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إلى روح أبي، الذي كثيرا مانشب بيننا خالف كلما رأيته يقرأ كتاب 
كتشفت أن احترق الرأس شيبا، ائل الخيرات، ولكني عندما هرمت ودال

المهم ! تكون صوفيا تقرأ دالئل الخيرات أو سلفيا تقرأ البن تيمية، ال يهم
 أن تكون مخلصا هللا، ففي كٍل إضافة إلى رقعة اإلسالم المتسعة

 

  

  

  

  

  

  ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك“
  ”لمنع، صار المنع عين العطاءومتى فتح لك باب الفهم في ا

 إبن عطاء اهللا السكندري
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  باسم اهللا والحمد هللا والصالة على رسول اهللا
احة فـي رحلتـي   دعوني أصل معكم إلى أقصـى درجـات الصـر   

أصحبكم معـي فـي رحلـة حيـاة لطبيـب نفسـيبدأت       . مع هذا الكتاب
عندما كنت طالبا للطب في جامعـة الزقـازيق المصـرية، وتصـادف     
أن قرأت على إحـدى جـدران دورة ميـاه شـعرا ال أعـرف مؤلفـه       
. ولكن صادف في نفسي شـيئا جعلنـي أوقـن أننـي هـذا الشـخص      

بعثـروه، ثـم جـاءوا بحفـاة      إن حظي كدقيق فوق شـوك "الشعر يقول 
يوم ريح يجمعوه، صعب األمر عليهم فقـالوا اتركـوه، إن مـن أشـقاه     

، حينها شـعرت أن تلـك هـي خارطـةالطريق     "ربه، كيف أنتم تسعدوه
لحياتي الماضية والقادمة، والتي أدركـت فيمـا بعـد عنـدما درسـت      

الخاصـة بـي كمـا سـماها آرون بـك،      " اإلسـكيمة "علوم النفس انها 
لت في رحلة حياتي العلميه بين مدارس علم الـنفس المختلفـة مـن    وتنق

التحليل النفسي إلى العالج المعرفي السـلوكي مـرورا بمدرسـة إريـك     
بيرن ليستقر بي األمـر أن ُأسـمي نفسـي طبيـب نفسـي بيولـوجي،       
طبعا وبصراحة شديدة لعجزي أو عـدم قـدرتي علـى اإلقتنـاع بـأي      

نفس طب الزقـازيق، والـذي صـادف    منها باستثناءما كنت أسميه علم 
ومـرت بـي األيـام و األمـاكن ليأخـذني حظـي       . في نفسي هـوى 
ألقوم بعمل مؤقـت، حيـث اسـتطعت الحصـول      2004المبعثرفي عام 

 على أجازة من عملي الدائم في مدينة 
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هام اإلنجليزية للعمل اإلضـافي لعـدة اسـابيع فـي مدينـة       برمنج
وقابلت هناك استشـاري للطـب النفسـي سـوداني     . رجبي القريبة منها

اسمه  أمين القاسم ، أهداني كتاب التنـوير فـي إسـقاط التـدبير البـن      
ال إيــاي أن أعيــده لــه بســرعة ألنــه عطــاء اهللا الســكندري، ســائ

قرأته على عجـل، ولكـن شـعرت أن هنـاك     . اليستطيع اإلستغناء عنه
شيئا مفقودا لدي، وأنني مسـجون فـي شـعر أوعلـم نفـس الجـدران       

وقررت أن أبحـث عـن هـذا الرجـل، إبـن      . السرية لطب الزقازيق
عطاء اهللا السكندري، ولكن أخذتني الحيـاه، ووجـع إكتسـاب الـرزق،     

وتأخـذني الحيـاة إلـى حيـث أنـا      .... لخوف على األوالد، فنسيتوا
اآلن في اإلمارات العربيه، بعد إغتراب طال إلى أكثـر مـن العقـدين،    
مبعثرا على أشواك مدارس علم النفس، يـدميني وجـع البعـاد ووجـع     

األيمـان مفتـاح   "فيهديني الدكتور محمد عمر سالم كتابـه،  . أكل العيش
يسـتيقظ  . هو شرح لحكم إبن عطـاء اهللا السـكندري  ، و"السعادة النفسية

في داخلي رغبة في البحث عـن هـذا الرجـل مـن جديـد سـرعان       
وأجدني أغوص فـي بحـر الظلمـات حتـى     . ماتخبو كما خبت من قبل

تصطدم يدي بمشـروع التأصـيل للتـراث اإلسـالمي الـذي طرحتـه       
ــوم النفســية ــه للعل ــم أود . الشــبكة العربي ــالقول نع وأجــدني أرد ب

يـاإلهي مـاذا   . المشاركه وسوف أكتب عن إبن عطـاء اهللا السـكندري  
لو سألت عن ماذا تكتب وماذا عنـد الرجـل؟ ال أدري، وأجـدني مـن     
جديد أجمع في هذه المرة جهلـي ولـيس حظـي مـن علـى أشـواك       

ويأتيني رسالة من األستاذ الـدكتور جمـال تركـي،    . حماقتي وتسرعي
لك اللجنه، التـي مـا كـدت أصـل     واضعا أسمي مع كبار أستاذتي في ت

" اإلشارات النفسية عنـد إبـن عطـاء اهللا   "إلى أسمي ألجد أمامه عنوان 
 والذي كان بمثابة الطوق الذي إنتشلني 
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يـا لطيـف   "ألـف ليلـة وليلـة     من بحر الظلمات فرددت قول أبطـال 
وها أنا أقدم لكـم هـذا العمـل الـذي بفضـل اهللا ثـم       ". اللطف يارب

 . مساعدة األخوة األفاضل في شبكة العلوم النفسية يخرج إلى النور
 
 
 
 

 حمدي فؤاد مصيلحي

  أستاذ ورئيس قسم الطب النفسي
  كلية الطب والعلوم الصحية
  جامعة اإلمارات العربية المتحدة
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لفترة ليسـت بالقصـيرة ظللـت متـرددا مـن أيـن أبـدأ؟ ووجـدت أن         

كثيرين يتكلمون عن تأصيل التراث اإلسـالمي، ولكـن شـعرت أن عمليـة     ال
بمعنى البحـث عـن قالـب علمـي حـديث      " قولبة التراث"التأصيل هي بمثابة 

في صورة نظرية ثم توسيع أو تضييق التـراث كـي يصـبح مناسـبا لحجـم      
وكأنمـا ننظـر أساسـا لكـل مـاهو      . تلك النظرية، نظرا لمطاطية كل منهما

وفـي ذلـك تقليـل مـن عمـق      . هم نحن مثلكم حتى في تراثنـا غربي لنقل ل
. تراثنا واتساع إتجاهاته بما هـو مشـابه ومخـالف للفكـر الغربـي الحـديث      
قررت أن أبحث فقط من أجل العلم دون النظر إلى مـدى مطابقتـه لمـا هـو     
غربي، ألنني مقتنع أن هذا إسـتدعاء إجتـراري وهـو مـن عيـوب البحـث       

أنني لن ألجأ إلى النظر إلـى كـل الفرضـيات الحديثـه     وهذا ال يعني . العلمي
بل والتكلم عنها باستفاضة إن لزم األمر حتى تتحقـق الفائـدة، ولكـن سـوف     
يكون تركيزي على فرضيات إبـن عطـاء اهللا ونظرياتـه المـأخوذة بطبيعـة      
الحال من الفكر الصوفي اإلسالمي المنبثق من ثقافتنـا اإلسـالمية التـي هـي     

ولـن أقـف فقـط علـى مـاهو      . قرآن الكريم والسنه الشـريفة باألساس من ال
نظري بل سأبحث عن تطبيقاتـه وسـبل اسـتخدامه عمليـا فـي ممارسـتنا       
المهنية، بما ال يخلق تصادما مع ممارستنا العمليـة لهـذا العلـم الـذي نـراه      

وبما أن علم النفس كمسـمى علـم حـديث فلـم يكـن      . في كل شاردة وواردة
القول أنه مرجع تتجمـع فيـه نظريـات ابـن عطـاء       هناك متن منفصل يمكن

 اهللا ولكن سأحاول كل جهدي أن أغوص بين السطور للبحث عن لمسات 
� �
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إســتنطاق مــا خلــف وإشــارات إبــن عطــاء اهللا، محــاوال إن أمكــن 

. النصوص مع الحذر في الوقوع في اإلسـتدعاء اإلجتـراري قـدر اإلمكـان    
وذلك نظرا ألن طبيعة فكر المتصوفه فيـه كثيـر مـن التكثيـف واإلعتمـاد      
على الفهم الباطن، وهو ماكان واضحا عند إبن عطـاء اهللا فـي حكمـه التـي     

ظ الهمـم  إيقـا "تستدعي شرح سطر واحد منها عدة صفحات كمـا نـرى فـي    
ولـذلك سـوف   . البن عجيبـةأو شـرح الـدكتور البـوطي    " في شرح الحكم

 .أحاول جاهدا أن أنغمس في قراءة الفكرة دون تحميلها أكثر مما ينبغي
فقط أود التنبيه إلى أهمية إتسـاع أفـق منـاهج البحـث، فـال يجـب أن       

وإعتبـار كـل مـا    ) IMRAD(نتسمر عند منهج البحث الغربـي المعـروف   
ال، فاللصوفية منهجا للبحث عـن الحقيقـة يبـدو للنـاظر إليـه فـي       عداه باط

الوهلة األولى خياال علميا أو فكرا أدبيا، ولكـن إذا كنـا أمضـينا ربـع قـرن      
أال يستدعي مـنهج البحـث عـن الحقيقـة أن     " اإلمراد"من الزمان لنتعلم منهج 

نسلك هذا الطريق ولو فقط لسنة واحدة ثم نحكـم بعـدها علـى صـدق هـذا      
  !!لمنهج من عدمه؟ هذا السؤال أطرحه على نفسي قبل غيريا

أود التنبيه أنني حاولت كـل جهـدي توثيـق األحاديـث الشـريفة التـي       
استشهد بها إبن عطاء اهللا وقمت بوضع اسم الـراوي ومنزلـة الحـديث كمـا     

تيسـير   -الموسـوعة الحديثـة  "هو في موقع البحث الذي اسـتعنت بـه وهـو   
ـ   ــى أحاديثالرســـ ــول إلــ ــه  الوصــ ــلى اهللا عليــ ول صــ

" األوفـى "كذلك قمـت باسـتخدام كـل مـن     .(/www.sultan.org/h)"وسلم
Alawfa ،www.alawfa.com    " و-muslim

web.com/search.htm     كمحركي بحث في القـرآن الكـريم وذلـك لتوثيـق
  .اآليات وأسماء السور

ي إلى ماينفع الجميـع آمـين، وليعـذر لـي     أسأل اهللا أن يفتح علي ويهدين
الجميع شططي وشطحاتي فـالعلم مـا هـو إال نظريـات تحتمـل الصـواب       

 .والخطأ

� �
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هو تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بـن عبـد الكـريم بـن عبـد      
الرحمن بن عبد اهللا بن أحمد بـن عيسـى بـن الحسـين بـن عطـاء اهللا       

بعـد   مصـر ، إلـى  قبيلـة جـذام  وفد أجداده المنسوبون إلى . الجذامي نسباً
ولـد ابـن عطـاء اهللا حـوالي     حيث  اإلسكندريةواستوطنوا  الفتح اإلسالمي

ونشـأ كجـده لوالـده الشـيخ أبـي محمـد        م1260الموافق  هـ 658سنة 
وم الشَـرعية حيـث تلقـي منـذ     عبد الكريم بن عطاء اهللا، فَقيهاً يشتغل بالعل
تـوفي الشـيخ ابـن عطـاء اهللا     . صباه العلوم الدينية والشرعية واللغويـة 

ـ  709سـنة   القاهرةبالمدرسة المنصورية في  ودفـن بمقبـرة المقطـم     هـ
وال يـزال قَبـره موجـوداً إلـى     . بسفح الجبل بزاويته التي كان يتعبد فيهـا 

مـن الجهـة   . المقطـمِ تحـت جبـل    سيدي على أبـو الوفـاء  اآلن بجبانة 
  .)صورة الغالف الخلفي( الْشرقية لجبانة اإلمام الليث

كان الشيخ ابـن عطـاء اهللا فـي أول حالـه منكـراً علـى أهـل        
من قـال أن هنالـك علمـاً غيـر الـذي      : "حتى أنه كان يقول فالتصو

أبـو  فمـا أن صـحب شـيخه    ". بأيدينا فقد افترى على اهللا عـز وجـل  
واستمع إليه باإلسـكندرية حتـى أعجـب بـه إعجابـاً       العباس المرسي

وأصبح مـن أوائـل مريديـه وصـار      الصوفيةشديداً وأخذ عنه طريق 
". على نفسـي فـي هـذا الكـالم     كنت أضحك: "يقول عن كالمه القديم

 ثم تدرج ابن عطاء في منازل العلم والمعرفة حتى تنبأ له الشيخ 
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لزمـت لتكـونن مفتيـاً    الزم، فواهللا لـئن  : "أبو العباس يوماً فقال له
ثـم  . يقصد مذهب أهل الشريعة ومـذهب أهـل الحقيقـة   " في المذهبين

واهللا ال يموت هذا الشاب حتى يكـون داعيـاً إلـى اهللا وموصـالً     : "قال
إلى اهللا واهللا ليكونن لك شـأن عظـيم واهللا ليكـونن لـك شـأن عظـيم       

  .فكان كما أخبر" واهللا ليكونن لك كذا وكذا
يـر مـن المصـنفات والكتـب منهـا المفقـود       ترك ابن عطاء الكث

 :ومنها الموجود، لكن أبرز ما بقي له
  .لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس وشيخه أبي الحسن •
  .المجرد في معرفة اإلسم المفرد القصد •
  .يرالتنوير في إسقاط التدب •
  .أصول مقدمات الوصول •
  .الطريق الجادة في نيل السعادة •
، شـرح بهـا قصـيدة الشـيخ     عنوان التوفيق في آداب الطريق •

  ).ما لذة العيش إال صحبة الفقرا( أبو مدين
  .تهذيب النفوستاج العروس الحاوي ل •
  .ح األرواح في ذكر اهللا الكريم الفتاحمفتاح الفالح ومصبا •
على لسان أهل الطريقة، وهي أهـم مـا كتبـه     الحكم العطائية •

كبير وال يزال بعضـها يـدرس فـي بعـض      وقد حظيت بقبول وانتشار
آرثـر  ، كمـا تَـرجم المستشـرق االنجليـزى     جامعـة األزهـر  كُليات 
ميجيـل  الكثيـر منهـا إلـى االنجليزيـه، وتـرجم األسـباني        اربـري 
 .فقرات كثيرة منها مع شرح الرندى عليها بالسيوس

  :المراجع
، 1، الجزء 242سيرة إبن عطاء اهللا السكندري، مجلة الراصد، الباب 

  .، الموسوعة اإللكترونية الشاملة13صفحة 
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إنه هو . أيها اإلنسان أما كفاك ربك لو إكتفيت وهداك ربك لو إهتديت
عته اما يمنعك ذلك من مناز. الذي خلقك فسواك، وتصدق عليك فأعطاك

  "فيما قضى ومعارضته فيما أتى
  بتصريف(ابن عطاء اهللا 

  
  
 
 
 
 

  
  
 

 
 
 
  

 
  

  

اإلنسـان   يوضح هذا الرسم التخطيطـي مالمـح مكونـات   ) 1صورة (
وهـي عالقـة متداخلـة ومترابطـة،     . عند ابن عطاء اهللا والصوفية عامـة 

 ويقسم ابن عطاء اهللا أنواع النفوس . ويؤثر كل منها في اآلخر
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 -النفس اللوامة -النفس المطمئنة(إلى ثالثة وهي ) الحالة الباطنية(
س نف(إلى أنواع ثالثة " النفس الشخصية"، ثم يقسم )النفس األمارة بالسوء

ونفس حرة  -ونفس كريمة وهي نفس المؤمن -خسيسة وهي نفس الكافر
 ).وهي نفوس األنبياء والمرسلين

	
  �ـــــــــــــا�

 قبل الخوض فى حقيقة النظر إلى النفس عند إبن عطاء اهللا السكندري
، دعونا نعرج على )1التنوير في إسقاط التدبير، (كما وضحها في كتابه 
من الصوفية عامة وعند اساتذة إبن عطاء اهللا  تعريف النفس فى اللغة

خاصة، وهو ما  الشيخ أبو الحسن الشاذلي وأبو العباس المرسيوعند 
عن شيخيه الشادلي ) 2لطائف المنن، (رواه إبن عطاء اهللا في كتابه 

  .والمرسي
  � ــــــــ� ا���ــــــ� �ـــ� ا�
	ــــأو� ����

م العـرب يجـرى علـى ضـربين؛     النَّفْس فـى كـال  : قال َأبو ِإسحق "
قولك خَرجتْ نَفْـس فـالن، َأى روحـه، وفـى نفـس فـالن َأن       : َأحدهما 

والضرب اآلخر معنـى الـنَّفْس فيـه معنـى     . يفعل كذا وكذا َأى فى روعه
قتَل فالن نَفْسـه، وَأهلـك نفسـه، َأى َأوقَـتَ     : جملَة الشيء وحقيقته، تقول 

  ...والجمع من كل ذلك َأنْفُس ونُفُوس. ها وحقيقتهاِإلهالك بذاته كلِّ
والـنَّفْس مـا يكـون بـه التمييـز،      . الـنَّفْس الـروح  : قال ابن خالويه 

قـال َأبـو بكـر بـن     ... والنَّفْس الدم، والنَّفْس اَألخ، والنَّفْس بمعنـى عنْـد  
من اللغويين من سـوى الـنَّفْس والـروح وقـال همـا شـيء       : اَألنبارى 

وقـال غيـره الـروح هـو     : قال . واحد، ِإال َأن النَّفْس مؤنثة والروح مذكر
الذى به الحياة، والنفس هى التى بها العقل، فـِإذا نـام النـائم قـبض اللَّـه      

 : قال . نَفْسه، ولم يقبض روحه، وال يقبض الروح ِإال عند الموت

� �
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وسميت النَّفْس نَفْساً لتولّد النَّفَسِ منهـا واتصـاله بهـا، كمـا سـموا      
ـ وقـال الز . الروح روحاً َألن الروح موجود بـه  جلكـل ِإنسـان   :  اج

س التمييز، وهى التى تفارقـه ِإذا نـام، فـال يعقـل     نَفْ: نَفْسان؛ ِإحداهما 
نفـس الحيـاة، وِإذا   : واُألخـرى  . بها، يتوفاها اللَّه، كما قال اللَّه تعـالى 
تَنَفَّسوالنائم ي ،فِّى    : قال . زالت زال معها النَّفَسوهذا الفـرق بـين تَـو

 هـى   ونفـس الحيـاة  : قـال  . نَفْس النائم فى النوم، وتَوفِّى نَفْس الحـي
والـنَّفْس الـدم وفـى الحـديث     . الروح وحركة اِإلنسان ونُموه يكون به

:له نَفْس سس المـاء، ِإذا مـات فيـه     ما لَيـنَجوروى . سائلة، فِإنه ال ي
كلُّ شيء له نَفْس سائلة فمـات فـى اِإلنـاء فِإنـه     : عن النخعى َأنه قال 

  ).3(َأراد كل شيء له دم سائل. ينَجسه
�ـــــــــــ�ا�
	ـ�
ـــــ  ا�����ـــــ� �  ـــ� 

  :يقسم الصوفية النفس إلى قسمين هما 
  :النفس الشهوانية : القسم األول 

هى البخار اللطيف الحاصل للحياة والحس والحركة اإلرادية، وهى التى «
، وهى جوهر مشرق على البدن، فإن »الروح الروحاني«تسميها الحكماء 

وباطنه حصلت اليقظة، وإن أشرق على باطن البدن  أشرق على ظاهر البدن
  .ال على ظاهره حصل النوم، وإن انقطع إشراقه بالكلية حصل الموت

  :النفس الناطقة : القسم الثانى
هى جوهر مجرد من المادة فى ذاته مقارن لها فى أفعاله، وهذه النفس 

والكاملة،  هى التى تسمى باألمارة واللوامة والملهمة والمطمئنة والراضية
فكلما اتصفت بصفات سميت ألجل اتصافها بها السم من هذه األسماء، فإن 
صادقت النفس الشهوانية المذكورة آنفا صارت تحت حكمها ، سميت أمارة، 
  وإن سكنت تحت األمر التكليفى وأذعنت إلتباع الحق لكن بقى فيها ميل إلى 

� �
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الشهوات سميت لوامة، فإن زال هذا الميل وقويت على معارضة 
النفس الشهوانية وزاد ميلها إلى عالم القدس وتلقت اإللهامات سميت 

ة حكم أصال، ونسيت ملهمة، فإن سكن اضطرابها ولم يبق للنفس الشهواني
الشهوات بالكلية سميت مطمئنة، فإن ترقت عن هذا وسقطت المقامات من 
عينها وفنيت عن جميع مراداتها سميت راضية، فإن زاد هذا الحال عليها 
سميت مرضية عند الحق والخلق، فإن أمرت بالرجوع إلى العباد 

  .)4(»إلرشادهم وتكميلهم سميت كاملة

ــــــ�    ا'�ــــــ&ة ا$ــــــ# �"ــــــء ا��ــــــ�ا�
	ــــــ� 

النفس، : هى    الشاذلى على النفس خمسة أسماءأبو الحسن أطلق 
وهو فى ذلك يقترب أكثر من روح . والقلب، والعقل، والروح، والسر

: التصوف اإلسالمى من اإلمام الغزالى الذى وضع للنفس أسماء أربعة
قل، فزاد الشاذلى السر، وجعله تاليا القلب ، والنفس ، والروح ، والع

: الكائنات على أربعة أقسام «: ويقول أبو العباسى المرسى ). 5(للروح
جسم كثيف بمجرده جماد، وجسم لطيف بمجرده جان، وروح شفاف بمجرده 
ملك، وسر غريب وهو المعنى المسجود له، فاآلدمى بظاهر صورته جماد، 

وبوجود روحه ملك، وأعطى زائدا  وبوجود نفسه وتخليها وتشكلها جان،
: ويقول الشاذلى .) 5" (على ذلك السر الغريب فذلك استحق أن يكون خليفة

الطينة أرضية، والنفس سماوية، والقلب عرشي، والروح كرسي، والسر مع 
ويقول كذلك . )6( اهللا بال أين، واألمر يتنزل فيما بين ذلك ويتلوه الشاهد منه

واألنفس والمعنوية حظ القلوب، والعقول، والعلية  الصورة حظ األبدان،«: 
  ).7( »حظ األرواح واألسرار
مركز للشهوة فى المخالفات، «: مراكز النفس أربع : ويقول الشاذلى 

ومركز للشهوة فى الطاعات، ومركز فى الميل إلى الراحات، ومركز فى 
  شأنها  إن النفوس«: الشاذلى  زيدوي).8( »العجز عن أداء المفروضات هللا

� �
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استحالء اإلقامة فى مواطن العز والرفعة، فلو تركها الحق سبحانه وما 
  ).8( تريد لهلكت


ـــ  ا$ـ�  ــــ# �"ـــــء ا��ــــ� ا�+*
ــــــ ريا�
	ــــ� 

لتعنـي شـيئين أمـا األول     الـنفس استخدم ابن عطـاء اهللا كلمـة   
ذلك المكـون الـداخلي الروحـي المخفـي     ي وصـفل وسماها الحالة وه

والغير محدد األبعاد والمعبر عن بـاطن اإلنسـان، أمـا الثـاني فهـو      
وعاطفـة  الذات وهو أسم جامع لكل صـفات اإلنسـان مـن سـلوكيات     

وتفكير وهى الصـفات الظـاهرة والملموسـة الماثلـة للجميـع، وهـو       
وال شك عنـد ابـن عطـاء اهللا أن الـنفس     . الشخصيةمايطلق عليه أسم

  .لها فعل قوي على الشخصية أي أن الظاهر يعكس طبيعة الباطن
ينقل ابن عطاء عـن اسـتاذه أبـو الحسـن، أن اهللا خلـق األرض      

. لهـا الجبـال الراسـيات حتـى تتـزن     فخلـق  . على الماء فلم تستقر
وكذلك النفس البشريه خلقها اهللا فكانت غير راسية، فخلـق لهـا جبـال    

وهنا رسم ابن عطاء صورة مـن التـوازي بـين األرض    . العقل لتتزن
والــنفس، األرض بنواتهــا المنصــهرة والباعثــة للحمــم والبــراكين، 

لخارجيـة الصـلبة   الفائرة والمهتزة بالزالزل ، يخلق لهـا اهللا القشـرة ا  
وهكـذا الـنفس   . بمكونها من الجبال الراسيات لتهـدأ األرض وتسـتقر  

أو اللـب  فيخلـق اهللا لهـا العقـل    . منصهرة، سائلة، فـائرة وغاضـبة  
والمقصـود بـالتوازن هنـا هـو الثبـات والتـوازن       . فتستقر وتتوازن

يشيع و يـنعكس علـى اإلنسـان      االنفعالي، حيث أن التسليم ألرادة اهللا
صورة  الطمأنينة والثبات واالتزان ويقـي االنسـان مـن عوامـل     في 

  .القلق والخوف والتوتر الذي يؤدي إلى عدم إستقرار النفس
يثَبتُ اللَّه الَّذين َآمنُوا بِالْقَوِل الثَّابِت في الْحياة الدنْيا وفي  "  قال تعالى

ينالظَّاِلم لُّ اللَّهضيو ةرالَْآخ شَاءا يم ُل اللَّهفْعي(27) إبراهيم" و  
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” نُونزحي مالَ هو هِملَيفٌ عفَالَ خَو ايده ن تَبِع38(البقرة  ”فَم(  
الـنفس المطمئنـة،   : وقد قسم ابن عطاء اهللا النفس إلى ثالثة أنـواع 

وهو بـذلك وقـف عنـد حـدود     ’ النفس اللوامة، النفس األمارة بالسوء
الثالثة دون خوض في أكثر من ذلك، وهـو بـذلك يظـل مكتفيـا بمـا      

 .قدمه اساتذته الشاذلي والمرسي
 فيحـذر مـن تسـليم    وفي كتابه تاج العروس يزيد ابـن عطـاء اهللا  

مثـال القلـب إذا سـلمته    ): 36ص (القلب بمقاماته إلى الـنفس فيقـول   
ومثـال الـنفس   . إلى النفس كمن تعلق بغريق فغرق كل واحـد منهمـا  

إذا سلمتها للقلب كمن أسلم نفسه إلى عوام قوي فسلمها لـه، فـال تكـن    
  .ممن أسلم قلبه إلى نفسه

  �ــــــــــــــــــا���
ال يعني القلب تشـريحيا وهـو تلـك العضـلة المجوفـة      القلب هنا 

التي تدفع الدم إلى سائر األعضاء، ولكن القلـب فـي القـرآن الكـريم     
الذي جاء إعجازا لغويا وليس كتـاب تشـريح، كـان لـه معنـا آخـر       

فالقلب لغويـا كمـا جـاء فـي     . وجب على علماء المسلمين البحث عنه
وقَلْـب  . وسطُه ولُبـه ومحضـه   ):  قَلْب كُلِّ شَيء( المعجم الوسيط هو

ورجـٌل  . مـا الن مـن َأجوافهـا    : وقلب الشـجر  . جمارها : النخلة 
 النسب : قَلْب وجئتـك  ]. للواحد والجمـع والمـذكر والمؤنـث    [ خالص

  .  )9( قُلُوب: والجمع . محضا : بهذا اَألمر قلْبا 
قـول الصـوفية فـي     إذا نحن نتعامل هنا مع وسط الشئ ولبه، فمـا 

  ذلك؟
فجعـل تسـمية   ." الصوفي من صفا قلبـه هللا : "قال بشر بن الحارث

كانت نظـرة الصـوفية إلـى القلـب     وقد .الصوفية مرتبطة بصفاء القلب
 نظرة كلية، فأطلقوا اسم القلب على الجهاز المتكامل أو الكينونة 
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الروحية لإلنسان، ثم قاموا بتقسيم هـذا الجهـاز إلـى أقسـام كـل لـه       
يقـول سـهل   . وظيفته الخاصة به فـي إطـار الوظيفـة الكليـة للجهـاز     

ويقـول  ) مـات  القلـب بحـر وللقلـب مقا   : ( التستري مشيرا الى ذلك بأن 
واسم القلب اسم جامع يقتضـي مقامـات البـاطن كلهـا     : ( الحكيم الترمذي 

وفي القلب مواضع منها ما هي خارج القلب ومنها مـا هـي مـن داخـل     ) 
ويـرى  .القلب وكذلك يرى سهل ان للقلـب قلبـا وهـو جمهـور الشـيء     

  .)10(  وشماً ولساناً وبصراً المكي ان للقلب سمعاً
القلب مرادفـا للمـخ فـي العلـوم الحديثـة،       ونعلبذلك يج الصوفيةو

ففـي المـخ مركـزا للسـمع     حيث تمثل أعضاء الجسم المختلفـة فيـه،   
واألمـر  . والبصر والشم واللسـان وكافـة اعضـاء الجسـم الخارجيـة     

اليقف عند ذلك فهذه المراكز المخية ليست أكثـر مـن مراكـز إسـتقبال     
والبصـر هـي مجـرد    فأعضاء اإلحساس الخارجية مثـل السـمع    أولية،

ـ  تقوم بإرسـال اإلشـارات الحسـية إلـى     رج،امستقبالت حسية لعالم الخ
المراكز األولية بالمخ، والتي بـدورها تتعـرف علـى تلـك األحاسـيس      

ــز اإلدراك  ــى مراك ــلها إل ــربط(وترس ــاطق ال  association))من

areas)       وهي التي تقوم بإعطـاء معنـي لتلـك األحاسـيس فنـدرك أن
.... إنسان أو قلم أو كتاب، لـه مواصـفات كـذا وكـذا     الجسم الذي نراه

وتحتوي هذه المراكـز علـى نسـخ متعـددة مـن      وهكذا في كل حواسنا،
بـين  ) أو الـربط (وتستخدم هذه النسـخ فـي المقارنـة     ،الخرائط الحسية

ثـم تقـوم هـذه المراكـز     ). 11( المدخالت الحسية مع الخبرات السابقة
دم خـاص بحاسـتي السـمع والبصـر     بإرسال هذه الرسائل إلى مركز متق

فقط إلضافة مزيد من المعلومات لهما، ثـم ينتهـي أمـر تلـك الرسـائل      
 عند منطقة ربط نهائية تقع في الفص األمامي للمخ وقد تكون هي 
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وهـذه المراكـز تلعـب دورا مهمـا فـي       .اللب المقصود في القـرآن 
المسـموعة  (المهارات المتقدمة مثل المعارف البصـرية، وفهـم اللغـة    

والمنطقةاألماميـة  . ، الكـالم، اسـترجاع الكتابـة والـذاكرة    )والمقروءة
لة ، ويعتقـد أن تكـون مسـؤو   على وجـه الخصـوص   كبيرة في البشر

أنظـر  ( عن المهام األعلـى كخالصـة الفكـر والشخصـية والعاطفـة     
  . )الرسومات التخطيطية

القلب مرادفا لمراكز الربط المخي  واجعل الصوفية أن لنا أن نقولو
(association areas)  .أو ما تصاب بعطب دوهي المناطق التي عن

اهللا  وهذا يجعلني شخصيا أقرأ قول. ما نرى الهالوس أو األوهاممرض 
بصورة مختلفة حيث المعني يصبح " أليس لهم قلوب يعقلون بها" لى اتع

تفكر وتترجم ما يرون ويسمعون،  (association areas)أليس لهم 
القلب الحقيقي واألستفهام هنا استداللي كي يتعرف فيه االنسان على 

الظن أن القلب هو تلك إستسهال مجرد المسؤل عن هذا القرار وليس
   .جوفة التي تدفع الدمالمالعضلة 

وهنا يؤكد القرآن الكريم على معنى أن القلب هو مكان التفقه والعقل بآيات 
 .لهم قلوب ال يفقهون بها ١٧٩األعراف اآلية : عدة نذكر منها التالي

  .وجعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوه ٤٦اإلسراء 
  .هاأفلم يسيروا في االرض فتكون لهم قلوب يعقلون ب ٤٦الحج 

والصوفية بذلك كانوا أكثر تقدما في فهم الباطن والتركيز عليه على 
انظر الرسم التوضيحي التشريحي وكذلك (حساب الظاهر من األمور 

الرسم التوضيحي لكيفية تعاون مراكز المخ لتحقيق الفهم لما نسمعه او 
وأظن أن هذه الفكرة تحتاج إلى مزيد من البحث والتمحيص ولكن ) نقرأه
  .يسع المكان لذلك ال
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 )التذوق - اللمس - الشم -البصر -السمع(حواس اإلنسان 

 أعصاب السمع، البصر، الخ

  
 في الفص البصر -السمع في الفص الصدغي(ولية مناطق إستقبال أ

 )الخ....... -الخلفي
 
 
 .... )الخ - اإلحساس - البصر - للسمع(مناطق إدراك متوسطة كل على حده 

 
الفؤاد عند ) (أسفل الفص الصدغي(منطقة إدراك كلي للسمع والبصر فقط 
 )الصوفية

 
لخلفي مابين الفص ا(منطقة الربط لترجمة كل األحاسيس مجتمعة 

 )القلب عند الصوفية)(والصدغي

 
منطقة عليا إلضافة المفاهيم المركبة من خالل هضم الحاضر والمتوارث من 

اللب )(الفص الجبهي(األفكار ومن ثم الخروج بقرار أو وجهة نظر خاصة 
 )عند الصوفية

توضيح لكيفية تدفق األحاسيس إلى مناطق المخ المختلفة ومقابل  2صورة 
 .كر الصوفيذلك عند الف
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 المؤثرات السمعية الخارجية                  المؤثرات البصرية الخارجية
 
 
 

 )المخ(منطقة اإلحساس البصري         )     المخ(منطقة اإلحساس السمعي 
 
 

 )الفؤاد - المعاينه(منطقة الربط السمعي البصري 

 

  )القلب(منطقة الربط الكلي لجميع األحاسيس 
هذا الرسم التخطيطي يبين كيفية تدفق المعلومات، وكيفية تعاون  3صورة 

حظات مناطق المخ المختلفه لفهم الكلمة المكتوبة والمسموعة، وتدوين المال
  ).بتصريف 11(واإلجابة على األسئلة 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

رسم توضيحي لشكل ومواقـع األحاسـيس فـي المـخ     ) 4صورة (
وأماكن الربط التي تقوم بترجمـة هـذه األحاسـيس إلـى معـاني، ثـم       

 ).بتصريف 11(مفاهيم عليا وأفكار 
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ولقد حلل الصوفية هذا الجهاز الى مناطق او مقامـات اربعـة متصـاعدة    
هي مقام الصدر ومقام القلب ومقام الفؤاد ومقـام اللـب وربطـو كـل مقـام      

هـي الـنفس االمـارة    بحالة من حاالت النفس االربعة المذكورة في القـران و 
  .بالسوء والنفس اللوامة و النفس الملهمة والنفس المطمئنة 

   رـــــــم ا��ـــــــ�� – 1

الصدر وهو الجـزء الخـارجي وسـمي    يسمى واول مقامات القلب 
صدرا النه صدر القلب واول مقاماته كصدر النهـار والصـدر سـاحة    

مـا يـرد مـن جانـب     مفتوحة ترد اليها كافة امور االنسان سواء منها 
العقل او من جانب الهوى حيث يـتم التـدبير وتصـدر االوامـر الـى      

وهو موضع حفظ العلم المسـموع او كـل مـا يعبـر     .الجوارح بالتنفيذ
. ول سـبب الوصـول اليـه الـتعلم والسـمع     أعنه باللسـان، ويكـون   

فالصـدر اذن هـو   . والصدر كذلك موضـع الـنفس االمـارة بالسـوء    
قل مع الغرائز او مع الهـوى ومـن هنـا فـانهم     ميدان يصطرع فيه الع

يرون ان االنشراح والضيق انما يضـافان الـى الصـدر وال يضـافان     
  :الى غيره من مقامات القلب يقول تعالى 

 "        بِـه رِلتُنْـذ نْـهم جـرح رِكـدـي صف كُنفَلَا ي كُأنْزَِل ِإلَي تَابك
 يننْؤمى ِللْمكْرذح ). 2(األعراف " ونَشْـرْلَـك  َألَم  كرـدالشـرح "  َص 

(1)"        َأن كرـدص ـاِئقٌ بِـهضو ـكى ِإلَيـوحـا يم ضعب تَارِك لَّكفَلَع
      اللَّـهو يرـا َأنْـتَ نَـذِإنَّم لَـكم هعم اءج َأو كَنْز هلَيلَا ُأنْزَِل عقُولُوا لَوي

  . (12) هود"علَى كُلِّ شَيء وكيٌل 
ال علـم  الما من ناحية الوظيفة االدراكيـة العلميـة للصـدر فـان     أ
ال بالتعلم والتحفظ واالجتهـاد والتكلـف مـن جهـة السـمع      إليه إصل ي

فالصـدر اذن علمـه او ادراكـه ادراك عقلـي كسـبي نتيجـة       .والخبر
 ).10(تحليل وجهد في الحفظ والنظر
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 Frontal)والصدر بهذا المعنـى نظيـر الفـص األمـامي للمـخ      

lobe)   والحركـة والشـم   في العلم الحديث حيث يوجـد مركـز الكالم
) بهـي الفـص الج (وزيادة عـن ذلـك فهـو يحتـوي علـى المقدمـة       

(prefrontal lobe) .  
  �ـــــــــــم ا���ـــــــــــ�� – 2

وهـو  .. والقلب هو المقـام الثـاني فيـه    : ( يقول الحكيم الترمذي 
.. وهـو كسـواد العـين الـذي هـو داخـل العـين        .. داخل الصدر 

وهو معـدن اصـول العلـم النـه مثـل      )  كموضع الفتيلة من القنديل 
يخـرج اليـه العلـم مـن القلـب، او       عين الماء والصدر مثل الحوض

طريقتـان   االنسـان  وبهـذا تتميـز لـدي   ) ن طريق السـمع صل إليهعي
نـدرك ان  ومـن هنـا   للمعرفة ، طريقة الحس والعقل وطريقة القلب ، 

أو فطريـة   معرفة الصدر تكون اما من الطريق االول الحـس والعقـل   
ـ تكون منهمن القلب أوأن  ذلـك ان الصـدر مثـل الحـوض      ،ا معـا م

ول اوالمعرفة ماؤه ، والمـاء قـد يتجمـع فـي الحـوض مـن الجـد       
والقنوات الخارجية ، او قد ينبع اليه مـن البـاطن الـى جانـب ذلـك      

وقد خص الصوفية هذا المقام من القلب بانـه عـين القلـب يقـول ذو     .
خص اهللا خصـائص مـن خلقـه ، فنظـروا مـن      : ( النون المصري 

ـ ) . اعين القلوب الى محجوب الغيـوب   ئن كـان الصـدر موضـعا    ول
يصدر اليه علم العبارت فان القلـب معـدن العلـم الـذي تحـت علـم       

وكذلك فان العلـم الـذي يـدخل فـي     .العبارة وهو علم الحكمة واالشارة
الصدر من خارجه ال يتمكن فيـه اال بعـد التكـرار وجهـد االعتبـار      

بة عليه اما ما خـرج اليـه مـن داخـل القلـب مـن لطـائف        ظوالموا
شواهد المنة فاسـتقراره فـي الصـدر مـتمكن ومعنـى علـم       الحكمة و
 –ان يعبر عنه باللسان امـا علـم االشـارة فمعنـاه ان يشـير      : العبارة

 أي بقلب المؤمن الى ربوبيته ووحدانيته وجالله وقدرته  –اهللا بقلبه 
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وجميع صفاته ، وحقائق صنعته وفعلـه لـذا فـان الصـوفية يـذهبون      
مـاذا عملـتم   : الى ان علم العبارة حجة اهللا على خلقه يقـول اهللا لهـم   

بهدايـة  ... فيما علمتم ؟ اما علم االشارة فهـو محجـة العبـد الـى اهللا     
ه من عليه بكشف قلبه بمشاهدة غيبـة ورؤيـة مـا وراء    اهللا تعالى له ان

حجبه كانه يرى ذلك كله بعينه حتى لـو كشـف بـه الغطـاء لمـا زاد      
يحفـظ فـي    يالعلـم المسـموع الـذ   ( ويرى الصـوفية ان  .في نفسه 
 ،وهـو يشـتري بـه الـدنيا      ،انما هو حجة اهللا على الـنفس  –الصدر 

يعمل بـه ليكشـف اهللا لـه     وال ،ويستغني به عن الدين الذي هو أنفع له
, هـو علـم القلـب     –فيمـا يعتقـدون    –والعلم النافع  ،من العلم النافع

وما ذلك اال لعقيدتهم الراسـخة بـان العبـد إذا عمـل بعلمـه الكسـبي       
وللصـوفية مـع    .اورثه اهللا سبحانه جملة من العلـوم غيـر المكتسـبة   

