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دقائ� ال��هج اإللهي في  -٢-) مق�مات ال��ل�ف : الف��ة ٣٦-١٠ال�رس ( -العق��ة واإلع�از  -العق��ة 

 خ�ائ� ال�ف�

  ٢٩-٠٧-٢٠٠٧لف��لة ال����ر م��� رات� ال�ابل�ي ب�ار�خ: 

  ��� هللا ال�ح�� ال�ح�� 

ال��� � رب العال���، وال�الة وال�الم على س��نا م��� ال�ادق ال�ع� األم��، الله� ال عل� ل�ا إال ما 

عل���ا، إن� أن� العل�� ال����، الله� عل��ا ما ی�فع�ا، وانفع�ا ��ا عل���ا وزدنا عل�ًا، وأرنا ال�� حقًا وارزق�ا 

جعل�ا م�� ����ع�ن الق�ل ف���ع�ن أح��ه، وأدخل�ا ب�ح��� في إت�اعه، وأرنا ال�ا�ل �ا�ًال وارزق�ا اج��ا�ه، وا

ع�ادك ال�ال���، أخ�ج�ا م� �ل�ات ال�هل وال�ه� إلى أن�ار ال�ع�فة والعل�، وم� وح�ل ال�ه�ات إلى 

  ج�ات الق��ات. 

  إ��احات ح�ل مق�مات ال��ل�ف:

�ث�ا في ی�م ساب� ع� الف��ة، ول�� ال أیها اإلخ�ة ال��ام، مع ال�رس العاش� م� دروس العق��ة واإلع�از، ت�

  ب� م� �ع� اإل��احات.

  اإلن�ان �ائ� م���ك: – ١

اإل��اح األول: اإلن�ان �ائ� ل��ه م���ك، ما ال�� ح��ه ؟ ال�اولة �ائ�، ل��ه جام�، ل� وضع� ه�ا 

  ال�أس على ال�اولة م�ة عام فه� في م�انه، أما اإلن�ان ف�ائ� م���ك.

  وال��اب وال��� وال�ِّك� س�ُ� ح���ه:حاجة ال�عام  – ٢

 

ما ال�� ��عله م����ًا ؟ أن هللا أودع ف�ه حاجًة 

إلى ال�عام، ی��� أن �أكل، أن ���ب، أن 

ی��ف�، ث� ی��وج، ث� ی���، ألن هللا أودع ف�ه 

حاجة إلى ال�عام وال��اب حفا�ًا على وج�ده، 

وأودع ف�ه حاجة إلى ال��ف اآلخ� على ال��أة 

قاء ال��ع، وأودع ف�ه حاجة إلى تأك�� ذاته على �

ث حفا�ًا على ال���، ل�ال ه�ه ال�اجات ال�ال

  ل�ان اإلن�ان �ائ�ًا س��ن�ًا.
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ل�ال ه�ه ال�اجات ال�� أودعها هللا في اإلن�ان ل�ا رأی� ش��ًا على وجه األرض، ما رأی� ب��ًا، وال ���قًا وال 

ى وال ح��قة وال شيء، ال�ائ� ال�ام� ال ���اج إلى شيء، إذًا: ال ج��ًا، وال م�رسًة وال جامعة، وال م���ف

ی���ك ال�ائ� ال�ام�، وال ���اج إلى شيء، إذًا: ال ی���ك، ب���ا اإلن�ان ���اج إلى أن �أكل ف���ج م� ب��ه 

ل���� ع� ع�ل، و����� �أج�ة الع�ل ال�عام وال��اب، ث� صار في س� ال�واج ف���� ع� زوجة، 

ه�ه �ع�ل �ع� ال�ه� ح�ى ی��وج، أن�� األوالد، ث� ���اج إلى أن ���ن ش��ًا مه�ًا، ه�ا دافع ف��اعف ج

  تأك�� ال�ات، إذًا: اإلن�ان �ائ� م���ك، ول�� ش��ًا جام�ًا.

  هللا س�ح ل�فِ�ه العل�ة أن ی�ازن ذاته مع م�ل�قاته: – ٣

العل�ة أن ی�ازن ذاته مع م�ل�قاته ��ف ؟  ن�� في درس ساب� قل�ا: إن هللا ع� وجل خال�، ل�� س�ح ل�اته

  قال تعالى:

ُ َأْحَ�ُ� اْلَ�اِلِق��﴾    ﴿َفَ�َ�اَرَك �َّ

  ( س�رة ال��م��ن)

هللا ع� وجل س�ى اإلن�ان خالقًا م�اجًا، �ي ت�ازن ب�� ص�عة اإلن�ان وص�عة ال�اح� ال��ان، ل�� خل� هللا 

ب���ا اإلن�ان ��ل� ش��ًا م� �ل شيء، وعلى م�ال ��ل� �ل شيء م� ال شيء، وعلى غ�� م�ال ساب�، 

ساب�، فالغ�اصة تقل�� لل���ة، وال�ائ�ة تقل�� لل���، ح�ى الع�لة تقل�� ل��ع ش��ة ی�ور، فاإلن�ان ���ع 

ش��ًا م� �ل شيء، وعلى م�ال ساب�، ل�� هللا ع� وجل ���ع �ل شيء م� ال شيء، وم� دون م�ال 

  ساب�.

ة، ���ع �أًسا، ��سً�ا، ی��ي ب�اء، �لها ج�ادات، ل�� اإلن�ان ما ص�ع �اولة ذ��ا إّن اإلن�ان ���ع �اول

و�اولة أن�ى، وقال لها: ت�وج�ا �أت��� آالف ال�اوالت ال�غ��ة، أما هللا ع� وجل ف�عل م� �ل زوج�� 

ارة أصغ� م�ها اث���، ال��ات ی��ال�، وال���ان ی��ال�، فل� اش��� ش�ٌ� س�ارة فل�� معق�ال �ع� س�ة ی�� س�

  ف�ارت اث����، أما أن ����� ح�انا فإنه یل� ح�انا �ل س����.

  ال��ازن: 

ُ َأْحَ�ُ� اْلَ�اِلِق�َ�﴾    ﴿َفَ�َ�اَرَك �َّ

  ( س�رة ال��م��ن)

هللا س�ى اإلن�ان خالقا م�ازًا، وازن ب�� ُ�ل�ة ���ع�ة ���� ال���ة صام�ة هادئة، ال ت�ع� ب�ج�دها، ت�في 

ال��م خ�� م�ات، وأن� تع�ل، وأن� نائ�، وأن� في ع�ل�، وأن� راك� م�����، وأن� في ل� ال�م في 

ال���� ت���ه، أما ال�ل�ة ال��اع�ة ف���� ن�ف ال�اولة، وال ب� م� أن ت��لقي على ف�اش ث�اني ساعات في 

ل�م، ل�ا قال األس��ع ثالث م�ات، �ل م�ة ثالثة آالف ل��ة، ت�عة آالف ل��ة �ل أس��ع م� اجل ت�ف�ة ا

  تعالى: 

ُ َأْحَ�ُ� اْلَ�اِلِق�َ�﴾    ﴿َفَ�َ�اَرَك �َّ

  ( س�رة ال��م��ن)
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  م� أجل أن ت�ازن ب�� ص�عة هللا، ص�ع هللا ال�� أتق� �ل شيء، و��� ص�عة اإلن�ان.

