
1 

1اسم هللا األكرم    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  1اسم هللا األكرم  -أ  002الدرس :  - 2008إصدار  -أسماء هللا الحسنى 

2007 -05-05  

الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین، اللھم أخرجنا من 

  أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.ظلمات الجھل والوھم، إلى 

  من أسماء هللا الحسنى: (األكرم):

أیھا األخوة الكرام، االسم الیوم األكرم، ھذا االسم ورد في أول سورة أنزلت من القرآن الكریم، قال 

  تعالى:

ْنَساَن مِ 1﴿ اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق ( ) 4) الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم (3) اْقَرأْ َوَربَُّك اْألَْكَرُم (2ْن َعلٍَق () َخلََق اْإلِ

ْنَساَن َما لَْم یَْعلَْم (   ) ﴾5َعلََّم اْإلِ

  ( سورة العلق)

  لكل إنسان حاجات دنیا متعلقة باألرض وحاجات علیا متعلقة بالسماء:

تمیز بھا على بقیة المخلوقات، وألنھ أودع فیھ بادئ ذي بدء هللا عز وجل أودع في اإلنسان قوة إدراكیة ی

قوة إدراكیة أصبحت عند ھذا اإلنسان حاجة إلى المعرفة، وھذه الحاجة یمكن أن توصف بأنھا حاجة 

علیا، لھ حاجات دنیا متعلقة باألرض ولھ حاجة علیا متعلقة بالسماء، فرّكب الملك من عقل بال شھوة 

ب اإلنسان من كلیھما فإن سما عقلھ على شھوتھ أصبح فوق وركب الحیوان من شھوة بال عقل ورك

  المالئكة، قال تعالى:

اِلَحاِت أُولَئَِك ُھْم َخْیُر اْلبَِریَِّة (   ) ﴾7﴿ إِنَّ الَِّذیَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

  ( سورة البینة )

ا اإلنسان ما في فوق المالئكة وإن سمت شھوتھ على عقلھ أصبح دون الحیوان، فا� عز وجل سخر لھذ

  السماوات، قال تعالى:

ْنھُ ﴾ ا فِي السََّماَواِت َوَما فِي اْألَْرِض َجِمیعًا ِمّ َر لَكُم مَّ   ﴿ َوَسخَّ

  ) 13( سورة الجاثیة اآلیة: 
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  طلب العلم فریضة على كل مسلم:

أمره أن یقرأ أي یتعلم وطلب العلم فریضة 

سم على كل مسلم، ھذا العلم أنواع قال اقرأ با

ربك، یعني ما لم ینقلك العلم إلى معرفة ربك 

فلیس علماً، العلم ما ھداك إلى هللا، العلم ما 

عرفك بھذا اإللھ العظیم، العلم ما حملك على 

طاعتھ، العلم ما دفعك إلى التقرب إلیھ، العلم ما 

ھداك إلى سِرّ وجودك، العلم ما ھداك إلى غایة 

ھو محذوف وجودك، لذلك اقرأ أما المفعول بھ ف

وحینما یحذف المفعول یطلق الفعل، یعني اقرأ في الكون، الكون قرآن صامت واقرأ في القرآن فھو كالم 

الخالق، واقرأ في سیرة النبي علیھ الصالة والسالم فھو قرآن یمشي، یعني اطلب العلم، ما لم یطلب 

إذا أردت اآلخرة فعلیك بالعلم، وإذا اإلنسان العلم ال یؤكد إنسانیتھ، إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، و

ً فعلیك بالعلم، إال أن العلم لھ شأن آخر ال یعطیك بعضھ إال إذا أعطیتھ كلك، فإذا أعطیتھ  أردتھما معا

  بعضك لم یعطك شیئاً.