يطلقـون عليـه   الذي هو المقام الثاني للجهاز المتكامـل الـذي    –القلب 
وال عـدد   ،ال غايـة لغـور بحـاره     (عالقة حميمة فانه  –اسم القلب 

وممـا تجـدر   ).لكثرة انهاره الن اهللا سبحانه أودعـه خـزائن القلـوب   
( باالشارة اليه ان للصوفية مصـطلحا خاصـا حـول القلـب يسـمونه      

  .أو كلية القلب) جمهور القلب 
ا مـا يـدل علـى أن    فـي هـذ  : ويعلق أحد الباحثين على ذلك بقوله 

كان يـرى ان كليـة القلـب وهـو المصـطلح المقابـل        بعض الصوفية
وهــي :   )unconciounesscollective(النفســي يــونج لمصــطلح 

باهللا وان االنسان ال يرى فـي الحقيقـة سـوى أعمـاق     : موضع االتصال
نفسه التي ليست شيئا سـوى سـر الربوبيـة المتصـلة بالنفحـة االلهيـة       

للقلـب قلـب وهـو جمهـور     : ( كرته هـذه بقولـه   ويلخص التستري ف
 ورأى الصوفية أن لهذا القلب عدة خصائص تلتقي كل ). الشيء
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اق من نطاقاته فمنها يعبـر عـن النطـاق العـاطفي     مجموعة منها بنط
او الوجداني فالقلب حينئذ معدن التقوى والسـكينة والوجـل واالخبـات    
اللين والطمأنينة وحب االيمان وزينته ومنهـا مـا يعبـر عـن النطـاق      
االخالقي كالخشوع والتمحيص والطهارة ومـن هـذه الخصـائص مـا     

وممـا يـذكر   .متحـان لـه   يشير الى النطاق المعرفي فـي القلـب كاال  
للصوفية أنهم قد استقوا هذه الخصائص مـن القـران الكـريم وذكـروا     

  :من االيات التي تشير الى الجانب الوجداني للقلب
واعلَموا َأن فيكُم رسوَل اللَّـه لَـو يطـيعكُم فـي كَثيـرٍ       :"قوله تعالى 

 اللَّه نلَكو تُّمنرِ لَعالَْأم نم     هكَـرو ـي قُلُـوبِكُمف نَـهيزو انالِْإيم كُمِإلَي ببح
   ونـداشالر ـمه ُأولَِئـك انيصالْعوقَ والْفُسو الْكُفْر كُم(7) الحجـرت " ِإلَي 

  ،   "    ـانالِْإيم ي قُلُـوبِهِمف كَتَب (22) المجادلـة     "ُأولَِئك ,   "    كَفَـر ـنم
م بِاللَّه       ـنم ـنلَكـانِ وبِالِْإيم ـِئنطْمم ـهقَلْبو ُأكْـرِه نِإلَّا م هانِإيم دعب ن

   ـيمظع ـذَابع ملَهو اللَّه نم بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حالنحـل  "شَر 

(106)  "    يننـْؤمـي قُلُـوبِ الْمينَةَ فكَل السي َأنْزالَّذ وانًـا    هوا ِإيماددـزِلي
   مع ِإيمانهِم وِللَّه جنُود السماوات والْـَأرضِ وكَـان اللَّـه عليمـا حكيمـا     

َألَم يْأنِ ِللَّذين َآمنُوا َأن تَخْشَع قُلُوبهم ِلـذكْرِ اللَّـه ومـا نَـزَل     "   (4) الفتح
كَالَّذين ُأوتُوا الْكتَاب من قَبـُل فَطَـاَل علَـيهِم الَْأمـد      من الْحقِّ ولَا يكُونُوا

 قُونفَاس منْهم يركَثو مهتْ قُلُوب10(   (16) الحديد"  فَقَس(.  
نجـد أن  ) 2،3صـورة  (وبالعودة إلى الرسم التخطيطـي السـابق   

لفهـم كـل األحاسـيس وهـي فـي النصـف       القلب هو منطقة الـربط  
والتي تحوي كل الصـور والخبـرات السـابقة للشـخص      للمخ، الخلفي

  .أو النوع البشري ككل
   2ادـــــــــــــا�	. 3

 على سعة معناه أو ) القلب ( أما المقام الثالث من مقامات  
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والصـوفية يرفعـون   ) الفـؤاد  : ( الجهاز المتكامل لالنسـان فهـو   
كلمـا أسـتفاد الرجـل      إذ إنـه  ،مكانة الفؤاد فوق مكانة الصدر والقلب

  .استفاد فؤاده أوال ثم القلب
ـ : ( يقول الترمذي  رك وتعـالى ربطـه قلـب العبـد     اوصف اهللا تب

"   وربطنـا علـى قلـوبهم إذ قـاموا    " كهـف فقال في قصة أصـحاب ال 
  وفي قصة أم موسى

أما الفؤاد فانـه يـرى ويعـاين فيقـع      ،" لوال أن ربطنا على قلبها" 
له الفراغة وال يحتاج الـى الـربط بـل يحتـاج الـى معرفـة المـدد        

وَأصبح فَُؤاد ُأم موسـى فَارِغًـا ِإن كَـادتْ لَتُبـدي      " بالهداية قال تعالى
بِه     يننـْؤمالْم ـنم ا ِلتَكُـونلَى قَلْبِهطْنَا عبر لَا َأن10)(القصـص " لَو"  

فوصف الفؤاد بالفراغة، إذ القلب يحتـاج الـى الـربط والفـؤاد يـرى      
 –بالرؤيـة والمشـاهدة ومعـدن الرؤيـة      –ويعاين وهي أعلى المراتب 

إذا (11) الـنجم    "رَأىمـا  الْفُـَؤاد  ماكَـذَب " هو الفؤاد قال تعالى –لديهم 
والرؤيـة اآلتيـة مـن اهللا    وظيفة مقام القلب هـي العلـم أو المعرفـة    

ولـه ارتبـاط    الماديـة الملموسـة،   هي الرؤيةفوظيفة الفؤاد تعالى، أما 
انعكـس بصـري فـي    : وثيق بالبصيرة ومـن ذلـك مـا ورد عـنهم     
ـ " يقـول تعـالى  .... بصيرتي فرأيت مـن لـيس كمثلـه شـيء      ال كَ

تَعلَوونلَم لْمينِ عق5(التكاثر"   الْي.(   
مـع قومـه برهـان    عليه السالم كما يرى الصوفية أن قصة موسى 

لما أخبـر موسـى أن قومـه أتخـذوا العجـل      تعالى على ذلك الن اهللا 
خبـار  ها أشتد غضبه ورجع الى قومه غضـبان اسـفا لمـا أيقـن با    الإ

بـدون العجـل القـى    فلمـا عـاينهم يع  ) علـم يقـين   ( اهللا تعالى عنهم 
وفـي هـذا يقـول     ،االلواح وأخذ بـرأس اخيـه وازداد غضـبه حـدة    

�ليس الخبر كالمعاينة إن اَهللا" :صلى اهللا عليه وسلم الرسول �
� �
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عز وجلَّ أخبر موسى عليه السالم بما صـنع قومـه فـي العجـِل فلـم      
  "يلق األلواح فلما عاين ما صنعوا ألقَى األلواح فانكسرت

الهيثمـي، المصـدر مجمـع    : ، المحـدث عبد اهللا بن عمر: الراوي
    .)10(صحيح :الزوائد، الحكم

منطقـة  هـو   فـؤاد وبالعودة إلى الرسم التخطيطي السابق نجـد أن ال 
والتـي تحـوي كـل    ، )منطقـة المعاينـه  (اإلدراك البصري والسـمعي  

والمشاهدات والسمعيات اآلنية وترجمتهـا قبـل إرسـالها إلـى      الصور
إلعطائها مفهومـا داخـل إطـار المعرفـة     ) القلب(منطقة الربط الكلي 

  .ثالكلية للحد
  �ـــــــــــــــا��. 4

بمثابة المقام الرابـع مـن مقامـات القلـب أو      وهعند الصوفيةاللب و
انه عند عامـة أهـل االدب ومـن لهـم معرفـة      : ويقولونالجهاز المتكامل

ولكن بينهمـا فـرق كمـا بـين نـور       ،بشيء من اللغة ان اللب هو العقل
ـ    . )الشمس ونور السراج  اهرا بـين  وهذا الفـرق ال ينفـي أن هنـاك ظ

واالنـوار ال يسـتوي سـلطانها بـل     ... اللب والعقل هو ان كليهما نور 
الن اللب عندهم هـو موضـع نـور التوحيـد      ،يتفاضل احدها على االخر

واالنـوار عنـدهم        )ونور التفريد وهو النور االتم والسـلطان االعظـم   
 ....نور االسالم ونور االيمان ونـور المعرفـة ونـور التوحيـد      ،اربعة

وهذا النور االخير هو النـور االصـل لجميـع االنـوار ومعدنـه هـو       
قو اللب على العقـل او العكـس فـانهم يجـارون     لفالصوفية وان اط.اللب

ولهـذا  ... في ذلك عامة اهل اللغة واالدب مع ادراكهـم للفـرق بينهمـا    
فانهم مع مجاراتهم لعامة اهـل اللغـة واالدب ال يطلقـون اللـب علـى      

هم يطلقونه على نوع مخصوص مـن العقـل هـو العقـل     عقل لكنالمطلق 
 في النفس التي هي داخله المسترشد وهو ليس كالعقول والمركبات
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يقـول    ،وهـو العقـل الموفـق       ،شـياء االصـيلة  ولكنه نور مبسوط كاال
 ،وجـوهر االنسـان عقلـه       ،لكـل شـيء جـوهر   (: الحارث المحاسبي 

وهذا اللب ال يكـون اال الهـل االيمـان الـذين       ).وهر العقل توفيق اهللاجو
ـ هم من خاصـة عبـاد الـرحمن الـذين أقبلـوا الـى طاع       ، ة المـولى ت

وصـرف عـنهم انـواع     ،قـوى وأعرضوا عن النفس الدنيا فالبسهم لباس الت
، وخصــهم بالخطــاب وعــاتبهم) أولــي االلبــاب ( الــبالء فســماهم اهللا 

َأعد اللَّه لَهم عذَابا شَديدا فَـاتَّقُوا اللَّـه يـا ُأوِلـي      "   تعالىفقال اهللا ،ومدحهم
 وقـال     (10) قالطـال " الَْألْبابِ الَّذين َآمنُوا قَد َأنْـزَل اللَّـه ِإلَـيكُم ذكْـرا     

يـْؤتي   "سـبحانه    وقـال (197) البقـرة " واتَّقُونِ يا ُأوِلي الَْألْبـابِ   "سبحانه 
الْحكْمةَ من يشَاء ومن يْؤتَ الْحكْمةَ فَقَد ُأوتي خَيرا كَثيـرا ومـا يـذَّكَّر ِإلَّـا     

ا بلَـاغٌ ِللنَّـاسِ وِلينْـذَروا بِـه     هذَ "تعالى   وقال  (269) البقرة" ُأولُو الَْألْبابِ 
   (52) إبـراهيم "    وِليعلَموا َأنَّما هـو ِإلَـه واحـد وِليـذَّكَّر ُأولُـو الَْألْبـابِ      

كتَاب َأنْزلْنَاه ِإلَيـك مبـارك ِليـدبروا َآياتـه وِليتَـذَكَّر ُأولُـو        "سبحانه   وقال
  .(29)   ص" الَْألْبـــــــــــــــــابِ 

وبـين مـراتبهم وسـرائرهم     ،فمدح اهللا اولـي االلبـاب  : ( قول الترمذي ي  
مع ربهم وفضلهم في فقههم وفهمهم وحلمهـم حتـى أعجـز امثالنـا عـن      

    ) .ادراك احوالهم النه خصهم بنور اللب ما لم يفعل ذلك بغيرهم 
نتبين من كل ما سبق وجهة نظر الصـوفية حـول اللـب االنسـاني     

ملكـات متصـاعدة لـالدراك وارتبـاط االدراك بـامور      وما به مـن  
اخرى مثل الدوافع والغرائـز ونتبـين ايضـا ربـط الصـوفية لهـذه       

 ).10( الكلمات في نسق منسجم

هـو   لـب نجـد أن ال  )1،2( وبالعودة إلى الرسم التخطيطي السـابق 
للوظـائف المعرفيـة العليـا أو الفـص الجبهـي وهـي        منطقة الربط

 وفي العلوم الحديثة يطلق .غيره من البشرمايميز كل إنسان عن 
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ألن حجمه ثلـث حجـم المـخ، أمـا     على الفص الجبهي للمخ أنه اإلنسان، 
، إذا الفص الجبهـي هـو قمـة التطـور     صغير لها فص جبهيفالحيوانات 

انظـر مقـالي عـن إضـطراب     (وله من الوظائف الكثيـر  . في سلم الخلق
: أهـم هـذه الوظـائف   ). 12( الفص الجبهي عند مرضى إدمان الكحـول 

التخطيط والتـدبير، الوظـائف التنفيذيـة، والـذاكرة اآلنيـة وغيـر ذلـك        
شكل ما يقرب مـن ثلـث سـطح القشـرة     ي"  بريفرونتال"والجزء  . الكثير

مـع السـلوك   " أوربيتوفرونتـال " المخية، وكثيراً ما يرتبط الجزء المسـمى  
ــز   ــمي مرك ــد س ــاطفي وق ــاعي أو الع ــي أو االجتم ــذات "األخالق ال

غالبـاً مـا يسـمى    " سـوبيروالتيرال " أما الجـزء المسـمى   ".. االجتماعية
  ."الذاكرة العاملة"للدماغ و " المركز التنفيذي"

وقد لوحظ أن المرضى الـذين يعـانون مـن آفـات الفـص األمـامي       
على جانبي الدماغ غالباً ما يتعرضون  لضـعف فـي مختلـف اختبـارات     

تغييـرات  "الذكاء، ولكن األسرة واألصـدقاء وأربـاب العمـل يلحظـون      
مثل السلبية، والتسرع، وإظهار سوء الحكـم، فضـال عـن عـدم     " شخصية

بـل يصـبح المـريض غيـر قـادر      . تبة على أفعالهماالهتمام بالنتائج المتر
ال تبكـي علـى اللـبن    "معنـى مثـل شـعبي مثـل عبـارة       شـرح على 

، وكذلك يصـاب المـريض بعـدم القـدرة علـى الـتحكم فـي        "المسكوب
دوافعه مما يؤدي إلى عواقب إجتماعية وأخالقيـة وخيمـة، مثـل اإلفـراط     

  .)13( في الخشونة وتعكر المزاج واإلفراط في الجنس

القلب تلك المقامات ولكن نظر إلى إلى اهللا ابن عطاء لم يتطرق كثيرا 
تعرف الذات على خواصها توهو لب الشخصية، حيث . كمركز للمعرفة

ولم يشر إلى المكان  .منه، ويظهر أحيانا لآلخرين في صورة سلوك
�ظَهر"ورأى أن المعنى الباطن لآلية الكريمة .التشريحي للقلب �
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أن اهللا مثل ) 41(الروم " الفساد في البرِ و البحرِ بما كَسبتْ أيدي النَاس 
ا، ثم القلب بالبحر، ألنهما أعم نفعا وأكثر خطر ومثلالجوارح بالبر 

 يتساءل أال ترى أن القلب سمي قلبا لتقلبه وبعد غوره؟

  ��ا9ــــ8 ا�7ـــب ا5ول

  السنه غير مكتوبة في معظم المصادر ونفس المصدر مكرر
مخطـوط  . التنـوير فـي اسـقاط التـدبير    . ابن عطاء اهللا السكندري )1(

 5/1229256137رقمـم  ) قسـم المخطوطـات  (بمكتبة جامعة الملك سعود 
  .هجرية 970يخ النسخ تار، 

المطبعــة .80ابــن عطــاء اهللا الســكندرى ، لطــائف المــنن، ص )  2(
  .هجرية 1321الميمنية، مصطفى البابي الحلبي وأخويه، مصر، 

الموسـوعة اإللكترونيـة    .6/233  ابن منظـور ، لسـان العـرب،   ) 3(
 .الشاملة، المملكة العربية السعودية

ــبراوى )4( ــالم الش ــد الس ــالق عب ــد الخ ــنفس  ،عب ــب ال ، 11مرات
  .الموسوعة اإللكترونية الشاملة،المملكة العربية السعودية.12
 .1/169" أبــو الحســن الشــاذلى ، عصــره"علــى ســالم عمــار  )5(

  .الموسوعة اإللكترونية الشاملة، المملكة العربية السعودية
، 204ابــن عطــاء اهللا الســكندرى ، لطــائف المــنن، ص     ) 6(
 1321صطفى البـابي الحلبـي وأخويـه، مصـر،     المطبعة الميمنية، م.205
  .هجرية
المطبعــة .75ابــن عطــاء اهللا الســكندرى ، لطــائف المــنن، ص ) 7(

  .هجرية 1321الميمنية، مصطفى البابي الحلبي وأخويه، مصر، 
المطبعــة  .32ابــن عطــاء اهللا الســكندرى ، لطــائف المــنن، ص ) 8(

  .هجرية 1321الميمنية، مصطفى البابي الحلبي وأخويه، مصر، 
)9 (www.almaany.com/home.php?language=arabi  
ــل    )10( ــوفية والعق ــرقاوي، الص ــد اهللا الش ــد عب -129ص -محم
 دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع :الناشر.153ص
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 (11)http://www.benbest.com/ 

(12) Moselhy H, Georgiou G, Kahn A (2001) Frontal 
lobechanges inalcoholism: areview of the literature.Alcohol and 
Alcoholism J, 36 (5): 357-368. 

)13 ( http://www.mrothery.co.uk/nerves/NervesNotes.htm 
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أيها اإلنسان لو أذن ربك لك أن تدبر كان يجب أن تستحي أن تدبر، "
يامهموما بنفسه، لو ألقيتها إلى ربك . كيف وقد أمرك ربك أن ال تدبرو

ويحك أعباء التدبير اليحملها إال الربوبية وال تقوى عليها . السترحت
البشرية، ويحك أنت محمول فال تكن حامال، أراد ربك راحتك فال تكن 

من دبرك في ظلمات األحشاء وأعطاك بعد الوجود ماتشاء . متعبا لنفسك
  "ينبغي لك أن تنازعه فيما يشاء ال

  )بتصريف(ابن عطاء اهللا 
 �ـــــ�م ا�? �<ـــــ= ا���ـــــ= �ـــــ�اع ا�
	+ـــــا��: :ـــــ��

الصراع النفسي هو تنـاقض بـين قـوتين أو فكـرتين داخـل عقـل       
ويعبـر الصـراع عـن وجـود     . اإلنسان، يؤدي بدوره إلى صدام بينهمـا 

ي وقـت واحـد ، ممـا يـؤدي إلـى التـوتر       حاجتين ال يمكن إشباعهما ف
و هنـا يكـون    .االنفعالي ،والقلق ، بل ويصل إلى حـد المـرض النفسـي   

علينا االختيار، ويكون على المرء، في كل الحاالت، أن يصـل إلـى حـل    
حالـة القلـق والتـوتر    لهذا الصـراع، حتىيتحقـق لـه االرتيـاح مـن      

ـ   .المصاحبة الستمرار هذا الصراع راع دومـا حالـة   و يرافـق حالـة الص
من اإلحباط،والسبب في ذلك هو أن الشـخص حتـى إذا نجـح فـي حـل      
الصراع وإشباع أحد الـدافعين فـإن ذلـك يكـون علـى حسـاب الـدافع        

  اآلخر، والذي يعني بدوره الفشلفي إشباعه ، لذلك فالصراع ينطوي 
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  .ل مؤقتان حإدوما على إحباط وتوتر، حتى و
نسـتعرض بعـض منهـا قبـل     فلوتتعدد نظريات الصـراع النفسي، 

 .السكندري إلى عالم الصراع النفسي عند إبن عطاء اهللا ذهابال

كمؤسـس لعلـم    د فرويـد سـيجمون بداية ال يمكن إغفـال نظريـة   
التحليل النفسي ومؤلف ألول نظرية متكاملة عن الشخصـية فـي علـم    

قدم فرويـد إفتراضـية للتحليـل النفسـي جعـل فيهـا       . النفس الحديث
ـ   الـدور   ذا الالوعـي الالوعي مكانا لمعظم العمليات النفسية، وجعـل له

وكانـت طـرق البحـث عنـد     . األساسي في تناول الغريـزة الجنسـية  
هي التداعي الحر، تحليـل األحـالم، دراسـة الحـاالت النفسـية      فرويد 

ونظـرا لشـائبة ضـعف طـرق     . )1(الفردية، ثم أخيرا تحايل الـذات  
البحث أصبح تكرارها وبالتـالي إثباتهـا أونفيهـا صـعبا للغايـة ممـا       
أخرج النظريـة مـن دائـرة البحـث العلمـي وجعلهـا أقـرب إلـى         

ب علـم الـنفس ووصـمه لـدى     النظريات األدبية، مما ساهم في إغترا
على أية حـال لـيس مجالنـا     ،)pseudoscience(البعض بالعلم الكاذب  

  .هنا مناقشة تلك النظريات ولكن سنكتفي بعرضها
علـى  ”ID“" الهـو "وبالعودة إلى نظرية فرويد، نجد أنه أطلق أسـم  

المكون األساسي للذات، والهو هو الجزء المظلـم وغيـر المتـاح مـن     
وجعـل  . لممـر المملـوء باإلثـارة والفوضـى والترقـب     النفس، وهو ا

وهـو الفتحـة األساسـية    . أسـاس الشخصـية البشـرية    "الهـو "فرويد 
ونظـرا  . للجسد، ويستمد طاقته من اإلحتيـاج الغريـزي الممثـل فيـه    

ألنه جزء الشـعوري فـال عالقـة لـه بـالواقع واليخضـع لمنطـق        
. الشـعور باللـذة  ويحكـم دوافعـه   . التفكير، والبتتابع العامل الزمنـي 

فاللذه تعني تقليل التوتر والترقب وزيادة التوتر والترقـب تعنـي تقليـل    
�اللذة، ولذا فوظيفة الهو  �
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بمعنـى بسـيط   . لتوتر وعودة الشخص إلـى حالـة الثبـات   هي تقليل ا
الهو هو الجـزء الـذئبي فـي اإلنسـان، أي أن أسـاس بنـاء الـنفس        

  . (1) البشرية هو هذا الحيوان الباحث عن اللذة
ليكـون   "الهـو "ولتقليل تهديد العالم الخارجي ينفصـل جـزء مـن    

ودرايـة   ويستمد األنا طاقته من الهو إال أنه علـى وعـي   ”ego”"األنا"
ويعـارض األنـا مبـدأ    . بالواقع، ولذلك يعمل كممثل للواقع عند الهـو 

. بالتمادي في لذته حتى النهايـة إحترامـا للواقـع    "للهو"اللذة وال يسمح 
ويلجأ إلى عدم إلغاء اللـذة ولكـن تأجيلهـا إلـى الوقـت والظـروف       
المناسبين، وهو بذلك يقلل من التوتر الناجم عـن الرغبـة فـي تحقيـق     

. لذة وقيود الواقع الخارجي، وهو بذلك يحفـظ التـوازن مـع كليهمـا    ال
  .بمعنى بسيط هو الثعلب المراوغ، الباحث عن الفرصة المناسبة

 super“" األنـا األعلـى  "ليكـون   "الهـو "ثم ينفصل جزء آخر من 

ego”      ممثال للضمير وبذلك يصبح مراقبا على أفعال كـل مـن الهـو
حول سن السادسة وهـو السـن الـذي يـتم      ويتكون األنا األعلى. واألنا

وهنا يقـوم األنـا األعلـى بـدور األب مسـتمدا      . فيه حل عقدة أوديب
وبمعنـى بسـيط هـذا هـو     . طاقته منه وكذلك متماهيا في طريقة أداؤه

  (1) . الجزء اإلنساني في النفس
آمن فرويد بغريزة الجنس ألنها تسـبب كثيـرا مـن الصـراعات،     

وسـمى الطاقـة المصـاحبة لهـا     . لى النضجوتمر بمراحل حتى تصل إ
جعـل فرويـد   . وجعلها السبب لكثير مـن الظـواهر النفسـية   " الليبيدو"

غريزة حفظ النوع والجنس تكمـن داخـل غريـزة الحيـاة األساسـية      
ولكـن عنـدما قامـت الحـرب العالميـة      ". إيـروس "وأطلق عليها أسم 

غيـر فكـر   األولى وشاهد فرويد حجم الدمار الـذي سـببه اإلنسـان، ت   
�فرويد  �
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ليصل إلى نظريته أن اإلنسـان بـه غريزتـان متصـارعتان همـا      
". ثانـاتوس "اها وغريـزة المـوت وسـم   " إيروس"غريزة الحياة وسماها 

ودلل فرويد على غريـزة المـوت بالتحلـل العضـوي، والشـيخوخة،      
وواصـل فرويـد   . والتدمير الذاتي مثل الحرب التي يشـعلها اإلنسـان  

وحـدد  . أن الحياة والموت غرائز تتفاعل وتحتك بشدة داخـل اإلنسـان  
المرحلـة الفميـة   : فرويد مراحل النمو النفسي في عـدة مراحـل هـي   

حتـى سـن   (، يليها المرحلـة الشـرجية   )لى من عمر الطفلالسنة األو(
، )حتـى سـن سـت سـنوات    (، ثم المرحلـة األوديبيـة   )ثالثة سنوات

وحصـر  . بعدها يدخل الطفل في مرحلة من البيات حتـى سـن البلـوغ   
فرويد كل المشاكل النفسـية بعالقتهـا بتلـك المراحـل ومـدى قـدرة       

  . (1) الطفل على حل مشاكلها
ـ أما السويسري  فقـد قـام   ) م1961- 1875( ارل جوسـتاف يـونج  ك

علـم  وقـد تخطـت دراسـاته    .  (2)بتطوير مجال علم الـنفس التحليلـي  
ـ     النفس م األجنـاس، والفلسـفة،   وأثَّرت على مجـاالت أخـرى شـملت عل

عارض يونج كثيرا من النظريـات لسـيجموند فرويـد، علـى     . والالهوت
 .الرغم من تأكيده تأثير الوعي والالوعي على سلوك اإلنسان

استخدم يونج في وقت مبكر مـن حياتـه العمليـة نظريـات التحليـل      
م، وتوثقـت  1907وتقابل االثنـان فـي عـام    . النفسي التي استحدثها فرويد

وفـي وقـت الحـق بـدأ     . لتهما، وشارك يونج في حركة التحليل النفسيص
فـي سـلوك    الجنسـية يونج يعتقد أن فرويد اهتم أكثر من الالزم بـالغرائز  

عدم تركيز يونج على الجنس إلـى تخليـه عـن فرويـد      وقد أدى. اإلنسان
اعتقـد يـونج أن هنـاك عـدة عوامـل      .م1913وانتهاء صداقتهما في عام 

 المؤثرانوأن األبوين هما . بجانب الجنس تحفز سلوك اإلنسان
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وخالفًا لفرويد، اعتقد بـأن الجـنس اليكـون ذا    . الرئيسيان على الطفل
ومثلـه  . أهمية حتى المرحلة التي تسبق سـن البلـوغ عنـد الصـبيان    

يحتـوي علـى   ) الالوعـي (مثل فرويد، اعتقد يونج أن العقـل البـاطن   
، إال أنـه اعتقـد أيضـا أن    دوافع شخصية وتجارب اليعيهـا الشـخص  

يشـتركون فـي مسـتوى أعمـق مـن الالوعـي        جنسالمنتسبين لكل 
اسـتنتج يـونج أن الالوعـي    . أطلق عليـه اسـم الالوعـي الجمـاعي    

البـدئي الـذي نمـا عبـر      الجماعي يشمل أنماطًا فكرية تدعى الطـراز 
وتصور أن الطراز البدئي يمكِّـن النـاس مـن التفاعـل مـع      . القرون

ولهـذا  . أوضاع تتشابه في سماتها مع األوضاع التي عاشـها أسـالفهم  
السبب اعتقد يونج أن الالوعي الجماعي يحـوي الحكمـة التـي توجـه     

فـي   يعتقد أن الـدين يـؤدي دورا رئيسـيا   يونج كان .الصفات البشرية
الناس، من خالل تمكينهم مـن التعبيـر عـن حاجـة كامنـة فـي        حياة

يـونج رفـض تمييـز فرويـد بـين       .الالوعي لضرورة التجربة الدينية
حيـث يتـألف    "نـاع الق"، وأطلق مسمى جديـد هـو   االنا واالنا األعلى

القناع مما يظهر الشخص لالخرين على عكس حقيقـة مـا هـي، وهـو     
  .االنطباع الذي يريد الفرد تأثيره في العالم

إختلـف مـع    فرويـد مـن طـالب   ، )1937 -  1870( ألفريد ادلر
بالتأكيد أن القوة الدافعـة فـي حيـاة اإلنسـان هـي       وكارل يونجفرويد 

الشعور بالنقص والتي تبـدأ حالمـا يبـدأ الطفـل بفهـم وجـود النـاس        
اآلخرين والذين عندهم قدرة أحسن منه للعنايـة بأنفسـهم والتكيـف مـع     

 أما الشعور بالنقص فقد جاء ادلر بهـذا المصـطلح ليـدل بـه    .  (3)بيئتهم
على أن األمراض النفسية ال تقـف علـى المصـاعب الجنسـية وأيضـا      

 حول فكرة أن الغريزة الجنسية هي الدافع الذي " فرويد "ليعارض 
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بـدأ أدلـر   . يسير السلوك البشري رغم إيمانه بأهمية الـدافع الجنسـي  

طرح فكرة الشعور بالنقص بالضعف الجسدي الـذي هـو شـعور بـالعجز     
ثم فيما بعد أضـاف الجانـب االجتمـاعي وأصـبح الشـعور بـالنقص ذو       

ويرجـع هـذا الشـعور إلـى     . أبعاد ثالثة جسدي ، ونفسي، وإجتمـاعي  
فـالعجز والعيـوب هـي التـي تولـد      . ى من التكوين النفسيالبدايات األول

وفي المقابل يطـرح أدلـر مفهـوم الكفـاح مـن اجـل       . الشعور بالنقص
التفوق والذي يقصد به أن تكون حركة مسـتمرةلألمام ولألعلـى وتحقيـق    
الذات وبلوغ كمالها، وهـو شـئ فطـري وتصـدر عنـه كـل الـدوافع        

ا العـدوان، فقـد طـور أدلـر     أم. األخرى بطرق مختلفة تناسب كل شخص
العـدوان هـو   "الفكرة من خالل أعماله المتتالية فعـرف العـدوان كـاألتي    

إحساس بالكره نحو مشاعر العجز وعدم القـدرة علـى تحقيـق اإلشـباع،     
ويمكن للعدوان أن يتحول بطرق عديدة عنـدما اليسـتطيع الفـرد توجيهـه     

العكـس كالغيريـة،    للموضوع األساسي ومنها تحول الدافع العـدواني الـى  
أو تحويل الطاقة العدوانية الى دافع بـديل أخـر، أوتحويـل العـدوان إلـى      

وقـال إن الـذكورة قـوة    " إرادة القـوة  "ولقد أطلق عليـه اسـم   ". الذات 
واألنوثة ضعف وأن كل مـن الـذكور واإلنـاث يريـد القـو ة ويتحمـل       

" وري االحتجـاج الـذك  "الضعف وأطلق على هذه الظـاهرة النفسـية اسـم    
أو االحتجاج بالذكورة والتعالي بهـا لتبريـر االنتحـاء إلـى القـوة التـي       

ربط ادلر العدوان بالكفاح والبحـث عـن التفـوقمن اجـل     . تعوض الضعف
  . تحقيق الذاتوالكمال 

ما أنماط الشخصية ففي البدايـة قسـم ادلـر أنمـاط الشخصـية إلـى       أ
طورهـا   1935وفـي سـنة   ) تفاؤلية، عدوانيـة،  انطوائيـة، منبسـطة   (

ــة وخــرج   ــة الفــرد ودرجــة اهتماماتــه االجتماعي مضــيفا لهــا فاعلي
 :بالتقسيمات التالية
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لى درجـة عاليـة مـن اإلصـرار     هو ع: النوع المتمسك بالقواعد
العـدوان ويعـاني مـن ضـعف شـديد فـي االهتمامـات        ووالسيطرة 
يتوقـع إشـباع   ): النـوع المـتعلم لألخـذ    ( النوع النفعـي .االجتماعية 

ــعيفة  ــا ض ــة ولكنه ــات اجتماعي ــه اهتمام ــه ولدي ــوع ا .حاجات الن
أي الفرد يكون انسـحابي وضـعيف النشـاط ولـيس لديـه      : النسحابي

قيق أهدافه ولـذا فـان اهتماماتـه االجتماعيـة ضـعيفة      مقدرة على تح
نمـط سـوي   :  النـوع االجتمـاعي  . بالمقارنة بكل المجموعات األخرى

ينشط للشخص أهدافه التي يسعى إلـى تحقيقهـا فـي حـدود أن لهـم      
  .أهداف اجتماعية واضحة 

واحـدا مـن الـزمالء المقـربين     ) 1939 – 1884( أوتو رانـك 
رانـك عملـه المهـم     نشـر لمدة عشـرين عامـا،    لـسيجموند فرويد

صدمة الميالد والذي آذن بانشقاقه ثم أدى إلـى انفصـاله عـن فرويـد     
وفي هـذا العمـل، يؤكـد رانـك أن     . كسيوعن التحليل النفسي األرثوذ

االضطرابات النفسية والعاطفية تعـود جـذورها إلـى تجربـة مـيالد      
اإلنسان نفسه، وأن كل إنسان يسعى شعورياً إلـى العـودة إلـى حالـة     
النعيم األول التي تمتع بها حين كان في رحم أمـه، ومـن هنـا تحتـل     

  . األم والطفولة موقعاً محورياً في نظريته
ختلف رانك مـع فرويـد وعلمـاء الـنفس األكـاديميين فـي       وقد ا

عصره حول رؤيته لإلنسـان حيـث رفـض النظـرة اآلليـة للسـلوك       
اإلنساني وتبنَّى نظرة تسـتند إلـى إرادة اإلنسـان الحـرة سـواء فـي       
التعبير عن المعـاني أو المبـادرة بالفعـل، وأعطـى الـوعي أهميـة       

ويـد الـذي ركـز علـى     وفاعلية في النفس البشرية أكثر مما فعـل فر 
 وفي المجال التطبيقي، طور رانك ما عرف باسم . أهمية الالشعور
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علـى أهميـة اإلبـداع سـواء فـي      والذي ركَّز » العالج باإلرادة«
واعتبـر رانـك أن العصـاب تعبيـر     . العالج أو في التعامل مع الواقع

عن عمل فني فاشل، وأن التحليل مـيالد ثـان للمـريض مـن خـالل      
  . إعادة تأكيد ذاته والتعبير عنها

- عـالم نفـس تطـوري ومحلـل نفسـي دنمـاركي      : إريك إريكسون
 (5) ر االجتمـاعي لإلنسـان  أمريكيمعروف بنظريته فـي التطـو  - ألماني

ـ  ما ، أصر دائما على أنه كان فرويدي، وان أفضل أنـه مـن   ه وصف ب
حيث ركز على العوامـل الحضـارية والثقافيـة أكثـر     . الفرويدين الجدد

وقـد   ".عـالم نفـس األنـا   "من البيولوجية والحقا المؤلفين وصفوه بأنـه  
ـ   . اشتهر بسبب ابتكـاره لمفهـوم أزمـة الهويـة     ن أن علـى الـرغم م

إريكسون خرج من عباءة فرويد، إال أن فهمه للمـرور بثمانيـة مراحـل    
للنمو تمتد حتى بعد سن البلوغ، كانت النقطـة الفاصـلة فـي اإلخـتالف     
عن نظرية فرويد التي حددت مراحل النمو النفسي فـي عمليـة تـتم فـي     

نقطـة أخـرى ميـزت إريكسـون     . السنوات األولى من عمـر الطفولـة  
ية، حيث إنتقد فرويد فـي تركيـزه المبـالغ فيـه علـى      وهي تكوين الهو

 .الطاقة الغريزية وإهمال التاريخ كعامل مهم لتكوين الذات

كل مراحل اريكسون في النمو النفسـي محـددة بالصـراع النفسـي     
حيث الحل يكمن في حدوث الصـراع بشـكل مناسـب ليـؤدي لنتـائج      

ويمكـن  . ئلونتائج الصراع تسـمى فضـا  . مناسبة ويعطي معنى للحياة
  :وصف المراحل كاآلتي

1-  �B� �  E ��F��18 �HI	��� ا�D�Bد إ�

صراع بين الثقة وعدم الثقة وتنتج األمل في الحيـاة حيـث عالقـة    
 .الطفل باألم واعتماده عليها وقدرتها على رعايته وحنانها له
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  أ��ام �HI3ا إ��  ��F�� : #�18 ا�"	��� ا�7B*�ة -2

صراع بين التحكم الذاتي فـي مقابـل الخجـل وينـتج عـن هـذا       
، وخـالل هـذه المرحلـة نـتعلم     الشـجاعة ، ضـبط الـنفس  الصراع 

استكشاف العالم ونـتعلم مهـارات رئيسـية ألنفسـنا، نـتعلم المشـي،       
  .تدريب على استخدام المرحاضوالكالم وإطعام أنفسنا، وال

3��B ا���� �#  -3  �  أ��ام 5إ�

صراع بين المبادرة واإلحساس بالـذنب وتنـتج الغرضـية وفيهـا      
يستطيع الطفل تخطيط أو عمل أشـياء بنفسـه مثـل ارتـداء مالبسـه      

  .فاذا فشل في ذلك يشعر بالذنب واذا نجح يشعر بالمبادرة.
 12إ��  6'# ا� را'� �#  -4ً��  

فالطفل يقـارن تقـدير الـذات    ―مثَابرة مقابل النقص وينتج الكفاءةال
مع االخرين في بيئة الصف مـثال فـي قـدراتهم، ووضـع اريكسـون      

  .هما على المعلم ان ال يشعر االطفال بالنقص
 18إ��  12: ا��Bاه�� -5ً��  

صراع بين الهويـة واالرتبـاك وينـتج الصـحّة حيـث المراهـق       
؟ وما هو دوري وكيف أتوافـق وأيـن أذهـب فـي      يسأل نفسه من أنا

هذه الحياة ؟ فإذا سـمح االبـاء لالطفـال باستكشـاف العـالم عندئـذ       
اتبـاع ارائهـم   أطفـالهم علـى   جبر اآلباء أسيستخلصوا هويتهم اما إذا 

  .فسيحدث ارتباك وتشوش للهوية
  35إ��  18: '# ا��7�غ -6

يسـأل  يـث  حالحـب  عـن ذلـك   الوحدة وينتج وصراع بين األلفة 
ومـاذا سـأفعل    ،أواعـد  منو،من أريـد أن أكـون  نفسه الراشد الصغير

 في حياتي هل سأستقر ؟
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7- �"'�PBغ ا���35# : ا��7  �  65أو  55إ�

حـب المسـاعدة   عنهـا  صراع بـين اإلنتاجيـة والركـود وينـتج     
صف العمر، في هـذه المرحلـة نقـيس االنجـازات     توالرعاية، أزمة من

والخسائر وهـل أنـا راض ام ال ؟ والحاجـة إلـى مسـاعدة الجيـل       
  .االصغر وحدث الركود عند الفشل في كل ذلك

8- �����	
� ا  

ة األنا ضـد اليـأس، الـبعض يتعامـل     صراع بين االرتياح وسالم
مع الموت جيدا ويكون راضـي عـن الماضـي فيشـعروا باالرتيـاح      

وفشـلوا فـي انجـازاتهم    الكثير نهم لم يحققوا يناللمتأم ونوالبعض يكون
  .في الحياة ويخافون الموت فينتج اليأس
، حيـث قـدمها   النظريـة المعرفيـة  أما النظرية األكثر حداثـة فهـي   

دأ حياتة كمحلل نفسي اال أنـة كـان غيـر مقتنـع بتفسـير      الذي ب آرون بك
نظرية التحليل النفسي لالكتئاب ،ثم انصب اهتمامـة علـى فحـص وجهـة     
النظر عند فرويد فيأن األكتئاب عبارة عن غضـب موجـة نحـو الـداخل     

، وبالعمل مع هؤالء المرضـى، وجـد أنهـم يعـانون مـن      ) نحو الذات (
أطلـق حينهـا علـى     (6) .أنها تظهر تلقائيـا تيارات أفكار سلبية التي يبدو 
، واكتشـف أن محتواهـا   "االفكـار األتوماتيكيـة  "هذه األفكـار مصـطلح   

. أفكار سـلبية عـن انفسـهم ، والعـالم والمسـتقبل     : ينقسمإلى ثالث فئات
وبدأ مساعدة المرضىبتحديد وتقييم هذه األفكار، ووجـد انـه بالقيـام بـذلك     

