطتج ، جشبذد عيش ، جشيذد هيش ، )، ين، شته تتهترجترص الد خلذد اهلل ملك  جس 

 تئل: ن اهلل امللك املعح  د، فقتل السفهت شجت ختئض يف املقص د، بع  (،ججرص شع اج 

 

                                                           
 الضئني: مجتعة الضأن.( 1)



 

 

 

 

 

 رواية كميل بن زياد

رجى السيد يف اإلتحتل شن كميل بن زيتد تتل: كن  هتلسًت مع م ال  شمري 

فقتل  ، جمع  مجتعة من شصاتب ،ود الحرصةاملؤمنني )صل ا  اهلل علي ( يف مس

×: ﴾؟ تتلفِيَها ُيْفَرُغ ُكلُّ َأْمٍر َحكِيمٍ جهل: ﴿ بعضهم: مت معنى ت ل اهلل عز

 ويمي  ما رجري إنه ما من عبد إّل  ليلة النصف من شعبان، والذي نفس عيل بيده»

مثل عليه من خري ورّش مقسوم له يف ليلة النصف من شعبان إىل آخر السنة يف 

 «.جيب لهإل اُ × حيييها ويدعو بدعاء اخلرضتلك الليلة املقبلة، وما من عبد 

تل : يت شمري  .«؟ما جاء بك يا كميل×: »فقتل فلام اجرصف طرتت  لياًل، 

اجلس يا كميل، إذا حفظت هذا الدعاء فادُع »فقتل: ×. دعتء اخلرض ،املؤمنني

 يف عمرك مرة، ُتكَف أو  ،نة مرةأو يف الس ،أو يف الشهر مرة ،به كل ليلة يمعة

وُتنرص وُترزق، ولن ُتعدم املغفرة. يا كميل، أوجب لك طول الصحبة لنا أن 

 :«اكتب»ثم تتل:  «.نجود لك بام سألت

 

  





 

 

 

 

 

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 ﴾الّلُهم  ﴿

دة؛ «يت»فايف  كلمة  ،«يت اهلل»شصل :  ض عنهت امليم املشدذ تفخياًم  جع ذ

يخ تتل   تعتىل.جتعظياًم ل  جليلك ال ،«يت»امليم في  ع ض عن » &:عيل شب  الشذ

  .«يف القسم «تءالت» سم، كام اختصذ جيتمعتن، جهيا من خصتئص هيا اال

اء جتتل ف  :«اللذهم»شصل » :الفرذ يت اهلل آمنذت بتخلري، ش  اتصدجت ب ، فخفذ

  .«جران عىل األلسنةلكثرة الدبتحليف؛ 

يخ يضذ  جالشذ هم بتخلري الرذ  .ردذ هيا الكالم بأجذ  يقتل شيضًت: اللذهمذ ال تؤمذ

 ،ميشء، بل ه  علم لزمت  األلف جالالتيل: ه  غري مشتقذ من  ،«اهلل»ج

 ، اإلل شصل : إل ، دخل  علي  األلف جالالم فحقيه  مشتذق، ج» :سيح ي  جتتل

جىل فت سكن  الالم اال   ،«اهلل» ثمذ جقل  حركة اهلمزة إىل الالم، جسقط  فحقي

                                                           
 .274: 1( تفسري ه امع اجلتمع 1)

 ـ شل . 340: 6جممع الحارين  (2)

 . 384: 1( قرح الريض عىل الكتفية 3)

 ـ شل . 20: 1املصحتح املنري  (4)

 .ظ «فصتر»( يف هتمش املخط ط: 5)



 

م تعظياًم، لكنذ  ي   .«تحل  رتذق مع كرسة متجا دغم ، جف خذ

 اهلل ،هشام يا»×: جيؤيذد كالم سيح ي  مت جرد يف بعض األخحتر، جمن  ت ل 

  .«مألوه ل إذ إهلا   كان»، «مألوها   يقتيض واإلله إله، من مشتّق 

بتداء قرح دعتء الصحتح كالمًت يدلذ يف ا + الّسبزواري املتأهّلني صدر وذكر

، كأن اهلتء املستديرة؛ ملنتسحة «اهلل»شصل »عىل عدم اشتقتت  من يشء، فإج  تتل: 

ّذ ينتهي بتلنقطة لدائرة شفضل األشكتل جشصلهت، جشهنا شن ت ال هنتية هلت؛ إ  اخل

، جال طرف للدائ ّذ جتد تكتب  رة، جشنذ الحدج جاخلتم فيهت جاحد.جهي طرف اخل

ائرتني إشترة إىل اجلامل جاجلالل، جتدب تكتب بدائرة جاحدة إشترة إىل شن  تلدذ

  صفتت  احلقيقية عني  ات  تعتىل.

ت املنتسحة باَسب اللفظ  هي املنتسحة باسب الرسم جالَكتب، هيه جشمذ

ت هجالن لذهت؛طق، فألهنذ س اء كتج  شهل اليكر  ترية عىل شجفتس احلي اجت  ك 

 كيحي شج بتلعلم الحسيطي. جالعلم بتلعلم الرتذ 

ى، ثم تترًة ا ش ة إشترة إىل ترفذع املسمذ حع إشترة إىل شجذ  تعتىل ثم ا عرب بتلضمذ

ة، فصتر امم، جشجذ  ف ق مت ال يتنتهى بام ال يتنتهى عف ق الت ة جشدذ ة جمدذ دذ

 . ﴾ْل ُهَو اهلل ُ َأَحد  قُ ﴿ :«ه »بتإلشحتع 

ْلُق لَ ﴿مليك، فصتر: )ل ( فـ تم االختصتص جالجتترًة ا دخل علي  ال ُه اخْلَ

                                                           
 ـ شل . 20: 1املصحتح املنري  ـ شل ، 340: 6جممع الحارين عن  يف ( 1)

 .2/ 87: 1( الكتيف 2)

ًت إ  ال مرب ب، جإهلًت إ  ال مأل ه»، جفي : 4/ 139: 1( الكتيف 3)  «.كتن ربذ

 .1( اإلخالص: 4)



  

تر من عنده الفت ح التتم، فص . ثمذ ا شحع فتح الالم؛ إشترة إىل شن﴾َواألَْمرُ 

عريف، إشترة إىل شجذ  تعتىل معرجف  ات  ليات  جملت )اله(. ثم ا دخل علي  الم الت

اَمَواِت َواألَْرضِ ﴿ :س اه  اجتهى كالم .  «صتر اهللف ﴾َأيِف اهللِّ َشكٌّ َفاطِِر الس 

عظم، جفي  ثمذ إن العلامء شطحق ا عىل شن هيا االسم الرشيف ه  االسم األ

سة اجلتمعة جلميع  شرسار ال تعدذ جال حتىص؛ ألجذ  ـ عىل األصحذ ـ َعَلم لليا  املقدذ

عن معنى )اهلل(، × فت  العليت جاألسامء احلسنى. جيف احلديث: سئلالص

  .«وجّل  دّق  ما عىل استوىل»فقتل: 

  .«غريه وكّلها  األسامء، هبذه عليه دّل يُ  معنى   اهلل»جفي  شيضًت: 

هحة اجلتمعة جلميع ا  ال استئر األسامء معتجيهت مشم لة لليشنذ × شراد

ى االسم )اهلل(صفت  الكامال  ال كاًل  ، بخالف تلك األسامء؛ فإنتي هي مسمذ

ة. ا  جلكن ال مطلقتً عىل الي منهت يدلذ  ، بل ملا ظًت بتعنيذ من التعيذنت  الن ريذ

إن  ،﴾ْركاَن ُكلِّ َيشءٍ َوبَِأْسامئَِك اّلَتي َمََلَْت أَ ﴿جسيأيت ت ضيح  لك عند ت ل : 

 شتء اهلل تعتىل.

 

 ﴾اِّن ﴿

تئل لنفس  اإلجيذة؛  نذ شس س يف إجيذة اإلجيذت ، كام جرد إشعترًا بأجذ  مم شثح  السذ

                                                           
 .54( األعراف: 1)

 .10( إبراهيم: 2)

 ، بتختالف.5ـ  4( قرح دعتء الصحتح: 3)

 .3/ 115: 1( الكتيف 4)

 .2/ 114: 1( الكتيف 5)



 

شج إشترة بأجذ  ممس س بتل ه د، جال ه د إقراق اهلل  ،اهلل يف ممس س عليذتً 

اَمَواِت َواأْلَْرضِ  اهلل﴿تعتىل:    .﴾ُنوُر الس 

ث هبيه النذعمة  جهيا االمتستس من شعظم النذعامء التي شجعم  اهلل هبت، فادذ

ْث ﴿امتثتالً لق ل  تعتىل:  العظمى، جاملنذة القص ى؛ ا بِنِْعَمِة َربَِّك َفَحدِّ  .﴾َوَأم 

فس من شعظم اخلطتيت عند شصاتب احلقيقة هيا، جإن كتن إثحت  اإلجيذة للن

 جشربتب العيتن، كام تيل: 

 جتيل: 

 
 

 
 

  .جبتإلضتفة ،«املقّربني سّيئات األبرار تحسنا»  من بتب: إالذ إج

ع  جاالجت ضيح املقتم: شجذ  مل بتهتل ـ كام تتل تعتىل: ت كتن املقتم مقتم الترضذ

ا َوُخْفيَة  ﴿ ع  ُكْم َترَضُّ ُه لَ حُيِبُّ املُْْعَتِدينَ  اْدُعوْا َرب  ب َك يِف ﴿جتتل  ﴾إِن  َواْذُكر ر 

عا  َوِخيفَ  َن َنْفِسَك َترَضُّ ْهِر ِمَن اْلَقْوِل بِاْلُغُدوِّ َواآلَصاِل َولَ َتُكن مِّ ة  َوُدوَن اْْلَ

                                                           
باتر «. فإج  ممس س يف  ا  اهلل ؛ال تسح ا عليتً »، جفي : 21: 3( منتتب آل شيب طتلب 1)

، 143: 9املعوم األجسّ  ،« ا  اهلل»جفيهام: ، 3/ 31: 107ج  5/ 313: 39األج ار 

 .148: 19املعوم الكحري 

 .35( الن ر: 2)

 .11( الضاى: 3)

  .659لقيرص (: ا. قرح فص ص احلكم )116: 1ن عريب تفسري اب (4)

ج: 5)  .160( دي ان احلالذ

 .16/ 205: 25. باتر األج ار 48ـ  47: 3 ة( كشف الغم6)

 .55( األعراف: 7)



  

تئل ﴾اْلَغافِلنِيَ  دع ات  ليس ممذن كتم مت شجعم  إىل شجذ  يف شسئلت  ج ـ ششتر السذ

ى يف ازديتد النعمة ضنذة ،املنعم جإمستكًت جَهَلعًت، بل اعرتف يف  ،جَجلعتً  جتكدذ

ل  ، جمن املستخلعني تغرتني يف آالئ  تعتىلساء احلتل بأجذ  من املاألمر جابتدشجذ

جالعلم جالعرفتن، جغريهت من  ،من ال ه د جاحليتة جالقدرة بخلع  الفتخرة

 ل احق ال ه د التي دار  مع  حيثام دار، كام تيل:

عة، جتتم عند منعم  تعظياًم إلكرام ، جحتمدًا إلجعتم ، كمن لحس ثيتب اخلل

 ل»قتل ، بل شصدق من : ربذ متتئاًل بلستن حتل  الي  ه  شفصح من لستن 

 .«نفسك عىل أثنيتكام  أنت ،ثناء عليك ُاحيص

فعىل  ،تئل ن لنف سهم اإلجيذةشثح  الس في شمثتل هيا املقتم إنف ،باْلملة و

ق يف م ضع  ـ شيئيذة اليشء كتج  بص رت   ،رضب من املوتز؛ ألجذ  ـ كام حقذ

تل ه ب ء إىل فتعل  بجسحة اليش»جمتتم ، جمتتميذت  بفتعل  جعلذت ، كام تتل احلكامء: 

 . «مكتن جالفقدانجال هدان، جإىل تتبل  بتإل

ل  م جعلذة العلل جفتعل الف اعل ه جمن املعل م شنذ ف ق التام احلقذ األجذ

                                                           
 .205( األعراف: 1)

، من بتب تعب،  ضنذًت جضنذًة  بتلكرس جضنتجًة  بتلفتح: بخل، فه  2) ( ضنذ بتليشء  يضنذ

 .365: 2ضنني. املصحتح املنري 

 «.گردجم چ ن تتج ج ط قبر رس ج بر »، جفي : 28: 1لسحزجار ( ا( اجظر: قرح مثن   )3)

 .56( مصحتح الرشيعة: 4)

 . 7: 2 هتد  السحزجار ( الذ امل( قرح األسامء احلسنى )5)



 

مهت؛ س اء كتن  اجلتعل تعتىل شأج . فتإلشترة إىل النفس يف احلقيقة إشترة إىل مق ذ

  ، شم ال:املشري من  ج  االستشعتر هبيا

 

 .«عّز وجّل  اهلل معرفة بالنورانّية رفتيمع»×: جهليا تتل معلذم هيا الدعتء 

  .«احلّق  رأى فقد رآن من»‘: جتتل 

تعر: احلقيقة ه  تعتىل كتن ستئاًل جمسؤففي   جالً ج اكرًا جميك رًا، كام تتل الشذ
 

 

ق بق ل  تعتىل:  د برصك، ت صدذ دذ إِْن ِهَي إِل  ﴿فإ ا كشف عنك غطتؤك جح 

ْيُتُموَها َأنُتْم َوآبَ َأْساَم  ا اء َسم  ا ِمن ُسْلَطاٍن﴾ اهللُ أنزل ؤُكم م   تصديقًت شه ديًت. هِبَ

 

 ﴾سأُلَك أَ ﴿

ف االلتامس فإج  يستعمل سحة إىل العتيل، بخاليف الداين بتلنالسؤال يستعمل  

ت يف العرف فتشتهر بعكس  لك.   يف املستج ، جشمذ

 

تَِك ال تي َوِسَعْت ُكل  ﴿  ﴾ءٍ يَشْ  بَِرمْحَ

املراد بتلرمحة هنت: ال ه د املطلق الي  ه  تسم من مطلق ال ه د جاملشيذة 

                                                           
 .1/ 1: 26( باتر األج ار 1)

 .72: 8( صايح الحختر  2)

 ، اهلتمش.294: «املويل»( ج سب هيان الحيتتن للقيرص ، كام يف 3)

 .23( النوم: 4)



  

ل ه د جا ،«بنفسها ةئواملشي ]باملشيئة[ األشياء خلق اهلل إنّ »الفعليذة، كام جرد: 

ي  فتض عىل كلذ املتهيذت  جاألعيتن الثتبتت  املنحسّ جالفيض املنحسّ ال

س؛ ألجذ  بيات  عتر  املرح مة هبت، ج  عن شحكتم املتهيذت ، كام شنذ  الفيض املقدذ

ى بتلفيض األتدس، ظه ر  ات  تعتىل بتألسامء جالص ة يسمذ فت  يف املرتحة ال احديذ

ة الق ة بتملمكن، يقتل: فالن رحيٌم، ال مت ه  عحترة عن رتذ لب؛ ألنذ استعامهلت ختصذ

  عة ـ يرمحا رشى فقريًا مثاًل ـ جه   ج النعمة جالسش  رتيق تلح ، يعني: إ 

 بتإلعطتء. 

جت ب  عن الرمحة: النفس الرمحتين،  جمن شلقتب  لك ال ه د املطلق الي  عربذ

دية  . ‘جاإلبداع، جاإلرادة الفعليذة، جاحلقيقة املامذ

 [مراتب الوجود]

،  :ذلك وحتقيق عف: ال ه د احلقذ ة جالضذ شنذ لل ه د مراتب خمتلفة بتلشدذ

 جال ه د املطلق، جال ه د املقيذد. 

د عن مجيع األجصتف جاأللقتب جالنذع  .  :فاألّول  ه  ال ه د املورذ

 محت  ال اسعة،مشيئت  الفعليذة، جره  صنع اهلل جفيض  املقدس، ج :والّثان

فس الرمحتجيذة، جعرش الرمحن، جاملتء الي  ب  حيتة اع  جإرادت  الفعليذة، جالنجإبد

تي ششتر إليهت شمري املؤمنني «كن»كلذ يشء، جكلمة  يقول ملا  إّنام»بق ل : × الذ

جفعل اهلل، جبرزخ  .«يسم  بنداءل بصوت يقرع ول  ،فيكون ،: كنكونه أراد

                                                           
 «.خلق اهلل املشيئة بنفسهت، ثم خلق األشيتء بتملشيئة»، جفي : 4/ 110: 1( الكتيف 1)

 .«عترية»يف األصل: ( 2)

 .«يرحم علي »يف األصل: ( 3)

 .8/ 255ـ  254: 4. باتر األج ار 302: 1( االحتوتج 4)



 

 تب. الربازخ، جغري  لك من األجصتف جاأللق

ـ ش  ال ه د املقيذد ـ : ه  شثره تعتىل، ك ه د العق ل جالنف س،  والثالث

 جامللك جالفلك، جاإلجستن ج احلي ان، جغري  لك.

 [رمحانية ورحيميةالرمحة ]

ة بأهل  فإ ا عرف  هيا، فتعلم شنذ الرمحة رمحتجيذة جرحيميذة، جهي خمتصذ

 ئكت  جالي م اآلخر. التذ حيد، جهم العتمل ن بتهلل جرسل  جكتح  جمال

فهم ت حيده جشجحيتءه اليين هداهم اهلل إىل رصا ،وباْلملة ط مستقيم، جعرذ

 جمت هتء ب  النحيذ ن.  ،هجشجليتء

جالرمحة الرمحتجيذة ال ختتصذ بيشء دجن يشء، بل هي جسع  كلذ يشء، 

ة ال ة  اهلحتء، حتذى إجمرح مة هبت مجيع املتهيذت ، من الدرذ الكتفر  نذ حيضتء إىل اليرذ

جالكلب جاخلنزير جإبليس، جكلذ مت تراه يف غتية القيارة جاحلقترة جامللعنة شيضًت 

مرح مة هبت؛ إ  تلك الرمحة شمر اهلل الي  يأمتر ب  كلذ م ه د، جكالم اهلل الي  ال 

ختلق جال خمل ق، جفعل اهلل الي  اشتمل عىل كلذ املفتعيل، جخطتب اهلل 

 لثتبتة، جصنع اهلل الي  كلٌّ مصن ع بيلك الصنع.املتختطب ب  مجيع األعيتن ا

فمن كتن ل  عقل رصيح جترحية مستقيمة يعلم شنذ الصتجع ه  اهلل، جالصنع 

 لك ال ه د، جاملصن ع امل ه دا ، جكيلك اآلمر جاألمر جاملؤمتر، جاخلتلق 

جاخللق جاملخل ق، جاملتكلذم جالكالم جاملختطب، جالرمحن جالرمحة جاملرح م، 

، يعني: تعلذق «غضبي عىل تغلب رمحتي»يا. جيف احلديث القديس تتل: جهك

فإنذ الرمحة من  شكثر من تعلذقهت بإيصتل العق بة؛ إرادت  تعتىل بإيصتل الرمحة

                                                           
 «.إن رمحتي سحق  غضحي»فيهام: ، ج335. اجل اهر السنية: 25/ 275: 2( الكتيف 1)



  

 مقتضيت  صفة الرمحتجية جالرمحية، جالَغَضب ليس كيلك، بل ه  بتعتحتر

  .«رمحة ةمئ تعاىل هلل إنّ »جيف احلديث: املعصية؛ 

 ، : كأجذ  شراد الكثرة ال حتديد الرمحة؛ إ  علم  شنذ رمحت  تعتىل صفتقولأ

ق يف م ضع  شنذ صفتت  احلقيقيذة عني  ات   جصفت  اهلل كلذهت غري متنتهية؛ قذ فإجذ  ح 

ة، فكيلك صفتت  غري متنتهية.  ة جشدذ ة جمدذ  تعتىل، ج ات  غري متنتهية عدذ

ى: ميشء جه ده، جه  املتهيذة؛ إ  بمعن ﴾يشء كّل ﴿ثمذ إنذ اليشء يف ت ل : 

 هي ميشء جه دهت. 

تئل إىل آخره، لالستعتجة، ججي ز شن يك ن  ﴾برمحتك﴿ :جالحتء يف ت ل السذ

محتني.   للسححيذة، جفي  إشترة إىل شجذ  مرح م بكلتت الرذ

ف ه ده جمشتعره جشعضتؤه جه ارح  مجيعًت شتهدة  ،الّرمحانّية بالّرمحة أّما

حني سئل × ن شمري املؤمننيمرزجتيذت  من اهلل تعتىل؛ إ  جرد ععىل مرح ميذت  ج

والّرحيم هو  علينا، الرزق ببسطه يرحم الذي هو الّرمحن»محن، تتل: عن الر

فجعله سهال  َ  الدينوخّفف علينا  وآخرتنا، ودنيانا أديانناالعاطف علينا يف 

  .«أعدائهوهو يرمحنا بتمييزنا من  ،خفيفا  

 [داتأرزاق املوجو]

قتضي   ٌ عىل حسب مت تفتعلم شنذ مجيع امل ه دا  مرزجتة من اهلل تعتىل، كالذ 

 العنتية اإلهليذة:

                                                           
 .219: 6. باتر األج ار 39( االختصتص )للمفيد(: 1)

 «.ه  العتطف»في : ليس ، ج232( الت حيد )للصدجق(: 2)



 

ه  مشتهدة مجتل اهلل تعتىل جهالل ، جااللتيا  بتالستغراق  فرزق العقول الكّلية:

يتت  ج إقراتتت .   يف جتلذ

 نتعت . ب الكامال ، جاتتنتء العل م جالصاكتست ورزق النفوس:

م  ق األمالك:ورز التسحيح جالتهليل جالتقديس؛ إ  رزق كلذ يشء مت ب  يتق ذ

ء.    لك اليشذ

ة، جتشحذهتهتت بتملأل األعىل ال ضعيذة. ورزق األفالك:  ه  حركتهتت الدجريذ

 ه جكامل ، عىل جسحت  الالئقة ب . مت ب  جش ء ورزق البدن:

 ، جالستمعة: إدراك املاس ست ، فرزق الحترصة: املحرصا ورزق احلواّس:

ة: املشم مت ، جالالجاليائقة: املي املسم عت ،  امللم ست .  مسة:جتت ، جالشتمذ

درك مجيع املاس ست  الظتهرة جالحتطنة، غري مت يدرك  ورزق البنطاسيا:

 بتل هم. 

 مت يأتي  من احلسذ املشرتك جحيفظ .  ورزق اخليال:

دة عن ورزق املتخّيلة: ة.  درك الصذ ر اجلزئيذة املورذ  املتدذ

 إدراك املعتين اجلزئية.  ورزق الوامهة:

 إدراك املعتين الكلذية.  ورزق العاقلة:

ة.  ن رزق املاهّيات:حّتى إ  ال ه دا  اخلتصذ

ة عليهت داللة وأّما إّن السائل مرحوم برمحته الرحيمّية ، فأيامج  ج شسئلت  دالذ

 جاضاة.

 

تَِك ال تي َقَهْرَت هِبا ُكل  يَش ﴿  ﴾ءوبُقو 

ة: القدرة، ال استعداد اليشء، كتلتي هي تسّ اهلي ىل من مطلق   املراد بتلق ذ



  

ن يف فصلهت،  ة املاضة، هنسهت مضمذ ت ه هر بتلق ذ الكامل، كام عرف  بأهنذ

ن يف هنسهت.   جفصلهت مضمذ

 [القوى العشرة]

جال من سنخ الق ى العرش التي شجدعهت اهلل تعتىل يف اإلجستن، سحعة منهت 

لوزئيت ، جهي: ال امهة املدركة للمعتين، جاحلسذ املشرتك، جالحترصة، مدركة ل

ة، جالالمسة. جاجالستمعة،  كة جاليائقة، جالشتمذ كة: حمرذ ثنتتن منهت مهت املارذ

كة الش تيذة. جعتقرهت: العقل، ش  العتتلة، جهي املدركة للكليذت ،  العتملة جحمرذ

 جهي منشعحة إىل شربع ت ى:

 [العقل أربع قوى]

ة الغر :أحدها  ة التي يستعدذ هبت اإلجستن إلهي الق ذ ة، يزيذ دراك العل م النظريذ

جيفترق هبت الحهتئم، فكام شنذ احليتة هتيذئ اجلسم للاركت  اإلرادية جاإلدراكت  

ة جالصنتعت  الفكرية.  احلسيذة، فكيا الق ة الغريزية هتيذئ اإلجستن للعل م النظريذ

ة حيصل هبت ال :الثانية ثنني مثاًل شكثر من ال احد، جالشخص علم بأنذ االت ذ

 ال احد ال يك ن يف زمتجني جمكتجني. 

ة حتصل هبت ال :والثالثة  األح ال. عل م املستفتدة من التوترب بموتر ت ذ

ة هبت يعرف اإلجستن ع اتب األم ر، فيقمع الشه ة الداعية إىل  :والرابعة ت ذ

ل املكرجه العت ة العتهلة، جيتامذ  هل لسالمة اآلهل. الليذ

ى صتححهت:  عتتاًل، فتأل جىل جالثتجية حتصلتتن فإ ا حصل  تلك الق ى سمذ

                                                           
 .«حتصلة»يف األصل: ( 1)



 

جإىل  لك ششتر شمري بتالكتستب.  بتلطحع، جالثتلثة جالرابعة حتصلتتن

 بق ل : × املؤمنني

ة هبيه املعتين عىل اهلل تعتىل؛ إ  مجيع  لك  جإجذام ال جي ز اطالق الق ذ

هت جه دا ، فكتج  من مجلة تدرت   استعدادا  جإمكتجت  جاجفعتال  جإن جعدذ

ل لك ججحنيذ  ت  تعتىل،الفعليذة التي سنفصذ بل القدرة ـ    شن مجيعهت ههت  تتدريذ

  اهحة بياهتت، جهي تدرت  الياتية،جمرتحة منهت هي ال لم ـ  ا  مراتب:كتلع

 جمرتحة منهت عني ال ه د املنحسّ، جهي تدرت  الفعليذة. 

استهالكهت  :ا  هلل تعتىل هبيه القدرة الفعليذة، جاجقهترهترجمجيع األشيتء مقدج

ت بيجاهتت ليس  ششيتء عىل حيتهلت، جهليا  جرد عن الرشع جاضماالهلت حتتهت؛ ألهنذ

 . «العظيم العيل باهلل إّل  قوة ول حول ل»األج ر: 

تك الفعليذة التي هي  ،﴾يشء كّل  هبا قهرت اّلتي وبقوتك: ﴿جت ل  ش  بق ذ

« هبا»حت  تدرتك الياتيذة التي تهر  هبت مجيع املقدجرا . جالحتء يف ت ل : 

 سححيذة، شج بمعنى: مع. 

 

 ﴾ل  هَلا ُكُل يَشءَوذَ  ،َوَخَضَ  هَلا ُكُل يَشء﴿

ة. جاخلض ع ـ ك الضامئر الثالثة  تخلش ع ـ : الت اضع خ فًت راهعة إىل الق ذ

                                                           
 .«حتصلة»يف األصل: ( 1)

 .234: 3( هنتية األرب يف فن ن األدب 2)

 يف هيه العحترة. «هلت»تي من العحترة الستبقة، جكلم «هبت»ش  يف كلمة ( 3)



  

ق بينهام بأنذ اخلض ع يستعمل يف الحدن، جاخلش ع يف  جرهتًء. جتد ي فرذ

مْحَنِ ﴿، مثل ت ل  تعتىل: الصذ    . ﴾َوَخَشَعت اأْلَْصَواُت لِلر 

يضًت استعمل يف الق ل جالصذ  ، كق ل  تعتىل: بأنذ اخلض ع ش ؛جتد ال يفرق

َضْعَن بِالَْقْولِ ﴿  . ﴾َفاَل ََتْ

َعنَِت ﴿مثل ت ل  تعتىل:  ﴾يشء كّل  هلا وذّل  ،يشء كّل  هلا خض  و﴿فق ل : 

 لذ  جخضع  ال ه دا  ل  تعتىل؛ ألجذ  متلك  ش  ﴾اْلُوُجوُه لِْلَحيِّ اْلَقيُّومِ 

مهت، جبفيض  تعتىل ت ام األشيتء، جبسحح  رتتهبت، جآخي بنتصيتهت، جتيذ   مهت جمق ذ

 حيتهتت. 

، ضدذ   :ـ بتلضم ـ من اليلذ  ﴾ج لذ ﴿ . جحيتمل شن يشء كلذ  هلت هتن ش  العزذ

 .ءيش كلذ  هلت اجقتد  أ ،ع بةضدذ الص :ـ بتلكرس ـ يلذ يك ن من ال

 

ا ُكل  يَشء﴿  ﴾َوبَِجََبوتَِك اّلتِي َغلَبَت هِبَ

 [عامل اجلربوت]

من اجلرب، جه  تعتىل هحذتر؛ ألجذ  جيرب جقتئص املمكنت   هربج  ـ َفَعل    ـ:

                                                           
 . 844/ 216: )العسكرية( الفرجق اللغ ية (1)

 .108( ط : 2)

 .32( األحزاب: 3)

 .111( ط : 4)

 .230: 1( اجظر: قرح مثن   )حتج مال هتد  السحزجار ( 5)



 

حت ، فيورب جقصتهنت. بإفتضة اخلريا  عليهت، جيكس  العنترص ص ر املركذ 

ة كتج  شج جزجليذة. استعامهلت بعتمل العق ل، ط ليذة كتج  شج عرضيذ  جخصذ   ة، صع ديذ

 [عامل الّلاهوت]

ه  »خصذ استعامل كام شجذ   فت ، ش  عتمل جالص بعتمل األسامء «الالذ

ى يف لستن الرشع األج ر بـ ة، جه  املسمذ  .«فق املحنياأل  »ج «فق األعىلاأل  »ال احديذ

 العترفني. جه  منتهى سري الستلكني ،﴾َقاَب َقْوَسنْيِ َأْو َأْدَنى﴿جه  مقتم: 

د  أنملةدنوت  لو»،جإىل  لك املقتم ششتر هربئيل بق ل : ‘ جكتن مقتم جحيذنت حممذ

 كام تيل:  ،«لحرتقت

 [عامل امللكوت]

 بعتمل الحتطن من عتمل املثتل األعىل جاألسفل، ش  «امللك  »جخصذ  استعامل 

: عتمل صطالح حكامء اإلقراقس مطلقًت جعتمل الص ر الرصفة، جبتعتمل النف 

 ل املعلذقة. ث  امل

 [عامل الّناسوت]

بعتمل الطحتئع، ش  عتمل اجلسم جاجلسامين، جبعحترة  «النتس  »جخصذ استعامل 

                                                           
 .9( النوم: 1)

 .86/ 382: 18باتر األج ار  ،155: 1( منتتب آل شيب طتلب 2)

 .431: 1مال هتد  السحزجار (  قرح مثن   )حتج ( اجظر3)

 .230( حكمة اإلقراق: 4)



  

 ا خرى: عتمل الزمتن جالزمتجيذت . 

ه ر شيضًت، «امللك  »كام شنذ  َوَكَذلَِك ُنِري ﴿كام تتل تعتىل:  يطلق عىل عتمل الدذ

اَمَواِت َواألَْرِض َولَِيُكوَن ِمَن املُْوقِننِيَ   .﴾إِْبَراِهيَم َمَلُكوَت الس 

 ]العقول العشرة[

ل، جاملمكن  ل مت َصَدر من احلقذ احلقيقي ه  العقل األجذ فليعلم شنذ شجذ

، كام تتل جبرجاية  ،«العقل تعاىل اهلل خلق ما أّول»‘: األقرف األهلذ

ى يف الكتتب «روحي»، ج«نوري اهلل خلق ما أّول»ا خرى:  . جه  املسمذ

امج  بـ ، َوِعنَدُه ُأمُّ اْلكَِتاِب﴾﴿كق ل  تعتىل:  ،«ا مذ الكتتب»اإلهلي جالفرتتن السذ

 .﴿ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسُطُروَن﴾ كق ل : «القلم»ج بـ

مت ق؛ لك ج  بسيّ احلقيقة، هتمعًت لكامال  فه  الشتام ل  عىل مجيع احلقتئ

ي مذ إ  اال مذ بمعنى األصل، فه   ؛«ا مذ الكتتب»بـ دجج  بنا  اللذف جاجلمع، س 

 شصل مجيع الكتب جمنحعهت، جكتتبيذت  بتعتحتر متهيذت . 

ي كام شنذ  مذ  إنّ »×: كق ل  ،«األرض الحيضتء»بـ عتمل العق ل هبيا االعتحتر س 

 أنّ  لمونول يع وهيّللونه، ويسّبحونهيعبدون اهلل  خلقا ، شحونةم بيضاء أرضا  هلل 

ج لك ألنذ ال ه د املنحسّ جالرمحة ال اسعة ختتلف  ؛«إبليساهلل خلق آدم ول 

                                                           
 .75( األجعتم: 1)

 .8/ 97: 1باتر األج ار  ،141/ 99: 4يل آل( ع ايل ال2)

 .7/ 97: 1باتر األج ار  ،140/ 99: 4يل ( ع ايل الآل3)

 .309: 54باتر األج ار  ،12: 12( قرح شص ل الكتيف 4)

 .39( الرعد: 5)

 .1( القلم: 6)

 .بتختالف، 12خمترص بصتئر الدرهت :  ،144/ 100: 4يل ع ايل الآل( 7)



 

ة، فإجذ  مضتفًت إىل اهلل تعتىل إجيتده  شسامؤه بتعتحترا  شتذى ]يف[ جفس األمريذ

، جمضتفًت إىل املتهيذة جه دهت،  جمن حيث إجذ  كتلقلم بني شصتبع جصنع  كام مرذ

محن يكتب عىل صفات  الق ابل:  ، جمن حيث املثح  يف األل اح «تلم»الرذ

  كام تيل: «كتتبة»العتلية من الل ح املاف ظ جل ح القدر 

 

 

 

 

 

 

 

ية ل ه د املقيض:  من حيث إجذ  يعنيذ ج ،«تضتء»جمن حيث ك ج  علذة مؤدذ

ر مقداره:   . «تدر»شكل املقيض ج يقدذ

ة:  «كن»من حيث إج  كلمة  وباْلملة، ٍة َطيَِّبٍة َكلَِمة  َطيَِّبة  َكَشَجر﴿ال ه ديذ

اَمء﴾  . َأْصُلَها َثابِت  َوَفْرُعَها يِف الس 

ط  العقل ى عند تين، ثمذ الثتلث، إىل العتقر، جه  املسمذ الث ثمذ صدر بت سذ

تل»بـ احلكامء جيف لستن  ،«رجح القدس»بـ جعند العرفتء ،«العقل الفعذ

  «.هربئيل»ع األطهر بـالرش
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تئنيتب العيلذ بني العقجهيا الرت ت  ل العرشة عىل طريقة حكامء املشذ ، جشمذ

ترتذب بينهت، بل هي عندهم متكتفئة، جال هنتية  الف عىل ميهب اإلقراتينيذ 

  ن العق ل: شربتب األج اع، فتجلربج  اسم ليلك العتمل مجلة. جالعرفتء يسم هلت.

لم ـ بام  كر ـ شنف م عىل كلذ يشء؛ قد ع  ألجذ  شصل  جه د العق ل غتلب جمقدذ

، ق جاجلعل، فه  غتلب عىل مجيع املتهيذت ، جتتهر عليهت بتحلقذ بعد احلقذ  يف التاقذ

تي هي عتمل من ع امل  ـ تتهرًا عىل األشيتء، فه  تعتىل إ ا كتن بوربجت  ـ ال

ة الكلذ حت  ج ر  ات  ظتهرة ال خفتء فيهت َوُهَو اْلَقاِهُر َفْوَق ﴿ :فمقه ريذ

 . ﴾ِعَباِدهِ 

 

تَِك اّلتي ل َيقوُم هَلا يَشء  و﴿  ﴾بِِعز 

ة، جهتء  لندرة ال ه د.   ة: املغتلحة جاملامجعة، شج بمعنى الق ذ  العزذ

ًة جعزازًة ـ بكرسهت يف الثالثة ـ صتر عزيزًا، »جيف القتم س:  ًا جعزذ عزذ يعزُّ عزذ

ز»ـ ك ، فال يكتد ي ه«تعزذ : تلذ ء  زه، جاليشذ ه جعزذ ة. ج شعزذ   .«د، جت   بعد  لذ

يف ص رة مظتهره فحتعتحتر رؤيت  تعتىل  ،فإن ا خي  بمعنى جدرة ال ه د

                                                           
 . 407ـ  406: 2يت ( هل( الشفتء )اإل1)

)كتتب  ،451ـ  450: 1( جمم عة مصنفت  شيخ اإلقراق )كتتب املشترع جاملطترحت ( 2)

 .140ـ  139: 2حكمة اإلقراق( 

 .«ال»يف األصل: ( 3)

 .18( األجعتم: 4)

ًة ـ بكرسمهت ـ جعزازة : »، جفي : «عزز»، متدة 182: 2( القتم س املايّ 5) ًا جعزذ عزذ يعزُّ عزذ

 ...«.ز عزذ ت»ـ صتر عزيزًا، ك



 

  .«األقّلون هؤلء»: ×ال ه د األتلذني، كام تتل األكملني، النتدر 

 جتيل: 

  

ة، فمن بتب ال ة بعد اليلذ ت  جإن ا خي  بمعنى الق ذ لية لعزذ توريد؛ إ  ال شجذ

ة بعد  ة حتذى اجرصف منهت ج صتر عزيزًا ججهد  ل  عزذ تعتىل، جال تك ن ل   لذ

ة، بل ه   ًا كحريًا.رَت عرتي  فَ العزيز املقتدر شزالً شبدًا، ال ت لذ  ة، تعتىل عن  لك عل ذ

ت  تعتىل كستئر صفتت  احلقيقية عني  ات ، جكيف كتن هلت  جلكنذ احلقذ  شن عزذ

هُ  اهللُ َشِهَد ﴿ ،  جاحلتل شجذ  ال ثتين ل  تعتىل:قتجم ج مقتبلم  َواملَْاَلئَِكةُ  ُهوَ  إِل   إَِلهَ  لَ  َأن 

كِيمُ  اْلَعِزيزُ  ُهوَ  إِل   إَِلهَ  لَ  بِاْلِقْسطِ  َقآئاَِم   اْلِعْلمِ  َوُأْوُلو  . ﴾احْلَ

 

 ﴾َوبَِعَظِمتَِك اّلتي َمََلَْت ُكل  يَشءٍ ﴿

  [ش معاني العر]

الت تري، جعظمة الفتعل يظهر بعظمة ربيتء، جالتعظيم: التحويل جالك :العظمة

إ  للعرش  الي  ه  عرش اهلل تعتىل؛ «الفلك األتىص»فعل ، جمن مجلة شفعتل  

 اطالتت  شربع: 

 علم  املايّ.  :العرش جيراد ب  قد يطلق

س.  :ج يراد ب  وقد يطلق  الفيض املقدذ
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 تمل العقل. ع :ج يراد ب  و قد يطلق

 الفلك األطلس.  :جيراد ب  وقد يطلق

جملذت كتن ه  من حيث الكميذة جالكيفيذة شعظم األهستم، جصف  تعتىل بتلعظمة 

. جخصذ  بتليكر؛ إ  مجيع ﴾َربُّ اْلَعْرِش اْلَعظِيمِ ﴿يف كالم  املويد، جتتل: 

تمن الي  األهستم: الفلك الث جمن مجلةاألهستم مشم لة، جه  حميّ بوميعهت. 

 جك اكب مضيئة.  ،منرية، جيشتمل عىل كرا  جشهرام «الكريس»ى بـيسم

 [حجوم بعض األجرام السماوية]

د يف علم اهليئة شنذ شعظم دذ تتن جاثنتن الث اب  املرص  دة مقدار هرم  مئ جتد ح 

جعرشجن مثل مقدار هرم األرض، جشصغرهت مقدار هرم  ثالثة جعرشجن مثل 

شنذ مقدار هرم زحل من الك اكب السيذترة  اثنتن جثامج ن مقدار هرم األرض، ج

ة جثامج ن مثل مقدار هرم هرم األرض، جمقدار هرم املشرت  مئمثل مقدار 

يخ ثالثة شمثتل مقدار األرض، جمقدار هرم الشمس  األرض، جشنذ مقدار املرذ

 ة جستة جعرشجن مثل مقدار األرض. ئثالثم

د  مقتديرهت، جال يعلم عددهت جهكيا ستئر الث اب  جالسيذترا  ا دذ لتي تد ح 

إالذ ه ، جكيا طحقت  األرض من الطينيذة جالرصفة، جالطحقة التي صتر  مسكن 

 الثة. ثامل اليد ال

 [تعاىلفعال اهلل أ]

حت  كلذهت فعل ت شفعتل   إمت من شفتعيل  سحاتج  ؛جستئر املركذ احلسيذة، جإمذ

                                                           
 .26( النمل: 1)



 

ة من العق ل جالنف س جالص ر الرب زخية التي ال يعلم حستهبت إالذ اهلل املعن يذ

تعتىل. بل من مجلة شفعتل  احلسية جاملعن ية معًت خلقة اإلجستن الي  ه  هتلٌس 

سنيني، ججاسطة بني اإل ين، جهتمع للا  تليمني، الي  فؤاده بي  يرتاءى بني احلدذ

في  مجيع شفعتل  تعتىل من السامء جالسامج ، جاألرض جاألريض، بل كلذ إجستن 

 ع مت يف تلح  يف تلب األجتيس اال خر. م

فحهيه يظهر عظمة اهلل تعتىل، جال ه د املنحسّ الي  تد مرذ شجذ   ،وباْلملة

صنع اهلل جفعل ، طحذق جمأل جتتجيف األشيتء، جه  كخيّ ينظم شتتهتت، 

تتهتت، بايث ال يعزب عن حيطت  يشء. جتد مرذ شجذ  يف العقل  جهتمع متفرذ

جفس، جيف اجل هر ه هر، جيف العرض عرض، جبيات  ال يشء  عقل، جيف النفس

 :منهت

 عورْض  ول جووهرا   الوجود ليس
 

 بوالعرْض  بول ذاته اعتبار عند 

 

 

  
 ﴾َوبُِسلطانَِك اّلذي َعال َكل  يَشء﴿

ة جالربهتن :الّسلطان  ا﴿ت ل  تعتىل:  ،احلوذ جي ز شن  ﴾َوَنْجَعُل َلُكاَم ُسْلَطان 

ة، ش  جيعل لكم يك ن بمعنى ال غلحة جالتسليّ، جحيتمل شن يك ن بمعنى احلوذ

ة جبرهتجًت، جالسلطنة: الق ة جالغلحة.   حوذ

ق، جفتق.  ،عال يعل : ارتفع  جتف ذ
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ة، جتدرة امللك ـ جيضمذ الم  ـ جال ايل»جيف القتم س:    .«السلطتن: احلوذ

ت  جبرهتج  جسلطنت   ،جهتهنت بوميع معتجي  صتدق علي  تعتىل؛ ألنذ حوذ

جكيا تدرت  جت ليت  عل  جفتت  عىل مجيع األشيتء. ثم إنذ من حوو   ،جغلحت 

ه يف بالده اليين افتتا  منهم الحتديت ، ءه تعتىل يف شرض ، جا منتءجبراهين  خلفت

. فإجذ  ملذت كتن «خيتم وبكم ،اهلل فتح بكم»جاختتم  هبم العتئدا ، كام جرد: 

قتم العق ل الكليذة ـ جهي جستئّ ه ده تعتىل جحتجية مرمقتمهم باسب ال

باسب النزجل، جرجابّ احل ادث بتلقديم باسب الصع د ـ كتن افتتتح الفيض 

فهم^ برشاقر جه دهم حوج اهلل تعتىل عىل عحتده، التي  ،منهم جاختتتم  هبم

ال تعل هت حوة س ى  ات  تعتىل؛ إ  عق هلم الصاياة الكتفية املستكفية حوج 

 ل، ججف سهم املطمئنة املعلذمة حوج عىل النف س، جشت اهلم الشتفية عىل العق

ال افية حوج للماحذني، جشفعتهلم اخلتلصة الصتفية حوج للعتملني املستكملني 

 رتشدين. سامل

ة، كام جرد عن شمري  :جمن حوو  جبراهين  النف س املتعلذمة بتألسامء بتلق ذ

 الكتاب وهي خلقه، عىل اهلل ججح أكَب هي اإلنسانّية الصورة»×: املؤمنني

 العاملني، ُصَور جمموع وهي بحكمته، بناه الذي اهليكل وهي بيده، كتبه الذي

 احلّجة وهي غائب، كّل  عىل الشاهدة وهي املحفوظ، اللوح من املخترص وهي

 اْلنّة بني املمدود اْلرس وهي خري، كّل  إىل املستقيم الطريق وهي جاحد، كّل  عىل

  .«رناوال
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 ×«.عن الصتدق»، جفي : 2/ 576: 4( الكتيف 2)
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ــة جاآليــت  ــة جالكلــام  الفرتتجيذ ــة احلكميذ  كثــرية الحــتب هــيا يف جالعرفتجيذ

اً  ، ﴾اْقَرْأ َكَتاَبوَك َكَفوى بِنَْفِسوَك اْلَيوْوَم َعَلْيوَك َحِسويب ا﴿: تعتىل ت ل  منهت ؛هدذ

ونَ ﴿جت ل :  َفاِق َسنُِرهيِْم آَياتِنَا يِف اآْل ﴿، جت ل  تعتىل: ﴾َويِف َأنُفِسُكْم َأَفاَل ُتْبرِصُ

قُّ  ُه احْلَ ْم َأن  َ هَلُ قا  ملَِّوا ﴿، جت ل  تعتىل: ﴾َويِف َأنُفِسِهْم َحت ى َيَتَبني  وقُّ ُمَصودِّ َوُهَو احْلَ

 .﴾َمَعُهمْ 

بنفسه  أعرفكم»، جت ل : «رّبه عرف فقد ،نفسه عرف من»×: جت ل 

 . «برّبه أعرفكم

ني ال  الي  جظم  يف الفق : حزجار + يف النرباس سجتتل صدر املتتهلذ

 ×: جهيه األبيت  كتج  ترمجة كالم شمري املؤمنني 
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 ة:جتتل+ يف األبيت  الفترسيذ 
 

 

 

ةُ  َفلِّلهِ ﴿جمن حوو  الحتلغة يف تفسري ت ل  تعتىل:  ج  شجذ  تعتىل  :﴾اْلَبالَِغةُ  احْلُ

 عملت؟ أفال: له قال نعم،: قال فإن عاملا ؟ كنت عبدي»يق ل ي م القيتمة للعحد: 

 احلّجة فتلك ؛فيخصمه تعمل؟ حّتى تعّلمت أفال: قال جاهال ، كنت: قال وإن

 . «البالغة

 

 ﴾َوبَِوْجِهَك الَباقِي َبعَد َفنَاِء ُكِل يَشء﴿

ءٍ  ُكلُّ ﴿هيا كق ل  تعتىل:   َعَلْيَها َمنْ  ُكلُّ ﴿، جت ل : ﴾َوْجَههُ  إِل   َهالِك   يَشْ

اَللِ  ُذو َربَِّك  َوْجهُ  َوَيبَْقى*  َفانٍ  ْكَرامِ  اْْلَ  . ﴾َواإْلِ
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كثرية، جال يشء منهت ينتسب هيا املقتم إالذ ال ه د  ملعتن   «ال ه »تد هتء 

املطلق الي  ه  جه  اهلل القديم، جفيض  غري املنقطع العميم، املايّ بوميع 

إِن  اهللَّ َواِس     ُتَولُّوْا َفَثم  َوْجُه اهللَِفَأْيناََم ﴿لي  بق ل  تعتىل: إاألشيتء، املشتر 

؛ إ  تد عرف  شنذ  لك ال ه د املطلق الي  ه  جه  اهلل الحتتي جفيض  ﴾َعلِيم  

ؤه حكم ل  عىل حيتل ، فحقت الرب بيذة، جكتملعنى احلريف، ال الدائم داخل يف صقع

 بحقتئ  ال بتستقالل . 

اليشء، جتد هتء هبيا املعنى يف الدعتء  جمن مجلة معتين ال ه :  ا 

شج املشرتك بني الصحتح جاملستء، جه  هيا:  ،املخص ص بتعقيب صالة الصحح

ُهم  إِنِّ َأْصَبْحُت و أو َأْمَسْيُت و ُأْشِهُدَك َوَكَفى بَِك َشِهيدا  »  ،َوُأْشِهُد َماَلئَِكَتَك  ،الل 

َلَة َعْرِشَك  اَن َسْبِ  َساَم  ،َومَحَ  ،َوَأْنبَِياَءَك َو ُرُسَلَك  ،َواتَِك َوَأَرِضيَك َوُسك 

نَي ِمْن ِعَباِدَك َويَمِيَ  َخْلِقَك  احِلِ َأنِّ َأْشَهُد َأن َك  ،َفاْشَهْد ِِل َوَكَفى بَِك َشِهيدا   ،َوالص 

يَك َلَك  ،َأْنَت اهللُ دا  َعْبُدكَ  ،َل إَِلَه إِل  َأْنَت َوْحَدَك َل رَشِ َوَأن   ،َوَرُسوُلَك  َوَأن  ُُمَم 

ْفىَل َباطِل  ُمْضَمِحلٌّ  ابَِعِة السُّ َما  ،ُكل  َمْعُبوٍد ِِم ا ُدوَن َعْرِشَك إىَِل َقَراِر َأْرِضَك الس 

ُه َأَعزُّ َوَأْكَرُم ِمْن َأْن َيِصَف اْلَواِصُفوَن ُكنَْه َجاَللِهِ  َأْو  ،َخاَل َوْجَهَك اْلَكِريَم َفإِن 

َتِدَي اْلقُ   اَو َعَد  ،َمْدَح املَْاِدِحنَي َفْخُر َمْدِحهِ  َفاَق  ُلوُب إىَِل ُكنِْه َعظََمتِِه. َيا َمنْ ََتْ

ِدهِ  َصلِّ َعىَل فَ  ،َوَجل  َعْن َمَقاَلِة الن اطِِقنَي َتْعظِيُم َشْأنِهِ  ،َوْصَف اْلَواِصِفنَي َمآثُِر مَحْ

ٍد َو آلِهِ   .«َيا َأْهَل الت ْقَوى َو َأْهَل املَْْغِفَرة ،ْهُلهُ َو اْفَعْل بِنَا َما َأْنَت أَ  ،ُُمَم 
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تر املفني يف الط مة الكربى التي تتل تعتىل: تفتعلم شجذ  إ ا جتىلذ تعتىل بتسم  القهذ

ا ﴿ اَمَواِت َوَمن ﴿، ﴾َوَنَراُه َقِريب ا *َيَرْوَنُه َبِعيد  وِر َفَصِعَق َمن يِف الس  َوُنِفَخ يِف الصُّ

شحد من املتلكني  ، جحيث مل يحَق ﴾ِن املُْْلُك اْلَيْومَ ملَِ ﴿، جتتل تعتىل: ﴾ضِ يِف اأْلَرْ 

مت من جميب جييح  تعتىل، ]ج[  ،إ  الكلذ يفنى عند جتلذي  األعظم ؛نياملوتزي

ارِ  هللِ﴿فأهتب جفس  بق ل :   .﴾اْلَواِحِد اْلَقه 

الشه د، جشنذ مت س ى تعتىل متلك ملك ال ه د بتلعيتن ج  ج حينئي  يظهر شج

  داحلق املعح د املام د ممذت استظلذ بظلذ  املمدجد، جادذعى متلكيذة سهم من ال ه 

َسُبُه الظ ْمآُن َماء  ﴿ : ل  كتن مثَ  اٍب بِِقيَعٍة حَيْ ْ رَجِْدُه َشْيئ ا َوَوَجَد  َكرَسَ َحت ى إَِذا َجاءُه ََل

 . ﴾ِعنَدهُ  اهللَ

تئل جاملويب يف اآل لفكتن السذ تئل جاملويب يف األجذ يعني يف عتمل  ،خر ه  السذ

؛ إ  هنتلك  هتب جفس  بق ل : ش ﴾بَِربُِّكمْ  َأَلْسُت ﴿يضًت حني تتل تعتىل: شاليرذ

تة حتى ﴾َبىَل ﴿ ة املتفرذ ؛ ألنذ العحتد مت كتج ا م ه دين ب ه داهتم اخلتصذ

 هلل تعتىل.   اجييح

﴾ىَل َبوو﴿﴾﴿
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 هلل تعتىل، جإىل  لك املقتم ششتر العترف بل كتج ا م ه دين بتل ه د العيلذ 

 يف املثن  :  الرجمي+

ًة يف  هيا جإن كتج  املتهيذت  عند شربتب الشه د جالحيذنت  مستهلكًة جمندكذ

األعيتن الثذتبتة ممت شمذ  راحية ال ه د شزالً »ج ر ال ه د شزالً شبدًا، كام تتل ا: 

ة إالذ  ريم جفيض  القديم، جال ح ل جال. جامللك جالحقتء ل هه  الك«شبداً  ت ذ

 بتهلل العيلذ العظيم.

 

 ﴾ْركاَن ُكلِّ َيشءٍ أَ ْسامئَِك اّلَتي َمََلَْت أَ َوبِ ﴿

 مجع اسم.  :األسامء 

: ألجذ  تن يٌ  جرفعٌة. جتقديره ؛«َسم    »سم مشتق من اال»تتل اجل هر : 

اهب من  ال اج؛ ألنذ مجع  يشسامء، جتصغ :اِفٌع، جاليذ مذ  . «ريه:  س 

ال سم جه  العالمة، فايف  شصل  جسم؛ ألجذ  من »جتتل بعض الك فيذني: 

ض عنهت اهلمزة، ف زج : اْعٌل  ق ن.  .«ال اج جهي فتء الكلمة، جع ذ  جاستضعف  املاقذ

                                                           
 .19: 1قرح األسامء احلسنى، 282: 8احلكمة املتعتلية  (1)

 ( ش  جزج .2)

 سام.ـ  2383: 6( الصاتح 3)

 سام. ـ 290: 1املصحتح املنري  (4)



  

 [اسم الذات ]

ى،  :أقول ا  ال برشط يشء  إنفاالسم مت شجحأ عن املسمذ ى ه  اليذ كتن املسمذ

ا ، كلفظ اجلاللة فه  اسم فإجذ  اسم اليا  ال اهب ال ه د، املستومع  ؛لليذ

جلميع صفت  الكامال ، من دجن تعيني  صفة من الصفت ، جمالحظة تعنيذ من 

 التعيذنت  معهت. 

 [اسم الصفة ]

ا  جلكن برشط يشء، جبعحترة ا خرى: ملا ظة  ى ه  اليذ جإن كتن املسمذ

لم جالقدرة جاحليتة جغريهت، فه  اسم الصفة، بتعنيذ من التعيذنت  الن رية، كتلع

 كتلعتمل جالقتدر جاملريد جاحلي، إىل آخر شسامء  الصفت . 

 [األمساء بالنسبة إليه تعاىلقسام أ]

سة عىل ثالثة »جعن بعض شهل التاقيق، تتل:   األسامء بتلنسحة إىل  ات  املقدذ

 شتستم: 

سم يدلذ عىل معنًى حييل العقل مت يمنع إطالت  علي  تعتىل، ج لك كلذ ا :األول

جسحت  إىل  ات  الرشيفة، كتألسامء الدالة عىل األم ر اجلسامجيذة، شج مت ه  مشتمل 

 عىل النقص جاحلتهة. 

ججرد يف الكتتب العزيز جالسنذة الرشيفة مت جي ز عقاًل إطالت  علي  تعتىل،  :الثان

امتثتل األمر الرشعي يف كيفيذة تسميت  تعتىل ب ، فيلك ال حرج يف تسميت  ب ، بل جيب 

ت جه بًت شج جدبًت.  ؛إطالت  باسب األح ال جاألجتت   جالتعحذدا   إمذ
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: مت جي ز إطالت  علي  جلكن مل يرد  لك يف الكتتب جالسنذة، كتجل هر، الثالث

ء تتئاًم بيات ، غري مفتقر إىل غريه، جهيا املعنى ثتب  ل   فإنذ شحد معتجي  ك ن اليشذ

يو ز تسميت  ب ؛ إ  ال متجع يف العقل من  لك، لكنذ  ليس من األدب؛ تعتىل، ف

 ينتسح  من ههة ا خرى ألجذ  جإن كتن هتئزًا عقاًل جمل يمنع من  متجع، لكنذ  هتز شالذ 

ة مت يمكن شن يك ن معل مًت، فإنذ كثريًا من  ال جعلمهت؛ إ  العقل مل يطذلع عىل كتفذ

صياًل، جإ ا هتز عدم املنتسحة جال رضجرة داعية األشيتء ال جعلمهت إمجتالً جال تف

 إىل التسمية، فيوب االمتنتع من مجيع مت مل يرد ب  جصذ قرعيذ من األسامء. 

يعني م ت فة عىل  ،«إنذ شسامء اهلل تعتىل ت تيفية»جهيا معنى ت ل العلامء: 

 النصذ جاإل ن يف اإلطالق. 