  ) ﴾1﴿ اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق (

  ( سورة العلق)

  ) ﴾21﴿ یَا أَیَُّھا النَّاُس اْعبُدُوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم (

  ( سورة البقرة)

   الخالق وحده الذي ینبغي أن یعبد، الجھة التي صنعتك ینبغي أن تتبع تعلیماتھا.

  ارتباط العلم باإلیمان:

ْنَساَن ِمْن َعلَ 1﴿اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق (   ) ﴾3) اْقَرأْ َوَربَُّك اْألَْكَرُم (2ٍق () َخلََق اْإلِ

  ( سورة العلق)

  یمكن أن نسمي ھذه القراءة األولى قراءة البحث واإلیمان.

ْنَساَن ِمْن َعلٍَق (1﴿ اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق (   ) ﴾3) اْقَرأْ َوَربَُّك اْألَْكَرُم (2) َخلََق اْإلِ

  ( سورة العلق)
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العلم مرتبط باإلیمان وما لم ینقلك العلم إلى 

اإلیمان فلیس علماً، وقد یكون ذكاًء لیس غیر، 

لذلك قالوا: ما كل ذكي بعاقل، إنسان عنده 

دماغ یمكن أن یفھم دقائق األشیاء فاختص 

باختصاص نادر وجلب لھ ھذا االختصاص 

ً ھذا ذكي جداً، لكن ما لم  دخالً كبیراً فلكیا

ك، وغایة وجودك، ما لم تعرف سر وجود

تعرف الخالق والرب والمسیر، ما لم تعرف 

  أسماء هللا الحسنى وصفاتھ الفضلى فلست عاقالً، العاقل من عرف هللا وأرجحكم عقالً أشدكم � حباً.

(( ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إلیك من 

  كل شيء ))

  في األثر ] [ ورد

وفي بعض األدعیة: ویا رب ماذا فقد من وجدك ؟ وماذا وجد من فقدك ؟ إذا كان هللا معك فمن علیك ؟ 

  وإذا كان علیك فمن معك ؟

  ) ﴾1﴿ اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق (

  ( سورة العلق)

  تجاوز الحاالت السفلى إلى الحاجة العلیا، ابحث عن الحقیقة اعمل بھا.

  خاسر من لم یتحرك وفق منھج هللا ألن الموت ینھي كل شيء:ال

ْنَساَن لَِفي ُخْسٍر (1﴿ َواْلعَْصِر (   ) ﴾2) إِنَّ اْإلِ

  ( سورة العصر )

  یقسم هللا بمطلق الزمن لھذا المخلوق األول الذي ھو في حقیقتھ زمن أنھ خاسر:

  

  

ْنَساَن لَِفي ُخْسٍر (1﴿ َواْلعَْصِر (   ) ﴾2) إِنَّ اْإلِ

  ( سورة العصر )

لو شخص دخلھ الیومي ملیون دوالر ولم 

یتعرف إلى هللا عز وجل فھو بنص ھذه اآلیة 
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خاسر، ألن ھذه الدنیا تنتھي بالموت والموت ینھي كل شيء، ینھي قوة القوي، وینھي ضعف الضعیف، 

الوسیم، ینھي دمامة الدمیم، ینھي أمن اآلمن، ینھي ینھي غنى الغني، ینھي فقر الفقیر، ینھي وسامة 

  خوف الخائف، الموت ینھي كل شيء.

لذلك ما لم تتعرف إلى هللا، وما لم تتحرك وفق منھجھ، وما لم تدعُ إلیھ فأنت خاسر، وبإمكانك أن تتالفى 

ل ھذا المقیاس الخسارة بأن تعمل في ھذا الوقت الذي سیمضي عمالً ینفعك بعد الموت، لذلك دائماً اجع

الدقیق أي حركة، أي نشاط، أي مسعى لھ أثر بعد الموت ھذا ینفعك، وأي نشاط وأي حركة تنتھي عند 

الموت ال قیمة لھا، ھذه من الدنیا لذلك دخلوا على سیدنا أبو عبیدة بن الجراح وكان قائد الجیوش 

ز، وسیفھ معلق، قالوا: ما ھذا یا اإلسالمیة في الشام دخلوا على غرفتھ فیھا قدر ماء مغطاة برغیف خب

أمین ھذه األمة ؟ قال ھو للدنیا وعلى الدنیا كثیر أال یبلغنا المقیت ؟ لذلك الدنیا ألنھا تنتھي بالموت لیس 

  لھا شأن عند هللا.