اكثر واقعيـه، والـذي دفعهـم الـى     تمكن المرضى من التفكيـر بصـورة  
ويتضـح مـن كتابـات     .الشعور بعاطفة أفضل والتصرف بفاعليـة أكبـر  

بيك أن النظريةالمعرفية لألمراض النفسية تتخـذ مـن الكيفيـة التـي تـتم      
مـن خاللهـا معالجـة المعلوماتــالمحور األساسـي الـذي تـدور حولــه       

 تفسيرات النظرية المعرفية لالضطرابات النفسية 
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وتفتــرض هــذه النظريــة أن وجــود . التييعــاني منهــا اإلنســان 
االضطرابات لدى الفرد مـرتبط بوجـودتحيز وأخطـاء فـي معالجـة      

ــات لديــ  ــة    , ه المعلوم ــة معرفي ــود أبني ــرض وج ــا تفت ( كم
كامنة عاجزة عن التكيـف تسـيطر علـى المـريض مـن      )مخطوطات

خالل ما ينتج عنها مـن أفكـار داخليةتلقائيـة تصـاحب االضـطراب      
  .وتساعد على استمراره

ولإلنسان من وجهة النظر المعرفيـةدور نشـط فـي تكـوين واقـع      
علـى نظـام   ويعتمـد اإلنسـان فـي رؤيتـه لمـا حولـه       . خاص به 

ويفسـر  , ويغيـر  , معالجةالمعلومات لديه الـذي يختـار مـن خاللـه     
التـي  ) الذاتيـة  ( وتلعبالمعـاني الشخصـية   . المثيرات التي تصـادفه  

, يعطيها لما يعترضه من حوادث دورا هامـا فـي قـدرتهعلى التكيـف     
فقد يستجيب باسـتجابات سـلوكية أو انفعاليـة غيـر متكيفـة إن هـو       

وهكذا فـإن المعرفـة تـؤثر علـى     . ا يحدث من حوله أخطأ فيتفسير م
ومعــذلك فــإن النظريــة المعرفيــة ال , االنفعــاالت وعلــى الســلوك 

ــاالت   ــلوك أو االنفع ــبب الس ــار تس ــرض أن األفك ــذاتفي ( تفت وبال
ال ) األفكـار ( ألنهـا  , ) الكتابات الحديثـة ألصـحاب تلـك النظريـة     

وتـرى عوضـا عـن ذلـك     , تسبق االنفعاالتأو السلوك في كل األحوال 
تفتــرض . أن هنــاك تفاعــل وتــأثير متبــادل بــين هــذهالمتغيرات 

ــار    ــى األفك ــرف عل ــن التع ــن الممك ــه م ــة ان ــة المعرفي النظري
واستنباطهاولكن ذلك ال يعني أن األفكار كلها تقع تحـت طائلـة الفـرد    

فاألفكار التلقائية تفلـتمن سـيطرته وتزعجـه ولكـن مـن الممكـن       , 
أو إبطـال  , ة ورصد هذه األفكـار ثـم التخلصـمنها    تدريبه على مراقب

 وأخيرا يفترض في النظرية المعرفية . مفعولها غير االيجابي عليه 
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من الممكن إحداث تغيرات انفعالية وسـلوكية وجسـمية مـن خـالل     أنه
  . إحداث تغييرات في أفكارواعتقادات المريض

وعلى الرغم من ان هذه االفكار ال تخـرج عـن كونهـا فرضـيات     
نظرية، إال أن الدراسات الحديثة أثبتـت أن الصـراعات سـواء كانـت     

هايـة إلـى   داخلية ال شعورية أو خارجية بيئيـة فهـي تـؤدي فـي الن    
التوتر، والذي بدوره يؤدي إلى زيـادة هرمـون الكورتيسـول، والـذي     
يفضي إلى نقص بل ونضـوب مـادة السـيروتونين مـن المـخ، ممـا       

وهـذا مـا يطلـق عليـه فـي األبحـاث       . يؤدي إلى مرض اإلكتئـاب 
  .الحديثة الجانب البيولوجي للسلوك اإلجتماعي


ــــ� ا��ــــ��QR: :ـــ���
ـــ# �"ـــ  ا$ـــ�اع *+�Hء ا��   ريـــ

النظريـة عنـد ابـن عطـاء     واآلن جاء دور إبن عطاء اهللا وأمـر  
يقدم ابن عطـاء اهللا نظريتـه عـن أمـراض اإلنسـان      . كان مختلفااهللا

، بشكل آخـر غيـر مسـبوق فـي     "أمراض الغفله"النفسية أو كما سماها 
ء اهللا هذه النظريـة تناولهـا إبـن عطـا    . العلوم النفسية قديمها وحديثها

تـتلخص النظريـة   .  (7) "التنوير في إسقاط التـدبير "تفصيال في كتابه 
في أن االنسان عندما ينشغل عقله بتدبير ماليس لـه مـن االمـور فهـو     
بذلك يأخذ عمال ليس له ألنه هللا وحده، وهنـا يصـبح اإلنسـان متحـديا     

هنـا يصـير االنسـان    . ويصبح اإلنسان هنا في صـراع مـع اهللا  . هللا
إذا أسـاس  .ا مع كل الكون ألنه تصارع مع مالك هـذا الكـون  متصارع

الصراع عند إبـن عطـاء اهللا هـو صـراع اإلرادات وهـو صـراع       
أو ) وعـي (يشكل فيه اإلنسـان عـن عمـد    " cognitive"    معرفي 
إرادته ويدبر هـو شـؤن حياتـه، واليـدري أنـه      ) ال وعي(عن جهل 

 ف وظيفة الفص والتدبير كما هو معرو. بذلك تقمص شخصية اإلله
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الخطأ المعرفـي عنـد ابـن عطـاء خطـأ      ). الناصية(الجبهي للمخ 
نسـان فـي   نتج عن تضخيم قدرات الذات إلـى الحـد الـذي جعـل اال    

ـ ذاتـه  تـولى االنسـان ذمـام    مواجهة االلـه، أو   . دبر شـؤنها وراح ي
صـاحب النظريـة   " بـك "الخطأ المعرفـي عنـد   هنا شاسع عن  فرقوال

جعـل اإلكتئـاب   " بـك "المعرفيه والعالج المعرفي السلوكي، حيـث أن  
يعود إلى سلبية رؤية الشخص عـن نفسـه والعـالم والمسـتقبل، وهـو      

ظريـة ابـن عطـاء اهللا، الـذي رأى اإليجابيـة      على العكس تماما من ن
الزائدة عن النفس إلى حد التضخم الغير متناسب مـع ضـعف قـدرات    

ال يقف عند حد الفرضيات عنـد ابـن عطـاء اهللا بـل     واألمر . االنسان
يطرح منظومة معرفية للوصول إلـى الغايـة وهـي التسـليم المطلـق      

  .الخالي من الصراعات النفسية
  :اهللا على نظريته باالية الكريمةويستدل إبن عطاء 

لَا يْؤمنُون حتَّى يحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُم لَا يجِدوافي  وربك الفَ"  
  .(65)النساء   "َأنْفُسهِم حرجا مما قَضيتَ ويسلِّموا تَسليما

يقـي ال يحصـل   وقول اهللا تعالى فيه دالله علـى أن اإليمـان الحق   
إال لمن حكّم اهللا ورسوله صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى نفسـه قـوال       
وفعال وأخذا وتركا وحبا وبغضا، ويشمل ذلـك حكـم التكليـف وحكـم     
. التصريف والتسليم واالنقياد واجـب علـى كـل مـؤمن فـي كليهمـا      

األوامـر والنـواهي المتعلقـة باكتسـاب العبـاد      هـي  فاحكام التكليف 
علـى اإلنسـان مـن قهـر المـراد      اهللا ما أورده  يهوأحكام التصريف 

فتبين من هذا أنه اليحصل لـه حقيقـة االيمـان إال بـأمرين باالمتثـال      
المره واالستسالم لقهره ثـم إنـه سـبحانه وتعـالى لـم يكتـف بنفـي        
االيمان عمن لم يحكم أو حكم ووجد الحرج فـي نفسـه علـى ماقضـى     

 حتى أقسم على ذلك بالربوبية الخاصة 
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برسوله صلى اهللا عليه وسلم، ألنه لـم يقـل فـال والـرب، وإنمـا      
علمـا  . ففي ذلك تأكيد بالقسم وتأكيد فـي المقسـم عليـه   . قال فال وربك

منه سبحانه بما النفـوس منطويـة عليـه مـن حـب الغلبـه ووجـود        
ثـم إنـه تعـالى لـم يكتـف      . النصرة سواء كان الحق عليهـا أو لهـا  

بالتحكيم الظاهر فيكونوا به مؤمنين بل اشـترط فقـدان الحـرج وهـو     
الضيق من نفوسهم في أحكامه صـلى اهللا عليـه وسـلم، سـواء كـان      

  ).3التنوير ص (يخالفها  الحكم بما يوافق أهواءهم أو
: ويقدم ابن عطاء اهللا ثالثـة مراحـل إلسـقاط التـدبير وهـى أوال     
. التحكــيم وهــو الرضــا بحكــم اهللا وتنفيــذه فــي أوامــره ونواهيــه

وجـود التسـليم المطلقوهـو    : ثالثـا . مرحلة عدم وجدان الحـرج :ثانيا
الذي يؤدي إلى أعلى درجـات السـالم النفسـي، وذلـك الننـا أحيانـا       

قبل التحكيم ظاهرا ولكن تكون الكراهة موجـودة، فكـان البـد مـن     مان
  ).7التنوير ص (فقدان الحرج حتى يصل اإلنسان إلى التسليم

ويؤيد إبن عطـاء اهللا رأيـه باسـقاط التـدبير بأدلـة أخـرى مـن        
الْخيـرةُ   ما يشَـاء ويخْتَـار مـا كَـان لَهـم      يخْلُقُ وربك"القرآن الكريم 

بسشْرِكُونا يمالَى عتَعو اللَّه انوتتضـمن هـذه   .  (68)القصـص    "ح
اآليةااللزام لالنسان بترك التدبير مع اهللا النـه اذا كـان يخلـق مايشـاء     

ويتضـمن قولـه ويختـار    . فهو يدبر مايشاء فمن الخلق له ال تدبير لـه 
ختيـار مـع   انفراده باالختيار وفي ذلك إلزام اإلنسانباسقاط التـدبير واال 

ويضـيف ابـن   . اهللا تعالى، إذا ما هو هللا ال ينبغي أن يكـون لالنسـان  
عطاء أن قوله تعالى عما يشركون هو تنزيه هللا تعـالى أن يكـون لهـم    
الخيرة معه وأن من إدعـى اإلختيـار مـع اهللا فهـو مشـرك مـدعي       

 ).7التنوير ص (الربوبية بلسان حاله وإن تبرأمن ذلك بمقاله

� �
� �

 6א��ـــ�د�א��ـــ�د�א��ـــ�د�א��ـــ�د�:����:����:����:����א��"ــ!�و�א���א�ــ����א��ــ�א��א���ــ���#�ــ� 45



 �����������������و13و���������������	אع�א�����������������א����1

 

" يسوق ابن عطاء دليل آخر من القرآن الكـريم وهـي اآليـة الكريمـة     
ن بتـرك  وفيهـا إلـزام لإلنسـا   .   (24) الـنجم "    تَمنَّـى  ما لِْإنْسانِ َأمِل

التدبير مـع اهللا تعـالى أي إذا كـان هللا اآلخـرة واألولـى فلـيس فيهمـا        
لألنسان شئ فال ينبغي له التدبير في ملـك غيـره وإنمـا ينبغـي أن يـدبر      

ويـدلل إبـن عطـاء    . في الدارين من هو مالكهما وهو اهللا سبحانه وتعـالى 
ذاق طعـم اإليمـان مـن رضـي     "بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  

صـحيح مسـلم،   : الراوي العباس بن عبـد المطلـب، المصـدر   (" باهللا ربا
قـائال أن مـن لـم يكـن كـذلك ال يجـد حـالوة        ) صحيح:خالصة الحكم

االيمان وال يدرك مذاقه وانما يكون ايمانـه صـورة الروح فيهـا وظـاهرا     
ال باطن له ومرتسـما ال حقيقـة تحتـه، وفيـه إشـارة إلـى أن القلـوب        

لغفلة والهـوى تـنعم بملـذات المعـاني كمـا تـنعم       السليمة من أمراض ا
النفوس بملذات األطعمة وإنما ذاق طعم االيمـان مـن رضـي بـاهللا ربـا      
ألنه لما رضي باهللا ربا استسلم لـه وانقـاد لحكمـه خارجـا عـن تـدبيره       
واختياره إلى حسـن تـدبير اهللا واختيـاره فوجـد لـذة العـيش وراحـة        

ـ   ه الرضـا مـن اهللا كمـا قـال اهللا     التفويض، ولما رضي باهللا ربا كـان ل
قَاَل اللَّه هذَا يوم ينْفَع الصادقين صدقُهم لَهـم جنَّـاتٌ تَجـرِي مـن      "تعالى 

    زالْفَـو ذَِلـك نْـهوا عضرو منْهع اللَّه يضا ردا َأبيهف ينخَاِلد ارا الَْأنْههتتَح
يمظ119المائدة (  الْع(.  

واليكون الرضا باهللا إال مـع الفهـم وال يكـون الفهـم     . ويكمل ابن عطاء اهللا
ـقام     . إال مع النور فلما تصل أنوار اهللا ومدده يعافى القلـب مـن األمـراض واألس

ـليم هللا    ـان والتس جـزء مهـم    إذاً. ويصبح سليم اإلدراك والذوق فيدرك لـذة اإليم
ـالي الخلـو مـن     عند ابن عطاء هو الفهم الذي يصـح بـه إدراك    ـاني وبالت المع
 ). 8التنوير ص (الصراع، مما يجعل اإلنسان سليم معافى في نفسه 
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التـي وجـب علـى الشـخص      األسـباب  ويسوق لنا ابن عطاء اهللا
التنـوير ص  (معرفتها ألسقاط التدبير مع اهللا، وذكر لنـا أسـبابا عشـر   

12-9:(  
على اإلنسان أن يدرك أن اهللا كـان لالنسـان قبـل أن يكـون     : أوال

لنفسه، أي أن اهللا تعالى دبر لالنسان مذ كان عـدما، فـإذا كـان االمـر     
ثم يضـيف أمـا كيـف يـدبر      .كذلك فله أن يدبر له األمر بعد الوجود

اهللا لالشياء وهي مازالت عدما، ويجيب عن ذلـك بقولـه، أن لالشـياء    
وجود في علم اهللا وإن لم يكن لها وجود فـي أعيانهـا، فـاهللا سـبحانه     

ثـم يخـتم هـذه النقطـة     .يتولى تدبيرها من حيث أنها موجودة في علمه
  :بقوله تعالى

" نم انخَلَقْنَا الِْإنْس لَقَدـينٍ   وط نم لَالَةنُطْفَـةً    ) 12(س لْنَـاهعج ثُـم
ثُم خَلَقْنَـا النُّطْفَـةَ علَقَـةً فَخَلَقْنَـا الْعلَقَـةَ مضـغَةً       ) 13(في قَرارٍ مكينٍ 

       خَلْقًـا َآخَـر َأنْشَـْأنَاه ـا ثُـمملَح ظَـامنَا الْعوا فَكَسظَامغَةَ عضفَخَلَقْنَا الْم
ارفَتَب ينالْخَاِلق نسَأح اللَّه 14، 13، 12المؤمنون   "ك.  

أن يعلم الفرد أن التدبير منـه لنفسـه جهـل بطبيعتهـا، وأن      :ثانيـا 
المؤمن الصحيح النفس علم انـه اذا تـرك التـدبير مـع اهللا كـان لـه       

ِإن  ومن يتَوكَّْل علَـى اللَّـه فَهـو حسـبه     "حسن التدبير منه لقوله تعالى 
  ).3(الطالق    "اللَّه باِلغُ َأمرِه قَد جعَل اللَّه ِلكُلِّ شَيء قَدرا 

العلم أن القدر اليجري حسـب تقـدير الشـخص، بـل أكثـر      : ثالثا
وإذا كـان التـدبير   . مايكون مااليدبره وأقل مايكون مايـدبره الشـخص  

ال  من الشخص والقدر يجري على خـالف ذلـك، فمـا فائـدة تـدبير     
  .تنصره األقدار، ولذلك وجب التدبير لمن بيده المقادير

 العلم أن اهللا تعالى هو المتولي لتدبير مملكته، فنسبة : رابعا
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وجود اإلنسان في هذه المملكة الشئ مقارنـة بـاألرض والسـماء،    
فاهتمام اإلنسـان بـأمر نفسـه وتـدبيره لهـا هـو       . والعرش والكرسي

  جهل منه باهللا، كما قال تعالى 
  ) .91(االنعام " قَدرِه حقَّ وااللَّه قَدر وما"

 فلو عرف اإلنسان ربه ألستحى أن يدبر معه، فـال يـدفع اإلنسـان   
إلى التدبير إال حجبه عن اهللا، ألن الموقنين يـروا أنفسـهم مـدبرين ال    

ِإنَّـا نَحـن نَـرِثُ     "ثم يدلل إبن عطـاء اهللا بقـول اهللا تعـالى    . مدبِرين
    ـونعجرنَـا يِإلَيـا وهلَيع نمو ضوفـي ذلـك      (40) مـريم    "الَْأر

اهللا مـدعين لمـا خـولهم    تزكية للمالئكة وإشارة إال أنهم لم يكونوا مـع  
وال منتسبين لما نسب إليهم، إذ لو كان كـذلك لقـال إنـا نحـن نـرث      

ولكن نسبتهم إليه وهيبتهم وولههـم لـه مـن عظمتـه     . األرض والسماء
وعلى اإلنسان كمـا سـلم هللا تـدبيره فـي     . منعهم أن يركنوا لشئ دونه

أرضه وسمائه، أن يسلم لـه تـدبيره فـي وجـوده، لخلـق السـماوات       
  .األرض أكبر من خلق الناسو

. علم اإلنسان أنه ملك هللا، وليس لـه تـدبير مـاهو لغيـره    : خامسا
وإذا كان اإلنسان يرفض أن ينازعه أحد فيما يملـك، فعليـه أال ينـازع    

 ِإن"اهللا فيما يملكه ألن ذلك أولى وأحرى، السيما وقـد قـال اهللا تعـالى   
ى اللَّهاشْتَر نم يننْؤمَأنْفُ الْممالَهوَأمو مهـي     سف لُونقَـاتنَّـةَ يالْج ملَه بَِأن
فَيقْتُلُـون ويقْتَلُـون وعـدا علَيهِحقـا فـي التَّـوراة والِْإنْجِيـِل         للَّه سبِيلا

هدهفَى بِعَأو نمَآنِ والْقُرنَا وم ي    للَّهالَّـذ كُمعـيوا بِبرشتَبفَاس   بِـه تُمعـايب
يمظالْعزالْفَو وه ذَِلكفـال ينبغـي لشـخص بعـد     . )111( التوبـة "    و

المبايعة تدبير وال منازعة ألن ما باعـه وجـب عليـه تسـليمه وعـدم      
 ويروي إبن عطاء . المنازعة فيه، والتدبير فيه نقض لعقد المبايعة
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اهللا أنه دخل على الشيخ أبـي العبـاس يومـا يشـكو إليـه بعـض       
أمره، فقال له إن كانت نفسك لك فاصنع بها مـا شـئت ولـن تسـتطيع     

ما شاء، ثـم قـال لـه     ذلك أبدا، وإن كانت لبارئها فسلمها له يصنع بها
  .الراحة في اإلستسالم إلى اهللا وترك التدبير معه وهو العبودية

فـي ضـيافة اهللا ألن الـدنيا دار    أنه الشـخص أنـيعلم  على : سادسا
اهللا وهو نازل فيها عليه ومن حق الضيف أن ال يعـول همـا مـع رب    

 "الضـيافة ثالثـة أيـام   "السـالم  الصالة وعليه رسول اهللا وقال . المنزل
السيوطي، المصـدر الجـامع الصـغير،    : الراوي أبو هريرة، المحدث(

وقـد قـال   . فلإلنسان عند ربـه ثالثـة أيـام ضـيافة    . )صحيح: الحكم
فلنـا    (47)الحـج "وِإن يوما عنْد ربك كََألْف سنَة ممـا تَعـدون   " تعالى 

سـبحانه   ثالثة آالف سنة ضيافة مدة إقامتنـا فـي الـدنيا منهـا وهـو     
  .مكمل ذلك بفضله في الدار اآلخرة وزائد على ذلك الخلود الدائم

ُوالْحـي   ِإلَّـاه  ِإلَـه  ُلَا اللَّه" التفكر الدائم في قيومية اهللا تعالى  :سابعا
السماوات وما فـي الْـَأرضِ مـن     تَْأخُذُه سنَةٌ ولَا نَوم لَه ما في ُلَا الْقَيوم
بِِإذْنه يعلَم مـا بـين َأيـديهِم ومـا خَلْفَهـم ولَـا        ذي يشْفَع عنْده ِإلَّاذَا الَّ

يطُونحي        اتاوـمالس هـيسكُر ـعسو ـا شَـاءِإلَّـا بِم ـهلْمع نم ءبِشَي 
  ـيمظالْع ـيلالْع وها ومفْظُهح هُئودلَا يو ضالَْأر(255) البقـرة   "    و .

فقيـوم الـدنيا بـالرزق والعطـاء     . فاهللا تعالى قيـوم الـدنيا واآلخـرة   
فإذا علم اإلنسان قيومية ربـه وقيامـه عليـه    . واآلخرة باألجر والجزاء

  .ألقى قيادة األمر إليه، وانطرح باإلستسالم بين يديه
ـ  واعبـد "اشتغال اإلنسان بوظائف العبودية لقوله تعـالى  : ثامنا برك 

فـإذا توجهـت همـة الشـخص إلـى      . (99) الحجر    "الْيقين يْأتيك حتَّى
 .رعاية واجب العبودية هللا شغله ذلك عن التدبير لنفسه واإلهتمام بها

� �
� �

 6א��ـــ�د�א��ـــ�د�א��ـــ�د�א��ـــ�د�:����:����:����:����#�ــ��א��"ــ!�و�א���א�ــ����א��ــ�א��א���ــ�� 49



 �����������������و13و���������������	אع�א�����������������א����1

 

روح مقام العبودية الثقة بـاهللا واإلستسـالم إلـى اهللا تعـالى     : تاسعا
فـالمفترض  . وكل منهما يناقض التدبير مع اهللا تعـالى واإلختيـار معـه   

أن يقوم العبد بالخدمة والسيد يقـوم لـه بوجـود القسـمة، واهللا تعـالى      
ـ  "يقول  اصو لَاةبِالص لَكَأه رْأمو      ـنقًـا نَحرِز ـَألُكـا لَـا نَسهلَيع طَبِر

أي قم بخـدمتنا ونحـن نقـوم لـك      ،132طه "نَرزقُك والْعاقبةُ ِللتَّقْوى 
  .بايصال قسمتنا

عدم العلم بعواقب األمور، فربمـا دبـر شـخص أمـرا ظـن      : عاشرا
 ئد مـن اوربما تأتي الفوائد مـن وجـوه الشـدائد، والشـد    . أنه له فكان عليه

وجوه الفوائد، واألضـرار مـن وجـوه المسـار، والمسـار مـن وجـوه        
وربمـا  . وربما كمنت المنن فـي المحـن والمحـن فـي المـنن     . األضرار

وإذا كـان  . إنتفع الشخص على أيدي أعدائـه وأوذي علـى أيـدي أحبائـه    
وعسـى َأن   "األمر كذلك فكيف لعاقل أن يدبر مع اهللا، واهللا تعـالى يقـول   

  .216البقرة   "يًئا وهو شَر لَكُم واللَّه يعلَم وَأنْتُم لَا تَعلَمون تُحبوا شَ
وكم من مرة أراد الشخص أمرا فصرف عنـه فوجـد لـذلك غمـا     
في قلبه وحرجا في نفسه، حتى إذا كشـف لـه عـن العاقبـة، علـم أن      

ثـم يـدلل إبـن    . اهللا سبحانه نظر له بحسن النظر من حيـث اليـدري  
. اهللا بقصة الرجل الذي كلما أصيب أو أبتلـي بشـئ، قـال خيـر     عطاء

ثـم ضـرب   . وفي ليلة جاء ذئب فأكل ديكا له، فلما أخبـر قـال خيـر   
ثـم نهـق حمـاره    . كلبه في هذه الليلة فمات، ولما أخبـر قـال خيـر   

وصادف فـي هـذه الليلـة أن    . وضاق أهله به ذرعا. فمات، فقال خير
كـل مـن فيـه إال الرجـل وأهلـه،       هجم اللصوص على المكان فقتلوا

وقد إستدل اللصوص علـى النـاس بصـياح الـديك ونبـاح الكـالب       
 ونهيق الحمير، وقد مات له كل ذلك، فكان هالك هذه األشياء سببا 
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واإلنسـان ال يشـهد حسـن تـدبير اهللا إال إذا إنكشـفت لـه       . لنجاته
وقد سمى إبن عطاء اهللا هـؤالء النـاس بأهـل الفهـم عـن اهللا      . العواقب

وهم الذين شهدوا حسن تدبير اهللا قبل أن تنكشف لهـم العواقـب، ومـنهم    
ظنـه بـاهللا علمـا منـه      من حسن ظنه باهللا فاستسلم له، ومنهم من حسن

أن التدبير والمنازعة ال تدفع عنه ما قدر عليـه وال تجلـب لـه مـا لـم      
حسن الظن باهللا تعالى لقولـه عليـه السـالم حاكيـا     أيقسم له، ومنهم من 

أنا عند ظن عبدي بي وأنـا معهـإذا ذكرنـي إن ذكرنـي فـي      " عن ربه
نفسه ذكرته في نفسي إن ذكرني في مإل ذكرته فـي مـإل خيـر منهمـإن     
تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا إن تقـرب إلـي ذراعـا تقربـت إليـه      

الـراوي عبـد الـرحمن بـن صـخر،      " (باعا إن أتانييمشي أتيته هرولة
فكان متعاطيـا بحسـن الظـن بـاهللا وأسـبابه       ،)ورد في البخاري ومسلم

وأرفـع مـن هـذه    . رجاء أن يعامل بمثل ذلك فيكون اهللا له عنـد ظنـه  
المراتب كلها اإلستسالم إلـى اهللا تعـالى والتفـويض لـه بمـا يسـتحقه       

  .الحق من ذلك، ال ألمر يعود على اإلنسان
وهنـا يضـرب إبـن عطـاء اهللا     : مخاطر التدبير واإلختيار مع اهللا

  ):7)( 20-13التنوير ص (ثاال ثالثة ليدلل على مخاطر التدبير أم
تدبيره نما حمله علـى أكـل الشـجرة   إآدم عليه السالم: المثـال األول 

، وذلك أن الشيطان قال آلدم وحـواء عليهمـا السـالم كمـا قـال      لنفسه
ـ   "اهللا تعالى  منهع ورِىـا وـا مملَه ىبدِلي ا الشَّيطَانملَه سسوـن  فَوا م

هـذه الشَّـجرة ِإالَّ َأن تَكُونَـا     ۡءاتهِما وقَاَل ما نَهاكُمـا ربكُمـا عـن   ۡسو
 ينالخَاِلد نلَكَينِ َأوتَكُونَا م20االعراف  "م.  

وفكر آدم عليه السـالم فـي نفسـه فعلـم أن الخلـود فـي جـوار        
 صف الحبيب هو المطلوب األسمى وانتقاله من اآلدميه إلى و
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فلمـا دبـر عليـه السـالم     . الملكية أفضل أو ظن آدم عليه السالم ذلك
عطـاء اهللا فـي   ثم يستطرد إبـن  . في نفسه هذا التدبير أكل من الشجرة

يـاء والرسـل   بشرح خصوصية الحدث حيث أنـه خـاص بنبـي واألن   
ثـم يعـدد بعـد ذلـك فوائـد      . ينتقلون من حالة إلى حالة أفضل منهـا 

ثـم ينهـي هـذا    . وخصائص الحدث آلدم عليه السالم وهنا ليس مجالـه 
المثال ببناء متوازي ان كل شئ نهـى اهللا عنـه فهـو شـجرة والجنـة      

آدم عليه السالم كان محفوفا بالعنايـة لمـا أكـل     هي حضرة اهللا، ولكن
أمـا االنسـان العـادي إذا أكـل     . من الشجرة أنزل إلى األرض للخالفة

من شـجرة النهـي أخـرج مـن جنـة الموافقـة وأنـزل إلـى أرض         
القطيعةفيشقى القلب ولكن التشـقى الـنفس ألن وقـت القطيعـة يكـون      

نهماكهــا فــي فيــه مالئمــات النفــوس مــن ملــذوذاتها وشــهواتها وا
وهنا نجد إبن عطاء اهللا قد اسـتخدم القلـب كعضـو يصـيبه     . غفالتها

أثر الفعل متأخرا ومتراكما بعـد زوال الحـدث، أمـا الـنفس فعبـرت      
  .عن الشعور اللحظي اآلني من أثر الفعل

بنـي إسـرائيل لمـا دخلـوا التيـه ورزقـوا المـن        : المثال الثاني
زقهـم إيـاه، مـن غيـر تعـب      والسلوى واختار لهم اهللا تعالى رزقا ر

  .دونهافرجعت نفوسهم إلى طلب ما كانوا يعت. منهم وال نصب
 "      ـكبلَنَـا ر عفَـاد ـداحـامٍ ولَٰى طَعع بِرنَص ٰى لَنوسا مي ِإذْ قُلْتُمو

      ـهسدعـا وهفُومـا وثَّاِئهقـا وهقْلب ـنم ضا تُنْبِتُ الْـَأرملَنَا م خْرِجا ي
اهبِطُـوا   ۚقَاَل َأتَستَبدلُون الَّذي هـو َأدنَـٰى بِالَّـذي هـو خَيـر       ۖوبصلها 

 َألْتُما سم لَكُم ا فَِإنرصوا       ۗمـاءبـكَنَةُ وسالْمالذِّلَّـةُ و هِملَـيتْ عـرِبضو
 اللَّه نبٍ مو ۗبِغَضكْفُركَانُوا ي مبَِأنَّه ذَِٰلك    ـينالنَّبِي قْتُلُـونيو اللَّـه اتبِآي ن

 )61( البقرة" ذَِٰلك بِما عصوا وكَانُوا يعتَدون ۗبِغَيرِ الْحقِّ 
 ألنهم تركوا ما اختار اهللا لهم ما يليق لما اختاروه ألنفسهم، 
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فقيل لهم على سبيل التوبيخ، أتستبدلون الذي هو أدنـى بالـذي هـو    
اهبطـوا مصـرا   . أي أتسبدلون مرادكم ألنفسكم بمـراد اهللا لكـم  . خير

فإن مـا أنـتم اشـتهيتموه ال يليـق أن يكـون إال فـي األمصـار، أي        
وا عن سماء التفـويض وحسـن اإلختيـار والتـدبير إلـى أرض      اهبط

التدبير واالختيارمنكم ألنفسكم موصوفين بالذلـة والمسـكنة الختيـاركم    
وهكـذا كـان دأب بنـي    . مع اهللا وتـدبيركم ألنفسـكم مـع تـدبير اهللا    

إسرائيل مع موسـى عليـه السـالم، كلمـا إختـار لهـم اهللا إختيـارا،        
ـ  كـم نِّإ"قال لهم موسى عليـه السـالم   إختاروا هم ألنفسهم، ولذلك   ومقََ

  .138األعراف  "نلوجهتَ
كان هالك ابن نوح عليـه السـالم ألجـل رجوعـه      :لثالمثال الثا

إلى تدبير نفسه وعدم رضـاه بتـدبير اهللا الـذي اختـاره لنـوح عليـه       
  فقال له نوح عليه السالم. السالم ومن كان معه في السفينة

م في موجٍ كَالْجِبـاِل ونَـادى نُـوح ابنَـه وكَـان فـي       وهي تَجرِي بِهِ "
   رِينالْكَـاف ـعم لَا تَكُننَا وعم كَبار نَيا بزٍِل يعـَآوِي ِإلَـى    ) 42(مقَـاَل س

      ـمحر ـنِإلَّـا م ـرِ اللَّـهَأم نم موالْي ماصقَاَل لَا ع اءالْم ني منمصعٍل يبج
 ينقغْرالْم نم فَكَان جوا الْممنَهياَل بح43، 42هود  ) "43(و.  

وى فـي المعنـى إلـى    أثم يستطرد إبن عطاء اهللا فيفسر اآلية بقولـه  
جبل عقله، ثم كان الجبل الذي اعتصم به صـورة ذلـك المعنـى القـائم     
 به، فكان كما قال اهللا وحال بينهمـا المـوج فكـان مـن المغـرقين فـي      

ثم يخـتم إبـن عطـاء اهللا هـذا     . الظاهر بالطوفان وفي الباطن بالحرمان
الجزء بالتحذير من الرجوع إلـى جبـل العقـل فيكـون الشـخص مـن       
المغرقين في بحر القطيعة، وينـادي بـالرجوع إلـى سـفينة اإلعتصـام      

 باهللا والتوكل عليه، فاذا فعل الشخص ذلك استوت به سفينة النجاة 
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على جودي األمن ثم يهبط بسالم القربـه وبركـات الوصـلة عليـه     
وهنا يؤكد إبـن عطـاء اهللا علـى أهميـة إسـقاط      . وعلى أمم ممن معه
للوصـول إلـى حالـة السـالم والسـكينة النفسـية       التدبير واإلختيـار  

  .المرجوة
فـي   نواع التدبير كما فصـلها إبـن عطـاء اهللا   بأونختتم هذا الجزء 

تـدبير محمـود ، وتـدبير    : فقد قسم التدبير على قسمين . كتاب التنوير
  .مذموم 

هو كـل تـدبير ينعطـف علـى نفسـك بوجـود       : فالتدبير المذموم 
لتـدبير فـي تحصـيل معصـية ، أو فـي      حظها ليس هللا فيه شيء ، كا

حظ بوجود عقل ، أو طاعة بوجـود ريـاء وسـمعة ، ونحـو هـذا ،      
فهذا كله مـذموم ألنـه إمـا موجـب عقابـا ، وإمـا موجـب حجابـا         

هو ما كان تـدبيرا لمـا يقـرب إلـى اهللا سـبحانه      : والتدبير المحمود .
فـاء  وتعالى ، كالتدبير في براءة الذمة من حقـوق المخلـوقين، إمـا و   

وإما إستحالال، وتصحيح التوبـة إلـى رب العـالمين ، والفكـرة فيمـا      
يؤدي إلى قمع الهوى المردي والشيطان المغوي ، فهـذا كلـه محمـود    

فكـر سـاعة   ت"ال شك فيه، ولذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم  
الـراوي أبـوهريرة، المحـدث الفـارايني     " (ين سـنة تخير من عبادة س
  .)إسناده واه بل موضوع: الحنبلي، الحكم

تـدبير الـدنيا للـدنيا ، وتـدبير الـدنيا      : والتدبير للدنيا على قسمين 
  .لآلخرة 

هـو أن يـدبر فـي أسـباب جمعهـا افتخـارا       : فتدبير الدنيا للدنيا
واستكثارا لها ، وكلما زيد فيها شيء ازداد غفلـة واغتـرارا ، فأمـارة    

 .خالفة ذلك أن تشغله عن الموافقة وتؤديه إلى الم
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كمن يدبر المتاجر ليأكـل منهـا حـالال ، أو    : وتدبير الدنيا لآلخرة 
ـ    ا وجهـه عـن النـاس    لينعم على ذوي الفاقة أفضـاال ، وليصـون به

إجماال، فأمارة ذلك عدم اإلسـتكثار واإلدخـار، واإلسـعاف واإليثـار،     
فقد تبين من هذا أنه ليس كل طالب للـدنيا مـذموما، بـل مـذموم مـن      
: طلبها لنفسه ال لربه، ولـدنياه ال آلخرتـه، فالنـاس إذا علـى قسـمين     

 .عبد طلب الدنيا للدنيا، وعبد طلب الدنيا لآلخرة

����#(ــ= ــــــ� ا�
	+ـــــ: ا�
Bــ��اF ::ــــ������(  

وبعد أن عدد لنا إبن عطاء اهللا األسـباب، وذكـر طـرق الوصـول     
، وهـو مـايمكن تسـميته    )األطمئنـان (إلى حالة السالم والتسليم النفسي 

" اإلدراك"، حيـث أنهـا أقـرب إلـى التعامـل مـع       "مسيرة اإليمـان "
  ). 9(ر يحي الرخاوي المتجاوز للحواس كما سماها الدكتو
إبن عطاء اهللا إلى مراحل النمو النفسي وإستكماال لتلك المسيرة، ننتقل مع

ومن أجل الوصول ). 8- 9التنوير ص  -  7("مقامات اليقين"أو ما أسماها 
إلى اليقين في اهللا تعالى ومعرفته حق المعرفة، ال بد من المرور عبر مراحل 

، ومدارها الشريعة فؤاد واللبقلب والمختلفة ومقامات متعددة، مركزها ال
صحة االعتقاد والتصديق الكامل واإليمان باهللا عز وجل  وعمادها،اإلسالمية، 

والتدرج  إليمانهدف من وراء سلوك طريق االو.وعبادته والتحقق بعبوديته
تحقيق هدف أسمى وغاية مثلى، هي الوصول إلى معرفة الحق تبارك ه وهوفي

  .والقرب منه واالستئناس بهوتعالى حق المعرفة، 
والنظرة األولى ألختياره لتعبير مقامات اليقين تجعلنا ندرك أنه نظر 
إلى النمو على أنه عملية متعاقبة، ومتدرجه، وتصاعدية من األدنى إلى 
األرقى نحو الهدف النهائي وهو اليقين، وهو لغويا العلم الذي الشك معه، 

 عتقاد بصحته عن نظر واستدالل، كما وهو إطمئنان النفس إلى حكم مع اإل
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 )8(هو بالمعجم الوسيط 
).almaany.com/home.php?languagewww  28.29 -04 -

،أما في التصوف فهو أعلى مستويات اإلستقرار النفسي، وهو أعلى )2013
مراتب المعرفة، حيث تتوحد ذات العارف مع موضوع المعرفة، بمعنى فناء 
 )8(العبد في الحق والبقاء به علما وشهودا

)www.almaany.com/home.php?language  28.29 -04 -
وعندما نحلل كلمة المقام التي إختارها بدال عن كلمة مرحلة أو حالة، ).2013

 نجد أن المقام لغويا هو المجلس، أو موقع اإلقامة وزمانها
).php?languagewww.almaany.com/home  28.29 -04 -

أما الحالة فهي كما عرفها إبن القيم في كتابه مدارج السالكين على  ،)2013
أنها إشارة المعة عن بعد، إذا وصلنا إليها صارت حاله، أما إذا ثبتنا عندها 

إذا الهدف من النمو عند إبن عطاء اهللا . واستقرت بنا اإلقامة فيها تصبح مقام
لك الحالة فتكون شيئا عابرا، ولكن السكون واإلستقرار حتى ليس هو المرور بت

تصبح مكونا أساسيا للشخص، وعندما يصبح مستعدا، يتحرك إلى المقامة 
ويقدم لنا إبن عطاء اهللا مستويات .التاليه، وهكذا دواليك حتى النهاية المرجوه
ا وذكر تعريفها وأسباب إرتباطه. النمو التصاعدي على أنها تسعة مقامات

باسقاط التدبير، وال يصح كل واحدة من هذه المقامات إال باسقاط التدبير مع اهللا، 
ولم يحدد لنا إبن عطاء اهللا فترة عمرية لتحقيق هذا النمو وهو ما يجعلنا نفكر 
أنه نمو متصل باتصال الحياة، يبدأ بالتوبة، وهي الندم واإلقالع والعزم على أال 
 يعاود اإلنسان ماأقترفه

)www.almaany.com/home.php?language  28.29 -04 -
وهذه األمور التوجب إال على البالغ العاقل، مما يجعلنا نستنتج أن ). 2013

  النمو النفسي من أي عمر بعد البلوغ عندما تتوفر النية واإلرادة
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والدافعية،حيث يبدأ النمو بالتوبة حتى يصل إلى منتهاه وهو المقام 
أنه صار "األخير وهي المحبة، وهي إسم مشتق من حب، وهو يعني لغويا 

لمعجم الغني، أما المعجم المعاصر فيصف حب الشئ على أنه في ا"قريبا
وذلك . حبا في المحبوب من أجله ال من أجل المحب" عظّمه وخضع له"

مقام كان له أن يكون قمة المقامات ألن فيه من النمو واليقين بالقرب من 
وإذا . المحبوب بل والتفاني والخضوع لحبه ال لمكسب أو خوف منه

لك المقام، ال مجال للشك أنه لن يود أن  يتحرك قيد وصل الشخص إلى ذ
أنملة عنه، فإذا كان حب الشخص لشخص يولد في نفس المحب رغبة في 

  .خلود النهائيلتلك اللحظات، فما بالنا بحب خالق الحب
م ا5ول U�Bا�: �U$�Pويقول إبن عطاء أن التائب كمـا يجـب عليـه     :ا�

مـن التـدبير مـع ربـه،      أن يتوب من ذنبه، كذا يجب عليه أن يتـوب 
والتوبـه هـي   . ألن التدبير واإلختيار مـن كبـائر القلـوب واألسـرار    

الرجوع إلى اهللا تعالى من كل مااليرضـاه والتـدبير ال يرضـاه ألنـه     
ثـم يسـتطرد وكيـف يصـح توبـة      . شرك بالربوبية وكفر لنعمة العقل

  .عبد مهموم بتدبير دنياه، غافل عن حسن رعاية ربه
تــاج العــروس الحــاوي لتهــذيب "ء اهللا فــي ويضــيف إبــن عطــا

فإن أردت التوبة فينبغي لك أن ال تخلـو مـن التفكـر طـول     ): 10(النفوس
عمرك، فتفكر فيما صنعت في نهـارك، فـإن وجـدت طاعـة فاشـكر اهللا      
عليها، وإن وجدت معصية فوبخ نفسـك علـى ذلـك، واسـتغفر اهللا وتـب      

  ".توبخ فيه نفسك إليه، فإنه ال مجلس مع اهللا أنفع لك من مجلس
ومن يعمْل سوءا َأو يظْلم نَفْسـه ثُـم يسـتَغْفرِ اللَّـه      " يقول اهللا تعالى

وهذا بيـان للمخـرج مـن الـذنب     . )110( النساء يجِد اللَّه غَفُورا رحيما
  بعد وقوعه، والسوء مايسوء، أي ما يترتب عليه الغم والكدر وفسر
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بالذنب مطلقا، ألن عاقبته تسوء ولو عنـد الجـزاء وهـذه األيـات     
ويقـول إبـن   . تشير إلى كل نوع من أنـواع الـذنوب التـي ارتكبـت    

رب معصية أورثـت ذال وإنكسـارا، خيـر مـن     " عطاء اهللا في حكمه
والمـراد الـذل واإلنكسـار هللا عـز     " طاعة أورثت عـزا وإسـتكبارا  

الذي يورث صاحبه العزة والرفعة مع غيـره، واآليـة ترغيـب     -وجل
، الموســوعة 326، صــفحة 5تفســير المنــار، جــزء (فــي التوبــة 

  ).11)(اإللكترونية الشاملة
=Rم ا�<�Bه : ا�Vالزهـد إلـى نـوعين، زهـد ظـاهر      ويقسـم   :ا�

أما الظاهر الجلـي فهـو الزهـد فـي فضـول      . جلي وزهد باطن خفي
والزهـد الخفـي هـو    . الحالل من المأكوالت والملبوسات وغير ذلـك 

  .الزهد في الرياسة وحب الظهور ومنه الزهد في التدبير مع اهللا
إن زهد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم الـذي وصـل إليـه        

ويقـول  . ليمة في وسط الجاهلية هو أعلـى درجـات الزهـد   بفطرته الس
عالمـة فـي   : للزاهـد فـي الـدنيا عالمتـان    "إبن عطاء اهللا في حكمه 

وعالمة في وجودها، فالعالمـة التـي فـي    " أي أسباب الشهوات"فقدها 
وجودها اإلنصراف عنها، والعالمة التـي فـي فقـدها وجـود الراحـة      

ووجود الراحـة منهـا شـكر لنعمـة     منها، فاإلثار شكر لنعمة الوجدان، 
  ".الفقدان

W�م ا�<�B�7 : ا�Uالصابر من صـبر عمـا ال يحبـه اهللا وممـا      :ا��
والصبر على أقسام، صـبر عـن المحرمـات    . ال يحبه اهللا التدبير معه

  .وصبر عن الواجبات وصبر عن التدبيرات واإلختيارات
 8U$م ا��ا�Bا� : �*Uنيـد فـي   ويستشهد إبن عطـاء اهللا بقـول الج   :ا��

  ولوال نعمة العقل، الذي. تعريف الشكر على أن التعصي اهللا بنعمة
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لكـان مثـل الجمـادات    ينظر إلى العواقب،والذي إكتمل به اإلنسان 
فوجـب علـى اإلنسـان اال    . والحيوانات، التي التـدبر لغيـاب العقـل   

  . يستخدم نعمة العقل في التدبير مع خالق العقل
��م ا���Bف: ا��عندمايتوجـه الخـوف إلـى القلـب، يمنـع      :ا��

ال  فـي إحـدى حكمـه    ابن عطاء اهللاويقول  .العقل أن يفكر في التدبير
وألن .. لـب إال خـوف مـزعج أو شـوق مقلـق     يخرج الشهوة من الق

ِإذَا  )19( ِإن الِْإنْسـان خُلـقَ هلُوعـا   " الخوف من خصـائص اإلنسـان  
هو سـبب لتوبـة اإلنسـان، وسـبب     ف ،المعارج ")20( مسه الشَّر جزوعا

ولَنَبلُـونَّكُم  (الخـوف كالـدواء   والنطالق اإلنسان إلى اهللا عـز وجـل،   
نم ءبِشَي      اتـرالثَّمالْـَأنْفُسِ واِل ووالْـَأم ـننَقْصٍ موعِ والْجو فالْخَو

 ابِرِينشِّرِ الصبِإنَّـا      )155(وو ةٌ قَـالُوا ِإنَّـا ِللَّـهيبصم متْهابِإذَا َأص ينالَّذ
 وناجِعر ه156(ِإلَي(   رو هِـمبر ـناتٌ ملَوص هِملَيع ُأولَِئك   ُأولَِئـكـةٌ ومح
 ونتَدهالْم مسورة البقرة(  )157(ه(.  