 [تعاىل أمسائهأقسام ]

ر هيا، فتعل ت شن تدلذ عىل اليا  فقّ من غري ءم شنذ شسامإ ا تقرذ ه تعتىل إمذ

ت إضتفة  هنية فقّ، شج سلب فقّ،  اعتحتر شمر، شج مع اعتحتر شمر، ج لك األمر إمذ

 تستم شربعة: شج إضتفة جسلب. فتأل

 [الذات فقط ما دّل على ]

 ، فإجذ  اسم لليا  امل ص فة«اهلل»ا  فقّ، جه  لفظ ي: مت يدلذ عىل الفاألّول

بتجية، املنفردة بتل ه د احلقيقي، فإنذ كلذ م ه د س اه غري ربوميع الكامال  ال

مستاق لل ه د بيات ، بل إجذام استفتده من الغري. جيقرب من هيا االسم لفظ 

راد ب :  «احلقذ »ا  من حيث هي جاهحة ال ه د، فإنذ يإ ا ا ريد ب  ال ،«احلقذ » ي 
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، بل ه  دائم الثح  ، جال اهب ثتب  دائاًم غري  تتبل للعدم جالفنتء، فه  حقذ

 .  شحقذ من كلذ حقذ

 [الذات مع إضافة ما دّل على]

فإجذ  بتإلضتفة إىل مقدجر  ؛«القتدر»ا  مع إضتفة كـي: مت يدلذ عىل الالّثان

فإجذ  شيضًت اسم لليا ، بتعتحتر اجكشتف  ؛«العتمل»تعلذق  ب  القدرة بتلتذأثري. ج

 ؛«الحترئ»ج .فإجذ  اسم لليا  بتعتحتر تقدير األشيتء ؛«اخلتلق»ج .األشيتء هلت

ر»ج .جيتدهتإ  بتعتحتر اخرتاعهت جافإجذ  اسم للي بتعتحتر شجذ  مرتذب ص ر  ؛«املص ذ

فإج  اسم لليا  بتعتحتر إعطتء  ؛«الكريم»ج .املخرتعت  شحسن ترتيب

يئت .   ق ستئر اسم لليا  بتعتحتر شجذ  ف «العيل»جالسؤال ، جالعف  عن السذ

فإج  اسم لليا  بتعتحتر جتتجزهت حدذ اإلدراكت  احلسيذة  ؛«العظيم»ج .جا يال

ل»ج .جالعقليذة بتعتحتر صريجرة  «اآلخر»ج .بتعتحتر سحق  عىل امل ه دا  ؛«األجذ

ه  اسم لليا  بتعتحتر داللة العقل عىل جه دهت  «الظذتهر»ج .امل ه دا  إلي 

إجذ  اسم بتإلضتفة إىل عدم إدراك احلسذ ف ؛«الحتطن»ج .داللة بيذنة جاضاة

 إىل غري  لك من األسامء.  .جال هم

 [الذات باعتبار سلب الغري عنه ما دّل على]

بتعتحتر  ؛«ال احد»ا  بتعتحتر سلب الغري عن ، كـيالثتلث: مت يدلذ عىل ال

 ؛«يذ الغن»ج. بتعتحتر سلب القسمة جالحعضيذة ؛«الفرد»ج .سلب النظري جالرشيك

الم»ج .بتعتحتر سلب العدم ؛«القديم»ج .حتر سلب احلتهةبتعت بتعتحتر  ؛«السذ
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جس»ج .سلب العي ب جالنقتيص إىل  .بتعتحتر سلب مت خيطر بتلحتل عن  ؛«القدذ

 غري  لك. 

 [الذات مع اإلضافة و السلب ما دّل على]

لب معًت، كـ :الراب  تل الي ؛«احليذ »بتعتحتر اإلضتفة جالسذ   ال فإجذ  املدرك الفعذ

 ؛«العزيز»ج .بتعتحتر سعة علم  جعدم ف   يشء من  «ال اسع»ج .تلاق  اآلفت 

حيم»ج .لي إجه  ممذت يصعب إدراك  جال ص ل  ،ي  ال جظري ل لجه  ا جه   ؛«الرذ

إىل  .جإرادت  هلم اخلريا  ،جعنتيت  هبم ،ا  بتعتحتر شم ل رمحت  خللق ياسم لل

 اجتهى.  «غري  لك

 [سماال ةحول حقيقحتقيق ]

ق  احلكامء جالعرفتء، فإنذ  جالتاقيق األحقذ بتليكر يف تحيني هيا املقتم مت حقذ

االسم عندهم ه  حقيقة ال ه د ملا ظة بتعنيذ من التعيذنت  الكامليذة من 

ختصذ من التوليذت  اإلهليذة. فتل ه د احلقيقيذ  صفتت  تعتىل، شج بتعتحتر جتل  

جبتعنيذ ك ج   .«العليم»جكشتف ليات  جلغريه االسم مأخ  ًا بتعنيذ ك ج  مت ب  اال

  «.املريد»خريًا حمضًت جعشقًت ختلصًت االسم 

  .«النذ ر»جملا ظًت بتعنيذ الظتهر بتليا  جاملظهرية للغري االسم 

 . «القدير»اتية للن رية عن علم جمشيذة االسم يجبتعنيذ الفيتضيذة ال

تلية االسم جبتعنيذ الدرذ   .«حليذ ا»اكيذة الفعذ
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لم»جبتعنيذ اإلعراب عامذ يف الضمري املكن ن الغيحي االسم   جهكيا.  .«املتكذ

تي هي  جكيا مأخ  ًا بتول   ة الذ ة، بايث يك ن كتحلصذ ختصذ عىل متهيذة ختصذ

جعىل سحيل  ، بام هي إضتفة ــ ك ن اإلضتفة تالكيلذ املضتف إىل خص صيذة، 

ة، جاملضتف إلي  خترهًت، لكن هيه باسب قييد ال عىل سحيل ك هنت تيدًا ـ داخلتال

. ااملفه م، جالتذويل ب  َسب ال ه د اسم ختصذ

 [احملقق السبزواريرأي ]

فنفس ال ه د الي  مل يلاظ » +: الّسبزواري املتأهّلني صدر قال هذا وعند

 ٌ ى، جال ه د برشط التعنيذ ه  مَمَع  تعنيذ تعنيذ الحا  ه  املسمذ ت، بل بنا  الالذ

 ،جفس التعنيذ ه  الصفة، جاملأخ   بوميع التعيذنت  الكامليذة الالئقة ب االسم، ج

املستتحعة لل ازمهت من األعيتن الثتبتة امل ه دة ب ه د األسامء ـ كتألسامء ب ه د 

فت ، الي  يقتل ل  يف عرف العرفتء: املرتحة  ى ـ ه  مقتم األسامء جالصذ املسمذ

ة، كام يقتل للم ه د الي  ه   ة.ال احديذ  الالذ تعنيذ الحا : املرتحة  األحديذ

تعنيذ »جاملراد من  ة  «:الالذ ت بَاَسب اهل يذ عدم مالحظة التعني ال صفي، جشمذ

ص بيات  جاملتعنيذ بنفس  ص جالتعنيذ جاملتشخذ جهيه األلفتظ  .جال ه د فه  عني التشخذ

اجتهى  «جغريهت، شسامء األسامء ،القدير ،املريد ،العليم ،جمفتهيمهت مثل احليذ 

 رفع مقتم . ج ،كالم 

 [احلسنى األمساء]

ا َوهللِ﴿ت ل  تعتىل:  ْسنَى َفاْدُعوُه هِبَ محن، »تيل: هي  ﴾األَْساَمء احْلُ اهلل، الرذ
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ر جس، اخلتلق، الحترئ، املص ذ حيم، امللك، القدذ ، إىل متتم ثالثمئة جستذني «الرذ

 . (املومع)اساًم، كام يف 

يخ شب  عيل&: تتل ا»جفي  شيضًت:  ْسنَى َوهللِ﴿»لشذ التي هي  ﴾األَْساَمء احْلُ

ن معتين حسنة، بعضهت يرهع إىل صفت   ات  كتلعتمل  ت تتضمذ شحسن األسامء؛ ألهنذ

جالقتدر جاحلي جاإلل ، جبعضهت يرهع إىل صفت  فعل  كتخلتلق جالرازق جالحترئ 

جس جالغنيذ  ر، جبعضهت يفيد التمويد جالتقديس كتلقدذ  ««جال احد جاملص ذ

 اجتهى.

 [املكنون االسم حيث]

تدق  فظوبالل ،باحلروف غري متصّوت اسام  اهلل تعاىل خلق  إنّ »×: جعن الصذ

د، غري شخصوبال ُمنَطق، غري  غري ونوبالل موصوف، غري تشبيهوبال جُمس 

 ،ُمجوب عنه حّس كّل متوّهم احلدود، عنه بع دمُ  ،منفّي عنه األقطار مصبوغ،

ليس يشء منها قبل  معا ، أجزاء أربعةعىل  تاّمة   فجعله كلمة   ،مستور غري رتمست

وهو  ،وحجب واحدا  منها إليها،لفاقة اخللق  أسامءثالثة  منها أظهرف خر،اآل

فالّظاهر هو اهلل تبارك  ظهرت، اّلتي سامءوهذه األ ،السم املكنون املخزون

ثم  ،فذلك اثنا عرش ركنا   أركان، أربعةوسّخر لكّل اسم من هذه األسامء  ،وتعاىل

 ،امللك ،الّرحيم ،فهو الّرمحن إليها،منسوبا   خلق لكّل ركن منها ثلثني اسام  فعال  

 ،العليم نوم، ول سنة تأخذه ل القّيوم احلّي  ،املصّور ،البارئ ،اخلالق ،القّدوس

                                                           
 ـ سام. 223: 1( جممع الحارين 1)

 .724: 1( تفسري ه امع اجلتمع 2)

  ـ سام.  224ـ  223: 1( جممع الحارين 3)



  

 ،املقتدر ،العظيم ،العيلّ  ،املتكَّب  ،اْلّبار العزيز، احلكيم، ،البصري ،الّسمي  ،اخلبري

 ،اْلليل في ،الر ،يءالبد ،املنشئ ،البارئ ،املهيمن ،املؤمن ،المسال ،القادر

 الوارث.  ،الباعث ،املميت ،املحيي ّزاق،الر ،الكريم

، وسّتون ثالثمئة تتمّ   حتى احلسنى، األسامء من كان وما األسامء فهذه  اسام 

 السم َجَب وَح  أركان، الثةسامء الثو هذه األ الثة،فهي نسبة هلذه األسامء الث

ُقِل اْدُعوْا وذلك قول اهلل تعاىل: ﴿ الثالثة، األسامء هبذه املخزون املكنون الواحد

ْسنَى اهللَ ا َتْدُعوْا َفَلُه األَْساَمء احْلُ ا م  َن َأيًّ مْحَ  . «﴾َأِو اْدُعوْا الر 

 [حديث املذكورللاحملقق السبزواري  شرح]

ني+ مرشجحًت يف قرح تد   :أقول يف صدر املتأهلذ كر هيا احلديث الرشذ

يف: األسامء، عند قرح اال ، ججقل كالم «روجا  بُ  امءِ يف الس   َل عَ َج  نْ مَ  يا»سم الرشذ

محة)الفتضل املتزجدراين الشترح ألص ل الكتيف  جزيذف بعض مت تتل  (،علي  الرذ

ق  جمت يف قرح هيا احلديث. فتألجىل جاألجسب شن جنقل كالم  ا لرشيف، جمت حقذ

جال بأس بتإلطتلة جاإلطنتب؛ إ   ،ت شياًت هليا الرشح ؛زيذف من كالم الشترح

فقتل+:  ،جالفاص يف حتقيق شسامئ  تعتىل هليل مجيل ،املقتم مقتم التفصيل

تتل الفتضل املتزجدراين الشترح  ،«اسام   خلق وتعاىل تبارك اهلل إنّ »×: ت ل »

، جتيل: ه  اسم دالذ عىل صفت   ات  مجيعًت. «اهلل» تيل: ه »ألص ل الكتيف&: 

ل؛ أل عند  «اهلل»االسم الدال عىل صفتت  مجيعًت ه   نجكأنذ هيا القتئل جافق األجذ
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قني، جيرد عليهام شن  من ت ابع هيا االسم املخل ق شجالً، كام يدلذ علي   «اهلل»املاقذ

 هيا احلديث. 

راد هبيا االسم عىل جمردذ  ات  تعتىل من غري مالحظة  اسم دالذ  :جحيتمل شن ي 

قني من الص فيذة  فت  َمَع ، جكتجذ  ه . جيؤيذده مت  كره بعض املاقذ صفة من الصذ

إشترة  «ه »شقرف األ كتر؛ ألن  «يت ه » نشقرف شسامئ  تعتىل، جش «ه » نمن ش

، جغريه من األسامء يعترب َمَع  صفت  جمفه مت  تد «ه  ه »إىل  ات  من حيث 

 ن حوحًت بين  جبني العحد. تك 

بمنزلة  «ه »كتن  ،«محن الرحيم الغف ر احلليمره  اهلل ال»جشيضًت إ ا تل : 

ا ، جغريه من األسامء بمنزلة الصفت ، جاليا  شقرف من الصفت ، فه  يال

 شقرف األسامء. 

راد ب   لداللة احلديث اآليت علي ، حيث  ؛«العيلذ العظيم»جحيتمل شن ي 

 كره يف شسامء األركتن  نإ، إالذ «العظيم العيلّ  لنفسه اختار ما فأّول»×: تتل

مزج األصل بتلفرع لإلشعتر  نينتيف هيا االحتامل جال يستقيم إالذ بتكلذف، جه  ش

 اجتهى.«مة بينهامءجبكامل املال ،رتحتطبتال

ه  اهلل »جفي  مؤاخية؛ ألج  ينحغي شن يقتل:  لك االسم جمم ع »تتل+: 

جحده مثاًل؛  «ه »ال شج   ،«ه  اهلل العيل العظيم»، شج جمم ع «رحيممحن الرال

 إىل آخره. «... فجعله»×: لق ل 

حتالً من فتعل  ، هعل  هيا الشترح«متصّوت غري باحلروف»×: ت ل 
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، ش  خلق  جاحلتل شجذ  تعتىل مل يتص ذ  بتحلرجف، جمل خيرج من  حرف «خلق»

ه تدس جال خيفى شنذ َهْعل هيا جمت بعده  .  عن  لكجص  ، جمل ينطق بلفظ؛ لتنزذ

ل  تعتىل، في  بعٌد غتية الح عد، جال سيذام  صفةً « تاّمة كلمة فجعله»×: إىل ت ل 

التنزي  عن اجلسميذة جالكيفيذة جالكميذة جغريهت ليس في  كثري منتسحة خللق  لك 

 ـ فع لبصيغة املـ  «منطق»جالـ «متص ذ »االسم، جال خص صيذة ل  ب ، بل الـ

 جالكلذ صفة االسم عىل مت  سنيكره. 

ش  مسترت عن احل اس، غري مست ر عن  ،«مستور غري مسترت»×: جت ل 

 القل ب، شج معنته مسترت عن فرط الظذه ر. 

ش  عىل شربعة شسامء »ترح: شتتل ال ،«معا   جزاءأ ربعةأ عىل»×: ت ل 

حة بعضهت عىل ب  «اخلتلق»عض، كرتتذب بتشتقتتهت جاجتزاعهت من ، جهي غري مرتذ

جعىل مت جيكر فتملقص د جفي الرتتذب  .«القتدر»ج «العتمل»عىل  «الرازق»ج

 .«املكتين

ش  ال يعلم  إالذ ه ، حتذى األجحيتء، فإجذ   ،«منها واحدا   وحجب»×: جت ل 

 تد استأثر علم  لنفس . 

تتل  ،«وتعاىل تبارك اهلل هو اهرظفال ظهرت اّلتي األسامء وهذه»×: ت ل 

ش  الظتهر الحتلغ إىل غتية الظه ر، جكامل  من بينهت ه  اهلل تعتىل، »الشترح: 

جال يقتل:  ،«اهلل»اسم  «محنرال»جيؤيذده شجذ  يضتف غريه إلي  فيعرف ب ، فيقتل: 

ألن غريه  ؛«اهلل»جليس املراد شن املتصف بأصل الظه ر ه   .«محنرال»اسم  «اهلل»

جهيا  رصيح بأنذ شحد  .«ثالثة منها وأظهر»×: تله ر، كام تظشيضًت متذصف بتل
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ت اآلخران فلم ينقلهام عىل اخلص ص. «اهلل»هيه الثالثة الظتهرة ه    ، جشمذ

ده آخر احلديث، جاترتاهنام مع ، جيؤيذ «حيمرالرمحن ال»جحيتمل شن يراد هبام 

لأيف التسمية، جره ع ستئر األسامء احلسنى إىل هيه الثالثة، عند الت «اهلل»  . «مذ

ع عىل األركتن ينتيف هيا  «الرمحن الرحيم»ن عدذ إإالذ »ثمذ تتل:  يف مجلة مت يتفرذ

 . «االحتامل، جال يستقيم إالذ بتكلذف ميك ر

: ه اد، جمن لفظ «تحترك»ججسب إىل بعض األفتضل شجذ  يفهم من لفظ 

 . شحد «:تعتىل»

إمت عىل سحيل اعتحتر األركتن »، تتل الشترح: «أركان أربعة»×: ت ل 

التخييل جالتمثيل، شج عىل سحيل التاقيق بتعتحتر حرجف هيه األسامء، فإنذ 

 احلرجف املكت بة يف كلذ جاحد من األسامء امليك رة شربعة. 

راد بتلـ ة من تلك الكلام  الثالث شج  .«أركان»ج حيتمل شن ي  ة مشتقذ كلام  تتمذ

 . «من حرجفهت جإن مل جعلمهت بعينهت

مْحَنَ  ُقِل اْدُعوْا اهللَ﴿ :تعاىل اهلل قول وذلك»×: ت ل  ، تتل «﴾َأِو اْدُعوْا الر 

املتذصف  «:الرمحن»إجام مل ييكر الثتلث لقصد االختصتر، شج ألج  شراد بـ»الشترح: 

ة جاال خرجيةربتل  .«...«محة املطلقة الشتملة للرمحة الدجي يذ

األلفتظ شسامء األسامء، هيه  نشت ل: تد علم  حقيقة االسم، جش»تتل+: 

بيلك االسم: ال ه د املطلق املنحسّ الي  ـ فتملراد ـ جهم^ شعلم بمرادهم 
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جهعل  شربعة عحترة عن جتلذي  يف  .جرمحت  ال اسعة الفعليذة ،جصنع  ،ه  جتلذي 

 اجلربج  جامللك   جالنتس  ، ججفس  لك التذويل ستتّ اإلضتفة عنهت.

ظ، جسنخهت الحتتي، جرجحهت الكتمن، جمعل م جبعحترة ا خرى: شصلهت املاف 

شجذ  هبيا ال ه  مكن ن عنده، فتخللق املفتتق إليهت شيئيذت  متهيذتهتت، جاألسامء 

الثالثة هي التوليذت  عليهت؛ إ  تد مرذ شجذ  كام شنذ ال ه د بتعتحتر تعنيذ كاميل اسم 

 فعيل اسم شيضًت.  من األسامء، كيلك بتعتحتر جتل  

ن املتفطذنني حلقيقة اخللق جاإلجيتد، جشجذ  اختفتء ج ر احلق تعتىل يف جإن كن  م

ة اختفتء الن ر دجرة اخللق، كام  حوب شسامئ ، جيف حوب ص ر شسامئ ، جشنذ مدذ

ة ظه ر ج ره جاستتتر حوح  دجرة احلق جإفنتئهم،  وُح ﴿شنذ مدذ َكُة َوالرُّ
َتْعُرُج املَْاَلئِ

، ل سع لك جت يز شن يك ن  لك ﴾َداُرُه ََخِْسنَي َأْلَف َسنَةٍ إَِلْيِه يِف َيْوٍم َكاَن ِمقْ 

 محة الصفتيذة جالرمحة الفعليذة. راالسم شعمذ من ال

جاملكن ن من  ه  التويلذ الاله يت، شعني: التويلذ يف شسامئ  جصفتت  يف املرتحة 

ة، جالثالثة الظتهرة ـ التوليذت  الثالثة امليك رة ـ جاال ؛  كتنتنال احديذ هنت ششدذ

محة الفعليذة ستتطة اإلضتفة من صقع ال ا ، كتن الرمحة الصفتيذة يألجذ  إ ا كتن الرذ

 فة شترب من الفعل. صيف  لك؛ ألنذ ال شجغل

، معنته: شجذ  ملذت كتن االسم عن اجًت  «وتعاىل تبارك اهلل هو اهرظفال×: »جت ل 

ى جآلة للاتظ ، فتألسامء الثالثة ظه را  امل ى، فه  الظذتهر؛ ألنذ للمسمذ سمذ
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ل  الظه را ، فه   ،«اهلل»ه    يا  الي ا  ل  الظذه ر، فتل «الظذتهر»معنى 

 تهر بتألسامء. ظال

املراد: شنذ األسامء الثالثة ظه را  االسم املكن ن املستأثر لنفس ، الي  ه   شج

لدليل عىل هيا   معن ن بتلنسحة إىل الثالثة. جانعن ان ليات  تعتىل عند  ات ،  لك

ا   «اهلل» ناملراد ش ة كتلاله  ، فإن معنته: اليذ اسم جاتع عىل احلرضة ال احديذ

املستومعة جلميع الصفت  جالكامال ، جتلك احلرضة شيضًت جممع األسامء 

فس الاله تيذة بيا  اهلل نعن ال جالصفت ، جليا عربذ يف حديث األعرايب

 العليت.

د من هيه األسامء عحترة عن احلرارة جالربجدة جاألركتن األربعة لكلذ جاح

جالرط بة جاليح سة املعن يذت ، شعني: حرارة العشق جاالبتهتج، جبرجدة 

يتن، جيح سة  الطمأجينة جاإليقتن، جرط بة القح ل جاإل عتن شج اإلحتطة جالرسذ

جظري مت تتل بعض شهل اليجق كوتبر بن  .التثحذ  جاالستقتمة عند امللك املنذتن

جمحل علي  ت ل شمري  .جا  جمت فيهت من العنترص األربعةتن: إنذ السامحيذ 

، جالص اب: احلمل عىل (هنج الحالغة)يف خطحة املحتدئة امليك رة يف × املؤمنني

 مت  كرجت. 

سم الظتهر جالحتطن بوعل  لك اال :جالغرض كلذ الغرض من  تطحيق العتملني

الثالثني اساًم درهت  كلذ برج، حتذى تتمذ عرش ركنًت برجه ، ج يثن، جااللنريذ كت

جهي تعيذنت  األسامء التي اجط   فيهت، جهي مظهرهت،  . درهةنيثالثمئة جستذ 
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 . «فلك الظذتهر فيك ن بعدد درهت  دجرة

شج جق ل: املراد بيلك االسم: الغ ث األعظم الي  ه  ختتم »ثمذ تتل+: 

فتحتت  رجحتجيذت ، جه  ختم الكلذ  كتتب ال ه د، كام شنذ املعنى األجل الي  ه 

 :، فوعل  شربعة شهزاء«احلسنى األسامء نحن»ه: ؤجاالسم األعظم، جتتل خلفت

ثالثة منهت ظتهرة هي العقل جالقلب جالنفس، ججاحد مست ر ه  شصلهت 

 املاف ظ الي  ال يعلم  إالذ اهلل. 

ش  حقذ ال  ﴾عسق*  حم﴿ليهت بق ل  تعتىل: إجهيه الثالثة هي املشتر 

د»بتطل،  ش  التسعة  ﴾حم﴿س جالقلب، شج فالي  ه  العقل جالن «حممذ

العقل جالنفس جالقلب من اإلجستن الكتمل، شج  يجالتسع ن من األسامء ه

تي هي جمتيل شمس احلقيقةـ امجية جاألربع ن من الص ر ثال هي العقل  ـ الذ

رهت تجالنذفس جالقلب، ثمذ األركتن  اإلثن   الثالثمئة جالستذ ن كام عرش جالدذ

 سحق. 

عرش، كلذ  يثناجكتن برجج ج ره ال احد التي هي خلفتؤه يف هيا العتمل شيضًت 

 من األسامء املايطة. ـ بتعتحتر ـ جاحد منهت مظهر ثالثني اساًم 

ت  ؛ثمذ املقص د من  كر األسامء ت تعداد عىل سحيل التمثيل فال كالم، جإمذ إمذ

حة، كـفيك ن ب ؛تعيني ثالثني  العيل»ج ،«الرمحن الرحيم»عضهت من األسامء املركذ
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مثاًل مفردًا اسم من شسامئ  جل  ختصيذة عىل حدة،  «العيلذ »مثاًل، فإن  «العظيم

حة:  .جمركحًت اسم جل  ختصيذة ا خرى ،«العظيم»جكيا   «.الحترئ املنشئ»جمن املركذ

يف. اج «تسخ، كام زعم  الشترح امليك رنفال تكرار من ال  تهى كالم  الرشذ

 ء. يش، جه  هتجب ال«ركن»مجع  :األركان

تئل:  ء كلِّ  َأْركانَ  َمََلَْت ﴿ت ل السذ  ش  شطراف  جه اجح .  ﴾يَشْ

إنذ كلذ ج ع من األج اع حت  اسم من »شجذ  كام تتل العرفتء الشتخم ن:  اعلم ثم

ظهر االسم  ع مظهر  لك االسم، كام شن اإلجستن منشسامء اهلل تعتىل، ج لك ال

الرفيع  »جالفلك مظهر االسم  ،«القدجس»ج  «ح حسال»، جامللك مظهر «اهلل»

ميع»، جاحلي ان مظهر «ائمدال  ،«اخلتفض»جاألرض مظهر  ،«الحصري»ج «السذ

ح»جاهل اء مظهر  تر»تر مظهر نجال ،«املايي»جاملتء مظهر  ،«املرجذ  جهكيا.  ،«القهذ

ى مأخ  ًا  بتعنيذ من ال عحترة عن «االسم»جعلم  ممذت سحق شنذ  نت  عيذ تاملسمذ

يف مجيع األجدية،  الكامليذة، فكام شنذ متء احليتة الي  ه  ال ه د املطلق ستر  

يف شعامق األشيتء، كيلك ت ابع ال ه د التي تدجر رحتهت عىل تطب  ججفي

ال ه د سترية يف مجيع امل ه دا ، جلكن يف كل  باسح  جتدره عىل مت اتتضت  

 حلكمة اإلهليذة. ا

 [املوجودات اصناف]

 : أركان أربعةمن املوجودات ما له  إنّ  ثم
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 شركتن عرش علم اهلل تعتىل من العنتية، جالقلم، جالقضتء، جالقدر.  :منها

العيني من الركن األبيض، جالركن األصفر، جاألخرض،  عرشه وأركان

 جاألمحر.

ة، جالعقل بتمللكة، شركتن عرش تل ب املؤمنني من العقل بتل :ومنها ق ذ

 جالعقل بتلفعل، جالعقل املستفتد. 

س.  :ومنها ، جالتخيذل، جالتاسذ ل، جالت همذ  شركتن علم اإلجستن من التعقذ

حتت  من  بدنه وأركان من املتء جالرتاب جاهل اء جالنتر، هيه بستئط ، شج مركذ

 الدم جالحلغم جالصفراء جالس داء. 

 ،جإرسافيل ،جميكتئيل ،التي هي: هربئيل املعن   شيضتً  اهلل بيت وأركان

 جعزرائيل، جيقتل هلت: محلة العرش. 

الظتهر  من الركن اليامين، جاحلوتز ، جالشتمي، جالعراتي،  بيته وأركان

امئ  تعتىل سشمن صفتت  ج جغريهت ممذت ال جطيل الكالم بيكرهت، فوميعهت متلية

 كام تيل:

 

 اوست مهه وباقى برمن زمن است ىنام گرفت دوست مهه من وجود اجزاي

 

 ﴾َحاَط بُِكلِّ يَشءأَ َوبِِعْلِمَك ال ِذي ﴿

املراد: علم  اليايت الي  شحتط بعلم  الفعيل، جه  شحتط بوميع األشيتء، 

ٍء ِعْلام  ﴿ ةٍ ﴿جتدرًة،  ﴾َأَحاَط بُِكلِّ يَشْ ْثَقاِل َذر  بَِّك ِمن مِّ ، ﴾َوَما َيْعُزُب َعن ر 

                                                           
 .( كيا يف املخط ط1)

 .12الطالق:  (2)

 .61: ي جس (3)



 

ْن ِعْلِمِه إِل  باَِم َشاءَولَ حُيِي﴿ ٍء مِّ  جمن يشتء من عحتده.  ﴾ُطوَن بََِشْ

 [به تعاىل أي أقسامه أليقمعنى العلم و]

ت باص ل ص رة اليشء يف  ء لدى العتمل، فه  إمذ العلم: مت ب  ينكشف اليشذ

هن، شج باض ر  لك ال د. جبتقسيم آخر: العلم فعيليشاليذ  ء لدى املورذ

 .  جاجفعتيلذ

ئق بونتب  تعتىل ه  العلم الفعيل احلض ر  الي  ه  جا  جه د العلم الجال

جذ  ملذت كتن كلذ يشء، جإحتطت  حمتطيذة جه دا  األشيتء جحض رهت لدي  تعتىل؛ أل

تعتىل بسيّ احلقيقة، حمض ال ه د  جرصف  ـ جرصف اليشء جاهد ملت ه  من 

د عامذ ه  من شهتجح  ج شبتعده، جبعيد ال ه د ال يك ن  سنخ  لك اليشء، ج جمرذ

إالذ مت ه  من سنخ العدم ـ كتن كلذ جه د حترضًا ل  ششدذ من حض ره لنفس ؛ إ  

 مكتن. كام تلنت: جسحة اليشء إىل فتعل  بتل ه ب، جإىل تتبل  بتإل

جال جعني بنفس األشيتء جتتبلهت إالذ املتهيذت  التي هي تتبلة لل ه دا  

ة، فكام ال يشيذ  عن حيطة  جه ده تعتىل جه ٌد، كيلك ال يعزب عن حيطة اخلتصذ

ة.   علم  مثقتل  رذ

إنذ اهلل تعتىل ظتهر بيات  ليات ؛ لك ن  ات  بريئًت من مجيع  » :احلكامء قال

د عتمل بيات ،  دًا عن كلذ األحيتز جاجلهت  جاألجتت ، جكلذ جمرذ احليثيذت ، ججمرذ

 . «العلم بتملعل لج ات  علذٌة جلميع مت س اه، جالعلم بتلعلذة يستلزم 
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ل تعتىل ه  الغنيذ املغني الي  ينتل الكلذ من  ات » :الثان املعّلم قال كام . فاألجذ

ظهر جلميع امل ه دا  بنا  الحستطة، كيلك بعلم جاحد   شج ب ه د جاحد م 

يعلم مجيع املعل مت ، فكأنذ  ات  تعتىل كتلص رة العلمية التي هبت ينكشف  ج 

ن  ات  تعتىل بيات  مت ب  ينكشف مجيع األشيتء، ال بص رة إة، إالذ الص رة اخلتصذ 

 . «حتصلة زائدة

إن العلم شعمذ من القدرة؛ »جهتهنت كالم ينحغي شن ييكر، جه  ت ل املتكلذمني: 

لتعلذق  بتملمتنعت  دجن القدرة؛ ألنذ املقدجر ال بدذ شن يك ن ممكنًت. جمعنى ت ل  

ٍء َقِدير  َعىَل  إِن  اهللَ﴿تعتىل:   . «كلذ يشء ممكن مستقيم تدير]عىل[ ش   ﴾ ُكلِّ يَشْ

ال جه  لق هلم هيا؛ إ  املمتنع من حيث حقيقت  التي »تتل احلكامء:  :أقول

جاملعدجم  ،كيف .هي عني الالشيئيذة كام شجذ  ليس مقدجرًا كيلك ليس معل متً 

ية كتج  شج ستفلة جمن حيث جه ده يف جشأة األ هتن عتل ؟املطلق ال خرب عن 

 كام ه  معل م كيلك ه  مقدجر. 

علم  تعتىل يتعلذق بيات ، ج ات  معل مة ل  تعتىل، بخالف تدرت ،  :قيل فإن

 فكيف االحتتد للعلم جالقدرة؟ 

تعلذق العلم جالعتمليذة بيات  تعتىل ـ كام تتل ا ـ معنته: شنذ  ات  عني العلم،  :قلنا

ة معنته: شجذ  ال شنذ  ات  يشء جعلم  بيات  يش ء آخر، فكيلك تعلذق القدرة جالقتدريذ

قة بني مفه مي العلم جالقدرة من حيث  ةعني القدرة، فتملستجا جاالحتتد حمقذ

                                                           
 .«ان»يف األصل: ( 1)
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املصداق جال ه د، جكالمنت ليس يف احتتد مفه مي املعل م جاملقدجر. فثح  شنذ 

 . «كلذ مت ه  معل م هلل تعتىل بلغ  إلي  تدرت 

بأ ذ لستن شصف حمتسن العلم جحمتمده، جيف ش ذ بيتن ش كر  ثمذ إج  لي  شعر 

العلم جِعم القتئد يف طريق املشتهدة، ججِعم الدليل يف سحيل  ؟قرافت  جإجتفت 

 اطلبوا»جتتل:  .«الّلحد إىلالعلم من املهد  اطلبوا»‘: العيتن، جليا تتل

  :«ومسلمة مسلم كّل  عىل فريضة العلم طلب»جتتل:  ،«بالّصني ولو العلم
 

 

 تتل امل ل  :
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 ﴾يَشءٍ  ُكلُّ  َلهُ  َأَضاءَ  اّلذي َوْجِهَك  وبِنُورِ ﴿

س الي  استضتء ب  مجيع األشيتء، جاستنتر ب  كلذ   ش  بضيتء فيضك املقدذ

 امل ه دا . 

 [الفرق بني النور و الّضياء]

يتء: مت كتن ق بني الن ر جالضيتء بأنذ الضذ من  ا  اليشء كتلشمس،  تد فرذ

ُهَو ال ِذي َجَعَل ﴿جالن ر: مت كتن مكتسحًت من غريه كام يف القمر؛ جليا تتل تعتىل: 

ا ْمَس ِضَياء َواْلَقَمَر ُنور   . ﴾الش 

جفيام جان في  تد علم  مرارًا شنذ جهه  تعتىل كتملعنى احلريف داخل يف صقع 

  جإن كتن بيات ، جلكن ال يك ن تءاليا ، ليس ل  استقالل يف جفس ، بل إضت

تئل:  جمل  ﴾َك هِ ْج وَ  ورِ نُ بِ ﴿ليات ، بل لعلذت  التي هي  ا  اهلل تعتىل، جهليا تتل السذ

ـ كام تلنت يف  «اإلضتءة»ج  «الضيتء»يقل: بضيتء جههك. جإن شطلق علي  لفظ 

 قرح  ـ فحتعتحتر شجذ  عني ال ه د كستئر الصفت ، ال مكتسحة. 

م جلكن ت ام الضيت ء جالن ر يف ال ه  ملذت كتن بيا  اهلل العليت؛ ألجذ  مق ذ

ه من  ات  تعتىل، جالتفتج  بني ج ر  ءال ه د جتيذ م ، فكأجذ  مكتسب ض 

 خلقه، عن متييزهتعاىل  توحيده»×:   بتلشدة جالضعف، كام تتلاال ه  جالي

فة الشدة ش  بين جة ثتبتة يف ص ،«عزلة بينونة ل صفة بينونة مييزوحكم الت

 وسبعني نور، من حجاب ألف سبعني تعاىل هلل إنّ » جالضعف. جيف احلديث:

 إليه انتهى ما كل   وجهه ُسُبحات ألحرقت كشفها لو ظلمة، من حجاب ألف
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 . «برصه

تعتىل: إقراتتت  جشج اره كام يف القتم س، تتل:  «جهه  سحات »املراد بـ

ت متكتفئة من . جهي األ«سحات  جه  اهلل: إقراتتت » ج ار القتهرة التي إمذ

حة من الطحقة الط ليذة.  ت مرتتذ  الطحقة العرضيذة، جإمذ

تهت  جت ، جج ريذ جاحلوب التي بينهت جبني عحتده: املنشآ  جاملخرتعت  جاملك ذ

بتلنسحة إىل ههتهتت الربتجيذة، جظلمتهت بتلنسحة إىل ههتهتت النفسية. جإطالق عدد 

َأْلَف ﴿ كثرهتت، كام شطلق عىل األيتم الرب بية تترًة: السحعني عليهت إشترة إىل

 ، إشترًة إىل سعة تلك األيتم جط هلت. ﴾ََخِْسنَي َأْلَف َسنَةٍ ﴿، جتترًة: ﴾َسنَةٍ 

راد بـ األج ار الياتية، فاينئي  احلوب تك ن شج اره  :«السحات »جيمكن شن ي 

تهت جظلمتهت، عىل تيتس م . الفعليذة بوملتهت جج ريذ  ت مرذ

؛ ﴾ُكّل يَشءٍ ﴿من اإلضتءة، جه  هنت الزم، جفتعل  ت ل :  ﴾أضاء﴿جت ل : 

م يف ت ل :  «اإلفعتل»إ  بتب  عليل، جالضمري تلل ﴾هُ لَ ﴿تد جييء الزمًت، جالالذ

 راهع إىل الن ر املضتف إىل ال ه . 

يًت، جفتعل  ضمري مسترت راهع إىل مرهع ضمري  جحيتمل شن يك ن متعدذ

اهلل تعتىل من بتب االجرصاف من اخلطتب إىل الغيحة، جاجلملة  اخلطتب، جه 

لة مشتملة عىل ضمري عتئد إىل امل ص ل، جه  اهلتء يف  . جحينئي  ت ل : ﴾له﴿الصذ
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ل شت م.  .مفع الً ب  يك ن ﴾ءٍ يَش  ّل كُ ﴿  جلكن األجذ

  بمعنى: استضتء. ﴾ضاءَ أَ ﴿ج

 

 ﴾يا ُنورُ ﴿

 [النور حّسّي ومعنوّي] 

 النذ ر تسامن: 

ف بأجذ  كيفيذة ظتهرة بياهتت حّس  رذ : جه  الي  جير  عىل ظ اهر السط ح، جع 

ظهرة لغريهت ، كتألج ار الرساهيذة جالك كحيذة، حتذى شظالهلت جشظالل شظالهلت  م 

 النذ ر.  إىل شن ينتهي إىل الظذلمة، جهي عدم تتطحة

ـت ظـتهرة بـياهتت جم   :ومعنويّ  ظهـرة لغريهـت، جهيا حقذ حقيقة ال ه د؛ ألهنذ

جهيا ه  القدر املشرتك بني مجيع مراتب الن ر املعن   شيضـًت، مـن الظـلذ جظـلذ 

ـ ء إىل جـ ر األجــ ار، جالنـريذ احلقيقـي:  ـ ء جضــ ء الضذ ، جالضذ ُنوووُر  اهللُ﴿الظـلذ

اَمَواِت َواأْلَْرضِ   .﴾الس 

شعة فمراتب ال ه د من احلقتئق جالرتتئق جاألمثلة جاألرجاح جاألشحتح جاأل

ق هيا املعنى فيهت؛ ألنذ حقيقة ال ه د  ؛جاألظلذة كلذهت شج ار باقيقة الن رية لتاقذ

ظهرة هبت مجيع املتهيذت  جاألعيتن ال تبتت  التي بياهتت ال ثظتهرة بياهتت، جم 
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م ه دة جال معدجمة، جال ج راجيذة جال ظلامجية، بل املتهيذة من حيث هي. تتل 

ئل بطريف ال»احلكامء:  لب جلميع األطرافإ ا س   . «نذقيض فتجل اب السذ

 بني الّنور احلّسي و املعنوي[الفرق ] 

جاملعن  ذ ال ه د ذ احلقيقي  ،ثمذ بني  الن رين احلّسذ الظتهر  العريضذ 

ني+ ايت فرجق كثرية، كام تتل صدر املتأهلذ شن  :منهت ،جغريه من احلكامء اليذ

مس م الن ر احلّسذ   ثاًل ـ تتئم بغريه، جج ر ال ه د تتئم بيات . العريضذ ـ كن ر الشذ

رة، جج ر ـشن الن ر احلّسذ جير  عىل ظ اهر السط ح جاألل ان املحص جمنهت

را  ـال ه د جسع كلَّ يشء من املعق ال  جاملاس ست  من املحص

جاملسم عت  جامليجتت  جاملشم مت  جامللم ست  جاملتخيذال  جامل ه مت ، 

 ل. جمت جراء احلسذ جالعق

شن الن ر احلّسذ اجحسّ عىل ظتهر األل ان، جج ر ال ه د جفي يف شعامق  جمنهت

 من املستنري س ى االسم.  املستنريا  جب اطنهت، حتذى مل يحَق 

شن الن ر احلّسذ ال شع ر ل ، جشج ار ال ه د كلذهت شحيتء، بعضهت بتحليتة  جمنهت

، جبعضهت بتحليتة األ ، جبعضهت بتحليتة اخلتصذ ؛ إ  احليتة ثالثة شتستم: العتمذ  خصذ

 حلياة[اقسام أ]

ة، األّول ة إىل اليرذ ، جهي التي يف مجيع امل ه دا ، من الدرذ : جه  احليتة العتمذ

ٍء إِل  ُيَسبُِّح ﴿جهليا تتل تعتىل:  ؛هي جا  جه د األشيتء]ج[  ن يَشْ َوإِن مِّ
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تء: اجلامد جالنحت ، جل  ؛ إ  التسحيح فرع الشع ر جاحليتة، جمن األشي﴾بَِحْمَدهِ 

.   [سحذا]مل تكن حيذة ملت   بامده تعتىل، جلكنذهت حيذة بتحليتة العتمذ

، هي التي محدالثان الدرك جالفعل، شدجتهت حيتة  ش: جه  احليتة اخلتصذ

 بياهتت.  ة، جشعالهت هي احليتة ال اهحاخلراطني

جالعرفتن جاإليامن بتهلل،  جه  احليتة األخصذ التي ختتصذ بأهل  العلم :الثالث

 بق ل : × ششتر شمري املؤمنني جإىل هيا

 أحياء العلم وأهل موتى النّاس

َسبَن   َولَ ﴿جتتل تعتىل:  ا اهللِّ َسبِيلِ  يِف  ُقتُِلواْ  ال ِذينَ  حَتْ ِمْ  ِعنَد  َأْحَياء َبْل  َأْمَوات   َرهبِّ

 . ﴾ُيْرَزُقونَ 

هداء، جاملقت ل شل االضطرار ذ كام يف الجاملقت ل هتهنت شعمذ من املقت 

جاملوتهدا ، يتضت  راالختيتر  كام يف العلامء املوتهدين اليين تتل ا شجفسهم بتل

اْقُتُلوْا ﴿جارتكتب األعامل الشتتذة جاملختلفة مع جف سهم، كام تتل اهلل تعتىل: 

 . ﴾َفُتوُبوْا إىَِل َباِرئُِكمْ ﴿  ﴾َأنُفَسُكمْ 
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 ت االختياري[املو مناطأ]

فإ ا بلغ الكالم إىل هيا املقتم، فتألجسب شن جيكر امل تت  االختيترية األربع 

 أنقبل  موتوا» شتر إليهت يف ت ل ::املعند شهل السل ك، ج املعتربة

 شحد بوعل ثالثٌة،: جتيل شربعٌة، ختيتر اال امل   شتستم شنذ  فتعلم، «متوتوا

 . األمحر امل   يف األس د امل   جه  ،األتستم

 ]املوت األبيض[

ه  امل   األبيض، جه  عحترة عن اجل ع الي  يصف  القلب ب ، بل  :األّول

 ،«احلكمة يمطر سحاب اْلوع»ه  ساتب يمطر احلكمة، كام تتل:: 

ع]فإ ا اعتتد الستلك جفس   .«تعاىل اهلل طعام اْلوع»جتتل:  جتلذة  [التو ذ

لح  جرسى االبيضتض يف جهه ، فاينئي  مت  م تًت األكل جالرشب، ابيضذ ت

 شبيض.

 ]املوت األخضر[

امل   األخرض، جه  عحترة عن لحس املرتذع، جه  الث ب امل صل من  :انثوال

 لقد واهلل»×: رق امللقتة يف الطرق، التي ال تيمة هلت، كام تتل شمري املؤمننياخلِ 

                                                           
، لكن مت شثحتنته ه  «التي هي معتربة»، شج تصحح العحترة: «التي معتربة»يف األصل: ( 1)

 األصحذ سيام مع ك ن الم التعريف هنت م ص لية.

 .59: 69( باتر األج ار 2)

 .46: 5، املاوة الحيضتء 165( األص ل األصلية: 3)

 . 27: 3( قرح مثن   4)

 .«بتلتو ع»يف األصل: ( 5)



  

 تنبذها؟ ألفقال ِل قائل:  ها،عقراحّتى استحييت من  ،هذه درعتيمِ  عترق  

 . «ىرسفعند الّصباح حيمد القوم ال ،فقلت: اعزب عنّي

تلك من اللحتس بتلث ب املرتذع، اخرضذ عيش ، ججهد  جضترة  فإ ا تنع السذ

 يف جهه ، مت  بتمل   األخرض. 

 ]املوت األمحر[

ى  :الثثوال بتجلهتد امل   األمحر، جه  عحترة عن املوتهدة مع النفس، جيسمذ

 اْلهاد من رجعنا قد»األكرب، كام تتل: حني ره ع  من بعض غزجات : 

 خمالفة» :تتل ؟جمت اجلهتد األكرب :تتل ا .«عليكم باْلهاد األكَب ،األصغر

تلك شه ية جفس ، جعحد اهلل تعتىل، جت  .«النفس عقل  يف   فإ ا ختلف السذ

 ؛ إلهراق دم النفس. تعت  جحتصيل املعترف، فقد مت  بتمل   األمحرطال

 ]املوت األسود[

املالمة جاأل ى من الشتمتني  لامل   األس د، جه  عحترة عن حتمذ والراب : 

ني جالشهداء جالصديقني، كام الئمني يف حبذ اهلل تعتىل، جحمحذة شجليتئ  من النحيذ لا

تعر:﴾ئِمٍ ل َولَ خَيَاُفوَن َلْوَمةَ  رُجَاِهُدوَن يِف َسبِيِل اهللِ﴿تتل اهلل تعتىل:   ، جتتل الشذ
 

                                                           
 درع.  ـ  35: 2رضب من الثيتب، ال يك ن إالذ من الص ف. العني  :«املدرعة( »1)

 «.جلقد تتل يل تتئل»، جفي : 160( هنج الحالغة: اخلطحة 2)

 .  161/20208: 15، ججستئل الشيعة 3 /12: 5 ( الكتيف3)

 . 54( املتئدة: 4)



 

، مت  بتمل   سفإ ا مل يكرتث ال تلك بتشنيع ال اشني جل م الالئمني يف احلبذ

 األس د. 

 جرسذ التسمية جالت صيف هبيه األجصتف جاضاة: 

ل ت يف األجذ . جيف الثتين: جه  السذ  البيضتضف .شمذ تلك بتجل ع كام مرذ

هراق دم النفس يف الريتضة. جيف الخرضار عيش  بتلقنتعة. جيف الثتلث: إل

 تلك بمالمة ال اشني. سالرابع: الس داد جه  ال

 جل  مقتبل، جج ر ال ه  د ليس ل   :ومنها
شنذ الن ر احلّسذ ل  شف ل جل  ثتن 

 بتل حدة احلقة احلقيقية، جال مضتدذ ل . شف ل جال ثتن  جال مقتبل؛  ألجذ  جاحد 

 [يف املقام ]كالم شيخ اإلشراقّيني

ـــيخ تـــتل رئـــيس احلكـــامء  ،الســـهرجرد  دينلـــا شـــهتب املقتـــ ل الشذ

 جإخ ان التوريد يرشق عليهم شج ار، جهلت شصنتف:»اإلقراتيني+: 

 : ج ر بترق يرد عليهم، جينط   كلمعة بترتة لييية.ّولاأل

ل، جششح  من  بتلربق، : جه  بعد والثان األجل، ج ر بترق شعظم من الن ر األجذ

متغ. جإالذ ش بذام يسمع مع  ص   كص   رعد، شج َدج ذ يف الدِّ    برق هتئل، جر 

                                                           
 . 306خمترص املعتين: الحي  أليب الشيص ( 1)

 ،«اددس ال»ج ،«هراقإل»ج ،«الخرضار»جكيا حق الكلام :  ،«البيضتض»األصل:  يف( 2)

ز تركنتهت لكن  .بتو ذ

 ع د عىل الف ارق بني الن ر احلّس جاملعن  .( 3)



  

 متء حترذ عىل الرشس. ج ر جارد لييي، يشح  جرجد :والثالث

متغ.دَ ج ر ثتب  زمتجًت ط ياًل، شديد القهر، يصاح  َخ  :اب لروا  ر يف الدِّ

ًا ال يشح  الربق، بل يصاح  هبوة لطيفة حل ة، واخلامس : ج ر لييي هدذ

ة املاحذة.  ك  بق ذ  تتارذ

ة الغريحة، جتد حيصل من سامع  :والسادس ك من حتريك الق ذ ج ر حمرق، يتارذ

 .ئطح ل جشب اق جا م ر هتئلة للمحتد

بصترًا، شظهر من إالمع يف خطفة عظيمة، يظهر مشتهدًة ج ج ر :والساب 

 لشمس يف لية مغرتة. ا

ًا، يتخيذل كأجذ  متعلذق بشعر الرشس زمتجًت ط ياًل. :والثامن اق لييي هدذ  ج ر برذ

ه ءج ر ستجح مع تحضة متتتلية، ترتا :والتاس  ت تحض  شعر رشس ، ججترذ ى كأهنذ

 شديدًا جتؤمل  شملًت ليييًا.

ت متمكنذة يف ال :العارش  متغ. دِ ج ر مع تحضة، ترتاءى كأهنذ

ج ر يرشق عن النفس عىل مجيع الرجح النفستين، فيظهر كأجذ   :عرش دياحلا

ع بتلَحَدن يشء، جيكتد يقحل رجح مجيع الحدن ص رًة بع ًا.يذ دتدرذ  ًة، جه  لييي هدذ

ج ر محدؤه يف ص لة، جعند محدئ  يتخيذل اإلجستن كأنذ شيئًت  :عرش الثان

 ينهدم. 

معلذقة حمضة، منهت يشتهد  نِي ج ر ستجح، يسلب النفس جتح :عرش الثالث

دهت عن اجلهت .  جترذ

 ج ر يتخيذل مع  ثقل ال يكتد يطلق. :عرش الراب 

                                                           
 . «جرجده»املخط ط، جيف املخط ط:  من هتمش( 1)



 

ك الحدن، حتذى يكتد يقطع مفتصل .  :عرش اخلامس  ة حترذ  ج ر مع  ت ذ

جهيه كلذهت إقراتت  عىل الن ر املدبذر، فينعكس عىل اهليكل جعىل الرجح 

طني.   النفستين، جهيه غتيت  املت سذ

حتملهم هيه األج ار فيمش ن عىل املتء جاهل اء، جتد يصعدجن إىل السامء جتد 

ة، جهيه شحكتم اإلتليم الثتمن الي   مع شبدان، فيلتصق ن بحعض السيذترة العل يذ

  ا  العوتئب.  في  هتبلقت جهتبرصت جه رتليت

جشعظم امللكت  ملكة م  ، ينسلخ الن ر املدبذر من الظلام  الحدجيذة، جإن مل 

بتألج ار  ج  يربز إىل عتمل النذ ر جيصري معلذقتً إل عن بقيذة عالتة مع الحدن، إالذ خي

  ر املايّ. نالقتهرة، جيصري كأجذ  م ض ع يف ال

ًا، حكته شفالط ن عن جفس  جهيا ]املقتم[ رمس جكحتر  ،عزيز هدذ جه 

ل  خت اسي ، جال ناحلكامء، جصتحب هيه الرشيعة جمجتعة من امل نسلخني عن ال

 األدجار عن هيه األم ر، جكلذ يشء عنده بمقدار. 

ض عىل شستطني احلكمة، فإن جمن مل يشتهد يف جفس  هيه املقتمت  فال يعرت

عن   لك جقص جههل جتص ر، جمن َعَحَد اهلل عىل اإلخالص، جتتب

اجتهى كالم  رفع  «الظلام ، جرفض مشتعره، يشتهد مت ال يشتهد غريه

 مقتم . 

ه  حقيقة ال ه د التي شجتر   :ن مراد الستئل بتلن ر هتهنتشمن املعل م  نثم إ

                                                           
 ( من املصدر.1)

 «.جمت »( يف املصدر: 2)

 .587( قرح حكمة اإلقراق: 3)



  

ة اهلحتء، جاسترشت  هبت مجيع  لك ة الحيضتء إىل اليرذ الظلام  اإلمكتجية، من الدرذ

املتهيذت  من اجل اهر جاألعراض جمت ف تهت، جه  ج ر األج ار، هَبر برهتج  جَتهر 

 سلطتج . 
 

 ﴾ّدوُس قُ  يا﴿

 «وِح الرُّ وَ  ةِ كَ الئِ املَ  بُّ رَ  وس  ّد قُ  وح  بّ ُس »

هت ـ جكيا السحذ ح بمعنى:   ال مع ضمذ جس ـ بضمذ القتف ج تشديد الدذ القدذ

جس ه عن العي ب جالنقتئص. جتد يفتح القتف يف القدذ ني يف  ،الطتهر، املنزَّ جالسذ

ه عن مجيع النقيصة جالعيب، حتى عن  .السحذ ح جس، ش  منزذ فه  تعتىل تدذ

ة الن رية، كام املتهيذة د ال ه د جال ه ب جشدذ ؛ ألجذ  تعتىل متهيذت  إجذيت ، جهي تأكذ

د عن مجيع امل اد ر يف حملذ ، ججمرذ س اء كتج  املتدة بمعنى املالذ املستغني  ؛ترذ

ة بمعنى امل ض ع بتل ة بمعنى نفيهت، كام يف املتدذ سحة إىل العرض، شج كتج  املتدذ

ة العقليذة، كتجلنس إ ا شخي املتعلذق، كام يف الحدن بتلنسح ة إىل النفس، شج كتج  املتدذ

ة التحعيذة؛ ألن هيه معنى  «برشط ال» يف الحستئّ اخلترهيذة، كتألعراض شج كتملتدذ

ة العقليذة يف األعراض، جكتملتهيذة بتلنسحة إىل ال ه د، فإ ة عقليذة  ناملتدذ املتهيذة متدذ

ل إليهت شغربة النقتئص صتلل ه د، فعل  ستحة كربيتئ  تعتىل عن شن 

ًا كحريًا، كام تيل:   جاحلتهت  جاملتهيذت  جامل ادذ عل ذ
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لنَي َوَيا آِخَر اآلِخرينَ ﴿       َل األَو   ﴾يا َأو 

 ]أّوليته تعاىل وآخريته طواًل[

ة ليستت  زمتجيذتني كام يتحتدر إىل بعض األجهتم؛ ألجذ  هتتتن األجليذة جاآلخريذ

متن حتى حييّ ب ، جكيف يسع لل متن الي  ه  زتعتىل ليس يف حدذ من حدجد الزذ

يب حرضت  تعتىل، فكيف بونتب  نآلن ال احد بتلكتمن محدئ  إىل منتهته  سحة إىل مقرذ

ليذة جاآلخريذة رسم تتن شن يظهر الزمتن يف سط ع ج ره تعتىل؟ بل هيه األجذ ديذ

مد، كام ش جعتء جه دا  العق ل  نج اتيذتتن؛ إ  جعتء جه ده تعتىل ه  الرسذ

ة جع ارضهت ه  نجال ف س املفترتة ه  الدهر، ججعتء الطحتئع السيذتلة املمتدذ

لني»متن. فه  تعتىل زال ل األجذ ل يف السلسلة  ش؛ إ  من  بد«شجذ جه د كلذ شجذ

ة، جليس سهي كلذ آخر يف ال؛ إ  إلي  ينت«آخر اآلخرين»النزجليذة، ج لسلة الصع ديذ

لني جآخر اآلخرين. جيف ابتداء  ل األجذ تحل  جال بعده تعتىل يشء حتذى يك ن ه  شجذ

ُهم  »دعتء االعتصتم، تتل:  ُل  َأْنَت  الل   َفَلْيَس  اآْلِخرُ  َوَأْنَت  ،ء  يَشْ  َقْبَلَك  َفَليَْس  اأْلَو 

،يَشْ  َبْعَدكَ  ،يَشْ  َفْوَقَك  َفَلْيَس  رُ الظ اهِ  َوَأْنَت  ء   ُدوَنَك  َفَلْيَس  اْلَباطِنُ  َوَأْنَت  ء 

 . «ءيَشْ 

 ئهتدة جاإلفتضة عىل شهل مملكت  ه  املحدشجذ  تعتىل ملذت كتن يف اإل املقام وحتقيق

ل، جمن  إىل  ، ثم فتض من  اجل د إىل العقل األجذ ل جامل هد األعزذ األهلذ األجذ

إىل الثتلث حتذى العتقر، ثمذ من  إىل شهل هيا العتمل، فهؤالء  العقل الثذتين، ثمذ من 

                                                                                                                                        
 «ثننياِ حتشتك حتشتك من إثحت       ش شج  شم شجت هيا يف إهلني    »

 :45×: يلدي ان شمرياملؤمنني ع جيف

 «ثننياِ ش شج  شم شجت هيا العني يف العني    حتشت  حتشت  عن إثحت  »

 . 543د: هوذ مصحتح املت ،6/  504: 2( الكتيف 1)



  

ل تعتىل، ججستئّ ه ده بتلنسحة إلينت يف  ل ن بعد احلقذ األجذ العق ل هم األجذ

ل األجلني»، فه  زجل[نذ ]ال إَِلْيِه َيْصَعُد اْلَكلُِم ﴿جكيلك يف الصع د:  ،«شجذ

ة إىل امللكيذة، جمن ﴾الط يُِّب  تل، ثم إىل العق ل من الحرشيذ هت إىل العقل الفعذ

ة، فه  تعتىل  ل، جمن  إىل الفنتء يف احلرضة ال احديذ  آخر»اال خر، حتذى العقل األجذ

 . «اآلخرين

شج بطريق آخر جق ل: ثم فتض من  تعتىل اجل د إىل العقل، جمن  إىل النفس، 

 لعنترص اهلي الين. ا]عتمل[ جمنهت إىل املثتل، جمن  إىل األفالك، جمنهت إىل عتملنت 

 ،شج جق ل: ثم فتض إىل اجلربج ، ثم إىل امللك   بقسميهت، ثم إىل النتس  

جتلك الع امل متطتبقة. جكيا جق ل يف الع د إىل اهلل تعتىل، كام تتل امل ل  & يف 

 املثن  :
 

چ  َاجدر جهم جتيد آن آج»هتم درك  ه  العقل، جليا تتل: ي  ال يحلغ األجلجا

                                                           
 «.الزجال»( يف املخط ط: 1)

 .10( فتطر: 2)

 ، بتختالف.455( مثن   معن  : 3)



 

ة عني  تجالحي  اآلخر إشترة إىل الفنتء ال«. ش م تم يف احلرضة ال احدية، جه  ترذ

 العترفني. 