ِ َجنَاَح بَعُوَضٍة َما َسقَى َكافًِرا ِمْنَھا َشْربَةَ  ْنیَا تَْعِدُل ِعْنَد �َّ   َماٍء )) (( لَْو َكانَْت الدُّ

    [ الترمذي، ابن ماجھ عن سھل بن سعد]

  أول قراءة ینبغي أن نقرأھا قراءة البحث واإلیمان لنبحث عن الحقیقة:

إذاً ال بد من أن نبحث عن الحقیقة، وال بد من أن تتحرك وفق الحقیقة، وال بد من أن ندعو إلى ھذه 

   بد من الصبر.الحقیقة، وقد یكون ھناك عقبات وقد تكون ھناك صوارف فال

نَساَن لَِفي ُخْسٍر (1﴿ َواْلعَْصر ( اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحِقّ َوتََواَصْوا 2) إِنَّ اْإلِ ) إِالَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ْبِر (   ) ﴾3بِالصَّ

  ( سورة العصر )

ابحث عن الذي خلقك، تساءل  إذاً أول قراءة ینبغي أن تقرأھا قراءة البحث واإلیمان، ابحث عن الحقیقة،

لماذا ُخلقت ؟ لماذا أنا في الدنیا ؟ ما العمل العظیم الذي ینبغي أن أفعلھ ؟ ماذا بعد الموت ؟ ماذا قبل 

  الموت ؟ من أین وإلى أین ولماذا ؟ ابحث.

  ) ﴾1﴿ اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق (

    ( سورة العلق)

  ف إلیھ ھو قراءة البحث واإلیمان:العلم الذي أراد هللا أن نتعر

أي العلم ما انتھى بك إلى اإلیمان، فإن لم ینتِھ بك إلى اإلیمان فھو ذكاء فقط، والذكاء ینتھي عند الموت، 

  ھو ذكاء أو ثقافة، أما العلم الذي أراده هللا حینما قال هللا عز وجل:
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  ْعلَُموَن ﴾﴿ َھْل یَْستَِوي الَِّذیَن یَْعلَُموَن َوالَِّذیَن َال یَ 

  ) 9( سورة الزمر اآلیة: 

العلم الذي أراده هللا أن تتعرف إلیھ، وأن تتعرف إلى منھجھ، وأن تحمل نفسك على طاعتھ، وأن تبذل 

  الغالي والرخیص والنفس والنفیس، ھذه القراءة األولى قراءة البحث واإلیمان.

  ) ﴾1﴿ اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق (

  لعلق)( سورة ا

  نفسك التي بین جنبیك أقرب آیة إلیك للتفكر في خلق هللا تعالى:

أقرب آیة إلیك نفسك التي بین جنبیك، قال 

  تعالى:

  ) ﴾8﴿ أَلَْم نَْجعَْل لَھُ َعْینَْیِن (

  ( سورة البلد)

یوجد بالشبكیة مئة وثالثون ملیون عصیة 

آلة ومخروط، بالمیلیمتر مربع في أرقى 

تصویر رقمیة احترافیة في عشرة آالف 

مستقبل ضوئي، في المیلیمتر مربع في شبكیة 

  العین مئة ملیون مستقبل، لذلك العین تفرق بین ثمانیة مالیین لون.

