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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة على سيدنا حممد وأهل بيته الطاهرين ،سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة على أعدائهم
أمجعني ،وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.
الهلع واالكتئاب السوداوي
سر الشقاء اإلنساني
()1
ْل
ْْ
ُو ِرروا َو َاملِرروا ْل
قااال اهلل العظ اايم َ وال َْع ْ
الص ررال َْاق َوَر َوا َ ر ْروا ب ررال َ
َن َ
س ررا َن لَف رري ِإ ْسر ر ذر ِ َّ ْلال ال ررَ َ
ص ررر ِ َّ ْلن ْاإلنْ َ
الص ْبر.)1(
َوَر َوا َ ْوا ب ْل
سهِ ْل
ين.)2(
الش ُّر َج ِزوااً ِ َوَّ َذا َو ْل
سا َن ِإل َ َهلِوااً ِ َّ َذا َو ْل
سهِ ال َ
ْخ ْير ِر َو ِوااً ِ َّالْل ال ِْم َ
صل َ
وقال جل امسه ْ َّلن ْاإلنْ َ
والْدَث يدور ضمن حمورين احملور األخالقي – الرتبوي واالجتماعي ،واحملور الكالمي  -الفلسفي
الهلع :الخطر الَي َهدد الفرد والمجتمع
المْور األول :المْور األإالقي  -االجتمااي على ضوء ما نستفيده من مفردة َ هلِوااً ذلك ان مفردة (اهللع)

عميقة الغور متعددة األبعاد لكن الذي يهمنا يف هذا املقال اآلن هو اهنا تسلط لنا األضواء على أعظم خطر يتهدد سعادة
الفرد وسعادة اجملتمع.
امللمات جزوعا).
أ -أما أعظم خطر يتهدد سعادة الفرد وسالمته النفسية والعقلية فهو (ان يكون يف ّ

ب -وأما أعظم خطر يتهدد سعادة اجملتمع فهو (ان يكون لدى اخلريات منوعا).

وجتماع مفهااومي كلتااا هاااتني املفااردتني ،مفااردة َ هلِواراً ففيهااا ن ااع اليااد علااى أهاام ساار يكماان وراء الشااقاء الشيصااي

وأهاام سا يق ااع خلا الااداء االجتماااعي ،فهماا ،بع ااارة أخاارى ،أعظاام مصاادرين لليطاار يتهااددان حياااة كاال إنسااان ساواء
أكااان مساالما أم مساايايا أم بوذيااا أم علمانيااا أم كااافرا ،وكااا ان يكااون املاارء يف الشاادة ولاادى ارعسااار جزوعااا ويف الرخاااء
ولدى الوفرة منوعا.
ولنتوق قليال عند مفردة اجلزوع يف هذا املقال مرجئني ال اث عن مفردة املنوع إىل املقال القادم بإذن اهلل تعاىل ،فنقول
الجزع واالكتئاب السوداوي
إن اجلاازع يعااص ،حصااطلاات علاام الاانف  ،االكتئاااب السااوداوي أو هااو ،وجااه ماان وجوهااه وةاارة ماان ةاااره ال شااعة املاارة ،وقااد
ع ّار بعاع علمااء الانف االكتئااب الساوداوي باناه (االكتئااب الاذي يصاي الفارد يف حالاة تعرضاه إىل فارو نفساية قاساية،
ممااا جتعاال األفكااار الساال ية ال ائسااة تساايطر علااى تفك اريه ،ويف هااذه احلالااة يش ا ّكل هااذا الشااير خط ارا علااى نفسااه وعلااى أف اراد
( )1سورة العصر اآليات .3-1
( )2سورة املعارج اآليات .22-11
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أسارته أو ماان يعااي معااه ،وتظهاار الكمااري ماان العالمااات علااى هااذا الشااير الاات اا علااى ماان يعااي معااه االنت اااه هلااا وساارعة
التوجه إىل ط ي نفسي ل دء العالج الذي ي دأ يف بعع احلاالت جبلسات الكهرباء أو املهدئات بناء على حالة املريع).
واهللع يف أحد وجهيه وهو اجلزع يعص نفاذ الصرب والقلق( )1واملعاناة من االضطراب النفسي نتيجة األفكار السوداء الت
هتيمن على تفكري ارنسان والت تنتج سل قدرته على التكيّ مع مصاع احلياة ومشاقها ورزاياها وبالياها ،ومن املعلوم
ان االكتئاب أص ح مرض العصر وان االكتئاب هو املصدر األول للكمري من أهم فواهر العصر السل ية كاردمان واالنتاار
وغري ذلك.
اإلدوان ك ا ج ان الهلع والجزع

