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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة على أعدائهم أهل بيته الطاهرينحممد و سيدنا الصالة على و  احلمد هلل رب العاملني

 ، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.أمجعني
 الهلع واالكتئاب السوداوي
 سر الشقاء اإلنساني

(1) 
َْ   َواْلعَ  قاااال اهلل العظااايم  َْاق  َو َرَواَ رررْوا ب ررراْل لِررروا الصْلرررال  ََن َُو ِررروا َوَام   َ ْنَسررراَن َلف ررري ِإْسررررذ ِ َّ الْل الْلررر ْصرررر  ِ َّ نْل اإْل 

 .(1)َو َرَواَ ْوا ب الصْلْبر  
ِر وَ وقال جل امسه   ْنَساَن ِإل َ  َهِلوااً ِ َّ َذا َوسْلِه الشْلرُّ َجِزوااً ِ َوَّ َذا َوسْلِه اْلَخيرْ  .(2)ِ وااً ِ َّ الْل اْلِمَصل ينَ َّ نْل اإْل 

 الفلسفي  -، واحملور الكالمي واالجتماعي الرتبوي –يدور ضمن حمورين  احملور األخالقي  والْدَث
 الهلع: الخطر الَي َهدد الفرد والمجتمع

)اهللع( مفردة ذلك ان  َهِلوااً على ضوء ما نستفيده من مفردة  االجتمااي - المْور األإالقي ل:المْور األو 
اهنا تسلط لنا األضواء على أعظم خطر يتهدد سعادة لكن الذي يهمنا يف هذا املقال اآلن هو  عميقة الغور متعددة األبعاد

 .الفرد وسعادة اجملتمع
 .(ا  زوعج  يف امللّمات يكون  ان)أعظم خطر يتهدد سعادة الفرد وسالمته النفسية والعقلية فهو أما  -أ

 .نوعا (م   لدى اخلرياتادة اجملتمع فهو )ان يكون وأما أعظم خطر يتهدد سع -ب
الشااقاء الشيصااي يكماان وراء ساار أهاام ففيهااا ن ااع اليااد علااى  َهِلوارراً  كلتااا هاااتني املفااردتني، مفااردة    يمفهااوموجتماع 
، بع ااارة أخاارى، أعظاام مصاادرين لليطاار يتهااددان حياااة كاال إنسااان سااواء اماافهالااداء االجتماااعي، يق ااع خلاا  ساا   وأهاام 

أم مساايايا  أم بوذيااا  أم علمانيااا  أم كااافرا ، وكااا  ان يكااون املاارء يف الشاادة ولاادى ارعسااار جزوعااا  ويف الرخاااء  أكااان مساالما  
 ولدى الوفرة منوعا .

 ، فنقول بإذن اهلل تعاىل القادم املقالمرجئني ال اث عن مفردة املنوع إىل  املقالولنتوق  قليال  عند مفردة اجلزوع يف هذا 
 اب السوداويواالكتئ الجزع

إن اجلاازع يعااص، حصااطلاات علاام الاانف ، االكتئاااب السااوداوي أو هااو، وجااه ماان وجوهااه وةاارة ماان ةاااره ال شااعة املاارة، وقااد 
)االكتئااب الاذي يصاي  الفارد يف حالاة تعرضاه إىل فارو  نفساية قاساية، باناه عاّر  بعاع علمااء الانف  االكتئااب الساوداوي 

هااذا الشااير خطاارا علااى نفسااه وعلااى أفااراد  يشااّكلويف هااذه احلالااة  ،ريهتساايطر علااى تفكاا ممااا جتعاال األفكااار الساال ية ال ائسااة
                                                           

 .3-1سورة العصر  اآليات  (1)
 .22-11سورة املعارج  اآليات  (2)
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أساارته أو ماان يعااي  معااه، وتظهاار الكمااري ماان العالمااات علااى هااذا الشااير الاات ااا  علااى ماان يعااي  معااه االنت اااه هلااا وساارعة 
 املهدئات بناء على حالة املريع(. التوجه إىل ط ي  نفسي ل دء العالج الذي ي دأ يف بعع احلاالت جبلسات الكهرباء أو

