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 مقجمة

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

يشطخ السدمع أحيانا يسشًة ويدخًة فيجج نفدو ضعيفًا، أو يجج نفدو مدتزعفًا، ال يسمظ أف يسشع ىحه القػػ السخيفة 
التي تتحخؾ لتقزي عمى اإلسبلـ، لكشو يسمظ أف يخبي أوالده واإلنداف إذا أراد أال يسػت، فعميو بتخبية أوالده تخبيًة 

 .إسبلميةً 
  .ؤالء األوالد ىع شباب السدتقبل والذباب ىع أمل األمة في الشيػض مغ كبػتياى

  :إلى اآلباء كمسة

أما اآلباء فميع ىحه الكمسة: ال شظَّ أف ميسة تخبية 
األوالد صعبة، لكغ ما مغ عسٍل أعطع وال أججػ وال 
أدـو في حياة السؤمغ مغ أف يخبِّي السخء أوالده، 

خة قمبو، ىع استسخار وجػده، فيع بزعٌة مشو، ىع ثس
وىشاؾ آباء عمى مدتػًػ عاٍؿ مغ الفيع، وعمى 
مدتػًػ عاٍؿ مغ الكساؿ، وعمى مدتػًػ عاٍؿ مغ 

فاالبغ ، اإليساف، لكشَّيع َيْذَقػف بذقاء أوالدىع 
يحتاج إلى انتباه شجيج وىػ في سٍغ صغيخ، 

ٍو، إلى وعٍع، إلى اصصحاٍب، يحتاج إلى جيج كبيخ.. ويحتاج إلى وقٍت مجيج، إلى معايشٍة، إلى مخاقبٍة، إلى تػجي
لكغ وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ، حيشسا تخػ ابشظ كسا تتسشى ديشًا وصبلحًا واستقامًة وتفّػقًا تذعخ بدعادٍة ما بعجىا 

 .سعادة
تحقُّ دخػؿ الذاب ىػ ثسخة ذلظ االبغ الرغيخ في كشف والجيو ولقج ورد في األثخ أف االبغ الحؼ ييسمو أبػه ويد

الشار، يقف بيغ يجؼ هللا عدَّ وجلَّ ويقػؿ: يا رب ال أدخل الشار حتى ُأْدِخل أبي قبمي، ألنَّو كاف لي في دخػليا 
 .سبباً 
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ىحا الكبلـ سيل.. إلقاؤه سيل، واستساعو سيل، لكغ مغ حباه هللا مشكع بأوالد، ال يجب أف يشذغل عشيع ألنو إذا 
يتمقَّ التػجيو الكافي، يتفمَّت مغ بيغ يجيو ولغ يدتصيع أف يفعل معو شيئا فيػ ال شب أحجىع في غفمٍة مشو، ولع 

يدتسع، وال يخعػؼ، وال يرغي، وال يشتبو، إلى أف يربح ىحا الذاب عبئًا عمى أىمو، فمحلظ كل أٍخ عشجه أوالد 
ب إلييع كي يذبػا كسا يجب أف يسزي جدءًا مغ وقتو في تعخيفيع باهلل، في إكخاميع، في مبلشفتيع، في التحبُّ 

 .يخضي هللا عد وجل
نحغ ال نسمظ سػػ بيػتشا، فيل تسُمظ أف تغيِّخ شيئًا في العالع ؟ ال  :الكمسة مؤلسة التي يجب أف ندسعيا جسيعشا

  .تسمظ، إذا ال يػجج بأيجيشا سػػ ىحا البيت الحؼ ىػ مسمكة السؤمغ فعميظ أف تقيع فيو اإلسبلـ

  :إلى الذباب كمسة

ا الذباب فأقػؿ ليع: أكبخ مذكمة تػاجو شبابشا أم
اليـػ مذكمة العػلسة، فشحغ كسدمسيغ معشا مشيج 
الدساء، نحغ معشا تعميسات الرانع، نحغ معشا 
مشيج حكيع مغ عشج خالق الكػف، لكغ الغخب يصمع 
عميشا بسؤتسخات يخيجوف مغ خبلليا أف يكػف الدواج 
صمقًا، ال بيغ رجل وامخأة ولكغ بيغ شخريغ، م

يخيجوف أف تكػف السخأة حخة في أف تدكغ في بيت 
غيخ بيت زوجيا، وأف تدافخ إلى حيث تذاء، وأف 

تعسل أؼ عسل تذاء، وال سمصاف لمدوج عمى زوجتو، يخيجوف اإلجياض اآلمغ وغيخىا مغ األمػر الخصيخة عمى 
ذعػب التي معيا مشيج هللا، عمى مجتسعاتشا، ىحه عػلستيع يخيجوف أف يعسسػىا عمى الذعػب السدمسة، عمى ال

الذعػب التي معيا وحي الدساء، فكيف يجابو شبابشا ىحا الغدو الثقافي؟ ال يجابو إال بالتدمح بالعمع، فأنت كذاب 
حيشسا تعخؼ الحقيقة ولساذا أنت في األرض كأنظ ممكت الجنيا فصمب الحقيقة حاجة عميا لجػ اإلنداف، وأنت 

 .ل رسالة كبيخة تذعخ بقيستظ في الحياةحيشسا تعخؼ أنظ مخمػؽ لحس
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ولكغ قج يقػؿ قائل: ماذا نأخح مغ الصخؼ اآلخخ وماذا نجع؟ أنا أقػؿ لكل شاب: خحوا ما في عقػليع، ودعػا ما 
في نفػسيع، إحداسشا ممكشا، وإحداسيع ممكيع، بيشسا الثقافة قجر مذتخؾ بيغ كل الذعػب، وإف ثقافة أؼ أمة ىي 

مز مغ زىخات مختمف الذعػب عمى مّخ األجياؿ، وىل إذا لجغتشا جساعة مغ الشحل نقاشع بسثابة عدل استخ
عدميا؟ نأخح ما رؤوسيع، نقػؼ بمجنا، نقػؼ أمتشا، نأخح عمسيع، ونجع أخبلقيع، وقيسيع، وإباحيتيع، وثقافتيع، 

  .وضياعيع، وانحبلؿ أسخىع، وتفككيع

  :إلى السجتسعات اإلسبلمية كمسة

ع فمو دور ميع في إعفاؼ الذباب وتحريشيع وأقػؿ لمسجتسع: الذباب باكػرة األمع، وقج أوصى الشبي وأما السجتس
ملسو هيلع هللا ىلص بالذباب خيخًا، وإف أية أمة تخيج أف تتقجـ عمييا أف تعشى بالذباب، ألنيع عرب األمة، وقػاـ األمة ومدتقبل 

 .األمة
حة ، والذباب شخيحة ، والكيػؿ شخيحة ، والذيػخ شخيحة ، لكل الحقيقة أف السجتسع شخائح ، فالصفػلة شخي

شخيحة خرائريا ، وكأني بذخيحة الذباب في ىحا الدغ تتذكل القيع ، تتػضح األىجاؼ ، فالذاب في أعمى 
 ." درجة مغ نذاشو وقػتو ، فمحلظ ورد في األثخ : "ريح الجشة في الذباب

قبل األمة الذباب عساد األمة ، وقػاـ األمة ، ومدت
، فأؼ مجتسع يعتشي بالذباب يزسغ ليحا السجتسع 
الخقي والتقجـ ، وأؼ مجتسع ييسل الذباب يجفع 
الثسغ غاليًا ، ألف الذباب إف لع تحقق أىجافيع 
السعقػلة ، مصالبيع السعقػلة يخدخىع السجتسع، 
فالذاب يحتاج إلى فخصة عسل وأكبخ مخض 

يحتاج إلى يريب أؼ مجتسع ىػ البصالة ، والذاب 
زوجة ، وإلى مأوػ ، فبلبج لمسجتسع السدمع أف 
يدعى جاىجًا لتأميغ حاجات الذباب األساسية الثبلث كي يزسغ والءىع لسجتسعيع ، ويزسغ قػة مجتسعيع، 
والشيػض بو ، وأؼ مجتسع ييسل مصالب الذباب يراب بإحباط شجيج ، ألف القػة الفعالة قج تياجخ ، والحقيقة 

امية تعاني مذكمة كبيخة ججًا حيث ال نػفخ لمذباب حاجاتيع الثبلث فيياجخوف، وإف ىاجخوا خدختيع أف الجوؿ الش
 .مجتسعاتيع
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ىؤالء الذباب السثقفػف ثقافة عالية إذا غادروا 
ببلدىع أصبح السجتسع عاجدًا عغ اإلبجاع وعغ 
التفػؽ والتقجـ ، فمحلظ خصخ كبيخ ججًا أف نحبط 

ا بيجخة أوشانيع ، ىحا مداعي الذباب حتى يفكخو 
 . الذيء وقع في بعس الببلد اإلسبلمية

مغ جية أخخػ نجج أف الذباب يتأرجحػف بيغ 
تصخفيغ، تصخؼ تفمتي إباحي وتصخؼ تذجدؼ مشبتو 

 .ديشي
ىشاؾ شاقات كبيخة ججًا و في أوج ىيجانيا بيغ الذباب فإف لع يجج الذباب قشػات نطيفة لرخؼ ىحه الصاقات 

 .و إلى الصخيق غيخ السذخوع في ترخيفيا عبخ اإلباحيةفإف الذاب يتج
 .أو أف الذباب ونتيجة لبلحباط يتجيػف إلى تصخفات مذػىة ديشية السشذأ تؤدؼ بيع إلى التكفيخ ثع التفجيخ

فإما أف تػضف السجتسعات ىحه الصاقات الكبيخة 
والستألقة والستقجة في خجمة األمة ، وفي خجمة 

جمة رفع شأف األمة ، أو مدتقبل األمة ، وفي خ
 .ستقع في إشكاؿ كبيخ
، ات اإلسبلمية أف تبحث عغ السذكمةعمى السجتسع

وأف تعالج ىحه السذكمة مغ أسبابيا والجوؿ كمسا 
 .ارتقت تعالج أسباب السذكمة ال نتائجيا

 
فيشاؾ خصاب  أيزا البج أف نمجأ إلى الخصاب الجيشي الشاجع في تػجيو الذباب بأف يكػف مشصمقا مغ الػاقع،

ديشي تقميجؼ ال يخوؼ ، أما حيشسا يصخح الجاعية شبية تدخبت إلى الذباب ، ويػضح تفاصيميا ، ويأتي بالشز ، 
يأتي بالجليل الحؼ يؤيج ىحا الشز ، يأتي بالتاريخ ، يأتي بالشتائج الخائعة ، يتمقاىا الذاب كجواء لجخاحو، وىحا 

 .زنػف الخصاب إذا نجح روػ الذباب وجعميع يتػا



 Page 5  مقذمت

نشدى أخيخا أف نبشي جدػر الحػار مع الذباب ال 
فالحػار أساسي ججًا ، إذ أنو ال يػجج تمقيغ بالجيغ 
وإنسا بالحػار مع الذاب تبشي ىحا الجيغ ، فإذا لقشتو 

 .إياه مغ دوف أدلة وبعشف نفخ مشو
ىحا الكتاب فيو مجسػعة مغ الجروس السػجية 
ا: الغدو لمذباب تتشاوؿ مػضػعات عجة مغ ضسشي

الفكخؼ وخصخه، الذباب واإلسبلـ، الذباب 
والذيػات، الذباب وكيفية الػصػؿ إلى هللا، 

الذباب واألصجقاء، الذباب والخياضة، الػعي الرحي لجػ الذباب، كيفية إدارة الػقت مغ قبل الذباب، الذباب 
 .وحقػؽ اآلباء ومػضػعات عامة أخخػ تتعمق بالذباب

ب مخشجا لكل مخب ولكل أسخة ولكل مجتسع كي نحافع عمى ىحه الثخوة ولكي تدىخ نأمل أف يكػف ىحا الكتا
 .مجتسعاتشا وتعصي ثسارا يانعة نقصفيا في السدتقبل إف شاء هللا بسا فيو نيػض وتقجـ أمة اإلسبلـ

 والحسج  رب العالسيغ
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  الغدو الفكخي و خصخهالفرل األوؿ : 

 و خصخه عمى الذباب العخبيالغدو الفكخؼ : (  2-1الجرس )

 خصخ الغدو الفكخؼ مغ خبلؿ أجيدة التمفاز سبب ليجـ البيػت السدمسة ( : 2-2الجرس ) 
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 الغدو الفكخي و خصخه عمى الذباب العخبي: (  2-1الجرس )
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ع جسيعًا نخحب بالجكتػر دمحم راتب الشابمدي لقبػلو الدبلـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو، بسم ميحرلا نمحرلا هللا، باسسك
 إجابة ىحه الجعػة، ليمقي محاضخة أمامكع بعشػاف: " الغدو الفكخؼ وخصخه عمى الذباب العخبي ".

 شمب الحقيقة ىي الحاجة العميا لئلنداف :

 الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ.
األخػة الكخاـ؛ بادغ ذؼ بجء أشكخ لكع مغ أعساقي دعػتكع تمظ، وإف عبخت عغ شيء فإنسا تعبخ عغ وحجة أييا 

األخػة الكخاـ فيسا بيشيع، وفيسا بيششا، فأنتع ضيػفشا ونحغ أىمكع إف شاء هللا، وىحه البمجة الصيبة معخوفة في بقاع 
ئكة أجشحتيا رضا بسا يرشع، ومغ سمظ شخيقًا يمتسذ العالع أنيا تحتزغ شمبة العمع، وأف شالب العمع تزع السبل

 بو عمسًا سيل هللا لو شخيقًا إلى الجشة.
اإلنداف عقل يجرؾ، وقمب يحب، وجدع يتحخؾ، 
العقل لو غحاء وىػ العمع، والقمب لو غحاء وىػ 
الحب، والجدع لو غحاء وىػ الصعاـ والذخاب، فسغ 
مغ غحػ ىحه الجػانب الثبلثة مجتسعًة تفػؽ، و 
غحػ أحجىا تصخؼ، وفخؽ كبيخ بيغ التفػؽ وبيغ 
التصخؼ، أنت إنداف لظ عقل يجرؾ، وقمب يحب، 
 وجدع يتحخؾ، البج مغ أف تحب، تحب مغ؟ 

 
بادغ ذؼ بجء: تحب الحقيقة، ألف شمب الحقيقة ىي الحاجة العميا لئلنداف، فيو حاجات عميا، وفيو حاجات دنيا، 

في ىحه الحقيقة أف ليحا الكػف خالقًا عطيسًا، ومديخًا حكيسًا، وربًا رحيسًا، وأف الحقيقة حاجتو العميا، وأبخز ما 
 ىؤالء البذخ جسيعًا عباده. 
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 ﴿َيا َأيَُّيا الشَّاُس ِإنَّا َخَمْقَشاُكْع ِمْغ َذَكٍخ َوُأْنَثى َوَجَعْمَشاُكْع ُشُعػبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفػا ﴾
 [13]سػرة الحجخات: 

تعميل، عمة تشػع األلدشة واأللػاف والخرائز عمة التعارؼ والتكامل ال عمة القتل واإليحاء، العالع اليـػ البلـ الـ ال
 يستمئ جػرًا وضمسًا، العالع اليـػ يزج بالجخائع، يزج بالعشرخية، يزج بالفػقية. 

ُشُعػبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفػا ِإفَّ َأْكَخَمُكْع ِعْشَج َّللاَِّ َأْتَقاُكْع ِإفَّ َّللاََّ  ﴿َيا َأيَُّيا الشَّاُس ِإنَّا َخَمْقَشاُكْع ِمْغ َذَكٍخ َوُأْنَثى َوَجَعْمَشاُكعْ 
 َعِميٌع َخِبيٌخ﴾

 [13]سػرة الحجخات: 

 ))كمكع آلدـ وآدـ مغ تخاب، الخمق كميع عياؿ هللا، فأحبيع إلى هللا أنفعيع لعيالو((
 ]الصبخاني في الكبيخ عغ ابغ مدعػد [

خػة األحباب؛ نحغ في أمذ الحاجة إلى ىحه السعاني التي تجسعشا، وفي اجتساعشا قػة، نحغ في أمذ أييا األ
 الحاجة إلى ىحه السعاني التي تؤلف قػتشا.

 العبادة عمة وجػد اإلنداف عمى سصح األرض :

يحة اليـػ األوؿ ثع أييا األخػة؛ الحقيقة األولى: أنظ إذا سافخت إلى بمج وندلت في أحج فشادقو، واستيقطت في صب
قمت: إلى أيغ أذىب؟ ندألظ نحغ: لساذا جئت ليحا البمج؟ إف جئتو شالب عمع فاذىب إلى السعاىج والجامعات، 
وإف جئتو تاجخًا فاذىب إلى السعامل والسؤسدات، وإف جئتو سائحًا فاذىب إلى السقاصف والستشدىات، ماذا نفيع 

فت سّخ وجػدؾ، أنت ىشا مغ أجل أف تعبج هللا، ألف هللا عد جل مغ ىحا؟ ال يسكغ أف يرح عسمظ إال إذا عخ 
 يقػؿ: 

ْنَذ ِإالَّ ِلَيْعُبُجوِف ﴾  ﴿ َوَما َخَمْقُت اْلِجغَّ َواإلِْ
 [56] سػرة الحاريات: 

ما العبادة؟ يفيسيا بعس الشاس فيسًا ضيقًا ساذجًا، العبادة شاعة شػعية مسدوجة بسحبة قمبية أساسيا معخفة 
زي إلى سعادة أبجية، أنتع اآلف في الذاـ، بمجكع الثاني إف شاء هللا، لكغ أليذ ىشاؾ وضػح شجيج في يقيشية تف

أذىانكع أنكع ىشا لمجراسة، فأؼ نذاط في الذاـ بعيج عغ الجراسة مزيعة لمػقت وخدارة، أنت ىشا مغ أجل أف 
ع لػحيجة التي يشبغي أف تتبتجرس، لساذا أنت عمى سصح األرض؟ مغ أجل أف تعبج هللا، مغ ىي الجية ا

  .تعميساتيا؟ إنيا الجية الرانعة
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إذا عشجؾ جياز بالغ التعقيج غاؿ ججًا، مفيج ججًا، وأصابو خمل، أنت تبحث عغ إنداف إلصبلحو، ىل تبحث عغ 
 صجيق محب أـ عغ خبيخ؟ قاؿ تعالى: 

 ﴿ َواَل ُيَشبُِّئَظ ِمْثُل َخِبيٍخ ﴾
 [ 14] سػرة فاشخ: 

 ىػ الخبيخ. فالحؼ خمقشا 

 ﴿َيا َأيَُّيا الشَّاُس اْعُبُجوا َربَُّكُع الَِّحي َخَمَقُكْع﴾
 [ 21]سػرة البقخة: 

إذًا نحغ عمى سصح األرض مغ أجل أف نعبج هللا، وعبادة هللا تعشي شاعتو شاعة شػعية، مسدوجة بسحبة قمبية، 
 أساسيا معخفة يقيشية، تفزي إلى سعادة أبجية. 

ْمشَ  ْمَشاُىْع َعَمى َكِثيٍخ ِمسَّ ﴿َوَلَقْج َكخَّ َباِت َوَفزَّ ـَ َوَحَسْمَشاُىْع ِفي اْلَبخِّ َواْلَبْحِخ َوَرَزْقَشاُىْع ِمَغ الصَّيِّ ْغ َخَمْقَشا ا َبِشي َآَد
 َتْفِزيبًل﴾

 [77]سػرة اإلسخاء :

 اإلنداف ىػ السخمػؽ األوؿ و السكـخ :

 ، ألنظ إنداف أنت السخمػؽ األوؿ. ألنظ إنداف أنت السخمػؽ األوؿ، مغ عخؼ نفدو عخؼ ربو
َساَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَباِؿ َفَأَبْيَغ َأْف َيْحِسْمَشَيا َوَأْشَفْقَغ ِمْشيَ  ْنَداُف ِإنَُّو َكاَف ﴿ِإنَّا َعَخْضَشا اأْلََماَنَة َعَمى الدَّ ا َوَحَسَمَيا اإلِْ

 َضُمػمًا َجُيػاًل﴾
 [72]سػرة األحداب :

عسمظ ال بج مغ أف تعخؼ سّخ وجػدؾ، لساذا أنت عمى سصح األرض؟ لساذا أنت مخمػؽ؟  إذًا إف أردت أف يرح
 :  أنت السخمػؽ األوؿ، أنت السخمػؽ السكـخ

ـَ ﴾ ْمَشا َبِشي َآَد  ﴿ َوَلَقْج َكخَّ
 [ 77] سػرة اإلسخاء: 

 أنت السخمػؽ السكمف: 

ْنَذ ِإالَّ ِلَيْعُبُجوِف ﴾  ﴿ َوَما َخَمْقُت اْلِجغَّ َواإلِْ
 [56] سػرة الحاريات: 
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مغ عخؼ نفدو عخؼ ربو، أنت مخمػؽ لجشة عخضيا الدسػات واألرض، وجئت إلى الجنيا مغ أجل أف تجفع في 
 الجنيا سبب دخػؿ الجشة، فأؼ نذاط يبتعج عغ أف يكػف ثسشًا لمجشة نذاط ضائع. 

ُئُكْع ِباأْلَْخَدِخيَغ َأْعَسااًل * الَِّحيَغ َضلَّ  ْنَيا َوُىْع َيْحَدُبػَف َأنَُّيْع ُيْحِدُشػَف ُصْشعًا ﴾ ﴿ُقْل َىْل ُنَشبِّ  َسْعُيُيْع ِفي اْلَحَياِة الجُّ
 [174-173]سػرة الكيف : 

 الدعيج مغ عخؼ سّخ وجػده و جاءت حخكتو مصابقة ليجفو :

مغ إذًا يرح عسمظ إذا عخفت سّخ وجػدؾ في الجنيا، كسا أنظ تفمح في دمذق إذا عخفت أف سّخ وجػدؾ فييا 
أجل أف تجرس، اآلف متى تدعج؟ أنتع اآلف شبلب عمع، وأسأؿ هللا سبحانو وتعالى أف تكػنػا أعبلمًا في ببلدكع، 
وأف تكػنػا قادًة ألمسكع، وأف تكػنػا مذاعل نػر في ىحه الجاىمية الجيبلء، التي شغى فييا الذخ عمى الخيخ، 

 يقػؿ عميو الربلة والدبلـ: 
 جوانًا حتى يأتي أخي عيدى فيسمؤىا قدصًا وعجاًل (()) تستمئ األرض ضمسًا وع

 ] ابغ ماجو عغ عبج هللا بمفع قخيب مشو [

كيف تدعج؟ لػ أنظ عمى مذارؼ امتحاف مريخؼ، 
الدشة األخيخة، التخخج السادة األساسية، وإذا نجحت 
يبشى عمى نجاحظ أف تعػد إلى بمجؾ رافع الخأس، 

انظ الحيغ أف تتدمع أعمى مشرب رفيع، وجاء إخػ 
يحبػنظ وأخحوؾ إلى مكاف جسيل حػؿ الذاـ، 
مشاضخ جسيمة، شعاـ شيب، ىل تختاح أنت؟ 
االمتحاف بعج أياـ، والسكاف جسيل، والصعاـ شيب، 

أف تحىب  -واألصجقاء يحبػنظ، ىل ىحه الحخكة
يخ متشاسبة، إذًا متشاسبة مع ىجفظ الخصيخ؟ غ -إلى ندىة، وأف تأكل أشيب الصعاـ، وأف تدتستع بأجسل السشاضخ

تتألع، أنت في مكاف جسيل متألع، تأكل أشيب الصعاـ متألع، تجمذ إلى أصجقاء يحبػنظ متألع، أما إذا قبعت في 
غخفتظ، وقخأت الكتاب السقخر وفيستو، فتذعخ بخاحة، إذًا متى يختاح اإلنداف؟ إذا جاءت حخكتو متػافقة مع ىجفو، 

شجيج، قج يقف وال يجمذ، قج يشدى أف يأكل، ىػ أسعج الشاس، ألنو يبيع  متى يختاح التاجخ؟ إذا كاف ىشاؾ بيع
ويذتخؼ، أما إذا لع يكغ ىشاؾ زبائغ، وال بيع وال شخاء، وجالذ عمى مقعج وثيخ، ويأكل أشيب الصعاـ، لساذا ىػ 
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حخكتظ متألع؟ ألف ىحا الخكػد في الدػؽ يدعجو، إذًا: يرح عسمظ إذا عخفت سّخ وجػدؾ، وتدعج إذا جاءت 
مصابقة ليجفظ، ىحه حقائق أساسية، ما كل ذكي بعاقل، قج تكػف ذكيًا ججًا، وقج تدتػعب كتابًا ضخسًا، وقج تشاؿ 
درجات عالية في االمتحاف، وقج تكػف األوؿ، ولدت عشج هللا عاقبًل، مغ ىػ العاقل؟ الحؼ عخؼ ربو، والحؼ 

شبغي أف يديخ عميو، وعخؼ اليجؼ الحؼ خمق لو، عخؼ سّخ وجػده، وعخؼ غاية وجػده، وعخؼ السشيج الحؼ ي
ىحا ىػ العاقل، لحلظ مّخ الشبي عميو الربلة والدبلـ بسجشػف، فدأؿ سؤاؿ العارؼ: مغ ىحا؟ قالػا: ىػ مجشػف، 

 قاؿ: ال، ىػ مبتمى، السجشػف مغ عرى هللا. 

 مشيج هللا عد وجل ضساف لدبلمتشا :

راستكع، ما مغ شيػة أودعيا هللا في اإلنداف إال وجعل ليا قشاة نطيفة أخػتشا الكخاـ؛ أكخمكع هللا ووفقكع في د
تدخؼ خبلليا، ليذ في ىحا اإلسبلـ العطيع حخماف أبجًا، إذًا ليذ في اإلسبلـ حخماف، أنت حيشسا تسذي في 
شاف؟ أرض مستجة، ورأيت لػحة كتب عمييا: انتبو حقل ألغاـ، ىل تذعخ بحقج عمى مغ وضع المػحة أـ بذكخ وامت

بذكخ، ىل ىحه المػحة قيج لحخيتظ أـ ىي ضساف لدبلمتظ؟ ضساف لدبلمتظ، أنت حيشسا تفيع األمخ والشيي، 
حيشسا تفيع مشيج هللا عد وجل عمى أنو ضساف لدبلمتشا تصبقو قمبًا وقالبًا، تصبقو في بمجؾ وفي غيخ بمجؾ، 

سعشى أنيع يصيعػف هللا في بمجىع، فإذا أعجبتشي كمسة مغ أحج الصبلب قاؿ: ىشاؾ أشخاص ديشيع جغخافي، ب
 سافخوا إلى بمج آخخ يعرػنو، هللا عد وجل وىػ معكع أيشسا كشتع، ىحه نقصة.

 الشقصة األولى أف العبادة شاعة شػعية مسدوجة بسحبة قمبية أساسيا معخفة يقيشية تفزي إلى سعادة أبجية.

 جػانب العبادة :

اف لو جػانب ثبلثة في العبادة جػانب ثبلثة؛ فييا جانب معخفي، يجب أف في العبادة جػانب ثبلثة؛ كسا أف اإلند
تصمب الحقيقة، ألف العقل غحاؤه العمع، وفييا جانب سمػكي حخكي، افعل وال تفعل، اإلسبلـ مشطػمة قيع، 
ي مجسػعة أوامخ ونػاه، فبل بج مغ أف تعخؼ ىحا، ألف ىحا متعمق بدعادتظ، أنت حيشسا تعج نفدظ أعقج آلة ف
الكػف تعقيج إعجاز ال تعقيج عجد، وأف ليحه اآللة صانعًا حكيسًا، وأف ليحا الرانع الحكيع تعميسات التذغيل 
والريانة، إقبالظ عمى تشفيح تعميسات الرانع عقل وأؼ عقل، ومرمحة وأية مرمحة، وعجؿ وأؼ عجؿ، لحلظ ورد 

يا، رحسة كميا، فأية قزية خخجت مغ الخحسة عشج بعس العمساء أف الذخيعة عجؿ كميا، مرمحة كميا، حكسة كم
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إلى القدػة، ومغ العجؿ إلى الجػر، ومغ السرمحة إلى السفدجة، ومغ الحكسة إلى خبلفيا، فميدت مغ الذخيعة 
 ولػ أدخمت عمييا بألف تأويل وتأويل، أواًل: البج مغ شمب الحقيقة.
أنت شالب عمع يشبغي أف تعتقج ما ىػ عمسي، وأف أييا األخػة؛ العمع ىػ الػصف السصابق لمػاقع مع الجليل، ف

تخفس ما ليذ بعمسي، ألنو ال يميق باإلنداف إال أف يصمب الحقيقة، لكغ ىشاؾ معتقجات فاسجة، عادات فاسجة، 
 تقاليج، أشياء جاءتشا عغ الغخب، وىحا محػر السحاضخة. 

 مجابية الغدو الفكخي :

ىػ الغدو العدكخؼ، لكغ الغدو الثقافي  -بجو لكع ىحا غيخ معقػؿوقج ي -أييا األخػة؛ صجقػني أف أىػف شيء 
الحؼ تفزل بو األخ الكخيع عشجما قجمشي إليكع ىػ أخصخ شيء، واآلف ىشاؾ في العالع ما يدسى بالعػلسة، 
أؼ  العػلسة أف تعسع نسصًا مغ الدمػؾ، ثقافًة مغ الثقافات عمى العالع كمو، ولع أر كمسًة تذبييا ككمسة الحيػنة،

أف يعػد اإلنداف حيػانًا، أف تدوؿ الفخوؽ بيغ الحكخ واألنثى، أف تشدف القيع التي آمشا بيا جسيعًا، فمحلظ أييا 
األخػة: أكبخ مذكمة تػاجو العالع اليـػ مذكمة العػلسة، مثبًل نحغ معشا مشيج، نحغ معشا مشيج الدساء، نحغ معشا 

خالق الكػف، يصمعػف عميشا بسؤتسخات ىحه السؤتسخات عقجت في  تعميسات الرانع، نحغ معشا مشيج حكيع مغ عشج
مجف كثيخة، عقج أحجىا في القاىخة، والثاني في بكيغ، والثالث في نيػيػرؾ، مؤتسخات الدكاف، يخيجوف أف يكػف 
الدواج ال بيغ رجل وامخأة ولكغ بيغ شخريغ، مصمقًا، يخيجوف أف تكػف السخأة حخة في أف تدكغ في بيت غيخ 

يت زوجيا، وأف تدافخ إلى حيث تذاء، وأف تعسل أؼ عسل تذاء، وال سمصاف لمدوج عمى زوجتو، يخيجوف ب
اإلجياض اآلمغ، بشػد مؤتسخات الدكاف يقذعخ مشيا البجف، ىحه عػلستيع يخيجوف أف يعسسػىا عمى شعػب 

شيج دقيق افعل وال مدمسة، عمى شعػب معيا مشيج هللا، عمى شعػب معيا وحي الدساء، عمى شعػب عشجىا م
 .تفعل، فمحلظ ال ندتصيع إال أف نتدمح بالعمع 
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أقػؿ لكع ىحه الكمسة مغ أعساقي: قجيسًا قبل 
خسديغ عامًا كاف الفداد في بؤر محجدة، كحجيقة 
حيػاف تقميجية، الػحػش في األقفاص، تفيسػف 
عمّي، والشاس الدوار شمقاء، اآلف وضع العالع اليـػ 

في إفخيقيا، الػحػش شميقة، والدوار  كحجيقة حيػاف
يشبغي أف يجخمػا إلى سيارات مرفحة فإف لع يفعمػا 
قتمػا، ونحغ اآلف ىحه العػلسة في الرحف، وفي 
اإلذاعة، وفي التمفديػف، وفي الفزائيات، أيشسا 

تو، وثقافتو، ذىبت ىشاؾ مغ يخيج أف يمغيظ، أف يمغي مبجأؾ، أف يمغي اتجاىظ اإلسبلمي، وأف يفخض عميظ عػلس
 واتجاىو، فبلبج مغ أف نعترع بيػتشا. 

 ْكَخَمُكْع ِعْشَج َّللاَِّ َأْتَقاُكْع ﴾﴿ َياَأيَُّيا الشَّاُس ِإنَّا َخَمْقَشاُكْع ِمْغ َذَكٍخ َوُأْنَثى َوَجَعْمَشاُكْع ُشُعػًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفػا ِإفَّ أَ 
 [13]سػرة الحجخات: 

ساىا األخ الكخيع الغدو الفكخؼ، ىحا ال يجابو إال بتأصيل مشيج الدساء، بسعخفتو، ىحا فمحلظ ىحه العػلسة كسا س
مشيج خالق الكػف، ىحا مشيج الخبيخ، ىحا مشيج ال يأتيو الباشل مغ بيغ يجيو وال مغ خمفو، لػ عكفتع عمى قخاءة 

السرمحة، مشيج الحكسة، فكيف بشػد ىحا السشيج لػججتع أنو السشيج األمثل، مشيج العجؿ، مشيج الخحسة، مشيج 
نجابو ىحا الغدو الثقافي؟ ال يجابو إال بالتدمح بالعمع، الحقيقة يصخب اإلنداف ليا، الحقيقة غحاء الخوح، أنت 
حيشسا تعخؼ الحقيقة كأنظ ممكت الجنيا، أنت حيشسا تعخؼ لساذا أنت في األرض كأنظ ممكت الجنيا، أنت حيشسا 

 كبيخة تذعخ بقيستظ في الحياة. تعخؼ أنظ مخمػؽ لحسل رسالة 

 ﴿َواَل َتِيُشػا َواَل َتْحَدُنػا َوَأْنُتُع اأْلَْعَمْػَف ِإْف ُكْشُتْع ُمْؤِمِشيَغ﴾
 [139]سػرة آؿ عسخاف :

يخيجوف أف يعيذػا  -أنا أسسييع الصخؼ اآلخخ في محاضخاتي كميا -الحقيقة تخوف أف ىؤالء الصخؼ اآلخخ
ب األخخػ ثقافتيع، وعػلستيع، وحيػنتيع، يخيجوف أف يدتعبجوا اآلخخيغ، ونحغ ال وحجىع، وأف يفخضػا عمى الذعػ 

 نكػف أحخارًا إال إذا عخفشا هللا، إال إذا عخفشا أف ىحا الخالق العطيع لػ أنو أوكمشا إلى غيخه ال يدتحق أف نعبجه. 

ْل َعَمْيوِ   ﴾﴿َوِإَلْيِو ُيْخَجُع اأْلَْمُخ ُكمُُّو َفاْعُبْجُه َوَتَػكَّ
 [ 123]سػرة ىػد: 
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 هللا مع السؤمشيغ بالشرخ و التأييج :

أنت حيشسا تعخؼ هللا، وتعخؼ مشيجو، وتشصمق إلى عبادتو تربح كائشًا عطيسًا، كاف أصحاب الشبي الػاحج بألف، 
والشاس التافيػف البعيجوف عغ مشيج هللا األلف كأؼ، أؼ، نفذ برػت مدسػع، فحيشسا كاف أحج قػاد السدمسيغ 

جنا خالج بغ الػليج في معخكة احتاج إلى مجد خسديغ ألفًا، أرسل لو الرجيق واحجًا ىػ القعقاع بغ عسخو، فمسا سي
وصل إليو قاؿ لو: أيغ السجد؟ قاؿ لو: أنا السجد، واحج! عجب، معو كتاب، قاؿ لو الرجيق: يا خالج ال تعجب أف 

فيو القعقاع ال يغمب، وأنتع تخوف اآلف أف كيف شابًا حفع أرسمت إليظ واحجًا، و الحؼ بعث دمحمًا بالحق إف جيذًا 
كتاب هللا، أراد أف يقجـ حياتو لدعدعة كياف عجو، كيف أنو ألغى الدبلح الشػوؼ، وألغى الصائخات، وألغى 

 التكشػلػجيا، وألغى كل شيء، الحخب بجأت باإلنداف وانتيت باإلنداف: 
 كبخأتحدب أنظ جـخ صغيخ وفيظ انصػى العالع األ 

*** 
لكغ ال بج مغ أف تعخؼ هللا مغ أجل أف تدتسج مشو القػة، إذا كاف هللا معظ فسغ عميظ؟ وإذا كاف هللا عميظ فسغ 
معظ؟ ما معظ أحج، أنت حيشسا تكػف مع هللا كاف هللا معظ، ومعشى أف هللا معظ أف يؤيجؾ، ويشرخؾ، ويحفطظ، 

 يغ، إف هللا مع الستقيغ، إف هللا مع الرادقيغ. ويػفقظ، وىحا معشى قػلو تعالى: إف هللا مع السؤمش

اِبِخيَغ﴾  ﴿ِإفَّ َّللاََّ َمَع الرَّ
 [46]سػرة األنفاؿ : 

ىػ معظ بالتأييج، ومعظ بالحفع، ومعظ بالشرخ، ومعظ بالتػفيق، فإذا كاف هللا معظ فسغ عميظ؟ وإذا كاف هللا 
القخيب أعبلمًا في أمسكع، ولكغ ىحا الرحابي  عميظ فسغ معظ؟ أنتع شبلب وإف شاء هللا تكػنػف في السدتقبل

الذاب الحؼ اسسو أسامة بغ زيج، أسامة بغ زيج كاف حب رسػؿ هللا، عيشو قائجًا لمجير، في ىحا الجير أبػ 
بكخ، وعسخ، وعثساف، وعمي، كبار الرحابة، أجبلء الرحابة، شيػخ الرحابة جشػد تحت إمخة سيجنا أسامة، 

الرجيق في ركابو، فاستحى، قاؿ: وهللا يا خميفة رسػؿ هللا لتخكبغ أو ألندلغ، قاؿ:  وكاف حب رسػؿ هللا، مذى
وهللا ال ركبت وال ندلت، وما عمّي أف تغبخ قجماؼ ساعة في سبيل هللا، ىحا ىػ الجيغ، صشع مغ شاب بصبًل، 

 و أوليا. وصشع مغ شاب قائجًا لمجير، وهللا أييا األخػة ال يرمح آخخ ىحه األمة إال بسا صمح ب

 ))إف اإلسبلـ بجأ غخيبًا وسيعػد غخيبًا كسا بجأ، فصػبى لمغخباء((
 ]مدمع وابغ ماجة عغ أبي ىخيخة [
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 ضخورة أخح ما في عقػؿ الغخب و تخؾ ما في نفػسيع :

ولكغ قج يقػؿ قائل: ماذا نأخح مغ الصخؼ اآلخخ وماذا نجع؟ أنا أقػؿ لكع: خحوا ما في عقػليع، ودعػا ما في 
يع، إحداسشا ممكشا، وإحداسيع ممكيع، بيشسا الثقافة قجر مذتخؾ بيغ كل الذعػب، إف ثقافة أؼ أمة ىي نفػس

بسثابة عدل استخمز مغ زىخات مختمف الذعػب عمى مّخ األجياؿ، وىل إذا لجغتشا جساعة مغ الشحل نقاشع 
ع، وقيسيع، وإباحيتيع، وثقافتيع، عدميا؟ نأخح ما رؤوسيع، نقػؼ بمجنا، نقػؼ أمتشا، نأخح عمسيع، ونجع أخبلقي

 وضياعيع، وانحبلؿ أسخىع، وتفككيع.
شاب أحب فتاًة في أمخيكا، استذار والجه قاؿ: ال يا بشي إياؾ إنيا أختظ وأمظ ال تجرؼ، فمسا أحّب ثانية استذار 

تجرؼ فاندعج، وأسخ أباه قاؿ لو: أيزًا إنيا أختظ وأمظ ال تجرؼ، أحب الثالثة قاؿ لو أيزًا إنيا أختظ وأمظ ال 
إلى أمو بيحا الكبلـ، قالت لو: خح أيًا شئت أنت لدت ابشو وىػ ال يجرؼ، ىحا ىػ مجتسعيع، أما السدمسػف فيع 
في انزباط، وعفة، ووفاء زوجي، وأسخة متساسكة، وأب، وأـ، وأوالد، نحغ معشا وحي الدساء، نحغ معشا مشيج 

رض والدسػات، لدشا بحاجة إلى ثقافتيع، وال إلى عػلستيع، وال إلى هللا، نحغ معشا قيع رفيعة مغ عشج خالق األ
إباحيتيع، بل يـػ كاف السدتعسخ يحتل بجشػده أرض بعس الببلد كاف األمخ أقل مغ ىحا الغدو الثقافي، الحؼ ىػ 

يمع إباحي محػر ىحه السحاضخة، ألف اإلنداف حيشسا يجج أف ىشاؾ عجوًا في بمجه يدتبدل، أما حيشسا يشيار أماـ ف
 أو أماـ محصة فزائية فمغ يفيجنا بذيء. 

أحج رؤساء فخندا ماذا قجـ لذباب إفخيقيا؟ قجـ ىجية، تػقعػا ما ىحه اليجية؟ محصة إباحية، قجميا مجانًا لجوؿ 
شساؿ إفخيقيا، مغ أجل ماذا؟ مغ أجل أف يشيار اإلنداف، أف يتخمى عغ قيسو، اإلنداف قػؼ إذا كاف مع هللا، أما 

 ا انحخؼ وسقط في شيػة محخمة فأصبح أضعف السخمػقات، وىحا السعشى قالو القخآف الكخيع، قاؿ: إذ
 ﴿َفاْسَتَخفَّ َقْػَمُو َفَأَشاُعػُه ِإنَُّيْع َكاُنػا َقْػمًا َفاِسِقيَغ﴾

 [54] سػرة الدخخؼ :

ي، أنا أتسشى عميكع أف تتغحوا لسا فدقػا ضعفػا، فأنتع إف شاء هللا مدتقبل أمامكع، وىحا السدتقبل يحتاج إلى وع
غحاًء صحيحًا، ىشاؾ مثل معخوؼ، وعاء الساء الحؼ يحافع عمى بخودة الساء، ىحا الػعاء لو فتحة مغ أعمى، ولو 
صشبػر مغ أسفل، الذيء الحؼ تزعو في األعمى تأخحه مغ األسفل، والتغحية التي تتغحاىا ثقافيًا تشصق بيا، أنت 

يشسا يغحػ اإلنداف بثقافة ماجشة، أو ثقافة مشحخفة، ماذا أقػؿ لكع؟ سفيخ دولة عطسى ال تشصق إال بسا غحيت، فح
  .عيغ قبل شيخ تقخيبًا في بمج أوربي
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مغ تقاليج تعييغ الدفيخ أف يقاـ لو حفل وداعي في بمجه، يحزخه وزيخ الخارجية ليعصى أوراؽ اعتساده، لتقجـ إلى 
ومغ عاداتيع ىشاؾ أف تأتي معيع زوجاتيع ليذيجف حفل تكخيع  رئيذ الجولة في البمج الحؼ ىػ سفيخ فيو،

أزواجيع، مغ كانت مع ىحا الدفيخ؟ لع يكغ معو زوجة كاف معو شخيظ جشدي، ىحه عػلستيع، إنداف محتـخ يعيغ 
سفيخ بجولة عطسى في بمج أوربي، جاء ومعو شخيكو الجشدي، وفي اإلسبلـ الذحوذ غيخ الدنا، الدنا خبلؼ الحكع 

خعي، بيشسا الذحوذ خبلؼ الفصخة، وفخؽ كبيخ بيغ أف تجانب الفصخة وبيغ أف تجانب الحكع الذخعي، أنا أريج الذ
أف أقػؿ لكع: ال بج مغ أف ندتقي ثقافتشا وعقائجنا ومشيجشا مغ خالقشا، ألنو الجية الرانعة، وألف الجية الرانعة 

 الجية الػحيجة التي يشبغي أف تتبع تعميساتيا.

 غ السؤمغ بذحشة عمسّية وروحّية ليربح قػيًا :ضخورة شح

أييا األخػة األحباب؛ اآلف تخوف اليػاتف الخمػية، تدسعػف بيا وتخونيا، ىحا الياتف الخمػؼ إف لع يذحغ ىل 
يتكمع؟ ىل يدتعسل؟ ىل يرمظ بإنداف؟ ال بج مغ شحغ، صجقػني أييا األخػة وكحلظ السؤمغ ال بج مغ أف 

 وحية عمسية ونفدية أصبحت قػيًا. يذحغ، إف شحشت شحشة ر 
 ﴿َواَل َتِيُشػا َواَل َتْحَدُنػا َوَأْنُتُع اأْلَْعَمْػَف ِإْف ُكْشُتْع ُمْؤِمِشيَغ﴾

 [139] سػرة آؿ عسخاف: 

َ َلَقِػيٌّ َعِديٌد﴾ ُ َمْغ َيْشُرُخُه ِإفَّ َّللاَّ  ﴿َوَلَيْشُرَخفَّ َّللاَّ
 [47]سػرة الحج :

 اَتَل َمَعُو ِربِّيُّػَف َكِثيٌخ َفَسا َوَىُشػا ِلَسا َأَصاَبُيْع ِفي َسِبيِل َّللاَِّ َوَما َضُعُفػا َوَما اْسَتَكاُنػا﴾﴿َوَكَأيِّْغ ِمْغ َنِبيٍّ قَ 
 [ 146]سػرة آؿ عسخاف : 

كشت قبل عذخيغ عامًا أو أكثخ أدرس صفًا في 
التعميع الثانػؼ، وكاف ىشاؾ كتاب مقخر لفخاند 

؟ معحبػ األرض، فانػف، تدسعػف بيحا الكتاب
يرف وحذية الغخب في إفخيقيا، الحقيقة الكتاب 
يجب أف تقخأه أؼ جخيسة ما بعجىا جخيسة، اضصياد 
ما بعجه اضصياد، استغبلؿ ما بعجه استغبلؿ، 
اإلنداف إذا انحخؼ عغ مشيج هللا يغجو وحذًا، وىحا 
الػحر اآلف ضيخ جميًا، تخونو جسيعًا كيف أنو 
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يدتستع بالحياة وحجه، يحب أف يبشي وجػده عمى أنقاض اآلخخيغ، يحب أف يبشي  يحب أف يعير وحجه، وأف
حياتو عمى مػت اآلخخيغ، يحب أف يبشي أمشو عمى خػؼ اآلخخيغ، يحب أف يبشي غشاه عمى إفقار اآلخخيغ، 

ج، فمحلظ ال بج مغ ليذ فيو عجؿ إشبلقًا، والحؼ تعانػنو أنتع في ببلدكع كشا نعانيو نحغ قجيسًا في ببلدنا، فاليع واح
أف تشيزػا أنتع، أف تشيزػا في معخفة هللا، وأف تشيزػا في معخفة مشيجو، وأف تشيزػا لحسل رسالة الدساء إلى 

 شعػب األرض، وأف تشيزػا لحسل ىّع السدمسيغ في شتى بقاع األرض.

 الخابصة الجيشية أقػى رابصة في العالع اليـػ :

، أنت حيشسا تخػ أخًا لظ في أؼ مكاف، الرحابة الكخاـ ضخبػا الحقيقة الخابصة الجيشية أقػػ راب صة في العالع اليـػ
أعمى مثل، لسا جاء السياجخوف إلى السجيشة كل أنرارؼ آخى مياجخًا، فكاف األنرارؼ يقػؿ ألخيو السياجخ: 

كاف أحجىع  عشجؼ بدتاناف لظ أحجىسا، عشجؼ دكاناف لظ أحجىسا، وكاف السياجخوف في أعمى درجة مغ العفة،
 يقػؿ: بارؾ هللا لظ في مالظ ولكغ دلشي عمى الدػؽ.

إذًا أنت حيشسا تشتسي إلى أمة عطيسة تذعخ بالتعاوف، تذعخ بالقػة، وأنتع كسا أتسشى يجب أف تشتسػا إلى ىحا 
سالتيا، لكغ الجيغ العطيع، وأف تشتسػا إلى ىحه األمة التي جعميا هللا وسصًا بيغ األمع، وىي اآلف مقرخة في أداء ر 

أرجػ هللا سبحانو وتعالى أف تكػف ىحه األحجاث التي جاءتشا مغ الغخب سببًا في إيقاضشا وتفتحشا وصحػتشا مغ 
 غفمتشا، أنا أدع لكع وقتًا لمحػار واألسئمة فإلى مجاخبلتكع إف شاء هللا.

 و الحسج هلل رب العالسيغ

 أسئمة و أجػبة :

 واستخخاج الثخوات وكفاية أنفدشا :مػاجية األعجاء بكدب الساؿ الحبلؿ 

ج: شكخًا جديبًل، سؤاؿ ميع ججًا بارؾ هللا بظ ونفع بعمسظ، أنا أرػ أف األعجاء أو أف الصخؼ اآلخخ ال يدتصيعػف 
مػاجية اإلسبلـ، لكغ أرادوا تفجيخه مغ داخمو كسا قمت تسامًا، بأف يرصشعػا أناسًا مغ بشي جمجتشا، ولكشيع 

غيخ ثقافتشا، قيسيع غيخ قيسشا، إنيع مرصشعػف، ليع مطيخ وليع مخبخ، ىحه حقيقة صارخة، مدتغخبػف، ثقافتيع 
لحلظ ألخريا بيحه السقػلة: نحغ نخذى عمى اإلسبلـ ال مغ أعجائو بل مغ أدعيائو، مغ الحيغ حسمػا شعائخ 
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الكخيع جداؾ هللا خيخًا،  اإلسبلـ وفجخوه مغ داخمو، ىحا الكبلـ صحيح مئة بالسئة، أما كيف نػاجييع؟ أييا األخ
الصخؼ اآلخخ إذا أراد إفقارنا، أوؿ عبادة لشا أف نكدب الساؿ، أف نرشع ثخواتشا، أف نكتفي أال ندتػرد، أف نكتفي 
بثخواتشا، أف نرشعيا، أف ندتخخجيا، إف أراد الصخؼ اآلخخ إفقارنا فعبادتشا األولى كدب الساؿ الحبلؿ، واستخخاج 

 يا، وترشيعيا، وكفاية أنفدشا.ثخواتشا، والحفاظ عمي
اآلف كبلمظ، إف أراد الصخؼ اآلخخ إضبللشا فالعبادة األولى أف نػضح الحق، وأف نبيغ حقيقة ىحا الجيغ، أف نخد 
عمييع باليقيغ، ىع يعتسجوف عمى األكاذيب، وعمى األضاليل، وعمى السغالصات، يشبغي أف نبيغ، حيشسا تجج في 

مة، أوؿ عبادة أف تػضح الحق، أف تبيغ، أف تجرس، أف تتعمع أف تكػف داعية، ألف مجتسع ضبلالت، وأفكار ىّجا
معخكة الحق والباشل معخكة أزلية أبجية، فبلبج مغ أف نقف ونػضح وىحه ميسة العمساء في اإلسبلـ أف يػضحػا، 

ت لو أف اإلنداف ألنو ال يسكغ أف تقـػ لمباشل حجة، لكغ تقـػ حجة عشج الجاىل، أنت إذا نػرت الجاىل وبيش
خمق لكحا، ىحا مشيجو، وىحا يعػد عميو بالخيخ، أؼ الذبيات تشجمي باليقيغ، واإلفقار يشجمي بكدب الساؿ، 

 واإلذالؿ يشجمي باالعتداز. 

 مغ دخل في ىحا الجيغ العطيع ىػ مشا ونحغ مشو :

مغ فدارة شخؼ ردائو فزخبو سيجنا عسخ جاءه ممظ، اسسو جبمة بغ األييع، كاف يصػؼ حػؿ الكعبة فجاس بجوؼ 
 -ضخبًة ىذست أنفو، ىحا البجوؼ شكاه إلى عسخ، عسخ استجعاه، قاؿ لو أصحيح ما ادعى ىحا الفدارؼ الجخيح ؟ 

قاؿ: لدت مسا يشكخ شيا، أنا أدبت الػفتى أدركت حقي بيجؼ، قاؿ: أرِض الفتى ال بج مغ إرضائو  -صيغت شعخاً 
غ اآلف أنػفظ وتشاؿ ما فعمتو كػفظ، قػػاؿ: كيف ذاؾ يا أميخ ىػ سػقػة وأنا مازاؿ ضفخؾ عػالقًا بجمائو أو ييذس

عخش وتاج؟ كيػف تخضى أف يخخ الشجع أرضًا؟ قاؿ لػو: ندوات الجاىمية ورياح العشجيية قج دفشاىا وأقسشا فػقيا 
عشجؾ أقػػ وأعد، أنا  صخحًا ججيجًا وتداوػ الشاس أحخارًا لجيشا وعبيجًا، قاؿ: كاف وىسًا ما جخػ في خمجؼ أنشي

مختج إذا أكخىتشي، قاؿ: عشق السختج بالديف تحد عالع نبشيو كل صجع فيػػػو بذبا الديف يجاوػ، وأعد الشاس 
 بالعبج بالرعمػؾ تداوػ.

 سيجنا عسخ وىػ خميفة السدمسيغ، عسبلؽ اإلسبلـ، يخخج إلى ضاىخ السجيشة ليدتقبل ببلاًل، ىحا ىػ الجيغ. 

 ُكْع ِعْشَج َّللاَِّ َأْتَقاُكْع ﴾﴿ ِإفَّ َأْكَخمَ 
 [13]سػرة الحجخات: 
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ىحا ىػ الجيغ، خميفة السدمسيغ، عسبلؽ اإلسبلـ يخخج لطاىخ السجيشة ليدتقبل ببلاًل، ألف اإلسبلـ أمسي، كل مغ 
دخل في اإلسبلـ ىػ مشا ونحغ مشو، لو ما لشا وعميو ما عميشا، ىحا أكسل شيء، كل مغ دخل في ىحا الجيغ 

يع ىػ مشا ونحغ مشو، لو ما لشا وعميو ما عميشا، سؤاؿ وجيو ججًا سؤالظ جداؾ هللا خيخًا، وعميكع الدبلـ ورحسة العط
 هللا. 

 تعخيف العػلسة :

ج: العػلسة تعشي أف تعسع ثقافتيع، وفكخىع، وأنساط سمػكيع عمى العالع كمو، أنا أعشي ما أقػؿ، يعقجوف مؤتسخات 
غ مثل تأخيخ الدواج إلى األربعيغ، وأف يسارس الذباب العبلقات في بيػت آبائيع و ىحه السؤتسخات تدغ قػاني

وأمياتيع قبل الدواج، واإلجياض اآلمغ، والدواج عقج بيغ شخريغ، بيغ ذكخيغ أو أنثييغ، أو أنثى وذكخ، ىحه 
الع كمو معسع، أنا شسػحاتيع يعسسػنيا عمى العالع كمو، فدسيت اصصبلحًا العػلسة، أؼ مغ العالع، شيء عمى الع

اآلف العالع كمو في خبلط كبيخ، نحغ  -خبلط الفػاكو، كػكتيل -لي رأؼ دقيق لعمي أوضحو لكع، تعخفػف الخبلط
كسدمسيغ عشجنا ماء نقي، وعشجنا شعاـ شيب، وعشجنا لحع، نزعو في الخبلط، ويػجج خشديخ، وخسخ ومياه آسشة، 

افات، العالع كاف كل أمة تحافع عمى ثقافتيا، وعمى خرائريا، وكمو يجور، اآلف بالعالع شيء اسسو خمط الثق
اآلف بيحا التػاصل اإلعبلمي أصبح العالع كمو قخية، ثع أصبح بيتًا، اآلف أصبح غخفًة واحجة، شبعًا يػجج فػائج، 

فة الغخب، وىشاؾ سمبيات، الدمبيات أف كل الذخ في العالع واالنحخاؼ عسع عمى العالع كمو، فالعػلسة أف تعسع ثقا
وإباحيتيع، وانييار خمقيع، وتفكظ أسخىع، وعبادتيع لمذيػة، وبعجىع عغ الجيغ، أف يعسسػنيا عمى العالع كمو، ىحه 

 العػلسة، واضحة ؟ 

 العػلسة اإلسبلمية :

 ج: ىحه القارورة فييا ماء نطيف مئة بالسئة، ماء معجني جيج ججًا، إذا كاف ىشاؾ قارورة أخخػ ال سسح هللا فييا
مياه مالحة، مياه قحرة، إذا عسسشا ىحه السياه القحرة عمى العالع عسمشا جخيسة، أما إذا عسسشا ىحا الساء الشقي فشكػف 

 .قج عسمشا أعطع عسل 
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فاإلسبلـ عػلسة أيزًا، أنا معظ مئة بالسئة اإلسبلـ 
معو مشيج خالق الكػف، معو العجؿ، حيشسا ىاجخ 

ر، قاؿ ليع: أحج الرحابة قبس عميو بعس الكفا
عيجًا هلل إف أشمقتسػني لغ أقاتمكع، أشمقػه، ذكخ 
ىحا لمشبي الكخيع، بعج سشتيغ كاف ىشاؾ غدوة 
 فانخمط مع الغدوة، قاؿ لو: ارجع ألع تعاىجىع؟
العػلسة اإلسبلمية تعشي تعسيع الحق، تعسيع الخيخ، 
تعسيع الجساؿ الحقيقي، تعسيع اإلنراؼ، تعسيع 

، لحلظ ما عخؼ التاريخ فاتحًا أرحع مغ العخب، اإلسبلـ أمسي، واإلسبلـ فيو عػلسة، لكغ الخحسة، تعسيع الخجمة
أنت تعػلع مشيج خالق الكػف، ال تعػلع مشيج إنداف ساقط بالذيػات، فشحغ العػلسة كسبجأ ال يػجج بيا أؼ شيء، 

 أنا أعػلع لكغ ال إكخاه في الجيغ، ال أعػلع بالقػة. 
 بَِّظ ِباْلِحْكَسِة َواْلَسْػِعَطِة اْلَحَدَشِة﴾﴿اْدُع ِإَلى َسِبيِل رَ 

 [ 125] سػرة الشحل : 

فشحغ عشجنا عػلسة، فإذا كشا متفيسيغ لجيششا، و كشا مثبًل عميا، فإف عػلستشا تغمب عػلستيع، ىشاؾ صخاع بيغ 
 عػلستيغ عػلسة الكفخ، وعػلسة اإليساف. 

 انتذار العػلسة اإلسبلمية باإلقشاع ال بالقػة :

ج: بارؾ هللا، ىحا الحق، فقط كفكخة، ىل تعتقج أف مشيج خالق الكػف يسكغ أف يزعف أماـ مشيج إنداف كافخ؟ 
لكغ نحغ مقرخوف، أنا معظ، عمساء السدمسػف مقرخوف أشّج التقريخ، حيشسا نتعمع، وحيشسا يتاح لشا أف نشصق، 

يع مخاكد إسبلمية في العالع الغخبي، جاء وأف نتكمع، وأف نؤلف، وأف نصبع الكتب، وأف نخسل بعثات، وأف نق
أمخيكي إلى مكة حاجًا قاؿ: نحغ أقػػ دولة بالعالع، لكغ إذا أقشعتسػنا باإلسبلـ قػتشا لكع، نحغ كسدمسيغ 

 مقرخوف أشّج التقريخ، نحغ معشا الحق، والحق قػؼ.
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العالع، جاءتو شالبة مدمسة اآلف شخز اسسو جيفخؼ النج أستاذ رياضيات في ساف فخانديدكػ، أكبخ ممحج في 
شخؽ أوسصية في أياـ الريف الحارة محجبة بذكل كامل، ىػ ممحج قاؿ: ال بج أف ىحه الفتاة عشجىا قشاعات قػية 
ججًا حسمتيا عمى ىحا الحجاب في بمج كأمخيكا في األياـ الحارة، فإذا بيا تحسل دكتػراه في الخياضيات، ىحا 

سبلـ فجرسيا، اآلف أكبخ داعية إسبلمي، إسبلمشا قػؼ ججًا، دليل عشجؼ سيجنا األستاذ السمحج عكف عمى كتب اإل
خالج أسمع، قاؿ لو الشبي الكخيع: عجبت لظ يا خالج أرػ لظ فكخًا، ال يسكغ إلنداف ذكي أال يدمع، ألف اإلسبلـ 

ق معو، الحق إذًا دائخة مشيج خالق الكػف، اإلسبلـ وحي، والعقل يتػافق معو، والفصخة تتػافق معو، والػاقع يتػاف
يسخ بيا خط الشقل الرحيح، والعقل الرخيح، والفصخة الدميسة، والػاقع السػضػعي، أنا معظ في أف ىشاؾ عػلسة 

 إسبلمية يشبغي أف تشتذخ، لكغ ال بالقػة، بل باإلقشاع، الشبي يقػؿ: " عمسػا وال تعشفػا " وهللا قاؿ: 

يِغ﴾  ﴿اَل ِإْكَخاَه ِفي الجِّ
 [ 256البقخة: ] سػرة 

 أكبخ دولة بالعالع إسبلمية أنجونيديا كيف فتحت؟ عغ شخيق التجار ال عغ شخيق الديف والدبلح. 

 معشى التججيج في الجيغ :

ج: لسجخد أف تخيج أف تزيف عمى اإلسبلـ شيئًا ججيجًا إذًا ىػ ناقز، إنظ تتيسو بالشقز، لسجخد أف تزيف 
، ولسجخد أف تححؼ مشو حكسًا كقصع اليج مثبًل إنظ تتيسو بالديادة، ماذا قاؿ عميو شيئًا ججيجًا إنظ تتيسو بالشقز

 هللا عد وجل: 

ـَ ِديشًا﴾ ْسبَل  ﴿اْلَيْػـَ َأْكَسْمُت َلُكْع ِديَشُكْع َوَأْتَسْسُت َعَمْيُكْع ِنْعَسِتي َوَرِضيُت َلُكُع اإلِْ
 [ 3] سػرة السائجة : 

قزايا التي عالجيا الجيغ تاـ عجدًا، شخيقة السعالجة كاممة نػعًا، إذًا اإلتساـ عجدؼ، واإلكساؿ نػعي، أؼ عجد ال
دقق ماذا  -أية إضافة، وأؼ ححٍؼ يقتزي أف نتيع الجيغ بالديادة أو الشقز، لكغ ما معشى التججيج؟ إذًا التججيج 

، محصة الحجاز أف تشدع عغ الجيغ كل ما عمق بو ما ليذ مشو، ىحا ىػ التججيج، عشجنا بشاء في الحجاز -أقػؿ
تعخفػنيا؟ بشاء قجيع، الحجخ أصبح أسػد المػف، فالجولة قبل سشػات جاءت بجياز حجيث ضخبتو بالخمل فأزاحت 
عشو ىحه الصبقة الدػداء، فعاد إلى لػنو الشاصع، ىحا ىػ التججيج، أنا أندع عشو كل ما عمق بو مسا ليذ مشو، 

ئًا، ألنو مشيج هللا عد وجل، أنا أتيع هللا بالديادة أو بالشقز، ليذ ىشاؾ تججيج أف أضيف شيئًا، أو أف أححؼ شي
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التججيج أف أححؼ مغ الجيغ كل ما عمق بو مسا ليذ مشو، واضح كبلمي؟ ىحا ىػ التججيج، لكغ نحغ حيشسا 
 نحىب إلى نبع بخدػ الساء صاؼ، أما إذا وصمشا إلى مرب بخدػ فالساء أسػد المػف.

يشا أف نخجع إلى يشابيعو األصيمة، وىحا يجسعشا واإلضافات تفخقشا، اإلضافات التي إذًا نحغ إف أردنا الجيغ عم
 أضيفت عمى الجيغ تفخقشا، بيشسا أصػلو تجسعشا. 

 الغدو الثقافي :

 ج: أتدسح لي أف أفدخ ما معشى الغدو الثقافي؟

، ىحه السادة صشعت مشيا القشبمة الحرية، ىحه الس ادة يسكغ أف تشفجخ، فأنا حيشسا نحغ عشجنا مادة اسسيا يػرايشـػ
أضعيا أماـ مادة حارقة تشفجخ، وهللا عد وجل أودع فيشا الذيػات، مع ىحه الذيػات عسل مشيجًا دقيقًا، الغخب 
كيف يغدونا؟ ىحه الذيػات التي أودعيا هللا فيشا كي نخقى بيا إلى رب األرض والدسػات، أودع فيشا الذيػة 

سيع اإلليي الدواج، فجاء الغخب وتبلعب بيحه الذيػة وفجخىا بغيخ مكانيا الجشدية مغ أجل الدواج، التر
الرحيح، الذيػة تسامًا كالبشديغ بالديارة، إذا وضع في مدتػدعاتو السحكسة وسار في األنابيب السحكسة، وانفجخ 

جسيل، كيف تديخ في الػقت السشاسب في السحخؾ، وفي السكاف السشاسب، ماذا وّلج؟ حخكة نافعة نقمتظ إلى مكاف 
الديارة؟ بانفجارات، لكغ االنفجار بالسكاف الرحيح وفي الػقت الرحيح وبالدمغ الرحيح، ىع ماذا فعمػا؟ أعصػا 

 ليحا البشديغ في الػقػد نارًا فاحتخقت الديارة. 

رة عالية ججًا في ىحا ىػ الغدو، الغدو أنيع تبلعبػا بالذيػات التي أودعيا هللا فيشا، أؼ اإلنداف عشجما ُيعخض إلثا
محصة فزائية أليذ ىحا غدوًا ثقافيًا؟ أليذ األصل أف اإلنداف يشذأ في بيت متػازف معتجؿ فيو أب و أـ و عفة 
و حياء و خجل و غس برخ و حجاب؟ أما حيشسا تعخض ىحه السشاضخ في السحصات الفزائية فيحا غدو، أؼ 

اليػرانيـػ في تدييخ غػاصة مجة عذخيغ سشة تفجخ ىحه ىع تبلعبػا بسادة مشفجخة عشجنا، فبجؿ أف تػضف ىحا 
 الغػاصة، ىحا معشى الغدو الثقافي. 
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 معخفة مشيج هللا :

 ج: وهللا األصػب أف نعخؼ مشيج هللا، مشيج هللا مرصمح أصػب مشو. 

 تعخيف كمسة الثقافة :

ػكي، الثقافة غيخ الحزارة، ثقافة ج: كمسة ثقافة تعشي عادات األمة وتقاليجىا، ليذ معشاىا عمسيًا، معشاىا سم
األمة عاداتيا وتقاليجىا، وأنساط حياتيا، وأفخاحيا وأتخاحيا، وزواجيا وشبلقيا، ىحه الثقافة، الثقافة تعشي عادات 
وسمػؾ، مسكغ مثبًل خبيخ دولة أجشبي، يقيع حفبًل بسشاسبة قجـو مػلػد لو، ىػ لو في دمذق أربع سشػات، زوجتو 

يف يقيع حفبًل ويجعػ أصجقاءه ألنو أنجب ولجًا مثبًل؟ ىحه ثقافتيع ال يػجج مذكمة، اآلف تدعػف ىشاؾ بباريذ، فك
بالسئة مغ الدواج في أمخيكا زواج مداكشة، ال يػجج ورقة وال كتاب، وال زواج مجني، ال يػجج شيء أبجًا، مداكشة 

 فقط، ىحه ثقافة، كمسة ثقافة سمػؾ، سمػؾ مشحخؼ عشجىع. 

 و رحسة : اإلسبلـ عجؿ

ج: التفريل أواًل العخب أصحاب رسالة سساوية، كمفػا أف يشذخوىا، ونذخىا وفق السخاحل التالية: ال يسكغ أف 
تحارب قبل أف تعخض اإلسبلـ، لحلظ بدسخقشج يػجج قائج مدمع حاربيع مباشخًة، وغدا ببلدىع واحتميا، ثع عمسػا 

عسخ بغ عبج العديد، شكػه أف شخيقة فتح الببلد غيخ إسبلمية،  خفيًة أف غدوه ليع غيخ شخعي، فأرسمػا وفجًا إلى
فيقدع باهلل أحج الحيغ نقمػا ىحه القرة أنو كتب عمى قراصة صغيخة يأمخ قائج السدمسيغ أف يخخج مغ سسخقشج، 
ىع ما صجقػه، اآلف إف أعصيت ورقة لمييػد تأمخىع بالخخوج مغ فمدصيغ ىل يخخجػف؟ ورقة، مسكغ أف يخخجػا 

رقة؟ فكتب ورقة ىحا الخميفة وحسميا الػفج، فمسا أعصػىا لمقائج قبميا واندحب، ال يسكغ أف يغدو بمجًا قبل أف بػ 
يعخض عميو اإلسبلـ، أبجًا، عخض فكخؼ، فإف رفس يكمف بجفع الجدية، دفع الجدية ىي بسثابة البجؿ الشقجؼ، 

ع الجدية، فإف رفس أف يدمع، ورفس أف يجفع ألف الحخب في اإلسبلـ حخب عقائجية، ىحا ال يحارب، فيحا يجف
الجدية عشجئٍح يقاتل، والقتاؿ في اإلسبلـ يقػؿ عميو الربلة والدبلـ: "الحخب خجعة". ليذ القرج اإلبادة كسا ىػ 

لحخوب إبادة، فاإلسبلـ اآلف أبجًا، في كل حخوب السدمسيغ لع يقتل إال ثبلثسئة إنداف مغ الفخيقيغ، بيشسا اآلف ا
  .حسةعجؿ ور 
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لكغ ليذ مغ السعقػؿ أنت كإنداف تخػ أخاؾ اإلنداف غارقًا بالزبلؿ، وغارقًا باالنحخاؼ والدنا والخسخ دوف أف 
تػقطو، فيحه الببلد حيشسا فتحت أصبح أىميا مدمسيغ، فشحغ نقػؿ: ال إكخاه في الجيغ، بسعشى أنو يسكغ أف تعتشق 

ا ال ندسح بو، أؼ حيشسا تتخح مغ الجيغ أداة لتحاربو عشجئٍح أؼ ديغ دوف أف تسذ، أما أف تحارب ىحا الجيغ فيح
 نقاضيظ نحغ، أما اإلسبلـ فيتدع صجره لمخعايا غيخ السدمسيغ، يأخحوف ليع ما ليع وعمييع ما عمييع أبجًا. 

 العاقل مغ أراد الجنيا و اآلخخة معًا :

 ج: شبعًا عشجىع تفػؽ عقمي كبيخ ججًا، هللا عد وجل قاؿ: 

 ُنِسجُّ َىُؤاَلِء َوَىُؤاَلِء ِمْغ َعَصاِء َربَِّظ َوَما َكاَف َعَصاُء َربَِّظ َمْحُطػرًا﴾﴿ُكبّلً 
 [27] سػرة اإلسخاء :

ْمَشا َلُو ِفيَيا َما َنَذاُء ِلَسْغ ُنِخيُج ُثعَّ َجَعْمَشا َلُو َجَيشََّع َيْربَلَىا  * َوَمْغ  َمْحُمػمًا َمْجُحػراً ﴿َمْغ َكاَف ُيِخيُج اْلَعاِجَمَة َعجَّ
 َأَراَد اآْلَِخَخَة ﴾

 [19-18] سػرة اإلسخاء :

 فاألوربيػف أرادوا الجنيا. 

ْنَيا َوُىْع َعِغ اآْلَِخَخِة ُىْع َغاِفُمػَف﴾  ﴿َيْعَمُسػَف َضاِىخًا ِمَغ اْلَحَياِة الجُّ
 [7] سػرة الخـو :

 األوربيػف قاؿ عشيع هللا عد وجل: 

نََّظ َتَقمُُّب الَّحِ   يَغ َكَفُخوا ِفي اْلِببَلِد * َمَتاٌع َقِميٌل ﴾﴿اَل َيُغخَّ
 [197-196] سػرة آؿ عسخاف:

ْنَيا َوُىْع َيْحَدُبػفَ  ُئُكْع ِباأْلَْخَدِخيَغ َأْعَسااًل * الَِّحيَغ َضلَّ َسْعُيُيْع ِفي اْلَحَياِة الجُّ   َأنَُّيْع ُيْحِدُشػَف ُصْشعًا﴾﴿ُقْل َىْل ُنَشبِّ
 [174-173] سػرة الكيف :

َذا ُىْع ُمْبِمُدػَف﴾َفَمسَّا َنُدػا َما ُذكُِّخوا ِبِو َفَتْحَشا َعَمْيِيْع َأْبَػاَب ُكلِّ َشْيٍء َحتَّى ِإَذا َفِخُحػا ِبَسا ُأوُتػا َأَخْحَناىُ ﴿  ْع َبْغَتًة َفِِ
 [44] سػرة األنعاـ:

 اإلنداف أراد الجنيا لو الجنيا، أراد اآلخخة لو اآلخخة. 

 ِخَخَة َوَسَعى َلَيا َسْعَيَيا ﴾﴿َوَمْغ َأَراَد اآْلَ 
 [19] سػرة اإلسخاء :
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 ىع أرادوىا. 

نَُّيْع َيْأَلُسػَف َكَسا َتْأَلُسػَف َوَتْخُجػَف ِمَغ َّللاَِّ َما اَل َيْخُجػَف ﴾  ﴿ ِإْف َتُكػُنػا َتْأَلُسػَف َفِِ
 [ 174] سػرة الشداء: 

، أما إذا أراد هللا لو الجنيا واآلخخة فيسكغ أف يتفػؽ، العقل جياز مدافة كبيخة، اإلنداف إذا أراد الجنيا لو الجنيا فقط
حيادؼ، قج يرشع شائخة، وقج يرشع صاروخًا، وقج يرشع حزارًة، األنبياء أذكياء والصغاة أذكياء، لكغ األنبياء 

 ممكػا القمػب بكساليع، والصغاة ممكػا الخقاب بقػتيع. 

 الفخؽ بيغ السؤمغ و الكافخ :

بيششا وبيشيع أنيع كانػا مع الشعسة فقط، بيشسا السدمع الرادؽ مع السشعع، ىع يدتستعػف، يتستعػف ج: الفخؽ 
ويأكمػف كسا تأكل األنعاـ، يدتستعػف بالجنيا إلى أعمى درجة، انطخ إلى إعبلناتيع في صحفيع ومجبلتيع 

 الفخؽ بيششا وبيشيع.  يدتستعػف بالجنيا إلى أعمى درجة، ىع مع الشعسة لكغ السؤمغ مع السشعع، ىحا

 اإليساف قخار داخمي :

ج: أرادوا الذيػة، مثبًل لػ كاف ىشاؾ آلة ترػيخ غالية ججًا لكغ ال يػجج فييا فيمع، ميسا أخحت صػرة دقيقة، 
وأخحت وضعًا لكغ ال يػجج فيمع، ىع ما أرادوا الحقيقة، أرادوا الذيػة، يأتي إنداف يخػ بعخة جسل يقػؿ: البعخة تجؿ 

ى البعيخ، واألقجاـ تجؿ عمى السديخ، والساء يجؿ عمى الغجيخ، أفدساء ذات أبخاج، وأرض ذات فجاج أال تجالف عم
 عمى الحكيع الخبيخ؟ 

ىع في محصة ناسا قاعجوف، يخوف الفزاء 
 -الخارجي، السجخات، وىشاؾ مخابخ تكبخ 

أربعسئة ألف مخة، ىع يخوف آيات  -السيكخوسكػب 
جج فييا فيمع، أذكياء ججًا لكغ ما هللا، لكغ آلة ال يػ 

أرادوا الحقيقة، أرادوا الذيػة، ىل الفكخة واضحة؟ 
أما السؤمغ لػ كاف فكخه أقل، لػ كانت معمػماتو 
متػاضعة، لػ كاف مخبخه بديط، لكشو أراد الحقيقة 
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البيت أصبح فػصل إلييا. أنت إذا خخجت مغ بيتظ عشجؾ مذكمة في البيت، لػ فخضشا بخميل الساء فيو خمل، 
مستمئًا بالساء، أنت خارج مغ البيت تخيج فػاشة ماء، لػ وججت شيئًا جسيبًل ال تشتبو لو، ال تخػ إال ىحه الحاجة، 

 فانجفاع الكافخ إلى شيػتو ال يخػ إال شيػتو، ىشاؾ آيات كػنية: 

وَف َعَمْيَيا وَ  َساَواِت َواأْلَْرِض َيُسخُّ  ُىْع َعْشَيا ُمْعِخُضػَف﴾﴿َوَكَأيِّْغ ِمْغ َآَيٍة ِفي الدَّ
 [175] سػرة يػسف : 

بالسشاسبة ماداـ ىشا تكمسشا، اإليساف قخار داخمي، إف أردت الحقيقة مغ الجاخل كل شيء يجلظ عمى هللا، ولػ أنيا 
بعخة جسل، وإف لع تخد الحقيقة لػ أنظ بأكبخ مخبخ فزائي بسحصة ناسا الفزائية، لػ أنظ بأكبخ مخبخ جامعي ال 

الحقيقة، والجليل قج تجج عمساء كبارًا يقتخفػف اآلثاـ والفػاحر ويدنػف ويذخبػف الخسخ، ابغ آدـ اشمبشي تخػ 
 تججني، فإف وججتشي وججت كل شيء وإف فتظ فاتظ كل شيء. 

 ضخورة العشاية بالذباب و تػعيتيع :

جيات شبابية فخعية ىجفيع تدػيقي ج: وهللا سؤاؿ ميع ججًا، الحقيقة أف ىؤالء الحيغ يجعػف أنيع يخوجػف أيجيػلػ 
فقط، ىجفيع استغبلؿ عفػية الذباب وضعف ثقافتيع الجيشية، مغ أجل مرالحيع السادية، ىشاؾ إذاعات شبابية، 
ىشاؾ محبلت شبابية، ىشاؾ تدػيق شبابي، ىشاؾ اتجاىات اآلف شبابية خصيخة ججًا في اإلباحية مثبًل، فالذاب 

 ث: فيو شيػات ورد في بعس األحادي

 ))أحب ثبلثًا وحبي لثبلث أشج، أحب الصائعيغ وحبي لمذاب الصائع أشج((
شبابي ألف عشجه شيػات مدتعخة، أما ىحا الذاب إذا كاف مدتقيسًا فيحا شيء رائع ججًا، إف هللا ليباىي السبلئكة 

تائب، اآلف  بالذاب السؤمغ، يقػؿ: انطخوا عبجؼ تخؾ شيػتو مغ أجمي، ما مغ شيء أكـخ عمى هللا مغ شاب
يػجج ثقافة شبابية، وثقافة شبابية فخعية، الصخؼ اآلخخ يدتغل ثػرة الذباب، شيػات الذباب، انجفاع الذباب 
لسرمحتو، يجغجغ ليع عػاشفيع، يعصييع بعس شيػاتيع ليأخحىع كميع، ليأخح ماليع، ويأخح والءىع، ويأخح ما 

 ػعية.عشجىع مغ أجل مرمحتو، ال بج مغ العمع، البج مغ الت

 الحقيقة أقػؿ لكع كمسة مغ أعساقي، إف رأيتع ضعفًا في اإلسبلـ فسغ تقريخ السدمسيغ. 
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سيجنا عسخ يسذي في قخية جل فعالياتيا االقترادية في أيجؼ غيخ السدمسيغ، وبخيع تػبيخًا عشيفًا وقاؿ ليع: 
بية فخعية، ىحه يعشى بيا كثيخًا، لكغ ال كيف بكع إذا أصبحتع عبيجًا عشجىع؟ فعبًل يػجج ثقافة، يػجج أيجيػلػجية شبا

يػجج بيا قيػد، ال يػجج بيا حجود أبجًا، شبعًا فييا إباحية، فييا اختبلط، فييا كل شيء، كل السشكخات، اآلف مثبًل 
الييػد كيف يقاومػف؟ عشجىع ما يدسى بالكيبػتذ، ىحه مدرعة ما فييا زوج وزوجة، إباحية، كل رجل لكل امخأة، 

ذ لو أب، فيحه الشقصة مصبقة في إسخائيل، ىحه دائسًا الذاب عشجه شيػات مزصخبة، فإذا كاف عشجه والصفل لي
جيل مع شيػاتو تأتي جية قػية تدتغل ىحا االنجفاع الذيػاني، وىحا الزعف الفكخؼ فتأخحه وتدتغمو، البج مغ 

يشبغي أؼ يقابل ىحا دعػة إلى هللا التػعية، ال بج مغ تقخيب الجيغ مغ الذباب، ال بج مغ دعػة شبابية، الحؼ 
شبابية، سيجنا أسامة شاب، سيجنا عسخ كاف يسذي بالصخيق، األشفاؿ لسا رأوه ىخبػا إال واحجًا مشيع، قاؿ لو: يا 
غبلـ لَع لع تيخب مع مغ ىخب؟ قاؿ لو: أييا األميخ لدت ضالسًا فأخذى ضمسظ، ولدت محنبًا فأخذى عقابظ، 

ىحا؟ ما ىحه الجخأة؟ أنا بحاجة إلى دعػة شبابية، وأنا وهللا الحؼ أفعمو في مدججؼ  والصخيق يدعشي ويدعظ، ما
دعػة شبابية، كل مغ حػلي شباب، وكل مغ حػلي مثقفػف ثقافة عالية، وىع يخبػف الذباب، وريح الجشة في 

لحيغ عارضػه كبار في الذباب، وكاف عميو الربلة والدبلـ يحب الذباب، والحيغ وقفػا معو كانػا شبابًا كميع، وا
الدغ، فأنا مع الذباب، وريح الجشة في الذباب، والبج مغ دعػة شبابية مغ أجل أال ندسح ليؤالء الخبثاء 

 السشتفعيغ السدتغميغ لخوح الذباب أف يػضفػىع لرالحيع.

و لكل مغ يأتي كمسة واحجة: مغ يأتي مشكع إليشا نحغ عشجنا ىجايا، عشجنا سي دؼ فيو تقخيبًا مئة محاضخة، أقجم
إليشا، إذا عشجكع كسبيػتخ أو آلة تدجيل، تدجيل شخيط، أو سي دؼ لمكسبيػتخ، ىحه ىجية لكل مغ يحزخ مشكع 
إليشا، وىحه ىجية مغ دوف مقابل، أرجػ هللا أف نشتفع بيا، أنا وهللا أحببتكع، وهللا أنا ألقيت محاضخة، أما الحؼ لفت 

عسيق ججًا لمجيغ، وعغ تصمع إلى أف يكػف ىحا الجيغ عطيسًا، وأنا معكع نطخؼ فاألسئمة، األسئمة تشع عغ فيع 
 وكل إمكانيتي في خجمتكع أنا وأخػاني ومدججؼ، وأنتع أىمشا ونحغ أىمكع إف شاء هللا.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 خصخ الغدو الفكخي مغ خبلؿ أجيدة التمفاز سبب ليجـ البيػت السدمسة ( : 2-2الجرس ) 

  بسم ميحرلا نمحرلا هللا

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

وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ  الباشل باشبلً 
 الرالحيغ. 

 البحث عغ الخمل عشج السدمسيغ :

أييا األخػة الكخاـ؛ في مثل ىحه األوقات العريبة كشت أذكخ أف عمى السؤمغ أف يبحث عغ كل شيء إيجابي 
يجابيات كسا تبحث عغ الدمبيات، لكغ أحيانًا في مػاشغ أخخػ وفي فيسا يجخؼ، فسغ التػازف أف تبحث عغ اإل

مػضػعات أخخػ يشبغي أف تبحث عغ الدمبيات قبل اإليجابيات، والجليل عمى ذلظ أف هللا سبحانو وتعالى حيشسا 
 ذكخ الخسخ قاؿ تعالى: 

 ﴿ ِفيِيَسا ِإْثٌع َكِبيٌخ َوَمَشاِفُع ِلمشَّاِس ﴾
 [ 219] سػرة البقخة: 

ل مشافع الخسخ التي ذكخىا القخآف الكخيع تجعل في
الخسخ مباحًا؟ أبجًا، ىي محخمة بإجساع األمة، 
محخمة بالشرػص القصعية، محخمة بأحاديث رسػؿ 
هللا الرحيحة، و مع ذلظ القخآف الكخيع حيشسا ذكخ 

 الخسخ قاؿ: 

ـُ ِرجْ  ٌذ ﴿ ِإنََّسا اْلَخْسُخ َواْلَسْيِدُخ َواأْلَنَراُب َواأْلَْزاَل
ْيَصاِف َفاْجَتِشُبػُه ﴾  ِمْغ َعَسِل الذَّ

 [97]سػرة السائجة:
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 و االجتشاب أشّج أنػاع التحخيع، و تحّجث عشيا في آية أخخػ فقاؿ: 

 ﴿ َيْدَأُلػَنَظ َعْغ اْلَخْسِخ َواْلَسْيِدِخ ُقْل ِفيِيَسا ِإْثٌع َكِبيٌخ َوَمَشاِفُع ِلمشَّاِس ﴾
 [ 219] سػرة البقخة: 

يء و لػ تزسغ نفعًا مقابل خصخ شجيج فتحخيسو ىػ الػجو الرحيح، و حيشسا تخػ أف ىشاؾ ضعفًا أؼ أف الذ
عامًا عشج السدمسيغ، و حيشسا تخػ أف ىشاؾ إخفاقًا في تحقيق أىجافيع الذيء الصبيعي و السشصقي أف تبحث عغ 

ػد هللا عد وجل متػافقة مع الػاقع، الخمل، أيغ الخمل؟ أنت حيشسا ال تدتصيع تحقيق أىجافظ، أو حيشسا ال تأتي وع
 كع وعج إليي؟ وعجنا بالشرخ، وعجنا بالديصخة عمى اآلخخيغ: 

ُ ِلْمَكاِفِخيَغ َعَمى اْلُسْؤِمِشيَغ َسِبيبًل ﴾  ﴿ َوَلْغ َيْجَعَل َّللاَّ
 [ 141] سػرة الشداء : 

 ﴿ َوَكاَف َحّقًا َعَمْيَشا َنْرُخ اْلُسْؤِمِشيَغ ﴾
 :  [47] سػرة الخـو

شسا ال يأتي الػاقع مرجقًا لػعػد هللا عد وجل إذًا ىشاؾ خمل، ألف زواؿ الكػف أىػف عمى هللا مغ أال يحقق حي
وعػده لمسؤمشيغ، و الػعػد ثابتة بآيات كثيخة تديج عغ عذخ آيات، فالػعػد ثابتة، و الػاقع ال يأتي مرجقًا ليحه 

 عشػاف: أيغ الخمل؟ الػعػد، إذًا ىشاؾ مذكمة، لحلظ البج أف تطيخ كتب تحت 

 آثار التػاصل اإلعبلمي الذجيج بيغ الذخؽ والغخب خصيخة ججًا :

أنا في الجرس الساضي تحجثت عغ أحج أكبخ أسباب تيجيع البيػت، و قرخت الجرس عمى مػضػع واحج ىػ 
 دخػؿ الحسػ في غيبة الدوج و االختبلط، و اليـػ الحجيث عغ شيء آخخ، ىحا الذيء اآلخخ ىػ السرجر
الثقافي لكل بيت مدمع، و كمسة ثقافة ال تعشي كسا تطشػف، تعشي مجسػع أنساط الدمػؾ والعادات والتقاليج التي 
يصبقيا مجتسع ما، ىحا التػاصل اإلعبلمي الذجيج بيغ الذخؽ والغخب لو آثار خصيخة ججًا، أف ىؤالء الغخبييغ ليع 

و يغمب عمى معتقجاتيع إنكار األدياف، يغمب عمى  عادات، ليع تقاليج، ليع ترػرات، ليع معتقجات فاسجة،
معتقجاتيع أنيع يعمسػف ضاىخًا مغ الحياة الجنيا، و ىع عغ اآلخخة ىع غافمػف، يغمب عمى معتقجاتيع أف الذيػة 

 عشجىع ىي كل شيء: 
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 ﴿ َأَفَخَأْيَت َمْغ اتََّخَح ِإَلَيُو َىَػاُه ﴾
 [23]سػرة الجاثية: 

 خة إشبلقًا بشز القخآف الكخيع، مجتسع ال يؤمغ إال بالذيػة حرخًا بشز القخآف الكخيع: أؼ مجتسع ال يؤمغ باآلخ

 ﴿ َأَفَخَأْيَت َمْغ اتََّخَح ِإَلَيُو َىَػاُه ﴾
 [23]سػرة الجاثية: 

فسجتسع عقيجتو إنكار األدياف، و سمػكو التفمت مغ 
أؼ مشيج سساوؼ، ىحا السجتسع ُتشقل إليشا حياتو 

مغ خبلؿ األفبلـ، العبلقة  بأدؽ تفريبلتيا
الدوجية، سمػؾ الدوج، سمػؾ الدوجة، تبخج السخأة، 
تفمت الخجل، يػجج مػضػعات في األسخة األوربية 
و الغخبية كثيخة ججًا، ىحه تشقل إليشا عبخ ىحه 
الذاشة الرغيخة، فمحلظ حيشسا يربح ىحا الجياز 
السرجر الثقافي الػحيج ألفخاد األسخة، لؤلمة، 

، لمبشت، لمذابة، لمذاب مرجره الػحيج، ىػ وعاء اإلنداف و يغحػ مغ ىحا السذخب، فذيء شبيعي ججًا لمدوجة
أف تجج ميبًل إلى الذيػات، أف تجج أف الفػز عشج ىؤالء الحيغ يغحوف مغ ىحه األجيدة ىػ في نيل الساؿ فقط و 

عد وجل، إنسا الفػز بالذيػات، أؼ مغ الفػز ال في البصػالت، و ال في التزحيات، و ال في إقامة مشيج هللا 
الصُّخؼ في بعس الببلد العخبية أف شالب الصب لو أربعة أىجاؼ كبخػ تبجأ بحخؼ العيغ، ىجفو عيادة و عخبية و 
عخوس و عّياف أؼ مخيس، األىجاؼ تربح مادة فقط، ماؿ فقط، بيت فقط، امخأة، تستع بالحياة، ىحه أىجاؼ 

ه األىجاؼ؟ يػجج تغحيتاف؛ تغحية ضعيفة يتمقاىا الصالب في األسبػع يتمقى درسًا الشاس اآلف، مغ أيغ جاءت ىح
أو درسيغ، و يتمقى كل يـػ ساعات شػااًل، التمقي قج يكػف غيخ مباشخ، أؼ أنا ليذ شخشًا اف ألقي عميظ 

فيو جخح لعقيجة محاضخة، أنا قج أعخض عميظ مذيجًا محببًا فيو خخؽ لسشيج هللا، قج أعخض عميظ مذيجًا محببًا 
السدمع، فأنت حيشسا تخػ جيبًل ضائعًا، تخػ جيبًل شيػانيًا، تخػ جيبًل متفمتًا، و سألت عغ الدبب، ىحه التغحية 
تؤدؼ إلى ىحه الشتيجة، تسامًا كيحا الػعاء الحؼ نزع فيو الساء، الذيء الحؼ نزعو في ىحا الػعاء نأخحه مغ 

 .ساعات شػيمة كل يـػ ندتقيو مغ كبلميع، و مغ ترخفاتيع صشبػره، و الذيء الحؼ نخبي بو أوالدنا



خصخ الغدو الفكخؼ مغ خبلؿ أجيدة التمفاز سبب ليجـ البيػت السدمسة ( : 2-2الجرس ) انفصم األول :    Page 31 

ىحا الحؼ يعخض ىل يشزبط بسشيج هللا؟ ىحا الحؼ يعخض ىل يتػافق مع األمخ و الشيي الحؼ في القخآف الكخيع؟ 
ىحا الحؼ يعخض ىل يتػافق مع القيع التي جاء بيا اإلسبلـ؟ أبجًا، قيع أخخػ، و عقيجة أخخػ، و مشيج آخخ، 

الصبيعي أف تخػ ىػة كبيخة بيغ األب و أوالده، و بيغ األـ و أوالدىا، أو بيغ األـ و بشاتيا، ىحه اليػة  فالذيء
بدبب ىحه التغحية، فكسا أف االختبلط أحج أكبخ أسباب تيجيع البيػت كحلظ ىحا الحؼ يترجر كل بيت، و تتعمق 

ا بعج مشترف الميل يتابعػف ما فيو، ىحه ثقافات بو عيػف كل أفخاد األسخة، و يسزػف أوقاتًا ال حجود ليا إلى م
أمع أخخػ، ىحه ثقافات أمع ال تعخؼ هللا أبجًا، ثقافات أمع ال تؤمغ باآلخخة، الجنيا ىي كل شيء، ىحه ثقافات أمع 
ليذ في حياتيا مشيج مقجس، مشيجيا تحقيق الشسػ االقترادؼ فقط، مشيجيا بمػغ أعمى درجة مغ التشسية، لحلظ 

كمة نعانييا في أجيالشا ضعف عقيجتيع، ضعف انتسائيع ألمتيع، انغساسيع في شيػات محخمة في يػجج مذ
 األصل في قخآنشا، و في سشة نبيشا.

 أخصار األجيدة التي تعسل عمى ىجـ البيػت عقائجيًا :

عيػف  أردت مغ ىحا الجرس أف أضع بيغ أيجيكع مخاشخ ىحه األجيدة التي تترجر كل البيػت، و تشعقج عمييا
أىل البيت، و يسزػف أوقاتًا شػيمة وراءىا، وىع يشدػف أنيع ييجمػف بيػتيع بأيجييع، أمة أعدىا هللا باإلسبلـ، أمة 
ليا تاريخ مذخؼ، أمة معيا مشيج هللا عد وجل، أمة معيا وحي بيغ أيجييا كسا ندؿ، ىحه األمة لساذا أجياليا 

افات األمع، وإذا قمت ثقافات األمع أعشي بيا أنساط الدمػؾ في ثق -دقق  -ىكحا؟ ىشاؾ خمل، لعل أخصخ شيء 
عشج ىؤالء األمع، فبلف مثقف معو دكتػراه ليذ ىحا ىػ السعشى، كمسة ثقافة تعشي أنساط الدمػؾ، العادات و 

ىحه كميا التقاليج، أساليب الحياة، أنساط الدواج، أنساط العبلقات االجتساعية، ثقافات األمع أؼ عاداتيا و تقاليجىا، 
تشتقل إليشا عبخ ىحه األشباؽ، تشتقل و تعخض، فمحلظ أردت في ىحا الجرس أف أبيغ األخصار الكبيخة التي تعسل 

 عمى ىجـ البيػت عقائجيًا.

بادغ ذؼ بجء السدمع يحسل عقيجة دقيقة ججًا، و صحيحة ججًا عغ فمدفة الػجػد، و عغ فمدفة الحياة، و عغ 
ػد فيسا يعخض عمى أجيالشا الراعجة أف ىحا الكػف ال يحتاج إلى إلو، إنسا ىػ تصػر فمدفة اإلنداف، فمدفة الػج

ذاتي، ويكفي أف يقخأ أبشاؤنا في السجارس، و أف يخوف في كل حمقة عمسية أف اإلنداف كاف أصمو قخدًا، و أنو 
 .تصػر، و أف نطخية التصػر ىي الشطخية التي تفدخ وجػد الكػف 
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ما في القخآف الكخيع، إذًا خصخ كبيخ ججًا أف يعتقج اإلنداف شيئًا مشاقزًا لسا في الػحي،  إذًا ىحا شيء يتشاقس مع
لسا في القخآف الكخيع، فحيشسا تعخض مػضػعات عمسية ىحه تعخض عمى أنيا ضػاىخ حيػية بيػلػجية، ضػاىخ 

عطيسًا، أف ىحا الكػف مغ إبجاع  فيديائية كيسيائية، ضػاىخ جيػلػجية، أما أف تدتسع لكمسة حق أف ليحا الكػف إلياً 
هللا، أف ىحا الكػف مغ خمق هللا، نحغ درسشا في التعميع الثانػؼ أف ىحا الصفل حيشسا يػلج خمق هللا في قمبو ثقبًا 
بيغ األذنيغ، الحؼ كذف ىحا الثقب عالع اسسو بػتاؿ، فالصفل في بصغ أمو ليذ ىشاؾ ىػاء، رئتاه معصمتاف، ألف 

ق دـ أمو، أما حيشسا يػلج فيشبغي أف يدتشذق اليػاء، و أف تعسل رئتاه عمى ترفية الجـ، إذًا دمو يتججد عغ شخي
ىحا الثقب البج مغ أف يغمق ىكحا قاؿ لشا أستاذنا حيشسا كشا في التعميع الثانػؼ، قاؿ: تأتي جمصة و تدج ىحا 

يغمق ألصبحت حياة ىحا الصفل  الثقب، ىل يعقل أف تأتي جمصة مغ عشج ذاتيا كي تغمق ىحا الثقب؟ و لػ لع
الػليج مدتحيمة، أؼ يج اإللو العطيع ىي التي ساقت ليحا السػلػد الرغيخ ىحه الجمصة حتى أغمقت ىحا الثقب، 

 فانتقمت الجورة إلى الخئتيغ، و تججد الجـ، و انتعر الصفل.

لي صجيق ال يداؿ حيًا يخزؽ، عشجه بشت صغيخة 
ؼ الثقب لع يغمق، قاؿ لي: ىحه معيا داء الدرؽ، أ

و كل عذخة آالؼ حالة والدة تبقى حالة الثقب فييا 
مفتػح، ال تعير أكثخ مغ عذخ سشػات، أذكخ مخة 
أنيا صعجت عذخ درجات بخبع ساعة ال يػجج قػة، 
دميا أزرؽ، أؼ دورة الخئتيغ معصمة لػجػد ثقب، 
الجـ يختار الصخيق األسخع، األقخب، فكل حياة 

ة لػ أف ىحا الثقب بقي اإلنداف تغجو مدتحيم
مفتػحًا، الصخح العمسي شخح بعيج عغ وجػد هللا، بعيج عغ حكسة هللا، بعيج عغ رحسة هللا، بعيج عغ تقجيخ هللا، 
بعيج عغ لصف هللا، فمحلظ إذا اإلنداف تخؾ أوالده يدتقػف ثقافتيع مسا يعخض ال شيء يعخض يجؿ عمى هللا إال 

الستثشاء ليذ لو حكع، أنا آخح الخط العخيس، آخح ما يدسى باألعع األغمب، حاالت قميمة ججًا، و نادرة، أؼ ا
فمحلظ يكفي أف تتػىع مغ خبلؿ عخض أف ىحا الكػف خمق مغ تمقاء ذاتو، و أف اإلنداف كاف أصمو قخدًا، و أنا و 

يػانًا، صار وحذًا، هللا أحيانًا في ساعات األلع أصجؽ ىحه الشطخية معكػسة، أنو كاف إندانًا فرار قخدًا، صار ح
و الحؼ نخاه اليـػ ال يكحب ىحه السقػلة بل يرجقيا، كيف أف اإلنداف يسدخ إلى قخد؟ كائغ شيػاني فقط ال يعشيو 
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 إال الصعاـ والذخاب والجشذ فقط، فمعل أكبخ شيء خصيخ فيسا يعخض ىػ إفداد عقائج شباب السدمسيغ.
و مػضػعيًا، أما اآلف فأؼ مػسػعة عمسية اشتخىا متخجسة، نطاـ  أنا أقػؿ في األعع األغمب ليكػف الجرس واقعياً 

السػسػعة أف اإلنداف بجأ إندانًا متػحذًا، العرخ الحجخؼ، عرخ الشبات، ىحه السخاحل الجيػلػجية، ىحه خبلؼ 
ػب، القخآف الكخيع، و ىحه الشطخية نطخية داروف اآلف ثبت بصبلنيا، لكغ تخويج ىحه الشطخية لغاية في نفذ يعق

لساذا تخوج؟ اإلنداف كيف يدتصيع أف يسارس كل الذيػات؟ حيشسا يعتقج أنو ال إلو، إذا اعتقج أنو ال إلو مغ 
الديل أف يفعل كل شيء، فالعقيجة التي تغصي انحخافًا كامبًل ىي عقيجة إنكار األدياف، قج يقػؿ أحجنا: أمعقػؿ؟ 

ىل تجج في فعل معطع الشاس في القارات الخسذ ما يؤكج  ال تشطخ إلى ما يقػلو الشاس، انطخ إلى ما يفعمػنو،
إيسانيع باهلل؟ ىل تجج في أفعاليع ما يؤكج خػفيع مغ هللا؟ ىل تجج في أنساط سمػكيع ما يؤكج إيسانيع باآلخخة؟ ال 
، و في و هللا، العبخة ليذ ىحا التكحيب المفطي، أنا ذكخت سابقًا و أعيج لػ أنظ زرت شبيبًا كي تعالج نفدظ عشجه

أثشاء السعالجة وججتو غيخ مؤىل كي يعالجظ، و أنت لصيف و لبق، انتيى مغ معالجتو نقجتو األجخة، و شكختو، 
و ابتدست في وجيو، و لع تذتخ الجواء الحؼ وصفو لظ، ألنظ لدت قانعًا بو، أنت بالمداف ما كحبتو، أنت 

كحبت عمسو، فالتكحيب العسمي أبمغ مغ التكحيب بالمداف احتخمتو، لكغ لعجـ شخاء الجواء الحؼ وصفو لظ أنت 
القػلي، فأنت حيشسا تخػ معطع الشاس يأكمػف مااًل حخامًا ىل تطغ أف ىحا اإلنداف يعتقج باآلخخة؟ مدتحيل، حيشسا 
 تخػ إندانًا يفعل شيئًا محخمًا ىل تعتقج أف ىحا اإلنداف مؤمغ باآلخخة؟ فالعبخة ال ما يقػلو اإلنداف بل ما يفعمو،
 فعل الشاس ال يؤكج إيسانيع بالجار اآلخخة، عجـ إيسانو باليـػ اآلخخ ىػ سبب تفمتو مغ مشيج هللا عد وجل.

 الخصخ األكبخ أف يدتقي اإلنداف عقيجتو مغ أنساط تتشاقس مع مشيج هللا :

سي أييا األخػة؛ أخصخ شيء أف تدتقي عقيجة مغ صػر، و مغ مذاىج، و مغ أنساط سمػؾ، أو مغ مػضػع عم
يتشاقس مغ مشيج هللا، و مع وحي هللا، و مع قخآف هللا عد وجل، أنت حيشسا تعجب بذخريات ال تؤمغ باهلل عد 
وجل، اإلعجاب بيحه الذخريات حجاب بيشظ و بيغ الحق، مغ ىػؼ الكفخة حذخ معيع و ال يشفعو عسمو شيئًا، 

أصحاب رسػؿ هللا، بيؤالء األبصاؿ األعفة أؼ أنت حيشسا تخػ السدمسيغ في عرػرىع السددىخة تخاىع يعجبػف ب
السصيخيغ، لكغ حيشسا تعير مع شاب معاصخ ما الحؼ يعجبو؟ العب الكخة الفبلني، أحيانًا السسثل الفبلني، 
فالسثل العميا عشج أجياؿ السدمسيغ الدابقة غيخ السثل العميا عشج األجياؿ البلحقة، يػجج فخؽ كبيخ ججًا، فأوؿ 

 .كػف غيخ صحيحة، عقيجة دنيػية محزة شيء العقيجة قج ت
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عقيجة تؤمغ باإلنداف و بذيػات اإلنداف و بحخيتو في أف يفعل ما يذاء، و قج تعصيظ نساذج ىي عشج هللا غيخ 
 مقبػلة، ىي عشج هللا ىالكة، ىحه الشساذج تكػف في أعمى عمييغ، عشج مغ؟ عشج مغ يدتقي ثقافتو مغ ىحه األجيدة.

جيدة تثيخ الذيػات، و ىحه الخبلفات تعسق الخبلفات الدوجية، أؼ الدوج يشرخؼ إلى غيخ و أيزًا مثل ىحه األ
زوجتو، و الدوجة تشرخؼ إلى غيخ زوجيا، أؼ يػجج شيء غيخ شبيعي، أف ىشاؾ نساذج نادرة تعخض دائسًا، و 

عًا ججًا، ىحا وحجه يكفي ىحه الشساذج لػ أف اإلنداف وازف بيشيا و بيغ ما عشجه زوجًا أو زوجة لػ كاف البػف شاس
إلعخاض نفذ الدوج عغ زوجتو، و إعخاض نفذ الدوجة عغ زوجيا، إذًا يػجج أخصار ناتجة عغ إثارة الذيػات، 
تعطيع أشخاص عقيجتيع فاسجة، سمػكيع غيخ مشزبط، ثع إثارة الذيػات التي يشبغي أال تثار إال وفق مشيج هللا 

 عد وجل، اآلية: 

َخاِط َلَشاِكُبػَف ﴾﴿ َوِإفَّ الَِّحيَغ   اَل ُيْؤِمُشػَف ِباآْلَِخَخِة َعِغ الرِّ
 [74] سػرة السؤمشػف: 

اإلنداف إف لع يؤمغ باآلخخة البج مغ أف يبتعج عغ مشيج هللا عد وجل، إذًا عقائجيًا قج تفدج عقائج ىؤالء الحيغ 
قيع مغ ىحه الذيػات التي تثار في ىحه يدتقػف ثقافتيع مغ ىحه األعساؿ التي يذاىجونيا، و أخبلقيًا قج تفدج أخبل

األجيدة، و التاريخ اإلسبلمي أحيانًا تصسذ معالسو، قج يذػه، ىشاؾ الكثيخ مغ األعساؿ التاريخية التي تذػه 
حقيقة التاريخ اإلسبلمي، إذًا كسرجر ثقافي غيخ مشزبط ال يتػافق مع مشيج هللا و ال مع سشة رسػؿ هللا ىشاؾ 

 بي عميو الربلة و الدبلـ قاؿ: " الدمػا أوالدكع. "خصخ كبيخ، لحلظ الش

األب الرالح، األب الحخيز عمى إيساف أوالده 
دائسًا يخاقب السرادر الثقافية التي تغحؼ ابشو، ال 
يػجج سمػؾ إال أساسو تمق، ىحا االبغ مغ أيغ 
يتمقى؟ أحيانًا قرة تفدج حياة اإلنداف، و أحيانًا 

ظ، إذًا األب الكامل، صجيق متفمت يفدج أخبلؽ ابش
األب السدمع حخيز عمى تغحية ابشو بسبادغ الجيغ، 
و قيع الجيغ، و مشيج هللا عد وجل، ذكخت مخة أف 

 .أحج األشخاص روػ قرة رمدية أعجبتشي 
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ىحه القرة أنو استقبل ضيفًا وضعو في صجر السشدؿ، و عطسو، و بجمو، و بجأ يدتسع لو ىػ و أىمو، و يرغي 
، ىحا صاحب البيت بعج حيغ وجج أف أوالده بجؤوا يشرخفػف عشو، كاف إذا دخل إلى البيت دخػلو لو ىػ و أىمو

عيج، بعج حيغ ىع مقبمػف عمى ىحا الزيف الحؼ ترجر السجمذ، و ىػ يحجثيع ويخييع بعس السشاضخ، و األب 
سبًل شاقًا و يأتييع يأتي و يخخج و كأنو ما دخل و ال خخج، ثع اكتذف األب أف ميستو الػحيجة أف يعسل ع

بالصعاـ و انتيى دوره، ىع متعمقػف بيحا الزيف الحؼ ترجر السجمذ، و ترجر البيت، و بجأ يعصي كل ما 
عشجه ألفخاد األسخة، عشجئح ضجخ صاحب البيت و قاؿ: أخخجػا ىحا الػحر، أنا ال أحب أف أكػف مبالغًا، لكغ 

د مرجر ثقافي يغحؼ أفخاد األسخة بعقيجة غيخ صحيحة، و بقيع أقػؿ لكع: ىشاؾ خصخ كبيخ ججًا ججًا ججًا مغ وجػ 
غيخ صحيحة، و بأنساط سمػؾ غيخ صحيحة، ىحه تشعكذ عمى أفخاد األسخة سمػكًا مشحخفًا، لحلظ شػبى لسغ 

 وسعتو الدشة و لع تدتيػه البجعة.