يكون من أخطر األمـرض التـي تصـيب     قد وبما أن مرض الغفلة
اإلنسان، فالبد مـن شـيء يوقظـه، البـد مـن شـيء يحملـه علـى         
الصحوة، إنه الخوف الذي يتولد عـن شـبح مصـيبة، حتـى يسـتيقظ      

حكمـة ابـن عطـاء اهللا    إلـى  ولننظر من سكرة الهوى، اإلنسان ويفيق 
. ربما منعك فأعطاك، وربمـا أعطـاك فمنعـك   : السكندري حينما يقول

وحينما تكشف لك الحكمة في المنع يصبح المنع عـين العطـاء، يعنـي    
ربما كانت المعاناة مـن الخـوف والفقرباعثـاً إلـى طاعـة اهللا، إلـى       

يكشـف  اإلقبال على الدين، إلى اإلقبال على العمـل الصـالح، فحينمـا    
اهللا الغطاء يذوب المؤمن الذي ابتاله فـي الـدنيا مـن شـدة محبتـه هللا      

 .على ما ساق له من شدائد
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دس  U+م ا�U�Bا� : UZيقول أن الرضا هـو سـكون القلـب إلـى      :ا��
أماالراضـي قـد   . اختيار اهللا للعبد أنه اختار له األفضل فيرضـى بـه  

إكتفى بسابق تدبير اهللا فيه، فكيف يكون مدبرا معـه وهـو قـد رضـي     
ثم يستطرد قائال، ألم تعلم أن نور الرضا يغسـل مـن القلـوب    . بتدبيره

رضا ألحكامـه فلـيس لـه    غثاء التدبير، فالراضي عن اهللا بسطه نور ال
ثـم يقـول يتعلـق اسـقاط     . تدبير مع اهللا ويكفيه حسن اختيار ربه لـه 

  .التدبير بمقام التوكل والرضا أكثر من سائر المقامات
  8$U+م ا�U�Bء : ا�U9إذا إمتأل قلب الراجي فرحـا بـاهللا، يصـبح     :ا��

  .وقته مشغول بمعاملة اهللا تعالى، وال وقت للتدبير مع اهللا
هو تمني الشئ واألخذ بأسباب تحقيقه، فهـو اليقـف عنـد    والرجاء 

  .حد األمنية ولكن يتخطاها للعمل
َأم من هو قَانتٌ َآنَاء اللَّيـِل سـاجِدا وقَاِئمـا يحـذَراَآلخرةَ ويرجـو      "

إذا أردت أن ي يقـول ابـن عطـاء اللهالسـكندر     .9:الزمـر "رحمةَ ربه
فاشهد ما منـه إليـك، أي انظرإلـى مـا يعطيـك       ينفتح لك باب الرجاء

أياه ربك وكيف يعاملك اهللا، وإذا أردت أن ينفـتح لـك بـاب الخـوف     
تسـتوجب مـن الشـخص    فاشهد مامنك إليه، فالمسألة مسـألة تـوازن   

ـ  ه،فأعمال ةراقبم  ، وإذا وجـد يـه د إلاإذا وجد بها تقصير خـاف اهللا وع
 بـن عطـاء اهللا  صـف إ ي هنـا الخـوف تـذكر رحمـة اهللا، و    هنفس في

، بان يتفكر اإلنسان فـي حالتهالروحيـة، ممـا يسـاعد     الطريق إلى اهللا
يتخذ العبادة بشكل جـدي، فيقومبثـورة علـى    أن دفع الشخص إلى على

  .، ليرتقي بها إلى المطمئنةالنفس األمارة بالسوء
 #�U>م ا��Bا� : :Uآ�Pإن المتوكل على اهللا مـن ألقـى قيـاده إليـه      :ا�

ومـن لـوازم ذلـك عـدم التـدبير      . مـوره عليـه  واعتمد فـي كـل أ  
 .واإلستسالم لجريان المقادير

� �
� �

 6א��ـــ�د�א��ـــ�د�א��ـــ�د�א��ـــ�د�:����:����:����:����#�ــ��א��"ــ!�و�א���א�ــ����א��ــ�א��א���ــ�� 60



 א"!�����	א��א��� ������������د�א�����ن��ط�������א����א��������د	����

 

 8UU'Pم ا�UU�Bت (ا�UU��Bا� �UUB] (�UU7?Bــب م :ا� ــي  المح ــتغرق ف س
حب محبوبه وترك اإلرادة معه هـي عـين مطلوبـه وال يتسـع وقـت      

ثـم يسـتطرد   . المحب للتدبير مع اهللا ألنه قد شغله عـن ذلـك حبـه هللا   
فيقول، قال بعضهم من ذاق شيئا من خـالص محبـة اهللا، ألهـاه ذلـك     

  ).التنوير في إسقاط التدبير(عما سواه 
اهللا يوجـب الحـب مـن    لطائف المنن الحب فـي  : ثم يزيد في كتاب

  : اهللا
الحب هللا هو أن تـؤثره وال تـؤثر عليـه سـواه، والحـب فـى اهللا أن       
تحب فيه من وااله، والحب باهللا أن يحب العبد مـن أحبـه ومـا أحبـه     
منقطعا عن نفسه وهواه، والحـب مـن اهللا هـو أن يأخـذك مـن كـل       

 .شىء، فال تحب إال إياه
الحـب هللا ،   :تـب أربـع  وهنـا مرا : ويزيد ابن عطاء اهللا فيضيف 

والحب في اهللا ، والحب باهللا ، والحـب مـن اهللا ، فالحـب هللا ابتـداء،     
. ،والحب مـن اهللا انتهـاء ، والحـب فـي اهللا وبـاهللا واسـطةٌ بينهمـا       
والحب هللا أن تؤثرهوال تؤثر عليه سـواه ، والحـب فـي اهللا أن تحـب     

  .فيه من واله
المحبـة، أو  توقف الفكـر الصـوفي مطـوالً عنـد موضـوع      قد و

سـفر  : (الحب المقدس وهو لـذات اهللا، والمحبـة فـي تعـريفهم هـي     
وللحـب  ). القلب في طلب المحبوب، ولهج اللسان بذكره علـى الـدوام  

درجات لدى الصوفية وأعلـى درجاتـه مـا وصـفته رابعـة العدويـة       
 :بقولها

 .)حب الهوى وحبا ألنك أهل لذاك: أحبك حبين(
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. . تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس،ابن عطاء اهللا السكندري) 10

 -الدراسة - شارع الشيخ صالح الجعفري 17_ الناشر دار جوامع الكلم
  .ال يوجد سنة للنشر - القاهرة
رونية ، الموسوعة اإللكت326، صفحة 5تفسير المنار، جزء ) (11(
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ان منطبعة في مرآته، أم كيف يرحل كيف يشرق قلب صور األكو” 
إلى اهللا وهو مكبل بشهواته، أم كيف يطمع أن يدخل حضرة اهللا، وهو لم 
يتطهر من جنابة غفالته، أم كيف يرجو أن يفهم دقائق األسرار وهو لم 

  “يتب من هفواته
  )الحكم العطائية(السكندري  إبن عطاء اهللا

  �اضــــــــــــــ�اض و ا5�ــــــــا�5: :ـــــــــــ��

جعل إبن عطاء اهللا ما يصيب اإلنسان من الهم والكدر وعدم إشـراق  
ففي هذه الحكمة مـن كتابـه   . القلب بأنه ناتج من أمراض الغفلة والهوى

جعل إبن عطاء اهللا الشهوات مصورة ومنطبعة في القلب الحكم العطائية، 
وأصـابت  . وجل فصارت مكونا أساسيا منع القلب من اإلتجاه إلى اهللا عز

ثم يكمل فيقول . ن األكوانوصاحبها بالغفلة فانشغل بصور األكوان عن مك
أم كيـف يطمـع أن يـدخل    ”ابن عطاء اهللا في الفقرة الثالثة من الحكمة 

عن  ةغفلالإذن المشكلة هي “حضرة اهللا، وهو لم يتطهر من جنابة غفالته؟
  .وتلك معصيةاهللا الذي بيده الخلق و األمر كله

ضيف إلى ذلك أنواع أخرى مـن المعاصـي وبيـان أعراضـها     ثم ي
تـاج العـروس الحـاوي  لتهـذيب النفـوس      كتـاب  (وهي مقتبسة من 

نقض العهد، وتحليـل عقـد الـود ، واإليثـار علـى       مثل)10-9. ص
   الالمولى والطاعة للهوى وخلع جلباب الحياء والمبارزة هللا بما 
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ضى، مع ما في ذلك من اآلثار الظـاهرة مـن ظهـور الكـدورة     ري
في األعضاء والجمود في العين والكسل فـي الخدمـة وتـرك الحفـظ     
للحرمة وظهور كسب الشهوات وذهاب بهجـة الطاعـات وأمـا اآلثـار     

وة في القلـب ، ومعانـدة الـنفس وضـيق الصـدر      القسهي ف: الباطنة 
ـ   المانعـة مـن    والي المعاصـي بالشهوات وفُقدان حالوة الطاعـات وت

بروق شوارق األنوار ، واستيالء دولة الهـوى إلـى غيـر ذلـك مـن      
  .ترادف االرتياب ونسيان المآب وطول الحساب

و يسهب إبن عطاء اهللا فـي كتـاب التنـوير فـي إسـقاط التـدبير       
األمراض وشارحا أعراضـها، وقـد تكلـم عـن أمـراض       مسميا تلك

، شـره الـنفس والـنهم   ، ثالثـا  خوف الخلق، ثانيا خوف الفقرأوال : ستة
وبـذلك يكـون   . الفتنـه ، وأخيـرا  الشح والبخل، خامسا هم الرزقرابعا 

إبــن عطــاء اهللا أول مــن قــدم تقســيما واضــحا ألمــراض الــنفس 
ـ     يمات الحديثـة ولكـن   وأعراضها وإن إختلفـت مسـمياتها عـن التقس

تلتقي معظمها في كثير مـن األعـراض وهـو مـا يسـتدعي دراسـة       
  .منفصلة في المستقبل إن شاء اهللا

التنـوير  (ولنتناول ماقاله إبن عطاء اهللا في هـذا المقـام فـي كتابـه    
 )59- 79صفخة  ص -في إسقاط التدبير

  �ــــــــــــــ�ف ا�	�ـــــــ_: أو�

لفقـر أشـد أمـرض الغفلـة خطـرا      جعل إبن عطاء اهللا خـوف ا 
" من سكن خوف الفقر قلبه قـل مـا يرفـع لـه عمـل     "واستشهد بالقول 

على أنه حديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولكنـي لـم أجـد    
  .له توثيقا أو أصوال مما يجعلنا إعتباره على أنه قول مأثور

ــر    ــوف الفق ــراض خ ــن أع ــاء اهللا م ــن عط ــل إب ــد جع وق
� -إدخار الظالمين: وقسمه إلى ثالثة أقسام .hoardingاإلدخار �
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متبعـا بـذلك قـول اهللا     -وإدخـار السـابقين   -وإدخار المقتصدين
ورثْنَا الْكتَاب الَّـذين اصـطَفَينَا مـن عبادنَـا فَمـنْهم ظَـاِلم       ثُم َأ "تعالى 

       ـوه ذَِلـك بِـِإذْنِ اللَّـه اترـابِقٌ بِـالْخَيس منْهمو دقْتَصم منْهمو هِلنَفْس
 ُل الْكَبِير(32) فاطر  "الْفَض  .  

هـم المـدخرون بخـال واسـتكثارا، الممسـكون      :إدخار الظـالمين 
مباهاة وإفتخارا، فهـؤالء اسـتحكمت الغفلـة علـى قلـوبهم واسـتولى       
الشره على نفوسهم، فهم ال تفرغ من الـدنيا نهمـتهم وال تتوجـه إلـى     

الثابت فقـرهم وإن كـانوا أغنيـاء، الظـاهر ذلهـم وإن      . غيرها همتهم
ـ  ن الـدنيا اليشـبعون وعـن طلبهـا ال يفتـرون،      كانوا أعزاء، فهم م

تالعبت بهم األسباب وتفرقـت بهـم األربـاب، أولئـك هـم الغـافلون       
الذين لم يبق في قلوبهم متسـع لـوعي الحكمـة واسـتماع الموعظـة،      

قـد سـكن    فقل أن ترفع أعمالهم أو تزكى أحـوالهم ألن خـوف الفقـر   
ويتعامل إبن عطاء اهللا مع هؤالء نفـس تعاملـه مـع أصـحاب     . قلوبهم

المرض العضوي، فأ وصي إبن عطاء اهللا كـل مـن يـرى هـؤالء أن     
يقول الحمد هللا الذي عافاني مما إبتالهم به وفضلني علـى كثيـر ممـن    
خلق تفضيال، بل ويجب على الشـخص وأحـرى بـه أن يشـكر اهللا إذ     

  .نيا والخوض فيها وابتلى بذلك غيرهعافاه من أسباب الد
وهم الـذين لـم يـدخروا اسـتكثارا وال مباهـاة      : إدخار المقتصدين

وال افتخارا، إنما علموا من نفوسهم اإلضـطراب عنـد الفقـر، فعلمـوا     
أنهم إن لم يدخروا تشوش علـيهم إيمـانهم وتزلـزل إيقـانهم فـادخروا      

مقـام اليقـين،    لضعفهم عن حال المتوكلين وعلما منهم بعجـزهم عـن  
المـؤمن القـوي خيـر عنـد     "وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أبـوهريرة،  : الـراوي " (اهللا من المـؤمن الضـعيف وفـي كـل خيـر     
  ).صحيح: مسلم، الحكم: المحدث
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فالمؤمن القوي هو الذي أشرق في قلبـه نـور اليقـين فعلـم أن اهللا     
تعالى سائق إليه رزقه ادخر أو لم يدخر وأنه إن لـم يـدخر إدخـر لـه     
الحق تعالى وأن المدخرين محـالون علـى مـدخراتهم وأهـل التوكـل      
محالون على اهللا ال على شئ دونه، فـالمؤمن القـوي لـم يسـتند إلـى      

كان فيها أولم يكـن، والمـؤمن الضـعيف الـداخل فـي       األسباب سواء
  .األسباب مع المراكنة والخارج عنها مع التطلع إليها

وهم الذين سبقوا إلـى اهللا لتـتخلص قلـوبهم ممـا     : إدخار السابقين
سواه فلم تعقهم العوائق ولم تشغلهم عن اهللا العالئـق، فسـبقوا إلـى اهللا    

لـذين فهمـوا قـول اهللا    لتتخلص قلـوبهم ممـا سـواه،وجعل هـؤالء ا    
ِإلَّـا مـن َأتَـى اللَّـه     ) 88(يوم لَا ينْفَع ماٌل ولَا بنُـون   "سبحانه وتعالى 

الشعراء، وإن القلب السليم هـو الـذي ال تعلـق لـه     " )89( "بِقَلْبٍ سليمٍ
ولَقَـد جِْئتُمونَـا فُـرادى     "بشئ دون اهللا تعالى وقوله سـبحانه وتعـالى   

، يفهم منـه أيضـا أنـه ال يصـح     )94(األنعام "  لَقْنَاكُم َأوَل مرةكَما خَ
مجيئك إلى اهللا تعالى بالوصول إليـه إال إذا كنـت فـردا ممـا سـواه،      

، يفهـم منـه أنـه ال    )6( الضـحى " فَـآوىٰ  َيتيما يجِدك َألَم"وقوله تعالى 
إدخـروا لـم   وجعـل هـؤالء إن   . يأويك إليه إال إذا كنت فردا مما سواه

يكونوا على ماادخروه معتمـدين ألنهـم توكلـوا علـى اهللا فكـان هـو       
ثم رد على إدخـار النبـي عليـه الصـالة والسـالم أنـه       . المدخر لهم

إمساك باألمانه مختار له وقتا يصلح إنفاقه، أو ليبـين جـواز اإلدخـار    
ألمته وفيه توسعة على أمته ورحمـة بهـم وإشـفاقا علـى الضـعفاء،      

 .عليه السالم في أغلب أحواله عدم اإلدخارألنه كان 
�R  aـــــــــ�ف ا���ـــــــــ_: ــــــــ`

يستدل ابن عطاء اهللا بقول شيخه أبو الحسـن أن أكثـر مـا حجـب     
�كلما عظمت ف.الخلق عن اهللا تعالى شيآن هم الرزق وخوف الخلق �
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 عز وجل في صـدوراألولياء، لـم يهـابوا معـه غيـره؛      هللاهيبة ا
عالمـة  وذكـر بعضـهم أن   . اهحياء منه عز وجل أن يخافوا معه سـو 

خـوف غيـر خـوف ربـه     لخوفاإلنسان من اللهأن يؤمنه خوفُه مـن ك 
فالذي يخاف اهللا يتحرر قلبه من الخـوف مـن كـل مـا      .وتعالى تبارك
ولن يخاف اإلنسان غير اهللا إال لمرض فـي قلبـه، وقـد شـكا     .اهللاىسو

لو صـححت لـم تخـف    لرجل إلىأحمد بنحنبلخوفه من بعض الوالة فقا
فَلَـا تَخَـافُوهم وخَـافُونِ     " .أي خوفك سببه زوال الصحة من قلبك،أحدا

م كُنْتُم ِإن يننلهـذا فإنـالنبي صـلى اهللا عليـه     .(175)آل عمـران " ْؤم
وسلموالمؤمنين معه لم ترهبهم تهديدات قريشبعد انتهـاء غـزوة أحـد،    
فقد كتب علماء السيرة أن أبا سـفيان وجمـوع قـريش أرادوا أنيـدخلوا     

فقالوا لركـب مـن عبـد القـيس     الرعب والخوف في قلوب المسلمين، 
ــلم    ــه وس ــلى اهللا علي ــالنبي ص ــريقهم إلى ــم فيط ــروا به ِإذَا :م

ـ قَد أجمعنا السـير إ  ناموهفََأخبِروه أتوافي ه وِإلـى أصحابه؛لنستأصـل   لي
ـ  صـلى اللهعل فمر الركب بِرسول اهللا. بقيتَهم ه وسـلم وهـو بِحمـراء    ي

 . ونعـم الوكيـل  اهللا  حسـبنا : و سفيان، فقَالبذي قَاَأللروه باباألسد، فأخ

" حسـبنَا اللَّهـونعم الْوكيـل   "أنه قـال  ن عباسبوفي صحيح البخاري عنا
محمـد صـلى اهللا    ، وقَالهـا لنـار قَالهاِإبراهيم عليه السالَمحينُألقى فـي ا 

ِإن النَّاس قَـد جمعـوا لَكُـم فَاخْشَـوهم فَـزادهم       "قَالوا حين عليه وسلم
  . (173) آل عمران  حسبنَا اللَّه ونعم الْوكيُل )الُواِإيمانًا وقَ
>�ــــــ` :HRــــــــ	
  8ـــــــ� وا�"Bـــــــــــb ا�

مـن حـرره اهللا مـن    ): 65-63التنـوير ص  (يقول إبن عطاء اهللا 
زل عليـه منتـه وكمـل عليـه     رق الطمع وأعزه بوجود الورع فقد أج

 ثم ينبه إال أن اهللا قد كسا المؤمن خلعا عديدة منها خلعة . نعمته
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اإليمان والمعرفة والطاعة والسـنه فـال يجـب أن تـدنس بـالطمع      
  .المخلوقين واألستناد إلى غير رب العالمينفي 

كنـت فـي ابتـداء    "ثم يحكي عن شيخه أبا العباس المرسـي قولـه   
أمري بثغر األسكندرية جئت إلى بعض مـن يعرفنـي فاشـتريت منـه     
حاجة بنصف درهم، ثم قلت في نفسي لعله ال يأخذه منـي فهتـف بـي    

يقـول   ثـم " هاتف السالمة في الـدين بتـرك الطمـع فـي المخلـوقين     
وسمعته يقول صاحب الطمع ال يشـبع أبـدا أال تـرى حروفـه كلهـا      

  .مجوفة الطاء والميم والعين
أيسـت مـن   "ثم يحكي إبن عطاء اهللا عن الشيخ أبو الحسـن قولـه   

نفع نفسي لنفسي فكيف ال أيأس من نفع غيـري لنفسـي، ورجـوت اهللا    
ي مـن  لغيري فكيف ال أرجوه لنفسي وهذا هو الكيمياء واألكسـير الـذ  

حصل له حصل له غنى ال فاقة فيه وعز ال ذل معـه وانفـاق ال نفـاد    
حكـى الشـيخ أبـو    : ثم يردف" له وهو كيمياء أهل الفهم عن اهللا تعالى

صحبني انسان وكان ثقيال علي فبسـطته فانبسـط، فقلـت    "الحسن قائال 
له ياولدي ما حاجتك ولم صحبتني؟ قال ياسيدي قيـل لـي أنـك تعلـم     

بتك ألتعلم منك، فقلت له صـدقت وصـدق مـن حـدثك     الكيمياء فصح
ولكن اخالك أن ال تقبل فقال بل أقبل، فقلـت لـه نظـرت إلـى الخلـق      

أعداء وأحباء، فنظـرت إلـى األعـداء فعلمـت     : فوجدتهم على قسمين
أنهم ال يستطيعون أن يشوكوني بشوكة لـم يردنـي اهللا بهـا، فقطعـت     

يسـتطيعون أن ينفعـوني    نظري عنهم، ثم تعلقت باألحبـاء فـرأيتهم ال  
بشئ لم يردني اهللا به، فقطعت أياسي منهم وتعلقـت بـاهللا تعـالى فقيـل     
لي أنك لن تصل إلى حقيقة هذا األمر حتى التشـك فينـا وتيـأس مـن     

 غيرنا أن يعطيك غير ما قسمناه لك، وقال مرة أخرى لما سئل عن 
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الكيمياء فقال أخرج الطمع من قلبك واقطـع يأسـك مـن ربـك أن     
يعطيك غير ما قسم لك، وليس يدل على شعار العبـد كثـرة عملـه وال    

سـه إليـه   مداومته على ورده وإنما يدل على نوره غنـاه بربـه وانحبا  
بقلبه وتحرزه من رق الطمع وتحليـه بحليـة الـورع وبـذلك تحسـن      

ثم يضيف أن حسـن األعمـال بـالفهم عـن     . األعمال وتزكو األحوال
اهللا وهو األغتناء باهللا واإلكتفاء بـه واإلعتمـاد عليـه ورفـع الحـوائج      

ثـم يحكـي   . إليه والدوام بين يديه، والتطهر مـن الطمـع فـي الخلـق    
علي رضي اهللا عنه أنـه قـدم البصـرةفدخل جامعهـا     قصة عن اإلمام 

فوجد القُصاص يقُصون القصص فأقـامهم، حتـى جـاء إلـى الحسـن      
البصري فقال يافتى إني سائلك عن شـئ فإنأجبـت عنـه أبقيتـك وإال     
أقمتك كما أقمت أصحابك، وكان قـد رأى عليـه سـمتا وهـديا فقـال      

الك الـدين؟  الحسن سل عما شئت فقال له علي رضـي اهللا عنـه مـام   
قال الورع، قال وما فساد الدين؟ قال الطمع، قـال اجلـس فمثلـك مـن     

  .يتكلم على الناس
  �زقـــــــــــــbُ ا�ــــــــــَه: ـــــرا$�

مـا   يستدل ابن عطاء اهللا بقول شيخه أبـو الحسـن الشـاذلي أن أكثـر    
هم الرزق وخوف الخلق، وهـم الـرزق أشـد    : حجب الخلق عن اهللا شيآن

ابين وذلك أن أكثر الناس قد يخلو من هـم خـوف الخلـق وال يخلـو     الحج
من هم الرزق إال القليل ال سيما أن شـاهد الفاقـة قـائم بوجـود الشـخص      

  ).63ص (وهو مفتقر إلى ما يقيم بنيته ويشد قوته 
مبرهنـا علـى   ) 66ص (ثم يستطرد في مكان آخر مـن الكتـاب   

عنـه لـو أن إنسـانا     أهمية عدم حمل هم الرزق، سئل علي رضـي اهللا 
أدخل بيتا وأوصد عليه ذلك البيت من أين يأتيـه رزقـه، فقـال يأتيـه     

  .رزقه من حيث يأتيه أجله
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لحسـن لهـم   ثم يستطرد في نفس الصفحة بتعريـف الشـيخ أبـو ا   
الــرزق أنــه التفكــر والتــدبير فــي تحصــيل الــرزق، فــالتفكر أن 
يستحضر الشخص في نفسه أنـه البـد لـه مـن غـذاء يقـيم بنيتـه،        
والتدبير هو أن يحدد جهة الكسب فيقول هو مـن وجـه كـذا أو كـذا،     
ويكثر من ذلك ويتردد على القلب حتى اليدري إن كـان مصـليا مـاذا    

ثـم  . تتكدر عليـه الطاعـة ويحـرم أنوارهـا    صلى أو تاليا ماذا تلى، ف
يوصي بالخروج من مأزق هم الرزق بـاليقين بـاهللا والعلـم أن اهللا قـد     

إن اردت نصـح  : ثـم يكمـل قـائال   . تولى تدبيره من قبـل أن يكـون  
نفسك فال تدبر لها فإن التدبير منـك لهـا اضـرار بهـا، اذ ذاك ممـا      

ليـك والمـؤمن   يوجب إحالتك عليك ويمنع امـداد اللطـف أن يصـل ا   
 نَصـر  علَينَـا  حقـا  وكَـان "اليدعه الحق سبحانه وتعالى ألنه القائـل  

يننْؤم(47) الروم"    الْم.  
+�  :ـــــــg وا��7ـــــــــا��:ــــ_

عـن  يدلل على الشح والبخل بقول الشيخ أبو الحسن أنهمـا ينشـآن   
ضعف اليقين وعدم الثقة فحينئذ يكون الشـح ويقـع البخـل وقـد ذم اهللا     

 ومـن "تعالى الشح والبخل كليهما فـي كتابـه العزيـز فقـال تعـالى      

وقَشُحْي هنَفْس م فَُأولَِئكه  ـونحفْلأن لمفهومـه    ،   (16)التغـابن "    ُالْم
وقـال  . صاحب الشح ال فالح له أي ال نور لـه، والفـالح هـو النـور    

َأشحةً علَيكُم فَـِإذَا جـاء الْخَـوفُ رَأيـتَهم      "تعالى في وصف المنافقين 
     ـبفَـِإذَا ذَه تـوالْم ـنم هلَيغْشَى عي يكَالَّذ منُهيَأع ورتَد كِإلَي وننْظُري

قُوكُم بَِألْسنَة حداد َأشـحةً علَـى الْخَيـرِ ُأولَِئـك لَـم يْؤمنُـوا       الْخَوفُ سلَ
 )19( األحـزاب " فََأحبطَ اللَّه َأعمالَهم وكَان ذَِلـك علَـى اللَّـه يسـيرا     

 ومنْهم من عاهد اللَّـه لَـِئن َآتَانَـا مـن فَضـله لَنَصـدقَن       "وقال تعالى 
 يناِلحالص نم لَنَكُونَنا ) 75(ولَّوتَوو لُوا بِهخب هلفَض نم ما َآتَاهفَلَم� �
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م مهوونرِضوقال تعـالى   التوبة،" )76( ع    نوعتُـد ُؤلَـاءه ـاَأنْتُمه
      ـنخَـُل عبـا يخَـْل فَِإنَّمبي ـنمخَُل وبي نم نْكُمفَم بِيِل اللَّهي سقُوا فِلتُنْف

وما غَيـركُم ثُـم لَـا    نَفْسه واللَّه الْغَني وَأنْتُم الْفُقَراء وِإن تَتَولَّوا يستَبدْل قَ
 ثَالَكُمكُونُوا َأم38( محمد" ي( .  

  :يقسم إبن عطاء اهللا البخل والشح إلى أقسام ثالثة
. أن تبخل بما في يـدك أن تبذلـه فـي واجبـات اهللا تعـالى     : األول

وهو أن تبخل فال تؤتي الزكاة وقـد خوطبـت بهـا، أو ال تقـوم بحـق      
ـ  وين فـي فقرهمـا واألوالد فـي فقـرهم     وقد تعين عليك من نفقات األب

وصغرهم وكنفقات الزوجات، وبالجملة فكـل حـق أوجـب اهللا عليـك     
القيام به فتخلفت عنه مما يطلـق عليـه لسـان الـذم وتسـتحق عليـه       

يـا َأيهـا الَّـذين َآمنُـوا ِإن كَثيـرا       "العقوبة، وفي ذلك جاء قوله تعالى 
لَيْأكُلُون َأمواَل النَّـاسِ بِالْباطـِل ويصـدون عـن      من الَْأحبارِ والرهبانِ

     ـبِيِل اللَّـهـي سـا فقُونَهنْفلَا يةَ وضالْفو بالذَّه ونزكْني ينالَّذو بِيِل اللَّهس
والكنـز مـن المـال هـو الـذي التـؤدى       . )34(فَبشِّرهم بِعذَابٍ َأِليمٍ 

  . زكاته
كمـن  . ن تبخل به ولم يتعلق بك الوجـوب علـى عبـاد اهللا   أ: الثاني

أخرج زكاة ماله ثم لم يبذل منه شيئا بعـد ذلـك، وهـذا وإن كـان قـد      
فعل ما أمره اهللا به من اخراج ما وجـب عليـه فينبغـي أن اليقتصـر     
عليه فان االقتصار على الواجبـات وتـرك النوافـل إنمـا هـو حـال       

باصـالح شـأنه مـع اهللا أن يتـرك      الضعفاء فال ينبغي للمؤمن المعتني
  .معاملة اهللا تعالى فيما لم يوجبه اهللا عليه

فااليثـار بـالنفس هـو    . أن تبخل بنفسك أن تبذلها هللا تعـالى : الثالث
 فان السخاء بالنفس والبذل بها هو من أخالق . أفضل الوجوه
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الصديقين وشأن أهل اليقين الذين عرفـوا اهللا فبـذلوا لـه نفوسـهم،     
وإذا كان اإليثار بالنفس هو أكمل الوجوه فيكون البخل بهـا هـو أقـبح    

  ). 68-66ص (الوجوه 
ــــــــــ'د'  :
P	ـــــــــــــا��  

، وسماها فتنة ألن في الفقد اختبار griefوهي اإلحساس باألسى لفقد شئ
يدلل على ذلك ). 69ص (إيمان المؤمن وفي الفقد يظهر أحوال الرجال 

ِلكَي لَا تَْأسوا علَى ما فَاتَكُم ولَا تَفْرحوا من القرآن والسنه بقول اهللا تعالى 
وقول النبي عليه (،)23( دالحدي"  بِما َآتَاكُم واللَّه لَا يحب كُلَّ مخْتَاٍل فَخُورٍ

السالم لما توفى ولد الحدى بناته اعلم ان هللا ما أخذ وله ما أعطى ومن 
أسف على فقد شئ دون اهللا تعالى فقد نادى على نفسه بوجود الجهل 

من أسف على "وثبات القطيعة، ولم أجد توثيقا لهذا الحديث، ولكني وجدت 
الراوي عبد اهللا بن عمر، " دنيا فاتته إقترب من النار مسيرة ألف سنه

، إذ لو وجد اهللا لم يفقد شيئا دونه )ضعيف: والمحدث السيوطي، والحكم
ثم يحكى قصة عن . فمن وجد اهللا فال يجد شيئا دونه حتى يكون له فاقدا

رجل له إبنة عم مسماة عليه من الصغر، فلما كبر جرى ما منع زواجه 
ض أهل الفهم وقال له يصح لك إياها، ثم تزوجت بزوج غيره فجاء إليه بع

أن تعتذر إلى هذا الزوج الذي تزوج ابنة عمك إذ كنت أنت المتطلع 
ومن النَّاسِ  "ثم يذكر قول اهللا تعالى . لزوجته، إذ هي زوجته في األزل

نَةٌ انْقَلَب من يعبد اللَّه علَى حرف فَِإن َأصابه خَير اطْمَأن بِه وِإن َأصابتْه فتْ
 بِينالْم انرالْخُس وه ةَ ذَِلكرالَْآخا ونْيالد رخَس هِهجلَى و11( الحج" ع( .