  ) ﴾9) َوِلَسانًا َوَشفَتَْیِن (8﴿أَلَْم نَْجعَْل لَھُ َعْینَْیِن (

     ( سورة البلد)

  یان:إكرام هللا عز وجل اإلنسان بالب

  هللا أكرم، أكرمك بماذا ؟ بالبیان، قال تعالى: 

ْحَمُن ( ْنَساَن (2) َعلََّم اْلقُْرآََن (1﴿ الرَّ   ) ﴾4) َعلََّمھُ اْلبَیَاَن (3) َخلََق اْإلِ

  ( سورة الرحمن)

بالبیان یتواصل الناس أرقى تواصل، التواصل بیان، بالبیان تتكلم فتعبر عن أفكارك، تعبر عن 

بالكالم تنتقل العلوم من إنسان إلى إنسان، بالمعاصرة، ومن جیل إلى جیل بالكتابة، ومن أمة مشاعرك، 

  إلى أمة بالترجمة، لذلك:
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ْحَمُن ( ْنَساَن (2) َعلََّم اْلقُْرآََن (1﴿ الرَّ   ) ﴾4) َعلََّمھُ اْلبَیَاَن (3) َخلََق اْإلِ

  ( سورة الرحمن)

نعمة اإلیجاد ومنحك نعمة اإلمداد ومنحك نعمة الھدى والرشاد،  ھذه القراءة األولى أكرمك هللا بأن منحك

إنھ األكرم، و أكرم اسم تفضیل وھذا االسم ورد معرفاً بأل، مراداً بھ العالمیة داالً على كمال الوصفیة، 

  األكرم، ال عطاء یعدل عطاءه.

  من خسر اآلخرة خسر كل شيء:

الموت، الموت نقطة محطة في الطریق، كل نفس ذائقة منحك نعمة اإلیجاد واإلیجاد إلى متى ؟ ال إلى 

  الموت ال تموت لكنھا تذوق الموت وفرق كبیر بین أن تذوق الموت وبین أن تموت، قال تعالى:

  ) ﴾77﴿ َونَاَدْوا یَا َماِلُك ِلیَْقِض َعلَْینَا َربَُّك قَاَل إِنَّكُْم َماِكثُوَن (

  ( سورة الزخرف)

د اآلبدین، یبقى في جنة عرضھا السماوات واألرض أو في نار ال ینفذ عذابھا، اإلنسان خلق لیبقى إلى أب

البقاء مستمر لكن إما في جنة أو في نار لھذا أیھا األخوة الكرام، أكبر خسارة یمكن أن نتصورھا أن 

  تخسر اآلخرة، قال تعالى:

  ) ﴾15ِھْم یَْوَم اْلِقیَاَمِة (﴿ قُْل إِنَّ اْلَخاِسِریَن الَِّذیَن َخِسُروا أَْنفَُسُھْم َوأَْھِلی

  ( سورة الزمر)

  ھذه القراءة األولى، قال تعالى:

  ) ﴾1﴿ اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق (

    ( سورة العلق)

  على كل إنسان أن یقرأ لیصل بقراءتھ إلى معرفة سّر وجوده وغایة وجوده:

  أقرب آیة لك نفسك التي بین جنبیك، قال تعالى:

نَساُن ِممَّ ُخِلَق ( اء َدافٍِق ﴾5﴿ فَْلیَنظُِر اْإلِ   ) ُخِلَق ِمن مَّ

  ( سورة األعلى )

  ھذا الماء الدافق ثالثمئة ملیون حوین، تحتاج البویضة إلى حوین واحد، قال تعالى:

ْلِب َوالتََّرائِِب (6﴿ ُخِلَق ِمْن َماٍء َدافٍِق (   ) ﴾8ى َرْجِعِھ لَقَاِدٌر () إِنَّھُ َعلَ 7) یَْخُرُج ِمْن بَْیِن الصُّ

  ( سورة الطارق )
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نَساُن إِلَى َطعَاِمِھ (   ) ﴾24﴿ فَْلیَنظُِر اْإلِ

  ( سورة عبس)

أمر إلھي لذلك ھذه قراءة، اقرأ ولتنتھي قراءتك إلى معرفة ربك، اقرأ ولتنتھي قراءتك إلى معرفة سر 

    وجودك وغایة وجودك.