جبظ حجيثو، و يبيخؾ مشطخه، بيت يحكخ هللا فيو و بيت ال يحكخ هللا فيو كالحي و السيت، كيف اإلنداف الحي يع
و تأنذ بالقخب مشو، و اإلنداف السيت تخاؼ مشو، فبيت ميت ال يحكخ هللا فيو بل بيت فيو ما يشاقس مشيج هللا 
 عد وجل ىحا بيت فيو خصخ شجيج، و ىػ كالقبخ، فمحلظ ما ذكخ هللا األمخ بالحكخ إال جاء الحكخ مقيجًا بالكثيخ: 

 آَمُشػا اْذُكُخوا َّللاََّ ِذْكًخا َكِثيًخا ﴾﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ 
 [ 41] سػرة األحداب: 

 ﴿ َوالحَّاِكِخيَغ َّللاََّ َكِثيًخا َوالحَّاِكَخاِت ﴾
 [35]سػرة األحداب: 

مغ ذلظ أف السشافق ال يحكخ هللا إال قميبًل، السشافق يحكخ هللا ذكخًا قميبًل، بيشسا السؤمغ يحكخ هللا ذكخًا كثيخًا، و قج بخأ 
 الشفاؽ مغ أكثخ مغ ِذكخ هللا، فشحغ حيشسا نخبي أبشاءنا عمى ذكخ هللا و إقاـ الربلة.

أخػانشا الكخاـ؛ يسكغ أف ترمي الفخض في السدجج، و يشبغي و األولى أف ترمي الدشة في البيت لئبل يكػف 
يت يتمػف كتاب هللا، يتحاكخوف البيت قبخًا، ليكػف البيت مػصػاًل باهلل عد وجل، يػجج بيت كأنو مدجج، أفخاد الب

آيات القخآف الكخيع، و يػجج بيت ال يػجج فيو ذكخ إال لؤلفبلـ، أؼ ذكخ ليؤالء الحيغ ترجروا السجالذ في 
 الحجيث عشيع، و ىع ليدػا أىبًل لحلظ.

 أرجػ هللا سبحانو و تعالى أف أوفق في تػضيح الفكخة.
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بفكخة استشبصتيا مغ قرة، سيجنا يػسف ىحه القرة الصػيمة في  ما كل عقيجة تقخؤىا مغ الكتاب، أحيانًا تقتشع
 القخآف بعج أف تقخأىا ماذا تدتفيج؟ ما ىي العقيجة التي تدتقييا مغ ىحه القرة ؟ 

ُ َغاِلٌب َعَمى َأْمِخِه َوَلِكغَّ َأْكَثَخ الشَّاِس اَل َيْعَمُسػَف ﴾  ﴿ َوَّللاَّ
 [21] سػرة يػسف: 

 اآلية الكخيسة: 

ْسَذ َواْلَقَسَخ َرَأْيُتُيْع ِلي َساِجِجيَغ ﴾﴿ َيا أَ  ي َرَأْيُت َأَحَج َعَذَخ َكْػَكًبا َوالذَّ  َبِت ِإنِّ
 [4] سػرة يػسف: 

معشى ذلظ أف ىحا الصفل الحؼ رأػ رؤيا، أمو و أبػه و إخػتو جسيعًا سػؼ يخزعػف لو في مدتقبل أيامو، 
عػه في الجب، إذًا قرة تقخؤىا فتدتشبط مشيا حقيقة، إذًا ما وكيف أف إخػتو أرادوا بو كيجًا، وكيف أف إخػتو وض

كل عقيجة تدتشبط مغ كتاب العقيجة، ما كل عقيجة تدتشبط مغ كتاب ديشي، قج تدتشبط آالؼ الترػرات العقجية 
غيخ الرحيحة مغ قرة تقخؤىا أو تذاىجىا، معشى ىحا أف ىشاؾ خصخًا عمى عقيجة السذاىج، أحيانًا مغ أف 

لى عقيجتو شعػر أف ىحا الكػف ىكحا تػالج ذاتيًا، كأف يعدا إلى الصبيعة، أو أف تترػر أف ىحا الدمػؾ ال يتدخب إ
شيء عميو، سمػؾ إباحي أو سمػؾ فيو مجػف ال شيء عميو شائع، والعمساء تشبيػا إلى ىحه الشاحية سسػىا بمػػ 

ه األبشاء في ىحه األجيدة صار كأنو شيء شبيعي، عامة، الذيء السحـخ يقيشًا في القخآف الكخيع مغ كثخة ما يذاىج
 ىبط مدتػػ االنزباط.

وهللا لػ أردت أف أسسي األشياء بأسسائيا، وأف أصل إلى أدؽ ما في اإلنداف لػججتع أف بشاء اإلنداف يختمف 
إسبلميًة  اختبلفًا جحريًا حيشسا تغحؼ ابشظ تغحيًة مغ ىؤالء الحيغ يجخوف ىحه البخامج، وبيغ أف تغحيو تغحيةً 

 صحيحة.
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 ضخورة الزبط مغ الجاخل :

أخػانشا الكخاـ؛ يدأؿ أخ: ىل ناسخة الديجيات حخاـ 
مع العمع أنشي ال أندخ إال البخامج الجيشية والعمسية؟ 
الذيء الثابت أف أية أداة كالدكيغ، اقتشاء الدكيغ 
حخاـ لػ أف إندانًا ذبح بيا شفبًل، الدكيغ تدتخجـ 

مات السباحة، وليا استخجامات آالؼ االستخجا
أخخػ قج تكػف مؤذيًة، األشياء التي تدتخجـ عمى 
 ، أشكاؿ متعجدة حخمتيا في استخجاميا السحـخ
فحيشسا تشدخ أقخاصًا ديشية ال شيء في ذلظ، أما 

 إذا استخجمت ىحه الشاسخة في غيبة صاحبيا في ندخ أقخاص أخخػ فييا حخمة فتحتاج إلى ضبط.
ف إلى فكخة خصيخة ججًا وىي أف الزبط مغ الخارج أصبح مدتحيبًل، البج مغ ضبط مغ الجاخل، ىحا يقػدني اآل

أؼ كل شيء يجعػ إلى السعرية أيشسا ذىبت، فبقي اإلنداف حيشسا يخبي أبشاءه عمى االنزباط الحاتي ىحه 
نشدخ بيا أقخاصًا إسبلمية الزسانة الػحيجة، أما الذيء العاـ فكل شيء يسكغ أف يدتخجـ استخجامًا خصيخًا، فيحه 

ال يػجج مانع، لكغ لػ غفمت فاستخجمت في غيبتظ لشدخ أقخاص غيخ صحيحة، غيخ جيجة، فراحبيا صار 
 آثسًا، إذًا البج مغ ضبصيا، البج مغ ضبصيا ضبصًا محكسًا كي تغجو في خجمة الجعػة.

 العشاية باألشفاؿ و االنتباه ليع مشح الرغخ :

 جداه هللا خيخًا يقػؿ: أنا في السجرسة ومعمستشا ليدت محجبة فيل يجػز الشطخ إلييا؟يبجو أف ىحا شفل صغيخ 
وهللا مخة حجثشي أخ قاؿ لي: يػجج مجرسة غيخ مشزبصة إشبلقًا، دخمت السجّرسة إلى مجيخ اإلعجادية وقالت لو: 

لو: ال، إنو األولي ىػ ضشيا تذتكي عمى شالب، فقاؿ ليا: أفرمو فػرًا، فقالت  -ذكخت اسع شالب  -فبلف 
عشجؼ، أوؿ شالب عشجؼ لكغ ال يشطخ إلي، فقاؿ ليا: ىحا شالب لو شيخ ىػ يؤدبو، أؼ قج تجج في األشفاؿ 

 .ورعًا يمفت الشطخ
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حجثشي أخ قاؿ لي: أنا خصيب مدجج في الذاـ، مخة استيقطشا متأخخيغ، والجنيا شتاء، فييأت األـ شصائخ لمصعاـ، 
 في الصخيق، قاؿ لو: يا أبت قاؿ عميو الربلة والدبلـ: و قاؿ البشو: ُكْل ىحه 

" األكل في الصخيق دناءة" أؼ ال يػجج شيء أجسل مغ شفل نذأ في شاعة هللا، و دائسًا الصفل و ىػ صغيخ 
يذكل كسا تخيج، أؼ الصفل مادة خاـ كالعجيشة تسامًا تذكميا كسا تخيج، فيؤالء اآلباء الحيغ يجعػف تذكيل أوالدىع 

حه األجيدة، قج يتعمع الخقز، قج يتعمع مثبًل شيئًا فػؽ الخقز، قج يتعمع سمػكًا مدتيجشًا عشج السدمسيغ، مغ أيغ بي
 تعمسو؟ 

بالسشاسبة مذاىج العشف ليا آثار كبيخة ججًا، مذاىج 
العشف أحيانًا، مذاىج القتل تتخؾ آثارًا خصيخة ججًا 
ر في نفذ الصفل الرغيخ، فمحلظ انتبيػا، ىحا مرج
ثقافي فقج يعمع العشف، قج يعمع االنحخاؼ، قج يعمع 
الذحوذ، قج يعمع كل سمػؾ شائغ ال يخضي هللا عد 

 وجل.
أحجىع يقػؿ: أنا شالب في السجرسة، إذا كاف 
 الصفل صغيخًا ججًا وذىب إلى الحج ىل يقبل حجو؟

حكاـ شخعية تأديبية، و أحكاـ شخعية شبعًا، الشبي عميو الربلة و الدبلـ عمسشا كيف نخبي أبشاءنا، يػجج عشجنا أ
تكميفية، إذا ابشظ عسخه سبع سشػات تأمخه بالربلة، و في العذخ سشػات تزخبو عمى تخكيا، مع أنو مكمف 
بالربلة بالثالثة عذخة، مدتحيل أف يرمي الصفل فجأة، البج مغ أف يجرب عمى الربلة في سغ مبكخة، مدتحيل 

خه أف يرـػ يػمًا ويفصخ الثاني، بعج ذلظ يرـػ لمطيخ، يـػ يفصخ تدامحو، أف يرـػ الصفل فجأة، دربو مشح صغ
يـػ يرـػ تكافئو، حتى يربح بدغ الثالثة عذخة فيربح الرياـ عشجه تكميفًا رسسيًا، فيحه األوامخ يدسػنيا أوامخ 

يا سابغة، أنت تأديبية ال أوامخ تذخيعية، فكل شخز عشجه ابغ، لػ أنو عشجؾ ابشة صغيخة ججًا، و كانت ثياب
تؤدبيا بآداب اإلسبلـ قبل أف تؤمخ بارتجاء الحجاب، أنت تؤدبيا بآداب اإلسبلـ، ىحه الشقصة دقيقة ججًا، لػ لع 

  .تكغ ىحه البشت مكمفة أف تتحجب يشبغي أف يكػف ثػبيا سابغاً 
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ة، أف ىحه بشتًا تمبديا ثيابًا فاضح -أؼ عسخىا أربع سشػات -يػجج أميات مدمسات محجبات ابشتيا صغيخة 
ىػ الرح، فإذا صغيخة، ىحه البشت الرغيخة حيشسا تختجؼ ىحه الثياب، و حيشسا يبجو معطع جدسيا، تطغ أف ىحا 

 .كبخت تألف ما ألفت
لحلظ يشبغي أف تؤدب فتياتشا بآداب اإلسبلـ، و يشبغي أف يؤدب أبشاؤنا الرغار بآداب اإلسبلـ، و هللا أنا في الحج 

 صغيخًا يمبذ ثياب اإلحخاـ مشطخ رائع ججًا، شفل يصػؼ، شفل ُيقّبل الحجخ، شيء جسيل ججًا، حيشسا أشاىج شفبلً 
و حيشسا يأتي األب مع ابشو إلى السدجج أيزًا شيء جسيل ججًا، يجب أف يكػف ابشظ معظ في السدجج، أنا و هللا 

 أوالدكع. مسغ يذجع وجػد األبشاء و لكغ شبعًا مع ضبصيع و ليذ مع تفمتتيع، فالدمػا

 وجػب تخؾ الجخاف :

ىحه نذخة سكاف العالع ستة مميارات و نرف، تعجاد السدمسيغ مميار و ثبلثسئة مميػف، السجخشػف في العالع مميار 
و خسدة عذخ مميػنًا، أكبخ ندبة مجخشيغ في السدمسيغ، وأرباح شخكات التجخيغ أرباح فمكية تفػؽ حّج الخياؿ، 

حا الذيء الحؼ يجب أف تفعمو، وفخ ىحه الشفقة لسؤمغ، وفخ ىحه الشفقة ألسختظ، ماذا نفعل؟ اتخؾ الجخاف، ى
فيػجج أرقاـ خيالية، نحغ في بمجنا أربعسئة مميػف ثسغ الجخاف اليػمي، ثسغ الجخاف الحؼ يباع في قصخنا أربعسئة 

، بالعاـ كع مميػف؟ ىحا مغ ثسغ شعامشا و شخابشا، و مغ ثسغ أجيدتشا و ب يػتشا، و يقتصع مغ نفقات مميػف كل يـػ
 تخبية أوالدنا، و نفقات تدويج أبشائشا.

 حخية السدمع :

سؤاؿ عاـ: ما رأيظ بحخية السدمع؟ و متى تبجأ و متى تشتيي؟ و ما ىي الحخية التي إذا شبقيا السدمع ال يختكب 
 بيا ذنبًا؟
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بيحا السشيج، فالحؼ سسح هللا بو سسح هللا بو، ىحا كبلـ عاـ ال معشى لو إشبلقًا، السدمع معو مشيج إذا شبقو ممـد 
أنت حخ فيو، و الحؼ لع يدسح هللا بو لع يدسح هللا بو، فأنت مقيج بسشيج هللا عد وجل، يخسسػف صػرة تػضيحية 
مثبًل فخس مخبػط، الحبل شػلو يقجر بخسديغ متخًا، إذًا الفخس معو حخية حخكة دائخة قصخىا مئة متخ، أما يػجج 

 ي عشجىا، فأنا قاؿ هللا لي: حجود يشتي
 ﴿َوُكُمػا َواْشَخُبػا َواَل ُتْدِخُفػا﴾

 [31]سػرة األعخاؼ:

 ىحه مشيج، أستصيع أف آكل و أشخب و لكغ بجوف إسخاؼ أو دوف افتخار و مخيمة: 

نَُّيْع َغْيُخ َمُمػِميَغ * َفَسِغ اْبَتَغى ﴿ َوالَِّحيَغ ُىْع ِلُفُخوِجِيْع َحاِفُطػَف * ِإالَّ َعَمى َأْزَواِجِيْع أْو َما َمَمَكْت َأْيَسانُ  ُيْع َفِِ
 َوَراَء َذِلَظ ﴾

 [ 7-5] سػرة السؤمشػف: 

بكدب الساؿ مدسػح الساؿ مغ التجارة، أو مغ 
اإلرث، أو مغ اليبة، أو مغ راتب تأخحه مقابل 
خجمة تؤدييا، إما خجمات مأجػرة، أو تجارة، أو 

يانريب ال زراعة، أو صشاعة، أو إرث، أو ىبة، 
يػجج، فائجة ربػية ال يػجج، سخقة ال يػجج، احتياؿ 
ال يػجج، تجليذ ال يػجج، فبكل مػضػع يػجج 
أشياء مباحة، و يػجج أشياء محخمة، واضحة؟ 
بكدب الساؿ، بالعبلقة بالشداء، الشدىة مدسػحة 

كسدمع أنت، االحتفاؿ لكغ ال يػجج اختبلط، ندىة بسكاف عاـ، مػسيقا ونداء كاسيات عاريات ىحه مسشػعة 
مدسػح و لكغ ال يػجج احتفاؿ مختمط، عخس مختمط يجخل العخيذ و يجمذ أماـ الشداء الكاسيات العاريات ال 
يرح، فالدؤاؿ مبيع في كل مجاؿ، مجاؿ الشداء، مجاؿ الصعاـ و الذخاب، مجاؿ الشذاط االجتساعي، مجاؿ 

إلسبلـ عبارة عغ صـػ و صبلة و حج و زكاة واىع ججًا، و الدفخ، يػجج مشيج دقيق، لحلظ ىحا الحؼ يتػىع أف ا
  . هللا ال أبالغ اإلسبلـ قخيب مغ خسدسئة ألف بشج
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إذا قخأت الفقو بكدب مالظ، بحخكاتظ، بشذاشاتظ، بتخبية أوالدؾ، بعبلقتظ بدوجتظ، بخخوجظ، بغس برخؾ، 
ىحا بيتاف، ىحا كحب، ىحا استيداء، ىحه  بكبلمظ، بحجيثظ، يػجج سبع عذخة آفة لمداف، ىحه غيبة، ىحه نسيسة،

سخخية، شبعًا بالبيع و الذخاء يػجج مميػف حالة فييا حخمة، ىحه فييا تجليذ، ىحه فييا كحب، ىحه فييا غر، ىحه 
فييا تحسيل شيء مسشػع، فسا الحخية؟ ال يػجج عبارة أعبخ فييا عغ شعػرؼ تجاه شخز غيخ مشزبط غيخ أنو 

يذاء، يتكمع ما يذاء، يفعل ما يذاء، يصمق برخه إلى مغ يذاء، دابة فمتانة، اإلسبلـ كمو دابة فمتانة، يأكل ما 
  .انزباط في الكبلـ، و في الدمػؾ، عشج األجانب يقػؿ لظ: تشتيي حخيتظ حيشسا تبجأ حخية اآلخخيغ

ؾ، فسسكغ أف ىحا كبلـ مصاط، أؼ أنت اسسع أغاف كسا تخيج و لكغ ال تخفع صػت السحياع بحيث ال تدعج جار 
تفعل السعاصي كميا بتعخيف الغخب لمحخية و لكغ ال تؤذؼ شعػر إنداف آخخ، أؼ كشت أرػ أشياء في العالع 
الغخبي مثبًل صحغ فزاء واضعو شخز شبيب، و صانع لو زيشة غيخ معقػلة، قساش مدخخؼ و أقػاس، قمت: 

أف أزيشو لو، اصعج و انطخ عشجنا إلى ما ىحا؟ قاؿ لي: جارؼ اشتكى عمّي مشطخ الرحغ يؤذؼ شعػره فيجب 
قاسيػف ماذا بيا، أما امخأة تديخ شبو عارية ىحا غيخ مؤذ، فكبلـ الغخب مزحظ ججًا تشتيي حخيتظ حيشسا تبجأ 
، و تبجأ حخيتشا حيشسا يبيح هللا لشا شيئًا، السباح مباح  حخية اآلخخيغ، نحغ تشتيي حخيتشا حيشسا يأتي الشز السحـخ

 ىحا االنزباط. و السحـخ محـخ

 تعّمع التمقي :

يػجج شيء باألجيدة بالبيػت ىػ تعمع التمقي، اإلنداف مشفعل و فاعل، فإذا كاف دائسًا يدتسع أواًل ضاع وقت 
شػيل، لي تعبيخ لصيف أحيانًا عسل ثبلث ساعات، يػجج معمقة عدل مخمػشة بقشصار صبخ، يػجج فائجة، يػجج 

ابة بقشصار صبخ كي تجخل ىحه السعمقة إلى جػفظ يجب أف تذخب قشصار مػعطة، ىحه السػعطة ممعقة عدل مح
الربخ معيا، أؼ تجج قرة شػيمة عخيزة ممخريا بكمستيغ، و يػجج بيا مذاىج، ومػاقف، مخة كاتب قاؿ: 
يجػز لؤلديب أف يرػر الخذيمة عمى نحػ نكخىيا، أما إذا صػرىا عمى نحػ نحبيا فإف مجتسعًا بأكسمو يشيجـ بيحا 

  .لعسل األدبي، كبلـ دقيق، أنت مسكغ أف ترػر إندانًا انحخؼ فجخل الدجغ، و انتيت حياتوا
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أما حيغ يجخل الدجغ أشمعتشا عمى مذيج رائع بحياتو و شيء مغخ فأنت لع ترػر الخذيمة عمى نحػ نكخىيا، 
قبل أف تشقمب إلى عسل صػرتيا عمى نحػ نحبيا، فأنت أكبخ ميجـ بالسجتسع، إذا صّػر األديب الخذيمة كقرة 

إذا صػرىا كقرة عمى نحػ نكخىيا فيحا جيج، أما إذا صػرىا عمى نحػ نحبيا فإف مجتسعًا بأكسمو يسكغ أف 
 يشيار مغ خبلؿ ىحا األدب.

 والحسج  رب العالسيغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Page 43  الذباب و اإلسبلـانفصم انثاني : 

 الفصل الثاني : الشباب و اإلسالم
 هج هللاالتربية الصحيحة المبنية على من( :  8-1الدرس )

 الذباب ىع األمل في إحياء مجج األمة( :  8 - 2)  الجرس

 ( : الذباب و السخاىقة 8-3الجرس ) 

 اغتشاـ مخحمة الذباب في مخضاة هللا( :  8-4الجرس ) 

 قيسة الذباب السدمع( :  8 - 5)  الجرس

 الذباب قػتيع في أخبلقيع:  ( 8-6الجرس ) 

 ة الذباباالستقامة في حيا( :  8-7الجرس : ) 

 الذباب عساد األمة و سخ نيزتيا( :  8-8الجرس ) 
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 التخبية الرحيحة السبشية عمى مشيج هللا ( :  8-1الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 السحيع:
الحسج هلل وكفى، وسبلـ عمى أحبابو وصفا، صاحب الفزيمة صاحب الجار فزيمة الجكتػر الذيخ دمحم راتب 

مدي، أصحاب الفزيمة العمساء، أييا الحزػر الكخيع؛ الدبلـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو، عحرًا عمى التأخيخ، الشاب
وأماـ ىحا الرخح وفي بجاية ىحا المقاء العمسي البج أف نحكخ مغ كاف لو دور في نذخ العمـػ والسعخفة مع السخحـػ 

 كػف ما قجـ في ميداف حدشاتو.الذيخ يػسف الحديشي رحسو هللا، وأسأؿ هللا تعالى أف ي

أييا األخػة الكخاـ؛ الذباب باكػرة األمع، مشيع العمساء والذباب، وقج أوصى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص بالذباب خيخًا، وقجـ أسامة 
بغ زيج قائجًا عمى الجير عمى الخغع مغ حجاثة سشو، وىحا الذأف أبخز دور الذباب، واليـػ شباب أمة اإلسبلـ في 

ا الػقت بعزيع في زمغ الفتشة والببلء، وجعمػىا عمى السشكخات والميػ، وحػؿ ىحا الػاقع لجراسة ىحا السػضػع ىح
، ونحغ نتذخؼ بحزػره في كل لحطة، وكل آف، ألنو عمع مغ  الذباب واإلسبلـ شخفشا صاحب الفزيمة اليـػ

اء هللا، عشيت بو فزيمة الجكتػر الذيخ دمحم أعبلـ ىحه الببلد، يذخفشا أف يكػف في دارنا، ونحغ مدتسعػف لو إف ش
، التحق بسجارس دمذق االبتجائية والثانػية ثع بجار السعمسيغ، بعج ذلظ 1938راتب الشابمدي، ولج في دمذق عاـ 

التحق بكمية اآلداب قدع المغة العخبية في جامعة دمذق، وناؿ شيادة الميدانذ في آداب المغة العخبية وعمػميا، 
ناؿ دبمـػ التأىيل التخبػؼ بتفػؽ، ثع التحق بجامعة ليػف، وناؿ شيادة الساجدتيخ في اآلداب،  1966وفي عاـ 

وإلى درجة الجكتػراه حيث ناليا مغ الجامعة البخيصانية، وكانت تحت مػضػع: تخبية األوالد في اإلسبلـ، ضيفشا 
في رواية الحجيث الذخيف مغ الجكتػر مفتي الكخيع لـد دراسة العمع الذخعي في وقت مبكخ مغ حياتو، وناؿ إجازة 

الرالح رحسو هللا، عسل في حقل التعميع الثانػؼ والجامعي، وىػ أستاذ محاضخ في كمية التخبية في جامعة 
دمذق، ومجرس ديشي في مداجج دمذق، وخصيب في مدجج العارؼ باهلل الذيخ عبج الغشي الشابمدي رحسو هللا 

و سبعيغ، وىػ أيزًا مجيخ معيج تحفيع القخآف في معيج جامع الشابمدي، وعزػ  مشح عاـ ألف و تدعسئة و أربع
في العجيج مغ المجاف التي شكمتيا وزارة األوقاؼ في الجسيػرية العخبية الدػرية، مّثل الجسيػرية العخبية الدػرية 
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ت العالع العخبي، متدوج، لو في العجيج مغ السؤتسخات، ولو العجيج مغ االشبلعات التمفديػنية عمى العجيج مغ قشػا
ابشاف وثبلث بشات، أسأؿ هللا أف يجعميع قخة عيغ لو إف شاء هللا، قبل أف نشتقل لسحاضخنا نشػه ألخػانشا أىل 

أىل العمع والسعخفة، ونأمل لكل أخػانشا مغ جسعيات وروابط أف يكػف ليع ىحا  -وليع مشا كل الذكخ  -الجعػة 
فدػف عمى عسل الخيخ، ونحث عمى أيجييع جسيعًا، وإلى محاضخنا الحؼ رأتو العيػف الجور، وكل إف شاء هللا يتشا

 والقمػب، كمشا في شػؽ لدساع كبلـ يختخؽ القمػب، فالسشبخ لظ صاحب الفزيمة تفزل مذكػرًا. 

 الشاس عمى اختبلؼ ممميع و نحميع نسػذجاف :

 الجكتػر راتب :

 بارؾ هللا بظ.

سج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، وعمى آلو بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الح
وصحبو أجسعيغ وبعج... فإنشي أييا األخػة أشكخ مغ أعساؽ قمبي القائسيغ عمى ىحا السجسع، وأنا أسسيو قمعة مغ 

 لى أال أخيب ضشكع.قبلع اإليساف، فيي إف دلت عمى شيء فعمى حدغ الطغ بي، وأسأؿ هللا سبحانو وتعا
أييا األخػة الكخاـ: قبل كل شيء إذا أردت أف تعخؼ مقامظ فانطخ فيع استعسمظ؟ ألف الشاس عمى اختبلؼ ممميع 
ونحميع وأجشاسيع ودياناتيع وشػائفيع ومحاىبيع ال يديجوف عغ نسػذجيغ، نسػذج عخؼ هللا، وعخؼ مشيجو، 

ا واآلخخة، ونسػذج آخخ غفل عغ هللا، وتفمت مغ السشيج، وانزبط بسشيجو، وأحدغ إلى خمقو، فدعج في الجني
 وأساء إلى الخمق، فذقي في الجنيا واآلخخة، وندأؿ هللا جّل جبللو أف نكػف مغ الشسػذج األوؿ، قاؿ تعالى: 

 َسْعَيُكْع َلَذتَّى ﴾﴿ َوالمَّْيِل ِإَذا َيْغَذى * َوالشََّياِر ِإَذا َتَجمَّى * َوَما َخَمَق الحََّكَخ َواأْلُْنَثى * ِإفَّ 
 [ 4-1] سػرة الميل اآليات :

 سعي متشػع بذكل ال يحرخ، لكغ ىحا الدعي الستشػع يشرب في حقميغ: 

ُخُه ِلْمُيْدَخى * َوَأمَّا َمْغ َبِخَل َواْسَتْغَشى *  َؽ ِباْلُحْدَشى * َفَدُشَيدِّ ى * َوَكحََّب ِباْلُحْدشَ ﴿َفَأمَّا َمْغ َأْعَصى َواتََّقى *َوَصجَّ
ُخُه ِلْمُعْدَخى﴾  َفَدُشَيدِّ

 [ 17-5] سػرة الميل:
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صجؽ بالحدشى، أؼ أنو مخمػؽ لمجشة، بشاء عمى 
ىحا االعتقاد اليقيشي اتقى أف يعري هللا، وبشاء 
عمى سعيو ليحه السختبة العالية في الجشة بشى حياتو 
عمى العصاء، مكافأة هللا لو أنو يدخه لسا خمق لو 

 اآلخخة. مغ سعادة الجنيا و 

 ﴿ِإالَّ َمْغ َرِحَع َربَُّظ َوِلَحِلَظ َخَمَقُيْع﴾
 [119] سػرة ىػد:

 

وأما الشسػذج الثاني الحؼ بخل واستغشى وكحب بالحدشى، كحب بالجشة وآمغ بالجنيا، يعبج شيػتو مغ دوف هللا، 
ء عمى ىحا استغشى عغ يعبج الساؿ، كحب بالحدشى وآمغ بالجنيا، بشاء عمى ىحا االعتقاد أو التػىع بخل، وبشا

 شاعة هللا، صجؽ بالجنيا لع يرجؽ بالحدشى، واستغشى عغ شاعة هللا، وبشى حياتو عمى األخح.
لحلظ األنبياء جاؤوا إلى الجنيا أعصػا كل شيء ولع يأخحوا شيئًا، والصغاة أخحوا كل شيء ولع يعصػا شيئًا، والشاس 

ع مكاـر األخبلؽ، ممكػا القمػب، واألقػياء ممكػا الخقاب، وشتاف جسيعًا أتباع نبي أو قػؼ، أتباع األنبياء سبلحي
بيغ مغ يسمظ القمػب وبيغ مغ يسمظ الخقاب، فإذا أردت أف تعخؼ مقامظ فانطخ فيع استعسمظ؟ يقػؿ هللا عد 

 وجل: 

 اْلُسْدِمِسيَغ﴾﴿َوَمْغ َأْحَدُغ َقْػاًل ِمسَّْغ َدَعا ِإَلى َّللاَِّ َوَعِسَل َصاِلحًا َوَقاَؿ ِإنَِّشي ِمَغ 
 [33]سػرة فرمت: 

 ْخآَف َوَعمََّسُو (())َعْغ ُعْثَساَف َرِضي المَّيع َعْشيع َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: َخْيُخُكْع َمْغ َتَعمََّع اْلقُ 
 ]البخارؼ عغ عثساف[

 الدبلمة و الدعادة مصمب كل إنداف عمى سصح األرض :

ة الكخاـ؛ عمى وجو األرض ستة آالؼ مميػف إنداف، ليذ فييع واحج إال ويتسشى الدبلمة والدعادة، ىحه أييا األخػ 
فصخة، وتمظ جبمة، وىحه خريرة، ولكغ لساذا يكػف الذقاء؟ ألف ىشاؾ نقرًا في العمع، أىل الشار وىع في الشار 

 ماذا يقػلػف: 
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ِعيِخ﴾﴿َوَقاُلػا َلْػ ُكشَّا َنْدَسُع َأْو َنْعِقُل مَ   ا ُكشَّا ِفي َأْصَحاِب الدَّ
 [17]سػرة السمظ: 

ما مشا واحج إال ويحب وجػده، وسبلمة وجػده، ويحب كساؿ وجػده، واستسخار وجػده، لكغ وجػده وسبلمة وجػده 
وكساؿ واستسخار وجػده يبشى عمى تصبيق تعميسات الرانع، اإلنداف أعقج آلة في الكػف، والتعقيج تعقيج إعجاز ال 

قيج عجد، وليحا السخمػؽ األوؿ صانع حكيع، وليحا الرانع العطيع تعميسات التذغيل والريانة، فانصبلقًا مغ تع
 فخط حبظ لحاتظ يشبغي أف تصيع هللا عد وجل.

 أييا األخػة الكخاـ؛ 

 ﴿ُىَػ الَِّحي َخَمَقُكْع ِمْغ َنْفٍذ َواِحَجٍة ﴾
 [189]سػرة األعخاؼ : 

إال ويتسشى الدبلمة والدعادة، ماذا يشبغي أف نعسل؟ يشبغي أف نبحث عغ خالقشا،  ما مغ إنداف عمى وجو األرض
وربشا، ومديخنا، وعغ واجب الػجػد، ويشبغي أف نتعمع أسساءه الحدشى وصفاتو الفزمى، يشبغي أف نتعمع مشيجو 

 القػيع الحؼ يػصمشا إلى أىجافشا بدبلـ وراحة.

 و :مغ عخؼ سّخ وجػده و غاية وجػده صحت حخكت

أييا األخػة الكخاـ؛ سؤاؿ دقيق: كل إنداف في الحياة لو حخكة، ومريخه متعمق بحخكتو، قج تكػف حخكة خيخة 
معصاءة نافعة، وقج تكػف حخكة شخيخة مخخبة، وتخوف وتدسعػف كيف أف اإلنداف قج يفعل فعبًل تزج مشو 

ىحه الحقيقة بسثل: ذىبت لبمج أجشبي الدسػات واألرض، متى يرح عسل اإلنداف أو حخكتو في الحياة؟ سأقخب 
وندلت في أحج الفشادؽ، واستيقطت في اليـػ األوؿ، وسألت: إلى أيغ أذىب؟ ندألظ نحغ: لساذا جئت إلى ىشا؟ 
إف كشت جئت شالب عمع فاذىب إلى السعاىج والجامعات، وإف جئت تاجخًا فاذىب إلى السعامل والسؤسدات، وإف 

ف والستشدىات، متى ترح حخكة اإلنداف؟ إذا عخؼ سّخ وجػده، لػ كبخنا ىحا جئت سائحًا فاذىب إلى السقاص
السثل لساذا نحغ في األرض؟ ال ترح حخكتشا إال إذا عخفشا سّخ وجػدنا وغايتو، لػ فتحشا قخآنشا الكخيع ماذا يقػؿ 

 خالق الدسػات واألرض؟ يقػؿ: 
ْنَذ ِإالَّ ِلَيْعُبجُ   وِف ﴾﴿ َوَما َخَمْقُت اْلِجغَّ َواإلِْ

 [56] سػرة الحاريات: 
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والعبادة في أدؽ تعاريفيا شاعة شػعية، مسدوجة 
بسحبة قمبية، أساسيا معخفة يقيشية، تفزي إلى 
سعادة أبجية، العبادة عمة وجػدنا، وىي اليجؼ 

 األكبخ مغ وجػدنا.

أييا األخػة؛ إذا عخفشا سّخ وجػدنا جاءت أعسالشا 
يحىب إلى بمج مشدجسة مع ىجفشا، أرأيت إلى شالب 

أجشبي، فإذا كاف اليجؼ واضحًا ججًا، كل حخكتو 
في ىحا البمج، وكل جدئيات ترخفاتو مخبػشة بيحا 

اليجؼ، إف أراد أف يدتأجخ بيتًا فدػؼ يدتأجخه قخيبًا مغ الجامعة، ىجفو نيل الذيادة العميا، فاختيار مكاف البيت 
تقغ لغة ىحا البمج، يتعمع مشو، فاختيار األصحاب متعمق متعمق باليجؼ، إف أراد أف يراحب صجيقًا يراحبو لي

بيجفو، لػ أراد أف يذتخؼ مجمة يذتخؼ مجمة متعمقة باختراصو ليشتفع بيا، لػ أراد أف يأكل يأكل شعامًا يعيشو 
 عمى الجراسة، فإذا تػضح اليجؼ جاءت كل جدئيات الحخكة مشدجسة ومتفقة مع ىحا اليجؼ.

ا األخػة الذباب؛ نحغ في البجايات حيشسا يتعمع الذاب حقائق الكػف، والحقائق الكبخػ في أييا األخػة الكخاـ؛ أيي
 الحياة، ىحا التعمع ال يعمػ عميو ىجؼ، ألنو سيحجد مريخه.

أييا األخػة؛ لمتػضيح مطمي قج يجيل شكل السطمة، أىػ بيزػؼ أـ دائخؼ أـ مدتصيل أـ مخبع؟ وقج يجيل عجد 
جيل أشياء كثيخة، لكغ شيئًا واحجًا إذا جيمو ندؿ ميتًا، شخيقة فتح السطمة، في الحياة عمع الحباؿ ونػع القساش، ي

يجب أف يعمع بالزخورة، وىػ فخض عيغ عمى كل إنداف مغ أجل سبلمتو وسعادتو، ىشاؾ مغ يتػىع يقػؿ: إنشي 
أميًا في حقائق الكػف ميشجس، ذاؾ يقػؿ: إنشي شبيب، الصبيب والسيشجس ومغ يحسل أعمى الذيادات قج يكػف 

الكبخػ، في سّخ وغاية وجػده، كسا أف العالع الكبيخ في الجيغ أمي إذا أشمعتو عمى تخصيط قمب، ال يفقو فيو 
شيئًا، فبلبج مغ معخفة ما يشبغي أف يعخؼ بالزخورة، قج تجيل أشياء كثيخة وال تجيل حياتظ بجيميا، لكشظ إذا 

 لحخكة متفقة كسا يشبغي.جيمت لساذا أنت في الجنيا ال تأتي ا
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أييا األخػة الكخاـ؛ الحقيقة األولى في ىحا المقاء الصيب متى ترح حخكة اإلنداف في الحياة؟ إذا عخؼ سّخ وغاية 
 وجػده، إما أف يدتشبط ذلظ مغ تفكخه في خمق الدسػات واألرض، وإما أف يفتح كبلـ هللا ليقخأ قػلو تعالى: 

ْنَذ ِإالَّ ِلَيْعُبُجوِف ﴾﴿ َوَما َخَمْقُت اْلِجغَّ وَ   اإلِْ
 [56] سػرة الحاريات: 

العبادة كسا قمت قبل قميل شاعة شػعية، لػ أنيا قدخية ليدت عبادة، مسدوجة بسحبة قمبية، مغ أشاع هللا وما 
 عبجه لغ يحبو، ومغ أحبو ولع يصعو ما عبجه. 

 ذاؾ لعسخي في السقاؿ ششيع تعري اإللو وأنت تطيخ حبو
 إف السحب لسغ يحب يصيػػػػع  صادقًا ألشعتػػػػػػو لػ كاف حبظ

 *** 
الدؤاؿ الثاني: متى يدعج اإلنداف؟ وسػؼ أضع بيغ أيجيكع مثبًل واقعيًا لتقخيب السعشى السجخد؛ شالب عمى 
مذارؼ التخخج، وعشجه مادة أساسية مغ أىع مػاد التخخج، ويبشى عمى تخخجو تعييشو في وضيفة مخمػقة، ويبشى 

يشو في وضيفة مخمػقة زواجو مسغ يحب، جاء أصجقاؤه قبل االمتحاف بيػميغ، وأخحوه لسكاف جسيل ججًا، عمى تعي
مشاضخ رائعة، إشبللة رائعة، وأشعسػه أشيب الصعاـ، وآندػه أشيب السؤاندة، لساذا يذعخ باالنقباض؟ ألف ىحه 

ومعو الكتاب السقخر، وقخأه واستػعبو  الحخكة ال تتشاسب مع ىجفو، ىحا الصالب لػ جمذ في غخفة قسيئة مطمسة،
لذعخ بخاحة ما بعجىا راحة، متى يذعخ اإلنداف بالدعادة؟ إذا جاءت حخكتو مصابقة ليجفو، التاجخ إذا كاف البيع 
قميبًل، واألسػاؽ راقجة، والبزاعة مكجسة في السدتػدعات، وىػ مختاح يذخب الذاؼ والقيػة، ويقخأ الجخائج، لساذا 

يحتسل مع أنو مختاح؟ أما حيشسا يقف عمى قجميو، ويشدى أف يأكل لذجة البيع، فيػ في قسة  يذعخ بزيق ال
 سعادتو، حيشسا تأتي حخكتظ مصابقة ليجفظ تدعج.

 ترح حخكتظ إذا عخفت سّخ وجػدؾ، وتدعج إذا جاءت ىحه الحخكة مصابقة ليجفظ.

 اإلنداف ىػ السخمػؽ األوؿ رتبة :

يشبغي أف يعخؼ نفدو، ىػ السخمػؽ األوؿ رتبة، رّكب السمظ مغ عقل ببل شيػة،  أييا األخػة الكخاـ؛ اإلنداف
ورّكب الحيػاف مغ شيػة ببل عقل، ورّكب اإلنداف مغ كمييسا، فإف سسا عقمو عمى شيػتو أصبح فػؽ السبلئكة، 
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إليو، ولع يقف وإف سست شيػتو عمى عقمو أصبح دوف الحيػاف، فيحا الحؼ شخد عغ هللا شخود البعيخ، ولع يتعخؼ 
 عشج دقائق مشيجو، وأساء عمى خمقو، شقي في الجنيا واآلخخة.

 أييا األخػة الكخاـ؛ 

ْنَيا َقِميٌل﴾  ﴿ُقْل َمَتاُع الجُّ
 [77]سػرة الشداء: 

دقق واحج في األرض وأصفار إلى الذسذ كل ميميستخ صفخ، كع ىحا الخقع؟ واحج في األرض ومئة وستة 
وأخػتشا الحيغ درسػا الخياضيات يعخفػف  -فارًا، وكل ميميسشخ صفخ، ىحا الخقع وخسدػف مميػف كيمػ متخ أص

 إذا ندب لبلنياية قيستو صفخ:  -الحقيقة

ْنَيا َقِميٌل﴾  ﴿ُقْل َمَتاُع الجُّ
 [77]سػرة الشداء: 

 الجنيا أحقخ مغ أف تكػف عصاء أو عقابًا إلنداف: 

ْنَيا َتْعِجُؿ ِعْشَج َّللاَِّ َجَشاَح َبُعػَضٍة  ))َعْغ َسْيِل ْبِغ َسْعٍج َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػؿُ  َّللاَِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع: َلْػ َكاَنِت الجُّ
 َما َسَقى َكاِفًخا ِمْشَيا َشْخَبَة َماٍء ((

 ]سشغ التخمحؼ عغ سيل بغ سعج[

ْنَيا َقِميٌل﴾  ﴿ُقْل َمَتاُع الجُّ
 [77]سػرة الشداء: 

 تي العمع و العسل لمتخجيح بيغ البذخ :اعتساد القخآف عمى قيس

 لكغ بآية ثانية: 

 ﴿َوَعمََّسَظ َما َلْع َتُكْغ َتْعَمُع َوَكاَف َفْزُل َّللاَِّ َعَمْيَظ َعِطيسًا﴾
 [113]سػرة الشداء: 

لي وقفة متأنية عشج ىحه الكمسة، كمسة عطيع لػ قاليا شفل صغيخ، قاؿ لظ: أنا معي مبمغ عطيع، كع تقجر ىحا 
مغ؟ بسئتي ليخة، خسدسائة ليخة، ألف ليخة، لػ قاؿ مدؤوؿ كبيخ بالبشتاغػف: رصجنا لحخب العخاؽ مبمغًا عطيسًا، السب
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كع تقجر ىحا السبمغ؟ بسئتي مميار، مغ مئتي ليخة إلى مئتي مميار بحدب القائل أليذ كحلظ؟ إذا قاؿ خالق 
 الدسػات واألرض: 

 َكاَف َفْزُل َّللاَِّ َعَمْيَظ َعِطيسًا﴾﴿َوَعمََّسَظ َما َلْع َتُكْغ َتْعَمُع وَ 
 [113]سػرة الشداء: 

قيسة العمع أعمى قيسة، نحغ في الحياة الجنيا ىشاؾ 
قيع نعتسجىا في التخجيح بيغ الشاس، مغ ىحه القيع 
قيع الساؿ، والحكاء، والػسامة، والقػة، لكغ القخآف 
الكخيع اعتسج قيستيغ ليذ غيخ، اعتسج قيسة العمع 

 العسل قاؿ:  وقيسة

 ﴿ُقْل َىْل َيْدَتِػي الَِّحيَغ َيْعَمُسػَف﴾
 [ 9] سػرة الدمخ:

 وقاؿ: 

ُ الَِّحيَغ َآَمُشػا ِمْشُكْع َوالَِّحيَغ ُأوُتػا اْلِعْمَع َدَرَجاٍت﴾  ﴿َيْخَفِع َّللاَّ
 [11] سػرة السجادلة: 

 وقاؿ: 

 ﴿ َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ِمسَّا َعِسُمػا ﴾
 [19] سػرة األحقاؼ: 

ليذ في القخآف الكخيع كمو مغ آية اعتسجىا خالق اإلنداف لمتخجيح بيغ البذخ كقيستي العمع والعسل، لحلظ إذا أردت 
الجنيا فعميظ بالعمع، وإف أردت اآلخخة فعميظ بالعمع، وإف أردتيسا معًا فعميظ بالعسل، والعمع ال يعصيظ بعزو إال 

ئًا، ويطل السخء عالسًا ما شمب العمع، فإذا ضغ أنو قج عمع فقج إذا أعصيتو كمظ، فإذا أعصيتو بعزظ لع يعصظ شي
 جيل، شالب العمع يؤثخ اآلخخة عمى الجنيا فيخبحيسا معًا، والجاىل يؤثخ الجنيا عمى اآلخخة فيخدخىسا معًا.

 

 



التربية الصحيحة المبنية على منهج هللا( :  8-1الدرس )انفصم انثاني :    Page 52 

 تكميف اإلنداف بحسل األمانة بعج أف أعصي مقػماتيا :

 ؿ تعالى: أييا األخػة الكخاـ؛ كمفظ هللا حسل األمانة قا

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

 ما ىي األمانة؟ ىي نفدظ التي بيغ جشبيظ. 

اَىا ﴾ ﴿ َقْج َأْفَمَح َمْغ َزكَّاَىا  *َوَقْج َخاَب َمْغ َدسَّ
 [17-9] سػرة الذسذ: 

 تتدكى الشفذ بتعخيفيا بخبيا، وتتدكى بتعخيفيا بسشيج ربيا، وباتراليا بو. 

اَىا ﴾  ﴿ َوَقْج َخاَب َمْغ َدسَّ
 [17] سػرة الذسذ: 

 و اآلخخة. أبقاىا جاىمة، وجعميا متفمتة مغ مشيج هللا، وحسميا عمى إيحاء خمق هللا، فذقي في الجنيا

أييا األخػة الكخاـ؛ ما كمفظ هللا حسل األمانة إال بعج أف أعصاؾ مقػماتيا، مغ أولى مقػمات حسل األمانة ىحا 
الكػف الحؼ بيغ أيجيشا، والكػف يقابمو في القخآف الكخيع الدسػات واألرض، والدسػات واألرض مرصمٌح قخآني، أؼ 

ػجػد وما سػاه مسكغ الػجػد، ىحا الكػف يكاد يشصق بكل شيء فيو أف الكػف، والكػف ما سػػ هللا، هللا واجب ال
 هللا مػجػد وواحج وكامل، لكغ نحتاج إلى تفكخ قاؿ تعالى: 

َساَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتبَلِؼ المَّْيِل َوالشََّياِر آَلََياٍت أِلُوِلي اأْلَْلَباِب * الَِّحيَغ يَ   ِقَيامًا َوُقُعػدًا ْحُكُخوَف َّللاََّ ﴿ِإفَّ ِفي َخْمِق الدَّ
َساَواِت َواأْلَْرِض َربََّشا َما َخَمْقَت َىَحا َباِشبًل ُسْبَحاَنَظ فَ   ِقَشا َعَحاَب الشَّاِر﴾َوَعَمى ُجُشػِبِيْع َوَيَتَفكَُّخوَف ِفي َخْمِق الدَّ

 [191-197]سػرة آؿ عسخاف:

 الببلغة أبمغ مغ أف يكػف إنذاء:  ىشاؾ أمخ إليي، بل جاء ىحا األمخ عمى شكل خبخ، وىػ عشج عمساء

َساَواِت َواأْلَْرِض﴾  ﴿َوَيَتَفكَُّخوَف ِفي َخْمِق الدَّ
 [191]سػرة آؿ عسخاف:

 ﴿َواْلَػاِلَجاُت ُيْخِضْعَغ َأْواَلَدُىغَّ َحْػَلْيِغ َكاِمَمْيِغ﴾
 [233]سػرة البقخة:
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الشداء أرضعغ أوالدكغ حػليغ كامميغ لسا  صيغة الخبخ أبمغ مغ صيغة األمخ، لػ أف اليل قاؿ لمشداء: يا أيتيا
 كانت في مدتػػ أنو شيء واقع ال يسكغ أف نحيج عشو. 

 ﴿َواْلَػاِلَجاُت ُيْخِضْعَغ َأْواَلَدُىغَّ َحْػَلْيِغ َكاِمَمْيِغ﴾
 [233]سػرة البقخة:

 ىحا شأف األـ، وشأف اإلنداف أف يتفكخ في خمق الدسػات واألرض. 

ْندَ   اُف ِإَلى َشَعاِمِو﴾﴿َفْمَيْشُطِخ اإلِْ
 [24]سػرة عبذ: 

ْنَداُف ِمعَّ ُخِمَق﴾  ﴿َفْمَيْشُطِخ اإلِْ
 [5]سػرة الصارؽ:

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

 آيات هللا الجالة عمى عطستو :

ػ أردت ف ترل ليحا الكػكب الرغيخ أييا األخػة؛ بيغ األرض وبيغ أقخب نجع ممتيب أربع سشػات ضػئية، ل
القخيب بسخكبة أرضية الحتجت لخسديغ مميػف عاـ، مغ أجل أف نرل ألقخب نجع ممتيب، متى نرل لشجع 
القصب؟ نحتاج إلى أربعة آالؼ سشة ضػئية، متى نرل إلى السخأة السدمدمة؟ بعج مميػني سشة ضػئية، متى 

 ميار سشة ضػئية؟ نرل إلى بعس السجخات التي تبعج عشا عذخيغ م
 ﴿َفبَل ُأْقِدُع ِبَسَػاِقِع الشُُّجػـِ * َوِإنَُّو َلَقَدٌع َلْػ َتْعَمُسػَف َعِطيٌع﴾

 [76-75]سػرة الػاقعة:

 يقدع هللا عد وجل، إف أقدع فبالشدبة إليشا، وإف لع يقدع فمحاتو العمية. 

 ْػ َتْعَمُسػَف َعِطيٌع﴾﴿َفبَل ُأْقِدُع ِبَسَػاِقِع الشُُّجػـِ * َوِإنَُّو َلَقَدٌع لَ 
 [76-75]سػرة الػاقعة:

أييا األخػة؛ بيغ األرض والذسذ مئة وستة وخسدػف مميػف كيمػ متخ، يقصعيا الزػء في ثساني دقائق، والذسذ 
تكبخ األرض بسميػف وثبلثسئة ألف مخة، أؼ أف جػؼ الذسذ يتدع لسميػف وثبلثسئة ألف أرض، و في بخج 
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لمػف، متألق، اسسو قمب العقخب، يتدع لمذسذ واألرض مع السدافة بيشيسا، ىحا اإللو العقخب نجع صغيخ أحسخ ا
 العطيع ىل يعرى؟

 قاؿ:  –هللا هلالج لج وعّد نػالو  –أييا األخػة الكخاـ؛ شيء آخخ 

 ﴿ِإفَّ َّللاََّ اَل َيْدَتْحِيي َأْف َيْزِخَب َمَثبًل َما َبُعػَضًة َفَسا َفْػَقَيا﴾
 [26]سػرة البقخة:

 يا ربي بعػضة في القخآف؟ 

ْنَيا َتْعِجُؿ عِ  ْشَج َّللاَِّ َجَشاَح َبُعػَضٍة ))َعْغ َسْيِل ْبِغ َسْعٍج َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع: َلْػ َكاَنِت الجُّ
 َما َسَقى َكاِفًخا ِمْشَيا َشْخَبَة َماٍء ((

 َسْعٍج[ ]سشغ التخمحؼ َعْغ َسْيِل ْبغِ 

استسعػا لسا قالو العمساء وما قجمػا مغ صػر إلكتخونية عغ البعػضة، قالػا: في رأسيا مئة عيغ، في فسيا ثسانية 
وأربعػف سشًا، في صجرىا ثبلثة قمػب؛ قمب مخكدؼ، وقمب لكل جشاح، وفي كل قمب أذيشاف وبصيشاف ودساماف، 

ت، جياز استقباؿ حخارؼ، البعػضة ال تخػ األشياء ال وتسمظ البعػضة جيازًا ال تسمكو الصائخات التي قرف
بذكميا، وال بحجسيا، وال بمػنيا، تخػ األشياء بحخارتيا، جياز االستقباؿ الحخارؼ حداسيتو واحج عمى ألف مغ 
الجرجة السئػية، لػ أنيا في غخفة مطمسة ال تخػ إال الشائع، ألف حخارتو سبعة وثبلثػف تأتي إليو، ما كل دـ 

يا، معيا جياز تحميل دـ، فقج يشاـ أخػانو عمى سخيخ واحج يدتيقع األوؿ وقج ممئ جبيشو بمدع البعػض، بشاسب
والثاني ال شيء عميو، معيا جياز استقباؿ حخارؼ رادارؼ، ومعيا جياز تحميل لمجـ، لكغ اإلنداف إذا وقعت عميو 

بػخد خخشػميا إال بعج أف تصيخ، ألنيا  بعػضة وغخست خخشػميا في جمجه يقتميا، معيا جياز تخجيخ، ال تذعخ
استخجمت جياز التخجيخ، ومعيا جياز تسييع لمجـ، ألف لدوجة الجـ قج ال تدخؼ في خخشػميا، مغ جياز رادار 
إلى تخجيخ إلى تحميل إلى تسييع، ولػ فحرت خخجػميا لػججت فيو ست سكاكيغ، أربع سكاكيغ تحجث جخحًا 

أنبػب المتراص الجـ، وفي أرجل البعػضة مخالب إذا وقفت عمى سصح  مخبعًا وسكيشاف يمتئساف عمى شكل
 خذغ، ومحاجع إذا وقفت عمى سصح أممذ، يقػؿ هللا عد وجل: 

 ﴿ِإفَّ َّللاََّ اَل َيْدَتْحِيي َأْف َيْزِخَب َمَثبًل َما َبُعػَضًة َفَسا َفْػَقَيا﴾
 [26]سػرة البقخة:
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ػقف، إذا قخأت آية أمخ ماذا تقتزي ىحه اآلية؟ أف تصيع هللا، وإف آيات القخآف الكخيع يجب أف يكػف لظ مشيا م
قخأت آية نيي ماذا تقتزي ىحه اآلية؟ أف تتخؾ ما نياؾ هللا عشو، وإذا قخأت آية كػنية تقتزي ىحه اآلية أف 

 تتفكخ في خمق الدسػات واألرض. 

َساَواِت َواأْلَْرِض﴾  ﴿َوَيَتَفكَُّخوَف ِفي َخْمِق الدَّ
 [191عسخاف: ]سػرة آؿ

أييا األخػة؛ قبل شيخ أو أكثخ وقع تحت يجؼ بحثًا عسا يدسيو عمساء الصب: السذيسة، ويدسيو العػاـ: الخبلص، 
الصفل حيشسا يػلج يشدؿ معو قخص مغ المحع يدسى خبلصًا، يػضع في الحاوية أو يجفغ، مغ يرجؽ أف في ىحه 

؟ وضائف السذيسة لػ أوكمشاىا إلى أعمع عمساء الصب لسات السذيسة مغ آيات هللا الجالة عمى عطستو ما ال يرجؽ
الجشيغ في ساعة واحجة، ماذا يػجج في السذيسة؟ في السذيسة تمتقي دورة دـ األـ مع دورة دـ الجشيغ تمتقياف وال 
يغ ودـ تختمصاف، ألنظ إذا أعصيت إندانًا دمًا مغ غيخ زمختو يسػت فػرًا النحبلؿ دمو، البج مغ أال يختمط دـ الجش

، ثع يأخح مغ دـ  األـ، بيشيسا غذاء عاقل، ىحا الغذاء يأخح مغ دـ األـ ما يحتاجو الجشيغ بشدب تتبجؿ كل يـػ
األـ األوكدجيغ ليحخؽ الدكخ في دـ الجشيغ، ىػ جياز ىزع وتشفذ، ثع يأخح ىحا الجياز العاقل مغ دـ األـ 

يعيج ىحا الغذاء إلى دـ األـ ثاني أكديج الكخبػف، ناتج  كل مشاعة األـ لتقي الجشيغ مغ إصابتو بأمخاض األـ، ثع
احتخاؽ السػاد الدكخية مع األوكدجيغ، وحسس البػؿ، والسػاد الدامة، ىػ كمية وتشفذ لمجشيغ، وىشاؾ أبحاث 

 شػيمة تتحجث عغ الغذاء العاقل.

 العمع أخصخ شيء في حياة اإلنداف :

ب الشاشئ في شاعة هللا، يشبغي أف يعخؼ سّخ وجػده وغايتو، فسا لع أييا األخػة الكخاـ؛ نحغ نتحجث عغ ىحا الذا
تكغ ىشاؾ مشاىج تعخفو بدّخ وغاية وجػده، وما لع تكغ ىشاؾ مشاىج تعصيو الػسائل الرحيحة والجقيقة والستفق 

ومغ سشة عمييا لػصػلو إلى ىجفو لغ يججؼ التعميع العذػائي، وال التعميع الحؼ ال يشصمق مغ كتاب هللا عد وجل 
 رسػلو ملسو هيلع هللا ىلص شيئًا.
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أخػتشا الكخاـ؛ أخصخ شيء في حياة اإلنداف العمع، حيشسا تعخؼ تتحخؾ وفق الرػاب، وإف لع تعخؼ تتحخؾ 
حخكة عذػائية، فإف كاف مغ ورقة رابحة بأيجيشا ىي أوالدنا، وشبابشا ىع الصاقة الكبيخة، مغ يرجؽ كسا تفزل 

ابيًا ال تديج سشو عغ ثسانية عذخ عامًا كاف قائجًا لجير فيو أبػ بكخ وعثساف وعمي؟ األستاذ الجميل أف صح
اإلسبلـ يخعى كل األعسار، شفل صغيخ يمعب مع رفاقو مّخ بيع عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو تفخؽ الرغار 

أييا األميخ لدت وبقي ىحا الصفل واقفًا بأدب، لفت نطخ سيجنا عسخ قاؿ لو: لَع لع تيخب مع مغ ىخب؟ قاؿ: 
 ضالسًا فأخذى ضمسظ، ولدت محنبًا فأخذى عقابظ، والصخيق يدعشي ويدعظ.

 الذباب قػة األمة و درعيا الحريغ :

أييا األخػة؛ وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ ما مغ عسل عمى وجو األرض أخصخ بالشدبة ليحه األمة وما أصابيا مغ 
الذباب قػة األمة، ىع القػة الستصمعة الفاعمة، إذا ضاع الذباب محغ مغ تخبية أوالدىا، ومغ تػجيو شبابيا، ف

 ضاعت األمة.

 أييا األخػة الكخاـ؛ كل اإلنجازات الزخسة خمفيا شباب، وريح الجشة في الذباب، واإلسبلـ رعى الذباب.
فمع يقجـ شيئًا، بيشسا  يخوػ أف رجبًل كاف مع رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وىػ محدػب عمى السدمسيغ، جاءت غدوة مؤتة

الرحابة الكخاـ تشافدػا عمى تقجيع أمػاليع وما عشجىع في سبيل ىحا الجير، لفت نطخه أف عسو وىػ زوج أمو ال 
يتبخع، فالشتيجة قاؿ لو: وهللا يا عع ما عمى وجو األرض مغ إنداف أحب إلّي بعج رسػؿ هللا مشظ ولكشظ ال تتقجـ 

  لػ أف دمحمًا صادقًا فيسا يقػؿ لكشا شخًا مغ الحسخ.وال تتأخخ، فقاؿ كمسة قاؿ: وهللا

نصق بكمسة الكفخ، لػ أنو صادؽ لكشا كحا، ىحه 
الكمسة ساءت ىحا الغبلـ حخصًا قاؿ: وهللا ال 
أستصيع إال أف أنقميا لمشبي، ألنظ معجود أنظ مغ 
أصحابو، فمسا دعاه الشبي حمف أيسانًا كاذبة وشجد 

ثع ندؿ الػحي يرجؽ  عمى أف ىحا الصفل يكحب،
ىحا الغبلـ، فأمدظ الشبي عميو الربلة والدبلـ 
بأذف الغبلـ وقاؿ لو: صجقظ هللا يا غبلـ، الغبلـ لو 
شأف كبيخ في الحياة اإلسبلمية، وىحا الخجل عاد 
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إلى هللا، وتاب تػبة نرػحة، وضاعف إكخامو ليحا الغبلـ، وكاف كمسا ذكخ ىحا الغبلـ يقػؿ: ىػ سبب تػبتي، 
 ىحا اإلسبلـ مبشي عمى التشاصح.

أييا األخػة الكخاـ؛ عسيخ بغ وىب لو ابغ وقع أسيخًا عشج السدمسيغ، فقاؿ لرفػاف بغ أمية: وهللا لػال أشفاؿ أخذى 
عمييع العشت مغ بعجؼ، ولػال ديػف ركبتشي ما أشيق سجادىا، لحىبت وقتمت دمحمًا وأرحتكع مشو، فانتيدىا صفػاف 

أوالدؾ فيع أوالدؼ ما امتج بيع العسخ، وأما ديػنظ فيي عمّي بمغت ما بمغت، وقع بسا أردت، مشاسبة فقاؿ: أما 
تخوؼ القرة أنو سقى سيفو سسًا، وركب راحمتو، وذىب لمسجيشة، والطاىخ ليأخح ابشو مغ قيج األسخ، فمسا وصل 

ا؟ قاؿ: جئت أفجؼ ابشي مغ أسخه، إلى ىشاؾ سيق إلى الشبي فقاؿ لو الشبي الكخيع: يا عسيخ ما الحؼ جاء بظ إليش
قاؿ: وىحه الديف التي عمى عاتقظ؟ قاؿ: قاتميا هللا مغ سيػؼ وىل نفعتشا يـػ بجر؟ فقاؿ عميو الربلة والدبلـ: 
يا عسيخ ألع تقل لرفػاف لػال ديػف ركبتشي ما أشيق سجادىا، ولػال أشفاؿ أخذى عمييع العشت مغ بعجؼ لحىبت 

و؟ فػقف وقاؿ: أشيج أنظ رسػؿ هللا، إف ىحا الحؼ جخػ بيشي وبيغ صفػاف ال يعمسو أحج وقتمت دمحمًا وأرحتكع مش
 إال هللا وأنت رسػلو، بقي صفػاف يشتطخ خبخًا سارًا فإذا بالخكباف يأتػنو بخبخ إسبلـ عسيخ بغ وىب.

 الحخص عمى تخبية األوالد بالتغحية الرحيحة السبشية عمى مشيج هللا و نبيو :

الكخاـ: نحغ بحاجة لتغحية صحيحة، ىحا البخاد الحؼ يػضع فيو الساء في الديارة لو فتحة عمػية،  أييا األخػة
وصشبػر سفمي، الحؼ تزعو في فتحتو العمػية تأخحه مغ صشبػره الدفمي، أليذ كحلظ؟ كل إنداف يتغحػ، اسأؿ 

حوف مغ خبللو، فسا لع نحخص نفدظ ىحا الدؤاؿ: أنت ماذا تغحؼ أوالدؾ؟ الحؼ تغحييع بو سيشصقػف بو، ويتغ
عمى تخبية أوالدنا صغارًا وشبابًا بالتغحية الرحيحة السبشية عمى مشيج هللا عد وجل ومشيج نبيو ملسو هيلع هللا ىلص فإف التغحية 
الخاشئة األخخػ لغ تجعمشا نخضى عشيع إشبلقًا، لكغ السذكمة أف معطع الشاس إما النذغاليع وإىساليع، أو جيميع 

تقريخىع، قج يجعػف أوالدىع لتغحيات ليدت إسبلمية، ثع يفاجؤوف أف أوالدىع قج انحخفػا، ما لع تكغ فػؽ  بخصػرة
ابشظ مغ وقت مبكخ وتمدمو وتحخص عمى صجيقو فإف الشتائج لغ تكػف مخضية، ثبت أف تأثيخ الرجيق عمى 

غ بالسئة، فسا لع تعمع مغ ىػ صجيق صجيقو يرل لدتيغ بالسئة، وما يأخحه مغ أمو وأبيو ومعمسو ال يخقى ألربعي
 ابشظ ولع تتأكج مغ حدغ التغحية الثقافية التي يشيميا ابشظ فإف األمخ جج خصيخ.

 



التربية الصحيحة المبنية على منهج هللا( :  8-1الدرس )انفصم انثاني :    Page 58 

 كيفية إصبلح الذباب :

أييا األخػة الكخاـ؛ البج مغ ربط الكميات بالجدئيات، كيف نرمح شبابشا؟ حيشسا نكػف قجوة ليع؟ القجوة قبل الجعػة، 
ة أييا اآلباء و أيتيا األميات: ال تصسعػا أف يكػف ابشكع كسا تخيجوف قبل أف تكػنػا قجوة لو، أقػؿ لكع كمسة صخيح

ألف األوالد يتعمسػف بعيػنيع ال بآذانيع، فيكفي أف تكحب األـ أماـ زوجيا عمى مدسع مغ ابشتيا، إنيا لقشتيا درسًا 
خاف شيء مقبػؿ، فمحلظ ما لع نكغ قجوة في الكحب دوف أف تذعخ، وحيشسا يجخغ األب فكأف ابشو يخػ أف الج

 ألوالدنا ال سبيل إلصبلحيع. 
  َكِثيخًا ﴾﴿َلَقْج َكاَف َلُكْع ِفي َرُسػِؿ َّللاَِّ ُأْسَػٌة َحَدَشٌة ِلَسْغ َكاَف َيْخُجػ َّللاََّ َواْلَيْػـَ اآْلَِخَخ َوَذَكَخ َّللاََّ 

 [21]سػرة األحداب:

 ىحه واحجة القجوة قبل الجعػة.

لثاني: اإلحداف قبل البياف، قبل أف تمقي محاضخة عميو يجب أف يذعخ بعصفظ ورحستظ وحشانظ، كل أب الذيء ا
، وكل أـ محتخمة، لكغ ما كل أب يحب، وما كل أـ تحب، ال يحب األب إال إذا كاف محدشًا، فالقجوة قبل  محتـخ

ربلة ىل عخفتو باهلل الحؼ يرمي لو؟ الجعػة، واإلحداف قبل البياف، األصػؿ قبل الفخوع، قبل أف تزخبو عمى ال
ما لع تخبط كميات الجيغ بالجدئيات فبل سبيل إلصبلح االبغ، كل جدئية مغ سمػكو يشبغي أف تخبط بيجؼ كبيخ، 
وىحا شيء ميع في التخبية، فاألصػؿ قبل الفخوع، والقجوة قبل الجعػة، واإلحداف قبل البياف، السزاميغ ال 

سعشى أنظ تزحي باألىجاؼ الكبخػ مغ أجل شكميات ال تقجـ وال تؤخخ، السزاميغ ال العشاويغ، ال تكغ شكميًا ب
العشاويغ، والسبادغ ال األشخاص، في أصػؿ التخبية يجب أف تعصي ابشظ األصػؿ والسبادغ قبل أف تجعمو يعطع 

 زيجًا وعبيجًا وىػ ال يفقو لسا يعطع.

غ أف يؤخح بيا في مػضػع تخبية األوالد، لكغ ألح وأركد عمى أييا األخػة الكخاـ: ىحه بعس السبادغ التي ال بج م
أنو ما لع يكغ األب واألـ والسعمع والسعمسة قجوة لسغ يعمع فبل يخجى مغ التخبية والتعميع شيئًا، وما لع تكغ السشاىج 

؟ ىحه حقائق مدتقاة مغ وحي الدساء ومغ كتاب هللا وسشة رسػؿ هللا فإف األمخ جج خصيخ، وال تقػلػا ماذا نفعل
 مخة، وىي أفزل ألف مخة مغ الػىع السخيح، والدبلـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو.
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 السحيع:
نذكخ فزيمة الجكتػر عمى ما أجاز بو، وأرجػ مغ الجسيع إعصاء الفخصة بكتابة أؼ سؤاؿ، ألف وجػد فزيمة 

 الجكتػر بيششا ىػ أمخ ال يعػض في كل دقيقة.

وأضشو يحتاج لسحاضخة كاممة: ما ىػ دور الذباب السدمع في ضّل الستغيخات الجولية قج وردنا سؤاؿ في البجاية 
 ومبلحقة األنطسة عمى ما وصفيا الدائل؟

 بشاء الشفذ يشتيي بالشرخ األكيج :

 الجكتػر راتب :

يحًا يعسع أييا األخػة؛ أنا مؤمغ إيسانًا ال يتدعدع أنو ما لع يبغ كل مشا بشاء صحيحًا، وما لع يحتل مػقعًا صح
خبختو ويصػرىا ثع يقجميا ألمتو فمغ نخجػ خيخًا، ىؤالء الحيغ ممكػا زماـ السبادرة في العالع مغ مئتي عاـ يبشػف 
أنفديع بشاء دقيقًا مػضػعيًا، فسا لع نبغ أنفدشا كيف؟ جسيع األخػة السػاششيغ ليع مػاقع في الحياة، إذا كل واحج 

بيتو، ثع في عسمو، وأتقغ عسمو، وشػره، وقجمو ىجية ألمتو، ىحا اسسو البشاء،  أقاـ اإلسبلـ في نفدو، ثع أقامو في
العسل البشائي يشتيي بالشرخ األكيج، أما أف نكتفي بستابعة األخبار وتػزيع األلقاب و التيع عمى اآلخخيغ وال نفعل 

 شيئًا فيحا سمػؾ السشيدميغ.

اؾ أناس ضيقػ األفق رسسػا أىجافًا شبو مدتحيمة، فإما أف أييا األخػة؛ حقيقة أتسشى أف تكػف واضحة لجيكع: ىش
تحقق أو ال يفعمػف شيئًا، وبإمكانظ أف تفعل مميػف شيء، وأىجافظ الكبخػ غيخ محققة، ىحا الجيغ كاليػاء 
لئلنداف، ىحا ديغ هللا عد وجل، يسكغ أف تقيع اإلسبلـ في بيتظ وعسمظ ونفدظ، وأكثخ مغ ذلظ إذا أقست هللا فيسا 

سمظ كفاؾ ما ال تسمظ، وإبميذ مغ تمبيدو عمى السدمسيغ أف األعساؿ التي بقجرتيع أف يفعمػىا ال يفعمػىا، وأف ت
 األشياء السدتحيمة يجفعيع إلييا، في الشياية لع يفعمػا شيئًا، بقي اإلسبلـ ضاىخة صػتية.

 السحيع:
العبادة وخاصة الربلة، ولكغ كيف يسكغ  الدؤاؿ الثاني: مغ السعخوؼ أف األىل ىع الحيغ يحثػف أوالدىع عمى

 لؤلبشاء أف يحثػا أىميع عمى إقامة الربلة؟ 
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 العبادة  واإلحداف لمػالجيغ :

 الجكتػر راتب :

وهللا ال أعتقج أف االبغ الحؼ أنجبو أبػه يدتصيع أف يأمخه أو يشياه، لكشو بإحدانو لػالجيو يدتصيع حثيع بذكل أو 
كغ أف تؤثخ بػالجيظ إال إذا كشت عالي السدتػػ في اإلحداف إلييع، لحلظ هللا عد وجل بآخخ عمى الربلة، ال يس

 قاؿ: 

 ﴿ َوَقَزى َربَُّظ َأالَّ َتْعُبُجوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَػاِلَجْيِغ ِإْحَدانًا ﴾
 [23] سػرة اإلسخاء: 

كمة مالية كبيخة ججًا فػؽ شاقتو، وال يشاـ العبادة هلل واإلحداف لمػالجيغ، وهللا أذكخ رجبًل في الذاـ واقع في مذ
، واخد الذيصاف، وادع الخحسغ أف يحل ىحه  الميل، دخمت عميو ابشتو الرغيخة وقالت لو: يا أبت قع فرلِّ
السذكمة، أقدع لي باهلل أنو تاب عمى يج ابشتو الرغيخة، في الخوضة قبل االبتجائي، فإذا كاف الصفل قخيبًا مغ 

وحجة يسكغ أف يقشع، بعس السعاىج في دمذق تدأؿ األب: ىل يرمي ابشظ في البيت؟ والجيو ومعو مشصق 
 فاألب يقع في إحخاج شجيج، أحيانًا يرمي كي ال يفتزح أماـ أوالده.

 السحيع:
 الدؤاؿ عغ قزية فمدصيغ ذكختع في حػاراتكع واألخ الثاني يدأؿ عغ حجيث اإلسبلـ الجياد فشخجػ مشظ التخكيد.

 اليػى ىػ الجياد األساسي :جياد الشفذ و 

 الجكتػر راتب :
أييا األخػة؛ الجياد مغ الدحاجة وضيق األفق أنو إذا قمشا جيادًا ترػرنا القتاؿ، ترػر أف اإلنداف يشبغي أف 
يجاىج نفدو وىػاه أواًل، ىحا الجياد كيف يػجج في التعميع تعميع أساسي ثع ثانػؼ ثع جامعي ثع دكتػراه، جياد 

ػ ىػ الجياد األساسي، والسيدـو أماـ نفدو وشيػاتو وغخائده ومرالحو ورغائبو ال يدتصيع أف يػاجو الشفذ واليػ 
 نسمة، فقبل كل شيء جياد الشفذ واليػػ، الشبي رّبى أصحابو أعػامًا مجيجة، الجياد الثاني الجياد الجعػؼ: 

 ﴿َوَجاِىْجُىْع ِبِو ِجَيادًا َكِبيخًا﴾
 [52]سػرة الفخقاف:
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 تعخؼ ىحا اإلنداف لساذا خمقت، ولساذا جيء بظ إلى الجنيا، وما الحؼ يدعجؾ ويذقيظ. يجب أف 

 ﴿َوَجاِىْجُىْع ِبِو ِجَيادًا َكِبيخًا﴾
 [52]سػرة الفخقاف:

 بالقخآف، 

 ﴿ِجَيادًا َكِبيخًا﴾
 فبجءًا بجياد الشفذ واليػػ ومخورًا بالجياد الجعػؼ ثع البشائي: 

وا َلُيْع ﴾  ﴿ َوَأِعجُّ
 [ 67ة األنفاؿ: ] سػر 

يجب أف نبشي ىحه األمة والػشغ، كل في مػقعو، إتقاف العسل جياد، والرجؽ واألمانة واإلنراؼ والتػاضع 
جياد، فحيشسا تبشي وششظ وأمتظ بشاء صحيحًا إذا صح جيادنا الجعػؼ، وصح جياد الشفدي واليػػ، وإذا صح 

ا ىحا الحؼ يقفد مغ الجيل والتفاىة واالندياؽ وراء الغخائد الجياد البشائي يشتطخ أف نشجح في الجياد القتالي، أم
 إلى الجياد يدعع أنو الجياد الػحيج فيحا ال أرػ أنو قج يشجح في ىحا الجياد.

 السحيع:
خصػرة التعميع في عالسشا اإلسبلمي أنو لع يػضح حدب السشيج اإلسبلمي، واألخ الدائل يقػؿ إنو ال يخػ مػقفًا 

 ء ليحا األمخ فيل ىحا خػؼ أو تقريخ؟مػحجًا مغ العمسا

 ضخورة التػافق بيغ مشاىج التعميع وبيغ وحي الدساء :

 الجكتػر راتب :
وهللا أييا األخ الكخيع والدائل ما مغ مذكمة أراىا أكبخ مغ ىحا االنفراؿ بيغ ما يشبغي أف نعمسو ألوالدنا وبيغ ما 

حىب لمسجرسة فيتعمع أف أصل اإلنداف قخد، يأتي إلى يعمسػف، الصفل أحيانًا يذعخ بانفراـ في شخريتو، ي
الجامع فيتعمع أف البذخية بجأت بديجنا آدـ، فحيشسا يتعمع شيئًا في السجرسة وشيئًا في البيت حرل انفراـ في 
شخرية الستعمع، فأتسشى أف يكػف ىشاؾ تػافق بيغ مشاىج التعميع وبيغ وحي الدساء، ولكغ إف كاف ىحا مدتحيبًل 

 ي أف يعتشي األب بأوالده عشاية فائقة ججًا مغ أجل أف يخمع ىحا الشقز، ويػضح ذاؾ التشاقس.فيشبغ



التربية الصحيحة المبنية على منهج هللا( :  8-1الدرس )انفصم انثاني :    Page 62 

 السحيع:
كيف يسكغ لمذاب الحؼ تخصى العذخيغ عامًا مغ العسخ أف يخجع إلى هللا سبحانو وتعالى أماـ الستغيخات في ىحا 

 الدمغ؟ 

 لقػيع :إقشاع الذاب باألدلة و اإلحداف إليو ليعػد إلى الصخيق ا

 الجكتػر راتب :

قيل: العب ولجؾ سبعًا، وأدبو سبعًا، وراقبو سبعًا، ثع اتخؾ حبمو عمى غاربو، أوؿ مخحمة ال يججؼ إال اإلكخاـ، 
لكغ بعج الػعي وتخسيخ القيع يججؼ التأديب، أما في سغ السخاىقة فيشاؾ حداسية كبيخة راقبو، لكغ بعج الػاحج 

وؿ أف تقشعو باألدلة الجقيقة، وأف تحدغ إليو، وال تسمظ فػؽ ذلظ، وإف نجحت في والعذخيغ اجعمو صجيقًا لظ، حا
 السخاحل الثبلث األولى يغمب عمى الطغ أنظ تشجح في السخحمة الثالثة األخيخة.

 السحيع:
 ما حكع االستيداء بأمخ هللا ورسػلو ملسو هيلع هللا ىلص ؟

 حكع االستيداء بأمخ هللا ورسػلو :

 :الجكتػر راتب 

ىحا نػع مغ الكفخ، ىشاؾ كفخ اعتقادؼ، وكفخ كبلمي، وكفخ عسمي، يسكغ أف يقع اإلنداف في معاصي كثيخة، 
لكشو ال يدتيدغ، ىحا مغمػب عمى أمخه، لكغ حيشسا يدتيدغ ويخف ويحّقخ ويشتقج ىحا وقع في حالة أرجػ هللا أف 

 يشجي شبابشا مشيا.

 السحيع: 

 َيْعَمُسػَف َوالَِّحيَغ اَل َيْعَمُسػَف ﴾ ﴿ ُقْل َىْل َيْدَتِػي الَِّحيغَ 
 شالب جامعي يتعمع العمع الجنيػؼ ليذ الذخعي يدأؿ عغ ىحه اآلية؟
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 اندجاـ كياف اإلنداف مع سّخ وجػده يكػف بالتعخؼ إلى هللا واتباع مشيجو :

 الجكتػر راتب :
وجػدؾ، وأف يأتي عسمظ مصابقًا  العمع السعشي بالقخآف الكخيع أف تعخؼ هللا، ومشيجو، وسخ وجػدؾ، وغاية

لسعتقجؾ، أما حيشسا أتقغ اختراصًا أنتفع بو، وأنفع بو الشاس، لكغ ىحا االختراص ال يشجيشي، ذكخت في مقجمة 
الكمسة أنظ قج تجج أعمع عمساء الجيغ أماـ تخصيط قمب أميًا، وقج تجج إندانًا يحسل أعمى شيادة أماـ حقائق الجيغ 

نداف أف يتعمع العمع السادؼ فقط، ىحا نػع مغ الحخفة الخاقية يدسػنيا: اختراصات راقية أميًا، فبل يشجي اإل
فكخية، لكغ ىحه تبقى في الجماغ، أما حيشسا تتعخؼ إلى هللا، وتتعخؼ لسشيجو، وتدكي نفدظ باالتراؿ بو، يربح 

 كل كيانظ مشدجسًا مع سخ وجػدؾ.
 السحيع:

غ يتخكػف أوالدىع أماـ فعل السعاصي كذخب الخسػر بحجة أنيع سيقمعػف ما وصية فزيمتكع بالشدبة لآلباء الحي
 عشيا عشجما يتحوقػنيا ألوؿ مخة بأنفديع؟ 

 االبتعاد عغ السعاصي و اتباع حجود هللا :

 الجكتػر راتب : 
 إف الصعاـ يقػي شيػة الشيع فبل تـخ بالسعاصي كدخ شيػتيا
 *** 

معاص إذا يػجج مذكمة خصيخة ججًا، أحيانًا يػجج 
تػىست أنظ تفعميا وتتحوقيا ثع تقمع عشيا قج تكػف 
واىسًا، تسامًا كسا لػ رأيت قشبمة تتداءؿ قشبمة ليدت 
قشبمة فأمدكتيا فإذا ىي قشبمة فانفجخت، لع تبق لظ 
وقت كي تشتفع مغ ىحا الجرس، ىشاؾ معاص فييا 

 صفة اإلدماف، قاؿ تعالى: 

 ﴿ ِتْمَظ ُحُجوُد َّللّاِ ﴾
 [ 187لبقخة: ] سػرة ا



التربية الصحيحة المبنية على منهج هللا( :  8-1الدرس )انفصم انثاني :    Page 64 

تيار عاؿ يكتب وزيخ الكيخباء أمامو: مسشػع االقتخاب مغ ىحا التيار، لػ قاؿ: مسشػع مذ التيار يػجج خصأ كبيخ، 
ألنظ إذا اقتخبت مغ التيار إلى مدافة أقّل مغ ثسانية أمتار تربح قصعة مغ الفحع، فيشاؾ معاص تجحب، لػ لع 

رادة عمى تخؾ السعرية، وقج يقع ضحية ليا، وقج ال تبقي لو وقتًا يشتفع يعبأ اإلنداف وانجحب قج ال تبقى عشجه اإل
 بيحه التجخبة، فأعطع شيء في الحياة أف تدتخجـ خبخة الخالق لكي تشجػ. 

ُئَظ ِمْثُل َخِبيٍخ﴾  ﴿َواَل ُيَشبِّ
 [14]سػرة فاشخ:

 السحيع:
لعمع؟ وما الدبيل إلى التػفيق بيغ شاب جامعي يقػؿ: إذا تخؾ العمع مغ أجل الػضيفة فيل يحاسب عمى تخؾ ا

 العمع والػضيفة في آف معًا؟ 

 قزية العمع قزية مريخية :

 الجكتػر راتب :
فكخة دقيقة: سائق شاحشة يحسل عذخيغ ششًا، مّخ عمى جدخ مكتػب: الحسػلة القرػػ عذخة أششاف، نطخ ىل 

خ، فعشجما يدأؿ نفدو: ىل أنا يػجج شخشة؟ السػضػع ليذ مػضػع شخشة، السػضػع مػضػع سقػشظ في الشي
آثع؟ السػضػع ليذ إثسًا، العمع الذخعي إف لع تتعمسو ستخصئ، وستقع بالطمع والعجواف، وستجفع ثسغ السعرية 
كبيخ ججًا، وستدؿ قجمظ، فقزية العمع قزية مريخية، شمب العمع فخض عمى كل مدمع كائشًا مغ كاف، لكغ 

 ة، فإف لع تتعمع فتح السطمة ندلت ميتًا، السػضػع ىالظ أـ ناج.قمت: أؼ عمع؟ العمع الحؼ يعمع بالزخور 
 السحيع:

 البعس يدأؿ عغ قدػة القمب، ما نريحتكع؟ 
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 قدػة القمب عبلمة البعج عغ هللا :

 الجكتػر راتب :

 القخب مغ هللا، عبلمة البعج عغ هللا قدػة القمب. 

 َّللاَِّ﴾ ﴿َفَػْيٌل ِلْمَقاِسَيِة ُقُمػُبُيْع ِمْغ ِذْكخِ 
 [22]سػرة الدمخ:

عبلمة قخبظ مغ هللا رقة القمب، الخاحسػف يخحسيع 
هللا، ارحسػا مغ في األرض يخحسكع مغ في 

 الدساء: 

 )) إف كشتع تحبػف رحستي فارحسػا خمقي ((
 ] الجيمسي عغ أبي بكخ[

 السحيع:
 قاؿ تعالى: 

ُىْع َعّجًا ﴾  ﴿ َلَقْج َأْحَراُىْع َوَعجَّ
؟ نخجػ أف تتكـخ   عميشا بخبط اإلحراء بيغ القخآف وعمع اإلحراء اليـػ

 الفخؽ بيغ العج و اإلحراء :

 الجكتػر راتب :
عشجؼ في الرف خسدػف شالبًا أما اإلحراء فالستفػقػف كع واحج؟ الحيغ عشجىع قجرة كبلمية مغ؟ الستفػقػف 

شجما تعخؼ وضع شالب شالب بكل بالخياضيات مغ؟ مغ أمو مصمقة؟ مغ أبػه مثقف؟ مغ يػجج في بيتو مكتبة؟ ع
مبلبدات حياتو، بتخبيتو السشدلية، بأمو، بأبيو، بأخػاتو، برفاتو، بقجراتو العامة والخاصة، والمغػية، والفكخية، 
عشجما تعخؼ كل شيء عشيع ىحا أحراىع، العج غيخ اإلحراء، عشجما أقػؿ: سكاف لبشاف كحا مميػف فقط ىحا 

، ندب الذباب، ندب الذيػخ، والسيغ الرشاعية والتجارية، كع واحج يحسل دكتػراه عج، لكغ أعخؼ الصاقة السشتجة
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باأللف، أعصيظ دراسات مصػلة ججًا عغ بشية الذعب المبشاني ىحا اسسو إحراء، فاهلل عد وجل خبيخ بكل ما 
 نفعل: 

ُىْع َعّجًا﴾  ﴿َلَقْج َأْحَراُىْع َوَعجَّ
 [94]سػرة مخيع:

 العج شيء واإلحراء شيء.

 لسحيع:ا
 ما ىػ حكع لبذ البشصاؿ تحت الجمباب وأليذ حقًا ما نجعػ بو: الميع بحقشا بو أو بجاىشا بو ندألظ كحا وكحا؟ 

 حكع لبذ البشصاؿ تحت الجمباب :

 الجكتػر راتب :
قبل البشصاؿ هللا عد وجل خّز الخجاؿ بعبادة يحزخوف الجسع والجساعات ويحزخوف الجياد، وخز الشداء 

تقل خصػرة عغ عبادة الخجاؿ، خريع بعبادة أقتخح أف تدسى عبادة إعفاؼ الذباب، حيشسا تدتخ السخأة بعبادة ال 
مفاتشيا، وتحفع شبابشا مغ الفتشة واالنحخاؼ، تكػف قج عبجت ربيا بصخيقة ال نذعخ بيا، إنيا أبعجت مغ في 

يح، لكغ ماذا فعمت بذاب بيشو وبيغ الصخيق عغ أف يفتتشػا بيا، ىي تقػؿ: ال يدتصيع أحج أف يكمسشي كمسة، صح
الدواج عذخيغ سشة وأنت أضيخت مفاتشظ أمامو؟ مغ أولى عبادات السخأة أف تعف الذباب عغ الحخاـ بدتخ 

 مفاتشيا، فثياب السخأة متعمقة بجيشيا.
 السحيع:

 عسمية االستغاثة بالشبي عميو الربلة والدبلـ أو الدؤاؿ بحقو أو بجاىو عميو الدبلـ.

 الستغاثة بالشبي أو بحقو :حكع ا

 الجكتػر راتب :
حيشسا تتػىع أف لمشبي إرادة مدتقمة عغ إرادة هللا فيحا شخؾ، أما حيشسا ال تفيع األمخ ىكحا، تفيع أنظ إذا أحببت 

 هللا مغ لػاـز حب هللا حب نبي هللا ال مذكمة.
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ء الخجاؿ إرادة مدتقمة عغ إرادة هللا فيحا مثل أوضح: لػ أنظ قمت: هلل رجاؿ إذا أرادوا أراد، إذا ضششت أف ليؤال
عيغ الذخؾ، أما إذا قمت مدتجابػ الجعػة فيحا عيغ التػحيج، فإذا استغثت بالشبي عمى أف لو إرادة مدتقمة عغ هللا 

 عد وجل ىحا شخؾ، أما إذا كانت محبتظ لمشبي عيغ محبة هللا أو بالعكذ بجليل قػؿ هللا عد وجل: 
ُ َوَرُسػلُ   ُو َأَحقُّ َأْف ُيْخُضػُه﴾﴿َوَّللاَّ

 [62]سػرة التػبة:

 ضسيخ مفخد، إرضاء رسػؿ هللا عيغ إرضاء هللا ال مذكمة أبجًا.

 السحيع:
ىل يجػز لمسخأة أف تحزخ درسًا ديشيًا حتى لػ رفس الدوج مع العمع أف ندبة كبيخة مغ الدشاء بحاجة لتعمع العمع 

 الذخعي؟

 ا :وجػب عجـ خخوج السخأة دوف إذف زوجي

 الجكتػر راتب :
يشبغي أف تقشعو أنيا إذا حزخت ىحا الجرس كانت زوجة مثالية لو، وعخفت حقو وقجره، بيحه الصخيقة تقشعو أنيا 
ستكػف كسا يتسشى، ستعخؼ حقػقو وواجباتو، بيحه الصخيقة تقشعو وإف فذمت نبحث عسغ يسػف عميو ليكمسو، أما 

 قج يكػف لو وجية نطخ نحغ ال نعمع مبلبداتيا.أف تخخج مغ دوف أذنو مدتشكفة عغ شاعتو و 
 السحيع:

 أخت تقػؿ: إنيا ترمي وترـػ غيخ أنيا تذعخ أنيا بعيجة ومقرخة بحق هللا.

 السعاصي حجاب بيغ العبج و ربو :

 الجكتػر راتب :
 لػ اإلنداف صمى يحجب عغ هللا ألنو يكػف مختكبًا لبعس السخالفات بجليل: 

بَلِة َوِإنَّيَ   ا َلَكِبيَخٌة ِإالَّ َعَمى اْلَخاِشِعيَغ﴾﴿َوالرَّ
 [45]سػرة البقخة:
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إنداف واقع بسخالفة ومعرية فيي بيشو وبيغ هللا حجاب، فإذا أراد أف يرمي فالربلة صعبة عميو، إال عمى 
الخاشعيغ، ىل يدتصيع جشجؼ غخ التحق بالدكشة البارحة أف يجخل عمى لػاء مغ دوف إذف؟ لكغ إذا رأػ ابغ 

 ء وىػ يدبح قج غخؽ يجخل في اليـػ الثاني مغ دوف إذنو. المػا

ِو َفْمَيْعَسْل َعَسبًل َصاِلحًا﴾  ﴿َفَسْغ َكاَف َيْخُجػا ِلَقاَء َربِّ
 [117]سػرة الكيف:

إذا كاف لظ عسل صالح وكشت مدتقيسًا فالربلة مستعة، أرحشا بيا، وإف لع تكغ مدتقيسًا أرحشا مشيا، والفخؽ كبيخ 
 بيشيسا.
 يع:السح

 ىل قجـ السخأة عػرة وما حكع الجمباب القريخ نحػ شبخ أو أقل تقخيبًا؟

 الجكتػر راتب :

 ليذ ىشاؾ حخج بحلظ. 

 خاتسة و تػديع :

 السحيع:
ال يدعشا في ىحا المقاء الكخيع والحؼ نيمشا مغ عمع شخعي مغ فزيمة الذيخ الجكتػر دمحم راتب الشابمدي حفطو هللا، 

يل شكخنا وامتشانا، حيث تكبج مذاؽ الدفخ وأتى إليشا، فذكخًا لو عمى ما أجاد، وشكخًا إال أف نتقجـ مشو بجد 
لحزػركع معشا، نأمل مشو أف تتكخر ىحه المقاءات، وإلى لقاء آخخ إف شاء هللا، والدبلـ عميكع ورحسة هللا 

 وبخكاتو.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ء مجج األمةالذباب ىع األمل في إحيا( :  8 - 2)  الجرس

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هللا رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا 
نا إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأر 
الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 

 الرالحيغ.

 الذباب ىع السدتقبل :

؛ أييا الذباب الكخاـ؛ الذيػخ يسثمػف الساضي، والكيػؿ ونحغ مشيع نسثل الحاضخ، والذباب  أييا األخػة األكاـر
تعخيف لكع، أنتع السدتقبل، وأنتع تشتسػف أييا الذباب إلى خيخ أمة أخخجت لمشاس،  يسثمػف السدتقبل، ىحا أوؿ

تألقت تألقًا محىبًل، وحسمت رسالة اإلسبلـ إلى شتى بقاع األرض، ثع كبا الجػاد، وعميكع مقل اآلماؿ، سيجنا عسخ 
وتفخقػا إال واحجًا مشيع لفت رضي هللا عشو كاف يسذي في السجيشة فإذا أشفاؿ صغار يمعبػف، فمسا رأوه تييبػه 

نطخه، فقاؿ لو: يا غبلـ لَع لع تيخب مع مغ ىخب؟ قاؿ: أييا األميخ لدت ضالسًا فأخذى ضمسظ، ولدت محنبًا 
 فأخذى عقابظ، والصخيق يدعشي ويدعظ.

ىحا نسػذج، دخل عمى أحج خمفاء بشي أمية وفج 
والخميفة ىػ عبج السمظ بغ  -لمتيشئة، تقجميع غبلـ 

غزب عبج السمظ مغ حاجبو الحؼ سسح  -مخواف
ليحا الغبلـ بالجخػؿ إلى مجمدو، فقاؿ لو: ما شاء 
أحج أف يجخل عمّي إال دخل حتى الربياف، فتقجـ 
ىحا الغبلـ يخاشب خميفة السدمسيغ وكاف يحكع 
ثمثي األرض، قاؿ: أييا األميخ إف دخػلي عميظ لغ 
 يشقز مغ قجرؾ ولكشو شخفشي، أصابتشا سشة أذابت
الذحع، وسشة أكمت المحع، وسشة دقت العطع، ومعكع فزػؿ ماؿ، فإف كاف ىحا الساؿ هلل فشحغ عباده، وإف كاف 
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غبلـ ما تخؾ لشا في ىحا الساؿ مالكع فترجقػا بو عميشا، وإف كاف لشا فعبلـ تحبدػه عشا؟ فقاؿ الخميفة: وهللا ىحا ال
 .واحجة عحراً 

 جخأة. فراحة ما بعجىا فراحة، جخأة ما بعجىا

دخل وفج آخخ عمى عسخ بغ عبج العديد، الخميفة الخاشج الخامذ، تقجميع غبلـ، فقاؿ الخميفة: اجمذ أييا الغبلـ 
وليقع مغ ىػ أكبخ مشظ سشًا، فقاؿ الغبلـ: أصمح هللا األميخ السخء بأصغخيو قمبو ولدانو، فإذا وىب هللا العبج لدانًا 

بلـ، ولػ أف األمخ كسا تقػؿ لكاف في األمة مغ ىػ أحق مشظ بيحا السجمذ، الفطًا، وقمبًا حافطًا، فقج استحق الك
 القزية قزية عمع، وقزية فراحة، وقزية جخأة.

 نساذج و بصػالت في التاريخ اإلسبلمي تفػؽ حّج الخياؿ :

جنا أييا األخػة، في تاريخكع اإلسبلمي والعخبي بصػالت تفػؽ حّج الخياؿ، مغ مشكع يرجؽ أف جيذًا فيو سي
الرجيق، وسيجنا عسخ، وسيجنا عثساف، وسيجنا عمي، قائجه أسامة بغ زيج ال تديج سشو عغ سبعة عذخ عامًا، كاف 
يخكب الشاقة، ويسذي الخميفة الرجيق مذيًا، قاؿ: يا خميفة رسػؿ هللا لتخكبغ أو ألندلغ، قاؿ: وهللا ال ندلت وال 

 ركبت، وما عمّي أف تغبخ قجمي ساعة في سبيل هللا.

شاب في الدابعة عذخة مغ عسخه يقػد جيذًا فيو عسخ، وفيو عثساف، وفيو عمي، وفيو شيػخ الرحابة، ىكحا كاف 
 تاريخشا، تاريخ البصػالت.

قمت قبل قميل: أنتع تشتسػف إلى خيخ أمة أخخجت لمشاس لكشيا كبت، ىحه األمة كبت وتحتاج إلى سػاعجكع، وإلى 
، وإلى انتسائكع، فمحلظ كاف أسامة بغ زيج ىحا الذاب الرغيخ قائجًا لمجير، عمسكع، وإلى إخبلصكع، وإلى والئكع

في اإلسبلـ الرغيخ بصل، والغبلـ بصل، والذاب بصل، والذيخ بصل، وكل مغ انتسى إلى ىحا الجيغ شخفو هللا 
 بخجمتو.

أمو مغ أثخياء  شاب صغيخ استذيج أبػه في معخكة أحج، تدوجت أمو ثخيًا مغ أثخياء األوس، وكاف عسو زوج
يثخب، أغجؽ عميو إكخامًا ما بعجه إكخاـ، أحبو حبًا شجيجًا، وتعمق ىحا الغبلـ أيزًا بدوج أمو، وفي معخكة مغ 
السعارؾ، استعج الرحابة ليا أشّج االستعجاد لع يجج مغ عسو ما يجعػه إلى أف يدتعج، ذكخه بفعل سيجنا عثساف، 

لرحابة األغشياء الحيغ بحلػا كل ما يسمكػف، وعسو قاعج ال يتحخؾ، وفعل سيجنا عبج الخحسغ بغ عػؼ، وفعل ا
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استحثو وذكخه ببحليع وتزحيتيع وبعصائيع، فقاؿ كمسة؛ قاؿ: وهللا لػ أف دمحمًا صادقًا فيسا يقػؿ لكشا شخًا مغ 
لّي مشظ الحسخ، ىحه كمسة الكفخ، قاؿ: يا عساه وهللا ما كاف عمى وجو األرض مغ أحج بعج رسػؿ هللا أحّب إ

قمت كمسة الكفخ، إني إف ذكختيا لمشاس فزحتظ، وإف سكت عشيا خشت هللا ورسػلو،  -شفل صغيخ ججًا  -واآلف 
 فأنا ذاىب إلى رسػؿ هللا ألنقل لو ما قمت فتجبخ أمخؾ.

قزية أمانة، وأنت محدػب صحابي، ومحدػب مغ أولياء رسػؿ هللا تقػؿ ىحا الكبلـ؟! فحىب إلى الشبي عميو 
ة والدبلـ وحجثو بسا قالو عسو، فاستجعاه الشبي وقاؿ: ما الحؼ قمتو؟ قاؿ: وهللا ما قمت شيئًا إنو يكحب، فمسا الربل

اتيسو بالكحب وىحا الصفل بخؼء وصادؽ ذاب مغ شجة الخجل، فقاؿ: يا رب أندؿ عمى نبيظ وحيًا يرجقشي، ما 
ـ، غذيو الػحي وتربب عخقًا، بعج أف انتيى ىي إال ىشيية حتى جاء الػحي إلى الشبي عميو الربلة والدبل

 الػحي جاءت اآلية الكخيسة: 

َشاُلػا َوَما َنَقُسػا ِإالَّ َأْف َأْغَشاُىُع ﴿َيْحِمُفػَف ِباَّللَِّ َما َقاُلػا َوَلَقْج َقاُلػا َكِمَسَة اْلُكْفِخ َوَكَفُخوا َبْعَج ِإْسبَلِمِيْع َوَىسُّػا ِبَسا َلْع يَ 
ُ َوَرُسػلُ  نْ َّللاَّ ُ َعَحابًا َأِليسًا ِفي الجُّ ْبُيُع َّللاَّ ْف َيُتػُبػا َيُظ َخْيخًا َلُيْع َوِإْف َيَتَػلَّْػا ُيَعحِّ َيا َواآْلَِخَخِة َوَما َلُيْع ِفي ُو ِمْغ َفْزِمِو َفِِ

 اأْلَْرِض ِمْغ َوِليٍّ َواَل َنِريٍخ﴾
 [47]سػرة التػبة : 

، وصجؽ الغبلـ فاغفخ لي ذلظ، فأمدظ الخسػؿ عميو الربلة والدبلـ قاؿ: بل أتػب يا رسػؿ هللا، لقج قمت ىحا
أذف الغبلـ مجاعبًا وقاؿ: يا غبلـ صجقظ هللا مغ فػؽ سبع سسػات، وكانت تػبة ىحا العع الثخؼ عمى يج ىحا 

 الغبلـ، الذيء الغخيب أنو أكخمو إكخامًا ما بعجه إكخاـ، بدبب أف ىجايتو وتػبتو كانت عمى يجيو. 

 إحياء مجج األمة : ضخورة

أييا األخػة الذباب؛ يسكغ أف تكػف مغ بيغ ىؤالء السبلييغ الحيغ يدتستعػف بالحياة، يسكغ أف تأكل أشيب 
الصعاـ، وأف تذخب أفخخ الذخاب، وأف تدكغ في أفخخ بيت، وأف تخكب أحجث مخكبة، إنظ واحج مغ ىؤالء 

ت لبعس الصبلب: مغ يأتيشي باسع ثخؼ عاش في عاـ السبلييغ، ولكشظ إذا فكخت أف تحيي مجج أمتظ، مخة قم
ألف وثسانسئة وسبعة وستيغ في دمذق وسأعصيو عبلمًة تامة، فكخ ىؤالء الصبلب وفكخوا، قمت ليع: وأنا مثمكع 
ال أعمع، ولكغ مغ مشكع ال يعمع مغ ىػ عسخ بغ الخصاب؟ عثساف بغ عفاف؟ عمي بغ أبي شالب؟ صبلح الجيغ 

أف ىحه األمة؟ ىؤالء األبصاؿ خّمجىع التاريخ، وأنت أييا الذاب إما أف تكػف واحجًا مغ ىحه األيػبي الحؼ رفع ش
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السبلييغ تأكل وتذخب وتدتستع بالحياة، ويأتي السػت فيشيي وجػدؾ، ويشدى الشاس ذكخؾ، وإما أف تكػف بصبًل 
 ، ال تكغ مع الجىساء. تحيي مجج أمة، إما بعمسظ، وإما بأخبلقظ، وإما بإنجازؾ، ال تكغ كعامة الشاس

يقػؿ سيجنا عمي كـخ هللا وجيو: " الشاس ثبلثة، 
عالع رباني، ومتعمع عمى سبيل نجاة، وىسج رعاع 
أتباع كل ناعق، لع يدتزيئػا بشػر العمع، و لغ 
يمجؤوا إلى ركغ وثيق، اححر يا كسيل أف تكػف 
مشيع." يسكغ أف تكػف مع الخط العخيس في 

شة ال نقيع ليع يـػ القيامة السجتسع، مبلييغ مسمي
وزنًا، ليع صغار عشج هللا، ىاف أمخ هللا عمييع 

 فيانػا عمى هللا، قاؿ تعالى: 

اِلَحاِت َجشَّاٍت َتْجِخي ِمْغ َتْحِتَيا اأْلَْنَياُر َوالَِّحيَغ  َ ُيْجِخُل الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ ُكُمػَف َكَفُخوا َيَتَستَُّعػَف َوَيأْ ﴿ِإفَّ َّللاَّ
ـُ َوالشَّاُر َمْثًػى َلُيْع﴾  َكَسا َتْأُكُل اأْلَْنَعا

 [12]سػرة دمحم : 

ـِ اآْلَِخِخ َقاَؿ َوَمْغ ﴿َوِإْذ َقاَؿ ِإْبَخاِىيُع َربِّ اْجَعْل َىَحا َبَمجًا َآِمشًا َواْرُزْؽ َأْىَمُو ِمَغ الثََّسَخاِت َمْغ َآَمَغ ِمْشُيْع ِباَّللَِّ   َواْلَيْػ
 َمتُِّعُو َقِميبًل ُثعَّ َأْضَصخُُّه ِإَلى َعَحاِب الشَّاِر َوِبْئَذ اْلَسِريُخ﴾َكَفَخ َفأُ 

 [126]سػرة البقخة : 

 وارزؽ مغ أمغ مشيع فقط، فأجابو هللا تعالى: 

 ﴿َوَمْغ َكَفَخ َفُأَمتُِّعُو َقِميبًل ُثعَّ َأْضَصخُُّه ِإَلى َعَحاِب الشَّاِر َوِبْئَذ اْلَسِريُخ﴾
 [126ة : ]سػرة البقخ 

َذا ُىْع ُمْبِمُدػَف﴾﴿َفَمسَّا َنُدػا َما ُذكُِّخوا ِبِو َفَتْحَشا َعَمْيِيْع َأْبَػاَب ُكلِّ َشْيٍء َحتَّى ِإَذا َفِخُحػا ِبَسا ُأوُتػا َأَخْحَنا  ُىْع َبْغَتًة َفِِ
 [44] سػرة األنعاـ: 

كل شيء ميدخ، كل شيء مستع، كل تخوف بأعيشكع أبػاب كل شيء مفتحة عمى أىل الجنيا، كل شيء مبحوؿ، 
شيء فيو لحة، ولكغ البصػلة قميمة، البصل واحج مغ ألف، وىشاؾ ألف كأؼ. قالػا: الحدف خبلؽ، إذا أنت شعخت 
أنظ تشتسي إلى أمة ليا مجج عخيق، وليا بصػالت عطيسة، وليا تاريخ مذخؼ، ثع كبت، فمعل هللا سبحانو وتعالى 
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مسظ، وإما بعسمظ، وإما بإنجازؾ، وإما ببصػلتظ، وإال فأنت واحج مغ ىحا الخزع يجعل تقجميا عمى يجيظ، إما بع
 الكبيخ مغ دىساء الشاس، مغ سػقتيع وعامتيع.