النفسي نتيجة األفكار السوداء الت  واملعاناة من االضطراب (1)الصرب والقلق  نفاذ اجلزع يعصوهو واهللع يف أحد وجهيه 
  مع مصاع  احلياة ومشاقها ورزاياها وبالياها، ومن املعلوم تكيّ قدرته على ال والت تنتج سل ارنسان  هتيمن على تفكري

 ن االكتئاب أص ح مرض العصر وان االكتئاب هو املصدر األول للكمري من أهم فواهر العصر السل ية كاردمان واالنتاارا
 .وغري ذلك

 اإلدوان ك ا ج ان الهلع والجزع
ان الكمري جدا  مان النااي يلجاىل إىل اردماان   تكش  لنا عن امليدانية ان الدراسات العلمية واملالحظاتاردمان..  أواًل:
 مسارية املارء طاوال  باهقاد ىنا  الاذي الفشال وكطريقة للهروب من مواجهاة ضاغوا احليااة و القلق و التوتر للتيلر من كطريقة 

حياته املرهقة.. فقد يسقط يف االمتاان يف اجلامعة فيلجىل، بتاريع من أصدقاء السوء خاصة، إىل اردماان ليفاّر مان مارارة 
 ،ادياةياة، أو سسار وروتاه يف ساوس االساهم أو ساوس العماالت أو يف جتارتاه العالفشل.. وقد يفشل يف حياتاه   حياهتاا الزوج

حرض ع ال أو بعدو غاشم ومعتد فامل فيلجىل إىل اردمان كوسيلة للتيلر من اهللع الذي أصابه واجلزع الذي  ىي تلوقد 
 أحدس به واألمل الذي اعتصر قل ه وفؤاده.

 أاداد المدو ين في العالم
غريااا ، ان أعاااداد املااادمنني علاااى امليااادرات بااادأت ترتفاااع يف العاااامل بشاااكل م اااطرد، رغااام مكافااااة والغريااا ، ولاااي  ب

، 2221ذكاار تقرياار املياادرات العاااملي لعااام  - 2221يونيااو  22ي فاافللماادمنني.. احلكومااات لشاا كات املهااربني وجتريهمااا 
مليااون شااير تعاااطوا املياادرات يف مجيااع  272أن حااوا  )عاان مكتاا  األماام املتااادة املعااص باملياادرات واجلرىنااة، الصااادر 

( وذلاك كلاه رغام ير من اضاطرابات تعااطي امليادراتمليون ش 33أحناء العامل يف العام املاضي، يف حني عاىن أكمر من 
)على الصعيد العاملي، يقدر انه األضرار الفادحة الت تنجم عن اردمان على امليدرات والت يكفي ان نستعرض منها اآلن 

وال ياازال األفيااون كمااا . Cمليااون شااير يتعاااطون املياادرات باااحلقن، نصاافهم مصااابون بالتهاااب الك ااد  11أكماار ماان أن 
 (.الت يؤدى إليها تعاطي امليدرات مسؤوال عن أكرب عدد من األمراض

 االنتْار ك ا ج ان الهلع والجزع
مشاكلة ارنساان املعاصار الاذي خلصاته اآلياة هو اآلخر يشكل فاهرة خطرية ومؤشارا  باالا الداللاة علاى عماق  واالنتْار

ْنَسرراَن ِإل ررَ  َهِلوارراً الكرىنااة يف كلمااة واحاادة  نتاااار هااو الااذي ياادفع الناااي إىل االاألساااي األكاارب و فااان الساا    َّ نْل اإْل 
 مواجهاة داديات احليااة.. وحسا  ارحصااءات عانالصرب على مكاره الدهر وضع  الانف   ونفاذارح اا واليىلي واجلزع 

إذ يعااص وهااو رقاام خطااري حقااا  شااير  سااق  الممائائااة ألاا   2221 عااام الرمسيااة فااان أعااداد املنتااارين يف العااامل جتاااوزت
                                                           

 .ل غري احلقعيكون مقرتنا  باحلزن أو ال جر أو فوقد  (1)
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 . يةوان 22معدل انتاار واحد يسجل يف كل 
ن والت تعص )جزوعا  ومنوعا ( عرفنا ما َهِلوااً الذي لاّيصته اآلية الكرىنة يف كلمة واحدة  ال اعث األسايوإذا عرفنا 