  قراءة الشكر و العرفان:القراءة الثانیة المتعلقة باسم األكرم 

في قراءة ثانیة متعلقة باسم األكرم، القراءة 

  الثانیة:

ْنَساَن 1﴿ اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق ( ) َخلََق اْإلِ

  ) ﴾3) اْقَرأْ َوَربَُّك اْألَْكَرُم (2ِمْن َعلٍَق (

  ( سورة العلق)

ماذا منحك ؟ نحن موجودون لو اطلعت على 

روفھ قبل تاریخ میالدك، أثناء كتاب نضدت ح

تنضید حروف ھذا الكتاب أنت من ؟ ال شيء، 

  قال تعالى:

ْنَساِن ِحیٌن ِمَن الدَّْھِر لَْم یَكُْن َشْیئًا َمْذكُوًرا (   ) ﴾1﴿ َھْل أَتَى َعلَى اْإلِ

  ( سورة اإلنسان )

ان، لم یكن لك وجود، إذاً إطالقاً ما لك وجود، ما لك اسم، ما لك اسم بالنفوس، لیس لك أي اسم بأي مك

هللا عز وجل أكرمك أي منحك أكبر عطاء أنھ أوجدك، منحك نعمة اإلیجاد أوجدك وأودع فیك حاجات، 

أودع فیك حاجة إلى الھواء، والھواء موجود بنسب رائعة لو أن ھذه النسب تغیرت الحترق كل ما في 

عمة اإلمداد وھذا الكون سخره لك بنص األرض، األوكسجین إلى األزوت، منحك نعمة اإلیجاد ومنحك ن

  قرآني:

ْنھُ ﴾ ا فِي السََّماَواِت َوَما فِي اْألَْرِض َجِمیعًا ِمّ َر لَكُم مَّ   ﴿ َوَسخَّ

  ) 13( سورة الجاثیة اآلیة: 

ما نوع التسخیر ؟ قال تسخیران تسخیر تعرف وتسخیر تكریم، كل شيء في األرض مسخر لك 

  تسخیرین، تسخیر تعریف وتسخیر تكریم.
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  من آمن و شكر هللا عز وجل حقق الغایة من وجوده:

  

ً عن العسل ذابت نفسك بھذا  إذا قرأت كتابا

ال یتاح لك الشراب الذي فیھ شفاء للناس، وقد 

أن تلعق لعقة عسل واحدة لكنك إذا عرفت هللا 

من خالل العسل حققت الھدف من العسل أنھ 

عرفك با�، والذي یأكل العسل لیالً ونھاراً ولم 

یفكر في ھذا الشراب الذي جعل هللا فیھ شفاء 

للناس عطلت أكبر ھدف من خلق ھذه اآلیة، 

 تأكد أن أي شيء في األرض لھ وظیفتان، لھ

ً فیھ خصائص  ً كما لو قدم لك صدیق ھاتفا مھمتان، سخر لك تسخیرین تسخیر تعریف وتكریم، تماما

مذھلة من اختراعھ وقدمھ ھدیة لك أنت دون أن تشعر ینطوي قلبك على شعورین، شعور اإلعجاب بھذا 

ى ھالل قال ھالل االختراع وشعور االمتنان بأنھ ھدیة، فدقق لما قال النبي علیھ الصالة والسالم: نظر إل

  خیر ورشد.