 وَل اهلل كان» :ق ل: ه  تعتىل شجل السلسلة الط ليذة النزجليذة، جمحدش املحتدئجشج 

لسلة الط ليذ «يشء معه يكن ة، جغتية الغتيت ، جآخر السذ َأَل إىَِل ﴿ :ة الصع ديذ

ا هللِ﴿  ﴾اهلل ِ َتِصرُي اأْلُُمورُ  ا إَِلْيِه َراِجعونَ  إِن   . ﴾َوإِن 

 ]أّوليته تعاىل وآخريته عرضًا[

ت  ط الً  ليت  تعتىل جآخريذ ل ، هيا مت عند  ألجذ جشمت عرضًت، فنق ل: ه  تعتىل شجذ

من ج ع اآلدميذني يف األدجار جاألك ار؛ إ  العلذة األجحيتء جاملرسلني، جمت خلق 

لني جآخر  ل األجذ جاهدة لكامل املعل ل، جهؤالء معتليل اهلل تعتىل، فه  شجذ

عليهم )لني مَّ سلسلة األجحيتء جاألجليتء جالك   اجتهتءاآلخرين؛ ألنذ إلي  تعتىل 

 . (سالم اهلل شمجعني

تئل عن اهلل تعتىل، ججصف  طتئفة من شسامئ  احلسنى جصفتت  ثم ملت سأل السذ

هر يف عقل  جهالل ، جحتريذ يف عظمت  تعتىل جكامل ، فح   العليت، استشعر مجتل 
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 .«ألج  إلي  تعتىل...»العحترة: 

 متعد  بنفس . «استشعر»، جالفعل «بوامل »يف األصل: ( 5)



  

 ، فرفع يدي    جعظتم   ، فترتعش من خ ف  تعتىل فرائص  جالتف  إىل  ج ب  جآثتمِ 

ًت جفزعًت إلي   تعتىل:  ]إيته[فقتل مستغفرًا  ،ملاذ

 

 ﴾نوَب ال تي ََتتُِك الِعَصمَ الّلهُم اغِفر َِل الذُّ ﴿

رت، جمن  ت هلم: هتؤجا اجلمذ الغفري، ش  اجلمع سال :واملغفرة الغفران     

م سرتجا جه  األرض من ه اجح . جه  تعتىل غف ر سال تري، يعني: لكثرهتم كأهنذ

تر، ش  ستذتر للورائم جاخلطيئت  الرشعيذة، جالنقتئص اإلمكتجيذة، بييل  جغفذ

 تجيذة جرمحت  الرحيميذة. رمحت  الرمح

 : مجع اليجب، جه  اإلثم جاجلريمة. نوبذوال

 [أمناط الذنب]

ني + جب جاخلطيئة ـ كام تتل صدر املتأهلذ ، جقاًل عن كلام  الفقهتء جاليذ

ع،  )رض ان اهلل عليهم( ـ تنقسم إىل مت ه   جب جخطيئة بتلنذسحة إىل شصل الرشذ

  .ت من املنهيذت  الرشعيذةامليرس، جغريمه]لعب[ كرشب اخلمر ج

  .جتء، جاألكل للتق ذ  عىل املعصيةزىل مت يصري  جحًت بتلنيذة جالعزم، كتلتزيني للإج

 ج جب القل ب، جكلذ منهام إىل الصغرية جالكحرية.  ،جإىل  جب اجل ارح

 [ املراد من الكبرية ومصاديقها]

، جليس للقلب جاختلف آراء األكتبر يف الكحتئر عىل شت ال شتى»ثم تتل: 

                                                           
 .«عن »يف األصل: ( 1)

 ، بتختالف.33: 1( قرح األسامء احلسنى 2)



 

تهم، جلعلذ يف  إىلاطمئنتن  حكمة، جهي االهتنتب عن مجيع  خفتئهتإشدلذ

 :خمتفة من ال ت ع فيهت ؛املعتّص

د اهلل تعتىل علي  يف الكتتب املويد بتلعياب  :قوم فقال هي كلذ  جب ت عذ

 . جال عيد

اً  :بعضهم وقال  . لعقتبشج جصذ في  بت ،هي كلذ  جب رتذب علي  الشترع حدذ

ت كلذ خطيئة تؤ ن بأنذ فتعلهت تليل االعتنتء يف دين اهلل  :فرقة وقالت إهنذ

 . تعتىل

ت كلذ  جب ثح  حرمت  بتلربهتن :يماعة وقال  . إهنذ

هي كلذ  جب شجعد اهلل تعتىل فتعلهت يف القرآن احلكيم بتلعياب  :طائفة وقالت

ديدة. ، شج شجعد حوو  تعتىل يف سننهم الاألليم  سديدة بتلعق بة الشذ

ل س رة النذستء إىل ت ل  تعتىل:  جعن عحداهلل بن مسع د شجذ  تتل: اترؤجا من شجذ

ْر َعنُكْم َسيَِّئاتُِكمْ ﴿ َر َما ُتنَْهْوَن َعنُْه ُنَكفِّ
َتنُِبوْا َكَبآئِ عن  يف  ي، فكلذ مت هن  ﴾إِن ََتْ

                                                           
 .«عىل»يف األصل: ( 1)

 .«اختفتئهت»يف األصل: ( 2)

مدارك األحكتم  ،125: 2الدرجس الرشعية   ،247: 5حترير األحكتم   ،325( النهتية: 3)

 .    745: 2كفتية األحكتم  ،69: 4

 . 171: 2لسع د ، تفسري شيب ا178: 2، تفسري الحيضتج  70: 3جممع الحيتن  (4)

فتح الحتر   .499: 1تفسري القرآن العظيم )ابن كثري(  ،200ـ  199: 8رجضة الطتلحني  (5)

10 :334 . 

 .171: 2، تفسري شيب السع د 178: 2تفسري الحيضتج   (6)

 ، تريب من .349: 2ه اهر العق د  (7)

 . 31( النستء: 8)



  

 . هيه السذ رة إىل هيه اآلية فه  كحرية

اليج ب كلذهت كحتئر؛ الشرتاكهت يف خمتلفة األمر جالنهي، لكن  :طائفة وقالت

تد يطلق الصغرية جالكحرية عىل اليجب بتإلضتفة إىل مت ف ت  جمت حتت ، كام شنذ 

حلة بتلنسحة إىل الزجتء صغرية، جبتلنسحة إىل النظر بتلشه ة كحرية  . الق 

 طتب ثراه يف جممع الحيتن ـ ربيسطتتل الشيخ اجلليل شمني اإلسالم شب  عيل ال

م تتل ا: »بعد جقل هيا الق ل ـ :  جإىل هيا  هب شصاتبنت )ريض اهلل عنهم(، فإهنذ

املعتّص كلذهت كحرية، لكن بعضهت شكرب من بعض، جليس يف اليج ب صغرية، 

 ««جإجذام تك ن صغرية بتإلضتفة إىل مت ه  شكرب، جيستاقذ العقتب علي  شكثر

  +. اجتهى كالم

 ]اآلثار السلبية للذنوب[

ع إىل متليذة جبدجيذة، جإىل ت ليذة جفعليذة، »جيف جممع الحارين تتل:  اليج ب تتن ذ

فمنهت مت يغريذ  ؛جالفعليذة ختتلف بتختالف اآلال  التي تفعل هبت، إىل غري  لك

عم، جمنهت مت ي نزل النقم، جمنهت مت يقطع الرهتء، جمنهت مت يديل األعداء، نال

قذ هبت جزجل الحالء، جمنهت مت حيحس غيث اَ ستَ منهت مت يردذ الدعتء، جمنهت مت ي  ج

ل الفنتء، جمنهت مت يظلم اهل اء،  السامء، جمنهت مت يكشف الغطتء، جمنهت مت يعوذ

                                                           
الكشف  ،933/5214: 3بن شيب حتتم( تفسري القرآن العظيم )ا ،53تفسري التسرت : ( 1)

 .62: 14عمدة القتر   ،295: 3جالحيتن )تفسري الثعلحي( 

  .82( احلحل املتني: 2)

  بتختالف.، 70: 3( جممع الحيتن 3)

 . ف، بتختال33: 1( قرح األسامء احلسنى 4)



 

م، إىل غري َس جمنهت مت ي رث النذدم، جمنهت مت هيتك العصم، جمنهت مت يدفع القِ 

 . « لك

ج ب منارصة يف شربعة شجه  جال ختمس هلت: يالجاعلم شنذ مجيع »ثمذ تتل: 

 اجتهى. «ه ة، جالغضب. هكيا رج  عنهم ^شاحلرص، جاحلسد، جال

شنذ شسحتب اليجب منارصة  ةشت ل: لعلذ مراده بتالجاصتر يف األجه  األربع

احلرص جاحلسد  نيف هيه األجه ، بل منارصة يف الشه ة جالغضب فقّ؛ أل

هام: اهلتكمن صفت  الشه ة جالغضب،   جاخلرق.  ،جاملزق ،جخ اصذ

 العصمة[ فهومم]

. جيف جهي لغًة: املنع ،«جعمة»مجع  «:جعم»كـ ،«عصمة» مجع :«مَص العِ »و

: كيفيذة رجحتجية يمتنع هبت صدجر اخلطأ عن اصطالح الفقهتء جاحلكامء

 صتححهت؛ لعلم  بمثتلب املعتّص جمنتتب الطذتعت . 

ت مت هي فإ ا بلغ الكالم إىل هيا ل العصمة بأهنذ  ،املقتم، فتألجسب شن جفصذ

  .جمِلَ هي ،جمتى هي؟ جعمذ هي ،جيف كم هي ،جفيَمن هي

 فقد  كرهتت.  :األّول أّما

 عرش، جيف املالئكة.  يثنفهي يف األجحيتء، جاألئمة اال :الثان وأّما

 ]رأي الظاهرية يف عصمة املالئكة[

ئكة شهستم لطيفة ه ائية، تقدر عىل املال نجالظتهريذ ن ـ اليين تتل ا: إ

                                                           
 . 61: 2( جممع الحارين 1)

 عصم.ـ  403: 12( لستن العرب 2)

 .36: 2ى ( قرح األسامء احلسن3)



  

ل بأشكتل خمتلفة، مسكنهت السام ـ  جا ، جفيهم داعية الشه ة جالغضبالتشكذ

زجن عليهم املعصية. جاختلف ا يف عصمتهم جعمدة مت شجتعهم يف الشحهة  ،جي ذ

 جاالختالف يف عصمة املالئكة شمران: 

 . ﴾ل  إِْبلِيَس َفَسَجُدوا إِ ﴿االستثنتء يف ت ل  تعتىل:  :أحدمها

ام. :والثان ام كتجت ملكني ففسقت عن شمر رهبذ  حكتية هترج  جمترج ، فإهنذ

 ]الرد على دعوى الظاهرية[

ل: شجذ  بني عىل التذغليب، شج يك ن املستثنى في  منقطعًت.   جا هيب عن األجذ

تيف مة الكتيش يف تفسري الصذ هلت العالذ لة، جتد شجذ ت مؤجذ ، عند جعن الثتين: بأهنذ

، بعد  كر ﴾َوَما ُأنِزَل َعىَل املََْلَكنْيِ بَِبابَِل َهاُروَت َوَماُروَت ﴿تفسري ت ل  تعتىل: 

تهام عن األئمة^.   شحتديث كثرية خمتلفة ال رجد يف تصذ

ًا.  ة عىل عصمتهم يف القرآن احلكيم كثرية هدذ  جاآليت  الدالذ

ق ن عىل جه ب حتكلذمني مطفوميع الفقهتء جاحلكامء جامل :الثالث وأّما

م معص م ن عن الكفر، إالذ اخل ارج  عصمة األجحيتء يف اعتقتداهتم، جتتئل ن بأهنذ

زجن صدجر  م يق ل ن: من صدر عن  اخلطيئة فه  كتفر، ججي ذ ـ لعنهم اهلل ـ فإهنذ

جب عن النحيني^  . اليذ

                                                           
 . 203ـ  202: 56( باتر األج ار 1)

 . 34( الحقرة: 2)

 . 177ـ  171: 1( التفسري الصتيف 3)

 . 102( الحقرة: 4)

 .16 : يل احلديث /89: 11( باتر األج ار 5)



 

: إن رةكثري من املعتزلة، جهمذ غفري من األشتع قتلف :الّراب  وأّما

 ة بزمتن الحعثة يف األجحيتء، جال جيب تحلهت. صالعصمة خمص 

ـ يعني العصمة عن الصغرية شج الكحرية، عمدمهت شج سه مهت ـ  اخلامس وأّما

 : ففي  شت ال جمياهب

د الصغرية جالكحرية عىل األجحيتء.  فاحلشوّية زجا تعمذ  تد ه ذ

د الصغرية برش املعتزلة من وكثري ز تعمذ ط عدم خستستهت، كرستة اللقمة ه ذ

 جتطفيف الكيل، جشمثتل  لك. 

 تتل ا: هتز صدجر اليجب عن األجحيتء عىل سحيل اخلطأ يف التذأجيل. واحلنابلة

 تتل ا بصدجر الصغرية عنهم سه ًا ال عمدًا.  واألشاعرة

كر  . جغريهت من شبتطيلهم التي مت الت  بتليذ

ر مت  هب إلي  اإلمتميذة، من جه ب الي  ه  شحقذ جشليق بتليك فاملذهب

س اء كتن يف  ؛العصمة يف األجحيتء جاألجصيتء جاملالئكة مطلقًت، جيف متتم عمرهم

االعتقتديذت ، شج يف التحليغ، شج يف الفت ى، شج يف األح ال جاألفعتل، صغتئر 

 كتج  اليج ب شم كحتئر، جال جي ز السه  جالنسيتن عليهم^. 

ليل عليهت ـ فكام تتل ا من شنذ صاة ال ه ب عىل اهلل ـ ش  ال السادس وأّما دذ

                                                           
 .«تتل»يف األصل: ( 1)

، قرح األسامء 21: جاملرسلني، الن ر املحني يف تصص األجحيتء 91: 11( باتر األج ار 2)

  .37: 2سنى احل

 . 8. عصمة األجحيتء )الراز (: 90: 11باتر األج ار  ،471كشف املراد:  (3)

 يريد: التي ال يليق  كرهت.( 4)



  

قني من شهل الكالم ر عند املاقذ شن الطف عىل اهلل  كتل ه ب من اهلل، جتد تقرذ

جتتل ا: ال شكذ شنذ  ،حي ججصب اإلمتمنجاهب، جمن هنت جهب عىل اهلل بعث  ال

ههم عن طف، جهليا جيب تنزذ لالعصمة عىل ال ه  امليك ر شدخل جشمدذ يف ال

 العي ب جالنقتئص اخل لقيذة كتخلَلقيذة، فال جي ز عىل احلكيم اإلخالل ب . 

 وليست معصوما ، إّل  يكون ل منّا اإلمام»تتل: ’ جعن عيل بن احلسني

 املعتصم»×: تيل: فام معنى املعص م؟ تتل. «فتعرَف  اخِللقة ظاهر يف العصمة

 . «القيامة يوم إىل نيفرتقا فال القرآن، هو اهلل وحبل اهلل، بحبل

تئل معنتهت ال غ  ، جه  زهر العقل جمنع  لثمذ املراد بتلعصمة يف ت ل السذ

 النذفس من ال ت ع يف املعصية. 

تدق« العصم َتتك التي نوبذال»ج هي: قرب × عىل مت رج  عن الصذ

 ، ج كر ه، جفعل مت يضاك النذتس من املزاح جاللتلقامربجاللذعب ، اخلمر

 . فليوتنب عن مجيعهت؛ لئالذ هيتك العصمة.يبرلنتس، ججمتلسة شهل الاعي ب 

 

 ﴾َِل الّذنوَب اّلتي ُتنزُل النَِّقم الّلُهّم اغِفر﴿

ـ بكرس القتف ـ  «َجِقمة». شصلهت «جعمة»مجع  «:جعم»، كـ«جقمة»: مجع قمالنِّ 

                                                           
 . 60األلفني: كتتب  ،306املسلك يف شص ل الدين:  ،150( تقريب املعترف: 1)

يلك ال فيعرَف هبت جل»، جفيهام: 5/ 194: 25باتر األج ار  ،132/1( معتين األخحتر: 2)

 ...«.يك ن إالذ منص صًت 

 .«جالقامر»يف األصل: ( 3)

عن زين »فيهام: ج. 21556 /282: 16جستئل الشيعة  ،2/ 270( معتين األخحتر: 4)

 «.’العتبدين عيل بن احلسني



 

 «َكلِام »كـ «جَِقم»ج «َجِقام »، بمعنى األخي بتلعق بة، جاجلمع: «كلمة»جزان 

ن  القتف، ججقل  »جلكن تتل اجل هر :  «.كلمة»مجع  «كَِلم»ج جإن شئ  سكذ

 اجتهى.  «حركتهت إىل الن ن، فقل : جِْقمة، جاجلمع جَِقم، كنِْعمة ججَِعم

 [الذنوب اليت تنزل النقم]

قم هي ـ عىل مت هتء  ب  الرجاية ـ: جقض نجاليج ب التي تصري سححًت لنزجل ال

ر الفتحشة، جشي ع الكيب، جاحلكم بغري مت شجزل اهلل تعتىل، جمنع العهد، جظه 

تتل ا: يت رس ل  «.مخس بخمس»‘: الزكتة، جتطفيف الكيل. تتل رس ل اهلل 

 عليهم اهلل وسّلط إّل نقض قوم العهد  ما»‘: اهلل، مت مخس بخمس؟ تتل

يهم وما شاع ف املوت، فيهم فشا وقد إّل وما ظهرت عنهم الفاحشة  عدّوهم،

 إّل  كاةوما منعوا الز الفقر، فيهم فشا وقد إّل اهلل  أنزلالكذب واحلكم بغري ما 

  .«بالّسنني وُاخذوا النبات منعوا إّل طّففوا الكيل  وما القطر،حبس عنهم 

 كام تتل امل ل  : 

َل ال  ﴿تتل تعتىل:  ْم َفَأنَزْلنَا َعىَل ال ِذيَن َفَبد  ِذيَن َظَلُموْا َقْول  َغرْيَ ال ِذي قِيَل هَلُ

اَمء باَِم َكاُنوْا َيْفُسُقونَ  َن الس   .﴾َظَلُموْا ِرْجزا  مِّ

                                                           
 جقم.ـ  2045: 5( الصاتح 1)

 . 89ـ  88: 31 . التفسري الكحري370: 70باتر األج ار  (2)

 .6( مثن   معن  : 3)

 . 59( الحقرة: 4)



  

ُ النَِّعم﴿ نوَب اّلتي ُتَغريِّ  ﴾اللُهم  اغِفرَِل الذُّ

م ب  اإلجستن من املتل ـ بكرس النذ ن ـ جهي مت يلتيذ جيت «جعمة»مجع  :معَ النِ  نعذ

اة، جالفراغة، جاملأك ال ،  جالنستء، جالق ى، جاآلال ، جاألدجا ، جالصذ

، جاخلي ل جالحغتل جاحلمري جالحقرا  بلجاألجعتم من األغنتم جاإلجاملرشجبت ، 

ُصوَها﴿ :جغريهت ممذت شجعم اهلل ب  عحتده وْا نِْعَمَة اهللِّ لَ حُتْ  .﴾َوإِن َتُعدُّ

ْ  اهللَّ بَِأن   َذلَِك ﴿تتل تعتىل   ا َيُك  ََل ْعَمة   ُمَغريِّ  واْ  َحت ى َقْومٍ  َعىَل  َأْنَعَمَها نِّ ُ  َما ُيَغريِّ

 .﴾بَِأنُفِسِهمْ 

: يكتب يف الل ح ششيتء مرشجطة تتل بعض األعالم»يف املومع تتل: 

ل، جمت كتن جال يحدذ  جششيتء مطلقة، فام كتن عىل اإلطالق فه  حتم ال يغريذ 

شن يك ن مثحتًت يف الل ح شنذ فالجًت إن جصل َرمِح  مثاًل يعيش  نا فمرشجطًت 

ط، إَرمِح  فثالث سنني جثالثني سنة، جإن تطع  جذام يك ن  لك باسب حص ل الرشذ

 . اجتهى «﴾َما َيَشاء َوُيْثبُِت َوِعنَدُه ُأمُّ اْلكَِتاِب  َيْمُحو اهللُ﴿جتد تتل اهلل تعتىل: 

 ]الذنوب اليت تغّير النعم[

ـ كام هتء  هبت الرجاية ـ: ترك شكر امل نعم،  «النعم تغرّي  التي الذنوب»ج

                                                           
 .«اآلبتل»يف األصل: ( 1)

  .«األبقتر»كيا، جاألجىل ك هنت: ( 2)

 .34( إبراهيم: 3)

 .53( األجفتل: 4)

 .376: 3 ( منهتج الرباعة5)

 .«جا »يف األصل: ( 6)

 .39( الرعد: 7)

 غري.ـ  431: 3( جممع الحارين 8)



 

الة عن شجتتهتت  جاالفرتاء عىل اهلل جالرس ل، جتطع صلة الرحم، جتأخري الصذ

شجتتهتت، جالديتثة، جترك إغتثة املله فني املستغيثني، جترك إعتجة  تنقيضحتذى 

  املظل مني.

ر الشترع لكلذ جعمة شجعم اهلل هبت عحتده شكرًا جطتعًة، كام تتل  ،وباْلملة تد ترذ

 . ﴾َلَشِديد   َعَذاِب  إِن   َكَفْرُتمْ  َولَئِن ألَِزيَدن ُكمْ  َشَكْرُتمْ  َلئِن﴿تعتىل: 

جمعل م شن ترك  يصري سححًت ألخي املنِعم تلك النعمة عن املنَعم علي . جعن 

 من فاز وبنا عباده، عىل هبا أنعم التي اهلل نعمة واهلل نحن»، تتل: × الصتدق

 .«فاز

ملت كتج ا^ جستئّ فيض اهلل تعتىل جه  ده، ججمتيل ج ره جظه ره،  :أقول

ه، كام تتل  فجرتمأو ،ءالعليا وتسنّمتم لامء،ظال يف اهتديتم بنا»×: جمكتمن رسذ

 فور.   ، ش  رصتم  ج«الرسار عن

فام من جعمة فتض  عىل  ؛ش  ركحتم سنتمهت «ءالعليا تسنّمتم»×: جت ل 

جلة القص ى من اهلل داخللق إالذ ب اسطتهم جبأيدهيم، فهم النعم العظمى، جال

 تحترك جتعتىل يف اآلخرة جاال جىل، كام تيل:

                                                           
 .«اجقض »يف األصل: ( 1)

 .7( إبراهيم: 2)

 .3/ 51: 24باتر األج ار  ،86: 1ي ( تفسري القم3)

 . 4 :اخلطحة / ( هنج الحالغة4)



  

 

النعم الحتطنة من العلم جاحلكمة جالعرفتن، ]عىل[ ثم إنذ النعم تشتمل 

عليهم )جاإليامن بتهلل جبتلي م اآلخر، جاألجحيتء جالرسل جاألجصيتء االثني عرش، 

 . (لك األكرب إىل ي م املارشصل ا  اهلل امل

هت شهل  فتليج ب التي تغريذ تلك النعم جتيهب بن رهت هي اخلطيئت  التي يعدذ

ل ك إىل اهلل تعتىل شيضت  جحًت، كتلت هذ  إىل غريه تعتىل، جترك األجىل، جكثرة  السذ

كرتاث بتلصالة جالص م، جكلذ مت كتن من هيا األكل جالرشب جالن م، جتلذة اال

من اهل اهس النفستجيذة، فضاًل عن ال ستجس الشيطتجيذة. فليوتنب العحد القحيل 

 مجيع هيه اليج ب، بعنتية اهلل احلحيب املاح ب.  املؤمن
 

عاء﴿  ﴾الّلُهَم اغِفر َِل الّذنوَب اّلتِي حَتبُِس الدُّ

ححس حيحس ـ من بتب رضب ـ ححسًت. احلحس: ال ت ف جالت تيف، خالف 

 اإلطالق جاإلرستل. 

 [ يت حتبس الدعاء وغيث السماء]الّذنوب ال

ج ب التي حتحس الدع ا  جمتنعهت عن ال ص ل إىل  رجة إهتبة تتيض  ،جاليذ

تهدين زين العتبدين ـ هي: س ء النذية، × احلتهت  ـ عىل مت رج  عن سيذد السذ

يرة، جالنذفتق مع اإلخ ان، جترك ال صديق بتإلهتبة، جتأخري تجخحث الرسذ

 . جضة حتذى تيهب شجتتهتتل ا  املفرصال

                                                           
 .«عن»يف األصل بعدهت: ( 1)

 . 21556 / 282: 16جستئل الشيعة  ،2/ 270( معتين األخحتر: 2)



 

ج ب التي حتحس غيث السامء، × جتتل  وشهادة احلّكام، جور»: هييف اليذ

 عىل القلب وقساوة الظلم، عىل واملعاونة الزكاة، ومن  الشهادة، وكتامن الزور،

 . «الفقراء

من اليج ب التي حتحس الدعتء فسـتد النيـت  لألغـراض الحتطلـة  ،وباْلملة

ك عن اآلهلة، الكتشفة عـن األه يـة الفتسـدة املتعلذقة بت ته إىل العتهلة جالرتذ الجتذ

وقُّ َأْهوَواءُهْم َلَفَسوَدِت ﴿جالعقتيد الكتسـدة، كـام تـتل اهلل تعـتىل:  َبوَ  احْلَ َوَلوِو ات 

وواَمَواُت َواأْلَْرُض َوَموون فِوويِهن  َبووْل َأَتْينَوواُهم بِووِذْكِرِهْم َفُهووْم َعوون ِذْكووِرِهم  الس 

ْعِرُض   . ﴾ونَ مُّ

ع ا  جتريحهت من اإلهتبة ه  تطتبق لستن احلتل مع لستن القتل، دفخري ال

 كام تتل امل ل  :

غري  اد جاحلتلفتعلم شجذ  ال دعتء بلستن االستعد» املتأهّلني+: صدر قال

مستوتب إالذ مت ه  من بتب لقلقة اللستن فقّ، كام يق ل اجلتلس يف مستكن  كر 

ْتنِيارْ  اهلل بحدج : اللذهمَ  ْعِصيِة. جلكن مجيع شركتج  املَ  عدَ جب   ةِ الطذتعَ  َتْ فيَق  ز 

تلح   رح  جملكتت  الراسخة، جشخالت  الر يلة، جشيتطين  اليين صتراجه 

                                                           
 ، بتختالف.21556 / 283ـ  282: 16جستئل الشيعة  ،2/ 271( معتين األخحتر: 1)
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 .«صتر »يف األصل: ( 5)



  

هم، جهب شذ يت غدع  بتطن   اتئم شه ات ، جخنزير حرص ، جكلب غضح  الالذ

خيلنت بتملعصية، جيستغيث ن جيطلح ن امرتعهت، كلذهم ينتدجن جيق ل ن: اللذهم 

ٍء َخْلَقُه ُثم  َهَدى﴿ع ا ، دشرزاتهم،  جه  تعتىل جميب ال  . ﴾َأْعَطى ُكل  يَشْ

ه  هملجكام يق ل اإلجستن الطحيعي املطيع لل هم: ال شبقني يف الدجيت، جه  برسذ

ٌ  إىل ربذ ، كلٌّ يحتغي جهه  ن يف  راه شج  ،جعالجيت  حتى جمه  مت هذ جالتمكذ

، جشركتن بدج  تطلب شحيتزهت الطحيعية، جفرجخ  املاتسحة يف بي ض سون 

مة ت اه من امل اد ل العالذ  األدجار بل جالطريان، النه ض تستدعي ةجالعامذ

ة لكلذ  يق ل ن لألسامء الالزمة الثتبتة األعيتن بل رهت،آثت تقتيض جاألك ار  من ا مذ

ة جتعلذق  اجطحع  الصذ ر  تنقضِ  شمل ؟امل ادذ  جتعطذل ن ،هنت تلحث ن متى إىل: بتملتدذ

رجا ج بتكم؟ ح ا لسفركم، فشمذ   .ا خرى طتئفة إىل النذ بة صلتل شمريكم؛ للقتء جتأهذ

جح يتمنذى امل   جيفترق الحد ن بتالختيتر، جالكتره ل  ه  ال هم جليا فتلرذ

نَساُن إِن َك َكاِدح  إىَِل ﴿جإن كتن ه  شيضًت طتلحًت ل  بلستن االستعداد:  ا اإْلِ َ َيا َأهيُّ

ا َفُماَلقِيهِ   . ﴾َربَِّك َكْدح 

جلستن القتل شيضًت دعتؤه مستوتب؛ لك ج  يستدعي غياءه الي  ه  النطق، 

جمحلذغهم إىل ا منيذتهم، جتد ال يستعد  ، هتمش ذ جطق كتن. فه  تعتىل جميب دع

ت  جإن ستعده باسب الن ع، كطلب كلذ جاحد  مرتحة دال اعي لستن استعداد ه يذ

                                                           
 .«غد »يف األصل: ( 1)

 .50( ط : 2)

 «.جاجلنة»( يف املصدر: 3)

 .6جشقتق: ( اال4)



 

ه مت استدع بلستن القتل جيفسده،  ياآلخر، فلعلذ  حيث ليس ل  علم حميّ يرضذ

من عبادي من  إنّ »فاتل  جعلل  يطلح ن ل  مت يصلا ، كام يف احلديث القديس: 

من عبادي من ل  إنّ و هللك، ذلك غري إىللو رصفته  الغنى، إّل يصلحه  ل

  .«هللك ذلك غري إىللو رصفته  الفقر، إّل يصلحه 

جعىل هيا فأهلذ األ كتر مت اشتمل عىل ت حيده جمتويده تعتىل، ال مت يشعر 

 «.احلاجة قضاء من إِل أحّب  احلاجة فوت»×: بتلطلب جالتكدذ ، جليا تتل

  .«ُيريد ملا ُاريد ما أترك ُاريد، ملا ُيريد ما ترك من»حلديث القديس: جيف ا

عتء:    .«ُتريد َكام َفاْجَعلنِي ُاريد امكَ  أنَت  همَ اللّ »جيف الدذ

  .«رجد ل ما يريد ل املؤمن»ججرد: 

  جتتل امل ل  &:

إن كتن السؤال شيضًت حسنًت؛ ألجذ  شيضًت من شسحتب سعتدتك جمن م هحت  ج

رك، جهليا كتن م سى مت  ؛ إ  كلُّ مأم رًا بمسألة ملح طعتم  من  تعتىل× تيكذ

                                                           
إنذ من : »فيهامج ،121اجل اهر السنية:  ،2948/ 734: 5ال ايف  ،8 / 352: 2( الكتيف 1)

 ...«.  منعحتد  املؤمنني 

الت حيد: ...«. فإن سلَّم  ملت ا ريد شعطيتك مت تريد » ، جلكن يف رجاية: نصذ   ب( مل جعثر علي2)

 .92. اجل اهر السنية: 4 / 337

 .2/ 255: 20( قرح هنج الحالغة )ابن شيب احلديد( 3)

: 66باتر األج ار  ،26/ 237: 2، جلكن رج  بمضم ج  يف الكتيف نصذ ( مل جعثر علي  ب4)

294  /24  . 

 «. زبتجشتن»بدل « دهتجشتن»، جفي  376معن  : ( مثن   5)

 . 8634 / 32: 7جستئل الشيعة  ،123( عدة الداعي: 6)



  

يخ  جيلب إىل هنتب  فه  حسن، جإن كتن للاسن عرض عريض. جيف كلام  الشذ

 شيب سعيد شيب اخلري&: 

 ستروش كه پويند نكو به هرراه تو 

 «زبان كه گويند خوش استبه هر ذكر تو 

 .كالم  اجتهى
 

 

 ﴾الّلُهم  اغِفر َِل الّذنوَب ال تي ُتنِْزُل البَالءَ ﴿

، كأجذ  يحيل اجلسم. : الحالء جالحليذة جالحل ة ـ بتلكرس ـ    الغمذ

 [يت تنزل البالء]الّذنوب ال

تدجالذيج ب التي تصري سححًت لنزجل الحالء ـ كام رج  ع ـ هي: × ن السوذ

ترك إغتثة املله ف، جترك إعتجة املظل م، جتضييع األمر بتملعرجف جالنذهي عن 

 . املنكر

جهت من الكحتئر جهي: الرشك بتهلل،  ت سحع، جتد عدذ جيف بعض األخحتر شهنذ

م اهلل تعتىل، جتيف امل   اصنة، جشكل متل اليتيم ظلاًم، جتتل النفس التي حرذ

تة، جالفرار مىجزجال  . ن الزحف، جالرسذ
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 بتختالف. ، 4931/ 3:561من ال حيرضه الفقي   ،3/ 277: 2( اجظر: الكتيف 4)



 

جاء﴿ نوَب اّلتي َتقَطُ  الر   ﴾الّلُهم  اغِفر َِل الذُّ

ي، جبمعنى: اخل ف، جمن هيا ت ل  :لّرجاءا  جييء بمعنى التمنذي جالرتهذ

 الشتعر: 

  يمرصع اهلل يف كان جنب أيّ  عىل    مسلام        مّت  إذا أرجوما  لعمرك
 

ل تسامن: هتء بتملعنى األجذ   :رهتء ممدجح، جرهتء ميم م فتلرذ

ه  رهتء رمحة اهلل تعتيل، جت تذعهت من العمل الصتلح املعدذ  فاملمدوح

 حلص هلت، جترك االهنامك يف املعتّص املف ذ  هليا االستعداد. 

الي  ه  يف احلقيقة محق جغرارة، جهي ت تذع الرمحة من غري  املذموم والرجاء

  جاخلطيئت ، كام تيل: عمل صتلح، جعدم االهتنتب عن املعتّص
 

 ُأْوَلئَِك  اهللِ َسبِيلِ  يِف  َوَجاَهُدواْ  َهاَجُرواْ  َوال ِذينَ  آَمنُواْ  ال ِذينَ  إِن  ﴿تتل اهلل تعتىل: 

 . ﴾اهللِ َرمْحَةَ  َيْرُجونَ 

هتء: اليأس جالقن ط جاحلرمتن. جاملؤمن ينحغي شن يك ن جم قتبل هيا الرذ

خ ف  جرهتؤه متستجيني، بايث ل  جزن خ ف  جرهتؤه العتدال، كام يف 

 يقبلها َل األرض أهلبحسنات  أتيتهلو  أّنكترى  خوفا   اهلل خف»احلديث: 

  .«لك اغفره األرض أهلبسّيئات  أتيتهلو  أّنكترى  اهلل رجاء   وارُج  منك،
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 [يت تقطع الرجاء]الّذنوب ال

هتء ـ كام هت ج ب التي تقطع الرذ جاية ـ : اليأس من رجح اهلل، ءجاليذ   هبت الرذ

 . جالقن ط من رمحة اهلل، جالثقة بغري اهلل، جالتكييب ب عده

ي َلْو َقَرْنتَنِي»جيف دعتء شيب محزة الثذاميل تتل: 
نِي َسْيَبَك ِمْن بِاأْلَْصَفادِ، َوَمنَْعتَ  إهَِلِ

َبنْيِ اأْلَْشَهادِ، َوَدلَْلَت َعىَل َفَضائِِحي ُعُيوَن اْلِعَباِد، َوَأَمْرَت ِب إىَِل الن اِر، َوُحْلَت 

ْفُت َوْجَه َتْأِمييِل لِْلَعْفِو َعنَْك،  َبْينِي َوَبنْيَ اأْلَْبَراِر، َما َقَطْعُت َرَجائِي ِمنَْك، َوَما رَصَ

َك َعيَل  يِف َداِر  َقْلبِي، َأَنا َل  بَُّك َعنْ َوَل َخَرَج ُح  َأْنَسى َأَياِدَيَك ِعنِْدي َو ِسرْتَ

ْنَيا   .«الدُّ

 

 ﴾الّلُهم  اغِفر ِل ُكل  َذنٍب َاْذَنبُتُه َوُكل  َخطيئٍة َأخَطأَُتا﴿

د اليتء ـ االسم من  ،اخلطيئة ـ عىل جزن فعيلة»جيف املصحتح:  جلك شن تشدذ

 اجتهى. «ـ بتلكرس ـ : اإلثم، جاجلمع اخلطتيت تءطاخلِ 

 ]الفرق بني الذنب و اخلطيئة[

ن صتححهت  جهي جاليجب بمعنى جاحد، جتد يفرق بينهام بأنذ اآلثتم مت مل يتمكذ

ى خطيئة، كأجذ    تسمذ
ن فيهت جصتر  ملكًة ل  فاينئي  ى  ج بًت، جإ ا متكذ فيهت تسمذ

 خيط  فيهت جيعتملهت. 
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د: 2)  . 591ـ  590( مصحتح املتهوذ

، متدة 125: 1سهٌ ، اجظر: جممع الحارين « املصحتح»الظتهر شنذ جقل العحترة عن  (3)

 «.  خطت»



 

ش : فتتني الص اب يف عملهت، يقتل: فألن شخطأ  «خطأَتاأ» تئل:سجت ل ال

 يف األمر، إ ا فتت  الصذ اب في . 

تئل ملذت سأل اهلل تعتىل املغفرة عن اليج ب امل ص فة بتألجصتف  ثم إنذ السذ

ة  «هبتُ ذنَ أ ٍب نْ ذَ  ل  كُ  ِل رفِ اغْ  الّلهمّ »امليك رة، اجرصف عن الت صيف، فقتل:  يف مدذ

كتن شج كحريًة، عمدًا كتن شج سه ًا، ت الً كتن شج فعاًل، هنتجًت كتن  صغريةً  ؛عمر 

جالرتعرع، شج يف شجتت  الحل غ  تس اء كتن صدجره عنذي يف زمن الصح ؛شج شركتجتً 

ا﴿كليف، فإجذك تل  يف كتتبك الكريم: تجال ُنوَب يَمِيع  ، جمن ﴾إِن  اهلل َ َيْغِفُر الذُّ

ج ب مجي  الذ شج . إعًت  ا الي  يغفر اليذ

 

ُهم  إنِّ أَ ﴿ ُب إَليَك بِِذكِركَ الل   ﴾َتقر 

 ش : بيكر  إيذتك، ا ضيف املصدر إىل املفع ل. 

 الّذكر[ مفهوم]

ب  بالّذكر املراد ر  إيتك يف كلذ حتل شتقرذ ت معنته املصدر ، يعني: بتيكذ إمذ

ر  إيذتك هي ال إلي  تعتىل ه  قرب إليك، جكامل التقرب تإليك، شراد شنذ غتية تيكذ

 بأخالق َتّلقوا»ججرد:  ،«اهلل بأخالق َتّلقوا»التخلذق بأخالت ، كام جرد: 

  .«نيوحانيّ رال

                                                           
 .«عن»يف األصل بعدهت: ( 1)

 . 35( الزمر: 2)

 .129: 58باتر األج ار  ،312: 1( رجضة املتقني 3)

 .249: 1ملاح ب ( ت   القل ب يف معتملة ا4)



  

كر حض ر امليك ر لدى الياكر، جه  تعتىل شهلذ  اكر ألهبى يجحقيقة ال

فيكره تعتىل يف  .«اكِرينالذ   َخريَ  يا»عتء: دميك ر، ه   ات  ليات ، كام يف ال

ايت، جعلم  بيات  الي  ه  حض ر  ات  بيات  ليات ، بمعنى: يات  كالم  المرتحة  

س جفعل  األتدس  كره  عدم اجفكتك  ات  عن  ات  تعتىل. جيف مرتحة فيض  املقدذ

ة. جليا تتل الشتعر: «كن»شمره اإلجيتد ، جكلمة   ال ه ديذ
 

نت عىل التثليث:  بالذكر املراد إّماو جهه  تعتىل، فتن الربهتن الصايح يدلذ

الياكر، جاليكر، جامليك ر. فتلياكر: ه  اهلل تعتىل، جاليكر: ال ه د املنحسّ، 

 جامليك ر: خمل ت  جمصن ع . جتد مرذ شنذ  لك ال ه د جهه  تعتىل. 

ب إىل  اتك احلسفاينئي  مراد ال كيم القديم ب ههك تئل شجذ  يق ل: شتقرذ

 الكريم. 

ت  كربالذ املراد وإّما تئل؛ إ  تد عرف  شنذ ال ه دا  بأرسهت، كام شهنذ جه د السذ

نُْه اْسُمُه ﴿إقراق اهلل تعتىل، كيلك كلامت  جش كتره، كام تتل اهلل تعتىل:  َكلَِمٍة مِّ

 . ﴾إَِلْيِه َيْصَعُد اْلَكلُِم الط يُِّب ﴿، ج تتل ﴾املَِْسيُح 

 شن يصري جه د الياكر عني  كره تعتىل، كام تيل:  خري األ كتر: ه ج

                                                           
 .247( املصحتح: 1)

 .132( هتمع األرسار جمنحع األج ار: 2)

 .45( آل عمران: 3)

 .10( فتطر: 4)

 .«جه »يف األصل: ( 5)



 

ال »من ن اليين دخل ا يف شجائل درهت  اإليامن، جتتل ا: ؤيعنی: ل  علم امل 

شنذ جه دا  األصنتم كلذهت من اهلل  .تقليدًا جلستجًت ال برهتجًت جعيتجتً  «إالذ اهلل إل 

ٍء ِعْلام  ﴿جإقراتتت ، جه  تعتىل   يجتدرًة، جيف احلقيقة معط ﴾َأَحاَط بُِكلِّ يَشْ

الكامال  ليس إالذ ه ، أليَقن ا ـ هؤالء املؤمن ن ـ بأن عحتدة األصنتم بيلك 

تعتىل، جيف احلقيقة كيلك، جلكن عحدة األصنتم مل يك ج ا االعتحتر عحتدة اهلل 

ء  ت آهلتهم، شج شدالذ مستشعرين هبيا األمر، بل يعحدجن جفس األصنتم بأهنذ

 جشفعتؤهم عند إهلهم، ج لك كفر جإحلتد جملعنة. 

ب إليك بسحب جه د  الي  ه  من صقعك،   مراده: إينذ شتقرذ
فاينئي 

هت إليك. جك جك م هدًا إيذت ، جآخيًا بنت  صيتي جترذ

ت ه اهلل تعتىل ب ،  بتليكر املراد جإمذ ه  القران املويد جالفرتتن احلميد، كام سامذ

ْكرُ  َعَلْيهِ  َأُأنِزَل ﴿تتل:  ا﴿جتتل:  ،﴾َبْينِنَا ِمن الذِّ ْلنَا َنْحنُ  إِن  ْكرَ  َنز  ا الذِّ  َلهُ  َوإِن 

افُِظونَ   . ﴾حَلَ

ب إليك بك  مراده: شتقرذ
تتبك، يعني: بم اظحتي تراءت ، جممترستي فاينئي 

ر يف حمكامت  جمتشتهبتت ، ججتسخ  جمنس خ ، جتأجيل  جتنزيل ، ججممل   التفكذ

ل .   جمفصذ

جالقرآن ـ من الفتحتة إىل اخلتمتة ـ جه ده ال ه د اللفظي حني القراءة، 

                                                           
 .88( گلشن راز: 1)

 .12الطالق:  (2)

 .8( ص: 3)

 .9( احلور: 4)



  

ر يف جال ه د الكتحيذ حني عدمهت جلميع امل ه دا ، اآلفتتية جاألجفسيذة؛ إ  ت   رذ

العينيذة جاليهنيذة جالكتحيذة جاللفظيذة. جالع امل  ة:حملذ  شنذ لكلذ يشء جه دا  شربع

كلذهت متطتبقة، فكلذ مت يف عتمل من الع امل فه  يف عتمل شعىل من  بنا  األكمليذة 

َتاٍب َولَ َرْطٍب َولَ َيابٍِس إِل  يِف كِ ﴿جاألمتيذة ممذت يف العتمل األدجى، كام تتل تعتىل: 

بنٍِي﴾  . مُّ

ل جاملمكن األقرف، إالذ  ن إفتملراد بتلكتتب املحني جإن كتن ه  العقل األجذ

مذ الكتتب بنا  اللفذ كام تلنت، فكلذ مت يف ا   يالقرآن رتيقت  ججه ده الكتح

جالحستطة فه  يف الكتتب التدجيني بنا  الكتتبة جالعحترة. جالتفصيل يستدعي 

 غري مت سمع .  حماًل آخر ججمطًت آخر

م شهل اليكر جحتمل  القرآن كام ه   بالّذكر املراد وإّما شهل الحي ^؛ ألهنذ

ْكرِ ﴿يف ت ل  تعتىل: × حقذ ، كام رج  عن شيب هعفر تتل:  ،﴾َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّ

تيل: جعليكم شن  «.نعم»جل ن؟ تتل: ؤ. فقيل: شجتم املس«الّذكر أهل واهلل نحن»

  .«تركنا شئنا وإن فعلنا، شئنا إن إلينا، ذاك» ×:جتيح جت؟ تتل

ب  ؛فهم^ برشاقر جه د هم  كر اهلل تعتىل جفيض   مراده: شتقرذ
جحينئي 

إليك بأهل  كرك، يعني بماحذتهم جم االهتم^، فايف املضتف جا تيم 

 للسحذحيذة.  «بذكرك»املضتف إلي  مقتم ، ثم إنذ حرف الحتء يف ت ل : 

ل األمر  كره تع ،فباْلملة تىل يف مجيع األح ال حسن، جالعقل اهلي الين يف شجذ

                                                           
 .59( األجعتم: 1)

 .43( النال: 2)

: 23باتر األج ار  ،6040/ 426: 3رآن الربهتن يف تفسري الق ،68: 2( تفسري القمي 3)

174  /3 . 



 

 رة اجلسميذة. صجابتداء احلتل يستدعي الصذ رة، كتهلي ىل اال جىل التي تستدعي ال

رجا العقل بيكر  ات  تعتىل ج كر شسامئ  جصفتت ، جال ترتسم ه بص ر  فص ذ

هت زداثرا  خمل تتت  من األبتطيل ال َّ   :العتدمة غري الحتتية ائلة الفتجية، جالرت 

 اَبوكأ انوووووك اهلل روووذك نّ إوووف  راووواذكُ  ونٍ ؤش ّل ووووووك يف اهللَ

 خال وما  اطئوو ضووئوووحا  الووواخل يف عليه ّث ووح جا ومنه

 

 ﴾سَتشِفُ  بَِك إىَل َنفِسَك أَ وَ ﴿

سة  العتلية يف ش  شهعلك شفيعًت لشفتعة جفّس اخلتطئة اجلتجية إىل  اتك املقدذ

َل َيْشَفُعوَن إِل  ﴿تفع ن إالذ بإ جك، جه  ي م: شالعتهلة جاآلهلة، ي م ال يشفع ال

 . ﴾ملَِِن اْرَتَض 

 ]حبث يف الّشفاعة[

جالشفتعة ـ كتملغفرة جالعف  ـ تقع ألصاتب الكحتئر إ ا متت ا بال ت بة، جمجيع 

م يف جا الشفتعة بطلب زيتدة  العلامء اتذفق ا عىل هيا إالذ املعتزلة، فإهنذ كتحهم فرسذ

ني للث اب جتتل ا شيضًت بمنع العف  ألصاتب  .املنتفع للمؤمنني املستاقذ

 . الكحتئر

                                                           
هت : األَبتطيل1) َّ هت  جالرتُّ ُّ  تره.ـ  480: 13لستن العرب  .( الرتُّ

 .«جتتطئ»يف األصل: ( 2)

 .83: ( قرح جرباس اهلدى3)

 .28( األجحيتء: 4)

 .56: 3 كحريتفسري الال ،63: 8باتر األج ار  ،47( شجائل املقتال : 5)

مة الدجاين. 8ـ  7: 6ج ار ( باتر األ6)  ، حكته عن العالذ



  

 احملّقق الّسبزواري[ رأي ]

ء عىل  نإ»: +املتأهّلني صدر وقال حقيقة الشفتعة برجز ص ر دالال  األدالذ

لكلذ يسعدجن بداللة قرائع إ  ا ؛اهلل يف الدجيت بص ر الشفتعت  يف اال خرى

ة اهلداة^ يف اال خرى، جهداية النحي الداخل ـ  األجحيتء جرشد طرايق األئمذ

ة الحتلغة شيضًت ـ هبداية رجحتجية النحي جال ّص جال يل لشعني العقل ا ي  ه  احلوذ

تل جبرجح القدس،  ناخلترهني؛ أل الهتم يتذصل ن بتلعقل الفعذ كلذ العق ل يف تعقذ

 ر عند احلكامء تتطحة، فهي كمراكام ه  مقرذ 
 
حتز  جه ههت شطر مرآة كحرية  ء

 جنان يف القدس وروح»فيهت كلذ املعق ال ، فيفيض عىل كل  تسط  باسح : 

  .«الباكورة حدائقهم من ذاق اقورةصال

بل الشفتعة منهت تك ينيذة سترية، جلكلذ م ه د منهت تسّ باسب داللت  عىل 

ة التك ينيذة السترية، كتملعلذم بتلنسحة إىل األطفتل، جالرهل اهلل تعتىل، كتل نح ذ

 شج ربيعة تحيلة من شكثر[ بـ] عيشفَّ  املؤمن شنذ : بتلنسحة إىل شهل بيت ، جهليا جرد

 . مرض

 جمن : شفتعة القرآن ألهل ، جشمثتل  لك. 

ة جإرشتد ال الية يف الظذتهر شج يف  الحتطن ـ لكن ملذت كتن داللتهت بتعريف النح ذ

جيف الرشائع جالطرائق جاحلقتئق: الفقهتء مظتهر األجحيتء، جالعرفتء مظتهر 

                                                           
معوم  ،صقرـ   60: 5( الصتت رة : اسم السامء الدجيت. جيقتل: إهنت السامء الثتلثة. العني 1)

 صقر.ـ  297: 3مقتييس اللذغة 

. لستن العرب 2)
 
ل كلذ يشء  بكر.ـ  77: 4( الحتك رة : َشجَّ

 «.حدائقهم» :بدل ،«حدائقنت»، جفي : 265: 26( باتر األج ار  3)

 .75/ 58،  34: 8باتر األج ار  ( اجظر4)



 

 اهر جاملظتهر يف األجائل جاألجاخر كأهنتر ظاألجليتء جاألجصيتء، جمنتهج ال

 أقواِل، الرشيعة»‘: شكتبر جشصتغر، من تتم س منهج ختمتهم، كام تتل

يدجدة العظمى عىل مجيعهم، كام سلجل  ا .«حاِل واحلقيقة أفعاِل، والطريقة

 يوم لوائي حتت دونه ومن آدم»جتتل:  ،«فخر ول آدم ولد سيّد أنا»‘: تتل

فتعة الكربى يف اال خرى، شختم علي  الداللة العظمى يف اال جىل، جال ـ «القيامة

َض ﴿كام تتل تعتىل:    .«﴾َوَلَسْوَف ُيْعطِيَك َربَُّك َفرَتْ

ق الشفتعة يف اال خرى ملن يرتكب الكحتئر، جال  :تقل إن»: قال ثم كيف يتاقذ

  ؟داللة جال هداية ل  يف اال جىل

تة من الشترع  ؛ال يمكن  لك :قلت إ  ل  عقتئد صاياة ـ جل  إمجتلية ـ متلقذ

ة ثتبتة عىل  ظتهرًا جبتطنًت، جربذام يك ن ل  خصتل محيدة، جال شتلذ من خ اطر حقذ

 ام شنذ العربة بأخرية حتالت  جهنتية شجتتت ، كام تيل:درهت  متفتجتة، جال سيذ 

جاجحتت  يده عن متتم احلحتئل، فنلتزم  ،ه عن مجيع ال ستئل جل  فرض خل

ْب  م  هُ الل  »جهليا جتع يف الدعتء:  ؛عدم حص ل الشفتعة ل   اقنَ زُ ارْ وَ  َوِسيَلَته َقرِّ

                                                           
 .212/ 124: 4يل ( ع ايل الآل1)

. جستئل الشيعة 78/ 38: 2× عي ن شخحتر الرضت ،279/ 254لصدجق(: ا( األمتيل )2)

25 :23/ 31038 . 

 .213: 39باتر األج ار  ،198/ 121: 4يل ع ايل الآل ،183: 1( منتتب آل شيب طتلب 3)

 .5الضاى:  (4)

 مع الحي  ليس  يف املصدر. «كام تيل»، جت ل : 909( مثن   معن  : 5)

 اَل َيْشَفع  َن إاِلَّ ملَِِن اْرَتََض﴾.﴿:بعدهت ( يف املصدر6)



  

 اجتهى.  ««هُ تَ اعَ فَ َش 

ثمذ مراده من هعل  تعتىل شفيعًت جلرائم  جآثتم  عنده تعتىل، ه  طلب العف  

 جشدعى من .  ،جاملغفرة من  تعتىل عىل سحيل الكنتية التي هي شبلغ من الترصيح

 

 ﴾ُلَك بِجوِدَك َان ُتَدنيني ِمن ُقربَِك أَ ْس أَ وَ ﴿

حد، جاجل اد الي  ال يحخل بعطتئ ، جه  من شسامئ  اجل د جالكرم بمعنى جا

َواُد ال ِذي ُهم  الل  »تعتىل، كام يف الدعتء:   .«َل َيْبَخل َأْنَت اْْلَ

مت ينحغي ال لع ض جال لغرض، كتلعطتء جالكرم  ةضجاجل د من  تعتىل إفت

 . جاهلحة من  تعتىل؛ إ  مرهعهت إىل صفة جاحدة هي اإلفتضة جالفيذتضية

. اْلواد عن أخَبن: فقيل، الطواف يف وهو ×احلسن سئل»جيف املومع: 

 الذي فاْلواد املخلوق عن تسأل كنت فإن: وجهني لكالمك إنّ »: ×فقال

 تسأل كنت وإن .عليه افرتض بام يبخل الذي والبخيل عليه، افرتض ما يؤّدي

 أعطاه عبدا   عطىأ إن ألّنه من ؛ إن اْلواد وهو أعطى، إن اْلواد فهو اخلالق عن

  .««له ليس ما من  من  وإن له، ليس ما

                                                           
، »عند ختم  القرآن، جفي :  ×دعتؤه /207( الصايفة السوتدية: 1) َجَتَقحَّْل َشَفتَعَت  

ْب   «.َجِسيَلَت  َجَترِّ

 .233: 1امء احلسنى ( قرح األس2)

 . 120: 2 احلسنة تألعاملبتحتل اإل. 479د: وذ ه( اجظر: مصحتح املت3)

 .«إفتدة»يف األصل: ( 4)

: فيهامج. 1/  172: 4. باتر األج ار 16 /373الت حيد:  ،1/ 39ـ  38: 4( الكتيف 5)

 ×«. سأل رهٌل شبت احلسن»

 ...«.الي  يؤد  فإنذ اجل اد »، جفي : ـ ه د 29: 3( جممع الحارين 6)



 

ختلق مجيع العطيذت  جم هدهت جمعطيهت جمتلكهت جفس   نش× شراد :أقول

 تعتىل، ال قريك ل  يف اإلجيتد، كام ال ثتين ل  يف ال ه د. 

بني إليك.  «ُقربِك ِمن ُتدنَِيني أن»جت ل الستئل:  ًا رمْ شدجى عَ  تل: زيدٌ يقش  تقرذ

بة إلي  ب ه منذي، من اإلدجتء ،شدج ه منذي: ج .إىل بكر، ش  ترذ كأجذ  تتل:  ،ش  ترذ

شسألك بسحب ه دك جكرمك شن تعطيني بعطتء ه  تربك، يعني: ت فذقني إلتتمة 

تذصتف جاال ،حتذى حيصل يل التخلذق بأخالتك احلسنة ؛طتعتتك جإدامة عحتداتك

: لَشء أقول مثيل، أجعلكحتى  يأطعن عبدي»بصفتتك الكريمة؛ ألجذك تل : 

 ، كام تيل: «فيكون ،: كنلَشءتقول وفيكون.  ،كن

 : ل  جتتل امل

 

ب من»جيف احلديث القديس شيضًت:  ب  شرباً  يلذ إ تقرذ  جمن  راعًت، إلي  تقرذ

                                                           
إن هلل عحتدًا ... يق ل ن »مت جص :  .361: ةاجل اهر السنيمل جعثر علي  بنصذ ، لكن جرد يف ( 1)

 . «لليشء: كن، فيك ن

 .60( مثن   معن  : 2)



  

ب ب   راعتً  إيلذ  تقرذ   .«هرجلةً  شتيت  مشيتً  شتتين من بتعًت، إلي  تقرذ

ب إلي  تعتىل هي الفنتء يف شسامئ  جصفتت  نجكأ جبعحترة ا خرى:  .غتية التقرذ

ة، جحينئي  يرس  حكم املفنيِّ  في  يف الفتين، جيحقى  الفنتء يف احلرضة ال احديذ

ت بتتية بإبقتءبحقت يزاليذة، فإهنذ اهلل تعتىل. فهيه  ئ  ال بإبقتئ ، كام يف امل ه دا  الالذ

الغتية القص ى جالحغية الكربى حصل  لسيذد األجحيتء جختمتهم، جسيذد األجصيتء 

م   ِل»جتتل:  .«احلّق  رأى فقد رآن من»‘: جاألجليتء جختمتهم، جهليا تتل

×: جتتل شمري املؤمنني .«مرسل نبيّ مقّرب ول  فيه ملك نيسعياهلل وقت ل 

  .«اهلل معرفة بالنورانّية معرفتي»

 ×:جتتل امل ل   حكتيًة عن ج ح

 

 ﴾َوَان توِزَعني ُشكَركَ ﴿

يريد شجذ  بعدمت شجعمتني اإليزاع: اإلهلتم، جاجلملة معط فة عىل مت تحلهت. 