 الػجػد اإلنداني ىػ الػجػد الخاقي الحي يشتسي إليو اإلنداف :

يا، وىشاؾ حاجات أييا األخػة الكخاـ؛ كل واحج مشا لو وجػداف، وجػد حيػاني ووجػد إنداني، ىشاؾ حاجات دن
عميا، حاجات اإلنداف الجنيا أف يأكل، ويذخب، ويشجب، ويدكغ، ويتشده، ويدتعمي عمى الشاس، ويتحجث عغ 
شعامو، وشخابو، وبيتو، وشياداتو، وإنجازاتو، ىحا وجػد ال يميق باإلنداف، إف الػجػد الخاقي الحؼ تشتسي إليو ىػ 

 عخفة الحقيقة، معخفة هللا، معخفة الكتاب الحؼ شخفشا هللا بو، قاؿ تعالى: الػجػد اإلنداني، تمبية الحاجات العميا، م
ـٍ ُثعَّ اْسَتَػى َعَمى اْلَعْخِش ُيْغِذي َساَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّا ُ الَِّحي َخَمَق الدَّ المَّْيَل الشََّياَر َيْصُمُبُو  ﴿ِإفَّ َربَُّكُع َّللاَّ

ْسَذ َواْلقَ  ُ َربُّ اْلَعاَلِسيَغ﴾َحِثيثًا َوالذَّ َخاٍت ِبَأْمخِِه َأاَل َلُو اْلَخْمُق َواأْلَْمُخ َتَباَرَؾ َّللاَّ  َسَخ َوالشُُّجػـَ ُمَدخَّ
 [54] سػرة األعخاؼ : 

 ﴿اْلَحْسُج َّللَِّ الَِّحي َأْنَدَؿ َعَمى َعْبِجِه اْلِكَتاَب َوَلْع َيْجَعْل َلُو ِعَػجًا﴾
 [1] سػرة الكيف: 

ة والكتاب في كفة، الكتاب مشيج هللا، ىحا القخآف الكخيع بسثابة تعميسات الرانع، نحغ نعير عرخ الكػف في كف
اآللة، اإلنداف أعقج آلة في الكػف، وليحا اإلنداف صانع عطيع، وليحا الرانع تعميسات تذغيل وصيانة، فأنت 

صبق تعميسات الرانع، لحلظ ورد حيشسا تحّب ذاتظ، وتحّب وجػدؾ، وتحّب سبلمة وجػدؾ، وتحّب كساؿ وجػدؾ ت
 في بعس األحاديث: " إف هللا ليباىي السبلئكة بالذاب السؤمغ، يقػؿ: انطخوا عبجؼ تخؾ شيػتو مغ أجمي" .
إما أف يدقط الذاب مع ىؤالء السبلييغ السسميشة التي ال تدف عشج هللا جشاح بعػضة، يدقط ىحا الذاب مع ىحا 

اف لو بااًل، أو أف يبخز بيغ األبصاؿ، لػ تعمست العمع وعجت وخجمت بو أمتظ الكع الكبيخ الحؼ ال يمقي اإلند
اإلسبلمية، لػ حققت إنجازًا كبيخًا و وضعتو في خجمة أمتظ التي أنجبتظ، لػ فعمت شيئًا ذا باؿ لكشت مع 

 الخالجيغ.
لجافع يحقق وجػده الذخري، أييا األخػة الكخاـ؛ اإلنداف عشجه دوافع يصسح إلييا؛ عشجه دافع إلى الصعاـ، ىحا ا

وعشجه دافع إلى الدواج ىحا يحقق بقاء الشػع، وعشجه دافع إلى الحكخ، دافع إلى التفػؽ، دافع إلى تأكيج الحات، ىحا 
يحقق بقاء الحكخ، واإلنداف بزعة أياـ كمسا انقزى يـػ انقزى بزع مشو، ىحه مقػلة قاليا اإلماـ الحدغ 

 العجوية.البرخؼ وقالتيا الديجة رابعة 
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وما مغ يـػ يشذق فجخه إال ويشادؼ يا بغ آدـ أنا خمق ججيج، وعمى عسمظ شييج، فتدود مشي فإني ال أعػد إلى يـػ 
 القيامة. 

 الجيغ اإلسبلمي ديغ واقعي مشيجي :

أريج أف أضع بيغ أيجيكع حقيقة ثانية؛ أف ديششا ديغ عطيع، ديغ واقعي، ديغ مشيجي، ليذ في اإلسبلـ حخماف، 
اؾ مغ يتػىع أف في اإلسبلـ حخمانًا، اإلسبلـ فيو تشطيع، ما مغ شيػة أودعيا هللا سبحانو وتعالى في اإلنداف ىش

 إال وجعل ليا قشاة نطيفة تدخؼ خبلليا، فاإلنداف إذا شبق مشيج هللا سعج سعادة ما بعجىا سعادة، قاؿ تعالى: 

ُ ُثعَّ اْستَ  ُؿ َعَمْيِيُع اْلَسبَلِئَكُة َأالَّ َتَخاُفػا َواَل َتْحَدُنػا َوَأْبِذُخوا ِباْلَجشَِّة الَِّتي ُكْشُتْع ﴿ِإفَّ الَِّحيَغ َقاُلػا َربَُّشا َّللاَّ َقاُمػا َتَتَشدَّ
 ُتػَعُجوَف﴾

 [37]سػرة فرمت : 

ة أؼ إذا عخفتع هللا عد وجل، وعخفتع مشيجو، شمبتع اآلخخة، فخبحتع الجنيا واآلخخة، وإذا جيل اإلنداف عغ الحقيق
الكبخػ، وآثخ الجنيا، خدخ الجنيا واآلخخة، مغ آثخ دنياه عمى آخختو خدخىسا معًا، ومغ آثخ آخختو عمى دنياه 

 ربحيسا معًا.

الذيء األوؿ الحؼ أتسشى عميكع أف تصمبػه العمع 
الذخعي، ىحا العمع الجنيػؼ عمع سميع لكغ ىػ نػع 
مغ الحخفة، حخفة راقية، لػ نمت أعمى الذيادات 

رزقًا وفيخًا، وأنت في حخفة راقية، لكغ العمع  كدبت
الجيشي يحقق وجػدؾ اإلنداني، كل عمع مستع، 
ىشاؾ عمع مستع فيو دخل، أما العمع الذخعي 
اإلسبلمي فعمع مستع، نافع، مدعج، في الجنيا 
واآلخخة، فمحلظ الحؼ أتسشاه عميكع وأتسشاه عمى 

ف أنت الحقيقة، أنا متأكج أف حبظ لحاتظ، وحبظ لدبلمة آبائكع الكخاـ أف يحيصػكع بجّػ عمسي حتى تكتذ
 وجػدؾ، وكساؿ وجػدؾ، واستسخار وجػدؾ، يجفعظ إلى شاعة هللا عد وجل.
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 العاقل مغ عخؼ سّخ وجػده وغاية وجػده :

 يا أييا األخػة الكخاـ؛ مدتحيل أف يعري اإلنداف هللا عد وجل ويخبح، ومدتحيل أيزًا أف يصيع هللا ويخدخ، قاؿ
 تعالى: 

 ﴿ُيْرِمْح َلُكْع َأْعَساَلُكْع َوَيْغِفْخ َلُكْع ُذُنػَبُكْع َوَمْغ ُيِصِع َّللاََّ َوَرُسػَلُو َفَقْج َفاَز َفْػزًا َعِطيسًا﴾
 [71]سػرة األحداب : 

خفة شبعًا في ىحه السحاضخة القريخة ال أممظ التفاصيل الكثيخة، لكغ البج مغ أف تقتصع مغ وقتظ الثسيغ وقتًا لسع
هللا، ىحا العمع الحؼ تعمستو جيج وثسيغ ولكشو لمجنيا، ومغ أجل كدب الخزؽ، تعمع حخفة ال يدسػ بظ، لحلظ كل مغ 
أتقغ ىحا العمع يدسى ذكيًا وال يدسى عاقبًل، العاقل مغ عخؼ الحقائق الكمية، مغ عخؼ سّخ وجػده وغاية وجػده، 

لسجة محجودة، وندلت في أحج الفشادؽ، واستيقطت في صبيحة  لػ أنظ سافخت إلى بمجة ما، أرسمظ والجؾ إلى بمج
اليـػ األوؿ، إلى أيغ تحىب ؟ يقاؿ لظ: لساذا جئت إلى ىشا؟ أوؿ سؤاؿ أتسشاه عميكع أف تعخفػه، لساذا أنت في 

 الجنيا ؟ ال في أمخيكا في الجنيا، لساذا جاء هللا بظ إلى الجنيا؟ مغ أجل أف تعخؼ هللا، قاؿ تعالى: 

ْنَذ ِإالَّ ِلَيْعُبُجوِف﴾﴿َومَ   ا َخَمْقُت اْلِجغَّ َواإلِْ
 [56]سػرة الحاريات : 

كسا أنظ أنت لػ سافخت إلى بمج أجشبي مغ أجل أف تجرس يشبغي أف تكػف الجراسة واضحة في ذىشظ، فإذا كاف 
، تدتسع إلى شخيط، شمب معخفة هللا، ومعخفة مشيجو واضحًا في ذىشظ إذًا تقتصع مغ وقتظ الثسيغ وقتًا لسعخفة هللا

تقخأ كتابًا قّيسًا، تقخأ القخآف، تقخأ الدشة السصيخة ىحه ترمظ بأمتظ، ىحه ترمظ بأمتظ، ىحه تذجؾ إلييا، تذجؾ إلى 
عرخ البصػالت، إلى عرخ التألق، ويشبغي أف تعخؼ الحقيقة كاممة، ال أف تعخؼ وجيًا مشيا بحكع وجػدؾ في 

وىحه التغحية الثقافية قج تػقعظ في وىع كبيخ، أمة كبيخة عطيسة أنجبتظ، تاريخ ىحا البمج، ىشاؾ تعحية ثقافية، 
عخيس، متألق، مذخؽ تسمكو فيشبغي أف تشطخ إلى ىحه األمة، وىحا التاريخ، وأف تكػف مديسًا بذكل أو بآخخ في 

 استعادة مجج ىحه األمة، قاؿ تعالى: 

ُ الَِّحيَغ َآَمُشػا ِمْشُكْع َوعَ  اِلَحاِت َلَيْدَتْخِمَفشَُّيْع ِفي اأْلَْرِض َكَسا اْسَتْخَمَف الَِّحيَغ ِمْغ َقْبِمِيْع َوَلُيَسكَِّشغَّ ﴿َوَعَج َّللاَّ ِسُمػا الرَّ
َلشَُّيْع ِمْغ َبْعِج َخْػِفِيْع َأْمشًا َيْعُبُجوَنِشي اَل ُيْذِخُكػَف بِ  َمْغ َكَفَخ َبْعَج َذِلَظ ي َشْيئًا وَ َلُيْع ِديَشُيُع الَِّحي اْرَتَزى َلُيْع َوَلُيَبجِّ

 َفُأوَلِئَظ ُىُع اْلَفاِسُقػَف﴾
 [55]سػرة الشػر : 
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 فإذا عبجنا هللا عد وجل وعجنا هللا أف يدتخمفشا، وأف يسكششا، وأف يصسئششا، أما حاؿ السدمسػف اليـػ قاؿ تعالى: 

بَلَة َواتََّبُعػا الذَّ   َيَػاِت َفَدْػَؼ َيْمَقْػَف َغيًّا ﴾﴿ َفَخَمَف ِمْغ َبْعِجِىْع َخْمٌف َأَضاُعػا الرَّ
 [59] سػرة مخيع: 

 اإلقباؿ عمى هللا و اإليساف بو :

 -عسظ –يا أييا الذباب الكخاـ؛ أىمػكع جداىع هللا خيخًا أنجبػكع، قاؿ: لظ أب أنجبظ ؛ رقع واحج، ولظ أب زوجظ 
والحؼ زوجظ ما دامت الدوجة معظ، أما  ولظ أب دلظ عمى هللا، األب الحؼ أنجبظ فزمو يشتيي في الحياة الجنيا،

الحؼ دلظ عمى هللا ففزمو يدتسخ إلى أبج اآلبجيغ، إذا عخفت هللا مغ خبللو فمو فزل عميظ، فأنت يجب أف تبخ 
أباؾ الحؼ أنجبظ، و أف تعتشي باألب الحؼ زوجظ، ويشبغي أف تشتبو إلى األب الحؼ دلظ عمى هللا، ابحث عشو، 

عجب أف أحج كبار عمساء الفيدياء أنذتايغ قاؿ: كل إنداف ال يخػ في ىحا الكػف قػة ىي ابحث عغ الحقيقة، قج ت
 أقػػ ما تكػف، عميسة ىي أعمع ما تكػف، حكيسة ىي أحكع ما تكػف، ىػ إنداف حي ولكشو ميت. 

ت هللا في لػ قخأت تاريخ كبار العمساء لػججتيع آمشػا باهلل مغ خبلؿ الكػف، والكػف صفحة بيغ يجيظ، اقخأ آيا
الكػف يقذعخ جمجؾ، وتختجف أضبلعظ، وتعخؼ أف هللا عطيع، وأف هللا خمقظ وسيحاسبظ، وفي أؼ مكاف 
يحاسبظ، ال تتػىع أف ىشاؾ مكانًا ال يػجج محاسبة فيو، أيشسا كشت سػؼ تحاسب، واآلية التي أريج أف تبقى في 

 أذىانكع آية ميسة ججًا، قاؿ تعالى: 

ـْ َحِدَب الَِّحيغَ  اِلَحاِت َسَػاًء َمْحَياُىْع َوَمَساُتُيْع سَ  ﴿َأ َئاِت َأْف َنْجَعَمُيْع َكالَِّحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ يِّ اَء َما اْجَتَخُحػا الدَّ
 َيْحُكُسػَف﴾

 [21]سػرة الجاثية: 

ؼ يشبغي أف شاب نذأ في شاعة هللا، بّخ والجيو، أشاع هللا عد وجل، ىحا الذاب لو حياة مفزمة، والذعار الح
 يكػف ىػ ىحه اآلية قاؿ تعالى: 

َبًة َوَلَشْجِدَيشَُّيْع َأْجخَ  ُىْع ِبَأْحَدِغ َما َكاُنػا ﴿َمْغ َعِسَل َصاِلحًا ِمْغ َذَكٍخ َأْو ُأْنَثى َوُىَػ ُمْؤِمٌغ َفَمُشْحِيَيشَُّو َحَياًة َشيِّ
 َيْعَسُمػَف﴾

 [97]سػرة الشحل : 
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 يكغ في كتاب هللا إال ىحه اآلية لكفت، واآلية السقابمة قاؿ تعالى:  وهللا أييا األخػة الذباب لػ لع

 ﴿َوَمْغ َأْعَخَض َعْغ ِذْكِخي َفِِفَّ َلُو َمِعيَذًة َضْشكًا َوَنْحُذُخُه َيْػـَ اْلِقَياَمِة َأْعَسى﴾
 [124]سػرة شو: 

 تعالى: فأنت إذا أقبمت عمى هللا لظ حياة شيبة، وإف أعخضت عشو لظ معيذة ضشكًا، قاؿ 

 ﴿َأَفَسْغ َكاَف ُمْؤِمشًا َكَسْغ َكاَف َفاِسقًا اَل َيْدَتُػوَف﴾
 [18]سػرة الدججة : 

ْنَيا ُثعَّ ُىَػ َيْػـَ الْ   ِقَياَمِة ِمَغ اْلُسْحَزِخيَغ﴾﴿َأَفَسْغ َوَعْجَناُه َوْعجًا َحَدشًا َفُيَػ اَلِقيِو َكَسْغ َمتَّْعَشاُه َمَتاَع اْلَحَياِة الجُّ
 [61قرز : ]سػرة ال

اِلَحاِت َسَػاًء َمحْ  َئاِت َأْف َنْجَعَمُيْع َكالَِّحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ يِّ ـْ َحِدَب الَِّحيَغ اْجَتَخُحػا الدَّ َياُىْع َوَمَساُتُيْع َساَء َما ﴿َأ
 َيْحُكُسػَف﴾

 [21]سػرة الجاثية: 

 االستفادة مغ حكسة اآلباء و تػقج الذباب :

عخفػا الحياة واختبخوىا وكػنػا خبخات، أنتع في أمذ الحاجة إلييا،  -جداىع هللا خيخاً  -اب؛ آباؤكع أييا األخػة الذب
اقبمػىا مغ آبائكع، فإف رفزتسػىا رفزتع خبختيع، إف رفزتسػىا رفزتع تجخبتيع، إف رفزتسػىا رفزتع تخاث 

اآلباء، واآلباء ال شظ أنيع حّرمػا  أمتكع، رفزتع خبخات أججادكع، فيجب أف تقبمػا ىحه الخبخات التي يسمكيا
خبخات عالية أنتع في أمذ الحاجة إلييا، والذاب يسمظ تػقجًا والذيخ يسمظ حكسة، فسا أروع أف تجتسع حكسة 

 الذيػخ إلى تػقج الذباب. 
وقج ورد أف العجؿ حدغ لكغ في األمخاء أحدغ، وأف الػرع حدغ لكغ في العمساء أحدغ، وأف الحياء حدغ لكغ 

الشداء أحدغ، وأف التػبة حدغ لكغ في الذباب أحدغ، وأف الربخ حدغ لكغ في الفقخاء أحدغ، وأف الدخاء  في
 حدغ لكغ في األغشياء أحدغ.
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 التػبة أفزل شيء في حياة الذاب :

 الذباب أحدغ ما في حياتيع التػبة، وأكبخ مشدلق يشتطخىع الفتاة، لحلظ قاؿ تعالى: 

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع َوَيْحَفُطػا ُفُخوَجُيْع َذِلَظ َأْزَكى َلُيْع ِإفَّ َّللاََّ َخِبيٌخ ِبَسا َيْرَشُعػَف﴾ ﴿ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيغَ   َيُغزُّ
 [37]سػرة الشػر: 

ىحا الحؼ تدسعػنو في ببلد الغخب أف اإلنداف إذا 
لع يكغ لو صجيقة يكػف معقجًا، ىحا كبلـ اركمػه مغ 

ليذ لو وجػد في أفكاركع، كبلـ ال أصل لو، و 
تاريخشا، وال في أمتشا، وال في مشيجشا العطيع، ومغ 
تعجل الذيء قبل أوانو عػقب بحخمانو، كل شيء 
لو أواف، ويػجج مشيج تفريمي، وأسخة صالحة إف 
 شاء هللا، وبيت إسبلمي سعيج، وأبشاء أبخار.
أييا الذباب الكخاـ؛ بارؾ هللا بكع، وىجاكع هللا عد 

 بلـ، قاؿ تعالى: وجل إلى سبل الد

ْذِنِو  ـِ َوُيْخِخُجُيْع ِمَغ الطُُّمَساِت ِإَلى الشُّػِر ِبِِ بَل ُ َمِغ اتََّبَع ِرْضَػاَنُو ُسُبَل الدَّ َوَيْيِجيِيْع ِإَلى ِصَخاٍط ﴿َيْيِجي ِبِو َّللاَّ
 ُمْدَتِقيٍع﴾

 [16] سػرة السائجة: 

 جابة عشيا.وأرجػ مشكع أف تدألػا بعس األسئمة، وأنا عمى استعجاد لئل
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 أسئمة و أجػبة :

 ػ كيفية التػفيق بيغ الجراسة و شمب العمع الذخعي : 1

 س: كيف ندتصيع أف نػفق بيغ الجراسة وشمب العمع الذخعي؟

، وثساني ساعات  ج: الرمػات الخسذ تدتغخؽ مغ الػقت ساعة، أربع وعذخوف ساعة لمجنيا، ثساني ساعات نـػ
ظ، والرمػات الخسذ ساعة واحجة، ىحه زكاة الػقت، أنت في الرمػات الخسذ دراسة، وأربع ساعات مع أىم

تترل باهلل عد وجل، يأتيظ السجد، الخاحة الشفدية، الثقة بالشفذ، صسػد أماـ الذيػات، وأنت محرغ، قاؿ 
 تعالى: 

بَلَة َتشْ  بَلَة ِإفَّ الرَّ ُ َيْعَمُع ﴿اْتُل َما ُأوِحَي ِإَلْيَظ ِمَغ اْلِكَتاِب َوَأِقِع الرَّ َيى َعِغ اْلَفْحَذاِء َواْلُسْشَكِخ َوَلِحْكُخ َّللاَِّ َأْكَبُخ َوَّللاَّ
 َما َتْرَشُعػَف﴾

 [45] سػرة العشكبػت : 

 أنت متاح لظ بالربلة أف تترل بخالق الكػف، فسغ ابتغى أمخًا بسعرية كاف أبعج مسا رجا وأقخب مسا اتقى. 
ذخ دقائق، والعرخ والسغخب والعذاء، أنت حيشسا ترمي أنت في الفجخ أربع ركعات عذخ دقائق، والطيخ ع

 مطمة هللا عد وجل، في حفع هللا، قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع: َمْغ َصمَّى اْلِعَذاَء ِفي جَ  اَف َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ ـِ َساَعٍة كَ )) َعْغ ُعْثَساَف ْبِغ َعفَّ اَف َكِقَيا
ـِ َلْيَمةٍ ِنْرِف َلْيَمٍة َوَمْغ َصمَّى اْلِعَذاَء َواْلَفْجَخ ِفي َجسَ   (( اَعٍة َكاَف َكِقَيا

 ] أحسج عغ عثساف[

مغ صمى الربح في جساعة فيػ في ذمة هللا حتى يسدي، فالربلة أحج أركاف الجيغ، وىي الفخض الحؼ ال 
قػة هللا، ومغ عمع هللا، ومغ حكسة هللا، وتدتسج سعادة ما بعجىا يدقط إشبلقًا، وأنت في الربلة تدتسج مغ 

 سعادة، الربلة الرحيحة التي أرادىا هللا ليذ أرحشا مشيا بل أرحشا بيا، ىحا ىػ الفخؽ بيغ الربلتيغ. 
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 ػ كيفية التػفيق بيغ الجراسة و العبادة : 2

 س: كيف ندتصيع أف نػفق بيغ الجراسة والعبادة ؟

 ة نػع مغ العبادة ال يتعارضاف. ج: الجراس

 ػ شخح سبعة يطميع هللا في ضمو :  3

 س: سبعة يطميع هللا في ضمو، لػ سسحت أف تذخح ىحا الحجيث لمذباب.

ـُ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة، َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: َسْبَعٌة ُيِطمُُّيُع َّللاَُّ ِفي ِضمِِّو يَ )) ج:  ْػـَ ال ِضلَّ ِإال ِضمُُّو؛ اإلَما
َقا َعَمْيِو، اْلَعاِدُؿ، َوَشابّّ َنَذَأ ِفي ِعَباَدِة َربِِّو، َوَرُجٌل َقْمُبُو ُمَعمٌَّق ِفي اْلَسَداِجِج، َوَرُجبلِف َتَحابَّا ِفي َّللاَِّ   اْجَتَسَعا َعَمْيِو َوَتَفخَّ

َؽ َأْخَفى َحتَّى ال َتْعَمَع ِشَساُلُو َما ُتْشِفُق َوَرُجٌل َشَمَبْتُو اْمَخَأٌة َذاُت َمْشِرٍب وَ  َجَساٍؿ َفَقاَؿ ِإنِّي َأَخاُؼ َّللاََّ، َوَرُجٌل َتَرجَّ
 َيِسيُشُو، َوَرُجٌل َذَكَخ َّللاََّ َخاِلًيا َفَفاَضْت َعْيَشاُه، َوَشابّّ َنَذَأ ِفي ِعَباَدِة َربِِّو..((

، ويػفقو هللا عد وجل، هللا إذا أعصى أدىر، الذاب أحيانًا ُيذج إلى الجيغ ىحا الذاب تحفطو عشاية هللا، ويكمؤه هللا
بأفكار مشصقية، و أنت عشجما تتػب إلى هللا تػبة نرػحة وتعاممو معاممة صادقة يذج إلى الجيغ فيكػف مغ أسعج 

 الشاس. 

 ػ عمى الذباب اختيار مدتقبميع بحاتيع : 4

 وا مدتقبميع بحّج ذاتيع أـ نزغط عمييع كسا يقػؿ ىحا الذاب؟س: ىل ندتصيع أف نتخؾ لمذباب أف يختار 
ج: أنا مغ أنرار أف يتخؾ األب البشو الحخية، اإلنداف ال يشبغ إال باختراص يحبو، فإذا أجبخه أبػه عمى 
اختراص ال يحبو ال يشبغ، وىحه ثابتة اآلف في التعميع، ويػجج عشجنا ذكاء نطخؼ وذكاء عسمي، وفي أكثخ الجوؿ 

لصبلب ثبلثة أنػاع، ضعف ذكاء، وذكاء عسمي، وذكاء نطخؼ، الحؼ يسمظ ذكاء عسميًا يحىب إلى السعاىج ا
العسمية، والحؼ يسمظ ذكاء نطخيًا إلى الجامعات والكميات الشطخية، أما نحغ فشجبخ شالبًا بالذيء الشطخؼ وىػ 

عسيج األدب العخبي أراده أبػه قاضيًا لع يفمح  ميػلو عمسية فشكػف قج أخصأنا بحقو، وىحا الكبلـ مػجو إلى اآلباء،
 في القزاء، وىشاؾ الكثيخ مغ الحاالت. يقػؿ سيجنا عمي: " ربػا أبشاءكع وأدبػىع فإنيع خمقػا لدمغ غيخ زمشكع." 
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األب في الخسديشات أما االبغ ففي التدعيشات. األب يقجـ خبخاتو البشو ويعصيو األدلة والبخاىيغ والذػاىج، ويدسح 
 البشو بيامر حخكة، ىحا اليامر ميع ججًا بحيث أف ىحا الفخع يختاره ىػ.

وأنا لي كمسة في الذاـ أقػليا ألخػانشا الكخاـ: إف أبشاءكع أغمى عشجؼ مشكع، يقػلػف: لساذا؟ أقػؿ: أنتع زبائغ 
أوؿ مخة ألتقي مزسػنػف، أما أبشائكع فيشاؾ مغ يخصفيع مشكع، ألف جية تخصفو، االبغ ميع ججًا اآلف، وأنا 

معكع، وقج التقيت مع آبائكع كثيخًا، وأتسشى أف تكػنػا قخة عيغ آلبائكع، وال تقجـ ألبيظ عسبًل أعطع مغ أف تكػف 
 قخة عيغ لو.

 ػ السسشػعات والسحطػرات في البيئة : 5

 س: تكمع لشا عغ السسشػعات والسحطػرات في ىحه البيئة ؟

ى الذباب الفتاة الستفمتة، ألنو مغ ىشا يؤخح الذاب، وكل إنداف لو ج: أنا ذكخت كمسة سخيعة؛ أخصخ شيء عم
 جية يؤخح مشيا. 

َجاِؿ ِمَغ الشَِّداِء ((  ))َما َتَخْكُت َبْعِجي ِفْتَشًة َأَضخَّ َعَمى الخِّ
 ] مدمع عغ أسامة بغ زيج[

يحتاج إلى مشيج هللا في ىحا والذباب أواًل، الذاب أوؿ حياتو متفتح، يحتاج إلى خبخة والجيو في ىحا السػضػع، و 
السػضػع وإال زلت قجمو، والحقيقة زلة القجـ لسخة واحجة تجعل الذاب يجمغ عمييا، وإذا أدمغ عمى السعرية ضع 

 عميو إشارة لقج انتيى، فأخصخ شيء يسكغ أف يؤدؼ بالذاب إلى زلة القجـ فتاة متفمتة قاؿ تعالى: 

ػا ِمْغ أَ   ْبَراِرِىْع َوَيْحَفُطػا ُفُخوَجُيْع َذِلَظ َأْزَكى َلُيْع ِإفَّ َّللاََّ َخِبيٌخ ِبَسا َيْرَشُعػَف﴾﴿ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ
 [37]سػرة الشػر: 

واألجخ مزاعف، غس البرخ في ببلد فييا تفمت لو أجخ كبيخ ججًا، ولح بالبيت، واجعل البيت مبلذؾ، في 
 آخخ الدماف البيت ىػ الكيف، قاؿ تعالى: 

َ َفْأُووا ِإَلى اْلَكْيِف َيْشُذْخ َلُكْع َربُُّكْع ِمْغ َرْحَسِتِو َوُييَ  ﴿َوِإذِ   يِّْئ َلُكْع ِمْغ َأْمِخُكْع ِمخَفقًا﴾اْعَتَدْلُتُسػُىْع َوَما َيْعُبُجوَف ِإالَّ َّللاَّ
 [16]سػرة الكيف : 
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بيتو جشتو، أمو وأبػه وأخػتو  في البيت ترمي، وتقخأ القخآف، وتجرس، وتجمذ مع أمظ وأبيظ، أنا أقػؿ السؤمغ
 وغخفتو وحاسػبو ومكتبتو ىي جشتو، أما الصخقات والشػادؼ والسبلىي فيحه مذكمة. 

 ػ كيفية تذجيع البشات عمى لبذ الحجاب : 6

 س: الحجاب في ىحا البمج صعب ججًا، فكيف ندتصيع أف نذجع البشات عمى لبذ الحجاب ؟

 ج: قاؿ تعالى: 

  َجِسيعًا َأيَُّيا اْلُسْؤِمُشػَف َلَعمَُّكْع ُتْفِمُحػَف﴾﴿َوُتػُبػا ِإَلى َّللاَِّ 
 [31]سػرة الشػر : 

 كمسا كثخت الفتيات المػاتي يختجيغ الحجاب صار أسيل، ما معشى قػلو تعالى: 

َ َيْشُرْخُكْع َوُيَثبِّْت َأْقَجاَمُكْع﴾  ﴿ِإْف َتْشُرُخوا َّللاَّ
 [7]سػرة دمحم : 

رتجيغ الحجاب صار سيبًل إذا الفتيات الكثيخات ا
عمى كل فتاة، وكمسا قّل عجد الستحجبات صار 
صعبًا، فسغ نرخ ديغ هللا عد وجل أف يذيع 
الحجاب بيغ الفتيات السؤمشات، وأنا أترػر أف ىشا 

أنا زوجتي  -ىكحا يقػلػف  -يػجج حخية أدياف 
 تختجؼ حجابًا كامبًل ال أحج يتكمع كمسة أليذ كحلظ؟

يجعػ إلى هللا عد وجل التقى سأقػؿ كمسة: شاب 
بخجل أمخيكي وزوجتو إلى جانبو، فمسا مجت يجىا 
لترافحو امتشع أف يرافحيا وقاؿ: أنا إسبلمي يسشعشي أف أصافحظ، وعقب تعقيبًا وقاؿ ليا: السمكة إليدابيت ال 

قاؿ ىحا الجاعية: يدتصيع أحج أف يرافحيا إال أشخاص معجودوف ورد اسسيع في القانػف اإلنكميدؼ لعطع شأنيا، 
 أما نحغ السدمسػف فكل الفتيات ممكات عشجنا، ال يدتصيع أحج أف يرافحيغ إال ضسغ قانػف إليي. 
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 ػ حكع السذخوبات الخوحية والسخجرات والتجخيغ : 7

 س: حكع السذخوبات الخوحية والسخجرات والتجخيغ ؟

وبات روحية، ىحه التدسية سيئة ججًا، قل: ج: أسػأ تدسية في حياتي كمسة مذخوبات روحية، قيع روحية ومذخ 
الخسخ وال تقل: السذخوبات الخوحية، ال عبلقة ليا بالخوح، بل تتمف الخوح، شبعًا محخمة أشج أنػاع التحخيع، 
واالتحاد الدػفيتي قبل أف يشيار حخميا بكل ببلده، معشى ىحا أنو شيء مخيف، وفي أمخيكا عاـ ثبلثة وثبلثيغ 

ًا قاشعًا، فيحا شيء، والعبلقة بيغ السعرية ونتائجيا عبلقة عمسية، الخسخة تجمخ العقل، جسع كانت محخمة تحخيس
 الذخ كمو في بيت ثع كاف مفتاحو الدكخ.

اإلنداف باختياره يمغي عقمو بالخسخ والسخجرات والتجخيغ، أنا يػجج عشجؼ شخيط عغ التجخيغ أتسشى عمى كل مغ 
يدسع ويفيع عسقو ويجخغ بعجىا لفافة واحجة باألدلة العمسية، ليذ مػضػع  يجخغ أف يدسعو، أنا أتحجػ إنداناً 

حبلؿ وحخاـ، مػضػع مرمحة وسبلمة، فمحلظ أرجػ مغ الجكتػر أحسج مػضػع التجخيغ إذا كاف ىشاؾ أحج يجخغ 
: أف يدسعو ىحا الذخيط. أحج دالئل حخمة التجخيغ، ىل سسعتع إندانًا في األرض أمدظ لفافة الجخاف وقاؿ

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا، وعشجما انتيى قاؿ: يا رب لظ الحسج ؟ 

 ػ كيفية تحريغ الذباب أنفديع تجاه السغخيات : 8

 س: كيف يحرغ الذباب أنفديع تجاه السغخيات في ىحا البمج، الخجاء التػضيح بمغة سيمة قخيبة مغ العامية؟
لع يحىب يسشة وال يدخة في األعع األغمب إف هللا ج: إذا اإلنداف عاش مع السؤمشيغ، ولـد بيتو وعسمو، و 

يحرشو، ألف ما حـخ فعمو حـخ الشطخ إليو، وما حـخ فعمو حـخ استساعو، صحبة األراذؿ تدقط العجالة، قاؿ 
 تعالى: 

اِدِقيَغ﴾  ﴿َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا اتَُّقػا َّللاََّ َوُكػُنػا َمَع الرَّ
 [119]سػرة التػبة : 
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شيء البيئة، وأىع شيء في حياة الذاب أف يختار أصجقاءه، وأف يمـد بيتو، وأف يكتفي بعسمو وبيتو، وإف كاف أىع 
لو صاحب مؤمغ تقي يدتفيج مشو، يرحبو، ىحا الحؼ يحرغ، وأكبخ مشدلق صاحب الدػء، أخصخ شيء في 

الذاب راجحًا كاف الذاب مػفقًا في  حياتكع بعج الفتاة صاحب الدػء، ألنو يجعػؾ إلى مدلة القجـ، وكمسا كاف عقل
حياتو، وكاف قخة عيغ لػالجيو، يػجج شيء ثاف ىػ أنو يسكغ لئلنداف أف يعخؼ مزار السعاصي واإلنداف يحّب 

 ذاتو وإذا كذف مزار السعاصي في األعع األغمب يبتعج عشيا. 

 ػ الدواج السبكخ : 9

 س: ىل تشرح الذباب الرغار الدغ بالدواج السبكخ ؟

 أنا مغ أنرار الدواج السبكخ ججًا، ألف الدوجة حرغ، وخاصة في ىحه الببلد. ج:

 ػ حكع التبخع باألعزاء : 11

 س: ىل حخاـ التبخع بعزػ مغ أعزاء الجدع بعج السػت إلنقاذ مخيس ما؟ 

ألف دوالر ج: مػضػع خبلفي، وأنا أرجح جػاز التبخع بعج السػت، أما بيع العزػ فحخاـ، إذا اإلنداف باع كميتو ب
 في اليشج يكػف قج انتحخ، أو باع شيئًا أكخمو هللا بو. 

 ػ حكع الفائجة : 11

س: ما حكع الفائجة ىشا في أمخيكا؟ أنا واثقة ومؤمشة بحخمتو ولكغ ىشاؾ كثيخًا مغ السدمسيغ ضج ذلظ فسا ىػ 
 حكسيا في ىحا البمج؟

فميقجرىا صاحبيا، لظ أف تأكل لحع الخشديخ عشجما  ج: الحخاـ حخاـ في أمخيكا وفي الذاـ، وإف كاف ىشاؾ ضخورة
تكػف مزصخًا، لظ أف تذخب الخسخ، لظ أف تشصق بكمسة الكفخ إذا كشت مزصخًا، وهللا وحجه يعخؼ ضخورتظ، 
وكل إنداف معو مفتي صغيخ، استفت قمبظ ولػ أفتاؾ السفتػف وأفتػؾ، وال تحخج الشاس بفتػػ ضج كبلـ هللا عد 

 وجل.
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 الزخورة التي ذكختيا؟  س: ما معشى

أنت  -السػت -ج: أحجىع يمدمو مكيفًا فحىب وأخح قخضًا ربػيًا مغ أجل مكيف، الزخورة ىي أف تخذى اليبلؾ
وأسختظ جػعًا وعخيًا وتذخدًا، وىحا التعخيف ىػ التعخيف الجامع والسانع لمزخورة، حاالت نادرة ججًا لغ تججىا 

 إشبلقًا. 

 متفمت : ػ أسػأ شيء لمفتاة شاب 12

 س: أسػأ شيء لمذاب الفتاة، ما أسػأ شيء لمفتاة ؟ 

 ج: الذاب شبعًا أسػأ شيء لمفتاة، عبلقة مع شاب ال تخضي هللا، أما الدواج فبل مانع.

مخة ثانية ليذ في اإلسبلـ حخماف، ما مغ شيػة أودعيا هللا في اإلنداف إال وجعل ليا قشاة نطيفة تدخؼ خبلليا، 
بل أوانو عػقب بحخمانو، والدواج جحيع أو نعيع، كل إنداف يغس برخه قبل الدواج ويحرغ ومغ تعجل الذيء ق

 نفدو لو مكافأة عشج هللا، زواج ناجح، وكل إنداف يتفمت قبل الدواج لو مكافأة، زواجو جحيع. 

 ػ أفزل السجارس لؤلوالد مجارس فييا سبلمة الجيغ : 13

اؾ مجارس مدتػػ التجريذ فييا عاؿ وىي العامة، وىشاؾ مجارس ال س: أؼ السجارس يزع األب أوالده فييا؟ ىش
 يػجج اختبلط ومدتػاىا أقل؟

 ج: نخيج مجارس فييا سبلمة الجيغ.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : الذباب و السخاىقة  8-3الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

يغ ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم وعمى آؿ بيتو الصيبيغ بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالس
 الصاىخيغ ، وعمى صاحبتو الغخ السياميغ ، أمشاء دعػتو ، وقادة ألػيتو ، وارَض عشا وعشيع يا رب العالسيغ .
الطغ أييا األخػة الكخاـ ، أشكخ لجسيعة الخشيج الخيخية ىحه الجعػة الكخيسة التي إف دلت عمى شيء فعمى الحدغ 

بي ، وأسأؿ هللا سبحانو وتعالى أف أكػف عشج حدغ ضشكع ، وإف وججتع فيسا سألقيو بعس الفائجة فالفزل هلل عد 
 وجل ، وإال فحدبكع هللا ونعع الػكيل .

 اختبلؼ واقعشا عغ واقع الغخب :

، مجتسع بعيج عغ  أييا األخػة الكخاـ ، الشقصة الجقيقة األولى : أف الغخب مجتسع يختمف عغ مجتسع السدمسيغ
 .الزػابط والقيع التي يؤمغ بيا السدمسػف 

مغ ىحا البعج ، ومغ ىحا التفمت نذأ واقع يختمف 
عغ واقع شبابشا في عالع السدمسيغ ، فشحغ مذكمتشا 
 ، ندتػرد مذكمة مغ الغخب ، ثع نبحث ليا عغ حلٍّ
 نحغ في حياتشا آية كخيسة تبيغ معشى السخاىقة : 

 َيٌة ﴾﴿ ِإنَُّيْع ِفتْ 
 ( 13) سػرة الكيف اآلية : 

 فتػة : 

 ﴿ َآَمُشػا ِبَخبِِّيْع َوِزْدَناُىْع ُىًجى ﴾
 ) سػرة الكيف (
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العالع الغخبي عالع متفمت ، يشذأ مغ ىحا التفمت سمػؾ مشحخؼ ىحا الدمػؾ يبجأ في سغ السخاىقة ، فشحغ تػىسشا، 
ا ، أف نبحث عغ حمػؿ ليا ، ال وهللا ، لػ أف أو أوىسػنا أف كل أمخاضيع ىي األصل يشبغي أف ندتػردى

السجتسع اإلسبلمي شبق مشيج هللا عد وجل يسكغ أف أقػؿ وأنا واثق مسا أقػؿ أف ىحه السذكمة أصبًل ال وجػد 
ليا ، ألف اإلنداف أودع هللا فيو الذيػات ، وما أودع هللا في اإلنداف الذيػات إال ليخقى بيا إلى رب األرض 

 والدساوات .

 الذيػة حيادية تخقى بشا أو تيػي بشا :

إذًا ىي سمع نخقى بيا ، والذيػة نفديا يسكغ أف تكػف دركات نيػؼ بيا ، سمع نخقى بيا ، أو دركات نيػؼ بيا ، 
 بتعبيخ آخخ الذيػة حيادية ، أضخب لكع مثبًل ذكختو كثيخًا :

ثػف حفيجًا ، ثبلثة عذخ مشيع مغ حفاظ زرت جارًا لي مغ كبار عمساء دمذق ، قاؿ لي : عشجؼ ثسانية و ثبل
كتاب هللا ، وعذخة أشباء ، خصخ في بالي ىحه السػازنة ، ىحا الكع مغ األحفاد الستفػقيغ ، األشباء ، حفاظ كتاب 
هللا ، وبشاتو وأزواجيغ ، وأوالده وزوجاتيغ ، ىحا الكع الكبيخ أساسو عبلقة جشدية ، أليذ كحلظ ؟ ىحه العبلقة 

كع الكبيخ مغ الفتيات والذباب ، السؤمشيغ والسؤمشات ، وحفاظ كتاب هللا ، واألشباء والسيشجسيغ ، جعمت ىحا ال
وفي أؼ بيت دعارة في عبلقة جشدية ، أرأيتع إلى ىحه الذيػة ؟! يسكغ أف تخقى بشا إلى أعمى عمييغ ويسكغ أف 

 تيػؼ بشا إلى أسفل سافميغ ، الذيػة حيادية .
ديارة ، إذا وضع في الدستػدعات السحكسة ، وساؿ في األنابيب السحكسة ، وانفجخ في تسامًا كالبشديغ في ال

الػقت السشاسب ، وفي السكاف السشاسب ، وّلج حخكة نافعة أقمتظ أنت وأىمظ إلى الدبجاني ، أما إذا ُصبت ىحه 
 الرفيحة مغ البشديغ عمى السخكبة أعصيتيا شخارة أحخقت السخكبة ومغ فييا .

 البشديغ ، حيادية سمع نخقى بيا ، أو دركات نيػؼ بيا .الذيػة ك

 أمخ هللا عد وجل ليدت حّجًا لحخية اإلنداف ولكشو ضساف لدبلمتو :

بالسشاسبة : ما مغ شيػة أودعيا هللا في اإلنداف إال وجعل قشاة نطيفة تدخؼ خبلليا ، ليذ في اإلسبلـ حخماف ، 
 في اإلسبلـ تشطيع ، البّج مغ تػضيح :
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تمغى السخاقبة ؟ حيغ يتعمع ىحا الذاب أف أمخ هللا ليدت حجًا لحخيتو ولكشو ضساف لدبلمتو ، ما في إنداف  متى
عمى وجو األرض إال يحب وجػده ، ويحب سبلمة وجػده ، ويحب كساؿ وجػده ، ويحب استسخار وجػده ، ىحه 

رتقى عشج هللا ، ما مغ شيء أحب إلى هللا جبمة في اإلنداف ، فإذا قشع الذاب أنو إذا غّس برخه عغ محاـر هللا ا
مغ شاب تائب ، إف هللا يباىي السبلئكة بالذاب التائب يقػؿ : انطخوا عبجؼ تخؾ شيػتو مغ أجمي ، الذاب 

 التائب شيء ثسيغ ججًا .
يا فحيشسا يشذأ الذاب في أسخة مؤمشة ، يتمقى التعميع الرحيح ، يا بشي أوامخ هللا ليدت حجًا لحخيتظ ، ولكش

 ضساف لدبلمتظ ، أضخب مثبًل :
تسذي في الفبلة فإذا لػحة كتب عمييا حقل ألغاـ مسشػع التجاوز ، أييا اإلنداف إذا قخأت ىحه المػحة ىل تذعخ 
 بحقج عمى مغ وضعيا ؟ ال ، تذعخ بامتشاف ، ألف ىحه المػحة ليدت حجًا لحخيتظ ، ولكشيا ضساف لدبلمتظ .

 ياتشا يبعجنا عغ السذاكل :تصبيق مشيج هللا عد وجل في ح

أخػانا الكخاـ ... أخػاتشا الكخيسات ... اإلنداف يتحخؾ وفق ترػره دائسًا ، فإذا أعصى األب ابشو الترػر 
الرحيح انزبط االبغ ، فشحغ نتػىع البّج مغ فتخة في حياة الذاب ، سػؼ يشحخؼ ، سػؼ تصير سيامو ، 

جتسع الغخب ، مجتسع التفمت ، مجتسع السػاقع اإلباحية في سػؼ يزصخب ، سػؼ يكػف رّده عشيفًا ، ىحا م
االنتخنيت ، مجتسع الفزائيات الفاسجة ، مجتسع السجمة الداقصة ، مجتسع السخأة الستبخجة ، شبعًا ىحا السجتسع 
لسثالية يفخز مخاىقة ، أنا ال أتكمع بالسثاليات ، نحغ عشجنا في اإلسبلـ شيء دقيق اسسو الػاقعية السثالية ، أو ا

الػاقعية ، السثالية في اإلسبلـ واقعية ، مصبقة ، ورواد السداجج السمتدمػف بجعػة هللا عد وجل مشزبصػف أشج 
 االنزباط .
أؤكج لكع وأنا أعشي ما أقػؿ يسكغ لػ شبقشا مشيج هللا في حياتشا ، لػ أف اآلباء أحدشػا تخبية أوالدىع ، لػ أف 

ػ أف اإلعبلـ كاف مػجيًا تػجييًا صحيحًا ، لػ أف البيت كاف واعيًا ججًا ، أقدع السجرسة أحدشت تخبية الذباب ، ل
 لكع باهلل وال أبالغ ، وليذ مغ عادتي أف أبالغ ىحه السذكمة تختفي مغ حياتشا .
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 أوالدنا الػرقة الخابحة الػحيجة في أيجيشا فعميشا الحفاظ عمييع :

و لع يبَق في أييا األخػة الكخاـ ، الشقصة الجقيقة أن
أيجؼ السدمسيغ مغ ورقة رابحة إال أوالدىع ، األوالد 
يعشي السدتقبل ، األوالد يعشي أف تدتعيج األمة 
دورىا القيادؼ ، األوالد يعشي أف تعتد ىحه األمة 

 بسدتقبميا إف شاء هللا .
فمحلظ ميسة تخبية األوالد تعج أكبخ ميسة أماـ اآلباء 

غ عمى التخبية والتعميع واألميات ، بل أماـ القائسي
 في العالع اإلسبلمي .

ىشاؾ نقصة دقيقة ججًا وىي كشت أقػليا دائسًا : يسكغ أف نقابل القشبمة الحَّرية بقشبمة الحُّرية ، مجتسع متفمت ، 
الذيػات مدتعخة ، الفتغ يقطة ، التفمت في االنزباط ، مػاقع ، مشاضخ ، مجبلت ، قرز ، أصجقاء سػء ، 

اف شبابو استيقطت عشجه الذيػات ، فبجأ يبحث عغ إروائيا ببل ضابط ، وببل قيج ، وببل شخط ، ىحه شاب في ريع
السخاىقة في السجتسعات الغخبية نحغ ندتػرد السذكبلت ، ونبحث عغ حمػؿ ليا أما لػ شبقشا مشيج هللا عد وجل، 

 وكع مغ أسخة مشزبصة ما شكا األب وال األـ السخاىقة إشبلقًا ؟.

 ىقة في السجتسعات الغخبية :السخا

ىحا الحؼ أتسشى أف يكػف في بادغ ىحه السحاضخة مغ تعخيف السخاىقة ، شاب لع يتمَق تػجييًا صحيحًا ، في 
مجتسع متفمت ، الذيػات مدتعخة ، الفتغ يقطة ، كل شيء غيخ معقػؿ ، وغيخ صحيح يسكغ أف يرل إليو ، 

ع يسكغ أف تشذأ مذكمة اسسيا السخاىقة ، يعشي شاب مشحخؼ فقط ، واألب غافل ، واألـ غافمة ، في ىحا السجتس
 أو شاب فاسق ، أو شاب سفيو ، أما نحغ عشجنا : 

 ﴿ ِإنَُّيْع ِفْتَيٌة َآَمُشػا ِبَخبِِّيْع َوِزْدَناُىْع ُىًجى ﴾
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حب )) أحب الصائعيغ ، وحبي لمذاب الصائع أشج ، أحب الستػاضعيغ ، وحبي لمغشي الستػاضع أشج ، أ
الكخماء، وحبي لمفقيخ الكخيع أشج ، وأبغس العراة ، وبغزي لمذيخ العاصي أشج ػ ىحه السخاىقة الستأخخة ، 
بالخسديغ ػ وأبغس العراة ، وبغزي لمذيخ العاصي أشج ، وأبغس الستكبخيغ ، وبغزي لمفقيخ الستكبخ أشج 

 ، أبغس البخبلء وبغزي لمغشي البخيل أشج ((
 ] ورد في األثخ [

أحب فتاة في العالع الغخبي ، فاستأذف والجه بالدواج مشيا ، قاؿ لو األب : ال يا بشي ، إنيا أختظ وأمظ ال  ابغ
تجرؼ ، أبػه كاف زيخ نداء ، أحب فتاة ثانية فاستأذف والجه فقاؿ : إنيا أختظ أيزًا وأمظ ال تجرؼ ، أحّب الثالثة 

نيا أختظ أيزًا وأمظ ال تجرؼ ، فزجخ ىحا الذاب وحّجث أمو استأذف والجه لمدواج مشيا ، قاؿ لو : ال يا بشي إ
 بسا جخػ مع أبيو قالت لو : خح أيًا شئت فأنت لدت ابشو وىػ ال يجرؼ .

 ىحه مخاىقة ، ىحه السخاىقة في ببلدىع .

 أخصاء األبشاء بدبب جيل اآلباء فاألبػة مدؤولية كبيخة ججًا :

أبشاء ىحه السجيشة ، أرسل ابشو إلى أمخيكا ليجرس ، يبجو أف ىحا االبغ أخػانا الكخاـ ، القرة واقعية ، رجل مغ 
أحّب فتاة مغ ىحه الببلد رائعة الجساؿ ، أحبيا حبًا جسًا ، فمسا عخض عمى والجه الدواج مشيا أقاـ عميو الجنيا ، 

أبِت لػ أنيا أسمست  وىجده أف يتبخأ مشو ، وأف يحخمو مغ كل شيء ، بعج شيخ أرسل االبغ رسالة إلى والجه ، يا
ىل تػافق ؟ قاؿ لو : أوافق ، فاختل تػازف الذاب مغ الفخح ، ما الحؼ فعمو ؟ اشتخػ عذخة كتب بالمغة اإلنكميدية 

 .عغ اإلسبلـ ، والقخآف ، والدشة ، والديخة ، والفقو 
جازة أربعة أشيخ حتى قاؿ ليا : إف قخأت ىحه الكتب وأسمست أتدوجظ ، وىي تحبو أيزًا ، ىي ذكية ججًا شمبت إ

تقخأ الكتب قخاءة دقيقة ، بعيجة عغ ضغػط ىحا الذاب ، ومزت عميو ىحه األشيخ األربعة كأربع سشػات ، فمسا 
انقزت اترل بيا ، فدسع الخبخ الحؼ اختل لو تػازنو ، قالت لو : لقج أسمست ولكغ لغ أتدوجظ ألنظ بحدب ما 

 قخأت لدت مدمسًا ، ىحه السذكمة .
ة شاب شارد ، متفمت ، ال يػجج ضػابط ، الذيػات يقطة ، الفتغ مدتعخة الػضع العاـ متفمت، شبعًا السخاىق

 استيقطت شيػاتو ، وبحث عغ إرواء ىحه الستعة بذكل مذخوع أو غيخ مذخوع ، ىحا بذكل أو بآخخ مخاىق .
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اإلنداف إذا تفمت تتغيخ أخبلقو ، ويربح قاسيًا ، 
مزصخ أف أقػؿ ىحه ومتصاواًل عمى أىمو ، أنا 

الكمسة ىي مؤلسة لكششي أنصمق دائسًا مغ أف 
الحقيقة السخة أفزل مخة مغ الػىع السخيح ، الحقيقة 
السخة : معطع أخصاء األبشاء بدبب جيل آبائيع ، 
األبػة ميسة كبيخة ججًا اإلنداف أحيانًا يتدوج ويشجب 
أوالدًا فقط ، ىحا االبغ يحتاج إلى تػجيو، يحتاج 

عية ، يحتاج إلى تجريذ مغ مدتػػ رفيع ، إلى تػ 
 يحتاج إلى متابعة ، يحتاج إلى عشاية ، فحيشسا تحقق نجاحًا في كل شيء ، وتخدخ أوالدؾ لع تحقق شيئًا .

أنا كشت في أمخيكا بعيج كميشتػف ، قمت ليع : لػ بمغت مشربًا ككميشتػف ، وثخوة كأوناسيذ ، وعمسًا كأنذتايغ ، 
 تتسشى فأنت أشقى الشاس .ولع يكغ ابشظ كسا 

 أشقى الشاس مغ لع يكغ ابشو كسا يتسشى :

أؤكج لكع أف الذقاء الحؼ يعانيو األب حيشسا يخػ ابشو متفمتًا صعب أف يػصف ، ال يػصف ، أشقى الشاس ، 
 فالحؼ يخيج أف يدعى بأسختو عميو أف يعتشي بأبشائو .
في صشاعة القادة ، أخبخنا أنو ما لع تعتِغ بابشظ مغ الدشة  زارنا عالع مغ عمساء الخميج ويحسل اختراصًا نادراً 

األولى وحتى الدابعة لع تدتصع أف تجعمو كسا تتسشى ، وقاؿ كمسة بالمغة الخاصة بيع قاؿ : بعج سبع سشػات 
 العػض بدبلمتو .

بتيحيبو ، حتى إذا كبخ فحيشسا يكػف الصفل صغيخًا يشبغي أف نعتشي بو ، بأخبلقو ، بعاداتو ، بػسائمو ، بجراستو ، 
 يكػف ىحا االبغ كسا نتسشى ، وبعيج عغ مذكمة السخاىقة .

 السحاضخ :
األصل األوربي أييا الدادة ، السخاىق الغخبي الحؼ حجثشا عشو أستاذنا أصل ثابت ، شبابشا في محزخ آخخ ، 

 وفي بيئة أخخػ 
 ًجى ﴾﴿ ِإنَُّيْع ِفْتَيٌة َآَمُشػا ِبَخبِِّيْع َوِزْدَناُىْع ىُ 
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ونشتقل مع أستاذنا إلى السحػر الثاني ىػ أنشا نصمب مشو أف يدمط لشا بعس الزػء عغ اإلمكانيات العقمية 
 والعمسية والجدجية والشسػ في ىحه السخحمة ، وكيف يتعامل اآلباء مع ىحا التصػر ، وىحا التغيخ ؟.

 عمى اإلنداف أف يرادؽ ابشو دائسًا :

 الجكتػر راتب :
 بعًا ، وأدبو سبعًا ، وراقبو سبعًا ، ثع اتخؾ حبمو عمى غاربو ، أؼ كغ صجيقًا لو .العب ولجؾ س

ىشاؾ مخحمة ال يرح فييا أف تؤدبو إشبلقًا ، شفل صغيخ ، ىشاؾ آباء لػ أف ابشيع بكى في الميل يزخبو ، عسخه 
حيحة ، كمسة غيخ سشتاف ، العب ولجؾ سبعًا ، أما مغ سبع سشػات إلى أربع عذخة سشة تكمع كمسة غيخ ص

الئقة، معو حاجة ليدت لو ، يجب أف تبالغ بتأديبو ، لكغ بعج أف بمغ الخابعة عذخة شعخ بكيانو ، ال ىػ راشج 
يخضيظ ، وال ىػ صغيخ تعمسو ، أثشاء شخاء األلبدة يقػؿ لظ : ىشاؾ سغ محيخ ، وىحا الدغ بعج الخابعة عذخة 

 فل ال يحتسل .يحيخ ، تعالسو كخاشج يخيب ضشظ ، يعاممو كص
 لحلظ ىشا جاء التػجيو وراقبو سبعًا ، ثع اتخؾ حبمو عمى غاربو .

 بصػلة اإلنداف أف ُيحتـخ و ُيحب بيغ أوالده ال أف يحتـخ فقط :

أنا أقػؿ دائسًا الثقافة اإلسبلمية ، أو بتعبيخ آخخ 
الثقافة الذخؽ أوسصية األب محتـخ ، لكغ البصػلة 

تكػف أبًا محبػبًا ، أؤكج  ال أف تكػف أبًا محتـخ أف
عمى ىحه الحقيقة ؛ كل أب وكل أـ محتخماف في 

 .ثقافتشا 
القخآف يؤكج ذلظ ، وعاداتشا ، وتقاليجنا ، لكغ 
البصػلة ال أف يحتخمظ أبشاؤؾ أف يحبػؾ ، يعشي 
إذا أتيت إلى البيت يجب أف يكػف العيج ، ىشاؾ 
حيشسا تخخج ، ىشاؾ أب يكػف العيج بعج الخخوج ، تشفذ  عيج ألب سيء حيشسا يخخج ، فالعيج حيشسا تجخل ال

 الرعجاء خمرشا مشو ، وىشاؾ أب العيج يكػف مع الجخػؿ .
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الحقيقة صعب تترػروا أف الشبي عميو الربلة والدبلـ يؤكج أف الخيخية السصمقة لمسؤمغ في البيت ، ألنو خارج 
، يشحي نرفيغ ، مرمحتظ ، مغ أجل مكانتظ ،  البيت بالتعبيخ العرخؼ "بدند" ، تتأنق ، تبتدع ، ترافح

 بالبيت ال يػجج قيػد ، تججه بالخارج عرفػر بالبيت والعياذ باهلل .
 فالشبي الكخيع يقػؿ : 

 )) خيُخُكع خيُخُكع ألْىِمِو ، وأنا خيُخُكع ألْىِمي ((
 ]أخخجو التخمحؼ عغ عائذة أـ السؤمشيغ [

 يقػؿ عميو الربلة والدبلـ : 

الشداء فوهللا ما أكخميغ إال كخيع ، وال أىانيغ إال لئيع ، يغمبغ كل كخيع ، ويغمبيغ لئيع ، وأنا أحب  )) أكخمػا
 أف أكػف كخيسًا مغمػبًا ، مغ أف أكػف لئيسًا غالبًا ((

 ] ابغ عداكخ عغ عمي بدشج فيو مقاؿ كبيخ [

 السػدة و الحب أساس الحياة األسخية الدعيجة :

ػدة ، بيت فيو حب ، بيت فيو تدامح ، بيت فيو ىجوء ، بيت فيو رعاية لؤلوالد ، أنا ال بالسشاسبة : بيت فيو م
أتحجث عغ الساؿ إشبلقًا يكػف أصغخ بيت يقجر بدتيغ متخًا ، األثاث متػاضع ججًا ، األكل متػاضع ججًا ، لكغ 

أتسشى بيت فيو جشة ، و يجب  فيو حب ، وىشاؾ بيت أربعسئة متخ ، الُدباب والعجاوة والبغزاء ال يحتسل ، فأنا
 أف يكػف البيت جشة ، وبيجؾ تفعل ىحا .

ىشاؾ دائسًا ترػرات غيخ صحيحة ، أنو بعج فتخة تربح الحياة مألػفة ججًا بل مسمة ، ال ، يسكغ أف تكػف الحياة 
ـٍ مدتسخ ، الحب ترشعو أنت ، بيجؾ أف يكػف الحب في ب  يتظ مدتسخًا .في البيت فييا الحب ، وفييا الػد ، وبتشا

وهللا أجسل جمدة يجمديا األب واألـ مع أوالدىع ، في مجاعبة ، في شخفة لصيفة ، في تعميق لصيف ، في سؤاؿ 
عغ دراستو ، في أشخؼ شيء اليـػ سسعو بالسجرسة ، فالسذكمة أف الذاشة ألغت األب ، ألغت األـ ، ألغت 

 كػف البيت فيو انزباط ، فيو لقاء ، فيػ بيت رائع .األسخة ، الػضع بالبيت ال يخضي أبجًا ، أما حيشسا ي
أنا كاف لي درس بجامع سعج كاف عغ الحػار فقط ، الحػار مع األوالد ، أكثخ اآلباء يعصي أوامخ ، ويدب ، 
ويحـ ، آباء محتخمػف ، ليع مكانة اجتساعية ، ببيتو فقط أوامخ ، وقسع ، وأنت حسار ، وأنت ال تفيع ، ما ىحا 

ما ىحا البيت ؟ بيت فيو ود ، فيو حب ، ىحا البيت يشذأ الصفل عشجه حاجات عاشفية رويت في ىحا  الكبلـ !
 البيت .
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درسشا بالجامعة أنو حتى األـ حيشسا تخضع ابشيا بقدػة ، تدسع خمرشي ، يشذأ ابشيا قاسيًا ، االبغ بحاجة إلى 
 حب .

 البيت السشزبط بيت شبيو بالجشة :

حاضشة ، فييا ثقباف ، سألت عشيسا فقاؿ لي الصبيب : ىحا الصفل الرغيخ بحاجة إلى أف  أنا مخة لفت نطخؼ إلى
تػضع عميو يج ، وأف تسذ جمجه ، فتح ثقبيغ حتى السسخضة تسذ الصفل ، فالصفل آكل ، شارب ، نائع ، البذ، 

و ، يحتاج مغ يسذي ال يكفي ، يحتاج إلى مغ يحزشو ، يحتاج مغ يقبمو ، يحتاج مغ يحسمو ، يحتاج مغ يجاعب
 عمى أربعة ويخكب ابشو فػقو .

ىكحا الشبي فعل ، سيج الخمق وحبيب الحق ، أثشاء الربلة تأخخ في الدجػد كثيخًا ضشػه قج مات ، شخز رفع 
 رأسو وجج الحدغ فػقو ، فقاؿ الشبي الكخيع : كخىت أف أعجمو .

شاؾ مخاىقة ، يمتغى السػضػع كمو ، أما عشجؾ إمكاف أف تكػف ىكحا في البيت ؟ إف كشت ىكحا لع يعج ى
السػاضيع السدتػردة اليجيشة ليدت مغ أخبلؽ السدمسيغ ، شاب عشجما أنت عمستو يا بشي ىحه الذيػات ال يػجج 
حخماف باإلسبلـ كل شيء لو وقت ، عشجما يعخؼ أنو ال يػجج حخماف ، ما مغ شيػة أودعيا هللا باإلنداف إال 

 ؼ خبلليا ، مدتحيل أف يشتيي ، اشسأف .جعل ليا قشاة نطيفة تدخ 
ىشاؾ غس برخ ، والبيت مشزبط ، ليذ ىشاؾ ثسانسئة محصة بالرحغ ، أربعسئة إباحية ، االبغ مشزبط ، 
واألب مشزبط ، والبيت في تجيغ ، في صبلة ، ما في مخاىقة ، أنا ىحا إيساني وأنا ال أبالغ ، وأنا لدت حالسًا ، 

 ىشاؾ أسخ كثيخة ىكحا .
 ىشاؾ أسخ سسعت عشيا االستيقاظ قبل الفجخ بداعة ، يرمػف قياـ الميل ، يقخؤوف القخآف ، يرمػف الفجخ ، هللا

ويجمذ الصالب عمى دروسو ، واألـ تييئ الصعاـ والذخاب ويشصمقػف إلى أعساليع ، ىشاؾ انزباط عجيب بالبيت، 
ؼ يسشع أف تكػف بيػتشا كميا جشات ، بيجنا وهللا ، األب قائج ناجح ، واألـ صالحة ججًا البيت يربح جشة ، ما الح

 والجخل ليذ لو عبلقة ، البيت صغيخ ، والجخل قميل ، واألكل خذغ ، فيو حب ، الحب يغشي عغ كل شيء .
 السحاضخ :

 أتػجو اآلف بالدؤاؿ إلى اآلباء واألميات كع كتابًا قخأتع عغ تخبية الصفل ؟ وىػ ما يذيخ إليو األستاذ ، عغ نسػ
 ىحا الصفل مغ الصفػلة إلى الخجػلة ؟.
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 االلتفاؼ واالنفزاض :

 الجكتػر راتب :
 اآلية الكخيسة : 

ػا ِمْغ َحْػِلَظ َفاْعُف َعْشيُ  ْع َواْسَتْغِفْخ َلُيْع ﴿ َفِبَسا َرْحَسٍة ِمَغ َّللاَِّ ِلْشَت َلُيْع َوَلْػ ُكْشَت َفّطًا َغِميَع اْلَقْمِب اَلْنَفزُّ
 ي اأْلَْمِخ ﴾َوَشاِوْرُىْع فِ 

 ( 159) سػرة آؿ عسخاف اآلية : 

ىي معادلة رياضية االتراؿ باهلل الحقيقي ، إنداف مدتقيع ، لو اتراؿ يذتق مغ هللا الخحسة ، ىحه الخحسة 
تشعكذ ليشًا ، ىحا الميغ يدبب التفاؼ الشاس حػلظ ، مجيخ جامعة ، مجيخ مدتذفى ، قائج ، وزيخ ، مجيخ 

مع ، أؼ مشرب قيادؼ إذا كشت متربًل باهلل امتؤل القمب رحسة ، وانعكدت الخحسة ليشًا ، مجرسة، أب ، أـ ، مع
 الميغ سبب التفاؼ الشاس حػلو .

 اآلف : 

 ﴿ َوَلْػ ُكْشَت َفّطًا َغِميَع اْلَقْمِب ﴾
لقانػف لػ كشت مشقصعًا عغ هللا امتؤل القمب قدػة ، والقدػة انعكدت غمطة ، والغمطة سببت انفزاضًا ، ىحا ا

يشصبق عمى اآلباء ، واألميات ، واألبشاء ، وعمى السعمسيغ ، والسجرسيغ ، وعمى أؼ مشرب قيادؼ ، لظ اتراؿ 
 باهلل ؟ تذعخ بخحسة ، الخحسة تشقمب إلى ليغ ، الميغ يدبب التفافًا ، فأنت بيغ االلتفاؼ واالنفزاض .

 العسل عبادة :

 تسًا بسدتقبمو ، حخيرًا عمى نجاحو ، حخيرًا عمى مدتقبموال يػجج ابغ إال ويخػ والجه محبًا لو ، مي
 اإلنداف عبج اإلحداف . 

)) يا داود ذكخ عبادي بِحداني إلييع ، فِف الشفػس جبمت عمى حب مغ أحدغ إلييا ، وبغس مغ أساء 
 إلييا((

 ]حجيث قجسي رواه البييقي عغ عسيخ بغ وىب[
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بالمقاء،  ىحا الكبلـ يدػقشي إلى فكخة ليذ ليا عبلقة
العسل عبادة ، الذاب عشجما يتقغ عسمو يكػف دخمو 
معقػاًل ، يغصي حاجات أوالده ، حاجات زوجتو ، 
ماذا قاؿ الرحابي الجميل ؟ حبحا الساؿ ، أصػف 
بو عخضي ، وأتقخب بو إلى ربي ، أما أب ميسل 
لعسمو ، إىسالو شجيج ، ال يحب الساؿ ، ليذ معو 

، ما معي ، ما معي ، ما ماؿ ، بابا أريج كػمبيػتخ 
معي ، ما معي ، مل مغ أبيو ، لو صجيق مشحخؼ 

 غشي الترق بو ، شبعًا أشعسو شعامًا شيبًا ، وأخحه ندىات ، لكغ عمسو عادات سيئة ججًا .

 فمسا األب يتقغ عسمو ، ويدعى إلى رزؽ حبلؿ يشفق عمى عيالو ، كأنو في عبادة .

شتظ ، السيشة خجمة الدوجة ، كاف عميو الربلة والدبلـ في ميشة أىمو ، نحغ أقػؿ لكع مخة ثانية : حخفتظ ، أو مي
عشجنا خصأ شائع ، يقػؿ مثبًل : الصبيب اإلخرائي أؼ يخري ، يقػؿ لظ ىحا اإلنداف محتـخ ، مغ الحخماف ، 

 يقػؿ : فبلف مػلع ، أؼ ثػر أحسخ ، عشجنا أخصاء شائعة كثيخة ججًا .

ويؤمغ حاجات أوالده أصبح العسل عبادة ، بسعشى حخفتظ التي تحتخفيا ، إذا كانت في فاإلنداف حيشسا يتقغ عسمو 
األصل مذخوعة ، وسمكت بيا الصخؽ السذخوعة ، وابتغيت مشيا كفاية نفدظ ، وأىمظ ، وخجمة اآلخخيغ ، ولع 

تو عبادة ، إذا تذغمظ ال عغ عبادة ، و العغ عسل صالح ، انقمبت إلى عبادة ، ما قػلظ أف كل واحج مشا حخف
أتقشيا ، وخجـ بيا السجتسع ، وساىع في بشاء أمتو ، وكدب الساؿ ، وأنفقو عمى عيالو ، اإلنفاؽ عمى العياؿ 
صجقة مغ أعمى أنػاع الرجقة ، وأف تزع المقسة في فع زوجتظ ، ىي لظ صجقة ، في بعس األحاديث يخاىا يـػ 

 القيامة كجبل أحج .
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 ل أحج أسباب إلغاء سغ السخاىقة :الػد األسخي وإتقاف العس

ىحا الػد األسخؼ ، وإتقاف العسل ، أحج أسباب إلغاء سغ السخاىقة ، في إتقاف لمعسل في دخل معقػؿ ، الجخل 
السعقػؿ يحل مذاكل االبغ ، شمب كػمبيػتخًا جاىد ، لو غخفة خاصة ، ثيابو في الذتاء جيجة معقػلة ، أنا ال 

لتخؼ ، محـخ ىحا يعشي لو معصف في الذتاء ، يدتصيع أف يأكل أكبًل معقػاًل ، مع أنو أشمب الخفاه إشبلقًا وال ا
في أسعار مختفعة ججًا األب يعسل ، وهللا أشعخ أحيانًا أف ىحا الحؼ يدعى لكدب رزؽ أوالده بصخيق مذخوع ، 

 وهللا في عبادة مدتسخة .

خل ، متعمقة باإلنفاؽ ، متعمقة بأب واٍع ، متعمقة بأب لحلظ أييا األخػة األمػر متجاخمة ، السخاىقة متعمقة بالج
 متفيع ، مثبًل :

يحىب األب لسكاف بعيج ليأتي بأمػاؿ ، تخؾ زوجتو وأوالده ، بالصخيق أوالده ، يخجع معو ثسغ بيت لكشو خدخ 
 أوالده .

 الشجاح ال يدسى نجاحًا إال إف كاف شسػليًا :

أؤمغ بشجاح جدئي ، الشجاح شسػلي ، الشجاح الذسػلي أساسو أربع فقخات ،  أنا أقػؿ لكع كمسة دقيقة اآلف : أنا ال
أف تشجح مع هللا معخفة ، وشاعًة ، وقخبًا ، ىحا أوؿ نجاح ، وأف تشجح مع أىمظ وأوالدؾ ، أنا ال أترػر أف 

ناجح مع هللا إندانًا ناجحًا مع هللا بيتو خخب ، بيتو في مذكبلت ، بيتو في عجاوة ، في بغزاء ، في تفمت ، 
ناجح في بيتو ، وناجح بعسمو ، وناجح برحتو ، أربعة أشياء ، أؼ خمل في أحجىا يشعكذ عمى الثبلثة ، خمل 
حتى بالرحة يشعكذ عمى عبادتظ ، عمى بيتظ ، وعمى عسمظ ، خمل بعسمظ ، تأخخت ساعة أىانظ مجيخ 

 ، زعجظ السجيخ ، ألنظ أنت تأخخت .السجرسة ، تبقى مدعػجًا شيخًا ، انعكذ عمى بيتظ ، يجؾ والزخب 
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الخمل بالعسل ، أو بالبيت ، أو بالرحة ، أو 
بعبلقتظ مع هللا يشعكذ عمى الثبلثة فاعتقجوا معي 
جازميغ ليذ ىشاؾ نجاح جدئي ، الشجاح الجدئي 
ال يدسى نجاحًا أصبًل ، ال يكػف الشجاح إال 

 شسػليًا .
 السحاضخ :

الذابة ، أف  قج يطغ الذاب ، أو قج تطغ
معارضتيا ، أو معارضتو لػالجيو ىػ إثبات لحاتو ، 

فتختمف وجيات الشطخ ، وىشا يأتي دور األب العاقل كيف يعالج ىحا السػضػع بحكسة ؟ كشت أقخأ عغ عمساء 
ػؿ لو : التخبية يقػؿ : ما السانع أف أخاشب ىحا الػلج وقج خالف رأيي بأمػر لشتعمع أف االحتخاـ يػلج االحتخاـ ، أق

أف آراءنا مختمفة في ىحا وجية نطخؾ جيجة ، إال أني أرػ غيخ ذلظ ، أو بعبارة أخخػ ، عميشا أف نتفق 
، أفزل مغ الذتائع ، أو أف نقػؿ ال بأس أف يكػف لكل مشا رأيو في ىحا السػضػع ، أو أف نقػؿ إني ال السػضػع

ضاىخة صحية ، ولكغ كيف تعالج ؟ وكيف أصل  أرػ األمخ كسا تخاه ، وىحا مغ حقظ ، اختبلؼ وجيات الشطخ
بيحا الػلج إلى جادة األمغ واألماف ؟ دوف أف يشفخ فبل يعػد أبجًا ، نخيج في السحػر الخابع أف نقف مع شيخشا عمى 

 نساذج متسيدة مغ التاريخ أو مغ واقعشا السعاصخ ، ثع ندأؿ أنفدشا ىل عاش ىؤالء مخحمة السخاىقة ؟.

 لذاب صّح عسمو :كمسا صحت عقيجة ا

 الجكتػر راتب :
شاب عسخه سبعة عذخ عامًا ، عيشو الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قائجًا لمجير ، مغ جشػده أبػ بكخ ، وعسخ ، وعثساف ، وعمي ، 

هللا : لتخكبغ أو  ىحا الذاب سيجنا أسامة ، كاف يخكب الشاقة وسيجنا الرجيق يسذي ، قاؿ لو يا خميفة رسػؿ
 : وهللا ال ركبت وال ندلت ، وما عمّي أف تغبخ قجماؼ ساعة في سبيل هللا . ، قاؿ لوأندلغ

اآلف ىحا الذاب قائج ، سيجنا الرجيق بحاجة لديجنا عسخ ، قاؿ لو : يا أسامة أتأذف لي بعسخ ؟ ىحا الشطاـ ، 
 اآلف معو اليسبخغخ وذاىب إلى السمعب ، اختمف الػضع شاب قائج جير عسخه سبع عذخة عامًا !.
صجقػا أييا األخػة شباب السدمسيغ في عرػر االزدىار كانػا آيات تجؿ عمى عطسة هللا ، شيج هللا اآلف أحيانًا 
أدخل إلى مدجج كمو شباب ، أرػ عجدًا كبيخًا مغ الذابات السؤمشات الصاىخات العفيفات السحجبات ، ىحه ضاىخة 
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، دوج فقط ، والذابة ىسيا أف تتدوجذاب ىسو أف يتشيبة ججًا اآلف ، نحغ عشجنا ترػر غيخ صحيح ، نطغ أف ال
ال ، ىشاؾ ىسـػ ثانية ، أحيانًا الذاب يحسل ىّع أمتو ، والذابة تحسل ىّع أمتيا أحيانًا ، ىحا شيء يخفع مغ 
مدتػػ الذباب ، فكمسا صحت عقيجة الذاب صّح عسمو ، وكمسا تمقى تػجييًا صحيحًا صار بصبًل ، مثبًل : مغ 

و إلى جانب رسػؿ هللا غبلـ صغيخ ، جاءت ضيافة ، بحدب تػجيو الشبي مغ حّق الرغيخ أوؿ مشا يرجؽ أن
شيء ، قاؿ لو سيج الخمق ، حبيب الحق ، سيج األنبياء والسخسميغ يا غبلـ أتأذف لي أف أعصي األشياخ قبمظ ؟ 

يتو ، استأذنو ، وضعو إلى رقاؿ لو : ال وهللا ىحا حقي ، ىحا لسغ التػجيو ؟ ىحا التػجيو لشا ، نّسى لو شخ
 .جانبو

قبل أف آتي كشت في درس بسدجج ، إنداف بعيج عغ المباقة ، دخل ليرمي في السدجج ، كاف ىشاؾ صف واحج 
فقط ، إلى جانبو شفل صغيخ فجفعو نحػ الخمف ، ال يػجج صف ثاٍف ، ىحا الصفل يقدع باهلل تخؾ الربلة خسدة 

 ج إال بعج خسدة و خسديغ عامًا .و خسديغ عامًا ، لع يجخل إلى السدج
ىشاؾ قرة بالسقابل ابغ صغيخ والجه اشتخػ لو ححاء جيجًا عمى العيج ، دخل إلى الجامع ، ُسخؽ ، صار يبكي ، 
أخحه رجل وقػر إلى محل أححية ، اشتخػ لو ححاء أجسل مغ ححائو الدابق ، يقدع باهلل ما تخؾ الربلة بحياتو ، 

 فل كيف الشبي احتخمو ، كيف الشبي كخمو .السعاممة واحجة ، ىحا الص

 اإلسبلـ انزباط و حبٌّ :

أنا أرػ أنت حيشسا تحتـخ ابشظ أحيانًا تحتخمو تدألو ، ما قػلظ بابا نعسل ىكحا ، أنا أحب أف أسسع رأيظ ، بساذا 
سئشي عشظ ، أما شعخ ؟ أما إذا قمت لو اخخس أنت ال تفيع ، ىكحا اآلباء ، أؼ أب ىحا ؟ ابشظ ىحا ، نعع بابا ش

 كبلـ عشيف !! .
وهللا أنا سسعت شالبة قالت ليا معمستيا أنت حسارة ، تعقجت ، عذخوف سشة ىحه الكمسة حصستيا ، ال يرح أف 

 تقػؿ ىحا الكبلـ ، وهللا يػجج كل كمسة تعج جخيسة . 
 )) إف الخجل ليتكمع بالكمسة ال يمقي ليا بااًل ييػي بيا في جيشع سبعيغ خخيفٍا ((

 ] التخمحؼ عغ أبي ىخيخة [

كمسة واحجة ، عفػًا ، قريخة الديجة عائذة قالت عغ صفية أنيا قريخة ، اآلف يذخحػىا مميػف تذخيح ، قريخة ، 
قاؿ : يا عائذة لقج قمت كمسة لػ مدجت بسياه البحخ ألفدجتو ، ىحا اإلسبلـ ، اإلسبلـ انزباط ، بيت مشزبط ال 

 ، نحغ نفيع الحب بعيج الحب مثبًل ، الحب ضسغ األسخة ميع ججًا . يػجج فيو مخاىقة ، بيت فيو حب
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مخة كشا بجامعة دمذق بكمية التخبية ، أنا عّمست فييا ثبلثيغ سشة ، أحج كبار السجرسيغ الجكتػر فاخخ العاقل ، 
داف ال يذعخ أحيل عمى التقاعج اآلف مخيس عافو هللا ، فأقيع لو احتفاؿ ضخع ججًا ، فقاؿ كمسة مفادىا : أؼ إن

بحاجة إلى أف ُيِحب ، وال بحاجة إلى أف ُيَحب ليذ مغ بشي البذخ ، ىحا الحب يجب أف يكػف في البيت ، ألف 
 البيت أقخب شيء لظ .

 مداواة الشبي عميو الربلة والدبلـ في الحب بيغ الحدغ بغ عمي و أسامة بغ زيج :

 السحاضخ :
معكع إلى سيجنا أسامة لشخبط بيغ أسامة وبيغ الحب ، أسامة بغ زيج والجه أستاذنا جداه هللا خيخًا ، وأريج أف أعػد 

زيج بغ حارثة ، وأمو أـ أيسغ ، بخكة الحبذية ، ويقػؿ الخواة : إنو كاف أسػد أفصذ األنف كأمو ، رضي هللا عشو 
مي رضي هللا عشو وعغ أبيو وعغ وعشيا ، كاف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسا ورد في الديخة يسدكو مع سيجنا الحدغ بغ ع

أمو ، وكاف أبيزًا وأزىخ كججه عميو الربلة والدبلـ ، ويزسيسا إلى صجره قائبًل : الميع إني أحبيسا فأحبيسا ، 
ىحا أسامة ، ىحه بصػلة أسامة ، الحؼ قاد الجير وىػ ابغ سبعة عذخ عامًا ، ألنو نذأ عمى حب الشبي عميو 

 لو : الميع إني أحبو فأحبو ، ملسو هيلع هللا ىلص ، وىػ سيج السخبيغ .الربلة والدبلـ ، وىػ يجعػ 

 السداواة في السعاممة بيغ األوالد :

 الجكتػر راتب :
، ، أحيانًا يكػف في البيت ولجاف أريج أف أعمق تعميقاً 

ولج ذكي ، وجسيل الرػرة ، والثاني أقل ذكاء وأقل 
أنت  جسااًل ، وأحيانًا معو قميل مغ الغبلضة ،

كسؤمغ عميظ أف تعامل االثشيغ نفذ السعاممة ، 
تقبل االثشيغ ، تحزغ االثشيغ ، تذع االثشيغ ، 
 .تعصي االثشيغ ، بيحه الصخيقة تمغي لو ىحه العقجة 
أما أكثخ اآلباء ييتع باالبغ الحكي قميبًل ، أو الحؼ 
صػرتو جسيمة ، أو عيشو عميو دائسًا ، بابا أكمت ؟ 
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أنت بيحا حصست الثاني ، أنت مؤمغ ، ال يسكغ أف تسيد واحجًا عمى واحج بقبمة إشبلقًا ، يجب والثاني تاركو ، 
 أف تكػف عجاًل تسامًا .

في بعس الخوايات وضع سيجنا أسامة عمى إحجػ رجميو ، وسيجنا الحدغ عمى الثانية ، ما في ندبة بالذكل 
 بيشيسا ، ضسيسا وشسيسا .
غ أختيا ، إذا سسعت كمسة قاسية مغ أخػتيا الحكػر يجب أف تقيع القيامة عمييع ، أحيانًا ىشاؾ بشت أقل جسااًل م

ال يػجج أؼ تعميق عمى الذكل إشبلقًا ، تعميق عمى الدمػؾ فقط ، ىحه أشياء أساسية بالبيت ، أب عادؿ ، أـ 
 تربح عقجًا . عادلة ، بخعاية فائقة يمغي كل العقج عشج أوالده األب ، تمتغى العقج كميا ، و إال كميا

 السحاضخ :
كمسا سسعشا ندتفيج أييا األخػة أنشا أماـ مخحمة السخاىقة ، نرشفيا كأنيا حياة بشاء وإنتاج ، وليدت مخحمة تذتت 
وال مخحمة ضياع ، نحغ لشا قجـ نتكمع بمداف أخػاني وأخػاتي مغ الذباب ، لشا قجـ في السدتقبل ، قجـ في 

دتقبل ، أىع مذكبلت السخاىق عشج مغ اختز بحلظ الحب ، إضاعة الػقت ، الحاضخ ، وأعيششا تخنػ إلى الس
 نطخة مغ حػلو لو ، بكمسات سخيعة أستاذنا كيف نػجو أخػانشا مغ السخاىقيغ ، وأخػاتشا مغ السخاىقات ؟.

 الحب قيسة واسعة ججًا و لو وقت معيغ :

 الجكتػر راتب :
أغيب الحب ، الحب قائع ، لكغ نحغ كمسة الحب نفيسيا فيسًا  يعشي إذا قمشا الحب لو وقت معيغ ، ال أعشي أف

محجودًا ججًا بعبلقة ال تخضي هللا ، ليذ ىحا ىػ الحب ، الحب ما كاف وفق مشيج هللا عد وجل ، أنا لسا أعصي 
ابشي قشاعات ، أعصي حبًا بالبيت ال يحتاج الذاب إلى حب آخخ ، بأوؿ حياتو أمو قاسية ججًا عميو ، أمو 

ػلة مع الجيخاف ، مذغػلة بحطػضيا الذخرية ، تيسمو ، ودائسًا لدانيا قاٍس عميو ، ُسباب ، بحاجة إلى مذغ
أثشى تقػؿ لو أنا أحبظ ، ىػ بأوؿ سغ والجتو كافية ، لػ شعخ بحب مغ والجتو ، وعصف ، واىتساـ ، عشجه حاجة 

داعة الثانية إلى البيت ، بعج ما فيست تحققت ، أما ال يجج كمسة شيبة بالبيت ، قاؿ لي شخز ابشي يأتي ال
وضعو بيتو جحيع ، قمت وهللا معو حق يأتي الداعة الثانية ، ال يػجج كمسة شيبة بالبيت ، فيشبغي أف يكػف في 

 البيت كبلـ شيب ، وحب ، والحب غحاء أساسي .
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سب يثسخ عصاء كبيخًا ، أنا أرػ عشجما يعخؼ الذاب أف ىحا الحب إذا كاف بالػقت السشاسب ، وبالػضع السشا
واآلف وقت بشاء الحات ، ىحه السعاني يجب أف يقػليا األب البشو معقػؿ إنداف بالعذخيغ ندوجو ، ما في إمكانية، 

ال تصمبو قبل عشجما نحغ نػجيو تػجييًا ديشيًا صحيحًا ، نعمقو بقيع عالية ججًا ، ونقػؿ ىحا الػضع لو وقت ، 
ؼ شيئًا ، هللا فصخه عمى حب األنثى فقط ، يدسع كمسة مغ إندانة تججه اختمف ، يقبل معظ ، أما ال يعخ أوانو
 الػضع .

أنا أقػؿ لكع برخاحة : قّمسا يجمذ اآلباء مع أوالدىع ، وقّمسا تجمذ األميات مع بشاتيا ، يعشي آكمة ، شاربة 
ما عبلقتو ؟ ال يػجج شيء مغ  ؟انتيى ، أكمػا ؟ أكمػا ، تعذػا ؟ تعذػا ، كتبػا ؟ كتبػا ، أما االبغ ما وضعو 

 .ىحا
أنا أرػ أف مػضػع الحب ليذ شخشًا أف يكػف بيغ شاب وأنثى مبجئيًا ، الحب قيسة واسعة ججًا ، إف كاف بيت 

 فيو حب الحاجة تأمشت ، فالدواج لو وقت ثاٍف .
 السحاضخ :

لبعس عمساء الغخب يقػؿ : إف نحخص عميو مغ باب الحبلؿ ، األمخ الثاني إدارة الػقت أييا األخػة ، قخأت 
، ، ألف حياتو تافية ، ال قيسة لياالحيغ تعػدوا الدسدخة ال يدتصيعػف أف يدتسعػا صػت أقجاـ الػقت وىػ يسزي 

ويسزي الػقت وقت البشاء ، وقت العسل ، دوف أف يدسع ألقجامو صػتًا وىػ يسذي فشريحة ألخػانشا عغ إدارة 
 الػقت .

 إدارة الػقت :

 راتب :الجكتػر 
أنا أؤمغ أنو مغ أدؽ التعاريف لئلنداف أنو وقت ، تعخيف اإلماـ الحدغ البرخؼ اإلنداف بزعة أياـ كمسا 
انقزى يـػ انقزى بزع مشو ، أنت وقت ، والػقت إما أف يشفق استيبلكًا ، أو أف يشفق استثسارًا ، معطع الشاس 

ىشا ، عسمشا عديسة ، صار بالخامدة والدبعيغ ، جاءت أكمشا ، شخبشا ، نسشا بعج الطيخ ، جمدشا ، سيخنا ، تشد 
األزمة القمبية إلى السدتذفى إلى القبخ ، ليذ مدتعجًا لآلخخة ، عشجما تعخؼ أنظ أنت بزعة أياـ ، كمسا انقزى 
 يـػ انقزى بزع مشظ ، أخصخ مفيـػ اإلنداف وقت ، بزعة أياـ كمسا انقزى يـػ انقزى بزع مشظ .

ج أعسارنا عجًا تشازليًا ، ذىبت إلى حسز ، مئة و ستػف ، مئة و أربعػف ، مئة و عذخوف ، لحلظ بصػلتشا أف نع
 مئة ، ثسانػف ، ستػف ، بعجىا خسدة ، حسز تخحب بكع ، نفذ الذيء عسخؾ ، أنا كع يـػ بقي لي ، كع سشة؟ 
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، كع سشة بقي لي ؟ كل واحج ، ىشاؾ أشخاص تعسخ ، كع يـػ ؟ كع سشة ؟ ال تقل : عسخؼ خسدة و ستػف ، ال 
ماذا أفعل بيحه األياـ ؟ فالػقت أساسي ججًا ، إما أييا األخػة ، يشفق استيبلكًا كذأف معطع الشاس ، أو أف يشفق 

 استثسارًا .

 إنفاؽ الػقت استيبلكًا أو استثسارًا :

 ما معشى إنفاؽ استثسارؼ ؟ 
 ﴿ َواْلَعْرِخ﴾

 ) سػرة العرخ (

حا السخمػؽ األوؿ ، أقدع هللا بسصمق الدمغ ، بي
 الحؼ ىػ في حقيقتو زمغ ، أقدع لو فقاؿ : 

ْنَداَف َلِفي ُخْدٍخ ﴾  ﴿و العرخ* ِإفَّ اإلِْ
 ) سػرة العرخ (

اإلنداف أنت خاسخ ، لساذا يا  جػاب القدع أييا
؟ قاؿ : ألف مزي الدمغ يدتيمكو فقط مزي رب

 الدمغ ، لحلظ تبلفي الخدارة : 

 

ْبِخ ﴾﴿ ِإالَّ الَِّحيَغ َآمَ  اِلَحاِت َوَتَػاَصْػا ِباْلَحقِّ َوَتَػاَصْػا ِبالرَّ  ُشػا َوَعِسُمػا الرَّ
 ) سػرة العرخ (

، ربخ عمى البحث عشيا ، والعسل بياما لع تبحث عغ الحقيقة ، وما لع تعسل وفقيا ، وما لع تجع إلييا ، وما لع ت
 الذافعي لػ تجبخىا الشاس لكفت . والجعػة إلييا فأنت خاسخ ، ىحه الدػرة كسا قاؿ عشيا اإلماـ

 أخػانا الكخاـ ، مفيـػ الػقت حزارة ، الػقت ثسيغ ججًا ، وىػ كالديف إف لع تقصعو قصعظ .
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 السحاضخ :

أستاذنا عشج ىحه الشقصة ، بعس عمساء بغجاد "عمساء الدمف" يقػؿ : فيست سػرة العرخ مغ بائع متجػؿ في 
خيخ نطخة مغ حػلشا بالشدبة لمسخاىق ، كيف يشطخ الشاس إليو ، وكيف ييتع شػارع بغجاد كاف يبيع ، القزية األ

 بيحه الشطخة ؟.

 األب الػاعي عميو استيعاب أخصاء أبشائو و مداعجتيع عمى عجـ تكخارىا :

 الجكتػر راتب :
أ في تعميق األب عشجما يكػف واعيًا ججًا ، أفقو واسع ، وأبشو أخصأ ، الخصأ يجب أف يدتػعبو ، أما عمى كل خص

صار ىشاؾ شخخ بيغ األب وبيغ ابشو ، أحيانًا الدكػت عمى خصأ االبغ أفزل مغ أف تحاسبو عميو ، وأحيانًا عج 
 الخصأ شيء شبيعي .

 أنا مخة أذكخ إندانًا تػضف بػضيفة ، فأخصأ فقاؿ لو مجيخه : ال ، الػضع شبيعي ، لكغ ال تعيجىا .
تكػف مخصئًا ، البصػلة أال تبقى مخصئًا ، ليدت البصػلة أف تجيل ، عػد نفدظ البصػلة ، ليدت البصػلة أف 

الخصأ أف تبقى جاىبًل ، فإذا تعاممت مع ابشظ مسكغ يغمط ، مسكغ يجيل ، فالخصأ يرحح ، والجيل يرحح 
 بيحا الذكل .

 العقل أصل بالجيغ :

نًا يطشػف الذاذ عشجه جيشات ، أحيا ىشاؾ شبية كبيخة ججًا ، وخصيخة ججًا في العالع الغخبي ما في مشع أذكخىا
، لحلظ اآلف يعاممػنو معاممة عادية ججًا ، كميشتػف قبل ما تشتيي رئاستو ألقى قشبمة عمسية ، لسا وصمػا إلى شاذة

خارشة الجيشات ، ماذا قاؿ ؟ قاؿ : ال عبلقة لمجيشات بالدمػؾ ، واضحة ؟ ال عبلقة لمجيشات بالدمػؾ ، لػ 
يف هللا يحاسبو ؟ ىل يػجج معظ دليل إيساني ، إنداف أعصاه هللا جيشات شاذة وقاـ شح ، شخز جيشاتو غمط ، ك

وهللا عاقبو ، الكبلـ غيخ مشصقي ، العقل أصل بالجيغ ، فقاؿ : ىحه الخارشة الجيشية تؤكج أنو ال يػجج عبلقة أبجًا 
 بيغ الجيشات والدمػؾ ، إذا صجقشاىا يجب أال نعاقب السجـخ ؟!
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 : السحاضخ
فزيمة الجكتػر إذا كشا نشتقج الغخب كل ىحا الشقج الذجيج ، ونمرق بو كل مذكبلتشا ىل بقي مغ شيء ندتفيج مشو 

 مغ ىؤالء ، ندتفيج مشيا ، وال تزخنا وكيف ؟. 

 ثقافة أية أمة ممظ البذخية جسعاء :

 الجكتػر راتب :
يغ ؟ فقاؿ : نأخح ما في رؤوسيع ، ونجع ما في أحج كبار السفكخيغ ُسئل ماذا نأخح وماذا نجع مغ حزارة الغخبي

 نفػسيع ، إحداسشا ممكشا ، وإحداسيع ممكيع ، والثقافة قاسع مذتخؾ بيششا .
وهللا كشا بألسانيا وزرنا كشيدة كبيخة ، يقػؿ لشا رئيذ الكشيدة : لكع فزل عميشا حزارتشا مشكع ، كاف واقعيًا ، 

 فشحغ لشا فزل عمى األمة .
ثقافة أية أمة ممظ البذخية جسعاء ، ألنيا بسثابة عدل استخخج مغ مختمف زىخات الذعػب ، عمى  لحلظ قالػا :

 مّخ األجياؿ ، وىل مغ العقل إذا لجغتشا جساعة مغ الشحل أف نقاشع عدميا ؟ ال نأخح عدميا .
 السحاضخ :

 أستاذ عشجنا سؤاؿ مغ مخاىق يدأؿ الحب بيغ شاب وبشت حخاـ لساذا ؟.

 وانو مذكمة :الحب قبل أ

 الجكتػر راتب :
في مشيج هللا عد وجل افعل وال تفعل ، الحب قبل أوانو في مذكمة ، صار في تعمق شجيج ، ألف هللا عد وجل 
أودع في كل شاب محبة لؤلنثى ، أودع في نفذ األنثى محبة لمذاب ، ىحا الحب مبخمج في اإلسبلـ عمى 

وؿ السحاضخة قمت : ىحا العالع الحؼ تدوج ،عشجه ثسانية و ثبلثػف الدواج ، الدواج في مدتقبل ، في أوالد ، أ
حفيجًا ، ثبلثة عذخ حفيجًا مشيع حافع لكتاب هللا ىحه العبلقة أساسيا زواج ، وفي أؼ بيت دعارة عبلقة جشدية ، 

 فالحب قبل أوانو لو مذكبلت ، وسائل وإمكانيات الدوج غيخ متػفخة .
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 السحاضخ :
 كخيغ والسخبيغ .نريحة أخيخة لمسف

 نريحة أخيخة لمسفكخيغ والسخبيغ :

 الجكتػر راتب :
أخصخ فئة عشجنا ىي الذباب ، يخيجوف أربع حاجات ، يحتاجػف فخصة عسل ، وزواجًا ، وبيتًا ، ما لع يدَع 
ة الجسيع مدؤوليغ وأولياء أمػر إلى تأميغ زواجيع ، وبيتيع ، وفخصة عسل ليع )لمذباب والذابات(فيشاؾ مذكم

% ما لع ندَع إلى تدويج الذباب والذابات ، ونؤمغ 57كبيخة ججًا ، واألغخب مغ ذلظ ندبة العشػسة في سػريا 
 بيػتًا وأعسااًل عشجنا مذكمة كبيخة ججًا تشتطخنا ، ىحه كمسة أقػليا ىي حقيقة مخة ، لكغ البّج مغ أف أقػليا .

 خاتسة و تػديع :

 السحاضخ :
اـ ىحه الجمدة الصيبة السباركة أريج أف أختع بإشارة قخآنية بجأىا شيخشا جداه هللا خيخًا جداكع هللا خيخًا ، في خت

 بػصف السخاىقة بالفتػة بقػؿ هللا تبارؾ وتعالى : 
 ﴿ ِإنَُّيْع ِفْتَيٌة َآَمُشػا ِبَخبِِّيْع َوِزْدَناُىْع ُىًجى ﴾

سػرة الكيف عشجما استفاقػا مغ نػميع ، وحاور  أنا أريج أف أقف معكع لجقيقتيغ فقط كيف تحاور ىؤالء الفتية في
 بعزيع كيف تكػف أخبلؽ الفتػة في اإلسبلـ ، قالػا : 

َخفَّ ِبُكْع  ِمْشُو َوْلَيَتَمصَّْف َواَل ُيْذعِ ﴿ َفاْبَعُثػا َأَحَجُكْع ِبَػِرِقُكْع َىِحِه ِإَلى اْلَسِجيَشِة َفْمَيْشُطْخ َأيَُّيا َأْزَكى َشَعامًا َفْمَيْأِتُكْع ِبِخْزؽٍ 
 َأَحجًا ﴾

 ) سػرة الكيف (

 في رسائل ربشا يرف حاؿ الفتية السؤمشيغ 

 ﴿ ِإنَُّيْع ِفْتَيٌة َآَمُشػا ِبَخبِِّيْع َوِزْدَناُىْع ُىًجى ﴾
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 الذاب السدمع ال يعتسج عمى غيخه 

 ﴿ َفاْبَعُثػا َأَحَجُكْع ِبَػِرِقُكْع َىِحِه ِإَلى اْلَسِجيَشِة ﴾
 ماؿ غيخكع ، مغ مالكع ال مغ 

 ﴿ َفْمَيْشُطْخ َأيَُّيا َأْزَكى َشَعامًا َفْمَيْأِتُكْع ِبِخْزٍؽ ِمْشُو ﴾
 أعاد الزسيخ عمى هللا تبارؾ وتعالى فشعسة ندتجؿ بيا عمى السشعع ، 

 ﴿ َوْلَيَتَمصَّْف ﴾
 ذوؽ وأدب ، 

 ﴿ َواَل ُيْذِعَخفَّ ِبُكْع َأَحجًا ﴾
 مشػا بخبيع وزادىع هللا ىجػ .حيصة وححر ، ىحه أخبلؽ الذباب الحيغ آ

أسأؿ هللا أف يعرع شبابشا ويحفع فتياتشا ، ويقخ أعيغ اآلباء واألميات بحلظ ، وجدػ هللا أستأذنا الكخيع خيخ جداء 
 عمى ما أتحفشا بو ، وإلى لقاء قخيب قادـ أستػدعكع هللا الحؼ ال تزيع ودائعو .

 الدبلـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو .

 رب العالسيغ  والحسج 
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 اغتشاـ مخحمة الذباب في مخضاة هللا( :  8-4الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 أييا اإلخػة الذباب:
صح في الحجيث الذخيف أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ لخجل و ىػ يعطو: اغتشع خسدا قبل خسذ: شبابظ قبل ىخمظ و 

 .حياتظ قبل مػتظصحتظ قبل سقسظ و غشاؾ قبل فقخؾ و فخاغظ قبل شغمظ و 
 فكيف يغتشع الذاب شبابو ؟

 التعخؼ إلى هللا تعالى: -1
ويكػف ذلظ مغ خبلؿ الشطخ في آياتو الكػنية ) خمقو ( وآياتو القخآنية ) كبلمو ( وآياتو التكػيشية )  -2

 أفعالو( 
 أما الشطخ في خمقو فؤلف هللا تعالى يقػؿ 
َساَواِت َواأْلَ  ـٍ اَل ُيْؤِمُشػَف ﴾﴿ُقِل اْنُطُخوا َماَذا ِفي الدَّ  ْرِض َوَما ُتْغِشي اآْلََياُت َوالشُُّحُر َعْغ َقْػ

 )سػرة يػنذ(

 وأما تجبخ كبلمو فؤلنو هلالج لج يقػؿ 

ـْ َعَمى ُقُمػٍب َأْقَفاُلَيا﴾  ﴿َفبَل َيَتَجبَُّخوَف اْلُقْخَآَف َأ
 )سػرة دمحم(

 وأما الشطخ في أفعالو فمقػلو تعالى: 

اأْلَْرِض ُثعَّ اْنُطُخوا َكْيَف َكاَف ﴿ ُقْل ِسيُخوا ِفي 
ِبيَغ ﴾  َعاِقَبُةاْلُسَكحِّ

 )سػرة األنعاـ(
 

شمب العمع الذخعي: فالعمع الذخعي عمع نافع ومستع ومدعج وىػ الدبيل إلى االستقامة عمى أمخ هللا تعالى  -2
 .والتداـ مشيجو 

 .عمع إال وضعت لو السبلئكة أجشحتيا رضا بسا يرشع (يقػؿ ملسو هيلع هللا ىلص ) ما مغ خارج خخج مغ بيتو في شمب ال
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االستقامة عمى أمخ هللا تعالى: وىي نتيجة حتسية لسغ تعخؼ إلى هللا تعالى وتعخؼ إلى أمخه ونييو قاؿ صمى  -3
 هللا عميو وسمع: ) استقيسػا ولغ تحرػا.واعمسػا أف خيخ أعسالكع الربلة.وال يحافع عمى الػضػء إال مؤمغ ( 

عسل الرالح: فالسؤمغ باستقامتو عمى أمخ هللا يدمع لكشو ال يدعج وال تختفع درجتو عشج هللا تعالى إال بعسل ال -4
 صالح يفعمو ابتغاء وجو هللا الكخيع.

 قاؿ تعالى: 

اِلُح َيْخَفُعُو﴾﴿ َمْغ َكاَف ُيِخيُج اْلِعدََّة َفِممَِّو اْلِعدَُّة َجِسيًعا ِإَلْيِو َيْرَعُج اْلَكِمُع الصَّيُِّب َواْلعَ   َسُل الرَّ
 )سػرة فاشخ(

 .تدخيخ كل الصاقات واإلمكانيات لخجمة السدمسيغ  -5

فعغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو قاؿ: بيشسا نحغ 
جمػس مع رسػؿ هللا صمى هللا عميو و سمع إذ شمع 
عميشا شاب مغ الثشية فمسا رأيشاه بأبرارنا قمشا لػ أف 

وقػتو في سبيل هللا ىحا الذاب جعل شبابو ونذاشو 
قاؿ فدسع مقالتشا رسػؿ هللا صمى هللا عميو و سمع 
قاؿ وما سبيل هللا إال مغ قتل؟! مغ سعى عمى 
والجيو ففي سبيل هللا ومغ سعى عمى عيالو ففي 
سبيل هللا ومغ سعى عمى نفدو ليعفيا ففي سبيل 
 .هللا ومغ سعى عمى التكاثخ فيػ في سبيل الذيصاف 

باب: تمظ خصػط عخيزة الغتشاـ الػقت في مخضاة هللا وفي مقاالت أخخػ نفرل في ىحه أييا اإلخػة الذ
 السػضػعات والدبلـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو

 والحسج  رب العالسيغ 
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 قيسة الذباب السدمع( :  8 - 5)  الجرس

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 السحيع :
 رب العالسيغ ، وأتّع الربلة وخيخ التدميع عمى سيجنا دمحم ، وعمى آلو وصحبو بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، والحسج هلل

أجسعيغ ، الدبلـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو ، أىبًل ومخحبًا بكع مذاىجيشا الكخاـ ، نتحجث وإياكع في ممفات شبابية 
 ساخشة ميسة ججًا إلى الذباب .