  الف��ة:

  

  مع�فة اله�ف ل�ؤ�ة ال�سائل إل�ه: – ١

  

اآلن الزل�ا في م�ض�ع الف��ة، ح���ا تع�ف 

اله�ف ت��ز أمام� ال�سائل، وأخ�� شيء في 

دروس العق��ة أن تع�ف ل�اذا أن� في ال�ن�ا ؟ 

ل�اذا خلق� ؟ ح���ا تع�ف اله�ف ل�اذا خلق� 

  هللا ع� وجل ت��ع أمام� ال�سائل.

���احة إذا أرسل األب ابَ�ه إلى �ار�� ل��ال 

ازة في ال�� م� بل�ه، وأراده ال����راه، ���ل إج

أن ���ن م����ا م� بل� غ��ي، م�ی�ة ���لة 

ع���ة واسعة، ف�ها مقاصف، ف�ها مالٍه، ف�ها 

ن�اٍد ل�ل�ة، ف�ها دور س���ا، ف�ها معاه�، ف�ها م�احف، ف�ها ح�ائ�، ف�ها ب��ت س��، ف�ها نه�، وف�ها جامعة، 

�ی�ة شيء واح� ؛ أن ی�ال ال�هادة، ل�ل� إذا ع�ف علة ال�ال� ال��ف� �عل� أن علة وج�وده في ه�ه ال�

وج�ده ت��ع أمامه ال�سائل، وه�ا م�ل ض���ه ����ًا، فأن� في ف�ن�ا أو �ار�� م� أجل ال����راه، أول ع�ل: 

ت��أج� ب��ا ق���ا م� ال�امعة، وت�ف� ال�ق� وال�ه� وال�ال، ت�اح� ص��قا ی�ق� الف�ن��ة، ال ت�اح� 

�ل� معه �اللغة العام�ة ح�ى ت�� �� أن ت��ل� الف�ن��ة، ت���� م�لة ت�عل� �اخ��اص�، ص��قا ع���ا ت�

  تأكل أكال خف�فا �ع��� على ال�راسة، إذًا: ال���لة أن تع�ف اله�ف ل�اذا أن� في ال�ن�ا ؟ واق�أ الق�آن ال����: 

ْنَ� ِإالَّ ِلَ�ْعُ�ُ�وِن﴾    ﴿َوَما َخَلْقُ� اْلِ��َّ َواإلِْ

  �ار�ات)( س�رة ال

  ال ت�ح ح��ة اإلن�ان إال إذا ع�ف ه�فه: – ٢

ل�ل� احف��ا ه�ه القاع�ة: ال ت�ح ح��ة اإلن�ان في األرض إال إذا ع�ف ه�فه، ل�ل� أح� اإلخ�ة ال��ام 

دَرس في أم���ا إدارة أع�ال، ق�أ آ�ة �هللا اق�ع� جل�ه، قال: �هللا ه�ه اآل�ة تل�� دراسة ع�� س��ات، ما 

  هي اآل�ة ؟ 
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  ﴿َأَفَ�ْ� َ�ْ�ِ�ي ُمِ�ّ�ًا َعَلى َوْجِهِه َأْهَ�� َأمَّْ� َ�ْ�ِ�ي َسِ�ّ�ًا َعَلى ِصَ�اٍ� ُمْ�َ�ِق�ٍ�﴾ 

  ( س�رة ال�ل�)

ه�فه واضح، ال��م� �ع�� ح�اة م����ة، ه�فه هللا، ل�ل� وسائله �لها في خ�مة اله�ف، یه�ه أن ���ن ساك�ا 

إ�اللة مع��ة، ال ���� أن �أكل ماال ح�اما ل�ق��ي م�ل ه�ا في ب�� فق�، ال یه�ه ب�� له م�احة مع��ة، 

ال���، یه�ه مأو�، یه�ه زوجة ت���ه، یه�ه دخل �غ�ي نفقاته، یه�ه أن ��ق� رسال�ه، یه�ه أن ��ق� 

ه�فه في ال��اة، یه�ه أن ی�ع�ف على هللا، ف��� ال��م� واع�ا ج�ًا، وه�فه واضح، وسائله واض�ة، ���ي 

� ه�فه، فإذا ع�ف اله�ف ص�� ال���ة، ف�ال���ة ����� اإلن�ان، ف���ق أو ���ب، ُقُ�مًا في ���

��ل� أو ���ن، ی�ق� أو ال ی�ق�، ی��ف أو ����، ی�ح� أو �ق��، ه�ا ال���لة، وأن� ت���ك م� أجل 

  ك�� رزق�، وأن� ت���ك �ع� زواج�، وأن� ت���ك م� أجل تأك�� ذات� ت����.

  �اته ح�اد�ة:اإلن�ان م��ٌَّ� وشه – ٣

  

اإلن�ان م���، وألنه م��� �ل شيء في ح�اته 

  ح�اد�، قال تعالى:

َهَ�اِت ِمَ� ال�َِّ�اِء َواْلَ�ِ��َ�  ﴿ُز�َِّ� ِلل�َّاِس ُح�ُّ ال�َّ

ِة َواْلَ�ْ�ِل  َواْلَقَ�اِ��ِ� اْلُ�َقْ�َ�َ�ِة ِمَ� ال�ََّهِ� َواْلِف�َّ

َمِة َواْألَْنَعاِم َواْلَ�ْ�ِث﴾    اْلُ�َ��َّ

  ( س�رة آل ع��ان)

ح� ال��أة، وشه�ة ال��أة ح�اد�ة، ومع�ى ح�اد�ة 

أنه ���� أن ت��� م� ه�ه ال�ه�ة ُسّل�ًا ت�قى 

بها، و���� أن ت��� م� ه�ه ال�ه�ة در�ات 

ته�� بها، ت�امًا �ال�ق�د ال�ائل في ال����ة، ه� ُه�، ضعه في ال����دع ال��َ�� ل���ل في األن��ب 

ي ال�ق� ال��اس�، ف��ّل� ح��ة نافعة، ضعه ف�ق ال����ة، أع�ه ش�ارة ���ق ال����ة وَم� ال����، ل��ف�� ف

  ف�ها، ال�ق�د ه� ُه�، ال�ه�ة ح�اد�ة ���� أن ت�قى بها.

إن�ان شاب ت�وج ام�أة صال�ة، فأن�� م�ها ع��ة أوالد، خ�� ب�ات، وخ��ة ذ��ر، ر�اه� ت���ة دی��ة، هللا 

�، ت�� ه�ا ال��� م�ار�ا، �هللا ال��� م�ل ال��ة، مع أن ال�خل وس�، ل�� ف�ه ع� وجل رزقه �أصهار م�م��

  ح�، ف�ه ه�ف، ف�ه ت��ف ص��ح، ف�ه عق��ة، ف�ه ع�ادة، ف�ه صلة �ا�، ف�ه ه�ف ����.