.. وكيفيااة مواجهتهااا عاارب إعااادة تىلهياال ارنسااان ليعاار  ط يعااة احلياااة الاات يعااي  فيهاااوذلااك أياان ااا  ان ت اادأ رحلااة العااالج 
 فاهنا كما يقول الشاعر 

ررررررررررررِدها  طِب َعررررررررررررو َالرررررررررررر  كرررررررررررردرذ َوأَنررررررررررررَو ِ َر
 

رررررررررررررررررَن اأَلقرررررررررررررررررَاء  َواأَلكررررررررررررررررردار     َ رررررررررررررررررفواً و 
 

رررررررررررررررررردْل ط باا هررررررررررررررررررا  َوِوَكل ررررررررررررررررررا األََررررررررررررررررررا     
 

 ي المرررررررررررررراء  َجررررررررررررررَو  نررررررررررررررار  ِوَتطْلل رررررررررررررر  فرررررررررررررر 
 

املنطقاة املنعزلاة احملاطاة باألساال  ، ع ارة عن معساكر ك اري، واملعساكر بط يعتاه يعاص تلاك يالواقعفاحلياة هي، يف املنظور 
املدب ااة أو وتساالق الصاايور  والياادين ملسااافات طويلااة الاات ت تااص علااى أنااواع التمااارين الشاااقة والزحاا  علااى الصاادرالشااائكة و 
مااع احلاار والااربد ومااع القلِااق والصاااراء والتعاااي   النااوم يف العااراء ،يفااةاخاارتاس األحااراك الكم ،كةر األسااال  الشااائع ااو ، امللساااء
 ...والطعام الزهيد اخلشناملتقطع  منو قاسية والالجواء األ

 الْيا  الدنيا وعسكر وؤقو
معاا  معسااكرات التاادري   ماارة حيااث مل يفهاام  نيولااو ان جنااديا  تطلااع إىل حياااة مرفهااة يف املعسااكر، لكااان  طئااا  ماارت

وأخرى حيث مل يؤهل نفسه ليتكي  مع التدري ات القاسية لذا جتده يصاب بااهللع واجلازع كلماا مار باه تادري  شااس مرهاق 
سايكون الفشال، عكا  اجلنادي اآلخار الاذي عار  فلسافة املعساكرات فاااول وال شاك ان نصاي ه أو واجه موقفا  صاع ا .. 

 يرتقاىلو  كىلمر واقع فاس  بل كشرا ضروري للتطور والتكامل اجلسدي والنفسي والعقلي.أن يتكي  معها وان يتق لها ال  
 ركن... ،مقدم، عقيد، عميد، لواء، فريق ،إىل مالزم، مالزم أول، نقي ، رائد ليصل من جندي إىل عري 

ان يصااااب بااااهللع  يف الوقاان نفساااه، وهاال يعقااال بعاااد ذلاااك كلااه، فااايمن نظااار إىل احليااااة ضااذا املنظاااار الاااواقعي واحل ااااري
 احلياة؟ قساوةواجلزع؟ أو ان يلجىل إىل امليدرات كمسكن جلراحاته أو إىل االنتاار كملجىل أخري يتيلر به من 

 الدراسيةالم اهج 
كاااان مااان املفاااروض ان تت ااامن املنااااهج الدراساااية مااان االبتدائياااة حااا  اجلامعاااة، والدراساااات احلوزوياااة أي اااا ،  وواااا  ولقاااد  

ن تنطلق مان تشايير هاذه ية، وأواملنع، باعت اره أخطر فاهرة تتهدد سعادة ال شر  مستفي ة عن اهللع بكال جناحيه  اجلزع
وان ت اطلع علاى مصدر مساؤول عان جارائم االنتااار واردماان واألماراض النفساية واجللطاة القل ياة وغريهاا، كىلخطر الظاهرة  

جلاة اجلازع مناذ أوىل حلظاات بزوغاه تمقي  األطفاال والشا اب والنسااء والرجاال علاى كيفياة مكافااة )اهللاع( ومعاضوء ذلك ب
 يستصع  معه إىل أبعد احلدود اقتالعه.النفوي ويتجذر يف العقول إىل حدٍّ ان يستاكم يف  ق ل