فقد زم اهللا تعالى من يسكن لألشياء في حين وجدها، فقد اطمأن بالخير 
الذي أصابه ولو فهم لما اطمأن بشئ دون اهللا تعالى، ولكانت طمأنينته باهللا 

ذلك من يحزن عليها عند فقدها، لقوله تعالى وإن أصابته فتنة وحده، وك
�وانقلب على وجهه أي دهش .والفتنة فقد ذلك المشتهى الذي كان إليه ساكنا �
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عقله وذهلت نفسه وغفل قلبه، وما ذلك إال لعدم معرفته باهللا تعالى، فلو 
عرف اهللا تعالى أغناه وجوده عن كل موجود واستغنى به عن كل مفقود 

ثم يختم بتقسيم ).68ص (ومن فقد اهللا لم يجد شيئا ومن وجده لم يفقد شيئا 
عبد الحال : ين، األولشيخه أبو العباس الناس في هذا المقام إلى قسم

: والثاني. وهو من يفرح بالحال إذا وجدها ويحزن عليها إذا فقدها بالحال
عبد الحال بالمحول فذلك عبد اهللا ال عبد الحال، وهو الذي ال يأسى عليها 

  .إذا فقدها وال يفرح إذا وجدها
 8 ــــــــــــــــا��Bا9

مخطـوط  . ط التـدبير التنـوير فـي اسـقا   . ابن عطاء اهللا السكندري.  1
 5/1229256137رقـم  ) قسـم المخطوطـات  (بمكتبة جامعة الملك سـعود  
  .هجرية 970، تاريخ النسخ سنة ، المملكة العربية السعودية

. تـاج العـروس الحـاي لتهـذيب النفـوس     . ابن عطاء اهللا السكندري. 2
 -الدراسـة  -شـارع الشـيخ صـالح الجعفـري     17_ الناشر دار جوامع الكلم

  .ال يوجد سنة للنشر -القاهرة
  �ىــــ� وا�Hـــــــ�اض ا��	�ــــــ�5 =ــــــــDج ا�
	+ــــــــا��: :ــــ��

أفرد ابن عطاء اهللا كتابا كامال ألهم وسيلة في عالج إنكسار النفس 
مفتاح الفالح ومصباح  "وتجبير الروح وهي ذكر اهللا تعالى، فكان كتابه 

صورة الغالف، من مخطوطات " (فتاحاألرواح فى ذكر اهللا الكريم ال
وهي وسيلة يجب أن تصاحب كل تذكرة )المكتبة الرقمية، جامعة أم القرى

ابن عطاء اهللا جمع وقد  .من تذاكر العالج المذكورة في صفحاتنا القادمة
ويرفع  ،ويزيل الهموم من قلبه ،من ربهبه ما يقترب العبد  هذا الكتاب في

ص من الغفلة والنسيان بدوام حضور لالتخوالذكر هو  ،عند اهللا درجته
وسواء  ،وذلك بترديد اسم اهللا بالقلب واللسان ،القلب مع اهللا سبحانه وتعالى

، فالمتكلم ذاكر.كان بقراءة أو ذكر أو شعر أو محاضرة أو غير ذلك
� ،ظمة اهللا وجالل جبروته وأياته فى أرضه وسماواته ذاكرعوالمتفكر فى  �
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والذكر قد يكون .والمتمثل ما أمر اهللا والمنتهى عما نهى اهللا عنه ذاكر
وقد يكون بإعالن  ،وقد يكون بأعضاء اإلنسان، جنانلوقد يكون با ،سانلبال

وما هو  ،ومن الذكر ما هو مطلق.لكاموالجامع لذلك كله ذاكر  ،الجهاد
فالمقيد كالذكر فى الصالة وعقبها والحج وقبل النوم .مقيد بزمان ومكان

وطرفى النهار والليل وغير  ،وبعد اليقظة وقبل األكل وعند ركوب الدابة
فمنه ماهو ثناء .والمطلق ما اليتقيد بزمان وال مكان وال وقت وال حال.ذلك

 ،سبحان اهللا والحمد هللا: (حدة من هذه الكلمات وهىعلى اهللا كما فى كل وا
ومنه ما ).وال حول وال قوة إال باهللا العلى العظيم ،واهللا اكبر ،والإله اإل اهللا

والكتاب يشرح ، )ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا: (ذكر فيه دعاء مثل
  .كل ذلك فى سهولة ويسر

ن أنفع ما يتَوصُل به بن عطاء اهللا السكندري مإلما كانت حكم  و
الشخص إلى معرفة طريق السالم النفسي الموصلة إلى رب العرش 
العظيم مع اختصار عباراتها الرائقة اللطيفة، فإني أوصي بجعل كتاب 

العالج وطريق الوصول من مفاتيح الدكتور محمد عمر سالم هو مفتاح 
وحكم  .إلطمئنانأو ما يسميه الصوفية حالة ا إلى مراتب الكمال النفسي

ابن عطاء اهللا مقسمة إلى ثالثة محاور، األول منها محور التوحيد، والثاني 
محور األخالق، والثالث محور السلوك وعالج النفس من أمراضها، 
والمحور األخير هو مايهمنا في هذا المقام وهو ما تناوله الدكتور محمد 

  ."يةااليمان مفتاح السعادة النفس"عمر سالم في كتابه 

ونزيد على طرق العالج المذكورة في الحكم العطائية بعض مما ذكره 
ابن عطاء اهللا في كتاب تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس، وقد قمت 
باإلختصار ووضعتها في نقاط كخطوات عالج، قدر اإلمكان حتى تتحقق 

�ه أهم هذالغفلة والهوى، الفائدة، وهنا أقدم خمسين تذكرة عالجية ألمراض  �
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قبل بدأ العمل بباقي  الوصفات هي األولى والثانية وهما واجبتان النفاذ
  :الوصفات

ألن  بالتوبة عن الذنوبالج األولى ويبدأ إبن عطاء اهللا تذكرة الع. 1
الذنب إذا وقع وقع معه ظُلمة ، فمثال المعصية كالنار والظلمة دخانها ، 
فالقلب يسود بالمعصية فال يطهر إال بالتوبة إلى اهللا ، فصار الذل والظلمة 
. والحجاب مقارنا للمعصية ، فإذا تاب المذنب إلى اهللا زالت آثار الذنوب

  short durationء اهللا على أهمية التوبة المبكرة ثم يؤكد إبن عطا
لماذا؟ يعطي لنا مثاال أن الشخص الذي يفعل المعصية كالقدر الجديد توقد 
تحتها النار ساعة فتسود، فإن بادر إلى غسلها انغسلت من ذلك السواد وإن 
تركها وإستخدمها مرة بعد أخرى ثبت الفساد فيها حتى تكسر وال يفيد 

ا، وكذلك التوبة المبكرة هي التي تفيد في غسل سواد القلوب، ثم غسلها شيئ
يعود ويؤكد على عدم اليأس ألن المريض يرجو الحياة مادامت فيه 

عليك بالتوبة فتبت إليه فمن تفضله سبحانه وتعالى ، ربك إن تفضل ف.روح
وإنك تُذنب سبعين سنة فتتوب إليه في نفس واحد ، فيمحو ما عملته في 

فالمؤمن كلما ذكر ذنبه " التائب من الذنب كمن ال ذنب له ." مدة تلك ال
المؤمن له قلبان ، يرجو : قال لقمان الحكيم.حزن ، وكلما ذكرطاعته فرح 

يرجو قبول عمله ويخاف أال يقبل منه ، ولو : بأحدهما ويخاف باآلخر
  . )8-4. ص(وزن خوف المؤمن ورجاؤه العتدال 

كثرة الذكر ولزوم الصمت والخلوة : ء قلبك أربعة تُعينك على جال..2
يرى إبن عطاء اهللا أن التفسير الباطن ). 34ص (وقلة المطعم والمشرب
وآيةٌ لهم اَألرض الميتةُ َأحيينَاها وَأخرجنا منها حبا "آلية القرآن الكريم 

ْأكلُوني يقظ ، أن القلوب الميتة بالغفلة، يحييها اهللا بالت)33(يس " فَمنه
واإلعتبار والموعظة، فيخرج منها الحب الصافي الذي تضئ أنواره على 

  .الظاهر والباطن
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متابعة النبي صلى اهللا عن ال يدخل عليك اإلهمال إال بإهمالك  .3
ى إال بمتابعة النبي صلى وال تُحصل لك الرفعة عند اهللا تعال ليه وسلمع

جلية ، : اهللا عليه وسلم والمتابعة له عليه الصالة والسالم على قسمين 
. كالصالة والصيام والزكاة والحج والجهاد وغير ذلك : وخفية فالجلية 

فعلت  أن تعتقد الجمع في صالتك والتدبر في قراءتك ، فإذا: والخفية 
الطاعة كالصالة والقراءة ولم تجد فيها جمعا وال تدبرا فاعلم أن بك مرضا 

باطنا من كرِب جتعالى  ولقي.ب أو غير ذلكأو ع "سفُرِأص عن ءتي اي
فيكون مثالك  ،)146(األعراف  " حقلَاَ يرِغَب رضِي اَألفَ ونربتكَي ينذلّاَ

را كالمحموم الذي يجد في فمه السفالمعصية مع الذل واإلفتقار خير . كر م
عن ابراهيم  في إخبارهقال اهللا تعالى .من الطاعة معالعز واإلستكبار 

فمفهوم هذا أن من لم يتبعه  ،)36(إبراهيم  " يِنّم هإنَّني فَعبِتَ نفم" الخليل 
 ،)45(هود "  أهليِ نم نيِاب إن" ليس منه وقال تعالى حكاية عن نوح 

"  حٍاِلص ريغَلٌمع هنَِّإ كهلاَ نم سيلَ هإنَّ حا نوي اَلقَ" فأجابه سبحانه وتعالى 
فالمتابعة تجعل التابع كأنه جزء من المتبوع وقد جمع اهللا ، )46(هود 

الخير كله في بيت وجعل مفتاحه متابعة النبي صلى اهللا عليه وسلم ، 
تعالى ، والزهد والتقلل من الدنيا وترك ما ال فتابعه بالقناعة بما رزقك اهللا 

يعني من قول وفعل ، فمن فُتح له باب المتابعة فذلك دليٌل على محبة اهللا 
قُل إن كنتم تُحبون اهللا فاتبعوني يحببكم اُهللا ويغفر لكم " قال تعالى . له

: فإذا طلبت الخير كله فقل  )31(آل عمران  "ذُنُوبكم واُهللا غفور رحيم 
 للهم إني أسألك المتابعة لرسولك صلى اهللا عليه وسلم في األقوال واألفعالا
  .  )5- ص(

في أعراضهم وأنسابهم  بعدم الظلم لعباد اهللافعليه ومن أردا العالج . 4
 إلى اهللا ولكنهم معوقون كمن  فلو سلموا من ظلم بعضهم بعضا النطلقوا
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فإذا فعلت فالتوبة هي .فتكون معوقا بسبب من يطلبه –أثقلته الديون 
األعمال وعليها رائحة القبول ، فاطلب من لتظهر التي تغسل سواد القلب 
ن ظفرت بها فقد طاب وقتك ، ألنها موهبة من اهللا اهللا تعالى التوبة دائما فإ

تعالى يضعها حيث شاء من عباده، فإن ظفرت بها فقد أحبك اهللا لقوله 
إنما  ،)222(البقرة  "إن اهللا يحب التوابين ويحب المتطهرين " تعالى 

يغتبط بالشيء من يعرف قدره ولو بدرت الياقوت بين الدواب لكان الشعير 
فانظر من أي الفريقين أنت ؟ فإن تبت فأنت من المحبوبين ،  أحب إليهم ،

 مه كأولِئفَ تبي لمْ نمو:" وإن لم تتب فأنت من الظالمين ، قال تعالى 
وال . ومن تاب ظفر ، ومن لم يتب خسر . )11(الحجرات  " ونماِلالظَّ

فيه  كم أتوب وأنقض، فالمريض يرجو الحياة ما دامت: تقطع يأسك وتقول
  .الروح 
، ألن الكبائر ربما  محقرات الذنوبأضر ما يخاف عليك . 5

فمثالك كمن . استعظمتها فتُبت منها ، واستحقرت الصغائر فلم تتب منها 
قال اهللا تعالى . وجد أسدا فخلصه اهللا منه ، فوجد بعده خمسين ذئبا فغلبوه 

والكبيرة حقيرة في  )15(النور  " ظيمع اِهللا دنْع وهو يناًه هونَبسحوتَ" 
والصغيرة كالشرارة من النار ، . كرم اهللا ، وإذا السم يقتل مع صغره 

  .)12.ص( والشرارة قد تحرق بلدة
 اهللا عز وجل ةفتمرغ في محب،  عصيةما تمرغت في مواطن المك. 6

 رده النكبات، ألنالغفلة لم تَ ، فهذه الحقيقة تُبين طريقك ولكن من أماتته
عندما المرأة الناقصة العقل يموت ولدها وهي تضحك ، فكذلك أنت 

وذلك ألن الغفلة !! صيام النهار وال تتألم دمقيام الليل وع دمع تصيبك نكبة
قد أماتت قلبك ، ألن الحي يؤلمه نقر اإلبرة ، ولو قُطع الميتُ بالسيوف لم 

نفحةٌ من نفحات  فأنت حينئذ ميتُ القلب ، فاجلس مجلس الحكمة ففيه،يتألم
  .)13ص ( الجنة
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تكون سببا لتوقف الرزق فاطلب من اهللا فقد  إياك والمعصية: اعلم. 7
 لَنَا ْتَغْفر ْلَم وِإن َأنْفُسنَا لَمنَاظَ ربنَا:" التوبة فإن قُبلت وإال فاستغث باهللا وقل 

وال تكن كمن أتى عليه ) 23(األعراف  "   الْخَاسرِين من لَنَكُونَن وتَرحمنَا
وأكثر ما يخاف عليك سوء الخاتمة . أربعون سنة ولم يقرع باب اهللا قط 

ن وهي تعالى ، بسبب إطفاء جمرة اإليمان بسواد العصيا والعياذ باهللا 
  .)12ص ( الذنب حتى يسود القلب من غير توبة

ولم  اطلع على عيب نفسهالذي : من المؤمن ؟ فقل : إذا قيل لك . 8
: من المخذول ؟ فقل : ينسب أحدا من العباد إلى عيب ، وإذا قيل لك 

  .)13ص (العباد إلى العيب ويبريء نفسه منه الذي ينسب 
سطتهم ومؤانستهم للعاصين ولو مبا: ومما تمادى عليه أهل الزمان 

  . )14ص ( أنهم عبسوا في وجوههم لكان ذلك زجرا لهم عن المعصية
، أرأيت من فُتح له  لما رجعت إلى الرذائللو فُتح لك باب الكمال . 9

ولو فتح لك باب اُألنس بينك وبينه ! باب القصور هل يرجع إلى المزابل ؟
لو كرمت . ته ما قطعك عنه لو أختارك لربوبي. ما طلبت من تأنس به 
  .)14ص (عليه ما رماك لغيره 

فهذا من عنايته بك ، وال  وإذا عزل عنك محبة مخلوق فافرح. 10
فقد ربط العز ! كال ! تكون معصية إال والذل معها ، أفتعصيه ويعزك ؟

مع الطاعة ، والذل مع المعصية فصارت طاعته نورا وعزا وكشف 
ة وذل وحجاب بينك وبينه ، ولكن ما منعك حجاب ، وضدها معصيةٌ وظُلم

  .)14ص (من الشُهود إال عدم وقوفك مع الحدود ، واشتغالك بهذا الوجود 
، وال تقطعه ، بل قابله بالعبوسة  إذا عصى ولدك فأدبه بالشرع. 11

العيب والريبة  - وأكثر ما يدخل على المؤمن الدخل . ليكف عن المعصية 
 ن يفضحوه وإما أن يستهزئوا به ، فإذا فعلو ذلك إذا كان عاصيا ، فإما أ -
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إذا عصى المؤمن فقد وقع في ورطة عظيمة ، . فقد أخطؤوا الطريق 
ه أن تفعل معه كما فعلت مع ولدك إذا عصى ، تُعرض عنه في وطريق

ص (الظاهر وتكون راحما له في الباطن ، وتطلب له الدعاء بالغيب 
15(.  
، وتشغل قلبك  كفى بك جهال أن تحسد أهل الدنيا على ما أعطُوا. 12 

بما عندهم ، فتكون أجهل منهم ، ألنهم اشتغلوا بما أعطوا واشتغلت أنت 
فقد ترمد عينك فتعالجها ، وما سبب ذلك إال أنك ذُقت بها لذة . عط بما لم تُ

الدنيا ، فتعالجها حتى ال يفوتك النظر إلى مستحسناتها ، وترمد بصيرتك 
واهللا ما عمرك من اول ولدت بل عمرك من ! أربعين سنة فال تعالجها ؟
  . )15ص ( اول يوم عرفت اهللا تعالى

إذا رأوا  فأهل السعادة: أهل الشقاوة شتان بين أهل السعادة و. 13
وأهل . إنسانا على معصية اهللا أنكروا عليه الظاهر ، ودعوا له في الباطن

الشقاوة ينكرون عليه تشفيا فيه، فالمؤمن من كان ناصحا ألخيه في الخلوة 
إذا رأوا إنسانا على : وأهل الشقاوة بالعكس . ، ساترا له في الجلوة
لباب وفضحوه فيها ، فهؤالء ال تُنور بصائرهم ، معصية أغلقوا عليه ا
  .)16ص (وهم عند اهللا مبعدون 

فانظر إليه إذا ذكرت له شخصا  عقل الرجلإذا أردت أن تختبر . 14
خلنا منه ذاك فعل : فإن وجدته يطوف على محمل سوء حتى يقول لك: 

ه فاعلم أن باطنه خراب وليس فيه معرفة ، وإذا رأيته يذكر! كذا وكذا 
: بخير ، أو يذكر له ما يوصف بالذم ويحمله على محمل حسن ويقول 
لعله سها أو له عذر أو ما أشبه ذلك فأعلم أن باطنه معمور فإن المؤمن 

  .)16ص (يعمل على سالمة عرض أخيه المسلم 
 فليذكر من قارب فراغ عمره ويريد أن يستدرك ما فاته ، . 15

� �

� �
 6א��ـــ�د�א��ـــ�د�א��ـــ�د�א��ـــ�د�:����:����:����:��������א��ــ�א��א���ــ��#�ــ��א��"ــ!�و�א���א�ــ 79



�3�������� ��وא�����و�������7	אض�א�5

 

، فإنه إذا فعل ذلك صار العمر القصير طويال كقوله باألذكار الجامعة 
وكذلك . سبحان اهللا العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته : 

ة على رسول اهللا صلى اهللا من فاته الصيام والقيام ، أن يشغل نفسه بالصال
عليه وسلم فما أحسن العيش إذا أطعت اهللا فيه بذكر اهللا تعالى أو الصالة 

يروى أنه ما من صيد يصاد ، وال . على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
شجرة تُقطع إال بغفلتها عن ذكر اهللا تعالى ، ألن السارق ال يسرق بيتا 

  .)17ص (لنوم وأهله أيقاظ بل على غفلة أو ا
، ومن علم أن  أسرع في تحصيل الزادمن علم قُرب رحيله . 16

إحسان غيره ال ينفعه جد في اإلحسان ، ومن أخرج ولم يحسب خسر ولم 
كذلك نفسك قد اطلعت . يدر ، ومن وكل وكيال واطلع على خيانته عزله 

  . )17ص ( على خيانتها فاعزلها وضيق عليها المسالك
ك اإلعراض والشهوة والغفلة فهذا وصفك ، وإذا إذا رأيت في. 17

  .)17ص (ع اهللا نفهذا من ص والخشية والزهد اإلنابةرأيت فيك 
مثال اإليمان معك إذا عصيت اهللا تعالى كالشمس المكسوفة ، أو . 18 

ثم إنك . حة ، هو موجود ولكن منع نوره الغطاء فكالسراج إذا غطيته بص
عقلك ، وإن كان عمرك قليال فيصير  تحضر المجلس في الجامع ليتوفر

كثيرا بحصول اإليمان والخشوع والخضوع، والخشية والتدبر والتذكر 
فلو عرفت اإليمان ما قاربت العصيان، فال غريم أمطُل من . ونحوها

ص (النفس وال عدو أعظم من الشيطان وال معارض أقوى من الهوى 
18(.  

الغيث ال يقر إال على األرض ، ألن  وال يدفع المدد الهابط مثُل الكبر
المنخفضة ال فوق رؤوس الجبال ، فكذلك قلوب المتكبرين تنتقل عنها 

 من يرد : والمراد بالمتكبرين . الرحمة وتنزل إلى قلوب المتواضعين
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الحق، ال من يكون ثوبه حسنا ، ولكن الكبر بطر الحق ، أي دفعه 
وال تعتقد أن الكبر ال يكون إال في وزير أو صاحب دنيا ، .واحتقار الناس

بل قد يكون فيمن ال يمكلك عشاء ليلة ، وهو يفسد وال يصلح ألنه تكبر 
وال تعتقدأن المنكوب من كان في األسر أو في . على حق اهللا تعالى 

السجن بل المنكوب من عصى اهللا وأدخل في هذه المملكة الطاهرة نجاسة 
فكثير من أنفق الدنانير والدراهم ولكن من أنفق الدمع قليل . المعصية 

  .)18ص (
من مات ولده وجعل يبكي عليه وال يبكي على ما فاته  األحمق. 19

أنا أبكي على ما كان يشغلني : ، فكأنه يقول بلسان حاله  من اهللا عز وجل
عن ربي ، بل كان ينبغي له الفرح بذلك ، ويقبل على مواله ألنه أخذ منه 

العقل، وال تفهم  صغيروقبيح بك أن تشيب وأنت . ما كان يشغله عنه 
فإن كنت عاقال فابك على نفسك قبل أن يبكى عليك، فإن ! مراد اهللا منك 

والزوجة والخادم والصديق ال يبكون عليك إذا مت، بل يبكون على  الولد
يحقُ لي أن أبكي على فوات : ما فاتهم منك، فسابقهم أنت بالبكاء وقل

  .)19ص ( حظي من ربي قبل أن تبكوا علي
كفى بك جهال أن يعاملك موالك بالوفاء ، وأنت تعامله . 20
كان كمن جاءه أسد يفترسه  حمل هم الدنيا وترك هم اآلخرةفمن .بالجفاء

ثم قرصه برغوث ، فاشتغل به عن األسد، فإن من غفل عن اهللا اشتغل 
ما أقبح طلب ففأحسن أحوالك . بالحقير، ومن لم يغفل عنه لم يشتغل إال به

  .)19ص ( الدنيا لمن يظهر الزهد فيها
فعن . الرجل من يربيك لحظهليس الرجل من يربيك لفظه، إنما . 21
إذا كانت السلحفاة تُربي : العباس المرسي رضي اهللا عنه أنه قال وأب الشيخ

 أفراخها بالنظر كذلك الشيخ يربي مريده بالنظر، ألن السلحفاة تبيض في 
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إلى جانب النهر ، وتنظر إلى بيضها، فيربيهم اهللا لها  البر، وتتوجه
  .)20ص (بنظرها إليهم 

ليس حالوة . إياك أن تخرج من هذه الدار وما ذُقت حالوة حبه. 22
حبه في المآكل والمشارب، ألنه يشاركك فيها الكافر والدابة، بل شارك 

واح ال المالئكة في حالوة الذكر ، والجمع على اهللا تعالى ، ألن األر
تحتمل رشاش النفوس ، فإذا انغمست في جيفة الدنيا ال تصلح للمحاضرة 

فطهر . ، ألن حضرة اهللا تعالى ال يدخلها المتلطخون بنجاسة المعصية 
قلبك من العيب يفتح لك باب الغيب ، وتُب إلى اهللا وارجع إليه باإلنابة 

ومتى : بعة العدويةوالذكر ومن أدام قرع الباب يفتح له ، ألنه كما قالت را
وإياك . ولكن هذا باب يوصلك إلى قربه!. ُأغلق هذا الباب حتى يفتح ؟

وذهول القلب عن وحدانية اهللا تعالى،فإن أول درجات الذاكرين استحضار 
وما ذكره الذاكرون، وفُتح عليهم إال باستحضار ذلك، وما .وحدانيته تعالى

ستعين على ذلك بقمع وت. طردوا إال بذكرهم مغلبة الذهول عليهم 
  .)21- 20( الشهوتين البطن والفرج

لو فُتح لك باب !ما أقل توددك للحقوما أكثر توددك للخلق، . 23
الصدقة . تودد: ركعتان في جوف الليل: ت العجائبيلرأالتودد مع اهللا 
، صالتُك على الجنائز تودد. تودد: عيادتك للمرضى. تودد: على المساكين

ولكن . تودد: إماطتك األذى عن الطرق. تودد: لمإعانتك ألخيك المس
السيف المطروح يحتاج إلى ساعد، وال عبادة أنفع لك من الذكر، ألنه 

أن  لشيخ الكبير والمريض الذي ال يستطيع القيام والركوع والسجودليمكن 
  .يقوم به

كم فيك من الكوامن فإذا أوردت عليها الواردات أظهرتها ، وأعظمها 
قُم أنت بما . في اهللا ، والشك في الرزق شك في الرازق  الشك: ذنبا

�!حشراتالأيرزقُ . يلزمك من وظائف العبودية، وهو يقوم بما التزمه �
� �
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وْأمر َأهلَك بِالصلَاة واصطَبِر علَيها لَا  "قال اهللا تعالى! وينسى أن يرزقك ؟
  .  (132) طهنَسَألُك رِزقًا نَحن نَرزقُك والْعاقبةُ ِللتَّقْوى 

م يسألون الشخص عن حاله كان المتقدمون من السلف رضي اهللا عنه
ليستثيروا منه الشكر، والناس اليوم ينبغي أال يسألوا فإنك إن سألت تستثير 

  . منهم الشكوى
  بقيت مرة في البادية: عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي أنه قال

ثالثة أيام لم يفتح لي بشيء ، فجاز علي بعض النصارى فرأوني متكئا 
،فوضعوا عند رأسي شيئا من الطعام هذا قسيس من المسلمين: فقالوا

كيف رزقت على أيدي األعداء ، ولم ! يا للعجب : وانصرفوا، فقلت 
  ليس الرجل: فقيل ! أرزق على أيدي األحباء ؟

 .من يرزق على أيدي األحباء ، إنما الرجل من يرزق من أيدي األعداء
، فإن إذا رأيت من يصبح مهموما ألجل الرزق فاعلم أنه بعيد من اهللاف

  .)24- 21ص (الثقة به : أحب ما يطاع اهللا به

قدر لك الصحة والمرض والغنى والفقر، والفرح والحزن، حتى . 24
  .تعرفه بأوصافه 

من صحبك يوما أو يومين ، ولم ير منك نفعا تركك وصحب غيرك، 
وأنت تصحب نفسك أربعين سنة ولم تر منها نفعا فقل لها ارجعي يا نفس 

طالما وافقتك في شهواتك ، فتبدلي بعد البطالة باإلشغال ! إلى رضا ربك 
الجلوس بالخلوة، وبعد :باهللا، وبعد الكالم بالصمت، وبعد الوقوف باألبواب

معاشرة أهل الخير : األنس بالخالق وبعد قُرناء السوء: األنس بالمخلوقين
  .)27ص (والصالح 

ر في معصية اجعل بدل السه:اجعل أحوالك على ضد ما كنت عليه.25
�اإلعراض عنهم : السهر في طاعة اهللا، وبعد اإلقبال على أهل الدنيا ،اهللا �
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اإلصغاء واإلستماع لكالم : واإلقبال على اهللا، وبعد اإلصغاء لكالمهم
األكل القليل الذي يعينك : اهللا عز وجل وذكره، وبعد األكل بالشره والشهوة

  .على الطاعة
وِإن اللَّه لَمع  ْسبلَنَا هم فينَالَنَهدين جاهدوا والَّذين:"قال اهللا تعالى

يننسحإنما عص.(69)العنكبوت   "الْمفلو . اهللا من لم يعرف ثوابه ي
أطلعوا على عذاب اهللا لما غفلوا، ولو اطلعوا على ما أعد اهللا ألهل الجنة 

  )28ص ( لما تركوها طرفة عين
صحبت أبناء اآلخرة إذا صحبت أبناء الدنيا جذبوك إليها، وإذا . 26

على دين  المرء" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .جذبوك إلى اهللا
البغوي، : الراوي أبوهريرة، المحدث(" خليله فلينظر أحدكم من يخالل 

كما تختار لنفسك المآكل . )حسن غريب: شرح السنة، الحكم: المصدر
الطيبة التي ال ضرر فيها، والزوجة الحسناء لتتزوجهافكذلك  تُودد إلى من 

  :ة أخالءيعرفك الطرق إلى اهللا سبحانه وتعالى ، واعلم أن لك ثالث
  .المال، تفقده عند الموت: أحدهما 
  .العيال، يتركونك عند القبر: والثاني
  .عملك، ال يفارقك أبدا: والثالث

معك قبرك وتأنس به ، فالعاقل من عقل عن اهللا يدخل  فاصحب من
  .)28ص (أوامره ونواهيه 

، فإن فعلت ذلك فمثالك في  إنما تأكل لتعيش وال تعيش لتأكل.27
هذه الليلة : تقول. كثير، فإن فعلت ذلك فإن أسبق الخيل ما ضمرالدواب 

ُأقلل األكل فإذا حضر الطعام فكأنه حبيب مفارق، ومن لم يرد اهللا صالحه 
  .ويلاتعبت فيه األق

تُهين نفسك وتُلقيها في مواطن ! ما أهربك من الهوان، وما أوقعك فيه 
  الردى 

� �
84 � 6א��ـــ�د�א��ـــ�د�א��ـــ�د�א��ـــ�د�:����:����:����:����א��ــ�א��א���ــ���#�ــ��א��"ــ!�و�א���א�ــ��



 א"!�����	א��א��� ������������د�א�����ن��ط�������א����א��������د	����

 

ألقى بنفسه كُن مع اهللا كالطفل مع أمه، كلما دفعته أمه : قال بعضهم 
  .عليها ال يعرف غيرها 

وتعامل يا عبد اهللا ، تنتخب لنفسك الطيبات، بل تنتخب لدابتك العلف،  
وربما قلبت عشرين بطيخة حتى تصلح لك واحدة لدهليز !!. اهللا بالمجازفة

مرحاض، وتقعد عند األكل متربعا وربما طولت في األكل، وإذا جئت إلى 
  . الصالة نقرتها نقر الديك، والوساوس والخواطر تأتيك في صالتك

ته إذا أعطيت نفسك كل ما تشتهي وتطلُب من الشهوات كنت كمن في بي
ولو جعل اهللا فيك الروح من غير نفس ألطعت  !حيةيسمنها كل يوم حتى تقتله

فلذلك  - وما عصيت، ولو جعل فيك النفس من غير روح لعصيت وما أطعت 
ولكن جعل فيك القلب والروح والنفس والهوى كالنحلة جعل فيها  - تتلون 

كسر دعوى النفس فالعسل ببره، واللسع بقهره، فأراد اهللا أن ي: اللسع والعسل
  )30- 28ص  بوجود القلب ودعوى القلب بوجود النفس

 فإن اشتغلت بالدنيا فال قيمة لكقيمتك قيمة ما أنت مشغول به ، . 28
  .، ألن الدنيا كالجيفة ال قيمة لها 

قال اهللا تعالى . أفضل ما يطلب العبد من اهللا أن يكون مستقيما معه 
فاطلب منه الهداية واإلستقامة وهو ). 6( الفاتحة" يمالْمستَق الصراطَ اهدنَا:"

أن تكون مع اهللا في كل حال بالذي يرضاه لك ، وهو ما جاء به النبي 
  .)29ص (صلى اهللا عليه وسلم عن اهللا سبحانه وتعالى 

همة الزاهدين في كثرة األعمال ، وهمة العارفين في تصحيح . 29
أيهما أثقل على النفس، فإنه ال يثقل  فإذا أثقل عليك أمران فانظر .األحوال

  .عليها إال ما كان حقا
  :إن من اهللا عليك بثالث فقد من عليك بالنعمة الكبرى. 30

األولى الوقوف على حدوده، والثانية الوفاء بعهوده، والثالثة الغرق في 
  .)35ص ( أن تالحظ الحق سبحانه حتى كأنك تراه نُصب عينك -شهوده 
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مثال القلب إذا أسلمته إلى النفس كمن تعلق بغريق فغرق كل . 31
واحد منهما، ومثال النفس إذا أسلمتها للقلب كمن أسلم نفسه إلى عوام قوي 

هل رأيت بصيرا قلد نفسه إلى ! نفسه فسلمها، فال تكن كمن أسلم قلبه إلى
  !؟)37ص (أعمى يقوده 

إن أمكنك أن تُصبح وتُمسي وما ظلمت أحدا من العباد فأنت . 32
، فقد تكملت لك السعادة، فإن لم تظلم نفسك فيما بينك وبين اهللاسعيد، 

  .)37ص ( فأغلق عينيك وسد أذنيك وإياك إياك وظُلم العباد
ولَقَد نَصركُم  :"، قال اهللا تعالىن كلك ذلةفكإن أردت أن تُنصر . 33

 ونتَشْكُر لَّكُملَع لَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَأذ َأنْتُمرٍ ودبِب إن ). 123( ال عمران" اللَّه
ِإنَّما الصدقَاتُ ِللْفُقَراء والْمساكينِ :" أردت أن تُعطى فكن كلك فقرا

والْمَؤلَّفَة قُلُوبهم وفي الرقَابِ والْغَارِمين وفي سبِيِل اللَّه  والْعاملين علَيها
يمكح يملع اللَّهو اللَّه نةً مبِيِل فَرِيضنِ السبا38ص (،)60(التوبة "و(.  

  .)39ص (بالبكاء والتضرععبادتك  فكملإذا ضعفت عن العبادة . 34
عبد عفي فأنفق عافيته في : ؟ فقل  يكا يبكم:وإذا قيل لك . 35

. ، فيفتح قلبك بنورهينبغي لك أن تنام على طهارة وتوبة!! معصية اهللا 
  .)39ص (ولكن من كان في نهاره الغيا، كان في ليله عن اهللا ساهيا 

أن تعول هما هل يقع أم ال، : عالمات الغفلة وصغر العقلمن . 36
 كيف يكون سعر: وتصبح وتقول وتترك أن تعول هما البد من وقوعه،

غدا، وكيف يكون الحال في هذه السنة، وألطاف اهللا تأتي من  البضاعات
حيث ال تعلم والشك في الرزق شك في الرازق، وما سرق السارق وما 

، فما دمت حيا ال ينقص من رزقك شيء اهللارزقه  وقد غضب الغاضب إال
  .)40ص (

عل . ، وتترك الهم الكبيركفى بك جهال أن تعول الهم الصغير. 37
�هل أنت شقي أم سعيد ؟ عل : هل تموت مسلما أو كافرا ؟ عل هم: هم �
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عل هم أخذ الكتاب ! التي ال إنتهاء لها بديةالنار الموصوفة باأل: هم
هذا هو الهم الذي يعال، ال تعل هم اللقمة تأكلها أو   ،ياليمين أو بالشمال

أتكون في دار الضيافة ! أيستخدمك الملك وال يطعمك ؟. شربةتشربها
  .)40ص ( !وتضيع ؟

كفى !  تغار على إيمانككفى بك جهال أن تغار على زوجتك وال . 38
خيانة أن تغار عليها ألجل نفسك،وال تغار على قلبك ألجل ربك ، إذا  بك

  !؟)41ص (كنت تحفظ ما هو لك أال تحفظ ما هو لربك 
  :قال الشاعر. 39

  إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شُرب ليلك بالنهار
  وال تشرب بأقداح صغار فقد ضاق الزمان على الصغار

مضت العشرون من شعبان فقد قرب إذا : مدمني الكحوليات فمعناه عند
إذا خلفت أربعين : االيمانومعناه عند أهل . رمضان يقطع علينا الشراب

  سنة وراء ظهرك
قد قرب إلى لقاء اهللا عز  ك، ألن وقتفواصل العمل الصالح بالليل والنهار

وجل، فليس عملك كعمل من كان شابا ولم يضيع شبابه ونشاطه، وأنت قد 
  .ضيعت شبابك ونشاطك

هب أنك تريد الجد ولكن ال تساعدك القُوى، فأعمل على قدر حالك 
الباقي بالذكر فإنه ال شيء أسهل منه، يمكنك في حال القيام والقعود  وكمل

كما في الحديث واإلضطجاع والمرض، فهذا أسهل العبادات وهي 
فقاَل أحدهما  جاء أعرابيانِ إلى رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم:"الشريف

 عملُه وقاَل اآلخر ه وحسنقاَل من طاَل عمر النَّاسِ خير أي يا رسوَل اللَّه
يا رسوَل اللَّه إن شرائع اإلسالمِ قد كثرت علينا فمرني بأمرٍ أتشبثُ بِه 

 عبد اهللا بن بسر، : الراوي( " ال يزاُل لسانُك رطبا بذكرِ اللَّه عز وجلَّفقاَل 
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 .)االداب الشرعية، الحكم إسناده جيد: ابن مفلح، المصدر: المحدث
وأي دعاء أو ذكر سهل عليك فواظب عليه، فإن مدده من اهللا عز وجل، 

ا أعرضت عنه إال بسطوته وقهره، فاعمل واجتهد فما ذكرته إال ببره، وم
  ).42- 41ص (فالغفلة في العمل خير من الغفلة عنه 

، واطلب قوة من فاطلب مكانا ال يراك أحدإن طلبت أن تعصيه . 40
غير أن تعصيه بها، ولن تستطيع شيئا من ذلك ألن الكل من نعمه، أتأخذ 

مرة بالغيبة ومرة بالنميمة بل تفننت في المخالفات، ! نعمه وتعصيه بها ؟
يا .)42ص (ومرة بالنظر وما بنيته في سبعين سنة تهدمه في نفس واحد 

ما سلط اهللا عليك الفاقة إال لترفع حالتك إليه، ولتجمع ... هادم الطاعات 
عليه، فيا من يغرق نفسه بالشهوات والمعاصي، ليتك أعطيتها ذلك في 

لك بالمنن كيف ال تُحبه؟ من عاملك المباحات، فمن عاملته بالدنايا وعام
  !؟)43ص (بالكرم وعاملته باللؤم كيف ال تحبه 

لفتح اهللا لك باب األنس به تعالى، ألن انقطعت عن الخلقلو . 41
أولياء اهللا قهروا أنفسهم بالخلوة والعزلة، فسمعوا من اهللا وأنسوا به، فإن 

وهو  -وا أردت أن تستخرج مرآة قلبك من األكدار فارفض ما رفض
وانس ما جرى لفالن واتفق لفالن ؟ وال تقعد على أبواب  -األنس بالخلق 

الحارات فمن استعد استمد، فإذا هيأ لك اإلستعداد فتح لك باب اإلستمداد، 
ومن أحسن قرع الباب فُتح له، فرب طالب أساء قرع الباب فرد لسوء 

  .)43ص ( أدبه ولم يفتح له
لسمعت  تقربت إلى اهللاو لف. قلة الصمت ما أوتي العباد رأكث. 42

مخاطبته على الدوام، في سوقك وفي بيتك، ولكن من استيقظ شهد، ومن 
نام لم تسمع أذنا قلبه، ولم تشهد بصيرته ، ولكن الحجاب مرخى، ولو أن 
 العباد فطنوا لم يقبلوا إال على اهللا، ولم يجلسوا إال بين يديه ، ولم يستفتوا 
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 وكتَأفْو وكتَوإن أفْ نفسكاستفت" غيره، لقوله صلى اهللا عليه وسلم 
لحكم وابضة بن معبد األسدي، المحدث األلباني، ا: الراوي"وك تَأفْو

 .صحيح
ألن الخواطر اإللهامية تأتي من اهللا تعالى فهيموافقة، وربما أخطأ 
المفتي والقلب ال يقبل الخطا، وهذا مخصوص بالقلوب الطاهرة، وإنما 

  .)44ص ( يستفتى عالم، وال علم لمن غفل عن اهللا تعالى
: ربما قضى عليك بالذنب ليخرج منك الكبر والعجب فقد روي. 43

يصلي الرجل ركعتين فيعتمد عليهما، . أدخل صاحبه الجنة رب ذنب
ويركن إليهما ويعجب بهما، فهذه حسنة أحاطت بها سيئات، وآخر يفعل 
المعصية فتكسبه الذلة واإلنكسار وتُديم المسكنة واإلفتقار، فهذه سيئة 

  .)49ص (أحاطت بها حسنات 
فدار : لديارمن أراد أن ينظر إلى أمثلة القلوب فلينظر إلى ا. 44

كان معامرة مأهولة ودار قد خربت حتى بقيت مبولة للبوالين، وقلب كال
كان الخراب ال تطهر حتى تُعامل اهللا، فتصدق كل يوم مالعامرة، وقلب كال

ولو بربع درهم أو بلقمة، حتى يكتبك اهللا في ديوان المتصدقين، واتل من 
التالين، وصل في الليل  القرآن كل يوم ولو آية، حتى يكتبك اهللا في ديوان

من عنده : وإياك تغلظ وتقول. ولو ركعتين، حتى يكتبك اهللا مع القائمين
لينفق ذو سعة من سعته ومن :" قوت يوم بيوم كيف يتصدق؟ قال اهللا تعالى

فمثال المسكين إذا تصدق عليه ". ه اهللا اقٌدر عليه رزقه فلينفق مما آت
أراد النهايات فعليه بتصحيح فمن . كالمطية تحمل زادك إلى اآلخرة

  .)50ص ( البدايات
. وأطلبها منه وحده حول أمورك كلها إلى اهللا - عليك بالحوالة . 45

 ماذا : وإقطع رجاءك من الخلق، ووجه رجاءك إلى الملك الحق، وانظر
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؟ وماذا عمل معك من اول نشأتك؟ ما صنع معك إال جوادا تعمل
ما اكثر .ذا صنعت معه فال ترى إال جفاء وعصيانااوإحسانا، وانظر م

  !!)53- 52ص (مواالتك للمخلوقين وما أقل مواالتك هللا 
إن أردت أن تعرف كيف تمر على الصراط فأنظر حالك في . 46

المساجد ، فيكون جزاء الذي يأتي المسجد قبل األذان أن يمر اإلسراع إلى 
على الصراط كالبرق الخاطف والذي يأتي في أول الوقت يمر عليه 

وها هنا صراط اإلستقامة ال يشهد باألبصار، ولكن تشهده . كأجاويد الخيل
تَتَّبِعوا  وال فَاتَّبِعوه مستَقيما صراطي هذَا وَأن:"بالقلوب، قال اهللا تعالى 

تَتَّقُون لَّكُملَع بِه اكُمصو ذَِلكُم هبِيلس نع قَبِكُمَل فَتَفَرب(153) األنعام"   الس  ،
، فمن أضاءت له الطريق يتبعها، اإلشارة في العربية تكون لشئ موجودو

مظلمة لم يشهدها فيبقى متحيرا، فإن كنت قد أطلقت  ومن كانت طريقه
سمعك وبصرك ولسانك برهة من عمرك فقيد اآلن ما أطلقت، قال رسول 

بنصف األغنياء قبَل الجنةَ المؤمنين يدخل فقراء:" اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
: صحيح ابن حيان، الحكم: أبوهريرة، المحدث: الراوي" (سنةمئةخمسيوم 

وذلك ألنهم سبقوا في الدنيا بالعبادات، وأنت تترك . )في صحيحه أخرجه
الجماعة وتصلي وحدك، وإذا صليتها نقرتها نقر الديك، وهل يهدى للملوك 
إال ما حسن وأنتخب ؟ فما سبق الفقراء إلى الجنة إال ألنهم سبقوا إلى 

لى مر الذين صبروا ع ينبراالص: خدمة المولى في الدنيا، والمراد بالفقراء
الفاقة، حتى إن أحدهم ليفرح بالشدة كما تفرح أنت بالرخاء، فدخول 

  .)53ص (الفقراء الجنة قبل األغنياء يدل على صبرهم على الفاقة 
كان النبي صلى .ترك معصية اهللا حيث ال يراك أحد التقوى هي. 47

مته الحمدهللا الذي جعله عذبا فراتا برح": اهللا عليه وسلم إذا شرب الماء قال
 : األلباني، الحكم: الراوي محمد الباقر، المحدث" (ولم يجعله أجاجا بذنوبنا
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الذنوب ولكن تواضعا  وهو صلى اهللا عليه وسلم مقدس عن. )ضعيف
بذنوبكم، وما أكل الرسول والشرب إال : منه وتعليما وكان يمكنه أن يقول