  اإلن�ان م��مج ب�م�ة عال�ة: – ٤

��ح، وما ی��غي وما ال  أنا أق�ل: ألن الف��ة ت��ف ال�� م� ال�ا�ل، وال��� م� ال��، وما ��ح وما ال

  ی��غي، فأن� م��مج ب�م�ة عال�ة ج�ًا.
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اآلن ح�ث�ي أح� ال��ار�� ع� أح�ث ال�ائ�ات، ما ف�ها وال ساعة، شاشات مغ�اة، شاشة حل���ة، ما دام ال 

شيء على ال�اشة ف�ل شيء على ما ی�ام، إذا �ان خلل ت�ه� رسالة، إذا �ان ل�نها أس�د ف�هل ج�ًا أن 

ه�اك جهاز آخ� �ع��� على ورق ��ف تعالج ه�ا ال�لل، إذا �ان ال�لل ل�� أس�د الل�ن، ل��ه تعال�ها، 

ل�نه ب�تقالي، فه�ا ال�لل معه خ��، ل�� ل�� خ�َ� سق��، ومعال��ه م���ة، وأح�انًا ال�سالة على ال�اشة 

لى ما ی�ام، أّ� خلل �الل�ن األح�� ال�اك�، ه�ا خ�� سق��، فال�ائ�ة م��م�ة، مادام ال خ�� فاألم�ر ع

ت�ه� رسالة، ه��ا الف��ة، ما دم� م��ق��ا م�تاحا ت�ام ن�ما ع��قا، ت�عامل مع ال�اس تعامال ص���ا، ل�� 

ل�ا ت�ت�� خ�أ ل� ل� �عل� �ه أح� ی��أ خلل داخلي، ع��ك ض��، قل�، �آ�ة، ت�أل، ت�ق�، ت���، أن� 

أن� أخ�أت، واآلن تق���ًا ح�ى ال��ارات ف�ها  م��مج وم�ّلف على أن� إذا أخ�أت ع��ك م�ع� ذاتي،

  شاشة، األن�اع ال��ی�ة ج�ًا، أّ� خلل في ال����ة ت�ه� رسالة.

قال لي أح� اإلخ�ة، إنه اش��� م���ة ح�ی�ة، قال له: قف ف�رًا، فإن ل� تقف أ�فأت ل� ال���ك، ه�اك نق� 

  ز�� حاد، ق� ����ق ال���ك.

أن� إذا أخ�أت شع�ت أن� أخ�أت، ال�� ما ا��أن� له ال�ف�، واإلث�  أن� م��مج أعلى ب�م�ة أن� م��مج

  ما حاك في ص�رك، و��ه� أن ��لعه عل�ه ال�اس.

  الب� م� االم��ان واالب�الء: – ٥

إذًا: ال���ة م� خاللها ت����، ت��ن صال�ًا أو �ال�ًا ال س�ح هللا، ال���ة م� خاللها ت��ن م���ًا أو 

  ح�ًا، م��ق��ًا أو م���فًا، صادقًا أو �اذ�ًا، م�ل�ًا أو خائ�ًا، قال تعالى: م���ًا، م��فًا أو جا

  ﴿َوِ�ْن ُ��َّا َلُ�ْ�َ�ِل�َ�﴾ 

  ( س�رة ال��م��ن)

  علة وج�دك على وجه األرض أن� م����، قال تعالى: 

  

  

َ�اِت َأْن َنْ�َعَلُهْ�  ِّ� ﴿َأْم َحِ�َ� الَِّ�یَ� اْجَ�َ�ُح�ا ال�َّ

اِلَ�اِت﴾ َكالَِّ�یَ� َآَم�ُ    �ا َوَعِ�ُل�ا ال�َّ

  ( س�رة ال�اث�ة) 

﴿َأَحِ�َ� ال�َّاُس َأْن ُیْ�َ�ُك�ا َأْن َ�ُق�ُل�ا َآَم�َّا َوُهْ� َال 

  ُ�ْفَ�ُ��َن﴾ 

  ( س�رة الع����ت)

ُ الَِّ�یَ�  ﴿َأْم َحِ�ْ�ُ�ْ� َأْن َتْ�ُخُل�ا اْلَ��ََّة َوَل�َّا َ�ْعَلِ� �َّ

اِبِ��َ�﴾    َجاَهُ�وا ِمْ�ُ�ْ� َوَ�ْعَلَ� ال�َّ

  ( س�رة آل ع��ان)

  اعل� عل� ال�ق�� أن� في دار ام��ان،
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(( إن ه�ه ال�ن�ا دار ال��اء ال دار اس��اء، وم��ل ت�ح ال م��ل ف�ح، ف�� ع�فها ل� �ف�ح ل�خاء، ول� 

���ن ل�قاء، ق� جعلها هللا دار بل��، وجعل اآلخ�ة دار عق�ى، ف�عل �الء ال�ن�ا لع�اء اآلخ�ة س��ا، 

  وجعل ع�اء اآلخ�ة م� بل�� ال�ن�ا ع�ضا، ف�أخ� ل�ع�ي و���لي ل���� ))

  [ ورد في األث� ] 

  ال�اس ق��ان ال ثال� له�ا:صالح و�الح:

اآلن ���ل م����: إذا قل�ا: فالن له ع�ل صالح، ما مع�ى ع�له صالح ؟ �ع�ي أنه م���� ���هج هللا، 

و��ى ح�اته على الع�اء، االن��ا� صفة سل��ة، والع�اء صفة إ��اب�ة، م����، و�ع�ي، م���� ال 

ب، ال ���ن، �لها الءات أو ماءات، �ق�ل ل�: أنا ما أغل�، ما آكل ماال ح�اما، ما ���ب، ال ���ق، ال �غ�ا

أقّ��، ما أتأخ�، ما أغ�، ه�ه االس�قامة، وق�م� م� وق�ي، م� مالي، م� عل�ي، م� خ��تي، ف�ل�ة 

اءاته� صالح تع�ي أن� م����، ومعٍ�، ل�ل� ���� أن ی��رج ال�اس ج��عًا على اخ�الف ملله� ون�له�، وان��

وأع�اقه�، وأن�ابه� و��ائفه�، وم�اه�ه� في ن��ذج��، ن��ذج ع�ف هللا، فان��� ���ه�ه، وأح�� إلى خلقه، 

ف�ل�، وسع� في ال�ن�ا واآلخ�ة، ون��ذج وغفل ع� هللا، وتفل� م� م�ه�ه، وأساء ل�لقه، ف�قي، وهل� في 

  ال�ن�ا واآلخ�ة، ه�ا ال�ق��� الق�آني:

َق ِ�اْلُ�ْ�َ�ى (٥ى َواتََّقى (﴿َفَأمَّا َمْ� َأْع�َ  ُ�ُه ِلْلُ�ْ�َ�� (٦) َوَص�َّ ) َوَ��ََّب ٨) َوَأمَّا َمْ� َ�ِ�َل َواْسَ�ْغَ�ى (٧) َفَ�ُ�َ�ِ�ّ

ُ�ُه ِلْلُعْ�َ��﴾ ٩ِ�اْلُ�ْ�َ�ى (   ) َفَ�ُ�َ�ِ�ّ

  ( س�رة الل�ل)

  حق�قة ال�ی� أن ت��ن أخالق�ًا:

ق�قة اآلن أت��ى عل��� أن ت�قق�ا ف��ا أق�ل: ح

ال�ی� أن ت��ن أخالق�ًا، ألن� إذا ��� أخالق�ًا 

فأخالق��� ث�� ال��ة، أن� خلق� ل��ة ع�ضها 

ال��اوات واألرض، ث�� ه�ه ال��ة أن ت��ي 

نف�� �ي ت��ن أخالق�ًا، أن ت��لها على �اعة 

هللا �ي ت��ل �ا�، �ي ت��� م� هللا ��اًال 

�ع�ف ی�هل� ل�خ�ل ال��ة، ه�ا �الم دق�� ج�ًا، ت

إل�ه، ت���� ���ه�ه، تق�ل عل�ه، ت��� م�ه 

  ال��ال، ه�ا ال��ال ث�� ال��ة، ل�ل� قال تعالى: 

