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 تسييج لمكتاب

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 تسييج

 لساذا خمقشا؟ 
 ما ىي وسائل التعخؼ إلى هللا؟

 ىل العقل يحيط بكل شيء أـ أنو محجود؟
 ما ىي شبيعة الفصخة اإلندانية؟

 كيف نجعل الذيػات وسيمتشا لبلرتقاء في نطخ اإللو؟
 كيف تكػف السرائب رحسة؟

 لسخأة؟ما الحؼ يشطع العبلقة بيغ الخجل وا
 ىل اإلنداف مخيخ أـ مديخ؟

 كيف يسكششا إدارة الػقت بذكل حزارؼ؟
 متى يزعف إيساف السخء ومتى يقػػ؟

أسئمة كثيخة وميسة يدأليا كل إنداف، ومجسػعة محاضخات العقيجة واإلعجاز السسيدة والتي ألقاىا الجكتػر دمحم 
 .ىحا الكتاب راتب الشابمدي تجيب عشيا وعغ الكثيخ غيخىا في 

 ىحا الكتاب يترل بالجانب السعخفي مغ العبادة، ويمقي الزػء عمى العقيجة اإلسبلمية مغ زاوية ججيجة.
لقج حبى هللا اإلنداف دونا عغ جسيع السخمػقات بالعقل، واإلنداف دونا عغ جسيع السخمػقات قبل حسل األمانة 

إلنداف مغ قبل اإللو بالعبادة وعسارة التي أشفق مغ حسميا الدسػات واألرض والجباؿ، ومغ أجل ذلظ كمف ا
 األرض.
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إال أف ليحا التكميف مقػمات وأدوات، يقع في مقجمة  
ىحه السقػمات الكػف الحؼ سخخه هللا لئلنداف تدخيخ 
 تعخيف وتكخيع والحؼ ال يختمف عمى وجػده إثشاف.
الكػف بدساواتو وأرضو، بكل ما فيو مطيخ لػجػد هللا 

ومطيخ ألسساء هللا الحدشى ووحجانيتو، وكسالو، 
وصفاتو الفزمى، ىحا الكػف ىػ الثابت األوؿ في 
العقيجة، ولػ تاه الشاس، لػ شخد الشاس، لػ اختمف 
الشاس، لػ تسدؽ الشاس، لػ تخاشقػا تيع التكفيخ، 

 فيشاؾ شيء ثابت، أف ىحا الكػف يجؿ عمى هللا.
حياًة فييا سبلمٌة، فييا سعادٌة، ألنو أخح ما لو، وتخَؾ ما ليذ  ثع يأتي العقل، واإلنداُف العاقُل يعير حياًة ىادئًة،

لو، تحّخَؾ بحجِسو، بَشى عبلقاِتو بػضػٍح، فأحّبو الشاُس، وكدَب مااًل حبلاًل، وأّسذ أسخًة، ورّبى أوالده، استعسَل 
 عقَمو في اآلخخِة فكدَبيا، واستعسَل عقَمو في الجنيا فخبَحيا.

يِغ، فكسا إال أف العقَل وْحجه ال   يعّج مخجعًا ألمػِر الجِّ
أّف العيَغ ال يسكُغ أْف تخػ إاّل بزػٍء، فالزػُء يدسُح 
لمعيِغ أْف تخػ األشياَء، فكحلظ العقُل يحتاُج إلى وحِي 

 الدساِء لييتجَؼ إلى الحقيقِة السصمقِة .
ثع تأتي فصخة اإلنداف كسقـػ مغ مقػمات تكميفو، فمقج 

األفكاِر، وفي مذاعِخ الػججاِف ما أودَع هللُا في مجارِؾ 
ُتجَرُؾ بو فزائُل األخبلِؽ ورذائُميا، وىحا ما يجعُل 
الشاَس يذعخوف بقبِح العسِل القبيِح، ويشفخوف مشو، 

.  ويذعخوف بحدِغ العسِل الحَدِغ، ويختاحػف إليو، وبحلظ يسجحػف فاعَل الخيِخ، ويحّمػف فاعَل الذخِّ
شيا وتدِػَيِتيا ُألِيَسْت في فصخِتيا إدراَؾ شخيِق فجػِرىا وشخيِق تقػاىا، وىحا ىػ الحذُّ فالشفُذ اإلندانّيُة مشح تكػي

.  الفصخؼُّ الحؼ تجِرُؾ الشفُذ بو الخيَخ مغ الذخِّ
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ُل كلّّ مشيسا اآلخَخ لسعخفِة ا ، وشخيقاِف لمسعخفِة اإلندانّيِة، يكسِّ لحقِّ إّف الفصخَة و العقَل َمَمَكَتاِف لئلدراِؾ البذخؼِّ
، والحَدِغ مغ القبيِح.  والباشِل، وتسييِد الخيِخ مغ الذخِّ

ُغ،  ولكّغ العقَل ال يدتصيُع أف ُيمِدـَ صاحَبو بالرػاِب، فكع مغ إنداٍف يتسّتُع بأعمى ثقافٍة، ومع ذلظ ىػ يجخِّ
ع ىحه السعمػمَة.  فالسعمػمُة وْحجىا ال تكفي، بل ال بج ِمغ إرادٍة تجعِّ

ج ُتْصَسُذ، وقج ُتَذػَُّه، وقج تسحُقيا البيئُة، ما الحؼ بقَي ثابتًا في حياِة السدمسيغ ؟ إنو الػحُي، وحُي وأّما الفصخُة فق
 الدساِء.

ىحا الػحُي ىػ الحقُّ الّرخُؼ، وىػ السيداُف، و ىػ القيسُة السصمقُة، فالكتاُب والدّشُة إف نعترْع بيسا فمْغ نزلَّ 
 أبجًا.

نداف شيػات إال أف الذيػاُت حياديٌة، وليدت ىي سبَب فداِد العاَلِع، بل إّف سػَء أيزا ركب هللا في كياف اإل
 استخجاِميا ىػ سبُب فداِد العاَلِع.

بل أكثخ مغ ذلظ يسكغ لئلنداف أف يتقخب مغ هللا  
عغ شخيق الذيػات، فإّياؾ أف تّتِيَع الذيػاِت، فمػالىا 

لػالىا لَسا لَسا ارتقيَت إلى ربِّ األرِض والدساواِت، و 
 دخمَت الجّشَة.

ثع يأتي أىع وأخصخ مقـػ أال وىػ حخية االختيار، 
َغ  فاُ سبحانو وتعالى أعصانا حخيَة االختياِر ليثسِّ
عسَمشا، وإال لَسا كاف لمعسِل الرالِح قيسٌة، وال لمعسِل 
 الدّيِئ قيسٌة، ولسا حػِسَب اإلنداُف عمى عسِمو.

ل، وفصخة، ومشيج، وشيػة، واختيار، كل ىحا يتع عمى مدخح مكاني ىػ كل ىحه السقػمات مغ كػف، وعق 
األرض، وفي ضخؼ زماني ىػ العسخ، فالعسخ رأس ماؿ اإلنداف في حياتو الجنيا، إذا أنفقو اإلنداف في تدكية 

 نفدو كاف ثسشًا لجشة ربو.
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ويقػخب أفكػاره إلػى األذىػاف عػغ شخيػق أخيخا ىحا الكتاب السيع يصػخح مػضػعاتو الخصيخة بأسػمػب سػيل مبدػػط ، 
الخبػط بالػاقػع وضػخب السثػل، ومسا يديج مغ أىسية ىحه السجسػعة مغ الجروس أنيا تطيخ في كل فرل مغ 
فرػليا جانب مغ جػانب اإلعجاز العمسي القخآني، فإذا أردت أف تجػؿ جػلة، وتخجع، وقج امتؤل قمبظ باإليساف، 

ل ىحه الخبلفيات في األرض فحدبكع الكػف معجدة، في كل شيء في الكػف يجؿ عمى إف أردت أف تبتعج عغ ك
 هللا، 

 تجؿ عمى أنو واحج وفي كل شيء لو آية 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 0-عمة وجػد اإلنداف  -( تسييج 63-10الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

مى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلـ ع
إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا 

أدخمشا بخحستظ في عبادؾ الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، و 
 الرالحيغ، أخخجشا مغ ضمسات الجيل والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات.

 أييا اإلخػة الكخاـ، مع الجرس األوؿ مغ دروس العقيجة واإلعجاز.

 اإلنداف كائغ متحخؾ:

 حخكُة اإلنداف ناتجٌة عغ دوافع فيو: – 0

اإلنداف كائغ متحخؾ، ىشاؾ كائغ سكػني، قصعة الخذب ىحه سكػنية، لكغ اإلنداف كائغ بادغ ذؼ بجء، 
متحخؾ، ما الحؼ يحخكو ؟ دوافع أودعيا هللا فيو، أودع فيو حاجة إلى الصعاـ، أودع فيو حاجة إلى الدوجة، أودع 

 فيو حاجة إلى تأكيج الحات، ىػ كائغ متحخؾ.

 حاجاُت اإلنداف األساسيُة ثبلٌث: – 2

وقج أودع هللا فيو حاجات أساسية ثبلثا، األولى إلى 
الصعاـ و الذخاب و الثانية إلى الدواج و الثالثة إلى 
تأكيج الحات، ولػال ىحه الجوافع الثبلثة لسا رأيت شيئًا 
عمى وجو األرض، ألنظ بحاجة ماسة إلى الصعاـ و 
الذخاب، تعسل، وبالعسل تبشي، ىحا أنذأ مجرسة، أو 

و رصف شخيقًا، أو صشع خدانة، أو درس مدتذفى، أ
شبا، أو درس ىشجسة، ألف اإلنداف بحاجة إلى 
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الصعاـ والذخاب إذًا ىػ يعسل، وحيشسا يعسل يبشي، لحلظ هللا جعل العسل ابتبلء لشا، نرجؽ أو ال نرجؽ، نتقغ أو 
 ال نتقغ، نخمز أو ال نخمز.

 بيغ الجساد والشباِت: – 6

 د أنو شيء يذغل حيدًا في الفخاغ، ولو أبعاد ثبلثة، ولو وزف، ىحا الجساد.لكغ بالسشاسبة تعخيف الجسا
أما الشبات فذيء أيزًا يذغل حيدًا في الفخاغ، ولو أبعاد ثبلثة، ولو وزف، لكشو يشسػ، ىحا الفخؽ، بيشسا الحيػاف 

الحيػاف، أما اإلنداف شيء يذغل حيدًا في الفخاغ، ولو أبعاد ثبلثة، ولو وزف، ويشسػ كالشبات ويتحخؾ، ويسذي 
 فذيء يذغل حيدًا في الفخاغ، ولو أبعاد ثبلثة، ولو وزف، ويشسػ، ويتحخؾ، ويفكخ.

إذًا أشخؼ شيء في اإلنداف عقُمو، أودع هللا فيو قػة إدراكية، ىحه القػة اإلدراكية غحاؤىا العمع، فسا لع تصمب 
لع تؤمغ فقجَت قيستظ اإلندانية، أصبحت حياة  العمع، ما لع تبحث عغ الحقيقة، ما لع تدع إلى الحقيقة، ما
 اإلنداف حيػانية، لحلظ اإلنداف مغ دوف عمع ىػ كالبييسة، والجليل: 

ُمػا التَّْػَراَة ُثعَّ َلْع َيْحِسُمػَىا َكَسَثِل اْلِحَساِر َيْحِسُل َأْسَفارًا ﴾  ﴿ َمَثُل الَِّحيَغ ُحسِّ
 ] سػرة الجسعة [

ـِ َبْل ُىْع َأَضلُّ َسِبيبًل ﴾﴿ ِإْف ُىْع ِإالَّ َكاأْلَ   ْنَعا
 ] سػرة الفخقاف [

 بل كأنيع:

 (﴾4﴿ ُخُذٌب ُمَدشََّجٌة )
 ] سػرة السشافقػف [

أييا اإلخػة: الشقصة الجقيقة األولى أف اإلنداف كائغ متحخؾ، أما يػجج كائشات جامجة سكػنية ال تتحخؾ، ما الحؼ 
 وجل لسا أراد أف يثبت بذخية األنبياء ماذا قاؿ ؟ قاؿ: يحخكشا ؟ الحاجة إلى الصعاـ، لحلظ هللا عد 

ـَ َوَيْسُذػَف ِفي اأْلَْسَػاِؽ ﴾  ﴿َوما َأْرَسْمَشا َقْبَمَظ ِمَغ اْلُسْخَسِميَغ ِإالَّ ِإنَُّيْع َلَيْأُكُمػَف الصََّعا
 [ 20] سػر الفخقاف: مغ اآلية 

ثسغ الصعاـ، إلى أف يعسمػا في األسػاؽ، إذًا: ىحا  أؼ ىع مفتقخوف في وجػدىع إلى تشاوؿ الصعاـ، ومفتقخوف إلى
 دليل بذخّيتيع، يأكمػف الصعاـ، ويسذػف في األسػاؽ.
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 غحاء العقل والقمب والجدع:

لحلظ أييا اإلخػة الكخاـ، اإلنداف كائغ فيو عقل يجرؾ، وفيو قمب يحب، وفيو جدع يتحخؾ، العقل غحاؤه العمع، 
الصعاـ والذخاب، وما لع تمبَّ الحاجات الثبلث، ما لع تصمب العمع، وما لع  والقمب غحاؤه الحب، والجدع غحاؤه

 تصمب الحب مع هللا عد وجل، وما لع تصمب حاجتظ األساسية مغ الغحاء والشـػ والخاحة فقج تصخفت.

 تفادي التصخؼ في تمبية غحاء عمى حداب آخخ:

ات دفعة واحجة، أف تعسل عمى الخصػط الثبلثة تصمب ما الفخؽ بيغ التصخؼ والتفػؽ ؟ التفػؽ أف تمبيَّ كل الحاج
العمع، وتشسي القمب، وتعتشي بالجدع، بيشسا التصخؼ أف يشسػ عقمظ عمى حداب قمبظ، أو يشسػ قمبظ عمى حداب 
عقمظ، أو أف تشسػ عزبلتظ عمى حداب عقمظ و قمبظ، الفخؽ كبيخ بيغ التصخؼ و بيغ التفػؽ، وقج ذكخت لكع 

ف ما لع ييتع بعبلقتو بخبو، وبعبلقتو بأىمو، وبعبلقتو بعسمو، وبعبلقتو برحتو، فإف أؼ خمل في مغ قبل أف اإلندا
 أحج ىحه البشػد األربعة يشعكذ عمى البشػد الثبلثة.

 متى ترح حخكة اإلنداف:

 اآلف اإلنداف كائغ متحخؾ، ىحه الحخكة متى ترح ؟ الحخكة قج ترح، وقج ال ترح، قج تكػف ىادفة، وقج تكػف 
عذػائية، قج تكػف مثسخة، وقج تكػف مخفقة، فالبصػلة ال أف أتحخؾ، لكغ البصػلة أف تأتي حخكتي وفق اليجؼ 

 الرحيح.
إنداف جائع، أو إنداف في حالة عصر شجيج، وىػ 
عمى مذارؼ السػت، وأمامو شخؽ عجيجة، بصػلتو ال 
أف يتحخؾ، بصػلتو أف يتحخؾ نحػ الساء، ألف 

: اإلنداف كائغ متحخؾ، فيو عقل سبلمتو بالساء، إذاً 
يجرؾ، فيو قمب يحب، فيو جدع يتحخؾ، ىحه الحخكة 

 ال ترح إال إذا ُعخؼ اليجؼ.
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أوضح مثل: ذىبت إلى بمج غخبي، ندلت في بعس الفشادؽ، استيقطت في اليـػ األوؿ، سألت: ىحا اليـػ إلى أيغ 
ى ىشا ؟ فإف قمت: أنا أتيت شالب عمع نقػؿ لو: أذىب ؟ نقػؿ: أنت لساذا جئت إلى ىشا ؟ ندألظ لساذا جئت إل

اذىب إلى السعاىج والجامعات، يقػؿ: أنا جئت سائحًا، نقػؿ لو: اذىب إلى السقاصف والستشدىات، يقػؿ: أنا 
 جئت تاجخًا، نقػؿ: اذىب إلى السعامل والسؤسدات.

ئغ متحخؾ، ىحه الحخكة ال ترح، وال الحقيقة الجقيقة: ال ترح حخكتشا في الحياة، أوؿ كمسة قمتيا: اإلنداف كا
 تكػف سميسة وال تكػف مثسخة، وال تكػف ناجحة إال إذا عخفت اليجؼ مغ وجػدؾ في ىحا السكاف.

أحيانًا تتحخؾ الديارة حخكة شائذة فتدقط في الػادؼ، يسػت كل ركابيا، فالبصػلة ال أف تتحخؾ، انطخ إلى الشاس 
 صباحًا كميع يتحخكػف: 

 ِإَذا َيْغَذى*َوالشََّياِر ِإَذا َتَجمَّى *َوَما َخَمَق الحََّكَخ َواأْلُْنَثى *ِإفَّ َسْعَيُكْع َلَذتَّى ﴾ ﴿َوالمَّْيِل 
 ] سػرة الميل[

كل شخز في بالو شيء يدعى إليو، فالبصػلة ال أف نتحخؾ، البصػلة أف تأتي حخكتشا وفق اليجؼ الرحيح، 
 لحلظ قاؿ تعالى: 

ُئُكعْ  ْنَيا َوُىْع َيْحَدُبػَف َأنَُّيْع ُيْحِدُشػَف صُ  ﴿ُقْل َىْل ُنَشبِّ  ْشعًا﴾ ِباأْلَْخَدِخيَغ َأْعَسااًل * الَِّحيَغ َضلَّ َسْعُيُيْع ِفي اْلَحَياِة الجُّ
 ] سػرة الكيف [

البج مغ أف تكػف الحخكة وفق ىجؼ، مع األسف الذجيج أجخَؼ استبياف، وسئل ألف إنداف: ما اليجؼ الحؼ 
فكاف الجػاب: أف ثبلثة بالسئة مغ الحيغ أجخؼ عمييع االستبياف أىجافيع واضحة، والدبعة والتدعيغ تدعى إليو ؟ 

بالسئة حخكة عذػائية ببل ىجؼ، لحلظ أنا أقػؿ دائسًا: إما أف تخصط، أو أف ُيخصط لظ، إما أف تفعل، أو ُيفعل 
 َتغبًل.بظ، إما أف تخسع ىجًفا لظ أو ُيخسع لظ ىجؼ ماكخ مغ أجل أف تكػف مد

 العمع قزية خصيخة:

 لحلظ قزية العمع قزية خصيخة، قاؿ تعالى: 

 (﴾ 006﴿َوَعمََّسَظ َما َلْع َتُكْغ َتْعَمُع َوَكاَف َفْزُل َّللاَِّ َعَمْيَظ َعِطيسًا )
 ] سػرة الشداء[
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ج إلى خخؽ لمعادات، وأنا أقػؿ دائسًا أييا اإلخػة الكخاـ: أعطع كخامة لئلنداف ىي كخامة العمع، ىي كخامة ال تحتا
 لحلظ اآلية الجقيقة:

 ( ﴾006﴿َوَعمََّسَظ َما َلْع َتُكْغ َتْعَمُع َوَكاَف َفْزُل َّللاَِّ َعَمْيَظ َعِطيسًا )
 ] سػرة الشداء[

ُه َواْسَتَػى َآَتْيَشاُه ُحْكسًا َوِعْمسًا )  ﴾04﴿َوَلسَّا َبَمَغ َأُشجَّ
 ] سػرة القرز [

ج غخبي كي تشاؿ الجكتػراه، ببلد واسعة جسيمة، فييا مقاصف، فييا متشدىات، فييا إذًا: أنت حيشسا تحىب إلى بم
مدارح، فييا دور سيشسا، فييا مبلٍه ليمية، فييا شػارع مشحصة، فييا أماكغ جسيمة، فييا متاحف، فييا آثار، فييا 

في ىحا البمج مغ أجل جامعات، فييا مجارس، فييا معامل، فييا مؤسدات، فييا مقاصف، أنت حيشسا تعخؼ أنظ 
ىجؼ واحج، و ىػ نيل الجكتػراه، دقق اآلف ما الحؼ يحجث ؟ إذا كاف ىجفظ واضحًا تختار مئات بل ألػؼ 

 الػسائل التي تعيشظ عمى تحقيق اليجؼ.

ذىب شالب إلى بمج غخبي لمجكتػراه، أوؿ شيء يدتأجخ بيتًا إلى جانب الجامعة تػفيخًا لمػقت و الجيج والساؿ، 
شالبًا يتقغ المغة الفخندية، يذتخؼ مجمة متعمقة باختراصو، يدور معخضًا عمسيًا ليدداد عمسًا يرادؽ 

باختراصو، أنت حيشسا يتزح ىجفظ ُتخشج إلى الػسائل السعيشة عمى تحقيق ىجفظ، لحلظ أوؿ حقيقة: ال ترح 
 حخكة اإلنداف في الحياة إال إذا عخؼ سخ وجػده و غاية وجػده. 

 اف:متى يدعج اإلند

 معخفُة اليجؼ في الحخكة اليػمية: – 0

شيء ثاف: متى يدعج ؟ يدعج إذا جاءت حخكتو في الحياة وفق اليجؼ الحؼ رسسو لشفدو، الجليل: إّف شالبًا عمى 
مذارؼ امتحاف مريخؼ، لو أصجقاء يحبػنو ليدػا في الجامعة ليع أعساؿ حخة، أرادوا أف يأخحوه معيع إلى متشده 

ويحبػنو، والسكاف جسيل ججًا، والصعاـ فاخخ، و السشاضخ رائعة، لكشو عمى مذارؼ امتحاف  جسيل، ىػ يحبيع،
مريخؼ، إذا أخحوه مخغسًا لساذا يذعخ بزيق شجيج ؟ ألف ىحه الحخكة ال تتشاسب مع ىجفو، يذعخ بانقباض، ىحا 

كبيخة ججًا، مغ أيغ تأتي  الصالب لػ قبع في غخفة مطمسة، وقخأ الكتاب السقخر، وفيسو، واستػعبو يذعخ بخاحة
الخاحة ؟ حيشسا تأتي الحخكة مصابقة لميجؼ، إذًا: أنت ترح حخكتظ إذا عخفت سخ وجػدؾ، وأنت أيزًا تدعج إذا 
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 جاءت حخكتظ مصابقة ليجفظ، ىحه كميا مدمسات.

 اإلنداف مفصػر عمى حب وكساؿ وسبلمِة واستسخاِر وجػِده : – 2

يزًا أف اإلنداف مفصػر أو مجبػؿ أو بالتعبيخ السعاصخ مػلَّف عمى حب وجػده، أييا اإلخػة الكخاـ، مغ الثابت أ
اعتخفت بيحا أـ لع تعتخؼ، أأقخرت بيحا أـ لع تقخ، مفصػر مجبػؿ عمى حب وجػده، وعمى حب سبلمة وجػده، 
مى وعمى حب كساؿ وجػده، وعمى حب استسخار وجػده، أؼ ال يػجج شخز مغ بيغ الدتة آالؼ مميػف إنداف ع
وجو األرض في القارات الخسذ إال و ىػ حخيز حخصًا ال حجود لو عمى حب وجػده و عمى حب سبلمة 

 وجػده و عمى حب كساؿ وجػده و عمى حب استسخار وجػده.

َمغ مشا يتسشى السخض ؟ مغ مشا يتسشى الفقخ ؟ مغ مشا يتسشى أف يفقج حخيتو ؟ أبجًا، ىحه قػاسع مذتخكة في 
 األرض،

 ِمْغ َنْفٍذ َواِحَجٍة ﴾ ﴿ َخَمَقُكعْ 
 الفصخة واحجة، الخرائز واحجة، األىجاؼ واحجة. 

 متى أحقق سبلمة وجػدي:

لحلظ أييا اإلخػة، أنا متى أحقق سبلمة وجػدؼ ؟ أنت أعقج آلة في الكػف تعقيج إعجاز ال تعقيج عجد، وليحه 
ات التذغيل والريانة، فأنت انصبلقًا مغ اآللة البالغة التعقيج صانع حكيع، صانع خبيخ، ومع ىحا الرانع تعميس

 حبظ لحاتظ، مغ حبظ لػجػدؾ، مغ حبظ لدبلمة وجػدؾ يشبغي أف تتبع تعميسات الرانع: 

 ( ﴾ 01﴿ َمْغ َعِسَل َصاِلحًا َفِمَشْفِدِو َوَمْغ َأَساَء َفَعَمْيَيا )
 ] سػرة الجاثية [

 بسعخفة عبلقة السعرية بشتائجيا: – 0

تعميسات الرانع فييا نتائجيا، وأف السعرية فييا نتائجيا، وأف العبلقة بيغ األمخ ونتائجو حيشسا تشصمق مغ أف 
 عبلقة عمسية، أؼ عبلقة سبب بشتيجة، وأف العبلقة بيغ السعرية ونتائجيا عبلقة عمسية، أؼ عبلقة سبب بشتيجة.
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لمتػضيح: حيشسا تُشَيى عغ أف تقتخب مغ خط التػتخ 
داعي إلى الذخشة، و ال إلى  العالي، إذا اقتخبت فبل

الزابصة القانػنية، وال إلى تدصيخ مخالفة، التيار 
نفدو يعاقبظ، إذا اقتخبت مغ التيار إلى مدافة أقلَّ 
مغ ثسانية أمتار يربح اإلنداف قصعة مغ الفحع، 
إذًا: القزية ليدت مخالفة ضبصت، وليدت إندانا 
سا وضع نطاما حاسبظ، األمخ أعقج بكثيخ، لحلظ حيش
تؤمغ أف العبلقة بيغ األمخ ونتائجو، وبيغ الشيي 

 ونتائجو عبلقة عمسية، أؼ عبلقة سبب بشتيجة تدتقيع عمى أمخ هللا شمبًا لمدبلمة.

لعل ىحا الجرس مغ دروس السقجمات، مقجمات العقيجة، العبلقة بيغ األمخ والشيي عبلقة عمسية، قج تكػف عبلقة 
 وضعية.

اضو عمى قػة عسمتو يسشع تحػيل العسمة، فمػ أف مػاششًا حسل معو عسمة صعبة، وغادر أحيانًا بمج بجافٍع مغ حف
بيا يحاسب حدابًا شجيجًا، وفي ببلد أخخػ ال يحاَسب، إذًا: نقػؿ: ىشاؾ عبلقة وضعية، أؼ أّف أولي األمخ ارتأوا 

 قة وضعية، وليدت عمسية.أف يحاسبػا مغ يخخج العسمة الرعبة مغ بمجه، العبلقة بيغ السعرية ونتائجيا عبل
لػ أف أبًا مشع ابشو أف يدتخجـ ىحا الباب، ولمبيت باباف، فسشع ابشو مغ استخجاـ الباب األوؿ، وسسح بالباب 
الثاني، لػ أف ابشو استخجـ الباب األوؿ، والباب مغ أجل الخخوج، لكغ األب مشع ذلظ، نقػؿ: العبلقة بيغ السشع 

وَضعيا، لحلظ معطع القػانيغ عبلقة وضعية، لكغ أوامخ الذخع عبلقة عمسية،  والعقاب عبلقة وضعية، ألف األب
 أؼ كل أمخ فيو بحور نتائجو، و كل نيي فيو بحور نتائجو، أنت بيحا تكػف فقييًا.

الفقيو إذا رأػ لػحة كتب عمييا: " مسشػع التجاوز حقل ألغاـ "، ال يحقج عمى واضع المػحة، وال يخاىا حجًا لحخيتو، 
 يخاىا ضسانًا لدبلمتو.بل 
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 شاعة الخالِق الخبيخ العميع: – 2

 لحلظ أييا اإلخػة، تتحقق سبلمة وجػدؾ حيشسا تصيع الخبيخ:

ُئَظ ِمْثُل َخِبيٍخ )  (﴾04﴿ َواَل ُيَشبِّ
 ] سػرة فاشخ [

ات الرانع، خبيخ بدبلمتظ، خبيخ بدعادتظ، خبيخ بشذاشظ، خبيخ بسآلظ، إذًا: سبلمة الػجػد يحققيا اتباع تعميس
أؼ افعل وال تفعل، لحلظ السؤمغ يقػؿ أحيانًا: أنا ال أكحب، ىحا جيج، يصبق تعميسات الرانع، أنا ال أغتاب، جيج 
ججًا، أنا ال آكل الساؿ الحخاـ، جيج ججًا، لكغ االستقامة شبيعتيا سمبية، أكثخ كمسات االستقامة مدبػقة بسا الشافية، 

، ما أكحب، ما بغر، ما أغتاب، ما أزني، ما أشخب خسخًا، ما أقتل، جيج، الدبلمة ما آكل مااًل حخامًا، بارؾ هللا
 تحتاج إلى استقامة: 

ُؿ َعَمْيِيُع اْلَسبَلِئَكُة َأالَّ َتَخاُفػا َواَل تَ  ُ ُثعَّ اْسَتَقاُمػا َتَتَشدَّ الَِّتي ُكْشُتْع ْحَدُنػا َوَأْبِذُخوا ِباْلَجشَِّة ﴿ ِإفَّ الَِّحيَغ َقاُلػا َربَُّشا َّللاَّ
 ( ﴾ 61ُتػَعُجوَف )

 ] سػرة فرمت[

اآلف أنت مفصػر عمى حب وجػدؾ، وعمى حب سبلمة وجػدؾ، وعمى حب كساؿ وجػدؾ، كساؿ الػجػد يحتاج 
 إلى قخب مغ هللا، قاؿ تعالى:

 ( ﴾22﴿ َأاَل ِبِحْكِخ َّللاَِّ َتْصَسِئغُّ اْلُقُمػُب )
 ] سػرة الخعج[

 القخُب مغ هللا: – 6

 شخيق لمدعادة إال أف تكػف قخيبًا مغ هللا: ال

 ( ﴾024﴿ َوَمْغ َأْعَخَض َعْغ ِذْكِخي َفِإفَّ َلُو َمِعيَذًة َضْشكًا )
 ] سػرة شو[

وهللا قخأت بحثًا عغ أربعسئة إنداف، وىي دراسة مصػلة مجيجة عغ أربعسئة إنداف في قسع الشجاح، أكثخىع انتحخ، 
 خخة:ألنو أراد الجنيا فقط، وندي اآل
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 ( ﴾ 024﴿ َوَمْغ َأْعَخَض َعْغ ِذْكِخي َفِإفَّ َلُو َمِعيَذًة َضْشكًا َوَنْحُذُخُه َيْػـَ اْلِقَياَمِة َأْعَسى )
 ] سػرة شو[

لحلظ أحج كبار السيشجسيغ في العالع صسع جدخ استشبػؿ األوؿ الحؼ يخبط قارتي آسيا وأوربا، و ىحا الجدخ يعبخه 
ة، في أثشاء افتتاح الجدخ ألقى بشفدو في البػسفػر، فحىبػا إلى غخفتو بالفشجؽ فإذا في اليـػ ثبلثسئة ألف سيار 

 ورقة كتب عمييا: لقج ذقت كل شيء في الحياة فمع أجج ليا شعسًا فأردت أف أذوؽ شعع السػت.
جاؤوا إلى  إف الحياة مغ دوف معخفة هللا حياة جػفاء، حياة تافية، حياة ال قيسة ليا، لحلظ مداكيغ أىل الجنيا،
 الجنيا وخخجػا مشيا، ولع يحوقػا أشيب ما فييا، في الجنيا جشة مغ لع يجخميا لع يجخل جشة اآلخخة:

َفَيا َلُيْع )  ( ﴾ 3﴿ َوُيْجِخُمُيُع اْلَجشََّة َعخَّ
 ] سػرة دمحم[

 ذاقػا شعسيا في الجنيا:

 فمػ شاىجت عيشاؾ مػغ حدششػا الحي رأوه لسػا وليت عشا لغيخنا
 سعت أذناؾ حدغ خصابشا خمعت عشظ ثياب العجب و جئتشاولػػ س

 ولػػ ذقت مغ شعع السحبة ذرة عحرت الحي أضػحى قتيبًل بحبشا
 ولػػ ندست مغ قخبشا لظ ندسة لسّت غػخيبًا واشتيػػاقًا ألجمشا

*** 
 أييا اإلخػة الكخاـ: الدعادة الحقيقية أف تترل با:

 ( ﴾024َلُو َمِعيَذًة َضْشكًا َوَنْحُذُخُه َيْػـَ اْلِقَياَمِة َأْعَسى ) ﴿ َوَمْغ َأْعَخَض َعْغ ِذْكِخي َفِإفَّ 
 ] سػرة شو[

 ( ﴾22﴿ َأاَل ِبِحْكِخ َّللاَِّ َتْصَسِئغُّ اْلُقُمػُب )
 ] سػرة الخعج[

 ىحه حقيقة، البصػلة أف تكذفيا في مقتبل العسخ، ال أف تكذفيا في نياية العسخ:

 ( ﴾ 012اُنَيا َلْع َتُكْغ َآَمَشْت ِمْغ َقْبُل َأْو َكَدَبْت ِفي ِإيَساِنَيا َخْيخًا )﴿ اَل َيْشَفُع َنْفدًا ِإيسَ 
 ] سػرة األنعاـ[ 
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 خيار الشاس مع اإليساف خيار وقت:

إخػتشا الكخاـ، خيارؾ مع اإليساف خيار وقت فقط، أنت معظ مميػف خيار قبػؿ أو رفس، قج تخفس ىحه الػضيفة 
ىحه الدوجة، أو ىحه الفتاة إذا خصبتيا، ألف ثقافتيا لع تعجبظ، وقج تخفس ىحا البيت  لزآلة دخميا، وقج تخفس

 لرغخ مداحتو، لكشظ إذا رفزت اإليساف تحتقخ نفدظ:

 ( ﴾ 061﴿َوَمْغ َيْخَغُب َعْغ ِممَِّة ِإْبَخاِىيَع ِإالَّ َمْغ َسِفَو َنْفَدُو )
 ] سػرة البقخة [ 

 كيف تحق استسخار وجػدؾ:

اإليساف خيار وقت، إذًا: سبلمة الػجػد بإتباع تعميسات الرانع، وكساؿ الػجػد بالتقخب إلى هللا، بقي خيارؾ مع 
 َقاَؿ: الذيء الثالث، واستسخار الػجػد بتخبية األوالد، فَعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع 

ْنَداُف  ِلٍح اْنَقَصَع َعْشُو َعَسُمُو ِإالَّ ِمْغ َثبَلَثٍة: ِإالَّ ِمْغ َصَجَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْمٍع ُيْشَتَفُع ِبِو، َأْو َوَلٍج َصا)) ِإَذا َماَت اإلِْ
 َيْجُعػ َلُو (( 

 ] صحيح عشج ابغ خديسة[

مخة تػفي أحج خصباء دمذق الكبار، كاف خصيبًا 
باألمػؼ، وأجخؼ لو حفل عداء كبيخ في الجامع 

ألمػؼ، في آخخ يـػ اعتمى ابشو السشبخ، وألقى خصبة ا
كأبيو، فقمت في نفدي: وهللا لع يست أبػه إذًا، ىشاؾ 

 استسخار.
حيشسا تتدوج، وتشجب األوالد كسا قاؿ سيجنا عسخ: 
>> و هللا إني أقـػ إلى زوجتي، و ما بي مغ شيػة 

أرجػ هللا أف يشفع الشاس مغ إال ولجًا صالحًا، 
 <<.بعجؼ
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 سا تتدوج، وتفكخ أف يكػف أوالدؾ أوالدًا صالحيغ، والحجيث الذخيف يؤكج ىحا السعشى: حيش

ْنَداُف اْنَقَصَع َعْشُو َعَسُمُو ِإالَّ ِمْغ َثبَلَثٍة: ِإالَّ ِمْغ َصَجَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْمٍع ُيشْ  َتَفُع ِبِو، َأْو َوَلٍج َصاِلٍح )) ِإَذا َماَت اإلِْ
 َيْجُعػ َلُو ((

 نت تحقق سعادتظ بالتقخب مشو، التقخب مغ هللا إيجابي.فأ
االستقامة: أْف تقػؿ: أنا ما كحبت، ما غذيت، ما اغتبت، ما سخقت، ما خشت، كميا نفٌي، لكغ العسل الرالح أْف 
تقػؿ: يا رب، أنا بحلت أؼ دفعت مغ مالي، بحلت مغ وقتي، بحلت مغ جيجؼ، جئت إلى مجمذ عمع، أنا أجمذ 

مختاحًا، عمى أريكٍة مخيحة، وىشاؾ شاؼ، وقيػة، وضيافة، وفػاكو، وأمامي، و زوجتي أمامي، لكغ أنا في البيت 
جئت إلى السدجج، وركبت ساعة بالديارة، و لجرس ساعة، والعػدة ساعة مغ أجل أف أشمب العمع يا رب، فمحلظ 

ت عمسًا، أنا ألفت كتابًا، أنا أسدت التقخب مغ هللا إيجابي، ليذ فيو نفٌي، يا رب، أنا حزخت درسًا، أنا بحل
 جسعية، أنا أنذأت ميتسًا، أنا أنذأت مدتػصفًا، أنا أعشت عمى الخيخ، أنا بشيت مدججًا.

لحلظ أييا اإلخػة الكخاـ، تدمع باستقامتظ، وتدعج بعسمظ الرالح، و العسل الرالح يخفعظ، و تدتسخ بتخبية 
 أوالدؾ.

 لظ مغ بعجؾ، رِب ولجًا صالحًا: إف أردت أف تدتسخ فخبِّ ولجًا يجعػ
يََّتُيْع َوَما َأَلْتَشاُىْع ِمْغ  يَُّتُيْع ِبِإيَساٍف َأْلَحْقَشا ِبِيْع ُذرِّ َعَسِمِيْع ِمْغ َشْيٍء ُكلُّ اْمِخٍئ ِبَسا َكَدَب ﴿ َوالَِّحيَغ َآَمُشػا َواتََّبَعْتُيْع ُذرِّ

 ( ﴾20َرِىيٌغ )
 ] سػرة الصػر[

 ريتيع.أؼ ألحقشا بيع أعساؿ ذ

 أىسية السشيج اإلليي:

 أييا اإلخػة الكخاـ، مغ أجل أف نعمع قيسة السشيج قاؿ تعالى:

ْحَسُغ ) ْنَداَف )2( َعمََّع اْلُقْخَآَف )0﴿ الخَّ  ( ﴾ 4( َعمََّسُو اْلَبَياَف )6( َخَمَق اإلِْ
 ] سػرة الخحسغ [

 ل أف يخمق ؟ بالتختيب، وىشا سؤاؿ كبيخ: أيعقل أف ُيعمَّع اإلنداف القخآف قب
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ْحَسُغ ) ْنَداَف )2( َعمََّع اْلُقْخَآَف )0﴿الخَّ  (﴾4( َعمََّسُو اْلَبَياَف )6( َخَمَق اإلِْ
 ] سػرة الخحسغ [

ىحا غيخ معقػؿ، لكغ عمساء التفديخ قالػا: ىحا التختيب تختيب رتبي، وليذ تختيًبا زمشًيا، أؼ ال معشى لػجػد 
لسثل واضح ججًا، آلة بالغة التعقيج، غالية الثسغ، عطيسة الشفع، استػردتيا، اإلنداف مغ دوف مشيج يديخ عميو، وا

وىشاؾ خصأ باالستيخاد، لع يخسل لظ تعميسات التذغيل والريانة، إف استخجمتيا مغ دوف تعميسات تتمفيا، وتخدخ 
 ا ؟ ثسشيا، وإف جسجتيا خػفًا عمى سبلمتيا عصمت ثسشيا، أليدت تعميسات السعسل الرانع أىع مشي

ْحَسُغ ) ْنَداَف )2( َعمََّع اْلُقْخَآَف )0﴿ الخَّ  ( ﴾ 4( َعمََّسُو اْلَبَياَف )6( َخَمَق اإلِْ
 ] سػرة الخحسغ [

 كل مريبة ومعرية بدبب الجيل والخخوج عغ تعميسات الخالق:

نع، و ما مغ أؤكج لكع أييا اإلخػة الكخاـ أنو ما مغ مريبة عمى وجو األرض إال بدبب خخوج عغ تعميسات الرا
خخوج عغ تعميسات الرانع إال بدبب الجيل، والجيل أعجػ أعجاء اإلنداف، والجاىل يفعل في نفدو ما ال 

 يدتصيع عجوه أف يفعمو بو.
إذا أردت الجنيا فعميظ بالعمع، و إذا أردت اآلخخة فعميظ بالعمع، وإذا أردتيسا معًا فعميظ بالعمع، والعمع ال يعصيظ 

يتو كمظ، فإذا أعصيتو بعزظ لع يعصظ شيئًا، ويطل السخء عالسًا ما شمب العمع، فإذا ضغ أنو قج بعزو إال إذا أعص
 عمع فقج جيل.

 إف شالب العمع يؤثخ اآلخخة عمى الجنيا فيخبحيسا معًا، بيشسا الجاىل يؤثخ الجنيا عمى اآلخخة فيخدخىسا معًا.
درست فييا سشػات شػيمة، ُكتب في مجخميا لػحة مخة دخمت إلى ثانػية في دمذق، وىي مغ أقجـ الثانػيات، 

 بخط أكبخ خصاط: رتبة العمع أعمى الختب.
إذًا: أييا اإلخػة الكخاـ، ما مغ إنداف في الدتة آالؼ مميػف عمى وجو األرض إال وىػ يتسشى الدبلمة والدعادة، 

وعمى حب استسخار  وقج فصخ كل إنداف عمى حب وجػده، وعمى حب سبلمة وجػده، وعمى حب كساؿ وجػده،
وجػده، سبلمة الػجػد بصاعة هللا، باالستقامة عمى أمخه، وكساؿ الػجػد بالقخب مشو، واستسخار الػجػد بتخبية ولج 

 صالح يشفع الشاس مغ بعجؾ، ويكػف استسخارًا لظ.
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 ما ىي عمة وجػد اإلنداف:

 عبادة هللا وحجه ىي عّمُة وجػد اإلنداف: – 0

األرض ؟ في البجاية قمت: حيشسا تعخؼ سخ الػجػد ترح الحخكة، ما عمة وجػدنا عمى اآلف ما عمة وجػدنا في 
 سصح األرض ؟ نفتح القخآف الكخيع، يقػؿ هللا عد وجل:

ْنَذ ِإالَّ ِلَيْعُبُجوِف )  ( ﴾ 13﴿ َوَما َخَمْقُت اْلِجغَّ َواإلِْ
 ] سػرة الحاريات [

 العبادة عمة وجػدنا عمى سصح األرض:

ْنَذ ِإالَّ ِلَيْعُبُجوِف )﴿ َوَما َخمَ   ( ﴾ 13ْقُت اْلِجغَّ َواإلِْ
 ] سػرة الحاريات [

 
 فعمة وجػدنا العبادة، أنت حيشسا تعبج هللا حققت اليجؼ مغ وجػدؾ.

 مفيـػ العبادة يزيق ويّتدع: – 2

لرياـ والحج ولكغ العبادة مفيـػ يتدع كثيخًا ججًا، و ضيق، يزيق عشج الجيمة إلى أف ُيتػىع أداء الرمػات وا
والدكاة، ويتدع، ويتدع، ويتدع إلى أف يربح مشيجًا كامبًل لكل شؤوف الحياة، يبجأ مغ فخاش الدوجية، و يشتيي 
بالعبلقات الجولية، مشيج كامل، و أؼ إنداف يتػىع العبادة بأف صمى، و صاـ، و حّج، و زّكى فيػ واىع أشج 

 الػىع.
هللا عد وجل إلى خسدسئة ألف بشج، مشيج هللا يجور معظ في كل ال أريج أف أبالغ إف قمت: قج يرل مشيج 

أوقاتظ، وفي كل شؤوف حياتظ، إف دخمت إلى البيت فيشاؾ سشة نبػية دعاء خاص، إف جمدت إلى الصعاـ، إذا 
نطخت إلى الدوجة، إذا نطخت إلى نفدظ في السخآة: الميع كسا حدشت َخمقي فحدغ ُخمقي، إذا خخجت مغ البيت: 

ني أعػذ بظ أف َأضل أو ُأضل، أو َأذؿ أو ُأذؿ، أو أجيل أو ُيجيل عمي، إذا قست بعسل جخاحي، وأنت هللا إ
 شبيب: اليع إني تبخأت مغ حػلي و قػتي، و التجأت إلى حػلظ و قػتظ يا ذا القػة الستيغ.
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 كل حخكٍة في الحياة مشػشة بحكع شخعي: – 6

باب، أمخ تحديغ، عشجنا شيء مباح، عشجنا شيء مكخوه عشجنا أمخ فخض، أمخ واجب، أمخ نجب، أمخ استح
تشدييًا، شيء مكخوه تحخيسًا، شيء حخاـ، ما مغ حخكة، وال سكشة، و ال نذاط، و ال صمة، و ال قصع، و ال 

 غزب، و ال رضا إال ويغّصيو حكع فقيي.

4 – :  وجػُب شمب العمِع الزخوريِّ

لحلظ شمب الفقو حتع واجب عمى كل مدمع، كيف 
يع هللا إف لع تعخؼ أمخه و نييو ؟ حزػر مجمذ تص

عمع لسعخفة األمخ والشيي، وليذ العمع شيئا لظ 
الخيار فيو، البج مغ شمب العمع، الحؼ يشدؿ بالسطمة 
يسكغ أف يجيل شكل السطمة، يا تخػ دائخؼ، 
بيزػؼ، مخبع، مدتصيل، يسكغ أف يجيل نػع 
ل القساش، خيػط صشاعية، أو شبيعية، يسكغ أف يجي
كع عجد الحباؿ، وما نػع خيػشيا، وما ألػاف الحباؿ، 

ىشاؾ عذخات السعمػمات والسعصيات في السطمة قج يجيميا السطمي، لكشو إذا جيل شيئًا واحجًا يشدؿ ميتًا، شخيقة 
 فتحيا، شخيقة فتح السطمة عمع يشبغي أف ُيعمع بالزخورة.

جعمت ىحه السخكبة انديابية الخصػط ؟ يا تخػ ضغط،  تقػد مخكبة قج تجيل مغ أية مادة صشعت السكابح ؟ كيف
صب، تصخيق ؟ كيف صشع السحخؾ ؟ ما آلية السحخؾ ؟ قج تجيميا كميًا، لكغ كيف تػقف السخكبة مدتحيل أف 
تجيل ىحه الحقيقة، وإال كاف الحادث محققا، فإقبلع السخكبة، وإيقاؼ السخكبة، وانحخاؼ السخكبة أشياء يجب أف 

 ة، ال خيار لظ فييا.تعمع بالزخور 
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أؤكج لكع قج تكػف شبيبًا تحسل أعمى شيادة، بػرد بأمخيكا، ببخيصانيا ) إؼ آر إس (، أعمى شيادة في الصب، 
، كسا أف عالع الجيغ إذا  بفخندا ) أؾ رؼ جي (، عشجنا بػرد عخبي، قج تحسل أعمى شيادة، وأنت في الجيغ أميّّ

الصبيب يفيع مشيا كل شيء، مغ ىحه الخصػط، إذًا: لػ معظ شيادة أشمعتو عمى تخصيط قمب ىػ أمّي، لكغ 
عمسية قج تكػف في الجيغ أميًا، إذًا: ىشاؾ عمع يجب أف ُيعمع بالزخورة، وىحا العمع فخض عيغ عمى كل مدمع، أما 
عمع  تاريخ التذخيع اإلسبلمي فيػ فخض كفاية، الفقو السقارف فخض كفاية، أدلة الفقياء الكبار فخض كفاية،

التجػيج غخض كفاية، عمع الفخائس فخض كفاية، أما كيف تؤدؼ الرمػات الخسذ ؟ كيف ترـػ ؟ كيف تحج ؟ 
كيف تبيع ؟ كيف تذتخؼ ؟ كيف تتدوج ؟ حقػؽ الدوجة، حقػؽ الدوج، ىشاؾ جدء و كع كبيخ مغ الجيغ يجب أف 

 شدؿ اإلنداف ميتًا.ُيعمع بالزخورة تسامًا كصخيقة فتح السطمة، إف لع تعمع فتح السطمة ي

إّف إندانا مطميِّا بمغػه أف أوؿ زر يزغصو تفتح، إذا ما فتحت فيشاؾ زر آخخ تزغصو تفتح، إذا ما فتحت فيشاؾ 
زر ثالث تزغصو تفتح، وعشجما تشدؿ إلى األرض تجج سيارة تأخحؾ لمثكشة، كبذ أوؿ زر ما فتحت، الثاني ما 

 سيارة أيزًا. فتحت، الثالث ما فتحت قاؿ: أحمى أاّل نجج

إذًا: ىشاؾ عمع يجب أف ُيعمع بالزخورة، ىحا عمع أركاف اإليساف، وأركاف اإلسبلـ، والقدع الفقيي الستعمق بذؤونظ 
 الذخرية وبحخفتظ:

 أنت تاجخ أحكاـ البيع والذخاء.

ـٍ، أو شبيب، أو مجرس، أحكاـ الجعالة أف أجخ الصبيب يأخحه ال عمى اإلنجاز، يأخحه عمى  بحؿ العشاية أنت محا
فقط، كل حخفة ليا أحكاـ معيشة، فسا لع تصمب األحكاـ الذخعية تقع في السعاصي واآلثاـ، ومغ دخل الدػؽ مغ 
غيخ فقو أكل الخبا شاء أـ أبى، شمب العمع ليذ شيئًا تخفًا، شيء مريخؼ، ألّف بعج السػت جشة وناًرا، لساذا قجـ 

 هللا السػت عمى الحياة ؟ قاؿ تعالى:

 ( ﴾2ِحي َخَمَق اْلَسْػَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُمَػُكْع َأيُُّكْع َأْحَدُغ َعَسبًل )﴿ الَّ 
 ] سػرة السمظ [
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 ألف خيارات اإلنداف عشجما يػلج مميار خيار أمامو، يا تخػ سيكػف ميشجسًا أـ شبيبًا أـ شيارًا.

آه نبييًا، قاؿ لو: أنت يا بشي، حيشسا ثسة في ة حجودية، دخل مػجو تخبػؼ إلى مجرسة ابتجائية، وأوقف شالبا، ر 
 تكبخ ماذا تحب أف تكػف ؟ ىشاؾ جػاب تقميجؼ: شبيب، أستاذ، شيار، ضابط، عالع، قاؿ لو: ميخب.

إذًا: أييا اإلخػة الكخاـ، ىشاؾ عمع يجب أف ُيعمع بالزخورة، ىػ العمع الجيشي، أركاف اإليساف، أركاف اإلسبلـ، 
 تفديخ حجيث رسػؿ هللا، نحغ في ذكخػ السػلج مثبًل، قاؿ تعالى: كتاب هللا، تفديخ كتاب هللا،

ُسػُؿ َفُخُحوُه َوَما َنَياُكْع َعْشُو َفاْنَتُيػا )  ( ﴾ 7﴿َوَما َآَتاُكُع الخَّ
 ] سػرة الحذخ[

 كيف نأتسخ بسا أمخنا، وكيف نشتيي عسا عشو نيانا إف لع نعخؼ ما الحؼ أمخنا، و ما الحؼ عشو نيانا ؟ إذًا شمب
الفقو حتع واجب عمى كل مدمع، أنت عخفت هللا، كيف تصيعو ؟ يجب أف تعمع أمخه، فمحلظ قزية معخفة األحكاـ 
الذخعية شيء أساسي، جدء أساسي مغ حياتظ ليذ مغ باب التخؼ، وال مغ باب تسزية أوقات الفخاغ، شيء 

 أساسي.
 أنو البج مغ شمب العمع.أييا اإلخػة الكخاـ، ىحا الحؼ أتسشى أف يكػف واضحًا ججًا، ىػ 

أنت راكب مخكبة، وىشاؾ لػحة البيانات، دقق إف فيست ىحا التألق تألقًا تدييشيًا احتخؽ السحخؾ، و تػقفت السخكبة، 
، أما لػ عمست أف ىحا التألق تألق تححيخؼ ال  و ألغي الدفخ، و تعصل اليجؼ، و دفعت خسديغ ألفًا بأسعار اليـػ

 فت الديت، فدمع السحخؾ، وتابعت الديخ، وحققت اليجؼ، ىحا الكبلـ دقيق ججًا.تدييشي أوقفت السخكبة، أض

 البصػلة في فيع ما يقع:

اآلف السذكمة مع التػاصل اإلعبلمي، ما يحجث في أؼ مكاف بالعالع يرل إليظ بجقائق، اآلف البصػلة ال أف 
 تصمع عمى ما يجخؼ، البصػلة أف تحدغ فيع ما يجخؼ.

ع شيء أف ترل إلى الخبخ، قجيسًا ججًا كاف الشاس يقفػف عمى أبػاب السجف يشتطخوف في وقت مزى كاف أى
 الخكباف، اآلف ىشاؾ تػاصل إعبلمي محىل، وثػرة إعبلمية، كل شيء يقع تخاه بعج دقائق.
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ج البصػلة ال أف تصمع عمى الحؼ وقع أف تفيع سخ الحؼ وقع، تسامًا كزػء الديت تألق، البصػلة ال أف تقػؿ: لق
رأيتو قج تألق، شبعًا رأيتو تألق فعبًل البصػلة أف تعمع لساذا تألق ىل ىػ ضػء تدييشي أـ ضػء تححيخؼ ؟ ىشا 

 السذكمة، إذًا البج مغ شمب العمع.

 حقيقة اإلنداف بزعة أياـ:

 البج مغ أف تبحث عغ الحقيقة، لحلظ حيشسا قاؿ هللا عد وجل: 

ْنَداَف لَ 0﴿َواْلَعْرِخ ) ْبِخ 2ِفي ُخْدٍخ )( ِإفَّ اإلِْ اِلَحاِت َوَتَػاَصْػا ِباْلَحقِّ َوَتَػاَصْػا ِبالرَّ ( ِإالَّ الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ
(6 ﴾) 

 ] سػرة العرخ [

كل إنداف خاسخ ال محالة، لساذا ؟ ألف مزي الدمغ 
يدتيمكو، اإلنداف بزعة أياـ كمسا انقزى يـػ 

فجخه إال انقزى بزع مشو، ما مغ يـػ يشذق 
ويشادؼ: يا بغ آدـ، أنا خمق ججيج، وعمى عسمظ 
 شييج، فتدود مشي فإني ال أعػد إلى يـػ القيامة.
أنت بزعة أياـ، وهللا أييا اإلخػة الكخاـ، ما وججت 
تعخيفًا جامعًا مانعًا شافيًا محكسًا لئلنداف كيحا 
التعخيف: بزعة أياـ، كمسا انقزى يـػ انقزى بزع 

 أف تعج العسخ عّجًا تراعجيًا، ال أف تقػؿ: لقج بمغت الدتيغ، يجب أف تقػؿ كبلمًا مدعجًا: كع مشظ، فالبصػلة ال
بقي لي ؟ إذا مزى الحؼ مزى كمسح البرخ في األعع األغمب يسزي الحؼ بقي كمسح البرخ، فجأة الشعي 

 عمى الججراف، كاف شخرًا فأصبح خبخًا.

نذ وقفت بعس الػقت، كانت نافحتي عمى مكاف البزائع فشدؿ مخة كشت بصائخة مغ السغخب إلى دمذق، في تػ 
نعر، ىحا سافخ عمى مقعج راكًبا، ومعو بصاقة شائخة، ومعو جػاز سفخ، ثع أصبح بزاعة، كاف شخرًا فأصبح 

 بزاعة، تخميز جسخكي، ووثائق.
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 كل إنداف خاسخإال...

 اآلف: لحلظ أييا اإلخػة الكخاـ، البصػلة أف تعج العسخ عجًا تشازليًا،

ْنَداَف َلِفي ُخْدٍخ )0﴿َواْلَعْرِخ )  ( ِإالَّ ﴾ 2( ِإفَّ اإلِْ
 ] سػرة العرخ [

 مغ ىػ الحؼ يشجػ مغ الخدارة ؟

ْبِخ ) اِلَحاِت َوَتَػاَصْػا ِباْلَحقِّ َوَتَػاَصْػا ِبالرَّ  ( ﴾ 6﴿ِإالَّ الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ
 ] سػرة العرخ [

واعسل، وافقو، وادُع إلييا، واصبخ عمى البحث عشيا، والعسل بيا، والجعػة إلييا كي تشجػ  أؼ ابحث عغ الحقيقة،
 مغ الخدارة:

ْنَداَف َلِفي ُخْدٍخ )0﴿َواْلَعْرِخ ) ْبِخ 2( ِإفَّ اإلِْ اِلَحاِت َوَتَػاَصْػا ِباْلَحقِّ َوَتَػاَصْػا ِبالرَّ ( ِإالَّ الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ
(6 ﴾) 

 سػرة العرخ [ ]

 خاتسة: 

نحغ مادامت عمة وجػدنا عبادة هللا عد وجل ؛ ففي المقاء القادـ إف شاء هللا يكػف الحجيث عغ حقيقة العبادة، 
 وأنػاع العبادة، ومدتػيات العبادة، والعبادة التعاممية، والذعائخية، و ما إلى ذلظ.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 2-مة وجػد اإلنداف ع -( العبادة 63-12الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
عو، وأرنا إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتبا

الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
 الرالحيغ، أخخجشا مغ ضمسات الجيل والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات.

 العبادة:

 العبادُة ىي عّمُة وجػِد اإلنداف: – 0

، العبادة. أييا  اإلخػة الكخاـ، مع الجرس الثاني مغ دروس العقيجة و اإلعجاز، ومػضػع الجرس اليـػ
العبادة عمة وجػدنا عمى وجو األرض، فمػ أف شالبًا سافخ إلى بمج غخبي ليشاؿ درجة الجكتػراه ليذ لو في ىحا 

ل الجكتػراه، وأّؼ شيء في ىحا البمج البمج مغ ىجؼ إال ىحه الذيادة، نقػؿ لو: إف عمة وجػدؾ في ىحا البمج ني
 يقخبو مغ ىجفو فيػ مذخوع، وأؼ شيء يرخفو عغ ىحا اليجؼ فيػ غيخ مذخوع.

 اختيار الػسائل السذخوعة لتحقيق اليجؼ السذخوع: – 2

فإذا عمست أف العبادة عمة وجػدؾ عمى وجو األرض، 
وىحا ىػ اليجؼ الكبيخ، إذًا يجب أف تختار مغ 

ومغ معصيات بيئتظ ما لو عبلقة جدئيات حياتظ، 
بيحا اليجؼ، وىحا ىػ الشجاح كل الشجاح، وىحا ىػ 
الفبلح كل الفبلح، وىحا ىػ الفػز كل الفػز، عمة 
وجػدؾ أف تعبج هللا، كسا أف الصالب عمة وجػده أف 

 يشاؿ ىحه الجرجة.
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تدعيغ بالسئة مغ الذباب في حيشسا تتزح األىجاؼ تتزح الػسائل، وإذا أبمغتكع مع األسف الذجيج أف سبعة و 
ببلد نامية ال يعخفػف أىجافيع إشبلقًا يعير ىكحا بحكع وجػده بحكع الرػارؼ والسغخيات والجوافع، لحلظ ال شيء 
يعمػ عغ أف تعخؼ سخ وجػدؾ، وغاية وجػدؾ، أو ال شيء يعمػ عغ أف تعخؼ عغ عمة وجػدؾ، لقج أخبخنا 

 ، الجليل، ولػال الجليل لقاؿ مغ شاء ما شاء، قاؿ تعالى:القخآف الكخيع بأف عمة وجػدنا أف نعبجه

ْنَذ ِإالَّ ِلَيْعُبُجوِف )  ( ﴾ 13﴿َوَما َخَمْقُت اْلِجغَّ َواإلِْ
 ] سػرة الحاريات [

 السفيـػ الػاسُع لمعبادة: – 6

 ، وىحه البصػلة.لكغ كمسة عبادة قج تفيع فيسًا ضيقًا ججًا، وىحه ىي الصامة الكبخػ، وقج تفيع فيسًا مػسعًا ججاً 
 مثبًل: أؼ شيء يديخ يدسى سيارة، قاؿ تعالى: 

ـٌ )  ( ﴾ 01﴿َوَجاَءْت َسيَّاَرٌة َفَأْرَسُمػا َواِرَدُىْع َفَأْدَلى َدْلَػُه َقاَؿ َيا ُبْذَخى َىَحا ُغبَل
 ] سػرة يػسف [

أّؼ شيء يديخ بالسفيـػ الػاسع لكمسة سيارة، أّؼ 
كبة التي تتحخؾ شيء يديخ، بالسفيـػ الزيق السخ 

عمى عجبلت بقػة مغ محخؾ انفجارؼ فيو وقػد 
سائل، فإذا فيع السدمسػف العبادة عمى أنيا صبلة 
وصياـ، وحج وزكاة، والشصق بالذيادة، ليذ غيخ، 
ابتعجوا ُبعج األرض عغ الدساء عغ فيع حقيقة ديشيع، 

 ألف اإلسبلـ كسا قاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 َمى َخْسٍذ (( )) ُبِشَي اإلسبلـُ عَ 
 ] البخارؼ عغ ابغ عسخ [

اإلسبلـ شيء، واألركاف الخسذ شيء آخخ، األركاف دعائع، اإلسبلـ بشاء، مشيج، مجسػعة قيع أخبلقية، مشطػمة 
 مبادغ، سمدمة أوامخ، مجسػعة نػاه، ىحا ىػ اإلسبلـ، اإلسبلـ مشيج تفريمي.
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مغ خسدسئة ألف بشج ؛ في كدب مالظ، في إنفاؽ مالظ، في  وصجقػا أييا اإلخػة، وال أبالغ إف قمت: إنو يقتخب
زواجظ، في شبلقظ، في تخبية أوالدؾ، في تعاممظ مع الشاس، مع َمغ ىع أقػػ مشظ، مع َمغ ىع أضعف مشظ، 
مع َمغ ىع في مدتػاؾ، في حمظ، في تخحالظ، في سفخؾ، في حزخؾ، في فقخؾ، في غشاؾ في حالة الدمع في 

 ريمي فكيف ضغصو السدمسػف إلى خسذ عبادات شعائخية ؟ حالة الحخب مشيج تف

 الجيغ ليذ في السدجج !!! – 4

كيف أصبح اإلسبلـ، ىػ الحؼ يرمي فقط ؟ ىشا الصامة الكبخػ، ما لع نفيع العبادة فيسًا مػسعًا، ما لع نفيسيا 
حقيقة الجيغ، ودائسًا وأبجًا  مشيجًا مفربًل، ما لع نفيسيا فزبًل عغ الذعائخية افعل وال تفعل، فشحغ بعيجوف عغ

الصخؼ اآلخخ يخيجوف أف يحرخوا الجيغ في السدجج فقط، أنت ىشا مدمع، لكشظ خارج السدجج تأكل وتذخب، 
وتمتقي وتحتفل، وتسارس كل الذيػات، وتقيع كل الحفبلت التي تخضي والتي ال تخضي، اإلسبلـ في السدجج، 

عميسات الرانع، وأنت في السدجج تقبس الثسغ، إف حزخت مجمذ الحؼ أقػلو بالعكذ: أنت في السدجج تأخح ت
عمع، أف تتمقى تعميسات الرانع، أما إذا دخمت لترمي يتجمى هللا عميظ في السدجج، فيسشحظ الخضا، يسشحظ 
الحكسة، يسشحظ القخب، يسشحظ الدعادة، يسشحظ األمغ، السدجج لتمقي التعميسات، والسدجج لقصف الثسخة، ديشظ 

بظ، ديشظ في عيادتظ، ديشظ في غخفة العسميات، ديشظ في مكتب السحامي، ديشظ في زراعة األرض، ىل في مكت
تدتخجـ اليخمػنات السدخششة ؟ ديشظ في وضيفتظ، ىل تزع العري في العجبلت أماـ السػاششيغ لتبتد أمػاليع، 

ظ في حفبلتظ، ديشظ في كدب أـ تقجـ ليع خجمة، وىع دافعػا الزخائب، ديشظ في عسمظ، ديشظ في بيتظ، ديش
مالظ، ديشظ في إنفاؽ مالظ، الجيغ الشريحة، الصامة الكبخػ أف نفيع العبادة مفيػمًا ضيقًا، أف نقرخىا عمى 

 الربلة والرياـ.

َمْيِو َوَسمََّع الشبي عميو الربلة والدبلـ سأؿ أصحابو الكخاـ: مغ ىػ السفمذ ؟ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َعْغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ عَ 
 َقاَؿ: 
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َمَتاَع، َقاَؿ: اْلُسْفِمُذ ِمْغ )) أَتْجُروَف َمْغ اْلُسْفِمُذ ؟ َقاُلػا: اْلُسْفِمُذ ِفيَشا َيا َرُسػَؿ َّللاَِّ َمْغ اَل َلُو ِدْرَىَع َواَل ِديَشاَر َواَل 
ـٍ َوَزَكاةٍ  ، َوَيْأِتي َقْج َشَتَع ِعْخَض َىَحا، َوَقَحَؼ َىَحا، َوَأَكَل َماَؿ َىَحا، َوَضَخَب ُأمَِّتي َيْػـَ اْلِقَياَمِة َمْغ َيْأِتي ِبَربَلٍة َوِصَيا

ى َما َعَمْيِو ُأِخَح ِمْغ َىَحا، َفُيْقَعُج َفَيْقَتزُّ َىَحا ِمْغ َحَدَشاِتِو َوَىَحا ِمْغ َحَدَشاِتِو، َفِإْف َفِشَيْت َحَدَشاُتُو َقْبَل َأْف ُيْقَز 
 ِخَح َعَمْيِو، ُثعَّ ُشِخَح ِفي الشَّاِر (( َخَصاَياُىْع، َفصُ 

 ] مدمع، التخمحؼ [

أييا اإلخػة، عمة وجػدؾ في الجنيا العبادة، عمة وجػدؾ في الجنيا أف تعخؼ هللا، وأف تعخؼ مشيجو، بل أف تعخؼ 
كاف، وأف تبتغي  هللا معخفة تجفعظ إلى تصبيق أمخه، وأف تعخؼ اآلخخة معخفة تسشعظ ِمغ أف تؤذؼ مخمػقًا كائشًا مغ

 فيسا آتاؾ هللا الجار اآلخخة، أف تػضف مالظ وعسمظ، ووقتظ وخبختظ، وقجراتظ ومياراتظ في سبيل هللا عد وجل.
 العبادة مفيـػ واسع ججًا، وأسأؿ هللا هلالج لج أف يسكششي في ىحا الجرس أف أوضح العبادة.

 ما معشى العبادة:

معة السانعة أييا اإلخػة الكخاـ، مغ التعاريف الجا
لمعبادة أنيا: شاعة، فالحؼ ال يصيع هللا ال يعبجه، 

 بذكل مخترخ العبادة الصاعة.

نحغ في حياتشا ليذ ىشاؾ إعجاب سمبي في اإلسبلـ، 
ما شاء هللا ديغ رائع، ديغ حزارؼ، ديغ الفصخة، 

 لكشظ ال تصبقو.

 

عميو الجنيا، وتػعجه أف يتبخأ مشو، ماذا يفعل ؟  أحب شاب فتاة في ببلد الغخب، فاستأذف والجه بالدواج مشيا، فأقاـ
بعج شيخ عخض عميو شيئًا، يا أبت، لػ أنيا أسمست فجاء الجػاب إيجابيًا، قاؿ لو: ال مانع، اختل تػازف ىحا 
الذاب مغ الفخح، فانصمق إلى السكتبة، واشتخػ ليا كتبًا بالمغة اإلنكميدية لتقخأىا، وتدتػعب اإلسبلـ كي تدمع، ثع 

ػافق أبػه عمى الدواج مشيا، أعصاىا الكتب، لكشيا ذكية ججًا، شمبت مشو إجازة أربعة أشيخ كي تقخأ الكتب بيجوء، ي
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وبعيجًا عغ ضغػشاتو وعغ تسشياتو، ومخت عميو ىحه اإلجازة كأربع سشػات، عّج الػقت بالجقائق والثػاني، فمسا 
اختل ليا تػازنو فخحًا، قالت لو: لقج أسمست، إذًا: حقق انقزت ىحه األشيخ األربعة اترل بيا، وسسع مشيا كمسة 

 اليجؼ، لكشيا قالت كمسة ثانية، قالت: ولكششي لغ أتدوجظ، ألنظ بحدب ما قخأت لدت مدمسًا.

وهللا ال أبالغ، وهللا ال أبالغ، وهللا ال أبالغ، ىحا معطع حاؿ السدمسيغ، والجه مدمع، أمو مدمسة، يرمي، يحج، أما 
عسمو، وكدب مالو، وإنفاؽ مالو، وقزاء أوقات فخاغو، وىػاياتو، وليػه، ولعبو، ومبادئو، وقيسو، في بيتو، و 

 وشسػحاتو، وتسشياتو ليذ مدمسًا، لحلظ ىاف أمخ هللا عمى السدمسيغ فيانػا عمى هللا، قاؿ تعالى: 

َيػَ  بَلَة َواتََّبُعػا الذَّ  (﴾ 11اِت َفَدْػَؼ َيْمَقْػَف َغّيًا )﴿َفَخَمَف ِمْغ َبْعِجِىْع َخْمٌف َأَضاُعػا الرَّ
 ] سػرة مخيع [

 ممخز العبادة:

العبادة شاعة، شاعة شػعية، وما مغ إنداف إال ويصيع القػؼ شاعة قدخية، ىل تدسى الصاعة القدخية عبادة ؟ 
 تعالى:مدتحيل، شاعة شػعية، هللا عد وجل أرادنا أف نأتي إليو شائعيغ بسبادرة مشا، أف نأتيو محبيغ، قاؿ 

يِغ )  ( ﴾213﴿اَل ِإْكَخاَه ِفي الجِّ
 ] سػرة البقخة [ 

 ( ﴾21﴿َفَسْغ َشاَء َفْمُيْؤِمْغ َوَمْغ َشاَء َفْمَيْكُفْخ)
 ] سػرة الكيف[ 

ِبيَل ِإمَّا َشاِكخًا َوِإمَّا َكُفػرًا )   (﴾6ِإنَّا َىَجْيَشاُه الدَّ
 ] سػرة اإلنداف [

 (﴾042ا َفاْسَتِبُقػا اْلَخْيَخاِت )﴿َوِلُكلٍّ ِوْجَيٌة ُىَػ ُمَػلِّييَ 
 ] سػرة البقخة [

شاعة شػعية، ال يكفي أحيانًا أف تقتشع أنظ إذا نطست وقتظ، ونست باكخًا، واستيقطت صباحًا باكخًا، ودرست 
فالداعات الرباحية تعجؿ أضعاؼ ما في الشيار، فشست باكخًا وفق الدشة، واستيقطت باكخًا وفق الدشة، وتبتغي 

ف تحخز الجرجة األولى في االمتحاف، شاعة شػعية، مسدوجة بسحبة قمبية، ما عبج هللا مغ أحبو، ولع أنت أ
 يصعو، كسا أنو ما عبج هللا مغ أحبو، ولع يصعو، وال مغ أشاعو، ولع يحبو، شاعة شػعية، مسدوجة بسحبة قمبية.

شاعة شػعية، مسدوجة بسحبة قمبية،  قاؿ بعس العمساء: العبادة غاية الخزػع وغاية الحب، غاية االستدبلـ،
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أساسيا معخفة يقيشية، تفزي إلى سعادة أبجية، فييا جانب معخفي، وجانب سمػكي، وجانب جسالي، الجانب 
الدمػكي ىػ األصل، ال يسكغ أف نقصف مغ الجيغ شيئًا إف لع ندتقع عمى أمخ هللا، وإذا شئت فقل: يسكغ أف 

ستقامة، كسا يسكغ أف تزغط التجارة كميا بكمسة واحجة، أال وىي الخبح، يزغط الجيغ كمو بكمسة واحجة، ىي اال
 فإف لع تخبح فمدت تاجخًا، وإف لع تدتقع فمدت ديشًا.

ىشاؾ إسبلـ فمكمػرؼ، وخمفية إسبلمية، وأرضية إسبلمية، وندعة إسبلمية، واىتسامات إسبلمية، وأقػاس إسبلمية، 
ات إسبلمية، وثقافة إسبلمية، وآالؼ األشياء اإلسبلمية، لكشيا وفي زخخفة إسبلمية، ورسع إسبلمي، وشسػح

 شيء، واإلسبلـ شيء آخخ، تخؾ دانق مغ حخاـ خيخ مغ ثسانيغ حجة بعج حجة اإلسبلـ.
إذًا: مخكد الثقل ثبلثة خصػط، المػف األحسخ عمى كمسة سمػؾ، شاعة شػعية، أساسيا معخفة يقيشية، حخؼ 

تخكيد عمى كمسة شاعة شػعية، مسدوجة بسحبة قمبية، أساسيا معخفة عخيس، حخؼ أسػد، حخؼ أحسخ، ال
 يقيشية.

 زعع السشجع والصبيب كبلىسا ال تبعث األمػات قمت إليكسػا
 إف صح قػلكسا فمدت بخاسخ أو صح قػلي فالخدار عميكسا

*** 
ض ستة آالؼ مميػف، ليذ ىحا ىػ اإليساف، اإليساف معخفة يقيشية، لػ أف أىل األرض جسيعًا كفخوا، أىل األر 

وأنت واحج مشيع، لػ أف ستة آالؼ مميػف عجا واحج كفخوا فأنت ال تكفخ يقيشًا، في كل خمية في جدسظ، وفي كل 
قصخة، في دمظ تجج اإليساف، اإليساف با مػجػدا وواحجا وكامبل، اإليساف بأسساء هللا الحدشى، وصفاتو الفزمى، 

سبلئكة، اإليساف بالكتب، اإليساف بالشبييغ، اإليساف بالقجر خيخه وشخه مغ هللا اإليساف باليـػ اآلخخ، اإليساف بال
 تعالى.

أييا اإلخػة، أساسيا معخفة يقيشية، لكغ ما سسعت إندانًا ناـ مداًء استيقع ومعو دكتػراه، يقػؿ لظ: ثبلثا وثبلثيغ 
، ولع أعخؼ لقاء مع صجيق، ولع أعخ  ؼ ندىة، حتى أضيف إلى اسسو سشة لع أعخؼ الخاحة، ولع أعخؼ الشـػ

حخؼ داؿ، كاف يكتب اسسو مغ دوف شيء، صار بحخؼ الجاؿ، ثبلث وثبلثػف سشة دراسة، اإلنداف يتػىع أنو 
مؤمغ، متى حزخت درس عمع ؟ متى اقتشيت كتابًا ؟ متى قخأت كتابًا ؟ متى قخأت القخآف الكخيع ؟ متى قخأت 

مت لساذا أنا في الجنيا ؟ ما سخ وجػدؼ، ما غاية وجػدؼ ؟ متى الدشة ؟ متى فكخت ماذا يأمخؾ هللا ؟ متى ق
تأممت؟ متى تفكخت ؟ متى قخأت ؟ متى التحقت بسدجج ؟ متى حزخت درسًا ؟ أنا مؤمغ إيساني أقػػ مغ 
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إيسانظ، وىػ غارؽ في السعاصي واآلثاـ، سبحاف هللا !!! كل حخفة ليا اختراصيػف، كل حخفة ليا أرباب، ليا 
أف الجيغ عشج عامة الشاس كأنو كؤل مذاع، كل إنداف يتحجث في الجيغ عمى مداجو، ىحه ما قشعت  خبخاء، إال

 بيا، مغ أنت ؟

 يقػلػف ىحا عشجنا غيخ جائد فسغ أنتع حتى يكػف لكع عشجُ 
*** 

فيأخح  أحيانا تكػف في وزارة الخارجية، وفييا مدتخجـ يقػؿ لظ: عّيشا فبلًنا سفيخًا، َمغ أنت حتى تعيشو سفيخ ؟
 مختبة الػزيخ، عيشاه سفيخا.

فمحلظ أييا اإلخػة، العبادة شاعة شػعية، مسدوجة بسحبة قمبية، أساسيا معخفة يقيشية، اسأؿ نفدظ: ىل التدمت 
بجرس عمع ؟ ىل قخأت كتابًا وانتفعت مشو ؟ ىل لخرتو ؟ ىل نقمت كمسة حق لآلخخيغ ؟ تدبقيا معخفة يقيشية 

جتظ إلى الجساؿ أساسية، أنت بحاجة إلى أف تكػف سعيجًا إلى أف تحيى حياة جسيمة، تفزي إلى سعادة أبجية، حا
إلى أف تترل با، إلى أف تكػف في جشة عخضيا الدساوات واألرض، لحلظ ىؤالء الحيغ استحبػا الحياة الجنيا 

 عمى اآلخخة تحخكػا بجافع مغ حبيع لمجساؿ في وقت غيخ مشاسب.

 دار تشعع ورفاه:نحغ في دار عسل وتعب ال 

الصالب في مجرسة، السقعج مغ خذب، والداوية قائسة، والجػ أميل لمبخودة، والػضائف كثيخة، والدبػرة مستمئة، 
والسجرس يتكمع، ىحا مكاف دراسة، ىحا مكاف شمب عمع، ىحا مكاف تحريل، ىحا مكاف تقذف، ىحا مكاف أف 

 تكػف أميل إلى الجػع، ألف البصشة تحىب الفصشة.

أف شالبًا في الجرس أراد أف يكػف لو مقعج وثيخ كسقاعج الصائخات، يربح سخيخًا، وأمامو السذخوبات، القيػة،  لػ
والذاؼ، والسػالح، والفػاكو، وبعس األلعاب، وراديػ صغيخ، وشاشة صغيخة، يخيج أف يتخفو، ىحا ليذ مكاف تخفو، 

غخفة خاصة، مكتًبا خاًصا، غخفة استقباؿ، غخفة نـػ ىحا مكاف عسل، لكغ بعج أف تأخح الجكتػراه تتخفع، تشذئ 
 مخيحة، ومشطخا شبيعيا.
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نحغ في دار عسل، ولدشا في دار أمل، نحغ في دار تكميف، ولدشا في دار تذخيف، نحغ في دار مدؤولية، 
ال تدتقيع  نحغ في دار ىي إعجاد لجار أبجية، يا ليتشي قجمت لحياتي، إف ىحه الجنيا دار التػاء ال دار استػاء،

ألحج لحكسة بالغة، ومشدؿ تخح ال مشدؿ فخح، فسغ عخفيا لع يفخح لخخاء، ولع يحدف لذقاء، ألف الخخاء مؤقت، 
والذقاء مؤقت، قج جعميا هللا دار بمػػ، وجعل اآلخخة دار عقبى، فجعل ببلء الجنيا لعصاء اآلخخة سببًا، وجعل 

 ي ليجدؼ.عصاء اآلخخة مغ بمػػ عػضا، فيأخح ليعصي، ويبتم

 َيَسِغ َقاَؿ: ورد في بعس الحجيث َعْغ ُمَعاِذ ْبِغ َجَبٍل َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َلسَّا َبَعَث ِبِو ِإَلى الْ 

 )) ِإيَّاَؾ َوالتََّشعَُّع، َفِإفَّ ِعَباَد َّللاَِّ َلْيُدػا ِباْلُسَتَشعِِّسيَغ (( 
 )مدشج اإلماـ أحسج(

تتشعع، وقج تدخ، إْف في شخاء بيتظ، أو في زواج، أو في جمػسظ مع أىمظ، لكغ القرج إرضاء هللا، القرج  قج
تحقيق ىجؼ، إليي أنت مقرػدؼ، ورضاؾ مصمػبي، هللا عد وجل ال يزّغ عمي بالتشعع، تتشعع دوف أف تجعمو 

 ىجفًا وحيجًا.

اسألػا الفبلسفة حيشسا تتخح المحة ىجفًا، فإنيا تشقمب إلى ألع، مذكمة الشاس اليـػ أنيع يجعمػف التشعع ىجفًا وحيجًا، و 
لحلظ خح مغ الجنيا ما شئت، وخح بقجرىا ىسًا، ومغ أخح مغ الجنيا فػؽ ما يكفيو أخح مغ حتفو، وىػ ال يذعخ، 

 ِو َوَسمََّع: َعْغ عبِج َّللاَِّ ْبِغ ِمْحَرٍغ اْلَخْصِسيِّ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَميْ 

 ْنَيا (( )) َمْغ َأْصَبَح ِمْشُكْع آِمًشا ِفي ِسْخِبِو، ُمَعاًفى ِفي َجَدِجِه، ِعْشَجُه ُقػُت َيْػِمِو، َفَكَأنََّسا ِحيَدْت َلُو الجُّ 
 ] التخمحؼ [

سأؿ ممظ وزيخه قاؿ لو: َمغ السمظ ؟ قاؿ: أنت يا 
سيجؼ، ليذ ىشاؾ ممظ إال أنت ممظ قاؿ لو: ال ممظ 
السمظ رجل ال نعخفو ممظ، وال يعخفشا ممظ لو بيت 
يأويو، وممظ وزوجة تخضيو، ورزؽ يكفيو، إنو إف 
عخفشا جيج في إرضائشا، وإنا إف عخفشاه جيجنا في 

 إحخاجو، لحلظ: 
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ْنَيا (()) َمْغ َأْصَبَح ِمْشُكْع آِمًشا ِفي ِسْخِبِو، ُمَعاًفى ِفي َجَدِجِه، ِعْشَجُه ُقػُت َيْػِمِو، َفَكَأنَّ   َسا ِحيَدْت َلُو الجُّ
 العبادة شاعة شػعية، مسدوجة بسحبة قمبية، أساسيا معخفة يقيشية، تفزي إلى سعادة أبجية.

 أييا اإلخػة الكخاـ، في الجنيا جشة مغ لع يجخميا لع يجخل جشة اآلخخة الجليل، قاؿ تعالى: 

َفَيا َلُيْع )  ( ﴾ 3﴿َوُيْجِخُمُيُع اْلَجشََّة َعخَّ
 رة دمحم [] سػ 

 إنيا جشٌة في الجنيا، وذاقػا بعزيا، إنيا جشة القخب، لحلظ قاؿ بعس العمساء الذعخاء:

 فمػ شاىجت عيشاؾ مغ حدششا الحي رأوه لسػػػا وليت عشا لغيخنا
 و لػ سسعت أذناؾ حدغ خصػابشا خمعت عشا ثياب العجب وجئتشا
 بشاو لػ ذقت مغ شػعع السحبة ذرة عحرت الحي أضحى قتيبًل بح
 و لػ ندسػت مغ قخبشا لظ ندسة لست غخيبًا واشتياقًا بقخبشػػا
 ولػ الح مغ أنػارنا لظ الئػػح تػػخكت جسيع الكائشات ألجمشا

*** 
أييا اإلخػة، الحاجة إلى الجساؿ أساسية في اإلنداف، والجيغ أوؿ ثسخاتو الدعادة، لحلظ في قمب السؤمغ مغ 

ىع، في قمب السؤمغ مغ األمغ ما لػ وزع عمى أىل بمج لصسأنيع، في الشفذ الدعادة ما لع وزع عمى أىل بمج لكفا
فخاغ ال يسمؤه الساؿ، وال الدواج، وال السخأة، وال السشرب، وال الستع، ال يسمؤه إال اإليساف، وىحا الحؼ يبحث عشو 

 اإلنداف في وقت متأخخ في حياتو، وكاف يتسشى أف يبحث عشو في وقت مبكخ مغ حياتو.

 ـ العبادة:أقدا

 العبادة الذعائخية: – 0

 أييا اإلخػة الكخاـ، نشتقل إلى مػضػع آخخ، أف العبادة تقدع إلى عبادة شعائخية وإلى عبادة تعاممية.
 العبادة الذعائخية: 
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 الربلة: تقف تقخأ الفاتحة، وبعس القخآف الكخيع، وتخفع، وتدجج، وتقعج وتدمع.

 جخ الرادؽ إلى غخوب الذسذ، والحؼ مشعظ هللا مشو أيزًا. الرياـ: تجع الصعاـ والذخاب مغ الف

 الحج: تقرج مكة بيت هللا الحخاـ، وتصػؼ، وتدعى، وتقف في عخفات، وتؤدؼ مشاسظ الحج. 

 الدكاة: تجفع زكاة مالظ.

 الشصق بالذيادة: تقػؿ: أشيج أف ال إلو إال هللا، ىحه عبادات شعائخية.

 العبادة التعاممية: – 2

ع األكبخ واألخصخ ىػ العبادات التعاممية، شاىُجىا الكبيخ أف الشجاشي ممظ الحبذة سأؿ السدمسيغ الحيغ لكغ الحج
 ىاجخوا إليو، وفي مقجمتيع سيجنا جعفخ، قاؿ لو: حجثشي عغ اإلسبلـ، قاؿ أييا السمظ: 

، َوُنِديُء )) َأيَُّيا اْلَسِمُظ، ُكشَّا َقْػًما َأْىَل َجاِىِميٍَّة، َنْعُبُج اأْلَْصَشاـَ  ـَ ، َوَنْأُكُل اْلَسْيَتَة، َوَنْأِتي اْلَفَػاِحَر، َوَنْقَصُع اأْلَْرَحا
ُ ِإَلْيَشا َرُسػاًل ِمشَّا، َنعْ  ِعيَف، َفُكشَّا َعَمى َذِلَظ َحتَّى َبَعَث َّللاَّ ِخُؼ َنَدَبُو َوِصْجَقُو، َوَأَماَنَتُو اْلِجَػاَر، َيْأُكُل اْلَقِػيُّ ِمشَّا الزَّ

َجُه، َوَنْعُبَجُه، َوَنْخَمَع َما ُكشَّا َنْعُبُج َنْحُغ َوآَباُؤَنا ِمْغ ُدوِنِو مِ َوَعفَ  ْغ اْلِحَجاَرِة َواأْلَْوَثاِف، َوَأَمَخَنا اَفُو، َفَجَعاَنا ِإَلى َّللاَِّ ِلُشَػحِّ
ِحِع، َوُحْدِغ اْلِجَػاِر، َماِء، َوَنَياَنا َعْغ اْلَفَػاِحِر،  ِبِرْجِؽ اْلَحِجيِث، َوَأَداِء اأْلََماَنِة، َوِصَمِة الخَّ َواْلَكفِّ َعْغ اْلَسَحاِرـِ َوالجِّ

وِر، َوَأْكِل َماَؿ اْلَيِتيِع، َوَقْحِؼ اْلُسْحَرَشِة...((   َوَقْػِؿ الدُّ
 ] أحسج [

 حقيقة العبادة التعاممية:

 العبادة الذعائخية قيع أخبلقية، أو انزباط أواًل، وفعل لمخيخات ثانيًا.

ادة التعاممية استقامة وعسل صالح، االستقامة سمبية، والعسل الرالح إيجابي، العبادة الذعائخية أف ترمي، العب
، وأف تحج، والعبادة التعاممية أال تكحب، وأال تأخح ما ليذ لظ، وأال تعتجؼ عمى إنداف ال ماديًا وال  وأف ترـػ

 معشػيًا، وال مغ أؼ نػع مغ أنػاع االعتجاء.
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كبخػ، والصامة الكبخػ أف السدمسيغ تػىسػا أف العبادة ىي العبادة الذعائخية فقط، فإذا وصمى، وصاـ، السذكمة ال
 وحج، وزكى أدػ كل شيء، ووقف عشج ىحا الحج.

 العبادة الذعائخية لغ تقصف ثسارىا إال إذا صحت العبادة التعاممية:

رح إال إذا صحت العبادات التعاممية، شالبػني وأخصخ ما في ىحا الجرس أف العبادات الذعائخية ال تقبل وال ت
 بالجليل، ولػال الجليل لقاؿ مغ شاء ما شاء.

 الربلة: 

 َعْغ َثْػَباَف َعْغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َأنَُّو َقاَؿ: 

ُ َعدَّ َوَجلَّ َىَباًء )) أَلَْعَمَسغَّ َأْقَػاًما ِمْغ ُأمَِّتي َيْأُتػَف َيْػـَ اْلِقَياَمِة ِبَحَدَشا ٍت َأْمَثاِؿ ِجَباِؿ ِتَياَمَة ِبيًزا، َفَيْجَعُمَيا َّللاَّ
َمُع، َقاَؿ: َأَما ِإنَُّيْع َمْشُثػًرا، َقاَؿ َثْػَباُف: َيا َرُسػَؿ َّللاَِّ، ِصْفُيْع َلَشا، َجمِِّيْع َلَشا، َأْف اَل َنُكػَف ِمْشُيْع َوَنْحُغ اَل َنعْ 

ـٌ ِإَذا َخَمْػا ِبَسَحاِرـِ َّللاَِّ انْ ِإْخَػاُنُكْع، َومِ   َتَيُكػَىا (( ْغ ِجْمَجِتُكْع، َوَيْأُخُحوَف ِمْغ المَّْيِل َكَسا َتْأُخُحوَف، َوَلِكشَُّيْع َأْقَػا
 ] ابغ ماجو [

 العبادات الذعائخية في أعمى درجة.

ثسة شخفة إلنداف مغ تخكيا عشجه وليسة، اشتخػ كسية 
جه ِقط أكل ىحا المحع، والقط لو مغ المحع كبيخة، وعش

خخيخ يدسيو العػاـ أوراًدا، فيحا التخكي نطخ إلى ىحا 
القط، كاد يتسيد مغ الغيع، قاؿ لو: أوراد شػؾ أمشات 

 يػؾ.
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ىحه السذكمة، إماـ مدجج معيغ في مجيشة لشجف، نقل إلى بمجة في ضاىخ لشجف إلى مانذيدتخ، والقرة واقعية، 
بة كل يـػ مع الدائق نفدو، في أحج السخات صعج إلى السخكبة فأعصى الدائق قصعة نقج فاضصخ أف يخكب السخك

كبيخة، ورّد لو الدائق البقية، عجىا فإذا ىي تديج عذخيغ بشدًا عسا يدتحق، مدمع ورع يعخؼ الحقػؽ، فمسا جمذ 
بًل، وقاؿ: إنيا شخكة عسبلقة، في السقعج، قاؿ: ال بج أف أؤدؼ الديادة إلى الدائق حيشسا أندؿ، لكشو استخخى قمي

ودخميا فمكي، والسبمغ يديخ، وأنا في أمّذ الحاجة إليو، فبل عمي أف آخحه، ال تدتعجمػا بالحكع عمى ىحا اإلماـ، 
لكغ لسا أراد أف يغادر السخكبة دوف أف يذعخ مّج يجه إلى جيبو، وأعصى الدائق عذخيغ بشدًا، ابتدع الدائق، قاؿ 

ىحا السدجج ؟ قاؿ لو: بمى، قاؿ: حجثت نفدي قبل يػميغ أف آتيظ في السدجج ألتعبج هللا لو: ألدت أنت إماـ 
 عشجؾ، ولكششي أردت أف أمتحشظ قبل أف آتي إليظ. 

الحؼ أرسل لي ىحه الخسالة بالبخيج اإللكتخوني قاؿ: ىحا اإلماـ وقع مغذًيا عميو، أغسي عميو، ألنو ترػر عطع 
أبقى السبمغ في جيبو، فمسا صحا مغ غفػتو قاؿ: يا رب، كجت أبيع اإلسبلـ كمو  الجخيسة التي كاد يقتخفيا لػ

 بعذخيغ بشدًا . 

وضعت يجؼ عمى مذكمة السدمسيغ يبيع ديشو بيسيغ كاذبة، يبيع ديشو بترخيح كاذب، يبيع ديشو باغتراب بيت، 
 يبيع ديشو باغتراب شخكة، يبيع ديشو باعتجاء عمى أعخاض اآلخخيغ، وىػ مدمع.

فمحلظ أييا اإلخػة، الجيغ كمو مجسػع بكمسة استقامة، وما لع ندتقع يربح الجيغ تخاثًا ومشتجًا أرضيًا، وثقافة عامة 
 وفمكمػرًا، وعادات وتقاليج، وىحا واقع السدمسيغ، والحقيقة السخة أفزل ألف َمخة مغ الػىع السخيح.

ُ َعدَّ َوَجلَّ َىَباًء  ))... أَلَْعَمَسغَّ َأْقَػاًما ِمْغ ُأمَِّتي َيْأُتػفَ  َيْػـَ اْلِقَياَمِة ِبَحَدَشاٍت َأْمَثاِؿ ِجَباِؿ ِتَياَمَة ِبيًزا، َفَيْجَعُمَيا َّللاَّ
ا ِإنَُّيْع َمُع، َقاَؿ: َأمَ َمْشُثػًرا، َقاَؿ َثْػَباُف: َيا َرُسػَؿ َّللاَِّ، ِصْفُيْع َلَشا، َجمِِّيْع َلَشا، َأْف اَل َنُكػَف ِمْشُيْع َوَنْحُغ اَل َنعْ 
ـٌ ِإَذا َخَمْػا ِبسَ   َحاِرـِ َّللاَِّ اْنَتَيُكػَىا (( ِإْخَػاُنُكْع، َوِمْغ ِجْمَجِتُكْع، َوَيْأُخُحوَف ِمْغ المَّْيِل َكَسا َتْأُخُحوَف، َوَلِكشَُّيْع َأْقَػا

:  الرـػ

وِر َواْلَعَسَل ِبِو َفَمْيَذ َلِلَِّ َحاَجةٌ   ِفي َأْف َيَجَع َشَعاَمُو َوَشَخاَبُو ((  )) َمْغ َلْع َيَجْع َقْػَؿ الدُّ
 ] البخارؼ، التخمحؼ أبػ داود، ابغ ماجو، أحسج [
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 ورب صائع ليذ لو مغ صيامو إال الجػع والعصر، أوؿ فقخة انتيت الربلة، الفقخة الثانية انتيى الرياـ.
 الفقخة الثالثة:

 الحج:

بيظ الميع لبيظ، يشادػ أف ال لبيظ، و ال سعجيظ، و َمغ حج بساؿ حخاـ، و وضع رجمو في الخكاب، و قاؿ: ل
 حجظ مخدود عميظ.

 انتيى الحج.

 الدكاة:

 بقيت الدكاة، قاؿ تعالى: 

َل ِمْشُكْع ِإنَُّكْع ُكْشُتْع َقْػمًا َفاِسِقيَغ )  (﴾ 16﴿ُقْل َأْنِفُقػا َشْػعًا َأْو َكْخىًا َلْغ ُيَتَقبَّ
 [53] سػرة التػبة: اآلية 

 الذيادتاف:

 ي الشصق بالذيادة: قاؿ عميو الربلة والدبلـ: بق

 )) مغ قاؿ: إلو إال هللا بحقيا دخل الجشة، قيل: وما حقيا ؟ قاؿ: أف تحجده عغ محاـر هللا (( 
 ] ورد في األثخ [

 إذًا: العبادات الذعائخية، ومشيا الربلة والرياـ، والحج والدكاة، والشصق بالذيادة ال تقبل وال ترح إال إذا صحت
 العبادات التعاممية.
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 أححر ما يكػف بيشظ وبيغ أخيظ مغ حقػؽ:

 ما معشى قػلو تعالى:

 ( ﴾ 01﴿ِلَيْغِفَخ َلُكْع ِمْغ ُذُنػِبُكْع )
 ] سػرة إبخاىيع [

مغ لمتبعيس، يعشي يغفخ لكع بعس ذنػبكع، أؼ ذنب يغفخ ؟ ما كاف بيشظ وبيغ هللا فقط، أما الحنب الحؼ بيشظ 
 يغفخ إال باألداء أو بالسدامحة، لحلظ يتػىع معطع السدمسيغ أنيع إذا صامػا رمزاف إيسانًا وبيغ الشاس ىحا ال

واحتدابًا، وإذا قامػا رمزاف إيسانًا واحتدابًا غفخ هللا ليع ما تقجـ مغ ذنبيع، وقج أجسع العمساء عمى أف هللا يغفخ 
غ العباد فبل تغفخ إال باألداء والسدامحة، ألف حقػؽ ليع الحنػب التي بيشو وبيشيع فقط، أما الحنػب التي بيشيع وبي

 هللا عد وجل مبشية عمى السدامحة، بيشسا حقػؽ العباد مبشية عمى السذاححة.

ومعطع السدمسيغ يتػىسػف أنيع إذا حجػا بيت هللا الحخاـ رجعػا مغ ذنػبيع كيـػ ولجتيع أمياتيع، أيزًا الحنػب 
 ، أما التي بيشيع وبيغ الشاس فبل تغفخ.التي بيشيع وبيغ هللا تغفخ في الحج

أييا اإلخػة، ىل مغ عسل أعطع عمى اإلشبلؽ مغ أف يقجـ اإلنداف حياتو في سبيل هللا ؟ والجػد بالشفذ أقرى 
غاية الجػد، ىل مغ عسل عمى اإلشبلؽ يخقى إلى أف يقجـ اإلنداف نفدو في سبيل هللا ؟ اسسعػا قػؿ الشبي عميو 

 الربلة والدبلـ: 

ْيَغ (( ) ِييِج ُكلُّ َذْنٍب ِإالَّ الجَّ  ) ُيْغَفُخ ِلمذَّ
 ] مدمع، أحسج [

 َعْغ َجاِبٍخ َقاَؿ: 

ُ َعَمْيوِ  شَّاُه، ُثعَّ َأَتْيَشا ِبِو َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ ْمَشاُه َوَحشَّْصَشاُه، َوَكفَّ ا: ُتَرمِّي  َوَسمََّع ُيَرمِّي َعَمْيِو، َفُقْمشَ )) ُتُػفَِّي َرُجٌل َفَغدَّ
َمُيَسا َأُبػ َقَتاَدَة  َفَأَتْيَشاُه، َفَقاَؿ َأُبػ َقَتاَدَة: َعَمْيِو، َفَخَصا ُخًصى، ُثعَّ َقاَؿ: َأَعَمْيِو َدْيٌغ ؟ ُقْمَشا، ِديَشاَراِف، َفاْنَرَخَؼ َفَتَحسَّ

ُ َعَمْيِو َوَسمَّ  ، َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ يَشاَراِف َعَميَّ َع: ُأِحقَّ اْلَغِخيُع، َوَبِخَئ ِمْشُيَسا اْلَسيُِّت، َقاَؿ: َنَعْع، َفَرمَّى َعَمْيِو، الجِّ
يَشاَراِف ؟ َفَقاَؿ: ِإنََّسا َماَت َأْمِذ، َقاَؿ: َفَعاَد ِإَلْيِو ِمْغ  ـٍ: َما َفَعَل الجِّ اْلَغِج، َفَقاَؿ: َلَقْج َقَزْيُتُيَسا، ُثعَّ َقاَؿ َبْعَج َذِلَظ ِبَيْػ

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع: اْْلَف َبَخَدْت َعَمْيِو ِجْمُجُه (( فَ   َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ
 ] أحسج [
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 َعغ َعاِئَذَة َقاَلْت: َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َيُقػُؿ: 

 ِة َساَعٌة َيَتَسشَّى َأنَُّو َلْع َيْقِس َبْيَغ اْثَشْيِغ ِفي َتْسَخٍة َقطُّ (( )) َلَيْأِتَيغَّ َعَمى اْلَقاِضي اْلَعْجِؿ َيْػـَ اْلِقَيامَ 
 ] أحسج [

 حقػؽ العباد مبشية عمى السذاححة، وحقػؽ هللا مبشية عمى السدامحة.

ات أييا اإلخػة، الحقيقة األولى في ىحا المقاء الصيب العبادات الذعائخية ال تقبل وال ترح إال إذا صحت العباد
 التعاممية.

 ال بج في االستقامة في السعاممة:

العبادات التعاممية أف تكػف صادقًا كفى، بيا خيانة أف تحجث أخاؾ بحجيث ىػ لظ بو مرجؽ، وأنت لو بو 
 كاذب. 

 السؤمغ ال يكحب، فَعْغ َأِبي ُأَماَمَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

 َبُع اْلُسْؤِمُغ َعَمى اْلِخبَلِؿ ُكمَِّيا ِإالَّ اْلِخَياَنَة َواْلَكِحَب (( )) ُيصْ 
 ] أحسج [

أف تكػف أميشًا واألمانة ليدت ندبية بل حجية بسعشى يدتػؼ عشج السؤمغ التبخ والتخاب الميخة والسميار ليخة الحخاـ 
عخاض اآلخخيغ، وال يصمق برخه في الحخاـ، حخاـ، السؤمغ أميغ، السؤمغ صادؽ، السؤمغ عفيف، ال يعتجؼ عمى أ 

السؤمغ رحيع، السؤمغ مشرف، السؤمغ متػاضع، اإليساف مجسػعة قيع أخبلقية، إنسا بعثت معمسًا، إنسا بعثت 
 ألتسع مكاـر األخبلؽ، اإليساف ىػ العصاء، وليذ األخح، بصػلتظ في أف تعصي، ال في أف تأخح.

، وأىجاه إليو، قاؿ: " يا مغ جئت الحياة فأعصيت، ولع تأخح، يا مغ قجست ألف أحُجىع كتابًا عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
الػجػد كمو، ورعيت قزية اإلنداف، يا مغ زكيت سيادة العقل، ونيشيت غخيدة القصيع، يا مغ ىيأؾ تفػقظ لتكػف 

ؿ شخيعتظ، والحب فصختظ، واحجًا فػؽ الجسيع، فعذت واحجًا بيغ الجسيع، يا مغ كانت الخحسة ميجتظ، والعج
 ومذكبلت الشاس عبادتظ ".
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حقيقة العبادة التعاممية: أف تكػف مدتقيسًا، أف تكػف صادقًا، أميشًا، عفيفًا، عاداًل، متػاضعًا، حميسًا، رحيسًا، إنسا 
 بعثت ألتسع مكاـر األخبلؽ، اإليساف ىػ الخمق، فسغ زاد عميظ في الخمق زاد عميظ في اإليساف.

إلخػة الكخاـ، األصل في العبادة التعاممية لحلظ سيجنا ابغ عباس رضي هللا عشيسا كاف معتكفًا في مدجج أييا ا
رسػؿ هللا في رمزاف لقي واحجًا كئيبًا قاؿ لو: مالي أراؾ كئيبًا ؟ قاؿ: وهللا ديػف لدمتشي ما أشيق سجادىا، قاؿ: 

قاؿ: إذا شئت، فقاـ ابغ عباس مغ معتكفو، لفت نطخه لسغ ؟ قاؿ: لفبلف، فقاؿ ابغ عباس: أتحب أف أكمسو لظ ؟ 
رجل قائبل: يا ابغ عباس، أنديت أنظ معتكف ؟ قاؿ: وهللا ما نديت، ولكششي سسعت صاحب ىحا القبخ، وأشار 
بيجه إلى قبخ الشبي عميو الربلة والدبلـ، والعيج بو قخيب، ودمعت عيشاه، وهللا ألف أمذي مع أخ في حاجتو خيخ 

 ـ شيخ واعتكافو في مدججؼ ىحا.لي مغ صيا

أنا أقيذ لػ أف أمًا تحب هللا كثيخًا، فاستيقطت الداعة الخابعة صباحًا، وصمت قياـ الميل، وبكت، وقخأت القخآف، 
وفي الداعة الدادسة تعبت كثيخًا، عشجىا خسدة أوالد، قالت ليع: دبخوا شأنكع، يا بشي ونامت، الغخفة باردة، 

ج أوالدىا ما كتب وضيفة، والثاني ما حفع الجرس، والثالث ثيابو غيخ نطيفة، والخابع ححاءه الصعاـ غيخ مػجػد، أح
غيخ نطيف، والخامذ أخح شصيخة ما لفيا بسادة عازلة، فانتقل الديت إلى الكتب، فمسا ذىبػا إلى السجرسة، ىحا 

شجامو، وىحا عمى ححائو، أوالدىا تمقى ضخبًا مغ معمسو عمى تخؾ وضيفتو، وىحا عمى تخؾ كتابو، وىحا عمى عجـ ى
الخسدة تمقػا عقابًا قاسيًا، والغخفة باردة، وال أكل، أنا أقػؿ باجتيادؼ الذخري، وأرجػ أف أكػف عمى صػاب: إف 
ىحه األـ لػ استيقطت قبل شمػع الذسذ بداعة، ودفأت الغخفة، وىيأت الصعاـ، وراقبت وضائف أوالدىا، وراقبت 

يع، ىيأت ليع شصائخ مختبة محفػضة بأكياس عازلة، مع قصع فػاكو، وودعتيع إلى الباب، ىشجاميع، وراقبت أدوات
ولع تصسئغ عمييع حتى ركبػا في الديارة، أنا أرػ أف ىحه األـ التي ما صمت قياـ الميل أقخب مغ هللا مميػف مخة 

جت ربيا العبادة التعاممية، وأضافت إلى عغ األولى، ألف الثانية عبجت ربيا فيسا أقاميا، أقاميا أمًا، ألف الثانية عب
 عبادتيا الذعائخية العبادة التعاممية.

العبادات التعاممية فخض، فخض حتسي عمى كل مدمع، أنا أقػؿ: أضيفػا إلى عبادتكع الذعائخية العبادات 
و في التعاممية، وهللا سسعت صاحب ىحا القبخ ألف أمذي مع أخ في حاجتو خيخ لي مغ صياـ شيخ واعتكاف

 مدججؼ ىحا.
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عشجنا عبادات شعائخية، وعبادات تعاممية، والعبادات الذعائخية ال تقبل وال ترح إال إذا صحت العبادات 
التعاممية، والحؼ أتسشاه عمى إخػتشا جسيعًا أف يزيفػا إلى عباداتيع الذعائخية العبادات التعاممية حتى يقصفػا ثسار 

 اإلسبلـ. 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 وعبادة العرخ والجياد -عبادة انفاؽ الساؿ والػقت  -( العبادة 63-16الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
شفعشا، وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما ي

الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
 لى جشات القخبات. الرالحيغ، أخخجشا مغ ضمسات الجيل والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إ

 العبادة ىجُؼ اإلنداف في األرض وعمُّة وجػده فييا:

أييا اإلخػة الكخاـ، مع الجرس الثالث مغ دروس 
العقيجة واإلعجاز، وقج كاف مػضػع الجرس الدابق 
العبادة، التي ىي عمة وجػدنا، وسػؼ أنقل لكع 
استبيانًا أجخؼ عمى ألف شاب حػؿ سؤاؿ واحج: ما 

تدعى مغ أجمو ؟ فكانت األىجاؼ اليجؼ الحؼ 
ضبابية، واألصح أف ثبلثة بالسئة مغ ىؤالء الذباب 
يعخفػف أىجافيع الػاضحة، واإلنداف حيشسا ال يعخؼ 
سخ وجػده، وغاية وجػده يتحخؾ حخكة عذػائية، قج 

ػدنا ؟ وقج بجأت ال تثسخ ال سبلمة وال سعادة، فمحلظ أوؿ شيء يشبغي أف نعخفو لساذا نحغ في الجنيا ؟ ما عمة وج
 ىحا السػضػع في الجرس الدابق حيشسا قمت في قػلو تعالى: 

ْنَذ ِإالَّ ِلَيْعُبُجوِف )  ( ﴾13﴿ َوَما َخَمْقُت اْلِجغَّ َواإلِْ
 ] سػرة الحاريات [

 واآلية واضحة، اآلية واضحة وضػح الذسذ، وىي بسرصمح األصػلييغ قصعية الجاللة، العبادة عمة وجػدنا.
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 معشى واسع ال يزيق في العبادات الخسذ: العبادةُ 

ولكغ االختبلؼ بيغ السدمسيغ في مفيـػ العبادة، فسغ فئة يتػىسػف أف العبادة ال تديج عمى أداء العبادات 
الذعائخية ؛ مغ صبلة، وصياـ، وحج، لكْغ ىشاؾ أناس يعخفػف أف العبادة ليا مغشى واسع ججًا، صجؽ أو ال 

في كل كمسة، في كل عصاء ومشع، وصمة وقصيعة، وابتدامة وعبػس، ورضا ترجؽ في كل حخكة وسكشة، 
 وغزب، ىشاؾ عبادة تجور معظ. 

 ال ترح العبادة الذعائخية إال إذا صحت العبادة التعاممية:

حيشسا تفيع أف العبادة تجور مع اإلنداف في كل أوقاتو، وفي كل أحػالو، وفي كل شؤوف حياتو، عشجئح نعبج هللا 
ادة، لحلظ في المقاء الدابق تحجثشا عغ العبادة الذعائخية، وعغ العبادة التعاممية، وكاف محػر الجرس أف حق العب

العبادة الذعائخية ال ترح وال تقبل إال إذا صحت العبادة التعاممية، وبيشت قػؿ بعس العمساء: تخُؾ دانٍق مغ حخاـ 
 ؿ عميو الربلة والدبلـ: خيخ مغ ثسانيغ حجة بعج حجة اإلسبلـ، وبيشت أنو كسا قا

 )) ألف أمذي مع أخ في حاجٍة خيخ لي مغ أف أعتكف في مدججي ىحا (( 
 ] الصبخاني عغ ابغ عسخ [

لحلظ نتابع ىحا السػضػع بتػسيع مفيـػ العبادة، بل بالحجيث عغ العبادة كسا يشبغي، بل كسا أرادىا هللا، بل ىي 
 حقيقة الجيغ أف تعبج هللا:

 ( ﴾ 20الشَّاُس اْعُبُجوا َربَُّكُع)﴿ َيا َأيَُّيا 
 ] سػرة البقخة [

 أييا اإلخػة الكخاـ، اآلية الكخيسة:

 ( ﴾ 22﴿ َأَفَسْغ َيْسِذي ُمِكّبًا َعَمى َوْجِيِو َأْىَجى َأمَّْغ َيْسِذي َسِػّيًا َعَمى ِصَخاٍط ُمْدَتِقيٍع )
 ] سػرة السمظ [
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 الحؼ يعج اليجؼ عشجه واضحًا يسذي سػيًا عمى
صخاط مدتقيع باتجاه ىجفو، والحؼ ال يعخؼ عمة 
وجػده، وال غاية وجػده يسذي مكبًا عمى وجيو، لحلظ 
ذكخت في لقاء سابق أنظ إذا كشت في مجيشة، ولظ 
في ىحه السجيشة ىجؼ واضح ججًا فإنظ تختار 
الػسائل التي تحقق ىحا اليجؼ، ىحا ىػ اإلنداف 

ما حيشسا ال الدػؼ الرحيح العاقل الفالح الشاجح، أ
تعخؼ لساذا أنت في ىحه البمجة تكػف الحخكة 
 عذػائية، والحخكة غيخ مججية، واآلية التي تقرع الطيخ:

ُئُكْع ِباأْلَْخَدِخيَغ َأْعَسااًل ) ْنَيا َوُىْع َيْحَدُبػَف َأنَُّيْع ُيْحِدُشػ016﴿ ُقْل َىْل ُنَشبِّ َف ( الَِّحيَغ َضلَّ َسْعُيُيْع ِفي اْلَحَياِة الجُّ
 ( ﴾ 014ُصْشعًا )

 ] سػرة الكيف [

وىحا يشصبق عمى نرف الستعمع، فبل ىػ متعمع فيشتفع بعمسو، وال ىػ جاىل فيتعمع، لحلظ مغ الشاس مغ ال يجرؼ، 
 و ال يجرؼ أنو ال يجرؼ فيحا شيصاف فاححروه. 

بادة الذعائخية، العبادة التعاممية أف إذًا: في المقاء الدابق كانت ىشاؾ أفكار دقيقة ججًا حػؿ العبادة التعاممية، والع
 تكػف صادقًا أميشًا، عفيفًا رحيسًا، متػاضعًا مشرفًا، وعاداًل.

، وأف تحج، وأف تدكي، وأف تذيج أنو ال إلو إال هللا.  والعبادة الذعائخية ؛ أف ترمي، وأف ترـػ

 مفيـػ آخخ لمعبادة: عبادة اليػية:

 ػ عبادة اليػية:  0

 معبادة بذكل آخخ: اآلف ىشاؾ تقديع ل
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 عبادة الغشي إنفاُؽ الساؿ عمى الػجو الرحيح: – 0

 أواًل: ىشاؾ عبادة اليػية، َمغ أنت ؟ كل إنداف لو دور اجتساعي.

 أوال: ىحا رجل، وىحا امخأة، ىحا ذكخ، وىحا أنثى.

جتساعي أنو يحتل ثانيًا: َمغ ىحا الخجل ؟ رجل غشي، ىػيتو أنو مغ أىل الغشى، ىحا الخجل قػؼ مغ وصفو اال
مشربًا رفيعًا، فيػ قػؼ، معو تػقيع، بجخة قمع يحق حقًا، ويبصل باشبًل، يقخ معخوفًا، ويديل مشكخًا، ىحا الخجل 

 عالع، ىػيتو عشج الشاس داعية عالع.

 أّوُؿ شيء في ىحا المقاء الججيج ػ إف شاء هللا ػ: مغ أنت ؟ ىشاؾ عبادات كقاسع مذتخؾ بيششا جسيعًا، يجب أف
ُُ ىي العبادة الذعائخية األولى، وال خيخ في ديغ ال صبلة فيو، والربلة عساد الجيغ، مغ  نرمي جسيعًا، فالربلُة
أقاميا فقج أقاـ الجيغ، ومغ تخكيا فقج ىجـ الجيغ، والربلة سيجة القخبات، وغخة الصاعات، ومعخاج السؤمغ إلى رب 

 األرض والدساوات.
، جسيعًا نؤدؼ زكاة أمػالشا نحغ جسيعًا نرمي ىحه عبادة مذتخ  كة، بل ىحا قاسع مذتخؾ بيششا جسيعًا، جسيعًا نرـػ

 إف بمغت أمػالشا الشراب، جسيعشا يحج بيت هللا الحخاـ إذا كاف أحُجنا مدتصيعًا وغشيًا.
لكغ ىشاؾ عبادات متعمقة بيػيتظ: َمغ أنت ؟ أنت 
غشي العبادة األولى إنفاؽ الساؿ، وما أعصاؾ هللا ىحا 

ساؿ إال لتشفقو في سبيل هللا، إال مغ أجل أف تدعج ال
بإنفاقو في الجنيا واآلخخة، بل إال مغ أجل أف تشافذ 
العمساء، الجليل: َأفَّ َعْبَج َّللاَِّ ْبَغ ُعَسَخ َرِضَي َّللاَُّ َعْشُيَسا 
 َقاَؿ: َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َيُقػُؿ: 

ُ اْلِكَتاَب، )) اَل  َحَدَج ِإالَّ َعَمى اْثَشَتْيِغ: َرُجٌل آَتاُه َّللاَّ
ُ َمااًل َفُيَػ  ـَ ِبِو آَناَء المَّْيِل، َوَرُجٌل َأْعَصاُه َّللاَّ َوَقا

ُؽ ِبِو آَناَء المَّْيِل َوالشََّياِر ((   َيَتَرجَّ
 ] متفق عميو [
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سؤمغ الغشي يجب أف يعمع عمع اليقيغ أف هللا ما أعصاه أوؿ سؤاؿ: َمغ أنت ؟ أو اسأؿ أنت نفدظ ىحا الدؤاؿ، ال
ىحا الساؿ إال ليكػف عػنًا لو عمى دخػؿ الجشة، ولكع أييا اإلخػة الكخاـ حقائق كثيخة بإمكاف أصحاب األمػاؿ أف 

 يِرمػا إلى أعمى مخاتب الجشة، ألف الساؿ قػة، الساؿ قػاـ الحياة:

شفقو في مرالح السدمسيغ ىػ عشج هللا مع الشبييغ والرجيقيغ، التاجخ ىحا التاجخ الحؼ يكدب الساؿ الحبلؿ، وي
الرجوؽ مع الشبييغ و الرجيقيغ، ألنو كسا يسكششي أف أقشعظ بأفكارؼ يسكششي أف أممظ قمبظ بسالي، لحلظ العبادة 

ع يسدحػف الجمػع األولى ألصحاب األمػاؿ إنفاؽ أمػاليع، بأمػاليع يخأبػف الرجع، بأمػاليع يمسػف الذسل، بأمػالي
عغ وجػه اليتامى، بأمػاليع يدوجػف الذباب و الذابات، بأمػاليع يييئػف البيػت لمفقخاء، بأمػاليع يصعسػف 
 الصعاـ، بأمػاليع يخعػف األيتاـ، بأمػاليع يعصػف عصاء يسمظ القمػب، لحلظ أوؿ عبادٍة عبادُة اليػية، َمغ أنت ؟

، ونؤدؼ زكاة أمػالشا، اتفقشا قبل قميل عمى أف ىشاؾ عبادات  مذتخكة، قػاسع مذتخكة، نحغ جسيعًا نرمي، ونرـػ
و حج، و نصق بالذيادة، ولكغ بعج أداء ىحه العبادات الذعائخية التي ىي قػاسع مذتخكة ىشاؾ عبادات متعمقة 

 ة هللا، الجليل:بيػية اإلنداف، الغشي أوؿ عبادة يكمف بيا إنفاؽ الساؿ، ألف هللا جعل ىحا الساؿ مكشة لو عمى شاع

ْنَيا ) اَر اْْلَِخَخَة َواَل َتْشَذ َنِريَبَظ ِمَغ الجُّ ُ الجَّ  ( ﴾ 77﴿ َواْبَتِغ ِفيَسا َآَتاَؾ َّللاَّ
 ] سػرة القرز[

ىحه واحجة، اآلية واضحة ججًا، قزية الساؿ أييا اإلخػة الكخاـ قج يشدلق اإلنداف، ويربح في خجمة الساؿ، 
 شفذ كالسخض الخبيث بالشدبة إلى الجدع:ويراب بسخض بالشدبة إلى ال

 ( ﴾ 03﴿ َوَمْغ ُيػَؽ ُشحَّ َنْفِدِو َفُأوَلِئَظ ُىُع اْلُسْفِمُحػَف )
 ] سػرة التغابغ[

الذح مخض، والذحيح أييا اإلخػة يعير فقيخًا ليسػت غشيًا، لحلظ ورد في بعس اآلثار أف روح السيت تخفخؼ 
، فأنفقتو في  فػؽ الشعر تقػؿ: يا أىمي، يا ولجؼ، ال تمعبغ بكع الجنيا كسا لعبت بي، جسعت الساؿ مسا حّل وحـخ

 حمو وفي غيخ حمو، فاليشاء لكع، والتبعة عمي.

بل إف أنجـ الشاس يـػ القيامة رجٌل دخل ورثتو بسالو الجشة، ودخل ىػ بسالو الشار، فالغشي عبادتو األولى إنفاؽ 
 الساؿ لحلظ:
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 ( ﴾ 011 َواَل ُتْمُقػا ِبَأْيِجيُكْع ِإَلى التَّْيُمَكِة )﴿ َوَأْنِفُقػا ِفي َسِبيِل َّللاَِّ 
 ] سػرة البقخة[

 مغ أدؽ السعاني ليحه اآلية: أؼ ال تمقػا بأيجيكع إلى التيمكة إف لع تشفقػا، والذػاىج ال تعج و ال تحرى.

 عبادة القػيِّ إنراؼ السطمـػ ونرخُة الزعيف: – 2

، أف تأخح لمزعيف مغ القػؼ، وأف تأخح لمفقيخ أنت مغ ؟ أنت قػؼ العبادة األو  لى إحقاؽ الحق، إنراؼ السطمـػ
مغ الغشي، وأف تأخح لمسطمـػ مغ الطالع، أنت بجخة قمع ترجر قخارًا، لحلظ األقػياء أحيانًا يتخنسػف بكمسة مدؤوؿ 

 كبيخ، ولػ عخفػا معشى ىحه الكمسة الرتعجت فخائريع مغ ىحه الكمسة، مدؤوؿ كبيخ:

 ( ﴾ 16( َعسَّا َكاُنػا َيْعَسُمػَف )12َػَربَِّظ َلَشْدَأَلشَُّيْع َأْجَسِعيَغ )﴿ فَ 
 ] سػرة الحجخ[

 لحلظ حاسبػا أنفدكع قبل أف تحاسبػا، القػة مدؤولية، والساؿ مدؤولية.

ت مختبة يا أييا اإلخػة الكخاـ، قج تعمػ مختبة اإلنداف بالساؿ، وقج تعمػ بالسشرب، وقج تعمػ بالعمع، وكمسا عم
 اإلنداف اتدعت دائخة خياراتو في األعساؿ الرالحة.

 عبادة القائع عمى التعميع: – 6

معّمع برف معو صبلحيات تريب ثبلثيغ شالبًا، لكغ مجيخ مجرسة صبلحياتو تغصي أربعسئة شالب، لكغ مجيخ 
مح السشاىج، وأف يكمف أناسًا التخبية صبلحياتو لسحافطة بأكسميا، أما وزيخ التخبية فبيجه السشاىج، يسكغ أف ير

بتأليف كتب مغ أعمى مدتػػ، وأف يزبط األمػر، فكمسا عمت مختبتظ اتدعت دائخة األعساؿ الرالحة التي تتاح 
شػف في األرض يتاح ليع مغ األعساؿ الرالحة ما ال يتاح لغيخىع، وكمسة ) ُمَسكَّغ في األرض (  لظ، لحلظ السسكَّ

 أف تكػف غشيًا، وتعشي أف تكػف عالسًا. تعشي أف تكػف قػيًا، و تعشي

أّوؿ عبادة عبادُة اليػية أنت مغ ؟ القػؼ لو عبادة فزبًل عغ العبادات الذعائخية التي ىي قاسع مذتخؾ بيغ كل 
، أف يأخح لمسطمـػ مغ الطالع، لمزعيف مغ القػؼ، لمفقيخ  الشاس، القػؼ لو عبادة إحقاؽ الحق، إنراؼ السطمـػ

 رف، أف يعجؿ، وعجُؿ ساعة يعجؿ أف تعبج هللا ثسانيغ عامًا.مغ الغشي، أف يش
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 فأوؿ عبادٍة عبادُة اليػية، الغشي بإنفاؽ مالو.

 عبادة العالع تعميع الشاس الخيخ لػجو هللا: – 4

 والعالع بإنفاؽ عمسو، قاؿ تعالى:

 ﴿ الَِّحيَغ ُيَبمُِّغػَف ِرَسااَلِت َّللاَِّ َوَيْخَذْػَنُو َواَل َيْخَذْػفَ 
 ( ﴾61َأَحجًا ِإالَّ َّللاََّ َوَكَفى ِباَلِلَِّ َحِديبًا )

 ] سػرة األحداب [

 دققػا.

 ﴿ َوَيْخَذْػَنُو ﴾ 
 ] سػرة األحداب [

 

 الحيغ يبمغػف رساالت هللا ليع صفات ال تعج وال تحرى، ولكغ هللا أغفميا جسيعيا، واكتفى برفة واحجة.

 ( ﴾ 61 َوَيْخَذْػَنُو َواَل َيْخَذْػَف َأَحجًا ِإالَّ َّللاََّ )﴿ الَِّحيَغ ُيَبمُِّغػَف ِرَسااَلِت َّللاَِّ 
 ] سػرة األحداب [

اشل إرضاء ليع ماذا بقي مغ إذا خذي الحؼ يبمغ رسالة هللا غيخ هللا فدكت عغ الحق خػفًا مشو وتكمع بالب
تخذى إال هللا وأال تأخحؾ في ؟ انتيت دعػتو، إذًا ىشاؾ صفة واحجة جامعة مانعة كافية أف تخذى هللا وأال دعػتو

 هللا لػمة الئع.

أييا اإلخػة، العبادة األولى عبادة اليػية، إف كشت عالسًا فعبادتظ األولى أف تعمع العمع لػجو هللا تعالى، وإف كشت 
 قػيًا فأف تحق الحق، وأف تبصل الباشل، وإف كشت غشيًا فأف تشفق الساؿ في سبيل هللا.
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 مُة زوجيا وأوالدىا:عبادة السخأة خج – 1

وإف كشِت امخأة فالعبادة األولى أف تخعى السخأة زوجيا 
وأوالدىا، اعمسي أيتيا السخأة، و أعمسي مغ دونظ مغ 
الشداء أف حدغ تبعل السخأة زوجيا يعجؿ الجياد في 

 سبيل هللا.

أضخب مثبًل دائسًا وأكخره، ألنو مشاسب ججًا، امخأةٌ 
ربلة، وخذع قمبيا، صمت قياـ الميل، وبكت في ال

وذابت محبة لخبيا، وعشجىا خسدة أوالد، في الداعة 
الدادسة تعبت كثيخًا فصمبت مغ أوالدىا أف يتجبخوا شأنيع، األكل غيخ مػجػد، الغخفة باردة، بعس أوالدىا لع 
سجرسة، يكتب وضيفتو، بعس أوالدىا ىشجامو غيخ حدغ، بعس أوالدىا يحتاج ثيابو إلى إصبلح، انصمقػا إلى ال

ىحا ما كتب وضيفتو، والثاني عمى ىشجامو مبلحطة، والثالث كتابو فيو آثار زيت مغ الذصيخة التي ما وضع ليا 
كيذ نايمػف، الكل أُِىيشػا، أنا أقػؿ: ىحه السخأة لػ استيقطت قبل شمػع الذسذ بشرف ساعة، ودفأت الغخفة، 

يع، راقبت ىشجاميع، راقبت ثيابيع، راقبت محفطتيع، ووضعت الصعاـ، وىيئت الذصائخ ألوالدىا، وراقبت وضائف
ودعتيع إلى أف يدتقمػا الديارة، أنا أرػ أف ىحه السخأة أقخب إلى هللا مميػف مخة مغ األولى، ألف األولى كانت 

 عابجة ، لكغ الثانية عبجت ربيا فيسا أقاميا.

حلظ إذا فصغ الشاس إلى ىحه الحقيقة كاف حاؿ إذًا: أوؿ عبادة ىي عبادة اليػية، مغ أنت ؟ لظ عبادة خاصة، ل
السدمسيغ في حاؿ آخخ، ِمغ ىشا قاؿ سيجنا عمي رضي هللا عشو: >> قػاـ الجيغ والجنيا أربعة رجاؿ: عالع 
مدتعسل عمَسو، وجاىل ال يدتشكف أف يتعمع، وغشي ال يبخل بسالو، وفقيخ ال يبيع آخختو بجنياه ػ اآلف دققػا ػ فإذا 

 عمسو استشكف الجاىل أف يتعمع، وإذا بخل الغشي بسالو باع الفقيخ آخختو بجنيا غيخه <<.ضيع العالع 
أعيج القػؿ مخة ثانية: >> قػاـ الجيغ والجنيا أربعة رجاؿ: عالع مدتعسل عمَسو، وجاىل ال يدتشكف أف يتعمع، وغشي 

كف الجاىل أف يتعمع، وإذا بخل الغشي ال يبخل بسالو، وفقيخ ال يبيع آخختو بجنياه، فإذا ضيع العالع عمسو استش
 بسالو باع الفقيخ آخختو بجنيا غيخه <<.
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 وشخ الشاس مغ باع آخختو بجنيا غيخه.

 أييا اإلخػة، ىحه عبادة اليػية.

اسأؿ نفدظ مغ أنت ؟ أنت غشي لظ عبادة، قػؼ لظ عبادة، عالع لظ عبادة، أنِت امخأة لِظ عبادة خاصة، اعمسي 
 مسي مغ دونظ مغ الشداء أف حدغ تبعل السخأة زوجيا يعجؿ الجياد في سبيل هللا.أيتيا السخأة، وأع

أيسا امخأة قعجت عمى بيت أوالدىا فيي معي في الجشة، أوؿ مغ يسدظ بحمق الجشة أنا، فإذا امخأة تشازعشي تخيج أف 
د، فأبت لدواج مغ أجميع، تجخل الجشة قبمي، قمت: َمغ ىحه يا جبخيل ؟ قاؿ: ىي امخأة مات زوجيا، وتخؾ ليا أوال

 وىي تشازع رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص دخػؿ الجشة.

 ىحه عبادة اليػية، لحلظ يجب أف تعبج هللا فيسا أقامت، كسمخز يجب أف تعبج هللا فيسا أقامظ.

 ػ عبادة الطخؼ:  2

ى أف يجمذ مع أبيو ىشاؾ عبادة الطخؼ، إنداف لو أب مخيس، وعشجه بعس مجالذ العمع يحزخىا، أييسا أول
ليخعاه، ويقجـ لو ما يحتاج، ويؤندو، أـ أف يجعو، وييسمو، وأف يأتي إلى عبادة ثانية ؟ نقػؿ لو: ال، ىحه عبادة 
الطخؼ، وىي مقجمة عمى أية عبادة عجا الفخائس شبعًا، يجب أف تخعى أباؾ، العبادة األولى لَسغ لو أب مخيس 

ى لسغ عشجه ضيف أف يكـخ الزيف، العبادة األولى لسغ ابشو في االمتحاف أف يخعى األب السخيس، العبادة األول
أف يييئ لو الجػ السشاسب لمجراسة، العبادة األولى لسغ يخػ ابشتو قج شبت، وآف أواف زواجيا أف يدعى لدواجيا، 

أف يدوج ابشو، ىحا العبادة األولى لسغ يخػ ابشو في ريعاف الذباب والفتغ مدتعخة، والجنيا تخقز العبادة األولى 
، والسخيس يعالج، والصالب تييئ لو أجػاء  معشى دقيق ججًا، ىحه العبادة الثانية، عبادة الطخؼ، الزيف يكـخ
الجراسة، وىشاؾ آباء عقبلء ججًا في أياـ االمتحاف تمغى كل الديارات والمقاءات والحفبلت، ىحا جػ امتحاف، األسخة 

ىادغ، تقجيع شعاـ مشاسب، عشاية، سيخ، فكع ِمغ شالب رسب في الذيادة كميا مدتشفخة مغ أجل أبشائيا، جػ 
 الثانػية ألف أباه وأمو لع يػقطاه إلى وقت االمتحاف، يجب أف تكػف ىشاؾ وسائل لمعشاية باألوالد.
لحلظ أييا اإلخػة، ونحغ أيزًا نتحجث عغ عبادة الطخؼ، وىشاؾ قرز كثيخة مؤلسة ججًا، أف اإلنداف ال يعخؼ 

ولػيات، أبػه مخيس، ويقـػ بعبادة أقّل بكثيخ مغ ثػاب تسخيس أبيو، لحلظ ال يقبل هللا نافمة أدت إلى تخؾ األ
 واجب.
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عشجؾ شاب في ريعاف الذباب، والفتغ مدتعخة، وكل سشة تأتي بعسخة، وكل سشة تحج، ولظ ثبلثػف حجة، زوج 
ظ، ىشيئًا لظ، لكغ ابشظ يتمػػ ويتسشى أف تكػف ابشظ، أنا أرػ أنظ حججت مخة إلى خسذ، بارؾ هللا بظ، ونفع ب

لو زوجة تحرشو، أنا أقدع با لكع أف اإلنداف حيشسا يدوج أوالده في ىحا الدماف بالحات، في زماف الفتغ، وهللا 
لو عشج هللا أجخ كبيخ، لكغ ليذ ىحا بسعشى أف تجع حجة الفخيزة، وحج كل خسذ سشػات حجة، لكغ يشبغي أف 

ؾ، وأف تدوجيع، وأف تحرشيع، َمغ ليع غيخؾ ؟ اسسعػا ىحه الكمسة: اآلخخوف أنت ليع، وغيخؾ ليع، تيتع بأوالد
 أما أوالدؾ فَسغ ليع غيخؾ ؟

وهللا أعخؼ أًبا زوج عشجه ولجيغ، وىػ زواج جيج، وهللا 
حيشسا يقف أماميسا كأنيسا جشجياف أماـ لػاء في 
ف زوج الجير مغ شجة األدب واالحتخاـ والسحبة، إندا

ابشو شيء عطيع، ىحا عسل كبيخ، لكغ ىشاؾ آباء 
عقميتيع متخمفة ججًا، يقػؿ: أنا نذأت عرامًيا، وهللا 
أعخؼ إندانًا عشجه أكثخ مغ عذخة أبشية، وجسع بعس 
اإلخػة مبمغًا لتأميغ بيت لذاب، ووالجه عشجه عذخة 
أبشية، ويقػؿ: أنا نذأت عرامًيا، وابشي يجّبخ أمخه، 

الغة اآلف، فمحلظ األب الشطامي الكامل ىػ الحؼ ييتع بأوالده، وىشاؾ آباء أبصاؿ، يبيع أحجىع بيتا فيحه قدػة ب
بأرقى أحياء دمذق، ويدكغ خارج السجيشة، ويذتخؼ خسدة بيػت بثسغ بيتو، وىشاؾ بيػت ثسشيا ثبلثػف إلى 

، ببل زوجة، اسكغ في بيت بعذخة أربعيغ مميػًنا لدوج وزوجتو، وعشجه أربع أوالد يتمػوف مغ الذعػر بالػحذة
 مبلييغ، واشتخ بيػًتا ألوالدؾ بالباقي.

أعخؼ آباء وهللا أغشياء ججًا، يأتي خّصاب كثيخوف البشتو، ومعيا بيت، ىحا يدسػنو عخًضا، ىحه البشت معيا بيت، 
ا معيا بيت، وىحه ىل زّوجتيا بيحه الصخيقة ؟ كثيخ مغ الذباب السؤمشيغ الرادقيغ ما عشجىع بيت، فيججوف بشتً 
 نعسة، وىشاؾ آباء عشجىع عقل راجح ججًا، عغ شخيق ىحا البيت تع الدواج الجيج والشاجح.

 إذًا: ىحه عبادة الطخؼ. 
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 ػ عبادة الػقت: 6

اآلف عبادة الػقت، وقت فجخ، ىحا الػقت ليذ وقت حدابات، وال غدل سيارات، ىحا وقت عبادات، ىحا وقت 
 لرمػات، ىحا وقت األذكار، َعغ َعاِئَذَة َقاَلْت: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: قخاءة القخآف، ىحا وقت ا

 )) َلْػ َيْعَمُع الشَّاُس َما ِفي َصبَلِة اْلِعَذاِء َوَصبَلِة اْلَفْجِخ أَلََتْػُىَسا َوَلْػ َحْبًػا (( 
 ] الشدائي [

و، إف  عسبًل في الميل ال يقبمو في الشيار، وإف  عسبًل في الشيار ال عبادة الػقت ؛ أف تعصي لكل وقت حق
 يقبمو بالميل.

 الشبي عميو الربلة والدبلـ رأػ شابًا في ريعاف الذباب يقخأ القخآف، أو يتعبج هللا في وقت العسل، فدألو: 

 )) َمغ يصعسظ ؟ قاؿ: أخي، قاؿ: أخػؾ أعبج مشظ (( 
 ] ورد في األثخ [

 ىحا وقت عسل، أخػؾ أعبج مشظ، ألنو يكدب الساؿ الحبلؿ، ويشفقو عمى َمغ يمػذ بو. دقق،

 إف  عسبًل بالميل ال يقبمو في الشيار، وإف  عسبًل في الشيار ال يقبمو في الميل .

الشيار  إذًا الشػع الثالث مغ العبادات عبادة الػقت، الفجخ وقت صمػات وأذكار، والتجاء عمى الشيار، في أثشاء
وقت عسل، سيجنا عسخ رأػ مغ ال يعسل في وقت العسل فقاؿ: >> إنسا أندؿ ىحا القخآف ليعسل بو، أفتخحت 

 قخاءتو عسبًل <<.

 ػ عبادة العرخ:  4

 بيغ عرخ السبادئ واألشخاص واألشياء:

بادغ ذؼ بجء  أييا اإلخػة، لكغ ىشاؾ عبادة سػؼ نقف عشجىا وقفة متأنية، إنيا عبادة العرخ، عبادة العرخ
العرػر متشػعة، ىشاؾ عرخ السبادغ، واألشياء واألشخاص في خجمة السبادغ، وىحه العرػر أرقى العرػر 

 في تاريخ البذخية، األشخاص واألشياء في خجمة السبادغ، قاؿ تعالى: 
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 ( ﴾24ُتُكْع )﴿ ُقْل ِإْف َكاَف َآَباُؤُكْع َوَأْبَشاُؤُكْع َوِإْخَػاُنُكْع َوَأْزَواُجُكْع َوَعِذيخَ 
 ] سػرة التػبة [

 أشخاص.

 ( ﴾ 24﴿ َوَأْمَػاٌؿ اْقَتَخْفُتُسػَىا َوِتَجاَرٌة َتْخَذْػَف َكَداَدَىا َوَمَداِكُغ َتْخَضْػَنَيا )
 ] سػرة التػبة [

 أشياء:

 (﴾ 24﴿ َأَحبَّ ِإَلْيُكْع ِمَغ َّللاَِّ َوَرُسػِلِو َوِجَياٍد ِفي َسِبيِمِو )
 ] سػرة التػبة [

ادغ، في عرخ مبادغ كالعرخ اإلسبلمي األوؿ، َممظ مغ ممػؾ الغداسشة اسسو جبمة ابغ األييع جاء مدمسًا، مب
رحب بو عسخ، في أثشاء شػافو حػؿ الكعبة داَس بجوؼ مغ فدارة شخؼ إزاره، فانخمع اإلزار مغ كتفو، وىػ مِمظ، 

الشاس ودىسائيع وعامتيع، مغ الجرجة الجنيا،  وىحا الحؼ داس رداءه مغ عامة الشاس، بالتعبيخ السعاصخ مغ سػقة
ضخبو ضخبة ىذست أنفو، ىحا البجوؼ يعير في مجتسع السبادغ فيو مقجسة، فحىب إلى عسخ واشتكى، سيجنا 

 عسخ استجعاه، وقج صاغ شاعخ معاصخ الحػار شعخًا، قاؿ لو عسخ : 

 أصحيح ما ادعى ىحا الفداري الجخيح ؟
 قاؿ جبمة السمظ: 

 شكخ شيا أنا أدبت الفتى أدركت حقي بيجي لدت مسغ ي
 قاؿ لو عسخ: 

 أرِض الفتى البج مغ إرضائو ما زاؿ ضفخؾ عالقًا بجمائو
 أو ييذػػسغ اْلف أنػفػظ وتػشاؿ مػػا فعمتػو كفظ

 قاؿ: 

 كيف ذاؾ يا أميخ السؤمشيغ ىػ سػقة وأنا عخش وتاج
 كيف تخضى أف يخخَّ الشجع أرضًا ؟
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 قاؿ لو: 

 مية ورياح العشجيية قج دفشاىا أقسشا فػقيا صخحًا ججيجاً ندوات الجاى
 وتداوى الشاس أحخارًا لجيشا وعبيجا

 قاؿ: 

 كاف وىسًا ما جخى في خمجي أنشي عشجؾ أقػى وأعدّ 
 أنا مختٌج إذا أكخىتشي 

 قاؿ: 

 عاَلع نبشيو كل صجع فيو يجاوى وأعد الشاس بالعبج بالرعمػؾ تداوى 
 ؿ تعالى:العرخ اآلخخ عرخ أشخاص، قا

ْدَتْحِيي ِنَداَءُىْع ِإنَُّو ﴿ ِإفَّ ِفْخَعْػَف َعبَل ِفي اأْلَْرِض َوَجَعَل َأْىَمَيا ِشَيعًا َيْدَتْزِعُف َشاِئَفًة ِمْشُيْع ُيَحبُِّح َأْبَشاَءُىْع َويَ 
 ( ﴾ 4َكاَف ِمَغ اْلُسْفِدِجيَغ )

 ] سػرة القرز [

ء ففي عرخ األشخاص أؼ األقػياء ممكػا الخقاب ولع يسمكػا القمػب، لحلظ دائسًا وأبجًا ىشاؾ أنبياء، وىشاؾ أقػيا
 األقػياء أخحوا ولع يعصػا، األقػياء عاش الشاس ليع، لحلظ أحب الشاس األنبياء، وخافػا مغ األقػياء.
الشػع الثاني مغ العرػر عرخ األشخاص، فالسبادغ واألشياء في خجمة األشخاص، ىحا عرخ أشخاص، لكغ 

لذخز قػيًا، لكشو مرمح، حالة بيغ أف تكػف مثالية وأف تكػف مؤلسة ججًا عرخ األشخاص، لكغ قج يكػف ا
 الصامة الكبخػ في الشػع الثالث عرخ األشياء.

خصب شاب فتاة فقاؿ والُجىا: لو يا بشي، عشجؾ بيت ؟ قاؿ: شبعًا، قاؿ: أحزخ ورقة الصابػ، فأحزخىا، عشجؾ 
السيكانيظ، عشجؾ معسل، ىات الخخرة، بيت ومعسل ومخكبة، زوجو ابشتو، زاره مخكبة، قاؿ: نعع، قاؿ: ىات ورقة 

في السحل التجارؼ، وىػ عشج أصجقائو، فقاؿ لو: ىحا زوج ابشتي، فتيجع أحجىع وقاؿ لو: معقػؿ !!! ىحا ليذ 
 مدمسًا، قاؿ لو: أنت غيخ مدمع ؟ قاؿ: ما سألتشي عغ ديشي إشبلقًا.
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 ىحا عرخ أشياء.

: اإلنداف كل قيستو بسداحة بيتو، بشػع الكدػة، بشػع الفخش، بسخكبتو، بخقع يأتي بعج الساركة، قيستو اآلف مثبلً 
بالخمػؼ الحؼ يسمكو، قيستو بأجيدتو، حيشسا تكػف األشياء ىي السديصخة تكػف السبادغ واألشخاص في خجمة 

 األشياء، وىحه ىي الصامة الكبخػ.

 مغ عبادات العرخ:

 ائي:الجياُد البش – 0

اآلف نشتقل إلى عبادة رابعة عبادة العرخ، وىحا 
 مػضػع ميع ججًا، ألنو يعشي جسيع السدمسيغ: 
إذا أراد الصخؼ اآلخخ إفقار السدمسيغ فالعبادة األولى 
استربلح األراضي، وإنذاء الدجود، واستخخاج 
الثخوات، وتصػيخ الرشاعات، واالكتفاء الحاتي، 

نؤمغ بيحه الثخوات  والترجيخ، وجسع الثخوات، كي
حاجات السجتسع، فأنت حخ إذا كشت قػيًا، وما لع 
تتفػؽ في دنياؾ فبل يحتـخ ديشظ، وما لع تكغ قػيًا 

 فبل تسمظ قخار نفدظ، ىحه حقيقة، ما الحؼ يغصي ىحا الكبلـ ؟ القخآف الكخيع، دقق:

وا َلُيْع َما اْسَتَصْعُتْع ِمْغ ُقػٍَّة )  ( ﴾ 31﴿ َوَأِعجُّ
 األنفاؿ [] سػرة 

 جاءت كمسة ) قػة ( نكخًة، العمع قػة، والرشاعة الستيشة قػة، والرشاعة االستخاتيجية قػة.

أحيانا ندسح بإنذاء مذاريع، أكثخ ىحه السذاريع سياحية وخجمية، لكغ ليذ عشجنا صشاعة استخاتيجية، ويل ألمة 
يل ألمة تذتخؼ الدبلح شخاًء، إذًا، ليذ قخارىا تأكل ما ال تدرع، وتمبذ ما ال تشدج، وتدتخجـ آلة ال ترشعيا، وو 

 بيجىا، فمحلظ عبادة العرخ قاؿ تعالى:
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ُكْع ) وا َلُيْع َما اْسَتَصْعُتْع ِمْغ ُقػٍَّة َوِمْغ ِرَباِط اْلَخْيِل ُتْخِىُبػَف ِبِو َعُجوَّ َّللاَِّ َوَعُجوَّ  ( ﴾ 31﴿ َوَأِعجُّ
 ] سػرة األنفاؿ [

كج قج تسزي خسدػف عامًا قادمة، وليدت مزصخة أف تدتخجـ الدبلح الشػوؼ، لكغ اآلف الجوؿ الشػوية أنا متأ
 ىحا الدبلح الشػوؼ يعج ردعًا قػيًا لسغ حػليا، إذًا، قاؿ تعالى:

وا َلُيْع َما اْسَتَصْعُتْع ِمْغ ُقػٍَّة )  ( ﴾ 31﴿ َوَأِعجُّ
 ] سػرة األنفاؿ [

عيج الشبي عميو الربلة والدبلـ القػة رباط الخيل، بعج حيغ كمسة )مغ قػة ( جاءت نكخة، والتشكيخ شسػلي، ففي 
القػة السشجشيق، بعج حيغ السجافع، بعج حيغ السجرعات، اآلف الصائخات، الحطتع لبشاف البشية التحتية كمفت أربعيغ 

 مميارا ىجمت في شيخ عغ آخخىا بالصيخاف، فسا لع تسمظ سبلحًا جػيًا فعااًل فمدت قػيًا، إذًا:

وا َلُيْع َما اْسَتَصْعُتْع ِمْغ ُقػٍَّة َوِمْغ ِرَباِط اْلَخْيِل )﴿ َوأَ   ( ﴾ 31ِعجُّ
 ] سػرة األنفاؿ [

ىحا سساه العمساء عصف الخاص عمى العاـ، كي نشتبو ما القػة ؟ القػة سبلح، القػة سبلح متصػر، مثبًل شائخة 
متخات، يسكغ لصائخة واحجة أف تجمخ مئة  مجاىا السججؼ سبعة كيمػ متخات، ومجرعة مجاىا السججؼ ثبلثة كيمػ

دبابة واحجة بالسجػ، يػمكغ لصائخة أاّل تخػ إال ىجفيغ عمى بعج خسدة كيمػ متخات، ويسكغ لصائخة أف تخػ ثسانية 
 عذخ ىجًفا عمى بعج مئتي كيمػ متخ، إذًا قزية قػة قزية خصيخة ججًا.

وا َلُيْع َما اْسَتَصْعُتْع ِمْغ ُقػَّةٍ   ( ﴾ 31) ﴿ َوَأِعجُّ
 ] سػرة األنفاؿ [

الدبلح قػة، والدبلح الستصػر قػة، واألقسار الرشاعية قػة، والسعمػمات قػة، والسعشػيات قػة، والتأىيل قػة، 
 التجريب قػة، والتشطيع قػة، قاؿ تعالى:

وا َلُيْع َما اْسَتَصْعُتْع ِمْغ ُقػٍَّة )  ( ﴾ 31﴿ َوَأِعجُّ
 ] سػرة األنفاؿ [

ػف إلى استخجاـ القػة، لكغ ىحه القػة تخىب، لحلظ ىشاؾ بعس الجعاة يخذى كمسة تخىبػف بو عجو وقج ال تحتاج
هللا، يقػؿ: صخنا إرىابييغ، ىحا اإلرىاب في اآلية مغ أجل أال يكػف إرىابًا، ىحا اإلرىاب لسشع اإلرىاب، تخىبػف 

 بو عجو هللا.
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مسيغ في البمج األوؿ مزصيجوف ججًا، البمج اآلخخ لسا حجثشي أخ مغ بمج إسبلمي مجاور لبمج إسبلمي، لكغ السد
فجخ قشبمة نػوية قاؿ لي: وهللا معاممة أولي األمخ لمسدمسيغ لمبمج السجاور انتقل مئة وثسانيغ درجة لديادة اىتساـ، 

 قاؿ تعالى:

ُكْع )  ( ﴾ 31﴿ ُتْخِىُبػَف ِبِو َعُجوَّ َّللاَِّ َوَعُجوَّ
 ] سػرة األنفاؿ [

صخؼ اآلخخ إفقارنا يشبغي أف ندتعج، ىحا اسسو الجياد البشائي، أف نبشي بمجنا، أف نبشي أمتشا، أف إَذا أراد ال
ندتخخج ثخواتشا، أف ندترمح أراضيشا، أف نشذئ الدجود، أف نصػر الرشاعات، أف نكتفي ذاتيًا، ىحه عبادة، وإال 

ى، بمج واحج محتل اآلف، أكبخ احتياشي فكسا تخوف السميار ونرف السميار مدمع عشجىع ثخوات ال تعج وال تحر
 نفط في العالع فيو، أربعسئة وخسدػف مميار بخميل، قاؿ تعالى:

ُكْع ) وا َلُيْع َما اْسَتَصْعُتْع ِمْغ ُقػٍَّة َوِمْغ ِرَباِط اْلَخْيِل ُتْخِىُبػَف ِبِو َعُجوَّ َّللاَِّ َوَعُجوَّ  ( ﴾ 31﴿ َوَأِعجُّ
 ] سػرة األنفاؿ [

ألولى، عبادة الجياد البشائي، العامل يتقغ، والسدارع يتقغ، والسجرس يتقغ، والصبيب يتقغ، والسيشجس ىحه العبادة ا
 يتقغ، وكل إنداف حخفتو تعج أداة قػتو، تصػيخ صشعتو، والخقي بيا أحج أكبخ الػاجبات الجيشية.

 الجياُد العمسي الجعػي: – 2

ى تخسيخ معالع ىحا الجيغ، والخد عمى الذبيات الخد، وعمى اآلف لػ أراد الصخؼ اآلخخ إضبللشا فالعبادة األول
التخخصات، تػضيح القيع، تػضيح السبادغ، لحلظ أحيانًا الجعػة إلى هللا تعج مغ أعطع أنػاع الجياد، لحلظ قج 
اؽ يػازؼ مجاد العمساء دماء الذيجاء، ىحا يقـػ بعبادة تأصيل السبادغ، وتخسيخ القيع، والخد عمى الذبيات، وإحق

 الحق، ىحه عبادة أيزًا.

 إذًا: العبادة جياد بشائي، أعجوا ليع، وىشاؾ عبادة تخسيخ السبادغ، عبادة دعػية، نخيج دليبل، قاؿ تعالى:

 ( ﴾ 12﴿ َوَجاِىْجُىْع ِبِو ِجَيادًا َكِبيخًا )
 ] سػرة الفخقاف [
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العسل جيادًا كبيخًا، وجاىجىع بالقخآف جيادًا سسى هللا تعميع القخآف الكخيع وتػضيح معانيو وتخسيخ مبادئو سسى ىحا 
 كبيخا، ىحه عبادة ثانية في العرخ.

 السشاشط اإلسبلمية لتحريغ الذباب: – 6

عشجنا عبادة ثالثة، إذا أراد الصخؼ اآلخخ إفدادنا بثسانسئة محصة، مشيا محصات إباحية، اليجؼ إكخامشا أـ 
تحرغ شبابظ وشاباتظ بسشاشط إسبلمية، بسجارس إسبلمية،  ؟ اليجؼ إفدادنا ال إكخامشا، فمحلظ أفاإفدادن

بجامعات إسبلمية، ببجائل إسبلمية خيخ تحريٍغ، ماداـ الصخؼ اآلخخ يخيج إفدادنا فبل بج مغ بجائل، أحيانًا يخبط 
بالسدجج مشتجع، ىحا يدتقصب الرغار يسمؤوف بو وقتيع، ويمعبػف، ويدخوف بيحه السشتجعات، ىحا مغ أجل أال 

 دج شبابشا، ىحه العبادة الثالثة.يف

 األولى: اإلغشاء، تصػيخ، البشاء.

 الثانية: التػضيح والتخسيخ.

 الثالثة: عبادة السشاشط اإلسبلمية تحريغ الذباب والذابات.

 الجياد القتالي: – 4

الجوؿ  وإذا أراد الصخؼ اآلخخ إذاللشا يجب أف نزحي بالغالي والخخيز، والشفذ والشفيذ، حيشسا احتل بعس
الغخبية ببلدًا إسبلمية، وكاف فييا مقاومة كبيخة ججًا، أنا أعتقج أنيع يعجوف في السدتقبل لمسميػف قبل أف يفكخوا 
باحتبلؿ بمج آخخ، إف أرادوا اإلذالؿ ترجػ الشاس ليحا العجو الغاشع، ىحه عبادة أيزًا، ىحه عبادة الجياد القتالي، 

 في عشجنا جياد دعػؼ، قاؿ تعالى:

 ( ﴾ 12َوَجاِىْجُىْع ِبِو ِجَيادًا َكِبيخًا )﴿ 
 ] سػرة الفخقاف [

 عشجنا جياد بشائي، قاؿ تعالى:

وا َلُيْع َما اْسَتَصْعُتْع ِمْغ ُقػٍَّة )  ( ﴾ 31﴿ َوَأِعجُّ
 ] سػرة األنفاؿ [
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 جياد الشفذ: – 1

 عشجنا جياد نفدي، قاؿ تعالى:

 ( ﴾ 31ُيْع ُسُبَمَشا )﴿ َوالَِّحيَغ َجاَىُجوا ِفيَشا َلَشْيِجَيشَّ 
 ] سػرة العشكبػت [

غس برخه، ضبط لدانو، حخر دخمو، ىحا جياد نفدي، وىػ أوؿ أنػاع الجياد، والسيدـو أماـ نفدو ال يدتصيع 
 أف يػاجو نسمة، فيشاؾ جياد نفدي، وجياد بشائي، أعجوا ليع، وجياد دعػؼ، وجاىجىع بو جيادًا كبيخًا.

 الجياد القتالي قاؿ تعالى:

 ( ﴾ 61﴿ ُأِذَف ِلمَِّحيَغ ُيَقاَتُمػَف ِبَأنَُّيْع ُضِمُسػا َوِإفَّ َّللاََّ َعَمى َنْرِخِىْع َلَقِجيٌخ )
 ] سػرة الحج [

 ىحه عبادات كميا.

 بيغ أخبلؽ الجعػة وأخبلؽ الجياد:

 لكغ ىشاؾ أخبلؽ الجعػة وىشاؾ أخبلؽ الجياد، أخبلؽ الجعػة، قاؿ تعالى: 
 ( ﴾ 64ْيَشَظ َوَبْيَشُو َعَجاَوٌة َكَأنَُّو َوِليٌّ َحِسيٌع )﴿ َفِإَذا الَِّحي بَ 

 ] سػرة فرمت [

 أخبلؽ الجياد، قاؿ تعالى:

اَر َواْلُسَشاِفِقيَغ َواْغُمْع َعَمْيِيْع )  ( ﴾ 76﴿ َيا َأيَُّيا الشَِّبيُّ َجاِىِج اْلُكفَّ
 ] سػرة التػبة [

 بعس الجعاة أخبلؽ الجياد بأخبلؽ الجعػة، أخبلؽ الجعػة: الفخؽ واضح تساما، وأكبخ شيء يدعج أف تختمط عشج

 ( ﴾ 64﴿ َفِإَذا الَِّحي َبْيَشَظ َوَبْيَشُو َعَجاَوٌة َكَأنَُّو َوِليٌّ َحِسيٌع )
 ] سػرة فرمت [

 ( ﴾ 021﴿ َوَجاِدْلُيْع ِبالَِّتي ِىَي َأْحَدُغ )
 ] سػرة الشحل [
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 أخبلؽ الجياد، قاؿ تعالى: 
 ( ﴾ 76الشَِّبيُّ )﴿ َيا َأيَُّيا 

 ] سػرة التػبة [

أييا اإلخػة، ىحه كميا مغ قبيل أنػاع الجياد، بجءًا مغ الجياد الشفدي، إلى الجياد الجعػؼ، إلى الجياد البشائي، 
إلى الجياد القتالي، ىحه عبادة العرخ، إف أراد الصخؼ اآلخخ إفقارنا أغشيشا ببلدنا بالعسل الجؤوب والستقغ، إف 

بللشا رسخشا معالع الجيغ، رددنا عمى الذبيات، إف أرادوا إفدادنا حرّشا شبابشا وشاباتشا، إف أرادوا إذاللشا أرادوا إض
 بحلشا الغالي والخخيز والشفذ والشفيذ.

 ىحه بعس معاف العبادة أييا اإلخػة، وقج رأيتع كيف أنيا تجور مع اإلنداف في كل أوقاتو، وفي كل شؤوف حياتو.

 العالسيغ والحسج  رب 
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 ( مقػمات التكميف : تسييج63-14الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
ا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا وزدن

الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
 الرالحيغ، أخخجشا مغ ضمسات الجيل والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات.

 :مقجمة تحكيخية

أييا اإلخػة الكخاـ، مع الجرس الخابع مغ دروس العقيجة واإلعجاز، وقج أنييشا في الجرس الساضي مفيـػ العبادة 
الػاسع، وكيف أف العبادة شاعة شػعية مسدوجة بسحبة قمبية أساسيا معخفة يقيشية تفزي إلى سعادة أبجية، 

ل أوقاتو، وفي كل أماكشو، وفي كل حخكاتو وكيف أف العبادة تجور مع اإلنداف في كل شؤوف حياتو، وفي ك
وسكشاتو، وبيشت أف ىشاؾ عبادة شعائخية كالربلة والرـػ والحج، وأف ىشاؾ عبادة تعاممية كالرجؽ واألمانة 
والعفة، ثع بيشا عبادة اليػية، الغشي لو عبادة متسيدة، والعالع لو عبادة متسيدة، والحاكع لو عبادة متسيدة، والسخأة ليا 

ة متسيدة، وأف ىشاؾ عبادة الطخؼ، عشجؾ ضيف، عشجؾ قخيب، عشجؾ مخيس، عشجؾ ابغ عمى مذارؼ عباد
االمتحاف، وىشاؾ عبادة العرخ، إف أراد الصخؼ اآلخخ إفقارنا فالعبادة استخخاج الثخوات، واستربلح األراضي، 

أيزًا كيف أف العبادة عبادة وتأميغ السذاريع، كي نكفي األمة عغ أف تدتججؼ مغ جيات ال تخضي هللا، وبيشت 
 العرخ والطخؼ واليػية، وىحه عبادات ىي مشيج تفريمي يبجأ مغ العبلقات الدوجية، ويشتيي بالعبلقات الجولية.

 مقػمات وثػابت التكميف:

اآلف نشتقل إلى مػضػع ججيج، أال وىػ أف هللا عد وجل حيشسا كمفشا أف نعبجه أعصانا مقػمات التكميف، ما 
لتكميف ؟ بساذا أعبجه ؟ قمت في لقاء سابق: نحغ بالكػف نعخفو، وبالذخع نعبجه، السقـػ األوؿ مغ مقػمات ا

مقػمات التكميف، وسػؼ نسزي بيا إف شاء هللا دروسًا كثيخة، لكغ في ىحا الجرس سػؼ أجسع كل السقػمات 
 كسػجد، والتفريبلت تأتي في دروس قادمة.
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 السقـػ األّوؿ: الكػف:

ال يختمف عميو اثشاف في األرض ىػ الذيء الحؼ 
ىحا الكػف، الذسذ شسذ، القسخ قسخ، الميل ليل، 
الشيار نيار، الجباؿ، البحار، البحيخات، األنيار، 
األسساؾ، األشيار، الشباتات، الجسادات، السعادف، 
أشباه السعادف، السخمػقات، ىحا الكػف ىػ الثابت 

ىحا الكػف  األوؿ يشصق بػجػد هللا ووحجانيتو وكسالو،
قخآف صامت، ىحا الكػف يسكغ أف يقخأ فيو أؼ 
إنداف، عخبًيا كاف أو غيخ عخبي، ىحا الكػف ال 
يختمف عميو اثشاف، ىحا الكػف يشتفع بو كل إنداف، لحلظ يعج الكػف أكبخ ثابت مغ ثػابت اإليساف، الكػف يجؿ 

عمى الخحيع، وفي الكػف تدييخ يجؿ عمى عمى هللا، ففي الكػف حكسة تجؿ عمى الحكيع، وفي الكػف رحسة تجؿ 
السديخ، وفي الكػف مخمػقات تجؿ عمى الخالق، وفي الكػف لصف يجؿ عمى المصيف، وفي الكػف جساؿ يجؿ عمى 
الجسيل، كأف ىحا الكػف مطيخ ألسساء هللا الحدشى وصفاتو الفزمى، وىحا الكػف ثابت متفق عميو، والكل يخزع 

ت العقجية، في عرػر الفتغ والزبلالت يبقى الكػف ىػ الثابت األوؿ، ميسا لو، لحلظ في عرػر االضصخابا
يكغ اإلنداف معانجًا أو عشيجًا أو مدتكبخًا كيف ال يخزع آليات تأخح باأللباب ؟ كيف ال يخزع لسجخة تبعج عشا 

صع في الجقيقة ؟ عذخيغ مميار سشة ضػئية ؟ وأف الزػء يقصع في الثانية الػاحجة ثبلثسئة ألف كيمػ متخ، كع يق
كع يقصع في الداعة ؟ كع يقصع في اليـػ ؟ كع يقصع في الذيخ ؟ في الدشة ؟ في العذخيغ مميار سشة، قاؿ 

 تعالى:

 ( ﴾ 21﴿ َوِفي اأْلَْرِض َآَياٌت ِلْمُسػِقِشيَغ )
 ] سػرة الحاريات [
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 السػػاء:

في ىحا الساء خاصة لػالىا لسا كاف ىحا الجرس، لسا 
السجيشة، لسا كاف ىحا البمج، لسا كاف إنداف كانت ىحه 

عمى وجو األرض، الساء شأنو كذأف أؼ عشرخ، 
بالتدخيغ يتسجد، وبالتبخيج يشكسر، لػ بخدناه يشكسر، 
ويشكسر إلى درجة زائج أربع، فتشعكذ اآلية بآلية 
محىمة، فيدداد حجسو، فإذا ازداد حجسو قّمت كثافتو، 

الساء، وامتشعت فإذا قّمت كثافتو شفا عمى سصح 
البحار أف تتجسج، لكغ لػ أنو تابع انكساشو لدادت 

كثافتو، فغاص في أعساؽ البحخ، ولتجسجت البحار، والنعجمت األمصار، ولسات الشبات، ولسات الحيػاف، ولسات 
 اإلنداف، ىحه خاصة في الساء.

فكخ في خمق الدساوات واألرض، ىحا أييا اإلخػة، وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ يسكغ أف نسزي كل أعسارنا في الت
 اإللو العطيع يعرى ؟ أال يخصب وده ؟ أال تخجى جشتو ؟ أال تخذى ناره ؟ لحلظ الكػف شيء ثابت.
ىحه الجباؿ َمغ نربيا ؟ مغ جعل في قسع الجباؿ يشابيع ماء ؟ ما معشى يشبػع ماء في قسة الجبل، ال بج أف 
ػعػؿ تكػف ىشاؾ تسجيجات لجبل أعمى مغ أجل ال

 التي تعير في قسع الجباؿ.

في بعس الببلد إنجونيديا سبعة عذخ ألف جديخة، 
في كل جديخة نبع ماء يتشاسب مع مداحتيا، وأمصار 
الجديخة ال تكفي إلمجاد ىحا الشبع، فيأتي ىحا الساء 
مغ اليابدة مغ مشصقة واسعة ججًا فييا أمصار غديخة، 

 َمغ مّجد ىحه التسجيجات ؟
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اإلخػة، نحغ إذا تفكخنا في خمق الدساوات واألرض نػضع أماـ عطسة هللا، الكػف كمو يشصق بػجػده، وهللا أييا 
وبػحجانيتو، وبكسالو، وحيشسا يتيو اإلنداف في القيل والقاؿ، يتيو اإلنداف في التسدقات العقجية، في الزبلالت، في 

كػاف إلو عطيع، كامل كسااًل مصمقًا، الحؼ خمق اختبلفات ال تشتيي، يكػف الكػف ىػ الثابت األوؿ، الحؼ خمق األ
 األكػاف ىػ الحؼ أندؿ ىحا القخآف، قاؿ تعالى: 

 ( ﴾77( ِإنَُّو َلُقْخَآٌف َكِخيٌع )73( َوِإنَُّو َلَقَدٌع َلْػ َتْعَمُسػَف َعِطيٌع )71﴿ َفبَل ُأْقِدُع ِبَسَػاِقِع الشُُّجػـِ )
 ] سػرة الػاقعة [

 ٌة:التفُكخ في الكػف عباد

لحلظ ما مغ عبادة أعطع مغ عبادة التفكخ، التفكخ ىػ الدبيل إلى هللا، بل إف التفكخ في آيات هللا الكػنية، وآياتو 
 التكػيشية، وآياتو القخآنية ىػ الباب الػحيج إلى هللا، ومعطع الدػر السكية تبجأ بآيات كػنية، قاؿ تعالى: 

ْسِذ َوُضَحاَىا ) َىا )2َذا َتبَلَىا )( َواْلَقَسِخ إِ 0﴿ َوالذَّ  ( ﴾ 4( َوالمَّْيِل ِإَذا َيْغَذاَىا )6( َوالشََّياِر ِإَذا َجبلَّ
 ] سػرة الذسذ [

ْفِع َواْلَػْتِخ )2( َوَلَياٍؿ َعْذٍخ )0﴿ َواْلَفْجِخ )  ( ﴾ 1( َىْل ِفي َذِلَظ َقَدٌع ِلِحي ِحْجٍخ )4( َوالمَّْيِل ِإَذا َيْدِخ )6( َوالذَّ
 ] سػرة الفجخ [

 آيات كثيخة تجعػنا بأمخ واضح صارخ، قاؿ تعالى:

َساَواِت َواأْلَْرِض )  ( ﴾010﴿ ُقِل اْنُطُخوا َماَذا ِفي الدَّ
 ] سػرة يػنذ [

ْنَداُف ِمعَّ ُخِمَق )  ( ﴾3( ُخِمَق ِمْغ َماٍء َداِفٍق )1﴿ َفْمَيْشُطِخ اإلِْ
 ] سػرة الصارؽ [ 

ْنَداُف ِإَلى َشَعامِ   ( ﴾ 24ِو )﴿ َفْمَيْشُطِخ اإلِْ
 ] سػرة عبذ [

 آيات كثيخة تبجأ بػ ) أولع يَخ (.

أييا اإلخػة الكخاـ، آيات الكػف في القخآف الكخيع مشيج لشا، رؤوس مػضػعات لمتفكخ، ىحا الساء مغ يخدنو لظ في 
 الجباؿ ؟ قاؿ تعالى:
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 ( ﴾ 22﴿ َوَما َأْنُتْع َلُو ِبَخاِزِنيَغ )
 ] سػرة الحجخ [

 شج الكػف، ولكغ في ىحا الجرس نديخ عمى مقػمات التكميف سيخًا سخيعًا.لشا وقفة متأنية ع

الكػف الثابت األوؿ، الكػف ال يختمف عميو اثشاف، الكػف أىل األرض قاشبة معجبػف بعطسة خالقو، لحلظ ىحا 
 الكػف سخخ لئلنداف يـػ حسل اإلنداف األمانة، قاؿ تعالى:

َساَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَباِؿ َفَأَبْيَغ َأْف َيْحِسْمَشَيا َوَأْشَفْقَغ ِمْشيَ ﴿ ِإنَّا َعَخْضَشا اأْلََماَنَة َعَمى  ْنَداُف )الدَّ  ﴾ (72ا َوَحَسَمَيا اإلِْ
 ] سػرة األحداب [

يـػ َقِبل اإلنداف حْسَل األمانة سخخ لو ربو ما في الدساوات وما في األرض جسيعًا مشو، ألنظ مغ بشي البذخ، 
كّخـ، األوؿ رتبة، فَسغ عخؼ نفدو عخؼ ربو، ألنظ مغ بشي البذخ، ألنظ إنداف أنت سيج البذخ، أنت السخمػؽ الس

أنت السخمػؽ السكّخـ، ولكغ ىحا السخمػؽ األوؿ إما أف يكػف فػؽ السبلئكة، وإما أف يكػف دوف الحيػاف، فقج ُركِّب 
ب اإل ب الحيػاف مغ شيػة ببل عقل، ركِّ نداف مغ كمييسا، فإف سسا عقمو عمى شيػتو السَمظ مغ عقل ببل شيػة، ركِّ

 أصبح فػؽ السبلئكة، قاؿ تعالى:

اِلَحاِت ُأوَلِئَظ ُىْع َخْيُخ اْلَبِخيَِّة )  ( ﴾ 7﴿ ِإفَّ الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ
 ] سػرة البيشة [

 خيخ ما بخأ هللا.

 أتحدب أنظ جـخ صغيخ وفيظ انصػى العالع األكبخ
*** 

 ف عخفت ربظ كشَت فػؽ السبلئكة ؟! أتعمع أنظ إ

أييا اإلخػة، هللا عد وجل لو آيات كػنية يشبغي أف نتفكخ بيا، ولو آيات تكػيشية، وىي أفعالو يشبغي أف نشطخ 
 إلييا، اآلية الكخيسة تؤكج ىحا السعشى:

 ( ﴾ 00) ﴿ ُقْل ِسيُخوا ِفي اأْلَْرِض ُثعَّ اْنُطُخوا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة اْلُسَكحِِّبيغَ 
 ] سػرة األنعاـ [
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 ال أمَل إال في اإلسبلـ:

الحيغ وقفػا في خشجؽ ُمعاٍد لخسػؿ هللا وأصحابو أيغ 
ىع ؟ في مدبمة التاريخ، اّلحيغ وقفػا معو أيغ ىع ؟ 
في أعمى عمييغ، ىؤالء الحيغ أرادوا إلغاء اإلسبلـ أيغ 
ىع ؟ آالؼ الصغاة الحيغ أرادوا إلغاء اإلسبلـ، ماتػا 

سبلـ باؽ، حتى قاؿ بعس العمساء األجانب: " أنا واإل
ال أصجؽ أف يدتصيع العالع اإلسبلمي اليـػ المحاؽ 
بالغخب عمى األقل في السجػ السشطػر، التداع اليػة 
بيشيسا، ولكششي مؤمغ أشج اإليساف أف العالع كمو 

 إلسبلـ ".سيخكع أماـ أقجاـ السدمسيغ، ال ألنيع أقػياء، ولكغ ألف خبلص العالع في ا
 كل الشطع الػضعية أصبحت في الػحل، ولع يبَق عمى ساحة السبادغ والقيع إال اإلسبلـ مبلذ الجسيع.
أييا اإلخػة، بالكػف تتفكخ، وبأفعاؿ هللا تشطخ، ترػروا حاالت حادة ججًا، فخعػف الجبار الصاغية، الحاقج القػؼ، 

مغ أتباع سيجنا مػسى، فإذا بيع أماـ البحخ فيل ِمغ معو جير عخمـخ بأسمحة فتاكة، حقج دفيغ، يتبع شخذمة 
 أمل ؟ إشبلقًا األمل صفخ، قاؿ تعالى: 

 ( ﴾ 32( َقاَؿ َكبلَّ ِإفَّ َمِعَي َربِّي َسَيْيِجيِغ )30﴿ َقاَؿ َأْصَحاُب ُمػَسى ِإنَّا َلُسْجَرُكػَف )
 ] سػرة الذعخاء [

؟ مغ يدتصيع في الكػف أف يشاؿ مشظ كاف هللا معظ فسغ عميظ ؟وهللا أييا اإلخػة، كمسة ال أرتػؼ مغ تخدادىا، إذا 
 وإذا كاف هللا عميظ فسغ معظ ؟ شيء يرعب ترػره لحلظ:

 كغ مع هللا تخ هللا معظ واتخؾ الكل وحاذر شسعظ
 وإذا أعصاؾ مغ يسشعو ثع مغ يعصي إذا ما مشع

*** 
بَل  ُ ِإنِّي َمَعُكْع َلِئْغ َأَقْسُتُع الرَّ  ( ﴾ 02َة َوَآَتْيُتُع الدََّكاَة َوَآَمْشُتْع ِبُخُسِمي )﴿ َوَقاَؿ َّللاَّ

 ] سػرة السائجة [
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إذًا: سيجنا مػسى ضخب البحخ، فأصبح شخيقًا يبدًا، ىحه القرة لسغ ؟ لو أـ لشا ؟ لشا، القخآف ندؿ بعج سيجنا 
 مػسى، ىي لشا، إياؾ أف تيئذ، إياؾ أف تتصامغ، إياؾ أف تحذ باإلحباط، قاؿ تعالى:

 ( ﴾ 061﴿ َواَل َتِيُشػا َواَل َتْحَدُنػا َوَأْنُتُع اأْلَْعَمْػَف ِإْف ُكْشُتْع ُمْؤِمِشيَغ )
 ] سػرة آؿ عسخاف [

 السػقف الرحيح مغ اْليات الكػنية والتكػيشية والقخآنية:

نطخ، وتجبخ تعخؼ هللا، إذًا: في آياتو الكػنية نتفكخ، وفي آياتو التكػيشية نشطخ، وفي آياتو القخآنية نتجبخ، تفكخ، وا
إف عخفتو عخفت كل شيء، إف وصمت إليو وصمت إلى كل شيء، إف نمت رضاه نمت كل شيء، لحلظ أقػؿ 
دائسًا كمسة مؤثخة: يا رب ماذا فقَج مغ وججؾ ؟ ما فقج شيئًا، وماذا وجج مغ فقجؾ ؟ لع يجج شيئًا، أمػاؿ ال تأكميا 

 ، فإذا تػقف القمب فقج كل شيء، وخدخ كل شيء، قاؿ تعالى:الشيخاف، بيػت، مخكبات مشػشة بجقات القمب

 ( ﴾ 01﴿ ِإفَّ اْلَخاِسِخيَغ الَِّحيَغ َخِدُخوا َأْنُفَدُيْع َوَأْىِميِيْع َيْػـَ اْلِقَياَمِة )
 ] سػرة الدمخ [

ة هللا، شخيق آياتو إذًا: في اآليات الكػنية نتفكخ في اآليات التكػيشية، نشطخ في اآليات القخآنية، نتجبخ شخيق معخف
 الكػنية والتكػيشية والقخآنية، وأصل الجيغ معخفتو، وفي األثخ: 

)) ابغ آدـ، اشمبشي تججني، فإذا وججتشي وججت كل شيء، وإف فتظ فاتظ كل شيء، وأنا أحب إليظ مغ كل 
 شيء ((

يع يتحجث عغ الكػف، مغ الكػف ثابت، ألف وثبلثسئة آية في القخآف الكخيع تتحجث عغ الكػف، سجس القخآف الكخ 
 أجل أف تتفكخ في خمق الدساوات واألرض، اآلية األصل في ىحا الباب: 

َساَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتبَلِؼ المَّْيِل َوالشََّياِر َْلََياٍت أِلُوِلي اأْلَْلَباِب ) َ ِقَيامًا 011﴿ ِإفَّ ِفي َخْمِق الدَّ ( الَِّحيَغ َيْحُكُخوَف َّللاَّ
َساَواِت َواأْلَْرِض َربََّشا َما َخَمْقَت َىَحا َباِشبًل ُسْبَحاَنَظ َفقِ َوُقُعػدًا وَ  َشا َعَحاَب الشَّاِر َعَمى ُجُشػِبِيْع َوَيَتَفكَُّخوَف ِفي َخْمِق الدَّ

(010 ﴾ ) 
 ] سػرة آؿ عسخاف [
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إمكاف أؼ إنداف في السقـػ األوؿ ىػ الكػف، وىػ الثابت األوؿ، وال خبلؼ عميو إشبلقًا بيغ شعػب األرض، وب
 األرض أف يقخأ في الكػف، قاؿ تعالى: 

ْنَداَف ِمْغ َعَمٍق )0﴿ اْقَخْأ ِباْسِع َربَِّظ الَِّحي َخَمَق ) ( َعمََّع 4( الَِّحي َعمََّع ِباْلَقَمِع )6( اْقَخْأ َوَربَُّظ اأْلَْكَخـُ )2( َخَمَق اإلِْ
ْنَداَف َما َلْع َيْعَمْع )  ( ﴾ 1اإلِْ

 عمق [] سػرة ال

 السقـػ الثاني: العقل:

 لقج أعصانا هللا عد وجل العقل، قاؿ تعالى:

َساَء َرَفَعَيا َوَوَضَع اْلِسيَداَف )  ( ﴾ 7﴿ َوالدَّ
 ] سػرة الخحسغ [

لمتقخيب: إنداف ال يسمظ مغ الجنيا إال بيتًا، لكشو غاٍؿ ججًا، وباعو بعسمة صعبة، ومعو في جيبو األوؿ جياز 
لسدورة، ومعو في الجيب الثاني أوراؽ فييا أرقاـ العسمة السدورة، وباع البيت بعسمة صعبة، ولع يكذف لو العسمة ا

يدتخجـ الجياز فإذا بالعسمة مدورة، ىػ خاسخ خدارة كبيخة ججًا، لكشو ىػ الدبب لع يدتخجـ جياز كذف العسمة 
لجياز ىػ العقل، فمحلظ العقل ثاني أكبخ مقـػ السدورة، كسا أنو لع يقخأ أرقاـ العسمة السدورة، األرقاـ ىػ الذخع، وا

 مغ مقػمات التكميف العقل، وىػ مشاط التكميف.

 مبادئ العقل: الدببية والغائية وعجـ التشاقس:

والعقل جياز بالغ التعقيج مبشي عمى مبادغ ثبلثة: 
مبشي عمى مبجأ الدببية، ومبجأ الغائية، ومبجأ عجـ 

غ خبلؿ عقمظ ال التشاقس، أؼ أنظ أييا اإلنداف م
يسكغ أف تفيع شيئًا مغ دوف سبب، ومغ خبلؿ عقمظ 
ال يسكغ أف تفيع شيئًا مغ دوف غاية، ومغ خبلؿ 
عقمظ ال يسكغ أف تفيع شيئًا متشاقزًا، إنداف حاضخ 
وغائب في وقت واحج في دمذق وحمب، ىحا مدتحيل 
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الكػف ال شيء يحجث ببل سبب، وال شيء في العقل، لكغ الذيء الجقيق أف نطاـ الكػف نطاـ سببي، وفي عالع 
يحجث ببل غاية، وليذ في الكػف تشاقس، وعقمظ فيو مبجأ الدببية، والغائية، وعجـ التشاقس، إذًا: العقل ىػ 

 السقـػ الثاني.

 دوُر العقل في معخفة هللا:

 ميسُة العقِل التأكُُّج مغ صحة الشقل ثّع فيُسو:

العقل لو ميستاف: أصل الجيغ ىػ الشقل، الػحي الستمػ، القخآف الكخيع ، ولكغ ما دور العقل في معخفة هللا ؟ 
والػحي غيخ الستمػ الدشة، أصل الجيغ معخفة هللا، العقل قبل الشقل، ميستو التأكج مغ صحة الشقل، وبعج الشقل 

خسديغ سشة ال ميستو فيع الشقل، لكغ األصل في الجيغ الشقل، ولغ يكػف العقل حَكسًا عمى الشقل، والعقل قبل 
يرجؽ أف قخصًا فيو سبعة آالؼ كتاب، وكل عشػاف بأربعيغ جدءا، وكل جدء فيو أربعسئة صفحة، وكل صفحة 
فييا ثسانيغ سصخا، في كل سصخ خسذ وثبلثيغ كمسة، وكل كمسة فييا خسدة حخوؼ، وكل حخؼ مذّكل، ىحا 

فسختبط بالخالق، فمحلظ األصل ىػ الػحي،  قخص واحج فيو سبعة آالؼ عشػاف، العقل مختبط بالػاقع، أما الػحي
 والعقل لمتأكج مغ صحة الشقل أواًل، ولفيع الشقل ثانيًا.

 العقل متصابق مع قػانيغ الكػف:

 أروع ما في السػضػع أف العقل متصابق تسامًا مع قػانيغ الكػف، ولػال ىحا التصابق لع يكغ قيسة لمعقل إشبلقًا.
 ء غاية، ليذ في الكػف تشاقس، وعقمظ ال يفيع شيئًا ببل سبب.في الكػف لكل شيء سبب، ولكل شي

لمتقخيب: سافخت إلى البلذقية، أشفأت األنػار، أرتجت الباب، ليذ مع أحج مفتاح ىحا البيت إشبلقًا، عجت بعج 
 أسبػع، فخأيت السرابيح متألقة، لساذا تختعج فخائرظ ؟ 

اؿ ليا: السرابيح متألقة، قالت لو أشفئيا، ليذ السػضػع في مثبًل: لػ دار حػار غيخ ذكي بيغ الدوج وزوجتو، ق
إشفائيا، ولكغ َمغ دخل البيت في غيابي ؟ ال يسكغ أف ترجؽ أف السرابيح تألقت بحاتيا ىكحا العقل، والعقل 

 مشاط التكميف، والعقل أداة معخفة هللا، ومبادغ العقل متشاسقة مع مبادغ الكػف لحلظ قاؿ تعالى:
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 ( ﴾32َيْعِقُمػَف )﴿ َأَفبَل 
 ( ﴾ 07﴿ َأَفبَل َيْشُطُخوَف )

 ] سػرة الغاشية [ 

 ( ﴾31﴿ َأنَّى ُيْرَخُفػَف )
 ] سػرة غافخ [

 ( ﴾ 014﴿ َما َلُكْع َكْيَف َتْحُكُسػَف )
 ] سػرة الرافات [

عمى عذخ، وليذ لكغ العقل ػ اآلف دققػا ػ بالزبط كيحه العيغ، ىحه العيغ لػ أنيا تخػ بأعمى درجة، اثشتي عذخة 
ىشاؾ ضػء فبل قيسة ليحه العيغ، والعقل مغ دوف وحي ال قيسة ليحا العقل، العيغ والزػء يتكامبلف، والعقل 

 والػحي يتكامبلف، الػحي لمعقل كالزػء لمعيغ، لحلظ العقل مغ دوف وحي ال يرمح، قاؿ تعالى:

َر ) َر )02﴿ ِإنَُّو َفكََّخ َوَقجَّ َر )01( َفُقِتَل َكْيَف َقجَّ ( ُثعَّ 22( ُثعَّ َعَبَذ َوَبَدَخ )20( ُثعَّ َنَطَخ )21( ُثعَّ ُقِتَل َكْيَف َقجَّ
( َوَما 23( َسُأْصِميِو َسَقَخ )21( ِإْف َىَحا ِإالَّ َقْػُؿ اْلَبَذِخ )24( َفَقاَؿ ِإْف َىَحا ِإالَّ ِسْحٌخ ُيْؤَثُخ )26َأْدَبَخ َواْسَتْكَبَخ )

 ( ﴾61( َعَمْيَيا ِتْدَعَة َعَذَخ )21( َلػَّاَحٌة ِلْمَبَذِخ )22( اَل ُتْبِقي َواَل َتَحُر )27َأْدَراَؾ َما َسَقُخ )
 ] سػرة السجثخ [

العقل يحتاج إلى وحي، وأؼ شيء عجد العقل عغ إدراكو أخبخؾ هللا بو، إذًا: العقل مشاط التكميف، والعقل أداة 
حة الشقل، وبعج الشقل لفيع الشقل، ولغ يكػف العقل حكسًا عمى معخفة هللا، والعقل ميستو قبل الشقل التأكج مغ ص

 الشقل.
 السقـػ الثالث: الفصخة:

 لظ فصخة، قاؿ تعالى:

يِغ َحِشيفًا ِفْصَخَة َّللاَِّ الَِّتي َفَصَخ الشَّاَس َعَمْيَيا )  ( ﴾ 61﴿َفَأِقْع َوْجَيَظ ِلمجِّ
 ] سػرة الخـو [
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 الفصخة متػافقة مع مشيج هللا:

تظ الشفدية متػافقة تػافقًا تامًا مع مشيج هللا، وأؼ أمخ أمخؾ هللا بو تختاح نفدظ إذا شبقتو، تسامًا كسخكبة مغ بشي
أغمى األنػاع، لكشيا مرسسة لمصخيق السعبج، فإذا سخت بيا في شخيق وعخ تكدخت، ولع تمِب حاجتظ، ألنيا 

هللا شعخت بدعادة ال تػصف، هللا أمخؾ أف تكػف مرسسة لصخيق معبج، أنت مرسع لسشيج هللا، فإذا شبقت مشيج 
صادقًا، فإذا صجقت تحذ بخاحة كبيخة ججًا، أمخؾ أف تكػف أميشًا، فإذا كشت أميشًا أحددت بخاحة عجيبة، أمخؾ 

 أف تكػف رحيسًا، فإذا رحست مغ حػلظ أحددت بخاحة عجيبة لحلظ:

يِغ َحِشيفًا ِفْصَخَة َّللاَِّ   ( ﴾ 61الَِّتي َفَصَخ الشَّاَس َعَمْيَيا ) ﴿َفَأِقْع َوْجَيَظ ِلمجِّ
 ] سػرة الخـو [

ىحه الخريرة الشفدية الفصخة، اإلسبلـ ديغ الفصخة، كل شيء أمخ هللا عد وجل بو تختاح فصختظ لو، بل إف هللا 
ياء التي هلالج لج سسى الذيء الحؼ تشكخه نفدظ مشكخًا، وسسى الذيء الحؼ تعخفو نفدظ أنو عسل شيب معخوفًا، فاألش

تشكخىا بأصل فصختظ ىي السشكخات، واألشياء التي تعخفيا بأصل فصختظ ىي السعخوؼ، كمسة معخوؼ ومشكخ 
 تؤكج تصابق الفصخة مع الذخع، لحلظ قاؿ هللا عد وجل:

 (﴾ 2( َفَأْلَيَسَيا ُفُجػَرَىا َوَتْقَػاَىا )7﴿َوَنْفٍذ َوَما َسػَّاَىا )
 ] سػرة الذسذ [

ى مغ يمفت نطخؾ حيشسا تفعل فعبًل جيجًا تعخؼ أنظ أصبت، وإف لع تفعل فعبًل جيجًا تعخؼ أنت لدت بحاجة إل
أنظ أخصأت، بل ىحه الفصخة وأستدسحكع عحرًا بالحيػانات أيزًا، فالقصة حيشسا تخصف قصعة لحع تأكميا بعيجًا 

أت حيشسا أخحت قصعة لحع عشظ، أما إذا أشعستيا ىحه القصعة فتأكميا أمامظ، ألنيا بفصختيا أحدت أنيا أخص
 عشػة أو سخقة، مع أنيا غيخ مكمفة شبعًا.

 الكػف، العقل، الفصخة.
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 السقـػ الخابع: الذيػُة:

 أىسية الذيػة مقػمًا لمتكميف:

هللا عد وجل أودع فيشا الذيػات، وميبًل إلى السخأة، 
إلى الساؿ، إلى الجساؿ، إلى الخاحة، إلى البيت 

لفارىة، اإلنداف يحب الكساؿ السخيح، إلى السخكبة ا
والجساؿ والشػاؿ، يحب الشػاؿ العصاء، والكساؿ 
والجساؿ، ىحه شيػة، وما أودع هللا فيشا الذيػات إال 
لشخقى بيا تارة شاكخيغ، وتارة صابخيغ، فالذيػة 
كالسحخؾ، والعقل كالسقػد، والذخع كالصخيق، فحخكتظ 
يػات في الحياة بجافع الذيػات، ولػ لع يكغ ىشاؾ ش

ما رأيت عمى وجو األرض شيئًا، ال بيًتا، وال جدًخا، وال شخيًقا، وال معسبًل، وال مجرسة، وال مدتذفى، إذا لع يكغ 
ىشاؾ حاجة لمصعاـ والذخاب، وال حاجة لمسخأة، مثل ىحه الصاولة تتخكيا مميػف سشة مثمسا ىي، ال تتدوج، وال تأكل، 

داف كالجساد، ال يتحخؾ، ال يفعل شيئًا، لكغ أودع فيظ الذيػات، وال تذخب، وكاف مغ السسكغ أف يكػف اإلن
تسذي في األسػاؽ، تبحث عغ عسل، تبحث عغ دخل مغ أجل أف تتدوج، تأتي الدوجة، تبحث عغ دخل آخخ 

 مغ أجل تخبية األوالد، إذًا حيشسا وصف هللا أنبياءه بأنيع بذخ قاؿ تعالى:

ـَ َوَيْسِذي ِفي اأْلَ   (﴾ 7ْسَػاِؽ )﴿َيْأُكُل الصََّعا
 ] سػرة الفخقاف [

ىع مفتقخوف في وجػدىع إلى تشاوؿ الصعاـ، ومفتقخوف في ثسغ الصعاـ إلى السذي في األسػاؽ، ىحا شأنشا جسيعًا، 
تبحث عغ عسل مغ أجل أف تذتخؼ بيتًا، تدتأجخ بيتًا، كي تتدوج، كي تشجب، إذًا: الذيػات أودعيا هللا فيشا قاؿ 

 تعالى عشيا: 

ِة َوالْ ﴿ُزيِّ  َيَػاِت ِمَغ الشَِّداِء َواْلَبِشيَغ َواْلَقَشاِشيِخ اْلُسَقْشَصَخِة ِمَغ الحََّىِب َواْلِفزَّ ـِ َغ ِلمشَّاِس ُحبُّ الذَّ َمِة َواأْلَْنَعا َخْيِل اْلُسَدػَّ
ْنَيا )  ( ﴾ 04َواْلَحْخِث َذِلَظ َمَتاُع اْلَحَياِة الجُّ

 ] سػرة آؿ عسخاف [
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 شخعية نطيفة تدخي مغ خبلليا: كل شيػة ليا قشاة

دققػا في ىحا الكبلـ الجقيق: ما مغ شيػة أودعيا هللا في اإلنداف إال وجعل لو قشاة نطيفة تدخؼ خبلليا، ليذ 
ىشاؾ حخماف، ما مغ شيػة أودعيا هللا في اإلنداف إال وجعل ليا قشاة نطيفة تدخؼ خبلليا، أودع فيظ حب الساؿ، 

ى مرارعو، وىشاؾ كدب غيخ مذخوع، الذيػة تسثل مئة وثسانيغ درجة، يسكغ بجافع وأبػاب الكدب السذخوع عم
الذيػة أف تتحخؾ بداوية مفتػحة تداوؼ مئة وثسانيغ درجة، لكغ الكدب السذخوع تدعػف درجة، وغيخ السذخوع 
 تدعػف درجة، فالسؤمغ يحرخ نذاشو في كدب الساؿ في التدعيغ درجة األولى، وغيخ السؤمغ لو عسل،
ويدخؽ، ويغر، ويجلذ، ويحتاؿ، ويغترب، فمحلظ الذيػة مفتػحة مئة وثسانيغ درجة، السؤمغ يتقيج بالحيد 

 السدسػح بو مغ قبل هللا، وىحا معشى قػلو تعالى:

 ( ﴾ 23﴿َبِقيَُّة َّللاَِّ َخْيٌخ َلُكْع )
 ] سػرة ىػد [

 السخأة:

ت، العسات، الخاالت، األخت، بشت األخ، ابشة عشجؾ زوجة، ولظ أخػات بشات، تجمذ معيع، الػالجة، األخػا
، لكغ امخأة ال تحل لظ مسشػع أف تقيع عبلقة معيا في حيد اإليساف، ىحه الذيػات.  األخت، ىحه السحاـر

 الساؿ: 

ىشاؾ تجارة، ووضيفة، وىبة، وعسل حخ، وزراعة، وتجارة، و صشاعة، لكغ ال سخقة، وال اغتراب، وال غر، وال 
 ع السعاصي في كدب الساؿ محخمة.احتكار، كل أنػا 

 العمػ في األرض: 

أيزًا العمػ في األرض، شيػة ثالثة، أف تكػف شيئًا محكػرا، أف يذار إليظ بالبشاف، اشمب العمع، تعمع العمع، اعسل 
 أعسااًل صالحة ليذار لظ بالبشاف.
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ػلػف، أكثخ مغ مئة ألف اتراؿ مخة عالع مغ عمساء بمج إسبلمي كبيخ سافخ إلى لبخيصانية إلجخاء عسمية، يق
ورسالة جاءت مغ أنحاء العالع اإلسبلمي لبلستفدار عغ صحتو، فإذاعة لشجف استغخبت، شيء غيخ شبيعي، 
أجخت معو مقابمة، قالت لو: ما ىحه السكانة التي حباؾ هللا بيا ؟ ماذا يجيب ؟ أجاب إجابة رائعة قاؿ: ألنشي 

 مى هللا.محدػب عمى هللا، وأنت كسؤمغ محدػب ع

إذًا: العمػ في األرض قج يكػف في شاعة هللا، قج 
يكػف بخجمة الخمق، قج يكػف بشذخ العمع، قج يكػف 
باألعساؿ الرالحة، وقج يكػف باألذػ، وقج يكػف 
بكدب غيخ مذخوع، يشتيي ببيت فخع، ومخكبة 
 فارىة، وعبلقات ووالئع، وفشادؽ وسفخ وسياحة.

لمحفاظ عمى أنت عشجؾ حاجة أساسية لمصعاـ 
وجػدؾ، وعشجؾ حاجة أساسية لمسخأة، لمحفاظ عمى 
نػعظ، وعشجؾ حاجة أساسية إلى أف تكػف ذا أىسية 
لمحفاظ عمى ذكخؾ، فيحه كميا محققة ضسغ مشيج هللا عد وجل، ومحققة بغيخ مشيج هللا، لحلظ ما مغ شيػة 

 سئغ فبل حخماف، لحلظ قاؿ تعالى:أودعيا هللا في اإلنداف إال وجعل ليا قشاة نطيفة تدخؼ خبلليا، اش

 ( ﴾ 11﴿َوَمْغ َأَضلُّ ِمسََّغ اتََّبَع َىَػاُه ِبَغْيِخ ُىًجى ِمَغ َّللاَِّ )
 ] سػرة القرز [

الحؼ يتبع ىػاه وفق ىجػ هللا ال شيء عميو، يتدوج، ويـػ العخس أشمقت أبػاؽ السخكبات، أال يدتحيػف ؟ ال، ال 
 اج شخعو هللا، ما مغ خجل أبجًا، ىي زوجتو.يدتحيػف، ىحا شيء شخعي، ىحا الدو 

أحيانا يعقج عقج عمى بشت يأتي الخصيب بعج العقج شبعًا فيبقى لمداعة الثانية، ال أحج يتكمع وال كمسة، ىي زوجتو، 
 ما مغ شيػة أودعيا هللا في اإلنداف إال وجعل ليا قشاة نطيفة تدخؼ خبلليا.

 .إذًا: الكػف، والعقل، والفصخة، والذيػة
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 السقـػ الخامذ: الحخية ) االختيار (:

 قاؿ تعالى: 

 ( ﴾21﴿َفَسْغ َشاَء َفْمُيْؤِمْغ َوَمْغ َشاَء َفْمَيْكُفْخ )
 ] سػرة الكيف[ 

ِبيَل ِإمَّا َشاِكخًا َوِإمَّا َكُفػرًا )  ( ﴾6﴿ِإنَّا َىَجْيَشاُه الدَّ
 ] سػرة اإلنداف [

 ﴾  (042﴿َوِلُكلٍّ ِوْجَيٌة ُىَػ ُمَػلِّيَيا )
 ] سػرة البقخة[

ْمَشا ِمْغ َشْيٍء َكَحِلَظ َكحَّ  ُ َما َأْشَخْكَشا َواَل َآَباُؤَنا َواَل َحخَّ َب الَِّحيَغ ِمْغ َقْبِمِيْع َحتَّى ﴿َسَيُقػُؿ الَِّحيَغ َأْشَخُكػا َلْػ َشاَء َّللاَّ
 ( ﴾ 042َتتَِّبُعػَف ِإالَّ الطَّغَّ َوِإْف َأْنُتْع ِإالَّ َتْخُخُصػَف ) َذاُقػا َبْأَسَشا ُقْل َىْل ِعْشَجُكْع ِمْغ ِعْمٍع َفُتْخِخُجػُه َلَشا ِإفْ 

 ] سػرة األنعاـ[

 اإلنداف مغ جية التكميف مخيٌَّخ:

ىحه مقػلة السذخكيغ، لػ أف هللا أجبخنا عمى الصاعة 
لبصل الثػاب، ولػ أجبخنا عمى السعرية لبصل 

رة، إف هللا العقاب، ولػ تخكشا ىسبًل لكاف عجدًا في القج
أمخ عباده تخييخًا، ونياىع تححيخًا، وكمف يديخًا، ولع 

 يكمف عديخًا، وأعصى عمى القميل كثيخًا. 

اإلنداف مخيخ، وفي المحطة التي يتػىع فييا اإلنداف 
أنو مديخ فقج أخصأ، ىػ مديخ فيسا ال يكمف، مديخ 

في ىحا السخبع، أنت لدت مخيخا في ىحا،  في كػنو ذكخًا أو أنثى، ىل أحج سألظ: ماذا تحب، ضع إشارة ضخب
أنت في ىحا مديخ، ىل أحج سألظ: مغ تحب أف تكػف أمظ وأبػؾ، كمشا مديخوف في أمياتشا وآبائشا، ىل أحج 
سألظ: أيغ تحب أف تػلج، في شيكاغػ، أو في دمذق، مكاف والدتظ، زمغ والدتظ، عرخؾ، كػنظ ذكًخا أو أنثى، 

، لكغ العمساء أجسعػا عمى أف الحؼ سيخت فيو ىػ لسرمحتظ، وليذ في إمكانظ أمظ وأبػؾ، ىحه قجر مغ هللا
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أبجع مسا أعصاؾ، ويـػ القيامة حيشسا يكذف لظ سخ كػنظ ذكخًا أو أنثى، أو مغ أؼ أب أنت، مغ أؼ أـ، في أؼ 
و اختار بمج، في أؼ مكاف، في أؼ زماف، قجراتظ، شكمظ، وسامتظ، إلى آخخه، يجب أف تحوب محبة  عمى أن
 لظ األصمح، بيحا أنت مديخ، أما فيسا كمفت أنت مخيخ فقاؿ لظ: أقع الربلة، فيل ال ترمي، قاؿ لظ:

اِدِقيَغ )  (﴾ 001﴿َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا اتَُّقػا َّللاََّ َوُكػُنػا َمَع الرَّ
 ] سػرة التػبة [

ػاقع إباحية، أمخؾ أف تكػف مع الرادقيغ، أتيت أنت أتيت إلى السدجج، وىشاؾ مميى أيزًا، ومقيى إنتخنت، م
 إلى السدجج، أنت فيسا كمفت بو مخيخ، قاؿ تعالى:

 (﴾ 21﴿َفَسْغ َشاَء َفْمُيْؤِمْغ َوَمْغ َشاَء َفْمَيْكُفْخ )
 ] سػرة الكيف[

غيت الجشة وفي المحطة التي تتػىع أنظ لدت مخيخًا ألغي الثػاب والعقاب، وألغي التكميف، وألغيت األمانة، وأل
 والشار، وأصبحت الحياة الجنيا تسثيمية سسجة.

ىل ترجؽ مدابقة لتعييغ مػضف يتقجـ ثبلثة آالؼ، وألفت لجاف، وتع الفحز، فحز لغة، وفحز ثقافة عامة، 
وشيادات، وعبلمات، والحؼ سػؼ يعيغ معخوؼ قبل السدابقة ؟ مدتحيل أف يكػف ىكحا، فمحلظ في المحطة الحؼ 

ظ أنت في كل شيء مديخ فقج ألغيت الجيغ، ألغيت الجشة والشار، وألغيت الثػاب والعقاب والتكميف، تتػىع فييا أن
ألغيت كل شيء، لحلظ سيجنا عسخ لسا جاءه شارب خسخ قاؿ: >> أقيسػا عميو الحج، قاؿ: وهللا يا أميخ السؤمشيغ، 

، ىكحا ابتبله هللا، هللا ما ابتبله، ىػ اختار إف هللا قجر عمي ذلظ ػ العػاـ يقػلػف: شاسات معجودة، بأماكغ محجودة
لشفدو ػ فقاؿ سيجنا عسخ: أقيسػا عميو الحج مختيغ، مخة ألنو شخب الخسخ، ومخة ألنو افتخػ عمى هللا، قاؿ: ويحظ 
يا ىحا، إف قزاء هللا لع يخخجظ مغ االختيار إلى االضصخار <<، ال تقل لي: هللا قجر عمي ذلظ، قل: أنا 

 أمخني بالخيخ، وأنا أخصأت. أخصأت، هللا

الختيار أحج مقػمات التكميف، الذيػة أحج مقػمات التكميف، والفصخة أحج مقػمات التكميف، والعقل أحج مقػمات 
 التكميف، والكػف أحج مقػمات التكميف.

 



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

75 

ـ الدادس: الذخُع:  السقػِّ

قية، نرف أوقية، لػ أحزخ رجٌل نارا، بقي الذخع، في البمج أوزاف بكل محل، أوزاف بكيمػيغ، نرف كيمػ، ربع أو 
وأذاب الخصاص الحؼ تحت الػزف، أنقرو مئة غخاـ، كيف نكذف الخصأ يكػف عشجنا في البمجية وزف نطامي، 
وزف معتسج، وزف ىػ السقياس، وزف ىػ الزابط، الذخع ىػ الزابط، الحدغ ما حدشو الذخع، والقبيح ما قبحو 

نكخه الذخع، وأنت رأيتو حدشًا فعشجؾ خمل كبيخ، يجب أف تتػافق مػازيشظ مع الذخع، فإذا أرشجؾ فكخؾ إلى شيء أ
مػازيغ الذخع، الحخاـ حخاـ، االختبلط مسشػع، الدنا حخاـ، ليذ عسبًل مقبػاًل، لكغ في عرػر التفمت يربح عسبًل 

 مقبػؿ، كػنو مشتذخًا في العالع، ىحا ال يغيخ مغ تقييسو عشج هللا عد وجل.

أيزًا مغ مقػمات التكميف، السشيج، الذخع مقـػ أساسي مغ مقػمات التكميف، لحلظ العقل قج يزل، إًذا: الذخع 
 والذخع ضابط.

أنا أعصيظ مدألة، أقػؿ لظ حميا، لكغ قبل أف تتعب نفدظ ىحا ىػ الجػاب، فإف قادؾ الحل إلى ىحا الجػاب 
ا تتػىع أف ثسة معرية ما فييا شيء في فالحل صحيح، فإذا قادؾ الحل إلى جػاب آخخ فاعمع أنظ مخصئ، ولس

الجيغ، ماذا فعمشا ؟ وهللا ضخورية اآلف، نحغ في عرخ ججيج، ىحا عرخ العمع، عرخ السخأة نرف السجتسع، 
لسا تتػىع شيًئا خبلؼ الذخع فأنت مخصئ، السخأة نرف السجتسع، ومكخمة أشج التكخيع، وما مغ ديغ، وما مغ 

 ا كسا كّخميا اإلسبلـ.مشيج أعصى السخأة حقيا، وكخمي

لسا فتح الشبي الكخيع عميو أتع الربلة والتدميع مكة، ودعتو بيػتاتيا ليبيت عشجىع، قاؿ: انربػا خيسة عشج قبخ 
خجيجة، ونرب لػاء الشرخ أماـ قبخىا، ليعمع العالع كمو أف ىحه السخأة التي في القبخ شخيكتو في الشرخ، قاؿ 

 تعالى:

 (﴾ 3ْع ِبَسْعُخوٍؼ )﴿َوْأَتِسُخوا َبْيَشكُ 
 ] سػرة الصبلؽ[
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 الزابط عشج ضبلؿ العقل وانصساس الفصخة:

لكغ الفداد مخفػض، التبحؿ مخفػض، إضيار السفاتغ مخفػض الخمػة مخفػضة، إذًا: الذخع ىػ الحَكع، الحدغ ما 
بمجية، فأؼ وزف حدشو الذخع، و العقل قج يزل، والفصخة قج تشصسذ، فسا الزابط ؟ الذخع وزف مخكدؼ في ال

شككشا فيو نأتي بو إلى البمجية، ونعخضو عمى ىحا الػزف األساسي، ىحا ىػ الذخع، وهللا عد وجل أعصانا فػؽ 
 ىحا الػقت وعاء عسمشا، وأنت بزعة أياـ، كمسا انقزى يـػ انقزى بزع مشظ.

 وفي درس قادـ إف شاء هللا نبجأ ىحه السقػمات بالتفريل. 

 يغ والحسج  رب العالس
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 الكػف شخيق إلى معخفة هللا -0-( مقػمات التكميف : الكػف 63-11الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
، وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا

الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
 ات القخبات.الرالحيغ، أخخجشا مغ ضمسات الجيل والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جش

 أييا اإلخػة الكخاـ، مع دروس العقيجة واإلعجاز، ومع الجرس الخامذ. 

 مقجمة تحكيخية: 

أييا اإلخػة، في دروس سابقة بيشت لكع أف اإلنداف ىػ السخمػؽ األوؿ رتبة، وألنو قبل حسل األمانة سخخ هللا لو 
، وما كمفو هللا أف يعبجه إال بعج أف أعصاه ما في الدساوات وما في األرض جسيعًا مشو، وقج كمف أف يعبج هللا

السقػمات، وتحجثت في لقاء سابق عغ ىحه السقػمات بذكل مجسل، تحجثت عغ الكػف، وعغ العقل، وعغ 
الفصخة، وعغ الذيػة، وعغ حخية االختيار، وعغ الػقت الحؼ ىػ غبلؼ العسل، اآلف بجأنا بالسقػمات تفريبًل، 

 الكػف.ويقع عمى رأس ىحه السقػمات 

 الكػف ال يختمف فيو شخراف ميسا اختمفت ديانتيسا:

 
أييا اإلخػة، أريج أف أضعكع في صػرة دقيقة، الكػف ىػ الثابت األوؿ، شسذ ال يدتصيع أف يشكخىا أحج، مدمع، 

 .غيخ مدمع، مشافق، مدتقيع، غيخ مدتقيع، عمساني، ممحج
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الذسذ وجػدىا صارخ، وفييا حقائق يخزع ليا  
، ومغ خسدة آالؼ مميػف عاـ ىي متقجة، اإلنداف

وإلى خسدة آالؼ مميػف عاـ أخخػ بتقجيخ العمساء 
متقجة، حجسيا يكبخ األرض بسميػف وثبلثسئة ألف مخة، 
ألدشة الميب التي تخخج مشيا تديج عمى مميػف كيمػ 
متخ، الحخارة عمى سصحيا ستة آالؼ درجة، في 

ض فييا باششيا عذخوف مميػف درجة، لػ ألقيت األر 
 لتبخخت في ثانية واحجة.

يخزع ليحه الحقائق السدمع وغيخ السدمع، والكافخ والسمحج والعمساني، إف أردت شيئًا يعج في الجيغ أكبخ شيء 
ثابت فيػ الكػف، ألف الكػف مطيخ لعطسة هللا، يذّف عغ أسساء هللا الحدشى، ومغ خبلؿ الكػف تخػ قجرة هللا، 

، مغ خبلؿ الكػف تخػ لصف هللا عد وجل، فمحلظ لػ أف اإلنداف تاه في مغ خبلؿ الكػف تخػ رحسة هللا
الخبلفيات، كل يجعي وصبًل بميمى، كل يجعي أنو عمى حق، ىحا الكػف الحؼ سخخه هللا لئلنداف تدخيخ تعخيف 
لػدياف وتكخيع، ىػ الذيء الثابت األوؿ، مغ يشكخ الذسذ ؟ مغ يشكخ القسخ والميل والشيار واألرض والجباؿ وا

واألنيار والبحيخات والبحار واألشيار واألسساؾ والشباتات ؟ وخمق اإلنداف ؟ فإذا أردت أف تجػؿ جػلة، وتخجع، 
وقج امتؤل قمبظ باإليساف، إف أردت أف تبتعج عغ كل ىحه الخبلفيات في األرض فحدبكع الكػف معجدة، في كل 

 شيء في الكػف يجؿ عمى هللا، 

 عمى أنو واحج وفي كل شيء لو آية تجؿ
*** 

 أييا اإلخػة، عشػاف ىحا المقاء الخامذ ىػ الكػف، ويحتاج إلى عجة لقاءات.

 

 

 



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

79 

 بالكػف تعخؼ هللا:

 أييا اإلخػة، أنت بالكػف تعخؼ هللا، لحلظ افتح القخآف الكخيع، وتتبع الدػر السكية، قاؿ تعالى: 

 ( ﴾ 2( َوَلَياٍؿ َعْذٍخ )0﴿َواْلَفْجِخ )
 ] سػرة الفجخ [

ْسِذ َوُضَحاَىا )  (﴾ 0﴿َوالذَّ
 ] سػرة الذسذ [

 ﴿َوالمَّْيِل ِإَذا َيْغَذاَىا﴾ 
 ] سػرة الذسذ [

َساَواِت َواأْلَْرِض﴾   ﴿ُقِل اْنُطُخوا َماَذا ِفي الدَّ
 ] سػرة يػنذ [

ْنَداُف ِإَلى َشَعاِمِو﴾   ﴿َفْمَيْشُطِخ اإلِْ
 ] سػرة عبذ [

ْنَداُف ِمعَّ ُخمِ   َق﴾ ﴿َفْمَيْشُطِخ اإلِْ
 ] سػرة الصارؽ [

ىحه الدػر السكية شافحة باآليات الكػنية، لساذا ؟ ألف شخيق معخفة هللا التفكخ في خمق الدساوات واألرض 
 والجليل، قاؿ تعالى:

 ﴿َفِبَأيِّ َحِجيٍث َبْعَجُه ُيْؤِمُشػَف﴾ 
 ] سػرة األعخاؼ [

 لحلظ قاؿ تعالى:  ال شخيق إلى اإليساف إال في التفكخ في خمق الدساوات واألرض،

َساَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَباِؿ َفَأَبْيَغ َأْف َيْحِسْمَشَيا َوَأْشَفْقَغ ِمْشيَ  ْنَداُف ِإنَُّو َكاَف ﴿ِإنَّا َعَخْضَشا اأْلََماَنَة َعَمى الدَّ ا َوَحَسَمَيا اإلِْ
 (﴾ 72َضُمػمًا َجُيػاًل )

 ] سػرة األحداب [

 انة ؟ إذا حسميا ووفاىا حقيا فميذ ضمػمًا، وال جيػال. ىل كاف ضمػمًا جيػاًل بحسل األم
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 الكػف مدخخ لئلنداف تدخيخيغ:

الكػف إذًا مدخخ لئلنداف تدخيخيغ، تدخيخ تعخيف، 
وتدخيخ تكخيع، والكبلـ دقيق ججًا، أّؼ شيء أمامظ، 
كأس الساء، ابشظ الحؼ أمامظ، زوجتظ، الصعاـ الحؼ 

التي أمامظ، أؼ أمامظ، الجبل الحؼ أمامظ، الػردة 
شيء في الكػف مدخخ لظ أييا اإلنداف، أؼ شيء، 
ومدخخ لظ تدخيخيغ، تدخيخ تعخيف وتدخيخ تكخيع، 
فأنت تعخؼ هللا مغ خبلؿ الذسذ والقسخ، والميل 
والشيار، والشجـػ والسجخات، واألبخاج والكازارات، 

شعامظ، مغ ابشظ الحؼ أمامظ، وتعمع عمع  والسحنبات، وتعخؼ هللا مغ الجباؿ واألنيار، والبحار واألشيار، مغ
اليقيغ كيف كاف خمية واحجة لقحت خمية ثانية، فإذا ىػ شفل كامل الشسػ، يتكمع، ويفكخ لو عيشاف، ولو أذناف، ولو 
أنف، وىيكل عطسي، وعزبلت، وجمج، وجياز ىزع، وجياز قمب ودوراف، وجياز عربي، وجياز إفخاز، 

 وكميتاف، وشعخ جدسظ آية.
ا يتيو الشاس، ويخػضػف في خبلفيات ال تشتيي فالثابت األوؿ الحؼ يذف عغ عطسة هللا، عغ وجػده، وعغ حيشس

 وحجانيتو، وعغ كسالو، مػجػد، وواحج، وكامل، ىػ الكػف، لحلظ قاؿ تعالى: 
َساَواِت َواأْلَْرِض﴾   ﴿ُقِل اْنُطُخوا َماَذا ِفي الدَّ

 ] سػرة يػنذ [

 لشيي:ما مػقفظ مغ آيات األمخ وا

أييا اإلخػة، كبلـ دقيق أتسشى أف يكػف واضحًا لجيكع، حيشسا تقخأ القخآف، وىػ كبلـ الػاحج الجياف، تقخأ آية فييا 
أمخ، ماذا يشبغي أف تفعل ؟ أف تأتسخ، ىحا القخآف كبلـ خالق األكػاف، مدتحيل أف تقخأه دوف أف يكػف لظ ميسة 

 خأ آية فييا أمخ، قاؿ تعالى:في أثشاء قخاءتو، دوف أف يكػف لظ مػقف، تق

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع﴾   ﴿ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ
 ] سػرة الشػر [
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 ما الفعل الحؼ يشبغي أف تفعمو إذا قخأت آية فييا أمخ ؟ الجػاب أف تأتسخ، قاؿ تعالى:

 ﴿َواَل َيْغَتْب َبْعُزُكْع َبْعزًا﴾ 
 ] سػرة الحجخات [

يا نيي ؟ السػقف أف تشتيي، وما السػقف إذا قخأت آية فييا وصف لمجشة ونعيسيا، وما مػقفظ إذا قخأت آية في
 والشار وعحابيا ؟ أف تدعى إلى الجشة، وأف تتقي الشار ولػ بذق تسخة، قاؿ تعالى: 

( َفُيَػ ِفي 21َأنِّي ُمبَلٍؽ ِحَداِبَيْو ) ( ِإنِّي َضَشْشتُ 01﴿َفَأمَّا َمْغ ُأوِتَي ِكَتاَبُو ِبَيِسيِشِو َفَيُقػُؿ َىاُؤـُ اْقَخُءوا ِكَتاِبَيْو )
ـِ اْلَخاِلَيِة 26( ُقُصػُفَيا َداِنَيٌة )22( ِفي َجشٍَّة َعاِلَيٍة )20ِعيَذٍة َراِضَيٍة ) ( ُكُمػا َواْشَخُبػا َىِشيئًا ِبَسا َأْسَمْفُتْع ِفي اأْلَيَّا

(24 ﴾) 
 ] سػرة الحاقة [

( َيا َلْيَتَيا َكاَنِت 23( َوَلْع َأْدِر َما ِحَداِبَيْو )21َساِلِو َفَيُقػُؿ َيا َلْيَتِشي َلْع ُأوَت ِكَتاِبَيْو )﴿َوَأمَّا َمْغ ُأوِتَي ِكَتاَبُو ِبِذ 
( ُثعَّ اْلَجِحيَع َصمُّػُه 61( ُخُحوُه َفُغمُّػُه )21( َىَمَظ َعشِّي ُسْمَصاِنَيْو )22( َما َأْغَشى َعشِّي َماِلَيْو )27اْلَقاِضَيَة )

(60) ﴾ 
 ] سػرة الحاقة [

ما السػقف الحؼ يشبغي أف تقفو ؟ أف أسعى إلى الجشة، وأف أتقي الشار، وإذا قخأت آية عغ ىبلؾ األمع الدابقيغ، 
 قاؿ تعالى: 

ُكْع ِشَيعًا َوُيِحيَق َبْعَزُكْع َبْأَس ﴿ُقْل ُىَػ اْلَقاِدُر َعَمى َأْف َيْبَعَث َعَمْيُكْع َعَحابًا ِمْغ َفْػِقُكْع َأْو ِمْغ َتْحِت َأْرُجِمُكْع َأْو َيْمِبدَ 
 َبْعٍس﴾ 

 ] سػرة األنعاـ [

 يشبغي أف تتعع.