                                                           
 .3821/ 1255: 2مسند ابن متهة  ،509: 2مسند شمحد  ،81/ 56: 1يل ( ع ايل الآل1)

 . «بإبقتئ »، ال «بحقتئ »ن تيتسًت عىل مت مرذ ينحغي شن تك ( 2)

 . 54: 7صايح مسلم  ،72: 8صايح الحختر  ، 235: 58باتر األج ار  (3)

 .118: 1. التفسري الصتيف 360: 18( باتر األج ار 4)

 .1: 26( باتر األج ار 5)

 .128ـ  127( مثن   معن  : 6)



 

ني بتلنذعمة التي هي تربك، شسألك شن ت لهمني شكرك؛ ألجذ  ـ كام مرذ ـ تجشعطي

ظمى م ت ف عىل لكلذ جعمة شكر ختصذ خيتصذ هبت، جشكر تلك النذعمة الع

جلعلذ  جفس تلك النعمة، بنتًء عىل احلديث القديس الي  تتل تعتىل:  .إهلتم  تعتىل

 أناديته ف عيلّ  ومن ديته، ومن قتلته فعيلّ  ،ومن عشقته قتلته عشقته، عشقني من»

  .«له اهلل كان هلل كان من» ،«ديته

. جعند العلامء عامً غة: فعل ينحئ عن تعظيم املنعم لك ج  منلجالشكر يف ال

لق ألهل   . جيف اصطالحهم: رصف العحد مجيع مت شجعم  اهلل تعتىل فيام خ 

 [على القلب ]اخلواطر

ة  جاإلهلتم من فعل اهلل تعتىل، شج من فعل امللك، جه  اخلتطر الي  بتلق ذ

 جالتسلذّ جعدم االجدفتع؛ إ  اخل اطر جال اردا  عىل القلب شربعة شتستم: 

ى جقر اخلتطر شيضًت.  :رّبان  جيسمذ

ى إهلتمًت.  :وملكي  جه  الحتعث عىل مندجب شج مفرجض، جيسمذ

ى هتهسًت. :ونفسان  جه  مت في  حظذ للنفس، جيسمذ

ى جس اسًت.  :وشيطان  ه  الحتعث عىل خمتلفة احلقذ جالعقل، جيسمذ

إن  «طاِلمِ وَ  بِِخياَنتِها فِس نَ وَ »جسيأيت زيتدة ت ضيح لتلك األتستم عند قرح: 

 شتء اهلل تعتىل. 

                                                           
 .366( اجظر: احلقتئق يف حمتسن األخالق: 1)

 .92: 1تفسري رجح الحيتن  ،564: 1برار ( كشف األرسار جعدة األ2)

 محد.ـ  39: 3( جممع الحارين 3)

 . 27ـ  26: 1رجض اجلنتن يف قرح إرشتد األ هتن  ،11( املقترص يف قرح املخترص: 4)



  

قني ـ جإن كتن اإلهلتم فعل امللك فقّ فإسنتده إلي   ـ كام تتل ب  بعض املاقذ

عن الفتعل املوتز   تعتىل من بتب إسنتد الفعل إىل فتعل  احلقيقي، جاجقطتع 

، ال فتعٌل لليش ؛ إ  مجيع املالئكة ههت  تتدريت  تعتىل، ءالي  ه  يف احلقيقة معدٌّ

ة ـ ليس إالذ ه ،  لة، جمعطي ال ه د ـ كام مرذ غري مرذ تلة العامذ جهن ده جشيدي  الفعذ

 َيَتَوّف   اهللُ﴿منهت ت ل :  جتد ششتر إلي  القرآن الكريم بق ل  تعتىل يف م اضع كثرية

ا ِحنيَ  اأْلَنُفَس  ُرُكمْ  ال ِذي ُهوَ ﴿ ، جمنهت ت ل  تعتىل:﴾َمْوَِتَ  األَْرَحامِ  يِف  ُيَصوِّ

، إىل ﴾َيَشاء َمن َوهَيِْدي َيَشاء َمن ُيِضلُّ ﴿: جمنهت ت ل  تعتىل، ﴾َيَشاء َكْيَف 

 غري  لك. 

 

 ﴾ن ُتلِهَمني ِذكَركأَ وَ ﴿

ر ب  اإلجستن من األ كتر جاألجراد التي هبت يستمدذ  :هنت بتليكر املراد مت يتيكذ

 ، حتى ال ينسته جيطلب تضتء حتهتت  من ، بل يستارضه يف تلح ،من اهلل تعتىل

 . ﴿َنُسوا اهلل َ َفَأنَساُهْم َأنُفَسُهْم﴾جينسى جفس  ب ، كام تتل اهلل تعتىل: 

اإلجستن جفس  بيكره تعتىل  جاألجىل جاألجسب شن يستأجس ،فتألهم األترب

                                                           
 . 20: 2 ،254: 1( قرح األسامء احلسنى 1)

 ش  جمن بتب اجقطتع... .( 2)

 .42( الزمر: 3)

 .6( آل عمران: 4)

 .93( النال: 5)

 .19( احلرش: 6)

مفع الً ب  لـ  «جفس »، جه  األجفق؛ إ  مع  تك ن ظ «يؤجس»( يف هتمش املخط ط: 7)

 ، جعىل مت يف املتن تك ن ت كيدًا معن يًت لإلجستن. «يؤجس»



 

يف مجيع شجتتت ، جكتن منظ ر جظره يف مجلة دع ات  القربة إىل جهه  الكريم؛ جليا 

 وآنسنا»: ةاخلمس عرش ت ييف املنته× هدين زين العتبدينتستتل سيذد ال

ر بي  فؤاده بن ر مجتل «الزكي بالعمل واستعملنا اخلفي، بالذكر  ،؛ حتى تن ذ

 ،فإ ا هتجز عن دار الغرجر ،جاسترت جقتئص  اإلمكتجيذة حت  شعتع عظمت  جهالل 

 املؤمن يزال ل»‘: تلاستقرذ يف األج ار اخلمسة، كام ت ،جت هذ  إىل دار الرسجر

 وكالمه نور، وخمرجه نور، مدخله: َخسة أنوار يف حال كّل  يف اهلل يذكر الذي

 . «نور إىل القيامة يوم ومنظره نور، وغذاؤه نور،

اكر ينحغي شن يلتف  إىل شن يك ن يف تيكتره تعتىل عمدة غرض  جفس يفتل

عحأ شجطتره املندرهة ال ي   اليكر، جال يدرج في  مقتصد ا خر، جإن شدرج جمل يقضِ 

بُّوْا َشْيئ ا ﴿ج  تتل تعتىل: إب ؛ ف
َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئ ا َوُهَو َخرْي  ل ُكْم َوَعَسى َأن حُتِ

 . كام تتل امل ل  &: ﴾َوُهَو رَشٌّ ل ُكمْ 
 

                                                           
 ، جال يتذسق ك ن امل ص ف مفردًا جالصفة من شلفتظ اجلمع.«املنتهتة»يف األصل: ( 1)

 . 419الصايفة السوتدية: ( 2)

: تفيهج ،24/ 17: 65باتر األج ار   ،291رجضة ال اعظني:  ،20/ 277( اخلصتل: 3)

 «....، تتل: املؤمن يتقلذب يف مخسة من الن ر×عن عيل»

 .216( الحقرة: 4)



  

 ﴾ن ُتساُِمَنيأَ َتَذلٍِّل َخاِشٍ  سأُلَك ُسؤاَل َخاضٍ  مُ أَ الّلُهم  اِّن ﴿

ة.  :ذّللتال  املسكنة جاهل ان جاحلقترة، من اليلذ ـ بتلضم ـ ضدذ العزذ

 : ـ كتخلش ع ـ اخل ف جاخلشية. اخلضوع

 فتملراد بتخلض ع هنت: ه  التطتمن جالت اضع، جاخلشية يف القلب جاألفعتل.

    جالق ل. صجبتخلش ع: التطتمن جالت اضع يف ال

ة جالقهر، جيف تحمةاملس : املستهلة، تستحمني: ش  تستهلني جال تأخيين بتلشدذ

عتء شيضًت:  ُهم  اَ »الدذ ْل  لل  ةِ  َعيَل   َتَفض    .«َحاَسْبَتنِي إَِذا بِاملَُْياََسَ

 مفتعلة من اليرس، جاملراد: املستحمة يف احلستب ي م القيتمة. امليترسة: 

 

 ﴾ِمَك راِضيا  َو َترمَحَني َوََتَعَلنِي بِقس﴿

ة ، ش  بقسمك الي  تسم  يل من األرزاق، جالعلم جاملعرفة، جالعزذ

اة شج املرض. جبتجلملة، فوميعهت بقدرت  جح ل  جتقديره جتضتئ  جتدره صجال

                                                           
 .672، 312ـ  311( مثن   معن  : 1)

 . 354: 83باتر األج ار  ،146املصحتح:  ،176( مفتتح الفالح: 2)

ة»( يف هتمش املخط ط: 3)  «.شج اليلذ



 

ِعيَشَتُهمْ ﴿تتل اهلل تعتىل: ، جعلم  جمشيئة جإمضتئ  ، ﴾َنْحُن َقَسْمَنا َبْينَُهم م 

اَمء رِ ﴿جتتل:   . ﴾ْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدونَ َويِف الس 

 ضدذ السخّ جالكراهة.  :ضارال

 

 ﴾َقانَِعا  ﴿

بتلقليل، جال يسخّ جال يكره بقلذة املعيشة.  ه  الي  يقنع جيرىض :القان 

  .«القتجع: الرايض بام مع  جبام يعطى من غري سؤال»اتح: صجيف ال

 جاع وإن غنيّ  لقان ا» ×:كق ل  ،فضيلة القنتعة يف األخحتر كثريةٌ  :شت ل

 قن  من»ج .«أقرانه عىل واستطال زمانه أهل من اسرتاح قن  من»ج .«وعري

 .«التعب عىل والراحة الذّل، عىل عزال اختار فقد

ألن اإلجفتق من  ال  ؛جلعلذ عدم جفتده .«ينفدل  كنز   القناعة»×: جت ل 

                                                           
 .32( الزخرف: 1)

 .22( الياريت : 2)

ـ  348: 4جممع الحارين بمعنته، لكن جقل  بنصِّ  عن  يف  ،تنعـ  1273: 3الصاتح  (3)

 تنع.  

/ 465: 8، هتمع شحتديث الشيعة 18080/ 228: 15مستدرك جستئل الشيعة ( 4)

 .637: 2، كالمهت عن غرر اآلمد  1370

عن الزب ر  119: 1، عن    القرجني، جيف إرشتد القل ب 456رجضة ال اعظني: ( 5)

 هتمعًت إيته جمت تحل .

 . 119: 1إرشتد القل ب ( 6)

القنتعة متٌل ال » ×:ت ل  57/ احلكمة: جيف هنج الحالغة ،454( رجضة ال اعظني: 7)

 «. ينفد



  

ر علي  يشء من ا م ر ال  ب .  نع القتجع بام دجج  جريضجيت، تدينقطع كلذام تعيذ

  .«من طم  ل  من قن  وذَ  ز  عَ »×: جت ل 

 عليكم ؛بالقناعة إّل  وجدت فام ،الغنى طلبت إّن »×: جت ل شمري املؤمنني

 يعظم تعّلموا ؛بالعلم إّل  وجدت فام ،واملنزلة القدر وطلبت .تستغنوا بالقناعة

 .لتكرموا اهلل اّتقوا ؛بالّتقوى إّل  وجدت فام ،الكرامة وطلبت .الدارين يف قدركم

 الناس وخمالطة الدنيا اتركوا ؛الناس خمالطة برتك إّل  وجدت فام ،الّراحة وطلبت

  .«تسرتحيوا

هت جاضح ،ج غري  لك من األحتديث التي تدلذ عىل فضيلة القنتعة ؛ إ  جرسذ

شمن من الكد  ،تعتىل من املعل م شنذ من تنع بتلقليل من الزاد يف مستفرت  إىل اهلل

جالتكلذف جالسعي يف الطلب، جال ي تع جفس  يف متتعب الكسب جمصتعب 

مت ،  اال م ر، جيتذقي ب هه  س ء االكتستب، حتذى ال يقع يف الشحهت  جاملارذ

بمعزل من الصفت  اخلسيسة جالسام   يك نجهليا يصتن دين  جإيامج ، ج

عتىل، ججيعل غتية عزيمت  رسعة سريه من اخلحيثة، جيقحل بوميع جه ه  إىل اهلل ت

بني شج يف حزب شصاتب  دين، جيسلك يف سلك املقرذ هيا اجلرس؛ ليلتاق بتملفرذ

بني الضتلذني. ياليمني، ج ش عن االجخراط يف زمرة املكيذ  تربذ

تم األرزاق بوملتهت ه  احلكيم عىل  نمع ش اإلجستن العترف يعلم شنذ تسذ

                                                           
 ـ تنع.  114: 4، النهتية يف غريب احلديث جاألثر 181: 8قرح شص ل الكتيف ( 1)

 ، بتختالف جتقديم جتأخري.91/ 399: 66( باتر األج ار 2)

 .«جشرسارهت جاضاة»، شج تك ن العحترة: «جاضاة»يف األصل: ( 3)

 .«جكتن»يف األصل: ( 4)



 

ر لكلذ فرد م ن شفراد األجتيس جاحلي اجت  رزتًت معيذنًت معل مًت، اإلطالق، تد تدذ

ر طرفة عني م جال يؤخذ ة، ال يقدذ   :مقس مًت يف شجتت  ختصذ

جشجراتهت رزق معنيذ بل لكلذ غصن من شغصتن األشوتر جالنحتتت  

ص، مرزجتة ب ، ال ترتزق جرتة رزق ا  مرزجقال خرى، بل مجيع العتمل مشخذ

برزق خمص ص خيتصذ ب ، كام مرذ يف   ًجاألرضني، كالذ  جا من اهلل تعتىل من السام

 ح.رششجائل هيا ال

ة اال م ر من األرزاق جغريهت بيده تعتىل، َفلِم ال يرتيض العحد  فإ ا كتن شزمذ

جفس  عن  رجخيجبأتستم اآلخرين،  غتمذ يالقتجع بام تيرسذ ل  من املعيشة، ج

 هلل ربذ العتملني.  سلسلة الصتبرين جالشتكرين؟ جاحلمد

 

 ﴾َويف يَميِ  األَحَواِل ُمتواِضعا  ﴿

  .«رفع  إالذ  هلل ألحد   شحدٌ  ت اضع مت»التيلذل، جيف احلديث:  : اضعتال

فتلعترف الحصري، جاملسرتشد اخلحري، النتظر بن ر اهلل إىل جهه  الكريم، يف كلذ 

من األح ال البدذ شن يك ن مت اضعًت عند اجلمع يف مجيع األح ال؛ ألج  ال حتل 

                                                           
  .يف املثن   جعثر علي ، جمل 326: 12( تفسري ججقد جحتليل مثن   )اجلعفر ( 1)

 .«مرزجتة»يف األصل: ( 2)

 .«جاغتم»يف األصل: ( 3)

 .«جاخرج»يف األصل: ( 4)

 «.ألحد هلل». جفيهام بايف 7/ 120: 72. باتر األج ار 56( األمتيل )للط يس(: 5)



  

×: املؤمنني يرى شيئًت إالذ جتد يرى اهلل في  شج مع  شج بعده، كام جرد عن شمري

د  «معه» أو «فيه» أو «وقد رأيت اهلل قبله إّل  شيئا   رأيت ما» عىل تعدذ

 . الرجاية

خش ع  كلذهت هلل تعتىل، بل الكتمل املرشد إ ا  هل جكتن ت اضع  جخض ع  ج

بإسنتد فعل من األفعتل شج  طرفة عني عن استحصتر شج اره تعتىل، جشحيتجًت ت هذ 

 لتف  إىل  لك النظر، استغفرهام ه د من امل ه دا  إىل غريه تعتىل، ثم 

 يف اهلل ألستغفر إّن و قلبي، عىل ليغان ]إج [»‘: تعتىل جشجتب إلي ، كام تتل

  .«مّرة سبعني يوم كّل 

                                                           
، تفسري منهج «ثم من »، جفيهام بعده: 289، مفتتح الفالح: 402مرشق الشمسني: ( 1)

 .72: 2، قرح مثن   ×، جيف اجلميع دجن جسحة ل 372: 10الصتدتني )فتريس( 

، ممدذ اهلمم قرح فص ص احلكم )فتريس(: 297، 186  )فتريس(: مشترق الدرار( 2)

55. 

 )الطحعة القديمة(. 83: 4الفت حت  املكية ( 3)

/ 128: 9، 265/ 218: 7، اجظر: الفت حت  املكية «بعده»جيف بعض املصتدر بلفظ: ( 4)

 . 166: 27، تفسري اآلل يس 115

، جتد «إىل الغري»يف األصل بعدهت:  . ججرد«جت هذ  شحيتجتً »كيا، جاألجىل ك هنت: ( 5)

 : ، جمع إبقتئهت يك ن تد  كر «إىل غريه تعتىل»حيفنتهت؛ لزيتدهتت؛ إ  ابن الشترح تتل بعد 

 متعلقني متَّادين للم رد جفس .

 .«استغفر عن »يف األصل: ( 6)

 من املصدر.( 7)

 .183: 60باتر األج ار  ،380: 2لحاراين( ا( قرح هنج الحالغة )8)



 

 يمي  يف وَتعلني»ثم إنذ هيه اجلملة معط فة عىل اجلملة التي تحلهت، ش : 

 . «متواضعا   األحوال

 

ت َفاَقُتهأَ الل هم  وَ ﴿  ﴾سَأُلَك ُسؤاَل َمن اشَتد 

لتيا ؛ إ   كر ، جتكرير لفظ اجلاللة لال«شسألك»معط ف عىل  «شسألك» 

ى الي  هنره يف اجلنذة م ع د  احلحيب عىل احلحيب شحىل جشليذ من العسل املصفذ

ة للشتربني، كام تتل ال تعر:  املتذقني، بل شهنأ جشمرش من اخلمر التي هي ليذ  شذ

 :الفتتة جاخلصتصة جاإلمالق جاملسكنة جاملرتبة، مجيعهت بمعنى جاحد ه 

فتقتر، يقتل: فالن اشتدذ  فتتت ، ش  بلغ  فتتت  جحتهت  يف شمر إىل النهتية، اال

ر ف تهت حتهة جفتتة في ؛ إ  لالحت يف ـ يتج مراتب خمتلفة بعضهت بايث ال يتص ذ

ف ق بعض؛ ألنذ احتيتج اإلجستن إىل طعتم  ششدذ ج آكد من ـ الشدة جاللزجم 

املتء ششدذ من احتيته  إىل القصعة  احتيته  إيل ملح طعتم ، جاحتيته  إىل

مهت جتيذ مهت ششدذ جآكد من احتيتههت إىل  جالك زة، جاحتيتج ال ه دا  إىل مق ذ

م  ؛«الالزم بّدك أنا موسى، يا»اهلل تعتىل: جليا تتل  ؛شجفسهت ألجذ  تعتىل مق ذ

                                                           
  .182: 1قرح األسامء احلسنى  ،161: 6تفسري رجح الحيتن  (1)

 .  166: 17( باتر األج ار 2)

، جيف تيكرة امل ض عت : 163: 1قرح األسامء احلسنى  ،159: 2( احلكمة املتعتلية 3)

  .«يتبن آدم، شجت...»ت ل :  201



  

َا َيا﴿ :جفقراء رصفة ،، جال ه دا  كلذهت رجابّ حمضةماجلميع جتيذ مه  َأهيُّ

ِميُد  اْلَغنِيُّ  ُهوَ  َواهلل ُ اهلل ِ إىَِل  اْلُفَقَراء َأنُتمُ  الن اُس    .﴾احْلَ

ة جال جربذام كتج  احلتهة يف يشء جاحد  ا  عف، ضمراتب متفتجتة يف الشدذ

يل إىل رساج  شجتر بيت  املظلم جمل يمكن ، ثم خيطر بحتل  شن لكام إ ا احتتج شحٌد يف ال

د احتيته  إىل ال اج، ثم يدخل سترق يف رسينظر إىل كتتب يف مسألة، فاينئي  يؤكذ

، ثم يقصد السترق تتل صرسبيت  لل تحب تة، فتشتدذ  حتهت  إىل الرساج حينئي 

ر ف تهت حتهة في . ،اج حينئي  بلغ  إىل النهتيةرسالحي ، فتحلتهة إىل ال  جال يتص ذ

  

دائِِد حاَجَته﴿  ﴾َوَأنَزَل بَِك ِعنَد الش 

جه  األمر الصعب. جتقديم الظرف لقصد  ،«شديد»مجع  :«الشدائد»

وع. جاجلملة معط فة عىل مت  ة، ش : شجزل بك ال بغريك، جملراعتاحلرص السذ

 الشدائد عند بك أنزل من وسؤال فاقته، اشتّدت من سؤال أسألك»تحلهت، يعني: 

العتصفة يف  جشلقتهت الس افن ،غرق سفينت تج لك كمن حتن شن  .«حاجته

؟ فالبدذ شن يلتوئ بوميع مشتعره تال
تن جالربذتن حينئي  هكلة، فكيف حتل السفذ

ع إلي  حتذى ينوي   جسفينت  من الغرق، جإ ن ال يلتف  جت اه إىل اهلل تعتىل، جيترضذ

                                                           
 .«تي مهت»يف األصل: ( 1)

 . 15( فتطر: 2)

 التأخري، جه  شحد طرت  األربعة املعرجفة عند الحالغيني.  ش  احلرص بتقديم مت حقذ ( 3)

ـ  210: 13 . لستن العرب االس افن: الريتح التي تسفن جه  األرض كأهنت متس( 4)

 سفن. 



 

 إىل جفس  فضاًل عن االلتفت  إىل الغري. 

شج كمن ظهر  شمترا  امل   علي ، جكتن يف حتلة االحتضتر جاهلالكة، 

يكشف  الي  هنتلك؟ ج من ئمن يلتو فكيف حتل  مع اهلل تعتىل؟ ج إىل

هتء ينحغي شن رجال الس ء عن  غريه تعتىل؟ فتلعحد املؤمن الي  استقرذ بني اخل ف

عًت إلي  تعتىل، كمن اشتدذ  فتتت ، جش ئتً يك ن يف مجيع األجتت  ملتو جزل جمترضذ

دائد حتهت   .ب  عند الشذ

 

 ﴾َوَعُظَم فياَم ِعنَدَك َرغَبُتهُ ﴿

 .  معط فة عىل مت تحلهت، كام مرذ

جهي بمعنى ميل النفس، كام هتهنت. جتترًة  ،«يف»تترًة ت ستعمل مع  :الّرغبة

َوَمن ﴿جهي بمعنى الزهد جعدم امليل، كام يف ت ل  تعتىل:  ،«عن»ستعمل مع ت  

ِة إِْبَراِهيمَ  ل   .«منّي فليس سنّتي عن رغب ومن»‘: ، جت ل ﴾َيْرَغُب َعن مِّ

 جاهلتء فيهت لتأجيث  املصدر. 

  .«اْلنّة له وجبت إّل  قلب يف والرهبة الرغبة َتتم  ل»جيف احلديث: 

جالرهحة: هي اخل ف من   .اهلل تعتىل من: هي السؤال جالطلب جالرغحة

                                                           
 .«ه »يف األصل: ( 1)

 . 130( الحقرة: 2)

 .5/ 496: 5( الكتيف 3)

 .  7106/ 477: 5جستئل الشيعة  ،632/ 209: 1( من ال حيرضه الفقي  4)

 .«عن»يف األصل: ( 5)



  

عتء هي شن تستقحل بحطن كفيذك إىل السامء، جتستقحل هبام دتعتىل. جالرغحة يف ال

 جههك.

فتعلم شنذ مجيع املتعتتحت  يف سلسلة الزمتن من اجل اهر جاألعراض جمتمعت  

مد، فوملة رست  يف اليف جعتء الدهر، جمجيع مت يف الده ر األربعة منط ي

َما ِعنَدُكْم َينَفُد َوَما ﴿امل ه دا  ثتبتة بتتية بنا  كامالهتت عنده تعتىل، كام تتل: 

جمجلة  ،. فتلطتلب ينحغي شن يلتمس من  تعتىل مجيع ح ائو ﴾ِعنَد اهللِّ َباٍق 

 جبالغة كالم ، كام تيل:  ،مآرب  جمطتلح  جل  كتن ملح طعتم 

ُهم  َعُظَم ُسْلطاُنك﴿  ﴾الل 

اجرصف عن املسألة جاالستغفتر إىل الت صيف؛ إيامًء إىل شجذ  يف دع ات  

ؤال فقّ، بل تصده احلقيقي ه  ط ل سص ده ه  التكدذ  جالجمسأالت  ليس مق

املكتملة جاملختطحة مع احلحيب. جفي  تد يلتف  إىل جفس ، فام رشى إالذ اجلرائم 

محة.   جاآلثتم، فيطلب من  تعتىل املغفرة جالرذ

جاللطف جالقهر،  ،جتد يلتف  جيستغرق يف شجصتف  تعتىل من اجلامل جاجلالل

                                                           
 . 96( النال: 1)

 .«مني»كيا، جالص اب: ( 2)

 ، جفي  بتختالف.196( اجظر: قرح جرباس اهلدى: 3)



 

حسب مت يمكن  من  لك، جعىل تدر جتلذي  تعتىل علي ، جإ ا  فيصف  جيعظذم  عىل

 ،حرضت  غتية االستغراق جاهليامن ال يقدر عىل التكلذم جاملختطحة، فكلَّ لستج 

 جتزلزل فرائص   جعظتم .  ،جارتعش شركتج 

ة جالربهتن،  «ف عالن»تد مرذ شج   «لطتنسال»ثم  ر جيؤجذث، جشجذ  بمعنى احلوذ ييكذ

ة جالغ ت  جغلحت . تد جالق ذ ت  جبرهتج ، جشديدة ت ذ لحة. فه  تعتىل عظيم حوذ

 جتفسرياهتت.  ،تأجيالهتت ؛عرف  معتين الكلذ 

 

 ﴾َوَعال َمَكاُنَك ﴿

ن عند السلطتن، ش  عظم جارتفع عنده. جمكتج   .ش  ارتفع كذ يقتل: فالن م 

: ةً شربع تعتىل عرش  بوميع إطالتتت  جمعتجي ، إ  تد مرذ شنذ للعرش إطالتت   

ل، جالفلك األتىص. جيف األخحتر:  س، جالعقل األجذ علم  املايّ، جفيض  املقدذ

 كام تتل امل ل  : ،«املؤمن عرش الّرمحن قلب إنّ »
 

، إ ا «األمحر الكَبيت من أعزّ »فتملؤمن احلقيقي الي  جرد يف حقذ : شجذ  

د بأحد معتين العرش جاجطحق علي ، يصري عرَش   اهلل. جسع تلح  بايث احتذ

                                                           
  . 290/ 324: 3، الفت حت  املكية 39: 55( باتر األج ار 1)

  بتختالف.، 109( مثن   معن  : 2)

 . 3/  159: 64باتر األج ار  ،1/  242: 2( الكتيف 3)



  

 كيف يقلذح  ،«محنرال أصاب من  اصبعنياملؤمن بني  قلب»جيف اخلرب شيضًت:  

  .يشتء

يامن مراتب شربع: من إ  لإل ؛املؤمن امل ص ف بكيا صتر تلح  كيا :جإجذام تلنت

اإليامن التقليد ، جاإليامن الربهتين، جالعيتين، جالتاقيقي الي  ه  حقذ اإليامن 

 جحقيقت ، جشخرية درهتت  جهنتية مقتمتت . 

 [عذر احملّقق الطوسي ]مراتب املعرفة

تر مثاًل، جشنذ نراتب املعرفة مثل مراتب الاعلم شنذ م» :احلكامء ُسلطان قال

شدجتهت َمن سمع شنذ يف ال ه د شيئًت يعدم كلذ يشء يالتي ، جيظهر شثره يف كلذ 

ى  لك امل ه د جترًا. ججظري هيه املرتحة يف معرفة اهلل تعتىل  يشء حيت ي ، جيسمذ

ت ا بتلدين من غري جت ف عىل احلوج جالرباه  ني. معرفة املقلذدين اليين صدذ

ر، جشعىل منهت مرتحًة من َجَصل إلي  دختن النذتر، جعلم شج  البدذ ل  من مؤثذ 

ختن. ججظري هيه املرتحة يف معرفة اهلل معرفة شهل النظر دفاكم بيا  هلت شثر ه  ال

 ستدالل اليين حكم ا بتلرباهني القتطعة عىل جه د الصتجع. جاال

ب جمتجرهتت، جشتهد امل ه دا  جشعىل منهت مرتحًة من شحسذ بارارة النتر بسح

بن رهت، جاجتفع بيلك األثر. ججظري هيه املرتحة يف معرفة اهلل تعتىل معرفة املـؤمنني 

نـ ا ش ـام ناملخلصني اليين اطمأجذ  تل هبم بتهلل، جتيقذ جا  جاألرض اهلل جـ ر السذ

 كام جصف ب  جفس . 

بوملت . ججظري هيه جتالشى فيهت  ،جشعىل منهت مرتحًة من احرتق بتلنتر بكلذيت 

                                                           
 .  39: 67باتر األج ار  ،69/  48: 1يل ايل الآل( ع 1)



 

املرتحة يف معرفة اهلل تعتىل معرفة شهل الشه د جالفنتء يف اهلل، جهي الدرهة العليت 

 «جال ت ف عليهت، بمنذ  جكرم  ،جاملرتحة القص ى، رزتنت اهلل ال ص ل إليهت

 اجتهى كالم .

هداء  أقول عرف معنته شج  تترًة ي :«باهلل اهلل اعرفوا»×: يف كالم سيذد الشذ

صتف تذ ش  بتال ـ تعتىل بأت ال ، جتترًة يعرف بآثتره جشفعتل ، جتترًة يعرف بصفتت 

جتترًة يعرف بيات  املايطة. جتلك املعترف بعضهت ف ق بعض، جهيا بعين   ـ هبت

 تر جمراتحهت. نمقص ده من تطحيق مراتب املعرفة بمعرفة ال

ن بتملرتحة الرابعة، إجذك تد ترص  اإليامن احلقيقي جحقذ اإليام :قلت فإن

ت هنتية درهتت  جغتية مراتح ، فام تق ل يف إيامج  تعتىل بنفس ، جشحد  جتل : إهنذ

  ؟«املؤمن»شسامئ  ه  

 إالذ للمخلصني اليين شفن ا اإليامن التاقيقي ال يتيرسذ  نتد عرف  ش :قلنا

 ارتفع االثنينيذة
من الحني،  شجفسهم يف اهلل جبق ا ب ، فإ ا َحَصل  لك املقتم ألحد 

وليائه هلل أل إنّ »×: في  يف الفتين، كام تتل شمري املؤمنني يِّ حكم املفن  جيرس

 ،طاُبوا ذاُبوا إذاو طاُبوا، سكروا إذاو سكروا، طرُبوا إذاو طرُبوا، رشبوا إذارشابا  

 طلبُوا إذاو طلُبوا، َتلّصوا وإذا َتّلُصوا، خلُصوا إذاو خلُصوا، ذابوا وإذا

 بينهم فرق ل اتّصلوا إذاو اّتصلوا، وصلوا إذاو َوَصلوا، وجدوا إذاو وجدُوا،

  :«حبيبهم وبني

                                                           
 .305، الف ائد الط سية: 127ـ  126مفتتح الفالح: ( 1)

عن شيب : »تجفيه ،7/ 270: 3باتر األج ار  ،3/ 286، الت حيد: 1/  85: 1( الكتيف 2)

 ×«.عن شمرياملؤمنني × عحد اهلل

، 205مع األرسار جمنحع األج ار: ، هت62: 2، 226: 1آلميل( ا( تفسري املايّ األعظم ) 3)

 



  

 در خدا گم شو كامل اين است و بس

 كن وصال اين است وبسگم شدن گم 

 

 ﴾َوَخِفَي َمْكُرك﴿

 االستتتر، خفي مكره: ش  استرت.  :اخلفية

 [معنى مكر اهلل تعاىل] 

جمن اهلل: جمتزاة، كام تتل اهلل تعتىل:  ،خدعة جخبذ  :لقاخَل  من املكر

 ﴾َخرْيُ املَْاكِِرينَ  َواهللُ َوَمَكُروْا َوَمَكَر اهللُ﴿

 . : مكره تعتىل: استدراج العحد املتكر من حيث ال يعلمجتيل

مكره: إرداف النعم مع املختلفة، جإبقتء احلتل مع س ء األدب،  :وقيل

 . ستدراهت ل االجإظهتر خ ارق العتدا  التي من تحي

                                                                                                                                        
× . جهيه الكلام  شبعد شأجًا عن مياق شمري املؤمنني«إن هلل قرابًت ألجليتئ ...»جفيهام: 

فتلنَفس بعيد هدًا عن   األديب، جعن اسل ب  الي  شجسنته يف هنوة جحكم  جغريمهت،

م بعض ، جهي حتاًم من كلام  الص فية كام جسب مت يقرب منهت إىل بعضه×َجَفس 

 168: 7املظتنذ القديمة مثل الثعلحي الي  جسحهت إىل شيب يزيد الحسطتمي. الكشف جالحيتن 

؛ جليا فإج  مل تيكره مصتدرجت 164: 29، كيا اآلل يس يف تفسريه 105: 10، 169ـ 

 ×.املعتربة املعتمدة عن 

 .115: 1( قرح األسامء احلسنى 1)

: اخلداع، الصاتح ( 2)  ؛ فه  عطف تفسري  ش ن. ـ خحب 117: 1اخلبذ

 .54( آل عمران: 3)

 .«املتكر»، جليس في : 307: 1( معتمل التنزيل 4)

 .529: 2( الفت حت  املكية 5)



 

د جستئر صفت   :وقيل إنذ املكر جالغضب جاحليتء جاخلدعة جالرتدذ

املخل تني إ ا ا سند  إلي  تعتىل يراد منهت الغتيت  ال املحتدئ، مثاًل ت ل  تعتىل يف 

 عبدي روح قبض يف كرتّددي فاعله أناترّددت يف يشء  ما»احلديث القديس: 

د  ،«عنه رصفهأف املوت ويكره ءهلقا حبُّ أل إّنني ،املؤمن فتملراد من معنى الرتدذ

مهت شح ال كثرية من  .يف هيا احلديث: إزالة كراهة امل   عن  جهيه احلتلة تقدذ

ن عىل العحد مفترتة الدجيت، جتط ،جفتتة ،جهرم جزمتجة ،مرض ة بالء هت ذ  عجشدذ

ق رهتؤه بام عند اهلل ، فتشتتق إىل دار عنهت عالتت ، حتى إ ا يئس منهت حتقذ

فأخي املؤمن عامذ تشحذث ب  من شسحتب الدجيت جححذهت شيئًت فشيئًت  .الكرامة

فة، فعربذ تعتىل ب . فعَل  بتألسحتب امليك رة، مضته   د من حيث الصذ  الرتدذ

 

 ﴾ْمُركَ أَ َوَظَهَر ﴿

 [أمر اهلل تكويين وتشريعي]

ن»: ه  كلمة التكويني أمره ة التي مجيع األ «ك  شيتء ظتهرة هبت، جهي ال ه ديذ

 ظتهرة بياهتت ال لياهتت، بل لعلذتهت التي هي  ا  اهلل العليت. 

ه  مت هتء ب  األجحيتء من األجامر جالن اهي التي  :والتكليفي الترشيعي وأمره

ظه رهت ب اسطة مظتهره تعتىل من األجحيتء جاألجليتء، جه  شيضًت ظتهر غتية 

                                                           
 . 48: 3( جممع الحارين 1)

 ختالف.تب ،246/6: 2الكتيف  ،100 ، 99/  160ـ  159: 1( املاتسن 2)

جي ز إالذ إ ا كتن عىل  ، جمع  حيصل عطف فعل عىل اسم، جال«جيقطع»يف األصل: ( 3)

 ، جه  بعيد.«جشن يقطع»تقدير 



  

مرجت إالذ كلمة جاحدة، ش، ش  مت ﴾ُرَنا إِل  َواِحَدة  َوَما َأمْ ﴿الذظه ر. جت ل  تعتىل: 

ن»جهي كلمة  ة.  «ك  د مجيع امل ه دا  كام مرذ غري مرذ  التي هي جه  

القيتمة، جتتل اهلل تعتىل:  ﴾َأَتى َأْمُر اهللِ﴿جشمر اهلل الي  تتل يف القرآن: 

اَعِة إِل  َكَلْمِح اْلَبرَصِ ﴿ ، ش  مت شمر حرش اجلميع إالذ يف طرفة ﴾َوَما َأْمُر الس 

ة الكتملة، ردعًت جمنعًت للوتهلني.  .عني  جفي  إظهتر القدرة التتمذ

 

 ﴾َوَغَلَب َقْهُركَ ﴿

اجلميع حت  سط ع ج ره  ريةجتهره تعتىل: تسخري الكلذ جمسخذ  .: الغلحةالقهر

 «َعاَل َفَقَهر ْمُد هللِ ِ ال ِذياحْلَ » :دعتء. جيف ال﴾َوُهَو اْلَقاِهُر َفْوَق ِعَباِدهِ تعتىل ﴿

ه تعتىل عليهت. امل ه دا ، مجيع عىل عال ش   فقهر الكلذ بعل ذ

 

 ﴾َوَجَرت ُقْدَرُتَك ﴿

 [تعاىل معنى قدرته يف النزاع]

جر الفعل جالرتك. املتكّلمني عند القدرة ة صد   : صاذ

إمكتن،  ةاذ صجعند احلكامء هيا التعريف خمص ص بقدرة احلي ان؛ إ  ال

                                                           
 .50( القمر: 1)

 .1( النال: 2)

 .77( النال: 3)

 .18( األجعتم: 4)

د: 172. املقنعة: 295( املقنع: 5)  .630/ 543. املصحتح املتهوذ

 .32. النتفع ي م احلرش: 84: 8. قرح امل اتف 354( كشف املراد: 6)



 

جاإلمكتن  اتيًت كتن شج جت عيذًت ال يليق بونتب ال اهب ال ه د بتليا  الي  ه  

: ك ن الفتعل جاهب ال ه د من مجيع اجلهت ، بل هم تتل ا يف تعريف القدرة

جصدق  .بايث إن شتء فعل، جإن مل يشأ مل يفعل، جلكنذ  تعتىل شتء جفعل

ر يف حملذهت ـ ال ين مالرشطيذة ـ كام ترذ ت تتألذف  تيف جه ب املقدذ جال امتنتع ، فإهنذ

 من صتدتني جمن كت بني، جمن صتدق جكت ب. 

مقترجة الفعل للعلم جاملشيئة، جال يعترب  : فتملعترب يف القدرة ـ كام تتل ا ـ

جث الفعل فيهت دجث  جاتع  ،حد  جال ينتيف دجام  معهت. جتدم العتمل بتطل، جح 

العق ل كلذهت صتدرة عن اهلل تعتىل  نتدع   لك، فإبدليل آخر؛ ألنذ القدرة اس

ت دائمة بدجام اهلل.   بتلقدرة جاالختيتر، مع شهنذ

 ،فقدرت  تعتىل يف مقتم  ات  عني  ات ، ج ات  كلذهت تدرة جاختيتر ،وباْلملة

جمشيئة. جيف مقتم فعل  شيضًت عني فعل ؛ إ  كام شجذ  فعل اهلل كيلك  ،جعلم ،جإرادة

ت فيهت جفس ه  تدرة اهلل . جيف العق ل: ه اهر مفترتة عن امل اد،  اتًت جفعاًل؛ ألهنذ

 جه داهتت. جفينت: القدرة كيفيذة جفستجيذة. 

، جاكتستء «شيس»ـ إىل ال «ليس»ـ فور  تدرت  تعتىل بإخراج املمكنت  من ال

 ر، ججفخ األرجاح يف األبدان، جإمتتة النف س، جإحيتء امل تى، صامل اد بألحسة ال

رزاق اخلالئق، جإعطتء إستكامل، جإيصتل النف س إىل الغتيت  يف االج

 جبتجلملة: .ل، جإجزال الكتبساملسأال ، جإرستل الر

                                                           
. قرح 260: 1. ريتض الستلكني 14: 5ة )للماقق  الدامتد( ( اجظر: اثنت عرش رستل1)

 .45: 1األسامء احلسنى 

 بلستن املنتطقة، ش  مجلة فعل الرشط بلستن النا يني.( 2)



  

 ﴾ول ُيمكُِن الِفراُر ِمْن ُحكوَمتَِك ﴿

فكيف ي مكن الفرار من حك مت  تعتىل، جه   ات  حميطة جفعل  حميّ بوميع 

األشيتء، جتدرت  هترية عىل الكلذ جال يمتنع معهت يشء، جحكم  جتفي يف شعامق 

دا  األشيتء؟ إ  كام عرف  مرارًا جه د امل ه دا   جآخٌي بنتصيتهت، جهي جه  

 الكلذ من  تعتىل جب  جإلي ، كام تيل:

 

 [ففّروا إىل اهلل] 

ألفالك العتمل كرة، جاألرض جقطة، جا» :قال أّنه اإلهلي أفالطون آثار ومن

؟تّسذ  رج   .«، جاحل ادث سهتم، جاإلجستن هدف، جالرامي ه  اهلل، فأين املفرذ

                                                           
 .126( مثن   معن  : 1)

 .161( دي ان شمس مغريب: 2)

 .«األفالط ن»يف األصل: ( 3)

جمل ييكر طرف .  ،65: 2سنى قرح األسامء احل، 67)ميحد (: × ( دي ان شمري املؤمنني4)

 .94: 11تفسري اآلل يس 



 

وا إىَِل اهللِ﴿»، تتل: ×شجذ  تيل هيه الكلام  يف حض ر عيل   :«﴾َفِفرُّ

 

تب الغفلة جعدم االستشعتر استفهتم شفالط ن من التتبعني ليس من ب :أقول

 ،«قومه جهله نبيّا   كان»بيلك، كيف جشجذ  كام جرد يف حقذ  عن النحي :: 

كامء اإلقراق مجيعًت؟ بل من بتب االمتاتن جاالستخحتر عن  جشجذ  صدر ح 

م مت ا يق ل ن يف ه اب   .مريدي ، ليعلم شهنذ

 
 

 ﴾ئحي ساتِرا  ول لَِقبا ،ِجُد لُِذُنوب غافِرا  أَ الّلُهم  ل ﴿

 ش  جال شهد ألفعتيل جصفتيت القحياة ستترًا. 

  «.مدحية»مجع «: مدائح»، كـ«تحياة»مجع  :القبائح

تدق   فإذا العرش، يف مثال وله إّل  مؤمن من ما»شجذ  تتل: × رج  عن الصذ

 فُيصّلون املالئكة، تراه ذلك فعند ذلك، مثل مثاله فعل والسجود بالركوع اشتغل

 يّطل  لئاّل  سرتا   مثاله عىل اهلل أرخى باملعصية اشتغل وإذا له، رونويستغف عليه

 . «املالئكة عليها

                                                           
 . 50( الياريت : 1)

 . 65: 2( حكي يف قرح األسامء احلسنى 2)

 سعد  ـ الحتب اخلتمس، جفي : گلستتن ( 3)

 گريزم ار گريزمبعد از ت  مال  جملوتئى جيس                       هم در ت  

 يف شأن شرسطتطتليس. شج ، 6(:  رستئل الشورة اإلهلية )الشهرزجر يف( 4)

 .  354: 54باتر األج ار  ،156مفتتح الفالح:  ،149/  60( سل ة احلزين: 5)



  

ِميَل  َأْظَهرَ  َمنْ  َيا »: عتءكام يف الد تعتىل شسامئ  جمن  . «اْلَقبِيح َسرَتَ  وَ  اْْلَ

جمعنى رؤية املالئكة حسنت  املؤمنني جعدم رؤيتهم سيذئتهتم ـ كام تيل  :قولأ

م يرجن األشيتء بتعتحتر ههتهتت الن رية، جبعحترة ا خرى: بتعتحتر جه ههت إىل ـ شهنذ 

اهلل احلسنة، ال بتعتحتر جه ههت إىل شجفسهت القحياة؛ الستغراق املالئكة يف 

 مشتهدة مجتل اهلل جهالل . 

شجذ  هتء رهٌل، جتتل: شَجت رهل ’  بن شيب طتلب يلجرج  عن احل سني بن ع

 أشياء َخسة افعل»×: املعصية، فعظني بم عظة. فقتل جال شصرب عن ،عتص  

: والثان .شئت ما وأذنب ،اهلل رزق من تأكل ل: ذلك فأّول .شئت ما وأذنب

 ،اهلل ليراك موضعا   اطلب: والثالث .شئت ما وأذنب ،اهلل ولية من اخرج

 عن فادفعه ،روحك لقبض املوت ملك جاء إذا: والراب  .شئت ما ذنبأو

 يف تدخل فال ،النار يف مالك أدخلك إذا: واخلامس .شئت ما نبذأو ،نفسك

 اجتهى. «شئت ما ذنبأو ،ارنال

 

كَ ﴿ ل  َغرْيَ  ﴾ول لََِشٍء ِمْن َعَميَل الَقبيح باحَلَسِن ُمبِدِّ

ل السيذئت   :والقبيحة القبيح خالف احلسن جاحلسنة، جه  تعتىل محدذ

ل َيا»بتحلسنت . جمن شسامئ :  ل ، كام«ُمَبدِّ ل األرض غري األرض، جيحدذ  يحدذ

ل اجلامد إىل النحت ، جالنحت   جه دا  األبدال إىل جه  دا  شج ر جشتهر، جيحدذ

                                                           
د:  ،240/  84: 3هتييب األحكتم  ،4/  578: 2( الكتيف 1) . سل ة 70مصحتح املتهوذ

 .148/  60احلزين: 

 . 7/  126: 75باتر األج ار  ، 131ـ  130لشعري (: ا( هتمع األخحتر )2)



 

ة إىل اإلجستن بتلفعل،  ل اإلجستن بتلق ذ إىل احلي ان، جاحلي ان إىل اإلجستن، جيحدذ

ل النطفة إىل العلقة، جالعلقة إىل املضغة، جاملضغة إىل اجلنني، جهكيا.   جيحدذ

ل مجيع مت بتلق ى إىل الفعليذت ، جالسيذئت  إىل  ،وباْلملة ه  تعتىل محدذ

 احلَسنت . 

 

 ﴾ل إَِله إِّل َاْنَت ﴿

ش  ال معح د إالذ شج ؛ إ  لكلذ م ه د جصيب من املعح دية من حيث 

ت  شيضًت بتعتحتر جه  اهلل الي  ه  يف  االحتيتج إلي  يف جظتم العتمل جإن كتن معح  ديذ

م ص ف بأجذ  حمتتج جيف احلقيقة ليس س ى  ات  ججهه  تعتىل مأل ه، ج .كلذ يشء

&: ،إلي   كام تتل امل ل  ذ

                                                           
، جمل ييكر الحي  األخري، لكن   كره اجلعفر  ـ جه  من 87: 1( قرح األسامء احلسنى 1)

 .195: 1املتأخرين عن السحزجار  ـ يف تفسري ججقد جحتليل املثن   



  

اه»جمن شسامئ :   .«َيا َمْن َل ُيْعَبُد إِل  إِي 

جاألشوتر،  ،جاحلتل شنذ املعح دا  الحتطلة كثرية من األصنتم جاألحوتر

تط، جالدراهم جالك اكب جالنريان، جالص ر جالطي ر، حتذى الكالب جالقط

جالدجتجري، جالنستء جالحنت  جالحنني، جاخلي ل جالحغتل جاحلمري. جبتجلملة، شكثر 

 األشيتء شج مجيعهت ب ه . 

معح دًا   ًسم الرشيف: شجذ  جإن َعَحد القترصجن جالكتفرجن كالذ فمعنى هيا اال

، جلكن يف احلقيقة مت ختصًت، بزعمهم الحتطل جاعتقتدهم الكتسد الراهل

الي  ششتر إلي  يف القرآن  ،حدجا إالذ جهه  الكريم، جفيض  القديم العميمع

. جمت خال جهه  تعتىل ﴾َواِس   َعلِيم   إِن  اهللَ  َفَأْيناََم ُتَولُّوْا َفَثم  َوْجُه اهللِ﴿احلكيم: 

  :جفتسٌد بتطٌل  ،داثر زائل

 هاطُل  فضل اهلل غيم نّ إ              باطُل  اهللْ خال ما يشء كّل 
 

 جتتل لحيد: 

  زائُل  ُمالة ل نعيم وكّل             ما خال اهلل باطُل  يشءٍ  كّل  أل           

ْ ﴿جليا تتل اهلل تعتىل:  ْيَطانَ  َتْعبُُدوا َأل   آَدمَ  َبنِي َيا إَِليُْكمْ  َأْعَهْد  َأََل هُ  الش   لَُكمْ  إِن 

بنِي   َعُدوٌّ  اط   َذاهَ  اْعُبُدوِن  َوَأنْ *  مُّ ْسَتِقيم   رِصَ  . ﴾مُّ

                                                           
 .  389: 91باتر األج ار ، 405الحلد األمني:  ،252( املصحتح )للكفعمي(: 1)

يحطل »، كام يقتل: «العتطل»يمكن شن يريد: كيا يف األصل، جمل جستظهر ل  جههًت، ج( 2)

 .«الحتطل جيفتضح العتطل

 .115( الحقرة: 3)

 .156( مثن   معن  : 4)

 .243: 2. ربيع األبرار 250: 15( األغتين 5)

 .61ـ 60( يس: 6)



 

حتذى تعرف ين شجالً، ثم اعحدجين، جال ت تع ا شجفسكم  ؛شجظتركم  امعجش  ش

بنِي  ﴿ :بَسَحب عدم معرفتي يف عحتدة الشيتطني ُه َلُكْم َعُدوٌّ مُّ  . ﴾إِن 

  نتد الحصري جإن احتتج إىل األشيتء مت دام يف هيا العتمل، جلكتفتلعترف الن

 شنذ املاتتج إلي  يف اجلميع جللوميع جاحد، ج جِعَم مت تيل:يعلم 

ت  يفتقر إلي  تعتىل، جه   بل ه  يعلم شيضًت شجذ  يف جه ده جصفتت  جح ل  جت ذ

 العحد جمت يف يده كتن مل اله. : ه د جت ابع عحده الي  ال يملك شيئًت من ال

 

 ﴾ُسبَحاَنَك َوبَِحمِدكَ ﴿

هك  :سبحان ف، الزم اإلضتفة، جمعنته: ا سحذاك جا جزذ مصدر غري مترصذ

 حيح مقرتن بامدك. ستل شنذ  لك التتسحياًت جتنزهيًت، جاحل

قني ـ شن يك ن الحتء يف  ة، للسححيذ  «بحمدك»جاألجىل ـ كام تتل بعض املاقذ

حميجفًت شج بتلعكس.  جيك ن احلمد مصدرًا مضتفًت إىل الفتعل، جاملفع ل

: جاحلتل شنذ  لك التسحيح بسحب محدك جفسك، يعني: تسحياي  جاملعنى حينئي 

تك، جمقه ر حت  تسحياك لنفسك، جمحد  محه ر حت  محدك  با لك جت ذ

                                                           
، جه  من املشتهرا  عىل شلسن الكتذتب جالفقهتء جغريهم، لكن مل «شمعن ا»يف األصل: ( 1)

ج    لغ ية شج شدبية.يرد يف مدجذ

 .168( الحقرة: 2)

 ( هف  اجرجك هتمي ـ الدفرت األجل من سلسلة اليهب.3)

 يف األصل بعدهت: كتن، جال يستقيم العطف، جمت شثحتنته جفق املصدر.( 4)



  

 عىل ثنيتأكام  نتأ ،عليك ثناء حىصأ ل»إيذتك، كام تتل سيذد الكتئنت :: 

  .«نفسك

  :كيف جمحدجت جتسحيانت جثنتؤجت لك عترية ججديعة لدينت

   الودائ  تردّ  أن يوما   ولبّد 

َوإِن ﴿جالتسحيح يرهع إىل احلمد، جاحلمد يرهع إىل التسحيح، كق ل  تعتىل: 

ٍء إِل  ُيَسبُِّح بَِحْمَدهِ  ن يَشْ   .، يعني: يسحذح بتسحيا  تعتىل لنفس ﴾مِّ

ه  تعتىل بعد ال دين، جهي تثم إنذ الستئل جزذ شحي ، كأج  ششتر إىل طريقة امل حذ

ء  َوُهَو ﴿اجلمع بني صفتي التشحي  جالتنزي  كام يف ت ل  تعتىل:  َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ

ِميُ  الَبِصريُ   . ﴾الس 

؛ جالتنزي  التشحي  صفتي بني فيهت^  اعمج كثرية شحتديث الحتب هيا جيف

 وتعاىل تبارك اهلل إن»: تتل شج  ’هعفر بن م سى اهلامم اإلمتم عن رج  مت: تمنه

 به يشغل ول مكان، منه خيلو ل كان، كام اآلن وهو مكان، ول زمان بال يزل َل

 إِل   ََخَْسةٍ  َوَل  َرابُِعُهمْ  ُهوَ  إِل   َثاَلَثةٍ  ن ْجَوى ِمن َيُكونُ  َما﴿ :مكان يف حيّل  ول مكان،

                                                           
 . 7/  169: 82باتر األج ار  ،114: 4يل ( ع ايل الآل1)

 عوز بي  للحيد، صدره:( 2)

 جمت املتل جاألهل ن إالذ جديعة

، قرح هنج الحالغة )ابن 82: 3، االستيكتر 173: 4، الكشف جالحيتن 120: 4جممع الحيتن 

 .290: 9شيب احلديد( 

 . 44( اإلرساء: 3)

 ، جمل ينسب احلديث. 95: 2( قرح األسامء احلسنى 4)

 .11( الش رى: 5)



 

 ليس ،1﴾َكاُنوا َما َأْينَ  َمَعُهمْ  ُهوَ  إِل   َأْكَثرَ  َوَل  َذلَِك  ِمن َأْدَنى َوَل  َساِدُسُهمْ  ُهوَ 

 بغري واسترت ُمجوب، حجاب بغري احتجب خلقه، غري حجاب خلقه وبني بينه

 . 2«املتعال الكبري هو إّل  إله ل مستور، سرت

 بمقارنة، ل يشء كل م » يف بعض خطح :× مت تتل شمري املؤمنني :ومنها

  .«بمزايلة ل يشء كّل  وغري

 باْلوارح ول واحلركات، باحلدود األوهام تقّدره ل»جتتل يف الحعض اآلخر: 

 من يقرب َل ...«حّتى»و ب أمد له يرضب ول ؟متى: له يقال ل واألدوات،

 من دونحدِّ امل نحلهيُ  عاّم  تعاىل بافرتاق، عنها يبعد وَل بالتصاق، األشياء

 خللقه فاحلّد  األماكن، ومتّكن املساكن وتأّثل األقطار وهنايات ،األقدار صفات

  .«منسوب غريه وإىل مرضوب،

التشحي  جالتنزي  يف كلامهتم من اخلطب ]في  بنيإىل غري  لك ممت مجع ا^ 

  كر.  جاألدعية الرفيعة اجلميلة، جليس هليا املخترص جسع شكثر ممذت ،اجلليلة

، «عرف  اهلل بومع  بني األضداد»جمن كلام  بعض العترفني تتل: 

                                                           
 .7( املوتدلة: 1)

 . 27/  327: 3باتر األج ار . 403:  1ال ايف . 12/  178الت حيد:  (2)

  .1/ اخلطحة:  ( هنج الحالغة3)

 .«ينتال »من املصدر، جيف األصل: ( 4)

 .«املادجدجن»من املصدر، جيف األصل: ( 5)

  .163/ اخلطحة:  ( هنج الحالغة6)

 بغريه تفتقر مجلة صلة امل ص ل إىل العتئد.( 7)

 .77: 1هـ(. فص ص احلكم   277سعيد اخلراز )   ( القتئل ه  شب 8)



  

 هِ ورِ هُ ظُ  طِ رْ فَ  نْ مِ  يفِ َخ  نْ مَ  ايَ »كتجلمع بني اخلفتء جالظه ر، كام يف الدعتء: 

  .«هِ ورِ نُ  اعِ عَ ُش بِ  رَتَ استَ وَ 

 َد هِ َش فَ  َب رُ قَ وَ  ،ىُيرَ  اَل فَ  َد عُ بَ  نْ مَ  ايَ »جاجلمع بني القرب جالح عد، كام في  شيضًت: 

 .«هِ وِّ لُ عُ  يِف  انَ دَ  نْ مَ  ايَ  ،هِ وِّ نُ دُ  يِف  اَل عَ  نْ مَ  ايَ »:  ذ ججبني العل ذ جالد ،«ىوَ ْج الن  

 يف داخل»×: خ ل يف األشيتء جاخلرجج عنهت، كام يف ت ل دجاجلمع بني ال

 جغري  لك. ،«وخارج عن األشياء ل باملزايلة ،باملامزجة ل األشياء

 

 ﴾َلْمُت َنْفِس ظَ ﴿

حتع الشه ا ، جمشتيعة جستجس الشيطتن، جاخلرجج عن تي د  برتكهت يف اتذ

رجج إىل مقتمتهتت إ طتعة الرمحن، إىل شن فتهتت ال ص ل إىل كامالهتت الحتلغة، جالع 

 سيأيت  كرهت إن شتء اهلل تعتىل. جإطالتت    الشتخمة الفتئقة. ثم إنذ للنفس معتينَ 

 

 ﴾يلَوََتّرأُت بَِجهْ ﴿

  :جعدم علمي بع اتب األم ر

 ن كنووت عاملووا  إو م عووىل لووو  أل
 

  

  وائلووهأَل تفتنووي  لووو  ذنوواب أب
 

                                                           
: 55باتر األج ار  ،«يت من احتوب بشعتع ج ره»مهج الدع ا  جمنهج العحتدا ، جفي   (1)

 .96: 2قرح األسامء احلسنى  ،«من فرط الظه ر تيل: يت خفيتً »، جفي : 13

د: 2)  . 109: 3. هتييب األحكتم 579( اجظر: مصحتح املتهوذ

د: 3)  .258.  املصحتح: 385( اجظر: مصحتح املتهوذ

 ، تريب من ، جتد مرذ بنصذ  تحل تليل.1/ اخلطحة:  غةهنج الحال (4)

 .299: 7خزاجة األدب  ،262: 3الكتتب  (5)



 

، جهي عحترة عن رسعة ال ت ع  يف األمر من غري تدبذر ةشمن اجلر :التجّري

ة. جالحتء للسححية، ش  جترش  جشرسع  إىل مشتهيت  جفّس بسحب ههيل  جرجيذ

تعر: جعدم عرفتين بع اتحهت،  كام تتل الشذ
 

 [بسيط ومرّكب ]اجلهل 

ب:   ثم إنذ اجلهل بسيّ جمركذ

 عحترة عن عدم العلم.  :األول

 عحترة عن عدم العلم بعدم العلم.  :والثان

س علمي الحسيطي جالرتكيحي يقتل: فالن هتهل بتجلهل الحسيطي، عىل تيت

 ش  ال يعلم شيئًت، جبتجلهل الرتكيحي، ش  ال يعلم شج  ال يعلم. 