ليعلمنا األدب وإال فكان عليه الصالة والسالم يطعم ويسقى، فالعارف 
هذا تودد من اهللا : ينكس رأسه إذا شرب وربما تقطر عيناه بالدموع ويقول

  .)57-54ص(ى تعال
ع أن يلبس التقوى، فلو صح قلبك من مرض من مرض قلبهمن . 48

الهوى والشهوة تحملت أثقال التقوى، فمن لم يجد حالوة الطاعة دل على 
" : مرض قلبه من الشهوة، وقد سمى اهللا تعالى الشهوة مرضا بقوله تعالى 

عطْمي فَيي الَّذف قَلْبِه ضرولك في عالجه طريقان .  (32) األحزاب" م :
وهو  واجتناب ما هو لك مضر، استعمال ما هو نافع وهو الطاعة

فإن فعلت ذنبا وأعقبته بالتوبة والندم واإلنكسار واإلنابة كان . المعصية 
ذلك سبب وصلتك به ، وإن فعلت طاعة وأعقبتها بالعجب والكبر كان ذلك 

  . )57ص ( سبب القطيعة عنه
عجبا لك كيف تطلب صالح قلبك، وجوارحك تفعل ما شاءت من . 49

المحرمات كالنظر والغيبة والنميمة وغير ذلك ؟ فمثالك كمن يتداوى بالسم 
، فمن كانت بالخلوة والعزلةأو كمن أراد تنظيف ثوبه بالسواد، فعليك 

العزلة دأبه كان العز له ، فمن صدقت عزلته ظفر بمواهب الحق له 
كشف الغطاء وإحياء القلب وتحقيق المحبة، فعليك : ، وعالمتهابالمنن

فمثال كثرة العمل مع عدم الحسن فيه كالثياب : بحسن العمل ال بكثرته
الوضيعة الثمن، ومثال قلة العمل مع حسنه كالثياب القليلة الرفيعة الثمن، 

مما فمن أشغل قلبه باهللا، وعالجه . ثمنها غاليصغير جرمها : كالياقوتة
ص (يطرأ عليه من الهوى كان أفضل ممن يكثر من الصالة والصيام 

58(.  
� �

� �
 6א��ـــ�د�א��ـــ�د�א��ـــ�د�א��ـــ�د�:����:����:����:����#�ــ��א��"ــ!�و�א���א�ــ����א��ــ�א��א���ــ�� 91



�3�������� ��وא�����و�������7	אض�א�5

 

أهل الغفلة إذا أصبحوا يتفقدون أموالهم ، وأهل الزهد والعبادة . 50
ص (لهم ، وأهل المعرفة يتفقدون قلوبهم مع اهللا عز وجليتفقدون أحوا

34(.  
  8ــــــــــــــــا��Bا9

.  :تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس ابن عطاء اهللا السكندري،. 1
 - الدراسة - شارع الشيخ صالح الجعفري 17 -الناشر دار جوامع الكلم

  .ال يوجد سنة للنشر - القاهرة
ن مفتاح السعادة النفسية، دار الكتاب الجامعي، األيمامحمد عمر سالم، .  2

  .2005، العين، اإلمارات العربية المتحدة
  Dجــــــــــــ�ق ا��ــــــــــb �"ــــــــا����P: :ـــــ��

أولى إبن عطاء اهللا أهمية خاصة لباطن اإلنسان أو ما نطلق عليه في 
لمتفرده، التي البد من فهمها فلكل منا دينامياته ا". الديناميات"العلوم النفسية 

فالباطن يتكون من أمنيات وأحالم . لعالجها من آفات وأمراض الغفله
وهواجس ومخاوف ودوافع، وصورة الشخص عن نفسه وكذلك صورة 

. والمرض ما هو إال منتج نهائي من تفاعل تلك الديناميات. اآلخرين عنده
ه الخاص، الذي البد له وقد جعل إبن عطاء اهللا الفرد هو مرآة نفسه وطبيب

أن يتسم بالصدق واألمانه مع ذاته حتى يصارحها بدينامياته، والتي قد 
تكون مؤلمة أحيانا، ثم يقوم بترتيب تلك الديناميات بما يسمح له بمعاودة 

هذا باإلضافة غلى . تركيبها على النحو الصحيح وبالتالي العالج الشافي
طرقا  ابن عطاء اهللا السكندرىدميقو. وجود شيخ يتربى على يده السالك

لتقييم الشخص لنفسه أو ما أطلق عليه إسم السالك أي الباحث عن العالج، 
وذلك بالنظر إلى حاله، فإن وجد منها بعض األعراض فعليه أن يعيد 

وهنا أقدم بعض ماذكره من أفعال تستدعي المساءلة . حساباته من جديد
  .للنفس وإلتماس العالج من جديد
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 ،أصل كل معصية وغفلة وشهوة«: يقول ابن عطاء اهللا السكندرى. 1
ا، الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنه

وألن تصحب جاهال ال يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما 
يرضى عن نفسه ؟ فأى علم لعالم يرضى عن نفسه ؟ وأى جهل لجاهل ال 

  ).35  الحكمة رقم(»يرضى عن نفسه
إذا فعل الشخص الطاعة مثل الصالة بال تدبر فعليه أن يعلم أن به . 2

عن الشيخ ف).6-5ص - تاج العروس(مرضا باطنا مثل الكبر أو العجب 
فمن أراد أن يعرف حقيقته : أبي الحسن الشاذلي رضي اهللا عنه أنه قال 

إما بالسكون والخشوع :عند اهللا، وينظر حاله مع اهللا، فلينظر إلى صالته 
أو بالغفلة والعجلة ، فإن الصالة مجالسة اهللا تعالى، فإذا جالسته ولم 

وهو إما كبر، أو عجب  يحصل لك منه شيء دل ذلك على مرض في قلبك
سَأصرِفُ عن َآياتي الَّذين يتَكَبرون في " قال اهللا تعالى  .أو عدم أدب

 شْدبِيَل الرا سوري ِإنا ونُوا بِهْؤملَا ي ةا كُلَّ َآيوري ِإنقِّ ورِ الْحضِ بِغَيالَْأر
سبِيَل الْغَي يتَّخذُوه سبِيلًا ذَِلك بَِأنَّهم كَذَّبوا بَِآياتنَا لَا يتَّخذُوه سبِيلًا وِإن يروا 

 ينلا غَافنْهكَانُوا عسرع  ،(146)األعراف   "وفال ينبغي لمن صلى أن ي
رب صالة ال الخروج بل يذكر اهللا تعالى ويستغفره من تقصيره فيها، ف

فقد كان النبي عليه الصالة . تصلح للقبول فإن استغفرت اهللا بعدها قُبلت
  .والسالم إذا صلى استغفر اهللا ثالث مرات

من أثبت لنفسه «: يقول ابن عطاء اهللا السكندرى رحمه اهللا . 3
تواضعا فهو المتكبر حقا، إذ ليس التواضع إال عن رفعة، فمتى أثبت 

ليس المتواضع «: ويقول عقب هذه الحكمة » المتكبرلنفسك تواضعا فأنت 
الذى إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع، ولكن المتواضع الذى إذا تواضع 

  )239، 238الحكمة رقم (»رأى أنه دون ما صنع
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ال نهاية لمذامك إن أرجعك إليك، «يقول ابن عطاء اهللا السكندرى . 4
فإن الرضا )124  الحكمة رقم(»وال تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك

عن النفس وحالها وترك حملها على السير إلى اهللا أصل كل معصية 
وغفلة وشهوة، وجهل، وفى المقابل فإن عدم الرضا عن النفس والعمل 

البد و. ملها للسير إلى اهللا أصل كل طاعة ويقظة وعفة وعلمعلى ح
أن ينظر إلى نفسه بانتقاص وال يرى فيها فضال، وال يرى لها لإلنسان 
تحقق بأوصافك «: فى موضع آخر من حكمه  ويؤكد على ذلك بقوله قدرا،

لك يمدك بعزه، تحقق بعجزك يمدك بقدرته، زيمدك بأوصافه، تحقق ب
  ).178الحكمة رقم ( »بحوله وقوتهتحقق بضعفك يمدك 

إذا التبس عليك «: يقول ابن عطاء فى حكمة أخرى من حكمه . 5
أمران فانظر أثقلهما على النفس فاتبعه، فإنه ال يثقل عليها إال ما كان 

  ).192الحكمة رقم (»حقا
ال تطلب عوضا على «: يقول ابن عطاء اهللا السكندرى فى حكمه . 6

» فى من الجزاء لك على العمل أن كان له قابالعمل لست له فاعال، يك
إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب «: ويقول بعد ذلك مباشرة 

  ).123، 122الحكمة رقم (»إليك
فعلى السالك دائما أن يلتفت إلى عيوب نفسه، وال ينشغل بعيوب  

غيره، وهو فى ذلك يحقق نهى النبى صلى اهللا عليه سلم عن االشتغال 
: ب اآلخرين وترك عيوب النفس، حيث قال صلى اهللا عليه وسلمبعيو
»يبصر ى فى عينِكم القذَأحد أخيهوي ،عِذْجِى الْنس فى عيالراوي أبو (»نه

حكمة ().صحيح:هريرة، المحدث األلباني، المصدر صحيح الجامع، الحكم
  ).169رقم 

الناس « :ابن عطاء اهللا السكندرى فى حكمه؛ حيث يقول يقول . 7
�: ، ويقول »يمدحونك لما يظنونه فيك، فكن أنت ذاما لنفسك لما تعلمه منها �
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يثنى عليه بوصف ال يشهده من المؤمن إذا مدح استحيا من اهللا أن «
أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند «   :ويقول » نفسه
فإن اإلنسان على يقين بتقصير نفسه  ).192، الحكمة رقم (»الناس

  .فإن أدرك غير ذلك فما زال به مرضوعجزها، 
 الو ماٌل َلَاينْفَع يوم" : قال الشيخ أبو الحسن يقول اهللا تعالى . 8
نُونوالقلب السليم هو الذي ال تعلق له بشيء غير اهللا ) 88(الشعراء"ب

ولَقَد جِْئتُمونَا فُرادى كَما خَلَقْنَاكُم َأوَل مرة وتَركْتُم  : "تعالى ، وقوله تعالى 
كُم وما نَرى معكُم شُفَعاءكُم الَّذين زعمتُم َأنَّهم فيكُم ما خَولْنَاكُم وراء ظُهورِ

 ونمعتَز ا كُنْتُمم نْكُملَّ عضو نَكُميب تَقَطَّع لَقَد كَاءفهم    (94) األنعام" شُري
ى اهللا وال الوصول إليه إال إذا كنت فردا مما منه أنه ال يصلح مجيئك إل

يفهم منه أنه (6) الضحى"    فََآوى يتيما يجِدك َألَم: " سواه ، وقوله تعالى 
: ال يأويك اهللا إال إذا صح يتمك مما سواه ، وقوله صلى اهللا عليه وسلم 

الراوي علي رضي اهللا عنه، المحدث الترمذي، (يحب الوتر  إن اهللا وتر
أي يحب القلب الذي ال يشفع بمثنيات اآلثار ، فكانت هذه . )حسن:الحكم

القلوب هللا وباهللا ، إذا أحببت حبيبا لن تصل إليه حتى تكن أهال للوصول 
فإذا ثقلت عليك الطاعة والعبادة ، ولم تجد لها حالوة في قلبك ، . إليه
خف عليك المعصية ، وتجد لها حالوة ، فاعلم أنك لم تصدق في توتبتك وت

  .)68تاج العروس ص ( ، فإنه لو صح األصل لصح الفرع
مثال اإليمان في القلب كالشجرة الخضراء ، فإذا كثرت عليها . 9

المعاصي يبست وفرغ إمدادها فمن أحب القيام بالواجبات فليترك 
ُأعين على تحصيل الخيرات ، ومن  المحرمات ، ومن ترك المكروهات

ترك المباحات وسع عليه توسعة ال يسعها عقله ، وأباح له حضرته، ومن 
 ولكن ما أهون القُربة التي فيها . ترك استماع ما حرم عليه أسمعه كالمه 
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مثاله أن تحج تنفال ، ! هون نفسك عليك، وما أثقل ما ليس فيه هوى 
تصدق بذلك شق عليك ، ألن أمر الحج يرى، فللنفس فيه : فإن قيل لك 

  .حظ والصدقة تُطوى وتُنسى
وكذلك درسك العلم لغير اهللا ، فإنك تدرس الليل كله ونفسك طيبة 

يل ركعتيت شق ذلك عليك ، ألن الركعتين صل بالل: بذلك،فإذا قيل لك
بينك وبين اهللا تعالى، ليس فيهما للنفس حظ ، والقراءة والدرس للنفس 

من هيئت له المنازل . فيهما حظ مشاركة للناس، فألجل ذلك خف عليهما
بالقعود على المزابل، فاعمل األعمال الصالحات بينك العليا ال يرضى 

يها أهلك، واجعله مدخرا عند اهللا تجده يوم وبين اهللا سرا وال تُطلع عل
صام بعضهم أربعين سنة ولم يعلم . القيامة فإن النفس لها تمتع بذكر العمل

وكل فعل عكس ذلك هو يعني بال شك .)42تاج العروس ص (به أهله 
  .حالة المرض

اعلم أن كل صالة ال تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ال تُسمى . 10
 الصلَاةَ ِإن الصلَاةَ اتُْل ما ُأوحي ِإلَيك من الْكتَابِ وَأقمِ"الى صالة لقوله تع

"    ُيعلَم ما تَصنَعون والْمنْكَرِولَذكْر اللَّه َأكْبر واللَّه الْفَحشَاء عنِ تَنْهى
وأنت تخرج من الصالة ومن مناجاة الحق سبحانه    (45) العنكبوت

ومناجاة الرسول صلى  ،5الفاتحه  "إياك نعبد وإياك نستعين " وتعالىفي قوله
وهذا " السالم عليك أيها النبي ورحمة اهللا وبركاته " اهللا عليه وسلم بقولك 

  في كل صالة ثم تخرج إلى الذنوب بعد هذه النعم التي أنعم اهللا بها عليك؟
ن الشيخ أبي الحسن الشاذلي، أنه كان يحضر عنده فقهاء ع

: اإلسكندريةوالقاضي ، فجاؤوا مرة مختبرين للشيخ ، فتفرس فيهم وقال 
يا شيخ وهل يترك أحدنا : قالوا هل صليتم قط؟! يا فقهاء يا فقهاء 

  مسه ذَاِإ (19)هلُوعا خُلقَ الِْإنْسان ِإن"قال اهللا تعالى : فقال لهم ! الصالة؟؟
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ا الشَّروعز20(  ج( هسِإذَاما ونُوعمرفهل أنتم  .المعارج  (21)   الْخَي
إذا مسكم الشرال تجزعوا وإذا مسكم الخير ال تمنعوا؟ فسكتوا جميعا :كذلك

  .)45تاج العروس ص (الصالة قط  هفما صليتم هذ: ، فقال لهم الشيخ 
تُقهقه بالضحك كأنك قد جاوزت الصراط المستقيم وعبرت . 11
  النيران؟

رع يحتجزك عن معاصي اهللا إذا إذا لم يكن بينك وبين اهللا و
من لم يكن له ورع يحتجزه عن معاصي ف فضع التراب على رأسك،خلوت

  .اهللا إذا خال، لم يعبأ اللهبشيء من عمله 
كفى بك جهال نظرك إلى إساءة صغيرة من غيرك ، وتعاميك . 12

  .)49تاج العروس ص( عن كبيرإساءتك
ه إذا ذكرت له شخصا إذا أردت أن تختبر عقل الرجل فانظر إلي.13

فإن وجدته يطوف على محل سوء حتى يقول لك خلنا منه ذاك وفعل كذا 
وإذا رأيته يذكره بخير . وكذا فاعلم أن باطنه خراب وليس له معرفة

ويذكر له ما يوصف بالذم ويحمله على محمل حسن ويقول لعله سها أو له 
ن يعمل على عذر أو ما أشبه ذلك فاعلم أن باطنه معمور، فإن المؤم

  .)16تاج العروس ص (سالمة عرض أخيه 
إذا دخلت في الصالة فإنك تناجي اهللا تعالى وتُكلم رسول اهللا . 14

السالم عليك أيها النبي ورحمة اهللا : صلى اهللا عليه وسلم ألنك تقول
  .وال يقال أيها الرجل عند العرب إال لمن يكون حاضرا. وبركاته 

ف بالنهار ، وأنت ال تصلي فيه ركعتين إال فركعتان بالليل خير من أل
لتجد ذلك في ميزانك ، وهل يشترى العبد إال للخدمة؟ هل رأيت عبدا 

ِإن اللّه " قال اهللا تعالى . يشترى ليأكل وينام ؟ وما أنت إال عبد أشتُريت 
 ةَ يقَاتلُون في سبِيِل اللّه اشْتَرى من الْمْؤمنين َأنفُسهم وَأموالَهم بَِأن لَهم الجنَّ
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 قْتَلُونيو قْتُلُونركعتان في جوف الليل ، أما إذا كانت )111(التوبة  "فَي
يبست عن الطاعة ال تصلح إال للقطع  أثقل عليك من جبل أحد ، فأعضاء

  .)59تاج العروس ص (، فإن الشجرة إذا يبست ال تصلح إال للنار 
الجهل خير : علم فيه غفلة عن اهللا: وهنا نختم بقولته عن العلم. 15

لسانه بالذكر ، وعينه بالغمض ، ومنه فمن أثمرت جوارحه فقد أمطر قلبه 
  .ه ورجليه بالسعي إلى الخيرات وأذنيه باإلستماع إلى العلم ، ويدي

ما فائدة العلم إال بالعمل به ، مثاله كملك كتب إلى نائبه بثغر كتابا و
  .فما فائدة الكتاب ؟ أن تقرأه فقط؟ إنما فائدته العمل به 

مثال من يشتغل بالعلم وليس له بصيرة كمثل مئة ألف أعمى سلكوا ف
ن واحدة لتبعه الناس طريقا متحيرين فيها ، فلو كان فيهم واحد بعي

ومثال العالم مع ترك العمل كالشمعة .أجمعون وتركوا مئة ألف أعمى 
 .)71 - 69تاج العروس ص (تُضيء للناس بإحراق نفسها 

  8ـــــــــــــــا��Bا9

  العطائية، مصادر متعددهابن عطاء اهللا السكندرى ، الحكم . 1
.  :هذيب النفوستاج العروس الحاوي لتابن عطاء اهللا السكندري،. 2

 - الدراسة - شارع الشيخ صالح الجعفري 17 -الناشر دار جوامع الكلم
 .ال يوجد سنة للنشر - القاهرة

B� �ــــــــــــــ_
هنا أتوقف عن الكالم المباح وغير المباح وأدع األمر ألبن عطاء اهللا، 

ى علم لنبحر معه إلى آفاق نفسه الغنية بفقرها إلى اهللا، والجاهله بعلمها إل
  .اهللا، والمدركه لصغر حجمها أمام عظمة خالقها

9
   ريـــــــ� ا�+*
ـــــء ا��ـــــــــ# �"ــــــة ا$ــــــــ�

  )90-88ص - تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس( 
  .إلهي أنا الفقير في غناي فكيف ال أكون فقيراً في فقري
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  .إلهي أنا الجاهل في علمي فكيف ال أكون جهوالً في جهلي
إلهي إن اختالف تدبيرك وسرعة حلول مقاديرك منعا عبادك العارفين 

  .بك عن السكون إلى عطاء واليأس منك في بالء
  .إلهي مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك

إلهي وصفت نفسك باللطف والرأفة بي قبل وجود ضعفي أفتمنعني 
  .منهما بعد وجود ضعفي

إلهي إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك ولك المنة علي وإن ظهرت 
  .المساوي مني فبعدلك ولك الحجة علي

وأنت الناصر إلهي كيف تكلني إلى نفسي وقد توكلت لي وكيف أضام 
لي أم كيف أخيب وأنت الحفي بي ها أنا أتوسل إليك بفقري إليك، وكيف 

أم كيف أشكو إليك حالي وهو . أتوسل إليك بما هو محال أن يصل إليك
أم كيف أترجم لك بمقالي وهو منك برز إليك، أم كيف . خفي عليكالي

امت أم كيف ال تحسن أحوالي وبك ق, تخيب آمالي وهي قد وفدت إليك
  .إليك

  .إلهي ما ألطفك بي مع عظيم جهلي وما أرحمك بي مع قبيح فعلي
  .إلهي ما أقربك مني وما أبعدني عنك

  .إلهي ما أرأفك بي فما الذي يحجبني عنك
إلهي قد علمت باختالف اآلثار وتنقالت األطوار أن مرادك مني أن 

  .أتعرف إليك في كل شئ حتى ال أجهلك في شئ
لؤمي أنطقني كرمك وكلما آيستني أوصافي إلهي كلما أخرسني 

  .أطمعتني منتك
، ءفكيف ال تكون مساويه مساوي ءإلهي من كانت محاسنه مساوي

  .ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف ال تكون دعاويه دعاوي
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إلهي حكمك النافذ ومشيئتك القاهرة لم يتركا لذي مقال مقاالً وال لذي 
  .حال حاالً

إلهي كم من طاعة بنيتها وحالة شيدتها هدم اعتمادي عليها عدلك بل 
  .أقالني منها فضلك

إلهي أنت تعلم أنه إن لم تدم الطاعة مني فعالً جزماً فقد دامت محبة 
  .وعزماً

  .أنت القاهر وكيف ال أعزم وأنت اآلمرإلهي كيف أعزم و
إلهي ترددي في اآلثار يوجب بعد المزار فاجمعني عليك بخدمة توصلني 

  .إليك
أيكون لغيرك , إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك

متى غبت حتى تحتاج . من الظهور ما ليس بك حتى يكون هو المظهر لك
ى تكون اآلثار هي التي توصل إليك ، إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حت

عميت عين ال تراك عليها رقيباً وخسرت صفقة عبد لم يجعل له من حبك 
  .نصيباً

إلهي أمرت بالرجوع إلى اآلثار فارجعني إليها بكسوة األنوار وهداية 
االستبصار حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها مصون السر عن 

  .ن االعتماد عليها إنك على كل شئ قديرالنظر إليها ومرفوع الهمة ع
إلهي ها ذلي ظاهر بين يديك وهذا حالي ال يخفي عليك، منك أطلب 
الوصول إليك وبك أستدل عليك، فاهدني بنورك إليك وأقلني بصدق 

  .العبودية من يديك
  .إلهي علمني من علمك المخزون وصني بسر اسمك المصون

إلهي أغنني . ي مسالك أهل الجذبإلهي حققني بحقائق أهل القرب واسلك ب
بتدبيرك عن تدبيري وباختيارك لي عن اختياري وأوقفني على مراكز 

  .اضطراري
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من ذل نفسي وطهرني من شكي وشركي قبل حلول  إلهي أخرجني
وإياك أسأل فال , وعليك أتوكل فال تكلني, رمسي، بك أنتصر فانصرني

, وفي فضلك أرغب فال تحرمني، ولجنابك أنتسب فال تبعدني, تخيبني
  .وببابك أقف فال تطردني

, إلهي تقدس رضاك أن تكون له علة منك فكيف تكون له علة مني
  .ك عن أن يصل إليك النفع منك فكيف ال تكون غنياً عنيأنت الغني بذات

إلهي إن القضاء والقدر غلبني وإن الهوى بوثائق الشهوة أسرني فكن 
واغنني بفضلك حتى أستغني . أنت النصير لي حتى تنصرني وتنصر بي

بك عن طلبي، أنت الذي أشرقت األنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك 
األغيار من قلوب أحبابك حتى لم يحبوا سواك وأنت الذي أزلت , ووحدوك

وأنت , ولم يلجؤوا إلى غيرك، أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم
ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد , الذي هديتهم حتى استبانت لهم المعالم

من وجدك، لقد خاب من رضى دونك بدالً، ولقد خسر من بغي عنك 
  .متحوالً

وكيف يطلب من  ،نت ما قطعت اإلحسانإلهي كيف يرجى سواك وأ
غيرك وأنت ما بدلت عادة االمتنان يا من أذاق أحبابه حالوة مؤانسته 

ويا من ألبس أولياؤه مالبس هيبته فقاموا بعزته  ،فقاموا بين يديه متملقين
مستعزين، أنت الذاكر من قبل الذاكرين، وأنت البادئ باإلحسان من قبل 

د بالعطاء من قبل طلب الطالبين، وأنت الوهاب توجه العابدين وأنت الجوا
  .ثم أنت لما وهبتنا من المستقرضين

  .إلهي اطلبني برحمتك حتى أصل إليك واجذبني بمننك حتى أقبل عليك
إلهي إن رجائي ال ينقطع عنك وإن عصيتك كما أن خوفي ال يزايلني وإن 

  .أطعتك
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  .إلهي قد دفعتني العوالم إليك وقد أوقفني علمي بكرمك عليك
  .أم كيف أهان وعليك متكلي, إلهي كيف أخيب وأنت أملي

أم كيف ال أستعز وإليك , إلهي كيف أستعز وأنت في الذلة أركزتني
أنت الذي في الفقر أقمتني، أم كيف أفتقر وأنت نسبتني، أم كيف ال أفتقر و
تعرفت لكل شيء فما , وأنت الذي ال إله غيرك, الذي الذي بجودك أغنيتني

جهلك شيء وأنت الذي تعرفت إلي في كل شئ فرأيتك ظاهراً في كل شئ 
  .فأنت الظاهر لكل شئ

يا من استوى برحمانيته على عرشه فصار العرش غيباً في رحمانيته 
ومحوت األغيار  ،ارت العوالم غيباً في عرشه محقت اآلثار باآلثاركما ص

  .بمحيطات أفالك األنوار
يا من تجلى  ،يا من احتجب في سرادقات عزه عن أن تدركه األبصار

كيف تخفى وأنت الظاهر، أم كيف  ،بكمال بهائه فتحققت عظمته األسرار
  .تغيب وأنت الرقيب الحاضر
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Üãé×Â<]çÖ^ÏÊ<HåçÒ†i]<cá<àÚ<

å^Ï�_<Häe…<ÌéÒ<ÜjÞ_<
åæ‚ÃŠi>H<^ãßéu<l†Ã�<á_<

Ô×i<êâ<í�…^} Ðè†ŞÖ]<
êi^é£<íé•^¹]<íÚ�^ÏÖ]æ 

< <
< <
< <
< <

�è‚ãè<…çjÒ‚Ö]<‚Û¦<
†ÛÂ<�^‰<Häe^jÒ<>á^µù]<

|^jËÚ<ì�^ÃŠÖ]<íéŠËßÖ]>H<çâæ<
|†�<ÜÓ£<àec<ð^ŞÂ<�]<

ë…‚ßÓŠÖ]<JÀÏéjŠè<»<
ê×}]�<ífÆ…<»<ovfÖ]<àÂ<

]„â<Øq†Ö]<àÚ<‚è‚q<Â†‰á^<
^Ú çf¡<^ÛÒ<kf}<àÚ<ØfÎ 

< <
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Ùæ^u`‰<ØÒ<ë‚ãq<á_<
”çÆ_<°e<…çŞŠÖ]<ovf×Ö<

àÂ<l^Š¹<l]…^�cæ<àec<
ð^ŞÂ<H�]<÷æ^¦<ác<àÓÚ_<

Ñ^Şßj‰c<^Ú<Ì×}<”ç’ßÖ]<
ÄÚ<…„£]<»<ÅçÎçÖ]<»<

ð^Â‚j‰ý]<ë…]�qý]<…‚Î<
á^ÓÚý]< <

< <
< <
< <
 
Üm<t…‚i<àe]<ð^ŞÂ<»<

Ù‡^ßÚ<Ü×ÃÖ]<íÊ†Ã¹]æ<îju<
`fßi<äÖ<�é�Ö]<çe_<Œ^ÿfÃÖ]<
ğ̂Úçè<Ù^ÏÊ<äÖ><VHÝˆÖ]<�]çÊ<
àòÖ<kÚˆÖ<àÞçÓjÖ<ğ̂éjËÚ<
»<°fâ„¹]< <
< <
< <
< <
 

^ãè_<á^ŠÞý]<^Ú_<Õ^ËÒ<Ôe…<
çÖ<kéËjÒc<Õ]‚âæ<Ôe…<
çÖ<kè‚jâc<JäÞc<çâ<ë„Ö]<

ÔÏ×}<HÕ]çŠÊ<Ñ‚’iæ<
Ôé×Â<Õ^ŞÂ`Ê<J^Ú]<ÔÃßµ<
ÔÖƒ<àÚ<äjÂ‡^ßÚ<^ÛéÊ<

î–Î<äj•…^ÃÚæ<^ÛéÊ<îi_ 

 àÓÖ<l†Ã�<á_<íé×ÛÂ<
Øé‘`jÖ]<êâ<íe^n²<>ífÖçÎ<
p]�Ö]<>îßÃ²<ovfÖ]<àÂ<
gÖ^Î<êÛ×Â<oè‚u<»<
ì…ç‘<íè†¿Þ<Üm<Äé‰çi<æ_<
Ðéé–i<p]�Ö]<êÒ<xf’è<

^f‰^ßÚ<Ür£<Ô×i<Híè†¿ßÖ]<
]†¿Þ<íé� ^Ş¹<ØÒ<ãßÚ^Û 

< <
< <
< <
 

l…†Î<á_<o�_<¼ÏÊ<àÚ<Øq_<
Ü×ÃÖ]<áæ�<†¿ßÖ]<±c<ï‚Ú<

äjÏe^ŞÚ<^¹<çâ<êe†Æ 

< <
< <
< <
< <
 

Íç‰<áçÓè<ëˆéÒ†i<î×Â<
l^é•†Ê<àec<ð^ŞÂ<�]<

äi^è†¿Þæ<ìƒç}`¹]<íÃéfŞe<
Ù^£]<àÚ<†ÓËÖ]<»ç’Ö]<

êÚø‰ý]<Ðnfß¹]<àÚ<^ßjÊ^Ïm<
íéÚø‰ý]<�Ö]<êâ<Œ^‰ù^e<
àÚ<áa†ÏÖ]<Üè†ÓÖ]<äßŠÖ]æ<

íËè†�Ö] 
 
 

 
 

 6א��ـــ�د�א��ـــ�د�א��ـــ�د�א��ـــ�د�������������:�:�:�:�#�ــ��א��"ــ!�و�א���א�ــ����א��ــ�א��א���ــ�� 105



 א"!�����	א��א��� ������������د�א�����ن��ط�������א����א��������د	����

 

á_<Üé×ŠjÖ]<ì�]…ù<�]<<Äé�è<
æ<‹ÓÃßè<î×Â<á^ŠÞý]<

»<ì…ç‘<<íßéÞ`ÛŞÖ]<
l^fnÖ]æ<á]ˆi÷]æ<êÏèæ<
á^ŠÞ÷]<àÚ<ØÚ]çÂ<]Ð×ÏÖ<

Íç¤]æ<†içjÖ]æ<ë„Ö]<
ë�öè<±c<Ý‚Â<…]†Ïj‰c<
‹ËßÖ]< <

< <
< <
< <
 

‚Î<ÜŠÎ<àe]<ð^ŞÂ<�]<
‹ËßÖ]<±c<ímøm<Å]çÞ_<V
‹ËßÖ]<HíßòÛŞ¹]<‹ËßÖ]<
HíÚ]ç×Ö]<‹ËßÖ]<ì…^Úù]<
ðçŠÖ^e‘<çâæ<ÔÖ„e<ÌÎæ<

‚ßÂ<�æ‚u<ímønÖ]<áæ�<
šç}<»<†nÒ_<àÚ<ÔÖƒ 

< <
< <
< <

á_<íéÊç’Ö]<]ç×Ãq<g×ÏÖ]<
^Ê�]†Ú<ˆÒ]†¹<¼e†Ö]<

~¹]ê<Eassociation 

areas<J<Dêâæ<Ð� ^ß¹]<
�Ö]<^Ú‚ßÂ<h^’i<

gŞÃe<æ_<š†Ú<^Ú<ï†Þ<
Œæø�]<æ_<Ý^âæù]< <

 Ù^Î<łt^flqÿ̂Ö]<<VØÓÖ<á^ŠÞ�c<
Wá^ŠĞËÿÞ<^Ûâ]‚u�c<<V‹ĞËÿÞ<

HˆééÛjÖ]<îâæ<îjÖ]<äÎ…^Ëi<
]ƒ�c<HÝ^Þ<øÊ<ØÏÃè<H^ãe<
^â^Êçjè<Hä�×Ö]<^ÛÒ<Ù^Î<ä�×Ö]<

±^Ãi<Jï†}₣ù]æ<<V‹ËÞ<
Hì^é£]<�cæ]ƒ<kÖ]‡<Ù]‡<^ãÃÚ<

Ł‹şËĆßÖ] 

< <
< <
< <
 

‹ËßÖ]<äè†�fÖ]<^ãÏ×}<�]<
kÞ^ÓÊ<�Æ<Híé‰]…<Ð×~Ê<^�<

Ù^fq<ØÏÃÖ]<áˆjjÖ 

< <
< <
< <
 

]„Óâ<‹ËßÖ]<Hì†ã’ßÚ<
Hí×ñ^‰<ì†ñ^Ê<íf•^Ææ<JÐ×~éÊ<

�]<^�<ØÏÃÖ]<æ_<g×Ö]<†ÏjŠjÊ<
á‡]çjiæ<J�ç’Ï¹]æ<á‡]çjÖ^e<
^ßâ<çâ<l^fnÖ]<á‡]çjÖ]æ<

êÖ^ÃËÞ÷] 
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…‚’Ö]<]„ãe<îßÃ¹]<
�¿Þ<“ËÖ]<êÚ^Úù]<�Û×Ö<

EFrontal lobe<D»<
Ü×ÃÖ]<oè‚£]<oéu<‚qçè<
ˆÒ†Ú<íÒ†£]çÚøÓÖ]<Ü�Ö]æ<

ì�^è‡æ<àÂ<ÔÖƒ<çãÊ<
ëçj¬<î×Â<íÚ‚Ï¹]<

E“ËÖ]<êãf¢]<D
Eprefrontal lobeD 

< <
< <
 

ˆéÛji<ë‚Ö<á^ŠÞ÷]<
á^jÏè†�<íÊ†ÃÛ×Ö<H<íÏè†�<

‹£]<ØÏÃÖ]æ<íÏè†� æ<g×ÏÖ]<
H<àÚæ<^ßâ<Õ…‚Þ<á]<íÊ†ÃÚ<

…‚’Ö]<áçÓi<^Ú]<àÚ<
Ðè†ŞÖ]<Ùæ÷]<‹£]<ØÏÃÖ]æ<

æ_<íè†ŞÊ<<àÚ<g×ÏÖ]<á_æ_<
áçÓi<^ÛãßÚ<^ÃÚ 

< <
< <
 

…‚’Ö]<ØnÚ<šç£]<
íÊ†Ã¹]æ<åõ^Ú<H<ð^¹]æ<‚Î<

ÄÛrjè<»<šç£]<àÚ<
¢]Ùæ]‚<l]çßÏÖ]æ<íéq…^¤]<H<
æ]<‚Î<Äfßè<äéÖ]<àÚ<à� ^fÖ]<

±]<gÞ^q<ÔÖƒ<< <

 ^é’~�<_†Î_<ÙçÎ<�]<±^Ãi<<
>‹éÖ_<Ü�<hç×Î<áç×ÏÃè<^ãe<>

ì…ç’e<íË×j§<oéu<�Ã¹]<
xf’è<‹éÖ_<Ü�<

Eassociation 

areas<D†ÓËi<Üq�iæ<^Ú<
áæ†è<áçÃÛŠèæ 

 
…‚’Ö]<ÔÖ„Ò<Ä•çÚ<‹ËßÖ]<
ì…^Ú÷]<ðçŠÖ^e<J…‚’Ö^Ê<áƒ]<

çâ<á]‚éÚ<Å†Ş’è<äéÊ<ØÏÃÖ]<
ÄÚ<ˆñ]†ÇÖ]<æ]<ÄÚ<ïç�]<àÚæ<

^ßâ<ÜãÞ^Ê<áæ†è<á]<|]†�Þ÷]<
Ðé–Ö]æ<^´]<á^Ê^–è<±]<

…‚’Ö]<÷æ<á^Ê^–è<±]<å�Æ<
àÚ<l^Ú^ÏÚ<g×ÏÖ]< 

 
 

^Ú_<àÚ<íéu^Þ<íËé¾çÖ]<
íéÒ]…�÷]<íéÛ×ÃÖ]<…‚’×Ö<

á^Ê<Ü×ÃÖ]<÷<Ø’è<äéÖc<÷c<
Ü×ÃjÖ^e<ÀËvjÖ]æ<�^ãjq÷]æ<

Ì×ÓjÖ]æ<àÚ<qíã<ÄÛŠÖ]<
�¤]æJ…‚’Ö^Ê<áƒ]<äÛ×Â<æ]<

äÒ]…�]<Õ]…�]<ê×ÏÂ<
�ŠÒ<íréjÞ<Øé×�<‚ãqæ<

»<ÀË£]<†¿ßÖ]æ 

< <
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ï_…<íéÊç’Ö]<á_<�]„<
g×ÏÖ]<ì‚Â<“ñ^’}<
êÏj×i<ØÒ<íÂçÛ¥<^ãßÚ<
Ñ^Şße<àÚ<äi^Î^ŞÞ<^ãßÛÊ<

�Ãè<àÂ<Ñ^ŞßÖ]<êË� ^ÃÖ]<
æ]<êÞ]‚qçÖ]<g×ÏÖ^Ê<

„òßéu<á‚ÃÚ<ïçÏjÖ]<
íßéÓŠÖ]æ<ØqçÖ]æ<l^f}÷]æ<

°×Ö]<íßéÞ`ÛŞÖ]æ<guæ<
á^µ÷]<äjßè‡æ<< <

< <
< <
 
 

^ãßÚ<^Ú<�Ãè<àÂ<Ñ^ŞßÖ]<
êÎø}÷]<Åç�¤^Ò<
“évÛjÖ]æ<ì…^ãŞÖ]æ<àÚæ<

å„â<“ñ^’¤]<^Ú<��è<±]<
Ñ^ŞßÖ]<»†Ã¹]<»<g×ÏÖ]<

á^vjÚ÷^Ò<äÖ< <
< <
< <
 
 
á_<g×ÏÖ]<çâ<íÏŞßÚ<¼e†Ö]<

ÜãËÖ<ØÒ<‹é‰^uù]<êâæ<
»<Ì’ßÖ]<êË×¤]<H�Û×Ö<

�Ö]æ<ëç�<ØÒ<…ç’Ö]<
l]�¤]æ<íÏe^ŠÖ]<“~�×Ö<æ_<

ÅçßÖ]<ë†�fÖ]<ØÓÒ< <

 íéÊç’Ö]<áçfâ„è<±]<á]<Ü×Â<
ì…^fÃÖ]<íru<�]<î×Â<äÏ×}<
ÙçÏè<�]<�Ü<<V]ƒ^Ú<Üj×ÛÂ<

^ÛéÊ<ÜjÛ×Â<[<^Ú]<Ü×Â<ì…^�÷]<
çãÊ<ír¦<‚fÃÖ]<±]<�]<<JJJ

íè]‚ãe<�]<±^Ãi<äÖ<äÞ]<àÚ<
äé×Â<Ì�Óe<äf×Î<ì‚â^�²<

íféÆ<íèõ…æ<^Ú<ð]…æ<äfru<
äÞ^Ò<ï†è<ÔÖƒ<ä×Ò<

äßéÃe<îju<çÖ<Ì�Ò<äe<
ð^ŞÇÖ]<^¹<�]‡<»<äŠËÞ< <

< <
< <
< 
 

˜Ãe<íéÊç’Ö]<á^Ò<ï†è<á]<
íé×Ò<g×ÏÖ]<çâæ<×Ş’¹]x<

Øe^Ï¹]<x×Ş’¹<sÞçè<
êŠËßÖ]<

Eunconciouness<
collective<V<Dêâæ<

Ä•çÚ<Ù^’i÷]<V�^e<á]æ<
á^ŠÞ÷]<÷<ï†è<»<íÏéÏ£]<

ïç‰<Ñ^ÛÂ_<äŠËÞ<�Ö]<
kŠéÖ<^òé�<ïç‰<†‰<
íéeçe†Ö]<í×’j¹]<ívËßÖ^e<

íé�÷]< 
 

< <
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ÙçÏè<p…^£]<�‰^�]<<V
EØÓÖ<ðê�<H†âçq<<<

†âçqæ<á^ŠÞ÷]<Hä×ÏÂ<†âçqæ<
ØÏÃÖ]<ÐéÊçi<�] 

< <
< <
< <
 

]„â<g×Ö]<÷<áçÓè<÷]<Øâ÷<
á^µ÷]<àè„Ö]<Üâ<àÚ<í‘^}<
�^fÂ<à·†Ö]<àè„Ö]<]ç×fÎ_<
±]<íjÂ^�<H±ç¹]<]ç•†Â_æ<
àÂ<‹ËßÖ]<^éÞ‚Ö]<ÜãŠfÖ^Ê<