 ما مػقفظ مغ اْليات الكػنية؟

ممخز كبلمي: ما مغ آية تقخأىا إال ويشبغي أف تقف مشيا مػقفًا، فإذا قخأت ألف آية كػنية ما السػقف الحؼ 
آليات، إذًا: حيشسا تقخأ القخآف، وتسخ بآية كػنية ىحا مشيجظ يشبغي أف تقفو مغ ىحه اآليات ؟ أف تتفكخ في ىحه ا

 في التفكخ مغ أجل أف تعخؼ هللا، هللا عد وجل ال تجركو األبرار، مدتحيل، قاؿ تعالى: 
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ُو َفَدْػَؼ َتَخاِني َفَمسَّا َتَجمَّى َربُُّو ﴿َقاَؿ َربِّ َأِرِني َأْنُطْخ ِإَلْيَظ َقاَؿ َلْغ َتَخاِني َوَلِكِغ اْنُطْخ ِإَلى اْلَجَبِل َفِإِف اْسَتَقخَّ َمَكانَ 
 ِلْمَجَبِل َجَعَمُو َدّكًا َوَخخَّ ُمػَسى َصِعقًا﴾ 

 ] سػرة األعخاؼ [

إذًا: مدتحيل وألف ألف مدتحيل أف نخػ هللا في الجنيا، لكغ عقػلشا يسكغ أف ترل إليو، فالكػف مدخخ لشا 
 تدخيخيغ، تدخيخ تعخيف وتدخيخ تكخيع.

 نداف مغ تدخيخ الكػف تعخيفًا وتكخيسًا:مػقف اإل 

دقق، لػ أف إندانا قجـ لظ ىجية، جياز ىاتف متصػر ججًا، معو ذواكخ، معو إجابة آلية، كأنو مػضف عشجؾ، 
يقػؿ لظ: مغ بمغظ في أؼ ساعة، وتخؾ رسالة، ويعصيظ إشارة لمخسالة، واحج قجـ لظ ىحا الجياز، وىػ مغ 

جاءؾ ىحا الجياز ىجية، ثع ىػ مغ اختخاع السيجؼ، يشذأ عشجؾ شعػراف، األوؿ  اختخاعو، ما الحؼ يشذأ عشجؾ ؟
تعطيع ىحا اإلنجاز العمسي، والثاني االمتشاف مسغ قجمو لظ، ألف هللا سخخ لشا ما في الدساوات وما في األرض 

وشكخت حققت تدخيخ تعخيف وتكخيع، فخد فعل التعخيف أف تؤمغ، ورد فعل التكخيع أف تذكخ، دقق فإذا آمشت 
 اليجؼ مغ وجػدؾ، اآلف استسع إلى ىحه اآلية:

ُ ِبَعَحاِبُكْع ِإْف َشَكْخُتْع َوَآَمْشُتْع﴾   ﴿َما َيْفَعُل َّللاَّ
 ] سػرة الشداء [

 لسجخد أف تؤمغ، وأف تذكخ فقج حقت اليجؼ مغ وجػدؾ، عشجئح تتػقف السعالجات، كيف ؟ 

عصمة، قاؿ لو: بج مغ استئراليا، السػعج بعج أسبػعيغ، خصخ إنداف تػقفت كميتو، الصبيب صػرىا، فإذا ىي م
ليحا الصبيب خاشخ، أف يعيج الترػيخ قبل العسمية، أعاد الترػيخ، فإذا ىي تعسل فيل يتابع العسمية ؟ لسجخد أف 
تؤمغ اإليساف الحؼ يحسمظ عمى شاعة هللا، ولسجخد أف تذكخ فقج حققت اليجؼ مغ وجػدؾ، وعشجئح تتػقف كل 

 اع السعالجات، دقق:أنػ 

ُ ِبَعَحاِبُكْع ِإْف َشَكْخُتْع َوَآَمْشُتْع﴾   ﴿َما َيْفَعُل َّللاَّ
 ] سػرة الشداء [
 



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

83 

أيحب أف يعحبشا ؟ أيحب أف يفقخنا ؟ أيحب أف 
 يسخضشا ؟ مدتحيل، ىػ غشي عغ تعحيبشا.

َرَوػ َعْغ َأِبي َذرٍّ َعْغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع ِفيَسا 
ِ َتَباَرَؾ َوَتَعاَلى َأنَُّو َقاَؿ:  َعْغ َّللاَّ

ْمُت الطُّْمَع َعَمى َنْفِدي، َوَجَعْمُتُو  )) َيا ِعَباِدي، ِإنِّي َحخَّ
ًما، َفبَل َتَطاَلُسػا، َيا ِعَباِدي، ُكمُُّكْع َضاؿٌّ ِإالَّ  َبْيَشُكْع ُمَحخَّ

ِعَباِدي، ُكمُُّكْع َمْغ َىَجْيُتُو، َفاْسَتْيُجوِني َأْىِجُكْع، َيا 
َتْكُدػِني َأْكُدُكْع، َيا َجاِئٌع ِإالَّ َمْغ َأْشَعْسُتُو، َفاْسَتْصِعُسػِني ُأْشِعْسُكْع، َيا ِعَباِدي، ُكمُُّكْع َعاٍر ِإالَّ َمْغ َكَدْػُتُو، َفاسْ 

َجِسيًعا، َفاْسَتْغِفُخوِني َأْغِفْخ َلُكْع، َيا ِعَباِدي، ِإنَُّكْع َلْغ  ِعَباِدي، ِإنَُّكْع ُتْخِصُئػَف ِبالمَّْيِل َوالشََّياِر، َوَأَنا َأْغِفُخ الحُُّنػبَ 
َلُكْع َوآِخَخُكْع،  وِني، َوَلْغ َتْبُمُغػا َنْفِعي َفَتْشَفُعػِني، َيا ِعَباِدي، َلْػ َأفَّ َأوَّ َوِإْنَدُكْع َوِجشَُّكْع، َكاُنػا َعَمى َتْبُمُغػا َضخِّي َفَتُزخُّ

َلُكْع َوآِخَخُكْع، َوِإْنَدُكْع َأْتَقى َقْمِب  َوِجشَُّكْع، َكاُنػا َرُجٍل َواِحٍج ِمْشُكْع َما َزاَد َذِلَظ ِفي ُمْمِكي َشْيًئا، َيا ِعَباِدي، َلْػ َأفَّ َأوَّ
َلكُ  ْع َوآِخَخُكْع، َوِإْنَدُكْع َوِجشَُّكْع َقاُمػا َعَمى َأْفَجِخ َقْمِب َرُجٍل َواِحٍج َما َنَقَز َذِلَظ ِمْغ ُمْمِكي َشْيًئا، َيا ِعَباِدي َلْػ َأفَّ َأوَّ

ُقُز اْلِسْخَيُط ِإَذا ُأْدِخَل ِفي َصِعيٍج َواِحٍج، َفَدَأُلػِني َفَأْعَصْيُت ُكلَّ ِإْنَداٍف َمْدَأَلَتُو َما َنَقَز َذِلَظ ِمسَّا ِعْشِجي ِإالَّ َكَسا َيشْ 
ْع ُأْحِريَيا َلُكْع، ُثعَّ ُأَوفِّيُكْع ِإيَّاَىا، َفَسْغ َوَجَج َخْيًخا َفْمَيْحَسْج َّللاََّ، َوَمْغ َوَجَج َغْيَخ اْلَبْحَخ، َيا ِعَباِدي، ِإنََّسا ِىَي َأْعَساُلكُ 

 َذِلَظ َفبَل َيُمػَمغَّ ِإالَّ َنْفَدُو (( 
 ]أخخجو مدمع[

يخ ألسساء هللا الحدشى أقػؿ لكع: الكػف بدساواتو وأرضو، بكل ما فيو مطيخ لػجػد هللا ووحجانيتو، وكسالو، ومط
وصفاتو الفزمى، ىحا الكػف ىػ الثابت األوؿ في العقيجة، لػ تاه الشاس، لػ شخد الشاس، لػ اختمف الشاس، لػ 

 تسدؽ الشاس، لػ تخاشقػا تيع التكفيخ، فيشاؾ شيء ثابت، أف ىحا الكػف يجؿ عمى هللا، لحلظ قاؿ تعالى: 

َساَواِت َواأْلَ  َ ِقَيامًا 011ْرِض َواْخِتبَلِؼ المَّْيِل َوالشََّياِر َْلََياٍت أِلُوِلي اأْلَْلَباِب )﴿ِإفَّ ِفي َخْمِق الدَّ ( الَِّحيَغ َيْحُكُخوَف َّللاَّ
َساَواِت َواأْلَْرِض َربََّشا َما َخَمْقَت َىَحا َباِشبًل ُسبْ  َشا َعَحاَب الشَّاِر َحاَنَظ َفقِ َوُقُعػدًا َوَعَمى ُجُشػِبِيْع َوَيَتَفكَُّخوَف ِفي َخْمِق الدَّ

(010 ﴾) 
 ] سػرة آؿ عسخاف [
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 ىػ الثابت األوؿ، وقج سخخ لشا ألنشا قبمشا حسل األمانة، قاؿ تعالى:

َساَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَباِؿ َفَأَبْيَغ َأْف َيْحِسْمَشَيا َوَأْشَفْقَغ ِمْشيَ   ْنَداُف﴾ ا َوَحَسَمَيا اإْلِ ﴿ِإنَّا َعَخْضَشا اأْلََماَنَة َعَمى الدَّ
 ] سػرة األحداب [

ألنشا قبمشا حسل األمانة كانت السكافأة لشا أف سخخ لشا ما في الدساوات، وما األرض جسيعًا مشو تدخيخ تعخيف 
وتدخيخ تكخيع، رد فعل التعخيف أف تؤمغ، ورد فعل التكخيع أف تذكخ، فإذا آمشت اإليساف الحؼ يحسمظ عمى 

 اضيا هللا عميظ فقج حققت اليجؼ األكبخ مغ وجػدؾ.شاعة هللا، وشكخت الشعع التي أف

 تدخيخ التعخيف:

اآلف إلى بعس التفاصيل، تعخيف وتكخيع، يعشي القسخ نشتفع بو، القسخ تقػيع في الدساء، قبل الداعات وقبل 
 التقاويع أوؿ يـػ ثاني يـػ ثالث يـػ رابع يـػ أربعة عذخ بجر، قاؿ تعالى:

ـٍ َيْعَمُسػَف﴾ ﴿ِلَتْعَمُسػا َعَجَد الِدّ  ُل اْْلََياِت ِلَقْػ ُ َذِلَظ ِإالَّ ِباْلَحقِّ ُيَفرِّ  ِشيَغ َواْلِحَداَب َما َخَمَق َّللاَّ
 ] سػرة يػنذ [

تقػيع نشتفع بو، وآية تجلشا عمى هللا، أؼ الػضائف أكبخ ؟ ميسة التعخيف أكبخ بكثيخ، الػضيفة الكبخػ أف تعخؼ هللا 
 أف تشتفع بو في الجنيا.مغ خبللو، والػضيفة الثانية 

 الغخب استفاد مغ الجانب الػضيفي لمكػف:

بالسشاسبة، العالع الغخبي حقق الػضيفة الثانية بذكل 
معجد، انتفع مغ الجنيا، واستستع بيا مغ قسة رأسو 
إلى أخسز قجميو، والسؤمشػف يجب أف يشتفعػا مغ 
الػضيفة األولى، أف يتعخفػا إلى هللا، وال يسشع أف 

ا إلى أنيع تعخفػا إلى هللا مغ خبلؿ ىحا الكػف يزسػ 
أف يشتفعػا بو، ىع مقرخوف، لحلظ ىشاؾ عمع بخمقو، 
ىػ أصل في صبلح الجنيا، وعمع بأمخه، أصل في 
شاعة هللا، وعمع بو، لحلظ السؤمشػف يجب أف يشتفعػا 
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 ا عغ هللا أخحوا الػضيفة الثانية فقط.بالسيسة الكبخػ ليحا الكػف، وأف يشتفعػا أيزًا في دنياىع بو، أما الحيغ شخدو 
لمتػضيح: رجٌل فقيخ ججًا دخمو ال يدسح لو أف يذتخؼ بو لعقة عدل، ورجٌل آخخ ما ذاؽ العدل في حياتو، فقيخ، 
لكغ درس، ووقع تحت يجه كتاب عغ العدل، قخأه فيصمت دمػعو، معقػؿ، فيو شفاء لمشاس، صيجلية كاممة، كتاب 

دل، وعغ فػائجه، واآليات، فدجج  شكخًا لو عمى ىحه السعخفة التي امتغ هللا بيا مفرل، بحث مصػؿ عغ الع
عميو، دقق، ىحا الفقيخ الحؼ ما أتيح لو أف يمعق لعقة عدل واحجة حقق اليجؼ األكبخ مغ خمق العدل األكبخ، 

 ؼ مغ أىجاؼ خمقو.وإنداف بالتعبيخ الجارج شبع مغ العدل، وما تفكخ في ىحا العصاء الكبيخ، عصل أكبخ ىج
أحيانا إنداف يسذي في الصخيق أماـ بائع ورود، حياتو، ونسط حياتو، ودخمو ال يدسح لو أف يقتشي وروًدا 
لمسشاسبات فقط، وىشاؾ أشخاص أغشياء ججًا، الػرد جدء أساسي في حياتيع، دائسًا عشجىع باقات ورد، الفقخاء ما 

بائع ورد، وشاىج الدنبق، وشاىج ألػاف، شاىج الخوائح، فخذع ، فقج عشجىع ىحه اإلمكانية، لكغ لػ مخ فقيخ أماـ 
 حقق اليجؼ مغ وجػده، مع أنو لع يقتغ الػرد.

 ال بج مغ خخؽ الشعسة إلى السشعع:

أنا أتسشى عميكع أف ال يكػف اإلنداف كالجابة تأكل وتذخب، وال تعخؼ ربيا، البصػلة أف تخخؽ الشعسة عمى السشعع 
 مغ ىحه الشعع.أف يخذع قمبظ 

وهللا أييا اإلخػة، يقػلػف: شجة القخب حجاب، أنت تدتيقع، وتفخغ ما عشجؾ مغ أذػ، ىحه نعسة كبيخة ججًا، كاف 
عميو الربلة والدبلـ يقػؿ: الحسج  الحؼ أذىب عشي ما يؤذيشي، يا رب لظ الحسج، أذقتشي لحة الصعاـ، ما أخح 

، وأبقيت في قػتو، شعخت بشذاط،  وأذىبت عشي أذاه، الصخؽ كميا سالكة، لغ تكػف مؤمشًا كسا أرادؾ هللا الديخـو
 إال إذا عخفت نعسو.

تشاـ الشـػ مغ نعع هللا الكبخػ، تشاـ مؤل العيغ، تتباعج األعراب، تشقصع الديالة العربية، تبتعج عغ العالع، كل 
 بعج أف أماتشا وإليو الشذػر ؟  ىحا التعب يحىب عشظ، تدتيقع كالحراف، ىل تقػؿ: الحسج  الحؼ أحيانا

 بصػلتظ كسؤمغ أف تخخؽ الشعسة إلى السشعع، بيشسا أىل الجنيا بقػا في الشعسة، واستستعػا بيا، ولع يعخفػا السشعع.
ترػر لػ دخمت إلى بيت، ووججت شعاما نفيدا ججًا، أكل مثل الػحر، ثع خخج، ىحا الحؼ دعاؾ صاحب البيت 

خيخًا، الصعاـ شيب، أكخمتشا، بالغت في إكخامشا، معقػؿ إلنداف يدتستع بالجنيا استستاع قل لو: شكخًا، جداؾ هللا 
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البيائع، وبالتعبيخ ؟ يدتستع ويدتعمي، يدتستع ويدب الجيغ، يدتستع ويحتقخ الشاس، يدتستع ويدخخ الشاس 
ظ بي إلى الشار أىػف عمي لذيػاتو، ىحا وحر، لحلظ إف العار ليمـد السخء يـػ القيامة حتى يقػؿ: يا رب، إرسال

 مسا ألقى. 

حيشسا يكذف اإلنداف لؤمو تشعع بيحا الكػف، تشعع بدوجة، بأوالد، أكل شيب، الصعاـ، وىػ ال يرمي، وال يعخؼ 
 هللا، ويؤذؼ عباد هللا، هللا عد وجل يعجب مغ صبخىع عمى العحاب، قاؿ تعالى: 

 ﴿َفَسا َأْصَبَخُىْع َعَمى الشَّاِر﴾ 
 خة [] سػرة البق

فبل بج مغ أف تخخؽ الشعسة إلى السشعع، أف تذكخ هللا، إنداف أكل فذبع، الحسج ، سيجنا عسخ عشجه ضيف مغ 
أذربيجاف قاؿ: يا أـ عبج هللا، ما عشجؾ مغ شعاـ ؟ قالت: وهللا ما عشجنا إال خبد وممح، قاؿ: ىاتو لشا، أكل 

 فأروانا.  وشخب، وقاؿ: الحسج  الحؼ أشعسشا فأشبعشا، وسقانا

أالحع اآلف قبل الصعاـ العريخ، وبعج ذلظ مقببلت وسمصات، وفتات، وحداء، وبعج ذلظ لػف أوؿ، ثع لػف ثاف، 
 أكمة رز، أكمة خزار، لحػمات مذػية، ثع فػاكو، وحمػيات، وىػة، يأكل ويخفذ.

يقػؿ: الحسج  الحؼ آواني،  أييا اإلخػة، قزية ميسة ججًا أف تعخؼ السشعع، عشجؾ بيت، مأوػ، كاف الشبي الكخيع
 وكع مغ مسا ال مأوػ لو. 

عشجؾ مفتاح بيت، تجخل إلى بيتظ، تشاـ، تغتدل، تأكل، زوجتظ أمامظ، أوالدؾ أمامظ، ال ييع، كبيخ البيت كبيخ 
 صغيخ، ىحا بيت مؤقت، اقخءوا الشعػات، وسيذيع إلى مثػاه األخيخ، يكػف ثسغ البيت مئة وثسانيغ مميػًنا، آخختو

 إلى مقبخة باب صغيخ، ترػر متًخا ونرًفا بشرف متخ مغ التخاب.

وهللا قبل فتخة تػفي إنداف، فكشت في التذييع، الحطت الببلشة أضيق مغ الحفخة بعذخة سشتستخات، حفار القبخ 
ب، وضع أحجارا ال عمى التعييغ بيحه الفخاغات، وردـ التخاب، أنا ترػرت أنو ندؿ فػؽ السيت كيمػيغ مغ التخا
وكاف السيت رجبل كثيخ الشطافة ججًا، وأنيًقا ججًا، ىحه الحياة، فمحلظ اإلنداف قبل أف يغادر الجنيا ىل عخؼ هللا ؟ 

 ىل شكخه ؟ كاف تعطع عشج الشبي الشعسة ميسا دقت.
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ع تذتخؼ ىحا الكأس يا أييا اإلخػة، كبلـ دقيق ججًا، وزيخ سأؿ ممًكا، ىاروف الخشيج، قاؿ: يا أميخ السؤمشيغ، بك
 ىحا الكأس مغ الساء إذا مِشعت عشظ ؟ قاؿ: بشرف ممكي، قاؿ: فإذا مشع إخخاجو ؟ قاؿ: بشرفي ممكي اآلخخ.
مخة تػفي ممظ، قمت في الجرس، ىحا السمظ عخض عميو أف يعسل في قرخه ضارب آلة كاتبة عمى أف يذفى مغ 

بقرخه، وهللا ال يتخدد لحطة أف يذفى مغ  مخضو الخبيث، ويتخمى عغ ممكو، كاف ممًكا فرار ضارب آلة كاتبة
مخضو الخبيث، وأف يعسل مػضًفا صغيًخا في قرخه، الحؼ عشجه صحة، حػاسو كاممة، أجيدتو كاممة، حخكتو 

 جيجة، ما عشجه مخض عزاؿ، أنا أقػؿ دائسًا يا أييا األخػة، 

ْنَيا (( )) َمْغ َأْصَبَح ِمْشُكْع آِمًشا ِفي ِسْخِبِو، ُمَعاًفى ِفي َجَدِجهِ   ، ِعْشَجُه ُقػُت َيْػِمِو َفَكَأنََّسا ِحيَدْت َلُو الجُّ
 ]التخمحؼ عغ عبج هللا بغ محرغ [.

 بححافيخىا.
سأؿ ممظ وزيخه: مغ السمظ ؟ قاؿ: أنت، قاؿ: ال السمظ، رجل ال نعخفو، وال يعخفشا، لو بيت يؤويو، وزوجة تخضيو، 

 ، وإنا إف عخفشاه جيجنا في إحخاجو.ورزؽ يكفيو، إنو إف عخفشا جيج في استخضائشا

فيا أييا اإلخػة، أىع نقصة في الجرس ؛ أف هللا سخخ لشا ىحا الكػف تدخيخ تعخيف وتكخيع، مػقفظ مغ التعخيف أف 
تؤمغ، ومػقفظ مغ التكخيع أف تذكخ، وحيشسا تؤمغ وتذكخ تكػف قج حققت اليجؼ مغ وجػدؾ، وعشجئح تتػقف 

 جسيع السعالجات، قاؿ تعالى:

 ﴿َوَما َأَصاَبُكْع ِمْغ ُمِريَبٍة َفِبَسا َكَدَبْت َأْيِجيُكْع َوَيْعُفػ َعْغ َكِثيٍخ﴾ 
 ] سػرة الذػرػ [ 

 )) ما مغ عثخة، وال اختبلج عخؽ، وال خجش عػد إال بسا قجمت أيجيكع، وما يغفخ هللا أكثخ (( 
 ] أخخجو ابغ عداكخ عغ البخاء [. 

َيُمػَمغَّ ِإالَّ ْحِريَيا َلُكْع، ُثعَّ ُأَوفِّيُكْع ِإيَّاَىا، َفَسْغ َوَجَج َخْيًخا َفْمَيْحَسْج َّللاََّ، َوَمْغ َوَجَج َغْيَخ َذِلَظ َفبَل ))ِإنََّسا ِىَي َأْعَساُلُكْع أُ 
 َنْفَدُو (( 

 ]أخخجو مدمع[
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 البج لمجعػة مغ العمع باْليات الكػنية:

تسدؽ الشاس، وتخاشق الشاس التيع، كل يجعي وصبًل بميمى، كل إذًا، الكػف الثابت األوؿ، ميسا اختمف الشاس، و 
يجعي أنو عمى حق، ىحا الكػف ىػ الثابت األوؿ، يخزع السدمع وغيخ السدمع، والعبقخؼ وغيخ العبقخؼ، والسمحج 
والعمساني، شيء ثابت، لحلظ اآلف ال تشجح الجعػة إال إذا اعتسجت عمى العمع، ألف العمع تصأشأ لو الخؤوس 

 يعًا.جس
اشخح أؼ مػضػع بسجتسع ال تعخفو، تقـػ الجنيا عميظ وال تقعج، اشخح أؼ مػضػع في الجيغ، قل ليع: الخبا حخاـ، 
مغ قاؿ ذلظ ؟ الساؿ ال يجسج، قل ليع: ىحا حخاـ، ىحه حخية، أؼ مػضػع اشخحو اآلف مع مجتسع ال تعخؼ شبعًا 

ميػف وثبلثسئة ألف مخة، وبيغ األرض والذسذ مئة تجج معارضة شجيجة، أما قل ليع: الذسذ تكبخ األرض بس
وستة وخسدػف مميػف كيمػ متخ، وىشاؾ نجع ببخج العقخب اسسو قمب العقخب، يتدع لؤلرض والذسذ مع السدافة 

 بيشيسا، معقػؿ، ما تفمدف، سكتػا، ما ىحا، يقػؿ: ال إلو إال هللا.

أتي باآليات الكػنية التي تخزع ليا الخقاب، فمحلظ الكػف أنا اآلف ال أرػ مغ شخيق لمجعػة إلى هللا أقػػ مغ أف ت
 أكبخ ثابت في اإليساف، ويسكغ ىحا الكػف إذا تفكخت فيو كسا أمخؾ هللا أف يستؤل قمبظ إيسانًا با، وتعطيسًا لو.

 مخاتب الشطخ في اْليات القخآنية والكػنية والتكػيشية:

ات كػنية، بالسشاسبة، أييا اإلخػة، هللا عد وجل لو آي
ىحا الكػف، ولو آيات تكػيشية، أفعالو، البخاكيغ، 
الدالزؿ، الرػاعق، الفيزانات، األعاصيخ، الجػ 
السعتجؿ، األمصار السعتجلة، لو آيات كػنية، خمقو، ولو 
آيات تكػيشية، أفعالو، ولو آيات قخآنية، كبلمو، فأنت 
إذا أردت أف تعخفو عميظ أف تتفكخ في آياتو الكػنية 

 خًا، وأف تشطخ في آياتو التكػيشية، قاؿ تعالى:تفك
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ِبيَغ )  (﴾ 00﴿ُقْل ِسيُخوا ِفي اأْلَْرِض ُثعَّ اْنُطُخوا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة اْلُسَكحِّ
 ] سػرة األنعاـ [

وأف  وأف تتجبخ آياتو القخآنية مغ أجل أف تعخفو، يشبغي أف تتفكخ في آياتو الكػنية، وأف تشطخ في آياتو التكػيشية،
تتجبخ آياتو القخآنية، ىحه شخؽ معخفة هللا عد وجل، لكغ ال بج مغ تشػيو دقيق ججًا، أنو يشبغي أف تبجأ بآياتو 
الكػنية، ويشبغي أف تثشي بآياتو القخآنية، القخآف يزيء لظ، واجعل آياتو التكػيشية السخحمة الثالثة، لػ بجأت بيا 

اصي واآلثاـ غشية ججًا، مدتقخة ججًا، وشعػًبا تعاني ما تعاني، وىي فيي حقل ألغاـ، تخػ شعػًبا غارقة في السع
مدمسة، فأنت ما عشجؾ إمكاف أف تفيع حكسة هللا إال بحالة واحجة مدتحيمة، أف يكػف لظ عمع كعمع هللا، قاؿ 

 تعالى:

ِمْشُيْع ُيَحبُِّح َأْبَشاَءُىْع َوَيْدَتْحِيي ِنَداَءُىْع ِإنَُّو  ﴿ِإفَّ ِفْخَعْػَف َعبَل ِفي اأْلَْرِض َوَجَعَل َأْىَمَيا ِشَيًعا َيْدَتْزِعُف َشاِئَفةً 
( 1( َوُنِخيُج َأْف َنُسغَّ َعَمى الَِّحيَغ اْسُتْزِعُفػا ِفي اأْلَْرِض َوَنْجَعَمُيْع َأِئسًَّة َوَنْجَعَمُيُع اْلَػاِرِثيَغ )4َكاَف ِمَغ اْلُسْفِدِجيَغ )

 ( ﴾ 3َوُنِخَي ِفْخَعْػَف َوَىاَماَف َوُجُشػَدُىَسا ِمْشُيْع َما َكاُنػا َيْحَحُروَف ) َوُنَسكَِّغ َلُيْع ِفي اأْلَْرضِ 
 ] سػرة القرز [

أنت ما عشجؾ إمكاف أف تكذف حكسة هللا إال بحالة مدتحيمة، أف يكػف لظ عمع كعمسو، لحلظ أنا أفزل أف تخجئ 
خ في خمقو فػاضح ججًا، كمسا ازددت تفكخًا ازددت يقيشًا الشطخ في آياتو التكػيشية إلى السخحمة الثالثة، أما التفك

 بأسسائو الحدشى، وصفاتو الفزمى، أما أفعالو فتحتاج إلى تخيث قميبًل.

مثبًل: أنت تدتسع إلى معمع درس رائع ججًا، فزخب شالًبا، إذا كشت شفبل صغيخا فإنظ تقػؿ: ىحا األستاذ ضالع، 
تقريخ شجيج فزخبو، ألنظ قخيب مشو تعخؼ حكستو، فأنا أتسشى عمى  إذا كشت زميمو، ىحا الصفل ابشو، وفيو

 اإلنداف أف يبجأ بالتفكخ في خمق الدساوات واألرض، ويثشي بتجبخ القخآف الكخيع، وفي الشياية يشطخ بأفعالو.
 مثبًل: قج تشذأ مذكمة كبيخة في مجتسع، حخب أىمية، يسكغ أف تفيسا فيًسا.

ا في الصخيق، استػقفشي إنداف، قاؿ لي: إذا جاء إنداف إلى عسمو، وفتح محمو أنا أذكخ مخة أني كشت ماشيً 
التجارؼ، وسسع إشبلؽ رصاص، ومج رأسو، فجاءت رصاصة في عسػده الفقخؼ فانذل فػرًا، قاؿ لي: ما ذنب 
ىحا ؟ كشت أمذي في أحج أسػاؽ دمذق، وخخج إنداف مغ محمو التجارؼ فاعتخضشي، وقاؿ: أنت خصيب، وقاؿ: 

 أليذ العسل عبادة ؟ قمت: نعع، قاؿ: ما ذنبو ؟ قمت: ال أعمع.
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وهللا أييا اإلخػة، أخ كخيع مغ إخػانشا بعج عذخيغ يػًما يسذي معي يحجثشي، قاؿ لي: لشا جار ساكغ في الصابق 
ىع في الحؼ فػقشا مغترب بيًتا ألوالد أخيو األيتاـ، وخبلؿ سشػات شػيمة يخفس أف يعصييع البيت، وىػ بيتيع، و 

أمّذ الحاجة إليو، واشتكػا عميو ألحج عمساء دمذق مغ حي السيجاف، فاستجعاه العالع، ورفس أشج الخفس، 
فالتفت ىحا العالع ػ تػفي رحسو هللا ػ كاف شيخ القخاء، فخاشب األوالد، أف ىحا عسكع، وال يميق بكع أف تذتكػا 

 ، الداعة التاسعة صباحًا كاف مذمػال.عميو، اشكػه ، ىحا الكبلـ كاف الداعة التاسعة مداءً 
القرة مغ آخخ فرل ال معشى ليا، إنداف بخؼء، جاء ليفتح محمو التجارؼ حتى يكدب رزؽ أوالده، سسع إشبلؽ 

 رصاص، مج رأسو، فجاءت رصاصة في عسػده الفقخؼ، فانذل فػرًا. 

 أنا ال أعمع إال أف يعمسظ إنداف، لسا عخفت الفرل األوؿ تػضح األمخ.

 أفعالو هللا التكػيشية ال تتسكغ أف تفيسيا بديػلة فدّمع، ما شاء هللا كاف، وما لع يذأ لع يكغ، ىشاؾ حكسة بالغة.
 لحلظ أييا اإلخػة، عشجنا آيات كػنية، وآيات تكػيشية، وآيات قخآنية، اآليات الكػنية يجب أف تتفكخ فييا، الجليل: 

َساَواِت َواأْلَرْ  َ ِقَيامًا 011ِض َواْخِتبَلِؼ المَّْيِل َوالشََّياِر َْلََياٍت أِلُوِلي اأْلَْلَباِب )﴿ِإفَّ ِفي َخْمِق الدَّ ( الَِّحيَغ َيْحُكُخوَف َّللاَّ
َساَواِت َواأْلَْرِض َربََّشا َما َخَمْقَت َىَحا َباِشبًل ُسبْ  ا َعَحاَب الشَّاِر َحاَنَظ َفِقشَ َوُقُعػدًا َوَعَمى ُجُشػِبِيْع َوَيَتَفكَُّخوَف ِفي َخْمِق الدَّ

(010 ﴾) 
 ] سػرة آؿ عسخاف [

 ىحه الكػنية التكػيشية، قاؿ تعالى: 

 ﴿ُقْل ِسيُخوا ِفي اأْلَْرِض ُثعَّ اْنُطُخوا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة اْلُسَكحِِّبيَغ﴾ 
 ] سػرة األنعاـ [

ة، وقبميا، عميو أف يحمف حجثشي أخ قاؿ: أنا محاـ، وكشت في دعػػ، وجئت بذاىج كاذب، وكمف أف يجلي بذياد
اليسيغ، وأف يزع يجه عمى السرحف، والسػضػع في فيبل قيستيا خسدػف مميػًنا، يسكغ أف تغترب عغ شخيق 
ىحا الذاىج الكاذب، وشيج، وضع يجه عمى السرحف، وأقدع با أف يقػؿ الحق، ولع يقل الحق، قاؿ الكحب، 

أقدع، ورفع يجه، بقي واقًفا ىكحا، اندعج القاضي، قاؿ لو: أندؿ  قاؿ: وهللا أمامي رفع يجه، أمدظ شخؼ الصاولة،
 يجؾ، كاف ميًتا، لسا ضعفت يجه وقع، قاؿ: وهللا أمامي، قاؿ تعالى:
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 ﴿ُقْل ِسيُخوا ِفي اأْلَْرِض ُثعَّ اْنُطُخوا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة اْلُسَكحِِّبيَغ﴾ 
 ] سػرة األنعاـ [

أعساقي أف تشتبيػا إلى ىحه الفكخة، يسكغ أف تدسع ألف قرة مغ آخخ فرل، ما  لكغ بالسشاسبة، أتسشى عميكع مغ
ليا معشى أبجًا، بل مذػشة، لكغ يسكغ بحدب عبلقاتظ السعيشة أف يكػف عشجؾ خسذ قرز تعخفيا مغ أوؿ 
فرل، وهللا يشبغي أف تدجج  لعجلو، عجؿ مصمق، لكغ نحغ مذكمتشا كل شيء ندسعو مغ آخخ فرل، وىػ 

 ـ ليذ لو معشى، سمع إلى هللا، سمع إلى عجالتو، إلى رحستو، وال يطمع ربظ أحجا.كبل

أييا اإلخػة الكخاـ، كمسة، وما كاف هللا ليطمسيع، ىحه صياغة في المغة اسسيا نفي الذأف، وعشجنا حالة اسسيا نفي 
ال، نفى حجث الجػع، لػ  الحجث، وعشجنا نفي الذأف، لػ أف واحًجا سأؿ شخًرا، قاؿ: ىل أنت جائع، يقػؿ لو:

قاؿ لو: ىل أنت سارؽ ؟ وىػ إنداف محتـخ ججًا، ىل يقػؿ لو: ال، فقط، ليذ معقػال، يقػؿ لو: ما كاف لي أف 
أسخؽ، يعشي ىحا الذيء خبلؼ شبيعتي، وخبلؼ مبادئي، وخبلؼ قيسي، وال أرضى بو، وال أقخه، وأعشف عميو، 

ف، صيغة نفي الذأف، وما كاف هللا، قاؿ: ليطمسيع، مدتحيل وألف وأرفزو، وأحتقخ فاعمو، ىحا اسسو نفي الذأ
 ألف مدتحيل أف ُيطمع اإلنداف، قاؿ تعالى:

 ﴿اَل ُضْمَع اْلَيْػـَ﴾ 
 ] سػرة غافخ [

 (﴾ 2( َوَمْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َشّخًا َيَخُه )7﴿َفَسْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َخْيخًا َيَخُه )
 دلة[] سػرة الدل

ُ ِلَيْطِمَسُيْع﴾   ﴿َفَسا َكاَف َّللاَّ
 ]  ] سػرة الخـو

 ﴿ِمْثَقاَؿ َحبٍَّة ِمْغ َخْخَدٍؿ﴾ 
 ] سػرة األنبياء[

مخة أخ مغ إخػانشا في لبشاف في أثشاء أحجاث لبشاف بالثسانيشات، انتقل إلى الذاـ، وسكغ بالذاـ، ركب في الديارة 
لديارة ثانية، فأنا تػقعت صاحب الديارة أف يشدؿ مغ سيارتو فػقع في حادث، ىػ سببو، والحادث سبب ضخرا 

غاضًبا، وصػتو عاٍؿ، شيء عجيب ججًا، نطخ إليو، السخكبة لبشانية، قاؿ لو: مدامح، ورجل مشعع ال يفخح إذا 
 وفخ ألفيغ ليخة، لكغ شاىجتو بكي، رأيت دمعة ىصمت مغ عيشو، سألتو: ما الدبب ألف تبكي ؟ قاؿ: ال وهللا، أنا
 مشح سشتيغ إنداف سػرؼ معو أىمو محجبات ضخبشي بالديارة، ما أحببت أف أفدج عميو الشدىة، قمت لو: مدامح.
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لػ تجقق لػججت شيئا تقذعخ لو األبجاف، لكغ مذكمتشا كل واحج مشا معو ألف قرة مغ آخخ فرل، ما ليا معشى، 
 ىحا مخض خبيث، ىحا حادث، أنت ال تعمع، ولكغ هللا يعمع، سمع.

 حلظ نبجأ باآليات الكػنية، نثشي باآليات القخآنية، ثع تكذف لشا بعس الحقائق في أفعالو التكػيشية.ل
ىحا السحامي ذكخ لي قرة ثانية، قاؿ: أنا شيجت قخاًرا بإعجاـ إنداف قاتل، وأنا كشت وكيمو، قاؿ لو القاضي، 

و، إعجامو بعج أياـ، رغب أف يحزخ إعجامو قبل أف بمغو، قاؿ لي: بمغتو، قاؿ لو: أنت قاتمو ؟ قاؿ: ال، أنا ما قتمت
يزعػا الحبل بخقبتو، قاؿ لو: اآلف كل شيء ذىب، وانتيى، وأنا سػؼ أششق ىحا القاتل، ما قتمتو أنا، القاتل 
غيخه، مشح ثبلثيغ عاًما، كاف رئيذ مخفخ وجاء ضابط فخندي أعصاه إنداًنا ليعجـ، وضعو في اإلسصبل، وىخب، 

 بجوؼ وضعو محمو، وأعجمػه ثاني يـػ مشح ثبلثيغ سشة.فجاء بإنداف 

إذا دققت وججت الذيء الحؼ تقذعخ مشو األبجاف، أما إذا ما دققت تخػ شعػًبا مدمسة تزصيج، تحتل أراضييا، 
 قتل، كسا تخوف، ما ندتصيع نحغ أف نفيع إال إذا أعمسشا هللا عد وجل، قاؿ تعالى:

ُ ِلَيْطِمَسيُ   ْع﴾ ﴿َفَسا َكاَف َّللاَّ
]  ] سػرة الخـو

 حكسة إليية، قج تكػف تخقية، قاؿ تعالى:

 ﴿َوُنِخيُج َأْف َنُسغَّ َعَمى الَِّحيَغ اْسُتْزِعُفػا ِفي اأْلَْرِض﴾ 
 ] سػرة القرز[

ىحا ليذ مغ شأنظ، ىحا مغ شأف هللا، دعظ مغ ىحا كمو، فمحلظ عشجنا آيات كػنية نتفكخ بيا، آيات تكػيشية 
 الثة، آيات قخآنية نتجبخىا، قاؿ تعالى:نخجئيا لمسخحمة الث

ـْ َعَمى ُقُمػٍب َأْقَفاُلَيا﴾   ﴿َأَفبَل َيَتَجبَُّخوَف اْلُقْخَآَف َأ
 ] سػرة دمحم[
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 خاتسة:

أييا اإلخػة الكخاـ، شخؽ معخفة هللا آياتو الكػنية، وآياتو التكػيشية، وآياتو القخآنية، وفي كل ىحه اآليات ما يكفي 
بتو، لحلظ ورد في بعس اآلثار القجسية: يا رب، أؼ عبادؾ أحب إليظ حتى أحبو بحبظ ؟ قاؿ: لسعخفتو ولسح

أحب عبادؼ إلي تقي القمب، نقي اليجيغ، ال يسذي إلى أحج بدػء، أحبشي، و أحب مغ أحبشي، و حببشي إلى 
ذكخىع بآالئي خمقي، قاؿ: يا رب، إنظ تعمع أني أحبظ، و أحب مغ يحبظ، فكيف أحببظ إلى خمقظ ؟ قاؿ: 

ونعسائي وببلئي، أؼ ذكخىع بآالئي كي يعطسػني التفكخ، وذكخىع بشعسائي كي يحبػني، وذكخىع بببلئي كي 
 يخافػني.

إذًا: ال بج أف يكػف في قمب السؤمغ تعطيع ، ومحبة لو، وخػؼ مشو، تعطيع مغ خبلؿ آياتو، ومحبة مغ خبلؿ 
 نعسو، وخػؼ مغ خبلؿ ببلئو. 

 العالسيغ  والحسج  رب
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 اْليات الجالة عمى عطسة هللا -2-( مقػمات التكميف : الكػف 63-13الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا  إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما

الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
 إلى جشات القخبات.  الرالحيغ، أخخجشا مغ ضمسات الجيل والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات

 مقجمة:

أييا اإلخػة الكخاـ، مع الجرس الدادس مغ دروس 
 .العقيجة واإلعجاز

وكشا قج بجأنا بسػضػع في العقيجة محػره مقػمات 
التكميف، وأف عمة وجػد اإلنداف عمى سصح األرض 
أف يعبج هللا عد وجل، والعبادة شاعة شػعية، 

يشية، تفزي مسدوجة بسحبة قمبية، أساسيا معخفة يق
إلى سعادة أبجية، وبيشا في درس سابق أف السقػمات 
ىي: الكػف والعقل والفصخة واالختيار والذيػة والػقت، وأجسمت في لقاء قبل الدابق، وبجأنا في الجرس الساضي 
 بالسقـػ األوؿ، وىػ الكػف، وتحجثشا أف الكػف ىػ الثابت األوؿ في اإليساف، ألنو يذف عغ إلو عطيع مػجػد
وواحج وكامل، صاحب األسساء الحدشى والرفات الفزمى، بل إف الكػف مطيخ ألسساء هللا الحدشى، ويذف عغ 
 الكساالت اإلليية، ولكغ ال بج مغ وقفة متأنية عشج بعس ما في الكػف مغ آيات باىخات دالة عمى عطسة هللا. 
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 تػشئة لآليات الكػنية الباىخة الجالة عمى عطسة هللا:

 ذيج هللا لشبيو برجؽ رسالتو:كيف ي -0

إف هللا عد وجل حيشسا يبعث رسػاًل ومعو مشيج، 
معشى مشيج افعل وال تفعل، فيو أمخ ونيي، فيو حخاـ 

 .وحبلؿ، فيو واجب وفخض 

فيحا الشبي الكخيع والخسػؿ الكخيع معو مشيج، والسشيج 
فيو تقييج، واإلنداف الستفمت مغ أؼ مشيج ال يخوؽ لو 

يج، لحلظ رد فعل الشاس حيشسا يأتييع أف يخزع لسش
 رسػؿ معو مشيج أف يكحبػه، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َوَيُقػُؿ الَِّحيَغ َكَفُخوا َلْدَت ُمْخَسبًل ﴾ 
 ) سػرة الخعج (

فبل بج مغ أف يذيج هللا لخمقو أف ىحا اإلنداف الحؼ أرسمو ىػ رسػلو، كيف يذيج ؟ الحقيقة هللا عد وجل ال 
 ترل إليو العقػؿ ال أقػؿ تحيط بو، قاؿ تعالى: تجركو األبرار ولكغ 

 ﴿ َواَل ُيِحيُصػَف ِبَذْيٍء ِمْغ ِعْمِسِو ِإالَّ ِبَسا َشاَء ﴾ 
 ) سػرة البقخة ( 

 خخؽ نػاميذ الكػف:

ولكغ هللا عد وجل يجخؼ عمى يج ىحا الخسػؿ خخقًا 
لشػاميذ الكػف، ىحا الخخؽ ال يخمقو إال خالق 

خخؽ الشػاميذ شيادة هللا  الدساوات واألرض، إذًا:
ليحا الخسػؿ أنو رسػلو، ىحا جخػ مع األنبياء 
، فالسعجدة حدية، وىي  الدابقيغ، ألف كل نبي لو قـػ
كعػد الثقاب، تألقت وانصفأت، وأصبحت خبخًا يرجقو 
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ى مجػ مغ يرجقو، ويكحبو مغ يكحبو، ولكغ بعثة نبيشا عميو الربلة والدبلـ بعثة عامة لكل األمع والذعػب عم
 القخوف، ولشياية الجوراف، وكتابو كتاب خاتع، ىػ خاتع األنبياء والسخسميغ، وكتابو خاتع الكتب. 

 اإلعجاز العمسي في القخآف والدشة:-6

إذًا: ال يسكغ أف تكػف السعجدة خخقًا لمشػاميذ حدية تقع مخة واحجة، وتشتيي، فتربح خبخا يجخؤ كل واحج عمى 
أف تكػف معجدة الشبي عميو الربلة والدبلـ، ونحغ في حمقة عشػانيا العقيجة واإلعجاز، ال تكحيبو، إذًا: ال بج مغ 

بج مغ أف تكػف معجدة الشبي عميو الربلة والدبلـ معجدة مدتسخة، ولغ تكػف مدتسخة، ألف الشبي سيختحل إلى 
 لقخآف والدشة. الخفيق األعمى، ولغ تكػف مدتسخة إال إذا كانت عمسية، مغ ىشا يكػف اإلعجاز في ا

 الشبي لع يذخح اْليات الكػنية:-4

في القخآف عجد كبيخ ججًا يقتخب مغ ألف أو يديج مغ اآليات الكػنية، وفي ىحه اآليات سبق عمسي، أؼ إشارة إلى 
حقيقة لع تكغ معخوفة مغ قبل، وسيسزي سشػات وسشػات وعقػد وحقب، وىحه الحقيقة ال يعخفيا أحج، إلى أف 

العمسي الججيج، فإذا بالعمع يكذف عغ ىحه الحقيقة، إذًا: اإلعجاز في القخآف الكخيع آيات تذيخ إلى يطيخ التصػر 
حقائق لع تكغ معخوفة عمى عيج الشبي عميو الربلة والدبلـ، والحؼ يمفت الشطخ أف الشبي عميو الربلة والدبلـ 

بتػجيو مغ هللا، أو باجتياد مشو، وحكسة عجـ لع يذخح ىحه اآليات، لساذا ؟ هللا أعمع، أنا أرجح أنو لع يذخحيا 
شخحيا أنو لػ شخحيا شخحًا مبدصًا يتشاسب مع أفياـ مغ حػلو ألنكخنا نحغ عميو، ولػ شخحيا شخحًا عسيقًا، ألف 
هللا أراه آياتو كميا، لػ شخحيا شخحًا عسيقًا ألنكخ عميو أصحابو، فُتخكت ىحه اآليات كإعجاز ليحا القخآف، وكذيادة 

 حسغ عمى أف دمحم عميو الربلة والدبلـ رسػلو.الخ 

إذًا: اإلعجاز محػره األساسي أنت تقخأ اآلية، فإذا بأحجث بحػث عمسية تؤكجىا، ولع يكغ ىحا معخوفًا مغ قبل، 
 إذًا: الحؼ خمق األكػاف ىػ الحؼ أندؿ القخآف، قاؿ تعالى:
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َقَدٌع َلْػ َتْعَمُسػَف ﴿ َفبَل ُأْقِدُع ِبَسَػاِقِع الشُُّجػـِ * َوِإنَُّو لَ 
 َعِطيٌع ﴾ 

 ) سػرة الػاقعة (.

 جػاب القدع، قػلو تعالى:

 ﴿ ِإنَُّو َلُقْخَآٌف َكِخيٌع ﴾ 
 ) سػرة الػاقعة (.

وفزل كبلـ هللا عمى كبلـ خمقو كفزل هللا عمى 
 خمقو.

 اآلف سأضع بيغ أيجيكع بعزًا مغ ىحه اآليات. 

 عطسة هللا: بعس اْليات الكػنية الباىخة الجالة عمى

 سخعة الزػء: – 0

وَف ﴾  ﴿َوِإفَّ َيْػًما ِعْشَج َربَِّظ َكَأْلِف َسَشٍة ِمسَّا َتُعجُّ
إخػتشا الكخاـ، العالع الفيديائي الذييخ أنذتايغ الحؼ جاء بالشطخية الشدبية، والتي قمبت مفاىيع الفيدياء والصاقة 

اكتذف الدخعة السصمقة في الكػف، إنيا سخعة الزػء، وأؼ  والقجرة والحخكة في العالع، ىحه الشطخية تقـػ عمى أنو
 شيء سار مع الزػء أصبح ضػًءا، وأؼ جدع سار مع الزػء يؤدؼ ىحا السديخ إلى تػقف الدمغ، كيف ؟

ىحا المقاء الصيب يرجر عشو مػجات كيخشيدية إلى 
الفزاء الخارجي، لػ أمكغ إلنداف افتخاضًا أف يرشع 

زػء، وتسذي ىحه السخكبة مخكبة سخعتيا كدخعة ال
مع أمػاج الزػء، ىحا السشطخ يبقى إلى أبج اآلبجيغ، 
ويكػف كل َمغ في ىحا السجمذ بعج مئة عاـ تحت 
أشباؽ الثخػ، وىحا السشطخ مدتسخ، إذا سار اإلنداف 
مع الزػء تػقف الدمغ، فإذا سبقو تخاجع الدمغ، 
ومغ السسكغ افتخاضًا لػ صشعت مخكبة تسذي بأسخع 
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لزػء، ومعشا أجيدة لبللتقاط ىحه السػجات لخأيشا رأؼ العيغ مػقعة بجر، ومػقعة أحج، والخشجؽ، والقادسية، مغ ا
ومػقعة حصيغ، لخأيشا ىحا رأؼ العيغ، ىحا كمو شيء افتخاضي، إذا سخنا مع الزػء تػقف الدمغ، وإذا سبقشا 

 الزػء تخاجع الدمغ.

ال إلو (، عقج مؤتسخ اإلعجاز العمسي الخامذ في مػسكػ، وىحه  ُعقج مؤتسخ في مػسكػ البمج كاف يخفع شعار )
معجدة ؛ أف يعقج مؤتسخ اإلعجاز العمسي في القخآف والدشة في بمج كاف يخفع شعار ) ال إلو، والسادة كل شيء (، 

 عخضػا في ىحا السؤتسخ بحثا مصػال عشجؼ أصمو، وسأقجـ لكع تمخيرو.

 دورة القسخ حػؿ األرض: – 2

وَف ﴾ ﴿َوِإفَّ   َيْػًما ِعْشَج َربَِّظ َكَأْلِف َسَشٍة ِمسَّا َتُعجُّ
 قاؿ هللا عد وجل: 

وَف ﴾   ﴿ َوِإفَّ َيْػمًا ِعْشَج َربَِّظ َكَأْلِف َسَشٍة ِمسَّا َتُعجُّ
 ) سػرة الحج (. 

هللا عد وجل يخاشب العخب، مسا تعجوف أنتع، ألف 
العخب كانػا يدتخجمػف التقػيع القسخؼ، ويعجوف 

لدشػات القسخية، القسخ يجور حػؿ األرض دورة كل ا
شيخ، اآلف دققػا، وأنا أشالب إخػتي الرغار شبلب 
العمع مسغ يشتدب إلى السجارس، ودرس شيئا مغ 
الخياضيات، القسخ يجور دورة حػؿ األرض لػ أخحنا 
مخكد األرض ومخكد القسخ، نرل بيشيسا بخط، قاؿ 

و نرف قصخ الخياضيػف والسيشجسػف ىحا الخط شػل
الجائخة التي ىي مدار القسخ حػؿ األرض وحدابيا سيل ججًا، نرف قصخ األرض مع نرف قصخ القسخ مع 

 3،14قصخ، ضخب  2السدافة بيشيسا ىحا الخط نرف قصخ الجائخة التي ىي مدار القسخ حػؿ األرض، ضخب 
ادية بآلة حاسبة يسكغ أف بالدشة، ضخب ألف بألف سشة، شالب مغ شبلب السخحمة اإلعج 12السحيط، ضخب 

يحدب لشا كع يقصع القسخ في رحمتو حػؿ األرض في ألف عاـ،ىحا الخقع بالكيمػ متخات ودائسًا حداب الدخعات 
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السدافة عمى الدمغ أليذ كحلظ ؟ بيغ دمذق وحساة مئتا كيمػ متخ قصعشاىا في ساعتيغ، كع ىي الدخعة ؟ مئة، 
، السدافة عمى الدمغ، لػ قدسشا السدافة  التي يقصعيا القسخ في رحمتو حػؿ األرض في ألف عاـ عمى ثػاف اليـػ

اليـػ كع ساعة ؟ أربع وعذخوف، ستػف بدتيغ بأربع وعذخيغ، اليـػ أربع وعذخوف ساعة، الداعة ستػف دقيقة، 
، ألف هللا قاؿ:  الجقيقة ستػف ثانية، لػ قدسشا ىحا الخقع عمى ثػاف اليـػ

وَف ﴾﴿ َوِإفَّ َيْػًما ِعْشَج رَ   بَِّظ َكَأْلِف َسَشٍة ِمسَّا َتُعجُّ
يعشي أنكع تعجوف دورة القسخ حػؿ األرض، ما يقصعو القسخ في رحمتو حػؿ األرض في ألف عاـ يقصعو الزػء 

، فسا يقصعو القسخ في رحمتو 299752في يـػ واحج، لػ قدسشا الخقع عمى ثػاف اليـػ لكانت سخعة الزػء الجقيقة 
عاـ يقصعو الزػء في يـػ واحج، وفي ىحه اآلية السؤلفة مغ بزع كمسات تشصػؼ بيا ىحا حػؿ األرض في ألف 

االكتذاؼ الحؼ تاه بو الغخب، وىػ الشطخية الشدبية التي تتحجث عغ سخعة الزػء، وىشاؾ إشارة قخآنية قبل ألف 
 جاز. وأربعسئة عاـ يؤكجىا العمع الحجيث في عاـ ألف وتدعسئة وخسدة وتدعيغ، ىحا مغ اإلع

 دورة األرض حػؿ الذسذ:  – 6

شيء آخخ، أييا اإلخػة الكخاـ، األرض تجور حػؿ الذسذ في مدار إىميمجي بيزػؼ، وىحا السدار اإلىميمجي 
يعشي أف ىشاؾ قصخيغ، قصخا أدنى، وقصخا أعمى، األرض تسذي بكع ؟ سخعة األرض في الثانية الػاحجة ثبلثػف 

ستة عذخ دقيقة، لػ بجأنا قبل عذخ دقائق، األرض تقصع في الثانية ثبلثيغ كيمػ كيمػ متخا، نحغ بجأنا الجرس قبل 
متخا، في الجقيقة ضخب ستيغ، ألف وثسانسئة كيمػ متخ في عذخ دقائق، اآلف نحغ سخنا في الفزاء الخارجي 

مدّمسات عمع حيشسا قمت: بسم ميحرلا نمحرلا هللا، حتى اآلف ثسانية عذخ ألف كيمػ متخ، ىحه حقائق بديصة مغ 
 الفمظ، قاؿ تعالى: 

َحاِب ﴾   ﴿ َوَتَخى اْلِجَباَؿ َتْحَدُبَيا َجاِمَجًة َوِىَي َتُسخُّ َمخَّ الدَّ
 ) سػرة الشسل (
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ىحه األرض قصعشا في عذخ دقائق ثسانية عذخ ألف 
كيمػ متخ، وفي عذخ دقائق أخخػ ستة وثبلثيغ ألفا، 
 مكيا.وإذا كاف الجرس ستيغ دقيقة يكػف الخقع ف

األرض تديخ بدخعة ثبلثيغ كيمػ متخا في الثانية، 
لكغ عمى مدار بيزػؼ، ىشاؾ قصخ أكبخ وقصخ 
أصغخ، اآلف ىي ىشا سارت، ووصمت إلى ىشا 
السدافة فرغخت، قانػف الجاذبية متعمق بالكتمة 
والسدافة، فكمسا زادت الكتمة زادت الجاذبية، وكمسا 

ثابتة، أما السدافة فقرخت، فرار ىشاؾ احتساؿ كبيخ ججًا أف تشجحب األرض  قّمت السدافة زادت الجاذبية، الكتمة
إلى الذسذ، وإذا انجحبت إلييا تبخخت في ثانية واحجة، وانتيت الحياة عمى سصح األرض، تبخخت بجباليا 

 وبحارىا وقصبييا وصخػرىا وقاراتيا، لحلظ، قاؿ تعالى: 

ساَواُت َمْصِػيَّاٌت ِبَيِسيِشِو ﴾ ﴿ َوَما َقَجُروا َّللاََّ َحقَّ َقْجرِِه وَ   اأْلَْرُض َجِسيعًا َقْبَزُتُو َيْػـَ اْلِقَياَمِة َوالدَّ
 ) سػرة الدمخ (

األرض ىشا تخفع سخعتيا، ىحه الدخعة إذا ارتفعت نذأت قػة نابحة تكافئ القػة الجاذبة، فبقيت األرض عمى 
 مدارىا، اآلف دققػا، قاؿ تعالى: 

َساَواِت َواأْلَْرَض َأْف َتُدواَل ﴾ ﴿ ِإفَّ َّللاََّ يُ   ْسِدُظ الدَّ
 ) سػرة فاشخ (

 تسعغ في ىحه الشعسة الخبانية:إف هللا يسدظ الدساوات واألرض أف تدوال:

إّف تبجؿ سخعة األرض بحدب السدافة بيشيا وبيغ الذسذ، ىحا التبجؿ مغ أجل أف يبقييا عمى مدارىا، وبقاء 
 هللا الجالة عمى عطستو.  األرض عمى مدارىا آية مغ آيات

َساَواِت َواأْلَْرَض َأْف َتُدواَل ﴾) سػرة فاشخ (  ﴿ ِإفَّ َّللاََّ ُيْسِدُظ الدَّ
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ىحه اآلية تشجرج في اإلعجاز العمسي، اآلف األرض 
تابعت سيخىا، وصمت إلى ىشا، سخعتيا زائجة، وقػة 
الجحب ضعفت، وقػة الشبح أشج، وىشاؾ احتساؿ كبيخ 

ة في الفزاء الكػني، وعشجئح تربح أف تبقى سائخ 
حخارة األرض مئتيغ وسبعيغ تحت الرفخ، الرفخ 
السصمق، وىػ مػت محقق، فاألرض إذا انجحبت إلى 
الذسذ تتبخخ في ثانية واحجة، وإذا تفمتت مغ 
جاذبيتيا يكػف الجمار مغ شجة البخد، ىشا تخفس 

كافئ القػة الجاذبة األقل، فتبقى عمى مدارىا، قاؿ األرض سخعتيا ليشذأ مغ انخفاض الدخعة قػة نابحة أقّل ت
 تعالى:

َساَواِت َواأْلَْرَض َأْف َتُدواَل ﴾   ﴿ ِإفَّ َّللاََّ ُيْسِدُظ الدَّ
 ) سػرة فاشخ (

ىشاؾ عالع اقتخح لػ أف األرض تفمتت مغ جاذبية الذسذ لدارت في الفزاء الكػني، وأردنا أف نخجعيا لمذسذ 
ف حبل فػالذؼ، وكل حبل قصخه خسدة أمتار، ومعشى حبل فػالذؼ قصخه خسدة أمتار أؼ قاؿ: نحتاج لسميػف مميػ 

يحسل مميػنيغ شغ قػة جحبو، نحغ عشجنا قػػ الذج وقػػ الزغط، بالزغط أقدى عشرخ الساس، أما بالذج 
ر األمتغ فأمتغ عشرخ فيػ الفػالذ السزغػط، لحلظ ) التمفخيظ ( والسراعج والجدػر السعمقة كميا فػالذ مزفػ 

يقاـو قػػ الذج، واألقدى يقاـو قػػ الزغط، اإلسسشت عمى الزغط الدشتستخ مكعب مغ اإلسسشت يحسل 
خسدسئة وخسديغ كيمػا، أما عمى الذج فيكدخ بخسدة كيمػ، إذًا: ال بج مغ إسسشت مدمح بالحجيج، وإال يشيار 

ة الذسذ، إذا زرعشاىا عمى سصح األرض البشاء، نحتاج لسميػف مميػف حبل فػالذؼ إلعادة األرض إلى جاذبي
يكػف بيغ كل حبميغ خسدة أمتار، فبل زراعة، وال صشاعة، وال معامل، وال بشاء، وال إبحار، وال سفغ، وال 

 مػاصبلت، وال، شسذ، غابة الحباؿ تحجب أشعة الذسذ، فتشتيي الحياة، اآلف دقق: 

َساَواِت ِبَغْيِخ عَ  ُ الَِّحي َرَفَع الدَّ  َسٍج َتَخْوَنَيا ﴾ ﴿ َّللاَّ
 )سػرة الخعج(
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 أؼ بأعسجة ال تخونيا، قػػ الجاذبية مػجػدة، لكغ ال نخاىا، نسذي داخميا.

ىشاؾ بشاء لكمية الصب مغ عذخة شػابق، ىل يسكغ ألىل األرض مجتسعيغ أف يبشػا بشاء مغ عذخة شػابق ليذ 
قػػ تخابط، لكغ ال تخاىا بالعيغ، تسذي  لو عبلقة باألرض، تحتو فارغ ىػاء ؟ مدتحيل، ىكحا الكػف، ىشاؾ

 خبلليا، نحغ نحتاج إلى دعائع، لحلظ:

َساَواِت ِبَغْيِخ َعَسٍج َتَخْوَنَيا ﴾  ُ الَِّحي َرَفَع الدَّ  ﴿ َّللاَّ
 )سػرة الخعج(

 ىحه اآليات مغ آيات هللا الجالة عمى عطستو.

وـُ ِفي  – 4  َأْدَنى اأْلَْرضِ أدنى مشصقة في األرض غػر فمدصيغ: ُغِمَبِت الخُّ

أييا اإلخػة الكخاـ، بعج اكتذاؼ أشعة الميدر، ىحه األشعة تشصمق، وتعػد إذا اصصجمت في جدع، استخجمت ىحه 
 األشعة اآلف لقياس السدافات الصػيمة بالسيميستخات 
و يسكغ أف نقيذ السدافة بيششا وبيغ القسخ عمى 
 مدتػػ السمميستخات، واآلف مع السيشجس جياز، يقف
في شخؼ البيت فيزغط فتشصمق أشعة مغ الجياز، 
وترصجـ بالججار، وتعػد، يقػؿ لظ: ثبلثة عذخ متخا 
وسبعسئة وخسديغ مميستخا، بعج اكتذاؼ أشعة الميدر 
قيدت السدافات في األرض، وقيذ غػر فمدصيغ، 
فكاف أعسق نقصة عمى اليابدة، أعسق نقصة في 

التاريخ يؤكج أف السعخكة التي جخت بيغ الخـو والفخس في غػر البحخ خميج مخيانة في السحيط اليادؼ، و 
 فمدصيغ، وقج قاؿ هللا عد وجل: 

وـُ * ِفي َأْدَنى اأْلَْرِض َوُىْع ِمْغ َبْعِج َغَمِبِيْع َسَيْغِمُبػَف * ِفي ِبْزِع ِسِشيَغ َلِلَِّ اأْلَْمخُ   ِمْغ َقْبُل َوِمْغ َبْعُج ﴿ ُغِمَبِت الخُّ
 َخُح اْلُسْؤِمُشػَف ﴾ َوَيْػَمِئٍح َيفْ 

 ) سػرة الخـو (.
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ىحا سبق عمسي، اآلف اكتذف أف غػر فمدصيغ أعسق نقصة عمى سصح اليابدة، وقج سافخت إلى غػر فمدصيغ 
 قبل االحتبلؿ، ونحغ في الصخيق مكتػب: ىشا سصح البحخ، ندلشا ستسئة متخ تحت سصح البحخ، قاؿ تعالى:

وـُ * ِفي َأْدنَ  ى اأْلَْرِض َوُىْع ِمْغ َبْعِج َغَمِبِيْع َسَيْغِمُبػَف * ِفي ِبْزِع ِسِشيَغ َلِلَِّ اأْلَْمُخ ِمْغ َقْبُل َوِمْغ َبْعُج ﴿ ُغِمَبِت الخُّ
 َوَيْػَمِئٍح َيْفَخُح اْلُسْؤِمُشػَف ﴾ 

 ) سػرة الخـو (.

 وىحه اآلية تشجرج مع اإلعجاز العمسي.

ِت الدَّ  – 1 َىافِ الػردة الجػرية: َفِإَذا اْنَذقَّ  َساُء َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالجِّ

وكالة ناسا الفزائية أضخع وكالة فزائية في العالع، 
تعخض كل يـػ صػرة لسجخة يػميًا عمى مػقعيا في 

 .اإلنتخنت 

اسع السػقع ناسا، كل يـػ ىشاؾ صػر لسجخات محىمة 
مغ عذخيغ سشة، مخة عخضػا صػرة إذا تأممتيا، ولع 

ثانية واحجة أنيا وردة جػرية بكل  تقخأ التعميق ال تذظ
معاني الكمسة، بأوراقيا الحسخاء الجاكشة، ووريقاتيا 
الدرقاء الداىية، وكأسيا األزرؽ في الػسط، التعميق 

 صػرة انفجار لشجع اسسو عيغ القط، يبعج عشا ثبلثة آالؼ سشة ضػئية، تفتح القخآف، قاؿ تعالى: 

َساُء َفكَ  ِت الدَّ َباِف ﴾﴿ َفِإَذا اْنَذقَّ ُكَسا ُتَكحِّ َىاِف * َفِبَأيِّ َآاَلِء َربِّ  اَنْت َوْرَدًة َكالجِّ
 ) سػرة الخحسغ (.

 وهللا أييا اإلخػة، ال أرػ ليحه اآلية مغ تفديخ إال الرػرة، صػرة الػردة التي كالجىاف.
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 نصفة الخجل ىي التي تحجد نػع الجشيغ: – 3

جتو البشات شيء آخخ، قالػا: اإلنداف أحيانًا تشجب زو 
فيغزب أشج الغزب، وىشاؾ رجاؿ مغ الحسق إلى 
درجة أنيع يصمقػف زوجتيع التي تشجب ليع البشات، 
مع أف العمع أثبت أف السخأة ال عبلقة ليا إشبلقًا بشػع 
الجشيغ، الحؼ يحجد نػع الجشيغ الشصفة، وليدت 
البػيزة، ىحا نتيجة بحػث عمسية متعمقة بعمع 

 لقخآف الكخيع:األجشة، فإذا قخأنا ا

 ﴿ ِمْغ ُنْصَفٍة ِإَذا ُتْسَشى ﴾ 
 ) سػرة الشجع (.

 ال مغ بػيزة، وىحه أيزًا آية تشجرج تحت آيات اإلعجاز العمسي.

 عاَلع الحرة وحخكُة الكػف: – 7

اآلف اكتذف أف كل عشاصخ الكػف مؤلف مغ ذرات، 
 وأف الحرة أصغخ وحجة وضيفية ال بشائية 

و، نػاة ومدارات وكيارب، والحرة عاَلع قائع بحات
وسخعات، والرػرة السذيػرة دائخة فييا عجة مدارات، 
عمى ىحه السدارات الكيارب التي تجور حػليا، كل 
شيء في الكػف يتحخؾ ىحا الخذب، ىحا الحجخ، أؼ 
شيء تقع عيشظ عميو يتحخؾ، كأس البمػر، الصاولة، 
الكخسي، أؼ شيء تقع عيشظ عميو يتحخؾ، ىحا عمع 

 ، قاؿ تعالى: الحرة

 ﴿ َوُكلٌّ ِفي َفَمٍظ َيْدَبُحػَف ﴾ 
 ) سػرة يذ (.
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 مغ الحرة إلى السجخة، ومغ السجخة إلى الحرة، كل شيء يجور، هللا عد وجل قاؿ:

ْجِع ﴾  َساِء َذاِت الخَّ  ﴿ َوالدَّ
 ) سػرة الصارؽ (

 شبقُة األثيخ:  – 2

خجع مصخًا، ثع اكتذف أف البث الكيخشيدي في البث يفيع مغ ىحه اآلية أف بخار الساء يرعج إلى الدساء، في
اإلذاعي، وأرسمػىا إلى الفزاء، فعادت، ما الحؼ أرجعيا ؟ اكتذف أف ىشاؾ شبقة اسسيا شبقة األثيخ تخجع ىحا 

 .البث إلى األرض، ولػال ىحه الصبقة لسا كاف بث إذاعي إشبلقاً 

اإلذاعة تبث أمػاجيا إلى الدساء إلى شبقات الدساء 
عميا ىحه الصبقة شبقة األثيخ ىي التي تخد ىحه ال

األمػاج إلى األرض ال كاف في بث إذاعي وال كاف 
في بث مخئي إشبلقًا لػال شبقة األثيخ، حسمشا اآلية 

 معشى ججيج:

ْجِع ﴾  َساِء َذاِت الخَّ  ﴿ َوالدَّ
 ) سػرة الصارؽ (
 

آخخ، بحيث يخجع إلى مكاف انصبلقو ثع اكتذف أف كل كػكب في الكػف يجور في مجار مغمق حػؿ كػكب 
 الشدبي، إذًا، قاؿ تعالى:

ْجِع ﴾ َساِء َذاِت الخَّ  ﴿ َوالدَّ
 ) سػرة الصارؽ (

العطسة أف ىحه الريغة تحتسل رجػع بخار الساء مصخًا، وتحتسل رجػع البث الكيخشيدي بثًا، وتحتسل رجػع 
 الكػكب إلى مكاف انصبلقة الشدبي، قاؿ تعالى:

َسا ْجِع ﴾ ﴿ َوالدَّ  ِء َذاِت الخَّ
 ) سػرة الصارؽ (
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 ضاىخة انتثار الزػء:  – 1

أييا اإلخػة، رواد الفزاء لسا صعجوا بسخكبة إلى الفزاء الخارجي الحؼ حرل أف أحج الخواد بعج ردح مغ 
الػقت، أؼ بعج أف قصع خسدة وستيغ ألف كيمػ متخ باتجاه الفزاء، الخسدة وستػف ألف كيمػ متخ ىي شبقة 

اء، وفي باليػاء ضاىخة اسسيا انتثار الزػء، اليػ 
بسعشى أف أشعة الذسذ حيشسا تدمط عمى ذرات 
اليػاء، ىحه الحرات تعكديا عمى ذرات أخخػ، لحلظ 
تجج في األرض مكانا فيو أشعة الذسذ ومكانا فيو 

 .ضياء الذسذ 

الشيار فيو ضػء، وما كل مكاف فيو أشعة الذسذ، 
اسسو انتثار الزػء، لكغ كل مكاف فيو ضػء، ىحا 

فمسا تجاوز رواد الفزاء شبقة اليػاء خسدة وستيغ 
ألف كيمػ متخ صار الفزاء الخارجي أسػد سػادًا عجيبًا، فراح رائج الفزاء: لقج أصبحشا عسيًا ال نخػ شيئًا، 

ج أصبحشا وكاف ىاؾ عالع مدمع كبيخ مغ عمساء الفمظ في السحصة نفديا التي سسع بأذنو صيحة رائج الفزاء: لق
 عسيا، اآلف افتح القخآف الكخيع:

َخْت َأْبَراُرَنا  َساِء َفَطمُّػا ِفيِو َيْعُخُجػَف * َلَقاُلػا ِإنََّسا ُسكِّ  ﴾ ْل َنْحُغ َقْػـٌ َمْدُحػُروفَ بَ ﴿ َوَلْػ َفَتْحَشا َعَمْيِيْع َبابًا ِمَغ الدَّ
 ) سػرة الحجخ (

سي، سبق عمسي فيو إشارة إلى قانػف مغ قػانيغ الكػف، جاء بو ىحه اآلية نتجرج أيزًا تحت باب اإلعجاز العم
 القخآف، واكتذفو اإلنداف بعج ألف وأربعسئة عاـ، ىحه أدلة قاشعة عمى أف ىحا القخآف الكخيع كبلـ هللا، قاؿ تعالى: 

 ُكلِّ َفجٍّ َعِسيٍق ﴾  ﴿ َوَأذِّْف ِفي الشَّاِس ِباْلَحجِّ َيْأُتػَؾ ِرَجااًل َوَعَمى ُكلِّ َضاِمٍخ َيْأِتيَغ ِمغْ 
 ) سػرة الحج (
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 كخوية األرض:  – 01

في السشصق: مغ كل فج بعيج، مغ الريغ، مغ الياباف، مغ أمخيكا، اآلية قالت: عسيق، ما معشى عسيق ؟ لَع لْع 
يقل: مغ كل فج بعيج ؟ ألف الكخة إذا ابتعجت عغ نقصة فييا خط مشحٍغ يربح الفج عسيقا، لػ كانت األرض 
مدصحة لكانت: لكل فج بعيج، أما ألنيا كخة فمكل فج عسيق، ىشاؾ انحشاء، وعسق الخصػط السشحشية التي عمى 
سصح األرض خصػط تذكل انحشاء، واالنحشاء معو عسق، لػ كاف الخط مدتسخا ىكحا لقاؿ: وعمى كل ضامخ 

 إلى كخوية األرض. يأتيغ مغ كل فج بعيج، وألف األرض كخة فإنو: مغ كل فج عسيق، وىحه اإلشارة
 ىشاؾ إشارة أخخػ، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َوُىَػ الَِّحي َمجَّ اأْلَْرَض ﴾ 
 ) سػرة الخعج (

ما ِمغ شكل ىشجسي تدتسخ عميو الخصػط عمى ما ال 
نياية إال الكخة، وأّؼ شكل آخخ كالسكعب فيو حخؼ، 
السػشػر، أو متػازؼ السدتصيبلت فيو حخؼ، أما 

ظ الخصػط تسذي عمييا الكخة فبل حخؼ ليا، لحل
 مدتسخة، قاؿ تعالى:

 ﴿ َوُىَػ الَِّحي َمجَّ اأْلَْرَض ﴾ 
 ) سػرة الخعج (
 

 اآلف ىشاؾ إشارات، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َّللاََّ ُيػِلُج المَّْيَل ِفي الشََّياِر َوُيػِلُج الشََّياَر ِفي المَّْيِل ﴾
 ) سػرة الحج 

يتجاخل الزػء مع الطبلـ، نحغ في أثشاء الشيار ىشاؾ شسذ، ما ِمغ شكل ىشجسي أماـ مشبع ضػئي يجور إال و 
وفي أثشاء الميل ليذ ىشاؾ شسذ، لكغ مغ وقت الفجخ إلى وقت الذخوؽ ىشاؾ تجاخل بيغ الميل والشيار، وال 
يكػف ىحا التجاخل إال في الكخة، ولػ كانت األرض مكعبة فإف الذسذ تذخؽ فجأة، وتغيب فجأة، لكّغ الذسذ 

 ى نػرىا مدتسخًا لفتخة شػيمة إلى العذاء، إلى غياب الذفق األحسخ، قاؿ تعالى:تغيب، ويبق
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 ﴿ َّللاََّ ُيػِلُج المَّْيَل ِفي الشََّياِر َوُيػِلُج الشََّياَر ِفي المَّْيِل ﴾ 
 ) سػرة الحج (

 أيزًا ىحه اآلية مغ اآليات الجالة عمى عطسة هللا عد وجل.

 الحاجد بيغ البحخيغ:  – 00

لفزاء حيشسا ركبػا مخكبتيع، وصػروا وججوا خصًا بيغ كل بحخيغ، خّصا بيغ البحخ األبيس واألحسخ في رواد ا
قشاة الدػيذ، وخصا بيغ البحخ األحسخ والبحخ العخبي في باب السشجب، وخصأ بيغ البحخ األبيس واألسػد في 

ىحا األمخ وججوا في الخط تبايغ البػسفػر، وخصا بيغ البحخ األبيس واألشمدي في جبل شارؽ، لسا بحثػا في 
لػنيغ، ىحا التبايغ يعشي أف لكل بحخ مكػناتو 

 وممػحتو، وخرائرو وكثافتو.

ذىبت مخة إلى العقبة، ووضعت في فشجؽ عمى 
البحخ، وضعت قجمي في ماء البحخ، وججت ماء 
البحخ في العقبة خفيفا ججًا، يحذ كل إنداف أف ماء 

بيس أثقل، ومغ البحخ األحسخ خفيف، والبحخ األ
حيث الكثافة والسمػحة والسكػنات والخرائز لكل 
بحخ لو مكػناتو وخرائرو وممػحتو بذكل واضح، 
وال تختمط مياه بحخ بسياه البحخ اآلخخ، افتح القخآف 

 الكخيع:

َباِف ﴾ ﴿ َمَخَج اْلَبْحَخْيِغ َيْمَتِقَياِف * َبْيَشُيَسا َبْخَزٌخ اَل َيْبِغَياِف * َفِبَأيِّ َآاَلِء رَ  ُكَسا ُتَكحِّ  بِّ
 ) سػرة الخحسغ (

حار فييا العمساء، إلى أف كذف العمع حقيقة ىحه اآلية، مخج البحخيغ، البحخ متبلشع، حتى إف بعس عمساء 
البحخ األلساف جاءوا بكسية ضخسة مغ قراصات الػرؽ وضعػىا عشج الخط، وىشاؾ صػر مغ البحخ تذعخ 

 يا خرائريا، وىحه القراصات لع تشتقل أبجًا. بػجػد الخط كججار، فسياه البحخ ل
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َباِف ﴾  ُكَسا ُتَكحِّ  ﴿ َمَخَج اْلَبْحَخْيِغ َيْمَتِقَياِف * َبْيَشُيَسا َبْخَزٌخ اَل َيْبِغَياِف * َفِبَأيِّ َآاَلِء َربِّ
 ) سػرة الخحسغ (

 وىحه أيزًا آية تشجرج تحت آيات اإلعجاز العمسي.

 خرائز الساء:  – 02

الساء، ىل ترجقػف أف ليحه الساء خاصة، لػ لع تكغ لسا كاف ىحا الجرس، ولسا كاف ىحا السدجج،  اآلف كأس
ولسا كانت ىحه السجيشة، ولسا كاف إنداف عمى سصح األرض، بيحا الساء خاصة لػالىا لسا كانت حياة ال إندانية، 

 شيء مغ دوف استثشاء.وال حيػانية، وال نباتية، لساذا ؟ ألف كل شيء عمى التدخيغ يتسجد، كل 

نطخيًا لػ سخت صخػر البازلت ألصبحت سائبًل، 
والبخاكيغ صخػر البازلت تسذي كاألنيار، ولػ رفعت 
الحخارة أيزًا لتبخخت، وىشاؾ بخار البازلت، وىحا 
قانػف عاـ في األرض، أّؼ عشرخ يتسجد بالتدخيغ، 
, يشكسر بالتبخيج، ىحا قانػف مصخد شامل لو استثشاء 

في الساء، لػال ىحا االستثشاء لسا كانت حياة واحج 
 عمى سصح األرض إشبلقًا، ما ىحا االستثشاء ؟

  
ىحا الساء شأنو كأؼ ماء، إذا سخشتو يتسجد، وإذا بخدتو يشكسر لكغ في أثشاء التبخيج مغ أربعيغ إلى أربع درجات 

الحجع بالػزف، وحجة الكثافة الساء  يشذأ انقبلب، بجؿ أف يشكسر يدداد حجسو، سبحانظ يا رب، الكثافة عبلقة
عبلقة الحجع لمػزف، والساء بذكل واحج لسا تبخده تحت أربعة يتػسع ويتسجد، بعكذ قػانيغ األرض، لحلظ لسا 
تأتييا البحاَر مػجاُت بخد شجيجة تتجسج، ولسا تتجسج تقّل كثافتيا، فتصفػا، وتبقى أعساؽ البحار سائمة ودافئة، وفييا 

ا الثمج يحوب في أشيخ الريف، أما لػ كاف الساء كأؼ عشرخ آخخ إذا بخدناه انكسر، فدادت الكائشات، وىح
كثافتو، فغاص في أعساؽ البحخ حقبا وراء حقب، وقخونا وراء قخوف تتجسج جسيع البحار، ويشعجـ التبخخ، وتعجـ 

 الحياة. األمصار، ويسػت الشبات كمو، ويتبعو الحيػاف، وآخخ مغ يسػت ىػ اإلنداف، وتشتيي
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كمسا شخبت كأس ماء فتحّكخ أف في ىحا الساء خاصة لػالىا لسا كانت حياة عمى سصح األرض، ىحه الجقة 
البالغة، لحلظ ىشاؾ آية عطيسة دالة عمى عطسة هللا، أف ىحا الساء عشج الجرجة زائج أربع يتػسع، والجليل: ائت 

 جة، بعج أربع ساعات تخاىا قج تحصست.بقارورة وامؤلىا ماء، ثع أحكع إغبلقيا، وضعيا في الثبل
بالسشاسبة، الساء إذا أراد أف يتسجد فسا ِمغ قػة في األرض تسشعو، اآلف جباؿ الخخاـ تقتمع عغ شخيق التسجد، تحفخ 
ثقػب في الرخػر، وتسؤل ماء، وتبخد فتخخج كخة أو مكعبة مغ الخخاـ، وىشاؾ محخؾ مرشػع مغ خبلئط معجنية 

يزع اإلنداف في السحخؾ مادة مزادة لمتجسج يتذقق السحخؾ، وحتى ماء العيغ، والفزل   عالية ججًا، إذا لع
عد وجل فييا مادة مزادة لمتجسج، لػ سافخ واحج إلى القصب، ىشاؾ درجة الحخارة سبعػف تحت الرفخ، وماء 

ماء العيغ مادة مزادة  العيغ يبلمذ اليػاء الخارجي، فبل بج مغ تجسج العيغ، وفقج البرخ، لحلظ أودع هللا في
 لمتجسج.

 خاصية التبّخخ وعبلقتيا باألمصار:  – 06

اآلف اليػاء يحسل بخار الساء، لكغ يحسل بخار الساء بكسيات متشاسبة مع حخارتو، فاليػاء الحار يحسل كسيات 
شعة الذسذ عمى بخار أعمى، إذا بخدتو يتخمى عغ بعس األجداء، لػال ىحا القانػف ما كانت أمصار أبجًا، تدمط أ

البحار فتدخغ، فتتبخخ مياه البحار، وتربح بخارا يحسمو اليػاء، اليػاء يديخ إلى مشصقة باردة، يبخد ندب بخار 
 الساء الستعمقة بالحخارة، فمسا يبخد يتخمى اليػاء عغ بعس بخار الساء عمى شكل قصخات فتكػف األمصار.

 شيء دقيق ججًا أييا اإلخػة، اليػاء إذا سخشتو
يتخمخل، فيربح ضغصو مشخفزا، وإذا بخدتو يتخاكع، 

 فيربح ضغصو مختفعا.

يشتقل اليػاء مغ الزغط السختفع إلى الزغط 
السشخفس، قع تجخبة، دفئ غخفة الجمػس بذكل جيج، 
وشق الباب لدشتيغ، وضع شسعة عشج فتحة الباب، 
فإنظ تخػ لييب الذسع نحػ الجاخل، في الخارج 

صا عاليا، الزغط العالي يتجو نحػ الزغط األخف، اليػاء ساخغ في الغخفة، ضغط اليػاء بارد مزغػط ضغ
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اليػاء فييا أقّل، لحلظ الصائخات أحيانا في األماكغ الحارة إلى أف تحمق في الجػ تحتاج إلى مدافة أكبخ، اليػاء 
ىكحا، اليػاء مخمل، ىحا  مخمخل ال يحسميا سخيعًا، في األماكغ الباردة ترعج ىكحا، وفي األماكغ الجافئة ترعج
 نطاـ، لحلظ هللا عد وجل جعل الساء مغ آيات هللا الجالة عمى عطستو، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َوَجَعْمَشا ِمَغ اْلَساِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفبَل ُيْؤِمُشػَف ﴾
 ) سػرة األنبياء (

 التفكخ في آيات هللا الكػنية والتكػيشية والقخآنية سبيٌل لسعخفة هللا:

 ييا اإلخػة الكخاـ، شبعًا ىحا غيس مغ فيس أ
آيات هللا الجالة عمى عطستو ال تعج وال تحرى، ولكغ 
مغ أجل أف تعخؼ هللا يجب أف تتفكخ في خمق 

 الدساوات واألرض، قاؿ تعالى:

 ﴿ َفِبَأيِّ َحِجيٍث َبْعَج َّللاَِّ َوَآَياِتِو ُيْؤِمُشػَف ﴾
 ) سػرة الجاثية (

آيات كػنية، ىحه التي تحجثشا واآليات كسا تعخفػف 
عشيا، وىشاؾ آيات تكػيشية ىي أفعاؿ هللا، وىشاؾ 
آيات قخآنية، ىي كبلـ هللا، وشخيق معخفة هللا التفكخ في آياتو الكػنية، وفي آياتو التكػيشية، وفي آياتو القخآنية، 

 وإذا فعمشا ىحا اقتخبشا مغ معخفة هللا عد وجل، ومعخفة هللا أصل الجيغ، 

ابغ آدـ اشمبشي تججني، فإذا وججتشي وججت كل شيء، وإف فتظ فاتظ كل شيء، وأنا أحب إليظ مغ كل )) 
 شيء (( 

 ] ورد في األثخ [.

 والحسج  رب العالسيغ 
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العقل أداة لسعخفة هللا ػ العقل وعبلقتو  -0-( مقػمات التكميف : العقل 63-17الجرس )
 بالشقل

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، الحسج 
إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا 

مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا 
 الرالحيغ، أخخجشا مغ ضمسات الجيل والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

 مقجمة تحكيخية:

مقػمات التكميف، أييا اإلخػة الكخاـ، مع الجرس الدابع مغ دروس العقيجة واإلعجاز، وقج تحجثشا مغ قبل عغ 
وذكخنا بأف الكػف ىػ الثابت األوؿ، وىػ مغ أوؿ مقػمات التكميف، وأف العقل الرخيح ىػ أيزًا مغ مقػمات 
التكميف، وأف الفصخة الدميسة وأف الذيػة التي نخقى بيا مختيغ صابخيغ وشاكخيغ، وأف الحخية التي مشحشا هللا إياىا 

ميداني العقل والفصخة، وأف الػقت ىػ غبلؼ ىحا التكميف، وقج أنييشا في تثسغ عسمشا، وأف الذخع ىػ ميداف عمى 
دروس سابقة مػضػع الكػف، ومػضػع اآليات الجالة عمى عطسة هللا مغ خبلؿ الكػف، أما اآليات الجالة عمى 

 عطسة هللا فدػؼ تكػف في كل درس إف شاء هللا. 

 مغ مقػمات التكميف: العقل:

 لعقل، وىػ أصل مغ أصػؿ الكبيخة في اإلنداف.واآلف نشتقل إلى مػضػع ا
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 اْليات الجالة عمى العقل كثيخة: – 0

بل إّف اآليات التي تحكخ العقل ومذتقاتو، وما يترل 
 بو تقتخب مغ ألف آية، قاؿ تعالى: 

 ﴿َأَفبَل َيْعِقُمػَف ﴾ 
 ) سػرة يذ (

 ﴿َأَفبَل َيْشُطُخوَف﴾ 
 ) سػرة الغاشية (

 (﴾ 21ُخوَف )﴿َأَفبَل َتَتَحكَّ 
 ) سػرة األنعاـ (

 

 اآليات التي تترل بالعقل، وما يمػذ بو تقتخب مغ ألف آية.

 اإلنداف عقل يجرؾ، وقمب يحب، وجدع يتحخؾ: – 2

كمكع يعمع أييا اإلخػة أف اإلنداف عقل يجرؾ، وقمب يحب، وجدع يتحخؾ، وأف اإلنداف يشبغي أف يمبي حاجة 
بغي أف يمبي حاجة القمب، وحاجة القمب الحب، كسا يشبغي أف يمبي حاجة الجدع، العقل، وحاجة العقل العمع، ويش

وحاجة الجدع الصعاـ والذخاب، فالحؼ يمبي ىحه الحاجات الثبلث يتفػؽ، والحؼ يمبي حاجة دوف الثانية يتصخؼ، 
لتي تؤمغ، ىي والفخؽ كبيخ بيغ التفػؽ والتصخؼ، اإلنداف نفذ ىي ذاتو، ىي السخاَشبة، ىي السعاتبة، ىي ا

التي تكفخ، ىي التي تدسػ، ىي التي تدفل، ىي التي تحب، ىي التي تبغس، ىي التي تذكخ، ىي التي تكفخ، 
ىي التي تشرف، ىي التي تجيج، نفذ اإلنداف ذاتو، ال تسػت، ولكشيا تحوؽ السػت، والسػت يعشي أف تشفرل 

تػقف اإلمجاد اإلليي، وىي الخوح، الخوح ىي ذات اإلنداف عغ الػعاء الحؼ ىي فيو، وىػ الجدج، عغ شخيق 
 اإلمجاد اإلليي.

لمتقخيب: كالكيخباء في اآللة، يتػقف اإلمجاد اإلليي، وتشفرل ذات اإلنداف عغ الػعاء، وىػ الجدع، فيكػف 
السػت، وال يغيب عغ أذىانكع أف ىحا السرباح الكيخبائي إما أف نقصع عشو الكيخباء فيكػف السػت، وإما أف 
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سو، والتيار واصل، فيكػف القتل، السػت انقصاع اإلمجاد، أما القصع فتخخيب الجدع بحيث ال يدتصيع أف نحص
 يدتقبل اإلمجاد اإلليي، فيكػف السػت.

، البصػلة أف تعتشي بشفدظ، ألنيا خالجة اآلبجيغ، لكشو مع األسف الذجيج الحزارة الغخبية بكل إنجازاتيا  عمى كلٍّ
شتيي إنجازات الحزارة الغخبية عشج السػت، بيشسا إنجازات الحزارة اإلسبلمية تبجأ مع تعتشي بالجدج فقط، وت

 الػالدة، وال تشتيي، وال إلى أبج اآلبجيغ.

 ىشاؾ حقيقة دقيقة، قاؿ تعالى:

 (﴾ 77﴿َوَناَدْوا َيا َماِلُظ ِلَيْقِس َعَمْيَشا َربَُّظ َقاَؿ ِإنَُّكْع َماِكُثػَف )
 ) سػرة الدخخؼ (

 البذخية تحوؽ السػت.  الشفذ

 العقل قػة إدراكية ال بج مغ تمبية حاجاتيا بالعمع:

أييا اإلخػة الكخاـ، أودع هللا في اإلنداف العقل، وىػ 
قػة إدراكية، وىػ حاجة عميا عمى السعخفة، وما لع 
تمبَّ ىحه الحاجة ييبط اإلنداف عغ مدتػػ إندانيتو 

ىحه الحاجة  إلى مدتػػ ال يميق بو أبجًا، ما لع تمبَّ 
العميا، ما لع يبحث اإلنداف عغ الحقيقة، ما لع يبحث 
عغ سخ وجػده، ما لع يبحث عغ غاية وجػده، ما لع 
يبحث عغ الخسالة التي حسمو هللا إياىا، ما لع يبحث 
عغ التكاليف التي كمفو هللا إياىا، ما لع يدأؿ مغ أيغ 
ما لع يصمب العمع ييبط عغ مدتػػ إندانيتو إلى مدتػػ ال يميق وإلى أيغ، ولساذا، ما لع يتفخغ لسعخفة الحقيقة، 

 بو.
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الشاس رجبلف: عالع ومتعمع، وال خيخ فيسا سػاىسا، >> يا بشي، العمع خيخ مغ الساؿ، ألف العمع يحخسظ، وأنت 
والعمساء تحخس الساؿ، والساؿ تشقرو الشفقة، والعمع يدكػ عمى اإلنفاؽ، يا بشي، مات خداف الساؿ وىع أحياء، 

 باقػف ما بقي الجىخ، أعيانيع مفقػدة، وأمثاليع في القمػب مػجػدة <<.
>> الشاس ثبلثة: عالع رباني، ومتعمع عمى سبيل نجاة، وىسج رعاع أتباع كل ناعق، لع يدتزيئػا بشػر العمع، ولع 

 يمجئػا إلى ركغ وثيق، فاححر يا كسيل أف تكػف مشيع <<.
 ىحا كبلـ سيجنا عمي.

 سػت الشفذ:ىكحا ت

إذًا: العقل قػة إدراكية، وما لع تمَب ىحه القػة اإلدراكية ييبط اإلنداف عغ مدتػػ إندانيتو، ويقتخب مغ البييسية، 
 لحلظ قاؿ تعالى:

 (﴾ 20﴿َأْمَػاٌت َغْيُخ َأْحَياٍء َوَما َيْذُعُخوَف َأيَّاَف ُيْبَعُثػَف )
 )سػرة الشحل (

 مػت الشفذ، قاؿ تعالى:

ـِ َبْل ُىْع َأَضلُّ َسِبيبًل ) ﴿ِإْف ُىعْ   (﴾ 44ِإالَّ َكاأْلَْنَعا
 )سػرة الفخقاف (

 ﴿َكَأنَُّيْع ُخُذٌب ُمَدشََّجٌة﴾ 
 )سػرة السشافقػف (

 (﴾ 22﴿َوَما َأْنَت ِبُسْدِسٍع َمْغ ِفي اْلُقُبػِر )
 )سػرة فاشخ (

 غ أف تؤكج إندانيتظ إال إذا شمبت العمع. أييا اإلخػة الكخاـ، ال يسكغ أف تؤكج ذاتظ إال إذا شمبت العمع ال يسك

 العقل مجسػعة مبادئ:

 أييا اإلخػة، ىحا العقل ما ىػ ؟ ىػ مجسػعة مبادغ.
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 السبجأ األوؿ: الدببية:

السبجأ األوؿ: مبجأ الدببية، إذ إف عقمظ ال يسكغ أف يفيع شيئا ببل سبب، إذا أقفمت باب بيتظ، وليذ أحج يسمظ 
أشفأت السرابيح، فمسا رجعت رأيت عغ ٌبعج الشػافح وراءىا ضػء، تقمق قمقًا ال حجود لو، مفتاحا آخخ، وسافخت، و 

تقػؿ لظ زوجتظ: لساذا أنت قمق ؟ مغ دخل إلى البيت ؟ ألف عقمظ ال يسكغ أف يرجؽ أف ىحه السرابيح تألقت 
 مغ ذاتيا، ىحا العقل ال يفيع شيئًا إال بدبب.

 السبجأ الثاني: الغائية:

يفيع شيئًا ببل غاية، لساذا وضع ىحا الذيء كحلظ ال 
 في ىحا السكاف، ما الغاية ؟ 

مخة كشت في العسخة، ىشاؾ مكتبة مراحف في الحـخ 
الشبػؼ، لكغ سقف ىحه السكتبة مائل، لساذا ؟ تحتػؼ 
مراحف، لئبل يخصئ معتسخ فيزع شيئًا ال يميق 
فػؽ السراحف، جعل سقف ىحه السكتبة مائبًل، ال 

السيل إال ليحا اليجؼ، واضخب عمى ذلظ  تفيع ىحا
آالؼ األمثمة، لساذا تخػ سيارة وراءىا سمدمة تجخىا 
عمى األرض، ال تفيسيا، مع أنو ال عبلقة لظ بالذاحشات إشبلقًا، إلى أف يأتيظ الخبخ، إذا جاءت صاعقة ىحه 

 ببل سبب، وال يفيع شيئًا ببل غاية.الدمدمة تفخغيا، وتشجػ السخكبة مغ االحتخاؽ، فالعقل البذخؼ ال يفيع شيئًا 

 السبجأ الثالث: عجـ التشاقس:

وال يقبل التشاقس، ىل ترجؽ أنو في الداعة الثامشة مداًء إنداف مػجػد في دمذق وفي حمب بآف واحج، 
مدتحيل العقل يخفس التشاقس، وال يفيع شيئًا إال بدبب، وال يفيع شيئًا إال بغاية، لكغ الذيء الخائع أف أصل 
قػانيغ الكػف أصميا سببية وغائية وعجـ التشاقس، ولػال التصابق التاـ بيغ مبادغ العقل وقػانيغ الكػف لتعصل 
العقل عغ ميستو الكبخػ، وىي معخفة هللا عد وجل، لػ أف الكػف ليذ فيو مبجأ الدببية، شيء يخمق فجأة ببل 
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العقل ال يػجج ىحا السبجأ، تقػؿ: ما داـ الدبب ليذ سبب، العقل يختبظ، لػ بالعكذ، في الكػف مبجأ الدببية، أما 
ضخوريًا لحجوث شيء فيحا الكػف ببل خالق، لكغ تخػ الججاجة مغ البيزة، والبيزة مغ الججاجة، َمغ خمق 
الججاجة األولى ؟ مغ مدبب األسباب ؟ هللا هلالج لج، إذًا: هللا عد وجل عغ شخيق مبجأ الدببية يأخحؾ بخفق إلى ذاتو، 

 مدبب األسباب، وعغ شخيق مبجأ الغائية يأخحؾ بخفق إلى الغايات التي تتػخاىا مسا حػلظ.ىػ 
 البقخة كسية الحميب التي تقجميا كل يـػ تفػؽ عذخة أضعاؼ حاجة وليجىا، لسغ الحميب ؟ لشا، قاؿ تعالى:

ـَ َخَمَقَيا َلُكْع﴾   ﴿َواأْلَْنَعا
 ) سػرة الشحل (

دببية، مبجأ الغائية، مبجأ عجـ التشاقس، لخأيت أف العقل أداة معخفة هللا، والذيء لػ تابعت ىحا السػضػع مبجأ ال
 الخائع أف تػافق مبادغ العقل مع قػانيغ الكػف ىػ الحؼ جعل لمعقل فاعمية عالية ججًا. 

 ميسة العقل محجودة:

لكغ العقل ميستو محجودة، كيف ؟ تسامًا كسحل 
لكشو ميداف راٍؽ  تجارؼ يبيع مػاد غحائية، فيو ميداف،

ججًا، وغاٍؿ ججًا، فيو ذواكخ، ىحا السيداف عمى أنو 
بسدتػػ رفيع ججًا، لكغ ميستو محجودة، يسكغ أف 
تدتخجمو بيغ خسذ غخامات وخسدة كيمػات، لػ 
أردت أف تِدف بيحا السيداف مخكبتظ، وضعتو عمى 
األرض، وسخت فػقو لحصسو، ىل لظ أف تقػؿ: ليذ 

ػؿ لظ ألنظ استخجمتو بخبلؼ ما جيجًا ألنو تحصع، نق
 صشع لو ميستو محجودة ىحا يقػدنا إلى أنو في ميداف .

 أدوات اليقيغ في دائخة السحدػسات والسعقػالت واإلخباريات:

دائخة السحدػسات، ودائخة السعقػالت، ودائخة اإلخباريات، السحدػسات أداة اليقيغ بيا الحػاس الخسذ، السرباح 
مدسػع، ىحا المػف بشي، ىحا خذب محفػر، أداة اليقيغ في دائخة السحدػسات الحػاس متألق، صػت السخوحة 
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الخسذ فقط، أو استصاالتيا السيكخوسكػب استصالة لحػاس، والتمدكػب استصالة لمحػاس، السجيخ، والسخصج 
س الخسذ، بالمغة الفرحى السجيخ، والسخصج أداتاف الستصالة الحػاس، لكغ كل شيء مادؼ أداة معخفتو الحػا

 ىحه الجائخة ال خبلؼ فييا إشبلقًا.

ولكغ الجائخة الثانية دائخة السعقػالت، الجائخة التي أداة اليقيغ بيا العقل، العقل ميستو أف يخػ شيئًا ماديًا، أو يخػ 
آثار شيء مادؼ يحكع عميو مغ دوف أف يخاه، يخػ آثار أقجاـ فيقػؿ: األقجاـ تجؿ عمى السديخ، يخػ ججوؿ ماء 
فيقػؿ: والساء يجؿ عمى الغجيخ، يخػ بعخة يقػؿ: تجؿ عمى البعيخ، يخػ دخانا مغ وراء ججار فيقػؿ: ال دخاف ببل 
نار، ىحه ميسة العقل، تعصيو آثار شيء يؤمغ بالذيء، شيء غابت ذاتو، وبقيت آثاره أداة اليقيغ بو ىػ العقل، 

آثار الكيخباء، إذًا: ميسة العقل ىػ أداة يقيغ في السرابيح متألقة، ىحه آثار الكيخباء، صػت مكبخ الرػت، 
دائخة السعقػالت، أؼ أشياء غابت ذواتيا، وبقيت آثارىا، ىحا مجاؿ العقل ميستو محجودة بيحه الجائخة، فالذيء 
الحؼ ضيخت ذاتو وآثاره كيحا الكأس ضيخت ذاتو وآثاره، أداة اليقيغ بو الحػاس الخسذ، باليج السمسذ، بالجمج 

دة، والحخارة بالجمج أيزًا، السشطخ بالعيغ، لػ ليا صػت باألذف، الذيء السادؼ ضيخت عيشو وآثاره، أداة البخو 
اليقيغ بو الحػاس الخسذ، أما إذا رأيشا دخانا، ولع نخ الشار نقػؿ: عيغ الشار غابت عشا، بقيت آثار الشار، وىػ 

 الجخاف، العقل يحكع ويقػؿ: ال دخاف ببل نار.

ت ذات الذيء وآثاره معًا فالعقل يتعصل، ال وضيفة لو، ىحه الجائخة الثالثة دائخة اإلخباريات، الساضي أما إذا غاب
الدحيق مغ دائخة اإلخباريات، ما بعج السػت مغ دائخة اإلخباريات، السبلئكة، اإليساف بالسبلئكة مغ دائخة 

وآثاره، ىحا تابع لمجائخة األولى السحدػسات، اإلخباريات، اإليساف بالجغ مغ دائخة اإلخباريات، شيء ضيخت ذاتو 
الحػاس الخسذ أداة اليقيغ بو، شيء غابت ذاتو، وبقيت آثاره، ىحا تابع لجائخة السعقػالت، العقل أداة اليقيغ بو، 
شيء غابت عيشو وآثاره، أداة اليقيغ بو الخبخ الرادؽ، شيء واضح ججًا، دخمت إلى بيت فخأيت إبخيق ماء، أو 

ىحه الجائخة الحدية، رأيت الكيخباء متألقة، التألق آثار الكيخباء، تقػؿ: في البيت كيخباء، إما مغ  كأس ماء،
الذبكة العامة، أو مغ مػلجة، وإذا رأيت خدانة مقفمة فبل يسكغ ميسا تكغ ذكيًا وعاقبًل أف تعخؼ ما بجاخل ىحه 

 تبي الثسيشة، فأخبخؾ بيا.الخدانة، فجاءؾ صاحب البيت، وقاؿ: ىحه خدانة كتب، أضع فييا ك
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 الحكسة تقتزي وضع كل شيء في مػضعو السشاسب:

ىشاؾ شيء ضيخت ذاتو وآثاره، أداة اليقيغ بو الحػاس الخسذ، وشيء غابت ذاتو، وبقيت آثاره، أداة اليقيغ بو 
مكانيا  العقل، وشيء غابت عيشو وآثاره أداة اليقيغ بو الخبخ الرادؽ، بصػلتظ أف تزع أؼ قزية في الجيغ

 الرحيح، أما حيشسا تخيج أف تشاقر الجائخة الثالثة بعقمظ فإف عقمظ يختبظ.

قج يقػؿ لظ إنداف ال يؤمغ با: ائت لي بجليل عمى 
وجػد السبلئكة، ليذ ىشاؾ دليل، أريج دليبل عمسيا 
عمى وجػد السبلئكة، أريج دليبل عمسيا عمى وجػد 

ر اآلخخة، ىحه الجغ، أريج دليبل عمسيا عمى وجػد الجا
 قزايا إخبارية.

ىشاؾ شيء دقيق ججًا، لسا يخصئ الجاعية، ويعالج 
مػضػعات إخبارية أماـ مغ يشكخ أصل ىحا الجيغ 
فيقع في ارتباؾ شجيج، وليذ معو دليل، بصػلتظ أف 

 تزع أية قزية في مكانيا الرحيح، قزية حدية، قزية عقمية، قزية إخبارية.

تجخل إلى بشاء جامعة، ىػ بشاء فخع بحجائق غشاء، ومجرجات رائعة، فييا كػاتع لمرػت، أييا اإلخػة، أنت أحيانًا 
فييا مقاعج وثيخة، فييا سبػرة متحخكة، فييا تكبيخ صػت، فييا جياز عاكذ، فييا أبشية لمصمبة، وأبشية إدارية، 

ؼ مغ ىػ رئيذ تصيع أف تعخ ومخابخ، ومجرجات، وقاعات، ومدخح، ىحا كمو تجركو بعقمظ، ولكغ ىل تد
؟ مدتحيل، َمغ ىع عسجاء الكميات، مدتحيل، ما الشطاـ الجاخمي في قبػؿ الصبلب وفي نجاحيع وفي الجامعة

 شخدىع وفرميع، مدتحيل، العقل وحجه ال يكفي، ال بج مغ الشقل، فعشجنا عقل، وعشجنا نقل.

 كل ما عجد العقل عغ إدراكو أخبخنا هللا بو:

جد عقمظ عغ إدراكو أخبخؾ هللا بو، وما داـ ىحا السيداف ميداف محل لبيع السػاد الفكخة الجقيقة: أؼ شيء ع
الغحائية فإنو يعجد عغ وزف سيارتظ، وصانع الديارة وضع لظ لػحة داخمية عمييا وزف الديارة بالزبط، أؼ 



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

120 

 شيء عجد عقمظ عغ إدراكو أخبخؾ هللا بو.

العيغ ميسا تكغ حادة البرخ، أحيانًا يفحز السخء عيشيو، يقػؿ  أييا األخػة يجب أف نعتقج اعتقادًا جازمًا أف ىحه
لو الصبيب: اثشا عذخ عمى عذخة، آخخ صف يعخفو تسامًا مغ حيث االتجاىات، الرف قبل األخيخ عذخة عمى 
عذخة، أما األخيخ فاثشا عذخ عمى عذخة، ىحه العيغ ميسا تكغ حادة البرخ فبل قيسة ليا إشبلقًا مغ دوف نػر 

بيشظ وبيغ السخئيات، فمػ جمذ إنداف أعسى مع إنداف حاد البرخ في غخفة ليذ فييا نػر يدتػياف  يتػسط
تسامًا، فكسا أف العيغ ال قيسة ليا مغ دوف ضػء يتػسط بيشيا وبيغ السخئيات فالعقل ال قيسة لو مغ دوف وحي 

 يخشجه، فالزػء لمعيغ كالػحي لمعقل، لحلظ قاؿ تعالى: 

َر )﴿ِإنَُّو َفكََّخ  َر )02َوَقجَّ َر )01( َفُقِتَل َكْيَف َقجَّ ( ُثعَّ 22( ُثعَّ َعَبَذ َوَبَدَخ )20( ُثعَّ َنَطَخ )21( ُثعَّ ُقِتَل َكْيَف َقجَّ
( َوَما 23َقَخ )( َسُأْصِميِو سَ 21( ِإْف َىَحا ِإالَّ َقْػُؿ اْلَبَذِخ )24( َفَقاَؿ ِإْف َىَحا ِإالَّ ِسْحٌخ ُيْؤَثُخ )26َأْدَبَخ َواْسَتْكَبَخ )

 (﴾ 61( َعَمْيَيا ِتْدَعَة َعَذَخ )21( َلػَّاَحٌة ِلْمَبَذِخ )22( اَل ُتْبِقي َواَل َتَحُر )27َأْدَراَؾ َما َسَقُخ )
 ) سػرة السجثخ (

معشى ذلظ أف العقل البذخؼ مغ دوف وحي الدساء يزل ويدؿ، ويشحخؼ، وىحا الحؼ نعانيو مع الحزارة الغخبية، 
 ىع يعسمػف في ضبلـ دامذ، والسدمسػف نائسػف في ضػء الذسذ.عقل فقط، 

 العقل الرخيح والعقل التبخيخي:

اآلف ىشاؾ عقل صخيح، وىشاؾ عقل تبخيخؼ، العقل الرخيح يقػدؾ إلى الحقيقة، لكغ العقل التبخيخؼ تدتخجمو 
 لغيخ ما صشع لو، كيف ؟ 

غ إذا استخجمتيا في ترسيع األغمفة والبصاقات والتقاويع مغ السسكغ أف تقتشي آلة ترػيخ غالية الثسغ ججًا، ويسك
والسحكخات أف تخبح أرباحًا شائمة، لكشظ استخجمتيا لتدويخ العسمة، فجخمت الدجغ، اآللة نفديا إما أف تدتخجميا 
ة في أعساؿ فشية تجارية رائجة ذات أجخ عاٍؿ ججًا، وإما أف تدتخجميا في عسل يحخمو القانػف، فتكػف ىحه اآلل

 سببًا في دخػؿ الدجغ، فالعقل مغ دوف وحي قج يكػف سببًا ليبلؾ صاحبو، قاؿ تعالى:

 (﴾ 01﴿َلَشْدَفَعْغ ِبالشَّاِصَيِة )
 ) سػرة العمق (
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الشاصية مقجمة الخأس، مكاف اتخاذ القخار، مكاف 
السحاكسة، ناصية كاذبة خاشئة، فحيشسا يتخح اإلنداف 

 قخارا خاشئا يكػف عقمو ىػ الدبب.

لمتقخيب: عشج إنداف بيت غالي الثسغ، وباعو بالعسمة 
الرعبة، وفي جيبو جياز يكذف لو العسمة الرعبة، 
اآلف ىشاؾ أجيدة تزع العسمة الرعبة عميو فيطيخ 
عمى الذاشة لػف، إذا كاف لػًنا بختقاليا فالعسمة 

ججًا، وفي جيبو جياز لكذف  صحيحة، وإذا كاف لػنا آخخ فالعسمة مديفة، باع ىحا اإلنداف بيتو بدعخ غاؿٍ 
العسمة السدورة، ولع يدتخجمو، ىحا العقل، في جيبو اآلخخ أرقاـ العسبلت السدورة، ىحا الذخع، فبل استخجـ عقمو، 

 وال رجع إلى الذخع، ففػجئ أف العسمة كميا مدورة فزاع بيتو، وىػ الدبب في ذلظ.

دؾ إلى الخيخ، إلى الفبلح، إلى الشجاح، إلى اإليساف با، فمحلظ أييا اإلخػة، العقل الرخيح ىػ العقل الحؼ يقػ 
إلى شاعة هللا، إلى خجمة الخمق، إلى اإلقباؿ عمى هللا، وأما العقل التبخيخؼ فكأف تحتل بمجًا، وتدعع أنظ احتمتو 
شيء  مغ أجل الحخية والجيسقخاشية، فإذا الػاقع عكذ ذلظ، نيب لمثخوات، وقتل لمبذخ ببل حداب، لحلظ أخصخ

العقل التبخيخؼ، ىحا عقل ساقط محتقخ، يغصي الذيػات، يغصي االنحخافات، يغصي التفمت، وكمسا جمدت مع 
إنداف عاص، واستسعت إلى تبخيخ أعسالو فيػ يدتخجـ عقمو التبخيخؼ، وكمسا التقيت مع إنداف عاقل مدتقيع 

ػط خط الشقل الرحيح وخط العقل الرخيح مؤمغ يدتخجـ عقمو الرخيح، لحلظ الحق دائخة تتقاشع فييا أربعة خص
 وخط الفصخة الدميسة وخط الػاقع السػضػعي، العقل الرخيح الشقل الرحيح الفصخة الدميسة الػاقع السػضػعي.
 أييا اإلخػة، كسا قمت قبل قميل: العقل حيشسا تدتخجمو لخبلؼ ما خمق لو يكػف سبب الجمار، قاؿ تعالى:

َر  َر )02)﴿ِإنَُّو َفكََّخ َوَقجَّ  (﴾ 01( َفُقِتَل َكْيَف َقجَّ
 ) سػرة السجثخ (

 لكغ العقل يدتشيخ بػحي الدساء، ويدتشيخ بتػجييات الخالق الرانع الحكيع.
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 أييا اإلخػة، حيشسا يقػؿ هللا عد وجل:

ْحَسُغ ) ْنَداَف )2( َعمََّع اْلُقْخَآَف )0﴿الخَّ  (﴾ 4( َعمََّسُو اْلَبَياَف )6( َخَمَق اإلِْ
 ة الخحسغ( ) سػر 

 بيغ العقل والسشيج:

 اآلف مع العقل والسشيج، أيعقل أف يعمَّع اإلنداف القخآف قبل أف يخمق أيعقل ؟ كيف ىػ تفديخ اآلية ؟
إّف تختيب اآلية تختيب رتبي، وليذ تختيبًا زمشيًا، فبل معشى لػجػد اإلنداف مغ دوف مشيج يديخ عميو، لحلظ القخآف 

ثسغ، عطيسة الشفع، معقجة الرشع، الذخكة التي اشتخيتيا مشيا نديت أف تخسل لظ ىػ السشيج، كآلة غالية ال
تعميسات، فأنت إذ استخجمتيا مغ دوف تعميسات أعصبتيا، وإف ِخفَت عمييا جسجت ثسشيا، أليدت التعميسات أىع 

 مغ اآللة، ىحا معشى قػلو تعالى:

ْحَسُغ )  (﴾ 4( َعمََّسُو اْلَبَياَف )6ْنَداَف )( َخَمَق اإْلِ 2( َعمََّع اْلُقْخَآَف )0﴿الخَّ
 ) سػرة الخحسغ(

 جاء تعميع القخآف مقجمًا عمى خمق اإلنداف تقجيسًا رتبيًا ال تقجيسًا زمشيًا. 

 خصػط حسخاء البج مغ مخاعاتيا في مػضػع العقل:

 العقل يسكغ أف يرل بظ إلى هللا، ولكغ ال يسكغ أف تحيط بعقمظ با عد وجل: 
 يُصػَف ِبَذْيٍء ِمْغ ِعْمِسِو ِإالَّ ِبَسا َشاَء﴾ ﴿َواَل ُيحِ 

 (255) سػرة البقخة: 

كسخكبة أقمتظ إلى شاشئ البحخ لكشظ بيحه السخكبة األرضية ال تدتصيع أف تخػض بيا عباب البحخ، وال أمػاج 
تخكبو إلى باب البحخ، والحؼ قمتو قبل قميل: أّؼ شيء عجد عقمظ عغ إدراكو أخبخؾ هللا بو، وكأف العقل حراف 

الدمصاف، فإذا دخمت قرخ الدمصاف دخمت وحجؾ، فأنت بعقمظ وصمت إلى هللا، أما إذا أمخؾ هللا بأمخ فيشبغي 
أف تشراع لو، تسامًا كسا لػ أف إندانا بحث عغ شبيب في أعمى مدتػػ مغ العمع واإلخبلص والفيع والسخاس 

لو: إياؾ وتشاوؿ السمح، لغ تدتصيع أف تحاوره، عقمظ أوصمظ والتجخبة الكفاءة، فمسا وصل إلى الصبيب بعقمو قاؿ 
 إليو يجب أف تأخح أمخه بحدب إيسانظ بتفػؽ ىحا الصبيب.
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لكغ العقل كحياتشا فييا خصػط حسخاء، كحلظ أماـ 
العقل خصػط حسخاء كثيخة ججًا، لكغ أبخز ىحه 

 الخصػط: 

)) تفكخوا في مخمػقات هللا، وال تفكخوا في ذاتو 
 ا (( فتيمكػ 

 ] الجامع الرغيخ عغ ابغ عباس بدشج ضعيف [
 
 

إّف العقل أعجد مغ أف يتفكخ في ذات هللا كسا قمت قبل قميل، والعقل مػضػعو مادؼ، وذات هللا ال يسكغ أف 
يحيط بو عقل، لحلظ مغ أعسل عقمو في ذات هللا ربسا ىمظ، وربسا اختل، وربسا أصيب بالجشػف، يقػؿ عميو 

  الربلة والدبلـ:

 )) تفكخوا في مخمػقات هللا، وال تفكخوا في ذاتو فتيمكػا ((
 إذًا ىشاؾ خصػط حسخاء ال بج أف تخاعى في مػضػع العقل.

أييا اإلخػة، مغ البصػلة أال تعخض عمى السذككيغ في الجيغ القزايا اإلخبارية، فإف عخضت ىحه القزايا 
معشى أف ىحا السػضػع مػضػع إخبارؼ، أؼ أف العقل  اإلخبارية وقعت في حخج شجيج، ألف ىؤالء لغ يجركػا ما

 ال يدتصيع أف يخػض فيو إشبلقًا، ىحا مػضػع إخبارؼ صخؼ.

 مغ آيات هللا الكػنية: أّمغ جعل األرض قخارًا:

 اآلف نشتقل إلى شيء آخخ، مغ آيات هللا الجالة عمى عطستو قاؿ تعالى:

 ﴿َأمَّْغ َجَعَل اأْلَْرَض َقَخارًا﴾ 
 (61شسل: ) سػرة ال

األرض مدتقخة، وىي تجور حػؿ الذسذ بدخعة ثبلثيغ كيمػ متخ في الثانية، وفي الجقيقة ألف وثسانسئة، ودْرسشا 
ىحا خسدػف دقيقة، اآلف اقتخبشا مغ تدعة آالؼ كيمػ متخ، ومغ دمذق إلى الخياض بالصائخة ألف ومئة كيمػ متخ، 

 تقخيبًا تدعة آالؼ كيمػ متخ، قاؿ تعالى:نحغ عمى األرض، وىي في دورتيا حػؿ الذسذ قصعشا 
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َحاِب﴾   ﴿َوَتَخى اْلِجَباَؿ َتْحَدُبَيا َجاِمَجًة َوِىَي َتُسخُّ َمخَّ الدَّ
 (88) سػرة الشسل: 

 مع ىحه الحخكة األرض مدتقخة.

ي مخة زرت مدججا في استشبػؿ، الجليل الدياحي أخحني إلى السحخاب، وأشمعشي عمى عسػد رخامي، والجامع مبش
مغ سبعسئة عاـ، وشمب مشي أف أديخ العسػد، العسػد لو قاعجة، ولو غصاء، دار معي في فزاء ميميستخ واحج، 

 سبعسئة عاـ ما ضغط ىحا العسػد، لػ ضغط ال يتحخؾ، قاؿ تعالى: 

 ﴿َأمَّْغ َجَعَل اأْلَْرَض َقَخارًا﴾ 
 (61) سػرة الشسل: 

غاديخ السغخبية في ثبلث ثػاف غاصت تحت سصح األرض، حتى إف األبشية ثابتة، والجليل الدالزؿ، ففي مجيشة أ 
فشجقا مغ ثبلثيغ شابقا اسسو بقي الفشجؽ عمى الصابق الثبلثيغ، غاص الفشجؽ كمو إلى األرض، فأصبح اسع الفشجؽ 

 شاىجا لو، ندؿ ىحا الفشجؽ ثبلثيغ شابقًا تقخيبًا، إذًا:

 ﴿َأمَّْغ َجَعَل اأْلَْرَض َقَخارًا﴾ 
 (61لشسل: ) سػرة ا

 لحلظ يشبغي أف نعخؼ ِنَعع هللا بػفختيا ال بدواليا، ىحا السعشى األوؿ.

 اآلف ىحا الكأس لساذا يبقى عمى الصاولة ؟ ألف لو وزنًا، ما ىػ الػزف ؟ ىػ انجحاب الذيء إلى مخكد األرض.
 أييا اإلخػة الكخاـ، نحغ نعير نعسة ال نعخفيا إال إذا فقجناىا.

يشسا تػجيػا إلى القسخ مغ األرض، والقسخ في مشصقة اسسيا انعجاـ الجاذبية، ىحه السشصقة إّف رواد الفزاء ح
ليدت خاضعة ال إلى األرض، وال إلى القسخ، إذًا: اإلنداف ىشاؾ ال وزف لو، يشاـ عمى فخاشو فيدتيقع وىػ في 

 سقف السخكبة، يسدظ حاجة فتبقى في اليػاء، قاؿ تعالى:

 َض َقَخارًا﴾ ﴿َأمَّْغ َجَعَل اأْلَرْ 
 (61) سػرة الشسل: 

مغ جعل األشياء تدتقخ عمى سصح األرض ؟ ىحه نعسة، األثاث ثابت، السكتبة ثابتة، الحاجات ثابتة، ليا وزف، 
وأنت ثابت، لػ انتقل اإلنداف إلى سصح القسخ لكاف وزنو تقديع ستة، إف كاف وزنو ستيغ كيمػا في األرض فػزنو 
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ركب رائج فزائي السخكبة، ودخل مشصقة انعجاـ الػزف ليذ لو وزف أبجًا، ورحبلت  في القسخ ستة كيمػات، لػ
الفزاء تؤكج ذلظ، الػزف ىػ انجحاب الذيء إلى مخكد األرض، وىحه نعسة كبخػ، األشياء ليا وزف، وىشاؾ 

 استقخار. 

 معشى امغ جعل األرض قخارًا:

 السعشى األوؿ:

ىحا العسػد الخخامي في السدجج يجور، لساذا يجور ؟ ألف ىشاؾ فخاغا  أوؿ معشى: مغ جعل األرض قخارًا مدتقخة،
ال يديج عمى ميميستخ، ولػ ضغط البشاء ميميستخا لسا دار، ىحه عبلمة إتقاف البشاء، واألرض مدتقخة، أما بالدالزؿ 

خؼ نعسة هللا فيقػؿ لظ: سبعة عمى ُسّمع ريختخ، انتيى كل شيء، وىشاؾ زالزؿ تجمخ كل شيء، إذًا: السؤمغ يع
 بػجػدىا ال بدواليا، نعسة استقخار األرض.

أحيانا يخكب إنداف شائخة فيتػىع األرض أكثخ أمشًا، األرض نفديا حيشسا تزصخب ال تبقي وال تحر، وقبل سشػات 
 عجة زلداؿ في القاىخة، والدالزؿ مػجػدة في األرض، فإذا كانت مشصقة فييا استقخار فيحا مغ ِنعع هللا عد وجل،

 قاؿ تعالى:

 ﴿َأمَّْغ َجَعَل اأْلَْرَض َقَخارًا﴾ 
 (61) سػرة الشسل: 

 ىحا السعشى األوؿ.

السعشى الثاني: مغ جعل األشياء ليا وزف، تزعيا 
ىشا فتبقى في مكانيا، لػ ما كاف ىشاؾ وزف فإنظ 
تغادر البيت وتخجع فتجج كل حاجة بسكاف آخخ، 

مغ ِنعع  لكشظ تخجع وتجج كل شيء ثابتا، ىحا أيزاً 
 هللا عد وجل، واآلية الكخيسة: 
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ُ َمَثبًل َقْخَيًة َكاَنْت َآِمَشًة ُمْصَسِئشًَّة َيْأِتيَيا ِرْزُقَيا َرَغجًا ِمْغ ُكلِّ َمَكاٍف َفَكَفَخْت  ُ ِلَباَس ﴿َوَضَخَب َّللاَّ ِبَأْنُعِع َّللاَِّ َفَأَذاَقَيا َّللاَّ
 (﴾ 002ػَف )اْلُجػِع َواْلَخْػِؼ ِبَسا َكاُنػا َيْرَشعُ 

 ) سػرة الشحل(

 ِشَيعًا﴾  ﴿ُقْل ُىَػ اْلَقاِدُر َعَمى َأْف َيْبَعَث َعَمْيُكْع َعَحابًا ِمْغ َفْػِقُكْع َأْو ِمْغ َتْحِت َأْرُجِمُكْع َأْو َيْمِبَدُكعْ 
 (65) سػرة األنعاـ:

 الدالزؿ، أو كسا يحجث في بعس الببلد السجاورة.

اإلنداف في خمق هللا عد وجل، حيشسا يتأمل في عطسة هللا يدداد تعطيسًا  عد  إذًا: أييا اإلخػة، حيشسا يتفكخ
 وجل، قاؿ تعالى: 

َحاِب ُصْشَع َّللاَِّ الَِّحي َأْتَقَغ ُكلَّ َشْيٍء﴾   ﴿َوَتَخى اْلِجَباَؿ َتْحَدُبَيا َجاِمَجًة َوِىَي َتُسخُّ َمخَّ الدَّ
 (88) سػرة الشسل: 

 أنت واقف مدتقخ.

 ثالث:السعشى ال

لكغ ىشاؾ معشى آخخ: كيف أنت مدتقخ، وأنت واقف، مع أف قاعجة استشاد جدسظ عغ شخيق قجميظ ال تكفي، 
فأؼ مجّدع لئلنداف يحتاج إلى قاعجة استشاد تديج عمى سبعيغ سشتيستخا، القجـ لصيفة ججًا، ىحا االستقخار، ىحا 

لتػازف، ففي األذف قشػات فييا سائل، والدائل سصحو الػقػؼ، ىحا التػازف بفزل جياز بالغ التعقيج، اسسو جياز ا
أفقي، فإذا ماؿ اإلنداف، وبقي الدائل أفقيًا وصل إلى مكاف في القشاة لع يكغ فييا سائل، فيجرؾ اإلنداف أنو ماؿ 
فيرحح وْضَعو، لػال ىحه القشػات الثبلث لسا استصاع إنداف أف يقف عمى سصح األرض، بل يقع، والجليل: 

 ع، وال يقف، لتعصُّل ىحا الجياز.السيت يق

لسا يفكخ اإلنداف أف استقخارؼ عمى األرض بفزل نطاـ الجاذبية، واستقخارؼ عمى األرض بفزل سكػف األرض 
مع حخكتيا، مع أنيا تديخ، وكسا قمت قبل قميل: نحغ قصعشا في ىحا الجرس تدعة آالؼ كيمػ متخ، ومحيط 

يمػ متخ بدخعة ثبلثيغ كيمػ متخ في الثانية، واألرض مدتقخة، واألشياء األرض أربعػف ألفا، قصعشا تدعة آالؼ ك
 ليا وزف أيزًا، واإلنداف جيد بقشػات التػازف، وىحا مغ حكسة هللا عد وجل، قاؿ تعالى:
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َساَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتبَلِؼ المَّْيِل َوالشََّياِر﴾   ﴿ِإفَّ ِفي َخْمِق الدَّ
 (164) سػرة البقخة: 

 في الكػف أقرخ شخيق لسعخفة هللا تعالى: التفكخ

أييا اإلخػة، دائسًا وأبجًا أردد ىحه السقػلة: التفكخ في خمق الدساوات واألرض أوسع باب نجخل مشو عمى هللا، 
والتفكخ في خمق الدساوات واألرض أقرخ شخيق إلى هللا، ألنو يزعظ أماـ عطسة هللا، وإذا قمت: العقل، ولعمي 

فتفكخؾ في خمق الدساوات واألرض سبب معخفتظ ، فمحلظ ىحا المقاء الصيب عشػانو: العقيجة  أقرج بو الفكخ،
 واإلعجاز، واإلعجاز أف تتفكخ في ىحه اآليات، واستقخار األرض شيء آخخ.

حيشسا تحىب إلى أستخاليا، عمى الكخة أستخاليا في األسفل، تحىب إلى ىشاؾ فتخػ الدساء فػقظ، واألرض مغ 
 شيء يحيخ، إذًا: ما ىػ العمػ ؟ ىي الجية السقابمة لسخكد األرض، ىحا نطاـ، قاؿ تعالى:تحتظ، 

 ﴿َأمَّْغ َجَعَل اأْلَْرَض َقَخارًا﴾ 
 (61) سػرة الشسل: 

تشعع باالستقخار، أمغ جعل األشياء ليا وزف، إًذا: أنت عمى األرض أضعاؼ مزاعفة وزنظ وحجسظ، ولكاف 
ىشاؾ قشػات تػازف الحتجت إلى قشػات كأقجاـ الفيل، فيربح السذي أشغااًل شاقة،  وزنظ مئتي كيمػ، ولػ لع يكغ

 ىحا التفكخ يعخفظ با عد وجل، وبجقة صشعظ، قاؿ تعالى:

 ﴿َأمَّْغ َجَعَل اأْلَْرَض َقَخارًا﴾ 
 (61) سػرة الشسل: 

ْنَداَف ِفي َأْحَدِغ َتْقِػيٍع )  (﴾ 1اُه َأْسَفَل َساِفِميَغ )( ُثعَّ َرَدْدنَ 4﴿َلَقْج َخَمْقَشا اإلِْ
 ) سػرة التيغ (

 أييا اإلخػة الكخاـ، إلى متابعة مػضػع العقل في المقاء القادـ.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 العقل يتكامل مع الػحي ومختبط بالػاقع -2-( مقػمات التكميف : العقل 63-12الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، الحسج  رب العالسيغ، 
إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا إتباعو، وأرنا 

فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ  الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ
 الرالحيغ، أخخجشا مغ ضمسات الجيل والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

 مقجمة وتحكيخ:

أييا اإلخػة الكخاـ، مع الجرس الثامغ مغ دروس العقيجة، واإلعجاز، وىحه الجروس تتحجث عغ مقػمات التكميف، 
في دروس سابقة تحجثت عغ الكػف كأحج مقػمات التكميف، وتحجثت عشو كأوؿ ثابت مغ ثػابت اإليساف، ثع و 

انتقمشا إلى العقل كأداة لسعخفة هللا عد وجل، وىػ مشاط التكميف، وبيشت أف عبلقتو بالشقل التأكج مغ صحة الشقل 
الشقل، ونتابع الحجيث عغ العقل في ىحا الجرس  قبل الشقل، ثع فيع الشقل بعج الشقل، ولغ يكػف العقل حكسًا عمى

 الثاني.

 األمانة واإلنداف:

كمكع يعمع مغ مدمَّسات اإليساف أف اإلنداف ىػ السخمػؽ األوؿ، األوؿ رتبة، ولسجخد أنظ إنداف، أنت السخمػؽ 
يا رب، وترجػ األوؿ، ألف هللا حيشسا عخض عمى الخبلئق كميا األمانة أشفقغ مشيا، وقاؿ اإلنداف: أنا ليا 

 لحسل األمانة: 

َساَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَباِؿ َفَأَبْيَغ َأْف َيْحِسْمَشَيا َوَأْشَفْقَغ ِمْشيَ  ْنَداُف ﴾ ﴿ِإنَّا َعَخْضَشا اأْلََماَنَة َعَمى الدَّ  ا َوَحَسَمَيا اإلِْ
 ) سػرة األحداب ( 
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 نفدظ أمانة البج مغ تدكيتيا:

مػؽ األوؿ الحؼ قبل حسل األمانة، أنت فػؽ السبلئكة إف أديت األمانة، وال سسح هللا ىل تعمع مغ أنت ؟ أنت السخ
 وال قجر اإلنداف دوف الحيػاف إذا خاف األمانة، فسا األمانة ؟ نفدظ التي بيغ جشبيظ: 

اَىا )1﴿َقْج َأْفَمَح َمْغ َزكَّاَىا )  ( ﴾ 01( َوَقْج َخاَب َمْغ َدسَّ
 ) سػرة الذسذ (

 لشجاح، الفػز كل الفػز، التفػؽ كل التفػؽ في أف تدكي نفدظ:الشجاح كل ا

 ﴿َقْج َأْفَمَح ﴾ 
 ) سػرة الذسذ (

 خالق الدساوات واألرض يقػؿ لظ: 

 ﴿َقْج َأْفَمَح َمْغ َزكَّاَىا ﴾ 
 ) سػرة الذسذ (

القيا، تدكييا تدكييا بأف تعخفيا بخالقيا، تدكييا بأف تعخفيا بسشيج خالقيا، تدكييا بأف تحسميا عمى شاعة خ
بالبحؿ، بحؿ الغالي والخخيز والشفذ والشفيذ، تدكييا باالتراؿ با، إف زكيتيا في الجنيا كانت التدكية ثسشًا لجشة 

 عخضيا الدساوات واألرض.

اإلنداف مخمػؽ لمجشة، لحلظ يسكغ أف يقّدع الشاس 
عمى اختبلؼ ممميع ونحميع وانتساءاتيع وأعخاقيع 

 ومحاىبيع إلى زمختيغ: وأندابيع وشػائفيع

َؽ ِباْلُحْدَشى )1) ﴿َفَأمَّا َمْغ َأْعَصى َواتََّقى  ﴾ (3( َوَصجَّ
 )سػرة الميل(

أوؿ زمخة صجقت أنيا مخمػقة لمحدشى أؼ الجشة، 
أنت مخمػؽ لمجشة فقط، وأنت في الجنيا مغ أجل أف 

 تجفع ثسغ الجشة، لحلظ:
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 ( ﴾ 3َؽ ِباْلُحْدَشى )( َوَصجَّ 1﴿َفَأمَّا َمْغ َأْعَصى َواتََّقى )
 )سػرة الميل(

التختيب معكػس، ألنظ صجقت بالحدشى اتقيت أف تعري هللا، وألنظ صجقت بالحدشى، وعمست عمع اليقيغ أف 
 ثسغ الجشة ىػ العسل الرالح، فبشيت حياتظ عمى العصاء، وىشاؾ فخؽ صارخ بيغ السؤمغ وغيخ السؤمغ.

 ىحا ىػ الشجاح الحقيقي:

شي حياتو عمى العصاء، غيخ السؤمغ عمى األخح، األنبياء أعصػا ولع يأخحوا، األقػياء أخحوا ولع إّف السؤمغ يب
يعصػا، فإف أخحت ولع تعط، أو أعصيت ولع تأخح فأنت بالحالة األولى مغ أتباع األقػياء، وفي الحالة الثانية مغ 

 أتباع األنبياء.

  لحلظ أييا اإلخػة الكخاـ، حيشسا تقخأ قػلو تعالى:

 ﴿َقْج َأْفَمَح َمْغ َزكَّاَىا ﴾ 
 ) سػرة الذسذ (

تخػ أف ىحا ىػ الشجاح الحقيقي، وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ لػ أف إنداًنا يسمظ كسا يسمظ ) بيل غيت ( تدعيغ 
ة ممياًرا، وإندانا فقيخا في التعتيع، إف حزخ لع ُيعخؼ، وإف غاب لع ُيتفقج، وعخؼ هللا، وزكى نفدو أفزل مميار مخ 
مغ الحؼ جسع أكبخ ثخوة في األرض، ألف الجنيا دار انقصاع، وقف القمب انتيى كل شيء، كل األمػاؿ السشقػلة 
وغيخ السشقػلة تريخ إلى غيخؾ، تدكغ بيتًا فخسًا، لكغ مريخؾ إلى القبخ، تتستع بسكانة كبيخة إلى القبخ، لظ 

 .مخكبة فارىة مريُخؾ إلى القبخ 

ـ، ما وججت عمى سصح األرض مغ آدـ إلى يـػ القيامة إندانًا أعقل مسغ أعج ليحه الداعة، وهللا أييا اإلخػة الكخا
ساعة لقاء هللا عد وجل، فمحلظ ألنظ إنداف السخمػؽ األوؿ، أنت مخشح إما أف تكػف فػؽ السبلئكة، وال سسح هللا 

 وال قجر، أو أف يكػف اإلنداف دوف الحيػاف:

 ﴿ِإفَّ الَِّحيَغ َكَفُخوا ﴾ 
 سػرة البيشة ( )
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 اآلية: 

 ( ﴾ 3اْلَبِخيَِّة )﴿ِإفَّ الَِّحيَغ َكَفُخوا ِمْغ َأْىِل اْلِكَتاِب َواْلُسْذِخِكيَغ ِفي َناِر َجَيشََّع َخاِلِجيَغ ِفيَيا ُأوَلِئَظ ُىْع َشخُّ 
 ) سػرة البيشة (

اِلَحاِت ُأوَلِئَظ ُىْع َخْيخُ   اْلَبِخيَِّة ﴾  ﴿ِإفَّ الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ
 ) سػرة البيشة (

 أييا اإلخػة الكخاـ، دققػا، ابتغػا العدة عشج هللا، ال يميق بظ أف تكػف لغيخ هللا، إف كشت لغيخ هللا تحتقخ نفدظ:

 ﴿َوَمْغ َيْخَغُب َعْغ ِممَِّة ِإْبَخاِىيَع ِإالَّ َمْغ َسِفَو َنْفَدُو ﴾ 
 ) سػرة البقخة (

أنت بيحا تحتقخ نفدظ، أنت مسكغ أف تخفس مبلييغ األشياء ألنظ تحتقخىا، إال إذا  إف كشت مجيخًا لغيخ هللا
 رفزت الجيغ فإنظ تحتقخ نفدظ:

 ﴿َوَمْغ َيْخَغُب َعْغ ِممَِّة ِإْبَخاِىيَع ِإالَّ َمْغ َسِفَو َنْفَدُو ﴾ 
 ) سػرة البقخة (

مانة وقمت: أنا ليا يا رب، بيشسا جسيع فمحلظ ألنظ مغ بشي البذخ، ألنظ إنداف أنت في األصل ُعخضت عميظ األ
الخبلئق أشفقػا مشيا، لحلظ الحيػاف ركب مغ شيػة ببل عقل، ُرِكَب الَسَمظ مغ عقل ببل شيػة، أما اإلنداف ُرِكَب 
مغ شيػة عقل، فإذا سسا عقمو عمى شيػتو أصبح فػؽ السبلئكة، وإف سست شيػتو عمى عقمو أصبح دوف 

 الحيػاف. 

 لسعقج:العقل:الجياز ا

أييا اإلخػة الكخاـ، نحغ في مػضػع العقل، ترػر العقل جياز حاسػب مغ أعمى مدتػػ ال يداؿ العقل عاجدًا 
 عغ فيع ذاتو.

مخة قخأت في مقالة أنو لػ أخحنا حيًا مغ أحياء مجيشة عسبلقة في العالع الغخبي كميا ناشحات سحاب، وكل ىحه 
لخارج، ال تخقى إلى مدتػػ العقل، ىشاؾ مئة وأربعيغ مميار خمية ناشحات الدحاب فييا صسامات مغ الجاخل وا

سسخاء لع تعخؼ وضيفتيا بعج، والخبليا القذخية أربعة عذخ مميار خمية في مكاف ال يديج عمى حبة العجس، 
سع، والحاكخة فييا سبعػف مميار صػرة، ىشاؾ في مكاف السحاكسة، وفي مكاف االستقخاء، واالستشتاج، والخؤية، والد
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 والبرخ، وقذخة الجماغ فييا كل السجركات، وفييا كل السفيػمات:

 أتحدب أنظ جـخ صغيخ وفيظ انصػػ العالع األكبخ
لحلظ أييا اإلخػة الكخاـ، العقل جياز بالغ التعقيج، 

 عاجد عغ فيع نفدو، وىػ أداة لسعخفة هللا:

َساَء َرَفَعَيا َوَوَضَع اْلِسيَداَف ﴾   ﴿َوالدَّ
 حسغ () سػرة الخ 

 ﴿َأَفبَل َيْعِقُمػَف ﴾ 
 ) سػرة يذ (

 ﴿َأَفبَل َيْشُطُخوَف ﴾ 
 ) سػرة الغاشية (

 ﴿َما َلُكْع َكْيَف َتْحُكُسػَف ﴾ 
 ) سػرة الرافات (

 ﴿َفَأنَّى ُتْرَخُفػَف ﴾ 
 ) سػرة الدمخ (

 اآليات التي تتحجث عغ العقل ولػازمو تقتخب مغ ألف آية. 

 ستعساؿ:العقل محجود اإلدراؾ محجود اال

عطسة اإلسبلـ أنو وسصي، لع يمغ دور العقل كسا في بعس األدياف، يقاؿ: اإليساف فػؽ العقل، ولػ ُجعل العقل 
كالعالع الغخبي يتحكع بالجيغ، إف حكست العقل بالجيغ فأنت معتدلي، وإف ألغيت العقل فقج ألغيت أداة معخفة هللا، 

 اإلسبلـ وسصي.

 سا نبالغ بقيسة العقل نجعمو أداة مصمقة لمسعخفة، وأداة محجودة.أييا اإلخػة الكخاـ، نحغ حيش

مخة ثانية: ميداف دقيق حداس فيو ميدات ىائمة، غاٍؿ ججا، لكشو محجود االستعساالت، مغ خسذ غخامات إلى 
عقل خسدة كيمػات، ضسغ ىل الػزنيغ رائع ججًا، أما إذا كمفتو بعسل فػؽ ىحه الحجود فبل يمبيظ، العقل محجود، ال

يجب أف يخػ شيئًا ماديًا، ويحكع عميو، يجب أف يخػ أثخًا يرل مغ ىشا إلى السؤثِّخ، يجب أف يخػ حكسة يرل 
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مغ الحكسة إلى الحكيع، يجب أف يخػ تدييخًا يشتقل مغ التدييخ إلى السديخ، يجب أف يخػ بشاء يشتقل مغ البشاء 
لسشطع، فالعقل مختز بيحه السيسة، شيء غابت عيشو إلى الباني، يجب أف يخػ نطامًا يشتقل مغ الشطاـ إلى ا

 وبقيت آثاره.

دخمت إلى الجامعة في أياـ الريف، ليذ ىشاؾ دواـ، تأممت في القاعات، في السجرجات، في الحجائق، في 
السخابخ، في اإلدارات، في بيػت الصمبة، في بيػت األساتحة، في السػقع، في اإلشبللة، استشبصت آالؼ الحقائق 

مرسسي الجامعة، يتستعػف بعمع وبحوؽ وبجساؿ في أذواقيع، وبخبخة عالية، وفييا مخافق عامة تبلفت كل عغ 
أخصاء الساضي يسكغ أف تدتشبط مغ بشاء الجامعة ما ال نياية لو مغ السعمػمات، لكغ لغ تدتصيع أف تعخؼ مغ 

ال نطاـ القبػؿ فييا، وال نطاـ الشجاح خبلؿ بشاء الجامعة مغ ىػ رئيذ الجامعة، و ال مغ ىع عسجاء كمياتيا، و 
 فييا، وال قيسة األقداط فييا، ىحه البج ليا مغ كتاب. 

 العقل يتكامل مع الػحي:

اآلف دقق، العقل يتكامل مع الػحي، أؼ شيء عجد العقل عغ إدراكو أخبخؾ الػحي بو، بعقمظ تدتشبط أف ىحا 
 الكػف البج لو مغ خالق، يأتي الػحي و يقػؿ: 

َساَواِت َواأْلَْرَض ﴾ ﴿َّللاََّ    الَِّحي َخَمَق الدَّ
 ) سػرة األحقاؼ (

بيحا العقل يخػ مبلحطة دقيقة ججًا، أف الحياة 
قريخة، والحطػظ متفاوتة، ىشاؾ قػؼ وضعيف، غشي 
 ، وفقيخ، ووسيع ودميع، رحيع وقاٍس، وضالع ومطمـػ
وُمتحكع ومتحكع بو، ُمدتغل ومدَتغل، والحياة 

السػت، ويشيي كل شيء، العقل ال قريخة، ويأتي 
يقبل ذلظ، البج مغ حياة أخخػ تدػػ فييا الحدابات، 

 يأتي الػحي، ويقػؿ: 

ـِ اْْلَِخِخ ﴾   ﴿َمْغ ُيْؤِمُغ ِباَلِلَِّ َواْلَيْػ
 ) سػرة التػبة (
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 يأتي في الػحي اليـػ اآلخخ، يـػ الجيغ، يـػ تدػية الحدابات:

يِغ ﴾  ـِ الجِّ  ﴿َماِلِظ َيْػ
 الفاتحة ( ) سػرة

 لحلظ أؼ شيء عجد عقمظ عغ إدراكو أخبخؾ هللا بو، فالعقل والػحي يتكامبلف. 

 ما عبلقة الػحي بالعقل؟

 لكغ مخة ثانية واألمخ ضخورؼ ججًا ما عبلقة الػحي بالعقل ؟

مات قبل  العقل مختبط بالػاقع، أما الػحي فسختبط بالحقيقة السصمقة، وذكخت في لقاء سابق فيسا أذكخ أف إنداناً 
خسديغ عامًا، ال يرجؽ أف تجسع سبعة آالؼ كتاب في قخص واحج، و ال يقبل، كحلظ ال يقبل أف تسدظ بجياز 
صغيخ تخاشب أشخاؼ الجنيا، اآلف ىحا مقبػؿ، العقل مختبط بالػاقع، والػحي مختبط بالحقيقة السصمقة، لحلظ 

 .األصل ىػ الػحي، والعقل لفيع الػحي، ولمتأكج مغ صحة الشز

 عبلقة العقل بالشقل ؛ قبل الشقل لمتأكج مغ صحة الشز، وبعج الشقل لفيع الشز، ىحا ىػ السػقف الكامل.

 ال يتشاقس العقل مع الشقل:

لكغ إخػانشا الكخاـ، ال يسكغ أف يتعارض العقل مع 
الشقل، لدبب بديط ؛ أف العقل مقياس أودعو هللا 
، فيسا فيشا، وألف الشقل كبلـ هللا وبياف السعرـػ

فخعاف مغ أصل واحج، فإذا تعارضا فمعجـ قصعية 
أحجىسا، فقج يتعارض نز مػضػع غيخ صحيح مع 
العقل، ىحا مسكغ، وقج تتعارض نطخية لع تثبت بعج 
مع الػحي، أما إذا تػافخ في الػحي القصعية وفي 
العقل القصعية فإف تبلـز العقل مع الشقل حتع واجب، 

أصل واحج، وىحه أعطع ميدة في ىحا اإلسبلـ العطيع، إسبلمشا عمسي، وما ِمغ شيء ألف العقل والشقل فخعاف مغ 
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جاء بو الجيغ، وقاؿ العقل: ال، أما أّؼ ديغ أرضي، أؼ محىب أرضي العقل يقػؿ: ألف ال، وال مع مزي الدمغ، 
 ىحه واحجة.

 الحق دائخة تتقاشع فيو أربع خصػط:

ة تتقاشع فييا أربعة خصػط، اآلف دققػا في كل كمسة أقػليا: خط الشقل لػ وسعشا ىحا األمخ أنا أرػ أف الحق دائخ 
الرحيح، ألف ىشاؾ نقبًل غيخ صحيح، إما أنو حجيث مػضػع، أو تأويٌل غيخ صحيح لشز صحيح، إما الشز 

 غيخ صحيح، أو التأويل غيخ صحيح، وخط العقل الرخيح.

 قل تبخيخؼ، لحلظ: تحجثت في لقاء سابق عغ أف ىشاؾ عقبًل صخيحًا، وىشاؾ ع

 الخط األوؿ: خط الشقل الرحيح.

 والخط الثاني: خط العقل الرخيح.

والخط الثالث: الػاقع السػضػعي، ألف ىشاؾ واقعًا مدورًا، مثبًل: شيء مغ أحجاث الداعة، أّؼ عسل في األرض 
اـ إلى السدمسيغ، يذار بأصبع االتياـ لمسدمسيغ، أؼ عسل عشيف في األرض بادغ ذؼ بجء يذار بأصبع االتي

مع أف ىشاؾ أخًا كخيسًا مقيًسا في بمج غخبي بعيج أجخػ دراسة كمفتو جيجًا كبيخًا، أحرى أعساؿ العشف في ىحا 
البمج الكبيخ البعيج القصب، فإذا نريب السدمسيغ مغ أعساؿ العشف ثبلثة بالسئة فقط، ىشاؾ واقع مدور، ىشاؾ 

 اتياـ.
 ة. والخط الخابع: خط الفصخة الدميس
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 ما ىػ الحق:

إذًا: ما ىػ الحق ؟ الحق ما جاء بو الشقل الرحيح، 
وقِبمو العقل الرخيح، وارتاحت إليو الفصخة الدميسة، 

 وأيجه الػاقع السػضػعي، ىحا ىػ الحق.

بالسشاسبة، كمسة الحق وردت في القخآف مئات السخات 
ما ىػ الحق ؟ يعخؼ الحق إف عخفشا الباشل، الباشل 

الدائل والعابث، الحق إذًا الذيء الثابت الذيء 
 واليادؼ.

أحيانًا تشرب خيسة سيخؾ، خيسة ألسبػعيغ، والديخؾ لمتدمية، ما فيو شيء، وأحيانًا يبشى بشاء ضخع ليكػف 
جامعة، فالجامعة ىادفة لتخخيج قادة لؤلمة، وتعميع الجيل الراعج العمـػ الرحيحة، الجامعة ىجفيا واضح، 

 ىشاؾ جامعات مغ عاـ ألف وخسدسئة مػجػدة اآلف في العالع الغخبي.وبشيت لتبقى، و 
لحلظ أييا األخػة الكخاـ، الحق الذيء اليادؼ والثابت، عخفو هللا بأنو نفي عغ أف تكػف أفعالو باشمة، إف الباشل 

 كاف زىػقا، ونفى المعب، والمعب عسل عابث ببل ىجؼ، صار الحق الذيء الثابت واليادؼ.

خؼ ترشيفا لكل ما تخػ عيشاؾ، ىشاؾ أشياء، لعب وليػ، والميػ أف تميػ بالخديذ عغ الشفيذ، يسكغ أف تج
والمعب أف تقـػ بعسل ببل ىجؼ، لعب الشخد، فإذا لعب الخجُل إلى الداعة الثالثة بالميل ىل يربح دكتػرا ؟ ىل 

لشاس في الببلد الشامية يريخ تاجخا كبيخا ؟ ىل يربح صاحب مؤسدة ؟ ومع األسف الذجيج معطع نذاشات ا
 نذاشات عابثة ببل ىجؼ، وتزييع لمػقت. 

 مبادئ العقل: مبجأ الدببية،الغائية،وعجـ التشاقس:

 أييا اإلخػة الكخاـ، ذكخنا في لقاء سابق عغ العقل أف فيو مبجأ الدببية، ومبجأ الغائية، ومبجأ عجـ التشاقس.
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 مبجأ الدببية: – 0

حجث الصائخات صشعت في مدتػدع حجيج، وضعشا فيو الجيشاميت، وفجخنا ىل يرجؽ عقمظ أف شائخة مغ أ
الجيشاميت، فإذا بصائخة، ىل ىشاؾ واحج بالسميار وخسدسئة مميػف إنداف يقبل ىحا ؟ الصائخة نتيجة خبخات مئة عاـ 

ومقاومة الخياح، وميشجسيغ وخبخاء، وخبخاء بالقػانيغ وبالفيدياء والكيسياء، وبالفمظ والجػ واآلالت، وبالحخكة، 
وأمػاؿ شائمة، معقػؿ شائخة تشتج مغ انفجار لسدتػدع حجيج ؟ ائت إلى مصبعة فييا حخوؼ، وفييا حبخ، وفييا 
ورؽ، ضع فييا قشبمة، وانتطخ أف تجج قامػسا رائع ججًا مغ ألف صفحة، األفعاؿ مختبة، أسساء األفعاؿ، 

خزخ، أو قامػس أعبلـ، ىل ىحا مسكغ ؟ مسكغ أف السزارع، عيغ السزارع، األفعاؿ باألحسخ، الذخح باأل
 يحجث انفجار بسصبعة فييا حخوؼ، وفييا حبخ، وفييا ورؽ، فيشتج قامػس ؟ مدتحيل.

أييا اإلخػة، بعس العمساء ألف كتابا عشػانو: ) هللا يتجمى في عرخ العمع (، كاتب أمخيكي، في فرل مشو يقػؿ: 
أف ترشعيا صجفة، لحلظ العقل ال يقبل شيًئا ببل سبب، سبحاف هللا،  ذرة الحسس األميشي ال تكفي ذرات الكػف 

والكػف فيو نطاـ الدببية، فكأف هللا يأخحؾ بمصف، أف لكل شيء سببًا، وىحا السدبب لو سبب، وىحا السدبب لو 
 سبب، إلى أف ترل إلى مدبب األسباب.

 هلالج لج، نطاـ الدببية أساسو أف هللا عد وجل عغ في العقل إلو عطيع يأخح بيجنا إليو، مغ ىػ مدبب األسباب ؟ هللا
شخيق ىحا الشطاـ في خمقو، وعغ شخيق ىحا القانػف في عقمظ يأخحؾ إليو بمصف، الججاجة مغ البيزة، والبيزة 

 مغ الججاجة، أوؿ دجاجة مغ خمقيا ؟ ىػ مدبب األسباب.

راف الحميب، اشتخيتو، وضعتو في أسفل شيء آخخ، مخة وججت قخص بمػر مكتػب عميو: أف ىحا القخص يسشع فػ 
الػعاء، مؤلتو في الحميب، فالحميب لع يفخ، السذكمة حمت، لكغ في العقل لع تحل السذكمة، عشجؾ حاجات عقمية 
أحيانًا حمت، لكغ لع تحل في الفكخ، قخص بمػر تزعو في قعخ وعاء فيو حميب، والحميب بعج أف يغمي ال يخخج 

ال، وهللا فيسا أذكخ بقيت أبحث عغ الدخ أسبػعا حتى مع مجاولة مع أساتحة في التعميع مغ الػعاء، ىحا ليذ معقػ 
الثانػؼ، ىحا القخص لو مثل قبة صغيخة، لو فتحة واحجة، لسا يغمي الحميب تخخج الفقاعات مغ فتحة واحجة كثيفة 

ت، ترعج مغ كل الجيات ججًا، تثقب القذصة فيتػقف فػراف الحميب، وفي األصل القذصة مادة كتيسة الفقاعا
نحػ األعمى، فالحميب يفػر، أما ىحا القخص فقج جسع الفقاعات، وأخخجيا مغ مكاف واحج، فالفقاعات أصبحت 
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 مثل الراروخ، ثقبت ىحه الصبقة الكتيسة في أعمى الحميب، فحمت السذكمة.

 ؟ يب ال يفػر في ىحا الػعاءأف الحمأحيانا يكػف عشجؾ مذكبلت ال تحل إال أف تفيسيا عمى أساس الدبب، كيف 

 مبجأ الغائية: – 2

مثبًل: الغائية، لساذا الجماغ في الجسجسة ؟ ألنو أخصخ جياز في اإلنداف، حداس ججًا، ولساذا بيغ الجماغ 
والجسجسة سائل المتراص الرجمة، رواد الفزاء صسسػا مخكبات الفزاء فقمجوا الجماغ، الكبدػلة التي فييا 

جدع السخكبة سائل، فحيشسا يكػف ارتصاـ في شبقة اليػاء ىحه الرجمة تػَزع عمى كامل الجدع،  الخواد بيشيا وبيغ
واآلف قج يقع شفل عمى األرض تدسع لرػت رأسو مع الببلط رنيشا، ومع ذلظ ال يتأثخ، ىحا الدائل السحيط 

أؼ إنداف وقع عمى  بالجماغ يستز الرجمة، ويػزعيا عمى كامل مداحة الجماغ، لساذا العيغ في السحجخ ؟
األرض فقج برخه، ىي في حرغ حريغ، الغاية مغ وضع العيغ في السحجخ أف تحفع، والغاية مغ وضع 
الشخاع الذػكي في العسػد الفقخؼ أف يحفع، والغاية مغ وضع معامل كخيات الجـ الحسخاء وىي أخصخ معسل في 

الحػض أف يحفع، الخحع في قخار مكيغ ضسغ اإلنداف في نقي العطاـ أف تحفع، والغاية مغ وضع الخحع في 
عطع الحػض، والشخاع الذػكي ضسغ العسػد الفقخؼ، والجماغ ضسغ الجسجسة، والعيغ ضسغ السحجخ، والقمب 

 ضسغ القفز الرجرؼ.

التفكيخ ال باألسباب بل بالغاية، ما غاية وضع القمب 
في القفز ؟ لػ واحج تمقى ضخبة قػية تمقاىا العطاـ 

حخز حخيد، ما حكسة أف الذعخ ما فيو القمب في 
أعراب حذ ؟ مغ أجل أف تيحب شعخؾ، وإال 
تحتاج إلى عسمية في السذفى، ألف فيو أعراب 
حذ، كل عسمية حبلقة يجب أف تحىب إلى 
السدتذفى، وأف تجخؼ عسمية حبلقة مع التخجيخ 
الكامل، ما حكسة وجػد أعراب حذ في األسشاف ؟ 

ب الحذ ال تشاـ الميل، تحىب وترمح الدغ بجؿ أف تفقجه، لػ أف فكخؾ جاؿ حتى إذا وصل الشخخ إلى عر



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

139 

جػالت لساذا السفرل نحػ الجاخل ؟ لػ لع يكغ مفرل، فسا غاية ىحا السفرل ؟ مغ أجل أف تأكل، لػ ما عشجؾ 
ما  مفرل يجب أف تشبصح عمى األرض، وتأكل مثل اليخة تسامًا، لساذا في السثانة عزبلت ؟ مغ أجل أف تفخغ
فييا في وقت قميل، وإال تحتاج إلى ربع ساعة أو نرف ساعة لػ ما عشجؾ عزبلت ضغط، لساذا عشجؾ مثانة ؟ 
ألف الكمية تفخز في كل عذخيغ ثانية قصخة بػؿ، لػ ما عشجؾ مثانة تحتاج إلى حّفاضات فتبقى خسذ ساعات، 

في شحاؿ الصفل الرغيخ كسية حجيج تكفيو  لسا فكخؾ يجػؿ بخمقظ ؟ لتعخؼ عطسة هللا عد وجل، لساذا أودع هللا
 سشتيغ ؟ ألف حميب األـ ما فيو حجيج، فجوف أف تذعخ تفكخ بالدبب وتفكخ بالغاية.

مخة شاىجت مدجمة ليا أزرار ىشا، ليا ىشا نتػء أعمى مغ مدتػػ األزرار، ونتػء ثاٍف ىشا لساذا ؟ أريج الغاية، في 
ف أعمى مغ مدتػػ األزرار، لػ أف األزرار وقعت ال تتحصع، تقي أصل ترسيع في السدجمة فيو نتػءاف بارزا

 تحصع األزرار.

حجثتكع في درس سابق أني كشت في العسخة في مكتبة مراحف في الحـخ الشبػؼ، سقف السكتبة مائل، لساذا ؟ قج 
، أنت يأتي معتسخ دوف أف يذعخ يزع شيئا ال يميق أف يكػف فػؽ السرحف، لحلظ جعل غصاء السكتبة مائل
 الحع حالظ، كل نذاشظ الفكخؼ يتحخؾ وفق الدبب والشتيجة، والدبب والغاية، العقل مبجؤه سببي وغائي.

 ػ عجـ التشاقس:  6

عجـ التشاقس: لػ أف إنداًنا متيع بقتل إنداف، والجخيسة بجمذق، وىحا اإلنداف جاء بتقخيخ مغ محافع حمب أنو 
لقاضي ؟ يبخئو، ألف العقل ال يرجؽ أف إندانا في آف واحج بجمذق كاف عشجه وقت وقػع الجخيسة، ماذا يفعل ا

وحمب، وما داـ جاء بترخيح مغ رجل مدئػؿ، أنو كاف عشجؼ الداعة الثانية عذخة، وقج وقعت الجخيسة الداعة 
كيخ الثانية عذخة في دمذق، ما داـ أثبت أنو كاف في حمب في ىحه الداعة إذًا ىػ بخؼء، في أثشاء التفكيخ، التف
شيء مستع ججًا، ىحا العقل أكبخ ىجية مغ هللا، نذاشو واسع ججًا، أنا الحطت شفبل أوؿ ما بجأ يسذي ىشاؾ 
قصعة حمػيات، والغخفة ليا مقاعج عمى شكل ) يػ (، فالقصعة ىشا، وىػ واقف ىشا، ليذ بإمكانو أف يسذي، 

اليجؼ الحؼ يجب أف يديخ إليو بعكذ فسذى عمى أشخاؼ السقاعج كميا، إلى أف وصل إلى ىجفو، ىػ فكخ في 
 االتجاه حتى يرل إليو. 
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 السػقف الكامل مغ األسباب:

أييا اإلخػة الكخاـ، اآلف عشجنا شيء، هللا عد وجل جعل لكل شيء سببا، العالع الغخبي يتػىع أف الدبب خالق 
الحؼ يخمق الشتيجة ؟ ىػ هللا  الشتيجة، وليذ األمخ ذلظ، الدبب ال يخمق الشتيجة، ولكشو يأتي قبل الشتيجة، مغ

 عد وجل، لحلظ قاؿ بعس عمساء العقيجة: عشجىا ال بيا، يعشي عشج إرادة هللا، ال باألسباب.

اآلف عشجنا مػقف كامل، ومػقف ناقز، السػقف الكامل أف تأخح باألسباب أييا السؤمغ، وكأنيا كل شيء، ثع 
، ويحتاجو الشاس جسيعًا، عشجؾ سفخ بسخكبتظ، تجخؼ تتػكل عمى هللا، وكأنيا ليدت بذيء، ىحا كبلـ دقيق

مخاجعة دقيقة ججًا، العجبلت، السكابح، الديت، التػصيبلت كميا، أخحت األسباب، لكغ األخح باألسباب ال يعشي 
سبلمتظ، الدبلمة يخمقيا هللا لظ، لحلظ تأخح باألسباب وكأنيا كل شيء، ثع تتػكل عمى هللا وكأنيا ليدت بذيء 

ػقف الكامل، لحلظ العالع الغخبي، أخح باألسباب، واعتسج عمييا، وألييا، وندي هللا، والعالع الذخقي لع يأخح ىحا الس
بيا، فػقع في وادؼ السعرية، والحؼ أخح بيا، واعتسج عمييا وقع في وادؼ الذخؾ، السػقف الكامل أف تأخح 

 ، والحؼ يشطع ىحه الحقيقة الحجيث الذخيف: باألسباب وكأنيا كل شيء، ثع تتػكل عمى هللا وكأنيا ليدت بذيء

ُ َونِ  َ َيُمػـُ َعَمى اْلَعْجِد، َوَلِكْغ َعَمْيَظ ِباْلَكْيِذ، َفِإَذا َغَمَبَظ َأْمٌخ َفُقْل: َحْدِبَي َّللاَّ  ْعَع اْلَػِكيُل (( )) ِإفَّ َّللاَّ
 ] أبػ داود[

 أنا أستدمع، وأقػؿ: انتييشا، ما بيجؼ شيء.

شيخ األزىخ، كاف شالب عمع، وانتدب إلى األزىخ، ما نجح، فتخؾ الجراسة، وىػ جالذ بقخيتو مخة قخأت قرة عغ 
رأػ نسمة صعجت عمى الحائط، بعج مدافة متخيغ وقعت، فأعادت الكخة عّج محاوالتيا ثبلثا وأربعيغ محاولة، 

لعالع الغخبي قػؼ ججًا، فاستحى مغ الشسمة، وعاد، ودرس، وصار شيخ األزىخ، تقػؿ: انتييت، ما بيجنا شيء، ا
 بيجه كل شيء، بيجه أسمحة فتاكة، بيجه اإلعبلـ، بيجه الساؿ، بيجه التحالفات، 

َ َيُمػـُ َعَمى اْلَعْجِد ((  )) ِإفَّ َّللاَّ
 قاؿ تعالى:

 ﴿َقاَؿ َأْصَحاُب ُمػَسى ِإنَّا َلُسْجَرُكػَف ﴾ 
 ) سػرة الذعخاء (
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 )) َوَلِكْغ َعَمْيَظ ِباْلَكْيِذ ((
ط، خح باألسباب، اسأؿ، ابحث، دقق، لحلظ اإلسبلـ ليذ سكػنيًا، اإلسبلـ حخكي، وليذ سمبيًا، اإلسبلـ خص
 إيجابي،

ُ َونِ  َ َيُمػـُ َعَمى اْلَعْجِد، َوَلِكْغ َعَمْيَظ ِباْلَكْيِذ، َفِإَذا َغَمَبَظ َأْمٌخ َفُقْل: َحْدِبَي َّللاَّ  ْعَع اْلَػِكيُل (()) ِإفَّ َّللاَّ
ظ أف تقػؿ: حدبي هللا، ونعع الػكيل ؟ إذا بحلت كل السدتصاع، بحلت كل الجيج، إنداف درس بأعمى متى يحق ل

درجة جاءه مخض مفاجئ قبل االمتحاف حاؿ بيشو وبيغ االمتحاف، اآلف يقػؿ: حدبي هللا ونعع الػكيل، لكغ ما 
كدبلف، ىحا كبلـ غيخ مقبػؿ، درس، وما نجح، يقػؿ: ىكحا تختيب هللا، هللا ما كتب لي أف أنجح، ال، أنت 

 الحجيث دقيق ججًا:
ُ َونِ  َ َيُمػـُ َعَمى اْلَعْجِد، َوَلِكْغ َعَمْيَظ ِباْلَكْيِذ، َفِإَذا َغَمَبَظ َأْمٌخ َفُقْل: َحْدِبَي َّللاَّ  ْعَع اْلَػِكيُل (( )) ِإفَّ َّللاَّ

 مغ اإلعجاز القخآني:فبل أقدع بسػاقع الشجـػ

الدمدمة مغ الجروس تحت عشػاف العقيجة واإلعجاز، عشجنا بعس الجقائق مغ أجل  أييا اإلخػة، نحغ في ىحه
، بيغ األرض،  مػضػعيغ في اإلعجاز، السػضػع األوؿ ىػ مغ أىع السػضػعات في الحقيقة، مػاقع الشجـػ

الجقيقة ألف كع، كع يقصع في  300وأقخب نجع ممتيب إلييا أربع سشػات ضػئية، الزػء يقصع في الثانية الػاحجة 
، في أربع سشػات ضخب 365، في العاـ ضخب 24، في اليـػ ضخب 60، في الداعة ضخب 60؟ ضخب 

أربعة، ىحا الخقع ىػ السدافة بيغ األرض وبيغ أقخب نجع ممتيب إلييا، لػ أردنا أف نرل إلى ىحا الكػكب بسخكبة 
كع سشة نحتاج ؟  365ػ قدسشا عمى ، كع يػما نحتاج ؟ ل24أرضية الشاتج كع ساعة نحتاج ؟ لػ قدسشاه عمى 

مميػف  50مغ أجل أف نرل إلى ىحا الشجع الحؼ ىػ أقخب نجع ممتيب إلى األرض بسخكبة أرضية نحتاج إلى 
مميػف عاـ،  50كع، أقخب نجع ممتيب إلى األرض نحتاج أف نرل إليو بسخكبة أرضية إلى  100عاـ بدخعة 

ل أف تعخؼ ما معشى أربع سشػات أرضية، الخحمة إلى ىشاؾ مميػف عاـ مغ أج 50أربع سشػات ضػئية تعشي 
تدتغخؽ خسديغ مميػف عاـ، اإلنداف عسخه سبعػف سشة، متى نرل إلى نجع القصب الحؼ يبعج عشا أربعة آالؼ 
سشة ضػئية ؟ متى نرل إلى السخأة السدمدمة ؟ مجخة تبعج عشا مميػني سشة ضػئية، متى نرل إلى نجع اكتذف 

 شا عذخيغ مميار سشة ضػئية ؟ اآلف إذا قخآنا قػلو تعالى يقذعخ جمجنا: حجيثًا يبعج ع
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 ( ِإنَُّو َلُقْخَآٌف َكِخيٌع ﴾ 73( َوِإنَُّو َلَقَدٌع َلْػ َتْعَمُسػَف َعِطيٌع )71﴿)
 ) سػرة الػاقعة (

وكمسة مػاقع تعشي أف صاحب السػقع ليذ في 
السػقع، ولكغ عالع الفمظ لػ وقف عشج كمسة مػاقع 
لخخ ساججًا ، بقي الزػء يسذي بدخعة ثبلثسئة 
ألف كيمػ متخ في الثانية، بقي يسذي عذخيغ مميار 
 240سشة حتى وصل ضػءه إليشا، أما الشجع فدخعتو 

ألف كيمػمتخ في الثانية، أيغ ىػ اآلف ؟ فيحا السكاف 
ليذ نجسًا، السكاف مػقع، أؼ شيء تخاه في الدساء 

احل البحخ، ورأيت غيخ صحيح، أنت واقف عمى س
الذسذ قج ندلت تحت األفق، ىي ندلت قبل ثساني دقائق، ألف بيغ األرض والذسذ ثساني دقائق ضػئية حتى 
وصل إشعار الشدوؿ بعج ثساني دقائق، الذسذ غابت حقيقة قبل ثساني دقائق، كل شيء تخاه في الكػف، تخػ 

 تاريخ الدساء، وال تخػ واقع الدساء، قاؿ تعالى:

 ( ِإنَُّو َلُقْخَآٌف َكِخيٌع ﴾ 73َوِإنَُّو َلَقَدٌع َلْػ َتْعَمُسػَف َعِطيٌع )( 71﴿)
 ) سػرة الػاقعة (

ىجؼ اإلعجاز أف تؤمغ أف الحؼ خمق األكػاف ىػ الحؼ خمق اإلنداف، وأف الحؼ خمق األكػاف ىػ الحؼ أندؿ 
 القخآف، قاؿ تعالى:

( ِفي ِكَتاٍب َمْكُشػٍف 77( ِإنَُّو َلُقْخَآٌف َكِخيٌع )73ِإنَُّو َلَقَدٌع َلْػ َتْعَمُسػَف َعِطيٌع )( وَ 71﴿َفبَل ُأْقِدُع ِبَسَػاِقِع الشُُّجػـِ )
ُخوَف )72) ُو ِإالَّ اْلُسَصيَّ  ( ﴾ 71( اَل َيَسدُّ

 ) سػرة الػاقعة (

عمى هللا، ألنو  أييا اإلخػة الكخاـ، التفكخ في آيات هللا عد وجل أقرخ شخيق لسعخفة هللا، وأوسع باب نجخل مشو
 يزعظ أماـ عطسة هللا، ىحه المقصات اإلعجازية إف شاء هللا تكػف في كل درس مغ دروس العقيجة

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الفصخة وخرائز الشفذ -0-( مقػمات التكميف : الفصخة 63-11الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

يجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى س
إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا 

شا بخحستظ في عبادؾ الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخم
 الرالحيغ، أخخجشا مغ ضمسات الجيل والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات.
أييا اإلخػة الكخاـ، مع الجرس التاسع مغ دروس العقيجة واإلعجاز، وقج عالجشا في دروس سابقة مقػمات 

 شتقل إلى الفصخة. التكميف، وبجأنا بالكػف، ثع بالعقل، واليـػ ن

 مغ مقػمات التكيمف: الفصخة:

 اْليات التي أشارت إلى الفصخة:

 اآلية األولى:

 في أؼ اآليات أشار هللا إلى الفصخة ؟ في قػلو تعالى: 

 ( َفَأْلَيَسَيا ُفُجػَرَىا َوَتْقَػاَىا ﴾ 7﴿َوَنْفٍذ َوَما َسػَّاَىا )
 ) سػرة الذسذ ( 

 قػاىا:الشفذ تعخؼ بالفصخة فجػرىا وت

جبمت ىحه الشفذ جبمة عالية، حيث إنيا إذا أحدشت شعخت بذكل شبيعي ابتجاًء مغ دوف تعميع، مغ دوف تػجيو 
 أنيا أحدشت، وإذا أساءت شعخت ابتجًأ مغ دوف تػجيو وال تعميع أنيا أساءت، قاؿ تعالى: 

 ﴿َوَنْفٍذ َوَما َسػَّاَىا ﴾ 
 ) سػرة الذسذ (
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تقػاىا، عشجؾ مذعخ ذاتي، أنت بالفصخة تعخؼ خصأؾ مغ دوف أف تشبو إليو، أنت إف فجخت فجػرىا، وإف اتقت 
 بعقمظ تعخؼ ربظ، وبفصختظ تعخؼ خصأؾ، قاؿ تعالى:

 ( َفَأْلَيَسَيا ُفُجػَرَىا َوَتْقَػاَىا ﴾ 7﴿َوَنْفٍذ َوَما َسػَّاَىا )
 ) سػرة الذسذ (

فمػ أف جبمتو جبمت عمى معرية فكمسا عرى ربو ازداد  أييا اإلخػة، لػال ىحه الفصخة لسا تألع إنداف مغ معرية،
راحة واندجامًا مع نفدو، ولكغ ألنظ مفصػر فصخة عالية، مفصػر عمى الكساؿ، مفصػر عمى الخحسة، عمى 
اإلنراؼ، عمى العجؿ، عمى الرجؽ، عمى األمانة، جبمتظ، فصختظ، بشيتظ الشفدية، خرائرظ تحب الخحسة، 

 ـ قخيخ العيغ، تشاـ مختاحًا، تشاـ مصسئشًا، تشاـ سعيجًا.فإذا رحست السخمػقات تشا

لحلظ أييا اإلخػة، لسجخد أف تتػب إلى هللا، وأف ترصمح معو ترصمح مع نفدظ، وتختاح نفدظ، وتصسئغ نفدظ، 
 وتدعج نفدظ: 

 ﴿َوَنْفٍذ َوَما َسػَّاَىا ﴾ 
 ) سػرة الذسذ (

 أنيا فجخت، وإذا استقامت تعخؼ أنيا استقامت. كيف سػاىا هللا عد وجل ؟ سػاىا حيث إذا فجخت تعخؼ

 مغ صفات السدْي والسحنب:الشييار الجاخمي:

إف عمساء الشفذ وصفػا حالة تريب اإلنداف 
 السديء برفات عجيجة، مشيا: 

االنييار الجاخمي: فإذا بشى اإلنداف مججه عمى 
أنقاض الشاس، بشى غشاه عمى إفقارىع، بشى أمشو عمى 

عده عمى إذالليع، يشيار مغ الجاخل، إخافتيع، بشى 
يذعخ برغار، تريبو الكآبة، والكآبة مخض العرخ، 
فأية نفذ خخجت عغ مشيج هللا خخجت أيزًا عغ 

 فصختيا، خخجت أيزًا عغ مبادئيا، خخجت أيزًا عغ جبمتيا.
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 مغ خرائز الشفذ: 

مع مشيج هللا، فسا مغ أمخ أمخؾ هللا  أييا اإلخػة، مغ أرقى خرائز الشفذ أنيا جبمت عمى الكساؿ، أنيا تػافقت
 بو إال وفصختظ تختاح لو، وما مغ أمخ نياؾ هللا عشو إال وفصختظ تتألع مشو، قاؿ تعالى: 

 ( َفَأْلَيَسَيا ُفُجػَرَىا َوَتْقَػاَىا﴾ 7﴿َوَنْفٍذ َوَما َسػَّاَىا )
 )سػرة الذسذ (

فق تػافق تامًا مع قػانيغ الكػف، بشي الكػف عمى الدببية، الفصخة متػافقة تسامًا مع مشيج هللا، كيف أف العقل متػا
والعقل ال يفيع شيئًا إال بدبب، وبشي الكػف عمى الغائية، والعقل ال يفيع شيئًا ببل غاية، كحلظ بشي مشيج هللا عمى 
اح إال الرجؽ واألمانة، والعجؿ واإلنراؼ، والخحسة، والشفذ البذخية لػ أنيا عاصية، ولػ أنيا آثسة ال تخت

 لمرجؽ واألمانة، والعجؿ واإلنراؼ:

 ( َفَأْلَيَسَيا ُفُجػَرَىا َوَتْقَػاَىا﴾ 7﴿َوَنْفٍذ َوَما َسػَّاَىا )
 )سػرة الذسذ (

حجثشي أخ سافخ إلى ببلد الغخب، ندؿ في بعس الفشادؽ، رأػ لػحة عمى الدخيخ كتب عمييا: إف لع تشع في ىحه 
 وثيخة، ولكغ العمة في ذنػبظ، إنيا كثيخة.الميمة فالعمة ليدت في فخششا، إنيا 

في قمب السؤمغ مغ الخاحة الشفدية والصسأنيشة والدكيشة واليجوء ما لػ وزع عمى أىل بمج لكفاىع، ألف السؤمغ 
التائب اندجع مع نفدو، اصصمح مع نفدو، جاءت حخكتو متػافقة مع خرائرو، ىحه آية مغ آيات الفصخة، قاؿ 

 تعالى: 

 ( َفَأْلَيَسَيا ُفُجػَرَىا َوَتْقَػاَىا ﴾ 7َما َسػَّاَىا )﴿َوَنْفٍذ وَ 
 )سػرة الذسذ (

 اآلية الثانية:

يِغ َحِشيفًا ﴾   ﴿َفَأِقْع َوْجَيَظ ِلمجِّ
:  (30)سػرة الخـو

، وأف تقف، معشى ذلظ أف األمخ في غاية األىسية، واإلنداف أحيانًا يكػف جالًدا، إذا حدبو أمخ وأقمقو  أف تقـػ
 جّج أمخ يقف، قاؿ تعالى:أمخ، أو 
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يِغ َحِشيفًا ﴾   ﴿َفَأِقْع َوْجَيَظ ِلمجِّ
:  ( 30)سػرة الخـو

 بكميتظ، بكل اىتسامظ، بكل شاقتظ، بكل حخكاتظ وسكشاتظ، قاؿ تعالى: 

يِغ َحِشيفًا ﴾   ﴿َفَأِقْع َوْجَيَظ ِلمجِّ
:  (30)سػرة الخـو

 ي نفديا فصختظ التي فصخت عمييا، قاؿ تعالى: أف تقيع وجيظ لمجيغ حشيفًا، ىحه اإلقامة لمجيغ حشيفًا ى

يِغ َحِشيفًا ِفْصَخَة َّللاَِّ الَِّتي َفَصَخ الشَّاَس َعَمْيَيا ﴾   ﴿َفَأِقْع َوْجَيَظ ِلمجِّ
:  (30)سػرة الخـو

أييا اإلخػة الكخاـ، ىحه حقائق في أؼ مكاف في األرض، في أؼ زماف الخصأ خصأ، والرػاب صػاب، بل إف 
حا الجيغ العطيع أف هللا سسى األعساؿ القبيحة في ميداف الذخع مشكخًا، ألف الفصخ الدميسة تشكخىا أروع ما في ى

 ابتجاًء، وسسى األعساؿ الرالحة في ميداف الذخع معخوفًا، ألف الفصخ الدميسة تعخفيا ابتجاًء، قاؿ تعالى: 

يِغ َحِشيفًا ِفْصَخَة َّللاَِّ الَِّتي فَ   َصَخ الشَّاَس َعَمْيَيا ﴾ ﴿َفَأِقْع َوْجَيَظ ِلمجِّ
:  (30)سػرة الخـو

ىكحا فصخنا، فصخنا عمى شاعة هللا، فصخنا عمى الرجؽ واألمانة، واإلحداف، واإلنراؼ والعجؿ، والخحسة والعفػ، 
 قاؿ تعالى: 

يِغ َحِشيفًا ِفْصَخَة َّللاَِّ الَِّتي َفَصَخ الشَّاَس َعَمْيَيا اَل َتْبجِ  ُع َوَلِكغَّ َأْكَثَخ الشَّاِس ﴿َفَأِقْع َوْجَيَظ ِلمجِّ يُغ اْلَقيِّ يَل ِلَخْمِق َّللاَِّ َذِلَظ الجِّ
 اَل َيْعَمُسػَف ﴾ 

)  ) سػرة الخـو

ىحه اآلية الثانية، فإذا تػجيت إلى الجيغ بكل إمكاناتظ، بكل اىتسامظ، بكل شاقاتظ، ىحا التػجو ىػ نفدو ما 
 ٌجِبمَت عميو، وما فصخت عميو، وما أراحظ.

 الثالثة: اآلية

 قاؿ تعالى:
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ْنَداُف َعَمى َنْفِدِو َبِريَخٌة )  ( َوَلْػ َأْلَقى َمَعاِذيَخه ﴾ 04﴿َبِل اإلِْ
 )سػرة القيامة( 

 ال يسكغ أف تخجع كل الشاس لكل الػقت:

يسكغ أف تخجع بعس الشاس لكل الػقت، ويسكغ أف تخجع كل الشاس لبعس الػقت، أما أف تخجع كل الشاس لكل 
ا مدتحيل وألف ألف مدتحيل، أما أف تخجع نفدظ ثانية واحجة فيحا مدتحيل وألف ألف َألف مدتحيل، الػقت فيح

 ألف هللا عد وجل يقػؿ: 

ْنَداُف َعَمى َنْفِدِو َبِريَخٌة )  ( َوَلْػ َأْلَقى َمَعاِذيَخُه ﴾ 04﴿َبِل اإلِْ
 )سػرة القيامة(

ج يكابخ، وقج يخكب رأسو، ولكغ في أعساقو يعمع أنو محنب، السحنب يعمع عمع اليقيغ أنو محنب، وقج ال يعتخؼ، وق
 ىحه فصختظ، قاؿ تعالى: 

ْنَداُف َعَمى َنْفِدِو َبِريَخٌة )  ( َوَلْػ َأْلَقى َمَعاِذيَخُه ﴾ 04﴿َبِل اإلِْ
 )سػرة القيامة(

 اآلية الخابعة: 

يَساَف َوَزيََّشُو ِفي ُقُمػِبُكْع َوَكخَّهَ   ِإَلْيُكُع اْلُكْفَخ َواْلُفُدػَؽ َواْلِعْرَياَف ﴾  ﴿َحبََّب ِإَلْيُكُع اإلِْ
 (7)سػرة الحجخات: 

لمتػضيح: حيشسا تزع أماـ أنفظ وردة فػاحة الخائحة لساذا تذعخ بخاحة كبيخة ؟ ألنظ مجبػؿ عمى حب الخائحة 
سيل ىحا في الصيبة، لكغ ىشاؾ حيػانات تعير في السياه الدػداء، وكأنيا في عصػر، أف تدتستع بالذيء الج

األصل ليذ في الجسيل فقط، بل في فصختظ، أف تدتستع بخائحة شيبة ىحا ال يعػد إلى أف الػردة ليا رائحة 
شيبة، يعػد إلى أنظ أيزًا ُجبمت عمى قبػؿ ىحه الخائحة، والجليل: ىشاؾ كائشات أخخػ تدتستع بأنتغ الخوائح، 

 لحع الجيف. الخشديخ أكمتو السفزمة خشديخ متفدخ، أكمتو السفزمة

أحيانًا يسذي اإلنداف في الفبلة فيذعخ بخائحة يكاد يخخج مغ جمجه، حيػاف متفدخ، وىػ أكمُة الخشديخ السفزمة، 
أشيب شعاـ يذسو مغ أعساقو الجيف والمحـػ السشتشة والجخذاف السيتة، معشى ذلظ أنظ حيشسا تدتستع بذيء شيب 

، فاستستاعظ بيحه األشياء ال ألف الخائحة شيبة فقط، ألنظ في مغ الصعاـ والذخاب، أو حيشسا تذع رائحة شيبة
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 أصل تخكيبظ مجبػؿ عمى حب ىحه الخائحة، وىحا مغ تكخيع هللا لظ.

 انطخ إلى دجاجة إنيا تأكل كل شيء، حتى بخاز اإلنداف، قاؿ تعالى: 

ـَ َوَحَسْمَشاُىْع ِفي اْلَبخِّ َواْلَبْحِخ  ْمَشا َبِشي َآَد ْمَشاُىْع َعَمى َكِثي﴿َوَلَقْج َكخَّ َباِت َوَفزَّ ٍخ ِمسَّْغ َخَمْقَشا َوَرَزْقَشاُىْع ِمَغ الصَّيِّ
 ﴾ َتْفِزيبلً 

 )سػرة اإلسخاء( 

يَساَف َوَزيََّشُو ِفي ُقُمػِبُكْع َوَكخََّه ِإَلْيُكُع اْلُكْفَخ َواْلُفُدػَؽ َواْلِعْرَياَف ﴾   ﴿َحبََّب ِإَلْيُكُع اإلِْ
 (7)سػرة الحجخات: 

ع آيات في كتاب هللا تتحجث عغ الفصخة، وفي حجيث صحيح أخخجو اإلماـ البخارؼ ومدمع َعْغ الشَّػَّاِس ْبِغ أرب
ْثِع، َفَقا ، َقاَؿ: َسَأْلُت َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َعْغ اْلِبخِّ َواإْلِ  َؿ: ِسْسَعاَف اأْلَْنَراِرؼِّ

ْثُع َما َحاَؾ ِفي َصْجِرَؾ، َوَكِخْىَت َأْف َيصَِّمَع َعَمْيِو الشَّاُس (( )) اْلِبخُّ ُحْدُغ اْلُخمُ   ِق، َواإلِْ
 ] مدمع [

الذيء القبيح ال تختاح لو، بل تقمق ِمغ فعمو، تقمق أشج القمق، والجعاة إلى هللا ُيدألػف عغ أشياء لع يختح الدائل 
مع الفصخة، لكغ ىشاؾ شيء أقمقظ فتدأؿ عشو، ألنو خالف  ليا، آالؼ األشياء تفعميا وأنت مصسئغ، ألنيا متػافقة

 الفصخة، إذًا: اآليات الكخيسة والحجيث الرحيح يؤكج أف اإلنداف ُجِبل عمى فصخة عالية.

 مغ خرائز الشفذ:

 لػ أردنا أف نتابع خرائز الشفذ.

مػضػعات تحت عشػاف: عمع  أييا اإلخػة الكخاـ، مغ أولى خرائز الشفذ، وأنا أتسشى أف يجيج العمساء لسعالجة
 الشفذ اإلسبلمي.

 كل نفذ ذائقة السػت: – 0

الحقيقة األولى في خرائز الشفذ: أف كل نفذ ذائقة السػت، ومعشى ذائقة ال أنيا تحوؽ السػت، واإلنداف 
مؤلَّف مغ ذات ىي نفدو التي بيغ جشبيو، ىي التي تؤمغ، ىي التي تكفخ، ىي التي تحب، ىي التي تبغس، 
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لتي تدسػ، ىي التي تديػ، ىي الصائعة، ىي العاصية، ىي السؤمشة، ىي الكافخة، ىي التي ال تسػت، ىي ىي ا
التي مريخىا إما إلى جشة يجـو نعيسيا، أو إلى نار 
ال يشفح عحابيا، ىي ذات اإلنداف، وقج خاشبيا هللا 

 بقػلو تعالى: 

 ﴿َيا َأيَُّتَيا الشَّْفُذ اْلُسْصَسِئشَُّة ﴾ 
 الفجخ() سػرة 

 أو: 

 ﴿َواَل ُأْقِدُع ِبالشَّْفِذ المَّػَّاَمِة ﴾ 
 ) سػرة القيامة(

 أو: 

ػِء ﴾   ﴿ِإفَّ الشَّْفَذ أَلَمَّاَرٌة ِبالدُّ
 (53) سػرة يػسف: 

ذاتظ، مغ أنت ؟ نفدظ ىحا وعاء الجدع، وعاء الشفذ، في داخل الجدع تخػ مغ عيشيغ، تشتقل، ليا األصػات 
ا بالمداف، تشتقل مغ مكاف إلى مكاف عغ شخيق الخجميغ، تبصر باليج، تدتخجـ جياز مغ أذنيغ، تعبخ عغ ذاتي

 الفكخ، ىحه التي تخاشب، والتي تعاتب، ىي ذاتظ، ىي التي تؤمغ، ىي التي تكفخ، قاؿ تعالى: 

اَىا ﴾ 1﴿َقْج َأْفَمَح َمْغ َزكَّاَىا )  ( َوَقْج َخاَب َمْغ َدسَّ
 )سػرة الذسذ (

ية هللا، مغ أبقاىا غافمة عشو، لحلظ: ) قج أفمح ( في القخآف تعشي الشجاح كل الشجاح، َمغ حسميا عمى معر
والفبلح كل الفبلح، والفػز كل الفػز، والتػفيق كل التػفيق، والتفػؽ كل التفػؽ، أف تدّكي نفدظ، أؼ أف تؤّىميا 

 لجخػؿ الجشة، ثسغ الجشة تدكية الشفذ، قاؿ تعالى:

اَىا ﴾ 1اَىا )﴿َقْج َأْفَمَح َمْغ َزكَّ   ( َوَقْج َخاَب َمْغ َدسَّ
 )سػرة الذسذ (
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 البذخ مغ نفذ واحجة: – 2

مغ خرائز الشفذ أف هللا خمق البذخ مغ نفذ واحجة، مغ خرائز واحجة، اإلنداف ىػ اإلنداف، في أؼ 
 مكاف وزماف، 

 ا (( )) يا داود، ذكخ عبادي بإحداني إلييع، فإف الشفػس جبمت عمى حب مغ أحدغ إليي
 ] ورد في األثخ [ 

خرائز البذخ واحجة، فأّؼ إنداف عمى وجو 
األرض يحب الجساؿ، ويحب الكساؿ، ويحب الشػاؿ، 
خرائز ثابتة، مدمع أو غيخ مدمع، ممحج، عمساني، 
بعيج، قخيب، أّؼ نفذ إندانية تحب الكساؿ، قج يكػف 
الحؼ يحب الكساؿ ناقرًا، قج يكػف مجخمًا قج يكػف 

ؿ المز إلخػانو المرػص: اقدسػا بالعجؿ، لرًا، يقػ 
 فصختو العجؿ، لكشو يخالف فصختو.

أييا اإلخػة، خرائز الشفذ واحجة، تحب الكساؿ، أف تحب الكساؿ شيء، وأف تكػف كامًل شيء آخخ، أف تحب 
الخحسة شيء، وأف تكػف رحيسًا شيء آخخ، الفصخة تعشي أنظ تحب الكساؿ، تحب العجؿ، تحب اإلنراؼ، تحب 
، تحب الدخاء، تحب الخضا، خرائز البذخ واحجة، الكساؿ مػقف أخبلقي فيو وفاء، الجساؿ، الػردة  الكـخ
الجسيمة، الصفل الجسيل، السشطخ الجسيل، البحخ الجسيل، الجبل األخزخ الجسيل، أّؼ شيء جسيل تحبو الشفذ، 

عيشيغ، ناتئ الػجشتيغ، أحشف الخِّجل، مائل والشػاؿ العصاء، لػ أف واحًجا كاف قريخ القامة، أسسخ المػف، غائخ ال
الحقغ، ليذ شيء مغ قبح السشطخ إال وىػ آخح مشو بشريب، مشحظ بيتًا، فإنظ تحوب محبة لو، عمى قساءة شكمو، 
تحب الشػاؿ، وتحب الكساؿ، وتحب الجساؿ، الكساؿ أخبلقي، والجساؿ قج يكػف حدًيا، والشػاؿ عصاء، ىحه 

 خرائز الشفذ البذخية.
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 اإلنداف خمق ىمػعا: – 6

 مغ خرائز الشفذ البذخية أف اإلنداف خمق ىمػعا، ما معشى ىمػع ؟ القخآف فدخ اليمػع، قاؿ تعالى: 

ْنَداَف ُخِمَق َىُمػعًا ) خُّ َجُدوعًا ﴾ 01﴿ِإفَّ اإلِْ ُو الذَّ  ( ِإَذا َمدَّ
 )سػرة السعارج(

 ال يحتسل.

، قاؿ لو: ىحا السخض يشيي أجمظ بعج أربعة أشيخ، تجبخ وقتظ، إّف شبيًبا فحز مخيًزا معو وـر خبيث مشتذخ
 اكتْب وصية، نطع أمػرؾ، مات في اليـػ الثاني، قاؿ تعالى:

ْنَداَف ُخِمَق َىُمػعًا ﴾   ﴿ِإفَّ اإلِْ
 )سػرة السعارج(

 يقمق عمى حياتو، يقمق عمى رزقو، يقمق عمى مغ يمػذ بو، قاؿ تعالى: 

ْنَداَف ُخِمقَ   َىُمػعًا ﴾  ﴿ِإفَّ اإلِْ
 )سػرة السعارج(

لػ لع يكغ ىمػعًا لسا تاب إلى هللا، لػ أف اإلنداف ال يخاؼ، فبمغػه بخبخ وـر خبيث، خيخ إف شاء هللا، ما مغ 
مذكمة، ال يتػب إلى هللا، أما إذا الح إلى اإلنداف شبح مذكمة ػ ال سسح هللا ػ عافاكع هللا جسيعًا، أنا وهللا مغ 

بيا: " الميع إنا نعػذ بظ مغ عزاؿ الجاء، ومغ شساتة األعجاء، ومغ الدمب بعج العصاء "،  أدعيتي التي أتأثخ
، وغشي افتقخ، وعالع ضاع بيغ الجياؿ، لحلظ ُخمق اإلنداف ىمػعا، ىحا ضعف في أصل  أكخمػا عديد قـػ ُذؿَّ

) الفيػز (، كػمبيػتخ خمقو لسرمحتو، أال تخػ أف بعس اآلالت الغالية ججًا فييا وصمة ضعيفة ججًا تدسى 
صشاعي ثسشو ثبلثػف مميػًنا، لػ جاءت شحشة كيخبائية عالية ججًا ألحخقتو، لكغ فيو وصمة ضعيفة ججًا، فإذا جاء 
التيار عاليًا ساحت ىحه الػصمة، وقصعت عشو التيار، وَسِمع الجياز، ىحا الزعف في أصل ترسيع الجياز 

 : لرالح الجياز، وىكحا اإلنداف، قاؿ تعالى

ْنَداَف ُخِمَق َىُمػعًا ﴾   ﴿ِإفَّ اإلِْ
 )سػرة السعارج(
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ومعشى: إذا مدو الذخ جدوعا، يقمق أشج القمق يصخب، ال يشاـ الميل، وإذا مدو الخيخ مشػعا، ألنو إذا مدظ الخيخ 
 تكػف مشػًعا، فتخقى بالرجقة، والساؿ محبب، قاؿ تعالى: 

َيَػاِت ِمغَ  َمِة َواأْلَْنَعاـِ  ﴿ُزيَِّغ ِلمشَّاِس ُحبُّ الذَّ ِة َواْلَخْيِل اْلُسَدػَّ  الشَِّداِء َواْلَبِشيَغ َواْلَقَشاِشيِخ اْلُسَقْشَصَخِة ِمَغ الحََّىِب َواْلِفزَّ
 َواْلَحْخث ﴾ِ 

 

 (14)سػرة آؿ عسخاف: 

 ألف الساؿ محبب، فبإنفاقو يخقى بو، والذيء الحؼ ال تحبو إذا أنفقتو ىل تذعخ بخقي ؟ 

قجيع ال تختجيو إشبلقًا، ىػ عبء عميظ، وال مكاف لو في البيت فترجقت بو، ىل تخقى بيحا  عشجؾ ثػب باؿٍ 
 الترجؽ ؟ الذيء الججيج، الصعاـ الصيب، الساؿ إف أنفقتو َتْخَؽ، قاؿ تعالى:

ْنَداَف ُخِمَق َىُمػعًا ) خُّ َجُدوعًا )01﴿ِإفَّ اإلِْ ُو الذَّ ُو اْلَخيْ 21( ِإَذا َمدَّ  ( ِإالَّ اْلُسَرمِّيَغ ﴾ 20ُخ َمُشػعًا )( َوِإَذا َمدَّ
 ) سػرة السعارج(

السرمي قج يشجػ مغ ىحا الزعف الخمقي، وىػ ضعف في أصل خمق اإلنداف، لكشو لرالح اإلنداف، اآلية 
 الثانية: 

ْنَداُف َعُجػاًل ﴾   ﴿َوَكاَف اإلِْ
 ) سػرة اإلسخاء(

فإذا عاكذ فصختو ارتقى عشج هللا، يخيج شيًئا مدتعجبل جاىدا، يخيج أشياء قخيبة، فإذا اختار اآلخخة يعاكذ فصختو، 
أحيانًا يجعى إلى عسل دخمو كبيخ ججًا فيو مئات الذبيات، شبيات في العسل، في الجخل، يخيج الساؿ سخيعًا، 
يأتي السؤمغ فيقػؿ: معاذ هللا، إنو ربي أحدغ مثػاؼ، يبحث عغ شيء يشفعو بعج السػت، اختار ىجفا بعيجا عغ 
متشاوؿ يجه، بيحا االختيار يخقى اإلنداف، ألنو عجػؿ، إذا اختار ىجفًا بعيجًا يخقى بيحا االختيار، لػ كاف في 

 األصل َمُيػال ال يخقى باختيار اآلخخة أبجًا.
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ْنَداُف َضِعيًفا – 4  َوُخِمَق اإلِْ

 اآلية الثالثة: 

ْنَداُف َضِعيفًا ﴾   ﴿َوُخِمَق اإلِْ
 ) سػرة الشداء(

 اإلنداف ضعيفًا ليفتقخ في ضعفو، فيدعج بافتقاره، ولػ خمق قػيًا الستغشى بقػتو، فذقي باستغشائو، لحلظ خمق هللا
أحيانًا يكػف اإلنداف في حاالت قػيًا ججًا، فيدتغشي بقػتو عغ هللا، قج يكػف غشيًا ججًا فيدتغشي بسالو عغ هللا، 

 واآلية واضحة ججًا:

ْنَداَف لَ   ( َأْف َرَآُه اْسَتْغَشى ﴾ 3َيْصَغى )﴿َكبلَّ ِإفَّ اإلِْ
 ) سػرة العمق (

 رأػ نفدو مدتغشيًا عغ هللا عد وجل، لحلظ بصػلة السؤمغ أنو مفتقخ دائسًا إلى هللا عد وجل.

إذًا: مغ خرائز الشفذ أنيا تحوؽ السػت وال تسػت، ومغ خرائز الشفذ أنيا خمقت مغ نفذ واحجة، مغ 
 بذخ، ومغ خرائز الشفذ أف: صفات وسسات مذتخكة بيغ كل ال

ْنَداَف ُخِمَق َىُمػعًا ) خُّ َجُدوعًا )01﴿ِإفَّ اإلِْ ُو الذَّ ُو اْلَخْيُخ َمُشػعًا )21( ِإَذا َمدَّ  ( ِإالَّ اْلُسَرمِّيَغ ﴾ 20( َوِإَذا َمدَّ
 ) سػرة السعارج(

 ومغ خرائز الشفذ: 

ْنَداُف َعُجػاًل ﴾   ﴿َوَكاَف اإلِْ
 ) سػرة اإلسخاء(

 خرائز الشفذ: ومغ 

ْنَداُف َضِعيفًا ﴾   ﴿َوُخِمَق اإلِْ
 ) سػرة الشداء(

 ىحا الكبلـ يقتخب مسا يدسى بعمع الشفذ اإلسبلمي.
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 خرائز اإلنداف حيادية:

لكغ أييا اإلخػة، ىشاؾ مبلحطة دقيقة ججًا: أف كل خرائز اإلنداف حيادية، بسعشى أنو يسكغ أف تخقى بيا 
 ػؼ بيا إلى أسفل سافميغ.عمى أعمى عمييغ، ويسكغ أف تي

مثبًل: اإلنداف يحب التقميج، إف قمجت مؤمشًا ارتقيت، وإف قمج فاسقًا ىمكت، التقميج حيادؼ، اإلنداف يغار، إف غار 
 مغ مؤمغ حافٍع لكتاب هللا يخقى، وإف غار مغ إنداف غارؽ في الدنا ييمظ، فالغيخة حيادية.

يادية، التقميج خريرة، شفل يقمج أباه، وىػ يرمي، وشفل بالسشاسبة، ألف اإلنداف مخيخ فكل خرائرو ح
إنداف فاسق يقمجه، وىػ يفدق، التقميج صفة حيادية، أساسًا مغ صفات السؤمشيغ أف أوالدىع في األعع األغمب 

 مؤمشػف، ومغ صفات الكفار والفاسقيغ قاؿ تعالى: 

ارًا ﴾   ﴿َواَل َيِمُجوا ِإالَّ َفاِجخًا َكفَّ
 ) سػرة نػح(

لصفل بحدب ما يخػ يقمِّج، فالتقميج صفة في اإلنداف، يسكغ أف تػضف في الخيخ أو في الذخ، فإْف صحبت فا
 السؤمشيغ تسشيَت أف تكػف مثميع، وإف صحب اإلنداُف أىَل الفدق والفجػر تسشى أف يكػف مثميع، لحلظ قاؿ تعالى:

اِدِقيَغ ﴾  ﴿َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا اتَُّقػا َّللاََّ َوُكػُنػا  َمَع الرَّ
 ) سػرة التػبة (

عر في أجػاء إيسانية، عر مع السؤمشيغ، ال تراحب إال مؤمشًا، ال تراحب إال مغ يخقى بظ إلى هللا حاُلو، 
ويجلُّظ عمى هللا مقاُلو، صفات اإلنداف كميا حيادية، سسات اإلنداف كميا حيادية، خرائز اإلنداف كميا حيادية، 

 سًا تخقى بو، أو دركات تيػؼ بيا، لحلظ التقميج مغ خرائز اإلنداف السؤمغ، قاؿ تعالى:يسكغ أف تكػف سمَّ 

 التقميُج:  – 1

 ﴿َلَقْج َكاَف َلُكْع ِفي َرُسػِؿ َّللاَِّ ُأْسَػٌة َحَدَشٌة ِلَسْغ َكاَف َيْخُجػ َّللاََّ َواْلَيْػـ ﴾ 
 ) سػرة األحداب (

 والفدػؽ والعرياف.غيخ السؤمغ يقمِّج أىل الفجػر واالنحخاؼ 
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 لحلظ مغ خرائز اإلنداف التقميج قاؿ عميو الربلة والدبلـ فيسا رواه اإلماـ البخارؼ: 

ُ القخآَف فقاـ بو آناء المَّيل َوآَناَء الشَّياِر، ورجٌل أْعصاُه َّللاَُّ م اال، َفيَػ )) ال َحَدَج إال عمى اْثَشتْيِغ: رجٌل آَتاُه َّللاَّ
 يِل وآناَء الشَّياِر (( ُيْشِفِقُو آَناَء المَّ 

 ] البخارؼ ومدمع [

ىحا ىػ التقميج، إذا قّمجَت مؤمشًا في َسستو الحدغ، في 
ورعو، في استقامتو، في إنفاقو، في عبادتو، تخقى 
عشج هللا، والحؼ يقمج فاسقًا يدقط مغ عيغ هللا، ودائسًا 
وأبجًا ىؤالء الشجـػ واألعبلـ والقادة، مجيخ مدتذفى، 

جرسة، معمع صف، إذا دخغ أماـ شبلبو فقج مجيخ م
أغخاىع بالجخاف، ويعاَقب مختيغ، مخة ألنو أخصأ، ومخة 

 ألنو ُقمِّج ِمغ ِقَبل َمغ يخاه كبيخًا.

أييا اإلخػة الكخاـ، الحدج مثبًل، الحدج أف تتسشى ما 
 عشج اآلخخيغ، ىحه خريرة، لكشيا حيادية.

، وتألق وجيو وورعو، وعمسو واستقامتو، وأعسالو الصيبة، تسشيت  التقيت مع مؤمغ، رأيت سستو وأدبو، ومحبتو
أف تكػف مثمو، ال َحَدَج، أؼ ال غبصة إال في اْثَشتْيِغ، إنداف يشفق مالو في الميل والشيار، وإنداف يشفق عمسو في 

كل يـػ في فشجؽ، الميل والشيار، الرفة نفديا، الخريرة نفديا، إذا تأممت حياة فاسق فاجخ كل يـػ في ناٍد، 
 كل يـػ مع فتاة، إذا استخجمت خريرة التقميج تتسشى أف تكػف مثميع، إذًا: التقميج صفة حيادية.

الحدج أف تتسشى زواؿ الشعسة عغ أخيظ لترل إليظ، ىحا مدتػػ، وىشاؾ مدتػػ أسػء ؛ أف تتسشى زواؿ الشعسة 
 ف تػغخ صجر سيجه عميو بتقخيخ .عغ أخيظ دوف أف ترل إليظ، وىشاؾ أسػء وأسػء ؛ أف تكتب، أ

لحلظ أييا اإلخػة، ما مغ خريرة مغ خرائز الشفذ إال وىي حيادية، سمع تخقى بيا أو دركات تيػؼ بيا، قج 
ال ترجقػف أف ىحه الفصخة مػجػدة عشج الحيػانات أيزًا، الجليل: ألِق ليخة أمامظ قصعة لحع تأكميا أمامظ، لػ 

 ا بعيجًا عشظ، ألنيا شعخت أنيا في الحالة الثانية أنيا كانت معتجية. أنيا خصفتيا تأخحىا، وتعجو بي
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 بيغ الفصخة والربغة:

 الفصخة: – 0

اآلف مع مػضػع الفصخة والربغة، الفصخة أف تحب الخيخ، وقج ال تكػف خيخًا، الفصخة أف تحب العجؿ، وقج ال 
الفصخة، الفصخة شيء، حب الكساؿ شيء، وأف تكػف عاداًل، الفصخة أف تحب الخحسة، وقج ال تكػف رحيسًا، ىحه 

 تكػف كامبًل شيء آخخ.

 الربغة: – 2

أما إذا اترمت با هلالج لج صمة محكسة استقخت في نفدظ الكساالت، هللا رحيع، وأؼ مؤمغ يترل بو يربح رحيسًا، 
بو يذتق مشو هللا عد وجل عجؿ، وأؼ مؤمغ يترل بو تخاه عاداًل، هللا عد وجل لصيف، وأؼ مؤمغ يترل 

 المصف، أنت في الحالة األولى فصختظ سميسة، أما في الثانية فيي صبغة، قاؿ تعالى:

 ﴿ِصْبَغَة َّللاَِّ َوَمْغ َأْحَدُغ ِمَغ َّللاَِّ ِصْبَغًة ﴾ 
 ) سػرة البقخة (

الفصخة أف تحب الكساؿ، لكغ الربغة أف تتخمق 
بالكساؿ، الفصخة أف تحب الخحيع، لكغ الربغة أف 

رحيسًا، الفصخة أف تحب العجؿ، لكغ الربغة أف  تكػف 
تكػف عاداًل، الربغة مغ خرائز السؤمشيغ، ألنيع 

 اترمػا با عد وجل، لحلظ قاؿ تعالى: 

﴿َفِبَسا َرْحَسٍة ِمَغ َّللاَِّ ِلْشَت َلُيْع َوَلْػ ُكْشَت َفّطًا َغِميَع 
ػا ِمْغ َحْػِلَظ ﴾   اْلَقْمِب اَلْنَفزُّ

 ( ) سػرة آؿ عسخاف

أْؼ: بدبب رحسة استقخت في قمبظ يا دمحم كشت ليشًا ليع، ولػ كشت فطًا غميع القمب النفزػا مغ حػلظ، لحلظ إذا 
 ابتعجَت عغ هللا يغجو القمب قاسيًا، وإذا اقتخبَت مشو يغجو القمب رحيسًا، قاؿ تعالى:
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 ﴿َفَػْيٌل ِلْمَقاِسَيِة ُقُمػُبُيْع ِمْغ ِذْكِخ َّللاَِّ ﴾ 
 لدمخ () سػرة ا

عشجنا صبغة وفصخة، الفصخة أف تحب الكساؿ، لكغ الربغة أف تكػف كامبًل، الفصخة مغ صفات البذخ جسيعًا، لكغ 
 الربغة مغ صفات السؤمشيغ.

 بيغ الصبع والتكميف:

ىشاؾ شيء آخخ، ىشاؾ شبع وىشاؾ تكميف الصبع، 
أقخب إلى الجدع، شبعظ يقتزي أف تبقى نائسًا إلى 

ما التكميف فيأمخؾ أف تدتيقع قبل ما بعج الذسذ، أ
شمػع الذسذ، شبعظ يقتزي أف تسؤل عيشيظ مغ 
محاسغ الشداء، لكغ التكميف يأمخؾ أف تغس 
البرخ، شبعظ يقتزي أف تأخح الساؿ، لكغ التكميف 
يأمخؾ أف تشفقو، شبعظ يقتزي أف تخػض في 
فزائح الشاس مدتستعًا بيا، والتكميف يأمخؾ أف 

 تدكت.
 الكخاـ، الصبع مشاقس لمتكميف، ومغ تشاقس الصبع مع التكميف يكػف ثسغ الجشة، قاؿ تعالى:أييا اإلخػة 

ْنَيا )67﴿َفَأمَّا َمْغ َشَغى ) ِو َوَنَيى 61( َفِإفَّ اْلَجِحيَع ِىَي اْلَسْأَوى )62( َوَآَثَخ اْلَحَياَة الجُّ ـَ َربِّ ( َوَأمَّا َمْغ َخاَؼ َمَقا
 ( َفِإفَّ اْلَجشََّة ِىَي اْلَسْأَوى ﴾ 41الشَّْفَذ َعِغ اْلَيَػى )

 ) سػرة الشازعات (

إذًا: أنت ال تخقى عشج هللا إال إذا خالفت شبعظ، لحلظ شاعة هللا تشدجع مع الفصخة، وتتشاقس مع الصبع، ومغ 
 تشاقس الصبع مع التكميف يكػف ثسغ الجشة.
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 أف تدوال:مغ اإلعجاز العمسي في القخآف:إف هللا يسدظ الدسػات واألرض 

أييا اإلخػة الكخاـ، لػ انتقمشا إلى مػضػع في اإلعجاز العمسي: كمكع يعمع أف األرض تجور حػؿ الذسذ، لكغ في 
مدار بيزػؼ، ومعشى مدار بيزػؼ أنو يذبو البيزة، السدار البيزػؼ فيو قصخ صغيخ وقصخ شػيل، األرض 

الذسذ، لػ أنيا ىشا في الصخؼ الصػيل، وسارت عمى  تقصع في الثانية الػاحجة ثبلثيغ كيمػ متخ في دورتيا حػؿ
مدارىا، ووصمت إلى ىشا في القصخ الرغيخ، ما الحؼ يسكغ أف يقع ؟ نطاـ الجاذبية متعمق بالسدافة، ونطاـ 
الجاذبية متعمق بالكتمة، الكتمة ثابتة، لكغ حيشسا تقّل السدافة بيغ األرض والذسذ فيشاؾ احتساؿ أف تشجحب 

ذسذ، وإذا انجحبت تبخخت في ثانية واحجة، وانتيت الحياة، ألف حخارة باشغ الذسذ عذخوف األرض إلى ال
مميػف درجة، تتبخخ األرض فػرًا، لحلظ ما الحؼ يحرل ؟ األرض عاقمة، األرض جساد، األرض حيشسا تقتخب 

تكافئ القػة الججيجة  مغ القصخ األصغخ تخفع سخعتيا وحيشسا تخفع سخعتيا يشذأ مغ رفع سخعتيا قػة ججيجة نابحة
 الجاذبة، فتبقى األرض عمى مدارىا، قاؿ تعالى:

َساَواِت َواأْلَْرَض َأْف َتُدواَل ﴾   ﴿ِإفَّ َّللاََّ ُيْسِدُظ الدَّ
 ) سػرة فاشخ (

مغ آيات هللا الجالة عمى عطستو أف األرض تدّخع إذا اقتخبت مغ القصخ األصغخ ليشذأ مغ سخعتيا الصارئة قػة 
ة تكافئ القػة الجاذبة الصارئة مغ قّمة السدافة بيشيا وبيغ الذسذ، يج مغ ؟ صشع َمغ ؟ ترسيع مغ ؟ نابحة شارئ
 قاؿ تعالى:

ساَواُت َمْصِػيَّاٌت ِبَيسِ   يِشِو﴾ ﴿َوَما َقَجُروا َّللاََّ َحقَّ َقْجِرِه َواأْلَْرُض َجِسيعًا َقْبَزُتُو َيْػـَ اْلِقَياَمِة َوالدَّ
 ) سػرة الدمخ(

تابعت األرض سيخىا، ووصمت إلى القصخ األشػؿ زادت السدافة، و ضعفت الجاذبية، وىشاؾ احتساؿ أف فإذا 
تتفمت األرض مغ الجاذبية، وتديخ في الفزاء الكػني، وعشجئح تربح األرض قبخًا جميجيًا بسئتيغ وسبعيغ درجة 

؟ تخفس مغ سخعتيا ليشذأ مغ تحت الرفخ، وتشتيي الحياة، ىحه يج هللا العطيسة، ماذا تفعل األرض ىشا 
 تخفيس الدخعة الصارئة قػة نابحة أقّل تكافئ القػة الجاذبة األقل، وتبقى عمى مدارىا، قاؿ تعالى: 

َساَواِت َواأْلَْرَض َأْف َتُدواَل ﴾   ﴿ِإفَّ َّللاََّ ُيْسِدُظ الدَّ
 ) سػرة فاشخ (
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 طستو.أف ال تخخج األرض عغ مدارىا ىحا مغ آيات هللا الجالة عمى ع

بعس العمساء يقػؿ: " لػ أردنا أف نخجعيا إلى الذسذ، لػ أنيا شخدت، وانفمتت، قاؿ: نحتاج إلى مميػف َمميػف 
حبل فػالذؼ، قصخ كل حبل خسدة أمتار، والحبل الفػالذؼ الحؼ قصخه خسدة أمتار يدتصيع أف يقاـو مغ قػػ 

يػف َمميػف ضخب مميػنيغ، أْؼ اثشيغ أماميا الذج مميػني شغ، فاألرض مختبصة بالذسذ بقػة جحب تداوؼ مم
ثسانية عذخ صفًخا، كل ىحه القػة مغ أجل أف تحخؼ األرض في مدارىا ثبلثة ميميستخات في الثانية، ليشذأ مدار 
مغمق، ىحا خمق هللا فأروني ماذا خمق الحيغ مغ دونو، قاؿ: ولػ أردنا أف نعيجىا إلى الذسذ، وزرعشا عمى 

ف حبل فػالذؼ السفاجأة أف السدافة بيغ كل حبميغ خسدة أمتار، نحغ أماـ غابة مغ الحباؿ، سصحيا مميػف َمميػ 
 فبل بحار، وال إبحار، وال سفغ، وال شخؽ، وال أبشية، وال زراعة، وال شيء.