جإن  .اخلحتئث جشصلهت اجلهل بقسمي  كتن من اخلحتئث املعن ية، بل ا مَّ  نثم إ

فعليك بتلنظر يف كتتب شص ل  ،شئ  شن تعرف العقل جاجلهل جهن دمهت

ه علامء علم هتييب األخالق من النوتست  العرشة التي  .(تيفالك) جتد عدذ

 ثامجية منهت هي: 

 الليان مهت طرفت الشوتعة من اإلفراط جالتفريّ.  واْلبن، التهّور

ة من إفراطهت جتفريطهت.  واخلمود والرشة  الليان مهت طرفت العفذ

                                                           
ؤ بـ ( 1)  .«التورذ »هر  شلسنة الفقهتء عىل التعحري عن التورذ

 .43: يف عل م الحالغةاإليضتح . 54التيكرة الفخرية: اس. ؤج الحي  أليب( 2)

 اجلهل./ كتتب العقل ج 29ـ  10: 1الكتيف ( 3)



  

ختجة إفراطهت  والتبذير والتقتري  جتفريطهت. الليان مهت طرفت السذ

 اللتتن مهت طرفت احلكمة إفراطهت جتفريطهت.  والبالهة واْلربزة

جتلك األربعة ـ شعني الشوتعة جالسختجة جاحلكمة جالعفة ـ شركتن العدالة 

جشدقذ من الشعر. جاجلميع  ،التي هي الرصاط املستقيم الي  ه  شحدذ من السيف

 :مأم ر بتلتوتجز عن 

 جامي اي دل از چشمه حكمت بكف آور

 بو كه از لوح دلت نقش جهالت برود

 

 ﴾َوَمنَِّك َعيَل   ،َوَسَكنُْت إىل َقديِم ِذْكِرَك ِل﴿

 العطتء.  :املنّ 

شراد الستئل: شجذني جتف  عىل تديم  كرك الي   كرتك ب  يف ستلف الزمتن، 

مر  جعنف ان شحتيب الي  ه  زمتن الغرجر جالغفلة يف األغلب،  يعني شجائل ع 

تبقة ججتف  شراد هبت: الت فيق  ،عىل العطيذة التي شعطيتني هبت يف األزمنة السذ

 ،لتاصيل معترف  تعتىل، جمت اهتهد  حقذ االهتهتد يف معرفة صفتتك جشفعتلك

جحقيقة شجامرك جج اهيك، جمت ستعدين الت فيق إىل ال ص ل إىل  رجة شه د 

 تحة بتبك. نتء هنتبك، جالقع د يف عمجتلك جهاللك، جال ف د عىل فِ 

الرتتذي إىل املقتمت  التي يحلغهت شهل احلقيقة بعد  :جمقص ده: شن مت حصل يل

ل ك  ة عني شهل السذ الربهتن بم هحة التخلذق جالعيتن جالفنتء الي  ه  ترذ

                                                           
 «.اى دل» :من بدالً  ،«حتفظ». جفي : 344( دي ان حتفظ الشرياز : 1)



 

 فهو يوماه ساوى من»جالعرفتن، با ل اهلل امللك املنذتن. تتل رس ل اهلل:: 

جيف حديث آخر  .«مغبون فهو يوماه اعتدل من»جيف رجاية:  .«مغبون

  .«املفردون سبق فقد واسري»تتل:: 

ة كام تتل اهلل تعتىل:  َفاْسَتبُِقوْا ﴿جاملقص  د: احلثذ جاإلغراء عىل الف ريذ

اِت  رْيَ فإنذ األجفتس بيد تدرة اهلل تعتىل، فلعلذ ؛ ﴾َوَساِرُعوْا إىَِل َمْغِفَرةٍ ﴿ ﴾اخْلَ

جحرم من شداء التكليف، ففتتت  الغحطة العظمى، جغحن  «آلنا»اإلجستن تحض يف 

 جليا تتل امل ل  :؛ الغحن األفاش

                                                           
ينحغي جصب مت  «ستجى»، جإالذ فمع ك هنت «تستجى»كيا يف األصل، جالظتهر شج  يريد: ( 1)

، ال رفع  عىل الفتعلية، جه  هبيا اللفظ يف مصحتح «ي مي »بعدهت عىل املفع لية، ش  

 .186الرشيعة )فتريس(: 

× عن الصتدق ،5/  173: 68باتر األج ار  ،1030/  766األمتيل )للصدجق(: ( 2)

 . «است ى»جفيهام: 

 ×.عن شمرياملؤمنني. 435األمتيل )الط يس(:  .5833/  382: 4ال حيرضه الفقي  ( من 3)

كام فرسه  «الياكرجن اهلل كثرياً »، جاملفردجن: 63: 8صايح مسلم  ،411: 2( مسند شمحد 4)

 يف امل رد جفس . ‘رس ل اهلل

 .148( الحقرة: 5)

 .133( آل عمران: 6)



  

تلك إىل اهلل تعتىل كتن ابن ال ت  ال يضيع  جًت، جال ت  شمَض من سيف آجالسذ

  : من جتر تضطرمج شتَض ،صترم

 ارضووووووم حوووون بينهام يإو             غُد  ن يأِت إو ض أمسِ ووووون مإف

 قم فاغتنم الفرصة بني العدمنيْ              نْ وووما فات مض وما سيأتيك فأي
 

 .األجسب ه  جلعلذ  ـ تلنت كام ـ اآلن يك ن شن حيتمل احلديث يف بتلي م جاملراد

 باركة الشمس تطع عن عحترة ه  الي  املعرجف الي م ك ني شن جحيتمل

ه  اآلن العريف، ال اآلن احلقيقي؛ ألجذ  ال  :جاملراد بتآلن. الدجرة جصف األطلس

ق ل ، فإنذ الزمتن عتبره جغتبره متذصل جاحد ال مفصل في .   حتقذ

تئل: شيتم عمر  ،وباْلملة جشجتت  شحتيب معتدلة متستجية، فقد  ،يق ل السذ

                                                           
 .207ج  8( مثن  : 1)

، جعوزه غري م زجن جغري سليم جا ًا إالذ بنصب مت بعد 210( قرح جرباس اهلدى: 2)

 الظرف.

: 1املثن   املعن   )معرب الدس تي( ج  ،67: 8( منهتج الرباعة يف قرح هنج الحالغة 3)

، جالظتهر شج  ليس بي  شعر، شج شج  كيلك لكن مل ×املؤمنني جسب إىل شمري جتد، 384

َسن جقل ؛ إ  إج  مضطرب ال زن صدرًا جعوزًا، جال يستقيم جزن صدره إالذ بلفظ:  حي 

 جمت مَض جمت سيأتيك فأين

، جمعهت يع د جزج  «مَض»كيلك، لكن مع تكرار كلمة  382: 9جتد جقل  يف مصتبيح الظالم 

 تغة:مضطربًت إالذ عىل صي

 جمت مَض مَض جمت يأيت فأين

، شج بإبقتئهت عىل حتهلت مع «فتغنم»: «فتغتنم»جشمت العوز فال يستقيم جزج  إالذ بوعل مفردة 

. عىل شن الظتهر من  كر الشترح ل  بعد الحي  الستبق ي حي بأهنت «غنم»حيف املفردة : 

 يف شره زة جاحدة، جمل ييكرمهت شحد كيلك.



 

هت بتلم عطيل جالغفال ، جسكن  إىل تديم  كر  جمحد  الق يل هلل تض  مجيع 

ق الي  ه  غتية  َّّ جاهب العطيذت  جاملسأال ، جمل شخت إىل التخلذق جالتاقذ

 جهنتية الكامال .  ،القربت 

 

َتهُ ﴿ ُهم  َمولَي َكْم ِمْن َقبيٍح َسرَتْ  ﴾َقلَتهُ أَ  وَكم ِمْن فاِدٍح ِمَن الَبالءِ  ،الل 

كثرية، منهت السيذد، جالنترص، جالنصري. جاألجسب هتهنت  ملعتن   «م ىل»تد هتء 

 ه  األجل. 

حهم محنيذ عىل السك ن، « كم»جكلمة  ة يف امل ضعني، جهي اسم جتتص م  خربيذ

اًل عندك؟  ؛جل  م ضعتن: االستفهتم، جاخلرب تق ل إ ا استفهم : كم ره 

  ، ل: كم درهم شجفق ؟ تريد التكثريبنصب مت بعده عىل التمييز، جإ ا شخرب  تق

بذ »كام خيفض بـ جخيفض مت بعده جإن  .للتقليل «ربذ »ج  للتكثري جإإالذ  ،«ر 

 شئ  جصح . 

 األمر الي  يثقل، جاجلمع: الف ادح.  :الفتدح

 نادما  َ، أقال من»تتلة ـ هنت ـ بمعنى: العف  جالرتك جاملستحمة، جيف احلديث: اإل

. جمن  ت ل ت ش  خطيئ «عثرته اهلل أقاله». جمن : «جهنم نار من اهلل أقاله

تع  : رالشذ

                                                           
 ك.عىل التمييز كيل( 1)

: 5جممع الحارين  ،134: 4النهتية يف غريب احلديث جاألثر ، 251: 7ريتض الستلكني ( 2)

 تيل.ـ  459

 .  3738/  196: 3. من ال حيرضه الفقي  16/  153: 5( الكتيف 3)



  
 

بمعنى: االسرتاحة  «اإلتتلة»مضترع جمه ل، جالثتين من  «الق ل»جل من األ

بمعنى: املستحمة جالعف   «اإلتتلة»جالن م يف منتصف النهتر، جالثتلث شيضًت من 

 جاملغفرة. 

ش  كم من فعل تحيح صدر عنذي يف خل ايت  «بِيٍح قَ  نْ مِ  َكمْ »فق ل الستئل: 

من شمر فتدح  من الحالء جاالبتالء  جهل ايت سرتهتت بييل عف ك جرمحتك، جكم

 جكشفت  عنذي بفضلك جرشفتك.]عن [ الي  شثقلني جشتعحني محل ، شج  جتتجز  

  

ْهال  أَ َوَكم ِمْن ِعثاٍر َوَقْيَتُه، َوَكم ِمن َمكروٍه َدَفْعَتُه، َوَكم ِمن َثناٍء يَميٍل َلْسُت ﴿

َتهُ   ﴾َلُه َنرَشْ

 . تة، تد مرذ معنتهيف مجيع هيه امل اضع خربيذ  «كم»كلمة 

 «علم»ج «جرص»ج «رضب»ـ من بتب  «عثر، يعثر»ـ بتلكرس ـ : من  العثار

 عثرًا جعثترًا: إ ا كحت، جه  الكح ، شج القريب من .  ـ« كرم»ج

  .«اترَ ثَ العَ  يَل قِ مُ  ايَ »ـ بتلفتح ـ : اخلطيئة، جمن شسامئ  تعتىل:  والعثرة

                                                           
 ش  الحي  األجل من األبيت  الثالثة. ( 1)

ح. ( 2)  .37: 2  ال ايف بتل فيت ،145: 5يتيمة الدهر  الحي  لقيس بن املل ذ

 .«معنته»يف األصل: ( 3)

د: 4)  .295: 1 احلسنة تألعاملبتحتل اإل ،148/  60سل ة احلزين:  ،70( مصحتح املتهوذ



 

 ش  حفظ  من  لك.  «: لك الي مجتته اهلل قرذ »احلفظ،  :الوقاية

، ـ بتملدذ ـ :  املدح جاليكر احلسن، جيستعمل يف األغلب مع اجلميل الثناء

 جه  خالف القحيح. 

ر الطحع املكرجه يف األحكتم اخلمسة: ه  مت كره اهلل فعل ، جيف اللغة : مت تنفذ

ر الطحتع عن ،  ، جه  هنت شعمذ ممذت كره اهلل تعتىل فعل عن  جل  يف اجلملة جممذت تنفذ

 من املرض جاألمل جس ء احلتل. 

ق جاالشتهتر.  :النرش  التفرذ

تئل يف مقتم إظهتر مرامح  تعتىل جع اطف : كم من َمزالذ األتدام  يق ل السذ

جشكبذ عىل جههي، جتيتني جشمسكتني عن الكح ة  ،يكتد شن تزلذ فيهت تدمي

األح ال، دفعتهت جرفعتهت عنذي عرتتني يف ابفضلك، جكم من مكتره اال م ر 

ًت  بكرمك، جكم من مدائح جشجصتف حسنة مجيلة مت كن  شهاًل جمستاقذ

، شضفتهت إيلذ بمنذك جكرمك جلطفك، ججرشهتت بني عحتدك، جاحلتل  الجتستهبت إيلذ

 يَك لَ إِ وَ »جاملاتمد جاملدائح كلذهت كام يف الدعتء:  األثنيةرهع ع اتب تشجذ  إليك 

 .﴾َأَل إىَِل اهلل ِ َتِصرُي اأْلُُمورُ ﴿، بل ع اتب اال م ر مجيعًت «اءنَ الث   ُب اقِ وَ عَ   ُ رجِ تَ 

ني+ يف جرباس  يف الفق  شعرًا:  جتتل صدر املتأهلذ

                                                           
 ش  مع جعمة محتدشة.( 1)

 . 359: 6( جممع الحارين 2)

 يعني ثح   يشء ليشء شج جفي  عن  ال عىل جا  اإلطالق. «يف اجلملة»( 3)

 .ثنتء مجع( 4)

 .22: 2احلسنى  ( قرح األسامء5)

 .53( الش رى: 6)



  
 
 

 

ْت ِب أَ الّلُهم  َعُظَم َبالئِي، وَ ﴿ عاَمِل، َوَقَعَدْت ب أَ فَرَط ِب ُسوُء َحاِِل، َوَقرُصَ

 ﴾ْغاَلِِل أَ 

.  :البالء  الغمذ

ه، ضدذ التفريّ جه  التقصري  اليشءَ  ثريتك :اإلفراط بايث يتوتجز عن حدذ

. جال خيفى مت يف اإلفراط جالقص ر  نت  عن احلدذ من الطحتق الي  ه  من املاسذ

 . الحديعيذة

، جه  احلديدة التي جتمع يد األسري إىل عنق مجع غ   :غاللأ جهنت كنتية عن  .لذ

يِف ﴿قل جاملنع كتألغالل، كام تتل اهلل تعتىل: ثالقي د جالعالئق التي هي يف ال

 . ﴾اَنْت َعَلْيِهمْ َواألَْغاَلَل ال تِي كَ ﴿ج ت ل  ، ﴾َأْعنَاقِِهْم َأْغاَلل  

ش  ححستني جمنعتني عن املوتهدة جالسل ك يف  «َاغاَلِِل  ِب  َقَعَدت»فق ل : 

 أنقبل  أنفسكم حاسبوا»كام جرد:  ـ جحمتسحة النفس ،تعت  جالعحتدا طسحيل ال

                                                           
، جه  األجسب بتلسيتق مع «هلل إ  ...»كيا يف املصدر، جالعوز غري م زجن إالذ بوعل : ( 1)

 الصدر.

 .174ـ  173( قرح جرباس اهلدى: 2)

(3 ) 

 .8( يس: 4)

 .157( األعراف: 5)



 

  .«متوتوا أنقبل  موتوا»‘: جإمتتتهت كام تتلـ  «حتاسبوا

ت»تعالن لق ل : ثمذ األعامل ج األغالل كالمهت ف ، جيرهعتن «َقَعَدت»ج «َقرُصَ

إىل معنى جاحد إ ا شراد شنذ شعاميل القحياة ج شفعتيل الشنيعة ترص  يب، ج صتر  

الدرهت ،  جاستضعتف ،ججيل السعتدا   ،سححًت لقص ر  عن درك املقتمت 

  عن ال ص ل إليهت. نيتكام شنذ تي د  جعالئقي التي هي كتألغالل ححس

 

نَيا بُغروِرَهاوَ ﴿  ﴾َحَبَسني َعن َنْفعي ُبْعَد آماِِل، َوَخَدَعْتني الدُّ

 : ش  جتفني جمنعني. حبسني

 جه  الرهتء، ضدذ اليأس.  ،«األمل»مجع  :اآلمال

  .«اآلخرة نسيُ  األمل طول»: جيف احلديث

جيت جححذهت منعني عن منتفعي التي هي مت ديريد شنذ ط ل آمتيل يف شسحتب ال

من هنذة  :جال ص ل إىل اجلنذت  الثالث ،من لقتئ  تعتىل ؛هبت ليائي اآلخرة يرسذ  ت  

 :اليا ، جهنذة الصفت ، جهنذة األفعتل التي جعد املتذق ن هبت كام تتل اهلل تعتىل

اء َغرْيِ آِسٍن َوَأهْنَار  ِمن ل   ن م  ن ِة ال تِي ُوِعَد املُْت ُقوَن فِيَها َأهْنَار  مِّ ْ ﴿َمَثُل اْْلَ ْ َيَتَغري  َبٍن َل 

اِربنَِي﴾ من عسل مصفي و اهنار َطْعُمُه َوَأهْنَار   ةٍ لِّلش  ٍر ل ذ  ْن ََخْ  .مِّ

                                                           
 . 3/  126: 7باتر األج ار  ،108/  143: 8الكتيف  ،123( هنج الحالغة: 1)

 .59: 69باتر األج ار  (2)

 يريد: مضتعفة.( 3)

 .«ححسني»يف األصل: ( 4)

 .2/  106: 2باتر األج ار  ،63/  51اخلصتل:  ،1/  44: 1( الكتيف 5)

 .15( حممد: 6)



  

 تتل امل ل  & يف املثن  : 

 

ع ا  املأث رة دفهيه األبيت  جاآليت  جاألخحتر الكثرية يف هيا الحتب، جال

م األعامل الي  شطحق علي  اإلمتميذة جاحلكامء هل الحي ^ شعن  تدلذ عىل جتسذ

ق ن من شهل الكالم، جلسنت اآلن يف  لك املقتم.  جاملاقذ

يء بمعنـى الَفسـتد، كـام هـ  املتعـترف عنـد جتـاملكر جاالحتيتل، ج :اخلدعة

 العرب.

 أّل  النّجاة»‘: النذوتة غدًا؟ تتل فيم‘: جيف احلديث: سئل رس ل اهلل

                                                           
 .438( مثن  : 1)

، جممذت مل جيكر جرد  بلفظ: ( 2) ، «فيام»يف األصل جبعض مصتدر احلديث ممذت  كرجت بعد 

االستفهتمية إ ا دخل عليهت حرف اجلر حيف  شلفهت. اجظر: قرح  «مت»جمعل م شن 

 



 

فقيل ل : فكيف خيتدع اهلل؟  «.هخيدعْ  اهلل خيادعِ  من إنهف فيخدعكم؛ اهلل واَتادع

 إنّ  باهلل، رشك إّنهف ياء؛فاّتقوا الر ؛غريه به يريد ثمّ  اهلل به أمرما  يعمل»تتل: 

حبط  ،يا خاَس يا غادرُ  يا فاجرُ  : يا كافرُ أسامء بأربعة القيامة يوم يدعى املرائي

 تعمل كنت ِمّن أجركفالتمس  اليوم، لك قالَخ ول  أجرك،عملك وبطل 

  .«له

  .«ل خيدع اهلل عن جنّته هيهات،»جفي  شيضًت: 

جإسنتد اخلداع إىل الدجيت ليس بتحلقيقة، بل  .: تس يل الحتطل جتزيين الغرور

عىل سحيل املوتز يف اإلسنتد، كام يق ل اجلتهل: شجح  الربيع الحقل، إجذام الدجيت 

تب اخلداع جآالت ، جشحكت  الفخ جشدجات  جححتئل ، فإنذ فتعل جشسحتهبت شسح

ت النفس، كام تتل اهلل تعتىل: تال َلْت َلُكْم َأنُفُسُكمْ ﴿س يل جاخلدع إمذ ، ﴾َبْل َسو 

ت الشيطتن جهن ده.  جإمذ

جيت جشسحتهبت، جمن هند  ل  الدذ لة من هند الشيطتن إن س ذ كام شنذ النفس املس ذ

ل  ال ل ب  اآلخرة. العقل إن س ذ  عقحى جطتعتهتت جمت حيصذ

فالبدذ شجالً من تعريف النفس، جتعريف شتستمهت جمراتحهت، ثمذ تعريف شفعتهلت 

تئل:   جشحكتمهت، كام تتل السذ

                                                                                                                                        
تف  3: 2، قرح ابن عقيل 159: 3الريض عىل الكتفية   70: 2، ج كر الزخمرش  يف كشذ

 شن إثحتهتت تليل شت .

 .19/  295: 69باتر األج ار  ،361رجضة ال اعظني:  ،205ث اب األعامل:  (1)

 .129/ اخلطحة: 187( هنج الحالغة: 2)

 .83، 18( ي سف: 3)



  
 

 ﴾َوَنفِس بِخياَنتِها َوِمطاِِل ﴿

 ]النفس ومراتبها[

د يف  اهتت ال يف فعلهت فهت احلكامء: ه هر جمرذ جشت ى  .اعلم شنذ النفس كام عرذ

د ع ارضهت،  دة لتورذ د عترضهت، كام تتل ا: النذفس جمرذ دهت جترذ دليل ]عىل[ جترذ

ة في   ة احلتلذ جهي هسامجيذة احلدجث جرجحتجيذة الحقتء؛ إ  الحدن جآالت  جت اه املتديذ

مرتحة من مراتب النفس، جه  هسم جهسامين. جشتىص مراتب النفس التي هبت 

تبقة تل، ثم هلت بتعتحتر صفتهتت جشؤجهنت جبتطن  ا ،كين جتهت السذ هتت ه  العقل الفعذ

 مخس مراتب، كام شخرب عنهت القرآن الكريم: 

  األّمارة: األوىل

إِن  الن ْفَس ﴿جهي التي متيش عىل جهههت تتبعة هل اهت، كام تتل اهلل تعتىل: 

 َ وِء إِل  َما َرِحَم َربِّ اَرة  بِالسُّ  .﴾ألَم 

 مةالّلوا: الثانية

جهي شأهنت تل يم جفسهت إن اهتهد  يف اإلحستن، شج ترص  عن   

َوَل ُأْقِسُم بِالن ْفِس ﴿جاهتهد  يف اإلستءة، جتد شخرب عنهت القرآن بق ل  تعتىل: 

اَمةِ   .﴾الل و 

                                                           
 .475: رستئل الشورة االهلية. 72: 1 ( اجظر: قرح عي ن احلكمة1)

 .53( ي سف: 2)

 .2( القيتمة: 3)



 

 املسّولة: الثالثة

ة من الدراهم جالدجتجري   ،جهي ال تزال تزيذن األشيتء من األسحتب الدجي يذ

ن  ،جالنستء جالحنت  جالحنني ،جالعقتر جالضيتع جغريهت عند جفسهت، شج تزيذ

ة من القص ر جاحل ر جاجلنذت  جاألهنتر األربعة جغريهت، ثمذ  األسحتب اال خرجيذ

َبْل ﴿جيتهد يف حتصيلهت من ش ذ طريق اتذفق جعىل ش ذ جه  جتع، كام تتل اهلل تعتىل: 

َلْت َلُكْم َأنُفُسُكمْ   .﴾َسو 

 امللهمة: الرابعة

هتت جطتعتهتت   جهي التي ال تزال ملهمة بإهلتم اهلل تعتىل، شج امللك يف مهامذ

ججسكهت، جيف االطذالع عىل املغيحت ، شج يف فو رهت جغرجرهت، كق ل  تعتىل: 

َمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها﴿ . جلكن إهلتم الفو ر جاملعصية خيالن جخرسان ﴾َفَأهْلَ

 جالعحتدا  ت فيق جإحستن هلت من اهلل تعتىل.  تعت طهلت، جإهلتم ال

 املطمئّنة: اخلامسة

ل  علي  يف مجيع اال م ر جاألح ال،   تي اطمأجذ  بيكر اهلل، جت كذ جهي الذ

عي يف ا م ر الدجيت جهي مقتمهت  .جبرد  بتلربد اليقني، ججتف  عن الكدذ جالسذ

ُتَها ﴿ ل  تعتىل: بق شعىل جششمخ من مجيع مراتحهت اال خر، جهي املختطب َيا َأي 

                                                           
 .83، 18( ي سف: 1)

 .8( الشمس: 2)

عىل تقدير م ص ف حميجف ميكر ه : الفرد، ش  جهي الفرد املختطب، جإالذ امتنع ( 3)

 التيكري.



  

ن ُة 
ْرِضي ة   *الن ْفُس املُْْطَمئِ َواْدُخيِل  *َفاْدُخيِل يِف ِعَباِدي  *اْرِجِعي إىَِل َربِِّك َراِضَية  م 

 . ﴾َجن تِي

فتلنذفس  ا  عرض عريض، جهي آية اهلل الكربى، من عرفهت فقد عرف اهلل، 

. جآية الت حيد؛ إ  هي ب حدهتت كلذ الشؤجن يعرف اهلل تعتىل جمن مل يعرفهت مل

فت  اجلاملية جاجلالليةصجال  ،فت  جاملراتب، كام شجذ  تعتىل ب حدت  مجيع الصذ

ججهه  تعتىل ب حدت  كلذ األفعتل جاآلثتر جال ه دا   .جاللطفيذة جالقهرية

ؤجن فوعل تعتىل يف خلقة اإلجستن ججه ده شيئًت من العنترص، جشيئًت من  ؛جالشذ

جشجدع فيهت  ،األفالك جاألمالك، جشيئًت من العق ل، ججفخ في  شيئًت من رجح 

جيف  هسمٌ  جيف مقتم   طحعٌ  شؤججًت من شؤججتت ؛ ألجذ  كام شنذ جهه  تعتىل يف مقتم  

 جيف مقتم   ملك ٌ   جيف مقتم   جتس ٌ   شج يف مقتم   عقٌل  جيف مقتم   جفٌس  مقتم  

 هسمٌ  س يف مقتم  فء منهت، كيلك الن، جبيات  ال يشاله ٌ   جيف مقتم   هربجٌ  

ليس  هبيه كلذهت،  ، جيف مقتم  عقٌل  مدبذرة جيف مقتم   جفٌس  جيف مقتم   طحعٌ  جيف مقتم  

 بل فتجية عن مجيع هيه، جبتتية بحقتء اهلل. 

ت حتدثة  اتًت يف مقتم الطحع، صدت .  :قلت فإن  إهنذ

ت حتدثة تعلذقًت، جشرد  جه دهت الطحيعي  :قلت وإن ايت ال اإلضتفة يالإهنذ

 املق ليذة، صدت . 

ت تديمة  اتًت ال تعلذقًت،  :قلت وإن بتعتحتر كين جتهت العقالين التي هي متتميذة إهنذ

 بص رت  جمتتم ، صدت .النفس جص رهتت الن عية املفترتة كام مرذ شنذ شيئية اليشء 

                                                           
 .30ـ  27( الفور: 1)

 .«فلم»ألصل: يف ا( 2)



 

ت هبيا االعتحتر بتتية بحقتئ ، بل بحقتء اهلل، صدت . :قلت وإن   إهنذ

ت غري بتتية، بل زائلة سيذتلة بتعتحتر حركتهت اجل هرية ججه دهت  :قلت وإن إهنذ

 الزمتين، صدت . 

ت هسم، صدت .  :قلت وإن  إهنذ

ت رجح، صدت  :قلت وإن  :إهنذ

 [وأقسامهاالنفس ]

ة جحتتية، جحسية حي اجية، ججتطقة ثم اعلم شنذ للنفس شربعة شتستم: جتمي

عتء ـ شعني كميل بن زيتد ـ  تدسية، جكلية إهليذة. رج  شج  سأل صتحب هيا الدذ

، تتل: يت م ال ، ا ريد شن ×جمعلذم األجلذني جاآلخرين شمري املؤمنني معلذم 

فني جفّس. تتل تتل: هل هي إالذ جفس  «ُاعّرفك؟ أن تريد األنفس أيّ »×: تعرذ

 طقةاوالن احليوانية، يةواحلّس  النباتية، امية: النأربعة النفس إّنام»×: تتلجاحدة؟ 

 :تانيّ صوخا قوى   َخس هذه من واحدةولكّل  اإلهلّية، يةوالكل القدسية،

 ]النفس النباتية[

. ومرّبية ودافعة، وهاضمة، وجاذبة، ماسكة،: قوى   َخس هلا النباتية فالنامية 

 بنفس األشياء أشبه وهي الكبد، من وانبعاثها ان،والنقص الزيادة وخاّصيتها

 . احليوان

                                                           
 .«عن»يف األصل تحلهت: ( 1)

 .«جختصيتتهت»، شج شن تصحح: «جهلت ختصيتتن»كيا، جالص اب مت يف املصدر، جه : ( 2)



  

 [احليوانية النفس]

 وهلا. وملس وشّم، وذوق، وبرص، سم ،: قوى   َخس هلا احليوانية واحلّسية»

 بنفس األشياء أشبه وهي ،«القلب من وانبعاثها والغضب، الشهوة: خاّصيتان

 . باعسال

 [الناطقة النفس]

 وليس. ونباهة وحلم، وعلم، وذكر، فكر،: قوى   َخس اهل القدسية والناطقة

 النزاهة: خاّصيتان وهلا ،املالئكة بنفس األشياء أشبه وهي انبعاث، هلا

 . واحلكمة

 [اإلهلّيةالكلية  النفس]

 ذّل، يف وعزّ  شقاء، يف ونعيم فناء، يف بقاء: قوى   َخس هلا اإلهلّية والكلية

 هي وهذه. والّتسليم الرضا: خاّصيتان وهلا. بالء يف وصَب[]وفقر يف غناء

وِحنَا ِمن فِيهِ  َفنََفْخنَا﴿ :تعاىل لقوله تعود؛ وإليه اهلل من مبدؤها التي  وأّما ،﴾رُّ

تَُها َيا: ﴿تعاىل فلقوله َعودها ن ةُ  الن ْفُس  َأي 
 والعقل. ﴾ َربِِّك  إىَِل  اْرِجِعي*  املُْْطَمئِ

 . «معقول لقياس إّل  شيئا   حدكمأ يقول لكيال ؛الكّل  وسط

                                                           
 .«الرضت»يف املصدر: ( 1)

 .«النف س امللكية»يف املصدر: ( 2)

 من املصدر.( 3)

ج ِمن فِي ِ  َجَجَفْخ   ﴿جيف املصدر استشهد بق ل :  ،12( التاريم: 4)  .29احلور:  ﴾ِحيرُّ

 .28، 27( الفور: 5)

، عن يف بعض الص فية 84: 58. ججقل  يف باتر األج ار 112ـ  111: 3التفسري الصتيف ( 6)

 



 

جيف  ،«الكبد من وانبعاثها»يف النفس النحتتية: × حتقيق معنى ت ل  :أقول

ية احلي اجية:  يحتني عىل ط ل كالم يف حركت  النطفة،  ،«القلب من انبعاثها»احلسذ

حم إ ا جتع  فيهت.   جاستكامالهتت يف الرذ

 ]حركات النطفة يف الّرحم[

 ـ بقراط ـ إ ا صحذ  يف الرحم تصري كرجيةشفة ـ كام جقل عن فتعلم شن النذط

ت متء، جاملتء شكل  الطحيعي كرج ؛ إ  كلذ بسيّ ـ س اء كتن فلكيذًت شج  ألهنذ

ثمذ تنضج بتلتدريج، حتذى تطف  شهزاؤهت ـ  عنرصيًت ـ شكل  الطحيعي ه  الكرج 

فتلي   :العنترص اللطيفة من مركزهت إىل حميطهت، فتنقسم إىل طحقت  شربع بعدد

ه  غليظ يف الغتية يحقى يف املركز، جمت ه  لطيف يف الغتية يطف  جيصري طحقة 

فام  .حميطة، جمت غلظت  غتلحة تقرب إىل املركز، جمت لطتفت  غتلحة تقرب من املايّ

 جمت يف املايّ صفراء، جمت ييل الصفراء دم، جمت ييل الس داء بلغم.  يف املركز س داء،

حم جدم رتج  طحتئعهت خمتلفة، جلكن بتعتحتر ك هنت يف حش  الفهيه جإن ك

 الطمث حتمرذ بتلتدريج، فتصري علقة محراء يف شربعني ي مًت. 

 . «احا  بص أربعني بيديّ  آدم طينة َّخرت»: جيف القديس

 

اهلل تعتىل شخي يف ختمري طينة آدم عرش تحضت ،  جممذت ينتسب هيا املقتم: شنذ 

                                                                                                                                        
 شج  رجاه عن كميل&.

 .138/  98: 4يل ع ايل الآل ،398: 1( تفسري املايّ األعظم 1)

 .11 :احلكتية /( گلستتن سعد  ـ الحتب الستبع يف تأثري الرتبية ـ2)



  

 ةمثل شنذ تحض ؛تحضة جاحدة من العنترص، جتسع تحضت  من األفالك التسعة

املحتغضة جالعداجة شخيهت من  ةالفرداجية جاجلته شخيهت من فلك الشمس، جتحض

يخ، جتحض عتدة من فلك املشرت ،  ةاملاحذة من فلك الزهرة، جتحض ةفلك املرذ السذ

 النا سة من فلك زحل، جِتس علي .  ةتحضج

رهت شربع دجرا : دجرة مجتدية، جدجرة جحتتية، جدجرة حي اجية، جدجرة  جدجذ

 :إجستجية، جالكلذ شربع ن
 

 دادت چهار دور چو اندر ِگلت َسشت

  يك قبضه از عنارص ونه قبضه ازفلك
 

 ]الّدور املعدني[

ة ثمذ هعل العنتية اإلهليذة هيه األخالط األ ربعة ـ التي هي كتلعنترص ـ متدذ

جاليدين جالرهلني،  ،جالظهر جالحطن ،خللق األعضتء السحعة الظتهرة من الرشس

جشعضتء  ،جاملرارة جالطاتل ،جالقلب جالكحد جالرية ،جالسحعة الحتطنة من الدمتغ

التنتسل، فأخي من األخالط خللق كل  باسح  جتدره عىل مت اتتضت  احلكمة. 

جر املعدين. جهيا ه  ال  دذ

 ]الدور النباتي[

ثم خلق اهلل تعتىل يف هيه األعضتء الظتهرة جالحتطنة ت ًى جحتتية من رؤستء 

ة ـ جهعل لكلذ منهت خ ادم من  ية، جامل لذدة، جاملغريذ شربع ـ شعني الغت ية، جاملنمذ

ية. فويب  اجلت بة دم ال  حم منراجلت بة، جاملتسكة، جاهلتضمة، جالدافعة، جاملربذ
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ة إىل معدة اجلنني، ثم هيب  هت بة الكحد الكيل س من طريق املتستريقت،  الرسذ

فهضمت  هتضمة الكحد حتذى صتر كيم سًت جضيوًت، فخلق من زبدت  جصف ت  

 ×. فتجحعتث  من الكحد كام تتل .الرجح النحتيت

ججصل جصيب كلذ عض   ،فتلحتتي من األخالط مت كتن دمًت دخل يف األجردة

يت  ـ كام تتل األطحذتء ـ : تنفيي  إلي ، جمت كتن صفراء اجويب إىل املرارة، جختصذ

 . م؛ ألجذ  بمنزلة النتر، ملطذف جخملخل للدمدال

يت  تصيري الدم  ا متتجة جت ام،  جمت كتن س داء اجويب إىل الطاتل، جختصذ

 جإدختل  يف غياء الطاتل جالعظتم. 

يت  ـ كام تتل ا ـ : ترطيب املفتصل جمت كتن بلغاًم فه  يف مجيع األعضتء، جخ تصذ

 جهيا ه  الدجر النحتيت. .جاألدجا  اال خر، جصريجرت  دمًت عند احتيتج الغياء

 ]الّدور احليواني[

 ،فإ ا جضوت جطحخت ؛م جزبدة الرجح النحتيت إىل القلبدثم اجويب صف ة ال

جينحعث من  ،×فتجحعتث  من القلب كام تتل .صتر الرجح النحتيت رجحًت حي اجيتً 

 طريق الرشايني إىل مجيع األعضتء. 

منزلت  يف اإلجستن »فتلقلب منحع حيتة مجيع األعضتء، جكام تتل احلكامء: 

 . «الصغري منزلة الشمس يف اإلجستن الكحري

صعد من  تسّ صتلح من طريق بعض يج ،سفل من  تسّ إىل الكحديثم 

]ج[ تعتدل ج صتر رجحًت جفستجية، الرشايني إىل الدمتغ، ججضج في  مرًة ا خرى، ف

                                                           
 .399: 2 لقتج ن يف الطبذ ا  (1)

 .263قرح األسامء احلسنى :   (2)



  

كة. جهيا ه  الدجر  حمًطت جمطيذة للق ى املدركة الظتهرة جالحتطنة، جالق ى املارذ

جإ ا خرج امل ل د من بطن ا مذ  إىل  ،جإىل هنت التص يرا  يف األرحتم .احلي اين

جان الحل غ الص ر  الظتهر ، ثم شرحم األرض كتن يف الدرهة احلي اجية إىل 

ت يسلك مسلك الت حيد،  يأخي يف الدجرة اإلجستجية مستعماًل للفكر جالرجية، فإمذ

ت ييهب مياهب ا خر إىل مت شتء اهلل.  جإمذ

فوميع هيه مراتب النفس اإلجستجية، جهلت درهت  جمقتمت  ا خر من مراتب 

ة، جالعقل بتمللكة، جالعقل بتلفعل، جالعقل املستفتد، جالفنتء يف  العقل بتلق ذ

تل الي  ه  تدرة اهلل امللك املتعتل، كام تيل: العقل ا  لفعذ
 

 

يف النفس × ت ل »يف قرح بعض هيه الكلام :  +املتأهّلني صدر قال

ا  «القلب من وانبعاثها»احلي اجية:  الً جبتليذ   «.ش  شجذ

جهيا ال يدفع ت ل احلكيم جتسميت  إيتهت ت ًى دمتغيذة؛ ألنذ الرجح » :قال

الً، ثم يصعد يف مسلك  الحختر  ينحعث من التو يف األيرس من القلب شجذ

د يف جتتجيف ، فيعتدل فيصري مطتيت الق ى دبعض الرشايني إىل ال متغ، فيربد بتلرتدذ

                                                           
 .131( قرح جرباس اهلدى: 1)



 

  «.الدمتغيذة

ة كر جاليجلعلذ الفكر جال» :قال ثم ى بتلق ذ علم متعلذقة بتلعقل النظر  املسمذ

مة للنتطقة، فتك ن إشترة إىل العقل بتمللكة جالعقل بتلفعل جالعقل املستفتد.  العالذ

لة للنتطقة، فتك ن يلجاحللم جالنحتهة متعلذقتن بتلعقل العم ة العامذ ى بتلق ذ  املسمذ

تلحاإحد احللم إجذام هي مع  جمنتسحة .مهت احلتل، جاال خرى امللكة يف العمل الصذ

 امللكة بتعتحتر الثحت  جاالستقتمة جالطتتة للعتمل. 

جيمكن شن تك ن النحتهة إشترة إىل احلدس املغل ب للفكر يف الثتلثة، جالنزاهة 

ة التي يقتل يف النفس الرشيفة: هي التي فيهت احلكمة جاحلريذة  .«هي احلريذ

إىل آخره، يمكن شن  «فناء يف بقاء»يف الكليذة اإلهليذة: ×: جت ل » :قال ثم

جشن يك ن للظرفية من تحيل ك ن الحتطن  ،جال خيفى جهه  ،عليلتلل «يف»يك ن 

ه اجعكس  يف الظتهر، جالرجح يف اجلسد. جمن شمثتل العرفتء: إ ا هتجز اليشء حدَّ

ه   .«ضدذ

 ،متثيل لك ن العقل مركزاً  «الكّل  وسط والعقل»×: جت ل » :أيضا   وقال

. لكن اعلم شنذ األمر يف املركز جالدائرة املعن يني يف اإلحتطة عىل جهي دجائر

يتني، فيلك العقل الكيلذ إن رزتك اهلل تعتىل  عكس حتل املركز جالدائرة احلسذ

 اجتهى كالم  الرشيف.  «ه  األصل املاف ظ هليه ]إيته[

جشتستمهت جبعض شحكتمهت، فتعلم شنذ  ،فإ ا عرف  تعريف النفس جمراتحهت

تئل حتعهت الشه ا  العتهلة جه اهسهت الدائرة  :خيتجتهت للعقل يف ت ل السذ ـ اتذ
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 ،الزائلة، جهل عهت ججل عهت فيهت، جتركهت جصياة العقل يف اال م ر اآلهلة

جالليا  الحتتية الدائمة، جتق يتهت ال ستجس الشيطتجية التي مآهلت النكتل 

لقتء احل ر، جاخلل د يف ههنذم،  جالعقتب، جاملتجعة عن لقتء اهلل، جاحلرمتن من

 بئس املهتد جاملآب. 

جترك جصح العقل ه  عدم معرفتهت  اهتت جبتطن  ،جسحب اتحتعهت الشيطتن

طتتتهت ه  العقل، جحوة اهلل التي شرسلهت من الحتطن إىل اخللق، جعدم  اهتت الي  

لهت مشتقذ التكتليف، جعدم بصريهتت يف امتيتز احلقذ من الحتطل،  من جاآلهل جحتمذ

  .«بالشهوات والنّار باملكاره اْلنّة ّفتُح »العتهل، كام يف احلديث: 

حتع عيس العقل، جركح  عىل  ،جهليا النف س الضعيفة يف األغلب ترك  اتذ

 محري األبدان، جهعل  هلذ مقتصدهت تعمريهت جتسمينهت.

 الغزالي[صراع العقل واجلهل عند ]

يف كيفية حمتربة النفس مع الشيطتن جالتطترد بني  «إحيتء العل م»تتل صتحب 

الً »هن د العقل جاجلهل يف معركة جه د اآلدمي:  اعلم شنذ ختطر اهل ى يحتدئ شجذ

، فيلاق  ختطر اإليامن فيدع ه إىل اخلري، فتنحعث النفس رشذ فيدع ه إىل ال

، فتق ى الشه ة فتاسن التمتع، فينحعث العقل إىل رشذ جرصة ختطر البشه هتت إىل 

ح فعلهت، جينسحهت إىل اجلهل، جيشحذههت ختطر اخلري، جيدفع يف جه  الشه ة ج يقحذ 
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مهت عىل ال حع يف هتوذ  ، جتلذة اكرتاثهت بتلع اتب. رشذ بتلحهيمة جالسذ

، جيق ى يطتن محلة عىل العقلشيل النفس إىل جصح العقل، فيامل المتج

َ متتنع عن ه اك فتزداعي اهل ى، فيق ل: مت هيا ال    جفسك؟ ؤهد الحترد؟ جمِل

 جهل ترى شحدًا من شهل عرصك خيتلف ه اه، شج ترك عزيمت ؟ شفترتك مال ذ 

جيت هلم يستمتع ن منهت جحتور عىل جفسك حتى تحقى حمرجمًت مطع جًت يضاك دال

فالن بن فالن، جتد فعل ا مثل مت عليك شهل الزمتن، تريد شن تزيد منصحك عىل 

اشتهي  جمل يمنع ا، شمت ترى العتمل الفالين ليس حيرتز عن فعل  لك، جل  كتن 

ًا المتنع عن .  قرذ

فتميل النفس إىل الشيطتن جتنقلب إلي ، فيامل امللك محلة عىل الشيطتن، 

ة ي ة احلتل ججّس العتتحة، َافتَقنع بليذ حع ليذ سرية جترتك جيق ل: هل لك إالذ من اتذ

تر؟ ناجلنذة ججعيمهت شبد اآلبتد؟ شج تستثقل شمل الصرب عن شه ة، جال تستثقل شمل ال

حتعهم اهل ى جمستعدهتم الشيطتن، مع شنذ  شتغرتذ بغفلة النذتس عن شجفسهم جاتذ

عياب النذتر ال خيفذف بمعصية غريك؟ فعند  لك متيل النفس إىل ت ل امللك، فال 

دًا بني اجلند ين، متوت ًبت إىل اجلتجحني، إىل شن يغلب عىل القلب من ه  يزال مردذ

فإن غلب عىل القلب الصفت  الشيطتجية غلب الشيطتن، جشهرى عىل  ؛شجىل ب 

جإن غلب علي  الصفت  ه ارح  س ابق القدر مت ه  سحب ب عده عن اهلل تعتىل. 

بم هب  القلب إىل إغ اء الشيطتن، جظهر  الطتعة عىل ه ارح  امللكية مل يصغِ 

 جيف. «الّرمحن أصاب  من إصبعني بني املؤمن وقلب»مت سحق من القضتء، 

 من وملّة باحلّق، وتصديق باخلري إيعاد امللك من ملّة: ملّتان القلب يف»احلديث: 
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 اجتهى.  ««باحلّق  وتكذيب بالرّش  إيعاد العدوّ 

محن جامللك  فظهر شن الشيطتن ب ستجس  ممدٌّ جمعنٌي لله اهس النفستجية، جالرذ

بعنتيتت  جإهلتمتت  ممدٌّ ججترٌص للنصتئح العقالجية، جالشخص اإلجستين إن كتن 

احلق بمع جة جصح العقل، ج إن كتن ختمري  ختمري طينت  من العليني يميل إىل

وني يميل إىل الحتطل بمع جة   الشيطتن جه اهس النفس. طينت  من السذ

ه  املصدر الثتين من املصتدر الثالث التي  «اِِل طَ مِ وَ »يف ت ل :  «املطتل»ثم 

تهت. ج : تأخري «املامطلة»كتج  لحتب املفتعلة، جاملعنى: ممتطلتهت إيت  جممتطلتي إيذ

، جمن  احلديث:    .«ملعون فهو هحقّ  حق   ذي عىل مطل من»احلقذ عن    احلقذ

تئل: خدعتني الدجيت بغرجرهت، جخدعتني جفّس بخيتجتهت جممتطلتهت فيق ل  السذ

ب ب  إىل اهلل تعتىل، من معرفت  جمعرفة صفتت   ي الي  ه  مت يتقرذ إيت  عن حقذ

إشعتر بأنذ  «املطل»دجن  «املطتل»جشسامئ ، جالتخلذق بأخالت . جيف إتيتج  بلفظ 

ي، كيلك متطلتهت عن املامطلة من الطرفني، يريد شجذ  كام شنذ جفّس  متطلني عن حقذ

هت الي  ه  س ق الشه ا   ججيل األمتين جاآلمتل.  ،حقذ

 

 ﴾َسيِِّدي َيا﴿

السيذد: الرئيس الكحري يف ت م ، »: (املومع)تتل يف  ؛ملعتن «سيذد»تد هتء 

ًت، جالسيذد: الي  يف ق يف اخلري،  املطتع يف عشريت ، جإن مل يكن هتشميذًت جال عل يذ

يف، جالفتضل، جالكريم، جاحلليم،  جالسيذد: ب، جالرشذ املتلك. جيطلق عىل الرذ
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ل ش ى ت م ، جال مزجاملتامذ  اجتهى.  «جج، جاملقدذ

ب املتلك الرشيف،  «السيذد»ج من شسامئ  تعتىل، فه  يف حقذ  بمعنى الرذ

م، الفتئق يف اخلري. جاملعتين اال خر ]ال تنتسح [  الفتضل الكريم احلليم املقدذ

م.  د  عامذ يدل عىل التوسذ رذ  تعتىل إالذ إ ا ه 

ت  من  ثم ملذت جصف الستئل طتئفة من جعم  تعتىل جمنن  بتلنسحة إلي ، جشبرز غصذ

هرائم  جآثتم ، جس ء شح ال  جآالم ، جعظم بالئ ، جخداع الدجيت، جخيتجة جفس  

ته صتر املقتم مقتم االلتوتء جاالستعت ة إلي  تعتىل،   َيا»جليا تتل: جممتطلتهت إيذ

 . «َسيِِّدي

 

 ﴾ حَيُجَب َعنَك ُدعائِيُلَك بِِعَزتَِك َال  أَ سأَ فَ ﴿

 .عنكش  ال يسرت 

 

 ﴾ُسوُء َعَميِل َوفِعاِِل ﴿

﴿َوَأْوَحْيَنا  ، كق ل  تعتىل:«َفَعَل َيفَعل  » بتلكرس ـ جه  االسم من ـ« فعل»مجع 

اِت﴾ رْيَ  . إَِلْيِهْم فِْعَل اخْلَ

عاميل جس ء شفعتيل كتد شن حيوب جيسرت عنك دعتئي، فأسألك يريد شنذ تحح ش

ل سيئت  شفعتيل بتحلسنت ، جال  حدذ تك جتدرتك التي ال يمتنع معهت يشء شن ت  بعزذ

 ز  عِ بِ »جتعلهت حوحًت بينك جبني دع ايت جشسئلتي. جالحتء يف ت ل : 
للسححية،  «َك تِ

                                                           
  ـ سيد. 71: 3( جممع الحارين 1)

 «.ينتسب ب »( يف املخط ط: 2)

 .73يتء: ( األجح3)



  

  ججي ز شن يك ن لالستعتجة.

 

يَوَل َتْفَضحني بَِخفِ ﴿ َلعَت َعلْيه ِمن َِسِّ  ﴾ّي َما اط 

 : العيب، جاجلمع: فضتئح، ججييء بمعنى الكشف. الفضيحة

ُهم  »جيف الدعتء:   ش  اسرت عي بنت جال تكشفهت.  «لِقَك َخ  َبنْيَ  َتفَضْحنَا َل  الل 

 ، جاجلملة معط فة عىل مت تحلهت. «ما»بيتن لـ «من»خالف اجلهر، جكلمة  :الرّس 

 

 ﴾اِجلنِي بالُعقوَبِة َعىل َما َعِملُتُه يف َخَلواِت َول ُتعَ ﴿

 العياب.  :العقوبة

 
 

ساَءت، َوَدواِم َتفريطِي َوِجهاَلتي، َوَكثَرِة َشَهواِت إِ ِمْن ُسوء فِعيِل و﴿

 ﴾َوَغفَلتي

 . «ما»شيضًت بيتن لـ «من»كلمة 

 شنذ خالف اإلحستن، جمراده اإلستءة يف طتعة اهلل جعحتدت ، كام :اإلساءة

تراه، عىل مت رج  عنهم^. جتتل  اإلحستن يف العحتدة شن تعحد اهلل كام

يفة: ‘ النذحي َقواْ  ُثم  ﴿يف تفسري اإلحستن امليك ر يف اآلية الرشذ آَمنُواْ  ات   ُثم   و 

َقواْ  َأْحَسنُواْ  ات    .«ترونه كام اهلل تعبدوا أن اإلحسان» :﴾و 

                                                           
 . 269: 94( باتر األج ار 1)

 .ظ «كأجذك»( يف هتمش املخط ط: 2)

 .93( املتئدة: 3)

 .ظ «كأجذكم»( يف هتمش املخط ط: 4)



 

، كام مرذ  كره. : التقصري عن افريطتال  حلدذ

جهي عدم العلم  ،«ههل جيهل ههاًل جههتلةً »مصدر  :ـ بتلفتح ـ اْلهالة

، تتل اهلل تعتىل:  اَم الت ْوَبُة َعىَل اهللِ ﴿جاملعرفة كام مرذ َوَء  إِن  ِذيَن َيْعَمُلوَن السُّ لِل 

 . ﴾بَِجَهاَلةٍ 

شيضًت  يالحتتية، جهة ة الفتجية عىل الليذ اجلهتلة: هي اختيتر الليذ  :وقيل

 . منشؤهت عدم العلم

تتن م دعتتن يف النفس  ـ:« الشه ة»ـ مجع  هواتشال جهي جالغضب ت ذ

َن لِلن اِس ﴿جاملراد هنت كلذ مت تشتهي  النفس جتلتيذ ب ، كام تتل تعتىل  .احلي اجية ُزيِّ

َهَواِت   إىل آخره.  ﴾ُحبُّ الش 

 

تَِك ﴿  ﴾ا  فَ وْ ِِل يف األَْحواِل ُكلِّها َرؤَوُكن الل هم  بِِعز 

تك. جإظهتر لفظ اجلاللة مع استتتره يف  حرف الحتء للَقَسم، ش  ا تسمك بعزذ

جملزيد االهتامم ب ، جلتالية اللستن بيكره، جإلعتدة  كر  ،للتأكيد ؛«كن»كلمة 

 .  احلحيب، كام مرذ

ر، جه  اهليئة التي عليهت اإلجستن من التي ،مجع احلتل :األحوال ر جالتفكذ كذ

                                                                                                                                        
 .«تعحد اهلل كأجك تراه»: جفيهام. 313: 64باتر األج ار  ،322( زبدة الحيتن: 1)

 .17( النستء: 2)

 .«ه »يف األصل: ( 3)

 . 345: 5جممع الحارين ( 4)

 .14( آل عمران: 5)



  

 جالطتعة جاملعصية، جاألكل جالرشب، جالن م جاليقظة، جغريهت. 

ت ت قطع مع الكراهة ملصلاة، رال :الرأفة محة، جتيل: هي شرقذ من الرمحة؛ ألهنذ

ت ال تقطع معهت. ج من شسامئ  تعتىل، ججصح  عىل شجذ   «الرؤجف»بخالف الرشفة فإهنذ

 جا ريد معنته ال صفي.  ،«كن»خرب 

 

 ﴾موِر َعُطوفا  َعيل  يِف يَمي  ِاألُ وَ ﴿

 معط فة عىل مت تحلهت، ش : جكن اللذهم عيلذ يف مجيع اال م ر عط فًت.

 املشفق. :العطوف 

  

كَ إِ ﴿  ﴾هَلي َوَربِّ َمن ِِل َغرْيُ

 ليس مت الظذه ر من شلِغريك»لالستفهتم، جَمن  ا الي  غريك؟  «َمن»كلمة 

اٍب ﴿ ن ؟ جغريك الي  يطلح  اجلتهل«لك َسُبهُ  بِِقيَعةٍ  َكرَسَ  َحت ى َماء الظ ْمآنُ  حَيْ

ْ  َجاءهُ  إَِذا اهُ  ِعنَدهُ  اهلل َ َوَوَجَد  َشيْئ ا رَجِْدهُ  ََل  .﴾ِحَساَبهُ  َفَوف 

، جاحلتل شجذ  َمن للوميع «؟كَ رْيُ غَ  ِِل  نمَ »جإجذام اختصذ الستئل بنفس  جتتل: 

دين غريه تعتىل؟ إشعترًا بأنذ عدم رؤية غري دين، جدشب املفرذ ه َديَدن امل حذ

جغريهم جصب شعينهم رؤية غريه تعتىل يف ح ائوهم، جمآرهبم، جإ ا يئس ا عن 

تر، جه  تعتىل حينئي  جييحهم جيكشف  ته إىل اهلل ال احد القهذ األغيتر ا جلئ ا يف االجتذ

ن رُجِيُب املُْْضطَ ﴿ ء، جيعطي مسأالهتم، كام تتل تعتىل: سعنهم ال ر  إَِذا َدَعاُه َأم 

                                                           
 .226: 95. باتر األج ار 349: 1احلسنة تألعامل بتحتل اإل  (1)

 .39( الن ر: 2)



 

وءَ   .﴾َوَيْكِشُف السُّ

ليخرج العم م جالشم ل من معنى  ؛«برال»بيكر  «اإلل »ثم إج  شردف 

ًت كتن شج بتطاًل، جخيصذ  بتإلل  الي  ه  «اإلل » ، الي  ه  بمعنى املعح د، حقذ

 معح ده احلقيقي، جربذ  جربذ العتملني. 

، جالربذ يطلق عىل املتلك، جاملدبذر، جالس ، جاملتمذ جاملنعم، جالصتحب. يذد، جاملريبذ

 جه  غري مضتف ال يطلق إالذ عىل اهلل تعتىل.

 

ي َوالن َظَر يِف َامِريأَ ْس أَ ﴿  ﴾؟ُلُه َكَشَف رُضِّ

 جاجلملة مستفهم عنهت. 

يخ شب  عيل&: الرضذ ـ بتل»تتل:  (املومع)جيف  م ـ : ه  الرضر يف ضتتل الشذ

 . «ر من كلذ يشءرضه، جبتلفتح: الالنفس، من مرض جهزال ججهع جغري

م ـ كام ه  املشه ر يف األلسنة رضذ إن كتن مراد الستئل ه  ال :أقول  ـ بتلضذ

ذ جفّس من اآلالم  جاملسط ر يف النسخ، فيق ل: مت يل شحد شسأل  ارتفتع رض 

جاألمراض جاهلم م جالغم م غريك، كام ه  املراد يف ت ل  تعتىل ـ حكتيًة عن 

امِحنِيَ  هَرب   إِْذ َناَدى﴿ـ :× لنذحيشي ب ا ُّ َوَأنَت َأْرَحُم الر  نَِي الرضُّ  . ﴾َأنِّ َمس 

ايت س اء كتج  جفستجية شج  ؛جإن ت رئ بتلفتح فمراده: شسأل  كشف مجيع مرضذ

 هسامجية شج غريمهت. 

                                                           
 .62( النمل: 1)

 .534: 2(ه امع اجلتمع 2)

 . 372: 3( جممع الحارين 3)

 .83( األجحيتء: 4)



  

 ة. شعمذ من اال م ر الدينية جالدجي ي «َامِري يِف  َوالن َظرَ »جاألمر  يف ت ل : 

 

َبعُت فِيِه َهوى َنفِس أَ اهِِلي َوَمولْي ﴿  ﴾ْجَريَت َعيل  ُحكام  ات 

 احلكم[املراد من ]

ـ : طلب  : احلكم الرشعي، ش  التكليف، جه  ـ كام تيلهنا باحلكم املراد

 الشترع الفعل شج ترك ، مع استاقتق اليم بمختلفت  جبدجج  شج تس يت . 