أوالً :اردمان ..ان الدراسات العلمية واملالحظات امليدانية تكش لنا عن ان الكمري جدا مان النااي يلجاىل إىل اردماان

كطريقة للتيلر من التوتر والقلق وكطريقة للهروب من مواجهاة ضاغوا احليااة والفشال الاذي قاد ىنا باه املارء طاوال مسارية
حياته املرهقة ..فقد يسقط يف االمتاان يف اجلامعة فيلجىل ،بتاريع من أصدقاء السوء خاصة ،إىل اردماان ليف ّار مان مارارة
الفشل ..وقد يفشل يف حياتاه حياهتاا الزوجياة ،أو سسار وروتاه يف ساوس االساهم أو ساوس العماالت أو يف جتارتاه العادياة،
وقد ي تلى حرض ع ال أو بعدو غاشم ومعتد فامل فيلجىل إىل اردمان كوسيلة للتيلر من اهللع الذي أصابه واجلزع الذي
أحدس به واألمل الذي اعتصر قل ه وفؤاده.
أاداد المدو ين في العالم

والغري ا  ،ول ااي بغري ا  ،ان أع ااداد امل اادمنني عل ااى املي اادرات ب اادأت ترتف ااع يف الع ااامل بش ااكل م ااطرد ،رغ اام مكافا ااة
احلكومااات لشا كات املهاربني وجتريهمااا للماادمنني ..ففاي  22يونيااو  - 2221ذكاار تقرياار املياادرات العاااملي لعااام ،2221
الصااادر عاان مكتا األماام املتااادة املعااص باملياادرات واجلرىنااة( ،أن حاوا  272مليااون شااير تعاااطوا املياادرات يف مجيااع
أحناء العامل يف العام املاضي ،يف حني عاىن أكمر من  33مليون شير من اضاطرابات تعااطي امليادرات) وذلاك كلاه رغام
األضرار الفادحة الت تنجم عن اردمان على امليدرات والت يكفي ان نستعرض منها اآلن انه (على الصعيد العاملي ،يقدر
أن أكماار ماان  11مليااون شااير يتعاااطون املياادرات باااحلقن ،نصاافهم مصااابون بالتهاااب الك ااد  .Cكمااا وال يازال األفيااون
مسؤوال عن أكرب عدد من األمراض الت يؤدى إليها تعاطي امليدرات).
االنتْار ك ا ج ان الهلع والجزع

واالنتْار هو اآلخر يشكل فاهرة خطرية ومؤشارا باالا الداللاة علاى عماق مشاكلة ارنساان املعاصار الاذي خلصاته اآلياة
سررا َن ِإل ر َ َهلِوا راً فااان السا األكاارب واألساااي الااذي ياادفع الناااي إىل االنتاااار هااو
الكرىنااة يف كلمااة واحاادة ْ َّلن ْاإلنْ َ
ارح اا واليىلي واجلزع ونفاذ الصرب على مكاره الدهر وضع الانف عان مواجهاة داديات احليااة ..وحسا ارحصااءات
الرمسيااة فااان أعااداد املنتا ارين يف العااامل جتاااوزت عااام  2221سااق الممائائااة أل ا شااير وهااو رقاام خطااري حقااا إذ يعااص