 اآلية الكخيسة: 

َساَواِت ِبَغْيِخ َعَسٍج َتَخْوَنَيا ﴾  ُ الَِّحي َرَفَع الدَّ  ﴿َّللاَّ
 ) سػرة الخعج ( 

 شي بعسج ال تخونيا، ىحه قػػ الجحب، لحلظ اآليتاف:يع

َساَواِت َواأْلَْرَض َأْف َتُدواَل ﴾   ﴿ِإفَّ َّللاََّ ُيْسِدُظ الدَّ
 ) سػرة فاشخ (

 واآلية الثانية: 

َساَواِت ِبَغْيِخ َعَسٍج َتَخْوَنَيا ﴾  ُ الَِّحي َرَفَع الدَّ  ﴿َّللاَّ
 ) سػرة الخعج ( 

خيع بعج اكتذاؼ حقائق الجاذبية، وحقائق الفمظ وحقائق األرض تبيغ أف ىاتيغ اآليتيغ ىاتاف آيتاف في القخآف الك
 مغ اإلعجاز العمسي الحؼ يذيخ إلى عطسة هللا عد وجل.

 أييا اإلخػة الكخاـ، نتابع ىحا السػضػع إف شاء هللا في درس قادـ. 

 والحسج  رب العالسيغ 
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دقائق السشيج اإلليي في خرائز  -2-( مقػمات التكميف : الفصخة 63-01الجرس )
 الشفذ

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
ق حقًا وارزقشا إتباعو، وأرنا إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسًا، وأرنا الح

الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
 الرالحيغ، أخخجشا مغ ضمسات الجيل والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

 إيزاحات حػؿ مقػمات التكميف:

يا اإلخػة الكخاـ، مع الجرس العاشخ مغ دروس العقيجة واإلعجاز، تحجثشا في يـػ سابق عغ الفصخة، ولكغ ال بج أي
 مغ بعس اإليزاحات.

 اإلنداف كائغ متحخؾ: – 0

اإليزاح األوؿ: اإلنداف كائغ لكشو متحخؾ، ما الحؼ حخكو ؟ الصاولة كائغ، لكشو جامج، لػ وضعت ىحا الكأس 
 عاـ فيػ في مكانو، أما اإلنداف فكائغ متحخؾ. عمى الصاولة مئة

 حاجة الصعاـ والذخاب والجشذ والحِّكخ سبُب حخكتو: – 2

ما الحؼ يجعمو متحخكًا ؟ أف هللا أودع فيو حاجًة إلى الصعاـ، يخيج أف يأكل، أف يذخب، أف يتشفذ، ثع يتدوج، ثع 
عمى وجػده، وأودع فيو حاجة إلى الصخؼ اآلخخ يشجب، ألف هللا أودع فيو حاجة إلى الصعاـ والذخاب حفاضًا 

عمى السخأة عمى بقاء الشػع، وأودع فيو حاجة إلى تأكيج ذاتو حفاضًا عمى الحكخ، لػال ىحه الحاجات الثبلث لكاف 
 اإلنداف كائشًا سكػنيًا.
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لػال ىحه الحاجات الحؼ أودعيا هللا في اإلنداف لسا 
تًا، وال شخيقًا رأيت شيئًا عمى وجو األرض، ما رأيت بي

وال جدخًا، وال مجرسًة وال جامعة، وال مدتذفى وال 
حجيقة وال شيء، الكائغ الجامج ال يحتاج إلى شيء، 
إذًا: ال يتحخؾ الكائغ الجامج، وال يحتاج إلى شيء، 
إذًا: ال يتحخؾ، بيشسا اإلنداف يحتاج إلى أف يأكل 
فيخخج مغ بيتو ليبحث عغ عسل، ويذتخؼ بأجخة 

لصعاـ والذخاب، ثع صار في سغ الدواج العسل ا
فيبحث عغ زوجة، فيزاعف جيجه يعسل بعج الطيخ حتى يتدوج، أنجب األوالد، ثع يحتاج إلى أف يكػف شيئًا 

 ميسًا، ىحا دافع تأكيج الحات، إذًا: اإلنداف كائغ متحخؾ، وليذ شيئًا جامجًا.

 هللا سسح لشفِدو العمية أف يػازف ذاتو مع مخمػقاتو: – 6

نحغ في درس سابق قمشا: إف هللا عد وجل خالق، لكغ سسح لحاتو العمية أف يػازف ذاتو مع مخمػقاتو كيف ؟ قاؿ 
 تعالى:

ُ َأْحَدُغ اْلَخاِلِقيغ﴾   ﴿َفَتَباَرَؾ َّللاَّ
 ) سػرة السؤمشػف(

لكغ خمق هللا يخمق هللا عد وجل سسى اإلنداف خالقًا مداجًا، كي تػازف بيغ صشعة اإلنداف وصشعة الػاحج الجياف، 
كل شيء مغ ال شيء، وعمى غيخ مثاؿ سابق، بيشسا اإلنداف يخمق شيئًا مغ كل شيء، وعمى مثاؿ سابق، 
فالغػاصة تقميج لمدسكة، والصائخة تقميج لمصيخ، حتى العجمة تقميج لجحع شجخة يجور، فاإلنداف يرشع شيئًا مغ كل 

 شيء مغ ال شيء، ومغ دوف مثاؿ سابق. شيء، وعمى مثاؿ سابق، لكغ هللا عد وجل يرشع كل

إّف اإلنداف يرشع شاولة، يرشع كأًسا، كخسًيا، يبشي بشاء، كميا جسادات، لكغ اإلنداف ما صشع شاولة ذكخا 
وشاولة أنثى، وقاؿ ليا: تدوجػا يأتيكع آالؼ الصاوالت الرغيخة، أما هللا عد وجل فجعل مغ كل زوجيغ اثشيغ، 

يتػالج، فمػ اشتخػ شخٌز سيارة فميذ معقػال بعج سشة يخػ سيارة أصغخ مشيا فرارت  الشبات يتػالج، والحيػاف
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 اثشتيغ، أما أف يذتخؼ حرانا فإنو يمج حرانا كل سشتيغ.

 التػازف: 

ُ َأْحَدُغ اْلَخاِلِقيَغ﴾   ﴿َفَتَباَرَؾ َّللاَّ
 ) سػرة السؤمشػف(

جع البيزة صامتة ىادئة، ال تذعخ بػجػدىا، ترفي لظ هللا سسى اإلنداف خالقا مجازًا، وازف بيغ ُكمية شبيعية بح
الجـ في اليـػ خسذ مخات، وأنت تعسل، وأنت نائع، وأنت في عسمظ، وأنت راكب مخكبتظ، وأنت في الصخيق 
تتشده، أما الكمية الرشاعية فبحجع نرف الصاولة، وال بج مغ أف تدتمقي عمى فخاش ثساني ساعات في األسبػع 

 ثبلثة آالؼ ليخة، تدعة آالؼ ليخة كل أسبػع مغ اجل ترفية الجـ، لسا قاؿ تعالى:  ثبلث مخات، كل مخة

ُ َأْحَدُغ اْلَخاِلِقيَغ﴾   ﴿َفَتَباَرَؾ َّللاَّ
 ) سػرة السؤمشػف(

 مغ أجل أف تػازف بيغ صشعة هللا، صشع هللا الحؼ أتقغ كل شيء، وبيغ صشعة اإلنداف.

 الفصخة:

 ليو:معخفة اليجؼ لخؤية الػسائل إ – 0

اآلف الزلشا في مػضػع الفصخة، حيشسا تعخؼ اليجؼ 
تبخز أمامظ الػسائل، وأخصخ شيء في دروس 
العقيجة أف تعخؼ لساذا أنت في الجنيا ؟ لساذا خمقت ؟ 
حيشسا تعخؼ اليجؼ لساذا خمقظ هللا عد وجل تشبع 

 أمامظ الػسائل.

برخاحة إذا أرسل األب ابَشو إلى باريذ ليشاؿ 
حسل إجازة في الصب مغ بمجه، وأراده أف الجكتػراه، ي

يكػف متخررا مغ بمج غخبي، مجيشة شػيمة عخيزة واسعة، فييا مقاصف، فييا مبلٍه، فييا نػاٍد ليمية، فييا دور 
سيشسا، فييا معاىج، فييا متاحف، فييا حجائق، فييا بيػت سكغ، فييا نيخ، وفييا جامعة، الصالب السػفق يعمع أف 
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حه السجيشة شيء واحج ؛ أف يشاؿ الذيادة، لحلظ إذا عخؼ عمة وجػده تشبع أمامو الػسائل، وىحا عمة وججوده في ى
مثل ضخبتو كثيخًا، فأنت في فخندا أو باريذ مغ أجل الجكتػراه، أوؿ عسل: تدتأجخ بيتا قخيبا مغ الجامعة، وتػفخ 

بيا تتكمع معو بالمغة العامية حتى الػقت والجيج والساؿ، تراحب صجيقا يتقغ الفخندية، ال تراحب صجيقا عخ 
تزخ بظ أف تتكمع الفخندية، تذتخؼ مجمة تتعمق باختراصظ، تأكل أكبل خفيفا يعيشظ عمى الجراسة، إذًا: البصػلة 

 أف تعخؼ اليجؼ لساذا أنت في الجنيا ؟ واقخأ القخآف الكخيع: 

ْنَذ ِإالَّ ِلَيْعُبُجوِف﴾   ﴿َوَما َخَمْقُت اْلِجغَّ َواإلِْ
 ػرة الحاريات() س

 ال ترح حخكة اإلنداف إال إذا عخؼ ىجفو: – 2

لحلظ احفطػا ىحه القاعجة: ال ترح حخكة اإلنداف في األرض إال إذا عخؼ ىجفو، لحلظ أحج اإلخػة الكخاـ دَرس 
 ؟ يةخز دراسة عذخ سشػات، ما ىي اآلفي أمخيكا إدارة أعساؿ، قخأ آية وهللا اقذعخ جمجه، قاؿ: وهللا ىحه اآلية تم

 ﴿َأَفَسْغ َيْسِذي ُمِكّبًا َعَمى َوْجِيِو َأْىَجى َأمَّْغ َيْسِذي َسِػّيًا َعَمى ِصَخاٍط ُمْدَتِقيٍع﴾ 
 ) سػرة السمظ(

ىجفو واضح، السؤمغ يعير حياة متسيدة، ىجفو هللا، لحلظ وسائمو كميا في خجمة اليجؼ، ييسو أف يكػف ساكشا في 
يشة، إشبللة معيشة، ال يزصخ أف يأكل ماال حخاما ليقتشي مثل ىحا البيت، بيت فقط، ال ييسو بيت لو مداحة مع

ييسو مأوػ، ييسو زوجة تحرشو، ييسو دخل يغصي نفقاتو، ييسو أف يحقق رسالتو، ييسو أف يحقق ىجفو في 
ي شخيق الحياة، ييسو أف يتعخؼ عمى هللا، فتخػ السؤمغ واعيا ججًا، وىجفو واضح، وسائمو واضحة، يسذي ُقُجمًا ف

ىجفو، فإذا عخؼ اليجؼ صحت الحخكة، فبالحخكة يستحغ اإلنداف، فيرجؽ أو يكحب، يخمز أو يخػف، يتقغ أو 
ال يتقغ، يشرف أو يجحج، يخحع أو يقدػ، ىشا السذكمة، وأنت تتحخؾ مغ أجل كدب رزقظ، وأنت تتحخؾ بعج 

 زواجظ، وأنت تتحخؾ مغ أجل تأكيج ذاتظ تستحغ.
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 ٌخ وشيػاتو حيادية:اإلنداف مخيَّ  – 6

اإلنداف مخيخ، وألنو مخيخ كل شيء في حياتو 
 حيادؼ، قاؿ تعالى:

َيَػاِت ِمَغ الشَِّداِء َواْلَبِشيَغ  ﴿ُزيَِّغ ِلمشَّاِس ُحبُّ الذَّ
ِة َواْلَخْيِل  َواْلَقَشاِشيِخ اْلُسَقْشَصَخِة ِمَغ الحََّىِب َواْلِفزَّ

ـِ َواْلَحخْ  َمِة َواأْلَْنَعا  ِث﴾ اْلُسَدػَّ
 ) سػرة آؿ عسخاف(

حب السخأة، وشيػة السخأة حيادية، ومعشى حيادية أنو 
يسكغ أف تتخح مغ ىحه الذيػة ُسّمسًا تخقى بيا، ويسكغ 
أف تتخح مغ ىحه الذيػة دركات تيػؼ بيا، تسامًا كالػقػد الدائل في السخكبة، ىػ ُىػ، ضعو في السدتػدع 

جخ في الػقت السشاسب، فيػّلج حخكة نافعة، ضعو فػؽ السخكبة، أعصو السحَكع ليديل في األنبػب السحكع، ليشف
 شخارة يحخؽ السخكبة وَمغ فييا، الػقػد ىػ ُىػ، الذيػة حيادية يسكغ أف تخقى بيا.

إنداف شاب تدوج امخأة صالحة، فأنجب مشيا عذخة أوالد، خسذ بشات، وخسدة ذكػر، رباىع تخبية ديشية، هللا عد 
ؤمشيغ، تخػ ىحا البيت مباركا، وهللا البيت مثل الجشة، مع أف الجخل وسط، لكغ فيو حب، وجل رزقو بأصيار م

 فيو ىجؼ، فيو ترخؼ صحيح، فيو عقيجة، فيو عبادة، فيو صمة با، فيو ىجؼ كبيخ.

 اإلنداف مبخمج بخمجة عالية: – 4

ال يرح، وما يشبغي وما ال  أنا أقػؿ: ألف الفصخة تكذف الحق مغ الباشل، والخيخ مغ الذخ، وما يرح وما
 يشبغي، فأنت مبخمج بخمجة عالية ججًا.

اآلف حجثشي أحج الصياريغ عغ أحجث الصائخات، ما فييا وال ساعة، شاشات مغذاة، شاشة حميبية، ما داـ ال شيء 
ا، عمى الذاشة فكل شيء عمى ما يخاـ، إذا كاف خمل تطيخ رسالة، إذا كاف لػنيا أسػد فديل ججًا أف تعالجي
ىشاؾ جياز آخخ يعصيظ عمى ورؽ كيف تعالج ىحا الخمل، إذا كاف الخمل ليذ أسػد المػف، لكشو لػنو بختقالي، 
فيحا الخمل معو خصخ، لكغ ليذ خصَخ سقػط، ومعالجتو مسكشة، وأحيانًا الخسالة عمى الذاشة بالمػف األحسخ 
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ر عمى ما يخاـ، أّؼ خمل تطيخ رسالة، ىكحا الجاكغ، ىحا خصخ سقػط، فالصائخة مبخمجة، ماداـ ال خبخ فاألمػ 
الفصخة، ما دمت مدتقيسا مختاحا تشاـ نػما عسيقا، تتعامل مع الشاس تعامبل صحيِّا، لكغ لسا تختكب خصأ لػ لع 
يعمع بو أحج يشذأ خمل داخمي، عشجؾ ضيق، قمق، كآبة، تدأؿ، تجقق، تبحث، أنت مبخمج ومػّلف عمى أنظ إذا 

تي، أنظ أخصأت، واآلف تقخيبًا حتى الديارات فييا شاشة، األنػاع الحجيثة ججًا، أّؼ خمل أخصأت عشجؾ مذعخ ذا
 في السخكبة تطيخ رسالة.

قاؿ لي أحج اإلخػة، إنو اشتخػ مخكبة حجيثة، قاؿ لو: قف فػرًا، فإف لع تقف أشفأت لظ السحخؾ، ىشاؾ نقز 
 زيت حاد، قج يحتخؽ السحخؾ.

خمج أنظ إذا أخصأت شعخت أنظ أخصأت، البخ ما اشسأنت لو الشفذ، واإلثع ما أنت مبخمج أعمى بخمجة أنت مب
 حاؾ في صجرؾ، وكخىت أف يصمعو عميو الشاس.

 البج مغ االمتحاف واالبتبلء: – 1

إذًا: الحخكة مغ خبلليا تستحغ، تكػف صالحًا أو شالحًا ال سسح هللا، الحخكة مغ خبلليا تكػف محدشًا أو مديئًا، 
 جاحجًا، مدتقيسًا أو مشحخفًا، صادقًا أو كاذبًا، مخمرًا أو خائشًا، قاؿ تعالى: مشرفًا أو 

 ﴿َوِإْف ُكشَّا َلُسْبَتِميَغ﴾ 
 ) سػرة السؤمشػف(

عمة وجػدؾ عمى وجو األرض أنظ مستحغ، قاؿ 
 تعالى: 

َئاِت َأْف َنْجَعَمُيْع  يِّ ـْ َحِدَب الَِّحيَغ اْجَتَخُحػا الدَّ ﴿َأ
اِلَحاِت﴾ َكالَِّحيَغ َآمَ   ُشػا َوَعِسُمػا الرَّ

 ) سػرة الجاثية( 

﴿َأَحِدَب الشَّاُس َأْف ُيْتَخُكػا َأْف َيُقػُلػا َآَمشَّا َوُىْع اَل 
 ُيْفَتُشػَف﴾ 

 ) سػرة العشكبػت(
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ُ الَِّحيَغ َجاَىُجوا ِمْشُكْع َوَيعْ  ـْ َحِدْبُتْع َأْف َتْجُخُمػا اْلَجشََّة َوَلسَّا َيْعَمِع َّللاَّ اِبِخيَغ﴾ ﴿َأ  َمَع الرَّ
 ) سػرة آؿ عسخاف(

 اعمع عمع اليقيغ أنظ في دار امتحاف،

)) إف ىحه الجنيا دار التػاء ال دار استػاء، ومشدؿ تخح ال مشدؿ فخح، فسغ عخفيا لع يفخح لخخاء، ولع يحدف 
سببا، وجعل عصاء لذقاء، قج جعميا هللا دار بمػى، وجعل اْلخخة دار عقبى، فجعل ببلء الجنيا لعصاء اْلخخة 
 اْلخخة مغ بمػى الجنيا عػضا، فيأخح ليعصي ويبتمي ليجدي ((

 ] ورد في األثخ [ 

 الشاس قدساف ال ثالث ليسا:صالح وشالح:

اآلف بذكل مخترخ: إذا قمشا: فبلف لو عسل صالح، ما معشى عسمو صالح ؟ يعشي أنو مشزبط بسشيج هللا، وبشى 
مبية، والعصاء صفة إيجابية، مشزبط، ويعصي، مشزبط ال يكحب، ال حياتو عمى العصاء، االنزباط صفة س

يدخؽ، ال يغتاب، ال يخػف، كميا الءات أو ماءات، يقػؿ لظ: أنا ما أغمط، ما آكل ماال حخاما، ما أقّرخ، ما 
أتأخخ، ما أغر، ىحه االستقامة، وقجمت مغ وقتي، مغ مالي، مغ عمسي، مغ خبختي، فكمسة صالح تعشي أنظ 

ط، ومعٍط، لحلظ يسكغ أف يشجرج الشاس جسيعًا عمى اختبلؼ ممميع ونحميع، وانتساءاتيع وأعخاقيع، وأندابيع مشزب
وشػائفيع، ومحاىبيع في نسػذجيغ، نسػذج عخؼ هللا، فانزبط بسشيجو، وأحدغ إلى خمقو، فدمع، وسعج في الجنيا 

فذقي، وىمظ في الجنيا واآلخخة، ىحا التقديع واآلخخة، ونسػذج وغفل عغ هللا، وتفمت مغ مشيجو، وأساء لخمقو، 
 القخآني:

َؽ ِباْلُحْدَشى )1﴿َفَأمَّا َمْغ َأْعَصى َواتََّقى ) ُخُه ِلْمُيْدَخى )3( َوَصجَّ ( َوَكحََّب 2( َوَأمَّا َمْغ َبِخَل َواْسَتْغَشى )7( َفَدُشَيدِّ
ُخُه ِلْمُعْدَخى﴾ 1ِباْلُحْدَشى )  ( َفَدُشَيدِّ

 ) سػرة الميل(
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 حقيقة الجيغ أف تكػف أخبلقيًا:

اآلف أتسشى عميكع أف تجققػا فيسا أقػؿ: حقيقة الجيغ 
أف تكػف أخبلقيًا، ألنظ إذا كشت أخبلقيًا فأخبلقيتظ 
ثسغ الجشة، أنت خمقت لجشة عخضيا الدساوات 
واألرض، ثسغ ىحه الجشة أف تدكي نفدظ كي تكػف 

تترل با، أخبلقيًا، أف تحسميا عمى شاعة هللا كي 
كي تذتق مغ هللا كسااًل يؤىمظ لجخػؿ الجشة، ىحا 
كبلـ دقيق ججًا، تتعخؼ إليو، تشزبط بسشيجو، تقبل 
عميو، تذتق مشو الكساؿ، ىحا الكساؿ ثسغ الجشة، 

 لحلظ قاؿ تعالى: 

 ﴿َفِبَسا َرْحَسٍة ِمَغ َّللاَِّ ِلْشَت َلُيْع﴾ 
 ) سػرة آؿ عسخاف(

  في قمبظ لع تكغ ليشًا ليع، بل كشت فطًا غميع القمب، قاؿ تعالى:لػال الخحسة التي أودعيا هللا

ػا ِمْغ َحْػِلَظ َفاْعُف َعْشيُ  ْع َواْسَتْغِفْخ َلُيْع َوَشاِوْرُىْع ﴿َفِبَسا َرْحَسٍة ِمَغ َّللاَِّ ِلْشَت َلُيْع َوَلْػ ُكْشَت َفّطًا َغِميَع اْلَقْمِب اَلْنَفزُّ
ْل َعَمى َّللاَِّ﴾ ِفي اأْلَْمِخ َفِإَذا َعَدمْ   َت َفَتَػكَّ

 ) سػرة آؿ عسخاف(

 الفصخة مخسخة في اإلنداف ولػ لع يكغ لو عمع:

أييا اإلخػة الكخاـ، اآلف بعج أف جاء الشبي عميو الربلة والدبلـ ومعو القخآف الكخيع، ومعو الػحي واألحاديث 
رضي هللا عشيا زوجة الشبي عميو الربلة مئات ألػؼ، األمػر واضحة ججًا، لكغ ىحه السخأة التي اسسيا خجيجة 

والدبلـ قبل ندوؿ الػحي لسا جاءه الػحي، وقاؿ: دثخيشي َدثخيشي، ماذا قالت لو ؟ قالت: وهللا ال يخديظ هللا أبجًا، 
إنظ تحسل الَكّل، وتقخؼ الزيف، وتعيغ عمى نػائب الجىخ، ىحه فصختيا، كبلـ فصخؼ ما فيو قخآف وال في سشة وال 

، وال عمع، وال كميات شخيعة، عمى الفصخة، إنداف صادؽ أميغ عفيف، يقخؼ الزيف، يصعع الفقيخ، في أحجيث
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 يعيغ األسيخ، يحسل الَكّل، يعيغ عمى نػائب الجىخ، قالت: وهللا ال يخديظ هللا أبجًا، ىحه الفصخة.

أسو قبعة كيشػتية، أنا أذكخ أحج أصجقائي سافخ إلى ىػلشجا، رأػ إعبلنا عغ ىاتف خمػؼ، رجل ديغ عمى ر 
واألنػار تذع مشو، مخت فتاة متفمتة مؤل عيشيو مشيا، فدقصت ىحه القبعة عغ رأسو، وقصع عغ ربو، ىحا اإلعبلـ 
بسجتسع متفمت ما فيو شيء حخاـ، لكغ ىحه الفصخة حتى في السجتسعات الستفمتة، يقػؿ لظ: فزيحة ما، الفزيحة 

 يحة ؟ بالفصخة، الفصخة ثابتة، قاؿ تعالى: جشدية، الدنا غيخ محـخ عشجىع، لَع ىػ فز

 ﴿ُىَػ الَِّحي َخَمَقُكْع ِمْغ َنْفٍذ َواِحَجٍة﴾ 
 ) سػرة األعخاؼ(

أؼ إنداف عمى وجو األرض عشجه الخصأ خصأ، والرػاب صػاب، واالنحخاؼ انحخاؼ، واألذػ أذػ، فمحلظ أنت 
 مبخمج ومػّلف تػليفًا رائعا، لحلظ قاؿ هللا عد وجل: 

ـْ  اِلَحاِت﴾ ﴿َأ َئاِت َأْف َنْجَعَمُيْع َكالَِّحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ يِّ  َحِدَب الَِّحيَغ اْجَتَخُحػا الدَّ
 ) سػرة الجاثية(

 الفصخة ال تقبل ذلظ إال أف السحدغ محدغ، والسديء مديء، السحدغ مكاَفأ عشج هللا، والسديء معاَقب.
ؼ مذاربيع يعتقجوف أف السديء نالو عقاب، والسحدغ نجاه هللا ىحه أحيانًا تقع مذكمة فتخػ الشاس عمى اختبل

 فصختيع.
وهللا أييا اإلخػة، بحث الفصخة بحث عسيق ججًا، ودقائق الذخع مخكدة في أعساؽ أعساقظ، والعسل الصيب في 

 فصخة.
ّع سمسيا سسعت عغ سائق سيارة بسجيشة في أمخيكا وجج محفطة فييا عذخة آالؼ دوالر، بحث عغ صاحبيا، ث

لمذخشة، وأخح إيراال فييا، والسبمغ عجًا ونقجًا، بعج حيغ حاكع الػالية دعا أكثخ السجارس الثانػية لحفل تكخيع ليحا 
الدائق، إنداف بحث عغ صاحبة ىحه السحفطة التي فييا عذخة آالؼ دوالر، عّج ىحا العسل في بمج كمو جخائع، 

خيخ خيخ، البخ ال يبمى، والحنب ال يشدى، والجياف ال يسػت، اعسل ما وكمو تفمت عج عسبًل عطيسًا، الحق حق، وال
 شئت، كسا تجيغ تجاف.

بالفصخة أنت مبخمج عمى الحق، مبخمج عمى اإلحداف، عمى الرجؽ، عمى األمانة، عمى العفة، مبخمج عمى 
 الحمع، فإذا فعمت شيئًا وفق بخمجتظ ارتحت. 
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 ية: تعب الصاعة ثسشيا الدعادة والخاحة الشفد

إّف أكبخ راحة يختاح ليا السؤمغ حيشسا تأتي حخكتو في الحياة مػافقة لفصختو، ىحا السحل التجارؼ ما ىجفو األوؿ ؟ 
أف يبيع، وأف يخبح، فراحب السحل إذا جاء إلى السحل، وعميو ضغط شجيج، مغ يذتخؼ، تحسيل بزاعة، شحغ 

اح، ىػ في قسة الدعادة، ألف ىحه الحخكة تتشاسب بزاعة، تدجيل ثسغ بزاعة، تخاه اثشتي عذخة ساعة ما ارت
مع أصل إنذاء ىحا السحل، لػ أف الدػؽ كاسجة، وىػ قاعج، أحزخوا لو قيػة، ثع الذاؼ، ثع مجمة، ثع جخيجة، 
تخاه مدسـػ البجف، أنت مختاح، ىحا السحل بخمجتو أف يبيع ويذتخؼ، فإذا تعب تعبًا ال يحتسل مغ البيع والذخاء 

 الدعادة.ىػ في قسة 

أييا اإلخػة الكخاـ، الشقصة الجقيقة أنت مبخمج عمى شاعة هللا، فإذا أشعتو، ولػ أف شاعتو متعبة، صبلة فجخ، 
وغس برخ، وضبط لداف، وإنفاؽ ماؿ، لكشظ في قسة الدعادة، ولػ أف الخاحة مخيحة لتخكت الربلة، ولسؤلت 

 اح فأنت في حزيس الذقاء.عيشظ مسا ال يشبغي، ولػ فعمت شيئًا ال يشبغي وأنت مخت

لحلظ أييا اإلخػة، القزية دقيقة ججًا، أنت حيشسا تأتي 
حخكتظ في الحياة مػافقة ليجفظ تكػف أسعج الشاس، 
لحلظ أؼ إنداف يتػب تػبة نرػحا نقػؿ: لقج اصصمح 
مع فصختو، وىحا الحؼ ذىب إلى بمج غخبي، ودخل 
ف إلى فشجؽ ورأػ لػحة عمى الدخيخ كتب عمييا: " إ
لع تَشْع فالعمة ليدت في فخششا، إنيا وثيخة، ولكغ العمة 
في ذنػبظ، إنيا كثيخة "، وىشاؾ حالة اسسيا االنييار 
الجاخمي، لسا يقتخؼ اإلنداف شيًئا ال يجػز يحذ 

 بانييار داخمي، لػ لع يعمع أحج بخصئو فيحه الكآبة، واآلف أكبخ مخض مشتذخ الكآبة، الكآبة عقاب الفصخة.
"، يا: " مسشػع االقتخاب، خصخ السػتماشًيا في الصخيق، وججت خصِّا عالي التػتخ، وعميو لػحة كتب عمي إذا كشت

لسا تقخب ىل يعاقبظ أحج ؟ ال، التيار يعاقبظ، ال شخشي، وال مخالفة، وال حجد مخكبة، وال تػقيف، لكغ ىحا 
 التيار إذا دخمت إلى ثسانية أمتار قبمو يربح اإلنداف كالفحسة.
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قق حيشسا تخصأ الترػر ما أحج يعاقبظ، لكغ نفدظ تعاقبظ، تحذ بكآبة، بزجخ، تخػ أمخاض الشاس اآلف مغ د
 السعاصي، اعتجػ عمى عخض، أال يا رب شيػة ساعة أورثت حدنًا شػيبًل.

مخة قاؿ لي أخ: غمصت غمصة، قاؿ: وهللا مغ ثبلث وعذخيغ سشة ما تغادر مخيمتي ىحه الغمصة، الخصأ نفدو 
قبو، االنحخاؼ نفدو يعاقبظ، الحؼ عشجه شفافية، الحؼ عشجه نفذ شفافة، لػ ما أحج بمغو ما فعمت، حدب يعا

 اإلنداف عقابًا لو أف ذاتو تعاقبو. 

 اإليساف مزسػف أخبلقي: 

أريج مغ ىحه السقجمة أف أصل إلى أف جػىخ الجيغ الخمق، اإليساف ىػ الخمق، ومغ زاد عميظ في الخمق زاد عميظ 
 اإليساف.في 

الشبي عميو الربلة والدبلـ كاف سيج الخصباء، كاف سيج العمساء، كاف قاضيًا، كاف فريحًا، كاف قائجًا، كاف 
 زعيسًا، لكغ لسا أراد هللا أف يسجحو بساذا مجحو ؟ قاؿ تعالى: 

 ﴿َوِإنََّظ َلَعمى ُخُمٍق عطيع﴾ 
 ) سػرة القمع(

اؾ، ثع إياؾ أف تفيع الجيغ شعائخ، الجيغ خمق، الجيغ استقامة، الجيغ خمق، مشو التداـ، انزباط، سسػ، إياؾ، ثع إي
انزباط، الجيغ ورع، الجيغ رحسة، الجيغ تدامح، الجيغ عفػ، اإليساف ىػ الخمق، فسغ زاد عميظ في الخمق زاد 

فبل قيسة  عميظ في اإليساف، وأنت مستحغ في الجنيا مغ أجل أف تكػف أخبلقيًا، فتدتحق الجشة، فإف لع تكغ كحلظ
 لعبادتظ.

أييا اإلخػة، كمكع يعمع أف في األحاديث صيغة مذيػرة: " ليذ مشا "، وىي مغ أشج أنػاع الػعيج، أنت لدت مغ 
 السدمسيغ، شيء مخيف: 

َلُو: َكْيَف َتِبيُع ؟ َفَأْخَبَخُه، َفُأوِحَي ِإَلْيِو َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َمخَّ ِبَخُجٍل َيِبيُع َشَعاًما، َفَدَأ
 َسمََّع:َأْف َأْدِخْل َيَجَؾ ِفيِو، َفَأْدَخَل َيَجُه ِفيِو َفِإَذا ُىَػ َمْبُمػٌؿ، َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو وَ 

 )) َلْيَذ ِمشَّا َمْغ َغرَّ (( 
 ] أبػ داود [
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 وال لريامو، وال لحجو، وال لدكاتو.ال قيسة ال لربلتو، 

 )) ليذ مشا مغ انتيب أو سمب (( 
 ] الصبخاني عغ ابغ عباس بدشج فيو ضعف[

 ىشاؾ أشياء تخخجظ مغ ممة السدمسيغ .

 َعْغ ُجَبْيِخ ْبِغ ُمْصِعٍع َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: 

 ِإَلى َعَرِبيٍَّة، َوَلْيَذ ِمشَّا َمْغ َقاَتَل َعَمى َعَرِبيٍَّة، َوَلْيَذ ِمشَّا َمْغ َماَت َعَمى َعَرِبيٍَّة (( )) َلْيَذ ِمشَّا َمْغ َدَعا
 ] أبػ داود [

لػ تتبعت األحاديث الذخيفة التي تبجأ بػ: " ليذ مشا " لخأيتع عجبًا عجابًا، أشج أنػاع الػعيج أف يأتي الػعيج بعج 
 بلة والدبلـ: " ليذ مشا ".قػؿ الشبي عميو الر

 َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

 )) َلْيَذ ِمشَّا َمْغ َخبََّب اْمَخَأًة َعَمى َزْوِجَيا، َأْو َعْبًجا َعَمى َسيِِّجِه (( 
 ] أبػ داود [

، بيغ أـ وابشيا، بيغ أب وابشو، بيغ شقيقيغ، بيغ شقيقتيغ، ليذ أف تفدج عبلقة زوجيغ، أف تفدج عبلقة أخػيغ
 مشا، نفى عشظ أف تكػف مغ السدمسيغ، وأتسشى عميكع أف تتبعػا األحاديث ليذ مشا.

 َعْغ َعْبِج َّللاَِّ َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو َقاَؿ: َقاَؿ الشَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

 ْغ َلَصَع اْلُخُجوَد، َوَشقَّ اْلُجُيػَب، َوَدَعا ِبَجْعَػى اْلَجاِىِميَِّة (( )) َلْيَذ ِمشَّا مَ 
 ] البخارؼ [

ِه َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ:   َعْغ َعْسِخو ْبِغ ُشَعْيٍب َعْغ َأِبيِو َعْغ َججِّ

 )) َلْيَذ ِمشَّا َمْغ َتَذبََّو ِبَغْيِخَنا (( 
 ] التخمحؼ [

 لحلظ أييا اإلخػة، السزسػف أخبلقي، 
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 َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

َيخُ   ((  )) ُربَّ َصاِئٍع َلْيَذ َلُو ِمْغ ِصَياِمِو ِإالَّ اْلُجػُع، َوُربَّ َقاِئٍع َلْيَذ َلُو ِمْغ ِقَياِمِو ِإالَّ الدَّ
 ] ابغ ماجو [

 َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

وِر َواْلَعَسَل ِبِو َفَمْيَذ َلِلَِّ َحاَجٌة ِفي َأْف َيَجَع َشَعاَمُو َوَشَخاَبُو ((   )) َمْغ َلْع َيَجْع َقْػَؿ الدُّ
 ، التخمحؼ، أبػ داود، ابغ ماجو، أحسج [] البخارؼ 

ومغ حج بساؿ حخاـ، ووضع رجمو في الخكاب، وقاؿ: لبيظ الميع لبيظ، نادػ مشاٍد: أف ال لبيظ، و ال سعجيظ، 
 وحجظ مخدود عميظ. 

َل ِمْشُكْع ِإنَُّكْع ُكْشُتْع َقْػمًا َفاِسِقيَغ﴾   ﴿ُقْل َأْنِفُقػا َشْػعًا َأْو َكْخىًا َلْغ ُيَتَقبَّ
 (53) سػرة التػبة: اآلية 

الحؼ أتسشاه أف يكػف واضحًا لجيكع أف اإليساف 
مزسػف أخبلقي، واآلف السدمسػف يديجوف عمى مميار 
وخسدسئة مميػف، وليدت كمستيع ىي العميا، وليذ 
أمخىع بيجىع، وألعجائيع عمييع ألف سبيل وسبيل، أيغ 
 وعػد هللا عد وجل ؟ أيغ قػؿ هللا عد وجل ؟ 

 ِإفَّ ُجْشَجَنا َلُيُع اْلَغاِلُبػَف﴾ ﴿وَ 
 ) سػرة الرافات(

 

 أيغ قػؿ هللا عد وجل ؟ 

ْنَيا﴾   ﴿ِإنَّا َلَشْشُرُخ ُرُسَمَشا َوالَِّحيَغ َآَمُشػا ِفي اْلَحَياِة الجُّ
 )سػرة غافخ(

 أيغ قػؿ هللا عد وجل ؟ 

 ﴿َوَكاَف َحّقًا َعَمْيَشا َنْرُخ اْلُسْؤِمِشيَغ﴾ 
)  )سػرة الخـو
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 يغ قػؿ هللا عد وجل ؟أ

اِلَحاِت َلَيْدَتْخِمَفشَُّيْع ِفي اأْلَْرِض َكَسا اْسَتْخَمَف الَّ  ُ الَِّحيَغ َآَمُشػا ِمْشُكْع َوَعِسُمػا الرَّ ِحيَغ ِمْغ َقْبِمِيْع َوَلُيَسكَِّشغَّ ﴿َوَعَج َّللاَّ
َلشَُّيْع ِمْغ بَ   ْعِج َخْػِفِيْع َأْمشًا﴾ َلُيْع ِديَشُيُع الَِّحي اْرَتَزى َلُيْع َوَلُيَبجِّ

 ) سػرة الشػر(

 البشاء األخبلقي متػافق مع الفصخة تػافقًا مصمقًا:

دققػا أييا اإلخػة، اإلسبلـ بشي عمى خسذ، ىحه الخسذ ليدت ىي اإلسبلـ، اإلسبلـ ىحا البشاء الحؼ بشي عمى 
متػافق مع الفصخة مئة في السئة،  خسذ دعائع، بشي اإلسبلـ عمى خسذ، اإلسبلـ بشاء أخبلقي، البشاء األخبلقي

فسا مغ أمخ أمخؾ هللا بو، وما مغ نيي نياؾ عشو إال ومخكػز في أصل فصختظ لسجخد أف تصيع هللا تذعخ بخاحة 
ال تػصف، وهللا كأف جباؿ أزيحت عغ كاىمظ، دخمظ حبلؿ، نرحَت لمسدمسيغ، الصبيب نرػح، السحامي 

، ىحا السؤمغ وهللا أييا صادؽ، السيشجس أميغ، السجرس مخمز، التا جخ صجوؽ، العامل متقغ، السػضف خجـو
 اإلخػة، لػ كاف السجتسع كسا يشبغي لكشا في جشة.

 َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع:

َءُكْع، َوُأُمػُرُكْع ُشػَرى َبْيَشُكْع، َفَطْيُخ اأْلَْرِض َخْيٌخ َلُكْع ِمْغ َبْصِشَيا، َوِإَذا )) ِإَذا َكاَف ُأَمَخاُؤُكْع ِخَياَرُكْع، َوَأْغِشَياُؤُكْع ُسَسَحا
 َلُكْع ِمْغ َضْيِخَىا (( َكاَف ُأَمَخاُؤُكْع ِشَخاَرُكْع، َوَأْغِشَياُؤُكْع ُبَخبَلَءُكْع، َوُأُمػُرُكْع ِإَلى ِنَداِئُكْع، َفَبْصُغ اأْلَْرِض َخْيٌخ 

 حؼ [] التخم

ديشظ اإلسبلمي متػافق مع الفصخة مئة في السئة، ولسجخد أنظ أشعت هللا، أو خزعت لقػانيغ فصختظ كانت 
الشتيجة واحجة، تحذ بدعادة، بخاحة نفدية، بتألق، بإقباؿ، السؤمغ يرغي إلى صػت الفصخة، ومغ أجسل ما مجح 

 بو اإلسبلـ أنو ديغ الفصخة.

فمَع خمقيسا ذكخًا وأنثى ؟ مغ أجل الدواج، اآلف أؼ مشيج يحـخ الدواج فيػ هللا عد وجل خمق الحكخ واألنثى، 
 خبلؼ الفصخة، قاؿ تعالى: 

 ِتَيا﴾﴿َوَرْىَباِنيًَّة اْبَتَجُعػَىا َما َكَتْبَشاَىا َعَمْيِيْع ِإالَّ اْبِتَغاَء ِرْضَػاِف َّللاَِّ َفَسا َرَعْػَىا َحقَّ ِرَعايَ 
 ) سػرة الحجيج(
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 فصختيع ما رعػىا حق رعايتيا.وألنيع خالفػا 

أحيانًا تخػ فزائح غيخ معقػلة ججًا، ألف ىحا ابتجعػه ىع، وما كتبو هللا عمييع، بل كتبػه ىع عمى أنفديع، وألنو 
خبلؼ الفصخة ما رعػىا حق رعايتيا، لحلظ صحابي جميل في أعمى درجات القخب مغ هللا أىسل زوجتو، جاءت 

، سألتيا عغ حاليا فقالت: إف زوجيا صػاـ قّػاـ، في الشيار صائع، وفي الميل قائع، إلى الديجة عائذة بثياب بالية
، أصـػ وأفصخ، وأتدوج الشداء، ىحه سشتي، إف  كانت أديبة، الشبي استجعاه، قاؿ: أليذ لظ بي أسػة ؟ أناـ وأقـػ

، فأعِط كل ذؼ حق حقو، لجدجؾ عميظ حقًا، وألىمظ عميظ حقًا، ولدورؾ عميظ حقًا، الدائخ، ولجدسظ عميظ حقاً 
يبجو أنو انراع لمشبي، والتفت لدوجتو، ونالت مشو حقيا، في اليـػ التالي ذىبت إلى الديجة عائذة عصخة نزخة 

 متألقة، فقالت: ما الحؼ حّل بِظ ؟ قالت: أصابشا ما أصاب الشاس، انطخ إلى األدب الخاقي. 

 اإلسبلـ ديغ الفصخة:

يتدوج، ليذ مغ الفصخة، إنداف ال يذتغل، ليذ مغ الفصخة، أمدظ الشبي عميو الربلة ديششا ديغ الفصخة، إنداف ال 
والدبلـ بيج صحابي وىي خذشة، قاؿ: إف ىحه اليج يحبيا هللا ورسػلو، الجيغ دعع األسخة، دعع العسل، دعع 

 التختيب واألناقة والشطافة، قاؿ: 

 ِمُحػا ِرَحاَلُكْع َوِلَباَسُكْع، َحتَّى َتُكػُنػا ِفي الشَّاِس َكَأنَُّكْع َشاَمٌة (( )) ِإنَُّكْع َقاِدُمػَف َعَمى ِإْخَػاِنُكْع َفَأْص 
 ] أبػ داود وأحسج عغ أبي الجرداء [

 أؼ شيء تحبو أنت وارد في ديشظ، أؼ شيء تكخىو مشيي عشو في ديشظ.

الفصخ الدميسة تعخفو ابتجاًء مغ دوف  أبمغ ِمغ ذلظ، هللا سسى األعساؿ الرالحة معخوفًا، فمَع ُسّسيت معخوفًا ؟ ألف
 تعميل، ولَع سّسيت األعساؿ القبيحة مشكخًا ؟ ألف الفصخ الدميسة تشكخه ابتجاًء، لحلظ السعخوؼ فصخؼ.
اإلنداف البار بػالجيو إف كاف في مجتسع متجيغ إسبلمي أو غيخ إسبلمي، مجتسع ممحج، مجتسع متفمت، مجتسع 

 ه محتـخ في أؼ مجتسع، ألف ىحا مغ الفصخة.إباحي، اإلنداف الحؼ يبخ والج

إذا سافخت إلى ببلد عجيجة تخػ فصخة سميسة، إنداف يداعجؾ في السصار، حجثشي أخ قاؿ: وصمت إلى السصار ما 
معي قصع نقجية صغيخة، بحاجة إلى عخبة أضع عمييا محافطي، جاءت امخأة دفعت عشو، بالفصخة، الخيخ مخكػز 

 عسل عسبل شيبا تذعخ بخاحة ال تػصف.في أصل الفصخة، ودقق، ا 
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أقدع لي أخ با قاؿ: وججت في الصخيق امخأة تزع صبيا، وتبكي، وإلى جانبيا زوجيا، تػقفت، خيخ، في أثشاء 
أحجاث لبشاف، االبغ حخارتو إحجػ وأربعيغ، وامخأة غخيبة ال تعخؼ، ماذا تفعل الداعة الثانية عذخة ليبًل ؟ قاؿ: 

، وانتطخت معيع حػالي خسذ ساعات حتى انتيت السعالجة، واشتخيشا مغ صيجلية مشاوبة أخحتيع إلى مدتذفى
األدوية، ورجعشا إلى السدتذفى، وأخحنا اإلبخ، قاؿ لي: لمداعة الخامدة، قاؿ: وهللا عذخة أياـ وأنا في قسة 

 الدعادة، كأني أعير في جشة. 

 اعسل عسبل شيبا.

رتو مخيزة معيا أحج إخػانشا الكخاـ شبيب أسشاف، زا
أسشاف تحتاج إلى تقػيع، والسبمغ غاٍؿ ججًا، وىي 
معمِّسة وفقيخة، فإذا ابتدست ضيخ عيب أسشانيا، 
فتخجل بشفديا، والسبمغ فػؽ شاقتيا، فاعتحرت، قاؿ: 
نػيت أف أقـػ بيحا العسل ، قاؿ: أنا أقجـ لظ ىحا 
العسل ىجية، بقيت عشجؼ ستة أشيخ، أقدع لي با 

 األشيخ الدتة كأنو في قسة الدعادة، فصخة. في ىحه
سعادتظ بيجؾ، تسمكيا أنت، اخجـ الشاس، كغ صادقا، 

 كغ أميشا، كغ عفيفا، كغ حميسا، كغ عفػا، كغ خيخ، أعط مغ وقتظ، مغ جيجؾ، أنت أسعج إنداف.
شبعة عخبية، معشى وهللا مخة في مجمة ليجر دايجدت السختار، مجمة عالسية، أنا كشت مغخما بيحه السجمة، ليا 

مختار أؼ مختارة مغ كل مجبلت العالع، أجسل مقالة بأؼ مجمة مجسػعة بيحه السجمة، ليا شبعة عخبية، قجيسًا 
كشت أقخأ السجمة في ليمة واحجة، وىشاؾ مقالة انتيت بأوؿ الرفحة، صفحة فارغة، وضعػا حكسة، ىحه الحكسة 

فخت في عطامي، ما الحكسة ؟ قاؿ: إذا أردت أف تدعج فأسعج أربع كمسات، أقدع لكع با كأف ىحه الحكسة ح
اآلخخيغ، حاوؿ أف تصعع ىخة، حاوؿ أف تفخح شفبل، حاوؿ أف تصعع جائعا، حاوؿ أف تجؿ إندانا ضاال، تحذ 
بخاحة ال تػصف، ديشكع ديغ الفصخة، وكل سعادتظ وراحتظ الشفدية أساسيا أعسالظ الرالحة، لحلظ العسل الرالح 

 شج هللا.يخفعظ ع
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الحؼ أريجه في ىحا المقاء الصيب دقائق السشيج اإلليي فيسا يقابمو في خرائز نفدظ، تحب الرجؽ، تحب 
األمانة، تحب الخحسة، تحب اإلنراؼ، إنداف زوجتو صالحة، واألـ ضجىا، واألب ضجىا، إذا وقف مػقفا 

، ما عسمْت  أخبلقيا مع زوجتو، مػقفا مذخفا، امخأة صالحة، وإنداف يتسمق والجه ووالجتو، يصمقيا، يذعخ أنو مجـخ
شيًئا، صالحة، مدتقيسة، صائسة، مرمية، مصيعة لظ، ألف أباؾ كخىيا، ما أشمقيا، فالسػقف السشرف السخمز 

 صاحبو بصل يربح.

 أييا اإلخػة الكخاـ، أتسشى أف يكػف ىحا السػضػع واضحًا عشجكع، إسبلمشا ديغ الفصخة، أنت إذا أشعت هللا وججت
 نفدظ، اصصمحت مع نفدظ، كشت أسعج الشاس. 

 السػضػع العمسي:سخعة الزػء:

 نطخية إنذتايغ: – 0

السػضػع العسمي، مغ أشيخ الشطخيات في القخف العذخيغ الشطخية الشدبية التي جاء بيا إنذتايغ، ىحه الشطخية 
الثانية، وأف أؼ جدع سار بيحه  اكتذفت الدخعة السصمقة في الكػف، ىحه سخعة الزػء ثبلثسئة ألف كيمػ متخ في

الدخعة يربح ضػءًا، ىل مسكغ إلنداف مغ لحع ودـ وزنظ سبعػف كيمػا، لػ ػ فخضًا عمسيًا ػ أتيح لظ أف تسذي 
في الفزاء بدخعة الزػء تختفي، تربح ضػًءا كيحا الزػء، وأؼ جدع سبق الزػء تخاجع الدمغ، أيزًا 

خأيشا بأـ أعيششا معخكة بجر وأحج والخشجؽ واليخمػؾ، ىحه معارؾ كميا افتخاض، لػ ركبشا مخكبة أسخع مغ الزػء ل
مذخفة، والقادسية، فإذا قرخ عغ الزػء تخاخى الدمغ، فإذا سار مع الزػء تػقف الدمغ، ىحه الشطخية العسبلقة 
شرفًا قمبت مفاىيع الفيدياء في األرض، صاحبيا مغ أعمع عمساء األرض اسسو إنذتايغ، لكغ أتسشى أف أكػف م

معو، قاؿ مخة: كل مغ ال يخػ في ىحا الكػف قػة ىي أقػػ ما تكػف، عميسة ىي أعمع ما تكػف، رحيسة ىي أرحع 
 ما تكػف، حكيسة ىي أحكع ما تكػف، ىػ إنداف حي، ولكشو ميت.

 سخعة الزػء كسا جاءت في القخآف الكخيع: – 2

غّيخت مفاىيع الفيدياء، مفاىيع الحخكة والدخعة، أف  كاف مؤمشًا با، ىل يعقل أف ىحه الشطخية العسبلقة التي
 تكػف مجرجة في كتاب هللا، وىحا مغ اإلعجاز العمسي في القخآف الكخيع، قاؿ تعالى:
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وَف﴾   ﴿َوِإفَّ َيْػمًا ِعْشَج َربَِّظ َكَأْلِف َسَشٍة ِمسَّا َتُعجُّ
 ) سػرة الحج ( 

، والقسخ يجور حػؿ األرض دورة كل شيخ، لػ أخحنا مخكد العخب مخاشبػف بيحه اآلية، يعّجوف الدشة القسخية
القسخ، وأخحنا مشو خصًا مجدناه إلى مخكد األرض، وشالب في اإلعجادؼ يدتصيع أف يحدب شػؿ ىحا الخط، 
نرف قصخ القسخ مع نرف قصخ األرض مع السدافة بيشيسا، ىحا الخط بيغ مخكد القسخ ومخكد األرض يداوؼ 

ىي مدار القسخ حػؿ األرض، أليذ كحلظ ؟ ضخب اثشيغ، القصخ ضخب ثبلثة، فاصمة  نرف قصخ الجائخة التي
أربعة عذخ ) بي (، السحيط ضخب اثشي عذخ، الدشة ضخب ألف، ألف سشة، أنا حيشسا أعخؼ محيط الجائخة التي 
لقسخ في يقصعيا القسخ في رحمتو حػؿ األرض باثشي عذخ بدشة، بألف، بألف سشة، أنا حيشسا أحدب كع يقصع ا

رحمتو حػؿ األرض في ألف عاـ يدتصيع شالب في اإلعجادؼ إف أعصيشاه قصخ األرض وقصخ القسخ، يأخح 
نرف قصخ األرض مع نرف قصخ القسخ مع السدافة بيشيسا، السجسػع نرف قصخ الجائخة التي ىي مدار القسخ 

يط ضخب اثشي عذخ، الدشة حػؿ األرض ضخب اثشيغ، القصخ ضخب ثبلثة، فاصمة أربعة عذخ ) بي (، السح
ضخب ألف، دقائق الخقع تطيخ، ىحا الخقع عجد الكيمػ متخات التي يقصعيا القسخ في رحمتو حػؿ األرض، لػ 
قدستو عمى ثػاني اليـػ لكانت سخعة الزػء الجقيقة، ألف الزػء سخعتو بالثػاني، أما ما يقصعو القسخ في رحمتو 

 يـػ واحج. حػؿ األرض في ألف عاـ يقصعو الزػء في 

وَف﴾  ﴿َوِإفَّ َيْػمًا ِعْشَج َربَِّظ َكَأْلِف َسَشٍة ِمسَّا َتُعجُّ
 ) سػرة الحج ( 

أنتع تعجوف الدشة القسخية، أما الشاتج فميذ ثبلثسئة ألف كيمػ متخ في الثانية، أدؽ مغ ذلظ مئتاف وتدعة وتدعػف 
 قة ججًا.(، ىحه سخعة الزػء الجقي 299752ألف وسبعسئة واثشاف وخسدػف ) 

إذًا: نطخية عسبلقة مجرجة في آية واحجة في كتاب هللا، وقج عخض السػضػع مفربًل في مؤتسخ اإلعجاز العسمي 
الخامذ الحؼ عقج في مػسكػ، وأصل السػضػع عشجؼ، وأرجػ هللا سبحانو وتعالى بأف يعخفشا بقيسة قخآنو الكخيع، 

 فيػ الرخاط السدتقيع.

 والحسج  رب العالسيغ 
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الترػر الرحيح عغ الجيغ يؤدي إلى  -6-( مقػمات التكميف : الفصخة 63-00لجرس )ا
 سمػؾ صحيح

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
شا، وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا إتباعو، وأرنا إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفع

الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
 جشات القخبات. الرالحيغ، أخخجشا مغ ضمسات الجيل والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى 

 اإلنداف كائغ متحخؾ:

 أييا اإلخػة الكخاـ، مع الجرس الحادؼ عذخ مغ دروس العقيجة واإلعجاز.

أردت في ىحا الجرس أف أعالج مػضػعًا دقيقًا وخصيخًا، أال وىػ أف كل حخكة مغ حخكات اإلنداف، أو أف كل 
غ خصػاتو يدبقيا ترػر، إف صح الترػر سمػؾ مغ سمػكياتو، أو أف كل مػقف مغ مػاقفو، أو أف كل خصػة م

 صحت الحخكة.

 ما معشى الحخكة ؟ – 0

ما معشى حخكة ؟ ذكخت ىحا مغ قبل، ىحه الصاولة 
جامجة ليذ فييا شيػات، وال تحتاج إلى الصعاـ، ال 
تحتاج إلى الدواج، ال تحتاج لتؤكج ذاتيا، إذًا: ىي 
ساكشة، تجعيا في ىحا السكاف سشػات وسشػات في 

يا، أما اإلنداف فأودع هللا فيو حاجة إلى الصعاـ، مكان
وحاجة إلى الجشذ، وحاجة إلى تأكيج الحات، فبل بج 
مغ أف يتحخؾ، يتحخؾ ليكدب رزقًا ليذتخؼ بو شعامًا 
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ليأكل، يتحخؾ ليشاؿ شيادة، ليكػف في وضيفة تجر عميو دخبًل فيتدوج، يتحخؾ ليثبت لمشاس أنو متفػؽ، فحياتشا 
واإلنداف كائغ متحخؾ، ىحه الحخكة شبعًا قج تكػف خيخة، وقج تكػف شخيخة، قج يكػف فييا عجواف،  أساسيا حخكة،

 أو فييا عصاء، أو فييا إحداف، أو فييا ضمع، فييا شيخ وعفاؼ.

 سيجنا يػسف تحخؾ: 

 ﴾  ﴿َوَقاَلْت َىْيَت َلَظ َقاَؿ َمَعاَذ َّللاَّ
 ) سػرة يػسف(

 وىشاؾ أشخاص يتحخكػف نحػ الفاحذة.

ٌر: – 2  كلُّ حخكة لئلنداف يدبقيا ترػُّ

الشقصة الجقيقة اآلف: أؼ حخكة يدبقيا ترّػٌر، ىحا الحؼ سخؽ لساذا سخؽ ؟ الدخقة حخكة، لكغ سبقيا ترػر 
خاشئ ؛ أف الدارؽ يأخح مااًل وفيخًا بجيج قميل، وفاتو أف ىشاؾ عقابًا قاسيًا، كل إنداف يتحخؾ فإنو يدبق الحخكة 

 ترػر.

 صّح الترّػُر صحت الحخكُة: إفْ  – 6

اآلف إف صح الترػر صحت الحخكة، وال يسكغ أف 
تكػف ىشاؾ حخكة مغ دوف ترػر، فمػ أنو ال عبلقة 
بيغ الترػر والحخكة نقػؿ لو: ترػر ما شئت، 
واعتقج بسا شئت، وآمغ بسا شئت، لكغ ألف ىشاؾ 
تبلزمًا حقيقيًا ثابتًا مدتسخًا بيغ الترػر والدمػؾ نجقق 

ى الترػر، أؼ نجقق عمى العقيجة، فبل بج مغ أف عم
ترح العقيجة، فإف صحت صح العسل، وإف صح 
 العسل سمع اإلنداف وسعج في الجنيا واآلخخة.

آتي بسثل: لػ أف شالبا ترػر إما باجتياده الذخري، أو بكمسة ألقيت في أذنو ؛ أف األستاذ قبل االمتحاف، إْف 
سئمة ىحا الترػر ماذا يقابمو ؟ إلغاء الجراسة، فيسزي ىحا الصالب عامو قّجمت لو ىجية ثسيشة، يعصيظ األ
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الجراسي كمو مع أصجقائو في التشدىات، في الديشسات، اعتسادًا عمى ترػر ؛ أف األسئمة يأخحىا، ويقخأ أجػبتيا 
الصالب أف  ليبًل، فيشجح، فمسا شخؽ باب السعمع، ومعو اليجية الثسيشة مغ أجل أف يعصيو األسئمة فػجئ ىحا

األستاذ صفعو عمى وجيو صفعة قاسية وشخده، نقػؿ: ىحا الصالب كاف ضحية الترػر الخاشئ، فمػ أف الصالب 
كاف ترػره صحيحا ؛ أف األستاذ نديو، واالمتحاف نديو، والترحيح دقيق، وال بج مغ أف يجرس، فجرس، األوؿ 

لترػر، فخبح العاـ الجراسي، وعمى وّسع ىحا أخصأ في الترػر، فخدخ العاـ الجراسي، والثاني أصاب في ا
 السثل.

أحيانا يترػر إنداف إذا غر الشاس يخبح، وفاتو أف هللا لو بالسخصاد، يغر الشاس، يدمب هللا مشو لّبو وعقمو، 
فيختكب حساقة كبيخة ججًا في مخالفة األنطسة، فترادر أمػالو كميا، كل الحؼ جسعو مغ الغر دفعو في ثانية 

حه السرادرة، وىحا اإليقاع السؤلع لثخوتو بدبب غذو، فمػ ترػر أف الغاش سػؼ يعاقب في الجنيا ما واحجة، ى
 غر الشاس.

صجقػا أييا اإلخػة، ىحا الجرس يجور مع الشاس جسيعًا، في كل شؤوف حياتيع، يترػر أنو إذا فعل كحا اغتشى، 
لى ربح وفيخ، وفاتو أف لكل معرية عقابًا، وفاتو لكشو فعل كحا بسعرية، يترػر أف السعرية أحيانًا قج تقػده إ

 أنو مدتحيل وألف ألف مدتحيل أف تعريو وتخبح، وأف تصيعو وتخدخ.

 مذكبلت الشاس ناتجة مغ ترّػٍر خاشئ: – 4

أكاد أقػؿ لكع: كل مذكبلت الشاس ناتجة مغ ترػر خاشئ، ناتجة مغ ضعف العقيجة، ناتجة مغ ضعف 
ج، ألنو حيشسا تؤمغ أف ليحا الكػف إليًا، وأنو يخاقبشا، وىػ يخبيشا، ويحاسبشا في الجنيا التػحيج، ناتجة مغ فيع ساذ

 قبل اآلخخة عشجئح تدتقيع عمى أمخ هللا، فإذا استقست عمى أمخ هللا سمست، وسعجت.

 مخة ثانية ما مغ ترػر تترػره في أؼ مػضػع إال ويشتج عشو سمػؾ.

داف معمػماتو ضعيفة، تحميبلتو ضعيفة، فقاؿ: شفاعتي، والحجيث مثبًل: لػ أف رجبًل حزخ مجمذ عمع إلن
 صحيح، لكغ لو تفديخ دقيق، فَعْغ َأَنٍذ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

 )) َشَفاَعِتي أِلَْىِل اْلَكَباِئِخ ِمْغ ُأمَِّتي ((
 ] التخمحؼ وأحسج [
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حخؼ، بجؿ أف يدتقيع تفمت، اعتسادًا عمى مفيػـٍ لذفاعة ساذج، فحيشسا يأتي يـػ اشسأف، وبجؿ أف يدتقيع ان
 الجيغ، ويزعو هللا عد وجل في حداب عديخ، وقج تتمى عميو اآلية الكخيسة:

 ﴿َأَفَسْغ َحقَّ َعَمْيِو َكِمَسُة اْلَعَحاِب َأَفَأْنَت ُتْشِقُح َمْغ ِفي الشَّاِر﴾ 
 ) سػرة الدمخ(

ة الترػر الخاشئ أوقعو في السعاصي واآلثاـ، ثع فػجئ أف ىحه السعاصي واآلثاـ ال بج مغ ترػره عغ الذفاع
 دفع ثسشيا باىطًا.

أييا اإلخػة الكخاـ، ىحا الجرس مغ دروس العقيجة، ولكشو مغ أخصخ دروس العقيجة، إنداف يأكل مااًل حخامًا، ويطغ 
 نفدو متفػقًا، ثع يتمف مالو.

آلخخيغ، يزعو هللا في مػقف مييغ، فالحؼ امتمظ ترػرا صحيحا، ترػرا عغ اإللو إنداف يعتجؼ عمى كخامة ا
صحيح، أنو عادؿ، أف لكل سيئة عقابا، ولكل حدشة ثػابا، أف السدتقيع في مأمغ مغ عحاب هللا عد وجل، اآلف 

 بعس الشرػص:

الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َلْيَذ َبْيِشي َوَبْيَشُو ِإالَّ َأِخَخُة الخَّْحِل،  َعْغ ُمَعاِذ ْبِغ َجَبٍل َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو َقاَؿ َبْيَشا َأَنا َرِديفُ 
 َفَقاَؿ: 

َّللاَِّ  ْمُت: َلبَّْيَظ َرُسػؿَ )) َيا ُمَعاُذ ْبَغ َجَبٍل، ُقْمُت: َلبَّْيَظ َرُسػَؿ َّللاَِّ َوَسْعَجْيَظ، ُثعَّ َساَر َساَعًة، ُثعَّ َقاَؿ: َيا ُمَعاُذ، قُ 
ِري َما َحقُّ َّللاَِّ َعَمى َوَسْعَجْيَظ، ُثعَّ َساَر َساَعًة، ُثعَّ َقاَؿ: َيا ُمَعاُذ، ُقْمُت: َلبَّْيَظ َرُسػَؿ َّللاَِّ َوَسْعَجْيَظ، َقاَؿ: َىْل َتجْ 

ُ َوَرُسػُلُو َأْعَمُع، َقاَؿ: َحقُّ َّللاَِّ َعَمى ِعَباِدِه َأْف يَ  ْعُبُجوُه، َواَل ُيْذِخُكػا ِبِو َشْيًئا، ُثعَّ َساَر َساَعًة، ُثعَّ ِعَباِدِه ؟ ُقْمُت: َّللاَّ
ى َّللاَِّ ِإَذا َفَعُمػُه، ُقْمُت: َقاَؿ: َيا ُمَعاُذ ْبَغ َجَبٍل، ُقْمُت: َلبَّْيَظ َرُسػَؿ َّللاَِّ َوَسْعَجْيَظ َفَقاَؿ: َىْل َتْجِري َما َحقُّ اْلِعَباِد َعمَ 

ُ َوَرُسػُلُو َأْعمَ  َبُيْع (( َّللاَّ  ُع، َقاَؿ: َحقُّ اْلِعَباِد َعَمى َّللاَِّ َأْف اَل ُيَعحِّ
 ) متفق عميو (

ىحا الكبلـ كبلـ الشبي عميو الربلة والدبلـ، والشبي ال يشصق عغ اليػػ، وفي بعس األحاديث التي نقمت عغ 
مغ الشاس، ما صميت صبلة سيجنا سعج بغ أبي وقاص قاؿ: >> ثبلثة أنا فييغ رجل، وفيسا سػػ ذلظ فأنا واحج 

فذغمت نفدي بغيخىا حتى أقزييا، وال سسعت حجيثًا مغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال عمست أنو حق مغ هللا تعالى، وال 
 سخت في جشازة فحجثت نفدي بغيخ ما تقػؿ حتى انرخؼ مشيا <<. 
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أما الحؼ يتػىع أف أكل أمػاؿ الشاس بالباشل فالسؤمغ حيشسا يقػؿ الشبي شيئًا يفيسو، ويػقغ بو، ويصبقو، فيدمع، 
يعج ربحًا مغخيًا، ويجيل أف هللا سيجمخه، ألف الساؿ الحخاـ يحىب، ويحىب براحبو، وأف الساؿ الحبلؿ يشفق، ولكغ 

 يبقى صاحبو مػفػر الكخامة.

أريج أف أقػؿ: ما مغ خصأ يريب اإلنداف، أو ما 
ريب مغ مذكمة تريب اإلنداف، أو ما مغ محشة ت

اإلنداف إال بدبب خصأ في الدمػؾ ناتج عغ خصأ 
 في الترػر.

أحيانًا يسػت األب، ويتخؾ أوالدا، أحج أوالده قػؼ، 
أكبخ أوالده، ولو سصػة عمى إخػتو، يأخح الثخوة كميا، 
ويجع ألخػتو الفتات، ويطغ أنو بحكع قػتو وعسخه، 

 و الشتيجة.وسيصختو وىيسشتو، ىحا مغ حقو، ولع يجخل هللا في حدابات

وهللا سسعت قررًا كثيخة ؛ أف ىحه الثخوة التي اغتربيا مغ إخػتو، وتستع بيا تحىب أدراج الخياح، ويزصخ أف 
يعسل محاسبًا عشج إخػتو الحيغ حخميع مغ ىحه الثخوة، لػ كاف شالب عمع ال يقجـ عمى ىحا العسل، ىشاؾ حداب، 

 ج لمعسل.ىشاؾ متابعة، ىشاؾ عقاب، ىشاؾ تأديب، ىشاؾ نتائ

لحلظ أييا اإلخػة، اعتقج يقيشًا أنو ما مغ مذكمة تريب إندانًا إال بدبب معرية ارتكبيا، دقق اآلف، وما مغ 
معرية ارتكبيا إال بترػر خاشئ، لحلظ فمشرحح ترػراتشا حتى ترح أعسالشا حتى ندمع، وندعج في الجنيا 

 واآلخخة.
أف ىحا الخزؽ الػفيخ يأتيو مغ معرية، يقػؿ: ماذا نفعل ؟ نحغ  شبعًا األمثمة كثيخة ججًا، مثبًل: إنداف يتػىع

 مزصخوف، عشجنا أوالد، فيختكب ىحه السعرية ليأخح مااًل وفيخًا، فيسحق هللا لو مالو.

 إنداف آخخ مػقغ أف االستقامة التامة ىي سبب الخبح، فيخفس دخبًل فيو شبية، فيعػضو هللا خيخًا مشو.
 إلخػة، وهللا أنا ال أرتػؼ مغ تخدادىا: وهللا ىشاؾ مقػلة أييا ا
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 )) وما تخؾ عبج شيئًا  إال عػضو هللا خيخًا مشو في ديشو ودنياه (( 
 ] الجامع الرغيخ عغ ابغ عسخ [

فمحلظ الترػر خصيخ ججًا، أنا أقػؿ: ترػر، وأعشي بو العقيجة، أنت ماذا تعتقج ؟ حيشسا تعتقج أف ىحه السخأة 
ظ، تدوجتيا، وكشت فقيخًا، فقبمت بيا، وىي قبمت بظ، فمسا أصبحت غشيًا ىي ال تعجبظ، ضعيفة اآلف ال تعجب

فأىسمتيا، وشمقتيا، وأنت تطغ أنظ سػؼ تدعج بامخأة أخخػ، حق ىحه السخأة الزعيفة التي شمقتيا، وأنت ضالع في 
، وبقجر ما تقف عشج حجوده تصميقيا لغ يحىب عشج هللا، سػؼ تحاسب عميو، لحلظ بقجر ما تخاؼ هللا تكػف عاقبلً 
 تكػف فقييًا، بقجر ما تجخل محاسبة هللا في حداباتظ اليػمية تكػف ذكيًا وعاقبًل. 

 أخصخ األعساؿ التي ليا أثخ مدتقبمي:

أييا اإلخػة الكخاـ، أحيانا يأكل اإلنداف، لكغ ىحا األكل قج يكػف نفيدا، قج يكػف رخيرا، قج يكػف خذشا، قج 
، لكغ بعج حيغ انتيى الصعاـ، وانتيت لحة الصعاـ، وامتؤل البصغ، وشعخت بالذبع، نػع الصعاـ ما يكػف رائعا ججاً 

لو أثخ مدتقبمي، أكمشا، والحسج لو، لكغ أحيانًا اإلنداف يختكب عسبل، ىحا العسل لو أثخ مدتقبمي، ىحا أخصخ 
 شيء.

خ األعساؿ التي ليا أثخ مدتقبمي، كإنداف مثبًل: اإلنداف اعتجػ، ىحا العجواف سػؼ يجخ لو مذكمة كبيخة، أخص
جمذ في حػض الحساـ، شعخ بخاحة، ارتاح ربع ساعة، لكغ ما ليذ ىشاؾ أثخ مدتقبمي، أما إذا قخأ اإلنداف بابًا 
في العمع فانتفع بو اآلف إلى نياية الحياة، كمسا عخض لو مػضػع متعمق بيحا الحجيث وقف في جانب الصاعة 

 ، فدمع، وسعج.

ؽ بيغ عسل شارغ، عسل عارض، عسل ليذ لو عبلقة بالسدتقبل، وبيغ عسل قج يدبب لظ متاعب، قج يدبب فخ 
لظ عقابا مغ هللا، قج يدبب لظ فقخًا، قج يدبب لظ إىانة، قج يدبب لظ ذاًل، قج يدبب لظ عبلقة مع أىمظ سيئة، 

لعسل الخاشئ الحؼ وراءه ترػر قج يدبب لظ عبلقة مع أوالدؾ سيئة، فكل عسل خاشئ وراءه ترػر خاشئ، وا
 خاشئ لو أثخ مدتقبمي، قاؿ تعالى:

 ﴿َوَما َأَصاَبُكْع ِمْغ ُمِريَبٍة َفِبَسا َكَدَبْت َأْيِجيُكْع َوَيْعُفػ َعْغ َكِثيٍخ﴾ 
 )سػرة الذػرػ(
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أييا اإلخػة، إنداف ترػر أف هللا غفػر رحيع، ىحا الترػر صحيح ؟ صحيح، وغيخ صحيح، صحيح ىػ غفػر 
 يع، لكغ متى ؟ قاؿ تعالى:رح

ػَء ِبَجَياَلٍة ُثعَّ َتاُبػا ِمْغ َبْعِج َذِلَظ َوَأْصَمُحػا ِإفَّ َربََّظ ِمغْ    َبْعِجَىا َلَغُفػٌر َرِحيٌع﴾ ﴿ُثعَّ ِإفَّ َربََّظ ِلمَِّحيَغ َعِسُمػا الدُّ
 ) سػرة الشحل (

ِحيُع )  َأفَّ َعَحاِبي ُىَػ اْلَعَحاُب اأْلَِليُع﴾ ( وَ 41﴿َنبِّْئ ِعَباِدي َأنِّي َأَنا اْلَغُفػُر الخَّ
 ) سػرة الحجخ(

اِع ِإَذا َدَعاِف﴾   ﴿َوِإَذا َسَأَلَظ ِعَباِدي َعشِّي َفِإنِّي َقِخيٌب ُأِجيُب َدْعَػَة الجَّ
 ) سػرة البقخة(

َ َيْغِفُخ الحُُّنػَب َجِسيعًا ِإنَُّو ُىَػ اْلَغُفػُر ﴿ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّحيَغ َأْسَخُفػا َعَمى َأْنُفِدِيْع اَل َتْقَشُصػا ِمْغ َرْحَسِة  َّللاَِّ ِإفَّ َّللاَّ
ِحيُع﴾   الخَّ

 )سػرة الدمخ( 

 استشبصػا الترػرات الرحيحة حيغ قخاءة القخآف:

أييا اإلخػة، حيشسا تقخأ القخآف يجب أف تدتشبط مشو 
 ترػرًا صحيحًا.

 بعس األمثمة، قاؿ تعالى:

ـْ َحِدَب الَِّحيغَ  َئاِت َأْف َنْجَعَمُيْع  ﴿َأ يِّ اْجَتَخُحػا الدَّ
اِلَحاِت﴾   َكالَِّحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ

 )سػرة الجاثية(

نقػؿ: في اآلخخة، فاآلخخة شيء بجييي، دعظ مغ 
 اآلخخة في الجنيا، قاؿ تعالى:

 ﴿َسَػاًء َمْحَياُىْع َوَمَساُتُيْع َساَء َما َيْحُكُسػَف﴾ 
 )سػرة الجاثية(
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يأتي إنداف يقبل عمى عسل فيو شبية، فيو معرية، فيو حخمة، ودخمو كبيخ، يصسع بيحا الجخل أف يعير حياة 
ناعسة، أف يقتشي بيتًا مخيحًا، ومخكبة فارىة، أف يختار زوجة بارعة الجساؿ، ثع يفاجأ أف ىحا الساؿ دمخ، وأف ىحا 

تعع بعج فػات األواف ؟ لػ أنو قخأ القخآف، وىحا القخآف الدواج لع يشجح، والعسل ما نجح، والدكغ ما نجح، لساذا ي
أدػ لو ترػرا صحيحا، فسا عرى هللا عد وجل، لحلظ السؤمغ يخضى بجخل محجود حبلؿ ال شبية فيو، ويخكل 
بقجمو دخبًل فمكيًا في شبية، السؤمغ حياتو بصػلة، السؤمغ رقع صعب، السؤمغ ال يباع وال يذتخػ، كمسة ) ال ( 

 حياتو اليػمية، قاؿ تعالى: داخمة في

 ﴿َوَقاَلْت َىْيَت َلَظ َقاَؿ َمَعاَذ َّللاَِّ﴾ 
 ) سػرة يػسف(

شاب غيخ متدوج، غخيب، تأمخه سيجتو، وىي بارعة الجساؿ، وليذ في صالحيا أف تفزح نفديا، وكل شيء 
 مييأ،

 ﴿ َقاَؿ َمَعاَذ هللِا ِإنَُّو َربِّي َأْحَدَغ َمْثَػاَي ﴾
 ىحا السػضػع ال تعج وال تحرى.شبعًا القرز في 

أييا اإلخػة، يمقػف بعس الػقائع عمى مدامعي ىي مرجاؽ ِلَسا أقػؿ في ىحا السعشى، دخٌل غيخ مذخوع اركمو 
 بقجمظ، وقل: 

 )) وما تخؾ عبج شيئًا  إال عػضو هللا خيخًا مشو في ديشو ودنياه ((
كبيخة ججًا مغ الياباف بخقع فمكي، ىػ ميستو أف يشقل  أحج إخػتشا الكخاـ عشجه مخكبة جيجة، استأجختيا شخكة

السػضفيغ مغ دائختيع إلى بيػتيع، في أثشاء االنتقاؿ يأخحونو إلى بعس السحبلت ليذتخوا حاجاتيع، لسح مخة أنيع 
يذتخوف الخسخ، ىػ خاؼ مغ هللا أف تدتخجـ ىحه السخكبة لشقل شخاب حخمو هللا عد وجل، فقجـ اعتحاره عغ 

العسل، ودْخُمو عذخة أضعاؼ دخل الشاس العادييغ، مغ أجل ىحه الذخكة الكبيخة، فمسا رفس، ووضع ىحا  متابعة
الجخل الكبيخ تحت قجمو اعتسادًا عمى أف هللا عد وجل ال يشداه ما الحؼ حرل ؟ شيء ال يرجؽ، بجؿ أف 

كػا بو، ومشعػا مػضفييع أف يقتشػا يخفزػه يأتييع مئة إنداف، بجؿ عشو بيحا الجخل الكبيخ ومخكباتيع أرقى، تسد
ىحا السذخوب إذا ركبػا معو، ثع وثقػا مشو ثقة بالغة، سمسػه مفاتيح بيػتيع إذا عادوا إلى ببلدىع، أعصػىع 

 مخكباتيع الفخسة ليخعاىا في غيبتيع، سبحاف هللا، 
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 )) وما تخؾ عبج شيئًا  إال عػضو هللا خيخًا مشو في ديشو ودنياه (( 
خػة الكخاـ، تترػر إندانا أحيانا مغ أجل شيادة يمغي دروس العمع، لػ ترػر ترػًرا صحيحا ؛ أنظ إذا أييا اإل

شمبت العمع سػؼ تػفق في دراستظ، السذكمة أف تزيع الجنيا واآلخخة معًا، لحلظ أؼ إنداف آثخ دنياه عمى آخختو 
 خدخىسا معًا، وأؼ إنداف آثخ آخختو عمى دنياه ربحيسا معًا.

 : هللا عد وجل قاؿ:مثبلً 

 ﴿ِتْمَظ ُحُجوُد َّللاَِّ َفبَل َتْقَخُبػَىا﴾ 
 ) سػرة البقخة(

الدنا حج االقتخاب مشو صحبة األراذؿ، االقتخاب مشو الخمػة بامخأة أجشبية، االقتخاب مشو إشبلؽ البرخ، االقتخاب 
خًا، أو أف تذاىج شيئًا مثيخًا، ىحا كمو مشو أف تسذي بصخيق مػبػء بكاسيات عاريات، االقتخاب مشو أف تقخأ شيئًا مثي

اقتخاب مشو، فإذا ما صجؽ إنداف كبلـ هللا عد وجل، وكاف ترػره غيَخ صحيح يقػؿ: أنا إرادتي قػية، فاقتخب 
مغ حجود هللا، يفاجُأ أنو وصل إلى الفاحذة، ألنو ما صجؽ هللا عد وجل، ولع يكغ ترػره صحيحًا، لحلظ الشبي 

 ـ يقػؿ: عميو الربلة والدبل

ْيَصاُف ((   )) اَل َيْخُمَػفَّ َرُجٌل ِباْمَخَأٍة ِإالَّ َكاَف َثاِلَثُيَسا الذَّ
 ] التخمحؼ [

البصػلة أف كل آية تقخأىا، وأف كل حجيث تقخأه يشبغي أف تدتشبط مشو ترػرا يكػف إضاءة لظ لكل شؤوف حياتظ، 
  الساؿ الحخاـ يحىب، ويحىب معو أىمو، والساؿ الحبلؿ يبقى.

 الػاقع السػضػعي يشبئ بالترػرات الرحيحة وغيخ الرحيحة:

وهللا أعخؼ شخرًا يعسل في سمظ يسكغ أف يحقق مشو دخل فمكي، أقدع لي با قاؿ: أنا أمزيت في ىحا الدمظ 
أربعيغ عامًا، ما أكمت درىسًا واحجًا حخامًا، أنا تتبعت حياتو فػججت أنو عاش تدعيغ سشة في بحبػحة، وبرحة 

جة، أوالده أمامو، وكل ولج هللا يدخ لو عسبل، ولو مكانة اجتساعية، والدمظ نفدو فيو إنداف مج يجه لمحخاـ، وبشى جي
ثخوة كبيخة ججًا عمى غحاء الشاس، وابتداز أمػاليع، وهللا انتيى نياية شيج هللا ال يخضاىا اإلنداف لعجوه، أقػؿ: يا 

 رب، لػ يعمع الشاس قػانيغ هللا عد وجل.
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تقيت مع إنداف قاؿ لي: أنا عسخؼ ست وتدعػف سشة، أجخيت البارحة تحاليل كاممة، قاؿ لي: كميا شبيعية، ال
 قاؿ: وهللا يا أستاذ، الحخاـ ال أعخفو، ال حخاـ الشداء، وال حخاـ الساؿ.

ار التقيت مع إنداف في بمج إسبلمي قاؿ لي: أنا كشت أعسل عتااًل في سػؽ الخزخة، اآلف ىػ مغ أكبخ تج
الخزخاوات في ذلظ البمج، عشجه خسدػف أسصػؿ شاحشة بخاد لمفػاكو، قاؿ: وهللا ما فاتشي في حياتي فخض صبلة، 

 وال أكمت قخشًا حخاما.

أييا اإلخػة الكخاـ، لػ تعخفػا قػانيغ هللا عد وجل، لػ تعخفػىا تخوف التػفيق والحفع والتأييج، والشرخ، إياؾ أف 
مجمخ، وكل إنداف يقتخب مشو، ويأخحه عشجه ترػر خاشئ، ترػر السبمغ الكبيخ، تقتخب مغ الحخاـ، الحخاـ 

 وكيف يدتسع بو، ويشفقو، ويذتخؼ بو بيتًا ججيجًا، يػسع بيتو، فإذا بالساؿ يحىب سجػ، ويبقى العقاب األليع.
س في العقيجة فمحلظ أييا اإلخػة، ما مغ سمػؾ جيج، أو سيئ إال ووراءه ترػر وعقيجة، لحلظ كانت ىحه الجرو 

أخصخ شيء في الجيغ، فإف صحت عقيجتظ صح عسمظ، وسمست، وسعجت في الجنيا واآلخخة، وإف فدجت عقيجتظ 
 فدج عسمظ، فذقيت في الجنيا واآلخخة.

مثبًل: كمسة ) هللا غفػر ( يجب أف يكػف الترػر الرحيح أف هللا يغفخ الحنػب بعج أف تؤمغ، وبعج أف تتػب، 
 الدابق، قاؿ تعالى: وبعج أف ترحح الخصأ

ػَء ِبَجَياَلٍة ُثعَّ َتاُبػا ِمْغ َبْعِج َذِلَظ َوَأْصَمُحػا ِإفَّ َربََّظ ِمغْ    َبْعِجَىا َلَغُفػٌر َرِحيٌع﴾ ﴿ُثعَّ ِإفَّ َربََّظ ِلمَِّحيَغ َعِسُمػا الدُّ
 ) سػرة الشحل(

ذنػبو كيـػ ولجتو أمو، ىحا حجيث ترػر آخخ: قج يترػر اإلنداف أنو إذا حج إلى بيت هللا الحخاـ عاد مغ 
صحيح، لكغ لػ لـد دروس العمع، وتمقى العمع عغ عمساء كبار متسكشيغ ورعيغ ألنبؤوه أف حقػؽ العباد ال حج، 
وال مميػف ركعة، وال صياـ الجىخ يمغييا، حقػؽ العباد مبشية عمى السذاححة، لكغ حقػؽ هللا مبشية عمى 

 السدامحة.
 يغفخ لظ في الحج إال ما كاف بيشظ وبيغ هللا، وأف هللا ال يغفخ لظ في الرياـ إال ما كاف حيشسا تترػر أف هللا ال

بيشظ وبيشو، وأف هللا ال يغفخ بالتػبة الشرػح إال ما كاف بيشظ وبيشو صح ترػرؾ، فأديت الحقػؽ ألصحابيا، بجؿ 
 تغفخ إال باألداء والسدامحة. أف تقػؿ: أنا حججت، وهللا غفخ لي، ىحا وىع وترػر خاشئ، حقػؽ العباد ال

أحيانًا تترػر أف ىحا الذيخ أفتى لي، إف شاء هللا بخقبتو، ال، لػ استصعت أف تشتدع مغ فع سيج الخمق وحبيب 



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

188 

الحق فتػػ نصق بيا بفسو الذخيف نصق بيا، ولع تكغ محقًا ال تشجػ مغ عحاب هللا، ىحا الترػر الرحيح، فَعْغ 
ِـّ َسَمَسَة َرِضَي َّللاَُّ    َعْشَيا َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: ُأ

ِتِو ِمْغ َبْعٍس، َفَسْغ َقَزْيُت َلُو ِبَحقِّ َأِخي ، َوَلَعلَّ َبْعَزُكْع َأْلَحُغ ِبُحجَّ ِو َشْيًئا ِبَقْػِلِو َفِإنََّسا )) ِإنَُّكْع َتْخَتِرُسػَف ِإَليَّ
 ِمْغ الشَّاِر َفبَل َيْأُخْحَىا ((  َأْقَصُع َلُو ِقْصَعةً 

 ] البخارؼ[

أنا أماـ أمثمة كثيخة ججًا، أحيانًا تترػر مفيـػ الذفاعة ترػر خاشئ ىحا الترػر الخاشئ يجفعظ إلى ارتكاب 
السعاصي اعتسادًا عمى شفاعة الشبي لظ يـػ القيامة، أحيانًا تترػر السغفخة أف هللا غفػر رحيع، يا رب اغفخ لي، 

 ثسغ، ببل سبب، قاؿ تعالى: ببل

َ َيْغِفُخ الحُّ  ُنػَب َجِسيعًا ِإنَُّو ُىَػ اْلَغُفػُر ﴿ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّحيَغ َأْسَخُفػا َعَمى َأْنُفِدِيْع اَل َتْقَشُصػا ِمْغ َرْحَسِة َّللاَِّ ِإفَّ َّللاَّ
ِحيُع﴾   الخَّ

 ) سػرة الدمخ(

 لكغ:

ُكْع َوَأسْ   ِمُسػا َلُو ِمْغ َقْبِل َأْف َيْأِتَيُكُع اْلَعَحاُب ُثعَّ اَل ُتْشَرُخوَف﴾ ﴿َوَأِنيُبػا ِإَلى َربِّ
 ) سػرة الدمخ(

 ترػرات غيخ صحيحة في العبادات:

ىحا الترػر الرحيح، لحلظ أييا اإلخػة، مفيـػ الحج يحتاج إلى ترػر صحيح، قزية أنو أنا ذىبت إلى ىشاؾ، 
خة يجب أف تسمظ ليا ترػرا صحيحا، قزية الربلة، أنا صميت، أـ عقجت تػبة نرػحا في الحج، قزية العس

لكغ ىل صبلتظ حجدتظ عغ الحخاـ، ونيتظ عغ الفحذاء والسشكخ ؟ ىل الربلة عشج هللا مقبػلة ؟ يجب أف تسمظ 
 الترػر الرحيح لمربلة والدكاة والحج والرياـ والذيادة أف ال إلو إال هللا.

 لذيادة لمجشة، ال، أبجًا، ليذ ىحا صحيحًا، مثبًل: ىشاؾ وىع: يكفي أف تشصق با
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هللا ملسو هيلع هللا ىلص: الُسْفِمُذ )) َأَتْجُروَف َمْغ الُسْفِمُذ ؟ قاُلػا: الُسْفِمُذ ِفيَشا َيا َرُسػَؿ هللا مغ اَل ِدْرَىَع َلُو َواَل َمَتاَع، قاَؿ َرُسػُؿ 
ـَ ِمْغ َأّمِتي َمْغ َيأِتي َيْػـَ اْلِقَياَمِة ِبَربلَ  ـٍ َوَزَكاٍة، َوَيْأِتي َقج َشَتَع َىَحا، َوَقَحَؼ َىَحا، َوَأَكَل َماَؿ َىَحا، َوَسَفَظ َد ِة َوِصَيا

 َأْف ُيْقَتّز َعَمْيِو َىَحا، َوَضَخَب َىَحا، فيقُعُج َفَيْقَتّز َىَحا ِمْغ َحَدَشاِتِو، َوَىَحا ِمْغ َحَدَشاِتِو، َفِإْف َفِشَيْت َحَدَشاُتُو َقْبلَ 
 َغ اْلَخَصاَيا ُأِخَح ِمْغ َخَصاَياُىْع، َفُصِخَح َعَمْيِو، ُثّع ُشِخَح في الّشاِر (( مِ 

 ] البخارؼ عغ َأبي ُىَخْيَخَة [. 

 يجب أف تسمظ ترػرا صحيحا عغ الربلة.

 ْيِو َوَسمََّع: الرياـ: َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعمَ 

وِر َواْلَعَسَل ِبِو َفَمْيَذ َلِلَِّ َحاَجٌة ِفي َأْف َيَجَع َشَعاَمُو َوَشَخاَبُو ((   )) َمْغ َلْع َيَجْع َقْػَؿ الدُّ
 ]البخارؼ وأبػ داود والتخمحؼ وابغ ماجة [ 

 يجب أف تسمظ ترػرًا صحيحًا عغ الحج: 

 قاؿ هللا عد وجل: ال لبيظ وال سعجيظ، وحجظ مخدود عميظ ((  )) مغ حج بساؿ حخاـ فقاؿ: لبيظ الميع لبيظ ؛
 ] رواه الذيخازؼ وأبػ مصيع عغ عسخ [. 

 إنفاؽ الساؿ يجب أف تسمظ عشو ترػرا صحيحا، قاؿ تعالى:

َل ِمْشُكْع ِإنَُّكْع ُكْشُتْع َقْػمًا َفاِسِقيَغ﴾   ﴿ُقْل َأْنِفُقػا َشْػعًا َأْو َكْخىًا َلْغ ُيَتَقبَّ
 التػبة ( ) سػرة

 اإلسبلـ بشاء شامل متكامل:

نجاحشا أييا اإلخػة، فبلحشا، سعادتشا، سبلمتشا، تألقشا أف نسمظ ترػرا صحيحا عغ الجيغ، وقج يكػف الترػر 
خصيخا ججًا، الجيغ يخترخ عشجه بأداء الربلة والرياـ والحج والدكاة، لكغ بيتو غيخ إسبلمي، احتفاالتو غيخ 

خ إسبلمي، عسمو فيو غر، عسمو فيو مادة محخمة، عسمو فيو كحب، عسمو فيو احتياؿ، إسبلمية، عقج قخانو غي
عسمو فيو احتكار، ىحه مذكمة السدمسيغ األولى، يترػروف الجيغ أف ترمي الربلة، ىحه أحج أركاف الجيغ، 

 والخسدة أركاف ليدت ىي الجيغ، 

 )) بشي اإلسبلـ عمى خسذ (( 
 ] متفق عميو عغ ابغ عسخ [
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بلـ بشاء ىحه أركاف اإلسبلـ، اإلسبلـ بشاء أخبلقي، اإلسبلـ استقامة، اإلسبلـ عفة، اإلسبلـ ورع، اإلسبلـ اإلس
 أمانة، السدمع إذا حجثظ فيػ صادؽ، إذا عاممظ فيػ أميغ، إذا استثيخت شيػتو، فيػ عفيف.

قط، يزع السرحف في إف خصأ السدمسيغ في الترػر جعميع في مؤخخة األمع، فيسػا الجيغ عبادات شكمية ف
 مخكبتو، وفي عيػنو يبحمق في محاسغ الشداء، والسرحف لمبخكة، يكتب في محمو التجارؼ:

 ﴿ِإنَّا َفَتْحَشا َلَظ َفْتًحًا ُمِبيشًا ﴾
وفيو غر وكحب، واحتياؿ ومادة محخمة، وصفقة محخمة، ىحه السذكمة، ترػر خاشئ عغ الجيغ، فسا لع يكغ 

 استقامة. الترػر صحيحا لع تكغ ىشاؾ
مثبًل: مدتحيل وألف ألف َألف مدتحيل أف تعريو وتخبح، ومدتحيل وألف ألف َألف مدتحيل أف تصيعو وتخدخ، 
 ىحه حقيقة، إف كاف عشجؾ ىحا الترػر تخكل بقجمظ مبمغا فمكيا، ألنو حخاـ، وتقبل بسبمغ محجود ألنو حبلؿ.

ال ييسظ ديشيا، تقبل عمييا وتتدوجيا، تعير معيا مغ الترػر الخاشئ أنظ تخيج امخأة جسيمة بارعة الجساؿ، 
 جحيسًا ال يصاؽ، ألنظ ما صجقت رسػؿ هللا،

يِغ َتِخَبْت َيَجاَؾ ((   )) َفاْضَفْخ ِبَحاِت الجِّ
 ] متفق عميو عغ أبي ىخيخة [

 دؾ.ىشاؾ ترػر خاشئ: يترػر أف السخأة البارعة تدعجه، تدعجؾ امخأة تعخؼ هللا مؤمشة، تخعى حقظ وحق أوال
الجرس واسع ججًا، السدمسػف مع األسف الذجيج يسمكػف ترػرا خاشئا عغ حقيقة ديشيع، ترػروه ديشًا شعائخيًا، 
ديشظ بعيادتظ، ديشظ بسكتبظ اليشجسي، ديشظ بجكانظ، ديشظ بسعسمظ، ديشظ بحقمظ، يزع مادة مدخششة تكبخ حجع 

دخششة، أنت تؤذؼ الشاس، مدتذفى فيو أدوية الفاكية، وىػ يرمي، العسل يتشاقس مع الربلة، ىحه مادة م
مزى عمى انتياء صبلحيتيا خسذ سشػات، وأدوية يسكغ أف تريب السخيس بالسػت السفاجئ، وىشاؾ ثبلث 

 حاالت مػت، والسدتذفى لو جػ ديشي، تجخل فتقخأ: 

 ﴿َوِإَذا َمِخَضُت َفُيَػ َيْذِفيِغ ﴾
يا خسذ سشػات، وىشاؾ حاالت وفاة شيء مخيف، فمسا واألدوية التي تدتخجميا مزى عمى انتياء صبلحيت

فرل السدمسػف ديشيع عغ سمػكيع فيسػا الجيغ شعائخ، ما فيسػه سمػكا، فيسػا الجيغ أداء عبادات شعائخية، ما 
 فيسػه ورعا، وال دقة في السعاممة 
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 مغ قػانيغ الحياة السعقجة:

سعقجة يسكغ أف تدتشبط قػانيغ، أف اإلنداف إذا كحب يخبح، أييا اإلخػة الكخاـ، الحياة معقجة ججًا، في الحياة ال
أحيانًا يذتخؼ قساشا مغ بمج غيخ جيج في الرشاعة، يحزخ شخيصا ذىبيا كتب عميو: صشع في إنكمتخا، بالسكػاة 
يثبتو عمى القساش، يطغ حالو ذكيا، تأتي امخأة فيبيعيا قساشا عمى أنو قساش مغ أرقى دولة، سعخه عذخة أضعاؼ 

حه الحاشية التي وضعيا ىػ بشفدو عمى القساش، يطغ نفدو ذكيا، تأتي الجسارؾ فيجفعػنو سبعسئة ألف مثبًل، بي
 مغ أيغ أتت السذكمة ؟ ألنو ترػر أف هللا ال يعمع، ولغ يحاسب وهللا يعمع، ويحاسب.

 أييا اإلخػة، دققػا في ترػراتكع، فأّؼ ترػر خاشئ معو سمػؾ خاشئ.

 بة في صحة الترػر:مغ شػاىج سيخ الرحا

 مع سيجنا كعب بغ مالظ:

 أييا اإلخػة، كذاىج مغ الديخة حػؿ صحة الترػر: 

أحج الرحابة، وىػ سيجنا كعب تخمف عغ رسػؿ هللا في الجياد، حيشسا عاد الشبي مغ تبػؾ حزخه ىسو، ماذا 
ىحه مَمكة كبيخة في اإلنداف، يقػؿ لو ؟ يقػؿ عغ نفدو: أنا أوتيت ججاًل، بالتعبيخ السعاصخ عشجه قػة إقشاع، و 

ىشاؾ إنداف يقشعظ بأفكاره، مع أف أفكاره غيخ صحيحة، لكغ عشجه قػة إقشاع قػية ججًا، فمسا اقتخب الشبي مغ 
السجيشة وقع ىحا الرحابي في صخاع شجيج، يكحب عميو، يقجر أف يعصيو تعبيخا أو تفديخا أو وقائع يقتشع الشبي 

ترػرا صحيحا، قاؿ: لقج أوتيت ججاًل، وألف خخجت مغ سخصو ليػشكغ هللا أف بيا، لكغ الحؼ حرل أنو يسمظ 
يدخصو عمي، قاؿ: فأجسعت صجقو، ترػره أف ىشاؾ إليا، ميسا كشت ذكيًا فا عد وجل بالسخصاد، أنا أوتيت 

سا عاد الشبي ججاًل، أوتيت قػة إقشاع، بإمكاني أف أذكخ لو قرة لع تكغ مقشعة، فيقػؿ: معظ حق، انتيى األمخ، فم
عميو الربلة والدبلـ، واستقبل الحيغ تخمفػا عشو ثسانيغ رجبًل، وكل واحج أدػ عحرا رائعا، والشبي قِبل أعحارىع، ىع 
مشافقػف تخمفػا في الجياد، فمسا جاء الشبي استقبمػه، وذكخوا لو أعحارًا مقشعة، وقِبل الشبي أعحارىع، جاء دور سيجنا 

هللا، ما كشت في حالة أقػػ وال أشج، وال أغشى حيشسا تخمفت عشظ، لكغ ال عحر لي، كعب قاؿ: وهللا يا رسػؿ 
كاف مشي تقريخ، الشبي لساح قاؿ: أما ىحا فقج صجؽ، ثسانػف رجبل كحبػا، والقرة معخوفة، كيف الرحابة بأمخ 
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 إليي حاربػىع، وصاروا بالقسع، قاؿ تعالى:

ُ َعَمى﴾   ﴿َلَقْج َتاَب َّللاَّ
 بة() سػرة التػ 

 قاؿ: وهللا لقج أوتيت ججاًل، إف خخجت مشو بيحا الججؿ ليػشكغ هللا أف يدخصو عمي، ىحا التػحيج. 

 صحة الترػر أساسيا التػحيج:

أييا اإلخػة، صجقػا أف صحة الترػر أساسيا التػحيج، هللا ال يغفل، كل شيء بحدابو، أعخابي سأؿ الشبي 
 تبل عميو الشبي فقخة مغ سػرة، قاؿ: مػعطة بإيجاز شجيج، قاؿ: عطشي، وال تصل، 

 ﴿ َفَسْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َخْيًخا َيَخه * َوَمْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َشخًّا َيَخه ﴾
 قاؿ: كفيت.

إذًا: البصػلة أف تسمظ ترػرًا صحيحًا، أف هللا بيجه كل شيء، ىػ السعصي، ىػ السانع، ىػ الخافع، ىػ الخافس، 
 د، ىػ السحؿ، ىػ السػفق، ىػ الحافع، ىػ الشاصخ، ىػ كل شيء، عميظ أف تصيعو، لحلظ:ىػ السع

اِكِخيَغ﴾   ﴿َبِل َّللاََّ َفاْعُبْج َوُكْغ ِمَغ الذَّ
 ) سػرة الدمخ(

لظ ميسة واحجة ؛ أف تعبجه، وعمى هللا الباقي، ال تقمق عمى ىحا الجيغ، إنو ديغ هللا، اقمق عمى نفدظ ما إذا سسح 
 لع يدسح أف تكػف جشجيًا لو. لظ أو 

 السػضػع العمسي:الحكسة مغ تحكية الحبيحة:

أييا اإلخػة الكخاـ، تعػدنا أف نعالج مػضػعًا في 
اإلعجاز العمسي، لكغ دائسًا نحغ إذا قخأنا آية قخآنية 
فييا إعجاز نقػؿ: ىحه إعجاز، لكغ في الحجيث 
الذخيف قج يكػف فيو ما يذبو اإلعجاز، لكغ ندسيو 
 نحغ مغ دالئل نبػة الشبي عميو الربلة والدبلـ.
الشبي عميو الربلة والدبلـ وجيشا إف ذبحشا الجابة أف 
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نحبحيا مغ أوداجيا فقط، دوف أف يقصع رأسيا، حجيث شخيف ليذ في األرض كميا ال في مذارقيا، وال في 
أمي نذأ في الرحخاء، يقػؿ لشا: ال  مغاربيا مخكد عمسي متقجـ بإمكانو أف يحمل، ويبيغ حكسة ىحا التػجيو، نبي

تقصعػا رأس الحبيحة، اقصعػا أوداجيا فقط، مزى مئة عاـ، مئتا عاـ، خسدسئة عاـ، ألف عاـ، ألف وثبلثسئة 
عاـ، ألف وأربعسئة عاـ، وليذ في األرض كميا جية عمسية يسكغ أف تفدخ ىحا التػجيو إال قبل عقجيغ مغ 

لعزػ الشبيل التي تتػقف الحياة عمى نبزاتو، ألنو عزػ نبيل وخصيخ ججًا، الدمغ، فقج ثبت أف قمب اإلنداف ا
ال يتمقى أمخًا بالشبس مغ الذبكة العامة، بل يتمقى أمخًا بالشبس مغ مخكد فيو مدتقل عغ الذبكة العامة في 

ىشاؾ مخكد  مخكد كيخبائي القمب يعصي أمخًا بالشبس، إذا تعصل ىحا السخكد فيشاؾ مخكد آخخ، إف تعصل الثاني
ثالث، ثبلث بصاريات، واإلنداف قج يراب بإضخاب بالشبس، فيزعػف لو بصارية بقمبو، الضصخاب بالشبس، ىحا 
 القمب يشبس ثسانيغ نبزة بأمخ ذاتي، لكغ ىحه الشبزات ال تديج عمى الثسانيغ، لكغ اإلنداف، قاؿ تعالى:

ْنَداَف ِفي َأْحَدِغ َتْقِػيعٍ   ﴾ ﴿َلَقْج َخَمْقَشا اإلِْ
 ) سػرة التيغ(

ىشاؾ آلية معقجة، يسذي اإلنداف في الصخيق، فػجج ثعبانا، صػرة الثعباف انصبعت عمى شبكية العيغ إحداسًا، 
، سسع قرتيغ أو ثبلثا، سسع مغ ججتو قرة  فانتقمت إلى الجماغ مخكد الخؤية، ىشاؾ ممفات لمثعباف، درس العمـػ

ج بعس الثعابيغ مرّبخة عشجه لسا صػرة الثعابيغ انتقمت مغ أف الثعباف في بيت عخبي دخل إلى متحف، فػج
الذبكية إلى الجماغ في الجماغ، قخأت قخاءة في ضػء ممفات الثعابيغ، الجماغ ممظ الجياز العربي أدرؾ الخصخ، 
خا فأعصى أمخ لسمكة الجياز اليخمػني، الغجة الشخامية عشجىا وزيخ داخمية اسسو الكطخ، فػؽ الكمية، أعصت لو أم
أف يػاجو الخصخ، الكطخ أعصى أمخا لمقمب فخفع الشبس مئة وثسانيغ، ارتفاع الشبس مئة وثسانيغ مغ أيغ يأتي ؟ 
يأتي بجءًا مغ الجماغ إلى الغجة الشخامية إلى الكطخ إلى القمب، إنداف يكػف وراءه عجو، أو يرعج درجا، أو 

حتاج إلى دـ أغدر، والجـ األغدر يحتاج إلى سيخ يحسل حسبل ثقيبل يحتاج إلى شاقة أكبخ، الصاقة األكبخ ت
 أسخع، والديخ األسخع يحتاج إلى نبس أعمى، ىحا شأف اإلنداف.

األمخ الحاتي لمقمب ذاتو ثسانػف نبزة، أما األمخ االستثشائي فسئة وثسانػف، يأتي مغ الجماغ لمكطخ لمجماغ 
 يا الشطاـ نفدو.لمشخامية لمكطخ لمقمب، ومعطع الحيػانات التي نعير معيا ل
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ىحا الخخوؼ إف قصعت رأسو كميًا يبقى األمخ الشطامي ثسانيغ نبزة، ميسة القمب بعج الحبح إخخاج الجـ، وثسانػف 
ضخبة ال تكفي إلخخاج الجـ كمو، يخخج ربعو، فتبقى الجابة زرقاء مكتشدة، يرعب نزجيا، أما لسا تقصع األوداج 

ت لآللية السعقجة الثانية أف تعسل، مغ الخأس لمشخامية لمكطخ نبس فقط فيبقى الخأس متربل، اآلف أنت سسح
القمب مئة وثسانػف نبزة، الجـ كمو يخخج، عشجئح تدسى ىحه الجابة دابة محّكاة، يعشي خخج دميا كمو، إذًا: قاؿ 

 تعالى:

 ( ِإْف ُىَػ ِإالَّ َوْحٌي ُيػَحى﴾ 6﴿َوَما َيْشِصُق َعِغ اْلَيَػى )
 ) سػرة الشجع(

صجيق ذىب إلى ببلد بعيجة ليذتخؼ لحسًا، بسيسة رسسية، فمسا شالبيع بحبح عمى الصخيقة اإلسبلمية رفعػا لي 
الدعخ، ىحه الجابة فييا ثسانية كيمػ دـ، فإذا ذبحشا عمى شخيقتكع نخدخ ىحا الػزف، إذًا: ىحا تػجيو الشبي عميو 

 الربلة والدبلـ.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 شبيعة اإلنداف قبل أف يؤمغ -4-( مقػمات التكميف : الفصخة 63-02الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 
وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا  إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا

الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
 الرالحيغ، أخخجشا مغ ضمسات الجيل والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

خػة الكخاـ، مع درس العقيجة واإلعجاز، ومع الجرس الثاني عذخ مغ دروس العقيجة واإلعجاز، وقج وصمشا أييا اإل
 في درس سابق إلى مػضػع الفصخة، وىي إحجػ مقػمات التكميف، ولشتابع في ىحا السػضػع. 

 مقجمة:اإلنداف خرائرو وأحػالو قبل أف يعخؼ هللا:

كبلـ هللا، وحي الدساء، كبلـ الخبيخ، كبلـ العميع، كبلـ الحؼ خمق اإلنداف، كبلـ أييا اإلخػة الكخاـ، القخآف الكخيع 
الحؼ يعمع الدخ وأخفى، في القخآف الكخيع آيات كثيخة تتحجث عغ حقيقة اإلنداف، وقج تشتسي مػضػعات ىحه 

ما حقيقتو ؟ ما اآليات إلى ما يدسى في العرخ الحجيث بعمع الشفذ اإلسبلمي، فيحا اإلنداف السخمػؽ األوؿ 
جػىخه ؟ ما شبيعتو ؟ ما خرائرو ؟ ما أحػالو ؟ ما الحؼ يدعجه ؟ ما الحؼ يذقيو ؟ ما خرائرو قبل اإليساف 
؟ ما خرائرو بعج اإليساف ؟ متى يدمع ؟ متى يدعج ؟ متى يخقى ؟ متى يدقط، ىحه قزايا دقيقة ججًا القخآف 

بأف كمسة اإلنداف إذا جاءت معخفة بػ ) أؿ ( تعشي اإلنداف قبل  الكخيع، عالجيا، ولكغ العمساء ليع أحيانًا تػجو،
 أف يؤمغ.

 ىمػع: – 0

 مثبًل، قاؿ تعالى: 

ْنَداَف ُخِمَق َىُمػعًا ﴾   ﴿ ِإفَّ اإلِْ
 ) سػرة السعارج(
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 خرائز اإلنداف قبل أف يؤمغ:

خُّ َجُدوعًا* َوإِ  ُو الذَّ ْنَداَف ُخِمَق َىُمػعًا * ِإَذا َمدَّ ُو اْلَخْيُخ َمُشػعًا * ِإالَّ اْلُسَرمِّيَغ ﴾ ﴿ ِإفَّ اإلِْ  َذا َمدَّ
 ) سػرة السعارج(

، مغ  فقبل أف يؤمغ، وقبل أف يترل لو خرائز، وبعج أف يؤمغ، وبعج أف يترل لو خرائز أخخػ، عمى كلٍّ
 خرائز اإلنداف آيات كثيخة، اختخت لكع بعزيا.

 ممتِجٌئ إلى هللا في الزّخاء: – 2

 الكخيسة:مغ ىحه اآليات 

خُّ َدَعاَنا ِلَجْشِبِو َأْو َقاِعجًا َأْو َقاِئسًا ﴾  ْنَداَف الزُّ  ﴿ َوِإَذا َمذَّ اإلِْ
 )سػرة يػنذ(

اإليساف با مخكب في أصل فصختو، فحا أصابو الزخ يجعػ هللا وحجه، بل إنشي سسعت قرة عجيبة، ىي أف 
حه الصائخة ال يؤمشػف با أصبًل، ممحجوف، دخمت ىحه شائخة تقل خبخاء مغ ببلد رفعت شعار ) ال إلو (، ركاب ى

 الصائخة في سحابة مكيخبة، فاضصخبت، وكادت تدقط، فإذا بيؤالء الخبخاء يخفعػف أيجييع إلى هللا متػسميغ.

خُّ َدَعاَنا ِلَجْشِبِو َأْو َقاِعجًا َأْو َقاِئسًا ﴾  ْنَداَف الزُّ  ﴿ َوِإَذا َمذَّ اإلِْ
 )سػرة يػنذ(

 لحؼ يخكب البحخ، فإذا اضصخب السػج، قاؿ تعالى:كحلظ ا

اِكِخيَغ ﴾  يَغ َلِئْغ َأْنَجْيَتَشا ِمْغ َىِحِه َلَشُكػَنغَّ ِمَغ الذَّ  ﴿ َدَعُػا َّللاََّ ُمْخِمِريَغ َلُو الجِّ
 ) سػرة يػنذ(

خاء، أف يعخفو إف اإلنداف حيغ الذجة في أصل فصختو يتجو إلى هللا، لكغ ما بصػلة السؤمغ ؟ أف يعخفو في الخ 
وىػ عمى األرض، قبل أف يكػف راكًبا شائخة، أو باخخة، أف يعخفو وىػ صحيح قػؼ نذيط، أف يعخفو وىػ شاب، 

 لحلظ السؤمغ يعخؼ هللا في الخخاء، وغيخ السؤمغ يعخؼ هللا في الذجة.
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حجثشي أخ قاؿ لي: في بمجة إسبلمية عاصسة كبيخة 
يا زلداؿ، أقدع فييا حػالي خسدة عذخ مميػًنا، أصاب

لي أف السرميغ في السداجج ضاقت بيع السداجج في 
الرمػات الخسذ، الحـخ ال يكفي، الرحغ ال يكفي، 
األروقة ال تكفي، صمى الشاس خارج السدجج في 
أثشاء الدلداؿ، لكغ بعج أف ندي الشاس الدلداؿ عادوا 
إلى ما كانػا عميو، لحلظ ال تفخح إليساف يأتي عشج 

اإليساف سخيعًا ما يحىب، يأتي ويحىب، الذجة، ىحا 
 افخح بإيساف ثابت مدتقخ مدتسخ، قاؿ تعالى: 

خُّ َدَعاَنا ِلَجْشِبِو َأْو َقاِعجًا َأْو َقاِئسًا َفَمسَّا َكَذْفَشا َعْشُو ُضخَُّه َمخَّ  ْنَداَف الزُّ َكَأْف َلْع َيْجُعَشا ِإَلى ُضخٍّ  ﴿ َوِإَذا َمذَّ اإلِْ
ُو ﴾   َمدَّ

 ػنذ()سػرة ي

أحيانًا تختفع حخارة االبغ الرغيخ، يذع مغ بعس أقػاؿ األشباء أنو مخض عزاؿ، التياب سحايا، فاألب يرمي، 
ويجعػ، ويجعػ، ويجعػ، فإذا زاؿ السخض وعاد الذفاء إلى الرغيخ يقػؿ لظ: ىحا شبيب ماىخ، واألدوية فعالة، 

 قبل أف يعخؼ هللا. ويشدى أنو دعا هللا عد وجل، ىحه خريرة مغ خرائز اإلنداف

 َيُئػٌس َكُفػٌر: – 6

 شيء آخخ، قاؿ تعالى:

ْنَداَف ِمشَّا َرْحَسًة ُثعَّ َنَدْعَشاَىا ِمْشُو ِإنَُّو َلَيُئػٌس َكُفػٌر ﴾   ﴿ َوَلِئْغ َأَذْقَشا اإلِْ
 ) سػرة ىػد(

في نفدو مػعطة فسريبتو إيسانو با ال يكفي لفيع حكسة ىحا الحجث، حتى إنيع قالػا: " مغ لع تحجث السريبة 
 في نفدو أكبخ "، قاؿ تعالى:

ْنَداَف ِمشَّا َرْحَسًة ﴾   ﴿ َوَلِئْغ َأَذْقَشا اإلِْ
 (9)سػرة ىػد: اآلية 
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 صحة، دخل كاٍؼ، زوجة، أوالد، مشرب رفيع.

ْنَداَف ِمشَّا َرْحَسًة ُثعَّ َنَدْعَشاَىا ِمْشُو ﴾   ﴿ َوَلِئْغ َأَذْقَشا اإلِْ
 (9 )سػرة ىػد: اآلية

 ال يفيع أف ليحا الشدع حكسة، هللا عد وجل يقػؿ: 

 َوُتِحؿُّ َمْغ َتَذاُء ِبَيِجَؾ ﴿ ُقِل المَُّيعَّ َماِلَظ اْلُسْمِظ ُتْؤِتي اْلُسْمَظ َمْغ َتَذاُء َوَتْشِدُع اْلُسْمَظ ِمسَّْغ َتَذاُء َوُتِعدُّ َمْغ َتَذاءُ 
 اْلَخْيُخ ﴾ 

 )سػرة آؿ عسخاف(

 وندعو خيخ، واإلعداز خيخ، واإلذالؿ خيخ: فإيتاء السمظ خيخ،

 ﴿ ِبَيِجَؾ اْلَخْيُخ ِإنََّظ َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِجيٌخ ﴾ 
 )سػرة آؿ عسخاف(

إذًا: حيشسا تشدع مشو ىحه الخحسة إنو ليئػس كفػر، يقشط مغ رحسة هللا، أما السؤمغ فبل يقشط، ال ييئذ، ال يذعخ 
ػؿ: يا رب، أنا راض بقزائظ وقجرؾ، أنا راض بسا أنا فيو، إف لع يكغ باإلحباط، يخػ أف ىشاؾ حكسة بالغة، يق

 بظ غزب عمي فبل أبالي، ولظ العتبى حتى تخضى، 

)) الميع إني أشكػ إليظ ضعف قػتي، وقمة حيمتي، وىػاني عمى الشاس، يا رب السدتزعفيغ، إلى مغ تكمشي ؟ 
ظ غزب عمي فبل أبالي، ولظ العتبى حتى تخضى، إلى صجيق يتجيسشي، أـ إلى عجو ممكتو أمخي، إف لع يكغ ب

 لكغ عافيتظ أوسع لي (( 
 ] الصبخاني عغ عبج هللا بغ جعفخ، وفي سشجه ضعف [

بصػلتظ ال تبجو في الخخاء، تبجو في الذجة، والخضا بسكخوه القزاء أرفع درجات اليقيغ، وإذا أحب هللا عبجه 
 ابتبله، فإف صبخ اجتباه، وإف شكخ اقتشاه.

: ال يسكغ أف يكػف السؤمغ يئػسًا وال كفػرًا، لحلظ أخصخ شيء يريب األمة أف تيـد مغ الجاخل، أف تيئذ، إذاً 
 أف تحذ باإلحباط، أف يقػؿ السدمع: انتييشا، لسا نشتيي هللا معشا، ولغ يتخنا أعسالشا.
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 أييا اإلخػة الكخاـ.

ْنَداَف ِمشَّا َرْحَسًة ُثعَّ   َنَدْعَشاَىا ِمْشُو ِإنَُّو َلَيُئػٌس َكُفػٌر﴾ ﴿ َوَلِئْغ َأَذْقَشا اإلِْ
 )سػرة ىػد(

يغمب عمى اإلنداف قبل أف يؤمغ أنو يؤوس، ويغمب عمى اإلنداف قبل أف يؤمغ أنو كفػر، لكغ السؤمغ متفائل 
 شكػر، ألف هللا عد وجل شسأنشا، قاؿ تعالى:

ُ َلَشا ﴾   ﴿ ُقْل َلْغ ُيِريَبَشا ِإالَّ َما َكَتَب َّللاَّ
 سػرة التػبة()

لع يقل: عميشا، خط البياف السؤمغ صاعج صعػدًا مدتسخًا، بل إف السػت نقصة عمى ىحا الخط الراعج، ويدتسخ 
 ىحا الخط صاعج بعج السػت، لحلظ مغ نعع هللا الكبخػ عمى السؤمغ أف نعع اآلخخة تترل بشعع الجنيا.

 َخِريٌع ُمِبيٌغ: – 6

 قاؿ تعالى:

ْنَدافَ   ِمْغ ُنْصَفٍة َفِإَذا ُىَػ َخِريٌع ُمِبيٌغ ﴾  ﴿ َخَمَق اإلِْ
 )سػرة الشحل(

يكػف نصفة ال تخػ بالعيغ يدتحيا بيا لػ كانت عمى الثياب، ىحه الشصفة تخخج مغ عػرة، وتجخل في عػرة، ثع 
تخخج مغ عػرة، ويكػف شفبل جسيبل في بصغ أمو، ثع وليجا يحتاج إلى عشاية، إلى تشطيف، إلى إرضاع، فإذا 

 ر شخرية مخمػقة بجأ يشذخ أفكار الكفخ واإللحاد، ويقػؿ: أنا، وإنداف العرخ، والتألو، قاؿ تعالى: صا

ْنَداَف ِمْغ ُنْصَفٍة َفِإَذا ُىَػ َخِريٌع ُمِبيٌغ ﴾   ﴿ َخَمَق اإلِْ
 )سػرة الشحل(

خ، ال يخزع لذيء إال يدتخجـ شبلقة لدانو وبيانو في تفشيج بعس ما في الجيغ مغ حقائق، زاعسًا بأنو حخ التفكي
 لعقمو، وندي أف هللا عد وجل يقػؿ: 

َر * ُثعَّ َنَطَخ * ُثعَّ َعَبَذ َوَبَدَخ *  َر * ُثعَّ ُقِتَل َكْيَف َقجَّ َر * َفُقِتَل َكْيَف َقجَّ ُثعَّ َأْدَبَخ َواْسَتْكَبَخ * َفَقاَؿ ﴿ ِإنَُّو َفكََّخ َوَقجَّ
 َىَحا ِإالَّ َقْػُؿ اْلَبَذِخ * َسُأْصِميِو َسَقَخ * َوَما َأْدَراَؾ َما َسَقُخ * اَل ُتْبِقي َواَل َتَحُر ﴾  ِإْف َىَحا ِإالَّ ِسْحٌخ ُيْؤَثُخ* ِإفْ 

 )سػرة السجثخ(
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 إلى آخخ اآلية.

خِّ ُدَعاَءُه ِباْلَخْيِخ: – 4 ْنَداُف ِبالذَّ  َوَيْجُع اإلِْ

 بل أف يؤمغ، قاؿ تعالى:ومغ خرائز اإلنداف قبل أف يؤمغ الحجيث اليـػ عغ اإلنداف ق

خِّ ُدَعاَءُه ِباْلَخْيِخ ﴾  ْنَداُف ِبالذَّ  ﴿َوَيْجُع اإلِْ
 )سػرة اإلسخاء(

 يمػح لو مكدب مادؼ، وفيو شخ، وفيو حداب، ويعقبو عحاب ومداءلة، وقج يشتيي إلى الشار.

خِّ ُدَعاَءُه ِباْلَخْيِخ ﴾  ْنَداُف ِبالذَّ  ﴿ َوَيْجُع اإلِْ
 )سػرة اإلسخاء(

باؿ الشاس عمى الجنيا، عمى ماليا حبلاًل أو حخامًا، إق
عمى ندائيا نكاحًا أو سفاحًا، إقباؿ الشاس عمى الجنيا 
مغ دوف أف يشتبيػا إلى مذخوعية عسميع، أو عجـ 

 مذخوعيتو، ىحا معشى قػلو تعالى:

ْنَداُف  خِّ ُدَعاَءُه ِباْلَخْيِخ َوَكاَف اإلِْ ْنَداُف ِبالذَّ ﴿ َوَيْجُع اإلِْ
 ُجػال ً﴾ عَ 

 )سػرة اإلسخاء(

 

السؤمغ يدعى إلى أىجاؼ بعيجة، يدعى إلى الجشة، والجشة بعج السػت، يتحسل في الجنيا كل شطف، وكل عير 
خذغ في سبيل مبادئو وإيسانو ونقائو، ويخفس أؼ دخل فيو شبية، يخفس أية امخأة ال تقيع شعائخ هللا، يخفس أؼ 

مق، بعيج عغ السكاسب السادية، مؤمغ بسا عشج هللا، لحلظ ألنو آمغ با، مشرب ال يدتصيع أف يػضفو لخجمة الخ
وآمغ باليـػ اآلخخ نقل أىجافو الكبخػ إلى اآلخخة، فيتحسل كل متاعب الحياة مغ أجل أف يبقى مشيبًا ، مصيعًا 

 لو، قاؿ تعالى:

خِّ ُدَعاَءُه ِباْلَخْيِخ َوَكاَف اإْلِ  ْنَداُف ِبالذَّ  ْنَداُف َعُجػال ً﴾ ﴿ َوَيْجُع اإلِْ
 ] سػرة اإلسخاء[
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لحلظ السؤمغ يختار ىجفًا بعيجًا، يختار اآلخخة، بيشسا غيخ السؤمغ يختار الجنيا، الذيء العجػؿ الحؼ أمامو، حق 
أو باشل، خيخ أو شخ، مذخوع أو غيخ مذخوع، يخضي هللا، أو يدخط هللا، يخيج الساؿ، يخيج السشرب، يخيج 

 اف قبل أف يؤمغ، اختياره حدي، اختياره مادؼ أحيانًا.الستع، ىكحا اإلند

ْنَداِف َأْعَخَض َوَنَأى ِبَجاِنِبِو: – 1  َوِإَذا َأْنَعْسَشا َعَمى اإلِْ

 يقػؿ هللا عد وجل:

ْنَداِف َأْعَخَض َوَنَأى ِبَجاِنِبِو ﴾   ﴿ َوِإَذا َأْنَعْسَشا َعَمى اإلِْ
 ] سػرة اإلسخاء[

 ة، قاؿ عميو الربلة والدبلـ: يعشي بادر باألعساؿ الرالح

 ))َباِدُروا ِباأْلَْعَساِؿ َسْبًعا، َىْل َتْشَتِطُخوَف ِإالَّ َفْقًخا ُمْشِدًيا ؟ مفاجآت كبيخة، معظ وكالة لذخكة سحبت مشظ، معظ
كاد الفقخ أف يكػف مذخوع تجارؼ ألسباب شارئة أصابو اإلخفاؽ، أعمشت إفبلسظ ػ َىْل َتْشَتِطُخوَف ِإالَّ َفْقًخا ُمْشِدًيا ؟ 

 كفخًا ػ َأْو ِغًشى ُمْصِغًيا ؟ غشى حسمظ عمى معرية هللا.

سسعت عغ أخت كخيسة مؤمشة مدتقيسة محجبة، ليا زوج لو دخل محجود، سافخ إلى ببلد حيث الساؿ والغشى، 
ا اسع ىحا فجسع ثخوة جيجة، أرسل ليا رسالة: إف لع تأت إلي بأحجث صخعة مغ صخعات األزياء فمغ أستقبمِظ، م

 الغشى ؟ الغشى السصغي.

 يبادر باألعساؿ الرالحة، َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ:

ًضا ُمْفِدًجا ؟ َأْو َىَخًما ُمَفشًِّجا ؟ )) َباِدُروا ِباأْلَْعَساِؿ َسْبًعا، َىْل َتْشَتِطُخوَف ِإالَّ َفْقًخا ُمْشِدًيا ؟ َأْو ِغًشى ُمْصِغًيا ؟ َأْو َمخَ 
اَعُة َأْدَىى َوَأَمخُّ ((  اَعَة ؟ َفالدَّ اَؿ ؟ َفَذخُّ َغاِئٍب ُيْشَتَطُخ، َأْو الدَّ جَّ  َأْو َمْػًتا ُمْجِيًدا ؟ َأْو الجَّ

 ] أخخجو التخمحؼ والحاكع في السدتجرؾ [ 

ف تدتيقع كل يـػ كاليـػ الدابق إلى ما شاء هللا، ال بج في أييا اإلخػة الكخاـ، مدتحيل، وألف أْلف ألف مدتحيل أ
أحج األياـ، وىحا نخزع لو جسيعًا مغ شارغ يصخأ عمى الرحة، وقج يكػف ىحا الصارغ سبب السػت، أنا أسسيو 
بػابة الخخوج، في السصار بػابات، وفي الجنيا بػابات، البػابة التي تخخج مشيا مغ الجنيا إلى اآلخخة ىي مخض 

 لسػت.ا
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ًجا ؟ َأْو َىَخًما ُمَفشًِّجا ؟ )) َباِدُروا ِباأْلَْعَساِؿ َسْبًعا، َىْل َتْشَتِطُخوَف ِإالَّ َفْقًخا ُمْشِدًيا ؟ َأْو ِغًشى ُمْصِغًيا ؟ َأْو َمَخًضا ُمْفِد 
اَعَة ؟ َفا اَؿ ؟ َفَذخُّ َغاِئٍب ُيْشَتَطُخ، َأْو الدَّ جَّ اَعُة َأْدَىى َوَأَمخُّ (( َأْو َمْػًتا ُمْجِيًدا ؟ َأْو الجَّ  لدَّ

 ] أخخجو التخمحؼ والحاكع في السدتجرؾ[ 

ْنَداِف َأْعَخَض َوَنَأى ِبَجاِنِبِو ﴾   ﴿ َوِإَذا َأْنَعْسَشا َعَمى اإلِْ
 )سػرة اإلسخاء(

صاد، ندي هللا، ندي واجباتو الجيشية، ندي اآلخخة، ندي السخض، ندي العقاب، ندي الببلء، ندي أف هللا لو بالسخ 
 ندي أنو في قبزة هللا.

خُّ َكاَف َيُئػسًا ﴾  ُو الذَّ ْنَداِف َأْعَخَض َوَنَأى ِبَجاِنِبِو َوِإَذا َمدَّ  ﴿ َوِإَذا َأْنَعْسَشا َعَمى اإلِْ
 )سػرة اإلسخاء(

ه أما السؤمغ فيدداد في الخخاء إقبااًل عمى هللا، يدداد في الخخاء محبة ، فإذا لحكسة بالغة تحػلت عشو ىح
 الشعسة، ىػ شاكخ وراض عغ هللا.

إف إنداًنا كاف يصػؼ حػؿ الكعبة يقػؿ: يا رب، ىل أنت راٍض عشي ؟ كاف اإلماـ الذافعي يسذي رواءه، قاؿ 
لو: " يا ىحا، ىل أنت راٍض عغ هللا حتى يخضى عشظ ؟ قاؿ لو: سبحاف هللا ! مغ أنت ؟ قاؿ: أنا دمحم بغ 

أنا أتسشى رضاه ؟! قاؿ: إذا كاف سخورؾ بالشقسة كدخورؾ بالشعسة فقج إدريذ، قاؿ: كيف أرضى عغ هللا، و 
 رضيت عغ هللا ".

خُّ َكاَف َيُئػسًا ﴾ ُو الذَّ ْنَداِف َأْعَخَض َوَنَأى ِبَجاِنِبِو َوِإَذا َمدَّ  ﴿ َوِإَذا َأْنَعْسَشا َعَمى اإلِْ
 )سػرة اإلسخاء( 

 ﴿ ُقْل ُكلٌّ َيْعَسُل َعَمى َشاِكَمِتِو ﴾ 
 اإلسخاء( )سػرة

ْنَداُف َقُتػًرا: – 3  َوَكاَف اإلِْ

ومغ صفات اإلنداف قبل أف يؤمغ أنو قتػر، يحخص عمى ما في يجيو ال يشفق حتى أنو يعير فقيخًا ليسػت غشيًا 
 بل إف الذح مخض خبيث مغ أمخاض الشفذ، قاؿ تعالى:

 ﴿ َوَمْغ ُيػَؽ ُشحَّ َنْفِدِو َفُأوَلِئَظ ُىُع اْلُسْفِمُحػَف ﴾ 
 )سػرة الحذخ(
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 لحلظ:

ْنَداُف َقُتػرًا ﴾   ﴿ َوَكاَف اإلِْ
 )سػرة اإلسخاء(

 ال يشفق، يجه ليدت سحاء، يجه قابزة، قاؿ تعالى:

 ﴿ َواَل َتْجَعْل َيَجَؾ َمْغُمػَلًة ِإَلى ُعُشِقَظ َواَل َتْبُدْصَيا ُكلَّ اْلَبْدِط َفَتْقُعَج َمُمػمًا َمْحُدػرًا ﴾ 
 )سػرة اإلسخاء(

إلنداف ال يشفق، يجسع األمػاؿ، وهللا ىشاؾ قرز لبخبلء ىع في غباء ال يػصف، يعير أحُجىع مقتخًا إذًا: ا
عمى نفدو، وهللا ىشاؾ أناس حيشسا تخػ حاليع البائذ تتػقع أنيع فقخاء، وقج تحجثظ نفدظ أف تعصييع مداعجة، 

ة عزالة قاتمة مسيتة ؟ الذح مخض فإذا ىع يسمكػف السبلييغ، لكشو قتػر، كيف عشجنا في الجدع أمخاض خبيث
 يريب الشفذ، مخض عزاؿ قاتل ميمظ، قاؿ تعالى:

ْنَداُف َقُتػرًا ﴾   ﴿ َوَكاَف اإلِْ
 )سػرة اإلسخاء(

 اإلنداف حخيز عمى ما في يجيو، يتسدظ بسا في يجيو.

ْنَداُف َأْكَثَخ َشْيٍء َجَجاًل: – 7  َوَكاَف اإلِْ

 اإلنداف قبل أف يؤمغ، قاؿ تعالى:أيزًا أييا اإلخػة الكخاـ، مغ صفات 

ْنَداُف َأْكَثَخ َشْيٍء َجَجاًل ﴾   ﴿ َوَكاَف اإلِْ
 )سػرة الكيف (

جاء أعخابي الشبي عميو الربلة والدبلـ، قاؿ: يا رسػؿ هللا، عطشي وال تصل، تبل عميو الشبي عميو الربلة والدبلـ 
 فقخة مغ سػرة: 

 خًا َيَخه * َوَمْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َشخًّا َيَخه ﴾﴿َفَسْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َخيْ 
 قاؿ: كفيت، اكتفى بجدء مغ سػرة، اكتفى بآيتيغ، قػلو تعالى: 

 ﴿ ِإفَّ َّللاََّ َكاَف َعَمْيُكْع َرِقيباً ﴾ 
 ) سػرة الشداء (
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 أال تكفي ؟ 

 قػلو تعالى:

 َعَمْيَيا ﴾ ﴿ َمْغ َعِسَل َصاِلحًا َفِمَشْفِدِو َوَمْغ َأَساَء فَ 
 (46) سػرة فرمت: اآلية 

 أال تكفي ؟ 

 قػلو تعالى:

 ﴿ َوَىْل ُنَجاِزي ِإالَّ اْلَكُفػَر ﴾ 
 ) سػرة سبأ (

 أال تكفي ؟ 

 قػلو تعالى:

ـَ َربِِّو َجشََّتاِف﴾   ﴿ َوِلَسْغ َخاَؼ َمَقا
 ) سػرة الخحسغ(

 أال تكفي ؟ 

 قػلو تعالى: 

 ِزلُّ َواَل َيْذَقى ﴾ ﴿ َفَسِغ اتََّبَع ُىَجاَي َفبَل يَ 
 ) سػرة شو(

 أال تكفي ؟ 

 قػلو تعالى: 

 ﴿ َفَسْغ َتِبَع ُىَجاَي َفبَل َخْػٌؼ َعَمْيِيْع َواَل ُىْع َيْحَدُنػَف ﴾ 
 ) سػرة البقخة (
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 أال تكفي ؟ 

جىا ستسئة صفحة، كل آية قانػف وقاعجة ومبجأ، ومشيج ودستػر، ومع ذلظ يقخؤوف القخآف، وال يعسمػف بو، عش
 يقػؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 )) وُربَّ تاٍؿ لمقخآف والقخآف يمعشو (( 
 ] ورد في األثخ[

ْنَداُف َأْكَثَخ َشْيٍء َجَجاًل ﴾   ﴿ َوَكاَف اإلِْ
 ) سػرة الكيف (

يحب السجادلة، يحب السساحكة، يحب الكبلـ الفارغ، يغخؽ في الجدئيات، يشدى مقاصج الذخيعة، يشدى سخ 
 وجػده، يجخل في خرػمات، في مػضػعات صغيخة ججًا. وجػده وغاية

إّف مدججا في عرػر قجيسة اختمف رواده عمى صبلة التخاويح، أىي ثساني ركعات، أـ عذخوف، فتجادلػا، ثع 
تساسكػا، ثع تخاشقػا التيع، وكاف فيو عالع جميل، أصجر فتػػ بإغبلؽ السدجج، قاؿ: ألف التخاويح سشة، ووحجة 

 السدمسيغ فخض.

ْنَداُف َأْكَثَخ َشْيٍء َجَجاًل ﴾   ﴿ َوَكاَف اإلِْ
 ) سػرة الكيف (

مخة ألقيت كمسة في مشاسبة عقج قخاف، فحكخت أف الشبي عميو الربلة والدبلـ في معخكة بجر كاف أصحابو ال 
الخمق،  يديجوف عمى ثبلث مئة إال بقميل، والخواحل قميمة، ما الحل ؟ ىػ قائج الجير، ىػ زعيع األمة، ىػ سيج

؟ لقصة رائعة ججًا، ما ىحا التػاضعىػ حبيب الحق، فقاؿ: كل ثبلثة عمى راحمة، وأنا وعمي وأبػ لبابة عمى راحمة، 
قائج الجير، زعيع األمة، قسة السجتسع، رسػؿ هللا يدػؼ نفدو مع أقل جشجؼ، قاؿ: كل ثبلثة عمى راحمة، وأنا 

، وجمدت في مكاني كاف إلى جانبي رجل يعسل في الجعػة، قاؿ: وعمي وأبػ لبابة عمى راحمة، فمسا انتيت كمستي
ىشاؾ خصأ، قمت: أيغ الخصأ ؟ قاؿ: الخواحل كانػا ثبلثسئة وأربعة عذخ، الخقع اآلف غيخ معشي إشبلقًا، السعشي 

 أف ثمث ىحا العجد رواحل، فالشبي قاؿ: كل ثبلثة عمى راحمة، وأنا وعمي وأبػ لبابة عمى راحمة.

 اإلنداف غارقا بالجدئيات، لجرجة أنو ندي الكميات، وندي مقاصج الذخيعة. أحيانا تخػ 
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ْنَداُف َأْكَثَخ َشْيٍء َجَجاًل ﴾   ﴿ َوَكاَف اإلِْ
 ) سػرة الكيف(

وهللا أييا اإلخػة الكخاـ، الججاؿ ليذ مسجوحًا في القخآف الكخيع، نحغ في عرخنا السصمػب ىػ الحػار، أما الججاؿ 
 يقػؿ اإلماـ الغدالي: " ما ججلت عالسًا إال غمبتو، وما جادلشي جاىل إال غمبشي ".  ففيو مساحكة، حتى

إذا قمت: األعػر نرف بريخ، أليذ كحلظ ؟ واألعػر نرف أعسى، اآلف في الخياضيات إذا كاف حجاف يداوياف 
حج واحج مذتخؾ  حجًا مذتخكًا فيسا متداوياف، نرف البريخ يداوؼ أعػر، ونرف األعسى يداوؼ أعػر، وعشجنا

يداوؼ الحجيغ، إذًا: الحجاف فيسا بيشيسا متداوياف، إذًا: نرف األعسى يداوؼ نرف البريخ، اضخب باثشيغ 
 األعسى كالبريخ. 

 في القخآف بالعكذ، ىل يدتػؼ األعسى والبريخ ؟ بالججؿ استػيا، عشج شخز عشجه نَفٌذ شػيل لمججاؿ.

ْنَداُف َأْكَثَخ َشْيءٍ   َجَجاًل ﴾  ﴿ َوَكاَف اإلِْ
 ) سػرة الكيف (

تدعة أعذار وقتو في مشاقذات وججؿ ال يقجـ وال يؤخخ، آدـ كاف شػلو ستيغ متخا، إذا كاف ستيغ، وإذا كاف 
 متخيغ، ماذا يبشى عمى ىحا الحكع ؟ عشجنا قاعجة ميسة ججًا: أّؼ قزية في الجيغ ال يبشى عمييا حكع فيي باشمة.

: كيف َقتل قابيل ىابيل ؟ قمت لو: بسدجس ستة ميمي، َمغ كاف وقتيا ؟ أنا أشعخ مخة سألشي أخ عمى اإلذاعة قاؿ
 عشج شخز أسئمة سخيفة ججًا ال تقجـ وال تؤخخ.

مخة أخ كخيع ألف كتاًبا عغ مخض الشبي عميو الربلة والدبلـ الحؼ تػفي بو، قاؿ لي: ما رأيظ ؟ قمت لو: ىل 
شو، الشبي عميو الربلة والدبلـ مات، كيف مات ؟ مػضػع تدسح أف أقػؿ لظ رأيي ؟ قمت لو: ال ججوػ م

صغيخ، لػ ألفت كتابًا في وصايا الشبي الرحية النتفعشا مشو جسيعًا، ىػ مات، مات بالتياب سحايا، مات بأؼ 
مخض، لحلظ القاعجة: أّؼ قزية في الجيغ ال يبشى عمييا حكع شخعي نشتفع بو ال ججوػ مشيا، بل في رأؼ آخخ 

 اريخ كميا، دعظ مغ الستخرريغ، قاؿ تعالى: قزايا الت

 ﴿ ِتْمَظ ُأمٌَّة َقْج َخَمْت َلَيا َما َكَدَبْت َوَلُكْع َما َكَدْبُتْع ﴾ 
 (134) سػرة البقخة: 
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ما الحؼ يعشيشا أف ندتػرد حػادث تاريخية، ثع نتقاتل مغ أجميا، ثع تديل الجماء، والخبلفات القجيسة، الفتشة ماذا 
 تعالى:  تشفعشا ؟ قاؿ

 ﴿ ِتْمَظ ُأمٌَّة َقْج َخَمْت َلَيا َما َكَدَبْت َوَلُكْع َما َكَدْبُتْع َواَل ُتْدَأُلػَف َعسَّا َكاُنػا َيْعَسُمػَف ﴾ 
 (134) سػرة البقخة: 

التاريخ كمو بيحه اآلية، يشتيي الججاؿ فيو، لشا ىجؼ واضح، والػسائل واضحة، ونحغ قادمػف عمى دار آخخة فييا 
 جـو نعيسيا، أو نار ال يشفح عحابيا.جشة ي

 إذًا:

ْنَداُف َأْكَثَخ َشْيٍء َجَجاًل ﴾   ﴿ َوَكاَف اإلِْ
 ) سػرة الكيف (

ْنَداُف َأْف ُيْتَخَؾ ُسًجى: – 2  َأَيْحَدُب اإلِْ

 أييا اإلخػة، محػر الجرس: شبيعة اإلنداف قبل أف يؤمغ، قاؿ تعالى: 

ْنَداُف َأْف ُيْتخَ   َؾ ُسًجى ﴾ ﴿ َأَيْحَدُب اإلِْ
 ) سػرة القيامة (

 ىل يدتقيع إيسانظ حيشسا تخػ في األرض أقػياء وضعفاء وفقخاء، وضالسػف ومطمػمػف ؟ 

 ال بج مغ الحداب:

إنداف عاش عسخا مجيجا، وإنداف مات في سغ مبكخة، امخأة وسيسة ججًا، وامخأة دميسة ججًا، وتشتيي الحياة، وال 
 أيدتقيع إيسانظ بيحا ؟ قاؿ تعالى:شيء بعج السػت !!! أيعقل ىحا ؟ 

ْنَداُف َأْف ُيْتَخَؾ ُسًجى ﴾   ﴿ َأَيْحَدُب اإلِْ
 ) سػرة القيامة (

أف يأتي شاغية يفشي بحخب عالسية ثانية خسديغ مميػف إنداف بقخار مشو، يجيخ حخبا عالسية، وتشتيي الحياة، وال 
 شيء عميو ؟!
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 جر قخار بإلقاء القشبمة ال شيء عميو، وتشتيي الحياة ىكحا ؟!إنداف ألقى قشبمة ذرية عمى الياباف، الحؼ اص

ْنَداُف َأْف ُيْتَخَؾ ُسًجى ﴾   ﴿ َأَيْحَدُب اإلِْ
 ) سػرة القيامة (

ما مغ حداب، وال إلو يحاسب، وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ مخة ثانية، ما مغ قصخة دـ تخاؽ مغ آدـ إلى يـػ القيامة 
 امة:إال ويتحسميا إنداف يـػ القي

ْنَداُف َأْف ُيْتَخَؾ ُسًجى ﴾  ﴿ َأَيْحَدُب اإلِْ
 ) سػرة القيامة ( 

 ﴿ َفَسْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َخْيخًا َيَخُه * َوَمْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َشّخًا َيَخُه ﴾
 ) سػرة الدلدلة (

 َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: َعْغ اْبِغ ُعَسَخ َرِضَي َّللاَُّ َعْشُيَسا َعْغ الشَِّبيِّ َصمَّى

 (( )) َدَخَمْت اْمَخَأٌة الشَّاَر ِفي ِىخٍَّة َرَبَصْتَيا، َفَمْع ُتْصِعْسَيا، َوَلْع َتَجْعَيا َتْأُكُل ِمْغ َخَذاِش اأْلَْرِض 
 ] ُمتََّفٌق َعَمْيو [ 

واىع، مغ أجل شيء لع يعثخ عميو، فكيف بسغ يبيج أمسا، مميػف قتيل، أربعة مبلييغ مذخد، مميػف معاؽ، بقخار 
 قاؿ تعالى:

ْنَداُف َأْف ُيْتَخَؾ ُسًجى ﴾   ﴿ َأَيْحَدُب اإلِْ
 ) سػرة القيامة (

 زوج ضالع يدحق زوجتو، يبالغ في إذالليا وإىانتيا، وضخبيا وأخح أمػاليا، ثع يصمقيا، وتشتيي الحياة ىكحا ؟! 

 ي األمخ ىكحا !؟ إنداف يتاجخ بالسخجرات، يفدج شباب األمة، ويشتي

 إنداف يجيخ مميى يفدج بو الذباب والخجاؿ والدائحيغ، وتشتيي الحياة ىكحا !؟

 قاؿ تعالى:

ْنَداُف َأْف ُيْتَخَؾ ُسًجى ﴾   ﴿ َأَيْحَدُب اإلِْ
 ) سػرة القيامة (

 كأنو يحدب، ىحا يطغ القزية بقػتو وبغشاه، وبقخاره، ولغ يحاسب.
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ْنَداُف ِإذَ  – 1  ا َما اْبَتبَلُه َربُُّو َفَأْكَخَمُو َوَنعََّسُو َفَيُقػُؿ َربِّي َأْكَخَمِغ:َفَأمَّا اإلِْ

 قاؿ تعالى: 

ْنَداُف ِإَذا َما اْبَتبَلُه َربُُّو َفَأْكَخَمُو َوَنعََّسُو َفَيُقػُؿ َربِّي َأْكَخَمِغ ﴾  ﴿ َفَأمَّا اإلِْ
 ) سػرة الفجخ(

اـ كميا، يقػؿ لظ: إذا أحب عبجه أراه ممكو، مغ قاؿ: إف هللا يقـػ بدياحة حػؿ العالع، يختكب السعاصي واآلث
يحبظ ؟ إذا أحب عبجه أشمعو عمى ممكو، مغ فشجؽ إلى فشجؽ، ومغ فاحذة إلى فاحذة، ومغ مميى لسميى، ومغ 

 نػاد ليمية إلى نػاٍد ليمية، ويقػؿ لظ: إذا أحب عبجه أشمعو عمى ممكو، قاؿ تعالى:

ْنَداُف إِ   َذا َما اْبَتبَلُه َربُُّو َفَأْكَخَمُو َوَنعََّسُو َفَيُقػُؿ َربِّي َأْكَخَمِغ ﴾ ﴿ َفَأمَّا اإلِْ
 ) سػرة الفجخ(

 لػال هللا أف يحبشي لسا جعمشي غشيًا، ال، هللا أعصى الساؿ لقاروف، وىػ ال يحبو، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َفَخَدْفَشا ِبِو َوِبَجارِِه اأْلَْرَض ﴾
 (81) سػرة القرز اآلية: 

صى السمظ لفخعػف، وىػ ال يحبو، فمحلظ أييا اإلخػة، اإلنداف غيخ السؤمغ ساذج، يدتشج إلى أشياء مزحكة، أع
 ألنو جعمو غشيا يعج الغشى محبة مغ هللا، ألنو جعمو قػيا يعج القػة محبة مغ هللا.

ْنَداَف َلَيْصَغى * َأْف َرَآُه اْسَتْغَشى: – 01  َكبلَّ ِإفَّ اإلِْ

 اف قبل أف يؤمغ: ومغ صفات اإلند

ْنَداَف َلَيْصَغى *َأْف َرَآُه اْسَتْغَشى ﴾  ﴿ َكبلَّ ِإفَّ اإلِْ
 ) سػرة العمق 
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ما داـ قػيا وغشيا، وبيجه األمػر، أب قػؼ، أمخه نافح، معو سبلح الصبلؽ أماـ زوجتو، معو سبلح الحخماف 
 ألوالده، أمخه نافح، يشدى أف هللا سيحاسبو.

 ْنَداَف َلَيْصَغى *َأْف َرَآُه اْسَتْغَشى ﴾﴿ َكبلَّ ِإفَّ اإْلِ 

 ) سػرة العمق (

لحلظ السؤمغ دائُع االفتقار إلى هللا، ولػ كاف غشيًا، 
ولػ كاف متسكشًا، يقػؿ: يا رب، تبخأت مغ حػلي 
وقػتي وعمسي، والتجأت إلى حػلظ وقػتظ وعمسظ، يا 

 ذا القػة الستيغ.

 
، وىع صفػة هللا مغ خمقو، وفييع في بجر الرحابة افتقخوا إلى هللا فان ترخوا، لكغ في ُحشيغ، وىع عمية القـػ

 رسػلو، قاؿ تعالى: 

 َبْت ُثعَّ َولَّْيُتْع ُمْجِبِخيَغ﴾﴿ َوَيْػـَ ُحَشْيٍغ ِإْذ َأْعَجَبْتُكْع َكْثَخُتُكْع َفَمْع ُتْغِغ َعْشُكْع َشْيئًا َوَضاَقْت َعَمْيُكُع اأْلَْرُض ِبَسا َرحُ 
 ػبة ) سػرة الت

ْنَداَف َلَيْصَغى * َأْف َرَآُه اْسَتْغَشى ﴾   ﴿ َكبلَّ ِإفَّ اإلِْ
 ) سػرة العمق (

ْنَداَف َلِفي ُخْدٍخ: – 00  ِإفَّ اإلِْ

 اإلنداف قبل أف يعخؼ هللا خاسخ، أّؼ إنداف، قاؿ تعالى: 

ْنَداَف َلِفي ُخْدٍخ ﴾   ﴿ َواْلَعْرِخ * ِإفَّ اإلِْ
 ) سػرة العرخ (

 خ ؟ ألف مزي الدمغ يدتيمكو، أنت بزعة أياـ، كمسا انقزى يـػ انقزى بزع مشظ.لساذا ىػ خاس
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ترػروا إندانا عسخه عشج هللا سبع وستػف سشة، وثسانية أشيخ، وثبلثة أسابيع، وأربعة أياـ، وخسذ ساعات، 
 يدتيمكو.وثسانية عذخ دقيقة، وأربع ثػاف، ىحا عسخه، كمسا مخت ثانية يقتخب مغ عسخه، ألف مزي الدمغ 

ْنَداَف َلِفي ُخْدٍخ ﴾   ﴿ َواْلَعْرِخ * ِإفَّ اإلِْ
 ) سػرة العرخ (

مزي الدمغ يدتيمكشا جسيعًا، بعج مئة عاـ في األعع األغمب لغ نجج واحجًا فػؽ األرض، كمشا تحت األرض، 
 قاؿ تعالى: 

ْىِخ َلْع َيُكْغ َشْيًئا  ْنَداِف ِحيٌغ ِمَغ الجَّ  ( ﴾0َمْحُكػًرا )﴿ َىْل َأَتى َعَمى اإلِْ
 ) سػرة اإلنداف (

مخة راجعت شخيصا فيو إجابات آلية عمى الياتف، سسعت ىحه اإلجابات أكثخ مغ عذخة أشخاص في ىحا الذخيط 
 ماتػا، وأحيانا دليل الياتف، كل مخة تذصب اسسا مات، فمحلظ:

ْنَداَف َلِفي ُخْدٍخ ﴾   ﴿ َواْلَعْرِخ * ِإفَّ اإلِْ
 ) سػرة العرخ (

إال الحيغ آمشػا، بعج اإليساف ىشاؾ وصف آخخ، أما الحجيث اليـػ فعغ حقيقة اإلنداف قبل أف يؤمغ، فيػ  شبعاً 
خاسخ، عشجه تدعػف مميار دوالر ) بيل غيت (، ىػ خاسخ، أنت وكيل شخكة عسبلقة، أرباحظ اليػمية مميػنا 

دنع، الجنع بخسدة آالؼ، ثسغ الجنع ليخة، خاسخ، ىحا كبلـ هللا، أنت عشجؾ وكالة حرخية، خاسخ، عشجؾ ألف 
خسدة مبلييغ، أنت خاسخ، الخقع فمكي، اآلف ىشاؾ أراٍض مغ خسدة آالؼ إلى خسذ مبلييغ، ارتفعت، يقػؿ 

 لظ: بيتو في الجشة، فػؽ الخياح، ىحا كبلـ فارغ.

ْنَداَف َلِفي ُخْدٍخ ﴾   ﴿ َواْلَعْرِخ * ِإفَّ اإلِْ
 ) سػرة العرخ (

 النقصاع.ألف ىشاؾ السػت، وا
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ْنَداَف ِفي َكَبٍج: – 02  َلَقْج َخَمْقَشا اإلِْ

ْنَداَف ِفي َكَبٍج ﴾   ﴿ َلَقْج َخَمْقَشا اإلِْ
 ) سػرة البمج (

في ضعف، أّؼ خثخة دـ تذمو، أنت وعَطستظ ومكانتظ، وىيسشتظ وحجسظ السالي، وشياداتظ الكثيخة ومشاصبظ 
فإذا تجسجت خثخة صغيخة ال تخػ بالعيغ في أحج أوعية الجماغ  العجيجة، كل عطسة اإلنداف مختبصة بديػلة الجـ،

 أصيب بالذمل.

اإلنداف قػتو وحجسو السالي، ومكانتو وىيسشتو، ومشاصبو ومكتدباتو، وشياداتو وسيختو الحاتية، وكع بمجا زار، 
ػًا عذػائيًا يأتي وعزػ في عذخيغ أو ثبلثيغ جسعية، حزخ أربعيغ مؤتسخا، كمو مشػط بشسػ الخبليا، فإذا نست نس

 الشعي عمى الججراف، عطع هللا أجخكع، انتيى.

 لحلظ:

ْنَداَف ِفي َكَبٍج ﴾   ﴿ َلَقْج َخَمْقَشا اإلِْ
 ) سػرة البمج (

 أحيانًا يبقى شخيح الفخاش ثبلثيغ سشة، أحيانًا يسػت في ثانية، وببل سبب ضاىخ، سكتة قمبية، سكتة دماغية:

ْنَدا  َف ِفي َكَبٍج ﴾ ﴿ َلَقْج َخَمْقَشا اإلِْ
 ) سػرة البمج (

 اإلنداف أقل سبب يشيي لو حياتو.

أعخؼ قخيًبا شالبا شب، مغ أسخة راقية ججًا، وبيت عمع، حجث معو فقخ دـ، وغحاؤىع جيج ججًا، فقخ دـ، لع يَجعػا 
في الثانية مميػناف شبيبًا، بعج ذلظ الشتيجة أف ىحا الصحاؿ ىحا مقبخة كخيات الجـ الحسخاء، فالكخيات السيتة يسػت 

ونرف مميػف كخية، ىحه الكخيات تحىب إلى الصحاؿ، تحمل إلى عػامميا األولية، تحمل إلى ىيسػغمػبيغ، يؤخح 
 إلى الرفخاء، وتحمل إلى حجيج، يعاد ترشيعو في معامل نقل الجـ.

ا يأخح السيتة والحية، ىحا القخيب مات بسخض، أف الصحاؿ لو نذاط زائج، بجؿ أف يأخح الكخيات السيتة، ويحممي
 نذاط زائج أنيى حياة إنداف.
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اإلنداف تحت رحسة ىخمػف تفخزه الغجة الشخامية، الغجة الشخامية وزنيا نرف غخاـ، ممكة الغجد، كل ىخمػف لػ 
 قّل إفخازه ألصبحت حياة اإلنداف جحيسًا ال يصاؽ:

ْنَداَف ِفي َكَبٍج ﴾  ﴿ َلَقْج َخَمْقَشا اإلِْ
 ) سػرة البمج (

 اإلنداف سخيع العصب.

أعخؼ رجبًل مخكد التشبيو الشػبي لمخئتيغ عشجه تعصل، يجب أف يبقى شػاؿ الميل كي يتشفذ تشفدًا إراديًا، وإال 
يسػت، أنت تشاـ نػمًا عسيقًا، التشفذ يجخؼ آليًا، لكغ ىحه نعسة كبيخة ججًا، فبل يشاـ أبجًا، إذا ناـ يسػت فػرًا، يجب 

وزفيخ، اكتذفػا دواء يأخح كل ساعة حبة، غاؿ ججًا، فعشجه أربع مشبيات إذا أراد أف يشاـ  أف يبقى ساىخًا، شييق
الداعة الحادية عذخة يبخمج السشبيات عمى الداعة الثانية عذخ، يأخح حبة، والداعة واحجة حبة، الداعة الثانية 

ج السشبيات أصجرت صػتًا لع حبة، ثبلثة حبة، أربعة حبة، لمرباح، لو ابغ جاء مغ أمخيكا مغ فخحو الذجي
 يدسعيا، فػججوه ميتًا صباحًا، مخكد التشبيو الشػبي بالسخيخ تعصل، البج مغ أف تبقى ساىخًا كي تتشفذ:

ْنَداَف ِفي َكَبٍج ﴾   ﴿ َلَقْج َخَمْقَشا اإلِْ
 ) سػرة البمج (

ؿ، اإلنداف يتػىع أنو يتخؾ فاإلنداف ضعيف، واإلنداف يصغى أف رآه استغشى، واإلنداف في خدخ، واإلنداف عجػ 
 سجػ، وىحا كمو مغ ضبلؿ اإلنداف قبل اإليساف.

 خبلصة اإلنداف قبل اإليساف:

 أييا اإلخػة الكخاـ: 

ُو اْلَخْيُخ َمُشػعًا * ِإالَّ اْلُسَرمِّ  خُّ َجُدوعًا * َوِإَذا َمدَّ ُو الذَّ ْنَداَف ُخِمَق َىُمػعًا * ِإَذا َمدَّ  يَغ ﴾﴿ ِإفَّ اإلِْ
 السعارج (  ) سػرة

حجثشي أخ كاف مزيفا بصائخة دخمت في سحابة مكيخبة، فتحصست واجية الصائخة، وتعصل جياز الخادار، وكادت 
أف تدقط، قاؿ لي: أوضاع الخكاب شيء مخيف، بعزيع يبكي، بعزيع يشجب حطيع، بعزيع يرخخ بػيمو، 

يار اضصخب ججًا، قاؿ لو: ىجغ الخكاب، بعزيع يسدؽ ثيابو، بعزيع يقػؿ: يا ولجؼ، قاؿ لي: غيخ معقػؿ، الص
قاؿ لو: ما استجابػا، قاؿ لو انتِق شخًرا مغ الخكاب، فػجج شخرًا جالدا بذكل ىادغ، ساكت، فاختاره، فػججه 
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 مغسى عميو، اإلنداف شيء مخيف:

ُو الْ  خُّ َجُدوعًا * َوِإَذا َمدَّ ُو الذَّ ْنَداَف ُخِمَق َىُمػعًا * ِإَذا َمدَّ  َخْيُخ َمُشػعًا * ِإالَّ اْلُسَرمِّيَغ ﴾ ﴿ ِإفَّ اإلِْ
 ) سػرة السعارج (

ْنَداُف َضِعيًفا:  – 04  َوُخِمَق اإلِْ

ْنَداُف َضِعيفًا﴾  ﴿ َوُخِمَق اإلِْ
 ) سػرة الشداء ( 

ْنَداُف َأْكَثَخ َشْيٍء َجَجاًل ﴾   ﴿ َوَكاَف اإلِْ
 ) سػرة الكيف (

ف اإلنداف قبل أف يعخؼ هللا، ىحه صفاتو، أما إذا عخؼ هللا في ىحا المقاء الصيب تحجثت عغ آيات كخيسة تر
 صار إندانًا آخخ .

 والحسج  رب العالسيغ 
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التصابق والتػافق بيغ مشيج هللا وبيغ  -1-( مقػمات التكميف : الفصخة 63-06الجرس )
 فصخة اإلنداف

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

بلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل الحسج  رب العالسيغ، والربلة والد
 والػىع، إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

 التصابق بيغ مشيج هللا وفصخة اإلنداف:

أييا اإلخػة الكخاـ، مع الجرس الثالث عذخ مغ 
لجروس دروس العقيجة واإلعجاز، وقج وصمشا في ا

الدابقة إلى مػضػع الفصخة، وإلى حقيقة اإلنداف 
قبل أف يعخؼ هللا عد وجل، ولكغ في ىحا الجرس 
نحغ في حاجة إلى بحث دقيق متعمق بالفصخة، وىػ 
ىحا التصابق العجيب بيغ مشيج هللا وفصخة اإلنداف، 
وأف اإلنداف إف لع يتبع مشيج هللا فسا الحؼ يحرل، 

ىل ىػ تصابق أـ  اذا يحرل ؟وإف اتبعو فس
 ؟تخالف
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 تذخيعات هللا متػافقة مع الشفذ البذخية: – 0

أييا اإلخػة، كشت أضخب ىحا السثل: لػ جئشا بخارشة 
مجدسة، ووضعشا حػليا إشارًا، وصببشا مادة سخيعة 
التجسج، وبعج التجسج فتحشا القالب عغ شقو اآلخخ، 
نخػ تصابقا مئة في السئة عمى مدتػػ ُعذخ 

ميستخ، خارشة مجدسة، والسادة أمامشا، التصابق السي
مئة في السئة، أؼ أف أّؼ شيء أمَخ هللا بو لػ شبقتو 
الرتاحت نفدظ، ولػ خالفتو لذعخت بالزيق، فأنت 
مغ حيث خرائرظ الشفدية متػافق تسامًا مئة بالسئة 

 مع مشيج هللا.

 تصبيق أوامخ هللا راحة لمشفذ وسكيشة ليا: – 2

 ع هللا بتصبيق مشيجو ترصمح مع نفدظ.حيشسا ترصمح م
وهللا أييا اإلخػة، في نفذ السؤمغ السصبِّق لسشيج هللا 
مغ الخاحة الشفدية، مغ الصسأنيشة، مغ الدكيشة، مغ 
االستقخار، مغ الخضى، مغ الذعػر بالفػز، مغ 
صبلح الباؿ، ما لػ وزع عمى أىل بمج لكفاىع، 

 الجليل: قاؿ تعالى:
 َّللّاِ َتْصَسِئغُّ اْلُقُمػُب ﴾ ﴿ َأاَل ِبِحْكخِ 

 (  28) سػرة الخعج اآلية: 

 تصسئغ.
 أنت صادؽ، وهللا يأمخؾ أف تكػف صادقا.

أنت عفيف ال تتصمع عمى عػرات السدمسيغ، تغس البرخ، فإذا غززت البرخ عغ امخأة ال تحل لظ تذعخ 
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 بانترارؾ، فأنت صاحب إرادة، ولدت عبجًا لذيػتظ، أنت سيج ليا.

 تقػؿ الحق ولػ كاف ُمخًا تذعخ بانترارؾ عمى ذاتظ، وتذعخ بعدة، فكمسا شبقت مشيج هللا شعخت بالتفػؽ. حيشسا

 اإلنداف مجبػؿ عمى حب الدبلمة والدعادة والتفػؽ: – 6

بالسشاسبة أنت مجبػؿ عمى حب سبلمتظ وعمى حب 
 سعادتظ، وعمى حب التفػؽ.

كثخ مغ سيجنا يػسف، ىحا الشبي الكخيع عّج العمساء أ
عذخة أسباب تجعػه إلى االستجابة المخأة العديد، فيػ 
شاب، غخيب، غيخ متدوج، تجعػه سيجتو، ليذ مغ 
صالحيا أف تقػؿ كمسة، ىػ معحور، ىحا اإلنداف 
قاؿ: معاذ هللا، كاف عبجًا، فأصبح ممكًا، ولػ ػ 
افتخاضًا ػ جسع شاب مع فتاة دعتو إلى نفديا، 

 ، وانتيى، ما الحؼ رفع ىحا الشبي الكخيع إلى األوج ؟ عفتو.واستجاب ليا لدقط في الػحل

 الفصخة تحب الخيخ: – 4

الفصخة تحب العفة، الفصخة تحب الرجؽ، الفصخة تحب 
 .الػفاء 

الفصخة تحب اإلحداف، الفصخة تحب الخحسة، أنت 
دوف أف تذعخ إف رأيت عسبًل رحيسًا تحوب فيو، إف 

أيت تزحية، الحؼ رأيت وفاًء، إف رأيت صجقًا، إف ر 
 يعجبظ في الشاس مصابق لفصختظ.
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وهللا أييا اإلخػة، لػال الفصخة لسا تاب أحج مغ ذنبو، يقػؿ اإلنداُف: أؼ ذنب عسمت ؟ لكغ أشج الشاس انحخافًا 
إذا يعخؼ أنو مشحخؼ، فيتألع أحيانًا، ويشجـ، ويبكي أحيانًا، أكبخ معاونة لظ مغ ِقبل هللا أنو فصخؾ فصخة عالية، ف

 أخصأت عحبتظ فصختظ، لمتػافق التاـ بيغ الفصخة ومشيج هللا.
قج تجج إندانا فقيخا ضئيل الذأف، خذغ الصعاـ، خذغ الثياب، يدكغ في بيت كأنو كػخ، لكشو مدتقيع، رافع 
 الخأس، عديد الشفذ، متفائل، واثق مغ هللا عد وجل، وقج تجج إندانا يسمظ السبلييغ، لكشو دنيء الشفذ، يحتقخ

 ذاتو.

ـِ الحات واحتقاِرىا: – 1  بيغ احتخا

أييا اإلخػة الكخاـ، ىشاؾ مرصمح اسسو احتخاـ 
 .الحات، أو احتقار الحات 

قج تكػف في أبيى زيشة، وقج تكػف في أقػػ مػقع، 
وقج تكػف في أكبخ ثخوة، لػ أف فيظ خيانة وكحبا 
ودجبل ونفاقا وتجسيع األمػاؿ مغ ابتداز أمػاؿ الشاس، 

دخاؿ الخعب عمى قمػبيع، فسثل ىحا اإلنداف ومغ إ
مشيار مغ الجاخل، يحتقخ ذاتو، وميسا عطسو الشاس، 
ميسا بجمػه، ميسا رفعػه، ميسا تأدبػا أمامو فيػ 

يحتقخ ذاتو، أما حيشسا يكػف صادقًا أميشًا، ال يخػف، ال يكحب، ال يشافق، قج يكػف ضئيل الذأف، قج يكػف مغ 
 بعدة الكساؿ، وعدة االستقامة، مغ ىشا الجعاء الذخيف: عامة الشاس، لكشو يذعخ 

 ))... َوِإنَُّو اَل َيِحؿُّ َمْغ َواَلْيَت، َواَل َيِعدُّ َمْغ َعاَدْيَت... (( 
 ] أبػ داود عغ الحدغ بغ عمي [
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 حبُّ الكساؿ مغ الفصخة، والكساؿ مغ الربغة: – 3

صػر ومجبػؿ عمى الكساؿ، وأف تحب الكساؿ ال يعشي أف تكػف يجب أف نعمع عمع اليقيغ أنظ مبخمج ومَػّلف ومف
 .كامبًل، فحب الكساؿ شيء 

ىحا فصخة، وأف تكػف كامبًل شيء آخخ، ىحه صبغة، 
الربغة أف ترصبغ بالكساؿ الفصخة أف تحب الكساؿ، 
أىل األرض مغ دوف استثشاء يحبػف الكساؿ، وقج ال 
الحيغ  يعشي ىحا أنيع كاممػف، لكغ السؤمشيغ حرخاً 

اترمػا با عد وجل، واستقامػا عمى أمخه ىع ُكسٌَّل، 
اصصبغػا بالكساؿ، ىحا الكبلـ مفاده أف ىشاؾ تصابقًا 
محىبًل بيغ أدؽ دقائق الذخع وجبمة اإلنداف، فأّؼ 

 إنداف أشاع هللا عد وجل نقػؿ لو: أنت اصصمحت مع نفدظ.
 وهللا أقػؿ لو: كأنظ مِمظ. أحيانًا تمتقي مع إنداف شيع كخيع عفيف، يحذ بعدة،

إّف رجبل أوصل أـ سمسة مغ مكة إلى السجيشة دوف أف يشطخ إلييا، يقػد جسميا، وبعج مخحمة متعبة يشيخو ويبتعج، 
 التاريخ ال يشدى لو ىحا السػقف، إنو رجل في عدة.

الكساؿ وججت نفدظ،  يا أييا اإلخػة الكخاـ، اعمع عمع اليقيغ أف هللا بخمجظ عمى كساؿ أمخؾ بو، فإف فعمت
 واصصمحت معيا، وارتحت راحة نفدية لػ وزعت عمى أىل بمج لكفتيع.

 تصبيق مبادئ الفصخة الدميسة شخيق الدعادة والفبلح: – 7

 .اآلف التػافق حيشسا تأتي أفعالظ مصابقة لفصختظ، حيشسا ترجؽ، وقج أمخت أف تكػف صادقاً 
يشسا تخحع، وقج أمخت أف تخحع، ارحسػا مغ في األرض يخحسكع حيشسا تخعى العيج، وقج أمخت أف تفعل ذلظ، ح
 .مغ في الدساء، تذعخ بذيء ال يػصف
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تدسيو تجميِّا، أو سكيشة، أو رحسة، أو رضى، أو 
سخورا، أو غشى، فيػ شعػر بالغشى عمى شعػر 
بالخضى، وبالخاحة، وبالدكيشة، وبالتساسظ، وبقػة 

بقت مشيج الذخرية، وبخفع الخأس عاليًا، ألنظ ش
هللا أو وفي الػقت نفدو اصصمحت مع نفدظ، 

 فرار الػفاؽ.
أييا اإلخػة الكخاـ، ىل ىشاؾ رجٌل واحج ال يبحث 
عغ الدعادة ؟ الدعادة في شاعة هللا، وتصبيق 

مبادغ فصختظ، الدعادة في أف ترصمح مع هللا، وحيشسا ترصمح مع هللا دوف أف تذعخ ترصمح مع نفدظ، حيشسا 
دظ دوف أف تذعخ ترصمح مع هللا، ألف مشيج هللا وخرائز نفدظ متصابقاف تصابقًا تامًا، ىحا ترصمح مع نف

 أوؿ قدع في السػضػع.

 تصبيق مبادئ الفصخة شخيق العدة والكخامة: – 2

القدع الثاني شبقت السشيج ال يدتصيع أحج أف يشاؿ 
 مشظ، ىحا عد الصاعة، قاؿ تعالى: 

ْدَشى َوِزَياَدٌة َواَل َيْخَىُق ُوُجػَىُيْع ﴿ ِلمَِّحيَغ َأْحَدُشػا اْلحُ 
 ( ﴾ 23َقَتٌخ َواَل ِذلٌَّة )

 ) سػرة يػنذ (

 معي شػاىج كثيخة:

أنت تحب أف تكػف مػضفا في الجرجة العاشخة، تحب 
أف تكػف كاتبا، مخاسبل، عامبل عمى الياتف، تحب 

أف تكػف مجيػنشيخا، أنت عديد، كخيع،  أف تكػف رئيذ دائخة، أو معاوف وزيخ، تحب أف تكػف مميػنيخا، تحب
رحيع، واثق مغ هللا عد وجل، فالتػافق يعشي مؤمشا اصصمح مع نفدو، يقػؿ لظ: مؤمغ سعيج، يقػؿ لظ: مؤمغ 

 قػؼ الذخرية، مؤمغ عديد، مؤمغ متػاضع، مؤمغ ال تأخحه في هللا لػمة الئع، ىحا التػافق.
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 بادئ الفصخة:معطع األمخاض الشفدية بدبب الخخوج عغ م – 1

ال سسح هللا وال قجر التعارض انييار داخمي، اختبلؿ تػازف، احتقار لمحات، شعػر بالحنب، كآبة، إحباط، ردود 
قاسية، ترخؼ غيخ حكيع، مغ نتائج عجـ االندجاـ مع الشفذ، والعياذ با الحيغ يبشػف مججىع عمى أنقاض 

الشاس، أو غشاىع عمى إفقار الشاس، أو قػتيع عمى 
 إضعاؼ الشاس، أو عدىع عمى إذالؿ الشاس 
ىع أشقى الشاس، ألنيع اختل تػازنيع، فيع في قمق، 
في خػؼ مغ السجيػؿ، في ردود فعل قاسية ججًا، 
ليذ ليع حكسة أبجًا، ىشاؾ آالؼ الذػاىج، الحؼ 
اندجع مع فصختو ىادغ وديع، األمػر عشجه ميدخة، 
ابو حياتو بديصة غيخ معقجة، كبلمو لصيف، أعر
متيشة، حميع، أما حيشسا يقف مػقفا عشيفا ببل مبخر 

 يكػف فيو غمياف داخمي، واضصخاب داخمي، وقمق داخمي، وخػؼ داخمي، خػؼ مغ السجيػؿ.
ِمغ أشخِؼ ما سسعت في ألسانيا أف فشجقا ُكِتب عمى الدخيخ: " إذا لع َتَشْع ىحه الميمة فالعمة ليدت في فخششا، إنيا 

 ذنػبظ، إنيا كثيخة ".وثيخة، ولكشيا في 
إذا كاف اإلنداف مدتقيسا يقػؿ لظ: ما إف وضعت رأسي عمى الػسادة حتى غخقت في نـػ عسيق، يقػؿ: فبلف 
نائع عمى رير نعاـ، ال ذنب لو، ما أكل ماؿ أحج، ما ضمع أحجا، ما كحب عمى أحج، ما نافق، ما سّبب انييار 

رىبيع، نائع عمى رير نعاـ، والحؼ يبشي مججه عمى أنقاض الشاس ما أسخة، ما ابتد أمػاؿ الشاس، ما أخافيع، ما أ
إف يزع رأسو عمى الػسادة فتبجأ متاعبو، يقػؿ لظ: 
 إنداف ببحؿ الجيج يحذ بزيق في الرجر 
ىحا معو تزّيق، وىشاؾ أشخاص معيع تذشج، في 
الخاحة يذعخ بزيق الرجر، يشاـ، ويقػؿ: أنا ضائق 

ا، لسا كاف الشيار فيػ الرجر، معي شيء ليذ شبيعي
مذغػؿ بالعسل، ولسا آوػ إلى الفخاش استيقطت 
أمامو ذنػبو وأخصاءه فأقمقتو، فذعخ بالزيق، وأحيانًا 
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الذجة الشفدية تزيق األوعية، يقػؿ لظ: ارتفاع ضغط تذشجي، وارتفاع ضغط وعائي، وأحيانا الػعاء تزعف 
حقيقي يطيخ ىحا األلع عمى الحخكة، والحؼ عشجه ذنػب مخونتو مغ تخسب مػاد دىشية حػلو، فالحؼ معو تزيق 

، ألنو حيشسا يأوؼ إلى الفخاش بجأ يحاسب نفدو، بجأت فصختو تعحبو، ما الحؼ  كثيخة يطيخ ىحا األلع عشج الشـػ
يحرل ؟ الحؼ يحرل أف اإلنداف إذا خالف مشيج هللا وخخج عغ مبادغ فصختو، وأساء لمخمق، ابتد أمػاليع، 

اغترب شخكة، اغترب حقػؽ مػضف عشجه، ىػ قػؼ، ولّفق لو تيسة، وشخده، وما أعصاه  اغترب بيتا،
تعػيزا، ولو معو مبالغ ضخسة متخاكسة، قاؿ لو: ما لظ عشجؼ شيء، وقاؿ لو: أنت خشتشي، والسػضفػف يدكتػف 

تخػ صاحب ىحه ألنيع يخافػف مشو، أما ىػ في أعساؽ أعساقو اعتجػ عميو، وأكل مالو، وشػه سسعتو، وشخده، ف
السؤسدة عشجه قمق، عشجه قمق مغ السجيػؿ، عشجه خػؼ مغ ال شيء، عشجه قدػة غيخ معقػلة، عشجه ردود فعل 

 قاسية ججًا، ألف حجث لو اختبلؿ تػازف، وشخخ عسيق، واحتقار لمحات، وشعػر بالحنب وكآبة.
 ج عمى مبادغ الفصخة.صجقػا أييا اإلخػة الكخاـ، تكاد تكػف معطع األمخاض الشفدية وراء خخو 

نحغ درْسشا في الجامعة في عمع الشفذ أو في الرحة الشفدية مخضا اسسو: ) اليدتيخيا (، شبعًا بالمغة الجارجة 
تدتخجـ لخجل مختل التػازف مجشػف ميدتخ، أما في السرصمح العمسي اليدتيخيا شمل ألسباب ليدت عزػية، 

 ولكشيا نفدية. 

 ؿ التػازف:قرز مغ واقع الشاس في اختبل 

 القرة األولى:

ُتخوػ قرة في بخيصانية ؛ أف إندانا مخيزا استجعى شبيبا عشجه فتاة جسيمة ججًا، ىحا الصبيب خاف األمانة، 
وتحخش بالفتاة، فأصيبت يجه بالذمل، شعػره بالحنب أنو إنداف عسمو إنداني، جاء إلى بيت ليدعف مخيزا أغختو 

تحخش بيا شمت، ىحا السخض شمل عزػؼ ألسباب ليدت عزػية، ولكشيا  ىحه الفتاة فتحخش بيا، واليج التي
 نفدية، ال حل لو إال أف يعسل عسبًل بصػليًا حتى يشدى ىحه الخيانة.
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 القرة الثانية:

حجثشي أخ مغ بمج مجاور أف إندانا أرسل ابشو إلى 
البقالية الداعة الثانية في الميل بسشصقة في شساؿ 

خعة دىدتو، ومات فػرًا، لكغ بيخوت، فإذا سيارة مد
في الداعة الثانية ما لع يكغ ىشاؾ شخشة وال شيػد 
وال أحج، كتبت ىحه الحادثة ضج مجيػؿ، والحؼ 
دىدو نجا مغ كل مدؤولية، أوؿ يـػ ما قجر أف يشاـ 
أبجًا، ثاني يـػ ما ناـ، مزى عذخوف يػما ما ناـ 
لحطة، التقى مع شبيب نفدي، قاؿ لو: لغ تدتصيع 

، نفدظ تعحبظ، شفل مثل الػردة دىدو، وخاؼ مغ السدؤولية فيخب، لكغ ىشاؾ حداب الشفذ، قاؿ: ليذ الش ـػ
 ىشاؾ حل ثاٍف إال أف تخسل ألىل ىحا الصفل الحؼ كشت سببًا في مػتو الجية، ولتكغ مجدية مغ أجل أف تشاـ.

لػ أكل حقػؽ الشاس، لػ شمق زوجتو ضالسًا، أنا  وهللا أييا اإلخػة، إذا ما انتبو إنداف لشفدو ُيعحَّب عحاًبا لػ أخصأ،
وهللا ال أرػ أكثخ حسًقا مسغ يدتييغ بسحاسبة الشفذ، حتى إنو أقيع استبياف، ووزعػه عمى مئة زوج، لساذا ال 
تخػف زوجتظ ؟ جاءت األجػبة وصشفت ترشيفا أخبلقيا: أدنى األجػبة: ال أستصيع، ألنيا معو في العسل، ىشاؾ 

  أتحسل الذعػر بالحنب، الخيانة ذنب كبيخ، وأرقى مغ ىحا: ال أحب الخيانة.جػاب أرقى: ال

 مغ نتائج التػازف الشفدي في اإلنداف:

 اختبلؿ التػازف الشفدي سبب لمتعمُِّق بالعقائج الفاسجة:

حخاؼ أييا اإلخػة، لسا يختل تػازُف اإلنداف يمجأ إلى ما يمي: إلى التعمق بعقيجة فاسجة، فأّؼ فكخ يغصي ان
اإلنداف، ويعفيو مغ السدؤولية يتذبث بو، فإذا قّجـ الخجُل بزاعة مغذػشة لمسدمسيغ، بزاعة غحائية، حميبا 
مزافا إليو الساء، ىػ في قخية ما عشجه ثقافة، عشجه مذكمة في الجاخل، حزخ درس عمع، السػضػع عغ 

 الذفاعة، يصخب ليحا البحث شخبا أّيسا شخٍب: 
 ِل اْلَكَباِئِخ ِمْغ ُأمَِّتي (( )) َشَفاَعِتي أِلَىْ 

 ] التخمحؼ عغ أنذ [
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أّمغ نفَدو، ألنو تعمق بيحا السػضػع غيخ الرحيح، 
الحجيث صحيح، لكغ الذفاعة ليا بحث شػيل 
 ودقيق، وقج يفيسيا الشاس فيسًا ساذجًا، قاؿ تعالى: 

َمْغ ِفي ﴿ َأَفَسْغ َحقَّ َعَمْيِو َكِمَسُة اْلَعَحاِب َأَفَأْنَت ُتْشِقُح 
 (﴾ 01الشَّاِر )

 ) سػرة الدمخ (
 
  

 َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َلسَّا ُأْنِدَلْت َىِحِه اآْلَيُة:
 ﴿ َوَأْنِحْر َعِذيَخَتَظ اأْلَْقَخِبيَغ ﴾
، َفَقاَؿ:   َدَعا َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع ُقَخْيًذا َفاْجَتَسُعػا، َفَععَّ َوَخزَّ

، َأْنِقُحوا َأْنُفَدُكْع ِمْغ الشَّاِر، َيا َبِشي ُمخََّة بِغ َكْعٍب، َأْنِقُحوا َأْنُفَدُكعْ   ِمْغ الشَّاِر، َيا َبِشي َعْبِج )) َيا َبِشي َكْعِب ْبِغ ُلَؤيٍّ
ِمْغ الشَّاِر، َيا َبِشي َىاِشٍع، َأْنِقُحوا َأْنُفَدُكْع ِمْغ  َشْسٍذ، َأْنِقُحوا َأْنُفَدُكْع ِمْغ الشَّاِر، َيا َبِشي َعْبِج َمَشاٍؼ، َأْنِقُحوا َأْنُفَدُكعْ 

، َفِإنِّي اَل َأْمِمُظ َلُكْع ِمْغ َّللاَِّ الشَّاِر، َيا َبِشي َعْبِج اْلُسصَِّمِب، َأْنِقُحوا َأْنُفَدُكْع ِمْغ الشَّاِر، َيا َفاِشَسُة َأْنِقِحي َنْفَدِظ ِمْغ الشَّارِ 
 َلُكْع َرِحًسا َسَأُبمَُّيا ِبَببَلِلَيا (( َشْيًئا، َغْيَخ َأفَّ 

 ] مدمع [

 )) َوَمْغ َبصََّأ ِبِو َعَسُمُو َلْع ُيْدِخْع ِبِو َنَدُبُو (( 
 ] مدمع عغ أبي ىخيخة [

لكغ الحؼ ألقى ىحا الكبلـ في السدجج ضعيف السعمػمات، ما عشجه إمكانية أف يحمل، فأوىع الشاس أف أّؼ إنداف 
ويغفخ هللا لو ذنػبو، واإلنداف الحؼ يغر الشاس تسدظ بيحا الحجيث، وتعمق بيحا الجرس، ورواه يذفع لو الشبي، 

لسئة إنداف، ىل سسعت ما قاؿ الذيخ ؟ ما ىحا الجيغ العطيع ! ألنو غصى لو انحخافو، ولسا يخالف اإلنداف 
، بأؼ فتػػ ضعيفة، فصختو يتعمق بأؼ نز ضعيف، بأؼ فكخة غيخ صحيحة، بأؼ تفديخ ضعيف، بأؼ رأؼ شاذ

 حتى يختاح.

كشت أقػؿ دائسًا: يسكغ أف ترجؽ فكخة ليدت صحيحة، وال تبحث عغ الجليل إشبلقًا، كسثل إنداف أراد أف يذتخؼ 
سيارة، ولو صجيق آخخ أراد أف يذتخؼ سيارة، اآلخخ اشتخػ، واألوؿ ما اشتخػ، بعج يػميغ سخت إشاعة في البمج 
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ا بتخفيس الخسـػ خسدػف بالسئة، رسـػ الديارة مئتا ألف صار مئة، الحؼ اشتخػ أف ثسة مذخوع قانػف أو مخسػمً 
يكحب، ويقػؿ: ىحا غيخ صحيح، سسعشاىا مميػف مخة، ولع يحجث شيء، كمو كحب، التكحيب يخيحو، والحؼ ما 

، أنا واثق أف الكبل ـ صحيح. فبل اشتخػ يقػؿ: أعػذ با، كيف يكػف ىحا كحبا ؟! البمج بحاجة إلى تخفيس رسـػ
األوؿ شالب بالجليل، وال الثاني، لكغ األوؿ أزعجو الخبخ، فجافع عغ نفدو بتكحيبو، والثاني أراحو الخبخ، فتذبث 
 بو، فأّؼ إنداف يشحخؼ بأخبلقو وسمػكو دوف أف يذعخ يتعمق بأؼ فكخة ديشية ضعيفة غيخ صحية، ألنيا تخيحو.

 وجل: شارب الخسخ يفتح القخآف فيقخأ قػؿ هللا عد

ـُ ِرْجٌذ ِمْغ  ﴿ ِإنََّسا اْلَخْسُخ َواْلَسْيِدُخ َواأْلَْنَراُب َواأْلَْزاَل
ْيَصاِف َفاْجَتِشُبػُه )  (﴾ 11َعَسِل الذَّ

 ) سػرة السائجة (.

 يقػؿ: هللا ما حخمو، بل قاؿ: 

 ﴿ َفاْجَتِشُبػُه ﴾
ىحا أمخ إرشادؼ، ىات آية الخسخ فييا حخاـ ؟ صار 

 قاؿ: اإلنداف فقييا، ألنو
 ﴿ َفاْجَتِشُبػُه ﴾ 

 ارتاح، إذًا: الخسخ ليذ حخاما.
إّف أّؼ إنداف يشحخؼ يأكل الخبا، ويقػؿ: هللا ما حـخ 

 الخبا إال بأضعاؼ مزاعفة، الجليل:
َبا َأْضَعاًفا  ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا اَل َتْأُكُمػا الخِّ

 ( ﴾ 061ُمَزاَعَفًة )
 ) سػرة آؿ عسخاف (.

 خح بالسئة خسدة.فأنا آ

لسا يشحخؼ اإلنداف، ويختل تػازنو، ويشكذف أماـ 
نفدو يحاوؿ أف يعيج التػازف بتعمقو بخأٍؼ شاذٍّ، بفتػػ 
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 ضعيفة، باستشباط شخري، بخأؼ مشحخؼ يتسدظ بو.

أف لحلظ اسسعػا ىحه الحقيقة، أنا ال أوافق أبجًا أف يطيخ عمى الذاشة ممحج مع مدمع، السمحج يجلي بأدلة عمى 
اإللو غيخ مػجػد، الحؼ عشجه رغبة أف يكػف ممحجا يعجبو الجليل، وال يرغي لمخد إشبلقًا، ويدسع عذخات 
السبلييغ الكبلـ الباشل، ىحه مذكمة كبيخة، لحلظ ال تقبل أف تكػف شخفا في مشاضخة، ولػ كشت أقػػ مغ الصخؼ 

 ا يقيشية، ويتسدظ بيا.اآلخخ، لكغ الحؼ يعجبو اتجاه الصخؼ األوؿ يأخح أدلتو عمى أني

 أوؿ ضاىخة مغ ضػاىخ اختبلؿ التػازف التعمق بعقيجة زائغة.

 الصعغ في الرالحيغ:

 والطاىخة الثانية الصعغ في الرالحيغ: ىػ غيخ مدتقيع، يقػؿ لظ: ال أحج مدتقيع.
ا قاؿ: لدت كاتبا ليا، مخة سألت شالبا: أيغ وضيفتظ ؟ قاؿ: لدشا كاتبيغ كمشا يا أستاذ، قمت لو: أنت كع واحج ؟ إذ

 فيػ وحيج، إذا قاؿ: لدشا كاتبيغ يخيج أف يػسع الغمط حتى يختاح.
لػ كشت عالع نفذ تخػ ردود فعل الشاس عشجما 
يختكبػف السعاصي واآلثاـ، وحيشسا يدألػف تدسع 
أشياء مزحكة، يقػؿ لظ: لػال أف السخأة ليا أف تطيخ 
لغس  مفاتشيا، وىحا شيء شخعي لسا كاف مغ مػجبٍ 

البرخ، شيء جسيل، ىحا فقو ججيج، إذا كاف لو 
زوجة متفمتة تبخز كل مفاتشيا لمشاس، يفكخ لساذا 
ىشاؾ غس برخ، ألنو مدسػح لمسخأة أف تبخز كل 

 مفاتشيا، إذًا: ُغسَّ برخؾ !!!
عّصمشا ىحه  والحؼ يحب الساؿ يقػؿ: هللا عد وجل جعل الدكاة فخضا مغ أجل أف نكػف أغشياء، فإف كشا فقخاء فقج

 الفخيزة !!! يا هللا، لػ أف إندانا خالف مشيج هللا عد وجل تخخج مشو أفكار غيخ معقػلة إشبلقًا.
ٌر في القخآف، ما ىحا الكبلـ ؟ قاؿ: قاؿ تعالى:   مخة قاؿ لي إنداف: الشرب مقخَّ

 ﴿ َفِإَذا َفَخْغَت َفاْنَرْب ﴾
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تخالف مشيج ربظ أوؿ شيء تتعمق عقائج زائغة، وبأحكاـ  شيء عجيب أييا اإلخػة، حيشسا تخالف فصختظ، حيشسا
 باشمة، وفتاوػ شاذة، وآراء فقيية ضعيفة.

والذيء الثانية: تصعغ في الرالحيغ، وكّل إنداف ميسا تألق، ميسا ارتقى عشج هللا، ميسا أخمز، ميسا أناب، 
ا شيصاف، يذكظ بأؼ إنداف، ال ميسا تػاضع فمو مآرب، يقػؿ: ال تعخفػف شيًئا، يذّكظ بكل شيء، وصّجؽ ىح

 يرجؽ إندانا مدتقيسا، وال إندانا يخاؼ مغ هللا، تخيجوف دليل:

َل َعَمْيُكْع )  ( ﴾ 24﴿ َفَقاَؿ اْلَسؤَلُ الَِّحيَغ َكَفُخوا ِمْغ َقْػِمِو َما َىَحا ِإالَّ َبَذٌخ ِمْثُمُكْع ُيِخيُج َأْف َيَتَفزَّ
 ) سػرة السؤمشػف(.

 دعػتو مغ أجل االستعبلء والييسشة. اتُِّيع نبي كخيع أف

 أوؿ شيء: الصعغ في الرالحيغ.

 الذيء الثاني: التعمق بعقائج زائغة.

 الحل لسذكمة اختبلؿ التػازف:

 ىل ىشاؾ حل حقيقي الختبلؿ التػازف ؟ 

 أف تتػب إلى هللا، الخصأ تب مشو، تخجع سػيا.
عشجنا ثبلثة حمػؿ، حل سػؼ صحيح يخضي هللا، أف 

ى الرػاب، وأف تقبل بالرػاب، وأف تتػب تعػد إل
إلى هللا، وأف تخجع إليو، فإف كاف فيظ تػازف مختل 
ُيَخمَّع، أو كآبة تدوؿ، أو حاجة إلى شبيب نفدي 
تشتيي ىحه الحالة، أو وساوس تختاح مشيا، أو شعػر 
باالنييار يخمع ىحا الذعػر بالتػبة، بالرمح مع هللا، 

فبل بج مغ أف تفكخ  أما أف تقيع عمى ىحه السعرية
 تفكيخا آخخ، فتذّظ بكل إنداف، ألف الحؼ يذظ ىػ غيخ مدتقيع.



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

228 

 

 تحكية الحبيحة:

 أييا اإلخػة الكخاـ، نشتقل إلى مػضػع عمسي عشػانو: تحكية الحبيحة.

ـُ قصع رأس الحبيحة حكسٌة بميغة: – 0  عج

 الشبي عميو الربلة والدبلـ أمخنا نحكي الحبيحة 
ا يخخج مشيا كمو، عغ شخيق أنو أْؼ أف نجعل دمي

نيانا عغ أف نقصع رأسيا، بل أمخنا أف نقصع أوداجيا 
فقط، لساذا ؟ ال نعخؼ، األمخ بقصع أوداج ومعطع 
مدالخ العالع تعمق الجابة مغ رجمييا، ويقصع رأسيا، 
فبل في عيج الشبي عميو الربلة والدبلـ، وال بعج مئة 

سئة عاـ، وال عاـ، وال بعج مئتي عاـ، وال بعج خسد
بعج ألف عاـ، وال بعج ألف وأربعسئة عاـ ىشاؾ جية 

 في األرض تدتصيع أف تفدخ ىحا األمخ.
شيء ثابت عشجكع جسيعًا أف تػجييات الشبي عميو الربلة والدبلـ ليدت مغ اجتياده، وال مغ خبختو، وال مغ 

 بيئتو، وال مغ معصيات عرخه، وال مغ ثقافتو، إف ىي إلى وحي يػحى.

 التعميل العمسي لعجـ قصع رأس الحبيحة: – 2

لساذا أمخنا أف نقصع أوداجيا فقط، والسدمسػف في شتى بقاع األرض الحبح عشجىع دوف قصع رأس الجابة، بل يبقى 
 مػصػاًل، التعميل العمسي: 
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ألف القمب أنبل أعزاء اإلنداف، وألنو إذا تػقف 
مة جعل انتيت حياة اإلنداف، وألنو مغ أعزائو الشبي

هللا لو مخكدًا كيخبائيًا يعصيو األمخ بالشبس، فالقمب ما 
لو عبلقة بالذبكة العامة، لو عبلقة بكيخباء ذاتية، 
تسامًا كسدتذفى تجخػ فييا عسميات قمب مفتػح، 
والسخيس حيشسا يفتح صجره تػصل أوعيتو بقمب 
صشاعي، ويخجر القمب، ويجخػ فيو العسل الجخاحي، 

العسل يرعق القمب صعقة  بعج أف يشتيي ىحا
كيخبائية فيشبس، ويعػد الجـ مغ القمب الرشاعي إلى القمب الصبيعي، لػ أف الكيخباء قصعت في ىحه السدتذفى 
 لتػقف القمب الرشاعي ومات السخيس، إذًا: أؼ مدتذفى فييا عسل جخاحي تحتاج إلى مػّلجة خاصة.

هللا عد وجل زوده بسخكد كيخبائي ذاتي يعصي األمخ القمب البذخؼ يتػقف حياة اإلنداف عمى نبزو، لحلظ 
بالشبس، لػ تعصل ىحا السخكد فيشاؾ مخكد ثاٍف، لػ تعصل الثاني فيشاؾ مخكد ثالث، ثبلثة مخاكد، األوؿ ىػ 
األصل، والثاني والثالث ىسا االحتياط، إال أف ىحه السخاكد الثبلثة ال تعصي إال األمخ الشطامي ثسانيغ ضخبة في 

ة، واإلنداف قج يكػف حامبل ألثقاؿ، يرعج درجا عاليا فيحتاج إلى نبس أعمى، يحتاج إلى مئة وثسانيغ الجقيق
 نبزة، القمب يشبس مغ ثسانيغ الحج األدنى إلى مئة وثسانيغ نبزة، كيف يشتقل القمب لمشبس العالي ؟ 

 آلية الشبس االستثشائي عشج اإلنداف:

ج اإلنداف، ىشاؾ آلية معقجة ججًا أوضحيا لكع عش
بعجىا نشتقل إلى الجابة، إذا مذى اإلنداف في بدتاف، 
ورأػ أفعى ماذا يحجث ؟ صػرة ىحا الثعباف تشصبع 
عمى شبكية العيغ إحداسًا، إال أف الذبكية ال تقخأ 
الرػرة، ثع تشتقل لمجماغ إدراكًا، في الجماغ مفيػمات 
الثعباف، ىحه جسعت مغ دراستو، مغ قرز سسعيا، 

تاب العمـػ درسًا عغ األفاعي والثعابيغ، درس في ك
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 .ساىست ىحه السعمػمات في تكػيغ األفعى

الجماغ يجرؾ حقيقة ىحا الذيء، الجماغ مِمُظ الجياز العربي، أدرؾ الجماغ أف ىشاؾ خصخًا قاتبًل، ىشاؾ ممكة ىي 
، كل ىخمػف لػ تعصل ممكة الجياز اليخمػني، الغجة الشخامية ممكة، وزنيا نرف غخاـ، تفخز تدعة ىخمػنات

إفخازه ألصبحت حياة اإلنداف جحيسًا ال يصاؽ، ممظ الجياز العربي يمتسذ مغ ممكة الجياز اليخمػني أف تػاجو 
عغ شخيق ضابط اتراؿ ىػ تحت الدخيخ البرخؼ خصَخ األفعى، ىحه السمكة تػجو أمخًا ىخمػنيًا إلى غجة 

ا تفعل غجة الكطخ ؟ ىي مكمفة بسػاجية الخصخ، تخسل أوؿ الكطخ، وىي غجة فػؽ الكمية كي تػاجو الخصخ، ماذ
أمخ إلى القمب بخفع الشبس مغ ثسانيغ نبزة إلى مئة وثسانيغ نبزة ليػاجو الخصخ، فالخائف لػ قدت نبزو 
لػججَتو مئة وسبعيغ أو مئة وثسانيغ، وألف ىشاؾ عبلقة بيغ القمب والخئتيغ فبل بج لمخئتيغ أف يختفع وجيُبيسا، لحلظ 
ىشاؾ أمخ ثاٍف يتجو مغ الكطخ لمخئتيغ، فيدداد وجيب الخئتيغ، فالخائف يميث، الخائف عشجه أوعية محيصية، ىحه 
األوعية تعصيو المػف الػردؼ، فيػ خائف في ىحه المحطة الحخجة، وال يحتاج لمػف وردؼ أبجًا، يحتاج لمشجاة، لحلظ 

رفخ لػنو، فالخائف يرفخ لػنو، مثل الكيخباء أصفخ، ثع يأتي أمخ ىخمػني لؤلوعية السحيصية فتزيق لسعتيا، في
الكطخ يخسل أمخا لمكبج بصخح كسية سكخ إضافية لمجـ، لػ فحرت دـ خائف لػججت سكخه مئة وثسانيغ أو مئتيغ 
وخسديغ، األحػاؿ الصبيعية خسدة وثسانيغ، الدكخ شاقة يحتاج إلى بحؿ جيج، وىشاؾ أمخ خامذ ىػ شخح 

يتع في ثػاٍف، أمخ لمقمب، أمخ لمخئتيغ، أمخ لؤلوعية، أمخ لمكبج، اآلف القمب يشبس مئة  ىخمػف التجمط، ىحا
 وثسانيغ نبزة.

 آلية الشبس االستثشائي عشج الحيػاف:

اآلف نشتقل إلى الجابة، نفذ الجياز، نفذ اآللية، لسا 
نقصع رأسيا نعصل األمخ االستثشائي لخفع الشبس، 

ػاًل فاألمخ االستثشائي ألف الخأس إذا بقي الخأس مػص
جاىد، فحيشسا نحبح الجابة يختفع الشبس مئة وثسانيغ 
نبزة، وجسيع الجـ يخخج، ولػ كاف الخأس مقصػعا 
كاف الشبس ثسانيغ نبزة، فيخخج ربع الجـ فقط، 
 والجـ مكاف لكل الجخاثيع واألوبئة واألمخاض 
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 ال إذا بقي الخأس مػصػاًل، َمغ عمع الشبي ذلظ ؟ لحلظ الجابة ال تحكَّى إال بإخخاج دميا، وال يخخج دميا إ

 ﴿ ِإْف ُىَػ ِإالَّ َوْحٌي ُيػَحى ﴾ 
 ) سػرة الشجع (

 ىحا يشجرج تحت دالئل نبػة الشبي عميو الربلة والدبلـ .
لكغ أييا اإلخػة الكخاـ، حجثشي صجيق ذىب إلى ببلد بعيجة ليذتخؼ المحع صفقة لمحكػمة الدػرية، لسا شمب 

حه الصخيقة رفعػا الدعخ، فكاف جػابيع: البقخة فييا ثسانية كيمػات مغ الجـ، لػ ذبحشاىا بيحه الصخيقة لخخج الحبح بي
الجـ، ويشقز الػزف ثسانية كيمػ، ادفع لشا ثسانية كيمػ زيادة بكل دابة، القزية واضحة، الشبي عميو الربلة 

 ميا كمو خارجًا مشيا عشج الحبح. والدبلـ حيشسا أمخنا ال نقصع رأس الجابة مغ أجل أف يكػف د

 إف ىػ إال وحي يػحى:

 إذًا: ىػ رسػؿ هللا، لع يدتشبط ىحا التػجيو ال مغ ثقافتو، وال مغ معصيات بيئتو، وال مغ اجتياده.

 ﴿ ِإْف ُىَػ ِإالَّ َوْحٌي ُيػَحى ﴾ 
 ) سػرة الشجع ( 

 والحسج  رب العالسيغ 
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الفخؽ بيغ الفصخة والربغة وبيغ الصبع  -3-: الفصخة ( مقػمات التكميف 63-04الجرس )
 والتكميف

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
 والػىع، إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

 ( بيغ الفصخة والربغة: 0 )

أييا اإلخػة الكخاـ، مع الجرس الخابع عذخ مغ دروس العقيجة واإلعجاز، والسػضػع اليـػ فخع مغ فخوع الفصخة، 
 وىػ الفخؽ بيغ الفصخة والربغة، وبيغ الصبع والتكميف. 

 الفصخة متػافقة مع السشيج الخباني: – 0

رائز أييا اإلخػة الكخاـ، الفصخة جبمة الشفذ خ
 الشفذ، ما فصخت عميو الشفذ قاؿ تعالى:

يِغ َحِشيًفا ِفْصَخَة َّللاَِّ الَِّتي َفَصَخ الشَّاَس  ﴿َفَأِقْع َوْجَيَظ ِلمجِّ
 َعَمْيَيا﴾ 

 :  (30) سػرة الخـو

فخرائز الشفذ تتػافق تػافقًا تامًا مع مشيج هللا مع 
 أحكاـ الجيغ: 

يِغ َحِشيًفا ﴾   ﴿ َفَأِقْع َوْجَيَظ ِلمجِّ
 :  (30) سػرة الخـو

أؼ: إذا أقست وجيظ لمجيغ، أؼ خزعت لكل أوامخه، واجتشبت كل نػاىيو فيحه األوامخ، وىحه الشػاىي ىي نفديا 
 الفصخة التي جبمت عمييا.
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يِغ َحِشيًفا ِفْصَخَة َّللاَِّ الَِّتي َفَصَخ الشَّاَس َعَمْيَيا اَل َتْبِجيَل ِلَخْمِق  يُغ اْلَقيُِّع )﴿ َفَأِقْع َوْجَيَظ ِلمجِّ  ( ﴾ 61َّللاَِّ َذِلَظ الجِّ
 :  (30) سػرة الخـو

لكغ قج يتبادر إلى الحىغ أف اإلنداف ما دامت فصختو 
كاممة فيػ كامل، الجػاب: ال، أف تحب الكساؿ 
شيء، وأف تكػف كامبًل شيء آخخ، أف تحب الخحيع 
شيء، وأف تخحع شيء آخخ، السؤمغ الحؼ عخؼ هللا، 

خه، وأقبل عميو، واترل بو، واشتق واستقاـ عمى أم
مشو الكساؿ يربح رحيسًا، فالخحسة صبغة صبغ بيا 
مغ ِقبل خالقو، أما قبل أف يؤمغ، قبل أف يعخؼ هللا، 
قبل أف يرصمح معو، قبل أف يدتقيع عمى أمخه في 

، يحب أصل تخكيبو يحب الخحسغ، يحب الخحيع، حتى إف أبعج الشاس عغ هللا عد وجل يحب السػقف الخحيع
السػقف العادؿ، يحب اإلنراؼ، يحب العجؿ، ىكحا فصخنا، ولػال محبتشا لمكساؿ لسا عحبتشا نفػسشا إذا خخجشا 

 عشو.
دقق أييا األخ، لػال أف هللا عد وجل فصخ الشاس فصخة عالية ما تاب أحج مغ ذنبو، لساذا يتػب ؟ لػ تػافقت 

ويعري، ويأخح ما ليذ لو، وىػ في قسة الخاحة الشفدية، خرائرو مع السعرية، مع الجخيسة، مع الطمع، يطمع، 
لكغ ألنو فصخ، وألنو ُجِبل، وألنو ُبخِمج، إف صح التعبيخ، وفق الكساؿ، فأّؼ خخوج عغ ىحه الخرائز تعحبو 
الشفذ، مغ ىشا ضيخت األمخاض الشفدية، السخض الشفدي معاقبة الفصخة لحاتيا، تعاقب الفصخة صاحبيا إذا خخج 

 ئيا، وأكبخ رادع، أكبخ حافد إلى التػبة وشاعة هللا ىػ الفصخة، يقػؿ: لدت مختاًحا، لساذا ىػ ال يختاح ؟عغ مباد

 ألف فصختو تعاقبو عمى خخوجو عغ مبادئيا.

 ندتشبط أنو سػاء عرى اإلنداف ربو، أو خخج عغ مبادغ فصختو فالسؤدَّػ واحج، والشتيجة واحجة.
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 الربغة كساؿ في اإلنداف :  – 2

الفصخة شيء، والربغة شيء آخخ، الربغة مغ دوف أف تشطخ إلى أحج، مغ دوف أف تخجػ أحجا، مغ دوف أف 
 تخذى مغ أحج، أنت كامل، ال تفعل إال الكساؿ.

مثبًل: لسا فتحت القجس مغ ِقبل الفخنجة ُذبح سبعػف ألف إنداف مدمع في يػميغ، أما لسا فتحيا صبلح الجيغ 
لع ُتَخْؽ قصخة دـ واحجة، ألف اإلنداف السػصػؿ با مرصبغ بالكساؿ، و يقع اإلنداف في األيػبي ػ رحسو هللا ػ 

 صخاع وشج ورد، وإقجاـ وإحجاـ، أما إذا كاف مرصبغًا بكساؿ هللا فيػ في األعساؽ.
اـ صجؽ، وال أبالغ، إذا اترمت با عد وجل وحجؾ ومع الشاس، في خمػتظ وفي جمػتظ، أماـ مذاىج كثيخة أو أم

 مذاىجيغ كثيخيغ، أو وحجؾ في البيت، ال تفعل إال الكساؿ، ألف الكساؿ أصبح صبغة لظ.
 ( ﴾062﴿ ِصْبَغَة َّللاَِّ َوَمْغ َأْحَدُغ ِمَغ َّللاَِّ ِصْبَغًة )

 ) سػرة البقخة(

أييا اإلخػة الكخاـ، إذا لع يكغ الفخؽ بيغ السؤمغ و 
ليذ غيخ السؤمغ فخقا صارخا فميذ ىحا ىػ اإليساف، 

اإليساف الحؼ يطيخ ألداء عبادات، ولكغ اإليساف 
يطيخ في كل دقيقة مغ دقائق حياتظ، إف تكمست 
فأنت صادؽ، إف حكست فأنت مشرف، إف قجرت 

 .فأنت تعفػ 

 

وال يذج الشاس إلى الجيغ إال الكساؿ الحؼ يشبغي أف يتحمػا بو، وال يذج الشاس إلى اإلسبلـ صبلتشا وال صيامشا، وال 
وال زكاتشا، يذج الشاس إلى اإلسبلـ صجُقشا وأمانتشا، ورحستشا وإنرافشا، السػقف األخبلقي لو قػة تأثيخ حجشا 

محىمة، فسا الحؼ فعمو الشبي الكخيع حتى قاؿ أبػ سفياف: >> ما رأيت أحجًا يحب أحجًا كحب أصحاب دمحم دمحمًا 
.>> 

بقيا، ما في قمبو عمى لدانو، والحؼ يقػلو في قمبو حق كاف صادقا، أميشا، رحيسا، متػاضعا، ما تكمع كمسة إال ش
 وحقيقة.
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إذًا: اإليساف يحتاج إلى جيج كبيخ، أما إذا جيجت، وتعخفت عمى هللا، وشبقت مشيجو، واترمت بو يغجو األمخ 
إليظ سيبًل ججًا، ال تطمع، ال تأخح ما ليذ لظ، إف كشت تحت رقابة، أو مغ دوف رقابة، إف كشت وحجؾ أو مع 

 الشاس.
قاؿ ابغ عسخ لخجل: >> بعشي ىحه الذاة، وخح ثسشيا، قاؿ لو الخاعي: ليدت لي، قاؿ: قل لراحبيا: ماتت، أو 
أكميا الحئب، يقػؿ الخاعي: ليدت لي، يقػؿ لو: خح ثسشيا، يقػؿ لو الخاعي: وهللا إنشي لفي أشج الحاجة إلى ثسشيا، 

 ، فإني عشجه صادؽ أميغ، ولكغ أيغ هللا ؟ <<.ولػ قمت لراحبيا: ماتت، أو أكميا الحئب لرجقشي
 لعمظ تقػؿ: ىشاؾ مبالغة، إف لع يحبظ الشاس مغ أعساؽ أعساقيع ففي اإليساف خمل.

 صػر مغ الربغة األخبلقية في حياة الرحابة:

ؼ جعل كشت أقػؿ دائسًا: لػ أف الرحابة الكخاـ فِيسػا اإلسبلـ كسا نفيسو نحغ اإلسبلـ لسا خخج مغ مكة، ما الح
الشاس يجخمػف في ديغ هللا أفػاجًا ؟ ما الحؼ جعل الشاس يقبمػف عمى ىحا الجيغ إقبااًل مشقصع الشطيخ ؟ ألنيع يخوا 

 أناسًا يتحخكػف وفق مشيج هللا السبادغ كبيخة ججًا.
 بيغ سيجنا عسخ وجبمة بغ األييع:

ة، بالتعبيخ السعاصخ مغ الجىساء، مغ في عيج سيجنا عسخ ممظ اسسو جبمة بغ األييع وأعخابي مغ قبيمة فدار 
الدػقة، مغ الصبقة الجنيا، يقف في حزخة عسخ أماـ جبمة نجًا لشج، جبمة مِمظ دخل في اإلسبلـ، فخّحب بو عسخ، 
شاؼ جبمة بغ األييع حػؿ الكعبة فجاس بجوؼّّ مغ فدارة شخؼ ردائو، فانخمع رداؤه عغ كتفو، فالتفت إلى ىحا 

ضخبو ضخبة ىذست أنفو، ىحا األعخابي اشتكاه، سيجنا عسخ جاء بيحا السِمظ جبمة، وقف  األعخابي مغ فدارة، و
 أمامو نجًا لشج، وقاؿ لو: 

 أصحيح ما ادعى ىحا الفدارؼ الجخيح ؟ 
 قاؿ جبمة: 

 لدت مسغ يشكخ شيًا، أنا أدبت الفتى، أدركت حقي بيجؼ.
 قاؿ عسخ: 

 ًا بجمائو أرِض الفتى، البج مغ إرضائو، مازاؿ ضفخؾ عالق
 أو ييذسغ اآلف أنفظ، و تشاؿ ما فعمتو كفظ.
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 صعق جبمة.
 قاؿ: 

 كيف ذلظ يا أميخ ؟ ىػ سػقة، وأنا عخش وتاج ؟ كيف تخضى أف يخخ الشجع أرضًا ؟ 
 قاؿ عسخ: 

 ندوات الجاىمية، ورياح العشجيية قج دفشاىا.
 أقسشا فػقيا صخحًا ججيجًا، وتداوػ الشاس أحخارًا لجيشا وعبيجًا.

 فقاؿ جبمة: 
 كاف وىسًا ما جخػ خمجؼ أنشي عشجؾ أقػػ وأعد، أنا مختج إذا أكخىتشي.

 فقاؿ عسخ: 
 عالع نبشيو، كل صجع فيو يجاوػ، وأعد الشاس بالعبج بالرعمػؾ تداوػ.