ان يكااون احلااديث عاان هااذه اآليااة الكرىنااة والعااالج الااذي اساات طنته، حمااور أحاديااث اخلط اااء أي ااا  كااان ماان الااالزم كمااا  
 ريهم.واملربني واألساتذة وأولياء األمور وغ

ني لمفرد ي اإلنسان والبشردالالق  ع القُر  التوَز
إىل ان العديااد ماان اآليااات  ، وكمااا ساا ق،فااان التاادبر يف اآليااات القرقنيااة يقودنااا المسررتوا الكالورري: الثرراني:المْررور 
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ْنَسانَ الكرىنة عندما تتادث عن  وال ارر يف مكاامن اخلطار وتقاوم بتادياد نقاا ضاعفه عنه من زاوية تتادث فاهنا  اإْل 
ْنَسراَن َلف ري ِإْسررذ ه، قال تعااىل  شيصيت ْنَسراَن ِإل رَ  َهِلواراً ِ َّ َذا َوسْلرِه الشْلررُّ َجِزواراً ِ و َواْلَعْصرر  ِ َّ نْل اإْل  َّ نْل اإْل 

ِر َوِ وااً  ْنساَن ل َرب ه  َلَكِ ود   َوَّ َذا َوسْلِه اْلَخيرْ  .وأمماهلا كمرية (1)َّ نْل اإْل 
 من اآليات الكرىنة عندما تتادث عن )ال شر( فاهنا تتادث عن الفر  الكربى املتاحة فان الكمري ،ابلويف املق ،نولك

َّ ْذ قَاَل رَبَُّك ل ْلَمالئ َكة  َّ ن ي َإال    َبَشًرا و ن ط ينذ ِ فالحظ ممال  قوله تعاىل   ،وتهأمام هذا الكائن وعن إاابياته ونقاا ق
ََ اْسرَتْكبَرَر وََكراَن فَإ َذا َسوْلَْرِتِه َونَرَفْخِو ف يه  و ن  د ََن ِ َفَسرَجَد اْلَمالئ َكرِة ِكلُِّهرْم َأْجَمِعروَن ِ َّ الْل َّ ْبل ري ي فَرَقِعوا لَرِه َسراج  رُّوح 

نَ  ررْن اْلَكرراف رَ  إذ كااان الكااالم عاان ذلااك الكااائن املؤهاال ألن  ؛ساااننارب تعاارّب بال شاار ههنااا ومل  ت اآليااة الكرىنااةفقااد عااربّ  (2)و 
 .وهو مقام ساٍم، راس ومتعال تسجد له املالئكة

ررثْرِلِكْم َِرروح ويف قيااة أخاارى تااده تعاااىل يقااول   ررد  فَاْسررَتقيِموا َّ لَْيرره    قِررْ  َّ نْلمررا أَنَررا َبَشررر  و  َّ لَرريْل أَنْلمررا َّ لِهِكررْم َّ لرره  واح 
وع تقت ي ان تكون هنا  عالقاة فهو )بشر( لكنه )يوحى إليه( ومناس ات احلكم واملوض (3)َواْستَرْغف ِروِه َوَوَْ   ل ْلِمْشر كينَ 

ان وعاان كونااه جزوعااا  منوعااا  كنااودا  فلومااا  وجهااوال  وأشاا اه بااني انتياااب مفااردة ارنسااان إذا كااان احلااديث، غال ااا ، عاان اخلساار 
، كما تقت ي ان تكون هنا  عالقة بني انتياب مفردة ال شر ووصفه باناه ياوحى إلياه وأمار املالئكاة بالساجود لاه، ويف ذلك
َي ب إ ْذن ه  ة أخرى قية كرىن َ  َرِسوالً فَرِيوح  جابذ َأْو َِرْرس   وا ََشاِء َّ نْلِه َووا كاَن ل َبَشرذ َأْن ََِكل َمِه اللْلِه َّ الْل َوْحياً َأْو و ْن َوراء  ح 