  ﴿َفِ�َ�ا َرْحَ�ٍة ِمَ� �َِّ ِلْ�َ� َلُهْ�﴾ 

  ( س�رة آل ع��ان)

  ل�ال ال�ح�ة ال�ي أودعها هللا في قل�� ل� ت�� ل��ًا له�، بل ��� ف�ًا غل�� القل�، قال تعالى:
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�ا ِمْ� َحْ�ِلَ� َفاْ�ُ� َعْ�ُهْ� َواْس�َ ﴿َفِ�َ�ا  ْغِفْ� َلُهْ� َرْحَ�ٍة ِمَ� �َِّ ِلْ�َ� َلُهْ� َوَلْ� ُ�ْ�َ� َفّ�ًا َغِل�َ� اْلَقْلِ� َالْنَف�ُّ

ْل َعَلى �َِّ﴾    َوَشاِوْرُهْ� ِفي اْألَْمِ� َفِإَذا َعَ�ْمَ� َفَ�َ��َّ

  ( س�رة آل ع��ان)

  � ل� ��� له عل�:الف��ة م�س�ة في اإلن�ان ول

أیها اإلخ�ة ال��ام، اآلن �ع� أن جاء ال��ي عل�ه ال�الة وال�الم ومعه الق�آن ال����، ومعه ال�حي واألحادی� 

م�ات أل�ف، األم�ر واض�ة ج�ًا، ل�� ه�ه ال��أة ال�ي اس�ها خ���ة رضي هللا ع�ها زوجة ال��ي عل�ه 

، وقال: دث���ي َدث���ي، ماذا قال� له ؟ قال�: �هللا ال ال�الة وال�الم ق�ل ن�ول ال�حي ل�ا جاءه ال�حي

����� هللا أب�ًا، إن� ت��ل الَ�ّل، وتق�� ال��ف، وتع�� على ن�ائ� ال�ه�، ه�ه ف��تها، �الم ف��� ما ف�ه 

ق�آن وال في س�ة وال في أح�ی�، وال عل�، وال �ل�ات ش��عة، على الف��ة، إن�ان صادق أم�� عف�ف، �ق�� 

��ع� الفق��، �ع�� األس��، ���ل الَ�ّل، �ع�� على ن�ائ� ال�ه�، قال�: �هللا ال ����� هللا أب�ًا، ال��ف، 

  ه�ه الف��ة.

أنا أذ�� أح� أص�قائي ساف� إلى ه�ل��ا، رأ� إعالنا ع� هاتف خل��، رجل دی� على رأسه ق�عة �ه��ت�ة، 

ه�ه الق�عة ع� رأسه، وق�ع ع� ر�ه، ه�ا واألن�ار ت�ع م�ه، م�ت ف�اة م�فل�ة مأل ع���ه م�ها، ف�ق�� 

اإلعالم �����ع م�فل� ما ف�ه شيء ح�ام، ل�� ه�ه الف��ة ح�ى في ال����عات ال��فل�ة، �ق�ل ل�: ف���ة 

  ما، الف���ة ج���ة، ال�نا غ�� م��م ع��ه�، لَ� ه� ف���ة ؟ �الف��ة، الف��ة ثاب�ة، قال تعالى: 

  ٍ� َواِحَ�ٍة﴾ ﴿ُهَ� الَِّ�� َخَلَقُ�ْ� ِمْ� َنفْ 

  ( س�رة األع�اف)

أ� إن�ان على وجه األرض ع��ه ال��أ خ�أ، وال��اب ص�اب، واالن��اف ان��اف، واألذ� أذ�، فل�ل� 

  أن� م��مج وم�ّلف ت�ل�فًا رائعا، ل�ل� قال هللا ع� وجل: 

َ�اِت َأْن َنْ�َعَلُهْ� َ�الَِّ�یَ� آَ  ِّ� اِلَ�اِت﴾ ﴿َأْم َحِ�َ� الَِّ�یَ� اْجَ�َ�ُح�ا ال�َّ   َمُ��ا َوَعِ�ُل�ا ال�َّ

  ( س�رة ال�اث�ة)

  الف��ة ال تق�ل ذل� إال أن ال���� م���، وال��يء م�يء، ال���� م�اَفأ ع�� هللا، وال��يء معاَق�.

أح�انًا تقع م��لة ف��� ال�اس على اخ�الف م�ار�ه� �ع�ق�ون أن ال��يء ناله عقاب، وال���� ن�اه هللا ه�ه 

  ف��ته�.

�هللا أیها اإلخ�ة، ��� الف��ة ��� ع��� ج�ًا، ودقائ� ال��ع م���ة في أع�اق أع�اق�، والع�ل ال��� في 

  ف��ة.

س�ع� ع� سائ� س�ارة ���ی�ة في أم���ا وج� م�ف�ة ف�ها ع��ة آالف دوالر، ��� ع� صاح�ها، ثّ� سل�ها 

ال�ال�ة دعا أك�� ال��ارس ال�ان��ة ل�فل ت���� لل���ة، وأخ� إ��اال ف�ها، وال��لغ ع�ًا ونق�ًا، �ع� ح�� حاك� 

له�ا ال�ائ�، إن�ان ��� ع� صاح�ة ه�ه ال��ف�ة ال�ي ف�ها ع��ة آالف دوالر، عّ� ه�ا الع�ل في بل� �له 
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ج�ائ�، و�له تفل� ع� ع�ًال ع���ًا، ال�� ح�، وال��� خ��، ال�� ال ی�لى، وال�ن� ال ی��ى، وال��ان ال 

  ��ا ت�ی� ت�ان.���ت، اع�ل ما ش��، 

�الف��ة أن� م��مج على ال��، م��مج على اإلح�ان، على ال��ق، على األمانة، على العفة، م��مج على 

  ال�ل�، فإذا فعل� ش��ًا وف� ب�م��� ارت��. 

  تع� ال�اعة ث��ها ال�عادة وال�احة ال�ف��ة: 

ة لف��ته، ه�ا ال��ل ال��ار� ما ه�فه إّن أك�� راحة ی�تاح لها ال��م� ح���ا تأتي ح���ه في ال��اة م�افق

األول ؟ أن ی��ع، وأن ی��ح، ف�اح� ال��ل إذا جاء إلى ال��ل، وعل�ه ضغ� ش�ی�، م� �����، ت���ل 

��اعة، ش�� ��اعة، ت���ل ث�� ��اعة، ت�اه اث��ي ع��ة ساعة ما ارتاح، ه� في ق�ة ال�عادة، ألن ه�ه 

ل� أن ال��ق �اس�ة، وه� قاع�، أح��وا له قه�ة، ث� ال�ا�، ث�  ال���ة ت��اس� مع أصل إن�اء ه�ا ال��ل،

م�لة، ث� ج���ة، ت�اه م���م ال��ن، أن� م�تاح، ه�ا ال��ل ب�م��ه أن ی��ع و�����، فإذا تع� تع�ًا ال 

  ����ل م� ال��ع وال��اء ه� في ق�ة ال�عادة.