( )1وقد يكون مقرتنا باحلزن أو ال جر أو فعل غري احلق.
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معدل انتاار واحد يسجل يف كل  22وانية .
ايصته اآلية الكرىنة يف كلمة واحدة َ هلِوااً والت تعص (جزوعا ومنوعا) عرفنا مان
وإذا عرفنا ال اعث األساي الذي ل ّ
أياان اا ان ت اادأ رحلااة العااالج وذلااك عاارب إعااادة تىلهياال ارنسااان ليعاار ط يعااة احلياااة الاات يعااي فيهااا وكيفيااة مواجهتهااا..
فاهنا كما يقول الشاعر
َ ر ر ر ر ر ر ر ررفواً و ر ر ر ر ر ر ر ر َرن األَق ر ر ر ر ر ر ر ررَاء َواألَك ر ر ر ر ر ر ر رردار
رو ِرَ ر ر ر ر ر ر ِدها
طِب َعر ر ر ر ر ررو َال ر ر ر ر ر ر كر ر ر ر ر ررد ذر َوأَنر ر ر ر ر ر َ
ِوتَطْللر ر ر ر ر ر ر فر ر ر ر ر ر ري الم ر ر ر ر ر رراء َج ر ر ر ر ر ررَو ن ر ر ر ر ر ررار
َوِو َكل ر ر ر ر ر ر ر ررا األََ ر ر ر ر ر ر ر ررا ر ر ر ر ر ر ر ر ْلرد طبااه ر ر ر ر ر ر ر ررا

فاحلياة هي ،يف املنظور الواقعي ،ع ارة عن معساكر ك اري ،واملعساكر بط يعتاه يعاص تلاك املنطقاة املنعزلاة احملاطاة باألساال
الشااائكة والاات ت تااص علااى أناواع التمااارين الشاااقة والزحا علااى الصاادر والياادين ملسااافات طويلااة وتساالق الصاايور املدب ااة أو
امللساااء ،ع ااور األسااال الشااائكة ،اخارتاس األحاراك الكميفااة ،النااوم يف العاراء والصاااراء والتعاااي القلِااق مااع احلاار والااربد ومااع
األجواء القاسية والنوم املتقطع والطعام الزهيد اخلشن...

الْيا الدنيا وعسكر وؤقو
ولااو ان جنااديا تطلااع إىل حياااة مرفهااة يف املعسااكر ،لكااان طئااا م ارتني ماارة حيااث مل يفهاام مع ا معسااكرات التاادري
وأخرى حيث مل يؤهل نفسه ليتكي مع التدري ات القاسية لذا جتده يصاب بااهللع واجلازع كلماا مار باه تادري شااس مرهاق
أو واجه موقفا صاع ا ..وال شاك ان نصاي ه سايكون الفشال ،عكا اجلنادي اآلخار الاذي عار فلسافة املعساكرات فاااول
أن يتكي معها وان يتق لها ال كىلمر واقع فاس بل كشرا ضروري للتطور والتكامل اجلسدي والنفسي والعقلي .وليرتقاى
من جندي إىل عري ليصل إىل مالزم ،مالزم أول ،نقي  ،رائد ،مقدم ،عقيد ،عميد ،لواء ،فريق ،ركن...
وهاال يعقاال بعااد ذلااك كلااه ،فاايمن نظاار إىل احلياااة ضااذا املنظااار ال اواقعي واحل اااري يف الوقاان نفسااه ،ان يصاااب باااهللع
واجلزع؟ أو ان يلجىل إىل امليدرات كمسكن جلراحاته أو إىل االنتاار كملجىل أخري يتيلر به من قساوة احلياة؟

الم اهج الدراسية
ولقااد كااان ماان املفااروض ان تت اامن املناااهج الدراسااية ماان االبتدائيااة ح ا اجلامعااة ،والدراسااات احلوزويااة أي ااا ،ووااا
مستفي ة عن اهللع بكال جناحيه اجلزع واملنع ،باعت اره أخطر فاهرة تتهدد سعادة ال شرية ،وأن تنطلق مان تشايير هاذه
الظاهرة كىلخطر مصدر مساؤول عان جارائم االنتااار واردماان واألماراض النفساية واجللطاة القل ياة وغريهاا ،وان ت اطلع علاى
ضوء ذلك بتمقي األطفاال والشا اب والنسااء والرجاال علاى كيفياة مكافااة (اهللاع) ومعاجلاة اجلازع مناذ أوىل حلظاات بزوغاه
حد يستصع معه إىل أبعد احلدود اقتالعه.
ق ل ان يستاكم يف النفوي ويتجذر يف العقول إىل ٍّ
كمااا كااان ماان الااالزم أي ااا ان يكااون احلااديث عاان هااذه اآليااة الكرىنااة والعااالج الااذي اساات طنته ،حمااور أحاديااث اخلط اااء
واملربني واألساتذة وأولياء األمور وغريهم.
دالالق التوزَع القرُني لمفرد ي اإلنسان والبشر