تعااىل يف هاذا  وحيا ، ومل يساتيدمتعاىل فهذا ال شر هو الذي يرتقى إىل مرت ة يؤهل فيها إىل ان يكلمه اهلل  (2)َال يٌّ َحكيم  
 ذلك كله؟ مفردة ارنسان.. فلماذا املقام

 فقه اللغة في المفرد ين
هااذه  التاادبر يفمفااردا ارنسااان وال شاار، وعلااى يف دلياال فقااه اللغااة  اسااتيدام منهجيااةعلااى   اا ٍ الااذي ساانطرحه م والجررواب

اننااا ساانقوم القااادم إضااافة إىل املقااال يف  اآليااات الكرىنااة ونظائرهااا، ممااا ساانلقي عليااه بعااع األضااواء اآلن علااى ان نكماال ال اااث
، والات سانذكر وجاه خروجهاا سانطرحها، يف فااهر النظار، ماع القاعادة الات تتمااكبعع اآليات األخرى الات مل دراسة الحقا  ب

 وترق  متام الكالم كي يت ح به جممل املرام.. فنقول والرتّوي الظاهري عن القاعدة.. فتاّل، أيها القارئ الكرمي، بالصرب 
 د  البشر  ستبطن الجوان  المشرقة في اإلنسانوا
اراابياااة وفااار  التكامااال  ارنساااان مفاااردة ال شااار يف اآلياااات الااات سااالطن األضاااواء علاااى صااافات اختيااااريف  سااارّ لعااال ال

ة الكربى املتاحة أمامه، هو ان مادة ب ا ك ا ر تتميز خبصوصية ذاتية جتعلها متتلك السنيية الط يعية لكي تكون حمورا  وماد
 .. ولنستعن ردرا  ذلك وارذعان به ب عع ما قاله أئمة اللغة دون غريهااراابية والصفات والفر  وموضوعا  للف ائل 

                                                           

 .3سورة العاديات  اآلية  (1)
 .72-71سورة    اآليات  (2)
 .3سورة فصلن  اآلية  (3)
 .21سورة الشورى  اآلية  (2)
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اٍن ومجاال فال  ش ارة فااِهر  ِجل اد ، رففي معجم مقايي  اللغة  )بش ال ااء والشاني والاراء أصالح واحاد  فهاور الش ايء ماع ح س 
ه.ارنسان، ومنه ب اش ر  الّرج ل  ا  ملرأة ، وذلك إف اؤه بِ  ش رتِه إىل ب ش رهتا. ومس ِّى  ال  ش ر  ب ش ر ا لظ هورِهم . وال  ِشري احل س ن  الو ج 

 وال  ش ارة، اجل م ال. قال األعشى 
ررررررررررررررررررررررررررررررْيَ  جررررررررررررررررررررررررررررررا  ورَأْق برررررررررررررررررررررررررررررر نْل الشْل

 

 (2)نَربَرررررررررررررررررررررررررررِه الَبَشاَشرررررررررررررررررررررررررررِة والبَشرررررررررررررررررررررررررررارَهْ  
 

ل علياه غاري ه مان الّشاّر، وأفان ذلاك جنساا  مان الت  كيان. ويقال ب ش ر ت  ف النا  أ ب شِّر ه  ت  شريا ، و  ، ورحا ُحِ  ذلك يكون باخل ري 
ا.  فىلّما إذا أ طِلق  الكالم  إطالقا  فالِ شارة باخلري والنِّذارة  بغ ريِه. يقال أب ش ر ِت األرض  إذا أخر ج ن نا   اهت 

 ..ويقال ما أ حس ن  ب ش ر ة  األرض.
 .(2)(تا   شِّر  بالغ ي ثِ  م   شِّر ات الرِّياح التا. وال يكون  منه ِفع ل. والءٍ و ائل ِه؛ وكذلك أواِئل  كلِّ شيوتا   اِشري الصُّ ِح أ  

الفرس بني ال شر والناي  أّن قولنا ال شر يقت ي حسن اهليئة وذلك أنّه مشاتق مان  - 222ويف معجم الفروس اللغوية  )
رأة بشااارية إذا كااان حسااان اهليئاااة فسااّمي النااااي بشااارا  ألهّناام أحسااان احلياااوان ال شااارة وهاااي حسااان اهليئااة يقاااال رجااال بشااري وامااا