فإذا أ�ع�ه، ول� أن �اع�ه م�ع�ة، صالة ف��،  أیها اإلخ�ة ال��ام، ال�ق�ة ال�ق�قة أن� م��مج على �اعة هللا،

وغ� ���، وض�� ل�ان، و�نفاق مال، ل��� في ق�ة ال�عادة، ول� أن ال�احة م���ة ل���� ال�الة، 

  ول�ألت ع��� م�ا ال ی��غي، ول� فعل� ش��ًا ال ی��غي وأن� م�تاح فأن� في ح��� ال�قاء.

  

���ا ل�ل� أیها اإلخ�ة، الق��ة دق�قة ج�ًا، أن� ح

تأتي ح���� في ال��اة م�افقة له�ف� ت��ن أسع� 

ال�اس، ل�ل� أ� إن�ان ی��ب ت��ة ن��حا نق�ل: 

لق� اص�لح مع ف��ته، وه�ا ال�� ذه� إلى بل� 

غ��ي، ودخل إلى ف��ق ورأ� ل�حة على ال���� 

ك�� عل�ها: " إن ل� تَ�ْ� فالعلة ل��� في ف�ش�ا، 

نها ����ة "، إنها وث��ة، ول�� العلة في ذن���، إ

وه�اك حالة اس�ها االنه�ار ال�اخلي، ل�ا �ق��ف 

اإلن�ان ش�ً�ا ال ���ز ��� �انه�ار داخلي، ل� 

  ل� �عل� أح� ����ه فه�ه ال�آ�ة، واآلن أك�� م�ض م���� ال�آ�ة، ال�آ�ة عقاب الف��ة.

م���ع االق��اب، خ�� إذا ��� ماشً�ا في ال����، وج�ت خ��ا عالي ال��ت�، وعل�ه ل�حة ��� عل�ها: " 

ال��ت "، ل�ا تق�ب هل �عاق�� أح� ؟ ال، ال��ار �عاق��، ال ش��ي، وال م�الفة، وال ح�� م���ة، وال ت�ق�ف، 

  ل�� ه�ا ال��ار إذا دخل� إلى ث�ان�ة أم�ار ق�له ���ح اإلن�ان �الف��ة.
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�، ت�� أم�اض ال�اس اآلن دق� ح���ا ت��أ ال���ر ما أح� �عاق��، ل�� نف�� تعاق��، ت�� ��آ�ة، ���

  م� ال�عاصي، اع��� على ع�ض، أال �ا رب شه�ة ساعة أورث� ح�نًا ���ًال.

م�ة قال لي أخ: غل�� غل�ة، قال: �هللا م� ثالث وع���� س�ة ما تغادر م��ل�ي ه�ه الغل�ة، ال��أ نف�ه 

� ما أح� بلغه ما فعل�، ح�� �عاق�ه، االن��اف نف�ه �عاق��، ال�� ع��ه شفاف�ة، ال�� ع��ه نف� شفافة، ل

  اإلن�ان عقا�ًا له أن ذاته تعاق�ه. 

  اإل��ان م���ن أخالقي: 

أر�� م� ه�ه ال�ق�مة أن أصل إلى أن ج�ه� ال�ی� ال�ل�، اإل��ان ه� ال�ل�، وم� زاد عل�� في ال�ل� زاد 

  عل�� في اإل��ان.

ء، �ان قاض�ًا، �ان ف���ًا، �ان قائ�ًا، �ان ال��ي عل�ه ال�الة وال�الم �ان س�� ال���اء، �ان س�� العل�ا

  زع��ًا، ل�� ل�ا أراد هللا أن ���حه ��اذا م�حه ؟ قال تعالى: 

  ﴿َوِ�نََّ� َلَعلى ُخُلٍ� ع���﴾ 

  ( س�رة القل�)

خل�، م�ه ال��ام، ان��ا�، س��، إ�اك، ث� إ�اك، ث� إ�اك أن تفه� ال�ی� شعائ�، ال�ی� خل�، ال�ی� اس�قامة، 

ن��ا�، ال�ی� ورع، ال�ی� رح�ة، ال�ی� ت�امح، ال�ی� عف�، اإل��ان ه� ال�ل�، ف�� زاد عل�� في ال�ی� ا

ال�ل� زاد عل�� في اإل��ان، وأن� م���� في ال�ن�ا م� أجل أن ت��ن أخالق�ًا، ف����� ال��ة، فإن ل� ت�� 

  ك�ل� فال ق��ة لع�ادت�.

رة: " ل�� م�ا "، وهي م� أش� أن�اع ال�ع��، أن� ل�� أیها اإلخ�ة، �ل�� �عل� أن في األحادی� ص�غة م�ه� 

  م� ال��ل���، شيء م��ف: 

 َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة َأنَّ َرُس�َل �َِّ َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َم�َّ ِبَ�ُجٍل َیِ��ُع َ�َعاًما، َفَ�َأَلُه: �َ 
َ
ْ�َف َتِ��ُع ؟ َفَأْخَ�َ�ُه، َفُأوِحي

  ِخْل َیَ�َك ِف�ِه، َفَأْدَخَل َیَ�ُه ِف�ِه َفِإَذا ُهَ� َمْ�ُل�ٌل، َفَقاَل َرُس�ُل �َِّ َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ�:ِإَلْ�ِه َأْن َأدْ 

  (( َلْ�َ� ِم�َّا َمْ� َغ�َّ )) 

  [ أب� داود ]

  ال ق��ة ال ل�الته، وال ل��امه، وال ل��ه، وال ل��اته.

  (( ل�� م�ا م� ان�ه� أو سل� )) 

  [ ال���اني ع� اب� ع�اس ���� ف�ه ضعف]

  ه�اك أش�اء ت��ج� م� ملة ال��ل��� .

  َعْ� ُجَ�ْ�ِ� ْبِ� ُمْ�ِعٍ� َأنَّ َرُس�َل �َِّ َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َقاَل: 

  ٍة، َوَلْ�َ� ِم�َّا َمْ� َماَت َعَلى َعَ�ِ��ٍَّة ))(( َلْ�َ� ِم�َّا َمْ� َدَعا ِإَلى َعَ�ِ��ٍَّة، َوَلْ�َ� ِم�َّا َمْ� َقاَتَل َعَلى َعَ�ِ��َّ 

  [ أب� داود ]

ل� ت��ع� األحادی� ال���فة ال�ي ت��أ بـ: " ل�� م�ا " ل�أی�� ع��ًا ع�ا�ًا، أش� أن�اع ال�ع�� أن �أتي ال�ع�� �ع� 

  ق�ل ال��ي عل�ه ال�الة وال�الم: " ل�� م�ا ".
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  ُس�ُل �َِّ َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ�: َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة َقاَل: َقاَل رَ 

  (( َلْ�َ� ِم�َّا َمْ� َخ�ََّ� اْمَ�َأًة َعَلى َزْوِجَها، َأْو َعْ�ً�ا َعَلى َس�ِِّ�ِه )) 

  [ أب� داود ]

أن تف�� عالقة زوج��، أن تف�� عالقة أخ���، ب�� أم واب�ها، ب�� أب واب�ه، ب�� شق�ق��، ب�� شق�ق���، ل�� 

  �ا، نفى ع�� أن ت��ن م� ال��ل���، وأت��ى عل��� أن ت��ع�ا األحادی� ل�� م�ا.م

 �َُّ َعْ�ُه َقاَل: َقاَل ال�َِّ�يُّ َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ�: 
َ
  َعْ� َعْ�ِ� �َِّ َرِضي