 يتجبخوف ، أفبل يتفكخوف ، وغيخىا كثيخ مغ اآليات القخآنية التي ربشا سبحانو وتعالى في كتابو الحكيع عمسشا أفبل
دعتشا إلى التجبخ والتفكخ فيسا يحرل حػلشا ، كيف يسكغ لمذباب أف يكػف حقيقة ىػ نقصة التغييخ ليحه األمة ؟ 
ـ الكثيخة ال بج في البجاية أف نحجد مغ أنا ؟ ىل أنا كذاب لي قيسة في ىحه الحياة ؟ ىل أنا رقع ضسغ األرقا

السػجػدة مغ باقي البشات وباقي الذباب في السجتسع ؟ أـ يسكغ أف أكػف أنا الخقع الرعب الحؼ يغيخ السعادلة 
كاممة في السشصقة حيشسا عمسشا الشبي ملسو هيلع هللا ىلص إنسا نرخت بالذباب ؟ لع تكغ فقط لمساضي فكل مغ يدتغ بدشة الشبي 

 ججيج ، وأف يكػف الشرخ حميفًا لؤلمة مغ خبلؿ الذباب .يدتصيع أف يعيج ىحا التاريخ مغ 
يدعجنا أف نبجأ حػارنا مغ أنا ؟ نحغ كذباب ما قيستشا ؟ مع فزيمة الجاعية الكبيخ األستاذ الجكتػر دمحم راتب 

 الشابمدي ، الدبلـ عميكع شيخشا وأىبًل ومخحبًا بكع .
 الجكتػر راتب :

 عميكع الدبلـ ورحسة هللا وبخكاتو . 
 السحيع: 

شيخشا الفاضل ندعى في بجاية ىحا البخنامج أف نتحجث في مفيـػ األنا ، فكثيخ مغ الذاب الزاؿ سؤاؿ مغ أنا 
 ليذ واضحًا لجيو ، كذاب ، كسدمع ، كإنداف .
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 الذباب عساد األمة و مدتقبميا :

 الجكتػر راتب :
الدبلـ عمى سّيجنا محّسج ، وعمى آؿ بيتو الصيبيغ بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالسيغ ، والربلة و 

 الصاىخيغ ، وعمى صحابتو الغخ السياميغ ، أمشاء دعػتو ، وقادة ألِػَيِتو ، وارَض عّشا وعشيع يا رّب العالسيغ .
الحقيقة الجقيقة أف الذباب عساد األمة ، والذباب 
قػاـ األمة ، والذباب مدتقبل األمة ، وحيشسا نعتشي 

ب نعتشي بقػميتشا ، نعتشي بسدتقبمشا ، نعتشي بالذبا
بتقجمشا ، نعتشي بحزارتشا ، والذباب ليع حيد 
كبيخ في ىحا الجيغ القػيع ، فمحلظ حيشسا نتفيع 
حاجات الذباب ىحه نقصة دقيقة ججًا ىحا الذاب 
يدعى إلى أشياء ثبلثة وكميا شمبات متػاضعة ، 
ة يدعى إلى دار سكغ ، وإلى زوجة ، وإلى فخص
عسل ، فإذا أمشا ليؤالء الذباب حاجاتيع األساسية ممكشاىع ، وكانػا في دعع ىحه األمة ، وفي قػتيا ، وفي 
انتراراتيا ، أما إذا أىسمشا الذباب فيشاؾ مذكمة كبيخة ججًا ، فأنا أرحب بيحه الدمدمة مغ المقاءات التمفديػنية 

األمة ، والذباب شاقة كبيخة ججًا ، األمة بحاجة إلى  التي تتسحػر حػؿ الذباب ، إنيع عساد األمة ومدتقبل
الذباب ألنيع كالسحخؾ في الديارة ، وأما الذيػخ كالسقػد ، وأما السشيج كالصخيق ، يػجج شخيق ويػجج مخكبة فييا 
محخؾ وفييا مقػد ، فإذا ضبصشا سيخ السخكبة عمى الصخيق عغ شخيق السقػد نجحشا . أنا أرحب بيحه الحمقات 

 تعمقة بالذباب .الس
 السحيع: 

دكتػر ؛ كثيخ مغ الذباب يعتقج أف ال قيسة لو ، وال يدتصيع أف يغيخ ، يعير في دوؿ تدسى العالع الثالث ، أيغ 
 نحغ وأيغ الغخب وأيغ ؟ مغ ىحه الجسل السميئة باإلحباط ، وقمة الثقة بالشفذ ، ما رأيظ دكتػر ؟ 
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 تفعمو ىػ الحي ال تخيج أف تفعمو :الذيء الحي تتػىع أنظ ال تدتصيع أف 

 الجكتػر راتب :
أواًل : الذيء الحؼ نتػىع أنشا ال ندتصيع أف نفعمو ىػ الذيء الحؼ ال نخيج أف نفعمو، ىحه حقيقة دقيقة وخصيخة ، 
أؼ إنداف غيخ الذباب ، الذيء الحؼ تتػىع أنظ ال تدتصيع أف تفعمو ىػ الذيء الحؼ ال تخيج أف تفعمو ، لكغ 

 نداف يزع مبخرات لتقريخه ، أما حيشسا قاؿ هللا عد وجل : اإل
 ﴿ َوَآَتاُكْع ِمْغ ُكلِّ َما َسَأْلُتُسػُه ﴾

 [ 34] سػرة إبخاىيع : 

فمسجخد أف تقبل برجؽ ترل ، ىحه الحقيقة 
أضعيا بيغ يجؼ األخػة السذاىجيغ ، أؼ إنداف 
بأؼ عسخ بأؼ وضيفة بأؼ مكػف إذا أراد شيئًا هللا 

جاء بو إلى الجنيا ليحقق مخاده ، ولكغ هللا  عد وجل
ال يتعامل مع الكاذبيغ يتعامل مع الرادقيغ ، إف 
القخار الحؼ يتخحه اإلنداف في شأف مريخه قّمسا 
تشقزو األياـ ، إذا كاف صادرًا حقًا عغ إرادة و 
إيساف ، أؼ قخار يتخحه اإلنداف كائشًا مغ كاف شابًا 

أو كبيخًا ، ذكخًا أو أنثى ، أؼ شيء يربػ اإلنداف إليو ، ويقجـ أسبابو ، أنا أرػ  أو كيبًل أو شيخًا أو صغيخاً 
 ومتيقغ مغ رؤيتي ال بج مغ أف ترل إليو ، ألف هللا قاؿ : 

 ﴿ َوَآَتاُكْع ِمْغ ُكلِّ َما َسَأْلُتُسػُه ﴾
 [ 34] سػرة إبخاىيع : 

 تيارؾ ، فالبصػلة أف تحدغ االختيار .جاء بظ إلى الجنيا ليحقق مخادؾ ، ليحقق رغبتظ ، ليحقق اخ
 السحيع: 

دكتػر سشعػد إلى نقصة عغ الذباب ما السصمػب مغ الذباب شخعًا حيشسا خمقشا هللا عد وجل كذباب يعيذػف في 
 ىحه األمة اإلسبلمية ؟ ما ىػ الجور والػاجب ؟ 
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 ضخورة تأميغ حاجات الذباب :

 الجكتػر راتب :
 الذاب لو حاجات وعميو واجبات ، فالبصػلة أف نؤّمغ لو الحاجات كي نصالبو بالػاجبات.وهللا أنا قمت قبل قميل : 

 السحيع: 
 ثبلث حاجات ؛ فخصة عسل ، وسكغ ، وزوجة .

 الجكتػر راتب :

 

 عميشا أف نؤمغ حاجات الذباب لكي نصالبيع بالػاجبات
في الذباب ، الذباب شاقة ، الذباب قجرة ، ولكغ بعج أف تؤّمغ لو ىحه األشياء قج يكػف أكبخ قػة ، ريح الجشة 

الذباب انجفاع ، كل شيء لو خرائز ، ومغ أىع خرائز الذباب االنجفاع بقػة ، لكغ يحتاج إلى شيخ 
يخصط لو ، شيخ أقرج إندانًا واعيًا متقجمًا في الدغ عشجه خبخات متخاكسة ، ىحا الذيخ ميستو أف يخصط ليحا 

 الذاب حخكتو .

 السحيع: 
 ر االنجفاع في الذباب ميدة إيجابية أـ سمبية ؟ دكتػ 
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 االنجفاع في الذباب ميدة حيادية :

 الجكتػر راتب :

حيادية ، الذيػة سمع نخقى بيا ، أو دركات نيػؼ بيا ، صفيحة البشديغ ، إف وضعت في السدتػدعات السحكسة ، 
سكاف السشاسب وّلجت حخكة نافعة ، أقمتظ وسالت في األنابيب السحكسة ، وانفجخت في الػقت السشاسب ، وفي ال

إلى مكاف جسيل ، أما إذا ُصبت عمى السخكبة ، وأصابتيا شخارة أحخقت السخكبة ومغ فييا ، فإما أف تكػف الذيػة 
قػة دافعة أو قػة مجمخة ، لحلظ نحغ في أمذ 
 الحاجة إلى تعميسات الرانع ، تعميسات الخالق .

 السحيع: 

رحيحة ليحه الذيػات ، تؤدؼ االنجفاع واإلدارة ال
إلى أف يقػمػا بػاجباتيع ، ما ىي الػاجبات 

 السصمػبة مغ الذباب شخعًا واجتساعيًا ؟ 

 

 الػاجبات السصمػبة مغ الذباب :

 الجكتػر راتب :
يختبط الذاب بأىجاؼ األمة ، كل أمة ليا أىجاؼ تشبثق مغ عقيجتيا ، مغ خرائريا ، العقيجة والخرائز ىحه 

ىجاؼ ، السعػؿ عمى الذباب في تحقيق األىجاؼ أف يكػف تػجيو الذيػخ فيو تكامل ، دائسًا التكامل ىػ تخسع األ
 األصل في العبلقات االجتساعية .

 السحيع: 
 دكتػر أكثخ نقصة تعيغ الذباب عمى تحقيق ىحا األمخ ما ىي ؟ 

 الجكتػر راتب :
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 األعساؿ تمج الساؿ ىي السعادلة الرحيحة
بسأوػ قج يكػف ستيغ متخًا ، ويصسح إلى فخصة عسل تغشيو عغ الدؤاؿ وأف يبقى عالة عمى  الذاب يصسح

اآلخخيغ ، ىحه حاجات أساسية ججًا ، لحلظ أنا حيشسا أرػ إندانًا عشجه معسل وعشجه ألف فخصة عسل ، أنا أراه 
 إندانًا قجيدًا آمغ فخص عسل .

ا السعسل ، قمت لو : كع عامل عشجؾ ؟ قاؿ : أواًل الخبح أذكخ أف أحج أصحاب السعامل استأذنشي أف يػقف ىح
صفخ ، ستة وثسانػف عامبًل عشجؼ ، قمت لو : أنت تفتح ستة وثسانيغ بيتًا ، وست وثسانيغ أسخة ، األسخة خسدة 
أشخاص ، حػالي خسدسئة إنداف يأكل ويذخب بفزل ىحا السعسل الحؼ ال يخبح ، فحيشسا تفيع أنو أنت حيشسا 

ة وثسانيغ بيتًا والبيت فيو خسدة أشخاص وأنت ال تخبح ىحا بسيداف األخبلؽ والقيع والسبادغ والػشغ ىحا تفتح ست
أكبخ ربح ، فالذاب حيشسا تػفخ لو فخصة عسل تكػف قج ممكتو ، و لكغ حيشسا يمج الساؿ الساؿ يكػف الخبا ، وما 

 ساؿ فاألعساؿ تمج الساؿ .مغ معرية تػعج هللا مختكبيا بالحخب إال الخبا ، أما في األع

أنت حيشسا تفتح محبًل ، تحتاج إلى أف تدتأجخ محبًل ، ربح صاحب السحل ، تحتاج إلى أثاث ، ربحػا مغ 
صشعػا األثاث ، تحتاج إلى بزاعة أصحاب البزاعة ربحػا ، أنت عشجما تذكل عسبًل تجاريًا أو صشاعيًا أو 

حتى أنشي سسعت معسل سيارات في فخندا يتعامل مع مئتي معسل زراعيًا ، تدتخجـ مئة إنداف دوف أف تذعخ ، 
 حتى يحقق حاجتو .
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 السحيع: 
 ىحا عغ التجارة ماذا عغ الخبا ؟ 

 الجكتػر راتب :

الخبا الساؿ يمج الساؿ ، أساس السذكبلت أف إندانًا يسمظ مميػف ومميػنًا ال يسمكػف واحجًا ، ىحه الحالة السخضية 
ي وراء الثػرات ، أعساؿ العشف ، وراء أؼ مذكمة نعاني مشيا التفاوت الصبقي الكبيخ ، الخصيخة التفاوت الصبق

وكمسا ارتقت األمة تجج الفخوؽ صغيخة ججًا ، معطع الشاس ليع بيػت وعشجىع مخكبات صغيخة ، إذا كاف التفاوت 
 قميبًل فالحالة صحية ججًا ، وإذا كاف التفاوت كبيخًا فيشاؾ تشذأ األحقاد .

 يع: السح
الذباب أمل األمة ، ويجب تأميغ فخص عسل وشسػحاتيع في السدتقبل ، سػؼ نصخح سؤااًل : كيف ليؤالء 
الذباب أف يػاجيػا الطخوؼ الرعبة التي تحيط بيع ؟ يخيجوف فخص عسل لكغ ال يػجج فخص عسل ، يبحث عغ 

 زوجة ، يبحث عغ بيت ال يدتصيع أف يرل إلى بيت بعج أربعيغ عامًا...

شا دمحم لشكغ واقعييغ ومشصقييغ الطخوؼ التي تحيط بالذباب ، الغبلء ، ارتفاع أسعار السيػر ، قمة فخص شيخ
 العسل ، ىحه نقصة مغ عػامل اإلحباط التي تريب الذباب ، كيف يسكغ أف نتجاوزىا ونتعامل معيا ؟

 كيفية التعامل مع عػامل اإلحباط التي تريب اإلنداف :

 الجكتػر راتب :
الذاب أواًل يحتاج إلى عقيجة صحيحة ، ىحه العقيجة الرحيحة تخشجه إلى الصخيق الرحيح ، رد الفعل إما  وهللا

أف يكػف مشصقيًا واقعيًا وفق ضػابط معيشة ، أو رد فعل عذػائي عشيف ، فحيشسا أغخس في نفػس الذباب عمة 
عشج هللا ، حيغ عخضت األمانة عمى وجػد اإلنداف في الجنيا ، مغ ىػ اإلنداف ؟ ىػ السخمػؽ األوؿ رتبة 

الدسػات واألرض والجباؿ أبيغ أف يحسمشيا وأشفقغ مشيا وحسميا اإلنداف ، ألنو قبل حسل األمانة كاف السخمػؽ 
األوؿ رتبة ، وىحا السخمػؽ األوؿ مكمف بعبادة هللا ، وىحا السخمػؽ األوؿ مكـخ ، مخمػؽ أوؿ مكـخ مكمف ، فإذا 

حخؾ حخكة صحيحة وفق ىحه القيسة ، وذاؾ اليجؼ ، حيشسا أغخس في نفػس الذباب عخؼ اإلنداف قيستو ت
 حقائق الجيغ الرحيحة الستػازنة الػسصية فيحه الحقائق تكػف كالسرباح في شخيق الذباب ، قاؿ تعالى : 
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 ْيِغ ِمْغ َرْحَسِتِو َوَيْجَعْل َلُكْع ُنػرًا َتْسُذػَف ِبِو ﴾﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا اتَُّقػا َّللاََّ َوَآِمُشػا ِبَخُسػِلِو ُيْؤِتُكْع ِكْفمَ 
 [ 28] سػرة الحجيج: 

فالحؼ يسذي في شخيق ومعو مرباح كذاؼ ال 
يتعثخ ، ال يرجـ برخخة وال يقع في حفخة ، صحة 
الحخكة تحتاج إلى مرباح ، فالقيع الجيشية ، 
والسبادغ الجيشية ، وعمة وجػد اإلنداف ، ومغ ىػ 

إلنداف ، وما حقيقة الحياة الجنيا ، وماذا بعج ا
السػت ، ولساذا خمقشا في الجنيا، ىحه حقائق كبخػ 
ما لع نفيسيا ونقشع بيا تأتي الحخكة عذػائية ، فييا 
مبالغة ، وفييا تصخؼ ، وفييا قيخ وعشف ، فكل ما 

، إف صحت الخؤية صحت الحخكة  نعاني مشو في حياتشا االجتساعية واليػمية مغ مذكبلت بدبب خصأ في الخؤية
، وإف لع ترح الخؤية لع ترح الحخكة، فأنا حيشسا أدرج السشاىج ، الحقائق األصيمة الرحيحة اليقيشية ليحا الجيغ 
العطيع ، ىحا الذاب حسل رسالة ، الفخؽ كبيخ كبيخ بيغ السختدؽ وبيغ مغ يحسل رسالة ، فأنت حيشسا تعخؼ ىحا 

ق السشاىج والتعميع وغاية وجػده وما الحؼ يخفعو عشج هللا ؟ وما الحؼ يحقق لمسجتسع الذاب بدّخ وجػده عغ شخي
سعادتو ؟ ىحه الكميات الجيشية األساسية حيشسا تبعجىا عغ الذباب يتحخؾ حخكة عذػائية ، محخؾ قػؼ لكغ ببل 

دث حتسي ، أنا عشجما مقػد ، يػجج حػادث ، مسكغ أف نسذي بصخيق كمو انعصافات ليبًل مغ دوف مرابيح ؟ الحا
أبعج الجيغ عغ الذباب ، ال يػجج مشطػمة قيع ، وال مشطػمة مبادغ أتحخؾ وفقيا ، فالسبادغ الرحيحة والخؤية 

 الرحيحة والقيع األصيمة ىحه تخشج الحخكة ، فاإلنداف كائغ متحخؾ شاء أـ أبى ، ما الحؼ يحخكو ؟ 
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 عميشا أف نعخؼ الذباب بدخ وجػدىع لترح حخكتيع
أواًل الحاجة إلى الصعاـ والذخاب تحخكو ، والحؼ يحخكو أيزًا الحاجة إلى الدواج ، ثع الحؼ يحخكو الحاجة إلى 
التفػؽ ، يحتاج إلى أف يأكل ويذخب حفاضًا عمى بقاء الفخد ، ويحتاج إلى شخيظ في الحياة، إف أنثى بحاجة إلى 

ى أف يخصب أنثى، ويحتاج إلى التفػؽ ، إلى أف يذار شاب يخصبيا حفاضًا عمى بقاء الشػع ، إف شاب بحاجة إل
 إليو بالبشاف حفاضًا عمى بقاء الحكخ .

 السحيع: 
دكتػر في قزية التفػؽ ىل األصل كذباب مدمع ندعى إلى أف يذار إليشا بالبشاف أف نكػف متسيديغ أـ نكػف 

 متػاضعيغ ؟ 
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 تفػؽ اإلنداف يديج مغ تػاضعو :

 الجكتػر راتب :
ػاضع ليذ لو عبلقة بالتفػؽ ، قج يكػف الستفػؽ الت

متػاضعًا ، وكسا قاؿ اإلماـ الذافعي : " كمسا 
ازددت عمسًا ازددت عمسًا بجيمي ". وكمسا تفػؽ 
اإلنداف ازداد تػاضعو ، الكبخ يأتي مغ الفخاغ ، 
الديارة السحسمة بالبزاعة ليذ ليا صػت ، 
ل ، الرشجوؽ الفارغ مغ البزاعة أصػات ال تحتس

 يأتي الرػت العالي مغ الفخاغ .
 

 السحيع: 
 أحيانًا العكذ ، زاىج عمى أال يعسل ، ال يستمظ مااًل .

 عادات السؤمغ عبادات :

 الجكتػر راتب :

العسل أحج أسباب وجػدنا في الجنيا ، إنداف يخخج مغ بيتو باكخًا ، ويدتقبل عسبًل شاقًا ، ويؤديو بالتساـ والكساؿ ، 
، دقيقة ججًا عادات السؤمغ عبادات بيت ومعو حاجات أوالده وزوجتو ، ىحا اإلنداف في عبادة ، كمسةويعػد إلى ال

إذا أكل ، وشخب ، وذىب إلى عسمو ، وأخح أىمو ندىة يـػ العصمة ، وجمذ مع أوالده ودعا ليع ، كميا عبادة ، 
 قاؿ تعالى : 

اَر َواَل    َيَشاُلػَف ِمْغ َعُجوٍّ َنْيبًل ِإالَّ ُكِتَب َلُيْع ِبِو َعَسٌل َصاِلٌح ﴾﴿ َواَل َيَصُئػَف َمْػِشًئا َيِغيُع اْلُكفَّ
 [ 127] سػرة التػبة: 
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في خصأ كبيخ أف نفيع الجيغ عبادات شعائخية ، الجيغ حخكة واسعة ججًا تبجأ مغ العبلقات األسخية وتشتيي 
ساؿ صالحة ، إنداف أخح أىمو ندىة أراد أف يستغ بالعبلقات الجولية ، حخكة ، ىحه الحخكة إذا كانت ىادفة كميا أع

 عبلقتو بدوجتو وأوالده ، ىحا في عبادة : 

 ﴿ َواَل َيَصُئػَف َمْػِشًئا ﴾
 [ 127] سػرة التػبة: 

 أؼ مػشئ ؟ 

 ﴿ ِإالَّ ُكِتَب َلُيْع ِبِو َعَسٌل َصاِلٌح ﴾
 [ 127] سػرة التػبة: 

 عادات السؤمغ عبادات وعبادات السشافق سيئات .

 

 عادات السؤمغ عبادات
 السحيع: 

 ىل يرح القياس عمى ىحه القاعجة ، الذاب الحؼ يخخج إلى الجامعة شمبًا لمعمع ىػ في عبادة ؟
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 الجكتػر راتب :

نعع ، ألنو حقيقة يدعى إلى أف يشاؿ ليدانذ اختراص يديع في بشاء األمة ، كاف الدمف الرالح إذا فتح 
 جمة السدمسيغ .السحل التجارؼ يقػؿ : نػيت خ

 السحيع: 
 وإذا لع يدتحزخ الشية ىكحا أنا ذاىب إلى الجامعة ؟

 الجكتػر راتب :

حيشسا يكػف مؤمشًا عشجه نية شسػلية ، ليذ شخشًا كمسا دخل الجامعة يا رب نػيت ، لسا ىػ آمغ وعخؼ سخ 
 وجػده وغاية وجػده ودرس حتى يقجـ شيئًا ألمتو ويكفي نفدو .

 السحيع: 
ل ىحا الكبلـ باعث إلى األمل والسديج مغ الثقة بالشفذ ، وأف يبحث عغ فخص عسل وتفػؽ ونجاح ، دكتػر ك

نرصجـ بالػاقع الطخوؼ عكذ ذلظ ، نتخخج مغ الجامعة زميل لظ لو واسصة يعسل وأنت ال تعسل ، تبحث عغ 
 فخصة عسل عامًا وعاميغ يتػلج اإلحباط لجػ الذباب .

 الجعاء مخ العبادة :

 ر راتب :الجكتػ 

 أنا ما عشجؼ غيخ جػاب ديشي بيحا السػضػع : 

)) إذا كاف ثمث الميل األخيخ ندؿ ربكع إلي الدساء الجنيا فيقػؿ : ىل مغ تائب فأتػب عميو ؟ ىل مغ سائل 
 فأعصيو ؟ ىل مغ مدتغفخ فأغفخ لو ؟ ىل مغ شالب حاجة فأقزييا لو ؟ حتى يصمع الفجخ((

 ] أخخجو أحسج عغ أبي ىخيخة[

نا ال أصجؽ إندانًا تػجو إلى هللا ودعاه مخمرًا بذأف يرمح لو دنياه وديشو إال و أجابو هللا ، الحقيقة الجيغ كمو أ
 دعاء ، قاؿ تعالى : 
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 ﴿ ُقْل َما َيْعَبُأ ِبُكْع َربِّي َلْػاَل ُدَعاُؤُكْع ﴾
 [77]سػرة الفخقاف: 

نحغ عشجنا أسباب ونتائج ولكغ عشجنا دعاء ، 
العبادة ، ىحا الذاب الحؼ ناؿ شيادة الجعاء مخ 

عميا ولع تتح لو فخصة عسل ، أال يقجر أف يقػؿ : 
يا رب أتسشى أف يكػف لي عسل ؟ أال يقجر أف 
يجعػ إلى هللا عد وجل ؟ الجعاء مخ العبادة ، هللا 
 عد وجل حيشسا خمق ىحا اإلنداف تكفل لو بخزقو .
اني مجاخمة ديشية محزة ، إذا كاف ىشاؾ مذكمة يع
مشيا الذاب ىشاؾ إلو يخػ ىحه السذكمة ، يدتجيب 

لو ويدسعو ، لكغ نحغ نأخح باألسباب لكغ السػقف اإليساني أف نأخح باألسباب وكأنيا كل شيء ثع نتػكل عمى 
هللا وكأنيا ليدت بذيء ، سيل ججًا أف تأخح باألسباب، وتعتسج عمييا ، وأف تؤلييا ، وأف تشدى هللا ، وأسيل 

تأخح بيا أصبًل ، فالغخب أخح باألسباب ، واعتسج عمييا ، وألييا وقع في وادؼ الذخؾ ، والذخؽ لع يأخح  مشيا أال
بيا أصبًل، وقع في السعرية ، فبيغ أف تقع في الذخؾ أو السعرية ، السػقف اإليساني الستػازف أف نأخح 

الكتاب قخاءة دقيقة عسيقة مع التمخيز  باألسباب وكأنيا كل شيء ثع نتػكل عمى هللا وكأنيا ليدت بذيء ، تقخأ
 والسخاجعة والحفع ويأتي يـػ االمتحاف تقػؿ : يا رب يدخ لي الشجاح ، ىحا السػقف الكامل .

عشجه سفخ راجع الديارة ، السحخؾ ، العجبلت ، كل شيء راجعو في الديارة ، الديػت ، األشخشة ، تساـ يا رب 
 مخاجعة !!أنت الحافع ، أما أنت الحافع مغ دوف 

 السحيع: 
دكتػر الشريحة الذخعية االجتساعية لمذباب حتى يػاجيػا اإلحباط ، أف يأخحوا باألسباب ما استصاعػا ، أف 
يبحثػا عغ فخص عسل ، ويبحثػا في أكثخ مغ مكاف ، وأال يتػقفػا عغ البحث ، وبحات الػقت في الثمث الميل 

 األخيخ سياـ الميل ال تخصئ .
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 األسباب و التػكل عمى هللا :ضخورة األخح ب

 الجكتػر راتب :

 نأخح باألسباب كأنيا كل شيء ثع نتػكل عمى هللا وكأنيا ليدت بذيء .

 السحيع: 
 دكتػر التختيب مقرػد ثع .

 الجكتػر راتب :

 

 عميشا أف نأخح باألسباب ثع نتػكل عمى هللا تعالى
ما تفعل بيحا الجسل األجخب ؟ قاؿ : أدعػ هللا أف سيجنا عسخ رأػ جسبًل أجخب ، سأؿ صاحبو يا أخ العخب ، 

 يذفيو ، قاؿ : ىبل جعمت مع الجعاء قصخانًا ؟ 

 السحيع: 
دكتػر لجيشا دقيقة إذا تغيخ حاؿ الذباب وانتقمشا مغ حاؿ اإلحباط إلى الشجاح ، وانتقمشا مغ عجـ إدراؾ دورنا إلى 

 ية ؟ إدراكو ، ماذا يسكغ أف يتغيخ في واقع األمة اإلسبلم
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 خبلص العالع باإلسبلـ القائع عمى السبادئ و القيع :

 الجكتػر راتب :
أنا أعتقج أف أمة إسبلمية تسمظ نرف ثخوات األرض ، وىي أكثخ األمع فقخًا ، أمة تسمظ نرف ثخوات األرض 

ىشاؾ عجالة حرخًا وىي أكثخ األمع فقخًا ، معشى ذلظ ىشاؾ خمل عشجنا ، فشحغ عشجما ندتخخج ثخواتشا ، ويكػف 
اجتساعية بالتػزيع ، عشجما يكػف الخجل السشاسب بالسكاف السشاسب ، عشجما نعتسج وسائل عمسية بالتػزيع ، عمسية 

 في التخفيع ، في التقجيخ ، نخبح و نفػز ، و لكغ عشجنا خمبًل اجتساعيًا نحغ وخمبًل عقائجيًا 

 

 ص العالعالقيع والسبادغ التي يحسميا ديغ اإلسبلـ ىي مفتاح خبل
أما حيشسا نرحػ مغ غفمتشا مغ أخصائشا ونعتسج مشيج هللا عد وجل وهللا نحغ مغ أغشى األمع ، ومغ أغشاىا 
بالسبادغ والقيع ، يقػؿ أحجىع : ال بج أف العالع كمو سيخكع أماـ أقجاـ السدمسيغ ، ال ألنيع أقػياء ، ىع ضعاؼ ، 

 ولكغ ألف خبلص العالع باإلسبلـ .
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 تػديع : خاتسة و

 السحيع: 
 دكتػر بارؾ هللا بكع .

، ، فإذا أدرؾ كل واحج مشا مغ أنا مذاىجيشا الكخاـ ؛ كاف حجيثشا في ىحه الحمقة عغ الذباب تحت عشػاف :"مغ أنا"
وأدرؾ أنو غاؿ ولو قيسة كبيخة أواًل عشج هللا عد وجل ، ثع عشج نبيو سيج البذخية ، ثع عشج عائمتو ومجتسعو ، 

ىحه األمة أمة غشية ، وأف أساس غشاىا وثخوتيا الذباب الحيغ ىع عساد األمة كسا وصفيع الجكتػر  وأدرؾ أف
راتب الشابمدي ، وأخمز الشية ، وحجد السدار بصخيقة صحيحة ، فأصبحت حتى عاداتو عبادة يؤجخ عمييا عشج 

دػ ما عميو ، هللا سبحانو وتعالى يجعل هللا ، وأخح باألسباب ثع تػكل عمى هللا حق التػكل ، وناجاه في ليمو وقج أ
 الشرخ عمى يج ىحا الذاب .

شكخًا دكتػر راتب الشابمدي ، وما زالت سمدمة حمقات ىحا البخنامج متػاصمة ، وحجيثشا عغ الذباب متػاصل ، 
 كع .سبحانظ الميع وبحسجؾ ، نذيج أف ال إلو إال أنت ، ندتغفخؾ ونتػب إليظ ، تحية شيبة لكع ، والدبلـ عمي

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الذباب قػتيع في أخبلقيع:  ( 8-6الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 األستاذ مشيخ:
بسم ميحرلا نمحرلا هللا، والحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى السبعػث رحسة لمعالسيغ، سيجنا دمحم وعمى 

 إلى يـػ الجيغ. آلو وصحبو والتابعيغ بإحداف
أخػتي في هللا، الدبلـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو، وأىبًل بكع معشا في رحاب إذاعة القخآف الكخيع بالجدائخ، وفي 
رحاب ىحا المقاء الخاص الحؼ يجسعشا بأحج عمساء األمة اإلسبلمية وأحج دعاتيا، ومفكخييا، ىحا الخجل الحؼ مغ 

خآف، والتفديخ، والحجيث، والجعػة، والفقو، واإلعجاز العمسي، إنو األستاذ حيث جئتو وججتو، سػاء في عمـػ الق
الفاضل الجكتػر دمحم راتب الشابمدي الحؼ ندعج اليـػ باستزافتو في رحاب إذاعة القخآف الكخيع، مخحبًا بكع شيخي 

 الفاضل الجكتػر دمحم راتب الشابمدي.
 األستاذ مشيخ:

د بالجدائخ بجعػة مغ الييئة العالسية لئلعجاز العمسي في القخآف والدشة، لئلشارة فإف الذيخ الفاضل ىػ مػجػ 
ونخحب أيزًا بأحج أعزاء ىحه الييئة األستاذ فػزؼ رمزاف، كسا نخحب في ىحا المقاء السباشخ األستاذ الفاضل 

 فاروؽ الذػيكي، مجيخ أعساؿ الذيخ دمحم راتب الشابمدي.
شابمدي لو مجسػعة مغ السؤلفات في مجاؿ الجعػة والفتح والفكخ، نحكخ مشيا لئلشارة فإف األستاذ الفاضل الذيخ ال

عمى سبيل السثاؿ ال سبيل الحرخ: نطخات في اإلسبلـ، تأمبلت في اإلسبلـ، كمسات مزيئة، اإلسخاء والسعخاج، 
نحكخ كتابو الياـ  مػسػعة األسساء الحدشى، ىحا البخنامج الحؼ يحاع حاليًا عمى أمػاج إذاعة القخآف الكخيع، أيزاً 

 مػسػعة لئلعجاز العمسي في القخآف والدشة وكتب أخخػ ال يكفي الػقت لحكخىا كميا.
 كسا يدعجني أف أرحب بأختي وزميمتي وداد التي ستذاركشي مخحبًا بكع جسيعًا.
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 األخت وداد:
ي في رحاب إذاعة القخآف الكخيع مخحبًا بكع أخ مشيخ بارؾ هللا فيظ، ونتذخؼ باستزافة الجكتػر دمحم راتب الشابمد

مغ الجدائخ، ومخافقيو، ونذيخ فقط أف الجكتػر فػزؼ رمزاف ىػ نائب رئيذ مكتب الجدائخ لمييئة العالسية 
 لئلعجاز العمسي في القخآف والدشة.

 األستاذ مشيخ:
ا الجعػة، والفقو، شكخًا لظ أخت وداد، قبل أف نبجأ رحمة الدؤاؿ والجػاب، والخػض في مجسل ىحه القزايا قزاي

والفتاوػ، بػدنا لػ يتفزل الذيخ الفاضل دمحم راتب الشابمدي كي يتحجث قميبًل عغ تجخبتو في الحياة حتى يكػف 
قجوة لسدتسعي القخآف الكخيع ولمذباب السدمع حتى يكػف قجوة ونسػذجًا لمخجل الحؼ احتل مكانة مخمػقة في قمػب 

 السدمسيغ جسيعًا.

 عػتاف؛ فخض عيغ و فخض كفاية :الجعػة إلى هللا د

 الجكتػر راتب:
بارؾ هللا بكع، ونفع بكع، بسم ميحرلا نمحرلا هللا، والحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم وعمى 
آؿ بيتو الصيبيغ الصاىخيغ، وعمى صحابتو الغخ السياميغ، أمشاء دعػتو، وقادة ألػيتو، وارَض عشا وعشيع يا رب 

 لعالسيغ.ا
بادغ ذؼ بجء: يتػىع بعس الشاس أف الجعػة إلى 
هللا ىي اختراص يقـػ بو بعس الخبخاء، مع أف 
الحقيقة التي قج ال نشتبو إلييا أف الجعػة إلى هللا 
فخض عيغ عمى كل مدمع، ولكغ في حجود ما يعمع 
ومع مغ يعخؼ، والجعػة إلى هللا كفخض عيغ عمى 

ع مغ يعخؼ، أؼ كل مدمع، في حجود ما يعمع وم
إنداف حزخ خصبة جسعة، تأثخ بسػضػعيا تأثخًا 
كبيخًا، ذكخ مزسػنيا ألىمو، وألوالده، ولدوجتو، 

 وألقخبائو، في لقاء، في سيخة، فحيشسا تشقل ما سسعت والشبي قاؿ: 
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 ))بمُِّغػا عشي ولػ آية ((
 ]أخخجو البخارؼ والتخمحؼ عغ عبج هللا بغ عسخو بغ العاص[

هللا بيحا السعشى فخض عيغ عمى كل مدمع، لكغ الذخط في حجود ما تعمع ومع مغ تعخؼ، الجعػة  فالجعػة إلى
إلى هللا كفخض كفاية عمى قمة مغ العمساء تعسقػا في الجيغ، تبحخوا فيو، تفخغػا لو، ىحا العسل الجعػة إلى هللا فيسا 

 يقػؿ هللا: 

 َخْيِخ َوَيْأُمُخوَف ِباْلَسْعُخوِؼ َوَيْشَيْػَف َعِغ اْلُسْشَكِخ ﴾﴿ َوْلَتُكْغ ِمْشُكْع ُأمٌَّة َيْجُعػَف ِإَلى الْ 
 [174] سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

ىحه الجعػة فخض كفاية إذا قاـ بيا البعس سقصت عغ الكل، مثبًل أنا تاجخ يجب أف آخح مغ الجيغ ما لي عبلقة 
ا الجاعية فيشبغي أف يتبحخ، أف يتعسق، أف يقجـ بو، وأحكاـ البيع والذخاء، وأركاف اإليساف، وأركاف اإلسبلـ، أم

 اإلجابة الرحيحة، أف يجيب عغ أؼ سؤاؿ ميسا بجا عػيرًا ألنو متفخغ ليحا العسل.

فالحؼ أريج أف أقخره بيحا المقاء الصيب، وأنا أسعج الشاس بيحا المقاء، أف الجعػة إلى هللا دعػتاف، دعػة فخض عيغ 
ومع مغ يعخؼ، أما الجعػة إلى هللا كفخض كفاية فيقـػ بو البعس متبحخيغ،  عمى كل مدمع في حجود ما يعمع،

 متعسقيغ، متػسعيغ، ويسمكػف األدلة، واإلجابات الرحيحة، ىحا العسل مغ أعطع األعساؿ إلى هللا.

 األستاذة وداد:

صعجة كي تجعػ ىػ يذبو نذاط التجار الرغار اآلف أماـ الذخكات الكبخػ، أنت كجاعية تعسل اآلف عمى كل األ
العالع اإلسبلمي لسا فيو خيخىع وصبلحيع في شتى السجاالت، لكغ نذاشكع يبقى نذاشًا صغيخًا إذا لع تجعسو 

 الحكػمات ىل ىحا صحيح؟.

 دور الحكػمة في دعع الجاعية اإلسبلمي :

 الجكتػر راتب:
، يدتسع ليحه وهللا ال شظ أف دعع الحكػمة لو أثخ كبيخ ججًا، أنا لي دروس في إذاعة أرب ع ساعات في اليـػ

الجروس مبلييغ، شبعًا لػال أف الحكػمة مػافقة عمى ىحا لسا سسحت بحلظ فميا دور إيجابي، ودائسًا الحكػمة تخيج 
مغ الجاعية أف يكػف في اختراصو، أما إذا تجاوز اختراصو فيشاؾ مذكمة، فسا داـ أنت تجعػ إلى هللا وفق 
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ط آيات القخآف الكخيع واألحاديث الشبػية عمى واقعشا، وتقجـ حمػاًل ليحه األمة فيحا مشيج هللا، وبذكل حكيع، وتدق
 الذيء تخحب بو الحكػمة أيسا تخحيب.

 األستاذ مشيخ:
نخيج أف نخػض أكثخ في جػىخ ىحه القزية قزية الجعػة إلى هللا في الػاقع السعيذي، بعج إذنكع شيخي الفاضل 

نحغ قسشا بعسمية تحميمة لمػاقع السعيذي الحؼ فخض عمى العالع اإلسبلمي نجج أف  الذيخ دمحم راتب الشابمدي، إذا
تصػر وسائل االتراؿ، وأجيدة اإلعبلـ، ومخاكد السعمػمات أضحت تداىع في تذكيل العقػؿ، وصياغة العادات، 

زواج مغ أزواجيع، وتشطيع العبلقات االجتساعية، وتخبية األذواؽ حتى إنيا صارت تخصف األوالد مغ آبائيع، واأل
وأصبح السجتسع السدمع في دور الستمقي الستأثخ، ال الفاعل السؤثخ، قخاءة الجكتػر الشابمدي ليحا الػاقع الحؼ 
يعيذو السجتسع في عيج التكشػلػجيا، واالنتخنيت، وغدو الفزاء، والسجتسع اإلسبلمي يعير ىحا التخمف، والغخب 

 تقػد العالع.يشطخ إليشا كأمة متخمفة ال ترمح أف 

 أية أمة تخيج أف تتقجـ عمييا أف تعشى بالذباب ألنيع عرب األمة وقػاميا :

 الجكتػر راتب:

أقػؿ لظ ىحه الكمسة: كاف القػؼ فيسا مزى يجبخنا 
بالقػة السدمحة عمى أف نفعل ما يخيج، لكشو اآلف 

عمى أف نخيج ما  -السخأة  -يجبخنا بالقػة الشاعسة
مخيفة تخيج مغ ىحا  يخيج، لحلظ ىشاؾ خصط

السػاشغ أف يبتعج عغ مبادئو وقيسو عغ شخيق إثارة 
شيػاتو، فتجعع السحصات اإلباحية مغ قبل جيات 
قػية ججًا مغ أجل تسديق العالع اإلسبلمي، وصخؼ 
الذباب عغ مبادئيع وقيسيع، وأىجافيع الػششية 

لحلظ الخصة كبيخة ججًا، نحتاج إلى وعي كبيخ، والقػمية، إلى االنغساس في السمحات اآلنية، وضياع ىحا الذعب، 
نحتاج إلى تػعية، نحتاج إلى أف نشيس بيؤالء الذباب، أنا أرػ أف أية أمة تخيج أف تتقجـ عمييا أف تعشى 

 بالذباب، ألنيع عرب األمة، وقػاـ األمة ومدتقبل األمة.
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 األستاذ مشيخ:

خب يسمظ القػة وال يسمظ الحق، ونحغ نسمظ الحق وال نسمظ بعج إذنظ أخت وداد دائسًا في الشفذ نقصة بشقصة، الغ
 القػة، كيف تقخؤوف ىحه السفارقة العجيبة؟

 القػة ال ترشع الحق ولكغ الحق يرشع القػة :

 الجكتػر راتب:
وهللا الحقيقة القػة ال ترشع الحق، ولكغ الحق يرشع القػة، ىحه مقػلة ميسة ججًا: القػة وحجىا غاشسة، والشاس 

وف مشيا، لكغ الحق إذا دعستو القػة يفعل السدتحيل، فمحلظ أنا ال أريج إسبلمًا ضعيفًا، إسبلمًا متمقيًا، إسبلمًا يشفخ 
يخزع لتخصيط بعيج عشو، أريج إسبلمًا قػيًا، ىػ يخصط، لحلظ قالػا: إف لع تخِصط ُيخَصط لظ، إف لع تكغ رقسًا 

ال بج مغ التػعية، األمة بحاجة إلى أف نشيس بفكخنا، صعبًا أصبحت رقسًا سيبًل وتافيًا في خصة العجو، 
بسبادئشا، بقيسشا، ودائسًا وأبجًا يخيج الغخب مغ الببلد اإلسبلمية أف تشدى ماضييا السذخؼ، أف تشدى مبادئيا 
وقيسيا، وأف يكػف ىحا اإلنداف ألعػبة بيج السحصات الفزائية، فمحلظ ىحه السحصات الفزائية التي تيجؼ إلى 

 ؿ السجتسع بعخض األفبلـ اإلباحية ىحه السحصات يجب أف تحارب محاربة قػية.انحبل
 األخت وداد:

في ضل التكشػلػجيا ووسائل االتراؿ الحجيثة دكتػر في زماف مزى كاف الجعاة يكػنػف عمى السباشخ مع 
ات التمفديػف كيف الذعػب، مع الستمقيغ، مع السجعػيغ، يجعػنيع، ويجيبػف عغ أسئمتيع، اآلف أنتع وراء شاش

 تتفاعمػف مع ىحه الجساىيخ التي قج تفيسكع وقج ال تفيسكع التي قج ترػغ فتػاكع أو آراءكع عكذ ما تخيجوف؟

 تأليف القمب أعسق أثخًا وأقرخ أمجًا :

 الجكتػر راتب:
أنا أرػ أف  قيل: إما أف تؤلف القمػب، وإما أف تؤلف الكتب، ويقاس عمى الكتب الفزائيات والذاشة، والتػاصل،

تأليف القمب أعسق أثخًا، وأقرخ أمجًا، اإلماـ الغدالي بجروسو كاف عشجه أربعسئة عسامة بجرسو، لكغ لػال اإلحياء 
لسا كاف الغدالي، أما التػاصل عبخ الفزائيات فيحه أقل أثخًا، لكشيا أشػؿ أمجًا، فإما أف تؤلف القمػب، وإما أف 
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لفزائيات، والشذخ التمفديػني، تأليف القمػب أعسق أثخًا، وأقرخ أمجًا، ما داـ تؤلف الكتب، أنا أحسل عمى الكتب ا
 الجاعية حي يخزؽ فجعػتو حيشسا يدتخجـ وسائل الشذخ الحجيثة وىشاؾ شاىج قخآني ليحا: 
 ﴿ َوَما َأْرَسْمَشا ِمْغ َرُسػٍؿ ِإالَّ ِبِمَداِف َقْػِمِو ﴾

 [4] سػرة إبخاىيع اآلية: 

لتفديخ: لداف القـػ وسائل الشذخ في عرخه، فأنا حيشسا ألقي خصبة في جامع ضخع لسجة وقاؿ بعس عمساء ا
نرف ساعة عشجؼ أربعة آالؼ في األسبػع ، أما حيشسا أستخجـ االنتخنيت فيشاؾ مػقع يجخل عمى االنتخنيت 

، ىحه دعػة واسعة ججًا، فأنا مغ أنر ، يدحب ثسانسئة ألف ممف باليـػ ار أف نجسع بيشيسا، مميػف إنداف في اليـػ
 أف نجسع بيغ تأليف القمػب و تأليف الكتب و استخجاـ وسائل الشذخ في الحجيث.

 األستاذ مشيخ:

 شبعًا ومشياج الخسػؿ كاف في تأليف القمػب بأنو ألف ىحه القمػب، وىحا ىػ مشيج الجعػة الحق.

 األخت وداد:

الحجيثة الجعػة إلى هللا، لكغ أضغ بأف مدألة الجعػة  أخ مشيخ عفػًا، نخيج أف نتحجث وأف ندألظ مشيجية الجعػة
إلى هللا، ومشيج الجعػة إلى هللا قج تجاوزه الدمغ، قج كتب فيو الجعاة القجماء، وقج أسدػا، ووضعػا نقاط الجعػة، 
وكيف يكػف الجاعية، وصفات الجاعية، شػر إثبات عطسة اإلسبلـ ىػ الصػر األوؿ وصبلحيتو لكل زماف ومكاف، 

دعػة الشاس إلى التسدظ بو والفخخ بتعاليسو، جاء شػر بعجه، ىػ شػر بياف شخؽ الجعػة إلى هللا تعالى، وتثبيت و 
الجعاة وشخد الذبيات عغ شخيقيع، الصػر الحؼ يشبغي أف نعتشي بو اآلف في ىحا الدماف و أف نتحجث عشو ىػ 

ؼ مدألة التػريث الجعػؼ كيف تػرثػف الصػر السخرز إلى الجعاة إلى هللا، وكيف نػرث ليع الجعػة، أ
 بحدبانكع عالسًا وبحدبانكع داعية الجعػة إلى مغ يأتي بعجكع؟
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 رجل الجيغ ال يسكغ أف ُيتبع إال إذا رأى الشاس أف واقعو مصابقًا ألقػالو :

 الجكتػر راتب:
برخؼ الشطخ عغ بادغ ذؼ بجء: أنا أنتفع مغ أؼ شبيب برخؼ الشطخ عغ سمػكو، أنتفع بسيشجس عسبلؽ 

سمػكو، إال عالع الجيغ ال يشتفع بو إال إذا جاء سمػكو مصابقًا ألقػالو، يشفخد عالع الجيغ مغ بيغ جسيع العمساء أنو 
ال يشتفع بو إال إذا وجج الشاس في سمػكو ما يؤكج كبلمو، وإال صار ىشاؾ انفراـ خصيخ ججًا، ألف عالع الجيغ إذا 

غيخ إسبلمي، يقاؿ لو: يا شبيب شب لشفدظ، يقاؿ لو: أنت تتحجث عغ نطاـ ال كاف بيتو غيخ إسبلمي، سمػكو 
 يصبق، والجليل أنظ ال تصبقو.

لحلظ أنا أقػؿ: بيت الجاعية جدء مغ دعػتو، عسل الجاعية جدء مغ عسمو، أنا أرػ اآلف الجاعية إلى هللا البج مغ 
خآف كػف ناشق، والشبي عميو الربلة والدبلـ قخآف أف يخاه الشاس مدمسًا متحخكًا، ألف الكػف قخآف صامت، والق

يسذي، السدمع اآلف يخيج أف يخػ داعية يسذي عمى قجميغ أمامو، صادؽ، أميغ، بالعكذ أنا اختخعت ىحا 
السرصمح: الجعػة الرامتة، أنت أميغ أمانتظ وحجىا دعػة صامتة، أنت صادؽ صجقظ دعػة صامتة، يدتصيع 

باستقامتو والتدامو بسشيج الشبػؼ الكخيع أف يكػف داعية وىػ ساكت، الشاس  أؼ تاجخ، أؼ مػضف، أؼ صشاعي
 يتعمسػف بعيػنيع ال بآذانيع، وبيغ األذف والعيغ أصابع، يتعمسػف بعيػنيع.

أنا أقػؿ: رجل الجيغ ال يسكغ أف ُيتبع إال إذا رأػ الشاس واقعو مصابقًا ألقػالو، ىحه نقصة دقيقة ججًا، لحلظ أؼ 
أنت بحاجة إلى ميشجس لمبشاء، ال ييسظ اتجاىو الجيشي، ال ييسظ أفكاره، ييسظ عمسو فقط، إال عالع عالع آخخ 

 الجيغ أنت بحاجة إلى سمػكو الحؼ يؤكج صجقو في الجعػة.
 األستاذ مشيخ:

حتى الفتػحات اإلسبلمية انتذخت عغ شخيق السعامبلت وسمػكات التجار، ولع تشتذخ عبخ الدبلح كسا يّجعي 
 ب.الغخ 

 الجكتػر راتب:
فيسا أذكخ أف عذخة مدمسيغ ذىبػا إلى ماليديا، اآلف ماليديا مع إنجونيديا فييسا مئتاف و خسدػف مميػف مدمع عغ 
شخيق التجار السدمسيغ، فساداـ السؤمغ صادقًا، أميشًا، مشرفًا، عاداًل، ىحه دعػة كبيخ، فالحؼ ضعف اإلسبلـ 

 وجػد فكخ نيخ لكغ تصبيق ال يػجج.
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 ألخت وداد:ا
ىحا الذخيف أبػ بكخ بغ زيغ العابجيغ نذخ اإلسبلـ في جدر السااليػ، فجانت الخقاب هلل سبحانو وتعالى بعج أف 
كانػا يعبجوف األوثاف، كاف وده أمة، دكتػر أريجؾ أف تعػد إلى الشقصة التي ابتجأتيا مع حزختظ كيف تػرثػف 

 ؟.الجعػة إلى مغ بعجكع، ما ىي شخؽ تػريث الجعػة

 شخؽ تػريث الجعػة :

 الجكتػر راتب:
وهللا شبعًا أقػؿ لظ كمسة وقج تكػف مؤلسة: أف الجاعية إذا تفػؽ في دعػتو ولع يفكخ فيسغ يخمفو ضاعت دعػتو، 
بسجخد مػتو انتيت دعػتو، لكغ البصػلة أف تعير ما بعج الجعػة، أف تييئ رجااًل عمى مشيجظ، وعمى شاكمتظ، 

 مػبظ، ليكػنػا خمفاء لظ، لحلظ سيجنا زكخيا: وعمى مبادئظ، وعمى أس
 ﴿ َفَيْب ِلي ِمْغ َلُجْنَظ َوِلّيًا * َيِخُثِشي َوَيِخُث ِمْغ َآِؿ َيْعُقػَب ﴾

 [5] سػرة مخيع اآلية: 

فسشيج القخآف أف يبحث الجاعية عسغ يخمفو في 
الجعػة، مغ يجعل ىحه الجعػة مدتسخة، وأنا أرػ 

ف العمساء الرادقيغ، وىحا مغ فزل هللا عد وجل أ
أنا أرػ أف إكخاـ هللا ليع أف دعػتيع استسخت بعج 
وفاتيع، هللا يييئ أناسًا تعمسػا مشيع عمسًا صحيحًا، 
وأخمرػا في دعػتيع، فكاف ىؤالء التبلميح الحيغ 
تخبػا عمى يج ىحا العالع الجميل خمفاء لو في 

 الجعػة.
بعج مػتيع بعذخيغ عامًا، ىحه بصػلة، أنا أقػؿ: مغ عبلمات أنا أذكخ عمساء كثخ في الذاـ دعػتيع مدتسخة 

 اإلخبلص ال أف تفكخ في حياتظ، أف تفكخ بعج مساتظ، مغ يخمف ىحه الجعػة؟.
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 األستاذ مشيخ:

دائسًا في مجاؿ الجعػة أود أف أتصخؽ إلى نقصة شخحيا البعس، وىي أف الجاعية السدمع الحالي أضحى يخاشب 
يًا في ضل ىحا التصػر الخىيب الحؼ يذيجه العالع، وخاصة العالع الغخبي، ونحغ نعمع أف السجتسع خصابًا عاشف

الغخب السادؼ قج تجاوز الخصاب العاشفي الحؼ ال يداؿ بعس الجعاة متسدكيغ بو، ولعل ىحا سبب مغ أسباب 
ًا حتى نكػف في مػقع تعثخ الجيغ كسا يخػ البعس، ألع يحغ الػقت كي نخاشب الغخب خصابًا عقميًا عمسيًا عسمي

 السؤثخ ال الستأثخ؟ ما رأيظ في ىحا؟.

 الجاعية السػفق يجب أف يغحي عقػؿ أخػانو بالعمع الرحيح وقمػبيع بالقيع األخبلقية :

 الجكتػر راتب:
لئلجابة عغ ىحا الدؤاؿ أقػؿ: ما اإلنداف؟ اإلنداف عقل يجرؾ، وقمب يحب، وجدع يتحخؾ، ما غحاء العقل؟ 

حاء القمب؟ الحب، ما غحاء الجدع؟ الصعاـ والذخاب، فحيشسا يقجـ الجاعية لتبلميحه غحاء لعقػليع وىػ العمع، ما غ
العمع، وغحاء لقمػبيع وىػ الحب، حب هللا عد وجل، ويجفعيع إلى العسل ليأكمػا مغ كدب أيجييع، ىحا الجاعية 

قل حاجتو العمع، والقمب حاجتو الحب، يكػف عشج هللا مػفقًا، ألنو أعصى كل جانب في اإلنداف حاجتو، فالع
 والجدع حاجتو الصعاـ والذخاب.

فالعالع والجاعية الحؼ ال يحث أخػانو عمى العسل لمكدب السذخوع أخصأ خصأ كبيخًا، ىحا زىج في غيخ محمو، 
سا اكتفى والعالع الحؼ ال يشسي عقػؿ أخػانو بالسعخفة الرحيحة الجقيقة بالذػاىج والشرػص أخصأ خصأ جدسيًا حيش

بالقمب، والعالع الحؼ يشسي عقل أخػانو وال يشسي قمػبيع بالحب هلل عد وجل أخصأ خصأ كبيخًا، كسا أف اإلنداف 
عقل يجرؾ، وقمب يحب، وجدع يتحخؾ، الجاعية السػفق يجب أف يغحؼ عقػؿ أخػانو بالعمع الرحيح، باألدلة 

 يغحؼ أجداميع بجعػتيع إلى العسل، ألف: القاشعة، ويغحؼ قمػبيع بالقيع األخبلقية والجسالية، و 
ْفمى((  ))اليُج العميا خيخ مغ اليِج الدُّ

 ]أخخجو البخارؼ ومدمع وأبػ داود والشدائي ومالظ عغ عبج هللا بغ عسخ[
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 األخت وداد:

ي لعل ىحه خصػة أستاذ إلى الػصػؿ إلى السحػر الثاني الحؼ نخيج أف نتحجث عشو أال وىػ محػر اإلعجاز العمس
 في القخآف والدشة، فقط أستاذ ىحا يحكخنا بقػلو تعالى سبحانو: 

 ﴿ َفاْعَمْع َأنَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ َّللاَُّ ﴾
 [19] سػرة دمحم اآلية: 

ىي دعػة مغ هللا سبحانو وتعالى كي يتبلـز العمع واإليساف، ويختبط الجيغ بالسعخفة العقمية، وأف يتجانذ العمع 
 لجيغ ويتدانجا.العقمي والشقمي مع ا

 لػال الجليل لقاؿ مغ شاء ما شاء :

 الجكتػر راتب:
 أنا أريج أف أذكخ اآلية التي ذكختيا، قػلو تعالى: 

 ﴿ َفاْعَمْع ﴾
 ما قاؿ: فقل، ألع يقتِس البحث والجرس والجليل والتحميل؟ 

 ﴿ ُقْل َىِحِه َسِبيِمي َأْدُعػ ِإَلى َّللاَِّ َعَمى َبِريَخٍة ﴾
 [178آلية: ] سػرة يػسف ا

 ما معشى بريخة؟ أؼ ىشاؾ دليل، و تعميل، و حكسة. 

 ﴿ َأَنا َوَمِغ اتََّبَعِشي ﴾
 [178] سػرة يػسف اآلية: 

فالحؼ يقجـ الجيغ عمى أنو شيء مفخوض فخض عمى اإلنداف دوف محاورة، دوف تعميل، دوف تحميل، ىحا ال يكػف 
 عمى مشيج رسػؿ هللا، 

 ﴾﴿ َأَنا َوَمِغ اتََّبَعِشي 
 لحلظ لػال الجليل لقاؿ مغ شاء ما شاء.
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 األستاذ مشيخ:

نحكخ مدتسعيشا األفاضل بأف ضيف إذاعة القخآف الكخيع اليـػ ىػ األستاذ الفاضل الجكتػر دمحم راتب الشابمدي، 
رئيذ ىيئة اإلعجاز لمقخآف الحؼ ىػ بديارة لمجدائخ، مدتزافًا مغ ىيئة اإلعجاز لمقخآف والكتاب والدشة، مغ 

 مكتب الجدائخ، وذلظ مغ أجل إلقاء الشجوات والسحاضخات في كافة أنحاء القصخ الجدائخؼ.

 نعػد لمحجيث مع األستاذ الفاضل دمحم راتب الشابمدي بعج االستخاحة قميبًل مع ىحا الفاصل اإلنذادؼ.

 الجكتػر راتب:

ردتيسا معًا فعميظ بالعمع، والعمع ال يعصيظ إذا أردت الجنيا فعميظ بالعمع، وإذا أردت اآلخخة فعميظ بالعمع، وإذا أ
 بعزو إال إذا أعصيتو كمظ، فإذا أعصيتو بعزظ لع يعصظ شيئًا.

 األستاذ مشيخ:

مخحبًا بكع مغ ججيج في إذاعة القخآف الكخيع في رحاب خاص يجسعشا بالذيخ الفاضل دمحم راتب الشابمدي رئيذ 
الجدائخ مغ شخؼ الييئة العالسية لئلعجاز العمسي في القخآف  ىيئة اإلعجاز القخآني الحؼ ىػ مػجػد حاليًا في

والدشة، في مكتب الجدائخ، والحؼ يسثمو اليـػ في إذاعة القخآف الكخيع الجكتػر الفاضل فػزؼ رمزاف، كسا يدعجني 
 أف أرحب بالزيف العديد فاروؽ الذػيكي مجيخ أعساؿ الذيخ دمحم راتب الشابمدي.

ا قج دخمشا إلى محػر اإلعجاز العمسي في القخآف والدشة وأعتقج أف األخت وداد لجييا ما إذًا قبل ىحا الفاصل كش
 تقػؿ في ىحا السحػر.

 األخت وداد:

صحيح أخي مشيخ، فزيمة الجكتػر يخػ البعس أف الحجيث عغ اإلعجاز العمسي لمقخآف الكخيع بجعة اختمقيا 
 بجعة السداعجة فصاروا بيا ىشا وىشاؾ، فسا ردكع؟.الجكتػر مػريذ بػكاؼ، وأف السدمسيغ أعجبتيع ىحه ال
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 شيادة هللا لخمقو أف ىحا اإلنداف الحي بعثو ىػ رسػلو تكػف عغ شخيق السعجدة :

 الجكتػر راتب:
 الحقيقة التي البج مغ البحث فييا أف األنبياء الدابقيغ، أسأؿ أنا ىحا الدؤاؿ كيف يذيج هللا ليع أنيع رسمو؟ 

سل نبيًا كخيسًا، قاؿ ليع: أنا رسػؿ هللا عد وجل أر 
هللا، كيف يذيج هللا لخمقو أف ىحا اإلنداف رسػلو، 
شيادة هللا لخمقو أنو رسػلو عغ شخيق السعجدة 
الحدية، سيجنا مػسى ضخب البحخ فأصبح شخيقًا 
 يبدًا، سيجنا عيدى أحيا السػتى، إلى آخخه.
لكغ الشبي عميو الربلة والدبلـ ىػ خاتع األنبياء 
والسخسميغ، ورسالتو خاتسة الخساالت، فإذا كانت 
السعجدة حدية، السعجدة الحدية كتألق عػد الثقاب 

تألق ىحا العػد واشتعل ثع انصفأ، أصبح خبخًا يرجقو مغ يرجقو، ويكحبو مغ يكحبو، لكغ دعػة الشبي صمى هللا 
 عميو وسمع لكل أمع األرض. 

 ْمَعاَلِسيَغ ﴾﴿ َوَما َأْرَسْمَشاَؾ ِإالَّ َرْحَسًة لِ 
 [ 177] سػرة األنبياء اآلية: 

وىي خاتسة الجعػات، فبلبج مغ أف تكػف السعجدة التي يذيج هللا لو بيا مدتسخة مع دعػتو إلى قياـ الداعة، ولغ 
 تكػف السعجدة مدتسخة إال إف كانت عمسية، األنبياء الدابقػف السعجدات حدية، ىع ألقػاميع. 

ـٍ َىا  ٍد ﴾﴿ َوِلُكلِّ َقْػ
 [7] سػرة الخعج اآلية: 

ألقػاميع فقط، فالسعجدة حدية، ىحا العػد انصفأ لكغ أصبح خبخًا، قػمو شاىجوه، أما الشبي لكل األمع والذعػب، 
 إذًا فبلبج مغ أف تكػف معجدتو عمسية.
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 شيادة هللا لشبيو أنو نبيو عغ شخيق آيات اإلعجاز العمسي :

 فدخ القخآف الكخيع كمو مغ خبلؿ أحاديثو، إال أف الحؼ ال يرجؽ أف ألفًا وثبلثسئة الحؼ يمفت الشطخ أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص
آية ما تحجث الشبي عشيا إشبلقًا، وال كمسة لساذا؟ ما الحكسة؟ لػ أف الشبي عميو الربلة والدبلـ شخحيا شخحًا 

حيا شخحًا يقشعشا ألنكخ عميو أصحابو، يػافق السدتػػ العمسي في عيجه ألنكخنا عميو ىحا الذخح نحغ، ولػ شخ 
كيف أعخض الشبي عغ شخح اآليات الكػنية شيء ال يرجؽ، حكسة بالغة ججًا، فيحه اآليات كل آية ليا عرخ، 
ىحا العرخ يطيخ عطستيا، فكأف شيادة هللا لشبيو أنو نبيو عغ شخيق آيات اإلعجاز، فكمسا تقجـ العمع كذف 

 أضخب مثبًل قاؿ تعالى: جانبًا مغ جػانب ىحه اآليات، 
ْجِع ﴾ َساِء َذاِت الخَّ  ﴿ َوالدَّ

 [11] سػرة الصارؽ اآلية: 

قجيسًا الذيء الحؼ بيغ أيجؼ العمساء أف بخار الساء يرعج إلى الدساء يخجع مصخًا، فمسا اكتذف شبقة األثيخ 
قة ما كاف بث تمفديػني، وال اكتذف أف ىحه الصبقة ىي التي تخد السػجات الكيخشيدية إلى األرض، لػال ىحه الصب

ىحا الجرس اإلذاعي، لػال أف ىشاؾ شبقة في أعالي الجػ اسسيا شبقة األثيخ تخد األمػاج الكيخشيدية إلى األرض 
 ما كاف تػاصل تمفديػني، وال إعبلمي، وال إذاعة إشبلقًا.

 فتقػؿ: 

ْجِع ﴾ َساِء َذاِت الخَّ  ﴿ َوالدَّ
ع ثبت أف ىشاؾ آالؼ مبلييغ السجخات، وكل مجخة فييا آالؼ مبلييغ الكػاكب، تخخج شبقة األثيخ، اآلف تقجـ العم

 وكل كػكب يجور حػؿ كػكب آخخ، ويخجع إلى مكاف انصبلقو الشدبي، 

ْجِع ﴾ َساِء َذاِت الخَّ  ﴿ َوالدَّ
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 مػضػع اإلعجاز العمسي ىػ السادة األولى التي تقشع الغخب باإلسبلـ :

خآف الكخيع العمسية تعج أحيانًا سبقًا عمسيًا، لحلظ ىشاؾ مئات كبار العمساء في العالع شيء دقيق ججًا، آيات الق
أسمسػا عغ شخيق اإلعجاز، ىػ كذف حقيقة اآلف يأتي القخآف قبل ألف و خسدسئة عاـ يحكخىا بذكل واضح 

 ججًا: 
ْوَجْيِغ الحََّكَخ َواأْلُْنَثى * ِمْغ ُنْصَفٍة ﴾  ﴿ َوَأنَُّو َخَمَق الدَّ

 [45] سػرة الشجع اآلية: 

كػف الجشيغ ذكخ أو أنثى مغ الشصفة، ىحه محكػرة بآية قخآنية اآلف كذفت، فمحلظ أنا أرػ أف مػضػع اإلعجاز 
العمسي ىػ السادة األولى التي تقشع الغخب باإلسبلـ، لكغ ىحا اإلعجاز لو مشيج، ىحا اإلعجاز مشيجو أف تكػف 

 يختمف عمييا اثشاف في األرض، وأف تكػف اآلية القخآنية قصعية الجاللة، وأف القزية العمسية مقصػعًا برحتيا، ال
يكػف التصابق عفػيًا وتامًا، إذا تػافخت اآلية الكػنية الػاضحة الجقيقة الرحيحة، واآلية القخآنية ذات السعشى 

عػاًل لتيجيع الجيغ، ألف الغخب الػاضح األساسي، وكاف ىشاؾ تصابقًا تامًا وعفػيًا فيحا إعجاز، وإال كاف اإلعجاز م
خبيث ججًا، يأخح ىحا التفديخ ليحه اآلية، يشقس القزية العمسية فييا، فإذا نقزو فيحه القزية نقس لآلية، فمحلظ 
أخصخ شيء أف يكتب باإلعجاز مغ ليذ خبيخ فيو، أف يأتي بسقػلو عمسية يخبصيا بآية ربصًا عذػائيًا متكمفًا، 

 قػؿ لظ مثبًل: يقػؿ لظ: ىحا إعجاز، ي

 ﴿ ِفي َرؽٍّ َمْشُذػٍر ﴾
 [3]سػرة الصػر اآلية: 

 قاؿ: سيجؼ ىحا. 

َدٍة ﴾  ﴿ ِفي َعَسٍج ُمَسجَّ
 [9] سػرة اليسدة اآلية: 

الكيخباء، شيء مزحظ، مزحظ ججًا، اإلعجاز العمسي يعج أكبخ أداة إقشاع اآلف لمغخب، وقج يكػف معػاًل لتيجيع 
 اإلسبلـ.

 األستاذ مشيخ:

كشت قج استسعت إليكع في محاضخة حػؿ اإلعجاز العمسي عغ البعػضة، كشت قج استسعت إلى ىحه السحاضخة أنا 
 اليامة ججًا، أف هللا سبحانو وتعالى جعل السعجدات في أحقخ الحيػانات ليذ فقط في السجاؿ العمسي في الدساء.
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 آيات هللا في اآلفاؽ :

 الجكتػر راتب:
شبعًا متى  -، والبعػضة واحج عمى ألف مغ الغخاـ، ىحه البعػضة في رأسياالحػت وزنو مئة و خسدػف ششاً 

عخفت ذلظ الحقيقة؟ حيشسا صشع السجيخ اإللكتخوني، السيجخ التقميجؼ العادؼ السيكخوسكػب يكبخ ثسانية 
مئة عيغ، وفي فسيا ثسانية و  -أضعاؼ، أما ىحا فيكبخ خسدسئة ألف مخة، وضعت البعػضة تحت ىحا السجيخ

 ربعػف سشًا، وفي صجرىا ثبلثة قمػب، قمب مخكدؼ، وقمب لكل جشاح.أ
اآلف ىحه البعػضة تسمظ جيازًا ال تسمكو الصائخات، جياز استقباؿ حخارؼ، ىي ال تخػ األشياء ال بأشكاليا، وال 
ألف مغ بألػانيا، وال بأحجاميا، ولكغ تخػ األشياء بالحخارة فقط، حداسية ىحا الجياز في البعػضة واحج عمى 

الجرجة السئػية، حزختظ تسدظ السيداف الحخارؼ بجقة بالغة، ببرخ قػؼ ججًا، فتخػ أف حخارتظ مثبًل سبع و 
ثبلثػف وثبلثة أرباع الجرجة، أنا أعتقج أف اإلنداف شاقتو ربع درجة، أما ىحه البعػضة فحداسية ىحا الجياز واحج 

از تحميل دـ، ما كل دـ يشاسبيا، يشاـ أخػاف عمى سخيخ عمى ألف مغ الجرجة السئػية، ىحه البعػضة عشجىا جي
واحج، األوؿ يدتيقع وقج ممئ بمدع البعػض، والثاني ال يػجج معو شيء إشبلقًا، تفحز الجـ، فإذا ناسبيا أخحت 
مشو، اآلف لػ أنيا غخزت خخشػميا في جدع الصفل لزخبيا وقتميا، تزع مادة مخجرة، ثع تعصي مادة مسيعة لمجـ 

ـ اإلنداف سسج، أواًل تحمل الجـ، تسيع الجـ، تستز الجـ، متى يذعخ اإلنداف بػخد البعػضة؟ بعج أف تصيخ ألف د
 البعػضة إلى سساء الغخفة بحيث يشتيي السخجر، فيحذ بألع يقـػ ويزخبيا، وىي تزحظ عميو في سساء الغخفة. 

 ػَضًة َفَسا َفْػَقَيا ﴾﴿ ِإفَّ َّللاََّ اَل َيْدَتْحِيي َأْف َيْزِخَب َمَثبًل َما َبعُ 
 [26] سػرة البقخة اآلية: 

 األخت وداد:

 هللا تعالى قج أرانا آياتو في األفاؽ، فيل ندعع دكتػر بأف القخآف كتاب عمع أـ ال؟ أو كتاب شب أو فمظ؟. 
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 القخآف كتاب ىجاية لمبذخ :

 الجكتػر راتب:
زايا عمسية، لكغ ليذ كتاب عمع، أنا ال أقجر أف أقخأ عغ ال، ال، كمو غمط، القخآف كتاب ىجاية لمبذخ، استخجـ ق

الجيػلػجيا في القخآف الكخيع، ىشاؾ إشارة بديصة، وكتاب ىجاية، فإذا حسمشاه شيئًا باألصل هللا تعالى ما أراده، 
 أراده ىجاية لشا، ىشاؾ قزايا عمسية كثيخة ججًا، لكغ ليذ كتاب عمع، ليذ كتاب جيػلػجيا.

 األخت وداد:
خاتع العقػؿ، ىػ يخبط بيغ عقل اإلنداف وعجائب الكػف، مع إرشاد إليي يكسل قرػر ىحا العقل، ويزبط  ىػ

 مديختو.
 الجكتػر راتب:

القخآف الكخيع بعج قخأتو بتجبخ وتعسق، يكتذف اإلنداف حقيقة بجييية، أف الحؼ خمق األكػاف ىػ الحؼ أندؿ ىحا 
 القخآف.

 األستاذ مشيخ:
دمشا نتحجث عغ اإلعجاز العمسي، لػ تحجثتع لشا قميبًل عغ ىحه الييئة التي تخأسػنيا ىيئة  سبحانو وتعالى، ما

اإلعجاز القخآني في الكتاب والدشة، نذاشات ىحه الييئة عبخ العالع، ىي ليدت نفذ ىيئة التي يخأسيا عبج هللا 
 السرمح؟.

 جكتػر راتب :لسحة عغ ىيئة اإلعجاز القخآني في الكتاب والدشة التي يخأسيا ال

 الجكتػر راتب:
ال ىيئة ثانية، أنا أقػؿ لظ: أنا عشجؼ قشاعة دقيقة ججًا أف ىحا العرخ عرخ عمع، وحيشسا تأتي بحقيقة ديشية 
مجعػمة بالعمع الرحيح، ىحه مقبػلة اآلف، لحلظ أنا مغ خبلؿ خصبي لخسذ وثبلثيغ سشة، دائسًا الخصبة الثانية 

، ما الحؼ فعمتو؟ جسعت ىحه السػضػعات العمسية في الخصبة الثانية في خسذ مػضػع عمسي باإلعجاز تقخيباً 
وثبلثيغ سشة في مؤلف، نقحتو، دققتو، وأصبح مػسػعة اإلعجاز العمسي، مصبػع بعذخيغ شبعة إلى اآلف خبلؿ 

ية عمسية سشتيغ تقخيبًا، فيحا الكتاب ىػ مدتقى مغ خصب عمسية، ألقيتيا بخسذ وثبلثيغ سشة، كشت أربط بيا قز
بآية كػنية، فيحا الخبط دقيق ججًا، أحيانًا اإلنداف يتػىع أف الجيغ شيء قجيع، وعشجه قشاعة أف العمع شيء كبيخ، 
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أما حيشسا يقخأ آيات اإلعجاز يخػ أف الحؼ خمق األكػاف ىػ الحؼ أندؿ ىحا القخآف، يعتد أف العمع السعاصخ 
 ضسغ القخآف الكخيع مػجػد كمو بذكل محىل.

بيحا الجيغ إال اإلعجاز العمسي، وبعس  -وليكغ مغ يكغ  -ا أقػؿ اآلف: ال يػجج مػضػع يقشع الصخؼ اآلخخ فأن
عمساء اإلعجاز شافػا حػؿ العالع فأسمع عمى أيجييع مئات العمساء الكبار، عالع كبيخ اكتذف شيئًا يجج أف القخآف 

 هللا عد وجل. الكخيع ذكخه قبل ألف وأربعسئة عاـ، شيء ال يرجؽ ىحا كبلـ
ىشاؾ دليل مقشع لكغ ىشاؾ دليل قصعي صعب أف يكػف لو تفديخ آخخ، فيشاؾ آيات في القخآف تؤكج أف القخآف 

 مغ عشج هللا عد وجل قػاًل واحجًا.
 األستاذ مشيخ:

 نفيع مغ قػلو تعالى: 
 ﴿إنسا َيْخَذى َّللاََّ ِمْغ ِعَباِدِه اْلُعَمَساُء ﴾

 [28] سػرة فاشخ اآلية: 

 الحيغ يخذػف هللا حق الخذية، ويجركػف عطسة هللا سبحانو وتعالى.ىع 

 عطسة هللا عد وجل في الكػف :

 الجكتػر راتب:
أقخب نجع ممتيب أربع سشػات ضػئية، أؼ يقصع الزػء في الثانية الػاحجة ثبلثسئة ألف كيمػ متخ، في الجقيقة 

، في العاـ ضخب ثبلثسئة و خسدة و ضخب ستيغ، في الداعة ضخب ستيغ، في اليـػ ضخب أربع وعذخيغ
ستيغ، بأربع سشػات ضخب أربع، ابشظ الرغيخ بجقائق عمى اآللة حاسبة يحكخ لظ كع بعج األرض عغ ىحا الشجع 
السمتيب عجا الذسذ، لػ أف ىشاؾ مخكبة أرضية مغ أرقى السخكبات، وسخعة أرضية، وصمشا إلى ىحا الكػكب، 

بعجه عشا أربع سشػات ضػئية، لكغ أربع سشػات أؼ ثبلثسئة ألف كيمػ  أقخب كػكب ممتيب، أقخب نجع ممتيب،
متخ ضخب ستيغ ضخب ستيغ، ضخب أربع و عذخيغ، ضخب ثبلثسئة و خسدة و ستيغ، ضخب أربع، الحتاج 
ىحا اإلنداف ليرل ليحا الكػكب بديارة أرضية إلى خسديغ مميػف عاـ، ما معشى أربع سشػات ضػئية؟ أؼ 

قياسًا مع ىحه الديارة، تاريخ ىحه البذخ عذخة آالؼ سشة، ىحا أقخب نجع ممتيب، انصمق إلى خسدػف مميػف عاـ 
نجع القصب، أربعة آالؼ سشة ضػئية، كشا أربعة، أربعة آالؼ، السخأة السدمدمة مجخة، مميػنا سشة ضػئية، أحجث 

 مجخة اآلف تبعج عشا أربعة و عذخيغ ألف مميػف سشة ضػئية، أقخأ اآلية: 
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 بَل ُأْقِدُع ِبَسَػاِقِع الشُُّجػـِ * َوِإنَُّو َلَقَدٌع َلْػ َتْعَمُسػَف َعِطيٌع ﴾﴿ فَ 
 [76-75] سػرة الػاقعة اآلية: 

 لحلظ 

 ﴿َيْخَذى َّللاََّ ِمْغ ِعَباِدِه اْلُعَمَساُء ﴾
 األخت وداد:

 لحلظ يحذ اإلنداف بشفدو ال يداوؼ شيئًا في ىحا الكػف.

 األستاذ مشيخ:

  سبحانو وتعالى في مخمػقاتو.تبخز عطسة هللا

 األخت وداد:

لتدسح لي أخي مشيخ فقط قبل أف نشصمق إلى نقاط أخخػ، ىيئتكع العالسية ىحه تعشى باإلعجاز العمسي في القخآف، 
 ىل ىي مخبػشة بييئات عالسية أخخػ؟ ىل تجعػف إلى ىحا الجيغ باإلعجاز؟.

 ي ببلد الذاـ :الجكتػر راتب الجاعية الػحيج باإلعجاز العمسي ف

 الجكتػر راتب:
أنا بالذاـ تقخيبًا الجاعية الػحيج باإلعجاز العمسي، أنا أستاذ اإلعجاز في الجامعة، فيشاؾ عسل عمسي بالجامعة، 

 وىشاؾ دعػة في جامعي، وىشاؾ مؤلفات لي، أؼ ىحا السػضػع ليذ أكبخ مغ ذلظ.
 األستاذ مشيخ:

 ببلد الذاـ عديدة في قمػبشا.
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 هللا في الكػف : إعجاز

 الجكتػر راتب:
قبل ذلظ، األرض تجور حػؿ الذسذ دورة في العاـ، ىشاؾ نجع اسسو قمب العقخب شبعًا الذسذ يديج حجسيا عغ 
حجع األرض بسميػف وثبلثسئة ألف مخة، أؼ مميػف وثبلثسائة ألف أرض تجخل في جػؼ الذسذ، وبيشيسا مئة و 

الزػء في ثساني دقائق، عشجما تغيب الذسذ ىي غابت قبل دقائق،  ستة و خسدػف مميػف كيمػ متخ، يقصعيا
فبيغ األرض والذسذ مئة و ستة و خسدػف مميػف كيمػ متخ، والذسذ تكبخ األرض بسميػف وثبلثسئة ألف مخة، 
ىشاؾ نجع صغيخ ببخج العقخب اسسو قمب العقخب، يتدع لؤلرض والذسذ مع السدافة بيشيسا، اسع ىحا الشجع قمب 

 خب، في بخج العقخب قاؿ تعالى: العق
َساِء َذاِت اْلُبُخوِج ﴾  ﴿ َوالدَّ

 [1] سػرة البخوج اآلية: 

حيشسا تجور األرض حػؿ الذسذ تسخ باثشي عذخ بخجًا، مغ ىحه البخوج بخج العقخب، ىشاؾ نجع صغيخ أحسخ 
و العطيع يعرى؟ أال يخصب المػف متألق اسسو قمب العقخب، يتدع لؤلرض والذسذ مع السدافة بيشيسا، فيحا اإلل

 وده؟ أال تخجى جشتو؟ أال تخذى ناره؟.

 األستاذ مشيخ:

 ﴿ َوَما َقَجُروا َّللاََّ َحقَّ َقْجرِِه ﴾
 [91] سػرة األنعاـ اآلية: 

كسا يقػؿ السػلى عد وجل، شبعًا ىحا الحؼ نعمسو، وما خفي أعطع، الحؼ استصاعت عقػلشا أف تتحسمو، وما خفي 
 ىل لجيظ ما تزيفيشو في ىحا السجاؿ؟. أعطع، أختي وداد

 األخت وداد:

نعع، قج عجبت ليحه الييئات العالسية، ولساذا أيزًا شمبتظ، أو مغ يدعػف لبلنتساء إلى ىحه الييئة العالسية لساذا 
ال يشذخوف ىحه الجعػة؟ لساذا ال يكتبػف حػؿ اإلعجاز العمسي في القخآف الكخيع كي يشذخ في الغخب؟ ونعمع أف 

 لجيكع مػقعًا خاصًا في اإلعجاز العمسي.
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 السػقع الخاص لمجكتػر دمحم راتب الشابمدي :

 الجكتػر راتب:
 مػقعي في االنكميدؼ والفخندي، أنا مػقعي يختاده ألػؼ يػميًا.

 األستاذ مشيخ:
 حتى نحكخ األخػة السدتسعيغ. www.nablsy.comنحكخ مػقع الجكتػر دمحم راتب الشابمدي 

 اتب:الجكتػر ر 
األخػة السدتسعيغ يعخفػف كػكل أكتب أؼ كمسة عمى كػكل، اكتب راتب فقط، اكتب نابمدي فقط، اكتب بالعخبي، 

 باالنكميدؼ، السػقع يطيخ بتدعسئة ألف مكاف، أربع مبلييغ وستػف ألف مكاف.
 األستاذ مشيخ:

 أنا أذكخ كمسة، نعع دكتػر فػزؼ رمزاف.

 العمسي في القخآف الكخيع والدشة :لسحة عغ الييئة العالسية لئلعجاز 

 الجكتػر فػزؼ:
بسم ميحرلا نمحرلا هللا، أنا أريج أف أشيخ إلى قزية الييئة العالسية لئلعجاز العمسي في القخآف الكخيع والدشة، ىي 
ىيئة أنذأت سشة ألف و أربعسئة ىجخية، بسكة السكخمة، وىي تحت رابصة العمع اإلسبلمي، الحؼ أنذأىا ىػ 

الجكتػر العبلمة عبج السجيج زنجاني ىػ رئيذ الييئة العالسية في القخآف والدشة، اآلف يتخأسيا شيخشا  فزيمة
الرالح عبج هللا السرمح، وىحه الييئة ليا مكاتب في كل الجوؿ العخبية، وكحلظ عشجنا تسثيل حتى في الجوؿ 

حزخ عجة عمساء، وقجمت أنا بحثًا عغ عجة الغخبية، أخيخًا زرنا السؤتسخ العاشخ لمييئة العالسية في تخكيا و 
السصمقة، وكاف البحث ججيجًا عمى مدتػػ العالع، عغ الحكسة اإلليية، والسعجدة العمسية، وإف شاء هللا سشعقج 

في فخندا، وىحا السؤتسخ سيكػف متسيدًا، مثبًل أنا كسختز باإلعجاز الصبي، آتي  2713 -2711مؤتسخًا في 
أتي معي دكتػر فخندي يتكمع الحقيقة بالعمسية عمى مخأػ ومدسع الشاس، ونثبت لمعالسيغ أف بالحقيقة القخآنية، وي

ىحا الكتاب مغ عشج هللا سبحانو وتعالى، وأف دمحمًا حق، ورسػلشا حق، ونحغ عمى الحق، وغيخنا عمى باشل، 
، وىحه الدشة سيجخل كسشيج والييئة العالسية ليا مؤلفات كثيخة، ونحغ الحسج هلل ما نداؿ نجرس مشياج اإلعجاز

تجريذ في الجامعة الجدائخية، نجسع بيغ عمع األدياف وعمع األكػاف، وىحا ىجفشا نحغ في الييئة العالسية، نحغ 
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الجكتػر الفاضل راتب الشابمدي، حتى ندتقي مغ عمسو، وكيف وصل  -كمسا ضيق عميشا الحاؿ -ندتشيخ مغ 
أف يتعمع، ولحلظ نحغ شيخشا ىػ أستاذنا الحؼ يعمسشا ىحا الصخيق، ونحغ إليو، ألنو الحؼ ليذ لو شيخ ال يدتصيع 

كمسا ضعف إيسانشا، نذحغ ىحه البصارية، حتى نخاشب الشاس بالخصاب الجيشي الستسيد الحؼ يعتسج عمى العقل، 
نحغ نتكمع  فإذا اقتشع العقل اشسأف القمب، وإذا اشسأف خزعت الجػارح، وىحا ىػ ىجفشا نحغ في الييئة العالسية،

بالعمع ولغة العرخ، ونحغ نتكمع بمغات كثيخا مشيا الفخندية، واالنكميدية وخاصة بالجامعات نحغ عشجنا خصاب 
 متسيد في الجامعات.

وأريج لديجؼ قزية أخيخة، سيجؼ في قزية التحخيع بالخضاعة، لساذا في شخعشا األخ تحـخ عميو ما حـخ عمى 
قمت في حكسة األحكاـ: ما شخع هللا إال لحكسة، وما حـخ إال لغاية، سيجؼ اآلف األخ بالخضاعة، سبحاف هللا كسا 

ىشاؾ عالع أستخالي، وجج في حميب األـ في كل واحج ميمي لتخ مغ حميب األـ ىشاؾ مئة ألف خمية جحعية، 
ذًا عشجه نفذ الخبليا الجحعية تتذكل كسا تخيج، فيحا األخ وأخػه عشجىسا نفذ الخبليا الجحعية عشج التسايد، إ

التخكيبة الجيشية لمخبليا، وىشاؾ عالع ياباني زرع تمظ الخبليا وجج أف أكبخ ندبة في الخبليا الجحعية وىي الخبليا 
التي تذكل العسػد الفقخؼ والعطاـ، وكسا تعمسػف أف العسػد الفقخؼ والشخاع العطسي ىػ الحؼ يذكل الدمخة 

لبيزاء والحسخاء، وىحا دليل قاشع عمى أف الحؼ شخع ىحا ىػ هللا الجمػية، ويذكل كل الجـ وكحلظ الكخيات ا
سبحانو وتعالى، وأف دمحمًا ملسو هيلع هللا ىلص ىػ رسػؿ هللا، فشحغ أخػانشا الكخاـ نحغ األمة الػحيجة في ىحا الػجػد التي نسمظ 

 الجليل العمسي والعقمي عمى صحة ديانتشا.
 األخت وداد:

دؤاؿ أؼ ىل يرجر ىحا العمع إلى الخارج؟ حتى إف الجكتػر زنجاني التي اعتسجت بعس ليحا سألت الجكتػر ىحا ال
 بحػثو كانت مقجمات في كتب يابانية.

 اإلسبلـ ىػ األصل :

 الجكتػر راتب:
لكغ لي تعميقًا دقيقًا، تعميق عمى كبلـ الجكتػر جداه هللا خيخًا، نحغ ال نثشي عمى اإلسبلـ إذا وافق العمع، لكغ نثشي 

 مى العمع إذا وافق اإلسبلـ، األصل ىػ اإلسبلـ، األصل ىػ وحي الدساء، وحي الدساء مصمق.ع
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 األستاذ مشيخ:
بارؾ هللا فيكع دكتػر فػزؼ رمزاف عمى ىحه السجاخمة اليامة ججًا، متعمقة بشذاشات الييئة العالسية لئلعجاز 

مػؿ الشجار، كحلظ ىػ ميتع باإلعجاز العمسي، قاؿ لو العمسي في القخآف والدشة، أنا أذكخ قػاًل سسعتو لمجكتػر زغ
أحج السديحييغ عشجما أسمع: ما ذنب والجؼ قج مات مديحيًا أنو سيجخل الشار بدبب عجدكع أنتع بأنكع لع تبمغػا، 

 ولع تػصمػا ىحه األمانة لمشاس، ما ذنب والجؼ أف يحىب لمشار بدبب عجدكع أنتع؟

 مدمع : الجعػة إلى هللا فخض عيغ عمى كل

 الجكتػر راتب:
وهللا كشت في إسبانيا، وقفت امخأة أسبانية وقالت: أنا في رقبتكع، أنا ما ذنبي؟ وهللا عمى أثخ ىحه الكمسة أدخمت 
في إميل مػقعي المغات كميا، ألؼ سؤاؿ يأتي بأؼ لغة ىشاؾ متخجسػف مكمفػف بالتخجسة، ىحه الكمسة أثخت 

 معكع. بشفدي كثيخًا، ما ذنبشا نحغ؟ الحق
 األخت وداد:

 لحلظ قاؿ الجكتػر في أوؿ حجيثو بأف الجعػة فخض عيغ عمى كل مدمع.

 الخيخ كمو في ىحا الجيغ و نحغ لدشا في السدتػى الحي نخاشب بو الغخب :

 األستاذ فػزؼ:
أفخيقيا،  نحغ عشجما ذىبشا إلى أميخكا ووججنا العالع، أنا الحسج هلل كخمشي هللا في بحث الييئة العالسية، زرت

وأوربا، وأميخكا، وآسيا، وهللا شيخشا قج زار أميخكا مخات ومخة أقدع باهلل العمي العطيع أف اإلنداف عشجما يعير 
معيع ىع بيائع يسذػف عمى قجميغ، مخة نحغ كشا في السغخب، وكاف مؤتسخ اإلعجاز في السغخب في فاس، 

يخ مع زوجتو، حزخ معشا، وكاف السجسع فيو عمساء فحزخ معشا نائب رئيذ جسعية أشبيميا وزوجتو، عالع كب
مشيع شيخشا السرمح، فبجأت أنا أتخجع ليع بالفخندية، وتكمست معو عمى خمق اإلنداف بيغ الصب والقخآف، كيف 
ـ تكمع دمحم ملسو هيلع هللا ىلص في آيات سػرة الشػر عغ خمق اإلنداف، مغ نصفة، ثع عمقة، ثع مزغة، ثع عطاـ، ثع كدا العطا
لحسًا، وتكمست عغ الحقائق العمسية، وتكمست عغ البحثيغ، وهللا أقدع باهلل الحؼ ال إلو إال ىػ وأنا عشجؼ صػرة 
في الجػاؿ، عشجما جاء أحج السغاربة و قخآ القخآف الكخيع، بكى ىحا الخجل، وال يعخفػف العخبية، وال اإلسبلـ، ماذا 
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كالبيائع في أوربا، وىحا أحدغ يـػ عذتو في حياتي ولع يكدف، قاؿ ىحا الخجل لمذيخ السرمح؟ قاؿ: نحغ نعير 
نحغ ال نبمغ ىحا الكبلـ، وال نبمغ ديششا، نحغ أخػنشا الكخاـ مقرخوف، وتقريخنا سشحاسب عميو أماـ هللا سبحانو 

 وتعالى ألف الخيخ كمو في ىحا الجيغ، ونحغ لؤلسف الذجيج لع نكغ في السدتػػ الحؼ نخاشب بو الغخب.
 خت وداد:األ

 ونبخز عجائب ىحا الجيغ، ألنشا ال نعخؼ ىحا الجيغ.

 اإلعجاز العمسي وتػصيل الفكخة لآلخخ :

 الجكتػر راتب:
شالب في بمج غخبي، لو أب قاس ججًا، فمسا قرخ في زيارة الكشيدة، ضخبو ضخبًا مبخحًا فتخؾ البيت واعتشق 

في جامعة لػس أنجمػس، فيػ في ىحه الجامعة شبعًا  اإللحاد، وتخقى في دراستو حتى أصبح أستاذًا لمخياضيات
يعتشق اإللحاد، تجخل عميو فتاة شالبة جامعية في أياـ الريف الحارة، محجبة حجابًا كامبًل، شبعًا أرسميا أستاذه، 
أستاذه ىػ أقػػ مغ أستاذه، إذا كاف ىشاؾ قزية عػيرة عشج أستاذه يحيميا إليو، فمسا رأػ ىحه الصالبة بيحا 

ذكل، قاؿ: ال بج مغ أف ىحه الفتاة عشجىا قشاعات أنا ال أعخفيا، ىي خالفت معطع فتيات أميخكا، في الريف ال
البشات شبو عخايا فبجأ يقخأ القخآف واترل بسػريذ بػكاؼ، وكاف سبب إسبلمو، فرار يبكي في الربلة، فقالو لو 

لو: كيف يصسئغ الصفل في حزغ أمو وىػ ال يعخؼ أحجىع مشتقجًا: أنت ال تفيع بالعخبية شيئًا، كيف تبكي؟ قاؿ 
أف يخاشبيا وال أف تخاشبو، حقيقة قرتو محىمة، شبعًا شبعت في كتاب، والكتاب متخجع لمغة العخبية، جفخؼ لشظ 

 اآلف مغ أكبخ الجعاة في أمخيكا، وكاف ممحجًا.
 األستاذ مشيخ:

ريج أف نقف قميبًل عشج مػقف اإلعبلـ دور اإلذاعات ما دمشا نتحجث عغ اإلعجاز العمسي وتػصيل الفكخة لآلخخ، أ
السػضعية، ومشيا إذاعة القخآف الكخيع، كيف تخوف ىحا الجور الحؼ يجب أف يمعبو اإلعبلـ ومشيا إذاعة القخآف 

 الكخيع في تػصيل ىحه الفكخة.
 األخت وداد:

حػؿ اإلعجاز العمسي، حػؿ أسساء أخي مشيخ، الشابمدي كانت لو حرز في إذاعة القخآف الكخيع وال تداؿ تبث 
 هللا الحدشى، حػؿ صحابيات وسيجات بيت الشبػة.
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 الجيغ تػقيفي ال يتبجؿ و ال يتغيخ :

 الجكتػر راتب:
أنا أرػ أف الجيغ ال يتبجؿ، وال يتغيخ، الجيغ تػقيفي، لكغ يشبغي أف نبجؿ الخصاب الجيشي، أف نخاشب القمػب، أف 

الخصاب عمسيًا، ويشبغي أف يكػف صادقًا، ويشبغي أف يكػف معسقًا، ويشبغي أف نخاشب الحياة، يشبغي أف يكػف 
يزع السدتسع يجه عمى حقائق ىحا القخآف العطيع ألنو في حقيقة إندانية، اإلنداف يقبل عمى شيء عطيع، فإذا 

 أريتو عطسة الجيغ خزع لو.
اب التقميجؼ، الخصاب الجيشي التقميجؼ ال يقشع أنا أقػؿ اآلف: ألف ىشاؾ تػاصل بيغ العالع كمو لع يعج يكفي الخص

اآلف، البج مغ خصاب ديشي تججيجؼ، مبشي عمى العمع، أكثخ شيء أعمق عميو إسقاط آيات القخآف الكخيع وما صّح 
مغ أحاديث الشبي الكخيع عمى واقعشا إسقاشًا دقيقًا ججًا، حتى أرػ أف مذكبلتي تحل باإلسبلـ، بالقخآف تحل 

 حيشسا يأتي الخصاب تقميجيًا بعيجًا مأخػذًا مغ كتب صفخاء بعيجًا عغ واقع الحياة فبل يؤثخ. مذكبلتي، أما
 األستاذ مشيخ:

الجكتػر الفاضل دمحم راتب الشابمدي، نػد أف نقف قميبًل عشج بخنامج يبث حاليًا في إذاعة القخآف الكخيع والستعمق 
تعالى نجعػه بأسسائو الحدشى، وصفاتو العبل، نخيج أف نقخب بأسساء هللا الحدشى نحغ عشجما نجعػ هللا سبحانو و 

 ىحا السفيـػ لمسدتسع في إذاعة القخآف الكخيع الفاضل ونبيغ لو أسساء هللا تعالى، وصفاتو.

 العقيجة اإلسبلمية يأتي في مقجمتيا أسساء هللا الحدشى :

 الجكتػر راتب:
 قبل ذلظ، هللا عد وجل قاؿ: 

 اًل ِمسَّْغ َدَعا ِإَلى َّللاَِّ َوَعِسَل َصاِلحًا ﴾﴿ َوَمْغ َأْحَدُغ َقػْ 
 [33] سػرة فرمت اآلية: 

 وىشاؾ آية قخآنية: 

 ﴿ َوَّللَِّ اأْلَْسَساُء اْلُحْدَشى َفاْدُعػُه ِبَيا ﴾
 [187] سػرة األعخاؼ اآلية: 
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كيف؟ أنا حيشسا أقخأ عغ اسع الذكػر وأكػف شاكخًا 
ا أقخأ عغ اسع هللا هلل عشجئٍح أتػكل عمى هللا، حيشس

العفػ وأعفػ عسغ خاصسشي أتقخب إلى هللا، وكأف 
هللا أراد أف نقتبذ كسااًل مغ أسساء هللا الحدشى، 
يكػف ىحا الكساؿ أداة اإلقباؿ عمى هللا عد وجل، 
فأنا أرػ أف العقيجة اإلسبلمية يأتي في مقجمتيا 

 أسساء هللا الحدشى.

 

 االسع الكخيع؟ أخحت اسسو، العسل؟ متدوج؟ أيغ تدكغ؟. أنت أحيانًا يدورؾ إنداف، تقػؿ لو:

 األسساء الحدشى أصل في العقيجة :

أنت كيف تعخؼ هللا؟ يجب أف أعخؼ عغ عفػه، عغ كخمو، عغ حمسو، عغ قػتو، عغ قجرتو، عغ انتقامو مسغ 
تب الدابقة االسع عبارة يعادؼ ىحا الجيغ، فأسساء هللا الحدشى أصل في العقيجة، لكغ مع األسف الذجيج، أكثخ الك

عغ سصخيغ أو ثبلثة، العبج الفقيخ بتػفيق مغ هللا وحجه عسمت سمدمة األسساء الحدشى، الجرس عبارة عغ ثبلثيغ 
دقيقة، االسع يأخح درسيغ أو ثبلثة، أنا تػسعت في بياف عطسة ىحه األسساء مغ خبلؿ الخمق، الكػف، أؼ اسع 

كع شاىج مغ حياتشا اليػمية فيو مػدة مغ هللا، القػؼ كع شاىج؟ فحيشسا أدرس  مغ أسساء هللا الحدشى الػدود مثبًل،
األسساء الحدشى مغ خبلؿ القخآف والخمق، الخمق آيات ال تشتيي، أؼ اسع مغ أسساء هللا الحدشى يسكغ أف تأتي 

دغ مع لقسة الصعاـ، بسئة دليل مغ خمق هللا عد وجل، اسع المصيف، الصفل حيشسا يفقج أسشانو بجوف أؼ ألع يجج ال
أكبخ شبيب أسشاف ال يقجر قمع الدغ إال بألع، أو مخجر، فاهلل لصيف عد وجل، نأخح مغ لصف هللا أشياء كثيخة 
ججًا، فأنا أرػ أف األسساء الحدشى أصل في العقيجة، وىي آتية بالعقيجة، لكغ شخحيا مغ خبلؿ هللا عد وجل، هللا 

آيات تكػيشية، ولو آيات قخآنية، ىي الصخؽ الدالكة إلى هللا، اآليات الكػنية لو ثبلث آيات، لو آيات كػنية، ولو 
خمقو، واآليات التكػيشية أفعالو، واآليات القخآنية كبلمو، فأنا مغ خمقو، ومغ أفعالو، ومغ كبلمو أتعخؼ إليو، ىحه 

 معشى قػلو تعالى: 
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 ﴿ َوَّللَِّ اأْلَْسَساُء اْلُحْدَشى َفاْدُعػُه ِبَيا ﴾
ؼ اشتق أييا السؤمغ كسااًل مغ أسساء هللا الحدشى، وتقخب بيحا الكساؿ إلى هللا، فأنت بعفػؾ عسا أساء إليظ، أ

 أنت بمصفظ، أنت بكخمظ، تتقخب إلى هللا عد وجل.

 األستاذ مشيخ:

ه في ىحا أعتقج أف األستاذ الفاضل الفاروؽ الذػيكي مجيخ أعساؿ الجكتػر دمحم راتب الشابمدي يخيج أف يجلو بجلػ 
 السجاؿ.

 القجوة شيء أساسي في الجعػة إلى هللا عد وجل :

 األستاذ فاروؽ:
جدػ هللا شيخشا الكخيع كل خيخ، أنا مسا أكخمشي هللا عد وجل بخجمتو مشح سشػات شػيمة، كاف شيخي الجميل يؤكج 

تعمع مغ عمسظ، لكششي عمى مػضػع القجوة، قمت لو ذات مخة: أكخمشي هللا عد وجل أف أستسع إلى عمسظ، وأف أ
اآلف أتعمع مغ عسمظ، وىحا ىػ السيع، وىحا ىػ الذيء الحؼ يؤكج عميو جداه هللا خيخًا القجوة ثع القجوة ثع القجوة، 
ىشاؾ قرة صغيخة إف سسح لي شيخي، شبيب أكخمو هللا عد وجل بجخػؿ اإلسبلـ، والعػدة إلى الجيغ بفزل 

ىػ القجوة، ىػ استسع إلى عمسو، وانبيخ بيحا العمع الكبيخ بفزل هللا عد  الذيخ جداه هللا خيخًا، والدبب في ذلظ
وجل، وكاف ىشاؾ لقاء مع الذيخ، فيحا الصبيب حيشسا اترل بالذيخ قاؿ لو: أنا في مرخ وسػؼ أعػد بعج 

بو، و أتى  أسبػع إف شاء هللا تعالى، وألتقي بظ، بعج أسبػع تقخيبًا أو عذخة أياـ اترل ىحا الصبيب بالذيخ فخحب
ىحا الصبيب إلى السدجج، ثع ذىب الذيخ بو إلى بيتو جداه هللا خيخًا، ودعاه إلى الغجاء، الذاىج في القرة قاؿ لو: 
وهللا يا شيخ لقج استسعت إلى عمسظ الغديخ الكبيخ ججًا، ولكغ ىحا المقاء وىحه الجعػة وىحه السعاممة في كفة 

 وىحا ما تعمسشاه مغ شيخشا الفاضل جداه هللا خيخًا. وعمسظ في كفة أخخػ، القجوة شيء أساسي،
 األخت وداد:

 كشت أريج أف أستثسخؾ في آخخ الحرة لكي تحكي لشا عغ فزيمة الذيخ راتب الشابمدي في حياتو اليػمية.
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 القجوة قبل الجعػة واإلحداف قبل البياف :

 الجكتػر راتب:
قبل الجعػة، واإلحداف قبل البياف، أؼ افتح قمب السدتسع بإحدانظ  كتعميق عمى كبلـ فاروؽ جداه هللا خيخًا، القجوة

 ليفتح عقمو لبيانظ.
 األستاذ مشيخ:

كاف ىحا مشيج الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص قجيسًا، إذًا ىحا السعشى الحؼ تبادر إلى ذىشي ىػ الحؼ تحجث عشو فاروؽ، وتحجث 
إلعجاز القخآني، فأنا قج استستعت بأخبلقكع، بتػاضعكع الجكتػر فػزؼ رمزاف عغ استذاراتكع فيسا يخز ىيئة ا

 قبل عمسكع دكتػرنا الفاضل دمحم راتب الشابمدي.
 األخت وداد:

نشتقل إلى محػر آخخ، نأخح فاصبًل ثع نعػد إليو، فيػ محػر ميع ججًا، نخيح مدتسعيشا األفاضل، ونمقاكع بعج 
 قميل.

 كو :كل إنداف خاسخ ال محالة ألف مزي الدمغ يدتيم

 الجكتػر راتب:
ْنَيا َوُىْع َيْحَدُبػفَ    َأنَُّيْع ُيْحِدُشػَف ُصْشعًا ﴾﴿ ُقْل َىْل ُنَشبُِّئُكْع ِباأْلَْخَدِخيَغ َأْعَسااًل *الَِّحيَغ َضلَّ َسْعُيُيْع ِفي اْلَحَياِة الجُّ

 ] سػرة الكيف[

أىمي، يا والجؼ، ال تمعبغ بكع الجنيا كسا لحلظ ورد في بعس اآلثار: إف روح السيت تخفخؼ فػؽ الشعر، تقػؿ : يا 
، فأنفقتو في حمو وفي غيخ حمو، فاليشاء لكع والتبعة عمي، لحلظ حيشسا قاؿ  لعبت بي، جسعت الساؿ مسا حّل وحـخ

 هللا عد وجل: 

اِلَحاتِ  ْنَداَف َلِفي ُخْدٍخ * ِإالَّ الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ ْبِخ ﴾ ﴿ َواْلَعْرِخ * ِإفَّ اإلِْ  َوَتَػاَصْػا ِباْلَحقِّ َوَتَػاَصْػا ِبالرَّ
 ]سػرة العرخ[
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أؼ كل إنداف خاسخ ال محالة، لساذا؟ ألف مزي 
الدمغ يدتيمكو، اإلنداف بزعة أياـ كمسا انقزى 
يـػ انقزى بزع مشو، مغ ىػ الحؼ يشجػ مغ 

 الخدارة؟ 

اِلَحاِت وَ  َتَػاَصْػا ﴿ ِإالَّ الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ
ْبِخ ﴾  ِباْلَحقِّ َوَتَػاَصْػا ِبالرَّ

 
أؼ ابحث عغ الحقيقة، واعسل وفقيا وادُع إلييا، واصبخ عمى البحث عشيا، والعسل بيا، والجعػة إلييا، تشجػ مغ 

 الخدارة، 

ا ْنَداَف َلِفي ُخْدٍخ * ِإالَّ الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ ْبِخ ﴾﴿ َواْلَعْرِخ * ِإفَّ اإلِْ  ِلَحاِت َوَتَػاَصْػا ِباْلَحقِّ َوَتَػاَصْػا ِبالرَّ
 األستاذ مشيخ:

كاف إذًا ىحا صػت األستاذ الفاضل الجكتػر دمحم راتب الشابمدي، الحؼ ندعج بمقائو عمى السباشخ ىشا، في رحاب 
 إذاعة القخآف الكخيع، أختي وداد نسخ إلى السحػر اآلف.

 األخت وداد:

محػر مؤلع ججًا، وىػ واقع العالع اإلسبلمي، ال نخيج أف نخخج أوراقو، ال نخيج أف نتحجث عشو السحػر األخيخ ىػ 
 بالتفاصيل، لكغ ىحا الخاىغ ىػ راىغ مخيخ، كيف نخخج مشو؟ ىل لمجكتػر دمحم راتب الشابمدي رؤية معيشة؟

 السػضػعية قيسة عمسية وأخبلقية في الػقت نفدو :

 الجكتػر راتب:
ذخة في العالع اإلسبلمي، ىحه الحالة نجمذ مع بعزشا بعزًا، نتحجث عغ أخصائشا، أنا أسسي ىحه ىشاؾ حالة مشت

 الجمدة جمج الحات، ال ندتصيع أف نقف بعج ذلظ، ىحا خصأ كبيخ، عشجنا إيجابيات كبيخة ججًا.
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غة الفخندية مخة إنداف واقف عمى نيخ الديغ بباريذ، رآه شخز شالب عمع، أحب أف يتجرب عمى الحجيث بالم
 مع ىحا اإلنداف، قاؿ لو: بَع تفكخ؟ قاؿ لو: بقتل أبي، قاؿ لو: عجيب! ِلَع؟ قاؿ لو: أحب فتاة فأخحىا مشي.
أنا أفكخ باإلنداف في السذخؽ، ىسو األوؿ تدويج أوالده، ويدعج أشج الدعادة إذا تدوج أوالده كميع، فأنا حيشسا 

بيات، أندى األشياء الصيبة في حياتشا، لكغ سبحانو هللا أحيانًا نتعامى أندى فزائل العالع اإلسبلمي، أندى اإليجا
عشيا، ونبحث بأخصائشا فقط، أنا أتسشى مغ أجل التػازف إف ذكخنا أخصاءنا نحكخ خرائرشا، األسخة عشجنا مقجسة، 

مجتسع وقع  األب أب، األـ أـ، البشت بشت، الريخ صيخ، أما في ببلد أخخػ فاألسخة ضائعة، السجتسع متفكظ،
في وحػؿ اإلباحية، عشجنا ميدات كبيخة ججًا، فأنا أتسشى مغ مشصمق عمسي أقػؿ دائسًا: السػضػعية ىي قيسة 
عمسية وقيسة أخبلقية في الػقت نفدو، أنت إذا كشت مػضػعيًا فأنت عمسي، وأنت إذا كشت مػضػعيًا فأنت 

 ابيات كبيخة ججًا.أخبلقي، فالعالع اإلسبلمي يعاني ما يعاني، لكغ ىشاؾ ايج
مخة دكتػر في الجامعة يعج مغ أكبخ عمساء الشفذ وكاف أستاذؼ تػفي رحسو هللا حزخ مؤتسخًا في ألسانيا، قاؿ: 
إف الذعب األلساني، ندب األمخاض الشفدية فيو مئة و سبعة و خسدػف بالسئة أنا استغخبت، بيشسا بالذخؽ 

 األوسط بدبب اإليساف وحجه الشدب ضئيمة ججًا.
فشحغ عشجنا ايجابيات في بمجنا، أنا أقػؿ أنت ألنظ عالع يجب أف تكػف مػضػعيًا فاذكخ ما لشا وما عميشا، واذكخ 
ما ليع وما عمييع، أما نحغ دوف أف نذعخ فشأخح إيجابياتيع ونأخح سمبياتشا، شبعًا مدافة كبيخة ججًا، السػقف غيخ 

 مػضػعي، السػقف السػضػعي أف تأخح ىحا وىحا.
 ستاذ مشيخ:األ

 وىحا مغ حق الجاعية، والسفكخ ىػ الحؼ عميو يأخح ىحا العسل الجبار.
 الجكتػر راتب:

أؼ األب في ببلد السدمسيغ ىسو أوالده، ىسو بشاتو، ىشاؾ حػاجد رائعة ججًا أخبلقية، ىشاؾ حػاجد عمسية، كل 
األرض عغ الدساء عغ ىحه القيع إنداف واقف عشج حجه، ىحه أشياء ممسػسة، بيشسا في عالع آخخ بعيجوف بعج 

 والسبادغ.
 األخت وداد:

أماـ الجعػة اآلف فزيمة الجكتػر عقبات كأداء، كيف تخوف الحمػؿ ليحه العقبات؟ أو كيف تخوف السخارج عمى 
 األقل؟.
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 التخكيد عمى اإليجابيات يجعمشا متساسكيغ :

 الجكتػر راتب:
 بلح صعب، ال بج مغ وقاية، والجليل: إذا كاف ىشاؾ انفتاح ببل حجود عمى الغخب فاإلص

 ﴿ َوِإِذ اْعَتَدْلُتُسػُىْع َوَما َيْعُبُجوَف ِإالَّ َّللاََّ ﴾
 [16]سػرة الكيف اآلية: 

 فإذا كاف ىشاؾ جية ال تعبج هللا، تعبج الذيػة. 