المْررور الثرراني :المسررتوا الكالورري :فااان التاادبر يف اآليااات القرقنيااة يقودنااا ،وكمااا س ا ق ،إىل ان العديااد ماان اآليااات
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سا َن فاهنا تتادث عنه من زاوية نقاا ضاعفه وتقاوم بتادياد مكاامن اخلطار وال ارر يف
الكرىنة عندما تتادث عن ْ اإلنْ َ
سرهِ ْل
الش ُّرر َج ِزواراً ِ
سرا َن ِإلر َ َهلِواراً ِ َّ َذا َو ْل
شيصيته ،قال تعااىل َ وال َْع ْ
سرا َن لَفري ِإ ْسر ذر وْ َّلن ْاإلنْ َ
صرر ِ َّ ْلن ْاإلنْ َ
ْخ ْير ِر َو ِوااًْ َّ لن ْاإلنْسا َن ل َربه لَ َك ِود )1(وأمماهلا كمرية.
َوَّذَا َو ْل
سهِ ال َ

ولكن ،ويف املقابل ،فان الكمري من اآليات الكرىنة عندما تتادث عن (ال شر) فاهنا تتادث عن الفر الكربى املتاحة
ش ًرا ون طي ذن ِ
أمام هذا الكائن وعن إاابياته ونقاا قوته ،فالحظ ممال قوله تعاىل ْ َّذ قَ َ
ك لل َْمالئ َكة َّني َإال بَ َ
ال َربُّ َ
اسرتَ ْكبَر َر َوَكرا َن
فَإذَا َس ْلوَْرتِهِ َونَر َف ْخ ِ
ريَ ْ
رج َد ال َْمالئ َكرةِ ِكلُّ ِه ْرم أ ْ
سَ
و فيه ون ُّروحي فَر َقعِوا لَرهِ َسراجد َ
َن ِ فَ َ
َج َمعِرو َن ِ َّالْل َّبْل َ
َن )2(فقااد عا ّاربت اآليااة الكرىنااة بال شاار ههنااا ومل تعا ّارب بارنسااان؛ إذ كااان الكااالم عاان ذلااك الكااائن املؤهاال ألن
ور ْرن الْ َكررافر َ
تسجد له املالئكة وهو مقام ٍ
سام ،راس ومتعال.
قيموا َّلَْيرره
ويف قيااة أخاارى تااده تعاااىل يقااول قِر ْ َّنْلمررا أَنَررا بَ َ
شررر و رثْرلِ ِك ْم َِرروح َّلَر ْلري أَنْلمررا َّ ِله ِكر ْرم َّلرره واحررد فَ ْ
اسررتَ ِ
كين )3(فهو (بشر) لكنه (يوحى إليه) ومناس ات احلكم واملوضوع تقت ي ان تكون هنا عالقاة
َو ْ
ْم ْشر َ
استَرغْف ِروهِ َوَوَْ لل ِ
بااني انتياااب مفااردة ارنسااان إذا كااان احلااديث ،غال ااا ،عاان اخلسااران وعاان كونااه جزوعااا منوعااا كنااودا فلومااا وجهااوال وأش ا اه
ذلك  ،كما تقت ي ان تكون هنا عالقة بني انتياب مفردة ال شر ووصفه باناه ياوحى إلياه وأمار املالئكاة بالساجود لاه ،ويف
ش ذر أَ ْن َِ َكل َمهِ اللْلهِ َّالْل َو ْحياً أ َْو و ْن َوراء ح ذ
قية كرىنة أخرى َ ووا كا َن لبَ َ
جاب أ َْو َِر ْرس َ َر ِسوالً فَريِوح َي بإ ْذنه وا ََشاءِ َّنْلهِ
َال ٌّي َحكيم )2(فهذا ال شر هو الذي يرتقى إىل مرت ة يؤهل فيها إىل ان يكلمه اهلل تعاىل وحيا ،ومل يساتيدم تعااىل يف هاذا
املقام مفردة ارنسان ..فلماذا ذلك كله؟
فقه اللغة في المفرد ين