  اْلَ�اِهِل�َِّة )) (( َلْ�َ� ِم�َّا َمْ� َلَ�َ� اْلُ�ُ�وَد، َوَش�َّ اْلُ�ُ��َب، َوَدَعا ِبَ�ْعَ�� 

  [ ال��ار� ]

ِه َأنَّ َرُس�َل �َِّ َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َقاَل:    َعْ� َعْ�ِ�و ْبِ� ُشَعْ�ٍ� َعْ� َأِب�ِه َعْ� َجِ�ّ

  (( َلْ�َ� ِم�َّا َمْ� َتَ��ََّه ِ�َغْ�ِ�َنا )) 

  [ ال��م�� ]

  َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة َقاَل: َقاَل َرُس�ُل �َِّ َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ�: ل�ل� أیها اإلخ�ة، ال����ن أخالقي، 

َهُ� ))    (( ُربَّ َصاِئٍ� َلْ�َ� َلُه ِمْ� ِصَ�اِمِه ِإالَّ اْلُ��ُع، َوُربَّ َقاِئٍ� َلْ�َ� َلُه ِمْ� ِقَ�اِمِه ِإالَّ ال�َّ

  [ اب� ماجه ]

 َُّ� 
َ
   َعْ�ُه َقاَل: َقاَل َرُس�ُل �َِّ َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ�: َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة َرِضي

ِ َحاَجٌة ِفي َأْن َیَ�َع َ�َعاَمُه َوَشَ�اَ�ُه ))  وِر َواْلَعَ�َل ِ�ِه َفَلْ�َ� �َِّ   (( َمْ� َلْ� َیَ�ْع َقْ�َل ال�ُّ

  [ ال��ار�، ال��م��، أب� داود، اب� ماجه، أح�� ]

ال ح�ام، ووضع رجله في ال��اب، وقال: ل��� الله� ل���، ناد� م�اٍد: أن ال ل���، و ال سع���، وم� حج ��

  وح�� م�دود عل��. 

َل ِمْ�ُ�ْ� ِإنَُّ�ْ� ُ�ْ�ُ�ْ� َقْ�مًا َفاِسِق�َ�﴾    ﴿ُقْل َأْنِفُق�ا َ�ْ�عًا َأْو َ�ْ�هًا َلْ� ُیَ�َق�َّ

  )٥٣( س�رة ال���ة: اآل�ة 

  

ال�� أت��اه أن ���ن واض�ًا ل���� أن اإل��ان 

م���ن أخالقي، واآلن ال��ل��ن ی���ون على 

مل�ار وخ����ة مل��ن، ول��� �ل��ه� هي 

العل�ا، ول�� أم�ه� ب��ه�، وألع�ائه� عل�ه� ألف 

س��ل وس��ل، أی� وع�د هللا ع� وجل ؟ أی� ق�ل 

  هللا ع� وجل ؟ 

  اِلُ��َن﴾ ﴿َوِ�نَّ ُجْ�َ�َنا َلُهُ� اْلغَ 

  ( س�رة ال�افات)

  أی� ق�ل هللا ع� وجل ؟ 

ْنَ�ا﴾    ﴿ِإنَّا َلَ�ْ�ُ�ُ� ُرُسَلَ�ا َوالَِّ�یَ� َآَمُ��ا ِفي اْلَ�َ�اِة ال�ُّ

  (س�رة غاف�)
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  أی� ق�ل هللا ع� وجل ؟ 

  ﴿َوَ�اَن َحّقًا َعَلْ�َ�ا َنْ�ُ� اْلُ�ْ�ِمِ��َ�﴾ 

  (س�رة ال�وم)

  أی� ق�ل هللا ع� وجل ؟

اِلَ�اِت َلَ�ْ�َ�ْ�ِلَف�َُّهْ� ِفي اْألَْرِض َ�َ�ا اْسَ�ْ�َلَف الَِّ�یَ�  ﴿َوَع�َ  ُ الَِّ�یَ� َآَمُ��ا ِمْ�ُ�ْ� َوَعِ�ُل�ا ال�َّ ِمْ� َقْ�ِلِهْ� �َّ

َل�َُّهْ� ِمْ� َ�ْعِ� َخْ�ِفِهْ� َأْم�ًا﴾    َوَلُ�َ��َِّ��َّ َلُهْ� ِدیَ�ُهُ� الَِّ�� اْرَتَ�ى َلُهْ� َوَلُ�َ��ِّ

  س�رة ال��ر) (

  ال��اء األخالقي م��اف� مع الف��ة ت�افقًا م�لقًا:

دقق�ا أیها اإلخ�ة، اإلسالم ب�ي على خ��، ه�ه ال��� ل��� هي اإلسالم، اإلسالم ه�ا ال��اء ال�� ب�ي 

على خ�� دعائ�، ب�ي اإلسالم على خ��، اإلسالم ب�اء أخالقي، ال��اء األخالقي م��اف� مع الف��ة م�ة 

ي أصل ف��ت� ل���د أن ت��ع في ال��ة، ف�ا م� أم� أم�ك هللا �ه، وما م� نهي نهاك ع�ه إال وم���ز ف

هللا ت�ع� ب�احة ال ت�صف، �هللا �أن ج�ال أز��� ع� �اهل�، دخل� حالل، ن��َ� لل��ل���، ال���� 

ن��ح، ال��امي صادق، ال�ه��س أم��، ال��رس م�ل�، ال�اج� ص�وق، العامل م�ق�، ال���ف خ�وم، 

  ل��ا في ج�ة. ه�ا ال��م� �هللا أیها اإلخ�ة، ل� �ان ال����ع ��ا ی��غي

  َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة َقاَل: َقاَل َرُس�ُل �َِّ َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ�:

،  َخْ�ٌ� َلُ�ْ� ِمْ� َ�ْ�ِ�َها(( ِإَذا َ�اَن ُأَمَ�اُؤُ�ْ� ِخَ�اَرُكْ�، َوَأْغِ�َ�اُؤُ�ْ� ُسَ�َ�اَءُكْ�، َوُأُم�ُرُكْ� ُش�َر� َبْ�َ�ُ�ْ�، َفَ�ْهُ� اْألَْرضِ 

  َخْ�ٌ� َلُ�ْ� ِمْ� َ�ْهِ�َها ))  َوِ�َذا َ�اَن ُأَمَ�اُؤُ�ْ� ِشَ�اَرُكْ�، َوَأْغِ�َ�اُؤُ�ْ� ُ�َ�َالَءُكْ�، َوُأُم�ُرُكْ� ِإَلى ِنَ�اِئُ�ْ�، َفَ�ْ�ُ� اْألَْرضِ 

  [ ال��م�� ]

ف��ت� �ان� دی�� اإلسالمي م��اف� مع الف��ة م�ة في ال��ة، ول���د أن� أ�ع� هللا، أو خ�ع� لق�ان�� 

ال����ة واح�ة، ت�� ��عادة، ب�احة نف��ة، ب�أل�، �إق�ال، ال��م� ��غي إلى ص�ت الف��ة، وم� أج�ل ما 

  م�ح �ه اإلسالم أنه دی� الف��ة.