 ىحا ىػ الجيغ.
 قرة فتح سسخقشج:

ىل مغ السعقػؿ لجير ضخع ذىب إلى سسخقشج 
ب وفج سخًا وفتحيا واحتميا، إف شئت أف تقػؿ: يحى

مغ سسخقشج إلى الخميفة عسخ بغ عبج العديد، ويخبخ 
الخميفة أف فتح ىحه السجيشة لع يكغ شخعيًا، الفتح 
الذخعي أف يعخض اإلسبلـ عمى أىل السجيشة، فإف 
أسمسػا فُيع مشا ونحغ مشيع، وليع ما لشا، وعمييع ما 
عميشا، ىحا ىػ اإلسبلـ، فإف أبػا يجعػف إلى دفع 

ف أبػا يقاتمػف، يبجو أف ىحا الجير تجاوز الجدية، فإ
الذخط األوؿ والثاني، وفتح السجيشة، تخوؼ الخوايات أف سيجنا عسخ بغ عبج العديد كتب عمى قراصة ورؽ 
صغيخة، وأعصى أمخًا لقائج الجير أف يخخج ىؤالء الػفج، نطخوا، القرة مثل الخياؿ، ىع في الصخيق يذككػف، 

ميفة إلى قائج الجير أف اندحب، واسمظ الصخيق الذخعي في فتحيا، حيشسا أعصػا ىحه فمسا وصمػا يأتي أمخ مغ خ
 الػرقة لقائج الحسمة قبميا، وأعصى أمخا باالندحاب، قالػا: ال، نحغ أسمسشا جسيعًا، ما داـ األمخ ىكحا فيو عجؿ.
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الخحسة، بيحا الرجؽ، بيحه األمانة، وهللا أييا اإلخػة، نقخأ التاريخ أحيانًا مغ شجة غخابتو ال يرجؽ، العجؿ بيحه 
ىكحا فتحت الببلد، فتحت بالعمع، فتحت باإلحداف، فتحت بالخحسة، كاف أصحاب الشبي عميو الربلة والدبلـ 
يصعسػف األسخػ أشيب الصعاـ، ويأكمػف أردأه، حتى أسمع األسيخ، الفخؽ كبيخ ججًا، لقج رضي هللا السؤمشيغ، 

شع باإلسبلـ إف لع تكغ كامبًل، إف لع تكغ مشرفًا، إف لع تكغ رحيسًا، إف لع تكغ واآلف ال تصسع مغ أحج أف يقت
حكيسًا، معظ فكخ، ومعيع فكخ، تتكمع، ويتكمسػف، تؤلف كتابا، ألفػا مئة كتاب، قزية معمػمات ومشاقذة وحػار 

 قزية سيمة ججًا، أما السػقف األخبلقي فيػ السػقف البصػلي.
 العيج: صحابي جميل وقرة الػفاء ب

ىل مغ السعقػؿ لرحابي جميل في أثشاء اليجخة ألقي القبس عميو، فقاؿ لسغ قبس عميو: عيُج هللِا إف أشمقتسػني 
فمغ أحاربكع، فأشمقػه، وأخبخ الشبي عميو الربلة والدبلـ، وسّخ بو سخورًا عطيسًا، بعج سشتيغ ىشاؾ غدوة، ىحا 

شػد، قاؿ لو الشبي: ارجع، ألع تعاىجىع ؟ ىحا ىػ الجيغ، الرحابي دوف أف يذعخ ندي وعجه، فانخخط مع الج
 الجيغ صجؽ، الجيغ أمانة.

اآلف يا أييا اإلخػة، ليذ ىشاؾ شيء يذج الشاس إلى اإلسبلـ إال أف يخاؾ الشاس بأعمى درجة مغ الرجؽ واألمانة 
 واالستقامة.

ف يقػؿ لظ بعس الستصخفيغ: إف ماؿ الكفار الشبي عميو الربلة والدبلـ قبل البعثة كاف صادقًا، وكاف أميشًا، اآل
مباح لشا، مغ قاؿ لظ ذلظ ؟ الشبي عميو الربلة والدبلـ لساذا وضع ابغ عسو عميًا رضي هللا عشو مكانو في 
الدخيخ ؟ ليؤدؼ األمانات إلى أىميا، ىحه أمانات مغ ؟ أمانات السذخكيغ، لَع لْع يقل: ىؤالء مذخكػف، وماليع 

 تعالى:حبلٌؿ لشا ؟ قاؿ 
ـٍ َعَمى َأالَّ َتْعِجُلػا اْعِجُلػا ُىَػ َأْقَخُب ِلمتَّْقَػى )  ( ﴾2﴿ َواَل َيْجِخَمشَُّكْع َشَشَآُف َقْػ

 ) سػرة السائجة(

وهللا أييا اإلخػة، لسا تعاِمل إندانا غيخ مدمع فعميظ حداب مزاعف، ألنظ إف أساءت إليو فيحا إنداف غيخ 
 ي، يقػؿ: اإلسبلـ أساء إلي. السدمع، ال يقػؿ: فبلف أساء إل

 )) أنت عمى ثغخة مغ ثغخ اإلسبلـ فبل يؤتيغ مغ قبمظ (( 
 ] ورد في األثخ [

إف أسأت إلى مدمع يقػؿ لظ: فبلف أساء إلي، أما إذا أساءت إلى غيخ السدمع فيقػؿ لظ: السدمسػف سيئػف، 
 فيعسع القػؿ والتيسة، يتيع الجيغ كمو بالتقريخ. 
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 نا:قرة إماـ في عرخ 

يا أييا اإلخػة الكخاـ، دائسًا كشت أروؼ ىحه القرة ألنيا معبخة، إماـ سكغ في لشجف، ثع ُنقل إلى ضاىخ لشجف إلى 
مانذيدتخ، اضصخ أف يخكب مخكبة كل يـػ مع الدائق نفدو، فسخة صعج السخكبة، وأعصى الدائق ورقة نقجية 

يغ بشدًا عمى ما يدتحق، فقاؿ ىحا اإلماـ في نفدو: سأرّد كبيخة، رد لو الدائق التتسة، َعّجىا، فإذا ىي تديج عذخ 
ىحه الديادة لمدائق، لكغ بعج أف جمذ جاءه خاشخ شيصاني، قاؿ: إنيا شخكة عسبلقة، ودخميا فمكي، والسبمغ 
يديخ ججًا، وأنا في أمّذ الحاجة إليو، فبل عمّي أف آخحه، لكغ الحؼ حرل أنو قبل أف يشدؿ دوف أف يذعخ مج 

ى جيبو، وأعصى الدائق العذخيغ بشدا، فابتدع الدائق، وقاؿ لو: ألدت إماـ ىحا السدجج ؟ قاؿ: بمى، قاؿ: يجه إل
وهللا حجثت نفدي قبل يػميغ أف أزورؾ في السدجج ألتعبج هللا عشجؾ، ولكششي أردت أف أمتحشظ قبل أف آتي 

ترػر عطع الجخيسة التي كاد يقتخفيا لػ لع  إليظ، يخوؼ كاتب القرة وىػ اإلماـ نفدو أنو وقع مغذيًا عميو، ألنو
 يجفع لمدائق ىحا السبمغ، فمسا صحا مغ غفػتو قاؿ: يا رب، كجت أبيع اإلسبلـ كمو بعذخيغ بشدًا.
لسا باع السدمسػف ديَشيع بتػقيع كاذب، بترخيح كاذب، لسا اغترب بعزيع بعزًا البيت أو الذخكة انتيى 

خخ يقابمو، كسؤلفات ىشاؾ مؤلفات، كسحاضخات ىشاؾ محاضخات، أما إف لع اإلسبلـ، اإلسبلـ كفكخ ىشاؾ فكخ آ
تتسيد عغ بقية الشاس بخمق قػيع، برجؽ وأمانة، بإنراؼ ورحسة فبل أحج يمتفت إلى ىحا الجيغ، وىحا الصخيق 
ف اآلف واضح ججًا، يجب أف يخػ الشاس عطسة اإلسبلـ مغ خبلؿ الدمػؾ، يجب أف يذار إليظ بالبشاف، يجب أ
يقاؿ: وهللا ىحا إنداف عجيب، ما ىحه األخبلؽ ؟ إف لع يقل الحيغ حػلظ ىحا الكبلـ فبل يسكغ أف تقشع الشاس 

 باإلسبلـ.
خ:  قرة لسدتأجخ مع السؤجِّ

كشت أروؼ قرة شابيغ عمى مقاعج الجراسة، األوؿ مدمع، والثاني غيخ مدمع، لسا كبخا السدمع لو دكاف بديصة 
ار مغ كبار تجار األبشية، لسا أراد ىحا السدمع أف يتدوج خصخ في بالو أف يدأؿ صجيقو بقالية، وغيخ السدمع ص

ورفيق دراستو لعمو يقجـ لو بيتًا أجخة، شمب مشو بيَت أجخٍة، اعتحر، قاؿ لو: أنا ما عشجؼ بيت لئليجار، أنا عشجؼ 
ماسة لبيت، وزواجو تعصل، والسذكمة بيت لمبيع فقط، شمب مشو ثانية، فاعتحر، والثالثة، يبجو أف السدمع بحاجة 

ـٍ ثبلثة، ىحا الرجيق غيخ  كبيخة، قاؿ: عيجًا  إف أجختشي بيتًا مغ بيػتظ، وجاء مغ يذتخيو ألعصيّشظ إياه في أيا
السدمع تأثخ مغ ىحا الكبلـ، أعصاه بيتا في أحج أحياء دمذق، لسا ارتفعت األسعار ارتفاعا جشػنيا صار لمبيت 

اء مغ يذتخيو، فجاء إلى السدتأجخ، وقاؿ لو: أنت وعجتشي بالخخوج بعج ثبلثة أياـ، وجاء مغ قيسة كبيخة، فج
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يذتخؼ البيت، أنا سأعصيظ ستة أشيخ، قاؿ لو: شيب، في اليـػ الثالث شخؽ صاحب البيت، قاؿ لو: ىحا 
اؾ أمل وال بعذخ السفتاح، صاحب البيت صعق، اآلف األمخ ميّدخ، أما قبل تعجيل قانػف اإليجار ما كاف ىش

سشػات أف تجج بيتا لؤلجخة إال شخاء، ما صجؽ، لسا غادر السدتأجخ اتجو مالظ البيت إلى البيت، ما صجؽ، فتح 
البيت فإذا ىػ فارغ نطيف مختب صالح لمدكغ فػرًا، صعق، لسا غادر البيت فتح أحج الجيخاف الباب، قاؿ لو: 

ـ ثبلثة كع دفعت لو حتى خخج ؟ قاؿ لو: ما دفعت لو شيئًا، ىػ با عميظ ىحا الجار الحؼ تخؾ البيت مغ أيا
عاىجني، ونفح عيجه فقط، قاؿ: لَع الدؤاؿ ؟ قاؿ: باع أثاث بيتو كمو بأبخذ األسعار، وسكغ في الفشجؽ، إنداف 

ة، القرة قّجر ىحا العيج، قاؿ: عيجًا  إف أجختشي بيتًا مغ بيػتظ وجاء مغ يذتخيو ألعصيّشظ إياه في أياـ ثبلث
مثل الخياؿ، ذىب إليو، وقاؿ: ىحا البيت بيتظ، وسػؼ أبيعظ إياه بدعخ اليـػ الحؼ سكشتو، وكل األجخة الحؼ 
أخحتيا مشظ أقداط مغ ثسشو، وأثاث البيت سأججده لظ عمى حدابي، لػ أف الشاس مثل ىحا لسا كانت أزمة سكغ 

 وأزمة إسكاف، وأزمة ثقة. 

 :الربغة تصبيق عسمي لسا تعخؼ

وهللا أييا اإلخػة، لػ شبقشا ىحا الجيغ العطيع لكانت حياتشا جشة وهللا، اقخأ التاريخ اقخأ مػاقف الرحابة، اقخأ 
التابعيغ، اقخأ عغ الػرع، والخحسة، واإلحداف، الجيغ ما انتذخ في العالع السعمػمات، ال بإلقاء السحاضخات، وال 

شتذخ أف تكػف حياة السدمسيغ متسيدة صارخة، ىحا الفخؽ بيغ الفصخة بالسؤتسخات، الجيغ ال يشتذخ بيحه الصخيقة، ي
والربغة، اآلف الشاس في األرض جسيعًا البصػلة يقجروىا، السػقف العجؿ يقجرونو، الخحسة يقجرونيا، ىع ال 
تكػف  يعجلػف، وال يخحسػف، لكشيع يقجروف الخحسة والعجؿ، أما الربغة فأف تكػف رحيسًا، وأف تكػف مشرفًا، وأف

 وقافًا عشج حجود هللا، وما ِمغ قرة تيد مذاعخنا إال إذا كانت تعّبخ عغ تسدظ السدمع بإسبلمو.
عشجنا تجارب معاصخة لسثل ىحا، ذكخت مخة أف بمج إسبلمي شابعو عمساني، ألف أحج رؤساء الػزراء أراد أف يؤذف 

لخسار فدحبت مشيا الجشدية، وشخدت مغ بالمغة العخبية فذشق، وألف نائبة في البخلساف وضعت عمى رأسيا ا
السجمذ، إنو مػقف عشيف ججًا ضج السدمسيغ، لكغ بعج حيغ قجمت خجمات عغ شخيق البمجيات رائعة ألناس 
مدمسيغ، فقشع الشاس بيحا اإلسبلـ، وألغيت الخشػة، أنذأ الدجود، قجمت خجمات كبيخة ججًا، القرة شػيمة، وىؤالء 

مسػا عغ اإلسبلـ وال كمسة، لكغ األسعار انخفزت، والجيػف قّمت، وسعخ العسمة ارتفع، الحيغ قجمػا الخجمات ما تك
ثبلثة عذخ ألف مػمدا تابت وتدوجت، قجمػا إنجازا حزاريا، اآلف األمخ بيجىع، وتعجيل الجستػر بيجىع، وسغ 
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أجل أف تكػنػا مصسئشيغ،  القػانيغ بيجىع، وما تكمسػا في اإلسبلـ وال كمسة واحجة، بل قالػا: نحغ عمسانيػف مغ
القزية واضحة ججًا كالذسذ، تتكمع أتكمع، تقيع مؤتسخا أقيع مؤتسخا، أما لسا تكػف وقافا عشج حجود هللا تكدخني، 

 تكػف مدتقيسا تكدخني.
وهللا يا أييا اإلخػة، ال تترػر أف هللا عد وجل يفخج عشا إال إذا عجنا إلى حقيقة ىحا الجيغ، أما الشذاط 

مي، والشذاط الدياسي، والشذاط االقترادؼ، ىحا كمو ال يذكل بسجسػعو سببا كافيا ألْف يشرخنا هللا عد اإلعبل
 وجل .

لحلظ الفصخة شيء، والربغة شيء آخخ، الربغة أف 
تخػ مػقفا أخبلقيا، أف تخػ إنرافا، أف تخػ صجقا، 

 أف تخػ أمانة، أف تخػ ورعا. 
كعة مغ )) وركعتاف مغ رجل ورع أفزل مغ ألف ر 

 مخمط (( 
 ] أخخجو الذيخازؼ والبييقي عغ أنذ [ 

الربغة اتراؿ با، الربغة اشتقاؽ الكساؿ مغ هللا 
عد وجل، الربغة ورع، الربغة رحسة، الربغة 

 عجؿ، الربغة حب، الربغة عسل الرالحات.

ع بالعجؿ، ىع سارقػف، أما الفصخة فبرخاحة لػ أف مجسػعة لرػص سخقػا ماذا يقػلػف لدعيسيع ؟ ال تطمع، وزِّ 
لكغ الفصخة في أصل جبمتيع، وليذ لظ فزل بالفصخة، ىكحا جبمت، ىكحا جبمت عمى الفصخة، أما فزمظ 
فبالربغة، لحلظ الفخؽ بيغ الفصخة والربغة فخؽ كبيخ، بيغ أف تحب الخيخ وأف تكػف خيخًا، بيغ أف تحب العجؿ 

 شرفًا فخٌؽ كبيخ.وأف تكػف عاداًل، بيغ أف تحب اإلنراؼ وأف تكػف م

 قّسة عجؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ:

القرز كثيخة ججًا، يسكغ أف يدخؽ درٌع، ويػضع في كيذ شحيغ / والكيذ مثقػب، وأخح ىحا الجرع إلى بيت 
ييػدؼ ليكػف أمانة عشجه، والييػدؼ قِبل ىحه األمانة درع، ثع يفتقج الجرع صاحُبو، فبحث عشو، وقيل لو: الييػدؼ 

لدارؽ، والحؼ دبخ ىحه الحيمة أنرارؼ محدػب عمى السدمسيغ، ألف الشبي عميو الربلة والدبلـ تسشى، وىحا ىػ ا
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شأف كل إنداف، تسشى أف يكػف الخبخ صحيحًا، الييػدؼ ىػ الدارؽ، واألنرارؼ بخؼء، والحقيقة معاكدة، 
 الشبي عميو الربلة والدبلـ بقػلو:األنرارؼ ىػ الدارؽ، والييػدؼ بخؼء، أيعقل أف يأتي وحي الدساء ليخاشب 
 ﴿ َواَل َتُكغ لِّْمَخآِئِشيَغ َخِريًسا ﴾ 

 ) سػرة الشداء (

ىحا الجيغ، الػحي دافع عغ إنداف عجو لجود، واتيع إندانا محدػبا عمى السدمسيغ، ىحا ىػ العجؿ، إف لع نكغ 
 سغ.كحلظ فبل نترػر أف هللا عد وجل سػؼ يشفح وعجه بالشرخ لشا، الشرخ لو ث

 ىحا ممّخز ما بيغ الفصخة والربغة:

الربغة والفصخة، فالفصخة أف تحب الخيخ، لكغ الربغة أف تكػف خيخًا، الفصخة أف تحب الخحسة، لكغ الربغة أف 
تكػف رحيسًا، الفصخة أف تحب العجؿ لكغ الربغة أف تكػف عاداًل، والربغة أكبخ ثسخة مغ ثسخات اإليساف، أكبخ 

 ساف أنظ ترصبغ بكساؿ هللا عد وجل.ثسخة مغ ثسخات اإلي
 لحلظ أييا اإلخػة الكخاـ:

ِ اأَلْسَساء اْلُحْدَشى َفاْدُعػُه ِبَيا ﴾   ﴿ َوَلِلِّ
 ( 180) سػرة األعخاؼ اآلية: 

 أؼ: أنظ لغ تدتصيع أف تتقخب إلى هللا بػسيمة أكبخ مغ أف تتخمق بالكساؿ اإلليي، هللا رحيع فارحع َمغ دونظ.
 خاـ، لسا قاؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ:أييا اإلخػة الك

 )) َىْل ُتْشَرُخوَف َوُتْخَزُقػَف ِإالَّ ِبُزَعَفاِئُكْع (( 
 ] البخارؼ عغ سيل بغ سعج[

ىحا الزعيف، ضعيف يسكغ أف تيسمو، يسكغ أف تدحقو، يسكغ أف تعتع عميو، ال معو إعبلـ وال معو قػة، 
، أنت كسؤمغ لػ أنرفت ى حا الزعيف، إف أشعستو إف كاف جائعًا كدػتو إف كاف عاريًا، ضعيف مقيػر مطمـػ

أنرفتو إف كاف مطمػمًا، عمستو إف كاف جاىبًل، آويتو إف كاف مذخدًا، ىحا الزعيف ألنو ضعيف وألنظ قػؼ 
وألنظ لدت بحاجة إليو بل ىػ بحاجتظ ألنظ بجافع مغ خمق نبيل أكخمتو اآلف هللا يكافئظ بسكافئة مغ جشذ 

خؾ عمى مغ ىػ أقػػ مشظ ألنظ نرخت مغ ىػ أضعف مشظ يشرخؾ عمى مغ ىػ اقػػ مشظ، ىحا عسمظ يشر
 الصخيق إلى الشرخ.
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 )) َىْل ُتْشَرُخوَف َوُتْخَزُقػَف ِإالَّ ِبُزَعَفاِئُكْع ((
 حيشسا تشرخ الزعيف، فتعصيو حاجتو وتشترخ لو يتفزل هللا عد وجل عميشا بالشرخ إف شاء هللا.

 وَف َوُتْخَزُقػَف ِإالَّ ِبُزَعَفاِئُكْع (()) َىْل ُتْشَرخُ 
دائسًا الشبي عميو الربلة والدبلـ يعمسشا أشياء كثيخة، رجل دخل إلى بدتاف أنرارؼ، وأكل مغ دوف إذٍف، فذكاه 
األنرارؼ إلى الشبي عميو الربلة والدبلـ، وسيق إليو عمى أنو سارؽ، ماذا قاؿ لو الشبي عميو الربلة والدبلـ ؟ 

 لو: قاؿ 

 )) ىبّل عمستو إذا كاف جاىبًل، وىبل أشعستو إذا كاف جائعًا (( 
 ] ورد في األثخ [

انطخ إلى السعالجة، ىل بحثت عغ أسباب السذكمة ؟ قبل أف تقيع عميو الحج، قبل أف تعاقب، قبل أف تثػر، قبل 
قة، الدارؽ سارؽ، لكغ يا أف تغزب، قبل أف تتػعج، ىل قمت: لساذا فعل ىحا ؟ أحيانًا يقػؿ لظ: ضبصتو بدخ 

تخػ ىل مغ السعقػؿ أف تعصيو مبمغا ال يكفيو يػميغ شػاؿ الذيخ ؟ ىشاؾ سبب، وأنا ال أدافع عغ الخصأ أبجًا، 
لكغ كل خصأ لو سبب، أنت كسؤمغ تبحث عغ الدبب، وإذا ضيخ الدبب بصل العجب، ىشاؾ ضمع شجيج، أحيانًا 

متػافخة كثيخة، يزع رقسا أقّل مغ حاجة اإلنداف بكثيخ، فيقبل ضمع مغ ِقبل صاحب العسل، ىشاؾ يج عاممة 
اإلنداف، لكغ لئليساف الزعيف، وقج وأتيح لو أف يأخح ما ليذ لو فأخح، فزبصتو أنت، العسل خصأ كبيخ، وأنت 

 مخصئ ألنظ ما أعصيتو حاجتو، ما أعصيتو ما يدتحق، فبل بج مغ مخاجعة الحدابات.

اتشا خمل كبيخ، عشجنا وضع أييا اإلخػة، عشجنا في حي
خصيخ، عشجنا عجواف شخس، عشجنا دوؿ تتكالب عمى 
ثخواتشا، َعْغ َثْػَباَف َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو 

 َوَسمََّع:

)) ُيػِشُظ اأْلَُمُع َأْف َتَجاَعى َعَمْيُكْع َكَسا َتَجاَعى اأْلََكَمُة 
َقاِئٌل: َوِمْغ ِقمٍَّة َنْحُغ َيْػَمِئٍح ؟  ِإَلى َقْرَعِتَيا، َفَقاؿَ 

ْيِل،  َقاَؿ: َبْل َأْنُتْع َيْػَمِئٍح َكِثيٌخ، َوَلِكشَُّكْع ُغَثاٌء َكُغَثاِء الدَّ
ُ ِفي ُقُمػِبُكْع اْلَػْىَغ، فَ  ُكْع اْلَسَياَبَة ِمْشُكْع، َوَلَيْقِحَفغَّ َّللاَّ ُ ِمْغ ُصُجوِر َعُجوِّ اَؿ َقاِئٌل: َيا َرُسػَؿ َّللاَِّ، َوَما قَ َوَلَيْشَدَعغَّ َّللاَّ
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ْنَيا، َوَكَخاِىَيُة اْلَسْػِت ((   اْلَػْىُغ ؟ َقاَؿ: ُحبُّ الجُّ
 ] أبػ داود [

 وقج وقع مثل ىحا الذيء، ثبلثػف دولة محتمة ألفغاندتاف، والعخاؽ والرػماؿ محتمة وفمدصيغ كميا بمجاف محتمة.

َمْيُكْع َكَسا َتَجاَعى اأْلََكَمُة ِإَلى َقْرَعِتَيا، َفَقاَؿ َقاِئٌل: َوِمْغ ِقمٍَّة َنْحُغ َيْػَمِئٍح ؟ َقاَؿ: َبْل )) ُيػِشُظ اأْلَُمُع َأْف َتَجاَعى عَ 
ُ ِمْغ صُ  ْيِل، َوَلَيْشَدَعغَّ َّللاَّ ُكْع اْلَسَياَبَة ُجوِر َعُجوِّ َأْنُتْع َيْػَمِئٍح َكِثيٌخ، مميار وخسذ مئة مميػف، َوَلِكشَُّكْع ُغَثاٌء َكُغَثاِء الدَّ
ُ ِفي ُقُمػِبُكْع اْلَػْىَغ، َفَقاَؿ َقاِئٌل: َيا َرُسػَؿ َّللاَِّ، َوَما اْلَػْىُغ ؟ َقاَؿ: حُ  ْنَيا، َوَكَخاِىَيُة اْلَسْػِت (( ِمْشُكْع، َوَلَيْقِحَفغَّ َّللاَّ  بُّ الجُّ

 ] أبػ داود [ 

غ أمة القخآف الكخيع، نحغ أمة الػحييغ، معشا وحي، ىحه ىي السذكمة، الػضع واضح ججًا، نحغ أمة اإلسبلـ، نح
فإذا عجنا إلى ىحا الجيغ العطيع، نرمي جسيعًا، نرـػ جسيعًا، نحج جسيعًا، في الحج أحيانًا أربعة مبلييغ، والشبي 

 عميو الربلة والدبلـ يقػؿ: 

 )) لغ ييـد اثشا عذخ ألفا مغ قمة (( 
 لسدتجرؾ عغ ابغ عباس [. ] أخخجو أبػ داود والتخمحؼ والحاكع في ا

 العبخة ال بالكع بالشػع.

 ( بيغ الصبع والتكميف: 2) 

0 – :  بيغ الصبع والتكميف تشاقس حادٌّ

أييا اإلخػة، بقي مػضػع الصبع والتكميف، بيغ الصبع والتكميف تشاقس، الصبع شيء فصخت عميو، فأنت تسيل إلى 
، ففي أياـ الذتاء الباردة تكػف في فخاش وث يخ، ومغ الرعب بسكاف أف تشدع عشظ الغصاء، وأف تتػضأ بالساء الشـػ

البارد، وأف ترمي، الصبع أف تبقى نائسًا، والتكميف أف تدتيقع، الصبع أف تأخح الساؿ، والتكميف أف تعصيو، الصبع 
أف تسؤل عيشيظ مغ محاسغ الشداء، والتكميف أف تغس البرخ، الصبع أف تخػض في فزائح الشاس، والتكميف 

 أف تدكت، فالصبع يتشاقس مع التكميف.
 
 



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

244 

 الصبع أقخب إلى الجدع والتكميف أقخب إلى الفصخة: – 2

لكغ الصبع أقخب إلى الجدع والتكميف أقخب إلى 
الفصخة دقق اآلف، الصبع أقخب إلى الجدع، الجدع 
، فمػ أف إندانا سسع أذاف الفجخ، وما  يختاح بالشـػ

لكغ جدسو  صمى، يدتيقع يذعخ بكآبة وانقباض،
، أما لػ قاـ وصمى، ورجع  مختاح، ألنو شبع مغ الشـػ
فشاـ يدتيقع الداعة التاسعة بخاحة نفدية ال تػصف، 

 ألنو صمى الفجخ في وقتو.
 

إذًا: الصبع أقخب إلى الجدع، والتكميف أقخب إلى الشفذ، لسا يكػف األمخ بيجه، ويقجر أف يأخح مبمغا فمكيا دوف أف 
، فإنو يسكغ أف يذتخؼ سيارة بو، ويسكغ أف يغيخ بيتو، لكغ يذعخ بكآبة ألنو أكل ماال حخاما، يعمع أحج، ثع يأخحه

واعتجػ عمى حقػؽ غيخه، أو لع يقدع ىحه التخكة بالعجؿ، أما لسا يؤدؼ الحقػؽ ألصحابيا تسامًا يذعخ بخاحة 
 نفدية، فرار التكميف أقخب إلى الفصخة، والصبع أقخب إلى الجدع.

 الصبع مع التكميف يكػف ثسغ الجشة:تشاقس  – 6

 ومغ تشاقس الصبع مع التكميف يكػف ثسغ الجشة.
ِو َوَنَيى الشَّْفَذ َعِغ اْلَيَػى ) ـَ َربِّ  (﴾40( َفِإفَّ اْلَجشََّة ِىَي اْلَسْأَوى )41﴿ َوَأمَّا َمْغ َخاَؼ َمَقا

 ) سػرة الشازعات(

وجل يستحغ عباده جسيعًا بقزايا ميسة، قج تكػف صفقة مغ تشاقس الصبع مع التكميف تكػف الجشة، وهللا عد 
رابحة، لكغ فييا شبية، حيشسا تتخكيا تتخح قخارا بصػليِّا، وهللا بعج حيغ يعػض عميظ أضعافًا مزاعفة لكغ 

 امتحشظ بامتحاف صعب البصػلة أف تشجح بامتحاف هللا عد وجل.
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والتكميف أقخب عمى الشفذ، فإذا أديت ما عميظ مغ  إذًا الصبع يتشاقس مع التكميف، الصبع أقخب إلى الجدع
تكاليف تختاح نفدظ، وتذعخ أف هللا راض عشظ، وأف هللا يحبظ، أما إذا لبيت حاجة الجدج بخبلؼ مشيج هللا عد 

 وجل تذعخ بالكآبة.

وجل  أقػؿ لكع كبلما دقيقا: ال يسكغ أف يحتاج السؤمغ الرادؽ إلى شبيب نفدي، ىحا مدتحيل، ألف هللا عد
مشحو الدكيشة، لسا أشاعو مشحو الدكيشة، وبالدكيشة تدعج ولػ فقجت كل شيء، ومغ دوف سكيشة تذقى ولػ ممكت 

 كل شيء.

ىحا ىػ الفخؽ بيغ الصبع والتكميف، وبيغ الربغة والفصخة، وفي درس آخخ إف شاء هللا نتابع مػضػعات مقػمات 
 التكميف، وىي مغ ألرق مػضػعات العقيجة.

 از العمسي في القخآف: مغ اإلعج

َساؿ – 0  َوُنَقمُِّبُيْع َذاَت اْلَيِسيِغ َوَذاَت الذِّ

 عشجنا بعس القزايا في اإلعجاز.

 

 التقخحات تحرل لسغ ال يدتصيع التقمب والحخكة
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أييا اإلخػة الكخاـ، اإلنداف يشاـ عمى سخيخه، ما الحؼ يحرل ؟ لو ىيكل عطسي، لو وزف، وفػؽ الييكل العطسي 
ت، إنداف نائع بشرف جدسو تقخيبًا، في العسػد الفقخؼ عطع الفخح، عطع الداؽ، القفز الرجرؼ، عزبل

الجسجسة، ىشاؾ عطاـ فػؽ العطاـ، ولحع وعزبلت، وزف العطاـ مع ما فػقيا مغ عزبلت تزغط عمى ما 
يذعخ اإلنداف تحت الييكل مغ عزبلت، ىحا الزغط يدبب ضيقا في األوعية الجمػية، إذا استسخ ىحا الزغط 

بتشسيل أو خزخاف، وإذا جمذ إنداف في درس عمى ركبتيو فتخة شػيمة يذعخ بتشسيل إنداف، ثع خزخاف، ثع ال 
يذعخ بخجمو إشبلقًا، الحؼ يحرل أف األوعية الجمػية في السشصقة السزغػشة تشزغط وتزيق لسعتيا، فتقّل 

لغة التعقيج في الجدع، ووضع في كل مكاف في الجدع التخوية، وتذعخ بيحا التشسيل، هللا عد وجل ىيأ آلية با
مخاكد إحداس بالزغط، فإذا انزغصت السخاكد فيسا تحت الييكل العطسي تعصي إشارة إلى الجماغ، وأنت نائع، 
، يعصي الجماغ أمخا إلى الجدع فيقمب إلى ناحية اليسيغ، ثع تسزى نرف ساعة ما تحت  وأنت غارؽ في الشـػ

غط، فيعصى استغاثة لمجماغ، الجماغ يعصي أمخا فتقمب قمبة ثانية، فترّػروا إندانا نائسا الييكل العطسي يشز
 ثساني ساعات قمب ثسانية وثبلثيغ مخة، هللا عد وجل قاؿ:

َساِؿ ﴾   ﴿ َوُنَقمُِّبُيْع َذاَت اْلَيِسيِغ َوَذاَت الذِّ
 ) سػرة الكيف (.

 

 ػبة بتقميبيع حتى ال يتفدخ جدجىعاألماكغ الحداسة التي نتجشبيا عشج مغ ىع في غيب
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 أىل الكيف لػ ما قَمبيع هللا عد وجل خبلؿ شيخ يتفدخػف تفدخا كامبل.

اآلف عشجنا أمخاض أييا اإلخػة، مخض الدبات، ىحا بغيبػبة كاممة، لػ أف أىمو ما قمبػه يتفدخ المحع، ويشدعػف 
 لع يتقمب جدُسو في نػمو، يسػت رأسًا. المحع كسادة متفدخة مغ تحتو، فسا ِمغ إنداف يسكغ أف يعير لػ

َساِؿ ﴾   ﴿ َوُنَقمُِّبُيْع َذاَت اْلَيِسيِغ َوَذاَت الذِّ
 ) سػرة الكيف (.

 والحكسة مخة عمى اليسيغ، ومخة عمى الذساؿ 

َساِؿ ﴾   ﴿ َوُنَقمُِّبُيْع َذاَت اْلَيِسيِغ َوَذاَت الذِّ
 ) سػرة الكيف (.

غط يعسل بانتطاـ، ويعصي رسائل استغاثة، الجماغ يأمخ الجدع فيغّيخ نػمتو وأنت نائع الجماغ صاٍح، وجياز الز
 دوف أف تذعخ، ىحه اآلية في الحجيث عغ أىل الكيف مغ إعجاز القخآف الكخيع:

َساِؿ ﴾   ﴿ َوُنَقمُِّبُيْع َذاَت اْلَيِسيِغ َوَذاَت الذِّ
 ) سػرة الكيف (.

 بمع المعاب واإلنداُف نائع: – 2

 

 جعل لداف السدمار يغمق شخيق التشفذ كي تدتصيع بمع المعاب أثشاء الشـػقجرة هللا ت
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، يتجسع المعاب في الفع فتحىب رسالة مغ الفع إلى الجماغ، أف المعاب زاد، فيأتي أمخ  وأنت نائع غارؽ في الشـػ
، كل ربع ساعة مغ الجماغ إلى لداف السدمار، فيفتح شخيق السخؼء، ويغمق شخيق التشفذ، فتبمع ريقظ وأنت نائع

وأنت نائع لداف السدمار كاف قج أغمق شخيق السخؼء، ويفتح شخيق التشفذ، يفتح شخيق السخؼء، ويغمق شخيق 
 التشفذ، فتبمع ريقظ، ىحا تقجيخ َمغ ؟ ترسيع َمغ ؟ حكسة َمغ ؟ عمع مغ ؟ قجرة مغ ؟ وأنت نائع شيء محىل.

 أييا اإلخػة، قاؿ تعالى:

َساِؿ ﴾ ﴿ َوُنَقمُِّبُيْع َذاَت   اْلَيِسيِغ َوَذاَت الذِّ
 ) سػرة الكيف (.

 وقاؿ تعالى:

ْنَداَف ِفي َأْحَدِغ َتْقِػيٍع )  (﴾ 1( ُثعَّ َرَدْدَناُه َأْسَفَل َساِفِميَغ )4﴿َلَقْج َخَمْقَشا اإلِْ
 ) سػرة التيغ (.

 رد فعل اإلنداف البل إرادي: – 6

 

مرجر الرػت يقـػ بو جيازؾ العربي بفارؽ يداوؼ واحج رد فعمظ البل إرادؼ عمى بػؽ سيارة وتػجيظ عكذ 
 عمى ألف وستسئة وعذخيغ جدءا مغ الثانية
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وأنت تسذي في الصخيق سسعت بػؽ سيارة فاتجيت نحػ اليدار، فالرػت دخل إلى ىحه األذف قبل ىحه األذف 
رؾ الفخؽ، وعخؼ جية بفارؽ يداوؼ واحجا عمى ألف وستسئة وعذخيغ جدءا مغ الثانية، وفي جياز الجماغ أد

الرػت ىشا قبل ىشا، والفارؽ ىكحا، يعصي الجماغ أمخا إلى اإلنداف أف انحخؼ نحػ اليدار، كيف عخفت جية 
 الرػت ؟ مغ جياز بالغ الجقة، لحلظ قاؿ تعالى:

 ( ﴾20﴿ َوِفي َأْنُفِدُكْع َأَفبَل ُتْبِرُخوَف )
 ) سػرة الحرايات (

 لعالع األكبخأتحدب أنظ جـخ صغيخ وفيظ انصػى ا
*** 

مغ التقميب وأنت نائع، إلى إنداف عشج شبيب األسشاف مزصخ أف يفتح فسو فتخة شػيمة، ماذا يفعل معو الصبيب ؟ 
يزع لو شخاقة حتى ال تذط ريالتو، ألنو ال يدتصيع أف يغمق فسو، وأنت نائع يشتقل المعاب آليًا عغ شخيق آلية 

 سخ السعجة.معقجة ججًا بإغبلؽ مسخ التشفذ، وفتح م

 ( ﴾00﴿ َىَحا َخْمُق َّللاَِّ َفَأُروِني َماَذا َخَمَق الَِّحيَغ ِمْغ ُدوِنِو )
 ) سػرة لقساف (

 والحسج  رب العالسيغ 
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يسكغ أف نقمب شيػاتشا إلى عبادات  -0-( مقػمات التكميف : الذيػة 63-01الجرس )
 ونخقى بيا صابخيغ وشاكخيغ

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا إنظ 
أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا 

مشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا في رحستظ في عبادؾ الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجع
 الرالحيغ، أخخجشا مغ ضمسات الجيل والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

ـٌ مغ مقػمات التكميف:  الذيػة مقػِّ

إلعجاز ، والسػضػع اليـػ " الذيػة "، وقج أييا اإلخػة الكخاـ، مع الجرس الخامذ عذخ مغ دروس العقيجة وا
أنييشا مػضػع الكػف كأحج مقػمات اإلعجاز، وكأحج مقػمات التكميف، وأنييشا مػضػع العقل كأحج مقػمات 

 التكميف، وأنييشا مػضػع الفصخة كأحج مقػمات التكميف، ونشتقل اليـػ إلى مػضػع " الذيػة ". 

 رض والدساوات:الذيػات سمَّع لمخقّي إلى رب األ  – 0

أييا اإلخػة، بادغ ذؼ بجء: قج يتػىع واحج مغ الشاس 
أنو لػال الذيػات لسا كانت السعاصي واآلثاـ، وبالتالي 
لسا كانت الشار عقابًا لسغ عرى  في الجنيا، 
والحقيقة الرحيحة أنو لػال الذيػات ما ارتقيشا إلى 
رب األرض والدساوات، كيف نختقي إلى رب األرض 

دساوات ؟ كيف نقبل عميو ؟ كيف نثق أنو يحبشا ؟ وال
كيف نصسع بخحستو ؟ كيف نشاجيو إف لع نشزبط ؟ 
أعصانا شيػات، أعصانا معيا حخية االختيار، فأّؼ 

درجة سسح لظ بسئة درجة، الجيغ كمو، االنزباط كمو، الربخ كمو، أف تػقع  180شيػة يسكغ أف تتحخؾ بدببيا 
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 لحيد الحؼ سسح هللا بو، ىحا إف أردت أف تزغط الجيغ كمو. حخكتظ مع ىحه الذيػة ضسغ ا

 كلُّ شيػة ليا قشاة نطيفة: – 2

اإلنداف يحب السخأة، في أعساِؽ أعساقو أودع هللا في اإلنداف حب األنثى، وفي أعساؽ األنثى أودع هللا فييا حب 
الخجل، وىيأ قشاة نطيفة شاىخة، تخقى باإلنداف، ىي 

 لذيػة تمبَّى في ىحه القشاة.قشاة الدواج، فيحه ا

واإلنداف أودع هللا فيو حب الساؿ بكل إنداف، رسع لو 
شخيق لكدب الساؿ الحبلؿ شخيق العسل، شخيق 
التجارة، الرشاعة، الدراعة، الػضيفة، الخجمات، 
اإلرث، اليبة ، الرجقة، إنيا شخائق عجيجة الكتداب 
الساؿ، كميا شخعية، لكغ ىشاؾ سخقة، وغر، 

اؿ، وتجليذ، وكحب، ىشاؾ شخائق عجيجة لكدب واحتي
الساؿ الحخاـ، ما ىػ الجيغ ؟ أف تػقع حخكتظ في 

 الحيد الحؼ سسح هللا بو، ىحا السعشى أشارت إليو آية كخيسة، قاؿ سيجنا شعيب:

 ﴿ َبِقيَُّة َّللّاِ َخْيٌخ لَُّكْع ﴾ 
 ( 86) سػرة ىػد اآلية: 

احو هللا لشا مغ كل شيػة ىػ الحؼ يدعجنا ويدمسشا، فمحلظ قاؿ هللا عد الحؼ تبقى لكع مغ كل شيػة الحيد الحؼ أب
 وجل: 

 ﴿ َوَمْغ َأَضلُّ ِمسَِّغ اتََّبَع َىَػاُه ِبَغْيِخ ُىًجى مَِّغ َّللاَِّ ﴾ 
 (  50) سػرة القرز اآلية: 

 عشجنا في أصػؿ الفقو ما يدسى السعشى السخالف، السعشى العكدي: 

 اتََّبَع َىَػاُه ِبَغْيِخ ُىًجى مَِّغ َّللاَِّ ﴾ ﴿ َوَمْغ َأَضلُّ ِمسَّغِ 
 الحؼ يتبع ىػاه وفق ىجػ هللا ال شيء عميو.
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ىشاؾ إنداف يبلحع إندانا يخصب فتاة، وفي عقج القخاف ىشاؾ إشيار، وإيجاب، وولّي، وشيػد، وميخ، وتياٍف، 
ة جشدية بيغ الدوج وزوجتو، لكغ ألنو واحتفاالت، وىجايا، ألنو أمٌخ مذخوع، ما ىػ عقج الدواج ؟ يفزي إلى عبلق

وفق مشيج هللا يدسػ بو اإلنداف، يتدوج، ويأتي ابغ مغ ىحه الدوجة يسؤل البيت سعادة، يكبخ، يتخبى تخبية عالية ، 
يربح إندانا ذا شأف، داعية، شبيبا، أستاذا جامعيا، تاجخا كبيخا، صشاعيا كبيخا، تخبى تخبية إسبلمية، تخبية 

معصاء، كخيسا، مشزبصا، صادقا، أميشا، تجج ىحه األسخة أنجبت أوالدا قسة في الكساؿ، أساس  أخبلقية، تججه
 السذخوع كمو عبلقة جشدية، والدنا عبلقة جشدية، لكشو سقػط وفزيحة وانييار.

ػجج مخة حجثشي صجيق ُشخؽ بابو الداعة الخابعة فجخًا، فتح الباب فمع يجج أحجا، حانت مشو التفاتة نحػ األسفل ف
 كيدا يتحخؾ، فيو شفل ولج لتػه مغ الدنا، وضع في كيذ أماـ بيت ُشخؽ باُبو، ثع ىخب الحؼ وضعو.
أجخيت مػازنة، حيشسا يأتي شفل مغ أب وأـ، مغ بيت فيو زواج مذخوع، تجج الفخح والتياني والتبخيكات والزيافة 

يكػف وصسة عار وفزيحة وشيًئا ال يحتسل،  واليجايا، والفخح يعع األسختيغ، ولسا يأتي ىحا السػلػد مغ الدنا
 فالذيػة ىي ىي في الحالتيغ.

أدؽ مثل أرويو: أف ىحا البشديغ في الديارة، الػقػد الدائل إذا وضع في السدتػدع السحَكع، وساؿ في األنبػب 
نت وأىمظ في يـػ السحكع، وانفجخ في الػقت السشاسب، وفي السكاف السشاسب وّلج حخكة نافعة، أقّمتظ ىحه الديارة أ

جسيل مغ أياـ الخبيع إلى الحجائق، وسعجَت بيحه الشدىة، ما الحؼ يجخؼ ؟ انفجارات، لكشيا مشزبصة وفق ترسيع 
الديارة، صفيحة البشديغ نفديا صبَّيا عمى الديارة، أعصيا شخارة، أحخقت السخكبة ومغ فييا، الدائل ىػىػ، كاف 

جمخة محخقة قاتمة، ىحه الذيػات، فيي سمع نخقى بيا أو دركات نيػؼ حخكة دافعة نافعة مدعجة، فأصبح حخكة م
 بيا.

دكتػرا،  13، قاؿ لي: أنا في مغ أحفادؼ 95قبل أياـ دعاني أخ كخيع مغ كبار عمساء القخآف الكخيع، سشو فػؽ 
 أساس العبلقة كميا عبلقة جشدية، ىحه ىي الذيػة.

اوات، كيف أنت في الربلة تخذع وتبكي، ألنظ في الصخيق إلى لػال الذيػات لسا ارتقيشا إلى رب األرض والدس
السدجج مخرت عمى عذخات الفتيات الكاسيات العاريات السائبلت السسيبلت، فغززت البرخ عشيغ، وقمت: 
إني أخاؼ هللا رب العالسيغ، لػ ما هللا أودع هللا فيظ الذيػة، وحبِّ األنثى، وأف تستع عيشيظ بسحاسشيا، ثع أمخؾ 

 البرخ ، وغززت البرخ ال تدتصيع في الربلة أف تبكي. بغس
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 )) انطخوا إلى عبجي، تخؾ شيػتو مغ أجمي (( 
 ] أخخجو ابغ الدشي الجيمسي في مدشج الفخدوس عغ شمحة [. 

 سيجنا يػسف عبٌج في بيت دعتو امخأة ذات مشرب وجساؿ، سيجة القرخ دعْتو إلى نفديا.

 بِّي َأْحَدَغ َمْثَػاَي ﴾ ﴿ َقاَؿ َمَعاَذ َّللّاِ ِإنَُّو رَ 
 (. 23) سػرة يػسف اآلية: 

 أودع في الدجغ، فرار عديد مرخ.

إذًا: دققػا لػال الذيػات لسا ارتقيشا إلى رب األرض والدساوات، لػال الذيػات لع تكغ جشة، ولػال الذيػات لع يكغ 
ػر بالتفػؽ، أنت قػؼ، وبإمكانظ أف تفعل نعيع مقيع، لػال الذيػات لع يكغ اتراؿ با، لػال الذيػات لع يكغ شع

 كل شيء، لكغ هللا عد وجل قّيجؾ بسشيج.

سأؿ أحُجىع سيجنا عسخ، قاؿ لو: >> أتحبشي ؟ قاؿ لو: وهللا ال أحبظ، قاؿ لو: ىل يسشعظ بغزظ لي أف 
 تعصيشي حقي ؟ قاؿ لو: ال وهللا، قاؿ لو: إذًا إنسا يأسف عمى الحب الشداء <<.

 زبط يشكل بو، ال تحبشي ؟ يشكل بو، لكغ سيجنا عسخ ال يقجر ألف:إنداف غيخ السش

 )) اإليساف قيج الفتظ (( 
 ] أخخجو البخارؼ عغ أبي ىخيخة وأحسج، و أبػ داود عغ معاوية [. 

 السؤمغ قػؼ، لكشو مقيج، غشي لكشو مقيج.

ؽ ويأكل، يدور السكاتب إذا سافخ رجٌل مؤمغ غشي إلى ببلد الغخب ال يدتصيع أف يفعل شيًئا، يجمذ بفشج
التجارية، أكثخ مغ ىحا ال يدتصيع، لكغ الغشي غيخ السشزبط يديخ كل يـػ سيخة حسخاء، وثاني يـػ سيخة 

 خزخاء، ألف السؤمغ مقيَّج.

 )) اإليساف قيج الفتظ ((
لو، لكغ ال  يخقى بيحا الذيء، وما ِمغ واحج مغ إخػانشا الكخاـ إال كاف أحج أسباب اترالو با وضيفة أتيحت

تخضي هللا، البزاعة محخمة، العبلقة مذبػىة، األسمػب بالتعامل غيخ شخعي، فيخكل بقجمو السبلييغ السسميشة، 
 ويكتفي باآلالؼ السؤلفة، يقػؿ: ىحا ماؿ حبلؿ، ولػال الذيػات لع يسكغ أف نختقي إلى رب األرض والدساوات.
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 بالذيػات تخقى إلى هللا صابًخ وشاكخا: – 6

 الذيػات أييا اإلخػة فييا شيء رائع ججًا، فييا رقي إلى هللا مختيغ.لكغ 
 مثبًل: إذا كاف السدمع يسذي في الصخيق، ومخ عمى نداء كاسيات عاريات، فقاؿ: 
 ﴿ َمَعاَذ َّللّاِ ِإنَُّو َربِّي َأْحَدَغ َمْثَػاَي ﴾ 
جمذ معيا، سعج بيا، مؤل عيشيو مغ  غس برخه عشيغ، يخقى إلى هللا صابخًا، تدوج، واختار فتاة ضسغ شسػحو،

 محاسشيا، يخقى إلى هللا، يرمي قياـ الميل، ألف ىحا شيء مذخوع.

 فأنت تخقى إلى هللا صابخًا، وتخقى إلى هللا شاكخًا، مخة صابخًا، ومخة شاكخًا.

أتيحت لظ وضيفة جاءتظ وضيفة دخميا كبيخ ججًا، لكغ أساسيا إيحاء الشاس، أو إلقاء الخعب فييع، معاذ هللا، ثع 
بخبع الجخل، لكشو ماؿ حبلؿ، في التعميع، تقبس الساؿ، تذتخؼ الصعاـ والذخاب، تأتي ألوالدؾ بيجايا، يفخحػف، 

 يقّبمػنظ، ىحا الساؿ ىػ ىػ، بالحخاـ حجبظ عغ هللا، وبالحبلؿ دفعظ إلى هللا.

 البج لئلنداف مغ حخكٍة في الحياة: – 4

أف اإلنداف بالذيػة تدؿ قجمو، أو يتػىع أنو لػال الذيػات ما كانت نار تحخؽ قزية الذيػة إياكع أف تتػىسػا 
 العراة، الذيػات ال بج مشيا، الذيػة ىي كالسحخؾ في الديارة.

ىحه الصاولة اتخكيا مئة سشة ىشا، ال تتحخؾ، ألنو ما 
فييا شيػات، أما اإلنداف فقج أودع هللا فيو حاجة إلى 

جالدا في مكاف واحج ؟  الصعاـ والذخاب، فيل تبقى
نخيج أف نأكل، يبحث عغ عسل، يجرس، يتعيغ 
، يعسل، يأكل، الذيػة قػة محخكة،  بػضيفة، يجاـو
ولػال الذيػات وهللا ما رأيت عمى وجو األرض شيئا، 
ال جدخا، وال جامعة، وال بشاء، وال بدتانا، وال زراعة، 
ظ وال معسبل، وال باخخة، وال سيارة، لساذا تعسل ؟ ألن
مزصخ أف تعسل مغ أجل أف تكدب الساؿ، مغ أجل أف تأكل، لحلظ مغ أوصاؼ ربشا البميغة لؤلنبياء عمى أنيع 
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 بذخ، وليدػا آلية:
ـَ ﴾   ﴿ لَيْأُكُمػَف الصََّعا

 ( 20) سػرة الفخقاف اآلية: 

 لسجخد أنظ تأكل الصعاـ فأنت مغ بشي البذخ.

 ﴿ َوَيْسُذػَف ِفي اأْلَْسَػاِؽ ﴾ 
 (. 20فخقاف اآلية: ) سػرة ال

ىع مفتقخوف إلى شعاـ يقيسػف بو أودىع، ومفتقخوف إلى مذييع باألسػاؽ لكدب ثسغ الصعاـ، أنت تعسل مغ أجل 
 أف تكدب الساؿ، مغ أجل أف تذتخؼ بو الصعاـ، مغ أجل أف تأكل.

ات سمع نخقى بيا، أو إذًا: ما أودع هللا في اإلنداف الذيػات إال ليخقى بيا إلى رب األرض والدساوات، الذيػ 
 دركات نيػؼ بيا، قػة دافعة، أو قػة مجمخة.

 كّل شيء في الحياة حيادي: – 1

الفكخة الجقيقة ججًا: ألنظ مخيخ فكل شيء في حياتظ حيادؼ، كيف ؟ شيػاتظ حيادية، وحب الساؿ حيادؼ، يسكغ 
مييغ، بالساؿ، ويسكغ أف تكدبو أف تكدبو مغ شخيق مذخوع، وأف تشفقو في شخيق مذخوع، فتخقى بو إلى أعمى ع

 مغ شخيق غيخ مذخوع، وأف تشفقو إنفاقا غيخ مذخوع، فتيػؼ بو إلى أسفل سافميغ، والساؿ ىػ ُىػ.
إنداف يبشي مدججا، أو ميتسا، أو معيجا شخعيا، أو مؤسدة خيخية، يسػت وىحا الخيخ يدتسخ إلى يـػ القيامة، 

زًا صجقة جارية، لكغ مغ نػع ثاٍف، يسػت ويسزى مئة سشة عمى وىػ في صحيفتو، وقج يبشي مميى أحيانًا، أي
 مػتو، كمسا دخل واحج إلى السميى كاف وزُره في صحيفتو.

وهللا مخة ُدعيشا إلى فتح مدجج في مشصقة يعفػر، سبحاف هللا ! الحؼ بشى السدجج استقبمشا عمى الباب واحج واحجًا، 
رة وجيو الستألق، يا رب ىحا شعاما نفيدا، أنا ال تغيب عشي صػ دعا عمساء دمذق، وألقيشا كمسات، وقّجـ لشا 

! يبجو أنو عّسخه وحجه، ما أخح مداعجة مغ أحج مغ األرض، والبشاء، والكدػة، واألثاث، وكل شيء، جامع
سبحانظ يا رب ! لحكسة بالغة لسا انتيى االحتفاؿ خخجت مغ ىحا السدجج إلى الصخيق العاـ، يقابل الصخيق العاـ 

لزفة الثانية مميى، بمغشي أف فيو مغ السػبقات ما ال يػصف، وأف صاحبو بعج افتتاحو بدبعة أياـ مات، قمت: با
يا رب ! واحج يخقى إلى أعمى عمييغ، وواحج ييػؼ بو إلى أسفل سافميغ، والعسميتيغ عسمية شيػة، والساؿ محبػب، 
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ارتقى بيحا السدجج إلى أعمى عمييغ، والحؼ عسخ لكغ ُأنفق الساؿ فيو بخبلؼ شبع اإلنداف، فيحا عسخ مدججا ف
 مميى أنفق مالو أيزًا، الساؿ شقيق الخوح، لكغ ىػػ بيحا اإلنفاؽ إلى أسفل سافميغ، ىحه الذيػات. 

 ليذ عصاء هللا إكخاما وال مشُعو حخمانا:

 مغ ىشا يقػؿ هللا عد وجل:
نَداُف ِإَذا َما اْبَتبَلُه َربُُّو َفَأ ْكَخَمُو َوَنعََّسُو ﴿ َفَأمَّا اإلِْ
 َفَيُقػُؿ َربِّي َأْكَخَمِغ ﴾ 

 ) سػرة الفجخ (.

 ىحا الكبلـ ربشا عد وجل ما قبمو، ىحا قػؿ اإلنداف: 

نَداُف ِإَذا َما اْبَتبَلُه َربُُّو َفَأْكَخَمُو َوَنعََّسُو  ﴿ َفَأمَّا اإلِْ
 َفَيُقػُؿ َربِّي َأْكَخَمِغ ﴾

َفَقَجَر َعَمْيِو ِرْزَقُو َفَيُقػُؿ َربِّي  ﴿ َوَأمَّا ِإَذا َما اْبَتبَلهُ 
 َأَىاَنِغ ﴾ 

 ) سػرة الفجخ (.

 جاء الجػاب:

 ﴿ َكبلَّ ﴾ 
 (. 17) سػرة الفجخ اآلية: 

ىحه أداة ردع ونفي، ال يا عبادؼ، ليذ عصائي إكخامًا، وال مشعي حخمانًا، هللا أعصى الساؿ لسغ ال يحب، أعصاه 
لديجنا عثساف، أعصى السمظ لسغ ال يحب، أعصاه لفخعػف، أعصاه لسغ يحب،  لقاروف، أعصاه لسغ يحب، أعصاه

 لديجنا سميساف.

 ﴿ َربِّ اْغِفْخ ِلي َوَىْب ِلي ُمْمًكا الَّ َيشَبِغي أِلََحٍج مِّْغ َبْعِجي ﴾ 
 ) سػرة ص (.

 فالذيػات حيادية.
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نَداُف ِإَذا َما اْبَتبَلُه َربُُّو َفَأْكَخَمُو  َوَنعََّسُو َفَيُقػُؿ َربِّي َأْكَخَمِغ * َوَأمَّا ِإَذا َما اْبَتبَلُه َفَقَجَر َعَمْيِو ِرْزَقُو َفَيُقػُؿ ﴿ َفَأمَّا اإلِْ
 َربِّي َأَىاَنِغ ﴾

 
 الجػاب: 

 ﴿ َكبلَّ ﴾
 ليذ عصائي إكخامًا، وال مشعي حخمانًا، عصائي ابتبلء، وحخماني دواء، كيف ىػ ابتبلء ؟ 

أف تشجح، وإما أاّل تشجح، إذا أنفقتو في شخؽ مذخوعة تخقى بو ، فرار سمسًا تخقى بو، هللا امتحشظ بالساؿ، فإما 
أما إذا أنفق في شخؽ غيخ مذخوعة تيػؼ بو إلى أسفل سافميغ، الساؿ ىػ ُىػ، كالبشديغ ىػ ُىػ، وّلج حخكة 

 نافعة، أو دمخ السخكبة وَمغ فييا.

ؾ ىي الذيػات، فييا ِمقػد ىػ العقل، فييا الذخع ىػ فيحه الذيػات ىي قػػ محخكة، ترػر مخكبة فييا محخ 
الصخيق، ميسة السحخؾ أف يشصمق بالديارة، ميسة العقل أف يبقييا عمى الصخيق، بصػلتظ أف تدتخجـ عقمظ لتزبط 

 حخكة الديارة السشجفعة بقػة السحخؾ، أف تزبصيا عمى الصخيق.

 التفكخ في السػت يزاعف الدخعة إلى هللا: – 3

مخة كشت في شيكاغػ، ففي السصار شخيط وهللا 
متحخؾ، وقفت عميو شيء مخيح، أنت واقف وىػ 
يسذي، فإذا مذيت عميو كانت الدخعة مزاعفة، 
وعمى اليسيغ حاجد ، وعمى اليدار حاجد، سبحاف 
هللا ! كيف تسثل لي ىحا الذخيط بالتفكخ بالسػت، 
التفكخ في السػت يزاعف الدخعة إلى هللا، ويسشعظ 

 دلق يسشة أو يدخػ.أف تش
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ادرس وخح الجكتػراه، وأِقع مذخوعا صشاعيا كبيخا، مذخوعا زراعيا، صل إلى مشرب رفيع وفق مشيج هللا، التفكخ 
 في السػت يزاعف سخعتظ إلى هللا، والتفكخ في السػت يسشعظ أف تعري هللا، العسل مصمػب.

 لعسل، قاؿ: أخي، قاؿ: أخػؾ أعبج مشظ <<.قاؿ عسل ألحجىع: >> َمغ يصعسظ ؟ شاب يتعبج هللا في وقت ا
صجقػا أييا اإلخػة، حيشسا أرػ شابًا يتقغ عسل، معو شيادة، يتقغ ميارة معيشة، يتقغ حخفة معيشة، ويحىب إلييا 
باكخًا، ويعػد مداء، وقج تعب، وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ ىحا الذاب ىػ في عبادة، أتى بساؿ وتدوج، أنجب أوالدا 

 وكداىع، أكـخ زوجتو، فقج حقق رسالتو.وأشعسيع، 
 سيجنا عسخ يقػؿ: >> إني أرػ الخجل ال عسل لو يدقط مغ عيشي <<. 

 الجياد وأىسية كلِّ نػٍع مشو:

 وحيشسا نتحجث عغ الجياد فيشاؾ جياد الشفذ واليػػ، ىحا الجياد األساسي والجياد الجعػؼ ىػ الجياد التعميسي. 
 سو (( )) خيخكع مغ تعمع القخآف وعم

 ] أخخجو البخارؼ والتخمحؼ عغ عمي أحسج، وأبػ داود والتخمحؼ وابغ ماجة عغ عثساف [. 

والجياد البشائي ىػ أف تصػر عسمظ، أف تصػر خبخاتظ، معمػماتظ، أف تشيس بحخفتظ، بسيشتظ، أف تكػف في 
 خجمة أمتظ، ىحا الجياد البشائي، والجليل، شبعًا الجياد الجعػؼ دليمو:

 َأْحَدُغ َقْػاًل مِّسَّغ َدَعا ِإَلى َّللاَِّ َوَعِسَل َصاِلًحا َوَقاَؿ ِإنَِّشي ِمَغ اْلُسْدِمِسيَغ ﴾  ﴿ َوَمغْ 
 ) سػرة فرمت (. 

 الجياد الشفدي دليمو:

 ﴿ َوالَِّحيَغ َجاَىُجوا ِفيَشا َلَشْيِجَيشَُّيْع ُسُبَمَشا ﴾ 
 (. 69) سػرة العشكبػت اآلية: 

 الجياد البشائي دليمو:

ُكْع ﴾ ﴿  َباِط اْلَخْيِل ُتْخِىُبػَف ِبِو َعْجوَّ َّللّاِ َوَعُجوَّ وْا َلُيع مَّا اْسَتَصْعُتع مِّغ ُقػٍَّة َوِمغ رِّ  َوَأِعجُّ
 (. 60) سػرة األنفاؿ اآلية: 
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وآخخ جياد، ضيخ ججيجا ىػ الجياد اإللكتخوني، تجميخ مػاقع العجو، وجياد أخيخ ىػ الجياد القتالي، فإذا نجحشا 
في الجياد الشفدي وىػ األصل، تعميع أساسي، ثع نجحشا في الجياد الجعػؼ، في الجعػة إلى هللا، ثع نجحشا في 
الجياد البشائي، شػرنا صشاعاتشا، استخخجشا الثخوات، أنذأنا الدجود، أصمحشا األرض، نسيشا قجراتشا، وخبخاتشا، 

جياد بشائي، أعجدنا قػة ألعجائشا، شػرنا أنفدشا، صشعشا اكتفيشا بسشتجاتشا عغ أف ندتػرد، صجرنا، اغتشيشا، ىحا 
الدبلح الحؼ يحسي كخامتشا وأرضشا وببلدنا، ىحا الجياد جياد بشائي، وىشاؾ جياد دعػؼ، وجياد نفدي، وجياد 
إلكتخوني، وجياد قتالي، فإذا نجحشا في الجياد األوؿ الشفدي، والجياد الثاني الجعػؼ، والجياد الثالث البشائي 

 ُيشتطخ أف نشجح في الجياد القتالي، أما أف نحىب مباشخة إلى القتالي فبل يشجح.

قّجـ رجٌل أمّي شمبا إلى جامعة الدخبػف حتى يعصػه درجة دكتػراه، اذىب وتعمع القخاءة أواًل، ىػ أمّي ال يقخأ وال 
 يكتب، فػرًا إلى الجكتػراه بالمغة الفخندية، ودكتػراه دولة أيزًا يخيجىا.

، مدتقيع، شيػاتو تحت قجمو، يعبج هللا، ال بج مغ ىحه ال جياد قبل اإلعجاد الجقيق، قبل إنذاء جيل مؤمغ، ممتـد
 الذخوط:

َباِط اْلَخْيِل  وْا َلُيع مَّا اْسَتَصْعُتع مِّغ ُقػٍَّة َوِمغ رِّ ﴿ َوَأِعجُّ
ُكْع ﴾  ُتْخِىُبػَف ِبِو َعْجوَّ َّللّاِ َوَعُجوَّ

أفف مشيا، لػال الذيػات ال ىحه الذيػات ال أحج يت
نخقى إلى رب األرض والدساوات، كل واحج مغ 
الذباب األكاـر ما سخ إحداسيع أف هللا يحبيع، ألنو 
ضابط نفدو ألنو، ضابط عيشو، ضابط لدانو، 
ضابط أذنو، ضابط مالو، ال يأكل ماال حخاما، ضابط 

ويجه، ورجمو، لحلظ هللا عد وجل يكخمو في الجنيا  إنفاقو، ما داـ ضبط سسعو، وبرخه، ولدانو وإنفاقو، وحخكتو،
 واآلخخة.

 



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

260 

فالذيػات شخيقشا إلى هللا، لكغ كمسة شيػات ُيطغ أنو شيء قسيء، ال ، اإلنداف كمسا ارتقى مع هللا تختقي 
شيػاتو، كاف يحب السخأة فرار يحب الحق، يحب البصػلة، يحب التزحية، يحب الفجاء، يحب االلتداـ، يحب 

عبادات بذكل متقغ، يحب إنفاؽ الساؿ، يدسييا عمساء الشفذ ترعيج األىػاء، كاف يحب الجرىع والجيشار، أداء ال
 إذًا: بو يحب اإلنفاؽ.

 بيغ الصبع والتكميف:

وبالسشاسبة دخمشا إلى مػضػع دقيق: أنت معظ شبع، ومعظ تكميف، ولحكسة بالغة بالغٍة بالغة الصبع يتشاقس مع 
 التكميف.

ِو َوَنَيى الشَّْفَذ َعِغ اْلَيَػى * َفِإفَّ اْلَجشََّة ِىَي اْلَسْأَوى ﴾ ﴿ َوَأمَّا  ـَ َربِّ  َمْغ َخاَؼ َمَقا
 ) سػرة الشازعات (.

الصبع أف تشاـ، أف تبقى نائسًا في الدخيخ الػثيخ، في 
فرل الذتاء، البخد شجيج، والفخاش دافئ، والغصاء 
سًا، يعصي الجؼء، أنت مختاح، الصبع أف تبقى نائ
والتكميف أف تشدع الغصاء مغ جدسظ، وتتػضأ بالساء 
البارد فترحػ، وترمي، الصبع يشاقس التكميف، 
الصبع يقتزي أف تأخح الساؿ، والتكميف أف تشفقو، 
الصبع يقتزي أف تسؤل العيغ مغ محاسغ امخأة ال 
تحل لظ، والتكميف أف تغس البرخ، الصبع أف 

تزبط لدانظ، ىحه الذيػات ىي سبب الخقي إلى هللا عد وجل، وهللُا  تخػض في فزائح الشاس، والتكميف أف
 عدوجل يباىي السبلئكة بالذاب التائب، يقػؿ: انطخوا عبجؼ تخؾ شيػتو مغ أجمي.

صجقػا أييا اإلخػة، صجقػا أييا الذباب، ما مغ شيء أحب إلى هللا مغ شاب تائب، إف هللا عد وجل يباىي بو 
 السبلئكة.
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 ػ خزع لعخض امخأة العديد ىل صار سيجنا يػسف ؟ ال أحج كاف يعخفو، ما الحؼ ارتقى بو وقاؿ: سيجنا يػسف ل

 ﴿ َمَعاَذ َّللّاِ ﴾ 
وهللا ىشاؾ مغ السػاقف أييا اإلخػة شيء صعب أف تترػره، تشعع بيحا السػقف إلى أبج اآلبجيغ، ألنو مػقف 

 شخيف.
ع الفصخة، والصبع يتػافق مع الجدع، الجدع يحتاج إلى راحة، إذًا: الصبع يشاقس التكميف، لكغ التكميف يتػافق م

، أما الفصخة تحب أف تكػف عمى صمة وثيقة با عد وجل فتدتيقع، وىكحا.  فيسيل إلى الشـػ

 حيشسا تفيع الذيػات قػػ دافعة، وال يشبغي أف تكػف قػػ مجمخة تكػف فقييًا.

فيع التحخيع ؟ حقل واسع مكتػب عمى لػحة: حقل ألغاـ، مسشػع الشقصة الجقيقة: لسا تجج في القخآف تحخيسا كيف ت
التجاوز، أنت كإنداف مجني، وحزارؼ، ىل تذعخ بحقج عمى مغ وضع ىحه المػحة ؟ أبجًا، بالعكذ، تكػف مستشا 
لسغ وضعيا، ألف واضع المػحة حخيز عمى سبلمتظ، لسجخد أف تخاىا حجًا لحخيتظ فأنت لدت بفقيو، أما إذا 

 اليقيغ أنيا وضعت ضسانًا لدبلمتظ فأنت فقيو. عمست عمع

أييا اإلخػة، إذًا: مػضػع الذيػة مػضػع دقيق ججًا، ىػ سخ اترالظ با، ىػ سخ فػزؾ بالجشة، ىػ سخ دخػلظ 
الجشة، ىػ سخ قخبظ مغ هللا، ىػ سخ إقبالظ عمى هللا ولػ أف كائشا ال يذتيي شيئًا كيف يتقخب إلى هللا ؟ فا 

تعالى جعل ىحه الذيػات سمسًا نخقى بيا إلى رب األرض والدساوات، ولكغ مدتحيل وألف ألف ألف سبحانو و 
 مدتحيل أف يكػف في اإلسبلـ حخماف.

 ال حخج في اتبع اليػى والذيػة وفق مشيج هللا:

داف يحب أف الحقيقة اآلف الجقيقة: ما مغ شيػة أودعيا هللا في اإلنداف إال جعل قشاة نطيفة تدخؼ خبلليا، فاإلن
يكػف لو شأف، أف يكػف لو مكانة، متفػؽ في القسة، ال في الحزيس، باختراص، بعمع، بحخفة، بجخل، 
برشعة، بسشرب، بذكل، بػسامة، ببيت، بسخكبة، بحب التفػؽ، ىحا ميل، وشيػة، وحاجة أساسية، يسكغ أف 

الحق، يسكغ أف تكػف في قمػب اآلالؼ، تتفػؽ في معخفة هللا، وفي العسل الرالح، وفي الجعػة إليو، وفي نذخ 
بل السبلييغ، بل مئات السبلييغ، ويسكغ أف يذار إليظ بالبشاف، حيشسا يشغسذ في شيػات مشحصة، كذخز فتح 
ممًيى، يتفشغ بعخض السػبقات عمى رواد ىحا السكاف، أيزًا يذار لو بالبشاف، دخمو فمكي، بيتو فخع ججًا، مخكبة 
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ل في العالع دخل تجار السخجرات، يدكغ بيتا ىػ قرخ، فيو خسدػف سيارة، وشائخة رائعة، وأساسًا أعمى دخ
 خاصة، تاجخ مخجرات، ىحا عمػ، لكغ السيل حيادؼ، يسكغ أف تخقى بو، أو أف تيػؼ بو.

فتأكيج الحات، أف تذعخ بأىسيتظ، أف تتػؽ إلى العمػ، إلى التفػؽ، ىحا حيادؼ، ىشاؾ شخيق مذخوع لمتفػؽ، 
 وع لمدقػط.وشخيق مذخ 

جيذًا أوربيًا، ويفتح القجس ؟! ىل أمُخ سيجنا عسخ  27ىل أمُخ سيجنا صبلح الجيغ شيء قميل ؟ قائج مدمع يػاجو 
 قميل ؟ ىشاؾ أعبلـ، ىؤالء أكجوا ذاتيع، وارتقػا في سمع العطساء، وأسساءىع في لػحة الذخؼ.

 سيجنا الرجيق، ىل مقاـ الرجيق شيء قميل ؟ يقف أحجىع أماـ سيجنا رسػؿ هللا، بعج قميل يشتقل إلى مقاـ 
 )) ما شمعت شسذ عمى نبي أفزل مغ أبي بكخ (( 

 ] ورد في األثخ [

أكج ذاتو، تفػؽ في خجمة الجعػة، وأبػ جيل أكج ذاتو في السعارضة، فأصبح في مدبمة التاريخ، فأنت تؤكج ذاتظ 
 قجر بالذخ، ويذار إليظ بالبشاف.بالخيخ، فيذار إليظ بالبشاف وتؤكج ذاتظ ال سسح هللا وال 

األقػياء في العالع، كيتمخ سّبب حخبيغ عالسيتيغ، كل حخب فييا خسدػف مميػف قتيل، وخسدػف مميػف معاؽ، 
ألف في ثبلث  300مئة مميػف، الحؼ ألقى قشبمة عمى ىيخوشيسا ونكازاتي شخز ميع ججًا، أخح قخارا، مات 

 .ثػاف، والحخب انتيت بياتيغ القشبمتيغ

إّف تأكيج الحات حيادؼ، التفػؽ حيادؼ، ىشاؾ تفػؽ بعسل ساقط، تقػؿ الخاقرة: هللا وفقشي في ىحه الخقرة، عسل 
ساقط، وىشاؾ كتاب أدب إباحي، وىشاؾ إقباؿ عمى كتبيع بذكل عجيب، وكّتاب األخبلقييغ كتبيع في أعمى 

سكغ أف تكػف أسعج زوج، ولظ مشيا ذرية مدتػػ، األمُخ حيادؼ، تأكيج الحات حيادؼ،و حب السخأة حيادؼ، ي
 صالحة.

حفيجا، ىحا شبيب، ىحا ميشجس، ىحه البشت داعية كبيخة، تدوجت،  25عشجه  70ػ  65ػ  60أحيانًا الحؼ في سغ 
ليا أوالد، ربت بشاتيا، كميع ِمغ رجٍل واحج، والعسمية كلُّ أساسيا شيػة، أساس ىحا الدواج مذخوع شيػة، لكغ وفق 

، أقست أسخة، وأنجبت أوالدا، وبشات، ولظ أصيار، وأحفاد، وذرية، ىحه أساسيا شيػة، والتفػؽ أساسو مشيج هللا
شيػة، لكغ ىحه الذيػات حيادية، يسكغ أف نخقى بيا إلى أعمى عمييغ، ويسكغ أف نيػؼ بيا إلى أسفل سافميغ، ال 

، تعسل لتكدب ماال حبلال، تذتخؼ بحلة لمعيج،  أحج يتألع مغ كمسة شيػة، شخيقشا إلى هللا، إما بالكف أو بالسسارسة
 تجخل إلى البيت لتدور أقخباءؾ، ما ىحه األناقة ! ىحه شيػة، لكشيا مذخوعة.
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 )) أصمحػا رحالكع، وحدشػا لباسكع، حتى تكػنػا شامة بيغ الشاس ((
ْرَداِء: ُكشَّا َمَع َرُسػِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو وَ   َسمََّع َفَقاَؿ َلَشا: َقاَؿ َأُبػ الجَّ

َشاَمٌة، َفِإفَّ َّللاََّ َعدَّ َوَجلَّ اَل )) ِإنَُّكْع َقاِدُمػَف َعَمى ِإْخَػاِنُكْع َفَأْصِمُحػا ِرَحاَلُكْع َوِلَباَسُكْع َحتَّى َتُكػُنػا ِفي الشَّاِس َكَأنَُّكْع 
َر ((   ُيِحبُّ اْلُفْحَر َواَل التََّفحُّ

 ] أحسج [

ػة الكخاـ، الذيػة أحج أىع مقػمات التكميف، مغ أجل أف ترل إلى هللا، أف ترل إلى الجشة، أودع فيا أييا اإلخ
هللا فيظ الذيػات، لتخقى بيا مختيغ مخة صابخًا، ومخة شاكخًا إلى رب األرض والدساوات، وما مغ شيػة أودعيا هللا 

 في اإلنداف إال وجعل ليا قشاة نطيفة تدخؼ خبلليا.

 في اإلعجاز العمسي:مقجمة لسػضػع 

 أييا اإلخػة، نشتقل لسػضػع في اإلعجاز كسقجمة ال بج مغ ذكخىا.

 لكل نبي معجدة دالة عمى صجؽ رسالتو: – 0

 الشبي عميو الربلة والدبلـ أرسمو هللا لمذعػب واألمع كافة.
 ﴿ َوَما َأْرَسْمَشاَؾ ِإالَّ َرْحَسًة لِّْمَعاَلِسيَغ ﴾ 

 ) سػرة األنبياء (.

، لحلظ اقتزت حكسة هللا أف تكػف معجدة الشبي التي ىي شيادة هللا لعباده أنو أما ا ألنبياء الدابقػف فكل نبي لقـػ
 رسػلو.

 معجدة األنبياء الدابقيغ حدية: – 2

 سابقا كانت السعجدة حدية:
 معجدة سيجنا مػسى:
 سيجنا مػسى:

 َدَع َيَجُه َفِإَذا ِىَي َبْيَزاء ِلمشَّاِضِخيَغ ﴾ ﴿ َفَأْلَقى َعَراُه َفِإَذا ِىَي ُثْعَباٌف مُِّبيٌغ * َونَ 
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 ) سػرة األعخاؼ (.

 ضخب البحخ بعراه فأصبح شخيقًا يبدًا.

 سيجنا إبخاىيع:

 سيجنا إبخاىيع ألقي في الشار فمع يحتخؽ.

 ﴿ ُقْمَشا َيا َناُر ُكػِني َبْخًدا َوَسبَلًما َعَمى ِإْبَخاِىيَع ﴾ 
 ) سػرة األنبياء (. 

 دى:سيجنا عي

 ﴿ َوُأْحِيػي اْلَسْػَتى ِبِإْذِف َّللّاِ ﴾ 
 (.  49) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

 ىحه معجدات، ىحه شيادة هللا ألنبيائو ورسمو أنيع أنبيائو ورسمو.

 معجدة الشبي ىي القخآف، ألنو رسػٌؿ لمعالسيغ: – 6

لكغ ألف الشبي عميو الربلة والدبلـ بعثتو لكل األمع 
ماف ، وكتابو كتاب الخاتع، فبلبج والذعػب، وآلخخ الد 

مغ شيادة مدتسخة، وىشاؾ شيادة مشقصعة كتألق عػد 
الثقاب، تألق مخة وانصفأ، أصبحت خبخًا يرجقو مغ 
يرجقو، ويكحبو مغ يكحبو، ولكغ بعثة نبيشا عميو 
الربلة والدبلـ لكل األمع والذعػب، وكتابو كتاب 

ة عقمية، خاتع، إذًا: ال بج مغ أف تكػف السعجدة عمسي
مغ ىشا كاف اإلعجاز العمسي في القخآف والدشة، مغ 
 عاـ، وقج قاؿ هللا عد وجل: 1400ىشا ورد في القخآف إشارات عمسية اكتذفت قػانيشيا بعج 

 ﴿ َسُشِخيِيْع آَياِتَشا ِفي اْْلَفاِؽ َوِفي َأنُفِدِيْع ﴾ 
 (. 53) سػرة فرمت اآلية: 
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 ىحا الحؼ حرل.

 ي جدع اإلنداف:مغ اإلعجاز الخباني ف

 ( خبليا الجماغ ال تتغيخ:0)

ساعة، ىحه خبليا بصانة األمعاء،  48ىشاؾ نقصة دقيقة: أف كل خمية في جدع اإلنداف ليا عسخ، أقرخ عسخ 
الصبقة التي تستز الكيمػس، خبلصة الصعاـ ، ىحه زغابات األمعاء الجاخمية، ىحه خبلياىا أقرخ خمية في جدع 

ساعة تتججد خبليا األمعاء عشجؾ، أشػؿ خمية العطسية  48عة، فأنت أييا اإلنداف كل سا 48اإلنداف، عسخىا 
تتبجؿ كل خسذ سشػات، فأنت بأكسمظ جسمة وتفريبًل، بذعخؾ، بجمجؾ، بعطامظ، بعيػنظ، بآذانظ، بمدانظ، 

تبجؿ تبجال كميِّا كل خسذ بأنفظ، بالسخؼء، بالقربة اليػائية، بالخئتيغ، بالقمب، بالسعجة، باألمعاء، جسمة وتفريبًل ت
سشػات، لكغ لحكسة بالغة بالغٍة بالغة خبليا الجماغ ال تتبجؿ، لػ تبجلت لكانت الصامة الكبخػ، يقػؿ الخجل: وهللا 
كشت شبيبا، سبحاف هللا ! رجع أميِّا، كشت ميشجسا، كشت خياشا، السيارات أيغ ىي مػدعة ؟ في الجماغ، الحاكخة، 

و، انتيى لتبجؿ خبليا الجماغ ؟ ما عخؼ أوالده، يقػؿ: مغ أنِت ؟ ابشتو، ال يعخفيا، أيغ مغ أنت ؟ ال أعخؼ، ابش
ىػيتظ ؟ لػ تبجلت خبليا الجماغ فسا ِمغ شيء اسسو عمع، وال ذاكخة، وال خبخة، وال ميارة، وال قجرة، كمو يشتيي، 

 ىحه حكسة َمغ ؟ قجرة َمغ ؟ رحسة َمغ ؟ الحاكخة ثابتة.
.لكغ هللا أحياناً   ، سبحانظ يا رب، يحِجث حاالت نادرة لتأكيج ىحه القاعجة، أحيانا يحُجث لئلنداف فقُج ذاكخة جدئيّّ

حجثشي أخ كخيع، قاؿ لي: أبي عشجه معسل، فخخج مغ معسمو إلى البيت، قاؿ لي: بقي ساعتيغ ما عخؼ أيغ بيتو، 
 لو: أيغ بيتي ؟ ابشو ساكغ في مشصقة الجدخ األبيس، تحّكخ بيت ابشو، جاء إليو، فاؿ 
 رجٌل آخخ فقَج ذاكختو، جاء ابشو مغ أمخيكا قاؿ لو: مغ أنت ؟ 

ىحه الحاكخة هللا عد وجل في حاالت نادرة يعّخفظ بقيسة دماغظ، دماغظ فيو ذاكخة، الحاكخة بحجع حبة العجس، 
 تتدع لدبعيغ مميار صػرة.

رت ىحه السجيشة بالفشجؽ نفدو، ىحا الفشجؽ نفدو، مخة صار تفجيخ بسجيشة عخبية بفشجؽ، شبعًا لسحتو باألخبار، ز 
الرػرة تمتقَط في ثانية، ترػر مغ خسذ سشػات الرػرة محفػضة في الجماغ، فمسا تصابقت الرػرة قمت: ىحا 

 الفشجؽ نفدو.
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فالحاكخة شيء عطيع ججًا، والجماغ ال يتغيخ، شسئغ نفدظ، ذاكختظ، خبخاتظ معمػماتظ، أصجقائظ، أوالدؾ 
 ، قجراتظ العامة، مياراتظ كمو محفػظ بحاكختظ.أقخباؤؾ

ىشاؾ شخفة: دخل رجٌل إلى الجامع، يزع ححاءه، لو محل بجماغو، الجليل أنو قج يكػف في حجيث حسيع مع 
 صاحبو، فيجخمػف إلى الجامع ال يتخكد بحىشو أيغ محل ححائو، يشدى أيغ وضعو ؟ 

 ( خبليا القمب ال تتغيخ:2)

ة دالة عمى عطستو، واضحة ججًا، لكغ يقػؿ اإلنداف: أنا لي عذخوف سشة، خبليا القمب وهللا إنيا آيات محىم
 أيزًا لع تتغيخ، لساذا ؟ ال أعمع، القمب ىػ ىَػ، لسا تأتي آية قخآنية: 

 ﴿ َلُيْع ُقُمػٌب الَّ َيْفَقُيػَف ِبَيا ﴾ 
 (.  179) سػرة الحج اآلية: 

قمبا مغ  73سيذ والسذاعخ واألذواؽ، كيف ُعخؼ ىحا ؟ بعج ما زرعػا هللا أعمع، ثع اكتذف أف القمب مػشغ األحا
إنداف إلنداف، كل مذاعخ وىػايات الحؼ ُأخح القمب مشو انتقمت لسغ ُأخح القمب إليو، ىحا إف شاء هللا في درس 

 قادـ سأشخحو لكع بالتفريل، ىحا إنجاز عمسي كبيخ.

 إذًا: حيشسا قاؿ هللا عد وجل: 

 الَّ َيْفَقُيػَف ِبَيا ﴾ ﴿ َلُيْع ُقُمػبٌ 
ىحا القمب في قػة إدراكية، القمب الرشػبخؼ، السزخة في خبليا عربية إدراكية تفػؽ الخبليا الجماغية بخسدسئة 

 ضعف، وىي تأمخ القمب، ىحا إنجاز عمسي عسخه قخيب ججًا.

 والحسج  رب العالسيغ 
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خرائز  -لذيػة باإلنداف تحكع ا -2-( مقػمات التكميف : الذيػة 63-03الجرس )
 الساء

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال 
سا، وأرنا الحق حقًا عمع لشا إال ما عمستشا إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عم

وارزقشا اتباعو، وأرنا الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا في 
 رحستظ في عبادؾ الرالحيغ. 

ًما لمتكميف:  الذيػة مقػِّ

 َمغ ىػ عبُج الذيػة ؟ – 0

اإلعجاز، وفي الجرس الساضي بجأنا مػضػع " أييا اإلخػة الكخاـ، مع درس الدادس عذخ مغ دروس العقيجة و 
الذيػة "، والذيػة إحجػ مقػمات التكميف، ىشاؾ تداؤؿ عشج معطع الشاس أنو لػال الذيػات لسا وقع الشاس في 
السعاصي واآلثاـ، وقج يأتػف ببعس الذػاىج أف الشبي عميو الربلة والدبلـ فيسا رواه اإلماـ البخارؼ َعْغ َأِبي 

 ِضَي َّللاَُّ َعْشُو َعْغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: ُىَخْيَخَة رَ 
ْرَىِع، َواْلَقِصيَفِة َواْلَخِسيَرِة، ِإْف ُأْعِصَي َرِضَي، َوِإْف َلْع ُيْعَط َلْع َيخْ  يَشاِر َوالجِّ  َض (()) َتِعَذ َعْبُج الجِّ

عبجًا  فاإلنداف عبٌج لمجيشار، وعبٌج لمجرىع، وقج يكػف 
لبصشو، وقج يكػف عبجًا لفخجو، وقج يكػف عبجًا 

 لمخسيرة لثيابو.

الحقيقة أف ىحا الحجيث يذيخ إلى فئة مغ الشاس 
عبجت شيػاتيا مغ دوف هللا، وقج أكج هللا ىحا السعشى 

 فقاؿ:
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 ﴿ َأَرَأْيَت َمِغ اتََّخَح ِإَلَيُو َىَػاُه ﴾ 
 (  43) سػرة الفخقاف اآلية: 

ف العبادة نػعاف، ىشاؾ عبيج، وىشاؾ عباد، العبيج جسع عبج القيخ، والعباد جسع عبج الذكخ، وكسا تعمسػف أ
فاإلنداف الحؼ عخؼ هللا، بسبادرة مشو، وأحبو، وأشاعو وأقبل عميو، والتـد بسشيجو، وأحدغ إلى خمقو، ىحا عبج 

 الذكخ، وجسعو عباد.

ْحَسِغ الَِّحيَغ َيْسُذػَف َعَمى   اأْلَْرِض َىْػًنا ﴾ ﴿ َوِعَباُد الخَّ
 ( 63) سػرة الفخقاف اآلية: 

بيشسا الحؼ ركب رأسو، وتحكست بو شيػتو، وعبج شيػاتو مغ دوف هللا فيحا عبج القيخ، ىػ عبج ، ألنو مقيػر، 
 ألنو في قبزة هللا، ففي أية ثانية يشتيي عشج هللا، فيحا عبج القيخ جسعو عبيج.

ـٍ لِّمْ   َعِبيِج ﴾ ﴿ َوَما َربَُّظ ِبَطبلَّ
 ( 46) سػرة فرمت اآلية: 

 الذيػة حيادية: – 2

كسا قمت في درس سابق: الذيػة حيادية، ألنظ مخيخ يسكغ أف تكػف الذيػة سمسًا تخقى بيا إلى أعمى عمييغ، 
ويسكغ أف تكػف الذيػة نفديا دركات ييػؼ بيا اإلنداف إلى أسفل سافميغ، ىي حيادية، وال أدّؿ عمى ذلظ مغ 

 سثل الحؼ استخجمو كثيخًا:ىحا ال
الػقػد الدائل في السخكبة إف وضع في السدتػدعات 
السحَكسة، وساؿ في األنابيب السحَكسة، وانفجخ في 
الػقت السشاسب، وفي السكاف السشاسب ولََّج حخكة 
نافعة، الدائل ىػىػ، إذا ُصب عمى السخكبة أعصى 
قػد شخارة أحخقت السخكبة وَمغ فييا، فكسا أف ىحا الػ 
الدائل قػة محخكة نافعة رائعة، ىػ قػة مجمخة ماحقة، 
ىكحا الذيػة، اعتقج اعتقادًا يقيشيًا أف الذيػات حيادية، 
فيي سمٌَّع تخقى بيا إلى أعمى عمييغ، ودركات ييػؼ 
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 بيا اإلنداف أحيانًا إلى أسفل سافميغ.
أمخىا، تحفطو إذا غاب عشيا، يشجب مشيا  ضخبت مثبل، إنداف يتدوج امخأة صالحة تدخه إف نطخ إلييا، تصيعو إف

أوالدًا أبخارًا، وبشات مؤمشات يتدوجغ شباب مؤمشيغ، تجج األسخة رائعة، أحفاد وأحفاد األحفاد أناس صالحػف، 
تخبيتيع عالية، وعشاصخ شيبة في السجتسع، رأس ىحه األسخة لو مكانة مخمػقة ججًا، مع أّف أصل ىحا السذخوع 

 ذ كحلظ ؟عبلقة جشدية ، ألي
واإلنداف قج يفتح مميى ليميا، يساَرس السعاصي واآلثاـ، يدسح لخواد ىحا السميى أف يقعػا في الدنا والحخاـ، وما 

 إلى ذلظ، تجج ىحا السكاف بؤرة فداد، واألصل عبلقة جشدية.
فل سافميغ، فالذيػات حيادية، يسكغ أف تخقى بيا إلى أعمى عمييغ، وبالذيػة يسكغ أف ييػؼ اإلنداف إلى أس

 والذيػة ىي ىَي.

 الحطػظ الجنيػية حيادية: – 6

الذيػات حيادية، والحطػظ حيادية، والحكاء حيادؼ، فقج تكػف ذكيًا فتدتخجـ ىحا الحكاء في نذخ الحق، وقج تكػف 
 ذكيًا فتدتخجـ ىحا الحكاء في إفداد البذخ، وفي جسع األمػاؿ الصائمة مغ شخيق غيخ مذخوع.

ف في خجمة الحق، ألف اإلنداف إذا كاف وسيسًا أعانتو وسامتو عمى تحقيق أىجافو في الحياة، وقج الػسامة قج تكػ 
 تكػف ىحه الػسامة سببًا لػقػع ىحا الذاب في آالؼ السعاصي واآلثاـ.

شبلقة المداف، وجسيع الحطػظ حيادية، وجسيع 
الذيػات حيادية، وجسيع األعصيات اإلليية حيادية، 

، فإما أف يشفق في شاعة هللا فتخقى أعصاؾ هللا ماال
بو إلى أعمى عمييغ، أو أف يشفق الساؿ في إفداد 
 الشاس، وفي مسارسة شيػات ال تخضي هللا.
الػجاىة: قج تكػف في مشرب رفيع فتدتخجـ ىحا 
السشرب إلحقاؽ الحق، وإبصاؿ الباشل، فتخقى بيحا 
السشرب إلى أعمى عمييغ، وقج تدتخجـ ىحا السشرب 

ع أمػاؿ شائمة بصخيق غيخ مذخوع،فتيػؼ إلى أسفل سافميغ ؼ، الحطػظ، والذيػات، واألعصيات اإلليية لتجسي
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 كميا حيادية، ألنظ مخيَّخ فكل شيء حيادؼ، تخقى بو أو تيػؼ بو.
 لحلظ قخأ بعزيع ىحه اآلية، وىي قػلو تعالى:
نَداُف ِإَذا َما اْبَتبَلُه َربُُّو َفَأْكَخَموُ  َوَنعََّسُو َفَيُقػُؿ َربِّي َأْكَخَمغ * َوَأمَّا ِإَذا َما اْبَتبَلُه َفَقَجَر َعَمْيِو ِرْزَقُو َفَيُقػُؿ  ﴿ َفَأمَّا اإلِْ

 َربِّي َأَىاَنِغ ﴾ 
 ) سػرة الفجخ (.

 جاء الجػاب اإلليي الخادع:

 ﴿ َكبلَّ ﴾ 
 (. 17) سػرة الفجخ اآلية: 

 عصائي ابتبلء، وحخماني دواء. ليذ كحلظ، ليذ عصائي إكخامًا، وال مشعي حخمانًا،

سؤاؿ أشخحو كثيخًا: ىل الساؿ نعسة ؟ نعع، وال، ىل الفقخ نعسة ؟ نعع، وال ، كيف ؟ الساؿ نعسة إذا كاف كدبو 
 مذخوعًا، وأنفق في شخيق مذخوع.

 سشة، وقج أجخيت البارحة فحػصا 96وهللِا زرت شخرا والج صجيقي في العيج قبل سشػات، قاؿ لي: أنا عسخؼ 
، قاؿ لي: وهللا ال أعخؼ الحخاـ، ال حخاـ الشداء وال حخاـ الساؿ، مغ 96كاممة، والشتائج كميا شبيعية، في سغ 

 عاش تقيًا عاش قػيًا.

 شاعة هللا تجمب األمغ والدعادة والصسأنيشة: – 4

وجل أعصاه هللا عد وجل  أييا اإلخػة، الجنيا جسيمة بصاعة هللا، الجنيا مدعجة بصاعة هللا ، ىحا الحؼ يصيع هللا عد
 حقِّا عميو.

 ُو ُعَفْيٌخ َفَقاَؿ: َعْغ ُمَعاٍذ َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو َقاَؿ: ُكْشُت ِرْدَؼ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َعَمى ِحَساٍر ُيَقاُؿ لَ 
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)) َيا ُمَعاُذ، َىْل َتْجِري َحقَّ َّللاَِّ َعَمى ِعَباِدِه ؟ َوَما 
ُ َوَرُسػُلُو َأْعَمُع، َقاَؿ: حَ  قُّ اْلِعَباِد َعَمى َّللاَِّ ؟ ُقْمُت: َّللاَّ

َفِإفَّ َحقَّ َّللاَِّ َعَمى اْلِعَباِد َأْف َيْعُبُجوُه، َواَل ُيْذِخُكػا ِبِو 
َشْيًئا، َوَحقَّ اْلِعَباِد َعَمى َّللاَِّ َأْف اَل ُيَعحَِّب َمْغ اَل 

 ُيْذِخُؾ ِبِو َشْيًئا... (( 
 متفق عميو [ ] 

أنت أييا السؤمغ، يا مغ تحزخ ىحا الجرس، ويا 
مغ يدسع ىحا الجرس، إذا أشعت هللا فيسا أمخؾ أنذأ 

 هللا لظ حقًا عميو، أاّل يعحبظ.

ُؿ َعَمْيِيُع اْلَسبَلِئَكُة َأالَّ َتَخاُفػا َواَل  ُ ُثعَّ اْسَتَقاُمػا َتَتَشدَّ   َتْحَدُنػا ﴾ ﴿ ِإفَّ الَِّحيَغ َقاُلػا َربَُّشا َّللاَّ
 (.  30) سػرة فرمت اآلية: 

وهللا أييا اإلخػة، أنا ال أصجؽ أف يجتسع في قمب السؤمغ خػؼ، أو قمق، أو إحباط أو سػداوية، هللا عد وجل 
 شسأنظ في القخآف الكخيع قاؿ لظ: إنشي أدافع عشظ، هللا في عميائو يجافع عشظ.

َ ُيَجاِفُع َعِغ الَِّحيَغ   آَمُشػا ﴾ ﴿ ِإفَّ َّللاَّ
 (. 38) سػرة الحج اآلية: 

 ﴿ َوَمغ ُيْؤَت اْلِحْكَسَة َفَقْج ُأوِتَي َخْيًخا َكِثيخًا ﴾ 
 (. 296) سػرة البقخة اآلية: 

 يؤتيظ الخضى، أنت راٍض عغ هللا، يؤتيظ األمغ، وىي أغمى نعسة عمى اإلشبلؽ.

ْغ َخْػٍؼ ﴾   ﴿ َأْشَعَسُيع مِّغ ُجػٍع َوآَمَشُيع مِّ
 قخير (. ) سػرة 

 
 يؤتيظ الدعادة، يؤتيظ الدكيشة.
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فمحلظ أييا اإلخػة، الذيػات حيادية، بالعكذ لػال 
الذيػات لع تخَؽ إلى رب األرض والدساوات، لػال 
الذيػات لسا كانت جشة، ترػر أف كل شيء مباح، 
بَع تتقخب إلى هللا ؟ فإذا وِججت محخمات، فبغس 

ذبػه تتقخب إلى البرخ تتقخب إلى هللا، وبتخؾ دخل م
هللا، وبزبط المداف تتقخب إلى هللا، الغيبة محخمة، 
والشسيسة كحلظ، واإليقاع بيغ الشاس، والكبخ، وارتكاب 
خسديغ معرية بالمداف، فإذا اجتشبت كل ىحه 
 السعاصي، ضبصت سسعظ، ضبصت برخؾ، ضبصت لدانظ، ضبصت حخكتظ، ضبصت يجيظ، تخقى إلى هللا.

الذيػات لسا ارتقيشا إلى رب األرض والدساوات، لػال الذيػات لسا كانت جشات، ىحه الجشات فمحلظ أؤكج لكع لػال 
 التي تجخؼ مغ تحتيا األنيار.

 ﴿ ُأُكُمَيا َدآِئٌع ِوِضمَُّيا ﴾ 
 (.  35) سػرة الخعج اآلية: 

* ِإنِّي َضَششُت َأنِّي ُمبَلٍؽ ِحَداِبيْو * َفُيَػ ِفي ِعيَذٍة  ﴿ َفَأمَّا َمْغ ُأوِتَي ِكَتاَبُو ِبَيِسيِشِو َفَيُقػُؿ َىاُؤـُ اْقَخُؤوا ِكَتاِبيوْ 
ـِ الْ   َخاِلَيِة ﴾ رَّاِضَيٍة * ِفي َجشٍَّة َعاِلَيٍة * ُقُصػُفَيا َداِنَيٌة * ُكُمػا َواْشَخُبػا َىِشيًئا ِبَسا َأْسَمْفُتْع ِفي اأْلَيَّا

 ) سػرة الحاقة (. 

 فيو حخماف:في اإلسبلـ تشطيع لمذيػة، وليذ  – 1

أييا اإلخػة، أنا أخاشب الذباب، أنت في بجاية حياتظ، إياؾ أف تعتقج، أو أف تتػىع أف ىشاؾ في اإلسبلـ حخمانا، 
ليذ في اإلسبلـ حخماف، فيو تشطيع، فسا مغ شيػة أودعيا هللا في اإلنداف إال وجعل ليا قشاًة نطيفة تدخؼ 

، ألف ىحا الجيغ ديغ الفصخة، وأّية شيػة أودعيا هللا فيظ جعل ليا خبلليا، الذعػر بالحخماف ال أصل لو في الجيغ
قشاة نطيفة تدخؼ خبلليا، حتى شيػة العمػ في األرض مػجػدة في كل إنداف، ليا أسساء متعجدة، يدسييا عمساء 

دعيا هللا الشفذ تأكيج الحات، يدسييا بعزيع الذعػر بالتفػؽ، يدسييا بعزيع اآلخخ الديصخة، ىحه الذيػة التي أو 
في اإلنداف يسكغ عغ شخيق شمب العمع، والعسل الرالح أف تخوػ، وأف تكػف في مػضع تكخيع لظ، ألع يقل هللا 
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 عد وجل:
 ﴿ َأَلْع َنْذَخْح َلَظ َصْجَرَؾ * َوَوَضْعَشا َعشَظ ِوْزَرَؾ * الَِّحي َأنَقَس َضْيَخَؾ * َوَرَفْعَشا َلَظ ِذْكَخَؾ ﴾ 

 ) سػرة الذخح (. 

ِمغ إنداف يصمب العمع إال ولو مكانة عشج هللا عد ما 
وجل، نحغ في العسخة يأتي إلى ىحا السدجج مبلييغ 
مسميشة كل عاـ، يقػلػف: يا سيجؼ، يا رسػؿ هللا، 
أشيج أنظ بمغت الخسالة، وأديت األمانة، ونرحت 
األمة، وكذفت الغسة، وجاىجت في هللا حق الجياد ، 

اد، ألنو عخؼ هللا، وىجيت العباد إلى سبيل الخش
 وحسل لػاء الجعػة.

ًخا َوَنِحيًخا * َوَداِعًيا ِإَلى َّللاَِّ ِبِإْذِنِو َوِسَخا  ًجا مُِّشيًخا ﴾ ﴿ َيا َأيَُّيا الشَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْمَشاَؾ َشاِىًجا َوُمَبذِّ
 ) سػرة األحداب ( 

لشبي بحقظ: ما شمعت شسذ عمى رجل بعج ثع تقف أماـ الرجيق، تقػؿ لو: يا صاحب رسػؿ هللا، يا مغ قاؿ ا
 نبي أفزل مغ أبي بكخ، ما ساءني قط.

 تقف أماـ قبخ سيجنا عسخ، يا أييا الفاروؽ، لػ كاف نبي بعجؼ لكاف عسخ.

ىؤالء الحيغ صجقػا، وآمشػا، واستقامػا، وأخمرػا، وأحدشػا، رفع هللا ذكخىع، والحيغ عارضػا وكحبػا أيغ ىع ؟ في 
 أبػ جيل، ىل يقػؿ أحج: سيجنا أبػ جيل !!؟ مدتحيل.مدبمة التاريخ، 

أييا اإلخػة الكخاـ، الذيػة ىي ىي، تخقى بيا أو تيػؼ بيا، ىي حيادية، وأنت مخيخ، أو ألنظ مخيخ ىي حيادية، 
 أية شيػة أودعيا هللا فيظ تخقى بيا إلى أعمى عمييغ.
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 حخكُة الذيػة، والذخع أعصاىا حيدا محجودا: – 3

شيء آخخ: ما مغ شيػة أودعت فيظ إال ليا قشاة نطيفة تدخؼ خبلليا ، لحلظ مدتحيل وألف ألف  لكغ ىشاؾ
مدتحيل أف تصيعو وتخدخ، ومدتحيل وألف ألف مدتحيل أف تعريو وتخبح، أنت معظ مشيج، اآلف الفكخة الجقيقة 

 درجة. 180ججًا الذيػة حيادية، لكغ الحخكة فييا 
سحيق، وعغ اليدار أنت في شخيق عغ اليسيغ واٍد 

واٍد سحيق، تخكب مخكبة، السقػد بيجؾ، لكغ السقػد 
، األولى 90، الػ90درجة، و 90فيو حخكة واسعة، 
الثانية عمى الػادؼ، ىبلؾ  90عمى الػادؼ، والػ
نحػ اليسيغ،  90درجة،  180محقق، السقػد يتحخؾ 

متخا، يتحسل  60نحػ اليدار، والصخيق عخضو  90و
ية مع اليسيغ ثبلثيغ، وعمى اليدار تحخيظ السقػد زاو 
تبقى عمى  60مدسػح بيا، الػ 60ثبلثيغ، لكغ الػ

درجة تبقى في الصخيق، إذا تجاوزت ىحا الخقع يكػف صاحب ىحه السخكبة  60الصخيق، إذا حخفَت السقػد ضسغ الػ
 في الػادؼ، وقج انتيت حياتو.

كمو، فمدفة الجيغ كميا أف تأتي حخكتظ في ىحه الذيػة حخكتيا واسعة، والسشيج أعصاؾ حيد محجود، الجيغ 
، الساؿ مسكغ سخقة، مسكغ اغتراب مسكغ احتياؿ، مسكغ تدويخ، مسكغ مكخ، مسكغ كحب، 60الجرجات الػ

 60مسكغ غر، مسكغ، مسكغ في مميػف مسكغ، وفي كدب مذخوع أساسة األمانة واإلتقاف، ما داـ السقػد بالػ
ع سالع، فإذا الحخكة تجاوزت ىحه الجرجات الدتيغ في الػادؼ ما ىػ الجيغ ؟ درجة أنت عمى الصخيق، سالع، غان

 .الجيغ 
ىػ الزبط، أف تزبط حخكتظ بجافع شيػاتظ وفق مشيج هللا، وفق الحيد الحؼ سسح هللا لظ بو، ىحا ىػ الجيغ، 

خكة السقػد بالدتيغ ىحه ىي االستقامة، ىحا ىػ العسل الرالح، أف تأتي الحخكة وفق مشيج هللا، أو أف تبقى ح
 درجة، الدتيغ تبقى عمى الصخيق، أكثخ إلى الػادؼ، يسشة أو يدخػ.

 لحلظ قاؿ تعالى:
ةِ  َيَػاِت ِمَغ الشَِّداء َواْلَبِشيَغ َواْلَقَشاِشيِخ اْلُسَقشَصَخِة ِمَغ الحََّىِب َواْلِفزَّ َمِة  ﴿ ُزيَِّغ ِلمشَّاِس ُحبُّ الذَّ َواْلَخْيِل اْلُسَدػَّ
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ْنَيا ﴾ َواأَلنْ  ـِ َواْلَحْخِث َذِلَظ َمَتاُع اْلَحَياِة الجُّ  َعا
 (  14) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

الجشة كميا لسغ ضبط شيػاتو، يقػلػف: حزارة 
السدمسيغ أساسيا ضبط الحات، وحزارة الغخبييغ 

 أساسيا الديصخة وضبط الصبيعة.

حقل البتخوؿ في قعخ بحخ الذساؿ كيف ُحفخت ىحه 
قعخ البحخ ؟ وكيف لع يجخل الساء السالح  األبيار في

إلييا ؟ وكيف حرشت ؟ وكيف أودعت األنابيب ؟ 
وكيف صب االسسشت فػؽ الساؿ ؟ شيء محىل، 
استخخجػا الشفط مغ قعخ الذساؿ، وصمػا إلى القسخ، 

ف قخية، وىشاؾ وصمػا إلى السخيخ، وصمػا إلى السذتخؼ، نقمػا الرػرة في العالع كمو، نقمػا الرػت ، والعالع اآل
 إنجازات عمسية محىمة، الغخب سيصخ عمى القخية، أصبح العالع سصح مكتب، فبقصعة صغيخة تخاشب العالع كمو.
كشت في عخفات، ُشمب مشي كمسة عمى الفزائية الدػرية، ألقيت حجيثا ُسسع في الخسذ قارات، أمامي قصعة 

 ؽ، وإنجاز محىل.تكمست بيا ىحا الكبلـ ُعسع عمى خسذ قارات، شيء ال يرج

 ضبُط الذيػة ثسُغ الَجشة: – 7

أييا اإلخػة الكخاـ، ما مغ شيػة جعميا هللا في اإلنداف إال وجعل ليا قشاة نطيفة تدخؼ خبلليا، أما ضبط إيقاع 
 درجة بالزبط، جاءت اآلية الكخيسة: 60الحخكة فػفق

ِو َوَنَيى الشَّْفَذ َعغِ  ـَ َربِّ  اْلَيَػى * َفِإفَّ اْلَجشََّة ِىَي اْلَسْأَوى ﴾  ﴿ َوَأمَّا َمْغ َخاَؼ َمَقا
 ) سػرة الشازعات (
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ثسغ الجشة ىػ الزبط، ثسغ الجشة أف تػقع الحخكة 
وفق الحيد الحؼ سسح هللا بو ، فمظ أف تأكل مغ 
شعاـ حبلؿ، أؼ اشُتخؼ بساؿ حبلؿ، وىحا الساؿ 
الحبلؿ ُاكتدب وفق الرجؽ والجيج الحقيقي، ال وفق 

 واالحتياؿ. الكحب

 )) أشب مصعسظ تكغ مدتجاب الجعػة (( 
 ] رواه الصبخاني عغ ابغ عباس [
  

لظ أف تتدوج امخأة تخوؽ لظ بالحبلؿ، ال تخجل بيحا، ىحا شيء شخعي، بل إف الشبي عميو الربلة والدبلـ أشار 
 فقاؿ:

 أجخ؟ ((  )) وفي بزع أحجكع صجقة قالػا يا رسػؿ هللا يأتي أحجنا شيػتو ويكػف لو فييا
 ] رواه مدمع عغ أبي ذر [. 

شيء غيخ معقػؿ ! لػ كانت في الحخاـ كاف عميظ وزر، إذًا ىػ في أجخ، مغ ىشا يخقى السؤمغ بالذيػة مختيغ، 
 يخقى مخة شاكخًا، ويخقى مخة صابخًا، مثل السشذار يعسل شالًعا ونازاًل، شاكخًا، وصابخًا.

متفمتة فغززت برخؾ عشيا وقمت: إني أخاؼ هللا رب العالسيغ، أنت تسذي في الصخيق، مخت امخأة متبحلة 
ارتقيت، دخمت بيتظ نطخت إلى امخأتظ، ِمغ حقظ أف تشطخ إلييا، شكخت هللا عمى أف هللا أكخمظ بدوجة، تخقى 

 إلى هللا شاكخًا.

بو شعامًا وشخابًا تخكت ماال حخاما تخقى إلى هللا صابخًا، عسمَت عسبل مذخوعا، وكدبَت ماال حبلال، واشتخيَت 
 وثيابًا تخقى إلى هللا شاكخًا، تخقى بيا مختيغ، تخقى بيا صابخًا، تخقى بيا شاكخًا.
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مخة ثانية: لػال الذيػات لسا وصل اإلنداف إلى رب 
 األرض والدساوات، لػال الذيػات لسا كانت جشات.
 البج أف تَجَع بيشظ وبيغ السعرية ىامر أماف:

، هللا عد وجل قاؿ  اآلف مع فكخة فخعية، الدنا محـخ
 لظ: 

 ﴿ َواَل َتْقَخُبػْا الدَِّنى ﴾ 
 (.  32) سػرة اإلسخاء اآلية: 

 الحكسة اإلليية ما قاؿ هللا: ال تدِف، قاؿ: 
 ﴿ َواَل َتْقَخُبػْا الدَِّنى ﴾

 أؼ: اجعل بيشظ وبيغ ىحه السعرية الكبيخة ىامر أماف.
ح ىحا بسثٍل: تيار كيخبائي  ػلت، وزيخ الكيخباء يزع لػحة: مسشػع االقتخاب مغ التيار، ألف لمتيار ف 8000أوضِّ

ثسانية أمتار، َمغ دخل في حـخ التيار أصبح فحسة سػداء، فبل بج مغ تخؾ مدافة بيشظ وبيغ التيار، ألف قػة 
البرخ، مشع جحبو كبيخة ججًا، وىشاؾ شيػات قػة جحبيا كبيخة، هللا مشع الخمػة، مشع صحبة األراذؿ، مشع إشبلؽ 

 مقجمات الدنا، فسغ ابتعج عغ مقجمات الدنا كخمو هللا، وحساه مغ الدنا.
 )) مغ حاـ حػؿ الحسى يػشظ أف يقع فيو (( 

 ] متفق عميو [. 

 )) وإف لكل ممظ حسًى، أال وإف حسى َّللاَّ محارمو (( 
 ] متفق عميو [.

ال بج مغ أف تجع بيشظ وبيغ الدنا والسحخمات ىامر 
ػر الذيػات السحخمة كشيخ عسيق مخيف أماف، تر

لو شاشئ مائل زلق، لو شاشئ مدتٍػ جاؼ، الشيخ 
ىشا، بصػلتظ كسؤمغ أف تسذي ىشا، شاشئ مدتػؼ 
جاؼ متسّكغ، أما ىحا الذاشئ فدلق ومائل، احتساؿ 
الدقػط فيو كبيخ، مغ ىشا جاء قػؿ سيجنا عيدى 
عميو وعمى نبيشا أفزل الربلة والدبلـ: " الذخيف 
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 الحؼ ييخب مغ أسباب الخصيئة ". ىػ

 ﴿ َواَل َتْقَخُبػْا الدَِّنى ﴾
 ﴿ ِإنَُّو َكاَف َفاِحَذًة َوَساء َسِبيبًل ﴾ 

 ) سػرة اإلسخاء (.

 ﴿ ِتْمَظ ُحُجوُد َّللّاِ َفبَل َتْقَخُبػَىا ﴾ 
 (. 187) سػرة البقخة اآلية: 

 َأْحَدُغ ﴾  ﴿ َواَل َتْقَخُبػْا َماَؿ اْلَيِتيِع ِإالَّ ِبالَِّتي ِىيَ 
 (. 152) سػرة األنعاـ اآلية: 

 يجب أف تعخؼ مقاـ هللا، اإليساف كمو أف تخاؼ مقاـ هللا.

ـَ َربِِّو َجشََّتاِف ﴾   ﴿ َوِلَسْغ َخاَؼ َمَقا
 ) سػرة الخحسغ (. 

 جشة في الجنيا، وجشة في اآلخخة:

ـَ َربِِّو َجشََّتاِف ﴾  ﴿ َوِلَسْغ َخاَؼ َمَقا
يقػؿ: " مداكيغ أىل الجنيا، جاؤوا إلى الجنيا وخخجػا مشيا، ولع يحوقػا أشيب ما فييا، أشيب ما  وهللا أحج العمساء

 فييا القخب مغ هللا عد وجل "، بجليل:

ْنَيا ﴾  َغ اْلَحَياِة الجُّ  ﴿ َيْعَمُسػَف َضاِىًخا مِّ
 (. 7) سػرة الخـو اآلية: 

 هللا عد وجل أثبت ليع عمسًا بطاىخىا.

: " بدتاني في صجرؼ، ماذا يفعل أعجائي بي ؟ إف أبعجوني فإبعادؼ سياحة، وإف حبدػني يقػؿ عاِلع آخخ
 فحبدي خمػة، وإف قتمػني فقتمي شيادة، ماذا يفعل أعجائي بي ؟ ".

 الفخؽ بيغ السؤمغ وغيخ السؤمغ كبيخ ججا:

ال يرمي، ال، الفخؽ أعسق  برخاحة الفخؽ بيغ السؤمغ وغيخ السؤمغ ليذ فخقًا بيغ إندانيغ، األوؿ يرمي والثاني
مغ ىحا بكثيخ، بيغ إنداف متػازف، سعيج، متفائل، آمغ، مػفَّق، محفػظ، مشرػر، متقجـ، متصػر، وبيغ إنداف 
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 خامل، يائذ، قمق، ححر، كئيب، معو إحباط، الفخؽ كبيخ ججًا.
أنا أتسشى أف نػقغ يقيشًا قصعيًا أف الفخؽ ليذ شكميًا، 

يكػف جدُع الصالب غيخ ىشاؾ فخؽ شكمي أحيانًا، 
وسيع، لكغ األوؿ، والثاني أشػؿ، الفخؽ فقط في 
الصػؿ، وىحا فخؽ بديط، ىحا الفخؽ بيغ السؤمغ وغيخ 
السؤمغ فخؽ كبيخ ججًا، فخؽ في البشية، فخؽ في 
الشػع، فخؽ في الحالة الشفدية، الفخؽ في الثقة با، 

 الفخؽ في التػازف، الفخؽ في الدعادة.
 قيق، هللا عد وجل لسا قاؿ: ىشاؾ معشى د

ْو * َفُيَػ ِفي ِعيَذٍة ﴿ َفَأمَّا َمْغ ُأوِتَي ِكَتاَبُو ِبَيِسيِشِو َفَيُقػُؿ َىاُؤـُ اْقَخُؤوا ِكَتاِبيْو * ِإنِّي َضَششُت َأنِّي ُمبَلٍؽ ِحَداِبي
ـِ اْلَخاِلَيِة ﴾ رَّاِضَيٍة * ِفي َجشٍَّة َعاِلَيٍة * ُقُصػُفَيا َداِنَيٌة * ُكُمػا َواْشَخُبػا ىَ   ِشيًئا ِبَسا َأْسَمْفُتْع ِفي اأْلَيَّا

َيا َلْيَتَيا َكاَنِت اْلَقاِضَيَة ﴿ َوَأمَّا َمْغ ُأوِتَي ِكَتاَبُو ِبِذَساِلِو َفَيُقػُؿ َيا َلْيَتِشي َلْع ُأوَت ِكَتاِبيْو * َوَلْع َأْدِر َما ِحَداِبيْو * 
َعشِّي ُسْمَصاِنيْو * ُخُحوُه َفُغمُّػُه * ُثعَّ اْلَجِحيَع َصمُّػُه * ُثعَّ ِفي ِسْمِدَمٍة َذْرُعَيا  * َما َأْغَشى َعشِّي َماِليْو * َىَمظَ 

 َسْبُعػَف ِذَراًعا َفاْسُمُكػُه * ِإنَُّو َكاَف اَل ُيْؤِمُغ ِباَلِلَِّ اْلَعِطيع ﴾ 
 ) سػرة الحاقة (.

 أمخه، إبميذ آمغ با، لكغ ما عّطسو، قاؿ:الدؤاؿ ىشا: ما لع تؤمغ با العطيع فمغ تدتقيع عمى 

 ﴿ َفِبِعدَِّتَظ ﴾ 
 (. 82) سػرة ص اآلية: 

ـِ ُيْبَعُثػَف ﴾   ﴿ َفَأنِطْخِني ِإَلى َيْػ
 ) سػرة األعخاؼ (. 

 قاؿ:

 ﴿ َخَمْقَتِشي ِمغ نَّاٍر َوَخَمْقَتُو ِمغ ِشيٍغ ﴾ 
 (. 12) سػرة األعخاؼ اآلية: 
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عطيع، فاألمخ يشرب عمى فالبصػلة أف تؤمغ با ال
تعطيع هللا عد وجل، فمحلظ اإلنداف إذا لع يؤمغ با 
العطيع لَع يدتحق الشار ؟ سؤاؿ عسيق ججًا، يدتحق 
اإلنداف الشار إف لع يؤمغ با العطيع، ألنو عشجئٍح ال 
يصيعو، وكل إنداف ما آمغ با ال بج مغ أف يعتجؼ 

 عمى اآلخخيغ.

 

التفمت في شيػاتو، فيحه فتاة ال تحل لو، يسكغ أف تكػف أمِّا، تكػف زوجة صالحة، أمِّا  أوضح مثٍل، الحؼ أراد
 راقية ججًا، لسا أفدجىا انحخفت، فذقيت في الجنيا واآلخخة، وىػ سبب شقائيا، معشى ذلظ:

َخاِط َلَشاِكُبػَف ﴾   ﴿ َوِإفَّ الَِّحيَغ اَل ُيْؤِمُشػَف ِباْْلِخَخِة َعِغ الرِّ
 ؤمشػف (.) سػرة الس

لػ ما آمشت با العطيع، وبقيت مدتقيسًا فبل مذكمة، لكغ إذا ما آمغ اإلنداف با العطيع ففي األعع األغمب 
سػؼ يشحخؼ، وانحخافو يعشي العجواف، أف يأخح ما ليذ لو، فيحا ممسح دقيق في اآلية، أف اإلنداف إف لع يؤمغ 

  القػيع.با العطيع فبل بج مغ أف يشحخؼ عغ مشيج هللا

 اإلنداف مخيَّخ في أعسالو:

اآلف كل ما يقاؿ أف الذيصاف أغػانا، الذيصاف أفدجنا، الذيصاف وسػس لشا، اآلية الرارخة لحاسسة القاشعة، ىحه 
 اآلية:

ْيَصاُف لسَّا ُقِزَي اأَلْمُخ ِإفَّ َّللّاَ َوَعَجُكْع َوْعَج اْلَحقِّ َوَوَعجتُُّكْع َفَأْخَمفْ  ُتُكْع َوَما َكاَف ِلَي َعَمْيُكع مِّغ ُسْمَصاٍف ﴿ َوَقاَؿ الذَّ
ِبُسْرِخِخيَّ ِإنِّي َكَفْخُت ِبَسا ِإالَّ َأف َدَعْػُتُكْع َفاْسَتَجْبُتْع ِلي َفبَل َتُمػُمػِني َوُلػُمػْا َأنُفَدُكع مَّا َأَنْا ِبُسْرِخِخُكْع َوَما َأنُتْع 

 َأْشَخْكُتُسػِف ِمغ َقْبُل ﴾ 
 (. 22آلية: ) سػرة إبخاىيع ا
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ما ِمغ إنداف يزل إندانا، لكغ في الطاىخ إنداف 
يزل إندانا عشجه رغبة في االنحخاؼ، أما في األصل 
 فاإلنداف مخيخ.

 اآلية الثانية:

 ﴿ ِإفَّ ِعَباِدي َلْيَذ َلَظ َعَمْيِيْع ُسْمَصاٌف ﴾ 
 (. 42) سػرة الحجخ اآلية: 

إلى هللا، أييا اإلخػة الكخاـ، ىحه الذيػات سبب رقيشا 
ىحه الذيػات سبب دخػلشا الجشة، ىحه الذيػات سمع 

نخقى بو، ىحه الذيػات حيادية، ما مغ شيػة أودعيا هللا في اإلنداف إال جعل ليا قشاة نطيفة تدخؼ خبلليا، إذًا: 
 لػال الذيػات لسا ارتقيشا إلى الجشة، ىي نعسة أـ نقسة ؟ ىي نعسة.

 وال مغ سشة، قاؿ أحُجىع: ىشاؾ شعخاء ال يشصمقػف ال مغ كتاب

 خمقَت الجساؿ فتشًة وقمت يا عبادي اتقػف 
*** 

 ىحا كبلـ شعخاء.

َعَخاء َيتَِّبُعُيُع اْلَغاُووَف ﴾   ﴿ َوالذُّ
 ) سػرة الذعخاء (.

 مػازنة سخيعة بيغ صشفيغ:

 اآلف مع مػازنة سخيعة:
 ﴿ َأَفَسغ َوَعْجَناُه َوْعًجا َحَدًشا ﴾ 

 (. 61) سػرة القرز اآلية: 
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إنداف انزبط، غس برخه، ضبط لدانو، ضبط 
 60أذنو، ضبط دخمو، ضبط إنفاقو، أوقع حخكتو بػ 
درجة، بقي عمى الصخيق، مات عمى ىحا الحاؿ، ىحا 

، قاؿ تعالى:  إنداف عشج هللا مكـخ

﴿ َأَفَسغ َوَعْجَناُه َوْعًجا َحَدًشا َفُيَػ اَلِقيِو َكَسغ مَّتَّْعَشاُه 
ْنَيا ُثعَّ ُىَػ َيْػـَ اْلِقَياَمِة ِمَغ اْلُسْحَزِخيَغ  َمَتاَع اْلَحَياةِ  الجُّ

 ﴾ 
 (. 61) سػرة القرز اآلية: 

 بيشيسا بػف شاسع:

ْنَيا ُثعَّ ُىَػ َيْػـَ الْ   َزِخيَغ ﴾ِقَياَمِة ِمَغ اْلُسحْ ﴿ َأَفَسغ َوَعْجَناُه َوْعًجا َحَدًشا َفُيَػ اَلِقيِو َكَسغ مَّتَّْعَشاُه َمَتاَع اْلَحَياِة الجُّ
فمحلظ ىحه الذيػات تحقق لئلنداف لحائح، والمحائح آنية، ومتشاقرة، وتعقبيا كآبة، أما اإليساف فيحقق سعادة، 

 المحائح حدية، تأتيظ مغ الخارج وآنية، ومتشاقرة، تتبعيا كآبة.

و وفق الحيد الحؼ سسح أييا اإلخػة، إذًا: حيشسا يتعخؼ اإلنداف إلى هللا عد وجل يػقع حخكتو انصبلقًا مغ شيػات
 هللا بو، عشجئٍح يدمع.

 العسل الرالح لو أثٌخ مدتقبمي:

بالسشاسبة في اإلنداف سبلمة وسعادة، باالستقامة عمى أمخ هللا يدمع، لكغ بالعسل الرالح يدعج، والفخؽ كبيخ بيغ 
إذا اتخحت الذيػة مبجأ الدبلمة والدعادة، أما اإلنداف لػ انكب عمى الذيػات وحجىا، يقػؿ بعس الفبلسفة: " 

انقمبت إلى ألع "، والحيغ يحخصػف عمى شيػاتيع دوف غيخىا، وال يمتفتػف إلى شيء آخخ ىؤالء أشقى الشاس، وإّف 
أشقى الشاس في الجنيا أرغبيع فييا، وأسعج الشاس في الجنيا أبعجىع عشيا، اإلنداف لو ىجؼ كبيخ، لو ىجؼ نبيل، 

ـ عسبل صالحا ألمتو، ىحا اليجؼ، وىحا العسل َيْدُسَػاف بو، فيذعخ نفدو إندانا ىجؼ عطيع أف يعخؼ هللا، أف يقج
مقجسا، إندانا عشج هللا مقخًبا، أما إذا التفت إلى شيػاتو فالذيػات ليذ ليا أثخ مدتقبمي، وإذا غخؽ اإلنداف في 
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 وال قيسة، وال مدتقببًل.السمحات، وفي الصعاـ الصيب، وفي الشدىات، ىحه المحائح كميا ال ترشع لو مكانة، 
مؤل أحُجىع حػض الحساـ بساء فاتخ، وجمذ فيو، ُسخ بو، ىل تعمع شيًئا ؟ ىل يربح شبيبا ؟ ىل يربح تاجخا 
كبيخا ؟ االستستاع بالحياة ليذ لو أثخ مدتقبمي، أما العسل الصيب فمو أثخ مدتقبمي، فإذا عاش اإلنداف لذيػتو 

يا أرغبيع فييا، أسعج الشاس في الجنيا أبعجىع عشيا، لحلظ ورد في بعس يذقى بيا، وإف أشقى الشاس في الجن
 َقاَؿ:  األحاديث َعغ ُمَعاِذ ْبِغ َجَبٍل َعْغ َرُسػِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ َلسَّا َبَعَثُو ِإَلى اْلَيَسغِ 

 ػا ِباْلُسَتَشعِِّسيَغ (( )) ِإيَّاَؾ َوالتََّشعَُّع َفِإفَّ ِعَباَد َّللاَِّ َلْيدُ 
 ] أخخجو أحسج [ 

التشعع وحجه يفزي باإلنداف إلى الذقاء، لحلظ أعمى ندب انتحار في العالع في دخل أصحابيا فمكي، وأكاد أقػؿ: 
 مذكمة اإلنداف اآلف أنو إنداف ببل ىجؼ، هللا عد وجل قاؿ:

 غ َيْسِذي َسِػيًّا َعَمى ِصَخاٍط مُّْدَتِقيٍع ﴾ ﴿ َأَفَسغ َيْسِذي ُمِكبًّا َعَمى َوْجِيِو َأْىَجى َأمَّ 
 ) سػرة السمظ (

ْد ىَجفظ في الحياة:  حجِّ

ْد ىجفظ،  الحؼ أتسشاه عمى اإلخػة الكخاـ أْف حجِّ
واجعل ىحا اليجؼ هللا، إليي أنت مقرػدؼ، 
ورضاؾ مصمػبي، لػ اختخت ىجفًا آخخ أقّل مغ 
بالسمل، إمكاناتظ بعج بمػغو تذقى، وتذعخ بالفخاغ و 

لػ اختخت أّؼ ىجؼ أرضي، ما داـ بعيجًا عشظ 
لعمظ تحمع بو، فإذا وصمت إليو، وأحصت بو، 

 واستػعبتو انتيى تأثيخه، فيبجأ الذقاء.
 
 فمحلظ مغ اختار هللا عد وجل اختار الحق األبجؼ األزلي. 
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 مغ اإلعجاز العمسي في القخآف: الساء:

 الساء أصل الحياة: – 0

مػضػع في اإلعجاز العمسي، الحقيقة ىشاؾ مػضػعات ثبلثة، قج يعجب أحجكع أف الحياة عمى اآلف نشتقل إلى 
 وجو األرض متعمقة بيا، لػالىا لسا كانت حياة عمى وجو األرض، ىحا السػضػع ىػ الساء.

 ﴿ َوَجَعْمَشا ِمَغ اْلَساء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ ﴾ 
 (.  30) سػرة األنبياء اآلية: 

 اء التسجد واالنكساش:مغ خرائز الس – 2

ليذ الساء وحجه، خريرة فيو، خريرة واحجة فيو، يتسيد بيا، ويشفخد بيا مغ بيغ كل عشاصخ الكػف، ىحه 
الخريرة أف الساء شأنو كذأف أؼ عشرخ، بالتدخيغ يتسجد، وبالتبخيج يشكسر، وأّؼ عشرخ حتى الحجخ، حتى 

رخ في األرض تدخشو يتسجد، تبخده يشكسر، األصل في السعادف كميا، حتى الغاز، حتى الدػائل كميا، أؼ عش
ذلظ أف الحخارة تدخع حخكة الحرات، وإف تدخعت حخكة الحرات تباعجت، فانقمب الجدع مغ صمب إلى لدج، إلى 
سائل، إلى غاز، وذرات الحخكة في الغاز كثيخة ججًا ومتباعجة، فالغاز ليذ لو حجع ثابت، وال شكل ثابت، أما 

ع سائل، لكغ شكمو غيخ ثابت، أما الرمب فمو شكل وحجع ثابتاف، والذكل والحجع ثابت في الدائل فمو حج
 الجساد، الذكل متبجؿ، الحجع ثابت في الدػائل، الذكل والحجع متبجؿ في الغازات.

تشتقل السادة مغ حالة صبلبة إلى سيػلة، إلى حالة 
غازية بحدب التدخيغ، وبالعكذ إذا كاف الذيء 

ناه يجسَّج، كالثمج، والذيء الغازؼ إذا بخدناه سائبل فبّخد
يربح سائبل، اسصػانات الغاز تجج فييا سيػلة ألنشا 
بخدناىا، والتبخيج يداوؼ الزغط، والتدخيغ يداوؼ 
رفع الزغط، فكل عشرخ في األرض بالتدخيغ ورفع 
الزغط يتسجد، وكل عشرخ في األرض بالتبخيج 

و استثشاءات وبالزغط يشكسر، إال الساء، الساء فم
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ػ 10ػ  20ػ  25ػ  20شبيعي  35و لمػ، فززت40بجرجة واحجة، درجة زائج أربع، أنت تأتي بػعاء ماء في بجرجة 
 ػ تشذأ آلية معاكدة، يتسجد. 4ػ  5

فيحا الساء ألنو يتسجد بجرجة زائج أربع فيشاؾ حياة في 
األرض، لػ انكسر زادت كثافتو ما الكثافة ؟ ندبة 

، اآلف البدسار كثافتو عالية، يغػص، الػزف ال الحجع
أما الفميغ ال يغػص، فكّل شيء كثافتو أقّل مغ الساء 

 يصفػ، وكل شيء كثافتو أكبخ يغػص.
لػ أف الساء إذا تجسج انكسر فدادت كثافتو يغػص، 
وفي بعس الحقب تتجسج جسيع البحار، مغ قعخىا 
إلى سصحيا، فإذا تجسجت انعجـ التبخخ، وإذا انعجـ 

خخ انعجمت األمصار، وإذا انعجمت األمصار مات الشبات، ومات الحيػاف، ومات اإلنداف، فكل حياتشا وحياة التب
الشباتات والحيػانات وجسيع الكائشات أساسيا أف ىحا الساء في درجة زائج أربع تشعكذ آليتو مغ االنكساش إلى 

 التسجد.
أمامو، اآلف تقتمع الرخػر عغ شخيق تجسيج الساء،  بالسشاسبة الساء إذا تسجد فميذ ىشاؾ قػة في األرض تقف

يحفخ صخخ، أربع ثقػب، يػضع فييا ماء، ويبخد، تقتمع الرخخة مكعبة مغ الخخاـ مغ أصل الجبل بيحه الصخيقة، 
 وأشج أنػاع الخبلئط السعجنية فيو محخؾ سيارة، إذا تجسج الساء يشفجخ السحخؾ ويترجع.
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 خبانية الكبخى:الساء مغ الشِّعع ال – 6

فمحلظ أييا اإلخػة، ىحا الساء مغ نعع هللا العطسى، 
أواًل: ىػ شفاؼ، ثانيًا: ال شعع لو، لػ كاف لو شعع 
معيغ، وجسيع األشعسة، وأنػاع الصبخ، والسذخوبات 
بيحه الصعسة، تخخج مغ جمجؾ، ما لو شعع، وال 
رائحة، وال لػف، لػ كاف لػنو زىخا فكل شيء صار 

، شجيج الشفػر، ميسا تكغ 14بخخ بجرجة زىخا، ويت
السدامات ضيقة يجخل مشيا، ويتبخخ بجرجة متجنية، 

 غمياف بجرجة معتجلة.
ىشاؾ خرائز أنا أعتبخ الساء أحج اآليات الكبخػ الجالة عمى هللا عد وجل، لػال الساء لسا كانت حياة، ولػال أنو 

 يتسجد في الجرجة زائج أربع لسا كانت حياة:
 ْمَشا ِمَغ اْلَساء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ ﴾﴿ َوَجعَ 

 % مغ وزنو ماء.70واإلنداف 

 سبعػف بالسئة مغ جدع اإلنداف ماء: – 4

كسبلحطة شخيفة: لػ ضغصشا اإلنداف بسكبذ يشدؿ 
% مغ وزنو ماء، والباقي ترشع لػَح صابػف 70مشو 

مغ دىشو، وبدسار حجيج، وعػد ثقاب، مجسػع ثسشو 
% ماء، 70ليخة سػرية،  20السادؼ ال يديج عمى 

والسػاد األخخػ سعخىا مشخفس ججًا ، وقج أقدع هللا 
 بعسخ الشبي فقاؿ:

 ﴿ َلَعْسُخَؾ ِإنَُّيْع َلِفي َسْكَخِتِيْع َيْعَسُيػَف ﴾ 
 ) سػرة الحجخ (.
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 خاتسة:

اإلنداف لو قمب يكبخ، وال تخػ كبخه، يتعاضع عمى كل 
كل عطيع، ويرغخ وال تخػ صغخه، يتزاءؿ أماـ 

 حقيخ.
اسسعػا ىحه الكمسة: السؤمغ إذا عخؼ هللا فيػ أكبخ 
مغ أكبخ مذكمة في الحياة، فإذا ما عخؼ هللا فيػ 
أصغخ مغ أصغخ مذكمة في حياتو، إف عخفت هللا 
فأنت أكبخ مغ أكبخ مذكمة، وإف لع تعخفو فأنت 

 أصغخ مغ أصغخ مذكمة. 
 ػػزابتخضى واألناـ غ فميتظ تحمػػػ والحياة مخيخة وليتظ
 وبيغ الػػػعالسيغ خخاب ولػيت الحي بيشي وبيشظ عامخ وبيشي
 وكل الحي فػؽ التخاب تخاب إذا صح مشظ الػصل فالػػكل ىيغ

 والحسج  رب العالسيغ 
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آلية  -ثقب بػتاؿ  -العجالة والزبط  -6-( مقػمات التكميف : الذيػة 63-07الجرس )
 التجسج -الساء  خرائز –السز 

  بسم ميحرلا نمحرلا هللا

الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
 والػىع، إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

 مغ فخوع الذيػة: العجالة والزبط:

ع عذخ مغ دروس العقيجة واإلعجاز، وكشا في المقاء الدابق في مػضػع أييا اإلخػة الكخاـ، مع الجرس الداب
 الذيػة، واآلف نتحجث عغ بعس فخوع ىحا السػضػع.

 ( العجالة:0)

 بادغ ذؼ بجء يقػؿ عميو الربلة والدبلـ: 
)) َمغ عامل الشاس فمع يطمسيع، وحجثيع فمع يكحبيع، ووعجىع فمع يخمفيع، فيػ مسغ كسمت مخوءتو، وضيخت 

 جالتو، ووجبت أخػتو، وحخمت غيبتو (( ع
 ] سمدمة األحاديث الزعيفة [ 

 لكغ مغ عامل الشاس فطمسيع، وحجثيع فكحب عمييع، ووعجىع فأخمفيع، فقج سقصت عجالتو.
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 مفيـػ العجالة: – 0

العجالة ىي الرفة التي ال بج مغ تػافخىا في السؤمغ، 
ال يحتاؿ، فالسؤمغ مدتقيع، السؤمغ ال يكحب، السؤمغ 

السؤمغ ال يتكبخ، السؤمغ ليذ بحؼء المداف، عجالتو 
واضحة، ودائسًا وأبجًا الفخؽ بيغ السؤمغ وغيخ السؤمغ 
فخؽ كبيخ، في التفكيخ، في الترػرات، في السذاعخ، 
في الخؤية، السؤمغ يخػ ما ال يخاه اآلخخوف، يخػ 
اآلخخة، يخػ ما بعج السػت، يخػ عطسة هللا عد 

ذقاء الحؼ يريب اإلنداف لػ عرى وجل، يخػ ال
هللا، يخػ الشعيع السقيع الحؼ يكافئ هللا بو عبجه السؤمغ، يخػ اآلخخة األبجية، يخػ أف قيستو في الحياة أف يؤمغ، 
يخػ أف أثسغ شيء في الحياة أف يعسل صالحًا، يخػ أف ذكاءه في العصاء ال في األخح، وفي خجمة الخمق ال في 

  يخاه اآلخخوف، ويذعخ بسا ال يذعخوف.استخجاميع، يخػ ما ال

 ىحا ليذ مغ العجالة في شيء: – 2

 السؤمغ ليذ عشرخيًا، ما معشى عشرخؼ ؟ 
أكاد أقػؿ لكع: العالع كمو يرشف وفق ىحيغ 
الترشيفيغ، إنداني أو عشرخؼ، فيشاؾ بمج يعامل 
شعبو معاممة تفػؽ حج الخياؿ، ويعامل بقية الذعػب 

خ، واإلذالؿ ونيب الثخوات، معاممة بالقتل والقي
معاممة سيئة تفػؽ حج الخياؿ، نقػؿ: الحيغ في ىحا 
البمج وششيػف، وقج يكػنػف قػمييغ، لكشيع حيشسا 
عاممػا بقية الذعػب معاممة وحذية كانػا غيخ 
إندانييغ، كانػا عشرخييغ، لػ دققشا في ىحا 

وأف عمييا ما ليذ عميو فيػ عشرخؼ، لقػلو السػضػع، الدوج إذا تػىع أف لو ما ليذ لدوجتو فيػ عشرخؼ، 
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 تعالى: 
َجاِؿ َعَمْيِيغَّ َدَرَجٌة )  ( ﴾ 222﴿َوَلُيغَّ ِمْثُل الَِّحي َعَمْيِيغَّ ِباْلَسْعُخوِؼ َوِلمخِّ

 ) سػرة البقخة (

 األب الحؼ عامل زوجة ابشو في البيت معاممة ال يخضاىا البشتو عشج بيت زوجيا فيػ عشرخؼ.

 عامل السػاشغ معاممة ال يخضاىا لشفدو لػ كاف مكانو فيػ عشرخؼ.السػضف الحؼ ي

 حيشسا تتػىع أف لظ ما ليذ لغيخؾ، وأف عمييع ما ليذ عميظ فأنت عشرخؼ.

 البمج الحؼ يعامل شعبو معاممة راقية ججًا، ويعامل بقية الذعػب معاممة ضالسة ججًا بمج عشرخؼ.

 ع الحجاب في بمجه األوربي فيػ عشرخؼ، الحخيات مصمقة.البمج الحؼ يعصي حخية مصمقة لسػاششيو، ويسش

 البمج الحؼ يدسح لمفتاة أف تتعخػ، وال يدسح ليا أف تتحجب بمٌج عشرخؼ.

أكاد أقػؿ لكع: العالع اآلف مشقدع قدسيغ: إنداني وعشرخؼ، في أؼ مػقع أنت، مجيخ معسل، مجيخ مؤسدة، 
 ممو معاممة ال تخضاىا البشظ فأنت عشرخؼ.صاحب شخكة، إذا كاف ىحا اإلنداف الحؼ عشجؾ تعا

 األـ التي تعامل زوجة ابشيا معاممة ال تخضاىا البشتيا ىي عشرخية.

 وما دامت ىشاؾ في األرض عشرخية، فإف أعساؿ العشف ال تقف، ولغ تقف.

ْػَداَء َكاَنْت َتُقعُّ اْلَسْدِجَج َأْو َشابِّا َفَفَقَجَىا الشبي عميو الربلة والدبلـ تفقج امخأة تقعُّ السدجج فَعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفَّ اْمَخأًَة سَ 
 َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َفَدَأَؿ َعْشَيا َأْو َعْشُو، َفَقاُلػا: َماَت، َقاَؿ: 

ُه، َفَقاَؿ: ُدلُّػِني َعَمى َقْبِخِه، َفَجلُّػُه، َفَرمَّى َعَمْيَيا، ُثعَّ )) َأَفبَل ُكْشُتْع آَذْنُتُسػِني، َقاَؿ: َفَكَأنَُّيْع َصغَُّخوا َأْمَخَىا، َأْو َأْمخَ 
ُرَىا َلُيْع ِبَربَل   ِتي َعَمْيِيْع (( َقاَؿ: ِإفَّ َىِحِه اْلُقُبػَر َمْسُمػَءٌة ُضْمَسًة َعَمى َأْىِمَيا، َوِإفَّ َّللاََّ َعدَّ َوَجلَّ ُيَشػِّ

 ] متفق عميو [

اف ىػ أخ لظ فأنت إنداني، وحيشسا تخحع شابًا في محمظ التجارؼ كسا تخحع ابشظ فأنت حيشسا تذعخ أف أؼ إند
 إنداني، وحيشسا تخحع زوجة ابشظ كسا تخحع ابشتظ فأنت إنداني.
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ـٍ مغ تصػيخ حياتو  لػ صعجنا إلى مدتػػ أعمى، حق الفيتػ عشرخؼ، الحرار االقترادؼ عشرخؼ، مشع بمج نا
مغ يترف بالعجالة، معشى عجالة أؼ أنو مدتقيع، وإنداني، وصادؽ، وأميغ، ىحا مشع عشرخؼ، فمحلظ السؤ 
 وعفيف، ومتػاضع، ومشرف.

إنداف قاؿ لديجنا عسخ في حزخة أصحابو: " وهللا ما رأيشا خيخًا مشظ بعج رسػؿ هللا ػ يا لصيف غمط غمصة كبيخة ػ 
ا مغ ىػ خيخ مشظ، قاؿ لو: مغ ؟ قاؿ: أبػ بكخ فأحّج فييع الشطخ، وخافػا، إلى أف قاؿ أحجىع: ال وهللا لقج رأيش

الرجيق، قاؿ سيجنا عسخ: لقج كحبتع جسيعًا وصجؽ ػ عج سكػتيع كحبًا ػ قاؿ: وهللا كشت أضل مغ بعيخؼ، وكاف 
 أبػ بكخ أشيب مغ ريح السدظ ". 

و، وضيخت )) مغ عامل الشاس فمع يطمسيع، وحجثيع فمع يكحبيع، ووعجىع فمع يخمفيع فيػ مسغ كسمت مخوءت
 عجالتو، ووجبت أخػتو، وحخمت غيبتو (( 

 مسا يجخح العجالة: – 6

أييا اإلخػة، لػ أنو عامميع فطمسيع سقصت عجالتو، وحجثيع فكحب عمييع سقصت عجالتو، ووعجىع فأخمفيع سقصت 
قة، وحصستو عجالتو، ىحا اسسو سقػط العجالة، وعشج الفقياء مرصمح اسسو جخح العجالة، ىحا الكأس لػ أتيت بسصخ 

أكػف قج كدختو، وأحيانًا يقع مغ يجؼ، فشخػ فيو خصِّا، العػاـ يقػلػف: انذعخ، ىشاؾ حالة ليدت سقػط عجالة، 
 ولكغ جخح.

مغ مذى حافيًا في الصخيق جخحت عجالتو، مغ باؿ 
في الصخيق جخحت عجالتو، مغ أكل في الصخيق 
جخحت عجالتو، مغ أشمق لفخسو العشاف، اآلف ىشاؾ 

ة، الدخعة الدائجة تجخح عجالتو، مغ قاد بخذونًا، سيار 
مغ مذى مع حيػاف مخيف ككمب عقػر، والكمب 
يخيف الرغار جخحت عجالتو، مغ عبل صياحو في 
البيت، وىشاؾ بيت ىادغ، يقػؿ لظ: ثبلثا وعذخيغ 
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بتسخة  سشة ما سسعشا صػتيع، مغ عبل صياحو في البيت حتى سسعو َمغ في الصخيق جخحت عجالتو، مغ شفف
جخحت عجالتو، إذا وزنتع فأرجحػا. أو يدمِّط السخوحة عمى كفة معيشة، أو السيداف عاٍؿ ال تخػ ماذا فيو، فالتصفيف 
بتسخة يجخح العجالة، لقسة مغ حخاـ، أكل لقسة مغ حخاـ يجخح العجالة، تصفيف بتسخة يجخح العجالة، مغ عبل 

عجالة، مغ مذى حافيًا في الصخيق جخحت عجالتو، مغ باؿ صياحو في البيت حتى سسعو مغ في الصخيق يجخح ال
 في الصخيق جخحت عجالتو، مغ أكل في الصخيق جخحت عجالتو.
صحبة األراذؿ تجخح العجالة، إنداف مشحخؼ، إنداف 
شارب لمخسخ، إنداف زاٍف كيف تحىب معو في ندىة 
شػيمة ؟ كيف يكػف اندجاـ بيشكسا، إنداف متفمت ال 

، فرحبة األراذؿ يعبج هللا أبجاً  ، وأنت إنداف ممتـد
 تجخح العجالة.

مغ تشده في الصخقات، وىشاؾ شخقات في الريف 
مميئة بالكاسيات العاريات السائبلت السسيبلت، كل 
 يـػ في ندىة في ىحا الصخيق يستع عيشيو بيؤالء.

ا لي في الريف سػسة، حجثشي أخ صجيق لو جار متقاعج، زّوج بشاتو، وزّوج أوالده، ليذ لو عسل، قاؿ: أن
بالتعبيخ الجارج، يحىب إلى شخيق مغ أوجو شخقات دمذق عرخًا، شخيق فيو باعة ندائية مغ أعمى مدتػػ، فيحا 
الصخيق مفعع بالشداء، يشصمق مغ مكاف إلى مكاف، ويخجع، ومخة ثانية، ويخجع، ويسؤل عيشيو مغ محاسغ ىؤالء 

مخض اسسو ارتخاء الجفػف، حتى يشطخ إلى إنداف يجب أف يفتح الشداء، حجثشي ىحا األخ قاؿ: وهللا أصابو 
 جفشو بيجه، التشده في الصخقات مغ أجل أف تسؤل العيغ بسحاسغ الكاسيات العاريات ىحا يجخح العجالة.

 عّج الفقياء حاالت كثيخة قج ترل إلى ثبلثيغ حالة كميا تجخح العجالة.
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 ( الزبط:2)

 الزبط صفة عقمية:

سؤمغ يتستع بيحه الرفة وحجىا أـ معيا يا تخػ ال
صفة أخخػ ؟ صفة العجالة صفة نفدية، فالسؤمغ 
صادؽ، أميغ، عفيف، يغس برخه، يزبط لدانو، 
إذا حجثظ فيػ صادؽ، وإذا عاممظ فيػ أميغ، وإذا 
استثيخت شيػتو فيػ عفيف، فيشاؾ صفة تبلـز 
العجالة ىي الزبط، فالسؤمغ يتستع برفتيغ: األولى 

 ىي الزبط، والثانية نفدية ىي العجالة.عقمية 
ال يشقل حجيثا مػضػعا، بل يتأكج مشو، وإذا قخأ آية 
يتأكج مغ ضبصيا، فيػ واٍع، مجقق، يصمب الجليل، السؤمغ السشزبط ال يقبل شيئًا إال بالجليل، وال يخفس شيئًا إال 

 بالجليل، إف ىحا العمع ديغ فانطخوا عسغ تأخحوف ديشكع. 

 ديشظ ِديشظ، إنو لحسظ ودمظ، خح عغ الحيغ استقامػا، وال تأخح عغ الحيغ مالػا ((  )) ابغ عسخ،
 ] كشد العساؿ عغ ابغ عسخ [

فالعجالة شيء، والزبط شيء آخخ، الزبط صفة عقمية، والعجالة صفة نفدية، فالسؤمغ مغ لػاـز إيسانو أنو يتستع 
 تأخحوف ديشكع.برفة الزبط وصفة العجالة، ىحا العمع ديغ فانطخوا عسغ 

 )) ابغ عسخ، ديشظ ِديشظ، إنو لحسظ ودمظ، خح عغ الحيغ استقامػا، وال تأخح عغ الحيغ مالػا (( 
 ] كشد العساؿ عغ ابغ عسخ [

 أييا اإلخػة، كسا أقػؿ لكع دائسًا: بيغ الصاعة ونتائجيا عبلقة عمسية، عبلقة سبب بشتيجة، والصاعة مصمػبة.

 خفو قخيشة عغ ذلظ:األمخ يفيج الػجػب ما ال تر
 هللا عد وجل حيشسا قاؿ:

 ﴿ ُقْل ِإف ُكشُتْع ُتِحبُّػَف َّللّاَ َفاتَِّبُعػِني ﴾ 
 (. 31) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 
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 األمخ اإلليي فاتبعػني، ىحا األمخ لو لػاـز ؟ إذا قاؿ لظ هللا عد وجل : 

بَلَة )  ( ﴾ 41﴿َ َأِقِع الرَّ
 ) سػرة العشكبػت(

مغ لػازميا ؟ ما لػازميا ؟ الػضػء، ألف الربلة ال تتع إال بالػضػء، فسا ال يتع الفخض إال بو الربلة ليا شيء 
 فيػ فخض، وما ال يتع الػاجب إال بو فيػ واجب، وما ال تتع الدشة إال بو فيػ سشة، ىحه قاعجة أصػلية.

 أوضح مغ ذلظ إذا قاؿ هللا عد وجل:

ُسػُؿ َفُخُحوُه   ( ﴾ 7َوَما َنَياُكْع َعْشُو َفاْنَتُيػا )﴿ َوَما َآَتاُكُع الخَّ
 ) سػرة الحذخ (

كمسة خحوه ىل ليا ما يمدميا ؟ أنا أقػؿ متى يسكغ أف تعالج ضغصظ السختفع ؟ الزغط السختفع القاتل الرامت، 
الجػاب بديط ججًا حيشسا تعمع أف الزغط مختفع، مغ لػاـز معالجة الزغط السختفع أف تعمع أف الزغط مختفع، 

كيف تعمع ؟ أنت بحاجة إلى مقياس ضغط، مغ لػاـز معالجة الزغط السختفع أف تقتشي جياز ضغط، تقيذ و 
 الزغط مغ حيغ إلى آخخ، دققػا:

ُسػُؿ َفُخُحوُه َوَما َنَياُكْع َعْشُو َفاْنَتُيػا)  ( ﴾ 7﴿ َوَما َآَتاُكُع الخَّ
 ) سػرة الحذخ (

خح شيئًا ال تعمسو ؟ إذًا ال بج مغ معخفة سشة رسػؿ هللا، فخض عيغ، مغ لػاـز وما آتاكع، ما الحؼ آتانا ؟ كيف تأ
ولؤلصػلييغ قاعجة، وىي: كل أمخ في القخآف الكخيع يقتزي الػجػب ما لع تقع قخيشة عمى خبلؼ ذلظ، هللا عد 

 وجل حيشسا قاؿ:

 ( ﴾ 21﴿ َفَسْغ َشاَء َفْمُيْؤِمْغ َوَمْغ َشاَء َفْمَيْكُفْخ )
 ) سػرة الكيف(

البلـ ما إعخابيا في الفعل الثاني فميكفخ ؟ ىل ىحه الـ األمخ ؟ أيعقل أف يأمخنا هللا بالكفخ ؟ نقػؿ: ىحا أمخ  ىحه
تيجيج، ىحا أمخ خخج عغ أصل األمخ، أصل األمخ يقتزي الػجػب، أما ىحا األمخ فيقتزي التيجيج والتخػيف ال 

 الػجػب.

 ( ﴾ 21َيْكُفْخ )﴿ َفَسْغ َشاَء َفْمُيْؤِمْغ َوَمْغ َشاَء َفمْ 
 ) سػرة الكيف(
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 قاؿ تعالى:

 (﴾ 60﴿َوُكُمػا َواْشَخُبػا َواَل ُتْدِخُفػا ِإنَُّو اَل ُيِحبُّ اْلُسْدِخِفيَغ )
 )سػرة األعخاؼ(

ىحا أمخ، لكغ قج ال يأكل اإلنداف، نقػؿ: ىحا أمخ نجب ال أمخ وجػب، فسا كل أمخ يقتزي الػجػب، لكغ أّؼ 
 يقتزي الػجػب ما لع تقع قخيشة عمى خبلؼ ذلظ. أمخ في القخآف الكخيع

كمسة زىخة ماذا تعشي ؟ نبات، إذا قمت: في بيتشا زىخة تمعب، فيشاؾ قخيشة تسشع ترػر السعشى الحقيقي ػ فسادامت 
ىحه الدىخة تمعب إذًا ىي شفل جسيل في البيت، نقػؿ: ىشاؾ قخيشة مانعة مغ ترػر السعشى الحقيقي، كل أمخ في 

 لكخيع يقتزي الػجػب ما لع تقع قخيشة عمى خبلؼ ذلظ، هللا عد وجل قاؿ:القخآف ا

ُسػُؿ َفُخُحوُه َوَما َنَياُكْع َعْشُو َفاْنَتُيػا)  ( ﴾ 7﴿ َوَما َآَتاُكُع الخَّ
 ) سػرة الحذخ ( 

 معخفة سشة رسػؿ هللا مغ لػاـز الزبط والعجالة:

يء نياؾ، مغ ىشا يسكغ أف نقػؿ: إف معخفة سشة رسػؿ مغ لػاـز ىحا األمخ أف تعمع ما الحؼ آتاؾ، وعغ أؼ ش
 هللا ملسو هيلع هللا ىلص فخض عيغ عمى كل مدمع، ألنيا مغ لػاـز تصبيق ىحه اآلية، وإذا قاؿ هللا عد وجل:
 ( ﴾ 20َوَذَكَخ َّللاََّ َكِثيخًا ) ﴿ َلَقْج َكاَف َلُكْع ِفي َرُسػِؿ َّللاَِّ ُأْسَػٌة َحَدَشٌة ِلَسْغ َكاَف َيْخُجػ َّللاََّ َواْلَيْػـَ اْْلَِخخَ 

 ) سػرة األحداب(

كيف يكػف الشبي عميو الربلة والدبلـ أسػة لشا إف لع نعخؼ كيف عاش ؟ كيف كاف في بيتو ؟ كيف عامل 
 زوجتو ؟ كيف ربى أوالده ؟ كيف عامل أصحابو ؟ كيف كاف في وقت الدمع ؟ كيف كاف في وقت الحخب ؟

غشي، وىػ مشترخ، وىػ مزصيج في الصائف ؟ فبل بج ليكػف الشبي عميو الربلة كيف ترخؼ وىػ فقيخ، وىػ 
 والدبلـ أسػة لشا مغ أف نقخأ سيختو، إذًا: معخفة سشة رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مغ لػاـز اإليساف.

قمية، نحغ في مػضػع الذيػة وأحج فخوع ىحا السػضػع العجالة والزبط، العجالة صفة نفدية، والزبط صفة ع
 مغ لػاـز أف تكػف عاداًل، وضابصًا أف تعخؼ سشة الشبي القػلية وسشة الشبي العسمية، أْؼ سيختو.
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 العمُع مغ لػاـز الزبط والعجالة:

اآلف كمكع يعمع أف ىحه الصاولة جساد، ما معشى جساد ؟ شيء أواًل يذغل حيدًا في الفخاغ، لو حجع، شػؿ وعخض 
حيدًا في الفخاغ، لو أبعاد ثبلثة، ولو وزف، أرقى مغ الجساد الشبات، وىػ شيء وارتفاع و وزف، فالجساد يذغل 

يذغل حيدًا في الفخاغ، لو أبعاد ثبلثة، لو شػؿ، وارتفاع، وعخض، ولو وزف، لكشو يشسػ، يستاز الشبات عمى الجساد 
و وزف، لكغ يستاز عغ الشبات بالشسػ، والحيػاف يذغل حيدًا في الفخاغ، لو أبعاد ثبلثة، لو شػؿ وارتفاع وعخض، ول

أنو يتحخؾ ويسذي، الشبات يشسػ، أما الفيل فيشسػ ويسذي، اإلنداف وزنو ثسانية وثسانيغ كيمًػا، لو وزف، ويذغل 
حيدًا في الفخاغ، ولو أبعاد ثبلثة، ويشسػ كالشبات، ويتحخؾ كالحيػاف، لكشو يفكخ، إذًا: أودع هللا في اإلنداف قػة 

بحاجة إلى عمع، ىحه القػة اإلدراكية تحتاج إلى عمع، إذًا: اإلنداف أودع هللا فيو قػة إدراكية، ىحه إدراكية، إذًا: ىػ 
القػة تجعػه إلى السعخفة، فإف لع يصمب العمع ىبط ىحا اإلنداف عغ مدتػػ إندانيتو إلى مدتػػ ال يميق بو، إذًا: 

ؼ عمى هللا، وإلى مشيجو، مجيئظ ىحا ليذ شمب العمع فخض واجب عمى كل مدمع، ومجيئظ إلى الجرس كي تتعخ 
ناشًئا مغ فخاغ، وما عشجؾ حل ليحا الفخاغ إال حزػر 

 .الجرس 
السعشى أعسق بكثيخ، حزػر الجرس كي تعخؼ هللا، 
فأنت تحقق اليجؼ الحؼ مغ أجمو خمقت، أنت خمقت 
لسعخفة هللا، وهللا عد وجل خمقظ لتعخفو، وأنت إذا 

مست وسعجت في الجنيا عخفتو عبجتو، وإف عبجتو س
واآلخخة، وحققت اليجؼ مغ وجػدؾ، إذًا: مغ لػاـز 
مػضػع الذيػة أف تصمب العمع كي تعخؼ الحبلؿ 

والحخاـ، وما يشبغي وما ال يشبغي، والخيخ والذخ، والحق والباشل، والجنيا واآلخخة والسادة والخوح، أما ىحا اإلنداف 
 الجاىل الحؼ يتػىع أف اإلنداف ىكحا:

ْنَداُف َأْف ُيْتَخَؾ ُسًجى )﴿ أَ  ( 62( ُثعَّ َكاَف َعَمَقًة َفَخَمَق َفَدػَّى )67( َأَلْع َيُظ ُنْصَفًة ِمْغ َمِشيٍّ ُيْسَشى )63َيْحَدُب اإلِْ
ْوَجْيِغ الحََّكَخ َواأْلُْنَثى )  (﴾ 61َفَجَعَل ِمْشُو الدَّ

 ) سػرة القيامة ( 
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ُ اْلَسِمُظ اْلَحقُّ )001َعَبًثا َوَأنَُّكْع ِإَلْيَشا اَل ُتْخَجُعػَف ) ﴿ َأَفَحِدْبُتْع َأنََّسا َخَمْقَشاُكعْ   ( ﴾ 003( َفَتَعاَلى َّللاَّ
 ) سػرة السؤمشػف (

 تعالى هللا أف يخمق إندانًا عبثًا.

 أييا اإلخػة الكخاـ، ال زلشا في مػضػع الذيػة، فالذيػة قػة انجفاع، ىشاؾ شيػة إلى الصعاـ والذارب، شيػة إلى
الجشذ، شيػة إلى العمػ في األرض، ىحه الذيػة تحتاج إلى مشيج، إذًا: ال بج مغ شمب العمع كي تكػف ضابصًا، 
وال بج مغ أف تترل با كي تكػف عاداًل، فالزبط صفة عقمية والعجالة صفة نفدية، ال بج مغ أف تعخؼ سخ 

فسغ أجل أف تكػف ىحه الذيػة مشزبصة وفق وجػدؾ، وغاية وجػدؾ، وال بج مغ أف تدكػ نفدظ باترالظ با، 
 مشيج هللا عد وجل ال بج مغ ىحا وذاؾ.

لكغ أحيانًا لسا يشحخؼ اإلنداف، ويقّرخ في شمب العمع يختكب السػبقات، ويقرخ في أداء الػاجبات، ويشتيظ 
ساذا صشعت في حخمات هللا عد وجل، رب العالسيغ ُمَخبٍّ كيف يؤدبو ؟ عغ شخيق السرائب بالزبط، الديارة ل

األصل ؟ مغ أجل أف تديخ، وفييا مكبح، ويبجو أف السكبح يتشاقس مع عمة صشعيا، السكبح ضساف لدبلمتيا، 
 والسرائب في الجنيا تسامًا كالسكبح ضساف لدبلمة ىحه السخكبة.

 الستابعة والسعاقبة الخبانية:

لع يعاقب فقط، أما اإلنداف الخحيع فيتاَبع، عشجنا شيء اسسو متابعة، وشيء اسسو معاقبة، فاإلنداف القػؼ الطا
 الستابعة شيء والسعاقبة شيء آخخ، هللا عد وجل قاؿ:

 (﴾ 20﴿َوَلُشِحيَقشَُّيْع ِمَغ اْلَعَحاِب اأْلَْدَنى ُدوَف اْلَعَحاِب اأْلَْكَبِخ َلَعمَُّيْع َيْخِجُعػَف )
 ) سػرة الدججة(.

لكبلـ: حيشسا تذعخ أف هللا يتابعظ في الخصأ يدػؽ لظ مريبة، ىشاؾ متابعة مغ هللا عد وجل، أقػؿ لكع ىحا ا
وفي العمػ في األرض يدػؽ لظ مػقفًا حّجسظ، وفي اإلسخاؼ في إنفاقظ يزيق عميظ، وفي التقريخ في 
السعاممة يشذب خبلؼ بيشظ وبيغ أىل بيتظ، وفي التقريخ في بخ والجيظ تصاوؿ ابشظ عميظ، هللا عد وجل يعالج، 

 جة إذا فيسيا اإلنداف عمى هللا فقج قصع أربعة أخساس الصخيق إليو.ىحه السعال
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إذا أحب هللا عبجه ابتبله، وكشت أقػؿ لكع دائسًا: فخؽ كبيخ بيغ مخيزيغ:األوؿ معو التياب معجة حاد، ىحا 
ل السخض قابل لمذفاء التاـ، لكغ يحتاج إلى حسية قاسية، والػـر الخبيث السشتذخ ىحا مخض عزاؿ غيخ قاب

؟ فقط، لػ أف الثاني سأؿ: ماذا آكللمذفاء، مخض قاتل، لػ أف األوؿ سأؿ الصبيب: ماذا آكل ؟ يقػؿ لو: الحميب 
يقػؿ لو: ُكْل ما شئت، ال أمل، فسا داـ هللا عد وجل أدخمظ في العشاية اإلليية، ماداـ تابعظ، ما داـ حاسبظ، ما 

ـ شجد عميظ، ما داـ ساؽ لظ بعس السرائب، ما داـ داـ نبيظ، ما داـ أيقطظ، ما داـ ضيق عميظ، ما دا
خػفظ، ما داـ ال سسح هللا أمخضظ أو أفقخؾ، ىحه السرائب رسائل مغ هللا عد وجل، إذًا: هللا عد وجل رب 
العالسيغ، لحلظ عمساء العقيجة ال يخوف مغ السشاسب أف تقػؿ: هللا خافس، ىػ خافس، وال أف تقػؿ: هللا ضار، 

تقػؿ: هللا محؿ، ىػ محؿ، يشبغي أف تقػؿ: ىػ السحؿ السعد، والزار الشافع، والخافس الخافع،  ىػ ضار، وال أف
والسعصي السانع، يسشع ليعصي، يخفس ليخفع، يحؿ ليعد، ىحه األسساء الحدشى يشبغي أف تحكخ معًا، الزار 

ربسا أعصاؾ فسشعظ وربسا مشعظ  الشافع، والخافس الخافع، والسعصي السانع، لحلظ قاؿ ابغ عصاء هللا الدكشجرؼ: "
 فأعصاؾ، وإذا كذف لظ الحكسة في السشع عاد السشع عيغ العصاء ".

أحيانًا بمج فيو ثخوات شائمة، وغشى فاحر، الغشى يتػىسو الشاس نعسة، وأحيانًا يكػف نقسة، ليذ في ىحا البمج 
، وال تفػؽ وال ألسعية، بل إف وفخة حزارة وال تفػؽ عمسي، بل فيو أناس يدتيمكػف، ال عشجىع عمع وال حزارة

 الساؿ مشعتيع أف يتابعػا العمع.

أحيانا تخػ ابغ يتيع ليذ أمامو إال العمع، يجتيج مغ شجة الحاجة لمساؿ، فيتفػؽ ويشاؿ الجكتػراه، ويحتل مشربا 
، والبيت مػجػد، رفيعا ججًا، يأتيو دخل وفيخ، لو قخيب والجه غشي ججًا، الديارة مػجػدة، والصعاـ الصيب مػجػد

ليذ لو دافع إلى الجراسة إشبلقًا، أليذ ىحا الفقخ لؤلوؿ نعسة باششة جعمتو عالسًا كبيخًا ؟ و أليذ ىحا الغشى 
لمثاني نقسة ؟ " ربسا أعصاؾ فسشعظ، وربسا مشعظ فأعصاؾ، وإذا كذف لظ الحكسة في السشع عاد السشع عيغ 

 العصاء ".
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 لكػف:الذخ السصمق ليذ لو وجػد في ا

 فقخة أخيخة ميسة ججًا، وىي أف الذخ السصمق ليذ لو وجػد في الكػف، ألف الذخ السصمق يتشاقس مع وجػد هللا.
إذا ركب رجل مخكبة، وكاف مخسػرا، وندؿ في الػادؼ، والسخكبة أصابيا العصب، مشطخىا مخيف، صػرناىا، ىل 

كاممة، خصػشيا انديابية، ألػانيا زاىية أنيقة،  تعتقج أف ىشاؾ معسبل صشعيا ىكحا ؟ مدتحيل، السرشع يرشعيا
أما ىحا الػضع فبل يحتاج إلى معسل، يحتاج إلى سائق مخسػر فقط، فالذخ ليذ إيجابيا، الذخ سمبي، الذخ ناتج 

 عغ سػء استخجاـ فقط، ىحا معشى قػؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ: 
خُّ َلْيَذ ِإَلْيَظ ((   )) َوالذَّ

 غ أبي شالب [] مدمع عغ عمي ب

الذخ ال يحتاج إلى خالق، يحتاج إلى سػء استخجاـ، السمح مادة نفيدة ججًا، لكغ ال يػضع في الحمػيات، ىحا 
 سػء استخجاـ.

 عشجؾ مدحػؽ تشطيف غاٍؿ ججًا، ضعو في الصبخ انتيى الصبخ.

ستخجاـ يشتج عشو شخ، ىحا لدكخ لو استعساؿ، والسمح لو استعساؿ، ومدحػؽ التشطيف لو استعساؿ، أحيانًا سػء اال
الذخ ال يحتاج إلى خالق، سببو سػء استخجاـ فقط، يشبغي أف تفيع الذخ ىكحا في الكػف، سائق مخسػر قاد 
السخكبة، وىػ مخسػر ندؿ في الػادؼ، أصبح ليا شكل مخيف، ال تقل لي: َمغ صشعيا ىكحا ؟ ال تحتاج إلى 

 ًا، ىحا معشى قػؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ:معسل إشبلقًا، وال إلى مرسع، وال ترػر إشبلق

خُّ َلْيَذ ِإَلْيَظ ((  )) َوالذَّ
 أييا اإلخػة، ليحا السػضػع متابعة في درس قادـ إف شاء هللا، ونشتقل اليـػ إلى مػضػع في اإلعجاز العمسي.

 مغ اإلعجاز العمسي: ثقب بػتاؿ :

اء لػالىا لسا كاف ىحا الجرس، ولسا كاف ىحا السدجج، ولسا الحقيقة في المقاء الدابق بيشت لكع أف خاصة في الس
كانت دمذق، ولسا كانت سػريا، ولسا كانت حياة عمى وجو األرض إشبلقًا، لػال أف ىحا الساء يستاز وحجه بخاصة 

 أنو عشج التبخيج إلى درجة زائج أربع يتسجد بجؿ أف يشكسر.
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 ثقب بػتاؿ في قمب الجشيغ يغمق عشج الػالدة
قمب اإلنداف بيغ األذيشيغ وىػ في بصغ أمو ثقب كذفو عالع فخندي اسسو بػتاؿ، سسي ىحا الثقب ثقب  في

بػتاؿ، ألف الجشيغ وىػ في بصغ أمو ال يتشفذ ىػاء، الخئتاف معصمتاف، لكغ كيف يججد دمو ؟ كيف يكتدب 
 الجشيغ األكدجيغ ؟ عغ شخيق دـ أمو عغ شخيق السذيسة.

دـ الجشيغ األزرؽ، ويعػد، ويرفى عغ شخيق رئتي أمو، ويعػد الجـ إلى السذيسة عغ شخيق السذيسة يحىب 
 أحسخ المػف، ثع إلى الجشيغ محسبًل باألوكدجيغ.

في الجشيغ وضع استثشائي، لحلظ الخئة معصمة، والقمب ال يزخ إلى الخئة، نحغ اآلف القمب يزخ إلى الخئة، 
ني أوكديج الكخبػف، فإذا غصى إنداف رأسو في الميل بالغصاء فيشاؾ تشفذ األوكدجيغ، يأخحه الجـ، ويصخح ثا

 يذعخ بزيق لػجػد ثاني أوكديج الكخبػف، إلى أف يدتشذق األوكدجيغ فيعػد إلى وضعو الصبيعي.
ليذ عشج الجشيغ ىػاء، والخئة معصمة، لحلظ القمب ال يزخ إلى الخئة، فبل بج مغ وضع استثشائي، فيشاؾ فتحة 

 قل الجـ مغ أذيغ إلى أذيغ، الصفل ُوِلج.بيغ األذيشيغ يشت

وهللا مخة كشا في الجامعة قاؿ األستاذ: تأتي جمصة فتغمق ىحا الثقب، يا رب يج مغ ىحه ؟ مغ ساؽ ىحه الجمصة 
حتى أغمقت ىحا الثقب، ولسجخد أف يغمق ىحا الثقب الصفل يبكي، استشذق ىػاء، وىحا الثقب لػ لع يغمق يراب 

ء الدرؽ، يسػت بعج سشػات، يبقى دمو أزرؽ المػف، ألنو في أثشاء عسل القمب ىشاؾ شخيق الصفل بسخض اسسو دا
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شػيل لمخئة و شخيق قريخ، إذا كاف عشجؾ مزخة، وأماميا أنبػب شػيل وفي األنبػب ثقب، الساء يقتخب، أو 
تيغ، إذًا ال يأخح يخػ أف الثقب أقخب لو مغ نياية األنبػب، ما داـ الثقب مفتػحا فالجـ ال يحىب إلى الخئ

 األوكدجيغ.
 إف السذيسة انتيت، والجشيغ أصبح خارج الخحع، يج َمغ تأتي وتغمق ىحا الثقب ؟ ثقب بػتاؿ.

وهللا أييا اإلخػة، ىحه آية مغ آيات هللا الجالة عمى عطستو، إغبلؽ ثقب بػتاؿ، ولحكسة بالغة، ولحالة نادرة 
ل أربعسئة أو خسذ مئة ألف شفل يدسح لصفل واحج أف ال يدّج ىحا ميستيا فقط تأكيج القاعجة أف هللا عد وجل ك

 الثقب، فيحتاج إلى عسمية تكمف أربعسئة ألف ليخة، ونجاحيا بالسئة خسدػف، إلغبلؽ ثقب بػتاؿ.
مخة أخ حجثشي قاؿ لي: إذا أكـخ هللا عد وجل إندانا بغبلـ سميع قاؿ: ىحا الغبلـ معو ىجية مميػف ليخة، ما فيست 

كيف ؟ أيغ السميػف ؟ قاؿ لي: ابغ ابشتي ولج بذخياف عكذ الػريج، وفي ببمج عخبي مجاور شبيب واحج  عميو،
مختز بإجخاء ىحه العسمية، قاؿ: شمب أربعسئة ألف، والسدتذفى ثبلثسئة ألف، والديارة مغ دمذق إلى بيخوت 

 ة، أو يسػت الصفل.بخسديغ ألفا، قاؿ: دفعت سبعسئة وخسديغ ألف ليخة خبلؿ ساعتيغ في الػالد
ىشاؾ أشياء دقيقة ججًا، ىحا الثقب لػ ما أغمق لسا كاف درس، لػ كاف كل الرغار بثقب مفتػح ال يبقى أحج عمى 
قيج الحياة، أنا آتي بأفكار يدسػنيا حجية، كيف ىحه الخاصة بالساء تمغي الحياة، وثقب بػتاؿ إذا لع يدج تمغى 

 الحياة، وال يعير إنداف.

 عشج السػلػد:آلية السز 

شيء أخيخ، الصفل ولج اآلف، في أثشاء تشطيفو تسخ أصبع السسخضة أماـ شفتيو فيسريا، السز آلية معقجة ججًا، 
 يزع الصفل الحؼ ولج لتػه شفتيو عمى حمسة ثجؼ أمو، ويحكع اإلغبلؽ، ويدحب اليػاء فيأتيو حميب.



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

302 

 

 السز آلية معقجة ججًا يتقشيا الػليج ليحرل عمى حميبو
السشاسبة أوؿ يػميغ يأتيو حميب أسػد، يأتيو حميب ىػ ليذ بحميب، بل مادة محيبة لمذحـػ في جيازه اليزسي، ب

، ىحه الذحـػ تقي أف تمترق األمعاء ببعزيا، األمعاء أنبػب، إذا لع يكغ فييا شحـػ تشسػ  ألنو مستمئ بالذحـػ
معاء، أوؿ أربع وعذخيغ ساعة مادة محيبة مع بعزيا، ويربح السػت محققا، فيحه السادة تسشع التراؽ األ

، ثع يأتي الحميب. ، الصفل الحؼ ولج لتػه لػُف بخازه أسػد، ىحا مغ الذحـػ  لمذحـػ

اآلف سؤالي: ىل ىشاؾ قػة في األرض، أو أكبخ جامعة في العالع بإمكانيا أف تعمع شفل السز ؟ إنيا آلية معقجة 
أنظ أحيانًا تسذي في الصخيق، ومع أحجىع دخيشة، تسذ الجخيشة  ججًا، ىحه يدسييا عمساء الشفذ مشعكدا، كيف
 بيجؾ فتدحبيا، تدحبيا قبل أف تفكخ.

مخة كشت أمذي بديارتي في شارع ضيق فيو مداريب، والسصخ غديخ، وركب إلى جانب أخ، لسا ندؿ السدراب 
 مغ التفكيخ. عمى البمػر رجع إلى الػراء، ىشاؾ بمػر، لكغ ىحا مشعكذ، السشعكذ الذخشي أسخع

اإلنداف يػلج معو مشعكذ واحج، مشعكذ السز، ولػال ىحا السشعكذ لسا كاف ىحا الجرس، وال جامع الشابمدي، وال 
 دمذق، وال سػريا، وال أؼ مكاف في العالع. 
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 خاتسة:

مغ ثبلث خػاص، خاصة الساء، ثقب بػتاؿ، مشعكذ السز، ىحه مغ نعع هللا الكبخػ، وأحيانًا يأتي شفل واحج 
مغ الجػع، عّمسو كيف يسز ثجؼ كل خسدسئة ألف شفل ليذ معو ىحا السشعكذ فيسػت وال يعير، يسػت 

 !!! إنيا آلية معقجة ججًا تػلج مع الصفل، وىحه آيات هللا عد وجل:أمو
 َجى ﴾ ﴿ َقاَؿ َفَسْغ َربُُّكَسا َيا ُمػَسى * َقاَؿ َربَُّشا الَِّحي َأْعَصى ُكلَّ َشْيٍء َخْمَقُو ُثعَّ ىَ 

 ) سػرة : شو (.

نَداَف ِفي َأْحَدِغ َتْقِػيٍع ﴾   ﴿ َلَقْج َخَمْقَشا اإلِْ
 ) سػرة: التيغ (.

 ( ﴾ 22﴿ ُصْشَع َّللاَِّ الَِّحي َأْتَقَغ ُكلَّ َشْيٍء )
 (. 88) سػرة الشسل: 

 التفكخ في خمق الدساوات واألرض يعج أقرخ شخيق عمى هللا، وأوسع باب نجخل مشو عمى هللا.

 لحسج  رب العالسيغ وا
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البقخة مرشع كامل  -تفديخات السرائب  -4-( مقػمات التكميف : الذيػة 63-02الجرس )
 وصامت

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
 السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات.  والػىع إلى أنػار

 مقجمة لسػضػع الذيػة:

أييا اإلخػة الكخاـ، مع الجرس الثامغ عذخ مغ دروس العقيجة واإلعجاز، وقج وصمشا في الجرس الساضي إلى 
 بالذيػة. مػضػع الذيػة، وإلى السػضػع الفخعي وىػ العجالة والزبط، واليـػ نشتقل إلى مػضػع آخخ متعمق

 هللا ربُّ العالسيغ: – 0

إف اإلنداف حيشسا يتحخؾ في الحياة حخكة بجافع مغ 
شيػاتو بخبلؼ مشيج هللا ما الحؼ يكػف ؟ أوؿ حقيقة 
أف هللا سبحانو وتعالى رب العالسيغ، معشى رب 
 العالسيغ أؼ يخّبيشا، يخّبي أجدامشا، ويخّبي نفػسشا.

مغ مثل: مجيخ  مغ أجل أف تتزح ىحه الحقيقة ال بج
مؤسدة عّيغ مػضًفا تحت التجخيب لدتة أشيخ، 
ميسة ىحا السجيخ أف يحري عمى ىحا السػضف 
أخصاءه، فإذا بمغت حجًا ال يحتسل صخفو، ألف ميستو 
إحراء أخصائو، فمػ أف ىحا السػضف ىػ ابغ صاحب السؤسدة فيل تكػف القزيُة قزيَة إحراء ؟ إنيا قزية 

يو، يبيغ لو، يشرحو، يخشجه، يػجيو، بجافع مغ رحسة األب، وحخصو عمى نجاح ابشو في تخبية، عشج كل خصأ يشب
ىحه الػضيفة يتابع حخكتو، يجقق في أخصائو، يػجيو، يشرح، يخشج، وأحيانًا يعاقب، وأحيانًا يذجد، كل ىحه 

 الستابعة، كل ىحا التذجيج رحسة بيحا السػضف الشاشئ ليشجح في عسمو.
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 :الذيػة حيادية – 2

لحلظ هللا عد وجل رب العالسيغ، خمقشا ليخحسشا، إذًا: ىحه الذيػات كسا قمشا في درس سابق حيادية، فإما أنيا سمع 
نخقى بيا إلى أعمى عمييغ، أو أنيا دركات نيػؼ بيا إلى أسفل سافميغ، ىي حيادية، بل ألف اإلنداف مخيخ كانت 

 قى بيا، أو دركات نيػؼ بيا.كل شيػاتو، وكل حطػضو، وكل خرائرو حيادية، سمع نخ 

اآلف نحغ أماـ حالة، إنداف تحخؾ بجافع مغ شيػاتو بخبلؼ مشيج هللا، إما في كدب مالو، أو في عبلقتو 
بالشداء، ما الحؼ يحرل ؟ هللا عد وجل رب العالسيغ، الشقصة الجقيقة أنو ال بج مغ لفت نطخ، وقج يكػف ىحا لفت 

بلمًا يدسعو مغ مجرِّس، أو مغ شيخو، وقج يكػف لفت الشطخ ىحا مريبًة الشطخ كبلمًا يدسعو مغ صجيق، أو ك
تحل بو، وليا عبلقة بشػع خصئو، العبلقة بيغ السريبة وبيغ الخصأ تعميع مغ هللا أف يا عبجؼ أف ىحه الذجة مغ 

 أجل كحا، أؼ أنو ال بج مغ أف يتابعو هللا عد وجل.

 الستابعة الخبانية رحسة بالعبج: – 6

سبة: أنت حيشسا تذعخ أف هللا يتابعظ، ىحا فزل مغ هللا كبيخ، حيشسا تذعخ أف هللا سيحاسبظ، سػؼ يمفت بالسشا
نطخؾ، بشريحة، بذجة، بذبح مريبة، بتزييق بإفقار، بسػقف محخج ججًا يزعظ فيو ىحا يعشي أنظ في العشاية 

حؼ أنت فيو قابل لمذفاء، وأنو يسكغ أف السذجدة، ىحا يعشي أنو يسكغ أف تذفى مغ ىحا الخصأ، وأف ىحا السخض ال
 تعػد صحيحًا معافًى كسا يشبغي أف تكػف.

إذًا: حيشسا تذعخ أف هللا يتابعظ، وأف هللا يحاسبظ، 
وأف هللا يمفت نطخؾ، وأف هللا يؤدبظ، وأف هللا يزيق 
هللا عميظ، وأنو يمقي في روعظ أف ىحه الذجة مغ 

ح مغ إنداف أجل كحا، فإما إلقاء في الخوع، أو شخ 
تدألو، أو مغ عبلقة متيشة بيغ السريبة والحنب الحؼ 

 اقتخفو اإلنداف، حيشئح تشتبو إلى أعسالظ.
 
 



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

306 

رجل استحقت عميو زكاة مالو، زوجتو ضغصت عميو، وضيقت عميو، وتسشت عميو أف يججد أثاث البيت، 
لدكاة فخض حتسي، يقػؿ لي ىحا فاستجاب ليا، وججد أثاث البيت بالسبمغ الحؼ كاف يسكغ أف يكػف زكاة، وا

اإلنداف: أصاب مخكبتو حادث، مجسػع كمفة إصبلح ىحا الحادث يداوؼ تسامًا السبمغ الحؼ كاف عميو أف يجفعو 
 زكاة، ولع يجفعو، فتذابُو السبمغيغ رسالة مغ هللا أف يا عبجؼ لقج أخصأت، وأنا ألفت نطخؾ بيحا الحادث.

 قاؿ تعالى:
 ِمَغ اْلَعَحاِب اأْلَْدَنى ُدوَف اْلَعَحاِب اأْلَْكَبِخ َلَعمَُّيْع َيْخِجُعػَف ﴾ ﴿ َوَلُشِحيَقشَُّيْع 

 ) سػرة الدججة ( 

 بل إف هللا سبحانو وتعالى يقػؿ: 

ِخ الرَّ  َغ اأَلَمَػاِؿ َواألنُفِذ َوالثََّسَخاِت َوَبذِّ اِبِخيَغ *الَِّحيَغ ِإَذا ﴿ َوَلَشْبُمَػنَُّكْع ِبَذْيٍء مَِّغ اْلَخػْؼ َواْلُجػِع َوَنْقٍز مِّ
ِيْع َورَ  بِّ ِ َوِإنَّا ِإَلْيِو َراِجعػف *ُأوَلِئَظ َعَمْيِيْع َصَمَػاٌت مِّغ رَّ  ْحَسٌة ﴾ َأَصاَبْتُيع مُِّريَبٌة َقاُلػْا ِإنَّا َلِلِّ

 ) سػرة البقخة (

 أييا اإلخػة:

 ِجي الشَّاِس ِلُيِحيَقُيع َبْعَس الَِّحي َعِسُمػا َلَعمَُّيْع َيْخِجُعػَف ﴾ ﴿ َضَيَخ اْلَفَداُد ِفي اْلَبخِّ َواْلَبْحِخ ِبَسا َكَدَبْت َأيْ 
 ) سػرة الخـو ( 

 اآلف قج يدأؿ سائل: ما فمدفة السريبة في اإلسبلـ ؟ 

 السريبة ضساف لدبلمة السؤمغ: – 4

يا ىي الديخ، بذكل مبدط واضح: لساذا صشعت الديارة ؟ الجػاب: مغ أجل أف تديخ، بتعبيخ مشصقي عمة صشع
صشعت الديارة مغ أجل أف تديخ، أؼ أف عمة صشعيا ىػ الديخ، ولساذا وضع فييا السكبح ؟ السكبح في فمدفتو 
يتشاقس مع عمة صشع الديارة، الديارة صشعت مغ أجل أف تديخ، والسكبح يػقفيا، ىشاؾ تشاقس بيغ عمة صشع 

جل أف تديخ، أال تخػ معي أف أخصخ جياز في الديارة وحقيقة السكبح، السكبح يػقفيا، وىي صشعت مغ أ
 السخكبة ىػ السكبح، ألنو ضساف لدبلمتيا.

 وتأكج وال أبالغ أف كل أنػاع السرائب في الجنيا ىي ضساف لدبلمة السؤمغ.
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وفي دروس أخخػ ال بج مغ شخح معشى السريبة، 
السريبة التي تريب الذارديغ، والسشحخفيغ، والعتاة، 

رع، أو ردع، بيشسا السرائب والسجخميغ مريبة ق
التي تريب السؤمشيغ ىي مرائب دفع أو رفع، أما 
مرائب األنبياء فيي مرائب كذف لكساالت كامشة 

 فييع.
إذًا: كسا أف السكبح مغ أخصخ األجيدة في السخكبة 
ألنو ضساف لدبلمتيا، كحلظ السرائب مع أنيا 

 بو الكخيع السرائب نعع باششة.مؤلسة، مدعجة، بل إف هللا سبحانو وتعالى سسا في كتا
 ﴿ َوَأْسَبغ َعَمْيُكْع ِنَعَسُو َضاِىَخًة َوَباِشَشًة ﴾ 

 (  20) سػرة لقساف اآلية: 

وحيشسا تجخل إلى مدجج، وتخػ في السدجج آالفا فاعتقج يقيشًا أف عجدًا كبيخًا مشيع ساقو هللا إلى بابو بعج معالجة 
مة عغ سخ ما ساقو لظ مغ متاعب في الجنيا يجب أف تحوب محبة  حكيسة، وحيشسا يكذف هللا لظ يـػ القيا

 عمى كل ما ساقو لظ.

أنت مخيخ فيسا ُكمفت، لكشظ مديخ في كػنظ ذكخًا أو 
أنثى، مديخ في أمظ وأبيظ ، مديخ في مكاف 
والدتظ، مديخ في زمغ والدتظ، مديخ في قػامظ 
وشكمظ، مديخ في قجراتظ، ىحه لرالحظ، ويـػ 

يكذف عغ سخ القزاء والقجر، ليذ في  القيامة
 إمكانظ أبجع مسا أعصاؾ، ىحا كساؿ مصمق لػضعظ.
إذًا: ىحه الذجائج، وىحه الستاعب، وىحا التزييق 
لمسؤمغ تخبية حكيسة مغ هللا عد وجل، وحيشسا 

 تقخؤوف في سػرة القمع قرة:
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 يَغ * َواَل َيْدَتْثُشػَف ﴾ ﴿ َأْصَحاَب اْلَجشَِّة ِإْذ َأْقَدُسػا َلَيْرِخُمشََّيا ُمْرِبحِ 
 ) سػرة القمع ( 

 ال يصعسػف أحجًا مغ الفقخاء مغ غّمة بداتيشيع، هللا عد وجل قاؿ:

بَِّظ َوُىْع َناِئُسػَف ﴾   ﴿ َفَصاَؼ َعَمْيَيا َشاِئٌف مِّغ رَّ
 ) سػرة القمع ( 

 بالتعبيخ السعاصخ أصاب البداتيغ مػجة صقيع.

ِخيعِ   ﴾  ﴿ َفَأْصَبَحْت َكالرَّ
 ) سػرة القمع ( 

 كأنيا بداتيغ قج قصفت ثسارىا. 

 ﴿ َفَمسَّا َرَأْوَىا َقاُلػا ِإنَّا َلَزالُّػَف ﴾ 
 ) سػرة القمع ( 

 ليدت بداتيششا، ثع تأكجوا أنيا ىي، قالػا:

َشا ِإنَّا ُكشَّا َضاِلِسيَغ ﴾ ﴿ َبْل َنْحُغ َمْحُخوُمػَف * َقاَؿ َأْوَسُصُيْع َأَلْع َأُقل لَُّكْع َلْػاَل ُتَدبُِّحػَف * َقاُلػ   ا ُسْبَحاَف َربِّ
 اآلف السغدػ والذاىج:

 ﴿ َكَحِلَظ اْلَعَحاُب ﴾ 
 ) سػرة القمع ( 

 يا عبادؼ، جسيع أنػاع الذجائج التي أسػقيا لكع في الجنيا مغ ىحا الشػع، رسالة ولفت نطخ، فانتبيػا.

تحخؾ بجافع مغ شيػاتو بخبلؼ مشيج هللا، هللا عد وجل ال إذًا: حيشسا يشحخؼ اإلنداف عغ مشيج هللا، أو حيشسا ي
بج مغ أف يخبيو، ال بج مغ أف يؤدبو، ال بج مغ أف يمفت نطخه، وبصػلة السؤمغ أف يفيع عمى هللا سخَّ أفعالو معو، 

 قاؿ تعالى:

 َعِميًسا ﴾  ﴿ مَّا َيْفَعُل َّللّاُ ِبَعَحاِبُكْع ِإف َشَكْخُتْع َوآَمشُتْع َوَكاَف َّللّاُ َشاِكًخا
 ) سػرة الشداء ( 
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 وفي الحجيث الرحيح القجسي: 

َلُكْع وآِخَخُكْع، َوإْنَدُكْع َوِجشَُّكْع كاُنػا في َصعيٍج َواحٍج، َفدأُلػِني، فأْعَصْيُت ُكلَّ   إْنداٍف ِمْشُيْع )) يا ِعباِدي ! َلْػ أفَّ أوَّ
كسا َيْشُقُز الَبْحُخ أْف ُيْغَسَذ الِسْخَيُط ِفيو َغْسدًة َواحَجًة، َفَسْغ َوَجَج  ما سأَؿ َلْع َيْشُقْز ذلَظ ِمْغ ُمْمِكي َشْيئًا ِإالَّ 

 َخْيخًا َفْمَيْحَسِج َّللاََّ َعدَّ َوَجلَّ، َوَمْغ َوَجَج َغْيَخ َذِلَظ َفبل َيُمػَمغَّ ِإالَّ َنْفَدُو(( 
 ] رواه مدمع عغ أبي ذر رضي هللا عشو [ 

 كبلـ واضح كالذسذ:

 َوَجَج َخْيخًا َفْمَيْحَسِج َّللاََّ َعدَّ َوَجلَّ، َوَمْغ َوَجَج َغْيَخ َذِلَظ َفبل َيُمػَمغَّ ِإالَّ َنْفَدُو (( )) َفَسغْ 
ىحه حقائق، آيات قخآنية، أحاديث صحيحة، تػجييات نبػية السرائب ليا ِحكع بميغة، السرائب ليا ِحكع عسيقة، 

 ة، ىحا لمسؤمغ.السرائب في خجمة اإلنداف، السرائب نعع باشش

 اتباع اليػى وفق شخع هللا جائد: – 1

أييا اإلخػة الكخاـ، ماذا يشبغي أف يكػف حيشسا يتحخؾ 
اإلنداف في دنياه بعيجًا عغ مشيج ربو، لكغ بالسشاسبة 
يشبغي أف تعمسػا عمع اليقيغ أف الحؼ يتحخؾ بجافع مغ 

 شيػتو وفق مشيج هللا ال شيء عميو، الجليل:
 لُّ ِمسَِّغ اتََّبَع َىَػاُه ِبَغْيِخ ُىًجى مَِّغ َّللاَِّ ﴾ ﴿ َوَمْغ َأَض 

 (  50) سػرة القرز اآلية: 

السعشى السخالف: أف الحؼ يتبع ىػاه وفق ىجػ هللا ال 
شيء عميو، معشى ذلظ أنو ليذ في اإلسبلـ حخماف، 

وقيسو، راعى جدسو وروحو، راعى اإلسبلـ ديغ الفصخة، اإلسبلـ ديغ الػاقعية، اإلسبلـ راعى في اإلنداف حاجاتو 
الجنيا واآلخخة، ليذ في اإلسبلـ حخماف إشبلقًا، بل فيو تشطيع، فسا مغ شيػة أودعيا هللا في اإلنداف إال وجعل 

 ليا قشاًة نطيفة تدخؼ خبلليا.
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 كيف يعامل عبجًا شخد عغ مشيج هللا ؟

 كيف يعامل عبجًا شخد عغ مشيج هللا ؟  أييا اإلخػة، اآلف اإللو العطيع، الخب الخحيع، السخبي الكخيع
 الحقيقة مغ خبلؿ الكتاب والدشة ىشاؾ إجخاءات في حق ىحا الذارد.

 الجعػة البيانية: – 0

أوؿ إجخاء بحقو الجعػة البيانية، وأنت صحيح معافًى، 
في بيتظ، بيغ أىمظ، بيغ أوالدؾ، في عسمظ ما ِمغ 
مذكمة، وال ضغط، ىشاؾ مغ يشرحظ، ىشاؾ مغ 

بيغ لظ، إما مغ خبلؿ خصبة، أو مغ خبلؿ درس، ي
أو مغ خبلؿ كتاب، أو مغ خبلؿ شخيط، أو مغ 
خبلؿ نريحة، أو مغ خبلؿ محاضخة، أو مغ خبلؿ 
نجوة، ىحه ىي الجعػة البيانية، اليجػ البياني كبلـ، 
وأرقى عبلج إليي، وأرقى إجخاء إليي ليحا الحؼ شخد 

 ل مػقف يقفو اإلنداف مغ خبلؿ ىحا البياف الحؼ ساقو هللا إليظ أف تدتجيب.عغ مشيج هللا الجعػة البيانية، وأكس
ُسػِؿ ِإَذا َدَعاُكع ِلَسا ُيْحِييُكْع ﴾  ِ َوِلمخَّ  ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػْا اْسَتِجيُبػْا َلِلِّ

 (  24) سػرة األنفاؿ اآلية: 

 دعػة إلى اليجػ، نريحة إليية.

 آَمُشػا ُتػُبػا ِإَلى َّللاَِّ َتْػَبًة نَُّرػًحا ﴾  ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيغَ 
 (  8) سػرة التحخيع اآلية: 

 ﴿ َأَلْع َيْأِف ِلمَِّحيَغ آَمُشػا َأف َتْخَذَع ُقُمػُبُيْع ِلِحْكِخ َّللاَِّ َوَما َنَدَؿ ِمَغ اْلَحقِّ ﴾ 
 (  16) سػرة الحجيج اآلية: 

 .مت مدؤوؿإلى متى أنت بالمحات مذغػؿ وأنت عغ كل ما قج
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أسعج إنداف مسغ شخد عغ هللا عد وجل حيشسا يأتيو اليجػ البياني، الشرح الخباني، القخآف الكخيع، البياف اإلليي، 
الحجيث الشبػؼ، خصبة، محاضخة، درس، نريحة، مشاضخة، نجوة، يرحػ، يقػؿ: يا رب عجت إليظ، ىحا أكسل 

معظ، وفي عسمظ، كخامتظ مػفػرة، صحتظ مػفػرة ، شيء، وأنت صحيح، وفي بيتظ، وأوالدؾ أمامظ، وأىمظ 
 جاءت نريحة ربانية مغ خبلؿ قخآف، أو سشة، أو عالع، أو داعية، أو نجوة، أو خصبة...إلخ.

فإف لع يدتجب اإلنداف ليحه الجعػة، وبقي مقيسًا عمى معرية، مؤثخًا شيػتو أصع أذنيو عغ نجاء هللا عد وجل، 
 ػتو.لع يخعو، لع يدتجب، وغمبتو شي

 ﴿ َربََّشا َغَمَبْت َعَمْيَشا ِشْقَػُتَشا ﴾ 
 (  106) سػرة السؤمشيغ اآلية: 

 ما الحؼ يحرل ؟ 

أوؿ مخحمة لصيفة، ناعسة، سمسية، دعػة بيانية، نريحة، وتخّمق بيحا الخمق، قبل أف تعاقب، قبل أف تزخب، قبل 
 أف تقصع، قبل أف ترب جاـ غزبظ، انرح، بّيغ، وضح.

 التخبػي:التأديب  – 2

 إف لع يدتجب اإلنداف لمجعػة البيانية فيشاؾ تأديب تخبػؼ، ىشا دخمشا في مخحمة أصعب.
أحيانًا يقػؿ الصبيب لمسخيس: معظ قخحة في السعجة، 
أو معظ التياب حاد في السعجة، ىشاؾ شخيقاف ؛ إما 
أف تتبع حسية قاسية ججًا ال تحتاج معيا إلى عسل 

خا بكاممو، عمى الحميب جخاحي، حسية قاسية ججًا شي
فقط، ىحا االلتياب يدوؿ، وإف آثخت أف تأكل ما 
 تذتيي فبل بج مغ عسل جخاحي، القزية بيجؾ.

 لحلظ اآلية الكخيسة:
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َساواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َوِإف ُتْبُجوْا َما ِفي َأنُفِدُكْع َأْو ُتْخُفػُه ُيَحاِسْبُكع ِبِو َّللّاُ  ْغِفُخ ِلَسغ َيَذاء َفيَ ﴿ َلِلَِّ ما ِفي الدَّ
 َوُيَعحُِّب َمغ َيَذاء َوَّللّاُ َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِجيٌخ ﴾ 

 ) سػرة البقخة (. 

َساواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َوِإف ُتْبُجوْا َما ِفي َأنُفِدُكْع ﴾  ﴿ َلِلَِّ ما ِفي الدَّ
 مغ أمخاض،

 ﴿ َأْو ُتْخُفػُه ﴾
 هللا عد وجل رب رحيع، 

 ِو َّللّاُ ﴾﴿ ُيَحاِسْبُكع بِ 
 إف ذكخت أو لع تحكخ، إف اعتخفت أو لع تعتخؼ، إف أخفيت أو أضيخت.

 ﴿ َوِإف ُتْبُجوْا َما ِفي َأنُفِدُكْع َأْو ُتْخُفػُه ُيَحاِسْبُكع ِبِو َّللّاُ ﴾
 اختخ أييا السؤمغ، 

 ﴿ َفَيْغِفُخ ِلَسغ َيَذاء ﴾
 بالتػبة واالستقامة واالستجابة،

 ﴾  ﴿ َوُيَعحُِّب َمغ َيَذاء
 بالتأديب التخبػؼ.

إذًا: أوؿ مخحمة اليجػ البياني، الجعػة البيانية، إف لع تدتجب تخزع لسعالجة أشج، أال وىي التأديب التخبػؼ، 
اعتقج يقيشًا أف هللا يحبظ، وأف هللا لغ يجعظ تفعل ما تذاء، مغ دوف أف يخبيظ، اعمع عمع اليقيغ إما أف تأتيو 

 شائعًا، أو أف تأتيو مزصخًا.
مخة أراد رجٌل أف يدألشي سؤااًل عغ جػىخ الجعػة إلى هللا التي أمارسيا، فأجبتو إجابة فييا دعابة، قمت لو: 
ممخز الجعػة بالتعبيخ الجارج شبعًا: إّما أف تأتيو ركزا، أو يأتي بظ ركزا، إما أف تأتيو شائعًا بسبادرة مشظ، 

 فل أف يأتي بظ إليو مزصخًا.برمح معو بتػبة، بإنابة، بشجـ، أو هللا عد وجل متك
قاؿ لي أحجىع: كاف في مػسع كبيخ ججًا جاءتو أرباح شائمة، القرة في الدبعيشات ، قاؿ لي: أردت أف أذىب 
إلى ببلد بعيجة مغ دوف زوجتي، حتى أنفق مبالغ فمكية عمى السمحات والذيػات، ىكحا خصط، وصل إلى ىشاؾ 

التذخيز وـر في الشخاع الذػكي، قصع رحمتو، وعاد إلى الذاـ، مغ شعخ بآالـ في ضيخه، دخل إلى السدتذفى، 
 مدجج إلى مدجج ، ومغ شبيب إلى شبيب، وقج شفاه هللا عد وجل.



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

313 

هللا عد وجل حكيع، كل واحج فيو نقصة ضعف، وأحيانا إنداف غشي كبيخ الساؿ ما لو قيسة عشجه، لكغ كخامتو ليا 
معالجة يأتي بو إليو، ألنو يحبشا، ألنو خمقشا ليدعجنا، ألنو خمقشا  قيسة كبيخة، كل واحج يعالجو هللا عد وجل

 ليخحسشا، ألنو خمقشا لجشة عخضيا الدساوات واألرض.
وهللا أييا اإلخػة، يـػ القيامة حيشسا تكذف الحقائق يجب عمى اإلنداف السؤمغ أف يحوب محبة  عد وجل عمى 

بسا مشعظ فأعصاؾ، وإذا كذف لظ الحكسة في السشع عاد السشع ما ساقو لو مغ شجائج، فخبسا أعصاؾ فسشعظ، ور 
 عيغ العصاء.

كشت أقػؿ لكع دائسًا: الساس أصمو فحع، لكغ ىحا الفحع جاءتو ضغػط، وحخارة قمبتو إلى ألساس، وىشاؾ ماسة في 
الفحع  مميػف دوالر، لكغ قصعة فحع بحجسيا ما ثسشيا ؟ خسدة قخوش، الفخؽ بيشيسا أف 150استشبػؿ ثسشيا 

 حيشسا تأتيو الزغػط يربح ألساسًا.
لغ تجخل الجشة إال إذا كشت شاىخًا، والتصييخ في 
 الجنيا معالجات إليية حكيسة، لحلظ ارَض عغ هللا.
إنداف يصػؼ حػؿ الكعبة قاؿ: يا رب ىل أنت راٍض 
عشي ؟ وكاف وراءه اإلماـ الذافعي، قاؿ لو: يا ىحا 

شظ ؟ قاؿ لو: ىل أنت راض عغ هللا حتى يخضى ع
سبحاف هللا ! مغ أنت ؟ قاؿ لو: أنا دمحم بغ إدريذ، 
قاؿ لو: كيف أرضى عشو وأنا أتسشى رضاه ! قاؿ لو: 
إذا كاف سخورؾ بالشقسة كدخورؾ بالشعسة فقج رضيت 

 عغ هللا.
 قجر ػ أف قالػا: الخضا بسكخوه القزاء أرفع درجات اليقيغ، وبصػلتظ إذا ساؽ هللا لظ مريبة ػ ال سسح هللا وال

تقػؿ: الحسج  رب العالسيغ، ألف هللا عد وجل أفعالو كميا رحيسة، وكميا حكيسة، وكميا عادلة، فإّما أف تدتجيب 
 إذا دعاؾ إليو، وإال تخزع لمتأديب التخبػؼ، فيدػؽ مغ الذجة ما يحسمظ عمى شاعة هللا، وىحا معشى قػلو 

 تعالى:
 ُبػْا ﴾ ﴿ ُثعَّ َتاَب َعَمْيِيْع ِلَيُتػ 

 (  118) سػرة التػبة اآلية: 
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 يعشي تابػا فقِبل هللا تػبتيع.

 اآلية األخخػ: 

 ﴿ َتاَب َعَمْيِيْع ِلَيُتػُبػْا ﴾
 في بعس معاني ىحه اآلية: أنو ساؽ ليع مغ الذجائج ما حسميع بيا عمى التػبة.

ليو وأنت صحيح شحيح، أف تتجو إليو البصػلة أف تأتيو قبل أف تأتي الذجائج، أف ترمي قبل السريبة، أف تتجو إ
 وأنت قػؼ، أف تتجو إليو وأنت غشي، أف تتجو إليو وال تذكػ شيئًا.

التأديب التخبػؼ أىع شيء فيو التػبة إلى هللا، فقج دعاؾ دعػة بيانية يشبغي أف تدتجيب، اآلف أخزعظ لمتأديب 
 ؾ حل ثالث.التخبػؼ يشبغي أف تتػب، فإف جاء التأديب التخبػؼ ولع تتب فيشا

 اإلكخاـ االستجراجي: – 6

الحل الثالث عجد الشاجيغ فيو قميل، يخزعظ إلى ما يدسى باإلكخاـ االستجراجي، يعصيظ الجنيا، بساليا، بسكانتيا 
 بسباىجيا، بذيػاتيا، لعمظ تدتحي، لعمظ تتػب، لعمظ تذكخ، السػقف الكامل فيو الذكخ، الذكخ ثع التػبة.

 القرع واإلىبلؾ: – 4

فإف بّيغ لظ ولع تدتجب، وأدبظ ولع تتػب، وأكخمظ 
ولع تذكخ، نعػذ با مغ السخحمة الخابعة، يأتي 

 القرع.
﴿ َفَمسَّا َنُدػْا َما ُذكُِّخوْا ِبِو َفَتْحَشا َعَمْيِيْع َأْبَػاَب ُكلِّ 
َشْيٍء َحتَّى ِإَذا َفِخُحػْا ِبَسا ُأوُتػْا َأَخْحَناُىع َبْغَتًة َفِإَذا ُىع 

 ْبِمُدػَف ﴾ مُّ 
 ) سػرة األنعاـ (
 
  



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

315 

 أييا اإلخػة، ىحه مخاحل.

 أوؿ مخحمة: اليجػ البياني، السػقف الكامل مشيا أف تدتجيب  ألنو دعاؾ إلى ما يحييظ.

 السخحمة الثانية: التأديب التخبػؼ، السػقف الكامل أف تتػب.

 السخحمة الثالثة: اإلكخاـ االستجراجي السػقف الكامل أف تذكخ.

 السحمة الخابعة: يأتي القرع.

 إياؾ أف ترل مع هللا إلى شخيٍق مدجود:

 إف أخصخ شيء في حياة اإلنداف أف يرل مع هللا إلى شخيق مدجود، كيف ؟
ثسة إنداف ارتكب جخيسة قتل ػ ال سسح هللا وال قجر ػ 
سيق إلى الدجغ، خزع إلى محكسة الجشايات، حكع 

تسييد، إلى محكسة عميو باإلعجاـ، نقل الحكع إلى ال
الشقس، محكسة الشقس صجقت حكع محكسة 
الجشايات، رفع الحكع إلى رئاسة الجسيػرية ليرجؽ 
عميو، وصجؽ عميو رئيذ الجسيػرية، وُحجد يـػ 
معيغ لتشفيح اإلعجاـ، ىحا اإلنداف قبل أف ُيعجـ يحب 
أف يزحظ فميزحظ، ال بج مغ أف يعجـ، يحب أف 

 فميتػسل، ال بج مغ تشفيح ىحا الحكع، نقػؿ: ىحا اإلنداف مذى في شخيق مدجود.يبكي فميبِظ، يحب أف يتػسل 
أنا أقػؿ أنرح نفدي، وأنرح مغ حػلي، إياؾ ثع إياؾ ثع إياؾ أف تسذي في شخيق مدجود، أف تبالغ في إيقاع 

سب، اسأؿ نفدظ: األذػ بالشاس، عشجئٍح يأتي القرع، يأتي االنتقاـ، فَجع لمرمح مكانًا، حاسب نفدظ قبل أف تحا
ىل عسمي يخضي هللا ؟ ىل ىشاؾ ضمع أقتخفو ؟ ىل أبشي مججؼ عمى أقاض اآلخخيغ ؟ ىل أبشي حياتي عمى 
مػتيع ؟ ىل أبشي عدؼ عمى ذليع ؟ ىل أبشي غشاؼ عمى فقخىع، ماذا أفعل ؟ حاسبػا أنفدكع قبل أف تحاسبػا ، 

 وزنػا أعسالكع قبل أف تػزف عميكع.
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 اإلنداف الحكي، والتعمع بالػاقع مغ سبل الحيػاف:التعّمع بالشز سبيل 

فدشة هللا مع خمقو تبجأ مغ الجعػة البيانية، إلى التأديب التخبػؼ، إلى اإلكخاـ االستجراجي، إلى القرع، فالبصػلة أف 
 تبقى في أوؿ مخحمة، تدتسع، وتدتجيب، وىحا أكسل شيء في اإلنداف، واإلنداف كمسا ارتفع مكانو تعمع بالشز،

 ولع يتعمع بالػاقع.
إذا قخأ اإلنداف مػضػعا دقيقا عغ أخصار التجخيغ، وتخؾ الجخاف ليحا السػضػع، أو لحكع شخعي، ىحا يكػف في 

 أعمى مدتػػ، أما حيشسا يجع التجخيغ بعج الػـر الخبيث يكػف قج تعامل ال بعقمو بل تعامل بأحاسيدو.
أوضح مثل: إنداف ركب مخكبتو ليدافخ إلى حسز، 
في أياـ الذتاء، خخج مغ دمذق فخأػ لػحة كتب 
عمييا: الصخيق إلى حسز مغمقة بدبب تخاكع الثمػج 
في الشبظ، مقرجه حسز، ولو مبمغ كبيخ ججًا في 
حسز، الصخيق مغمق، ىػ اآلف في ضاىخ دمذق ، 
ماذا يفعل ؟ يعػد، ما الحؼ حَكسو ؟ المػحة، أربع 

ة تسذي أيغ كمسات أعصتو قخاًرا بالعػدة، لػ أف داب
تقف ؟ عشج الثمج، ما الحؼ حكع الجابة ؟ الػاقع، حكع 

 العاقل الشز، وحكع الجابة الػاقع.
اسأؿ نفدظ سؤاال محخجا، ما الحؼ يحكسظ ؟ نرػص القخآف والدشة، أـ الػاقع ؟ الحؼ يخاؼ بعقمو إنداف راٍؽ 

بعقمظ، تخاؼ مغ الشز، تخاؼ مغ  ججًا، والحؼ يخاؼ بأحاسيدو إنداف غبي ججًا، فكمسا ارتقى مقامظ تخاؼ
 تححيخ هللا لظ، تخاؼ مغ وعيج هللا، وكمسا ىبط مدتػػ اإلنداف، وجاءه قزاء هللا، جاءتو السريبة عشجئٍح يقػؿ:

ْمُت ِلَحَياِتي * َفَيْػَمِئٍح الَّ ُيَعحُِّب َعَحاَبُو َأَحٌج * َواَل ُيػِثُق َوَثاَقُو َأَحجٌ   ﴾  ﴿ َيُقػُؿ َيا َلْيَتِشي َقجَّ
 ) سػرة الفجخ ( 
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 خيار اإلنداف مع اإليساف مدألة وقت فقط:

إخػانشا الكخاـ، ىشاؾ نقصة ميسة ججًا، خيارؾ مع اإليساف خيار وقت، مع مميػف مػضػع أنت مخيخ خيار قبػؿ 
يا، أو رفس، عخضػا عميظ بيتًا لع يعجبظ، فخفزتو، عخضػا عميظ فتاًة كي تتدوجيا لع تعجبظ أخبلقيا، فخفزت
أنت مع مميػف مػضػع، مع مئة مميػف مػضػع، معظ خيار قبػؿ أو رفس، إال مع اإليساف فخيارؾ خيار وقت، 

 الجليل فخعػف أكفخ كفار األرض، الحؼ قاؿ:
 ﴿ َأَنا َربُُّكُع اأْلَْعَمى ﴾ 

 ) سػرة الشازعات (.

 والحؼ قاؿ:

ْغ ِإَلٍو َغْيِخي ﴾   ﴿ َما َعِمْسُت َلُكع مِّ
 (  38ز اآلية: ) سػرة القر

ىحا اإلنداف الحؼ ادعى اإللػىية حيشسا أدركو الغخؽ 
 قاؿ:

 ﴿ آَمشُت َأنَُّو ال ِإِلػَو ِإالَّ الَِّحي آَمَشْت ِبِو َبُشػ ِإْسَخاِئيَل ﴾ 
 (  90) سػرة يػنذ اآلية: 

إذًا: آمغ، ألف اإلنداف أّؼ إنداف ال بج مغ أف يؤمغ 
 عشج السػت.

 َصاءَؾ َفَبَرُخَؾ اْلَيْػـَ َحِجيٌج ﴾ ﴿ َفَكَذْفَشا َعشَظ غِ 
 (  22) سػرة ؽ اآلية:

 ىحا اإليساف ال قيسة لو إشبلقًا، إذًا: خيارؾ مع اإليساف خيار وقت ال خيار قبػؿ أو رفس.