والجررواب الااذي ساانطرحه م ا ٍ علااى اسااتيدام منهجيااة فقااه اللغااة يف دلياال مفااردا ارنسااان وال شاار ،وعلااى التاادبر يف هااذه
اآليااات الكرىنااة ونظائرهااا ،ممااا ساانلقي عليااه بعااع األضاواء اآلن علااى ان نكماال ال اااث يف املقااال القااادم إضااافة إىل اننااا ساانقوم
الحقا بدراسة بعع اآليات األخرى الات مل تتمااك ،يف فااهر النظار ،ماع القاعادة الات سانطرحها ،والات سانذكر وجاه خروجهاا
الرتوي وترق متام الكالم كي يت ح به جممل املرام ..فنقول
فتال ،أيها القارئ الكرمي ،بالصرب و ّ
الظاهري عن القاعدةّ ..

واد البشر ستبطن الجوان المشرقة في اإلنسان
لعاال السا ّار يف اختيااار مفااردة ال شاار يف اآليااات الاات ساالطن األض اواء علااى صاافات ارنسااان اراابيااة وفاار التكاماال
الكربى املتاحة أمامه ،هو ان مادة ب ا ك ا ر تتميز خبصوصية ذاتية جتعلها متتلك السنيية الط يعية لكي تكون حمورا ومادة
وموضوعا للف ائل والصفات والفر اراابية دون غريها ..ولنستعن ردرا ذلك وارذعان به ب عع ما قاله أئمة اللغة

( )1سورة العاديات اآلية .3
اآليات .72-71
( )2سورة
( )3سورة فصلن اآلية .3
( )2سورة الشورى اآلية .21
4
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ففي معجم مقايي اللغة (بشر ،ال ااء والشاني والاراء أصال واحاد فهاور الشايء ماع حسا ٍن ومجاال فال شارة ف ِ
ااهر ِجلاد
ح
الرجل املرأة ،وذلك إف اؤه بِ شرتِه إىل بشرهتا .ومسِّى ال شر بشرا لظهوِرهم .وال ِشري احلسن الوجه.
ارنسان ،ومنه باشر ّ
وال شارة ،اجلمال .قال األعشى
()2
أق بر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ْلن ْل
رارْه
الش ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ْري َ جرر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا
ور ْ
شا َش ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رةِ والب َ
نَربَر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررهِ البَ َ
شر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر َ
َ
ويقال بشرت فالنا أبشِّره ت شريا ،وذلك يكون باخلري ،ورحا ِ
الش ّار ،وأفان ذلاك جنساا مان الت كيان.
ُحل علياه غاريه مان ّ
فىلما إذا أطلِق الكالم إطالقا فالِشارة باخلري والنِّذارة بغريهِ .يقال أبشر ِ
ت األرض إذا أخرجن نا اهتا.
ّ
ويقال ما أحسن بشرة األرض...
وتا ِ
الرياح الت تا شِّر بالغي ِ
ث)(.)2
اشري ُّ
كل شي ٍء .وال يكون منه فِعل .والام شِّرات ِّ
الص ِح أوائل ِه؛ وكذلك أوائِل ِّ
ويف معجم الفروس اللغوية ( - 222الفرس بني ال شر والناي أ ّن قولنا ال شر يقت ي حسن اهليئة وذلك أنّه مشاتق مان
ال شااارة وهااي حساان اهليئااة يقااال رجاال بشااري وام ارأة بشاارية إذا كااان حساان اهليئااة فسا ّامي الناااي بش ارا أل ّهناام أحساان احلي اوان
هيئة)(.)3
فقد است طنن مفردة ال شر احلسن واجلماال ولاذا ناسا ان مال علياه كال خاري وان يوصا بكال ف ايلة وان يتاادث
عن اجلان املشرس لإلنسان الذي ترمز إليه مفردة ال شر.
وواد اإلنسان م ان نسيان وذهول