ھذا الكون مسخر لنا تسخیرین، تسخیر تعریف وتسخیر تكریم، رد فعل التعریف أن تؤمن، ورد فعل 

التكریم أن تشكر، فإذا آمنت وشكرت، دقق اآلن حققت الھدف من وجودك فإذا حققت الھدف من وجودك 

  توقفت المعالجات اإللھیة، اآلیة:

ا یَْفعَُل ّ�ُ بِ    عَذَابِكُْم إِن َشَكْرتُْم َوآَمنتُْم ﴾﴿ مَّ

  ) 174( سورة النساء اآلیة: 

ألنھ منحك الكون، ألنھ سخر لك الكون تسخیر تعریف ینبغي أن تؤمن وألنھ سخر لك الكون تسخیر 

تكریم ینبغي أن تشكر، فإذا آمنت وشكرت حققت الھدف من وجودك إذاً تنتھي المعالجات، طبیب قرر 

بل أن یستأصلھا عمل فحصاً تعمل، ألغى العملیة، فإذا آمنت وشكرت حققت الھدف من استئصال كلیة ق

  وجودك لذلك ربك األكرم ینبغي أن تكون قراءتك للكون قراءة شكر وعرفان.

أول قراءة قراءة بحث وإیمان، القراءة الثانیة قراءة شكر وعرفان، منحك نعمة اإلیجاد، منحك نعمة 

د ماء عذب زالل، یوجد زوجة، یوجد أوالد، یوجد طعام، شراب، فواكھ، اإلمداد، یوجد ھواء، یوج

معادن، كل شيء، لذلك القراءة الثانیة قراءة شكر وعرفان، ما لم یمتلئ قلبك شكراً � فأنت بعید عن 

  اإلیمان.
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  أنواع الھدى:

  

  ـ ھدایة المصالح: 1

اإلیجاد، منحك نعمة اإلمداد، منحك نعمة لذلك أول كلمة في الفاتحة الحمد � رب العالمین، منحك نعمة 

الھدى والرشاد، أما الھدى أیھا األخوة الكرام، على أنواع أول ھدى، ھداك إلى مصالحك، یعني لما 

اإلنسان تكسر یده مصممة الید على أن تلتئم، حینما یجرح الجلد مصمم على أن یلتئم، ھداك إلى 

  مصالحك

  

  لوال جھاز التوازن المتمثل بالقنوات الھاللیة في األذن الداخلیة لما وجدت إنسان یمشي على األرض

ا أمكنك أن تمشي على أنت تمشي أعطاك قدمین لطیفتین لكن یقابلھم جھاز توازن لوال جھاز التوازن لم

قدمیك، لذلك المیت ال یقف ما في توازن، التوازن ثالث قنوات متداخلة فیھا سائل، فیھا أھداب لما تمیل 

ً یرتفع بمكان دون مكان، بالمكان المرتفع في أھداب یصلح اإلنسان، لوال جھاز  السائل یبقى مستویا

  ركب دراجة.التوازن ما في إنسان یمشي على قدمین، ما في إنسان ی

إذاً ھداك إلى مصالحك، الطعام فیھ سم تتقیأه، الجرثوم دخل في جھاز مناعة، تحدثت عنھ البارحة ھداك 

إلى مصالحك، األشیاء التي تؤذي تكرھھا، األشیاء التي تحبھا محببة إلیك تنفعك، لو أنھ جعل الطعام 

ش فیك أن تأكلھا ال تحتاج إلى آلة طحن كریھاً، لن یأكل، الطعام التفاحة مثالً حجمھا مناسب قوامھا ھ

  أحجار، فیھا غذاء، فیھا رائحة طیبة، فیھا شكل جمیل ھداك إلى مصالحك ھذا أول ھدى.
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  ـ ھدایة الوحي 2

  ثم ھداك بالوحي، جاءك وحي من السماء، بیّن لك من أنت، أنت المخلوق األول، لماذا خلقت ؟

نَس إِالَّ    ) ﴾56 ِلیَْعبُُدوِن (﴿ َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

  ( سورة الذاریات )

  فأول ھدایة ھدایة المصالح، ثاني ھدایة ھدایة الوحي.