أييا اإلخػة، ىحا الجرس حػؿ أف اإلنداف إذا تحخؾ في الحياة الجنيا بجافع مغ شيػاتو، ومغ دوف مشيج إليي ما 
 ؟ هللا عد وجل يخبيو، وتخبية هللا لو لصيفة ججًا، وفييا مخاحل أربع: الحؼ يحرل
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 أوؿ مخحمة: اليجػ البياني، السػقف الكامل االستجابة.

 السخحمة الثانية: التأديب التخبػؼ، السػقف الكامل التػبة.

 السخحمة الثالثة: اإلكخاـ االستجراجي السػقف الكامل الذكخ.

  يشفع معو البياف، وال التأديب، وال اإلكخاـ القرع عشجئٍح يقرسو هللا عد وجل.السخحمة الخابعة: حيشسا ال

 السػضػع العمسي:

 األمخ القخآني لمػجػب ما لع يجؿ دليل عمى خبلفو:

 أييا اإلخػة ، إلى السػضػع العمسي، أو إلى اإلعجاز العمسي في القخآف والدشة.
في القخآف الكخيع يقتزي الػجػب، لكغ يعمق عمساء األصػؿ  أييا اإلخػة، مغ مدمسات عمع األصػؿ أف كل أمخ

 ما لع تقع قخيشة عمى خبلؼ ذلظ، فإذا فاؿ هللا عد وجل:
 ﴿ َفَسغ َشاء َفْمُيْؤِمغ َوَمغ َشاء َفْمَيْكُفْخ ﴾ 

 (  29) سػرة الكيف اآلية: 

 ىحا أمخ بالكفخ، لكشو أمخ تيجيج، وإذا قاؿ هللا عد وجل:

 َياَمى ﴾ ﴿ َوَأنِكُحػا اأْلَ 
 (  32) سػرة الشػر اآلية: 

 ىحا أمخ نجب، وإذا قاؿ هللا عد وجل:

 ﴿ ُكُمػْا َواْشَخُبػْا ﴾ 
 (  187) سػرة البقخة اآلية: 

أمخ نجب، أمخ إباحة، أما لػ لع تكغ ىشاؾ قخيشة ترخؼ األمخ عغ الػجػب فكل أمخ في القخآف الكخيع يقتزي 
 الػجػب.

 البقخة مرشع لمحميب: 
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 التفكخ في حميب البقخة: – 0

 مغ ىحه األوامخ، دقق:
نَداُف ِإَلى َشَعاِمِو ﴾   ﴿ َفْمَيشُطِخ اإلِْ

 ) سػرة عبذ (.

ىحا أمخ، أنت مكمف بشز ىحه اآلية أف تفكخ في 
ىحا الصعاـ، ىحه البقخة تقجـ لظ الحميب، ىي معسل 
صامت، تأكل الحذير فتعصيظ الغحاء الكامل، الغحاء 

يب، والغجة الثجيية في البقخة عمى شكل الكامل في الحم
قبة، محاشة مغ أعبلىا بأوعية دمػية كثيفة ججًا، 

 والغجة الثجيية تأخح مغ الجـ حاجتيا لرشع الحميب.

اِرِبيَغ ﴾  ـٍ لََّبًشا َخاِلًرا َسآِئًغا ِلمذَّ  ﴿ ِمغ َبْيِغ َفْخٍث َوَد
 ) سػرة الشحل ( 

، وسكخيات، ومعادف، في الجـ حسس البػؿ، وفي الجـ مػاد سامة ، ومػاد ال يعمسيا إال هللا، بخوتيشات، وشحـػ
 وأشباه معادف، و حسس البػؿ، و مفخزات بعس األجيدة... 

 كيف تختار الخمية الثجييُة مغ مكػنات الجـ مكػنات الحميب ؟  – 2

ىحه الخمية الثجيية كيف تختار مغ مكػنات الجـ 
خح مغ الجـ مكػنات الحميب ؟ شبعًا ىحه الخمية تأ

حاجتيا، ويخشح مشيا نقصة حميب، ىحه الشقصة ترب 
أو  30أو  20في ثجؼ البقخة، ثجؼ البقخة قج يتدع لػ

كغ، ىحا الثجؼ مقػػ مغ الجاخل بججاريغ  40
متعامجيغ، ججار ىكحا، وججار ىكحا، ثجؼ البقخة 
مقدع إلى أربعة تجاويف، مع كل تجػيف حمسة، لػ 

ة، وأخح كل أخ حمسة مغ أف أربعة إخػة يسمكػف بقخ 
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حمع ثجؼ البقخة ألخح ربع الكسية بالتساـ والكساؿ، ىحه الخمية الثجيية تأخح مغ الجـ حاجتيا، ىل ىي عاقمة ؟ 
اإلنداف بحاجة إلى سكخيات، تأخح سكخا، بحاجة إلى بخوتيغ، تأخح البخوتيغ، بحاجة إلى دىغ، تأخح الجىغ، 

غحاء كامل لئلنداف، " وحاجة وليج البقخة إلى الحميب ال يديج عغ بزع بحاجة إلى فيتاميشات، مكػنات الحميب 
 لسغ ؟ لئلنداف. 40كغ والػ 60كيمػات، الػ

ـَ َخَمَقَيا َلُكْع ﴾   ﴿ َواأَلْنَعا
 ( 5) سػرة الشحل اآلية: 

 ُخمقت لكع خريرى،

ـَ َخَمَقَيا َلُكْع ﴾  ﴿ َواأَلْنَعا
 ب في العالع يفػؽ حج الخياؿ.كمسة لكع، تعشي صسست مغ أجمكع إنتاج الحمي

 انطخ إلى الحميب، المبغ، الجبغ، الدسغ، القذصة، مذتقات الحميب شيء محىل، 
ـَ َخَمَقَيا َلُكْع ﴾  ﴿ َواأَلْنَعا

 ألف هللا سبحانو وتعالى يقػؿ: 

نَداُف ِإَلى َشَعاِمِو ﴾  ﴿ َفْمَيشُطِخ اإلِْ
لتخ دـ يرشع لتخ واحجا مغ الحميب، وىػ محرمة  400لتخ دـ تجػؿ في حػؿ الغجد الثجيية مغ  400فكل 
لتخ فػؽ الخبليا الثجيية بثجؼ البقخة، وحتى آلف ال أحج يعمع، وىحا في كتاب عمسي ُيجرس في جامعة  400جخياف 

دمذق ال أحج يعمع شبيعة عسل الغجة الثجيية، الحؼ نعمسو أنيا تختار مغ الجـ حاجتيا لرشع الحميب، هللا عد 
 وجل يقػؿ: 

نَداُف ِإَلى َشَعاِمِو ﴾  ﴿ َفْمَيشُطِخ اإلِْ
ا * َفَأنَبْتَشا ِفيَيا َحبًّا * َوِعَشًبا َوَقْزًبا * َوزَ  ْيُتػًنا َوَنْخبًل * ﴿ أنَّا َصَبْبَشا اْلَساء َصبًّا * ُثعَّ َشَقْقَشا اأْلَْرَض َشقًّ

َتاًعا لَُّكْع َوأِلَ   ْنَعاِمُكْع ﴾ َوَحَجاِئَق ُغْمًبا * َوَفاِكَيًة َوَأبًّا * مَّ
 ) سػرة عبذ (
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 ىحه آية.

تأكل البقخة في اليـػ ثبلث وجبات، ىحا الخبد، ىحا 
الحميب، ىحا المبغ، ىحه القذصة، ىحه الجبشة صشع 

 مغ ؟ ترسيع مغ ؟ 

َعْغ اْبِغ َعبَّاٍس َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو 
 َوَسمََّع: 

 

ْل: المَُّيعَّ َباِرْؾ َلَشا ِفيِو َأَحُجُكْع َشَعاًما َفْمَيُقْل المَُّيعَّ: َباِرْؾ َلَشا ِفيِو، َوَأْشِعْسَشا َخْيًخا ِمْشُو، َوِإَذا ُسِقَي َلَبًشا َفْمَيقُ )) ِإَذا َأَكَل 
َخاِب ِإالَّ المََّبغُ  ـِ َوالذَّ  ((  َوِزْدَنا ِمْشُو، َفِإنَُّو َلْيَذ َشْيٌء ُيْجِدُئ ِمْغ الصََّعا

 ] أبػ داود [

أنا الحؼ أتسشاه عميكع، وىحا أمخ إليي في القخآف الكخيع، وكل أمخ في القخآف الكخيع يقتزي الػجػب، الحؼ أتسشاه 
 عميكع أف تتفكخوا فيسا تأكمػف.

 تفكخوا في الفػاكو والسحاصيل:

الفػاكو تشزج تباعًا، هللا عد وجل بخمج الفػاكو في 
ء المػز، ثع الكخز، ثع الريف عمى مخاحل، أوؿ شي

السذسر، ثع التفاح، ثع األجاص، ثع الجراؽ، ثع 
العشب، لػ أنيا نزجت كميا في يـػ واحج، ماذا نفعل 
بيا ؟ اآلف الفاكية الػاحجة تشزج تباعًا، البصيخ 
يشزج خبلؿ ثبلثة أشيخ في أياـ الريف، فِسغ 
ضسغ حقل بصيخ يقصف مشو كل يـػ مخكبة، أما 

في يـػ واحج، لػ كاف القسح  السحاصيل فتشزج
 يشزج خبلؿ ثبلثة أشيخ لكاف عسبل فػؽ شاقة اإلنداف، يسدظ سشبمة سشبمة ويقػؿ: ىل استػت لشقصعيا ؟
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 القسح في يـػ واحج، السحاصيل في يـػ واحج 
الفػاكو مبخمجة فيسا بيشيا عمى ثبلثة أشيخ، مبخمجة 
في الفاكية، ىحا نػع مغ الفػاكو في شيخ، وعذخيغ 
يػما، وعذخة أياـ، ىحا ترسيع مغ ؟ بخمجة مغ ؟ 

 حكسة مغ ؟.
انطخ لمتفاحة، حجسيا معقػؿ، لػنيا زاٍه، رائحتيا 
عصخة، قػاميا معقػؿ، تأكميا بأسشانظ، لػ كاف التفاح 
كالرخخ تحتاج إلى مصحشة، ولػ أف التفاح لو رائحة 

، بقذخ يحسييا، فكخ فييا َفاكيًة فاكيًة، وجدء مغ كخيية ال تأكمو، فمو رائحة شيبة عمى لػف زاه، عمى حجع مقبػؿ
 إيسانظ ىحا شخيق معخفة هللا: 

نَداُف ِإَلى َشَعاِمِو ﴾  ﴿ َفْمَيشُطِخ اإلِْ
الفػاكو، القسح، الذعيخ، الحسز، العجس، ىحا الصعاـ الحؼ نأكمو، وىحا الحميب الحؼ نذخبو، وىحه الفػاكو التي 

يرف لي شعـػ الفػاكو دوف أف يحكخ اسسيا ؟ صف لي شعع األجاص، نأكميا، ترسيع مغ ؟ مغ يدتصيع أف 
حمػ، والجراؽ حمػ، والتفاح حمػ ، والتػت حمػ، وكل الفػاكو حمػة، لكغ كل فاكية بصعع، ىل بإمكانظ أف ترف 
لي شعع الفاكية دوف أف تحكخ اسسيا ؟ ال تدتصيع، شعع مذسر، تقػؿ: مذسر مغ دوف أف ترف الصعع ؟ ال 

 تدتصيع.

ُل َبْعَزَيا َعَمى َبْعٍس ِفي اأُلُكلِ   ُيْدَقى ِبَساء َواِحٍج َوُنَفزِّ
 هللا عد وجل قاؿ: 

ُل َبْعَزَيا َعَمى َبْعٍس ِفي اأُلُكِل ﴾   ﴿ ُيْدَقى ِبَساء َواِحٍج َوُنَفزِّ
 ( 4) سػرة الخعج اآلية: 

 

 

 



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

323 

 ىحا قخآف، هللا عد وجل يمفت نطخؾ بيحا:

ُل َبْعَزَيا َعَمى َبْعٍس ِفي  ﴿ ُيْدَقى ِبَساء َواِحجٍ  َوُنَفزِّ
 اأُلُكِل ﴾ 

الفاكية الػاحجة، التفاح أصفخ، وىشاؾ تفاح أحسخ، 
وتفاح حامس شتػؼ، و تفاح سكخؼ، أنػاع مشػعة، 

نػع مغ التفاح، كل فاكية أنػاع  500ػ  400إلى 
مشػعة، ترسيع مغ ؟ فسغ أجل أف نعخؼ هللا ال بج 

 مغ أف نفكخ في مخمػقاتو.

 خة ثانية: م

نَداُف ِإَلى َشَعاِمِو ﴾   ﴿ َفْمَيشُطِخ اإلِْ
 ىحا أمخ قخآني، وكل أمخ يقتزي الػجػب.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الفخؽ بيغ المحة والدعادة -1-( مقػمات التكميف : الذيػة 63-01الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عم
 والػىع، إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات.

أييا اإلخػة الكخاـ، مع الجرس التاسع عذخ مغ دروس العقيجة واإلعجاز، لكغ قبل أف نبجأ بسػضػع الجرس 
 سشحكخكع بييكمية ىحه السػضػعات.

 ىيكمة مػضػعات اإلعجاز:

في أوؿ درس أكجت لكع أف عمة وجػد اإلنداف أف يعبج هللا، والعبادة شاعة شػعية، مسدوجة بسحبة قمبية، أساسيا 
معخفة يقيشية، تفزي إلى سعادة أبجية، إذًا: عمة وجػدنا أف نعبجه، وما أمخنا أف نعبجه إال بعج أف أعصانا مقػمات 

مغ مقػمات العبادة ىحا الكػف الحؼ يشصق بػجػد هللا ووحجانيتو وكسالو، وىػ الثابت ىحه العبادة، وأوؿ مقـػ 
 األوؿ، ىػ قخآف صامت، والقخآف كػف ناشق، والشبي عميو الربلة والدبلـ قخآف يسذي.

وقج وقفشا وقفات متأنية عشج الكػف، والسقـػ الثاني ىػ العقل، وىػ مشاط التكميف، وكيف أف في العقل مبادغ 
بلثة، مبجأ الدببية، مبجأ الغائية، مبجأ عجـ التشاقس، وأف العقل ميستو قبل الشقل التأكج مغ صحة الشقل، وميستو ث

 بعج الشقل فيع الشقل، وال يسكغ أف يكػف العقل َحكسًا عمى الشقل، وأمزيشا دروسًا عجة في مػضػع العقل.
، ىحه الفصخة متصابقة تصابقًا تامًا مع مشيج هللا، فالعقل ثع انتقمشا إلى الفصخة، وكيف أف اإلنداف فصخ فصخة سميسة
 مقياس عمسي، والفصخة مقياس نفدي، والكػف دليل حدي.

ثع انتقمشا إلى الذيػة، وبيشت لكع أنيا القػة السحخكة، وىي حيادية، يسكغ أف تكػف ُسّمسًا نخقى بيا، أو دركات 
الربغة، وكيف أف اإلنداف السؤمغ يتستع بالعجالة والزبط، نيػؼ بيا، وبيشت في دروس عجة الفخؽ بيغ الفصخة و 

وكيف أف اإلنداف إذا سمظ شخيق شيػتو يتعخض لسخاحل عبلجية مغ هللا عد وجل، أوليا اليجػ البياني، ثع 
 التأديب التخبػؼ، ثع اإلكخاـ االستجراجي، ثع القرع، والزلشا في مػضػع الذيػة.

 قًا بيغ المحة والدعادة، والبػف شاسع بيشيسا. اليـػ أريج أف أبيغ لكع فخقًا دقي
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 الفخؽ بيغ المحة والدعادة:

0 – :  شابُع المحة حديٌّ

أييا األخػة، المحة حدية شابعيا حدي تحتاج إلى مادة، المحة تحتاج إلى شعاـ تأكمو، تحتاج إلى مشطخ جسيل 
، تحتاج إلى زوجة تتدوجيا، تحتاج إلى تستع عيشيظ بو، تحتاج إلى مأوػ واسع دافئ، تحتاج إلى مخكبة تخكبيا

ماؿ تشفقو، فالمحائح شبيعتيا حدية، ال تأتي مغ الجاخل، بل تأتي مغ الخارج، تحتاج إلى بيت، إلى ماؿ، إلى 
 أثاث في البيت، إلى شعاـ، إلى شخاب، إلى زوجة، إلى شخاب... والدوجة تحتاج إلى زوج فيشاؾ تكافؤ.

 المحة إمجاُدىا مشقصع: – 2

غ سبحاف هللا ! لحكسة بالغة أرادىا هللا لع يذأ ربشا هلالج لج أف تسجؾ المحة بإمجاد مدتسخ، بل إمجاد متشاقز، فكل لحة لك
ليا فػرة، وبعجئٍح تربح شيئًا مألػفًا تفقج بخيقيا، لحلظ ىؤالء الحيغ نجحػا في الحياة بعج أف نجحػا شعخوا بالفخاغ، 

 اؿ، وال السخأة، وال السشرب، وال مباىج الحياة.ألف في الشفذ فخاغًا ال يسمؤه الس
ال بج مغ تػضيح ىحه الحقيقة، أنت أييا اإلنداف، أنت مييأ لسعخفة هللا، فصبيعة نفدظ ال نيائية، الخصخ الكبيخ 
أف تختار ىجفًا محجودًا، قبل أف ترل إليو أنت تحمع بو، فإذا وصمت إليو، وأحصَت بو شعخت بفخاغ ال يػصف، 

 تخت السحجود، وأنت مييأ لبلمحجود، اختخت شيئًا يسػت، وأنت مييأ لئللو عطيع حي باؽ عمى الجواـ.ألنظ اخ
أنا أقػؿ لمذباب: الذيء الحؼ لع ترمػا إليو يبجو لكع كبيخا ججًا، ويبجو متألقًا، فإذا وصمتع إليو خبا بخيقو، وصغخ 

يسكغ أف تسجؾ بستعة مدتسخة، بل بستعة  حجسو، ويسكغ في مخحمة ما أف تقػؿ: ىػ ال شيء، فالمحائح ال
متشاقرة، ىحا إذا كانت في الحبلؿ، فإذا كانت في الحخاـ فبعج الستعة كآبة، وشعػر بالحنب، واختبلؿ تػازف، 

 واحتقار لمحات.
أنا أتحجث عغ لحة بحثت عشيا ضسغ الحبلؿ فتسّل، الجنيا تغخ، ومعشى تغخ أنيا قج تبجو لظ بحجع أكبخ مغ 

 ثيخ.حجسيا بك
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كشت أروؼ ىحه القرة كثيخا: شاب يعسل في محل 
تجارؼ، وىػ ذو دعابة، فكاف يكشذ السحل، ويزع 
السخّمفات في عمبة فخسة، ويغمف ىحه العمبة بػرؽ 
ىجايا غاٍؿ، ويزع شخيصا أحسخ، وكأف ىحه العمبة 
فييا قصعة ألساس غالية ججًا، يزعيا عمى شخؼ 

ا ألساسا، يأخحىا، السحل التجارؼ، يسخ إنداف فيطشي
ويسزي سخيعًا، فيتبعو صاحب السحل، بعج مئتي 
متخ يفظ الذخيط أواًل، وبعج مئتي متخ أخخ يفظ 
الػرؽ، وفي مئتي متخ الثالثة يفتح العمبة، فإذا فييا قسامة السحل، فيمعغ، ويدب، وما إلى ذلظ، ىحه خيبة األمل 

 ا، وجاءه مَمُظ السػت. التي حرمت لو وهللا سػؼ تحرل لكل إنداف أحب الجني
ْمُت ِلَحَياِتي )  ( ﴾23( َواَل ُيػِثُق َوَثاَقُو َأَحٌج )21( َفَيْػَمِئٍح اَل ُيَعحُِّب َعَحاَبُو َأَحٌج )24﴿ َيا َلْيَتِشي َقجَّ

 ) سػرة الفجخ (

 ﴿ َربِّ اْرِجُعػِف َلَعمِّي َأْعَسُل َصاِلًحا ِفيَسا َتَخْكُت ﴾
 ) سػرة السؤمشػف(

غخ، وتزخ، وتسخ، الجنيا زائمة، وقج جاء في كبلـ سيجنا عمي: >> يا دنيا ُغّخؼ غيخؼ، شمقتظ بالثبلث، الجنيا ت
غّخؼ غيخؼ <<، ليذ معشى كبلمي أف تجع الجنيا، ادرس، أسذ عسبل، تدوج، الدواج سشة، معشى كبلمي أال 

 تخدة.تغتخ بيا، أال تطشيا نياية اآلماؿ، أال تطشيا محصة الخحاؿ، ىي عارية مد

 وهللا ىشاؾ حجيث أييا اإلخػة يقرع الطيخ: َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: 

ًجا ؟ َأْو َىَخًما ُمَفشًِّجا ؟ )) َباِدُروا ِباأْلَْعَساِؿ َسْبًعا، َىْل َتْشَتِطُخوَف ِإالَّ َفْقًخا ُمْشِدًيا ؟ َأْو ِغًشى ُمْصِغًيا ؟ َأْو َمَخًضا ُمْفِد 
اَعُة َأْدَىى َوَأَمخُّ ((  اَعَة ؟ َفالدَّ اَؿ ؟ َفَذخُّ َغاِئٍب ُيْشَتَطُخ، َأْو الدَّ جَّ  َأْو َمْػًتا ُمْجِيًدا ؟ َأْو الجَّ

 ] أخخجو التخمحؼ [ 

مدتحيل، ىشاؾ بػابة ىحا كبلـ عمسي، فيل مغ واحج مشا وأنا معكع يسكغ أف يدتيقع كل يـػ كاليـػ الدابق ؟ 
خخوج في السصارات، أنت تخخج مغ ىحه البػابة، هللا عد وجل عشجه بػابات، فالػـر بػابة، الجمصة بػابة، االحتذاء 

 بػابة، خثخة بالجماغ بػابة، فذل كمػؼ بػابة، تذسع كبج بػابة، حادث سيخ بػابة الخخوج.
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 ُخوَف ِإالَّ َفْقًخا ُمْشِدًيا )) َباِدُروا ِباأْلَْعَساِؿ َسْبًعا، َىْل َتْشَتطِ 
 كاد الفقخ أف يكػف كفخًا ػ 

اؿَ  جَّ  َأْو ِغًشى ُمْصِغًيا ؟ َأْو َمَخًضا ُمْفِدًجا ؟ َأْو َىَخًما ُمَفشًِّجا ؟ َأْو َمْػًتا ُمْجِيًدا ؟ َأْو الجَّ
 س ػ الحؼ يأتي إلى ببلد السدمسيغ مغ أجل الحخية والجيسقخاشية، ويشيب الثخوات، ويقتل الشا

اَعُة َأْدَىى َوَأَمخُّ (( اَعَة ؟ َفالدَّ  َفَذخُّ َغاِئٍب ُيْشَتَطُخ، َأْو الدَّ
ىحه ىي الجنيا فجقق فييا، ربسا بمغت أعمى مشرب في العالع، ثع ماذا ؟ مػت، السػت يشيي كل شيء، ربسا 

ماذا ؟ السػت، ربسا شفَت جسعت أكبخ ثخوة في األرض، ثع ماذا ؟ السػت، ربسا استستعت بكل مباىج الحياة، ثع 
أركاف الجنيا، ثع ماذا ؟ السػت، لحلظ السػت يشيي قػة القػؼ، وضعف الزعيف، وصحة الرحيح، ومخض 

 السخيس، وغشى الغشي، وفقخ الفقيخ، ووسامة الػسيع، ودمامة الجميع، السػت يشيي كل شيء.

الي ججة، فمسا تػسعت ججة كثيخًا اقتخبت مغ ىشاؾ شخفة ثانية أروييا دائسًا عغ رجل مغ أىل البادية لو أرض شس
أرضو، فارتفع سعخىا، ندؿ صاحب ىحه األرض، وباع األرض لسكتب عقارؼ خبيث ججًا، اشتخاىا بخبع قيستيا، 
وأنذأ عمى ىحه األرض بشاء مغ اثشي عذخ شابقًا، أصحاب السكتب العقارؼ شخكاء ثبلثة، األوؿ وقع مغ أعمى 

ني دىدتو سيارة، فانتبو الثالث، وبحث عغ صاحب األرض ستة أشيخ، وعثخ عميو، ونقجه البشاء فجقت عشقو، والثا
 ثبلثة أضعاؼ حرتو، فقاؿ لو ىحا البجوؼ: أنت أدركت أمَخ نفِدظ.

 أييا اإلخػة الكخاـ، 

ِغًيا ؟ َأْو َمَخًضا ُمْفِدًجا ؟ َأْو َىَخًما ُمَفشًِّجا ؟ )) َباِدُروا ِباأْلَْعَساِؿ َسْبًعا، َىْل َتْشَتِطُخوَف ِإالَّ َفْقًخا ُمْشِدًيا ؟ َأْو ِغًشى ُمصْ 
اَعُة َأْدَىى َوَأَمخُّ (( اَعَة ؟ َفالدَّ اَؿ ؟ َفَذخُّ َغاِئٍب ُيْشَتَطُخ، َأْو الدَّ جَّ  َأْو َمْػًتا ُمْجِيًدا ؟ َأْو الجَّ

 ] أخخجو التخمحؼ عغ أبي ىخيخة [. 

خة، بل بستعة متشاقرة، فإف كانت ىحه الستعة في معرية يعقبيا كآبة إذًا: المحائح ال يسكغ أف تسجؾ بستعة مدتس
 ومخض نفدي:

 ( ﴾ 22﴿ ُأوَلِئَظ ِفي َضبَلٍؿ ُمِبيٍغ )
 ) سػرة الدمخ(
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 محبػس بالذقاء الشفدي، محبػس بالكآبة، محبػس بالزيق، محبػس باإلحباط، محبػس بالتفاىة، أما السؤمشػف:

 ( ﴾1بِِّيْع )﴿ ُأوَلِئَظ َعَمى ُىًجى ِمْغ رَ 
 ) سػرة البقخة(

اليجػ يخفعيع، السيتجوف عمى، والزالػف في، في كآبة، أو في سجغ، ارتكب جخيسة، إما في كآبة، أو في مخض 
 نفدي، أو في سجغ، أما السؤمشػف:

 ( ﴾1﴿ ُأوَلِئَظ َعَمى ُىًجى ِمْغ َربِِّيْع )
 ) سػرة البقخة(

 اليجػ رفعيع إلى أعمى عمييغ.

، ىشاؾ شيء دقيق ججًا، أف هللا يعصي الرحة والحكاء والساؿ والجساؿ لمكثيخيغ مغ خمقو، و لكشو أييا اإلخػة
يعصي الدكيشة بقجر ألصفيائو السؤمشيغ، ىحه الدكيشة صمة با، الذعػر باألمغ الذعػر وبالخضى، والتػفيق 

كانت في معرية أعقبتيا كآبة،  والتأييج والشرخ، فالمحة إف كانت في مباح كانت متشاقرة، وتسل مشيا، وإف
 وتحتاج إلى شيء خارجي، إلى ماؿ.

 المحة تحتاج إلى شيء خارجي:

بالسشاسبة، قاؿ بعس عمساء الشفذ: تحتاج المحة إلى شخوط ثبلثة، تحتاج إلى وقت، وإلى ماؿ، وإلى صحة، 
تػفخ، يقػؿ لظ: شاب مشتػؼ سبحاف هللا ! في بجايات الحياة الػقت مػجػد، والرحة متػافخة، لكغ الساؿ غيخ م

ما عشجه شيء، وفي وسط الحياة استمع عسبل وصار عشجه ماؿ، وصحة، لكغ ليدذ عشجه وقت، كل يـػ دوامو 
 في السحل حتى يزبط أمخه.

أقدع لي با رجٌل عشجه معسل نديج، قاؿ: وهللا ثبلثيغ سشة ما غادرت دمذق إال إلى البلذقية لتدمع سيارة، مخة 
ياتي، األياـ كميا قابٌع في السحل التجارؼ، فيشاؾ ماؿ وصحة، لكغ الػقت مفقػد، ثع تقجـ في الدغ واحجة في ح

فدّمع التجارة ألوالده، اآلف ىشاؾ ماؿ ووقت، لكغ الرحة مفقػدة، في جدسو خسدػف عمة، أسيج أوريظ، وشحـػ 
ف معو مغ األدوية الذيء الكثيخ، ثبلثية، والتياب مفاصل، وديدظ في الطيخ، شيء ال يحتسل، تخػ كل واحج اآل

 قبل األكل، وبعج األكل، عمى الخيق، ىحه يدبقيا شيء، ىحه بعج شيء، بعج ذلظ يأتي الشعي.
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أييا اإلخػة الكخاـ، ىكحا ىحه المحة، تحتاج إلى ماؿ، وإلى صحة، وإلى وقت، وىي خارجية، وشابعيا حدي، 
 ومتشاقرة، وإف كانت في معرية تعقبيا كآبة. 

 الدعادة تشبع مغ الجاخل: – 6

أما الدعادة فتشبع مغ الجاخل، فمدَت بحاجة إلى 
شيء، بحاجة إلى أف تدتقيع عمى أمخ هللا، بحاجة 
أف تترل با، بحاجة أف تحكخ هللا، بحاجة أف 
ترمي، بحاجة أف تقـػ الميل، بحاجة أف تقخأ القخآف 
الكخيع ، بحاجة أف تغس برخؾ عغ محاـر هللا، 

أف تزبط لدانظ، ال تحتاج إلى ماؿ، وال إلى  بحاجة
 صحة، وال إلى وقت، تحتاج إلى إنابة.
وهللا أييا اإلخػة، إف لع تقل: أنا أسعج مغ كل الشاس 

إال أف يكػف أحج أتقى مشي، ففي اإليساف خمل، أنت مترل مع هللا، وتقمق، مترل مع هللا، وتخاؼ، مترل مع 
 ، مترل مع هللا، وتذعخ بالزعف، ىحا مدتحيل.هللا، وتحؿ، مترل مع هللا، وتيأس

الدعادة تشبع مغ الجاخل، وىي متاحة لشا جسيعًا، ليذ متاحا لشا جسيعًا أف ندكغ في بيت فخع ججًا، بيت بأربعسئة 
متخ، ثسشو ثسانػف مميػًنا، ىحا ليذ متاحا، والسخكبة الفارىة ليدت متاحة، لكغ متاح لشا جسيعًا أف نكػف في قسة 

 ادة.الدع

 

 

 

 



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

330 

 باإليساف أنت أسعج الشاس ولػ فقَج الجنيا:

وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ يسكغ أف ترل إلى قسة 
 الدعادة وأنت في الدجغ، وأغشي ما أقػؿ، وال أبالغ. 
إذا كشت في كل حاؿ معػػػي فعغ حسمي زادي أنا في 

 غشى
*** 

فميتظ تحمػ والػحيػػاة مخيخة و ليتظ تخضى و األناـ 
 غزاب

يػت الحي بيشي و بيشظ عامخ و بػيشي و بيغ ول
 العالسيغ خخاب
*** 

 فمػ شاىجت عيشاؾ مػغ حدششػا الحي رأوه لسػا وليت عشا لغيخنا
 ولػػ سسعت أذناؾ حدغ خصابشا خمعت عشظ ثياب العجب و جئتشا
 ولػػ ذقت مغ شعع السحبة ذرة عحرت الحي أضػحى قتيبًل بحبشا

 سّت غػخيبًا واشتيػػاقًا ألجمشاو لػػ ندست مغ قخبشا لظ ندسة ل
*** 

 سعادة سيجنا إبخاىيع عميو الدبلـ وىػ في الشار:

 الدكيشة والدعادة والتألق وججىا إبخاىيع في الشار:
 ﴿ ُقْمَشا َيا َناُر ُكػِني َبْخًدا َوَسبَلًما َعَمى ِإْبَخاِىيَع ﴾

 ) سػرة األنبياء (.
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 سعادة أىل الكيف في كيفيع: 

 الدكيشة والتألق وججىا أىل الكيف في الكيف.الدعادة و 
 سعادة الشبي عميو الربلة والدبلـ وىػ في غار ثػر:

 الدعادة والدكيشة والتألق وججىا الشبي عميو الربلة والدبلـ في غار ثػر، يا رسػؿ هللا لقج رأونا قاؿ: 
 )) َيا َأبا َبْكٍخ َما َضّشَظ ِباْثَشْيِغ هللا َثاِلُثُيَسا ؟ (( 

 متفق عميو [ ] 

 وهللا أييا اإلخػة الكخاـ، لػ أذاقشا هللا شعع القخب مشو لشديشا الجنيا وما فييا، مغ عخؼ هللا زىج فيسا سػاه.
 الدعادة عشج ماشصة بشت فخعػف:

 ماشصة بشت فخعػف، 

ـٍ، ِإْذ َسَقَصْت اْلِسْجَرى ِمْغ َيَجْييَ  ُط اْبَشَة ِفْخَعْػَف َذاَت َيْػ ا، َفَقاَلْت: ِبْدِع َّللاَِّ، َفَقاَلْت َلَيا اْبَشُة ِفْخَعْػَف: )) و ِىَي ُتَسذِّ
ُ، َقاَلْت: ُأْخِبُخُه ِبَحِلَظ، َقاَلْت: َنَعْع، َفَأْخَبَخْتُو، َفَجَعاَىا، َفَقاَؿ: َيا ُفبَلَنُة َوِإفَّ  َأِبي ؟ َقاَلْت: اَل، َوَلِكْغ َربِّي َوَربُّ َأِبيِظ َّللاَّ

ُ، َفَأَمَخ ِبَبَقَخٍة ِمْغ ُنَحاٍس َفُأْحِسَيْت، ُثعَّ َأَمَخ ِبَيا َأْف ُتْمَقى ىِ َلِظ َربًّا َغْيِخي  َي َوَأْواَلُدَىا ؟ َقاَلْت: َنَعْع، َربِّي َوَربَُّظ َّللاَّ
ـَ َوَلِجي ِفي َثْػٍب َواِحٍج ِفيَيا، َقاَلْت َلُو: ِإفَّ ِلي ِإَلْيَظ َحاَجًة، َقاَؿ: َوَما َحاَجُتِظ ؟ َقاَلْت ُأِحبُّ َأْف َتْجَسَع ِعَطامِ  ي َوِعَطا
، َقاَؿ: َفَأَمَخ ِبَأْواَلِدَىا َفُأْلُقػا َبْيَغ َيَجْيَيا َواِحجً  ا َواِحًجا، ِإَلى َأْف اْنَتَيى َذِلَظ ِإَلى َوَتْجِفَشَشا، َقاَؿ: َذِلَظ َلِظ َعَمْيَشا ِمْغ اْلَحقِّ

ْنَيا َأْىَػُف ِمْغ َعَحاِب اْْلِخَخِة،  َصِبيٍّ َلَيا ُمْخَضٍع، َوَكَأنََّيا َتَقاَعَدْت  ِمْغ َأْجِمِو، َقاَؿ: َيا ُأمَّْو اْقَتِحِسي، َفِإفَّ َعَحاَب الجُّ
 َفاْقَتَحَسْت (( 

 ] أحسج [

 الشبي عميو الربلة والدبلـ في أثشاء العخوج:

َبٌة ((  ْت ِبِو َراِئَحٌة َشيِّ  )) َلسَّا ُأْسِخَي ِبِو َمخَّ
 ىحه الخائحة ؟ قاؿ ىحه رائحة ماشصة بشت فخعػف.قاؿ يا جبخيل ما 

أييا اإلخػة الكخاـ، ابحث عغ األبج، ىحه الجنيا تزخ وتغخ وتسخ، أال تخػ جشازة في الصخيق ؟ انتيت جسيع 
الستع، والخجل ُيحَسل إلى القبخ، فإما أف يكػف القبخ روضة مغ رياض الجشة أو حفخة مغ حفخ الشيخاف، ىحه 

تحتاج إلى ماؿ، ال تحتاج إلى مخكبة فارىة، ال تحتاج إلى بيت، ال تحتاج إلى مخكد مخمػؽ،  الدعادة معظ، ما
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 ال تحتاج إلى امخأة جسيمة، تحتاج إلى اتراؿ با.
 لحلظ أييا اإلخػة، الدعادة تشبع مغ الجاخل. 

 الدعادة متشامية تعقبيا راحة نفدية: – 4

يا راحة نفدية، وتػازف، واستقخار، وثقة، وتفاؤؿ، ويقيغ، ونفذ متألقة، الدعادة متشامية ال متشاقرة، الدعادة تعقب
 ألنيا اترمت با، لحلظ اآلية الجقيقة، دققػا معي:

ِ َجِسيعًا ﴾   ﴿ َوَلْػ َيَخى الَِّحيَغ َضَمُسػْا ِإْذ َيَخْوَف اْلَعَحاَب َأفَّ اْلُقػََّة َلِلِّ
 ( 165) سػرة البقخة اآلية: 

أكل الساؿ الحخاـ ؟ مغ أجل أف يتدوج امخأة جسيمة ججًا، ميخىا كبيخ، شمباتيا كبيخة، تخيج بيتا أية قػة ؟ لساذا 
 فخسا، إذًا: أكل الساؿ الحخاـ مغ أجميا.

ِ َجِسيعًا ﴾   ﴿ َوَلْػ َيَخى الَِّحيَغ َضَمُسػْا ِإْذ َيَخْوَف اْلَعَحاَب َأفَّ اْلُقػََّة َلِلِّ
 (  165) سػرة البقخة اآلية: 

الجساؿ التي سَبْتظ ىي مدحة مغ جساؿ هللا، شيػتظ لمساؿ الحؼ أغخاؾ ىػ عصاء مغ هللا، هللا عد وجل عشجه  قػة
 الجساؿ، وعشجه الكساؿ، وعشجه الشػاؿ، ونحغ جسيعًا نحب الجساؿ والكساؿ والشػاؿ.

صاعج صعػدًا مدتسخًا،  إذًا: أييا اإلخػة، الدعادة متشامية، وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ خط السؤمغ البياني خط
والسػت نقصة عمى ىحا الخط، والرعػد مدتسخ، فإذا عخفت فأنت في سعادة متشامية، وكمسا كذف لظ مغ كساؿ 
هللا شيء تقػؿ: هللا أكبخ، أكبخ مسا كشت أضغ، أكبخ مسا كشت أعخؼ، ىحه ىي الدعادة، الدعادة قج تكػف في 

 كػخ صغيخ، قج تكػف مع مخض عزاؿ.

اإلخػة، حجثشي شبيب عغ قرة مغ أنجر القرز، قاؿ: جاءنا مخيس مراب بسخض خبيث مشتذخ  وهللا أييا
في أحذائو، ىحا الػـر الخبيث في األحذاء لو آالـ ال يحتسميا بذخ، قاؿ: كمسا دخل عميو إنداف عائج يخاه 

 مبتدسًا، يقػؿ: اشيج أنشي راض عغ هللا، يا رب، لظ الحسج، تساسكو عجيب.
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نشي قخأت مخة بحثا حمت عشجؼ مذكمة، لساذا السخض نفدو يؤلع إنداًنا إلى درجة أنو يتكمع كبلـ الكفخ الحقيقة أ
مغ شجة األلع، وإنداف آخخ ألسو واحج بالسئة والسخض نفدو ؟ العمساء قالػا كبلما غيخ مقشع، قالػا: ىشاؾ عتبة 

، فيشاؾ عتبة مختفعة تعشي آالما كثيخة، لكغ ال لؤللع، أنت غخفتظ ليا عتبة، أماـ الباب قصعة مختفعة مغ الخخاـ
ألع في عتبة مشخفزة، ىحا كبلـ األشباء، لكغ بعج ىحا ثبت أف شخيق اآلالـ عميو بػابات، شخيق اآلالـ يبجأ مغ 
األعراب السحيصة لمشخاع الذػكي لمسخيخ إلى السخ إلى القذخة، ىحا الصخيق عميو بػابات، ىحه البػابات إذا 

اآلالـ مئة ضعف، وإذا أغمقت كانت اآلالـ واحجا في السئة، السقاؿ متخجع، ويغمب عمى ضشي أف فتحت كانت 
كاتب السقاؿ ال يعخؼ هللا، قاؿ: تتحكع في ىحه البػابات الحالة الشفدية لمسخيس، فإذا كاف السخيُس مؤمشا با 

 فالبػابات مغمقة، فيرل األلع بديصا ججًا معقػال.

ل عميو عائج يعػده يقػؿ: اشيج أنشي راض عغ هللا، يا رب لظ الحسج، يقػؿ لي الصبيب: إذا ىحا السخيس كمسا دخ
قخع الجخس يتيافت السسخضػف عمى خجمتو، واألشباء يأتػف فػرًا، وفي بيحه الغخفة نػر، وجحب، وروحانية، 

أياـ، ثع تػفي، لكغ  إنداف معو وـر خبيث مشتذخ وال يريح، بل يقػؿ: يا رب، لظ الحسج، قاؿ لي: جمذ سبعة
مات بحالة حمػة جسيمة، مات بحالة راقية ججًا، قاؿ لي: لحكسة بالغة جاء إلى ىحا الغخفة إنداف مخيس بالسخض 
نفدو، وـر خبيث في األحذاء، قاؿ لي: ما مغ نبي إال سّبو، يا لصيف، يكفخ كفخا، يريح، يذتع، يقحؼ بالدباب 

 أحج، الغخفة مطمسة مخيفة، غخفة كفخ، غخفة سخط، مع أف السخض نفدو.كل مغ رآه، فإذا قخع الجخس ال يأتيو 
 أييا اإلخػة، الدعادة تشبع مغ الجاخل، وال تحتاج إلى شيء مادؼ، قج تكػف أسعج الشاس في كػخ.
وهللا مخة كشت في مؤتسخ إسبلمي في السغخب في أكبخ فشجؽ في الجار البيزاء، عشج الفجخ سسعت قخآنًا ُيتمى، 

أبكاني، نطخت مغ الذخفة فإذا عامل الحجائق يرمي الفجخ في وقتو، ولو صػت حدغ، قمت: يا رب، لعل  وهللا
ىحا العامل أقخب إليظ مغ كل أعزاء السؤتسخ، السؤتسخ إسبلمي، الرمة با ليا ثسغ، ثسشيا أف تكػف محبًا ، 

 أف تكػف مدتقيسًا عمى أمخه.

 الذيػة إذا كانت ىجفا كانت ألًسا:

 عمقػا بالدعادة أييا اإلخػة، ىشاؾ فيمدػؼ مغ مرخ يقػؿ: مبجأ المحة إذا كاف ىجفًا أصبح مبجأ ألع. ت
أنت تترػر إندانا دخمو مميػف في الذيخ، ومعو كآبة، ويشتحخ بعج ذلظ، أعمى ندب االنتحار في العالع في 

سئة ألف سيارة ميشجس ياباني، في أثشاء أغشى الببلد في العالع، الحؼ صسع ثاني أشػؿ جدخ في العالع يعبخه ثبلث
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قز الذخيط ألقى بشفدو في البػسفػر، ذىبػا إلى غخفتو، فكتب عمى ورقة: " ذقُت كل شيء في الحياة فمع أجج 
 ليا شعسًا، فأردت أف أذوؽ شعع السػت ". 

العالع الذخقي والغخبي، الحياة ليذ فييا شيء، أكاد أقػؿ لكع: سافخت كثيخًا شخقًا وغخبًا، وججت صفة مذتخكة في 
إنداف ببل ىجؼ، ىػ غشي ما عشجه مذكمة، وألف ما عشجه مذكمة فيحه أكبخ مذكمة، حياة مسمة، أِلف كل شيء، 

 أكل، شخب، شاىج أفبلـ، وبعج ىحا ؟
 وهللا أييا اإلخػة، ىؤالء الحؼ يشجحػف في حياتيع السادية يأتي وقت ال يحتِسمػف وال ُيحتَسمػف، فيع في ممٍل،

ـٍ.  وضجٍخ، وسأ
أييا اإلخػة، الحقيقة أف اإلنداف إذا لع يعخؼ هللا عد وجل يربح مبجأ الذيػة عشجه مبجأ ألٍع، لساذا ؟ ألنو ببل 
مشيج، وسػؼ يعتجؼ، وحيشسا تعتجؼ، عشجؾ زوجة، وإذا لع تكغ لظ زوجة كانت لظ عذيقة، ىحه العذيقة فتاة 

عشجىا أصيار، ىي أّـّ محتخمة، زوجة محتخمة، أفدجىا ىحا الذاب،  كاف مغ السسكغ أف تكػف أمِّا عشجىا أوالد،
فشقميا مغ امخأة شخيفة إلى امخأة ساقصة، عشجه ضسيخ، عشجه فصخة سميسة، ىحه الفصخة تعحبو، فمحلظ أؼ إنداف 

 يتفمت مغ مشيج هللا يعاني مغ أمخاض نفدية، أوليا الكآبة، ثانييا اختبلؿ التػازف.
َخاِط َلَشاِكُبػَف )﴿ َوِإفَّ الَِّحي  ( ﴾ 74َغ اَل ُيْؤِمُشػَف ِباْْلَِخَخِة َعِغ الرِّ

 ) سػرة السؤمشػف(

 ﴿ َوَمْغ َأْعَخَض َعغ ِذْكِخي َفِإفَّ َلُو َمِعيَذًة َضشًكا َوَنْحُذُخُه َيْػـَ اْلِقَياَمِة َأْعَسى ﴾ 
 ) سػرة شو ( 

 السرائب نتائج حتسية لمسعاصي:

الجنيا ليدت عقابًا، وليدت  ذكخت شيًئا: السرائب في
انتقامًا، وليدت تذفيًا، بل ىي نتائج عمسية لمسعاصي 
واآلثاـ، وكسا أف السخكبة عمة صشعيا الديخ، فبل بج 
ليا مغ مكبح يتشاقس مع عمة سيخىا، والسكبح 
ضخورؼ، ىػ أخصخ ما في السخكبة، مع أنيا صشعت 
مغ أجل أف تديخ، والسكبح يتشاقس مع عمة سيخىا، 

يحا لسا يختار اإلنداف الذيػة السحخمة فأمامو سمدمة ل
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 معالجات تحجثشا عشيا في درس سابق، مشيا اليجػ البياني، والتأديب التخبػؼ، واإلكخاـ االستجراجي، والقرع.

 متعة الذيػة زائمة والسدؤولية باقيٌة، والسجاىجة في الصاعة زائمة والتكخيع باٍؽ: – 1

 ع في السعاصي زائمة والسدؤولية باقية، أال يا رب شيػة ساعة أورثت حدنًا شػيبًل. أييا اإلخػة الكخاـ، الست
اآلف السجاىجة في الصاعات زائمة ال تدتسخ، بل تشتيي، والتكخيع باؽ، الستعة آنية وزائمة والسدؤولية باقية، 

 والسجاىجة في الصاعة زائمة ومشقزية والتكخيع ىػ الباقي.
دشا جسيعًا فخاغا ال يسكغ أف يسؤل إال بسعخفة هللا، الساؿ ال يسمؤه، وال السشرب، وال المحة، لكغ أدؽ كبلـ أف في أنف

 وال الستعة، ىحا الحؼ ندعى إليو كي نسؤل فخاغ اإليساف.
مخة كشت في بمج في أمخيكا، وفي مجيشة إلى جانب مجيشة إقامتي اسسيا تػليجوا اترمػا بي وشمبػا زيارة، أوؿ سشة 

لثانية اعتحرت، والثالثة اعتحرت، الخابعة ذىبت، بعج أف انتيت السحاضخة وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ قاؿ اعتحرت، وا
لي أخ: أنا أخػ فبلف، وفبلف صجيقي، قاؿ: تعخؼ كع مدافة قصعُت وقجُت مخكبتي كي أستسع ليحه السحاضخة ؟ 

يقػد مخكبتو ألف كيمػ متخ ليدتسع إلى  قمت لو: كع ؟ قاؿ ستسئة ميبل، أؼ ألف كيمػ متخ، ىشاؾ ترحخ، إنداف
محاضخة، نحغ في الذاـ دروس، خصب، نجوات مغ فزل هللا، العمع ثسيغ ججًا، أنت حيشسا تعخؼ هللا فقج وصمت 

 إلى كل شيء، وإذا غابت عشظ حقيقة اإليساف فسا وصمت إلى شيء.
ف هللا معظ فسغ عميظ ؟ وإذا كاف عميظ مخة أخيخة، يا رب، ماذا فقج مغ وججؾ ؟ وماذا وجج مغ فقجؾ ؟ وإذا كا

 فسغ معظ ؟
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 السػضػع العمسي: خبليا الجدع تتبجؿ كميا إال...

 خبليا الجماغ: – 0

ونشتقل أييا األخػة إلى مػضػع عمسي ججيج، كمكع 
يعمع أف جدسظ يتبجؿ تبجاًل كميًا كل خسذ سشػات، 
ألف أشػؿ عسخ خمية الخمية العطيسة، خسذ سشػات، 

قرخ عسخ خميٍة خميُة زغابة األمعاء، عسخىا ثساف وأ
وأربعػف ساعة، زغابات األمعاء تتبجؿ كل ثساٍف 
وأربعيغ ساعة، والخبليا العطسية تتبجؿ كل خسذ 
سشػات، أما أنت أييا اإلنداف فبسجسمظ تتبجؿ كميًا 
كل خسذ سشػات، ال الجمج ىػ ىَػ، وال الذعخ ىػ 

 شيء يتبجؿ إال خبليا الجماغ وخبليا القمب.ىَػ، وال شيء بجدسظ ىػ ىَػ، كل 
في الجماغ ذاكختظ، خبخاتظ، مياراتظ، معمػماتظ، كل شيء حرمتو في حياتظ مػدع في الجماغ، معارفظ، 
أوالدؾ، أصجقاءؾ، أقخباءؾ، اختراصظ، أنت شبيب، كل السعمػمات في الجماغ، لػ تبجؿ الجماغ ماذا كشت 

، شيء ال يحتسل، ضاعت ذاكختظ، ما عخفت أوالدؾ، نديت معمػماتظ، تعسل ؟ أنا كشت شبيبا، اآلف أنا  أميّّ
 فقجت اختراصظ، فقجت الجكتػراه.

 جاء رجٌل مغ أمخيكا أصيب بفقج الحاكخة، دخل عميو ابشو، قاؿ لو: مغ أنت ؟ 
، بقي ساعتيغ، أحج إخػانشا الكخاـ تػفاه هللا، قبل أف يسػت خخج مغ معسمو باتجاه بيتو في السياجخيغ، ندي بيتو

 لكشو يعمع بيت ابشو في الجدخ، ذىب إليو، قاؿ: يا بشي، أيغ بيتي ؟ فَقج ذاكختو.
لػ أف إندانا يتبجؿ دماغو لخدخ كل شيء، خدخ دراسة ثبلٍث وثبلثيغ سشة، فالجماغ ال يتبجؿ، والحكسة واضحة 

 ججًا وضػح الذسذ، ىحا شيء قجيع ذكخُتو لكع.
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 خبليا القمب: – 2

لذيء الججيج أف القمب أيزًا ال يتبجؿ، لساذا ؟ أما ا
ما كشت أعمع، لكغ اآلف ثبت أف القمب مكاف 
السذاعخ واألذواؽ والسيػؿ، كيف عخفػا ىحا ؟ بعج أف 
استصاع اإلنداف أف يدرع قمب إنداف في إنداف 
آخخ، رجل في الثسانيغ قمبو معصػب، شاب مات 
بالدغ، بحادث، أخحوا قمب الذاب إلى ىحا الستقجـ 

ىحا الستقجـ بالدغ عاش باألربعيشات، حيث كانت 
السػسيقى الكبلسيكية، وجج نفدو يحب مػسيقى 

 الجاز، ليذ معقػال، تبجؿ في السيػؿ عجيب، وجج نفدو يحب أكبلت معيشة، ما كاف يحبيا سابقًا.
غ أخحوا قمػب اآلخخيغ في العالع اآلف ثبلثة وسبعػف حالة زرع قمب، القرز التي تخوػ عغ أحػاؿ ىؤالء الحي

 شيء مستع ججًا:
إنداف زرع لو قمب إنداف يتكمع كبلما ليذ لو معشى، كمسة ليذ ليا معشى، مغ شجة قمقو اترل بدوجة الحؼ أخح 
قمبو، قالت لو: ىحه كمسة سخ بيششا، تعشي أف كل شيء عمى ما يخاـ، وبعس األشخاص يحب أغاني ما كاف 

 مة ومستعة، ىحه كميا نججىا في مخاجعيا.يحبيا مغ قبل، شبعًا القرز شػي
صار القمب مخكد األحاسيذ والسذاعخ واألذواؽ، لػ تبجؿ يكػف اإلنداف الحؼ كاف يحب أف يدسع القخآف الكخيع 

 فخضًا يربح يحب أف يدسع شيئا ثانيا، أما هللا عد وجل فثبت القمب في خبلياه.
بسػضػع القمب في القخآف الكخيع، وهللا أنا كشت أقػؿ: إف ىحا أنا كشت أضغ أف ىحا القمب الرشػبخؼ ال عبلقة لو 

القمب الرشػبخؼ مزخة، أما القمب الحؼ ورد في القخآف الكخيع فيػ قمب الشفذ، اآلف ثبت أف القمب الحؼ ورد في 
أف القخآف الكخيع ىػ ىحا القمب نفدو، ىحا مكاف السذاعخ واألحاسيذ واألذواؽ، والحجيث شبعًا شػيل، ويسكغ 
أروؼ لكع ثبلثًا وسبعيغ قرة عغ أشخاص زرعت قمػب ليع، وانتقمت أحاسيذ اآلخخيغ إلييع وأذواقيع ورغباتيع 

 وميػليع.
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أخصخ شيء في ىحا السػضػع أف هللا ثبت أف حػؿ القمب خبليا عربية إدراكية، قجراتيا تفػؽ خسدسئة ضعف، 
قمب، ىحا بحث يسكغ أف تخاه في اإلنتخنت، والحيغ اكتذفػه ال وأف ىحه الخبليا تأمخ الجماغ، وأف الجماغ محكـػ بال

 عبلقة ليع بالجيغ إشبلقًا.
 ﴿ َسُشِخيِيْع آَياِتَشا ِفي اْْلَفاِؽ َوِفي َأنُفِدِيْع ﴾ 

 (. 53) سػرة فرمت اآلية: 

ا ىشاؾ خبليا عربية محيصة بالقمب، وقجرتيا أضعاؼ مزاعفة عغ خبليا الجماغ، بل ىي تحكع معطع خبلي
 الجماغ.

 زارنا عالع مغ عمساء الجيغ والجنيا، وذكخ ىحه السعمػمات، أنا تابعتيا في اإلنتخنت فػججتيا صحيحة كسا قاؿ.
أييا اإلخػة الكخاـ، كمسا تقجـ العمع كذف عغ جانب مغ عطسة ىحا القخآف الكخيع ، كمسا تقجـ العمع تبيغ أف الحؼ 

 خمق األكػاف ىػ الحؼ أندؿ ىحا القخآف.

 َفبَل ُأْقِدُع ِبَسَػاِقِع الشُُّجػـِ ﴾ ﴿ 
 ) سػرة الػاقعة (. 

 خاتسة:

اآلف ىشاؾ نجـػ تبعج عشا أربعة وعذخيغ ألف مميػف سشة ضػئية، أو أربعة وعذخيغ مميار سشة، والزػء يقصع 
ع في الثانية الػاحجة ثبلثسئة ألف كيمػ متخ، بالجقيقة ضخب ستيغ، بالداعة ضخب ستيغ، باليـػ ضخب أرب

 وعذخيغ، بالدشة ضخب ثبلثسئة وخسدة وستيغ، بأربعة وعذخيغ ألف مميػف سشة.

 ﴿ َفبَل ُأْقِدُع ِبَسَػاِقِع الشُُّجػـِ * َوِإنَُّو َلَقَدٌع َلْػ َتْعَمُسػَف َعِطيٌع ﴾ 
 ) سػرة الػاقعة (.

 جػاب القدع:
 (﴾ 77﴿ِإنَُّو َلُقْخَآٌف َكِخيٌع )

 ) سػرة الػاقعة (.
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 عمسي محػره أف الحؼ خمق األكػاف ىػ الحؼ أندؿ ىحا القخآف.اإلعجاز ال
 إف شاء هللا في دروس قادمة نتابع في العذخ دقائق األخيخة مغ كل درس مػضػع في اإلعجاز العمسي.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الذيػات والقجرات والحطػظ حيادية -3-( مقػمات التكميف : الذيػة 63-21الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
 والػىع، إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

 الذيػة: 

0 :  ػ ليذ مغ شبيعة الشفذ الذخُّ

، مع الجرس العذخيغ مغ دروس العقيجة واإلعجاز، وال زلشا في مػضػع الذيػة، ولكغ مػضػعشا أييا اإلخػة الكخاـ
، وإف كانت الذيػة تطمو، لكشو مػضػع فخعي مغ فخوع مػضػعات الذيػة، إال أف السشصمق ليحا السػضػع  اليـػ

اـ لئغ يختكبػا الكبائخ أفزل ىػ أف حدغ الطغ با ثسغ الجشة، ولبعس األئسة العطاـ كمسة رائعة، وىي أف العػ 
 مغ أف يقػلػا عمى هللا ما ال يعمسػف. 

ْػِء ) ْػِء َعَمْيِيْع َداِئَخُة الدَّ  (﴾ 3﴿الطَّانِّيَغ ِباَلِلَِّ َضغَّ الدَّ
 )سػرة الفتح (

 إّف اإلنداف يتػىع أحيانًا أف الذخ مغ شبيعة الشفػس، بل إف شعخاء الجاىمية قاؿ:

ػػٍة َفػِمِعمٍَّة ال َيطِمػػػعُ الُطمُع ِمغ ِشَيِع الشُ   فػِس َفِإف َتِجج ذا ِعفَّ
*** 

 وىشاؾ كمسات يخددىا معطع الشاس: اإلنداف لئيع، اإلنداف مادؼ، والحقيقة أف َخْمَق هللا كامٌل.

يِغ َحِشيًفا ِفْصَخَة َّللاَِّ الَِّتي َفَصَخ الشَّاَس َعَمْيَيا ﴾   ﴿ َفَأِقْع َوْجَيَظ ِلمجِّ
 (30: ) سػرة الخـو

 الشبي عميو الربلة والدبلـ يخاشب ربو ويقػؿ: 

خُّ َلْيَذ ِإَلْيَظ ((   )) َواْلَخْيُخ ُكمُُّو ِفي َيَجْيَظ، َوالذَّ
 ] مدمع عغ عمي [
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 ػ الذيػة حيادية: 2

 ىحا التقجيع مغ أجل أف أؤكج لكع أف ىحه الذيػات الحؼ أودعيا هللا فيشا ىي حيادية، يسكغ أف تكػف سّمسًا نخقى
بيا، أو دركات نيػؼ بيا، الذيػات حيادية ألف اإلنداف في األصل مخيخ، لكغ قج يقػؿ بعزيع مثبًل: الحدج مغ 
خرائز اإلنداف، والحدج صفة ذميسة، وىي مغ خرائز اإلنداف، اآلف الجػاب الجقيق الحقيقي السشدجع مع 

لية، وأف مشيج هللا عد وجل يتػافق مع ىحه كساؿ هللا الحؼ تؤكجه آيات القخآف الكخيع أف اإلنداف فصخ فصخة عا
الفصخة تػافقًا تامًا، وأف الذيػات التي أودعيا فيو ما أودعيا فيع إال ليخقى بيا إلى رب األرض والدساوات، وقج 

 ييػؼ بيا ألنيا حيادية، وألنو مخيخ. 

 ػ الحطػظ حيادية: 6

وقج ييػؼ بو إلى أسفل سافميغ، حع الحكاء قج وأف الحطػظ ؛ حع الساؿ قج يخقى باإلنداف إلى أعمى عمييغ، 
يخقى بظ الحكاء إلى أعمى عمييغ، وقج ييػؼ باإلنداف إلى أسفل سافميغ، حع الػسامة، قج تكػف الػسامة مغ نعع 

 هللا الكبخػ، فإذا سخخت الػسامة الرتكاب السػبقات وانتياؾ الحخمات كانت سبيبًل إلى الشار.
 ة:إذًا: كسا أف الذيػات حيادي

َيَػاِت ِمَغ الشَِّداِء َواْلَبِشيَغ َواْلَقَشاِشيِخ اْلُسَقْشَصَخِة ِمَغ الحََّىِب َواْلِفزَّ  َمِة ﴿ ُزيَِّغ ِلمشَّاِس ُحبُّ الذَّ ِة َواْلَخْيِل اْلُسَدػَّ
ـِ َواْلَحْخِث )  ( ﴾ 04َواأْلَْنَعا

 ) سػرة آؿ عسخاف(

نًا ىحه الذيػات حيادية، وذكخت لكع أف اإلنداف أحيا
يتدوج امخأة صالحة فيشجب مشيا أوالدًا أبخارًا، يأتيو 
أصيار مؤمشػف، تربح لجيو أسخة مغ عذخيغ أو 
ثبلثيغ أو أربعيغ إندانا مغ ندل ىحا األب، ومغ 
ندل ىحا الجج، أسخة مشزبصة بالسبادغ والسثل 
واألخبلؽ، أكثخىع أشباء وميشجسػف، ودعاة إلى هللا، 

ت، والبيت فيو رحسة ومتخررػف، ونداءىع محجبا
ومػدة وتعاشف، كل ىحا الجسع الغفيخ أساسو عبلقة 
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 جشدية، وكل دور الجعارة مبشية عمى عبلقة جشدية تخخج الداقصات والداقصيغ، والسشحخفات والسشحخفيغ.
 الذيػة حيادية يسكغ أف تخقى بظ إلى أعمى عمييغ، ويسكغ أف تيػؼ بظ إلى أسفل سافميغ، ألنظ مخيخ، الذيػات

 حيادية.
وألنظ مخيخ فالحطػظ حيادية، ىشاؾ إنداف قػؼ ججًا، وإنداف وسيع ججًا، وإنداف ذكي ججًا، وإنداف بميغ شميق 
المداف، ىحه حطػظ، وىي غيخ شيػات، شبلقة المداف، القجرة عمى اإلقشاع، فراحة المداف، الحكاء، سخعة 

والحكاء، والػسامة، والقػة يدسييا عمساء الشفذ القجرات الفيع، القػة أحيانًا، الرحة، صحة متيشة ججًا، فالرحة، 
العامة، وىشاؾ قجرات خاصة، مثبًل مغ القجرات الخاصة أف ىشاؾ أناسًا يدتصيعػف أف يطيخوا أماـ َمغ حػليع 
بحجع أكبخ مغ حجسيع، ال يكحب، يعصيظ أوصافا لحياتو حتى تتػىع أنو إنداف كبيخ، مع أنو ما كحب، كإنداف 

حج أحياء دمذق الستػاضعة، سألػه: أيغ ساكغ ؟ قاؿ ليع: ببلؾ استػف سيتي، أؼ في مشصقة الحجخ ساكغ بأ
األسػد، ما كحب، ىػ يدكغ في مشصقة الحجخ األسػد، لسا أعصى اسع ىحا الحي بالمغة اإلنكميدية تػىست أنو 

حكاء والصبلقة والػسامة والقػة حي راٍؽ ججًا مغ أحياء مجيشة في أمخيكا، فيشاؾ قجرات عامة وقجرات خاصة، فال
والرحة والجدع الخياضي، ىحه حطػظ أيزًا حيادية، كسا أف الذيػات حيادية الحطػظ حيادية، سمع تخقى بيا، 

 أو دركات تيػؼ بيا.

 ػ القجرات حيادية: 4

أحيانًا يقاؿ لظ: فبلف بياع عجيب، عشجه أسمػب يقشع 
ه قجرة إف الدبػف، يقشعو تسامًا، ىحه قجرة خاصة، عشج

دخل إلى السحل عذخوف شخًرا يذتخؼ مشيع خسدة 
عذخ، ىحه قجرة، العمساء عجدوا أنػاع مشػعة مغ 

 القجرات.
ىشاؾ إنداف اجتساعي يخفس لظ شمبظ فتخخج 
مدخورا، يخفزو ويعتحر مشظ، ما بيجه حيمة، ىشاؾ 
تعميسات مذجدة، يقػؿ لظ: إف شاء هللا في وقت آخخ 

مح لمعبلقات العامة، وىشاؾ إنداف يخبي أعجاًء كل دقيقة، كبلمو قاٍس، عشجه جفاء، عشجه أخجمظ، ىحا اإلنداف ير
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 عشف، فيشاؾ ذكاء اجتساعي، وذكاء تحريمي إذا درس دائسًا.
مخة إيشذتايغ ىحا العالع الفيديائي الكبيخ الحؼ جاء بالشطخية الشدبية التي قمبت مفاىيع الفيدياء شاؼ في واليات 

مخز نطخيتو في جامعات أمخيكا، معو سائق ذكي ججًا، لكغ ما تعمع، ىشا تعميق اآلف ميع ججًا: لػ أمخيكا يمقي م
ترػرنا اآلف إيشذتايغ نفدو ولج راعيًا ابغ راٍع بجولة متخمفة، إيشذتايغ نفدو الحؼ يحار العمساء في قجرة دماغو، 

بقى راعًيا، لكشو يعخؼ كع غشسة عشجه بالزبط، ماذا سيفعل إذا كاف ابغ راٍع مغ رعاة األغشاـ في بمج متخمف ؟ ي
وكل غشسة وضعيا، لكغ ال يديج عمى أنو راٍع، ما الحؼ جعمو أيشذتايغ ؟ دراستو، فاإلنداف لسا يجرس كل قجراتو 

 الكامشة تتفجخ، ولػ ما درس ميسا يكغ ذكاءه عاليًا لغ يكػف شيًئا.
أف يجرس، سسع السحاضخة خسذ عذخة مخًة فحفطيا، وكاف ىحا سائق إيشذتايغ كاف ذكيا ججًا، لكغ ما أتيح لو 

إيشذتايغ ذا دعابة، فصمب مشو في آخخ جامعة أف يمقييا عشو، وأف يقجمو لمجامعة عمى أنو إيشذتايغ، لع يكغ 
يػمئٍح فزائيات، وال تػاصل، وما كاف شكمو معخوًفا، سسح لو بإلقاء محاضخة، دخمػا آخخ جامعة فقجـ سائقو عمى 

شذتايغ، صعج السشرة، وألقى السحاضخة التي حفطيا غيبًا، ىشاؾ سؤاؿ عػيز سألو أستاذ في الجامعة، لع أنو إي
 يكغ في اإلمكاف أف يجيب، فمسا سئل قاؿ: أنا سػؼ أكمف الدائق أف يجيبظ عشو.

، وقػة ىحا يتستع بحكاء فصخؼ، وليذ بحكاء تحريمي، فالحكاء قجرة، وحدغ التخمز قجرة، وروح الجعابة قجرة
 اإلقشاع قجرة، والخصابة قجرة، ومػاجية الجسيػر قجرة.

ىشاؾ شخريات عطيسة ججًا في االستجيػ ال يدتصيع أف يتكمع كمسة، فَقج قجراتو، ما عشجه إمكاف أف يػاجو 
 جسيػر، فالقجرة عمى البيع قجرة عمى اإلقشاع، وىحا مػضػع شػيل درسشاه في عمع الشفذ.

ف تػضف ىحه القجرات كدمع تخقى بيا إلى الجشة، ويسكغ أف تػضف ىحه القجرات كصخيق القجرات حيادية، يسكغ أ
إلى الشار، المرػص أذكياء ججًا، والحيغ يأخحوف أمػاؿ الشاس بالباشل أذكياء ججًا، وفي السجتسع قسع في الحكاء، 

 تبشي دخميا عمى الكحب والججل واإليياـ.
ع، مع الػسامة، مع القػة العزمية، ىحه حطػظ، ىحه الحطػظ مػزعة في الحكاء مع شبلقة المداف، مع قػة اإلقشا

الجنيا تػزيع ابتبلء، يعشي أنت لظ مادة امتحاف مع هللا جعمظ وسيع، ىل ىحه الػسامة تذكخ هللا عمييا، وتكػف 
واآلثاـ ؟ ىي  عفيفًا بيا، وال تدتخجميا لسا ال يخضي هللا ؟ أـ تدتخجـ ىحه القجرات العامة والخاصة في السعاصي

 حيادية ألنظ مخيخ.
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 ػ الخرائز حيادية: 1

بقيت الخرائز، الخرائز تسشي ما عشج اآلخخيغ، ىحه خريرة، يدسييا الشاس أحيانًا الغيخة، أو الغيخة، إذا 
 اتجيت إلى الجنيا تدسى حدجًا، وإذا اتجيت إلى اآلخخة تدسى غبصًة.

يجسعػف أغشياء البمج في حفل، أو في شعاـ إفصار في رمزاف، أنا أذكخ في بعس الدشػات الدابقة أنيع كانػا 
يجعى بعس العمساء إللقاء كمسات تذجيعية عمى جسع تبخعات لؤليتاـ لسيتع معيغ، ميتع كبيخ ججًا في دمذق، أنا 
أذكخ أنشي ألقي كمسة، في عذخ دقائق جسع مبمغ كبيخ ججًا، ألف التبخع عمشي، فبلف مئة ألف، شخيكو مئة ألف، 
ىشاؾ محل مشافذ ليع دفع مئتيغ، يجسع مبمغ كبيخ ججًا، لكغ مخة ارتأػ القائسػف عمى ىحا الحفل أف يكػف التبخع 
مكتػبا، أذكخ أف السبمغ األوؿ ستة مبلييغ، لكغ في السخة الثانية أعصػه إيراال فكتب مبمَغ خسدة وعذخيغ ألفا، 

أماـ الشاس واألنجاد فيعصي أحُجىع مئة ألف، واآلخخ مئتي لعجـ السشافدة، ىحا عذخة آالؼ، ىحا خسدة آالؼ، أما 
 ألف، ماذا قاؿ هللا عد وجل ؟ 

ُخ َعشْ  َجَقاِت َفِشِعسَّا ِىَي َوِإْف ُتْخُفػَىا َوُتْؤُتػَىا اْلُفَقَخاَء َفُيَػ َخْيٌخ َلُكْع َوُيَكفِّ ُ ِبَسا ﴿ ِإْف ُتْبُجوا الرَّ َئاِتُكْع َوَّللاَّ ُكْع ِمْغ َسيِّ
 ( ﴾ 270ُمػَف َخِبيٌخ )َتْعسَ 

 ) سػرة البقخة(

الحكع الكامل أف ىحه الرجقة إذا اتجيت إلى مذخوع فمتكغ عبلنية، أما إذا اتجيت إلى إنداف فمتكغ سخًا، ىحه 
الغيخة حيادية، ال تقل: اإلنداف حدػد في األصل، اإلنداف جيل عمى خريرة الغيخة يتسشى ما يكػف ما عشج 

شابًا مؤمشًا تقيًا حافطًا لكتاب هللا لو وجو كالذسذ صادؽ أميغ األوؿ في صفو قجراتو  اآلخخيغ، بخبظ لػ رأيت
عالية ججًا أال تتسشى أييا الذاب اآلخخ أف تكػف مثمو ؟ ىحه الغيخة هللا عد وجل خمقيا عامة حيادية، يسكغ أف 

 نداف في أسفل سافميغ.تكػف ىحه الغيخة سببًا لتكػف في أعمى عمييغ، ويسكغ أف تكػف سببًا ليكػف اإل
أنا أريج في ىحا المقاء الصيب أف أقشعكع أف شيػات اإلنداف حيادية، وأف حطػضو حيادية، وأف خرائرو حيادية، 
وكل ىحه األشياء الثبلثة شيػات وحطػظ وخرائز إما أنيا سمع تخقى باإلنداف إلى أعمى عمييغ، أو أنيا 

خ فكل شيء خرظ هللا بو حيادؼ، إذًا: ليذ ىشاؾ شخ، ىل يسكغ دركات تيػؼ بو إلى أسفل سافميغ، ألنظ مخي
يغ شخ ؟ ىي أداة أساسية ججًا في البيت، وبيا يحبح اإلنداف، ىي حيادية، فإما أنيا أداة لتأميغ  أف تقػؿ: الدكِّ
، أو بيا يحبح اإلنداف، وىي أداة واحجة، الكأس  حاجات اإلنداف مغ الصعاـ، تقصع بيا الخزار والفػاكو والمحـػ
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 شخ أـ خيخ ؟ ىحه الكأس إذا كاف فييا خسخ فيي شخ، وإذا فييا ماء أو عريخ فيي خيخ.

 ػ اإلنداف ُفِصخ فصخًة سميسًة:  3

أنا أريج أف أصل معكع إلى أف أؼ وىع يتػىسو 
اإلنداف أف هللا خمق إندانا شخيخا، إندانا حقػدا، 
إندانا أسػد رأس، إندانا لئيسا ىػ وىع خصأ، ألف 

إلنداف فصخ فصخة سميسة، فأّؼ إنداف في األرض ا
يحب الخيخ، لكغ أف يحب الخيخ شيء، وأف يكػف 
خّيخًا شيء آخخ، ىحا عالجشاه في الجرس قبل 
الساضي بالتفريل، الفصخة والربغة، الفصخة جبمة، 
حتى الحيغ يدخقػف يقتدسػف الساؿ السدخوؽ بالعجؿ، 

ربغة، يقػلػف لو: اقدع بالعجؿ، الفصخة غيخ ال
الربغة أف تكػف كامبًل، أف تكػف رحيسًا، الفصخة أف 

 تحب الخحسة.
إذًا: أف تقػؿ: إنداف شخيخ، إنداف لئيع، إنداف 
حدػد، ىحا كبلـ غيخ صحيح، اإلنداف فصخ فصخة 
سميسة، اإلنداف فصخ فصخة عالية اإلنداف، ُفِصخ عمى 
حب الخيخ، ألف صشع هللا كمو خيخ، لكغ كل شيء 

يديخه إلى عجٌؿ رحيع هللا يديخ كل مخمػقاتو  خمقو هللا
إال نػعيغ مغ السخمػقات اإلنذ والجغ، أودع فييسا 
 الذيػات، ثع أعصاىع الحخية، أعصاىع مشيجا وشيػة.

القصار ما فيو مقػد، ألف انعصافو ليذ إلى يسيغ أو يدار، بل يديخ عمى الدكة، السخمػقات كميا كالقصار، لكغ 
ا مقػد حخ، الصخيق ىػ الذخع، وفي الصخيق واٍد ىػ السعرية، ولمديارة محخؾ ىػ الذيػة، اإلنداف كديارة فيي

الديارة تشجفع بقػة السحخؾ، والسقػد يػجو الديارة، والذخع ىػ الصخيق السعبج، مغ ىػ الحكي والعاقل ؟ الحؼ يبقي 
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معبج، وقائج السخكبة عغ شخيق السخكبة عمى الصخيق عغ شخيق السقػد بقػة السحخؾ، السحخؾ يشجفع، والصخيق 
 السقػد يبقي السخكبة عمى الصخيق، ىحه القرة كميا.

 ػ الحطػظ الجنيػية مػزَّعة تػزيع ابتبلء: 7

أييا اإلخػة الكخاـ، إال أف الحطػظ قج وزعت في الجنيا تػزيع ابتبلء، ىشاؾ غشي وفقيخ، مادة امتحاف الغشي 
شجح الغشي، وقج يخسب، والفقيخ قج يشجح وقج يخسب، وقج يشجح الفقيخ في الغشى، ومادة امتحاف الفقيخ الفقخ، قج ي

امتحاف الفقخ، وقج يخسب الغشي في امتحاف الغشى، الفقيخ يشجح إذا صبخ، يشجح إذا تعفف، يشجح إذا رضي عغ 
واألروع مشو  هللا، يشجح إذا قاؿ: الميع ال عير إاّل عير اآلخخة، وكسا يقاؿ: ما أروع إحداف األغشياء لمفقخاء،

 تعفف الفقخاء عغ ماؿ األغشياء. 

 الشاس أماـ امتحاف الغشى والفقخ بيغ راسب وناجٍح:

وهللا أييا اإلخػة، شبيب مغ إخػانا الكخاـ جخاح قمب، جاءتو حالة شفل يحتاج إلى عسمية، ُكمفتيا أربعسئة ألف 
الشداء، ىحا الصبيب حجث عغ ىحه الحالة  ليخة، والجه فقيخ، عشجه ورشة متػاضعة ججًا في الجبل لرشع َمحافع

أحج السحدشيغ، قاؿ لو: عمي العسمية، بّمغو، ضغ نفدو أف معو خبخا سارا ججًا ليحا األب، اترل بو، قاؿ لو: 
أعتحر، قاؿ: لساذا ؟ قاؿ: أنا عشجؼ ورشة قيستيا أربعسئة ألف، أنا سػؼ أبيعيا، وأجخؼ عسمية البشي، أما ىحا 

ع ماَلو لغيخؼ، يقػؿ لي الصبيب: السحدغ الكبيخ فج
في حياتي ما صغخت أما إنداف كيحا، عخضشا عميظ 

ألف، والعسمية مجانية، والصبيب رقع واحج، أربعسئة 
قاؿ: ال، أنا عشجؼ ورشة قيستيا أربعسئة ألف، أبيعيا، 
وأعػد صانعا، ودع ىحا السبمغ لخجٍل ابشو مخيس، 

ىحا الفقيخ لكغ ما عشجه شيء يبيعو، ىػ أولى مشي، 
 نجح في امتحاف الفقخ.
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والفقيخ الثاني الحؼ يعسل حاجبا في مجرسة عشجه ثسانية أوالد، ودْخمو أربعة آالؼ، وتحت الخط األحسخ بسدافة 
كبيخة ججًا، ويدكغ في غخفة واحجة، ورث أرضا في مشصقة السيجاف، ىحه األرض مخبعة مشاسبة ججًا، فجاء محدغ 

مجة، وأراد إنذاء مدجج في ىحا الحي، واألرض مشاسبة ججًا، أرسل أحج إخػانشا الكخاـ كبيخ مغ محدشي ىحه الب
لذخائيا، نياية السفاوضات بثبلثة مبلييغ ونرف مميػف، جاء السحدغ ليخػ األرض، أعجبتو، مخبعة مشاسبة، 

مجرسة وعشجه  سعخىا معقػؿ، فتح دفتخ الذيكات كتب مميػني ليخة، أعصى صاحب األرض الحؼ يعسل حاجبا في
ثساف أوالد، ودخمو أربعة آالؼ، ال تكفيو ثسغ خبد، ويدكغ في غخفة واحجة، قاؿ: أيغ الباقي ؟ قاؿ: عشج التشازؿ، 
قاؿ: أؼ تشازؿ ؟ قاؿ: تحىب إلى األوقاؼ، وتتشازؿ عغ ىحه األرض لتكػف مدججًا، وعشجىا نقجـ لظ بقية السبمغ، 

 أستحي مغ هللا، أنا أولى أف أقجميا ، واآلف عمييا جامع فيو أشػؿ قاؿ: أنا أبيع أرضا لتربح مدججا ؟ وهللا
مئحنة في السشصقة، ىحا فقيخ، لكغ نحج في امتحاف الفقخ، يأتي إنداف غشي كبيخ مدافخ إلى أمخيكا عغ شخيق 

ي الفشجؽ فتأتي إليو ألسانيا بذخكة شيخاف ألسانية، ابشتو في ألسانيا، يتخمف عغ الصائخة، يقجـ أعحارا واىية، يشاـ ف
ابشتو، وتخاه يمتقي مع ابشتو بفشجؽ عمى حداب الذخكة، محفطتو ال يزع فييا شيًئا، يسدؽ بصاقتيا، يّجعي أف 
السحفطة ضاعت، يعصػنو ستسئة دوالر، وىػ غشي، قجـ ترخيحا كاذبا، واحتاؿ وىػ غشي، ىحا رسب في امتحاف 

 الغشى.
فقيخ، ذكي أو غيخ ذكي، بصػلتظ أف تشجح في امتحانظ، وكل واحج مشا بصػلتظ أف تشجح في امتحانظ، غشي أو 

لو امتحاف، ىشاؾ إنداف ما أعصاه هللا عد وجل جدسا قػيا، وإنداف ما أعصاه وسامة زائجة، وإنداف ما أعصاه 
 شبلقة لداف.

لقاء الكبلـ، اشتخػ مئة إّف أحَج أخػانا ما تعمع إشبلقًا، وتسشى أف يكػف داعية مغ أعساؽ أعساقو، لكغ ال يحدغ إ
شخيط، وزعيا بالتدمدل عمى أقخبائو، يعيخىا، يقػؿ ألحجىع: سسعتو، ىاتو ألعصيظ غيخه، خبلؿ شيخيغ حػالي 

 ثبلثيغ رجبل داومػا عشجنا في السدجج مغ أقخبائو، ىحا نحج في امتحاف، مع أنو ليذ متعمًسا.
يا، أو عجـ نيمو الذيادة، أو لو زوجة رائعة ججًا، أو زوجة أريج أف أقػؿ لكع: كل واحج مشا مستحغ، إما بذيادة عم

مغ الجرجة العاشخة، لكغ رضي بيا، يا رب، ىحا اختيارؾ، وأنا راض عشظ، فالبصػلة أف تشجح في أؼ امتحاف، 
في زوجة صالحة، وفي زوجة سيئة، واالبغ الرالح وفي االبغ الديئ، في الرحة الصيبة وفي الرحة الدقيسة، 

سامة وفي الجمامة، وفي الحكاء وفي عجـ الحكاء، وفي الغشى والفقخ، والقػة والزعف، لحلظ البصػلة ليذ وفي الػ 
 أف تشجػ مغ السرائب، ولكغ البصػلة أف تقف السػقف الكامل مغ السرائب.
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 ػ الحطػظ الجنيػية مػزَّعة في اْلخخة تػزيع جداء: 2

ف دققػا، الحطػظ اإليجابية والدمبية ما أعِصيَتو وما زوؼ عشظ، اآلف الحطػظ مػزعة في الجنيا تػزيع ابتبلء، اآل
 مػزعة في الجنيا تػزيع ابتبلء، وسػؼ تػزع في اآلخخة تػزيع جداء.

ْمَشا َبْعَزُيْع َعَمى َبْعٍس َوَلآلِخَخُة َأْكَبُخ َدَرَجاٍت َوَأْكَبُخ َتْفِزيبًل ﴾   ﴿ انُطْخ َكْيَف َفزَّ
 ) سػرة اإلسخاء (.

يب جخاح قمب، كل عسمية لو مشيا مئة ألف، عشجه في األسبػع خسذ عسميات، نرف مميػف ليخة، في بخبكع شب
الذيخ مميػناف، والعسمية في ساعتيغ أو ثبلث، لكغ بيغ الجارس والسسخض فخقا ومدافة كبيخة، أستاذ في الجامعة 

في الذارع، مجشج في خط السجابية ومعمع ابتجائي في قخية مدافة كبيخة كثيخ، رئيذ غخفة تجارة، وبائع صحػف 
 األوؿ في الذتاء والبخد ورئيذ األركاف بيشيسا مدافة كبيخة، غشي كبيخ وإنداف فقيخ يسل عمى آلة كاتبة أو حاجبا.

ْمَشا َبْعَزُيْع َعَمى َبْعٍس َوَلآلِخَخُة َأْكَبُخ َدَرَجاٍت َوَأْكَبُخ َتْفِزيبًل ﴾   ﴿ انُطْخ َكْيَف َفزَّ
 خاء () سػرة اإلس

وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ قج يكػف ىحا الفقيخ الحؼ في الجرجة الجنيا مغ السجتسع إذا كاف مدتقيسًا قبلمة ضفخه 
 تداوؼ عشج هللا ألف إنداف مسغ أوتػا الساؿ.

 ((  )) َكْع ِمْغ َأْشَعَث َأْغَبَخ ِذي ِشْسَخْيِغ اَل ُيْؤَبُو َلُو، َلْػ َأْقَدَع َعَمى َّللاَِّ أَلََبخَّهُ 
 ] التخمحؼ عغ أنذ بغ مالظ [

 إذًا: الحطػظ مػزعة في الجنيا تػزيع ابتبلء .وسػؼ تػزع في اآلخخة تػزيع جداء.

ْمَشا َبْعَزُيْع َعَمى َبْعٍس َوَلآلِخَخُة َأْكَبُخ َدَرَجاٍت َوَأْكَبُخ َتْفِزيبًل ﴾   ﴿ انُطْخ َكْيَف َفزَّ
 ) سػرة اإلسخاء (.

ي نعر مغ بيت ثسشو مئة وثسانػف مميػنا، َمغ صّسع كدػة ىحا البيت ؟ الحؼ في برخاحة قج يخخج إنداف ف
الشعر، مغ اشتخػ الخخاـ ؟ َمغ جاء بالسيشجس وزيغ الدقف بالجبذ ؟ الحؼ في الشعر، مغ اشتخػ ىحه السشاضخ 

ت الجنيا، وقج الصبيعية ؟ الحؼ في الشعر، مغ اشتخػ الثخيات ؟ الحؼ بالشعر، أيغ ىػ اآلف ؟ في القبخ، انتي
يخخج إنداف مغ بيت عادؼ ججًا مغ ستيغ متخا تحت األرض، لكغ لو عسل صالح، قبخه جشة، ومػتو قخب مغ هللا 
، غجًا نمقى األحبة، دمحمًا  عد وجل، مػتو عخس وتحفة، وا كخبتاه يا أبت، قاؿ: ال كخب عمى أبيظ بعج اليـػ

 وصحبو.
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شحغ كل بصػلتشا أف نشجح في كل امتحاف، قػؼ امتحانظ قػة، ضعيف أييا اإلخػة الكخاـ، األمػر بخػاتيسيا، ف
امتحانظ ضعف، وسيع امتحانظ وسامة، ال سسح هللا أقّل وسامة امتحانظ أقّل وسامة، ذكي ججًا امتحانظ ذكاء، 
شيًئا، أقل مغ ىحا الحكاء امتحانظ أقّل، غشي، فقيخ، ذاكختظ قػية ججًا، وىشاؾ إنداف ذاكختو قػية ججًا ال يشدى 

وىشاؾ إنداف ذاكختو ضعيفة، الحؼ ذاكختو قػية عشجه اسع ثبلثة وثبلثيغ بشتا يكمسيّغ ليبل ونيارا، مثبًل، ما قػلظ 
 في ىحه الحاكخة ؟ ىي سبب معاصيو وآثامو، وىشاؾ إنداف ذاكختو قػية يحفع كتاب هللا، االثشاف معيع ذاكخة قػية.

 الخبلصة السػجدة:

أف كل شيء تسمكو، كل خريرة مغ خرائرظ، كل شيػة أودعيا هللا فيظ، كل حع  ممخز ىحا المقاء الصيب
مغ حطػضظ حيادؼ، إما أف تدتخجمو سمسًا تخقى بو، أو دركات تيػؼ بيا، وما مغ شخ في الكػف أبجًا، الذخ 
اؿ: ىحه جاء مثبًل مغ إنداف ركب مخكبة، وكاف مخسػرا، وندؿ في الػادؼ، الديارة تحصست، جاء إنداف ساذج وق

الديارة َمغ صشعيا بيحا الذكل ؟ ىحه ال تحتاج إلى معسل، تحتاج إلى سائق مخسػر، أما السرشع فجعل 
خصػشيا جيجة ججًا، الصبلء المع، الفخاش وثيخ، أما ىحا الػضع األخيخ لمديارة فبل يحتاج إلى معسل، ال تقل: 

جاـ، والذخ ليذ إليظ، حدغ الطغ با ثسغ الجشة، َمغ خالق الذخ، الذخ ما لو خالق، الذخ ناتج مغ سػء االستخ
 أنا عشج حدغ ضغ عبجؼ بي فميطغ بي ما يذاء.

يخوػ أف الشبي عميو الربلة والدبلـ أعصى تػجييا ألصحابو قبيل معخكة بجر، أف ال تقتمػا عسي العباس، لكغ 
الشبي عميو الربلة والدبلـ، مقيع  رجبًل فّكخ، فسا استػعبيا، لساذا مشعشا عغ قتل عسو ؟ عسو مذخؾ عشج أصحاب

في مكة، وجاء مع قخير ليحارب الشبي، تألع، وأساء الطغ بخسػؿ هللا، قاؿ: أحجنا يقتل أباه وأخاه، ويشيانا عغ 
قتل عسو ؟ رآىا تعربًا، ثع اكتذف بعج حيغ أف العباس كاف مدمسًا، وكاف عيغ الشبي في مكة، والشبي قيادتو 

ل ما يجخؼ في مكة عغ شخيق عسو، عسو ال أحج يعمع أنو مدمع، وكاف مغ وجياء قخير ذكية ججًا، كاف يعخؼ ك
كمسا اتخحوا قخارا ضج سيجنا دمحم يبمغو العباُس ىحا القخار، ترػر لػ قاؿ: عسي أسمع، لكذفو، ترػر عسو ما 

شبي عميو الربلة شارؾ في القتاؿ، لساذا ؟ أنت مدمع، كذف حالو، ترػر الشبي سكت، يقتمو صحابة الشبي، ال
والدبلـ مزصخ أف يقػؿ فقط: ال تقتمػا عسي العباس، ال يدتصيع أف يقػؿ: إنو مدمع، وال يدتصيع عسو أاّل 
يذارؾ، وال يدتصيع أف يدكت، ىحا الرحابي كذف األمخ بعج حيغ، يقػؿ: ضممت أترجؽ عذخ سشيغ رجاء أف 

 يغفخ هللا لي سػء ضشي بخسػؿ هللا.
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يخ، اإلنداف أسػد الخأس لئيع، بخيل، هللا فصخه فصخة عالية، أعصاه شيػات، وأعصاه اختيارا، ال تقل: اإلنداف شخ 
إما أنو باختياره يخقى بيحه الحطػظ، وتمظ الخرائز، وىحه الذيػات إلى أعمى عمييغ، وإما أف يدقط بيحه 

 الذيػات، وىحه الحطػظ، وىحه الخرائز إلى أسفل سافميغ.
ا الجرس مغ دروس العقيجة محػره حدغ الطغ با، محػره أف كل خرائز اإلنداف، وأف أييا اإلخػة الكخاـ، ىح

كل شيػاتو حيادية، يسكغ أف تدتغل في الرعػد إلى الجشة، أو يسكغ أف تكػف سببًا في اليبػط إلى الشار، ونحغ 
لسحخؾ، الذيػة عمى نخجػ هللا عد وجل أف نحدغ الطغ با عد وجل، أما اإلنداف السخيخ إذا تحخؾ بقػة ا

شخيق معبج، والذخع، وما استخجـ السقػد وقع في الػادؼ، ال نقػؿ: الػادؼ شخ، الػادؼ مػجػد، وأنت معظ مقػد، 
 لَع لْع تدتخجـ السقػد ؟ إذًا: والذخ ليذ إليظ. 

 مغ اإلعجاز العمسي:

 مقجمة: اْقَخْأ ِباْسِع َربَِّظ الَِّحي َخَمق

 ز.ونشتقل إلى مػضػع في اإلعجا
 أييا اإلخػة الكخاـ، حيشسا قاؿ في أوؿ كمسة، وفي أوؿ آية، وفي أوؿ سػرة:

ْنَداَف ِمْغ َعَمٍق )0﴿ اْقَخْأ ِباْسِع َربَِّظ الَِّحي َخَمَق ) ( َعمََّع 4( الَِّحي َعمََّع ِباْلَقَمِع )6( اْقَخْأ َوَربَُّظ اأْلَْكَخـُ )2( َخَمَق اإلِْ
ْنَداَف َما َلْع َيْعمَ   ( ﴾ 1ْع )اإلِْ

 ) سػرة العمق (

 نحغ في دروس سابقة بيشا أف ىشاؾ قخاءة بحث وإيساف:

 ﴿ اْقَخْأ ِباْسِع َربَِّظ الَِّحي َخَمَق ﴾
معشى اقخأ أؼ: تعمع، ألف اإلنداف أودع هللا فيو قػة إدراكية، أودع فيو حاجة عميا، أعصاه عقبًل، أعصاه سسعًا 

ًا، أعصاه استقخاًء، أعصاه كػنًا يشصق بػجػد هللا ووحجانيتو وكسالو، وقاؿ لو: وبرخًا، أعصاه محاكسة، أعصاه استشتاج
 اقخأ، وما لع تبحث عغ الحقيقة تيبط عغ مدتػػ إندانيتظ.

أييا اإلخػة الكخاـ، اقخأ مغ أجل أف تؤمغ أف العمع في اإلسبلـ مقيج باإليساف، فالعمع إف لع َيُقْجؾ إلى اإليساف فيػ 
 حجة عميظ.
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َر )﴿ ِإنَّ  َر )02ُو َفكََّخ َوَقجَّ َر )01( َفُقِتَل َكْيَف َقجَّ ( ُثعَّ 22( ُثعَّ َعَبَذ َوَبَدَخ )20( ُثعَّ َنَطَخ )21( ُثعَّ ُقِتَل َكْيَف َقجَّ
( َوَما 23ُأْصِميِو َسَقَخ )( سَ 21( ِإْف َىَحا ِإالَّ َقْػُؿ اْلَبَذِخ )24( َفَقاَؿ ِإْف َىَحا ِإالَّ ِسْحٌخ ُيْؤَثُخ )26َأْدَبَخ َواْسَتْكَبَخ )

 ( ﴾ 22( اَل ُتْبِقي َواَل َتَحُر )27َأْدَراَؾ َما َسَقُخ )
 )سػرة السجثخ(

 جدع اإلنداف إبجاُع الخالق:

اآلف أرجػ أف تشتبيػا إلي ىحه العيغ الباصخة، إف كانت سميسة مئة بالسئة ىل يسكغ أف تخػ األشياء مغ دوف 
 ضػء ؟

طمسة ضبلما دامدا ىل تشفعو عيشو ؟ ىل يشفع الزػء ببل عيغ ؟ أدخل إندانا كفيفا أدخل إندانا إلى غخفة م
البرخ إلى غخفة مزاءة ىل يشتفع بعيشو ؟ ال، ىل يشتفع بالزػء ؟ ال، الشقصة الجقيقة أف العيغ تخػ األشياء عغ 

 شخيق الزػء، فالزػء والعيغ شخشاف، كل مغ الذخشيغ الـز غيخ كاؼ لمخؤية.
اآلف، ىشاؾ عقل، والعقل ال يسكغ أف يرل إلى الحقيقة إال عغ شخيق الػحي، الػحي لمعقل كالزػء نقمة أخخػ 
 لمعيغ، لحلظ: 

ْنَداَف ِمْغ َعَمٍق )0﴿ اْقَخْأ ِباْسِع َربَِّظ الَِّحي َخَمَق )  ( ﴾2( َخَمَق اإلِْ

 

 تفيج الخؤية بالعيشيغ معًا في تحجيج البعج الثالث
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، ما الحؼ يسشع أييا األخ الكخيع أف تتفكخ في خمق الدساوات واألرض، أقخب شيء أقخب آية إليظ ىي جدسظ
الذعخ، العيغ، األنف، الفع، األسشاف، المداف، األذف، لداف السدمار، السخؼء، السعجة، البشكخياس، األمعاء، 

الحؼ ىػ أقخب شيء الخئتاف، القمب، العزبلت، األعراب، األوعية، الذخاييغ، الكميتاف، جدسظ الحؼ ىػ أنت، 
إليظ، عّػد نفدظ أف تفكخ فيو، كمسا تفكخت في شيء ارتقيت إلى هللا، لساذا ىشاؾ عيشاف ؟ أال تكفي عيغ واحجة ؟ 

 الجػاب: ال، بعيغ واحجة تخػ الدصح فقط، الصػؿ والعخض، بالعيشيغ تخػ البعج الثالث.

 ﴾  22﴿ ُصْشَع َّللاَِّ الَِّحي َأْتَقَغ ُكلَّ َشْيٍء 
 (88رة الشسل: )سػ 

 

 ذنيغأليقـػ الجماغ بتحجيج جية الرػت عغ شخيق حداب تفاضل وصػلو إلى ا
بعيغ واحجة تخػ الصػؿ والعخض، بالعيشيغ تخػ الصػؿ والعخض والعسق، وىشاؾ أجيدة يقػؿ لظ: ىي ثبلثية 

ل أف تعخؼ جية الرػت، األبعاد، في الكػمبيػتخ بخنامج يخسع أشياء ثبلثية األبعاد، لساذا ىشاؾ أذناف ؟ مغ أج
لكغ بأذف واحجة ال تعخؼ ىحا، لػ استسعت إلى بػؽ مخكبة مغ خمفظ بأذف واحجة تأتي أماميا، لكغ ماداـ لظ 
أذناف، والسخكبة ىشا، يأتي الرػت إلى ىحه األذف قبل ىحه، ألف جيازا في الجماغ يحدب تفاضل وصػؿ 

ئة وعذخيغ جدءا مغ الثانية، ىحا الجياز في الجماغ يجرؾ الرػتيغ إلى األذنيغ، والتفاضل واحج عمى ألف وستس
أف السخكبة عمى اليسيغ، فالجماغ يعصي أمخ لؤلرجل بالتحخؾ نحػ اليدار، ىل ىحا الشطاـ حَجث وحجه ؟ فيل 
يسكغ أف ترجؽ أف شائخة مغ أحجث الصائخات وضعت قشبمة في معسل الحجيج، فالشتيجة كانت شائخة، وأحجث 
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انسئة راكب ؟ ىل يسكغ أف تقبل إذا وضعت عذخ أوراؽ في كيذ، مخقسة مغ واحج إلى عذخة، كع شائخة فييا ثس
حالة مغ عجد الحاالت يسكغ أف تدتخخج األوراؽ بالتدمدل ؟ واحج إلى عذخة، عذخة أصفار، الدتة مميػف وأربعة 

بالتدمدل، ذرة واحجة مغ  عذخة آالؼ مميػف حالة واحجة مغ عذخة آالؼ مميػف حالة يسكغ أف تدتخخج األوراؽ
 حسس أميشي ال تكفي ذرات الكػف أف ترشعيا صجفة.

الذعخ ليذ فيو أعراب حذ، لػ كاف فيو أعراب حذ فإنظ تحتاج إلى عسمية في السدتذفى لمحبلقة، ألنظ ال 
تتحسل، لكغ هللا ما جعل في الذعخ أعراب حذ، وال جعل في األضافخ أعراب حذ، وجعل العيغ بسحجخ، 

ماغ في الرشجوؽ العطسي، والشخاع الذػكي في العسػد الفقخؼ، والقمب في القفز الرجرؼ، والخحع في عطع والج
الحػض، ومعامل كخيات الحسخاء في نقي العطاـ، ما ىحه الحكسة ؟ واألوردة خارجية، الجـ ضعيف فييا، 

 والذخياف داخمي.

 الجـ وصل إلى الدقف، هللا عد وجل جعل حجثشي شبيب جخاح قاؿ لي: مخة انفتح معي شخياف، أقدع با
الذخاييغ داخمية عسيقة، والدصحية أوردة، ىحه يج َمغ ؟ هللا عد وجل جعل ىحه األجيدة الخصيخة في حرػف، ىحه 
يج مغ ؟ جعل في األنف أشعارا، األنف فيو سصػح متجاخمة، وأوعية معيا عزبلت، في البخد الذجيج تتػسع 

إضافية، فتجج اإلنداف في الذتاء في البخد الذجيج أنفو أحسخ، معشى ذلظ أف الجـ ارتفع العزبلت، فتأتي كسية دـ 
مدتػاه، والجـ حخارتو سبع وثبلثػف، دخل اليػاء، فيسذي عذخة أضعاؼ السدافة كسدتقيع، تكػف الحخارة صفخا 

مادة لدجة إذا كاف  فتربح ىشا سبعا وثبلثيغ، ال يكفي، ىشاؾ تجاخل ودـ كثيف وعزبلت لؤلوعية ىشا، ىشاؾ
الغبار في الصخيق، ىحه السادة المدجة تدتقصب الغبار، وإذا كاف في السكاف دخاف تدتقصب ىحه السادة المدجة 
الجخاف، ولسا يشطف اإلنداف أنفو يجج الغبار والجخاف، لػ فخضشا أف ذرة غبار استصاعت أف تديخ في الفخاغ 

شعار، وىي سصػح متجاخمة، وساخشة تجفئ اليػاء، وتمتقط السػاد فقط، ىحه حالة مدتحيمة، َمغ يمقصيا ؟ األ
الغخيبة واألشعار، واإلنداف يأخح اليػاء بجرجة صفخ، عشج الحشجخة يربح سبعا وثبلثيغ، ىحا صشع َمغ ؟ إنو 

 صشع هللا عد وجل، فحاوْؿ كلَّ يـػ أف تفكخ في شيء.

كل مثل اليخة، تشبصح وتمحذ بمدانظ الرحغ، لكغ ىشا ىحا السفرل، لػ لع يكغ لجيشا مفرل، تخيج أف تأكل فتأ
 مفرل كخوؼ تجور، لػال ىحه اليج وىحه األصابع لسا كاف ىشاؾ صشاعات.
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فكخ في اليج، فكخ في مفرل الخجل، ىػ خارجي، اليج داخمي، ىل انتبو أحج ليحا ؟ ما ىحا الترسيع التخصيط 
 والحكسة ؟

 أييا اإلخػة الكخاـ، اآلية الجقيقة: 

 (﴾ 20﴿ َوِفي َأْنُفِدُكْع َأَفبَل ُتْبِرُخوَف )
 ) سػرة الحرايات (

 تقجيع وتخحيب – 0

أرجػ هللا عد وجل أف نتجرب عمى التفكخ، ىشاؾ أذناف التجاه الرػت، وعيشاف لمبعج الثالث، والذعخ ما فيو 
الصبيب فيحفع أعراب حذ، واألسشاف فييا أعراب حذ في لبِّ العطع، حتى إذا حجَث نخخ تدارع إلى 

أسشانظ، يسكغ أف تخرز كل يـػ خسذ إلى عذخ دقائق لتفكخ في جدسظ، لتتجو إلى هللا عد وجل، وىحا 
 التفكخ يزعظ أماـ عطسة هللا، ىحا التفكخ ىػ أوسع باب تجخل مشو عمى هللا، وأقرخ شخيق بيشظ وبيغ هللا.

 والحسج  رب العالسيغ 
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فمدفة الساؿ في  -0-شيػة الساؿ  -7-ف : الذيػة ( مقػمات التكمي63-20الجرس )
 اإلسبلـ مغ حيث اكتدابو وإنفاقو

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
 جشات القخبات.  والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى

 شيػة الساؿ:

، مع الجرس الػاحج و العذخيغ مغ  أييا اإلخػة األكاـر
دروس العقيجة واإلعجاز، وقج وصبل في الجرس 
الساضي مغ مقػمات التكميف إلى مػضػع الذيػة، 
وبيشت لكع في دروس عجة أف الذيػة حيادية يسكغ 
أف تكػف سمسًا نخقى بيا أو دركات نيػؼ بيا، وأنو 

ال الذيػات لسا ارتقيشا عمى رب األرض والدساوات، لػ 
 ودخمشا في مػضػعات فخعية كثيخة حػؿ الذيػة.
واآلف نشتقل إلى أحج أكبخ شيػات الحياة، إنو الساؿ، 

 قاؿ تعالى:
َيَػاِت ِمَغ الشَِّداء َواْلَبِشيَغ َواْلَقَشاِشيِخ اْلُسَقشَصَخِة ِمَغ الحَّ  َمِة ﴿ ُزيَِّغ ِلمشَّاِس ُحبُّ الذَّ ِة َواْلَخْيِل اْلُسَدػَّ َىِب َواْلِفزَّ
ْنَيا ﴾  ـِ َواْلَحْخِث َذِلَظ َمَتاُع اْلَحَياِة الجُّ  َواأَلْنَعا

 (  14) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 
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مات الحياة: 0  ػ الساؿ ِمغ مقػِّ

 هللا عد وجل.فالساؿ أحج أكبخ الذيػات التي أودعيا هللا فيشا، والساؿ أحج أكبخ أسباب التقخب مغ 
لكغ بادغ ذؼ بجء الساؿ قػاـ الحياة، فحيشسا تعسل 
تكدب مااًل حبلاًل تذتخؼ بو بيتًا، وتتدوج، تشجب 
أوالدًا، وتدعج بأىمظ وبأوالدؾ، ىحا السذخوع الكبيخ 
 أساسو أف لظ عسبًل تختدؽ مشو، فالساؿ قػاـ الحياة.
ؿ أييا اإلخػة الكخاـ، ال بج مغ إيزاح دقيق لجور السا

 في حياة السؤمغ.
 أواًل: الشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ: 

 
ِعيِف ػ لكغ الشبي عميو الربلة والدبلـ رفيق قاؿ : َوِفي ُكلٍّ )) اْلُسْؤِمُغ اْلَقِػيُّ َخْيٌخ َوَأَحبُّ ِإَلى َّللاَِّ ِمْغ اْلُسْؤِمِغ الزَّ

 َخْيٌخ (( 
 ] رواه مدمع َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[ 

الحياة، فيشبغي أف تكػف ذا ماؿ إذا كاف شخيق كدبو وفق مشيج هللا، الساؿ قػة، ومعشى قػة أف الساؿ قػاـ 
الخيارات الستاحة لمغشي في العسل الرالح ال تعج وال تحرى، بسالو يدوج شابًا، بسالو يعالج مخيزًا، بساؿ يخعى 

سالو يفعل الخيخ، الخيارات الستاحة لراحب أرممة، بسالو يصعع يتيسًا، بسالو يشذئ معيجًا، بسالو يؤسذ ميتسًا، ب
 الساؿ ال تعج وال تحرى، بل إف الشبي عميو الربلة والدبلـ جعل الغشي السؤمغ قخيبًا مغ درجة العالع العامل.

، َوَرُجٌل آَتاُه هللا الُقْخآَف )) ال َحَدَج ِإاّل في اْثَشَتْيِغ: َرجٌل آَتاُه هللا َمااًل َفُيَػ ُيْشِفُق مشُو آَناَء الّمْيِل و آَناَء الّشَيارِ 
 َفُيَػ َيُقػـُ ِبِو آَناَء الّمْيِل َو آَناَء الّشَيار (( 

 ] متفق عميو [ 
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فمدفة الساؿ في اإلسبلـ أف ىحا الساؿ أحج أكبخ 
أسباب دخػؿ الجشة، أف ىحا الساؿ أحج أكبخ أسباب 
التقخب عمى هللا، أف ىحا الساؿ يسكغ أف تخقى بو إلى 

ى عمييغ، ويسكغ أف تيػؼ بو إلى أسفل سافميغ أعم
 الساؿ نفدو.

لكغ أييا اإلخػة، اآلية الجقيقة ججًا التي تبيغ قيسة 
 الساؿ: 

ُ َلُكْع ِقَياًما َواْرُزُقػُىْع ِفيَيا َواْكُدػُىْع َوُقػُلػ  َفَياَء َأْمَػاَلُكُع الَِّتي َجَعَل َّللاَّ  ( ﴾ 1ْعُخوًفا )ا َلُيْع َقْػاًل مَ ﴿َواَل ُتْؤُتػا الدُّ
 (  14) سػرة الشداء: 

 مػشغ الذاىج: 

ُ َلُكْع ِقَياًما ﴾ َفَياَء َأْمَػاَلُكُع الَِّتي َجَعَل َّللاَّ  ﴿ َواَل ُتْؤُتػا الدُّ
تقـػ حياتظ عمى دخل تذتخؼ شعامًا ألىمظ وأوالدؾ، تذتخؼ كداًء تدتأجخ بيتًا، يعشي الساؿ قػاـ الحياة، إذًا ىحا 

 ال يحب الساؿ أنا ال أصجقو. الحؼ يجعي أنو

لقج أودع هللا في اإلنداف حب الساؿ، وىحا شيء متغمغل في أعساؽ الشفذ، لكغ ىشاؾ مغ يعتخؼ، وىشاؾ مغ ال 
يعتخؼ، ولكغ شيػة الساؿ مػدعة في كل إنداف اعتخؼ أو لع يعتخؼ، صخح أو لع يرخح، الحقيقة األولى أف 

الساؿ ِمغ نعِع هللا الكبخػ إذا كاف كدبو مذخوعًا، وكاف إنفاقو في وجػه الساؿ قػاـ الحياة، فبل تحتقخ الساؿ، 
 الخيخ.

2 :  ػ الساؿ حياديٌّ

أييا اإلخػة، شيء آخخ في مػضػع الساؿ، ىػ أف الساؿ حيادؼ، الغشى خيخ ؟ نعع وال، إذا أنفق الساؿ في شاعة 
وليذ نقسة، ولكشو مػقػؼ عمى شخيقة إنفاقو، هللا فيػ خيخ، وإذا أنفق في معرية هللا فيػ شخ، الساؿ ليذ نعسة 

بل عمى شخيقة كدبو أيزًا، لحلظ اإلنداف يـػ القيامة ُيدَأؿ عغ مالو مغ أيغ اكتدبو، وفيع أنفقو ؟ يدأؿ عغ 
 عسخه، وعغ شبابو، وعغ عمسو، أما عغ مالو فيدأؿ سؤاالف: مغ أيغ اكتدبو، و فيَع أنفقو ؟
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لساؿ قػاـ الحياة، وإذا أييا اإلخػة، الحقيقة األولى: ا
أحخزت الشفذ قػتيا اشسأنت، وألف هللا سبحانو 
وتعالى مغ ِحَكسو البالغة أنو أودع فيشا حاجات، 
حاجة إلى الصعاـ والذخاب، وحاجة إلى الجشذ، 
وحاجة إلى تأكيج الحات، وىحه الحاجات الثبلث 
تحتاج إلى الساؿ، فكأنو دفعشا إلى كدب الساؿ، 

أف هللا عد وجل حيشسا وصف بذخية  والفكخة الجقيقة
 األنبياء قاؿ:

ـَ َوَيْسُذػَف ِفي اأْلَْسَػاِؽ ﴾   ﴿ َوما َأْرَسْمَشا َقْبَمَظ ِمَغ اْلُسْخَسِميَغ ِإالَّ ِإنَُّيْع َلَيْأُكُمػَف الصََّعا
 ( 20) سػر الفخقاف: 

سذي في األسػاؽ، لحلظ ىحا الحؼ ال ىع مفتقخوف في وجػدىع إلى تشاوؿ الصعاـ، ومفتقخوف في ثسغ الصعاـ إلى ال
 يعسل ال مكاف لو في مجتسع السدمسيغ، سيجنا عسخ يقػؿ: >> إني أرػ الخجل ال عسل لو يدقط مغ عيشي <<. 

 العسل والحخفة مغ العبادات والصاعات:

تخفيا، لكغ بادغ ذؼ بجء، أحب أف أشسئشكع أف كل واحج مشا في عسمو الحؼ يكدب مشو رزقو، في حخفتو التي يح
في ميشتو التي يستيشيا، في حخكتو التي يتحخكيا، في 
مذيو في األسػاؽ، أف كل واحج مشا بإمكانو وبيدخ 

 .أف يجعل مغ عسمو السيشي الحخفي عبادة 
إذا كانت الحخفة في األصل مذخوعة، وسمكت بيا 
الصخؽ السذخوعة، ال كحب فييا، وال غر، وال 

وال تجليذ، وال بيع احتياؿ، وال إيياـ، وال احتكار، 
عمى بيع، وال تمقي الخكباف، وال كتع عيب، إذا نجا 
السؤمغ مغ معاصي البيع والذخاء كميا، وكانت 
حخفتو في األصل مذخوعة، يبيع قساشًا، يبيع شعامًا 
وشخابًا، يبيع خذبًا، يبيع حجيجًا، إذا كانت الحخفة في األصل مذخوعة، وسمظ بيا السدمع الصخؽ السذخوعة، 
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 وابتغى مشيا كفاية نفدو وأىمو وخجمة السدمسيغ كانت عبادة.
وهللا أييا اإلخػة، كاف الدمف الرالح حيشسا يفتح محمو التجارؼ يقػؿ: نػيت خجمة السدمسيغ، إنداف يسزي 
ثساني ساعات في محمو التجارؼ وىػ في عبادة ؟ ألنو نػػ في ىحا العسل كفاية نفدو، وكفاية أىمو، وحبحا الساؿ 

صػف بو عخضي، وأتقخب بو إلى ربي، نػػ كفاية نفدو وأىمو، ونػػ خجمة السدمسيغ، ىحه الحخفة، وتمظ السيشة، أ
وىحه الػضيفة، وىحا الصب، وىحه السحاماة، وىحه اليشجسة، وىحا التجريذ عبادة، شبعًا ولع تذغمو عغ فخيزة، وال 

 مغ عبادات.عغ واجب، وال عغ عسل صالح، ما قػلظ أف تقػؿ: عادات السؤ 
ىل ىشاؾ واحج في األرض ال يعسل ؟ إال حاالت نادرة، انطخ إلى الصخقات صباحًا السؤمغ وغيخ السؤمغ، 
والسشافق والعاصي والسدتقيع يتحخؾ، ىحا إلى مجرستو مجرًسا، وىحا إلى معسمو عامبل، وىحا إلى مكتبو محامًيا، 

ف ىحه الحخكة عشج هللا عبادة تخقى بيا إلى أعمى عمييغ، وأف ىحا إلى عيادتو شبيبا، كميع يتحخكػف، فبْيَغ أف تكػ 
 تكػف ىحه الحخفة سببًا كافيًا لجخػؿ الجشة.

أييا اإلخػة، الصخائق إلى الخالق بعجد أنفاس الخبلئق، مغ دكانظ، مغ وضيفتظ، مغ مكتبظ اليشجسي، مغ عيادتظ 
ًا، وسمكت بو الصخؽ السذخوعة، ال غر كصبيب، مغ حقمظ مغ معسمظ، مغ أؼ مكاف، إذا كاف العسل مذخوع

فيو، وال كحب، وال احتياؿ، وال تجليذ، وال احتكار، وال مجيًحا كاذًبا وال إيياـ، وال استغبلؿ، وال تمقي الخكباف، وال 
بيع عمى بيع، إذا كانت الحخكة في ىحه السيشة مذخوعة، والحخفة في أصميا مذخوعة، ونػيت بيا كفاية نفدظ 

السدمسيغ، ولع تذغمظ عغ فخيزة وال عغ واجب وال عغ عسل صالح انقمبت إلى عبادة، لحلظ  وأىمظ وخجمة
 عادات السؤمغ عبادات، وعبادات السشافق سيئات.
أييا اإلخػة، الساؿ حيادؼ، أركد عمى ىحا، قيستو 
مػقػفة عمى شخيقة كدبو وإنفاقو، ىػ نعسة ونقسة، 

 يل:ىػ سمع تخقى بو أو دركات تيػؼ بيا، الجل
ْنَداُف ِإَذا َما اْبَتبَلُه َربُُّو َفَأْكَخَمُو َوَنعََّسُو  ﴿ َفَأمَّا اإلِْ

 (﴾ 01َفَيُقػُؿ َربِّي َأْكَخَمِغ )
 ) سػرة الفجخ(

 أكخمو بجخل واسع.
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عمى ذكخ كمسة نعسة تحكخت مػقفا لراحبي، أحج الرحابة اسسو خبيب قبس عميو السذخكػف، وأرادوا قتمو أو 
بػ سفياف، دققػا، قاؿ لو: أتحب أف يكػف دمحم مكانظ، وأنت معافى في أىمظ ؟ وهللا سسعت ىحه صمبو، جاءه أ

الكمسة مشو بحدب ما قخأت شبعًا قاؿ: >> وهللا ما أحب أف أكػف في أىمي وفي ولجؼ ػ في بيتو مع زوجتو 
نعيسيا تكييف مثبًل، وباقة ورد، الذابة، وأوالده ػ وعشجؼ عافية الجنيا ونعيسيا ػ العافية الرحة جيجة، وشعاـ، و 

وألػاف مشػعة مغ األشعسة والفػاكو ػ وهللا ما أحب أف أكػف في أىمي وفي ولجؼ، وعشجؼ عافية الجنيا ونعيسيا، 
 ويراب رسػؿ هللا بذػكة <<، فقاؿ أبػ سفياف: >> ما رأيت أحجًا يحب أحجًا كحب أصحاب دمحم دمحمًا <<. 

 ؿ تعالى:ىحا اإلسبلـ، اإلسبلـ حب، قا

ْنَداُف ِإَذا َما اْبَتبَلُه َربُُّو َفَأْكَخَمُو َوَنعََّسُو )  (﴾ 01﴿ َفَأمَّا اإلِْ
 ) سػرة الفجخ(

 ػ ليذ كدُب الساؿ دليَل حبِّ هللا لمعبج: 6

ػت ىشاؾ أشياء ثانػية وأشياء تدسى رفاىًا وزيادة، فإذا لع يأكل اإلنداف بعس أنػاع الفػاكو الغالية والشادرة ىل يس
 مغ جػعو ؟ ال، لكشو يأتي بيحه الفػاكو.

نَداُف ِإَذا َما اْبَتبَلُه َربُُّو َفَأْكَخَمُو َوَنعََّسُو َفَيُقػُؿ َربِّي َأْكَخَمغ * َوَأمَّا ِإَذا َما  اْبَتبَلُه َفَقَجَر َعَمْيِو ِرْزَقُو َفَيُقػُؿ ﴿ َفَأمَّا اإلِْ
 َربِّي َأَىاَنِغ ﴾ 

 ) سػرة الفجخ (

 وىحه مقػلتو، كأف هللا عد وجل ما قِبل ىحا الجػاب:فيقػؿ، 

 ﴿ َكبلَّ ﴾ 
 ( 17) سػرة الفجخ اآلية: 

إذا آتى هللا اإلنداف الساؿ، وما كاف مدتقيسا، وكاف مشحخفا، يقػؿ لظ: هللا يحبشي، ألنو أعصاني الساؿ، َمغ قاؿ 
 لظ ذلظ ؟ قاروف أغشى مشظ:
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ـِ مُ  ػَسى َفَبَغى َعَمْيِيْع َوَآَتْيَشاُه ﴿ِإفَّ َقاُروَف َكاَف ِمْغ َقْػ
ِمَغ اْلُكُشػِز َما ِإفَّ َمَفاِتَحُو َلَتُشػُء ِباْلُعْرَبِة ُأوِلي اْلُقػَِّة 
ِإْذ َقاَؿ َلُو َقْػُمُو اَل َتْفَخْح ِإفَّ َّللاََّ اَل ُيِحبُّ اْلَفِخِحيَغ 

(73 ﴾ ) 
 )سػرة القرز(

 ﴾ ﴿ َفَخَخَج َعَمى َقْػِمِو ِفي ِزيَشِتِو 
 (  79) سػرة القرز اآلية: 

 ﴿ َفَخَدْفَشا ِبِو َوِبَجارِِه اأْلَْرَض ﴾ 
 (  81) سػرة القرز اآلية: 

 

هللا عد وجل يعصي الساؿ لسغ يحب ولسغ ال يحب، 
ما داـ هللا عد وجل يعصي الساؿ لسغ يحب ولسغ ال 
يحب إذًا ال يسكغ أف يكػف الساؿ مقياسًا لسحبة هللا، 

ػف نقز الساؿ مقياسًا لبغس هللا عد وال يسكغ أف يك
وجل، أعصى الجنيا لسغ يحب ولسغ ال يحب، وزويت 
 عّسغ يحب وعّسغ ال يحب، إذًا: ليدت مقياسًا.

 

نَداُف ِإَذا َما اْبَتبَلُه َربُُّو َفَأْكَخَمُو َوَنعََّسُو َفَيُقػُؿ َربِّي َأْكَخَمغ * َوَأمَّا ِإَذا َما  َفَقَجَر َعَمْيِو ِرْزَقُو َفَيُقػُؿ  اْبَتبَلهُ ﴿ َفَأمَّا اإلِْ
 َربِّي َأَىاَنِغ ﴾ 

 ) سػرة الفجخ ( 

 الجػاب اإلليي: 

 ﴿ َكبلَّ ﴾ 
 (  17)سػرة الفجخ اآلية: 
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كبل أداة ردع، فزبًل عغ أنيا أداة نفي، قاؿ لظ رجل جائع: ىل أنت جائع ؟ تقػؿ لو: ال، ال سسح هللا وال قجر لػ 
ىل يكفي أف تقػؿ لو: ال ؟ تقػؿ لو: كبّل، فكمسة كبّل تشفي الخغبة واإلقخار والسػافقة  قاؿ لظ ىل: أنت سارؽ ؟

 إشبلقًا، كأف هللا عد وجل يقػؿ: ليذ عصائي إكخامًا، وال مشعي حخمانًا، عصائي ابتبلء، وحخماني دواء، الجليل:

ْنَداُف ِإَذا َما اْبَتبَلُه َربُُّو َفَأْكَخَمُو َونَ   (﴾ 01عََّسُو َفَيُقػُؿ َربِّي َأْكَخَمِغ )﴿ َفَأمَّا اإلِْ
 ) سػرة الفجخ(

 ػ إنفاؽ الساؿ أحج أسباب التقخُّب إلى هللا: 4

أييا اإلخػة، يجب أف تعمع عمع اليقيغ يقيشًا قصعيًا أف 
أحج أكبخ أسباب التقخب إلى هللا إنفاؽ الساؿ، الجليل 

 قاؿ تعالى:
ػَىُكْع ِقَبَل اْلَسْذِخِؽ َواْلَسْغِخِب ﴿ َلْيَذ اْلِبخَّ َأْف ُتَػلُّػا ُوجُ 

ـِ اْْلَِخِخ َواْلَسبَلِئَكِة  َوَلِكغَّ اْلِبخَّ َمْغ َآَمَغ ِباَلِلَِّ َواْلَيْػ
ِو َذِوي اْلُقْخَبى  َواْلِكَتاِب َوالشَِّبيِّيَغ َوَآَتى اْلَساَؿ َعَمى ُحبِّ

ائِ  ِبيِل َوالدَّ ِميَغ َوِفي َواْلَيَتاَمى َواْلَسَداِكيَغ َواْبَغ الدَّ
َقاِب )  ( ﴾ 077الخِّ

 ) سػرة البقخة( 

 ﴿ َوَآَتى اْلَساَؿ َعَمى ُحبِِّو ﴾ 

 معشى: َوَآَتى اْلَساَؿ َعَمى ُحبِِّو 

قاؿ عمساء التفديخ: " تحتسل ىحه الكمسة: ﴿ َعَمى ُحبِِّو ﴾ معشييغ: إما آتى الساؿ وىػ يحبو، أو آتى الساؿ حبًا في 
 هللا.

:  عمى كلٍّ
 



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

363 

 ( ﴾ 12َتَشاُلػا اْلِبخَّ َحتَّى ُتْشِفُقػا ِمسَّا ُتِحبُّػَف ) ﴿ َلغْ 
 ) سػرة آؿ عسخاف(

 السعشى األوؿ صحيح، والسعشى الثاني صحيح:

اِئِميَغ َوِفي الخِّ  ِبيِل َوالدَّ ِو َذِوي اْلُقْخَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَسَداِكيَغ َواْبَغ الدَّ  ( ﴾ 077َقاِب )﴿ َوَآَتى اْلَساَؿ َعَمى ُحبِّ
 ) سػرة البقخة(

 دققػا اآلف:

َكاَة ) بَلَة َوَآَتى الدَّ ـَ الرَّ  ( ﴾ 077﴿ َوَأَقا
 ) سػرة البقخة(

آتى الساؿ عمى حبو شيء، وإيتاء الدكاة شيء آخخ، 
إيتاء الدكاة فخض، أما آتى الساؿ عمى حبو فيػ 
تصػع، وعبلمة محبتظ  أف تشفق مغ مالظ فزبًل 

 .عغ أمػاؿ الدكاة صجقةً 

ِو َذِوي اْلُقْخَبى َواْلَيَتاَمى  ﴿ َوَآَتى اْلَساَؿ َعَمى ُحبِّ
ـَ  َقاِب َوَأَقا اِئِميَغ َوِفي الخِّ ِبيِل َوالدَّ َواْلَسَداِكيَغ َواْبَغ الدَّ

بَلَة َوَآَتى الدََّكاَة )  ( ﴾ 077الرَّ
 ) سػرة البقخة(

 فاؽ الساؿ، وورد في بعس اآلثار: إذًا: أييا اإلخػة، أحج أكبخ أسباب التقخب مغ هللا عد وجل إن

)) أف عبجي أعصيتظ ماؿ فساذا صشعت فيو ؟ يقػؿ: يا رب لع أنفق مشو شيئًا مخافة الفقخ عمى أوالدي مغ 
بعجي ػ شخ الشاس مغ عاش فقيخًا ليسػت غشيًا ػ فيقػؿ هللا لو: ألع تعمع بأني الخزاؽ ذو القػة الستيغ ؟ إف الحي 

ؾ قج أندلتو بيع ػ يدأؿ عبج آخخ ػ أعصيتظ مااًل فساذا صشعت في ؟ يقػؿ: يا رب خذيتو عمى أوالدؾ مغ بعج
أنفقتو عمى كل محتاج ومدكيغ، لثقتي بأنظ خيخ حافطًا، وأنت أرحع الخاحسيغ، فيقػؿ هللا لو: أنا الحافع 

 ألوالدؾ مغ بعجؾ (( 
 ] ورد في األثخ [

 ﴿ َآَتى اْلَساَؿ َعَمى ُحبِِّو ﴾
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 :ػ الساؿ قّػةٌ  1

 فإنفاؽ الساؿ أحج أكبخ أسباب القخب مغ هللا، والساؿ قػة: 
ِعيِف ((   )) اْلُسْؤِمُغ اْلَقِػيُّ َخْيٌخ َوَأَحبُّ ِإَلى َّللاَِّ ِمْغ اْلُسْؤِمِغ الزَّ

 ] رواه مدمع َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة [ 

أقػؿ لكع ىحه الحقيقة، دققػا: إذا كاف شخيق كدب 
شيج هللا فاألرجح أنو يشبغي الساؿ الحبلؿ سالكًا وفق م

أف تكػف غشيًا، ألف الغشى قػة، وألف فخص العسل 
الرالح التي تتاح أماـ الغشي كثيخة ججًا، وليدت 

 متاحة أماـ الفقيخ.

أحيانا يكػف الذاب بأعمى درجات االستقامة لكغ ما 
عشجه بيت، وشابة مؤمشة حافطة لكتاب هللا ما أحج 

ا الذاب تدوج ىحه الفتاة، أنت أسدت أسخة مؤمشة صالحة، وىحا عسل عطيع، وأنا يخصبيا، أنت ىيئت بيتا، فيح
رأؼ اآلف أف ما ِمغ عسل أعطع مشو أف تديع بحل مذكبلت الذباب، أف تييئ بيتا لذاب، وبيحا البيت يتدوج 

أف تعسل شابة تحرشو ويحرشيا، وتدتخه ويدتخىا، وتدعجه ويدعجىا، الساؿ قػة، لظ أف تشذئ مذخوعا خيخيا، 
تشذئ ميتسا، أف تبشي معيجا شخعيا، أف تبشي مدتػصفا، وىحا الساؿ إذا كاف شخيق كدبو سالكًا وفق مشيج هللا 
بعسل مذخوع، بتجارة مذخوعة فيػ شيء وفق مشيج هللا، أما إذا كاف شخيق الغشى عمى حداب ديشظ وقيسظ 

 ومبادئظ فالفقخ وساـ شخؼ لظ، ىحا مشيج هللا.

الغشى سالكًا وفق مشيج هللا فاألرجح واألكسل أف تدمظ ىحا الصخيق، ألنظ إذا كشت غشيًا فالغشى إذا كاف شخيق 
قػة، وفخص العسل الرالح الستاحة أمامظ ال تعج وال تحرى، كيف أف القػؼ بتػقيع يحل مذكمة، بتػقيع يقخ 

والساؿ يسكغ أف تسؤل قمب الشاس محبة  معخوفًا، ويديل مشكخًا، بتػقيع يقخب مخمرًا ناصحًا، ويبعج فاجخًا مشافقًا،
 لظ بإنفاقو.

 " يا داود، ذكخ عبادؼ بإحداني إلييع، فإف الشفػس جبمت عمى حبِّ َمغ أحدغ إلييا وبغس مغ أساء إلييا ".
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 ػ الساؿ مدؤولية كبيخة: 3

 أييا اإلخػة، كسا أف الساؿ أعطع قخبة إلى هللا عد وجل، الساؿ نفدو مدؤولية كبيخة.
اسبة السسكَّغ في األرض كمسة عامة، فإذا كشت بالسش

غشيًا فأنت مسكَّغ في األرض، وإذا كشت قػيًا فأنت 
مسكَّغ في األرض، وإذا كشت عالسًا فأنت مسكَّغ في 
األرض، السسكَّغ في األرض لو حداب خاص، إذا 

 أحدغ لو أجخاف، وإذا أساء فعميو ِوزراف.
أىمو  سيجنا عسخ كاف إذا أراد إنفاذ أمخ جسع

وخاصتو، وقاؿ: >> إني قج أمخت الشاس بكحا، 
ونييتيع عغ كحا، والشاس كالصيخ، إف رأوكع وقعتع 

وقعػا، وايع هللا ال أوتيغ بػاحج واقع فيسا نييت الشاس عشو إال ضاعفت لو العقػبة لسكانو مشي <<، فرارت 
 القخابة مغ عسخ مريبة.

نو غشي، األغشياء يقمَّجوف دائسًا، األغشياء يحتمػف مختبة عالية في فالحؼ يحدغ لو أجخاف، أجخ نفدو وَمغ قمجه، أل
أؼ مجتسع، فالشاس يشطخوف إلييع ىكحا، فإذا قمج فقيخ غشيًا في معرية فعميو إثسو وإثع َمغ قّمجه، وإذا قّمج فقيخ 

غ في األمخاء أحدغ، غشيًا في شاعة  فمو أجخه وأجُخ َمغ قّمجه، لحلظ مغ أروع ما سسعت أف " العجؿ حدغ، لك
أروع شيء أميخ عادؿ، والدخاء حدغ، لكغ األغشياء أحدغ، والتػبة حدغ، لكغ في الذباب أحدغ، والربخ 

 حدغ، لكغ في الفقخاء أحدغ، والحياء حدغ، لكغ في الشداء أحدغ ".
أييا اإلخػة، اإلنداف مدؤوؿ مدؤولية كبيخة عغ 
ياتو كدب الساؿ، ما قػلكع أف إندانًا ضحى في ح
فكاف شييجًا، قّجـ أثسغ ما يسمكو اإلنداف، قاؿ 

 الذاعخ: 
 والجػد بالشفذ أقرى غاية الجػد 

*** 
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ْيَغ ((  ِييِج ُكلُّ َذْنٍب ِإالَّ الجَّ  )) ُيْغَفُخ ِلمذَّ
 ] أخخجو أحسج و مدمع عغ ابغ عسخو [ 

 حقػؽ العباد مبشية عمى السذاححة، بيشسا حقػؽ هللا مبشية عمى السدامحة.

 َعْغ َأِبي َبْخَزَة اأْلَْسَمِسيِّ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

 ؟ َوَعْغ َماِلِو ِمْغ َأْيَغ )) اَل َتُدوُؿ َقَجَما َعْبٍج َيْػـَ اْلِقَياَمِة َحتَّى ُيْدَأَؿ َعْغ ُعُسِخِه ِفيَع َأْفَشاُه ؟ َوَعْغ ِعْمِسِو ِفيَع َفَعلَ 
 اْكَتَدَبُو ؟ َوِفيَع َأْنَفَقُو ؟ َوَعْغ ِجْدِسِو ِفيَع َأْببَلُه ؟ (( 

 ] التخمحؼ [

وهللا زرت مخة صجيقي، وكاف والجه حاضخًا، قاؿ لي: أنا عسخؼ ستّّ وتدعػف سشة، وأجخيت فحرا كامبل شامبل 
مت حخامًا، وال عخفت حخامًا، يقرج لمجـ فكانت الشتائج كميا شبيعية، ثع عّقب فقاؿ: وهللا في كل حياتي تمظ ما أك
 ما أكل حخامًا مااًل، وال عخؼ حخامًا في الشداء، مغ عاش تقيًا عاش قػيًا.

 )) يا سعج أشب مصعسظ تكغ مدتجاب الجعػة (( 
 ] التخغيب والتخىيب عغ ابغ عباس [

 عد وجل يبارؾ اشتخيت شعامظ بساؿ حبلؿ كدبتو مغ شخيق مذخوع، ىحا الصعاـ الحؼ اشتخؼ بساؿ حبلؿ هللا
 لظ فيو.

وهللا أييا اإلخػة، يسكغ بجخل معقػؿ محجود أف يكفي إذا بارؾ هللا عد وجل فيو، ودخل غيخ محجود مع 
السعاصي واآلثاـ ال يكفي، كمسة بخكة ما أحج يزعيا في حداباتو، مع أنو ليذ في اآلالت الحاسبة مكاف مكتػب 

حر، لكغ ما فييا بخكة، أما البخكة فذيء حقيقي، بجخل حبلؿ هللا فيو بخكة، فييا جسع شخح ضخب تقديع ندب ج
 عد وجل يبارؾ لظ فيو.

 

 

 

 



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

367 

وعشج هللا عد وجل شيء يدسى الخزؽ الدمبي، هللا 
عد وجل حفع لظ صحتظ وصحة أوالدؾ، فأّؼ 
مخض يحتاج إلى ألػؼ مؤلفة، وىشاؾ أمخاض اإلبخة 
ا مئة ثسشيا مئة ألف، األوراـ الخبيثة الجخعة قيستي

ألف ليخة، يحتاج كل شيخ إلى جخعة، فحيشسا يكػف 
اإلنداف مدتقيسا، ودخمو حبلال، واشتخػ بو شعاما 
شيبا بثسغ الحبلؿ، فا عد وجل يكافئو بخزؽ سمبي، 
فيحفع لو صحتو وصحة أىمو وأوالده، وصحة َمغ 

 خزع لطالع يأخح كل ما عشجه.يمػذ بو، يشجػ مغ احتخاؽ السحل التجارؼ، أو احتخاؽ البيت، يشجػ مغ أف ي
 أساسًا:

ُ َعَمْيِيْع َعُجوًّا ِمْغ َغْيِخِىْع، َفَأَخُحوا َبْعَس َما ِفي َأْيِجيِيْع، َما َلْع  )) َوَلْع َيْشُقُزػا َعْيَج َّللاَِّ َوَعْيَج َرُسػِلِو ِإالَّ َسمََّط َّللاَّ
ُ َبْأَسُيْع َبْيَشُيْع (( َتْحُكْع َأِئسَُّتُيْع ِبِكَتاِب َّللاَِّ، َوَيَتَخيَُّخوا  ُ ِإال َجَعَل َّللاَّ  ِمسَّا َأْنَدَؿ َّللاَّ

 ] ابغ ماجو عغ ابغ عسخ [

 تخوف أنتع كيف أف الغخب يأخح أمػااًل شائمة بذكل أو بآخخ، وبأسمػب أو بآخخ.

أييا اإلخػة، إذًا: الساؿ اإلنداف محاسب عشو محاسبة 
ة والدبلـ شجيجة، وقج مّخ معي أف الشبي عميو الربل

رأػ عمى الدخيخ تسخة قاؿ: يا عائذة لػال أني أخذى 
أنيا مغ تسخ الرجقة ألكمتيا، اشتيى أف يأكميا، لكشو 
خذي أف تكػف ىحه التسخة مغ تسخ الرجقة، فَعْغ 
ِه َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ  َعْسِخو ْبِغ ُشَعْيٍب َعْغ َأِبيِو َعْغ َججِّ

َكاَف َناِئًسا َفَػَجَج َتْسَخًة َتْحَت َجْشِبِو َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع 
ُر ِمْغ آِخِخ المَّْيِل، َوَفِدَع  َفَأَخَحَىا َفَأَكَمَيا، ُثعَّ َجَعَل َيَتَزػَّ

 ِلَحِلَظ َبْعُس َأْزَواِجِو َفَقاَؿ: 
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َجَقِة (( )) ِإنِّي َوَجْجُت َتْسَخًة َتْحَت َجْشِبي َفَأَكْمُتَيا َفَخِذيُت َأْف َتُكػَف ِمْغ تَ   ْسِخ الرَّ
 ] مدشج أحسج [

 مغ ىشا قيل: 

 )) وركعتاف مغ رجل ورع أفزل مغ ألف ركعة مغ مخمط (( 
 ] أخخجو الذيخازؼ والبييقي عغ أنذ [ 

 السخمط خمط عسبًل صالحًا بعسل سيئ.

في اإلسبلـ،  أييا اإلخػة الكخاـ، قزية الساؿ تحتاج إلى فيع عسيق، قزية الساؿ تحتاج أف تفيع فمدفة الساؿ
الساؿ قػاـ الحياة، والساؿ محبب لمشفذ، والساؿ حيادؼ سمع تخقى بو أو دركات تيػؼ بيا، والساؿ وراءه مدؤولية 

 كبيخة ججًا، والساؿ أحج أكبخ القخب إلى هللا عد وجل، ىحه فمدفة الساؿ في اإلسبلـ.

 ػ ليذ الساؿ لمدىػ واالفتخار واالستعبلء عمى الشاس: 7

ترػر اإلنداف أف الساؿ مغ أجل متعتو، اآلف أضع بيغ أيجيكع ترػرا آخخ، الساؿ مغ أجل الخفاه، لكغ لسا ي
 الساؿ مغ أجل الدىػ، الساؿ مغ أجل البحخ، مغ أجل االستعبلء، ىحه كميا أمخاض نفدية، ورد في بعس اآلثار: 

خوعة، وأنفقو عمى السػائج )) يحذخ الشاس أربع فخؽ يـػ القيامة، وفخيق جسع الساؿ مغ حبلؿ تجارة مذ
الخزخاء في الميالي الحسخاء، فيقاؿ: خحوه إلى الشار، السجتسع السخسمي حدابو سيل، وفخيق جسع الساؿ مغ 
حخاـ، عشجه مميى، عشجه راقرات ومغشػف وخسخ، لكغ تدوج واشتخى بيتا وعاش حياة، شخاء البيت حبلؿ، 

إلى الشار، والثالث والعياذ با جسع الساؿ مغ حخاـ، وأنفقو في وأنفقو في حبلؿ، أيزًا حدابو سيل ججًا، خحوه 
حخاـ، أيزًا حدابو سيل ججًا، خحوه إلى الشار، بقي األخيخ الفخيق الخابع جسع الساؿ مغ حبلؿ، وأنفقو في 

 حبلؿ، قاؿ: ىحا قفػه واسألػه (( 
 ] ورد في األثخ [

 ابع فقفػه واسألػه، ىل تاه بسالو عمى َمغ حػلو ؟ األوؿ والثاني والثالث الحداب سخيع ججًا، أما الخ 
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قج تقػؿ لغيخؾ: أيغ تدكغ ؟ ىػ ساكغ بحي راؽ 
ججًا، بيت ثسشو ثسانػف مميػًنا، فتخػ السدؤوؿ يخجل، 
مخة قاؿ لي أحُجىع: أنا ساكغ بسشصقة بخزة، جمدت 
مع جساعة ساكشيغ بأرقى أحياء دمذق غخبي 

؟ قاؿ شخقي  السالكي، قاؿ لو: أنت أيغ ساكغ
السالكي، وأحجىع يدكغ في مشصقة الحجخ األسػد، 
قاؿ: أنا ساكغ في الببلؾ ستػف، فيرغخؾ بسكاف 
سكشظ، ومداحة بيتظ، وبخاتبظ، كع تأخح راتبا، 
 يرّغخؾ، ىحا الحؼ يدتعمي بسالو ىحا شيصاف يتكمع.

ت إلى بيت أحج إخػانشا الكخاـ غخفة وهللا أييا اإلخػة، بإمكانظ أف تصيب قمب أّؼ إنداف، وأنا أذكخ أني دخم
الزيػؼ صجؽ أنو يجمذ فييا أربعة أشخاص برعػبة بالغة، فيػ خجل، قمت لو: يا بشي الشبي عميو الربلة 
والدبلـ سيج الخمق وحبيب الحق كانت غخفتو ال تكفي لربلتو ونـػ زوجتو، فإف أراد أف يرمي انداحت جانبًا، 

 َمغ ىػ ؟ سيج الخمق.

ات اإلسبلمية في الذاـ أميغ ىحه األمة قائج القػ 
عبيجة بغ الجخاح رضي هللا عشو دخمػا إلى بيتو 
فػججوه غخفة فييا جمج غداؿ وقجرا مغصى بخغيف 
 خبد، وسيفا معمَّقا، قالػا: ما ىحا يا أميغ األمة ؟

 ؟ الجنيا كثيخ، أال يبمغشا السقيل قاؿ: ىػ لمجنيا، وعمى 
فتخخ، يدىػ، يرغخ ىشاؾ إنداف يدتعمي بالساؿ وي

 اآلخخيغ، هللا كبيخ.
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جاء صيخ إلى رجٍل مغ أرقى الشاس، ويعير في الخميج، ودخمو جيج، لكغ ىػ عشجه تجارة واسعة ججًا، فقاؿ: كع 
دخمظ في الذيخ ؟ قاؿ لو فخضًا: خسدػف ألفا، قاؿ: ال يكفي ىحا السبمغ ابشي يػًما، هللا كبيخ، دارت األياـ 

صخ أف يتػسط بيحا الحؼ خصب ابشتو أف يقبل العسل عشجه، فمسا قِبل عسل عشجه محاسبًا، وصػدرت أمبلكو، واض
 هللا كبيخ، إياؾ أف تدىػ بسالظ.

تخوػ قرة رمدية عغ إنداٍف جمذ مع زوجتو يأكبلف 
الججاج، فصخؽ الباب سائٌل، ىست الدوجة أف تعصيو 
قصعة مغ الصعاـ، فشيخىا زوجيا، ومشعيا، وقاؿ: 

عج حيغ ساءت العبلقة بيغ الدوجيغ، اشخديو، ب
فصمقيا، ثع جاء َمغ يخصبيا، وجمدت معو وفي وقت 
مغ األوقات كاف يأكبلف الججاج، شخؽ الباب، 
فحىبت لتفتحو، فخجعت مزصخبة، قاؿ: َمغ الصارؽ 
؟ قالت: الدائل، قاؿ: َمغ ىػ، ارتبكت، قالت: زوجي 
 وؿ.األوؿ، قاؿ: ىل تعمسيغ مغ أنا ؟ أنا الدائل األ

 هللا كبيخ، إياؾ أف تدىػ بسالظ.

وهللا حجثشي أخ قاؿ: أنا عشجؼ معسل، وعشجؼ سيارة كبيخة لمدفخ، وسيارة أخخػ، وسيارة لمسعسل، قاؿ: ما دخمت 
الحمػيات بيتي إال بأكبخ كسية كبيخة والفػاكو بأكبخ كسية، حجَّث عغ حياتو الشاعسة، أقدع لي با اآلف أنو يشّقب 

ليأكل، قرة شػيمة وواقعية، إياؾ أف تدىػ بسالظ، السؤمغ إذا أغشاه هللا يدداد تػاضعًا ، يدداد في القسامة 
 تػاضعًا لمفقخاء، ما أعطع سخاء األغشياء عمى الفقخاء، وأعطع مشو عفة الفقخاء عغ ماؿ األغشياء.

 السمَخز:

خاشب الذباب، إذا كاف شخيق كدب الساؿ وفق أييا اإلخػة، ليحا السػضػع تتسة إف شاء هللا كبيخة عمى كلٍّ أنا أ
مشيج هللا فاكدبػا الساؿ الحبلؿ، وحمػا بو مذكبلت السدمسيغ، وإذا كاف شخيق كدب الساؿ عمى حداب ديشكع 

 وقيسكع فالفقخ وساـ شخؼ لكع، ىحا ممخز السمخز. 



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

371 

 مغ اإلعجاز العمسي: القسح:

 ػ أنػاع القسح:  0

اإلعجاز العمسي، هللا عد وجل جعل القسح لبشي البذخ غحاًء كامبًل، لكغ كع ىي أييا اإلخػة، نشتقل إلى مػضػع 
 أنػاع القسح ؟ ىشاؾ خسدة وأربعػف ألف نػع، أحج إخػانشا الكخاـ أستاذ في الجامعة، وذكخ لي ىحا الخقع.

 ػ القسح غحاء كامل: 2

ي األغػار، في األجػاء الباردة لكغ القسح غحاء كامل، يشبت في كل بقاع األرض، في الديػؿ والجباؿ، وف
واألجػاء الحارة، في السعتجلة، وفي كل لحطة مغ لحطات الدمغ، ىشاؾ قسح عمى وجو األرض يشبت، والغخيب 

 .أف ساؽ القسح غحاء كامل لؤلنعاـ
الغحاء األوؿ يدسى في االقتراد الغحاء االستخاتيجي، 
التبغ لو سعخ عالسي، كسا أف القسح غحاء كامل 

 اف، وساؽ القسح غحاء كامل لمحيػاف.لئلند
 ( ﴾ 66﴿ َمَتاًعا َلُكْع َوأِلَْنَعاِمُكْع )

 ) سػرة الشازعات (

مخة أحب رجٌل أف يشاؿ مغ مػضػع ديشي، وفي 
محاضخة ذكخت عغ البعػضة أشياء رائعة ججًا، ىػ 
يبجو أنو عمساني، وفيسكع كفاية، قاؿ لي: كأف في 

قعت في إناء أحجكع فميغسذ جشاحييا معًا، فإف في األوؿ داًء، وفي الثاني دواًء، الجيغ اإلسبلمي أف الحباب إذا و 
قاليا مغ باب االستيداء، قاؿ لي: ىل يشدحب ىحا عمى البعػضة ؟ أيزًا البعػضة نغسديا ؟ قمت لو: إذا أقشعظ 

 شبيب أف تأكل التفاح بقذخه ىل يشدحب ىحا عمى البصيخ األخزخ ؟ 

 ( ﴾ 61َأَصاَبُيُع اْلَبْغُي ُىْع َيْشَتِرُخوَف )﴿ َوالَِّحيَغ ِإَذا 
 ) سػرة الذػرػ(
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نات القسح: 6  ػ مكػِّ

أييا اإلخػة، اآلف دققػا ىحه الحبػب الكاممة، فييا 
غبلؼ خارجي، القسحة ليا غبلؼ خارجي يدف تدعًا 
في السئة مغ مجسػع وزنيا، يدسى عشج الشاس نخالة، 

آزوتية ال تديج عمى فييا قذخة رقيقة تشصػؼ عمى مادة 
ثبلثة بالسئة مغ وزنيا، وفييا الخشيع الكائغ الحي في 
القسحة الحؼ يشبت إذا تػافخت لو شخوط اإلنبات، ىحا 

 يحيا آالؼ الدشيغ.
 

القسح الحؼ استخخج مغ أىخامات مرخ قبل ستة آالؼ سشة زرع فشبت، ألف فيو كائشا حيِّا ال يسػت، الخشيع كائغ 
حة رشػبة نبت، وزنو ال يديج عمى أربعة بالسئة مغ وزف الحبة، واألربعة وثسانػف في السئة حي، إف أصابت القس

مغ القسح نذاء خالز، ماذا نفعل نحغ ؟ نشدع عغ القسحة غبلفيا وغذاءىا، وال يبقى مغ القسح إال الشذاء 
 الخالز، أما الغبلؼ الحؼ يدسيو الشاس نخالة فاسسعػا ماذا فيو: 

 القسح: ػ فػائج نخالة 4

، 6، ب2، ب1الشخالة التي يصعسيا بعس الشاس لمجواب، ويأكل ىػ الشذاء فقط، فييا ستة فيتاميشات، فيتاميغ ب
وفيتاميشات أخخػ، وفي ىحا الغبلؼ مادة فدفػرية ىي غحاء لمجماغ واألعراب، وفي ىحا الغبلؼ حجيج ييب الجـ 

وفي ىحا الغبلؼ الكالديـػ الحؼ يبشي العطاـ، ويقػؼ قػة وحيػية، ويعيغ عمى اكتداب األكدجيغ مغ الخئتيغ، 
 .األسشاف 
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وفي ىحا الغبلؼ الديمكػف الحؼ يقػؼ الذعخ، ويديجه 
قػة ولسعانًا، وفي ىحا الغبلؼ اليػد الحؼ يشذط الغجة 
الجرقية، ويزفي عمى آكمو الدكيشة واليجوء، فيو 
، ىحا كمو نصعسو  البػتاسيـػ والرػديـػ و السغشديـػ
لمجواء، ونأكل نحغ الخبد األبيس، وىحا ىػ الحسق 
بعيشو، ىحه السعادف تجخل في تكػف األندجة 
والعرارات الياضسة، أما نحغ فششدع عغ حبة القسح 
قذخىا، ونخميو لمبيائع، ونأكل الشذاء الرافي، لحلظ 

 األبيس. قالػا: اححروا الدسـػ البيزاء الثبلثة، الصحيغ األبيس، والدكخ األبيس، والسمح
أييا اإلخػة الكخاـ، غبلؼ القسحة الغذاء القذخة الشخالة أعمى مادة في األرض لتيديخ عسمية اليزع، كل أدوية 
معالجة اإلمداؾ عغ شخيق مػاد مذتقة مغ الشخالة، واإلمداؾ يدبب خسديغ مخضا، ودواء اإلمداؾ األوؿ أف 

يخًا وندؿ في أرقى الفشادؽ فإنو يأكل الخبد األسسخ األوؿ، تأكل الخبد بقذخه، الخبد األسسخ، فإذا سافخ الخجل كث
 ألنو ىػ الرحة، وأقّل شيء أنو يحسيظ مغ اإلمداؾ الحؼ يدبب خسديغ مخضا.

كع معجنا فيو ؟ فيو ستة فيتاميشات، فدفػر لمجماغ واألعراب، حجيج لمجـ، ويعصي الحيػية، كالديـػ لمعطاـ 
 الجرقية، بػتاسيـػ وصػديـػ و مغشيديـػ .واألسشاف، سيمكػف لمذعخ، يػد لمغجة 

 ػ بجعُة العرخ: نخُل وترفيُة القسح والذعيخ: 1

وهللا أنا العبج الفقيخ مغ عذخيغ سشة ال آكل إال 
 .الخبد األسسخ، ىػ الرحة، ىػ السفيج 

لحلظ ىحه القذػر إذا غميت فيي دواء ميجغ لمدعاؿ 
معاء، والدكاـ، وإذا شخب ىحا السغمي كاف قابزًا لؤل

ودواء لتقخحات السعجة ولمدحاؿ، وىػ غحاء لمجمج، 
ووقاية لو، أما حيشسا نأكل الخبد السشخػؿ نكػف قج 
خالفشا سشة الشبي عميو الربلة والدبلـ، ألف أوؿ 
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َقاَؿ: َسَأْلُت بجعة ابتجعيا السدمسػف بعج وفاة رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص نخل الجقيق، وفي الحجيث الرحيح َعْغ َأِبي َحاِزـٍ 
 َسْيَل ْبَغ َسْعٍج َفُقْمُت: 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع الشَِّقيَّ ؟ َفَقاَؿ َسْيٌل: َما َرَأى َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّ  ُ َعَمْيِو َوَسمََّع الشَِّقيَّ )) َىْل َأَكَل َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ ى َّللاَّ
ُ َحتَّى َقَبَزوُ  ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َمَشاِخُل  ِمْغ ِحيَغ اْبَتَعَثُو َّللاَّ ُ، َقاَؿ: َفُقْمُت: َىْل َكاَنْت َلُكْع ِفي َعْيِج َرُسػِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َّللاَّ

ُ َحتَّى َقَبَزوُ  ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ُمْشُخبًل ِمْغ ِحيَغ اْبَتَعَثُو َّللاَّ ُ، قَ  ؟ َقاَؿ: َما َرَأى َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ اَؿ: ُقْمُت: َكْيَف ُكْشُتْع َّللاَّ
ْيَشا ِعيَخ َغْيَخ َمْشُخػٍؿ ؟ َقاَؿ: ُكشَّا َنْصَحُشُو، َوَنْشُفُخُو َفَيِصيُخ َما َشاَر، َوَما َبِقَي َثخَّ  ُه َفَأَكْمَشاُه (( َتْأُكُمػَف الذَّ

 ] البخارؼ [

  نخل الجقيق.أييا اإلخػة، أوؿ بجعة ابتجعيا السدمسػف بعج وفاة رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ىحه نريحة لػجو هللا: كمػا الخبد األسسخ، كمػا الخبد الحؼ ىػ دقيق قسح مصحػف مغ دوف ندع القذخة.

 والحسج  رب العالسيغ 
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شيػة  -2-( مقػمات التكميف : الذيػة 63-22الجرس ) -العقيجة واإلعجاز  -العقيجة 
 الساؿ والسخأة -2-الساؿ 

  بسم ميحرلا نمحرلا هللا

الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
 والػىع، إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

 الساؿ والسخأة شيػتاف أودعيسا هللا في نفذ اإلنداف:

، مع الجرس الثاني و العذخيغ مغ دروس العقيجة واإلعجاز، والسػضػع اليـػ متابعة لسػضػع أييا األخػة األكاـر
الجرس الدابق حػؿ شيػة الساؿ، وقج بيشت لكع كيف أف الساؿ قػاـ الحياة، وكيف أف الساؿ محبب لمشفذ، وكيف 

الساؿ مغ أعطع القخبات إلى  أف الساؿ حيادؼ يسكغ أف يكػف سمسًا نخقى بو أو دركات نيػؼ بيا، وكيف أف إنفاؽ
هللا عد وجل، ىحا السػضػع مػضػع لريق ججًا بحياة اإلنداف بل إف تدعة أعذار األحكاـ الفقيية متعمقة بالساؿ 

 والسخأة ألنيسا أقػػ شيػتيغ أودعيسا هللا في نفذ اإلنداف. 

 هللا عد وجل أراد أف يكػف الساؿ متجاواًل بيغ كل الشاس:

الرارخة الجقيقة أف هللا عد وجل أراد الحقيقة األولى 
أف يكػف الساؿ متجاواًل بيغ كل الشاس، ىحا السعشى 

 تؤكجه اآلية الكخيسة:
 ( ﴾ 7﴿ اَل َيُكػَف ُدوَلًة َبْيَغ اأْلَْغِشَياِء )

 ) سػرة الحذخ(

إذا كاف ىحا الساؿ متجاواًل بيغ األغشياء ىمكت األمة، 
صيعيا إال مػفػر عشج األغشياء والحاجات ال يدت

األغشياء وبقية الشاس في فقخ مجقع، الساؿ ليذ 
بأيجييع وقج عّبخ عغ ىحه الحقيقة بأف واحجًا يسمظ مميػنًا ومميػنًا ال يسمكػف واحجًا، الػضع الصبيعي، الػضع 



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

376 

الرحي، الػضع الحؼ يخضي هللا، الػضع الحؼ يحقق مرالح الشاس جسيعًا أف يكػف الساؿ متجاواًل بيغ كل 
ح األمة، وإف أردتع مقياسًا لمتقجـ الحقيقي في الجنيا كمسا ضاقت السدافة بيغ األغشياء والفقخاء وبيغ األقػياء شخائ

والزعفاء كاف السجتسع بخيخ، وكمسا ابتعجت السدافة بيغ الفقيخ والغشي وبيغ القػؼ والزعيف ىشاؾ شخ 
 مدتصيخ، وىشاؾ أخصار تشتطخ األمة.

 و لع ُيصخح لمعسل: فقجاف الساؿ نفعو إف ُخدف 

أوؿ حقيقة يجب أف يكػف الساؿ متجاواًل بيغ كل أفخاد 
السجتسع، ال أف يكػف متجاواًل بيغ األغشياء فقط، فا 
عد وجل أراده متجاواًل بيغ كل الشاس، بعس األمثمة 
لساذا فخض هللا الدكاة عمى السدمع ؟ أو ما حكع 
ثشيغ الدكاة ؟ معظ مئة ألف عمييا زكاة كل عاـ ا

ونرف بالسئة لػ أنظ خدنت ىحا الساؿ وكشدتو ولع 
تصخحو لمعسل والتجاوؿ ولع تشفع بو أحجًا، الدكاة تأكمو 

 في أربعيغ عامًا.
اتجخوا في أمػاؿ اليتامى ال تأكميا الدكاة، فكأف حكسة الدكاة أف ىحا الساؿ الحؼ بيغ يجيظ يجب أف تجعمو 

ودخمو التقاعجؼ يكفي، اشسأف عميو، أودعو في مكاف أميغ أؼ كشده، لػ  متجاواًل، إنداف معو مميػف ليخة متقاعج
فخضشا شاب في مقتبل الحياة يتأجج نذاشًا وحيػية، ويحسل اختراصًا، ومعو خبخة، معو شيادة عميا، يحتاج في 
و وليكغ مذخوع إلى مميػف ليخة، فجاء صاحب ىحا السميػف قّجمو إلى ىحا الذاب، الذاب وجج عسبًل استخجـ خبخت

ميشجسًا زراعيًا، استخجـ خبختو ومعو ىحا الساؿ لػ ربح ىحا السذخوع أربعسئة ألف، مئتا ألف لراحب الساؿ ومئتا 
 ألف لمسيشجس الحؼ استخجـ عمسو وجيجه، ما الحؼ حرل ؟
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صاحب الساؿ انتفع، وىحا السيشجس كاف عمى 
 مذارؼ البصالة فانتفع بيحا الساؿ، ولسا انتفع تدوج،
خصب فتاة، حّل مذكمة أسخة عشجىع فتاة في سغ 
الدواج، واستأجخ بيتًا صاحب البيت انتفع باألجخة، 
واشتخػ حاجات الصفل، تخػ العجمة دارت، ىحا 
السميػف ما داـ أعصاه ليحا السيشجس األميغ السدتقيع 
الخبيخ، وعسل بيحا السميػف وربحػا أربعسئة ألف 

ىحا الخبح إذًا  وتقاسع صاحب الساؿ وصاحب الجيج
 ىحا الساؿ أصبح متجاواًل بيغ أشخاؼ عجيجة ,.

السذخوع يحتاج لسحل تجارؼ استأجخوا محبًل تجاريًا، صاحب السحل انتفع، السذخوع بحاجة إلى محاسب عيشػا 
محاسبًا، ىيئػا فخصة عسل، السذخوع بحاجة إلى مدتػدع، استأجخ مدتػدعًا، بحاجة إلى مصبػعات، السصبعة 

 ت. اشتغم

 الػضع الرحي الحي يقػي األمة التقارب في السدتػى السعاشي بيغ األغشياء والفقخاء:

بجأنا مغ واحج معو مميػف أعصاىا لذاب يتأجج حيػية ونذاشًا، معو اختراص، وعشجه خبخة، الذاب انتفع 
، انتفع مغ  يعسل في التسجيجات الرحية، والذاب تدوج واستأجخ بيتًا واشتخػ أثاثًا لمبيت انتفع الشجار بغخفة الشـػ

انتفع مغ يعسل في أواني السصبخ، يعشي مئة أو مئتا مذخوع انتفع مغ ىحا السميػف، السحل التجارؼ والسدتػدع 
 ومكتب االستيخاد والصباعة والجعاية، ىحا السميػف حّخؾ عجدًا كبيخًا فرار ىحا الخبح متجاواًل بيغ شخيحة كبيخة.
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صل الترسيع اإلليي لمساؿ أف يكػف أنا الحؼ أراه أف أ
متجاواًل بيغ أفخاد السجتسع، فالػضع الرحي الصبيعي 
الحؼ يقػؼ األمة أف يكػف ىشاؾ تقارب في السدتػػ 
السعاشي بيغ األغشياء والفقخاء، كل الشاس عشجىع 
بيػت، في بمج أخح قخار يجب أف يتسمظ كل إنداف 

و مدتأجخ بيتًا الداكغ في بيت ممظ مذكمتو محمػلة، 
ضعفًا مغ أجختو  25ىحا البيت يتسمكو بثسغ قجره 

الدشػية، والجولة تجفع لراحب البيت السبمغ دفعة 
واحجة وتأخحه تقديصًا مغ الحؼ تسمَّظ البيت، فكل إنداف في عشجه بيت، كل إنداف قادر أف يعالج ابشو عشج 

نذػيات فيو سكخيات متشاسب، أراد هللا عد  الصبيب، كل إنداف قادر أف يأتي بصعاـ جيج صحي فيو بخوتيغ فيو
وجل أف يكػف الساؿ متجاواًل بيغ أفخاد السجتسع وضع صحي، أما كل شيء مػجػد لكغ بدعخ يفػؽ شاقة الصبقة 
الػسصى، أوضح مثل لػ الفػاكو قميمة وأحج أنػاع الفػاكو سعخ الكيمػ مئتي ليخة، الذاـ فييا خسدة مبلييغ إنداف 

حه الفاكية ؟ أعتقج خسدسئة ألف مغ خسدة مبلييغ، إذا كاف الكيمػ مئة ليخة مميػف يذتخوف، لػ كع أسخة تذتخؼ ى
بخسديغ مميػنيغ، لػ ثبلثيغ ثبلثة مبلييغ، لػ بعذخة أربعة مبلييغ، لػ بخسدة خسدة مبلييغ، كمسا ىبط الدعخ 

فػرة، الشاس بخيخ وحيشسا قاؿ هللا عد تتدع شخيحة السشتفع بيحه السادة، فحيشسا تكػف األسعار معتجلة والسػاد مػ 
 وجل:

 ( ﴾ 24﴿ ِإنِّي َأَراُكْع ِبَخْيٍخ )
 )سػرة ىػد(

 في إحجػ القرز، قاؿ العمساء: الخيخ وفخة السػاد ورخز األسعار.
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 إنفاؽ الساؿ أعطع قخبة إلى هللا عد وجل:

إذًا الحقيقة األولى الساؿ الحؼ أودع هللا فيشا حبو، 
ياة، وجعمو حياديًا، وجعمو سمسًا نخقى وجعمو قػاـ الح

بو أو دركات نيػؼ بيا، وجعل إنفاؽ الساؿ أعطع 
قخبة إلى هللا ىحا الساؿ أراده هللا أف يكػف متجاواًل، 
أنت أحيانًا تحىب لبمج دعظ مغ وضعو الجيشي، ىحا 
البمج السدافة بيغ األغشياء والفقخاء صغيخة، يعشي كل 

شج األشباء عشجىع مخكبة، أفخاد ىحا البمج يعالجػف ع
عشجىع بيت مجفأ، في شعاـ، في شخاب، في كداء، 
الػضع شبيعي كمسا قمت السدافة بيغ األغشياء والفقخاء، واألقػياء والزعفاء بالسقياس السادؼ أو الحزارؼ األمة 

ال يججوف غخفة  بخيخ، وكمسا وججت إندانًا يقيع عقج قخاف بفشجؽ بخسدة وثسانيغ مميػنًا وثسانية مبلييغ شاب
يدكشػف فييا، ىشا السذكمة، السفارقة الحادة، إنداف يقيع وليسة بخقع فمكي ومبلييغ ال يسمكػف ثسغ شعاـ يأكمػنو 

 ىحه مذكمة. 

 الحكسة مغ فخض الدكاة:

 لحلظ أييا األخػة، اآلية األولى:
 ( ﴾ 7﴿ اَل َيُكػَف ُدوَلًة َبْيَغ اأْلَْغِشَياِء )

 ) سػرة الحذخ(

ع فخض عميشا الدكاة ألنظ إف لع تدتثسخ ىحا الساؿ تأكمو الدكاة كمو، الدكاة مغ أجل أال تخدف الساؿ وأال والذخ 
 تكشد الساؿ، ولئبل يكػف معصبًل عغ االنتفاع بو مغ قبل الشاس.

جيا مثبًل ما الحؼ يسشع إذا إنداف غشي معو أمػاؿ شائمة قاـ بسذخوع تشسػؼ، أنا ىحه السبلييغ الخسدة ال أحتا
لخسذ سشػات، أقخضػىا لسذاريع مبمغو معقػؿ لكغ إنداف يحتاج إلى خسدسئة ألف، إنداف لسميػف اشتخػ محبًل 
صغيخًا، انصمق بسذخوع، ىحا الساؿ نفع بو أناسًا كثيخيغ، وبقي لو، ما لع نفكخ ىحا التفكيخ التعاوني، ما لع نفكخ 

سكغ الذباب، في فخص عسل الذباب، فشحغ عمى في الذباب، في مدتقبل الذباب، في زواج الذباب، في 
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خصخ، ألف الذباب شاقة كبيخة، الذباب رمد السدتقبل، والذباب عساد األمة، والذباب السعػؿ عمييع بأف يشيزػا 
 بيحه األمة وأف يعيجوا ليا دورىا القيادؼ سابقًا.

 مغ وضع مالو في االستثسار نسا و نفع اْلخخيغ:

اف إلى وضع مالو في إذًا الدكاة تجفع اإلند
االستثسار، الساؿ حيشسا يػضع في االستثسار يشسػ، 
فإذا نسا عميو زكاة مغ يشتفع بيحه الدكاة ؟ الفقخاء، 
مثل سخيع ضخبتو مميػف ليخة يسمكيا إنداف وشاب 
ميشجس زراعي أقاما مذخوعًا معًا ربحػا ستسئة ألف 
شبعًا في مراريف مئتي ألف، السراريف أجار 

يد السحل، مخكبة لشقل البزائع مثبًل، محل، تجي
مدتػدع، مصبػعات، مئات األعساؿ تحخكت في ىحا 

السذخوع، مخة قخأت مقالة عغ شخكة سيارات فخندية عاممة مئتي ألف عقج مع شخكات متعجدة بغية تأميغ حاجات 
يخبائي، ببلط، دىاف، ىحه الديارة، اسأؿ التجار أحيانًا السراريف نرف الخبح تساـ، مرخوؼ أنت تحتاج إلى ك

 مػضف، أنت تؤمغ فخص عسل مؤقتة أو دائسة، دائسة مػضف عشجؾ، مؤقتة تحتاج إلى شبع فػاتيخ.
لحلظ هللا عد وجل حيشسا فخض عميشا الدكاة مغ أجل أال نكشد الساؿ فإذا كشدناه حخمشا فئات السجتسع، أنا ال أقػؿ 

 لظ َتَرجؽ بو ال، استثسخه وخح ربحًا. 

 ذخوع و الجخل غيخ السذخوع:الجخل الس

عشجنا حقيقة دقيقة، حجيث يكثخ حػؿ الجخل السذخوع والجخل غيخ السذخوع، يا تخػ في عشجنا قاعجة واضحة 
تحجد الجخل السذخوع، وقاعجة أخخػ تشتطع كل أنػاع الجخل غيخ السذخوع، قػاعج كمية ؟ الجػاب نعع، أية مشافع 

ع، وأية مشفعة بشيت عمى مزخة في األعع األغمب الجخل غيخ مذخوع، متبادلة في األعع األغمب الجخل مذخو 
مشفعة متبادلة أنت ساكغ بأحج أحياء دمذق في دكاف صغيخ في أحج األحياء استأجختيا، صاحب السحل أعصيتو 
أجخة، جيج، أمشت دخبًل لراحب ىحا السحل، أنت اشتخيت بزاعة ولتكغ شعامًا وشخابًا، ذىبت إلى مشابع 
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ة واشتخيتيا وجئت بيحه البزاعة ليحا الحي، جيخاف ىحه الجكاف وججوا حاجاتيع قخيبة متخيغ، خسدة البزاع
أمتار، عذخة أمتار، وفخت لو وقتو و لع يتكمف أف يحىب إلى مكاف بعيج ليذتخؼ ىحه البزاعة، جانب البيت 

غًا ربحت، أتيت بالصعاـ إلى تحتاج إلى حميب، إلى بيس، إلى جبغ، إلى شعاـ، فأنت أضفت عمى الخأسساؿ مبم
أىمظ، ابشظ يحتاج إلى قدط أمشت لو إياه، تحتاج إلى مرخوؼ كيخباء أمشتو، أنت ربحت، صاحب السحل ربح، 
و الجيخاف انتفعػا فيظ، أمشت ليع حاجاتيع إلى جانب البيت، الجيخاف انتفعػا و صاحب السحل انتفع و أنت 

ة، ىحه مذخوعة، أوضح مشفعة متبادلة السزاربة، و الشبي عميو الربلة انتفعت، ندسي ىحه العبلقة مشافع متبادل
والدبلـ ضارب بساؿ خجيجة، أوؿ ُمزارب في اإلسبلـ، أوؿ شخيظ جيج في اإلسبلـ الشبي الكخيع، أوؿ شخيظ 
خة ماؿ الديجة خجيجة، انتفعت و انتفع الشبي بيحه التجارة، شبعًا و كل السراريف عبارة عغ إدخاؿ شخيحة كبي

 ججًا في ىحا الخبح. 

 الكدب السذخوع مشفعة متبادلة و الكدب غيخ السذخوع سخقة:

أنت عشجؾ مدرعة ضيخت حذخة يجب أف تكافحيا، ذىبت إلى مخكد زراعي، شمبت مغ صاحب السحل ميشجسًا 
اسع زراعيًا ليخػ ما ىحه الحذخة ؟ يػجج آفة، ىحا السيشجس لو راتب مغ صاحب السحل كذف اآلفة، أعصاؾ 
الجواء ذىبت و اشتخيتو، الحؼ استػرده باع و انتفع، أؼ ربح ىحه السدرعة تػزع بيغ السيشجس و بيغ صاحب 
الجواء، فا عد وجل بيحه الصخيقة تجج الخبح تػزع، نالو عجد كبيخ مغ أصحاب الحخؼ ىحه يدسػنيا العجمة، 

 عجمة االقتراد دارت.
قاؿ لي: و هللا سيئ ججًا، ما الدبب ؟ قاؿ لي األمصار قميمة، ما مخة سألت صاحب مصعع كيف الػضع عشجكع ؟ 

عبلقة السصخ بالسصعع ؟ قاؿ لي أمصار قميمة إذًا السحاصيل قميمة إذًا الخبح قميل إذًا اإلنداف دائسًا يتعذى دائسًا 
 ببيتو ال يأتي لعشجنا.

 ، أو يحزخ شعامًا جاىدًا، عجمة.أمصار غديخة، غبلت كبيخة، أرباح جيجة، أحيانًا يأكل اإلنداف بسصعع
مخة قاؿ لي شخز: أنا سامع أصحاب معسمي تصخيد أؼ أبعج معسل عغ الحاجة اليػمية معسل التصخيد، السخأة 
يمدميا ثػبًا مصخزًا في العسخ مخة واحجة، ىحه ثياب العخس، أؼ ليذ حاجة يػمية، ليذ حميبًا، و ليذ شعامًا و 

قاؿ شخز لآلخخ بعشا بيعًا مخيفًا، قاؿ لو ما الدبب ؟ قاؿ لو األمصار في شخاب، حاجة العسخ مخة واحجة، 
الحدكة كانت غديخة، سبحاف هللا أمصار غديخة، محاصيل وفيخة، الفبلح قبس مبمغًا فمكيًا، قاؿ لي شخز: 
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شخز قبس ثسانية و خسديغ مميػنًا سعخ القسح مغ الجولة بدعخ مخفس، أمصار غديخة، غمة وفيخة، أرباح 
 جديمة، يتدوج، يحتاج إلى بحلة عخس مصخزة فالسعسل باع بحلة، حياة متذابكة.
 إذًا الكدب السذخوع بذكل أو بآخخ مشفعة متبادلة، الكدب غيخ السذخوع سخقة. 

 الحبلؿ مشفعة متبادلة والحخاـ مشفعة بشيت عمى مزخة:

اعية باألدوية و تعب ثسانية أشيخ شخز زرع أرضًا ثسانية أشيخ، زرع و سقى و عّذب و عالج األمخاض الدر 
حتى جسع السحرػؿ، أخحه إلى الدػؽ و باعو، و بجيبو يػجج فخضًا مئتا ألف ىع جيج ثسانية أشيخ ليبًل نيارًا 
ىػ و أوالده و زوجتو، جاء شخز و سخقيع، شخز مات ألف ميتة و الثاني أخحىع ببل جيج، ىحا حخاـ ألنيا 

القػاعج الثابتة، الحبلؿ مشفعة متبادلة، الحخاـ مشفعة بشيت عمى مزخة، لػ  مشفعة بشيت عمى مزخة، أنا أعصيظ
وسعشا الجائخة شخز قزى حاجتو مغ فتاة بالدنا، جعميا مػمذ، ساقصة، حيشسا ُفزح أمخىا ىخبت خػفًا مغ أف 

البأس، عشجما تقتل مغ قبل أىميا فخضًا عمى حدب العادات و التقاليج، امتيشت الجعارة ماداـ فييا بقية جساؿ 
 انتيى جساليا ألقيت عمى قارعة الصخيق، أصبحت متدػلة.

شخز قزى حاجتو و سبب إلندانة الدقػط و الجمار و الفزيحة و الذقاء و مدتقبل مطمع، تدػؿ، و شخز 
حقق حاجتو عمى حداب ىحه الفتاة، ىحا حخاـ، اآلف تدوج، الدوجة ليا أوالد، بشاتيا كبخوا، زوجتيع أصبح عشجىا 
أربعة أصيار، امخأة عسػ امخأة عسػ، ليا مكانة، ليا أوالد، االبغ غاؿ ججًا، عشجىا أربعة أو خسدة أوالد، أربع 
بشات، أربعة أصيار، زوج يحبيا، كبخت في الدغ، ذوا جساليا، ىحه مخحمة ثانية أرقى، اآلف ىي أـ، كانت زوجة 

خأة بشطاـ الدواج بكل مخحمة ليا مكانة، تكػف زوجة شابة، اآلف أـ بعج ذلظ ججة، يقػؿ لظ كبة نػر، انطخ الس
شابة مخغػبة عشج زوجيا، بعج ذلظ أـ حشػف، ثع تربح متقجمة بالدغ، تربح مخجع العائمة كميا، ثع ججة، عسيجة 
األسخة، ألف الدوج انتفع الدوجة انتفعت، الدوج قزى حاجتو ضسغ رضاء هللا عد وجل والدوجة ىحه الحاجة التي 

وجل أودعيا فييا قزتيا عغ شخيق الحبلؿ، ال تدتحي زوجيا، وىػ ال يدتحي زوجتو، األمخ واضح ججًا هللا عد 
وأنجبػا أوالدًا ممؤوا البيت فخحة وجاءىع أصيار واألوالد زوجيع وصار عشجه كشة، وىػ يحب كشتو، صار في كشة 

 وفي زوج وصار في صيخ، يقػؿ أنا عشجؼ خسدة وعذخيغ حفيجًا. 
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 إلليي نطاـ رائع يقـػ عمى مخافة هللا وتصبيق أوامخه: الشطاـ ا

مخة زرت عالع قخآف )أمّج هللا في عسخه( قاؿ أنا مغ أحفادؼ ثبلثة عذخ دكتػر، أسخة مشفعة متبادلة، الدوجة ليا 
خخ مدتقبل، ليا مكانة أماـ أسختيا، فبلنة هللا يخضى عمييا ليا زوج محتـخ ججًا ال تخاؼ، زوج ليذ عذيقًا، تفت
بو، عشجىا أوالد، عشجىا أصيار، األب عشجه زوجات ابغ، الكل يعتشي بو، ىحا الشطاـ اإلليي مشفعة متبادلة، 

 ومشيج الذيصاف مشفعة بشيت عمى مزخة.
شخز مغ أثخياء بعس الببلد سافخ إلى إيصاليا يبجو الفشجؽ فيو انحخاؼ، شخؽ بابو الداعة الػاحجة ليبًل فتح 

ة، وبعج أف ناـ واستيقع صباحًا قخأ رسالة عمى مخآة غخفة الشـػ مخحبًا بظ في نادؼ اإليجز، الباب وارتكب الفاحذ
انتحخ فػرًا، ىحا الحخاـ. أال يا رب شيػة ساعة أورثت حدنًا شػيبًل. مخحبًا بظ في نادؼ اإليجز، مرابة باإليجز، 

 ف مخيس إيجز.تػىع نفدو أنو ذكي قزى حاجة وىي ضستو إلى السرابيغ باإليجز، ترػر أ
مخة قاؿ لي شخز سافخت إلى بمج بعيج وغمصت وأصبت بسخض جشدي قاؿ إخفاؤه عغ زوجتي وأوالدؼ سحقشي 
سحقًا، لو مكانتو وىػ أحزخ مخضًا جشديًا، زنا، بذكل عاـ الحبلؿ مشفعة متبادلة والحخاـ مشفعة بشيت عمى 

 مزخة.
لجػانب ىشاؾ مذكمة ىحا ديغ هللا عد وجل، خمق اإلنداف، أييا األخػة، إف لع تكغ تفاصيل الذخع رائعة مغ كل ا

صسسو ترسيسًا راقيًا ججًا، يعشي إف شاء هللا نحغ جسيعًا لشا أسخ ولشا أوالد ولشا بشات ولشا أصيار، تخػ األسخة 
ممتئسة في محبة، في ود، أحيانًا األب يسخض يجج حػلو عذخة، يأتي ابشو وابشو الثاني وكشتو جاءت، زوجتو، 

 اىتسػا أحزخوا شبيبًا، تجج في تػاصل ألف في أسخة، إذا ما في أسخة يمقى اإلنداف عمى قارعة الصخيق. 

 مغ استثسخ أمػالو دفع زكاتو مغ الخبح:

أردت مغ ىحا المقاء الصيب أف أبيغ لكع أف الساؿ قػاـ الحياة، وحيادؼ وسمع نخقى بو أو دركات نيػؼ بيا، وأعطع 
الساؿ، لكغ الساؿ الحؼ أراده هللا أراده أف يكػف متجاواًل بيغ الشاس، مغ أجل أف يكػف متجاواًل قخبة إلى هللا إنفاؽ 

هللا فخض الدكاة، والحجيث في ممسح رائع: اتجخوا في أمػاؿ اليتامى وإال تأكميا الدكاة. إف لع تدتثسخ ىحا الساؿ 
 لدكاة مغ الخبح.سػؼ تجفعو زكاة خبلؿ أربعيغ عاـ، أما أنت تدتثسخه يشسػ تجفع ا

 ( ﴾ 70﴿ َوَمْغ ُيِصِع َّللاََّ َوَرُسػَلُو َفَقْج َفاَز َفْػًزا َعِطيًسا )
 ) سػرة األحداب(
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 قاؿ تعالى:

َجَقاِت ) َبا َوُيْخِبي الرَّ ُ الخِّ  ( ﴾ 273﴿ َيْسَحُق َّللاَّ

 مغ تجاىل مشيج هللا عد وجل وقع في ضبلؿ كبيخ:

 ذكخت مخة قػلو تعالى:
 ( ﴾ 1َمى ُىًجى ِمْغ َربِِّيْع )﴿ ُأوَلِئَظ عَ 

 ) سػرة البقخة(

عمى تفيج العمػ، اليجػ مشيج والسشيج فيو افعل وفيو ال تفعل، السشيج في حخاـ، الدنا حخاـ، الخسخ حخاـ، الغيبة 
 حخاـ، السشيج فيو تفاصيل مع كل ىحه القيػد التي تفخض عمى مغ يتبع ىحا السشيج. وفي الحجيث أفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ 

 َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: 

يَساَف َقْيُج اْلَفْتِظ، اَل َيْفِتُظ ُمْؤِمٌغ ((   )) ِإفَّ اإلِْ
 ] مدشج أحسج عغ ابغ الدبيخ [

إذا أخصأ معظ البائع بألف ليخة تتجاىميا وأنت مؤمغ ال تقجر، تخجع تعصيو إياىا، فمسا اإلنداف يتجاىل مشيج هللا 
 عد وجل:

 ( ﴾ 22وَلِئَظ ِفي َضبَلٍؿ ُمِبيٍغ )﴿ أُ 
 ) سػرة الدمخ( 

 مشيج هللا عد وجل ليذ قيجًا لئلنداف و إنسا حفاضًا عمى سبلمتو:

الزبلؿ كمو إباحية، كمو تفمت حخية، ما في قيج، إذا ما في قيج تجخل في قيج الكآبة أو في قيج الدجغ، إنداف 
 سخؽ، حخ سخؽ.

لجرجة أف حخفتو بيع أقسذة فزل مقرػصة عمى الخصيف في سػؽ  ال أندى ىحه القرة شاب فقيخ ججاً 
الحسيجية، قساشة عمييا ثبلثيغ قصعة القصعة ثسشيا دوالرًا واحجًا )خسديغ ليخة(، واقف جاءت امخأة ليدت مغ ىحا 
و مئة البمج مغ إيخاف أعجبتيا قصعة أعصتو ثسشيا أخحه ووضعو في جيبو، بعج دقيقة دقيقتيغ نطخ إلى جيبو في مع

دوالر، مغ أيغ جاءت السئة دوالر ؟ ىػ أخح دوالرًا واحجًا، ىػ ضشو دوالرًا لكغ ىػ مئة دوالر، في محل أمامو قاؿ 
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لو رجاًء عيشظ عمى األقسذة، عجا نحػىا مدخعًا بعج مئتي متخ لحقيا قاؿ ليا ىحه مئة أريج واحجًا، شكختو مغ 
سحل وججه أميشًا السئة دوالر خسدة آالؼ ليخة ىػ يخيج خسديغ أعساقيا دفعت لو الػاحج وأخحت السئة، صاحب ال

ليخة، والسحل كاف صخافًا والرخافة مشعت يبحث عغ عسل ثاٍف وىحا بائع أقسذة قاؿ لو ىل تذاركشي ؟ قاؿ 
أتسشى، بائع أقسذة يبيع فزل دخل عمى محل في الحسيجية جيده ورتبو معو رأسساؿ ضخع، صاحب السحل ىحا 

ج وسكغ في بيت في الصابق الثاني عذخ مغ أجسل البيػت عشجه سيارة أمخيكية اآلف، عاش في اإلنداف تدو 
 بحبػحة اآلف ألنو بحث عغ صاحبة السئة دوالر، لفت نطخ جاره البائع شاركو، هللا وفقو.

 صجقػا ىشاؾ قرة معاكدة بسكاف اسسو الديجة رقية، أيزًا إنداف يبيع فزل أقسذة وجاءت إندانة إيخانية
واختارت قصعة أعصتو خصًأ مئة دوالر، كغ عمييا، أعجبتو، في أثشاء عج ماليا في نقز مئة دوالر، اشتكت 
لمذخشة دلتيع عمى البائع أحزخوه مغفػرًا أنكخ، قتمػه، فاعتخؼ أخحوا السئة دوالر حتى ما يحػلػه لمشيابة العامة 

 أخحوا مشو خسدة آالؼ ليخة، وأكل قتمة.
قرة نفديا شخز مؤمغ كاف بائع أقسذة عمى الخصيف صار تاجخ أقسذة وعشجه بيت وسيارة أقدع لكع با ال

وهللا أكخمو ألنو أعاد السئة دوالر لراحبيا، والثاني نفذ الذيء مئة دوالر سكت عمييا، اعتبخ نفدو شاشخًا وىي 
 تػرشت معو.

 ( ﴾ 70ا )﴿ َوَمْغ ُيِصِع َّللاََّ َوَرُسػَلُو َفَقْج َفاَز َفْػًزا َعِطيسً 
 ) سػرة األحداب( 

 ما مغ مذكمة عمى وجو األرض إال بدبب مخالفة لسشيج هللا:

لحلظ أييا األخػة الكخاـ، تدعة أعذار السعاصي في كدب الساؿ والعبلقة بالشداء، تدعة أعذار السعاصي وتدعة 
عفػًا بتاريخ البذخية في عشجنا أعذار األحكاـ الفقيية في كدب الساؿ وإنفاؽ الساؿ والعبلقة بالشداء، وإذا شخز 

شيء اسسو فزيحة، الفزيحة ما ىي ؟ إما فزيحة جشدية أو مالية، في غيخ ىحا، السؤمغ أغمق ىحه الثغخة 
 حّرغ نفدو في خصأ مغ كدب الساؿ وخصأ في إنفاقو وفي خصأ مغ عبلقتو بالشداء.

بعجما انتييت رجل بالخامدة والخسديغ أييا األخػة، أوؿ خصبة خصبتيا في ىحا السدجج عاـ أربعة وسبعيغ، 
صار يبكي أمامي خيخ إف شاء هللا، قاؿ لي زوجتي تخػنشي، قمت مع مغ ؟ قاؿ مع الجار، قمت كيف عخفت 
ىحا الجار ؟ قاؿ وهللا سيخ عشجنا مخة ىحا الجار، قمت في نفدي زوجتي لػحجىا يزيق خمقيا أـ فبلف تعالي 

ييا شبعًا، قمت لو أنت لػ حزخت درس عمع واحج ما تعسل ىحا، دفعت واجمدي معشا ىحا مثل أخػؾ تعخؼ عم
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 الثسغ تفزل.
بذكل أو بآخخ ما مغ مذكمة عمى وجو األرض مغ آدـ إلى يـػ القيامة إال بدبب مخالفة لسشيج هللا وما مغ 

 مخالفة لسشيج هللا إال بدبب الجيل، والجيل أعجػ أعجاء اإلنداف.
ف كتابًا أىجاني إياه، في عشجه ثبلث وستيغ حالة في الدجغ، درس حاالت مخة في مجيخ سجغ صجيق لي ألّ 

الجخيسة، العقػبة، اآلية والحجيث الحيغ يحخماف ىحه الجخيسة، مشيج واضح، ارتكب جخيسة بدبب الجيل، السادة 
 القانػنية تدجشو كحا سشة وألنو خالف هللا عد وجل في ىحه اآلية وىحا الحجيث. 

 كػف دولة بيغ األغشياء:الساؿ يجب أال ي

أييا األخػة، الساؿ قػاـ الحياة محبب، حيادؼ، سمع نخقى بو، دركات نيػؼ بيا، عشػاف تقجـ األمة، أف تكػف 
السدافة بيغ األغشياء والفقخاء واألقػياء والزعفاء صغيخة، وعبلمة تخمف األمة أف تكػف الشدبة بيغ األغشياء 

 .والفقخاء واألقػياء والزعاؼ كبيخة
زرت بمجًا إفخيقيًا أقدع لكع أف قمبي اعترخه األلع، قاؿ أغشى بمج في إفخيقيا أوؿ بمج في األلساس واليػرانيـػ 

 والحىب، وأفقخ شعب بإفخيقيا، أغشى بمج وأفقخ شعب، ىحه مذكمة كبيخة ججًا، لحلظ أييا األخػة:
 ( ﴾ 7﴿ اَل َيُكػَف ُدوَلًة َبْيَغ اأْلَْغِشَياِء )

 ذخ() سػرة الح

 والحسج  رب العالسيغ

 مغ لع يصمب العمع ىبط مدتػى إندانيتو إلى مدتػى ال يميق بو:

 بقي السػضػع العسمي، اإلنداف بحدب اآلية الكخيسة:

ْنَداَف ِمْغ 0﴿ اْقَخْأ ِباْسِع َربَِّظ الَِّحي َخَمَق ) ( َخَمَق اإلِْ
( 4َعمََّع ِباْلَقَمِع ) ( الَِّحي6( اْقَخْأ َوَربَُّظ اأْلَْكَخـُ )2َعَمٍق )

ْنَداَف َما َلْع َيْعَمْع ﴾   َعمََّع اإلِْ
 ) سػرة العمق (
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أواًل: أوؿ كمسة في أوؿ آية في أوؿ سػرة تبجأ بكمسة اقخأ، يعشي تعمع وهللا عد وجل كسا تعمسػف أودع في اإلنداف 
مدتػػ ال يميق بو ما لع يصمب العمع، قاؿ  قػة إدراكية، واإلنداف ما لع يصمب العمع، ييبط عغ مدتػػ إندانيتو إلى

لظ اقخأ، تعمع، أنت اآلف في ىحا السجمذ أنت تحقق سخ وجػدؾ أف تعخؼ هللا، ما في شيء أعطع مغ أف تعخؼ 
 هللا.

 )) ابغ آدـ اشمبشي تججني، فإذا وججتشي وججت كل شيء، وإف فتظ فاتظ كل شيء (( 
 ] ورد في األثخ [. 

 ج في الجنيا و اْلخخة:مغ عخؼ هللا عد وجل سع

 هللا عد وجل قاؿ:
ْنَيا َواْلَباِقَياُت  ﴿ اْلَساُؿ َواْلَبُشػَف ِزيَشُة اْلَحَياِة الجُّ

اِلَحاُت )  ( ﴾ 43الرَّ
 )سػرة الكيف(

شخز معو مميارات يأخح أوسع بيت وأجسل مخكبة 
ويقتشي أغمى األجيدة ويعسل سياحة كل سشة، يعير 

 :حياة تفػؽ حج الخياؿ، دقق

 

اِلَحاُت ) ْنَيا َواْلَباِقَياُت الرَّ  ( ﴾ 43﴿ اْلَساُؿ َواْلَبُشػَف ِزيَشُة اْلَحَياِة الجُّ
 )سػرة الكيف(

والباقيات الرالحات معشى ذلظ أف الساؿ ال يبقى، الباقيات قاؿ بعزيع األعساؿ الرالحة، وقاؿ بعزيع سبحاف 
أنت إف سبحتو ووحجتو وكبختو وحسجتو عخفتو، إف عخفتو عخفت كل  هللا والحسج  وال إلو إال هللا وهللا أكبخ، يعشي

 شيء، إف عخفتو سعجت في الجنيا واآلخخة، إف عخفتو ال تشجـ عمى شيء فاتظ مغ الجنيا.
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 العقل آلة بالغة الجقة تحتاج إلى وحي مغ هللا عد وجل:

 هللا عد وجل قاؿ لظ:

 ﴾  (0﴿ اْقَخْأ ِباْسِع َربَِّظ الَِّحي َخَمَق )
 ) سػرة العمق (

قخاءة البحث واإليساف، اقخأ مغ أجل أف تؤمغ والعياذ با أحيانًا إنداف يقخأ فيكفخ، لساذا ؟ ىحه العيغ البذخية ال 
قيسة ليا إشبلقًا مغ دوف نػر يتػسط بيشيا وبيغ السشطػر، إنداف بريخ بغخفة مطمسة ال قيسة لعيشيو، إنداف 

ضاءة، العيغ واإلضاءة شخشاف كل مشيسا شخط الـز غيخ كاؼ، اآلف العقل أعسى بغخفة مزاءة ال قيسة لئل
والػحي حاجة العقل إلى الػحي كحاجة العيغ إلى الزػء، عقل مغ دوف وحي إنو فكخ وقجر، شخز فكخ فكخ 

ديسقخاشيػف فكخ أّلف كتابًا في لبشاف قاؿ إلو دمحم قسعي ألنو ال إلو إال هللا ما قبل معو إلو آخخ، أما آلية قخير 
 كل واحج مشيع قبل اآلخخ، مجتسع ديسقخاشي ألنو في آلية:

َر ) َر )02﴿ ِإنَُّو َفكََّخ َوَقجَّ َر )01( َفُقِتَل َكْيَف َقجَّ ( ُثعَّ 22( ُثعَّ َعَبَذ َوَبَدَخ )20( ُثعَّ َنَطَخ )21( ُثعَّ ُقِتَل َكْيَف َقجَّ
( َوَما 23( َسُأْصِميِو َسَقَخ )21( ِإْف َىَحا ِإالَّ َقْػُؿ اْلَبَذِخ )24ِإالَّ ِسْحٌخ ُيْؤَثُخ ) ( َفَقاَؿ ِإْف َىَحا26َأْدَبَخ َواْسَتْكَبَخ )

 ﴾ 22( اَل ُتْبِقي َواَل َتَحُر )27َأْدَراَؾ َما َسَقُخ )
 )سػرة السجثخ( 

ػر مغ هللا عد يعشي عقل ببل وحي كعيغ ببل ضػء ال قيسة ليا، فالعقل آلة بالغة الجقة تحتاج إلى وحي إلى ن
 وجل.

 عمى كل إنداف أف يقخأ مغ أجل أف يؤمغ با العطيع:

 ( ﴾ 0﴿ اْقَخْأ ِباْسِع َربَِّظ الَِّحي َخَمَق )
 ) سػرة العمق (

 اقخأ مغ أجل أف تؤمغ:

 ( ﴾ 0﴿ اْقَخْأ ِباْسِع َربَِّظ الَِّحي َخَمَق )
 ) سػرة العمق (
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 أقخب شيء ليا جدسظ:

ْنَدافَ   ( ﴾ 2ِمْغ َعَمٍق ) ﴿ َخَمَق اإلِْ
 ) سػرة العمق ( 

 خمق اإلنداف مغ آيات هللا الجالة عمى عطستو:

معقػؿ ثبلثسئة مميػف نصفة تشصمق مغ الدوج، والبػيزة بحاجة إلى نصفة واحجة ؟ وىحه الشصفة كيف تخخؽ ججار 
عمى ججار البػيزة  البػيزة ؟ شيء عجيب وهللا، ىحه الشصفة فييا سائل نبيل، معشى نبيل أؼ نادر إذا وضع

أذاب الججار ودخل، وىحا الدائل مغصى بقذخة حيشسا ترصجـ ىحه الشصفة بالبػيزة يتسدؽ الغذاء، يديل الدائل 
 عمى ججار البػيزة يفتح ثقبًا و يجخل، يغمق الباب وانتيى األمخ، ثبلثسئة مميػف تحتاج إلى واحج 

 

 يزة بجوف غذائيا الديتػببلسسيصػرة تػضح مخاحل دخػؿ الشصفة في سيتػببلسسا البػ 
تشتقل البػيزة مغ السبيس إلى قشاة فالػب تشقدع البػيزة السمقحة إلى عذخة آالؼ قدع في شخيقيا إلى الخحع 

 دوف أف يدداد حجسيا، لػ ازداد حجسيا لػقفت في مكانيا، أنبػب ضيق. 
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تػيتة , تذكل الكيدة األرومية في الخحع , صػرة تػضح اإلباضة , اإلخراب , االنقداـ في قشاة فالػب , تذكل ال
 انغخاس الكيدة األرومية في ججار الخحع

أما ىػ الدؤاؿ الحؼ يعجب لو اإلنداف كيف تشتقل ىحه البػيزة في قشاة فالػب ؟ في عجبلت، في جية تجفعيا ؟ 
مذ وما كاف في شيء ال يرجؽ في بأرضية ىحه القشاة أشعار تتحخؾ لػال ىحه األشعار ما كاف في ىحا السج

دمذق وال في سػريا وال في أزمة الذخؽ األوسط وال في حخب وال في عالع وال في بذخ، وجػدنا مشػط بأشعار، 
بأرض قشاة فالػب تتحخؾ والبػيزة كخة تشجفع، في عشجؼ صػر مجيخية كيف تشتقل البػيزة بقشاة فالػب عبخ 

 ا اسسو العمػؽ ىحه األشعار، ترل إلى الخحع، تغخس في ججار الخحع ىح

 

 صػرة بالسجيخ االلكتخوني الساسح لبصانة القشاة الشاقمة لمبيػض تػضح األىجاب
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إذا ما غخست تأتي دورة السخأة ما في حسل، إذا انقصعت الجورة معشى أف البػيزة السمقحة التي انقدست عذخة 
حيشسا ترصجـ بالججار يتسدؽ  آالؼ قدع والحؼ بخأس الحػيغ مادة نبيمة تحيب ججار البػيزة، وغذاء رقيق

الدائل يحيب ججار البػيزة، و حيشسا ترل إلى الخحع ىي ببل أرجل تتذبث بالججار، و يحفخ ليا حفخة و تدتقخ 
 و يبجأ الشسػ، تدعة أشيخ، شفل لو عيغ. 

 العيغ عشج اإلنداف مغ آيات هللا الجالة عمى عطستو:

ميمي و ربع في مئة و ثبلثيغ مميػف عرية و مخخوط، مميػف عرية ومخخوط، بالذبكية  130العيغ فييا 
 الذبكية عذخ شبقات 

 

 صػرة تػضح شبقات الذبكية العذخ و تػضح العري و السخاريط
القخنية شفافة، القدحية ىػية، ماء العيغ فيو مادة مزادة لمتجسج، عزبلت العيغ، عزبلت يسشى و يدخػ و 

 مػع و جفغ و رمػش:عمػية و سفمية و مائمة و حاجب و محجخ و د

 ( ﴾ 2﴿ َأَلْع َنْجَعْل َلُو َعْيَشْيِغ )
 )سػرة البمج (
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 صػرة تػضح عزبلت العيغ
، لػ كشا كالسرػريغ تعاؿ ثاني يـػ و انطخ إلى الجرس، اليـػ  بعج ذلظ صػرة فػرية و ليذ تعاؿ ثاني يـػ

ؾ ثسانية مبلييغ لػف، و المػف الػاحج أغسس عيشيظ و غجًا تخػ الجرس، لشحسس الفيمع، صػر فػرية، العيغ تجر 
 إذا درج ثسانسئة ألف مخة العيغ البذخية تجرؾ الفخؽ بيغ المػنيغ.

إذا شخز ذىب إلى فشمشجا، الحخارة سبعيغ تحت الرفخ، معشى ذلظ أف كل إنداف يعير ىشاؾ سػؼ يفقج 
العيغ مادة مزادة لمتجسج ؟  البرخ ألنو يػجج بالعيغ ماء، ماء يبلمذ سبعيغ تحت الرفخ، مغ أودع في ماء

يج مغ ؟ مغ جعل القخنية شفافة ؟ مغ جعل القدحية تزيق و تتدع ؟ إذا في ضبلـ تتدع، إذا في ضػء شجيج 
 تزيق، يدسػىا باآللة الفتحة، تتدع و تزيق 

 

 صػرة تػضح تػسع الحجقة في الزػء الباىت و تزيق الحجقة في الزػء الداشع
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و بيغ الذيء السخئي و أمخ الجدع البمػرؼ )العجسة( أف يشزغط واحج عمى ألف مغ  مغ قاس السدافة بيغ العيغ
 السيكخوف مغ أجل أف تأتي الرػرة عمى شبكية العيغ بالسحخؽ تسامًا ؟ 

 

صػرة تػضح الجدع البمػرؼ الحؼ يكػف قميل التحجب عشج الشطخ إلى شيء بعيج و متحجب عشج الشطخ إلى شيء 
 قخيب

 عميشا أف نتفكخ بيا لشرل إلى الخالق سبحانو: آيات هللا كثيخة

 و هللا يػجج بالعيغ آيات لػ أمزيت الحياة كميا في ىحه اآلية لسا انتييت مشيا:
 ( ﴾ 2﴿ َأَلْع َنْجَعْل َلُو َعْيَشْيِغ )

 )سػرة البمج (

شجف، صػرة لقدحية القدحية ىػية، اآلف بسعطع السصارات يأخحوف صػرة لمعيغ، بجبي شبقت، بخوما، بػاششصغ، بم
العيغ، ال يسكغ أف يأتي إنداف آخخ ألنو في الدتة آالؼ مميػف إنداف ال يػجج إنداف قدحية عيشو تذبو قدحية 

 عيغ اآلخخ، ىػية.

 ( ﴾ 2﴿ َأَلْع َنْجَعْل َلُو َعْيَشْيِغ )
 )سػرة البمج (

 



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

394 

 إذًا:

ْندَ 0﴿ اْقَخْأ ِباْسِع َربَِّظ الَِّحي َخَمَق ) ( َعمََّع 4( الَِّحي َعمََّع ِباْلَقَمِع )6( اْقَخْأ َوَربَُّظ اأْلَْكَخـُ )2اَف ِمْغ َعَمٍق )( َخَمَق اإلِْ
ْنَداَف َما َلْع َيْعَمْع ﴾   اإلِْ

 ) سػرة العمق (

 الرػر العمسية مأخػذة مغ السخاجع التالية :
 

1- Text and Atlas of Histology 
2- BASIC HISTOLOGY 
3- Fox Human Physiology  
4- The developing human 8 moore 
5- Gray's Anatomy 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 0-الساؿ في اإلسبلـ  -6-شيػة الساؿ  -1-( مقػمات التكميف : الذيػة 63-26الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ألميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج ا
 والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

 مقجمة تحكيخية:

أييا اإلخػة الكخاـ، مع الجرس الثالث والعذخيغ مغ دروس العقيجة واإلعجاز، وكشا في دروس سابقة في فقخة 
 جل يقػؿ:الذيػات، وبجأنا بذيػة الساؿ، وهللا عد و 

ةِ  َيَػاِت ِمَغ الشَِّداء َواْلَبِشيَغ َواْلَقَشاِشيِخ اْلُسَقشَصَخِة ِمَغ الحََّىِب َواْلِفزَّ َمِة  ﴿ ُزيَِّغ ِلمشَّاِس ُحبُّ الذَّ َواْلَخْيِل اْلُسَدػَّ
ْنَيا ﴾ ـِ َواْلَحْخِث َذِلَظ َمَتاُع اْلَحَياِة الجُّ  َواأَلْنَعا

 (  14) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

 ػ كل شيػة ليا قشاة نطيفة تدخي ِمغ خبلليا: 0

وذكخنا في دروس سابقة أنو ما مغ شيػة أودعيا 
هللا في اإلنداف إال وجعل ليا قشاة نطيفة تدخؼ 
 خبلليا، معشى ذلظ أنو ليذ في اإلسبلـ حخماف.
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 ػ الذيػة حيادية: 2

 دركات نيػؼ بيا إلى أسفل سافميغ.  بل الذيػة حيادية، تكػف سمسًا نخقى بيا إلى أعمى عمييغ أو

 ػ الساؿ قػاـ الحياة: 6

وبّيشا سابقًا أف الساؿ قػاـ الحياة، وأنو محبب إلى 
الشفذ، وأف إنفاقو مغ أعطع القخب عمى هللا عد 
وجل، وأف ىحا الساؿ يسكغ أف يكػف سببًا لدبلمة 

 اإلنداف وسعادتو في الجنيا واآلخخة.
لساؿ مع أنو قػة كبيخة ولكغ بيشت أيزًا أف ىحا ا

بيج السؤمغ، والحؼ يسمظ الساؿ أمامو خيارات ال 
تعج وال تحرى لمعسل الرالح، وأف ىحا الساؿ لو 

 شخيق مذخوع، وشخيق غيخ مذخوع.

 ػ الحبلؿ مشفعة مذتخكة بيغ الشاس: 4

ة مذتخكة، وأف كل مشفعة ثع وصمشا إلى أف أية مشفعة متبادلة بيغ شخائح السجتسع وأفخاد السجتسع ىي الحبلؿ مشفع
بشيت عمى مزخة ىي الحخاـ، ىحا كبلـ جامع مانع: السشفعة إذا بشيت عمى مزخة فيحا الساؿ حخاـ، ولكغ قج يشتبو 
إلى أف أحج أكبخ أسباب الدبلمة والدعادة والتػفيق أف يكػف شعامظ حبلال، معشى الصعاـ الحبلؿ أؼ أف الصعاـ 

 الحبلؿ أف ىحا الساؿ كدبتو مغ شخيق مذخوع. اشتخيتو بساؿ حبلؿ، ومعشى الساؿ
 أخصخ شيء في حياتظ مالظ: 

 )) يا سعج أشب مصعسظ تكغ مدتجاب الجعػة (( 
 ] التخغيب والتخىيب عغ ابغ عباس [
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 ػ الجيغ في معتخؾ الحياة: 1

ىحا يشقمشا إلى أف الجيغ ليذ في السدجج، في السدجج 
رس، وفي تأتي لتمقي تعميسات الرانع، كيحا الج

السدجج ترمي فتقبس ثسغ شاعتظ لو، تسامًا 
كسشجوب مبيعات يأتي إلى مخكد الذخكة الداعة 
الثامشة صباحًا يتمقى التعميسات مغ السجيخ العاـ، 
ويحىب، ويبيع، ويعػد معو الغمة، فيأخح السكافأة، 
حيشسا تتػىع أف الجيغ مقرػر عمى السدجج فأنت في 

أييا الصبيب، والجيغ في وىع كبيخ، الجيغ في عيادتظ 
مكتبظ اليشجسي أييا السيشجس، والجيغ في قاعة صفظ أييا السعمع، والجيغ في دكانظ أييا البقاؿ، والجيغ في حقمظ 
أييا السدارع، الجيغ في عسمظ، أما السدجج فتتمقى فيو التعميسات، وتقبس الثسغ، فمحلظ تخُؾ دانق مغ حخاـ خيخ 

 بلـ.مغ ثسانيغ حجة بعج حجة اإلس
حيشسا فيع السدمسػف الجيغ عمى أنو عبادات شعائخية فكأنيع فخغػه مغ مزسػنو، تجج مبلييغ مسميشة، مميارا 
، بيشسا أصحاب الشبي عميو الربلة والدبلـ عمييع رضػاف  وخسدسئة مميػف ال وزف ليع عشج هللا، اأَلْلُف مشيع كأؼٍّ

ج بديجنا أبي بكخ احتاج إلى خسديغ ألف جشجؼ مجد لسعخكة هللا الػاحج كأْلٍف، ىل يعقل أف سيجنا خالج يدتشج
شاحشة حاسسة سيجنا خالًجا معو ثبلثػف ألًفا، والجير الحؼ يػاجيو ثبلثسئة ألف، فأرسل لو السجد، أرسل لو 
القعقاع بغ عسخو، قاؿ لو: >> أيغ السجد يا قعقاع ؟ قاؿ لو: أنا السجد، قاؿ لو: أنت ؟ قاؿ لو: أنا <<، معو 

اب، قخأ الكتاب، يقػؿ سيجنا أبػ بكخ: >> فػ الحؼ بعث دمحم بالحق، إف جيذًا فيو القعقاع ال ييـد <<، كت
وانترخوا، لكغ اآلف تخػ مبلييغ مسميشة، أمًسا، دولة فييا مئتاف وخسدػف مميػًنا ال وزف ليا عشج هللا، وىشاؾ 

 نحغ مزصيجوف، لساذا ؟ شعػب تسمظ ثخوات، لكغ أمخىع ليذ إلييع بأسيع بيشيع، فقخاء، 
 )) يا سعج أشب مصعسظ تكغ مدتجاب الجعػة (( 

 ] التخغيب والتخىيب عغ ابغ عباس [
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أنا أحاوؿ في ىحا المقاء الصيب أف أضع يجؼ عمى أخصخ ما في الجيغ، أف يكػف كدبظ حبلاًل، أف يكػف عسمظ 
 مذخوعًا، وكدبظ حبلاًل، عشجئح تكػف مدتجاب الجعػة.

ف إنداف مدتقيع يكدب وهللا أييا  ُِ ـِ اإلخػة، ىشاؾ معمػمات ومذاعخ ال يتاح لي أف أعبخ عشيا كميا، لكغ ما 
 الساؿ الحبلؿ إال ويػفَّق.

ىشاؾ قرة أروييا كثيخًا، ألخ مغ إخػانشا العادييغ قجـ شمَب إجازٍة لخئيدو في الجائخة، إجازة ستة أياـ، مجيخه في 
لو: ما ِمغ وقت اآلف إلجازتظ، قاؿ: ىحه إجازة قج استيمكتيا، قاؿ: كيف  العسل عربي السداج، انفجخ عميو، قاؿ

، أصمي الطيخ في السدجج، جسعت ىحه األوقات فكاف مجسػعيا  استيمكتيا ؟ قاؿ: أنا أصمي في السدجج كل يـػ
ة جامع ستة أياـ، وحتى يكػف دخمي حبلاًل أريج أف تػافق لي عمى إجازة استيمكتيا، الجامع إلى جانب الجائخ 

الصاووسية وىشاؾ درس لي كل يـػ فيو، يقػؿ لي: ىحا السجيخ صعق، قاؿ: وهللا ال أصجؽ أف يجخل في حياتو 
إلى مدجج، قاؿ لو: أنت أيغ جامعظ ؟ فقاؿ لو، قاؿ لي: وهللا يا أستاذ رأيتو مع الحزػر في الجرس القادـ، فسا 

 االستقامة. الحؼ دفع ىحا السجيخ العاـ أف يأتي إلى ىحا السدجج ؟

 أييا اإلخػة الكخاـ، أنت حيشسا تدتقيع تفعل السدتحيل.

والج أحج إخػانشا تػفي ػ رحسو هللا ػ سافخ إلى ألسانية لجورة تجريبية، وقّجـ أفكارا رائعة ججًا، بشي عمى ىحه األفكار 
غصي نفقات الدفخ، إجخاء تعجيبلت في السحخكات، وكمفػا أف يصمع عمى معسل آخخ، أعصػه مبمغا مغ الساؿ لي

فدافخ، وأقاـ بفشجؽ، وأكل وزاد معو ضعفي ما أنفق، فخد التتسة، قاؿ لو السجيخ العاـ: أنا ما سسعت في حياتي 
 إندانا يأخح تعػيَس سفخ ثع ُيخِجع البقية، قاؿ: ىحا حقظ.
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ج إسبلَمشا حقيقة: 3  ػ ليذ في التعامل اليػمي ما يؤكِّ

اس مجني، بثياب عادية، أحزخ لي رجبًل مدتقيًسا بمب
ليذ لو مطيخ صارخ إسبلمي، وىػ مدتقيع، وخح 
نرًخا مغ هللا عد وجل، لكششا نرمي ونأكل أمػاؿ 
بعزشا، نرمي ونغر السدمسيغ، نرمي ونبيع الذيء 
، نرمي ونخفي العيب عشج البيع، وىشاؾ ألف  السحـخ
معرية في البيع والذخاء، ال تخػ السدمع بدمػكو 

ج إيسانو باآلخخة، وإيسانو بيـػ القيامة اليػمي ما يؤك
 وبالحداب الجقيق.

حيشسا أخرز دروسا عجيجة لمساؿ أنا أضع يجؼ عمى الجخح، الجيغ ليذ في السدجج، الجيغ أييا الفبلح أاّل 
تدتخجـ ىخمػنا مدخشًشا، كيخمػف يعصي الفاكية حجًسا كبيًخا وصفات فيديائية عالية، فيتزاعف ربحظ، لكشو 

ومسشػع استخجامو في العالع، ويأتي تيخيبًا، وال يأتي استيخادًا، فربلتو وصيامو وحجو ألغاىا حيشسا مدخشغ، 
 استخجـ ىحا اليخمػف.

ىشاؾ معسل مػاد غحائية يزيف مادة مدخششة تعصي اإلنتاج لػنا فاتحا، ويختفع الدعخ، ال ييسو صحة 
ما شاء هللا عمى ىحا الجرس، يا أستاذ ما ىحا ؟ هللا السدمسيغ، ييسو حققا ربحا كبيخا، وىػ يرمي في أوؿ صف، 

 يجديظ الخيخ، لكغ ىل يشفعظ عشج هللا أف تثشي عمى ىحا الجرس ؟ ال وهللا.
ذكخوا لي إنداًنا يبيع أقخاًصا إباحية، ويرمي الطيخ في الجامع، ىؤالء الذباب الحيغ أفدجتيع حصست ُأَسًخا 

 كاممة.
كبيخة ججًا، وعشجنا خمل خصيخ ججًا في حياتشا، أاَل تعجب ػ إف صح التعبيخ ِمغ  أييا اإلخػة الكخاـ، عشجنا عمة

تخمِّي هللا عشا ؟ ىاف أمخ هللا عمييع فُيّشا عمى هللا، ال تفيع أف الجيغ صبلة، الجيغ صبلة، لكشيا صبلة أساسيا 
 االستقامة:

بَلَة َتْشَيى َعِغ اْلَفْحَذاءِ  بَلَة ِإفَّ الرَّ  (﴾41َواْلُسْشَكِخ َوَلِحْكُخ َّللاَِّ َأْكَبُخ ) ﴿ َوَأِقِع الرَّ
 ) سػرة العشكبػت(
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 ال تفيع الجيغ ذىابا إلى الحج: 

)) مغ حج بساؿ حخاـ، ووضع رجمو في الخكاب، وقاؿ: لبيظ الميع لبيظ يشادى أف: ال لبيظ، وال سعجيظ، وحجظ 
 مخدود عميظ (( 

 ] ورد في األثخ [

وسكشات وتستسات، ال، الجيغ ليذ كحلظ، الجيغ أف يججؾ هللا حيث أمخؾ، وأف ال تفيع الجيغ شقػسا وحخكات 
 يفتقجؾ حيث نياؾ، الجيغ معاممة.