Œ^fÖ<HïçÏjÖ]<Í†‘æ<ÜãßÂ<
Å]çÞ]<ðøfÖ]<Üâ^ÛŠÊ<�]<<E
êÖæ_<h^fÖ÷]<<D< <

< <
< <
< <
 

 
|‚Ú<�]<êÖæ]<Hh^fÖ÷]<
°eæ<Üãfi]†Ú<Üâ†ñ]†‰æ<ÄÚ<
Üãe…<Üã×–Êæ<»<ÜããÏÊ<

ÜãÛãÊæ<ÜãÛ×uæ<îju<
ˆrÂ_<^ßÖ^nÚ]<àÂ<Õ]…�]<

Ü�]çu]<äÞ÷<Üã’}<…çße<
g×Ö]<^Ú<�<ØÃËè<ÔÖƒ<

Üâ�Çe 

 íËé¾æ<Ý^ÏÚ<g×ÏÖ]<êâ<
Ü×ÃÖ]<æ_<íÊ†Ã¹]<íèõ†Ö]æ<
íéiû]<àÚ<�]<H±^Ãi<^Ú_<
íËé¾æ<�]öËÖ]<êãÊ<íèõ†Ö]<
íè�^¹]<Hí‰çÛ×¹]<äÖæ<½^fi…]<

Ðémæ<ì�’fÖ^e< 
< <
< <
< <
 

�]öËÖ]<çâ<íÏŞßÚ<Õ]…�ý]<
ë†’fÖ]<êÃÛŠÖ]æ<EíÏŞßÚ<

äßè^Ã¹]DH<�Ö]æ<ëç�<ØÒ<
…ç’Ö]<l]‚â^�¹]æ<
l^éÃÛŠÖ]æ<íéÞû]<^ãj¶†iæ<

ØfÎ<^�^‰…c<±c<íÏŞßÚ<
¼e†Ö]<ê×ÓÖ]<Eg×ÏÖ]<D

^ãñ^ŞÂý<^ÚçãËÚ<Ø}]�<…^� c<
íÊ†Ã¹]<íé×ÓÖ]<p‚v×Ö 

< <
< <
< <
 

…]çÞ÷]<Üâ‚ßÂ<HíÃe…]<…çÞ<
Ýø‰÷]<…çÞæ<á^µ÷]<…çÞæ<
íÊ†Ã¹]<…çÞæ<‚éuçjÖ]<<JJJJ

]„âæ<…çßÖ]<�}÷]<çâ<…çßÖ]<
Ø‘÷]<ÄéÛ¢<…]çÞ÷]<äÞ‚ÃÚæ<

çâ<g×Ö]<< <
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< <
< <
< <

ØÃq<‚èæ†Ê<>ç�]<>Œ^‰_<
íé’~�Ö]<íè†�fÖ]<Jçâæ<

ívjËÖ]<íé‰^‰ù]<H‚Šr×Ö<
‚ÛjŠèæ<äjÎ^�<àÚ<t^éjuý]<

ëˆè†ÇÖ]<ØnÛ¹]<äéÊ<J]†¿Þæ<
äÞù<ðˆq<ë…çÃ�÷<øÊ<

íÎøÂ<äÖ<ÄÎ]çÖ^e<æÄ–−÷<
ÐŞß¹<H�ÓËjÖ]<Äe^jje÷æ<
ØÚ^ÃÖ]<�ÚˆÖ]<JÜÓ¬æ<

äÃÊ]æ�<…çÃ�Ö]<ì„×Ö^e< <
 

< <
< <
< <
< <
 

àÚa<‚èæ†Ê<ìˆè†Çe<‹ß¢]<
^ãÞù<gfŠi<]�nÒ<àÚ<

Hl^Â]†’Ö]<†³æ<Øu]†²<
îju<Ø’i<±c<s–ßÖ]<J

î�æ<íÎ^ŞÖ]<ífu^’¹]<^�<
>æ‚éfé×Ö]<>^ã×Ãqæ<gfŠÖ]<

�nÓÖ<àÚ<†â]ç¿Ö]<íéŠËßÖ] 
 
 

 g×Ö]<çâ<íÏŞßÚ<]¼e†Ö<
Ìñ^¾ç×Ö<íéÊ†Ã¹]<^é×ÃÖ]<æ_<

“ËÖ]<êãf¢]<êâæ<ˆéµ^Ú<
ØÒ<á^ŠÞc<àÂ<å�Æ<àÚ<†�fÖ]<J

»æ<Ýç×ÃÖ]<ínè‚£]<Ð×Şè<
î×Â<“ËÖ]<êãf¢]<�Û×Ö<äÞ_<

Há^ŠÞý]<áù<äÛru<o×m<Üru<
�¹] 

< <
< <
< <
 

^ÚçÛãÚ<^è<HäŠËße<çÖ<^ãjéÏÖ_<
±c<Ôe…<ku�‰÷<JÔ¬æ<

ð^fÂ_<�e‚jÖ]<^ã×Û¬<÷<÷c<
íéeçe†Ö]<÷æ<ïçÏi<^ãé×Â<

Híè†�fÖ]<Ô¬æ<kÞ_<ÙçÛ¦<øÊ<
àÓi<ØÚ^u 

< <
< <
< <
 

�]…_<Ôe…<Ôju]…<øÊ<àÓi<
^fÃjÚ<ÔŠËßÖ<JàÚ<Õ†e�<»<

l^Û×¾<ð^�uù]<Õ^ŞÂ_æ<
‚Ãe<�çqçÖ]<ð^�i^Ú<÷<
êÇfßè<ÔÖ<á_<äÂ‡^ßi<^ÛéÊ<

ð^�è< <
< <
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< <
< <
< <

|†Şè<†Ö�_<ÝçãËÚ<|^ËÓÖ]<
àÚ<Øq]<ÑçËjÖ]<ë„Ö]æ<

‚’Ïè<äe<á_<áçÓi<íÒ†u<
ì†ÛjŠÚ Ý^ÚúÖ<î×ÂúÖæ<
ÐéÏ�æ<l]„Ö]<Éç×eæ<

H^�^ÛÒ<çâæ<ó�<ë†ŞÊ<
…‚’iæ<äßÂ<ØÒ<ÄÊ]æ‚Ö]<
ï†}ù]<Ñ†Şe<íË×j§<
g‰^ßi<ØÒ<“~�< <

< <
< <
< <
 
 

‚Òöè<ÔÞ]…<á_<
l^e]†Ş•÷]<íéŠËßÖ]<

íéË� ^ÃÖ]æ<Ãi�ç<^â…æ„q<
±c<íe†Ÿ<�øéÚ<á^ŠÞý]<

HäŠËÞ<á_æ<ØÒ<á^ŠÞc<
îÃŠè<ğ̂è…çÃ�<±c<
ì�çÃÖ]<±c<íÖ^u<ÜéÃßÖ]<

Ùæù]<�Ö]<Äj³<^ãe<°u<
á^Ò<»<Üu…<äÚ_ 
 

< <

 ‚ÏjÂ]<sÞçè<á_<ØÏÃÖ]<à� ^fÖ]<
EêÂæøÖ]<Dëçj¬<î×Â<

ÄÊ]æ�<íé’~�<h…^Ÿæ<
^ãéÃè÷<H“~�Ö]<÷c<äÞ_<‚ÏjÂ]<
^⁄–è_<á_<°fŠjß¹]<ØÓÖ<‹ßq<

áçÒ��è<»<ïçjŠÚ<ÐÛÂ_<
àÚ<êÂæøÖ]<Ð×� _<äé×Â<Ü‰]<

êÂæøÖ]<êÂ^Û¢]< <
< <
< <
< <

á^Ò<sÞçè<‚ÏjÃè<á_<àè‚Ö]<
ë�öè<]⁄…æ�<^⁄éŠéñ…<»<

ì^éu<HŒ^ßÖ]<àÚ<Ùø}<
ÜãßéÓ³<àÚ<�fÃjÖ]<àÂ<íq^u<
íßÚ^Ò<»<êÂæøÖ]<ì…æ†–Ö<

íe†rjÖ]<íéßè‚Ö] 

< <
< <
 

_‚e<†Ö�_<|†�<ì†ÓÊ<
…çÃ�Ö]<“ÏßÖ^e<ÌÃ–Ö^e<
ë‚Š¢]<ë„Ö]<çâ<…çÃ�<

ˆrÃÖ^e<Üm<^ÛéÊ<‚Ãe<Í^•_<
gÞ^¢]<êÂ^Ûjq÷]<xf‘_æ<
…çÃ�Ö]<“ÏßÖ^e<æƒ<�^Ãe_<
ímøm<ë‚Šq<H<HêŠËÞæ<

êÂ^Ûjqcæ<< <
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†âáçÚ<HÙçŠéi…çÓÖ]<
ë„Ö]æ<ê–Ëè<±c<“ÏÞ<

Øe<hç–Þæ<ì�^Ú<
°Þçiæ�ŠÖ]<àÚ<H�¹]<^º<

ë�öè<±c<š†Ú<
h^òjÒý]< <

< <
< <
< <
 

Ý‚Ïè<àe]<ð^ŞÂ<�]<
äjè†¿Þ<àÂ<š]†Ú_<á^ŠÞý]<
íéŠËßÖ]<æ_<^ÛÒ<^â^�<

>š]†Ú_<ä×ËÇÖ]>H<ØÓ�e<†}a<
�Æ<ÑçfŠÚ<»<Ýç×ÃÖ]<

íéŠËßÖ]<^ãµ‚Î<^ãnè‚uæ< <
< <
< <
 
 

Œ^‰_<Å]†’Ö]<‚ßÂ<àec<ð^ŞÂ<
�]<çâ<Å]†‘<l]�]…ý]<çâæ<

Å]†‘<»†ÃÚ<<<<<>
cognitive<>ØÓ�è<äéÊ<

á^ŠÞý]<àÂ<‚ÛÂ<EêÂæ<Dæ_<
àÂ<Øãq<E÷<êÂæ<Däi�]…c<

†e‚èæ<çâ<áö�<Häi^éu<
ë…‚è÷æ<äÞ_<ÔÖ„e<“ÛÏi<

íé’~�<äÖý]< <

 …Ćç�<ÔÞ]…<^Ú<Í†ŁÂ<Ü‰^e<
@tøÃÖ]<ì�]…ý^e?<ë„Ö]æ<

ˆ�Ò…<î×Â<íéÛâ_<Å]‚eý]<
ð]ç‰<»<tøÃÖ]<æ_<»<

ØÚ^ÃjÖ]<ÄÚ<ÄÎ]çÖ]<J�jÂ]æ<
ÔÞ]…<á_<h^’ÃÖ]<�fÃi<àÂ<
ØÛÂ<�Ê<HØ�^Ê<á_æ<Øé×vjÖ]<

�øéÚ<á^m<˜è†Û×Ö<àÚ<Ùø}<
ì�^Âc<‚éÒ`i<äi]ƒ<

�fÃjÖ]æ<^ãßÂ 
  
  
  
  
  

š�Ëè<»<íè†¿ßÖ]<íéÊ†Ã¹]<
àÛãÞ_<àÓÛ¹]<p]‚uc<
l]�Çi<íéÖ^ÃËÞ]<íéÒç×‰æ<

íéÛŠqæ<àÚ<Ùø}<p]‚uc<
l]�éÇi<»<

�^ÏjÂ]æ…^ÓÊ_l]<˜è†¹]< 
< <
< <
< <
 

l^‰]…‚Ö]<ínè‚£]<kjfm_<á_<
l^Â]†’Ö]<ð]ç‰<kÞ^Ò<

íé×}]�<÷<íè…çÃ�<æ_<íéq…^}<
íéòée<êãÊ<ë�öi<»<
íè^ãßÖ]<±c<H†içjÖ]<ë„Ö]æ<
å…æ‚e<ë�öè<±c<ì�^è‡<< <
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Ý‚Ïè<àe]<ð^ŞÂ<�]<ímøm<
Øu]†Ú<½^Ï‰ý<�e‚jÖ]<
îâæ<÷æ_<VÜéÓvjÖ]<çâæ<
^•†Ö]<ÜÓ�<�]<å„éËßiæ<
»<å†Ú]æ_<äéâ]çÞæ<J
^éÞ^mVí×u†Ú<Ý‚Â<á]‚qæ<

t†£]<J^nÖ^m<V�çqæ<Üé×ŠjÖ]<
çâçÏ×Ş¹]<ë„Ö]<ë�öè<

±c<î×Â_<l^q…�<ÝøŠÖ]<
êŠËßÖ]< <

< <
< <
 
 

Ý]ˆÖ÷]<á^ŠÞøÖ<Õ�e<�e‚jÖ]<
ÄÚ<�]<äÞ÷<]ƒ]<á^Ò<Ð×−<
^Ú ð^�è<çãÊ<†e‚è<^Ú 

ð^�è<àÛÊ<÷ Ð×}<äÖ<÷<
�e‚i<äÖ< <

< <
< <
< <
 
 
á_<hç×ÏÖ]<íÛé×ŠÖ]<àÚ<

š]†Ú_<í×ËÇÖ]<ïç�]æ<
ÜÃßi<l]„×²<êÞ^Ã¹]<
^ÛÒ<ÜÃßi<ŒçËßÖ]<l]„×²<

íÛÃ� ù]<^´cæ<Ñ]ƒ<ÜÃ�<
á^µ÷]<àÚ<ê•…<�^e<^e…<< <

 `Ş¤]<»†Ã¹]<‚ßÂ<àe]<
ð^ŞÂ<`Ş}<sjÞ<àÂ<Üé~–i<
]…‚Îl<l]„Ö]<±c<‚£]<

ë„Ö]<ØÃq<á^ŠÞ÷]<»<
íãq]çÚ<HäÖ÷]<æ_<±çi<á^ŠÞ÷]<

Ý^Úƒ<äi]ƒ<|]…æ<†e‚è<^ãÞö� 
  
  
  

>Ôe<>ØÃq<h^òjÒý]<�çÃè<
±c<íéf×‰<íèõ…<“~�Ö]<àÂ<
äŠËÞ<�^ÃÖ]æ<HØfÏjŠ¹]æ<çâæ<

î×Â<‹ÓÃÖ]<^Ú^³<àÚ<
íè†¿Þ<àe]<ð^ŞÂ<H�]<ë„Ö]<

ï_…<íée^«ý]<ì‚ñ]ˆÖ]<àÂ<
‹ËßÖ]<±c<‚u<Ö]Ü~–j<

�ÇÖ]<g‰^ßjÚ<ÄÚ<ÌÃ•<
l]…‚Î<á^ŠÞ÷] 

< <
< <
< 

á^µý]<êÏéÏ£]<÷<Ø’¬<÷c<
à¹<ÜÓ̄u<�]<äÖç‰…æ<î×‘<

�]<äé×Â<Ü×‰æ<î×Â<äŠËÞ<
÷çÎ<øÃÊæ<]„}_æ<^Ò†iæ<
^fuæ<H^–Çeæ<ØÛ�èæ<ÔÖƒ<

ÜÓu<Ìé×ÓjÖ]<ÜÓuæ<
Ìè†’jÖ]<Üé×ŠjÖ]æ<�^éÏÞ÷]æ<

gq]æ<î×Â<ØÒ<àÚöÚ<»<
^Ûãé×Ò< <
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< <
< <
< <
á_<Ü×Ãè<�†ËÖ]<á_<�e‚jÖ]<

äßÚ<äŠËßÖ<Øãq<H^ãjÃéfŞe<
á_æ<àÚö¹]<xév’Ö]<‹ËßÖ]<
Ü×Â<äÞ]<]ƒ]<Õ†i<�e‚jÖ]<ÄÚ<
�]<á^Ò<äÖ<àŠu<�e‚jÖ]<
Úäß<äÖçÏÖ<±^Ãi<><łàÿÚÿæ

<ÿçŁãşÊ<Žä�×Ö]<îş×ÿÂ<łØ�Òÿçÿjÿè
ŁÈŽÖ^ÿe<ÿä�×Ö<^ĆÞ<�dŁãŁfłŠÿu<Žå�†łÚş_<ł‚şÎ<

ñØ₣ÓŽÖ<Łä�×Ö]<ÿØÿÃÿq<žðłêÿ�<
]⁄…ł‚şÎ<<<>ÑøŞÖ]<E3D 

< <
< <
 

…‚ÏÖ]<ë†«<÷<gŠu<
†è‚Ïi<H“~�Ö]<Øe<†nÒ_<<^Ú
áçÓè<å†e‚è<÷<^Ú<ØÎ_æ<<^Ú
áçÓè<å†e‚è<^Ú<“~�Ö]<J
]ƒcæ<á^Ò<jÖ]�e‚<àÚ<

“~�Ö]<…‚ÏÖ]æ<ë†«<
î×Â<Íø}<HÔÖƒ<^ÛÊ<

ì‚ñ^Ê<�e‚i<÷<å†’ßi<
H…]‚Îù]<ÔÖ„Öæ<gqæ<
�e‚jÖ]<à¹<å‚ée<†è�^Ï¹] 

 
 

 äÞù<^¹<ê•…<�^e<^e…<
Ü×Šj‰]<äÖ<�^ÏÞ]æ<äÛÓ£<

^q…^}<àÂ<å�e‚i<å…^éj}]æ<
±c<àŠu<�e‚i<�]<å…^éj}]æ<

‚qçÊ<ì„Ö<�éÃÖ]<íu]…æ<
˜èçËjÖ]< <

< <
< <
< <

áçÓè<÷<•†Ö]^<�^e<÷c<ÄÚ<
ÜãËÖ]<÷æ<áçÓè<ÜãËÖ]<÷c<ÄÚ<

…çßÖ]<J^Û×Ê<Ø’i<…]çÞ_<�]<
å�‚Úæ<îÊ^Ãè<g×ÏÖ]<àÚ<

š]†Úù]<Ý^Ï‰ù]æ<xf’èæ<
Üé×‰<Õ]…�ý]<Ñæ„Ö]æ<

Õ…‚éÊ<ì„Ö<á^µý]<Üé×ŠjÖ]æ<
� 

< <
< <
< <
 

î×Â<á^ŠÞý]<á_<Õ…‚è<á_<�]<
á^Ò<á^ŠÞøÖ<ØfÎ<á_<áçÓè<

HäŠËßÖ<ë_<á_<�]<±^Ãi<
†e�<á^ŠÞøÖ<„Ú<á^Ò<H^Ú‚Â<
]ƒdÊ<á^Ò<†Ú÷]<ÔÖ„Ò<ä×Ê<

á_<†e‚è<äÖ<†Úù]<‚Ãe<�çqçÖ] 
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�]<±^Ãi<ÝçéÎ<^éÞ‚Ö]<
ì†}û]æ<JÝçéÏÊ<^éÞ‚Ö]<Ñ‡†Ö^e<

ð^ŞÃÖ]æ<ì†}û]æ<†qù^e<
]æð]ˆ¢<J]ƒdÊ<Ü×Â<á^ŠÞý]<

íéÚçéÎ<äe…<äÚ^éÎæ<äé×Â<
îÏÖ_<ì�^éÎ<†Úù]<HäéÖc<

|†ŞÞ]æ<ÝøŠj‰ý^e<°e<
äè‚è 

< <

< <

< <

]ƒc<kãqçi<íÛâ<“~�Ö]<
±c<íè^Â…<gq]æ<

íè�çfÃÖ]<�<ä×Ç�<ÔÖƒ<àÂ<
�e‚jÖ]<äŠËßÖ<Ý^Ûjâý]æ<^ãe< <

< <
< <
< <
 
 

^²…<êi`i<‚ñ]çËÖ]<àÚ<åçqæ<
H‚ñ]‚�Ö]<‚ñ]‚�Ö]æ<àÚ<

åçqæ<H‚ñ]çËÖ]<]æ…]†•ù<àÚ<
åçqæ<H…^Š¹]<…^Š¹]æ<àÚ<
åçqæ<…]†•ù] 
 
 

 á_<�]<±^Ãi<çâ<êÖçj¹]<
�e‚jÖ<HäjÓ×º<ífŠßÊ<�çqæ<

á^ŠÞý]<»<å„â<íÓ×Û¹]<
ó�÷<íÞ…^ÏÚ<š…ù^e<

Hð^ÛŠÖ]æ<÷†ÃÖ]æ<ê‰†ÓÖ]æ<J
Ý^Ûjâ^Ê<á^ŠÞý]<†Ú`e<äŠËÞ<

å�e‚iæ<^�<çâ<Øãq<äßÚ<�^e 
 

< <
< <
 

çÖ<Í†Â<á^ŠÞý]<äe…<îvj‰ù<
á_<†e‚è<HäÃÚ<øÊ<ÄÊ‚è<
á^ŠÞý]<±c<�e‚jÖ]<÷c<äfru<
àÂ<H�]<áù<°ßÎç¹]<]æ†è<

ÜãŠËÞ_<àè†ÿe‚Ú<÷<àè†Že‚Ú 

< <
< <
< <
 

ác<kÞ^Ò<ÔŠËÞ<ÔÖ<Äß‘^Ê<
^ãe<^Ú<kò�<àÖæ<ÄéŞjŠi<

ÔÖƒ<H]‚e_<ácæ<kÞ^Ò<
^ãñ…^fÖ<^ãÛ×ŠÊ<äÖ<Äß’è<^ãe<

^Ú<Hð^�<Üm<Ù^Î<äÖ<íu]†Ö]<»<
ÝøŠj‰ý]<±c<�]<Õ†iæ<

�e‚jÖ]<ÚäÃ<çâæ<íè�çfÃÖ] 

< <
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±c<š…_<îÏ�éÊ<íÃéŞÏÖ]<
g×ÏÖ]<àÓÖæ<îÏ�i<÷<
‹ËßÖ]<áù<kÎæ<íÃéŞÏÖ]<
áçÓè<äéÊ<l^ÛñøÚ<ŒçËßÖ]<

àÚ<^ãi]ƒæ<„×Ú<^ãi]çã�æ<
^ãÒ^ÛãÞ]æ<»<^ãiøËÆ< <

< <
< <
< <

áçÖ‚fŠi_<ÜÒ�]†Ú<
ÜÓŠËÞù<�]†²<�]<ÜÓÖ<J
]çŞfâ]<]†’Ú<ádÊ<^Ú<ÜjÞ_<

åçÛjéãj�]<÷<Ðé×è<á_<áçÓè<
÷c<»<H…^’Úù]<ë_<

]çŞfâ]<àÂ<ð^�<˜èçËjÖ]<
àŠuæ<…^éj}ý]<�e‚jÖ]æ<±c<
š…_<�e‚jÖ]<<…^éj}÷]æ

ÜÓßÚ<ÜÓŠËÞù<°Êç‘çÚ<
íÖ„Ö^e<]æíßÓŠ¹<

ÜÒ…^éj}÷<ÄÚ<�]<
ÜÒ�e‚iæ<ÜÓŠËÞù<ÄÚ<

�e‚i<�]<J 
 
< <

< <

< <

]„Óâ<á^Ò<h_�<�e<
Øéñ]†‰c<ÄÚ<î‰çÚ<äé×Â<
HÝøŠÖ]<^Û×Ò<…^j}c<Ü�<�] 

 ^²…<kßÛÒ<àß¹]<»<à�]<
à�]æ<»<àß¹]<J^²…æ<ÄËjÞc<

“~�Ö]<î×Â<ë‚è_<
äñ]‚Â_<ëƒæ_æ<î×Â<

ë‚è_<äñ^fu_ 

< <
< <
< <

á^ŠÞý]<÷<‚ã�è<àŠu<�e‚i<
�]<÷c<]ƒc<kË�ÓÞc<äÖ<

gÎ]çÃÖ]<J‚Îæ<î�<àec<
ð^ŞÂ<�]<ð÷öâ<Œ^ßÖ]<Øâ`e<

ÜãËÖ]<àÂ<�]<Üâæ<àè„Ö]<
]æ‚ã�<àŠu<�e‚i<�]<ØfÎ<á_<

Ì�Óßi<Ü�<gÎ]çÃÖ] 

< <
< <
 

ÜãßÚ<àÚ<àŠu<äß¾<�^e<
Ü×Šj‰^Ê<HäÖ<ÜãßÚæ<àÚ<àŠu<

äß¾<�^e<^Û×Â<äßÚ<á_<
�e‚jÖ]<íÂ‡^ß¹]æ<÷<ÄÊ‚i<

äßÂ<^Ú<…‚Î<äé×Â<æ÷<g×Ÿ<äÖ<
^Ú<�<ÜŠÏè<äÖ 

 
 

 
^Ú_<á^ŠÞ÷]<ë�^ÃÖ]<]ƒc<
ØÒ_<àÚ<ì†r�<êãßÖ]<t†}_<

àÚ<íßq<íÏÊ]ç¹]<ÙˆÞ_æ 
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h…<°¹^ÃÖ]<H<ì†ÓËÖ]æ<
^ÛéÊ<ë�öè<±c<ÄÛÎ<

ïç�]<₣¹]ë�†<á^Şé�Ö]æ<
ëçÇ¹]< <

< <
< <
 
 

�e‚i<^éÞ‚Ö]<^éÞ‚×Ö<Vçâ<á_<
†e‚è<»<h^f‰_<^ãÃ¶<

]…^~jÊ]<]…^nÓj‰]æ<^�<H<
^Û×Òæ<‚è‡<^ãéÊ<ðê�<
�]�‡]<í×ËÆ<]…]�Æ]æ<H<
ì…^Ú`Ê<ÔÖƒ<á_<ä×Ç�i<àÂ<

íÏÊ]ç¹]<äè�öiæ<±c<
íËÖ^~¹]<< <

< <
 
 

�e‚i<^éÞ‚Ö]<ì†}üÖ<<VàÛÒ<
†e‚è<†q^j¹]<ØÒ`éÖ<^ãßÚ<
÷øu<H<æ_<ßéÖÜÃ<î×Â<

ëæƒ<íÎ^ËÖ]<÷^–Ê_<H<
áç’éÖæ<^ãe<äãqæ<àÂ<Œ^ßÖ]<
H÷^¶c<ì…^Ú`Ê<ÔÖƒ<Ý‚Â<

…^nÓj‰ý]<H…^}�ý]æ<
Í^Ã‰ý]æ<…^nèý]æ< <

< <
 
 

 H]…^éj}c<]æ…^j}c<Üâ<HÜãŠËÞù<
ÔÖ„Öæ<Ù^Î<Ü�<î‰çÚ<äé×Â<
ÝøŠÖ]<>łÜÓflÞ�c<fiÝçÿşÎ<ÿáŁç×ÿãrÿi<>

Í]†Âù]<138 

< <
< <

‚Òöè<àec<ð^ŞÂ<�]<î×Â<
íéÛâ_<½^Ï‰c<Ö]�e‚j<

…^éj}ý]æ<Ùç‘ç×Ö<±c<íÖ^u<
ÝøŠÖ]<íßéÓŠÖ]æ<íéŠËßÖ]<

ìçq†¹]< <
< <
< <

�e‚jÖ]<ÝçÚ„¹]<Vçâ<ØÒ<
�e‚i<ÌŞÃßè<î×Â<ÔŠËÞ<

�çqçe<^ã¿u<‹éÖ<�<äéÊ<
ðê�<H<�e‚jÖ^Ò<»<

Øé’�<íé’ÃÚ<H<æ_<»<Àu<
�çqçe<ØÏÂ<H<æ_<íÂ^�<

�çqçe<ð^è…<íÃ�æ< 
< <
< <
 

�e‚jÖ]<�çÛ�]<Vçâ<^Ú<á^Ò<
]�e‚i<^¹<ÏŁèh†<±c<�]<
äÞ^vf‰<±^Ãiæ<H<�e‚jÖ^Ò<

»<ìð]†e<íÚ„Ö]<àÚ<ÑçÏu<
H°Îç×~¹]<^Úc<ð^Êæ<^Úcæ<

H÷øvj‰c<xév’iæ<íeçjÖ]<±c<< <
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ÜŠÏè<‚âˆÖ]<±c<H°ÂçÞ<‚â‡<
†â^¾<ê×q<‚â‡æ<à� ^e<
êË}<J^Ú_<†â^¿Ö]<ê×¢]<çãÊ<
‚âˆÖ]<»<Ùç–Ê<Ùø£]<àÚ<

l÷çÒ`¹]<l^‰çf×¹]æ<�Ææ<
ÔÖƒ<J‚âˆÖ]æ<êË¤]<çâ<

‚âˆÖ]<»<í‰^è†Ö]<guæ<
…çã¿Ö]<äßÚæ<‚âˆÖ]<»<
�e‚jÖ]<ÄÚ<�] 

< <

< <

ÙçÏè<àec<ð^ŞÂ<�]<»<
äÛÓu<>‚â]ˆ×Ö<»<^éÞ‚Ö]<

øÂá^jÚ<VíÚøÂ<»<^â‚ÏÊ<
>ë_<h^f‰_<l]çã�Ö]<>

íÚøÂæ<»<H^â�çqæ<íÚøÃÖ^Ê<
�Ö]<»<^â�çqæ<

Í]†’Þý]<H^ãßÂ<íÚøÃÖ]æ<
�Ö]<»<^â‚ÏÊ<�çqæ<
íu]†Ö]<H^ãßÚ<…^mý^Ê<†Ó�<
íÛÃßÖ<Há]‚qçÖ]<�çqææ<íu]†Ö]<
^ãßÚ<†Ó�<íÛÃßÖ<á]‚ÏËÖ]J>< <
< <
< <
 

†e^’Ö]<àÚ<�‘<^ÛÂ<÷<äf¬<
�]<^ºæ<÷<äf¬<�]<]�e‚jÖ<

äÃÚ<J�’Ö]æ<î×Â<HÝ^ŠÎ_<< <

 ÙçÏè<àec<ð^ŞÂ<á_<gñ^jÖ]<
^ÛÒ<g«<äé×Â<á_<hçjè<àÚ<

HäfÞƒ<]„Ò<g«<äé×Â<á_<
hçjè<àÚ<�e‚jÖ]<ÄÚ<Häe…<áù<

�e‚jÖ]<…^éj}ý]æ<àÚ<†ñ^fÒ<
hç×ÏÖ]<…]†‰ù]æ< <

< <
 

< <
 

ác<l�…_<íeçjÖ]<êÇfßéÊ<ÔÖ<
á_<÷<ç×¡<àÚ<†ÓËjÖ]<Ùç�<

HÕ†ÛÂ<†ÓËjÊ<^ÛéÊ<kÃß‘<
»<…^ãÞHÕ<ádÊ<l‚qæ<

íÂ^�<†Ó�^Ê<�]<H^ãé×Â<ácæ<
l‚qæ<íé’ÃÚ<�eçÊ<ÔŠËÞ<

î×Â<HÔÖƒ<†ËÇj‰]æ<�]<
giæ<äéÖc 

< <
< <
 

ÙçÏè<àec<ð^ŞÂ<�]<»<
äÛÓu<>h…<íé’ÃÚ<km…æ_<

÷ƒ<H]…^ŠÓÞcæ<�}<àÚ<íÂ^�<
km…æ_<]ˆÂ<]…^fÓj‰cæ<>

�]†¹]æ<Ù„Ö]<…^ŠÓÞý]æ<�<
ˆÂ<ØqæI<ë„Ö]<p…çè<

äfu^‘<ìˆÃÖ]<íÃÊ†Ö]æ<ÄÚ<
å�Æ 
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^²…<ÔÃßÚ<HÕ^ŞÂ`Ê<^²…æ<
Õ^ŞÂ_<ÔÃßÛÊ<J^Ûßéuæ<
Ì�Ói<ÔÖ<íÛÓ£]<»<

Äß¹]<xf’è<Äß¹]<°Â<
Hð^ŞÃÖ]<�Ãè<^²…<
kÞ^Ò<ì^Þ^Ã¹]<àÚ<Íç¤]<

ğ̂nÂ^e<†ÏËÖ]æ<±c<^�íÂ<H�]<
±c<Ù^fÎý]<î×Â<Hàè‚Ö]<
±c<Ù^fÎý]<î×Â<ØÛÃÖ]<

H�^’Ö]<^ÛßévÊ<Ì�Óè<�]<
ð^ŞÇÖ]<hæ„è<àÚö¹]<
ë„Ö]<åøje]<»<^éÞ‚Ö]<àÚ<

ì‚�<äjf¦<�<î×Â<^Ú<Ñ^‰<
äÖ<àÚ<‚ñ]‚�< <

< <
< <
< <
 
á_<^•†Ö]<çâ<áçÓ‰<g×ÏÖ]<

±c<…^éj}]<�]<‚fÃ×Ö<äÞ_<
…^j}]<äÖ<Ø–Êù]<î•�Ê<äe< <

< <
< <
 
^Ú_<ê•]†Ö]<‚Î<cîËjÒ<

Ðe^Še<�e‚i<�]<HäéÊ<
ÌéÓÊ<áçÓè<]†e‚Ú<äÃÚ<

çâæ<‚Î<ê•…<å�e‚je 
 

 �‘<àÂ<l^Ú†�]<�‘æ<àÂ<
l^fq]çÖ]<�‘æ<àÂ<l]�e‚jÖ]<

l]…^éj}ý]æ< <
< <
< <

†Ó�Ö]<î×Â<á_<ê’Ãi÷<�]<
íÛÃße<J÷çÖæ<íÛÃÞ<HØÏÃÖ]<

ë„Ö]<†¿ßè<±c<
ë„Ö]æHgÎ]çÃÖ]<ØÛjÒc<äe<

á^ŠÞý]<á^ÓÖ<ØnÚ<l]�^Û¢]<
l^Þ]çé£]æH<�Ö]<†e‚i÷<

h^éÇÖ<ØÏÃÖ]<JgqçÊ<î×Â<
á^ŠÞý]<÷]<Ý‚~jŠè<íÛÃÞ<ØÏÃÖ]<

»<�e‚jÖ]<ÄÚ<ÐÖ^}<ØÏÃÖ]< <
< <
 

äqçjè<Íç¤]<±c<Hg×ÏÖ]<
Äßµ<ØÏÃÖ]<á_<†ÓËè<»<

�e‚jÖ]< <
< <
 

^²<á_<š†Ú<í×ËÇÖ]<‚Î<áçÓè<
àÚ<†Ş}_<š†Úù]<�Ö]<gé’i<

Há^ŠÞý]<fl‚eøÊ<àÚ<ðê�<
Hä¿Îçè<fl‚e÷<àÚ<ðê�<ä×Û¬<

î×Â<v’Ö]Hìç<äÞc<Íç¤]<
ë„Ö]<‚Öçjè<àÂ<xf�<Hífé’Ú<
îju<ÀÏéjŠè<ÐéËèæ<á^ŠÞý]<

àÚ<ì†Ó‰<ïç�] 
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^º<‚Â^Šè<ÄÊ�<î×Â<
“~�Ö]<±c<á_<„~jè<
ì�^fÃÖ]<ØÓ�e<Hë‚q<

ì…çne<ÝçÏéÊ<î×Â<‹ËßÖ]<
ì…^Úù]<HðçŠÖ^e<êÏi�Ö<^ãe<

±c<íßòÛŞ¹] 

< <

< <

ác<ØÒçj¹]<î×Â<�]<àÚ<
îÏÖ_<å�^éÎ<äéÖc<‚ÛjÂ]æ<
»<ØÒ<å…çÚ_<äé×Â<JàÚæ<

Ý‡]çÖ<ÔÖƒ<Ý‚Â<�e‚jÖ]<
ÝøŠj‰ý]æ<á^è†¢<†è�^Ï¹]< <

< <
 
àÚ<Ñ]ƒ<^òé�<àÚ<“Ö^}<

íf¦<H�]<å^�_<ÔÖƒ<^ÛÂ<
å]ç‰<E†èçßjÖ]<»<½^Ï‰c<

�e‚jÖ]D< <
< <
 

g£]<�<çâ<á_<å†möi<÷æ<
†möi<äé×Â<Hå]ç‰<g£]æ<îÊ<
�]<á_<g�<äéÊ<àÚ<Hå÷]æ<

g£]æ<�^e<á_<g¬<‚fÃÖ]<
àÚ<äfu_<^Úæ<äfu_<^ÃŞÏßÚ<
àÂ<äŠËÞ<Hå]çâæ<g£]æ<àÚ<
�]<çâ<á_<Õ„}`è<àÚ<ØÒ<

Hðî�<øÊ<g�<÷c<å^èc< <

 �_<Ü×Ãi<á_<…çÞ<^•†Ö]<ØŠÇè<
àÚ<]hç×ÏÖ<ð^nÆ<H�e‚jÖ]<

ê•]†Ö^Ê<àÂ<�]<äŞŠe<…çÞ<
^•†Ö]<äÚ^Óuù<‹é×Ê<äÖ<

�e‚i<ÄÚ<�]<äéËÓèæ<àŠu<
…^éj}]<äe…<äÖ< <

< <
< <
 

]ƒc<újÚc<g×Î<êq]†Ö]<^u†Ê<
H�^e<xf’è<äjÎæ<ÙçÇ�Ú<
í×Ú^Ã²<�]<H±^Ãi<÷æ<kÎæ<

�e‚j×Ö<ÄÚ<�] 
  
  
  
  
  

]ƒc<l�…_<á_<xjËßè<ÔÖ<
h^e<ð^q†Ö]<‚ã�^Ê<^Ú<äßÚ<

ÔéÖcH<ë_<±c<†¿Þ]<^Ú<
ÔéŞÃè<å^è_<Ôe…<ÌéÒæ<

Ô×Ú^Ãè<H�]<]ƒcæ<l�…_<á_<
xjËßè<ÔÖ<h^e<Íç¤]<

‚ã�^Ê<^Ú ÔßÚ<äéÖc< <
< <
< <

Ì’è<àec<ð^ŞÂ<�]<Ðè†ŞÖ]<
±c<H�]<á^e<†ÓËjè<á^ŠÞý]<

»<Híéuæ†Ö<^ãjÖ^u< <
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ØÃq<àec<ð^ŞÂ<�]<l]çã�Ö]<
ì…ç’Ú<íÃfŞßÚæ<»<g×ÏÖ]<

l…^’Ê<^ÞçÓÚ<^é‰^‰_<ÄßÚ<
g×ÏÖ]<àÚ<å^Ÿý]<±c<�]<ˆÂ<
Øqæ<Jke^‘_æ<^ãfu^‘<

í×ËÇÖ^e<ØÇ�Þ^Ê<…ç’e<
á]çÒù]<àÂ<áçÓÚ<á]çÒù]< <

< <
< <
‚Î<Ü×Ói<àÂ<š]†Ú_<íj‰<V
÷æ_<Íç}<H†ÏËÖ]<^éÞ^m<Íç}<

HÐ×¤]<^nÖ^m<å†�<‹ËßÖ]<HÜãßÖ]æ<
^Ãe]…<ŁÜÿâ<HÑ‡†Ö]<^ŠÚ^}<x�Ö]<

HØ~fÖ]æ<]�}_æ<äßjËÖ]< <
< <
 
 

ØÃq<àec<ð^ŞÂ<�]<Íç}<
†ÏËÖ]<‚�_<š†Ú_<í×ËÇÖ]<
]†Ş}<‚ã�j‰]æ<ÙçÏÖ^e<>àÚ<
àÓ‰<Íç}<†ÏËÖ]<äf×Î<ØÎ<

^Ú<ÄÊ†è<äÖ<ØÛÂ< <
 
 

ØÃq<àec<ð^ŞÂ<�]<àÚ<
š]†Â_<Íç}<†ÏËÖ]<<…^}�ý]

hoarding<JäÛŠÎæ<±c<
ímøm<Ý^ŠÎ_V<…^}�c<°¹^¿Ö]<I<

…^}�cæ<àè‚’jÏ¹]<I<…^}�cæ<
°Ïe^ŠÖ]< <

 ^ßâ<gi]†Ú<Äe…_<Vg£]<�<H<
g£]æ<»<�]<H<g£]æ<�^e<H<

g£]æ<àÚ<�]<H<g£^Ê<�<
Hð]‚je]<g£]æH<àÚ<�]<

ð^ãjÞ]<H<g£]æ<»<�]<�^eæ<
ĐíŞ‰]æ<^Ûãßée<Jg£]æ<�<á_<

÷æ<å†möi<†möi<äé×Â<å]ç‰<H<
g£]æ<»<�]<á_<g�<äéÊ<

àÚ<å÷æ< <
< <
< <
 

<ZÌéÒ<Ñ†�è<g×Î<…ç‘<
á]çÒù]<íÃfŞßÚ<»<Häia†Ú<

Ý_<ÌéÒ<Øu†è<±c<�]<çâæ<
ØfÓÚ<Häi]çã�e<Ý_<ÌéÒ<
ÄÛŞè<á_<Ø}‚è<ì†–u<H�]<

çâæ<�<†ãŞjè<àÚ<íe^ßq<
HäiøËÆ<Ý_<ÌéÒ<çq†è<á_<

ÜãËè<Ðñ^Î�<…]†‰ù]<çâæ<�<
gjè<àÚ<äi]çËâ< <

< <
< <
 
 