 .  املتعلذق بأفعتل املكلذفنيه  خطتب اهلل :األشاعرة وعند

ك فه  ال اهب، شج مع ه از الرتك  فتلفعل املطل ب إن كتن مع املنع من الرتذ

جلكن عىل املره حية جه  املندجب، شج عىل الراهاية جه  املكرجه، شج عىل 

 املستجاة جه  املحتح، جالرتك املطل ب إن كتن مع املنع من الفعل فه  احلرام. 

 [عقليان أم شرعيان؟ قبح]احلسن  وال

عي، ليس شجذ  ال يك ن عقليذًت، بل إجمعنى ت لنت:  نذ املراد بتحلكم: احلكم الرشذ

ع كتشف عن شحكتم العقل، كام ه  تتعدة التاسني جالتقحيح العقليني؛ ألجذ  رشال

ام عقليتن شج قرعيذتن؟   تد اختلف يف حسن األشيتء جتحاهت شهنذ

ل امء ج مجه ر املعتزلة إىلفيهب مجه ر اإلمتمية ج احلك  . األجذ

 إىل الثتين.  جمجه ر األشتعرة

                                                           
 .62( زبدة األص ل: 1)

 .91: 1 . الحار املاي130ّ: 5( لراز ا)يف علم اال ص ل ( املاص ل 2)

 .45: يف علم اال ص ل. املستصفى 171. ال افية يف شص ل الفق : 86( محتدئ ال ص ل: 3)

 .79: 1 يف ا ص ل األحكتم. اإلحكتم 123: 1 يف علم اال ص ل( املاص ل 4)



 

جبقحا : شن يستاقذ فتعل  .: شن يستاقذ فتعل  املدحالفعل بحسن واملراد

 اليم.

ة شج امليم مية  :ةبالعقليّ  واملراد شجذ  يمكن شن يعلم املمدجحية النفس األمريذ

ت إمجتالً بأن  ؛من الرشعالنفس األمرية، جإن مل يرد شمر جهني فيهت  ت تفصياًل، جإمذ إمذ

يعلم شجذ  ل  مل يكن يف الفعل املأم ر ب  ههة حسن ملت شمر ب ، جل  مل يكن يف املنهي 

 عن  ههة تحح ملت هنى عن ، جإن مل يعلمهام بخص صهام. 

 حسن جتحَح  مثاًل يق ل ن: ال خالف  لك، فإنذ األشتعرة برشعّيتهام واملراد

د األمر جالنهي ر جاملنهيذ يف املأم  . يف جفس األمر، بل احلسن جالقحح بمورذ

جيق ل ن: مت شمر ب  يف جت   هتز شن ينهى عن  يف  لك ال ت ، جمت هنى عن  يف 

 جت   هتز شن يأمر ب  يف  لك ال ت . 

جالقتئل ن بتلعقليذة يق ل ن: ال جي ز إالذ يف جتتني؛ للمصلاة جاملفسدة، كام يف 

 اآليت  املنس خة تدلذ عىل  لك. النسخ، ج

ة التي  :واحلّق  العقليذة، جاألحكتم اخلمسة الرشعيذة ك اشف العقليذة. جاألدلذ

  كر  من اجلتجحني كثرية يف كتحهم املحس طة، من شتء فلينظر إليهت، جهيا 

 املخترص ال يليق بيكرهت. 

 ـ بتلقرص ـ : ميل النفس إىل مأم هلت.  اهلوى

 جالعمل ب  بتطل قرعًت.  .«اهلوى األرض يف ُعبد إله رّش »جيف احلديث: 

                                                           
 .79: 1( اإلحكتم )لآلمد  ( 1)

ن  الشترع ش  احلََسن: مت شمر ب  الشترع جإن كتن تحياًت يف جفس شمره، جالقحيح: مت هنى ع( 2)

 جإن كتن حسنًت يف جفس شمره. 

ت يف املظتنذ األتدم فقد جرد بص ر ا خرى جشلفتظ 27: 1قرح األسامء احلسنى ( 3) ، شمذ

 



  

  .«ييسول مقا رأي ول هبوىيأخذ  أن ألحد ليس»جفي  شيضًت: 

 

يشَ َوََل ﴿ ْس فِيِه ِمن َتزينِِي َعُدوِّ  ﴾حرَتِ

 : ش  مل شحتفظ. حرتسأ َل

 .«ْس رَتِ ْح أَ  َل  يُث َح  نْ مِ وَ  ،ْس حرَتِ أَ  يُث َح  نْ مِ  ينِ ْس حرُ ا م  هُ الل  »جيف الدعتء: 

 ،نذ يف احلكم جالتكليف الي  شهري  عيلذ ش :يريدالتاسني جالتولية.  :زينيتال

اتحع  في  ه ى جفّس، جمت حفظ  جفّس يف العمل بأمر اهلل جالكفذ عن ]ج[ 

مت   «عدّوي تزيني»املنهي عن   الي  ه  الشيطتن، فإنذ شأج  جشغل  حتسني املارذ

جليا علذمنت اهلل  ؛كهتااتحعتهت يف حتصيلهت جاستدر جتزيينهت عىل النف س، حتذى

تعتىل:  تعتىل بتالستعت ة من  جمن مكتئده يف مجيع األح ال إلي  تعتىل، تتل

ْيَطانِ  ِمنَ  بِاهللِ َفاْسَتِعْذ  اْلُقْرآنَ  َقَرْأَت  َفإَِذا﴿ ِجيمِ  الش   َأُعوذُ  ُقْل ﴿، جتتل: ﴾الر 

 إىل آخره.  ﴾اْلَفَلِق  بَِربِّ  َأُعوذُ  ُقْل ﴿ج إىل آخره، ﴾الن اسِ  بَِربِّ 

                                                                                                                                        
، «اهل ى شبغض إل ...»جرد بلفظ:  332: 2مغتيرة؛ ففي قرح هنج الحالغة )الحاراين( 

ة الحيضتء  إحيتء عل م الدين  ،92: 3، تفسري الرصاط املستقيم 43: 8، 85: 1جيف املاوذ

، فقد جرد 60: 26، تفسري اآلل يس 25: 1، حيتة احلي ان الكربى 77: 14، 57: 1

 .«قرذ »، بدل: «شبغض»بلفظ: 

 . 214: 75باتر األج ار  ،1/  5: 8( الكتيف 1)

د: ، 341املقنعة: ( 2)  ،208: 1 احلسنة تألعاملبتحتل اإل ،615، 171مصحتح املتهوذ

 .623املصحتح: 

 .79: 1حكتم )لآلمد  ( ( اإل3)

 .98( النال: 4)

 .1( النتس: 5)

 .1( الفلق: 6)



 

ت، »جيف هتمع األخحتر، تتل:  إجذ  رج  شنذ إبليس ظهر ليايى بن زكريذ

تتل: هيه  .«هذه؟ ما»×: علي  معتليق من كلذ يشء، فقتل حييى× فرشى

 ،تتل: ربذام شحع  «يشء؟ فيها ِل هل»الشه ا  التي ا صيب هبنذ بني آدم. فقتل: 

لنت بطني من طعام  أمَل ّل أعيّل  هلل»×: ك عن الصالة جالص م جاليكر. تتلفثقذ

 . « شجصح مسلاًم شبداً تتل إبليس: جهلل عيلذ شالذ  «.أبدا  

ة  :أقول فلعلذك رشي  يف املثن   احلكتية التي  كرهت من الشيطتن يف تصذ

ة الشه× إبراهيم يكة، التي هي ششترة إىل القلع جالقمع للق ذ ة، جال بقتل الدذ  يذ

 جحت يل بيكرهت هتهنت؛ للمنتسحة بينهت جبني احلديث امليك ر:
 

                                                           
 .183( هتمع األخحتر: 1)



  

قرجره جفتن  بألطتف  جمنن ، ججتتجت من ال ت ع يف  نمشعت جت اهلل تعتىل 

 ححتئل  جمكتئده. 
 

 

ِن باِم ﴿  ﴾هَوىأَ َفَغر 

ش  خدعني جفّس شج عدجذ  الي  ه  الشيطتن بسحب مت شرغب في  من 

 ت  جاملشتحهت .املشتهي
  

 ﴾َوَاْسَعَدُه َعىل ذلَِك ﴿

ه ـ ش  جفّس  شج عدجذ  ـ عىل اخلداع جالتس يل. ،ش  شعتج  جشمدذ

  

 ﴾الَقَضاء﴿

 ]معاني القضاء[

 : غة يأيت ملعتن  لالقضتء يف ال 

                                                           
 .678مثن  :   (1)

 .«عن»يف األصل: ( 2)



 

 اإلتيتن بتليشء.  :أحدمها

 فعل العحتدة  ا  ال ت  املادجد املعنيذ بتلشخص خترهًت عن .  :الثان

فعل العحتدة استدراكًت ملت جتع خمتلفًت لحعض األجضتع املعتربة،  :لثالثا

ى هيا: إعتدة.   جيسمذ

اتح)جيف . (جممع الحارين)مجيعهت ميك رة يف  تتل اجل هر :  (الصذ

نذ اليتء ملذت هتء  بعد األلف إشصل : تضت ؛ ألجذ  من: تضي ، إالذ  القضتء»

  .«جاجلمع: تضتيتمهز ، جاجلمع: األتضية، جالقضية مثل ، 

: املراد ب : اخللق، تيل ـ كام ه  املراد هتهنتـ جالقضتء املقرجن بتلقدر 

 «العني وإقامة اإلبرام :القضاء»×: جبتلقدر: التقدير. جيؤيذده ت ل 

، ×جه  الي  ال مردذ ل . جيف حديث عيل «أمضقض  وإذا»×: جت ل 

تم، تتل ل : يت شمري املؤمنني، شخربجت عن ش المع الشيخ الي  سأل  عن املسري إىل

 لعةتما علوتم  شيخ، يا»×: مسريجت إىل الشتم، شبقضتء من اهلل جتدر؟ فقتل

فقتل الشيخ: عند اهلل احتسح   «.وقدر اهلل من بقضاء إّل  بطن وادٍ  هبطتمول 

 بطلللو كان كذلك  ّنهأل ؟لزم وقدر ،حتم قضاء أّنه وتظنّ »×: عنتئي؟ فقتل

 ؛وسقط معنى الوعد والوعيد اهلل، من والزجر ،هيواألمر والن والعقاب، الثواب

                                                           
 تضت.ـ  343: 1( جممع الحارين 1)

 .تتضـ  2463: 6( الصاتح 2)

 تضت.ـ  345: 1( اجظر: جممع الحارين 3)

 .149لدرهت : خمترص بصتئر ا ،4/  158: 1( الكتيف 4)

 .257: 94باتر األج ار ،213( العدد الق ية لدفع املختجف الي مية: 5)

 تلع.ـ  71: 2شرض مرتفعة غليظة. العني « : التَّلَعة( »6)



  

 عبدة إخوانتلك مقالة  .محسنلل من اهلل للمذنب ول ُممدة   فلم تكن لئمة  

  .«الُمة هذه وقدرية ،الرمحن وخصامء ،األوثان

 وفضائل فرائض: أحوالثالثة  األعامل»تتل: × عن عيل :شيضتً  جفي 

 وبعلمه ،ئتهوبقضاء اهلل ومشي ،اهلل اورض ،اهلل فبأمر الفرائض أّما. فعاصٍ وم

 ئتهومشي ،اهلل وبقضائه اولكن برض اهلل، بأمر فليس الفضائل أّما. ووتقديره

ثّم  وعلمه، ئتهولكن بقضاء اهلل ومشي اهلل، بأمر فليست املعايص أّما. ووعلمه

 . «يعاقب عليها

حتقيق معنى القضتء للعتتل الفطن مت تتل يف × تد ظهر بق ل  :أقول

احلكامء من شنذ القضتء ه  جه د مجيع امل ه دا  جمملة عىل ال ه  الكيلذ يف 

لة يف العتمل النفّس  العتمل العقيل، جالقدر ه  جه د ص ر امل ه دا  مفصذ

 . السامج  عىل ال ه  اجلزئي مطتبقة ملت يف م ادهت اخلترهية

تىل من حيث ك ج  علذة مؤدية ل ه د املقيض يف األل اح جتد مرذ شنذ فيض  تع

ر شكل املقيض جيعيذن  «تضتء»جيف هيا العتمل  ،العتلية . «تدر»، جمن حيث إجذ  يقدذ

يعني: شعتن جفّس شج عدجذ  يف  «َضاءالقَ  َذلَِك  َعىَل  سَعَدهأَ وَ »فق ل الستئل: 

، ش  جه داهتت جصدجر املعتّص القضت ،اغرتار  جافتتتين يف س ق الشه ا  ء 

التي كتج  علذة مؤدية ل ه د مت صدر عني يف هيا العتمل من  ةالعقالجي

 احلسنت  جالسيذئت .

                                                           
 .95: 5. باتر األج ار 310: 1االحتوتج  ،1/  155: 1( الكتيف 1)

 .36/ 29: 5باتر األج ار  ،206حتف العق ل:  ،370( الت حيد: 2)

 .75: 3احلكمة املتعتلية ( 3)

 .«العقالين»يف األصل: ( 4)



 
 

 ﴾َفَتَجاَوزُت باِم َجَرى َعيل  ِمن َذلَِك َبعَض ُحدوِدكَ ﴿

، جحدجده تعتىل: شحكتم  من األجامر جالن اهي، كام تتل «احلدذ »مجع  :احلدود

هت حدجدًا؛ ألن الرشائع كتج  كتحلدجد ﴾اهللِ تِْلَك ُحُدودُ ﴿تعتىل:  ، جسامذ

املرضجبة للمكلذفني، ال جي ز هلم شن يتوتجزجهت. يريد شجذ  ألهل اغرتاره من جفس  

 جتتجز بعض حدجد اهلل تعتىل. جحرف الحتء للسححيذة. 

 

 ﴾واِمِركَ أَ َوَخاَلفُت َبعَض ﴿

كام يطلق عىل جاحد  «بعض»، عىل غري القيتس، جكلمة «شمر»مجع  :األوامر

من اجلامعة، جعىل فرد جاحد من كلذ يشء، جعىل هزء جاحد، كيلك يطلق عىل 

 شكثرهم جعىل شكثر األفراد جاألهزاء. 

 .شج يقضي  جلكن ال يك ن كام شمره تعتىل ،يقضي جخمتلفة األمر شعم من شالذ 

الة ج رة، إن صىلذ شحد إتتمتهت يف جتتهت مع قرائطهمثاًل شمر اهلل تعتىل بإتيتن الصذ ت املقرذ

 هتمع لرشائطهت، شج مل يصلذ يف جتتهت عتمدًا عتملًت، كتن خمتلفًت ألمره تعتىل.غري 

جا ت ل  تعتىل:  َوَما ﴿جمن مجلة شجامره: األمر بتاصيل املعرفة، كام فرسذ

نَس إِل  لِيَْعُبُدونِ  ن  َواإْلِ عتىل: . جكيا يف ت ل  تش  ليعرف ين ﴾َخَلْقُت اْْلِ

 . ؛إ  العحتدة فرع عىل معرفة املعح د جل  إمجتالً  ﴾َوَما ُأِمُروا إِل  لَِيْعُبُدوا اهللَ﴿

                                                           
 .187( الحقرة: 1)

 .56( الياريت : 2)

 .25: 27. تفسري اآلل يس 130: 2( تفسري شيب السع د 3)

 .5( الحينة: 4)

 . 1/ 1: 26، باتر االج ار 255مشترق شج ار اليقني: ( 5)



  

ُقْل َهاُتوْا ﴿جشتلذ مراتب معرفت  تعتىل: معرفت  بتلربهتن، كام تتل تعتىل: 

 . ﴾ُبْرَهاَنُكمْ 

 يف هواتتفقّ  حّتى بالّسياط رؤوسكم أرضب أن لوددُت  إّن »×: جتتل الحتتر

  .«والَباهني باحلجج عقائدكم ُاصول وتستنبطوا الدين،

 .«الّطاحونة كحامر علم بغري املتعّبدون»جرج : 

 

 ﴾َفَلَك احَلْمُد َعيل  يف يَميِ  َذلَك ﴿

  .«َك آآلئِ  ىَل عَ  كَ رُ شكُ نَ  اَم كَ  ،َك ئِ اَل بَ  ىَل عَ  كَ ُد حمَ نَ »كام يف الدعتء: 

اهلل ب  جفس ، إ  محده ه  ال ه د املنحسّ  جحقذ احلمد جحقيقت  مت محد

برشاقره، فإنذ حقيقة احلمد هي إظهتر فضتئل املام د جف اضل ، جقرح مجتل  

جهالل ، جه  بتامم  شترح كامالت  تعتىل جشفضتل ، ججاصف كرامتت  جإهالل ، 

 . «فعله تعاىل كالمه»جإعراب عامذ يف مرتحة غيب الغي ب، كام جرد شنذ 

ر اهلل رضحي  ـ يف   اماددال املحّقق ّيدالس قال شفضل مقتمك »: (القحست )ـ ج ذ

يف احلمد شن جتعل تسطك من محدك لحترئك تصيًت مرتحتك املمكنة من االتصتف 

بكامال  ال ه د، كتلعلم جاحلكمة جاجل د جالعدل مثاًل، فيك ن ه هر  لك 

                                                           
 . 111( الحقرة: 1)

 .12/  213: 1ج ار باتر األ ،165/  229: 1( املاتسن 2)

 .10/  208: 1باتر األج ار  ،245( االختصتص: 3)

 ،«جعامئك: »تفيهج ،78الحلد األمني:  ،287مجتل األسح ع:  ،397( مصحتح املتهود: 4)

 «.آالئك» :بدل

 «.جإجام كالم  سحاتج  فعل من » ، جفي : 186 / اخلطحة( هنج الحالغة5)



 

تب سحاتج ، فإجذك إ ن تن  شمجل احلمد لحترئك ال هذ
طق بلستجك احلتل كلذ حينئي 

ت فيك ظل صفت  سحاتج ، جصنع هحة  ات  هلذ  صفة من تلك الصفت  شهنذ

 سلطتج  باسب جفس  ات  يف تلك الصفة، عىل شتىص املراتب الكامليذة. 

شنذ احلمد ‘ جيف املعلذقت  عىل زب ر آل حممد (سدرة املنتهى)فقد  كرجت يف 

ْمُد هللِ﴿يف ت ل  تعتىل:  ه   ا  كلذ م ه د بام ه  م ه د،  ﴾َعاملنَِيَ َربِّ الْ  احْلَ

جتسط  من صفت  الكامل؛  ،جه يذة كلذ ه هر عقيل باسب مرتحت  يف ال ه د

جليلك كتن عتمَل األمر ـ جه  عتمَل اجل اهر املفترتة ـ عتمل احلمد جعتمل التسحيح 

ْمُد ﴿جالتمويد، جمن  يف القرآن احلكيم:  اجتهى كالم   «﴾َلُه املُْْلُك َوَلُه احْلَ

 القمقتم.

 

َة ِِل فياَم َجَرى َعيَل  فِيِه َقَضاُؤكَ ﴿  ﴾َول ُحج 

ة ليل،  ـ احل وذ بضمذ احلتء ـ  اسم من االحتوتج: جه  املغتلحة عىل اخلصم بتلدذ

ة   اهللِّ َعىَل  لِلن اسِ  َيُكونَ  لَِئال  ﴿كام تتل تعتىل:  ُسلِ  َبْعَد  ُحج   ّلهِ َفلِ ﴿جت ل :  ،﴾الرُّ

ةُ  ج   . ﴾اْلَبالَِغةُ  احْلُ

فع ـ فتعل  «  قضاء»ج ا ضيف إىل ضمري اخلطتب، جاملختطب ه   «َجَرى»ـ بتلرذ

 هرى تضتؤك عيلذ يف  لك 
 
ة يل يف يشء اهلل تعتىل، يريد الستئل: شجذ  ال حوذ

                                                           
 .2( الفتحتة: 1)

 .1( التغتبن: 2)

 .459القحست :  (3)

 .165( النستء: 4)

 .149( األجعتم: 5)



  

. جمقص ده: شنذ املوتجزة عن بعض  ة يف إهراء تضتئك عيلذ اليشء، بل لك احلوذ

 بسححني:  ملختلفة يف بعض األجامر جتع  عنذيجا ،احلدجد

لة.  :أحدمها  السحب الطحيعي الي  ه  اغرتار جفّس املس ذ

 إذا»:ه  السحب اإلهلي الي  ه  تضتؤك الي  ال مردذ ل ، كام تيل :واآلخر

 . «البرص يعم القدر جاء وإذا»، «الفضاء ضاق القضاء جاء

ة يل يف  لك؟  ة جش ذ حوذ  فأين احلوذ

 

 ﴾لَزَمنِي فِيِه ُحْكُمَك َوَبالُؤكَ َوأَ ﴿

 َيَشاء َأن إِل   َتَشاُؤونَ  َوَما﴿ت  الفعليذة، كق ل  تعتىل: ئمشي :تعتىل حكم 

  .﴾اهللُ

 بمعنى االبتالء جاالمتاتن.  :والبالء

ني، جالضمري الغتئب راهع إىل التوتجز تفش  شثحتني جج «َألَزَمنِي»جت ل : 

 جالتختلف يف األجامر جاحلدجد. 
 

                                                           
 .«صدر »، جعم تستقيم العحترة معهت ل  كتن العتمل: «مني»كيا، جاألرهح: ( 1)

 .12/  136حلل اين(:اجزهة النتظر جتنحي  اخل اطر ) ،165/  292: 1يل ( ع ايل الآل2)

 .255: 4. املارر ال هيز 250/  233: 1( شعب اإليامن 3)

 .709، 5مثن  :  (4)

 .29التك ير:  ،30( اإلجستن: 5)



 

 ، ُمنَْكرِسا  َناِدما   را  ََسايِف َعىَل َنفِس، ُمعَتذِ إِ هَلي َبعَد َتقِصرِيي وَ إِ َتيُتَك َيا أَ َوَقْد ﴿

ِّا َكاَن ِمنِّي، َوَل َمفَزعا  أَ ، َل ُمْعرَتفا   ُمْذِعنا   ، ُمقّراّ ُمنيبا   ، ُمْستَْغِفرا  ال  ُمْسَتقي ا ِِم  جُد ُمفرًّ

َه أَ   ﴾ْمِري، َغرْيَ َقبولَِك ُعْذِريَليِه يِف أَ إِ َتَوج 

، جاإلرساف: ه  ا :التقصري إلفراط فيهت بايث التفريّ يف األعامل كام مرذ

ام من القيارا  املعن ية. فليوتنب املؤمن العتدل  يتوتجز عن احلدجد. جتد مرذ شهنذ

ال ت ف يف حدذ  اإلفراط جالتفريّ، جيستقرذ يف حدجد األجستط يف كلذ  عن

تاىلذ جفس  بتألخالق احلسنة من احلكمة جالعفة جالسختجة تيشء، حتذى 

ة  ﴿ة جسطًت، كام تتل تعتىل: جالشوتعة. جليقتصد فليكن ا مذ  َجَعْلنَاُكْم ُأم 

 . ﴾َوَسط ا

 إظهتر مت يقتيض العير جاإلتيتن ب .  :العتذار

هي الت بة، جالندم: رضب من الغمذ جاحلزن، جه  شن يغتمذ عىل مت  :الندامة

 جتع من ، يتمنذى شجذ  مل يقع. 

 القلوب عند أنا»ه  كرس الفؤاد، كام يف احلديث القديس:  :النكسار

  :«املنكرسة

 

                                                           
ى بنفس . ( 1)  كيا، مع شن العتمل يتعدذ

 .143( الحقرة: 2)

شين اهلل؟ فقتل:  :‘فيهام: جسئل ،157: 70باتر األج ار  ،282/  120( الدع ا : 3)

 «.عند املنكرسة تل هبم»

 .1332( دي ان شمس: 4)



  

محة. الستقالة  : طلب اإلتتلة جالعف ، كام شنذ االستغفتر طلب املغفرة جالرذ

 ش  راهعني إلي .  ﴾ُمنِيبنَِي إَِلْيهِ ﴿الره ع، كام يف ت ل  تعتىل:  :اإلنابة

 بتللستن.  الً ش  تتئ: مقّرا  

 ه  االعتقتد بتجلنتن، كام شنذ االعرتاف ه  اإلترار مع االعتقتد. :واإلذعان

 جمت بعده.  «قّرا  مُ »خره، متعلذقة بق ل : آإىل  «ُد جِ أَ  َل »جمجلة: 

 املهرب جاملنتص.  :املفرّ 

 فزع إلي  يف الشدائد جاملهتلك. جي   ألتو: الي  ي  املفزع

ًا إالذ  ،« ً مفّرا»]من [ ء، جاملستثنى اسم االستثنت :«غري» كأجذ  تتل: ال شهد مفرذ

ية داخل يف املستثنى من .  .شج  لتقحل عير   جه  تعتىل بتعتحتر املََفرِّ

 

تَِك إِ دَخالَِك إِ وَ ﴿ اَي يِف ِسَعٍة ِمْن َرمْحَ  ﴾ي 

 . «َقُبولَِك »ش  ج غري إدختلك، معط ف عىل 

ة؛ إ  ه  ثتب  يف سعة من رمحت  الرمحتجية. : الرمحة الرحيميهنا بالّرمحة املراد

 جحيتمل شن يك ن املراد مطلق الرمحة.

 

نِي ِمَن َشدِّ َوثاقِي﴿ ي، َوُفك  َة رُضِّ ُهم  َفاْقَبْل ُعذِري، َواْرَحْم ِشد   ﴾الل 

  .﴾َرَقَبةٍ  َفكُّ ﴿: التخليص، كق ل  تعتىل: جالتفكيك الفكتك

شج تيد ، ححليف األصل ـ :  ،ل اج في  يف لغةـ بتلفتح، جتد هتء كرس ا الَوثاق

                                                           
 .33، 31( الرجم: 1)

 .13( الحلد: 2)



 

ة، ثمذ استعمل يف كلذ مت يقيذد ب  الشخص من احلحتل  ي شدذ ب  األسري جالدابذ

صري تقيذد اإلجستن جتج ب جاآلثتم التي يجالقي د جالسالسل جاألغالل، شج ال

كتألغالل يف األعنتق. فتلتمس الستئل من اهلل تعتىل إعتتق رتحت  من تي د 

ه. لطيئت ، جاستخالص جفس  عن حتمذ اخل م عىل مسكنت  جرضذ  هت، جالرتحذ

 

 ﴾َيا َربِّ ارَحْم َضْعَف َبَدِن ﴿

عف يف كتتبك، جتل :  َوُخلَِق اإِلنَساُن ﴿ألجذك جصف  خلقة اإلجستن بتلضذ

ا ؛ إ  بدن اإلجستن مركذب من لطتئف العنترص جصف هتت، ال يطيق ﴾َضِعيف 

ت .  دائد جاملشقذ  الشذ
 

َة ِجلِدي﴿  ﴾َوِرق 

 الي  ه  شرقذ جشلطف من احلرير. 

 خالف الثخني جالغليظ، جمن  الثيتب الرتتق.  :الرقيق

 هلد اإلجستن ترشه، كام شنذ حلم  جعظم  لحذ  يف بدج . 

 

َة َعظِمي﴿  ﴾َوِدق 

 دّق  ما عىل استوىل اهلل إنّ »خالف اجلليل جالعظيم، كام يف احلديث:  :قيقدال

  .«وجّل 

ـ : تصب احلي ان الي  علي  اللام، جتد يطلق  «سهم»ـ عىل جزن  مظْ لعَ ا

                                                           
 .28( النستء: 1)

 .3/  114: 1الكتيف ،212/  238: 1( املاتسن 2)



  

عىل سبعة  سجد»عىل العض  مطلقًت س اء كتن عظاًم شج غريه، كام يف احلديث: 

ش  سحعة شعضتء، جهي املستهد السحعة من اجلحهة جالكفذني جالركحتني  «أعظم

 جاإلهبتمني. 

جستن بمنزلة اجلحتل التي خلقهت اهلل ثم إن خلقة العظتم يف بدن احلي ان جاإل

ـ ثامجية جشربع ن  تعتىل يف بدن اإلجستن الكحري، جعددهت يف اإلجستن ـ كام تيل

 جمئتتن. 

 عدد عظم                                    بعدد رحم                                      

 يعني: من الرحم.

 

ي َوَتغِذَيتِي ،َوِذكِري َوَتْربِيَتِي ،َيا َمن َبَدَأ َخلِقي﴿  ﴾َوبِرِّ

ش  الي  خلقني من العدم، جمض  عيلذ شزمنة ط يلة مت كن  فيهت شيئًت 

نَساِن حِ ﴿ميك رًا، كام شخرب عنهت القرآن احلكيم بق ل  تعتىل:  ني  َهْل َأَتى َعىَل اإْلِ

ا ْذُكور  ْ َيُكن َشيْئ ا م  ْهِر ََل َن الد  حني  جاشتهر بتسمي ،ثم شحسن يب .﴾مِّ

جتع  جطفتي يف رحم ا مذي، فافظني فيهت جمت شضتعهت، ثم هعلني يف شربعني 

                                                           
 .227: 1. املستدرك 883/  286: 1( سنن ابن متهة 1)

صايح قرح العقيدة  ،81: 15إحيتء عل م الدين ، 216ـ  215: 8الحيضتء املاوة  (2)

 . 242الطامجية: 

 .1( اإلجستن: 3)

 كيا.( 4)



 

. ثم هعلني مضغة، ثم هنينًت  ا جفسني: جفس جحتتية،  ي مًت علقة محراء كام  مرذ

 ججفس حي اجية. 

اين ب  مت ثم شهلمني ه ة إىل معديت، جغيذ ي من الرسذ يب دم الطمث يف رحم ا مذ

حعة. ثم شخرهني  شبقتين في ، إىل شن مض  عيلذ الشه ر، جشثذر  يفذ الك اكب السذ

اًم بتلحكتء، جل ال إهلتم  تعتىل جتعليم  جلعل    ي، جمعلذ منهت ملهاًم بتلتقتم ثد  ا مذ

حفظني جرزتني يف الدرهة  الثد  يف فضتء فمي ا جللو  جمت مصصت . ثمذ 

احلي اجية إىل شجان بل غي الص ر ، ثم جفذقني لتاصيل كاماليت النفستجية، 

ة يف  جاكتستب معترف  جمعترف شجليتئ  جشجحيتئ ، إىل شن بلغ  ششدذ . فكن  مدذ

جتتًت يف آهتم القصحت  هتجية اهلي ىل جالظلام ، جزمتجًت يف فيفتء اجلامدا ، ج

 جكحتتي احلي اجت  جالعوامجا . جبرهة كتلديدان يف امل حال ، جمنح  النحتتت ، 

اين جربذتين جحفظني جكال ين جيف مجيع هيه امل اتف جاملقتمت ، غيذ ين، جصريذ

ر، فحأ ذ لستن ششكر جعامءه  تً جإجست د  يف شحسن تق يم،  ا األيد  جالق ى جالق 

 ه؟ ءه؟ جيف ش ذ بيتن شدرج حمتمده جثنتءجشمحد آال

 

َك ِب  ،َهبنِي لبتِداِء َكَرِمَك ﴿  ﴾َوسالِِف بِرِّ

 شمٌر من اهلحة، جهي العطتء.  :هب

كتمل هحة من اهلل تعتىل، إفتدة مت ينحغي ال لع ض جال لغرض، كام مرذ  :الكرم

 الكالم يف ه ده تعتىل. 

                                                           
غري » :، جليس في 364  ـ القسم األجل ـ الرتم ( دي ان الفيض الكتشتين ـ الغزليت1)

 .«آجك 



  

 متن: مت مَض من . زستلف ال

 حستن، جبتلفتح بمعنى: الحترذ املاسن. اإل :الَِبُّ 

يريد الستئل: شجذ  ألهل شلطتفك القديمة، جم اهحك العظيمة العميمة 

عطني شيف ابتداء جه د  إيل اآلن، اغفر يل  ج يب ج  الستلفة التي شعطيتهت عيلذ 

دتني م اهحك  السنيذة، جمرامحك الحهيذة العليذة. سؤيل؛ فإجذك ع ذ

 

ِب بِنَاِرَك َبعَد َتوِحيِدكأَ  ،َسيِّدي َوَربِّ هِلي وَ إِ َيا ﴿  ﴾ُتَراَك ُمَعذِّ

يف  «ىترش»جتيتس ،  ،«يئر»مضترع  «:رىت  »اهلمزة: لالستفهتم اإلجكتر ، ج

العرب شمجع  عىل حيف اهلمزة من مضترع ،  نجلك ،«ختشى»مضترع ، كـ

ل، ج ؤية. جالكتف مفع ل  األجذ  معّذب»مجلة فقتل ا: يرى، يريتن، يرجن، من الرذ

 من ظرجف الغتيت .  «بعد»مفع ل  الثتين، جكلمة  «بنارك

جت حيده تعتىل متييزه عن خلق ، جحكم التمييز بين جة صفة ال بين جة عزلة، 

 فه  تعتىل جاحد؛ إ  ليس ل  قريك جاحد؛ ألجذ  بسيّ جليس ل  هزء. 

 ]النسبة بني األحدية والواحدية[

ر يف حملذ  ـ عم م من جه ؛ الهتامعهام يف  جبني األحدية جال احدية ـ كام رذ ت 

م رصاحلقذ الحسيّ ال ف املاض، جيف العق ل، سيذام عىل ميهب اإلقراتيني؛ ألهنذ

ت جه دا  جشج ار باتة ال متهيذة هلت، جالتفتج  بينهت جبني ال ه د يق ل ن : إهنذ

                                                           
ت ( 1)  عىل ضعف يف اللغة. «شعطيتهت يل»، شج «شعطيتنيهت»شج  «سحغتهت عيلَّ »كيا، جالص اب إمذ

 .«عىل م اهحك»، جالص اب مت شثحتنته، شج: «بم اهحك»يف األصل: ( 2)

ىل الش اهد الرب بية التعليقت  ع ،1 :تمشاهل /44: 7( اجظر احلكمة املتعتلية 3)

 



 

عف. شال اهحي بتل  دة جالضذ

تئنيجكيا يف الن ع الحسيّ الي  ه  هي ىل ع   تمل العنترص عىل طريقة املشذ

ت خمتلفة بتلنذ ع هلي ىل عتمل األفالك، فال قريك هلت من ج عهت، جهي  حيث إهنذ

ن يف هنسهت، جإن كتن هلت  ن يف فصلهت، جفصلهت مضمذ بسيطة؛ ألنذ هنسهت مضمذ

ت ه هر  قريك يف هنسهت ججه دهت، جكتن هلت شهزاء عقليذة، كام عرف  بأهنذ

 تهيذة ججه د. مستعٌد، شجم

ال احدية يف النقطة من حيث اجتفتء األهزاء املقدارية  جتفترق األحدية

عنهت. جكيا يف األعراض من املتهيذت  التتمة، من حيث اجتفتء األهزاء اخلترهيذة 

عنهت، جإن كتن هلت األهزاء العقليذة. جكيا يف األهنتس العتلية جالفص ل األخرية 

 من حيث اجتفتء األهزاء العقليذة عنهت. من املتهيذت  النتتصة، 

جتفترق ال احدية عن األحدية يف األهرام الفلكية من األفالك الكلية 

جالك اكب السيترة جغريهت؛ إ  كل منهت ج ع  منارص يف فرده، جال  ،جاجلزئية

قريك ل  يف ج ع ، جإن كتن هلت قريك يف هنسهت ججه دهت، جل  اعترب النفي 

ة بتهلل تعتىل؛ ألنذ مت س اه من امل ه دا  ال  بتلكلية كتجتت من الصفت  املختصذ

يك يف ال ه د، بخالف  تعتىل فإجذ  ال قريك ل  يف رشخيل  يشء منهت من ال

 ال ه د، كام ال ثتين ل  يف امل ه د. 

جمت من م ه د إالذ جه  زجج تركيحي ل  متهيذة ججه د، بخالف  تعتىل؛ إ  ال 

د جه ده ججه ب . متهيذة ل ، بل متهيت  إج  يت  جتأكذ

                                                                                                                                        
 .678)لآلشتيتين(: 

 .125: 1( قرح األسامء احلسنى 1)

 .«تفرتق»، جال تستقيم إالذ بوعل العتمل: «عن»يف األصل بعدهت: ( 2)



  

 تعاىل[ أحديتهبيان ]

حة من رصفتً  اً دجك ج  جه  تعاىل أحديتهبيان  وأّما ، ألجذ  إن كتن  ات  مركذ

ت شن تك ن األهزاء م ه دة ب ه د جاحد، شج  األهزاء مطلًقت فال خيل ؛ إمذ

دة   :ب ه دا  متعدذ

 ال ه د. تك ن شهزاء عقليذة من اجلنس جالفصل جاملتهية ج :األّول

ت شن  :والثان دة، إمذ تسامن، فإنذ األهزاء مع ك هنت م ه دة ب ه دا  متعدذ

ت غري  ة جالص رة، جإمذ تك ن متذادة يف ال ضع فهي األهزاء اخلترهية من املتدذ

 متذادة يف ال ضع جهي األهزاء املقدارية. 

ة  فه  تعتىل بر ء عن مجيع هيه؛ ألجذ  ليس هساًم حتذى تك ن ل  املتدذ

جالص رة، جكيا األهزاء املقدارية التي من ل احق اجلسم، جليس ج ًعت حتذى 

تك ن ل  اجلنس جالفصل، جكيا ال متهيذة ل  حتذى تك ن ل  األهزاء التاليلية 

 العقلية، بل ه  جه د رصف، جال ه د بسيّ حمض. 

 تعاىل[حديته بيان وا]

ت بيتن جاحديت  تعتىل ججفي الرشيك عن ، فكام تيل  يف املشه ر: إجذ  ل  كتن جشمذ

دًا    :من امتيتز كلذ منهام عن اآلخر البدذ فال اهب ليات  متعدذ

امتيتز كلذ منهام عن اآلخر بيات ، فيك ن مفه م جه ب  يكون أن فإّما

ر بطالج .   ال ه د حمم اًل عليهام بتحلمل العريض، جكلذ عريض معلذل تد ترذ

يلزم الرتكيب، جكلذ مركذب حمتتج إىل االمتيتز بحعض اليا  ف يكون أن وإّما

 األهزاء، جكلذ حمتتج ممكن، هيا خلف. 

                                                           
 .«البدذ »يف األصل: ( 1)



 

ت شن يك ن  يكون أن وإّما ائد عىل  اتيهام، فيلك الزايد إمذ االمتيتز بتألمر الزذ

اتني إن كتجتت جاحدة كتن التعيني شيضًت يمعل اًل لياتيهام، جه  مستايل؛ ألنذ ال

د، هيا خلف. جإن ك دتني كتن جه ب ال ه د عترضًت جاحدًا، فال تعدذ تجتت متعدذ

 جتد ظهر بطالج .  ،هلام

فتقتر يف التعنيذ إىل الغري، جكلذ اال لزمفيمعل الً لغريمهت،  يكون أن وإّما

ت عني ال ه د شج  مفتقر إىل غريه يف تعيذن  مفتقٌر إلي  يف جه ده؛ إ  التعنيذ إمذ

 مستجق ل ، فيك ن ممكنًت، هيا خلف.

  حيد جاهب ال ه د بتليا  هلذ برهتج . فقد ثح  ت

ني  جهتهنت شحهة ع يصة منس بٌة إىل ابن كم جة، فقد شهتب  صدر املتأهلذ

رياز + يف   ، من شتء فلريهع إلي . (األسفتر)الشذ

جتد  كر احلكامء حووًت جبراهني كثرية عىل ت حيده تعتىل، جاحلتل شجذ  غنيذ 

 َيا»برهتن جدليل عىل  ات ، كام يف الدعتء:  عن احلوج جالرباهني، بل  ات  بيات 

 . «َذاتِهِ بِ  َذاتِهِ  َعىَل  ل  دَ  َمنْ 

ْت  َرقِيبا ، َعَلْيَها َتَزاُل  َوَل  َتَراكَ  َل  َعنْي   َعِمَيْت »جفي  شيًضت:  ْ  َعْبدٍ  َصْفَقةُ  َوَخرَسَ  ََل

َعْل   َوَمتَى َعَلْيَك، َيُدلُّ  َدلِيلٍ  إىَِل  َتاَج حَتْ  َحت ى ِغْبَت  َمَتى .َنِصيبا   ُحبَِّك  ِمنْ  َلهُ  ََتْ

  .«؟إَِلْيَك  ُتوِصُل  ال تِي ِهيَ  اآْلَثارُ  َتُكونَ  َحت ى َبُعْدَت 

                                                           
 .«لزم»يف األصل: ( 1)

 .135ـ  132: 2( احلكمة املتعتلية 2)

  .11/ 343: 91، 19/ 339: 84( باتر األج ار 3)

 . 3/ 226: 95( باتر األج ار 4)



  

 باملعروف باألمر منكم األمر ُاوِلو بالرسالة، سولوالر باهلل، اهلل اعرفوا»

  .«املنكر عن والنهي

فهيا القليل الي   كر  يف ت حيده تعتىل من شت ال احلكامء كتف  يف هيا 

مع جه  شهيد.  ،املخترص ملن ل  تلب سليم  شج شلقى السذ

ع ل. ش  بعد ت حيد  إيذتك، ا ضيف املصدر إىل املف «وِحيِدكَ تَ  َبعَد »فق ل : 

ك؟! ال جاهلل، شج  شهلذ جشرفع  :يريد دين جالعترفني باقذ ب بنترك امل حذ شجذك تعيذ

ب م حذ  ديك جحمحذيك. دمن شن تعيذ  يك جت لذ  مفرذ

 

 ﴾َوَبعَد َما انطَوى َعَليِه َقلبِي ِمْن َمْعِرَفتَِك ﴿

  «.ما»بيتن لـ «من»االجدمتج جاالهتامع، جكلمة  :النطواء

َق النتطقة جاحدة عند احلكامءجالرجح جالنفس  القلب بينهت  ، جلكن فرذ

فقتل األطحذتء: الرجح ه  الحختر اللطيف املت لذد يف القلب  ،العرفتء جاألطحذتء

ة احليتة جاحلسذ جاحلركةصال ى هيا الحختر عند ن بر ، القتبل لق ذ . كام يسمذ

ّ بني املدرك للكلذيت  جاملدرك للوزئ  .يذت  بتلقلبالعرفتء بتلنفس، جمت يت سذ

ل ـ  ّ بني الرجح ـ بتملعنى األجذ د يت سذ فه  عند العرفتء ه هر ج راين جمرذ

                                                           
 «.جشجيل األمر بتألمر بتملعرجف جالعدل جاإلحستن» :جفي  ،1/ 85: 1( الكتيف 1)

 .133: 1( اجظر: قرح األسامء احلسنى 2)

 .18: 2( اجظر: احلكمة املتعتلية 3)

 . 364: . شفتء السقتم261: 2 يف الطبقتج ن ال( اجظر: 4)



 

ّ بين  جبني اجلسد: النفسجالنفس  . ، جلكن بتطن  الرجح، جمركح  جظتهره املت سذ

اَمَواِت  ُنورُ  اهللُ﴿جيف آية النذ ر يف ت ل  تعتىل:   َكِمْشَكاةٍ  ُنوِرهِ  َمَثُل  َواأْلَْرضِ  الس 

َجاَجةُ  ُزَجاَجةٍ  يِف  املِْْصَباُح  ِمْصَباح   فِيَها َا الزُّ يٌّ  َكْوَكب   َكَأهن   َشَجَرةٍ  ِمن ُيوَقُد  ُدرِّ

َباَرَكةٍ  ي ةٍ  ل   َزْيُتونِةٍ  مُّ
قِ تد مثذل القلب بتلزهتهة جبتلك كب  ﴾َغْربِي ةٍ  َوَل  رَشْ

ت ال من قرق عتمل الدرذ ، جالرجح بتملصحتح، جالنفس بتلشورة الزيت جة، فإهنذ 

طة بينهام جمشتملة عليهام ؛ األرجاح جال من غرب عتمل األهستد، بل هي مت سذ

ـ كام مرذ ـ هسامجية احلدجث، رجحتجية الحقتء، ظتهرهت ه  الحدن جت اه فإنذ النفس 

تل جتدرة اهلل املتعتل.   جمشتعره، جبتطنهت ه  العقل الفعذ

ش  بعد مت اجفطر علي  تلحي؛ إ   ،تر: االجفط«االجط اء»جيمكن شن يراد بـ

 ×: القل ب مفط رة ججمح لة عىل املعرفة جل  إمجتالً، كام تتل

  «ومسموع فمطبوعالعقل عقلني                 رأيت»                    

وهيّودانه  ينرّصانه أبواهف الفطرة، عىل يولد إّل  مولود من ما»‘: جتتل

  :«ويمّجسانه

                                                           
 .65اصطالحت  الص فية:( 1)

 .35الن ر:  (2)

، مفردا  شلفتظ القرآن 55: 1يف مجلة شبيت  ثالثة. ال ايف × ممت ينسب ألمري املؤمنني( 3)

 . 28: 8، 146: 1إحيتء عل م الدين . 327، 577)الراغب األصفهتين(: 

يل ع ايل الآل×. عن شيب عحداهلل في ه  مرج ذ ، ج1668/ 49: 2( من ال حيرضه الفقي  4)

1 :35/18. 

 .242ان حتفظ: ( دي 5)



  

طلق عىل إدراك اجلزئيت  شيضًت، بخالف تجاملعرفة شعمذ من العلم؛ إ  هي 

 العلم، فإجذ  ال يقتل إ ا شدرك شحد هزئيًت: ه  عتمل ب ، بل يقتل: عترف ب . 

 

َج بِه لِساِن ِمن ِذْكِركَ ﴿  ﴾َوهَلِ

ت، ش  جبعد مت هلج ب  لستين بيتجية، جاجلملة معط فة عىل مت تحله «من»كلمة 

 من  كرك. 

 النّاس أصدق عيلٌّ »‘: تتل× التنطذق، جمن  يف جصف عيل :هوةلال

 .«ذر أب من أصدق هلجة ذي من ما»‘: جتتل .«هلجة

 

 ﴾؟َضمرِيي ِمن ُحبَِّك  هُ َواعَتَقَد ﴿

 معط فة عىل مت تحلهت. 

شيضًت  «من». جكلمة ألجذ  مضمر جمسترت ؛ب  يالفؤاد جالقلب، سمذ  :الضمري

 بيتجية. 

 :جالعشق بمعنى جاحد احلّب 

                                                           
 ،33/ 194: 16باتر األج ار  ،167: 1الغترا  مل جعثر علي  هبيه الصفة، بل إن يف ( 1)

 ‘.يف جع  رس ل اهلل× جشج  ألمري املؤمنني

باتر األج ار ، 283، رجضة ال اعظني: 71كفتية األثر:  ،1/ 177: 1( علل الرشائع 2)

الغرباء عىل    هلوة شصدق من  مت شظل  اخلرضاء جال شتل »جفيهت:  ،53/ 109: 15

 «.شيب  ر

 .162: 1 ى( قرح األسامء احلسن3)



 

اح التي جصفتهت شلسنة العرفتء جالشعراء الحتلغني هي راح املاحذة هلل  جالرذ

كام شنذ اخلمر تيهب بتلعقل جتأخي اإلجستن من جفس ، كيلك تلك العشق تعتىل، 

ـ تأخي اإلجستن من جفس ، جت سكره سكرًا ليس  ]إيتهت[ جاملاحذة ـ رزتنت اهلل تعتىل

ل  صا  جإفتتة إىل صحتح القيتمة. جتد جصفهت اهلل تعتىل يف كتتب  الكريم، تتل: 

ُبوَن ِمن َكأْ ﴿ ا ِعَباُد اهللِ إِن  اأْلَْبَراَر َيرْشَ ُب هِبَ ا * َعْين ا َيرْشَ  ٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفور 

ا ُروهَنَا َتْفِجري  ا َكاَن ِمَزاُجَها َزنَجبِيال  * َعْين ا ﴿جتتل:  .﴾ُيَفجِّ َوُيْسَقْوَن فِيَها َكْأس 

ى َسْلَسبِيال   حيق ش  م ﴾ِمَزاُجُه ِمن َتْسنِيمٍ وَ ﴿جتتل تعتىل:  ﴾فِيَها ُتَسم  زاج الرذ

جه  عني يف اجلنذة، ينصبذ عىل شهلهت من  ،«تسنيم»املخت م، ج ه  مت يمزج ب  من 

، جه  شقرف قراب يف اجلنذة. تتل تعتىل:  ُبونَ ﴿عل ذ ا املَُْقر  ُب هِبَ . جيف ﴾َعْين ا َيرْشَ

بني، يرشب هنت رصفًت، جيمزج لستئر شهل »جممع الحيتن:  ش  هي ختلصة للمقرذ

 .«اجلنذة

اعلم شنذ مرشب العرب يف قرهبم خمتلف، فمنهم: من يرشب رصفًت، كام تتل 

تعر:   الشذ

                                                           
: 14إحيتء عل م الدين  ،39اجظر: هتييب األرسار يف شص ل التص ف:  الحي  للشحيل.( 1)
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 .6ـ  5( اإلجستن: 2)

 .18ـ  17( اإلجستن: 3)

 .27فني: ( املطفذ 4)

 .28فني: ( املطفذ 5)
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 جتتل ابن الفترض: 

تعر  : جمنهم: من يرشب مزهًت، كام تتل الشذ

 جتتل شب  القتسم احلرير  يف مقتمتت  ت ريًة: 

تن بن ثتب :   جتتل حسذ

َف  م شصنتفهت عىل املؤمنني يف الدجيت، ججعدهم يف اال خرى الرصِّ جاهلل تعتىل حرذ

بني، ج املمزجج ألصاتب اليمني.   للمقرذ

يقتل: عنس  اجلترية، إ ا بلغ  جبقي  عند  ،«عتجس»جت ل احلرير : 

ههت شحد.شهلهت، حتذى خره  عن إدارة األبكتر جال ي  شسامء من: جالعتتق تزجذ

ة عليهت مض  التي جهي اخلمر،  .منهت شكثر شج ،شجسنتتن سنة ؛ط يلة مدذ
 

                                                           
 .123( قرح جرباس اهلدى: 1)

 .184( دي ان ابن فترص: 2)

 .226: 1( األغتين 3)

 .132: 7( هنتية األرب يف فن ن األرب 4)

ر ال هيز 245: 1لتحيتن ( ا5)  .275: 11ال ايف بتل فيت  ، 146: 1، املارذ



 

ا لُِربوبِي تَِك ﴿  ﴾َوَبعَد ِصدق اْعرِتايِف َوُدَعائِي َخاِضع 

 .من الربذ  ،جالتذصديق بمعنى جاحد، جالرب بيذة من الرب ب العرتاف

 .«بوبّيةكهنها الر جوهرة   العبودّية»احلديث: خداججد . جمن  جمعنتهت بتلفترسيذة: 

 

يَتهُ أَ كَرُم ِمن أَ نَت أَ َهيَهاَت ﴿  ﴾ن ُتَضيَِّ  َمن َرب 

ِب مُ  َاُتَراكَ »إىل ت ل :  :هيه اجلملة جتظرة إىل مت تحلهت  . «عذِّ

َد.  «هيهات»  اسم فعل معنته: َبع 

 اإلفستد.  :التضيي 

 بية.رت: من ال«رّبيته»

 ﴾دَنيَتهُ أَ َد َمن و ُتَبعِّ أَ ﴿

ب ه، من اإل  دجتء، تد مرذ الكالم في .شدج ه منذي: ش  ترذ

 

َد َمن آَويَتهُ أَ ﴿  ﴾و ُترَشِّ

مْ ﴿التطريد جالتفريق، كام تتل تعتىل:  :الترشيد ْن َخْلَفه  ْد هِبِم مَّ    <﴾َفرَشِّ

نت  عندك :«آويته»  َفْأُووا إىَِل ﴿ جشضممت  إىل عحتدك كق ل  تعتىل: ،ش  مكذ

 جاهتمع ا إلي . ،ش  اجضمذ ا، ﴾اْلَكْهِف 

 

َم أَ ﴿  ﴾ىل الَبالِء َمن َكَفيتَُه َوَرمِحَتهُ إِ و ُتَسلِّ

 هنت بمعنى: الغمذ جاحلزن.  البالء

                                                           
 .7( مصحتح الرشيعة: 1)

 .57( األجفتل: 2)

 .16( الكهف: 3)



  

ش   ﴾َأَلْيَس اهلل ُ بَِكاٍف َعْبَدهُ ﴿: ش  شغنيت  عن غريك، كق ل  تعتىل: «َكَفيَتهُ »

 . غن   بم 

 إلي . : رزتت  جشحسن  «َرمِحَتهُ »

 

ت أَ هِلي َوَموَلَي، إِ َوَليَت ِشعِري َيا َسيِّدي وَ ﴿ ُط الن اَر َعىَل ُوجوٍه َخر  ُتَسلِّ

 ﴾لَِعَظَمتَِك َساِجَدة  

: كالم يقتل يف مقتم احلرية يف شمر، جالحه  جاالستفستر عن «عِريِش  َليَت »

 بتطن  ات ، جشمثتل هيا. 

جمت بينهام من  ،صية جاليتنجه  مت اشتمل عىل النت ،مجع ال ه  :الوجوه

ين جاألجف جالفم.   احلتهحني جالعينني جاخلدذ

 ش  سقط . :«خّرت»

  

 ﴾لُسٍن َنطََقت بَِتوِحيِدَك َصاِدَقة  أَ َوَعىَل ﴿

دق إلخراج ت حيد شهل النفتق الي  ه  اإلترار بتللستن صتقييد الت حيد بتل

د، الي  ه  اإلجكتر فقّ؛ إ  من شتستم الكفر كفر النفتق، جه  خالف كفر الت ه ذ

 يف الظتهر، جاإلترار يف الحتطن. 

 لتوحيد[ا]مراتب 

 ثمذ اعلم شنذ مراتب الت حيد شربعة: 

د مجيع امل ه دا  مما تة جمقه رة يف  :الّذات توحيد جه  شن يرى امل حذ

                                                           
 .36( الزمر: 1)



 

 جه د اهلل تعتىل، بايث ال يشيذ عن حيطة جه ده جه د. 

د :الّصفات وتوحيد َدر جالصفت  الكاملية  جه  شن يرى امل حذ مجيع الق 

ل:    «.اهلل إّل  إله ل»جبتلثذتين:  «هو إّل هو  ل»مستهلكة يف صفتت ، كام ششعر بتألجذ

د مجيع األفعتل فتجية يف فعل  تعتىل، كام  األفعال: وتوحيد جه  شن يرى امل حذ

  «.العظيم العيلّ  باهلل إّل حول ول قّوة  ل»‘: ششتر إلي  ت ل 

د كلذ اآلثتر من اهلل تعتىل، كام تتل احلكامء:  اآلثار: وتوحيد جه  شن يرى امل حذ

 . «ال مؤثذر يف ال ه د إالذ اهلل»

 

 ﴾َوبُِشكِرَك َماِدَحة  ﴿

 معط ف عىل التذ حيد. 
 

 

َفت بِ ﴿ َقة  إِ َوَعىَل ُقلوٍب اعرَتَ  ﴾هِلي تَِك ُُمَقِّ

 فًت جاضاًت.اش  اعرت
 

 

 ﴾َن الِعلِم بَِك َحت ى َصاَرت َخاِشَعة  َوَعىَل َضامئَِر َحَوت مَ ﴿

  «.ضمري»مجع «: ضامئر»

: ش  مجع  من احلوج جالرباهني عىل ت حيدك جت حيد صفتتك «حوت»

 جت حيد شفعتلك جآثترك، حتذى حصل هلت اخلش ع جاخلشية منك، كام تتل تعتىل:

اَم خَيَْشى اهلل َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلاَمءُ ﴿  . ﴾إِن 

                                                           
. احلكمة 83. هتمع الشتت  )اخلته ئي(: 35دجس األعىل )كتشف الغطتء(: ( الفر1)
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  «.ال ه ه»هيه اجلمل جالفقرا  جكيا الفقرتتن اآلتيتتن معط فة عىل  مجيع

 

 ﴾َوَعىَل َجواِرَح َسَعت إىَِل َاوَطاِن َتعبُِّدَك طائَِعة  ﴿

جهي األعضتء من الرشس جالظهر جالحطن جاليدين  ،«هترحة»مجع  «َجَواِرح»

 جالرهلني جغريهت. 

 ش  ههد  جشرسع .  «:َسَعْت »

س اء كتن م لد  ؛جه  حملذ الت تذف جاإلتتمة مطلقتً ، مجع ال طن :األوطان

جاملراد هبت هنت: املستهد جاملشتهد الرشيفة جاملعتبد، جكلذ  .شم ال ،الشخص في 

 مكتن ا تيم في  طتعت  تعتىل جعحتدت . 

 ه  فعل العحتدة جتضتؤهت.  :الّتعبد

 [أمناط العبادة]

ق الطذ يس جاحلكيم ال جيس+، يف اعلم شجذ  كام تتل املاقذ األخالق )قدذ

 عحتدة اهلل تعتىل عىل ثالثة شج اع: »عن شت ال احلكامء: جتتالً  (النترصيذة

مت جيب عىل األبدان، كتلصالة جالصيتم، جالسعي يف امل اتف الرشيفة  :األّول

 ملنتهتت  هلذ  كره. 

 ،مت جيب عىل النف س، كتالعتقتدا  الصاياة، من العلم بت حيد اهلل :الثان

يستاقذ  من الثنتء جالتمويد، جالفكر فيام شفتض  اهلل سحاتج  عىل العتمَل من  جمت

 جه ده جحكمت ، ثمذ االتذستع يف هيه املعترف. 