 .(3)هيئة(
اادث تي  احلسن واجلماال ولاذا ناسا  ان  مال علياه كال خاري وان يوصا  بكال ف ايلة وان  فقد است طنن مفردة ال شر
 .الذي ترمز إليه مفردة ال شرعن اجلان  املشرس لإلنسان 
 ولان نسيان وذه وواد  اإلنسان   م  

كلاااه علاااى العكااا  مااان مفاااردة ارنساااان الااات اختلااا  يف أصااال اشاااتقاقها علاااى قاااولني فقيااال اناااه مشاااتق مااان نساااي   وذلرررك
 والنسيان وقيل انه مشتق من ان ، فلنتادث على ضوء كال الرأيني 

ارنساان )و  ةغوياالرأي األول فهو ان ارنسان مشتق من مادة النسيان، قال أبو هالل العسكري يف معجم الفاروس الل أوا
يقت ي  الفته ال هيمة فيذكرون أحدكا يف م ادة اآلخر ويدل على ذلك أن اشاتقاس ارنساان مان النسايان وأصاله إنسايان 

يان ال هيماة ساان، والنسايان ال يكاون إال بعاد العلام فسامي ارنساان إنساانا  ألناه ينساى ماا علماه، ومسّ ين  أ  فلهذا يصّغر فيقاال 
 .(2)نسان(والفهم وال تعلم وال تفهم فهي خال  ار هنا أضمن على العلمضيمة أل

ألناه  ل َرب ره  َلَك ِرود  باناه يناسا  ان يوصا   والذي قد ي لا أحياناا  درجاة الاذهول واشتقاس ارنسان من مادة النسيان
مان باني املالياني  وإحاطتها به إحاطة السوار باملعصم، حجرد ان ي تلى بسل  نعمة واحادةلديه ينسى نِعم اهلل عليه وتواترها 

ماان انااه ال ياازال تعاااىل بااالعمى ماامال  ينسااى كافااة نِعاام اهلل  يصااابماان الاانعم الاات متااي عليااه كيانااه كلااه.. ولااذا جتااده حجاارد ان 

                                                           

 (.121  2و اللسان ) 113ال ين ىف ديوان األعشى  (1)
 .222-221  1مكت  الت ليا ارسالمي التابع للاوزة العلمية يف قم املقدسة  جابن فاري، معجم مقائي  اللغة، منشورات  (2)
 .121أبو هالل العسكري، معجم الفروس اللغوية، مؤسسة النشر ارسالمي ا قم املقدسة     (3)
 .12-71   املصدر (2)
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يف كافاة أع ااء جساده ومفاصااله األخارى عااقال ، وهاي أهام مان كال الانعم، شااعرا  مادركا ، وانااه ال يازال ىنتلاك مالياني الانعم 
ويف مدخلاه  ،ظتاهويف مىلكله ومشربه ومل ساه ومرك اه، ويف نوماه ويق ،امهويف جملسه ومق وخالياه، وأعصابهع الته وعظامه و 

ِصوها َّ نْل اللْلَه َلَغِفور  رَحيم  ويف ليله وهناره.. وهكذا وماله، ويف نفسه وأهله  ،رجهو  ْْ  .(1)َوَّ ْن  َرِعدُّوا ن ْعَمَة اللْله  ال ِ 
ْنسرراِن َّ نْلررِه كرراَن  َِلوورراً ربى علااى املعاصااي واآلوااام ناساا  ان ساطاا  باااانااه ينسااى العقوبااات الكاا وحيررث َوَحَمَلَهررا اإْل 

ْ رِه َّ نْلرِه لََيئِروس  َكِفرور  ِ َولَرئ ْن كما تشهد به قيات أخرى أي ا   (2)َجِهوالً  نَساَن و  ْلرا رَْحَمرًة مِرمْل نَرَزْاَ اَهرا و  َ ا اإل  َولَئ ْن َأَذقرْ
َ اِه نَرْعَمراء رْتِه لَيَرِقروَلنْل َذَهرَ  السْلري َئاِق َا  ري َّ نْلرِه َلَفرر    َفِخرور   َأَذقرْ َْل وهاو صاريح قولاه تعااىل  (3)بَرْعرَد َ ررْلاء َوسْل َوَّ ذا َور