وذلررك كلااه علااى العك ا ماان مفااردة ارنسااان الاات اختل ا يف أصاال اشااتقاقها علااى ق اولني فقياال انااه مشااتق ماان نسااي
والنسيان وقيل انه مشتق من ان  ،فلنتادث على ضوء كال الرأيني

أوا الرأي األول فهو ان ارنسان مشتق من مادة النسيان ،قال أبو هالل العسكري يف معجم الفاروس اللغوياة (وارنساان

يقت ي الفته ال هيمة فيذكرون أحدكا يف م ادة اآلخر ويدل على ذلك أن اشاتقاس ارنساان مان النسايان وأصاله إنسايان
فلهذا يصغّر فيقاال أنيساان ،والنسايان ال يكاون إال بعاد العلام فسامي ارنساان إنساانا ألناه ينساى ماا علماه ،ومسّيان ال هيماة
ضيمة ألهنا أضمن على العلم والفهم وال تعلم وال تفهم فهي خال ارنسان)(.)2
واشتقاس ارنسان من مادة النسيان والذي قد ي لا أحياناا درجاة الاذهول يناسا ان يوصا باناه ل َربره لَ َك ِرود ألناه
ينسى نِعم اهلل عليه وتواترها لديه وإحاطتها به إحاطة السوار باملعصم ،حجرد ان ي تلى بسل نعمة واحادة مان باني املالياني
ماان الاانعم الاات متااي عليااه كيانااه كلااه ..ولااذا جتااده حجاارد ان يصاااب بااالعمى ماامال ينسااى كافااة نِعاام اهلل تعاااىل ماان انااه ال ي ازال

( )1ال ين ىف ديوان األعشى  113و اللسان (.)121 2
( )2ابن فاري ،معجم مقائي اللغة ،منشورات مكت الت ليا ارسالمي التابع للاوزة العلمية يف قم املقدسة ج1
( )3أبو هالل العسكري ،معجم الفروس اللغوية ،مؤسسة النشر ارسالمي ا قم املقدسة
( )2املصدر .12-71
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عااقال ،وهاي أهام مان كال الانعم ،شااعرا مادركا ،وانااه ال يازال ىنتلاك مالياني الانعم األخارى يف كافاة أع ااء جساده ومفاصااله
وعظامه وع الته وأعصابه وخالياه ،ويف جملسه ومقامه ،ويف مىلكله ومشربه ومل ساه ومرك اه ،ويف نوماه ويقظتاه ،ويف مدخلاه
صوها َّ ْلن اللْلهَ لَغَ ِفور َرحيم.)1(
و رجه ،ويف نفسه وأهله وماله ،ويف ليله وهناره ..وهكذا َ وَّ ْن َرعِ ُّدوا ن ْع َمةَ اللْله ال ِ ْْ ِ

وحيررث انااه ينسااى العقوبااات الك اربى علااى املعاصااي واآلوااام ناس ا ان ساط ا با اَ و َح َملَ َهررا ْاإلنْسررا ِن َّنْلررهِ كررا َن َلِوو راً
()2
اهرا و ْرهِ َّنْلرهِ لَيَئِروس َك ِفرور ِ َولَرئ ْن
نسا َن وْلرا َر ْح َمرةً مِ ْلرم نَر َز ْاَ َ
َج ِهوالً كما تشهد به قيات أخرى أي ا َ ولَئ ْن أَذَقْرَا اإل َ
()3
رَ
سر ْتهِ لَيَر ِقرولَ ْلن ذَ َهر َ ْل
أَذَقْرَاهِ نَر ْع َمراء بَر ْعر َد َ ْلرراء َو ْل
اق َا ري َّنْلرهِ لََفرر فَ ِخرور وهاو صاريح قولاه تعااىل َ وَّذا َو ْل
السريئَ ِ
ْاإلنْسا َن ِ ٌّر َداا َربْلهِ ِو يباً َّلَْيه مِ ْلم َّذا َإ ْلولَهِ ن ْع َمةً و ْرهِ نَس َري ورا كرا َن ََر ْداِوا َّلَْيره و ْرن قَر ْبر ِ َو َج َعر َ للْلره أَنْرداداً ليَِّر ْل َا ْرن
()2
نسا ِن أَنْلا َإلَ ْقَاهِ ون نُّطْ َف ذة فَرإ َذا ِه َرو
اإل
ر
ر
َ
م
ل
َو
أ