ن :الثالث ، جهي يف املعتمال  جاملزارعت  مت جيب عند مشتركت  النذتس يف امل د 

تد جاملنتكح، جتأدية األمتجت ، ججصح الحعض للحعض برضجب املقترجت ، جهه



 

 اجتهى. «األعداء جاليبذ عن احلريم جمحتية احل زة

 ]حقيقة العبادة[

 :ششيتء ثالثة كام يف احلديث جحقيقتهت العحتدة جحقذ 

 يرى العحد لنفس  فيام شجعم  اهلل تعتىل ملًكت؛ إ  العحيد ال ينحغي شن شالذ  :األّول 

 هم اهلل تعتىل. يك ن هلم ملٌك، بل يرجن املتل متل اهلل، يرصف ج  حيث شمر

  يدبذر العحد لنفس  تدبريًا. شالذ  الثان:

 : شن يك ن مجلة اشتغتل  فيام شمره اهلل تعتىل جهنته. الثالث

ض العحد فإ ا مل يَر العحد لنفس  فيام شعطته اهلل ملكًت هتن علي  اإل جفتق، جإ ا ف ذ

د فيام شمره اهلل تدبري جفس  إىل مدبذره هتج  علي  مصتئب الدجيت، جإ ا اشتغل العح

غ منهام إىل املراء جاملحتهتة مع النتس.  جهنته ال يتفرذ

هتج  علي  الدجيت جمت فيهت، جال يطلب الدجيت  ،ثةفإ ا اتذصف العحد هبيه الثال

ًا، جال يدع شيتم  بتطلة. فهيا  ًا جعل ذ تفتخرًا جتكتثرًا، جال يطلب عند النتس عزذ

ل درهة املتذقني.   شجذ

ي من يداجم يف العحتدة  جيمكن شن يراد بتلتذعحد: دجام فعل العحتدة، كام سمذ

 بتملتعحذد.

  

 ﴾؟َشاَرت بِاْستِغَفاِرَك ُمذِعنَة  أَ وَ ﴿

م اجل ارح حتذى تشتمل مجيع األعضتء،  ش  ششتر  اجل ارح، فينحغي شن يعمذ
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من اللستن جاجلنتن جاألصتبع جالعي ن جاجلف ن جغريهت، ممذت  كر شج مل ييكر؛ إ  

املشتعر جالق ى جاآلال  جاألدجا   يعييكر الياكر  امليك َر احلقيقي، مج حيث

 ملتفٌ  جمشرٌي إلي  تعتىل، كام تيل: 

 

 ﴾.خَِبَنا بَِفضلَِك َعنَك َيا َكِريمُ أُ َوَل  ،َما َهَكذا الظ ُن بَِك ﴿

ت .  «اهكذ»جتفية، ج «ما»كلمة   كنتيٌة عن مقدار اليشء جعدذ

 [معاني كلمة كذا]

 عىل ثالثة شجه :  «كيا»جيرد »تتل ابن هشتم: 

 « ا»شن تك ن كلمتني بتتيتني عىل شصلهام، جمهت كتف التذشحي  ج :أحدها

 اإلشترة، كام تق ل: رشي  زيدًا فتضاًل، جرشي  عمرجًا كيا. 

حة من كل :الثان متني، يكنذى هبام عن غري عدد، كام شن تك ن كلمة جاحدة مركذ

فعلت كذا  وكذا، كذا يوم أتذكرللعبد يوم القيامة:  يقال»هتء يف احلديث: 

  .«؟وكذا

يف شربعة  «كأيذن»هبت عن العدد، فت افق  ىشن تك ن كلمة جاحدة مكنً  الثالث:

 ثالثة: ا م ر: الرتكيب، جالحنتء، جاإلهبتم، جاالفتقتر إىل التمييز. جختتلفهت يف 

ت ليس هلت صدر الكالم.  :أحدها  شهنذ

ه بـ :الثان اتذفتتًت، جال بتإلضتفة  «من»شنذ مميذزهت جاهب النصب، فال جي ز هرذ

 .  خالفًت للك فينيذ

                                                           
 .137: 6مدة القتر  ( ع1)



 

 اجتهى.  «الثتلث: ال ت ستعمل غتلحًت إالذ معط فًت عليهت

حة من كلام  ثالث، هي:  نهت مركذ نحي ، تال «هتء»جهتهنت من ال ه  الثتين، جلكذ

دة عن معتجيهت « ا»شحي ، جتال «كتف»ج جصريجرهتت كلمة جاحدة  .اإلشترة جمرذ

 كنذى هبت عن غري العدد. 

 الظّن[ ما يقع عليه]

ان:  ؛شربعة كام يف املومع الظنذ يأيت ملعتن    منهت معنيتن متضتدذ

.  :أحدمها  الشكذ

ا َظنَن ا ﴿ ل  تعتىل: اليقني الي  ال شكذ في . فمن م ارد اليقني ت :واآلخر َوَأن 

 جمعنته: علمنت جشيقنذت.  ﴾يِف اأْلَْرضِ  َأن ل ن نُّعِجَز اهللَ

 جمنهت معنيتن ليست بمتضتدذين: 

 الكيب.  :أحدمها

 همة. تال :واآلخر

جالي  ا ريد هنت ه  املعنى املصطلح، جه  الطرف الراهح من طريف 

 عند أنا»ه  املراد يف احلديث القديس:  االعتقتد، ا  الي  بمعنى احلسحتن، كام

  .«عبدي املؤمن ظنّ  حسن

  .«ببارئك ظنّك أحسن»جيف األخحتر: 

                                                           
 .188ـ  187: 1( مغني اللحيب 1)

 ـ ظن. 279: 6( جممع الحارين 2)

 .12( اجلن: 3)

 . 15/ 366: 67باتر األج ار «. شجت عند ظن عحد  املؤمن يب»، جفي : 3/ 72: 2( الكتيف 4)

: 5. باتر األج ار 2614/ 448: 2جستئل الشيعة  ،7: 2 ×( عي ن شخحتر الرضت5)

 



  

 جتيل: فلياسن العحد ظنذ  بربذ . 

من  ،، ش  جال هكيا ا خربجت، جمه ل املتكلذم من املتيض«ُاخَِبَنا َوَل »جت ل : 

يذك بعكس  لك، جه  ت ل  شنذ الي  ا خربجت بفضلك عنك عن جح :يريد .اإلخحتر

ِة اهللّ﴿تعتىل:  مْحَ ُفوا َعىَل َأنُفِسِهْم َل َتْقنَُطوا ِمن ر  إِن  اهلل َ ف ُقْل َيا ِعَباِدَي ال ِذيَن َأَْسَ

ا ُنوَب يَمِيع  جذ  غتفر اخلطيئت ، متحي السيذئت ، معطي املسأال ، شج، ﴾َيْغِفُر الذُّ

العطيذت ، غف ر رحيم،  ج الفضل العميم،  رهت ، تتيض احلتهت ، جاهبدرافع ال

 حليم كريم، عط ف رؤجف، جشمثتل  لك. ، ج العرش العظيم، حكيم تديم

 

 ﴾َيا َربِّ َوَأنَت َتعَلُم َضعِفي﴿

 ججهني ججهيي.

 

نَيا﴿  ﴾َعن َقلِيٍل ِمن َبالِء الدُّ

 مأ، جشمثتل  لك.ظكارارة شه ية الصيف، جبرجدة الشتتء، جاجل ع جال

 

 ﴾َباَِتاَوُعقو﴿

ججكتهلت كتآلالم جاألجهتع، جاجكستر العظم، جتطع اليد جالرهل جستئر 

تم، ساألعضتء، جكتل ت ع يف املختجف جاملهتلك، جسيتست  ال الطني جاحلكذ

 بتحلدجد، جشمثتل  لك. جالتولذد

                                                                                                                                        
 «.شحسن ظنك بتهلل تعتىل»فيهم: . ج2/ 146

 .53( الزمر: 1)
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 ﴾هلَِهاأَ َوما رَجِري فِيها ِمن املَكاِرِه َعىَل ﴿

  «.الدنيا»جالضامئر الثالثة راهعة إىل 

 

 ﴾ن  َذلَِك أَ َعىَل ﴿

 ر  عىل شهلهت.جتجيت جعق بتهتت، جاملكتره التي دش : بالء ال

 

 ﴾:َبالء  َوَمكروه  َقليل  َمكُثهُ ﴿

 ستعة شج ي م شج ا سح ع شج شهر شج سنة، كلذ  لك رسيع الزجال.

 

 ﴾َيِسري  َبَقاُؤهُ ﴿

 جلزيل. خالف الفنتء، كام شنذ القليل جاليسري خالف الكثري جا :البقاء

 

ُتهُ ﴿  ﴾َقصري  ُمد 

 جزمتج  القصري، ضدذ الط يل.

 

 ﴾َفَكيَف احتاَِمِِل لَِباَلِء اآلِخَرِة َوَجليِل ُوقوُع املَكاِرِه فيَها﴿

يريد شنذ اإلجستن الضعيف النايف الي  ال يطيق احتامل العياب جالعق بت  

ل العقتب جالعياب الدائ جال يف الدجيت، كيف يتامذ م املخلذد يف الرسيعة الزذ

﴿َوَلنُِذيَقن ُهْم ِمَن اْلَعَذاِب اأْلَْدَنى ُدوَن اْلَعَذاِب  اآلخرة كام تل  يف كتتبك الكريم:

﴾  .اأْلَْكََبِ
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ُف َعن َأهلِهِ ﴿ ُته، َوَيدوُم َمَقاُمُه، َوَل خُيَف   ﴾َوُهَو َباَلء  َتطوُل ُمد 

اَم َنِضَجْت ﴿ىل: ال خيفذف عن شهل ، كام تتل تعت  ش  شهل الحالء، جه ُكل 

ا لْنَاُهْم ُجُلود   . ﴾ُجُلوُدُهْم َبد 

 [يوَم احلشر ]أصناف اخللق

جاعلم شنذ دار اآلخرة هي دار برجز ص ر امللكت  جاألخالق، جشهل املارش 

 حيرشجن عىل شصنتف شتذى جشتستم خمتلفة: 

اتفني عن حيرشجن عىل ص ر الحهتئم، ا جلئك اليين كتج ا يف الدجيت ج فبعضهم

ة جالكامال  الدينية بتلريتضت  الرشعية، جبيل ا ههدهم  حتصيل املعترف احلقذ

ججيل الليا  العتهلة كيفام اتذفق، جكم  ،يف س ق الشه ا  هممَ جرصف ا مِهَ 

 من آية مرذ  عليهم يف الدجيت جهم عنهت معرض ن! 

ج ا يف ، ا جلئك اليين كتحيرشجن عىل ص ر اليؤبتن جاحلضتهر وبعضهم

ة  الدجيت حتسدين عىل مت شجعم اهلل ب  عحتده من املتل جالكامل جاجلامل جالعزذ

ن ا في ، فامت ا عىل َمَلكت ، جكم من جيير هتءهم  جاجلالل، جال زال ا حسدجا جمتكذ

 فيهت جهم عن  غتفل ن! 

حيرشجن عىل ص ر الدبحة جاخلنتزير، ا جلئك اليين كتج ا يف الدجيت  وبعضهم

ب، جمت زال   نيعىل ادذختر الزخترف، جم لع نيحريص يف كثرة األكل جالرشذ

                                                           
 .56( النستء: 1)

مهم.«خ ل»هتمش املخط ط  من( 2)    ، جيف املخط ط: مهذ

ي  بيلك لسعة بطنهت. جممع ضاسم لليكر جاال جثى من ال«: احلضتهر( »3) مذ حتع ، س 

 حضور. ـ  272: 3الحارين 

 .«حريصتً »يف األصل: ( 4)

 .«م لعتً »يف األصل: ( 5)



 

ن ا في  جصتر  َمَلكتهم، جكم من  جاتفني عىل تلك الصفة اخلحيثة، حتى متكذ

 جتصح جصاهم ترك  جهم عنهم جتفرجن! 

حيرشجن عىل ص ر القردة، ا جلئك اليين كتج  طحتعهم جمح لة عىل  وبعضهم

جشت اهلم جحركتهتم جسكنتهتم، جترصجا مههم عىل إراءة تقليد العحتد، شفعتهلم 

صفت  شهل اهلل بأتحح جه  جشس ش حتل، جمت زال ا عتكفني عليهت جمتت ا عىل 

جهم عنهم  ،جكم من شفيع زاهر منعهم عن تلك الصفت  اخلسيسة .َمَلكتهت

 ستئم ن! 

ئك  ، ا جلحيرشجن عىل ص ر اال س د جالفه د جالكالب جاألجامر وبعضهم

اليين شيمتهم يف الدجيت س ق الغضب عىل اخلالئق، جَديَدهنم القهر جمزق 

طماألعراض جهتك العصم بال ههة قرعيذة، جمت زال ا  فيهت حتى  نيت رذ

صتر  َمَلكتهم، جكم من شفيق مكرم جصاهم تركهت فام سمع ا، جمتت ا جهم 

 كتفرجن!

جتبري زقترب جالمل، جبعضهم عىل ص ر العنجهكيا بعضهم عىل ص ر ال

 عليهت مت مل ييكر.  جاحليذت ، جِتْس 

ة، جميهب حكامء اإلسالم، بل  يهيا عىل طريقة اإلمتمية االثن عرشية احلقذ

إىل زمتجنت هيا، جإليهت  هب محيع العرفتء، × ميهب مجيع احلكامء، من إدريس

جاآليت  الفرتتجيذة، جاألحتديث الصاياة الرصحية،  .جشهل الكشف جالشه د

األيد  جاألبصتر يف هيا الحتب شكثر من  اآلثتر من احلكامء النظذتر جالعرفتء ا جيلج

 يف م اضع من املثن  ، منهت: الرجمي العترف تتل شن تعدذ جحتىص.

                                                           
 ش  النم ر.( 1)

ط ا»يف األصل: ( 2)  .«ت رذ



  

 

 جمنهت:

 إىل غري  لك. 

رش النتس عىل تلك الص ر صتح ا جفزع ا فزعًت  نجتيل: إ ي م احلرش إ ا ح 

تدجا جداًء، جيق ل ن: يت جيلتي مت هيه؟ مت كنذت هبتئم ج ؤبتجًت جا س دًا عظياًم، جج

جفه دًا جعميتجًت، كام شخرب اهلل تعتىل عن حتل اجلتهلني يف الدجيت، جت هلم هنتلك: 

                                                           
 .212( مثن   معن  : 1)

 .631( مثن   معن  : 2)

 .439( مثن   معن  : 3)

 .464ـ  463( احلقتئق يف حمتسن األخالق: 4)

 .249( مثن   معن  : 5)



 

َتنِي َأْعَمى َوَقْد ُكنُت َبِصري﴿  .﴾ا  َربِّ َِلَ َحرَشْ

ر  لكم، فيق ل ن:  فيقتل هلم: إجذام هي شعاملكم تردذ إليكم، ج َمَلكتتكم ص ذ

 . يت ليتنت كنذت ترابتً 

 كاش ازخاكي سفر نگزيدمي

 إىل متشتء اهلل.  جيصل ن فيهت ختلدين ر،تثمذ يعرض ن مجيعهم عىل الن

 

ُه َل َيكوُن أِل ﴿  ﴾َخطَِك ل  َعْن َغَضبَِك َوانتَِقاِمَك َوَس إِ ن 

 الضمري يرهع إىل الحالء. 

يف احلي ان: غليتن دم القلب الصن بر  إ ا شدرك مت ينتفر طحيعت ،  الغضب

 جشراد التفّصذ عن  شج االجتقتم عىل بتعث . 

تر مت يفعل  ةجيف اهلل تعتىل: عقتب  جإراد االجتقتم من العصتة، فإجذ  يفعل بتلكفذ

ه. جيف رجاية عمرج بن عحيد مع شيب امللك اجلحذتر إ ا غضب عىل من حت  يد

، مت ﴾َهَوى َفَقْد  َغَضبِي َعَلْيهِ  حَيْلِْل  َوَمن﴿، جتد تتل ل : ت ل  تعتىل: ’هعفر

 من زال قد اهلل أنّ  زعم من وإّنه عمرو، يا العقاب هو»×:  لك الغضب؟ فقتل

 . «املخلوقني صفة وصفه فقد يشء إىل يشء

                                                           
 . 125( ط : 1)

ن   ﴿( 2) َراًبت﴾،َجَيق  ل  اْلَكتفِر  َيت َلْيَتنِي ك   .40النحأ:  ت 

 . 81( ط : 3)

 .5/ 110: 1( الكتيف 4)



  

د جشمثتل  لك إ ا تد مرذ يف املكر شنذ ا :أقول لغضب جاحليت جاخلدعة جالرتدذ

راد هبت الغتيت  ال املحتدئ، فغتية الغضب مثالً ه  اإلجتقتم  ا سند إلي  تعتىل ي 

تر عىل كفرهم،  جالتخلذص، فإ ا شراد اهلل تعتىل عق بة العتّص شج اجتقتم الكفذ

 فصدق علي  تعتىل شجذ  غضب عليهم. جِتْس علي  الح اتي. 

 التعييب عىل املختلفة.  :النتقام

راد ب  مت ي هب  :السخط الغضب، جه  يف اإلسنتد إلي  تعتىل كتلغضب، ي 

خّ من العق بة.   السذ
 

 ﴾َواألَرُض  َواُت امالسِّ  هُ لَ  َتُقومُ  َل  َما َوَهَذا﴿

م ا  جاألرض.  :يريد  شنذ غضحك جاجتقتمك جسخطك يشء ال تق م ل  السذ

 

ليُِل احَلقرُي املِسكنِيُ املُسَتكنِي أَ َيا َسّيِدي، َفَكيَف ِب وِ ﴿ عيُف الذ   ﴾َنا َعبُدَك الض 

ء، ش  عوز عن احتامل ، فه  ضعيف. «الّضعيف» َف عن اليشذ  : من َضع 

.ـ من اليلذ  :«الّذليل» م ـ بمعنى اهل ان جاالستخفتف، خالف العزذ  بتلضذ

 الصغري اليليل.  :«احلقري»

 ىل ت   ي م  جليلت . الفقري الي  ال يقدر ع «:املسكني»

 اخلتضع.  :«املستكني»

جا  جاألرض من غضحك جاجتقتمك كيف يمكن يريد: شنذ مت ال تق م ل  السام

ل  جمقتجمت ، جاحلتل شجذني   ...؟ إىل آخره. «الضعيف عبدك»يل حتمذ

 

ي َوَربِّ َوَسيِّدي َوَموَليإِ َيا ﴿
ِضجُّ أَ نَها شُكو َوملَِا مِ أَ أِلَيِّ األُموِر اَِليَك  ،هَلِ

 ﴾؟بكِيأَ وَ 

ن ـ جشكتة جشكتجة جشكية »: (القتم س)يف  شكت شمره إىل اهلل شك ى ـ جين ذ



 

 يشك  فتلعترف اخلحري ينحغي شالذ  .«إ ا شخرب عن  بتلس ء :جشكتية ـ بتلكرس ـ

حكتيًة عن يعق ب  بتألجحيتء جاألجليتء، كام تتل تعتىل ـ يتً دإىل غريه تعتىل مقت

اَم َأْشُكو َبثِّي َوُحْزِن إىَِل اهللِإِ ﴿×: حينال  .﴾ن 

جاية عن شيب عحداهلل تك ى امليم مة هي التي هتء  هبشجال ، تتل: ×الرذ

 َل ما أصابنيتقول: لقد  أو .أحدل به بتَ : لقد ابتليت بام َل يُ تقول أن الّشكوى إّنام»

 . «ليوما محمت: سهرت البارحة وتقول أنوليس الّشكوى  .أحدا   بِص يُ 

سق ط األلف إ ا  لالستفهتم، جتيتم  «ملا»يف ت ل :  «ما»عتطفة، جكلمة «و»

َ »، جمثل ترعلي  اجل دخل جغريهت، جلكن ملذت كتن بعدهت  «مَ إال»ج «بِمَ »ج «مِل

يسقّ شلفهت.  جمل يكن حملذ اإلدغتم، مل ،«منها»حرف من هنسهت، جهي امليم يف 

مري راهع  . «الُمور» إىل جالضذ

 الفزع.  :الضّجة

                                                           
 شكت. ـ  349: 4( القتم س املايّ 1)

 .«مقتفيًت شثر األجحيتء»، جال يستقيم إالذ شن تك ن العحترة: «مقتفيتً »يف األصل: ( 2)

 .86( ي سف: 3)

 .«ب »يف األصل: ( 4)

 .1/ 116: 2( الكتيف 5)

 .«جحقذ »الظتهر شج  يريد: ( 6)

 .«دخل»يف األصل: ( 7)

. جال معنى ل ، جاحلكم الي   كره إجام يك ن مع دخ ل حرف اجلر «احلتء ج»يف األصل: ( 8)

 عىل شدجا  االستفهتم.

 .«فلم»يف األصل: ( 9)

 .«راهعة»يف االصل: ( 10)



  

 ]سبب البكاء[

جسحب الحكتء ـ كام تيل ـ ه  إدراك مت ال يالئم الطحيعة، فإجذ  إ ا شدرك شحٌد 

ك رجح  الحختر  من الظتهر إىل الحتطن، هربًت من ،  األمَر غرَي املالئم ل ، حترذ

د األعصتب جا  الحتطن، ج ، ضيق شفضية الدمتغ جالعصحتني جالصدرتفيتمدذ

جرة  مت يف الدمتغ  جينعرص منتفيهت، جحيدث شكل الحكتء، جخيرج حينئي  بتلرضذ

من الرط بت  الرتيقة بتلدمع جاملختط، كام خيرج املتء من اإلسفنوة املغم سة 

 في  عند غمز اليد عليهت. 

ط بت  جاهتامعهت يف الدمتغ بسحب شنذ األمل امل هب للحكتء  جحص ل تلك الرذ

ن القلب عند ت  هذ  الدم جالرجح إلي ، جحينئي  يرتفع من  جمن ج احي  يسخذ

ة إىل الدمتغ تييب الرط بت  التي في  ج ترتذقهت ج تسيذلهت، ثم تربد هي  شبخرة حترذ

بنفسهت، ج تغلظ حني جت فهت في ، فتصري رط بت ، فيدفعهت الدمتغ بتلعرص إىل 

.ههة العني التذصتل األمني هبت، جكلذام كتن امل هب شت ى كت  ن الدمع شحرذ

  

ُته﴿ ُتهأَ  ،أِلَليِِم الَعَذاِب َوِشد   ﴾؟و لُِطوِل الَباَلِء َوُمد 

 فعيل من األمل، جه  إدراك املنتفر، كام شنذ اللذية إدراك املالئم.  :أليم

 [ماهية؛ إيراد ونقض]

 جج تض . شج عدم كامل  ليا  ،جمن ت اعد احلكامء شنذ الرشذ عدم  ا   

 عن التفّصذ  يف  كرجا فقد جه ديتً  ك ج  مع قرٌّ  إجذ  حيث ألمل،بت القتعدة هيه

                                                           
. 78: 1قراق )كتتب التل حيت  الل حية جالعرشية( اإل( جمم عة مصنفت  شيخ 1)

 .70 ،58: 3. احلكمة املتعتلية 295مفتتيح الغيب: . 428القحست : 



 

حزجار . شت االً  القتعدة جقض ني السذ ق  صدر املتأهلذ من شنذ األمل  جاحلقذ مت حقذ

، جلكنذ  قرذ بتلعرض ب اسطتني: ]...[معدجد من   اخلريا ، ألجذ  جه د ذ

ق االتصتل.  :إحدامها  تفرذ

 عدم الطتتة.  :والثانية

جتتعدة احلكامء غري منق ضة، جهي شنذ كلذ مت ه  قرذ بتليا  فه  من شفراد 

 لحتذة. االعدم 

ق االتصتل شج س ء املزاج،  ،ثم إنذ النتس اختلف ا يف سحب األمل: هل ه  تفرذ

لشج تد يك ن هيا جتد يك ن  اك؟ فأكثر األطحذتء ، ـ تتبعًت جلتلين س ـ عىل األجذ

 . جالشيخ الرئيس عىل الثتلث ،عة عىل الثتينجاإلمتم الراز  مع مجت

ة»ثمذ إنذ استعامل  لحالء اآلخرة، كستئر شسامء الزمتن الي  استعمل يف  «املدذ

ت من األسامء املحهمة للزمتن، جالزمتن ـ كام  ث اهبت جعقتهبت عىل سحيل املوتز؛ ألهنذ

ر يف حملذ  رذ  لك األتىص. ـ مقدار احلركة القطعيذة التي كتج  للف ت 

جدار اآلخرة يف بتطن العتمل اجلسامينذ كيلك ث اهبت جعقتهبت من سنخهت، جهي 

ة؛ إ  عتمل الص رة غري منارص يف هيا  دار الص ر الرصفة غري ال اغلة يف املتدذ

  رة ص رتتن: صالعتمل، بل ال

، جهي داثرة زائلة غري بتتية.  صورة  منطحعة ججاغلة يف امل ادذ

                                                           
 .254: 1( قرح األسامء احلسنى 1)

 العحترة يف املتن غري جافية.( 2)

 .125ـ 124: 1. احلكمة املتعتلية 16: 1( اجظر: تيكرة شجيل األلحتب 3)

 .25: 1احلكمة املتعتلية عنهم يف ( 4)

 .109ـ  108: 1( تتج ن 5)

 .749، 537. التعليقت  عىل الش اهد الرب بية )األشتيتين(: 206( اجظر: القحست : 6)



  

دة عن امل ادذ تتئمة بياهتت، جدائمة بتتية ال تتغريذ من حتل إىل رصفة جمرذ  وصورة

ة هنتك.   حتل، جعياهبت جث اهبت شيضًت ص ريذة رصفة ال تنقطع، فال جت  جمدذ

ة ل  منزلتهت، جه  الدجام جالحقتء الدهر ؛ إ  ـ كام مرذ ـ  :فتملراد بتملدذ مت جزذ

القرآن الكريم، كق ل  تعتىل:  تبتت  ه  الدهر. جمت جرد يفثهتر  جمرى ال عتء لل

َبِت ﴿، جت ل : ﴾َيْوَم اْلِقَياَمةِ ﴿، جت ل : ﴾ُهنَالَِك َتبُْلو ُكلُّ َنْفسٍ ﴿ اْقرَتَ

اَعةُ   ، جغري  لك من شسامء الزمتن التي  كر  يف القرآن من  لك القحيل.﴾الس 

 

َتنِي يِف الُعقوَباِت َمَ  ﴿ ْ ن َصري 
عَت َبينِي َوَبنَي َأهِل َبالئَِك، عَدائَِك، َويَمَ أَ َفَلئِ

قَت َبينِي َوَبنَي   ﴾حّبائَِك أَ َوَفر 

 بمعصيتي جاستاقتتي للعق بت . 

: مجع ححيب، جشححذتؤه تعتىل هم اليين خلص ا جشخلص ا يف املاحذة، األحّباء

ب  جهم األجحيتء جاألجصيتء، جسيذام رشسهم جرئيسهم جسيذدهم ه  اخلتتم امللقذ

عرش من بعده، جكيلك ششيتعهم جشتحتعهم  يه االجثءجشجصيت ،‘باحيب اهلل

تخمني.جشظلذتهم من العلامء الراشدين الراسخني، جالعرفتء جششعتهم   الكتملني الشذ

 

 ﴾ولَِيائَِك أَ وَ ﴿

بمعنى: احلحيب جاملابذ هنت، جه  من عطف اخلتصذ عىل العتمذ  ،«الوِل»مجع 

تء مجيع األجحيتء جاألجصيتء جاملالئكة إن ا ريد هبت األجصيتء فقّ، جا ريد بتألححذ 

                                                           
 .30( ي جس: 1)

 .212، 174، 113( الحقرة: 2)

 .1( القمر: 3)



 

. جتد ال يفرق بني األجليتء جاألححذتء بنتء عىل تتعدة شنذ كلذ جحي   بني، كام مرذ املقرذ

جيٌل جال عكس، جحينئي  كتن من تحيل عطف العتم عىل العتم، جالفرق ه  

 يل االختالف يف العحترة جمالحظة التفنذن فيهت. جسيأيت لك تعداد بعض معتين ال

 «.املُؤِمننِي َوِلّ  َيا»عند قرح ت ل : 

 

 ﴾َفَهبنِي َيا إهِِلي َوَسّيِدي َوَموَلَي َورّب َصََبُت َعىَل َعذابَِك ﴿

من شفعتل القلب، يالزم األمر شبدًا، جه  بمعنى:  :«وهب»الفتء للتذفريع، 

 .  ظنذ

 : ش  ظنذني، ينصب مفع لني، كق ل الشتعر: «هبني»

ا  امرأ   فهبني وإّل                     الدوووخ أبا جرنأ فقلت                        فانيا  هالك 

ل ضمري املتكلم، ج الثتين  ، «فتجيتً »ج كيا:  «هتلكتً »، فق ل : «امرشً »مفع ل  األجذ

 «. امرشً »صفتتن لق ل : 

ل ضمري املتكلذم، جمجلة:  ل  مفع  «َعَذابَِك  ىَل عَ  َصََبُت »جهتهنت مفع ل  االجذ

 الثتين.

 

 ﴾؟صَِبُ َعىَل فِراقَِك أَ َفَكيَف ﴿

جحرمتن لقتئك الي  ه  منتهى آمتل املاحذني، ججصب عي ن العترفني، جغتية 

ج تل ب العتشقني، الي  جعد  ب  عحتدك املتذقني، جتل   نى املوتهدين، جمفرذ م 

تدتني جشعزذ القتئلني ـ :   ْرُجو لَِقاءَ َمن َكاَن يَ ﴿يف كتتبك املحني ـ جشج  شصدق الصذ

                                                           
 .294: 5: شجستب األقراف الحي  البن مهتم السل يل( 1)



  

ا ِه َأَحد  ْك بِِعَباَدِة َربِّ ا َوَل ُيرْشِ ِه َفْلَيْعَمْل َعَمال  َصاحِل   :﴾َربِّ

 نيست برگیكاه و چفراق بردل نادان 

است الوند هم چووليك بر مهه دان 
 

 اسم االستفهتم.  :كيف

ل مشتقذ اال م ر يف طلب املطل ب  :والصطبار ت طني النفس عىل حتمذ

 وصَب عاّم  ،صَب ]عىل[ ما تكره صَبان، الصَب»ح ب. جيف احلديث: املا

  .«حتّب 

مقتجمة النفس للمكتره ال اردة عليهت، جثحتهتت جعدم اجفعتهلت،  :األّول فالّصَب

ى: سعة الصدر، جه  داخل حت  الشوتعة.   جتد يسمذ

هتت الشه ية، جه  فضيلة داخلة حت :الثان والصَب ة. مقتجمة النفس لق ذ    العفذ

ثم إن الستئل شدرج فراق شححذتء اهلل تعتىل جشجليتئ  يف فرات  تعتىل، جإالذ فتألجىل 

إشترًة إىل شنذ  ؛شن يق ل: فيكف شصرب عىل فراتك جفراق شححذتئك جشجليتئك

م شجليتؤه فرات  تعتىل؛ إ  العلذة جاهدة لكامل املعل ل بنا   فراتهم من حيث إهنذ

ومن  اهلل، أبغضفقد  أبغضهمومن  اهلل، أحّب فقد  أحّبهم نم»األتم. جهليا جرد: 

  .«اهلل أطاعفقد  أطاعهم

                                                           
 .110( الكهف: 1)

 .34شعتر سلامن ستجهي ـ غزليت  ـ رتم ش( دي ان 2)

 .« متعىل»من املصدر، جيف األصل: ( 3)

 .55 / احلكمة:( هنج الحالغة4)

 .3213/ 613: 2( من ال حيرضه الفقي  5)



 

يخ عحد اهلل األجصتر ، تتل بتلفترسية  فراق تشآچ ن  ،هليإ» :جيف منتهتة الشذ

 .«داشتي كتر چ  دجزخ تش  آب ،داشتي

عري  :ظنذي شجذ  شهلم  اهلل تعتىل ـ إ  جتهته هبيه املنتهتة ـ شجذ  :أقول خلق   جتر السذ

إلحراق هل د الفتسقني جالكتفرين يف اآلخرة، جهعل   جتر فراتي ألحرق هبت 

 :تل ب العتشقني جالعترفني يف اال جىل
 

 

 ﴾َعىَل َحرِّ َناِركَ َوَهبنِي َصََبُت ﴿

 . «هبني»معط فة عىل  «هبني»ش : جتر ههنذم. جمجلة: 

 

 ﴾؟صَِبُ َعن النََظِر اىَِل كِراَمتَِك أَ َفَكيَف ﴿

كرامت  تعتىل للعحتد: إراءت  إيذتهم مجتل  جهالل  يف فراديس اجلنتن، 

 جاهتامعهم مع شححذت  جشجليتئ  يف حمرض القرب جمشهد اال جس. 

 

 ﴾؟َاسُكَن يِف الن اِر َوَرَجائِي َعفُوكَ َأم َكيَف ﴿

شنذ رهتئي القديم  :حرف العطف، جاجلملة معط فة عىل مت تحلهت. يريد «أم»

الي  مع  جفد  عىل فنتء بتب فضلك جعف ك، فكيف يسكن جيق م يف النتر 

                                                           
 .6( منتهت  جتم  خ اه  عحداهلل اجصتر : 1)

 ، بتختالف.3شعتر ج آثتر شيخ هبتء الدين حممد عتميل )شيخ هبتيي(: ش( كليت  2)

 .3( مثن   معن  : 3)



  

 جاجعكس  منيت  جآمتل ؟  ،َمن تغريذ رهتؤه

 

تَِك يِا َسيِِّدي َوَموَلَي اُ ﴿  ﴾ا  ققِسُم َصادِ َفبِِعز 

اَص  ُاقِسمُ »حرف الحتء للقسم، جمجلة:  ده، ش  تساًم صتد «اِدق   ختلصًت.  تً تتؤكذ

 

ن َتَركتَني َناطِقا  ﴿
 ﴾َلئِ

ة التنطذق جالتكلذم، جال تيهب بورشيت هيحتك  ش : ال تأخي عني ت ذ

 يتح. صجسط تك، جبقي يل جمتل الحكتء جالفزع جال

 

ن  ﴿  ﴾هلَِهاأَ َليَك َبنَي إِ أَلَُضج 

 ش : شهل النتر جالعياب. 

 

 ﴾َضجيَج اآلِملنِيَ ﴿

 ش : شفزعنذ جشصيانذ صياة املشتتتني. 

اهي.  «اآلمل»: املنية جاالشتيتق، جاألمل  جصف من ، بمعنى: املشتتق جالرذ

 

اَخ املُسَترِصخنيَ إِ َوأَلرَُصَخن  ﴿  ﴾َليَك رُصَ

تغيث، من األضداد. الصيتح بتالستغتثة، جالرصيخ: املغيث جاملس :الرصاخ

يَخ  َيا»جمن  يف الدعتء:   ، ش  مغيثهم. «سَترِصِخنياملُ  رَصِ

                                                           
 . 266/ 114: 3( هتييب األحكتم 1)



 

 ﴾َوأَلَبكنَِي  َعَليَك ُبَكاَء الَفاقِدينَ ﴿

من فقد ابن  شج ابنت  بتمل   شج األرس شج الغرق جاخلسف جاهللك، شج  :الفاقد

 الفتتدين.  بكتء  فقد شيئًت آخر مطل بًت ل . ج املصدر للتذن يع، ش  ج ع

 

 ﴾؟يَن ُكنَت َيا َوِِل  املُؤِمننيَ أَ  :َوأَلُناِدَين َك ﴿

، منهت: النترص، جاملعني، جاملدبذر، جاملت يلذ ال م ر العتمل معان كثرية للوِل

ل جالثتين.  ف في ، جه  من شسامئ  تعتىل. جاملنتسب هتهنت ه  األجذ  املترصذ

 ]اإلميان؛ معناه ومراتبه[

، جيف العـرف شيضـًت: عحـترة عــن التصـديق جاالعتقـتد غوة:اللّ  يف واإليوامن

ة شجحيتئ ، جاالعتقتد بام هتء ب  النحيذ ن، مع مـ اال  ةالتصديق بت حيد اهلل تعتىل ججح ذ

 شهل الحي ^ جحمحذتهم. 

ستن، جشعىل منهت ليامن مراتب شدجتهت اإلترار بتلاعلم شجذ  ـ كام مرذ ـ لإل

ر يف التصديق بتجلنتن جالعمل بتأل ركتن، جشعىل منهت ـ جهي املرتحة القص ى ـ تن ذ

القلب ينكشف ب  حقيقة األشيتء كام هي عليهت، فريى اجلميع من اهلل جإىل اهلل، 

فيتخطذ ن يف املقتمت ، جيشتهدجن  ،«كن»جاتتدار يف الحتطن ي صل ب  إىل مقتم 

ا  جال اليت  ت ن عىل شبلغ جه  بتلنح ذ ، جال يف شجفسهم الكرامت ، فيصدذ

 جهيه هي حقذ حقيقة اإليامن.  .حيتته ن يف إثحتهتت إىل الدالئل جالحيذنت 

                                                           
 ، فه  مفع ل مطلق لحيتن ج ع الفعل.« عج»يف االصل: ( 1)

 .161: 1زبدة التفتسري  ،244: 1( جممع الحيتن 2)



  

 ، ش  شين جرصك جإعتجتك يت معني املؤمنني؟ «؟نَت كُ  أينَ »فق ل : 

 

 ﴾َيا َغاَيَة آَماِل الَعاِرفنِيَ ﴿

 جمنتهى شش اتهم جطلحتهتم. 

ني+ ـ : من ششهده اهلل تعتىل   العارف ات  جصفتت  ـ كام تتل صدر املتأهلذ

 .جشفعتل 

عل مقتباًل ل  ـ : من شطلع  اهلل عىل  لك ال عن شه د ، فه  يف  والعاَل ـ إ ا ه 

مقتم علم اليقني، جالعترف يف مقتم عني اليقني شج حقذ اليقني، جهليا يقتل: املعرفة 

، جالعلم  ٌّ إدراك اجلزئي شج الحسيّ؛ ألنذ متعلذق الشه د هزئٌي حقيقٌي جبسي

حة جتصديقت  كيلك، جمجيعهت عن اجت  كلذية. حدجد جر  س م مركذ

 منتهته.  :الَشء غاية

 تد مرذ معنته.  ،«شمل»مجع  :اآلمال

 

اِدقنيَ ﴿  ﴾َيا ِغياَث املُسَتغيثنَي، َيا َحبيَب ُقلوِب الص 

إن كتن احلحيب بمعنى املابذ فتلقل ب حمحذ ب ن ل  تعتىل، جإن كتن بمعنى 

 . ﴾حُيِبُُّهْم َوحُيِبُّوَنهُ ﴿كام تتل تعتىل: املاح ب فهم حمحذ ن ل ، 

 بمعنى املغيث. :الغياث
 

 ﴾َوَيا اَِلَه الَعاملنَِيَ ﴿

 جمعح دهم احلقيقي. 

                                                           
 .196: 1( قرح األسامء احلسنى 1)

 .54( املتئدة: 2)



 

م ـ جليس مجعًت ل ؛ إ  ه  اسم ملت  «لعتملا»اسم مجع لـ :العاملون ـ بفتح الالذ

ى الحترئ س ى الحترئ تعتىل. جالعتمل ن خيتصذ استعامل  يف  ج  العق ل جمت س 

ج غري عقالء، جل  كتن مجعًت ل  ينحغي شن يك ن شتعتىل، شعمذ من شن يك ن عقالء 

 مدل ل  زائدًا عىل مدل ل مفرده، جاألمر بتلعكس فيهام.

 

اَك ُسبَحاَنَك َيا أَ ﴿ ي َوبَِحمِدَك َتسَمُ  فِيها َصوَت َعبٍد ُمسلٍِم ُسِجَن فِيَها إِ َفرُتَ هَلِ

 ﴾بُِمَخاَلَفتِه

 املؤجذثتن راهعتن إىل النذتر.  الضمريان

ون، جالحتء للسححيذة، ش  بسحب خمتلفت  شجامرك  :«ُسجن» حس يف السذ ش  ح 

 جج اهيك. 

 : من شتى بتلشهتدتني، شهتدة الت حيد جشهتدة الرستلة. واملسلم

 

ا بَِمعِصَيتِه، َوُحبَِس َبنَي َاطَباقَِها بُِجرِمِه َوَجريَرتِه﴿  ﴾َوَذاَق َطعَم َعذاهِبَ

دركت  اجلايم التي بعضهت ف ق بعض، كام شنذ درهت  اجلنتن  :ارنال أطباق

 بعضهت ف ق بعض. 

 اخلطيئة. جالضامئر الثالثة ترهع إىل العحد.  :اْلريرة

 

 ﴾َوُهَو َيِضجُّ ﴿

 جيفزع.  

 
  

لٍ ﴿  ﴾إَليَك َضجيَج ُمَؤمِّ

.   جراج 



  

 ﴾لَِرمَحتَِك ﴿

 جرشفتك. 

 

 ﴾يِدكَ َوُيناِديَك بِلِساِن َأهِل َتوحِ ﴿

دجن اليين ال يرجن يف مملكة ال ه د  ش  ينتديك جيدع ك كام يدع ك امل حذ

ترًا، بل يرجن يف كلذ يشء  ات  جصفتت  جشفعتل  جشؤجج  جآثتره، جال  غريه تعتىل ديذ

مد، املقص د يف احلتهت   يدع ن حل ائوهم شحًدا غري ال احد األحد الصذ

 جتتضيهت، جيق ل ن: 

إّل 

*** 

 

 

                                                           
 .152( اجظر: هتمع األرسار ج منحع األج ار: 1)

 ، جفي : )هال( بدل )شال(.329ح ال جآثتر هتمي(: ش( هتمي )2)



 

ُل اَِليَك بُِربوبِي تَِك ﴿  ﴾؟َوَيتَوس 

 [إليك نيودعوت] َعَليَك، لَلَتنِيدَ  أنَت وَ  َك،َرفتُ عَ  بَِك »: ةكام يف دعتء عرف

 كام تيل: ،«َأنَت  امَ  َادرِ  َلَ  أنَت  َلوَل وَ 

 ور نه بوي گل خود بچموووووون راهنوووام شْد 

 مسكني چه خَب داشت كه گلزار كجاست مرغ

هعل  جسيلة  :هعل  تعتىل جسيلة ملعرفت ، بل املراد :جلكنذ  ليس املراد هتهنت

 تخالص  من العياب. الس

ب هبت إىل الشخص حتذى يعرض علي  حتهت .  :الوسيلة  هي مت يتقرذ

 

َفَكيَف َيبَقى يِف الَعذاِب َوُهَو َيرُجو َما َسَلَف ِمن ِحلِمَك َوَرأَفتَِك  ،َيا َموَليَ ﴿

 ﴾؟َوَرمَحتَِك 

عن   فتملراد برهتء الستئل: مت سلف من حلم  تعتىل شجذ  يف الدجيت كثريًا مت صدر

املعصية، جترتذب ليلك غضب اهلل جسخط  عىل جفس ، جلكن جتتجز عن  كثريًا 

 مت؛ حللم  جرشفت  جرمحت  بعحتده، جمت شخيه بتلعق بة، كام تتل امل ل  :

 فتعتتد ليلك بالم  تعتىل، جيره ه عن اهلل يف اآلخرة شيضًت. 

                                                           
. املصحتح )للكفعمي(: 157: 1محزة الثاميل كام يف: إتحتل األعامل  ( هيا مقطع من دعتء شيب1)

 .589ج 588

 .ظ «بلحل»( يف هتمش املخط ط: 2)

 ، بتختالف.245: 1( قرح مثن   3)

 .725( مثن   معن  : 4)



  

 ﴾م َكيَف ُتؤملُِه الن ارُ أَ ﴿

 جت هع . 

 

 ﴾َوُهو َيأَمُل ﴿

  جيره .

 

ُبَها َوَأنَت َتسَمُ  َصوَتهُ أَ  ؟َفضَلَك َوَرمَحَتَك ﴿  ﴾م َكيَف حُيِرُقُه هَلَ

 قتدهت جاشتعتهلت. اتذ  :النار هلب 

 

 ﴾هُ انَ كَ مَ  َوَتَرى﴿

 جمقتم  يف النتر. 

د»ف بـمق لة من املق ال  التسع العرضية، جعرذ  :املكان يف  «الحعد املورذ

يف اصطالح « متتسذ بتطن احلتج  بظتهر املا  »، جبـاصطالح اإلقراتيني

تئني  . املشذ

حني ا لقى يف جتر جمرجد مل يستغث جمل × كأجذ  يريد الستئل: شنذ إبراهيم

جزل إلي  من ربذ  × ، مع شنذ هربئيلنهتمربذ  للنذوتة  تيسترصخ، جمت دع

                                                           
عن ج ،عن شفالط ن جالرجاتيني ،217: 1( حكي عنهم يف قرح األسامء احلسنى 1)

 . 43: 1األتدمني يف احلكمة املتعتلية 

. جحكي الق ل بتلسطح عن املعلم األجل 108( رستئل ابن سينت )كتتب احلدجد(: 2)

، جاجظر اللذمات  43ـ  42: 1جشتحتع  كتلشيخني جغريمهت يف احلكمة املتعتلية 

 .193: 4)السهرجرد ( 

 .«عنهت»يف األصل: ( 3)



 

 ملت آفمع هيا مت  .«فال إليك أّما»: تتل «حاجة؟ لك هل» اجلليل جتتل:

عل  النتر علي  بردًا جسالمتً  ، فكيف بعحد  استغتثك النذتر جمت شحرتت ، بل ه 

جاسترصخ إليك جشج  تسمع ص ت  جترى مكتج  فيهت، جهي تؤمل  جحيرت  هلحهت، 

 جال تنوي  عنهت؟ حتشت بكرمك جفضلك.

  

 ﴾شَتِمُل َعَليِه َزفرُيَهاَأم َكيَف يَ ﴿

 ش  شحتط علي .  :عليه اشتمل

ل ص   احلامر، كام شنذ الشهيق الّزفري : حسيس النتر، جه  يف األصل: شجذ

 آخره. شحذ  حسيسهت املفظع بزفري احلامر الي  ه  كيلك. 

 

 ﴾؟عَفهُ َض َوَأنَت َتعَلُم ﴿

 جتلذة بضتعت  يف محتجي .  ،جت اجي  جعدم طتتت  جهي 
 

                                                           
؛ إ  ال جفي يف السؤال، جكي«بىل»يف األصل بعدهت: ( 1) لك هي ليس  يف مصتدر ، جال يصحذ

 احلديث.

 . 63: 11. باتر األج ار 60: 2× . عي ن شخحتر الرضت335( اخلصتل: 2)

 .«اجملت »يف األصل: ( 3)

ْلنَت َيت َجتر  ك  يِن َبْرًدا َجَساَلًمت َعىَل إِْبَراِهيمَ ( ﴿4)  .69األجحيتء:  ﴾ت 

ق. جال هي: الشق يف اليشء. النهتية( 5) : 5يف غريب احلديث جاألثر  جهي الث ب: بىل جخترذ

ـ ال هى. جيف  402: 4ـ جهي، القتم س املايّ  417: 5ـ جهت، لستن العرب  234

شن حرجف  تدلذ عىل االسرتختء. جليس يشء منهت ينتسب  146: 6معوم مقتييس اللغة 

 .  الدعتء الرشيف؛ فنفسري الضعف ب  ال يصحذ



  

 ﴾َأم َكيَف َيتَغلَغُل بنَي َاطَباقِها﴿

ه  التارك مع االضطراب، إ ا تصد اخلرجج عن حت  يشء ال  :التغلغل

 طتتة ل  في . 

 م اتفهت جدركتهتت. :ارنال طبقات

 

 ﴾؟َوَأنَت َتعَلُم ِصدَقهُ ﴿

ل  إيالم النتر جإحراتهت صتدٌق ال ختدع  ش  شج  تعلم شجذ  يف تغلغل  جعدم حتمذ

 جمتكر.

 

هيَ َأم َكيَف َتزُجرُه َزَبانِ ﴿  ﴾؟تَُها َوُهَو ُيناِديَك َيا َرب 

 ش  متنع  عن اخلرجج منهت.  :«َتزُجرهُ »

لة عليهت، جاحدهم الّزبانية بنى»: املالئكة التي م كذ بن»مأخ   من  «ز   ،«الزذ

اتح:  م يدفع ن شهل النذتر إليهت. جيف الصذ بتجية عند العرب: »جه  الدفع؛ ألهنذ الزذ

ي ب  بعض املالئكة؛ لدفعهم شهل النذتر إليهتال طة، جسمذ   .«رشذ

 

 ﴾؟َأم َكيَف َيرُجو َفضَلَك يِف ِعتِقِه ِمنَها َفَترُتُكُه فِيَها﴿

 التارير جالتخليص عن القيد.  :العتق

ه فيهت.  :ترتكه  ش  َتَير 
 

                                                           
 ـ زبن. 2130: 5الصاتح   (1)



 

 ﴾َول املَعروُف ِمن َفضلَِك  ،َهيَهات َما َهَكذا الَظنُّ بَِك ﴿

.بل الي    ه  معرجف من فضلك بني عحتدك بعكس  لك، كام مرذ

 

ِدينَ ﴿  ﴾َول ُمشبِه  ملِا َعاَملَت بِه املَُوحِّ

ين.   معط فة عىل مت تحلهت، ش  جال هكيا مشحٌ  ملعتملتك مع امل حدذ

 

َك َواِحَسانَِك ﴿  ﴾ِمن بِرِّ

تن، ديك بتلربذ جاإلحسمع م حذ  تعتملتشجذك  :يريد ،«ما»بيتن لـ «من»كلمة 

 ال بتلعياب جاإلستءة جالنريان.

 
 

 ﴾قَط ُ أَ  َفبِالَيِقنيِ ﴿

  «.قط أَ »متعلذق بـ الفتء للتفريع، جالظرف 

ده التتضتء املقتم.  «َاقَط ُ »جمجلة:   تأكيٌد ملت تحلهت، شكذ

 : ه  االعتقتد اجلتزم الثتب ، جيرادف  القطع. اليقني

ٌم شن قتماملثم ملذت كتن  م مت هذ الستئل يف تلك الرضاعة جاالبتهتل  شن يت هذ

جضعف اعتقتده  ،جاملسكنة جت صيف العياب جالنكتل كأجذ  شستء ظنذ  بربذ 

دة:   بفضل  جكرم ، فلدفع هيا التذ هم  شتى بوملة مؤكذ

                                                           
ديك»، جال يستقيم إالذ إ ا كتج  العحترة: «تملتع»يف األصل: ( 1)  .«تعتمل م حذ

 من اجلتر جاملورجر الي  ه  تسيم الظرف. «شح  اجلملة»كيا، جالص اب: ( 2)

 .«مقتم»، جيف النسخة األم: يف هتمش املخط طمن جسخة ( 3)



  

 ﴾َلوَل َما َحكمَت بِِه ِمن َتعِذيِب َجاحِديَك ﴿

  «.ما»بيتن لـ «من»كلمة 

جحكم  تعتىل بتعييب هتحدي  يف القرآن  .: املنكر املرصذ يف اإلجكتراْلاحد

نَا ﴿املويد، حيث تتل:  ِْم َرب  َوَلْو َتَرى إِِذ املُْْجِرُموَن َناكُِسو ُرُؤوِسِهْم ِعنَد َرهبِّ

ا ُموقِنُوَن  ا إِن  َنا َوَسِمْعنَا َفاْرِجْعنَا َنْعَمْل َصاحِل  َولَْو ِشْئنَا آَلَتْينَا ُكل  َنْفٍس  *َأْبرَصْ

ِعنَي  ُهَداَها ن ِة َوالن اِس َأيْمَ َفُذوُقوا  *َولَكِْن َحق  اْلَقْوُل ِمنِّي أَلَْمََلَن  َجَهن َم ِمَن اْْلِ

ْلِد باَِم ُكنتُْم َتْعَمُلونَ  ا َنِسينَاُكْم َوُذوُقوا َعَذاَب اخْلُ ﴾باَِم َنِسيُتْم لَِقاء َيْوِمُكْم َهَذا إِن 

 

 ﴾ُمَعانِديَك  خاَلدِ إِ َوَقَضيَت بِِه ِمن ﴿

 : حكم . «يَت َض قَ » 

 جاملرادجاحد، جه : املعترض لك بتخلالف عليك.  والعنيد والعنود املعاند

 بتهلل يؤمن ا جمل جاخلالف، بتلحتطل جهتدل ه ،‘اهلل رس ل عترض ا اليين: هبم

 . كفرهم عىل جمتت ا جرس ل ،

تعتىل يف ه اب  : دجام الحقتء، جتَض شيضًت يف كتتب  الكريم، حيث تتلاخللود

ِعنَي ﴿إبليس متى تتل:  تَِك أَلُْغِوَين ُهْم َأيْمَ  *إِل  ِعَباَدَك ِمنُْهُم املُْْخَلِصنَي * َفبِِعز 

ق  َأُقوُل  قُّ َواحْلَ  .﴾أَلَْمََلَن  َجَهن َم ِمنَك َوِِم ن َتبَِعَك ِمنُْهْم َأيْمَِعنيَ *  َقاَل َفاحْلَ

 

َعلَت الن اَر ُكل  ﴿  ﴾َها َبردا  َوَساَلما  َْلَ

 «.لول»ه اب 

                                                           
 .14ـ  12( السودة: 1)

 .85ـ  82( ص: 2)



 

، كام شنذ احلرارة خالف الربجدة.  :الَبد   خالف احلرذ

الم؛ سالم ى اجلنذة: دار السذ : كنتية عن الراحة جعدم اآلفة جاأل ى، جمن  سمذ

م جااللتيا .   لعدم جهدان اآلفة فيهت، ججضترة عيش شهلهت بتلتنعذ

 

 ﴾ّرا  َوَل ُمَقاما  أِلََحٍد فيِها َمقَ  َوَما كانَ ﴿

 كالمهت اسم مكتين القرار جالقيتم.  :واملقام املقرّ 

 

 ﴾َوَلكِن َك ﴿

 تحلهت. متىل استدراك ع 

  

َست ﴿  ﴾ساَمُؤكَ أَ َتَقد 

ه  عن شتئحة النقص جالعيب.   تنزذ

 

 ﴾قَسمَت أَ ﴿

ُْم وَ ﴿يف كتتبك احلميد، حيث تل  خمتطحًت لنحيذك:   هن  َك لَنَْحرُشَ َياطنَِي َفَوَربِّ الش 

ُْم َحْوَل َجَهن َم ِجثِيًّا هن  ، ش  عىل ركحهم جشطراف شصتبعهم، ال ﴾ُثم  َلنُْحرِضَ

                                                           
الدعتء الرشيف بتيكري العتمل؛ إ  مع تأجيث   ، عىل شن شغلب مصتدر«كتج »صل: يف األ( 1)

اً »ال يحقى يف الحني سحب لنصب  فهام حينئي  محتدآن للخرب شح  اجلملة؛  «مقتمتٌ »جال  «مقرذ

فاقهام الرفع، جمجلتهام خرب للضمري املسترت. شمت مع تيكري العتمل فينتفي  لك كل ، جه  

 الص اب.

 .«عن مت»يف األصل: ( 2)

 .68( مريم: 3)



  

 ههنذم. يستطيع ن القيتم عىل شرهلهم يف ح ل

 

﴿ ْ  ﴾يَمعنيَ أَ َها ِمَن الكافِريَن ِمَن اِْلن ِة َوالن اِس ََلَ َأن مَت

 [اجللي ]الكفر

د. جيف مجيعهت الكفر ثالثة شتستم: كفر اجل ا د، جكفر النفتق، جكفر الته ذ

 بمعنى السرت جاإلجكتر. 

عحترة عن إجكتر رضجر  من رضجريذت  الدين، شج إجكتر  :لاألوّ  ولكنّ 

فه  كتفر قرعًت بتلكفر اجلا د ،  ،فمن شجكر جاحدهت شج شجكر اجلميع .مجيعهت

 جليس لدم  جمتل  جعرض  حرمة مت دام بتتيًت علي . 

عحترة عن اإلجكتر يف القلب جاإلترار بتللستن خ فًت جطمعًت،  :والثان

 إِن َك  َنْشَهُد  َقاُلوا املَُْنافُِقونَ  َجاءكَ  إَِذا﴿كتملنتفقني اليين شخرب عنهم ت ل  تعتىل: 

َك  َيْعَلمُ  َواهللُ اهللِ َلَرُسوُل  ُذوا*  َلَكاذُِبونَ  املُْنَافِِقنيَ  إِن   َيْشَهُد  َواهللُ َلَرُسوُلهُ  إِن  َ  اَت 

 .﴾ُجن ة   َأْياَمهَنُمْ 

جاإلترار يف الحتطن كتليه د اليين  ،تهرظعحترة عن اإلجكتر يف ال :والثالث

رس ل اهلل ججحيذ ، جلكن شجكرجه بأت اهلم، جطلح ا × علم ا جشيقن ا شنذ م سى

جا شيضًت يف اإلجكتر الق يل، حتى سأل   همن  املعوزا ، جمع إتيتج  هبت هلم شرصذ

ية احلي اجية  ، كام تتل امل ل  : رؤيت  تعتىل بأبصترهم احلسذ

                                                           
 كيا.( 1)

 .2ـ  1( املنتفق ن: 2)

 .«سأل ا من »، جه  متعد  بنفس ، جل  كتن جال بدذ فه : «سأل ا عن »يف األصل: ( 3)

ح ب  ت ل  تعتىل: ( 4) ، ﴾َفَقْد َسَأل  ْا م  َسى َشْكرَبَ ِمن َ لَِك َفَقتل  ْا َشِرَجت اهلَل َهْهَرةً ﴿جه  مت رصذ

 



 

ى بتلكفر  الثة ]...[ثفهيه األتستم ال جحكم هبت ظتهر الرشيعة، جيسمذ

 اجليل.

 ]الكفر اخلفّي[

ت  رد شحتديث: فأتستم  كثرية، جفي  ج ،اخلفيذ  الكفر جشمذ

 السوداء النّملة دبيب من أخفى ّمتيدبيب الرشك يف اُ  إنّ »منهت: ت ل :: 

  .«الّظلامء يلةو يف الل امللساء شج و الصاّمء الصخرة عىل

 .«ارمتاس يف دهره يزل َل بالّرأي اهلل دان من»×: جمنهت: ت ل 

الل جالعمى عن احلقذ ش  ال يزال دهرَ    .ه منغمسًت يف الضذ

ي.ج دذ االستحداد بتلرش  جاجلهل جالفس  ق من شتستم الكفر اخلفذ  ع 

كلذ مت سرت احلقذ جل  حلظًة عن فؤاد العحتد فه   كفٌر عند شهل  :وباْلملة

 السل ك. 

، جمن  اجلنني يف ال    من: َهنَّ  ،«هنذ »: مجع واْلنّة ه  حم؛ إ  اجلنذة رإ ا َسرَتَ

. ثم إنذ من  جسيأيت  .جمنهم مؤمن راً اجلنذ كتفجاألهنذة مست رة عن احل اسذ

 تفصيل  إن شتء اهلل تعتىل.