ØÃq<àec<ð^ŞÂ<�]<^Ú<gé’è<
Þý]á^Š<àÚ<Ü�]<…‚ÓÖ]æ<

Ý‚Âæ<Ñ]†�c<g×ÏÖ]<äÞ`e<si^Þ<
àÚ<š]†Ú_<í×ËÇÖ]<ïç�]æJ< <
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…^}�c<°Ïe^ŠÖ]<VÜâæ<
àè„Ö]<]çÏf‰<±c<�]<

“×~jjÖ<Üãeç×Î<^º<å]ç‰<
Ü×Ê<ÜãÏÃi<Ðñ]çÃÖ]<�æ<

Üã×Ç�i<àÂ<�]<HÐñøÃÖ]<
]çÏfŠÊ<±c<�]<“×~jjÖ<
Üãeç×Î<^º<å]ç‰< <

< <
< <
^Ú<gru<Ð×¤]<àÂ<�]<

±^Ãi<ábé�<ćÜâ<Ñ‡†Ö]<
Íç}æ<Ð×¤]J^Û×ÓÊ<kÛ¿Â<

íféâ<�]<ˆÂ<Øqæ<»<
Hð^éÖæù]<…æ‚‘<�<]çe^ãè<

äÃÚ<Wå�Æ<ð^éu<äßÚ<ˆÂ<
Øqæ<á_<Ê^−]ç<äÃÚ<å]ç‰< <
< <
 
 

íÚøÂ<á^ŠÞý]<Íç}<àÚ<<�]
á_<äßÚöè<ä₣Êç}<àÚ<<ØÒ

žÍç}<�Æ<Íç}<äe…<Õ…^fi<
±^Ãiæ< <

< <
 
 

ë„Ö]<Í^−<�]<…†vjè<
äf×Î<àÚ<Íç¤]<àÚ<ØÒ<^Ú<

�^ïç‰JàÖæ<Í^−<á^ŠÞý]<
�Æ<�]<÷c<š†¹<»<äf×Î< <

 …^}�c<°¹^¿Ö]VÜâ<áæ†}‚¹]<
øā<H]…^nÓj‰]æ<áçÓŠÛ¹]<

ì^â^fÚ<^~jÊcæH]…<ð÷öãÊ<
kÛÓvj‰]<í×ËÇÖ]<î×Â<

Üãeç×Î<±çj‰]æ<å†�Ö]<î×Â<
HÜã‰çËÞ<ÜãÊ<÷<É†Ëi<àÚ<

^éÞ‚Ö]<ÜãjÛãÞ<÷æ<äqçji<±c<
^â�Æ<ÜãjÛâ<Jke^nÖ]<Üâ†ÏÊ<
ácæ<]çÞ^Ò<Hð^éßÆ_<†â^¿Ö]<

Ü�ƒ<ácæ<]çÞ^Ò<ð]ˆÂ_ 

< <
 

ÔòÖæ_<Üâ<áç×Ê^ÇÖ]<àè„Ö]<�<
Ðfè<»<Üãeç×Î<ÄŠjÚ<êÂçÖ<

íÛÓ£]<Å^Ûj‰]æ<Hí¿Âç¹]<
ÊØÏ<á_<ÄÊ†i<Ü�^ÛÂ_<æ_<

îÒˆi<Ü�]çu_<áù<Íç}<
†ÏËÖ]<‚Î<àÓ‰<Üãeç×Î 

< <
 

…^}�c<àè‚’jÏ¹]<VÜâæ<
àè„Ö]<�<]æ†}‚è<]…^nÓj‰]<÷æ<
ì^â^fÚ<÷æ<H]…^~jÊ]<^́ c<]çÛ×Â<àÚ<

Üã‰çËÞ<h]†Ş•ý]<‚ßÂ<H†ÏËÖ]<
]çÛ×ÃÊ<ÜãÞ_<ác<�<]æ†}‚è<

÷ç�i<Üãé×Â<ÜãÞ^µc<ÙˆÖˆiæ<
ÜãÞ^Ïèc<]æ†}�^Ê<ÜãËÃ–Ö<àÂ<
Ù^u<°×Òçj¹]<^Û×Âæ<ÜãßÚ<

ÜâˆrÃe<àÂ<Ý^ÏÚ<°ÏéÖ]< <
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< <
< <

t†}_<ÄÛŞÖ]<àÚ<Ôf×Î<
ÄŞÎ]æ<Ô‰`è<àÚ<Ôe…<á_<
ÔéŞÃè<�Æ<^Ú<ÜŠÎ<HÔÖ<

‹éÖæ<Ù‚è<î×Â<…^Ã�<
‚fÃÖ]<ì†nÒ<ä×ÛÂ<÷æ<

ÚäjÚæ]‚<î×Â<å�…æ<^´cæ<
Ù‚è<î×Â<å…çÞ<å^ßÆ<äe†e<

ä‰^f©]æ<äéÖc<äf×Ïe<å‡†�æ<
àÚ<Ñ…<ÄÛŞÖ]<äé×�æ<íé×�<

Å…çÖ]<ÔÖ„eæ<àŠ�<Ù^ÛÂù]<
çÒˆiæ<Ù]çuù] 

< <
< <
 
á_<†nÒ_<^Ú<gru<Ð×¤]<àÂ<
�]<ábé�<VÜâ<Ñ‡†Ö]<Íç}æ<

HÐ×¤]<Üâæ<Ñ‡†Ö]<‚�_<
°e^r£]< <

< <
 
 
Üm<ê‘çè<tæ†¤^e<àÚ<Ñ‡`Ú<
Üâ<Ñ‡†Ö]<^e°ÏéÖ<�^e<

Ü×ÃÖ]æ<á_<�]<‚Î<±çi<
å�e‚i<àÚ<ØfÎ<á_<áçÓè 

 
 

 àÚ<å…†u<�]<àÚ<Ñ…<ÄÛŞÖ]<
åˆÂ_æ<�çqçe<Å…çÖ]<‚ÏÊ<Ùˆq_<
äé×Â<äjßÚ<ØÛÒæ<äé×Â<äjÛÃÞ 

< <
kŠè_<àÚ<ÄËÞ<êŠËÞ<êŠËßÖ<

ÌéÓÊ<÷<Œ`è_<àÚ<ÄËÞ<
ë�Æ<HêŠËßÖ<lçq…æ<�]<

ë�ÇÖ<ÌéÓÊ<÷<åçq…_<
êŠËßÖ<]„âæ<çâ<ð^éÛéÓÖ]<
�ŠÒù]æ<ë„Ö]<àÚ<Ø’u<äÖ<
Ø’u<äÖ<îßÆ<÷<íÎ^Ê<äéÊ<
ˆÂæ<÷<Ùƒ<äÃÚ<Ñ^ËÞ]æ<÷<
�^ËÞ<äÖ<çâæ<ð^éÛéÒ<Øâ_<

ÜãËÖ]<àÂ<�]<±^Ãi 

< <
< <

l†¿Þ<±c<Ð×¤]<Üãi‚qçÊ<
î×Â<°ÛŠÎ<Vð]‚Â_<Hð^fu_æ<

l†¿ßÊ<±c<ð]‚Âù]<
kÛ×ÃÊ<ÜãÞ_<÷<áçÃéŞjŠè<á_<

êÞçÒç�è<íÒç�e<�<
êÞ�†è<�]<H^ãe<kÃŞÏÊ<
ë†¿Þ<HÜãßÂ<Üm<×ÃikÏ<

ð^fuù^e<Üãjè_†Ê<÷<
áçÃéŞjŠè<á_<êÞçÃËßè<

ó�e<�<êÞ�†è<�]<Häe<
kÃŞÏÊ<ê‰^è_<ÜãßÚ<

kÏ×Ãiæ<�^e<±^Ãi< 
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jß¹]æîã<^ÛÂ<îãÞ<�]<
äßÂ<†Ò]ƒJ†Ò„Ö]æ<‚Î<

áçÓè<Há^Š×Ö^e<‚Îæ<áçÓè<
Há^ß¢^e<‚Îæ<áçÓè<
ð^–Â`e<Há^ŠÞý]<‚Îæ<
áçÓè<áøÂde<H�^ã¢]<

ÄÚ^¢]æ<ÔÖ„Ö<ä×Ò<†Ò]ƒ<
ØÚ^Ò< <

< <
< <

†Ò„Ö]<^Ú<çâ<HÐ×ŞÚ<^Úæ<
çâ<‚éÏÚ<á^Úˆe<

á^ÓÚæJ‚éÏ¹^Ê<†Ò„Ö^Ò<
îÊ<ìø’Ö]<^ãfÏÂæ<s£]æ<
ØfÎæ<ÝçßÖ]<‚Ãeæ<í¿ÏéÖ]<
ØfÎæ<ù]ØÒ<‚ßÂæ<hçÒ…<

Híe]‚Ö]<îÊ†� æ<…^ãßÖ]<
Øé×Ö]æ<�Ææ<ÔÖƒJÐ×Ş¹]æ<^Ú<

÷ ‚éÏjè<á^Úˆe<÷æ<á^ÓÚ<
÷æ<kÎæ<÷æ<Ù^u 

< <
 

ì†Ò„i<tøÃÖ]<±æù]<
íeçjÖ^e<àÂ<hçÞ„Ö]<áù<
gÞ„Ö]<]ƒc<ÄÎæ<ÄÎæ<äÃÚ<
íÛ×₣¾<H<Ù^nÛÊ<íé’Ã¹]<

…^ßÖ^Ò<íÛ×¿Ö]æ<^ãÞ^}Ł�<H<
g×ÏÖ^Ê<�çŠè<íé’Ã¹^e<øÊ< 

 á_<gu^‘<x�Ö]<÷<|øÊ<äÖ<
ë_<÷<…çÞ<HäÖ<|øËÖ]æ<çâ<

…çßÖ] 

< <
< <
 

çÖ<Í†Â<�]<±^Ãi<å^ßÆ_<
å�çqæ<àÂ<ØÒ<�çqçÚ<

îßÇj‰]æ<äe<àÂ<ØÒ<�çÏËÚ<
àÚæ<‚ÏÊ<�]<�<‚«<^òé�<

àÚæ<å‚qæ<�<‚ÏËè<^òé� 

< <
< <
 

‚fÂ<Ù^£]<Ù^£^e<çâæ<àÚ<
|†Ëè<Ù^£^e<]ƒc<^â‚qæ<
áˆ¬æ<^ãé×Â<]ƒc<^â‚ÏÊ<J
êÞ^nÖ]æ<V‚fÂ<Ù^£]<Ùç�^e<

„ÊÔÖ<‚fÂ<�]<÷<‚fÂ<HÙ^£]<
çâæ<ë„Ö]<÷<î‰`è<^ãé×Â<

]ƒc<^â‚ÏÊ<÷æ<|†Ëè<]ƒc<
^â‚qæ 

< <
< <
 

Ü×Ój¹]<H†Ò]ƒ<†ÓËj¹]æ<
îÊ<íÛ¿Â<�]<Ùøqæ<äiæ�q<

äi^è_æ<îÊ<ä•…_<äi]æ^�æ<
H†Ò]ƒ<ØnÛj¹]æ<^Ú<†Ú_<�]< 
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íÃe^j¹]<äÖ<äé×Â<ìø’Ö]<
ÝøŠÖ]æ<î×Â<°ÛŠÎ<<Víé×q<H<
íéË}æ<íé×¢^Ê<<Vìø’Ö^Ò<

Ý^é’Ö]æ<ì^ÒˆÖ]æ<s£]æ<
�^ã¢]æ<�Ææ<ÔÖƒ<<JíéË¤]æ<<V

á_<‚ÏjÃi<ÄÛ¢]<»<Ôiø‘<
†e‚jÖ]æ<»<Ôið]†Î< 

< <
 

]ƒc<k×ÃÊ<íÂ^ŞÖ]<
ìø’Ö^Ò<ìð]†ÏÖ]æ<�æ<‚Ÿ<

^ãéÊ<Ã¶^<÷æ<]†e‚i<Ü×Â^Ê<
á_<Ôe<^•†Ú<^ß� ^e<àÚ<

�†łfŽÒ<æ_<głrŁÂ<æ_<�Æ<ÔÖƒ 

< <
 

íeçjÖ]<êâ<�Ö]<ØŠÇi<
�]ç‰<g×ÏÖ]<†ã¿jÖ<Ù^ÛÂù]<

^ãé×Âæ<ívñ]…<ÙçfÏÖ]<H<
g×� ^Ê<àÚ<�]<±^Ãi<

íeçjÖ]<^Ûñ]�<ádÊ<l†Ë¾<
^ãe<‚ÏÊ<h^�<ÔjÎæ< 
< <
 
ác<kfi<kÞ`Ê<àÚ<°eçf�]<
H<ácæ<�<gji<kÞ`Ê<àÚ<

°¹^¿Ö]<H<Ù^Î<±^Ãi<<>V
łàÿÚÿæ<łÿ�<łgjÿè<şÔŽòÖæ`şÊ<ŁÜŁâ<

ÿáçŁÛŽÖ^�¿Ö]< 

 †ãŞè<÷c<íeçjÖ^e<±c<�]<H<
…^’Ê<Ù„Ö]<íÛ×¿Ö]æ<h^r£]æ<

^Þ…^ÏÚ<íé’ÃÛ×Ö<H<]ƒdÊ<h^i<
gÞ„¹]<±c<�]<kÖ]‡<…^ma<

hçÞ„Ö] 

< <
 

íeçjÖ]<ì†Óf¹]<êâ<�Ö]<
‚éËi<»<ØŠÆ<�]ç‰<hç×ÏÖ] 

< <
 

íÃe…_<ÔßéÃŁi<î×Â<ðøq<
Ôf×Î<<Vì†nÒ<†Ò„Ö]<ÝæˆÖæ<

kÛ’Ö]<ìç×¤]æ<í×Îæ<ÜÃŞ¹]<
h†�¹]æ 

< <
 

á_<hç×ÏÖ]<íjé¹]<Hí×ËÇÖ^e<
^ãéé¬<�]<ÀÏéjÖ^e<…^fjÂý]æ<

Hí¿Âç¹]æ<t†~éÊ<^ãßÚ<g£]<
»^’Ö]<ë„Ö]<ó–i<å…]çÞ_<

î×Â<†â^¿Ö]<à� ^fÖ]æ 

< <
 

÷<Ø}‚è<Ôé×Â<Ù^Ûâý]<÷c<
ÔÖ^Ûâde<àÂ<íÃe^jÚ<�ßÖ]<
î×‘<�]<äé×Â<Ü×‰æ<÷æ<

Ø’vŁi<ÔÖ<íÃÊ†Ö]<‚ßÂ<�]<
±^Ãi<÷c<íÃe^j²<�ßÖ]<

î×‘<�]<äé×Â<Ü×‰æ 
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†ÛÃÖ]<�’ÏÖ]<øèç�<äÖçÏÒ<
<Vá^vf‰<�]<Üé¿ÃÖ]<

Û�æå‚<�‚Â<äÏ×}<^•…æ<
äŠËÞ<�]‚Úæ<äi^Û×Ò< 
< <
< <
 
àÚ<äi^Ê<Ý^é’Ö]<Ý^éÏÖ]æ<H<á_<

ØÇ�è<äŠËÞ<ìø’Ö^e<î×Â<
Ùç‰…<�]<î×‘<�]<äé×Â<
Ü×‰æ<^ÛÊ<àŠu_<�éÃÖ]<]ƒc<

kÃ� _<�]<äéÊ<†Ò„e<�]<
±^Ãi<æ_<ìø’Ö]<î×Â<Ùç‰…<

�]<î×‘<�]<äé×Â<Ü×‰æ< 
< <
< <
 

]ƒc<kè_…<ÔéÊ<š]†Âý]<
ìçã�Ö]æ<í×ËÇÖ]æ<]„ãÊ<
HÔË‘æ<]ƒcæ<kè_…<ÔéÊ<

íé�¤]æ<íe^Þý]<‚âˆÖ]æ<
]„ãÊ<àÚ<Äß‘<�]< 

< <
< <
 
ác<á^Ò<Õ†ÛÂ<øé×Î<�’éÊ<

]�nÒ<Ùç’�<á^µý]<
Åç�¤]æ<HÅç–¤]æ<íé�¤]æ<
†e‚jÖ]æ<†Ò„jÖ]æ<^âç©æ<J 

 

 ^Ú‚ßÂ<Ôfé’i<ífÓÞ<Ý‚Â<
Ý^éÎ<Øé×Ö]<Ý‚Âæ<Ý^é‘<…^ãßÖ]<

÷æ<�`ji<==ÔÖƒæ<áù<í×ËÇÖ]<‚Î<
ki^Ú_<Ôf×Î<H<áù<ÿê£]<ä¹öè<
Ł†ÏÞ<ì†eý]<H<çÖæ<ÄŞ₣Î<Łké¹]<

ÍçéŠÖ^e<�<kÞ`ÊH�`jè<„òßéu<
ŁkéÚ<g×ÏÖ] 

< <
 

îËÒ<Ôe<øãq<á_<‚Š�<
Øâ_<^éÞ‚Ö]<î×Â<^Ú<]ç₣ŞÂ_<H<

ØÇ�iæ<Ôf×Î<^²<Üâ‚ßÂ<H<
áçÓjÊ<Øãq_<ÜãßÚ<H<ÜãÞù<
]ç×Çj�]<^²<]çŞÂ_<k×Çj�]æ<

kÞ_<^²<�<¼ÃŁi< 
< <
< <
 

Øâ_<ì�^ÃŠÖ]<]ƒc<]æ_…<^Þ^ŠÞc<
î×Â<íé’ÃÚ<�]<]æ†ÓÞ_<

äé×Â<†â^¿Ö]<H<]çÂ�æ<äÖ<»<
à� ^fÖ]<JØâ_æ<ìæ^Ï�Ö]<áæ†ÓßŁè<

äé×Â<^éË�i<äéÊ 

< <
 

àÚ<h…^Î<É]†Ê<å†ÛŁÂ<‚è†èæ<
á_<Õ…‚jŠè<^Ú<äi^Ê<H<
†Ò„é×Ê<…^Òƒù^e<íÃÚ^¢]<H<
äÞdÊ<]ƒc<ØÃÊ<ÔÖƒ<…^‘<< <
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^Ú<†nÒ_<Õ��çi<HÐ×~×Ö<^Úæ<
ØÎ_<Õ��çi<Ðv×Ö=çÖ<xj₣Ê<
ÔÖ<h^e<��çjÖ]<ÄÚ<�]<

kè_†Ö<gñ^rÃÖ]<Vá^jÃÒ…<
»<Íçq<Øé×Ö]<V��çi<J

íÎ‚’Ö]<î×Â<°Ò^Š¹]<V
��çi<JÔi�^éÂ<î•†Û×Ö<V
��çi<JÔŁiø‘<î×Â<
ˆñ^ß¢]<H��çi<ÔjÞ^Âc<Ôé}ù<
Ü×Š¹]<V��çi< <

< <
< <
 
  
ÏÊØé<<V‹éÖ<Øq†Ö] 

àÚ<Ñ‡†Łè<î×Â<ë‚è_<
ð^fuù]<H<^´c<Øq†Ö]<àÚ<Ñ‡†Łè<

àÚ<ë‚è_<ð]‚Âù]<J]ƒdÊ<
kè_…<àÚ<xf’è<^ÚçÛãÚ<
Øqù<Ñ‡†Ö]<Ü×Â^Ê<äÞ_<‚éÃe<
àÚ<H�]<ádÊ<gu_<^Ú<Å^ŞŁè<
�]<äe<VíÏnÖ]<äe<< <
< <
< <
 
  

…‚Î<ÔÖ<ív’Ö]<š†¹]æ<
îßÇÖ]æ<H†ÏËÖ]æ<|†ËÖ]æ<
Háˆ₣£]æ<îju<äÊ†Ãi<

äÊ^‘æ`e< 

 ç×Ê<kÊ†Â<á^µý]<^Ú<ke…^Î<
Há^é’ÃÖ]<øÊ<Üè†Æ<ŁØŞÚ_<àÚ<
‹ËßÖ]<÷æ<æ‚Â<Ü¿Â_<àÚ<
á^Şé�Ö]<÷æ<š…^ÃÚ<ïçÎ_<

àÚ<ïç�]< 
< <
< <
 

ác<kßÒ<øÎ^Â<Ôe^Ê<î×Â<
ÔŠËÞ<ØfÎ<á_<îÓfŁè<HÔé×Â<
ádÊ<‚ÖçÖ]<íqæˆÖ]æ<Ý�^¤]æ<

Ðè‚’Ö]æ<÷<áçÓfè<Ôé×Â<]ƒc<
HkŁÚ<Øe<áçÓfè<î×Â<^Ú<
Üãi^Ê<HÔßÚ<ÜãÏe^ŠÊ<kÞ_<

ð^ÓfÖ^e<ØÎæ<VŁÐ¬<êÖ<á_<
êÓe_<î×Â<l]çÊ<ê¿u<

àÚ<êe…<ØfÎ<á_<]çÓfi<ê×Â< <
< <
< <
< <

áù<ì†–u<�]<±^Ãi<÷<
^ã×}‚è<áç~Ş×j¹]<í‰^rße<
íé’Ã¹]<<J†ãŞÊ<Ôf×Î<àÚ<

géÃÖ]<xjËè<ÔÖ<h^e<géÇÖ]<
H<gŁiæ<±c<�]<Äq…]æ<äéÖc<

íe^Þý^e<†Ò„Ö]æ<àÚæ<Ý]�_<
Å†Î<h^fÖ]<xjËŁè<äÖ< 
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]ƒc<kéŞÂ_<ÔŠËÞ<ØÒ<^Ú<
êãj�i<Łg₣×Şiæ<àÚ<

l]çã�Ö]<kßÒ<àÛÒ<»<
äjée<íéu ^ãßÛŠŁè<ØÒ<Ýçè<

îju<ä×jÏi< <
< <
 
  
çÖ<ØÃq<�]<ÔéÊ<|æ†Ö]<àÚ<

�Æ<‹ËÞ<kÃ�ù<^Úæ<
Hké’Â<çÖæ<ØÃq<ÔéÊ<

‹ËßÖ]<àÚ<�Æ<|æŁ…<ké’ÃÖ<
^Úæ<kÃ� _<I<ÔÖ„×Ê<áç×ji<
I<àÓÖæ<ØÃq<ÔéÊ<g×ÏÖ]<

|æ†Ö]æ<‹ËßÖ]æ<ïç�]æ<
í×vßÖ^Ò<ØÃq<^ãéÊ<ÄŠ×Ö]<
ØŠÃÖ]æ<VØŠÃÖ^Ê<Hå�e<
ÄŠ×Ö]æ<Hå†ãÏe<�]…`Ê<�]<á_<
†ŠÓè<ïçÂ�<‹ËßÖ]<
�çqçe<g×ÏÖ]<ïçÂ�æ<
g×ÏÖ]<�çqçe<‹ËßÖ]<< <

< <
 
  

íÛâ<àè‚â]ˆÖ]<»<ì†nÒ<
Ù^ÛÂù]<H<íÛâæ<°Ê…^ÃÖ]<»<
xév’i<Ù]çuù]<J]ƒdÊ<ØÏm_<

Ôé×Â<á]†Ú_<†¿Þ^Ê<^Ûãè_<ØÏm_<
î×Â<H‹ËßÖ]<äÞdÊ<÷<ØÏnè<
^ãé×Â<÷c<^Ú<á^Ò<^Ïu 

 êÃq…]<^è<‹ËÞ<±c<^•…<
Ôe…<<=^¹^�<ÔjÏÊ]æ<»<

Ôi]çã�<H<êÖ‚fjÊ<‚Ãe<
íÖ^ŞfÖ]<Ù^Ç�ý^e<H�^e<‚Ãeæ<

ÝøÓÖ]<HkÛ’Ö^e<‚Ãeæ<
ÍçÎçÖ]<eù^eh]çVŒç×¢]<

Hìç×¤^e<‚Ãeæ<‹Þù]<
°Îç×~¹^e<V‹Þù]<ÐÖ^¤^e<

‚Ãeæ<ð^Þ†₣Î<ðçŠÖ]<Vì†�^ÃŁÚ<
Øâ_<�¤]<|ø’Ö]æ< 

 < <
 

ØÃq]<Ù‚e<†ãŠÖ]<»<
íé’ÃÚ<H�]<†ãŠÖ]<»<íÂ^�<

H�]<‚Ãeæ<Ù^fÎý]<î×Â<Øâ_<
^éÞ‚Ö]<Vš]†Âý]<ÜãßÂ<
Ù^fÎý]æ<î×Â<H�]<‚Ãeæ<

ð^Ç‘ý]<ÜãÚøÓÖ<Vð^Ç‘ý]<
Å^Ûj‰ý]æ<ÝøÓÖ<�]<ˆÂ<Øqæ<
Hå†Òƒæ<‚Ãeæ<ØÒù]<å†�Ö^e<
ìçã�Ö]æ<VØÒù]<Øé×ÏÖ]<ë„Ö]<

ÔßéÃŁè<î×Â<íÂ^ŞÖ] 

 < <
 

^´c<ÿê’Â<�]<àÚ<�<Í†Ãè<
äe]çm<Jç×Ê<]çÃ×� _<î×Â<
h]„Â<�]<^¹<H]ç×ËÆ<çÖæ<

]çÃ×� ]<î×Â<^Ú<‚Â_<�]<Øâù<
íß¢]<^¹<^âçÒ†i<íÊ†�<°Â< <
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çÖ<kÃŞÏÞ]<àÂ<xjË×Ï×¤]<
�]<ÔÖ<h^e<‹Þù]<äe<

H±^Ãi<áù<ð^éÖæ_<�]<]æ†ãÎ<
ÜãŠËÞ_<ìç×¤^e<HíÖˆŁÃÖ]æ<
]çÃÛŠÊ<àÚ<�]<]çŠÞ_æ<äe< <

< <
< <
 
  
÷<‚ÃÏi<î×Â<h]çe_<

l]…^£]<àÛÊ<‚Ãj‰]<H‚Ûj‰]<
]ƒdÊ<`éâ<ÔÖ<�]‚Ãj‰ý]<
xjÊ<ÔÖ<h^e<H�]‚Ûj‰ý]<
àÚæ<àŠu_<Å†Î<h^fÖ]<xj₣Ê<
HäÖ<h†Ê<gÖ^�<ð^‰_<Å†Î<

h^fÖ]<�Ł†Ê<ðçŠÖ<äe�_<�æ<
xjËŁè<äÖ<< <

< <
 
  
çÖ<ke†Ïi<±c<�]<kÃÛŠÖ<

äjf� ^§<î×Â<HÝ]æ‚Ö]<»<
ÔÎç‰<»æ<HÔjée<àÓÖæ<

àÚ<ÀÏéj‰]<H‚ã�<àÚæ<Ý^Þ<
�<ÄÛŠi<^Þƒ_<Häf×Î<�æ<

‚ã�i<äi�’e<H<àÓÖæ<
h^r£]<Hî}†ŁÚ<çÖæ<á_<
�^fÃÖ]<]çßŞÊ<�<]ç×fÏŁè<÷c<
î×Â<H�]<�æ<]çŠ×«<÷c<°e<
äè‚è<H<�æ<]çjËjŠè<å�Æ 

 ác<àÚ<�]<Ôé×Â<pøne<‚ÏÊ<
àÚ<Ôé×Â<íÛÃßÖ^e<ï�ÓÖ]V 

±æù]<ÍçÎçÖ]<î×Â<
Hå�æ‚u<íéÞ^nÖ]æ<ð^ÊçÖ]<

Hå�çãÃe<ínÖ^nÖ]æ<Ñ†ÇÖ]<»<
å�çã�< <

< <
< 
  

ÿð^q<�á^Ćée]†Â_<±c<�Ùç‰…<�×Ö]Žä<
î�×‘<Łä�×Ö]<Žäé×Â<ÿÜ�×‰æ<ÿÙ^ÏÊ<

^ÛâŁ‚u_<^è<ÿÙç‰…<Žä�×Ö]<ćë_<
�Œ^ĆßÖ]<fi�}<ÿÙ^Î<àÚ<ÿÙ^�<åŁ†ÛÂ<

ÿàŠuæ<ä₣×ÛÂ<ÿÙ^Îæ<Ł†}û]<^è<
ÿÙç‰…<Žä�×Ö]<Ćác<ÿÄñ]†�<�Ýø‰ý]<
‚Î<l†nÒ<^ßé×Â<êÞ†ÛÊ<
Â†Ú`e<ŁoĆf�i_<äŽe<ÿÙ^ÏÊ<÷<ŁÙ]ˆè<

ÔŁÞ^ŠÖ<^⁄f� …<�†ÒŽ„e<Žä�×Ö]<Ć̂Â<
ĆØqæ< <

< <
< 
  

ác<kf×�<á_<äé’Ãi<g×� ^Ê<
^Þ^ÓÚ<÷<Õ]†è<Hfi‚u_<g×� ]æ<
ìçÎ<àÚ<�Æ<á_<äé’Ãi<H^ãe<
àÖæ<ÄéŞjŠi<^òé�<àÚ<ÔÖƒ<
áù<ØÓÖ]<àÚ<HäÛÃÞ<„}`i_<

äÛÃÞ<äé’Ãiæ<^ãe< <
< <
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ác<k×ÃÊ<^fÞƒ<äjfÏÂ_æ<
íeçjÖ^e<Ý‚ßÖ]æ<…^ŠÓÞý]æ<
íe^Þý]æ<á^Ò<ÔÖƒ<gf‰<
Ôj×‘æ<äe<H<ácæ<k×ÃÊ<
íÂ^�<^ãjfÏÂ_æ<grÃÖ^e<

�ÓÖ]æ<á^Ò<ÔÖƒ<gf‰<
íÃéŞÏÖ]<äßÂ< 

< <
< <
  
àÚ<ØÇ�_<äf×Î<H�^e<ä¢^Âæ<
^º<_†Şè<äé×Â<àÚ<ïç�]<

á^Ò<Ø–Ê_<àº<†nÓŁè<àÚ<
ø’Ö]ì<Ý^é’Ö]æ 

 < <
< <
 

‚Î<ØÃq<àec<ð^ŞÂ<�]<
�†ËÖ]<çâ<ìa†Ú<äŠËÞ<

äféf� æ<H”^¤]<ë„Ö]<‚e÷<
äÖ<á_<ÜŠjè<Ñ‚’Ö^e<äÞ^Úù]æ<

ÄÚ<äi]ƒ<îju<^ãu…^’è<
Häi^éÚ^ßè‚e<�Ö]æ<‚Î<

áçÓi<í¹öÚ<H^Þ^éu_<Üm<ÝçÏè<
géi�e<Ô×i<l^éÚ^ßè‚Ö]<^²<
xÛŠè<äÖ<ì�æ^Ã²<^ãféÒ†i<
î×Â<çvßÖ]<xév’Ö]<

êÖ^jÖ^eæ<tøÃÖ]<»^�Ö] 
  
 

 ^²…<î–Î<Ôé×Â<gÞ„Ö^e<
t†~ŁéÖ<ÔßÚ<�ÓÖ]<grŁÃÖ]æ<

‚ÏÊ<ëæŁ…<VhŁ…<gÞƒ<
Ø}�_<äfu^‘<íß¢] 

  
Ñ‚’i<ØÒ<Ýçè<çÖæ<Äe†e<

Üâ…�<æ_<HíÛÏ×e<îju<
ÔfjÓè<�]<»<á]çè�<
H°Î‚’j¹]<Øi]æ<àÚ<áa†ÏÖ]<

ØÒ<Ýçè<çÖæ<Híèa<îju<
ÔfjÓè<�]<»<á]çè�<

H°Ö^jÖ]<Ø‘æ<»<Øé×Ö]<çÖæ<
H°jÃÒ…<uîj<ÔfjÓè<�]<

ÄÚ<°Ûñ^ÏÖ] 
  

ác<l�…_<á_<Í†Ãi<ÌéÒ<
†³<î×Â<½]†’Ö]<†¿Þ`Ê<

ÔÖ^u<»<Å]†‰ý]<±c<
‚q^Š¹]< 
  

ïçÏjÖ]<êâ<Õ†i<íé’ÃÚ<
�]<oéu<÷<Õ]†è<‚u_ 

  
àÚ<š†Ú<äf×Î<ÄßŁÚ<á_<‹f×è<

HïçÏjÖ]<ç×Ê<x‘<Ôf×Î<àÚ<
š†Ú<ïç�]<ìçã�Ö]æ<k×Û�<

Ù^Ïm_<HïçÏjÖ]<àÛÊ<�<‚«<
ìæøu<íÂ^ŞÖ]<ÙŁ�<î×Â<š†Ú<

äf×Î<àÚ<ìçã�Ö] 

 < <
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ÐÏ�<ÔÊ^‘æ`e<Õ‚µ<
HäÊ^‘æ`e<ÐÏ�<ÔÖˆe<Õ‚µ<

HåˆÃe<ÐÏ�<ÕˆrÃe<Õ‚µ<
Häi…‚Ïe<ÐÏ�<ÔËÃ–e<
Õ‚µ<äÖç�<äiçÎæ< <

 
  

Øãq_<Œ^ßÖ]<àÚ<Õ†i<°Ïè<^Ú<
å‚ßÂ<à¿Ö<^Ú<‚ßÂ<Œ^ßÖ]?EH<

íÛÓ£]<ÜÎ…<192<JDádÊ<
á^ŠÞý]<î×Â<°Ïè<�’Ïje<
äŠËÞ<H^âˆrÂæ<ádÊ<Õ…�_<
�Æ<ÔÖƒ<^ÛÊ<Ù]‡<äe<š†Ú< <
< <
 
  

]ƒc<k×Ïm<Ôé×Â<íÂ^ŞÖ]<
ì�^fÃÖ]æ<H<�æ<‚Ÿ<^�<

ìæøu<»<Ôf×Î<H<Ì¡æ<
Ôé×Â<íé’Ã¹]<H<‚Ÿæ<^�<
ìæøu<H<Ü×Â^Ê<ÔÞ_<�<

Ñ‚’i<»<Ôjfiçi<H<ÊäÞd<
çÖ<x‘<Ø‘ù]<x’Ö<Å†ËÖ]<< <

< <
 
  

Ù^nÚ<á^µý]<»<g×ÏÖ]<
ì†r�Ö^Ò<ð]†–¤]<H<]ƒdÊ<

l†nÒ<^ãé×Â<ê‘^Ã¹]<
kŠfè<É†Êæ<^â�]‚Úc< 

< <

 Ø‘_<ØÒ<íé’ÃÚ<í×ËÆæ<
Hìçã�æ<^•†Ö]<àÂ<H‹ËßÖ]<
Ø‘_æ<ØÒ<íÂ^�<í¿Ïèæ<

íËÂæ<Ý‚Â<^•†Ö]<ÔßÚ<H^ãßÂ<
áùæ<gv’i<øâ^q<÷<î•†è<

àÂ<äŠËÞ<�}<ÔÖ<àÚ<á_<
gv’i<¹^Â^<î•†è<àÂ<

äŠËÞ<[ 
< <
< <

]ƒc<ØÃÊ<“~�Ö]<íÂ^ŞÖ]<ØnÚ<
ìø’Ö]<øe<†e‚i<äé×ÃÊ<á_<

Ü×Ãè<á_<äe<^•†Ú<^ß� ^e<ØnÚ<
�ÓÖ]<æ_<grÃÖ] 

< <
 

h†Ê<ìø‘<÷<x×’i<ÙçfÏ×Ö<
ádÊ<l†ËÇj‰]<�]<^â‚Ãe<

k×f₣Î<J‚ÏÊ<á^Ò<�ßÖ]<
äé×Â<ìø’Ö]<ÝøŠÖ]æ<]ƒc<

î×‘<†ËÇj‰]<�]<pøm<l]†Ú 

< <
< <
 

‹éÖ<Ä•]çj¹]<ï„Ö]<]ƒc<
iÄ•]ç<ï_…<äÞ_<ÑçÊ<^Ú<
HÄß‘<àÓÖæ<Ä•]çj¹]<ï„Ö]<
]ƒc<Ä•]çi<ï_…<äÞ_<áæ�<^Ú<

Äß‘< <
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ê�c<^Þ_<�ÏËÖ]<»<ë^ßÆ<
ÌéÓÊ<÷<çÒ_á<ğ]�ÏÊ<»<
ë†ÏÊJ 
ê�c<^Þ_<Øâ^¢]<»<êÛ×Â<

ÌéÓÊ<÷<áçÒ_<ğ÷çãq<
»<ê×ãq< <
< <
< <

ê�c<kË‘æ<ÔŠËÞ<
ÌŞ×Ö^e<íÊ_†Ö]æ<êe<ØfÎ<

�çqæ<êËÃ•<�ÃßÛjÊ_<
^ÛãßÚ<‚Ãe<�çqæ<êËÃ• 

 < <
< <
 

ê�c<ác<l†ã¾<à‰^�]<
�Ú<Ô×–ËfÊ<ÔÖæ<íß¹]<
ê×Â<ácæ<l†ã¾<ëæ^Š¹]<
�Ú<ÔÖ‚ÃfÊ<ÔÖæ<ír£]<
ê×Â< <

< <
 
  

ê�c<kÞ_<×ÃiÜ<äÞ_<ác<�<
Ý‚i<íÂ^ŞÖ]<�Ú<ğøÃÊ<
ğ̂Úˆq<‚ÏÊ<kÚ]�<íf¦<

ğ̂ÚˆÂæ 
  
 

 Ü×Â]<á_<ØÒ<ìø‘<÷<îãßi<
^ãfu^‘<àÂ<ð^�vËÖ]<†Óß¹]æ<

÷<îÛŠŁi<ìø‘< 
 < <

< <
 

îËÒ<Ôe<øãq<Õ†¿Þ<±c<
ìð^‰c<ì�Ç‘<àÚ<Õ�Æ<H<
ÔéÚ^Ãiæ<àÂ<�fÒ Ôið^‰c< 

< <
< <
  

á^jÃÒ…<Øé×Ö^e<�}<àÚ<ÌÖ_<
…^ãßÖ^e<H<kÞ_æ<÷<ê×’i<äéÊ<

°jÃÒ…<÷c<‚rjÖ<ÔÖƒ<»<
ÔÞ]ˆéÚ<H<Øâæ<ï��Łè<‚fÃÖ]<

÷c<[íÚ‚~×Ö<Øâ<kè_…<]‚fÂ<
ï��Łè<ØÒ`éÖ<Ý^ßèæ<[<^Úæ<

kÞ_<÷c<‚fÂ<kè†Łj�_< 
< <
< <
  

fiÜ×Â<äéÊ<í×ËÆ<àÂ<�]<VØã¢]<
�}<äßÚ<àÛÊ<l†�_<äu…]çq<

‚ÏÊ<†ŞÚ_<äf×Î<äÞ^ŠÖæ<
†Ò„Ö^e<H<äßéÂæ<˜ÛÇÖ^e<H<

äéÞƒ_æ<Å^Ûj‰ý^e<±c<Ü×ÃÖ]<H<
è‚èæä<äé×q…æ<êÃŠÖ^e<±c<

l]�¤]<< <
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ê�c<�f×� ]<Ôj·†e<
îju<Ø‘_<ÔéÖc<�e„q]æ<
Ôßß²<îju<ØfÎ_<Ôé×Â< <

 
 < <
 

ê�c<ÌéÒ<gé}_<kÞ_æ<
ê×Ú_<zÝ_<ÌéÒ<á^â_<
Ôé×Âæ<ê×ÓjÚ< <

 
 < <
 
^è<àÚ<grju]<»<

l^Î�]†‰<åˆÂ<àÂ<á_<
äÒ…‚i<H…^’eù]<^è<àÚ<

î×Ÿ<Ù^ÛÓe<äñ^ãe<
kÏÏvjÊ<äjÛ¿Â<H…]†‰ù]<

ÌéÒ<îË¡<kÞ_æ<
H†â^¿Ö]<Ý_<ÌéÒ<géÇi<

kÞ_æ<géÎ†Ö]<†•^£]< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <

 

 < <
ê�c<ÌéÒ<ÝˆÂ_<kÞ_æ<

†â^ÏÖ]<ÌéÒæ<÷<ÝˆÂ_<kÞ_æ<
†Úû] 

 < <
< <
< <
 

ê�c<ÌéÒ<Ù‚jŠè<Ôé×Â<
^²<çâ<»<å�çqæ<†ÏjËÚ<
cÔéÖ<záçÓè_<Õ�ÇÖ<àÚ<

…çã¿Ö]<^Ú<‹éÖ<Ôe<îju<
áçÓè<çâ<†ã¿¹]<ÔÖ<JîjÚ<
kfÆ<îju<t^j�<±c<ØéÖ�<

Ù‚è<Ôé×Â<îjÚæ<l‚Ãe<
îju<áçÓi<…^mû]<êâ<�Ö]<

Ø‘çi<ÔéÖc< 
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