 ﴿ َأَرَأْيَت َمِغ اتََّخَح ِإَلَيُو َىَػاُه ﴾
 [43] سػرة الفخقاف اآلية: 

بج الذيػات يشبغي أف نبتعج عشيا، أما إذا كاف ىشاؾ اختبلط شجيج و انفتاح و تبادؿ بكل ىحه الجية التي تع
شيء، وهللا أنا ال أرػ أف ىحا االختبلط الذجيج مع الصخؼ اآلخخ الغيخ السشزبط مذكمة، نحغ ما ىي السذكمة؟ 

سيع ونجع ما في نفػسيع، نأخح سألػا أحج كبار السفكخيغ ماذا نأخح وماذا نجع عغ الغخب؟ فقاؿ: نأخح ما في رؤو 
ما في رؤوسيع مغ عمع، ونجع ما في نفػسيع مغ شيػات، فكيف إذا أخحنا ما في نفػسيع وتخكشا ما في رؤوسيع؟ 

 ىحه السذكمة، فيشاؾ ايجابيات عشجنا كبيخة، أنا أقػؿ التخكيد عمييا مغ حيغ آلخخ يجعمشا متساسكيغ.

ستتالية في العالع اإلسبلمي تخاكع عشج األمة اإلسبلمية حالة اسسيا حقيقة أقػليا بكل صخاحة عقب اليدائع ال
الذعػر باإلحباط، واليأس، والصخيق السدجود، جاء انييار الشطاـ العالسي السالي جخعة مشعذة، جاء انترار 
أخػتشا في فمدصيغ عذخة آالؼ مقاتل عمى أكبخ جير في السشصقة، جخعة مشعذة، جاء تبجؿ وضع تخكيا مغ 

ع يعادؼ الجيغ إلى وضع إسبلمي، جخعة مشعذة، فاهلل رحسة بشا أعصانا جخعات مشعذة، أؼ بحياتشا جخعات وض
مشعذة، قػية ججًا، عذخة آالؼ إنداف معيع بشجقية فقط، يقفػا أماـ أكبخ جير بالسشصقة، ىحه جخعة مشعذة، فكأف 

جود، أعصانا جخعات مشعذة، ىحه الجخعات هللا عد وجل رحسشا بيحه الحالة مغ اإلحباط واليأس والصخيق السد
يحب أف نحكخىا، وأف نؤكج عمييا، وأف نعتد بيا، تعصيشا دفعًا، والحقيقة أخصخ ىديسة أف نيـد مغ الجاخل، ىديسة 
الحخب قزية سيمة لكغ أخصخ ىديسة أف نيـد مغ الجاخل، فمحلظ ذكخ األخصاء بذكل مدتسخ نجخل في اليأس، 

 السدجود، هللا أعصانا جخعات مشعذة يشبغي أف نأخح مغ ىحه الجخعات. في اإلحباط، في الصخيق
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 األستاذ مشيخ:

وهللا كشت أريج أف نصيل لقاء الجكتػر دمحم راتب الشابمدي، ال نخيج أف نتعبكع أكثخ، حدبشا في ختاـ ىحه الجمدة 
لجكتػر دمحم راتب الشابمدي أف يبػح الجكتػر الشابمدي يخيج أف يقجـ نريحة لسدتسع إذاعة القخآف الكخيع، أو يػد ا

 بذيء في ىحا المقاء الحسيع.

 مغ ىاف أمخ هللا عميو ىاف عمى هللا :

 الجكتػر راتب:
أنا أقػؿ كمسة قج تكػف مؤلسة، الػاقع الدمبي الحؼ نعيذو بدبب أف أمخ هللا ىاف عميشا فيشا عمى هللا، ولػ عطسشا 

الجقيق ججًا أنشا حيشسا نعطع ىحا الجيغ نعطع ىحا الشبي الكخيع، نعطع أمخ هللا لكشا في حاؿ آخخ، فمحلظ الذيء 
ىحا القخآف الكخيع، حيشسا نعير ىحا القخآف في 
بيػتشا، في مجارسشا، في حياتشا، في كدب أمػالشا، 
 في إنفاؽ أمػالشا، عشجئٍح هللا عد وجل قاؿ: 
َبُيْع َوَأْنَت ِفيِيْع ﴾ ُ ِلُيَعحِّ  ﴿ َوَما َكاَف َّللاَّ

 [33]سػرة األنفاؿ اآلية:

قاؿ عمساء التفديخ: ما معشى وأنت فييع وقج تػفي 
الشبي؟ أؼ سشتظ مصبقة فييع، مشيجظ مصبق فييع، 
ماداـ مشيج الشبي مصبق فيشا مغ سابع السدتحيبلت 

 أف نراب بأذػ 

 ﴿ َوَما َكاَف َّللاَُّ ﴾
  ما كاف ىحه أقػػ صيغة بالشفي، العمساء أعصػىا اثشي عذخ فعبلً 

 ﴿ َوَما َكاَف َّللاَُّ ﴾
 ال يخضيو، وال يفعل، وال يخيج، وال وال وال، 

َبُيْع َوَأْنَت ِفيِيْع ﴾ ُ ِلُيَعحِّ  ﴿ َوَما َكاَف َّللاَّ
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 اآلف: 

َبُيْع َوُىْع َيْدَتْغِفُخوَف ﴾ ُ ُمَعحِّ  ﴿ َوَما َكاَف َّللاَّ
 [33]سػرة األنفاؿ اآلية: 

 الشبي عميو الربلة والدبلـ. نحغ عشجنا فدحة مغ األمل أف نتبع سشة

 األستاذ مشيخ:

 نريحة لمذباب السدمع، لمذباب الجدائخؼ السدمع كي يتسدظ بالكتاب وسشة الحبيب ملسو هيلع هللا ىلص.

 نريحة لمذباب الجدائخي السدمع :

 الجكتػر راتب:
الجياد الصػيل وساـ شخؼ  وهللا أنا أقػؿ: الذعب الجدائخؼ بجياده الصػيل، مغ أجل التحخر، واالستقبلؿ، ىحا

يزعو عمى صجره، أتسشى أف يزع وساـ الذخؼ بصاعة هللا عد وجل، باإلقباؿ عميو، فيحا الشرخ السؤزر الحؼ 
 أصابو الذعب الجدائخؼ يجب أف يحافع عميو باتباع سشة الشبي عميو الربلة والدبلـ.

 األستاذ مشيخ:
 الكخيع أنا وزميمتي األخت وداد.ونحغ نعتبخ ىحا المقاء وساـ شخؼ إلذاعة القخآف 

 األخت وداد:
وقج تذخفشا بمقائظ فزيمة الجكتػر، وبجشاب األستاذ فارؽ الذػيكي، واألستاذ فػزؼ رمزاف، بارؾ هللا بكع عمى 
حزػركع معشا ىشا في إذاعة القخآف الكخيع، وال شظ بأف السدتسعيغ مغ األفاضل قج استخوحت نفػسيع، وعاشػا 

 فخحة.
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 سة و تػديع :خات

 الجكتػر راتب:
 ىل وصل ىحا الياسسيغ إلى السدتسعيغ؟.

 األستاذ مشيخ:
 نذكخ السخخج كساؿ الحؼ قجـ ىحه الػرود وىحا الياسسيغ، الحؼ ىػ عصخ، وجعل أيامكع كميا عصخًا وورودًا.

كخيع، وكحلظ الجكتػر فػزؼ كاف ىحا إذًا األستاذ الفاضل دمحم راتب الشابمدي، الحؼ شخفشا في رحاب إذاعة القخآف ال
رمزاف، واألستاذ فاروؽ الذػيكي مجيخ أعساؿ الذيخ دمحم راتب الشابمدي، نذكخ جديل الذكخ باسسي وباسع إذاعة 
القخآف الكخيع، وعساؿ إذاعة القخآف الكخيع، ومدتسعي إذاعة القخآف الكخيع، عمى أمل أف نمقاكع في مذيئة هللا 

في هللا، وإقامة شيبة في بمجكع الجدائخ، ال أقػؿ بمجكع الثاني، بمجؾ األوؿ الجدائخ  تعالى، هللا يذيج أنشا نحبكع
 دكتػر راتب الشابمدي.
 الجكتػر راتب:

 بارؾ هللا بكع ونفع بكع عمى ىحه اإلذاعة و التي ىي مشبخ لمحق.
 األستاذ مشيخ:

 خ والدبلـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو. شكخًا لكع مدتسعيشا األفاضل عمى أمل أف نمقاكع في فخص أخخػ، دمتع بخي
 الجكتػر راتب:

ال شيء يعمػ عمى مختبة العمع، إذا أردت الجنيا فعميظ بالعمع، وإذا أردت اآلخخة فعميظ بالعمع، وإذا أردتيسا معًا 
تعمػ  فعميظ بالعمع، والعمع ال يعصيظ بعزو إال إذا أعصيتو كمظ، فإذا أعصيتو بعزظ لع يعصظ شيئا، ما مغ معخفة

 عمى أف نعخؼ هللا.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 االستقامة في حياة الذباب( :  8-7الجرس : ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

  مقجمة :

 الذيخ نبيل : 

أىبًل بكع مغ ججيج في ىحا األستػديػ، في تمفديػف الػشغ، في ليالي فبخايخ في األياـ الػششية لجولة الكػيت، 
ج الجيشي الحافل في ىحا العاـ بالحات بالزيػؼ السسيدة، معشا في ىحه الحمقة أستاذ كخيع الجكتػر دمحم ومعشا البخنام

 راتب الشابمدي، أىبًل بكع. 

 الجكتػر راتب: 

 بارؾ هللا بكع.

 الذيخ نبيل : 

ر أنا أبجأ معظ دكتػر دمحم راتب الشابمدي، شبعًا ىػ معخوؼ بالفزائيات، وأنا ال أريج أف أكثخ مغ الكبلـ، دكتػ 
مباشخة، دكتػر أوؿ مخة تذاركشا في أعيادنا الػششية في الكػيت، نحغ عشجنا فبخايخ مسيد، عجة مشاسبات؛ استقبلؿ 
الكػيت أواًل، وعيج التحخيخ، فرار الذيخ كمو أعيادًا وششية، وأنت أوؿ مخة دكتػر تذاركشا ماذا يسثل مثل ىحا 

 لظ؟ 

 ء بأقجـ مفيـػ لمسػاششة والتعاير :الشبي عميو الربلة و الدبلـ جا

 الجكتػر راتب: 
بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم، وعمى آؿ بيتو الصيبيغ 
الصاىخيغ، وعمى صحابتو الغخ السياميغ، أمشاء دعػتو، وقادة ألػيتو، وارَض عشا وعشيع يا رب العالسيغ، الذيخ 

 جداؾ هللا خيخًا.نبيل 
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بادغ ذؼ بجء: عشجما دخل الشبي عميو الربلة 
والدبلـ يثخب قاؿ كمسة في أوؿ اتفاؽ عقجه بيغ 
أشخاؼ يثخب، قاؿ: أىل يثخب أمة واحجة. مفيـػ 
السػاششة والتعاير جاء بو الشبي عميو الربلة 
والدبلـ، فاإلنداف حيشسا يشتسي إلى وشغ ىشاؾ 

 الح مذتخكة.تحجيات مذتخكة، و ىشاؾ مر
 الذيخ نبيل :

 
 عفػًا دكتػر، كاف في السجيشة مدمسػف وييػد. 

 الجكتػر راتب: 
ىشاؾ أوس مدمسػف، وخدرج مدمسػف، وىشاؾ أوس وثشيػف، وخدرج وثشيػف، وفييا ييػد، وفييا نرارػ، وفييا 

حج، أقجـ مفيـػ لمسػاششة مػالي وأعخاب، وفييا مياجخوف، أوؿ كمسة في الػثيقة: أىل يثخب أمة واحجة، سمسيع وا
والتعاير جاء بو الشبي عميو الربلة والدبلـ، والشاس قج ال يشتبيػف ليحه الريغة، أوؿ سصخ مغ اتفاقية أبخميا 

 مع كل األشخاؼ، قاؿ: أىل يثخب أمة واحجة، سمسيع واحج، وحخبيع واحجة.
 الذيخ نبيل : 

السشصمق، أنا عشجؼ أسئمة كثيخة، دكتػر كثيخ مغ الشاس ال  وليحا دكتػر أنت شاركتشا في األعياد الػششية مغ ىحا
 يعخؼ لساذا ىػ عمى ىحه البديصة؟ شكمو، أعسالو، ال يعخؼ حتى اليجؼ مغ حياتو، ما ىػ الدبب دكتػر؟
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 اإلنداف كائغ متحخؾ و حخكتو إما أف ترح فيدمع أو ال ترح فيذقى :

 الجكتػر راتب: 
حخؾ، يتحخؾ بجافع إلى الدبب أف اإلنداف كائغ مت

الصعاـ والذخاب حفاضًا عمى بقائو كفخد، يتحخؾ بجافع 
إلى الدواج حفاضًا عمى بقاء الشػع، يتحخؾ بجافع إلى 
تأكيج الحات حفاضًا عمى بقاء الحكخ، ثبلث حاجات 
تحخؾ اإلنداف، فيػ كائغ متحخؾ، ىحه الحخكة إما 
 أف ترح فيدمع ويدعج، أو أال ترح فيذقى وييمظ.

 الذيخ نبيل : 
 

دكتػر الحياة الغخبية التي يعيذيا الشاس في الغخب حياة حمػة، وشبيعة حمػة، ومجيشة، وقصارات، ونطاـ، 
 ومعاشات، وقػة اقترادية، والشاس يعيذػف في أرقى مدتػػ، أليدت ىحه الحياة ىي الحياة األكسل واألمثل؟ 

 :مغ تخؾ األبج واكتفى بالجنيا يعج ذكيًا ال عاقبًل 

 الجكتػر راتب: 
ما كل ذكي بعاقل، قج يكػف اإلنداف في أعمى 
مدتػيات الحكاء، يعير حياة ناعسة، ولكغ حيشسا 
غفل عغ سّخ وجػده، ُخمق لجشة عخضيا الدسػات 
واألرض، خمق ليشعع بالقخب مغ هللا إلى األبج، فحيشسا 
تخؾ األبج، وخدخ األبج، واكتفى بالجنيا، ال يعج عاقبًل 

ًا، ما كل ذكي بعاقل، الحكاء محجود، أتقشا يعج ذكي
الجنيا، جعمشا فييا رفاىًا مشقصع الشطيخ، سخخنا كل 

 شيء لسرالحشا، عذشا حياًة ناعسة، ولكغ هللا عد وجل خمقشا لؤلبج، لجشة عخضيا الدساوات واألرض.
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 الذيخ نبيل : 
ح، والغخب يعير أحمى حياة، كل دكتػر أنتع تسشعػف عمى الشاس كل شيء، كل شيء حخاـ، كل شيء ال ير

 شيء عشجه مباح؟ 

 ليذ في اإلسبلـ حخماف بل تشطيع :

 الذيخ نبيل : 
 ما مغ شيػة أودعيا هللا في اإلنداف إال وجعل ليا قشاة نطيفة تدخؼ خبلليا، ليذ في اإلسبلـ حخماف.

ؼ خبلليا، ال يػجج حخماف ولكغ في مخة ثانية: ما مغ شيػة أودعيا هللا في اإلنداف إال وجعل ليا قشاة نطيفة تدخ 
اإلسبلـ تشطيع، أؼ ىحه الذيػات ليا قشػات نطيفة رائعة، مثل إنداف يتدوج، يقتخف بأنثى تسؤل عيشو بجساليا، 
وبػفائيا، وبحبيا، تشجب لو أوالدًا يسمؤوف البيت فخحة، ىحا السذخوع أساسو شيػة أودعيا هللا في اإلنداف، 

  في اإلنداف جعل ليا قشاة نطيفة تدخؼ خبلليا.والذيػات التي أودعيا هللا
 الذيخ نبيل : 

 أؼ ىشاؾ جشذ مباح وجشذ مذخوع وجشذ مسشػع. 

 مغ اتبع ىػاه وفق ىجى هللا عد وجل ال شيء عميو :

 الجكتػر راتب: 
السؤمغ يتدوج، ويشاـ مع زوجتو، ويقـػ الميل، ويبكي 
شائشة  في الربلة، ألنو وفق مشيج هللا، أما أؼ عبلقة

أو عبلقة بخبلؼ مشيج هللا، تحجبو عغ هللا عد 
وجل، الشقصة الجقيقة ججًا أف في اإلسبلـ ال يػجج 

 حخماف ولكغ ىشاؾ تشطيسًا، والجليل:
َغ َّللاَِّ ﴾  ﴿ َوَمْغ َأَضلُّ ِمسَِّغ اتََّبَع َىَػاُه ِبَغْيِخ ُىًجى مِّ
 [ 57] سػرة القرز : 
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 ، الحؼ يتبع ىػاه وفق ىجػ هللا ال شيء عميو.السعشى السخالف عشج عمساء األصػؿ

 الذيخ نبيل : 

دكتػر الذباب اليـػ بحالة مغ اليأس، كثيخ مشيع يحذ أنو غارؽ في السعاصي وال يػجج مجاؿ لشجاتو، ىػ يغبط 
 أىل األيساف لكغ بالشدبة لو ال يػجج أمل، أنا انتييت، أنا ميئػس مشي.

 عمى مرخاعيو إلى يـػ القيامة : هللا عد وجل يفتح لمشاس باب التػبة

 الجكتػر راتب: 
 الجػاب في القخآف الكخيع:

َ َيْغِفُخ الحُّ   ُنػَب َجِسيعًا ﴾﴿ ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّحيَغ َأْسَخُفػا َعَمى َأْنُفِدِيْع اَل َتْقَشُصػا ِمْغ َرْحَسِة َّللاَِّ ِإفَّ َّللاَّ
 [ 35] سػرة الدمخ: 

ُ ُيِخيُج َأفْ   َيُتػَب َعَمْيُكْع ﴾ ﴿ َوَّللاَّ
 [ 27] سػرة الشداء: 

الشبي عميو الربلة والدبلـ تكمع عغ قرة األعخابي الحؼ ركب ناقتو ليقصع بيا الرحخاء، جمذ ليدتخيح فاستيقع 
فمع يجج الشاقة، اختل تػازنو مغ شجة األلع أيقغ باليبلؾ بكى وبكى حتى ناـ قميبًل، فمسا أفاؽ رأػ الشاقة مغ شجة 

 قاؿ: فخحو 

 )) الميع أنا ربظ وأنت عبجي ((
 ]مدمع عغ أنذ بغ مالظ[

 قاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 ))  أفخح بتػبة عبجه مغ ذلظ البجوي بشاقتو ((
 ] متفق عميو [

فسعشى ذلظ عشجما يخجع الذاب إلى هللا، ويرصمح 
معو، إذا رجع العبج إلى هللا نادػ مشاٍد في الدساوات 

فبلنًا فقج اصصمح مع هللا، بل إف  واألرض أف ىشئػا
الذاب الحؼ أسخؼ عمى نفدو في السعاصي واآلثاـ 
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هللا يشتطخه، بل إذا قاؿ العبج: يا رب وىػ راكع، يقػؿ هللا لو: لبيظ يا عبجؼ، فإذا قاؿ: يا رب وىػ ساجج، يقػؿ 
 يظ، ثع لبيظ.هللا لو: لبيظ يا عبجؼ، فإذا قاؿ: يا رب وىػ عاٍص يقػؿ هللا لو: لبيظ، ثع لب

 الذيخ نبيل :

دكتػر أنا أريج أف أتكمع عغ فئة مغ الشاس مغ كثخة انغساسيع بالذيػات، واعتسادىع عمى العقل فقط دوف الشقل 
والػحي، ودخػليع عمى بعس السػاقع في االنتخنيت، وجمػسيع مع بعس الشاس، وقع باإللحاد الحؼ يشفي حتى 

ا السػضػع بدبب أنظ متخرز في مػضع اإلعجاز العمسي، وكيف لظ وجػد الخب، أنا أريج أف أفتح معظ ىح
كبلـ بأف الكػف يجؿ عمى هللا عد وجل، أحيانًا األـ تقػؿ: انطخ إلى ولجؼ ال يؤمغ باهلل، أو ابشتي تدأؿ أسئمة 

 تجؿ عمى أنيا ال تؤمغ بػجػد هللا عد وجل، بل بعزيع يتحجػ أنو ال يػجج رب. 

 وجل أفزل شخيق لئليساف بو :التفكخ في آيات هللا عد 

 الجكتػر راتب: 
أحقخ مخمػؽ في حياتشا البعػضة، البعػضة بعج أف 
اكتذف السجيخ اإللكتخوني، وججوا أف في رأس 
البعػضة مئة عيغ، وفي فسيا ثسانية وأربعػف سشًا، 
وفي قمبيا ثبلثة قمػب، قمب مخكدؼ، وقمب لكل 
ماف، جشاح، وفي كل قمب أذيشاف، وبصيشاف، ودسا

وتسمظ البعػضة جيازًا ال تسمكو الصائخات، تسمظ 
جياز استقباؿ حخارؼ، حداسيتو واحج عمى ألف مغ 
الجرجة السئػية، بيحا الجياز تخػ األشياء ال 

بأشكاليا، وال بأحجاميا، وال بألػانيا، ولكغ تخػ األشياء بحخارتيا، تسمظ جياز تحميل لمجـ، فسا كل دـ يشاسبيا، 
يع لمجـ، وتسمظ جياز تخجيخ، في خخشػميا ست سكاكيغ، أربع سكاكيغ إلحجاث جخح مخبع تسمظ جياز تسي

 وسكيشاف يمتئساف عمى شكل أنبػب المتراص الجـ، وفي أرجل البعػضة مخالب و محاجع .
 ﴿ ِإفَّ َّللاََّ اَل يدتحي َأْف َيْزِخَب َمَثبًل َما َبُعػَضًة َفَسا َفْػَقَيا ﴾

 [ 26]سػرة البقخة: 
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 خ مخمػؽ في حياتشا البعػضة، وزنيا واحج عمى ألف مغ الغخاـ. أحق

 وفي كل شيٍء لو آيٌة تجؿ عمى أنو واحػج
*** 

أقخب نجع ممتيب إلى األرض أربع سشػاٍت ضػئية، الزػء يقصع في الثانية الػاحجة ثبلثسئة ألف كيمػ متخ في 
ع في الداعة؟ ثبلثسئة ألف ضخب ستيغ ضخب الثانية، فكع يقصع في الجقيقة؟ ثبلثسئة ألف ضخب ستيغ، كع يقص

؟ ضخب أربع وعذخيغ، كع يقصع في العاـ؟ ضخب ثبلثسئة وخسدة وستيغ، كع يقصع في  ستيغ، كع يقصع في اليـػ
أربع سشػات؟ ضخب أربع، االبغ الرغيخ بخبع ساعة يعصيظ كع ىي السدافة بيغ األرض وبيغ أقخب نجٍع ممتيٍب 

أردنا أف نقصعيا بسخكبة أرضية، بدخعة مئة، نقدع عمى مئة كع ساعة، عمى أربع إلى األرض، ىحه السدافة لػ 
، عمى ثبلثسئة وخسدة وستيغ كع سشة، نحتاج إلى خسديغ مميػف عاـ بسخكبٍة أرضية كي نرل  وعذخيغ كع يـػ
ؼ سشة إلى أقخب نجٍع ممتيٍب إلى األرض، اآلف الدؤاؿ: متى نرل إلى نجع القصب الحؼ يبعج عشا أربعة آال

ضػئية؟ متى نرل إلى السخأة السدمدمة التي تبعج عشا مميػني سشة ضػئية؟ متى نرل إلى أحجث نجع اكتذف؟ 
نحتاج إلى أربع وعذخيغ مميػف سشة ضػئية، األربع سشػات تحتاج إلى خسديغ مميػف عاـ بسخكبٍة أرضية فكيف 

 أربع وعذخيغ مميػف سشة ضػئية؟

 الشُُّجػـِ * َوِإنَُّو َلَقَدٌع َلْػ َتْعَمُسػَف َعِطيٌع ﴾﴿ َفبَل ُأْقِدُع ِبَسَػاِقِع 
 [76-75]سػرة الػاقعة: 

 القخار الحي يتخحه اإلنداف بذأف مريخه قّمسا تشقزو األياـ إذا كاف صادرًا عغ إرادة :

 الحؼ يخيج أف يؤمغ:
 ﴿ َوِفي اأْلَْرِض آَياٌت ِلْمُسػِقِشيَغ ﴾

 [27]سػرة الحاريات: 

 لو آيٌة تجؿ عمى أنو واحػجوفي كل شيٍء 
*** 
 
 انتقمشا مغ البعػضة أحقخ مخمػؽ إلى الكػف، فمحلظ:
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 ﴿ َوِفي اأْلَْرِض آَياٌت ِلْمُسػِقِشيَغ ﴾

 [27]سػرة الحاريات: 

إذا أردت الجنيا فعميظ بالعمع، وإذا أردت اآلخخة فعميظ 
بالعمع، وإذا أردتيسا معًا فعميظ بالعمع، والعمع ال 

إال إذا أعصيتو كمظ، فإذا أعصيتو يعصيظ بعزو 
بعزظ لع يعصظ شيئًا، إف القخار الحؼ يتخحه اإلنداف 
في شأف مريخه قّمسا تشقزو األياـ إذا كاف صادرًا 

 عغ إرادة و إيساف:

ُ ِفيِيْع َخْيخًا أَلَْسَسَعُيْع ﴾  ﴿ َوَلْػ َعِمَع َّللاَّ
 [23]سػرة األنفاؿ: 

 الكػف أىػف عمى هللا مغ أال يجلو عمييا، أشسئغ الذباب. فأؼ شاب يبحث عغ الحقيقة وهللا زواؿ

 الذيخ نبيل : 

دكتػر ىحا الحؼ يقػؿ: ال يػجج رب، أو عشجىع مػاقع في االنتخنيت يدسػنيع: السمحجوف العخب، والسمحجوف 
 الخميجيػف، يفتخخوف بيحا، ىػ ال يؤمغ بػجػد الخب.

 أعساؽ اإلنداف :اإللحاد مػقف شكمي خارجي أما اإليساف فسغخوز ب

 الجكتػر راتب: 
 اسسع قػلو تعالى:

 ﴿ َوَّللاَِّ َربَِّشا َما ُكشَّا ُمْذِخِكيَغ *اْنُطْخ َكْيَف َكَحُبػا َعَمى َأْنُفِدِيْع ﴾
 [24-23]سػرة األنعاـ: 

مت وهللا بأعساؽ أعساؽ السمحج، مخة مجسػعة خبخاء باالتحاد الدػفيتي ركبػا شائخة، مغ دمذق إلى مػسكػ، دخ
في غيسة مكيخبة، فكادت تدقط، فإذا بيؤالء الحيغ أنكخوا وجػد هللا يقػلػف: يا هللا، يا هللا، اإللحاد مػقف شكمي 
خارجي، أما اإليساف فسغخوز بأعساؽ أعساؽ اإلنداف، الكػف قخآف صامت، والقخآف كػف ناشق، والشبي قخآف 

آية تتحجث عغ الكػف، وكل آية أعطع مغ أختيا، إذا يسذي، شيخ نبيل بارؾ هللا بظ في القخآف ألف وثبلثسئة 
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شاب أراد أف يرل إلى هللا وهللا الصخيق سيل ججًا، إذا رجع العبج إلى هللا نادػ مشاٍد في الدساوات واألرض أف 
 ىشئػا فبلنًا فقج اصصمح مع هللا. 

 أشع أمخنا نخفع ألجمظ حجبشػػا فِنا مشحشا بالخضا مػػػغ أحبشػػا
 واحتِع بجشػػػابشػا لشحسيظ مسا فيو أشخار خمقشػػػػاولح بحسانا 

 وعغ ذكخنا ال يذغمشظ شاغػػل وأخمز لشا تمقى السدخة و اليشػػا
* * * 

 وسمِّع إليشا األمخ في كلِّ ما يكغ فسا القخب واإلبعاد إال بأمخنػػػػا
* * * 

 فيا خجمي مشو إذا ىػػ قاؿ لي أيا عبجنػػا ما قخأت كتابشػػػا؟
 أما تختذي مغ عتبشا يػـ جسعشػا؟ ي مشا ويكفيظ ما جخى؟أما تدتح

 أما آف أف تقمع عغ الحنب راجعًا وتشطخ ما بو جػاء وعجنػػػػا؟
 فػمػ شاىجت عيشاؾ مغ حدششا الحي رأوه لسا وليت عشا لغيخنػػا
 ولػ سسعت أذناؾ حدغ خصابشا خمعت عشظ ثياب العجب و جئتشػػا

 الحي أضحى قتيبًل بحبشػػا ولػ ذقت مػغ شعع السحبة ذرة عحرت
 فسا حبشا سيل وكل مغ ادعػى سيػلتو قمشا لو قػػػػج جيمتشػا

*** 
 الذيخ نبيل : 

دكتػر، ىشاؾ شبيات كثيخة، والػقت قريخ عشجؼ، واقع السدمسيغ، صمػاتيع في السداجج، جعمت لكثيخ مغ الشاس 
أكثخ الشاس فػضى، كحب، تعامل سيئ، غر،  ردة فعل سمبية عغ الجيغ واإلسبلـ، الغخب مشطع، انطخ السدمسيغ

واقع بعيج ججًا عغ اإلسبلـ في كثيخ مغ الشػاحي، الشاس أصيبت بإحباط مغ واقع السدمسيغ وجعمتيا ردة فعل ما 
 تفدخ ذلظ؟
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 بصػلة اإلنداف أف يبحث عغ الحقيقة مغ مخجعيا :

 الجكتػر راتب: 
ىشاؾ خصأ كبيخ أساسو أف الجيغ ُيعخؼ مغ 

تو األساسية، ال مغ أخصاء أتباعو، ىحا خصأ مخجعيا
استخاتيجي، أنا حيشسا أكتذف حقيقة الجيغ مغ مدمع 
مقرخ، مغ مدمع يخالف أحكاـ الجيغ، سػؼ أقع في 
خيبة أمل كبيخة ججًا، فالبصػلة أف أبحث عغ الحقيقة 

 مغ مخجعيا، قاؿ تعالى:
 َمَشا ﴾﴿ َوالَِّحيَغ َجاَىُجوا ِفيَشا َلَشْيِجَيشَُّيْع ُسبُ 

 [ 69] سػرة العشكبػت: 

 ىحا الجياد الشفدي وهللا تػلى ىجاية الخمق، قاؿ تعالى:

 ﴿ ِإفَّ َعَمْيَشا َلْمُيَجى ﴾
 [ 12] سػرة الميل: 

وهللا أؼ أخ مغ أخػانشا الذباب إذا أراد أف يرل إلى الحقيقة وهللا زواؿ الكػف أىػف عمى هللا مغ أال يرل إلييا، 
دة، إف القخار الحؼ يتخحه اإلنداف في شأف مريخه قّمسا تشقزو األياـ، إذا كاف صادرًا عغ إرادة لكغ يحتاج إلى إرا

 و إيساف.

 الذيخ نبيل : 

دكتػر كبلمظ جسيل، والشاس تذاىج مشطخ الجكتػر ما شاء هللا بمباسو، ببحلتو، ومع ىحا يجػب األرض، أنا 
ظ أبجعت في محاضخاتظ، ولسا قخأت عشظ ما شاء هللا في شاىجتظ في استػكيػلع في الدػيج، وما شاء هللا عمي

دوؿ كثيخة تجورىا دكتػر أنت سػؼ تصمع عمى السذاىجيغ مغ خبلؿ تمفديػف الػشغ في محاضخة تجسعظ مع 
 الذيخ دمحم حديغ يعقػب، وسػؼ أكػف أنا ثالث ثبلثة متصفل عميكع.
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 الجكتػر راتب: 

 شجؼ.أنت أستاذنا، وهللا أنت لظ مقاـ كبيخ ع

 الذيخ نبيل : 

الداعة الدابعة والشرف، يسكغ أف يكػف السذاىجوف ىشا مشح الداعة الدابعة إف شاء هللا، دكتػر ما ىػ مػضػع 
 حجيثظ غجًا؟ 

 سمبيات السدمسيغ أعخاض لسخض واحج ىػ ضعف اإليساف :

 الجكتػر راتب: 
ض وبائي اسسو ضعف اإليساف، الشقصة الجقيقة أف وهللا أنا خصخ في بالي أف ىشاؾ مخضًا واسعًا ججًا ومشتذخًا، مخ 

كل سمبيات السدمسيغ ليدت أمخاضًا ولكشيا أعخاض لسخض واحج، والحؼ ىػ ضعف اإليساف، ضعف التػحيج، 
ضعف الرمة باهلل، عفػًا الصبيب الشاجح إذا رأػ شفبًل حخارتو مختفعة ليذ شبيبًا لػ أعصاه خافس حخارة، الحخارة 

في الجدع، فسا لع يعالج الصبيب االلتياب ال يشجح في السعالجة، واآلف ىشاؾ مذكبلت ال  عخض اللتياب عسيق
تعج وال تحرى في حياتشا ذكخت بعزيا، ولكغ الحقيقة ىي أعخاض لسخض واحج ىػ البعج عغ هللا عد وجل، أما 

 القخب مغ هللا:
ُ ُثعَّ اْسَتَقاُمػا تَ  ُؿ َعَمْيِيُع اْلَسبَلِئَكُة َأالَّ َتَخاُفػا َواَل َتْحَدُنػا َوَأْبِذُخوا ِباْلَجشَِّة الَِّتي ُكْشُتْع ﴿ ِإفَّ الَِّحيَغ َقاُلػا َربَُّشا َّللاَّ َتَشدَّ

 ُتػَعُجوَف ﴾
 [37] سػرة فرمت: 

اِلَحاتِ  َئاِت َأْف َنْجَعَمُيْع َكالَِّحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ يِّ ـْ َحِدَب الَِّحيَغ اْجَتَخُحػا الدَّ  ﴾ ﴿ َأ
 [ 21] سػرة الجاثية: 

ْنَيا ﴾  ﴿ َأَفَسْغ َوَعْجَناُه َوْعجًا َحَدشًا َفُيَػ اَلِقيِو َكَسْغ َمتَّْعَشاُه َمَتاَع اْلَحَياِة الجُّ
 [ 61] سػرة القرز: 

ُ ِغَشاُه ِفي َقْمِبِو، َوَجَسَع َلُو َشْسَمُو، َوَأَتْتُو  ْنَيا َوِىَي َراِغَسة(())َمْغ َكاَنِت اآلِخَخُة َىسَُّو َجَعَل َّللاَّ  الجُّ
 ]التخمحؼ عغ أنذ[
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فيحا الذاب بيشو وبيغ اليجػ، بيشو وبيغ الدعادة، بيشو وبيغ الخقي، أف يقػؿ: يا رب أريجؾ، أريج أف أتعخؼ 
عميظ، أعّشي عمى نفدي يا رب، هللا يشتطخنا، لػ يعمع السعخضػف انتطارؼ ليع، وشػقي إلى تخؾ معاصييع، 

مغ حبي، ولساتػا شػقًا إلّي، ىحه إرادتي بالسعخضيغ فكيف بالسقبميغ ؟ السؤمغ حيشسا يرل إلى  لتقصعت أوصاليع
هللا وصل إلى كل شيء، ابغ آدـ اشمبشي تججني، فإذا وججتشي وججت كل شيء، وإف فتظ فاتظ كل شيء، وأنا 

 أحب إليظ مغ كل شيء. 

زؽ ويذكخ سػاي، خيخي إلى العباد نازؿ، وشخىع )) إني واإلنذ والجغ في نبأ عطيع، أخمق ويعبج غيخي، وأر 
إلّي صاعج، أتحبب إلييع بشعسي وأنا الغشي عشيع، ويتبغزػف إلّي بالسعاصي وىع أفقخ شيء إلّي، مغ أقبل 
عمّي مشيع تمقيتو مغ بعيج، ومغ أعخض عشي مشيع ناديتو مغ قخيب، أىل ذكخي، أىل مػدتي، أىل شكخي، 

 أقشصيع مغ رحستي، إف تابػا فأنا حبيبيع، وإف لع يتػبػا فأنا شبيبيع(( أىل زيادتي، أىل معريتي، ال
 ] رواه البييقي والحاكع عغ معاذ، والجيمسي وابغ عداكخ عغ أبي الجرداء [

 خاتسة و تػديع :

 الذيخ نبيل : 
ف، كمشا شػؽ دكتػر دع بعس الكبلـ لغج، ألف الشاس السدتسعيغ غجًا سيأتػف، أنا أعجؾ وأنا أوليع، كمشا مقرخو 

لدساعظ، نحتاج لبعس التذجيع مغ فزيمتكع، وأنا أعج السذاىجيغ الكخاـ أنا سسعت كثيخًا مغ محاضخات الجكتػر 
دمحم راتب الشابمدي، الكل سػؼ يدتستع بحجيثو، وسػؼ يعصي عبلجًا لزعف اإليساف بخصػات عسمية، وليذ 

بإذف هللا غجًا مع الذيخ دمحم حديغ يعقػب والجكتػر دمحم راتب كبلمًا إنذائيًا وال نطخيًا، الجكتػر عشجه شيء عسمي، 
 الشابمدي أرح قمبظ بصاعة ربظ، غجًا إف شاء هللا مػعجنا.

 والدبلـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الذباب عساد األمة و سخ نيزتيا( :  8-8الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 يع :السح

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم، وعمى آلو وأصحابو الصيبيغ الصاىخيغ.

 أييا األخػة واألخػات؛ الدبلـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو، وأىبًل ومخحبًا بكع معشا إلى ىحا المقاء الججيج.
ػة ونزارة الحياة وسسػ الخوح خيخ حافد عمى أييا األحبة؛ إف فتػة الذباب الػاعي الحؼ يجسع بيغ الحق والق

الشيػض باألمة، وتحقيق أىجافيا، وىل يخيج اإلسبلـ غيخ إشاعة روح الفتػة في شبابو ومقاومة االنحخاؼ والتصخؼ 
 والػىغ واالنغبلؽ؟ وإنذاء جيل فتي في كيانو وتفكيخه، شاىخ في خمقو وسمػكياتو ومشيجو في الحياة.

ع أمل السدتقبل، وعساد األمة، وأسباب نيزتيا وتقجميا، في حمقة ىحا اليـػ سشتحجث عغ الذباب أييا األحبة ى
أىسية الذباب، ودور الذباب في نيزة األمة، ولمحجيث حػؿ ىحا السػضػع يدخنا أف نخحب بعالع جميل مغ 

الشابمدي، فأىبًل ومخحبًا عمسائشا األجبلء، وداعية إسبلمي مغ الجعاة السعخوفيغ فزيمة األستاذ الجكتػر دمحم راتب 
 بكع سساحة الجكتػر. 

 الجكتػر راتب :

 بارؾ هللا بكع، ونفع بكع. 

 السحيع :

 ىحه فخصة شيبة تكغ ضيفًا لشا في ىحا البخنامج.

 الجكتػر راتب :

 أشكخ لكع ىحه الجعػة. 
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 السحيع :

الذباب، مغ دخمػا باإلسبلـ  دكتػر نحغ نعخؼ أف شباب األمة اإلسبلمية وخاصة في بجايات الجعػة كانػا مغ
مغ الذباب؛ أمثاؿ عمي بغ أبي شالب رضي هللا عشو، عبج هللا بغ أبي بكخ، وأيزًا ببلؿ، وكميع شباب 
استصاعػا أف يشيزػا باألمة، وأف يبشػا كيانيا، وأف يشذخوا ىحا الجيغ إلى العالع، لكغ التكشػلػجيا الحجيثة وعرخ 

بابشا، كيف يسكغ إصبلح الذباب مغ خبلؿ العقيجة؟ رغع أف ىشاؾ مؤسدات االتراؿ وما جخػ فيو أّثخ عمى ش
ليا دور كسؤسدة األسخة، ومؤسدة السجرسة، مؤسدة الجامعة، الشػادؼ واألحداب وما شابو ذلظ أيزًا نتعخض 

 ليع إف شاء هللا، تفزل سساحتظ.

 العشاية بالذباب ألنيع عساد األمة و مدتقبميا :

 الجكتػر راتب :
ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، وعمى آلو بسم 

وصحبو أجسعيغ، وعمى صحابتو الغخ السياميغ، أمشاء دعػتو، وقادة ألػيتو، و ارَض عشا وعشيع يا رب العالسيغ، 
 ة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات.الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل والػىع إلى أنػار السعخف

الحقيقة الجقيقة أف اإلسبلـ تػقيفي، ال يزاؼ عميو وال يححؼ مشو، إف أضفشا عميو ىحا اتياـ ضسشي بالشقز، 
وإف ححفشا مشو ىحا اتياـ ضسشي بالديادة، فاإلسبلـ تػقيفي ولكغ التججيج يأخح مشحييغ؛ السشحى األوؿ أف تشدع عغ 

ل ما عمق بو مسا ليذ مشو، والتججيج اآلخخ أف يشجح الخصاب الجيشي في تحفيد الذباب، الذاب إنداف، الجيغ ك
واإلنداف لو عقل يجرؾ، وقمب يحب، وجدع يتحخؾ، فإذا خاشبشا عقمو وزودناه بالعمع، وخاشبشا قمبو وزودناه 

ر رزؽ يعير بو، نكػف قج حققشا بالحب، الحب الحؼ يدسػ بو، ثع فكخنا في إنعاشو بحخفة يحتخفيا، أو مرج
أىجافو كميا، ىؤالء الذباب إذا تػافخت ليع حخفة، أو فخصة عسل، وتػافخ ليع مدكغ متػاضع، وزواج مغ فتاة 
ال  -عمى شاكمتو، نأخح بيجىع إلى هللا، وإلى الجشة، فيع عساد األمة عشجئح وسبب نيزتيا، لكغ ىؤالء الذباب 

في مجتسع لع يػفخ ليع ال حخفة، وال مدكشًا، وال زواجًا، ىؤالء الذباب إحباشيع إذا وججوا  -سسح هللا وال قجر
وخيبة أمميع تشقميع إلى التصخؼ، وىشاؾ تصخؼ تفمتي كاإلباحية، وتصخؼ تذجدؼ كالتكفيخ والتفجيخ، فشحغ أماـ 

 خصخيغ ألف الذباب عساد األمة، الذباب مدتقبل األمة.
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 دور الذباب في نيزة األمة :

غ ىشاؾ ممسحًا دقيقًا أف سيج الخمق وحبيب الحق يعيغ شابًا ال تديج سشو عغ سبعة عذخ عامًا قائجًا لجير مغ لك
جشػده أبػ بكخ وعسخ، ىحا ممسح لمسدتقبل، ىحا الذاب القائج الحؼ سيجنا الرجيق أحج جشػده، وسيجنا عسخ أحج 

خكب الشاقة وسيجنا الرجيق يسذي، قاؿ لو: يا جشػده، وىػ في سغ أوالدىسا، ىحا الذاب سيجنا أسامة، كاف ي
خميفة رسػؿ هللا لتخكبغ أو أندلغ، قاؿ لو : وهللا ال ركبت وال ندلت، وما عمّي أف تغبخ قجماؼ ساعة في سبيل 

 هللا.
ما ىحا السمسح الخصيخ؟ شاب في الدابعة عذخة 
مغ عسخه يقػد جيذًا مغ جشػده الرجيق، وعسخ 

ودقيق لمذباب، الذاب الفاروؽ، ىحا ممسح خصيخ 
لو دور كبيخ في األمة، دور كبيخ في الشيزة، 
دور كبيخ في التقجـ، دور كبيخ في انترار األمة، 
لكغ حيشسا نخعى الذباب، نػفخ ليع فخص عسل، 
نػفخ ليع تعميسًا راقيًا، نػفخ ليع مدكشًا يأووف إليو، 
نكػف قج ممكشاىع، ومدتقبمشا في شبابشا، لكغ يقػؿ 

 : الشبي ملسو هيلع هللا ىلص

 )) ما مغ شيء أحب إلى هللا تعالى مغ شاب تائب ((
 ] أخخجو أبػ السطفخ الدسعاني عغ سمساف [

 إف هللا عد وجل ليباىي السبلئكة بالذاب التائب، يقػؿ : 

 )) انطخوا إلى عبجي تخؾ شيػتو مغ أجمي ((
 ] ابغ الدشي الجيمسي في مدشج الفخدوس عغ شمحة [

ف ىحه األمة نيزتيا مشػشة بذبابيا، وىحا الشيػض يحتاج إلى تعاوف كبيخ، كأف الذيخ يحسل الحكسة، فأنا أرػ أ
والذاب يحسل القػة، ىحه الديارة ليا محخؾ، الحقيقة الذاب ىػ السحخؾ، والسشيج ىػ الصخيق، والحؼ يقػد الديارة 

 رسػلو.ىي األمة، ىحا الذاب يأخح بيج األمة إلى التقجـ عمى مشيج هللا و 
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 السحيع :

 البج مغ إعجاد ىحا الذاب إيسانيًا، الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

ُ ِفي ِضمِِّو َيْػـَ ال ِضلَّ ِإالَّ ِضمُُّو... شاب نذأ في شاعة هللا...((  )) َسْبَعٌة ُيِطمُُّيُع َّللاَّ
 ] البخارؼ عغ أبي ىخيخة[

ب السؤمغ، الذاب الحؼ يمتـد بسشيج هللا عد وجل وسشة كيف يسكغ إصبلح ىؤالء الذباب بالعقيجة؟ تجج الذا
الشبي ملسو هيلع هللا ىلص يعمع عمع اليقيغ أف األنبياء عسمػا في رعاية الغشع، والشجارة، والحجادة، ىؤالء الذباب يخفزػف بعس 

مجتسع الخفاؽ السيغ، وىػ بالتالي يبقى عاشبًل عغ العسل، ويبشي مدتقبمو عمى آماؿ قج ال تتحقق، ويحىب إلى 
الحؼ قج يحىب بو إلى جساعات التصخؼ، وإلى أخح الساؿ بدخعة، أؼ يخيج أف يكػف لو ماؿ كثيخ وبدخعة مغ 

 خبلؿ شخاء ىؤالء الذباب أو تػجيييع الػجية غيخ الرحيحة، ويشسي رغباتو السادية والحياتية. 

 خصة األقػياء الديئة في معاممة السدمسيغ :

 الجكتػر راتب :
أنا مزصخ أف أقػؿ كبلمًا سمبيًا كي نشتبو، ىشاؾ خصة لئيسة غادرة سيئة لؤلقػياء في معاممة السدمسيغ، أواًل:  وهللا

أكجوا عمى أف السخأة التي ال تعسل ىحه ليدت جيجة مع أف أعمى عسل تخقى إليو امخأة أف تكػف سيجة بيتيا 
تجع أوالدىا لمخجـ، ثع انتبيشا إلى السجرسة فجعمشا دخل وأوالدىا، فالسخأة حيشسا أقشعشاىا أف تخخج مغ البيت، وأف 

السعمع أقل دخل في السجتسع، مغ استقصبشا إذًا؟ الزعاؼ، الزعاؼ عمسيًا ومغ شتى الشػاحي، ثع ىاجسشا 
السخاجع الجيشية، ثبلث مؤسدات يعمق عمييا اآلماؿ الكبيخة في نيػض األمة؛ األسخة أواًل، والسجرسة ثانيًا، 

ت الجيشية ثالثًا، فإذا شعشا في السخجعيات الجيشية ثع جعمشا السعمع في أدنى دخل، حتى ال ندتصيع أف والسخجعا
 .ندتقصب األذكياء والعباقخة، ثع ىاجسشا السخأة التي تعير ألوالدىا، نكػف قج حققشا خصة مغ أعجاء األمة 
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ألف الحقيقة أحج عمساء الشفذ كػرس رسع خصًا 
يبًا خسدة بالسئة وتدعػف بالسئة بيانيًا فيو تقخ 

وخسدة بالسئة، بالحكاء يػجج خسدة بالسئة تفػؽ، 
وخسدة بالسئة تخمف، وتدعػف بالسئة وسط، دائسًا 
ىؤالء الخسدة العباقخة فمتات الدماف يعػؿ عمييع 
في بشاء األمة، في تػجيو األمة، في الكذػفات 
فشا العمسية، في قيادة األمة، ىؤالء ألنشا نحغ ما عخ 
قيستيع في الجوؿ الشامية غادروا إلى الغخب، فبقيت 
األمة ال بأدمغتيا، بل بعامتيا وىؤالء ال يدتصيعػف أف يحققػا شيئًا، ىحه مذكمة اسسيا سخقة األدمغة، اإلنداف إذا 
تفػؽ في أوؿ سشة بالجامعة يعصػنو أمبًل أف يعصى جشدية، وبيت فخع، ودخل كبيخ، فشحغ إذا سحبشا ىؤالء 

 ألذكياء والستفػقيغ مغ مجتسعاتيع بقي السجتسع ببل قادة.ا
وقج ال أبالغ إذا قمت: في في ديتخويت وحجىا خسدة آالؼ شبيب مغ بمج عخبي يحسمػف البػرد، خسدة آالؼ 

نحغ ىحا الحؼ عمسشاه االبتجائي واإلعجادؼ والتػجييي  -ديتخويت صغيخة -شبيب يحسل البػرد في والية بأمخيكا 
 ي حتى أخح الجكتػراه في بمجه، وانتقل إلى بمج غخبي ليشاؿ االختراص ىحا سخؽ مشا.والجامع

أقػؿ لظ: ىشاؾ مذكبلت نعاني مشيا، فحيشسا ال نعصي الستفػقيغ حقػقيع قج يشرخفػف إلى ببلد أخخػ، فأنا أقػؿ: 
ل، يحتاج إلى مدكغ، الذاب ىػ السعػؿ عميو في تقجـ األمة، لكغ يحتاج إلى حّج أدنى، يحتاج إلى فخصة عس
 إلى زوجة، أعصو حاجتو، أعط اإلنداف كخامتو بالجخل وحخيتو وخح مشو كل شيء. 

 السحيع :
لكغ سساحتظ مخات اإلمكانيات قج ال تخجـ، قج ال تداعج أف يكػف راتبو في بمجه كخاتبو في دولة أجشبية، تقـػ 

حي ويقبل بالسدتػػ السقبػؿ لجػ الجسيع؟ خاصة بإغخائو، أليذ مغ حق ىحا البمج الحؼ عاش فيو وتخعخع أف يز
أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أصحابو تخكػا أمػاليع وىاجخوا بالجعػة، صييب الخومي، لسا سألػه قاؿ: خمػا بيشي وبيغ رسػؿ هللا 

اؿ في سبيل بشاء الجولة، ملسو هيلع هللا ىلص وخحوا مالي. قالػا لو: ىػ مػجػد في السكاف كحا وكحا، وبالتالي تشازؿ عغ كل الس
 وفي سبيل نيزتيا، وفي سبيل نذخىا لمعالسيغ، نحغ نحسل رسالة قبل أف نكػف ىجفًا ماديًا بحتًا. 
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 تكخيع السعمع يجفعو إلى البحؿ و التزحية :

 الجكتػر راتب :

و أف يكػف عشجنا كاف وزيخ تخبية قاؿ كمسة: إذا أردت أف أدعػ عمى إنداف أف يكػف أشقى الشاس أدعػ عمي
 معمسًا، و إذا أردت أف أدعػ إلنداف أف يكػف أسعج الشاس أدعػ لو أف يكػف معمسًا. 

السعمع حيشسا يحسل رسالة صار مػجيًا، صار قصبًا، صار مشقحًا صار أحج أركاف األمة، فشحغ نخيج أف نقشع 
ة شيء خصيخ ججًا أف أقمل مغ شأف السعمسيغ الحيغ يتػلػف تخبية ىحا الجيل أف يتحخؾ بقيع بسبادغ، فيحه الحقيق

السعمع، وقج بمغشي أف السعمع في ألسانيا حيشسا يعيغ في قخية البيت األوؿ ىػ لو، فكمسا اعتشيشا بالسعمع كاف ىػ 
الدبب األوؿ في بشاء األمة، مغ ىشا كانت األنطسة الحجيثة تقتزي أف يكـخ السعمع تكخيسًا يجفعو إلى البحؿ 

شي أف ىشاؾ إندانًا دخمو قميل لكشو صاحب مبجأ، لكغ بمغ حجًا مغ اإليساف ركل بقجمو كل والتزحية، ىحا ال يع
السغخيات في أف يدافخ إلى بمج آخخ، وأنا أقػؿ دائسًا: الحؼ يحسل رسالة إنداف آخخ، أنا أريج أف نكثخ في التعميع 

ختدؽ وىشاؾ صاحب رسالة، أنا مغ أصحاب الخساالت، إنداف معو رسالة إنداف آخخ، والثاني مختدؽ، ىشاؾ م
أعخؼ أناسًا عسمػا في التعميع ثبلثيغ عامًا، جاءتيع فخص ليجسعػا السبلييغ فخفزػا، قاؿ: أنا متاح لي أف أوجو 
خسديغ شالبًا بالقيع اإلسبلمية، بالسبادغ، أف أوجو ىؤالء لعميع يكػنػف قادة األمة، فمحلظ التعميع كمسا التقيت بأخ 

 خمظ هللا بيحه الحخفة ألف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: معمع أقػؿ لو: ك

 )) وإنسا بعثت معمسًا ((
 ] الحارث عغ عبج هللا بغ عسخو بغ العاص [

 ))َفَػ َّللاَِّ أَلَْف ُيْيَجى هللا ِبَظ َرُجبًل َواِحجًا َخْيٌخ َلَظ ِمْغ ُحْسِخ الشََّعِع((
 ]متفق عميو عغ سيل بغ سعج الداعجؼ [
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لظ قزية قيع، فشحغ بالسشاىج حيشسا نعتشي فمح
بالسبادغ والقيع ونؤكج عمييا غيخ لػ أنشا أىسمشا 
السبادغ والقيع، صار السقياس ماديًا، فالحخفة التي 
تجر عميو دخبًل أكبخ يتجو الذاب إلييا، نحغ نخيج 
شبابًا يؤمشػف بأمتيع وبجيشيع وبقيسيع، وأصحاب 

لى معمع قجوة رسالة، ىحا يحتاج إلى مشاىج، إ
 لصبلبو. 
 السحيع :

سساحتظ ىشاؾ ىجسة شخسة عمى اإلسبلـ والسدمسيغ، ىشاؾ اتيامات كثيخة نتيجة مسارسات لبعس مغ يدسػف 
بسدمسيغ أعصػا صػرة مذػىة عغ اإلسبلـ، كيف لشا أف نغيخ ىحه الرػرة في أبشائشا حتى يعصػا الرػرة الحقيقية 

الجوؿ قيل لشا إنشا كشا نترػر أف العخب والسدمسيغ عبارة عغ وحػش  لئلسبلـ؟ ذىبشا إلى الغخب إلى بعس
يعيذػف في الرحخاء، إذًا ىشاؾ صػرة غيخ حقيقية تشقل إلى الغخب، وعشجما يخوف معامبلت السدمسيغ و خاصة 
السدمع الحؼ يفيع الجيغ الحقيقي ويعصي صػرة صحيحة عشو تشقمب ىحه الرػرة وبالتالي يخاجع الغخب نفدو، 
كيف لشا أف نخبي أوالدنا أف يحسمػا كسا حسل السدمسػف األوائل الجيغ إلى بقاع العالع وانتذخ اإلسبلـ إلى الريغ 

 بأخبلؽ السدمسيغ وبسعامبلتيع وسمػكاتيع؟ 

 القجوة أشّج األساليب فعالية في بشاء شخرية اإلنداف :

 الجكتػر راتب :

بشاء شخرية اإلنداف ىي القجوة، فأنا أقػؿ: القجوة قبل الجعػة، أنت  و هللا أنا أعتقج أف أشّج األساليب فعالية في
بالقجوة تعمسو بعيشو ال بأذنو، وفخؽ كبيخ بيغ مغ يتعمع بأذنو أو بعيشو، وقيل: الشاس يتعمسػف بعيػنيع ال بآذانيع، 

ت مشزبط، ىحا البيت فالقجوة قبل الجعػة، أب محتـخ لع يتكمع كمسة ال تميق في البيت لدشػات عجيجة، ىحا البي
يخخج األوالد متفػقيغ تفػقًا رائعًا ججًا، القجوة قبل الجعػة، أنا ماذا أقػؿ؟ ثع اإلحداف قبل البياف، افتح قمب ابشظ 
باإلحداف ليفتح لظ عقمو لمبياف، العسمية التعميسية معقجة تحتاج إلى قجوة، تحتاج إلى عمع متيغ، تحتاج إلى 

 و حياتو مع أصجقائو.شسػؿ، لو حياتو الخاصة، ل



الذباب عساد األمة و سخ نيزتيا( :  8-8الجرس ) انفصم انثاني :    Page 178 

 العشاية بجيغ االبغ و إيسانو :

أنا أقػؿ لظ كمسة عمسية: ثبت أف األب واألـ والعع والخاؿ واألخ األكبخ وكل األشخاص الكبار في البيت مع 
معمع السجرسة ومع شيخ السدجج ومع الجاعية عمى الذاشة ىؤالء جسيعًا تأثيخىع يقجر بأربعيغ بالسئة، ويأتي التأثيخ 
مغ أصجقائو ستيغ بالسئة، فأنا أناشج أؼ أب وأؼ أـ أف يعمع األب بالزبط مغ ىػ صجيق ابشو، وأف تعمع األـ 
بالزبط مغ ىي صجيقة ابشتيا، والتأثيخ ستػف بالسئة، فشحغ حيشسا نيتع بأوالدنا، حيشسا نخبييع، مثبًل يجخل األب 

العذاء؟ فحيشسا يكػف البيت مشزبصًا، األب حخيز  يقػؿ لدوجتو أكمػا؟ كتبػا الػضائف؟ لكغ ال يدأليا صمػا
 عمى ديغ أوالده، الحقيقة ىشاؾ ممسح بالحجيث دقيق ججًا: 

 )) َكَفى ِباْلَسْخِء ِإْثًسا َأْف ُيَزيَِّع َمْغ َيُقػُت ((
ِ ْبِغ َعْسٍخو[  ] أبػ داود َعْغ َعْبِج َّللاَّ

فأنا أقػؿ دائسًا: عشجنا عاشفة أبػية وعاشفة أـ، أنت  ىػ يصعسو ويكدػه لكغ ما اىتع بجيشو، ما اىتع بإيسانو،
تترػر أف يرجر قانػف بأؼ بمج بإلداـ السػاششيغ بتشاوؿ شعاـ اإلفصار؟ مدتحيل، ليذ لو معشى، هللا أودع محبة 
األبشاء في قمػب اآلباء لكغ ىحه السحبة تتخجع إلى حخص عمى الرحة فقط والجراسة، لكغ نحغ نيسميع ديشيًا، 

االبغ يراحب رفقاء الدػء، يصمع عمى مقاالت غيخ ممتدمة يشحخؼ، فاألب يكتذف فجأة أف ابشو ال يشتسي  ىحا
إليو، فقمت في أمخيكا كثيخًا مشح عذخيغ سشة تقخيبًا أو خسدة عذخ، قمت ليع : لػ بمغت مشربًا ككميشتػف، وثخوة 

 ى الشاس. كأوناسيذ، وعمسًا كأنذتايغ، ولع يكغ ابشظ كسا تتسشى فأنت أشق

أييا األخػة الكخاـ أتػجو لؤلخػة السذاىجيغ؛ الحؼ يعتشي بأوالده يعتشي بشفدو، ألف حالة قخة العيغ التي جاءت في 
، صادؽ، أميغ، عشجؾ بشت صالحة، ميحبة،  القخآف الكخيع ال يعخفيا إال مغ ذاقيا، يكػف عشجؾ ابغ صالح، محتـخ

 واآلية تقػؿ:  محتذسة، ىحا الذيء ال يعخفو إال مغ فقجه،

يَّاِتَشا ُقخََّة َأْعُيٍغ َواْجَعْمَشا ِلْمُستَِّقيَغ ِإَمامًا ﴾  ﴿ َربََّشا َىْب َلَشا ِمْغ َأْزَواِجَشا َوُذرِّ
 [ 74]سػرة الفخقاف : 
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أنا أقػؿ كمسة لعمي أقشع الشاس بيا: بصػلة األب 
أنو إذا دخل البيت كاف دخػلو عيجًا ألوالده، وىشاؾ 

ا خخج يكػف العيج، تحتاج إلى مػدة، أب آخخ إذ
محبة، تأكل مع ابشظ، تدألو عغ دروسو، عغ 
وضائفو، تجخؼ حػارًا معو، حجثشي أخ أف البصػلة 
أف يكػف ىشاؾ وجبة شعاـ ثابتة في األسخة يجتسع 
الجسيع حػليا، ولتكغ شعاـ العذاء، شعاـ 
الرباح، ال بج مغ حػار، ال بج مغ سؤاؿ وجػاب، 

د عسمية معقجة ججًا تحتاج إلى احتياشات كبيخة ججًا، لكغ أقدع لظ باهلل شعػر األب الحؼ نجح بتخبية تخبية األوال
 أوالده ال يػصف، تجج الشاس تقػؿ لو: ابشظ، يغسى عميو، أما حيشسا يعتشي بابشو فديقصف ثسار ىحه العشاية. 

 السحيع :

كاف ىشاؾ رعاية ومعاممة حدشة، معاممة شيبة مع ىؤالء  إال إذا -األب واألـ -ال يسكغ أف يكػف ىشاؾ بخ باآلباء
األوالد، وبالتالي ىؤالء األوالد يخيجوف أف يكافئػا، وبالتالي لػ تخكشا األوالد في مجتسع الخفاؽ أو الذمة يكػف 
ىػ ال  تأثيخىع ستيغ بالسئة عمى ىؤالء األوالد أكثخ مغ األب واألـ، خاصة إذا كاف األب واألـ يعسبلف، وبالتالي

يدأؿ عغ ىحا الػلج، وبالتالي ىحا الػلج قج يديغ لو الذيصاف كثيخًا مغ السغخيات، ونجج أف الػلج إما أف يكػف قج 
 أدمغ عمى السخجرات أو التحق بجساعات إرىابية وما شابو ذلظ. 

 عمى كّل إنداف أف يقيع أمخ هللا فيسا كمف بو :

 الجكتػر راتب :

امخأة قامت قياـ الميل، وصمت وبكت في  -ىشاؾ ممسح لصيف -عبج هللا فيسا أقاميا وهللا يا سيجؼ األـ التي ت
الربلة، وخذع قمبيا، وسالت دمػعيا عمى األرض، لكشيا في الداعة الدادسة تعبت فآوت إلى فخاشيا وعشجىا 

ة في السجرسة، خسدة أوالد، فصمبت مغ أوالدىا أف يتجبخوا شأنيع، أحج أوالدىا ثيابو غيخ نطيفة فتمقى عقػب
والثاني لع يكتب وضيفتو، أنا أقػؿ: ىحه السخأة لػ استيقطت قبل شمػع الذسذ بشرف ساعة، واىتست بأوالدىا، 
بثيابيع، بيشجاميع، بتخجيل شعخىع، بػضائفيع، بكتبيع، ىحه السخأة الثانية أقخب إلى هللا ألف مخة مغ التي قامت 
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جة هلل فيسا أقاميا، فمحلظ أنا أقػؿ دائسًا: ما جعل هللا الغشي غشيًا إال ليرل الميل كمو، وأىسمت أوالدىا، الثانية عاب
بسالو إلى أعمى درجات الجشة، وما جعل هللا القػؼ قػيًا إال ليرل بقػتو إلى أعمى درجات الجشة، وما جعل العالع 

ترل بأنػثتيا وأمػمتيا إلى أعمى عالسًا إال ليرل بعمسو إلى أعمى درجات الجشة، وما جعل هللا السخأة امخأة إال ل
 درجات الجشة، لحلظ: 

)) أوؿ مغ يسدظ بحمق الجشة أنا، فِذا بامخأة تشازعشي تخيج أف تجخل الجشة قبمي، قمت: مغ ىحه يا جبخيل؟ 
 قاؿ: ىي امخأة مات زوجيا، وتخؾ ليا أوالدًا فأبت الدواج مغ أجميع((

 ] األدب السفخد لمبخارؼ [

 امخأة تذتكي إلى رسػؿ هللا زوجيا، سسع هللا شكػاىا مغ فػؽ سبع سسػات، قالت لمشبي؟ لحلظ حيشسا ذكخ هللا
زوجي تدوجشي وأنا شابة ذات أىل وماؿ، فمسا كبخت سشي، ونثخ بصشي، وتفخؽ أىمي، وتبجد مالي، قاؿ: أنت عمّي 

 أربييع وىػ يشفق عمييع.كطيخ أمي، ولي مشو أوالد، إف تخكتيع إليو ضاعػا، وإف ضسستيع إلّي جاعػا، أنا 
أنا أقػؿ: ىحا البيت يجب أف يكػف جشة، أنا أتسشى وأنا أعشي ما أقػؿ: ال عبلقة لمجخل وال لمخفاه وال لشػع الصعاـ 
وال التداع البيت في ىحا، ىحه كميا أشياء ال تقجـ و ال تؤخخ، ىشاؾ بيت فيو حب، بيت فيو ود، ىحا البيت الحؼ 

يو، يأتي إلى البيت وعشجه عيج، وىشاؾ بيت فيو شقاؽ، فيو صخاخ، فيو كبلـ قاس، ىحا فيو حب يجمب األوالد إل
البيت أوؿ ضاىخة فيو ييخب األوالد مشو إلى أصجقائيع، إلى الصخيق، فأنا أتسشى عمى األخػة السذاىجيغ بجيج ال 

ػف الصعاـ خذشًا، قج يكػف بأس بو أف يجعمػا بيػتيع جشة، ومخة ثانية ىحا الذيء ال عبلقة لو بالجخل، قج يك
البيت صغيخًا، لكغ فيو حبًا، أنت تشجحب إلى الحب، فالبيت جشة، والبصػلة األكبخ أف يكػف دخػؿ األب إلى 

 البيت عيجًا. 

 السحيع :

 الدعادة ليدت بالساؿ، بارؾ هللا فيظ لحطات ونعػد إليكع .

بًا بكع معشا مغ ججيج، وأرحب بزيفشا الكخيع فزيمة أييا األخػة واألخػات؛ أييا السذاىجوف األحبة؛ أىبًل ومخح
 األستاذ الجكتػر دمحم راتب الشابمدي، أىبًل ومخحبًا بكع. 

 الجكتػر راتب :

 بارؾ هللا بكع، ونفع بكع. 
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 السحيع :

دكتػر دور عمساء الجيغ في تخبية ىؤالء األبشاء، وتػجيييع التػجيو الرحيح خاصة وأف ىشاؾ قج يججوف 
ىشاؾ مغ يفتي بفتػػ الجياد وقتل غيخ السدمع، وىشاؾ مغ يفتي بحخمة ذلظ، أؼ كيف يكػف لمعمساء  ازدواجية،

 دور في تػجيو ىؤالء الذباب حتى يطيخوا الرػرة الحقيقية والسذخقة عغ اإلسبلـ؟

 تخبية الصفل عمى قػة الذخرية والجخأة والرخاحة واالستقامة :

 الجكتػر راتب :

بحاجة إلى مغ يسػت في سبيميا، ىي في أمذ الحاجة إلى مغ يعير في سبيميا، أنت حيشسا أواًل: كسا أف األمة 
تتفػؽ في العمع، وتبشي حياة تديع في نيػض األمة أنت بصل، األمة بحاجة إلى أمثاؿ ىحا اإلنداف، أنا حيشسا 

ة مبادغ، أذكخ مخة أف سيجنا أوجو ابشي إلى عسل يعػد عمى األمة بالخيخ، حيشسا أشعخ ابشي أف الحياة قيع، الحيا
عسخًا جاءه ممظ الغداسشة مدمسًا، يبجو أثشاء شػافو حػؿ الكعبة داس بجوؼّّ مغ عامة الشاس دوف قرج شخؼ 
ردائو، فانخمع رداؤه عغ كتفو، فالتفت إلى ىحا األعخابي ضخبو ضخبة ىذست أنفو، ىحا األعخابي ليذ لو إال 

شتكاه، سيجنا عسخ جاء بيحا السمظ جبمة بغ األييع، وىشاؾ أعخابي مغ سيجنا عسخ يذتكي إليو، ذىب إليو، وا
عامة الشاس، مغ دىسائيع، مغ سػقتيع، وقف أمامو نجًا لشج، شاعخ في سػريا صاغ الحػار شعخًا فدأؿ سيجنا 
حقي عسخ جبمة: أصحيح ما ادعى ىحا الفدارؼ الجخيح؟ قاؿ جبمة: لدت مسغ يشكخ شيًا، أنا أدبت الفتى، أدركت 

بيجؼ. فقاؿ عسخ: أرِض الفتى، البج مغ إرضائو، مازاؿ ضفخؾ عالقًا بجمائو، أو ييذسغ اآلف أنفظ و تشاؿ ما 
فعمتو كفظ، صعق جبمة. قاؿ: كيف ذلظ يا أميخ؟ ىػ سػقة، وأنا عخش وتاج؟ كيف تخضى أف يخخ الشجع 

ػقيا صخحًا ججيجًا، وتداوػ الشاس أحخارًا أرضا؟ قاؿ عسخ: ندوات الجاىمية، ورياح العشجيية قج دفشاىا، أقسشا ف
 لجيشا وعبيجًا. فقاؿ جبمة: كاف وىسًا ما جخػ خمجؼ أنشي عشجؾ أقػػ و أعد، أنا مختج إذا أكخىتشي. فقاؿ عسخ:

 عشق السختج بالديف تحد، عالع نبشيو، كل صجع فيو يجاوػ، وأعد الشاس بالعبج بالرعمػؾ تداوػ.
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لسبادغ ما قػلظ أف سيجؼ عشجما تخبي أمة عمى ا
سيجنا عسخ عسبلؽ اإلسبلـ القائج الكبيخ يسذي في 
أسػاؽ السجيشة، مجسػعة أوالد لسا رأوه ىابػه فتفخقػا 
إال واحجًا بقي واقفًا، قاؿ لو عسخ: أييا الغبلـ لَع لع 
تيخب مع مغ ىخب؟ قاؿ لو: أييا األميخ لدت 
ضالسًا فأخذى ضمسظ، ولدت محنبًا فأخذى عقابظ، 

 صخيق يدعشي ويدعظ.وال

 

ىحا مػقف حيشسا تشسي شخرية الصفل، مخة دخل وفج مغ الحجازييغ عمى عبج السمظ بغ مخواف خميفة األمػييغ، 
فيبجو أنو قج تقجـ ىحا الػفج شفل صغيخ في العاشخة مغ عسخه، الخميفة اندعج، قاؿ لو: أييا الغبلـ اجمذ وليقع 

اؿ: أصمح هللا األميخ، السخء بأصغخيو قمبو ولدانو، فإذا وىب هللا العبج آخخ مكانظ، فيحا الصفل الرغيخ تبدع و ق
لدانًا الفطًا، وقمبًا حافطًا، فقج استحق الكبلـ، ولػ أف األمخ كسا تقػؿ لكاف في األمة مغ ىػ أحق مشظ بيحا 

الستقامة، ىحا االبغ السجمذ، صعق الخميفة، حيشسا نخبي أوالدنا عمى قػة الذخرية والبصػلة والجخأة والرخاحة وا
 يدعج أمو، ىشاؾ ممسح في اآلية: 

ُ َأْعَمُع ِبَسا َوَضَعْت ﴾  ﴿ َقاَلْت َربِّ ِإنِّي َوَضْعُتَيا ُأْنَثى َوَّللاَّ
 [ 36] سػرة آؿ عسخاف: 

هللا يعمع أف ىحه األنثى سػؼ تشجب سيجنا عيدى، أنا أخاشب األميات جسيعًا بيحا المقاء الصيب، أنت حيشسا 
 غ شفبًل، وتعتشيغ بتخبيتو، حتى يكػف عمسًا في أمتشا، كل أعسالو في صحيفتظ، والجليل قاؿ تعالى: تشجبي

يََّتُيْع َوَما َأَلْتَشاُىْع ِمْغ  يَساٍف َأْلَحْقَشا ِبِيْع ُذرِّ يَُّتُيْع ِبِِ َسا َكَدَب َعَسِمِيْع ِمْغ َشْيٍء ُكلُّ اْمِخٍئ بِ ﴿ َوالَِّحيَغ َآَمُشػا َواتََّبَعْتُيْع ُذرِّ
 َرِىيٌغ ﴾

 [ 21] سػرة الصػر: 
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 السحيع :

دكتػر نتحجث عغ الجعػة والجعاة وإصجار أحكاـ دوف الخجػع إلى السفتيغ أو أىل العمع، وبالتالي هللا عد وجل 
 يقػؿ: 

 َي َأْحَدُغ ﴾﴿ اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّظ ِباْلِحْكَسِة َواْلَسْػِعَطِة اْلَحَدَشِة َوَجاِدْلُيْع ِبالَِّتي ىِ 
 [125] سػرة الشحل: 

كثيخ مغ اآليات التي تبيغ شخيقة الجعػة وأسمػب الجعػة، لكغ نجج بعس الجعاة ال يمتدمػف بقػؿ هللا عد وجل، 
ويرجروف بعس األحكاـ التكفيخية التي تجخ الذباب إلى االنحخاؼ وإلى التصخؼ، ىؤالء كيف ندتصيع أف نسيدىع 

لذباب الستحسذ الحؼ يكػف حخيرًا عمى اإلسبلـ ويدسع فتػػ ثع يشخخط ويقتل وحكع ونعخفيع؟ شبابشا خاصة ا
القتل سػاء كاف مدمسًا أو غيخ مدمع ما نذاىجه في العالع العخبي واإلسبلمي مغ قتل، ماذا نقػؿ لمشاس حتى 

 نكػف التدمشا مشيج هللا وسشة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص؟ 

 أميغ حاجاتيع األساسية :رعاية األوالد رعاية تامة و ت

 الجكتػر راتب :

سيجؼ الحقيقة أف األمخ مشػط بالجعاة، كبلـ قصعي، ألنيع يسمكػف الخصاب الجيشي، والخصاب الجيشي إذا نجح 
أقشع غيخ السدمع، وإف لع يشجح رفزو السدمع، لحلظ أخي الكخيع بارؾ هللا بكع، ىحا الذاب حيشسا يشذأ في مجتسع 

 نداف، اإلنداف ىػ السخمػؽ األوؿ عشج هللا، كبلـ دقيق ومعو أدلة، قاؿ تعالى: يؤكج عمى قيسة اإل

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

، قاؿ تعالى: حيشسا   يقشعو أنو السخمػؽ األوؿ والسخمػؽ السكـخ

ْمَشاُىعْ  َباِت َوَفزَّ َغ الصَّيِّ ـَ َوَحَسْمَشاُىْع ِفي اْلَبخِّ َواْلَبْحِخ َوَرَزْقَشاُىع مِّ ْمَشا َبِشي آَد سَّْغ َخَمْقَشا ﴿ َوَلَقْج َكخَّ  َعَمى َكِثيٍخ مِّ
 َتْفِزيبًل ﴾

 [ 77] سػرة اإلسخاء : 
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اف ىػ السخمػؽ السكمف، كمفو هللا بعبادتو، واإلند
والعبادة ىي شاعة شػعية، مسدوجة بسحبة قمبية، 
أساسيا معخفة يقيشية، تفزي إلى سعادة أبجية. 
ىؤالء الذباب شاقة كبيخة، ىؤالء الذباب أمل 
األمة، ىؤالء الذباب يقػدوف األمة، لكغ يحتاج 
لع الذاب إلى حاجات شبابية يجب أف نخعاىا، وما 
نعتغ بذبابشا السدتقبل مخيف، ألف ىشاؾ صػارؼ 
وعقبات اآلف الرػارؼ أماـ أىل الحق كبيخة ججًا، 

أحيانًا مذيج مغ فيمع يغيخ شبيعة ىحا الذاب، فيشاؾ صػارؼ وعقبات، فإذا صببشا اىتسامشا عمى ىحه الرػارؼ 
وال أبالغ حيشسا يرمح الذباب ترمح وتمظ العقبات الرػارؼ مشعشاىا والعقبات ذلمشاىا كدبشا شبابشا، وصجؽ 

األمة، وما في أب أىسل أوالده في بجاية زواجو ثع اكتذف أف ىحا االبغ ال يشتسي إليو عاش حياة ال يسكغ أف 
 تػصف مغ الذقاء، لحلظ قاؿ تعالى: 

يَّاِتَشا ُقخََّة َأْعُيٍغ َواْجَعْمَشا ِلمْ   ُستَِّقيَغ ِإَمامًا ﴾﴿ َربََّشا َىْب َلَشا ِمْغ َأْزَواِجَشا َوُذرِّ
 [ 74]سػرة الفخقاف : 

 وهللا أنا أتػسشى أف يخعى السدمسػف أوالدىع رعاية تامة.

 السحيع :

لكغ سساحتظ تترجػ لمجيمة مغ السفتيغ أو لسغ يدسػف بالسفتيغ، أو قج يكػف مفتيًا لمجساعة، ترجر الجيمة 
ى صػرة اإلسبلـ وشباب اإلسبلـ؟ بحيث أنيع يطيخوف ليحه الفتػػ أال يؤثخ عمى رسالة اإلسبلـ؟ وأال يؤثخ عم

 العشف والتصخؼ واالنغبلؽ والقتل، مع أف هللا عد وجل يقػؿ: 

 ﴿ َمْغ َقَتَل َنْفًدا ِبَغْيِخ َنْفٍذ َأْو َفَداٍد ِفي اأْلَْرِض َفَكَأنََّسا َقَتَل الشَّاَس َجِسيًعا ﴾
 [32]سػرة السائجة: 

 مغ قتل نفدًا، والشفذ لفع عاـ. ما قاؿ: مغ قتل مدمسًا، قاؿ: 
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 ضخورة تعاوف عمسائشا و تشاصخىع لمشيػض بذباب األمة :

 الجكتػر راتب :

وهللا ىحا اجتيادؼ أنشي ساىست بفزل هللا بتأسيذ رابصة لعمساء الذاـ، أردت أف تكػف الفتػػ مػحجة حيشسا 
ة، تػجو واحج، فشحغ إذا تسشيشا عمى نجتسع نقػػ جسيعًا في مػقف واحج مسا يجخؼ في العرخ، فتاوػ مػحج

عمسائشا أف يتعاونػا ال أف يتشافدػا، أف يتشاصخوا ال أف يتخاشقػا التيع، أنا أقػؿ لظ كمسة: ىؤالء العمساء إذا تعاونػا 
 وتشاصحػا وتبادلػا الخبخات يختفعػف جسيعًا عشج هللا وعشج الشاس، فإذا تشافدػا و تخاشقػا التيع فيسا بيشيع حفاضاً 
عمى مرالحيع صجؽ وال أبالغ سقصػا جسيعًا مغ عيغ هللا، ومغ عيغ الشاس، لحلظ العالع اآلف ىػ السعػؿ عميو، 
الحزارة بالخسديشات متألقة ثع اكتذفشا أف الغخب متػحر ىػ يحقق مرالحو بأؼ أسمػب، أؼ إذا أتيح لو أف 

يختار األسمػب الستػحر، نحغ حيشسا سقط يحققيا بأسمػب ناعع مسكغ، أما حيشسا ترصجـ مرالحو مع أسمػبو ف
الغخب ىحه نعسة كبيخة، الغخب لفت نطخ األمة، لفت نطخ الذباب، حيشسا تخػ الغخب قػة كبيخة لكغ ليدت 
ممتدمة، ليدت ىادفة، ليدت إندانية، نحغ حيشسا سئل تػفيق الحكيع ماذا نأخح وماذا نجع مغ حزارة الغخبييغ؟ 

ونجع ما في نفػسيع. فسا قػلظ لػ أخحنا ما في نفػسيع مغ تفمت ونديشا ما في فقاؿ: نأخح ما في رؤوسيع، 
رؤسيع مغ عمع؟ وقعشا في شّخ اعسالشا، فشحغ يشبغي أف نتخيخ مغ الغخب عمسو، وأف نعتد بثقافتشا، كشت في 

نشا في الذاـ أستخاليا وحيشسا غادرتيا ودعشي رئيذ الجالية ىشاؾ، وقاؿ لي كمسة كأني صعقت قاؿ لي: بمغ أخػا
أف مدابل الذاـ خيخ مغ جشات أستخاليا، لسا سألتو لساذا؟ قاؿ: صجؽ وال أبالغ وإف شئت فاسأؿ معطع الذباب إما 
شػاذ أو ممحجوف، ترػرت أسخة في عساف تخػ الذاب مؤمشًا، يبخ والجيو، الفتاة محجبة، نحغ عشجنا إيجابيات 

، تع  ػدنا عمى جمج الحات، لكغ وهللا عشجنا إيجابيات ال يعمسيا إال هللا.كبيخة ججًا، لكغ نحغ نجمج ذواتشا كل يـػ
شاب أحب فتاة في أمخيكا فاستأذف والجه مغ الدواج مشيا، قاؿ لو: ال يا بشي إنيا أختظ وأمظ ال تجرؼ، فمسا أحّب 

ئت أنت لدت ابشو ثانية أختظ وأمظ ال تجرؼ، و الثالثة كحلظ، ضجخ مغ أبيو، وشكا إلى أمو، قالت لو: خح أيًا ش
 وىػ ال يجرؼ.

 ىشاؾ تفمت كبيخ، وإباحية، وتصاوؿ، أتقشػا الجنيا، هللا أثبت ليع إتقاف الجنيا قاؿ تعالى: 

ْنَيا ﴾  ﴿ َيْعَمُسػَف َضاِىخًا ِمَغ اْلَحَياِة الجُّ
 [ 7] سػرة الخـو : 
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 العسل فقط.لكغ أمػر القيع والسبادغ ابتعجوا عشيا، أو اختخعػا مبادغ ججيجة متعمقة ب

 السحيع :

سساحتظ إلى أؼ درجة اآلف مغ االستقخار والصسأنيشة والتعاوف والتكافل بيغ أفخاد السجتسع الػاحج ىحا يحقق 
 لئلنداف أف يؤدؼ عبادتو وأف يؤدؼ حياتو بالرػرة التي يخيجىا هللا عد وجل؟

 التعاوف بيغ أبشاء األمة واجب عمييع :

 الجكتػر راتب :
 فخض ألف العمساء يقػلػف: كل أمٍخ في القخآف الكخيع يقتزي الػجػب. هللا عد وجل قاؿ: سيجؼ التعاوف 

 ﴿ َوَتَعاَوُنػا َعَمى اْلِبخِّ َوالتَّْقَػى ﴾
 [2] سػرة السائجة :

نحغ حيشسا نأمخ بالتعاوف يشبغي أف نتعاوف، ألف 
السدمسػف يسمكػف -سامحشي  -الحقيقة الجقيقة 

مسػف معيع خصاب نرف ثخوات األرض، والسد
ديشي واحج، يسمكػف مقػمات الػحجة بسا ال تسمكيا 
أمة أخخػ، ومع ذلظ بأسيع بيشيع، الغخبيػف بيشيع 
خسدة بالسئة قػاسع مذتخكة، والسدمسػف يتقاتمػف 
وبيشيع خسدة وتدعػف بالسئة قػاسع مذتخكة، وىحه 
وصسة عار في حقشا، السدمسػف كسا قمت قبل قميل 

لذسذ وأعجاؤىع يعسمػف في الطبلـ الجامذ، و الحؼ يعسل في الطبلـ يشترخ عمى الشائع في نائسػف في ضػء ا
 ضػء الذسذ.

أنا أقػؿ: الحقيقة السخة أفزل ألف مخة مغ الػىع السخيح، إذا إنداف معو شيظ مدور األفزل أف يعخؼ أنو مدور 
 ل ألف مخة مغ الػىع السخيح. أو يقجمو إلى مرخؼ فيقاد إلى الدجغ، فأنا أقػؿ: الحقيقة السخة أفز
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 السحيع :

 سساحتظ أنت عالع مغ عمسائشا.

 الجكتػر راتب :

 شالب عمع. 

 السحيع :

 الحقيقة تقاؿ ولظ جسيػرؾ، احتخامظ ومحبيشظ كثخ في ىحا العالع.

 الجكتػر راتب :

 جعمشي هللا أىبًل. 

 السحيع :

عبلقاتيع؟ ىل يجػز قتل السدمع لمسدمع؟ ىل لكغ نخيج مغ سساحتظ كمسة كيف يجب أف يكػف السدمسػف في 
يجػز تجميخ بيتو؟ كيف نعيج حداباتشا ونخاجع أنفدشا؟ لعل هللا عد وجل يحقغ دماءنا ويحفع أمششا واستقخارنا في 

 ببلدنا. 

 تحقيق استقخار الببلد و أمشيا بالتعاوف و التشاصخ :

 الجكتػر راتب :

شيء يتفصخ القمب لو، أنا الحؼ أشاىجه في بعس الببلد، ببلد عجيجة سيجؼ  أعػذ باهلل، وهللا شيء مؤلع ججًا، وهللا
في اليسغ في ليبيا شيء مخيف، شيء العقل ال يرجقو، أرجػ هللا عد وجل أف تكػف ىحه التجارب التي تعيذيا 

خخػ، فييا مشصمقًا لشا لحياة أخخػ، وكشت أقػؿ مغ باب التفاؤؿ: إف شاء هللا نخػ ببلدنا في وقت الحق ببلد أ
تعاوف، فييا تشاصخ، فييا تدامح، فييا فخص عسل، فييا نطاـ ديسقخاشي يحقق حخية اإلنداف وكخامتو، ىحا مغ 

 باب األمل.
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 السحيع :

 كمسة في نرف دقيقة تقجميا لذباب األردف في ىحا البمج اآلمغ السدتقخ السصسئغ. 

 يع :استقخار الببلد يكػف بالسحافطة عمى األبشاء و العشاية ب

 الجكتػر راتب :

سيجؼ عقب عيج مغ األعياد اإلسبلمية لػ إنداف زار صجيقو، ابشو الرغيخ عسخه عذخ سشػات قاؿ لو: يا عع أنا 
معي مبمغ عطيع، كع تقجره؟ أنا أقػؿ: مئة ديشار، صح؟ فإذا قاؿ مدؤوؿ كبيخ بالبشتاغػف: أعجدنا لحخب العخاؽ 

 يار دوالر، فإذا قاؿ هللا عد وجل: مبمغًا عطيسًا، أنا قجرتو بثبلثسئة مم

 ﴿ َوَعمََّسَظ َما َلْع َتُكْغ َتْعَمُع َوَكاَف َفْزُل َّللاَِّ َعَمْيَظ َعِطيسًا ﴾
 [ 113] سػرة الشداء : 

 أؼ أعطع شيء عمى اإلشبلؽ أف تعخؼ هللا: 

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

 ] تفديخ ابغ كثيخ[

فإذا عخفشا هللا، وعخفشا أمخه ونييو تفانيشا في شاعتو، أما إذا عخفشا األمخ ولع نعخؼ اآلمخ تفششا في معريتو، 
والقزية مريخية، سيجؼ اإلنداف يشجح مغ الدابع إلى الثامغ إلى التاسع إلى العاشخ، لكغ التػجييي عبلمتو 

و شب أسشاف أو ىشجسة أو أؼ اختراص ليذ لو عسل إشبلقًا، أنا أقػؿ: عشجنا مخاحل تحجد مريخه، شب أ
مريخية، نحغ حيشسا نخبي أوالدنا واألب واألـ أقػؿ لظ كمسة ال يسكغ أف يعفى األب واألـ مغ السدؤولية، تقػؿ: 

ـ في بيتظ، وفي عسمظ، ىشاؾ فداد، أنت أب وأنت تدتصيع أف تعسل بيتظ إسبلميًا، أنت تدتصيع أف تقيع اإلسبل
 واإلنداف حيشسا يقيع اإلسبلـ في نفدو أواًل، وفي بيتو ثانيًا، وفي عسمو ثالثًا أدػ الحؼ عميو بقي مغ هللا الحؼ لو.

 السحيع :

 إذًا ىحه وصية لآلباء واألميات أف يحافطػا عمى أبشائيع كي نحافع عمى بمجنا آمشًا مدتقخًا مصسئشًا.
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 الجكتػر راتب :

أدعػ أف يجعل ىحا البمج أمشًا سخيًا رخيًا وسائخ ببلد السدمسيغ، وىشاؾ شكخ عاـ مغ األخػة الحيغ قجمػا ليحا  وأنا
 البمج، وجمدػا فييا، حيث رأوا معاممة شيبة ججًا، فأنا أدعػ ليحا البمج مغ أعساؽ أعساقي أف يحفطو مغ كل شخ. 

 خاتسة و تػديع :

 السحيع :
خػة واألخػات؛ أييا السذاىجوف األحبة؛ في نياية ىحا المقاء أتقجـ بجديل الذكخ وخالز بارؾ هللا فيظ، أييا األ

االمتشاف والتقجيخ لفزيمة الجاعية السعخوؼ سساحة الذيخ الجكتػر العبلمة الذيخ دمحم راتب الشابمدي، شكخًا لكع، 
مشا أجسل تحية، والدبلـ عميكع ورحسة هللا  بارؾ هللا فيكع، أنتع أييا األخػة واألخػات؛ أييا السذاىجوف األحبة؛ لكع

 وبخكاتو. 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الفصل الثالث : الشباب و الشهوات

 العفة و ضبط الذيػات:  ( 4-1الجرس ) 

 مػاجية الذيػات:  ( 4-2الجرس ) 

 الديصخة عمى الذيػات( :  4 - 3)  الجرس

  سبل تحريغ الذباب: (  4 - 4)  الجرس
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 الفصل الثالث : الشباب و الشهوات

 العفة و ضبط الذيػات:  ( 4-1الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل نحسجه، وندتعيغ بو، وندتخشجه، ونعػذ بو مغ شخور أنفدشا وسيئات أعسالشا، مغ ييجه هللا فبل ُمزلَّ لو، 
ف ال إلو إال هللا وحجه ال شخيظ لو، إقخارًا بخبػبيتو، وإرغامًا لسغ جحج ومغ يزمل فمغ تجج لو وليًا مخشجًا، وأشيج أ

بو وكفخ، وأشيج أف سيجنا دمحمًا ملسو هيلع هللا ىلص رسػؿ هللا، سيج الخمق والبذخ، الميع صلِّ وسمع وبارؾ عمى سيجنا دمحم، وعمى 
ت عيغ بشطخ، أو سسعت أذف بخبخ، وارَض آلو وأصحابو الصيبيغ الصاىخيغ، أمشاء دعػتو، وقادة ألػيتو، ما اترم

 عشا وعشيع، يا رب العالسيغ.
 الميع ال عمع لشا إال ما عمَّستشا، إنظ أنت العميع الحكيع.

الميع عمِّسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا، وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا الباشل باشبًل وارزقشا 
 سغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الرالحيغ. اجتشابو، واجعمشا م

 الذباب والذيػات :

 أييا اإلخػة الكخاـ، ىحه الخصبة مػّجية إلى كل شاب وشابة يعيذاف سغ السخاىقة.

 ومػجية إلى كل شاب صالح وشابة صالحة، يدعياف إلعفاؼ نفدييسا، ويجركاف خصػرة الذيػة عمييسا.
 لى كل شاب وشابة، أشمقا لذيػاتيسا العشاف، ويبحثاف اآلف عغ مخخج.ومػجية إ

 ومػجية إلى كل شاب وشابة غافمْيغ، لع يدتفيقا بعج مغ وحل الذيػة. 

 ومػجية إلى كل أب وأـ، يجركاف مدؤولية تخبية األوالد.

السدتعخة، والتفمت  ومػجية أيزًا إلى كل معمع ومعمسة، يعشييسا واقع ىحا الجيل، بسشاسبة سعار الذيػات
األخبلقي، وأف السخأة تعخض كل مفاتشيا في أؼ مكاف، وفي أؼ مجاؿ، في الرحيفة، وفي السجمة، وفي 
 اإلنتخنت، وفي الفزائيات، وفي أؼ مكاف، وأف سعار الجشذ وصل إلى درجة لع يدبق ليا مثيل.

 إلى ىؤالء جسيعًا، أييا اإلخػة الكخاـ، أوّجو ىحه الخصبة.
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 لعفة :ثسخات ا

نبجأ باإليجابيات، ألف هللا سبحانو وتعالى يرف أنبياءه العطاـ أنيع يعبجوف هللا رىبًا ورغبًا، والبج مغ التػازف بيغ 
 الخجاء والخػؼ.

 ثسار العفة، أييا اإلخػة الكخاـ، ال تقجر بثسغ:

 ( الذعػر بالفبلح :1

 ميو.مغ ثسخاتيا أف صاحب العفة يذعخ بالفبلح، ويدسع ثشاء هللا ع
فالشاس عادًة يفخحػف بثشاء البذخ والسخمػقيغ، ويعتدوف بيحا الثشاء، فالصالب أحيانًا يفخح بثشاء معمسو عميو، 

 والصالبة تفخح بثشاء معمستيا.
وحيشسا يكػف الثشاء والتدكية مسغ ليع شيخة بيغ الشاس، تعُل قيسُة الثشاء، فكيف إذا كاف ىحا الثشاء مغ خالق البذخ 

 سيغ؟رّب العال
وفي الحجيث عغ عقبة بغ عامخ رضي هللا عشو، 

 قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
)) إف هللا عد وجل ليعجُب مغ الذاب ليدت لو 

 صبػة ((
 ] حجيث أخخجو أحسج بإسشاد حدغ [

 

 

 شاب مدتقيع، وما مغ شيء أكـخ عمى هللا مغ شاب تائب.
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 وجل:  أييا اإلخػة الكخاـ، يقػؿ هللا عد
َوالَِّحيَغ ُىْع ﴿ َقْج َأْفَمَح اْلُسْؤِمُشػَف )*(الَِّحيَغ ُىْع ِفي َصبلِتِيْع َخاِشُعػَف )*(َوالَِّحيَغ ُىْع َعِغ المَّْغِػ ُمْعِخُضػَف )*(

َكاِة َفاِعُمػَف )*(َوالَِّحيَغ ُىْع ِلُفُخوِجِيْع َحاِفُطػَف )*(ِإال َعَمى َأْزَواِجِيْع أْو َما َممَ  نَُّيْع َغْيُخ َمُمػِميَغ ِلمدَّ َكْت َأْيَساُنُيْع َفِِ
 )*(َفَسِغ اْبَتَغى َوَراَء َذِلَظ َفُأوَلِئَظ ُىُع اْلَعاُدوَف ﴾

 (7-1) سػرة السؤمشػف 

 ( الفػز بالجشة :2

عبادة أييا اإلخػة الكخاـ، إف ثشاء هللا عد وجل ال يعجلو ثشاء، إنو شيادة مغ هللا عد وجل، هللا عد وجل في وعجه ل
 السؤمشيغ بالجشة قاؿ: 

 ﴿ َواْلَحاِفِطيَغ ُفُخوَجُيْع َواْلَحاِفَطاِت ﴾
 (35) سػرة األحداب : 

 ثع يقػؿ: 
 ﴿ ُأوَلِئَظ ُىُع اْلَػاِرُثػَف )*(الَِّحيَغ َيِخُثػَف اْلِفْخَدْوَس ُىْع ِفيَيا َخاِلُجوَف ﴾

 (11-17) سػرة السؤمشػف 

 لحؼ ال يشصق عغ اليػػ يقػؿ: والشبي عميو الربلة والدبلـ، وىػ ا

 )) َمْغ َيْزَسْغ ِلي ما بيغ رجميو، وما بيغ ِلْحَييو َأْضَسْغ لو الجشة ((
 ] حجيث صحيح، أخخجو البخارؼ والتخمحؼ [

َمْغ ضبط لدانو، وضبط شعامو، فأكل مغ 
 الحبلؿ، وضبط فخجو، فمو الجشة.

أييا اإلخػة الكخاـ، حيشسا يعّف الذاب عغ محاـر 
، وحيشسا يحفع جػارحو، يشصبق عميو وعج هللا هللا
 بالجشة.

أييا اإلخػة الكخاـ، ِاسأْؿ عالسًا أمزى وقتو وحياتو 
في شمب العمع، وتعميع العمع، ِاسأْؿ عابجًا تحسَّل 
متاعب العبادة ومذاقَّيا، ِاسأْؿ مجاىجًا في سبيل 



العفة و ضبط الذيػات:  ( 4-1الجرس ) انفصم انثانث :   Page 194 

 ع الجعػة، ِاسأْؿ ىؤالء جسيعًا: لَع يرشعػف ذلظ؟ هللا، ِاسأْؿ داعيًة واصَل سيخ الميل بكج الشيار، وىػ يحسل ى
 إنيع سيجيبػنظ إجابًة واحجة: نخيج الجشة، ووجَو هللا عد وجل.

والذاب الحؼ يعّف عغ محاـر هللا، والذاب الحؼ يغّس برخه عغ محاـر هللا، والذابة التي تتحّجب فبل تؤذؼ 
 الدشة الشبػية الرحيحة ليع الجشة. عباد هللا، ىؤالء جسيعًا في نّز القخآف الكخيع، ونّز 

إذًا: ىع استحقػا ثشاَء هللا عد وجل، وال ثشاء يعجؿ ثشاء هللا عد وجل، واستحقػا وعج هللا عد وجل بالجشة، والشعيع 
 السقيع، وال وعج يعجؿ ىحا الػعج العطيع.

 ( الذعػر بالصسأنيشة :3

 ة، وراحة الباؿ.أييا اإلخػة الكخاـ، ثسخة ثالثة لمعفة: إنيا الصسأنيش
 راحة الباؿ ال يعخفيا إال مغ فقجىا، فالحؼ يديخ وراء شيػتو السحخمة يعاني عحابًا وجحيسًا ال يصاؽ:
َقْج َذْخَتِشي َأْعَسى وَ ﴿ َوَمْغ َأْعَخَض َعْغ ِذْكِخي َفِِفَّ َلُو َمِعيَذًة َضْشكًا َوَنْحُذُخُه َيْػـَ اْلِقَياَمِة َأْعَسى )*(َقاَؿ َربِّ ِلَع حَ 
 ُكْشُت َبِريخًا )*(َقاَؿ َكَحِلَظ َأَتْتَظ َآَياُتَشا َفَشِديَتَيا َوَكَحِلَظ اْلَيْػـَ ُتْشَدى ﴾

 (126-124) سػرة شو 

أييا اإلخػة الكخاـ، إف اليعَّ الحؼ يذغل سائخ الشاس ال يذغل السؤمغ، وإف القمق الحؼ يعتخؼ سائخ الشاس ال 
 ػؿ الحؼ ىػ ديجف الشاس ال يريب السؤمغ: يعتخؼ السؤمغ، وإف الخػؼ مغ السجي

 ﴿ َفَسِغ اتََّبَع ُىَجاَي َفبل َيِزلُّ َوال َيْذَقى ﴾
 (123) سػرة شو : 

 ﴿ َفَسْغ َتِبَع ُىَجاَي َفبل َخْػٌؼ َعَمْيِيْع َوال ُىْع َيْحَدُنػَف ﴾
 (38) سػرة البقخة : 

 ( االنترار عمى الشفذ :4

 فة واالستقامة وغس البرخ وضبط الجػارح: لحة االنترار عمى الشفذ.أييا اإلخػة الكخاـ، مغ ثسار الع
ولئغ كاف البلىػف العابثػف يججوف لحة في مسارسة الحخاـ، فالذاب العفيف والذابة العفيفة يججاف مغ لحة 

 االنترار عمى الشفذ أعطَع مسا يججه أصحاُب الذيػات.
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القخبات، وفخؽ كبيخ بيغ أف تكػف في جشة القخب،  أصحاب الذيػات في الػحػؿ، وأصحاب الصاعات في جشات
 وأف تكػف في وحل الذيػة.

 مخاشخ اتباع الذيػات :

 أييا اإلخػة الكخاـ، أما السخاشخ التي تشتطخ َمغ انداؽ وراء شيػتو:

 ( خصخ عحاب اآلخخة :1

 يقػؿ هللا عد وجل: 
ُ ِإال ِباْلَحقِّ َوال َيْدُنػَف َوَمْغ َيْفَعْل َذِلَظ َيْمَق  ﴿ َوالَِّحيَغ ال َيْجُعػَف َمَع َّللاَِّ ِإَليًا َآَخَخ َوال ـَ َّللاَّ َيْقُتُمػَف الشَّْفَذ الَِّتي َحخَّ

 َأَثامًا )*(ُيَزاَعْف َلُو اْلَعَحاُب َيْػـَ اْلِقَياَمِة َوَيْخُمْج ِفيِو ُمَيانًا ﴾
 (69-68) سػرة الفخقاف 

ؾ عحاب القبخ، وثسة أحاديث كثيخة صحيحة تؤكج أف الدناة ليع عحاب أييا اإلخػة الكخاـ، وقبل عحاب اآلخخة ىشا
 في القبخ قبل عحاب الشار.

أييا اإلخػة الكخاـ، والحؼ يمفت الشطخ أف اآليات الكخيسة التي تشيى عغ الفاحذة تشيى عغ االقتخاب مغ الفاحذة، 
الخصػات األولى البج مغ أف تقػده إلى ألف شبيعة ىحه الذيػة متسيدة، فمػ بجأ اإلنداف بأوؿ الخصػات، فيحه 

 الشياية الحتسية، لحلظ قاؿ تعالى:
 ﴿ َوال َتْقَخُبػا الدَِّنا ِإنَُّو َكاَف َفاِحَذًة َوَساَء َسِبيبًل ﴾

 (32) سػرة اإلسخاء : 

 ( خصخ فتشة الشداء :2

يصاف، وأنو واثق مغ ىحا الفخ شيء آخخ، إف الذيصاف يجعل مغ السخأة أىّع حبائمو، وقج ورد أف الشداء حبائل الذ
 الحؼ يشربو لمسؤمغ:

 َخْمِفِيْع َوَعْغ َأْيَساِنِيْع َوَعْغ ﴿َقاَؿ َفِبَسا َأْغَػْيَتِشي ألْقُعَجفَّ َلُيْع ِصَخاَشَظ اْلُسْدَتِقيَع )*(ُثعَّ آلِتَيشَُّيْع ِمْغ َبْيِغ َأْيِجيِيْع َوِمغْ 
 ِخيَغ ﴾َشَساِئِمِيْع َوال َتِجُج َأْكَثَخُىْع َشاكِ 

 (17-16) سػرة األعخاؼ 
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 ىحا فعل الذيصاف، والسخأة ىي شبكتو األولى، وفّخو األكبخ:
 عغ أسامة بغ زيج رضي هللا عشيسا، قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 
 )) ما تخكُت بعجي ِفْتَشة ىي أَضخُّ عمى الخجاؿ مغ الشداء ((

 ] حجيث صحيح، أخخجو البخارؼ ومدمع [

 خصخ خصػات الذيصاف : (3

 أييا اإلخػة الكخاـ، قاؿ تعالى: 
ْيَصاُف ِبَبْعِس َما َكَدُبػا  ﴾ ﴿ ِإفَّ الَِّحيَغ َتَػلَّْػا ِمْشُكْع َيْػـَ اْلَتَقى اْلَجْسَعاِف ِإنََّسا اْسَتَدلَُّيُع الذَّ

 (155) سػرة آؿ عسخاف : 

تمقي ليا بااًل، ىحه الخصػة األولى البديصة يدتصيع  أنت حيشسا تصاوع الذيصاف في خصػة أولى، جدئية بديصة ال
 مغ خبلليا أف يشفح إليظ: 

ْيَصاُف ِبَبْعِس َما َكَدُبػا ﴾  ﴿ اْسَتَدلَُّيُع الذَّ
 (155) سػرة آؿ عسخاف : 

 أييا اإلخػة الكخاـ:
ج حقجًا في نفدظ أنت حيشسا تسذي في مكاف مفتػح، وتقخأ لػحة مكتػب عمييا: مسشػع التقجـ، حقل ألغاـ، ال تج

عمى مغ وضع ىحه المػحة، بل لعمظ تذكخه عمييا، ال تخػ أف ىحه المػحة ىي حج لحخيتظ، بل ىي ضساف 
 لدبلمتظ، وفخؽ كبيخ بيغ مغ يفيع حجود الذخع حجودًا لحخيتو، ومغ يفيسيا ضسانًا لدبلمتو.