رْن قرَ  رَي ورا كراَن ََرْدِاوا َّ لَْيره  و  ْ رِه َنس  ْنساَن ِ رٌّ َداا رَبْلِه ِو يباً َّ لَْيه  مِمْل َّ ذا َإوْلَلِه ن ْعَمًة و  ر ْل َارْن ْبراإْل  ِ  َوَجَعرَ  ل لْلره  أَنْرداداً ل ِيَّ 
نَساِن أَنْلا َإَلْقَ اِه و ن نُّْطَفةذ فَرإ َذا ِهرَو وقوله تعاىل  (2)َسبيل ه  ِقْ  َ َمتْلْع ب ِكْفر َك َقلياًل َّ نْلَك و ْن َأْ ْاب  ال ْلار   َأَوَلْم ََرَر اإل 

َي إَ  يم  وُّب ين  ِ َوَ َرَب لََ ا َوَثال َوَنس  َ ي أَنَشَ َها َأوْلَل َورْل ذ َوِهَو َإص  ي يَها الْل ْْ ي ي اْلع ظَاَ  َوه َي رَو يم  ِ ِقْ  َِ ْْ ْلَقِه قَاَل َوْن َِ
 .(2)ب ِك   َإْل ذ َال يم  

َّ نْل اري وان الشااادة ال تااادوم كماااا ان الرخااااء ال يااادوم لاااذا ناسااا  ان ساطااا  باااادوّ ينساااى ان الااادهر بارنساااان  وألنررره
ْنَساَن إِ  رِر َوِ واراً اإْل  الاذي فهاو ىنناع اخلاري ألناه ينساى ان اهلل هاو  ل َ  َهِلواراً ِ َّ َذا َوسْلرِه الشْلررُّ َجِزواراً ِ َوَّ َذا َوسْلرِه اْلَخيرْ

وهاو ىنناع اخلاري ألناه ينساى  مناه اخلريات كلها وانه الذي يطل  منه إرجاع بع اها، علاى ان ذلاك الا عع يعاود إلياه أي اا  
َعِثونَ   َوو ْن َورائ ه ْم بَرْرزَخ  َّ ل ان هذه النعمة ستسل  منه وينسى ان ان هذا العمر قصري و   .(3)ََرْو   َِربرْ

رَ  باتالء واالمتااان ألجال االوهو هلوع جزوع ألنه ينسى هذا الشر ال يدوم كذلك وألنه ينسى انه كان  الرم ِ َأَحس 
رَِكوا َأن ََرِقوِلوا َُو ْلا َوِهْم ال َِرْفتَر ِ  ََن َ رَدِقوا َولَريَرْعَلَمنْل ال ْلاِس َأن َِرترْ  َ رن قَررْبل ه ْم فَرلَريَرْعَلَمنْل اللْلرِه الْلر ََن و   َ وَن ِ َوَلَقرْد فَرتَر ْلرا الْلر

ْنَساَن َلف ي ِإْسرذ وهو ينسى  (7)اْلَكاذ ب ينَ  ْنَسراَن َلف ري ِإْسررذ ِ َّ الْل لذا وج  التن يه عليه باا َّ نْل اإْل  َواْلَعْصر  ِ َّ نْل اإْل 
َنَ   َ َْ   َو َرَواَ ْوا ب الصْلْبر   الْل َْاق  َو َرَواَ ْوا ب اْل ِلوا الصْلال   َُوِ وا َوَام 

 القادمة بإذن اهلل تعاىل. املقاالتولقد وصلنا إىل هناية الدري هذا اليوم ولاّما يكتمل ال اث.. وسنواصل الكالم يف 
إر داوانا ان الْمد هلل رب العالمين و ل  اهلل ال  وْمد واله  نُو  الطيبين الطاهَر

                                                           

 .11ية سورة النال  اآل (1)
 .72سورة األحزاب  اآلية  (2)
 .12-1سورة هود  اآلية  (3)
 .1سورة الزمر  اآلية  (2)
 .71-77سورة ي   اآلية  (2)
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