تعاىل
له
و
وق
ك و ْن أَ ْ ْاب الْلار
َ
ْلع ب ِك ْفر َك قَليالً َّنْل َ
َسبيله قِ ْ َ َمت ْ
َ ْ ََ َ
ش ََها أ ْلَو َل َو ْلرذ َو ِه َو
ب لََا َوثَال َونَس َي َإ ْل َقهِ قَ َ
ال َو ْن َِ ْْيي الْعظَا َ َوه َي َرويم ِ قِ ْ َِ ْْي َيها الْلَي أَن َ
َإصيم ُّوبين ِ َو َ َر َ
ب ِك َإ ْل ذ َاليم.)2(
دواري وان الش اادة ال ت اادوم كم ااا ان الرخ اااء ال ي اادوم ل ااذا ناس ا ان ساط ا ب ا اْ َّلن
وألن رره ينس ااى ان ال اادهر بارنس ااان ّ
سرهِ ْل
ْخ ْير ِرر َو ِواراً فهاو ىنناع اخلاري ألناه ينساى ان اهلل هاو الاذي
الش ُّرر َج ِزواراً ِ َوَّذَا َو ْل
سا َن ِإل َ َهلِواراً ِ َّذَا َو ْل
سرهِ ال َ
ْاإلنْ َ
مناه اخلريات كلها وانه الذي يطل منه إرجاع بع اها ،علاى ان ذلاك الا عع يعاود إلياه أي اا وهاو ىنناع اخلاري ألناه ينساى

ان هذا العمر قصري وان هذه النعمة ستسل منه وينسى ان َ وو ْن َورائه ْم بَر ْرَزخ َّل ََر ْو َِر ْبر َعثِو َن.)3(
وهو هلوع جزوع ألنه ينسى هذا الشر ال يدوم كذلك وألنه ينسى انه كان ألجال االمتااان واالباتالء الرم ِ أ َ
َحسر َ
ْل
ْل
َن َ ر َدقِوا َولَريَر ْعلَ َم ْلن
ْلاس أَن َِر ْتر َرِكوا أَن ََر ِقولِوا َ
َن ورن قَر ْربله ْم فَرلَريَر ْعلَ َم ْلن اللْلرهِ الرَ َ
ُوْلا َو ِه ْم ال َِر ْفتَر ِو َن ِ َولََقر ْد فَرتَرْلرا الرَ َ
ال ِ
()7
ْل
ْل
ذ
سرا َن لَفري ِإ ْسر ذر ِ َّ ْلال
ن
اإل
ن
َّ
ِ
ر
ص
ْع
ل
ا
و

ا
ب
عليه
يه
التن
وج
لذا

ر
س
إ
ي
ف
ل
ن
ا
س
ن
اإل
ن
َّ

ينسى
وهو
ين
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
ِ
ْ
َ َ
ْ
الْ َكاذب َ
َ
َ
ْل
الص ْبر
ْْ َوَر َوا َ ْوا ب ْل
ُو ِوا َو َاملِوا ْل
الصال َْاق َوَر َوا َ ْوا بال َ
َن َ
الَ َ
ولقد وصلنا إىل هناية الدري هذا اليوم ول ّاما يكتمل ال اث ..وسنواصل الكالم يف املقاالت القادمة بإذن اهلل تعاىل.
وُإر داوانا ان الْمد هلل رب العالمين و ل اهلل ال وْمد واله الطيبين الطاهرَن
ىنكن مالحظة الدري والتقرير على املوقع التاىل m-alshirazi.com
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