 ( خصخ زيغ القمػب :4

 مغ محبػب يختجى، ويخاؼ فػاتو، والزجاف ال يجتسعاف: أييا اإلخػة الكخاـ، إف قمب العبج وعاء ال يخمػ 
ُ ِلَخُجٍل ِمْغ َقْمَبْيِغ ِفي َجْػِفِو ﴾  ﴿ َما َجَعَل َّللاَّ

 (4) سػرة األحداب : 

فإذا امتؤل القمب بحب الذيػات، فميذ فيو مكاف لمصاعات، وإذا امتؤل القمب بحب خالق األرض والدساوات، 
 فميذ فيو مكاف لمذيػات.
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تعمع عمع اليقيغ، أف ىحا الػعاء البج مغ أف يسؤل برشف واحج، فإذا ممئ محبًة هلل عد وجل، وانزباشًا  يجب أف
 وشاعًة لو، وشمبًا لسخضاتو، فبل مكاف فيو لمذيػات.

 قج يسارس اإلنداف الذيػة التي سسح هللا بيا، وليذ في اإلسبلـ حخماف، والجليل قػلو تعالى: 
 
 َي َفبل َيِزلُّ َوال َيْذَقى ﴾﴿ َفَسِغ اتََّبَع ُىَجا

 (123) سػرة شو : 

 ﴿ َوَمْغ َأَضلُّ ِمسََّغ اتََّبَع َىَػاُه ِبَغْيِخ ُىًجى ِمَغ َّللاَِّ ﴾
 (57) سػرة القرز : 

 السعشى السخالف: أنو مغ يتبع ىػاه وفق مشيج هللا عد وجل فبل شيء عميو.
 قػلو تعالى: أييا اإلخػة الكخاـ، يقػؿ ابغ القيع رحسو هللا، في 

 ﴿ َبِل اإلْنَداُف َعَمى َنْفِدِو َبِريَخٌة )*(َوَلْػ َأْلَقى َمَعاِذيَخُه ﴾
 ( 15ػ14) سػرة القيامة : 

فمػ ُخّيَخ العاشق بيغ رضا معذػقو ورضا هللا، الختار رضا معذػقو عمى رضا ربو، ولقاء معذػقو أحب إليو مغ 
ربو، وىخبو مغ سخصو عميو أشج مغ ىخبو مغ سخط ربو، يدِخُط لقاء ربو، وتسشيو لقخبو أعطع مغ تسشيو لقخب 

ـُ مرالح معذػقو وحػائجو عمى شاعة ربو.  ربَّو بسخضاة معذػقو، ويقّج
 ىحه حقيقة ثابتة، ألف هللا سبحانو وتعالى ما جعل لعبج مغ قمبيغ في جػفو.

 ( خصخ العقػبات اإلليية :5

معشا، يقػؿ عميو الربلة والدبلـ في حجيث، وكأنو 
وىحا الحؼ يشبئشا بو عغ عمع الغيب، وعغ 
السدتقبل، وعغ آخخ الدماف، وعغ أشخاط الداعة، 
ىػ مسا أعمسو هللا بو، فالشبي عميو الربلة والدبلـ 

 ال يعمع بحاتو إال أف يعمسو هللا:
 عبج هللا بغ عسخ رضي هللا عشيسا، َقاَؿ: 
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قاؿ: يا معذخ السياجخيغ، خسذ إذا ابتميتع بيغ، وأعػذ با أف تجركػىغ: لع )) أقبل عميشا رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ف
تطيخ الفاحذة في قـػ قط حتى يعمشػا بيا، إال فذا فييع الصاعػف واألوجاع التي لع تكغ مزت في أسبلفيع 

 الحيغ مزػا،... ((
وزيخ الرحة البخيصاني، ويقػؿ: حيشسا يقف وزيخ إيصالي يقػؿ: أنا شاذ جشديًا، في مؤتسخ صحفي، وحيشسا يقف 

أنا شاذ جشديًا، وحيشسا تقف ممكة، وتقػؿ: أنا زنيت مخات عجيجة، األولى مع فبلف، والثانية مع فبلف، وحيشسا 
يعيَّغ سفيخ لجولة عطسى، ومعو شخيكو الجشدي، فالفاحذة قج تختكب سخًا، أما حيشسا ترل إلى درجة أف يعمغ 

 ضع إشارة في أذف الذاب عمى أنو مشحخؼ، فيحا شيء بمغ حجًا ال يصاؽ.عشيا، وأف يفتخخ بيا، وأف تػ 
 أييا اإلخػة الكخاـ، نكسل الحجيث: 

)) ... ولع يشقرػا السكياؿ والسيداف، إال أخحوا بالدشيغ وشجة السئػنة وجػر الدمصاف عمييع، ولع يسشعػا زكاة 
صخوا، ولع يشقزػا عيج هللا وعيج رسػلو، إال سمط هللا أمػاليع، إال مشعػا القصخ مغ الدساء، ولػال البيائع لع يس

عمييع عجوًا مغ غيخىع فأخحوا بعس ما في أيجييع، وما لع تحكع أئستيع بكتاب هللا ويتخيخوا مسا أندؿ هللا، إال 
 جعل هللا بأسيع بيشيع ((

 ] حجيث حدغ، أخخجو ابغ ماجو[

 ب أحجاث الحادؼ عذخ مغ أيمػؿ:ثبلثسئة مميار دوالر مػدعة في بشػؾ الغخب، جّسجت عق
)) .. إال سمط هللا عمييع عجوًا مغ غيخىع فأخحوا بعس ما في أيجييع، وما لع تحكع أئستيع بكتاب هللا ويتخيخوا 

 مسا أندؿ هللا، إال جعل هللا بأسيع بيشيع ((
 ] حجيث حدغ، أخخجو ابغ ماجو[

  لو.وكأف الشبي عميو الربلة والدبلـ معشا، وىحا مغ إخبار هللا
 أييا اإلخػة الكخاـ، مغ بعس اإلحراءات السعتسجة: 

 أف مخض الدىخؼ في إحرائية عاـ ألف وتدعسائة وسبعة وسبعيغ، بمغ خسديغ مميػنًا.
 والديبلف مئتيغ وخسديغ مميػًنا.

 في عاـ واحج وثسانيغ، بمغ السرابػف بسخض الييمبذ التشاسمي عذخيغ مميػنًا في بمج غخبي واحج فقط.
خيخًا ابتمي العرخ بصاعػف العرخ، وىػ اإليجز، الحؼ انتذخ بدمدمة ىشجسية، ويبمغ الحيغ يشقل إلييع السخض وأ

 يػميًا عمى مدتػػ العالع عذخة آالؼ إنداف.
 وفي كل دقيقة يراب ستة أشخاص دوف الخامدة بعجوػ اإليجز.
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وفي عاـ ألفيغ، لقي ما يقخب مغ ثبلثة مبلييغ 
لسخض مرخعيع في عاـ شخز مغ حاممي ىحا ا

 واحج.
وقج تدبب اإليجز في إضافة ثبلثة عذخ مميػنًا مغ 

 األشفاؿ إلى قائسة األيتاـ.
ويقجر عجد السرابيغ في عاـ ألفيغ بأربعة وثبلثيغ 

 مميػف مراب في العالع بيحا السخض.
والحقيقة الخائعة أف العالع اإلسبلمي بدبب تسدكو 

 ألخزخ ليحا السخض.بأىجاب الجيغ يعج الحداـ اآلمغ ا
، العمع خيخ مغ الساؿ، ألف العمع يحخسظ، وأنت  أييا اإلخػة الكخاـ، يقػؿ اإلماـ عمي رضي هللا عشو: يا بشيَّ

 تحخس الساؿ، والساؿ تشقرو الشفقة، والعمع يدكػ عمى اإلنفاؽ.
ت لو رسالة عمى السخآة: رجل ثخؼ ذىب إلى إيصاليا، وندؿ في أحج فشادقيا، وسسح لشفدو أف يمتقي بامخأة، فكتب

 مخحبًا بظ في نادؼ اإليجز، فسا كاف مشو إال أف انتحخ.
 أييا اإلخػة الكخاـ، ىحه العقػبات العاجمة في الجنيا، دققػا في قػلو تعالى: 

 ِسُمػا ﴾﴿ َضَيَخ اْلَفَداُد ِفي اْلَبخِّ َواْلَبْحِخ ِبَسا َكَدَبْت َأْيِجي الشَّاِس ِلُيِحيَقُيْع َبْعَس الَِّحي عَ 
 (41) سػرة الخـو : 

 ىحا الصاعػف، شاعػف ىحا العرخ، ىػ بعس الحؼ عسمػا، لعميع يخجعػف.

 أسباب الفػضى واإلباحية :

أييا اإلخػة الكخاـ، ما أسباب ىحا الفمتاف؟ ما أسباب ىحا الدعار؟ ما أسباب ىحه الفػضى؟ ما أسباب ىحه 
 اإلباحية؟ 
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 ( ضعف اإليساف :1

الفزائل، ولجاـ الخذائل، إف اإليساف  اإليساف أّس 
باهلل عد وجل ىػ الزسانة والػقاية مغ السعرية، 
وىػ الرخخة التي تتحصع عمييا شيػات الشفذ 
الجامحة، فكمسا ضعف إيساف العبج كاف أكثخ جخأًة 
عمى محاـر هللا، وقج أخبخ الشبي عميو الربلة 
ى والدبلـ أف العبج ال يػاقع الفاحذة إال حيغ يؤت

 مغ ضعف إيسانو:
 
 عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو، قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 )) ال يدني الَداني حيغ يدني وىػ مؤمغ ((
 ] مغ حجيث صحيح، أخخجو البخارؼ ومدمع [

ـ، واليج تدني وأنا حيشسا أتحجث عغ الدنا أقرج بو كل مدتػياتو، فالعيغ تدني، وزناىا الشطخ، والمداف يدني بالكبل
 بالمسذ، وىشاؾ الدنا األكبخ.

أييا اإلخػة الكخاـ، الدبب األوؿ ضعف اإليساف، إف أردت أف تتحرغ مغ ىحه االنحخافات التي شاعت بيغ 
 الشاس، فعميظ بتقػية إيسانظ، عميظ بمدـو مجالذ العمع، عميظ بأف تكػف محاشًا بسؤمشيغ أشيار:

 قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  عغ أبي سعيج الخجرؼ رضي هللا عشو،
 )) ال ُتَراِحْب ِإال ُمْؤِمشًا، وال يأُكْل َشَعاَمَظ ِإال َتِقّي ((

 ] حجيث َأخخجو أبػ داود والتخمحؼ بإسشاد حدغ [
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 ( رفاؽ الدػء :2

 الدبب الثاني: جميذ الدػء، يقػؿ هللا عد وجل عمى لداف ىحا الخاسخ:
 ى َلْيَتِشي َلْع َأتَِّخْح ُفبلنًا َخِميبًل ﴾﴿ َيا َوْيَمتَ 

 (28) سػرة الفخقاف : 

اإلنداف عميو أف يقّػـ أصجقاءه، ومغ يتعامل 
معيع، ومغ يديخ معيع، ومغ يمتقي معيع، فإذا 
كانػا شارديغ عغ هللا عد وجل، يدّيشػف لئلنداف 

 السعرية، ويبّغزػف لو الصاعة، فيؤالء: 
نَُّو ِمْشُيْع ﴾ ﴿ َوَمْغ َيَتَػلَُّيعْ   ِمْشُكْع َفِِ

 (51) سػرة السائجة : 

 ثع يقاؿ: 
 ﴿ َيا َوْيَمَتى َلْيَتِشي َلْع َأتَِّخْح ُفبلنًا َخِميبًل ﴾

 (28) سػرة الفخقاف : 

 ىحا يقاؿ يـػ القيامة.

 أييا اإلخػة الكخاـ:
 عبج هللا بغ مدعػد رضي هللا عشو، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: 

 )) السخُء مع َمغ أحبَّ ((
 ] مغ حجيث صحيح، أخخجو البخارؼ ومدمع [

 فانطخ مغ تحب، ىل تحب مؤمشًا أـ غشيًا؟ ىل تحب مؤمشًا أـ فاسقًا؟

 ﴿ َأَفَسْغ َكاَف ُمْؤِمشًا َكَسْغ َكاَف َفاِسقًا اَل َيْدَتُػوَف ﴾
 (18) سػرة الدججة : 
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 أييا اإلخػة الكخاـ، في حجيث آخخ:
 ي ىخيخة رضي هللا عشو، قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عغ أب

 )) السخُء عمى ِديغ خميمو، فميشطْخ أحُجُكع َمغ ُيَخاِلْل ((
 ] حجيث أخخجو أبػ داود والتخمحؼ بإسشاد حدغ [

 وفي حجيث عغ أبي مػسى األشعخؼ رضي هللا عشو، َأفَّ رسػَؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

 ِإنََّسا َمَثُل الجميذ الرالُح والجميُذ الدػِء كحاِمِل السدظ، ونافِخ الِكْيِخ (()) 
 ] مغ حجيث صحيح، أخخجو البخارؼ ومدمع [

أييا اإلخػة الكخاـ، حيشسا تذعخ أف ىحا الرجيق يدّيغ لظ السعرية، وأف ىحا الرجيق ليذ ممتدمًا، وأف ىحا 
صعو تجريجيًا، بل يشبغي أف تقصعو فػرًا، وبذكل ججؼ، وإال كاف الرجيق يبّغزظ بالصاعة، فبل يشبغي أف تق

 اليبلؾ مشو. 

 ( إشبلؽ البرخ :3

 أييا اإلخػة الكخاـ، الدبب الثالث: ىػ إشبلؽ البرخ.
إشبلؽ البرخ ىػ الذخارة التي تثيخ الغخيدة السكبػتة، إف ىحه الرػر التي تخدنت في العقل الباشغ، وتكػف تحت 

 ع، ىي التي تحسِّذ اإلنداف الرتكاب السعرية، لحلظ قاؿ تعالى:الذعػر بذكل دائ
ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع َوَيْحَفُطػا ُفُخوَجُيْع َذِلَظ َأْزَكى َلُيْع ِإفَّ َّللاََّ َخِبيٌخ ِبسَ  ا َيْرَشُعػَف )*(َوُقْل ﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ

 َيْحَفْطَغ ُفُخوَجُيغَّ ﴾ِلْمُسْؤِمَشاِت َيْغُزْزَغ ِمْغ َأْبَراِرِىغَّ وَ 
 ( 31ػ37) سػرة الشػر :

أييا اإلخػة الكخاـ، قاؿ بعس العمساء: الشطخة تػّلج الخاشخة، والخاشخة تػّلج الفكخة، والفكخة تػّلج الذيػة، والذيػة 
 تػّلج اإلرادة، ثع تقػػ اإلرادة فتريخ عديسة، ثع يقع الفعل.

غ نطخة إلى خاشخة، إلى فكخة، إلى شيػة، إلى إرادة، إلى عديسة، إلى ىحه الدمدمة، تبيغ كيف يشتقل اإلنداف م
 فعل.

 لحلظ، الذخيف مغ ييخب مغ أوؿ خصػة مغ خصػات الخصيئة، هللا عد وجل يقػؿ: 
 ﴿ َوال َتْقَخُبػا الدَِّنا ﴾

 (32) سػرة اإلسخاء : 
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بقرج أف تشحجر في الجبل متخًا أو اإلنداف شيػتو كأنيا صخخة مدتقخة في قسة جبل، فإذا زحدحتيا عغ مكانيا 
 متخيغ، فبلبج أف تدتقخ في قعخ الػادؼ.

فالبصػلة أف تبقي ىحه الذيػة مكيشة في مكانيا، ال أف تدحدحيا بقرج حخكة بديصة، ثع يفاجأ اإلنداف أنو وصل 
 إلى الفاحذة الكبخػ. 

 ( الػحجة والفخاغ :4

 أييا اإلخػة الكخاـ:
شغمتظ بالذخ، أخصخ  نفدظ إف لع تذغميا بالخيخ

شيء عشج الذباب الفخاغ، إذا ممئ وقت الذاب 
بجراسة جادة، باكتداب ميارة عالية، بشذاط دعػؼ، 
بسصالعة كتاب، بمقاء مع إخػتو الكخاـ، حيشسا 
 يستمئ الػقت باإليجابيات يختفي وقت الدمبيات.

 
 

 عبلج مذكمة الذيػة :

 حا العبلج يحرل باتباع ما يمي:أييا اإلخػة الكخاـ، العبلج قػة اإليساف، ى

 ( اتخاذ مخجع ديشي :1

 أف يكػف لظ مخجع ديشي:
 عغ أبي أمامة الباىمي رضي هللا عشو : 

)) أف فتًى مغ قخير أتى الشبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ: يا رسػؿ هللا ائحف لي في الدنا، فأقبل القـػ عميو وزجخوه، فقالػا: مو 
و قخيبًا فقاؿ: أتحبو ألمظ؟ قاؿ: ال وهللا جعمشي هللا فجاؾ، قاؿ: وال الشاس يحبػنو مو، فقاؿ: ادنو، فجنا مش

ألمياتيع، قاؿ: أفتحبو البشتظ؟ قاؿ: ال وهللا يا رسػؿ هللا جعمشي هللا فجاؾ، قاؿ: وال الشاس يحبػنو لبشاتيع، 
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الشاس يحبػنو ألخػاتيع، قاؿ: أتحبو  قاؿ: أفتحبو ألختظ؟ قاؿ: ال وهللا يا رسػؿ هللا جعمشي هللا فجاؾ، قاؿ: وال
لعستظ؟ قاؿ: ال وهللا يا رسػؿ هللا جعمشي هللا فجاؾ، قاؿ: وال الشاس يحبػنو لعساتيع، قاؿ: أتحبو لخالتظ؟ قاؿ: 
ال وهللا يا رسػؿ هللا جعمشي هللا فجاؾ، قاؿ: وال الشاس يحبػنو لخاالتيع، قاؿ: فػضع يجه عميو وقاؿ: الميع 

 يخ قمبو، وحرغ فخجو، قاؿ: فمع يكغ بعج ذلظ الفتى يمتفت إلى شيء ((اغفخ ذنبو، وش
 ] حجيث رواه أحسج والصبخاني، ورجالو رجاؿ الرحيح [

اإلنداف إذا كاف لو مخجع ديشي، ولو مدجج يختاده، ولو شيخ يثق بعمسو وورعو يدألو، ويدتفتيو: ماذا أفعل؟ فيػ 
 بخيخ.

 الحساقة تمػ الحساقة، وال أحج يشرحو. أما ىحا الذارد غيخ السشزبط، فيختكب
لحلظ البج مغ تقػية إيسانظ، ألف الدتة آالؼ مميػف إنداف في األرض كميع مغ دوف استثشاء يحبػف وجػدىع، 
وسبلمة وجػدىع، وكساؿ وجػدىع، واستسخار وجػدىع، لكشيع يذَقْػف بدبب الجيل، والجيل أعجػ أعجاء اإلنداف، 

 ال يدتصيع عجوه أف يفعمو بو. والجاىل يفعل في نفدو ما

 ( االلتجاء إلى هللا :2

 أييا اإلخػة الكخاـ، إذا كشت مع هللا كاف هللا معظ: 
﴿ ِإفَّ ِعَباِدي َلْيَذ َلَظ َعَمْيِيْع ُسْمَصاٌف إال َمِغ 

 اتََّبَعَظ ِمَغ اْلَغاِويَغ ﴾
 (42) سػرة الحجخ : 

ُيْع  ْيَصاِف ﴿ ِإفَّ الَِّحيَغ اتََّقْػا ِإَذا َمدَّ َشاِئٌف ِمَغ الذَّ
َذا ُىْع ُمْبِرُخوَف ﴾  َتَحكَُّخوا َفِِ

 (271) سػرة األعخاؼ : 

 
أييا اإلخػة الكخاـ، ىل مغ العقل، ىل يميق بظ 

وأنت مؤمغ، أف تترفح مجبلت داعخة، أو أف تتابع مدمدبلت فاجخة، أو أف تكػف مسغ يترل ببخامج ليذ فييا 
 إال عخض مفاتغ الشداء؟ 

 ارات تسؤل جيػب مغ يجيخوف ىحه البخامج، وأنت ال تذعخ، وىشاؾ أناس يسػتػف مغ الجػع.السمي
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 ( الدواج السبكخ :3

 أييا اإلخػة الكخاـ، شيء آخخ، الدواج السبكخ.
ىحا الذاب الحؼ عشجه مأوػ مغ أؼ نػع، ووجج فتاًة تعجبو، ومشاسبة لو، وعشجه قػت يػمو، يجب أف يقبل عمى 

 ملسو هيلع هللا ىلص في الحجيث:الدواج، لقػلو 
 عغ عمقسة عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: 

)) يا معذخ الذباب، مغ استصاع مشكع الباءة 
فميتدوج، فِنو أغسُّ لمبرخ، وأحرغ لمفخج، ومغ 
، فِنو لو ِوَجاء ((  لع يدتصع فعميو بالرـػ

 ] حجيث صحيح، أخخجو البخارؼ ومدمع [

عغ الصعاـ والذخاب ىػ يا تخػ، ىل الرـػ 
 السقرػد؟ 
 

ىحا السعشى الستبادر مغ الكمسة، ولكغ ىشاؾ معشى آخخ: أف تبتعج عغ السثيخات، عغ شخقات فييا كاسيات 
عاريات، مائبلت مسيبلت، عغ أماكغ عامة، تعخض فييا السخأة بأبيى زيشتيا، عغ مجمذ يحكخ فيو مغامخات 

ل، أو عغ مدمدل، أو عغ مذاىجة لسحصة فييا السخأة تطيخ بكل الدناة، أف ُتعِخض عغ مػضػع، أو عغ عس
 مفاتشيا، الرياـ يسكغ أف يػسع بذكل أو بآخخ، وهللا عد وجل يقػؿ: 

 ُ اِلِحيَغ ِمْغ ِعَباِدُكْع َوِإَماِئُكْع ِإْف َيُكػُنػا ُفَقَخاَء ُيْغِشِيُع َّللاَّ ُ َواِسٌع َعِميعٌ  ِموِ ِمْغ َفْز ﴿ َوَأْنِكُحػا األَياَمى ِمْشُكْع َوالرَّ  ﴾َوَّللاَّ
 (32) سػرة الشػر : 

 والحجيث الرحيح الحؼ يسؤل قمب كل شاب ثقًة وأمبًل: 
 عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

 )) ثبلثة حق عمى هللا عػنيع: السجاىج في سبيل هللا، والشاكح يخيج أف يدتعفف، والسكاتب يخيج األداء ((
 ] حجيث صحيح، أخخجو التخمحؼ والشدائي [

 شيء آخخ، اإلنداف حيشسا يدعى لمدواج فإف لو عشج هللا أجخًا كبيخًا:
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 فعغ أبي ذر رضي هللا عشو عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: 
قاؿ: أرأيتع لػ )) وفي ُبْزِع أحِجكع صجقة، قالػا: يا رسػؿ هللا، أيأتي أحُجنا شيػَتُو، ويكػف لو فييا أجخ؟ 
 وضعيا في حخاـ، أكاف عميو ِوْزر؟ فكحلظ إذا وضعيا في الحبلؿ، كاف لو أجخ ((

 ] مغ حجيث صحيح، أخخجو مدمع [

فأنت حيشسا تبتغي العفاؼ، قج ال أممظ لظ الحل، ولكغ هللا متكفل لظ بالحل، حيشسا تبتغي العفاؼ فإف معػنة هللا 
 يظ؟ تكػف معظ، وإذا كاف هللا معظ فسغ عم

 ( اجتشاب الرغائخ :4

 أييا اإلخػة الكخاـ، اإلنداف حيشسا يصمق برخه، ويتػىع إشبلؽ البرخ مغ الرغائخ يقع في الكبائخ.
 أييا اإلخػة الكخاـ، الرغائخ يحتقخىا الشاس، ولكغ ىحه الرغائخ مغ فتشة الذيصاف: 
 تحقخوف (()) إف الذيصاف قج أيذ أف يعبج بأرضكع ىحه، ولكغ قج رضي مشكع بسا 

 ] حجيث أخخجو اإلماـ أحسج في مدشجه [

وعغ سيل بغ سعج قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا 
 عميو وسمع: 

)) إياكع ومحقخات الحنػب، فِف مثل محقخات 
الحنػب كقـػ ندلػا بصغ واد، فجاء ذا بعػد وجاء 
ذا بعػد، حتى أنزجػا خبدتيع، وإف محقخات 
 كو ((الحنػب متى يؤخح بيا صاحبيا تيم

 ] حجيث أخخجو أحسج ورجالو رجاؿ الرحيح [

 
 ال تشَذ أييا الذاب، وال تشدي أيتيا الذابة، أنكسا في معخكة دائسة مع عجو لجود يجعػكسا لميبلؾ في كل سبيل:

 ال َتِجُج َأْكَثَخُىْع َشاِكِخيَغ ﴾﴿ ُثعَّ آلِتَيشَُّيْع ِمْغ َبْيِغ َأْيِجيِيْع َوِمْغ َخْمِفِيْع َوَعْغ َأْيَساِنِيْع َوَعْغ َشَساِئِمِيْع وَ 
 (17) سػرة األعخاؼ : 

 لكغ السؤمغ السعتد باهلل، السمتجئ إلى هللا، ىحا السؤمغ في حرغ حريغ: 
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ُمػَف )*(ِإنََّسا ُسْمَصاُنُو َعَمى الَّحِ  َيَتَػلَّْػَنُو َوالَِّحيَغ ُىْع ِبِو  يغَ ﴿ ِإنَُّو َلْيَذ َلُو ُسْمَصاٌف َعَمى الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَعَمى َربِِّيْع َيَتَػكَّ
 ُمْذِخُكػَف ﴾

 (177-99) سػرة الشحل 

أييا اإلخػة الكخاـ، الذاب حيشسا يقع في الرغيخة، ويكخر الػقػع فييا يدتسخئيا، وتيػف عميو، وتربح جدءًا مغ 
ومغ كبيخة إلى أكبخ حتى  عاداتو، فيأتي الذيصاف فيغخيو باألكبخ، وما يداؿ الذيصاف يغخيو مغ صغيخة إلى أكبخ،

 يقع في الفاحذة الكبخػ:
ْيَصاُف ِبَبْعِس َما َكَدُبػا ﴾  ﴿ اْسَتَدلَُّيُع الذَّ

 (155) سػرة آؿ عسخاف : 

 ( مجالدة الرالحيغ :5

 أييا اإلخػة الكخاـ:
ديخ، مغ العبلجات الشافعة، أف تختار الجمداء مغ الرالحيغ األخيار، عشجىع ابتدامة صادقة، عشجىع عمع غ

 عشجىع رحسة، عشجىع صجؽ، يجب أف تختار إخػانظ مغ السؤمشيغ الرادقيغ: 
ْشُيْع ُتِخيُج ِزيَشَة اْلَحَياِة ﴿ َواْصِبْخ َنْفَدَظ َمَع الَِّحيَغ َيْجُعػَف َربَُّيْع ِباْلَغَجاِة َواْلَعِذيِّ ُيِخيُجوَف َوْجَيُو َوال َتْعُج َعْيَشاَؾ عَ 

ْنَيا َوال ُتِصْع مَ   ْغ َأْغَفْمَشا َقْمَبُو َعْغ ِذْكِخَنا َواتََّبَع َىَػاُه َوَكاَف َأْمُخُه ُفُخشًا ﴾الجُّ
 (28) سػرة الكيف : 

 ورد في األثخ: إف أولياء أمتي إذا رؤوا ذكخ هللا.
 إذا كشت مع السؤمشيغ كشت في حرغ ما دمت معيع، لحلظ:

 عغ حشطمة األسيجؼ رضي هللا عشو، قاؿ: 
كخ، فقاؿ: كيف أنَت يا حشَطَمُة؟ قاؿ: ُقمُت: َناَفَق َحْشَطَمُة، قاَؿ: سبحاف هللا، ما َتُقػُؿ؟ قاؿ: ُقْمُت: )) َلقَيِشي أبػ ب

ُخنا بالشَّار والجشَِّة حتَّى كأنَّا رأَي َعْيٍغ، فِذا خخجشا مغ عشج رسػؿ هللا  ْدشا ملسو هيلع هللا ىلص، عافَ نكػُف عشج رسػِؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ُيحكِّ
ْيعات، ونديشا كثيخًا ((  األْزواج واألوالد، والزَّ

 ] مغ حجيث صحيح، أخخجو مدمع والتخمحؼ [

أنت إذا دخمت بيتًا مغ بيػت هللا، والتقيت بإخػانظ السؤمشيغ األشيار تذعخ بخاحة، وتذعخ بدسػ، لحلظ ورد في 
 األثخ:
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لعبج تصيخ في بيتو، ثع زارني، وحق عمى السدور إف بيػتي في األرض السداجج، وإف زوارىا ىع عسارىا، فصػبى 
 أف يكـخ الدائخ.

 أما لػ اتخح اإلنداف أصجقاَء وخبلنًا مغ الذارديغ العراة السحنبيغ، يشصبق عميو قػلو تعالى:
ُسػِؿ َسِبيبًل ﴾  ﴿ َوَيْػـَ َيَعسُّ الطَّاِلُع َعَمى َيَجْيِو َيُقػُؿ َيا َلْيَتِشي اتََّخْحُت َمَع الخَّ

 (27ػرة الفخقاف : ) س

 وفي آية أخخػ: 

 ﴿ ِإْذ َتَبخََّأ الَِّحيَغ اتُِّبُعػا ِمَغ الَِّحيَغ اتََّبُعػا َوَرَأُوا اْلَعَحاَب َوَتَقصََّعْت ِبِيُع األْسَباُب ﴾
 (166) سػرة البقخة : 

 ىحه كميا آيات تؤّكج أنو البج مغ أف تكػف مع السؤمشيغ: 
اِدِقيَغ ﴾﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآمَ   ُشػا اتَُّقػا َّللاََّ َوُكػُنػا َمَع الرَّ

 (119) سػرة التػبة : 

 ( االستقامة عمى أمخ هللا :6

 أييا اإلخػة الكخاـ، اإلنداف حيشسا يعّف، وحيشسا يدتقيع، يذعخ باألمغ الحقيقي.
 قاؿ تعالى:

)*(الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَلْع َيْمِبُدػا ِإيَساَنُيْع ِبُطْمٍع ُأوَلِئَظ َلُيُع األْمُغ َوُىْع  ﴿ َفَأيُّ اْلَفِخيَقْيِغ َأَحقُّ ِباألْمِغ ِإْف ُكْشُتْع َتْعَمُسػفَ 
 ُمْيَتُجوَف ﴾

 (82-81) سػرة األنعاـ: 

 عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو، قاؿ: سسعُت رسػَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ: 
ـُ العادُؿ، وشاّب نذأ في عبادة هللا عد وجل، ورجل قمبو  )) َسْبَعة يِطمُّيُع هللا في ِضمِِّو يـػ ال ِضلَّ  إال ِضمُّو: اإلما

قا عميو، ورجل َدَعْتو  ُمَعمَّق بالسدجج إذا خخج مشو حتى يعػَد إليو، ورجبلف تحابَّا في هللا، اجتسعا عمى ذلظ وتفخَّ
فاىا حتى ال تعمع شساُلو ما ُتْشِفُق امخأة ذاُت َمْشِرب وجساؿ، فقاؿ: إني أخاُؼ هللا، ورجل َترجَّؽ برجقة فأخْ 
 يسيشو، ورجل َذَكَخ هللا خاليا ففاضت عيشاه ((

 ] حجيث صحيح، أخخجو البخارؼ ومدمع [
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 أييا اإلخػة الكخاـ، لساذا خزَّ الشبيُّ عميو الربلة والدبلـ الذباب في ىحا الحجيث؟ 
عث عمى متابعة اليػػ، وىحا الكبلـ يذسل الذباب الجػاب: ألف الذاب مطّشة غمبة الذيػة، لسا فيو مغ قػة البا

والذابات، ويقػؿ بعس العمساء في شخح ىحا الحجيث: الستسدكػف بأىجاب الذخع في آخخ الدماف كأف أحجىع 
 يقبس عمى الجسخ.

 وأخيخًا :

أف ممظ السػت قج أييا اإلخػة الكخاـ، حاسبػا أنفدكع قبل أف تحاسبػا، وزنػا أعسالكع قبل أف تػزف عميكع، واعمسػا 
 تخصانا إلى غيخنا، وسيتخصى غيخنا إليشا، فمشتخح ححرنا.

الكّيذ مغ داف نفدو، وعسل لسا بعج السػت، والعاجد مغ أتبع نفدو ىػاىا، وتسشى عمى هللا األماني، والحسج هلل 
 رب العالسيغ. 

* * * 
أشيج أف سيجنا دمحمًا عبجه ورسػلو، صاحب الحسج هلل رب العالسيغ، وأشيج أف ال إلو إال هللا، ولي الرالحيغ، و 

 الخمق العطيع، الميع صلِّ وسمع وبارؾ عمى سيجنا دمحم وعمى آلو وصحبو أجسعيغ. 

 أعساؿ اليػـ والميمة :

 أييا اإلخػة الكخاـ، لػ تتبعشا سيخة الشبي عميو الربلة والدبلـ، ماذا كاف يفعل في اليـػ والميمة؟ 

 ز الحقائق التالية:ناؾ مغ تتبع سيختو، واستخم
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 ( العسل :1

 أواًل: كاف عميو الربلة والدبلـ يعسل.
وفي إحراء دقيق ججًا: أف الببلد الستقجمة 
بالسقياس السادؼ فقط، الببلد التي سيصخت عمى 
العالع ماديًا، يعسل فييا كل مػاشغ ما يديج عمى 

 ست ساعات عسل متػاصل.
مػف إال سبعًا بيشسا الشاس في ببلد متخمفة، ال يعس
.  وعذخيغ دقيقة فقط في اليـػ
 فمػ أردت أف تصبق قػلو تعالى: 

وا َلُيْع َما اْسَتَصْعُتْع ِمْغ ُقػٍَّة ﴾  ﴿ َوَأِعجُّ
 (67) سػرة األنفاؿ : 

فبلبج مغ أف تعسل، سػاء كشت تاجخًا، مػضفًا، شالبًا، امخأًة في البيت، فبلبج مغ وقت لمعسل، العسل الحؼ أسسيو 
 الجياد البشائي.أنا: 

 ىشاؾ جياد نفدي، وىػ جياد الشفذ واليػػ، وىشاؾ جياد دعػؼ: 
 ﴿ َوَجاِىْجُىْع ِبِو ِجَيادًا َكِبيخًا ﴾

 (52) سػرة الفخقاف : 

 وىشاؾ جياد بشائي: أعجوا ليع.
ساؿ يشبغي أف يكػف لظ اختراص، يشبغي أف تتقغ حخفة، يشبغي أف تكػف يجؾ ىي العميا، يشبغي أف تدتخجـ ال

 الحؼ تكدبو في حل مذكبلت السدمسيغ.
ال يشبغي أف تكػف عالة، ال يشبغي أف تعير عمى فتات اآلخخيغ، يشبغي أف تكػف األوؿ في كل شيء، فبلبج مغ 

 وقت تبحلو لمعسل.
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 ( العبادة :2

 وكاف عميو الربلة والدبلـ يعبج هللا، يرمي الميل.
بل الفجخ، وأف تقخأ صفحات مغ كتاب هللا، وأف تحكخ هللا باألذكار فمػ أنظ عاىجت نفدظ أف ترمي ركعتيغ فقط ق

التي أثخت عغ الشبي عميو الربلة والدبلـ، وأف ترمي الفجخ في جساعة، فقج شبقت جانب العبادة في حياة 
 الشبي عميو الربلة والدبلـ.

 ( مخالصة الشاس :3

 والبج لظ مغ ساعة تسزييا مع الشاس، لتستيغ العبلقة بيع:
إما مع زوجتظ، أو مع أوالدؾ، أو مع أقاربظ، أو مع جيخانظ، أو مع زمبلئظ، أو في مدجج، أو في دعػة، ىحا 

 أيزًا لو وقت.

 ( العشاية بالرحة والجدع :4

والبج مغ وقت تقّػؼ بو جدسظ، السدمسػف يجفعػف مبالغ فمكية لسعالجتيع مغ األمخاض التي أىسمػا الػقاية مشيا 
 في شبابيع.

 لسػازنة بيغ األعساؿ اليػمية :( ا5

فمػ أف اإلنداف وازف بيغ أمػره، كسا يقاؿ في بعس الكتب الشفدية: إف ثبلثة أشياء ما مغ واحجة مشيا إذا اختمت 
 إال وأثخت في الجانبيغ اآلخخيغ: عبلقتظ بخبظ، وعسمظ، وصحتظ، ويشبغي أف نزيف: أسختظ.

 خمل بػاحجة يشعكذ عمى الجػانب األخخػ:إذًا: أربعة مختكدات في حياة اإلنداف، أّؼ 
 عبلقتظ بخبظ يشبغي أف تكػف عامخة بصاعتظ لو، وأدائظ لمعبادة، وعسمظ الرالح.
 وعبلقتظ بأسختظ، فاآلخخوف أنت ليع، وغيخؾ ليع، أما أىمظ فسغ ليع غيخؾ؟ 

 .وصحتظ قػاـ عسمظ الرالح
 ورزقظ قػاـ كخامتظ.



العفة و ضبط الذيػات:  ( 4-1الجرس ) انفصم انثانث :   Page 212 

بشائي تحّرل بو رزقًا، تكػف فيو يجؾ ىي العميا، وبيغ عشاية بالرحة التي  إذًا: حيشسا تشطع الػقت بيغ عسل جاد
ىي وعاء العسل، وبيغ عشاية بالعبلقات االجتساعية مغ دعػة إلى هللا، وأمخ بالسعخوؼ، ونيي عغ السشكخ، وصمة 

ًا بخسػؿ هللا لمخحع، وبيغ أف يكػف لظ رزؽ تكدبو، وتسخيشات تجخييا كي يبقى جدسظ عساد حياتظ، تكػف مقتجي
 ملسو هيلع هللا ىلص.

 الجعاء :

 أييا اإلخػة الكخاـ، إني داٍع فأّمشػا: 

الميع اىجنا فيسغ ىجيت، وعافشا فيسغ عافيت، وتػلشا فيسغ تػليت، وبارؾ لشا فيسا أعصيت، وقشا واصخؼ عشا شخَّ 
مغ عاديت، تباركت ربشا ما قزيت، فإنظ تقزي بالحق، وال يقزى عميظ، وإنو ال يحؿ مغ واليت، وال يعد 

 وتعاليت، ولظ الحسج عمى ما قزيت، ندتغفخؾ ونتػب إليظ.

 الميع اىجنا لرالح األعساؿ ال ييجؼ لرالحيا إال أنت، الميع اىجنا ألحدغ األخبلؽ ال ييجؼ ألحدشيا إال أنت.
ح لشا آخختشا التي إلييا الميع أصمح لشا ديششا الحؼ ىػ عرسة أمخنا، وأصمح لشا دنيانا التي فييا معاششا، وأصم

 مخدنا، واجعل الحياة زادًا لشا مغ كل خيخ، واجعل السػت راحة لشا مغ كل شخ، مػالنا رب العالسيغ.
 الميع اكفشا بحبللظ عغ حخامظ، وبصاعتظ عغ معريتظ، وبفزمظ عسغ سػاؾ.

 الميع ال تؤِمشا مكخؾ، وال تيتظ عشا ستخؾ، وال تشدشا ذكخؾ يا رب العالسيغ.

يع بفزمظ ورحستظ أعِل كمسَة الحق والجيغ، وانرخ اإلسبلـ، وأعد السدمسيغ، وأذؿ الذخؾ والسذخكيغ، أذؿ الم
 أعجاءؾ أعجاء الجيغ، يا رب العالسيغ.

 الميع شتت شسميع، فخؽ جسعيع، خالف فيسا بيشيع، اجعل الجائخة تجور عمييع، يا رب العالسيغ.

 جرتيع في تجميخنا، يا رب العالسيغ، إنظ سسيع قخيب مجيب الجعاء.الميع أرنا قجرتظ بتجميخىع كسا أريتشا ق

 والحسج  رب العالسيغ 
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 مػاجية الذيػات:  ( 4-2الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

أييا اإلخػة الذباب: إف أكبخ مذكمة يعاني مشيا شبابشا ىي الذيػة وحتى نتغمب عمى أنفدشا ال بج أواًل أف نفيع 
 .ال بج أف نتحجث عغ السعرية ثع التػبة والصخيق إلييا الذيػة ثع 

 :أواًل: حقائق عغ الذيػة 
الذيػة ىي الجافع السحخؾ نحػ هللا تعالى وىي حيادية تسامًا فإما أف يخقى بيا اإلنداف إلى أعمى  -1

 .الجرجات أو ييػؼ بيا إلى أدنى الجركات
وما أودع هللا في اإلنداف مغ شيػة إال وجعل  ليذ في اإلسبلـ حخماف ولكغ في اإلسبلـ ضبط وتشطيع،  -2

ليا قشاة نطيفة تدخؼ خبلليا ) إف اشتيى الساؿ 
تاجخ، وإف أراد السخأة تدوج، وإف أراد السكانة العمية 

 .استقاـ عمى أمخ هللا وأحدغ إلى خمقو (
بالذيػة نخقى إلى هللا مختيغ مخة صابخيغ )  -3

عشج  عشج عجـ تحقق الذيػة ( ومخة شاكخيغ )
 .تحققيا ( 
 
 

 .ثانيًا:حقائق عغ السعرية 
لمتخمز مغ السعرية البج مغ معالجة أسبابيا فيشاؾ أمخاض وىشاؾ أعخاض ) والسعاصي أعخاض  -1

 .لسخض واحج إنو البعج عغ هللا تعالى (
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إياؾ أف تحجث بسعريتظ أحجًا مغ الشاس -2
إال إذا عمست يقيشًا أنو يفيجؾ في التخمز 

ػؿ ملسو هيلع هللا ىلص: ) كل أمتي معافى إال مشيا، يق
السجاىخوف وإف مغ السجاىخة أف يعسل الخجل 
بالميل عسبًل ثع يربح وقج ستخه هللا عميو 
فيقػؿ يا فبلف عسمت البارحة كحا وكحا وقج 

 .(تخه ربو ويربح يكذف ستخ هللا عشوبات يد
إياؾ ثع إياؾ ثع إياؾ أف تزل إندانًا  -3

 السعرية فإنظ لغ تدامح نفدظ بعج التػبة عمى ما فعمت. وتدػقو معظ إلى
 :ثالثًا: حقائق عغ التػبة 

 .ليذ ىشاؾ ذنب ميسا بجا لظ كبيخًا ال يسكغ التػبة مشو قاؿ تعالى:) إف هللا يغفخ الحنػب جسيعًا ( -1
انتبو فاهلل في عميائو يفخح بتػبتظ وما  -2

 أمخؾ أف تتػب إال ليتػب عميظ.
 :حل مػاجية الذيػات رابعًا: مخا
اخل بشفدظ صادقًا وحمل أسباب السعرية  -1

 التي تقتخفيا.
إياؾ أف تدسي السعرية بغيخ مدسياتيا  -2

 وكغ صادقًا وصخيحًا مع نفدظ.
 

اتخح القخار برجؽ وإخبلص مع العـد عمى عجـ العػدة والشجـ عمى ما فات واعمع أف مشاديًا يشادؼ في  -3
مغ المحطة أف ىشئػا فبلنَا فقج اصصمح مع هللا، وأف هللا يكػف فخحًا بتػبتظ فاجعل  الدسػات واألرض في ىحه
 .ىحه المحطة عيجًا حقيقيًا لظ 

ناج هللا تعالى، واشمب مشو برجؽ وبجمػع أف يتػب عميظ، وحاوؿ أف يكػف ذلظ ليبًل فيحا مػسع  -4
 .التائبيغ
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قل لو: أنا ضعيف، اعتخؼ بحنبظ بالمغة التي 
وف حػاجد واشمب مشو أف يعيشظ تحب ود

 .بيقيغ تاـ أنو يدسعظ وسيجيبظ
إذا كانت معريتظ تختبط بدماف أو  -5

بسكاف فاشغل زماف السعرية بذيء تحبو مغ 
الصاعات وإياؾ أف تقتخب مغ مكانيا وإذا 
كانت تختبط بذخز فتخلَّ عشو قبل أف يأتي 

 يـػ يخديظ فيو. 
 السعرية التي كشت عمييا،ومغ أجل ذلظ: ال شظ أف نفدظ ستشازعظ لتعػد إلى -6
 .أدبيا بالحخماف وقاوميا  –أ 
مغ السؤكج أف في حياتظ يػمًا مغ أياـ هللا تكـخ هللا بو عميظ إما بالتجمي عمى قمبظ أو بفزل دنيػؼ  -ب

 تحكخ ىحا اليـػ واستح مغ هللا الحؼ أحدغ إليظ أف تديء إليو فيحا ال يقبل مع إنداف فكيف مع الػاحج
 .الجياف؟! ) وذكخىع بأياـ هللا ( 

مغ السؤكج أنظ تتأثخ بآية كخيسة أو  -ج
بأنذػدة ىادفة إما برػتظ أو بدساعيا مغ 
مقخؼء أو مشذج دعيا في متشاوؿ يجيظ دائسًا 
 .لتدتسع إلييا عشجما تحجثظ نفدظ بالسعرية 

عشجما تشازعظ نفدظ بالسعرية إياؾ أف  -د
نو سيرعب تديخ معيا ولػ خصػة واحجة أل

عميظ تخؾ الخصػة الثانية أو الثالثة ولكغ األمخ 
سيل ججًا في البجاية ) وال تتبعػا خصػات 

 .الذيصاف (
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 ال تؤجل التػبة وال تقل سػؼ فإنيا مغ جشػد إبميذ وما أدراؾ أنظ ستعير حتى تتػب  – 7
ذف هللا بعج السجاىجة إياؾ أف بعج أف يتػب هللا عميظ وتذعخ بعجـ السيل إلى السعرية وىحا سيكػف بإ -8

 تعتج بشفدظ ولكغ اعتخؼ بالفزل لراحب الفزل 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الديصخة عمى الذيػات( :  4 - 3)  الجرس

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

بشا ، عمى نبيشا وسيجنا دمحم بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالسيغ ، والربلة والدبلـ عمى حبيب قمػ 
ملسو هيلع هللا ىلص ، الدبلـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو ، وأىبًل ومخحبًا بكع مذاىجيشا الكخاـ في حمقة ججيجة ومازلشا نتحجث عغ 

 ممفات الذباب متػاصبًل معكع ، أىبًل وسيبًل بكع .

 دي ، حياكع هللا شيخشا .أرحب بفزيمة العالع الخباني األستاذ الجكتػر دمحم راتب الشابم

 الجكتػر راتب :

 بارؾ هللا بكع ونفع بكع . 

 السحيع: 

 جداكع هللا عشا كل خيخ .

مذاىجيشا الكخاـ ؛ ال زؿ حجيثشا يختبط ببشاء الذباب ، فكع مغ قزية تذغل باؿ الذباب ، ومغ حقيع أف تكػف 
لشدعات ؟ ىحه التي أوججىا هللا سبحانو بشا لع ىحه القزية شاغبًل ليع ، كيف يسكغ أف يتعاممػا مع الذيػات ؟ ا

تكغ عبثًا ، فاهلل عد وجل قادر عمى كل شيء ، وكاف بإمكاف هللا أف يخمقشا ببل شيػات ، لكشو أمخ هللا ، فيل 
ىحه الذيػات مغ أجل أف نقع في السعرية ونبتعج أكثخ عغ الخحسغ ؟ أـ أنشا إذا استصعشا أف نجيخ ىحه الذيػات 

حة ففي لحطة مغ المحطات يسكغ أف نختقي بيا عشج هللا سبحانو وتعالى ؟ تعالػا نتػسع في ىحا إدارة ناج
السػضػع في إدارة الذيػات مع فزيمة الذيخ دمحم راتب الشابمدي ، شيخشا الحبيب لساذا أوجج هللا عد وجل 

 الذيػات عشجنا كبذخ ؟ 
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 العسل الرالح عمة وجػد اإلنداف في الجنيا :

 راتب :الجكتػر 

 .ما أودع هللا فيشا الذيػات إال لشخقى بيا إلى رب األرض والدسػات

اإلنداف ببل شيػة ال يتحخؾ ، لساذا يتحخؾ ؟ ليأكل 
، ليعسل ، لو حخفة ، لو ميشة يختدؽ بيا ، حيشسا 
يختقي بيا ىل يغر ؟ ىل يرجؽ ؟ ىل يكحب ؟ 
ىل يبالغ ؟ ىل ؟ ىل ؟ مميػف نقصة يستحغ بيا 

خ ، ألف هللا سبحانو وتعالى خمق وىػ ال يذع
السػت والحياة ليبمػكع ، عمة وجػدنا في الجنيا 
االبتبلء ، واالبتبلء ىػ االمتحاف ، عفػًا عشجما نخػ 
شالبًا أرسمو والجه إلى باريذ ليشاؿ الجكتػراه مغ 

، ائق ، دور سيشسا ، مدارحفييا حج الدػربػف ، باريذ مجيشة كبيخة ججًا ، واسعة ، متخامية األشخاؼ ، فييا مبله ،
مؤسدات ، وزارات ، بيػت سكشية ، متشدىات ، نقػؿ : ىحا الصالب عمة وجػده في ىحه السجيشة العسبلقة شيء 

 واحج ، الجراسة .

الدؤاؿ الثاني : ما عمة وجػدنا في الجنيا ؟ العسل الرالح بعج اإليساف ، الجليل اإلنداف إذا دنا أجمو وليذ لو 
 ؿ : عسل صالح يقػ 

 ﴿ َربِّ اْرِجُعػِني*َلَعمِّي َأْعَسُل َصاِلًحا ﴾
 [177-99] سػرة السؤمشػف: 

 آية ثانية ، حجسظ عشج هللا بحجع عسمظ الرالح ، قاؿ تعالى : 

سَّا َعِسُمػْا ﴾  ﴿ و ِلُكلٍّ َدَرَجاٌت مِّ
 [ 132] سػرة األنعاـ: 
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أو ال يزعيا ، ليذ فاكية نادرة تأكميا أو ال أؼ العسل الرالح ليذ وردة تػضع عمى صجر اإلنداف ، يزعيا 
تأكميا ، العسل الرالح ىػاء تدتشذقو ، الحاجة إلى العسل الرالح كالحاجة إلى اليػاء والساء فسا لع يكغ لشا 
عسل صالح ال معشى لػجػدنا في الجنيا ، ما الحؼ يحرل؟ يػجج خط بياني صاعج ، كاف شفبًل صغيخًا دخل 

، الستػسط ، الثانػؼ، الجامعي ، ثع بحث عغ زوجة تدوج ، اشتخػ بيتًا ، يأتي السػت بشقصة مغ التعميع االبتجائي 
ىحه الشقط ، باألرض إذًا ال معشى لمحياة ، عسميًا اإلنداف يعج لحياتو أربعيغ عامًا حتى يربح دكتػرًا ، عشجه 

ىل مغ السعقػؿ أف يعسل أربعيغ سشة  عيادة وبيت وسيارة ، ىحه باألربعيغ أو الخسديغ ، بقي لو عذخوف سشة ،
مغ أجل عذخيغ سشة ؟ ما لع يكغ ىشاؾ حياة أبجية ال معشى لمحياة الجنيا ، ال نفيع الجنيا إال باالخخة ، ال تكتسل 
الرػرة إال باآلخخة ، ىشاؾ غشي وفقيخ ، ما ذنب الفقيخ ؟ تأتي فتاة مغ أنجونيديا تعسل في ببلد الذخؽ األوسط 

الذيخ أو مئتي دوالر ، و أخخػ تدتيقع الداعة الثانية عذخة ضيخًا وتدكغ في بيت أربعسئة متخ ، بسئة دوالر ب
وتسمظ سيارتيغ أو ثبلث ، وكل يـػ بػليسة وسيخة ، وأخخػ تتخؾ زوجيا وأوالدىا مغ عذخة آالؼ كيمػ متخ 

ليذ ليا حل ، لكغ ألف ىشاؾ وتذتغل عذخيغ ساعة باليـػ عمى مئة دوالر ؟ إف لع يكغ ىشاؾ آخخة تشذأ مذكمة 
 آخخة تدػػ فييا الحدابات فيصسئغ اإلنداف 

 

 ال بج أف يأتي يـػ يحاسب فيو كل إنداف عمى عسمو
 



الديصخة عمى الذيػات( :  4 - 3)  الجرسانفصم انثانث :   Page 220 

عشجؼ غشي وفقيخ مثبًل ، الفقيخ عاش بالكفاؼ ، دخمو محجود ، دائسًا عشجه تقشيغ بالحدابات ، و آخخ معو 
شيء بعج السسات ؟ العمساء يقػلػف : اإليساف باآلخخة إيساف نقمي مميارات ، ىل مغ السعقػؿ أف تشتيي الحياة وال 

 وليذ عقميًا ، أنا أجتيج اجتيادًا أرجػ أف يكػف صػابًا ، أنا أؤمغ أف اإليساف باآلخخة إيساف عقمي .

 السحيع: 
 ىحا مشصق .

 الجكتػر راتب :

دخحية يخخى الدتار ال أحج يقـػ ، القرة إنداف مجـخ وآخخ قتل وانتيت الحياة ، أساسًا في مدخح معيغ تبجأ الس
لع تشتو ، لتذاىج مريخ السجـخ ، ما داـ ىشاؾ مذكمة وصار ىشاؾ قتل أرخػا الدتار ، لع يقع أحج ، عشجنا 
فرػؿ في الحياة ، فاآلخخة تكسل الجنيا ، تدػػ فييا الحدابات ، السحدغ لو آخخة يشاؿ بيا جداء إحدانو 

 والسديء يعاقب .

 السحيع: 
 أستاذنا الكخيع ماذا عغ حدابات الذيػات حيشسا نفيسيا بسا يختبط باليـػ اآلخخ ؟ 

 الذيػة مادة امتحاف اإلنداف :

 الجكتػر راتب :
 الذيػات التي أودعيا هللا فيشا ما أودعيا فيشا إال لشخقى بيا إلى رب األرض والدسػات 
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 حاجات اإلنداف تجفعو لمتحخؾ
تحخكت ، إذا كاف اإلنداف ال يأكل وال يذخب ، جالذ ال يتحخؾ ، ما الحؼ يجفعو إلى  الذيػة محخؾ ، أنت إذا ما

الحخكة ؟ يخيج أف يأكل ، يحتاج إلى الصعاـ ، إذًا يحتاج إلى ثسغ الصعاـ ، لسا هللا عد وجل وصف األنبياء بع 
 وصفيع ؟ 

ـَ َوَيْسُذػَف ِفي اأْلَْسَػاِؽ ﴾﴿ َوَما َأْرَسْمَشا َقْبَمَظ ِمَغ اْلُسْخَسِميَغ ِإالَّ ِإنَُّيْع   َلَيْأُكُمػَف الصََّعا
 [27] سػرة الفخقاف: 

مفتقخوف في وجػدىع إلى الصعاـ ، ومفتقخوف إلى 
ثسغ الصعاـ ، عبلمات البذخية ، اإلنداف خمق 
لسيسة جميمة أنو ال بج مغ أف يجفع ثسغ الجشة مغ 
اـ خبلؿ عسمو ، كيف يعسل ؟ الحاجة إلى الصع

، أنت كائغ متحخؾ ج والتفػؽ حاجات أساسيةوالدوا
تتحخؾ بجافع إلى الصعاـ والذخاب حفاضًا عمى 
بقائظ كفخد ، تتحخؾ بجافع إلى الدواج حفاضًا عمى 
بقاء الشػع ، تتحخؾ بجافع إلى تأكيج الحات حفاضًا 

عخ أف لو مكانة ، أنو عمى بقاء الحكخ ، أوؿ شيء الصعاـ ، بعج أف أكل وشخب يخيج أف يتدوج، أنجب يخيج أف يذ
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مذيػر ، شبيب أوؿ ، مجرس أوؿ ، أستاذ جامعي أوؿ، تاجخ أوؿ ، الحاجة لمتفػؽ ، فسغ خبلؿ حاجتو إلى 
الصعاـ والذخاب حفاضًا عمى بقاء جدسو حيًا يخزؽ ، وانصبلقًا مغ حاجتو لمدواج لبقاء الشػع ، وانصبلقًا مغ حاجتو 

 وعشجما تحخؾ امتحغ .لمتفػؽ حفاضًا عمى بقاء الحكخ يتحخؾ 

إف ىحه الجنيا دار التػاء ال دار استػاء ، ىشاؾ شباب ثع ىـخ ثع شيخػخة ، ومشدؿ تخح ال مشدؿ فخح ، قج تتػفى 
زوجتو أو أحج أوالده ، أو يتػفى أبػه ، فسغ عخفيا لع يفخح لخخاء ، ألنو مؤقت ، ولع يحدف لذقاء ، ألنو مؤقت ، 

ل اآلخخة دار عقبى، فجعل ببلء الجنيا لعصاء اآلخخة سببًا ، وجعل عصاء اآلخخة مغ قج جعميا هللا دار بمػػ ، وجع
، ويعخؼ سّخ وجػده ، وغاية بمػػ الجنيا عػضًا ، فيأخح ليعصي ويبتمي ليجدؼ . اإلنداف عشجما يعخؼ هللا 

 ، تأتي الحخكة صحيحة.وجػده

 السحيع: 
ست عغ نقصة ميسة أف الذيػات ىي محخؾ لئلنداف ، و عشجما أستاذنا الكخيع لساذا الذيػات مػجػدة لجيشا ؟ تكم

 يبجأ بالحخكة ىشا يبجأ باالمتحاف .

 وجػب أف تكػف شخائق كدب رزؽ اإلنداف مذخوعة وفق مشيج هللا عد وجل :

 الجكتػر راتب :
تقجـ لو ىجية ،  ىػ جائع يحتاج إلى عسل ، مثبًل تفاحة بحاجة ليا وقج يتدػليا ، وقج يدخقيا ، وقج يذتخييا ، قج

 التفاحة ىػ بحاجة إلييا خمقيا هللا لو باألصل ، لكغ شخيقة وصػليا إليو باختياره .
 السحيع: 

 ىحا ىػ االمتحاف . 
 الجكتػر راتب :

وشخاء وسخقة وتدػاًل ، خسذ  -ىجية لبيتو ، أما الزيافة فعشج شخز  -قج يأكميا ىجية ، وقج يأكميا ضيافة 
يو ، فالسؤمغ مخزوؽ عشج هللا ، ولكغ شخائق كدب رزقو مذخوعة وفق مشيج هللا عد شخؽ لػصػؿ التفاحة إل

 وجل . 
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 السحيع: 
الذيػات ىي محخؾ داخمي إلنجاز ميامو في الحياة ، وبأؼ اتجاه نتحخؾ يكػف ىشا االمتحاف حبلؿ أو حخاـ ، 

 نتػقف مع فاصل ..
 ا يقخبشا إلى هللا تعالى ...إدارة الذيػات أف نكػف عمى مقجرة بالتحكع بالذيػات بس

حياكع هللا مغ ججيج ، ونتابع حجيثشا حػؿ إدارة الذيػات ، بعمسي إدارة األزمات وإدارة السذاكل يقػلػف : الخخوج 
الشاجح مغ األزمة ىػ خخوج بأقل قجر مغ الخدائخ ، لكغ بالتعامل مع هللا سشحاوؿ أف نخخج ببل سيئات ، ببل 

 بيا فخيخ الخصائيغ التػابػف . خدائخ ، لكششا إذا وقعشا
مخة أخخػ أرحب بفزيمة العالع الخباني األستاذ الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، حياكع هللا شيخشا ، شيخ الذباب في 
بخنامج الذباب ، أرشجتشا قبل الفاصل أف اإلدارة الرحيحة لمذيػات تجعل اإلنداف يختقي بيا إلى هللا ، أنا 

ف صعب ، اسسح لي أف أكػف واقعيًا ، أنا كذاب صغيخ في مقتبل عسخؼ ال أستصيع سأسألظ كيف ؟ االمتحا
الدواج ، تحخكشي عجة شيػات مشيا حبي لمساؿ ، لمجشذ اآلخخ، ىحه شيػة أسكشيا هللا فّي كإنداف ، مع مغخيات 

 ىحا الدماف كيف أزيل ىحه الذيػات؟ كيف أسيصخ عمييا حتى ال تقػدني إلى الديئات ؟ 

 ة عمى الذيػات حتى ال تقػد اإلنداف إلى الديئات :الديصخ 

 الجكتػر راتب :

ىشاؾ جػاب دقيق ججًا ىػ أف ىحا السشيج اإلليي 
مشيج متكامل ، بسعشى أنشا ال ندتصيع أف نصبق 
جدءًا مشو ونجع األجداء األخخػ ، نقع في مصبات 
كبيخة ، فالسخأة ستخ مفاتشيا عغ الذباب ، وإذا 

اف عالية ججًا لئلنداف ىي عشجنا صفة لئلند
 .الجياد
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الجياد لمخجاؿ وىػ ذروة سشاـ اإلسبلـ ، أعمى شيء باإلسبلـ السجاىجة ، اآلف والسخأة ليا عسل وذروة سشاميا 
إعفاؼ الذباب ، حيشسا تدتخ مفاتشيا عغ العامة ، وتحفع مفاتشيا لدوجيا ولسحارميا ، ىحا السشيج اإلليي ، أما 

شجىا مغ مفاتغ في الصخيق ، فيحا الذاب صار عشجه إثارة وكبت ، إثارة وكبت ، ىشا أتت حيشسا تبخز كل ما ع
السذكمة ، إذا لع يكغ ىشاؾ إثارة مثبًل لػ ذىبت فخضًا إلى السجيشة السشػرة الحجاب إلدامي ، ال تخ شيئًا ، قج 

اؾ إثارة غيخ معقػلة تكاد تبجؼ يسزي شيخ وال يأتيظ خاشخ ندائي واحج ، ألنو ال يػجج مثيخ ، أما إذا كاف ىش
 كل مفاتشيا في الصخيق ، والذاب أوؿ حياتو وبيشو وبيغ الدواج عذخيغ سشة قادمة فيشا السريبة .

 السحيع: 

 أستاذنا الكخيع ماذا يفعل الذاب إذا كاف ىحا الػاقع ؟

 الجكتػر راتب :

 لحلظ حرششا هللا بغس البرخ ، قاؿ تعالى : 

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع ﴾﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشي  َغ َيُغزُّ
 [37] سػرة الشػر: 

 ألف غس البرخ سبب حفع الفخج : 

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع َوَيْحَفُطػا ُفُخوَجُيْع ﴾  ﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ
 [37] سػرة الشػر: 

شيج هللا ، قج تبخز كل ما داـ ىشاؾ غس برخ إذًا ىشاؾ حفع لمفخج ، ىحا مشيج إليي ، السخأة قج تتفمت مغ م
 مفاتشيا في الصخيق .

 السحيع: 

في إدارة الذيػات مثبًل يحب الخجاؿ الشطخ لمشداء ، السخأة مأمػرة بدتخ زيشتيا ، لكشيا إف لع تدتخ فالخجل مأمػر 
 بغس البرخ ، لكغ ال يعشي ىحا أنيا إذا كانت تسذي كاشفة لعػراتيا مغ حقي أف أنطخ ، أنا أيزًا شخيظ بيحا

 اإلثع ألني لع أتقيج بفخيزة غس البرخ .
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 الفخؽ بيغ الفصخة و الربغة و الصبع و التكميف :

 الجكتػر راتب :

مػضػع يجب أف أشخقو متعمق بيحا الدؤاؿ ، نحغ 
عشجنا فصخة ، وعشجنا صبغة ، وعشجنا شبع ، 
فالفصخة متػافقة مع الجيغ تسامًا ، إف ىحا الجيغ ديغ 

 بو تدعج إذا شبقتو ، والحؼ الفصخة ، الحؼ أمخؾ هللا
نياؾ هللا عشو تتألع إذا فعمتو ، ىحا ديغ الفصخة ، 
لكغ ال تعشي الفصخة أنظ كامل ، لكشيا تعشي أنظ 
تحب الكساؿ ، أف تحب الكساؿ شيء وأف تكػف 
كامبًل شيء آخخ ، الفصخة أف تحب الكساؿ ، الفصخة 
لكساؿ فتذتق مشو الكساؿ مغ خبلؿ اترالظ بو ، تشقمب ىحه صفحة بيزاء ، أما حيشسا تترل باهلل وتكدب مشو ا

 الفصخة إلى صبغة .

عشجنا شيء ثالث دقيق ججًا الصبع يقتزي أف تأخح الساؿ ، والتكميف يقتزي أف تشفقو ، الصبع يقتزي أف تسؤل 
،  عيشظ مغ محاسغ السخأة ، والتكميف يقتزي أف تغط برخؾ ، الصبع يقتزي أف تخػض في فزائح الشاس
والتكميف يقتزي أف ترست ، صار عشجنا فصخة وصبغة وشبع ، الصبع متشاقس مع التكميف ، وىحا التشاقس 

 ثسغ الجشة ، قاؿ تعالى : 

ـَ َربِِّو َوَنَيى الشَّْفَذ َعِغ اْلَيَػى * َفِِفَّ اْلَجشََّة ِىَي اْلَسْأَوى ﴾  ﴿ َوَأمَّا َمْغ َخاَؼ َمَقا
 [41-47] سػرة الشازعات : 
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 السحيع: 

 

 الصبع يشاقس التكميف فيحا التشاقس ثسشو الجشة
 لسغ خالف شبعو . 

 الجكتػر راتب :

 الصبع يقتزي أف تسؤل عيشظ مغ محاسغ السخأة ، قاؿ تعالى : 

َيَػاِت ِمَغ الشَِّداِء ﴾  ﴿ ُزيَِّغ ِلمشَّاِس ُحبُّ الذَّ
 [ 14] سػرة آؿ عسخاف: 

 بغس البرخ .  ىحه شيػة أودعت فيشا ، الخد عمييا

 السحيع: 
 لكغ هللا عد وجل لع يجعل مبجأ غس البرخ شيئًا صعبًا غيخ قابل لمتصبيق .
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 الجكتػر راتب :

، ليا ، في اإلسبلـ ال يػجج حخمافما مغ شيػة أودعيا هللا في اإلنداف إال وجعل ليا قشاة نطيفة شاىخة تدخؼ خبل
 والجليل : 

 َع َىَػاُه ِبَغْيِخ ُىًجى ِمَغ َّللاَِّ ﴾﴿ َوَمْغ َأَضلُّ ِمسََّغ اتَّبَ 
 [ 57] سػرة القرز: 

ىشاؾ معشى في عمع األصػؿ يجعى السعشى 
السعاكذ ، السعشى الخبلفي ، أؼ الحؼ يتبع ىػاه 
وفق ىجػ هللا ال شيء عميو ، في اإلسبلـ ال يػجج 
حخماف ، والحؼ يتبع ىػاه وفق ىجػ هللا ال شيء 

ج ، اشتيى الساؿ فعسل عميو ، اشتيى السخأة فتدو 
عسبًل شخيفًا ، ما مغ شيػة أودعيا هللا في اإلنداف 
 إال وجعل ليا قشاة نطيفة راقية تدخؼ خبلليا .

 السحيع: 
الذباب وىحا يشصبق عمى كل البذخ لجييع محخكات أو شيػات ، ىشاؾ شخؽ حبلؿ لمػصػؿ ليا ، وىشاؾ شخؽ 

والػضيفة والعسل ، ومغ بحث عغ الحخاـ ، الخبا ، الدخقة ،  حخاـ ، أنا أحب الساؿ فأسعى في شخؽ التجارة
 فيحسل ىحا الػزر .

 الذيػات سبيل رقي اإلنداف إلى رب األرض و الدساء :

 الجكتػر راتب :
 الحخكة في الذيػة مئة وثسانػف درجة ، أعصاؾ مئة درجة حبلاًل ابق بيا ، قاؿ تعالى : 

 ُكشُتْع ُمْؤِمِشيَغ ﴾ ﴿ َبِقيَُّة َّللاَِّ َخْيٌخ َلُكْع ِإفْ 
 [86] سػرة ىػد: 

 ما تبقى لكع مغ الذيػات ىػ الخيخ . 
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 السحيع: 
 قشػات التعبيخ عغ الذيػات الحبلؿ أـ الحخاـ ؟ 

 الجكتػر راتب :

 قاؿ تعالى : 

ـُ اْسُكْغ َأْنَت َوَزْوُجَظ اْلَجشََّة َفُكبَل ِمْغ َحْيُث ِشْئُتَسا َواَل َتْقَخَبا ىَ  َجَخَة َفَتُكػَنا ِمَغ الطَّاِلِسيَغ ﴾﴿ َوَيا َآَد  ِحِه الذَّ
 [19] سػرة األعخاؼ : 

ىشاؾ مميػف شخاب مدسػح لظ أف تذخبو ، و لكغ حـخ الخسخ عميظ ، وىشاؾ مميػف نػع لحع وحـخ الخشديخ فقط ، 
، ب األرض والدسػاتلشخقى بيا إلى ر عجد السحخمات إلى السباحات واحج بالسميار ، ما أودع هللا فيشا الذيػات إال 

 ما مغ شيػة أودعيا هللا في اإلنداف إال وجعل ليا قشاة نطيفة شاىخة تدخؼ خبلليا.

 السحيع: 
 الذاب أو الفتاة الحؼ يدتصيع أف يجر الذيػات بذكل ناجح ويشزبط بيحا السشيج ما ىي آثار ذلظ ؟ 

 آثار غس البرخ :

 الجكتػر راتب :
 أواًل : 

ْنَيا كُ  ْنَيا اْلَسْخَأُة )) ِإفَّ الجُّ مََّيا َمَتاٌع َوَخْيُخ َمَتاِع الجُّ
اِلَحُة ((  الرَّ

 ]الشدائي عغ عسخو بغ العاص [

الدوجة الرالحة التي إف نطخت إلييا سختظ ، وإذا 
غبت عشيا حفطتظ ، وإذا أمختيا أشاعتظ ، ال 
يػجج شاب يغس برخه عغ محاـر هللا إال ولو 

حة، تدخه إف مكافأة مغ جشذ عسمو ، زوجة صال
نطخ إلييا ، وتحفطو إذا غاب عشيا ، وتصيعو إف 
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 أمخىا .

 السحيع: 
 الصيبػف لمصيبات . 

 الجكتػر راتب :

أنا حيشسا أغس برخؼ أنا لدت بالحخماف ، أنا في وعج إليي ، وزواؿ الكػف أىػف عمى هللا مغ أال يحقق وعػده 
برخه : ليذ عمى وجو األرض مغ ىػ أسعج مشي فأنا  لمسؤمشيغ ، أقدع لظ باهلل إذا لع يقل الذاب وىػ يغس

مدؤوؿ ، غس برخه لكغ هللا وعجه بدوجة صالحة ، تدخه إف نطخ إلييا ، وتحفطو إذا غاب عشيا ، وتصيعو إف 
 أمخىا .

 السحيع: 
 أستاذنا الكخيع مكافأة مغ يغس برخه في الجنيا أـ اآلخخة ؟ 

 خخة :مكافأة مغ يغس برخه تكػف في الجنيا قبل اآل

 الجكتػر راتب :
 الجنيا قبل اآلخخة ، قاؿ تعالى : 

ـَ َربِِّو َجشََّتاِف ﴾  ﴿ َوِلَسْغ َخاَؼ َمَقا
 [46] سػرة الخحسغ: 

 لو جشة في الجنيا وجشة اآلخخة . 

 السحيع: 
 نخيج مثااًل لمبشات ، كانت األمثمة لمذباب .

 الجكتػر راتب :

عة الحياة ، ىحه البشت محببة لكل البذخ ، ىكحا شبي
مفاتغ  -االبغ واألخ والعع والخاؿ  -فحيشسا ستخت محاسشيا عغ األجشبي ، وادخخت مفاتشيا لدوجيا ومحارميا 
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السخأة الدوج لو حالة خاصة ، والسحاـر ليع حالة ، فحيشسا ستخت مفاتشيا عغ األجشبي ، وادخخت مفاتشيا لدوجيا 
ىجافيا ، عفػًا الديارة الخاصة أغمق الباب لو نغسة رائعة ، ىحه بصخيقة ، ولسحارميا بصخيقة أخخػ ، حققت كل أ 

لػاحج ، أما الديارة العامة فالباب لو تختيب ثاف ، حيشسا تغمقو مدتعسل في اليـػ مميػف مخة ، فيحه السفاتغ التي 
لسكافأة زوج صالح جعميا هللا مخغػبة إذا ادخختيا لدوجيا ولسحارميا ، وحجبتيا عغ العامة ، ارتقت عشج هللا ، وا

 يكخميا ويحفطيا ويحبيا . 

 السحيع: 
 وال يشطخ لغيخىا ، وتؤجخ مغ التدميا بحجاب هللا الذخعي بحدشات عشج هللا . 

 الدؤاؿ قبل األخيخ ماذا عمى مغ لع يشزبط بإدارة الذيػات وأشمقيا ىكحا ؟ 

 اإلسخاع إلى التػبة لسغ ال يشزبط بِدارة الذيػات :

 الجكتػر راتب :

يتػب ، إذا رجع العبج إلى هللا نادػ مشاٍد في 
الدسػات واألرض أف ىشئػا فبلنًا فقج اصصمح مع 

 هللا ، قاؿ تعالى : 

﴿ ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّحيَغ َأْسَخُفػا َعَمى َأْنُفِدِيْع اَل 
 َتْقَشُصػا ِمْغ َرْحَسِة َّللاَِّ ﴾

 [ 53] سػرة الدمخ: 

 قبػلة عشج هللا . ىشاؾ خصأ يرحح ، يػجج تػبة م

 السحيع: 
 أستاذنا الكخيع نريحة لمذباب كيف نجيخ شيػاتشا بسا يخضي هللا ؟ 
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 كيفية إدارة الذيػات بسا يخضي هللا :

 الجكتػر راتب :

ا ، ليعخؼ ما نطخة الجيغ ال بج مغ شمب العمع الجيشي بذكل أـ بآخخ ، ليعخؼ الذاب لساذا خمق في الجني
 لبجائل ، ليعخؼ ما السيسات الكبخػ ، اإلنداف يأتي إلى الجنيا معو رسالة كبيخة ججًا ، ليعخؼ ما المذيػات

 

 ال بج مغ شمب العمع ليعخؼ اإلنداف لساذا خمق في الجنيا
أما إذا لع يكغ معو رسالة فعشجه ضياع ، تذتت ، عشجه وىغ ، ضعف ، الذيػة قػية لكغ الجيغ أقػػ ، اإليساف 

 بيخة ججًا لمعسل الرالح ، ىحا الحؼ يحسل رسالة ال يمتفت إلى ىحه األشياء الرغيخة .يخمق باإلنداف دوافع ك

 خاتسة و تػديع :

 السحيع: 
أستاذنا الكخيع جداؾ هللا خيخًا فزيمة الذيخ دمحم راتب الشابمدي الجاعية اإلسبلمي الكبيخ ، كسا نذكخكع أيزًا 

شا تحت عشػاف : إدارة الذيػات ، نعع ما خمقيا هللا كذيػات أو مذاىجيشا الكخاـ ، لستابعة ىحه الحمقة وكاف حجيث
كغخائد فيشا كذباب إال لحكسة مشو ، ومغ استصاع أف يجيخىا بذكل ناجح كاف مختاحًا في ىحه الحياة ، فسغ 
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 يتعامل معيا بذكل صحيح ، ومغ يجيخىا بذكل ناجح ، يؤجخ عشج هللا يـػ القيامة ، ويتشعع في ىحه الجنيا بجشة
 الجنيا ، أما مغ ال يدتصيع أف يجيخىا بذكل ناحج فيػ بعيج عغ هللا تعالى : 

 ﴿ َوَمْغ َأْعَخَض َعْغ ِذْكِخي َفِِفَّ َلُو َمِعيَذًة َضْشكًا ﴾
 [ 124] سػرة شو: 

ندأؿ هللا حياة جسيمة لمجسيع ، نرل إلى الختاـ ، سبحانظ الميع وبحسجؾ ، نذيج أف ال إلو إال أنت ، ندتغفخؾ 
 ونتػب إليظ ، تحية شيبة لكع ، والدبلـ عميكع .

 والحسج  رب العالسيغ 
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 سبل تحريغ الذباب: (  4 - 4)  الجرس

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 األستاذ ببلؿ :

مغ الدبلـ عميكع ؛ لساذا كانت مخحمة الذباب مغ أىع السخاحل في حياة اإلنداف ؟ ما الحؼ يخيجه الذاب 
مجتسعو؟ وكيف يسكغ أف يكػف الذاب أداة بشاء في السجتسع ؟ ما ىي العبلقة بيغ الذباب والذيػخ في السجتسع 
اإلسبلمي ؟ كيف يسكغ أف يشجػ الذاب مغ تصخؼ التفمت وتصخؼ التذجد ؟ كيف يػاجو الذبيات مغ جية 

عػا ىحا المقاء لتججوا فيو إجابة عغ والذيػات مغ جية أخخػ ؟ كيف تعامل اإلسبلـ بذكل عاـ مع الذباب ؟ تاب
 ىحه األسئمة وغيخىا ، لقاؤنا اليـػ بعشػاف : قيع اإلسبلـ في التعامل مع الذباب .

بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالسيغ ، وأصمي وأسمع عمى سيج األوليغ واآلخخيغ دمحم وعمى آلو 
 وأصحابو أجسعيغ .

ع ورحسة هللا وبخكاتو ، في مدتيل حمقة ججيجة مغ بخنامجكع درر ، حيث نتشاوؿ فيو أخػتي الكخاـ ؛ الدبلـ عميك
قيع اإلسبلمية في التعامل بيغ أفخاد السجتسع ، بجاية يدخني أف أرحب باسسكع جسيعًا بفزيمة أستاذنا الجكتػر دمحم 

 راتب الشابمدي ، الدبلـ عميكع . 

 الجكتػر راتب :

 خكاتو . عميكع الدبلـ ورحسة هللا وب

 األستاذ ببلؿ :

أستاذنا الكخيع نحغ في المقاء الدابق تحجثشا عغ قيع اإلسبلـ في التعامل مع األشفاؿ، اليـػ نشتقل إلى السخحمة 
 مخحمة ميسة ؟  -مخحمة الذباب  -العسخية التالية وىي مخحمة الذباب ، أواًل : لساذا ىحه السخحمة 
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 في السجتسع : العشاية بالذباب ضساف لمخقي و التقجـ

 الجكتػر راتب :

 
بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالسيغ ، والربلة والدبلـ عمى سّيجنا محّسج ، وعمى آؿ بيتو الصيبيغ 
 الصاىخيغ ، وعمى صحابتو الغخ السياميغ ، أمشاء دعػتو ، وقادة ألِػَيِتو ، وارَض عّشا وعشيع يا رّب العالسيغ .

جتسع شخائح ، الصفػلة شخيحة ، الحقيقة أف الس
والذباب شخيحة ، والكيػؿ شخيحة ، والذيػخ 
شخيحة ، لكل شخيحة خرائريا ، وكأني بذخيحة 
الذباب في ىحا الدغ تتذكل القيع ، تتػضح 

ب في أعمى درجة مغ نذاشو األىجاؼ ، الذا
، فمحلظ ورد في األثخ : "ريح الجشة في وقػتو

 الذباب ". 

مة ، وقػاـ األمة ، ومدتقبل األمة ، فأؼ مجتسع يعتشي بالذباب يزسغ ليحا السجتسع الخقي والذباب عساد األ
والتقجـ ، وأؼ مجتسع ييسل الذباب يجفع الثسغ غاليًا ، ألف الذباب إف لع تحقق أىجافيع السعقػلة ، مصالبيع 

 .السعقػلة ، الذاب يحتاج إلى فخصة عسل 

والذاب وأكبخ مخض يريب السجتسع البصالة ، 
يحتاج إلى زوجة ، وإلى مأوػ ، فأؼ مجتسع يدعى 
جاىجًا لتأميغ حاجات الذباب األساسية الثبلث 
يزسغ والءىع لسجتسعيع ، ويزسغ قػة مجتسعيع، 
والشيػض بو ، وأؼ مجتسع آخخ ييسل مصالب 
الذباب يراب بإحباط شجيج ، ألف القػة الفعالة قج 

مذكمة كبيخة  تيجخ ، والحقيقة الجوؿ الشامية تعاني
ججًا حيث ال نػفخ لمذباب حاجاتيع الثبلث 
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يياجخوف فإذا ىاجخوا ، ىشاؾ نقصة دقيقة ججًا في السجتسعات ، دائسًا الستفػقػف ججًا الحيغ يصػروف الحياة 
عغ  يحجثػف تغييخًا جحريًا في الحياة ، ىؤالء الذباب السثقفػف ثقافة عالية إذا غادروا ببلدىع أصبح السجتسع عاجداً 

أف يبجع ، وعغ التفػؽ والتقجـ ، فمحلظ خصخ كبيخ ججًا أف نحبط مداعي الذباب حتى يفكخوا بيجخة أوشانيع ، 
 ىحا الذيء وقع في بعس الببلد اإلسبلمية .

إذًا يحتاج الذاب إلى فخصة عسل ، وإلى زوجة ، وإلى مدكغ ، ومصالبيع معقػلة ، ىحا الحؼ أتسشى أف يتزح 
 مغ األىل أو أصحاب القخار . عشج أولي األمخ 

 األستاذ ببلؿ :

 جسيل ججًا أستاذنا الكخيع ىشاؾ إشكالية دائسة بيغ الذباب والذيػخ كيف تكػف العبلقة بيغ الذاب والذيخ ؟ 

 العبلقة بيغ الذاب والذيخ :

 الجكتػر راتب :

ػة محخكة ، والذيخ يحسل السقػد ، أنا أفيع العبلقة الصبيعية السعتجلة السشبثقة عغ تػجيو صحيح ، ألف الذاب ق
كأنيا سيارة ؛ الذاب يسثل السحخؾ ، والذيخ يسثل السقػد، والسشيج الرحيح مغ وحي الدساء يسثل الصخيق ، 
فبصػلة قائج الديارة مغ خبلؿ السقػد أف يحافع عمى بقاء الديارة في الصخيق ، عشجئح تشجفع بقػة السحخؾ ، فيشاؾ 

 د . قػة محخكة و مشيج و مقػ 

 األستاذ ببلؿ :

جداؾ هللا خيخًا ، أستاذنا الفاضل لػ انتقمشا إلى مػضػع يخز الذباب وىػ شغل العالع الذاغل اليـػ وىػ 
 التصخؼ . 

 

 

 



سبل تحريغ الذباب: (  4 - 4)  الجرسانفصم انثانث :   Page 236 

 الذباب أماـ تصخفيغ إف لع ييتع السجتسع بيع :

 الجكتػر راتب :
ألساسية في حياة األمة ، وما لع ييتع أولي الحقيقة أنا أرػ ما لع ييتع أولي األمخ بيحه الذخيحة الخصيخة السيسة ا

، نتائج خصيخة تريب السجتسع بأكسمواألمخ بتأميغ فخص عسل لمذباب ، ومداكغ معقػلة ، وفخص زواج ، ىشاؾ 
 عشجئح ما الحؼ يحرل ؟ 

أنا أقػؿ : ىشاؾ تصخفاف ، تصخؼ تفمتي يعشي 
اإلباحية ، ىشاؾ شاقات كبيخة ججًا و في أوج 

يػجج إمكاف كي ترخؼ ىحه الصاقات ىيجانيا و ال 
، إذًا يتجو إلى الصخيق الغيخ مذخوع في ترخيف 
ىحه الصاقات، عبخت عشيا باإلباحية ، والتصخؼ 

مشبت ديشي ، مشبت أخبلقي ، الثاني الحؼ لو 
، إما تصخؼ تفمتي األوؿ أو تذجدؼ ، يتذجد

التذجدؼ إحباط مغ نػع آخخ يكفخ ويفجخ ، فشحغ 
ؼ تفمتي اإلباحية ، وتذجدؼ التكفيخ ثع التفجيخ ، أما أف تػضف ىحه الصاقات الكبيخة والستألقة أماـ تصخفيغ تصخ 

 والستقجة في خجمة األمة ، وفي خجمة مدتقبل األمة ، وفي خجمة رفع شأف األمة ، و إال نقع في إشكاؿ كبيخ.
 األستاذ ببلؿ :

: إف السجتسع ما لع يشتبو إلى مطاىخ اإلباحية والتفمت  أستاذنا الفاضل أعجبشي ما تفزمتع بو كشتع تقػلػف دائساً 
 عمى الذاشئ وفي السجرسة وفي الجامعة عميو أف يدتعج ألنساط مختمفة مغ الغمػ . 

 الحخص عمى التػازف بيغ فئات السجتسع :

 الجكتػر راتب :

ًا تقخيبًا ، ىحه الذيػة اآلف شبيعة الحياة حتى يدتصيع الذاب أف يتدوج ال بج مغ أف يبمغ عسخه ثبلثيغ عام
متأججة بالخامدة عذخة ، خسدة عذخ عامًا يػجج إثارة بالسجتسع الستفمت ، إثارة كبيخة ججًا في الذاشة ، في 
االنتخنيت ، في الصخيق ، في سػاحل البحخ ، في بعس دور الميػ ، إثارة عالية ججًا ، وإرواء ال يػجج ، يأتي 
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، أما لػ كاف السجتسع مشزبصًا انزباشًا إسبلميًا ، ال يػجج إثارة ، ىشاؾ  االنحخاؼ ىشا مغ إثارة ببل إرواء
انزباط عاـ ، أنت مسكغ أف تزبط بيتظ فقط اآلف ، أما الصخيق فبل يسكغ أف تزبصو ، والذاشة فييا كل 

ف ، فشحغ بػضع استثشائي ، فبل بج مغ أف نشتبو إلى مذكمة الذباب ، لحلظ تػفيخ فخص عسل ، واإلنداشيء
عشجما يكػف لو عسل يكػف لو دخل ، فيخصب فتاة ، عشجنا مذكمة كبيخة ججًا اسسيا العشػسة ، وفي دوؿ معيشة 
ندب العشػسة بمغت خسديغ بالسئة ، وىحه أنا أعجىا أكبخ مذكمة ألف الدواج كل فرػؿ الفتاة تقخيبًا ، إذا كانت 

ال نشتبو إلييا ، إذًا نحغ بحاجة إلى إقامة تػازف ونجاح  عاندًا فكأنيا لع تشجح في الحياة ، وىحه مذكمة كبيخة قج
 لكل فئات السجتسع .

 األستاذ ببلؿ :

 

 السجتسع اإلسبلمي الحؼ يؤمغ احتياجات الذباب أقاـ التػازف بيغ جسيع فئاتو
ـ في التعامل جداكع هللا خيخًا أستاذنا الكخيع ، وأحدغ إليكع ، أخػتي األكاـر ؛ ما زاؿ في حجيثشا عغ قيع اإلسبل

 مع الذباب السديج فتابعػه بعج فاصل قريخ ..

الدبلـ عميكع ؛ عجنا إليكع مغ ججيج لشتايع الحجيث عغ قيع اإلسبلـ في التعامل مع الذباب ، أستاذنا الفاضل كشا 
 قبل الفاصل كشا قج انتييشا مغ الحجيث عغ التصخؼ التفمتي والتذجدؼ الحؼ يسكغ أف يريب الذباب عشجما ال
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يعتشي السجتسع بيع ، وكأني بكع قج تحجثتع أف مذكمة اإلرىاب التصخؼ الحؼ يجتسع العالع اليـػ لسػاجيتيا يشبغي 
 أف تعالج مغ األسباب ال مغ الشتائج أليذ كحلظ ؟ 

 معالجة كل مذكمة مغ أسبابيا ال مغ نتائجيا :

 الجكتػر راتب :

ًا لمشبي الكخيع في مشتيى ذكمة مغ أسبابيا ، أذكخ مػقفالبصػلة في البحث عغ السذكمة ، أف تعالج ىحه الس
، ىحا السػقف أنو جاءه أنرارؼ يقػد شابًا دخل إلى بدتانو مغ غيخ إذنو ، وأكل مغ الفػاكو ، فذكاه الخوعة

مستو إذا كاف األنرارؼ إلى الشبي عميو الربلة والدبلـ عمى أنو سارؽ ، فكأف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص غزب ، قاؿ لو : ىبّل ع
 جاىبًل ، وىبّل أشعستو إذا كاف جائعًا . 

قبل أف تقػؿ : سارؽ ، يجب أف تعالج السذكمة مغ أسبابيا ، والجوؿ كمسا ارتقت تعالج أسباب السذكمة ال مغ 
نعالج نتائجيا ، فشحغ إذا عالجشا الشتائج كشا في غفمة كبيخة عغ األسباب الكبيخة التي وصمشا إلييا ، إذًا يشبغي أف 

ىحه السذكمة مغ أسبابيا ، فإذا كانت السشاىج متػازنة ال يػجج فييا تشاقزات ، ال يػجج أستاذ ديانة يحكخ آدـ 
وحػاء في بجاية الخمق ، وأستاذ آخخ أستاذ الصبيعيات يحكخ نطخية داروف ، ىحه تشذئ حالة انفراـ ، مشيج يقخر 

اف في حياتشا اليػمية ، فسا لع يكغ ىشاؾ اندجاـ في السشاىج شيئًا ومشيج آخخ يقخر شيئًا آخخ ، كبلىسا معتسج
والسػاد الجرسية ، ما لع يكغ ىشاؾ قجوات أماـ الذباب ، ما لع يكغ ىشاؾ حج أعمى مغ الػعي ىشاؾ ضياع ، وىحا 

 الزياع تعاني مشو األمة كثيخًا .
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 األستاذ ببلؿ :

 

 عمى أخصائيع عميشا أف نعالج مذاكل الذباب قبل أف نحاسبيع
 ويشتج غمػًا وتذجدًا . 

 الجكتػر راتب :

 يشذأ تصخؼ تفمتي إباحية ، وتذجدؼ تكفيخ وتفجيخ . 

 األستاذ ببلؿ :

أستاذنا الفاضل أحدغ هللا إليظ ، الذاب اليـػ لشقل بعبارة أخخػ يتعخض إلى الذبيات مغ جية ترخفو عغ ديشو 
 ذبيات أواًل ؟ ولمذيػات مغ جية أخخػ ، كيف يحرغ نفدو مغ ال
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 ضخورة انصبلؽ الخصاب الجيشي مغ الػاقع :

 الجكتػر راتب :

وهللا ىحا يكػف بشجاح الخصاب الجيشي ، ىشاؾ خصاب ديشي تقميجؼ ال يخوؼ ، أما حيشسا يصخح الجاعية شبية 
تي بالتاريخ ، تدخبت إلى الذباب ، ويػضح تفاصيميا ، ويأتي بالشز ، يأتي بالجليل الحؼ يؤيج ىحا الشز ، يأ

 .يأتي بالشتائج الخائعة ، يتمقاىا الذاب كجواء لجخاحو 

وىحا الذيء ميع ججًا ، فالخصاب الجيشي يجب أف 
يشصمق مغ الػاقع ، أية شبية رائجة بيغ الذباب 
يشبغي أف تعالج ىحا السػضػع ، ىحا الخصاب 
الجيشي الرحيح الشاجح الحؼ يتزافخ فيو العقل 

ساضي والحاضخ معًا ، والعرخنة والشقل معًا ، وال
واألصالة معًا ، إذا جسع الخصاب الجيشي بيغ 
العرخنة واألصالة وبيغ الػاقع والسثل ، ىحا 
 الخصاب إذا نجح روػ الذباب وجعميع يتػازنػف . 

 األستاذ ببلؿ :

 أستاذنا الفاضل بالشدبة لمجعاة أف يججدوا في شخيقة الخصاب . 

 الجكتػر راتب :

لظ كبلمًا دقيقًا ، الجيغ ال يججد ألنو تػقيفي ، أية إضافة عمى الجيغ اتياـ لو بالشقز ، وأؼ ححؼ مغ أنا أقػؿ 
الجيغ اتياـ لو بالديادة ، الجيغ تػقيفي لكغ البصػلة في الخصاب الجيشي ، نجاح الخصاب الجيشي يشقل ىحه السعخفة 

 إلى قمػب الذباب وإلى عقػليع . 

 األستاذ ببلؿ :

 الذبيات ، كيف يحرغ الذاب نفدو مغ الذيػات ؟  جسيل ىحه
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 كيفية تحريغ الذاب نفدو مغ الذيػات :

 الجكتػر راتب :
نحغ إذا سسحشا بالتفمت ، وغززشا الصخؼ عغ التفمت في الصخيق ، وفي الشادؼ ، وفي السدبح ، وفي البحخ ، 

بذكل غيخ مذخوع ، إذًا ال بج مغ ضبط  وفي كل مطاىخ حياتشا ، ىحه مثيخات ال يحتسميا الذاب ، إال أف تخوػ 
أخبلقي ، ال بج مغ ضبط أيجيػلػجي إف صح التعبيخ ، لتحريغ الذاب بالفكخة الحقيقية الرحيحة ، بالخصاب 

 الجيشي الشاجح ، بتأصيل القيع والسبادغ ، ويحتاج إلى خصاب آخخ يخوؼ حاجتو مغ االستقخار . 
 األستاذ ببلؿ :

اب اآلف يجج نفدو في ىحه الحياة ، وهللا ما كمفو فػؽ شاقتو، لػ كاف السجتسع فاسجًا ىػ أستاذنا الفاضل لكغ الذ
 كيف يحرغ نفدو مع وجػد السجتسع الفاسج ؟ 

 كيفية تحريغ الذاب نفدو مع وجػد السجتسع الفاسج :

 الجكتػر راتب :

أنا أعتقج أف هللا أودع في كياف اإلنداف حاجة إلى 
عغ الجيغ، لكغ إذا رأػ التجيغ ، فالذاب يبحث 

الجيغ فيو تشاقس ، أؼ دعػة غيخ ناجحة ، أو رأػ 
رجل ديغ حياتو في واد وكبلمو في واد ، ىحه 
الشساذج غيخ الرالحة ترخفو عغ الجيغ ، فشجاح 
أساس الخصاب الجيشي ونجاح رجل الجيغ ، ىحا 

، فإذا اقتشع بالجيغ ىػ كبيخ في إقشاع الذاب بالجيغ
بفصختو ، فشحغ نخيج خصابًا ديشيًا  بحاجة إلى الجيغ

 ناجحًا يكػف عشج الذباب مقبػاًل ومحققًا لشتائجو ، ىحه واحجة .
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يحتاج إلى بيئة صالحة ، فشحغ حيشسا نزبط 
انزباط و خصاب مقشع  أمػرنا االجتساعية ، ىشاؾ

، أما ال الخصاب مقشع وال يػجج الذاب يشزبط
في ي وىشاؾ تشاقزات كثيخة انزباط اجتساع

، بالسشاسبة التشاقس إذا استسخ يشذئ حالة حياتشا
مخضية اسسيا البلمباالة ، مثبًل إذا دخل أستاذ 
الصبيعيات وذكخ نطخية داروف ، ودخل أستاذ الجيغ 
اإلسبلمي وذكخ نطخية آدـ وحػاء، ضاع الذاب ، 

اغسًا بيغ حقائق الجيغ وحقائق العمع ، فبلبج مغ تشاغع بيغ السشاىج التعميسية ، ال بج مغ عقل مجبخ يقيع تػازنًا وتش
 الجيغ ديغ هللا ، والعمع قػانيغ هللا عد وجل ، والسرجر واحج ، فبل بج مغ تصابق العمع مع الجيغ قصعًا .

 األستاذ ببلؿ :

حا الذاب أستاذنا الفاضل سأقترخ عمى لقصة مغ الديخة تػضح شخيقة تعامل الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مع الذباب ، لسا جاءه ى
 يدتأذنو بالدنا ، قاؿ : يا رسػؿ هللا ائحف لي بالدنا؟ كيف عاممو الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ؟ 

 شخيقة تعامل الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مع الذباب :

 الجكتػر راتب :

أواًل الرحابة اضصخبػا ، رأوا في ىحا الذاب وقاحة 
ية ما بعجىا وقاحة ، كإنداف التقى مع وزيخ الجاخم

 و قاؿ لو : ائحف لي أف أسخؽ . 

قاؿ ليع : دعػه ، تعاؿ يا عبج هللا ، الحقيقة عّمسو 
تعميسًا عغ شخيق الحػار ، اقتخب ِاقتخب ، قاؿ لو : 
أتحبو ألمظ ؟ قاؿ : ال ، واضصخب ، قاؿ : وال 
الشاس يحبػنو ألمياتيع ، أتخيجه ألختظ ؟ قاؿ : ال 
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يقػؿ ىحا الذاب : دخمت عمى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص وما مغ شيء أحب إلّي مغ الدنا ،  ، وتابع لخالتظ ؟ لعستظ ؟ البشتظ ؟
 وخخجت مغ عشجه وما مغ شيء أبغس إلي مغ الدنا .

معشى ذلظ نجح الشبي ملسو هيلع هللا ىلص بحػاره ، وأنا أقػؿ : الحػار أساسي ججًا ، ال يػجج تمقيغ ، الجيغ ال يمقغ ، يحاور ، إذا 
 اورت الذاب تبشى ىحا الجيغ ، إذا لقشتو إياه مغ دوف أدلة وبعشف نفخ مغ ىحا الجيغ .أنت ح

 خاتسة و تػديع :

 األستاذ ببلؿ :

، وشيخ قمبو ، وحرغ فخجو ودعا لو"أستاذنا الفاضل وضع الشبي ملسو هيلع هللا ىلص يجه عمى صجره وقاؿ : " الميع اغفخ ذنبو ، 
 التعامل مع الذباب في مداججنا ، وفي جامعاتشا ، وفي بيػتشا . وىحا أسمػب يشبغي أف نتعمسو في

جداكع هللا خيخًا أستاذنا الكخيع ، وأحدغ إليكع لسا تفزمتع بو في ىحا المقاء الصيب ، وأنتع أخػتي الكخاـ لع يبق لي 
لتقيكع في أحدغ حاؿ في نياية ىحا المقاء الصيب إال أف أشكخ لكع حدغ متابعتكع ، سائبًل السػلى جّل جبللو أف أ

 مع هللا ومع خمقو ، إلى السمتقى أستػدعكع هللا الحؼ ال تزيع ودائعو ، والدبلـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو .

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الذباب و كيفية الػصػؿ إلى هللاالفرل الخابع : 

 أىسية العمع في بشاء األمة( :  3 - 1)  الجرس

 أصل الجيغ معخفة هللا( :  3 - 2)  الجرس

 الصخيق إلى معخفة هللا تعالى( :  3 - 3)  الجرس
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 الفرل الخابع : الذباب و كيفية الػصػؿ إلى هللا

 أىسية العمع في بشاء األمة( :  3 - 1)  الجرس

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 السحيع :

عالسيغ ، وأتّع الربلة وخيخ التدميع عمى نبي الخحسة ، عمى سيجنا دمحم بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، والحسج هلل رب ال
وعمى آلو وصحبو أجسعيغ ، الدبلـ عميكع وأىبًل ومخحبًا بكع مذاىجيشا الكخاـ ، ال زاؿ حجيثشا عغ الذباب ، 

عمع في بشاء نتحجث في ىحه الحمقة عغ العمع ، وعغ أىسيتو ، وعغ دوره في بشاء الذباب ، وعغ دور الذباب الست
 األمة ، فأىبًل ومخحبًا بكع .

 لع يجعل هللا سبحانو وتعالى الحيغ يعمسػف و الحيغ ال يعمسػف في مقاـ واحج ، قاؿ سبحانو وتعالى : 

 ﴿ َىْل َيْدَتِػي الَِّحيَغ َيْعَمُسػَف َوالَِّحيَغ اَل َيْعَمُسػَف ﴾
 [ 9] سػرة الدمخ:

 شمب العمع ىػ شخيق إلى الجشة :  وأرشجنا الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أف

 ))...مغ سمظ شخيقًا يمتسذ فيو عمسًا سيل هللا لو بو شخيقًا إلى الجشة ...((
 ]ابغ ماجو عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو[

فسا ىي أىسية العمع في حياتشا ؟ وأؼ عمع ذاؾ الحؼ نشذج ونبحث عشو ؟ وما ىي مرادر العمع في ىحه الحياة ؟ 
الذخعي ؟ وماذا عغ العمع الجنيػؼ ؟ أسئمة كثيخة وميسة نصخحيا في ىحه الحمقة مع العالع الخباني ماذا عغ العمع 

 األستاذ الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، حياكع هللا دكتػر .

 الجكتػر راتب :

 بارؾ هللا بكع ونفع بكع . 
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 السحيع: 
حياة الذباب، وعغ دور الجامعات شيخشا الفاضل نتحجث عغ شمب العمع كػاحجة مغ الشقاط السيسة في 

 ومرادرىا ، ونبجأ بأىسية العمع وشمبو في بشاء األمة .