حجثشي أخ قاؿ: أنا حخفتي لّف السحخكات، قاؿ لي: في الجاىمية قبل أف أصصمح مع هللا يأتي السحخؾ في حاالت 
آالؼ ليخة، يأتي صاحب الديارة، أشّغل السحخؾ  نادرة فيو شخيط خارجي مقصػع، أوصمو في ثانية، واألجخة خسدة

لو، يعجبو، آخح مشو خسدة آالؼ ليخة، والعسمية كمفتشي عذخ دقائق، قاؿ: بعج أف اصصمحت مع هللا، وتبت إليو 
يقػؿ لو: ثسغ الترميح خسًدا وعذخيغ ليخة، إذا ما تعّجب اآلخخ صجمة باستقامتظ فمغ تكػف مؤمًشا، لكششا 

لساؿ الحخاـ، نتداىل في غر السدمسيغ، نكتع العيػب عغ السذتخؼ، نغر في السػاد في أثشاء نتداىل في أكل ا
بيعيا، ىشاؾ معاٍص في البيع والذخاء ال تعج وال تحرى، وىي مشتذخة بذكل واسع ججًا، والحيغ يفعمػف ىحا 

ميػف عسخة، لػ تحج كل يتػىسػف أنيع عمى حق، يرمي، واعتسخ ثبلثة وأربعيغ مخة، ما شاء هللا، لػ تعتسخ م
 سشة، لػ ترمي كل يـػ مئة ركعة، ما لع تدتقع عمى أمخ هللا فبل تشفعظ ىحه العبادات.

أنا أضع يجؼ عمى جخح السدمسيغ، ديشظ في بيتظ، في البيت معرية، وتجاوز، خخوج ابشتظ ليذ بسطيخ 
أنت السشفق عمييا، زوجتظ ىل عبلقتيا  إسبلمي، لَع فيو تفمت ؟ ابشتظ مغ صمبظ، أنت القيع عمييا، أنت وليُّيا،

مع الجيخاف صحيحة ؟ إسبلمية ؟ ىل عسمظ مذخوع ؟ ىل عشجؾ بزاعة محخمة تبيعيا ؟ يقػؿ لظ أحُجىع: نحغ 
مزصّخوف إلييا، والصمب عمييا كثيخ، ىحه مذكمة، إذا فخقت بيغ العبادات والسعامبلت، وقمت: ىحه وحجىا، وىحه 

 شيئًا، ومخة ثانية: تخُؾ دانٍق مغ حخاـ خيخ مغ ثسانيغ حجة بعج حجة اإلسبلـ.وحجىا، فبل تفقو مغ الجيغ 
أكجت ىحا كثيخًا حتى تعتقج أنظ بأؼ مطيخ هللا يقبمظ، بسطيخ إسبلمي صارخ، بسطيخ مجني، أؼ مطيخ يقبمظ 

 فبل تقصف مغ هللا، لكغ الذخط أف تدتقيع عمى أمخه، والفيرل في الجيغ االستقامة، وما لع تدتقع عمى أمخ هللا
 الجيغ شيئًا، والسطاىخ اإلسبلمية سيمة، فساذا يكمفظ أف تطيخ بسطيخ إسبلمي صارخ.
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وهللِا ىشاؾ مدبح مختمط، ىل ىشاؾ مغ معرية أكبخ مغ ىحا ؟ ثع يقيع مػلًجا في شيخ السػلج، يجعػ أناسا 
ػازف ؟ ىحه مذكمة السدمسيغ، لحلظ فيتكمسػف عغ رسػؿ هللا، ىحا السدبح السختمط ال عبلقة لو بجيشظ، كيف تت

 الساؿ تدأؿ عشو مختيغ: مخة مغ أيغ اكتدبتو ؟ ومخة فيع أنفقتو ؟

 )) يا سعج أشب مصعسظ تكغ مدتجاب الجعػة (( 
 ] التخغيب والتخىيب عغ ابغ عباس [

جخيشا البارحة وهللا التقيت مع إنداف في العيج عسخه ستّّ وتدعػف سشة، والج صجيقي، جمذ معي، وحجثشي فقاؿ: أ
تحميبل كامبل لمجـ والبػؿ، فمع يطيخ شيء غيخ شبيعي، كل التحميل شبيعي، قاؿ: وهللا بكل عسخؼ ما أكمت قخًشا 

 حخاما، وال أعخؼ الحخاـ، حخاـ الشداء، َمغ عاش تقيًا عاش قػيًا.

 ػ أييا الذباب ال تقمقػا عمى الخزؽ: 7

، هللا مػجػد، هللا عد وجل فػؽ الطخوؼ، تقػؿ لي: ىشاؾ ضخوؼ أييا اإلخػة الكخاـ، أخاشب الذباب، ال تقمق
 صعبة، وضغػط، وحرار، والسكاسب قميمة، وفخص العسل نادرة، هللا في كتابو الكخيع قاؿ:
 ﴿ َمْغ َعِسَل َصاِلًحا مِّغ َذَكٍخ َأْو ُأنَثى َوُىَػ ُمْؤِمٌغ َفَمُشْحِيَيشَُّو َحَياًة َشيَِّبًة ﴾ 

 ( 97ة: ) سػرة الشحل اآلي

 هللا عد وجل أنذأ لظ حقًا عميو: 

ُ َوَرُسػلُ  ُو َأْعَمُع، َقاَؿ: َفِإفَّ َحقَّ )) َيا ُمَعاُذ، َىْل َتْجِري َحقَّ َّللاَِّ َعَمى ِعَباِدِه ؟ َوَما َحقُّ اْلِعَباِد َعَمى َّللاَِّ ؟ ُقْمُت: َّللاَّ
 ػا ِبِو َشْيًئا، َوَحقَّ اْلِعَباِد َعَمى َّللاَِّ َأْف اَل ُيَعحَِّب َمْغ اَل ُيْذِخُؾ ِبِو َشْيًئا (( َّللاَِّ َعَمى اْلِعَباِد َأْف َيْعُبُجوُه، َواَل ُيْذِخكُ 

 ] متفق عميو [ 

 مع اإليساف ال ألع، وال حدف، وال يأس، وال إحباط، أمخؾ بيج هللا، وما سّمسظ هللا إلى أحج، قاؿ تعالى:

ْل َعَمْيِو ﴾ ﴿ َوِإَلْيِو ُيْخَجُع اأَلْمُخ ُكمُُّو َ   اْعُبْجُه َوَتَػكَّ
 ( 123) سػرة ىػد اآلية: 

 ريح الجشة في الذباب، اتق هللا يجعل هللا لظ مخخجًا، وتخزؽ مغ حيث ال تحتدب، قاؿ تعالى:

َ َيْجَعْل َلُو َمْخَخًجا )  ( ﴾ 6( َوَيْخُزْقُو ِمْغ َحْيُث اَل َيْحَتِدُب )2﴿ َوَمْغ َيتَِّق َّللاَّ
 ؽ () سػرة الصبل
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 وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ لػ لع يكغ في القخآف إال ىحه اآلية لكفت.

 الساؿ الحبلؿ مشفعة متبادلة متجاولة:

أييا اإلخػة، الساؿ الحبلؿ مشفعة متبادلة، الساؿ 
الحخاـ مشفعة بشيت عمى مزخة، أنت ربحت، لكشظ 
قجمت بزاعة سيئة، وأخحت ربحا، أو أف الدعخ 

بزاعة سيئة، فكأنظ سخقتو، لبزاعة جيجة، وقجمت 
اآلف ىحه الكتمة الشقجية التي بيغ أيجؼ الشاس مجتسع 
فيو عذخوف مميػنا بيغ أيجؼ الشاس، ىحه بالتعبيخ 
االقترادؼ كتمة نقجية، بيغ أيجؼ الشاس ماؿ، مجسػع 
الساؿ الحؼ بيغ أيجؼ الشاس هللا عد وجل ما أْمخه مع 

، والكتمة الشقجية التي عشج الشاس الذخع اإلليي، والػحي الخباني كيف ىحا الساؿ ؟ الساؿ الحؼ بيغ أيجؼ الشاس
 أرادىا أف تكػف ؟ أرادىا هللا أف تكػف متجاولة بيغ كل شبقات السجتسع. 

 ﴿َكْي اَل َيُكػَف ُدوَلًة َبْيَغ اأْلَْغِشَياِء ِمْشُكع﴾ 
 جاولة، ما الجليل ؟ قاؿ تعالى:الػضع الرحي الصبيعي السذخوع الحؼ يخضي هللا أف تكػف ىحه الكتمة مت
 ( ﴾ 7﴿ َكْي اَل َيُكػَف ُدوَلًة َبْيَغ اأْلَْغِشَياِء ِمْشُكْع )

 ) سػرة الحذخ(

في السجتسعات الستخمفة غشى فاحر، وبزاعة جسيمة ججًا، وغالية ججًا، وىحه البزاعة الجسيمة والغالية بأمػاٍؿ 
جؽ ذؼ خسذ نجـػ بخسدة وثسانيغ مميػًنا، وىشاؾ مئة ألف شائمة، ومغ السسكغ إلنداف أف يقيَع عخًسا في فش

شاب ليذ عشج الػاحج مشيع إمكانية أف يتدوج في غخفة واحجة في رأس الجبل، الػضع الرحي الصبيعي، والحؼ 
يخضي هللا أف تكػف ىحه الكتمة الشقجية التي بيغ أيجؼ الشاس متجاولة، بأيجؼ كل الشاس، يعشي كل واحج في عشجه 

كل واحج بإمكانو أف يعالج ابشو بسدتذفى، بإمكانو أف يذتخؼ ألوالده ثياب بإمكانو أف يقجـ ألوالده حاجاتيع بيت و 
األساسية، حيشسا يكػف ىحا الساؿ متجاواًل ىحا يكػف سبب رضػاف هللا عميشا، أما حيشسا تجج أكبخ كتمة نقجية بأيجؼ 

 مخضية ىحا ال يخضي هللا. قمة قميمة واألكثخية محخومة مغ ىحا الشقج ىحه حالة
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 ما الحي يجعل ىحا الساؿ متجاواًل ؟ وما الحي يجعل ىحا الساؿ غيخ متجاوؿ ؟

جعل ىحا الساؿ متجاواًل ؟ وما الحؼ يجعل ىحا الساؿ غيخ متجاوؿ ؟ الكدب السذخوع آليتو أف يجعل الكتمة الشقجية 
 متجاولة بيغ الشاس.

أنت شاب معظ اختراص إدارة أعساؿ، درست دراسة جامعية، أنت في  الفكخة دقيقة، تخيج أف تكػف تاجخًا، و
مقتبل الحياة، وىشاؾ إنداف متقاعج جسع ماال في حياتو مغ حبلؿ، لكغ في ىحا الدغ ال يتاح لو أف يدتثسخه، 
تبادلة، جاءؾ وقّجـ لظ ىحا الساؿ، وأنت قجمت لو الخبخة، فتحت مذخوعا، مشو الساؿ، ومشظ الخبخة، إذًا: السشفعة م

 ىػ انتفع بخبختظ، وأنت انتفعت بسالو.

نحتاج إلى محل تجارؼ، الحؼ ىيأ البشاء عشجه محبلت تجارية، أنت أربحتو، واشتخيت مشو، السحل يحتاج إلى 
كدػة، تحتاج إلى مئتي حخفة في خجمة البشاء اآلف، تحتاج إلى ببلط، إلى دىاف، إلى تسجيجات صحية، كيخبائية، 

شات، دوف أف تذعخ دفعت مبالغ كبيخة ججًا حتى ىيأَت ىحا السكاف، فأنت شغمت مئتي مرمحة، لػحة، خط، تديي
السحل بجأ العسل، أنت بحاجة إلى مػضفيغ، بحاجة إلى مدتػدعات، بحاجة إلى سيارة، بحاجة إلى دفتخ فػاتيخ، 

أبيت، ووزعت الخبح بحاجة إلى مصبعة، دوف أف تذعخ تحّخؾ ألف مرمحة وألف حخفة، فأنت ربحظ، شئت أـ 
بيشظ وبيغ ىؤالء الحيغ قجمػا لظ مػاد، أو خبخات، أو خجمات مقابل أجخ، فالعجمة دارت، فحيشسا تمج األعساؿ 

 الساؿ يغجو الساؿ متجاواًل بيغ كل الذخائح، ىحا مشيج هللا، أف تمج األعساُؿ الساؿ.

إذا وعجوا لع يخمفػا، وإذا ائتسشػا لع يخػنػا، وإذا )) إف أشيب الكدب كدب التجار ؛ الحيغ إذا حجثػا لع يكحبػا، و 
 اشتخوا لع يحمػا، وإذا باعػا لع يصخوا، وإذا كاف ليع لع يعدخوا، وإذا كاف عمييع لع يسصمػا (( 

 ] الجامع الرغيخ عغ معاذ بدشج ضعيف [

ألعساؿ البزاعة جيجة صالحة التاجخ الرجوؽ مع الشبييغ، فبل بج أف تكػف تاجخًا مدتقيسًا مدمسًا مؤمشًا شاىخًا ا
بدعخ معتجؿ، ىحا عسل يخضي هللا، التاجخ الرجوؽ مع الشبييغ يـػ القيامة، وألنو يسكغ التاجخ أف يكػف أكبخ 
داعية ال بمدانو، لكغ بسعاممتو، ودوف أف تذعخ تذتخؼ حاجة متقشًة بدعخ معتجؿ، فتجعػ لو: هللا يبارؾ لو، هللا 

 أعساؽ أعساقظ، وتثشي عمى ىحا التاجخ، ألنو قجـ لظ بزاعة جيجة بدعخ معتجؿ. يػفقو، مستازة، تقػؿ ىحا مغ
 متى تكػف ىحه األمػاؿ متجاولة بيغ كل الذخائح ؟ حيشسا ندسح لؤلعساؿ فقط أف تمج األمػاؿ.
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يا تخػ بذكل نطخؼ، مرخؼ إسبلمي يقبل اإليجاعات، عسل مذاريع ضخسة، أّسذ مذخوعا زراعيا ضخسا، 
عيا ضخسا، مّػؿ ىحه السذاريع مغ أمػاؿ السػدعيغ، وىحه السذاريع وضعت أرباحيا كميا في سمة مذخوعا صشا

واحجة، وزعت ىحه األرباح وفق رؤوس األمػاؿ، ىحا السرخؼ بيحه الصخيقة إسبلمي مئة بالسئة، ألنو اعتسج عمى 
الدراعية، ووّزع األمػاؿ بيشو وبيغ السزاربة، تمقى إيجاعات، ووضفيا في األعساؿ الكبيخة التجارية والرشاعية و 

 السػدعيغ.
 كل مشفعة متبادلة بيغ الشاس ىحا دخل مذخوع، أما كل مشفعة بشيت عمى مزخة فسحّخمة.

لعبة ) يا نريب ( قج يخبح الخجل مشيا خسديغ مميػًنا، والبقية دفعػا، وما ربحػا، ىحه مزخة، السشفعة بشيت عمى 
بالجائدة األولى، مثبًل، فأّؼ ماؿ ُيبشى عميو مزخة، فيو شبية كبيخة، أو فيو  مزخة، تخكػا الشاس كميع يتعمقػف 

حخمة صارخة، أو حخمة ماحقة، أو شبية كبيخة، عشجئح ال يبارؾ هللا في ىحه األمػاؿ، وإذا لع يبارؾ بيا أتمفيا، 
هللا عشو، أخح ماال استثسارا،  حتى في الساؿ معشى دقيق ججًا، يجخؼ بالشية، فَسغ أخح أمػاؿ الشاس يخيج أداءىا أدػ

ونػػ أف يخبح، صاحب الساؿ ىحه الشية التي يعمسيا هللا مشو أحج أسباب التػفيق، أما إذا أخح ماال كبيخا، وقاؿ: 
ىحا غشي، ما أرّد لو شيًئا، ثع أكحب عميو، أقػؿ لو: ما ربحشا، ومغ أخح أمػاؿ الشاس يخيج إتبلفيا، السشصق: أتمفيا 

 هللا.  هللا، وأتمفو

ىشاؾ قػانيغ دقيقة، أييا اإلخػة، قػانيغ دقيقة ججًا تحكع ىحه الحياة، هللا مػجػد بأدؽ الجقائق، السشفعة التي تبشى 
عمى مزخة حخاـ، وأوضح شيء الدخقة، أوضح مشفعة تبشى عمى مزخة الدخقة، ثاني أوضح مشفعة تبشى عمى 

لبزاعة، وىحا السرجر مدور، أنت اشتخيت البزاعة مزخة الغر، مرجر البزاعة دولة عطسى متفػقة بيحه ا
مغ دولة متخمفة ججًا، لكغ كتبت عمييا: ) صشعت في ألسانية (، ىحا غر، فالغر أحج أسباب أف تجتسع األمػاؿ 
في أيجؼ قميمة، وتحـخ مشيا الكثخة الكثيخة، فأنت بيحا عكدت الحكسة اإلليية مغ أف تكػف ىحه األمػاؿ متجاولة 

 .بيغ الشاس
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أييا اإلخػة، ىحا درس في األصػؿ درس في الكميات، فيو تفاصيل كثيخة ججًا، الغر أنػاع مشػعة، غر بالػزف، 
غر بالحجع، غر بالشػعية، في السرجر، في التدميع، وهللا ىشاؾ ألػاف لمغر ال تعج وال تحرى في حياتشا، 

الجامع، تجخل إلى محمو تجج قج عمق عمى  يغر السدمسيغ وىػ مختاح، وكل سشة يحىب إلى العسخة، ويرمي في
 الحائط: 

 ﴿ ِإنَّا َفَتْحَشا َلَظ َفْتحًا ُمِبيشًا ﴾
 تجخل إلى بيتو تجج آية الكخسي معمّّقة، وفي سيارتو مرحف، وليذ فيو استقامة، ال أعخؼ كيف تقّيسػف كبلمي. 

 االستقامة في السعامبلت أصٌل في صحة العبادات:

تػجج استقامة فقج ألغيت صيامظ وصبلتظ وحجظ وزكاتظ، ِمغ أيغ جئت بيحا ؟ الديجة عائذة  أنا أعتقج أنو إذا لع
 رضي هللا عشيا قالت: قػلػا لفبلف: إنو ألغى جياده مع رسػؿ هللا. 

مغ أجل عسػلة عالية تشرح إندانا بذيء مؤٍذ في مثل ىحا، ففي العسل الجخاحي ) استانجات ( لمقمب، مثل ) 
لمذخاييغ، ىشاؾ ) استانج ( احتساؿ الشكدة فيو عذخوف بالسئة، معو عسػلة عذخة آالؼ، وفي  الخاصػر ( يػضع

استانج احتساؿ الشكدة فيو ثبلثة بالسئة، لكغ ببل عسػلة، لسا يختار إنداف الحؼ فيو عسػلة عالية، وفيو خصخ عمى 
ألنو بشى مشفعتو عمى خصخ حياة صاحبو، سامحػني بيحه الكمسة فقج ألغى صبلتو كميا وصيامو وحجو وزكاتو، 

 إنداف، ىحا مثٌل، وىشاؾ آالؼ األمثمة بل مبلييغ األمثمة.
السحامي مثبًل يعمع عمع اليقيغ أف ىحه الجعػػ خاسخة، وىشاؾ اجتياد لسحكسة الشقس تسشع أف يكػف الحكع لرالح 

أنا مدؤوؿ عشيا، كل فتخة نخيج ىحا السػكل، لكغ القزية شػيمة تحتاج إلى عذخ سشػات، يقػؿ: القزية ناجحة، 
دفعة، سحب مشو ثسانسئة ألف خبلؿ عذخ سشػات، ومغ الديل ججًا في الشياية أف تخمز مشو، يقػؿ: القاضي 
ما كاف مشرًفا، ماذا أفعل لظ ؟ هللا عد وجل يعخؼ أنظ كحبت عميو، لحلظ الساؿ الحخاـ يحىب مغ حيث أتى، 

واحتخاؽ معامل أحيانًا، وإتبلؼ الساؿ وراءه حكسة بالغة، هللا عد يحىب ويأخح معو صاحبو، فتخػ مرادرات، 
 وجل غشي عغ تعحيبشا:

ُ َشاِكًخا َعِميًسا ) ُ ِبَعَحاِبُكْع ِإْف َشَكْخُتْع َوَآَمْشُتْع َوَكاَف َّللاَّ  ( ﴾ 047﴿ َما َيْفَعُل َّللاَّ
 ) سػرة الشداء( 
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ات الجيغ، أنا أريج مدمًسا دخمو حبلؿ، ىحا الجخل القميل أييا اإلخػة، أنا أرػ أف قزية الساؿ مغ أخصخ مػضػع
يبارؾ هللا لو فيو، فقج تخػ الجخل محجودا، وصاحبو مختاح، ما عشجه مذكمة، هللا حفع لو صحتو وصحة أوالده 
وزوجتو، وسسعتو شيبة، وعشجه اعتجاؿ في الرخؼ، يذتخؼ بزاعة مغ مرجرىا بدعخ معتجؿ، ويشفقيا باعتجاؿ، 

الحسج ، نحغ ما فيسشا ما ىي البخكة، البخكة أف الذيء القميل يبارؾ هللا فيو، والذيء الكثيخ قج يتمفو  يقػؿ لظ:
 هللا عد وجل، 

 )) يا سعج أشب مصعسظ تكغ مدتجاب الجعػة ((
 الذيء األوؿ في الجيغ أف يكػف الجخل مذخوعًا، اشتخيت سيارة ججيجة ليا لػحة استثشائية، إلى أف تخسع أوقفو
شخشي، قاؿ لو: ىحه المػحة ال تدسح لظ أف تخكب معظ أحًجا، الدائق فقط، ركب معو زوجتو وأوالده، قاؿ لو: أنا 
ذاىب ألصمي التخاويح، تحب أف أدعػ لظ ؟ ىكحا قاؿ لو، ليذ السػضػع أف تجعػ لي، ىحه مخالفة، فأعصاه 

نا تبت إلى هللا مغ أؼ قخش حخاـ، نحتاج إلى مبمغا مغ الساؿ، قاؿ لو: انطخ إلى يجؼ، أنا أعسل في البمػؾ، أ
مثل ىحا الذخشي، الخجل صاحب معسل ألبدة، تأثخ تساما مغ ىحه االستقامة، شاء أـ أبى، ىيأ لو ألبدة لكل 
أىمو في العيج، قاؿ لو الذخشي: أنا أعسل بعج الطيخ في معسل بمػؾ حتى أؤّمغ رزقي الحبلؿ، وهللا كبيخ، لسا 

 يخفع رأسظ ويكخمظ، فقط خف مشو. تخاؼ مشو يعصيظ و 
 )) وما تخؾ عبج شيئًا  إال عػضو هللا خيخًا مشو في ديشو ودنياه (( 

 ] الجامع الرغيخ عغ ابغ عسخ [

أقػؿ لظ: السؤمغ ما مػقفو ؟ يخكل بقجمو السبلييغ مغ حخاـ، ويقَبل ألف ليخة في الحبلؿ، ىحا فيو بخكة، يذتخؼ 
شاء، وهللا يبارؾ فيو، لحلظ جعل هللا الحبلؿ صعبًا في البجاية، وجعل هللا الحخاـ شعاما يقػؼ جدسو ويأكمو بي

 سيبًل.

قج تعسل امخأٌة فقيخة زوجيا مخيس ثساني ساعات في بيت، وتأخح خسدسئة ليخة، وامخأة أخخػ تأخح ىحا السبمغ في 
 الديل بعج. خسذ دقائق، حبلؿ صعب والحخاـ سيل، فإذا اختخت الحبلؿ الرعب يأتيظ الحبلؿ

أييا اإلخػة، وهللا أتسشى أف نفيع الجيغ عمى حقيقتو، صاحب ديغ يعشي أف الشاس ال يرجقػف استقامتظ، وال 
يرجقػف عفافظ، ال يرجقػف نرحظ إال إذا كشت مدتقيسا في التعامل معيع، ىحا ىػ الجيغ، أما إذا كاف فيظ 

سقصَت مغ عيغ هللا ومغ أعيغ الشاس، و لئغ يدقط غر واحتياؿ وخجاع وتجليذ وكحب واحتكار واستغبلؿ فقج 
 اإلنداُف مغ الدساء إلى األرض أىػف مغ أف يدقط مغ عيغ هللا.
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أييا األخػة الكخاـ، الزلشا في مػضػع الساؿ، الجيغ 
استقامة، إذا ألغيت االستقامة ألغي الجيغ، ألغيت كل 
ثسار الجيغ، الجيغ راحة نفدية، الجيغ تػازف، الجيغ 

وسعادة، وثقة با، الجيغ جخأة وعدة وكخامة أمغ 
 ووضػح، الجيغ مؤمغ مدتقيع.

أنا أريج بيحا الجرس مع التػفيق اإلليي إف شاء هللا 
أف نعقل جسيعًا، وأنا معكع أف الجيغ سمػؾ وأف، 

 الجيغ التداـ.

دائيع كخشػة، فقاؿ: >> الشبي عميو الربلة والدبلـ أرسل عبج هللا بغ رواحة ليقّيع تسخ خيبخ، أغخوه بحمي ن
جئتكع مغ عشج أحب الخمق إلي، وألنتع أبغس إلي مغ القخدة والخشازيخ، ومع ذلظ لغ أحيف عميكع <<، فقالت 

 الييػد: " بيحا قامت الدساوات واألرض، وبيحا غمبتسػنا ".

 الكػف مغ بجيِع صشِع هللا تعالى: 

 ػ التفكخ في خمق الدساوات واألرض: 0

كخاـ، نشتقل إلى السػضػع اآلخخ، ىشاؾ شخيقة مغ شخؽ التفكيخ يسكغ أف تقجـ لظ أدلة كبيخة ججًا أييا اإلخػة ال
 عمى عطسة هللا، ىحا الكػف، كمسة كػف تعبيخ معاصخ يقابمو في القخآف الدساوات واألرض:

َساَواِت َواأَلْرِض ﴾   ﴿ ِإفَّ ِفي َخْمِق الدَّ
 ) سػرة آؿ عسخاف (

 ػ ما ىػ الكػف ؟ 2

ي الكػف، والكػف ما سػػ هللا، ىػ أجخاـ سساوية، كمسة أجخاـ ما تعشي ؟ تعشي كػاكب ونجػما، الكػكب يعش
 مشصفئ كاألرض، والشجـػ مذتعمة كالذسذ.
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 ػ ماذا لػ كاف الكػف كمو كػاكب ؟ 6

ئتاف اآلف دقق لػ أف الكػف كمو كػاكب ىل تكػف فيو حياة ؟ ال حياة عشجئح، الكػف حخارتو صفخ مصمق، أو م
وسبعػف تحت الرفخ، بيحه الجرجة تتػقف حخكة الحرات، لػ أف الكػف كمو ممتيب لع تكغ ىشاؾ حياة، الذسذ 
حخارتيا عذخوف مميػف درجة في مخكدىا، َمغ صسع أف الكػف كػاكب ونجـػ ؟ هللا عد وجل، ىشاؾ حكسة، 

.  وبالتعبيخ الفمدفي عقل، أوؿ ترسيع ىحا الكػف كػاكب ونجـػ

 لػ كاف الكػف سكػنًيا غيخ متحخؾ ؟ػ ماذا  4

سؤاؿ آخخ: لػ أف الكػف سكػني غيخ متحخؾ، فيو كػاكب ونجـػ بحدب قانػف الجاذبية الكتمة األكبخ تجحب 
األصغخ، فالسحرمة يجب أف يكػف الكػف كمو كتمة واحجة، عشجنا مميػف َمميػف مجخة، وهللا ىشاؾ رقع بثبلثة آالؼ 

جخة فييا مميػف َمميػف كػكب ونجع، يسكغ أف يكػف الكػف كمو كتمة واحجة، ما الحؼ مميػف، السجخات كميا، وكل م
يسشع أف يكػف كتمة واحجة ؟ الحخكة، الحخكة ليا قانػف، وفي أثشاء الحخكة الجائخية تشذأ قػة نابحة، وببداشة بالغة 

اردة، تخػ الساء خخج، فالحخكة الغدالة حيشسا تجفف الثياب عغ شخيق الجوراف الدخيع، في الجوراف قػة نابحة ش
 فييا قػة نابحة، والقػة الشابحة تكافئ القػة الجاذبة.

ىشاؾ الكػف واألرض والقسخ والسخيخ والسذتخؼ والذسذ والسجخة ونجع قصب، والسخأة السدمدمة، لػال ىحه الحخكة 
 الجتسع الكػف كمو في كتمة واحجة، ىحا ترسيع مغ ؟ حكسة َمغ ؟ هللا عد وجل.

 تفاوت درجة انريار عشاصخ الكػف: ػ 1

اآلف أنا جالذ عمى مقعج وثيخ، أمامي شاولة مغ خذب قاسية، وأمامي كأس ماء سائل، وىشاؾ ىػاء أتشفدو، 
َمغ صسع ىحا الغاز والدائل والرمب في آف واحج ؟ هللا عد وجل، كيف أف درجة انريار كل عشرخ خاصة، 

ألفيغ فالحجيج يربح سائبل، في ثبلثة آالؼ صخخ البازلت يربح ففي الجرجة مئة الحجيج صمب، أما بجرجة 
سائبل، وبجرجة واحجة تجج صمبا، وَمغ صسع أف درجة انريار العشاصخ متفاوتة ؟ ولػال تفاوت درجة انريار 
العشاصخ لكاف الكػف مغ شبيعة واحجة، الكػف إف كاف غازا فقط فالحياة فيو مدتحيمة، أو كاف سائبل فقط، أو 

فقط، لكغ عشجنا غازات، وسػائل، وشعاـ، وعشجؾ ماء، وعشجؾ أشياء صمبة، الحجيج صمب، فيو بأس شجيج،  صمبا
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ومشافع لمشاس، وىشاؾ أشياء جسيمة، وأشياء شخية، وأشياء قاسية، َمغ قّشغ أف درجة انريار السػاد متفاوتة، إذًا: 
 في الكػف تشّػٌع كبيخ ججًا. 

 األرض:ػ الحكسة الخبانية في دوراف  3

دققػا، ىحه الذسذ وىحه األرض، لػ أف األرض تجور ىكحا، والذسذ ىشا، بالتعبيخ الخياضي بسحػر مػاٍز 
لسدتػػ دورانيا حػؿ الذسذ، وإذا كاف دوراف األرض حػؿ ذاتيا بسحػر مػاٍز لسدتػػ دورانيا معشى ذلظ أف 

ر، وىشا ليل، في الميل مئتاف وسبعػف درجة األرض فييا نيار أبجؼ وليل أبجؼ، الذسذ ىشا تجور ىكحا، ىشا نيا
تحت الرفخ، وفي الشيار ثبلثسئة وخسدػف درجة فػؽ الرفخ، فمػ أف األرض دارت حػؿ نفديا بسحػر مػازؼ 

 لسدتػػ دورانيا النتيت الحياة.
لػ أنيا دارت عمى محػر متعامج مع مدتػػ دورانيا ىكحا، الذسذ ىشا، ما الحؼ يحرل ؟ إلغاء الفرػؿ، 

ألرض ىكحا، الذسذ ىشا، األشعة ىشا عسػدية، إذًا فرل الريف أبجؼ، ىشا مائمة، الذتاء أبجؼ، نحغ عشجنا ا
صيف وشتاء وربيع وخخيف، كيف يكػف ىحا ؟ األرض تجور عمى محػر مائل، ىي ىشا اآلف، ىشا أشعة عسػدية 

ا األشعة ىشا عسػدية، في الجشػب في قدسيا الجشػبي، اآلف في أستخالية صيف، فإذا دارت ىكحا صار كانت ىكح
صيف، فإذا ذىبت إلى ىشا صارت ىشا عسػدية، يكػف في الذساؿ صيف، لػال ميل السحػر لسا كاف تبجؿ 

 الفرػؿ.

 ػ كيف لػ كانت األرُض بحجع الذسذ: 7

ولػ أف األرض بحجع الذسذ، لػ فخضشا وزف الذسذ مئة ضعف عغ وزف األرض، الذسذ تتدع لسميػف 
ألف أرض، إذا قمشا: مئة ضعف فأنت وزنظ في األرض ثسانػف، في الذسذ وزنظ كع ؟ ضخب مئة، وثبلثسئة 

ثساني أششاف، َمغ جعل حجع األرض يتشاسب مع وزف معتجؿ ؟ وَمغ جعل دورة األرض حػؿ محػر حػؿ ذاتيا 
ميل، أما لػ كانت أربًعا وعذخيغ ساعة ؟ أنت شاقتظ في العسل ثساني ساعات، تخػ الشاس جسيعًا نائسػف في ال

الجورة سشة، ستة أشيخ ليل دائع، وستة أشيخ نيار دائع، تدتيقع وتشاـ، وتدتيقع وتشاـ، صارت الحياة فػضى، 
ولع يربح الميل سكًشا، وما ال الشيار معاًشا، َمغ صسع دورة األرض حػؿ ذاتيا أربعا وعذخيغ ساعة ؟ وَمغ 

الذسذ بيـػ فعشجؾ أربع ساعات صيف، وأربع ساعات  صسع دورتيا حػؿ الذسذ سشة، لػ أنيا تجور حػؿ
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 شتاء، أربع ساعات ربيع، وأربع ساعات خخيف، فّكخ في الذيء وفي خبلؼ ما ىػ عميو تكذف الحقيقة.

 ػ إًذا تفّكْخ في الكػف: 2

أييا اإلخػة، التفكخ في خمق الدساوات واألرض أرقى 
 عبادة، ألف ىحه العبادة تزعظ أماـ عطسة هللا.

َساَواِت َواأَلْرِض َواْخِتبَلِؼ المَّْيِل ﴿  ِإفَّ ِفي َخْمِق الدَّ
ُْوِلي األْلَباِب * الَِّحيَغ َيْحُكُخوَف َّللّاَ  َوالشََّياِر ْلَياٍت ألِّ
ِقَياًما َوُقُعػًدا َوَعَمَى ُجُشػِبِيْع َوَيَتَفكَُّخوَف ِفي َخْمِق 

َساَواِت َواأَلْرِض َربََّشا َما َخَمْقَت ىَ  حا َباِشبًل ُسْبَحاَنَظ الدَّ
 َفِقَشا َعَحاَب الشَّاِر ﴾ 

 ) سػرة آؿ عسخاف (

 

 والحسج  رب العالسيغ 
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-الساؿ في اإلسبلـ  -4-شيػة الساؿ  -01-( مقػمات التكميف : الذيػة 63-24الجرس )
 الذيػة وواقع السدمسيغ -2

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

لربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل الحسج  رب العالسيغ، وا 
 والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

 مقجمة: 

نتقمشا أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس الخابع والعذخيغ مغ دروس العقيجة واإلعجاز، والزلشا في مقػمات التكميف، وا 
مغ الكػف إلى العقل، ثع إلى الفصخة، ثع إلى الذيػة، وتجرجشا في الذيػة في مػضػعات كثيخة، ثع انتقمشا إلى 

 شيػة الساؿ، ألف هللا سبحانو وتعالى يقػؿ: 

َيَػاِت ِمَغ الشَِّداء َواْلَبِشيَغ َواْلَقَشاِشيِخ اْلُسَقشَصَخِة ِمَغ الحَّ  َمِة ﴿ ُزيَِّغ ِلمشَّاِس ُحبُّ الذَّ ِة َواْلَخْيِل اْلُسَدػَّ َىِب َواْلِفزَّ
ْنَيا ﴾ ـِ َواْلَحْخِث َذِلَظ َمَتاُع اْلَحَياِة الجُّ  َواأَلْنَعا

 ( 14) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

 البج مغ التفػؽ في الجنيا مغ أجل إضيار اإلسبلـ: 

لكغ في ىحا الجرس أييا األخػة، أردت أف أربط ىحه 
غ، وكشت أقػؿ دائسًا: ما لع تكغ الذيػة بػاقع السدمسي

متفػقًا في دنياؾ فبل يحتـخ ديشظ، أنا ال أدعػ إلى 
التشافذ عمى حصاـ الجنيا، ولكغ كيف تقشع اآلخخ ؟ 
هللا عد وجل جعل ىحه األمة وسصًا بيشو وبيغ بقية 
األمع، وأذكخكع مخة ثانية أف األمة اإلسبلمية إذا كاف 

ًا، وندب البصالة فييا تخمف، وندب الفقخ عالية جج
عالية ججًا، وندب األمية عالية ججًا، وندب العشػسة 
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عالية ججًا، معطع ىحه الجوؿ تدتػرد وال ترجر، بأسيا بيشيا، سمسيا ألعجائيا، كيف تقشع العالع أف مشيجشا 
عطيع، ومغ قاؿ صحيح ؟ أؤكج لكع وال أبالغ ما دمشا بيحا الػضع مغ التخمف فبل يسكغ أف نقشع أحجًا بيحا الجيغ ال
 لظ: إنظ إذا أسمست، واستقست حمت كل السذكبلت، يجب أف تحسل رسالة، ألف هللا عد وجل قاؿ: 

ْنَداَف َلِفي ُخْدٍخ )0﴿ َواْلَعْرِخ )  (﴾2(ِإفَّ اإلِْ
 ) سػرة العرخ (

 جػاب القدع: 

ْنَداَف َلِفي ُخْدٍخ )  (﴾2﴿ ِإفَّ اإلِْ
 أؼ إنداف خاسخ ألف مزي الدمغ يدتيمكو:

اِلَحاِت َوَتَػاَصْػا ِباْلَحقِّ )  (﴾6﴿ ِإالَّ الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ
 ) سػرة العرخ (

مغ ىحه الكمسة يتزح أف الجعػة إلى هللا فخض عيغ، 
فخض عيغ عمى كل مدمع، في حجود ما تعمع، ومع 
مغ تعخؼ، ومغ خبلؿ تجارب كثيخة وخبخات متخاكسة 

عسمو، األوؿ في اختراصو، أؤكج لكع أف الستألق في 
الحؼ يعتشي برحتو، يعتشي بسعمػماتو، يعتشي 
بترخفاتو، يزبط نفدو، ثع يتكمع في الجيغ يكػف 
كبلمو مدسػعًا، أما إذا كاف ميسبًل في عسمو أو في 
صحتو أو في شؤونو الخاصة أو في بيتو فمغ 

 يدتصيع أف يقشع أحجًا بالجيغ.

يا ىي مػقػفة عمى ما لع نتفػؽ في دنيانا حتى ندتصيع أف نقشع اآلخخ مغ ىشا لحلظ الحقائق التي أكخمشا هللا ب
 قاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

ِعيِف ((  )) اْلُسْؤِمُغ اْلَقِػيُّ َخْيٌخ َوَأَحبُّ ِإَلى َّللاَِّ ِمَغ اْلُسْؤِمِغ الزَّ
 ] صحيح مدمع[
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 استصاع أف يكتذف البخيج الدخيع كع مغ شالب مدمع ذىب إلى ببلد بعيجة ليجرس ؟ شالب مغ اليشج  

 ) اليػت ميل (

وفي أوؿ عاـ جاءه عذخة مبلييغ مذتخؾ، ىحا األمخ دفع بيل غيت صاحب مايكخوسػفت إلى أف يذتخيو مشو، 
عخض عميو خسديغ مميػف دوالر، فصمب خسدسئة مميػف، خبلؿ عاميغ تع التفاوض عمى أربعسئة مميػف، 

 مذكبلت السدمسيغ في اليشج، واآلف رصيجه مئة مميػف. قبزيا، وأنفق ثبلثسئة مميػف لحل

أنا أدعػكع إلى التفػؽ، الجنيا كسا تخػ نأكل ونذخب ونشاـ، إف كشت كحلظ فأنت واحج مغ ستة آالؼ مميػف، ال 
 تقجـ وال تؤخخ عشجما ال تكػف متفػقًا، ألف الجعػة إلى هللا تحتاج إلى تفػؽ، الجعػة إلى هللا تحتاج إلى انزباط،
أف تكػف أوال، فإف كشت شبيبًا فكغ الصبيب األوؿ، وإف كشت محاميا فأنت السحامي األوؿ، وإف كشت ميشجسًا 

 فالسيشجس األوؿ، وإف كشت تاجخا فالتاجخ األوؿ، ىحا شيء سيل ججًا، لكغ يحتاج إلى تخصيط.

أييا األخػة، والخبخ مؤلع ججًا، أف كل مئة شاب 
كػف نحػىا، ثبلثة بالسئة ثبلثة يعخفػف أىجافيع، ويتحخ 

فقط، ىجؼ واضح، أنت اآلف ماذا تخيج أف تكػف 
حيشسا تتخخج مغ الجامعة ؟ تحب أف تكػف عالسًا؟ 
تحب أف تكػف شبيبًا؟ تحب أف تكػف تاجخًا كبيخًا؟ 

 صشاعيًا؟ فكخ.

 
مريخه قّمسا تشقزو  ىشاؾ كمسة قخأتيا قبل أربعيغ عامًا وال أنداىا: " إف القخار الحؼ يتخحه اإلنداف في شأف

 األياـ، إذا كاف صادرًا حقًا عغ إرادة و إيساف ".

 أقػؿ لظ بذكل واضح: اشمب ما شئت مغ هللا إف كاف الصمب صادقًا، وقجمت الثسغ، وىػ الدعي: 

 ﴿ َوَمْغ َأَراَد اْلِخَخَة َوَسَعى َلَيا َسْعَيَيا ﴾
 ( 19) سػرة اإلسخاء اآلية: 

 ، ىحه حقيقة.ال بج مغ أف ترل إلى ىجفظ
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أنت عبلقتظ مع هللا، عبلقتظ مع الحؼ بيجه كل شيء، قاؿ لظ: عبجؼ اشمب تعَط، ال أكمفظ إال أف تصمب 
برجؽ، اشمب برجؽ، وأنا أعصيظ، خبلؼ ما يقاؿ: الطخوؼ صعبة، الجخل قميل، الزغػط عالية، وعػد هللا 

 ت، وعػد هللا عد وجل فػؽ كل الطخوؼ. عد وجل فػؽ الدماف والسكاف، وعػد هللا عد وجل فػؽ كل السعصيا

 ﴿ َوَمغ َيتَِّق َّللاََّ َيْجَعل لَُّو َمْخَخًجا ﴾
 ) سػرة الصبلؽ (

 عبلقة الساؿ بػضع السدمسيغ: 

 درسشا اليـػ عبلقة الساؿ بػضع السدمسيغ. 

 ىحا ىػ حاؿ السدمسيغ لؤلسف الذجيج: 

كاد قمبي يعترخ مغ األلع، أغشى بمج في إفخيقيا، البمج األوؿ في وهللِا زرت بمًجا في إفخيقيا، وىػ بمٌج مدمع، وهللِا 
، وأغشى بمج مغ حيث التخبة واألمصار، معجالت األمصار في الميمة  ، والحىب، وفي خاـ األلسشيـػ الساس، واليػرانيـػ

ث الثخوات، الػاحجة أربعسئة مميستخ، وإنتاج زراعي غديخ، ومع ذلظ ىػ أفقخ بمج في إفخيقيا، أغشى بمج مغ حي
 وأفقخ بمج، ألف فيو الجيل، والحجيث في ىحا شػيل.

حيشسا أرػ السدمسيغ فقخاء، وىع يتخبعػف عمى ثخوات محىمة، ويحتمػف أخصخ مػقع في العالع، وعشجىع كل 
 -الثخوات، ومع ذلظ فقخاء، ألف فييع تقريخًا كبيخًا ججًا، ىحا البمج الحؼ شػه صػرة نبيشا عميو الربلة والدبلـ

كع عجد سكانو ؟ خسدة مبلييغ، كع يصعسػف؟ خسديغ مميػنًا في العالع، خسدػف  -واآلف أعادوا نذخ الرػر
مميػنًا يأكمػف مغ إنتاج ىحا البمج، وىشاؾ شخكة في الياباف عجد عساليا أربعػف ألفًا أرباحيا تداوؼ الجخل القػمي 

عييغ، والتجار، وإنتاج السخافق العامة، والثخوات، ألكبخ بمج عخبي، كل أنػاع اإلنتاج؛ إنتاج الذعب، والرشا
 مجسػع الجخل إجسااًل يداوؼ الجخل القػمي. 
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 الساؿ عرُب الحياة:  – 0

فيا أييا األخػة، عبلقة الساؿ بعرخنا، الساؿ عرب 
الحياة، والساؿ قػة، بالساؿ تحل السذكبلت، وىشاؾ 
ية مقػلة يدسعػنشا إياىا كثيخًا، أف الكثافة الدكان
عبٌء، مغ قاؿ لظ: إنيا عبٌء؟ الياباف فييا أكبخ 
كثافة سكانية في العالع، وتايػاف وكػريا الجشػبية، 
واليشج والياباف، وىي أغشى ببلد العالع، اليج العاممة 
إما أف تكػف ورقة رابحة وإما ورقة خاسخة، إف أشمقتيا 
وعمستيا تغجو ورقة رابحة كبيخة ججًا، واآلف مغ 

القتراد أف السػارد البذخية ىي أعمى مػارد اقترادية في العالع، فالياباف ما عشجىع أؼ مادة أولية، مدمَّسات ا
 وىي أغشى الببلد، عشجىع جيج بذخؼ فقط، أغشى الببلد في العالع ما عشجىع وال مادة أولية.

ادؼ، ومشع الترجيخ أييا األخػة، أحيانًا ىشاؾ ضخوؼ صعبة ججًا، ضخوؼ القيخ االقترادؼ، والحرار االقتر
لبعس الجوؿ، في مثل ىحه الطخوؼ يغجو كدب الساؿ عبادة، كدب الساؿ وحل مذكبلت السدمسيغ، وىشاؾ 

 فقخاء، وشبلب أذكياء ججًا يحتاجػف إلى مغ يخعاىع ليشالػا أعمى الجرجات. 

 مجاالت الخيخ بالساؿ كثيخة مشػَّعة: – 2

، وبمغشي أف حافًطا لكتاب هللا يعصى مبمغًا يقتخب مغ مميػف ليخة أو كشت في ميخجاف القخآف الكخيع العاـ الساضي
أكثخ، قمت: ماذا يفعل ىحا الذاب بيحا السبمغ ؟ كشت أتسشى أف يسشح ىحا الذاب مشحة دراسية حتى الجكتػراه، 

طخوؼ الرعبة األمة قػية بعمسائيا، السدتذفيات بأشبائيا، الجامعة بأساتحتيا، وأتسشى أف يكػف الساؿ في ىحه ال
 جدًءا مغ تقخبشا إلى ربشا.
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أحيانا تخػ إندانًا صشاعيًا عشجه ثسانية آالؼ عامل، فتح ثسانية آالؼ بيت، والبيت فيو خسدة أشخاص، زوج 
وزوجة وثبلثة أوالد، الحج األدنى، ثسانية آالؼ ضخب خسدة تداوؼ أربعيغ ألف شخز، كّل إنداف يأكل عغ 

ا ربحًا ؟ ربح كبيخ، أنا أتسشى ال تقػؿ لي ضخوفي صعبة مع الجعاء كل شيء شخيق ىحا السعسل، أليذ ىح
 يديل.

مخة ثانية: " إف القخار الحؼ يتخحه اإلنداف في شأف مريخه قّمسا تشقزو األياـ، إذا كاف صادرًا حقًا عغ إرادة و 
 إيساف ".

إنداف في بمج أتقغ البخمجيات، قاؿ لي: وهللا أرباحشا 
يبيع الجوؿ الكبخػ بخامج، وىيأ يًجا بخقع ال يرجؽ، 

عاممة، ثع قاؿ: أعصي السػضف مئة ألف في الذيخ، 
ىحا اإلنداف إذا تكمع في الجيغ يدسع لو، ألنو متفػؽ، 
وىيأ فخص عسل بجخل كبيخ، ويبيع الجوؿ الكبخػ 
 بخامج، فإذا تكمع في الجيغ يرغى إليو.
اليشج أييا األخػة مغ سشتيغ أو ثبلث دْخميا مغ 
البخمجيات ثبلثة وثسانػف مميار دوالر، بخمجيات ال 

 نفط، وال حجيج صمب، وال نحاس .

الحؼ أتسشى أف يكػف واضحًا في ىحا المقاء الصيب أنظ حيشسا تػّحج هللا، وتقػؿ: هللا خمقشي لمجشة، والجشة تحتاج 
 ضيظ.إلى عسل، ابحث عغ عسل تتقخب بو إلى هللا، قل: يا رب ىيئ لي عسبًل صالحًا يخ 

وهللا أحج أخػانشا األشباء أقدع لي با أنو عالج ثسانية عذخ ألف مخيس مجانًا مجػ الحياة، يعصييع بصاقة، 
شبيب معو رسالة، يحتاج أف يقجـ لمسدمسيغ خيخًا، وأشباء آخخوف أسدػا جسعية، كل إنداف درس في ببلد بعيجة، 

ف يدافخوا، يعصػنيع أحجث الخبخات حتى يختفع مدتػػ الصب ومعو بػرد يعّمع إخػانو األشباء الحيغ لع يتح ليع أ
 في القصخ.
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برخاحة قج تقػؿ لي: أنا أصمي، لكغ الفخؽ بيشظ وبيغ غيخ السرمي يجب أف يكػف فخقًا صارخًا كبيخًا، في 
السشصمقات، واألىجاؼ، والترػرات، والدمػؾ، فإذا لع يكغ بيشكسا فخؽ يمفت الشطخ يحجث صجمة فمغ تكػف 

 مشًا.مؤ 
 حيشسا تحسل ىعَّ السدمسيغٍ تكػف عشج هللا مقخبًا: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 )) ما آمغ بي مغ بات شبعاف وجاره جائع إلى جشبو، وىػ يعمع بو ((
 )رواه الصبخاني والبدار عغ أنذ بغ مالظ رضي هللا عشو وإسشاد البدار حدغ(

 ، وأتقخب بو إلى ربي.فالساؿ قػة، حبحا الساؿ أصػف بو عخضي

نحغ مع األسف الذجيج الغشي يجسع األمػاؿ ليشفقيا عمى ممحاتو، ليتباىى بيا، ليكدخ قمػب العباد بسخكبتو وبيتو، 
 بخفاىيتو وأسفاره، أما السؤمغ فيجسع الساؿ ليشفقو في سبيل هللا.

كأف ىحا الجرس عبلقة الساؿ بالجار اآلخخة، الساؿ 
سذكبلت، الساؿ قػاـ الحياة، قػة، الساؿ تحل بو ال

يسكغ أف تكدبو حبلاًل، وأف تشفقو حبلاًل، يسكغ أف 
تؤسذ جامعة، وقج زرت جامعة الصبلب فييا 
باآلالؼ، واألقداط مجانية، السػاصبلت لمصالبات 
مغ البيت، وفػقيا معاش شيخؼ، خّخجت ىحه 
الجامعة آالؼ الصبلب والصالبات، وتعيشػا مػضفيغ، 

وتدوجغ، ىيأ لمفتاة عسبل وىغ  والبشات تعيغّ 
محجبات بغيخ اختبلط، ىحا عسل بالساؿ شبعًا، وىشاؾ خبخات عشج السدمسيغ تمفت الشطخ، مذخوع تعميسي، 
مذخوع خجمي، مذخوع ميتع، مذخوع صحي، إذا كشت غشيا فسغ السسكغ أف ترل بالساؿ إلى أعمى درجة في 

 الجشة. 

جٌل آَتاُه هللا َمااًل َفُيَػ ُيْشِفُق مشُو آَناَء الّمْيِل وآَناَء الّشَياِر، َوَرُجٌل آَتاُه هللا الُقْخآَف َفُيَػ )) ال َحَدَج ِإاّل في اْثَشَتْيِغ: رَ 
 َيُقػـُ ِبِو آَناَء الّمْيِل َوآَناَء الّشَيار ((

 ] البخارؼ عغ أبي ىخيخة [
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صبًل، والقزية سيمة ججًا، اعتقج معي أف أييا األخػة، أريج أف أستثيخ حساسكع، أريج أف أجعل الػاحج مشكع ب
الذيء الحؼ ال تدتصيع أف تفعمو ىػ الذيء الحؼ ال تخيج أف تفعمو، أما إذا أردت، وهللا إيساني لػ أف واحجًا مشكع 
مغ أسخة فقيخة ال يسمظ شيئًا مغ حصاـ الجنيا إذا صجؽ قج يسمظ مميارًا، إذا صجؽ، وأراد بيحا الساؿ أف يحل بو 

السدمسيغ، وىشاؾ قرز ال تعج وال تحرى عغ أناس جسعػا أمػااًل شائمة أنفقػىا في الحق، وفي مذكبلت 
 الخيخ، وفي حل مذكبلت السدمسيغ، وحسمػا ىعَّ أمتيع. 

 الساؿ ميجاف معخكة بيغ الحق والباشل: – 6

آلخخ يتشاقس مع اليـػ العبلقة في فخيق، نحغ فخيق السؤمشيغ فخيق في األرض، وىشاؾ فخيق آخخ، والصخؼ ا
السؤمشيغ، وىحا مغ حكسة هللا عد وجل، لحكسة بالغة أراد أف يكػف الصخفاف معًا في األرض، مؤمغ وغيخ مؤمغ، 
، مشتج ومدتيمظ، ىحه االثشيشية، أراد هللا أف نكػف معًا، ومغ نتائج ىحا  خيخ وشخ، مدتِغل وُمدَتغل، ضالع ومطمـػ

 ة بيغ الحق والباشل، ىحا قجرنا.الجسع بيغ الفخيقيغ معخكة أزلية أبجي

كشت أقػؿ دائسًا: ليدت البصػلة أف يكػف ىشاؾ باشل، ىشاؾ باشل، الباشل قجيع، وكاف في عيج الشبي عميو 
الربلة والدبلـ باشل، لكغ البصػلة أال يشفخد في الداحة، أحيانًا تدتسع إلى أعساؿ األغشياء السؤمشيغ وهللا تحوب 

إنفاؽ مشزبط معتجؿ، فيحه األمػاؿ الصائمة تحل بيا السذكبلت، تفتح ميتسًا، أو معيجًا،  شػقًا ألْف تكػف مثميع،
أو مدتذفى، أو تدوج مئة شاب، وتشذئ بيػتًا لمذباب، أو تبشي مرّحا، ىحا كمو مسكغ، فمحلظ حيشسا تشػؼ أف 

 تجسع الساؿ لحل مذكبلت السدمسيغ فا عد وجل يفتح عميظ أبػاب الخزؽ. 

 ىسُّظ دنيػيًّا: ال يكغ 

ال أتسشى أف يكػف ىجُؼ األخ أف يتدوج فقط، ىجفو أف يدكغ في بيت، فإذا تدوج وسكغ في بيت انتيت كل 
مذكبلتو، لكغ أقػؿ لكع: عشجما يدكغ في بيت يسمكو شبعًا يتدوج، بعج أف تحققت ىحه األىجاؼ السادية السحجودة 

 يبجأ شقاؤه، يذعخ بتفاىتو.
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مِمظ: اشمب مشي ما تخيج، فكخ الخجل مميِّا، جسع وشخح وقدع وضخب، قاؿ لو: قمع رصاص،  ترػر رجبًل قاؿ لو
ثسشو عذخوف قخًشا فقط، اإللو العطيع خمقظ لجشة عخضيا الدسػات واألرض ليذ لظ شمب عشجه إال أف تتدوج، 

 وبيت فقط ؟ 

ْنَيا ِمَغ اْْلَِخَخِة )  (﴾62﴿ َأَرِضيُتْع ِباْلَحَياِة الجُّ
 التػبة ( ) سػرة

 قِبمت أنت ؟ 

ْنَيا ِفي اْْلَِخَخِة ِإالَّ َقِميٌل )  (﴾62﴿ َفَسا َمَتاُع اْلَحَياِة الجُّ
 ) سػرة التػبة (

 نخيج شسػًحا.

مخة أخ مغ إخػانشا الكخاـ ال يسمظ مغ الجنيا شيئًا، شمب مغ أخ أف يقخضو عذخيغ ألف ليخة، اشتخػ دراجة نارية 
 يا، ويػزع أكياس الشايمػف في الخيف، العاـ القادـ رد السبمغ، ودفع زكاة مالو.بثبلث عجبلت، وبجأ يبيع عمي

بعس كبار التجار والرشاعييغ بجؤوا مغ الرفخ، لكغ فكخ بخجمة الخمق، فكخ إذا كاف معظ ماؿ أف تحل 
 مذكبلت الشاس، بسذخوع خيخؼ، صحي، اجتساعي، تؤسذ عسبًل، تؤسذ دعػة، تشذئ مدججًا، أو معيجًا، وال
تقل: ال أممظ شيئًا، الخجاؿ العطاـ ما كاف معيع شيء، ولػ قخأَت تاريخ الستفػقيغ تشجىر، ألف معطسيع بجؤوا مغ 
الرفخ، لكغ ليع قمبًا كبيخًا، وأىجافًا كبيخة، ونيات كبيخة، وىشاؾ آالؼ الذػاىج ألناس بجؤوا مغ ال شيء، مغ 

 ثع صار عَمًسا كبيخا مغ أعبلـ األمة. الرفخ، بجأ حياة كميا حخماف، كميا بعٌج عغ الجيغ،

مخة التقيت بإنداف قاؿ لي: أنا َأصُل عسمي عتاؿ بدػؽ الخزخة، اآلف عشجه أسصػؿ مغ البخادات لشقل الفػاكو 
مغ بمج إلى بمج، وىػ أكبخ تاجخ فػاكو في بمج ضخع، قاؿ: لكغ ما فاتشي فخض صبلة في حياتي، وال عخفت 

 بشى جػامع في إفخيقيا، وأسذ معاىج.الحخاـ، لو أعساؿ كبيخة، و 

ال تخض أف تكػف شخرًا عاديًا مغ عامة الشاس، ال تخَض أف تكػف شخًرا ىجفظ أف تذتخؼ بيتًا، ىجفظ تتدوج، 
أنت واحج مغ ستة آالؼ مميػف جاؤوا إلى الجنيا، وغادروىا، ولع يعمع بيع أحج، كغ شيئًا محكػرًا، كغ إندانًا يذار 

 باب الِكبخ، بل مغ باب الخيخ.  لظ بالبشاف، ال مغ
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 أنػاع العبادة: 

أييا األخػة، الحجيث ذو شجػف، كسا يقػلػف، كشت أقػؿ: ىشاؾ عبادة، ىي شاعة شػعية، مسدوجة بسحبة قمبية، 
 أساسيا معخفة يقيشية، تفزي إلى سادة أبجية. 

 ػ عبادة اليػية:  0

أنت مغ؟ أنت قػؼ، العبادة األولى إحقاؽ الحق، أنت  لكغ كشت أقػؿ: إف ىشاؾ عبادة أخخػ ىي عبادة اليػية،
غشي العبادة األولى إنفاؽ الساؿ، والعاِلع عبادتو األولى تعميع العمع، والسخأة عبادتيا األولى رعاية زوجيا وأوالدىا، 

 ىحه عبادة سسيشاىا اصصبلحًا عبادة اليػية. 

 ػ عبادة الطخؼ:  2

وف بطخوؼ صعبة، مغ أرقى العبادات أف تحل مذكبلت السدمسيغ، أف لكغ ىشاؾ عبادة الطخؼ، السدمسػف يسخ 
تقجـ ليع فخص عسل، أف تقجـ ليع مشًحا دراسية، هللا عد وجل وزع الحكاء والغباء بالتداوؼ عمى كل شعػب 
 األرض، بأؼ أمة عجد األذكياء والعباقخة يداوؼ عجد األغبياء، في أعمى أمة متقجمة تقجمًا ماديًا، اآلف ىشاؾ
مفاجآت وإنجازات في الكػمبيػتخ كميا مغ عسل السدمسيغ، وفي الرشاعة، والسدمسػف كأفخاد أقػياء ججًا كأفخاد أما 

 كسجسػع فيع ضعاؼ، ىحه عبادة الطخؼ واضحة. 

 ػ عبادة العرخ:  6

ة، ففي أوؿ عبادة العرخ، إذا أراد الصخؼ اآلخخ إفقارنا، بدياسة اسسيا اإلفقار، ونقل الثخوات مغ أمة إلى أم
حخب وثاني حخب وثالث حخب نقل بزع آالؼ مغ السميارت مغ ببلدنا إلى ببلد الغخب، ثسغ أسمحة... ىحه 
سياسة إفقار، أنا أقػؿ: إذا أراد الصخؼ اآلخخ إفقارنا فالعبادة كأمة وليذ كفخد ىي استربلح األراضي، وتصػيخ 

 ت األمة.الدراعة، وتصػيخ الرشاعة، وتصػيخ اإلنتاج، وحّل مذكبل

قج تخػ سًجا لمساء بجانب أرٍض مداحتيا خسدة آالؼ، وىي أرض صالحة لمدراعة، اآلف ىشاؾ حخب بيغ عقميغ 
فيسا يدسى تشازَع البقاء، إنداف خامل كدػؿ، يشاـ إلى الطيخ، يؤجل كل شيء، يدّػؼ كل شيء، ال يتقغ عسمو، 
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 ليذ لو محل في الحياة، التشافذ اآلف محىل.

مغ السسكغ أف تعير وحجؾ، وأف تشجػ مغ قػة القػؼ ببعجؾ عشو، ىحا كبلـ دقيق، قبل خسديغ سشة كاف سابقًا 
كاف يسكغ أف تشجػ مغ قػة القػؼ ببعجؾ عشو، اآلف ال مجاؿ لحلظ، القػؼ معظ، وأنت معو شئت أـ أبيت، 

في العالع تخاه بعج  وبيشكسا تجاخل بالتػاصل اإلعبلمي والفزائي، األرض أصبحت كميا سصح مكتب، فأّؼ حجث
دقائق، وتتفاعل معو، ويؤثخ عمى حياتظ، بل أحيانا ترخيح يخفع الدعخ، واآلف العالع مجتَسع واحج، فأّؼ خمل في 

 مكاف يشعكذ عمى مكاف آخخ. 

 الذباب ىع السدتقبل: 

مغ الذباب، ألف  أنا أقػؿ: أنتع شباب األمة، أنتع السدتقبل، وكع يستمئ قمبي غبصة حيشسا أرػ أف معطع الحزػر
 الذباب كسا قاؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ: 

 )) ريح الجشة في الذباب ((
 ] ورد في األثخ [

الذباب ىع السدتقبل، وىحه األمة كَبت، ولكل جػاد كبػة، ولكل حداـ نبػة، ولكل عالع ىفػة، فقج كبا جػاد ىحه 
ماضييا السجيج، نحغ مغ شجة االتيامات السدتسخة صجقشا  األمة، والسعّػؿ اآلف عمى الذباب ليعاَد إلى ىحه األمة

أنشا متخمفػف، صجقشا أنشا ال نسمظ إمكانيات التصػر، ىحه حخب ثقافية خصيخة ججًا، نحغ متيسػف، ومع ضعف 
 الػعي نرجؽ ذلظ.

 نحغ أمة عطيسة أييا األخػة، ألف هللا عد وجل في قخآنو الكخيع الحؼ يتمى إلى يـػ القيامة يقػؿ: 

 ِ ﴾﴿ ُكْشُتْع َخْيَخ ُأمٍَّة ُأْخِخَجْت ِلمشَّاِس َتْأُمُخوَف ِباْلَسْعُخوِؼ َوَتْشَيْػَف َعِغ اْلُسْشَكِخ َوُتْؤِمُشػَف ِباَلِلَّ 
 (110) سػرة آؿ عسخاف: 

ىشاؾ حخب في بمج آسيػؼ، وفي أرض واسعة ججًا كميا مدروعة باأللغاـ، األمة القػية ساقت جشػد بمج إسبلمي 
إلى ىحه األرض، كع مات مشيع ؟ أربعة آالؼ جشجؼ ماتػا باأللغاـ، ىع شيخوا األرض مغ األلغاـ، يقػؿ ضعيف 

الزابط: وال جشجيا بخيصانًيا مات، دفعيع إلى ىحه األرض دوف أف يعمسػا ما فييا، فانفجخت األرض، وتصيخت، 
 ودخل الجير البخيصاني، إنيع وحػش.
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غخابتو ما صجقتو، رئيذ وزراء أستخاليا فيسا أذكخ، أو رئيذ السجمذ مغ يػميغ استسعت إلى خبخ مغ شجة 
الشيابي عشجىع قجـ اعتحارا لمدكاف األصمييغ، اعتحارًا رسسيًا، قاؿ: نحغ قتمشا شبابكع، نحغ شخدناكع، نحغ أفقخناكع، 

يعخؼ حشاف األـ أبجًا، ألوؿ مخة أسسع اعتحاًرا مغ جية غخبية لمذعب األصمي، أخح أبشاءىع، الجيل الحالي كمو ال 
أخح األبشاء مغ آبائيع وأمياتيع، ووضعيع في أماكغ بعيجة، واإلنداف مغ دوف ديغ وحر كاسخ، ومع ذلظ 

 اعتخفػا، وقجمػا اعتحارًا، ووضعػا لػحات في الدساء ) نتأسف ( يجب أف تكػف قػيًا. 

ـ:   ماليديا مثاؿ رائع لبمٍج مدمع متقجِّ

آسيا، وكشت في وفج رسسي، استقبمشا الدفيخ، قاؿ لشا الدفيخ: ماليديا بمج صغيخ، ىحا  سافخت إلى بمج إسبلمي في
البمج مجسػع صادراتو لمعالع تفػؽ صادرات العالع العخبي بأكسمو بسا فييا الشفط، قمت: كع مميػنًا ؟ قاؿ: ثبلثة 

الذعب مجسػع صادراتو ألوربا  وعذخوف مميػًنا، كانػا في الغابات قبل خسذ وعذخيغ سشة، ال تاريخ ليع، اآلف
 تفػؽ صادرات الػشغ العخبي بأكسمو بسا فييا الشفط.

الذيء السألػؼ أف تدور بمجًا غخبيًا متقجمًا ججًا، تذجه بالحزارة واألبشية والصخقات، تدور بمجًا إسبلميًا تحذ أنظ 
ي أرقى بمج أوربي، وىػ مدمع، كمو مشو، وىػ مشظ، لكغ فيو تخمفًا، وىحا البمج بالحات فيو إحداس عجيب، كأنظ ف

مداجج، والشداء محجبات، مخة جاءىع مغ يتجخل في شؤونيع، فقالت لو وزيخة بالزبط: ضع ححاءؾ في فسظ، 
وال تشصق إال بسا يعشيظ، ألف ستيغ بالسئة مغ صادراتيع إلى دولة قػية، ما عشجىع ثخوات، عشجىع زيت الشخيل 

تخية، وسيارات، وىػ بمٌج مدمع عسبلؽ في الذخؽ، ىحا البمج يحتـخ كثيخًا، فقط، أكثخ صادراتيع أشياء كػمبيػ 
 وتجخبة ماليديا االقترادية تحجث صجمة باإلنداف.

أنا أتسشى أنشي أردت أف أربط شيػة الساؿ في ىحا الجرس بالعسل األخخوؼ، حجسظ عشج هللا بحجع عسمظ الرالح، 
لشسػ، وأذكخ أف ندب الصبلؽ ارتفعت ىشاؾ، فأسدػا مجرستيغ، ال يجب أف نقتبذ مغ ببلد إسبلمية خبخاتيا في ا

يعقج عقج قخاف بيغ شاب وشابة إال إذا كاف الذاب والذابة قج التحقا بياتيغ السجرستيغ، ونجحا فييسا، والجواـ فييا 
ئة، ستة أشيخ، حقػؽ الدوجة، حقػؽ الدوج، اآلداب، فيبصت ندب الصبلؽ مغ ثسانيغ بالسئة إلى عذخة بالس

 النتذار الػعي، وكّل شيء لو حّل، ففكخ أف تحّل مذكمة، وأف تخسع ىجفًا كبيًخا.
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مخة ىشاؾ قخية حجودية ذىب إلييا مػجو تخبػؼ، زار مجرسة في قخية حجودية، وىشاؾ سؤاؿ تقميجؼ: قع يا بشي، 
ار، ما شاء هللا، شبيب، يقف الصالب، حيشسا تكبخ ماذا تحب أف تكػف؟ ىشاؾ إجابات تقميجية: ضابط، أستاذ، شي

بًا. و: أنت حيشسا تكبخ ماذا تحب أف تكػف؟ قاؿ لو: أريج أف أكػف ميخِّ  وقف شالب صغيخ قاؿ لو السػجِّ
يا أييا األخػة، الحياة معقجة ججًا، واألرض أصبحت سصح مكتب، ولغ ندتصيع أف نعير وحجنا، واألقػياء  

ما الحؼ يسشعيع؟ قػتشا وتساسكشا ووعيشا، واألمل بالذباب بعج هللا  عشجىع إمكانيات أف يتجخمػا في كل شؤونشا، لكغ
 عد وجل، وريح الجشة بالذباب. 

 ىسة وشسػُح الذباب قػة وضساف:

ترػر أف سيجنا الرجيق يسذي، وسيجنا زيج شاب في الدابعة عذخة مغ عسخه يخكب عمى الشاقة، وىػ قائج 
يق أحج جشػده، سيجنا الرجيق وع سخ وعثساف وعمي جشػد عشجه، قاؿ لو: يا خميفة رسػؿ هللا، الجير، الرجِّ

 لتخكبغ أو ألندلغ، قاؿ: وهللا ما ركبُت، وال ندلَت، وما عمي أف تغبّخ قجماؼ ساعة في سبيل هللا.
سيجنا أسامة قائج الجير ريح الجشة في الذباب، دخمت مخة إلى مدجج في بمج إسبلمي، بارؾ هللا بخواده، لكغ 

 سغ الثسانيغ، بالتعبيخ الصخيف: العجاد قالب، والجوالب ماسح. كميع ما فػؽ 

الطاىخة في بمجنا الصيب أنظ تجخل إلى أؼ جامع كمو شباب، فالسدتقبل أنتع، وهللا قج ُيجخؼ هللا عد وجل عمى 
 أيجيكع الخيخ.

ابغ القيع ىشا؟! ابغ مخة كشت في قخية إزرع، جاء إنداف فيسذ في أذني، أف ىحه البمجة بمجة ابغ قيع الجػزية، 
القيع تخؾ أربعسئة مؤلَّف، يعج العالع األوؿ، عشجما كاف شفبًل في االبتجائي ىل يخصخ في باؿ واحج أف ىحا الصفل 
سيكػف ابغ قيع الجػزية، عطساء األرض كانػا شبلبًا صغارًا، أيغ الصسػح؟ درسشا اليـػ ربصشا الساؿ بأىجاؼ 

 األمة. 
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 اء األمشيػسي عشج الجشيغ:السػضػع العمسي: الغذ

 ػ الجشيغ محاٌط بثبلثة أغذية: 0

إلى السػضػع العمسي، درسشا عقيجة وإعجاز، السػضػع العمسي ىحا الجشيغ في رحع أمو مغمف بأغذية ثبلثة، 
 القخآف أشار إلييا فقاؿ: 

 (﴾3﴿ ُضُمَساٍت َثبَلٍث )
 ) سػرة الدمخ (

 ػ الدائل األمشيػسي:  2

شيغ اسسو الغذاء األمشيػسي، ىحا غذاء مغمق، ليذ لو فتحة، وألنو مغمق فيػ مستمئ بدائل أوؿ غذاء يمي الج
اسع الدائل األمشيػسي، ىحا الدائل بيغ الغذاء والجشيغ، حجع الدائل لتخ ونرف، َمغ يرجؽ مشكع جسيعًا أنو 

 ػال ىحا الدائل لسا ولج مػلػد. لػال ىحا الدائل لسا كاف ىحا الجرس، ولسا كاف في دمذق وال سػريا إنداف يعير، ل

 وضيفة الدائل األمشيػسي:

 ػ تغحية الجشيغ: 0

وىحا الدائل لو وضائف كثيخة، أوؿ وضيفة أنو يغحؼ الجشيغ، ىحا الدائل فيو مػاد زاللية، مػاد سكخية، أمبلح غيخ 
 عزػية، ىحه تغحؼ الجشيغ. 

 ػ حساية الجشيغ مغ الرجمات: 2

خ الػضائف، ىحا الدائل يحسي الجشيغ مغ الرجمات، فيػ تسامًا كالجماغ، الجماغ أيزًا الػضيفة الثانية، وىي أخص
بيشو وبيغ الجسجسة سائل، والسخكبة الفزائية بيغ قسخة الخواد والغبلؼ الخارجي سائل، فمػ أف ضخبة وجيت إلى 

يت إلى بصشيا   بصغ السخأة الحامل، واعتبخنا ىحه الزخبة قػتيا أربعة كيمػ وجِّ
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 الغذاء األمشيػسي والدائل السحيصاف بالجشيغ
وجػد سائل يستز ىحه الزخبة يػزعيا عمى كامل سصح الجشيغ، أربعة كيمػ بالدشتستخ، أما الدائل األمشيػسي 
فيػّزع الرجمة عمى كامل سصح الجشيغ، فيربح الػضع خسدة عذخ باأللف بالغخاـ، ما ِمغ مذكمة، مغ أربعة 

 بع إلى خسدة عذخ باأللف مغ الغخاـ.كيمػ عمى الدشتستخ السخ 

ىحا السبجأ قمجتو مخاكب الفزاء، ىحا السبجأ مػجػد في الجماغ، الجماغ محاط بدائل بيشو وبيغ الجسجسة، فأّؼ 
ضخبة عمى الخأس يقػؿ لظ: كدخت رأسو، يتمقى الزخبة، فيػّزع الخأُس قػة الزخبة عغ شخيق الدائل عمى كامل 

 مغ الغخاـ. الجماغ عمى واحج باأللف 

 ػ تدييُل حخكة الجشيغ في بصغ أمو:  6

شيء آخخ، بيحا الدائل يدسح لمجشيغ بالحخكة الديمة، وفي جسيع اآلالت الديت يديل الحخكة، السحخؾ ببل زيت 
يحتخؽ، الديت روح السحخؾ، والدائل أيزًا يديل حخكة الجشيغ في رحع األـ، وأحيانا قج يكػف الباب صعب 

 يت يفتح، إذًا: فيحا الدائل يدسح بحخكة حخة خفيفة لمجشيغ في رحع األـ. الفتح، بشقصة ز 
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 ػ مشُع التراؽ الجشيغ بخحع األـ:  4

ىحا الدائل يسشع التراؽ الجشيغ بخحع األـ، فمػال الدائل اللترق الجشيغ بخحع أمو، لكشو في نسػ مدتسخ، وقج 
لدائل مغ خرائرو أنو يسشع التراؽ جدع الجشيغ بججار تشسػ الخبليا مع بعزيا بعزًا فتذكل جدءًا متربًل، فا

 األـ.
بالسشاسبة الجياز اليزسي لمجشيغ مستمئ بسادة شحسية سػداء تسشع التراؽ األمعاء في أثشاء الشسػ، واألمعاء إما 
لدائل أف تكػف أنبػبًا فالػالدة سميسة، أو أف تكػف شخيصًا فالصفل يسػت، وقج تشسػ األمعاء ممترقة، أما ىحا ا

 والذحع في الجياز اليزسي فسيستيسا أف يسشعا التراؽ الجشيغ بالغذاء األمشيػسي. 

 ػ جياز تبخيج وتدخيغ:  1

ىحا الدائل جياز تكييف، حخارتو ثساني عذخة درجة، في البخد والرقيع، وفي مػجة الرقيع الذجيجة ججًا، أو 
 احج، وحخارة الدائل ثابتة، ىحه وضائف الدائل. مػجة حخ ال تحتسل، الجشيغ معو تكييف حار وبارد في آف و 

 ػ مداعجة الجشيغ في الخخوج عشج الػالدة : 3

قبل الػالدة يتسدؽ الغذاء األمشيػسي مغ األسفل يشصمق الدائل صار السجخػ مديًتا بالدائل، فانصبلؽ الجشيغ عبخ 
 السسخ الزيق صار سيبًل، فيػ يديل الػالدة. 

 :ػ تعقيع مجخى الػالدة  7

 وىحا الدائل أيزًا لو ميدة يعقع السجخػ، يعقع ويصيخ. 

 خاتسة: 

نعػد إلى خرائز الدائل األمشيػسي بالتختيب: يعقع ويصيخ، ويدّيل الػالدة، والجػ مكيف، ويدّيل الحخكة، 
 ويسشع التراؽ الجشيغ بججار الخحع، وفيو مادة مغحية.
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 يل. ثساني وضائف، ىػ مغحٍّ، ومحخؾ، ومكيف، ومعقع، ومد

 (﴾00﴿ َىَحا َخْمُق َّللاَِّ َفَأُروِني َماَذا َخَمَق الَِّحيَغ ِمْغ ُدوِنِو )
 ) سػرة لقساف (

أييا األخػة الكخاـ، وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ حيشسا نقف عمى بعس الحقائق العمسية في خمق اإلنداف ال تسمظ إال 
ة في خمق اإلنداف تجعمظ تقف أماـ عطسة هللا، أف يقذعخ جمجؾ لعطسة هللا عد وجل، وأف السػضػعات العمسي

 بل إف ىحه الحقائق تعج أقرخ شخيق إلى هللا، وأوسع باب نجخل مشو عمى هللا. 

ُْوِلي األْلَباِب * الَِّحيَغ َيحْ  َساَواِت َواأَلْرِض َواْخِتبَلِؼ المَّْيِل َوالشََّياِر ْلَياٍت ألِّ ِقَياًما ُكُخوَف َّللّاَ ﴿ ِإفَّ ِفي َخْمِق الدَّ
َساَواِت َواأَلْرِض ﴾  َوُقُعػًدا َوَعَمَى ُجُشػِبِيْع َوَيَتَفكَُّخوَف ِفي َخْمِق الدَّ

 ) سػرة آؿ عسخاف (

 (﴾20﴿ َوِفي َأْنُفِدُكْع َأَفبَل ُتْبِرُخوَف )
 ) سػرة الحرايات (

 والحسج  رب العالسيغ 
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 6-الساؿ في اإلسبلـ  -1-ػة الساؿ شي -00-( مقػمات التكميف : الذيػة 63-21الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
 والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

 الساؿ في اإلسبلـ:

 ات حيادية:الذيػ  – 0

أييا اإلخػة الكخاـ، مع الجرس الخامذ والعذخيغ مغ دروس العقيجة واإلعجاز، والزلشا في مقػمات التكميف، والزلشا 
 .مع مقـػ الذيػة 

وقج بيشت لكع بفزل هللا عد وجل أف الذيػات سمٌَّع 
إلى رب األرض والدساوات، وأف الذيػات حيادية، 

غ أف تػضف في يسكغ أف تػضف في الخيخ كسا يسك
الذخ، وألف اإلنداف مخيخ فذيػاتو كميا حيادية، 
وحطػضو كميا حيادية، وخرائرو كميا حيادية، 
بسعشى أف أؼ شيء أودعو هللا فيظ، أو جبمظ عميو، 
أو خّرظ بو حيادؼ، تػضفو في الخيخ أو تػضفو في 

انية وثبلثػف حفيجًا، مشيع ما يديج عمى الذخ، وذكخت لكع أف عالسًا كبيخًا التقيت بو مخة قاؿ لي: أنا عشجؼ ثس
ثبلثة عذخ شبيبًا، كميع حفطة لكتاب هللا وأشباء، خصخ في بالي أف ىحا الحذج مغ الحفجة الصيبيغ الصاىخيغ، 
وىؤالء الحفطة الكخاـ واألشباء األعبلـ سبب كل ىحا الحذج عبلقة جشدية بيغ الجج وبيغ زوجتو، وىشاؾ بيػت 

جشدية، فعبلقة أنجبت ىحا الخيخ، وعبلقة أنجبت ذلظ الذخ، إذًا: الذيػات حيادية، يسكغ  دعارة، وفييا عبلقات
 أف تكػف سمسًا تخقى بو أو دركات تيػؼ بيا. 
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 الذيػات إّما ُسَمع نخفى بو، أو دركات نيػي بيا: –2

أييا اإلخػة، بذكل أو بآخخ لػال الذيػات لسا ارتقيشا 
سحخؾ الحؼ إلى رب األرض والدساوات، فيي ال

يجفعظ إلى السجج وإلى معخفة هللا، أودع فيظ شيػة، 
ومغ أجل أف تخضي هللا ضبصتيا، فتحخكت خبلليا 
في الحيد الحؼ سسح هللا لظ بو، فأرضيت هللا عد 
وجل، وارتقيت عشجه، فكل مغ يقػؿ: لػال الذيػات لسا 
دخمشا إلى الشار، أو لسا استحق اإلنداف الشار كبلـ 

ح، لػال الذيػات لسا ارتقيشا إلى رب ساذج غيخ صحي
 األرض والدساوات. 

ـُ الحياة: – 6  الساُؿ قػا

ونحغ في بشػد ىحا السػضػع الكبيخ وصمشا إلى 
 .مػضػع الساؿ 

وبّيشا أف الساؿ قػاـ الحياة، وأف الساؿ يعج أكبخ قخبة 
إلى هللا، وأف الساؿ حيادؼ، يكػف زادًا لئلنداف إلى 

الشار، وأف الساؿ يقدع إلى  الجشة، وشخيقًا إلى
قدسيغ، رزؽ وكدب، فالخزؽ ما انتفعت بو، والكدب 
ما لع تشتفع بو، لكغ تحاسب عميو، فاألشياء 

 السدتيمكة ىي الخزؽ، واألشياء التي حرمتيا بجيجؾ ىي الكدب.

أفشاه ؟ لكشو يدأؿ وذكخت لكع أف اإلنداف يدأؿ عغ عمسو، ماذا عسل بو ؟ وعغ شبابو فيَع أببله ؟ وعغ عسخه فيَع 
 عغ مالو سؤاليغ: مغ أيغ اكتدبو ؟ وفيَع أنفقو ؟
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ـُ الحياة: – 4  الساُؿ الحبلؿ قػا

ومخة ثانية، اإلخػة الكخاـ الحيغ حباىع هللا بالساؿ بإمكانيع أف يرمػا بالساؿ إلى أعمى درجة في الجشة، بالساؿ 
 وحجه بإنفاؽ الساؿ.

  َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: اآلف بجأ الجرس، َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ 

ِعيف ((   )) اْلُسْؤِمُغ اْلَقِػيُّ َخْيٌخ َوَأَحبُّ ِإَلى َّللاَِّ ِمْغ اْلُسْؤِمِغ الزَّ
 ] رواه مدمع َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[ 

 لساذا ؟ ألف عمة وجػدؾ في األرض العسل الرالح الجليل اإلنداف حيشسا يأتيو ممظ السػت يقػؿ:

 اْرِجُعػِف َلَعمِّي َأْعَسُل َصاِلًحا ِفيَسا َتَخْكُت ﴾  ﴿ َرِبّ 
 )سػرة السؤمشػف (

ال يشجـ اإلنداف حيشسا يأتيو مَمظ السػت إال عمى 
ساعة مزت لع يعسل فييا عسبًل صالحًا، فالعسل 
الرالح عمة وجػدنا، والسؤمغ القػؼ بعمسو أو بسالو 
ال يتاح أو بسشربو متاح لو ِمغ األعساؿ الرالحة ما 

لغيخه، وبالتعبيخ السعاصخ خياراتو في العسل الرالح 
ل ماال مغ حبلؿ مغ تجارة  كبيخة ججًا، كإنداف حرَّ
مذخوعة، ال فييا كحب وال غر، وال دجل وال إيياـ، 
وال تجليذ وال احتكار، وال استغبلؿ وال ربح فاحر، 
 تجارة مذخوعة، وقج قاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

َيَجاِء ((  )) التَّاِجخُ  يِقيَغ َوالذُّ جِّ ُجوُؽ اأْلَِميُغ َمَع الشَِّبيِّيَغ َوالرِّ  الرَّ
 ] التخمحؼ َعْغ َأِبي َسِعيٍج [

إف أكبخ قصخ في العالع اإلسبلمي إنجونيديا في إحراء أنو يديج عمى أربعة عذخ ألف جديخة، وىػ أكبخ قصخ 
قصخ اإلسبلمي الكبيخ سبب ىجايتو تدعة تجار جاءوا إسبلمي مغ حيث الدكاف، مئتاف وخسدػف مميػًنا، ىحا ال

 إليو بالتجارة، لكشيع استقامػا.
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 قج ال تفيع كيف يقػؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص:

َيَجاِء (( يِقيَغ َوالذُّ جِّ ُجوُؽ اأْلَِميُغ َمَع الشَِّبيِّيَغ َوالرِّ  )) التَّاِجُخ الرَّ
 برجقو، بأمانتو، بإخبلصو. ألف التاجخ الرجوؽ داعية إلى هللا بسعاممتو،

مات التكميف: – 1  الساُؿ الحبلؿ مغ مقػِّ

أييا اإلخػة، قزية الساؿ أحج أكبخ مقػمات التكميف، فسغ جسع الساؿ الحبلؿ بإمكانو أف يدوج شابًا، بإمكانو أف 
ضعيفًا، أف  يؤسذ مجرسة شخعية، بإمكانو أف يفتتح ميتسًا، بإمكانو أف يؤسذ جسعية خيخية، بإمكانو أف يعيغ

يعالج مخيزًا، أف يخحع مدكيشا، أف يصعع جائعًا، أف يخعى يتيسًا أف يخعى أرممة، فالخيارات التي أماـ الغشي ال 
تعج وال تحرى، لحلظ إذا كاف شخيق الغشى سالكًا وفق مشيج هللا، أنا أرػ أنو يجب أف تكػف غشيًا، أما إذا كاف 

 يشظ وقيسظ فالفقخ وساـ شخؼ لظ.شخيق الغشى سالكًا عمى حداب مبادئظ ود

إذا كاف شخيق الغشى سالكًا وفق مشيج هللا، دوف أف تزحي بجيشظ، وال بسبادئظ، وال بقيسظ، تجارة مذخوعة، رزؽ 
حبلؿ، يجب أف تكػف غشيًا، ألنظ بسالظ تحل آالؼ السذكبلت، بسالظ تخعى يتيسًا، بسالظ تخبي إندانًا، بسالظ 

 كتػراه لصالب مؤمغ مدمع متألق، تجعمو أحج عمساء األمة.تعصي مشحة دراسية حتى الج

مخة ثانية، وهللا أييا اإلخػة، أماـ اإلخػة الكخاـ الحيغ 
أكخميع هللا بالساؿ أعساؿ صالحة ال تعج وال تحرى، 
وقج قاؿ بعس العمساء: " الصخائق عمى الخالق بعجد 
أنفاس الخبلئق "، شخؽ كثيخة لتؤسذ جامعات، أنا 

مع إنداف أسذ جامعة كبيخة ججًا، أمزيت التقيت 
فييا يػما يدتقبل الصبلب بعج الطيخ والصالبات 
صباحًا، ىؤالء الصبلب يتعمسػف مغ أماكغ فقيخة، 
األقداط مجانية، بل فييا راتب والسػاصبلت عمى 
يا حداب الجامعة، والجامعة مزى عمى إنذائيا عذخ سشػات، خخجت آالؼ الصبلب مسغ يحسمػف شيادة عم
ليتعيغ، ويتدوج، أو تحسل شيادة عميا فتعيغ مجرسة لتتدوج، رأيت صاحب ىحا العسل الصيب إنداًنا متسيًدا بسالو 
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 فقط، الساؿ قػة كبيخة أييا اإلخػة.

يجب أف نفيع لساذا جعل هللا بعس الشاس أغشياء، 
ألف ىؤالء بإمكانيع أف يِرمػا إلى أعمى درجة في 

يجنا الرجيق أنفق كل مالو الجشة بإنفاؽ أمػاليع، وس
عمى رسػؿ هللا، سيجنا عثساف بغ عفاف: َعْغ َعْبِج 

 الخَّْحَسِغ ْبِغ َسُسَخَة َقاَؿ: 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ِبَأْلِف  )) َجاَء ُعْثَساُف ِإَلى الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَّ
َد َجْيَر اْلُعْدَخِة، َفَيْشُثُخَىا ِفي ِحْجخِِه،  ِديَشاٍر ِحيَغ َجيَّ

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ُيَقمُِّبَيا ِفي ِحْجِخِه، َوَيُقػُؿ: َما َضخَّ ُعْثَساَف َما َعِسَل  َتْيِغ ((َفَخَأْيُت الشَِّبيَّ َصمَّى َّللاَّ ـِ، َمخَّ  َبْعَج اْلَيْػ
ألفًا  سيجنا عبج الخحسغ بغ عػؼ كاف غشيًا، وكاف يقػؿ: >> وما عمّي إذا كشت أنفق مئة في الرباح فيؤتيشي هللا

 في السداء ؟ وهللا ألدخمغ الجشَة خببًا <<، أؼ ىخولة.

الحؼ أتسشاه مغ اإلخػة الكخاـ أال تكػف شخرًا عاديًا، 
مبلييغ مغ الشاس تأتي إلى الجنيا، تكبخ، تتدوج، 
تشجب، ثع تسػت، وال أحج يعمع ماذا حرل، وعجد 
كبيخ يدسَّػف الخط العخيس، يدسَّػف الصبقة الجنيا، 

تأكل وتذخب، أقرى شسػحو أف يذتخؼ بيًتا تعير ل
صغيخا فقط، ال ىسـػ لو، أما السؤمغ فيّسو كبيخ، ىػ 
يحسل ىعَّ األمة، ىّسو نذخ الحق، ىسو إسعاد الشاس، 
ىسو أف يشقل الشاس مغ الطمسات إلى الشػر، مغ 

، مغ الجيل إلى  الزياع إلى الػججاف، مغ الذخؾ إلى التػحيج، مغ الذقاء إلى الدعادة، مغ البخل إلى الكـخ
 العمع، مغ التبعثخ إلى التػحج، فمحلظ وصف هللا الشبي ملسو هيلع هللا ىلص بأنو في األفق األعمى.
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 إف اإلنداف في الجنيا إذا حسل ىعَّ مغ حػلو نقّجسو، وإذا فكخ إنداف بسغ حػلو نقّجسو.

مغ أسختي الػاسعة إال ىيئت لو عسبًل، لحلظ هللا حجثشي أخ هللا عد وجل أكخمو بالساؿ، قاؿ لي: وهللا ما ِمغ شاب 
 عد وجل حيشسا قاؿ:

ُخُىْع َوُتَدكِّيِيْع ِبَيا َوَصلِّ َعَمْيِيْع ِإفَّ َصبَلَتَظ َسَكٌغ َلُيْع )  ( ﴾016﴿ ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة ُتَصيِّ
 ) سػرة التػبة (

ـُ الحياة: – 3  الساُؿ الحبلؿ قػا

داف السؤمغ القػؼ عشج رسػؿ هللا خيخ وأحب إلى هللا تعالى، ما أتيح لظ الساؿ، العمع متاح لظ أييا اإلخػة، اإلن
لسا تخضى أف تكػف غيخ متعمع لسا، لسا ال تكػف 
 شسػحًا، إذا الساؿ ما أتيح لظ العمع متاح 
إذا أتيح لظ مشرب فبجخة قمع تحق حقًا، وتبصل 

مخمرًا وتبعج باشبًل، تقخ معخوفًا وتشكخ مشكخًا، تقخب 
فاجخًا، بتػقيع، فإما أف تكػف قػيًا بسشربظ، أو أف 

 تكػف قػيًا بعمسظ، أو أف تكػف قػيًا بسالظ.

 

ِعيِف، َوِفي ُكلٍّ َخْيٌخ((   )) اْلُسْؤِمُغ اْلَقِػيُّ َخْيٌخ َوَأَحبُّ ِإَلى َّللاَِّ ِمْغ اْلُسْؤِمِغ الزَّ
 ] مدمع، ابغ ماجو، أحسج [

أنا أستسع مغ حيغ إلى آخخ إلى نساذج مغ الذباب الصسػحيغ يتصمعػف إلى خجمة األمة، شيء  وهللا أييا اإلخػة،
 يمفت الشطخ، بتقجيع خجمة عالية، بحل مذكمة، بتػعية، بتبرخة، إف لع تكغ مغ ىحا السدتػػ فسا قيسة الحياة ؟ 

خسظ، وأنت تحخس الساؿ، والساؿ قاؿ سيجنا عمي رضي هللا عشو: >> يا بشي، العمع خيخ مغ الساؿ، ألف العمع يح
تشقرو الشفقة، والعمع يدكػ عمى اإلنفاؽ، يا بشي، مات ُخّداف الساؿ وىع أحياء، والعمساء باقػف ما بقي الجىخ، 

 أعيانيع مفقػدة، وأمثاليع في القمػب مػجػدة <<.
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 لكغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص رحيع قاؿ: 

 )) َوِفي ُكلٍّ َخْيٌخ (( 

 قجًرا ومذيئًة لو مكانة في اإلسبلـ: الزعيف – 7

حتى السؤمغ الزعيف بارؾ هللا بو، لكغ ىشاؾ نقصة دقيقة: إذا كاف متاحا لظ أف تكػف قػيًا فيشبغي أف تكػف 
قػيًا، أما إذا سعيت جيجؾ، ولع ترل إلى القـػ فيحا مغ قزاء هللا وقجره، عشجئح تقػؿ: حدبشا هللا ونعع الػكيل، 

ونعع الػكيل إذا بحلت كل جيجؾ،  تقػؿ: حدبشا هللا
 ولع تِرل إال إلى ىحا السدتػػ 

أنا ال أقػؿ لظ:أف تعانج القجر، ال، لكغ أنا أتألع أشج 
التألع بسا يدسى بفقخ الكدل، يؤجل الخُج كلَّ شيء، 

 ويدسى إرجائي، يقػؿ: غجًا، غجًا.

مخة قاؿ رجل لمشبي: غجًا، قاؿ: ويحظ، أو ليذ الجىخ 
 َف اآلف.كمو غجًا، اآل

 

ىشاؾ تأجيل، وعجـ إتقاف، وعجـ تصػيخ، وإىساؿ، ومػاعيج غيخ مزبػشة، وعسل غيخ متقغ، وتػاكل، وعدُو 
الخصأ لغيخه، مثل ىحا اإلنداف قج يكػف فقيخًا، لكغ ىحا الفقخ ليذ قجرًا لو، بل مغ جخاء إىسالو وتقريخه، ىحا 

، أما فقيخ اإلنفاؽ يدسى فقخ الكدل، أما فقخ القجر فإنداف معو عاىة، ص احبو معحور، وفقيخ الكدل محمـػ
فسحسػد، ىحه حاالت نادرة، أنفق كل مالو قاؿ: يا أبا بكخ، ماذا أبقيت لشفدظ ؟ قاؿ: أبقيت هللا ورسػلو. فقاؿ 

 عميو الربلة والدبلـ: 
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 )) ما شمعت شسذ عمى نبي أفزل مغ أبي بكخ (( 
 ] ورد في األثخ [

مالو، زوجشي ابشتو، احفطػا  ما ساءني قط، أعصاني
لو ذلظ، سجوا كل خػخة عمي إال خػخة أبي بكخ، 
يق بعج  وما مغ إنداف ارتقى إلى مدتػػ ىحا الرجِّ
رسػؿ هللا، ىل خصخ في بالظ ىحا الشز الحؼ قالو 
بعج وفاة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، ىػ يحبو حبًا يفػؽ حج الخياؿ، ال 

يحب كل مشيسا  أعتقج أف عمى وجو األرض رجبلف
اآلخخ كسا يحب الرجيق رسػؿ هللا، والخسػُؿ 
الرجيَق، ومع ذلظ حيشسا مات الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ماذا قاؿ 

يق ؟   الرجِّ

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ػ لساذا ما قاؿ رسػؿ هللا ؟ باسس قط مغ دوف و ف)) َأمَّا َبْعُج، َفَسْغ َكاَف ِمْشُكْع َيْعُبُج ُمَحسًَّجا َصمَّى َّللاَّ
ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َقْج َماَت، َوَمْغ َكاَف َيْعُبُج َّللاََّ َفِإفَّ َّللاََّ َحيٌّ   اَل َيُسػُت ((  أي لقب ػ َفِإفَّ ُمَحسًَّجا َصمَّى َّللاَّ

 ] متفق عميو [

 ألف الخسالة ال تشقصع بػفاة الشبي َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع، بل الخسالة مدتسخة.

 فَّ َعَمْيَشا َلْمُيَجى ﴾ ﴿ إِ 
 ) سػرة الميل ( 

لكغ تكػف في بعس األحياف عغ شخيق األنبياء، وقج تكػف أحيانًا عغ شخيق الرجيقيغ والذيجاء والرالحيغ 
والعمساء العامميغ، والجعاة السخمريغ، تارة تكػف عغ شخيق األنبياء أو الخسل، وتارة عغ شخيق الرالحيغ، فمحلظ 

ف يعبج رسػؿ هللا فإف رسػؿ هللا قج مات، ىحا الكبلـ يػىع أف الخسالة انتيت، ال، الخسالة مدتسخة، ما قاؿ: مغ كا
 والجليل:

َبُيْع َوَأْنَت ِفيِيْع ) ُ ِلُيَعحِّ  ( ﴾ 66﴿َوَما َكاَف َّللاَّ
 )سػرة األنفاؿ ( 
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َبُيْع َوَأْنَت ِفيِيعْ  ُ ِلُيَعحِّ  َوَما َكاَف َّللاَّ

مميار وخسدسئة مميػف معحبػف، اآلف العالع اإلسبلمي 
ليدت كمستيع ىي العميا، ليذ أمخىع بيجىع، أعمشت 
عمييع حخب عالسية ثالثة في كل بقاع األرض، ومع 
ذلظ ألف رسػؿ هللا ليذ فييع، سشتو ليدت مصبقة في 

 حياتيع، ىحه آية دقيقة ججًا:
َبُيْع َوَأْنَت ِفيِيْع ) ُ ِلُيَعحِّ  ( ﴾ 66﴿ َوَما َكاَف َّللاَّ

 )سػرة األنفاؿ (
 
 

 يعشي يا دمحم، مادامت سشتظ قائسة في حياتيع فيع في مأمغ مغ عحاب هللا.

 حقيقة الذباب:

 وهللا أييا اإلخػة، حجيث ال أشبع مغ تخداده، أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص لسا سأؿ سيجنا معاذ بغ جبل قاؿ: 

 : أال يعحبيع (( )) يا معاذ، ما حق العباد عمى هللا إذا ىع عبجوه ؟ قاؿ
 ] متفق عميو عغ معاذ [

كأف هللا عد وجل مغ خبلؿ كبلـ نبيو ملسو هيلع هللا ىلص أنذأ لشا 
 حقًا عميو قاؿ: 

)) يا معاذ، ما حق العباد عمى هللا إذا ىع عبجوه ؟ 
 قاؿ: أال يعحبيع (( 

 ] متفق عميو عغ معاذ [
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ت مدتقيسًا فأنت مدتثشى مغ كل الطخوؼ، ىشاؾ ضخوؼ أنت في مأمغ، أنا أخاشب الذباب، ال تخف، ما دم
صعبة، بل ضخوؼ بالغة الرعػبة، فخص العسل مشعجمة، البيػت أسعارىا فػؽ شاقة الذباب، أنا أقػؿ لكع ولي 

 ثقة مصمقة با عد وجل: إنظ إذا كشت مدتقيسًا فا يتػالؾ، والجليل:

 ى َوُىَػ ُمْؤِمٌغ َفَمُشْحِيَيشَُّو َحَياًة َشيَِّبًة ﴾﴿ َمْغ َعِسَل َصاِلًحا مِّغ َذَكٍخ َأْو ُأنثَ 
 ( 97) سػرة الشحل اآلية: 

أنا أرػ أييا الذاب، وكل الحاضخيغ شباب، واألصح أف ىشاؾ مؤمشا شاًبا في سغ الخامدة والتدعيغ، الذباب 
فأنت شاب، وقج تخػ إندانا  بالتعخيف الحجيث ال عبلقة لو بالدغ أبجًا، لو عبلقة بالصسػح، فسا داـ اليجؼ كبيخاً 

في الخامدة واألربعيغ تجمذ معو فتزيق ذرعًا بو، ال شسػح لو، أكل، وشخب، ولعب الشخد شػؿ الميل، ومتابعة 
 األفبلـ، والشـػ بعج الطيخ، وسيخ.

مخة سسعت كمسة أعجبتشي: ىشاؾ شيخ شيخو الدماف، 
عسخه مئة وعذخ سشػات، يقػؿ لظ: شيخ كبيخ، ىحا 

ماف، وىشاؾ شيخ شيخو األقخاف، شيخ قبيمة، شيخ الد 
أفخاد القبيمة اختاروه شيخا، وىشاؾ شيخ شيخو 
الذيصاف، الدحخ والذعػذة، وفظ الدحخ، يخيج ديكا 
أبيس وخخوًفا أسػد، ويعصيظ شبلسع وحجابا ال تفيع 
مشو شيء إشبلقًا، ىحا شيخ شيخو الذيصاف، والحؼ 

الدماف، و شيخ قبمو شيخو األقخاف، والحؼ قبمو شيخو 
شيخو الدمصاف، الدمصاف عيشو شيخ، و شيخ شيخو اإلعبلـ، و شيخ شيخو الخحسغ، فالبصػلة أف تكػف مع شيخ 

 شيخو الخحسغ.

ـِ اتَِّبُعػا اْلُسْخَسِميَغ )  ( ﴾ 20( اتَِّبُعػا َمْغ اَل َيْدَأُلُكْع َأْجًخا َوُىْع ُمْيَتُجوَف )21﴿ َقاَؿ َيا َقْػ
 )سػرة يذ(

 حب مغ ال يخقى بظ إلى هللا حالو، وال يجلظ عمى هللا مقالو، ال تراحب أىل اليػاء.ال ترا
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 )) إف ىحا العمع ديغ فانطخوا عسغ تأخحوف ديشكع (( 
 ] أخخجو الحاكع، عغ أبي ىخيخة [ 

 )) ابغ عسخ، ديَشظ ِديَشظ، إنسا ىػ لحسظ ودمظ(( 
 ] أخخجو ابغ عجؼ في الكامل عغ ابغ عسخ [.

 العرخ: تدخيخ الساؿ لخجمة األمة اإلسبلمية:عبادة  – 2

نحغ ال زلشا في مػضػع الساؿ، الساؿ قػاـ الحياة، وقػة، والساؿ أحج أكبخ بشػد القػة، وإف صح أف ىشاؾ عبادة 
 .العرخ 

فشحغ في عرخ فيو حخب عالسية ثالثة معمشة، أحج 
بشػد ىحه الحخب أخح األمػاؿ، في حخب الخميج 

لذخؽ إلى الغخب سبعسئة مميار األولى انتقل مغ ا
دوالر، وكل يـػ يشتقل مميارات مغ الذخؽ إلى 
الغخب، إنيا حخب إفقار، الثخوات نيبت، الببلد 
احتمت، الذباب قتل، الشفط أخح ببل حداب، حخب 
إفقار في ىحا العرخ، عرخ إفقار السدمسيغ، ما 
ىػ أعطع عسل ؟ أو أقخب عبادة تعاممية إلى هللا ؟ 

اال حبلال، وتحل بو مذكبلت السدمسيغ، ىحا أعطع عسل، قج ال تشتبيػف إلى خصػرة الساؿ، الساؿ قػاـ أف تكدب م
 الحياة.

مخة كشت في مؤتسخ لحفع القخآف الكخيع، لفت نطخؼ أف الجائدة األولى بسبمغ يقتخب مغ مميػني ليخة، الحؼ حفع 
ب مباشخة، وقج يحل بو بعس السذكبلت، يذتخؼ بو بيًتا كتاب هللا لو جائدة، فأنا اقتخحت أف ىحا السبمغ يأخحه األ

صغيخا يقزي ديػنو، لكغ تسشيت عمى مغ ىيئػا ليحه السيخجانات والسدابقات الخائعة أف يعصػا حافع كتاب هللا 
 مشحة دراسية حتى الجكتػراه، نجعل مشو عالسًا، واألمة بعمسائيا، وهللا أنا أحب كل السؤمشيغ مغ دوف استثشاء.
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 غ ال يعسل ال يخصئ:مَ 

ولكغ ىشاؾ َمغ يحسل معظ، وىشاؾ َمغ تحسمو، والفخؽ كبيخ ججًا، في الحج قجيسًا ما كاف الصػاؼ بالكخسي، كاف 
الصػاؼ بالحسل، إذا تتحكخوف كانت مشرة ليا سػر، يجمذ اإلنداف الكبيخ في الدغ، ويحسمو أربعة، ىحا السشطخ 

 .مشطخ مؤلع ججاً 
ذكل، ال يتحخؾ، وال يقجـ شيًئا، اآلف السدمع بيحا ال

وال يعيغ أحجا، جالذ مختاح، ال بعسل شيئا، ويقيِّع 
الشاس، ويػزِّع ألقاب البصػلة وعجـ البصػلة، وىحا جيج 

 وىحا سيئ، وما عسل شيًئا.
أنا أقػؿ كمسة دائسًا: ىشاؾ إنداف أمػت في حبو، 
ألنو ال يخصئ، إنو رسػؿ هللا، وسامحػني عمى 

نية، وىشاؾ إنداف أحتقخه أشج االحتقار، مع الكمسة الثا
أنو ال يخصئ، ىػ الحؼ ال يعسل، الحؼ ال يعسل ال 

ماذا فعمت ؟ ىل قجمت خجمة يخصئ، ما قجـ شيًئا، ما حاوؿ أؼ محاولة، فاسأؿ نفدظ ىحا الدؤاؿ: اليـػ 
 ؟ ىل نرحت، ىل عاونت إندانا، ىل أشعست ىخة ؟ ىل خجمت والجتظ.إلنداف

الحؼ ال يعسل ال يخصئ، فالحؼ ال يخصئ وىػ ال يعسل يجب أف نحتقخه، وأنا وهللا أكبخ مغ يعسل، إف اإلنداف 
وقج يخصئ، وقج سسعت مغ بعس الجعاة في مرخ أف داعية مذيػرا كاف يسذي، فػجج شابا عمى دراجة يبيع 

بعج ىحا، فيحا العالع  الذاؼ، يعخفو، معو شيادة جامعية، ما وجج عسبل، فعسل ىحا العسل، وكدب رزقا، وتدوج
قاؿ: وهللا أوقفت مخكبتي، وذىبت إليو، وصافحتو، وأكبخت عسمو، العسل شخؼ، كاف سيجنا عسخ يقػؿ: >> إني 

 أرػ الخجل ال حخفة لو فيدقط مغ عيشي <<.
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 العسل شخٌؼ:

 : العسل شخؼ، اليج العميا خيخ مغ اليج الدفمى، وهللا ىشاؾ مذيج مغ مذاىج رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
إنداف في عيج الشبي شمب مشو مداعجة، الشبي 
غزب، ما فتح أحج عمى نفدو باب مدألة إال فتح 

 هللا عميو باب فقخ، قاؿ لو: 
ػ َقاَؿ: َبَمى، ِحْمٌذ ػ أي بداش )) َأَما ِفي َبْيِتَظ َشْيٌء ؟

ِمْغ  َنْمَبُذ َبْعَزُو، َوَنْبُدُط َبْعَزُو، َوَقْعٌب َنْذَخُب ِفيوِ 
اْلَساِء َقاَؿ: اْئِتِشي ِبِيَسا، َقاَؿ: َفَأَتاُه ِبِيَسا، َفَأَخَحُىَسا 
ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ِبَيِجِه، َوَقاَؿ: َمْغ  َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ
َيْذَتِخي َىَحْيِغ ؟ َقاَؿ َرُجٌل: َأَنا آُخُحُىَسا ِبِجْرَىٍع، َقاَؿ: 

َتْيِغ َأْو َثبَلًثا ػ السدايجة مذخوعة ػ َقاَؿ َرُجٌل: َأَنا آُخُحُىَسا ِبِجْرَىَسْيِغ، َفَأْعَصاُىَسا ِإيَّاُه، َوَأَخَح َمْغ َيِديُج َعَمى ِدْرَىٍع، مَ  خَّ
، َوَقاَؿ: اْشَتِخ ِبَأَحِجِىَسا َشَعاًما َفاْنِبْحُه ِإَلى َأْىِمَظ، َواْشَتخِ  ْرَىَسْيِغ، َوَأْعَصاُىَسا اأْلَْنَراِريَّ َخِخ َقُجوًما َفْأِتِشي ِبِو،  ِباْْل الجِّ
ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ُعػًدا ِبَيِجِه، ُثعَّ َقاَؿ َلُو: اْذَىْب َفا ْحَتِصْب، َوِبْع، َواَل َأَرَيشََّظ َخْسَدَة َفَأَتاُه ِبِو َفَذجَّ ِفيِو َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ

ُجُل َيْحَتِصُب، َوَيِبي ُع، َفَجاَء َوَقْج َأَصاَب َعْذَخَة َدَراِىَع، َفاْشَتَخى ِبَبْعِزَيا َثْػًبا، َوِبَبْعِزَيا َعَذَخ َيْػًما، َفَحَىَب الخَّ
ُ َعَمْيِو َوَسمََّع: َىَحا َخْيٌخ َلَظ ِمْغ َأْف َتِجيَء اْلَسْدَأَلُة ُنْكتَ   (( ي َوْجِيَظ َيْػـَ اْلِقَياَمةِ ًة فِ َشَعاًما، َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ

 ] أبػ داود، ابغ ماجو [

وصجقػا أييا اإلخػة، حيشسا تدتخزؽ فإف هللا عد وجل أف يخزقظ، وتخجػ هللا أف يخزقظ فيخزقظ، ويييئ لظ عسبل، 
 والعسل بيج هللا، والدواج بيج هللا، والبيت بيج هللا، والرحة بيج هللا.

ف ىشاؾ حػار مع هللا، اآلف كل حياتشا حػار، نخيج أنا أريج أف تشعقج ىحه الرمة مع هللا، أريج أف تدأؿ هللا أف يكػ 
حػارا مع هللا، يا رب، ارزقشي رزقًا حبلاًل شيبًا، الميع اىجنا، واىج بشا، واجعمشا ىاديغ ميجييغ، وارزقشا شيبًا، 
واستعسمشا صالحًا، وكمسا رأيت أخا كخيسا لو عسل شخيف أقػؿ لو: إذا أردت أف تعخؼ مقامظ فانطخ فيسا 

 ظ، هللا استعسمظ في الخيخ.استعسم
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 الحياة سعيجة بخجمة الخمق:

كمسة الحياة حمػة، حمػة بصاعة هللا، حمػة بأف تحسل 
 .ىع السؤمشيغ 

حمػة أف تقجـ شيًئا لمشاس، أنا أستثيخ عدائسكع، ال 
تخَض أف تكػف صفخا عمى الذساؿ، بل صفخا بعج 
الػاحج، وصفخيغ فتربح مئة أو ألفا، ال تخَض أف 

ف شخرا عادًيا، بيستظ وإيسانظ وعسمظ الرالح تكػ 
 تخقى عشج هللا.

 
البارحة جئت مغ مشصقة السيجاف، وقبل السيجاف حي فيو مئحنة عالية ججًا، ذكخت لكع قرة صاحبيا كثيخًا، 
السدتخجـ بسجرسة فقيخ عشجه ثسانية أوالد، ودخمو أربعة آالؼ ليخة، وىػ تحت الخط األحسخ في الفقخ، ويدكغ في 
غخفة واحجة مدتأجخة، ورث أرض ىحا السدجج، فعخضيا لمبيع، جاء مغ يذتخييا، الحؼ اشتخاىا أعصاه نرف 
مًا، قاؿ: أيغ بقية السبمغ ؟ قاؿ لو: عشج التشازؿ، قاؿ: ما التشازؿ ؟ قاؿ: تحىب إلى مجيخية األوقاؼ،  الثسغ مقجَّ

دشج !!! وقاؿ: وهللا إني أستحي مغ هللا أف أبيع وتتشازؿ عغ ىحه األرض لتكػف مدججًا، قاؿ: مدجج !!! مدؽ ال
أرضًا لتغجو مدججًا، أنا أولى مشظ أف أىبيا إلى هللا، ىحا عسل يدعج بو إلى أبج اآلبجيغ، بعسل عطيع، وتزحية، 

 وخجمة، أو شمب العمع، أو خجمة إنداف، أو كشت بارا بػالجيظ، اعسل عسبًل تخقى بو عشج هللا عد وجل. 

 يع وخصيخ:الساؿ عشرخ م

مػضػع الساؿ أحج أكبخ أنػاع القػػ في الحياة، والسشرب قػة، والعمع قػة، والساؿ قػة، والسػضػع عغ الساؿ 
 فبإمكاف أصحاب األمػاؿ أف يرمػا إلى أعمى درجات الجشة، الجليل رائع ججًا، يقػؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 َمااًل َفُيَػ ُيْشِفُق مشُو آَناَء الّمْيِل وآَناَء الّشَياِر، َوَرُجٌل آَتاُه هللا الُقْخآَف َفُيَػ )) ال َحَدَج ِإاّل في اْثَشَتْيِغ: َرجٌل آَتاُه هللا
 َيُقػـُ ِبِو آَناَء الّمْيِل َوآَناَء الّشَيار (( 

 ] متفق عميو [ 
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 كل مكخوه لحلظ: ىشاؾ محدشػف، هللا عد وجل يديجىع غشًى، يبارؾ ليع برحتيع، بأوالدىع، بساليع، يحفطيع مغ 

 )) َأْنِفْق ُأْنِفْق َعَمْيَظ (( 
 ] ابغ ماجو عغ أبي ىخيخة [

 )) أنفق ببلؿ، وال تخَر مغ ذي العخش إقبلال (( 
 ] الصبخاني في السعجع الكبيخ واألوسط بدشج حدغ عغ أبي ىخيخة [

خوب جانبية إلى آخخ نحغ في عرخ الصخؼ اآلخخ اتخح قخار بإفقارنا عغ شخيق نيب الثخوات، وإشغالشا بح
 القرة السعخوفة فسا ىي العبادة األولى ؟ أف تكدب الساؿ الحبلؿ، وتييئ فخص عسل.

حجثشي أخ كاف في ألسانيا، جاء إنداف مغ ىحا البمج 
ليقيع معسبًل ىشاؾ، قاؿ لي: فػجئت مفاجأة كبيخة، ىػ 
تػقع مثل أؼ بمج آخخ، رخز، ومعامبلت، 

ثائق، وبخاءات ذمة، وإجخاءات مصػلة، وروتيغ، وو 
ومػافقات، ما ُشمب مشو شيء إال ترخيحيغ: األوؿ 
بعجـ تمػيث البيئة، والثاني بتأميغ فخص عسل ألبشاء 
ألسانيا، وقجمػا لو األرض مجانًا بأجخة رمدية، كل دنع 
أجختو بالدشة مارؾ واحج، واآلف يػرو، انطخ إلى 
ضا الجنع بسارؾ، وبترخيحيغ بعجـ تمػيث البيئة، والثاني التفكيخ، ىحا إنداف مشتج يجب أف نذجعو، أعصػه أر 

 بتأميغ فخص.

مخة أخ مغ إخػانشا، ىحا الذيء ذكختو سابقًا، قاؿ لي: أنا سػؼ أغمق معسمي، الدبب ؟ قاؿ: ما ربحت، قمت لو: 
ي كل بيت كع عامبل عشجؾ ؟ قاؿ: ثسانيغ، قمت لو: مغ قاؿ لظ: إنظ ال تخبح ؟ فتحت ثسانيغ بيًتا، إذا كاف ف

خسدة أشخاص ؛ أنت وزوجتظ وثبلثة أوالد في خسدة، في ثسانيغ، الشاتج أربعسئة إنداف، أنت بيحا السعسل 
 تصعسيع مغ فزل هللا عميظ، فبقاء السعسل مفتػحًا ىحا أكبخ ربح.
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 أحيانا أجج صشاعيا عشجه ثبلثة آالؼ عامل وهللا أكبخه، فتح ثبلثة آالؼ بيت: 

ِعيف (( )) اْلُسْؤِمُغ الْ   َقِػيُّ َخْيٌخ َوَأَحبُّ ِإَلى َّللاَِّ ِمْغ اْلُسْؤِمِغ الزَّ
 ] رواه مدمع َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[ 

أنت أمامظ العمع، فإما أف تكػف ابغ إنداف معو ماؿ، تفتح مذخوعا، أو تكػف إندانا ما عشجؾ إمكانية، ادرس، 
ا عشجؾ حخفة، أتقشيا، أبجع فييا، يختفع دخمظ، تعيغ خح شيادة عميا في اختراص نادر، أتقغ عسمظ، أو إندان

 غيخؾ، الساؿ أكبخ قخبة إلى هللا عد وجل.

 السػضػع العمسي: حيػاف البصخيق:

 ونشتقل إلى السػضػع العسمي. 

 القصب الجشػبي مػشغ البصخيق: – 0

لسكاف يعج أبخد مشصقة في أييا اإلخػة، في خمق هللا عد وجل آيات دالة عمى عطستو، ففي القصب الجشػبي، ىحا ا
العالع، الذتاء فيو ستة أشيخ، وبيئة صعبة ججًا، وفيو مخمػؽ ىشاؾ اسسو البصخيق، حيػاف بخمائي يسذي عمى 

 رجميغ، أو يدحف عمى بصشو.

 رحمة البصخيق إلى القصب الجشػبي: – 2

تقـػ ىحه البصاريق بخحمة إلى ىحا القصب الجشػبي 
تقصع مدافة مئة الحمة تدتسخ بزعة أسابيع، و 

كيمػ متخ زحفًا أو مذيًا، لحلظ ترل إلى ىحا 
السكاف فتتجسع آالؼ مؤلفة، ىكحا صسست، 
بصاريق تجتسع، وتياجخ إلى مكاف في القصب 
الجشػبي، حخارتو خسدػف تحت الرفخ، وسخعة 
رياحو الباردة مئة كيمػ متخ، سخعة مدتسخة مع ثمج 
شػبي، وبخد ال يحتسل، ىحه تجتسع في القصب الج
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 وتبقى مع بعزيا بعزًا.

 نطاـ التشاوب عمى أماكغ الجؼء والبخودة: – 6

مغ الحؼ يبخد ؟ الحيغ عمى السحيط، عمى السحيط يتبادلػف األمكشة بالسشاوبة، ليذ الػاحج مشيع داخل السجسػع 
 مغ الجاخل. دافئا واآلخخ عمى السحيط، الحؼ في السحيط يبقى ساعة ثع يجخل إلى الجاخل، ويحل محمو واحج

 كيفية التمقيح بيغ الحكخ واألنثى: – 4

الذيء العجيب يتع التبلقح بيغ الحكخ واألنثى، واألنثى تشدؿ إلى البحخ لتزع البيزة، ىحا البصخيق وىػ واقف 
 كل جدسو محاط بفخو سسيظ، ألف البخد ال يحتسل، ولو رجبلف يقف عمييسا. 

 حزانة الحكخ لمبيزة: – 1

ع البيزة التي ولجتيا أنثاه عمى ىحا البصخيق يز
رجميو، ويغصييا بالفخو، ألنو لػ تجحخجت عمى 
األرض لسات وليجه مغ شجة البخد، يزع البيزة 
 عمى قجميو، ويغصييا بالفخو إلى متى ؟ 
الذاىج كمو في ىحه الكمسة: يبقى أربعة أشيخ واقفًا 
عمى قجميو وبيزة أنثاه عمى قجميو يغصييا بفخوة 

يأكل، وال يذخب، ما ىحا العصف ؟ لػ أنو جدسو، وال 
اضصخ أف يسذي لسذى زحفًا، وتشقل بصيء ججًا، لػ 
حخكو بخجميو وقعت البيزة، يسذي بقفدة بصيئة، شيء ال يرجؽ، ما ىحه الخحسة التي أودعيا هللا في قمب ىحا 

 البصخيق الحكخ.
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 عسُل أنثى البصخيق: – 3

لمعػدة، حيشسا تعػد األنثى إلى البخ تكػف ىحه البيزة قج فقدت، وخخج األنثى في البحخ تجسع الصعاـ، وتييئ 
 مشيا بصخيق صغيخ تأخحه األنثى وتخعاه.

 الػجبة الغحائية األولى لرغيخ البصخيق: – 7

 .بالسشاسبة البصخيق األب في حػصمتو كسية حميب يبقييا أربعة أشيخ، وال يدتخجميا، وىػ في أمِذّ الحاجة إلييا 

بة الغحائية األولى لمبصخيق حيشسا يػلج، فبعج ىي الػج
أف يػلج يفتح البصخيق االبغ فسو، ويأتي إلى األب 
فيزع في فع ابشو ىحه الػجبة التي خبأىا لو مغ 

 أربعة أشيخ.

مغ عمسو ىحا ؟ مغ أودع في قمبو الخحسة ؟ لحلظ ىحا 
البصخيق يجب أف يعمع األميات السقرخات درسًا ال 

خ ال يأكل وال يذخب، لحلظ ورد في يشدى، أربعة أشي
 بعس اآلثار: 

 )) وأيسا امخأة قعجت عمى بيت أوالدىا فيي معي في الجشة(( 
 ] ورد في األثخ [

اآلف أوالدىا في الصخيق، وىي عشج الجيخاف، الحيػاف أحدغ مشيا، حيػاف يزع البيزة عمى قجميو، يغصييا 
يزع في فسو شيئا، ال يذخب وال يأكل، ألنو يحافع عمى دؼء ىحه بالفخو، ويقف أربعة أشيخ بالتساـ والكساؿ ال 

 البيزة، تفقذ البيزة، يييئ ليا وجبة ىػ في أمِذّ الحاجة إلييا فيعصييا لمرغيخ بفسو.
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 تعاوف الحكخ واألنثى عمى رعاية الرغيخ: – 2

اآلف انطخ التعاوف، تأتي األنثى مغ البحخ لتتدمع 
ج امتؤل بصشيا شعامًا في الػليج الرغيخ، وتخعاه، وق

 .البحخ 

ويشدؿ األب إلى البحخ ليأخح حطو مغ الصعاـ 
 والذخاب، ىحا خمق هللا، فمحلظ:

 

 

َساَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَباِؿ َفَأَبْيَغ َأف َيْحِسْمَشَيا َوَأْشَفْقَغ ِمْشيَ  نَداُف ﴿ ِإنَّا َعَخْضَشا اأْلََماَنَة َعَمى الدَّ ِإنَُّو َكاَف ا َوَحَسَمَيا اإلِْ
 َضُمػًما َجُيػاًل ﴾ 

 (  72) سػرة األحداب اآلية: 

إذا لع يحسل اإلنداف األمانة، وال أدػ الخسالة يعج أحقُخ حيػاف أفزَل مشو، أما إذا حسل ىحه األمانة، وأدػ تمظ 
ب الحيػاف مغ شيػة ببل عقل، وركِّب اإلنداف  الخسالة يعج فػؽ السبلئكة، فقج ُركِّب السَمظ مغ عقل ببل شيػة، وركِّ

 مغ كمييسا، فإف سسا عقمو عمى شيػتو أصبح فػؽ السبلئكة، وإف سست شيػتو عمى عقمو أصبح دوف الحيػاف.

 فائجة جميمة: رعاية األوالد مغ أعطع األعساؿ:

 أييا اإلخػة، رعاية األوالد مغ أعطع األعساؿ، العشاية برحتيع، بجراستيع، بأخبلقيع، بجيشيع.
 
 
 
 
 



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

447 

خ أني كشت في بمج حجثشي عالع جميل أف شفبل أذك
جاء إلى السدجج في إحجػ الرمػات في الشيار، في 
الرف األوؿ ثسانية مرميغ، أحُجىع ػ عافانا هللا مغ 
ىحا الحسق ػ سسع حجيثا أف الصفل في الرف الثاني، 
فجفع ىحا الصفل، ولع يكغ ىشاؾ صف ثاٍف أصبًل، ىع 

بعج أف أصبح عسخه  كميع ثسانية، يقػؿ ىحا الصفل
خسدًا وخسديغ عامًا: وهللا خخجت مغ السدجج، 
وتخكت الربلة خسدًا وخسديغ عامًا، لذجة ما تألع 

 مغ ىحا الحؼ دفعو بالسقابل.
حجثشي أخ قاؿ: كشت شفبل صغيخا كشت في جامع األحسجية في سػؽ الحسيجية بعج العيج، وكاف معي ححاء ججيج، 

افتقجه، تألع، وبكى بكاء مخًا، قاؿ لي: رجل صالح أخحني إلى محل أححية،  جدء مغ عقمو صار في الححاء،
واشتخػ لي ححاء مغ الجرجة األولى، قاؿ لو: ال تبِظ، يقدع با العطيع ىحا الصفل أنو مغ أجل ىحا العصاء 

 واإلحداف والخعاية مغ ىحا السحدغ ما فاتو فخض صبلة في حياتو، انطخ: 
 الكمسة ال يمقي ليا بااًل ييػي بيا في جيشع سبعيغ خخيفًا (( )) وإف الخجل ليتكمع ب

 ] التخمحؼ [

 وبالسقابل: 

ُ ِبَيا َدَرجَ   اٍت (( )) ِإفَّ اْلَعْبَج َلَيَتَكمَُّع ِباْلَكِمَسِة ِمْغ ِرْضَػاِف َّللاَِّ اَل ُيْمِقي َلَيا َبااًل َيْخَفُعُو َّللاَّ
 ] َرَواهُ الُبَخاِرؼُّ وأحسج[ 

  رب العالسيغ والحسج 
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العبلقة بيغ الخجل  -0-شيػة الجشذ  -02-( مقػمات التكميف : الذيػة 63-23الجرس )
 واألنثى وفق مشيج هللا

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
 نػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات.والػىع إلى أ

 شيػة الجشذ:

أييا اإلخػة الكخاـ، مع الجرس الدادس والعذخيغ مغ دروس العقيجة واإلعجاز، وكسا تعمسػف محػر ىحه الجروس 
والفصخة وىي أداة مقػمات التكميف، ومغ مقػمات التكميف الكػف، وتحجثشا عشو مميًا، والعقل وىػ أداة معخفة هللا، 

معخفة الخصأ والرػاب، ثع تحجثشا عغ الذيػة، وأمزيشا حمقات كثيخة في الحجيث عغ شيػة الساؿ، ونشتقل اليـػ 
 إلى الذيػة الثانية، إف صح التعبيخ، وىي شيػة الجشذ.

 اإلنداف كائغ متحخؾ: – 0

بادغ ذؼ بجء اإلنداف كائغ متحخؾ، لساذا ىػ 
فيو الذيػات، ىحه األدوات متحخؾ ؟ ألف هللا أودع 

التي أمامي كائشات جامجة، ال تتحخؾ، لساذا ؟ ليذ 
فييا دوافع، وال حاجات، لػ بقيت ىحه الصاولة 
آالؼ الدشيغ فيي ىي، أما اإلنداف فيػ كائغ 

 متحخؾ.
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 الذيػات سبب حخكة اإلنداف: – 2

 ما الحؼ يحخكو ؟ شيػاتو.
عمى وجػده،  أوؿ شيػة، شيػة الصعاـ والذخاب حفاضاً 

والذيػة الثانية شيػة الجشذ، السخأة حفاضًا عمى الشػع، 
لػال ىحه الذيػة النقخض الشػع البذخؼ، وىحه الذيػة 
متغمغمة في أعساؽ اإلنداف، ىحا التغمغل يذيخ إليو 

 الحجيث الذخيف: 
)) ِإَذا َجاَءُكْع َمْغ َتْخَضْػَف ِديَشُو َوُخُمَقُو َفَأْنِكُحػُه، ِإالَّ 

 ْفَعُمػا َتُكْغ ِفْتَشٌة ِفي اأْلَْرِض َوَفَداٌد كبيخ ((تَ 
 ] التخمحؼ [

 لػ أقستع عقبات كأداء أماـ زواج الذباب ماذا يحجث ؟ يحجث الفداد: 

 ))... ِإالَّ َتْفَعُمػا َتُكْغ ِفْتَشٌة ِفي اأْلَْرِض َوَفَداٌد كبيخ ((
 أشياء متغمغمة في أعساؽ الشفذ، فمحلظ ال بج مغ تخشيجىا.ثسة أشياء إذا مشعتيا يستشع اإلنداف عشيا، لكغ ىشاؾ 

 اإلنداف مخيَّخ: – 6

ومخة ثانية أؤكج لكع أف اإلنداف ألنو السخمػؽ السكخَّـ، ومغ خرائز ىحا السخمػؽ أنو مخّيخ، ما داـ اإلنداف 
مخيخًا فكّل شيػاتو حيادية، يسكغ أف تكػف سمسًا يخقى 

تكػف دركات ييػؼ  بيا إلى أعمى عمييغ، ويسكغ أف
 بيا إلى أسفل سافميغ.

لمتػضيح بسفارقة عجيبة: في لقاء يتع بيغ الحكخ 
واألنثى، لػ أف ىحا المقاء وفق مشيج هللا، وفق شخع 
هللا، بخصبة، وعقج نكاح، وإيجاب وقبػؿ، وولي 
وشاىجيغ، وميخ، ماذا يشتج عشو ؟ يشتج عشو أسخة، 

ة، تع ىحا ولػ ترػرنا األب عالسا، والدوجة صالح



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

450 

 الدواج، أنجبػا أوالدا.
قمت لكع مخة: حجثشي أحج عمساء القخآف قاؿ لي: أنا عشجؼ ثسانية وثبلثػف حفيًجا، مشيع ما يديج عمى ثبلثة عذخ 
شبيبًا، كميع حفطة لكتاب هللا، ترػر إندانا تع لقاء زوجي بيشو وبيغ زوجتو فكاف بعج عجد مغ األعػاـ ثسانية 

ا مؤمشيغ، وفتيات صالحات، وأصيارا، األحفاد حفاظ كتاب هللا، أشباء، وميشجسػف، كل ىحا وثبلثػف حفيجا شباب
 الخيخ مغ لقاء زوجي، بالتعبيخ اآلخخ مغ عبلقة جشدية بيغ الدوجيغ، أليذ كحلظ ؟

عية، كمكع جسيعًا آباء أبشاء وأميات صالحػف، أنتع ثسخة ىحا الدواج، أليذ كحلظ ؟ فيحا عالع، ىحا خصيب، ىحا دا 
ىحا شبيب، ىحا ميشجس، أرأيت إلى العبلقة الجشدية، 

 لػ أنيا وفق مشيج هللا ؟
أنا أذكخ لي صجيق أخبخني أنو شخؽ بابو الداعة 
الخابعة صباحًا، فتح الباب فمع يجج أحًجا، فحانت مشو 
التفاتو إلى األسفل، فإذا بسحفطة تتحخؾ، فتحيا فػجج 

غ زنا، وحيشسا خخج شفبل ُولج لتّػه، أغمب الطغ أنو اب
إلى الجنيا وضع أماـ ىحا الباب، والخجل صالح، أخحه 
إلى السدتذفى، وإلى حاضشة... لكغ أنا وازنت بيغ 
شفل تشجبو أمو مغ زوج، حيشسا حسمت األخبار 

انتذخت أف ابشتشا حاممة، الحسج ، األخبار شارت بيغ األقارب، وجاءت التياني اليجايا، وخبلؿ ىحه األشيخ 
لتدعة األـ تييئ نفديا، تييئ الدخيخ، تييئ حاجات الصفل، وحيشسا أنجبت ىحا الصفل، جاءت التياني، كأنو ا

 عخس بالتقاليج الذامية، كيف جاء ىحا الصفل ؟ جاء مع احتفاالت والتياني واليجايا والفخح والػالئع، والعقيقة.
باب، وشفل يأتي مغ أبػيغ، الذيػة ىَي ىي، المقاء قمت: سبحاف هللا ! شفل يأتي في الحاوية أحيانًا، أو أماـ 

بيغ الحكخ واألنثى ىَػ ىػ، فإذا كاف وفق مشيج هللا أنجب أسخة وأوالدًا، وأحفادًا وأصيارًا، صارت األسخة، وأكثخ 
األججاد لو مغ خسدة وعذخيغ إلى خسدة وثبلثيغ حفيجا، إذا كاف عشجه خسذ بشات، كل بشت أنجبت خسدة 

 سػع : خسدة وعذخوف، كل ىحه السجسػعة الصاىخة أساسيا عبلقة زوجية، أساسيا عبلقة جشدية.أوالد، السج
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ىحه الذيػة أوؿ شيء حيادية، يسكغ أف تكػف سمسًا 
تخقى بو إلى أعمى عمييغ، ويسكغ أف تكػف دركات 
تيػؼ بيا إلى أسفل سافميغ، وفي بكل بمج ُدور 

مغ نفديا،  دعارة، وزنا، والدانية امخأة ساقصة، تخجل
أقدع لكع با لػ أف امخأة سقصت في الدنا إف رأت 
 امخأة محجبة تحسل ابشيا تحوب أسفًا عمى حاليا.
أييا اإلخػة الكخاـ، لمسخأة جساؿ الحذسة، جساؿ العفة، 
تذعخ السخأة العفيفة الذخيفة الحخة أنيا ممكة، والسخأة 

 .الداقصة شيء مبتحؿ، شيء ساقط شيء، ال أحج يأبو لو
، عافشا هللا وإياكع وعافى أوالدنا وأحفادنا وبشاتشا مغ كل زلل، وىػ شيء صعب ججًا.  عمى كلٍّ
أوؿ نقصة أف اإلنداف كائغ متحخؾ، ما الحؼ حخكو ؟ شيػة الصعاـ حفاضًا عمى وجػده، وشيػة الجشذ حفاضًا 

 عمى الشػع، ىحه الذيػة حيادية.
، الػقػد الدائل في السخكبة إف وضع في السدتػدعات السحَكسة، كشت أذكخ ىحا السثل كثيخًا، ألنو واضح ججاً 

وساؿ في األنابيب السحَكسة، وانفجخ في الػقت السشاسب، وفي السكاف السشاسب ولََّج حخكة نافعة، تقمُّظ أنت وأىمظ 
قػد ُىػىػ، قػة إلى مكاف جسيل، وإذا صبَّ ىحا الػقػد عمى السخكبة، وأصابيا شخارة أحخؽ السخكبة وَمغ فييا، الػ 

 نافعة، قػة ميمكة مجمخة.

 الدنا سقػط مغ كل الجػانب: – 4

تخػ إندانا يتدوج، ويحب زوجتو، تشجب لو أوالدا يسمؤوف البيت سخورًا، أسعج لحطات الدوج إذا جمذ مع أىمو 
 .أماـ زوجيا  وأوالده البخيئيغ الصاىخيغ، ليع كبلـ لصيف ججًا، ليع حخكات لصيفة، واألـ امخأة جسيمة متديشة
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ىكحا تختيب هللا عد وجل، إذا صح التعبيخ: الترسيع 
إليي الحكخ واألنثى ُصسِّسا في األصل ليكػنا زوجيغ، 
نحغ في العالع اإلسبلمي عشجنا الفتاة إما أنيا أـ، أو 
أنيا أخت، أو أنيا بشت ما عشجنا خميمة ما عشجنا 

صاقة، معيا عذيقة، ما عشجنا امخأة تستيغ الدنا، معيا ب
شيادة صحية، ليا نقابة، والعياذ با، ىحا الذيء 
ليذ عشجنا ليذ، نحغ في ببلد السدمسيغ ال نذخع 

 السعرية ببصاقات ونقابات وشيادة صحية.
عشجنا الفتاة إما أنيا أـ أو أنيا أخت أو أنيا بشت، عشجنا زوجة، وخالة وعسة، وبشت أخت، وبشت أخ، وبشت ابغ، 

خأة مقجَّسة، ىل ترجقػف أف الخجل إذا قاتل دوف عخضو فيػ شييج، الحؼ يجافع عغ زوجتو، أو وبشت بشت، الس
 عغ ابشتو، أو عغ أختو يعجُّ عشج هللا شييجًا. 

 ما مغ شيء أحب إلى هللا تعالى مغ شاب تائب:

، أييا اإلخػة، أنا أقػؿ لكع أييا الذباب: هللا عد وجل ال يشدى مغ فزمو أحجا، لظ خكع  عمى كلٍّ حق عميو، وأذكِّ
حيشسا أرػ أف معطع الحيغ يحزخوف ىحا الجرس مغ 

 الذباب األشيار بيحا الحجيث الذخيف: 
أحب إلى هللا تعالى مغ شاب  )) ما مغ شيء

 ((تائب
] أخخجو أبػ السطفخ الدسعاني عغ سمساف بدشج ضعيف، كسا ىػ في الجامع 
 الرغيخ[

كخ أف الشبي وهللا كشت في عقج قخاف، أحج الخصباء ذ
 ملسو هيلع هللا ىلص خاشب معاذًا فقاؿ لو: 

 )) َيا ُمَعاُذ، َوَّللاَِّ ِإنِّي أَلُِحبَُّظ، َوَّللاَِّ ِإنِّي أَلُِحبَُّظ (( 
 ] سشغ أبي داود [
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وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ لػ أف شابًا شعخ أف هللا يحبو، وخالق الدساوات واألرض يحبو، وهللا ما في األرض أعمى 
 مغ ىحه السختبة.

 ما مغ شيء أحب عمى هللا مغ شاب تائب، يقػؿ: انطخوا عبجؼ، تخؾ شيػتو مغ أجمي. 

 ال يدتػياف مثبل:

لكغ بسحاكسة مشصقية معقػؿ لذاب في ريعاف الذباب، شيػتو متأججة، يغس برخه عغ محاـر هللا، ويختاد بيػت 
ف عغ الحخاـ، ومشع نفدو عغ كل إثع، وخاؼ مغ هللا هللا، وبعيج عغ كل السعاصي واآلثاـ، ىحا الذاب الحؼ ع

عد وجل، معقػؿ أف يعامل ىحا الذاب في زواجو كسا يعامل شاب مشحخؼ لو خبخات مع الشداء قبل الدواج ؟ 
 ذّواؽ.

ورد في بعس األحاديث: لعغ هللا الحواقيغ والحواقات، 
 يعبَّخ عشيا اآلف بتعبيخ آخخ، عشجه خبخة .

خ مصيخ، عفتو وساـ شخؼ لو، الذاب السؤمغ شاى
 غس برخه وساـ شخؼ لو. 

)) ما مغ شيء أحب إلى هللا تعالى مغ شاب 
 ((ائبت

يقػؿ هللا عد وجل لمسبلئكة: " انطخوا عبجؼ، تخؾ 
 شيػتو مغ أجمي ".

 الدؤاؿ: ىل تعتقج أنو يسكغ أف تعاَمل أييا الذاب التائب، أييا الذاب الغاض لمبرخ ؛ أف تعاَمل عشج زواجظ
كسا يعاَمل شاب متفمت ؟ يسؤل عيشيو مغ الحخاـ، يسذي مع رفقاء الدػء، يديخ إلى ساعة متأخخة عمى مػقع في 
اإلنتخنت، أو عمى فيمع إباحي، ىحا الذاب الثاني أيعقل أف يعاَمل كسا يعامل مؤمغ شاىخ ؟ الجليل واحفطػا ىحه 

 اآلية:
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ئَ  يِّ ـْ َحِدَب الَِّحيَغ اْجَتَخُحػا الدَّ اِلَحاِت َسَػاء مَّْحَياُىع َوَمَساُتُيْع َساء َما ﴿ ًأ اِت ّأف نَّْجَعَمُيْع َكالَِّحيَغ آَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ
 َيْحُكُسػَف ﴾ 

 (  21) سػرة الجاثية اآلية: 

 في اآلخخة شيء بجييي، اآلية تذيخ إلى الحياة الجنيا:

 ػَف ﴾﴿ َسَػاء مَّْحَياُىع َوَمَساُتُيْع َساء َما َيْحُكسُ 
 في الجنيا.

 ( ﴾02﴿ َأَفَسْغ َكاَف ُمْؤِمًشا َكَسْغ َكاَف َفاِسًقا اَل َيْدَتُػوَف )
 ) سػرة الدججة(

 ( ﴾63( َما َلُكْع َكْيَف َتْحُكُسػَف )61﴿ َأَفَشْجَعُل اْلُسْدِمِسيَغ َكاْلُسْجِخِميَغ )
 ) سػرة القمع (

 ( ﴾07﴿ َوَىْل ُنَجاِزي ِإالَّ اْلَكُفػَر )
 ة سبأ () سػر 

 ( ﴾2( َوَمْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َشخًّا َيَخُه )7﴿ َفَسْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َخْيًخا َيَخُه )
 ) سػرة الدلدلة ( 

 ال يزيع عسٌل عشج هللا:

لي صجيق زار دمذق، ىػ مغ لبشاف، يبجو أنو وقع لو خصأ في القيادة سبَّب ضخرا لديارة أخخػ، والديارة 
بيا يختدؽ مشيا، سيارة عامة، والسألػؼ أف اإلنداف إذا أصاب مخكبتو ضخٌر يريح ويعمػ صػتو، والخجل صاح

غشي يجفع لو ما يخيج، فإذا بيحا األخ يشطخ إلى الحؼ سبَّب لو الحادث، ىحا في أثشاء أحجاث لبشاف، بابتدامة 
الميخات إلصبلح سيارتو، شيء راضية، ويقػؿ لو: ال شيء عميظ، سامحتظ، كاف سيجفع بزعة آالؼ مغ 

عجيب، ببل تعقيجات، ببل تذشج، ببل رفع صػت، فيحا الرجيق الحؼ معي لبشاني، وججت مشو دمعة تديل عمى 
 خجه، ىحه الجمعة حيختشي، إنداف غشي، لػ شمب مشو خسدة آالؼ فيي ال شيء أماـ غشاه، فمساذا دمعت عيشو ؟ 
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شتيغ كاف سألتو: ما الحؼ أبكاؾ ؟ قاؿ لي: قبل س
إنداف راكب سيارة سػرية في بيخوت، كل ندائو 
محجبات، وأصابشي بأذػ في مخكبتي، أردت أال أفدج 
عميو ندىتو، قمت لو: سامحُتظ، ما الحؼ دعاه لمبكاء 

 ؟ أف هللا ما ضيع لو ىحا السػقف.
وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ لػ أنقحت نسمة في أثشاء 

يزيع، لػ أشعست الػضػء فيحا العسل عشج هللا ال 
 ىخة فيحا العسل ال يزيع.

 َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو َعْغ َرُسػِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: 
ْت ِبَكْمٍب َعَمى َرْأِس َرِكيٍّ َيْمَيُث َكاَد َيْقُتُمُو اْلَعَصُر، َفشَ  َيا، َفَأْوَثَقْتُو ِبِخَساِرَىا، )) ُغِفَخ اِلْمَخَأٍة ُمػِمَدٍة َمخَّ َدَعْت ُخفَّ
 َفَشَدَعْت َلُو ِمْغ اْلَساِء، َفُغِفَخ َلَيا ِبَحِلَظ ((

 ] متفق عميو [

امخأة بغي رأت كمبًا يكاد يسػت مغ العصر، ندلت البئخ ومؤلت خفيا ماًء، وارتقت، وسقت الكمب، فذكخ هللا ليا 
 ة، وال مجيحًا، لكشيا أرادت إنقاذ ىحا الحيػاف.فغفخ ليا، ىي في الرحخاء ال تخجػ سسع

وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ سأسسعكع ىحا الشز وأنا مؤمغ بو: ما أحدغ عبٌج مغ مدمع أو كافخ إال وقع أجخه عمى 
 هللا في الجنيا أـ في اآلخخة.

ا، تعيغ إندانا، ويزيع ىحا تعسل عسبل شيبا، تخحع إندانا، تكـخ إندانا، تعالج إندانا، تصعع إندانا، تدتخ إندان
 العسل ؟! 

 الكفار ال يخحسػف أحًجا:

ماذا يعاني السدمسػف اليـػ مغ أعجاء أشجاء أقػياء ؟ في غفمة مغ الجىخ بشػا قػتيع العسبلقة، وفخضػا ثقافتيع 
 عمى العالع كمو:

 ﴿ َشَغْػا ِفي اْلِببَلِد ﴾
 ) سػرة الفجخ (
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 لع يقل: شغػا في بمجىع، بل: 

 ْلِببَلِد ﴾﴿ ِفي ا
 ﴿ َفَأْكَثُخوا ِفيَيا اْلَفَداَد ﴾ 

 ) سػرة الفجخ ( 

في مكاف يقرفػف، وفي مكاف يفدجوف بأفبلميع، 
 ؟ تغصخسػف، قالػا: َمغ أشج مشا قػةىؤالء مدتكبخوف م

يقػؿ بعس زعساء ىحه الببلد العسبلقة: سياستشا 
الخارجية كالجاخمية، في األساس الدياسة الجاخمية 

ػزراء أما الخارجية فسفاوضات، الخارجية أوامخ لم
 أيزًا أوامخ، وتعميسات، وإمبلءات، وضغػط.

﴿ َشَغْػا ِفي اْلِببَلِد َفَأْكَثُخوا ِفيَيا اْلَفَداَد َفَأْكَثُخوا ِفيَيا 
 اْلَفَداَد﴾

 تغصخسػا.

 ﴿ َوَقاُلػا َمْغ َأَشجُّ ِمشَّا ُقػًَّة ﴾
 ( 15) سػرة فرمت اآلية: 

 اف :تفػقػا في العسخ 

 ْع َجبَّاِريَغ ﴾﴿ َأَتْبُشػَف ِبُكلِّ ِريٍع آَيًة َتْعَبُثػَف * َوَتتَِّخُحوَف َمَراِنَع َلَعمَُّكْع َتْخُمُجوَف * َوِإَذا َبَصْذُتع َبَصْذتُ 
 ) سػرة الذعخاء (

 تفػٌؽ عسخاني، وتفػؽ صشاعي، وتفػؽ عدكخؼ، وتفػؽ عمسي، و:

 ﴿ َوَكاُنػا ُمْدَتْبِرِخيَغ ﴾
 العشكبػت () سػرة 

 وغصخسة.
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 وما أىمظ هللا قػمًا إال ذكخىع أنو أىمظ مغ ىػ أشج مشيع قػة، إال عادًا حيشسا أىمكيا قاؿ:

 ( ﴾ 01﴿ َأَوَلْع َيَخْوا َأفَّ َّللاََّ الَِّحي َخَمَقُيْع ُىَػ َأَشجُّ ِمْشُيْع ُقػًَّة )
 ( 15) سػرة فرمت اآلية: 

  يعشي ما كاف فػقيا إال هللا ومع ذلظ:

 ﴿ َفَربَّ َعَمْيِيْع َربَُّظ َسْػَط َعَحاٍب * ِإفَّ َربََّظ َلِباْلِسْخَصاِد ﴾ 
 ) سػرة الفجخ (

 هللا عد وجل ال تزيع عشجه مثقاؿ ذرة:

  ﴿ َفبَل ُتْطَمُع َنْفٌذ َشْيًئا ﴾

 

﴿َفبَل ُتْطَمُع َنْفٌذ َشْيًئا َوِإْف َكاَف ِمْثَقاَؿ َحبٍَّة ِمْغ َخْخَدٍؿ 
 (﴾47ِبَيا َوَكَفى ِبَشا َحاِسِبيَغ )َأَتْيَشا 

 ) سػرة األنبياء(

 ( ﴾ 70﴿ َواَل ُيْطَمُسػَف َفِتيبًل )
 ) سػرة اإلسخاء(

 خيط بيغ فمقتي الشػاة، ىحا ىػ الفتيل:
 ( ﴾ 024﴿ َواَل ُيْطَمُسػَف َنِقيًخا )

 ) سػرة الشداء(

ار قصسيخ، غذاء رقيق يمف الشػاة، وال حبة مغ والشػاة أحج رأسييا مؤنف كاإلبخة، ىحا الشقيخ، وال تطمسػف مقج
 خخدؿ.

حيشسا يدتقيع الذاب قبل الدواج أوؿ مكافأة لو زوجة تدخه إف نطخ إلييا، وتصيعو إف أمخىا، وتحفطو إف غاب 
 عشيا.
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 الدوجة الرالحة حدشُة الجنيا:

صجيقو يتكمع العخبية، ألنو تبخع  مخة كشت في دعػة في استشبػؿ، أوصمشي سائق إلى السصار، ىػ ال يتكمع العخبية،
بإيرالي، أردت أف أشكخه، قمت لو: أنت متدوج ؟ قاؿ: ال، قمت لو: أدعػ لظ بدوجة صالحة تدخؾ إف نطخت 
إلييا، وتحفطظ إذا غبت عشيا، وتصيعظ إف أمختيا، قاؿ لي: وهللا أتسشى أف أوصمظ إلى دمذق، مغ شجة فخحو 

 بيحا الجعاء، لحلظ قاؿ تعالى:
 

ْنَيا َحَدَشًة َوِفي اْْلَِخَخِة َحَدَشًة َوِقَشا ﴿  َربََّشا َآِتَشا ِفي الجُّ
 ( ﴾ 210َعَحاَب الشَّاِر )

 ) سػرة البقخة (

قاؿ عمساء التفديخ: السخأة الرالحة حدشة الجنيا، 
 ستيخة عفيفة قشػعة: 

 )) َأْعَطُع الشَِّداِء َبَخَكًة َأْيَدُخُىغَّ َمُئػَنًة (( 
 ] أحسج [

 طع الشداء بخكة أقمُّيغ ميخًا.أع

ىشاؾ صحابي شمبت مشو زوجتو حاجات ال يسمظ ثسشيا، بالتعبيخ السعاصخ ضغصت عميو، فقاؿ: >> اعمسي 
أيتيا السخأة، أف في الجشة مغ الحػر العيغ ما لػ أشمت إحجاىا عمى األرض لغمب نػر وجييا ضػء الذسذ 

 أضحي بيغ مغ أجمظ <<.  والقسخ، فؤَلف أضحي بِظ مغ أجميغ أىػف مغ أف

ع زوجيا، وتقػؿ: >> اتِق هللا فيشا، نربخ عمى الجػع، وال نربخ عمى  الرحابية الجميمة التي كانت تػدِّ
 <<.الحخاـ
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في عرػر التخمف اإليساني تزغط السخأة عمى 
الخجل إلى أف يأكل الساؿ الحخاـ، فإذا أكل الساؿ 

س، وىحا الحخاـ سقط مغ عيغ هللا، ومغ عيغ الشا
 الساؿ الحؼ جسعو بالحخاـ يتمفو هللا عد وجل.
إذًا: شيػة الجشذ شيػة حيادية، ويسكغ أف ترل بيا 
إلى أعمى عمييغ، فمػ تدوجت امخأة صالحة، وأدعػ 
لكل الذباب بدوجة صالحة، وأنجبت مشيا غبلمًا، 
ىحا الغبلـ ربيتو تخبية إيسانية، أحج اإلخػة خصباء 

تأخخا، فييأ البشو شصيخة، قاؿ لو: كميا في الصخيق، ال يػجج وقت، وقف الصفل، وقاؿ: قاؿ السداجج استيقع مخة م
عميو الربلة والدبلـ: األكل في الصخيق دناءة، أعصى درسا ألبيو، ىحا ىػ الصفل السخبى الحؼ يشذأ عمى شاعة 

 ل صغيخ.هللا، عمى حفع كتاب هللا، وهللا أحيانًا يكاد يخمع قمبظ محبة لو إذا تكمع شف

مخة دخل عمى سيجنا عسخ بغ عبج العديد وفٌج مغ الحجاز، تقجَّميع غبلـ صغيخ، غزب سيجنا عسخ، وقاؿ: 
"اجمذ أييا الغبلـ، ولَيُقع َمغ ىػ أكبخ مشظ سشًا، قاؿ لو: أصمح هللا األميخ، السخء بأصغخيو ؛ قمبو ولدانو، فإذا 

ج استحق الكبلـ، ولػ أف األمخ كسا تقػؿ لكاف في األمة مغ ىػ أحق وىب هللا العبج لدانًا ذاكخًا، وقمبًا حافطًا فق
 مشظ بيحا السجمذ "، إنيا فراحة ما بعجىا فراحة.

 كل شيػة ليا سبيل شخعيٌّ إلروائيا:

أييا األخػة، نشتقل إلى فكخة دقيقة ججًا، ما مغ شيػة أودعيا هللا في اإلنداف إال وجعل ليا قشاة نطيفة تدخؼ 
 حخماف في اإلسبلـ:  خبلليا، فبل

َداَء، َفَسْغ َرِغَب َعْغ ُسشَِّتي ))... ِإنِّي أَلَْخَذاُكْع َلِلَِّ، َوَأْتَقاُكْع َلُو، َلِكشِّي َأُصػـُ َوُأْفِصُخ، َوُأَصمِّي َوَأْرُقُج، َوَأَتَدوَُّج الشِّ 
 َفَمْيَذ ِمشِّي (( 

 ] البخارؼ [
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عل هللُا ليا ما مغ شيػة أودعيا هللا في اإلنداف إال وج
قشاة نطيفة تدخؼ خبلليا، فيسكغ أف تتحخؾ فييا مئة 
وثسانيغ درجة، لكغ السؤمغ يػقع حخكتو بجافع شيػتو 
في الحيد الحؼ سسح هللا بو، ىحا يكػف بالربخ، 
اإليساف نرفو صبخ، ونرفو شكخ، الربخ إيقاع 
الحخكة بجافع الذيػة في الحيد الحؼ سسح هللا بو، 

 قػلو تعالى:ولعل بعزيع فدخ 

 ﴿ َبِقيَُّة َّللّاِ َخْيٌخ لَُّكْع ﴾ 
 ( 86) سػرة ىػد اآلية: 

مدسػح لظ أف تتدوج، وأف تخػ مغ الشداء أمظ وأختظ، وابشتظ وعستظ، وخالتظ وبشت أخيظ، وبشت أختظ، ىحه 
، لحلظ اآلية الكخيسة:  السحاـر

 َغ َّللاَِّ ﴾ ﴿ َوَمْغ َأَضلُّ ِمسَِّغ اتََّبَع َىَػاُه ِبَغْيِخ ُىًجى مِّ 
 ( 50) سػرة القرز اآلية: 

السعشى السعاكذ أو السخالف في أصػؿ الفقو: الحؼ يتبع ىػاه وفق ىجػ هللا عد وجل ال شيء عميو، فسغ 
السسكغ أف تتدوج، ويريخ لقاء، وأف تدتيقع لقياـ الميل، وأف تبكي في الربلة، ألنظ ما فعمت شيئًا، فعمت شيئًا 

 مخ هللا ونييو، لحلظ قاؿ عميو الربلة والدبلـ: وفق مشيج هللا، وفق أ

 )) الحسج  الحي رزقشي حب عائذة (( 
 ] ورد في األثخ [

أقػؿ لكع وال أبالغ: األصل أف تحب هللا، وأف تحب رسػلو مغ فخوع محبة هللا، وأف تحب صحابتو الكخاـ جسيعًا، 
عامميغ، والعمساء الخبانييغ، وأف تحب بيػت هللا، وأف تحب السؤمشيغ، وأف تحب الرالحيغ، وأف تحب العمساء ال

وأف تحب كتاب هللا، ومغ فخوع محبة هللا أف تحب زوجتظ، ألنيا حميمتظ، ألف هللا أمخؾ أف تحبيا، والشبي عمسشا 
 ذلظ: 

 )) الحسج  الحي رزقشي حب عائذة ((
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أػ إنجاًزا يثشي عميو، وبعزيع يجج البيت والحب ترشعو أنت بيجؾ، يجخل الخجل إلى البيت فيدمع، ويبتدع، إذا ر 
مختبا، والصبخ جاىدا، الدوجة مختجية أجسل ثيابيا، ال تدسع الدوجُة مشو: الدبلـ عميكع، فمحلظ قل: هللا يخضى 
عميِظ، أنا سعيج ججًا بيحا الدواج، أنت أمل حياتي، كبلـ لصيف، كاف عميو الربلة والدبلـ إذا دخل بيتو بدامًا 

 ف يقػؿ: ضحاكًا، كا

 )) فإنيغ السؤندات الغاليات (( 
 ] الحاكع والصبخاني عغ عقبة بغ عامخ بدشج ضعيف [

أكثخ السذكبلت التي أشمع عمييا مغ خبلؿ الياتف 
أف الدوج ال يتكمع كمسة في البيت، ومخة أحريت 
عمى خصيب قاؿ لي: السكالسة مع خصيبتي استسخت 

كمسة في  ثبلث عذخ ساعة، بعجىا بدشتيغ ال يتكمع
البيت، ثبلثة عذخ ساعة بعج سشتيغ تجخ مشو الكبلـ 
جخِّا، الحب يدتسخ ويتشامى بالبدسة، بالكمسة الصيبة، 
بالذكخ، باالعتحار أحيانًا، والبصػلة أف تشجح مع 
ربظ، ومع أىمظ، ومع أوالدؾ، وفي عسمظ، ومع 

ومع عسمظ، ومع صحتظ، وليذ ىشاؾ نجاح صحتظ، احفع ىحه الخباعية، أف تشجح مع هللا، ومع أىمظ، وأوالدؾ، 
 جدئي، الشجاح شسػلي.

ما مغ شيػة أودعيا هللا في اإلنداف إال وجعل ليا قشاة نطيفة تدخؼ خبلليا، ىحا مغ فزل هللا عميشا جسيعًا فبل 
اء حخماف في اإلسبلـ، وال قيػد، وال حػاجد بيغ الدوجيغ، فإذا كاف الدوج معمػماتو ضعيفة مشع زوجتو مغ أشي
ىي مباحة ليا، مباح ليا أف تتديغ لو كسا يبجو ليا، ألنيا حبلؿ لو، ببل في قيج وال في شخط، إال كسا قاؿ الشبي 

 ملسو هيلع هللا ىلص: 

 )) اتقػا الحيزة والجبخ (( 
 ] ورد في األثخ [
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والباقي ال داعي لمتفاصيل السحخجة، ىحاف شيئاف 
رسػؿ هللا،  محخماف فقط، والباقي مدسػح، الدواج سشة

والدوجة الرالحة حدشة الجنيا، ومحبة الدوجة مغ 
فخوع محبة هللا، ألنيا أـ أوالدؾ، وألف حبظ لدوجتظ 

 يخفع مغ قجرؾ عشج هللا.

الفكخة الجقيقة أف الذيصاف لو نذاشات كثيخة، مغ 
يقػؿ لي أخصخ نذاط لو، وأكبخ نذاط ؟ ىػ التفخيق 

 بيغ الدوجيغ.

ُقػَف ِبوِ   ( ﴾ 012َبْيَغ اْلَسْخِء َوَزْوِجِو ) ﴿ َما ُيَفخِّ
 ) سػرة البقخة (

لحلظ عسل الذيصاف أف يكخِّىظ بدوجتظ، بيشسا اإليساف يجعػؾ أف تحب زوجتظ، أنا أرفس أشج الخفس مقػلة 
يتجاوليا العامة: أف بعج فتخة يألف الدوجيغ بعزيسا، ىحا كبلـ ليذ صحيحا، إف كاف كحلظ فيشاؾ خصأ 

لعبلقة بيشيسا، الحب الدوجي يتشامى، وفي كل سغ السخأة ليا جساؿ، وىي عخوس ليا جساؿ، وىي استخاتيجي في ا
 أـ، وىي ججة، وىي أكبخ امخأة في األسخة يدسػنيا عسيجة األسخة، ليا جساؿ مغ نػع آخخ.

 عقُج الدواج أقجس العقػد:

فمحلظ السخأة بالدواج ليا مدتقبل، لكغ بالدنا ما داـ 
ؿ حيشسا يدوؼ جساليا تمقى في فييا مدحة جسا

 .الصخيق، فبل مدتقبل لمسخأة مغ دوف زواج
وأنا أقػؿ: إنداف يفكخ أف يتدوج زواجا مؤقتا اإلماـ 
األوزاعي يخػ أنظ إذا عقجت عقجًا، وفي نيتظ 
التصميق بعج حيغ لقيَت هللا وأنت زاف، عقج الدواج 
عمى التأبيج، ىل تخضى بشت في األرض أف تتدوج 

ديط ؟ ال تقبل، ىل يقبل أب ؟ لحلظ عقج ألمج ب
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 الدواج عمى التأبيج، بل إف عقج الدواج أقجس عقج عمى اإلشبلؽ، قاؿ تعالى:
 (﴾ 20﴿َوَكْيَف َتْأُخُحوَنُو َوَقْج َأْفَزى َبْعُزُكْع ِإَلى َبْعٍس َوَأَخْحَف ِمْشُكْع ِميَثاًقا َغِميًطا )

 )سػرة الشداء(

رض عقج الدواج، ألف ىحا عقج يشتج عشو أوالد وأحفاد، وتشذأ عشو ذرية، وأكثخ أقجس عقج عمى اإلشبلؽ في األ
 مكافأة لمدوجيغ:

يََّتُيْع َوَما َأَلْتَشاُىْع ِمْغ  يَُّتُيْع ِبِإيَساٍف َأْلَحْقَشا ِبِيْع ُذرِّ َكَدَب  َعَسِمِيْع ِمْغ َشْيٍء ُكلُّ اْمِخٍئ ِبَسا﴿ َوالَِّحيَغ َآَمُشػا َواتََّبَعْتُيْع ُذرِّ
 ( ﴾ 20َرِىيٌغ )

 ) سػرة الصػر(

فمحلظ الحجيث الحؼ تقذعخ مشو جمػد اإلنداف: أف هللا عد وجل فيسا يخوؼ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، والحجيث في الجامع 
 الرغيخ: 

 )) ومغ تدوج ثقة با، واحتدابا كاف حقا عمى هللا تعالى أف يعيشو، وأف يبارؾ لو (( 
 عغ جابخ بدشج ضعيف [] الجامع الرغيخ 

خ، وىشاؾ  شاب يصمب العفاؼ األمخ ميدخ مغ ِقبل هللا عد وجل، ال تقمق ما دمت تصمب العفاؼ، فاألمخ ميدَّ
قرز ال تعج وال تحرى عغ شباب خصبػا، وليذ في يجىع شيء، وهللا عد جل أكخميع، وتفزل عمييع بدوجة 

 صالحة، سعجوا بيا وسعجت بيع.

 يسكغ أف نخقى بيا إلى أعمى عمييغ، ويسكغ أف يكػف لشا أوالد شاىخوف. عمى كلٍّ شيػة السخأة 

ْنَداُف اْنَقَصَع َعْشُو َعَسُمُو ِإالَّ ِمْغ َثبَلَثٍة: ِإالَّ ِمْغ َصَجَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْمٍع ُيشْ  َتَفُع ِبِو، َأْو َوَلٍج َصاِلٍح )) ِإَذا َماَت اإلِْ
 َيْجُعػ َلُو (( 

 خيخة [] مدمع عغ أبي ى

حتى إف سيجنا عسخ يقػؿ فيسا تخوؼ الخوايات: >> أقـػ إلى زوجتي، وما بي مغ شيػة إال ابتغاء ولج صالح يشفع 
 الشاس مغ بعجؼ <<.

 والػلج استسخار لظ.
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 السػضػع العمسي: معامل ُكخًيات الجـ الحسخاء:

 أييا اإلخػة، السػضػع العمسي:

 السعامل في الجدع:معامل ُكخًيات الجـ الحسخاء أخصُخ  – 0

في ِنْقِي العطاـ معامل مغ أخصخ السعامل، إذا أكل اإلنداف لحسا مصبػخا بعطسو، فالعطسة لػ ىدىا كثيخًا يشدؿ 
 ماسػرة سسخاء مشيا، ىحه ىي معامل كخيات الجـ الحسخاء، ىحه أخصخ معامل في الجدع البذخؼ.

 نقُي العطاـ مكاف معامل ُكخًيات الجـ الحسخاء: – 2

يغ وضعيا هللا ؟ ضسغ العطاـ، الجماغ ضسغ أ
الجسجسة في حرغ حريغ، والقمب ضسغ القفز 
الرجرؼ، والعيغ ضسغ السحجخ، والشخاع الذػكي 
ضسغ العسػد الفقخؼ، ومعامل الكخيات الحسخاء 

 ضسغ العطاـ.
 
 
 

 كع تشتج معامل ُكخًيات الجـ الحسخاء في الثانية ؟ – 6

الػاحجة مميػنيغ ونرف مميػف كخية، ويسػت في الثانية الػاحج مميػناف ونرف ىحه السعامل تشتج في الثانية 
 مميػف كخية حسخاء.
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 أيغ تحىب الكخيات الحسخاء السيتة ؟ – 4

ىشاؾ ممسح اقترادؼ: ىحه الكخيات الحسخاء السيتة 
 مغ السسكغ أف تصخح خارج الجدع بديػلة 
ه لكغ ربشا عد وجل يعمسشا درسًا في االقتراد، ىح
الكخيات الحسخاء السيتة تحىب إلى الصحاؿ، الصحاؿ 
مقبخة الكخيات الحسخاء، تحمَّل إلى عػامميا األولية، 
فييا حجيج وفييا ىيسػغمػبيغ، الحجيج يفخز عغ 
ىيسػغمػبيغ، الحجيج يعاد شحشو إلى معامل كخيات 
الجـ الحسخاء، ليعاد ترشيعو ثانية، و الييسػغمػبيغ 

ف السادة الرفخاء، ربسا عد وجل كغ فيكػف، لكغ عمَّسشا أف ندتفيج مغ كل شيء، فيحه يحىب إلى الكبج ليكػ 
الكخيات الحسخاء السيتة، وفي الصحاؿ مقبختيا، الصحاؿ يحمميا إلى عػامميا األساسية، ويعيج شحغ الحجيج إلى 

ء، والرفخاء مادة فعالة معامل كخيات الجـ الحسخاء داخل العطاـ، ويذحغ ىيسػغمػبيغ إلى الكبج ليكػف الرفخا
، إذا استأصمت الرفخاء ال يدتصيع اإلنداف يأكل دىشا، ألف الجىغ يتعصل ىزسو  ججًا في ىزع الجىػف والذحـػ

 باستئراؿ الرفخاء.

 ماذا لػ كفَّت ىحه السرانع عغ ترشيع الكخيات الحسخاء ؟ – 1

ترشيع الكخيات الحسخاء حتى اآلف ال  عشجنا مخض خصيخ اسسو فقخ دـ ال مرشع، ىحه السعامل حيغ تكفُّ عغ
يعخؼ الدبب، ىحا مخض خصيخ ججًا، اسسو ابيزاض الجـ، أو فقخ الجـ البلمرشع، معامل كخيات الجـ الحسخاء 

 تكف عغ ترشيع الكخيات، ما عبلقة ىحا الكبلـ بسػضػع ىحا المقاء ؟ 

 نقز الجـ السشتطُع بالحجامة تشذيط لسعامل الكخيات الحسخاء : – 3

 عبلقة ليا الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أمخنا بالحجامة، ويجب أف يعمع لجيكع أف تػجييات الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ال عبلقة ليا بثقافة العرخ، وال
 باجتياد الشبي، وال عبلقة ليا بسعصيات العرخ، وال عبلقة ليا بأؼ شيء: 
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 ﴿ ِإْف ُىَػ ِإالَّ َوْحٌي ُيػَحى ﴾ 
 ) سػرة الشجع( 

يجب أف تعتقج أف تػجييات الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، ال يسكغ أف 
تكػف مغ بيئة العرخ، يقػؿ لظ: بيئة بديصة ججًا، 
العبلج كاف بالحجامة، العسل أكبخ مغ ىحا، ما داـ 
الشبي أمخ بالحجامة فالحجامة ليدت مغ معصيات 
العرخ، وال مغ خرائز البيئة، وال مغ ثقافة الشبي، 

 ياد الشبي.وال مغ اجت

 ﴿ ِإْف ُىَػ ِإالَّ َوْحٌي ُيػَحى ﴾ 
 ) سػرة الشجع( 

الحكسة ال أحج يعمع، ثع اكتذف أف معامل الكخيات الجـ الحسخاء صيانتيا الػحيجة في نقز الجـ السشتطع، 
ط صيانتيا الػحيجة في نقز الجـ السشتطع، فحيشسا تأخح الجـ يشقز الجـ في الجدع، وىحه السعامل تشذط، فتشذي
ىحه السعامل بذكل مدتسخ يتع عغ شخيق نقز الجـ السشتطع، ىحا الحؼ قاؿ ىحا الكبلـ ليذ مدمسًا، وال يعخؼ 
عغ اإلسبلـ شيئًا، بل ال يعخؼ عغ الحجامة شيئًا، إال أنو اكتذف أف نقز الجـ السشتطع يرػف السعسل الحؼ إذا 

 أمخنا أف نحتجع.تػقف كاف السػت السحقق، فمحلظ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص 

 فرُج الجـ مغ الػريج ليذ كالحجامة: – 7

بعزيع يقػؿ: لػ أخحنا الجـ مغ الػريج، يسكغ، لكغ 
يبجو أف الحجامة تأخح الجـ مغ سصح راكج، السفرل 
فيو دـ، لكغ مع الحخكة الجورة الجمػية ىشا نذصة، مغ 
أيغ أخحت ىحا ؟ الحؼ عشجه شعخ ضعيف يشرح 

ة حتى تحخؾ فخوة الخأس، و بفخشاة ليا رؤوس حاد
 .بالتحخيظ تشذط الجورة الجمػية 
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فمػ فخكت يجيظ تحسخ يجيظ، فالجورة الجمػية تشذصت بالحخكة، فأؼ مكاف فيو حخكة فيو دورة دمػية نذصة، أما 
ـ الطيخ فيػ سصح ما فيو حخكة، فمحلظ حيشسا يؤخح الجـ مغ الطيخ تتشذط األوعية الجمػية وتتججد، ألف نقز الج
السشتطع يديع بذكل أو بآخخ في صيانة ىحا الجياز الخصيخ الحؼ يعاني مشو العالع ما يعاني، والسخض الخصيخ 
اسسو ابيزاض الجـ، فحيشسا تكف ىحه السعامل عغ ترشيع الكخيات الحسخاء ال تبقى إال البيزاء، فيربح الجـ 

 أبيس، وىػ مخض اسسو ابيزاض الجـ.
أف الجـ الحؼ في حبل الدخر ىحا الجـ في أؼ مكاف يػضع في الجدع تتذكل مشو  سبحاف هللا ! اكتذفػا اآلف

خبليا كالخبليا السجاورة، فيشاؾ بشػؾ، ىحه اسسيا الخبليا الجحعية، دـ حبل الدخر يؤخح، ويػضع في بشظ، وأؼ 
دخر تتذكل إنداف أصابو وـر خبيث ال بج مغ استئراؿ ىحا الشديج، لػ وضع مكاف االستئراؿ دـ مغ حبل ال

 مشو خبليا مساثمة لمخبليا السجاورة، وال زاؿ اإلنداف يكتذف حقائق في الجدع محىمة
 ﴿ َوَما ُأوِتيُتع مِّغ اْلِعْمِع ِإالَّ َقِميبًل ﴾ 

 ) سػرة اإلسخاء ( 

 أتحدب أنظ جـخ صغيخ وفيظ انصػى العالع األكبخ
*** 
ليحا السخيس عذخة شخيانات، مجسػع أقصارىا يداوؼ  حجثشي شبيب قمب قاؿ: حيشسا يدج شخياف في القمب يتخمق
 قصخ الذخياف السدجود، صيانة ذاتية، ىحا مغ فزل هللا عميشا.

 ( ﴾ 20﴿ َوِفي َأْنُفِدُكْع َأَفبَل ُتْبِرُخوَف )
 ) سػرة الحرايات ( 

 والحسج  رب العالسيغ 
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تعخية السخأة  -2-شيػة الجشذ  -06-( مقػمات التكميف : الذيػة 63-27الجرس )
 مدمظ شيصاني والتدتخ مدمظ رحساني

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
 والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

 شيػة الجشذ: مقجمة بيغ يجي

أييا اإلخػة الكخاـ، مع الجرس الدابع والعذخيغ مغ دروس العقيجة واإلعجاز، وفي ىحه الجروس تحجثشا عغ 
مقػمات التكميف، وقفشا وقفة متأنية عشج الكػف كأحج أكبخ مقػمات التكميف، ثع وقفشا عشج العقل، وبعج العقل وقفشا 

حمقات عجيجة في الحجيث عغ شيػة الساؿ، وفي الجرس الساضي انتقمشا  عشج الفصخة، وانتقمشا إلى الذيػة، وأمزيشا
 إلى شيػة الجشذ، أما اليـػ فشتابع ىحا السػضػع، لكغ أحببت أف أضع بيغ أيجيكع ىحه السقجمة: 

 العقيجة أىعُّ مقاشع اإلسبلـ األربعة:

، فإّف ىحا اليـخ مقصع إلى  إذا صح أف اإلسبلـ ىـخ
قصع ىػ العقيجة، وىػ أخصخ أربعة مقاشع: وأعمى م

ما في الجيغ، فإف صحت صح العسل، وإف صح 
العسل سمع اإلنداف، وسعج في الجنيا واآلخخة، ىحا 
كبلـ دقيق، إف صحت العقيجة، بتعبيخ معاصخ: إف 
صح الترػر، إف صحت العقيجة، أو صح الترػر 
صمح العسل، وإذا صمح العسل سمع اإلنداف، وسعج 

وإف فدجة العقيجة أو فدج الترػر  في الجنيا واآلخخة،
 شقي اإلنداف في الجنيا واآلخخة.
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تقخيبًا: العقيجة يسثميا السيداف، والخصأ الكبيخ الحؼ ال يرحح ىػ الخصأ في السيداف نفدو، إذا كاف السيداف غيخ 
ما الخصأ في متداٍو لػ استخجمتو مميػف مخة ففي كل ىحه السخات الػزف غيخ صحيح، ألف الخصأ في السيداف، أ

الػزف فبل يتكخر، فمػ وزنت حاجة، وتػىست الكيمػيغ واحجا فيحا خصأ مخة واحجة، والخصأ في السيداف ال يرحح، 
 لكغ الخصأ في الػزف ال يتكخر.

أوؿ مقصع في اإلسبلـ اليخمي العقيجة، إف صحت صح العسل واإلنداف سمع، وسعج في الجنيا واآلخخة، وإف لع 
 لعسل، وشقي اإلنداف، وىمظ في الجنيا واآلخخة.ترح العقيجة ساء ا

مثل صارخ: أنت راكب مخكبة، وفي لػحة البيانات تألق ضػء أحسخ، إذا ترػرت أف ىحا التألق تألًقا تدييشيِّا 
ليدمَِّيظ في الصخيق، فتابعت الديخ احتخؽ السحخؾ، وتػقفت الديارة، وتعصمت الخحمة، وألغي اليجؼ، وإف فيست 

تألقا تححيخًيا أوقفت السخكبة، وأضفت الديت، وسمع السحخؾ، وتابعت الديخ، وبمغت اليجؼ، فالفخؽ ىحا التألق 
 كبيخ بيغ أف تترػر ىحا التألق تدييشيا أو تححيخيا.

مثل آخخ: أنت مطمي، وحيشسا انصمقت بسطمتظ مغ الصائخة ال تعخؼ ما شكل ىحه السطمة، أعصػؾ إياىا كحقيبة 
، يا تخػ شكميا دائخؼ، بيزػؼ، مدتصيل، مخبع، عجـ معخفتظ لذكل السطمة ال يقجـ وال تفتح في أثشاء اليبػط

ىحه الحباؿ ؟ ما قصخ ىحه  يؤخخ، يا تخػ كع حببل فييا ؟ الحباؿ مغ خيػط شبيعية أـ صشاعية ؟ ما ألػاف
ة إذا جيمتيا ندلت ؟ قج تجيل مئات السعمػمات، وىحا الجيل ال يؤثخ في ندولظ سالسًا، إال معمػمة واحجالحباؿ

 ميتًا ؛ شخيقة فتح السطمة.
العقيجة تسثل شخيقة فتح السطمة، والعقيجة تسثل تألق ىحا الزػء، لساذا ؟ قزية حزػر درس عمع ليدت قزية 
مداجية، وعمى وقت الفخاغ، وشيء ثانػؼ، حيشسا أرػ وقتًا فارغًا أذىب، وأحزخ درس عمع، قزية شمب العمع 

عمسظ يحجد مريخؾ، يجب أف تعمع عمع اليقيغ أف ما ِمغ مذكمة عمى سصح األرض  مصمب مريخؼ، ألف شمب
في الخسذ قارات، ومغ آدـ إلى يـػ القيامة إال بدبب خخوج عغ مشيج هللا، إال بدبب خخوج عغ تعميسات 
ل يفعل الرانع، وما مغ خخوج عغ تعميسات هللا عد وجل إال بدبب الجيل، والجيل أعجػ أعجاء اإلنداف، والجاى

 في نفدو ما ال يدتصيع عجوه أف يفعمو بو. 
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 شيػة الجشذ:

 دليل شيػة الجشذ في القخآف: – 0

 شيػة الجشذ شيػة أودعيا هللا فيشا، الجليل: 
َيَػاِت ِمَغ الشَِّداِء َواْلَبِشيَغ َواْلَقَشاِشيِخ اْلُسَقْشَصَخِة ِمَغ الحََّىِب َواْلفِ  َمِة ﴿ ُزيَِّغ ِلمشَّاِس ُحبُّ الذَّ ِة َواْلَخْيِل اْلُسَدػَّ زَّ

ـِ َواْلَحْخِث )  ( ﴾ 04َواأْلَْنَعا
 ) سػرة آؿ عسخاف (

 شيػة الجشذ حيادية، تكػف سبب رقيٍّ كسا تكػف سبَب انحصاط: – 2

لكغ َمغ مشكع يرجؽ أف ىحه الذيػة يسكغ أف تكػف سببًا رقيًا في الجنيا واآلخخة، الذيػة نفديا، ويسكغ أف تكػف 
كبخ أسباب اليبلؾ في الجنيا واآلخخة، وِىي ىي، صفحة البشديغ تزعيا في مدتػدع الػقػد السحكع، ويديل أحج أ

في األنابيب السحكسة، ويشفجخ في الػقت السشاسب، وفي السكاف السشاسب، فيػلج حخكة نافعة تقمُّظ أنت وأىمظ إلى 
شخارة أحخؽ السخكبة وَمغ فييا، الرفيحة ِىي مكاف جسيل، والرفيحة نفديا لػ صببتيا عمى السخكبة، وأصابيا 

 ىي، وعي سبب ندىة جسيمة ججًا، وسبب دمار أسخة بأكسميا، ىحه ىي الذيػة. 

 اتباع شيػة الجشذ وفق مشيج هللا سبب الدعادة : – 6

الذيػة حيادية يسكغ أف تكػف سمسًا تخقى بيا، أو 
دركات تيػؼ بيا، يسكغ أف تكػف مدعجة، أو أف 

 مكة، ىي مدعجة إذا شبقتيا وفق مشيج هللا:تكػف مي
﴿ َوَمْغ َأَضلُّ ِمسََّغ اتََّبَع َىَػاُه ِبَغْيِخ ُىًجى ِمَغ َّللاَِّ 

(11 ﴾ ) 
 ) سػرة القرز(

السعشى السعاكذ: الحؼ يتبع ىػاه وفق ىجػ هللا عد 
وجل فبل شيء عميو، فمحلظ أخصخ ما في ىحا المقاء 
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  فيشا يسكغ أف تخقى بشا إلى أعمى عمييغ والعكذ.الصيب أف الذيػة نفديا أودعيا هللا

وهللا ىشاؾ ُأسخ في ىحه السجيشة الصيبة يقػؿ لظ أحجىع: عشجؼ ثسانية وثبلثػف حفيًجا، شباب مؤمشػف، فتيات 
صالحات، أصيار وأحفاد حّفاظ لكتاب هللا، أكثخىع مثقفػف ثقافة عالية، ىي عبلقة جشدية بيغ إنداف مؤمغ 

أنجبا أوالدا، أنجبا أوالدا، وزوج البشات، وجاءه أصيار، بعزيع في الصب، بعزيع في اليشجسة،  وزوجة صالحة،
بعزيع في التجارة، فييع والء ومحبة ومػدة، وشاعة، تخػ أسخة مباركة، فقج تكػف األسخة جشة، األسخة التي وفق 

 مشيج هللا قصعة مغ الجشة، حتى إف هللا عد وجل حيشسا قاؿ:

ْنَيا َحَدَشًة َوِفي اْلِخَخِة َحَدَشًة ﴾ ﴿ َربََّشا   آِتَشا ِفي الجُّ
 ( 201) سػرة البقخة اآلية: 

قاؿ عمساء التفديخ: " السخأة الرالحة حدشة الجنيا التي تدخؾ إف نطخت إلييا، وتحفطظ إذا غبت وتصيعظ إف 
 أمختيا ".

قيشا إلى رب األرض والدساوات، ترػر بساذا إياؾ أف تقػؿ: لػال الذيػات لسا عريشا ربشا، لػال الذيػات ما ارت
تتقخب إلى هللا ؟ أودع فيظ شيػة، وقاؿ لظ: مدسػح لظ ىحا الحيد، فأنت كل بصػلتظ أف تػقع ىحه الذيػة في 
ىحا الحيد، أودع فيظ حب السخأة، وقاؿ لظ: تدوج، الدوجة حميمتظ مباحة لظ، لحلظ يسكغ بالذيػة أف تخقى دائسًا 

 عففت عغ الحخاـ، وغززت برخؾ عغ امخأة ال تحل لظ:مختيغ: مخة إذا 

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع )  ( ﴾ 61﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ
 ) سػرة البقخة (

ومخة حيشسا تسؤل عيشيظ مغ زوجتظ التي جعميا هللا ىجية لظ، تخقى إلى هللا شاكخًا، وتخقى إلى هللا صابخًا، 
وىػ نازؿ يدتخجـ، تخقى إلى هللا صابخًا بغس البرخ، وتخقى إلى هللا شاكخًا  كالسشذار تسامًا، ىػ صاعج يدتخجـ،
 بأف تدتستع بالتي أحميا هللا لظ.

 

 

 



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

472 

 غس البرخ عبادة اإلخبلص: – 4

اإلسبلـ ليذ في اإلسبلـ حخماف، أنا أخاشب 
الذباب، لكغ ىشاؾ ممسح لصيف ججًا، أتسشى أف يكػف 

ّؼ بمج في العالع واضحًا لجيكع، كل بمج فيو أنطسة، أ
فيو قػانيغ وأنطسة، وتقخيبًا معطع السحخمات في أؼ 
بمج تتػافق مع الجيغ تقخيبًا، الدخقة في الجيغ حخاـ، 
وفي القانػف حخاـ، فإذا لع يدخؽ الخجل فا أعمع بو، 
يا تخػ عشجه مجيخ عاـ مخيف دقيق ججًا مديصخ، 
نو معو معمػمات دقيقة، وسائل ضبط عالية ججًا، أو أ
يخاؼ مغ هللا، قج ال نعخؼ الحؼ ال يدخؽ، ىػ ال يدخؽ خػفًا مغ هللا، أو خػفًا مغ السداءلة، لكغ لحكسة بالغة 
جعل هللا بعس األوامخ في الجيغ ال عبلقة ليا بأؼ قانػف أرضي، فسا مغ قانػف في األرض يسشعظ مغ أف تشطخ 

 إلى السخأة إال الجيغ اإلليي: 
ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع َوَيْحَفُطػا ُفُخوَجُيْع ﴾  ﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيغَ   َيُغزُّ

 (30) سػرة الشػر: 

معشى ذلظ أنظ حيشسا تغس برخؾ يتأكج لظ أنظ تحب هللا، ألف جية في األرض ال تدتصيع أف تحاسبظ عمى 
خؼ، يعذقو أىل ىحا، إذًا: أسسِّي ىحه الصاعة، أو ىحه العبادة عبادة اإلخبلص، لحلظ ىشاؾ شيء اسسو جساؿ التع

الجنيا، وشيء اسسو جساؿ االحتذاـ، وهللا الحؼ ال إلو إال إف السخأة حيشسا تكػف محجبة ومحتذسة، وهللا الحؼ ال 
إلو إال ىػ كأنيا مِمكة في جساؿ خاص، امخأة ثيابيا فزفاضة ثخيشة، ال تذف ىحه ممكة، ألنيا حققت جساؿ 

ذباب، بخبظ ىل يسكغ لذاب ساقط أف يتحخش، أو أف ُيدِسع امخأة االحتذاـ، وأدت عبادة اسسيا عبادة إعفاؼ ال
محجبة كبلمًا بحيئًا ؟ مدتحيل، ما بجا مشيا شيء حتى تثيخ اىتسامو، فالحجاب مغ صفات السخأة السدمسة، وأنا 

 أقػؿ دائسًا: إما أف تكػف السخأة محجػبة عغ هللا، أو أف تكػف محّجبة.
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 قاٌء:مبجأ المحة ىجًفا ألٌع وش – 1

حقيقة دقيقة: أف مبجأ المحة حيشسا يربح ىجفًا يشقمب مبجأ ألع وشقاء، فسا ِمغ إنداف رّكد عمى االستستاع بالحياة 
إال كاف ىحا التخكيد سبب شقائو، واإلنداف الحؼ ال ىجؼ لو، الحؼ ما عخؼ ربو يعير لذيػتو، إليو ىػاه، فذيء 

لثانية، ىحا شيء شبيعي عشجه، أف يذقى ألف هللا عد وجل أراد أف شبعي ججًا أنو كمسا انتقل مغ امخأة شسع في ا
تكػف العبلقة بيغ السخأة والخجل عبلقة زواج، فأنت عشجؾ امخأة، وليا شكل معيغ، فمػ شسعت بأشكاؿ عجيجة فيحا 
يئًا غيخ متاح لظ، أما إذا كاف لظ ىجؼ كبيخ في الحياة ؛ ىجؼ أف تعخؼ هللا، ىجؼ أف تعبجه، ىجؼ أف تحقق ش

 في الحياة سست أىجافظ، وىحه الدوجة التي قدسيا هللا لظ تخضى بيا، وتخاىا أكبخ ىجية مغ هللا.

 السخأة فتشة عطيسة: – 3

أييا اإلخػة، أكاد أقػؿ لكع: إف أكبخ مذكمة أف اإلنداف إذا لع يكغ لو ىجؼ كبيخ، وعاش حياة متكخرة مسمة 
مذخوع، أنت عخفت هللا عد وجل، أنت تعبجه تغس برخؾ، يبحث عغ الستعة بصخيق مذخوع أو بصخيق غيخ 

أؤكج لظ أنظ أسعج الشاس في بيتظ، أما إذا غفمت عغ اآلخخة، ولع تعبأ بأىجاؼ الجيغ العطيسة، وعذَت لمستعة ال 
تخضيظ أية امخأة، وأنت متدوج تبحث عغ أخخػ، وتبحث عغ خميمة، وىحا شيء مألػؼ وواضح، وشيء مكخر، 

ة الشفذ، أنيا إذا غفمت عغ هللا عد وجل تاقت إلى الستعة مغ أؼ شخيق، وهللا عد وجل مغ وكأنو مغ شبيع
مبلمح مشيجو في السخأة أنو أمخ السخأة باالحتذاـ، وأمخ الخجل بغس البرخ، فغس البرخ مجرسة في ىحا 

لكدب الحخاـ، أما الجيغ، أنا أخاشب الذباب، يسكغ أف أخاشب إندانا في سغ الخسديغ تاجخ كبيخ، أححره مغ ا
 إذا التقيت بذاب فسا عشجؼ شيء أخاؼ عميو أكثخ مغ أف يفتغ بفتاة ال تحل لو، لحلظ: 
َجاِؿ ِمْغ الشَِّداِء ((   )) َما َتَخْكُت َبْعِجي ِفْتَشًة ِىَي َأَضخُّ َعَمى الخِّ

 ] مدمع َعْغ ُأَساَمَة ْبِغ َزْيٍج [ 

َؿ ِفْتَشِة َبِشي ِإْسخَ   اِئيَل َكاَنْت ِفي الشَِّداِء (( )) َفِإفَّ َأوَّ
 ] مدمع [

 والذيصاف ما لو ىجؼ إال تعخية السخأة، والتعخية مدمظ شيصاني، والتدتخ مدمظ رحساني.
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 عفة السخأة أثخىا عطيع عمى السجتسع: – 7

لكغ ال بج مغ ذكخ حقيقة تػضيحيا يتع بسثل: أنت 
معظ ىاتف، حػلظ خسدػف صجيًقا ليذ لػاحج مشيع 

، ىل لياتفظ قيسة ؟ أما إذا كاف الخسدػف ىاتف
صجيًقا كميع معيع ىاتف فياتفظ لو قيسة كبيخة، ىحا 

 معشى قػلو تعالى:
 ( ﴾ 60﴿ َوُتػُبػا ِإَلى َّللاَِّ َجِسيًعا َأيَُّيا اْلُسْؤِمُشػَف )

 ) سػرة الشػر(

ال نقصف ثسار حجاب السخأة وغس البرخ إال مغ 
 مجتسع ممتـد كمو.

 عاـ داخمية، لكغ الجشذ شيػة خارجية:شيػة الص – 2

أنتع في العسخة باعتبار أف الحجاب ىشاؾ كامل في مكة والسجيشة، واإلنداف قج يسكث ىشاؾ أياًما وأسابيع، وال 
يأتيو خاشخ ندائي واحج، السخأة شيء غيخ ضاىخ، كميغ محجبات، لكغ الصعاـ غيخ الجشذ، الصعاـ يبجأ مغ 

غخفة وحجه، ليذ ىشاؾ أؼ عبلقة بالصعاـ، وال صػرة، وال رائحة، وال مصبخ، وال مشطخ الجاخل، أجِمْذ إندانا في 
فػاكو يجيع، الجػع يبجأ مغ الجاخل، الجشذ يبجأ مغ الخارج، فإذا كاف البيت نطيفا والصخيق نطيفا، والشداء 

خفػف إلى محجبات، وفي مكاف ليذ فيو اختبلط تحذ بإحداس عجيب، تحذ بالشقاء والصيخ، الشاس يشر
أعساليع، والصبلب إلى جامعاتيع، والرشعة إلى صشعاتيع، واإلنداف يشرخؼ إلى عسمو ليحقق ىجفا كبيخا، أما 
االستفداز في الصخيق، في السجمة، في الجخيجة، في اإلنتخنت، في الفزائيات، استفداز مثيخ، فتاة ال تخفي مغ 

مة، تحجث ىحه الفتاة مذكمة، فأنا أىشئ كل فتاة محجبة، أقػؿ مفاتشيا شيئًا، وبيغ الذاب والدواج عذخوف عاما قاد
ليا: أنت عبجت هللا فيسا أقامظ، أقامظ أنثى، واألنثى محببة إلى الحكخ، فيحه السفاتغ ستختيا، وتقخبت إلى هللا 

 بدتخىا، وانتطخت مغ هللا زوجًا مؤمشًا صالحًا يحسييا، ويكخميا، ويخقى بيا إلى هللا عد وجل.
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 طسة الذاب العفيف ومشدلتو عشج هللا:ع – 1

وأقػؿ لذاب ضبط نفدو، ضبط شيػتو، وقف عشج حجود الذخع، أقػؿ لو: ىشيئًا لظ، وأسسعو ىحا الحجيث 
 الذخيف: 

 )) ما مغ شيء أحبُّ إلى هللا مغ شاب تائب (( 
 ] الجامع الرغيخ عغ سمساف، وسشجه ضعيف [

 يقػؿ انطخوا عبجؼ تخؾ شيػتو مغ أجمي.  وإف هللا ليباىي السبلئكة بالذاب التائب،

سيل ججًا لخجل في سغ الخامدة والثسانيغ أف يدتقيع، البصػلة أف تدتقيع وأنت شاب، كتمة نذاط، كتمة شيػات، 
ضابط لدانظ، ضابط عيشظ، ضابط أذنظ، وكل شيء بحدابو، أنا أخاشب الذباب، أقػؿ لكع: ىحه اآلية وهللا 

 يكغ في القخآف لمذباب إال ىي لكفتيع: الحؼ ال إلو إال ىػ لػ لع

اِلَحاِت َسَػاء مَّحْ  َئاِت ّأف نَّْجَعَمُيْع َكالَِّحيَغ آَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ يِّ ـْ َحِدَب الَِّحيَغ اْجَتَخُحػا الدَّ  َياُىع ﴾ ﴿ ًأ
 ) سػرة الجاثية(

 دققػا دنياىع:

 ﴿ َوَمَساُتُيْع َساء َما َيْحُكُسػَف ﴾ 
 (  21اآلية:  ) سػرة الجاثية

مدتحيل وألف ألف أْلف مدتحيل أف يعامل شاب مدتقيع تائب عفيف غاض لبرخه، ضابط لدسعو، ضابط 
لمدانو، ضابط لحخكتو، بار لػالجيو، أف يعامل ىحا الذاب كسا يعامل شاب متفمت مشحخؼ، غارؽ في ممحاتو التي 

 ال تخضي هللا عد وجل.

إال ىػ أف يعامل شاب مدتقيع ورع، شاىخ، عفيف، كسا يعامل شاب سأقػؿ كمسة أخخػ: وهللا الحؼ ال إلو 
 متفمت، وهللا ىحا يتشاقس مع وجػد هللا.

 ﴿ َمْغ َعِسَل َصاِلًحا مِّغ َذَكٍخ َأْو ُأنَثى َوُىَػ ُمْؤِمٌغ َفَمُشْحِيَيشَُّو َحَياًة َشيَِّبًة ﴾
 (. 97) سػرة الشحل اآلية: 

 ى هللا ِمغ أاّل يحقق وعػده ليحا الذاب.ىحا وعج إليي، وزواؿ الكػف أىػف عم
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 ﴿ َمْغ َعِسَل َصاِلًحا مِّغ َذَكٍخ َأْو ُأنَثى َوُىَػ ُمْؤِمٌغ َفَمُشْحِيَيشَُّو َحَياًة َشيَِّبًة ﴾ 
 ( 97) سػرة الشحل اآلية: 

 تشتيي حخية اإلنداف حيشسا تبجأ حخية اْلخخيغ: – 01

، غيخ حخة، أييا اإلخػة، أف يقاؿ: إف ىحه الفتاة حخة
 تشتيي حخية اإلنداف حيشسا تبجأ حخية اآلخخيغ.
حجثشي إنداف أف امخأة محجبة راكبة مع ابشتيا بديارة 
عامة، سائق الديارة وضع شخيط ألغشية ساقصة، 
اإلنداف العفيف يخجل أف يدسعيا وحجه، وقفت، 
وقالت لمدائق: ىحا الذخيط اسسعو في بيتظ، ىحه 

ىي ممظ جسيع الخكاب، مخكبة عامة، ليدت ممكظ، 
 فأنت بيحا الذخيط تعتجؼ عمى حخيتيع.
اإلنداف حخ، لكغ حخ في بيتو، أما في مخكبة عامة أف تدِسع الشاس أشياء ساقصة، ألنظ تصخب ليا فيحا اعتجاء 

 عمى حخيات اآلخخيغ.
غ الُحخ ؟ الجابة السفتمتة، مفيـػ الحخية في زمانشا مفيـػ تفمُّتي، الحخية أساسيا انزباط، عكذ السفيـػ الدائج، مَ 

أنت مشزبط، والعػاـ يقػلػف: متعرب، ال، ىػ متسدظ، فخؽ كبيخ بيغ متعرب ومتسدظ، السؤمغ متسدظ، 
 السؤمغ مصبق لسشيج هللا عد وجل.

لكغ أييا اإلخػة، لسا يكػف لئلنداف مجمذ عمع، فبيحا السجمذ يذحغ، تسامًا كالياتف الخمػؼ، لػ لع تذحغ 
، ويدكت، أما بالذحغ فأنت في خصبة الجسعة تذحغ، وفي الرمػات الخسذ تذحغ، وفي درس تشصفئ الذاشة

العمع تذحغ، وفي تبلوة القخآف تذحغ، ما داـ ىشاؾ شحغ بجرس عمع، أو بعبادات فأنت قادر أف تدتقيع عمى أمخ 
 هللا، فمحلظ القزية تحتاج إلى انزباط.
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ُش السخأة بالخجل !!! – 00  تحخُّ

قرة غخيبة ججًا حجثشي عشيا إنداف، في محصة فزائية، وفي بمج عخبي: شاب اغترب عذخ فتيات،  أنا أذكخ
وذبحيغ، باحثة اجتساعية أرادت أف تجخؼ معو حػارا في فزائية، والفزائية إسبلمية، فاستأذنت وزيخ الجاخمية 

دسع مغ السبلييغ، أنا أحفع في ىحا البمج، فػافق عمى أف تحاوره، وليأتي بو مغ الدجغ، وأف تحاوره عمى م
بالزبط ما الحؼ جخػ، سألتو: ما اسسظ ؟ فقاؿ ليا اسسو، ىل أنت متعمع ؟ قاؿ: ال، أنا ال أقخأ، وال أكتب، قالت 
لو: ىل ترمي ؟ قاؿ ليا: مدتحيل أف أصمي، ىل تحفع الفاتحة ؟ قاؿ: ال أحفطيا، أنا آتي بالتفاصيل ألبيغ لكع 

السػضػع: لساذا تفعل ىحا ؟ قاؿ: ىغ الدبب، ببداشة، كيف ؟ قاؿ: مغ ثيابيغ، كع ىػ جاىل، فمسا دخمت في 
 قالت لو: لػ رأيت فتاة محجبة ؟ قاؿ: وهللا الحؼ يتكمع معيا كمسة أقتمو.

ىحا الذاب السجـخ الجاىل الحؼ اغترب عذخ فتيات، وقتميغ وضع يجه عمى السذكمة، ىغ الدبب، أنا عمى أثخ 
بالي مرصمح ججيج، تحخش السخأة بالخجل، السألػؼ أف الخجل يتحخش بالسخأة إما بالمسذ ىحه السقابمة خصخ في 

أو بالكبلـ، أما الثياب الفاضحة فيي تحخش السخأة بالخجل، فمحلظ أييا اإلخػة، اآلف ىشاؾ ضاىخة مؤلسة ججًا، 
 ادية.تزع السخأة عمى رأسيا غصاء، وثيابيا ضيقة، كيف ىي متػازنة ؟ والعػرة الغميطة ب

 الحجاب الذخعي الكامل ضساف وسمسة: – 02

بالسشاسبة، الحجاب خرائرو أال يرف لػف البذخة، 
الثياب الذفافة مسشػعة، ومحخمة أشج التحخيع، وأال 
ترف الثياب خصػط الجدع، والزيقة كحلظ، وأف 
تكػف سابغة، مغ األعمى ومغ األسفل، إذًا: أال تكػف 

قة، وأف تكػف سابغة، شفافة أو رقيقة، وأال تكػف ضي
 عمػًا وسفبًل، وأال تكػف ذات ألػاف صارخة:

 
 

 ( ﴾ 31﴿ ِإنََّيا َبَقَخٌة َصْفَخاُء َفاِقٌع َلْػُنَيا َتُدخُّ الشَّاِضِخيَغ)
 ) سػرة البقخة( 
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 ىشاؾ ألػاف بخاقة تمفت الشطخ، ىحا الحجاب غيخ كامل.

 الفزائح إما مالية أو جشدية: – 06

ـ، ال يغيب عغ ذىشكع أف تدعة أعذار األحكاـ الذخعية متعمقة بالساؿ والشداء، ألنيسا أكبخ أييا اإلخػة الكخا
 شيػتيغ يصغى بيسا اإلنداف، فمحلظ السؤمغ حيشسا يحرغ نفدو مغ الساؿ الحخاـ والسخأة الحخاـ يشجػ.

 ػ اآلف كمسا أزوره أسسع لي صجيق أزوره في العيج، مخة والجه يبمغ مغ العسخ ستة وتدعيغ عاًما، تػفي ػ رحسو هللا
مشو قرة ججيجة، اشتييت أف أسسع مشو قرة مختيغ، ذاكختو قػية، قاؿ لي مخة: أنا البارحة أجخيت تحميبلت 
كاممة كميا شبيعية، وعقب تعقيبًا تأثخت لو، قاؿ: وهللا في كل حياتي ما عخفت الحخاـ، يقرج بو حخاـ الساؿ 

 ، وال نطخ نطخة مخيبة، ومغ عاش تقيًا عاش قػيًا.وحخاـ الشداء، ما أكل قخشًا حخاماً 
لحلظ أييا األخػة، تاريخ البذخية فيو فزيحتيغ، جسيع أنػاع الفزائح ال تديج عمى فزيحتيغ: فزيحة جشدية 

 وفزيحة مالية، فالسؤمغ محرغ مغ خصأ في عبلقتو بالسخأة، فالخمػة محخمة.

 ة األحشبية:البج مغ ىامر أماف كبيخ بيغ الخجل والسخأ – 04

أقػؿ لكع كبلما دقيقا ججًا: ىحه الذيػة شيػة الشداء مذكمتيا ليا قػة تأثيخ كبيخة ما دمَت في السشصقة السحخمة، 
كشيخ عسيق ججًا لو شاشئ مائل زلق، وشاشئ مدتٍػ جاؼ، السذي عمى الذاشئ السائل الدلق احتساؿ الػقػع في 

بالشدوؿ في الشيخ وىػ عسيق ججًا، بل يتعمق أف تسذي عمى  الشيخ بالسئة تدعػف، األمخ الراـر ال يتعمق
  الذاشئ السائل الدلق، ىحا الذاشئ السائل الدلق يقػدؾ إلى الغخؽ، لحلظ هللا عد وجل قاؿ:

 ﴿ َواَل َتْقَخُبػْا الدَِّنى ﴾ 
 ( 32) سػرة اإلسخاء اآلية: 

ؽ البرخ اقتخاب مغ الدنا، أف تدتسع إلى مغامخة فالخمػة اقتخاب مغ الدنا، صحبة األراذؿ اقتخاب مغ الدنا، إشبل
غيخ أخبلقية مغ شاب اقتخاب مغ الدنا، فيجب أف تغادر السكاف، أف تصالع السجبلت اقتخاب مغ الدنا، أف تتابع 
بعس السػاقع التي ال تخضي هللا اقتخاب مغ الدنا، أف تقخأ قرة ماجشة اقتخاب مغ الدنا، أف تتشده في الصخقات 

 مغ الدنا.اقتخاب 
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وهللا مخة قاؿ لي أخ اترل بي مغ لػس أنجمذ قاؿ: أنا اسسي فبلف، قاؿ لي: أنا سسعت لظ شخيصًا خسديغ 
مخة، وكانت تػبتي بيحا الذخيط، قاؿ: لي عسل قحر ججًا، قمت: ما ىػ ؟ قاؿ إخخاج األفبلـ اإلباحية، سسع لي 

ف يتشده في الصخقات، وأف يسؤل عيشيو مغ الحدشاوات شخيَط تفديخ، وذكخت في ىحا الذخيط أف إندانا ىػايتو أ
عسخه خسدة وستػف عاًما، أصيب بسخض ارتخاء الجفػف، ال يخػ إال بصخيقة فتح الحفغ بيجه، قاؿ: وهللا سسعت 

 ىحا الذخيط خسديغ مخة، وتبت إلى هللا، أنا التقيت بو في واششصغ.

 . لسا تدتقيع تحذ بعدة، تحذ بقػة، تحذ بسكانة عشج هللا

 ممّخز الجرس:

فيا أييا اإلخػة الكخاـ، ممخز ىحا الجرس أف نغس البرخ، ممخز ىحا الجرس أف نبتعج عغ أسباب السعرية، 
 وىشاؾ قػؿ لمديج السديح رائع ججًا: " الذخيف َمغ ييخب مغ أسباب السعرية ".
خخة الستسخكدة في قسة الجبل، ىحه الذيػة عشجما تبجأ بأوؿ خصػة في األعع األغمب ترل عمى آخخ مخحمة، كالر

أنت أردت أف تجفعيا في السشحجر خسدة أمتار، ىييات أف تبقى خسدة أمتار، لغ تدتقخ إال في قعخ الػادؼ ما 
 داـ أمط دفعتيا، كل ىحه السعاني مأخػذة مغ قػلو تعالى:

 ﴿ َواَل َتْقَخُبػْا الدَِّنى ﴾ 
 ( 32) سػرة اإلسخاء اآلية: 

ة قرة، شخاء كتاب، متابعة مػقع ال يخضي هللا، صحبة األراذؿ، التشده في الصخقات، ىحا إشبلؽ البرخ، متابع
 كمو مغ أسباب الفاحذة، لحلظ اآلية:

 ﴿ َواَل َتْقَخُبػْا الدَِّنى ﴾ 
 (  32) سػرة اإلسخاء اآلية: 

 أؼ ابتعجوا عغ أسبابو. 
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 السػضػع العمسي:

 البػيزة: – 0

 حجع البػيزة: – 0

ة الكخاـ، في خمق اإلنداف آيات عطيسة ججًا تجؿ عمى عطسة هللا، فقالػا: البػيزة حجسيا بحجع ذرة أييا اإلخػ 
السمح، ضع شيًئا ِمغ لعابظ عمى شخؼ أصبعظ، وضعيا عمى كسية ممح دوف أف تزغط إشبلقًا، ثع ائت بسكبخ، 

 يغ الحؼ يمقحيا أصغخ مشيا بكثيخ.وانطخ إلى البػيزة التي في السخأة ال تديج في الحجع عمى حبة السمح، والحػ 
ىحه البػيزة السمقحة تشتقل مغ السبيس إلى الخحع عغ شخيق قشاة فالػب، ىشا سؤاؿ دقيق: كيف تتحخؾ ؟ أليا 
أرجل ؟ ال، َمغ يجفعيا ؟ ىل ىشاؾ كائغ في ىحه القشاة يجفعيا ؟ ال، ىل ىشاؾ جاذبية ؟ الصخيق مدتٍػ فكيف 

 تشتقل ؟ 

 لبػيزُة ؟كيف ُتَمقَّح ا – 2

لػ سألتشي قبل قميل: كيف لقحت ؟ الحػيغ في رأسو 
مادة نبيمة تحيب ججار البػيزة، فإذا اصصجـ أقػػ 
حػيغ في البػيزة مدؽ الغذاء، والسادة تحت الغذاء 
تحيب ججار البػيزة فيجخل، ثع يغمق الباب، تحتاج 
البػيزة واحجًا حػيًشا في المقاء الدوجي، قج يتع فخز 

ميػف حػيغ، وتحتاج البػيزة إلى حػيغ ثبلثسئة م
واحج، البػيزة السمقحة مغ قشاة فالػب إلى الخحع 
تشقدع إلى عذخة آالؼ جدء، دوف أف يديج حجسيا، 

 فمػ زاد حجسيا وكبخت تػقفت، وىػ أنبػب دقيق ججًا.
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 كيف تديخ البػيزُة في قشاة فالػب ؟ – 6

ب في الثانػؼ يقخؤوف ىحا الكبلـ، أما الدؤاؿ: كيف تسذي أقػؿ لكع: بجىيات الصب ليذ أشياء معقجة، فالصبل
البػيزة في قشاة فالػب ؟ لػ ما مذت ما كاف ىحا الجرس، ما كاف في دمذق كميا، وما كاف في سػريا، وما كاف 

 في آسيا إنداف واحج، فكيف تسذي ؟ 
، أشعار تتحخؾ ىكحا، فتجفعيا في ىحه القشاة أشعار تتحخؾ فتجفعيا، ومخة عخضت ىحا في فيمع في ىحا السدجج

 إلى الخحع وتشقدع.

 ضاىخة التسايد في خبليا البػيزة – 4

أما الذيء الجقيق ججًا أف ىحه البػيزة تشقدع إلى عذخة آالؼ جدؼء، وىشاؾ حالة في أثشاء تذكل الجشيغ في 
ييغ ثالثة تربح دماغًا، رحع أمو اسسيا التسايد، مبلييغ الخبليا تربح قمبًا، مبلييغ أخخػ تربح رئتيغ، مبل
 مبلييغ رابعة تربح أوعية، مبلييغ خامدة تربح عطامًا، ىحا التسايد يج َمغ ؟ 

اإلنداف الحؼ يكفخ بػجػد هللا نقػؿ لو: اندجامًا مع ما تقػؿ يجب أف تشسػ ىحه البػيزة مغ االنقدامات بشديج 
خبليا عربية، أما أف السبلييغ دماغ،  واحج، فعطسة كبيخة، أو عزبلت، أو جمج، أو أوعية، أو دماغ، أو

والسبلييغ رئتاف، والسبلييغ جياز ىزسي، والسبلييغ عطاـ، والسبلييغ عزبلت، ىحا التسايد ىػ أكبخ دليل 
 قصعي عمى وجػد هللا عد وجل.

ي خذػعًا  وهللا أييا اإلخػة، لػ أتيح لكع أف تتصمعػا عمى عمع األجشة أقدع لكع با البج لكل واحج مشكع أف يبك
 عد وجل. 
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 العيغ: – 2

في شبكية العيغ مئة وثبلثػف مميػف عرية 
ومخخوط، حجع الذبكية ميميستخ وربع، وفي السيميستخ 
مخبع مئة مميػف عرية ومخخوط، اآلف أكبخ آلة 
ترػيخ حجيثة احتخافية بالسيميستخ مخبع فييا عذخة 
 آالؼ مدتقبل ضػئي، أما في شبكية العيغ فيشاؾ
مئة مميػف مدتقبل ضػئي، ميميستخ وثبلثة بالعذخة 
فييا مئة وثبلثػف مميػًنا مغ أجل أف تسيد العيغ 
البذخية بيغ ثسانية مبلييغ لػف، وإذا ذىبت إلى ببلد 

بعيجة في الذساؿ الحخارة تدعة ستػف تحت الرفخ، كل شيء يتجسج، وفي العيغ ماء بحدب قػاعج الفيدياء يجب 
اص ىشاؾ عيػنيع، لكغ هللا أودع في العيغ مادة مزادة لمتجسج، اآلف كل الجدع مغ دوف أف يفقج كل األشخ

استثشاء يتغحػ عغ شخيق األوعية إال قخنية العيغ فتتغحػ عغ شخيق الحمػؿ، والخمية األولى تأخح غحاءىا وغحاء 
 جارتيا، والغحاء يتدخب عبخ الغذاء الخمػؼ:

 ﴾ ﴿ َأَلْع َنْجَعل لَُّو َعْيَشْيِغ 
 ) سػرة البمج ( 

العيغ وحجىا آية، األذف وحجىا آية، الذعخ وحجه آية، القمب وحجه آية، مغ فتح ثقب بيغ األذيشيغ، وعشج الػالدة 
 تأتي جمصة، وتغمق ىحا الثقب ؟ هللا عد وجل.

 خاتسة:

 يا أييا اإلخػة، حيشسا يقػؿ هللا عد وجل:
 ( ﴾ 20﴿ َوِفي َأْنُفِدُكْع َأَفبَل ُتْبِرُخوَف )

 ) سػرة الحرايات (

وهللا أتسشى عميكع أف تفكخوا في ىحا الجدع، في ىحا الذعخ، فمػ أف الذعخ فيو أعراب حذ لمـد مشو عسمية 
حبلقة في السدتذفى بتخجيخ كامل، العيغ، األنف، األسشاف، ميشاء األسشاف ثاني أقدى عشرخ في األرض، أقدى 
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 مق َمغ ؟ حكسة َمغ ؟ قجرة َمغ ؟عشرخ الساس، وبعجه ميشاء األسشاف، ىحا خ

أييا اإلخػة الكخاـ، كمسا تفكختع في خمق الدساوات واألرض ازددتع تعطيسًا  عد وجل، وىحا التعطيع يؤدؼ إلى 
 الخذية، وأرجحكع عقبًل أشجكع  حبًا.

َساَواِت َواأَلْرِض َواْخِتبَلِؼ المَّْيِل َوالشََّياِر ْليَ  ُْوِلي األْلَباِب * الَِّحيَغ َيْحُكُخوَف َّللّاَ ِقَياًما ﴿ ِإفَّ ِفي َخْمِق الدَّ اٍت ألِّ
َساَواِت َواأَلْرِض ﴾   َوُقُعػًدا َوَعَمَى ُجُشػِبِيْع َوَيَتَفكَُّخوَف ِفي َخْمِق الدَّ

 ) سػرة آؿ عسخاف (

 والحسج  رب العالسيغ 
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اإلنداف  -0-داف مديخ ومخيخ اإلن -0-( مقػمات التكميف : االختيار 63-22الجرس )
 مخيخ في حسل األمانة

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
 والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات.