هللا ع� وجل خل� ال��� واألن�ى، فلَ� خلقه�ا ذ��ًا وأن�ى ؟ م� أجل ال�واج، اآلن أ� م�هج ���م ال�واج فه� 

  عالى: خالف الف��ة، قال ت

  ِ�َها﴾﴿َوَرْهَ�اِن�ًَّة اْبَ�َ�ُع�َها َما َ�َ�ْ�َ�اَها َعَلْ�ِهْ� ِإالَّ اْبِ�َغاَء ِرْضَ�اِن �َِّ َفَ�ا َرَعْ�َها َح�َّ ِرَعایَ 

  ( س�رة ال��ی�)

  وألنه� خالف�ا ف��ته� ما رع�ها ح� رعای�ها.

��ه هللا عل�ه�، بل ����ه ه� على أنف�ه�، أح�انًا ت�� ف�ائح غ�� معق�لة ج�ًا، ألن ه�ا اب��ع�ه ه�، وما �

وألنه خالف الف��ة ما رع�ها ح� رعای�ها، ل�ل� ص�ابي جل�ل في أعلى درجات الق�ب م� هللا أه�ل زوج�ه، 

جاءت إلى ال���ة عائ�ة ب��اب �ال�ة، سأل�ها ع� حالها فقال�: إن زوجها ص�ام قّ�ام، في ال�هار صائ�، وفي 

، ال��ي اس��عاه، قال: أل�� ل� بي أس�ة ؟ أنام وأق�م، أص�م وأف��، وأت�وج ال��اء، الل�ل قائ�، �ان� أدی�ة
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ه�ه س��ي، إن ل���ك عل�� حقًا، وألهل� عل�� حقًا، ول�ورك عل�� حقًا، ال�ائ�، ول���� عل�� حقًا، فأعِ� 

الي ذه�� إلى ال���ة كل ذ� ح� حقه، ی��و أنه ان�اع لل��ي، وال�ف� ل�وج�ه، ونال� م�ه حقها، في ال��م ال�

عائ�ة ع��ة ن��ة م�ألقة، فقال�: ما ال�� حّل �ِ� ؟ قال�: أصاب�ا ما أصاب ال�اس، ان�� إلى األدب 

  ال�اقي. 

  اإلسالم دی� الف��ة:

دی��ا دی� الف��ة، إن�ان ال ی��وج، ل�� م� الف��ة، إن�ان ال ���غل، ل�� م� الف��ة، أم�� ال��ي عل�ه 

ص�ابي وهي خ��ة، قال: إن ه�ه ال�� ���ها هللا ورس�له، ال�ی� دع� األس�ة، دع� الع�ل،  ال�الة وال�الم ب��

  دع� ال��ت�� واألناقة وال��افة، قال: 

   َشاَمٌة )) (( ِإنَُّ�ْ� َقاِدُم�َن َعَلى ِإْخَ�اِنُ�ْ� َفَأْصِلُ��ا ِرَحاَلُ�ْ� َوِلَ�اَسُ�ْ�، َح�َّى َتُ��ُن�ا ِفي ال�َّاِس َ�َأنَُّ��ْ 

  [ أب� داود وأح�� ع� أبي ال�رداء ]

  أ� شيء ت��ه أن� وارد في دی��، أ� شيء ت��هه م�هي ع�ه في دی��.

أبلغ ِم� ذل�، هللا س�ى األع�ال ال�ال�ة مع�وفًا، فلَ� ُسّ��� مع�وفًا ؟ ألن الف�� ال�ل��ة تع�فه اب��اًء م� 

  �� ال�ل��ة ت���ه اب��اًء، ل�ل� ال�ع�وف ف���.دون تعل�ل، ولَ� سّ��� األع�ال الق���ة م���ًا ؟ ألن الف

اإلن�ان ال�ار ب�ال��ه إن �ان في م���ع م��ی� إسالمي أو غ�� إسالمي، م���ع مل��، م���ع م�فل�، 

  م���ع إ�احي، اإلن�ان ال�� ی�� وال�ه م���م في أ� م���ع، ألن ه�ا م� الف��ة.

��اع�ك في ال��ار، ح�ث�ي أخ قال: وصل� إلى  إذا ساف�ت إلى �الد ع�ی�ة ت�� ف��ة سل��ة، إن�ان

ال��ار ما معي ق�ع نق��ة صغ��ة، ��اجة إلى ع��ة أضع عل�ها م�اف�ي، جاءت ام�أة دفع� ع�ه، �الف��ة، 

  ال��� م���ز في أصل الف��ة، ودق�، اع�ل ع�ال ���ا ت�ع� ب�احة ال ت�صف.

وت��ي، و�لى جان�ها زوجها، ت�قف�، خ��، في  أق�� لي أخ �ا� قال: وج�ت في ال���� ام�أة ت�� ص��ا،

أث�اء أح�اث ل��ان، االب� ح�ارته إح�� وأر�ع��، وام�أة غ���ة ال تع�ف، ماذا تفعل ال�اعة ال�ان�ة ع��ة ل�ًال 

؟ قال: أخ�ته� إلى م���فى، وان���ت معه� ح�الي خ�� ساعات ح�ى ان�ه� ال�عال�ة، واش����ا م� 

ورجع�ا إلى ال����فى، وأخ�نا اإلب�، قال لي: لل�اعة ال�ام�ة، قال: �هللا ع��ة أ�ام ص��ل�ة م�او�ة األدو�ة، 

  وأنا في ق�ة ال�عادة، �أني أع�� في ج�ة. 

  اع�ل ع�ال ���ا.

  

أح� إخ�ان�ا ال��ام ���� أس�ان، زارته م���ة 

معها أس�ان ت��اج إلى تق���، وال��لغ غاٍل ج�ًا، 

��� �ه� ع�� وهي معلِّ�ة وفق��ة، فإذا اب�

أس�انها، ف���ل ب�ف�ها، وال��لغ ف�ق �اق�ها، 

فاع��رت، قال: ن��� أن أق�م به�ا الع�ل �، 
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قال: أنا أق�م ل� ه�ا الع�ل ه��ة، �ق�� ع��� س�ة أشه�، أق�� لي �ا� في ه�ه األشه� ال��ة �أنه في ق�ة 

  ال�عادة، ف��ة.

ا، �� أم��ا، �� عف�فا، �� حل��ا، �� عف�ا، �� خ��، سعادت� ب��ك، ت�ل�ها أن�، اخ�م ال�اس، �� صادق

  أع� م� وق��، م� جه�ك، أن� أسع� إن�ان.

�هللا م�ة في م�لة ل��ر دا���� ال���ار، م�لة عال��ة، أنا ��� مغ�ما به�ه ال��لة، لها ��عة ع���ة، 

ال��لة، لها ��عة مع�ى م��ار أ� م��ارة م� �ل م�الت العال�، أج�ل مقالة �أ� م�لة م���عة به�ه 

ع���ة، ق���ًا ��� أق�أ ال��لة في ل�لة واح�ة، وه�اك مقالة ان�ه� �أول ال�ف�ة، صف�ة فارغة، وضع�ا 

ح��ة، ه�ه ال���ة أر�ع �ل�ات، أق�� ل�� �ا� �أن ه�ه ال���ة حف�ت في ع�امي، ما ال���ة ؟ قال: إذا 

أن تف�ح �فال، حاول أن ت�ع� جائعا، حاول أن  أردت أن ت�ع� فأسع� اآلخ���، حاول أن ت�ع� ه�ة، حاول

ت�ل إن�انا ضاال، ت�� ب�احة ال ت�صف، دی��� دی� الف��ة، و�ل سعادت� وراح�� ال�ف��ة أساسها أع�ال� 

  ال�ال�ة، ل�ل� الع�ل ال�الح ی�فع� ع�� هللا.