                                                                                                                                        
 .153النستء: 

 .165( مثن  : 1)

 يف املخط ط. غري مقرجءةلمة ك (2)

 .487حتف العق ل:  ،1/  379اجظر: معتين األخحتر:   (3)

 . 17/  58: 1. الكتيف 35/  11( ترب اإلسنتد: 4)



  

لِّد فيَها املُعانِديَن، وَ َوأَ ﴿  ﴾نَت َجل  َثناُؤكَ أَ ْن َُتَ

 ش  عظم من شن يصف  ال اصف ن، كام تتل الشتعر: 
 

ض للثنت ض فقّ، جإالذ ال يمكن ألحد  شن معنته: شجذ  يكفي َمن َتعرَّ ء التعرُّ

يثني هلل تعتىل حقَّ ثنتئ ، بل ثنتؤه شهلذ من إحصتء الحرش كام تتل سيذد الكتئنت : 

  .«نفسك عىل أثنيتكام  أنت ،عليك ثناء   ُاحيص ل»
 

 ﴾ئا  ُقْلَت َمْبَتدِ ﴿

لَ   امج ، جتفضذ ل الدين، متى جزل الفرتتن السذ  :يف ابتداء اإلسالم جشجذ

 

ما  َوَتَطَوْلَت يف اإلِ ﴿  ﴾ْنعاِم ُمَتَكرِّ

م، ش  مضعف إكرام   :التكّرم ازديتد الكرم عىل الربايت، فه  تعتىل متكرذ

جشعلمهم  ،جمن فضل  جإجعتم  شجذ  شخرب عحتده عىل لستن جحيذ  .جإجعتم  عىل عحتده

 يف كتتب  الكريم، جتتل:

 

 ﴾ل َيْسَتونَ  َاَفَمْن كاَن ُمؤِمنا  َكَمْن كاَن فاِسقا  ﴿

، جالن ر جالظلمة، كيف يتستجى الكفر جاإليامن، جالفس ق جالعدالة

                                                           
، مكترم األخالق )ابن 379: 3، 225: 1ريتض الستلكني  .ميذة بن شيب الصل الحي  ال  ( 1)

 .141آيب الدجيت(: 

 .56( مصحتح الرشيعة: 2)

 .18ة: السود( 3)

 ش  العدالة الرشعية، جإالذ تصدهت: اجل ر.( 4)



 

 جاجلهل جالعلم، جالحصترة جالعمى، جاهلداية جالغ اية؟

 

ْرََتاَفأَ إهِلي َوَسيِدي ﴿  ﴾سأُلَك بالُقدَرِة اّلتي َقد 

 ال اج عتطفة. 

 القدرة[ فهومم] 

ت تدرت  ال :هنا بالُقدرة واملراد س ،ش  ال ه د املنحسّ ـ فعليذةإمذ  جالفيض املقدذ

ر مجيع املقدجرا  ـ رهت بتلقدرة الياتية، جهبت تدذ جشجهد مجيع  ،التي تدذ

ة، جهبت شخرج تامل ه دا ، جشحيت هبت مجيع األشيتء، جهبت خلق امل   جاحلي

 األشيتء من العدم جالليسية الياتية إىل ال ه د جاأليسية. 

ة، فضاًل  تد مرذ شنذ القدرة يف ال اهب اليا  جاهحٌة بتليا  جف َق اجل هريذ

 مطلق؛ إ  ال متهيذة ل  جراء اإلجيذة الحاتة، حتذى 
عن العرضيذة، جعني  ات  بق ل 

يمكن شن يقتل: تدرت  عني شيئية جه ده ال عني متهيذت ، جيف فعل  تعتىل عني 

ت ج ة رشسًت؛ ألهنذ إن مل تكن عني متهيذتهت، فعل ، جيف العق ل: ه اهر مفترتة عن املتدذ

 لكنذهت عني جه دهت، دائمة بدجام جه دهت، جيف احلي ان: كيفيذة جفستجيذة. 

تل الي  ه  تدرة اهلل املتعتل، جخمرج النف س بالقدرة املراد أو : العقل الفعذ

ى بـ لني جاآلخرين، جه  املسمذ ة إىل الفعل، جمعلذم شجحيتء األجذ جح »مجيعًت من الق ذ ر 

ع املحني.  ﴾منياألَ  رجح  ﴿ج ،«هربئيل»ج ،«القدس  يف لستن الرشذ

؛ إجيتدهت؛ ألجذ  جإن كتن م ه دًا دائاًم بديم مة اهلل تعتىل، بتقديرها واملراد

                                                           
 .193الشعراء: ( 1)



  

جلكن بيات  ليس حمضًت جإمكتجًت رِصفًت، كام تتل احلكامء: املمكن من  ات  شن يك ن 

 . يس، جل  من علذت  شن يك ن األيسلال

 ، جبتقديرهت: هعلهت. ء: مطلق اإلجيتد جاخللق جاإلحيتبالقدرة املراد أو

 إحيتء  اإلجستن بخص  ص ، جكأنذ املراد بق ل : :املراد يك ن شج

 

 ﴾َوبالَقِضَيِة ال تِي َحَتْمَتها َوَحَكْمَتها﴿

هي تضيذة اإلمتتة جامل   التي حتمهت جحكمهت عىل النف س؛ إليصتهلت إىل 

لق مل غتيتهتت الياتية جالعر ة جال ه د تصل دجرة احليتضية، جألنذ امل   إن مل خي 

جرا  اال خريت  التي تك ن بعدجت؛ إ  املمكنت  دالك ين الطحيعي إلينت، بل إىل ال

   دجرة حتذى تأيت جحتيت دجرة ا خرى؛ ألجذ  ل  متنقيض جتغري متنتهية، فالبدذ شن 

ة التي بقي  ششختص النتس جاحلي اجت  بال هنتية لكتن الست بق ن تد شفن ا املتدذ

ة مل  ن منهت، جل  بقي  لنت متدذ ة يمكن شن ج هد ججتك ذ ن، فلم يحق لنت متدذ منهت التك ذ

 يحق لنت مكتن جرزق. 

ل ن عىل  جإن تلنت: جحقى جان جاليين بعدجت َعىَل الَعَدم دائاًم، جيحقى األجذ

ل ه  د شجىل منذت، بل ا بدجام ا ال ه د شبدًا كتن منتفيًت حلكمت  تعتىل؛ إ  ليس

ة، ف هب تالعدالة اإلهلية تقتيض شن يك ن للكل  حظٌّ ججصيٌب من ال ه د جاحلي

حق إمكتن، فليلك َحَكم جَحَتم عىل عحتده  ؛   الستبقمشن ي ليك ن ل ه د الالذ

 بتمل   جالفنتء. 

                                                           
 ، بتختالف.487: 7سعتدة يف قرح هنج الحالغة ( مفتتح ال1)



 

جالسحب الطحيعي للم  : اجعدام الرط بة األصليذة، ججت ف الغت ية عن 

الق ى الطحيعية متنتهية التأثري جالتأثذر، فالبدذ هلت من ال ت ف، جبقتء  شغلهت، إ 

عتدل، فيهدم الحدن، فيقطع النفس  احلرارة الغريزية األصليذة بال مقتجم جم 

 :عالتتهت عن 

هلل تعتىل يف عحتده، كام شنذ شحد : هي القدرة التي هعلهت ابالقدرة املراد أو

 ش  صتحب القدرة فيهت.  ،«اماألنَ  يِف  ةِ درَ القُ  ب  رَ  ايَ »شسامئ : 

 : هي التكليف الي  حكم  جحتم  عىل العحتد. ةيوبالقض

 شج ترشيعيذًت.  ،تك ينيًت كتن ؛شج املراد: مطلق احلكم

م فيهت لال«القدر»مجيع  :«وبالقدرة»  . ستغراق، جكتج  األلف جالالذ

 ر القضتئية كلذهت حمكمة صالقضتء، فإنذ ال :وبالقضّيةالقدر،  :بالقدرة املراد أو

حمتذمة لغلحة شحكتم ال ه ب عليهت، جلكلذيتهت، جلك هنت العلم الفعيل هلل تعتىل ال 

ل. َردذ جال تحدذ  ت 

 

 ﴾ْجَرْيَتهاأَ َوَغَلْبَت َمْن َعَلْيِه ﴿

علي  تضتء اهلل  َ  هرا  فمن املعل م شنذ من  ش : شهري  القدرة جالقضية علي .

جتدره ـ بأ ذ معنًى كتن القضتء جالقدر ـ فه  مغل ب مضمالذ مستهلك حت  

                                                           
  ، بتختالف.67 :الرتم /( ربتعيت  خيتم1)

 .387: 91باتر األج ار  ،250( املصحتح: 2)

 ش  تستغرق جتشمل مجيع شفراد جمصتديق مدخ هلت.( 3)



  

 حكم  جتدرت  تعتىل. 

ة األشيتء يف سط ع ج ره جهيامن :وغلبته  حض ره. تهره، جمقه ريذ

 

 ﴾ْن ََتََب ِل يف هِذِه الّليَلِة َويف هِذِه الّساَعةِ أَ ﴿

 ي واأليام ظاهرًا وباطنًا[]الليال

ظتهر الليلة جالستعة: لعلذهت ليلة اجلمعة، جستعتهت التي تال فيهت هيا الدعتء 

 الرشيف، جمن املأث ر تأكيد استاحتب تالجت  يف ليتيل اجلمعت . 

لت ، بل مجيع الع امل يف السلسلة  ت  جمج  جبتطنهت جتأجيلهت: هيا العتمل برمذ

مل خمتتم ج ره تعتىل، جهليا شطلق اهلل تعتىل عىل كلذ عتمل من النزجليذة؛ ألنذ هيا العت

×: علي ، كام تتل تعتىل مل سى  «الي م»الع امل يف السلسلة الصع دية اسم 

اِم اهللِ﴿ ْرُهْم بَِأي  اَمء إىَِل اأْلَْرِض ُثم  َيْعُرُج إَِلْيِه ﴿، جتتل: ﴾َوَذكِّ ُر اأْلَْمَر ِمَن الس  ُيَدبِّ

يِف َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه ﴿، جتتل يف مقتم آخر: ﴾َكاَن ِمْقَداُرُه َأْلَف َسنَةٍ  يِف َيْومٍ 

 . ﴾ََخِْسنَي َأْلَف َسنَةٍ 

ه يت، جه  ي م القيتمة الجاملراد: الي م امللك يت، جالي م اجلربجيت، جالي م ال

 جالطتمة الكربى. 

، جيف السلسلة الصع دية جرسذ تسميت  الع امل يف السلسلة النزجلية بتلليتيل

                                                           
 ا، جال ينتسب املقتم؛ ألن معتجي : املابذ جالعطشتن.كي( 1)

 .5( إبراهيم: 2)

 .5( السودة: 3)

 .4( املعترج: 4)



 

تم، ه  شنذ الي م عحترة عن برجز الن ر جظه ره جشدت ، جالليل عحترة عن  بتأليذ

 هيا إىل املحدش من ججزل األمر صدر فإ االظلمة جالغسق جضعف الن ر جتلذت . 

د كأجذ  العتمل، هتً  َبع   إىل ال ص ل فاني .عن  جشدبر احلقيقة شمس مطلع عن متدرذ

 عتمل إىل بتإلضتفة ضعيف الن ر إ  إلي ؛ بتلنسحة ليالً  العتمل  لك تنك عتمل ، كلذ 

ة، عتمل إىل األمر يصل شن إىل الف ق،  عتمل كتن ملذت العتمل جهيا .هيا عتملنت :يعني املتدذ

ة جالن ر الكامل مطلق من تسط  جكتن جاهلي ىل، الظذلمة  كتن جالن ر، الكامل ت ذ

 جهليا ؛مظلامً  ليالً  فكتن الط ليذة، الع امل إىل قيتسبتل جاالجعدام االجظالم غتية يف

 :&امل ل   تتل

ُد اْلَكلُِم إَِلْيِه َيْصعَ ﴿ د إىل اهلل تعتىل، كام تتل: عثم إ ا صعد األمر يف ت س الص

الُِح َيْرَفُعهُ  ، فاني ﴾َكاَم َبَدَأُكْم َتُعوُدونَ ﴿، جتتل: ﴾الط يُِّب َواْلَعَمُل الص 

سحة إىل مت نال ص  ل إىل كلذ عتمل من الع امل امليك رة، كتن  لك العتمل ي مًت بتل

 تعتىل، دجج ؛ إ  الن ر في  شهبر جشتهر إىل شن يصل إىل ي م القيتمة ججتف عند اهلل

جه  ي م ال احدية، كام تيرسذ هيا ال ص  ل التتم جالحل غ التامم لسيذدجت جسيذد 

 . ﴾َقاَب َقْوَسنْيِ َأْو َأْدَنى﴿الك جني حممد: جشجصيتئ ^، ج لك مقتم: 

 جتيل يف جصف  :: 

                                                           
 .923( مثن  : 1)

 .10( فتطر: 2)

 .29( األعراف: 3)

 .9( النوم: 4)



  

 هِ هذِ  يِف »ن الستئل شراد بق ل : أيل فكفعىل مت عرف  من تأجيل الي م جالل

د منهت ؛هيا العتمل، يعني: اغفر يل  ج يب جخطيئتيت يف الدجيت :«ةيلَ الل    ،حتى ا هرذ

تعة يف ت ل :   :«ةِ اعَ الس   هِ هذِ  يِف وَ »جمن معتتحتك عليهت ي م القيتمة. جاملراد بتلسذ

 جتيل: .«عةفاجعلها طا ساعة، الدنيا»‘: متن، كام تتلزجمم ع سلسلة ال

 چند ىنآدهر بود  ىسلسله كشش

  

 ﴾جَرمُتهُ أَ ُكل  ُجرٍم ﴿

 ش  كلذ  جب ش جحت .
 

  

 ﴾ذَنبُتهُ أَ َوُكل  َذنٍب ﴿

استقصتًء جلميع األلفتظ التي استعمل  يف اليج ب، جلعًت  ؛تفنذن يف العحترة

 تعتىل مجيعهت. لغفراج 

 

 ﴾هُ رتُ ََس أَ  يٍح بِ قَ  ل  كُ وَ ﴿

 عملت  يف اخلفتء عن شعني النتس. ش  شخفيت ، ج

 

 ﴾َوُكل  َجهٍل َعِملُتهُ ﴿

ب شج بسيّ عمل  هبام، جمت اهتهد  يف تعلذم ؛ غفلًة  ش  كلذ ههل مركذ

                                                           
 .151، 109: 1، قرح مثن   308املحدش جاملعتد: ( 1)

 .131/  285: 1. ع ايل اللئتيل 23( مصحتح الرشيعة: 2)

ت طلحًت لغفراج ، شج جلعًت بغفراج .( 3)  كيا، جالص اب؛ إمذ



 

 جغرجرًا. 
 

 ﴾َكَتمُتهُ ﴿

 عي ن النتس يف عمل .  من

 

 ﴾َأو َأعَلنُتهُ ﴿

 ، كام تيل:نهممنك جمش  عملت  عىل رؤجس األشهتد، جمت استايي  

 

 ﴾ظَهرُتهُ أَ و أَ خَفيُتُه أَ ﴿

 ؛جفّس، شج شظهر  عند عحتدك فعلهت ش  بعدمت عمل  املعصية شخفيتهت يف

 فصدر عنهم املعصية شيضًت.  ؛جا فيهتؤفليلك سهل عليهم فعل املعتّص، ججترذ 

 

 ﴾َمرَت بإِثَباَِتا الكَِراَم الَكاتِبنِيَ أَ َوُكل  َسيِّئٍة ﴿

 الضمري راهع إيل السيئة. 

                                                           
ى بـ ( 1) ى بنفس ؛ تتل تعتىل: »، شج «من»كيا، جال يتعدذ َجاَل َيكت م َن اهلل ﴿عن، بل يتعدذ

 . 42النستء:  ﴾َحديثتً 

ى بـ «منك جمنهم»يف األصل: ( 2) ى بنفس ، شج بـ «عن»، جه  ال يتعدذ  .«من»، بل يتعدذ

. منهتج الرباعة يف قرح 123: 1قرح األسامء احلسنى  .لعحد الرمحن اجلتمي ةاملقط ع( 3)

 بتختالف.، 48: 19هنج الحالغة 



  

صدر  هم املالئكة اليين كتح ا مت «الكاتبني الكرام»ج ،«كريم»: مجع الكرام

عن النتس يف األل اح العتلية من صاتئف الده ر األربعة، جهم من هن د 

رجن األفعتل احلسنة عىل الص ر  إرسافيل الي  ه  شحد ح امل العرش، فيص ذ

يئة عىل  رجن األفعتل السذ املنتسحة هلت، جيضتعف ن هلت يف التص يرا ، جيص ذ

مذ ا بـالص ر املنتسحة هلت، جيقلذل ن يف التص يرا ؛ جهليا    «.الكرام الكتتحني»س 

 املالئكة[ ماهية]

ني  ثم إنذ النتس اختلف ا يف متهيذة املالئكة جحقيقتهت، ج كر صدر املتأهلذ

ّ  ألت اهلم، فلنيكره تحرصًة  (مفتتيح الغيب)الشرياز + يف  جهَ  ضح

ح، فقتل: نلل اعلم شنذ النتس اختلف ا يف متهية املالئكة »تظرين يف هيا الرشذ

يك ن هلت  جا   تهت، جطريق الضحّ شن يقتل: إنذ املالئكة البدذ جشنجحقيق

ت شن تك ن متايذزًة شج ال تك ن .تتئمة بأجفسهت يف اجلملة جا  إمذ   :ثم إنذ تلك اليذ

  :شت الففي   ،األول أّما

ت شهستم لطيفة ه ائية، تقدر عىل الحدهاأ ل بأشكتل خمتلفة، مسكنهت شكذ ت: شهنذ

 ت ل الظتهريذني. جه   .جا امسال

ن املالئكة يف احلقيقة هي هيه إ :: ت ل ط ائف من عحدة األصنتموثانيها

ت عندهم شحيتء جتطقة، ج  إنالك اكب امل ص فة بتإلجاتس جاإلسعتد، فإهنذ

 السعدا  منهت مالئكة الرمحة، جالنَِاست  منهت مالئكة العياب. 

العتمل مركذب من شصلني ت ل معظم املو س جالثن ية، جه  شنذ هيا  :وثالثها

                                                           
 كيا يف األصل جاملصدر، جال اج زائدة هنت؛ إ  ال يصحذ معهت التأجيل.( 1)



 

تفتن تتدران خمتتران،  لني، جمهت النذ ر جالظذلمة، جمهت يف احلقيقة ه هران شفذ شجذ

 ، ا النفس جالص رة، خمتلفت الفعل جالتدبري، فو هر الن ر فتضل خريذ جقيذ متضتدذ

جينفع جال يمنع، جحييي جال  ،طيذب الريح، كريم األصل جالنفس، يرس جال يرضذ 

 الظلمة عىل ضدذ  لك يف مجيع هيه الصفت . يحىل. جه هر 

ثم إنذ ه هر الن ر مل يزل ي لد األجليتء، جهم املالئكة ال عىل سحيل التنتكح، 

بل عىل سحيل ت لذد احلكمة من احلكيم، جالض ء من امليضء. جه هر الظذلمة مل 

د السف  من السفي ، ال عىل شيزل ي لد األعداء جهم ال يتطني، عىل سحيل ت لذ

 حيل التنتكح. فهيه شت ال من هعل املالئكة ششيتء متايذزة. س

جه شنذ املالئكة  جا  تتئمة بأجفسهت، جليس  بمتايذزة جال  ـ الثان وأّما

 فهتهنت ت الن: ـ  بأهستم

ت ل النصترى، جه  شنذ املالئكة يف احلقيقة هي األجفس النتطقة  :حدمهاأ

ء جاخلرية، ج لك ألنذ هيه النف س بياهتت، املفترتة ألبداهنت عىل جع  الصفت

إن كتج  خحيثة كدرة فهي ]ج[ املفترتة إن كتج  صتفية ختلصة فهي املالئكة، 

 الشيتطني.

ت ه اهر تتئمة بأجفسهت ليس  بمتايذزة،  :وثانيهام  ت ل الفالسفة، جه  شهنذ

ة م ت شكمل ت ذ ة، جشهنذ ت بتملتهيذة خمتلفة ألج اع النف س النتطقة الحرشيذ نهت جشكثر جشهنذ

ة هترية جمرى الشمس بتلنسحة إىل األض اء.  ت للنف س الحرشيذ  علاًم، جشهنذ

 ثم إنذ هيه اجل اهر عىل تسمني: 

مت هي بتلنسحة إىل شهرام األفالك جالك اكب كتلنف س النتطقة بتلنسحة  :منها

 إىل شبداجنت. 

يف معرفة  مت هي شعىل شأجًت من تدبري شهرام األفالك، بل هي مستغرتة :ومنها



  

ب ن، ججسحتهم إىل  ،اهلل جحمحذت  مشتغلة بطتعت . جهيا القسم هم املالئكة املقرذ

 جا  كنسحة ا جلئك املدبذرين إىل جف سنت النتطقة. امساملالئكة اليين يدبذرجن ال

فهيان القسامن تد اتفق الفالسفة عىل إثحتهتام، جمنهم من شثح  ج عًت آخر من 

فيل. املالئكة، جهي املالئكة   األرضية املدبذرة ألح ال هيا العتمل السذ

ة فهم املالئكة، جإن كتج  قريرة فهم  ثم إنذ مدبذرا  هيا العتمل إن كتج  خريذ

يتطني، فهيا تفصيل املياهب يف املالئكة  اجتهى.  «الشذ

إنذ اجل اهر الغتئحة عن احل اس »تتل صتحح :  الكالمية، الكتب بعض ويف

ت شن  تك ن مؤثذرة يف األهستم، شج مدبذرة لألهستم، شج ال يك ن مؤثذرة اإلجستجية إمذ

  :جال مدبذرة هلت

ة عند احلكامء، جاملأل األعىل يف عرف الرشع.  :واألّول  ه  العق ل السامجيذ

ة»ينقسم إىل  :انثوال تدبذر األهرام الفلكية، جهي النف س الفلكية عند  «عل يذ

 هل الرشع. احلكامء، جاملالئكة السامجية عند ش

ت شن تك ن مدبذرة للحستئّ األربعة:  «سفليذة»جإىل  تدبذر عتمل العنترص، جهي إمذ

النتر جاهل اء جاملتء جاألرض، جشج اع الكتئنت ، جهم يسمذ ن مالئكة 

 ... البحار ملك جاءن»جتتل:  ،‘، جإليهم ششتر صتحب ال حي]األرض[

 . «األرزاق وملك األمطار وملك...  اْلبال وملك

                                                           
ـ  160: 2، جهيه الديحتهة يف األصل للراز  يف تفسريه الكحري 341( مفتتيح الغيب: 1)

161. 

 من املصدر.( 2)

 ، بتختالف.173: 1تفسري اآلل يس  ،700: 2، امل اتف  243: 18( باتر األج ار 3)



 

ى جف سًت شرضية، كتلنف س  ت شن تك ن مدبذرة لألشختص اجلزئية، جتسمذ جإمذ

 النتطقة. 

جهي اجل اهر الغتئحة التي ال تك ن مؤثذرة جال مدبذرة لألهستم،  ـ والثالث

ا »نقسم إىل ي ة بتليذ ع، جإىل  «خريذ جبيذ ن عند شهل الرشذ قريرة »فهم املالئكة الكرذ

ا  ، جهم اجلنذ جهم الشيتطني،  «بتليذ  اجتهى. «جإىل مستعدذ للخري جالرشذ

ني السحزجار +:  ت ال عالتة »جتتل صدر املتأهلذ اعلم شن املحتدئ الفتعلة إمذ

تفاألج ار القتهرة،  هيجهلت مع األهستم جل  عالتة التدبري،  حة جهي  إمذ مرتتذ

ت متكتفئة جهي الطحق ة العرضيذة من الطحقة الط ليذة من الق اهر األعلني، جإمذ

الق اهر األدجني، جكلذهم مهيذم ن يف مشتهدة مجتل ، عربذ عنهم القرآن الكريم 

ا﴿بـ اِت َصفًّ اف  ا﴿ج ﴾الص  ابَِقاِت َسبْق   . ﴾َفالس 

ت محدش فعل  ت محدش شفعتل خمتلفة، جإمذ ت هلت عالتة مع األهستم، فكلذ منهت إمذ جإمذ

 من التذقديري .جاحد
ت عديم الشع ر.  ؛نجعىل كلذ جاحد  ت مع الشع ر، جإمذ إمذ

فمحتدئ األفعتل املختلفة بال شع ر هي النف س النحتتية، جمع الشع ر اجلزئي شج 

كة.  تسة املتارذ  الكيلذ هي النف س النتطقة جالنف س احلي اجية احلسذ

ع ر هي النف س شجمحتدئ الفعل ال احد الي  عىل جترية جاحدة مع ال

ة، جمحتدئ ا م املالذ فهي املحتدئ السامجيذ لفعل ال احد بال شع ر إن مل يق ذ
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م  ت يف املركذب فهي الص ر  ؛العرضيذة، جإن ت ذ ت يف الحسيّ فهي الطحتئع، جإمذ فإمذ

 الن عية.

ة جمالئكة شرضيذة، جلكن بتعتحتر ههتهتت  فوميع تلك املحتدئ مالئكة سامجيذ

يت  بتحلقذ  ت متدلذ ة، جبتعتحتر شهنذ  ى.اجته «الن ريذ

إنذ لكلذ فرد من شفراد اإلجستن »: لحعض األخحتر جتتل بعض العرفتء م افقتً 

مة لة جملك العالذ لني ب ، جمهت ملك العامذ شحدمهت حتفظ األعامل  :ملكني م كذ

تدرة عن ، جاآلخر حتفظ الصذ ر العلميذة التي يكتسحهت  . «الصذ

 

 ﴾تَُهم بِِحفِظ َما َيكوُن ِمنِّيلال ِذيَن َوك  ﴿

 ش  ي هد جحيصل منذي من األفعتل جاألعامل. 

 

ا َعيَل  ﴿  ﴾َوَجَعلَتُهم ُشهود 

 ، جه  احلترض املطذلع عىل األمر، شج العتمل ب .«شتهد»مجع 

 

 ﴾َمَ  َجواِرِحي﴿

، تتل تعتىل:  ،«هترحة»مجع  َيْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم َأْلِسنَُتُهْم ﴿جهي العض  كام مرذ

ج لك ألن مجيع األعضتء جالق ى جاملشتعر التي  ﴾ُنوا َيْعَمُلونَ َوَأْيِدهيِْم باَِم َكا

شجعم اهلل تعتىل هبت عىل النف س اإلجستجية جهعلهت خ ادمهت مالئكة  اهلل جشيدي  
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تلة، جهلت ههت  ججه ه إىل اهلل، جههت  إىل ال ف س، فوهتهتت الن رية نالفعذ

 جه ههت النفستجيذة. ج ،ش اهد جرتحتء عند اهلل عىل ههتهتت الظلامجيذة

 

قيُب َعيَل  ِمن َورائِِهم﴿  ﴾َوُكنَت َأنَت الر 

يط   َوَراِئِهم ِمن َواهللُ﴿كق ل  تعتىل:  ِ  . ﴾ُمُّ

م حوب مجتل  جهالل  تعتىل :يريد بمعنى اخللف هنت؛ إ   «ال راء»جليس  .شهنذ

 .«عّده فقدحّده تعاىل  من»

 

اِهُد ملِا َخِفَي َعنُهم﴿  ﴾َوالش 

يئةك ل ن، يت  الفتسدة الكتسدة التي ال جالنيذ  ،تخل اطر السذ دركهت امل كذ

 جيعلمهت اهلل. 

 

 ﴾خَفيَتهُ أَ َوبِرمَحتَِك ﴿

 من املالئكة. 

 

 ﴾َوبَِفضلَِك َسرَتَتهُ ﴿

 اخلالئق.  نع
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َر َحظِّيأَ وَ ﴿  ﴾ن ُتَوفِّ

  «.ِِل  ََتَب نأَ »معط فة عىل ت ل : 

 التكثري، من ال ف ر.  :وفريتال

 النصيب جالقسمة.  :حلظّ ا

 

 ﴾ِمن ُكلِّ َخرٍي ُتنِزُلهُ ﴿

 امء إىل األرض. سمن ال

 

 ﴾حساٍن ُتفِضُلهُ إِ و أَ ﴿

 تعطي  عىل عحتدك. 

 

هُ بِر  َتنْ  وأَ ﴿  ﴾رُشُ

 عىل اخللق. 

 اإلحستن.  :الَبّ 

 ستع يف اليشء. الحثذ جاالتذ  :رشنال

 

 ﴾طهُ و ِرزق َتبِس أَ ﴿

جآالت  جشدجات ، جمن رزق النفس جالقلب جالرزق شعمذ من رزق الحدن جت اه 

ة فوميعهت مرزجتة من اهلل بال جهن جفرَت  ؛جح جالرسذ جاخلفيذ جاألخفىرجال

ز، ح.  ججت ذ  بل لكل  رزٌق خمص ص معنيذ كام مرذ يف شجائل الرشذ



 

 اجتشتره جاتذستع .  :زقرال بسط

 

 ﴾و َذنٍب َتغِفُرهُ أَ ﴿

ر  ج يب عىل شرسع احلتل، من دجن شن ش  ت فذر حظذي يف املغفرة شيضًت بأن تغف

 جب بعد الغفران. ييعثر علي  شحد، جت فذقني لرتك ال

 

هُ  أٍ و َخطَ أَ ﴿  ﴾َتسرُتُ

 شج يف العمل.  ،يف العلم أ  ضدذ الص اب، جه  شعمذ من اخلط :أاخلط

 

 ﴾يا َربِّ يا َربِّ يا َربِّ ﴿

 منتدى بايف يتء املتكلذم، جإبقتء الكرس دلياًل عىل حيفهت. 

 

 ﴾يهِلي َوَسيِِّدي َوَمولَي َومالَِك ِرقِّ إِ يا ﴿

ة.   العحدية :قرال اء ـ خالف احلريذ  ـ بكرس الرذ

 

 ﴾َيا َمن بَِيِدِه ناِصيَتِي﴿

م الرشس ف ق اجلحهة :صيةاالن جكيا يف ت ل  تعتىل:  ،جاملراد هبت هنت .شعر مقدذ

ٍة إِل  ُهَو آِخذ  بِنَاِصَيتَِهامَ ﴿  املهوة، ش  مهوتي بيد تدرت . :﴾ا ِمن َدآب 
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ي َوَمسَكنَتِي ام  َيا َعلي﴿  ﴾برُِضِّ

 تد مرذ معنى الرضذ جاملسكنة. 

 

 ﴾بَِفقِري َوَفاَقتِي ا  َيا َخبري﴿

 فيهام عىل شجذ  جكرة يف اللذفظ ال يف املعنى.  ىجصب املنتد

زب من شسامئ  تعتىل، جه  بمعنى العتمل بام كتن جمت يك ن، ال يع :«اخلبري»و

عن  يشء جال يف ت  شحد؛ إ  تد مرذ شنذ علم  تعتىل فعيل حض ر ، جه  جه دا  

 شج يف ت  شحد؟ ،األشيتء جحض رهت عنده تعتىل، فكيف يعزب عن علم  يشء

 

َك أَ َيا َربِّ يا َربِّ ﴿  ﴾سَأُلَك بَِحقِّ

 عىل  اتك جعىل عحتدك. 

 

 ﴾َوُقدِسَك ﴿

هك.   جباقذ تدسك جتنزذ

 

 ﴾سامئَِك أَ وَ  عَظِم ِصفاتَِك أَ وَ ﴿

 جباقذ شعظم صفتتك. 

 ]بيان أعظم الّصفات[

صفت  الرمحتجيذة جالرزاتيذة التي كتج  مسح تة بتلعلم جاحليتة جالقدرة  يجه
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 جاإلرادة. 

جتيل: شعظم صفتت  القي ميذة؛ ألنذ مجيع صفتت  اإلضتفية ترهع إليهت، كتلعتمل 

 جالقتدر جاخلتلق جالرازق جغريهت. 

صفة جه ب ال ه د؛ إ  مجيع الصفت  احلقيقيذة  يهصفتت  جتيل: شعظم 

ة الن رية د ال ه د جشدذ جالصفت   .ترهع إليهت، جه  ـ ش  جه ب ال ه د ـ تأكذ

احلقيقية هي الصفت  املاضة كتل ه ب جاحليتة جمحتدئ الصفت  اإلضتفية، 

ت محدش صفة القتدريذ كتلعلم فإجذ  محدش صفة العتملِ  ت ية، جالقدرة فإهنذ ة، جاإلرادة فإهنذ

ة جليس  زائدة عىل  ات  كام زعمت   ،مجيعهت عني  ات  تعتىل ـ محدش صفة املريديذ

ا  جتئحة منتهبت كام زعمت  األشتعرة د القدمتء، جال اليذ ، جإالذ يلزم تعدذ

جال يصحذ سلحهت عن ؛ إ  ـ كام مرذ يف  ،تعتىل فت  في ص؛ ألنذ حقيقة الاملعتزلة

 فت  مراتب، جمرتحة منهت  ا  مستقلذة جاهحة. صلل القدرة ـ

جالربهتن عىل عينيذة الصفة احلقيقيذة جمحتدئ الصفت  اإلضتفية ـ كام تتل 

ا  يلزم شن يك ن  ات  تعتىل من ههة  ،احلكامء العظتم ـ  : شجذ  ل  مل تكن عني اليذ

ًت حلمل   «تتدر»ج «عتمل»جاحدة فتعلة جتتبلة، جه حمتل، جمل يكن بيات  مستاقذ

 . جغريهت، بل يك ن عتملًت بتلعلم جتتدرًا بتلقدرة، جهكيا «ختلق»ج

شجذ  عىل تقدير الزيتدة كتن  ات  يف مرتحة  ات  عترية عن الكامل،  املالزمة وبيان
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ليًت كتملتهيذة من حيث هي  فكتن ل  إمكتج ، جاإلمكتن إ ا كتن م ض ع  شمرًا تعمذ

ت إ ا كتن ش ة كتن استعداديًت، جامل ض ع هنت عني كتن  اتيًت، جشمذ مرًا جاتعيًت كتملتدذ

ف.   ال ه د الرصذ

، فتإلمكتن  د كام يف املتهيذة، بل شمر جاتعيذ فتخلل ذ عن الكامل ليس بمورذ

ة تالزم الص رة، جاملركذب من  ة، ج املتدذ ة متدذ استعداد ، جحتمل االستعداد جالق ذ

ة جالص رة هسم، تعتىل عن اجلسمية  ًا كحريًا. جاألحتديث يف هيا الحتب ـ املتدذ عل ذ

يتدة ـ كثرية.   ش  عدم الزذ

 

يِل َوالن هاِر بِِذكِرَك َمعموَرة  أَ ن ََتَعَل أَ ﴿  ﴾وقاِت يِف الل 

 عىل ذكري حسن   إنّ ف ،اذكرن موسى يا»×: تتل تعتىل يف القديس مل سى

تعدًا، راكعًت كتن تتئاًم كتن شج ت ؛، ش  عىل كلذ األح ال جاألجضتع«حال كّل 

جس اء كتن الياكر عىل  ؛اكر شج ستهدًا، مستلقيًت كتن شج منحطاًت شج مضطوعتً يال

م جالس ق، شج يف اخلالء طال هترة شج عىل القيارة، يف املسود كتن شج يف احلامذ

ا ﴿جاملالء، ففي كلذ حتل   كره مستاسن، جليا تتل تعتىل:  اكِِريَن اهلل َ َكثرِي  َوالذ 

 .﴾اكَِراِت َوالذ  

جتد  كر يف م اضع من القرآن  كره تعتىل مقرجًجت بلفظ الكثرة، جشمر عحتده 

ه  ر، إشعترًا بأنذ كثرة تيكرذ يطتن عن جفس اإلجستنتبكثرة التيكذ ب  تج ،طرد الشذ قرذ

 محن، كام تتل امل ل  & يف املثن  : رإىل ال
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 خالف املخرجبة.  :املعمورة

 

 ﴾َوبِخدَمتَِك َموصوَلة  ﴿

 ش  جتعل شجتتيت يف الليل جالنهتر بخدمتك م ص لة جمتذصلة، كق ل الشتعر: 

 ش : متذصلة اإلسنتد، بايث مل يفصل بني شكتبره غري ال زير شحد.
 

 ﴾امِل ِعنَْدَك َمْقُبولة  َوَأعْ ﴿

شن ت فذقني ألن شعمل عماًل تقحل  يف الغتبر، جتقحل شعاميل النتتصة التي  :يريد

ت  ؛ربصدر  عنذي يف العت فخري األعامل جشحسنهت جشقرفهت طتعة اهلل تعتىل، فإهنذ

نذة ججتتية من امتستس النريان، كام جرد:  نريان  وارأُ طاعة اهلل حرز من  إنّ »ه 

 بني ملك ونادى إّل ة حيرض وقتها من صال ما»جيف احلديث شيضًت:  ،«موقدة

طفئوها أف ظهُوركم، وراء أوقدمتوها التي نريانكم إىل قوموا: الناس يدي

 . «تكمبصال

 

 ﴾ورادي ُكلُّها ِوردا  واِحدا  أَ ْعامِل وَ أَ َحّتى َتكوَن ﴿

 ـ بتلكرس ـ : اخلرب، جاجلمع: شجراد.  الِورد
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َمدا  وَحاِل يف﴿  ﴾ ِخْدَمتَِك ََسْ

 ـ كفرتد ـ : الدائم املستمر الي  ال ينقطع.  الرّسمد

 

ِل ،يا َسيِّدي﴿  ﴾يا َمْن َعَلْيِه ُمَعو 

تعر:  عتمد ، مصدر ميمي من التع يل، كام تتل الشذ  ش : م 

إّل  إّل 

 ش : اعتامد. 

 

 ﴾ْن إَِلْيهِ يا مَ ﴿

 ال إىل غريه.

 

 ﴾ْحواِلأَ َشَكْوُت ﴿

 ك ى. شتد مرذ الكالم يف ال

 

 ﴾َقوِّ  ،يا َربِّ ياَربِّ يا َربِّ ﴿

 شمٌر من التق ية. 

 

 ﴾َواشُدد ،َعىل ِخْدَمتَِك َجواِرحي﴿

اه.  ه، إ ا ت ذ ه يشدذ  شمٌر من: شدذ
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 ﴾َعىَل الَعزيَمِة َجوانِحي﴿

 تحل .  شج مت ،القصد عىل الفعل :العزيمة

ق بفتئدت   الً، ثم يصدذ ره شجذ اعلم شنذ اإلجستن إ ا شراد شن يفعل شمرًا فيتص ذ

جبتجلملة:  ـ ًت شج يقينيًت شنذ في  منفعة شج حممدة شج صالحتً يذ لتصديقًت ظنيذًت شج ختي

ت من اخلريا  بتلقيتس  إىل ه هر  ات  فينحعث من الق ة الش تيذة ليلك  ـ خريًا مذ

جإ ا حصل العزم  .مر، جيصري الش ق بعد اجلزم عزمًت جعزيمةً ش ق إىل  لك األ

ك جالفعل  ؛يصري تصدًا، فتلقصد كتن اجلزء األخري الي  ال يتخلف عن  التارذ

ق بينهام، جشراد منهت  القصد.  :فتلعزيمة مت تحل القصد. جلعلذ الستئل مل يفرذ

 مجع اجلتجاة، جهي الضلع ممذت ييل الصدر.  :واْلوانح

 

 ﴾َِل اِْلد  يف َخْشَيتَِك  َوَهْب ﴿

، جه    هتهتد يف األمر، خالف التقصري. : االـ بتلكرسـ ش  شعطني اجِلدذ

 اخلشية جاخل ف بمعنى جاحد. 

ل م جاملعترف، جتضتء ال تعت  طيريد الستئل: شعطني ت فيق حتصيل الع 

هت، حتذى حيصل يل حقذ خشيتك؛ إ  بتلعلم جالعمل  صل اخلشية من اهلل حتحقذ

اَم خَيَْشى اهلل َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلاَمءُ ﴿تىل، كام تتل: تع  . ﴾إِن 

  .«اهلل من أخشاكمباهلل  أعلمكم»جيف احلديث: 

 نَت أَ  امَ  مُ علَ يَ  اذَ  نْ مَ وَ  ؟َك افُ خَي  اَل فَ  كدرتَ قُ  فعرِ يَ  اذَ  نْ مَ »حتح: صجيف دعتء ال
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 .«؟َك ابُ هَي  اَل فَ 

 

 ﴾بِِخْدَمتَِك صاِل تّ َواْلَدواَم يف ال﴿

ش : هب يل املداجمة يف خدمتك، يعني: جفذقني ألن شرصف مجيع عمر  يف 

 «.يف»العحتدة. جالحتء بمعنى: 

 

َح إَِلْيَك يف َمياديِن الّسابِقنيَ أَ َحّتى ﴿  ﴾َْسَ

ش  شسري جشميش إىل طلحك جطلب القربة عندك بتلتخلذق بأخالتك،  «أَسح»

تعتىل بتلقرب اليايت جالزمتين جاملكتين،  تصتف بصفتتك؛ إ  ليس القرب من جاال

ق بني شيئني شصليذني، البني  ربت  مت يتاقذ جال القرب الرتحي؛ ألنذ مجيع تلك الق 

دهت، جاآلخر ه  اليشء  شيئني شحدمهت ه  اليشء باقيقة الشيئية ججه هبت جتأكذ

يذتهام فإنذ اثنين ؛بموتز الشيئية جضعفهت جإمكتهنت، كام يف احلقذ تعتىل جخمل ت 

 كتثنينيذة العكس مع العتكس، جالن ر مع الظذل جالفيء. 

جمعل م شنذ العكس جالظذل جالفيء ليس  ششيتء عىل حيتهلت، بل جه دهت 

 ب ه د العتكس جالن ر. 

ك جاجل الن«ميدان»: مجع «ينيادِ مَ » متد اليشء يميد ميدًا  :، جه   مكتن التارذ

ك.  تعر:ـ  من بتب بتع ـ جميداجًت، إ ا حترذ  جمن  ت ل الشذ

                                                           
 .341: 84( باتر األج ار 1)



 

م سفن النوتة :شراد تن السفينة كام تتل::  ،شهل الحي ^؛ ألهنذ جسفذ

  .«ومن َتّلف عنهم غرق ،امن متّسك هبم نج نوح، كسفينة يتيب أهل َمَثل»

تبقني: هم األجحيتء جاألجصيتء اليين سترجا إىل اهلل تعتىل من الدجيت سجاملراد بتل

جن[ من] النف س من إنذ  جردكتلربق اخلتطف كام   كتلربق الرصاط عىل يمرذ

  .اخلتطف

  .«خامدة وهي جزناها»ل: جتت ،«املفّردون سبق فقد سرُيوا»جتتل:: 

 

َع أُ وَ ﴿  ﴾َلْيَك يِف املُباِدرينَ إِ َْسِ

جفالن  .جقيض الحّء، يقتل: عوح  من رسعة فالن، ش  من عولت  :عةرسال

ري .  ،شرسع يف السذ  ش  خفذ

ا َتْأُكُلوَها لَ ﴿املستبقة، كق ل  تعتىل:  :املبادرة اف  ا إَِْسَ  .﴾َوبَِدار 

م اليين َسحق  من اهلل فيهم املستب :«رينَ بادِ املُ » قني يف العلم جالعمل، جه 

                                                           
 .359: 1( جممع الحارين 1)

، اجلتمع 151: 3، 343: 2املستدرك عىل الصاياني  ،407: 1( االحتوتج )للطربيس( 2)

 .8162/ 533: 2، 2442/ 373: 1الصغري 

 . 1/  64: 8. باتر األج ار 257/ 242( األمتيل )للصدجق(: 3)

 .63: 8. صايح مسلم 411: 2ند شمحد ( مس4)

: 1قرح األسامء احلسنى ، «تد جردمت هت جهي ختمدة»، جفي : 250: 8( باتر األج ار 5)

30. 

 .6( النستء: 6)



  

اَمَواُت ﴿احل سنى، تتل اهلل تعتىل:  ُكْم َوَجن ٍة َعْرُضَها الس  بِّ ن ر  َساِرُعوْا إىَِل َمْغِفَرٍة مِّ

 .﴾َواألَْرُض 

 
 

 ﴾شتاَق إىل ُقربَِك يف املُشتاقنيَ أَ وَ ﴿

 ش  حتذى ششتتق. 

 يشء.منتزعة النفس إىل ال :شتياقال

جالفرق بني الش ق جالعشق: شن الش ق جهدان جفقدان، بخالف العشق،  

د ميل النفس إىل اليشء املاح ب : معنى ك ن اليشء حمح بًت جعن الغزايل .فإجذ  تأكذ

ي عشقتً   . ه  ميل النفس إلي ، فإن ت   امليل سمذ

جتتل هتلين س: العشق من فعل النفس، جهي كتمنة يف الدمتغ جالقلب 

 .الكحدج

فتلستئل املشتتق إىل اهلل تعتىل َحَصل ل  من القرب يشء، جيطلب ششيتء ا خر مل 

 صل ل  بعد.حت

 
 

 ﴾ْدُنو ِمنَْك ُدُنو  املُخلِصنيَ أَ وَ ﴿

 منك ج ع ترب املخلصني.  ش  شترب  

م ـ : من شخلص هلل يف العلم جالعمل جاملاحذة جالعشق،  املخلص ـ بكرس الالذ

نى جفس  يف حمحذة اهلل جعشق . جلعلذ الثتين مراد الستئل؛ ألجذ  مل جبتلفتح: ه  من شف

                                                           
 .133( آل عمران: 1)

 . 44: 14 الدين عل م( إحيتء 2)

 . 131عي ن األجحتء يف طحقت  األطحتء:  عن  يف( 3)



 

 حيصل ل  بعد يطلح  من اهلل تعتىل شن يرزت . 

 

 ﴾خاَفَك خَماَفَة املوقِننيَ أَ وَ ﴿

هتن، شج بتلشه د جالعيتن، شج  ؛ن شيقن بتهللمَ  :املوقن س اء كتن بتلعلم جالرب 

ق باقيقة اإليامن.   بتلتاقذ

 ر للن ع، ش  ج ع خمتفة امل تنني.املصد :واإليقان

 

 ﴾جَتِمَ  يف ِجواِرَك َمَ  املؤِمننيأَ وَ ﴿

ـ بتلكرس ـ : مصدر هتجر  فالجًت، إ ا الصقت  يف املسكن. جهنت املراد:  اْلوار

ة:  ه ار عحتده تعتىل جشجليتئ ؛ إ  جمتجرهتم جمتجرة اهلل تعتىل، كام يف حديث العتمذ

فمن شراد شن جيلس مع اهلل فليو»   .«لس مع شهل التص ذ

 وَل مرضت إّن  موسى، يا»تتل امل ل   يف احلديث القديس الي  تتل تعتىل: 

  :«تعدن

                                                           
، تنزي  الرشيعة املرف عة عن األخحتر 49: 3ض عت  ،امل 157تيكرة امل ض عت : ( 1)

 .2/ 368: 2الشيعية امل ض عة 

 بتختالف. ،13: 8صايح مسلم  ،404: 2( مسند شمحد 2)



  

 ﴾ِردهُ أَ راَدن بسوٍء فأَ َالّلهم  َوَمن ﴿

القصد عىل الفعل، ال بمعنى املشيئة جاملاحذة، ش  من تصد إيلذ  :ُهنا اإلرادة

 ده جاتصده ب .فأر ، ء جاخليتجةسبتل

 

 ﴾َوَمْن َكاَدن﴿

  ء جاأل ى.سبتل
 

 ﴾َفكِْدهُ ﴿

؛ ةكالمهت فعل املقتربة، ش  َمن ترب منذي بس ء فتترب من  بتجلزاء جاملكتفت

ض  شمر  إليك، جشج  بصرٌي بعحتدك، عليم بأت اهلم جشفعتهلم، خحري  ألينذ تد ف ذ

 بنيذتهتم جشح اهلم.

 

 ﴾َك َنصيبا  ِعنَدكْحَسِن ِعبادِ أَ َواْجَعْلني ِمن ﴿

، كام تتل تعتىل:  إِن  ﴿شحسن عحتده تعتىل جشكرمهم: ه  املتذقي بتق ى األخصذ

 . ﴾َأْتَقاُكمْ  َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهللِ

                                                           
 ، بتختالف.239( مثن   معن  : 1)

 .13( احلورا : 2)



 

 الّتقوى[مدارج ]

؛ إ  مراتب التذقى كمراتب الت بة ثالثة:  جإجذام تلنت: تق ى األخصذ

 . ، جتق ى األخصذ  تق ى العتم، جتق ى اخلتصذ

مت ، جه  تق ى الع ام.  :ألّولا  ه  االهتنتب عن املارذ

ريعة جالحلغة إىل اآلخرة، جه   :والثان ه  االهتنتب عن احلالل إالذ بقدر اليذ

 .  تق ى اخل اصذ

ني اليين تسطهم  :والثالث ه  االهتنتب عامذ س ى اهلل، جه   تق ى األخصذ

 جتسمتهم من اهلل تعتىل ه  حقذ اليقني.

  

 ﴾ْم َمنِْزَلة  ِمنَْك ْقَرهِبِ أَ وَ ﴿

 ش  شترهبم درهًة عندك. 

 زجل.نهي مقتم ال :املنزلة

 

هم ُزلَفة  َلَدْيَك أَ وَ ﴿  ﴾َخصِّ

 جاملنزلة عنده تعتىل.  ،القربى :والّزلفى الّزلفة

 

 ﴾َفإِن هُ ﴿

هم.   ش  شحسن عحتدك جشترهبم جشخصذ

 

 ﴾لُيناُل ذلَِك ﴿

لفة.   النصيب جاملنزلة جالزذ



  

 إىل الذيشء ال ص ل :نيللا

 

 ﴾إّل بَِفْضلَِك ﴿

 :جم هحتك

 ما بدان مقصد عاِل نتوانيم رسيد

 هم مگر لطف شام پيش هند گامي چند

 

 ﴾َواْعطِف َعيَل  بَِمجِدكَ  ،َوُجْد ِل بُِجوِدكَ ﴿

َبْل ُهَو ُقْرآن  ﴿ه  الرشف ال اِسع املنيع عند العرب، جمن  ت ل  تعتىل:  :املجد

﴾ يد  ِ   .جم 

فقة.  :ةالعطوف  الشذ

 

جا   ،َواْحَفْظنِي بَِرمْحَتَِك ﴿  ﴾َواْجَعْل لِسان بِِذْكِرَك هَلِ

 ق بيكرك. ش  جتطقًت، م لعًت يف التنطذ 

 

 ﴾َوَقلبي بُِحبَِّك ُمَتي ام  ﴿

اًل.   ش : عتشقًت متيلذ

 

 ﴾جاَبتَِك إِ َوُمن  َعيَل  بُِحْسِن ﴿

 .  شمٌر من املنذة، ش  شجعم عيلذ

                                                           
 «.هم مگر پيش هند لطف شام گتمي چند»، جفي : 316( دي ان حتفظ: 1)

 .21( الربجج: 2)



 

عة تضتء احلتهت ، جاستيفتء مجيع املسأال ، جإعطتء : رساألجابة وُحسن

 اجلميع عىل الستئل.
 

 ﴾قِلنِي َعْثَرتأَ وَ ﴿

 هت منذي، من اإلتتلة.عفِ شج ،ش  شزل عنذي  ج يب

 

 ﴾َواغِفرِل َزَلتي﴿

 ، إ ا زلق . «جزلذ  ،زلذ تدم »ش  خطيئتي، من 

 جب.يجاملراد هنت: ال

 

 ﴾ِعباَدتَِك َفإِن َك َقَضْيَت َعىل ِعباِدَك بِ ﴿

 الفتء للسححيذة. 

جاستدعي  تضتءهت عن  ،جمراد الستئل: شنذ مت صتر سححًت لدع ايت جمسأاليت

َوَقَض ﴿اهلل تعتىل ه   حكم  عىل عحتده بعحتدت  جطتعت ، كام تتل يف كتتب  املويد: 

اُه﴾ ، جتتل: ﴾يَْعُبُدوا اهللََوَما ُأِمُروا إِل  لِ ﴿جتتل:  ،َربَُّك َأل  َتْعُبُدوْا إِل  إِي 

ْسَتِقيم  ﴿ اط  مُّ  .﴾َوَأْن اْعُبُدوِن َهَذا رِصَ

 

ْم بُِدعائَِك أَ و﴿  ﴾َمْرََتُ

 . ﴾َلُكمْ  َأْسَتِجْب  اْدُعوِن ﴿كام تتل: 
 

                                                           
 .23رساء: ( اإل1)

 .5( الحيذنة: 2)

 .61( يس: 3)

 .60( غتفر: 4)



  

 ﴾َوَضِمنَت هَلُم اإِلجاَبةَ ﴿

 كام تتل امل ل   &:  

 الكفتلة.  :امنةضال
 

 ﴾َفإَِلْيَك يا َربِّ َنَصبُْت َوْجهي﴿

 تقديم الظرف لقصد احلرص، ش : إليك، ال إىل غريك. 

االستقتمة، جهنت املراد: ارتفتع اليدين، جحمت اة ال ه  إىل السامء  :والنصب

ا فرغ  ، ش  إ ﴾َفإَِذا َفَرْغَت َفانَصْب ﴿حني الدعتء، كام تتل تعتىل لنحي :: 

الة فتجصب إىل ربذك يف الدعتء.   عن الصذ

 

 ﴾َوإَِلْيَك ياَربِّ َمَدْدُت َيدي﴿

م جرفع ، بسط  ش  :» مددت«  . للارص شيضتً  الظرف ت دذ

 

تَِك اسَتِجب ِِل ُدَعائِي﴿  ﴾َفبِِعز 

 الحتء للقسم.
 

 ﴾َوَبلِّغني ُمنايَ ﴿

نت  بتحليف اْخَتاَر ُموَسى وَ ﴿يصتل كق ل  تعتىل: جاإل ،ش  شجصلني إىل م 

 ، ش : من ت م  سحعني. ﴾َقْوَمُه َسْبِعنيَ 

                                                           
 .331( مثن   معن  : 1)

 .7( الرشح: 2)

 .155( األعراف: 3)



 
 

 ﴾ْعدائيأَ َول َتْقَطْ  ِمْن َفْضلَِك َرجائي، َواكِفني رَش  اِْلنِّ واإِلنس ِمْن ﴿

هم إليهم. اكفني هم، جادفع قرذ  : ش  شغنني عن قرذ

 ليا ، جه  جمع ل يف شج عدم كامل   ،الرشذ عدمي، ه  ـ كام مرذ ـ عدم  ا 

 القضتء اإلهلي بتلَعرض.

 
 

َضا﴿  ﴾َياََسيَ  الرِّ

ضت؛ ألجذ  يرىض من  :ضارال ضدذ السخّ جالكراهة، جه  تعتىل رسيع الرذ

 عحتده بتليسري، جيعف   عنهم الكثري، جيعطيهم اجلزيل جاخلطري.

 

 ﴾غِفر ملَِن ل َيْملُِك إِّل الُدعاا﴿

 جعم الدعتء، جلكن إن شش  ال يملك شيئًت من ال ه  د جكامال  ال ه  د إالذ 

 النظر يف احلقيقة ليس العحد متلكًت للدعتء شيضًت كام تتل امل ل  : 

 

 ﴾َفإِّنَك َفّعال  ملِا َتشاءُ ﴿

مت تريد، بماض اإلرادة جاملشيئة، ال حتلة منتظرة ش  شج  تفعل مت تشتء ج

اَم ﴿جلنتب  تعتىل، كام تتل:   .﴾َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيئ ا َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفيَُكونُ  إِن 

                                                           
 .«شمعن»يف األصل: ( 1)

 ، بتختالف.35، 188( مثن   معن  : 2)

 .82( يس: 3)



  

 ﴾َيا َمْن اسُمُه َدواء  ﴿

 لكل داء جبالء. 

 
 

 ﴾َوِذْكُرُه ِشفاء  ﴿

 عن معتجلت .  ال ستةقم جمرض مزمن، تد شعي  األطحذتء جاسلكلذ شمل ج

 

 ﴾َوطاَعُتُه َغناء  ﴿

 عن اخللق. 

 يغنه وعطائه، باهلل يستغن من»ـ بتلفتح جاملدذ ـ : الكفتية. جيف احلديث:  الَغناء

 ش  خيلق يف تلح  غنى.  ،«اهلل

 

جاءا﴿  ﴾َوِسالُحه الُبكاءُ  ،ْرَحْم مْن َرأُس مالِِه الر 

 ب  يف احلرب جيدافع، جاجلمع: شسلاة.ل ـ بتلكرس ـ : ه  مت يقتتَ  الّسالح

 

 ﴾َيا َسابَِغ النَِّعمِ ﴿

هت ججاسعهت.   ش  كتملهت جتتمذ

 

 ﴾َياَدافَِ  النَِّقمِ ﴿

 جمزيلهت.

                                                           
متة. الصاتح « : اآليس( »1)  شست.ـ 2269: 6الطحيب، جاجلمع اال ستة، مثل رام  جر 

: جليس فيهت. 102: 3صايح مسلم  ،117: 2صايح بختر   ،12: 3سند شمحد ( م2)

 «.بتهلل جعطتؤه»



 

 ﴾َيا ُنوَر املُسَتوِحشنَي يف الظَُّلمِ ﴿

 مجع الظذلمة، جهي الغسق.  :الّظلم

م .جهي اخلل ة ،القتعد يف اخلل ا ، من ال حشة :املستوحش مذ لفظ  جإن ع 

فيشمل األهنذة التي يف غ اسق األرحتم، جال اتفني يف ظلام   «املست حش»

ة، جه  تعتىل طاألجهتم، جالستئرين يف األسفتر يف الليتيل املظلمة جال رق املدهلمذ

 ج ر مجيعهم.

 

 ﴾َياَعاملِا  ل ُيَعل مُ ﴿

 .  من التعليم، ش  غري معلذم من شحد 

 

 ﴾نَت َاهُلهُ أَ َواْفَعل ِب َما  ،ّمدَصلِّ َعىل ُُمََمٍد َوآِل ُُمَ ﴿

 جشج  شهل التق ى جاملغفرة. 
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