 مقجمة: 

إلخػة الكخاـ، مع الجرس الثامغ والعذخيغ مغ دروس العقيجة واإلعجاز، وقج وصمشا في الجرس الساضي إلى أييا ا
سمدمة مغ السػضػعات الفخعية الستعمقة بالذيػة، والذيػة أحج مقػمات التكميف، وقبميا تحجثشا عغ الفصخة، وقبميا 

 الفصخة والذيػة مغ مقػمات التكميف.تحجثشا عغ العقل، وقبميا تحجثشا عغ الكػف، فالكػف والعقل و 

ـ مكمَّف: – 0  اإلنداف مخمػؽ مكخَّ

 اإلنداف ىػ السخمػؽ األوؿ، لقػلو تعالى:
َساَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَباِؿ َفَأَبْيَغ َأف َيْحِسْمَشَيا َوَأْشَفْقَغ ِمْشيَ  نَدافُ ﴿ ِإنَّا َعَخْضَشا اأْلََماَنَة َعَمى الدَّ  ﴾ ا َوَحَسَمَيا اإلِْ

 ( 73) سػرة األحداب اآلية: 

:  واإلنداف ىػ السخمػؽ السكـخ

ْمَشاُىعْ  َباِت َوَفزَّ َغ الصَّيِّ ـَ َوَحَسْمَشاُىْع ِفي اْلَبخِّ َواْلَبْحِخ َوَرَزْقَشاُىع مِّ ْمَشا َبِشي آَد  َعَمى َكِثيٍخ مِّسَّْغ َخَمْقَشا ﴿ َوَلَقْج َكخَّ
 ( ﴾71َتْفِزيبًل )

 ) سػرة اإلسخاء (

 نداف ىػ السخمػؽ السكمف، مكمف بعبادة هللا عد وجل:واإل

نَذ ِإالَّ ِلَيْعُبُجوِف )  ( ﴾13﴿ َوَما َخَمْقُت اْلِجغَّ َواإلِْ
 ) سػرة الحاريات (
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 اإلنداف ُمِشح مقػمات التكميف وحسل األمانة: – 2

يف، في رأس ىحه السقػمات ىحا وما كمفشا ربشا أف نعبجه إال وقج أعصانا مؤىبلت ىحه العبادة، ومقػمات ىحا التكم
الكػف الحؼ يشصق بػجػد هللا ووحجانيتو وكسالو، أعصانا عقبًل كأداة كافية لسعخفة هللا مغ خبلؿ الكػف، أعصانا فصخة 
كأداة كافية لسعخفة خصأنا، أعصانا شيػة كقػة دافعة نخقى بيا إلى رب األرض والدساوات، وقج أمزيشا دروسًا 

 يػة.عجيجة حػؿ مػضػع الذ

مات لمتكميف:  االختياُر مغ مقػِّ

 اإلنداف مخيَّخ في الجانب التكميفي: – 0

ـ ججيج مغ مقػمات التكميف ؛  ونشتقل اآلف إلى مقػِّ
أال وىػ االختيار، أنت مخيخ، وما مغ عقيجة شمت 
األمة، وأخختيا كعقيجة الجبخ، أؼ أف تتػىع أف هللا 
ده عمى أجبخؾ عمى أفعالظ، فمػ أف هللا أجبخ عبا

الصاعة لبصل الثػاب، ولػ أجبخىع عمى السعرية 
لبصل العقاب، ولػ أنو تخكيع ىسبًل لكاف عجدًا في 
القجرة، إف هللا أمخ عباده تخييخًا، ونياىع تححيخًا، 
وكمف يديخًا، ولع يكمف عديخًا، وأعصى عمى القميل 

 كثيخًا، ولع ُيعز مغمػبًا، ولع ُيَصع ُمكًخىًا. 

 خ شمٌل لؤلمة:عقيجة الجب – 2

مثٌل لمتقخيب: مجيُخ مجرسة في أوؿ يـػ لمعاـ الجراسي جسع الصبلب في الباحة، وتبل عمى الصبلب أسساء 
الشاجحيغ في آخخ العاـ مقجمًا، وأسساء الخاسبيغ، ىل يدتصيع الصالب أف يجرس ؟ ىحا مريخه، فبل الحؼ نجح 

 سيجرس، وال الحؼ رسب سيجرس.
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 تيار لئلنداف:آياٌت قخآنية تثبت االخ

ذة في أذىاف الشاس ؛ أف كل شيء مشتٍو، هللا كتب عمى إنداف  عقيجة الجبخ عقيجة شمت األمة، فييا أوىاـ معذَّ
 الذقاء أو الدعادة، ال: 

 اْلية األولى:

ًشا َلَعمَُّو َيَتَحكَُّخ َأْو 46﴿ اْذَىَبا ِإَلى ِفْخَعْػَف ِإنَُّو َشَغى)  (﴾44َيْخَذى)(َفُقػاَل َلُو َقْػاًل َليِّ
 ) سػرة شو(

 اْلية الثانية:

ِبيَل ِإمَّا َشاِكًخا َوِإمَّا َكُفػًرا )  ( ﴾6﴿ ِإنَّا َىَجْيَشاُه الدَّ
 ) سػرة اإلنداف(

 فيػ إما شاكخًا وإما كفػرًا، ألنو مخيخ.

 اْلية الثالثة: 

 ( ﴾ 042﴿ َوِلُكلٍّ ِوْجَيٌة ُىَػ ُمَػلِّيَيا َفاْسَتِبُقػا اْلَخْيَخاِت )
 ) سػرة البقخة (
 ىػ مػلِّييا.

ىل يدتصيع الخاكب في السخكبة أف يخاشب الخاكب في السقعج الخمفي، ويقػؿ لو: خح اليسيغ، أّؼ يسيغ ؟ حجث 
 الدائق.

 ﴿ َوِلُكلٍّ ِوْجَيٌة ُىَػ ُمَػلِّيَيا ﴾
 عمى مغ يعػد الزسيخ ىػ ؟ إّنظ إْف أعجتو عمى هللا فإنو يشذأ في اآلية تشاقس: 

 َتِبُقػا اْلَخْيَخاِت ﴾﴿ َفاسْ 
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 ليذ األمخ بيجؼ، 
 ﴿ َوِلُكلٍّ ِوْجَيٌة ﴾

 اإلنداف ُمَػلِّيَيا، باختياره ىحا. 

 عدو األخصاء إلى اْلخخيغ فكٌخ قجيع:

ىشاؾ مػقف حاسع لديجنا عسخ، جاءوا إليو بذارب 
خسخ، قاؿ: >> أقيسػا عميو الحج <<، الباشل قجيع، 

أخصاءه إلى غيخه، اسأؿ واإلنداف يسيل إلى أف يعدو 
شالًبا رسب: لساذا رسبت ؟ يقػؿ: ىحا األستاذ ليذ 
معقػال إشبلقًا، ىػ ليذ لو ذنب، فقط األستاذ، 
الدؤاؿ غيخ معقػؿ، السشياج غيخ معقػؿ، لَع ال 
تقػؿ: أنا كدػؿ، أنا ما درست، دائسًا اإلنداف يخيج 
أف يعدو أخصاءه إلى غيخه، كالشعامة تسامًا تخفي 

ا في الخماؿ، وتشدى أنيا ِمغ خصأىا صادىا الرياد، وىحا مخض مدتذٍخ، فمػ وججنا حفخة في الصخيق ماذا رأسي
نقػؿ ؟ االستعسار، عشجنا مذجب نعمق عميو كل أخصائشا، االستعسار، الرييػنية، اإلمبخيالية، ال، نحغ 

ف جخيًئا أف تقػؿ: أنا أخصأت، اسأؿ مخصئػف، أخصائشا أودت بشا إلى ما نحغ عميو، وما فيشا جخأة، يجب أف تكػ 
شالبا ما نجح يقل لظ: هللا ما كتب لي الشجاح، لساذا أنت ما درست ؟ لَع ال تقػؿ: أنا ما درست، ما آف األواف، 
ىحا أمخ هللا تختيب سيجؾ، كل إنداف يقع في خصأ بتقريخ، وال يؤدؼ الػاجب، ال يتقغ عسمو، ال يحتاط، ال يأخح 

جداء التقريخ، جداء اإلىساؿ، جداء عجـ األخح باألسباب، جداء الجيل، يقػؿ: ىحا مغ إرادة باألسباب، ويأتي 
 هللا.

 ( ﴾ 22﴿ ِإفَّ َّللاََّ اَل َيْأُمُخ ِباْلَفْحَذاِء َأَتُقػُلػَف َعَمى َّللاَِّ َما اَل َتْعَمُسػَف)
 ) سػرة األعخاؼ(

ه أخصخ م ػضػع في العقيجة، ولسجخد أف تتػىع أف كل شيء مشتٍو، أييا اإلخػة، أنا ال أبالغ، ىحا السػضػع أعجُّ
 الذقي شقي، والدعيج سعيج، وال أمل، ولَع العسل ؟ وِلَع األمخ أساسًا ؟ ولَع الشيي ؟ 
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 وجػُد األمِخ والشيِي في القخآف دليُل االختياِر:

ميميستخات، وبشيشا بخبكع بذكل صخيح، لػ قدشا عخض كتف إنداف قج يكػف ثبلثة وستيغ سشتيستخا وثسانية 
ججاريغ، الفخاغ بيشيسا ثبلثة وستػف سشتيستخا وثسانية ميميستخات، فإذا سار ىحا اإلنداف بيغ الججاريغ فإف الججار 
 األيسغ يبلمذ كتفو األيسغ، والججار األيدخ يبلمذ كتفو األيدخ، ثع قمشا لو: رجاًء خح اليسيغ، ىل ىشاؾ يسيغ ؟

 وال مدافة لبلختيار ىل األمخ لو معشى ؟ والصخيق ذو السسخ اإلجبارؼ، 
اسسعػا الجليل: لسجخد وجػد األمخ في القخآف الكخيع، ولسجخد وجػد الشيي في القخآف الكخيع فأنت مخيخ، ولػ لع 

 تكغ مخيخًا لسا كاف معشى إشبلقًا لؤلمخ والشيي.
ِبيَل ِإمَّا َشاِكًخا َوِإمَّا َكُفػًرا )  ( ﴾ 6﴿ ِإنَّا َىَجْيَشاُه الدَّ

 ) سػرة اإلنداف(

 اْلية الخابعة:

 ( ﴾ 21﴿ َفَسْغ َشاَء َفْمُيْؤِمْغ َوَمْغ َشاَء َفْمَيْكُفْخ )
 ) سػرة الكيف(

 ( ﴾ 042﴿ َوِلُكلٍّ ِوْجَيٌة ُىَػ ُمَػلِّيَيا َفاْسَتِبُقػا اْلَخْيَخاِت )
 ) سػرة البقخة (

 أما اآلية األصل في ىحا الباب أف اإلنداف مخيخ:

 خامدة: اْلية ال

ْمَشا ِمْغ َشْيٍء َكَحِلَظ َكحَّ  ُ َما َأْشَخْكَشا َواَل آَباُؤَنا َواَل َحخَّ َب الَِّحيَغ ِمْغ َقْبِمِيْع َحتَّى ﴿ َسَيُقػُؿ الَِّحيَغ َأْشَخُكػا َلْػ َشاَء َّللاَّ
 ( ﴾ 042ػَف ِإالَّ الطَّغَّ َوِإْف َأْنُتْع ِإالَّ َتْخُخُصػَف)َذاُقػا َبْأَسَشا ُقْل َىْل ِعْشَجُكْع ِمْغ ِعْمٍع َفُتْخِخُجػُه َلَشا ِإْف َتتَِّبعُ 

 ) سػرة األنعاـ(

 ىحه اآلية أليدت كافية ؟ أليذ ىحا كبلـ هللا ؟ أليذ ىحا تػجيو هللا عد وجل ؟ 
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 مجاالت كػف اإلنداف مَديًَّخا فييا غيخ مخيَّخ:

  أنت مخيخ، لكغ البحث يحتاج إلى تفريل، أنت مخيخ في ماذا ؟

 اإلنداف مديَّخ في كػنو ذكًخا أو أنثى: – 0

الحقيقة الجقيقة أنظ مديَّخ ومخيَّخ، بساذا أنت مديَّخ ؟ 
َمغ مشكع عخضػا عميو أف يكػف ذكخ أو أنثى، 
فاختار أف يكػف ذكخًا أو أنثى، ال أحج، أنت مديخ 
في كػنظ ذكخًا أو أنثى، أليذ كحلظ ؟ أنت في ىحا 

 لظ الغصاء لػججت أنو مدَيخ، ولكغ لػ كذف هللا
ليذ في إمكانظ إال أف تكػف كسا سّيخؾ هللا إليو، 
وليذ في اإلمكاف أبجع مسا كاف، أؼ ليذ في 
إمكاني أفزل مسا أعصاني، ولػ كذف هللا لظ 
الغصاء لكانت الحكسة السصمقة أف تكػف ذكخًا، ولػ كذف الغصاء لؤلنثى لكانت الحكسة السصمقة أف تكػف أنثى، 

 كػنظ ذكخا أو أنثى مديَّخ. فأنت في

 اإلنداف مديَّخ في االنتداب إلى أبيو وأمو: – 2

 
 َمغ مشكع اختار أمو وأباه ؟ وأنت مديخ في أمظ وأبيو.
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 اإلنداف مديَّخ في مكاف والدتو: – 6

 ظ.مغ كاف مخيَّخًا في مكاف والدتو ؟ إنداف ولج في دمذق، وإنداف في شيكاغػ، وأنت مديَّخ في مكاف والدت

 اإلنداف مديَّخ في زماف والدتو: – 4

ونحغ جسيعًا ُوججنا في القخف العذخيغ وججنا، وبعج مئة عاـ ال أحج مغ الحاضخيغ عمى سصح األرض، وقبل مئة 
عاـ ما ال أحج في كل ىحا المقاء الصيب كاف عمى سصح األرض، أنت مديخ في زمغ والدتظ، مديخ في كػنظ 

 في مكاف والدتظ، في زمغ والدتظ. ذكخ أو أنثى، في أمظ وأبيظ،

 اإلنداف مديَّخ في َخْمِقو وصػرِتو: – 1

أنت ذو قامة مجيجة، ىحا شيء رائع، ىل كشت مخيخًا 
فييا ؟ أنت ذو قامة ليدت مجيجة، ىل أنت مخيخ ؟ 
أنت لػنظ أبيس، و إنداف آخخ لػنو أسػد، ىل ىػ 
مخيخ ؟ شكمظ، لػنظ، خرائرظ، عشجؾ سخعة 

ذاكخة قػية، عشجؾ قػة فيع، عشجؾ  بجيية، عشجؾ
محاكسة دقيقة، فخرائرظ، وقجراتظ أنت فييا 

 مديَّخ.

 ما أنت عميو ىػ أفزُل وضع لظ:

أما أخصخ ما يشبغي أف نعمسو في مػضػع التدييخ أف الحؼ ساقو هللا إليظ، أو الحؼ أقامظ هللا فيو ىػ أفزل 
ذخ جسيعًا يـػ القيامة، وقج كذف ليع الغصاء يمخرػف شيء يسكغ أف يكػف مدعجًا لظ، وحافطًا لظ، لحلظ الب

 عبلقتيع با بآية تقػؿ: 
 ﴿ وآِخُخ َدْعَػاُىْع أِف الَحْسُج َلِلَّ َرّب العاَلِسيَغ ﴾

 ( 10) سػرة يػنذ اآلية: 



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

491 

 

ي وىحا معشى بعس األقػاؿ: لػ كذف الغصاء الختختع الػاقع، أنت مديخ بكػنظ ذكخًا أو أنثى، بأمظ وأبيظ، ف
 مكاف والدتظ، في زمغ والدتظ، في خرائرظ.

 اإلنداف مخيَّخ في مدائل األمخ والشيي التعبجية:

أما فيسا أنت مكمف بو فأنت مخيخ، هللا عد وجل أمخؾ بالربلة، فأنت مخيخ أف ترمي أو ال ترمي، أمخؾ 
أمخؾ بالعجؿ، تشرف أو  باالستقامة، أنت مخيخ بأف تدتقيع أو ال تدتقيع، أمخؾ بالرجؽ، ترجؽ أو ال ترجؽ،

ال تشرف، أمخؾ أف تخحع َمغ حػلظ، فأنت تخحع أو تقدػ، أمخؾ ببخ والجيظ، تبخىسا أو تعقيسا، أنت مخيخ فيسا 
كمفت، أمخؾ أف تصمب العمع، أتيتع إلى ىحا السدجج، وكل واحج مشكع بإمكانو أال يأتي، وأف يجمذ في بيتو، بل 

 حلظ ؟ ىحا شيء واقعي، وأنت مخيخ فيو، مخيخ فيسا كمفت، بإمكانو أف يتػجو إلى مميى، أليذ ك
ِبيَل ِإمَّا َشاِكًخا َوِإمَّا َكُفػًرا )  ( ﴾6﴿ ِإنَّا َىَجْيَشاُه الدَّ

 ) سػرة اإلنداف(

 ( ﴾ 21﴿ َفَسْغ َشاَء َفْمُيْؤِمْغ َوَمْغ َشاَء َفْمَيْكُفْخ )
 ) سػرة الكيف(

 ( ﴾ 042﴿ َوِلُكلٍّ ِوْجَيٌة ُىَػ ُمَػلِّيَيا )
 ) سػرة البقخة (

أنت مخيخ، ولػال أنظ مخيخ لسا كاف معشى لمثػاب والعقاب، والجشة والشار، والتكميف واألمانة، وما كاف عسمظ 
 مثسًشا إشبلقًا.

لػ معظ جياز ىاتف متصػر ججًا، و شيخ عميظ أحُجىع ػ ال سسح هللا ػ مدجًسا، وقاؿ لظ: أعصشي ىحا الجياز، أو 
صيو إياه، ىل تذعخ أف ىحا عسل شيب قست بو ؟ ىل تذعخ بشذػة اإليساف أنظ قجمت لو ىاتفا ؟ أقتمظ، فإنظ تع

 قمبظ محخوؽ، ألنظ ُأجِبخَت عمى ذلظ.
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 السصمػب اليجى االختياري ال اليجى القدخي:

 أريج أف أقػؿ لكع كمسة: لػ أف هللا أراد أف نؤمغ جسيعًا:
 ( ﴾ 11اأْلَْرِض ُكمُُّيْع َجِسيًعا ) ﴿ َوَلْػ َشاَء َربَُّظ َْلَمَغ َمْغ ِفي

 ) سػرة يػنذ (

لػ شاء ربظ ليجػ الشاس جسيعًا، العسمية سيمة ججًا، اليجػ القدخؼ سيل ججًا، لكغ ال يكػف ىحا اليجػ مدعجًا 
 إشبلقًا.

إف رئيذ جامعة فّكخ، وقاؿ: سػؼ اجعل ندب 
الشجاح مئة بالسئة، ما شاء هللا، كيف ذلظ ؟ قاؿ: 

مى الصبلب أوراؽ اإلجابة التامة، وعمى سأوزع ع
اليدار شبعت عبلمة مئة بالسئة، نجسع الصبلب في 
قاعة ونعصييع األوراؽ، نقػؿ لمصالب: اكتب اسسظ 
فقط، واخخج، والشتيجة أف جسيع الصبلب ناجحػف، 
وكميع أوائل بامتياز، لكغ ما قيسة ىحا الشجاح عشج 

جاح عشج الشاس ؟ ال قيسة لو، وال قيسة ليحا الش
 الصبلب، وال قيسة ليحا الشجاح عشج رئاسة الجامعة، فاليجػ القدخؼ ال قيسة لو أبجًا.

ترػر وقج يكػف ىحا السثُل شخيًفا: لػ أف كل إنداف نطخ إلى فتاة يفقج برخه، ماذا يفعل السمحجوف، يغزػف 
وشغاة األرض يصاعػف مئة  البرخ، السمحج يخاؼ عمى عيشو، أساسًا األقػياء يصاعػف ىكحا، أقػياء األرض

بالسئة، ىل ىحه الصاعة شػعية ؟ إنو مقيػر مجبػر، ولػ أف هللا أراد أف يجبخنا عمى الصاعة فالقزية سيمة ججًا، 
لكغ ىحا اإلجبار عمى الصاعة ال قيسة لو إشبلقًا، ال يقجـ وال يؤخخ، وال يدعج وال يخقى باإلنداف، الحؼ يخقى 

ارا، أف يأتيو شائعًا، أف يأتيو بسبادرة مشو، أف يأتيو عغ محبة، كأف هللا عد وجل أراد أف باإلنداف أف يأتي هللا مخت
 تكػف العبلقة بيشو وبيغ عباده عبلقة حب:

 ( ﴾ 14﴿ ُيِحبُُّيْع َوُيِحبُّػَنُو )
 ) سػرة السائجة (



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

493 

 

السعشى، ىحا اليجػ ولظ أف تفيع جسيع اآليات التي في مزسػف: ولػ شاء ربظ ليجػ الشاس جسيعًا في ىحا 
القدخؼ ال قيسة لو إشبلقًا، وال يخقى بظ، وال يدسػ بظ، وال يدعجؾ، أما الحؼ يدعجؾ أف تسخ أمامظ فتاة، 
وبإمكانظ أف تسؤل عيشيظ مغ محاسشيا، لكشظ خػفًا مغ هللا، ومحبة لو، وشاعة لو تغس البرخ عشيا، وتقػؿ: 

ي، لكغ الػقت شتاء، والبخد شجيج، والفخاش وثيخ ودافئ، وسسعت إني أخاؼ هللا رب العالسيغ، وبإمكانظ أال ترم
أذاف الفجخ، جدسظ يجعػؾ أف تبقى نائسًا، لكشظ تشدع عشظ الغصاء، وتقـػ إلى الػضػء وترمي، أنت مختار، 
حب،  أرادؾ أف تأتيو مختارًا، أرادؾ أف تأتيو شائعًا، أراد أف تأتيو بسبادرة مشظ، أراد أف تكػف عبلقتظ بو عبلقة

 عبلقة ود.

 بيغ عبِج القيخ وعبج الذكخ:

مغ ىشا كاف البذخ عبادا أو عبيجا، العباد جسع عبج الذكخ، والعبيج جسع عبج القيخ، كل واحج عبج ، حتى 
السمحج، حتى الكافخ، حتى العاصي، حتى الفاجخ، ومعشى عبج أنو في قبزة هللا، في أؼ لحطة يتجسج الجـ في 

وقج كاف بأعمى درجة مغ الحيػية والشذاط فيقع في األرض مغ الذمل، فيفقج الشصق، فيقاؿ  إحجػ أوعية الجماغ،
لظ: خثخة في الجماغ، سكتة دماغية، في أؼ لحطة يزيق الذخياف فيذعخ اإلنداف بحبحة صجرية، بأؼ لحطة 

، الػـر الخبيث حتى تشسػ الخبليا نسػًا عذػائيًا، وىحا مخٌض تحجػ أىل األرض، وىع في أعمى درجة مغ التقجـ
اآلف مخض عزاؿ ال دواء لو، أنت في قبزة هللا، أنت بيحه الصخيقة عبج قيخ، وإذا فكخ اإلنداف في ىحا الكػف 
تعخؼ عمى هللا، أقبل عميو، أحبو، قخأ كتابو، أدػ عباداتو، عسل أعسااًل صالحة لخجمة خمقو، ىحا عبج جسعو 

 عباد:
ْحَسِغ الَِّحيغَ   ( ﴾ 36َيْسُذػَف َعَمى اأْلَْرِض َىْػًنا ) ﴿ َوِعَباُد الخَّ

 ) سػرة الفخقاف(

ـٍ لِّْمَعِبيِج ﴾   ﴿ َوَما َربَُّظ ِبَطبلَّ
 ( 46) سػرة فرمت اآلية: 

 والعبيج جسع عبج القيخ، والعباد جسع عبج الذكخ.
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لبصل الثػاب، ولػ  أنت مخيخ، ولػال أنظ مخيخ فبل قيسة لعسمظ إشبلقًا، ولػ أف هللا أجبخ عباده عمى الصاعة
أجبخىع عمى السعرية لبصل العقاب، ولػ تخكيع ىسبًل لكاف عجدًا في القجرة، إف هللا أمخ عباده تخييخًا، ونياىع 

 تححيخًا، وكمف يديخًا، ولع يكمف عديخًا، وأعصى عمى القميل كثيخًا.

 وقجره ؟ قاؿ: ويحظ، لػ كاف قزاء سأؿ رجٌل اإلماـ عميِّا رضي هللا عشو: >> أكاف مديُخنا إلى الذاـ بقزاء هللا
الزمًا وقجرًا حاتسًا إذًا لبصل الػعج والػعيج، والنتفى الثػاب والعقاب، إف هللا أمخ عباده تخييخًا، ونياىع تححيخًا، 

 وكمف يديخًا، ولع يكمف عديخًا، وأعصى عمى القميل كثيخًا، ولع ُيعز مغمػبًا، ولع ُيَصع مكخىًا <<.

 مغ اْليات التي ضاىخىا الجبخ والقدخ:السػقف العمسي 

أييا اإلخػة، أحيانًا اإلنداف في بعس آيات القخآف الكخيع يحتاج إلى عالع، ففي آية يقخأىا قخاءة أولية قج ال يفيع 
 أبعادىا الجقيقة، مغ ذلظ ىحه اآلية:

 ( ﴾ 06شِّي أَلَْمؤَلَفَّ َجَيشََّع ِمْغ اْلِجشَِّة َوالشَّاِس َأْجَسِعيَغ)﴿ َوَلْػ ِشْئَشا َْلَتْيَشا ُكلَّ َنْفٍذ ُىَجاَىا َوَلِكْغ َحقَّ اْلَقْػُؿ مِ 
 ) سػرة الدججة (

ضاىخ اآلية معشى مخيف، لكغ حقيقة اآلية: يا عبادؼ، أنتع تدعسػف أنشي أجبختكع عمى أعسالكع، لػ كشت مجبخكع 
خكع عمى عسل ألجبختكع عمى اليجػ، ولػ عمى عسٍل ما لسا أجبختكع إال عمى اليجػ، ولػ كاف مغ السسكغ أف أجب

شئشا أف نمغي اختياركع، ولػ شئشا أف نمغي تكميفكع، ولػ شئشا أف نمغي حسمكع لؤلمانة، ولػ شئشا أف لغي الخسالة 
 التي ًكمِّفتع بيا، لػ شئشا أف نمغي ىػيتكع كسخمػؽ مكمَّف قاؿ:يا رب أنا ليا لؤلمانة حيشسا قاؿ هللا عد وجل:

َساَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَباِؿ َفَأَبْيَغ َأف َيْحِسْمَشَيا َوَأْشَفْقَغ ِمْشَيا َوَحَسَميَ ﴿ ِإنَّا عَ  نَداُف ﴾ َخْضَشا اأْلََماَنَة َعَمى الدَّ  ا اإلِْ
 ( 72) سػرة األحداب اآلية: 

نمغي أنكع السخمػؽ لػ شئشا أف نمغي اختياركع، لػ شئشا أف نمغي تكيفكع، لػ شئشا أف نمغي ىػيتكع، لػ شئشا أف 
 السكمَّف، لػ شئشا أف نمغي حسل األمانة لسا أجبخناكع إال عمى اليجػ:

 ( ﴾ 06﴿ َوَلْػ ِشْئَشا َْلَتْيَشا ُكلَّ َنْفٍذ ُىَجاَىا 
 ) سػرة الدججة (
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 :ولكغ أعسالكع ليدت مغ إجبار هللا لكع، بل مغ اختياركع، ولحلظ سػؼ تحاَسبػف عمييا، وتجفعػف الثسغ باىطاً 

 ( ﴾ 06لشَّاِس َأْجَسِعيَغ)﴿ َوَلْػ ِشْئَشا َْلَتْيَشا ُكلَّ َنْفٍذ ُىَجاَىا َوَلِكْغ َحقَّ اْلَقْػُؿ ِمشِّي أَلَْمؤَلَفَّ َجَيشََّع ِمْغ اْلِجشَِّة َوا
 ) سػرة الدججة (

صأؾ لجية أخخػ، ىحا جداء عسميع، وجداء جخيستيع، وجداء عجوانيع، لحلظ أخصخ ما يشبغي أف تعتقجه أال تعدو خ
وأوضح مثٍل، بل ىػ مثل صارخ: شالب ما درس أبجًا، شبعًا ال يشجح، فمسا رسب قاؿ: ىحه مذيئة هللا، هللا عد 
وجل ما كتب لي أف أنجح، سبحاف هللا ! أال تزحظ عميو بيحا الكبلـ ؟ ىحا كبلـ مخفػض، وىحا كبلـ السدمسيغ 

: هللا لع ييجني، لَع ال تدتقيع ؟ هللا ما كتب لي اليجػ، كل اليـػ لؤلسف، تقػؿ ألحجىع: أاَل ترمي ؟ يقػؿ
أخصائو، كل معاصيو، كل تقريخه يعدوىا إلى هللا عد وجل، ىحه أكبخ مذكمة يعاني مشيا السدمسػف، لحلظ ال 

 يعّجوف ألعجائيع العّجة، وهللا عد وجل قاؿ:

وْا َلُيع مَّا اْسَتَصْعُتع مِّغ ُقػٍَّة َوِمغ رِّ  ُكْع ﴾ ﴿ َوَأِعجُّ  َباِط اْلَخْيِل ُتْخِىُبػَف ِبِو َعْجوَّ َّللّاِ َوَعُجوَّ
 ( 60) سػرة األنفاؿ اآلية: 

وا لشا، ولع نعّج ليع، أعّجوا لشا أسمحة فتاكة، فأجبخوا العَالع كَمو عمى ثقافتيع، وعمى إباحيتيع، وعمى أنساط  ىع أعجُّ
عشي جية قػية ججًا تفخض ثقافتيا وتفمتيا وإباحيتيا عمى حياتيع، ىحه ىي العػلسة، ىحا أدؽ مفيـػ لمعػلسة، ي

 العالع كمو، والتقريخ ِمغ ِقَبمشا، ىع أعجوا لشا، ىع يعسمػف في ضبلـ الميل، ونحغ نائسػف في ضػء الذسذ.
أنا أتسشى أاّل يفكخ إنداف مدمع أف يعدو الخصأ إلى غيخه، لػ تعسقشا أكثخ في ىحا السػضػع، أكثخ أخصاء أوالدؾ 
مشظ أييا األب، أييا السعمع أكثخ أخصاء شبلبظ مشظ، ال تتيخب ِمغ تحسُِّل السدؤولية، كغ جخيئًا وشجاعًا، قل: 

 أنا مخصئ، أخصائي في تخبية أوالدؼ أودت بيع إلى ما ىع عميو.

 أييا اإلخػة، ىحا مػقف شجاع، مػقف جخؼء أف تتحسل أخصاءؾ. 

 ( ﴾ 06ٍذ ُىَجاَىا َوَلِكْغ َحقَّ اْلَقْػُؿ ِمشِّي أَلَْمؤَلَفَّ َجَيشََّع ِمْغ اْلِجشَِّة َوالشَّاِس َأْجَسِعيَغ)﴿ َوَلْػ ِشْئَشا َْلَتْيَشا ُكلَّ َنفْ 
 ) سػرة الدججة (

 أييا اإلخػة، ولكغ البج مغ حقيقة، وىي أف هللا يعمع، يعمع ما سيكػف عْمَع كذِف ال عمَع جبٍخ.
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َ َيُمػـُ َعَمى اْلَعجْ   ِد...ِإفَّ َّللاَّ

 أييا اإلخػة، يقػؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في حجيث خصيخ ججًا، لو معشى خصيخ ومريخؼ: 
َ َيُمػـُ َعَمى اْلَعْجِد... ((  )) ِإفَّ َّللاَّ

تدتدمع، ما بيجنا شيء، انتييشا، أعجاءنا أقػياء، ىحا 
 خصأ كبيخ.

َ َيُمػـُ َعَمى اْلَعْجِد، َوَلِكْغ َعَميْ  َظ ِباْلَكْيِذ ػ )) ِإفَّ َّللاَّ
فّكخ، دبِّخ، خح باألسباب، تحخؾ، استعغ با، وال 

ُ، َوِنْعَع تعجد ػ َفِإَذا َغَمَبَظ َأْمٌخ َفُقْل: َحْدبِ  َي َّللاَّ
 (( اْلَػِكيلُ 

 ] أبػ داود وأحسج [

 

 متى يشبغي أف تقػؿ: حدبي هللا ونعع الػكيل ؟ إذا غمبظ أمخ 

ُ، َوِنْعَع اْلَػِكيُل (()) َفِإَذا َغَمَبَظ َأْمٌخ َفُقلْ   : َحْدِبَي َّللاَّ
السثل األوؿ: شالب ما درس إشبلقًا، بجأ يقػؿ: هللا ما كتب لي أف أنجح، ىحا خصأ، هللا ما قجر لي الشجاح، ىحا 
خصأ، األستاذ كاف ضالسا بأسئمتو، ىحا خصأ، قل: أنا ما درست، لحلظ أنا لع أنجح، ىحا السػقف العمسي، السػقف 

ي، السػقف األخبلقي، لكغ إذا درست دراسة بأعمى درجة، وحاؿ بيشظ وبيغ تقجيع االمتحاف مخض مفاجئ اإليسان
 اآلف: 

ُ َوِنْعَع اْلَػِكيُل ((  )) َفِإَذا َغَمَبَظ َأْمٌخ َفُقْل: َحْدِبَي َّللاَّ
ف، قاؿ: كحبتع، الستػكل سيجنا عسخ رأػ أناسًا يتكففػف الشاس في الحج، فقاؿ: >> َمغ أنتع ؟ قالػا: نحغ الستػكمػ 

 مغ ألقى حبة في األرض، ثع تػكل عمى هللا <<.

تأخح باألسباب، وكأنيا كل شيء، وتتػكل عمى هللا، وكأنيا ليدت بذيء، ىحا ىػ اإليساف، اإليساف أخح 
 باألسباب، اإليساف:
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وْا َلُيع مَّا اْسَتَصْعُتع مِّغ ُقػٍَّة ﴾   ﴿ َوَأِعجُّ
 ( 60) سػرة األنفاؿ اآلية: 

 بيغ فقخ الكدل وفقخ القَجر وفقخ اإلنفاؽ: 

ر عسمظ، أف تشسِّي اختراصظ، أف تشسِّي خبختظ، اإليساف أف تبحث عغ كل ثغخة في حياتظ، بعج  اإليساف أف تصػِّ
ذلظ تقػؿ: حدبي هللا ونعع الػكيل، بعج أف تدتشفح كل الجيػد تدتدمع لقزاء هللا وقجره، االستدبلـ لقزاء هللا 

كػف بعج أف تدتشفح األسباب، وإال يسكغ أف أقػؿ، وأنا ال أتػرع عغ أقػؿ: ىشاؾ مغ الفقخاء فقخ الكدل، وقجره ي
عسمو غيخ متقغ، مػاعيجه غيخ مزبػشة، بزاعتو سيئة ججًا، ليذ لو اىتساـ، وال إنجاز، وال متابعة، وال حدابات 

قخ مغ هللا عد وجل، ىحا مغ فعِل نفدظ، ىحا فقخ دقيقة، شبعًا سيفتقخ، ىحا فقخ الكدل، إياؾ أف تخػ أف ىحا الف
الكدل، ال إتقاف ال إنجاز، ال صجؽ، ال أمانة، ال اىتساـ بالصخؼ اآلخخ، وال معاممة شيبة، وال حدابات دقيقة، 
شبعًا السحل يتخاجع، والسذتخوف يتفخقػف عغ ىحا السحل التجارؼ، فيقػؿ صاحبو: يا أخي، ليذ ىشا رزؽ، هللا ما 

رزقا، ىحا كـخ مزحظ، قل: أنا مقرخ، فشفخ الشاس مغ ىحا العسل، فانرخفػا عشي إلى غيخؼ، ىحا فقخ  كتب لي
 الكدل.

 لكغ ىشاؾ فقخ القجر، إنداف امتحشو هللا بعاىة، ىحه العاىة تحػؿ بيشو وبيغ أف يكدب رزقا وفيخا، ىحا فقخ القجر.
يا أبا بكخ، ماذا أبقيت لشفدظ ؟ قاؿ: هللا ورسػلو، فيشاؾ  وسيجنا الرجيق افتقخ، لكغ افتقاره كاف افتقار اإلنفاؽ،

، وفقخ القجر صاحبو معحور، وفقخ  فقخ الكدل، وىشاؾ فقخ القجر، وىشاؾ فقخ اإلنفاؽ، فقخ الكدل صاحبو محمـػ
 اإلنفاؽ صاحبو محسػد.

ة مؤلسة ججًا، قمت: أنتع كشا مخة في مؤتسخ إسبلمي ضخع في ماليديا، فألقيت كمسة، ووجيت لؤلمة العخبية، والكمس
في ببلدكع تعدوف أخصاَءكع إلى القجر، وىحا سبب تخمفكع، تقػلػف: ما كتب لؤلمة الشرخ، انتطخوا الشرخ، إنو ال 

 يأتي باالنتطار، بل يأتي بالعسل:
َباِط اْلَخْيِل ﴾  وْا َلُيع مَّا اْسَتَصْعُتع مِّغ ُقػٍَّة َوِمغ رِّ  ﴿ َوَأِعجُّ

 (  60ية: ) سػرة األنفاؿ اآل
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 األخح باألسباب أمخ ضخوري شخعا وعقبل:

لكغ نسط السدمع السعاصخ نسط غيخ مقبػؿ إشبلقًا، 
ال يفعل شيًئا، سيجنا عسخ رأػ مع رجل جسبل أجخب 
قاؿ: >> ما تفعل يا أخا العخب ؟ قاؿ: أدعػ هللا لو، 
 قاؿ: ىبّل جعمت مع الجعاء قصخانًا ؟ <<. 

ت مع الجعاء >> ىبل جعمخح باألسباب، 
 <<.قصخانًا؟

قج يدافخ السدمع، وال يخاِجع مخكبتو، وقج يكػف فييا 
أخصاء كبيخة ججًا، يسذي بدخعة عالية وما ليذ معو 

مكابح، فػقع حادث، فيقػؿ: سبحاف هللا ! ىحا قزاء هللا وقجره، ال، ىحا جداء التقريخ، القزاء والقجر شيء 
ح، تخاجع العجبلت، تخاجع كل شيء في السخكبة تقػؿ: يا رب، تػكمت آخخ، لسا تخاجع السخكبة، تخاجع السكاب

عميظ، ولحكسة بالغة وقع حادث، ىحا الحادث قزاء وقجر، إياؾ أف تفيع القزاء والقجر أف نتائج أخصائظ ىي 
، قزاء وقجر، نتائج أخصائظ جداء التقريخ، والقزاء والقجر حيشسا تأخح بكل األسباب، وتتػكل عمى رب األرباب

 والحؼ يأتي بعج ىحا ىػ القزاء والقجر، وليحا البحث لو تتسة إف شاء هللا في درس قادـ.

 السػضػع العمسي:

أييا اإلخػة، الغخب يدىػ بعالع فيديائي كبيخ، اسسو إنذتايغ، لكغ ىحا العاِلع لو عشجؼ مكانة خاصة، ىػ مغ 
ػة ىي أقػػ ما تكػف، عميسة ىي أعمع ما تكػف، ألسانيا، الدبب أنو قاؿ: " كل إنداف ال يخػ في ىحا الكػف ق

 رحيسة ىي أرحع ما تكػف، حكيسة ىي أحكع ما تكػف، فيػ إنداف حي، ولكشو ميت ". 

 نطخية الشدبية: – 0

ىحه الكمسة الخائعة ليحا العالع الحؼ جاء بشطخية الشدبية التي قَمبت مفاىيع الفيدياء في العالع، ىحه الشطخية ما 
 فحػاىا ؟ 
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ه الشطخية تؤكج أف الدخعة السصمقة في الكػف ىي سخعة الزػء، الزػء سخعتو تقخيبية، يقصع في الثانية ىح
ألف كيمػمتخ، فالجرس ستػف دقيقة، اضخب ستة في ثبلثة، ثسانية عذخ، الجقيقة ستػف ثانية، عشجنا  300الػاحجة 

أصفار، سخعة الزػء بيحا الجرس صفخ وثبلثسئة ألف خسدة أصفار، وصفخ ستة، ثسانية عذخ أماميع ستة 
ثسانية عذخ مميػف كيمػ متخ، الزػء قصع بيحا الجرس ثسانية عذخ مميػف كيمػ متخ، فيحا العالع اكتذف الدخعة 

ألف كع، اآلف أّؼ شيء مذى  300السصمقة في الكػف، إنيا سخعة الزػء التقخيبية، يقصع في الثانية الػاحجة 
الداعة لػ أتيح لشا أف نجعميا تشصمق بدخعة الزػء لفقجت كل خرائريا،  بدخعة الزػء أصبح ضػءًا ، فيحه

 وأصبحت ضػءًا ، وأّؼ جدع يسذي بيحه الدخعة يربح ضػءًا.

 الدمغ ىػ البعُج الخابُع لؤلشياء: – 2

لػ حخكشا نقصة تحخيكًا مدتقيسًا، أقلُّ مفيـػ في 
اليشجسة الشقصة، لػ حخكت حخكة مدتقيسة لذكمت 

حخؾ الخط حخكة مدتقيسة لذكل سصحًا، خصًا، لػ 
ىحا خط، أما ىحا فيػ سصح، لػ أف الدصح حخكشاه 
حخكة مدتقيسة لذّكل حجسًا، ىحا الحجع إذا حخكشاه 
شّكل زمشًا، فقالػا في تعخيف الدمغ: ىػ البعج الخابع 
لؤلشياء، فيحه الصاولة ليا شػؿ وعخض وارتفاع، 

يا، فتغيُّخ وىحه الصاولة بعج عذخيغ سشة يتغيخ لػن
المػف ىػ البعج الخابع، بعج عذخيغ سشة يكػف ىحا السكاف ثقيبل أكثخ مغ حخكة اليجيغ عميو، ودرج األبشية القجيسة 

 تجج الخيط حافخا حفخة عمى ىحه اآللة. 1930مع االستعساؿ الذجيج يحىب لػنو، وآلة خياشة مدتعسمة مشح عاـ 
يشذأ تغيخات، ىحا القسيز لو وزف، لو أبعاد، لكغ عشجما تمبدو خسذ الدمغ البعج الخابع، بالحخكة واالستعساؿ 

سشػات يربح في مكاف ما ضعيًفا، والمػف يتغيخ، وكل تصػر يأتي بفعل الدمغ الحؼ يعّج البعج الخابع لؤلشياء، كل 
 شيء لو وزف. 
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 الجساد والشبات والحيػاف واإلنداف: – 6

 ثبلثة، يذغل حيدًا، ىحا الجساد.بالسشاسبة الجساد شيء لو وزف، لو أبعاد 
 الشبات شيء يذغل حيدًا في الفخاغ، لو أبعاد ثبلثة، لكشو يشسػ.

 الحيػاف يذغل حيدًا في الفخاغ، لو أبعاد ثبلثة، يسذي ويشسػ، الشبات ال يسذي، أما الجابة فتسذي.
ػف ابشظ شػلو أقل مشظ، وفي الثامشة اإلنداف لو وزف، ويذغل حيدًا في الفخاغ، ولو أبعاد ثبلثة، ويشسػ كالشبات، يك

 عذخ يربح أشػؿ مشظ، ويتحخؾ، و يفكخ، فأنت السيدة الػحيجة التي ميدؾ هللا بيا أنظ تفكخ. 

 كل جدع سار مع الزػء أصبح ضػءًا: – 4

نطخية الشدبية أف كل جدع سار مع الزػء أصبح ضػءًا، ىحا واضح تسامًا، وىحا الجرس فيو إضاءة، ىحا مشبع 
، ونحغ مدتقبل ضػئي، السدتقبل الزػئي يرجر مػجات ضػئية سخعتيا ثبلثسئة ألف كيمػ متخ في ضػئي

الثانية، لػ ترػرنا أف مخكبة فزائية تسذي مع الزػء، ىحا الجرس يبقى عمى ما ىػ عميو إلى مميارات الدشيغ، 
معخكة بجر، ىحا شيء عمسي، لػ  لػ ترػرنا أنشا ركبشا مخكبة أسخع مغ الزػء، وسبقشا الزػء لخأيشا بيحه العيغ

سبقشا الزػء لتخاجع الدمغ، نخػ بيحه العيغ مػقعة بجر وأحج والخشجؽ والقادسية واليخمػؾ، لػ سخنا مع الزػء 
لتػقف الدمغ، ىحا السشطخ يبقى إلى أبج اآلبجيغ، لػ قرخنا عغ الزػء يتخاخى الدمغ، تكػف الداعة في الفزاء 

 الخارجي ألف سشة.

 العمسي القخآني في نطخية الشدبية: الدبق – 1

في مؤتسخ اإلعجاز الخامذ الحؼ عقج في مػسكػ شخح مػضػع خصيخ، مػضػع أف ىحه الشطخية العسبلقة التي 
 جاء بيا إنذتايغ مجرجة في بزع كمسات في القخآف الكخيع ، اآلية:

وَف )  ( ﴾ 47﴿ َوِإفَّ َيْػًما ِعْشَج َربَِّظ َكَأْلِف َسَشٍة ِمسَّا َتُعجُّ
 ) سػرة الحج (

العخب مخاَشبػف بيحه اآلية، وىع يعجُّوف الدشة القسخية، والقسخ يجور حػؿ األرض دورة كل شيخ، ولػ أخحنا 
مخكد القسخ و مخكد األرض، ووصمشا بيشيسا بخط، ما ىحا الخط ؟ القسخ يجور حػؿ األرض دورة كل شيخ، 
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 نرف قصخ الجائخة التي ىي مدار القسخ حػؿ األرض. الخط الػاصل بيغ مخكد األرض ومخكد القسخ يداوؼ 
ىل مغ السسكغ أف نعخؼ شػؿ ىحا الخط ؟ شبعًا، نرف قصخ القسخ ُيزاؼ إليو نرف قصخ األرض مع 
السدافة بيشيسا، ىحا الخط نرف قصخ الجائخة التي ىي مدار القسخ حػؿ األرض ضخب اثشاف، ىػ القصخ، 

(، ىػ السحيط، ضخب اثشي عذخ، ىػ الدشة، ضخب ألف، ألف سشة، ضخب ثبلثة فاصمة أربعة عذخ ) البي 
فشرف قصخ الجائخة التي ىي مدار القسخ حػؿ األرض، والتي نأخحىا مغ نرف قصخ األرض مع نرف قصخ 

السحيط، ضخب اثشي عذخ بالدشة، ضخب ألف  3.14القسخ مع السدافة بيشيسا ضخب اثشيغ، القصخ، ضخب 
ـػ يحدبيا عمى اآللة الحاسبة بصخيقة سيمة ججًا، ىحا الخقع ىػ الذاىج، لػ قدسشاه بألف سشة، أحج الصبلب الي

عمى ثػاف اليـػ لكانت سخعة الزػء ال التقخيبية، ولكشيا الجقيقة، وىي مئتاف وتدعة وتدعػف ألف وسبعسئة واثشاف 
يـػ واحج، ألف سخعة  وخسدػف كيمػمتخ، ما يقصعو القسخ في رحمتو حػؿ األرض في ألف عاـ يقصعو الزػء في

:  الزػء تقاس بالثػاني، تقدع عمى ثػاني اليـػ

وَف )  ( ﴾ 47﴿ َوِإفَّ َيْػًما ِعْشَج َربَِّظ َكَأْلِف َسَشٍة ِمسَّا َتُعجُّ
 ) سػرة الحج (

ىحا البحث يديج عمى ثسانيغ صفحة، إال أنشي عخضتو لكع ممخرًا، وىحا البحث عخض في مؤتسخ اإلعجاز 
الحؼ عقج في عاصسة كانت تخفع شعار: ) ال إلو (، فقط، ولحكسة بالغة الباشل كسا قاؿ هللا عد  العمسي الخامذ

 وجل:

 ﴿ اْلَباِشَل َكاَف َزُىػًقا ﴾ 
 ) سػرة اإلسخاء ( 

 زىق الباشل، وعقج مؤتسخ في مػسكػ في اإلعجاز العمسي.

 والحسج  رب العالسيغ 
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لػ أف  -2-اإلنداف مديخ ومخيخ  -2-يار ( مقػمات التكميف : االخت63-21الجرس )
 اإلنداف مديخ لبصل الثػاب والعقاب

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
 القخبات. والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات 

 مقجمة:

أييا اإلخػة الكخاـ، مع الجرس التاسع والعذخيغ مغ دروس العقيجة واإلعجاز، الزلشا في مقػمات التكميف: الكػف، 
 العقل، الفصخة، الذيػة، االختيار. 

 االختيار يثسِّغ العسل: – 0

ف االختيار يثسِّغ العسل، وفي المقاء الدابق كاف الحجيث عغ االختيار، وبيشت لكع بفزل هللا عد وجل كيف أ
 فقيسة العسل أنظ تفعمو مختارًا، ألف هللا عد وجل أراد أف تكػف العبلقة بيغ عباده وبيشو عبلقة حب، وعبلقة ود: 

ا ) ْحَسُغ ُودًّ اِلَحاِت َسَيْجَعُل َلُيُع الخَّ  ( ﴾13﴿ِإفَّ الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ
 )سػرة مخيع(

وودًا فيسا بيشيع، ولػ أف هللا أجبخنا عمى الصاعة لبصل الثػاب، ولػ أجبخنا عمى السعرية لبصل ودًا بيشو وبيشيع، 
 العقاب، فقيسة عسمظ أنظ تفعمو مختارًا.

دة : – 2  اإلنداف مديَّخ في جػانب محجَّ

مختارًا في  بيشت أيزًا أف ىشاؾ قزايا لدت مخيَّخًا فييا، بل أنت فييا مديَّخ، كسا لػ عجدت ىحه الشقاط: لدغ
كػنظ ذكخًا أو أنثى، ولدت مختارًا في أمظ وأبيظ، ولدت مختارًا في مكاف والدتظ، وال في زمغ والدتظ، ولدت 
مختارًا في خرائرظ وخبخاتظ، وقجراتظ وشاقاتظ وشكمظ، لكغ العمساء األجبلء أجسعػا عمى أف الحؼ لدت 

ة عالع جميل فقاؿ: " ليذ في اإلمكاف أبجع مسا كاف مختارًا بو ىػ محس حكسة بالشدبة لظ، عبخ عغ ىحه الفكخ 
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 "، فمسا أراد شخحيا قاؿ: " ليذ في إمكاني أبجع مسا أعصاني ". 
يـػ القيامة إذا كذف لظ الغصاء، وتبيشت لظ الحكسة 
 ال تسمظ إال أف تقػؿ: الحسج  رب العالسيغ: 
 يَغ ﴾ ﴿ وآِخُخ َدْعَػاُىْع أِف الَحْسُج َلِلَّ َرّب العاَلسِ 

 (  10) سػرة يػنذ اآلية: 

لكغ الحؼ يمفت الشطخ أف الشبي عميو الربلة والدبلـ 
ربى أصحابو تخبية حسمت أحجىع عمى أف يقػؿ: >> 
وهللا لػ كذف الغصاء ما ازددت يقيشًا <<، فيقيشي 
بحكسة هللا، ورحسة هللا، وعجؿ هللا قبل كذف الغصاء 

ية في اإليساف، والخضا بسكخوه القزاء أرفع درجات اليقيغ، وحسمت كيقيشي بعج كذف الغصاء، ىحه درجة عال
 أحَجىع عمى أف يقػؿ: >> وهللا لػ عمست أف غجًا أجمي ما قجرت أف أزيج في عسمي <<.

 ىحه بصػلة في اإليساف، بصػلة في االعتقاد الرحيح.

 أييا اإلخػة، نحغ في أمِذّ الحاجة إلى أف يكػف اعتقادنا صحيحًا سميسًا.

إذًا أنت مخيخ، واختيارؾ يثسغ عسمظ، وأنت مخيخ فيسا كمفت، كمفت أف تكػف صادقًا، أنت مخيخ في أف ترجؽ 
أو ال ترجؽ، أمخت أف تكػف أميشًا، فأنت مخيخ أف تكػف أميشًا أو ال تكػف، كمفت بالربلة، أنت مخيخ أف 

، أنت  ، أنت مخيخ أف ترـػ أو ال ترـػ مخيخ فيسا كمفت بو، فقيسة التكميف ترمي أو ال ترمي، كمفت بالرـػ
 أنظ مخيخ فيو، وكل عسل أنت مخيخ بو لو قيسة كبيخة، ألنو بإمكانظ أال تفعمو.

 ال معشى لمثػاب والعقاب بالتدييخ: – 6

وأكجت لكع في لقاء سابق أيزًا أنو لسجخد أف تكػف مديخًا فبل معشى لمثػاب وال لمعقاب، وال لمجشة وال لمشار، بصل 
ف، ألغيت األمانة، ألغي كل شيء في الجيغ حيشسا تتػىع أف هللا أجبخؾ عمى أعسالظ، وىحه عقيجة الجبخ، التكمي

وىي عقيجة فاسجة تذّل اإلنداف، وذكخت لكع مغ أقػاؿ الدمف الرالح كيف أف عسبلؽ اإلسبلـ الخميفة الخاشج 
السؤمشيغ هللُا قجَّر عمي ذلظ، قاؿ: أقيسػا  جيء لو بذارب خسخ، فقاؿ: >> أقيسػا عميو الحج، قاؿ: وهللا يا أميخ
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عميو الحج مختيغ ؛ مخة ألنو شخب الخسخ، ومخة ألنو افتخػ عمى هللا، قاؿ: ويحظ يا ىحا إف قزاء هللا لغ يخخجظ 
 مغ االختيار إلى االضصخار <<. 

 عدُو األخصاء إلى القَجر، والتيخُّب مغ السدؤولية: – 4

ف يسيل إلى التيخب مغ السدؤولية، فكل أخصائو وتقريخه يعدوىا خصًأ متعسجًا أو ثع بيشت لكع أيزًا أف اإلندا
غيخ متعسج إلى القزاء والقجر، يقػؿ لظ: إف هللا كتب عمي الذقاء، أنت أشقيت نفدظ باختيارؾ، يقػؿ: هللا عد 

 وجل ما أعصاني ما أريج، و لع يذأ ىجايتي، أعػذ با، هللا عد وجل يقػؿ: 
 َمْيَشا َلْمُيَجى ﴾ ﴿ ِإفَّ عَ 

 ) سػرة الميل ( 

هللا عد وجل ما أليسشي أف أصمي، كل ىحا الكبلـ كبلـ باشل، ما كتب لي اليجاية، ما شاء لي أف أصمي، لع 
 ييجني بعج، ىحا ىخوب مغ الحقيقة، إياؾ ثع إياؾ ثع إياؾ أف تعدو خصأؾ إلى القزاء والقجر.

 :كلُّ شيء يقع بإرادة هللا ولحكسة وخيخٍ 

وقج بيشت أيزًا بذكل واضح أف اإليساف بالقزاء 
والقجر ال يعفي مغ السدؤولية، بجليل أف هللا عد وجل 

 يقػؿ:
شُكْع اَل َتْحَدُبػُه  ْفِظ ُعْرَبٌة مِّ ﴿ ِإفَّ الَِّحيَغ َجاُؤوا ِباإلِْ

 َشخًّا لَُّكع َبْل ُىَػ َخْيٌخ ﴾ 
 (  11) سػرة الشػر اآلية: 

شيء وقع أراده هللا، وكل  لساذا ىػ خيخ ؟ ألف كل
شيء أراده هللا وقع، وإرادة هللا متعمقة بالحكسة 

السصمقة، والحكسة السصمقة متعمقة بالخيخ السصمق، ال يميق بألػىية اإللو أف يقع في ممكو ما ال يخيج، وال يقبل وال 
والحؼ أراده هللا وقع، إال أف ىحه  يعقل أف يقع في ممظ هللا ما ال يخيج، فالحؼ وقع أراده هللا، بسعشى أنو سسح بو،

اإلرادة متعمقة بالحكسة السصمقة، والحكسة السصمقة متعمقة بالخيخ السصمق، ِمغ ىشا يشبغي أف نعتقج جسيعًا أف الذخ 
السصمق ال وجػد لو في الكػف، الذخ السصمق يعشي الذخ لمذخ، ىحا يتشاقس مع وجػد هللا، لكغ الحؼ يميق بكساؿ 
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 يػضف الذخ الشدبي لمخيخ السصمق، الجليل:هللا أف هللا 

ؿُّ َمغ َتَذاء ِبَيِجَؾ ﴿ ُقِل المَُّيعَّ َماِلَظ اْلُسْمِظ ُتْؤِتي اْلُسْمَظ َمغ َتَذاء َوَتشِدُع اْلُسْمَظ ِمسَّغ َتَذاء َوُتِعدُّ َمغ َتَذاء َوُتحِ 
 اْلَخْيُخ ﴾ 

 (  26) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

 ظ خيخ، وندع السمظ خيخ، واإلعداز خيخ، واإلذالؿ خيخ: لع يقل: والذخ، إيتاء السم

ِإنََّظ َعَمى ُكلِّ  ﴿ ُتْؤِتي اْلُسْمَظ َمغ َتَذاء َوَتشِدُع اْلُسْمَظ ِمسَّغ َتَذاء َوُتِعدُّ َمغ َتَذاء َوُتِحؿُّ َمغ َتَذاء ِبَيِجَؾ اْلَخْيخُ 
 َشْيٍء َقِجيٌخ ﴾ 

 ء:الخصأ في العقيجة يداوي فداد العسل والذقا

مخة ثانية: أخصخ شيء في اإلسبلـ العقيجة، فإذا 
صحت صح العسل، وإذا صح العسل سمع اإلنداف 
وسعج، وألف أخصخ شيء في اإلسبلـ العقيجة ألنيا إذا 
فدجت فدج العسل، وإذا فدج العسل شقي اإلنداف 
وىمظ، لحلظ يسكغ أف نرف الخصأ في العقيجة 

ف ال يرحح، كالخصأ في السيداف، والخصأ في السيدا
فإحجػ الكفتيغ تديج مئة غخاـ عمى الكفة األخخػ، فمػ 
استخجمت ىحا السيداف مئة ألف مخة فالسئة ألف مخة 
الػزف خصأ، خصأ في أصل السيداف، والخصأ في أصل السيداف ال يرحح، بيشسا الخصأ في الػزف ال يتكخر، 

عقيجتظ، فبل بج مغ مخاجعة الحدابات، وال بج  وأفزُل ألف مخة أف تخصئ في مفخدات التكاليف مغ أف تخصأ في
 مغ جخد عقيجتظ جخدًا دقيقًا، فسا كاف مشيا صحيحًا اقبمو وتبشاه، وما كاف مشيا مغمػشًا فيشبغي أف تبتعج عشو.

 أييا األخػة، ولكغ لػال الجليل لقاؿ مغ شاء ما شاء، وإف ىحا العمع ديغ فانطخوا عسغ تأخحوف ديشكع. 
 شظ ِديشظ، إنو لحسظ ودمظ، خح عغ الحيغ استقامػا، وال تأخح عغ الحيغ مالػا (( )) ابغ عسخ، دي

 ] كشد العساؿ عغ ابغ عسخ [ 
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 األدلة عمى أف اإلنداف مخيَّخ:

 بادغ ذؼ بجء، ما الجليل عمى أف اإلنداف مخيخ ؟ 
 الرالح، وىشاؾ أدلة واقعية. لمتػضيح والتبييغ:ىشاؾ أدلة قخآنية، وىشاؾ أدلة نبػية، وىشاؾ أدلة مغ أقػؿ الدمف 

 ػ الجليل السشصقي الػاقعي: 0

 وجػُد األمِخ والشيِي في القخآف الكخيع:

خكع بيحا السثل: لػ قدشا عخض كتف إنداف، قج  أذكِّ
يكػف ثبلثة وستيغ ونرف سشتيستخ، ثع َبَشْيشا 
ججاريغ، الفخاغ بيشيسا ثبلثة وستػف ونرف سشتيستخ، 

يغ الججاريغ، اآلف دقق: لػ فإذا سار ىحا اإلنداف ب
قمشا لو: خح اليسيغ، ىل ليحا الكبلـ مغ معشى ؟ ىل 
ىحا الكبلـ يصبَّق ؟ لػ قمشا لو: خح اليدار ىل ليحا 
الكبلـ مغ معشى ؟ ىل ىحا الكبلـ يصبَّق ؟ أتعتقج أف 
في القخآف الكخيع كبلـ ال معشى لو ؟ فإذا كاف 

ًا كامبًل، وأنو مجبػر عمى أعسالو، فػجػد األمخ والشيي في القخآف الكخيع اإلنداف مديَّخًا بحدب زعع الجيمة تدييخ 
عبث، ال معشى لؤلمخ وال معشى لمشيي إذا كاف اإلنداف مديخًا، ىحا دليل واقعي، دليل عقمي، دليل مشصقي، ما داـ 

 ىشاؾ أمخ فيشاؾ اختيار، وما داـ ىشاؾ نيي فيشاؾ اختيار.
قفل، نقػؿ لو: إياؾ أف تتأخخ مداًء، ما ىحا الكبلـ ؟ ىحا كبلـ ال معشى لو إنداف مدجػف، وباب الدندانة م

 إشبلقًا، ما داـ ىشاؾ أوامخ إليية في القخآف:
بَلَة َشَخَفِي الشََّياِر َوُزَلًفا ِمَغ المَّْيِل )  ( ﴾ 004﴿َوَأِقِع الرَّ

 ) سػرة ىػد(

ْسِذ ِإَلى َغَدِق ا بَلَة ِلُجُلػِؾ الذَّ  لمَّْيِل َوُقْخَآَف اْلَفْجِخ ِإفَّ ُقْخَآَف اْلَفْجِخ َكاَف َمْذُيػًدا ﴾ ﴿ َأِقِع الرَّ
 (  78) سػرة اإلسخاء: اآلية 
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 أمٌخ آخخ:

 ﴿ َواَل َتْقَخُبػْا َماَؿ اْلَيِتيِع ِإالَّ ِبالَِّتي ِىَي َأْحَدُغ ﴾ 
 ( 152) سػرة األنعاـ اآلية: 

يخًا، وكشت مديخًا فكل ىحه األوامخ ال معشى ليا، وكأنظ تتيع القخآف القخآف شافح باألوامخ والشػاىي، فإف لع تكغ مخ
 الكخيع أف فيو كبلمًا ال معشى لو إشبلقًا.

أوؿ فقخة في ىحا المقاء الصيب إف شاء هللا أنو لسجخد وجػد األمخ والشيي في القخآف وفي الدشة فأنت مخيخ، ىحه 
 حقيقة.

 ػ األدلة القخنية: 2

 يات القخآنية الػاضحة الجمية اْليات قصعية الجاللة:الحقيقة الثانية اْل

 اْلية األولى:

 ( ﴾ 21﴿ َفَسْغ َشاَء َفْمُيْؤِمْغ َوَمْغ َشاَء َفْمَيْكُفْخ )
 ) سػرة الكيف(

 اْلية الثانية:

ِبيَل ِإمَّا َشاِكًخا َوِإمَّا َكُفػًرا )  ( ﴾ 6﴿ ِإنَّا َىَجْيَشاُه الدَّ
 ) سػرة اإلنداف(

 ة:اْلية الثالث

 ( ﴾ 042﴿ َوِلُكلٍّ ِوْجَيٌة ُىَػ ُمَػلِّيَيا َفاْسَتِبُقػا اْلَخْيَخاِت )
 ) سػرة البقخة (

 ضسيخ ) ىػ ( يعػد عمى مغ ؟ إذا تػىست أنو يعػد عمى لفع الجبللة نقػؿ لظ: فمَع قاؿ هللا عد وجل بعجىا: 
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 ﴿ َفاْسَتِبُقػا اْلَخْيَخاِت ﴾
الخمفي لمديارة، وأف نقػؿ لظ: خح اليسيغ، السقػد ليذ بيجؾ، ما داـ األمخ ىل مغ السعقػؿ أف تجمذ في السقعج 

 مػجيا إليظ: 

 ﴿ َفاْسَتِبُقػا اْلَخْيَخاِت ﴾
 معشى ذلظ أف السقػد بيجؾ، أما اآلية فيي أصٌل في أنظ مخيخ.

 اْلية الثالثة:

 اآلية الفرل في أنظ مخيخ قػلو تعالى:
ُ َما َأْشَخْكَشا َواَل آَباُؤَنا )﴿ َسَيُقػُؿ الَِّحيَغ َأْشَخُكػا لَ   ( ﴾ 042ْػ َشاَء َّللاَّ

 ) سػرة األنعاـ (

أرأيت إلى ىحه الكمسات ؟ يشدحب عمييا معطع كبلـ العػاـ، هللا ما كتب لو اليجاية، ما شاء لو أف يرمي، هللا لع 
 ييجه بعج، أو ما ىجاه:

ُ مَ  ْمَشا ِمْغ َشْيٍء َكَحِلَظ َكحََّب الَِّحيَغ ِمْغ َقْبِمِيْع َحتَّى ﴿ َسَيُقػُؿ الَِّحيَغ َأْشَخُكػا َلْػ َشاَء َّللاَّ ا َأْشَخْكَشا َواَل آَباُؤَنا َواَل َحخَّ
  ( ﴾042 َتْخُخُصػَف)َذاُقػا َبْأَسَشا ُقْل َىْل ِعْشَجُكْع ِمْغ ِعْمٍع َفُتْخِخُجػُه َلَشا ِإْف َتتَِّبُعػَف ِإالَّ الطَّغَّ َوِإْف َأْنُتْع ِإالَّ 

 ) سػرة األنعاـ (

 ىحا وىع وضغ، أف تتػىسػا، أو أف تطشػا أف هللا سبحانو وتعالى ما شاء لكع أف تيتجوا.

ْمَشا ِمْغ َشْيٍء َكَحِلَظ َكحَّ  ُ َما َأْشَخْكَشا َواَل آَباُؤَنا َواَل َحخَّ َحتَّى َب الَِّحيَغ ِمْغ َقْبِمِيْع ﴿ َسَيُقػُؿ الَِّحيَغ َأْشَخُكػا َلْػ َشاَء َّللاَّ
 ( ﴾ 042 َتْخُخُصػَف)َذاُقػا َبْأَسَشا ُقْل َىْل ِعْشَجُكْع ِمْغ ِعْمٍع َفُتْخِخُجػُه َلَشا ِإْف َتتَِّبُعػَف ِإالَّ الطَّغَّ َوِإْف َأْنُتْع ِإالَّ 

 ) سػرة األنعاـ (

 كيف نفيع اآلياِت التي ضاىخىا التدييخ واإلجبار ؟

محكسة، صارخة، قصعية الجاللة، لكغ ىشاؾ آيات تحتاج إلى شخح،  اآلف قج يدأؿ أحجكع: ىحه اآليات واضحة
 مغ ىحه اآليات:

 ( ﴾ 06﴿ َوَلْػ ِشْئَشا َْلَتْيَشا ُكلَّ َنْفٍذ ُىَجاَىا َوَلِكْغ )
 ) سػرة الدججة(
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 كأنظ تطغ أف هللا ما شاء لظ أف تيتجؼ:

 ( ﴾ 06اْلَقْػُؿ ِمشِّي أَلَْمؤَلَفَّ َجَيشََّع ِمْغ اْلِجشَِّة َوالشَّاِس َأْجَسِعيَغ) ﴿ َوَلْػ ِشْئَشا َْلَتْيَشا ُكلَّ َنْفٍذ ُىَجاَىا َوَلِكْغ َحقَّ 
 ) سػرة الدججة(

اآلية تحتاج إلى شخح، يعشي: يا عبادؼ، إنكع تدعسػف أنشي أجبختكع عمى السعرية، أو عمى أعسالكع الديئة فأنتع 
عمى اليجػ، لػ أردت أف ألغي اختياركع، أف ألغي  واىسػف، فمػ أردت أف أجبخكع عمى شيء ما أجبختكع إلى

تكميفكع، أف ألغي حسل األمانة، لػ أردت أف ألغي الخريرة التي أنتع بيا مخيخوف، ولػ شئشا أف نجبخكع عمى 
شيء ما َلَسا أجبخناكع إال عمى اليجػ، ولكغ ىحه األعساؿ الديئة مغ اختياركع، ومغ كدبكع، وسػؼ تحاسبػف 

 عمييا.
ة دقيقة: أنت صيجلي، وبحاجة إلى مػضف يعسل الفكخ 

بعج الطيخ، لكغ ال بج ليحا السػضف مغ ثقافة معيشة 
في األدوية، فأردَت أف تستحشو، اآلف ىػ في شػر 
االمتحاف، وضعت لو بعس األدوية عمى الصاولة، 
قمت لو: ىحا السكاف أدوية مزادة لبللتياب، ىحا 

ية مقػية، اآلف السكاف أدوية مدكشة، ىحا السكاف أدو 
أرني خبختظ في األدوية، ىحه مجسػعة أدوية، ضع 
كل دواء في مكانو، اآلف الصػر شػر امتحاف، لػ 
، وتػّجو إلى مكاف األدوية السقػية، ومشعتو فقج ألغيت اختياره، وألغيت االمتحاف، اآلف ىػ في  أمدظ دواء الدسـػ

فيجب عميظ أف تبقى ساكتا، أخح ىحا الجواء، ووضعو في  شػر االمتحاف، ومغ لػاـز االمتحاف أف يكػف مخيخًا،
 مكاف غيخ مشاسب، لػ قمت لو: ضع ىحا ىشا أللغيت االمتحاف، ومغ لػاـز التكميف أف تكػف مخيخًا.

 ( ﴾ 06شَِّة َوالشَّاِس َأْجَسِعيَغ)﴿ َوَلْػ ِشْئَشا َْلَتْيَشا ُكلَّ َنْفٍذ ُىَجاَىا َوَلِكْغ َحقَّ اْلَقْػُؿ ِمشِّي أَلَْمؤَلَفَّ َجَيشََّع ِمْغ اْلجِ 
 ) سػرة الدججة(

 أعسالكع محس اختياركع، أعسالكع مغ كدبكع، وسػؼ تحاسبػف عمييا.
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 اْليات الستذابيات مْيسا كُثخْت ٌتحَسل عمى اْليات السحًكسات مْيسا قمَّْت:

 يمي:  إّف أّية آية ػ دققػا ػ ُيَذعُّ مشيا رائحة الجبخ فميا معشى دقيق ججًا كسا
عشجنا قاعجة أصػلية، لعل ىحا الجرس فيو صعػبة، أنو مجخد أفكار دقيقة ججًا مع أدلة نطخية، لكغ ندتعيغ با 
عمى شخحيا وعمى فيسيا، ىشاؾ آيات محكسات واضحات جميات، وىشاؾ آيات متذابيات، القاعجة األصػلية: أف 

ت ميسا قمَّت، فإذا قمت: القسح مادة خصيخة في حياة اآليات الستذابيات ميسا كثخت تحسل عمى اآليات السحكسا
اإلنداف، معشى خصيخة ىحا كبلـ متذابو، يا تخػ خصيخة كالقشبمة تفجخه، أـ أنيا خصيخة تعشي ىشا أنيا مادية 
أساسية في حياتو، ولػالىا لسا عاش اإلنداف، فكمسة ) خصيخة ( كمسة متذابية، تحتسل معاني كثيخة، أما لػ قمت: 

ح مادة أساسية مفيجة ججًا لحياة اإلنداف، فيحه واضحة، فأنا أماـ عبارة متذابية، القسح مادة خصيخة في حياة القس
اإلنداف، وأماـ عبارة واضحة جمية محكسة، كيف أفيع العبارة الستذابية: القسح مادة خصيخة في حياة اإلنداف، مع 

ة اإلنداف، أحسل العبارة الستذابية عمى العبارة السحكسة، ىحا السقػلة الثانية: القسح مادة أساسية مفيجة ججًا لحيا
 واضح . 

 اآليات السحكسة:
 ( ﴾ 21﴿ َفَسْغ َشاَء َفْمُيْؤِمْغ َوَمْغ َشاَء َفْمَيْكُفْخ )

 ) سػرة الكيف(

ِبيَل ِإمَّا َشاِكًخا َوِإمَّا َكُفػًرا )  ( ﴾ 6﴿ ِإنَّا َىَجْيَشاُه الدَّ
 ) سػرة اإلنداف(

 محكسة:

 ( ﴾ 042َوِلُكلٍّ ِوْجَيٌة ُىَػ ُمَػلِّيَيا َفاْسَتِبُقػا اْلَخْيَخاِت ) ﴿
 ) سػرة البقخة (

 محكسة: 

ُ َما َأْشَخْكَشا َواَل آَباُؤَنا )  ( ﴾ 042﴿ َسَيُقػُؿ الَِّحيَغ َأْشَخُكػا َلْػ َشاَء َّللاَّ
 ) سػرة األنعاـ (
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 ىشاؾ آيات ُيذعُّ مشيا رائحة الجبخ:

 ( ﴾ 16ْغ َيَذاُء َوَيْيِجي َمْغ َيَذاُء )﴿ ُيِزلُّ مَ 
 ) سػرة الشحل ( 

 اإلضبلؿ الجدائي مغ هللا مبشيٌّ عمى ضبلؿ اختياري مغ العبج:

أروع ما قخأت حػؿ ىحه اآليات أف ىحا اإلضبلؿ إذا عدؼ عمى هللا عد وجل فيػ اإلضبلؿ الجدائي السبشي عمى 
 ضبلؿ اختيارؼ، الجليل:

ُ ُقُمػَبُيْع )﴿ َفَمسَّا َزاُغػا أَ   ( ﴾ 1َزاَغ َّللاَّ
 ) سػرة الرف(

 لسا زاغػا عغ مشيج هللا اختيارًا أزاغ هللا قمػبيع فعبًل.

لمتػضيح: شالب في الجامعة ما داـو وال ساعة، وال اشتخػ الكتب، وال قجـ امتحانا، جاءه إنحار أوؿ فمع يدتجب، 
ار مغ إدارة الجامعة بتخقيغ قيجه، ىحا القخار فيسا يبجو إنحار ثاٍف فمع يدتجب، إنحار ثالث فمع يدتجب، صجر قخ 

، ولع يمتحق، ولع يذتِخ الكتب،  تخقيغ القيج إلغاء تدجيمو، أليذ ىحا القخار تجديجًا الختيار الصالب حيشسا لع يجاـو
 ولع يقجـ االمتحاف ؟ قخار تخقيغ القيج تجديج الختيار الصالب:

 ( ﴾ 1ُقُمػَبُيْع ) ﴿ َفَمسَّا َزاُغػا َأَزاَغ َّللاَُّ 
 ) سػرة الرف(

 فمسا اختاروا الزبلؿ كتب هللا عد وجل عمييع الزبلؿ، فالزبلؿ إذا ُعِدؼ إلى ذات هللا:

 ( ﴾ 16﴿ ُيِزلُّ َمْغ َيَذاُء َوَيْيِجي َمْغ َيَذاُء )
 ) سػرة الشحل (

 ه الجقيق والقػؼ:إذا عدؼ عمى هللا عد وجل فيػ الزبلؿ الجدائي السبشي عمى ضبلؿ اختياره، شاىج

ُ ُقُمػَبُيْع )  ( ﴾ 1﴿ َفَمسَّا َزاُغػا َأَزاَغ َّللاَّ
 ) سػرة الرف(
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في المغة العخبية قػاعج دقيقة، ىحه القػاعج فعل أفعل، أغفل، ال يعشي أنو خمق الغفمة فييع، بل يعشي أنو وججىع 
 غافميغ:

 ( ﴾ 22﴿ َواَل ُتِصْع َمْغ َأْغَفْمَشا َقْمَبُو )
 لكيف() سػرة ا

 نقػؿ: عاشخت القـػ فسا أجبشتيع، ما وججناىع جبشاء، عاشخت القـػ فسا أبخمُتيع، ما وججُتيع بخبلء:

 ( ﴾ 22﴿ َواَل ُتِصْع َمْغ َأْغَفْمَشا َقْمَبُو )
 ) سػرة الكيف( 

ضبلؿ أْؼ: َمغ وججناه غافبًل فقط، إذا عدؼ فعل الزبلؿ إلى هللا عد وجل فيػ الزبلؿ الجدائي السبشي عمى 
 اختيارؼ.

 اإلضبلؿ الُحكسي: 

شيء آخخ، أنت ذاىب إلى حسز، والقرة قجيسة 
ججًا قْبل وضِع البلفتات، وصمت إلى مكاف فيو 
شخيقاف: شخيق يسيغ وشخيق يدار، وأنت في حيخة، 
وأمامظ إنداف واقف، قمت لو: ِمغ فزمظ أّؼ 
الصخيقيغ إلى حسز ؟ قاؿ: الصخيق األيسغ، قمَت لو: 

 خيخًا، قاؿ لظ: انتطخ، بعج خسدة جداؾ هللا
كيمػمتخات تقاشع خصخ، وبعج سبعة كيمػمتخات مسخ 
زلق، وبعج كحا كيمػ متخ جدخ ضيق، وفيو تفتير 

دقيق إذا كاف معظ بزاعة مسشػعة، أعصاؾ معمػمات دقيقة ججًا، فأنت ازددت لو شكخًا، أما لػ وصل غيُخؾ إلى 
قفا قاؿ لو: با عميظ ِمغ أيغ حسز ؟ قاؿ: ِمغ الصخيق األيسغ، قاؿ لو: ىحا السفتخؽ، وأمامو اإلنداف نفُدو وا

أنت كحاب ! ىل بإمكاف ىحا اإلنداف أف يعصيو التفريبلت، رفزت مذػرتو كميًا، ىشا اإلضبلؿ الدمبي، أنت 
تفاصيل  حيشسا أعخضت عغ الجيغ كميًا فكل تفاصيل الجيغ َبُعجت عشظ، وكأف هللا أضمظ، بسعشى أنو َمَشعظ مغ
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 كانت تدمسظ وتدعجؾ، ىحا معشى آخخ مغ معاني الزبلؿ.
أييا اإلخػة الكخاـ، إذا عدؼ فعل الزبلؿ إلى هللا عد وجل فيػ الزبلؿ الجدائي السبشي عمى ضبلؿ اختيارؼ، 
وعشجنا إضبلؿ حكسي، فحيشسا رفزت الجيغ أصبًل ُمِشع مشظ كل التفاصيل التي يسكغ أف تخشجؾ إلى الحق، 

رفزت الجيغ كمو أصبًل ُمِشع مشظ بعج أف قمت: أنت كاذب، ليحا الجليل الحؼ معو معمػمات دقيقة ججًا،  وحيشسا
كاف مغ السسكغ أف تشتفع بيا، لكشظ رفزت مذػرتو وعمسو كميًا، فُسِشعَت مغ كل التفاصيل التي يسكغ أف تشقحؾ 

 مسا أنت فيو، ىحا الزبلؿ حكسي.

 اإلضبلؿ الُحكسي: 

 خخ، هللا عد وجل يزل العباد عغ شخكائو:عشجنا ضبلؿ آ
 ( ﴾ 67﴿ َقاُلػا َأْيَغ َما ُكشُتْع َتْجُعػَف ِمْغ ُدوِف َّللاَِّ َقاُلػا َضمُّػا َعشَّا )

 ) سػرة األعخاؼ( 

حيشسا تعمق األمل عمى إنداف، وتشدى الػاحج الجياف، هللا عد وجل بذكل واضح يزمُّظ عشو، أو يزّمو عشظ، 
األمل عمى إنداف قػؼ وقخيب لظ، ونديت هللا عد وجل، هللا عد وجل يزمظ لسرمحتظ، يخيب ضشظ، عقجت 

 أؼ يميسو أف يتخمى عشظ، وأف يتشكخ لظ، ىحا إضبلؿ مغ هللا، أضمظ عشو، وأضمو عشظ، غيخة عميظ.
ذخة آالؼ الرحابة الكخاـ ىع قسع البذخ، في ُحشيغ وججوا أنفديع عجًدا كبيًخا لع يدبق في الجديخة أف اجتسع ع

إنداف، فقالػا مصسئشيغ: لغ ُنغَمب اليػـَ ِمغ ِقمَّة، اعتسجوا دوف أف يذعخوا عمى كثختيع، هللا عد وجل أضمَّيع عغ 
 كثختيع، ولع يشتفعػا بكثختيع:

 ُض ِبَسا َرُحَبْت ُثعَّ َولَّْيُتع مُّْجِبِخيَغ ﴾ ﴿ َوَيْػـَ ُحَشْيٍغ ِإْذ َأْعَجَبْتُكْع َكْثَخُتُكْع َفَمع ُتْغِغ َعشُكْع َشْيًئا َوَضاَقْت َعَمْيُكُع اأَلرْ 
 ) سػرة التػبة ( 

ىحا ضبلؿ آخخ، ىحا ضبلؿ لسرمحة التػحيج، حيشسا تتػىع جية قػية تعتسج عمييا، وتشدى الػاحج الجياف يميع هللُا 
يزًا نػع مغ أنػاع ىحه الجيَة القػية أف تتخمى عشظ، وأف تتشكخ لظ، تأديبًا لظ عمى ىحا الذخؾ الخفي، وىحا أ

 اإلضبلؿ، اإلضبلؿ عغ الذخكاء، وأّية جية تعتسج عمييا، وتثق بيا، وتشدى هللا عد وجل يميسيا أف تتشكخ لظ.
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قاؿ لظ صجيق حسيع: أنا بخجمتظ، فاشسأنشَت، وقعَت في مذكمة، دخمت عميو فتجيع في وجيظ، لع يقل لظ: 
ظ: ال عبلقة لي، ىحا شيء خبلؼ صبلحياتي، أعتحر، أنت تفزل اجمذ، ما السػضػع ؟ أنا في مذكمة، قاؿ ل
 ُترَعق، ىحا ضبلؿ آخخ مغ أجل التػحيج.

في ىحا الجرس إف شاء هللا تبيغ أف اإلنداف مخيخ، ولػ أنو مديخ لبصل الثػاب، ولبصل العقاب، >> إف هللا أمخ 
عصى عمى القميل كثيخًا، ولع ُيعَز مغمػبًا، ولع عباده تخييخًا، ونياىع تححيخًا، وكمَّف يديخًا، ولع يكمِّف عديخًا، وأ 

 ُيَصع مكخىًا <<.

 السػضػع العمسي: َخْمُق اإلنداِف:

 نشتقل اآلف إلى السػضػع العمسي.

 عجائُب َخمق هللا ىي أثٌخ ِمغ عْمِسو: – 0

، األر  ض، الجباؿ، ىشاؾ مقػلة رائعة: أف كل ما في الكػف مغ عجيب خمق هللا: السجّخات، السحنَّبات، الشجـػ
الرحارػ، األنيار، البحيخات، األسساؾ، األشيار، الشباتات، اإلنداف، أف كل ىحه العجائب عجائب خمق هللا عد 

 وجل ىي أثٌخ مغ عمع هللا، ولشْأِت عمى بعس التفاصيل في خمق اإلنداف.
 أييا اإلخػة الكخاـ، 

نَداَف ِفي َأْحَدِغ َتْقِػيٍع ﴾   ﴿ َلَقْج َخَمْقَشا اإلِْ
 ) سػرة التيغ (
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 البػيزة السمقحة: – 2

ضع بعس لعابظ عمى رأس أصبعظ، وضع يجؾ 
عمى ممٍح، دوف أف تزغط، بأقلِّ مٍذّ مسكغ، وائِت 
بسكبخ، فإنظ ستخػ ذرات صغيخة ججًا مغ السمح، 
البػيزة التي ُتمقح ِمغ ِقبل الشصفة بحجع ذرة 
السمقحة السمح، ىحه البػيزة السمقحة، ىحه البػيزة 
 بعج حيغ بعج، بعج تدعة أشيخ تريخ شفبل.

 
 

 َشعخ الخأس: – 6

 مقصع في الذعخة 

في رأس اإلنداف ثبلثسئة ألف شعخة، لكل شعخة وريج وشخياف، 
وعزمة وعرب، وغجة دىشية وغجة صبغية، ما ىحا الخمق في 
رأس اإلنداف، ثبلثسئة ألف شعخة، لكل شعخة وريج وشخياف، 

 دىشية وغجة صبغية. وعزمة وعرب، وغجة
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 دماغ اإلنداف: – 4

 

 دماغ اإلنداف
في دماغ اإلنداف مئة وأربعيغ مميار خمية استشادية سسخاء، إلى عاـ ألفيغ تقخيبًا لع ُتعَخؼ وضيفتيا، فػقيا أربعة 
الخبليا عذخ مميار خمية قذخية، فييا الحاكخة والسحاكسة، واالستشباط واالستشتاج، والبرخ والدسع والشصق، 

 القذخية، والجماغ أعقج شيء في الػجػد، وىػ عاجد عغ فيع ذاتو، ىشا مكاف الحكع:

 ( ﴾ 03( َناِصَيٍة َكاِذَبٍة َخاِشَئٍة )01﴿ َلَشْدَفَعْغ ِبالشَّاِصَيِة )
 ) سػرة العمق (

العجس، فييا األحكاـ ىشا، وفي مكاف آخخ الخؤية، ومكاف آخخ الدسع، ومكاف آخخ الحاكخة، حجسيا بحجع حبة 
 ستػف مميار صػرة، الجماغ يقـػ بػضائف يعجد عغ فيسيا ىػ:

ـْ ُىُع اْلَخاِلُقػَف ) ـْ ُخِمُقػا ِمْغ َغْيِخ َشْيٍء َأ  ( ﴾ 61﴿ َأ
 ) سػرة الصػر(
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 والجماغ خبلياه ثابتة ال تتبجؿ وال تتغيخ.

 العيغ: – 1

 

 العيغ
فة ألف ليا خرائز تتسيد بيا ؛ أف العيغ تتسيد بخاصة العيغ ليا قخنية، وىي شبقة شفافة شفافية مصمقة، شفا

تشفخد بيا في أف خبليا القخنية تتغحػ عغ شخيق الحمػؿ، ال عغ شخيق األوعية الذعخية، ولػ تغحت عغ شخيق 
األوعية الذعخية لخأيشا ضسغ شبكة، ولكغ ىحه الصبقة في العيغ الستسيدة التي أراد هللا أف تكػف شفافة شفافية 

 مغ أجل دقة الخؤية: مصمقة 

 ﴿ ُصْشَع َّللاَِّ الَِّحي َأْتَقَغ ُكلَّ َشْيٍء ﴾ 
 ) سػرة السؤمشػف (

في شبكية العيغ عذخ شبقات، ومجسػع العريات والسخاريط في الذبكية مئة وثبلثػف مميػف عرية ومخخوط، 
، وأكبخ آلة رقسية احتخافية بسعشى أف مداحة الذبكية ميميستخ وثمث، بػاقع ميميستخ في مئة مميػف مدتقبل ضػئي

 في الترػيخ في السيميستخ عذخة آالؼ مدتقبل:
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 ﴿ َأَلْع َنْجَعل لَُّو َعْيَشْيِغ ﴾ 
 ) سػرة البمج (

العيغ البذخية تفخؽ بيغ ثسانية مبلييغ لػف، وأف المػف الػاحج لػ درج ثسانسئة ألف درجة لتسكشت العيغ الدميسة 
 مغ إدراؾ الفخؽ بيغ درجتيغ.

 َلْع َنْجَعل لَُّو َعْيَشْيِغ ﴾ ﴿ أَ 
 ) سػرة البمج (

األجفاف، والجدع البمػرؼ، وماء العيغ ال يتجسج، العيغ فييا ماء فيو مادة مزادة لمتجسج، ففي بمج بارد في ببلد 
الذساؿ ببلد السشصقة الستجسجة تيبط الحخارة إلى سبعيغ درجة تحت الرفخ، لػ لع يكغ في العيغ ىحه السادة لفقج 

 اإلنداف برخه، ِمغ تجسِج ىحا الساء، لكغ هللا عد وجل أودع في ىحا الساء مادة مزادة لمتجسج.

 حاسة الذعِّ: – 3

 

 حاسة الذع
العرب الذسي يشتيي بعذخيغ مميػف نياية، وكل عرب فخعي يشتيي بدبعة أىجاب، وكل ىجب مغصى بسادة 

جسي الخمد الخائحة يذحغ إلى الجماغ، فيعَخض عمى لدجة تتفاعل مع الخائحة، فيتكػف شكل ىشجسي، الذكل ىش
الحاكخة الذسية، فييا عذخة آالؼ رمد، فحيشسا تػافق الخمداف تقػؿ: في باألكل الشعشاع ؟ الذع شيء رائع ججًا، 
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والحوؽ، والخؤية، والدسع، وما ِمغ جياز عشجنا مغ صشع اإلنداف في آف واحج يكبخ الرػت ويخسج الرػت إال 
الحؼ خمقو هللا، الرػت العالي يخسجه، والرػت السشخفس يكبخه، فيػ جياز تكبيخ وتخسيج في آف  غذاء الصبل
 واحج.

 القمب: – 7

، وال تسل، إلى أف يشتيي األجل  ، ما ىحه السزخة، ال تكلُّ القمب يزخ ثسانية أمتار مكعبة مغ الجـ كل يـػ
 فتقف. 

 اؿ تأخيخإف الصبيب لو عمع يجؿ بػػػو إف كاف لمشاس في اْلج
 حتى إذا ما انتيت أياـ رحمتػو حار الصبيب وخانتو العقاقيػػخ

*** 

 والحسج  رب العالسيغ 
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التسييد  -6-اإلنداف مديخ ومخيخ  -6-( مقػمات التكميف : االختيار 63-61الجرس )
 بيغ القزاء والقجر

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبل
 والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات.
 أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس الثبلثيغ مغ دروس العقيجة واإلعجاز.

 جة زائغة:مغ تػىع أف هللا تعالى أجبخه عمى أعساؿ سيئة فقج وقع في عقي

تشقمشا في الجروس الدابقة بيغ مقػمات التكميف 
الكػف، والعقل، والفصخة، والذيػة، واالختيار، وفي 
درسيغ سابقيغ تبيشا أف اإلنداف مخيخ، وفي المحطة 
التي يتػىع أف هللا أجبخه عمى أعسالو الديئة فقج وقع 
في عقيجة زائغة، ىحه العقيجة الدائغة التي تدسى 

بخ ىي وراء حالة السدمسيغ الحيغ تػىسػا عقيجة الج
أنو ال حػؿ ليع وال قػة ؛ مع أف اإلنداف في آيات 
كثيخة ججًا واضحة، صخيحة، قصعية الجاللة، مخيخ 

 فيسا كمف، وأذكخكع ببعس ىحه اآليات:
ِبيَل ِإمَّا َشاِكًخا َوِإمَّا َكُفػًرا )  ( ﴾6﴿ ِإنَّا َىَجْيَشاُه الدَّ

 ) سػرة اإلنداف(

 ( ﴾042ِلُكلٍّ ِوْجَيٌة ُىَػ ُمَػلِّيَيا َفاْسَتِبُقػا اْلَخْيَخاِت )﴿ وَ 
 ) سػرة البقخة (

 ( ﴾21﴿ َفَسْغ َشاَء َفْمُيْؤِمْغ َوَمْغ َشاَء َفْمَيْكُفْخ )
 ) سػرة الكيف(
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ُ َما َأْشَخْكَشا َواَل آَباُؤَنا َواَل َحخَّ  ْمَشا ِمْغ َشْيٍء َكَحِلَظ َكحََّب الَِّحيَغ ِمْغ َقْبِمِيْع َحتَّى ﴿ َسَيُقػُؿ الَِّحيَغ َأْشَخُكػا َلْػ َشاَء َّللاَّ
 ( ﴾042 َتْخُخُصػَف)َذاُقػا َبْأَسَشا ُقْل َىْل ِعْشَجُكْع ِمْغ ِعْمٍع َفُتْخِخُجػُه َلَشا ِإْف َتتَِّبُعػَف ِإالَّ الطَّغَّ َوِإْف َأْنُتْع ِإالَّ 

 ) سػرة األنعاـ (

 رػراتو في ضػء القخآف الكخيع و الدشة الذخيفة:عمى كل إنداف أف يقّيع ت

أريج في ىحا الجرس أف أوضح لكع أنو ما مغ سمػؾ 
يدمكو اإلنداف إال ويدبقو ترػر، يرح ىحا الترػر 
أو ال يرح، فحيشسا تترػر أف اليجػ ليذ بيجؾ 
ولكغ إلى أف يذاء هللا اليجػ لظ تيتجؼ، ىحا 

ف تبحث الترػر غيخ صحيح، ىحا الترػر يقعجؾ أ
عغ الحقيقة، يقعجؾ عغ أف تبحث عغ اإليساف 
الرحيح، فأنا أقػؿ ال بج مغ مخاجعة ترػرات 
اإلنداف، ال بج مغ تقييسيا تقييسًا في ضػء السػازيغ 

القخآنية، واألحاديث الشبػية، فإذا بقي اإلنداف عمى ترػرات تدخبت إليو مغ دعػة خاشئة، مغ شخح غيخ 
 ة دفع الثسغ باىطًا.صحيح، مغ عقيجة ليدت سميس

شبعًا ال بج مغ مثل يػضح ذلظ، لػ تػىع شالب في أوؿ العاـ الجراسي أنو يسكغ أف يقجـ لمسجّرس ىجية قبل 
االمتحاف بيػميغ فيعصيو األسئمة ىل يسكغ أف يجرس ؟ أمزى العاـ الجراسي كمو بالمعب متػىسًا أنو قبل يػميغ 

ب اإلجابة، ويشجح، وقج كاف في ترػره أذكى مغ كل ىؤالء يأخح الدؤاؿ مغ السجرس، ويحفع عغ ضيخ قم
الصبلب الحيغ يجرسػف، لساذا لع يجرس ؟ لػىع خاشئ، قبل االمتحاف شخؽ باب السجرس، جاء لو باليجية وشمب 

 مشو األسئمة، فتمقى صفعتيغ عمى وجيو وركمة بقجمو وشخده، ضّيع العاـ الجراسي كمو بدبب وىع وقع بو.
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 يبشي مججه عمى أنقاض اْلخخيغ ال يعبأ بالقيع بل بالقػة: مغ أراد أف

أييا األخػة، دائسًا وأبجًا وأتسشى أف يكػف ىحا واضحًا لجيكع أف اإلنداف أحيانًا بعقمو الباشغ يؤمغ ببعس األفكار 
ظ، األوؿ ال ألنيا صحيحة، ولكغ ألنيا مخيحة، و سآتيكع بالجليل، إنداف يخيج أف يذتخؼ سيارة وإنداف آخخ كحل

اشتخػ والثاني لع يذتِخ، سخػ في البمج إشاعة أنو سػؼ يرجر قانػف بتخفيس الخسـػ الجسخكية إلى الشرف، 
الحؼ اشتخػ الديارة يكحب ىحه اإلشاعة مغ دوف بحث وال درس وال دليل، تكحيبيا يخيحو، والحؼ لع يذتِخ يرجقيا 

 دليل. مغ دوف دليل، فأنت أحيانًا تكحب ببل دليل وترجؽ ببل
لحلظ آتيكع بسثل دقيق: نطخية داروف التي جاء بيا 
عالع في القخف الدابق، ىحا العالع يقػؿ: إف لع يثبت 
العمع نطخيتي فيي باشمة، ىحا في كتاب أصل 
األنػاع، ىػ يخػ أنو ال بج مغ شفخة، معشى الصفخة أف 
تشذأ خمية حية مغ مادة جامجة، ىػ يخػ الزفجع 

ي الصيغ وحجه كاؼ لخمق تخمق مغ الصيغ، يعش
ضفجع، وأف الفئخاف تخمق مغ الخخؽ البالية مع 
حبات القسح )شيء مزحظ(، وأف بعس الجيجاف 
تشذأ مغ المحع الستفدخ، شبعًا العمع َسِخخ مغ ىحه الشطخية، وال أصل ليا عمسيًا وليدت مقبػلة وال معقػلة أساسًا، 

في كل جامعات العالع، في كل السػسػعات العمسية، في كل  العالع بأكسمو يتسدظ بيحه الشطخية، أيشسا ذىبت
الببلد التي عمى سصح األرض، لساذا ؟ في شيء دقيق ججًا ىػ يعتقج أف اإلنداف كائغ متصػر مغ مخمػؽ وحيج 
الخمية، ومعشى متصػر ليذ ىشاؾ إلو خمق ىحا الكػف، يعشي ىحه الشطخية تقـػ عمى إلغاء عقيجة وجػد هللا، لساذا 

الع يتسدظ بيا تسدكًا ال حجود لو ؟ ألنيا تعفيو مغ السدؤولية، قزية سيمة، إذا كشت قػيًا فأنت عمى حق الع
)القػؼ عشج الغخبييغ( الحق مع القػؼ، أنت قػؼ فأنت صاحب الحق، وأنت ضعيف أنت ال تسمظ الحق، ىحا 

بشػا مججىع عمى أنقاض الذعػب، أف يبشػا الفكخ فكخ القػة الحؼ ال يعبأ بالقيع، ىحا فكخ مخيح لمحيغ يخيجوف أف ي
غشاىع عمى إفقار الذعػب، أف يبشػا حياتيع عمى إماتة الذعػب، أف يبشػا عدىع عمى إذالؿ الذعػب، ىحا الفكخ 

 يتشاسب مع الجخائع التي نخاىا.
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 ما مغ ترخؼ خاشئ إال وراءه ترػر خاشئ يشعكذ عمى استقامة اإلنداف:

ل لو، وىشاؾ مغ يخفس عقيجة واقعة دقيقة مقشعة مع األدلة، أنا أريج أف يخاجع ىشاؾ مغ يعتقج شيئًا ال أص
اإلنداف حداباتو قبل أف تقػؿ ما بيجؼ، حتى هللا يكتب لشا اليجػ نيتجؼ، ىحا كبلـ ما لو أصل، هللا عد وجل 

 قاؿ:
 ﴿ ِإفَّ َعَمْيَشا َلْمُيَجى ﴾

 ) سػرة الميل (

لة فتعشي أف هللا وحيثسا جاء كمسة عمى مع لفع الجبل
ألـد ذاتو العمية باليجػ، هللا عد وجل ىجانا وانتيى 
األمخ، ىحا الكػف كل ما فيو يشصق بػجػد هللا 
ووحجانيتو وكسالو، ىحا الكػف يذيخ إلى إلو عطيع، 
إلى إلو رحيع، إلى إلو حكيع، إلى إلو قػؼ، إلى إلو 
د حكيع، ىكحا حيشسا نعتقج اعتقادًا خاشئًا ىحا االعتقا

 الخاشئ يشعكذ عمى استقامتشا.

مثل أبدط مغ ذلظ لػ أف إندانًا )بقاؿ( دخل إلى السدجج واستسع إلى درس عمع وشخح الجرس لع يكغ دقيقًا أف 
شفاعتي ألىل الكبائخ مغ أمتي، عمى ضاىخ الحجيث افعل الكبائخ وال شيء عميظ، فإذا فعمت ىحه الكبائخ تشالظ 

، يعشي يسكغ أف يغر الحميب، يسكغ أف يبيع بزاعة فاسجة اعتسادًا عمى ىحا الفيع الدقيع شفاعة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص
لمحجيث الرحيح، أؤكج لكع مخة ثانية ما مغ ترخؼ خاشئ إال وراءه ترػر خاشئ، ما مغ حخكة تتحخكيا إال 

و يأخح مااًل كثيخًا ببل جيج ىشاؾ اعتقاد وراء ىحه الحخكة، شبعًا أوضح شيء لساذا يدخؽ الدارؽ ؟ ألنو يتػىع أن
وال يرجؽ أنو سيحاسب أو سيمقى القبس عميو، يقػؿ أنا أعير حياة ىانئة بيحه السبلييغ السسميشة، ثع بعج أسبػع 

 يمقى القبس عميو ويػدع في الدجغ وتأخح مشو األمػاؿ ويمقى شخ عسمو.
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 يقع في الػىع: عقيجة الجبخ شمت األمة فعمى كل إنداف أف يقّيع ترػراتو حتى ال

لحلظ أييا األخػة، أنا أدعػكع بيحا المقاء الصيب إلى أف تسحز عقيجتظ، أف تسحز ترػراتظ، أال تقع في 
 الػىع، عقيجة الجبخ شمت األمة، ما بيجنا شيء، هللا عد وجل يقػؿ:

 ( ﴾21﴿ َفَسْغ َشاَء َفْمُيْؤِمْغ َوَمْغ َشاَء َفْمَيْكُفْخ )
 ) سػرة الكيف(

ِبيَل ِإمَّا َشاِكًخا َوِإمَّا َكُفػًرا )﴿ ِإنَّا   ( ﴾6َىَجْيَشاُه الدَّ
 ) سػرة اإلنداف(

 وقج يفاجأ اإلنداف أنو يعتقج عقيجة أىل الذخؾ:

ْمَشا ِمْغ َشْيٍء َكَحِلَظ َكحَّ  ُ َما َأْشَخْكَشا َواَل آَباُؤَنا َواَل َحخَّ ِحيَغ ِمْغ َقْبِمِيْع َحتَّى َب الَّ ﴿ َسَيُقػُؿ الَِّحيَغ َأْشَخُكػا َلْػ َشاَء َّللاَّ
 ( ﴾042 َتْخُخُصػَف)َذاُقػا َبْأَسَشا ُقْل َىْل ِعْشَجُكْع ِمْغ ِعْمٍع َفُتْخِخُجػُه َلَشا ِإْف َتتَِّبُعػَف ِإالَّ الطَّغَّ َوِإْف َأْنُتْع ِإالَّ 

 ) سػرة األنعاـ (

 هللا عد وجل ىجانا إلى ذاتو العمية مغ خبلؿ:

 ػ الكػف: 0

 وجل ىجانا إلى ذاتو العمية مغ خبلؿ ىحا الكػف، كل شيء في الكػف يشصق بػجػد هللا ووحجانيتو وكسالو. هللا عد

 ػ القخآف الكخيع: 2

 وىجانا إلى ذاتو العمية مغ خبلؿ ىحا القخآف الكخيع، القخآف يعخفشا بسيستشا، بخسالتشا، باألمانة التي حسمشا هللا إياىا.

 ػ الحػادث: 6

 جانا بالحػادث:هللا عد وجل ى
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 ﴿ ُقْل ِسيُخوْا ِفي اأَلْرِض ُثعَّ انُطُخوْا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة اْلُسَكحِِّبيَغ ﴾
 ) سػرة األنعاـ (

 أخصخ شيء ىػ العقيجة إف صحت صّح العسل وإف صّح العسل سمع اإلنداف وسعج:

 عالى:األفعاؿ أفعاؿ هللا عد وجل تؤيج ما في القخآف الكخيع، وىحا معشى قػلو ت
 ﴿ َبْل َكحَُّبػْا ِبَسا َلْع ُيِحيُصػْا ِبِعْمِسِو َوَلسَّا َيْأِتِيْع َتْأِويُمُو ﴾

 (. 39) سػرة يػنذ اآلية: 

 معشى التأويل في ىحه اآلية وقػع الػعج والػعيج، يعشي محق ماؿ السخابي تأويل آلية الخبا:

 ( ﴾271 َوَرُسػِلِو )﴿ َفِإْف َلْع َتْفَعُمػا َفْأَذُنػا ِبَحْخٍب ِمَغ َّللاَِّ 
 ) سػرة البقخة (

 الحياة الصيبة التي يحياىا السؤمغ تأويل لقػلو تعالى:

 ﴿ َمْغ َعِسَل َصاِلًحا مِّغ َذَكٍخ َأْو ُأنَثى َوُىَػ ُمْؤِمٌغ َفَمُشْحِيَيشَُّو َحَياًة َشيَِّبًة ﴾
 (. 97) سػرة الشحل اآلية: 

 يل لقػلو تعالى:الحياة الزشظ التي يحياىا السعخض ىي تأو 

 ﴿ َوَمْغ َأْعَخَض َعغ ِذْكِخي َفِإفَّ َلُو َمِعيَذًة َضشًكا َوَنْحُذُخُه َيْػـَ اْلِقَياَمِة َأْعَسى ﴾
 ) سػرة شو (.

فمحلظ أخصخ شيء ىػ العقيجة، قمت لكع سابقًا إذا كاف اإلسبلـ ىخمًا مقصعًا إلى أربع أقداـ، القدع العمػؼ ىػ 
 عسل وإف صح العسل سمع اإلنداف وسعج وإف فدجت فدج العسل فذقي اإلنداف وىمظ.العقيجة، إف صحت صح ال

 هللا عد وجل ما خمق اإلنداف إال ليدعجه و يخحسو: 

أخصخ شيء أف تكػف العقيجة صحيحة، فاإلنداف مخيخ والجليل مغ الديخة أف سيجنا عسخ بغ الخصاب جاؤوا إليو 
وهللا يا أميخ السؤمشيغ قجر عمّي ذلظ، قاؿ: أقيسػا عميو الحج مختيغ مخة بذارب خسخ قاؿ: أقيسػا عميو الحج، قاؿ: 

ألنو شخب الخسخ، ومخة ألنو افتخػ عمى هللا، قاؿ ويحظ يا ىحا إف قزاء هللا لغ يخخجظ مغ االختيار إلى 
 االضصخار.
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وجل ما كتب لظ أنت حيشسا تتػىع أنظ لدت مخيخًا لكشظ مديخ تختاح مغ مجاىجة نفدظ، تتػىع أف هللا عد 
اليجػ، تتػىع أف هللا عد وجل ما سسح لظ أف ترمي، تتػىع أف هللا عد وجل أرادؾ أف تكػف شقيًا، ىل مغ 

 عقيجة فاسجة أكثخ مغ أف تتػىع أف هللا كتب عميظ الذقاء:
ِحَع َربَُّظ َوِلَحِلَظ َخَمَقُيْع ﴾   ﴿ ِإالَّ َمغ رَّ

 (. 119) سػرة ىػد اآلية: 

 خمقيع ليدعجىع. خمقيع ليخحسيع،

 هللا عد وجل مشح اإلنداف حخية االختيار:

 ( 46﴿ اْذَىَبا ِإَلى ِفْخَعْػَف ِإنَُّو َشَغى )
 ) سػرة شو(

 الحؼ قاؿ: 

 ( 24﴿ َأَنا َربُُّكُع اأْلَْعَمى )
 ) سػرة الشازعات(

 ( ﴾ 62﴿ َما َعِمْسُت َلُكْع ِمْغ ِإَلٍو َغْيِخي )
 ) سػرة القرز(

ًشا َلَعمَُّو َيَتَحكَُّخ َأْو َيْخَذى)46ى ِفْخَعْػَف ِإنَُّو َشَغى)﴿ اْذَىَبا ِإلَ   ( ﴾ 44(َفُقػاَل َلُو َقْػاًل َليِّ
 ) سػرة شو(

فاإلنداف بيجه األمخ، ونحغ في درسيغ سابقيغ بفزل هللا عد وجل بيشت لكع أدلة قصعية نرية وواقعية ومشصقية 
باده الصاعة لبصل الثػاب ولػ أجبخىع عمى السعرية لبصل العقاب، وعمسية، أف اإلنداف مخيخ، لػ أف هللا أجبخ ع

ولػ تخكيع ىسبًل لكاف عجدًا في القجرة، إف هللا أمخ عباده تخييخًا ونياىع تححيخًا، وكمف يديخًا ولع يكمف عديخًا، 
 وأعصى عمى القميل كثيخًا.

 حدغ الطغ با ثسشو الجشة:

 بج مغ ترحيح الترػر، ال بج مغ أف تشفي عشظ آالؼ الكمسات التي مخة ثانية ال بج مغ ترحيح العقيجة، ال
 يخددىا العػاـ، هللا ما كتب لو اليجػ، معشى ما لو ذنب فكيف يحاسب ؟ كيف يعاقب ؟ 
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 ألقاه في اليع مكتػفًا و قاؿ لو إّياؾ إياؾ أف تبتل بالساء
*** 

تعسل شيئًا، أما حيشسا تػقغ أنظ مخيخ وأف هللا  أنت حيشسا تتػىع أنظ مديخ ولدت مخيخًا شمت حخكتظ وقعجت ولع
 يشتطخؾ:

)) لػ يعمع السعخضػف انتطاري ليع، وشػقي إلى تخؾ معاصييع، لتقصعت أوصاليع مغ حبي، ولساتػا شػقًا 
 إلّي، ىحه إرادتي بالسعخضيغ، فكيف بالسقبميغ؟ (( 

 ] ورد في األثخ [.

ليجاية، هللا تػىو، هللا ال يتػه، هللا عد وجل يبيغ، ييجؼ إلى صخاط إياؾ أف تخدد كمسات العػاـ، هللا ما كتب لو ا
 مدتقيع، هللا عد وجل ألـد ذاتو العمية باليجػ و حدغ الطغ با ثسشو الجشة.

 العقيجة الرحيحة يشبغي أف تؤخح مغ القخآف الكخيع ال مغ أقػاؿ العامة:

وأف لحلظ أنا أدعػؾ أف تقخأ القخآف الكخيع قخاءة واعية، 
تعتقج أف العقيجة الرحيحة يشبغي أف تأخحىا مغ 
القخآف الكخيع ال مغ أقػاؿ العامة، مغ كتاب هللا 

 الرخيح:
( 042﴿ َوِلُكلٍّ ِوْجَيٌة ُىَػ ُمَػلِّيَيا َفاْسَتِبُقػا اْلَخْيَخاِت )

 ﴾ 
 ) سػرة البقخة (

 

 ىػ اإلنداف والجليل:

 ( ﴾ 042﴿ َفاْسَتِبُقػا اْلَخْيَخاِت )
 رة البقخة () سػ 

 أنت حيشسا تذعخ أنظ مدؤوؿ عغ أعسالظ وأف هللا سيحاسبظ وأنظ ال تقع تحت سيصخة وىع ال أصل لو، يعشي:
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 ( ﴾ 06﴿ َوَلْػ ِشْئَشا َْلَتْيَشا ُكلَّ َنْفٍذ ُىَجاَىا َوَلِكْغ )
 ) سػرة الدججة(

لغي التكميف الحؼ كمفتكع بو، لػ أردت ولكغ يا عبادؼ لػ شئت أف ألغي اختياركع، أف ألغي حسمكع لؤلمانة، أف أ
أف أجبخكع عمى شيء ما، لػ أردت أف ألغي اختياركع وتكميفكع وحسمكع لؤلمانة وأف أجبخكع عمى شيء ما لسا 

 أجبختكع إال عمى اليجػ:

 ( 06﴿ َوَلْػ ِشْئَشا َْلَتْيَشا ُكلَّ َنْفٍذ ُىَجاَىا َوَلِكْغ )
 ) سػرة الدججة(

ؼ تقتخفػنيا ليدت مغ قزاء هللا وقجره بل مغ اختياركع، مغ اختياركع أنت وسػؼ ولكغ ىحه األعساؿ الح
 تحاسبػف عميو.

 اإلنداف بعقمو الباشغ يسيل إلى أف يعدو أخصاءه إلى غيخه أو إلى القزاء والقجر:

أييا األخػة الكخاـ، أنت حيشسا تذعخ أنظ مخيخ، وأنو 
كشظ بإمكانظ أف ترل إلى أعمى مختبة في اإليساف ل

مقرخ، لعل ىحا الفكخ الرحيح السدتشبط مغ كبلـ 
ربشا هلالج لج لعمو يجفعظ إلى البحث عغ الحقيقة، وإلى 
اإليساف بيا والعسل وفقيا، وإلى بحؿ الغالي والخخيز 
والشفذ والشفيذ، لكغ اإلنداف أحيانًا كسا يقػؿ عمساء 
الشفذ لو عقل باشغ، العقل الباشغ يتجو إلى أف 

إلى غيخه، الشاس جسيعًا الستفػؽ يقػؿ  يعدؼ أخصاءه
لظ ما نست الميل درست، رسب هللا ما كتب لي أف أنجح، لساذا عشجما تشجح ما نست الميل وبحلت جيجًا كبيخًا 
والكتاب استػعبتو وكشت تتابع السجرس وتؤدؼ الػضائف وتخاجع األبحاث، أما حيشسا لع تشجح هللا ما كتب لظ، لسا 

 قرخًا ما درست.ال تقػؿ أنا كشت م
فاإلنداف بعقمو الباشغ يسيل إلى أف يعدو أخصاءه إلى غيخه، ونحغ كأمة أيزًا مختاحػف كل مذكبلتشا مغ 
االستعسار والرييػنية، في شعػب ليا عسخ حزارؼ كأعسارنا تحخرت وتقجمت وتصػرت وتفػقت وأصبحت قػية 

 أخصاءه إلى غيخه أو إلى القزاء والقجر. ججًا، ىحا شاىج ال يؤيج أفكارنا، فاإلنداف يخيج أف يعدو 
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 ال يميق أف يقع في ممظ هللا ما ال يخيج:

بالسشاسبة أييا األخػة، أنا أتسشى أف يكػف ىحا واضحًا ججًا لكع، االعتقاد بالقزاء والقجر ال يمغي السدؤولية، 
 الجليل هللا عد وجل في حجيث اإلفظ يقػؿ:
فْ  شُكْع اَل َتْحَدُبػُه َشخًّا لَُّكع َبْل ُىَػ َخْيٌخ ﴾ ﴿ ِإفَّ الَِّحيَغ َجاُؤوا ِباإلِْ  ِظ ُعْرَبٌة مِّ

 ( 11) سػرة الشػر اآلية: 

لساذا ىػ خيخ ؟ ألف كل شيء وقع أراده هللا، ال يميق أف يقع في ممظ هللا ما ال يخيج، وال يقبل وال يعقل بألػىية 
 وكل شيء أراده هللا وقع، و إرادة هللا متعمقة بالحكسة اإللو أف يقع في ممكو ما ال يخيج، فكل شيء وقع أراده هللا

 السصمقة، والحكسة السصمقة متعمقة بالخيخ السصمق.

 حجيث اإلفظ سسح هللا بو لحكسة بالغة:

شُكْع اَل َتْحَدُبػُه َشخًّا لَُّكع َبْل ُىَػ َخْيٌخ ﴾  ْفِظ ُعْرَبٌة مِّ  ﴿ ِإفَّ الَِّحيَغ َجاُؤوا ِباإلِْ
 ( 11ر اآلية: ) سػرة الشػ 

ىحا فيع لمقزاء والقجر، ما داـ هللا عد وجل سسح 
ليحا الحجيث حجيث اإلفظ أف تتيع الديجة عائذة، ما 
داـ هللا سسح ىشاؾ حكسة بالغة بالغة عخفيا مغ 
عخفيا وجيميا مغ جيميا، لعمساء التفديخ لفتات 
لصيفة لػ أف الديجة عائذة لع يقع عقجىا في األرض 

اإلفظ )ذىبت لتبحث عشو(، لػ أف  لسا كاف حجيث
الرحابييغ الجميميغ حيشسا حسبل ىػدجيا شعخا أنو 
خفيف ججًا ىي ليدت باليػدج فبحثا عشيا لسا كاف 
حجيث اإلفظ، لػ، لػ، عّج العمساء عذخ حاالت لػ وقعت واحجة مغ ىحه الحاالت لسا كاف حجيث اإلفظ لكغ 

سسح بو، سسح بو ليستحغ الشفػس، فالسؤمشػف ضشػا بأنفديع خيخًا  لحكسة بالغة بالغة بالغة شاء هللا أف يكػف 
والسشافقػف كذفػا وضيخوا، ضيخت شساتتيع وروجػا الخبخ وبالغػا بو، فا امتحغ ىؤالء وىؤالء وكذف ىؤالء 

 وىؤالء: 



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

530 

ُ ِلَيَحَر اْلُسْؤِمِشيَغ َعَمى َما َأْنُتْع َعَمْيِو َحتَّى َيِسيَد ا  ( ﴾ 071ْلَخِبيَث ِمْغ الصَّيِِّب )﴿ َما َكاَف َّللاَّ
 ) سػرة آؿ عسخاف(

شُكْع اَل َتْحَدُبػُه َشخًّا لَُّكع َبْل ُىَػ َخْيٌخ ﴾  ْفِظ ُعْرَبٌة مِّ  ﴿ ِإفَّ الَِّحيَغ َجاُؤوا ِباإلِْ
 (  11) سػرة الشػر اآلية: 

 االعتقاد بالقزاء والقجر ال يمغي السدؤولية:

 بعجىا: 

 ِكْبَخُه ِمْشُيْع َلُو َعَحاٌب َعِطيٌع ﴾  ﴿ َوالَِّحي َتَػلَّى
 ) سػرة الشػر ( 

يا تخػ فيسشا لمقزاء والقجر في حجيث اإلفظ ىل 
يعفي مغ روج ىحا الخبخ مغ السدؤولية ؟ مدتحيل، 
يعشي كتصبيق عسمي شبيب إسعاؼ جالذ مع 
مسخضة يجيخ حجيثًا ال يخضي هللا أخبخ أنو في 

خ قميبًل ليتابع مخيس عمى وشظ السػت، قاؿ: انتط
حجيثو فبعج ربع ساعة أبمغ أف السخيس مات، إذا قاؿ سبحاف هللا مات بأجمو، أال يحاسب ؟ يحاسب مع أف 
السػت قصعي، والسػت يكػف بأجل اإلنداف لكغ في ىحه الخبع ساعة التي قرخ فييا الصبيب إسعاؼ السخيس 

 يحاسب بأشج أنػاع السحاسبة عشج هللا.

قة اإليساف بالقزاء والقجر ال يعفي مغ السدؤولية، بشاء عمى الييكل وفخاغ السرعج غيخ مراف فاحفطػا ىحه الحقي
ما في حاجد وشخز سقط وندؿ ميتًا ال يقػؿ صاحب البشاء قزاء وقجر، ال أنا قرخت ولع أضع الحاجد أماـ 

 فتحات السرعج فكاف عجـ وجػد الحاجد سبب مػت ىحا اإلنداف.
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 و القجر و بيغ جداء التقريخ:التسييد بيغ القزاء 

أييا األخػة، أنا ال أرػ في العقيجة مػضػعًا أخصخ 
مغ القزاء والقجر لكغ أف نعدؼ كل أخصائشا إلى 
القزاء والقجر، أف نعدؼ كل تقريخنا إلى القزاء 
والقجر، أف نخسل كل حججشا باتجاه القزاء والقجر، 
ج أف ىحا كبلـ ال يقبل وال يعقل، نحغ مقرخوف، وأري

أؤكج لكع أييا األخػة، البصل الحؼ يعتخؼ بخصئو، 
والبصل الحؼ يعدؼ الخصأ إليو ال بادغ ذؼ بجء أحيانًا 
يكػف في خصأ بتخبية األوالد، الشاتج ليحه التخبية 
الخاشئة يجب أف يتحسميا األب، األب مدؤوؿ، وفي خصأ يعدػ إلى السعمع، وفي خصأ يعدػ إلى أولي األمخ، 

تكػف جخيئًا وأف ترخح أنظ أخصأت، أما كل شيء يعدػ لمقزاء والقجر، أردت أف أميد بيغ القزاء  فالبصػلة أف
 والقجر وبيغ جداء التقريخ.

شالب ما درس أبجًا فمع يشجح كمسا سئل عغ نتيجة ىحا العاـ الجراسي يقػؿ: هللا ما كتب لي الشجاح، ىكحا تختيب 
جب أف يقػؿ أنا لع أنجح ألني لع أدرس، وإياؾ أف تجخل القزاء هللا ما في إذف بالشجاح، كبلـ غيخ صحيح ي

والقجر بالسػضػع، أما شالب درس دراسة عالية ججًا، متقشة ججًا، وقبل االمتحاف بيػميغ أصابو شارغ عمى 
 صحتو مشعو أف يؤدؼ االمتحاف ىحا الصالب بالحات لو أف يقػؿ هللا عد وجل ما شاء لي أف أنجح. 

ُ َوِنْعَع اْلَػِكي)) ِإفَّ َّللاََّ   ُل ((  َيُمػـُ َعَمى اْلَعْجِد، َوَلِكْغ َعَمْيَظ ِباْلَكْيِذ، َفِإَذا َغَمَبَظ َأْمٌخ َفُقْل: َحْدِبَي َّللاَّ
 ] أبػ داود وأحسج عغ عػؼ بغ مالظ[

في بيتو تحخؾ، اسَع، قجـ شمبًا، ابحث عغ وسيمة، ابحث عغ سفخ، اخخج مغ بيتظ راجع إعبلنات الػضائف، قابع 
ال يتحخؾ، ال يدأؿ، يشتطخ السعجدة، وىحا حاؿ السدمسيغ، أعجاؤنا اآلف يعجوف لشا ونحغ نشتطخ فخجًا مغ هللا، 

 نشتطخ معجدة، نشتطخ زلدااًل يقزي عمى أعجائشا، ىحه أحبلـ السجانيغ وهللا.
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 نرخ هللا عد وجل لمسؤمشيغ مقّيج بذخشيغ ىسا:

 ػ اإليساف با تعالى: 0

 عد وجل قاؿ:هللا 

وْا َلُيع مَّا اْسَتَصْعُتع مِّغ ُقػٍَّة ﴾   ﴿ َوَأِعجُّ
 ( 60) سػرة األنفاؿ اآلية: 

 نحغ ما أعجدنا ليع، بالسشاسبة لسا تقخأ القخآف تجج قػانيغ، الشرخ لو قانػف، هللا عد وجل قاؿ:

 ﴿ َوَما الشَّْرُخ ِإالَّ ِمْغ ِعشِج َّللّاِ ﴾ 
 .( 10) سػرة األنفاؿ اآلية: 

 الشرخ حرخًا وقرخًا مغ عشج هللا لكغ لو ثسغ، ثسشو أوؿ ثسغ:

ا َعَمْيَشا َنْرُخ اْلُسْؤِمِشيَغ ﴾   ﴿ َوَكاَف َحقًّ
 ) سػرة الخـو (.

 ىل أنت مؤمغ ؟ ىل أنت مؤمغ اإليساف الحؼ يشجيظ ؟

ْنَيا ﴾   ﴿ ِإنَّا َلَششُرُخ ُرُسَمَشا َوالَِّحيَغ آَمُشػا ِفي اْلَحَياِة الجُّ
 (.  51رة غافخ اآلية: ) سػ 

 الشرخ حرخًا وقرخًا مغ عشج هللا و لكغ ثسشو اإليساف بالخالق سبحانو:

أؼ إيساف يشبغي أف يكػف ؟ اإليساف الحؼ يحسمظ عمى شاعة هللا، اإليساف الحؼ يسشعظ مغ أف تعري هللا، 
 رخ:اإليساف الحؼ يحسل عمى شاعة هللا ىػ اإليساف الحؼ يعج أحج شخشيغ مغ شخوط الش
ا َعَمْيَشا َنْرُخ اْلُسْؤِمِشيَغ ﴾   ﴿ َوَكاَف َحقًّ

ْنَيا ﴾   ﴿ ِإنَّا َلَششُرُخ ُرُسَمَشا َوالَِّحيَغ آَمُشػا ِفي اْلَحَياِة الجُّ
 (. 51) سػرة غافخ اآلية: 
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 ػ اإلعجاد: 2

 الذخط الثاني اإلعجاد:

وْا َلُيع مَّا اْسَتَصْعُتع مِّغ ُقػٍَّة َوِمغ رِّ  ُكْع ﴾ ﴿ َوَأِعجُّ  َباِط اْلَخْيِل ُتْخِىُبػَف ِبِو َعْجوَّ َّللّاِ َوَعُجوَّ
 ( 60) سػرة األنفاؿ اآلية: 

قجـ ثسغ الشرخ، الثسغ ليذ سيبًل استقامة وانزباشًا والتدامًا وإقامة لئلسبلـ في الشفذ وفي البيت وفي العسل ثع 
العسل ولدشا متسدكيغ بأىجاؼ ىحا الجيغ وال نفعل  إعجاد العجة أعجوا ليع، أما ال نقيع اإلسبلـ في البيت وال في

 شيئًا، نشتطخ معجدة ىحه أحبلـ الجيبلء، ىحا القانػف، كل شيء لو سبب وكل شيء لو قانػف.

 معطع مذكبلت السدمسيغ مغ سػء ترػرىع:

أييا األخػة، أنا أرػ معطع مذكبلتشا مغ سػء 
 ترػرنا، العقيجة غيخ صحيحة يعشي مثبًل:

الشبي عميو الربلة والدبلـ عبج هللا بغ لسا أرسل 
رواحة ليقّيع تسخ خيبخ أغخوه بحمي ندائيع كخشػة 
ليخفف تقييع التسخ )في اتفاقية(، فقاؿ ىحا الرحابي 
الجميل: وهللا جئتكع مغ عشج أحّب الخمق إلي، وألنتع 
أييا الييػد أبغس إلّي مغ القخدة والخشازيخ، ومع ذلظ 

ييػد بيحا قامت الدساوات لغ أحيف عميكع، فقاؿ ال
 واألرض، وبيحا غمبتسػنا.

واضح واآلف مؤامخة عمى السدمسيغ شبعًا العجو شأنو أف يتآمخ ماذا تفعل أنت ؟ لساذا سيمت لو ىحه السؤامخة ؟ 
لساذا لع تسشعو مشيا ؟ وهللا عمى مدتػػ فخد وعمى مدتػػ جساعة وعمى مدتػػ أمة يديل عميشا أف نعدؼ 

خؼ آخخ ونختاح، ىحا خصأ كبيخ وبيحه العقمية وبيحا الفيع لغ نتقجـ ولغ نقػػ ولغ نحقق أىجافشا أخصاءنا إلى ش
 الكبخػ. 
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 العقيجة أخصخ مػضػع في اإليساف:

لحلظ أييا األخػة، الخصأ يبجأ مغ الترػر، في ترػر خصأ، مغ ىشا كانت العقيجة أخصخ مػضػع في اإليساف، إف 
 صحت العقيجة صّح العسل.

كع إنداف يتػىع أنو إذا حّج بيت هللا الحخاـ عاد مغ ذنػبو كيـػ ولجتو أمو، يكػف عميو حقػؽ لع يؤدىا،  مثبلً 
مغترب بيتًا، مغترب شخكة، مغترب إرثًا، كاف األخ األكبخ أخح كل شيء لو وحـخ أخػتو الرغار يقػؿ لظ: 

 يغفخ في الحج إال ما كاف بيشظ وبيغ أنا أحج أعػد مغ الحج كيـػ ولجتشي أمي، نقػؿ لو كبلمظ غيخ صحيح، ال
 هللا لكغ ما كاف بيشظ وبيغ العباد ال يغفخ وال يدقط إال باألداء أو السدامحة والجليل:

 ( ﴾ 4﴿ َيْغِفْخ َلُكْع ِمْغ ُذُنػِبُكْع )
 ) سػرة نػح (.

 لحلظ األحاديث مغ مثل: 

)) مغ صاـ رمزاف إيسانا واحتدابا غفخ لو ما تقجـ 
  مغ ذنبو ((

 ] متفق عميو عغ أبي ىخيخة[.

ما تقجـ مغ ذنبو الحؼ بيشو وبيغ هللا فقط لكغ الحنب 
الحؼ بيشو وبيغ العباد ال يدقط إال باألداء 

 والسدامحة:

 )) مغ قاـ رمزاف إيسانا واحتدابا غفخ لو ما تقجـ مغ ذنبو (( 
 ] متفق عميو عغ أبي ىخيخة[.

 شو وبيغ العباد ال يغفخ إال باألداء والسدامحة ىحه الحقيقة، مثبًل:الحؼ بيشو وبيغ هللا حرخًا، أما الحؼ بي

 )) يغفخ لمذييج كل ذنب إال الجيغ (( 
 ] أخخجو أحسج في مدشجه وصحيح مدمع عغ ابغ عسخو [. 

في عصاء أكبخ مغ أف تقجـ حياتظ في سبيل هللا ومع ذلظ لػ قجمت حياتظ في سبيل هللا وعميظ ديغ الجيغ ال 
 يغفخ،

 يغفخ لمذييج كل ذنب إال الجيغ (( )) 
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 الجاىل مغ بشى اعتقاده عمى أوىاـ ما أندؿ هللا بيا مغ سمصاف ال عمى كتاب هللا: 

 لحلظ دخل الشبي الكخيع بيَت أحج أصحابو، وقج تػفاه هللا، وكاف صحابيًا جميبًل، فقبل أف يرمي عميو سأؿ: 
ع، ولع يرِل عميو، إلى أف قاؿ أحجىع: عمّي ديشو يا رسػؿ )) أعميو ديغ ؟ قالػا: نعع، قاؿ: صمػا عمى صاحبك

هللا، فرمى عميو، في اليـػ التالي سأؿ ىحا الحي تعيج الجيغ: أأديت الجيغ ؟ قاؿ: ال، سألو في اليـػ الثالث: 
 أأديت الجيغ ؟ قاؿ: ال، سألو في اليـػ الخابع: أأديت الجيغ ؟ قاؿ: نعع، قاؿ: اْلف بخدت عميو جمجه (( 

 أحسج عغ جابخ []

كع مدمع يتػىع أنو إذا حّج أو صاـ أو تاب تػبة نرػحة ذىبت عشو كل ذنػبو ؟ مبلييغ مسميشة كميع في خصأ 
كبيخ، العبادات التي تؤدييا والتي وعج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص عمييا بالسغفخة ال ترل إلى الحنػب التي بيشظ وبيغ العباد، ىحه 

ػ في أوىاـ كثيخة ججًا، أنا أتسشى أف نرحح ترػراتشا، أف نخاجع عقائجنا، أف نعتقج الحقػؽ ال بج مغ أف تؤد
اعتقادًا وفق الكتاب والدشة، أف ندتشبط عقائجنا مغ كتابشا، مغ قخآنشا، أما أف نعير مغ أوىاـ ما أندؿ هللا بيا مغ 

 سمصاف فيحا جيل وغباء. 

  عد وجل أف نتفكخ بيا:قزية الساء مغ السػضػعات العمسية التي أمخنا هللا

أييا األخػة الكخاـ، مغ السػضػعات العمسية التي أمخ هللا عد وجل أف نتفكخ بيا قزية الساء، قاؿ في بعس 
 اآليات:

 ( ﴾ 22﴿ َوَما َأْنُتْع َلُو ِبَخاِزِنيَغ )
 ) سػرة الحجخ ( 

 أي جديخة فييا نبع ماء والشبع مدتػدعو في مكاف أعمى مشيا وأوسع مشيا:

دتػدعات الساء مغ صسسيا ؟ نحغ في ىحه السجيشة نذخب مغ نبع، حػض ىحا الشبع يرل إلى مشترف لبشاف، م
ويرل إلى حسز تقخيبًا، ويتدع شخقًا إلى نرف سيف البادية، يعشي مغ سيف البادية إلى مشترف لبشاف إلى 

 مجيشة حسز ىحا حػض ىحا الشبع الحؼ تذخب مشو دمذق، ىحه السياه مغ خدنيا ؟
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مغ جعل ىحا الشبع يسج ىحه السجيشة بساء عمى مجػ 
العاـ ؟ في أياـ الفػرة ستة وثبلثيغ متخًا مكعبًا بالثانية، 
مياه معجنية ىحه مدتػدعات السياه فييا ضسغ الجباؿ، 
والجباؿ ىي في األصل ليا ميسات كثيخة أحج ميساتيا 

 أنيا مدتػدعات لمسياه.
اد إلى جانب جديخة متػاضعة ججًا في سػريا أرو 

شخشػس فييا نبع مياه عحب يا تخػ أمصار الجديخة 
ىل تكفي ليحا الساء ؟ ال تكفي، مغ أيغ ؟ مغ جباؿ 

شخشػس السدتػدع في شخشػس، وىحا السدتػدع مػصػؿ بتسجيجات تحت البحخ إلى ىحه الجديخة واعتقج يقيشًا أنو 
ث عذخة ألف جديخة ولكل جديخة مياه عحبة، ومداحة ما مغ جديخة إال وفييا نبع ماء عحب، يػجج بإنجونيديا ثبل

الجديخة الػاحجة ال تكفي أمصارىا ليحا الشبع الحؼ يتفجخ شػاؿ العاـ، فبل بج مغ مدتػدع في مكاف آخخ في جبل 
آخخ، بل ىشاؾ في بعس جباؿ ىسااليا يشابيع مياه في قسع الجباؿ مغ أجل الػعػؿ في حيػانات تعير بالجباؿ 

ذخب ىشاؾ يشابيع مياه في قسع الجباؿ، أيغ مدتػدعاتيا ؟ يقيشًا في جبل آخخ أعمى مشو، ىحا شيء مغ أجل أف ت
يؤكجه مػضػع خرائز السياه، االستصخاؽ في السياه، ال مسكغ تذخب مجيشة إال مغ مدتػدع مختفع ؟ في جسيع 

فارؽ بيغ مكاف الساء السغحؼ وبيغ  بمجاف العالع أحيانًا بالقخػ تخػ مدتػدع ماء عاٍؿ ججًا ال بج مغ مدافة، مغ
 مكاف استخجمو، إذًا أؼ جديخة فييا نبع ماء والشبع مدتػدعو في مكاف أعمى مشيا وأوسع مشيا، هللا عد وجل قاؿ:

 ( ﴾ 22﴿ َوَما َأْنُتْع َلُو ِبَخاِزِنيَغ )
 ) سػرة الحجخ ( 

 و:تخديغ هللا عد وجل الساء في الجباؿ ليخيح اإلنداف مغ عشاء تخديش

تخديغ الساء: لػ كل إنداف يحتاج إلى خداف لسياه العاـ الحتاج كل إنداف إلى مداحة مكعبة تداوؼ مداحة 
 بيتو، أنت تدتيمظ ماء تقخيبًا ما يداوؼ حاجة بيتظ السداحة الكاممة هللا عد وجل قاؿ:

 ( ﴾ 22﴿ َوَما َأْنُتْع َلُو ِبَخاِزِنيَغ )
 ) سػرة الحجخ (
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سياه وخدنو لظ في الجباؿ، تخػ أؼ مجيشة فييا نبع ماء ىحا الشبع لو مدتػدع بجباؿ، بجبل أراحظ مغ تخديغ ال
 مختفع مغ أجل التفاضل حتى الساء أف يديخ مغ مكاف إلى مكاف فمحلظ هللا عد وجل جعل.

 التفكخ في آيات هللا الكػنية تكذف لئلنداف عطسة الخالق سبحانو:

 جل قاؿ:أييا األخػة الكخاـ، لسا هللا عد و 
ُْوِلي األْلَباِب الَِّحيَغ َيْحكُ  َساَواِت َواأَلْرِض َواْخِتبَلِؼ المَّْيِل َوالشََّياِر ْلَياٍت ألِّ ُخوَف َّللّاَ ِقَياًما َوُقُعػًدا ﴿ ِإفَّ ِفي َخْمِق الدَّ

َساَواِت َواأَلْرِض َربََّشا َما خَ   َمْقَت َىحا َباِشبًل ُسْبَحاَنَظ َفِقَشا َعَحاَب الشَّاِر ﴾ َوَعَمَى ُجُشػِبِيْع َوَيَتَفكَُّخوَف ِفي َخْمِق الدَّ
 ) سػرة آؿ عسخاف (.

 اآلف مػضػعات التفكخ ال تعج وال تحرى:

 وفي كل شيء لو آية تجؿ عمى أنو واحج 
* * * 

خآنية التي لكغ هللا عد وجل ذكخ في القخآف الكخيع عجدًا كبيخًا ججًا مغ اآليات الكػنية، لػ جعمشا ىحه اآليات الق
 تتحجث عغ الكػف، لػ جعمشا مغ ىحه اآليات مشيجًا لشا فسثبًل هللا عد وجل قاؿ:

 ﴿ َأَلْع َنْجَعل لَُّو َعْيَشْيِغ ﴾ 
 ) سػرة البمج (.

 العيغ مػضػع لمتفكخ، قاؿ تعالى:

 ( ﴾ 22﴿ َوَما َأْنُتْع َلُو ِبَخاِزِنيَغ )
 ) سػرة الحجخ (

كخ، لػ كل واحج مشا قخأ القخآف الكخيع ووقف عشج اآليات الكػنية وجعميا مػضػعًا الساء وتخديغ الساء مػضػع لمتف
 لمتفكخ لخأػ عطسة هللا عد وجل.
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 الساء مغ آيات هللا الجالة عمى عطستو:

ىحا الساء مثبًل فيو خاصة أنو في الجرجة زائج أربعة 
إذا بخدناه يدداد حجسو، ولػال ىحه الطاىخة ما كانت 

و األرض، الساء العشرخ الػحيج مغ حياة عمى وج
بيغ كل العشاصخ في الكػف إذا بخدناه بجؿ أف يدداد 
انكساشو يدداد حجسو، لػال ىحه الطاىخة ما كاف في 
حياة إشبلقًا ىحه شخحتيا في دروس سابقة فيحه 
الخاصة بالساء، ال لػف لو، ال شعع لو، ال رائحة لو، 

السداـ،  تبخخ الساء، سيػلة الساء، يشفح في أدؽ
يتبخخ بجرجة أربع عذخة، لػ درست خرائز السياه، لػ تعصمت خريرة لكانت حياة اإلنداف جحيسًا ال يصاؽ، 
لػ تبخخ في درجة مئة ال يجف شيء إشبلقًا، أما يتبخخ الساء في درجة أربع عذخة، لػ لو لػف لكانت كل 

خل فيو الساء بيحه الخائحة لخخجشا مغ جمجنا، ال الصعـػ التي نأكميا بيحا المػف، لػ لو رائحة كل شيء نأكمو دا
 لػف لو ال شعع لو ال رائحة لو، شجيج الشفػذ يتبخخ في درجة أربع عذخة، ىحا الساء قػاـ حياتشا:

 ﴿ َوَجَعْمَشا ِمَغ اْلَساء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ ﴾ 
 (. 30) سػرة األنبياء اآلية: 

 مغ خدنو لشا ؟ هللا عد وجل:

 ( ﴾ 22َلُو ِبَخاِزِنيَغ ) ﴿ َوَما َأْنُتعْ 
 ) سػرة الحجخ ( 

 مػضػعات التفكخ ال تعج وال تحرى عميشا الػقػؼ عشجىا متأمميغ متفكخيغ:

أردنا أف نييئ مدتػدعًا لمساء لجمذق كع عسق السدتػدع ؟ ترػروا أربعسئة متخ تحت سصح األرض نقمج بيحا 
يفدج، السدتػدع الحؼ يغحؼ دمذق تحت األرض بأربعسئة السدتػدع السدتػدع الصبيعي في الجباؿ حتى الساء ما 

متخ ىحا مذخوع ضخع ججًا، يعشي ىحا السدتػدع بيحه الرفات كي يبقى الساء صالحًا لمذخب، كي يشجػ الساء 
مغ الفداد، مغ الصحالب، مغ أف يكػف سائبًل مؤذيًا لئلنداف، فشحغ إذا قخأنا آية قخآنية وقفشا عشجىا متأمميغ 
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 لعل هللا عد وجل يشفعشا بيحه اآليات ألف هللا عد وجل يقػؿ:متفكخيغ 
ُْوِلي األْلَباِب الَِّحيَغ َيْحكُ  َساَواِت َواأَلْرِض َواْخِتبَلِؼ المَّْيِل َوالشََّياِر ْلَياٍت ألِّ ُخوَف َّللّاَ ِقَياًما َوُقُعػًدا ﴿ ِإفَّ ِفي َخْمِق الدَّ

َساَواِت َواأَلْرِض َربََّشا َما َخَمْقَت َىحا َباِشبًل ُسْبَحاَنَظ َفِقَشا َعَحاَب الشَّاِر ﴾ َوَعَمَى ُجُشػِبِيْع َوَيَتَفكَُّخوَف فِ   ي َخْمِق الدَّ
 ) سػرة آؿ عسخاف ( 

 التفكخ يداعج اإلنداف عمى اكتداب معخفة تعيشو عمى شاعة الَو و القخب مشو:

 الذخاب: كمسا مخرت بآية في كتاب هللا تذيخ إلى آية كػنية كالصعاـ و 
نَداُف ِإَلى َشَعاِمِو }  { ﴾ 24﴿ َفْمَيشُطِخ اإلِْ

 ) سػرة عبذ (.

نَداُف ِمعَّ ُخِمَق * ُخِمَق ِمغ مَّاء َداِفٍق ﴾   ﴿ َفْمَيشُطِخ اإلِْ
 ) سػرة األعمى (. 

 فميشطخ اإلنداف إلى ما حػلو:

َساَواِت َواأَلْرِض ﴾   ﴿ ُقِل انُطُخوْا َماَذا ِفي الدَّ
 (. 101اآلية: ) سػرة يػنذ 

ليأخح ىحه اآلية مػضػعًا لمتفكخ وليتأمل في ىحه اآلية فمعل هللا عد وجل يخزقو معخفة تعيشو عمى شاعتو وعمى 
 القخب مشو.

 والحسج  رب العالسيغ 
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أىسية  -0-( مقػمات التكميف : الػقت 63-60الجرس ) -العقيجة واإلعجاز  -العقيجة 
 الشخامية الغجة -الػقت في اإلسبلـ 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
 والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات.

 وس العقيجة واإلعجاز.أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس الػاحج والثبلثيغ مغ در 

 مغ مقػمات التكميف:

 الػقت:

قج تحجثشا في ىحه الجروس عغ مقػمات التكميف، بجأنا بالكػف ثع بالعقل ثع بالفصخة ثع بالذيػة ثع باالختيار، وىا 
نحغ نشتقل إلى الػقت، أحج مقػمات التكميف أف هللا عد وجل أعصانا وقتًا ندتصيع فيو أف نحقق اليجؼ الحؼ 

مغ أجمو، لكغ ما الػقت ؟ الػقت ىػ الدمغ بعزيع يقػؿ: إذا حخكشا نقصة بذكل مدتقيع رسست خصًا  خمقشا
مدتقيسًا، فإذا حخكشا ىحا السدتقيع رسع سصحًا، فإذا حخكشا ىحا الدصح شّكل حجسًا، فالحجع لو شػؿ وعخض 

الث العسق، لكغ ىحا الحجع إذا وارتفاع أو شػؿ وعخض وعسق، واإلنداف بعيشيو يجرؾ الصػؿ والعخض والبعج الث
تحخؾ قاؿ شّكل زمشًا، فسغ تعخيفات الدمغ أنو البعج الخابع لؤلشياء، بذكل أدؽ كل مادة هللا عد وجل خمقيا 
صسسيا بصخيقة أف الدمغ لو أثخ فييا، ضع شيئًا تحت أشعة الذسذ ألمج شػيل يزعف لػنو ويديل بخيقو، معشى 

ىحا الذيء تحت أشعة الذسذ غّيخ مغ لػنو البخاؽ إلى لػف غيخ بخاؽ، نقػؿ  ذلظ أف ىحه السجة التي وضع فييا
 التغيخ الحؼ أصاب الذيء بفعل الدمغ ىػ البعج الخابع لؤلشياء.
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 الدمغ ىػ البعج الخابع لؤلشياء: – 0

اكتذف أف ىحا أحج أكبخ عمساء الفيدياء ايشذتايغ، شبعًا جاء بالشطخية الشدبية التي قمبت مفيػمات الفيدياء، ىػ 
الكػف العطيع أعمى سخعة فيو ىي سخعة الزػء، ىي الدخعة السصمقة، ويؤكج ىحا العالع الفيديائي أف أؼ جدع 
سار بدخعة الزػء أصبح ضػءًا، وأف أؼ جدع افتخاضًا سار بأسخع مغ الزػء تخاجع الدمغ، أؼ يسكغ نطخيًا 

يا أسخع مغ الزػء لخأيشا بأـ أعيششا مػقعة بجر وأحج والخشجؽ أنشا إذا ركبشا مخكبة باتجاه الفزاء الخارجي وسخنا ب
واليخمػؾ والقادسية، ألف ىحه السعارؾ عمييا ضػء الذسذ وأجداـ الستقاتميغ ُعكدت ىحه األشعة عمى شكل 
 مػجات إلى الفزاء الخارجي، وىحه السػجات سخعتيا ثبلثسئة كيمػ متخ في الثانية، افتخاضًا لػ ركبشا مخكبة أسخع
مغ الزػء لػصمشا عمى ىحه السػجات ولخأيشا السعخكة رأؼ العيغ، وىحا ما يحجث في التمفاز، السذيج يرػر لػ 
فخضشا وجو السحيع عميو إضاءة شجيجة ىػ عاكذ ليحه اإلضاءة عمى شكل مػجات، تمقتيا آلة الترػيخ ىشا في 

عغ نقاط ضػئية متفاوتة في الذجة وجاء  عسمية معقجة ججًا وضعت ىحه الرػرة عمى لػحة، وىحه المػحة عبارة
مجفع إلكتخوني مدح ىحه الشقاط ، حيشسا مدح ىحه الشقاط رمع الفخاغ، لسا رمع الفخاغ اختمفت شجة التيار، ىحا 
التيار الحؼ اختمفت شجتو يعاد بثو إلى الفزاء، وىشاؾ جياز عكذ آلة الترػيخ يدتقبل ىحا التيار الستفاوت 

لذجة الستفاوتة ىي الرػرة يبث عمى الذاشة ىحا ما يحجث في العيغ بالزبط، حيشسا يشصبع الذجة، والحؼ تعج ا
الخياؿ عمى الذبكية ىشاؾ مئة وثبلثيغ مميػف عرية ومخخوط في ميميستخ وربع، ىحه العريات تدتقبل الرػرة 

ؤية في الجماغ تخػ الذيء، تتفاعل معيا تفاعبًل كيخبائيًا يشذأ تيار متفاوت الذجة يذحغ إلى الجماغ بسخكد الخ 
 العسمية معقجة ججًا.

 نحغ نخيج أف نرل إلى أف الدمغ ىػ البعج الخابع لؤلشياء.

 اإلنداف زمغ: – 2

أما اإلنداف وهللا أييا األخػة الكخاـ، ما وججت تعخيفًا جامعًا مانعًا ليحا اإلنداف كيحا التعخيف الزػئي ىػ بزعة 
 مشو.أياـ، كمسا انقزى يـػ انقزى بزع 
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ىحه الحقيقة يشبغي أف تكػف ماثمة في أذىانشا جسيعًا، أنت أييا اإلنداف زمغ، أنت بزعة أياـ لمتقخيب، ىحا 
اإلنداف خمقو هللا عد وجل، لو عشجه زمغ محجد ثبلثة وثسانيغ سشة وسبعة أشيخ وثبلثة أسابيع وأربعة أياـ وسبع 

قزى يـػ انقزى بزع مشو، ما مغ يـػ يشذق فجخه إال و ساعات وخسذ دقائق وثساف ثػاف، بزعة أياـ، كمسا ان
 يشادؼ يا بغ آدـ أنا خمق ججيج و عمى عسمظ شييج فتدود مشي فإني ال أعػد إلى يـػ القيامة.

 تعخيف اإلنداف بزعة أياـ، كمسا انقزى يـػ انقزى بزع مشو.

 الػقت أثسغ مغ الساؿ:

 وال قجر أصابو مخض عزاؿ، و يػجج اآلف ببلد بعيجة الصب اآلف وقفة متأنية بخبكع لػ أف إندانًا ال سسح هللا
فييا متصػر تصػرًا شجيجًا، وقيل لو: إف عسمية جخاحية يسكغ أف تكػف سبب شفائظ لكشيا باىطة التكاليف، وقج 
د تداوؼ ثسغ بيتظ، ىل يتخدد السخيس ثانية واحجة في بيع البيت والدفخ إلى ىشاؾ وإجخاء ىحه العسمية ؟ ال يتخد
لساذا ؟ ألنو مخكب في أعساؽ أعساقو أف الػقت أثسغ مغ الساؿ، لحلظ ضحى بالساؿ مغ أجل الػقت حتى يعير 
عجة سشػات إضافية، ضحى بالساؿ مغ أجل الػقت، شبعًا ىحه مقجمة، ثابتة، ال يػجج إنداف يعخض عميو بيع 

مية في فيع ىحا اإلنداف إلى أف يعير بيتو إلجخاء عسمية جخاحية تشقحه مغ مخض عزاؿ، ربسا ساىست ىحه العس
 بزع سشػات أخخػ كاف بيحا السخض محخومًا مشيا ال يتخدد.

 مغ عخؼ قيسة الػقت استفاد مغ كل ثانية:

اآلف لػ وقف إنداف وأمدظ بخسدسئة ألف ليخة وأحخقيا أمامكع، وحاولتع جيجكع أف تثشػه عغ ذلظ فمع يقبل وتّع 
 و مجشػف، وبالتعبيخ الذخعي سفيو:إحخاقيا بساذا تحكع عميو ؟ بأن

َفَياَء َأْمَػاَلُكْع )  ( ﴾1﴿ َواَل ُتْؤُتػا الدُّ
 )سػرة الشداء(

إذا كاف إتبلؼ األمػاؿ يعّج سفيًا، فكيف يكػف إتبلؼ الػقت والػقت أثسغ مغ الساؿ ؟ لحلظ أذكى األذكياء يحدغ 
ثسئة وخسديغ كيمػ في الداعة كأنو شائخة، لكغ إدارة الػقت، أنا كشت في فخندا ركبت قصارًا سخيعًا سخعتو ثبل

لفت نطخؼ أف كل ركاب القصار إما أف الػاحج مشيع يقخأ أو أمامو كػمبيػتخ محسػؿ لقيسة الػقت، وكمسا ارتقيت 
تحخص عمى وقتظ، إما أنو يقخأ مغ دوف استثشاء أو يعالج مػضػعًا في الكػمبيػتخ وىػ يخكب القصار، وىيؤوا 
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 ة ومأخح كيخبائي لمكػمبيػتخ، فأنت حيشسا تعخؼ قيسة الػقت تدتفيج مغ كل وقتظ.لكل مقعج شاول

 العاقل مغ أحدغ إدارة الػقت:

السؤمغ أييا األخػة، أعيج ىحه الفكخة مئات السخات حيشسا يختار ىجفًا ال نيائيًا يخػ أثسغ شيء يسمكو ىػ الػقت، 
 بسصمق الدمغ ليحا السخمػؽ األوؿ الحؼ ىػ في حقيقتو الػقت ىػ أنت، أنت وقت، أنت بزعة أياـ لحلظ أقدع هللا

زمغ أنو خاسخ، يعتشي بجنياه، يسزي ساعات شػاؿ لتخفيو نفدو، يختب بيتو، يختب شؤوف حياتو، يدعى إلى أف 
يدتستع إلى أعمى درجة مغ االستستاع، ثع يفاجأ بسمظ السػت يأخح مشو كل شيء في ثانية واحجة، الحكاء كل 

 الشجاح كل الشجاح، والفػز كل الفػز، والبصػلة كل البصػلة، والتفػؽ كل التفػؽ أف تحدغ إدارة الػقت.الحكاء، و 
أحيانًا في انتطار ساعة أحاوؿ أف أىيئ عسبًل في ىحه الداعة، أحيانًا تأتي مغ مجيشة مغ أوربا إلى دمذق عغ 

بتأليف، بكتابة مػضػع، بسصالعة شخيق حمب، في انتطار ساعة بسصار حمب، ساعة يسكغ أف تقـػ بعسل، 
 مػضػع.

 السدارعة و السدابقة:

 البصػلة أف تدتغل الػقت، لحلظ في مفيػمات حزارية ليا أصػؿ في اإلسبلـ كبيخة ججًا، مفيـػ الػقت:
 ( ﴾066﴿ َوَساِرُعػا )

 )سػرة آؿ عسخاف(

 السدارعة تعشي أف الػقت يسزي:

 ( ﴾20﴿ َساِبُقػا )
 )سػرة الحجيج(

 قة تعشي أف الػقت يسزي. السداب

 )) َباِدُروا ِباأْلَْعَساِؿ َسْبًعا: َىْل َتْشَتِطُخوَف ِإالَّ َفْقًخا ُمْشِدًيا ؟ (( 
 ] أخخجو التخمحؼ عغ أبي ىخيخة [ 
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فجأة األسعار ارتفعت، الشذاشات ضعفت، في زراعات استأصمت ثسغ الػقػد أعمى مغ أرباح السذخوع كمو صار، 
أة، قمت مشح أياـ إف ارتفاع األسعار عذخة أضعاؼ، يػجج شيء مفتعل بالعالع غيخ شبيعي، ىحا فقخ مشدي فج

بالسشصق الدميع تختفع األسعار عذخة أضعاؼ بإحجػ حالتيغ: أف يدداد السدتيمكػف عذخة أمثاؿ أو أف تقل السػاد 
 ارتفع إلى عذخة أضعاؼ ؟ إلى العذخ، أما ال السػاد قمت وال البذخ ازدادوا بيحه الشدبة فمساذا كل شيء 

ًجا ؟ َأْو َىَخًما ُمَفشًِّجا ؟ )) َباِدُروا ِباأْلَْعَساِؿ َسْبًعا: َىْل َتْشَتِطُخوَف ِإالَّ َفْقًخا ُمْشِدًيا ؟ َأْو ِغًشى ُمْصِغًيا ؟ َأْو َمَخًضا ُمْفِد 
اَؿ ؟ َفَذخُّ َغاِئٍب ُيْشَتَطُخ، َأوْ  جَّ اَعُة َأْدَىى َوَأَمخُّ ((  َأْو َمْػًتا ُمْجِيًدا ؟ َأْو الجَّ اَعَة ؟ َفالدَّ  الدَّ

 ] أخخجو التخمحؼ عغ أبي ىخيخة [

 اإلنداف بزعة أياـ كمسا انقزى يـػ انقزى بزع مشو:

لحلظ أحج مقػمات التكميف أنظ أنت أعصاؾ هللا الكػف، كل شيء في الكػف يشصق بػجػده ووحجانيتو وكسالو، ثع 
 عد وجل وفق مبادئو الثبلث مبجأ الدببية والغائية وعجـ التشاقس، ثع أعصاؾ هللا أعصاؾ العقل كأداة لسعخفة هللا

الفصخة مقياسًا نفديًا يكذف لظ خصيئتظ، ثع أعصاؾ الذيػة كقػة دافعة، ثع أعصاؾ االختيار كقيسة مثسشة لعسمظ، 
اف بزعة أياـ، كمسا انقزى ثع أعصاؾ الػقت، كغبلؼ لعسمظ، الػقت غبلؼ العسل، فيا أييا األخػة الكخاـ، اإلند

 يـػ انقزى بزع مشو.
اآلف كل ذكائظ وكل تػفيقظ وكل بصػلتظ وكل فبلحظ في إدارة الػقت، والدػرة األصل في ىحا السػضػع ىي 

 سػرة العرخ ىي سػرة الػقت.

نَداَف َلِفي ُخْدٍخ:  ِإفَّ اإلِْ

عطيع، الػقت ىػ كل شيء عشجنا، ببل وقت ال هللا عد وجل أقدع، وإذا أقدع هللا بذيء فيع بالشدبة إليشا شيء 
 يػجج شيء، قاؿ تعالى:

 ( ﴾0﴿ واْلَعْرِخ )
 ) سػرة العرخ (.
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أقدع بسصمق الدمغ، لسغ أقدع ؟ ليحا اإلنداف، مغ ىػ ىحا اإلنداف ؟ ىػ الدمغ، أقدع هللا بسصمق الدمغ ليحا 
 السخمػؽ األوؿ الحؼ ىػ في حقيقتو زمغ فقاؿ لو:

 ( ﴾0﴿ واْلَعْرِخ )
 ) سػرة العرخ (.

 جػاب القدع:

نَداَف َلِفي ُخْدٍخ )  ( ﴾2﴿ ِإفَّ اإلِْ
 ) سػرة العرخ (.

 خاسخ:

 ﴾21﴿َكْع َتَخُكػا ِمْغ َجشَّاٍت َوُعُيػٍف)
 ) سػرة الجخاف(.

 السػت أكبخ واعع لئلنداف:

ويتزعزع، ويعتخض  تجج اإلنداف يدعى، ويجتيج، ويديخ الميل، ويعسل في الشيار، ويخاصع، ويتدلف، ويخجػ،
أحيانًا، ويتػسل إلى أف اشتخػ ىحا البيت زيشو، اشتخػ مخكبة، ثع اشتخػ مدرعة، حيشسا يأتيو ممظ السػت يشخمع 
قمبو مغ كل شيء إلى ال شيء، مغ أربعسئة متخ مع إشبللة ومخكبتيغ، عجة مخاكب عمى الباب،ومكتب تجارؼ 

خات، وندىات، ولقاءات، وسفخ سياحي، إلى قبخ، بخبكع وهللا فخع، وشعاـ نفيذ، ومكانة اجتساعية عالية، وسي
أتكمع بالػاقع أنا، في عشجنا مقابخ في الذاـ ادخل عمى أحج السقابخ ضيخًا وانطخ كيف يأتي السيت في نعر ىحا 
، يػجج حساـ في البيت، يػجج زوجة، يػجج أوالد، يػجج بشات، يػجج أكبلت يحبي ا كاف إندانًا، كاف لو غخفة نـػ
كثيخًا، لو عبلقات اجتساعية شيبة، لو أذواؽ عالية، جسع خبخات متشامية، بكفغ، انطخ إلى القبخ، إف في السػت 

 مػعطة، بل السػت أكبخ مػعطة.

 التفكخ بالسػت يجفع اإلنداف إلى هللا بدخعة و يسشعو مغ السعاصي:

األخػة ما وججت عمى وجو األرض أعقل مسغ مخة شّيعت أحج األخػة الكخاـ حيشسا وضع في القبخ، وهللا يا أييا 
يعج إلى ىحه الداعة التي ال بّج مشيا، أحج عمساء دمذق حجثشي أحج إخػانو السقخبيغ اشتخػ قبخًا قبل خسذ سشػات 
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في الجحجاح وكاف يدور ىحا القبخ كل خسيذ، يدور قبخه ىحا ليذ تذاؤمًا، ىحا مشتيى العقل، حتى أحج 
 ره قبخًا، وصار يزصجع فيو كل يـػ خسيذ، ويتمػ قػلو تعالى: الرالحيغ حفخ في صحغ دا

 ( َلَعمِّي َأْعَسُل َصاِلًحا ِفيَسا َتَخْكُت ﴾11﴿ َربِّ اْرِجُعػِف )
 )سػرة السؤمشػف(

فيخاشب نفدو ويقػؿ: قػمي لقج أرجعشاؾ، أنا وهللا أتسشى أنت شالب مجرسة، شالب جامعة، وعشجؾ عسل، 
ع السػت ال يعيق عسمظ، أنا أذكخ مخة في مصار في أمخيكا وججت شخيصًا متحخكًا عمى وعشجؾ أوالد، ما في مان

يسيشو حاجد وعمى يداره حاجد، شبعًا الصخيق شػيل وىحا الذخيط وضع كي يديل عمى السدافخيغ الحخكة في 
يط متحخؾ السصار، وقفت عميو مذى أعجبشي، أنا واقف لكشي ماٍش، سخت عميو الدخعة مزاعفة، أسيخ عمى شخ 

وعغ يسيغ ىحا الذخيط حاجد وعغ يداره حاجد، كيف لسع في ذىشي أف ىحا الذخيط الستحخؾ مع الحاجديغ يذبو 
التفكخ بالسػت، بسعشى أف التفكخ بالسػت يجفعظ إلى هللا بدخعة أسخع، ويسشعظ أف تعري هللا في حاجديغ، يدخع 

 اؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: الخصا إلى شاعة هللا، ويسشع مغ معرية هللا، مغ ىشا ق

 )) أكثخوا ذكخ ىادـ المحات (( 
 ] رواه الجيمسي عغ أنذ [. 

 مفخؽ األحباب، مذتت الجساعات.

 )) عر ما شئت فإنظ ميت، وأحبب مغ شئت فإنظ مفارقو، واعسل ما شئت فإنظ مجدي بو (( 
 ] أخخجو الذيخازؼ والبييقي، عغ سيل بغ سعج البييقي عغ جابخ [. 

لسيت حيشسا يسػت ىكحا ورد في بعس اآلثار: إف روح السيت تخفخؼ فػؽ الشعر، تقػؿ: يا أىمي، يا والجؼ، ال ا
، فأنفقتو في حمو وفي غيخ حمو، فاليشاء لكع والتبعة  تمعبغ بكع الجنيا كسا لعبت بي، جسعت الساؿ مسا حّل وحـخ

 عمي.

 التفكخ بالسػت يجعل أىجاؼ اإلنداف نبيمة:

مجسػعة كبيخة ججًا مغ القرز تعج مأساوية أشمعشي أخ مغ أخػاني الكخاـ عمى بيت بأشيخ  وهللا أعخؼ
مرايف دمذق، قاؿ تعاؿ وانطخ ىحا البيت، بالتعبيخ الحؼ يدتخجمو مغ يعسل في ىحه الحخفة بخ وبحخ، 

داوؼ بيت صالػنات، شخفات، إشبلالت جسيمة، غخؼ نـػ متعجدة، غخؼ استقباؿ، مصبخ كبيخ )السصبخ وحجه ي
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صغيخ(، قاؿ لي صاحب ىحا البيت يتستع بأذواؽ عالية ججًا ججًا، وكل شيء أفزل شيء، كل مادة أحدشيا، كل 
جياز أفزمو، قاؿ لو: أنا إف شاء هللا سأنقل األغخاض إلى البيت يـػ الخسيذ، لكغ أحتاج إلى مشطع كيخبائي، 

ا جاء، الجسعة عصمة، اترمت الدبت سسعت في أمغ لي ىحا السشطع، قاؿ ىيأت لو ىحا السشطع، الخسيذ م
البيت ضجة غيخ شبيعية، ثع ردت عمى الياتف امخأة، قاؿ أختي ما الحؼ صار بالشقمة ؟ قالت لو مات صاحب 

 البيت.
يـػ استبلمو، مغ ىحه القرة معي عذخات، أيغ تسذي ؟ ادرس خح دكتػراه أسذ معسبًل، لكغ ال تشدى في مػت، 

 تشدى في حداب، حداب عغ ىحا الساؿ مغ أيغ اكتدبتو ؟وفيَع أنفقتو ؟ عغ عسخؾ ماذا ال تشدى في آخخة، ال
فعمت بو ؟ عغ شبابظ فيسا أفشيتو ؟ عغ مالظ كيف أنفقتو ؟ اسأؿ، السػت ال يسشع العسل، إياكع أف تفيسػا مشي 

ستقامة، السػت يسشعظ أف أني أدعػكع إلى القعػد، الرحابة الكخاـ كانػا يقجمػف أعسااًل محىمة، لكغ وفق اال
 تعري هللا، السػت يجعل أىجافظ نبيمة.

اإلنداف بزعة أياـ، كمسا انقزى يـػ انقزى بزع مشو، ما مغ يـػ يشذق فجخه إال و يشادؼ: يا بغ آدـ أنا خمق 
 ججيج و عمى عسمظ شييج فتدود مشي فإني ال أعػد إلى يـػ القيامة.

 و:الػقت رأسساؿ اإلنداف ال يسمظ أثسغ مش

اآلف ىحا الػقت الحؼ ىػ أنت، ىحا الػقت الحؼ ىػ رأسسالظ، ىحا الػقت الحؼ ال تسمظ أثسغ مشو، ىحا الػقت 
 الحؼ ىػ وعاء عسمظ كيف تشفقو ؟ 

َأُمخ بقخية أىميا جالدػف عمى أحجار أماـ البيت، يسخ شخز يشطخوف إليو، يأتي الثاني يشطخوف إليو، ساعتيغ 
 خػة عشجنا خصأ في استيبلؾ الػقت يفػؽ حج الخياؿ، كبلـ: ثبلثة، وهللا يا أييا األ

َؤاِؿ ((  )) ِإفَّ َّللاََّ َكِخَه َلُكْع َثبَلًثا: ِقيَل َوَقاَؿ، َوِإَضاَعَة اْلَساِؿ، َوَكْثَخَة الدُّ
 ] مدمع عغ اْلُسِغيَخة[

 جمدات مجيجة: 

ـٍ َيُقػُمػَف ِمْغ َمْجِمٍذ اَل َيْحُكُخوَف َّللاََّ    ِفيِو ِإالَّ َقاُمػا َعْغ ِمْثِل ِجيَفِة ِحَساٍر َوَكاَف َلُيْع َحْدَخًة (( )) َما ِمْغ َقْػ
 ] أبػ داود َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[
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 اسسع ماذا يقػؿ ىؤالء ؟ كبلـ سخيف: 

 )) إف هللا يحب معالي األمػر ويكخه سفدافيا ودنييا (( 
 ] الجامع الرغيخ عغ سيل بغ سعج [

  َتْصَسِئغُّ اْلُقُمػُب ﴾ ﴿ َأاَل ِبِحْكِخ َّللّاِ 
 (.  28) سػرة الخعج اآلية: 

ِكيَشُة، )) َما اْجَتَسَع َقْػـٌ ِفي َبْيٍت ِمْغ ُبُيػِت َّللاَِّ َتَعاَلى َيْتُمػَف ِكَتاَب َّللاَِّ، َوَيَتَجاَرُسػَنُو َبْيَشُيْع ِإالَّ   َنَدَلْت َعَمْيِيْع الدَّ
ْحَسُة، َوَحفَّ  ُ ِفيَسْغ ِعْشَجُه (( َوَغِذَيْتُيْع الخَّ  ْتُيْع اْلَسبَلِئَكُة، َوَذَكَخُىْع َّللاَّ

 ] أبػ داود َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 العاقل مغ أنفق وقتو إنفاقًا استثساريًا ال إنفاقًا استيبلكيًا:

سيخنا، سخرنا،  الػقت ىػ أنت إياؾ أف تشفقو إنفاقًا استيبلكيًا، معشى إنفاؽ استيبلكي جالديغ أكمشا، شخبشا، نسشا،
، ذىبشا إلى العسل وفي العسل ربحشا وأكمشا وشخبشا ونسشا، تدتصيع  ضحكشا لمداعة الثانية، نسشا استيقطشا ثاني يـػ
تدتيقع كل يـػ كاليـػ الدابق دائسًا ؟ مدتحيل، مدتحيل وألف ألف مدتحيل، لحلظ أييا األخػة، مقـػ الػقت 

، أو يشفق إنفاقًا أخصخ مقـػ ىػ أنت، ىحا الػقت إما أف يش فق إنفاقًا استيبلكيًا كسا يفعل معطع الشاس اليـػ
 استثساريًا، االستثسارؼ كقػلو تعالى:

نَداَف َلِفي ُخْدٍخ)0﴿ َواْلَعْرِخ) ْبِخ)2(ِإفَّ اإلِْ اِلَحاِت َوَتَػاَصْػا ِباْلَحقِّ َوَتَػاَصْػا ِبالرَّ ( 6(ِإالَّ الَِّحيَغ آَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ
﴾ 

 سػرة العرخ (.) 

 مغ تجبخ آيات هللا تعالى و فيع سشة نبيو ربح الجنيا و اْلخخة:

عشجؾ أربعة بشػد إف فعمتيا فمدت بخاسخ، ابحث عغ الحقيقة ﴿ ِإالَّ الَِّحيَغ آَمُشػا ﴾، ابحث عغ سخ وجػدؾ، 
ع سشة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، اقخأ ابحث عغ غاية وجػدؾ، ابحث عغ الحبلؿ والحخاـ، افيع كبلـ هللا، تجبخ آيات هللا، افي

 سيختو، اقخأ عغ الرحابة الكخاـ كيف وصمػا إلى مبتغاىع بدبلـ.
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في جانب اليـػ البحث عغ الحقيقة، يعشي حزػر درس عمع يغصي ىحا الجانب، حزػر خصبة الجسعة تغصي 
و سؤاؿ إلنداف، اسأؿ، ابحث، ىحا الجانب، قخاءة كتاب إسبلمي جيج رصيغ تغصي ىحا الجانب، شمب العمع تػجي

ال تكغ أقل مغ بشي البذخ، لسجخد أنظ تمغي شمب العمع مغ حياتظ ىبصت عغ مدتػػ إندانيتظ، عشجؾ حاجات 
سفمى شعاـ، شخاب، زواج، وعشجؾ حاجات عميا شمب العمع، ما لع تصمب العمع فأنت لدت بالسكاف الحؼ يشبغي، 

 أجمو. أنت لدت إندانًا يحقق اليجؼ الحؼ خمق مغ
 ﴿ ِإالَّ الَِّحيَغ آَمُشػا ﴾

 ) سػرة العرخ (.

، ومغ ندىة إلى ندىة، ومغ  متى آمشت ؟ يقػؿ لظ: أنا مؤمغ أحدغ مشظ، متى آمشت ؟ إنداف غارؽ في الشـػ
وليسة إلى وليسة، ومغ شيء مفخح إلى شيء مفخح، فجأة صار معو دكتػراه، شيء مزحظ، الجكتػراه تحتاج إلى 

، ودبمـػ ثانية، وثبلثة ماجدتيخ، ابتجائي ست سش ػات، إعجادؼ ثبلثة، وثانػؼ ثبلثة، وأربعة جامعي، وسشة دبمـػ
 وأربعة دكتػراه، في دراسة ثبلثيغ سشة، حتى تزع داؿ أماـ اسسظ، داؿ فقط.

 ﴿ ِإالَّ الَِّحيَغ آَمُشػا ﴾
 ) سػرة العرخ (

 أحج أركاف الشجاة مغ عحاب هللا عد وجل أف تعخؼ الحقيقة:

ال بج أف تبحث عغ الحقيقة، ال بج أف تعخؼ لساذا أنت في الجنيا ؟ ماذا يشبغي أف تفعل ؟ ال بج مغ أف تعخؼ 
الحخاـ والحبلؿ، والخيخ والذخ، والجساؿ والقبح، ال بج مغ أف تعخؼ مشيج هللا، يعشي ما لع يكغ لظ بخنامج، بخبكع 

ما دخل مجرسة أبجًا يقػؿ: أنا شبيب، ىحا مجشػف  ىل يػجج باألرض شبيب مغ السبلعب لمسبلىي، فتح عيادة
 أيغ الجكتػراه ؟، أيغ الساجدتيخ ؟ أيغ الميدانذ ؟ أيغ الثانػية ؟ أيغ اإلعجادية ؟

 ﴿ ِإالَّ الَِّحيَغ آَمُشػا ﴾
 ) سػرة العرخ (.

حاجة العقل أحج أركاف الشجاة أف تعخؼ الحقيقة، أنت كائغ عشجؾ حاجة عميا، ىي العقل فبلبج مغ أف تمبى 
 العميا.
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 حجسظ عشج هللا بحجع عسمظ الرالح:

 اآلف: 

اِلَحاِت )  ( ﴾6﴿ َوَعِسُمػا الرَّ
 ) سػرة العرخ (.

؟ كدػت  ًا ؟ أشعست جائعاً في حخكة، ماذا فعمت ؟ أكمت وشخبت ونست، ماذا قجمت آلخختظ ؟ أعشت إندان
 مت بسؤسدة خيخية ؟ ساىست بذيء ؟ ماذا فعمت ؟ ؟ نرحت إندانًا ؟ خجمت إندانًا ؟ أشعست فقيخًا ؟ دخعارياً 

يتألع اإلنداف يػجج بببلد أخخػ أعساؿ صالحة ال تعج وال تحرى، يػجج أشخاص عجدة، ىشاؾ مغ يػاسييع يبتغي 
بيحا وجو هللا، يػجج أيتاـ يحتاجػف إلى رعاية، عشجنا ميتع، بمغشي بعس الذباب يدوروا بعس األيتاـ يػجيػىع، 

، شخيط، كتاب، مػضػع ديشي،َ قجـ شيئًا، حجسظ عشج هللا بحجع عسمظ الرالح، برخاحة يا أييا يعصػىع شيئاً 
األخػة الجمػس في الجرس شيء رائع لكغ ال يكفي أبجًا، يجب أف يكػف لكل واحج مشكع عسل كبيخ، عسل 

 والصخائق إلى الخالق بعجد أنفاس الخبلئق.

اِلَحاِت )﴿ ِإالَّ الَِّحيَغ آَمُشػا َوَعِسُمػا ال  ( ﴾6رَّ
 ) سػرة العرخ (.

 الجعػة إلى هللا فخض عيغ عمى كل مدمع: 

 ال يكفي:
ْبِخ)  ( ﴾ 6﴿ َوَتَػاَصْػا ِبالرَّ

 ) سػرة العرخ (.

ىحه الجعػة التي ىي فخض عيغ عمى كل مدمع، نرحت، سسعت خصبة نقمت مزسػنيا لدوجتظ، البشظ، 
 ألخيظ، لجارؾ، لرجيقظ ؟

 آية (( )) بمغػا عشي ولػ 
 ] أخخجو البخارؼ والتخمحؼ عغ ابغ عسخو [. 

 ال بج مغ أف تبحث عغ الحقيقة، وال بج مغ أف تعسل وفقيا، وال بج مغ أف تجعػ إلييا.
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ْبِخ)  ( ﴾ 6﴿ َوَتَػاَصْػا ِبالرَّ
 ) سػرة العرخ (.

 ثة:ال بج مغ أف تربخ عمى البحث عشيا، والعسل بيا، والجعػة إلييا، الخابعة تغصي الثبل

اِلَحاِت َوَتَػاَصْػا ِباْلَحقِّ )  ( ﴾ 6﴿ ِإالَّ الَِّحيَغ آَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ
 ) سػرة العرخ (.

 الخابعة:

ْبِخ)  ( ﴾ 6﴿ َوَتَػاَصْػا ِبالرَّ
 ) سػرة العرخ (.

 يعشي صبخ عمى شمب الحقيقة، وعمى العسل بيا، وعمى الجعػة إلييا.

 داف عاقل و ناجح:مغ استثسخ وقتو بعسل صالح فيػ إن

 ىحه الدػرة فييا أركاف الشجاة وإال اإلنداف خاسخ، واضحة وضػح الذسذ:
نَداَف َلِفي ُخْدٍخ)0﴿ َواْلَعْرِخ)  ( ﴾ 2(ِإفَّ اإلِْ

 ) سػرة العرخ (.

 إلو يقػؿ لظ خاسخ، في إنداف معو تدعيغ مميار دوالر عسخه أربعيغ سشة، باآلية خاسخ:

ْبِخ)﴿ ِإالَّ الَِّحيَغ آَمشُ  اِلَحاِت َوَتَػاَصْػا ِباْلَحقِّ َوَتَػاَصْػا ِبالرَّ  ( ﴾ 6ػا َوَعِسُمػا الرَّ
 ) سػرة العرخ (.

ىحه استثسارات الػقت ما داـ وقتظ مبحوؿ بعسل صالح ناجح، فالح، عاقل، ذكي، ما داـ وقتظ تشفقو في الجعػة 
العمع، ناجح، فالح، عاقل، ذكي، ما داـ تربخ  إلى هللا ناجح، فالح، عاقل، ذكي، ما داـ وقتظ تشفقو في شمب

عمى شمب العمع وعمى العسل بو وعمى الجعػة إليو ناجح، فالح، عاقل، ذكي، أما إذا عاش كالشاس تسامًا أصبح 
 إمعة قاؿ أنا مع الشاس ىكحا الشاس إف أحدشػا أحدشت وإذا أساؤوا أسأت، ىحا اإلنداف غبي غباء ال حجود لو.
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 السػت ماثبًل بيغ عيشيو في كل لحطة:العاقل مغ جعل 

أييا األخػة، مػضػع الػقت ثسيغ ججًا، ما مزى فات والسؤمل غيب، ولظ الداعة التي أنت فييا، الساضي 
مزى مغ الحسق البحث في الساضي بخيخه وشخه، والسدتقبل ال تسمكو، أنا قرة أروييا كثيخًا لكغ مشاسبة اآلف 

ػية، نذأ ساعة فخاغ فجائية، وبيتي بعيج ال يحتسل أف أذىب إلى البيت ال بج مغ أروييا كشت مجرسًا بسجرسة ثان
أف أمزي ىحه الداعة في السجرسة، اختخت أف أمزييا عشج مجيخ السجرسة، وىػ صجيقي، لسا دخمت عميو شكا 

لي: أذىب إلى ىسػمو، وأنو متزايق مغ ىحا البمج، ويخيج أف يدافخ، وقج شمب إعارة لمجدائخ، ووافقػا لو، قاؿ 
ىشاؾ، وأرتاح قميبًل، قاؿ لي: السعاش مزاعف، أريج أف أبقى خسذ سشػات، ال أريج الخجػع في الريف، أريج أف 
أمزي صيفًا في باريذ، وصيفًا في إسبانية، وصيفًا في إيصالية، وصيفًا في بخيصانية، قاؿ لي: أريج أف أرػ 

بعج خسذ سشػات أرجع فأقجـ استقالتي وآخح التقاعج، وعشجما آتي الببلد، وأرػ متاحفيا، وأرػ ريفيا، حزارتيا، و 
يكػف معي مبمغًا مغ ىحا الدفخ، افتح محل تحف، قاؿ لي: ىحا ال عبلقة لو بالتسػيغ، حجيث شػيل وأنا أستسع 
ىػ لو وانتيى المقاء وذىبت إلى عسمي، انتيى المقاء، وضيفشي كأس شاؼ، وذىبت لمبيت، وهللا الحؼ ال إلو إال 

 قخأت نعيو في اليـػ نفدو.
صمى الفجخ بعج الطيخ كاف تحت التخاب، صمى إمامًا في الجامع ضيخًا العرخ كاف تحت التخاب، قرز ال 

 تعج وال تحرى، دخل إلى مكتبو يؤلف وججوه ميتًا في الرباح.
ه ثاني يـػ وليسة دعا عشجنا لقاء مع أحج األخػة الكخاـ ىحا المقاء كل أسبػعيغ، لو مريف في الدبجاني وعشج

 أقخباءه كميع، ىػ برحة جيجة ال يذكػ مغ شيء أوػ إلى الفخاش لع يدتيقع.
 كل مخمػؽ يسػت، و ال يبقى إال ذو العدة و الجبخوت: 
 بج مغ شمػع مغ الفجخ و الميل ميسا شاؿ فبل 
 بج مغ ندوؿ القبػػخ والعسخ ميسا شاؿ فبل 
*** 
 يػمػًا عمى آلة حجباء محسػؿ و كل ابغ أنثى و إف شالت سبلمتو 
 فاعمع بأنظ بعجىػػا محسػؿ فإذا حسمت إلى القبػػر جشػػازة 
*** 
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 أثسغ شيء تسمكو ىػ الػقت فعميظ أف تحدغ إدارتو:

ىحا السػت يشبغي أف يكػف ماثبًل بيغ عيشيظ، ال يعييظ عسمظ بالعكذ تدداد بالتفكخ بالسػت انزباشًا، وتدداد 
إلى هللا عد وجل، مخة سألػا شالبًا ناؿ الجرجة األولى عمى شبلب الثانػية في بمجنا سألػه بالتفكخ بالسػت سخعة 

 في الرحيفة ما الدخ في ىحا التفػؽ ؟ اسسعػا ماذا قاؿ: ألف لحطة االمتحاف لغ تغادر مخيمتي شػاؿ العاـ.
ازؿ عمى السكتب وججت ميتًا وأنا أقػؿ لكع لحطة السػت، أيغ أمػت في بيتي ؟ يجػز، بالصخيق ؟ يجػز، مخة ن

أماـ قرخ العجؿ مغصى بقساش، ذىبت إلى مكتبي التجارؼ حتى الداعة الخابعة عجت مكانو، القاضي الذخعي 
لع يأت، يا تخػ في الصخيق ؟ في الدفخ ؟ ليبًل ؟ نيارًا ؟ حػلي أوالدؼ ؟ وحجؼ في البيت ؟ أيغ يغدمػني بأؼ 

مغ بعجؼ ؟ يختمفػف ؟ يتعاونػف ؟ يبيعػف البيت ماذا يفعمػف ؟ فكخ غخفة ؟ أيغ أدفغ ؟ ماذا يفعل أوالدؼ 
 بالسدتقبل أنت ذكي ال تفكخ بالساضي، ال تفكخ بالحاضخ فكخ بالسدتقبل.

ييا األخػة، مػضػع الػقت ال أعتقج أف ىشاؾ مػضػعًا أخصخ مشو، أنت وقت، رأسسالظ الػقت، أثسغ شيء تسمكو أ
 لتظ أف تحدغ إدارة الػقت.ىػ الػقت وكل عقمظ وذكائظ وبصػ 

 الفقخة العمسية:

 أييا األخػة الكخاـ، الفقخة العمسية:

 الغجة الشخامية ممكة الجياز اليخمػني مدؤولة عغ إفخاز:

عشجنا الجماغ الجياز العربي، ىشاؾ ممكة ىي ممكة الجياز اليخمػني، الغجة الشخامية ممكة، يعشي تأمخ جسيع 
رقية، البشكخياس ، كل أنػاع الغجد في الجدع السمكة الستحكسة بيحه الغجد ىي الغجة الغجد الرساء، الكطخ، الج

 الشخامية.
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 صػرة لسقطع ناصف في الخأس تػضح الغجة الشخامية و تحت السياد )تحت الدخيخ البرخؼ(
 

 

 (صػرة لسقصع ناصف في دماغ اإلنداف تػضح الغجة الشخامية و تحت السياد )تحت الدخيخ البرخؼ 
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 صػرة تػضح الغجة الشخامية و تحت السياد )تحت الدخيخ البرخؼ(
 

 ػ ىخمػف الشسػ: 0

دققػا ىحه الغجة مختبصة بالجدع الحؼ يدسى الجدع البرخؼ، ىحا الجدع مختبصة بو بسئة وخسديغ ألف عرب، 
ىحه الغجة تفخز  الغجة الشخامية وزنيا نرف غخاـ، مختبصة بتحت الدخيخ البرخؼ بسئة وخسديغ ألف عرب،

ىخمػف الشسػ، ىحا اليخمػف مؤلف مغ مئة وثسانية وثسانيغ حسزًا أميشيًا ويجب أف يكػف في كل لتخ عذخ 
ميكخوغخامات مغ ىحا اليخمػف، إف زادت ىحه الشدبة صار اإلنداف عسبلقًا، مخض خصيخ مخض العسمقة، وإف 

، أنت باعتجاؿ، بصػؿ   معتجؿ.قمت ىحه الشدبة صار في مخض التقـد

أؼ في الجـ عذخة ميكخوغخامات مغ ىحا اليخمػف السؤلف مغ مئة وثسانية وثسانيغ حسزًا أميشيًا، ومخبػشة 
 بالجدع تحت الدخيخ البرخؼ بسئة وخسديغ ألف عرب، وزنيا نرف غخاـ.
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 ػ ىخمػف إفخاز الحميب: 2

ف يجػؿ في الجـ وعشجئح يفخز ثجؼ السخأة ىحه الغجة أيزًا فييا ىخمػف إفخاز الحميب قبل الػالدة بداعات اليخمػ 
الحميب ويستمئ بالحميب، ىخمػف الشسػ، ىخمػف إفخاز الحميب، أيزًا ىحه الغجة فييا ىخمػف مديصخ عمى الغجة 

 الجرقية 

 

 صػرة تػضح الغجة الجرقية في العشق
 

ج نحيف ججًا يكػف استقبلبو عاٍؿ، والجرقية تقـػ باالستقبلب، االستقبلب ما ىػ ؟ تحػؿ الغحاء إلى شاقة، فكل واح
كل شيء يأكمو يربح شاقة، والحؼ عشجه وزف زائج يػجج باستقبلبو ضعف فسيسا قمل مغ أكمو يػجج جدء مغ 

 الصعاـ يحىب إلى التخديغ.
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 ػ ىخمػف الغجة الجرقية: 6

 ىخمػف ثالث ىخمػف الغجة الجرقية 

 

 صػرة تػضح الغجة الجرقية
 

 ػ ىخمػف الكطخ: 4

 خابع ىخمػف الكطخ، واجو خصخًا يحىب ىخمػف مغ الشخامية إلى الكطخ ال 

 

 صػرة تػضح الغجة الكطخية في البصغ



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

558 

 
يأمخ الكطخ بسػاجية الخصخ، الكطخ يخفع نبس القمب بيخمػف، ويخفع وجيب الخئتيغ، ويخفع الدكخ حتى يػاجو 

 السدؤولة عغ ىخمػف الجشذ  الصاقة، ويخفع ىخمػف التجمط، ويزيق لسعة األوعية السحيصية وىي

 

 صػرة تػضح غجة الكطخ و الكمية
 

 ػ ىخمػف الجشذ: 1

حجثشي صجيق ذىب إلى ألسانيا في مجيخة مبيعات لسا رآىا صعق، نبت عمى وجييا الذعخ، صػتيا خذغ، 
وأدفع عزبلتيا أصبحت مفتػلة غيخ انديابية، سأليا، قالت يػجج نقز باليخمػف الجشدي في الغجة الجرقية، 

نرف دخمي عمى أدوية كي أبقى ىكحا، ألف الخجل صػتو خذغ، في شعخ، عبلمات الخجػلة معخوفة عشجكع، 
 واألنثى ليا تختيبات ثانية، ىحه الغجة مدؤولة عغ ىخمػف الجشذ، كع وزنيا ؟ نرف غخاـ.
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 ػ ىخمػف المػف: 3

فاتح، إنداف حشصي، إنداف حشصي عمى ىحه الغجة مدؤولة عغ إفخاز ىخمػف يمػف جمج اإلنداف، إنداف أبيس 
 أغسق، إنداف أسسخ غامق، السمػف، ىحه الغجة تفخز ىخمػف التمػيغ.

 ػ ىخمػف تػازف الدػائل:7

يػجج ىخمػف يحقق تػازف الدػائل لػ ضعف ىحا اليخمػف يريخ عسل اإلنداف فقط يجمذ إلى جانب الرشبػر 
ساء، يذخب ويفخغ لػ اضصخب ىحا اليخمػف، ىخمػف تػازف ليذخب عذخ تشكات ماء، وجشب الحساـ ليفخغ ىحا ال

 الدػائل.

 ػ ىخمػف السخاض: 2

 ىخمػف السخاض بػقت معيغ تفخز ىخمػنًا يتػسع الحػض عسل ميكانيكي 

 

 صػرة تػضح الحػض عشج األنثى
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  ىخمػف ثاني يعسل تقمز بالخحع

 

 صػرة تػضح الخحع
 

 ربعيغ، كل ثبلثيغ، بعج ىحا الػليج يخخج.متدامغ كل ساعة، كل خسديغ دقيقة، كل أ

 ػ ىخمػف انقباض األوعية و تخجيعيا: 1

 اآلف انقباض الخحع انقباض صخخؼ بيخمػف الغجة الشخامية.

عشجنا تدعة ىخمػنات، الشسػ، الجشذ، الحميب، الجرؽ، الكطخ، تػازف الدػائل، السادة السمػنة لئلنداف، وقبس 
 األوعية وتخجيعيا.

 ي الكػف لو آية تجؿ عمى أنو واحج:كل شيء ف

 أييا األخػة، وفي كل شيء لو آية تجؿ عمى أنو واحج.
 ( ﴾ 20﴿ َوِفي َأْنُفِدُكْع َأَفبَل ُتْبِرُخوَف )

 ) سػرة الحرايات (
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وهللا لػ أحج اليخمػنات ضعف إنتاجو مغ ىحه الغجة السمكة التي ىي وزنيا نرف غخاـ ألصبحت حياة اإلنداف 
  يصاؽ.جحيسًا ال

 وفيظ انصػى العالع األكبخ أتحدب أنظ جـخ صغيخ 
*** 

 f-netter Gray's Anatomy Fox Human Physiologyمبلحطة : الرػر مأخػذة مغ السخاجع التالية 
the developing human clinically oriented embryology  

 والحسج  رب العالسيغ 
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 حالعسل الرال -2-( مقػمات التكميف : الػقت 63-62الجرس )

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
 والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات.

 ألخػة الكخاـ، مع الجرس الثاني والثبلثيغ مغ دروس العقيجة واإلعجاز. أييا ا

 كل إنداف مكمف أف يعبج ربو عد وجل:

كشا في الجرس الساضي في مػضػع الػقت كأحج مقػمات التكميف، وقج كمف اإلنداف أف يعبج ربو، و العبادة 
 ى سعادة أبجية.شاعة شػعية، مسدوجة بسحبة قمبية، أساسيا معخفة يقيشية، تفزي إل

وحيشسا كمف هللا اإلنداف أف يعبجه أعصاه مقػمات التكميف، أعصاه كػنًا يشصق بػجػده ووحجانيتو وكسالو، أعصاه 
عقبًل يتعخؼ بو إلى هللا عد وجل، أعصاه فصخة يكذف خصأه، أعصاه شيػة تحخكو، أعصاه اختيارًا يقّيع عسمو، ثع 

 أعصاه وقتًا ىػ وعاء عسمو. 

 الح ىػ الثسخة الصبيعية لئليساف:العسل الر

أييا األخػة الكخاـ، اإليساف لو ثسخة، آمشت با 
وبخسمو وكتبو واليـػ اآلخخ، آمشت با خالقًا ومخبيًا 
ومديخًا، آمشت با مػجػدًا وواحجًا وكامبًل، آمشت 
بأسسائو الحدشى وصفاتو الفزمى، ماذا بعج اإليساف 

ا اإليساف ال يقجـ وال يؤخخ، ؟ إذا اكتفيت باإليساف ىح
 وال يخفعظ عشج هللا درجة ألف إبميذ المعيغ آمغ:

 ﴿ َفِبِعدَِّتَظ ﴾ 
 ( 82) سػرة ص اآلية: 
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 وقاؿ: 

ـِ ُيْبَعُثػَف ﴾   ﴿ َفَأنِطْخِني ِإَلى َيْػ
 ) سػرة األعخاؼ ( 

 وقاؿ: 

 ﴿ َخَمْقَتِشي ِمغ نَّاٍر ﴾ 
 ( 12) سػرة األعخاؼ اآلية: 

 ي ِمغ نَّاٍر َوَخَمْقَتُو ِمغ ِشيٍغ ﴾ ﴿ َخَمْقَتشِ 
 ( 12) سػرة األعخاؼ اآلية: 

اإليساف لو ثسخة، إف لع تكغ ليذ ىشاؾ إيساف، اإليساف يتخجع إلى عسل صالح، العسل الرالح ىػ الثسخة الصبيعية 
خؾ، يقف لئليساف، أو ما إف تدتقخ حقيقة اإليساف في قمب السؤمغ حتى تعبخ عغ ذاتيا بحخكة، السؤمغ متح

مػقفًا، يعصي ، يسشع ، يرل ، يقصع ، يخضى ، يغزب ، يػجج حخكة، إيساف سكػني سمبي 
إعجاب، تعطيع، ال يقجـ وال يؤخخ، وال يتحخؾ، وال يشرخ، وال يأخح مػقفًا، وال يعارض، وال يدالع، سمبي، وىحا 

 ال يذارؾ بذيء، أو أف تخػ مؤمشًا سمبيًا ال يفعل شيئًا.  شأف السدمسيغ مػقف سمبي، إما أف تخػ مؤمشًا متقػقعاً 

 مغ أراد لقاء هللا عد وجل فميعسل عسبًل صالحًا ُيجخمو الجشة:

لحلظ ما إف تدتقخ حقيقة اإليساف في قمب السؤمغ حتى تعبخ عغ ذاتيا بحخكة، يعشي عاد مخيزًا، نرح أخًا، 
غ اثشيغ، رعى يتيسًا في حخكة، مغ دوف حخكة ال يػجج أشعع جائعًا، حزخ درس عمع، نرح شاردًا، وفق بي

 شيء، لػ صّح إيسانظ.
لػ أف إندانًا معو مخض جمجؼ، شفاؤه الػحيج التعخض ألشعة الذسذ، قامع في غخفة قسيئة ومطمسة ورشبة قػلو: 

ذسذ إلى يا ليا مغ شسع ساشعة، يا ليا مغ شسذ شافية، كل ىحا الكبلـ ال يقجـ وال يؤخخ، لػ تحجثت عغ ال
 يـػ القيامة ال يسكغ أف تذفى إال إذا تحخكت، مغ ىشا قاؿ هللا عد وجل: 
 ( ﴾ 3﴿ ُقْل ِإنََّسا َأَنا َبَذٌخ ِمْثُمُكْع ُيػَحى ِإَليَّ )

 ) سػرة فرمت(

 اآلف سيأتي تمخيز القخآف الكخيع كمو:
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ِو َفْمَيْعَسْل َعَسبًل َصاِلًحا ) ﴿ ِإنََّسا َأَنا َبَذٌخ ِمْثُمُكْع ُيػَحى ِإَليَّ َأنََّسا ِإَلُيُكعْ   ( ﴾ 001ِإَلٌو َواِحٌج َفَسْغ َكاَف َيْخُجػا ِلَقاَء َربِّ
 ) سػرة الكيف(

 تخيج لقاء هللا عد وجل اعسل عسبًل صالحًا، واإلنداف عمى شفيخ القبخ عمى أؼ شيء يشجـ ؟ 

 ﴿ َربِّ اْرِجُعػِف * َلَعمِّي َأْعَسُل َصاِلًحا ﴾ 
 ( 100ف اآلية: ) سػرة السؤمشػ 

 أنت كائغ متحخؾ، والحخكة يعشي عسل صالح، والػقت غبلؼ ىحه الحخكة، وعاء عسمظ وقت.

 العسل الرالح يشبعث عغ دوافع ويتجو إلى أىجاؼ ويتعاوف عميو السؤمشػف:

دوافع  أييا األخػة الكخاـ، العسل الرالح ليذ فمتة عارضة، وال ندوة شارئة، وال حادثة مشقصعة، إنسا يشبعث عغ
ويتجو إلى أىجاؼ ويتعاوف عميو السؤمشػف، العسل الرالح أعطع ما في الحياة، أنت خمقت في الجنيا مغ أجل أف 
تعسل عسبًل صالحًا يكػف سببًا لجخػؿ الجشة، بعج اإليساف با ال شيء يعمػ عمى العسل الرالح، يعشي اإليساف 

، ال يعسل شيئًا، ال يقجـ شيئًا، ال يتجخل إشبلقًا، لظ أخت عمى كسا تخوف أحيانًا ليذ انكساشًا ما لو عبلقة بذيء
خبلؼ مع زوجيا ال عبلقة لي، لظ مكانة عشج زوجيا ولظ مكانة عشجىا، ادخل بيشيسا، وإف كاف مثل بعيج عغ 
 مػضػعشا التجخل مغ دولة خميجية لحّل مذكمة لبشاف أليذ جسيع الشاس مختاحػف ليحا ؟ لػ أنشا اتفقشا مغ زمغ

 شػيل لكاف مػقف العالع مشا مػقفًا آخخ.
العسل ليذ انكساشًا، اإليساف ليذ انكساشًا وال سمبية وال اندواًء وال تقػقعًا، اإليساف حخكة خيخة نطيفة، عسل 
إيجابي ىادؼ، عسارة لؤلرض متػازنة، بشاء شامخ كالجباؿ يتجو إلى هللا ويميق بسشيج هللا، ورحع هللا سيجنا عسخ 

 لعديد حيشسا قاؿ: " الميل والشيار يعسبلف فيظ ".بغ عبج ا
برخاحة مؤمغ ببل عسل ال وزف لو عشج هللا إشبلقًا، أكمشا وشخبشا وسيخنا وتابعشا مدمدبلت وضحكشا وصار في 
سخور بيحه الجمدة وعسمشا سيخاف، إلى أف يذعخ اإلنداف بذيء في جدسو غيخ شبيعي يقػؿ لظ وغدة ألع في اليج 

 السدتذفى عشاية مذجدة، اآلف يقػؿ:  اليدخػ، إلى
 ﴿ َربِّ اْرِجُعػِف * َلَعمِّي َأْعَسُل َصاِلًحا ﴾ 

 (  100) سػرة السؤمشػف اآلية: 
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 العسل الرالح يخقى باإلنداف يـػ القيامة:

أييا األخػة الكخاـ، إف الميل والشيار يعسبلف فيظ 
فاعسل فييسا عسبًل صالحًا، أريج أف أكػف صخيحًا مع 

فدي ومعكع، آالؼ األعساؿ يفعميا معطع الشاس ن
ترب في الشياية في مرالحظ، اشتخيت ثيابًا، 
اشتخيت شعامًا، سكشت في بيت، رتبت البيت، 
تدوجت فخضًا، أنجبت أوالدًا، ىحه كميا أشياء مألػفة، 
أؼ عسل فعمتو مغ أجل هللا ؟ ابتغاء مخضاة هللا، 

حا العسل الرالح تبتغي بو وجو هللا، تجخخه عشج هللا، ى
ىػ الحؼ يخقى بظ يـػ القيامة، والػقت الحؼ نحغ برجده كإحجػ مقػمات التكميف ىػ وعاء عسمظ، اسأؿ نفدظ 
أنا ماذا فعمت ؟ استصعت أف تأخح بيج إنداف إلى هللا ؟ لظ صجيقظ ىل اىتسست فيو ؟ زرتو، أقشعتو يحزخ درس 

 لظ حخكة بإقشاع الشاس بالتػبة ؟ لظ أب وأـ كشت بارًا بيسا ؟ عمع ؟ قجمت لو شخيصًا يدسعو ؟ حممت لو مذكمة ؟ 
 ظ أخػة أصغخ مشظ رعيت ىؤالء األخػة ؟ ما عسمظ ؟ ل

وهللا أييا األخػة الكخاـ، أحيانًا اإلنداف يبحث عغ عسل صالح يجج نفدو فقيخًا، كل حخكتو لسرمحتو أما شيء  
 ال يػجج. 

 و امتجاد أمجه: مغ تقييسات العسل الرالح اتداع رقعتو

أييا األخػة الكخاـ، اآلف عسمظ يا تخػ إشعاـ ؟ يا تخػ دعػة ؟ يا تخػ تأليف كتب ؟ يا تخػ إصبلح بيغ الشاس ؟ 
ما نػع عسمظ ؟ ىحا العسل سشقّيسو، أوؿ تقييع كمسا اتدعت رقعة العسل، سيجنا دمحم عميو الربلة والدبلـ إنداف 

جعػ قػمو سشػات معجودة وانتقل إلى الخفيق األعمى، تحىب لمريغ تخػ واحج جاء إلى الجنيا وغادرىا ومكث ي
خسديغ مميػف مدمع، تحىب إلى إفخيقيا إلى أؼ دولة في إفخيقيا في دوؿ بالسئة تدعيغ، ثسانيغ، بجشػب إفخيقيا، 

 رقعتو واسعة ججًا تقخيبًا بأؼ مكاف في العالع يػجج مدمسػف واإلسبلـ يشسػ، فيحا العسل الحؼ جاء بو الشبي ملسو هيلع هللا ىلص
تغصي ربع مداحة األرض، السدمسػف يحتمػف ندبة ربع سكاف العالع في ستة آالؼ مميػف، السدمسػف مميار 
وخسدسئة مميػف، إنداف واحج جاء بيحا الجيغ فاتدعت رقعة ىحا الجيغ مغ السغخب إلى األشمدي إلى الريغ، إذًا 
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تو، أحج تقييسات العسل الرالح امتجاد أمجه، في عسل يشتيي بعج ساعة أحج تقييسات العسل الرالح اتداع رقع
أشعست إندانًا وجبة شعاـ أكميا وشكخؾ وانتيى، العذاء جػعاف انتيت وجبتو، إنداف عّمع إندانًا شيئًا كمسا فعل 

 شيئًا يجعػ لظ.
غ أقرى الببلد وغيخ مدمع، قاؿ مخة أحج أخػانا الكخاـ تػفي رحسو هللا عشجه معسل حمػيات دخل إلى دكانو رجل م

، أدخمو ورّحب بو وصشع أمامو شبخة كاممة، ما اكتفى، شبعًا كتب، قاؿ  لو تعمسشي صشاعة الكاتػ ؟ قاؿ لو تكـخ
لو افعل شبخة ثانية أمامي، يقدع با لثبلثيغ عامًا يأتيو مغ شخؼ سػريا الذسالي الذخقي مغ الحدكة إلى الذاـ 

 شخز عمى حخفة عاش مشيا وما سألو أنت مغ أيغ، عبج  عد وجل: ليذكخه، عسل عسبًل دؿّ 
ـٍ َعَمى َأالَّ َتْعِجُلػا اْعِجُلػا ُىَػ َأْقَخُب ِلمتَّْقَػى )  ( ﴾ 2﴿ َواَل َيْجِخَمشَُّكْع َشَشَآُف َقْػ

 ) سػرة السائجة (

ا محجود ججًا، كمسا ابتدست حجثشي شبيب أسشاف جاءتو مخيزة تحتاج إلى تقػيع ألسشانيا، وىي معمسة، ودْخمي
تبدع مغ أماميا، في تذػه، والسبمغ فػؽ شاقتيا، فبعج أف اعتحرت عغ متابعة السعالجة لمخقع الكبيخ ناداىا، قاؿ: 
ىل تقبميغ ىحا التقػيع ىجية مشي ؟ قالت لو هللا يجديظ الخيخ، يقدع لي با العطيع أنو أمزى ستة أشيخ وكأنو 

 بًل ببل أجخ لػجو هللا عد وجل.في الجشة ألني قجمت عس

 مغ خجـ اْلخخيغ ادخخ ىحا العسل عشج هللا ليـػ القيامة:

لظ عسل مغ دوف مقابل ال شكخ وال حسج وال أبيس 
وال أسػد وال أصفخ وال أخزخ لػجو هللا، ىل خجمت 
 إندانًا لػجو هللا ؟ ىحا العسل تجخخه عشج هللا.
شػيل  أعطع عسل ما كاف متدع الخقعة وما كاف

األمج، زارنا إنداف مغ الريغ فالسخافق لو كاف أحج 
إخػاني وجج الػضع غيخ شبيعي قاؿ لو، كأف في 
عصمة عشجكع، قاؿ نعع، قاؿ ما السشاسبة ؟ قاؿ لو في 
لشا نبي كخيع ىحا اليـػ عيج مػلجه، قاؿ لو مشح كع 

تحكخونو ؟ شبعًا، العسل الرالح سشة ؟ قاؿ مشح ألف وخسدسئة سشة، صعق مشح ألف وخسدسئة سشة ومازلتع 
 امتجاده مجيج.
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اآلف اتداع الخقعة، االمتجاد، التغمغل بأعساؽ الشفذ، تجج إندانًا يحزخ درس عمع لكغ ليذ ممتدمًا، سسع مئة 
مخة أف لعب الشخد حخاـ يقػؿ لظ: اآلف ضاؽ خمقشا حتى الداعة الثانية ليبًل يمعب شاولة وىحه حخاـ ما سأؿ، 

ف عسيقًا، أحيانًا تشرح إندانًا يرل تأثيخؾ إلى أقرى أعساؽ نفدو، أبجًا ورع، نخيج عسبًل صالحًا يستج األثخ ما كا
 أمجه، وتتدع رقعتو، ويتعسق تأثيخه، إذا عشجؾ مثل ىحا العسل ىشيئًا لظ، أمجه شػيل رقعتو واسعة تأثيخه عسيق. 

 في آخخ الدماف يدداد األجخ حيشسا تفدج السجتسعات:

ات العرخ، ما عبلقة ىحا العرخ باألعساؿ الرالحة ؟ في صػارؼ وفي عقبات، نحغ بالخسديشات ال اآلف صف
، اآلف ىشاؾ مجرسة، و ىشاؾ بيت، و ىشاؾ شخيق مستمئ  يػجج شيء، ال يػجج إال مجرسة وبيت، والصخيق محذـػ

ىشاؾ مجبلت ساقصة، كل بالكاسيات العاريات، و ىشاؾ انتخنت، و ىشاؾ مػاقع إباحية، و ىشاؾ فزائيات، و 
شيء يػجج، ىحه كميا صػارؼ، ويػجج عقبات، أحيانًا العقبة األىل، أحيانًا العقبة العسل، ىشاؾ عقبات تحػؿ 

 بيشظ وبيغ شاعة هللا، وىشاؾ صػارؼ ترخفظ عغ شاعة هللا، لحلظ األجخ اآلف كبيخ ججًا.
، أحبابي أناس يأتػف في آخخ الدماف القابس مشيع اشتقت ألحبابي، قالػا: لدشا أحبابظ ؟ قاؿ: ال، أنتع أصحابي

عمى ديشو كالقابس عمى الجسخ، أجخىع كأجخ سبعيغ، قالػا: مشا أـ مشيع ؟ قاؿ: بل مشكع، ألنكع تججوف عمى 
 الخيخ معػانًا وال يججوف. 

 العسل الرالح أعطع شيء بعج اإليساف با:

 واآلف برخاحة أييا األخػة: 
 ( ﴾ 03َكْيِف )﴿ َفْأُووا ِإَلى الْ 

 )سػرة الكيف(

الكيف بيتظ، والكيف جامعظ، َفْأُووا ِإَلى اْلَكْيِف، ادخل إلى بيتظ، بيتظ متحكع فيو، ليذ فيو مشطخ قبيح، ليذ 
 فيو استثارة لمذيػة، وادخل إلى جامعظ.

يخة، اآلف يدداد األجخ أييا األخػة، العػائق كثيخة والرػارؼ كثيخة، األجخ كبيخ ججًا العػائق كثيخة والرػارؼ كث
حيشسا تفدج السجتسعات، وتزصخب األحػاؿ، ويجػر األمخاء، ويتجبخ األقػياء، ويتخؼ األغشياء، ويجاىغ العمساء، 

 وتذيع الفاحذة، ويطيخ السشكخ، ويختفي السعخوؼ.
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 )) عبادة في اليخج كيجخة إلي (( 
 ] مدمع عغ معقل بغ يدار [

أريج أف أبقي إف أمكششي األمخ أف أبقي أثخًا كبيخًا لمعسل الرالح، أنت بعج أف  في زمغ الفتشة، أييا األخػة أنا
آمشت با ال يػجج شيء أعطع في حياتظ مغ عسل صالح تمقى هللا بو وعسل صالح أف يكػف بعيجًا عغ 

 مرالحظ، قاؿ تعالى:

 ﴿ َوَأْف َأْعَسَل َصاِلًحا َتْخَضاُه ﴾ 
 (. 19) سػرة الشسل اآلية: 

عسل الرالح الحؼ يخضاه ؟ قاؿ إذا كاف خالرًا وصػابًا، خالرًا ما ابتغي بو وجو هللا وصػابًا ما وافق ما ال
الدشة، دائسًا اسأؿ نفدظ مداء كل يـػ ماذا فعمت اليـػ ؟ ىل أشعست جائعًا ؟ ىل كدػت عاريًا ؟ ىل عجت 

ًا ؟ ىل وصمت رحسًا ؟ ىل كتبت مقالة مخيزًا ؟ ىل زرت صجيقًا  ؟ ىل أنفقت مااًل ؟ ىل عسمت عسبًل صالح
 تشذخىا تجعػ إلى معخفة هللا ؟ ىحا عسل.

 مػتو:بصػلة اإلنداف أف يكػف لو عسل صالح يدتسخ بعج 

أييا األخػة، يجب أف أنتقل إلى حقيقة خصيخة، أعطع 
األعساؿ الرالحة ىي التي تبقى بعج مػتظ، في 
اع كل عمساء كثخ تػفاىع هللا عد وجل محاضخاتيع تح

يـػ وكأنيع أحياء، وأنا أعتقج أنيع قج فشيت أجداميع 
ومحاضخاتيع تبث كل يـػ في معطع وسائل اإلعبلـ، 
وبالسقابل ىشاؾ مغشػف ماتػا وأصبحػا تحت أشباؽ 
، األولػف دروسيع التي  الثخػ وأغانييع تحاع كل يـػ
تبث صجقة جارية واآلخخوف أغانييع التي تبث 

البصػلة أف يكػف لظ عسل صالح يدتسخ بعج مػتظ مغ ىشا قاؿ الشبي عميو الربلة معرية جارية مدتسخة، ف
 والدبلـ: 
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ْنَداُف اْنَقَصَع َعْشُو َعَسُمُو ِإالَّ ِمْغ َثبَلَثٍة: ِإالَّ ِمْغ َصَجَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْمٍع ُيشْ  َتَفُع ِبِو، َأْو َوَلٍج َصاِلٍح )) ِإَذا َماَت اإلِْ
 َيْجُعػ َلُو (( 

 ] مدمع عغ أبي ىخيخة [

معطع الشاس يشجبػف األوالد، يا تخػ خصخ في بالظ يا تخػ ىحا الصفل اجعمو عالسًا ؟ داعية ؟ تعتشي بو كثيخًا ؟ 
تعتشي بعقيجتو ؟ بإيسانو ؟ بخمقو ؟ بجيشو ؟ بجراستو ؟ ىل تبحؿ جيجًا كبيخًا مغ أجمو ؟ شعػر األب أف لو ولج 

 غ بعجه ىحا شعػر ال يػازف.صالح يجعػ الشاس إلى هللا م

ْنَداُف اْنَقَصَع َعْشُو َعَسُمُو ِإالَّ ِمْغ َثبَلَثٍة: ِإالَّ ِمْغ َصَجَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْمٍع ُيشْ  َتَفُع ِبِو، َأْو َوَلٍج َصاِلٍح )) ِإَذا َماَت اإلِْ
 َيْجُعػ َلُو (( 

 ] مدمع عغ أبي ىخيخة [ 

 مػتو:أشقى األشقياء مغ انقصع عسمو بعج 

إذا إنداف لو عسل العسل انقصع عشج السػت، مغ ىػ أشقى األشقياء ؟ الحؼ لو عسل يشقصع عشج السػت يتألع، 
والبصػلة أف يكػف لظ عسل مدتسخ بعج السػت، مخة ألقيت خصبة كانت ناجحة ججًا أخحتيا مغ تفديخ القخشبي، 

ثشػا عمييا ثشاًء كبيخًا وتأثخوا بيا، قمت سبحاف هللا ىحا التفديخ مؤلف قبل ألف عاـ، بعج أف انتيت الخصبة أخػة أ
 في صحيفة القخشبي، الحؼ ألف تفديخًا وأنا اعتسجت عمى ىحا التفديخ في ىحه الخصبة.

معشى تخكت مؤلفًا، تخكت دعػة، تخكت مؤسدة، تخكت معيج شخعي، تخكت ميتسًا، تخكت مدتػصفًا، تخكت عسبًل 
 الح ىػ سخ وجػدؾ في األرض، في حجيث آخخ يفرل: صالحًا ؟ أييا األخػة العسل الر

)) إف مسا يمحق السؤمغ مغ عسمو وحدشاتو بعج مػتو عمسًا عمسو ونذخه، أو ولجًا صالحًا تخكو، أو مدججًا 
بشاه، أو بيتًا البغ الدبيل بشاه، أو نيخًا كخاه، أو صجقة أخخجيا مغ مالو في صحتو وحياتو، تمحقو مغ بعج 

 مػتو.(( 
 ابغ خديسة عغ أبي ىخيخة [  ]صحيح
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 عمى كل إنداف أف يفكخ بعسل صالح يدتسخ بعج مػتو:

أؼ عسل صالح يدتسخ بعج مػتظ ىحا مغ أعطع األعساؿ الرالحة، وأنا أتسشى بذكل جاد كل أخ كخيع يفكخ 
عػية، يعشي بعسل صالح يدتسخ، يدتسخ مغ بعج السػت، شبعًا ىحه األعساؿ السدتسخة في األعّع األغمب أعسااًل د

ساىست بيجاية أشخاص أعساليع الرالحة في صحيفتظ، وأعساؿ ذريتظ في صحيفتظ، وأعساؿ مغ تبعيع في 
 صحيفتظ، لحلظ أييا األخػة: 

)) َمغ َسغَّ في اإِلسبلـ ُسشَّة َحَدَشة فمو أجُخىا وأجُخ مغ عسل بيا مغ بعجه، مغ غيخ أف َيْشُقَز مغ أجػرىع 
بلـ ُسشَّة سيِّئة كاف عميو ِوْزُرىا َوِوْزُر َمْغ عسل بيا مغ بعجه، مغ غيخ أف يشُقَز مغ شيء، ومغ َسغَّ في اإِلس

 أوزارىع شيء (( 
 ]أخخجو مدمع عغ جخيخ بغ عبج هللا البجمي[

 فكخ إذا استيقطت:

راِغَسة، َوَمْغ كانت )) َمْغ كاَنِت اْلخخُة َىسَُّو، جعل هللا ِغشاه في قمبو، وجسع عميو َشْسَمُو، وأَتْتُو الجنيا وىي 
ر لو ((  ؽ عميو َشْسَمُو، ولع يأتِو مغ الجنيا إال ما ُقجِّ  الجنيا َىسَّو، جعل هللا َفْقَخه بيغ عيشيو، وَفخَّ

 ) أخخجو التخمحؼ عغ أنذ بغ مالظ [. 