 أىسية العمع في بشاء األمة :

 الجكتػر راتب :

بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالسيغ ، والربلة والدبلـ عمى سّيجنا محّسج ، وعمى آؿ بيتو الصيبيغ 
 خ السياميغ ، أمشاء دعػتو ، وقادة ألِػَيِتو ، وارَض عّشا وعشيع يا رّب العالسيغ .الصاىخيغ ، وعمى صحابتو الغ

ال شظ أف معطع الصبلب تعمسػا في السخاحل 
األولى أف الكػف جساد ونبات وحيػاف وإنداف ، 
فالجساد كائغ يذغل حيدًا ، ولو وزف ، ولو أبعاٌد 
، ثبلثة ، ىحا الجساد، بيشسا الشبات كائٌغ لو وزف 
ويذغل حيدًا ، ولو أبعاٌد ثبلثة ، لكشو يشسػ ، 
يختمف عغ الجساد أنو يشسػ ، بيشسا الحيػاف كائغ 
يذغل حيدًا في الفخاغ ، ولو أبعاٌد ثبلثة ، ولو وزف 
ويشسػ كالشبات ، أما اإلنداف فيستاز أنو كائٌغ يذغل 

كبقية السخمػقات لكشو يفكخ ، مّيد هللا اإلنداف  حيدًا في الفخاغ ، ولو أبعاٌد ثبلثة ، ولو وزف ، ويشسػ ، ويتحخؾ ،
بأنو أودع فيو قػٌة إدراكية ، فسا لع ُتمبَّ ىحه الحاجة العميا بصمب العمع ىبط عغ مدتػػ إندانيتو إلى مدتػػ آخخ 

 ال يميق بو عشجئح ، قاؿ تعالى : 

 ﴿ َأْمَػاٌت َغْيُخ َأْحَياٍء ﴾
 [ 21] سػرة الشحل: 

ـِ َبْل ُىْع َأَضلُّ َسِبيبًل ﴾﴿ ِإْف ُىْع ِإالَّ   َكاأْلَْنَعا
 [44] سػرة الفخقاف : 
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 ﴿ َكَأنَُّيْع ُخُذٌب ُمَدشََّجٌة ﴾
 [ 4] سػرة السشافقػف: 

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

ع يبحث اإلنداف عغ الحقيقة ، ما لع يصمب فسا ل
العمع ، ما لع يمبِّ ىحه القػة اإلدراكية ، ما لع يبحث 
عغ سّخ وجػده ، وغاية وجػده ، ومآؿ وجػده ، 
وماذا بعج السػت ؟ ولساذا خمق اإلنداف ؟ وماذا 
أعج هللا لو مغ عصاء لػ أنو أشاعو ؟ ىحه كميات 

ًا ىشاؾ ذكي يجب البحث بيا ، لحلظ يقاؿ : دائس
وقج ال يكػف عاقبًل ، أؼ ما كل ذكي بعاقل ، 
فالحؼ يغخؽ بالجدئيات في الحياة الجنيا ، ويتجاوز 

الكميات الكبخػ األمػر األساسية في حياتو ، ويشدى أنو عبج هلل ، وخمق لجشة عخضيا الدسػات واألرض ، وجاء 
نيتو إلى مدتػػ ال يميق بو ، وال يميق بالقجرة اإلدراكية هللا بو إلى الجنيا كي يجفع ثسغ الجشة ىبط عغ مدتػػ إندا

التي ميدنا هللا بيا إال أف تمبى بصمب العمع ، إذا أردت الجنيا فعميظ بالعمع ، وإذا أردت اآلخخة فعميظ بالعمع ، وإذا 
 ع يعصظ شيئًا . أردتيسا معًا فعميظ بالعمع ، والعمع ال يعصيظ بعزو إال إذا أعصيتو كمظ ، فإذا أعصيتو بعزظ ل

 السحيع: 
شيخشا الفاضل لساذا كاف لصمب العمع ىحه األىسية في شخعشا ؟ هللا سبحانو تحجث عغ العمساء ، بل إف أوؿ آية 

 كانت اقخأ ، لساذا لمعمع ىحه السكانة في اإلسبلـ ؟ 
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 اإلنداف ىػ السخمػؽ األوؿ سخخ لو الكػف تدخيخ تعخيف و تكخيع :

 الجكتػر راتب :

 لحقيقة ، قاؿ تعالى : ا

ْنَداَف * َعمََّسُو اْلَبَياَف ﴾ ْحَسُغ * َعمََّع اْلُقْخَآَف * َخَمَق اإلِْ  ﴿ الخَّ
 [4-1] سػرة الخحسغ: 

عقل أف يعمع اإلنداف قبل أف قج يدأؿ سائل : أي
؟ نقػؿ لو : ىحا التختيب في اآلية تختيب رتبي يخمق

اإلنداف ال ، وليذ تختيبًا زمشيًا ، بسعشى أف وجػد 
معشى لو مغ دوف مشيج يديخ عميو ، بسعشى أنظ 
إذا اقتشيت آلة غالية الثسغ ججًا ، اآلف ىشاؾ بعس 
الكػمبيػتخات الرشاعية لتحميل الجـ ، تزع نقصة 
دـ يعصيظ فػرًا التحميبلت كميا مصبػعة عمى ورؽ 
، فيحا الجياز غاؿ ججًا ألف نفعو كبيخ ججًا ، 

و معقج في ترسيسو ، الذخكة التي استػردت مشيا ىحا الجياز لدبب أو آلخخ لع تخسل لظ ودخمو كبيخ ججًا ، لكش
تعميسات التذغيل ، فيحا الجياز الغالي ججًا عطيع الشفع ، معقج التخكيب يعج إنجازًا عمسيًا كبيخًا ججًا ، ىحا الجياز 

نع ، والكتاب والدشة ىي في الحقيقة ال قيسة لو مغ دوف مشيج يديخ عميو ، ال قيسة لو مغ دوف تعميسات الرا
تعميسات الرانع ليحا السخمػؽ األزؿ الحؼ جعمو هللا فػؽ السخمػقات جسيعًا ، ذلظ أف اإلنداف حيشسا عخضت 
األمانة في عالع األزؿ السخمػقات كميا أبيغ أف يحسمشيا وأشفقغ مشيا وحسميا اإلنداف ، فمسا قبل اإلنداف حسل 

السخمػؽ األوؿ رتبة ، وألنو السخمػؽ األوؿ كافأه هللا بأف سخخ هللا لو ما في الدسػات األمانة كاف عشج هللا 
واألرض جسيعًا مشو ، تدخيخ تعخيف وتكخيع ، تدخيخ التعخيف يقتزي أف يؤمغ ، وتدخيخ التكخيع يقتزي أف 

، لسعالجات اإللييةجػده تتػقف كل ايذكخ ، فإذا آمغ وشكخ حقق اليجؼ مغ وجػده ، وحيشسا يحقق اليجؼ مغ و 
 والجليل قػلو تعالى: 

ُ ِبَعَحاِبُكْع ِإْف َشَكْخُتْع َوَآَمْشُتْع ﴾  ﴿ َما َيْفَعُل َّللاَّ
 [147] سػرة الشداء: 
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، ئح تتػقف جسيع السعالجات اإللييةعمى مدتػػ الفخد إف آمغ الفخد وشكخ حقق سّخ وجػده ، وغاية وجػده ، عشج
 دتػػ األمة فيشاؾ شأف آخخ، قاؿ تعالى : ىحا عمى مدتػػ الفخد أما عمى م

َبُيْع َوَأْنَت ِفيِيْع ﴾ ُ ِلُيَعحِّ  ﴿ َوَما َكاَف َّللاَّ
 [ 33] سػرة األنفاؿ: 

وما كاف هللا ليعحب أمة دمحم ما دامت سشتو قائسة 
في حياتيع ، نصبقيا في دخمشا ، في إنفاقشا ، في 
في عبلقاتشا ، في سخنا ، في جيخنا ، في أعسالشا ، 
كل شؤوف حياتشا ، فيحه األمة مدتحيل وألف ألف 

 مدتحيل أف تعحب : 

َبُيْع َوَأْنَت ِفيِيْع ﴾ ُ ِلُيَعحِّ  ﴿ َوَما َكاَف َّللاَّ
 [ 33] سػرة األنفاؿ: 

ما كاف هللا نفي الذأف ، فخؽ كبيخ بيغ نفي الحجث 
لػ قاؿ لو : ىل أنت سارؽ ؟ ىل يكفي وبيغ نفي الذأف ، فقج تدأؿ إندانًا : ىل أنت جائع ؟ يقػؿ : ال ، لكغ 

أف يقػؿ : ال، ال يكفي ، يقػؿ : ما كاف لي أف أسخؽ ، ىحا نفي الذأف ، ليذ مغ شأني أف أسخؽ ، وال مغ 
شبيعتي ، وال مغ مشيجي ، وال مغ مبجئي ، وال أقبل ، وال أسسح ، وأرفس ، وألـػ ، وأوبخ ، وأعاقب ، عّج 

 ا وما كاف ، هللا عد وجل يقػؿ : العمساء عذخة أفعاؿ تشفى بكمس

َبُيْع َوَأْنَت ِفيِيْع ﴾ ُ ِلُيَعحِّ  ﴿ َوَما َكاَف َّللاَّ
 [ 33] سػرة األنفاؿ: 

مادامت سشة الشبي قائسة في حياتيع نصبقيا في دخمشا وإنفاقشا ، في زواجشا ، في يدخنا وعدخنا ، في إقامتشا 
 عحب .وخمػتشا وجمػتشا ، مدتحيل وألف ألف مدتحيل أف ن

 السحيع: 
شيخشا الفاضل اآلف الذباب بكل صخاحة شبيعة السشاىج التعميسية في السجارس ، وفي جدء كبيخ مغ الجامعات 
ىي مشاىج رتيبة عمسية ليدت مذػقة ، وقدع كبيخ مغ الذباب يشدعجػف مشيا ، والجافع الػحيج ىػ اإلجبار ، 

 عمسًا جسيبًل لمذباب ؟ والعبلمة السجرسية والجامعية ، كيف يسكغ أف نرشع 
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 مرادر إيراؿ العمع إلى الذباب :

 الجكتػر راتب :
وهللا كسا تعمع ىحا اإلنداف يحتاج إلى تػجيو ، فيشاؾ األسخة ، والسجرسة ، واإلعبلـ، ثبلث مؤسدات كبيخة ججًا 

 تتػلى تػجيو اإلنداف ، فاألسخة األب ميستو األولى أف يػجو أوالده والجليل : 
 ِباْلَسْخِء ِإْثًسا َأْف ُيَزيَِّع َمْغ َيُقػُت (()) َكَفى 

ِ ْبِغ َعْسخو[  ] أبػ داود َعْغ َعْبِج َّللاَّ

ىػ يصعسو ، يكدػه ، يزعو في السجرسة ، إذا 
ضيع ولجه ، ولع يتعاىج ولجه في التخبية اإليسانية 
واألخبلقية والجدسية والعمسية واالجتساعية ، ما لع 

ية السشػعة بحكسة بالغة فقج يتعيج ىحا االبغ بالتخب
ابشو ، وكثيخ مغ اآلباء يكتذفػف في لحطة حخجة 
أف ابشو ال يشتسي إليو، فكشت أقػؿ في ببلد الغخب 
: عشجما كاف كميشتػف رئيذ الجسيػرية ، أنا كشت 
في أمخيكا بعيج كميشتػف ، قمت ليع : لػ بمغت 

 ، ولع يكغ ابشظ كسا تتسشى فأنت أشقى الشاس . مشربًا ككميشتػف ، وثخوة كأوناسيذ ، وعمسًا كأنذتايغ

والحقيقة الجقيقة أف هللا سبحانو وتعالى وصف مذاعخ األب تجاه ابشو الرالح بأف ىحه السذاعخ تتمخز بكمسة 
 قخة عيغ ، قاؿ تعالى : 

يَّاِتَشا ُقخََّة َأْعُيٍغ ﴾  ﴿ َربََّشا َىْب َلَشا ِمْغ َأْزَواِجَشا َوُذرِّ
 [ 74 ]سػرة الفخقاف:

ال ترجؽ كع ىي سعادة األب إذا رأػ ابشو سميسًا في ديشو ، وفي عقيجتو ، وفي استقامتو ، وفي سمػكو ، ىحا 
الذعػر ال يػصف ، كسا أف الكػف مغ آيات هللا ، كسا أف الدسػات واألرض مغ آيات هللا ، كسا أف الذسذ 

 والقسخ مغ آيات هللا ، قاؿ تعالى : 

 ْغَذى * َوالشََّياِر ِإَذا َتَجمَّى * َوَما َخَمَق الحََّكَخ َواأْلُْنَثى * ِإفَّ َسْعَيُكْع َلَذتَّى ﴾﴿ َوالمَّْيِل ِإَذا يَ 
 [4-1] سػرة الميل : 
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 أؼ األبػة آية مغ آيات هللا ، قاؿ تعالى : 

 َج ﴾﴿ اَل ُأْقِدُع ِبَيَحا اْلَبَمِج * َوَأْنَت ِحلٌّ ِبَيَحا اْلَبَمِج * َوَواِلٍج َوَما َولَ 
 [3-1] سػرة البمج : 

األبػة ذاتيا ، واألمػمة ذاتيا ، أكبخ آية دالة عمى عطسة هللا ، فاألب ال يدعجه إال أف يكػف ابشو كسا يتسشى ، فمػ 
لع يعتغ بابشو واكتذف في وقت الحق متأخخ أف ابشو ليذ عمى شاكمتو ، وال يؤمغ بسا يؤمغ بو األب ، وبعيج 

في أستخاليا ودعشا رئيذ الجالية وكاف إندانًا محتخمًا فقاؿ لي : مدابل الذاـ خيخ مغ عغ ىحا الجػ ، كشت مخة 
جشات أستخاليا ، سألتو : لساذا ؟ قاؿ ألف ابشظ خسدػف بالسئة ممحجًا ، خسدػف بالسئة شاذًا ، وإف لع ترجؽ 

 فاسأؿ .

ألخ أخ ، ىشاؾ عبلقات أسخية جيجة ججًا ، نحغ عشجنا في ببلدنا إيجابيات كبيخة ججًا ، االبغ ابغ ، واألب أب ، وا
 تساسظ أسخؼ ، أما حيشسا نبتعج عغ الجيغ فالحياة مادة .

 السحيع: 
 أوؿ مرجر في إيراؿ العمع لمذباب األسخة .

 الجكتػر راتب :

 ثع السعمع . 

 السحيع: 
مة ، نخحب بذيخ الذباب حجيثشا متػاصل عغ أىسية العمع في بشاء الذباب ، وأىسية الذباب الستعمع في بشاء األ

فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، تحجثشا عغ ثبلثة مرادر إليجاد العمع عشج الذباب ، بجأنا باألسخة ونتحجث 
 اآلف عغ دور السجرسة واإلعبلـ .
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 دور السجرسة في إيجاد العمع عشج الذباب :

 الجكتػر راتب :
تيع ؟ سؤاؿ دقيق ، ىحا الذاب يتسشى فخصة عسل يكدب مشيا رزقو ، الحقيقة الجقيقة أف ىؤالء الذباب ما شسػحا

يتسشى مأوػ ، يتسشى زوجة ، ثبلثة شمبات ، فإذا لبيشا ليع ىحه الحاجات كانػا في خجمة األمة ، وسبب ارتقاء 
 .األمة ، وىع السدتقبل ، وىع أمل األمة 

لكغ البج مغ أف نػفخ ليع الحاجات الثبلث بالحج 
دكغ ، فخصة عسل ، زوجة ، فإف أغفمشا األدنى ، م

ىحه الحاجات األساسية وتعاميشا عشيا وانذغمشا 
بذؤونشا وججنا ىشاؾ تصخفًا ، تصخفًا تفمتيًا وتصخفًا 
تذجديًا ، فحيشسا ال يخػ ىحا الذاب أىجافو الثبلثة 

، خة يتصخؼاألساسية بدقفيا األدنى ال األعمى متػاف
ربح إباحيًا ، أو أف فإما أف يتفمت مغ مشيج هللا في

يتذجد فيكفخ ويفجخ ، فإذا أردنا أف نبتعج عغ 
تصخؼ الذباب الدمبي واإليجابي التذجدؼ والتفمتي ال بج مغ تػفيخ فخص عسل ، أنا عشجما أصافح صاحب معسل 

استأذنشي  شا الكخاـيقػؿ لي : أنا عشجؼ أربعة آالؼ وضيفة ، أنا أكبخه كثيخًا ، مخة أحج أصحاب السعامل مغ أخػان
، قاؿ لي : ربحي صفخ ، قمت لو : كع عامل عشجؾ ؟ قاؿ : أربعة وثسانػف عسبًل ، قمت لو : أنت بإغبلؽ معسمو

تفتح أربعة وثسانيغ بيتًا ، إذا كل بيت فيو خسدة أشخاص حػالي خسدسئة إنداف يأكل مغ ىحا السعسل ، مع أنظ 
نظ ال تخبح ىػ أكبخ ربح ، أنت فتحت أربعة وثسانيغ بيتًا ، ال تخبح ، فإبقاء العسل في ىحا السعسل مع العمع أ

لحلظ اإلنداف حيشسا يقيذ أمػره بالسادة فقط يقع بإشكاؿ كبيخ ، ىشاؾ أرباح كبيخة ججًا لئلنداف ليذ ليا عبلقة 
يذ بالساؿ ، أنت وفخت فخص عسل لمذباب ، فأنا حيشسا أقيذ أمػرؼ بالسادة فقط أصبحت ماديًا ، أما حيشسا أق

 بسجسل قيع الحياة أنا فتحت ستة وثسانيغ بيتًا ، السقاييذ عشجما تكػف صحيحة يختمف األمخ . 
 السحيع: شيخشا الفاضل ما رأيكع بسدتػػ التعميع الحؼ يقجـ اآلف في الجامعات وعبخ اإلعبلـ؟
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 االعتشاء بالسعمع و تأميغ رواتب جيجة لو :

 الجكتػر راتب :
ئختو عمى حداب الشػعية ، التعميع كمسا اتدعت دا

 وكمسا ارتفعت الشػعية ضاقت دوائخ التعميع 
أما أف يكػف التعميع مجانيًا ببل مقابل عمى مدتػػ 
األمة ، وبأعمى مدتػػ فيحا مدتحيل ، مثبًل : أنت 
عشجؾ سيارة كبيخة مخيحة بالدفخ كأنيا سفيشة ، 
وسيارة صغيخة ججًا مرخوفيا قميل ، إف شالبتشي 

بيخة أربعة شغ ، بسرخوؼ الرغيخة ىحا بديارة ك
مدتحيل ، ال تصمب جسع الستشاقزات ، إذا أردت 
تعميسًا جيجًا البج مغ دفع رواتب جيجة ، والسعمع إنداف ، أحيانًا يعصى السعمع أجخًا ال يكفيو عذخة أياـ ، يزصخ 

يػمو لغ يعصي كل ما عشجه لمصالب ، أف يذتغل عسبًل ثانيًا وثالثًا ، فحيشسا تتشػع أعساؿ السعمع حتى يؤمغ قػت 
، ، معمع في قخية أفزل بيت لمسعمع فأنا أقػؿ دائسًا : سسعت عغ ألسانيا الجولة األولى في العالع التي تكـخ السعمع

ىحا الحؼ يشيس باألمة ، باالحتفاالت الخسسية يجخل السعمع قبل رئيذ الجسيػرية ، ىحا التختيب األلساني ، ىحا 
يعصي كل ما عشجه مغ مبادغ وقيع إذا كاف عشجه معاناة مالية كبيخة ججًا ؟ تجج السعمع يبحث عغ اإلنداف كيف 

أعساؿ كثيخة عشجه بعج الطيخ عسل ، وفي الميل عسل ، وباكخًا عشجه عسل ، قزية تخفيس رواتب السعمسيغ إذا 
 خصيط فالسذكمة أكبخ .اعتبخناىا ضاىخة عذػائية فيي مذكمة كبيخة ، إذا اعتبخناىا ضاىخة وراءىا ت

 السحيع: 
 ماذا عغ اإلعبلـ دكتػر ؟

 دور اإلعبلـ في تػجيو الذباب :

 الجكتػر راتب :
ىشاؾ نقصة دقيقة ؛ أنت مغ ىي الحػاضغ الثبلث التي تخبي اإلنداف ؟ األسخة ، ثع السجرسة ، ثع اإلعبلـ ، فإذا 

ية ، تخكت بيتيا ، فمسا تخؾ البيت مغ ربى األوالد ؟ أوىسشا السخأة أنو إف لع يكغ لظ عسل فأنت لدت امخأة حزار 
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الخجـ ، ىحه أوؿ خصة ذكية ججًا إلضعاؼ األمة، أف تقشع السخأة أف قيستيا بعسميا خارج البيت ، وفي العالع 
 الغخبي أرقى مدتػػ لمسخأة إف كتب عمى بصاقتيا : سيجة مشدؿ ، أرقى مدتػػ ألنيا تخبي األوالد . 

بحمق الجشة أنا ، فِذا بامخأة تشازعشي تخيج أف تجخل الجشة قبمي، قمت : مغ ىحه يا جبخيل ؟ )) أوؿ مغ يسدظ 
 قاؿ : ىي امخأة مات زوجيا ، وتخؾ ليا أوالدًا فأبت الدواج مغ أجميع((

 ] األدب السفخد لمبخارؼ [

السخأة التي تخبي أوالدىا تعبج هللا فيسا أقاميا ، تخبية 
لسخأة ، اإلعبلـ إليو ا األوالد أعمى مدتػػ ترل

، والصخوحات في االنتخنيت ، والفيذ والثقافة العامة
بػؾ ، تػىع السخأة أنظ ال تكػني امخأة حزارية إال 
إذا كاف لظ عسل خارج البيت فأىسمت زوجيا و 
أوالدىا ، كسا لػ أقشعشا الصيار أف يجمذ مع 
الخكاب ، ىشاؾ أربعسئة راكب في رقبتو ، ىحا 

خ مجرسة لقادة األمة ، فإذا كاف ىشاؾ البيت الرغي
قادة لؤلمة إذًا ىشاؾ أـ متفخغة ألوالدىا ، تخعى شؤونيع ، دراستيع ، صحتيع ، عاداتيع ، تقاليجىع ، ىحه أشياء 
دقيقة ججًا ، أنا عشجما أوىع السخأة أف مكانتظ فقط في خخوجظ مغ البيت ، ىحه مذكمة كبيخة ججًا ، فإما أف تكػف 

 ، وإما أف تكػف مبخمجة مغ أجل إضعاؼ األمة .  عفػ الخاشخ

ىحا السعمع ، لساذا أقل دخل لمسعمع ؟ ىحا يتػلى تخبية أبشائظ ، الحجاد عبلقتو مع الحجيج ، الشجار مع الخذب ، 
والبشاء مع األسسشت ، وىحا السعمع عبلقتو مع مغ ؟ مع فمحة أكبادنا ، مع أغمى إنداف في حياتشا ، تدمع ابشظ 

 ع ، يجب أف يعسل عجة أعساؿ حتى يكفيو رزقو ، إذًا ليذ متفخغًا لمتعميع .لسعم

 السحيع: 
شيخشا في حجيثشا عغ التعميع والسعمسيغ ، ىل الجامعات ىي السرجر الػحيج لمسعمػمات لمذباب أـ أف ىشاؾ 

 مرادر أخخػ ؟ 
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 تشػع مرادر العمع :

 الجكتػر راتب :
ذع لمجامعة في الجوؿ الشامية ، ىي مجرسة يجخميا الصالب متػاضعًا جاىبًل ىشاؾ مرادر كثيخة ، ىشاؾ تعخيف ال

 .يخخج مشيا جاىبًل متكبخًا 
إذا أردت الجنيا فعميظ بالعمع ، أخصخ شيء نرف 
العالع ، دعشي مغ الجامعة ، نرف العالع ال ىػ 
عالع يفيج مغ عمسو ، وال ىػ جاىل يقبل أف يتعمع ، 

 يقبل أف يتعمع ، لحلظ معو شيادة أعصتو كبخًا ال
تعمسػا قبل أف تخأسػا فإف تخأستع فمغ تعمسػا ، نحغ 
إذا اعتشيشا بالتعميع االبتجائي واإلعجادؼ والجامعي ، 
صار اآلف في الجامعات مػاد تػجييية ، بأؼ فخع 
في الجامعة ىشاؾ مػاد تخبػية أخبلقية ، في 

فخع ، شب ، ىشجسة ، فمظ ، فيدياء ، ىحه لغتشا ، لػ أضيف  جامعاتشا في سػريا ىشاؾ مادة المغة العخبية ، بأؼ
ليحا السادة في المغة العخبية مادة تػجييية قيسية أخبلقية ، شبيب يحتاج مبادغ وأخبلؽ ، فشحغ عشجما نعتشي 

 بالسشاىج قصعشا خصػات كبيخة ججًا .
جتساعية تتأتى مغ عسل خارج البيت أفقجناىا نحغ عشجنا التعميع وعشجنا األسخة ، فإذا أقشعشا السخأة أف مكانتظ اال

ميستيا األولى ، والتعميع االبتجائي واإلعجادؼ والثانػؼ إذا لع يكغ فيو مػاد ديشية يتػالىا اختراصيػف يدتصيعػف 
 تقجيع الجيغ بذكل مبدط ، بذكل رائع محبب ، ىحه مذكمة ثانية . 

 السحيع: 
 ذباب عمى يحىبػا إلى ىشاؾ ؟ إذا كاف مرجر العمع دوؿ الغخب ىل تذجع ال
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 ثقافة أية أمة ممظ البذخية جسعاء :

 الجكتػر راتب :

 سئل أحج األدباء الكبار عغ ىحا السػضػع : ماذا نأخح وماذا نجع عغ الغخب ؟ 

قاؿ: نأخح ما في عقػليع ونجع ما في نفػسيع . 
عشجىع إباحية ، اختبلط ، إنكار لمػجػد ، وعشجىع 

في عقػليع ونجع ما في نفػسيع ،  عمع، نأخح ما
ىشاؾ مشيج آخخ قالػا : ثقافة أية أمة ممظ البذخية 
جسعاء ألنيا بسثابة عدل استخمز مغ زىخات 
مختمف الذعػب عمى مخِّ األجياؿ ، وىل يعقل إذا 
لجغتشا جساعة مغ الشحل أف نقاشع عدميا ؟ نأخح 
ما في عقػليع ونجع ما في نفػسيع ، نأخح عمسيع 

 عاداتيع وتقاليجىع ، فأما إذا أخحنا عاداتيع وتخكشا عمسيع فجسعشا الديئيغ . ونجع 

 السحيع: 
شيخشا الفاضل مجسػعة مغ الذباب يحبػف أف يتثقفػا أكثخ في ديشيع ، ىحا ميشجس وآخخ معمع ، ورياضي ال 

 يستمكػف الػقت ليتفخغػا لجراسة الذخيعة ، ما مرادر العمع الذخعي ؟

 ذخعي :مرادر العمع ال

 الجكتػر راتب :
حيشسا ييبط إنداف مغ شائخة بالسطمة ، ىشاؾ حقائُق كثيخة عغ السطمة ، نػع قساشيا، مداحتو ، شكمو ، لػنو ، 
 .نػع حباليا ، أشػاليا ، أقصارىا ، ألػانيا ، الحباؿ كع حبل ، ال يعخؼ إال معمػمة واحجة إذا جيميا ندؿ ميتاً 

 .عمع بالزخورة شخيقة فتح السطمة ، يجب أف تُ 
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فيحا عبخ عشو العمساء بكمسة دقيقة ما يشبغي أف 
يعمع بالزخورة ، ميشجس ، شبيب معو بػرد ، كل 
ىحه الذيادات وتمظ العمـػ ال تغشيو عغ أف يعخؼ 
ربو ، وأف يعخؼ سّخ وجػده ، وغاية وجػده ، ىحا 
سساه العمساء ما يشبغي أف يعمع بالزخورة ، ىحا 

، في االنتخنيت ، في كاف مبحوؿ في كل م
، السعاىج ، في كل مكاف مبحوؿ ، الحؼ الجػامع

شمب الحقيقة يجب أف يتابعيا مغ مرادرىا ، فكسا 
أنشي أنا رجل ديغ إف أعصيتشي تخصيط قمب أنا أمي فيو ، أرػ خصػشًا ىكحا أما شبيب القمب فيقػؿ لظ : عشجه 

مغ التخصيط أشياء كثيخة ، أنا أمي في قخاءة تخصيط  انقباض ، ىشا عشجه ضعف في عزمة القمب ، تدخع ، يفيع
القمب ، وىػ أمي في الجيغ ، ليذ كل إنداف معو شيادة عميا يطّغ نفدو عالسًا ويكتفي بعمسو ، العمع الجنيػؼ عمع 

 حخفة .
 السحيع: 

 ما الحج األدنى السصمػب مغ العمع الذخعي ؟ 

 الحج األدنى السصمػب مغ العمع الذخعي :

 ر راتب :الجكتػ 
أركاف اإليساف ، وأركاف اإلسبلـ ، واألحكاـ الفقيية الستعمقة باختراصو ، ىحا يشبغي أف يعمع بالزخورة كصخيقة 

 فتح السطمة ال بج أف تعخؼ بالزخورة .
 السحيع: 

 شيخشا الفاضل ىل تدتبذخ خيخًا باألمة إذا الذباب أصبحػا أكثخ إقبااًل عمى العمع الحقيقي ؟ 
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 ار بالذباب إف أقبمػا عمى العمع الحقيقي :االستبذ

 الجكتػر راتب :
نعع ، العمع سبلح ذو حجيغ ، إذا شمب الحقيقة ، 
وشمب الجامعة يدتخجـ كل شيء قخأه كأدلة إيجابية 
لرالح ديشو دوف أف يذعخ ، أما إذا أراد شيئًا آخخ 

شطخية داروف فقج يدتخجـ بعس األشياء الدمبية ك
 .جيغمثبًل لسشاقزة ال

 

 خاتسة و تػديع :

 السحيع: 
أشكخ الجكتػر العبّلمة عمى ىحه الكمسات الصيبة ، و الذكخ لكع مذاىجيشا الكخاـ في حجيثشا عغ أىسية العمع في 
بشاء الذباب ، وأىسية الذباب الستعمع في بشاء األمة ، بحػؿ هللا عد وجل نقاط كثيخة مع فزيمة الجكتػر ، 

 مى السمفات التي تيع الذباب في حمقاتشا السقبمة فابقػا معشا .والحجيث يبقى متػاصبًل ع
 سبحانظ الميع وبحسجؾ ، نذيج أف ال إلو إال أنت ، ندتغفخؾ ونتػب إليظ ، تحية شيبة لكع ، والدبلـ عميكع .

 والحسج  رب العالسيغ 
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  أصل الجيغ معخفة هللا( :  3 - 2)  الجرس

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 جمة :مق

 األستاذ:
الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا أشخؼ خمق هللا أجسعيغ دمحم بغ عبج هللا الرادؽ األميغ، 
وعمى آلو وأصحابو والتابعيغ، ومغ تبعيع بإحداف إلى يـػ الجيغ، وعشا معيع إنو عمى ما يذاء قجيخ وباإلجابة 

 ججيخ.
، مذاىجو قشاة اإليساف الفزائية نخحب بكع، في ىحا المقاء السباشخ وعمى اليػاء أييا األخػة الكخاـ أيشسا ما كشتع

 مغ جامع الرالح بالعاصسة صشعاء.

أخػة اإليساف أيشسا كشتع، ما أروع أف يتفقو السؤمغ 
في ديشو، وما أحدغ أيزًا أف يتفيع السعاني الجميمة 
بشعسة ديششا اإلسبلمي الحشيف، كيف يشبغي لشا أف 

ىحا الجيغ؟ كيف يشبغي لشا أف نييئ عقػلشا  نتعمع
وقمػبشا أيزًا لدساع السػعطة الحدشة بالحكسة؟ 
وكيف يشبغي لشا أف نتفقو في كل ما يتعمق بكتاب 
هللا وسشة رسػلو؟ كيف نتعخؼ إلى اإلعجاز العمسي 
في كتاب هللا تعالى وسشة نبيو ملسو هيلع هللا ىلص؟ كيف ندخخ 

ج األمة لسا يفيجنا في دنيانا ويفيجنا في آخختشا أيزًا؟ كيف يشبغي لشا أف نداعج أولئظ عقػلشا ونييئيا لسا يفي
الذباب الحيغ يشجخوف أحيانًا وراء األىػاء ووراء التأويبلت الباشمة بجوف بريخة؟ كيف يشبغي لشا أف نفقو الذباب؟ 

كيف نعخؼ هللا تعالى؟ كيف نعخؼ  كيف يشبغي لشا أف نفقو أنفدشا؟ كيف يشبغي لشا أف نتجبخ آيات هللا؟ بل
مخمػقاتو؟ كيف يشبغي لشا أف نخسخ مبجأ الػسصية واالعتجاؿ في سمػكشا وفي عبادتشا مع هللا سبحانو وتعالى؟ 

 وكحلظ أيزًا في أسمػب الجعػة إلى هللا؟.
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ضيف كخيع  معشا في ىحا المحطات السباركة وفي ىحا السكاف السبارؾ بجامع الرالح بالعاصسة صشعاء، لجيشا
عديد شخفشا، يدور بمجه الثاني اليسغ، إنو شيٌخ فاضٌل، وأستاذ أكاديسي متفخد في شخحو، متفخد أيزًا في عمسو، 
متفخد أيزًا في أسمػبو الجحاب، مغ سسعو أنرت إليو، وانجحب إلى حجيثو الذيق، مغ أجل أال نقصع تمظ 

ديد، ىػ فزيمة األستاذ الجكتػر دمحم راتب الشابمدي، أستاذ المحطات الخائعة ال بج مغ أف نعخؼ بزيفشا الكخيع الع
اإلعجاز العمسي في الكتاب والدشة، بكمية التخبية بجامعة دمذق، فسخحبًا بظ في ىحا المقاء السباشخ عبخ نافحة 

 قشاة اإليساف وفي ىحا الرخح اإلسبلمي الذامخ جامع الرالح بالعاصسة صشعاء.

 الجكتػر راتب:

 ع، ونفع بكع، وجعل ىحه القشاة أسمػبًا مغ أساليب الجعػة الحجيثة إلى هللا.بارؾ هللا بك

 األستاذ:
آميغ يا رب العالسيغ، نخحب بظ في ىحا المقاء، والسذاىج الكخيع يعخفكع مغ خبلؿ مذاىجتو لجروسكع التي تبث 

عخؼ السذاىج الكخيع كيف يشبغي عبخ القشػات الفزائية السفيجة بإذف هللا تعالى، حبحا لػ أردنا مغ فزيمتكع أف ت
 لو أف يعخؼ هللا تعالى مغ خبلؿ مخمػقاتو؟ مغ خبلؿ قجراتو في مخمػقاتو؟

 أصل الجيغ معخفة هللا :

 الجكتػر راتب:

بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج هلل رب العالسيغ، 
والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم، وعمى آؿ بيتو 

الغخ السياميغ، الصيبيغ الصاىخيغ، وعمى صحابو 
أمشاء دعػتو، وقادة ألػيتو، وارَض عشا وعشيع يا 
رب العالسيغ، نجعػ فشقػؿ: الميع أخخجشا مغ 
ضمسات الجيل والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، 

 ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات.
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، أو عخؼ اآلمخ ثع عخؼ األمخ الحقيقة الجقيقة: أف أصل الجيغ معخفة هللا، ذلظ أف اإلنداف إذا عخؼ هللا أوالً 
تفانى في شاعة اآلمخ، أما إذا عخؼ األمخ ولع يعخؼ اآلمخ تفانى في معريتو، فإذا أردت أف تزع يجؾ عمى 
مذكمة السدمسيغ األولى أنيع مغ خبلؿ نذأتيع، ودراستيع، ومغ خبلؿ خصباء السداجج، تعخفػا إلى األمخ، إلى 

تعخفػا إلى بعس أحكاـ الفقو، لكشيع غفمػا عغ أصل الجيغ وىػ معخفة هللا عد  الربلة، والرياـ، والحج، والدكاة،
وجل، هللا عد وجل ذات كاممة ال تجركيا األبرار، ولكغ العقػؿ ترل إلييا مغ خبلؿ آثارىا، فالكػف كمو أثخ 

 مغ آثار خالق الدساوات واألرض، فشحغ باإلمكاف أف نعخؼ هللا مغ خمقو.

 لتفكخ في خمق الدساوات واألرض :العبادة األولى ىي ا

لحلظ التفكخ في خمق الدساوات واألرض ىي العبادة األولى، والذيء الحؼ يمفت الشطخ أنظ إذا قخأت آية في 
كتاب هللا فييا أمخ ىحه اآلية تقزي أف تأتسخ، وإذا قخأت آية فييا نيي ىحه تقزي أف تشتيي، وإذا قخأت آية فييا 

ىحه اآلية أف تدعى إلى الجشة، وإذا قخأت آية فييا وصف لحاؿ أىل الشار تقزي  وصف لحاؿ أىل الجشة تقزي
ىحه اآلية أف تفخ مغ الشار، وإذا قخأت قرة قـػ سابقيغ عرػا ربيع فأىمكيع هللا تقزي أف تعتبخ، لكغ إذا 

نا أراىا وأضغ وججت في القخآف ألف و ثبلثسئة آية تتحجث عغ الكػف واإلنداف، ىحه اآليات ما مػقفظ مشيا؟ أ
أنشي عمى صػاب أنيا مشيٌج لمتفكخ في خمق الدساوات واألرض، ألف هللا عد وجل يسكغ أف نرل إليو مغ خبلؿ 

 خمقو، وكأف ىحه العبادة فييا أمخ قصعي الجاللة: 
َساَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتبَلِؼ المَّْيِل َوالشََّياِر آَلََياٍت أِلُولِ  َ ِقَيامًا ﴿ ِإفَّ ِفي َخْمِق الدَّ ي اأْلَْلَباِب * الَِّحيَغ َيْحُكُخوَف َّللاَّ

َساَواِت َواأْلَْرِض ﴾  َوُقُعػدًا َوَعَمى ُجُشػِبِيْع َوَيَتَفكَُّخوَف ِفي َخْمِق الدَّ
 ]سػرة آؿ عسخاف[

 يتفكخوف فعل مزارع يفيج االستسخار: 

 اَب الشَّاِر ﴾﴿ َربََّشا َما َخَمْقَت َىَحا َباِشبًل ُسْبَحاَنَظ َفِقَشا َعحَ 
 ]سػرة آؿ عسخاف[
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 التفكخ في خمق الدساوات و األرض أرقى عبادة عمى اإلشبلؽ :

نحغ أستاذنا الجميل إذا تفكخنا في خمق الدساوات واألرض عخفشا هللا، وإذا عخفشاه أشعشاه، ألف اإلنداف حيشسا 
 .يعخؼ اآلمخ يشفح األمخ 

شا باألوامخ فخبسا أما إذا غفمشا عغ ىحه العبادة واكتفي
تغمبشا شيػتشا فبل نمبي ىحه األوامخ، فمحلظ أصل 
الجيغ معخفتو، وشخيق معخفتو التفكخ في خمقو، هلل 
عد وجل آيات ثبلثة، مػضػعات كبخػ، لو آيات 
كػنية ىي خمقو، ولو آيات تكػيشية ىي أفعالو، ولو 
آيات قخآنية ىي كبلمو، فالصخيق إليو مغ خبلؿ 

 : الكػنية والقخآنية والتكػيشية.اآليات الثبلثة
 

وقج قيل: القخآف كػف ناشق، والكػف قخآف صامت، والشبي عميو الربلة والدبلـ قخآٌف يسذي، إذًا الحؼ يسكغ أف 
نعالجو في ىحا المقاء الصيب، كيف نعخؼ هللا مغ خبلؿ خمقو؟ األداة ىي التفكخ، وكأف هللا أمخنا أف نتفكخ في 

 بل أف يأتي التفكخ عمى شكل خبخ وىحا أبمغ عشج عمساء الببلغة.  خمق الدساوات واألرض،
 ﴿ َواْلَػاِلَجاُت ُيْخِضْعَغ َأْواَلَدُىغَّ ﴾

 [233]سػرة البقخة اآلية:

 ولع يقل أيتيا الػالجات أرضعػا أوالدكغ، ىحا شيء ال بّج مغ أف يكػف، إذًا مغ صفات السؤمغ: 

سَ   اَواِت َواأْلَْرِض ﴾﴿ َوَيَتَفكَُّخوَف ِفي َخْمِق الدَّ
ىحه العبادة تعج أرقى عبادة، بل إف ىحه العبادة تزعظ وجيًا لػجو أماـ عطسة هللا، ىحه العبادة ىي أقرخ شخيق 

 إلى هللا وأوسع باٍب نجخل مشو عمى هللا.

 األستاذ:
أف تكػف عرخية  العبادة بسفيػميا الػاسع، والعبادة بسفيػميا الزيق عشج مغ ال يفقو، ىل ىشاؾ عبادة تدتحق

 غيخ العبادة السعخوفة حتى نتقخب بيا إلى هللا مغ أجل أف نتفكخ بسخمػقاتو؟. 
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 العبادة شاعة شػعية و ليدت قدخية :

 الجكتػر راتب:
باألصل العبادة واسعة ججًا، نحغ ضيقشا مفيـػ العبادة بخصأ مشا، فالعبادة شاعة شػعية، خزػع لسشيج هللا، 

 وليدت قدخية، ألف هللا سبحانو وتعالى ما أراد أف تكػف عبلقتشا بو عبلقة إكخاه، قاؿ:لتفاصيمو، شاعة شػعية 
يِغ ﴾  ﴿ اَل ِإْكَخاَه ِفي الجِّ

 [256]سػرة البقخة اآلية: 

أراد هللا عد وجل أف تكػف عبلقتشا بو عبلقة حب، 
أف تكػف السحبة أساس العبلقة بيششا وبيشو، لحلظ ما 

 أراد أف يكخىشا بالجيغ، 

يِغ ﴾  ﴿ اَل ِإْكَخاَه ِفي الجِّ
فيي شاعة شػعية، مسدوجة بسحبة قمبية، أؼ أرادنا 
أف نأتيو باختيار مشا، أرادنا أف نأتيو بسبارده مشا، 
أرادنا أف نأتيو محبيغ، أرادنا أف تكػف عبلقتشا بو 
عبلقة حب، ىي شاعة شػعية، مسدوجة بسحبة 

ولع يحبو، وما عبج هللا مغ أحبو ولع يصعو، ىي شاعة ليدت قدخية قمبية، لحلظ قالػا: ما عبج هللا مغ أشاعو 
ولكشيا شػعية، مسدوجة بسحبة قمبية، أساسيا معخفة يقيشية، تفزي إلى سعادة أبجية، في ىحا التعخيف أنا أسسيو 
أواًل: تعخيفًا جامعًا مانعًا، ىشاؾ جانب سمػكي ىػ األصل، وجانب معخفي ىػ الدبب، وجانب جسالي ىػ الثسخة، 

إذا ألغيت االستقامة مغ الجيغ، إذا ألغيت تصبيق مشيج هللا بتفاصيمو، إذا ألغيت السشيج القػيع الحؼ جاء بو سيج 
السخسميغ، إف ألغيت التصبيق، إف ألغيت الحخكة، وبقي اإلسبلـ إعجابًا سمبيًا، ىحا اإلسبلـ عشجئٍح ال يقجـ وال 

 يؤخخ.
يقػؿ سيجنا سعج بغ أبي وقاص: ثبلثٌة أنا فييغ رجل، وكمسة رجل في الكتاب  وال بّج مغ التحكيخ بيحه الحقيقة،

والدشة والديخة ال تعشي أنو ذكخ، تعشي أنو بصل، قاؿ: ثبلثة أنا فييغ بصل، وفيسا سػػ ذلظ فأنا واحج مغ الشاس، 
 مغ هللا تعالى.مغ ىحه الثبلثة: ما سسعُت حجيثًا مغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال عمست أنو حٌق 
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 تػجييات الشبي ليدت مغ اجتياده وال مغ معصيات عرخه إنسا ىي وحي يػحى :

ذلظ أف الشبي وحجه الحؼ قالو ليذ مغ خبختو، وال مغ تجاربو، وال مغ اجتياده، بل وال مغ معصيات عرخه، الحؼ 
 جاء بو وحي مغ الدساء. 

  َوْحٌي ُيػَحى ﴾﴿ َوَما َيْشِصُق َعِغ اْلَيَػى * ِإْف ُىَػ ِإالَّ 
 ]سػرة الشجع[

ىحا الحؼ جاء بو الشبي الكخيع حٌق صخؼ، ألف هللا عرسو مغ أف يخفق في أقػالو وأفعالو وإقخاره، ألنو أمخنا أف 
نصيعو، فمػ أنو يخصئ لكاف األمخ بالسعرية، إذًا ال بج مغ أف نعتقج جازميغ أف الشبي عميو الربلة والدبلـ 

 عالو، وإقخاره، لكغ قج يقػؿ أحج األخػة السذاىجيغ: ألع يقل هللا عد وجل؟ معرػـٌ في أقػالو، وأف

ُ َعْشَظ ِلَع َأِذْنَت َلُيْع ﴾  ﴿ َعَفا َّللاَّ
 [43]سػرة التػبة اآلية:

 ﴿ َعَبَذ َوَتَػلَّى ﴾
 ]سػرة عبذ[

ي الكخيع ىامذًا أنا لي تأويل لصيف حػؿ ىحا السػضػع: ىحا الترػيبات ىي وحي الدساء، بل إف هللا تخؾ لمشب
ضئيبًل ججًا اجتياديًا، فإذا أصاب في اجتياده سكت الػحي وأقخه عميو، وإف لع يكغ ىحا االجتياد كسا يخيج هللا عد 
وجل يأتي الػحي ويرػبو لمشبي عميو الربلة والدبلـ، لساذا؟ ليكػف ىشاؾ فخٌؽ بيغ مقاـ األلػىية السصمق وبيغ 

لع يأت كسا أراد هللا يأتي الػحي ليرػبو ليكػف ىحا اإلنداف بذخًا لئبل يعبج مغ مقاـ البذخية، فيحا االجتياد إف 
 دوف هللا، لحلظ الشبي الكخيع بذخ يحب كسا يحب البذخ، ويكخه كسا يكخه البذخ.

وهللا عد وجل مغ حيغ آلخخ يدسح لو أف يجتيج، فإذا لع يأِت اجتياده كسا أراد هللا الػحي يرػب لو، وىحا 
 زيق مغ االجتياد الحؼ سسح هللا بو ليكػف الفخؽ الكبيخ بيغ مقاـ األلػىية ومقاـ البذخية.اليامر ال

 األستاذ:
مغ خبلؿ ىحا الصخح العبادة أحيانًا الشاس يطشػف بأنيا فقط بالربلة، بالرياـ، باالندواء، أحيانًا ال يذسمػف الحياة 

 إليو أبشاؤنا. في أف تكػف جدءًا مغ العبادة، وىػ ما نخيجه و ما يحتاج
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 اإلسبلـ مشيج تفريمي :

 الجكتػر راتب:
صجؽ أستاذنا الجميل، صجؽ وال أبالغ، إذا تػىع الشاس أف اإلسبلـ العبادات الخسدة فقط فيحا خصأ فادح، والجليل 

 يقػؿ عميو الربلة والدبلـ: 
 )) ُبِشي اإلسبلـُ عمى َخْسٍذ ((

 عبج هللا بغ عسخ[ ]أخخجو البخارؼ ومدمع والتخمحؼ والشدائي عغ

 اإلسبلـ كياف آخخ غيخ الخسذ، الخسذ دعائع. 

 ))ُبِشي اإلسبلـُ عمى َخْسٍذ ((
بشاء مغ عذخات الصػابق لو خسدة أعسجة، ىحه 
األعسجة ليدت ىي البشاء، ىي أعسجة البشاء، 
فاإلسبلـ بشي عمى خسذ، إذًا ما اإلسبلـ؟ اإلسبلـ 
مي، أنا مشيج تفريمي، مشيج ليحا اإلنداف تفري

أقتخح رقسًا وال أضششي مبالغًا، أؼ يبجأ ىحا السشيج 
مغ فخاش الدوجية ويشتيي بالعبلقات الجولية، وقج 
يرل إلى خسدسئة ألف بشج، اإلسبلـ مشيج 
تفريمي، كيف تكدب مالظ؟ كيف تشفقو؟ كيف 

عسمظ؟ كيف تحخص  تتدوج؟ كيف تكػف عبلقتظ مع زوجتظ؟ كيف تشجب األوالد؟ كيف تخبي األوالد؟ كيف تؤدؼ
عمى أف يكػف الجخل حبلاًل؟ آالؼ األسئمة، آالؼ السػضػعات، وال أبالغ إف قمت قج يبجأ مغ فخاش الدوجية 
ويشتيي بالعبلقات الجولية، وقج يرل عجد قزايا الجيغ إلى خسدسئة ألف، ىحا الحؼ أريج أف يكػف واضحًا لجػ 

 األخػة السذاىجيغ.

 األستاذ:
كتػر ىشاؾ أيزًا مغ الذػاىج القخآنية التي تؤكج اإلعجاز العمسي في ىحا السجاؿ، مثل البعػض بارؾ هللا فيكع، د

ضخب هللا بو مثبًل أيزًا، وىشاؾ أشياء كثيخة ججًا حتى في أنفدشا ال نجرؾ، نحغ نخػ ونبرخ ولكغ ال نجرؾ ما 
 وراء ذلظ الشطخ؟ وما وراء تمظ البريخة؟.
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 خمقو أرسل ليع أنبياء ورسبًل : هللا عد وجل مغ حخصو عمى ىجاية

 الجكتػر راتب:
ولكغ أريج أف أقجـ لئلعجاز، ذلظ أف هللا عد وجل مغ حخصو عمى ىجاية خمقو يخسل ليع أنبياء ورسبًل، فيأتي 
إنداف يقػؿ لسغ حػلو: أنا رسػؿ هللا، معو مشيج، معو افعل وال تفعل، فالحيغ ألفػا أف يعيذػا ببل ضػابط 

 يكحبػنو. 
 َيُقػُؿ الَِّحيَغ َكَفُخوا َلْدَت ُمْخَسبًل ﴾﴿ وَ 

 [43]سػرة الخعج اآلية:

اآلف، كيف يذيج هللا ليحا اإلنداف الحؼ ىػ رسػلو 
أنو رسػلو؟ ال بج مغ أف يجخؼ عمى يجيو خخقًا 
لشػاميذ الكػف، وىحا الخخؽ ال يدتصيعو إال خالق 
الدساوات واألرض، فإذا أجخػ عمى يج الشبي الكخيع 

ليحه الشػاميذ فيحا أكبخ دليل قصعي عمى أف  خخقاً 
ىحا اإلنداف رسػؿ هللا، أف يزخب إنداف البحخ 
بعراه فيربح شخيقًا يبدًا، أف يمقي عرًا فإذا ىي 
حية تدعى، أف يمقي إبخاىيع عميو الدبلـ بالشار فبل 

السعجدات الدابقة كانت  يحتخؽ، ىحه ىي السعجدات، ىي شيادة هللا لعباده أف ىحا اإلنداف رسػلو، لكغ ىحه
حدية، ومعشى حدية أنيا كتألق عػد الثقاب، تتألق مخة وتشصفئ، تربح خبخًا يرجقو مغ يرجقو، ويكحبو مغ 

 يكحبو.
الحقيقة السعجدة الحدية مقبػلة إلى أقرى الحجود مع األنبياء الدابقيغ، ألف ىحا الشبي لقػمو فقط، وتشتيي ميستو 

بي عميو الربلة والدبلـ ىػ خاتع األنبياء والسخسميغ، وبعثتو خاتسة البعثات، وكتابو إذا جاء نبي آخخ، ولكغ الش
خاتع الكتب، فبل بّج مغ أف تكػف السعجدة مدتسخة ولغ تكغ مدتسخة إذا كانت حدية، إذًا ال بج مغ أنو تكػف 

 السعجدة عقمية.

آية تتحجث عغ قزايا عمسية، ندسييا أحيانًا  لحلظ ىحا الكتاب السعجد القخآف الكخيع فيو تقخيبًا ألٌف وثبلثسئة
الدبق العمسي، قزية عالجيا القخآف قبل ألف وأربعسئة عاـ، وبعج ىحه العقػد الصػيمة، اكتذف العمع ىحه الحقيقة، 
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فحيشسا يأتي القخآف بحقيقة عمسية اكتذفشاىا اآلف فيحا دليٌل قصعٌي ال يحتسل الذظ أف الحؼ خمق األكػاف ىػ الحؼ 
 ؿ ىحا القخآف.أند 

 أمثمة عمى أف الحي خمق األكػاف ىػ الحي أندؿ ىحا القخآف :

ألوضح ىحا بسثل: رائج الفزاء في أوؿ رحمة إلى الفزاء الخارجي، إلى القسخ، ركب مخكبتو، السخكبة ليا نػافح، 
تخ صاح والجػ حػؿ السخكبة نيار مزيء، ضػء الذسذ، بعجما قصع مدافة تقجر بخسدة و ستيغ ألف كيمػ م

ىحا الخائج بأعمى صػتو: لقج أصبحشا عسيًا ال نخػ شيئًا، ما الحؼ حرل؟ شبقة اليػاء يديج سسكيا عغ خسدة و 
ستيغ ألف كيمػمتخ، فمسا تجاوز رائج الفزاء شبقة اليػاء، انتيت حادثة فيديائية ىي انتثار الزػء، حيشسا 

عمى ذرات أخخػ، فأنت في األرض في مكاف ىشاؾ  تدمصت أشعة الذسذ عمى ذرات اليػاء، ىحه الحرات تعكديا
شسذ، وفي مكاف آخخ ىشاؾ ضػء، مغ أيغ جاء الزػء؟ مغ انعكاس أشعة الذسذ عمى ذرات اليػاء التي 
عكدتيا عمى ذرات أخخػ، لكغ عشجما تجاوز رائج الفزاء شبقة اليػاء، ىحه الحادثة انتثار الزػء انتيت، فجخل 

لع يعج ىشاؾ ىػاء، انتثار الزػء يحتاج إلى ىػاء، فمسا تجاوزنا اليػاء التغى انتثار  الخائج في ضبلـ دامذ، ألنو
الزػء، فجخل الخائج في ضبلـ دامذ، فراح بأعمى صػتو لقج أصبحشا عسيًا ال نخػ شيئًا، ىحه الحادثة مغ 

 عذخيغ سشة، افتح القخآف الكخيع: 
سَ  َخْت َأْبَراُرَنا ﴿ َوَلْػ َفَتْحَشا َعَمْيِيْع َبابًا ِمَغ الدَّ  ﴾َبْل َنْحُغ َقْػـٌ َمْدُحػُروفَ اِء َفَطمُّػا ِفيِو َيْعُخُجػَف * َلَقاُلػا ِإنََّسا ُسكِّ

 ]سػرة الحجخ[

شيء ال يرجؽ، آية قخآنية ندلت قبل ألف وأربعسئة عاـ، رائج الفزاء قبل عذخيغ عامًا يقػؿ: لقج أصبحشا عسيًا 
 : ال نخػ شيئًا، وهللا عد وجل يقػؿ

َخْت َأْبَراُرَنا بَ  َساِء َفَطمُّػا ِفيِو َيْعُخُجػَف * َلَقاُلػا ِإنََّسا ُسكِّ  ْل َنْحُغ َقْػـٌ َمْدُحػُروَف ﴾﴿َوَلْػ َفَتْحَشا َعَمْيِيْع َبابًا ِمَغ الدَّ
 ىحه آيٌة مغ آيات اإلعجاز.
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 البعػضة مغ آيات هللا الجالة عمى عطستو :

 مثبًل يقػؿ هللا عد وجل: 
 ِإفَّ َّللاََّ اَل َيْدَتْحِيي َأْف َيْزِخَب َمَثبًل َما َبُعػَضًة ﴾ ﴿

 [26]سػرة البقخة اآلية:

 أنا ال أترػر أف ىشاؾ مخمػقًا أحقخ عشج إنداف مغ بعػضة، بل إف الشبي أشار إلى ذلظ فقاؿ: 

 ٍء(()) ولػ كانت الجنيا َتْعِجُؿ عشج هللا َجشاح بعػضة ما َسَقى كافخًا مشيا َشخبة ما
 ]أخخجو مدمع وأبػ داود عغ جابخ بغ عبج هللا[

ىحه البعػضة وضعت تحت مجيخ إلكتخوني، ىحا 
السجيخ يكبخ خسدسئة ألف مخة، السجاىخ الدابقة 
تكبخ ثساني مخات، ىحا السجيخ يكبخ خسدسئة 
ألف، وضعت البعػضة تحت السجيخ، الذيء 
الحؼ ال يرجؽ أف في رأس البعػضة مئة عيغ، 

ضت الرػر بالفزائية الدػرية، وفي فسيا وأنا عخ 
ثسانية و أربعػف سشًا، وفي صجرىا ثبلثة قمػب؛ 
قمب مخكدؼ، وقمب لكل جشاح، وفي كل قمب 
أذيشاف وبصيشاف ودسامات، والبعػضة تسمظ جيازًا ال تسمكو الصائخات، تسمظ جياز استقباؿ حخارؼ، فيي تخػ 

حجاميا، ولكشيا تخػ األشياء بحخارتيا فقط، جياز استقباؿ حخارؼ، األشياء ال بأشكاليا، وال بألػانيا، وال بأ
حداسية ىحا الجياز واحج عمى ألف مغ الجرجة السئػية، أمامظ إنداف حخارتو تقجر بدبع و ثبلثيغ درجة وثبلث 
 أرباع، أؼ أقرى شيء ربع درجة، أو معطع الشاس نرف درجة، الحؼ يسمظ برخًا حادًا ربع درجة، أما البعػضة

 .فحداسية ىحا الجياز واحج عمى ألف مغ الجرجة السئػية
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والبعػضة تسمظ جياز تحميل، ما كل دـ يشاسبيا، 
يشاـ أخػاف عمى سخيخ واحج، تغخز خخشػميا في 
جدع األوؿ وتفحز الجـ، قج ال يعجبيا دـ األوؿ 
فتأخح مغ الثاني، لحلظ يشاـ أخػاف عمى سخيخ واحج 

ع البعػض، والثاني لع يدتيقع األوؿ وقج ممئ بمد
يمدع أبجًا، معيا جياز تخجيخ، فتخجر اإلنداف ثع 
تغخز خخشػميا في جدسو، فإذا انتيى مفعػؿ 
التخجيخ شعخ بمدعة بعػضة، فطشيا عمى يجيو 

فزخب يجيو األولى بالثانية بكل قػتو، ثع يفاجأ أف البعػضة في سقف الغخفة تزحظ عميو، ألنو عشجما شعخ 
فعػؿ التخجيخ، فسعيا جياز تخجيخ، معيا جياز تحميل، معيا جياز تسييع لمجـ، دـ اإلنداف سسج باأللع انتيى م

ال يدخؼ في خخشػميا، تسيع الجـ، وتخجر، وتفحز، معيا جياز استقباؿ حخارؼ، وعشجىا بخأسيا مئة عيغ، 
ت سكاكيغ، أربع سكاكيغ بفسيا ثسانية و أربعػف سشًا، برجرىا ثبلثة قمػب، أما خخشػميا فكقصخ الذعخة فيو س

عمى شكل مخبع، وسكيشاف في داخل السخبع، تمتئساف عمى شكل أنبػب المتراص الجـ، ىحه الدكاكيغ األربعة 
 تحجث جخحًا مخبعًا، ثع تشدؿ سكيشاف كل سكيشة نرف دائخة، تمتئساف عمى شكل أنبػب تسز الجـ.

 اآلف عشجما أنت تقخأ قػلو تعالى: 

 ْدَتْحِيي َأْف َيْزِخَب َمَثبًل َما َبُعػَضًة﴾﴿ِإفَّ َّللاََّ اَل يَ 
بعج اكتذاؼ السجيخ اإللكتخوني عخفشا قيسة ىحه 

 اآلية، فاآلية ىحه مغ اإلعجاز العمسي.

لحلظ هللا عد وجل جعل ىحا اإلعجاز شيادة لو، أف 
ىحا القخآف كبلمو، وأف الحؼ جاء بالقخآف رسػلو، 

دات الحدية ىحه الذيادة مدتسخة، أما جسيع السعج
الدابقة فػقعت وانتيت وأصبحت خبخًا يرجقو مغ 
يرجقو، ويكحبو مغ يكحبو، إذًا اإلعجاز العمسي 
شيادة هللا لسغ أتى بعج الشبي الكخيع إلى يـػ 
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 القيامة، أف ىحا القخآف كبلمو، وأف ىحا الشبي نبيو.

 األستاذ:
تفكيخه؟ لساذا يشجحب اإلنداف أحيانًا لذخز ما  ىحه الذػاىج ىل يسكغ أف تعكذ أيزًا في عقل اإلنداف وشخيقة

 فيعجبو حجيثو وال يشجحب لآلخخ مع أنو يكخر العبارات نفديا؟ ىل ىشاؾ مغ إعجاز عمسي يجخل في ىحا؟.

 الفخؽ بيغ اإلنداف السػصػؿ با واإلنداف السختدؽ بالجعػة :

 الجكتػر راتب:
ب وهللا أنا ىحا السػضػع لي اجتياد خاص فيو، يغم
عمى ضشي أنو صحيح، لكغ ال أجـد بحلظ، اإلنداف 
إذا تكمع بالحق وكاف مصبقًا لو، وكاف مخمرًا في 
أدائو، هللا عد وجل ييب لكبلـ ىحا اإلنداف قػة 
تأثيخ، ىحه ال تسمكيا ال أنت وال أنا، ىحه يسمكيا هللا 
عد وجل، أؼ يجعل القمػب تيفػ إليو، يجعل ىحا 

ا الكبلـ ذا تأثيخ كبيخ، الكبلـ مقبػاًل، يجعل ىح
أساس ذلظ التصبيق ىػ اإلخبلص، أما قج يتستع 
، وشبلقة لداف، وقجرة عمى التعبيخ، والتفشغ في التعبيخ، فيتمػ عمى الشاس  ًً اإلنداف بحىغ، بحاكخة قػية ججَا

سمكيا، لحلظ قج الشرػص واآليات واألحاديث، لكشو غيخ مصبق لسا يقػؿ، فيحه القجرة اإلليية في قػة التأثيخ ال ي
تجج إندانًا يتستع بأعمى درجات الفراحة، وليدت دعػتو مؤثخة، يأتي إنداف آخخ يتستع بالرجؽ والسحبة هلل عد 
وجل، لحلظ قالػا: قػؿ ألف في واحج، أؼ ألف إنداف محتخؼ في واحج ال يؤثخ، قػؿ ألف متكمع فريح المداف، 

لف، أؼ إنداف واحج يؤثخ بألف وألف ال يؤثخوف بػاحج، ىحا واضح الحجة، ال يؤثخوف بػاحج، وحاؿ واحج في أ
 الفخؽ بيغ اإلنداف السػصػؿ باهلل واإلنداف السختدؽ بالجعػة.

 األستاذ:
 السختدؽ بالجعػة الحؼ يتخحىا وضيفة وليدت دعػة؟
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 مغ يخمز فيسا يقػؿ ويصبق ما يقػؿ ييبو هللا قػة في التأثيخ :

 الجكتػر راتب:
ذافعي: ألف أرتدؽ بالخقز أفزل يقػؿ اإلماـ ال

مغ أف أرتدؽ بالجيغ، سسعت مخة قرة عغ بمج 
إسبلمي، قبل أربعيغ عامًا أعجمػا عالسًا كبيخًا، 
كانت الطخوؼ معقجة فجاؤوا لو بذيخ ليمقشو 
الذيادة، ىحا العالع تخؾ تفديخًا مغ أرقى التفاسيخ، 
وىحا اإلنداف عالع كبيخ، لكغ في ضخوؼ معيشة، 

عبلقة بيحه الطخوؼ اآلف، جاؤوا لو بذيخ  ليذ لشا
ليمقشو الذيادة بحدب القػانيغ لئبل يسػت كافخًا، 

 فقاؿ لو كمسة رائعة، قاؿ: أنا أمػت مغ أجل ال إلو إال هللا، أما أنت فتختدؽ بيا، مدافة كبيخة ججًا.
ىحه الجعػة إف لع تكغ خالرة ال فمحلظ السشتفع بالجعػة ال يؤثخ أبجًا، ىحه الجعػة ال تحتسل أف تذػبيا شائبة، 

يكتب هللا ليا الشجاح، فمحلظ الجعاة الحيغ يؤثخوف في الشاس قج يكػنػف غيخ اختراصييغ، بعس الجعاة الكبار 
 ليدػا مختريغ بالذخيعة، لكغ معخفتيع باهلل قػية ججًا، فمحلظ تخكػا أثخًا كبيخًا.

 ييبظ هللا قػة في التأثيخ، ال يسمكيا إال هللا، ىحه واحجة. أنا أقػؿ: أنت حيشسا تخمز فيسا تقػؿ وتصبق ما تقػؿ

 آيات اإلعجاز شيادة هللا لمبذخ أف ىحا القخآف كبلمو وأف ىحا الشبي رسػلو :

أحجث وحجة بالجرجة األولى، كأنظ جالذ ببيتظ، كل شي أمامظ، أنا أتيت بخحمة  777مثبًل: تخكب شائخة مػديل 
غ، أمامي أربعسئة قشاة، فكاف كل شيء ليذ معقػاًل إشبلقًا، فزائية، والكخسي مغ دبي إلى الذاـ قبل أسبػعي

 كأنظ جالذ بالبيت، فتخكب شائخة تفتح القخآف الكخيع تقخأ قػلو تعالى: 
 ﴿ َواْلَخْيَل َواْلِبَغاَؿ َواْلَحِسيَخ ِلَتْخَكُبػَىا ﴾

 [8]سػرة الشحل اآلية:
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خصخ درجة أولى، كل ما ي 777أنت راكب شائخة 
عمى بالظ مػجػد، تحب أف تشاـ تشاـ، تحب أف 

 تدتيقع، تقخأ مجمة، تتابع قشاة، ىشا جاءت 

 ﴿ َواْلَخْيَل َواْلِبَغاَؿ َواْلَحِسيَخ ِلَتْخَكُبػَىا ﴾
 ونكسل اآلية: 

 ﴿ َوِزيَشًة َوَيْخُمُق َما اَل َتْعَمُسػَف ﴾
 ]سػرة الشحل[

 ألنو كبلـ هللا، ىشا دخمت الصائخة، 

 ْخُمُق َما اَل َتْعَمُسػَف ﴾﴿ َويَ 
ىحا مغ اإلعجاز، لػ لع يكغ ىحه الديادة لسا كاف 

 كبلـ هللا، 

﴿ َواْلَخْيَل َواْلِبَغاَؿ َواْلَحِسيَخ ِلَتْخَكُبػَىا َوِزيَشًة َوَيْخُمُق 
 َما اَل َتْعَمُسػَف ﴾

عمع األجشة تصػر تصػرًا كبيخًا، وانتيى بو السصاؼ 
الحؼ يحجد جشذ الجشيغ  بعج مئات الدشيغ إلى أف

ذكخًا أو أنثى ليدت البػيزة، ولكشيا الحػيغ، تفتح 
 القخآف: 

ْوَجْيِغ الحََّكَخ َواأْلُْنَثى * ِمْغ ُنْصَفٍة ِإَذا ُتْسَشى ﴾  ﴿ َوَأنَُّو َخَمَق الدَّ
 [45]سػرة الشجع اآلية:

اء اليسغ جداه هللا خيخًا، وكشت في شيء ال يرجؽ، ىحا القخآف، بمغشي أف كبار عمساء العالع الغخبي، أحج عمس
زيارتو، أشمع ىؤالء العمساء عمى آية قخآنية، جاءت قبل ألف وأربعسئة عاـ تتػافق مع أحجث كذف عمسي، فأسمع 
عجد كبيخ، شيء ال يرجؽ، قخآف كخيع، ألف هللا عد وجل جعل إعجاز ىحا القخآف في بعس آياتو، فآيات 

 القخآف كبلمو، وأف ىحا الشبي رسػلو. اإلعجاز شيادة هللا لمبذخ أف ىحا
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 األستاذ:
مغ خبلؿ ىحا الصخح أيزًا يتكذف لشا أنو قجرة اإلنداف في أف يتفكخ في خمق هللا ضئيمة، ضعيفة، ألنو ال يعخؼ 

 كيف يعسل ىحا العقل، وكيف يفكخ أصبًل.

 جدع اإلنداف مغ آيات هللا الجالة عمى عطستو :

 الجكتػر راتب:
ؿ ميع ججًا، جداؾ هللا خيخًا، ىحا وهللا ىحا سؤا

الدؤاؿ، أؼ الذيء أصمو، أنت ترػر أنو خخج مغ 
الخجل حػيغ، أو خخج ثبلثسئة مميػف حػيغ في 
بعج المقاء الدوجي، حػيغ واحج دخل لمبػيزة، 

، بجماغو مئة و جشيشاً –تدعة أشيخ صار شفبًل 
أربعػف مميار خمية عربية سسخاء استشادية لع 

بعج، عمى قذخة الجماغ أربعة عذخ تعخؼ وضيفتيا 
مميار خمية قذخية، فييا الحاكخة، فييا السحاكسة، 

 فييا الترػر، فييا التخيل، الحاكخة مداحتيا بحجع حبة العجس، تتدع لدبعيغ مميار صػرة، الجماغ آية.
احتخافية  -ديجيتل -العيغ؛ في شبكية العيغ بالسيميستخ السخبع مئة مميػف مدتقبل ضػئي، وفي أحجث آلة رقسية 

غالية ججًا، ثسشيا بالسبلييغ، بالسميستخ السخبع عذخة آالؼ مدتقبل ضػئي، بالعيغ مئة مميػف مدتقبل ضػئي، مغ 
أجل أف تخػ رؤية صافية شفافة شفافية تامة، جعل هللا قخنية العيغ الصبقة الذفافة، ىحه الصبقة تتسيد عغ كل 

الذعخية بل بالحمػؿ، لػ تغحت باألوعية الذعخية لكشت تخػ ضسغ شبكة، أندجة الجدع، أنيا تتغحػ ال باألوعية 
 لكشيا الخمية األولى تأخح غحاءىا وغحاء جارتيا ويشتقل الغحاء إلييا عبخ الغذاء الخمػؼ، ترسيع مغ؟.
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ماء العيغ، بالعيغ يػجج ماء، ولػ سافخت إلى فشمشجا 
لػججت أف درجة الحخارة ىشاؾ تحت الرفخ، ماء 

لعيغ يبلمذ الجػ، اإلنداف يزع قبعة يغصي بيا ا
رأسو، يختجؼ قفازات بيجيو، جػارب صػؼ بخجميو، 
ثياب صػفية، ثياب داخمية صػفية، معصف، كل 
شيء مسكغ، لكغ عيشو ال يسكغ أف يغصييا 
بالقساش الرػفي، يسذي في الصخيق، فعيشو فييا 
ماء، الذيء البجييي أف ىحا الساء سيتجسج، وإذا 

الساء فقج الشاس ىشاؾ البرخ، أؼ كل أىل فشمشجا والدػيج والشخويج والجنسخؾ والقصب الذسالي يجب أف  تجسج
 يفقجوا برخىع، أودع هللا في ماء العيغ مادة مزادة لمتجسج. 

 ﴿ َسُشِخيِيْع َآَياِتَشا ِفي اآْلََفاِؽ َوِفي َأْنُفِدِيْع ﴾
 [53]سػرة فرمت اآلية:

 مغ جعل ىحا؟ 

ية، مغ آيات هللا الجالة عمى عطستو، الذبكية ال يديج حجسيا عغ ميمي وربع، مغ أجل أف تخػ ثسانية اآلف الذبك
 مبلييغ لػف، عيغ البذخية تدتصيع أف تسيد بيغ ثسانية مبلييغ لػف، قاؿ تعالى: 

 ﴿َأَلْع َنْجَعْل َلُو َعْيَشْيِغ ﴾
 ]سػرة البمج[

 الكػف مغ آيات هللا الجالة عمى عطستو :

خضشا أنشا انتقمشا مغ جدع اإلنداف إلى الدساء، بيغ األرض وبيغ أقخب نجع ممتيب أربع سشػات ضػئية، ماذا لػ ف
 تعشي ىحه الكمسة؟ 
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الزػء يقصع في الثانية الػاحج ثبلثسئة ألف 
كيمػمتخ، بالجقيقة ضخب ستيغ، بالداعة ضخب 
ستيغ، باليـػ ضخب أربع و عذخيغ، بالدشة ضخب 

ة و ستيغ، بأربع سشػات ضخب ثبلثسئة و خسد
أربع، ابشظ الرغيخ بآلة حاسبة خبلؿ دقيقتيغ 
يحدب لظ ىحا الخقع، وىػ بعج أقخب نجع ممتيب 
لؤلرض عجا الذسذ، ىحا الخقع لػ قدسشاه عمى 
ثػاني اليـػ لكانت سخعة الزػء، شيء محىل، لػ 

تاج إلى خسديغ مميػف عاـ حتى نقصع أردنا أف نقصع ىحه السدافة بسخكبة، كع سشة نحتاج؟ قج ال ترجؽ، نح
السدافة مغ األرض ألقخب نجع ممتيب عجا الذسذ، الذسذ بيششا و بيشيا ثساني دقائق ، أما ىحا الشجع فبعجه عشا 

 أربع سشػات ضػئية، لػ أردنا أف نرل ليحا الشجع بديارة أرضية الحتجشا إلى خسديغ مميػف عاـ.
ا أربعة سؤاؿ: متى نرل لشجع القصب؟ يبعج عش

ألف سشة ضػئية، كشا بأربع سشػات اآلف بأربعة 
آالؼ، السخآة السدمدمة بعجىا عشا يقجر بسميػني 
سشة ضػئية بعس السجخات بعجىا عشا يقجر بأربعة 

 و عذخيغ ألف مميػف سشة ضػئية.
 اآلف: 

﴿ َفبَل ُأْقِدُع ِبَسَػاِقِع الشُُّجػـِ * َوِإنَُّو َلَقَدٌع َلْػ 
 ِطيٌع ﴾َتْعَمُسػَف عَ 

 ]سػرة الػاقعة[

أستاذنا الجميل، بيغ األرض والذسذ مئة و ستة و خسدػف مميػف كيمػمتخ، يقصعو الزػء في ثساني دقائق، 
والذسذ تكبخ األرض بسميػف وثبلثسئة ألف مخة، أؼ يجخل إلى جػؼ الذسذ مميػف وثبلثسئة ألف أرض، 

 تعالى: وبيشيسا مئة و ستة و خسدػف مميػف كيمػمتخ، وفي قػلو 

َساِء َذاِت اْلُبُخوِج ﴾  ﴿ َوالدَّ
 ]سػرة البخوج[
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أحج أبخاج الدساء بخج العقخب، ىػ عمى شكل عقخب، أحج نجـػ ىحا البخج قمب العقخب، نجع صغيخ أحسخ 
متألق، اسسو قمب العقخب، ىحا الشجع الرغيخ األحسخ الستألق في بخج العقخب يتدع لمذسذ واألرض مع السدافة 

 ا اإللو العطيع يعرى؟ أال يخصب وده؟ أال تخجى جشتو؟ أال تخذى ناره؟. بيشيسا، ىح

 تعري اإللو وأنت تطيخ حبو ذاؾ لعسخي في السقاؿ ششيعُ 
 إف السحب لسغ يحػب يصيعُ  لػ كاف حبظ صادقًا ألشعتػو

 * * * 

 اآليات الخائعة في الكػف :

الحقيقة يػجج بالكػف آيات رائعة ججًا، مثبًل األرض 
حػؿ الذسذ في مدار إىميمجي )أؼ تجور 

بيزػؼ( دورة كل عاـ، وىحا الذكل لو قصخ أصغخ 
و قصخ أشػؿ، فإذا اتجيت األرض في مدارىا 
حػؿ الذسذ إلى القصخ األصغخ ضاقت السدافة 
بيشيا وبيغ الذسذ، وقانػف الجاذبية متعمق بالكتمة 
والسدافة، فكمسا كبخت الكتمة ازدادت الجاذبية، 

السدافة بيغ الكتمتيغ ازداد الجحب، فإذا وكمسا قّمت 
شالت السدافة قّل الجحب، فمػ بقيت ىحه األرض تسذي بدخعتيا الدابقة النجحبت إلى الذسذ، بفعل قرخ 
السدافة ما الحؼ يحرل؟ لػ أنيا انجحبت لمذسذ لتبخخت في ثانية واحجة، ما الحؼ يحرل؟ قاؿ: تخفع األرض 

 ة نابحة تكافئ القػة الجاذبية فتبقى عمى مدارىا، واآلية الكخيسة: سخعتيا ليشذأ مغ رفع الدخعة قػ 
َساَواِت َواأْلَْرَض َأْف َتُدواَل ﴾  ﴿ ِإفَّ َّللاََّ ُيْسِدُظ الدَّ

 [41]سػرة فاشخ اآلية:
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اآلف األرض وصمت إلى القصخ األصغخ، الذكل 
بيزػؼ، قصخ أشػؿ وقصخ أصغخ، كانت ىشا 

نيا بقيت عمى سخعة أصبحت ىشا، سشتابع، لػ أ
عالية لتفمتت مغ جاذبية الذسذ، وإف تفمتت 
أصبحت الحخارة صفخًا مصمقًا، مئتاف و سبعػف 
تحت الرفخ، النتيت الحياة، قاؿ األرض ىشا 
تخفس سخعتيا، ليشذأ مغ خفس الدخعة قػة نابحة 
أقل تكافئ القػة الجاذبة األقل فتبقى عمى مدارىا، 

 فإذا قخأت قػلو تعالى: 

َساَواِت َواأْلَْرَض َأْف َتُدواَل ﴾﴿   ِإفَّ َّللاََّ ُيْسِدُظ الدَّ
 يجب أف يقذعخ جمجؾ، معشى ىحا أف األرض تتحخؾ بيج هللا عد وجل. 

 ﴿ َوَما َقَجُروا َّللاََّ َحقَّ َقْجرِِه َواأْلَْرُض َجِسيعًا َقْبَزُتُو َيْػـَ اْلِقَياَمِة ﴾
 [67]سػرة الدمخ اآلية:

في نقصة دقيقة ججًا القسخ يجور حػليا، لػ أخحنا مخكد األرض ومخكد القسخ، وصمشا بيشيسا  اآلف ىحه األرض
بخط، ىحا الخط ىػ نرف قصخ الجائخة التي ىي مدار القسخ حػؿ األرض، نرف القصخ إذا ضخبشاه باثشيغ 

قسخ حػؿ البي نحرل عمى السحيط، فشحغ مغ نرف قصخ الجائخة التي ىي مدار ال 3.14صار القصخ، ضخب 
األرض نعخؼ محيط ىحه الجائخة، ونعمع كع كيمػمتخ يقصع القسخ في دورتو حػؿ األرض، ىحا في الذيخ، في 

 الدشة نزخب باثشي عذخ، بألف سشة نزخب بألف، تأتي اآلية الكخيسة: 

وَف ﴾  ﴿ َوِإفَّ َيْػمًا ِعْشَج َربَِّظ َكَأْلِف َسَشٍة ِمسَّا َتُعجُّ
 ]سػرة الحج[
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ء الحؼ ال يرجؽ أنظ إذا حدبت عجد الذي
الكيمػمتخات التي يقصعيا القسخ في رحمتو حػؿ 
 ، األرض في ألف عاـ، وقدستيا عمى ثػاني اليـػ
لكانت سخعة الزػء، و ىحا عسل أيشذتايغ حيشسا 
اكتذف أف الدخعة السصمقة في الكػف ىي سخعة 
الزػء، والشطخية الشدبية العسبلقة الذييخة التي 

ىيع الفيدياء أوردىا هللا في خسذ كمسات قمبت مفا
 بآية، 

 ﴿َوِإفَّ َيْػمًا ِعْشَج َربَِّظ ﴾
أؼ ما يقصعو القسخ في رحمتو حػؿ األرض في ألف عاـ، يقصعو الزػء في يـػ واحج، ىحه الشطخية الشدبية شيء 

 ال يرجؽ.

 األستاذ:
 اآلية القخآنية: 

ْنِذ ِإِف اسْ  َساَواِت َواأْلَْرِض َفاْنُفُحوا اَل َتْشُفُحوَف ِإالَّ ِبُدْمَصاٍف ﴾﴿ َيا َمْعَذَخ اْلِجغِّ َواإلِْ  َتَصْعُتْع َأْف َتْشُفُحوا ِمْغ َأْقَصاِر الدَّ
 ]سػرة الخحسغ[

 ىل ليحه اآلية عبلقة بسا تفزمتع بو؟ وىل الشفي ىشا عشجما قاؿ: 

 ﴿ اَل َتْشُفُحوَف ِإالَّ ِبُدْمَصاٍف ﴾
 قرج بو شيئًا ما محدػسًا؟

 كمسة مػاقع وحجىا لػ قخأىا عالع فمظ لخخ  ساججًا :

 الجكتػر راتب:
ال، نز اآلية أف الشفػذ مدتحيل إال بدمصاف، فالدمصاف ىشا سمصاف عمع، لسا جاؤوا بسخكبة فزائية وجعمػا جػىا 

كع قصعػا؟  الجاخمي كجػ األرض تسامًا، وانصمقت بدخعة أربعيغ ألف مايل بالداعة، وبمغت القسخ، نفحوا، لكغ
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قصعػا ثانية ضػئية واحجة، يقػؿ لظ: غدونا الفزاء، قصعػا ثانية ضػئية واحجة، بعج القسخ عغ األرض ثانية 
وربع فقط، عغ الذسذ ثساني دقائق، عغ أقخب نجع ممتيب أربع سشػات ضػئية، عغ القصب أربعة آالؼ سشة 

 ة و عذخوف ألف مميػف سشة ضػئية.ضػئية، السخأة السدمدمة مميػنا سشة ضػئية، أحجث مجخة أربع
ىحا الشجع الحؼ رصجناه، بعجه عشا يقجر بأربعة و 
عذخيغ ألف مميػف سشة، كيف تّع األمخ؟ كاف نجع 
في ىحا السكاف، أصجر ضػءًا، بقي الزػء يسذي 
بالفزاء الخارجي لسجة أربعة و عذخيغ ألف مميػف 
سشة حتى وصل إليشا، كع سخعة ىحا الشجع؟ مئتاف 

ربعػف ألف كيمػمتخ بالثانية، أيغ ىػ اآلف؟ كاف و أ
 في ىحا السكاف وتابع سيخه، تأتي اآلية: 

 
 ﴿ َفبَل ُأْقِدُع ِبَسَػاِقِع الشُُّجػـِ * َوِإنَُّو َلَقَدٌع َلْػ َتْعَمُسػَف َعِطيٌع ﴾

عشى ىحا أنو كاف ماذا يعشي السػقع؟ يعشي السػقع أف صاحب السػقع ليذ في السػقع، ىحا مػقع فبلف، فالشجع م
ىشا وتابع سيخه، لػ قاؿ هللا: بالسدافات بيغ الشجـػ ليذ قخآنًا، الشجع ليذ ثابتًا، فيحا الشجع سخعتو تقجر بسئتيغ و 
أربعيغ ألف كيمػمتخ بالثانية، أؼ سخعتو تقتخب مغ سخعة الزػء، كاف بيحا السكاف وأصجر ضػءًا إلى األرض، 

خارجي مجة أربعة و عذخيغ ألف مميػف سشة حتى وصل إليشا، أما الشجع ىحا الزػء بقي يسذي في الفزاء ال
 نفدو أيغ ىػ اآلف؟ لحلظ هللا تعالى قاؿ: 

 ﴿ ِبَسَػاِقِع الشُُّجػـِ ﴾
 وهللا كمسة مػاقع وحجىا لػ قخأىا عالع فمظ لخخ هلل ساججًا.

 األستاذ:
الى، وقجرتو الفائقة التي ال يسكغ أف تػصف وال بيحا التفريل الجقيق فعبًل اإلنداف يذعخ بعطسة هللا سبحانو وتع
 يسكغ أف يرجقيا عقل بديط دوف أف يتفكخ في محيصو.
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 هللا عد وجل عيغ الجيل بو عيغ العمع بو :

 الجكتػر راتب:
لحلظ قالػا: العجد عغ إدراؾ اإلدراؾ إدراؾ، مثبًل لػ وقفت أماـ البحخ الستػسط، وسألت كع لتخًا ىحا البحخ؟ أؼ 

تمقي بو عمى مدامع الدائل يجؿ عمى الجيل، الكبلـ الرحيح ال أدرؼ، لحلظ العجد عغ إدراؾ اإلدراؾ رقع 
 إدراؾ.

لحلظ قالػا: هللا عد وجل عيغ الجيل بو عيغ العمع بو، وعيغ العمع بو عيغ الجيل بو، إذا قمت ال أدرؼ فأنت 
 عالع، إذا كاف الدؤاؿ متعمقًا بحات هللا عد وجل.

 األستاذ:
يحا القجر ما الحؼ يذػب أبشاؤنا وبشاتشا وأخػانشا ب

أيزًا وأخػاتشا عشجما يديصخ عمى أدمغتيع بفكخ 
معيغ؟ فجأة يشقمب ذلظ السدمع إلى قشبمة مػقػتة 
تشفجخ في السدمسيغ، يبجأ بالتكفيخ ويشتيي 
بالتفجيخ، ميسا أخبختو، ميسا حجثتو، صار مديصخًا 

اذا َقِبل الكبلـ عميو، كيف تست العسمية يا تخػ؟ لس
 ولع يقبل ما يخخجو؟. 

 الذباب مدتقبل األمة و أمميا :

 الجكتػر راتب:
 .أقػؿ لظ قشاعتي في ىحا السػضػع: الذباب مدتقبل األمة، الذباب أمل األمة 

لكغ ىؤالء الذباب الصاقة الستفجخة في السجتسع، ىؤالء يحتاجػف ببداشة بالغة إلى بيت يدكشػنو، وزوجة، 
سل فقط، بيت وزوجة وفخصة عسل، وأؼ أمة ال تػفخ ليؤالء الذباب ىحه األشياء الثبلث فيشاؾ مذكمة وفخصة ع

كبيخة ججًا، ىحا الذاب نذأ في شخيق مدجود، ليذ لو زوجة، ال يػجج معو مثبًل تكاليف الدواج، وال فخصة عسل، 
فمتي: اإلباحية، التذجدؼ: التكفيخ ثع وال مدكغ، وال إيساف، ىػ أماـ تصخفيغ، تصخؼ تفمتي، وتصخؼ تذجدؼ، الت

التفجيخ بالزبط، ىحا رأّؼ، ىحا الذاب أمل األمة، مدتقبل األمة في شبابيا، فأؼ بمج، أؼ مجتسع، أؼ دولة، 
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يجب أف تيتع بيع اىتسامًا كبيخًا، أىع شيء أف تييئ 
ليع فخص عسل، لحلظ الحؼ يؤّمغ فخص عسل 
عسل  لمسػاششيغ إنداف عطيع ججًا، وكل فخصة

صار ىشاؾ زواج، ىيأ زواجًا لبشت، وىحا الذاب 
تدوج، وأنجب أوالدًا، وعاش حياة مدتقخة، ولػ كاف 

 الجخل قميبًل.
فمحلظ اإلنداف حجسو عشج هللا بحجع عسمو الرالح، 
فشحغ يجب أف نذجع إنذاء معامل، إنذاء مػارد 

و فخصة عسل، وزواجًا، ومدكشًا، ليذ رزؽ، حتى يعسل الذباب، ىحا رأيي الذخري، الذاب يجب أف تػفخ ل
 شخشًا أف يكػف ممكًا بل البأس إف كاف أجخة، وإف وفخت ىحه األشياء انعجـ االضصخاب عشج ىحا الذاب.

 األستاذ:
لكغ الحيغ يديصخوف عمييع أحيانًا ىع ال يعصػف ىحه القزايا يقػؿ لو: أنت ستتدوج بالحػر العيغ بعج دقائق، ىػ 

 ا، السذكمة في أسمػب الجعػة.ال يدوجو في الجني

 بصػلة الحكػمات أف تدتػعب الذباب وتػضفيع في مجاالت إبجاعية :

 الجكتػر راتب:
أقػؿ لظ كمسة أخخػ: أنا رأيي عشجما يتبشى البمج 
اإلسبلـ الػسصي ال يدسح ليحه األقبية أف تبث ىحه 
األفكار، أما إذا كاف البمج لع يتبَغ اإلسبلـ إشبلقًا، 

مػقفًا سمبيًا فيحه األقبية تشذط، فأنا أريج بل وقف 
أعصي الذباب اإلسبلـ  -أنا كحكع -أف أعصي

الػسصي، ىحا إسبلـ متػازف، كسا جاء بو الشبي 
عميو الربلة والدبلـ، أما حيشسا يغيب عغ الذاب 
اإلسبلـ الػسصي فيتصخؼ، يتصخؼ لدببيغ، األوؿ: 
ت عبخ عشيا بيحا التصخؼ، ىي مذكمة مػجػدة بالعالع كمو، أنا ما وجج اإلسبلـ الحقيقي، والثاني: عشجه مذكبل
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أقػؿ: اإلسبلـ يذبو الَشَفذ لئلنداف، أنت بحاجة لمتشفذ بأؼ مكاف، وكسا أف ىحا الذاب إنداف لو حاجات، إف 
لبيت ىحه الحاجات صار معظ قػة كبيخة، الذباب قػة كبيخة ججًا، بصػلة الحكػمات أف تدتػعب ىؤالء الذباب، 
 وأف تفجخ شاقاتيع، وأف تػضفيع في مجاالت إبجاعية، أما حيشسا ييسل الذباب، أنا أرػ أف ىحا يعج مذكمة كبيخة.

 األستاذ:
 وأيزًا ال يػجج مغ يبرخىع بأمػر ديشيع وبقػة اإليساف.

 البصػلة أف نعير اإلسبلـ الحي عاشو الشبي العجناف نفدو :

 الجكتػر راتب:
مدتبرخيغ، متفيسيغ، وسصييغ، استػعبػا الثقافة السعاصخة، فيسػا الجيغ فيسًا حقيقيًا،  لحلظ نحغ بحاجة إلى دعاة

 .فيسػا الجيغ حياة، فيسػا الجيغ عسبًل، ما فيسػا الجيغ زىجًا أو الجيغ عجوانًا، أو الجيغ تكفيخًا 
ىحه كميا تصخفات، أنا أرػ أف الشبي عميو الربلة 

يجو في الحياة والدبلـ جاء باإلسبلـ الحقيقي، مش
ىػ اإلسبلـ، فمسا جاء بعجه ُأناس اىتسػا بالشرػص 
الذخعية فقط، واألحكاـ الفقيية، وغفمػا عغ عطسة 
ىحا الجيغ، وعغ مبادغ ىحا الجيغ، وعغ كساالت 
ىحا الجيغ، وعغ مقاصج ىحه الذخيعة، وبقػا في 
األحكاـ الفقيية، وأحكاـ الػضػء، واالستشجاء، 

الجيغ لجرجة غيخ معقػلة،  واالستبخاء، لسا ضغط
صار مخفػضًا عشج الذباب، لحلظ جاء بعجىع أناس اىتسػا بالقمب وباإلقباؿ عمى هللا، وأىسمػا الذخيعة، تصخفػا 
تصخؼ الرػفيػف، جاء الصخؼ اآلخخ أعاد السػضػع إلى الشرػص، لكغ أغفل القمب، جاء االتجاه الثالث، فأنا 

 ًا قابمو تصخفًا، أما البصػلة أف نعير اإلسبلـ الحؼ عاشو الشبي العجناف نفدو.الحؼ أراه أف بكل مخحمة ىشاؾ تصخف
 لحلظ سئل الشبي الكخيع في بعس إيجابياتو، قاؿ: 

 قاؿ: ما أنا عميو وأصحابي (( -))إف أمتي ستفتخؽ عمى ثبلث وسبعيغ فخقة ػ ما الفخقة الشاجية؟ 
 ]أخخجو التخمحؼ عغ عبج هللا بغ عسخو بغ العاص[
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شيج الشبي الكخيع جسع بيغ الجنيا واآلخخة، جسع بيغ حاجات الجدع وحاجات الشفذ، في مشيج متػازف، متكافئ، م
 مشيج معتجؿ، مشيج وسصي، مشيج ممخرو الجيغ ىػ الحياة.

 األستاذ:
يشتيي  بارؾ هللا فيكع دكتػر، في ختاـ ىحا المقاء الحؼ ما كشت أريج أف يشتيي أصبًل ولكشيا سشة الحياة، الػقت

دوف أف نذعخ بو، فإذا ما قجرناه حق تقجيخه أيزًا ربسا ندتفيج مشو، ما ىي الشريحة التي تقجمػنيا في ختاـ ىحا 
 المقاء لذباب األمة وكحلظ أيزًا لمعمساء وأسمػب الجعػة الػسصي الحؼ يرل إلى قمػب الشاس؟

 أسمػب الجعػة الػسصي الحي يرل إلى قمػب الشاس :

 الجكتػر راتب:
وهللا أنا أرػ أف عبئًا كبيخًا ممقى عمى عاتق العمساء 
حيشسا يقجمػف الجيغ عمى أنو أحكاـ فقيية فقط، أو 
عمى أنو تجاوزات لمقػانيغ، كخامات، ومشامات، 
وأحػاؿ، ال أقبل ىحا وال ذاؾ، أنا أريج الجيغ الحؼ 
جاء بو الشبي الكخيع، الحؼ يعتسج عمى الكتاب 

، وعمى فيع الكتاب والدشة فيسًا والدشة اعتسادًا كمياً 
عسيقًا مخنًا يتشاسب مع العرخ، وأف نصبق ىحا 
الجيغ، حتى نقصف ثساره، حيشسا ال نصبق الجيغ، 

ونتحجث بو، ىشاؾ مغ يعاديشا كثيخًا، أما إذا شبقشا ىحا الجيغ فتصبيق ىحا الجيغ يبيغ الثسار اليانعة عشجئٍح يقبل 
 الشاس عميو.

ية لع تتكمع بالجيغ وال كمسة، لكشيا شبقت ىحا الجيغ، أقشعػا بيحا اإلسبلـ أعجاء الجيغ، أنا ىحا بعس الببلد اإلسبلم
إيساني، فاإلنداف عشجه ميداف دقيق، لو صجيق مدمع، صادؽ، أميغ، مخمز، متفػؽ، مشزبط، شيء عطيع، أما 

، والبيت غيخ إسبلمي، ىشاؾ شعار إسبلمي وإىساؿ بالعسل، ىشاؾ شعار إسبلمي، واألوالد غيخ مشزبصيغ
والدوجة غيخ مشزبصة، والكدب فيو شبية، فانتيى بيحه الصخيقة، ىحا تشاقس، التشاقس خصيخ ججًا، أنا أقػؿ 
كمسة دائسة: الغخب مع األسف الذجيج أفزل مدػؽ ألسػأ بزاعة، ونحغ مع األسف األشج أسػأ مدػؽ ألفزل 
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 بزاعة.
 األستاذ:

 ظ أيزًا اختدلت كل السعاني والجالالت.عبارة جسيمة ججًا، اخترخت وكحل

 خاتسة و تػديع :

، إال أف نذكخكع شكخًا ربسا ال يدتصيع لداني أف يرفو،  ًً إذًا فزيمة الجكتػر ال يدعشا في ختاـ ىحا المقاء شبعًا
مغ  لكششي سأقػؿ أسأؿ هللا تعالى أف يشفع بكع اإلسبلـ، ويشفع بكع أمة اإلسبلـ، ويشفع بكع كل مغ يخيج العمع

 السدمسيغ وغيخ السدمسيغ.
 الجكتػر راتب:

 وأنا شاكخ أيزًا ليحا البمج الصيب الحؼ استزافشا.
 األستاذ:

بارؾ هللا بكع وعافاكع، مذاىجيشا الكخاـ أيشسا كشتع 
لعمكع تابعتع معشا مجخيات ىحا المقاء الذيق الحؼ 
ما كشا نخيج أف يشقزي لػال أف الػقت داىسشا، ففيو 

الحكسة، وفيو التجبخ، وفيو أيزًا  الخضا، وفيو
إعساؿ نعسة العقل فيسا سخخه هللا سبحانو وتعالى 
لشا، وفيسا ىيأه لبشي اإلسبلـ، وفيسا ىيأه في ىحه 
األرض، وفيسا خمقو بالكػف كمو، نعسة مغ هللا 
تعالى ما عميشا إال أف نتفقو في أمػر ديششا، وأف 

سصية السعتجلة التي تحببشا في ديششا، وتحببشا أيزًا بالشعع، حتى نشيل العمع مغ مشبعو الرحيح، مغ مشبع الػ 
ندتصيع أف ندػؽ بزاعتشا تدػيقًا راقيًا يميق بعطسة ىحا الجيغ، الحؼ أراده هللا سبحانو وتعالى لمبذخية جسعاء، 

 رحسة لمعالسيغ.
حا المقاء إال أف أشكخ باسسكع أخػة اإليساف، مذاىجيغ قشاة اإليساف الفزائية، أيشسا كشتع ال يدعشي في ختاـ ى

جسيعًا فزيمة األستاذ الجكتػر دمحم راتب الشابمدي، أستاذ اإلعجاز العمسي في الكتاب والدشة، شكخًا جديبًل عمى 
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ىحا الػقت الحؼ مشحشا إياه مغ وقتو الثسيغ، ىحه الفخصة الثسيشة التي استفجنا وإياكع مغ خبلليا، نذكخه باسسكع 
 مقاكع، ندتػدعكع هللا الحؼ ال تزيع ودائعو.جسيعًا، وإلى أف ن

 والدبلـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الصخيق إلى معخفة هللا تعالى( :  3 - 3)  الجرس

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 أييا اإلخػة الذباب:
فإنظ تتفانى في شاعتو، لكشظ إف عخؼ األمخ ولع أصل الجيغ معخفة هللا، ألنظ إف عخفت هللا ثع عخفت أمخه 

تعخؼ اآلمخ فإنظ تتحايل لتجج شخيقة تتيخب فييا مغ أمخه. لحلظ قيل: )ال تشطخ إلى صغخ الحنب ولكغ انطخ 
 .إلى عطسة مغ عريت ( 

 :وأما الصخيق إلى معخفة هللا تعالى ففي ثبلثة بشػد
 قػلو تعالى: مغ خبلؿ التفكخ في آياتو الكػنية ) خمقو ( ل -1

َساَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتبَلِؼ المَّْيِل َوالشََّياِر آَلََياٍت أِلُوِلي اأْلَْلَباِب، الَِّحيَغ يَ  َ ِقَياًما َوُقُعػًدا ﴿ِإفَّ ِفي َخْمِق الدَّ ْحُكُخوَف َّللاَّ
َساَواِت َواأْلَْرِض َربَّشَ   ا َما َخَمْقَت َىَحا َباِشبًل ُسْبَحاَنَظ َفِقَشا َعَحاَب الشَّاِر﴾َوَعَمى ُجُشػِبِيْع َوَيَتَفكَُّخوَف ِفي َخْمِق الدَّ

 )سػرة آؿ عسخاف(

مغ خبلؿ تجبخ آياتو القخآنية ) كبلمو ( لقػلو  -2
 تعالى : 

ـْ َعَمى ُقُمػٍب َأْقَفاُلَيا ﴾  ﴿ َأَفبَل َيَتَجبَُّخوَف اْلُقْخَآَف َأ
 )سػرة دمحم(

يشية ) أفعالو ( مغ خبلؿ الشطخ في آياتو التكػ  -3
 لقػلو تعالى : 

﴿ُقْل ِسيُخوا ِفي اأْلَْرِض ُثعَّ اْنُطُخوا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة 
ِبيَغ ﴾  اْلُسَكحِّ

 )سػرة األنعاـ(

ولكي تتحقق مغ معخفة هللا تعالى وتؤمغ بو إيسانًا يقيشيًا يحسمظ عمى شاعتو ال بج مغ مجاىجة الشفذ، إذ إف 
أ في الكتب وال تكفي فييا الجراسة، بل ال بج فييا مغ جيج شخري مخكد بغية تحريل معخفة هللا تعالى ال ُتقخ 
 العمع باهلل تعالى.



الصخيق إلى معخفة هللا تعالى( :  3 - 3)  الجرسانفصم انرابع :   Page 287 

 قاؿ تعالى : 

ـْ َمْغ ُىَػ َقاِنٌت َآَناَء المَّْيِل َساِجًجا َوَقاِئًسا َيْحَحُر اآْلَِخَخَة َوَيْخُجػ َرْحَسَة َربِِّو ُقْل َىْل َيْدتَ  ػَف َوالَِّحيَغ ِػي الَِّحيَغ َيْعَمسُ ﴿َأ
 اَل َيْعَمُسػَف ِإنََّسا َيَتَحكَُّخ ُأوُلػ اأْلَْلَباِب﴾

 )سػرة الدمخ(

ففي ىحه اآلية الكخيسة سّسى هللا تعالى مغ يسزي ليمو بيغ يجؼ هللا عد وجل، وىػ يخذى عحاب هللا ويخجػ 
 رحستو سساه عالسًا ألنو وصل إلى أعمى درجات العمع وىي العمع باهلل تعالى. 

وحتى يكػف ذلظ ال بج مغ البجء بالخصػة األولى في شخيق تمظ السعخفة العطيسة وذلظ ببخنامج يػمي يشبغي 
 السػاضبة عميو :

بجايتو قياـ الميل : ألنو دأب األنبياء والرالحيغ في شخيقيع إلى هللا تعالى، فالميل ىػ وقت الخمػة بالحبيب، تخخج 
والخذية...تكتب الخسائل بالجمػع ليحسميا نديع األسحار إلى مغ قاؿ: ىل فيو معاني الحؿ واالنكدار واالفتقار 

 مغ سائل فأعصيو ؟

ما أحبلىا مغ لحطات إنيا لحطات االنكدار 
والشجـ، واستذعار الفقخ والحاجة إلى مغ بيجه 
ممكػت كل شيء ما أحبلىا مغ لحطات تدتذعخ 
فييا قخبظ مغ مػالؾ، وتدتشذق فييا نديع 

أحبلىا مغ لحطات وأنت تشطخ في األسحار، ما 
الداعة فتجج أف الػقت قج حاف، وأف الدائميغ قج 
بجؤوا بتقجيع الصمبات فتشفس الشـػ عغ وجيظ، 
وتدخع إلى السحخاب تتحلل لسػالؾ، وتدألو مدألة 

السدكيغ، وتدتغيث بو استغاثة الدقيع تعػد فييا إلى أصل ضعفظ وتشدى عػارض قػتظ، تمح في الجعاء، 
 ؼ الجمػع لعمو يخػ صجقظ وفقخؾ ومدكشتظ فيعصيظ مغ خدائشو، أتخاه يخدؾ عغ بابو وما أيقطظ سػاه وتحر 

قل : نعع يا رب، أنا الدائل فأعصشي، أنا السدتغفخ فاغفخ لي وأنا العارؼ فاكدشي وأنا الجائع فأشعسشي، وأنا 
 ل فأعدني، وأنا الزعيف فقػني. الزاؿ فاىجني وأنا الحائخ فأرشجني، وأنا الفقيخ فأغششي، وأنا الحلي
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أدمغ قخع الباب وقل عبيجؾ بفشائظ، فقيخؾ بفشائظ، مدكيشظ بفشائظ......ألّح في دعائظ واستغث بسػالؾ استغاثة 
 السذخؼ عمى الغخؽ وفخ إليو فخار الخائف الػجل.

 أخي الذاب:

 قج جخبت مخارًا لكششي لع أستصع.لعمظ تدألشي: وكيف لي أف أقـػ الميل وما ىي الػسائل السعيشة عمى ذلظ؟ ف
 في السقالة القادمة سأحاوؿ أف أجيب عمى سؤالظ بسا ييدخ هللا والدبلـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الفرل الخامذ : الذباب و األصجقاء

 ( : العبلقة بيغ االصجقاء 2 - 1)  الجرس

   و تقبل اآلخخ الختبلؼ( : ثقافة ا 2 - 2)  الجرس
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 الفرل الخامذ : الذباب و األصجقاء

 ( : العبلقة بيغ االصجقاء 2 - 1)  الجرس

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالسيغ ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، بتحية اإلسبلـ نحييكع ، 
عميكع ورحسة هللا وبخكاتو ، وأىبًل ومخحبًا بكع مذاىجيشا الكخاـ ، سشتحجث في ىحه الحمقة نحغ وإياكع عغ  الدبلـ

السمفات التي تداىع في بشاء الفكخ لمذباب ، في بشاء أمة الشرخ والتحخيخ بحػؿ هللا ، أرحب بفزيمة العالع 
 شيخشا .الخباني األستاذ الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، حياكع هللا 

 الجكتػر راتب :

 بارؾ هللا بكع ونفع بكع . 

 السحيع: 
سيتسحػر حجيثشا في ىحه الحمقة عغ العبلقة مع األقخاف ، عبلقتشا نحغ الذباب مع بعزشا البعس ، وعغ عبلقة 
الفتيات بيغ بعزيغ البعس ، فبعس األصجقاء ال يخػ جساؿ الجنيا إال مغ عيػنيع ، وبعزشا قج تقػقع عمى 

الرجيق ، اختدؿ كل األشخاص في الحياة في صجيق واحج ، فأيغ الرػاب وأيغ الخصأ ؟ إلى أؼ درجة ذلظ 
يسكغ أف يكػف دور األصجقاء في بشائشا ؟ وماذا نأخح مشيع وماذا نعصييع ؟ أسئمة كثيخة يجور الحػار فييا مع 

 ه الحياة ؟ الذيخ دمحم راتب الشابمدي ، مخحبًا بكع شيخشا ، ما أىسية الرجيق في ىح
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 بصػلة األب و األـ أف يعمسػا أصجقاء أوالدىع :

 الجكتػر راتب :

بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالسيغ ، والربلة والدبلـ عمى سّيجنا محّسج ، وعمى آؿ بيتو الصيبيغ 
عّشا وعشيع يا رّب العالسيغ ،  الصاىخيغ ، وعمى صحابتو الغخ السياميغ ، أمشاء دعػتو ، وقادة ألِػَيِتو ، وارَض 

 الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل والػىع ، إلى أنػار السعخفة والعمع ، ومغ ُوحػؿ الذيػات إلى جّشات القخبات .

إجابة عغ سؤالظ الصيب والسيع أقػؿ : إف نياية 
العمـػ الشفدية يتبيغ أف تأثيخ األب واألـ واألخػة 

خالة وشيخ السدجج الكبار والعع والخاؿ والعسة وال
وخصيب الجسعة ومجرس التخبية اإلسبلمية كل 
ىؤالء الخمػز التػجييية في حياة الذاب تأثيخىع ال 
يديج عغ أربعيغ بالسئة بيشسا تأثيخ الرجيق يرل 
إلى ستيغ بالسئة ، فالبصػلة في األب أف يعمع يقيشًا 
مغ ىػ صجيق ابشو ، وأف تعمع األـ يقيشًا مغ ىي 

ا ، ألف ىحا التأثيخ قػؼ ججًا ، وىشاؾ آالؼ القرز التي تفيج أف سبب ىبلؾ ىحا الذاب ىع صجيقة ابشتي
 أصجقاؤه . 

 السحيع: 
 وبالسقابل سبب صبلحو الفكخؼ والدمػكي ، ستػف بالسئة ندبة عالية ججًا .

 الجكتػر راتب : 

 )) ال ُتَراِحْب ِإال ُمْؤِمشا ، وال يأُكْل َشَعاَمَظ ِإال َتِقّي ((
 أبػ داود والتخمحؼ عغ أبي سعيج الخجرؼ []

 السحيع: 
 شيخشا ما السقرػد ال تراحب إال مؤمشًا ؟ 
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 العبلقة الحسيسة يشبغي أف تكػف مع السؤمغ :

 الجكتػر راتب :

الحقيقة ىشاؾ عبلقات مشػعة ، عبلقات عسل ، عبلقات جػار ، عبلقات زمالة ، ىشاؾ عبلقات كثيخة ، عبلقات 
سغ دواـ ، تمتقي مع مجرس زميمظ ، مع السجيخ العاـ ، لو شمبات محجدة تؤدييا ، فعبلقات العسل محجودة ض

العسل ال ترسع مع العبلقات الحسيسة ، عبلقات الجػار ال ترشف مع العبلقات الحسيسة ، عبلقات الدمالة ال 
، والدمالة عبلمات ، والجػار ترشع مع العبلقات الحسيسة ، عشجنا عبلقات جػار وقخابة وزمالة ، القخابة عبلقات 

 عبلمات وعبلقات ، لكغ الذيء الحؼ يؤثخ ىػ العبلقات الحسيسة ، بيغ صجيقيغ أو بيغ صجيقتيغ .

 السحيع: 
أفيع مغ كبلمظ شيخشا أف وصية الشبي صمى هللا 
عميو وسمع أف تكػف الجائخة األولى مغ األصجقاء 

ع الػقت األشػؿ ، ىؤالء الحيغ نقزي معي
، لكغ ال يسشع أف يكػف لجؼ أصجقاء أياـ ػف السؤمش

 الجراسة أو العسل عمى اختبلؼ مدتػاىع الجيشي .

 الجكتػر راتب :

 

حاليًا زمبلء العسل ، األقخاف ، األتخاب ، الجػار ، ىشاؾ عبلقة جػار ، عبلقة قخابة، عبلقة زمالة ، أما العبلقة 
 لى : الحسيسة فيشبغي أف تكػف مع السؤمغ والدبب قػلو تعا

ْشُيْع ُتِخيُج ِزيَشَة اْلَحَياِة ﴿ َواْصِبْخ َنْفَدَظ َمَع الَِّحيَغ َيْجُعػَف َربَُّيع ِباْلَغَجاِة َواْلَعِذيِّ ُيِخيُجوَف َوْجَيُو َواَل َتْعُج َعْيَشاَؾ عَ 
ْنَيا َواَل ُتِصْع َمْغ َأْغَفْمَشا َقْمَبُو َعغ ِذْكِخَنا َواتََّبَع َىَػاُه َوَكافَ   َأْمُخُه ُفُخًشا ﴾ الجُّ

 [ 28] سػرة الكيف: 
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 السحيع: 
أنا كذاب أدرس في الجامعة ؛ الجائخة األولى مغ األصجقاء أعتقج أف مدتػاىع اإليساني مختفع يحكخني باهلل ، 
يرمػف الرمػات الخسذ ، يؤدوف الفخائس ، يجتشبػف الشػاىي ، لكغ ال يسشع أف يكػف لجؼ أصجقاء غيخ 

كتػر ذكخت نقصة ميسة أف األب واألـ عمييع أف يختاروا األصجقاء ، والػاقع اليـػ نقػؿ : إف قمة ممتدميغ ، أنت د
مغ اآلباء واألميات يدتصيعػف أف يتجخمػا في حياة ابشيع ويختاروا لو الرجيق ، لجيشا نػع مغ أنػاع االستقبللية 

 ؟ في اختيار األصجقاء ، فإذا كشا نحغ مغ نختار ما ىي نريحتظ دكتػر

 الحكسة في التعامل مع االبغ :

 الجكتػر راتب :
 العب ولجؾ سبعًا ، وأدبو سبعًا ، وراقبو سبعًا ، ثع اتخؾ حبمو عمى غاربو .