، ت�� ال��ق، ت�� ال�� أر��ه في ه�ا اللقاء ال��� دقائ� ال��هج اإللهي ف��ا �قابله في خ�ائ� نف��

األمانة، ت�� ال�ح�ة، ت�� اإلن�اف، إن�ان زوج�ه صال�ة، واألم ض�ها، واألب ض�ها، إذا وقف م�قفا 

أخالق�ا مع زوج�ه، م�قفا م��فا، ام�أة صال�ة، و�ن�ان ی��ل� وال�ه ووال�ته، ��لقها، ��ع� أنه م��م، ما 

�، ألن أ�اك ��هها، ما أ�لقها، فال��قف ع�لْ� ش�ً�ا، صال�ة، م��ق��ة، صائ�ة، م�ل�ة، م��عة ل

  ال���ف ال��ل� صاح�ه ��ل ���ح.

أیها اإلخ�ة ال��ام، أت��ى أن ���ن ه�ا ال��ض�ع واض�ًا ع����، إسالم�ا دی� الف��ة، أن� إذا أ�ع� هللا 

  وج�ت نف��، اص�ل�� مع نف��، ��� أسع� ال�اس. 

  ال��ض�ع العل�ي:س�عة ال��ء:

  

  ن���ة إن��ای�: – ١

ال��ض�ع الع�لي، م� أشه� ال����ات في الق�ن الع���� ال����ة ال����ة ال�ي جاء بها إن��ای�، ه�ه ال����ة 

اك��ف� ال��عة ال��لقة في ال��ن، ه�ه س�عة ال��ء ثالث��ة ألف ��ل� م�� في ال�ان�ة، وأن أ� ج�� سار 

��ل�ا، ل� ـ ف�ضًا عل��ًا ـ أت�ح ل� أن  به�ه ال��عة ���ح ض�ءًا، هل م��� إلن�ان م� ل�� ودم وزن� س�ع�ن 

ت��ي في الف�اء ���عة ال��ء ت��في، ت��ح ض�ًءا �ه�ا ال��ء، وأ� ج�� س�� ال��ء ت�اجع ال�م�، 

أ��ًا اف��اض، ل� ر���ا م���ة أس�ع م� ال��ء ل�أی�ا �أم أع���ا مع��ة ب�ر وأح� وال���ق وال��م�ك، ه�ه 

ذا ق�� ع� ال��ء ت�اخى ال�م�، فإذا سار مع ال��ء ت�قف ال�م�، ه�ه معارك �لها م��فة، والقادس�ة، فإ

ال����ة الع�القة قل�� مفاه�� الف���اء في األرض، صاح�ها م� أعل� عل�اء األرض اس�ه إن��ای�، ل�� 
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أت��ى أن أك�ن م��فًا معه، قال م�ة: �ل م� ال ی�� في ه�ا ال��ن ق�ة هي أق�� ما ت��ن، عل��ة هي أعل� 

  ��ن، رح��ة هي أرح� ما ت��ن، ح���ة هي أح�� ما ت��ن، ه� إن�ان حي، ول��ه م��.ما ت

  س�عة ال��ء ��ا جاءت في الق�آن ال����: – ٢

كان م�م�ًا �ا�، هل �عقل أن ه�ه ال����ة الع�القة ال�ي غّ��ت مفاه�� الف���اء، مفاه�� ال���ة وال��عة، أن 

  إلع�از العل�ي في الق�آن ال����، قال تعالى:ت��ن م�رجة في ��اب هللا، وه�ا م� ا

وَن﴾    ﴿َوِ�نَّ َیْ�مًا ِعْ�َ� َر�َِّ� َ�َأْلِف َسَ�ٍة ِم�َّا َتُع�ُّ

  ( س�رة ال�ج ) 

الع�ب م�ا���ن به�ه اآل�ة، �عّ�ون ال��ة الق���ة، والق�� ی�ور ح�ل األرض دورة �ل شه�، ل� أخ�نا م��� 

ى م��� األرض، و�ال� في اإلع�اد� �����ع أن ���� ��ل ه�ا ال��، الق��، وأخ�نا م�ه خ�ًا م�دناه إل

ن�ف ق�� الق�� مع ن�ف ق�� األرض مع ال��افة ب��ه�ا، ه�ا ال�� ب�� م��� الق�� وم��� األرض 

��او� ن�ف ق�� ال�ائ�ة ال�ي هي م�ار الق�� ح�ل األرض، أل�� ��ل� ؟ ض�ب اث���، الق�� ض�ب 

بي )، ال���� ض�ب اث�ي ع��، ال��ة ض�ب ألف، ألف س�ة، أنا ح���ا أع�ف  ثالثة، فاصلة أر�عة ع�� (

م��� ال�ائ�ة ال�ي �ق�عها الق�� في رحل�ه ح�ل األرض �اث�ي ع�� ���ة، �ألف، �ألف س�ة، أنا ح���ا 

أح�� �� �ق�ع الق�� في رحل�ه ح�ل األرض في ألف عام �����ع �ال� في اإلع�اد� إن أع���اه ق�� 

� الق��، �أخ� ن�ف ق�� األرض مع ن�ف ق�� الق�� مع ال��افة ب��ه�ا، ال����ع ن�ف األرض وق�

ق�� ال�ائ�ة ال�ي هي م�ار الق�� ح�ل األرض ض�ب اث���، الق�� ض�ب ثالثة، فاصلة أر�عة ع�� ( بي 

)، ال���� ض�ب اث�ي ع��، ال��ة ض�ب ألف، دقائ� ال�ق� ت�ه�، ه�ا ال�ق� ع�د ال��ل� م��ات ال�ي 

ق�عها الق�� في رحل�ه ح�ل األرض، ل� ق���ه على ث�اني ال��م ل�ان� س�عة ال��ء ال�ق�قة، ألن ال��ء �

  س�ع�ه �ال��اني، أما ما �ق�عه الق�� في رحل�ه ح�ل األرض في ألف عام �ق�عه ال��ء في ی�م واح�. 

وَن﴾   ﴿َوِ�نَّ َیْ�مًا ِعْ�َ� َر�َِّ� َ�َأْلِف َسَ�ٍة ِم�َّا َتُع�ُّ

  ( س�رة ال�ج ) 

أن�� تع�ون ال��ة الق���ة، أما ال�اتج فل�� ثالث��ة ألف ��ل� م�� في ال�ان�ة، أدق م� ذل� م��ان وت�عة 

  )، ه�ه س�عة ال��ء ال�ق�قة ج�ًا. ٢٩٩٧٥٢وت�ع�ن ألف وس�ع��ة واث�ان وخ���ن ( 

ف�ًال في م�ت�� اإلع�از إذًا: ن���ة ع�القة م�رجة في آ�ة واح�ة في ��اب هللا، وق� ع�ض ال��ض�ع م

الع�لي ال�ام� ال�� عق� في م�س��، وأصل ال��ض�ع ع���، وأرج� هللا س��انه وتعالى �أن �ع�ف�ا �ق��ة 

  ق�آنه ال����، فه� ال��ا� ال���ق��.

  وال��� � رب العال��� 