  ـ ھدایة التوفیق 3

  ثالث ھدایة ھدایة التوفیق، قال تعالى:

  ) ﴾13﴿ إِنَُّھْم فِتْیَةٌ آََمنُوا بَِربِِّھْم َوِزْدنَاُھْم ُھًدى (

  ( سورة الكھف)

التوفیق ھدایة، أنت فكرت في خلق السماوات واألرض، تمنیت أن تقدم عمالً بین یدیك یمنحك المال، 

  یمنحك القوة، تمنیت أن تكون داعیة یطلق لسانك في التعریف بھ، منحك نعمة اإلمداد.

  ـ ھدایة الجنة: 4

  آخر ھدایة إلى الجنة، قال تعالى:

  ) ﴾5﴿ َسیَْھِدیِھْم َویُْصِلُح بَالَُھْم (

  ( سورة محمد)

ھداك إلى مصالحك، الطفل أول ما یولد لو أنھ مال یتابع المیل حتى یقع، بعد ثالثة أشھر یكون جھاز 

التوازن بدأ یعمل، لو أنت میلتھ یجلس، ھذه ھدایة، ھداك إلى مصالحك، أحیاناً التقیؤ ھو إخراج ما في 

ه، إذا الجنین في تشوه یسقط، السقط ھو جنین مشوه، المعدة یكون الطعام فاسداً، إذا في فساد اإلنسان یتقیأ

  في أشیاء بالطب وأشیاء بالتشریح وأشیاء بالفیزیولوجیة مذھلة.

السعال في أشعار ھدبیة بالقصبة الھوائیة تتحرك نحو األعلى باستمرار، و حتى اآلن لم تنجح جراحة 

ة الرئة، فالسعال ھداك إلى مصالحك، الرئتین ألن الذي تزرع رئتھ ال یسعل، و السعال أساسي في سالم

التقیؤ ھداك إلى مصالحك، التوازن ھداك إلى مصالحك، اآلن أعراض األمراض ھداك إلى مصالحك، 

لكل داء دواء، األمس ذكرت طبیب من إنكلترا، درس بأمریكا، ُعین مع شركة عمالقة في الصین، داوى 

صین و المریض یاباني، إذا لم یوجد بنیة واحدة شخص یاباني، ھو إنكلیزي و درس بأمریكا و عملھ بال

للبشر، بنیة تشریحیة واحدة و وظائف فیزیولوجیة واحدة، كان ال یوجد طب، ھذا التوحد، أما یا رب لو 

  تشابھت ورقتا زیتون لما سمیت الواسع، كل إنسان لھ شكل وجھ، لھ ھویة، قزحیتھ ھویة...
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  الجنة: من عبد هللا و استعان بھ وفقھ وھداه إلى

إذاً منحك نعمة اإلیجاد، و منحك نعمة اإلمداد، و منحك نعمة الھدى و الرشاد، الھدى ھداك على 

  مصالحك، و الھدى ھداك إلیھ بالوحي، و الھدى وفقك، ھدایة التوفیق، و أوضح شيء:

  ) ﴾13﴿ إِنَُّھْم فِتْیَةٌ آََمنُوا بَِربِِّھْم َوِزْدنَاُھْم ُھًدى (

  ( سورة الكھف)

  ھذا معنى قولھ تعالى:

  ) ﴾5﴿ إِیَّاَك نَْعبُُد َوإِیَّاَك نَْستَِعیُن (

  (سورة الفاتحة)

أي ال حول یا رب عن معصیتك إال بك، و ال قوة على طاعتك إال بك، و إیاك نعبد و إیاك نستعین ھذه 

  ھدى التوفیق، ثم یھدیك إلى الجنة:

فََھا لَُھْم () َویُدْ 5﴿ َسیَْھِدیِھْم َویُْصِلُح بَالَُھْم (   ) ﴾6ِخلُُھُم اْلَجنَّةَ َعرَّ

  ( سورة محمد)

 