شعغ حيشسا تدتيقع أوؿ خاشخ ماذا سشأكل صباحًا ؟ مثبًل، يا تخػ أذف الفجخ عشجؾ ىاجذ، سيجنا عسخ حيشسا 
وكاف عمى وشظ السػت سأؿ سؤااًل ىل صمى السدمسػف الفجخ وىػ في األفق األعمى، في إنداف أفقو عالي، 

 ىسو شاعة هللا عد وجل، ىسو نذخ الحق، ىسو تأكيج القيع اإلسبلمية.

 العبخة ليدت بالػقت العبخة بالعسل الرالح:

جاليع وضبلالتيع وآثاميع باقية مغ بعجىع، أنت تؤلف كتابًا كمو أييا األخػة، ويػٌل ُثعَّ ويػٌل ثُػعَّ ويػٌل لسغ انقزت آ
ضبلالت ويسػت اإلنداف كل واحج قخأه وتأثخ بأفكاره الزالة وانحخؼ في صحيفة السؤلف، لحلظ أف تكػف أو أف 
 تسمظ دار نذخ وأف تشذخ أؼ كتاب لػ ارتكبت الكبائخ بإمكانظ أف تتػب مشيا، لكغ إذا نذخت كتبًا ضالة مزمة

 ىحه الكتب تػزعت ما في حل.
قاؿ ىشيئًا لسغ كاف تحت الثخػ والشاس ميتجوف بيجيو، سعجاء بأعسالو، ابغ عصاء هللا الدكشجرؼ لو قػؿ رائع قاؿ: 
رب عسخ اتدعت آماده وقمت أمجاده، ورب عسخ قميمة آماده كثيخة أمجاده، ومغ بػرؾ لو في عسخه أدرؾ في يديخ 
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 جخل تحت دائخة العبارة وال تمحقو ومزة اإلشارة.مغ الدمغ مغ السشغ ما ال ي
برخاحة سشعج العسخ الدمشي فقط ستيغ سشة، سبعيغ، ثسانيغ، أربعيغ، سشذبو العسخ الدمشي بفتح محل تجارؼ يـػ 

اعة الغمة خسدة آالؼ، أييسا بكاممو، إذا شخز فتح اثشي عذخ ساعة والغمة خسدسئة ليخة، وشخز فتح س
يسة، العبخة الغمة كع بعت ؟ أحيانًا صفقة تتع بخبع ساعة ربحيا ثساف مبلييغ، وأحيانًا دواـ ؟ الػقت مالو قأربح

، عذخ ساعات صياح، العبخة ليذ بالػقت العبخة  كامل عذخ ساعات صياح ما في خسدسئة ليخة في اليـػ
ح وقج ال يستمئ، يعشي أحج بالعسل، لحلظ كل الكمسات أمّج هللا بعسخؾ، العسخ ال يديج لكغ قج يستمئ بالعسل الرال

عمساء الجدائخ ابغ باديذ عاش أقل مغ خسديغ سشة، والذافعي عاش أقل مغ خسديغ سشة، وكاف معتجاًل في 
الصعاـ إلى درجة غيخ معقػلة، يشاـ ساعتيغ كل يـػ استصاع أف يػقع الجدائخ كميا، وأف تقاـو االستعسار 

ىبت في الجدائخ كمسة ابغ باديذ عمى كل لداف، بّث فييا اإليساف، بسشصػؽ ديشي، بقيع ديشية وأف تشترخ، أيشسا ذ
 كاف قجوة واجو أوربا، عالع، فاإلنداف أحيانًا لو بجاية لكغ ليذ لو نياية.

 رب عسخ اتدعت آماده وقمت أمجاده. 
إال هللا،  يقػؿ لظ عاش ثسانية وتدعيغ سشة ما فعل شيئًا، الشػوؼ عاش أقل مغ خسديغ سشة تخؾ كتبًا ال يعمسيا

 رياض الرالحيغ، شخح صحيح مدمع، كتاب فقو كبيخ ججًا بغية السحتاج. 

 أعمى األعساؿ الرالحة أف ييجي هللا عمى يجيظ إندانًا:

أييا األخػة، العسل الرالح ىػ سخ وجػدنا وغاية وجػدنا، أعمى األعساؿ الرالحة أف ييجؼ هللا عمى يجيظ 
 إندانًا.

 ـ يقػؿ: يا عمي: الشبي عميو الربلة والدبل
 )) َفَػ َّللاَِّ أَلَْف ُيْيَجى ِبَظ َرُجٌل َواِحٌج َخْيٌخ َلَظ ِمْغ ُحْسِخ الشََّعِع (( 

 ] متفق عميو عغ سيل بغ سعج[. 

 )) خيخ لو مسا شمعت عميو الذسذ (( 
 ] أخخجو الصبخاني عغ أبي رافع [. 

 )) خيخ لظ مغ الجنيا وما فييا (( 
 ء لمعخاقي [.] تخخيج أحاديث اإلحيا
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لكغ اليجاية تحتاج إلى جيج، إلى إحداف، يشبغي أف تفتح قمب مغ تجعػه إلى هللا بإحدانظ حتى يفتح لظ عقمو 
لبيانظ، افتح قمبو بإحدانظ يفتح عقمو لبيانظ، اإلحداف قبل البياف، القجوة قبل الجعػة، أكبخ قػة تأثيخ تسمكيا أف 

مظ الدمػؾ الكامل تخػ أف الشاس يتأثخوف بظ ولػ لع تشصق بكمسة، أبجًا تكػف أنت قجوة، القجوة قبل الجعػة، اس
عشجؼ شػاىج كثيخة لػ لع تشصق بكمسة أمانتظ قجوة، صجقظ قجوة، إتقاف عسمظ قجوة، عفتظ قجوة، ورعظ قجوة، إذًا 

غ ال العشاويغ، القجوة قبل الجعػة، واإلحداف قبل البياف، واألصػؿ قبل الفخوع، والسبادغ ال األشخاص والسزامي
والتخبية ال التعخية، ىحه كميا قػاعج، أنت حيشسا تخػ إندانًا مذى في الحق بدببظ، تحذ بدعادة ال تػصف، وىحه 

 األعساؿ الرالحة الجعػية ىي التي تبقى بعج السػت، شبعًا ما معشى قػؿ هللا عد وجل:

 ( ﴾ 021﴿ ِإفَّ ِإْبَخاِىيَع َكاَف ُأمًَّة )
 ) سػرة الشحل (

 كاف أمة بأعسالو الرالحة، يعشي يشبغي أف يكػف لظ أثخ في كل الشفػس.

 الجنيا دار تكميف و اْلخخة دار تذخيف:

أييا األخػة، الحياة دار عسل وليدت دار أمل، الحياة دار تكميف، الحياة دار تكميف وليدت دار تذخيف، الحياة 
 دار بحؿ جيج:

نَداُف ِإنََّظ َكادِ   ٌح ِإَلى َربَِّظ َكْجًحا َفُسبَلِقيِو ﴾ ﴿ َيا َأيَُّيا اإلِْ
 ) سػرة االنذقاؽ ( 

الحياة بحؿ جيج، فمحلظ يجب أف ندتشتج مغ ىحا المقاء أف ال شيء يعمػ بعج اإليساف با عمى عسل صالح يستج 
إلى أف أمجه وتتدع رقعتو ويتعسق أثخه، وأف ىحا العسل الرالح كمسا كاف أقخب إلى الجعػة إلى هللا كاف أقخب 

يدتسخ بعج السػت، وأنو ىشيئًا لسغ كانػا تحت أشباؽ الثخػ والشاس ييتجوف بجعػتيع، ويتأثخوف بأعساليع الدابقة، 
 وىحا مغ نعسة هللا الكبخػ.

أييا األخػة، في درس قادـ إف شاء هللا نتابع مػضػع العسل الرالح ونترل بسػضػعات تديجه وضػحًا وتخسيخًا 
 إف شاء هللا.
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 ع العمسي:السػضػ 

 جدع اإلنداف مغ اْليات الجالة عمى عطسة هللا عد وجل:

 نشتقل إلى السػضػع العمسي أييا األخػة أقخب شيء لشا الجدع الجليل:
ْنَداَف ِمْغ َعَمٍق )0﴿ اْقَخْأ ِباْسِع َربَِّظ الَِّحي َخَمَق )  ( ﴾ 4ِباْلَقَمِع )( الَِّحي َعمََّع 6( اْقَخْأ َوَربَُّظ اأْلَْكَخـُ )2( َخَمَق اإلِْ

 ) سػرة العمق (

يعشي كل واحج يعمع عمع اليقيغ أنو كاف بػيزة في مبيس أمو وحػيغ مغ أبيو، لقح الحػيغ البػيزة ثع انقدست 
وبعج تدعة أشيخ صار شفبًل جشيشًا لو رأس، دماغ، شعخ، عيشاف، أذناف، أنف، فع، لداف، مخؼ، قربة ىػائية، 

اس، كبج، صفخاء، عزبلت، عطاـ، جمج، متى صشع ىحا ؟ في آية أبمغ مغ أف معجة، أمعاء، رئتاف، بشكخي
البػيزة بحجع ذرة السمح التي قج ال تخػ بالعيغ وبعج تدعة أشيخ إذا ىي شفل كامل يبكي، ويزحظ، ويخػ، 

 ويدسع، ويأكل، ويجػع.

 تو:اليزسي مغ اْليات الجالة عمى عطسػ الذحـػ التي أودعيا هللا في جياز الجشيغ  0

مثبًل جياز اليزع عبارة عغ أنبػب، السخؼ أنبػب، 
ثع السعجة، ثع األمعاء الجقيقة، فاألمعاء الغميطة كميا 
أنابيب، لػ أف ىحه األنابيب الترقت فأصبحت 
شخيصًا الصفل ال يعير إشبلقًا، ما الحؼ يزسغ أف 
تكػف أنبػبًا وليدت شخيصًا ؟ هللا عد وجل أودع فييا 

اء المػف لئبل تمترق األنابيب مادة شحسية سػد
ببعزيا، في مادة شحسية، اآلف الصفل ولج يمتقع ثجؼ 
أمو، ماذا يعصيو ثجؼ أمو في الثسانية واألربعيغ 
ساعة األولى ؟ مادة ال عبلقة ليا بالحميب إشبلقًا، ىحه السادة تحيب الذحع الحؼ في جيازه اليزسي لحلظ الصفل 

أياـ يخخج مشو مادة سػداء ىي الذحـػ التي أودعيا هللا في جيازه اليزسي، ما  الرغيخ بجءًا مغ والدتو إلى عجة
ىحه الحكسة ؟ لئبل تمترق ىحه األنابيب يشبغي أف تستمئ بالذحع ثع بعج الػالدة البج مغ أف يحوب الذحع ثع ثجؼ 
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 ئح يمتقع ثجؼ أمو.األـ يفخز مادة محيبة ليحه الذحـػ حتى يربح الصخيق سالكًا بيغ الفع وبيغ الخخوج عشج

 ػ قجرة هللا عد وجل عمى تدويج الصفل بسشعكذ السز: 2

آية ثانية التقاـ ثجؼ األـ عسمية بالغة التعقيج وال يسكغ 
أف تعمع، وحيشسا يبيغ ربشا جّل جبللو في بعس 
الحاالت أف ىحا الصفل ال يحدغ السز ال بج مغ أف 
ا يدسيو يسػت، كل واحج مشا هللا زوده عشج الػالدة بس

العمساء مشعكذ السز، شفل اآلف خخج مغ بصغ أمو 
أثشاء تشطيفو قج تسخ أصبع السسخضة أماـ شفتيو 
يسريا رأسًا، معشى يسريا يعشي يحكع إغبلؽ شفتيو 
ويدحب اليػاء، ما في قػة في األرض ُتعّمع ىحا 

مغ أجل أف ال تسػت، يفيع الصفل الحؼ ولج لتػه مز ثجؼ أمو، يا بابا هللا يخضى عميظ مغ أجل أف تأكل 
؟ في قػة تعمسو في األرض مغ أودع في اإلنداف ىحه القجرة السعقجة اآللية عمى مز ثجؼ أمو، ال بج مغ عميظ

إحكاـ الذفتيغ حػؿ حمسة الثجؼ ثع ال بج مغ سحب اليػاء ليأتي مع اليػاء الحميب، سساه العمساء مشعكذ 
 السز.

يا عبلقة بالحميب إشبلقًا، مادة محيبة لمذحع، حتى يكػف جياز اليزع أوؿ شيء ثجؼ األـ يفخز مادة ليذ ل
أنبػبًا مفتػحًا وسالكًا، ثع زود هللا ىحا الصفل بسشعكذ السز لسجخد أف يمتقع ثجؼ أمو يحكع شفتيو عمى حمسة 

 الثجؼ ويدحب اليػاء ليأتيو الحميب.
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 هللا عد وجل:ػ إغبلؽ ثقب بػتاؿ بيغ األذنيغ بعج والدة اإلنداف بقجرة  6

في رحع األـ ما في ىػاء والخئتاف معصمتاف مغ 
أجل الجورة الجمػية هللا فتح بيغ األذيشيغ ثقبًا يشتقل 
الجـ مغ أذيغ إلى أذيغ عشج الػالدة تأتي جمصة 
تغمق ىحا الثقب، يج مغ ؟ يج هللا عد وجل، لػ ىحا 
الثقب ما أغمق ما كاف في ىحا الجرس أؼ إنداف، 

ثقب بػتاؿ لع يغمق عشجه يعير عجة وكل إنداف 
سشػات ويسػت بجاء الدرؽ، ألف الجـ ال يشتقل 
عشجئح لمخئتيغ، الصخيق أسيل ىشا، يشتقل مغ مكاف 

 إلى مكاف أما يج مغ تغمق ىحا الثقب ؟ في آيات دالة عمى عطسة هللا عد وجل.

 ػ تقمز الخحع أثشاء الػالدة تقمرًا لصيفًا ومتدامشًا: 4

ألخػة، أقخب شيء إليظ جدسظ الحؼ بيغ يجيظ، ثقب بػتاؿ، مشعكذ السز، السادة التي تحيب لحلظ أييا ا
 الذحـػ في الجياز اليزسي، هللا عد وجل زود اإلنداف بيحه الحقائق، في أشياء كثيخة لػالىا لسا عاش اإلنداف.

مخ كل ساعة في شمقة، بعج ذلظ كل أثشاء الػالدة الخحع يتقمز لكغ تقمرًا لصيفًا وتقمرًا متدامشًا، يعشي أوؿ األ
خسديغ دقيقة، كل أربعيغ، كل عذخ دقائق، كل خسذ دقائق، كل دقيقة، حتى الصفل يخخج، بعجئح يشقبس الخحع 
انقباضًا وكأنو الرخخ ألنيا تقصعت عذخات األلػؼ مغ األوعية بيحا االنقباض الذجيج تغمق كل ىحه األوعية، 

 الػالدة وبعجىا لسات الجشيغ اختشاقًا ولساتت األـ نديفًا:قاؿ لػ عكدت تقمرات الخحع قبل 

َخُه ) ِبيَل َيدَّ  ( ﴾ 21﴿ ُثعَّ الدَّ
 ) سػرة عبذ (
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الخحع تقمز متدامغ متدارع لصيف، تقمز دفع فقط، لكغ بعج الػالدة تقمز سّج آالؼ األوعية الستسدقة فالصبيب 
صخخية تقػؿ الػالدة سميسة، إذا في رخاوة ىشاؾ خصخ مػت  أو الصبيبة أو السػلجة حيشسا تخػ أف الخحع كأنو كتمة

 األـ بالشديف، يج مغ ؟

َخُه ) ِبيَل َيدَّ  ( ﴾26( َكبلَّ َلسَّا َيْقِس َما َأَمَخُه )22( ُثعَّ ِإَذا َشاَء َأْنَذَخُه )20( ُثعَّ َأَماَتُو َفَأْقَبَخُه )21﴿ ُثعَّ الدَّ
 ) سػرة عبذ (

 والحسج  رب العالسيغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

577 

 إدارة الػقت مطيخ حزاري  -6-ت التكميف : الػقت ( مقػما63-66الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
 ، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات.والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع

 أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس الثالث والثبلثيغ مغ دروس العقيجة واإلعجاز. 

 كل إنداف خاسخ إال إذا أنفق وقتو إنفاقًا استثساريًا: 

 .الزلشا في مػضػع الػقت
وفي درس سابق بيشت لكع أف الػقت إما أف يشفق 

سارًا، يشفق استيبلكًا كسا استيبلكًا وإما أف يشفق استث
، يأكمػف ويذخبػف ويتستعػف  يفعل معطع الشاس اليـػ
ثع يجاىسيع السػت ولع يعجوا ليحه الداعة عجتيا مثل 
ىؤالء الشاس يشفقػف وقتيع إنفاقًا استيبلكيًا، لكغ 
السؤمشيغ يشفقػف وقتيع إنفاقًا استثساريًا بسعشى أنيع 

يشفعيع بعج  يفعمػف في الػقت الحؼ سيشقزي عسبلً 
 انقزاء الػقت، واألصل في ىحا السعشى قػلو تعالى: 

 ( ﴾ 0﴿ َواْلَعْرِخ )
 ) سػرة العرخ (

يقدع هللا بسصمق الدمغ ليحا السخمػؽ األوؿ رتبة الحؼ ىػ في الحقيقة زمغ، بأنو خاسخ، ألف مزي الدمغ 
ًا ودعا إلى هللا وصبخ عمى البحث عغ يدتيمكو، إال إذا أنفق وقتو إنفاقًا استثساريًا بسعشى آمغ وعسل صالح

 الحقيقة والعسل بيا والجعػة إلييا.
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 أعطع عسل عمى اإلشبلؽ العسل الرالح:

 اآلف نشتقل إلى معشى قػلو تعالى:
 

 ﴿ َوَتَػاَصْػا ِباْلَحقِّ ﴾ 
 ) سػرة العرخ (.

ال يغيب عغ أذىانكع أييا األخػة أف التػاصي بالحق 
الشجاة، ال تشجػ إال إذا ربع الشجاة، أو أحج أركاف 

بحثت عغ الحقيقة، وعسمت بيا، ودعػت إلييا، 
وصبخت عمى البحث عشيا، والعسل بيا، والجعػة 
إلييا، وىحه الدػرة أييا األخػة عمى قرخىا تكفي 

الساضي كاف اإلنداف، وكاف أصحاب الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ال يتفخقػف إال عمى ىحه الدػرة، اليـػ وتػاصػا بالحق، الجرس 
الحجيث عغ العسل الرالح، تعخيف العسل الرالح، اتداع رقعتو، امتجاد أثخه، عسق تأثيخه، نػعيتو، وكيف أف 

 ىشاؾ عسل يدتسخ بعج السػت، وىحا أعطع عسل عمى اإلشبلؽ.

 التػاصي بالحق أحج أركاف الشجاة وفخض عيغ عمى كل مدمع:

سدمسات أف الجعػة إلى هللا فخض عيغ عمى كل مدمع، ومغ لع يجاىج اآلف نشتقل إلى التػاصي بالحق، أواًل مغ ال
 أو يحجث نفدو بالجياد مات عمى ثمسة مغ الشفاؽ.
إذا شخز مغ األخػة الكخاـ وأنا واحج مشيع، ما فكخ 
أبجًا أف يجعػ إلى هللا فيحا نػع مغ الشفاؽ، مغ لع 
يجاىج أو يحجث نفدو بالجياد مات عمى ثمسة مغ 

 الشفاؽ .
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فالتػاصي بالحق أحج أركاف الشجاة وفخض عيغ عمى كل مدمع، لكغ الجعػة إلى هللا فخض عيغ وفخض كفاية، 
فخض كفاية إذا قاـ بو البعس سقط عغ الكل، ال بج مغ عالع متفخغ، متبحخ، متعسق، قادر عمى ردِّ كل الذبيات 

الجعػة إلى هللا بالشدبة إليو فخض عيغ  واإلجابة عغ كل األسئمة، ىحا فخض كفاية، لكغ كل مدمع عمى اإلشبلؽ
لكغ حتى نخحع لكغ في حجود ما نعمع ومع مغ نعخؼ، في حجود ما نعمع، سسعت درسًا، سسعت شخيصًا، أنرت 

 إلى خصبة، تأثخت تأثخًا بالغًا انقل ما سسعتو إلى مغ حػلظ. 
 )) بمغػا عشي ولػ آية (( 

 [.  ] أخخجو أحسج والبخارؼ والتخمحؼ عغ ابغ عسخو

 أي إنداف ال يجعػ إلى هللا فيػ ال يحب هللا و رسػلو:

 سػرة العرخ دليل كبيخ عمى أف الجعػة إلى هللا فخض عيغ، وىشاؾ آية ثانية: 
 ﴿ ُقْل َىػِحِه َسِبيِمي َأْدُعػ ِإَلى َّللّاِ َعَمى َبِريَخٍة َأَنْا َوَمِغ اتََّبَعِشي ﴾ 

 (.  108) سػرة يػسف اآلية: 

يل والتعميع، فأؼ إنداف ال يجعػ إلى هللا يعشي بالجل
قصعًا بشز ىحه اآلية ال يتبع رسػؿ هللا، وبالتالي ال 

 يحب هللا، والجليل:

 ﴿ ُقْل ِإف ُكشُتْع ُتِحبُّػَف َّللّاَ َفاتَِّبُعػِني ﴾ 
 (. 31) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

أحج األخػة الحاضخيغ ال يفكخ أبجًا أف يشقل درسًا، 
يشقل تفديخ آية، تفديخ حجيث، يأمخ يعصي شخيصًا، 

بالسعخوؼ يشيى عغ السشكخ، يحاوؿ ىجاية إنداف ما 
 يفكخ أبجًا يسػت عمى ثمسة مغ الشفاؽ والجليل ىحه اآلية:

 ﴿ َوَتَػاَصْػا ِباْلَحقِّ ﴾ 
 ) سػرة العرخ (. 
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 الشيػض بالحق يحتاج إلى جيج ألف العػائق كثيخة:

لحق عديخ يحتاج إلى أييا األخػة الكخاـ، الشيػض با
جيج، والعػائق كثيخة ججًا والرػارؼ عجيجة، ىشاؾ 
عػائق أؼ عقبات، وىشاؾ أشياء مغخية ترخفظ عغ 
شمب الحق، ىشاؾ ىػػ الشفػس، ىشاؾ السرالح، 
ىشاؾ ضخوؼ البيئة، ىشاؾ ضغػط العسل، التقاليج، 
العادات، الحخص، الصسع، يأتي التػاصي بالحق 

، محرشًا لمسؤمغ، يػصيو، ليكػف محكخًا، مذجعاً 
 يذجعو، يقف معو، يحخص عمى سبلمتو، وسعادتو.

 التػاصي بالحق أحج أركاف الشجاة:

 التػاصي بالحق أحج أركاف الشجاة، لحلظ:
 ( ﴾ 001﴿ ُكْشُتْع َخْيَخ ُأمٍَّة ُأْخِخَجْت ِلمشَّاِس )

 ) سػرة آؿ عسخاف (

 ما عمة خيخيتيا ؟ 

 َوَتْشَيْػَف َعِغ الُسْشَكِخ ﴾  ﴿ َتْأُمُخوَف ِباْلَسْعُخوؼِ 
 [110] سػرة آؿ عسخاف: 

 ومتى تيمظ أمة رسػؿ هللا ؟ 

)) كيف بكع إذا لع تأمخوا بالسعخوؼ، ولع تشيػا عغ 
 السشكخ ؟(( 

] ابغ أبي الجنيا وأبػ يعمى السػصمي في مدشجه عغ أبي أمامة بدشج فيو ضعف 
] 

 ( ﴾ 71ٍخ َفَعُمػُه )﴿ َكاُنػا اَل َيَتَشاَىْػَف َعْغ ُمْشكَ 
 ) سػرة السائجة (
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)) كيف بكع إذا لع تأمخوا بالسعخوؼ، ولع تشيػا عغ السشكخ ؟ قالػا: أَو كائغ ذلظ يا رسػؿ هللا ؟ قاؿ: وأشج مشو 
سيكػف، قالػا: وما أشج مشو ؟ قاؿ كيف بكع إذا أمختع بالسشكخ ونييتع عغ السعخوؼ ؟ قالػا: أو كائغ ذلظ يا 

 قاؿ: وأشج مشو سيكػف (( رسػؿ هللا ؟ 
 ] ابغ أبي الجنيا وأبػ يعمى السػصمي في مدشجه عغ أبي أمامة بدشج فيو ضعف [

 قاؿ:

 )) كيف بكع إذا أصبح السعخوؼ مشكخًا والسشكخ معخوفًا ؟ (( 

 اإلنداف باإليساف والعسل الرمح يكسل نفدو وبالتػاصي بالحق يكسل غيخه: 

دقيقة ججًا التػاصي بالحق يشقي ويرفي االتجاىات الفخدية، اإلنداف يتخيل شيئًا أييا األخػة الكخاـ، ىشاؾ نقصة 
وحجه، يتػىع شيئًا، يتعمق بذيء، يأتي التػاصي بالحق يشقي االتجاه الفخدؼ مغ الذػائب، فالحق ال يدتقخ وال 
يدتسخ إال في مجتسع مؤمغ متػاص بالحق متعاوف 
إليساف متكافل متزامغ، نقصة دقيقة ججًا أنت با

والعسل الرالح تكسل نفدظ، بارؾ هللا بظ، وأنت 
 .بالتػاصي بالحق تكسل غيخؾ 

السؤمغ غيخؼ، السؤمغ يشتسي لمسجسػع أنت باإليساف 
والعسل الرمح تكسل نفدظ، وبالتػاصي بالحق تكسل 

 غيخؾ: 
 )) بمغػا عشي ولػ آية (( 

 ] أخخجو أحسج والبخارؼ والتخمحؼ عغ ابغ عسخو [. 

، أنت أخ كخيع  التػاصي ـَ بالحق قزية مريخية كيف ؟ الحق لو دوائخ ىحا الجامع دائخة، ىحه الجائخة إف لع تتشا
لظ أخاف في البيت اقشع واحجًا يأتي معظ إلى الجرس، ىحه الجوائخ إف لع تتشاـَ دوائخ الباشل تتشامى ثع تزيق 

، الحق ال يبقى إال بالتػاصي، اقشع أخػؾ، عمى ىحه الجوائخ، التػاصي بالحق بادغ ذؼ بجء مغ أجل بقاء الحق
 أييا األب أقشع ابشظ، أييا االبغ أقشع والجؾ، أيتيا السخأة أقشعي زوجظ:
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 )) بمغػا عشي ولػ آية (( 
 ] أخخجو أحسج والبخارؼ والتخمحؼ عغ ابغ عسخو [. 

 التػاصي بالحق ضخوري مغ أجل أف نغمب عشاد الباشل:

الحؼ يحجث ؟ تتشامى دوائخ الباشل، الباشل يتشامى بدخعة الدبب ؟ متعمق بالذيػات، دوائخ الحق إف لع تتشاـَ ما 
والذيػات محببة، أما الحق يتشامى بجيج كبيخ، الحق 
ال يػجج شيء جاىد كل وعػد هللا بعج السػت، في 
 الجنيا مسكغ أف يعصيظ هللا لكغ الجداء في اآلخخة 
س فأنت تحتاج إلى جيج كبيخ لتقشع الشاس بغ
البرخ، بزبط المداف، بتحخيخ الجخل، لكغ العصاء 
باآلخخة كبيخ ججًا، ىشاؾ شيػة أمامظ محدػسة، 
مخكبة فارىة، امخأة جسيمة، قرخ مشيف، دخل كبيخ، 
تجارة رابحة، مخكد كبيخ إدارؼ، سمصة، ىحه أشياء 
محدػسة، تخاىا عمى شبكية العيغ أما باآلخخة مكتػب 

 بالقخآف:
 ( ﴾ 4َخْيٌخ َلَظ ِمَغ اأْلُوَلى )﴿ َوَلآْلَِخَخُة 

 ) سػرة الزحى (

تفتح القخآف تجج خسذ كمسات اآلخخة إيساف بالغيب أما الجنيا محدػسة، لحلظ التػاصي بالحق ضخورؼ ججًا حتى 
يبقى الحق، هللا عد وجل شاءت حكستو أف تكػف الجنيا دار ابتبلء ال دار جداء، ومشدؿ عسل ال مشدؿ أمل، ودار 

 دار تذخيف، أما اآلخخة دار تذخيف، ال بج مغ التػاصي بالحق مغ أجل أف نغمب اليػػ، مغ أجل أف تكميف ال
 نغمب عشاد الباشل، أف نتحسل األذػ، أف نتكبج السذقة.
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 الػقت في عالع السدمسيغ وعاء العبادة و في الثقافة الغخبية الساؿ و الفائجة:

 أييا األخػة الكخاـ:
 ( ﴾ 014َلُسػَف َفِإنَُّيْع َيْأَلُسػَف َكَسا َتْأَلُسػَف )﴿ ِإْف َتُكػُنػا َتأْ 

 ) سػرة الشداء (

أال ندتحي مغ هللا ؟ يألسػف أكثخ مسا نألع عمى 
باشميع، ونحغ نزغ أف نحسل ىع األمة ونحغ عمى 

 حق:

﴿ ِإْف َتُكػُنػا َتْأَلُسػَف َفِإنَُّيْع َيْأَلُسػَف َكَسا َتْأَلُسػَف 
ُ َعِميًسا  َوَتْخُجػَف ِمغْ  َّللاَِّ َما اَل َيْخُجػَف َوَكاَف َّللاَّ

 ( ﴾ 014َحِكيًسا)
 ) سػرة الشداء (

 

أييا األخػة، الثقافة الغخبية الػقت يعشي الساؿ، كاف في بائع عريخ قخيب مغ الجامع األمػؼ عميو إقباؿ عجيب، 
مددحع بالشاس أمامو أربعيغ يقجـ عريخًا بأعمى مدتػػ ويدعخ معتجؿ ججًا، بأياـ الريف، سػؽ الحسيجية 

خسديغ شخرًا يشتطخوف، يؤذف الطيخ يغمق السحل ويحىب إلى الجامع، خبلؿ نرف ساعة مسكغ يبيع خسدسئة 
زبػف، معشى ىحا أف الػقت يقابمو الساؿ أليذ كحلظ ؟ أحيانًا يكػف في مػاسع كبيخة ججًا وفي صبلة جسعة إغبلؽ 

مبالغ شائمة، الثقافة الغخبية الػقت يعشي الساؿ، أما في الثقافة السحل مغ أجل صبلة الجسعة يعشي خدارة 
اإلسبلمية الػقت يعشي العبادة، الػقت وعاء عبادتظ، وعاء عسمظ، وعاء عقمظ، العمع يصمب بغبلؼ مغ الػقت، 
فة، تاركيغ بيػتكع جسيعًا، كل واحج لو بيت، الستدوج لو زوجة، عشجه أوالد، في البيت في مقعج مخيح، في ضيا
تصمب قيػة، شاؼ، تحجث ابشظ، تدتستع، البيت مخيح أكثخ مغ الجامع، تارؾ البيت وجئت إلى الجامع، ىحا 
جيج، الػقت في الثقافة الغخبية يعشي الساؿ، لحلظ أؼ تأخيخ دفع يقابمو فائجة، أما الػقت في عالع السدمسيغ يعشي 

 العبادة، الػقت وعاء عبادتظ، بل وعاء عسمظ الرالح.
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 اقل مغ أنفق وقتو إنفاقًا استثساريًا وليذ استيبلكيًا ألف الػقت يحجد مريخ اإلنداف:الع

لحلظ الذيء الجقيق الجقيق في ىحا المقاء الصيب كيف تشفق وقتظ ؟ كيف يكػف إنفاؽ وقتظ إنفاقًا استثساريًا وليذ 
يادة تحجد مريخه في الحياة، والجه فقيخ، ال إنفاقًا استيبلكيًا ؟ ترػر شالبًا بالذيادة الثانػية وعبلماتو في ىحه الذ

يػجج أمامو إال أف يجخل الجامعة بسجسػع معيغ كمية 
الصب في دمذق، في بيتو مع أىمو مع أقاربو، ليذ 
ىشاؾ أجخة بيت وال نفقات سفخ، لػ أخح أقل بعبلمة 
صار كمية الصب في حمب مزصخ إلى سفخ، إلى 

 .أجخة بيت 
بعس الببلد ونحغ مشيع  فالذيادة الثانػية بأنطسة

عبلماتظ بالذيادة الثانػية تحجد مريخؾ، شبيب، 
، وىكحا كمية  شبيب أسشاف، صيجلي، كمية عمـػ
معمػماتية، اقتراد، آخخ شيء حقػؽ، عبلماتظ 

تحجد مريخؾ، فأنت في العاـ الجراسي الحؼ يدبق االمتحاف )امتحاف الذيادة الثانػية( ىحا الػقت شخيقة 
ت يحجد مريخؾ، شخيقة استيبلؾ الػقت لصالب بالذيادة الثانػية يحجد مريخه، ىشاؾ شالب يشاؿ استيبلكظ لمػق

الجرجة األولى عمى كل أبشاء البمج الصيب، لحلظ سُئل شالب ناؿ الجرجة األولى في االمتحاف: " لَع نمت ىحا 
 التفػؽ ؟ قاؿ: ألف لحطة االمتحاف لغ تغادر مخيمتي شػاؿ العاـ ".

ء عسمظ، السثل كبخه، بعج السػت إحجػ حالتيغ، فػ الحؼ نفذ دمحم بيجه ما بعج الجنيا مغ دار إال الجشة الػقت وعا
 أو الشار.

يحجد مريخؾ بعج السػت بالجشة أو الشار شخيقة استيبلؾ وقتظ، شمبت العمع ؟ عخفت الحق والباشل ؟ عخفت 
 يشبغي ؟ ما يجػز وما ال يجػز ؟ ما يحبو هللا وما الخيخ والذخ ؟ عخفت الحبلؿ والحخاـ ؟ عخفت ما يشبغي وما ال
 يبغزو ؟ الػقت يعشي مريخؾ، ىحا الػقت كيف تشفقو ؟ 
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 قيسة اإلنداف بصخيقة استيبلؾ الػقت:

أييا األخػة، يقػؿ بعس العمساء وىػ الحدغ البرخؼ الحؼ عّخؼ اإلنداف تعخيفًا رائعًا قاؿ: ىػ بزعة أياـ كمسا 
 مشو، قاؿ أدركت أقػامًا كاف أحجىع أشح عمى عسخه مشو عمى دراىسو ودنانيخه .انقزى يـػ انقزى بزع 

أقػؿ لكع برجؽ قيستظ بصخيقة إدارة الػقت، قيستظ 
بصخيقة استيبلؾ الػقت، ادرس، تعمع، تفػؽ، تبحخ، 
اقخأ القخآف الكخيع، افيع الدشة الشبػية، تكمع، ادُع إلى 

 ا تفعل ؟هللا، زاحع بخكبتيظ مجالذ العمع، ماذ
برخاحة لكغ أتسشى أف تكػنػا معي بجقة بالغة ال 
سسح هللا وال قجر وال قجر وال قجر إنداف أصيب 
بسخض عزاؿ، أحيانًا تذسع كبج، العسمية اآلف تكمف 
عذخ مبلييغ، وعشجه بيت ثسشو عذخ مبلييغ، اشتخاه 

ورتبو، وكداه، وجيده وإذا يفاجأ بعج جيج جييج بعج خسذ وخسديغ سشة مغ العسل الجؤوب اشتخػ ىحا البيت، 
بتذسع كبج ىحا مخض مسيت، بمغو أف في عسمية في فخندا لدرع الكبج وناجحة كمفتيا عذخ مبلييغ ماذا يعسل ؟ 
وهللا ال يتخدد ثانية واحجة في بيع بيتو وإجخاء العسمية، لساذا فعل ىحا ؟ سؤاؿ ألنو مػدع بأعساؽ أعساقو بأف 

 إذا أجخػ عسمية كمفتيا ثسغ بيتو وعاش بزع سشػات أخخػ يخػ نفدو ناجحًا.  الػقت أثسغ مغ الساؿ، أؼ

 الػقت أثسغ مغ الساؿ و مغ أتمف وقتو خدخ كل شيء:

أنت مخكب في أعساقظ أف الػقت أثسغ مغ الساؿ، تساـ، ىيئ نفدظ بيحه السفارقة، إنداًنا أمدظ بخسدسئة ألف 
، أحخؽ نرف مميػف ليخة وأنت ال تدتصيع أف تكمسو وال كمسة معو أمامكع، وأشعميا، وأحخقيا حتى أصبحت رماداً 

 مدجس مثبًل، بسا تحكع عميو ؟ 
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لػ رأػ ىحا السشطخ مميػف إنداف بسا يحكع عمى ىحا 
اإلنداف الحؼ أحخؽ نرف مميػف ليخة ؟ بالدفو 
والجشػف إذا كاف إتبلؼ الساؿ يعج سفيًا، وألف الػقت 

و يعج أشج سفيًا، أثسغ مغ الساؿ فالحؼ يزيع وقت
سيخة ما فييا شيء كبلـ فارغ، غيبة، ونسيسة، 
وحجيث عغ الصعاـ، والذخاب، والشداء، والعبي الكخة، 
والسسثميغ والسسثبلت األحياء مشيع واألمػات، وآخخىا، 
ال يػجج شيء، إضاعة الػقت أخصخ شيء يفعمو 

، حجيث عغ حصاـ الجنيا، أنػاع الديارات، اإلنداف، كبلـ فارغ، حجيث ببل شائل، مداح رخيز، غيبة، نسيسة
الذباب وهللا لػ أتقغ دروسو كسا يتقغ أنػاع الديارات وميدة كل سيارة وخرائريا وىحه تػربػ، وىحه فػؿ أبذغ، 
وىحه دفع رباعي، تخػ الذباب عشجىع إدراؾ لسدايا الديارات شيء محىل، حجيث عغ الديارات، وإذا حجيث 

عغ األفبلـ وغيبة ونسيسة، وقيل وقاؿ وإضاعة الساؿ، ىحا الحؼ يتمف وقتو أشج سفيًا مدتػػ أدنى عغ الشداء و 
 مغ الحؼ يحخؽ أمػااًل، أنت الػقت، الػقت أنت، أنت بزعة أياـ، الػقت مغ ذىب بل ىػ أغمى مغ الحىب. 

 إدارة الػقت مطيخ حزاري فعمى كل إنداف أف يشطع وقتو:

لكخاـ الحيغ درسػا اقترادًا ما ىي السػارد االقترادية األولى في العالع ؟ أربع أييا األخػة الكخاـ، أذكخ األخػة ا
، عشجنا ذىب، ألساس، االقتراد أساسو  مػارد، عشجنا بتخوؿ، عشجنا خامات الفػسفات، عشجنا خامات اليػرانيـػ

حسل اختراص بالشبات، مػاد في ثخوات شبيعية، في فحع، والسعمػمات، فبلف معو دكتػراه بإدارة األعساؿ، فبلف ي
فبلف اختراص بالتكييف، اختراص بإدارة األعساؿ، السػاد والسعمػمات واألفخاد، ىل تدتصيع أف تؤسذ شخكة 
وأرباحيا شائمة ببل أشخاص ؟ ال تقجر، تحتاج مػضفيغ، مجيخ تشفيحؼ، معاوف مجيخ، مجيخ محاسبة، مجيخ 

اص، تحتاج إلى مػاد، تحتاج إلى مكاف، بشاء، بزاعة، مبيعات، مجيخ استيخاد، مجيخ دعاية، تحتاج إلى أشخ
مػاد، تحتاج إلى معمػمات شخز معو اختراص محاسبة، شخز معو اختراص إعبلـ، شخز معو 

 اختراص بيئة مثبًل، وتحتاج إلى أفخاد أشخاص، وتحتاج إلى وقت.
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أىع ىحه العشاصخ الػقت وأىػف عشرخ بحياة األمع 
ليذ لو قيسة أبجًا، مثبًل في الشامية ىػ الػقت، الػقت 

بعس الببلد بشاء فيو مكاتب تجارية كل ما يحتاجو 
التاجخ في ىحا البشاء، يحتاج إلى دفع ضخيبة مالية، 
تخميز بزاعة مغ الجسارؾ، كل الجوائخ التي 
يحتاجيا التاجخ في بشاء واحج، ىشاؾ بشػؾ، و ىشاؾ 
اتراالت، وىشاؾ مصاعع، وىشاؾ مدجج في بمج 

، أحيانًا بمج آخخ التحميل في حمب وترجيق إسبلمي
الذيادة بسكاف آخخ، وامتحاف البحور بجوما، تجج اإلنداف ضائع وقتو، أىػف شيء عمى الببلد الشامية الػقت، في 
اتجاه ججيج رائع ججًا الشافحة الػاحجة، جسع السرالح كميا في مكاف واحج، كيف اإلنداف يجخل إلى سػؽ حجيث 

لدػؽ، أما بالشطاـ القجيع البزاعة األولى مغ حي وىحه مغ حي، الػقت ميع ججًا، أؼ إدارة كل شيء في ىحا ا
الػقت اآلف مطيخ حزارؼ، نطع وقتظ، نطع نػمظ، نطع عبلقتظ بأىمظ، نطع وقت مصالعتظ، نطع وقتًا تجمذ 

ة الػقت إذا كشت مع أىمظ، اكتب بخامج، اعسل محكخة، اعسل أجشجة اآلف، اعسل بخنامج عسل، ال بج مغ إدار 
 مؤمشًا، أنت وقت، أنت بزعة أياـ كمسا انقزى يـػ انقزى بزع مشظ. 

 تعخيفات إدارة الػقت:

أييا األخػة، مغ تعخيفات إدارة الػقت، قاؿ: فعل ما 
يشبغي عمى الػجو الحؼ يشبغي في الػقت الحؼ 

 يشبغي. 
ىشاؾ شيء آخخ قاؿ بعزيع الحؼ يحدغ إدارة وقتو 

يحدغ إدارة نفدو، وإف لع يكغ  ىػ في الحقيقة
باإلمكاف استثسار كل الػقت فمعل األقل أف ندتثسخ 
أكبخ قجر مغ الػقت، أنا معظ مدتحيل أف تدتثسخ 
كل دقيقة في حياتظ، ىشاؾ ىجر لكغ استثسخ معطع 
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بأؼ عسل، الػقت، اقخأ كتابًا، ذاىب إلى حمب بسخكبة عامة خح معظ كتابًا صغيخًا، ترفحو، حاوؿ أف تسؤل وقتظ 
وهللا كشت بفخندا ركبت قصارًا قصع مغ شساؿ فخندا إلى جشػبيا بدخعة ثبلثسئة وخسديغ كيمػ متخًا بالداعة، قخيب 
مغ شائخة مغ دوف صػت عمى الكيخباء، لفت نطخؼ ال يػجج راكب إال معو كتاب أو كػمبيػتخ وعسمػا مأخح 

سأخح الكيخبائي وتعسل، شبعًا القصار مدتقخ استقخارًا كيخبائيًا لكػمبيػتخ، معظ كػمبيػتخ صغيخ تزعو عمى ال
تامًا وصػت ال يػجج ومكيف وفيو مصعع، أنا تأثخت ىؤالء الجوؿ وال راكب يشطخ مغ الشافحة، اصعج إلى مخكبة 
عامة جالذ يشطخ، خسذ ساعات لحمب يشطخ، الػقت ثسيغ ججًا، صجقػني ال أبالغ اشتييت أف أرػ راكبًا واحجًا 

 تب، إما كتاب، أو كػمبيػتخ، ساعتاف. ما معو ك

 إدارة الػقت حزارة و إيساف:

، اجمذ  أييا األخػة، إدارة الػقت حزارة، إدارة الػقت إيساف، إدارة الػقت فبلح، إدارة الػقت نجاح، اقخأ كل يـػ
 مع أىمظ لػقت، َقّدع وقتظ، نطع وقتظ، اعسل بخامج، عجليا، شػرىا باستسخار.
خ ىجرًا في الجوؿ الشامية الػقت، قاؿ أكثخ العشاص

مثبًل بالقصار يشصمق القصار ثسانية وأربع وعذخيغ 
دقيقة، يرل الثانية عذخة وتدع وخسديغ، وهللا شيء 
ال يرجؽ، الحداب بالجقيقة، أحيانًا في بمج آخخ 
ثبلث ساعات تأخيخ الصائخة، عادؼ، أحيانًا ست 
اؿ ساعات عادؼ، بالجقيقة الػقت أنت، أنت وقت، ق
أكثخ العشاصخ ىجرًا وأقميا استثسارًا ىػ الػقت، ألنو ال 
يػجج إدراؾ كاٍؼ لمخدارة الكبيخة التي تكػف مغ ىجر 

 الػقت.
بالخيف أحيانًا جالذ أماـ البيت، يسخ شخز يشطخ بو ىكحا، يأتي الثاني يشطخ، ماذا تعسل ؟ وهللا مّخ احج 

شي( وجج أناسًا يمعبػف الشخد قاؿ: يا سبحاف هللا لػ أف الػقت العمساء بسقيى )عالع كبيخ الذيخ بجر الجيغ الحد
 يذتخػ مغ ىؤالء الشتخيشاه مشيع. 
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 الػقت أكبخ مػرد اقترادي و رأس الساؿ الحقيقي لئلنداف فخدًا ومجتسعًا:

أييا األخػة، الػقت أكبخ مػرد اقترادؼ لكغ في خرائز دقيقة ال يسكغ تجسيعو، نحغ نجسع مياه األمصار 
، الػقت ال يجسع وىػ سخيع االنقزاء، ما مزى مشو ال يخجع وال يعػض، والػقت أثسغ وأنفذ ما يسمكو بدج

 اإلنداف، وعاء لكل عمع، ولكل عسل، ولكل عبادة 
ىػ رأس الساؿ الحقيقي لئلنداف فخدًا ومجتسعًا، كبلـ 
دقيق بجراسات دقيقة ججًا، بعس الببلد الشامية يعسل 

عذخيغ دقيقة، يقدسػف الجخل الفخد في اليـػ سبع و 
القػمي عمى عجد الدكاف عمى ساعات العسل، وفي 
بمج آخخ يعسل الفخد فيو سبع عذخة دقيقة، والببلد 
القػية يعسل فييا الفخد ثساف ساعات بالتساـ والكساؿ، 
ال تترػر أمة يعسل أفخادىا سبع عذخة دقيقة 
 يشترخوف عمى أمة يعسل أفخادىا ثساف ساعات.

ي معمػمات يتقصع ليا القمب ؛ شخكة واحجة فييا أربعػف ألف عامل أرباحيا الدشػية تعادؿ الجخل القػمي وهللا ف
لجولة عخبية كبيخة ججًا أفخادىا سبعػف مميػف، أمة سبعػف مميػف كل دخميا القػمي أقل مغ شخكة فييا أربعيغ ألف 

ػ أساس الحياة وعميو تقـػ الحزارة، ال يسكغ شخاؤه عامل، الػقت ثسيغ ججًا، الػقت أييا األخػة، ال يسكغ شخاؤه ى
وال بيعو وال تأجيخه وال استعارتو وال مزاعفتو وال تػفيخه وال ترشيعو، لكغ يسكغ استثساره وتػضيفو، أولئظ الحيغ 
ل لجييع وقت إلنجاز أعساليع لجييع أيزًا وقت لسعخفة ربيع وعبادتو والتقخب إليو، عخفػا قيستو وىع يدتثسخوف ك

 دقيقة مغ وقتيع. 
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 إدارة الػقت ال تشصمق إلى تغييخه أو تعجيمو بل تشصمق إلى استثساره بذكل فّعاؿ:

إدارة الػقت ال تشصمق إلى تغييخه وال إلى تعجيمو وال إلى تصػيخه بل تشصمق إلى شخيقة استثساره بذكل فّعاؿ، محاولة 
 التقميل مغ الػقت الزائع ىجرًا مغ دوف فائجة 

سخ دققػا مع أنو عشج األدباء دقيقة األلع ساعة الػقت ي
 وساعة المحة دقيقة. 

 إف يصل ليمظ بعجي فكع بت أشكػ قرخ الميل معظ
*** 

ىحا اإلنداف إذا كاف بألع شجيج الػقت يصػؿ عميو، 
إذا كاف بفخح الػقت يسخ سخيعًا، أما الداعات ىي 
ىي، ساعات األلع تداوؼ ساعات الفخح تسامًا، لحلظ 

في ىحه العبارات، الػقت يسخ بدخعة محجدة وثابتة فكل دقيقة أو ثانية وكل ساعة تذبو األخخػ، وأف الػقت دقق 
يديخ إلى األماـ بذكل متتابع، يتحخؾ وفق نطاـ معيغ محكع، ال يسكغ إيقافو أو تغييخه أو زيادتو أو إعادة 

تقجيع، وال يسكغ بأؼ حاؿ مغ األحػاؿ إيقافو تشطيسو، وبيحا يسزي الػقت بانتطاـ نحػ األماـ مغ دوف تأخيخ أو 
 أو تخاكسو أو إلغاؤه أو تبجيمو أو إحبللو ألنو مػرد محجد يسمكو الجسيع بالتداوؼ.

 مذكمة اإلنداف ليدت في مقجار الػقت بل في كيفية إدارة ىحا الػقت واستخجامو:

، عمى الخغع مغ أف الشاس لع يػلجوا بقجرات أو فخص متداوية فإنيع جسي عًا يسمكػف األربع والعذخيغ نفديا كل يـػ
األذكياء واألغبياء، الستألقػف والخاممػف، يسمكػف معًا كل يـػ أربع وعذخيغ ساعة واالثشيغ والخسديغ أسبػعًا كل 

 عاـ، الحؼ أخح األولى عمى القصخ عشجه كاف مئتي أسبػع والحؼ ما نجح عشجه عذخة أسابيع ؟
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جه اثشيغ وخسديغ أسبػعًا الصالب الشاجح والخاسب عش
كل عاـ، فإف جسيع الشاس متداووف بالسجة الدمشية، 
سػاء أكانػا مغ كبار السػضفيغ أـ مغ صغارىع مغ 
أغشياء القـػ أو مغ فقخائيع، فالسذكمة ليدت في 
مقجار الػقت الستػفخ لكل مغ ىؤالء ولكغ السذكمة 

 في كيفية إدارة ىحا الػقت واستخجامو.
رس أقشعت بعزكع أو جمكع أف يخصط، لعمي بيحا الج

أف يجيخ وقتو، أف يبخمج أعسالو، أف يػزع ساعات 
 عسمو، أف يتحخؾ وفق خصة.

 لحلظ إدارة الػقت تعشي قػلو تعالى:
 ﴿ َأَفَسغ َيْسِذي ُمِكبًّا َعَمى َوْجِيِو َأْىَجى َأمَّغ َيْسِذي َسِػيًّا َعَمى ِصَخاٍط مُّْدَتِقيٍع ﴾ 

 ) سػرة السمظ (

 حا البحث تتسة إف شاء هللا في لقاء آخخ.لي

 والحسج  رب العالسيغ

 مػضػع اإلعجاز العمسي:

 الشحل:

أييا األخػة، نشتقل إلى مػضػع اإلعجاز، الحقيقة أف هللا عد وجل خمق مخمػقات فييا مغ عجائب صشعتو الذيء 
 الكثيخ، الشحل مثبًل. 
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 الشحل حذخة اجتساعية تخزع لشطاـ محىل:

حل حذخة اجتساعية تخزع لشطاـ محىل، ىشاؾ ممكة، وىشاؾ عامبلت، و ىشاؾ ذكػر، و عامبلت لتشطيف ىحا الش
الخمية، و عامبلت لتمسيع الججراف، و عامبلت لرقل الججراف، في تشطيف، ثع صقل، ثع تمسيع، ىشاؾ عامبلت 

ميػف مميػف نحمة في الشيار كل حارسات يقفغ عمى مجخل الخمية وأية نحمة ال تشصق بكمسة الدخ تقتل، لػ رأيت م
 نحمة ال بج أف تأوؼ إلى خميتيا وإال تقتل.

ىشاؾ كمسة سخ وىحه الكمسة تبجؿ مغ حيغ آلخخ، 
شيء ال يرجؽ في عاممة ميستيا تيػية الخمية تقف 
عمى مجاخل الخمية وتحخؾ أجشحتيا، في الذتاء تغمق 
العامبلت أبػاب الخمية مغ أجل الجؼء، في الريف 

اليػاء بأجشحتيا مغ أجل تخشيب الجػ، في  تحخؾ
عامبلت وصيفات متعمقات بالسمكة، لحلظ فالغحاء 
السمكي ترشعو العامبلت الػصيفات، السمكة ليا غحاء 
خاص، وأخػتشا الكخاـ في عامبلت مدتصمعات يبحثغ 

خة كيمػ متخ، وفي عغ السخاعي ويعجف إلى أخػاتيغ ويخقرغ بخقرة تبيغ بعج السخعى عغ الخمية، وقج يكػف عذ
رقرة تبيغ غدارة األزىار مغ تػاتخ الحخكات،، في اتجاه، ومدافة، وغدارة، عغ شخيق رقز الشحل، الشحمة في 

 شخيق الحىاب سخعتيا ستيغ كيمػ متخًا في الداعة، شخيق اإلياب محسمة ثبلثيغ كيمػ متخًا. 

 : العدل شفاء لمشاس و تكميف الشحل مغ قبل الخالق سبحانو برشعو

في شخكات عسبلقة تأخح السػاد األولية مغ أستخاليا ترشع اآلف أحجث الشاقبلت ترشع فييا السػاد في أثشاء الديخ 
 .ىحه السػاد الخاـ في الصخيق ألسشيـػ يباع في قبخص السعسل في الباخخة، يػجج بعالع الشحل شيء ال يرجؽ
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الشحمة حيشسا تسز الخحيق مغ الدىخة تجع أثخًا يبيغ 
ف ىحه الدىخة مّز رحيقيا يا أختي ال تتعبي نفدظ أ

ىحه مشتيية، في شخيق العػدة الشحمة ترشع ىحا 
الخحيق وتكثفو كسخحمة أولى مغ ترشيع العدل، 
الحجيث عغ الشحل حجيث شػيل، يعشي مثبًل لػ كمفشا 
نحمة واحجة أف ترشع كيمػ عدل تحتاج ىحه الشحمة 

شي عذخ دورات إلى أربعسئة ألف كيمػ متخ شيخاف يع
حػؿ األرض مغ أجل صشع كيمػ عدل واحج، 

 والعدل كسا تعمسػف صيجلية وهللا عد وجل ذكخه في القخآف الكخيع فقاؿ: 
 ( ﴾ 31﴿ ِفيِو ِشَفاٌء ِلمشَّاِس )

 ) سػرة الشحل ( 

 الػضيفة الشفعية و اإلرشادية لمعدل:

عية تفػؽ بيا الغخب، وضيفة إرشادية تفػؽ بيا وهللا أييا األخػة، كل شيء هللا خمقو لو وضيفتاف وضيفة نف
 .السدمسػف 

واألولى أف تجسع بيشيسا، الػضيفة الشفعية لمعدل أنو 
شفاء لمشاس أما الػضيفة اإلرشادية لمعدل أنظ تعخؼ 
هللا مغ خبللو، ما ىحا الشطاـ الجقيق ؟ العامبلت 
السشطفات لػ دخمت فأرة إلى الخمية حجع الفأرة ووزنيا 

ح لمشحمة السشطفة أف تخخجيا تغصييا بصبقة ال يدس
شسع كاممة وكأنيا غمفتيا، اآلف ىحا السدجج لػ أتيشا 
بعامل ببلط ابجأ مغ ىشا، وعامل ببلط ابجأ مغ ىشا، 
وعامل مغ ىشا، وعامل مغ ىشا، ابجؤوا كل واحج تحخؾ باتجاه السخكد ىل يسكغ أف يجتسع ىحا مع ىحا وىحا مع 

؟ مدتحيل يدسػنيا الببلشػف غبلقة أما الشحبلت المػاتي يرشعغ خبليا الذسع، الخبليا  ىحا عمى ببلشة نطامية
شكل مدجس ىحا الذكل السدجس أندب شكل ألنو ال يبقي فخاغات بيشية إشبلقًا وزواياه مشفخجة لديػلة أخح 
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حا فػؽ شاقة العدل مشو، وتبجأ الشحبلت برشعو مغ أشخاؼ الخمية وتمتقي عمى مدجس نطامي بالسيكخوف وى
 البذخ، هللا عد وجل قاؿ:

ْشَشا ِفي اْلِكَتاِب ِمْغ َشْيٍء )  ( ﴾ 62﴿ ُأَمٌع َأْمَثاُلُكْع َما َفخَّ
 )سػرة األنعاـ( 

 مغ إعجاز القخآف الكخيع وصف الشحمة العاممة بأنيا أنثى:

ء السمكي، الحكػر، اآلف شيخاف الشحل والشحل السدتكذف، والشحل الحؼ يخقز، والسمكة، وصيفات السمكة، والغحا
السمكة تمج إناثًا وذكػرًا وممكات، تعمع أف ىحا الحؼ يخخج اآلف ممكة تزعيا في حقل السمكات، وىحا الثاني ذكخ 

 مع الحكػر، كيف تعمع ؟ 
تقـػ السمكة التي تمج عغ شخيق الحكخ مغ الشحل 

 بذيء عجيب ججًا، قاؿ تعالى:
 ( ﴾ 32َأِف اتَِّخِحي ) ﴿ َوَأْوَحى َربَُّظ ِإَلى الشَّْحلِ 

 )سػرة الشحل(

اتخحؼ إعخاب الياء ياء مؤنثة مخاشبة، ىل كاف 
يعخؼ مغ في عيج رسػؿ هللا أف الشحمة التي ترشع 
العدل ىي األنثى ؟ الحكخ ال يرشع العدل، األنثى 

 فقط:

 ﴾ ( 32﴿َوَأْوَحى َربَُّظ ِإَلى الشَّْحِل َأِف اتَِّخِحي ِمَغ اْلِجَباِؿ ُبُيػًتا)
 )سػرة الشحل(

 فا عد وجل وصف الشحمة العاممة بأنيا أنثى ىحا مغ إعجاز القخآف الكخيع.
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 الحق:التفكخ في خمق هللا عد وجل يخشج اإلنداف إلى 

و هللا أييا األخػة لػ شخز قخأ كتابًا عغ الشحل 
لغذيت قمبو خذية  عد وجل، و لعمو بكى، و هللا 

حا اإلنداف قج حقق اليجؼ الحؼ ال إلو إال ىػ يكػف ى
 األكبخ مغ خمق العدل و الشحل.

و الحؼ أكل عدل نحل حتى شبع و لع يفكخ في 
الجانب اإلرشادؼ عصل اليجؼ األكبخ مغ خمق 
العدل و الشحل، الجليل أف الشبي عميو الربلة 

 والدبلـ رأػ ىبلاًل فقاؿ: 
 ))ىبَلُؿ َخْيٍخ َوُرْشٍج(( 

 ]سشغ أبي داود عغ قتادة[

 خيخ أنتفع بو و رشج يخشجني إلى هللا عد وجل. أؼ

 والحسج  رب العالسيغ 
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 مطاىخ الػصػؿ إلى هللا -0-( مقػمات التكميف : قزايا اإليساف 63-64الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

دؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرا
 والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

 السؤمغ و ربو: األعساؿ التي ال تخضي هللا عد وجل تحػؿ بيغ 

أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس الخابع والثبلثيغ مغ 
ـػ مترل دروس العقيجة واإلعجاز. السػضػع الي

بسذكمة يعاني مشيا معطع السدمسيغ، يدألظ سائل 
أصمي فبل أشعخ بذيء، أقخأ القخآف فبل أشعخ بذيء، 
أذكخ هللا فبل أشعخ بذيء، أيغ السذكمة و ما الدبب 

 ؟ وأيغ الخمل ؟ الحقيقة هللا عد وجل يقػؿ:
 ﴿ َوِإَذا َسَأَلَظ ِعَباِدي َعشِّي َفِإنِّي َقِخيٌب ﴾ 
 (. 186اآلية:  ) سػرة البقخة

هللا عد وجل يحػؿ بيغ السخء وقمبو، أقخب إليشا مغ حبل الػريج، معشا أيشسا كشا، بل إف قيامشا بو، ىػ قخيب ولكغ 
 كيف نحغ نقتخب مشو ؟ الحقيقة السخة أف الحؼ يحػؿ بيششا وبيغ هللا أعساؿ ال تخضي هللا والجليل:

 ( ﴾ 04اُنػا َيْكِدُبػَف )﴿ َكبلَّ َبْل َراَف َعَمى ُقُمػِبِيْع َما كَ 
 ) سػرة السصففيغ(.

 سبلمة اإلنداف و سعادتو في الجنيا أف يرل إلى هللا تعالى:

هللا عد وجل عديد ال يتجمى عمى السؤمغ إال إذا كاف شاىخًا، إال إذا كاف مدتقيسًا، إال إذا كاف ورعًا، إال إذا كاف 
ع أف تترل با، أنظ إف لع تجج حبلوة اإليساف، إنظ إف لع مخمرًا، يجب أف تتيع نفدظ دائسًا إنظ إف لع تدتص

تجج حبلوة الحكخ، إنظ إف لع تجج حبلوة القخآف فاتيع نفدظ، ىشاؾ شبية حالت بيشظ وبيغ ثسار اإليساف، أو ىشاؾ 



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

597 

شيػة آثختيا عمى شاعة هللا عد وجل، ىحه الحقيقة التي يشبغي أف تكػف واضحة وضػح الذسذ ؛ إما شبية أو 
يػة، الذبية تحجبظ عغ هللا عد وجل، والذيػة أيزًا تحجبظ عغ هللا عد وجل، لكغ اإلنداف إذا شعخ بالغفمة ش

ىشاؾ إنداف بدخعة وبجيج يديخ يترل با، يكػف الحجاب رقيق، صغيخ، تقريخ، وأحيانًا يكػف االتراؿ با 
ظ وسبلمتظ أف ترل إلى هللا في الجنيا، أف صعبًا ججًا، الحجاب كثيف، يجب أف تعمع عمع اليقيغ أف كل سعادت

ترل إليو مغ خبلؿ الربلة، أو مغ خبلؿ الحكخ، أو مغ خبلؿ تبلوة القخآف، أو مغ خبلؿ السشاجاة، أو مغ 
 خبلؿ الجعاء، أو مغ خبلؿ التدبيح، أو التكبيخ، والحسج، وما إلى ذلظ.

أقخب إليشا مغ حبل الػريج، يحػؿ بيششا وبيغ قمػبشا، هللا حيشسا تخػ حجابًا بيشظ وبيغ هللا اتيع نفدظ، هللا عد وجل 
 عد وجل يشتطخنا:

 ﴿ َوِإَذا َسَأَلَظ ِعَباِدي َعشِّي َفِإنِّي َقِخيٌب ﴾ 
 (.  186) سػرة البقخة اآلية: 

 مغ رأى أف هللا عد وجل ال يتجمى عمى قمبو عميو أف يتيع نفدو بالجرجة األولى:

صبقتاف، لكغ حيشسا تخػ األمخ غيخ ميدػر في حجب، الشقصة الجقيقة األولى، اعمع يسكغ أف تترل با وشفتاؾ م
عمع اليقيغ أف التقريخ والسخالفات والذيػات والذبيات حجاب بيشظ وبيغ هللا، الكافخ محجػب عغ هللا لكغ 

أنو أنكخ رحستو، محجػب بدبب كبيخ ججًا أنو أنكخ وجػده، أو أنو أنكخ أسساءه الحدشى، أو أنو أنكخ عجلو، أو 
 لكغ معقػؿ مدمع لدبب صغيخ يحجب عغ هللا ؟ لدبب قميل ؟ السذكمة راجع حداباتظ، راجع نفدظ. 

 مغ ثسخات االتراؿ با عد وجل: 

 ػ نػر يقحفو هللا في قمب اإلنداف يخى بو الخيخ خيخًا والذخ شخًا: 0

ى هللا أو مطاىخ الػصػؿ إلى هللا، مطاىخ لعل مغ السشاسب أف نذخح في ىحا المقاء الصيب ثسار أف ترل إل
 اإلقباؿ عمى هللا عد وجل، أواًل هللا عد وجل يقػؿ:

 ( ﴾ 022﴿ َأَو َمْغ َكاَف َمْيتًا َفَأْحَيْيَشاُه )
 ) سػرة األنعاـ( 
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 حياة القمػب و اشسئشانيا بحكخ هللا تعالى:

اإلنداف بالبعج عغ هللا ميت، إذا اترل بو شعخ 
اة الحقيقية حياة القمب، الحياة الحقيقية بالحياة، الحي

حياة االتراؿ با، الحياة الحقيقية حياة أف يقحؼ 
في قمبظ نػر إليي تخػ بو الخيخ خيخًا والذخ شخًا، 

 فاآلية واضحة ججًا:
 ( ﴾ 022﴿ َأَو َمْغ َكاَف َمْيتًا َفَأْحَيْيَشاُه )

 ) سػرة األنعاـ(

 :قج يسػت القمب والقمب يحيا بحكخ هللا

 ﴿ َأاَل ِبِحْكِخ َّللّاِ َتْصَسِئغُّ اْلُقُمػُب ﴾ 
 (.  28) سػرة الخعج اآلية: 

 القمػب تحيا بحكخ هللا وتصسئغ بحكخ هللا:

اِرٍج ِمْشَيا َلْيَذ ِبخَ ﴿ َأَو َمْغ َكاَف َمْيتًا َفَأْحَيْيَشاُه َوَجَعْمَشا َلُو ُنػرًا َيْسِذي ِبِو ِفي الشَّاِس َكَسْغ َمَثُمُو ِفي الطُُّمَساِت 
(022 ﴾ ) 

 ) سػرة األنعاـ( 

 مغ وصل إلى هللا و اصصمح معو قحؼ هللا في قمبو نػرًا ييجيو إلى أفزل األمػر:

أوؿ نقصة في الجرس عبلمة اترالظ با، عبلمة 
إقبالظ عميو، عبلمة إخبلصظ لو، عبلمة استقامتظ، 
أف هللا عد وجل يكافئظ بشػر يقحفو في قمبظ تخػ بو 

لخيخ خيخًا والذخ شخًا، ىحه ميدة أييا األخػة، يرعب ا
ترػرىا، ال تقع في ورشة، ال تقع في خصأ كبيخ 
يجمخؾ، أنت مدتشيخ بشػر هللا، تخػ بشػر هللا، وتشصق 
بتػفيق هللا، وتتحخؾ وفق مشيج هللا، أوؿ ثسخة مغ 
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سؤمغ يسمظ رؤية صحيحة يخػ ثسار اترالظ با أنظ تذعخ بخؤية صحيحة، السؤمغ يسمظ رؤية صحيحة، ال
الخيخ خيخًا والذخ شخًا، يعشي ال أقػؿ معرـػ ال ليذ معرػمًا، لكغ إف أخصأ ففي أشياء صغيخة ججًا أما أف يقع 
 في كبيخة، أف يقع في ورشة، تػدؼ بو إلى الجمار مدتحيل، ألنو يخػ بشػر هللا، ألنو يشصق بتػفيق هللا لو مخجع.

عو بيغ أيجيكع، مثل افتخاضي، أب كبيخ، كبيخ بعمسو، باختراصو، وبخحستو، وغشي، أييا األخػة، مثل بديط أض
ويحخص عمى تخبية ابشو حخصًا ال حجود لو، ىيأ لو أفزل مجرسة، أفزل مكتبة، أفزل أصجقاء، لو غخفة 
خخ ال خاصة يتابعو في أدؽ التفاصيل، تخػ الصفل ميحب، األوؿ في مجرستو، أنيق في لباسو، انطخ إلى شفل آ

ولي لو، مغ مكاف إلى مكاف، مغ بشاء إلى بشاء، مغ مخفخ إلى مخفخ، مشحخؼ، رث الثياب، يدخؽ، يختكب 
 الفػاحر، يداؽ إلى الدجغ أحيانًا، ىحا ال ولي لو، اسسع اآلية اآلف: 

 ( ﴾ 00) ﴿ َذِلَظ ِبَأفَّ َّللاََّ َمْػَلى الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَأفَّ اْلَكاِفِخيَغ اَل َمْػَلى َلُيعْ 
 ) سػرة دمحم (

 لظ مخجع، مخجعظ هللا، لظ كتاب مخجعظ الكتاب، لظ نبي عطيع مخجعظ سشتو الذخيفة، أنت لظ مخجع:

 ( ﴾ 00﴿ َذِلَظ ِبَأفَّ َّللاََّ َمْػَلى الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَأفَّ اْلَكاِفِخيَغ اَل َمْػَلى َلُيْع )
 ) سػرة دمحم (

ى هللا، واصصمح معو، وأقبل عميو، واستقاـ عمى أمخه، وأخمز لو، يقحؼ هللا أوؿ حقيقة أف السؤمغ إذا وصل إل
 في قمبو نػرًا يخيو الحق حقًا والباشل باشبًل.

 مغ أقبل عمى هللا قّمسا يقع بأخصاء تحجبو عغ السػلى سبحانو:

 ىحه اآلية: قمسا يقع السؤمغ في ورشة كبيخة، ىحه الحقيقة األولى، قج يقػؿ أحجكع ما الجليل ؟ الجليل
َلْيَذ ِبَخاِرٍج ِمْشَيا ﴿ َأَو َمْغ َكاَف َمْيتًا َفَأْحَيْيَشاُه َوَجَعْمَشا َلُو ُنػرًا َيْسِذي ِبِو ِفي الشَّاِس َكَسْغ َمَثُمُو ِفي الطُُّمَساِت 

(022 ﴾) 
 ) سػرة األنعاـ(

 ( ﴾ 22ِو ُيْؤِتُكْع ِكْفَمْيِغ ِمْغ َرْحَسِتِو َوَيْجَعْل َلُكْع ُنػًرا َتْسُذػَف ِبِو )﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا اتَُّقػا َّللاََّ َوَآِمُشػا ِبَخُسػلِ 
 )سػرة الحجيج(

 ىحه أوؿ ثسخة مغ ثسار االتراؿ با، الػصػؿ إلى هللا، اإلقباؿ عمى هللا.
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 انتقاؿ اىتسامات اإلنداف إلى الجار اْلخخة: – 2

 ية الرحيحة، العبلمة الثانية تشتقل اىتساماتظ إلى الجار اآلخخة. أيزًا العبلمة الثانية فزبًل عغ الخؤ 

)) مغ أصبح وأكبخ ىسو اْلخخة جعل هللا غشاه في قمبو، وجسع عميو شسمو وأتتو الجنيا وىي راغسة، ومغ 
 أصبح وأكبخ ىسو الجنيا جعل هللا فقخه بيغ عيشيو، وشتت عميو شسمو ولع يؤتيو مغ الجنيا إال ما قجر لو (( 
 ) أخخجو ابغ ماجة عغ التخمحؼ [. 

أوؿ ثسخة مغ ثسار الػصػؿ إلى هللا: نػر يقحفو هللا في قمبظ تخػ بو الخيخ خيخًا والذخ شخًا، والثسخة الثانية أنو 
 تشتقل اىتساماتظ إلى الجار اآلخخة، لحلظ اإلنابة إلى دار الخمػد والتأىب ليـػ الشذػر.

 ػ وجل القمب عشج ذكخ هللا: 6

اؾ عبلمة ثالثة، أنا أضعكع أماـ عبلمات دقيقة ىش
حتى الػاحج يخاقب نفدو، يحاسب نفدو، يفحز 
نفدو، العبلمة الثالثة وجل القمب عشج ذكخ هللا، 

 الجليل:

ُ َوِجَمْت ُقُمػُبُيْع  ﴿ ِإنََّسا اْلُسْؤِمُشػَف الَِّحيَغ ِإَذا ُذِكَخ َّللاَّ
(2 ﴾ ) 

 ) سػرة األنفاؿ(

ب قمبو، يخفق قمبو، إذا ذكخ هللا يبكي السؤمغ، يزصخ 
وجل قمبو يعشي اضصخب، شعخ بخعذة، رعذة إيسانية نقمتو إلى هللا عد وجل، اآلف مغ عبلمات الػصػؿ إلى هللا 

 أيزًا خذػع القمب عشج ذكخ هللا:

 ﴿ َقْج َأْفَمَح اْلُسْؤِمُشػَف * الَِّحيَغ ُىْع ِفي َصبَلِتِيْع َخاِشُعػَف ﴾ 
 (.) سػرة السؤمشػف 

الخذػع الدكػف، يعشي إنداف يرمي بحخكات زائجة إذا صمى خذع قمبو وخذعت جػارحو، إذا استسع إلى القخآف 
 يخذع ويبكي، الخذػع الدكػف، والخكػف، واالنبداط، اآلية:
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َواَل َيُكػُنػا َكالَِّحيَغ ُأوُتػا اْلِكَتاَب ِمْغ َقْبُل  ﴿ َأَلْع َيْأِف ِلمَِّحيَغ َآَمُشػا َأْف َتْخَذَع ُقُمػُبُيْع ِلِحْكِخ َّللاَِّ َوَما َنَدَؿ ِمَغ اْلَحقِّ 
 ( ﴾ 03َفَصاَؿ َعَمْيِيُع اأْلََمُج َفَقَدْت ُقُمػُبُيْع َوَكِثيٌخ ِمْشُيْع َفاِسُقػَف )

 ) سػرة الحجيج (.

يخذع عشج بشػر يقحفو في قمبظ تشتقل اىتساماتظ إلى الجار اآلخخة قمبظ يزصخب إذا ذكخت هللا، جدسظ وقمبظ 
 ذكخ هللا.

 ػ حزػر القمب في الحكخ والربلة: 4

ىشاؾ عبلمة أخخػ ىحه العبلمة حزػر القمب في الحكخ والربلة، أنا ال أقػؿ لظ إنظ إف صميت لغ تذخد إشبلقًا 
لكغ السؤمغ في معطع صبلتو مع هللا، واقف بيغ يجؼ هللا، يشاجي ربو، يقػؿ في صبلتو سسع هللا لسغ حسجه، يا 

ظ الحسج خمقتشي، ىجيتشي، أكخمتشي، ستختشي، غفخت لي، في مشاجاة، إف أردت أف تحجث هللا فادعو، وإف رب ل
 أردت أف يحجثظ هللا فاقخأ القخآف، إذا قخأت قػلو تعالى:

 ( ﴾ 16﴿ َوُقْل ِلِعَباِدي َيُقػُلػا الَِّتي ِىَي َأْحَدُغ )
 ) سػرة اإلسخاء(

 ف، وإف أردت أف تحجث ربظ فادعو:إف أردت أف يحجثظ هللا فاقخأ القخآ

يا مػسى أتحب أف تكػف جميدي ؟ قاؿ: كيف أكػف يا رب جميدظ وأنت رب العالسيغ ؟ قاؿ أما عمست أنشي 
 جميذ مغ ذكخني وحيث ما التسدشي عبجؼ وججني.

 الخاحة التي تأتي عقب العبادات دليل أف اإلنداف مػصػؿ با عد وجل:

ؤمغ القخيب مغ هللا كسرباح، البمػرة صافية، مدتػدع الػقػد مستمئ، الفتيمة كاف بعس العمساء يرفػف الس
جاىدة، يحتاج إلى عػد ثقاب، أما اإلنداف البعيج البمػرة مدػدة، والسدتػدع فارغ، والفتيل محخوؽ، فيشاؾ جيػد 

، لحلظ عقب العبادات كبيخة ججًا حتى يرل إلى هللا عد وجل، يعشي البصػلة أال يكػف ىشاؾ حجاب بيشظ وبيغ هللا
تذعخ أنظ في حاؿ غيخ الحاؿ اآلخخ، عقب الربلة في راحة، عقب الرياـ في راحة، عقب األذكار في راحة، 

 ىحه الخاحة التي تأتي عقب العبادات، دليل أنظ مػصػؿ با عد وجل. 
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 ػ مغ وصل إلى هللا و أقبل عميو ذاؽ حبلوة اإليساف:  1

عبلمة أخخػ مغ أروع العبلمات أنظ إذا وصمت إلى هللا، وأقبمت عميو، واستقست عمى  أييا األخػة الكخاـ، عشجنا
أمخه، وتقخبت إليو، أذاقظ هللا حبلوة اإليساف، حبلوة اإليساف شيء يرعب وصفو، يعشي بالزبط بيغ أف تفيع 

ألف مميػف و بيغ أف  بعس حقائق اإليساف وبيغ أف تحوؽ حبلوة اإليساف مدافة كبيخة ججًا، كالفخؽ بيغ أف تقػؿ
 تشصق بيا وبيغ أف تسمكيا، كع ىي السدافة بيغ أف تقػؿ ألف مميػف بيغ أف تستمكيا أو أف تشصق بيا ؟ 

 ال يحوؽ اإلنداف حبلوة اإليساف إال بذخوط مشيا: 

 ػ أف يكػف هللا ورسػلو أحب إلى اإلنداف مسا سػاىسا: 0

 لحلظ:

ُ َوَرُسػُلُو َأَحبَّ ِإَلْيِو ِمسَّا ِسَػاُىَسا، َوَأْف ُيِحبَّ اْلَسْخَء اَل ُيِحبُّ )) َثبَلٌث َمْغ ُكغَّ ِفيِو َوَجَج حَ  يَساِف: َأْف َيُكػَف َّللاَّ ُو بَلَوَة اإلِْ
 ِإالَّ َلِلَِّ، َوَأْف َيْكَخَه َأْف َيُعػَد ِفي اْلُكْفِخ َكَسا َيْكَخُه َأْف ُيْقَحَؼ ِفي الشَّاِر (( 

 مالظ [ ] متفق عميو عغ أنذ بغ 

أف يكػف هللا ورسػلو أحب إليو مسا سػاىسا، تعشي شيئًا دقيقًا ججًا عشج التعارض، حيشسا تتعارض مرالحظ مع 
أمخ هللا في قخآنو، ومع أمخ الشبي في سشتو، وتؤثخ شاعة هللا وتزع مرمحتظ الستػىسة تحت قجمظ عشجئح تحوؽ 

 اىع.حبلوة اإليساف، الحقيقة في نتائج باىخة لكغ الثسغ ب

أحيانًا تتعارض مرمحتظ مع الشز الذخعي، يعشي شخكة لظ مشيا أرباح شائمة فخضت عميظ شخاء بزاعة ال 
تخضي هللا، إف لع تذتِخ ىحه البزاعة تدحب مشظ الػكالة، والبزاعة محخمة، ولظ مشيا أرباح شائمة، امتحاف 

شاعة هللا وال تعبأ بجنياؾ اآلف تحوؽ  صعب ججًا، فأنت حيشسا تزع تحت قجمظ مرالحظ الستػىسة، وتشحاز إلى
حبلوة اإليساف، ثسغ الحبلوة كبيخة، وعشجئح يجعل ىحه الذخكة تخضى أف تدتػرد مشيا كل شيء عجا ىحه البزاعة 

 تخضى بعج جيػد كبيخة، ىحه نقصة ميسة ججًا.
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 مغ آثخ شاعة هللا عمى مرالحو ذاؽ حبلوة اإليساف:

اعة هللا عمى مرالحظ، أف يكػف هللا في قخآنو والشبي في سشتو أحب إليظ مسا حبلوة اإليساف تأتي حيشسا تؤثخ ش
 سػاىسا مغ الجنيا وما فييا، إف آثخت ذلظ أذاقظ هللا حبلوة اإليساف، ىحه واحجة. 

 ػ الػالء و البخاء: 2

 الذيء الثاني: 

 )) َوَأْف ُيِحبَّ اْلَسْخَء اَل ُيِحبُُّو ِإالَّ َلِلَِّ ((
ؤمشيغ، الػالء لمسؤمشيغ ولػ كانػا فقخاء وضعفاء، والتبخؤ مغ أعجاء الجيغ ولػ كانػا أقػياء وأغشياء، االنتساء لمس

أحيانًا اإلنداف يشتسي إلى مرالحو، يشتسي إلى األقػياء، يشتسي إلى األغشياء، ويدكت عغ كل أخصائيع وال يجقق 
ء أحج أركاف اإليساف، أف تػالي السؤمشيغ ولػ كانػا في كل ترخفاتيع، يصسع بساليع أو بعصاء مشيع، فالػالء والبخا
 ضعافًا وفقخاء وأف تتبخأ مغ أعجاء الجيغ ولػ كانػا أغشياء وأقػياء.

 ػ أف يكخه اإلنداف أف يعػد في الكفخ كسا يكخه أف يقحؼ في الشار: 6

 البشج الثالث:

 ُيْقَحَؼ ِفي الشَّاِر (( )) َوَأْف َيْكَخَه َأْف َيُعػَد ِفي اْلُكْفِخ َكَسا َيْكَخُه َأفْ 
ىحه عبلمات الػصػؿ إلى هللا، أييا األخػة، يقػؿ اإلماـ الحدغ البرخؼ: تفقجوا حبلوة اإليساف في ثبلثة أشياء: 

 في الربلة و في الحكخ وفي تبلوة القخآف، فإف وججتع وججتع وإال فاعمسػا أف الباب مغمق. 

خضي هللا، شبيات تحجبظ عغ هللا، شيػات تحجب بيا عغ هللا في حجاب ىشاؾ عسل ال يخضي هللا، نػايا ال ت
 عد وجل ، ىحه حقيقة مخة.
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 ثسار اإلخبلص ىي: 

 ػ أف يكػف باشغ اإلنداف كطاىخه: 0

عبلمة الػصػؿ إلى هللا ال تدتأنذ بالشاس، وقج قيل 
االستئشاس بالشاس مغ عبلمات اإلفبلس، يعشي يحمػ 

خأ القخآف وحجؾ، لظ أف تكػف وحجؾ في البيت، أف تق
أف تشاجي ربظ وحجؾ، أف تسذي في الخمػات، أف 
تبادر إلى الرمػات، ال تدتأنذ بالشاس، ويدتػؼ 
عشجؾ مجيحيع أو ذميع، يعشي مغ حبلوة اإليساف أف 
تقصف ثسار اإلخبلص، ما ثسار اإلخبلص ؟ أواًل 
العسل ال يختمف أنت بيغ الشاس أو وحجؾ في البيت 

 خيختظ كعبلنيتظ، باششظ كطاىخؾ، خمػتظ كجمػتظ، ىحه أوؿ مؤشخ.ال يديج وال يشقز، س

 ػ عسل اإلنداف ال يتأثخ وال يديج وال يشقز في السجح أو الحـ: 2

 السؤشخ الثاني العسل ال يتأثخ وال يديج وال يشقز في السجح أو الحـ:

ِ َربِّ الْ   َعاَلِسيَغ ﴾ ﴿ ُقْل ِإفَّ َصبَلِتي َوُنُدِكي َوَمْحَياَي َوَمَساِتي َلِلِّ
 ) سػرة األنعاـ ( 

 ىحه عبلمة ثانية.

 ػ مغ ثسار الػصػؿ إلى هللا الدكيشة التي يسشحيا هللا لمسؤمغ: 3

مغ عبلمات حبلوة اإليساف وعبلمات اإلخبلص أنظ عقب العسل الرالح يعػد لظ مغ هللا سكيشة تدعج بيا ولػ 
 كيشة.فقجت كل شيء، وتذقى بفقجىا ولػ ممكت كل شيء، ىحه الد
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 الربلة الػسيمة األولى لبلتراؿ با ألنيا تشيى اإلنداف عغ الفحذاء و السشكخ:

أييا األخػة الكخاـ، ىحه مغ ثسار الػصػؿ إلى هللا، الحقيقة أف هللا عد وجل حيشسا جعل الربلة الػسيمة األولى 
 أنيا نػر: لبلتراؿ بو، جاء الشبي عميو الربلة والدبلـ في أحاديث كثيخة وصف الربلة ب

 )) الربلة نػر (( 
 ] رواه مدمع عغ أبي مالظ األشعخؼ [.

بالربلة يذتق الشػر مغ هللا، وفي الربلة يذتق الصيػر، السؤمغ شاىخ ال في حقج وال في احتياؿ وال في كبخ 
 وال في قدػة وال في ضمع، كل الرفات السحمػمة السؤمغ بخؼء مشيا ألف هللا عد وجل قاؿ:

بَلَة َتْشَيى َعِغ اْلَفْحَذاءَ اْلُسشَكِخ َوَلِحْكُخ َّللاَِّ َأْكَبُخ﴾ ﴿ َوَأِقِع ا بَلَة ِإفَّ الرَّ  لرَّ
 (. 45) سػرة العشكبػت اآلية: 

 نييًا ذاتيًا، فالحؼ ال يشتيي مغ خبلؿ صبلتو عغ الفحذاء والسشكخ، صبلتو ال يقصف ثسارىا إشبلقًا:

بَلَة تَ  بَلَة ِإفَّ الرَّ  ْشَيى َعِغ اْلَفْحَذاءَ اْلُسشَكِخ َوَلِحْكُخ َّللاَِّ َأْكَبُخ﴾ ﴿ َوَأِقِع الرَّ
 (.  45) سػرة العشكبػت اآلية: 

ما معشى أكبخ ؟ قاؿ العمساء ذكخ هللا أكبخ ما فييا، وقاؿ بعزيع: ذكخ هللا لظ وأنت ترمي أكبخ مغ ذكخؾ لو، 
كشو إف ذكخؾ ألقى في قمبظ الشػر تخػ بو كيف ؟ إنظ إف صميت ذكختو، إنظ إف ذكختو أديت واجب العبػدية، ل

الخيخ خيخًا والذخ شخًا، لكشو إف ذكخؾ مشحظ الحكسة، ومغ يؤتى الحكسة فقج أوتي خيخًا كثيخًا، لكشو إف ذكخؾ 
 مشحظ األمغ قاؿ تعالى:

َوَلْع َيْمِبُدػا ِإيَساَنُيْع ِبُطْمٍع ُأوَلِئَظ َلُيُع اأْلَْمُغ َوُىْع  ( الَِّحيَغ َآَمُشػا20﴿ َفَأيُّ اْلَفِخيَقْيِغ َأَحقُّ ِباأْلَْمِغ ِإْف ُكْشُتْع َتْعَمُسػَف )
 ( ﴾ 22ُمْيَتُجوَف )

 ) سػرة األنعاـ ( 

 إنو إف ذكخؾ مشحظ الخضى، إنو إف ذكخؾ مشحظ الثقة بالشفذ.
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 مغ ثسار الربلة الرحيحة:

 ػ االتراؿ با العطيع: 0

حّج الخياؿ، ىل تجرؼ ماذا تفعل ؟ تترل بالسصمق، تترل بالعميع، أييا األخػة، ثسار الربلة الرحيحة تفػؽ 
 تترل بالحكيع، بالخحيع، بالقػؼ.

 َأَرى ﴾ ﴿ َقااَل َربََّشا ِإنََّشا َنَخاُؼ َأف َيْفُخَط َعَمْيَشا َأْو َأف َيْصَغى * َقاَؿ اَل َتَخاَفا ِإنَِّشي َمَعُكَسا َأْسَسُع وَ 
 ) سػرة شو (. 

ظ فسغ عميظ ؟ وإذا كاف عميظ فسغ معظ ؟ مغ ثسار الػصػؿ إلى هللا أف الربلة ليا ثسار يانعة وإذا كاف هللا مع
ججًا تقصفيا، أوؿ ثسخة أف السرمي في شيارة، صجره سميع، ال يحقج، ال يتكبخ، ال يؤذؼ، ال يدتعمي، ال يتآمخ، 

 سميع الرجر:

َ ِبَقْمٍب َسِميٍع )( ِإالَّ مَ 22﴿ َيْػـَ اَل َيْشَفُع َماٌؿ َواَل َبُشػَف )  ( ﴾ 21ْغ َأَتى َّللاَّ
 )سػرة الذعخاء(

قاؿ بعس العمساء: القمب الدميع القمب الحؼ ال يذتيي شيػة ال تخضي هللا، والقمب الدميع القمب الحؼ ال يرجؽ 
ال يعبج  خبخًا يتشاقس مع وحي هللا، والقمب الدميع القمب الحؼ ال يحكع شخع غيخ هللا، والقمب الدميع القمب الحؼ

 إال هللا:

َ ِبَقْمٍب َسِميٍع )22﴿ َيْػـَ اَل َيْشَفُع َماٌؿ َواَل َبُشػَف )  ( ﴾ 21( ِإالَّ َمْغ َأَتى َّللاَّ
 )سػرة الذعخاء(

 ػ القمب الدميع: 2

 مغ ثسار الربلة القمب الدميع.

 ػ مغ ثسار الػصػؿ إلى هللا أف تقصف مغ الربلة ثسارىا: 7

 أف تقصف مغ الربلة ثسارىا، شيارة ونػر وحبػر: مغ ثسار الػصػؿ إلى هللا
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 )) أرحشا بيا يا ببلؿ (( 
 ] أبػ داود عغ سالع بغ أبي الجعج [. 

 الربلة مشاجاة " لػ يعمع السرمي مغ يشاجي ما انفتل "، الربلة عخوج، والربلة معخاج السؤمغ الربلة عقل.

 )) ليذ لمسخء مغ صبلتو إال ما عقل مشيا (( 
 ألثخ [] ورد في ا

 لحلظ ورد في األثخ القجسي: 

)) ليذ كل مرل يرمي، إنسا أتقبل الربلة مسغ تػاضع لعطستي، وكف شيػاتو عغ محارمي، ولع يرخ عمى 
معريتي، وأشعع الجائع، وكدا العخياف، ورحع السراب، وآوى الغخيب كل ذلظ لي، وعدتي وجبللي إف نػر 

ل الجيالة لو حمسا، والطمسة نػرا، يجعػني فألبيو ، وجيو ألضػء عشجي مغ نػر الذسذ، عمى أف أجع
ويدألشي فأعصيو، ويقدع عمّي فأبخه، أكؤله بقخبي، وأستحفطو مبلئكتي، مثمو عشجي كسثل الفخدوس ال يسذ 

 ثسخىا، وال يتغيخ حاليا (( 
 ] رواه الجيمسي عغ حارثة بغ وىب [. 

 ػ االستستاع بالعبادات: 2

ػصػؿ إلى هللا أنظ تدتستع بالعبادات، ما الفخؽ بيغ العبادات والصقػس ؟ األدياف أييا األخػة، مغ عبلمات ال
األرضية الػضعية، فييا شقػس، فييا حخكات وسكشات وتستسات وإيساءات ال معشى ليا، أما العبادات كسا يقػؿ 

 اإلماـ الذافعي معممة بسرالح الخمق. العبادات معممة بسرالح الخمق، مثبًل الربلة:

بَلَة َتْشَيى َعِغ اْلَفْحَذاءَ اْلُسشَكِخ َوَلِحْكُخ َّللاَِّ َأْكَبُخ﴾ ﴿ وَ  بَلَة ِإفَّ الرَّ  َأِقِع الرَّ
 (. 45) سػرة العشكبػت اآلية: 

يعشي مدتحيل وألف ألف مدتحيل أف يختكب السرمي فاحذة أو مشكخًا أو أف يؤذؼ أو أف يدتعمي أو أف يتآمخ 
 حه ثسار الربلة.أو أف يخجع، إف الربلة تشيى، ى

 ﴿َوَلِحْكُخ َّللاَِّ َأْكَبُخ﴾
أكبخ ما فييا أو إف ذكخ هللا لظ وأنت ترمي أكبخ مغ ذكخؾ لو، مشحظ األمغ، الحخية، اإلرادة القػية، الخؤية 

 الرحيحة، الحكسة، الغشى، القػة، العدة، سبحانظ إنو ال يحؿ مغ واليت، وال يعد مغ عاديت. 
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 تػصف أثشاء تأدية العبادات: عد وجل بدعادة ال شعػر السؤمغ السترل با

لحلظ أييا األخػة، مغ ثسار الػصػؿ إلى هللا أف 
العبادة تدتستع بيا، تدتستع بذيخ رمزاف، رمزاف 
شيخ عبادة، أما عشج معطع الشاس شيخ فمكمػر، شيخ 
والئع، شيخ سيخ عمى السدمدبلت، أما رمزاف لظ 

اؿ با، مغ أجسل أشيخ الدشة، رمزاف اتر
رمزاف عبادة، رمزاف شاعة، مغ عبلمات وصػلظ 
إلى هللا أنظ تدتستع بالعبادات، أحيانًا إنداف يحج 
يعػد مغ الحج ويحجثظ عغ كل شيء إال الحج، أيغ 

سافخ، أيغ ندؿ، ركػب الصائخة، الػصػؿ عمى السصار، مغ استقبمو، الساء البارد، الصعاـ الصيب، االزدحاـ الحخ، 
سػد ؟ بساذا شعخت وأنت في اذا شعخت ؟ وأنت في الصػاؼ، بساذا شعخت وأنت أماـ الحجخ األوبالحج بس
؟ بساذا شعخت وأنت في عخفات ؟ ىحه السذكمة، أف عبلمة الػصػؿ إلى هللا تغجو العبادات مدعجًة، الدعي

 والحقيقة كسا قاؿ الذاعخ: 
 ليذ مغ مات فاستخاح بسيت إنسا السيت ميت األحياء

*** 

 ي الدساء أو نجاء الغخيدة شخيقاف ال ثالث ليسا أماـ اإلنداف:وح

 اإلنداف حيشسا يترل با يربح حيًا:
 ( ﴾ 022﴿ َأَو َمْغ َكاَف َمْيتًا َفَأْحَيْيَشاُه )

 ) سػرة األنعاـ( 

 ( ﴾ 22﴿َوَما َأْنَت ِبُسْدِسٍع َمْغ ِفي اْلُقُبػِر )
 )سػرة فاشخ(

ميت، أو كالبيت  اإلنداف مغ دوف اتراؿ با
 الخخب، لحلظ اآلية الكخيسة:
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ُسػِؿ ِإَذا َدَعاُكْع ِلَسا ُيْحِييُكْع )  ( ﴾ 24﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا اْسَتِجيُبػا َلِلَِّ َوِلمخَّ
 ) سػرة األنفاؿ( 

 دقق:

 ( ﴾ 11﴿ َفِإْف َلْع َيْدَتِجيُبػا لظ َفاْعَمْع َأنََّسا َيتَِّبُعػَف َأْىَػاَءُىْع )
 )سػرة القرز(

أنت عمى أحج شخيقيغ ال ثالث ليسا إما أف تدتجيب  أو أف تدتجيب لميػػ، إما أف تكػف مع هللا أو مع 
اليػػ، مع هللا والجار اآلخخة، مع اليػػ والجنيا، إما أف تدتجيب لػحي الدساء وإما أف تدتجيب لشجاء الغخيدة 

 فحلظ:

ُسػِؿ ِإَذا َدَعاُكْع ِلَسا ُيْحِييُكْع َواْعَمُسػا َأفَّ َّللاََّ َيُحػُؿ َبْيَغ اْلَسْخِء َوَقمْ ﴿ َياَأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا ا ( 24ِبِو )ْسَتِجيُبػا َلِلَِّ َوِلمخَّ
 ﴾ 

 ) سػرة األنفاؿ(. 

 العاقل مغ راجع حداباتو مغ حيغ ْلخخ:

جع حداباتشا مغ حيغ آلخخ، أف نتأمل في أييا األخػة الكخاـ، أتسشى عمى نفدي وأنا معكع وأتسشى عميكع أف نخا
 صبلتشا، ىل ىحه الربلة التي أرادىا هللا ؟

أحيانًا يحجثشي أخ كاف بالعسخة وصمى بالحـخ السكي وبكى بكاء شجيجًا يقػؿ لي: ىحه ىي الربلة التي أرادىا هللا، 
مخات في اليـػ مغ أجل  ىحه الربلة تذعخ بيا كأنظ ممكت كل شيء، يعشي إلو عطيع يجعػؾ إلى الربلة خسذ

أف تكػف واقفًا ببل معشى حخكات وسكشات تبجأ بالتكبيخ، تشتيي بالتدميع، وأنت غارؽ في خػاشخ وفي حدابات ؟ 
قاؿ شخز صميت السغخب ركعتيغ، قاؿ ثبلثة أكيج، قاؿ ما الجليل ؟ قاؿ ألنو أنا عشجؼ ثبلثة صشاديق بعسمي 

وؿ صشجوؽ، وثاني ركعة ثاني صشجوؽ، وبثالث ركعة ثالث وكل صشجوؽ فيو مذكمة، حميت بأوؿ ركعة أ
صشجوؽ، ثبلثة أكيج صمى ىػ، خػاشخ ال عبلقة ليا بالربلة تأتيظ وأنت في الربلة ىحه صبلة أرادىا هللا عد 
وجل ؟ إذا شخز هللا عد وجل أكخمو بالعسخة أو بالحج وصمى في بيت هللا الحخاـ يذعخ أف ىحه الربلة مع 

 ربلة مع البكاء، ىحه الربلة مع الػصػؿ إلى هللا، ىي الربلة التي أرادىا هللا عد وجل . القخب، ىحه ال
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 صبلة اإلنداف ال تقبل إال مسغ تػاضع لعطسة الخالق و كّف شيػاتو عغ محارمو:

لحلظ دائسًا أنا أستخجـ ىحا السثل حيشسا أقػؿ إنداف ىحه كمسة تغصي ستة آالؼ مميػف، يكفي أف أضيف صفة 
نداف أقػؿ إنداف مدمع، مغ ستة آالؼ مميػف إلى ألف ونرف مميػف ضاقت الجائخة، قمت إنداف مدمع عخبي لئل

خسدسئة مميػف، إنداف مدمع عخبي مثقف ضاقت أكثخ، قل شبيب، قل شبيب قمب، كمسا أضفت صفة ضاقت 
 الجائخة، قيدػا عمى ىحه السثل ىحه اآلية: 
نَداَف ُخِمَق َىُمػًعا ُو اْلَخْيُخ َمُشػًعا * إاّل اُلُسَرّمِيَغ ﴾  ﴿ ِإفَّ اإلِْ خُّ َجُدوًعا * َوِإَذا َمدَّ ُو الذَّ  * ِإَذا َمدَّ

 ) سػرة السعارج (

 مميار وخسدسئة مميػف مدمع في األعّع األغمب مميار مشيع يرمػف:

اِئِل َواْلَسْحُخوـِ * ﴿ ِإالَّ اْلُسَرمِّيَغ * الَِّحيَغ ُىْع َعَمى َصبَلِتِيْع َداِئُسػَف * َوالَِّحيَغ  ْعُمػـٌ * لِّمدَّ ِفي َأْمَػاِلِيْع َحقٌّ مَّ
ْغ َعَحاِب َربِِّيع مُّْذِفُقػَف * ِإفَّ َعَحاَب َربِِّيْع غَ  يِغ * َوالَِّحيَغ ُىع مِّ ـِ الجِّ ُقػَف ِبَيْػ ْيُخ َمْأُمػٍف * َوالَِّحيَغ ُىْع َوالَِّحيَغ ُيَرجِّ

َظ  َعَمى َأْزَواِجِيْع َأْو َما َمَمَكْت َأْيَساُنُيْع َفِإنَُّيْع َغْيُخ َمُمػِميَغ * َفَسِغ اْبَتَغى َوَراء َذِلَظ َفُأْوَلئِ ِلُفُخوِجِيْع َحاِفُطػَف * ِإالَّ 
الَِّحيَغ ُىْع َعَمى ُىُع اْلَعاُدوَف * َوالَِّحيَغ ُىْع أِلََماَناِتِيْع َوَعْيِجِىْع َراُعػَف * َوالَِّحيَغ ُىع ِبَذَياَداِتِيْع َقاِئُسػَف * وَ 

 َصبَلِتِيْع ُيَحاِفُطػَف * ُأْوَلِئَظ ِفي َجشَّاٍت مُّْكَخُمػَف ﴾ 
 ) سػرة السعارج (.

 كمسا أضفت صفة ضاقت الجائخة لحلظ األثخ القجسي الحي يحل ىحه السذكمة:

مى )) ليذ كل مرل يرمي، إنسا أتقبل صبلة مسغ تػاضع لعطستي وكف شيػاتو عغ محارمي ولع يرخ ع
معريتي وأشعع الجائع، وكدا العخياف، ورحع السراب وآوى الغخيب كل ذلظ لي، وعدتي وجبللي إف نػر وجيو 
ألضػء عشجي مغ نػر الذسذ، عمى أف أجعل الجيالة لو حمسا، والطمسة نػرا، يجعػني فألبيو ، ويدألشي 

كسثل الفخدوس ال يسذ ثسخىا، وال فأعصيو، ويقدع عمي فأبخه، أكؤله بقخبي، وأستحفطو مبلئكتي، مثمو عشجي 
 يتغيخ حاليا (( 

 ] رواه الجيمسي عغ حارثة بغ وىب [. 

أييا األخػة، ىحا المقاء الصيب أنت إذا وصمت إلى هللا ما ىي ثسار الػصػؿ ؟ الحجيث كاف عغ ثسار الػصػؿ 
 إلى هللا.



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

611 

 مػضػع اإلعجاز العمسي:

 نشتقل إلى السػضػع العمسي. 

 ساوات واألرض يزعشا وجيًا لػجو أماـ عطسة هللا:التفكخ في خمق الد

أييا األخػة، نحغ ألفشا أنظ إذا أردت أف تصمب العمع الذخعي لظ أف تجرس الفقو والتفديخ والحجيث والديخة وفي 
مػضػعات كثيخة، كالفقو السقارف، أو تاريخ التذخيع اإلسبلمي، أو أصػؿ الفقو إلى آخخه، لكغ يغيب عغ 

صل الجيغ أف تعخؼ هللا، أصل الجيغ معخفتو والحؼ أقػلو دائسًا، إف عخفت اآلمخ، ثع عخفت األمخ السدمسيغ أف أ
 تفانيت في شاعة اآلمخ، أما إذا عخفت األمخ ولع تعخؼ اآلمخ تفششت في التفمت مغ األمخ.

كػنية في لحلظ بحدب ما في القخآف الكخيع مغ آيات تقتخب مغ ألف آية تتحجث عغ التفكخ، وعغ اآليات ال
الدساوات واألرض، وعغ اآليات في خمق اإلنداف، بحدب ىحه اآليات الكػنية يتزح أنو يشبغي أف نتفكخ في 
خمق الدساوات واألرض، وأقػؿ لكع دائسًا إف التفكخ في خمق الدساوات واألرض يزعشا وجيًا لػجو أماـ عطسة 

يق إلى هللا، ويعّج أوسع باب نجخل مشو عمى هللا، هللا، بل إف التفكخ في خمق الدساوات واألرض يعّج أقرخ شخ 
ألف ىشاؾ عمسًا بو وأف ىشاؾ عمسًا بأمخه وأف ىشاؾ عمسًا بخمقو، العمع بو أصل الجيغ، والعمع بأمخه أصل عمع 
الذخيعة، والعمع بخمقو أصل صبلح الجنيا، السدمع بحاجة ماسة إلى أف يعخفو كي يدتقيع عمى أمخه، إف عخفت 

 عخفت األمخ تفانيت في شاعة اآلمخ. اآلمخ ثع 

 األنف مغ آيات هللا الجالة عمى عطستو:

مثل بديط ىحا األنف جياز بالغ الجقة، بجاخل األنف سصػح متجاخمة، يعشي اليػاء يسذي باألنف مدافة شػيمة 
فبيحه السدافة لساذا ؟ قاؿ ألف اإلنداف حخارتو سبعة وثبلثػف وفي أياـ الذتاء قج يدتشذق ىػاء حخارتو صفخ، 

 الصػيمة بيحا الديخ بيغ الدصػح الستجاخمة يدخغ يرل إلى الخئة بجرجة مشاسبة ججًا 
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 الججار الػحذي لجػؼ األنف )مقصع ناصف { سيسي} (
 

ىحه الدصػح الستجاخمة ليا ميدة، فييا أوعية دمػية تختز بعزبلت، ىحه العزبلت إذا اتدعت زادت كسية الجـ 
عمى أنفو بالسخآة في أياـ البخد الذجيج يخػ أنفو أحسخ المػف، مغ أيغ جاء ىحا المػف ؟ جاء مغ فاإلنداف لػ نطخ 

تػسع األوعية الجمػية في األنف، تتػسع تأتي كسية دـ ساخشة تدخغ ىحه الدصػح، فاليػاء الحؼ يسذي بيشيا 
و استخجـ ىحه السيدات اليائمة، يدخغ، لحلظ كل إنداف يتشفذ مغ فسو يراب بأمخاض كثيخة أما إذا تشفذ مغ أنف

سصػح متجاخمة مدودة بأوعية دمػية ذات عزبلت إذا اتدعت زادت كسية الجـ وسخغ اليػاء الحؼ ندتشذقو عغ 
 شخيق األنف. 
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 شخاييغ جػؼ األنف
 

في  اآلف ىحه الدصػح مغصاة بسادة مخاشية، مادة لدجة، مغ شأف ىحه السادة أف تدتقصب الغبار والسػاد العالقة
الغبار، أحيانًا إنداف يسذي في شخيق فيو غبار يدتشذق اليػاء، ذرات الغبار تعمق عمى سصػح السادة السخاشية، 
فحيشسا يشطف أنفو يخػ سػادًا أحيانًا، الحكسة البالغة، لػ فخضشا أف ىحا اليػاء يسخ باألنف، وبعس ذرات الغبار 

دىا ؟ أشعار باألنف، في سصػح عمييا مادة مخاشية لدجة، نجت مغ أف تعمق بالسادة السخاشية، ما الحؼ يرصا
وىشاؾ أشعار، و أوعية مع عزبلت، وىشاؾ مدافة شػيمة فكل ىحه الخرائز مغ أجل أف تدتشذق ىػاًء نقيًا 

 ساخشًا يتشاسب مع حخارة الجدع.

 الغ ؟ ىحا األنف قزية سيمة ؟ أليذ وراءه تخصيط عقل أوؿ ؟ حكسة بالغة ؟ رحسة بالغة ؟ عمع ب

 وضيفة األعراب الذسية:

اآلف اإلنداف بيحا األنف يذع، كع عرب شسي ؟ عذخوف مميػف عرب لمذعٍّ، يشتيي كل عرب بدبعة أىجاب، 
اليجب مغسذ بسادة أيزًا مخاشية، ىحه السادة تتفاعل مع الخائحة، تذكل شكبًل ىشجسيًا، ىحا الذكل اليشجسي رمد 

الجماغ ويدتقخ في الحاكخة الذسية، كيف تعخؼ أف في ىحا الصعاـ نعشع مثبًل، ىحه الخائحة، ىحا الذكل يذحغ إلى 
أو ىشاؾ مادة معيشة ، ىحا الذكل يعخض عمى الحاكخة األنفية، قاؿ بعس العمساء ىشاؾ عذخة آالؼ بشج شسي، 
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 ة: فيحا الخمد يعخض عمى عذخة آالؼ بشج، عشج التصابق تقػؿ أنا أشعخ أف في الصعاـ السادة الفبلني
نَداَف ِفي َأْحَدِغ َتْقِػيٍع ﴾   ﴿ َلَقْج َخَمْقَشا اإلِْ

 ) سػرة التيغ (. 

 

صػرة تػضح الخبليا الذسية في األنف و البرمة الذسية و السدمظ الذسي ) العربػنات الذسية تتمقى حذ الذع 
البرمة  بأىجابيا السػجػدة في السشصقة الذسية بالغذاء السخاشي في سقف الحفخة األنفية ثع يشتقل التشبيو إلى

 الذسية ثع إلى السدمظ الذسي ثع إلى مخاكد الذع في الجماغ (
 

تحكخ أف ىحا األنف فيو سصػح متجاخمة، فيو أوعية ذات عزبلت تتدع عشج البخد، تحكخ فيو مادة مخاشية 
عرب، كل  الصصياد ذرات الغبار، تحكخ فيو أشعار، ثع تحكخ أف العرب الذسي مؤلف مغ عذخيغ مميػف 

عرب يشتيي بدبعة أىجاب، كل ىجب مغسذ بسادة مخاشية، تتفاعل ىحه األىجاب مع الخائحة، يشتج مغ ىحا 
التفاعل شكل ىشجسي ىػ رمد ىحه الخائحة، ىحا الذكل يشتقل إلى الجماغ إلى مخكد الذع وىشاؾ الحاكخة الذسية، 

 صعاـ السادة الفبلنية:يعخض ىحا الخمد عمى بشػد الحاكخة الذسية تكتذف أف في بال

نَداَف ِفي َأْحَدِغ َتْقِػيٍع ﴾   ﴿ َلَقْج َخَمْقَشا اإلِْ
 ) سػرة التيغ (.
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 فإف لع يعخؼ ربو: 

 ( ﴾ 1﴿ ُثعَّ َرَدْدَناُه َأْسَفَل َساِفِميَغ )
 ) سػرة التيغ (. 

 تفكخ اإلنداف في جدسو يػصمو إلى الخالق سبحانو:

لظ مغ جدسظ ؟ ىحا الذعخ، العيغ، األنف، الذفتاف، المداف، الحشجخة،  أييا األخػة الكخاـ، ىشاؾ شيء أقخب
القربة اليػائية، السخؼ، السعجة، األمعاء، البشكخياس، الكبج، القمب، الخئتيغ، العزبلت، الجماغ، األعراب، 

 الشخاع الذػكي، أنت أماـ جدع معجد. 
 أتحدب أنظ جـخ صغيخ وفيظ انصػى العالع األكبخ

*** 
 ( ﴾ 20َأْنُفِدُكْع َأَفبَل ُتْبِرُخوَف ) ﴿ َوِفي

 ) سػرة الحرايات (

ُْوِلي األْلَباِب * الَِّحيَغ َيحْ  َساَواِت َواأَلْرِض َواْخِتبَلِؼ المَّْيِل َوالشََّياِر ْلَياٍت ألِّ ُكُخوَف َّللّاَ ِقَياًما ﴿ ِإفَّ ِفي َخْمِق الدَّ
َساَواِت َواأَلْرِض ﴾ َوُقُعػًدا َوَعَمَى ُجُشػِبِيْع َوَيَتَفكَُّخو  َف ِفي َخْمِق الدَّ

 ) سػرة آؿ عسخاف (.

 الرػر مأخػذة مغ السخجعيغ التالييغ : 
F-netter - Fox Human Physiology 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 عبادة التفكخ -حقائق اإليساف  -2-( مقػمات التكميف : قزايا اإليساف 63-61الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
 والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

 األعساؿ اإلرادية و الئلرادية في حياة اإلنداف:

، مع الجرس الخامذ والثبلثيغ مغ دروس العقيجة واإلعجاز، ونحغ في مػضػعات نذخح أيي ا األخػة األكاـر
 .قزايا اإليساف 

أوؿ حقيقة اإلنداف يقـػ بأعساؿ إرادية بإرادتو، 
باختياره، وىشاؾ أعساؿ تجخؼ في جدسو الإرادية، 
ضخبات قمبو الإرادية، تشفدو في الميل الإرادؼ، عسل 

إرادؼ، هللا عد وجل لكخمو وحكستو أعفانا األجيدة ال
مغ آالؼ األعساؿ ضسغ الجدع، اليزع، والتسثل، 
ووضائف ىزسية وتشفدية وكيساوية ال تعج وال 
تحرى كميا أعساؿ الإرادية، أنت تأكل وانتيى 
زاتيا، األمخ، أما الصعاـ انتقل مغ مكاف لسكاف بعج السعجة انتقل إلى االثشي عذخ، الرفخاء صبت بعس مفخ 

البشكخياس صب، الكبج عسل، ىحا شيء أعفاؾ هللا مشو، لػ كمفظ أف تقـػ بو تحتاج أربع خسذ ساعات بعج 
الصعاـ لميزع، لػ كمفظ تقـػ بزخبات القمب يجب أال تشاـ، تشاـ تسػت، لػ كمفظ بالتشفذ شيء ال يحتسل، 

فاؾ هللا مشيا، لكغ لظ أعساؿ إرادية تختارىا التشفذ، ضخبات القمب، اليزع، أعساؿ ال تعج وال تحرى الإرادية أع
 أنت. 
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 ما مغ حخكة يتحخكيا اإلنداف إال وراءىا رؤيا والخؤيا يخافقيا السيل والحب:

الدؤاؿ اآلف كيف تختار العسل ؟ لساذا ذىبت إلى فبلف، لساذا لبيت ىحه الجعػة، لساذا أقست دعػػ عمى فبلف ؟ 
 تدوجت ىحه السخأة ؟  لساذا سافخت إلى ىحا السكاف ؟ لساذا

لساذا تكمست كبلمًا بخبلؼ الػاقع ؟ ىشاؾ أعساؿ 
إرادية ىحه األعساؿ اإلرادية ما الباعث ليا ؟ الباعث 
ليا رؤيا، يعشي الدارؽ ماذا رأػ ؟ رأػ أنو إذا سخؽ 
سيأخح مااًل وفيخًا ببل جيج، ويطغ أنو أذكى مغ كل 
 مغ حػلو وغاب عشو أنو بعج حيغ يربح في قبزة

 العجالة ويحاسب حدابًا عديخًا.
العسل قبمو في رؤيا والعسل يخافقو ميل، رؤيا وميل، 
والسيل متعمق بالخؤيا، البصػلة أف تكػف الخؤيا 

صحيحة، فكل إنداف يغر السدمسيغ ماذا رأػ ؟ عشجما يبيع بزاعة بمراقة مغ دولة كبيخة ججًا ومتفػقة ججًا 
س أف ىحه البزاعة صشع الجولة الفبلنية بمراقة وضعيا عمى ىحا يأخح ضعف ثسشيا استصاع أف يقشع الشا

، والقساش مغ أسػأ Made in Franceالقساش، شبعًا ىشاؾ لراقات عغ شخيق السكػاة تربح صشع فخندا )) 
 أنػاع األقسذة، ىحا الحؼ غر ما الحؼ رأػ ؟ رأػ أف الغر عسل ذكي وفيو دخل كبيخ.

تتحخكيا، ما مغ مػقف تقفو، ما مغ كبلـ تقػلو، ما مغ ابتدامة تبتدسيا، ما صجقػا أييا األخػة، ما مغ حخكة 
مغ تجيع تتجيسو، ما مغ صػت تخفعو، ما مغ مػدة تطيخىا إال وراءىا في رؤيا والخؤيا يخافقيا السيل والحب، 

 ىحه الحقيقة األولى. 

 أعطع عصاء إليي لئلنداف أف يسمظ رؤيا صحيحة:

ؼ صحت رؤيتو، أعطع عصاء إليي أف تسمظ رؤيا صحيحة، السخابي، عمى اآللة اآلف مغ ىػ السؤمغ ؟ الح
 الحاسبة أقخض ىحا السميػف سيأتيو مميػف و مئتي ألف أما بالقخآف: 
َبا ) ُ الخِّ  ( ﴾ 273﴿ َيْسَحُق َّللاَّ

 (276)سػرة البقخة:
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طخؾ لتجسع أمػااًل شائمة ثع يتمفيا هللا عد وجل إف صّح التعبيخ خياراتو في معامبلت خمقو ال تعج وال تحرى، يشت
في حخيق، يشتطخؾ لتجسع أمػااًل شائمة فتؤخح مشظ مرادرة لخصأ تختكبو دوف أف تشتبو، أنت في قبزة هللا، أنا 
الحؼ أراه بصػلة السؤمغ، عطسة السؤمغ إف صّح التعبيخ أنو يسمظ رؤيا صحيحة، ال يػجج بحياتو مفاجآت، ال 

 يشييو ألنو يخػ أف شاعة هللا خيخ كميا.يػجج دمار، ال يػجج عسل 

 )) استقيسػا ولغ تحرػا ((

 ] ابغ ماجو عغ ثػباف [

يخػ أنو إذا وقف عشج حجود هللا ضسغ الدبلمة، وأنو 
إذا فعل الخيخ ضسغ الدعادة، وانو إذا ربى أوالده 
ضسغ السدتقبل، رؤيتو صحيحة، لحلظ أييا األخ 

غ بيػت هللا كي الكخيع أنت حيشسا تأتي إلى بيت م
تتعمع، أنت تقـػ بأعطع عسل تقـػ بعسل، اسسو في 
عالع االقتراد استثسارؼ تدتثسخ ىحه الداعة كي 
تعخؼ الحقيقة، كي تتحخؾ في اليـػ التالي وفق ما سسعت، يعشي معطع الشاس ُيجمخوف بفعل وراءه رؤيا خاشئة، 

إف كل إنداف ال يجخل هللا في حداباتو ىػ مغ أغبى أحيانًا اإلنداف يفكخ بعيجًا عغ مشيج هللا بل إني أقػؿ 
األغبياء، ومغ أحسق الحسقى، ألف القػػ السصمقة في الكػف التي بيجىا كل شيء تجاىميا وتػىع نفدو قػيًا وأخح 
ما ليذ لو، فجاء العقاب األليع لحلظ أنت حيشسا تحزخ درس عمع تتعمع فيو أحكاـ ىحا الجيغ العطيع، أنت تزسغ 

 وسعادتظ في الجنيا واآلخخة. سبلمتظ

 ما مغ خخوج عغ مشيج هللا إال بدبب الجيل ألف الجيل أعجى أعجاء اإلنداف:

أنا يسكغ أف أشخح عميكع آالؼ السذكبلت السيمكة سببيا جيل، أنا أذكخ أف أوؿ خصبة ألقيتيا في ىحا السدجج 
جج وصار يبكي بالخامدة والخسديغ، عاـ أربع وسبعيغ، انتييت مغ الخصبة التقى بي إنداف في صحغ السد

سألتو عغ الدبب، قاؿ زوجتي تخػنشي، قمت لو: مع مغ ؟ قاؿ: مع جارؼ، كيف عخفيا جارؾ ؟ قاؿ: مخة زارني 
الجار، وأنا أشفقت عمييا أف تبقى وحجىا في غخفتيا، فجعػتيا إلى أف تديخ معشا، يبجو لفتت نطخه كاف ودودًا في 

حت لو، بجأت السذكمة، لػ حزخ درس عمع واحج ويعمع أحكاـ الذخيعة ما فعل ىحا، غياب زوجيا، شخؽ الباب فت
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أرػ أنو ما مغ مريبة  قرز كثيخة ججًا، بل إني
عمى وجو األرض مغ آدـ إلى يـػ القيامة إال بدبب 
خخوج عغ مشيج هللا، وما مغ خخوج عغ مشيج هللا 
إال بدبب الجيل، والجيل أعجػ أعجاء اإلنداف، 

 أىل الشار في الشار ىي الجيل: وأزمة 
﴿ َوَقاُلػا َلْػ ُكشَّا َنْدَسُع َأْو َنْعِقُل َما ُكشَّا ِفي َأْصَحاِب 

ِعيِخ )  ( ﴾ 01الدَّ
 ) سػرة السمظ (.

في رؤيا، تحزخ إلى ىشا مغ أجل أف ترح رؤيتظ، تحزخ إلى ىشا مغ أجل أف تخػ الحق حقًا والباشل باشبًل، 
ف تخػ مشيج هللا ىػ الصخيق األمثل والسػصل إلى الدبلمة والدعادة، لكغ هللا عد تحزخ درس العمع مغ أجل أ

بكخمو وفزمو أعانشا، كيف أعانشا ؟ حبب إليشا اإليساف وزيشو في قمػبشا، وكخه إليشا الكفخ والفدػؽ والعرياف، 
بًل سيئًا يذعخ بقمق، مغ اإلنداف إذا عسل عسبًل صالحًا يذعخ بخاحة نفدية، يذعخ بتألق، بدعادة، فإذا عسل عس

أيغ جاء القمب ؟ ىػ أف فصخة اإلنداف متػافقة تػافقًا تامًا مع مشيج هللا، فأؼ شيء أمخؾ هللا أف تفعمو بخمجظ 
عمى محبتو، وأؼ شيء نياؾ هللا أف تفعمو بخمجظ عمى بغزو، لحلظ في فشجؽ بألسانيا كتب عمى الدخيخ إذا لع 

 فخاششا إنيا وثيخة ولكغ العمة في ذنػبظ إنيا كثيخة.تشع ىحه الميمة فالعمة ليدت في 

 أشقى الشاس مغ بشى عسمو عمى إيحاء غيخه:

اإلنداف ميسا كاف مشحخفًا حيشسا يعري هللا يذعخ 
بزيق بقمق، لحلظ الحيغ يبشػف عسميع عمى إيحاء 
الشاس، وعمى نيب أمػاليع، وعمى إلقاء الخعب في 

ػتيع، اختل تػازنو قمػبيع، ىؤالء أشقى الشاس في بي
بفصختو يجرؾ أنو يبشي عسمو عمى إيحاء الشاس، أو 
عمى إلقاء الخعب في قمػبيع، أو عمى ابتداز أمػاليع، 
في حداب دقيق حداب الفصخة، أخ روػ لي قرة: 
في لبشاف إنداف يقػد مخكبة بعج الداعة الثانية ليبًل 
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لدػؽ فجىذ ىحا الصفل، ومات فػرًا والداعة الثانية يبجو آب في الريف أرسل رجل ابشو ليذتخؼ لو حاجة مغ ا
ليبًل وما مغ أحج، ُسجل ىحا الزبط ضج مجيػؿ، والحؼ دىذ ىحا الصفل نجا مغ أؼ عقاب مغ قبل الجولة، 
أكثخ مغ أربعيغ يػمًا ما استصاع أف يشاـ الميل، ثع ذىب إلى شبيب نفدي وحجثو عسا جخػ فقاؿ لو البّج مغ دفع 

 غ أجل أف تشاـ، في حداب دقيق ألف هللا:الجية ألىمو م
يَساَف َوَزيََّشُو ِفي ُقُمػِبُكْع َوَكخََّه ِإَلْيُكْع اْلُكْفَخ َواْلُفُدػَؽ وَ   (﴾ 7اْلِعْرَياَف )﴿ َوَلِكغَّ َّللاََّ َحبََّب ِإَلْيُكْع اإلِْ

 )سػرة الحجخات(

 مغ صحت رؤيتو صحت عقيجتو و مغ فدجت رؤيتو فدج عسمو:

ػة، نحغ في أمذ الحاجة إلى أف ترح رؤيتشا، إف صحت رؤيتشا صح عسمشا، وإف فدجت رؤيتشا فدج أييا األخ
 عسمشا، ويشبغي أف ترحح رؤيتشا مغ خبلؿ الكتاب والدشة، مثبًل قاؿ تعالى:

 ( ﴾ 70﴿ َوَمْغ ُيِصِع َّللاََّ َوَرُسػَلُو َفَقْج َفاَز َفْػًزا َعِطيًسا )
 ) سػرة األحداب(

أف شاعة هللا وشاعة رسػلو ىػ الفػز  ىل تخػ أنت
العطيع ؟ قج تعخض عميظ صفقة أرباحيا فمكية، لكغ 
البزاعة محخمة أو مفدجة أو تديع في إفداد 
السجتسع أحيانًا، أنت حيشسا تخكميا بقجمظ وتدتغشي 
عغ كل ىحا الخبح معشى ذلظ أف رؤيتظ صحيحة وأف 
حا رؤيتظ متصابقة مع مشيج هللا، وحيشسا تخػ أف ى
الساؿ الػفيخ لغ تدتصيع أف تفػتو وأف هللا غفػر 
رحيع، ىحه بمػػ عامة، اإلنداف لسا يختكب معرية 

يفمدفيا، يعصيظ فمدفة ال تقبل عشج هللا إشبلقًا، فحيشسا يأتي العقاب اإلليي تأتي السعالجة اإلليية يشجـ أشج الشجـ، 
 لحلظ الحجيث الذخيف:

يَساَف (()) َمْغ َأَحبَّ َلِلَِّ، َوَأبْ   َغَس َلِلَِّ، َوَأْعَصى َلِلَِّ، َوَمَشَع َلِلَِّ َفَقْج اْسَتْكَسَل اإلِْ

 ] أبػ داود َعْغ َأِبي ُأَماَمَة[
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 تحب وفق مشيج هللا.

 الحب في هللا عيغ التػحيج والحب مع هللا عيغ الذخؾ:

ىشاؾ حب مع هللا، و حب في هللا، الحب في هللا 
 عيغ الذخؾ  عيغ التػحيج والحب مع هللا

الحب في هللا أف تحب رسػؿ هللا فخع مغ محبة هللا، 
أف تحب أصحابو جسيعًا فخع آخخ مغ محبة هللا، أف 
تحب التابعيغ وتابعي التابعيغ والعمساء العامميغ 
والفقياء والعمساء الخبانييغ، أف تحبيع جسيعًا أف تحب 

 أىمظ: 
 )) الحسج  الحي رزقشي حب عائذة (( 
 في األثخ [. ] ورد 

 أف تحب زوجتظ ىحا فخع مغ محبة هللا وفق مشيج هللا، ىحه التي أكخمظ هللا بيا، ىحه التي أمخؾ هللا أف تكخميا.

)) أكخمػا الشداء، فػ هللا ما أكخميغ إال كخيع، وال أىانيغ إال لئيع، يغمبغ كل كخيع، ويغمبيغ لئيع، وأنا أحب أف 
 لئيسًا غالبًا (( أكػف كخيسًا مغمػبًا مغ أف أكػف 

 ] ورد في األثخ [. 

 مغ أحّب  جاءت رؤيتو متػافقة مع مقاييذ القخآف الكخيع:

أييا األخػة، مغ أحب ، مغ أبغس ، مغ أعصى ، مغ مشع ، مغ وصل ، مغ قصع ، يعشي جاءت 
قزية إذا تعارض ُحباف ماذا نفعل ؟ مقاييدو، جاءت رؤيتو متػافقة مع مقاييذ القخآف الكخيع، يا أخي عشجنا 

اإلنداف دائسًا يتبع الحب األقػػ، يعشي شاب عرامي، والجه فقيخ، دخل إلى السجارس، دخل جامعة، كل شسػحو 
ومدتقبمو أف يشاؿ شيادة عميا يتعيغ بيا بسشرب رفيع، لو دخل وفيخ يحقق لو زواجو وشخاء بيت ومكانة 

كثيخة، يكػف لو مدتقبل، يكػف شيئًا محكػرًا، يكػف لو مكانة، دخمو معقػؿ، اجتساعية مخمػقة، ىحا الذيء يحبو 
حاجاتو مؤمشة، ىحا شيء أحبو ىحا الذاب كثيخًا، ترػر مدتقببًل يحسل دكتػراه، لو بيت فخع، سيارتو عمى الباب، 
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ف يديخ مع أصجقائو، زوجتو كسا يتسشى، مثقف ثقافة عالية، مكانتو االجتساعية عالية، ىشاؾ أشياء أخخػ يحبيا أ
أف يحىب إلى الشدىات، أف يأكل أشيب الصعاـ، حبو لسدتقبمو يغمب عميو يعتحر عغ آالؼ الجعػات وعغ آالؼ 
الديخات وعغ آالؼ األشياء السستعة، حبو لسدتقبمو الستألق أكبخ مغ حبو ليحه المحائح الصارئة والتي تدوؿ بعج 

 انتيائيا.
 أكبخ، فيدتيقع السؤمغ اآلف الشـػ محبب لكغ حّب هللا

أحيانًا في الريف الثالثة والشرف )الفجخ(، نائع 
الداعة الػاحجة، ساعة ونرف يدتيقع يغمب عميو 
حب هللا، أحيانًا دخمو محجود يحب هللا كثيخًا فيجفع 
جدءًا مشو صجقة، ىحا الساؿ الحؼ دفعو ىػ بحاجة 
إليو ويحب الساؿ، السؤمغ وأؼ إنداف يحب الساؿ 

حبو  غمب عميو فأنفق ىحا الساؿ، لحلظ إذا لكغ 
تعارض ُحباف السؤمغ في األعع األغمب يتبع الحب 
 األقػػ، األقػػ أف يحب هللا وىحا معشى اآلية الكخيسة: 

ِو َوَنَيى الشَّْفَذ َعِغ اْلَيَػى ) ـَ َربِّ  ﴾ ( 40( َفِإفَّ اْلَجشََّة ِىَي اْلَسْأَوى )41﴿ َوَأمَّا َمْغ َخاَؼ َمَقا
 ) سػرة الشازعات(

 ىشاؾ ىػػ وىشاؾ شاعة ، واآلية الكخيسة:

 ﴿ َفِإْف َلْع َيْدَتِجيُبػا َلَظ َفاْعَمْع َأنََّسا َيتَِّبُعػَف َأْىَػاَءُىْع ﴾ 
 (.  50) سػرة القرز اآلية: 

 ﴿ َوَمْغ َأَضلُّ ِمسَِّغ اتََّبَع َىَػاُه ِبَغْيِخ ُىًجى مَِّغ َّللاَِّ ﴾ 
 (  50اآلية:  ) سػرة القرز

 ضخورة اإليساف في حياة كل إنداف:

أييا األخػة، لساذا اإليساف ضخورؼ ججًا ؟ عامة الشاس تكػف صحتو جيجة في مقتبل حياتو، لو عسل تجارؼ كبيخ، 
دخمو كبيخ، ما عشجه مذكمة أبجًا، ال يذعخ بحاجة إلى التجيغ، يذعخ بحاجة إلى الدخور، إلى الخاحة يديخ، 

تو ضعيفة، أذكاره قميمة، لكغ يدتستع بالحياة كسا يتسشى، مكاف عاـ فيو شاوالت عمييا خسخ ال يػجج يدافخ، صمػا
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مذكمة، ىشاؾ نداء كاسيات عاريات ال يػجج مذكمة، يحب االستستاع في الحياة، ىحا عشجه نقز معمػمات كبيخ 
أؼ لحطة هللا عد وجل يجعل حياة ال يذعخ بحاجة إلى الجيغ، ما عشجه مذكمة فسثل ىحا الػىع سببو الجيل، ب

اإلنداف جحيسًا ال يصاؽ، بأؼ لحطة، خثخة دـ ال تديج عغ رأس دبػس تتجسج في أدؽ األوعية في الجماغ اإلنداف 
يراب بالذمل، أو يراب بالعسى، أو يراب بفقج الحاكخة، فاإلنداف تحت ألصاؼ هللا ، قصخ شخيانو التاجي سبب 

قمب مفتػح، زرع شخيانًا، دخل في متاىة كبيخة، إذا شعخ بسكاف في جدسو متػـر ال  نذاشو إذا ضاؽ قميبًل عسمية
يشاـ الميل لعمو وـر خبيث ىػ الحؼ يقزي عمى 
حياتو، اإلنداف عشجه وىع أحيانًا حيشسا ال يذعخ 
 بحاجة إلى هللا في أؼ لحطة أنت في قبزتو 
و عمى اإلنداف ألف سبيل وسبيل، مغ صحتو 

سمو، مغ بيتو، مغ زوجتو، مغ أوالده، مسكغ، مغ ع
مغ الصخيق، مغ حادث سيخ، حادث سيخ واحج 
يجعل حياة اإلنداف جحيسًا، شاب في مقتبل حياتو 
عسل حادثًا شّل نرفو الدفمي، عسخه ست وعذخوف 
سشة، الحياة كميا أخصار مغ جسيع الجيات فالحؼ 

معطع الشاس، الجليل ال يدتقيع، ال يػجج عشجه شيء حخاـ يذعخ أنو ال يحتاج إلى الجيغ، أنا أقػؿ لكع ىحا شعػر 
كمو مقبػؿ، كمو يقػؿ لظ عادؼ، كشا بديخة عادؼ، فييا معرية كبيخة، كشا في مكاف في معرية أكبخ، عادؼ، 
ما معشى عادؼ ؟ شخعي ؟ اآلف كمسة مدتحجثة يقػؿ لظ عادؼ، تسذي بكل مفاتشيا ضاىخة عادؼ، ما معشى 

كمسة أعجب مشيا أشج العجب، ىحه زوجتظ كل مفاتشيا ضاىخة في الصخيق، عادؼ، يعشي عادؼ عادؼ ؟ أنا ىحه ال
 أنت معفى مغ تصبيق الذخع، ما معشى عادؼ ؟ ىكحا يقػؿ الشاس، سآتي بسثل، اآلية الكخيسة:

َبٍة َوَفِخُحػا ِبَيا َجاَءْتَيا ِريٌح ﴿ ُىَػ الَِّحي ُيَديُِّخُكْع ِفي اْلَبخِّ َواْلَبْحِخ َحتَّى ِإَذا ُكْشُتْع ِفي اْلُفْمِظ َوجَ  َخْيَغ ِبِيْع ِبِخيٍح َشيِّ
يغَ  َلِئْغ َأْنَجْيَتَشا ِمْغ َىِحِه  َعاِصٌف َوَجاَءُىْع اْلَسْػُج ِمْغ ُكلِّ َمَكاٍف َوَضشُّػا َأنَُّيْع ُأِحيَط ِبِيْع َدَعْػا َّللاََّ ُمْخِمِريَغ َلُو الجِّ

اِكِخيغَ   ( ﴾ 22)َلَشُكػَنغَّ ِمْغ الذَّ
 ) سػرة يػنذ ( 
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 مغ عخؼ هللا في الخخاء عخفو هللا في الذجة:

مخة روػ لي أحج األخػة الكخاـ كاف مزيف في شائخة والصائخة دخمت في سحابة مكيخبة، وتحصست مقجمتيا، 
ع، واختل تػازنيا، وكاف احتساؿ سقػشيا بالسئة تدعة وتدعيغ، يرف لي الخكاب، يزخبػف وجػىيع، يسدقػف ثيابي

يرخخػف بػيميع، خخجػا مغ مقاعجىع، أربكػا 
الصيار، الصيار غزب غزبًا شجيجًا ىػ يحتاج إلى 

 .ىجوء كي يترخؼ 
فأمخ كبار السزيفيغ أف ييجئيع قاؿ ما قبمػا، ال 
أستصيع، قاؿ ابحث عغ راكب محتـخ ليشب مكانظ، 
قاؿ رأيت إندانًا قاعجًا، ىادئًا، ىحا أفزل شخز، 

ميو، ىحا الػحيج، اإلنداف أحيانًا اقتخب مشو مغسى ع
يكػف بطخؼ صعب كثيخ أنت في قبزة هللا، الحع 
وال أبالغ إنداف ال يرمي، تخكيا أصيبت بدلداؿ يقدع 

ليذ أحج األخػة الكخاـ الطيخ يػجج في الجامع سبعة أو ثسانية، صف أو صفاف، بربلة الطيخ في السداجج 
لخصيف بعج الدلداؿ، شيء مخيف، أبجًا أؼ إنداف حيشسا يذعخ الحـخ مستمئ والرحغ مستمئ والربلة عمى ا

بالخصخ يرمي اآلف عخؼ هللا، لكغ البصػلة أف تعخفو وأنت صحيح معافى، البصػلة أف تعخفو وأنت شاب، أف 
 تعخفو وأنت قػؼ، أف تعخفو وأنت غشي، أف تعخفو وليذ عشجؾ مذكمة لكغ أؼ إنداف.

مييا خسدة خبخاء روس ىؤالء ممحجوف جسيعًا، أيزًا كانت عمى وشظ حجثشي أخ شائخة ذاىبة إلى مػسكػ ع
الدقػط، ىؤالء الخبخاء السمحجوف تػجيػا إلى هللا عشج الذجة، اإلنداف بالذجة يعخؼ هللا عد وجل، لحلظ إف عخفت 
بابًا وهللا هللا في الخخاء عخفظ في الذجة، اعخفو في الخخاء، أنا برخاحة أحيانًا آتي ليحا الجرس أرػ أمامي ش

ُأكبخىع وُأقجرىع وُأحبيع، شاب ال يذكػ مغ شيء لكغ يخيج أف يعخؼ هللا، يخيج أف يدتقيع عمى أمخه، يخيج أف 
يعخؼ مشيجو، ىحه بصػلة، أنت صحيح معافى أما أؼ إنداف أصابو مخض عزاؿ سيتػب وسيرمي وسيقخأ 

 القخآف بذكل عجيب. 
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 عج عشو:مغ شعخ أنو ال يحتاج إلى هللا تعالى ابت

أييا األخػة، الفكخة الثانية إياؾ أف تتػىع أنظ لدت 
بحاجة إلى هللا، لكغ مع األسف الذجيج الببلد التي 
فييا شجة شجيجة، وضغػط كثيخة، ومراعب، 
ومذكبلت، وعقبات، وفخص عسل قميمة، أسعار 
البيػت غالية ججًا، والدواج شبو مجسج، ىحه الببلد 

اجج عجيب، ىحه الذجة تخػ إقباؿ الشاس عمى السد
دفعتيع إلى باب هللا، تحىب إلى ببلد غشية ججًا، 
دخػؿ فمكية، كل شيء ميدخ، بخمزاف يمتقي في 
الجامع سبعة أشخاص، يحذ معطع الشاس أف الجيغ ليدػا بحاجة لو، دخل وسيارة، في ببلد البشديغ بسئة ليخة، 

ىشاؾ متع ال تعج وال تحرى مغ كل الشػاحي  بشديغ رخيز، الصعاـ رخيز، األمػر ميدخة، كل شيء مؤمغ،
 فكمسا شعخت أنظ ال تحتاج إلى ربظ تبتعج عشو، الجليل:
ْنَداَف َلَيْصَغى )  ( ﴾ 7( َأْف َرَآُه اْسَتْغَشى )3﴿ َكبلَّ ِإفَّ اإلِْ

 ) سػرة العمق (

 مغ شأف اإلنداف الغافل أنو يصغى إذا رأػ نفدو مدتغشيًا عغ هللا عد وجل. 

 نداف إلى األمغ و الخضا تجفعو إلى اإليساف:حاجة اإل 

شيء آخخ اإلنداف لساذا يقبل عمى الجيغ ؟ ىشاؾ نقصة دقيقة ججًا، الحقيقة أف الجيغ يحقق حاجاتظ األساسية، ما 
ىي أكبخ حاجة لظ ؟ الحاجة إلى األمغ، اآلف العالع في قمق مغ ارتفاع األسعار، قمق مغ كداد التجارة، قمق مغ 

ق مغ حرار اقترادؼ، قمق مغ حخب عالسية ثالثة، قمق مغ قرف جػؼ، قمق مغ ارتفاع ثسغ الفقخ، قم
 البتخوؿ، السقمقات ال تعج وال تحرى، اإلنداف حيشسا يؤمغ با، هللا وعجه باألمغ:

ْع َيْمِبُدػا ِإيَساَنُيْع ِبُطْمٍع ُأوَلِئَظ َلُيُع اأْلَْمُغ َوُىْع ( الَِّحيَغ َآَمُشػا َولَ 20﴿ َفَأيُّ اْلَفِخيَقْيِغ َأَحقُّ ِباأْلَْمِغ ِإْف ُكْشُتْع َتْعَمُسػَف )
 ( ﴾ 22ُمْيَتُجوَف )

 ) سػرة األنعاـ (
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 أنت بأمذ الحاجة إلى أمغ قاؿ تعالى:

ْغ َخْػٍؼ ﴾   ﴿ َأْشَعَسُيع مِّغ ُجػٍع َوآَمَشُيع مِّ
 ) سػرة قخير (

 وأكبخ عقاب يعاقب بو مجتسع:

َثبًل َقْخَيًة َكاَنْت آِمَشًة مُّْصَسِئشًَّة َيْأِتيَيا ﴿ َوَضَخَب َّللّاُ مَ 
ِرْزُقَيا َرَغًجا مِّغ ُكلِّ َمَكاٍف َفَكَفَخْت ِبَأْنُعِع َّللّاِ َفَأَذاَقَيا 
 َّللّاُ ِلَباَس اْلُجػِع َواْلَخْػِؼ ِبَسا َكاُنػْا َيْرَشُعػَف ﴾ 

 ) سػرة الشحل (

 أكبخ عصاء في الجنيا الذبع:

ْغ َخْػٍؼ ﴾ ﴿ َأْشَعَسيُ   ع مِّغ ُجػٍع َوآَمَشُيع مِّ
 ) سػرة قخير (.

ِبَأْنُعِع َّللّاِ َفَأَذاَقَيا َّللّاُ ِلَباَس ﴿ َوَضَخَب َّللّاُ َمَثبًل َقْخَيًة َكاَنْت آِمَشًة مُّْصَسِئشًَّة َيْأِتيَيا ِرْزُقَيا َرَغًجا مِّغ ُكلِّ َمَكاٍف َفَكَفَخْت 
 اُنػْا َيْرَشُعػَف ﴾ اْلُجػِع َواْلَخْػِؼ ِبَسا كَ 

 ) سػرة الشحل (.

لحلظ حاجاتظ األساسية، الحاجة إلى األمغ، الحاجة إلى الخضا، الحاجة إلى الحكسة، الحاجة إلى الدعادة، 
 حاجات ال تعج وال تحرى كميا تحقق لظ باإليساف.

 اإليساف مختبة عمسية وأخبلقية و جسالية في الػقت نفدو:

كبخ، لكغ بذكل أو بآخخ، اإليساف مختبة، مثبًل مسكغ تقػؿ فبلف دكتػر بالخياضيات وال أنت باإليساف الخابح األ
 يعخؼ جػاب ستة في سبعة مسكغ ؟ 
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كمسة دكتػر في الخياضيات يعشي دارس ىشجسة وجبخ 
ورياضيات حجيثة وتقميجية ومعادالت وفمظ، دارس 
أقػؿ مئات الكتب وثبلث وثبلثيغ سشة مجسػع دراستو 

حه الذيادة، كمسة دكتػر مختبة عمسية حتى ناؿ ى
حتسًا، السؤمغ مختبة عمسية، ما اتخح هللا وليًا جاىبًل 
لػ اتخحه لعمسو، اإليساف مختبة عمسية واإليساف مختبة 
أخبلقية، مدتحيل مؤمغ يكحب، أو يخػف، أو يغر، 
أو يحتاؿ، أو يسكخ، أو يعسل عسبًل سيئًا، مدتحيل 

تبة عمسية ومختبة أخبلقية ومختبة جسالية، السؤمغ يدتستع استستاعًا خاصًا، أذواقو السؤمغ مدتقيع، فاإليساف مخ 
مقجسة، أذواقو إيسانية، أذواقو فييا شيارة، أذواقو فييا جساؿ، أحيانًا إنداف يجمذ بسقيى، لعب الصاولة عمى 

ا خسخ، ىحه ندىة ؟ ىحه أشجه، واألغاني ترجح، والشداء الكاسيات العاريات يخصخ أمامو، والصاوالت في عميي
عقاب، الشدىة مكاف جسيل بعيج عغ صخب الشاس، مشاضخ جسيمة، أمامظ أىمظ وأوالدؾ، الحخكة نطيفة ال في 
معرية، ال في إثع، فالسؤمغ جسالياتو راقية ججًا، حتى احتفاالتو راقية، حتى أفخاحو راقية، حتى أحدانو راقية، 

ما في سقػط ىػ باألفق األعمى، فإذا قمت مؤمغ يعشي اإليساف مختبة حتى نذاشو راقية، حتى عبلقاتو راقية، 
 أخبلقية ومختبة عمسية ومختبة جسالية. 

 اإليساف ىػ االنزباط وفق مشيج هللا عد وجل:

أييا األخػة، نحغ أماـ حقائق، حقيقة اإليساف أنظ 
عخفت هللا ال يكفي، وأقبمت عميو، عخفتو و أقبمت 

وإعخاض، أحيانًا أستاذ يقف  عميو ألف الكفخ تكحيب
أماـ الصبلب، ضخع الجثة، صػتو جيػرؼ، يسؤل 
الرف صػتًا عاليًا، وأماـ الصبلب يتحخؾ يكتب عمى 
الدبػرة يذخح، يدأؿ يجيب، وىشاؾ شالب ال يعبأ 
بالعمع إشبلقًا يحىب إلى السجرسة خػفًا مغ والجه، 
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الب أليذ مؤمشًا بػجػد السجرس ؟ مؤمغ، يسؤل الرف صػتًا يتميى بخسع أشياء ال معشى ليا أثشاء الجرس، ىحا الص
و صياحًا وضجيجًا وحخكة وكتابة لكغ إعخاضو عغ ىحا السجرس نػع مغ الكفخ، ليذ معشى الكفخ أف تشكخ وجػد 
ـ، تجج هللا، ال، أال تعبأ بسشيجو، أال تعبأ بأمخه ونييو، أال تعبأ بالعبادات التي أمخؾ بيا، أال تعبأ بالحبلؿ والحخا

السقرخ في الجيغ يأكل ما يذتيي، يمتقي مع مغ يذتيي، يأخح ما يذتيي، ما في عشجه قيػد، غيخ مشزبط، 
 متفمت، فمحلظ حقيقة اإليساف ىي االنزباط حقيقة، اإليساف االنزباط وفق مشيج هللا عد وجل. 

 هللا عد وجل أعصى كل إنداف عقبًل لسعخفتو و قمبًا لسعخفة الخصأ:

 خػة، ىشاؾ شيء آخخ: هللا عد وجل جعل ىحا القمب قمب الشفذ قاؿ تعالى:أييا األ

 ﴿ َلُيْع ُقُمػٌب الَّ َيْفَقُيػَف ِبَيا ﴾ 
 (.  179) سػرة الحج اآلية: 

وجعل الفكخ كآلة حاسبة جياز في خجمتظ فالقمب 
يترل با، القمب يدسػ، القمب يصيخ، القمب يخقى، 

يغ بو، يتفكخ بذيء، القمب يتفػؽ، ومعو جياز يدتع
هللا عد وجل أعصانا عقبًل، وأعصانا قمبًا، وجعل العقل 
لسعخفة هللا، وجعل القمب لسعخفة الخصأ، فأنت تعخؼ 
هللا عد وجل بعقمظ مغ خبلؿ الكػف، وتعخؼ خصأؾ 
بفصختظ مغ خبلؿ القمب، ىحا العسل أزعجشي، ىحا 
العسل جعمشي في انقباض، ما كشت مختاحًا لو، إذًا 

مػر في قمبظ وعقمظ وترػراتظ وإقبالظ وإدبارؾ واضحة ججًا، اإليساف أكبخ ثخوة تسمكيا أييا اإلنداف أنظ األ
 مؤمغ، واإليساف مختبة عمسية، مختبة أخبلقية، ومختبة جسالية.

 أييا األخػة، اإليساف كسا قاؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ:

يَساَف َقْيُج اْلَفْتِظ، اَل يَ   ْفِتُظ ُمْؤِمٌغ (( )) ِإفَّ اإلِْ
 ] مدشج أحسج عغ ابغ الدبيخ [
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 اإليساف لجاـ، اإليساف مكبح، اإليساف حاجد يحجدؾ مغ أف تقع في ورشة كبيخة اإليساف حارس.

يا بشي، العمع خيخ مغ الساؿ، ألف العمع يحخسظ، وأنت تحخس الساؿ، والساؿ تشقرو الشفقة، والعمع يدكػ عمى 
اف الساؿ وىع أحياء، والعمساء باقػف ما بقي الجىخ، أعيانيع مفقػدة، وأمثاليع في القمػب اإلنفاؽ، يا بشي، مات خد 

 مػجػدة.
أييا األخػة الكخاـ، اإليساف اإليساف، اإليساف يحتاج إلى حزػر دروس عمع، يحتاج إلى أداء عبادات، يحتاج إلى 

نسا في القمب صار حارسًا لظ، صار دافعًا لظ قخاءة قخآف، يحتاج إلى ذكخ حتى يشسػ ىحا اإليساف في القمب فإذا 
 لؤلعساؿ الرالحة، الحقيقة ثسار اإليساف ال تعج وال تحرى، يكفي أف تقػؿ فبلف مؤمغ. 

 التفػؽ و التصخؼ:

أييا األخػة الكخاـ، دائسًا وأبجًا أقػؿ اإلنداف عقل يجرؾ، وقمب يحب، وجدع يتحخؾ، وغحاء العقل العمع، وغحاء 
غحاء الجدع الصعاـ والذخاب، التفػؽ ىػ أف تمبي حاجات العقل والقمب والجدع معًا، و التصخؼ أف القمب الحب، و 

تمبي واحجة وأف تيسل ما تبقى، وفخؽ كبيخ بيغ التفػؽ وبيغ التصخؼ، لكغ ىحا الجيغ مغ عشج هللا، مغ عشج خالق 
 الدساوات واألرض.

 عبادة التفكخ:

ف ال أحج يعمع نيايتو، أنت بعيشيظ تخػ عذخة آالؼ نجع تقخيبًا، أما عجد ىحا الكػف الستخامي األشخاؼ حتى اآل
السجخات ثبلثة آالؼ مميػف مميػف، في أرقاـ عجيجة ومشػعة لكغ شيء ال يرجؽ وكل مجخة فييا مميػف مميػف 

 نجع، وكل ىحه الكػاكب والشجـػ تتحخؾ بشطاـ دقيق.
ف أضع يجؼ عمى عبادة غفل عشيا الشاس كثيخًا، ماذا فعل الشبي عميو أييا األخػة، في ىحه الجقائق الستبقية أريج أ

 الربلة والدبلـ في مكة السكخمة ثبلث عذخة سشة ؟ ماذا فعل، اقخؤوا الدػر السكية:
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ْسِذ َوُضَحاَىا ) ( 2( َواْلَقَسِخ ِإَذا َتبَلَىا )0﴿ َوالذَّ
َىا ) ( 4اَىا )( َوالمَّْيِل ِإَذا َيْغذَ 6َوالشََّياِر ِإَذا َجبلَّ
َساِء َوَما َبَشاَىا ) ( 3( َواأْلَْرِض َوَما َشَحاَىا )1َوالدَّ
َيا ُفُجػَرَىا َوَتْقَػاَىا ( َفَأْلَيسَ 7َوَنْفٍذ َوَما َسػَّاَىا )
(2) ﴾ 

 ) سػرة الذسذ ( 

 
 

ْفِع َواْلَػْتِخ )2( َوَلَياٍؿ َعْذٍخ )0﴿ َواْلَفْجِخ )  ﴾ (1َذِلَظ َقَدٌع ِلِحي ِحْجٍخ ) ( َىْل ِفي4( َوالمَّْيِل ِإَذا َيْدِخ )6( َوالذَّ
 ) سػرة الفجخ (

اقخؤوا الدػر السكية تخونيا شافحة باآليات الكػنية لساذا اآليات ؟ لمتفكخ، أنا أشعخ أف ىحه العبادة التي تدسى 
اإلنداف يأكل  عبادة التفكخ كأنيا معتع عمييا، مع أف في القخآف الكخيع ما يقتخب مغ ألف آية تتحجث عغ الكػف،

 ويذخب ويؤدؼ العبادات وال يشتبو إلى ىحا الكػف العطيع. 

 معخفة هللا تكػف مغ خبلؿ ىحا الكػف العطيع الحي يشصق بػجػد هللا ووحجانيتو وكسالو:

 كيف تعخؼ هللا ؟ هللا عد وجل قاؿ:
 ﴿ الَّ ُتْجِرُكُو اأَلْبَرارُ ﴾ 

 (. 103) سػرة األنعاـ اآلية: 

نعخفو ؟ جعل لظ ىحا الكػف العطيع الحؼ يشصق بػجػد هللا ووحجانية هللا وكسالو، كل شيء في  شيء جسيل، كيف
الكػف يجلظ عمى هللا لكغ بذخط ما لع تتخح قخارًا باإليساف لغ تشتفع بذيء في الكػف، أحيانًا ىشاؾ محصات 

، مجخات  بألػاف رائعة، يخوف خمق هللا فزائية، وكاالت فزاء كبيخة ججًا يخػ السػضفػف فييا السجخات كل يـػ
، و ىشاؾ مجاىخ إلكتخونية تخػ الخمية، الخبليا، أشياء يرعب أف تترػرىا تخاىا بعيشظ،  السعجد، يخونو كل يـػ
فسغ كاف في ىحه السخاصج العسبلقة أو في تمظ السجاىخ اإللكتخونية وما اتخح قخارًا باإليساف ال يشتفع بيا، ويأتي 

مياه يقػؿ الساء يجؿ عمى الغجيخ، واألقجاـ تجؿ عمى السديخ، والبعخة تجؿ عمى البعيخ، إنداف يشتفع مغ ججوؿ 
أفدساء ذات أبخاج، وأرض ذات فجاج، أال تجالف عمى الحكيع الخبيخ ؟ ىحا السػضػع أنا أعالجو كثيخًا لكغ أتسشى 
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فيو ؟ بقخة تأكل الحذير في ىحا المقاء أف تعػد نفدظ أف تفكخ، أنت عمى الصعاـ في كأس حميب، ىل فكخت 
ليذ ليا صػت، ما في دخاف، صامتة تعصيظ أربعيغ خسديغ كيمػ يػميًا، حميب ولبغ وسسشة وجبشة، مذتقات 

 والدبلـ إذا شخب الحميب قاؿ: الميع زدنا مشو.الحميب وحجىا شيء ال يرجؽ، وكاف عميو الربلة 

أنت عمى الصعاـ كأس الحميب مغ بقخة تعسل برست 
اؿ الخمية الثجيية في البقخة عمى شكل قبة، معسل، ق

ىحه القبة محاشة بذبكة أوعية دمػية كثيفة ججًا، 
الخمية الثجيية كأنيا عاقل تأخح مغ شبكة األوعية 
الجمػية مغ الجـ الحؼ يجخؼ فػقيا تأخح حاجتيا تأخح 
الدكخ البخوتيغ السعادف أشباه السعادف تأخح مكػنات 

 الحميب:

 

اِرِبيَغ )﴿ ِمْغ َبْيِغ فَ  ـٍ َلَبًشا َخاِلًرا َساِئًغا ِلمذَّ  ( ﴾ 33ْخٍث َوَد
 ) سػر الشحل (

في فخث سائل حسس البػؿ ىحا الفخث، في الجـ حسس بػؿ، مػاد سامة، مػاد سيئة، ىحه الخمية الثجيية ىي 
 عاقمة يشتقي مغ الجـ وفيو حسس البػؿ:

ـٍ َلَبًشا َخاِلًرا َساِئغً  اِرِبيَغ )﴿ ِمْغ َبْيِغ َفْخٍث َوَد  ( ﴾ 33ا ِلمذَّ
 ) سػر الشحل ( 

 األنعاـ مغ آيات هللا الجالة عمى عطستو:

 اآلف اقخأ قػلو تعالى: 

ـَ َخَمَقَيا َلُكْع )  ( ﴾ 1﴿ َواأْلَْنَعا
 ) سػر الشحل (
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انًا يعشي خمقت خريرًا لكع، أحج العمساء األلساف سبب إيسانو البقخة، يحتاج وليجىا إلى كيمييغ حميب تشتج أحي
ستيغ كيمػ حميب، معشى ىحا الحميب لئلنداف، والغحاء الكامل، مذتقات األلباف غحاء يػمي، ال يػجج بيت ما فيو 

 قصعة جبغ، فيو لبغ، فيو لبغ مرفى، فيو سسغ، ىحا كمو مغ مذتقات األلباف:

ـَ َخَمَقَيا َلُكْع )  ( ﴾ 1﴿ َواأْلَْنَعا
 ) سػر الشحل (

اـ، مػضػع األلباف، ىحا السػضػع مػضػع األنع
مػضػع مذتقات الحميب، مػضػع الخمية الثجيية 
عمى شكل قبة يجخؼ فػقيا شبكة أوعية دمػية كثيفة 
ججًا، والخمية الثجيية مترمة باألعمى بيحه األوعية 
ويخشح مغ أسفميا قصخة حميب، تأخح مغ األوعية 
الجمػية حاجتيا وتتخجع ىحه الحاجة إلى قصخة حميب 

ئيا األسفل ىحه القصخة ترب في ثجؼ تخشح مغ جد 
البقخة، حتى اآلف ال أحج يعمع شيئًا عغ آلية ىحه 

الخبليا الثجيية، في عقل ؟ كيف تختار ىحه الخمية الثجيية السػاد األساسية لمحميب ؟ مػاد كثيخة ججًا ىشاؾ 
، معادف، أشباه معادف، فيتاميشات تأخحىا وتختارىا  مغ بيغ فخث ودـ لتجعميا بخوتيشات، دسع، سكخيات، شحـػ

لبشًا خالرًا سائغًا لمذاربيغ، اآلف ىحا الثجؼ الكبيخ لو غبلؼ يحسل أربعيغ كيمػ السفخوض أف يتسدؽ، لو ججاراف 
متعامجاف في الجاخل، ىحا الثجؼ الكبيخ مقدع إلى أربعة أقداـ بالتداوؼ وكل قدع يشتيي بحمسة واحجة، لػ أف 

ذا حمب كل واحج مغ حمسة واحجة يأخح ربع الحميب بالزبط، ثجؼ كبيخ في ججاريغ أربعة أخػة اشتخكػا في بقخة إ
 متعامجيغ حتى يتساسظ الثجؼ ال يتسدؽ، وىحه الخبليا الثجيية ترب الحميب في ىحا الثجؼ الكبيخ.
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 التفكخ في خمق الدساوات واألرض يزع اإلنداف وجيًا لػجو أماـ عطسة هللا:

مامظ حميب، جبشة، لبغ مرفى، لبغ شبيعي، ىحه السذتقات فكخت فييا، مغ خمقيا ؟ أييا األخػة، الحميب آية، أ
 دقق:

ـَ َخَمَقَيا َلُكْع )  ( ﴾1﴿ َواأْلَْنَعا

 ) سػر الشحل (

يعشي خمقت خريرًا لكع مغ أجمكع، فإذا أكمت 
وشخبت وقمت الحسج  بعج التفكخ، الحسج  ليا 

لصعاـ عػد معشى عسيق تربح، أنا أرػ أنت عمى ا
نفدظ تفكخ، ىحا الصعاـ، ىحا الخبد، ىحا الساء 
العحب الدالؿ، ىحا الحميب، ىحا المبغ الحؼ أمامظ، 
التفكخ في خمق الدساوات واألرض يزعظ وجيًا 

 لػجو أماـ عطسة هللا، في دليل قخآني في ىحا الكبلـ ؟ اآلية:

ْنَداُف ِإَلى َشَعاِمِو ) ا )21َصَبْبَشا اْلَساَء َصبًّا ) ( َأنَّا24﴿ َفْمَيْشُطِخ اإلِْ ( َفَأْنَبْتَشا ِفيَيا َحبًّا 23( ُثعَّ َشَقْقَشا اأْلَْرَض َشقًّ
( َمَتاًعا َلُكْع َوأِلَْنَعاِمُكْع 60( َوَفاِكَيًة َوَأبًّا )61( َوَحَجاِئَق ُغْمًبا )21( َوَزْيُتػًنا َوَنْخبًل )22( َوِعَشًبا َوَقْزًبا )27)

(62 ﴾ ) 
 بذ ( ) سػر ع

 التفكخ في مخمػقات هللا عد وجل تػصل اإلنداف إلى الخالق سبحانو:

يا أييا األخػة، وأنت تأكل، وأنت تخكب، مخكبتظ ثبلثة شغ والرعػد لؤلعمى وكميا ركاب مع بزائعيع، ما ىحا 
أشجاء ال  الدائل الحؼ يشفجخ فيحخؾ ىحه الكتمة الكبيخة ؟ أنت الحع لػ أف مخكبة في شخيق صاعج خسذ رجاؿ

 متخ، ىحا البشديغ أودعو هللا في األرض سائل مشفجخ ما ىحه الصاقة فيو ؟يدتصيعػف تحخيكيا 
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أنت أماـ مػضػعات ال تعج وال تحرى، عػد 
نفدظ أثشاء الصعاـ، أثشاء الدفخ، أثشاء التأمل في 
مخمػقات هللا عد وجل أف تفكخ مغ أجل أف ترل 

 إلى هللا:
َساَواِت َواأَلْرِض َواْخِتبَلِؼ المَّْيِل ﴿ ِإفَّ ِفي َخْمِق الدَّ 

ُْوِلي األْلَباِب * الَِّحيَغ َيْحُكُخوَف َّللّاَ  َوالشََّياِر ْلَياٍت ألِّ
ِقَياًما َوُقُعػًدا َوَعَمَى ُجُشػِبِيْع َوَيَتَفكَُّخوَف ِفي َخْمِق 
َساَواِت َواأَلْرِض َربََّشا َما َخَمْقَت َىحا َباِشبًل  الدَّ
 ﴾ َظ َفِقَشا َعَحاَب الشَّارِ ُسْبَحانَ 

 ) سػرة آؿ عسخاف (. 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 مطاىخ ضعف اإليساف -6-( مقػمات التكميف : قزايا اإليساف 63-63الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم 
 والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

 تخمف السدمسيغ يعػد إلى ضعف إيسانيع:

، مع الجرس الدادس والثبلثيغ مغ دروس العقيجة واإلعجاز.  أييا األخػة األكاـر
نداف عغ الدمبيات لئبل أحيانًا أييا األخػة يدأؿ اإل

 يقع فييا، سيجنا ححيفة رضي هللا عشو قاؿ: 
ُ َعَمْيِو  )) َكاَف الشَّاُس َيْدَأُلػَف َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ
خِّ َمَخاَفَة َأْف  َوَسمََّع َعْغ اْلَخْيِخ، َوُكْشُت َأْسَأُلُو َعْغ الذَّ

 أقع فيو (( 
 ] متفق عميو [

فخع مغ فخوع اإليساف،  ىحا الجرس أييا األخػة
والعقيجة واإليساف يمتقياف، ىشاؾ سؤاؿ كبيخ لساذا 
السدمسػف في حاؿ ال تخضي ؟ بعزيع يخػ أف سبب ىحا التخمف ىػ ضعف إيسانيع، لػ كاف إيسانيع قػيًا لكانػا 

خض واحج ىػ ضعف أقػياء، ولكانػا متساسكيغ، ولكانػا متعاونيغ، ولكانػا متفػقيغ، أرػ أنا ىشاؾ أعخاض كثيخة لس
اإليساف، أكثخ ما تذتكي مغ السدمسيغ يعػد إلى ضعف اإليساف، كل فزائل الرحابة تعػد إلى قػة اإليساف، 

 الذجاعة تعػد إلى قػة اإليساف، التييب والجيج يعػد إلى ضعف اإليساف.

 مطاىخ ضعف اإليساف عشج السدمسيغ :

السخة دائسًا أفزل ألف مخة مغ الػىع السخيح، مطاىخ  عمى كل أريج في ىحا الجرس أف أوضح لكع، والحقيقة
 ضعف اإليساف.
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 ػ التكاسل عغ أداء الصاعات بالكيفية السصمػبة: 0

لػ بجأنا بالعبادات قاؿ ىشاؾ تكاسل عغ أداء 
 .الصاعات بالكيفية السصمػبة

ىشاؾ تأخخ عغ صبلة الجسعة، ىشاؾ خػاشخ بعيجة 
يقف ويقخأ  عغ حقيقة الربلة تأتي السرمي، يعشي

ويخكع ويدجج ويقعج ويدمع لكغ ىػ في اعتقاده أف 
ىحه الربلة ليدت الربلة التي أرادىا هللا عد وجل ، 
أحيانًا ال يدتيقع عمى صبلة الفجخ واألمخ شبيعي، 
عبلمة اإليساف، عبلمة قػة اإليساف أف الحنب كبيخ، 

 وعبلمة ضعف اإليساف الحنب يديخ، يقػؿ لظ ما صار شيء.

صمى الفجخ في جساعة فيػ في ذمة هللا حتى يسدي، ومغ صمى العذاء في جساعة فيػ في ذمة هللا  )) مغ
 حتى يربح (( 

 ] أحسج[

 أنا أضع يجؼ عمى مطاىخ ضعف اإليساف كسا قاؿ سيجنا ححيفة رضي هللا عشو قاؿ: 

خِّ َمَخاَفَة َأْف أقع فيو ((   ))َ ُكْشُت َأْسَأُلُو َعْغ الذَّ
 غ ححيفة[ ] متفق عميو ع

 العاقل مغ فّخغ نفدو مغ مذاغل الجنيا في أثشاء الربلة:

 .أؼ الربلة صمة، اجيج أف تفخغ نفدظ مغ مذاغل تذغمظ في أثشاء الربلة، صبلة الجسعة 
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حيشسا يرعج الخصيب السشبخ تجمذ السبلئكة لتدتسع 
إلى الخصبة وقج أغمقت دفاتخ الستفػقيغ، قبل ساعة 

ج ىحه الداعة كأنسا قخب بقخة، كأنسا َقَخَب بجنة، بع
بعج ىحه الداعة كأنسا قخب شاة، بعج ىحه الداعة 
كأنسا قخب دجاجة، بعج ىحه الداعة كأنسا قخب 
بيزة، فإذا صعج الخصيب السشبخ أغمقت الرحف 

 والسبلئكة جمدت تدتسع الخصبة.
 

ركعة ثانية مغ صبلة الجسعة فيطغ الحؼ يأتي بالخكعة الثانية مغ صبلة الجسعة، الخصبة كميا ما أدركيا، أدرؾ 
 أنو أدػ الربلة، ىحه مغ مطاىخ ضعف اإليساف، بالسشاسبة أجسع العمساء عمى أف هللا عد وجل حيشسا قاؿ: 

ـِ اُلُجُسَعِة َفاْسَعْػا ِإَلى ِذْكِخ هللِا ﴾  بَلِة ِمْغ َيْػ  ﴿ َيا َأيَُّيا الَّحيغ آَمُشػا ِإَذا ُنػِدَي ِلمرَّ
 (9)سػرة الجسعة: 

ذكخ هللا الخصبة، ىي عبادة تعميسية عطيسة ججًا، 
ذكخ هللا ىػ الخصبة، أحيانًا يتخؾ ضعيف اإليساف 
الدشغ الخاتبة، يقػؿ لظ فخائس، وأحيانًا القخآف الكخيع 
، وقخاءة القخآف عبادة ولػ خسذ  ييجخ ال يقخأه كل يـػ
صفحات ولػ ربع جدء، ولػ سػرة واحجة، أحيانًا يتخؾ 

 األدعية.األذكار و 

أييا األخػة، يرقل المداف بحكخ هللا، ىشاؾ إنداف 
لدانو رشب بحكخ هللا، يرقل لدانو بحكخ هللا، يقخأ القخآف ال يذعخ بذيء، يقخأ نرف صفحة ثع يغمق السرحف، 
في حجاب، في ضعف إيساف، في ضاىخة خصيخة أنو يشطخ إلى كل أمخ بسجػ الثػاب والعقاب إذا ما في عقاب ما 

كل، يخيج الحج األدنى، أدنى حج، وإذا وقع في الذبيات وقع في الحخاـ، ىحا في العبادات، أذكار ما في، في مذ
استغفار ما في، دعاء ما في، تبلوة قخآف ما في، سشغ ما في، فخائس فييا وساوس الجسعة نأتي بعج انتياء 

ًء عمى خبلؼ ما أداىا الشبي عميو الربلة الخصبة، الفجخ نرميو في وقتو أو ال نرميو، حيشسا تؤدػ العبادات أدا
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 والدبلـ فيحا مطيخ مغ مطاىخ ضعف اإليساف.

 ػ قمة الػرع: 2

 اآلف ىحا في العبادات، في الدمػؾ قمة الػرع، ال تجقق:

 )) ركعتاف مغ ورع خيخ مغ ألف ركعة مغ مخمط (( 
 ] الجامع الرغيخ عغ أنذ [

 قمة الػرع.

 ي األقػاؿ والسعامبلت:ػ عجـ تحخي الحبلؿ والحخاـ ف 6

 عجـ تحخؼ الحبلؿ والحخاـ في األقػاؿ والسعامبلت، ىشاؾ غيبة، نسيسة، بيتاف، استيداء أحيانًا.

 ػ عجـ إتقاف العسل: 4

مغ لػاـز ضعف اإليساف عجـ إتقاف العسل، عجـ 
الػفاء بالػعػد، يعج، إنسا أىمظ الرشعة قػؿ غج وبعج 

 غج.
بجأ بالتشازؿ شيئًا فذيئًا يزعف أثخ الجيغ في القمب، ي

عغ الثػابت، كاف في ثػابت عشجه مقجسة اآلف تداىل 
بيا، ال يغزب إذا انتيكت حخمات هللا عد وجل، ال 
يأمخ بالسعخوؼ يؤثخ الدبلمة، كل مغ عمى ديشو هللا 
يعيشو، ما تجذع األمخ بالسعخوؼ وال الشيي عغ 

 عمة خيخية ىحه األمة:السشكخ، مع أف األمخ بالسعخوؼ والشيي عغ السشكخ 

 . ﴾ ﴿ ُكْشُتْع َخْيَخ ُأمٍَّة ُأْخِخَجْت ِلمشَّاِس َتْأُمُخوَف ِباْلَسْعُخوِؼ َوَتْشَيْػَف َعِغ اْلُسْشَكِخ َوُتْؤِمُشػَف ِباَلِلَِّ 
 (110)سػرة آؿ عسخاف: 
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 الجيغ:ػ عجـ شعػر اإلنداف بأي مدؤولية تجاه ىحا  1

، أحيانًا رسـػ تذػه ال يذعخ بسدؤولية تجاه ىحا الجيغ
صػرة الشبي عميو الربلة والدبلـ مالو عبلقة، أحيانًا 
السرحف يجنذ في بمج، ما لو عبلقة، الشاس ما فييع 
خيخ، يقػؿ لظ ىشاؾ ىجسة شخسة، أؼ ال يتحخؾ، ال 
يتكمع كمسة، ال يجافع، ال يتألع، ال يجعػ، ىشاؾ ضاىخة 
اآلف ببلد الشاس يسػتػف مغ الجػع فقط جػع، 
حرار، ال دواء، ال ماء، ال كيخباء، ال بتخوؿ، ىػ 
مختاح حفبلت، سيخات، ومحدػب عمى السدمسيغ، ال 

يخصخ في بالو أف يقشع إندانًا بيحا الجيغ، أو أف يأتي بو إلى السدجج، أو أف يقجـ لو شخيصًا، الشاس ما فييا خيخ، 
و أف يخػ أشياء ال تخضي هللا، ىحا كمو مغ مشدحب مغ العسل الرالح، أماـ الذاشة تزعف مقاومتو يدسح لشفد

 مطاىخ ضعف اإليساف، ضعف اإليساف خصيخ.

 مطاىخ التخمف والتخدي والدقػط في آخخ الدماف مطاىخ لزعف اإليساف:

 كل التفػؽ الدابق والتألق لمعيػد الثبلثة األولى أسبابيا قػة اإليساف:
 ( ﴾ 02﴿ َيا َيْحَيى ُخْح اْلِكَتاَب ِبُقػٍَّة )

 )سػرة مخيع(

وكل مطاىخ التخمف والتخدؼ والدقػط في آخخ الدماف مطاىخ لزعف اإليساف، أؼ يزعف غس برخه، ما 
 عسمشا شيئًا، أيغ أذىب بعيػني ؟ يزعف غس برخه مع أف هللا عد وجل:

ُ َنْفًدا ِإالَّ ُوْسَعَيا )  ( ﴾ 223﴿ اَل ُيَكمُِّف َّللاَّ
 ) سػرة البقخة (

زيادة، يصخح شخفة مغ أجل أف يزحكيا، ناعع ججًا، لصيف ججًا، وفي بيتو ال يػجج  حجيثو مع الشداء لصيف
أقدى مشو، صفات السؤمغ لصيف ججًا مع زوجتو ومع األجشبيات وال كمسة غمط وال كمسة لصيفة، ال يقػؿ كمسة 

 لصيفة لكغ ال يػجج كمسة فييا تػدد ىحا امخأة ال تحل لظ:
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 ( ﴾26﴿ َما َخْصُبُكَسا )
 

 رة القرز () سػ 

 سيجنا مػسى، اآلندات خيخ إف شاء هللا لساذا واقفػف ىشا ؟ البجيل:

 ( ﴾ 26﴿ َما َخْصُبُكَسا )
 ) سػرة القرز (

 كمسة واحجة قالت لو:

 ( ﴾ 21﴿ َقاَلْت ِإفَّ َأِبي َيْجُعػَؾ ِلَيْجِدَيَظ َأْجَخ َما َسَقْيَت َلَشا )
 ) سػرة القرز (

، خيخ إف شاء هللا ما السشاسبة ؟ صار في حػار كمسة كاممة:لػ قالت لو إف أبي يجعػؾ الي  ـػ

 ( ﴾ 21﴿ َقاَلْت ِإفَّ َأِبي َيْجُعػَؾ ِلَيْجِدَيَظ َأْجَخ َما َسَقْيَت َلَشا )
 ) سػرة القرز (

 ( ﴾ 26﴿ َما َخْصُبُكَسا )
 ) سػرة القرز (

 ػ المغػ في المقاءات و الديخات: 3

أف تكمسيا لكغ وفق أعمى درجة مغ الزػابط، مغ ضعف اإليساف الجمدات، ىحه امخأة ال تحل لظ، مدسػح لظ 
 المقاءات، الديخات، فييا لغػ:

 

 ( ﴾ 6﴿ َوالَِّحيَغ ُىْع َعِغ المَّْغِػ ُمْعِخُضػَف )
 ) سػرة السؤمشػف(
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كبلـ فارغ مػضػعات ال تشتيي، السػضػعات ال 
تدسػ بالشفذ، وسيخ، وسسخ، وليػ، وأحيانًا شيء 

يبة، مغ الشسيسة، مغ السحاكاة، مغ التقخيب، مغ الغ
يربح السػضػع ماديًا ما في صفة روحانية إشبلقًا، 
أسعار البيػت، أسعار السشتػجات، ما يشتطخ 
السدمسػف مغ غبلء األسعار، مػضػعات وهللا أحيانًا 
يا أخػاف بجمدة مغ جمدات الشاس بقجر ما يتكمسػف 

هللا مػجػد، كل عغ السدتقبل السطمع ال تدتصيع أف، 
 شيء بيجه، ولػ الشاس جسيعًا ما أقبمػا عميو لػ أقبمت عميو وحجؾ لظ معاممة خاصة، هللا مػجػد:

 ﴿ َوَكَحِلَظ ُنشِجي اْلُسْؤِمِشيَغ ﴾ 
 ) سػرة األنبياء (

 اإلسبلـ ديغ فخدي و جساعي مغ شبقو قصف ثساره اليانعة:

جساعي وديغ فخدؼ، إذا األمة شبقتو ثسار يانعة، ما شبقتو شبقو  أييا األخػة الكخاـ ، أعطع شيء بجيششا أنو ديغ
 وحجؾ، ىشاؾ آية فييا ىحا السمسح:

ُكْع َمْغ َضلَّ ِإَذا اْىَتَجْيُتْع ﴾   ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا َعَمْيُكْع َأْنُفَدُكْع اَل َيُزخُّ
 (  105) سػرة السائجة: 

راعػا وصار في إذا الشاس شخدوا وانغسدػا ولع يش
مشع تجػؿ مع مدمدل مثبًل، ىحا ديشيع صار، عميكع 

 أنفدكع:

ُكع مَّغ  ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػْا َعَمْيُكْع َأنُفَدُكْع اَل َيُزخُّ
 َضلَّ ِإَذا اْىَتَجْيُتْع ﴾ 

 (  105) سػرة السائجة: 
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 فيو سيخة باألسبػع ؟ لقاء ؟ يػجج الصابع عقمي مادؼ مرمحي تشافدي، في ىحه السجالذ ىل ىشاؾ بيت ال
؟ ندىة ؟ اسأؿ نفدظ ىحا الدؤاؿ الرعب ما السػضػع الحؼ يصخح ؟ مػضػعات دنيػية فقط، مػضػعات جمدة

 مؤلسة، مػضػعات ما فييا أمل، تجج:

ـٍ َيُقػُمػَف ِمْغ َمْجِمٍذ اَل َيْحُكُخوَف َّللاََّ ِفيِو ِإالَّ َقاُمػا َعْغ ِمثْ   ِل ِجيَفِة ِحَساٍر َوَكاَف َلُيْع َحْدَخًة (()) َما ِمْغ َقْػ

 ] أبػ داود َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 مغ آثخ نفدو عمى غيخه فديختو تعكخ السجمذ:

السػاقف المئيسة تعكخ السجمذ، اإلنداف المئيع قرتو تعكخ السجمذ، اإلنداف الطالع سيختو تعكخ السجمذ، 
تعكخ  اإلنداف الحؼ يؤثخ نفدو عمى غيخه سيختو

 السجمذ، أما بحكخ الرالحيغ تتعصخ السجالذ 
أنا أنرحكع ال تتخؾ الجمدة كميا نبر بالشقائز، 
إنداف وقف أماـ حاوية ماذا سيجج فييا ؟ الصعاـ 
الفاسج، بقايا الصعاـ، وقسامة البيت، لػ حاوؿ إنداف 
أف يشقب ال يػجج شيء كل شيء أسػأ مغ الثاني، 

لسدمسيغ واقع مؤلع، في تخػ الحجيث كمو عمى واقع ا
تخمف، الغشي غشي والفقيخ فقيخ، الغشي يتفشغ في 

 إنفاؽ األمػاؿ والفقيخ محخـو مغ كل شيء، و ال يػجج رحسة. 
)) إذا كاف أمخاؤكع خياركع، وأغشياؤكع سسحاءكع، وأمخكع شػرى بيشكع، فطيخ األرض خيخ لكع مغ بصشيا، وإذا 

 ءكع، وأمخكع إلى ندائكع، فبصغ األرض خيخ لكع مغ ضيخىا (( كاف أمخاؤكع شخاركع، وأغشياؤكع بخبل
 ] التخمحؼ عغ أبي ىخيخة [

في آخخ الدماف تشدع الخحسة مغ قمػب األمخاء، وتخفع الشخػة مغ رؤوس الخجاؿ، ما في نخػة زوجتو بأبيى زيشة 
 عو مخكبة يدىػ بيا.تسذي معو في الصخيق يفتخخ بيا ثياب فاضحة، عمى الذخفة بثياب شفافة مختاح كأف م
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 و ندياف أف السػت نياية كل حي:حخص السدمسيغ الذجيج عمى التستع بسباىج الحياة 

أييا األخػة، ال تعتبػا عمى هللا واقع السدمسيغ سيئ 
ججًا، يعشي هللا عد وجل أوؿ كمسة بأوؿ آية بأوؿ 

 .سػرة اقخأ 
اآلف ارقز، ستة وثسانػف مميػف اتراؿ بدػبخ 

ختيار إحجػ مغشيتيغ، ىحه أمة ؟ ستار مغ أجل ا
أراضييا محتمة، عجو غاصب، خسذ دوؿ إسبلمية 

 محتمة، الشاس يتشافدػف عمى جسع الساؿ:
 (﴾ 62﴿ َوَرْحَسُة َربَِّظ َخْيٌخ ِمسَّا َيْجَسُعػَف)

 ) سػرة الدخخؼ(.

في السدكغ، في مػضػع جسع، حخص شجيج عمى التستع بسباىج الحياة، في السأكل، في السمبذ، في السذخب، 
 األثاث.

 )) ُيػِشُظ اأْلَُمُع َأْف َتَجاَعى َعَمْيُكْع(( 
 ] أبػ داود َعْغ َثْػَباَف[ 

 بكل دولة في ثبلثيغ حميفًا، ثبلثيغ في العخاؽ، ثبلثيغ في أفغاندتاف، وثبلثيغ في لبشاف، حمفاء: 

َكَمُة ِإَلى َقْرَعِتَيا، َفَقاَؿ َقاِئٌل: َوِمْغ ِقمٍَّة َنْحُغ َيْػَمِئٍح ؟ َقاَؿ: َبْل )) ُيػِشُظ اأْلَُمُع َأْف َتَجاَعى َعَمْيُكْع َكَسا َتَجاَعى اأْلَ 
ْيِل، قر عمى صفحة الديل، ىحا القر ال يقجـ وال يؤخخ وال يغيخ  َأْنُتْع َيْػَمِئٍح َكِثيٌخ، َوَلِكشَُّكْع ُغَثاٌء َكُغَثاِء الدَّ

ُ ِمغْ  ُ ِفي ُقُمػِبُكْع اْلَػْىَغ، َفَقاَؿ َقاِئٌل: َيا  مجخى الديل، َوَلَيْشَدَعغَّ َّللاَّ ُكْع اْلَسَياَبَة ِمْشُكْع، َوَلَيْقِحَفغَّ َّللاَّ ُصُجوِر َعُجوِّ
ْنَيا، َوَكَخاِىَيُة اْلَسْػِت ((   َرُسػَؿ َّللاَِّ، َوَما اْلَػْىُغ ؟ َقاَؿ: ُحبُّ الجُّ

 ] أبػ داود َعْغ َثْػَباَف[ 

غشي يشطخ إلى مغ ىػ أغشى مشو، السػضف يشطخ إلى السػضف القػؼ متى َأْحَتل مشربو ؟ الفقيخ يحمع بالثخاء، ال
 ىشاؾ مديج مغ الجنيا والسػت نياية كل حي.
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 ػ عجـ االىتساـ بجيغ األوالد: 7

مع ضعف اإليساف َىع األب ليذ ديغ أوالده، وال 
إيساف أوالده، وال عبادات أوالده، يتعمسػف لغة 

ذ خصأ شبعًا، يسكغ صار اليع إنكميدية، ىحا لي
الػحيج، ديشو ديغ كخة، أحيانًا تشذب خبلفات بيغ 
الدوجيغ يكػف الدوج أىبلوؼ والدوجة زممكاوية، 
يتقاتمػف، الخياضة اآلف ديغ، مخة كشت في العسخة 
فخكبت مع سائق مغ مكة إلى ججة وهللا ىػ أصمو 
بجوؼ يشفعل انفعاالت مغ أجل ىجؼ أدخمو الفخيق 

 يحبو، سيخخج مغ جمجه سيعسل حادثًا أدخمػا ىجفًا، ديغ ثاني، الخياضة ديغ، الخياضة مفيجة ججًا لكشيا الحؼ ال
أصبحت اآلف ديغ، يعشي مخة ببمج إسبلمي اجتسع مجمذ الذعب حتى يصمب مغ وزيخ اإلعبلـ يؤخخ السدمدل 

مغ أجل شمب مغ وزيخ اإلعبلـ أف  إلى ما بعج التخاويح، تخكػا الشاس التخاويح مغ أجل السدمدل، عقجت جمدة
 يؤخخ عخض ىحا السدمدل حتى يتاح لمسدمسيغ في رمزاف أف يرمػا التخاويح، ىحا مغ ضعف اإليساف.

 ػ تزخع الحات: 2

يأتي األب مداًء األوالد أكمػا ؟ أكمػا، كتبػا الػضائف ؟ كتبػا، صحتيع ؟ جيجة، الحسج ، ما يخصخ في باؿ األب 
؟ صمى، قخأ قخآف، صحتو، دراستو، عبلمتو، تفػقو فقط، يزعف تعطيع شعائخ هللا، يقل العفػ أف صمػا العذاء 

والتدامح بيغ الشاس، تتػتخ العبلقات بيغ األصجقاء، 
 .يكثخ الخراـ، األخصاء ترعج 

كل شخز يتيع اآلخخ بالكفخ أحيانًا، بالذخؾ، 
 بالخخوج مغ الجيغ، الحات تتزخع، تزخع الحات.
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ا ُمَصاًعا )السادية السقيتة(، َوَىًػى ُمتََّبًعا )الجشذ(، َوُدْنَيا ُمْؤَثَخًة، َوِإْعَجاَب ُكلِّ ِذي َرْأٍي ِبخَ )) ِإَذا رَ   ْأِيِو (( َأْيَت ُشحًّ
 ] أبػ داود عغ أبي أمية الذعباني[

؟ يحـخ  كل شخز يقػؿ: محػر العالع عشجؼ ليذ مقبػاًل، مغ أنت ؟ أنت مغ ؟ عشجؼ ما فييا شيء، أنت مذخع
 ويحمل بخأيو، ىحا مغ عبلمات ضعف اإليساف.

حب الطيػر، الترجؼ لآلخخ، الدعي لئلمارة، يقل البحؿ والعصاء، واإلنفاؽ في سبيل هللا، يدداد الحخص والذح، 
 يقل حّب الجياد، يدداد الخػؼ مغ األمخاض والسحغ التي تريب السدمسيغ.

 ا عمسًا:أوؿ خصػة لحل مذكمة ضعف اإليساف أف نحيط بي

أييا األخػة، وهللا شيء مؤلع، لكغ ىحا واقع أوؿ 
خصػة لحل السذكمة أف تحاط عمسًا بيا، أوؿ خصػة 

 .لحل أية مذكمة أف تحاط عمسًا بيا 
أوؿ خصػة لحل السذكمة أف تعمع أف ىشاؾ مذكمة، 
أوؿ خصػة لسعالجة ضغط الجـ السختفع أف تقيذ 
رحيح، ضغصظ وتكتذف أنو مختفع، ىحا الصخيق ال

اآلف ال تفخحػا بالسجيح، السجيح سيل نحغ أمة 
اإلسبلـ ما شاء هللا، نحغ أمة آخخ األنبياء، نحغ أمة 
الػحييغ، نحغ أمة الكتاب والدشة، نحغ أمة سيج 

 األنبياء خيخ إف شاء هللا:
ُبُكْع ِبُحُنػِبُكْع َبْل َأْنُتْع َبَذٌخ ِمسَّْغ َخَمَق ﴾ ﴿ َوَقاَلِت اْلَيُيػُد َوالشََّراَرى َنْحُغ َأْبَشاُء َّللاَِّ َوَأِحبَّاُؤُه ُقْل َفمِ   َع ُيَعحِّ

 ( 18) سػرة السائجة: 

 حيشسا ال نأمخ بالسعخوؼ وال نشيى عغ السشكخ نحغ أمة كأية أمة خمقيا هللا ال نسمظ وال ميدة إشبلقًا.
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ائغ ذلظ يا رسػؿ هللا ؟ قاؿ: وأشج مشو )) كيف بكع إذا لع تأمخوا بالسعخوؼ، ولع تشيػا عغ السشكخ ؟ قالػا: أَو ك
سيكػف، قالػا: وما أشج مشو ؟ قاؿ كيف بكع إذا أمختع بالسشكخ ونييتع عغ السعخوؼ ؟ قالػا: أو كائغ ذلظ يا 

 رسػؿ هللا ؟ قاؿ: وأشج مشو سيكػف (( 
 ] ابغ أبي الجنيا وأبػ يعمى السػصمي في مدشجه عغ أبي أمامة بدشج فيو ضعف [

 أصبح السعخوؼ مشكخًا والسشكخ معخوفًا ؟ وهللا أييا األخػة، أحيانًا السؤمغ السدتقيع غخيب. كيف بكع إذا

 )) إف اإلسبلـ بجأ غخيبًا وسيعػد غخيبًا كسا بجأ فصػبى لمغخباء (( 
 ] روػ مدمع في صحيحو عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو [

 أناس صالحػف في قـػ سػء كثيخ.

 ػ قمة الرفح بيغ الشاس: 1

غ عبلئع ضعف اإليساف يقل الحمع والعفػ، يقل الرفح بيغ الشاس، تكثخ الفطاضة والغمطة، يقل التخاحع، يدداد م
التقريخ في القياـ بالحقػؽ كبخ الػالجيغ وصمة األرحاـ واإلحداف إلى الجار، تقػؿ األخت أخي مشح سشتيغ ما 

عػة األغشياء، تمبية دعػة األغشياء واألقػياء مغ دخل بيتي، تكػف أختو زوجيا فقيخ ساكشة بصخؼ السجيشة يمبي د
 الجنيا وتمبية دعػة الفقخاء مغ عسل اآلخخة.

 ػ قمة الثقة بسا عشج هللا: 01

قمة الثقة بسا عشج هللا، إذا أخح دعسًا مغ جية قػية 
يختاح، ال يختاح ألنو يسذي صح مع هللا، يختاح إذا 

ػ أف هللا جية قػية دعستو، ألنو يعير الذخؾ، ال يخ 
عد وجل ىػ الغشي، ىػ القػؼ، ىػ السعصي، ىػ 
السانع، ىػ السعد، ىػ السحؿ، تعمق بأشخاص، تعمق 
بأقػياء، وانبصح أماميع وتزعزع أماميع، لكغ يأبى 

دداد الصسع بسا في ي أف يتحلل أماـ ربو في سجػده،
 .أيجؼ الشاس
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 : " باستغشائي عغ دنيا الشاس، وحاجتيع إلى عمسي ". قالػا لمحدغ البرخؼ: يا إماـ بَع نمت ىحا السقاـ ؟ قاؿ

 العفة و العدة مغ صفات السؤمغ:

العفة شيء مغ صفات السؤمغ، ابتغػا الحػائج بعدة األنفذ، فإف األمػر تجخؼ بالسقاديخ، ما كاف لمسؤمغ أف يحؿ 
 نفدو، السؤمغ عديد دققػا في ىحا الكبلـ:
كغ نطيخه، أحدغ إليو تكغ أميخه، إف أحدشت إليو فأنت أميخه، إف استغشيت احتج إليو تكغ أسيخه، استغشي عشو ت

عشو فأنت نطيخه، إف احتجت إليو فأنت أسيخه، خميفة السدمسيغ في بيت هللا الحخاـ، خميفة، الجنيا كميا بيجه قاؿ 
ؿ: وهللا ما سألتيا مغ لو: وهللا أستحي أف أسأؿ في بيت هللا غيخ هللا، التقاه خارج البيت قاؿ سمشي حاجتظ ؟ قا

يسمكيا أفأسأليا مغ ال يسمكيا ؟ ألح عميو قاؿ لو: نجشي مغ الشار وأدخمشي الجشة، قاؿ ىحه ليدت لي، قاؿ إذًا 
ليدت لي عشجؾ حاجة، ىحه العدة، يقػلػف: ما أعطع إحداف األغشياء لمفقخاء، وما أروع عفة الفقخاء، تخػ كل فقيخ 

شجه كبخياء، إيسانية تفػؽ األغشياء وهللا، خح مغ الجنيا ما شئت وخح بقجرىا ىسًا، مغ وهللا عشجه عدة نفذ وعفة، وع
 أخح مغ الجنيا فػؽ ما يكفيو أخح مغ حتفو وىػ ال يذعخ.

مغ جمذ إلى غشي فتزعزع لو ذىب ثمثا ديشو، مغ جمذ إلى قػؼ فتزعزع لو ذىب ثمثا ديشو، شيء مخيف، 
اؿ رأوه فتفخقػا مغ ىيبتو، بقي شفل صغيخ واقفًا بكبخياء، كبخياء اإليساف سيجنا عسخ يسذي في الصخيق ىشاؾ أشف

ليذ التكبخ، لفت نطخه قاؿ يا غبلـ لَع لع تحىب مع مغ ذىب ؟ قاؿ أييا األميخ لدت ضالسًا فأخذى ضمسظ، 
 ولدت محنبًا فأخذى عقابظ والصخيق يدعشي ويدعظ. 
شا، قاؿ: ولَع أتغذاكع، وليذ لي عشجكع شيء أخافكع عميو ؟ وىل قاؿ أبػ جعفخ السشرػر: يا أبا حشيفة، لػ تغذيت

 تغذاكع إال مغ خافكع عمى شيء ؟ إنظ إف أكخمتشي فتشتشي، وإنظ إف أبعجتشي أزريتشي. 

 ػ ازدياد التدخط و التذكي: 00

 يدداد التدخط والتذكي، هللا قاؿ:

 ( ﴾07﴿ وال تجج أكثخىع شاكخيغ)

 )سػرة األعخاؼ(
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، ال بيع وال شخاء، يكػف رابح يقػؿ لظ ب مج مدسـػ
اثشي عذخ مميػنًا، كانػا خسدة عذخ، خدخنا مميػنيغ 
الدشة، حاسب الخدارة أنو ربح العاـ الساضي خسدة 
عذخ ربح الدشة فقط اثشي عذخ، خدخ ثبلثة، يتذكى 
يتذكى، وهللا حجثشي أحج األخػة لو صجيق بيتو 

ثبلثة َىّع أف متػاضع يتذكى دائسًا أقدع با مختيغ 
يقجـ لو مداعجة لسا تػفي تخؾ مئة مميػف، أقدع با 
عجة مخات َىّع أف يقجـ لو السداعجة تذكي، تذكي، 

 هللا قاؿ:

 ( ﴾ 07﴿ وال تجج أكثخىع شاكخيغ)
 )سػرة األعخاؼ( 

 بصػالت السؤمغ في الحياة: 

يا وتحبو ومختاح نفديًا، يقػؿ هللا فزل يأتي السؤمغ صحتو شيبة ساكغ في بيت أجخة ستيغ متخًا، ولو زوجة يحب
عمّي، وهللا يا أييا األخػة، سسعت قرة مغ أحج األخػة الكخاـ قاؿ لي: دخمت عمى تاجخ يعخفو تسامًا حجسو 
السالي مغ أربعة لخسدة مميار، قاؿ لي و هللا مغ كثخة ما شكا لي ىحا التاجخ لع أعج أستصع أف أقف، ما أعجبو 

وال التجارة، وال أوالده، وال زوجتو، ما ىحه الحياة ؟ حجسو السالي مغ أربعة لخسدة مميار، ذىب البمج، وال البيع، 
إلى محمو التجارؼ في الحخيقة جاءت امخأة محجبة دلػىا عميو، ىػ رئيذ جسعية خيخية، قالت لو أريج مداعجة 

ا بجسعية خيخية، قاؿ ليا مداًء بالذيخ ألف ليخة أجخة بيت، أيغ تدكغ ؟ في داريا ىػ عشجه اجتساع في داري
سششطخ، انتيى االجتساع قاؿ ىحه اإلندانة عشػانيا، ابحثػا عشيا، فقالػا امذي اآلف، قاؿ دخمت إلى بيت تحت 
درج مع فدحة صغيخة، تحت الجرج القدع العالي غخفة واألقل عمػًا مصبخ واألقل حساـ، أربعة أوالد يمبدػف ثيابًا 

س عمى الدخيخ، قاؿ لي البيت مدتحيل يدكغ، لكغ كأنو جشة أقدع با شعخ في نطيفة ججًا، والدوج مخي
روحانية في البيت قاؿ ألفيغ في الذيخ، قالت ال ألف، نحغ معاششا يكفي أكل وشخب يشقرشا ألف أجخة البيت ما 

 قبمت تأخح ألف ثانية.
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وهللا مخة شبيب حجثشي قاؿ بحياتي ما صغخت أماـ 
ب جخاح( عشجه مخيس ابشو إنداف )ىػ شبيب قم

بحاجة إلى عسل جخاحي، العسل يكمف ثبلثسئة 
وخسديغ ألفًا و ال يسمكيا، ىحا الصبيب رّؽ لو ذكخ 
ذلظ لسحدغ قاؿ لو عمي العسمية ما في مذكمة، 
اترل بو قاؿ أعتحر قاؿ لساذا ؟ قاؿ أنا عشجؼ ورشة 
خياشة، ثسشيا ثبلثسئة وخسديغ ألفًا قاؿ أنا عشجؼ 

و، ىحا السبمغ اجعمو إلنداف ما عشجه شيء شيء أبيع
 يبيعو، قاؿ بحياتي ما صغخت أماـ إنداف.

محدغ كبيخ مغ حي السيجاف أحب أف يعسخ جامع في مشصقة السخالفات، كمف أحج أخػانشا ميشجس وجج أرضًا 
دتخجـ في مشاسبة ججًا مخبعة باتجاه القبمة، فاوضو عمى أربعة َقِبل بثبلثة ونرف مميػف، صاحب األرض م

مجرسة َتَسمكيا إرثًا معاشو أربعة آالؼ، ووقع سشجًا بشرف السبمغ، قاؿ: أيغ بقية السبمغ ؟ قاؿ لو: عشج التشازؿ، 
قاؿ: ما التشازؿ ؟ قاؿ: تحىب إلى مجيخية األوقاؼ، وتتشازؿ عغ ىحه األرض لتكػف مدججًا، قاؿ: مدجج ! مدؽ 

أبيع أرضًا لتغجو مدججًا، أنا أولى مشظ أف أىبيا إلى هللا، يقػؿ ىحا الدشج ! وقاؿ: وهللا إني أستحي مغ هللا أف 
السحدغ الحؼ يسمظ مئات السبلييغ: وهللا ما صغخت في حياتي كسا صغخت أماـ ىحا السدتخجـ، ىشاؾ بصػالت 

 في الحياة. 

 مطاىخ ضعف اإليساف ىي أعخاض لسخض واحج ىػ اإلعخاض عغ هللا:

ىخ ضعف اإليساف، احفطػا أييا األخػة، ىحه بعس مطا
ىحه الحقيقة كل ما تذتكي مشو مغ السدمسيغ، أعخاض 
لسخض واحج ىػ اإلعخاض عغ هللا، كل ما تذتكي مشو 
مغ السدمسيغ خرػمات، خبلفات، قدػة، فطاضة، أثخة، 
أنانية، كل ما تذتكي مشو أعخاض لسخض واحج ىػ 

 اإلعخاض عغ هللا أو أعخاض لزعف اإليساف. 
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 الخيل:

 يا األخػة، الشبي عميو الربلة والدبلـ: أي
ـِ )) اْلَخْيُل َمْعُقػٌد ِفي َنَػاِصيَيا اْلخَ  ْيُخ ِإَلى َيْػ
 (( اْلِقَياَمةِ 

 ]متفق عميو عغ عخوة بغ الجعج[

ىحا الحيػاف السحلل السؤنذ، ىحا الحيػاف قاؿ يدسع 
وقع الخصا قبل أف تخػ الخيل الحؼ يسذي، أحيانًا 

تجة يخػ الساشي قبل أربعة كيمػ اإلنداف بأرض مس
متخ قبل خسدة كيمػ متخ، الخيل تدسع خصا الحؼ 
 يسذي قبل أف تخػ ىحا الساشي يعشي سبعة كيمػ متخ.

ـِ اْلِقَياَمِة ((   )) اْلَخْيُل َمْعُقػٌد ِفي َنَػاِصيَيا اْلَخْيُخ ِإَلى َيْػ
 ]متفق عميو عغ عخوة بغ الجعج[ 

 صفات الخيػؿ:

ال تفقج قجرتيا عمى التشاسل ميسا بمغت مغ العسخ، ترػر إندانة عسخىا ثسانػف حاممة، باألربعيغ الخيل تتػالج و 
خبلص سغ اليأس، ميسا تقجمت بيا الدغ الخيل تسمظ القجرة عمى اإلنجاب، ىل يػجج شخز مشكع اشتخػ سيارة 

 َخْيُخ ِإَلى َيْػـِ اْلِقَياَمِة.بعج سشة وجج أماميا سيارة صغيخة ؟ اْلَخْيُل َمْعُقػٌد ِفي َنَػاِصيَيا الْ 
أسخع الحيػاف في سخعة الذفاء مغ جخوحيا، أسخع 
بكثيخ مغ اإلنداف، شفاؤىا مغ الجخوح سخيع ججًا، 
وتأكل عمفًا قميبًل وتعسل عسبًل كثيخًا، الخيل يدتصيع 
أف يحسل ربع وزنو ويعجو بو إلى مدافات شػيمة، 

يمػ يحسل مئة يعجو ليذ يسذي، وزف الخيل أربعسئة ك
كيمػ ويعجو بو إلى مدافات شػيمة مغ دوف شعاـ وال 
شخاب، يتستع الخيل بحاكخة حادة ججًا ىحه الحاكخة 



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

651 

تشرب عمى األماكغ، يعشي لػ أف صاحبو أغسي عميو ولػ كاف بعيجًا عغ البيت يدتصيع أف يرل إلى البيت، 
 .مغ دوف تػجيو صاحبو

ؿ لمتيخيب ال أساسًا بعس السيخبيغ يدتخجمػا البغا
يػجج معو أحج وحجه عميو غدالة، فسخة الجسارؾ 
وججوا بغبًل عميو غدالة لحقػه إلى البيت أخحوا رقع 
البيت أقخوا دعػػ، فالسحامي يػجو الكبلـ لمقاضي 
قاؿ أنا يؤسفشي أشج األسف أف يكػف معكع شيادة 

 وحيجة فقط مغ بغل.
فيحا الخيل يرل إلى البيت وحجه، يعخؼ صػت 

بو ولػ لع يخه، يعخؼ صاحبو مغ ركػب الخيل صاح
فقط، شخيقة ركػب الخيل يعخفيا، يعخؼ صاحبو إما مغ صػتو وإما مغ شخيقة ركػب الخيل أو مغ رائحتو، عشجه 
ردود فعل عالية ججًا ألوامخ صاحبو، أنا ما كشت أضغ ذلظ، مخة كشا في مكاف فيو خيل أخػانا ركبػا إذا سحب 

اء، ال يشتبو الحؼ يخكبو، شادد يسذي إلى الػراء كأنظ وضعت لمخمف في الديارة، ماداـ السقػد يخجع إلى الػر 
ساحب لمػراء، أقل غسدة بخجمو عمى البصغ اليسيغ عمى اليسيغ، عمى اليدار، كأنظ راكب سيارة حجيثة، لي قخيب 

ذاـ، يبجو أف صػت التخاـ تػفي عشجه خيل أصيل عمييا ابشتو وكاف بيتو عمى الصخيق العاـ وكاف في تخاـ في ال
أجفل الخيل فخافت وىي تعمع أف ابشة صاحبيا عمى ضيخىا فانحشت حتى أصبحت قخيبة مغ األرض ودفعت 

 البشت وولت ىاربة، أدركت أف ابشة صاحبيا عمى ضيخىا. 
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 الخيل مغ أعطع اْليات الجالة عمى عطسة هللا:

ي بعتيا، التقيت بيا فجأة فبكت، مغ أشج الحيػانات وفاء حجثشي أخ آخخ قاؿ أنا عشجؼ خيل أحبيا كثيخًا، قاؿ ل
 لراحبيا 

أحج أخػانا كاف في أمخيكا شاىج نجوة تمفديػنية عغ 
ركػب الخيل فأكجت ىحه الشجوة أف ركػب الخيل يقي 
اإلنداف مغ أمخاض القمب، والكبج والكميتيغ، وأف 
اإلدماف عمى ركػب الديارة يجمب لئلنداف أمخاض 

كبج والكميتيغ، االىتداز ترسيع إلو، عشتخة القمب وال
العبدي عشجه خيل مغ أشعاره قاؿ ىػ في الحخب 

 تأتي الدياـ: 
 فازور مغ وقع القشا بمبانػػػػو وشكا الّي بعبخة وتحسحع

*** 
 بمبانو: صجره. 

 لػ كاف يجري ما السحاورة اشتكى ولكاف لػ عمع الكبلـ مكمع
*** 

ة وججانية، أنت مدتحيل تشذأ عبلقة شيبة ججًا مع سيارتظ، ألنيا صشعت مغ يشذأ بيغ الفارس والفخس مذارك
الحجيج، أما الخيل كائغ، أحيانًا يجرؾ الخيل أف ىحا القػس قج يرجـ بو صاحبو، يشخفس، يجرؾ أف صاحبو 
ب راكب والسكاف مشخفس، أحيانًا يخػ شخرًا بعيجًا يشبو صاحبو لعمو عجو، ىشاؾ عبلقة عاشفية بيغ الخاك
والخيل عجيبة ججًا، مغ أذكى الحيػانات ومغ أكثخىا وفاًء وىحا كبلـ الشبي عميو الربلة والدبلـ: اْلَخْيُل َمْعُقػٌد 

 ِفي َنَػاِصيَيا اْلَخْيُخ ِإَلى َيْػـِ اْلِقَياَمِة.
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ة الدباؽ، واآلف ىشاؾ خيل ثسشيا بالسبلييغ، سسعت بالخميج بدباؽ اليجغ، مئة وخسديغ مميػف ثسغ الشاقة، ناق
، ىع في خجمتيا، عمى كل مغ أعطع اآليات الجالة عمى عطسة هللا ىحا  يصعسػنيا فدتق وكاجػ وعدل كل يـػ

 الخيل. اْلَخْيُل َمْعُقػٌد ِفي َنَػاِصيَيا اْلَخْيُخ ِإَلى َيْػـِ اْلِقَياَمِة.

 والحسج  رب العالسيغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

654 

 الفيخس
 1........................................................................................... تسييج لمكتاب

 5....................................................... 1-عمة وجػد اإلنداف  -( تسييج 36-01الجرس )

 23..................................................... 2-عمة وجػد اإلنداف  -( العبادة 36-02الجرس )

 40......................... وعبادة العرخ والجياد -عبادة انفاؽ الساؿ والػقت  -( العبادة 36-03الجرس )

 59............................................................. ( مقػمات التكميف : تسييج36-04الجرس )

 77............................ الكػف شخيق إلى معخفة هللا -1-( مقػمات التكميف : الكػف 36-05الجرس )

 94............................اآليات الجالة عمى عطسة هللا -2-( مقػمات التكميف : الكػف 36-06الجرس )

 112............ داة لسعخفة هللا ػ العقل وعبلقتو بالشقلالعقل أ -1-( مقػمات التكميف : العقل 36-07الجرس )

 128................ العقل يتكامل مع الػحي ومختبط بالػاقع -2-( مقػمات التكميف : العقل 36-08الجرس )

 143.............................. الفصخة وخرائز الشفذ -1-( مقػمات التكميف : الفصخة 36-09الجرس )

 160............. ليي في خرائز الشفذدقائق السشيج اإل -2-( مقػمات التكميف : الفصخة 36-10الجرس )

 178..الترػر الرحيح عغ الجيغ يؤدؼ إلى سمػؾ صحيح -3-( مقػمات التكميف : الفصخة 36-11الجرس )

 195.......................... شبيعة اإلنداف قبل أف يؤمغ -4-( مقػمات التكميف : الفصخة 36-12الجرس )

 215..... فالتصابق والتػافق بيغ مشيج هللا وبيغ فصخة اإلندا -5-( مقػمات التكميف : الفصخة 36-13الجرس )

 232....... الفخؽ بيغ الفصخة والربغة وبيغ الصبع والتكميف -6-( مقػمات التكميف : الفصخة 36-14الجرس )

 



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

655 

يسكغ أف نقمب شيػاتشا إلى عبادات ونخقى بيا صابخيغ  -1-مقػمات التكميف : الذيػة ( 36-15الجرس )
 250............................................................................................. وشاكخيغ

 267............ خرائز الساء -تحكع الذيػة باإلنداف  -2-( مقػمات التكميف : الذيػة 36-16الجرس )

خرائز  -آلية السز  -ثقب بػتاؿ  -العجالة والزبط  -3-( مقػمات التكميف : الذيػة 36-17الجرس )
 288........................................................................................التجسج –الساء 

 304... البقخة مرشع كامل وصامت -تفديخات السرائب  -4-( مقػمات التكميف : الذيػة 36-18الجرس )

 324............................. الفخؽ بيغ المحة والدعادة -5-( مقػمات التكميف : الذيػة 36-19الجرس )

 340.................. الذيػات والقجرات والحطػظ حيادية -6-( مقػمات التكميف : الذيػة 36-20الجرس )

فمدفة الساؿ في اإلسبلـ مغ حيث اكتدابو  -1-شيػة الساؿ  -7-( مقػمات التكميف : الذيػة 36-21الجرس )
 355............................................................................................... وإنفاقو

 الساؿ والسخأة  -2-شيػة الساؿ  -8-( مقػمات التكميف : الذيػة 36-22الجرس ) -العقيجة واإلعجاز  -العقيجة 

......................................................................................................375 

 395............. 1-الساؿ في اإلسبلـ  -3-شيػة الساؿ  -9-ذيػة ( مقػمات التكميف : ال36-23الجرس )

الذيػة وواقع  -2-الساؿ في اإلسبلـ  -4-شيػة الساؿ  -10-( مقػمات التكميف : الذيػة 36-24الجرس )
 411............................................................................................. السدمسيغ

 428............ 3-الساؿ في اإلسبلـ  -5-شيػة الساؿ  -11-( مقػمات التكميف : الذيػة 36-25الجرس )

العبلقة بيغ الخجل واألنثى وفق مشيج  -1-شيػة الجشذ  -12-( مقػمات التكميف : الذيػة 36-26الجرس )
 448................................................................................................... هللا

 



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

656 

تعخية السخأة مدمظ شيصاني والتدتخ  -2-شيػة الجشذ  -13-( مقػمات التكميف : الذيػة 36-27الجرس )
 468...................................................................................... مدمظ رحساني

اإلنداف مخيخ في حسل  -1-اإلنداف مديخ ومخيخ  -1-( مقػمات التكميف : االختيار 36-28الجرس )
 484.............................................................................................. األمانة

لػ أف اإلنداف مديخ لبصل  -2-اإلنداف مديخ ومخيخ  -2-( مقػمات التكميف : االختيار 36-29الجرس )
 502...................................................................................... الثػاب والعقاب

التسييد بيغ القزاء  -3-اإلنداف مديخ ومخيخ  -3-( مقػمات التكميف : االختيار 36-30الجرس )
 520................................................................................................والقجر

 -أىسية الػقت في اإلسبلـ  -1-( مقػمات التكميف : الػقت 36-31الجرس ) -العقيجة واإلعجاز  -العقيجة 
 540........................................................................................ الغجة الشخامية

 562....................................... حالعسل الرال -2-( مقػمات التكميف : الػقت 36-32الجرس )

 577.......................... إدارة الػقت مطيخ حزارؼ  -3-ت التكميف : الػقت ( مقػما36-33الجرس )

 596...................... مطاىخ الػصػؿ إلى هللا -1-( مقػمات التكميف : قزايا اإليساف 36-34الجرس )

 616................ عبادة التفكخ -حقائق اإليساف  -2-( مقػمات التكميف : قزايا اإليساف 36-35الجرس )

 635....................... مطاىخ ضعف اإليساف -3-( مقػمات التكميف : قزايا اإليساف 36-36الجرس )

 

 

 

 



 كتاب العقيدة و اإلعجاز لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

657 

 

 


	Blank Page
	تمهيد للكتاب 
	علة وجود الإنسان -1 
	علة وجود الإنسان -2 
	العبادة - عبادة انفاق المال والوقت - وعبادة العصر والجهاد 
	مقومات التكليف : تمهيد 
	الكون -1- الكون طريق إلى معرفة الله 
	الكون -2- الآيات الدالة على عظمة الله
	العقل -1- العقل أداة لمعرفة الله ـ العقل وعلاقته بالنقل 
	العقل -2- العقل يتكامل مع الوحي ومرتبط بالواقع 
	الفطرة -1- الفطرة وخصائص النفس 
	الفطرة -2- دقائق المنهج الإلهي في خصائص النفس 
	الفطرة -3- التصور الصحيح عن الدين يؤدي إلى سلوك صحيح
	الفطرة -4- طبيعة الإنسان قبل أن يؤمن 
	الفطرة -5- التطابق والتوافق بين منهج الله وبين فطرة الإنسان 
	الفطرة -6- الفرق بين الفطرة والصبغة وبين الطبع والتكليف 
	الشهوة -1- يمكن أن نقلب شهواتنا إلى عبادات ونرقى بها صابرين وشاكرين 
	الشهوة -2- تحكم الشهوة بالإنسان - خصائص الماء 
	الشهوة -3- العدالة والضبط - ثقب بوتال - آلية المص - خصائص الماء – التجمد
	الشهوة -4- تفسيرات المصائب - البقرة مصنع كامل وصامت 
	الشهوة -5- الفرق بين اللذة والسعادة 
	الشهوة -6- الشهوات والقدرات والحظوظ حيادية 
	الشهوة -7- شهوة المال -1- فلسفة المال في الإسلام من حيث اكتسابه وإنفاقه 
	الشهوة -8- شهوة المال -2- المال والمرأة
	الشهوة -9- شهوة المال -3- المال في الإسلام -1 
	الشهوة -10- شهوة المال -4- المال في الإسلام -2- الشهوة وواقع المسلمين 
	الشهوة -11- شهوة المال -5- المال في الإسلام -3 
	الشهوة -12- شهوة الجنس -1- العلاقة بين الرجل والأنثى وفق منهج الله 
	الشهوة -13- شهوة الجنس -2- تعرية المرأة مسلك شيطاني والتستر مسلك رحماني 
	مقومات التكليف : الاختيار -1- الإنسان مسير ومخير -1- الإنسان مخير في حمل الأمانة 
	الاختيار -2- الإنسان مسير ومخير -2- لو أن الإنسان مسير لبطل الثواب والعقاب 
	الاختيار -3- الإنسان مسير ومخير -3- التمييز بين القضاء والقدر
	الوقت -1- أهمية الوقت في الإسلام - الغدة النخامية 
	الوقت -2- العمل الصالح 
	الوقت -3- إدارة الوقت مظهر حضاري 
	قضايا الإيمان -1- مظاهر الوصول إلى الله 
	قضايا الإيمان -2- حقائق الإيمان - عبادة التفكر 
	قضايا الإيمان -3- مظاهر ضعف الإيمان 
	الفهرس