 السحيع: 
 ىل ىحا حجيث ؟
 الجكتػر راتب :

حكسة ، ولكغ العمع يػافق عميو ، العب ولجؾ سبعًا 
، درسشا بعمع الشفذ أف الصفل يحتاج أف يزع إلى 

و أو أبيو في اليـػ حػالي عذخيغ مخة ، صجر أم
غيخ األكل والذخب والتشطيف ، الصفل عشجه حاجة 
أف يزع ، فيحتاج الصفل أف يزع إلى صجر أمو 
أو أبيو حػالي عذخيغ مخة ، بل إف األـ التي 
تخضع ابشيا بقدػة ، بكى كثيخًا وعشجىا ضيػؼ 
أرضعتو بقدػة ىحا لو أثخ مدتقبمي في حياة الصفل 

عبو سبعًا وأدبو سبعًا وراقبو سبعًا ، صار مخاىقًا إف عاممتو ككبيخ يخيب ضشظ ، وإف عاممتو كصفل يخيب ، فبل
 ضشظ ، عسخ محيخ ، وراقبو سبعًا ، ثع اتخؾ حبمو عمى غاربو .
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 السحيع: 
: قج  شيخشا عمى اليامر كثيخًا ما ندسع مغ بعس األشخاص أنو كاف يأخح ابشو إلى شيخو و عسخه شيػر فيقػؿ

 تأخخت يجب أف تأتيشي بو وىػ في بصغ أمو . 

 االنتباه إلى أخصخ سّغ في حياة األبشاء :

 الجكتػر راتب :

أنا سأقػؿ لظ كبلمًا عمسيًا ، مغ أوؿ يـػ بالػالدة إلى سغ الدابعة يقتبذ عاداتو ، تقاليجه ، خبخاتو ، مياراتو ، 
 .عة الػالدة إلى سغ الدابعة قجراتو ، كل شيء تتسشاه في ابشظ يأخحه مشظ مغ سا

والحؼ كتب ىحا البحث العمسي الجقيق اعتسج عمى 
ؿ : وبعج ىحا الدغ العػض أقػاؿ العمساء قا
، نحغ قج نيسل أوالدنا في ىحه الدشػات بدبلمتظ

الحخجة ندتيقع وقج ابتعجوا عشا، وقج اتخحوا مثبًل 
أخخػ غيخ مثل األب واألـ ، فيحا الذيء ، مثبًل 

اآلف ولج بكى فيػ جائع أرضعتو ، بكى الصفل 
غيخ نطيف نطفتو ، اآلف بكى إذا حسمتو أنت 
أسأت لو ، إذا لع يكغ لو أؼ حاجة وبكى يشبغي أال 

تحسمو ، مغ أوؿ يـػ يػلج إلى سغ الدابعة ىحا أخصخ سغ بحياة األبشاء ، مع األسف الذجيج الذجيج أف الشاس 
األب وقج فػجئ أف االبغ ليذ عمى شاكمتو ، وال يؤمغ بالقيع التي آمغ ييسمػف أبشاءىع بيحه الدشػات ، يرحػ 

، كبار السخبيغ لمتعميع االبتجائي بيا األب ، وال يتبع سبيل أبيو ، لحلظ اآلف في بعس الجوؿ الستقجمة ماديًا ، تفخز
صبلب ، وقج يتكمع بكبلـ وفي الجوؿ الشامية االبتجائي أؼ إنداف يحسل أقل شيادة يربح معمسًا ، قج يجخغ أماـ ال

 ال يميق بعسمو كسعمع ، كل أخصاء السعمع تتدخب إلى األوالد .
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 السحيع: 
دكتػر ودور األىل ميع ، اآلف أصبحػا شبابًا وكبارًا وليع القجرة الذخرية عمى اختيار الرجيق ، ما ىي 

 مػاصفات الرجيق الجيج ؟ 

 بصػلة اإلنداف في بيتو :

 الجكتػر راتب :

عمى األب أال يكػف عشيفًا ، أقشع وال تقسع ، واألـ ليدت عشيفة ، والعبلقة التي بيغ األـ وابشتيا عبلقة  أواًل :
صجاقة ، والعبلقة بيغ األب وابشو عبلقة صجاقة ، االبغ يبػح ألبيو ببعس مذكبلتو ، ويدتسع إلى الجػاب 

لتػجيو أباح ألبيو بسذكبلتو لدسع ا الرحيح ، أما إذا كاف ىشاؾ قسع فيخفي عشو كل مذكبلتو ، ولػ أنو
، لكغ شجة األب في البيت ، أنا أقػؿ كمسة دقيقة ججًا : ىحا األب يجخل إلى البيت ويخخج ، يػجج أسخة الرحيح

، يزخب العيج بجخػؿ أبييا إلى البيت ، و أسخ أخخػ العيج في خخوجو ، األب العشيف القاسي ، كبلمو قاس ، قج
 ا الشبي الكخيع فقج قاؿ : قج يذتع ، قج يدب ، أم

 ))خيُخُكع خيُخُكع ألْىِمِو((
 ] التخمحؼ عغ عائذة أـ السؤمشيغ[

بصػلتظ في البيت ، قيسة استقامتظ في البيت ، 
ألنظ خارج البيت أنت حخيز عمى مرمحتظ ، قج 
تتأنق ، وتتعصخ ، وتمبذ ثيابًا جيجة ، ترافح وقج 
عة مغ تبتدع ، وقج تخحب ، كل ىحه األخبلؽ ناب
 مرمحتظ ، لكغ أيغ األخبلؽ الحقيقية ؟ 

 ))خيُخُكع خيُخُكع ألْىِمِو، وأنا خيُخُكع ألْىِمي((
 ] التخمحؼ عغ عائذة أـ السؤمشيغ[

إذًا إذا كاف األب مشزبصًا في البيت ، ال يػجج عشجه كبلـ بحؼء أبجًا ، كبلمو كمو مشزبط ، يعامل أوالده 
 ، البيت العامخ بالحب ىحا البيت ىػ البيئة السشاسبة لتخبية األوالد . كأصجقاء ، تعامل بشاتيا كرجيقات 

 السحيع: 
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البيت الحؼ يحتػؼ أوالده ويخبييع تخبية سميسة يجعميع أقػياء ، ىؤالء الذباب يسكشيع أف يختاروا األصجقاء ، اآلف 
 دكتػر نريحتظ لمذباب والبشات في اختيار صجيقي ، ما ىي السػاصفات ؟ 

 الرجيق الجيج : مػاصفات

 الجكتػر راتب :

يا سيجؼ عشجؼ لعبة اسسيا شج الحبل ، فيحا االبغ 
الػاعي لو صجيق في الجامعة صاحبو ، فإذا شعخ 
أنو شّج إليو ، شّج إلى عادات ال تخضي هللا ، شّج 
إلى مداح فاحر ، شّج إلى عبلقات مع البشات ، 
،  إذا شّج ىحا الذاب إلى صجيقو فاألولى أف يقصعو
أما إذا كاف الذاب إيجابيًا فيشبغي أف يمدمو ، 
والراحب اآلخخ إذا صاحب صاحبًا وشجه إلى 

عبلقة شّج ، مغ  الجيغ يشبغي أف يمدمو، ىحه العبلقة
 ؟ الذّج اإليجابي يبارؾ ىحه الرجاقة ، والذج الدمبي يعتخض عمى ىحه الرجاقة .الحؼ يذّج اآلخخ

 السحيع: 
اختيار الرجيق الجيج والشاجح تتعمق فقط بالسدتػػ الجيشي أـ بالصبقة االجتساعية و  شيخشا ىل تعتقج أف شخوط
 السدتػػ التعميسي أيزًا ؟

 ضخورة التكافؤ بيغ األصجقاء في كل السدتػيات :

 الجكتػر راتب :
عمسي ، الثقافة وهللا نز عمييا الفقياء ال سيسا في الدواج ، التكافؤ ، التكافؤ في السدتػػ الثقافي ، السدتػػ ال

 غيخ العمع ، في السدتػػ األخبلقي ، في السدتػػ التخبػؼ ، في السدتػػ الشفدي ، في السدتػػ االجتساعي . 
 



( : العبلقة بيغ االصجقاء  2 - 1)  الجرسانفصم انخامش :   Page 297 

 السحيع: 
 تكافؤ أو تقارب ؟ 
 الجكتػر راتب :

تكافؤ مصمق مدتحيل ، اإلنداف نديج وحجه ، 
صفة هللا أنو فخد ، ولكخامة اإلنداف عشج هللا أعصاه 

، فاإلنداف فخد ، ال يػجج إنداف في  مغ صفاتو
األرض يذبو إندانًا آخخ، وىشاؾ عجة نقاط عمسية 
حػؿ اإلنداف ، مثبًل قدحية العيغ ىػية ، سبعة 
مميارات ومئتا مميػف ال يػجج إنداف تذبو قدحية 
عيشو اآلخخ ، اآلف بالسصارات الحجيثة يزع عيشو 
عمى جياز ، فأؼ تدويخ يكذفو ىحا الجياز ، 

قدحية ، رائحة الجمج ، نبخة الرػت ، ببلزما الجـ ، الحػيغ السشػؼ ، ىشاؾ بحث شػيل ججًا عمى أف اإلنداف ال
 فخد ال مثيل لو ، وىي صفة هللا عد وجل مشحيا لئلنداف : 

ـَ َعَمى ُصػَرِتِو((  )).... َفِِفَّ َّللاََّ َخَمَق آَد
 ]مدمع عغ أبي ىخيخة[

 سعشى . بعزيع يفيع ىحا الحجيث بيحا ال

 السحيع: 
 شيخشا الفاضل نقف مع فاصل قريخ ...

نتػاصل عغ دور الذباب في بشاء ىحه األمة ، وعشػاف ىحه الحمقة : اختيار األصجقاء ، نخحب بذيخ الذباب 
 الجكتػر دمحم راتب الشابمدي .

السئة ، وباقي شيخشا الحبيب ؛ تحجثشا عغ أىسية الرجيق وىشاؾ إحرائية أف مدتػػ تأثيخ الرجيق ستػف ب
وسائل التأثيخ مغ مجرسة ومغ غيخىا ال تديج عغ أربعيغ بالسئة ، تحجثشاعغ مػاصفات اختيار الرجيق الجيج ، 

 نتحجث اآلف عغ التعمق باألصجقاء ، الشبي ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ : 
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بغيَزظ َىْػنا َما عدى أف يكػَف حبيَبظ  )) أْحِبْب حِبيَبظ َىْػنا مَّا ، عدى أف يكػَف َبِغيَزَظ يػمًا مَّا ، وأْبِغْس 
 يػمًا ما ((

 ]التخمحؼ عغ أبي ىخيخة [

 كيف يفتخض أف تكػف العبلقة بيغ األصجقاء ، مدتػػ الحب ، مدتػػ التذابو ؟ 

 حجع العبلقة الرحيحة بيغ األصجقاء :

 الجكتػر راتب :

واألـ كحلظ، واألقخباء ، والدمبلء ،  القاعجة األساسية : أعط كل ذؼ حق حقو ، األب لو حق عمى االبغ ،
واألصجقاء ، فحيشسا يعصي اإلنداف كل ذؼ حق حقو يكػف متػازنًا ، أما حيشسا يبالغ في االرتساء في أحزاف 
جية ، ويشدى كل ما حػلو صار ىشاؾ تصخؼ ، والحقيقة عشجنا تفػؽ وعشجنا تصخؼ ، أنت حيشسا تعصي كل ذؼ 

القمب الحب ، وغحاء العقل  عقل يجرؾ، وقمب يحب ، وجدع يتحخؾ ، غحاء حق حقو تتفػؽ ، مثبًل اإلنداف
، وغحاء الجدع الصعاـ والذخاب ، فإذا غحيت عقمظ بالعمع ، وقمبظ بالحب ، وجدسظ بالصعاـ والذخاب ، العمع

، ال بج تفػقت ، أما إذا اكتفيت بػاحجة فتصخفت ، والفخؽ كبيخ بيغ التفػؽ وبيغ التصخؼ ، فأعط كل ذؼ حق حقو
 .مغ عمع تغحؼ بو عقمظ ، وال بج مغ حب 

عشجنا دكتػر في الجامعة في عمع الشفذ يعج أحج 
خسدة عمساء مغ كبار العمساء أف أؼ إنداف ال 
يجج حاجة في نفدو إلى أف ُيِحب أو إلى أف ُيَحب 

أنت تحتاج إلى عمع تغحؼ بو  ليذ مغ بشي البذخ،
تحتاج إلى ، تحتاج إلى حب تغحؼ بو قمبظ ، عقمظ

شعاـ وشخاب تغحؼ بو جدسظ ، لحلظ أية دعػة إلى 
هللا ال تخاعي حع العقل وحع القمب وحع الجدع 

 دعػة عخجاء .
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 السحيع: 
حجع العبلقة الرحيحة بيشي وبيغ أصجقائي إلى أؼ حّج تكػف ؟ بعس الذباب يختجوف نفذ المباس ، نفذ 

 ؟ؾ صحيح أـ نػع مغ أنػاع التذجدتقػقع عميو ، ىل ىحا سمػ تدخيحة الذعخ ، ال يتحجث إال مع صجيق واحج ، وي

 الجكتػر راتب :

التشػع يعصيظ خيارات إذا لع يكغ ىشاؾ تشػع ال يػجج خيارات ، قج يتػىع اإلنداف أف ىحا الرجيق مثالي وىػ ليذ 
ؾ إلى معرية ، فحيشسا كحلظ ، أحيانًا ال يؤدؼ واجباتو الجيشية ، أحيانًا لو كبلـ ال يخضي هللا ، أحيانًا يجعػ 

 يخترخ عمى شاب واحج ، وال يقّيع تقييسًا في ضػء الجيغ ، في ضػء السبادغ والقيع ، ىشاؾ مذكمة كبيخة . 
 السحيع: 

أحيانًا ىشاؾ خرػصيات لمذاب ؛ ىػ أراد أف يأخح تخررًا عمسيًا يكػف األقخب إلى األدبي ، قزية الخرػمة 
 لبيت الػاحج ، ما ىي أخبلقيات الخرػمة بيغ األصجقاء ؟ دكتػر ، قج تحجث بيغ األخػة في ا

 أخبلقيات الخرػمة :

 الجكتػر راتب :

وهللا أنا لي رأؼ متػاضع ، لػ فخضشا الدوج 
وزوجتو إذا اتفقا أنشا إذا خخجشا مغ البيت أنا أو 
أنت نعػد كالدابق ، اعتبخا الخرػمة تشتيي 
ستيقطا بالخخوج مغ البيت والعػدة ، أو ناما ثع ا

صباح الخيخ انتيت الخرػمة ، ىحه عبلقات 
، إذا كاف ىشاؾ خرػمة تستج إلى شيخيػمية ، أما 

ومع األسف الذجيج معطع األسخ قج تستج الخرػمة 
إلى أشيخ ، وإلى سشػات بيغ الدوجيغ ، ىحا االبغ 

ا اليـػ في اليـػ التالي يتسدؽ ، ىحا أبػه وىحه أمو ، فأنا أتسشى عمى أؼ أسخة ىحا ميثاؽ غميع نحغ اخترسش
انتيت ، اخترسشا اليـػ خخجت مغ البيت تعػديغ كسا خخجت ، نعسل حجًا إما الشـػ واالستيقاظ أو الخخوج 
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والعػدة ، يجب أف تشتيي الخرػمة ، أما الخرػمة تستج إلى أشيخ فيحه مذكمة كبيخة ججًا ، أو مع األسف 
 الذجيج ىشاؾ خرػمات تستج سشػات .

 السحيع: 
اذا عغ األصجقاء إذا حجث خبلؼ بيشي وبيغ أصجقائي ما ىي أخبلقيات ىحا الخبلؼ ؟ تححيخ مغ الشبي صمى م

 هللا عميو وسمع أنو إذا خاصع فجخ .

 أخبلقيات الخبلؼ بيغ األصجقاء :

 الجكتػر راتب :

ىشاؾ قػؿ لديجنا عمي دقيق ججًا :" ال أصـخ أخًا 
ب ىحا قبل أف أعاتبو ". ما الحؼ يحرل؟ يختك

، خصأ ثاف تخاكع ، الخابع ، الخامذالرجيق خصأ ، 
حيشسا تتخاكع األخصاء حيشئح تكػف القصيعة ، حيشسا 
أخصأ الرجيق أعاتبو انصبلقًا مغ قػؿ سيجنا عمي : 
" ال أقصع أخًا قبل أف أعاتبو ". أعاتبو ، أنا تألست 
مشظ مغ ىحه الكمسة ، يشتبو الرجيق وماداـ حخيرًا 

جيقو ال يعيجىا مخة ثانية ، أنأ عمى صجاقة ص
أعجب أشّج العجب يتألع مغ زوجتو فيقاشعيا ، ىل أبمغتيا سابقًا أف ىحا الكبلـ يؤذيشي أو ال أحبو ؟ عشجنا قاعجة 

 أصػلية : ال عقػبة دوف تػضيح ، ىشاؾ بياف أواًل و بعج البياف تأتي عقػبة . 

 السحيع: 
 ىحا الدمػؾ ، فيعاتبشي .  شيخشا بيغ األصجقاء يتحجث ، أنا يدعجشي
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 اختيار الػقت السشاسب لمسعاتبة :

 الجكتػر راتب :
 السعاتبة ليا آثار نفدية كبيخة ججًا .

 السحيع: 
 ىل السعاتبة تتشاقس مع مفيـػ التسذ ألخيظ عحرًا ؟ 

 الجكتػر راتب :
ال ىحا مػضػع ثاف ، السعاتبة تحتاج إلى وقت 

لصخؼ الثاني آخخ ، في ساعة غزب ، فمػ أف ا
عاتب الصخؼ األوؿ وىػ غزباف يتفاقع األمخ ، 
أنا أتسشى عمى أخػتي الكخاـ إذا كاف ىشاؾ مذكمة 
مغ شخؼ اإلنداف يربخ ، يـػ آخخ ، ساعة 
أخخػ ، ساعة فييا سخور ، فييا شبلقة وجو ، فييا 
راحة نفدية ، أعاتبو بالػقت السشاسب ، ال في وقت 

 غيخ مشاسب .
 السحيع: 
 نمتسذ عحرًا في ساعة الغزب .إذًا 

 الجكتػر راتب :
إذًا غزبت فتػضأ ، إذا غزبت فاخخج مغ البيت ، قاعج مع زوجتو مغ كمسة إلى كمسة شمقيا ، غزبت اخخج 
مغ البيت أو ادخل إلى غخفتظ الخاصة ، أو اسكت ، ما داـ ىشاؾ دخػؿ إلى غخفة أو خخوج أو سكػت انقصع 

ا بقي فكمسة تجخ كمسة ، وأكثخ حاالت الصبلؽ أساسيا كمسة تفاقست ، حتى الحخوب الذخ عشج ىحا الحج ، أما إذ
 بيغ الجوؿ أساسيا كمسة .
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 السحيع: 
قو؟ وقج تفعل الفتيات ىحا ممفات شيخشا في الرجاقة واألصجقاء ، ىل أنت مع أف يجع الذاب سخه مع صجي

االت عاشفية ، ىل أنت مع إيجاع األسخار بيغ ، أسخارىا تزعيا عشج صجيقتيا سػاء مذاكل أسخية ، حالكبلـ
 األصجقاء ؟ 

 أكبخ خصأ إيجاع األسخار بيغ األصجقاء :

 الجكتػر راتب :
أنا لي رأؼ ديشي ، هللا عد وجل تفزل عمى شاب أخصأ ، ىحا الذاب حيشسا يتحجث لرجيقو عغ خصئو ، عغ 

 خصأ السعرية ألنو استياف بدتخ هللا لو .مغامخاتو ، عغ جاىميتو ، ارتكب خصأ كبيخ ججًا لعمو أكبخ مغ 
 السحيع: 

 شيخشا لػ كاف ىحا مغ باب االستذارة ، وقعت بخصأ أستذيخه ؟ 
 الجكتػر راتب :
 ال يػجج مانع .
 السحيع: 

السفاخخة ، مبجأ إيجاع األسخار ، قزية ليدت ديشية 
 ىل أنت مع ىحا ؟ 
 الجكتػر راتب :
أنت تحت عت سخًا عشج إنداف ما دمت قج أود

 .رحستو
 السحيع: 

 هللا خمقشا كبذخ متػاصميغ مع بعس ؟ 
 الجكتػر راتب :

وهللا أنا لي صجيق جاءني البارحة في مشترف الميل ، وعخض عمّي مذكمتو ، أنا مسكغ أف أتػصل إلى أخح 
وقػرًا  رأؼ صجيقي ، ال أشعخه أنشي أنا ، لي صجيق ىل عشجؾ حل ليحه الحالة ؟ الحدغ والحديغ رأيا شيخاً 
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يتػضأ شمبا مشو أف يحكع بيشيسا عمى الػضػء ، تػضئا أمامو ، فقاؿ : أنا السخصئ ولدتع أنتع ، بأسمػب لصيف 
 ججًا .
 السحيع: 

 ماذا آخح مغ أصجقائي وماذا يفتخض أف أعصييع ؟ 

 ضخورة أخح إيجابيات اآلخخ و االبتعاد عغ سمبياتو :

 الجكتػر راتب :

ياتيع ، وأبتعج عغ سمبياتيع ، أعصييع كل إيجابياتي ، وال أشمعيع عمى سمبياتي ، ىحه وهللا أنا آخح كل إيجاب
العبلقة اإليجابية ، ىشاؾ عبلقات سمبية ىػ عشجه خصأ افتخخ بو أماـ صجيقو ، فتػسعت دائخة الخصأ ، لػ أنو كتع 

خيخ تتػسع ، أما إذا تشاقمشا خصأه وأضيخ ما عشجه مغ إيجابيات ، وسسع ما عشج أخيو مغ إيجابيات ، دوائخ ال
 أخصاءنا وافتخخنا بيا فجوائخ الباشل تتػسع. 

 السحيع: 
شيخشا الفاضل كيف نرل إلى درجة مغ الرجاقة كسا كاف سيجنا أبػ بكخ الرجيق في عبلقتو برجيقو الشبي دمحم 

 يع أف نخقى برجاقتشا إلى ىحا السدتػػ ؟ ملسو هيلع هللا ىلص ؟ شخب ىػ يقرج الشبي الكخيع وارتػيت أنا يقرج ذاتو ، كيف ندتص

 كيفية الػصػؿ لمرجاقة الحقيقية :

 الجكتػر راتب :

وهللا القزية دقيقة ؛ ىحا اإلنداف حيشسا يتعخؼ إلى 
هللا ، ويسذي عمى مشيج هللا ، و أخ آخخ يتعخؼ 
ويسذي عمى مشيج هللا ، ىشاؾ لقاء حتسي بيغ 

، سيمة الػاحجةاليجؼ الػاحج، والػ  الرجيقيغ ، حتسية
إذا كاف ىشاؾ تبايغ بيغ األقػاؿ واألفعاؿ ، أحجىع 
يتحجث بالقيع لكغ أعسالو سيئة ججًا ، ىؤالء ال 
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 يمتقياف ، أنا أقػؿ : المقاء حتسي بيغ السؤمشيغ .

ىشاؾ دليل آخخ قاؿ بعس عمساء الشفذ : لئلنداف صفات وسسات ، الدسة أعسق مغ الرفة ، ىػ اختار سسة 
بلمو مزبػط ، حداباتو مزبػشة ، مػاعيجه مزبػشة، عشجنا ضبط لغػؼ ، ضبط سمػكي ، ضبط الزبط ، ك

عسمي ، أنا حيشسا ألتقي مع أخي السؤمغ و آخح سساتو وصفاتو ، كل سسات الزبط ليا خسدة فخوع ؛ ضبط 
تقاربتيغ أضع السػاعيج ، ضبط الكبلـ ، ضبط الحدابات ، وخط ثاف لرجيقي ، كمسا رأيت صفتيغ متصابقتيغ أوم

خصًا بيشيسا ، اآلف عشجنا خط عامػدؼ يسثل سسات وصفات األوؿ ، وخط عامػدؼ آخخ يسثل صفات وسسات 
الثاني ، فكمسا كثخت الخصػط التي تبيغ التػافق بيغ الرجيقيغ كثخ الحب ، مثبًل أنت لظ صجيق، أنت تكخه 

ظ ، تحبو ، لحلظ اآلف الذيء الصخيف أف ىشاؾ السداح الفاحر وىػ كحلظ ، تحبو ، تكخه خبلؼ السػعج وىػ كحل
بخامج لمدواج ، شالب الدواج عشجه ألف سؤاؿ يجيب عغ ىحه األسئمة كميا وىشاؾ فتاة أخخػ تصمب الدواج تجيب 
عغ ىحه األسئمة ، ىحا يأتي إلى السخكد بعج شيخ يزع الخقع الدخؼ يأتي اسع أقخب فتاة لو عغ شخيق 

 التقاشعات .

 السحيع: 
 تؤمغ بشجاح مثل ىحا ؟ ىل 

 الجكتػر راتب :

ال أنا كصخفة ، لكغ ىحا الجياز ارتكب بعس األخصاء يعصيظ اسع شاب ، عمى كل القرج كمسا كانت 
 السشصمقات والدسات مذتخكة كمسا كثخ التػافق و كمسا كاف الحب أكبخ.

 السحيع: 
 لرجاقة إلى أخػة في هللا ؟ ىل ىشاؾ فخؽ بيغ الرجاقة وبيغ األخػة في هللا ، أو كيف تحػؿ ا
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 الفخؽ بيغ الرجاقة وبيغ األخػة في هللا :

 الجكتػر راتب :

 غ وال أدـو مغ األخػة في هللا . أنا ال أرػ في الحياة الجنيا عبلقة أمت

، الستحابُّػف في جبللي  ، والُستداوريَغ فيَّ ، والستباذليَغ فيَّ يَغ فيَّ ، والُستجاِلديَغ فيَّ )) َوَجَبْت محبَّتي لمُسَتَحابِّ 
 ليع مشابُخ مغ ُنػر ، يغِبصيع الشبيُّػف والذيجاُء ((

 ]التخمحؼ عغ معاذ بغ جبل[

أمتغ عبلقة عمى اإلشبلؽ عبلقة األخػة في هللا ، 
ىحه ال تحكسيا السرالح تحكسيا السبادغ والقيع ، 

كخاـ في أعمى مدتػػ بيحه وكاف الرحابة ال
تختقي عبلقاتشا إلى العبلقات ، وأنا أتسشى أف العبلقة
 اإليسانية .

 السحيع: 
نريحتظ لمذباب كيسدة مغ شيخشا الكخيع دمحم 

 راتب الشابمدي في اختيار األصجقاء .

 نريحة لمذاب في اختيار أصجقائو :

 الجكتػر راتب :
ال تراحب إال مغ يشيس بظ إلى هللا حالو ، 
قاؿ ، ويجلظ عمى هللا مقالو ، اإلنداف لو حاؿ ولو م

مقالو قج يكػف آية ، حجيثًا ، قاعجة أخبلقية ، خبخة 
إندانية ، تػجييًا ديشيًا ، ىحا مقالو ، اإلنداف 
السدتقيع لو صمة مع هللا ، عشجه حاؿ شيب ، لػ 
بقيتع عمى الحاؿ التي أنتع بيا عشجؼ ، لرافحتكع 
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مذ عمع فيػ بسجمذ إنداف عطيع ، لو حاؿ السبلئكة ، ولدارتكع في بيػتكع ، معشى ذلظ أف اإلنداف إذا كاف بسج
شيب ، ىحا الحاؿ كمسا امتج أمجه سعج اإلنداف ، نحغ معاشخ األنبياء تشاـ أعيششا وال تشاـ قمػبشا ، أما أنتع يا أخي 
فداعة وساعة ، لػ بقيتع عمى الحاؿ التي أنتع بيا عشجؼ ، لرافحتكع السبلئكة ، فالعسل الرالح يثسخ حااًل شيبًا 

 ستقامة تثسخ حااًل شيبًا ، فراحب مغ لو حاؿ يخقى بظ ، وال تراحب مغ لو حاؿ ال يخقى بظ .واال

 خاتسة و تػديع :

 السحيع: 
جداكع هللا خيخًا فزيمة الذيخ الجكتػر دمحم راتب الشابمدي عمى ىحه الكمسات القمبية الرادقة ، كاف حجيثشا 

قخاف وكحلظ الفتيات، جسيل أف نتعخؼ عمى أشخاص يخقػف بشا مذاىجيشا الكخاـ عغ اختيار الرجيق ، واختيار األ
أو يداعجونشا في تجاوز عيػبشا مغ خبلؿ صجقيع معشا بتػجيو نريحة لصيفة ، وجسيل أف يكػف لشا أصجقاء 
نكػف نحغ قػة الذج والجحب ليع ليكػنػا أقخب إلى هللا ، في لحطة مغ المحطات نحغ كشا في جانب بعيج فجاءنا 

 يف األسمػب و دلشا عمى هللا .صجيق لص

إلى ىشا يشتيي المقاء ، تابعػنا في حمقات ججيجة في بشاء الذباب فكخيًا ، نذيج أف ال إلو إال أنت ، ندتغفخؾ 
 ونتػب إليظ ، تحية شيبة لكع ، والدبلـ عميكع .

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ثقافة االختبلؼ و تقبل االخخ( :  2 - 2)  الجرس

 م ميحرلا نمحرلا هللا بس

 مقجمة :

 السحيع :
بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، والحسج هلل رب العالسيغ ، وأتّع الربلة وخيخ التدميع عمى نبي الخحسة ، عمى سيجنا دمحم 
وعمى آلو وصحبو أجسعيغ ، الدبلـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو ، أىبًل ومخحبًا بكع مذاىجيشا الكخاـ ، في حمقة 

ججيجة نتحجث فييا مع فزيمة الجاعية الكبيخ األستاذ الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، حياكع هللا شيخشا وأىبًل شبابية 
 ومخحبًا بكع .
 الجكتػر راتب :
 بارؾ هللا بكع . 
 السحيع: 

كع مغ أخ أصبح صجيقًا عديدًا في الرباح وبات عجوًا في السداء ، لخبلؼ في وجيات الشطخ ، وفي تحميل 
اث الدياسية السحيصة بشا ، كع مغ عالع ومفكخ كاف باألمذ يدتذيج بآرائو وتشدخ أقػالو واليـػ أصبح األحج

مشافقًا عمى لداف كثيخ ، وكع مغ قخيب عميشا نذعخ أنو أقخب الشاس إليشا بخبلؼ عمى بزاعة أو شيء بديط لع 
تقبل اآلخخ ىػ محػر حجيثشا مع فزيمة  يتقبل أحج مشا اآلخخ أصبح عجوًا ، االختبلؼ وثقافة االختبلؼ وثقافة

الجاعية الكبيخ األستاذ الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، نتعمع بيا ثقافة االختبلؼ ، شيخشا الحبيب ىل اإلسبلـ عػدنا 
كسدمسيغ أف نتقبل رأيًا واحجًا ونخفس أؼ رأؼ يتجاوز الرػاب والخصأ بقشاعاتشا أـ أف اإلسبلـ يجعػنا إلى تقبل 

 اء ؟ كل اآلر 
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 مشح هللا اإلنداف عقبًل و مشيجًا و شيػة و حخية :

 الجكتػر راتب :

بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالسيغ ، والربلة والدبلـ عمى سّيجنا محّسج ، وعمى آؿ بيتو الصيبيغ 
 ّشا وعشيع يا رّب العالسيغ .الصاىخيغ ، وعمى صحابتو الغخ السياميغ ، أمشاء دعػتو ، وقادة ألِػَيِتو ، وارَض ع

الحقيقة الجقيقة أف هللا سبحانو وتعالى حيشسا خمق 
اإلنداف أعصاه شيػة ، أعصاه حخية ، أعصاه عقبًل ، 
أعصاه مشيجًا ، فيشاؾ عقل و مشيج و شيػة و 

الجافعة ، ىي السحخؾ في  حخية ، فالذيػة ىي القػة
رض ، لػال الذيػات ما ارتقيشا إلى رب األالديارة

والدسػات ، ولكغ ىحه الذيػة تتحخؾ عمى مدار 
محجد وىػ السشيج ، شيػة الشداء يسكغ أف تسارس 
بسئة وثسانيغ درجة ، لكغ هللا سسح لئلنداف أف 
يكػف مع زوجتو ومع محارمو عمى نػعيغ مختمفيغ ، الذيػة مشزبصة بسشيج ، فحيشسا أخخج عغ ىحا السشيج 

ىشاؾ أوامخ إليية في القخآف ، وىشاؾ أوامخ نبػية في الدشة قصعية الجاللة ،  أكػف قج وقعت في السعرية ، لحلظ
ال تحتسل االختبلؼ إشبلقًا ، أؼ أنا إذا قمت : أعط فبلنًا ألفًا وخسدسئة درىع ىحا الكبلـ ال يحتاج إلى تفديخ ، 

، وكاف مغ السسكغ الجاللةتسعيغ ، ىحا الكبلـ قصعي وال إلى شخح ، وال إلى تعميق ، وليذ فيو خبلؼ بيغ السد
أف يكػف القخآف كمو والدشة الشبػية كميا قصعية الجاللة ، ولكغ شاءت حكسة هللا أف تأتي بعس الشرػص القخآنية 

 .ضشية الجاللة ، وأف تأتي بعس األحاديث الذخيفة ضشية الجاللة 
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ىحه احتسالية أؼ أنا إذا قمت : أعط فبلنًا ألفًا 
الجاللة ، إف قمت إلنداف  وخسدسئة درىع قصعية

أمامي : أعط فبلنًا ألف درىع ونرفو ، ىحه الياء 
عمى مغ تعػد ؟ قج تعػد عمى األلف أؼ أعصو ألفًا 
وخسدسئة ، فيحا الشز اسسو احتسالي الفيع ، أو 
متعجد الفيع ، فيشاؾ آيات كثيخة ججًا وىشاؾ أحاديث 
كل ضشية الجاللة ، لساذا ؟ ىحا الفيع الستشػع يغصي 
األقاليع ، وكل البيئات ، وكل الشساذج البذخية ، 

ألف ىحا الجيغ يدخ ، فيشاؾ مػضػعات ليدت خصيخة ال تتشاقس مع وجػد اإلنداف ، فالحؼ ىػ ضخورؼ لبقائو 
مؤمشًا الفخائس ، كيف أف اليػاء استشذاقو فخض لكغ الفاكية الشادرة ليدت فخضًا ، تعير مغ دونيا ، فاألشياء 

ججًا ججًا جاء فييا نرػص قصعية الجاللة ال بج مغ التصبيق ىحه متعمقة باإلنداف ، سبلمتو ، سبلمة األساسية 
اترالو باهلل ، إذا كاف ىشاؾ سخقة إذًا يػجج مذكمة ، ىشاؾ كحب يػجج مذكمة ، أما حيشسا تكػف األمػر مباحة 

لة ، أو ضشي الجاللة ، فطشي الجاللة فاإلنداف معو حخية االختيار في السباحات ، الشز إما أنو قصعي الجال
 أعصاؾ حخية باختيار أحج السعاني . 

 السحيع: 
 جسيل ىحه ىي الحكسة حتى يكػف كل إنداف يبحث عغ الذيء الحؼ يعتقج أنو صػاب .

 الجكتػر راتب :
ل نعع فكل نز ضشي الجاللة يسكغ أف يغصي كل الشساذج البذخية ، وكل السجتسعات ، وكل األشػار ، وك

 التػاريخ ، ىحا الحؼ يشبغي أف يكػف واضحًا عشج األخػة السدتسعيغ .
 السحيع: 

دكتػر الخبلؼ الفقيي بكثيخ مغ القزايا يؤكج ما تتحجث بو فزيمتكع ، ىل يفتخض فيشا كذباب أف نشطخ في 
 قزية الخبلؼ الفقيي أنشي أرقى مغ فبلف إذا أخحت بيحه القزية مثبًل؟ 
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 ثيخ مغ القزايا :الخبلؼ الفقيي في ك

 الجكتػر راتب :

 .أضخب مثبًل ؛ امخأة أصبحت معحورة عغ أف ترمي ، واضح السعشى 

ىحا العحر جاءىا قبل شػاؼ اإلفاضة بالحج ، 
وشػاؼ اإلفاضة ركغ مغ أركاف الحج ، الحج ال 
يتع مغ دوف شػاؼ اإلفاضة ، وجاءتيا الجورة قبل 

يا بجنة ، شػاؼ اإلفاضة ، عشج اإلماـ الحشفي عمي
ز الثبلثة آالؼ رياؿ ، والبجنة ناقة ، والشاقة تتجاو 

، ىحا عشج اإلماـ الحشفي وعشج اإلماـ مبمغ فمكي
ا قػميا سبعة أياـ الذافعي تغجو أميخة الحج يشتطخى

، إذا ىي ممحقة بالفػج ، وىتاؾ مئة ، إلى أف تصيخ
ة واحجة أف نجفع أرقامًا فمكية الفػج ال يشتطخىا ، حاج، ومئة غخفة مدتأجخة ، وثبلث وجبات ، معقػؿ مغ أجل امخأ 

ورة عغ أف ترمي قبل ىشاؾ رأؼ ثالث تغجو أميخة الحج يشتطخىا ، مدتحيل ، نقػؿ ليحه السخأة التي أصبحت معح
، شػفي البيت وال شيء عميظ عشج اإلماـ مالظ ، فيحه السحاىب فييا تشػع ، واجتساع األئسة حجة شػاؼ اإلفاضة
 واختبلفيع رحسة واسعة .قاشعة ، 

 السحيع: 
جسيل ىل يقاس ىحا الكبلـ حتى في الحياة العادية عمى اجتساع الشاس عمى قزية وأصبح حجة ؟ كثيخ مغ 

 الشاس يختمفػف في تحميل رياضي سياسي ، واآلف الشاس تتشاحخ بدبب ىحا الخبلؼ .
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 احتخاـ اختيار اإلنداف :

 الجكتػر راتب :
أف الحػار الخاقي الحزارؼ ، أنا بجمدة شخح مػضػع معيغ خبلفي ، أنا أدليت  –تياد مشي ىحا اج -أنا أرػ 

بخأيي وأتيت باألدلة فقط ، والثاني أدلى بخأيو واألدلة ، وانتيت الجمدة ما مغ داع لشتشاشح ، ما مغ داع ليدفو 
 بعزشا بعزًا ، ىحا مسشػع ، أما أنا فأحتـخ اختيار اإلنداف .

 السحيع: 
 معشيًا ال بالججاؿ وال بالتدفيو ، وال أقشع اآلخخيغ رغسًا عشيع وأنا أشخح رأيي . لدت

 الجكتػر راتب :
 اإلنداف مخيخ باألصل ، وما جعمو هللا مخيخًا إال لتجج في السجتسع أنػاعًا مشػعة مغ األفكار . 

 السحيع: 
بب فيع خاشئ بالتخبية االجتساعية أـ أف دكتػر ىل تجج أف احتخاـ الخأؼ اآلخخ أو قمة وجػد ىحا االحتخاـ بد

 اإلنداف يحب أف يخػ نفدو دائسًا عمى صػاب ؟

 ضخورة تػقف الحػار إذا تجاوز القزايا الذخعية :

 الجكتػر راتب :

اإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ صعبة ، اإلنداف عشجما 
يقػؿ لظ : ما مغ داع لتصبق القخآف، أنت ميسا 

ال تدتصيع أف كشت مػضػعيًا وصاحب فكخ عمسي 
تحتـخ ىحا اإلنداف ، حيشسا ألغى مشيج الدساء ، 
ألغى تعميسات الرانع ، ألغى تعميسات الخبيخ ، 
الحؼ خمقشا ىػ أدرػ بسا يشفعشا وما يزخنا ، أدرػ 
بدعادتشا وشقائشا ، أنت حيشسا ترف مشيج الدساء 
وصفًا ال يميق بسشيج الدساء أنت غيخ معقػؿ ، ما 

 أما مغ الجاخل فتخاه بعيجًا ججًا عغ أف يكػف عاقبًل .مغ داع لتتيسو ، 
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 السحيع: 
 أحيانًا لحطة مغ المحطات يجب أف يتػقف الحػار إذا تجاوز مثل ىحه القزايا الذخعية .

 الجكتػر راتب :

أنا ىكحا أرػ ، أؼ لقاء حزختو وكاف فيو مػضػع 
خبلفي ومذادة أقػؿ ليع : تػقفػا، كل واحج يجلي 

ألدلة ، ويدكت ، وتشتيي الجمدة ، أنا قج بخأيو مع ا
داع ألقمب ىحا أقشع بيحا الخأؼ وقج ال أقشع ، ما مغ 

 .المقاء إلى عجاوات

 السحيع: 
ال يذتخط أف يقتشع الكل بخأيي ، نقف مع فاصل 

 قريخ ...

حياكع هللا دكتػرنا ،  تحية حب واحتخاـ مغ ججيج لكع أييا األخػة ، وأىبًل ومخحبًا بكع بذيخ الذباب الذيخ الشابمدي
 ؟ بيا فيل ىحا الكبلـ صػاب أـ خصأ ما زلشا بثقافة االختبلؼ ، ىشاؾ قزايا مريخية ال نقبل أف يختمف معشا أحج

 تعخيف دقيق لمذاب :

 الجكتػر راتب :

قبل أف أجيبظ عغ ىحا الدؤاؿ ، أريج أف أعمق عمى كمستظ شيخ الذباب ، أنا أرػ مغ ىػ الذاب ؟ الحؼ لو 
 جاؼ أكبخ مشو ، فيػ شاب في التدعيغ ، ومغ ىػ الذيخ بسعشى التقجـ في الدغ فقط ؟أى
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الحؼ ىػ أىجافو محجودة وانتيت ، إنداف باألربعيغ 
ىجفو الساؿ فقط ، انتيى ألف ىجفو تحقق ، ىجؼ 
مسل ، دائسًا وأبجًا في الحياة الجنيا الذيء الحؼ لع 

ت إليو انتيى ترل إليو يبجو لظ متألقًا ، فإذا وصم
بخيقو ، ما سسح هللا لمجنيا أف تسجنا بستعة مدتسخة 

لحكسة بالغة بالغة ، مغ ىػ بل بستعة متشاقرة ، 
؟ الحؼ ىجفو أكبخ مشو ، لحلظ ألف اإلنداف الذاب

مخمػؽ لجشة عخضيا الدسػات واألرض أو مخمػؽ 
بتعبيخؼ  -يخة ججًا ، فأؼ إنداف يختار ىجفًا لسعخفة هللا فجعل هللا نفدو ال نيائية كي تدتػعب ىحه األىجاؼ الكب

نيائيًا ، فإذا وصل إليو انتيى ، مثبًل شمب الساؿ ، فإذا وصل إلى الساؿ انتيت سعادتو ، أكل أنفذ  -الستػاضع
الصعاـ ، سافخ لسعطع الببلد ، أقاـ بالفشادؽ الكبيخة ، مّل فرار في كبخ ، مغ شجة استستاعو بأنػاع بالسمحات 

ه كبخ ، لحلظ اإلنداف عشجما يختار شخيق هللا ىجفو ال نيائي فيػ شاب بالتاسعة و التدعيغ وأنا أعشي صار عشج
ما أقػؿ ، كاف في الذاـ شيخ ، كاف في الدابعة والتدعيغ ، كاف مشترب القامة ، حاد البرخ، مخىف الدسع ، 

 بيا ؟أسشانو في فسو ، حيشسا ُيدأؿ يا سيجؼ ما ىحه الرحة التي حباؾ هللا 

 يقػؿ : يا بشي حفطشاىا في الرغخ فحفطيا هللا عميشا في الكبخ، مغ عاش تقيًا عاش قػيًا .

أنا أخاشب أخػتي السذاىجيغ أف ىحا اإلنداف 
حيشسا يسزي شبابو في شاعة هللا لو شيخػخة راقية 
ججًا ، والحؼ أمزى شبابو في معرية هللا لو 
ألف  شيخػخة مؤلسة ججًا ، يخخؼ ، يعيج القرة

مخة ، يدتحي أوالده بو ، فيحه حالة الخخؼ مخيفة 
ججًا ، الحؼ أمزى حياتو في معخفة هللا يتستع 
بذيخػخة رائعة ججًا ، وقالػا : إف العزػ الحؼ 
يعسل ال يزسخ ، ىحه اليج لػ وضع عمييا جبذ 

ال يعسل ، والجماغ  وأصابيا كدخ لثبلثة أشيخ العزبلت تحوب ، بسعشى أف ىشاؾ خاصة في الجدع العزػ الحؼ
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الحؼ ال يعسل يزسخ ، أنت حيشسا ترمي الطيخ أربع ركعات األولى والثانية فييا قخاءة آية والثالثة والخابعة تقخأ 
الفاتحة فقط ، وىشاؾ قعػد أوؿ و قعػد ثاف ، أؼ إنداف يرمي دماغو يعسل باستسخار ، أؼ إنداف يرمي ، ما 

ثانية وقخاءات وقعػد أوؿ وثاف ، فيػ في نذاط ذىشي ، فالعزػ الحؼ داـ ىشاؾ حخكات وسكشات وركعة أولى و 
 يعسل ال يزسخ .

 الجكتػر راتب :

مخة أخخػ مخحبًا بذيخ الذباب أىجافكع وشسػحاتكع ونحغ عمى دربكع إف شاء هللا في قزية احتخاـ الخأؼ اآلخخ ، 
 خخ أو كيف أتعامل معو ؟ ىشاؾ قزايا أنا أراىا قيسية ، مبادغ ال تتجدأ ، ىل أقبل الخأؼ اآل

 كيفية التعامل مع الخأي اآلخخ :

 الجكتػر راتب :

السػقف الكامل أنا أعتقج أف ىحه القزايا أساسية 
، اإلنداف أصبًل ثع السؤمغ ثانياً  في حياة اإلنداف ،

إف أنكخىا الصخؼ اآلخخ أنا ال أجيج في معاداتو ، 
قسع ، أجيج في إقشاعو ، ىشا بصػلتي أف أقشع وال أ

ىحا الصخؼ اآلخخ ما وصل إلى قشاعاتي التي ىي 
متػافقة مع القخآف والدشة ، فأنا أجيج أف أوضح لو 
ىحه القشاعات ، ىحا يشقمشي مغ الػصية عمى 
اآلخخيغ إلى الدميل والذخيظ ، بيغ أف تكػف وصيًا 

 وىحه البصػلة .عمى اآلخخيغ وتخاىع مغ عل ، وتػبخيع عمى بعس أفكارىع ، ال ، كغ صجيقًا ليع 

 السحيع: 
 دكتػر متى يشتيي الشقاش ؟
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 تػقف الشقاش عشج إصخار اآلخخ عمى خصئو :

 الجكتػر راتب :
حيشسا يرخ اآلخخ عمى خصئو وال يعصيظ أذنًا 
 صاغية إشبلقًا ، ىحا ال تشاقذو والجليل القخآني : 
ْكَخى ﴾ ْخ ِإْف َنَفَعِت الحِّ  ﴿ َفَحكِّ

 [ 9] سػرة األعمى : 

تحكيخ مختبط أف تعتقج أف تحكيخؾ يشفعو ، فإذا ال
أصّخ اآلخخ عمى رأيو ولع يقبل الحػار الحخ 
اليادغ المصيف السجعع باألدلة ىحا ال يدتحق أف 

 تشاقذو .

 السحيع: 
قالت العخب قجيسًا : إف اختبلؼ الخأؼ ال يفدج الػد ، اليـػ كثيخ مغ الذباب يججوف أف االختبلؼ مع صجيق ليع 

 قج يكػف عمى نػع سيارة أييا األفزل أو شيء يديخ تبجأ الحقيقة الخرػمات .بسػقف 

 األحسق مغ خاصع اآلخخيغ ألمػر تافية :

 الجكتػر راتب :

وهللا أنا أراه مشتيى الحسق ، أف أختمف مع أخي 
واألصل أف يكػف ىشاؾ ود بيشي وبيشو عمى قزايا 
بية ، ال تقجـ وال تؤخخ ، سيارتو أمخيكية الثاني أور 

 ؟ لميل أييسا أفزل ، ما ىحا الكبلـيتشاقذػف شػاؿ ا

)) إف هللا يحب معالي األمػر وأشخافيا ويكخه 
 سفدافيا ((

 ]الصبخاني عغ حديغ بغ عمي [
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شباب بأمة تعاني ما تعاني ، عشجنا أىجاؼ كبيخة ججًا ، ىشاؾ أعجاء شخسػف ججًا ونحغ نتحاور في قزايا سخيفة 
 أو تافية : 

  يحب معالي األمػر وأشخافيا ويكخه سفدافيا (()) إف هللا
 ]الصبخاني عغ حديغ بغ عمي [

 السحيع: 
دكتػر لساذا الحػار واالختبلؼ مع مغ ىع أصبًل ليدػا معشا في القزايا التي تعانييا األمة مغ صخاعات أو مغ 

لكتخوني لتتحاور أو لتخد عمى تيجع عمى ىحا الجيغ أو مغ احتبلؿ لجوؿ مدمسة ، أحيانًا يفتح لظ مع الفزاء ا
 الحيغ يياجسػنظ ، ىل نتقبل رأييع ؟ 

 االبتعاد عغ الشجوات الحخة في أساسيات الجيغ :

 الجكتػر راتب :

أنا وهللا مبجئيًا ال أوافق عمى أف تفتح نجوات حخة 
في أساسيات الجيغ ، ىحا الصخؼ اآلخخ عشجه أدلة 

بخأيو في مادية محببة لمشاس لمجسيػر ، فإذا أدلى 
قزايا أساسية في الجيغ ، ىحه القزايا األساسية 
مغ يؤمغ بيا ؟ مغ عخؼ هللا أواًل ، أنت حيشسا 
تعخؼ اآلمخ تتفانى في شاعتو ، وإذا لع تعخؼ 
اآلمخ تفششت في معريتو ، فالحؼ ال يرمي يقػؿ 
لظ : خسذ مخات أحتاج أف أخمع الثياب وأتػضأ ، 

، جانب االتراؿ باهلل ، الدعادة ، القخب مغ هللا ، فأنا شو الجانب اإليجابيمبي ، ويغيب عيعصيظ الجانب الد
 .عصي اآلخخ أدلة لرالح الذيػانييغحيشسا أرػ إندانًا بجأ يذكظ في أصػؿ الجيغ ال أتابع معو الشقاش لئبل ي

 السحيع: 
 سيخد عميظ البعس فيقػؿ : إف كشت واثقًا مغ ديشظ فشاقر ، فمساذا تشدحب ؟ 
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 ػر راتب :الجكت

 أنا ال أندحب ، اآلية الكخيسة واضحة ججًا ججًا : 

ْكَخى ﴾ ْخ ِإْف َنَفَعِت الحِّ  ﴿ َفَحكِّ
 [ 9] سػرة األعمى : 

 ىحا األمخ مختبط بأف تعتقج أف ىحا الكبلـ يشفعو .

 السحيع: 
جساعات ، أما إذا كاف كسا كاف يقػؿ العمساء بالسشاضخات بيغ السدمسيغ وغيخىع ، كاف يعتقج أنو يؤثخ في ىحه ال

 الشقاش والججاؿ ىشا فاألولى أف يبتعج اإلنداف . 

 الجكتػر راتب :

أنا مخة التقيت بسشجوب شخكة ىػلشجية ، بعج أف تشاولشا الصعاـ أردت أف أشخح أمامو القزايا األساسية في الحياة ، 
، أنا ال يعشيشي إال امخأة جسيمة ، ومشدؿ قاؿ لي : ىحه السػضػعات ال تعشيشي ، وال ألتفت إلييا ، وال أىتع بيا 

واسع ، وسيارة فارىة ، ىحه السػضػعات الجيشية ال تعشيشي وال ألقي ليا بااًل ، ال يعشيشي إال امخأة جسيمة ، ومشدؿ 
 واسع ، وسيارة فارىة .

 السحيع: 
ظ معو ىل تشيي العسل معو في مثل ىحه الحالة لػ كاف ىحا اإلنداف يقـػ بالعسل لجيظ في السؤسدة بدبب اختبلف

 أـ تفرل بيغ العبلقة الذخرية وعبلقة العسل ؟ 
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 ضخورة الفرل بيغ العبلقات الذخرية و عبلقات العسل :

 الجكتػر راتب :

 .عبلقات العسل ليذ ليا عبلقة 

أنا عشجؼ مرصمح ىشاؾ عبلقات حسيسة ، العبلقة 
الحسيسة مسكغ أف تحىب معو ندىة خسدة أياـ ، 

ؾ لقاء حػالي عذخيغ ساعة في اليـػ ، ىشا
، ة فييا تػافق فكخؼ ، ديشي ، قيسيالعبلقات الحسيس

تكتيكي ، ىحه التػافقات تدسح أف تقيع معو عبلقة 
حسيسة ، إنداف بعيج عشظ فكخًا ومشيجًا وسمػكًا بعج 
األرض عغ الدساء ىحا مدتحيل أف تقيع معو 
ف عبلقة حسيسة ، إال عبلقات عسل وقيج ، يكػ 

رئيدظ في الجائخة ، تدمع عميو باحتخاـ ، تؤدؼ واجبظ تجاىو تسامًا ، وتقـػ بعسمظ بذكل صحيح ، ال يسشع أف 
 تؤدؼ عسمظ كامبًل لسغ يأمخؾ أف تؤديو وفق السرمحة العامة ، أما ال يعشيظ شأنو الخاص .

 السحيع: 
 مسا يؤدؼ إلى قصع صمة الخحع .أحيانًا في ذات العائمة يختمف أخ مع أخيو فيربح مقاشعة بيشيسا ، 

 القجوة قبل الجعػة :

 الجكتػر راتب :
، القجوة قبل الجعػة ، ابق صامتاً  مع األسخ مػضػع ثاف ؛ أنا أقػؿ لظ كبلمًا دقيقًا : إما أف تقشع وإما أف تحدغ ،

، و ناشق ، والكػف قخآف صامت خآف كػف أنت أعط اإلسبلـ مغ سمػكظ ، حيشسا وصفػا الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قالػا : " الق
 الشبي عميو الربلة والدبلـ قخآف يسذي" . 
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أنا أقػؿ : ما لع تخ إسبلمًا يسذي أمامظ لع تقشع 
بيحا الجيغ ، أما أقػؿ : قخآف ، أقػؿ : إسبلـ ، 
يجب أف تخػ شخرًا أمامظ في بيتو ، في عسمو ، 
في فخحو ، في حدنو ، في غشاه ، في فقخه مشزبصًا 

حا اإلنداف السشزبط ىػ دعػة بكامميا ، قبل ، في
الرامتة ، األميغ داع أف تشصق أنا أسسييا الجعػة 

إلى هللا دعا إلى هللا بأمانتو ، األمانة دعػة ، 
الرجؽ دعػة ، اإلتقاف دعػة ، فيسكغ أف تكػف 
 أكبخ داعية وأنت صامت ، ونحغ بحاجة إلى دعػة صامتة ، ألف الفكخية يخد عمييا أما الرامتة فبل يخد عمييا . 

 السحيع: 
حات كثيخة مغ السفكخيغ ، أو مغ الجعاة ، أو مغ السذاىيخ اإلسبلمييغ اآلف مع وجػد أحجاث في األمة ، وترخي

بآرائيع بيحه األحجاث ، أو مغ العمساء ، الشاس تختمف معيع ، بعس الشاس ىػ يحب العالع الفبلني إف كاف 
بو ترخيحو األخيخ عمى خصأ فقج ندفو وجعمو مشافقًا بدبب ترخيحو األخيخ الحؼ يخاه خصأ ، وبعزيع ألنو يح

 صػبو حتى في خصئو ، كيف يفتخض أف نتعامل في ىحه السدألة ؟

 االتفاؽ مع آراء مغ كاف عمى شاكمتي :

 الجكتػر راتب :
ىحا الكبلـ غيخ مػضػعي ، بسعشى أف اإلنداف عشجما تحبو محبة عالية ججًا ثع تفاجأ بفكخ مخفػض عشجؾ كميًا ، 

اف اإلنداف عشجه تقمب سخيع ججًا مغ أجل مرالحو ، معشى ىحا أف أصل العبلقة معو غيخ صحيحة ، إذا ك
يػجج أشخاص مػجػدوف دائسًا يغيخ كل مػاقفو مغ أجل مرمحة معيشة ، فيحا اإلنداف يدسى اآلف وصػليًا ، 

 يشافق لمقػؼ دائسًا ، ودائسًا السشافق لو يحتقخ السشافق ، يجب أف أختار أشخاصًا عمى شاكمتي .
 السحيع: 

 ف صجيقًا ، قج تقخأ لسفكخ ، أو لكاتب ، أو لجاعية ، أو لذيخ .دكتػر قج ال يكػ 
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 الجكتػر راتب :
تزب ، فإف قبمو شكخني وصػب أنا عشجؼ واجب أف أصحح ، إف أمكششي أرد عمى ىحا اإلنداف بكبلـ مق

 .كبلمي
 السحيع: 

ًا تمتسذ فييع خيخًا ولكغ دكتػر ىشالظ مجسػعة مغ الشاس دائسًا يعادوف األمة وخصيع واضح ، ولكغ ىشاؾ أناس
 في مػقف وحيج أو مػقفيغ ىػ خخج عغ قشاعتي أنو صػاب ، ىل أندفو مغ بجايتو ؟ 

 السػضػعية مػقف عمسي و أخبلقي :

 الجكتػر راتب :
وهللا ىحا ليذ مغ السػضػعية في شيء ، هللا عد 
وجل عطيع فقج يخصئ أحج عباده وال يمغي خصأه 

قػا بأخبلؽ هللا ، إنداف ىحا أعسالو الرالحة ، وتخم
مجيخ مؤسدة ، أميغ ، صادؽ ، اختار األكفاء مغ 
الشاس ، لو مػقف معيغ بسػضػع ، ىحا السػقف ال 
يجعمشي ألغي كل إيجابياتو ، السػقف غيخ 

 مػضػعي .
 لسحيع: ا

 في أخخػ .إذًا عمى اإلنداف أف يفّرل ، أؼ يقػؿ : ىحا العالع أو السفكخ أصاب بكثيخ مغ الشقاط ، وأخصأ 
 الجكتػر راتب :

، وإذا أبغزتو تشدى كل ما لو ، ىحا مػقف غيخ عمسي ، ا أحببت إندانًا تشدى كل ما عميوما لو وما عميو ، إذ
، وأنت سي ، فأنت عالع إذا كشت مػضػعياً اآلف أقػؿ لظ : السػضػعية مػقف أخبلقي ، والسػضػعية مػقف عم

 عالع إذا كشت أخبلقيًا .
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 السحيع: 
 ذًا نزع الشقاط عمى الحخوؼ ، : ونقػؿ فبلف نحبو في كحا ، أو أصاب في مؤلفو وأخصأ في كحا .إ

 الجكتػر راتب :
 وىحا السكاف لع يرب بو . 

 خاتسة و تػديع :

 السحيع: 
 ليذ مغ أجل السحبة نقبل أخصاءه ، وليذ مغ أجل البغس نشدفو ونجخمو في خانة الخصأ والشفاؽ .

أجل ىحا الكبلـ الجسيل ، وندأؿ هللا أف تكػف دائسًا ثقافة االختبلؼ مجعاة لسديج مغ الفيع ، بارؾ هللا بكع مغ 
 وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو ، وأرنا الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو .

ة حمقتشا أشكخكع فزيمة الذيخ الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، والذكخ لكع مذاىجيشا الكخاـ ، إلى ىشا نرل إلى نياي
وحجيثشا عغ ثقافة االختبلؼ ، ممفات فكخية شبابية كثيخة ال زالت في جعبتشا ، وفي االنتطار ، تابعػنا ، سبحانظ 

 الميع وبحسجؾ ، نذيج أف ال إلو إال أنت ندتغفخؾ ونتػب إليظ ، تحية شيبة لكع ، والدبلـ عميكع .

 والحسج  رب العالسيغ 
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 اب و الخياضةالفرل الدادس : الذب

 الخياضة مفتاح الحفاظ عمى صحة االنداف والسيسا الذباب( : 2-1الجرس )

   : الخياضة وضػابصيا (2-2الجرس )
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 الفرل الدادس : الذباب و الخياضة

 الخياضة مفتاح الحفاظ عمى صحة االنداف والسيسا الذباب( : 2-1الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 رب العالسيغ و الربلة و الدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، الحسج هلل
إنظ أنت العميع الحكيع ، الميع عمسشا ما يشفعشا ، وانفعشا بسا عمستشا ، وزدنا عمسًا ، و أرنا الحق حقًا وارزقشا 

اجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو ، وأدخمشا بخحستظ في اتباعو، وأرنا الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو ، و 
 عبادؾ الرالحيغ .

 أييا اإلخػة الكخاـ ، مع درس ججيج مغ دروس الحػار .

 مػضػعات التخبية

 الحػار

مخة ثانية : الحػار يشسي الفكخ ، الحػار يشسي الذخرية ، الحػار يحقق تعارفًا حقيقيًا ، فمػ أف الستكمع واحج 
باقي يدتسعػف فبل الستكمع يعخؼ ماذا عشج ىؤالء الباقيغ ، ال يعخؼ مدتػػ تفكيخىع ، وال مدتػػ شخحيع ، وال وال

 نػع أسئمتيع ، وال شخيقة حميع لمسذكبلت .
أواًل : الحػار يجخؼ مديجًا مغ التعارؼ بيغ الستكمع وبيغ السدتسع واإلنداف حيشسا تعخفو قج يحقق دورًا كبيخًا في 

 ، وتمقيشا في الجرس الساضي عجدًا مغ السػضػعات التي يقتخحيا اإلخػة الكخاـ لتكػف مػضػعًا لمحػار. أؼ مكاف

 السبادرة إلى األعساؿ السجروسة

اتفقشا في بجاية الجرس ما قبل الساضي أف اإلنداف بإمكانو أف يفعل مميػف شيء في ضل الطخوؼ الرعبة ، وفي 
أنشا لدشا معشييغ بسػضػعات تدبب لشا مذكبلت أو إحخاجات ، وألف مغ ضل الزغػط التي ال تحتسل ، بسعشى 

تمبيذ إبميذ ػ ودققػا في كبلمي ػ أف مغ تمبيذ إبميذ أف الذيء الحؼ بإمكانظ أف تفعمو بيدخ مغ دوف قمق مغ 
وؿ دوف مداءلة مغ دوف شعػر أف ىشاؾ مذكمة ىحا الذيء يدىجؾ فيو الذيصاف ، والذيء الحؼ ال تدتصيعو الج
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يجفعظ إليو ، واإلنداف حيشسا يكػف مخمرًا لكغ ال يدمظ السشيج الرحيح ، وليذ لو مخجعية دقيقة قج يجخ عمى 
السدمسيغ مغ الػيبلت ما ال يػصف ، فأّؼ عسل غيخ مجروس وغيخ مشزبط وغيخ شخعي قج يجغجغ مذاعخنا 

 إلى حيغ ، لكغ يجخنا إلى مأساة ال يعمسيا إال هللا .
ة السميػف عسل الحؼ بإمكانشا أف نعسمو نحغ في دائخ 

مغ دوف قمق ، مغ دوف مداءلة ، مغ دوف خخؽ 
لمشطاـ العاـ، في ضسغ ىحه السػضػعات إخػة كخاـ 
اقتخحػا تخبية األوالد في اإلسبلـ ، والحقيقة أنو لع 
يبق في أيجيشا مغ ورقة رابحة إال أوالدنا ، وأف 

وثخوًة ،  اإلنداف ميسا كاف عاليًا في األرض عمساً 
ومكانًة وجاىًا ، وصحة ولع يكغ ابشو كسا يتسشى 
فيػ أشقى الشاس ، واإلنداف يذقى بذقاء أوالده ، 
وإذا كشا نحغ في أمّذ الحاجة قبل خسديغ عامًا إلى جيج متػاضع لتخبية أوالدنا فشحغ اآلف بحاجة إلى مئة 

تحخؾ اإلنداف يجعى إلى معرية ، أؼ شيء ضعف مغ ىحا الجيج ، الدبب كثخة الرػارؼ عغ الجيغ ، فأيشسا 
اقتشاه ، أؼ شيء شاىجه ، أؼ حجيث سسعو ، ىشاؾ الفتغ مدتعخة وقائسة ، ونحغ في عرخ قج يسدي فيو الخجل 

 مؤمشًا ، ويربح كافخًا ، ويربح مؤمشًا ، ويسدي كافخًا ، يبيع ديشو بعخض مغ الجنيا قميل .
جيج ، وأريج أف نبقى في ىحا الجرس إف شاء هللا مع اقتخاح مػضػعات، مػضػع تخبية األوالد في اإلسبلـ مػضػع 

وكشت أتسشى عمى أحج اإلخػة الكخاـ أف يكػف بسا يدسى اليـػ أميغ سخ ليحه الجمدة ، يكتب عشجه ما اتفقشا عميو 
 مغ تبخع ، وأف يكتب عشجه بعس ما تػصمشا إليو مغ حػارات . 

 الػعي الرحي

ألوالد في اإلسبلـ ، أنا أتألع أشج األلع مغ ضعف الػعي الرحي ، والثقافة الرحية مػضػع آخخ غيخ تخبية ا
 الغحائية شبو معجومة ، وألف اإلسبلـ ىػ الحياة ، وربات البيػت بعيجات عغ حقيقة ىحا الغحاء الحؼ نذتخيو .
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أنا يؤسفشي أف أقػؿ لكع : ىشاؾ مػاد دسسة 
السشذأ ،  لمترجيخ فقط ، يسشع استخجاميا في بمج

ألنيا مغ مػاد دىشية رخيرة ججًا ، إلى درجة أف 
الببلد التي ترشعيا يسشع أف يدتخجميا ، وألف ىحه 
السػاد الجسسة ىي في األساس سائمة مغ أرخز 
أنػاع الديػت ، لكشيا ميجرجة ، معشى ميجرجة 
ىشاؾ زيػت تيجرج ، فتغجو كالدسغ ، لكشيا 

تجور ، وتديع مذبعة، ىحه ال تيزع تبقى في الجـ 
بذكل أو بآخخ في تزيق الذخاييغ ، وأقّل عسمية جخاحية لمقمب تحتاج أربعسئة أو خسدسئة ألف ليخة ، يراحبيا 
قمق شجيج وخػؼ ، ونحغ باإلمكاف أف نبتعج عغ ىحا ، فحبحا لػ أردنا أف نزيف ليحه السػضػعات مػضػع 

 الػعي الرحي .
ا رائجة ، والحقيقة مع ضعف اإليساف وقمة االنزباط الجولة تسشع كل مادة ىشاؾ أغحية قاتمة ، وأغحية سامة ، لكشي

ضارة مشعًا باتًا ، وأؼ محل يبيع ىحه السػاد يغمق ، لكغ الحؼ يحرل أف ىحه األدوية السدخششة تأتي تيخيبًا ، 
دخششة ، وتزخ بيا بعس الخزخاوات ، تجج الخزخاوات بحجع كبيخ ، وبألػاف زاىية مغ فعل اليخمػنات الس
 كشت أتسشى أف ىحا السػضػع يترل بالحياة ، وال سيسا أف ندب الدخشاف ارتفعت إلى عذخيغ ضعفًا .

شِيج هللا قبل أربعيغ سشة تسزى سشتاف أو ثبلث أو أربع ندسع بػاحج معو سخشاف ، وهللا في ىحه األياـ شيج هللا 
السخض السخيف ، والحؼ سببو غحاء سيئ ، سببو  في األسبػع الػاحج أربعة إلى خسدة مسغ أعخفيع أصيبػا بيحا

دىػف ميجرجة مذبعة ، بخبلؼ زيت الديتػف الحؼ وصفو الشبي عميو الربلة والدبلـ بأنو يخخج مغ شجخة 
 مباركة . 

 الخياضة صحة

كشت أتسشى أف أعالج مػضػع التغحية ، ومػضػع الخياضة ، ألف صحتظ غبلؼ عسمظ ، والرحة تأتي بعج 
إف أردت أف ترشف الشعع فاليجاية أواًل ، والرحة ثانيًا ، وىحا جدسظ رأس مالظ في الحياة ، وببلغظ اليجاية ، 

إلى الجار اآلخخة ، أنا أقػؿ : الخياضة واالعتشاء بالرحة ال تديج العسخ بحدب إيسانشا ، لكغ لظ عشج هللا ستػف 
إما أف تقزييا ممقى عمى الدخيخ ، والعسخ ال يشقز، عامًا ، فإما أف تقزي ىحه األعػاـ واقفًا متحخكًا نذيصًا ، و 



الخياضة مفتاح الحفاظ عمى صحة االنداف والسيسا الذباب( : 2-1الجرس )انفصم انضادس :   Page 326 

وال يديج ، لكغ فخؽ كبيخ ، لحلظ لي رأؼ في ىحا السػضػع ، وىػ أنو مغ لػاـز عبادة هللا أف تحتـخ قػانيغ الجدع 
، قاؿ الصبيب : ضغصظ مختفع ، والسمح يؤذيظ ، إذا أكمت السمح ، ولع تعبأ بالصبيب فإنظ ال تعبج هللا حق 

دة ، ألف جدسظ تحكسو قػانيغ قششيا هللا عد وجل ، فإف لع تعبأ بيحه القػانيغ فأنت عمى نػع مغ السعرية ، العبا
 لكغ تجفع أنت ثسشيا .

، إف معطع األمخاض وراءىا جيل كبيخأكاد أقػؿ : 
اة ، جيل بالقعػد ، بتخؾ جيل بأنساط الحي

، بتشاوؿ غحاء سيئ ، فأنا مغ شسػحي أف الحخكات
ػضػع الخياضة ، ومػضػع الغحاء ، أعالج م

ومػضػع تخبية األوالد كميا مػضػعات حيػية ، ال 
تشدػا ىحه الكمسة : اإلسبلـ ىػ الحياة ، ونحغ كثيخًا 
ما نعجب بذاب في فمدصيغ أو في العخاؽ ىّد 
أركاف العجو ، وأقمقو حيشسا ضحى بحياتو ، نقػؿ : 

لي أف أقػؿ مخة ثانية : أنا أريج شابًا يعير في سبيل هللا ، قج  ىحا الذاب مات في سبيل هللا ، أنا اآلف يحمػ
يكػف شابًا مثقفًا ثقافة عالية ، قج يكػف شابًا متفػقًا ضحى بحياتو ، فخدخناه ، دغجغشا ليػميغ أو ثبلثة ، شعخنا 

 ببصػلة فائقة ، لكغ بعج حيغ فقجناه ، األمة بذبابيا .
باب أف يسػتػا في سبيل هللا أتسشى أف يكػف مغ شسػحيع أيزًا أف يعيذػا فأنا كسا أتسشى أف يكػف مغ شسػح الذ

في سبيل هللا ، فالحياة تحتاج إلى دقة بالغة ، إلى صحة ، إلى شعاـ متػازف ، وأنا أقػؿ لكع كبلمًا دقيقًا : أفزل 
فائجة لمجدع ، فإذا  أنػاع األشعسة ىػ أرخريا ، ال أدخل في متاىة الغشى والفقخ ، وأرخز األشعسة ىػ أكثخىا
 كاف الصعاـ صحيِّا وعشجنا بخنامج رياضي ، وعشجنا تخبية ألوالدنا نذعخ بقيستشا في الحياة .

أنا أتسشى أف يعالج مػضػع الجيغ معالجة حياتية ، كيف أف التجخيغ وفي خصبة جسعة أعجت السحاضخة التي 
جخيغ ، أعجت وتسشيت عميكع أف تػزعػا ىحا الذخيط ، ألقيتيا في مجرج مكتبة األسج في افتتاح جسعية مكافحة الت

أعصيت السبلحطات إلخػانشا الكخاـ أف ىحا الذخيط ال يباع ، إنسا يػزع مجانًا ، فكل إنداف لو صجيق يجخغ ىحا 
 عسل ، إلى متى نحغ نائسػف ؟ وإلى متى نحغ متحجثػف فقط ؟ نخيج عسبًل مػضػع التجخيغ عالجشاه . 
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 جزانتذار مخض اإلي

ىشاؾ مػضػع ثاف ، قج ال ترجقػف وهللا أنا إلى حيغ تقخيبًا ستة أشيخ كشت أعتقج أف مخض اإليجز بعيج عشا بعج 
األرض عغ الدساء ، وكشت أضغ أف العالع اإلسبلمي حداـ أخزخ ليحا السخض ، ولكغ السفاجأة الراعقة أنشي 

، ثاني أكبخ مشصقة في العالع في نسػ مخض اإليجز  تمقيت كتيبًا مغ األمع الستحجة ، شبعًا إحراءات دقيقة ججاً 
بيا الذخؽ األوسط بعج إفخيقيا ، والذيء الحؼ يؤلع أشج األلع أف زوجة السراب تراب وىي بخيئة ، وأوالده 
يرابػف ، والحيغ يعمشػف عغ أنيع مرابػف بيحا السخض قمة قميمة ، لحلظ في ىحا الكتيب العمسي أنبئت أف عجد 

قيقة عذخة أمثاؿ اإلحراءات ، واإلنداف قج يكػف بخيئًا ، لكغ عشج القراب ، أو عشج الحبلؽ ، أو السرابيغ ح
عشج شبيب األسشاف يجب أف يكػف التعقيع بأعمى درجة ، فيحه حياة ، أنت لظ حياة واحجة في الجنيا ، وىحه 

لخياضة ، العشاية بتخبية العشاية با رأسسالظ ، وىحه مصيتظ إلى الجشة ، فالعشاية بالرحة ، العشاية بالتعقيع ،
، ىحه مػضػعات حياتية ، لكغ السذكمة أف عشجنا مػضػعات تقميجية ، ىحه السػضػعات التقميجية ال األوالد
 لكغ يشبغي أف تأخح مغ جيجنا وقتًا محجودًا .  نشكخىا ،

لسكخمة ، ومكاف اإلحخاـ قبل خسدة وهللا مخة وال أبالغ كشت في العسخة ، ومتجيًا مغ السجيشة السشػرة إلى مكة ا
كيمػ متخات ، استسعت إلى درس ديغ يمقى في ىحا السدجج ، لكغ أجيدة التكبيخ تفػؽ حج الخياؿ ، صػت يخف 
رنًا عغ بعج خسدة كيمػ متخات ، كمسا اقتخبت مغ السدجج ارتفع الرػت ، إلى أف وصمت قخب السدجج ، فإذا 

ي قميبًل ، ألحجثكع ما السػضػع ، دخمت إلى الحـخ أيغ الستكمع ، فرار صػت يرع اآلذاف ، درس عمع ، ودعػن
، عميو وراء عسػد أمامو شالباف فقطعشجؼ رغبة جامحة أف أبحث عشو فمع أججه ، لكغ بعج ألٍؼ وبعج جيج عثخت 

ـ تفريمية ال السػضػع عغ اإلماء ، إذا اشتخػ إنداف جارية يتدوجيا أـ ال يتدوجيا ، إذا أنجبت ما الحكع ؟ أحكا
يحتاجيا مدمع واحج في العالع اإلسبلمي ، مػضػع مصػؼ اآلف ، فمحلظ أنا أريج مػضػعًا حيػيًا ، ىشاؾ 
مػضػعات في الفقو انتيت اآلف ، ىشاؾ السخابحة ، ىشاؾ التأميغ ، ىشاؾ االستثسار ، ىشاؾ ألف مػضػع نحغ 

ار ، وشخح مػضػعات حياتية ، وعسست الخبخات في أمذ الحاجة إليو ، فشحغ إذا جعمشا ىحا الجرس درس حػ 
 التي يأتي بيا اإلخػة الكخاـ لعل هللا سبحانو وتعالى يخحسشا . 

إذًا نخيج مػضػعات حيػية ، التغحية مػضػع ، الخياضة مػضػع ، وتخبية األوالد مػضػع ، اآلف يسكغ أف 
 ندتخجـ وسائل تزاعف إنتاجظ . 
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 البخمجة المغػية العربية

اع ججًا في بمجنا ما يدسى بالبخمجة المغػية العربية ، وأنا بفزل هللا ىيأت دورة إلخػانشا السجرسيغ ، اآلف ش
أجخيت ىحه الجورة ، مع أف أصػؿ ىحه الجورات مغ ببلد عمسانية ليدت مؤمشة باهلل ، لكغ أنا يعشيشي بعس 

 التفاصيل التي تخفع سػية اإلنداف . 
يخ في جيبظ ، ىحا يزاعف لظ إنتاجظ عذخ مخات ، ألنشا نعتسج عمى الحاكخة ، مثبًل : كذاىج سخيع ، دفتخ صغ

والحاكخة تخيب ضشظ ، أنت صباحًا ما عشجؾ خصة ، تتحخؾ حخكة عذػائية ، قبل أف تخخج مغ بيتظ معظ دفتخ ، 
عميو ، والحؼ رسست ثسانية بشػد ، ورتبتيا بحدب السػاقع الجغخافية ، وتحخكت ، اليـػ التالي الحؼ أنجد شصبت 

لع يشجد أعجدتو لمرفحة الججيجة ، أنت حيشسا تدتخجـ قمسًا ودفتخًا صغيخًا تشجح ، وكثيخ مغ اإلخػاف يدتخجمػف 
محكخة كبيخة ، وىحه ليدت عسمية ، حجسيا كبيخ ، استخجـ دفتخا تزعو في جيبظ فبل تحذ بو إشبلقًا ، عػد 

 ، وصباحًا اكتب بخنامج العسل .  نفدظ كل خاشخ يأتيظ سجمو ، ومداًء صشف الخػاشخ

 الحاجة إلى بخمجة يػمية

 نحتاج إلى مػضػع رابع ىػ بعس البشػد الخائعة مغ البخمجة المغػية العربية ، نكػف مبخمجيغ . 
بالسشاسبة ، يجب أف تعمسػا عمع اليقيغ ثبلثة بالسئة فقط مغ الشاس يعخفػف أىجافيع ، والباقي سبيمبل ، يقػؿ لظ : 

فع أنفدشا في الحياة ، ىحا لداف حاليع ، ليذ ليع ىجؼ ، يعير بحكع االستسخار ، ثع يفاجأ بأحجاث كبيخة نحغ نج
ججًا لع يخصط لسػاجيتيا ، أما إذا كاف كل واحج مشا لو ىجؼ واضح ، وكل شاقاتو مدخخة ليحا اليجؼ يكػف 

 الذيء رائع ججًا . 
ه نعيج السػضػعات التي يشبغي أف نيتع بيا في ىح
الجروس : تخبية األوالد ، ال تشدػا أبجًا أف كل واحج 
مشا عشجه أربعة أشياء أساسية في حياتو ، وأؼ خمل 
في واحجة يشعكذ عمى الثبلثة ، عبلقتو بخبو ، 
وعبلقتو برحتو ، الرحة العالية تحجث معشػيات 
عالية ، وعبلقتو بسطيخه ، ثع عبلقتو بأىمو ، ثع 

ا أف نتحخؾ عمى ىحه عبلقتو بعسمو ، فإذا تسكش
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 الخصػط جسيعًا فشحغ في التفػؽ ، وإال كشا في التصخؼ والخدارة . 
كسا أقػؿ دائسًا : ثبػت ليذ فيو نجاح جدئي ، ىحه بعس الخػاشخ التي أدليت بيا في معخض الحجيث عغ 

 مػضػعات نعالجيا في السدتقبل إف شاء هللا . 
ب الذقاء الدوجي فحكخت حػالي خسديغ سببًا ، وهللا الحؼ ال إلو مثبًل مخة ألقيت محاضخة في شخابمذ عغ أسبا

إال ىػ كل واحج مشا ببداشة ما بعجىا بداشة بإمكانو أف يتبلفى أسباب الذقاء الدوجي ، لو تفكيخ جامج ، و ال 
ػف أسعج تججيج في حياتو ، والعبلقة تغجو مسمة ، العبلقات الدوجية لػ أضفشاىا إلى تخبية األوالد يسكغ أف تك

في درس ثاف ذكخت أسباب الدعادة الدوجية ، وىي سبعة عذخ سببًا ، ال تكمفظ  زوج بأشياء بديصة ججًا . ىػ
تجمذ معيا ثمث ساعة تدتسع  إال اتراال ىاتفيا أحيانًا مغ عسمظ ، أف تدأليا كيف حالِظ ؟ ال تكمفظ إال أف

جـ لظ زادًا ، ألف الحب يرشع صشاعة ، وال أبالغ أف ، تحذ بقيستيا ، فأشياء مغ ىحا القبيل يسكغ أف تقإلييا
تدعة وتدعيغ بالسئة مغ الشاس يتػىسػف أف عبلقتو مع زوجتو مسمة ججًا ، ألنو ألفيا ، وألفتو ، ختسػا بعزيع ، 
فمحلظ ىػ في نفػر ، فييتع بأؼ امخأة أخخػ ، وىي تيتع بأؼ قخيب غيخ زوجيا ، السيل إلى غيخ زوجيا ، والسيل 

 غيخ زوجتو ، و الشبي عميو الربلة والدبلـ قاؿ : الحسج هلل الحؼ رزقشي حب عائذة . إلى
ما الحؼ يسشع إذا كاف بعزشا متدوجًا أف يجعل بيتو جشة ؟ ال تكمف شيئًا ، ابتدامة ، حمع ، ضبط أعراب ، ىػ 

 مغ شخفو ، وىي مغ شخفيا . 
، رياضة ، تغحية ، بخمجة عربية لغػية ، ىل عشجكع  عشجنا في مػضػعشا بشػد : عبلقات زوجية ، تخبية أوالد

 مغ مديج ، أنا أدليت بخأيي في السػضػع ؟ 

 إدارة الػقت

 إدارة الػقت ، نحغ أرخز شيء عشجنا ىػ الػقت ، وهللا لػ تعمسػف ما قيسة الػقت وهللا ما ضيعتع ثانية .
لخمػؼ وتعجيبلت ، ضبط ، ححؼ ، إضافة ، أنا أحيانًا أضصخ أف أنتطخ شخرًا ، أحجث إجخاءات عمى الياتف ا

ىكحا ، أحيانًا آخح معي شيئًا أقخأه بأؼ مكاف ، لسا تعخؼ قيسة الػقت انطخ إلى الداعة ، كمسا تحخؾ عقخب 
 الثػاني حخكة اقتخبت مغ الشياية ، صارت ستة مػضػعات ، يكتبيا أميغ الدخ . 
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 تدويج الذباب وإعفافيع

 الخيخ أسدػا جسعية أسسػىا جسعية اإلعفاؼ ، جسعية ليا مػقع باإلنتخنت تديع في وهللا إخػة كخاـ يجدييع هللا
تدويج الذباب والذابات ، وقج ورد في األثخ أنو مغ مذى بتدويج رجل بامخأة كاف لو بكل كمسة قاليا في وبكل 

هللا معيا حق في درسشا خصػة خصاىا عبادة سشة في قاـ ليميا وصاـ نيارىا ، الفتاة شسػحيا األوؿ تتدوج في و
في الجامعة أف الجافع األوؿ في بشي البذخ األمػمة ، الفتاة ليذ ليا شسػح إال أف يكػف ليا زوج تشجب مشو ، 
ويسؤل حياتيا ، فكل إنداف يحقق الدواج يديع ، يجؿ ، يدكي ، لكغ ىشاؾ أشخاص سبحاف هللا ! ىجفيع تعصيل 

تأتي اليػاتف مغ الصخفيغ لتكذف شيئًا ليذ صحيحًا مغ أجل عخقمة ىحا  أؼ زواج ، تقخيبًا ما مغ زواج يتع إال
 الدواج ، السجتسع فيو أمخاض ال تعج وال تحرى ، كميا افتخاءات ، فإعفاؼ الذباب يكػف عغ شخيق الدواج . 

يشدؿ بفشجؽ  لشا إخػاف كخاـ يدافخوف إلى أوربا فخأوا فييا مغ الفدق والفجػر ما ال يعمسو إال هللا ، وكل إنداف
 معّخض أف يصخؽ بابو بعج مشترف الميل مغ قبل عاىخات . 

إخػانشا الكخاـ ، عشجما يخفس ، ويتعفف يذعخ بشفدو أنو يسذي عمى خصى سيجنا يػسف ، ىحا كاف سابقًا ، اآلف 
و قيسة يخفس ال خػفًا مغ هللا بل مغ اإليجز ، أحبط هللا عسمو ، اآلف الحؼ يخفس خػفًا مغ السخض ما عاد ل

إشبلقًا ، أما حيشسا تقػؿ : معاذ هللا ! إني أخاؼ هللا عد وجل ، قزية اإليجز اآلف مذكمة كبيخة ججًا ، ويجب أف 
 تشتبيػا . 
قج يكػف لئلنداف قخيبة ، لو أخ يبحث لو عغ زوجة ، يشرحو بدوجة ، شيء رائع ججًا ، فجخل في بخنامجظ 

نًا أتألع ألسًا ال حجود لو ، أجج فتاة مدتقيسة محجبة شائعة هلل حافطة اليػمي أف تدوج فتاة مؤمشة ، وهللا أحيا
كتاب هللا ، ما أحج يصخؽ بابيا ، والستفمتات والفاسقات والفاجخات يػىسػف السحجبات أنو ما لع تكػني مثمي فمغ 

مؤمغ  لقخيباتظ بدوجتتدوجي ، أليذ كحلظ ؟ تخػ السؤمشة مع مزي الػقت تتزعزع ، فأنت حيشسا تدعى 
 ، والحقيقة يجب أف نزيف إلى ىحا أنو ال بج مغ إلغاء السطاىخ .شاب

أنا ذكخت في مخات عجيجة أنو قخية في قخػ الغػشة الذخقية اجتسع وجياؤىا ، وقخروا أف السيخ خاتع ذىب 
ائظ وساعة فقط ، وليذ شيء آخخ ، وىحه غخفة ، وتعاؿ ، وخح زوجتظ ، وما لع تمَغ ىحه السطاىخ فالصخيق ش

 ججًا في وجو الدواج .
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وأنا أقػؿ كمسة دقيقة ججًا : إف لع يكغ زواج إف لع يكغ نكاح كاف الدفاح ، وأعجاد بيػت الجعارة رقع ال ترجقػنو 
إشبلقًا ، وكاف في بعس األحياء اآلف يستج إلى جسيع األحياء ، كمسا وضعتع عقبات أماـ الذباب تشذأ بيػت 

 بلة والدبلـ وىػ عمسو مغ هللا عد وجل قاؿ : ججيجة ، ألف الشبي عميو الر
 )) إذا جاءكع مغ تخضػف ديشو وخمقو فدوجػه إال تفعمػا إال تفعمػا ال تعصل ىحه العبلقة بل تكػف بالحخاـ ((
 ]التخمحؼ[

في إف امتشعتع عغ تدويج الفتيات فيحه العبلقة ال تقف ، لكشيا تأخح مدارًا مشحخفًا ، وما مغ شيػة أودعيا هللا 
اإلنداف إال جعل ليا قشاة نطيفة تدخؼ خبلليا ، لكغ باإلسبلـ ليذ فيو حخماف أبجًا ، حيشسا يقػؿ هللا عد وجل ، 

 ودقق في ىحه اآلية : 

 َواَل ُتْكِخُىػا َفَتَياِتُكْع َعَمى اْلِبَغاِء ِإْف 
 [33] سػرة الشػر : 

عمى الدنا ؟ مدتحيل ، فسا معشى ىحه اآلية ؟ اآلية  بخبكع ىل تطشػف أف في العالع اإلسبلمي كمو أب يجبخ فتاتو
 تقػؿ : 

 َواَل ُتْكِخُىػا َفَتَياِتُكْع َعَمى اْلِبَغاِء ِإْف 
 [33] سػرة الشػر : 

 معشى اآلية : أف األب الحؼ يعزل ابشتو ال يدوجيا كأنو مدؤوؿ عغ انحخافيا ، إذا انحخفت ، وكأنظ أكخىتيا . 
ة كثيخة ، ميسا كاف خاشب ابشتو جيجًا يبحث عغ عمة فيو ليخفزو ، األب مختاح ، وهللا ىشاؾ اتراالت ىاتفي

زوجتو إلى جانبو ، وىحه البشت تخجميع ، ومػضفة ، ويأخحوف معاشيا ، الدواج عشجه مذكمة ، فيختخع سببًا تافيًا 
، فأنا أقػؿ : ىشاؾ صغيخًا ججًا لخفس ىحا الذاب ، وىي تتحخؽ ، وىي حخيرة عمى إرضاء والجىا األب مقجس 

آباء وهللا ال يدتبعج أف تقف ابشتو يـػ القيامة أماـ ربيا فتقػؿ : يا رب ، أنا انحخفت بدبب تعشت والجؼ ، وال 
 أدخل الشار حتى أدخل أبي قبمي ، وهللا ال أستبعج ذلظ ، ألنو كمسا جاء خاشب رفزو . 

يدوجيا أبػىا ، وإذا تدوجت يصمق أميا ، ىحا األب حجثتشي أخت عمى الياتف أنو جاءىا سبعة عذخ خاشبًا فمع 
 كالػحر .

فمحلظ أييا اإلخػة ، مػضػع الدواج ىحا أخصخ مػضػع ، ألنو ماداـ الذاب في ريعاف الذباب ، وكل العقبات 
 تػضع أمامو إذا أراد العفاؼ ولع يتدوج يخذى مشو االنحخاؼ .
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صجقػا شيء ال يرجؽ ، مؤسدات عسبلقة تقجـ لكل شاب  كشت مخة في بمج خميجي ، دعيت إلى مؤتسخ األسخة ،
تدوج غخفة نـػ ، وبخادا وغدالة ، وقخضا كبيخا ، نحغ عشجنا صشجوؽ السػدة والخحسة ، نقجـ خسديغ ألفًا ألؼ 
شاب أبخز عقج زواج ، وىحه نعسة ، لكغ ال بج أف نداعج بعزشا بعزًا ، ودائسًا األب يقيذ صيخه عمى ذاتو ، 

يت بالذاـ ، أنت متى سكشت مشدال راقًيا في الذاـ ؟ كاف عسخؾ خسدة وخسديغ عامًا ، ىحا اآلف عسخه ما عشجه ب
اثشاف وعذخوف عاما ، يخيج أف يقيذ صيخه الحؼ خصب ابشتو اآلف عمى مدتػاه ىػ ، و عمى بيتو ، و عمى 

 تختيباتو ، ىحا خصأ كبيخ .

ة رجل ، الخجل ذكي ججًا ، قاؿ لو : أنا ال أقبل إال ىشاؾ قرة مذيػرة وقعت فعبًل ، أف شخرًا خصب ابش
باألدلة ، ىل يػجج عشجؾ بيت يا بشي ؟ قاؿ لو : عشجؼ ، ىات ورقة الصابػ ، فجاء بػرقة التسمظ الخزخاء ، 
ودقق باسسو ، ليذ البيت ألبيو ، عشجؾ سيارة ؟ عشجؼ ، ىات السيكانيظ ، أحزخ لو السيكانيظ باسسو أيزًا ، 

؟ نعع عشجه معسل ، أحزخ لي تخخيز السعسل ، ضيخ ىحا صحيح ، بعجما شالبو بكل شيء وافق عشجؾ عسل 
، لحخيقة ، ودخل ىحا الخاشب األديباألب ، و دخل في مذخوع خصبة ، ومخة كاف األب مع زمبلئو التجار في ا

: ىحا غيخ مدمع ، قاؿ قاؿ ليع خصيب ابشتي ، كاف ىشاؾ شخز تمػف وجيو ، ثع انتحى باألب مكانًا ، وقاؿ لو 
 لو : أنت لدت مدمسًا ؟ قاؿ لو : ىل سألتشي عغ ديشي ؟ عغ ديشي لع تدألشي أبجًا .

فمحلظ أييا اإلخػة ، مػضػع الدواج ميع ججًا ، ىحه مػضػعات حيػية ، الدواج ، و تخبية األوالد ، و مػضػع 
عربية المغػية ، ىحه السػضػعات أتسشى إدارة الػقت ، مػضػع الرحة ، مػضػع الغحاء ، مػضػع البخمجة ال

 أف نعالجيا في الجروس القادمة . 

 حْدُغ السعاممة والقجوة الحدشة 

أنا أقدع باهلل أنشي ، وأعتقج ، فقط لمتقخيب أف الجيغ خسدسئة ألف بشج ، الربلة والرـػ والحج والدكاة خسدة بشػد 
شتيي بالعبلقات الجولية ، شعامظ ، شخابظ ، عسمظ ، مغ خسدسئة ألف ، ىحا الجيغ مشيج ، يبجأ بفخاشظ ، و ي

 عبلقاتظ .
مثبًل ، أحج إخػانشا الكخاـ يعسل بسؤسدة قجـ شمبًا لخئيدو ، يقدع باهلل العطيع ، قاؿ لي : أنا يسكغ أمػت ، وال 
شمبًا  أصجؽ أف يجخل مجيخه في السؤسدة إلى جامع ، ماذا قاؿ : يسػت ، وال يرجؽ ، لُبعجه عغ الجيغ ، قجـ

ستة أياـ إجازة ، فالسجيخ غزب ، قاؿ لو : ال يػجج عشجنا وقت اآلف ، قاؿ لو : أنا استيمكتيا ، كيف استيمكتيا؟ 
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قاؿ لو : أصمي الطيخ ، وأسسع درسًا صغيخًا ، جسعت األوقات كميا فكانت ستة أياـ ، أريج أف آخح إجازة حتى 
؟ قاؿ لو بالجامع ، أقدع باهلل العطيع أنو فػجئ في يـػ الجسعة ال آكل مااًل حخامًا ، قاؿ لو : أنت أيغ ترمي 
 القادـ أف مجيخ السؤسدة في السدجج ، ىحا الجيغ .

شمب ستة أياـ ليغصي صمػات شيخيغ ، كل يـػ ربع ساعة ، جسعيا ، وأخحىا مغ إجازاتو التي تحق لو في 
، قزية التداـ ، و دائسًا يػجج مدمع عادؼ الريف ، فالقزية ليدت قزية كبلـ ، قزية سمػؾ ، قزية انزباط 

ال يقجـ وال يؤخخ ، وال يجمب أحجًا إلى الجيغ ، ويػجج مدمع استقامتو وورعو ، وعفتو ، يحجث لظ صجمة إيسانية ، 
 وىشاؾ قرز كثيخة ججًا وقرز بصػلية ، لكغ ىحه القرز أتسشى لػ تعّسع .

سعاصخة تدجل ، لساذا ؟ ألف ىحا الحؼ يعير معظ يتحسل كثيخ مغ الشاس يتسشػف أف ىحه القرز الػاقعية ال
الزغػط نفديا ، واإلغخاءات نفديا ، والسذكبلت نفديا ، لكشو انترخ عمى بذخيتو فاستحق رضػاف هللا عد 

 وجل .
أنا أقػؿ دائسًا : لػال أف الشبي عميو الربلة والدبلـ بذخ تجخؼ عميو كل خرائز البذخ لسا كاف سيج البذخ ، 

 بحاجة إلى مثل ىحه السػضػعات ، وإف شاء هللا نعالجيا عغ شخيق الحػار . فشحغ
عشجما نبجأ بسػضػع البخمجة العربية يكػف عشجنا مبادغ ، نأخح مبجأ مبجأ ، و نصالب إخػانشا أف يعصػنا اآلية 

 والحجيث حتى ال نذعخ نحغ أنشا مفتقخوف إلى شيء جاءنا مغ الغخب . 
خة في البخمجة العربية المغػية ، فبعج أف انتيت السحاضخة دعيت إلى إلقاء كمسة ، مخة دعيت إلى سساع محاض

سبحاف هللا ! وفقشي هللا إلى أنشي أكثخ قػاعج البخمجة ربصتيا بآيات أو أحاديث ، ديششا ديغ كامل ، أنت مجيخ 
عميو مأخح يشبغي أف مؤسدة ، مغ أجل أف تجعل ىحا السػضف يعصيظ كل وقتو يجب أف تحتخمو ، فإذا كاف لظ 

 تحكخ السأخح بعج أف تحكخ إيجابيات ىحا السػضف . 
في الخكعة األولى ، فأسخع وأحجث جمبة ، وشػش عمى الرحابة ،  eصحابي جميل دخل السدجج ، وكاف الشبي 

 فمسا انتيى مغ صبلتو قاؿ لو الشبي الكخيع : زادؾ هللا حخصًا وال تعج .
رغب بتقبيل اليج ، لكغ وهللا تأتيشي رسائل أحيانًا مغ شخز حجيث عيج بالجيغ ال مثبًل أنا في الجامع ىشا ال أ

يعجبو تقبيل اليج ، أنا وهللا أتألع أشج األلع مغ تقبيل اليج ، ألنشي أنا حخيز عمى كل شخز ، ىحه ال تقجـ وال 
 تؤخخ . 
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ع يكغ ليا أصل فشحغ في غشى عشيا ، مخة تكمست عمى السشبخ و قمت : إف كاف ليا أصل فأنا ال أستحقيا ، وإف ل
نحغ عشجنا مرافحة فقط ، لكغ عشجما يأتي أخ يخيج أف يغالبشي أتألع ، حتى ال أزعجو ، وحتى ال أجعمو بذعػر 
اإلحباط أقػؿ لو : و هللا أنا أعمع أف ىحه مػدة بالغة مشظ ، لكغ أتخيج أف يتخؾ السدجج أحجىع ؟ وهللا ىشاؾ أناس 

تقبيل اليج ، ألدت حخيرًا عمى الشاس كميع ؟ ىحا ال تقجـ و ال تؤخخ ، أنا لغ أدخل في تخكػا الجامع مغ 
تفاصيل األحكاـ الذخعية ، لكغ أنا عشجؼ حكع واضح ، إف كاف ليا أصل فبل أستحقيا ، وإذا لع يكغ ليا أصل 

 فبل نخيجىا ، نرافح بعزشا .
ػؿ لو : و هللا أنا أعخؼ أف ىحا مغ أدبظ ، ومغ لكغ عشجما يغمبشي شخز ال أريج أف أحجث لو مذكمة ، أق

تقجيخؾ ، ومغ كخامة أصمظ ، لكغ أنت ىل تخيج أف يجع أحج السدجج مغ أجميا ؟ قاؿ لي : ال و هللا ، قمت لو : 
 ال نخيجىا ، دعيا مرافحة .

 أيزًا إنداف يقّبل أنت ُتْذِعُخه بأنظ ال تقّجره ، قاؿ لو زادؾ هللا حخصًا وال تعج . 
خة سألتشي أخت في سفخٍة لي مغ سفخات عجيجة ، وكشُت ألقي درسًا ، أرسمت لي ورقة ، ىي دكتػرة ، أنا أشعخ م

بحخج كبيخ بعجـ السرافحة ، فسا حكع السرافحة ؟ حكسيا واضح كالذسذ ، السرافحة حخاـ ، لكغ أردت أف 
يرافحيا في بمجىا إال سبعة رجاؿ بحكع يكػف الجػاب دعػيا ال جػابا شخعيا ، قمت ليا : السمكة إليدابيت ال 

القانػف البخيصاني ، لعمػ مقاميا في مجتسعيا ، والسخأة السدمسة ممكة ال يرافحيا إال سبعة رجاؿ ، لعمػ مقاميا 
في مجتسعيا بحكع القانػف القخآني ، ىػ نفذ الجػاب ، حخاـ ، لكغ األسمػب لصيف ، يسكغ أف يريخ ىحا 

 الذيء مقبػال . 
لسخأة السدمسة : أنا لي مكانة كبيخة ، أنا لدت مبتحلة ، ال يرافحشي أؼ شخز ، نحغ عشجنا مذكمة كبيخة تقػؿ ا

ججًا ، يأتيشا ضيػؼ مغ أوربا أو مغ روسيا ، ال يكفي أف يرافحيا ، بل يعانقيا ، مثل مجرسة شخعية جاء وزيخ 
 ، رجعت ، وكادت أف تقع مغ شجة الرجمة . أدياف بجولة في شساؿ روسيا أراد أف يعانقيا ، ىحا ليذ معقػال 

نحغ أؼ حكع شخعي يكػف لو قالب ، يقػؿ لظ : حخاـ ، تقيع عيج مػلج تحجث صجمة ، أنا أقػؿ لو : ملسو هيلع هللا ىلص خػشب 
 بالقخآف الكخيع ، قاؿ تعالى : 

ُسِل َما ُنَثبُِّت ِبِو ُفَؤا  َدؾَ َوُكبّلً َنُقزُّ َعَمْيَظ ِمْغ َأْنَباِء الخُّ
 [127] سػرة ىػد: 
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أقػؿ : إذا كاف قمب سيج الخمق ، وحبيب الحق يدداد ثباتًا بدساع قرة نبي دونو فؤلف نتألق تألقًا شجيجًا إذا 
 سسعشا قرة سيج األنبياء مغ باب أولى ، قاؿ تعالى : 

ـْ َلْع َيْعِخُفػا َرُسػَلُيعْ   َأ
 [69] سػرة السؤمشػف : 

 نعخؼ رسػلشا ، قاؿ تعالى : هللا عد وجل يحثشا عمى أف 

 ةٍ ُقْل ِإنََّسا َأِعُطُكْع ِبَػاِحَجٍة َأْف َتُقػُمػا َّللَِّ َمْثَشى َوُفَخاَدى ُثعَّ َتَتَفكَُّخوا َما ِبَراِحِبُكْع ِمْغ ِجشَّ 
 [46] سػرة سبأ : 

يجعػنا أف نتفكخ في مقاـ الشبي عميو الربلة 
هللا ، والدبلـ ، لكغ ىحا يشجرج تحت الجعػة إلى 

وتعخيف الشاس بخسػؿ هللا جدء مغ الجعػة ، 
والحجيث عغ رسػؿ هللا ، وعغ أخبلقو ، وعغ 
شسائمو ، وعغ خرائرو ، وعغ سسػه ، وعغ 
خمقو ، ىحا جدء مغ الجعػة إلى هللا ، إذا أدرجت 
الحجيث عغ رسػؿ هللا في احتفاؿ ، أو في بيت ، 
 أو في مدجج ، وقجمت الصعاـ لمشاس ، كاف أفزل
اإلسبلـ إشعاـ الصعاـ ، وجعمت ىحا االحتفاؿ عمى مجار العاـ ، ىحا دعػة إلى هللا ، أما إذا سسيت االحتفاؿ بعيج 
السػلج عبادة فيػ بجعة ، إذا وصفتو أنو عبادة فيػ بجعة ، أما إذا أدرجتو مع الجعػة إلى هللا فبل مذكمة ، ىحا 

فػؽ حج القبػؿ ، الكػف كمو خمق مغ أجل دمحم ، ىحا الكبلـ مػقف وسصي ، ال إنكار غيخ معقػؿ ، وال تعطيع ي
غيخ صحيح ، الخمق كميع خمقػا ، وال سيسا البذخ ليكػنػا عمى شاكمة دمحم ، ىػ قجوة لشا وأسػة ، التصخؼ بكل 

 أنػاعو تصخؼ ال يأتي بخيخ . 

العبلقات الدوجية ، الرحة ، الغحاء ، أييا اإلخػة الكخاـ ، اآلف تػضحت معالع ىحا المقاء الصيب لتخبية األوالد ، 
البخمجة العربية المغػية ، إدارة الػقت ، إف شاء هللا نحاوؿ في الجروس القادمة أف نبجأ بسػضػع ، وأف ندتديج 
مغ إخػتشا الكخاـ حػؿ فقخات ىحا السػضػع ، ولعل هللا عد وجل يشفعشا ، فشحغ في صحػة إف شاء هللا ، أرجػ أف 

دتعيج دورنا القيادؼ في العالع ، نحغ في محشة كبيخة ، ونحغ في حخب ال ىػادة فييا ، ونحغ تشتيي عمى أف ن
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قزيتشا نكػف أو ال نكػف ، وأف الصخؼ اآلخخ يتسشى إبادتشا وهللا ، ويشفعشا اآلف أف نتعاوف ، وأف نتكاتف ، وأف 
الحؼ كمفشا هللا بو ، وال يكمف هللا نفدًا إال نتشاصخ ، وأف نصبق اإلسبلـ في بيتشا أواًل ، وفي عسمشا ثانيًا ، ىحا 

 وسعيا.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 : الخياضة وضػابصيا (2-2الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

أييا اإلخػة الذباب: يكثخ في ىحه األياـ الحجيث عغ كخة القجـ والتي ىي نػع مغ أنػاع الخياضات، وأكثخ 
وعمييا ىع مغ الذباب لحا كاف ال بج مغ جعل ىحه السقالة السػجية لمذباب بخرػص الخياضة  الستحجثيغ فييا
 وضػابصيا . 

 أواًل: حكع الخياضة في اإلسبلـ . 
الحكع العاـ ىػ الجػاز ألف األصل في األشياء اإلباحة، وال يحـخ شيء إال بجليل قصعي وثابت، بيشسا العبادات 

عبادة إال بالجليل القصعي والثابت، وبسا أف الخياضة مغ األشياء، فاألصل فييا  األصل فييا الحطخ، وال تذخع
 اإلباحة .

أما إذا كانت مغ أجل تقػية األبجاف، ومقارعة العجواف فإنيا تختفع مغ مدتػػ اإلباحة إلى مدتػػ االستحباب، بل 
لتجريب عمى تقػية األبجاف، وتقػية الشجب، بذخط أف تكػف السسارسة بخيئة مغ كل معرية، وىادفة إلى ما فيو ا

 األرواح .
 ثانًيا: ضػابط مسارسة الخياضة:

تشػعت الخياضة في عرخنا، ودَخميا كثيخ مغ السخالفات الذخعية، إما في نطاـ الخياضة ذاتيا، أو في كيفية 
 أدائيا، مسا استجعى معخفة الزػابط الذخعية في ىحه السسارسة .

 ياضة عغ واجب شخعي:الزابط األوؿ: أال تميي الخ 
 أوؿ ضابط شخعي في الخياضة: قاؿ تعالى: 

 ﴿ ِرَجاٌؿ اَل ُتْمِييِيْع ِتَجاَرٌة َواَل َبْيٌع َعْغ ِذْكِخ َّللاَِّ﴾
 )سػرة الشػر(

 الزابط الثاني: مخاعاة السقرج الحدغ عشج مداولة الخياضة:
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الخياضة إما أف تكػف وسيمة إلعجاد اإلنداف ليكػف 
و أعجاءه، وىي أرفع صػر الخياضة، أو قػيًا ليػاج

تكػف وسيمة لتقػية األبجاف وتشذيصيا لتعيغ السدمع 
عمى القياـ بالػاجبات السشػشة بو في الحياة فيشبغي 
مخاعاة السقرج الحدغ عشج مداولة الخياضة، حتى 
يؤجخ السخء، فإنو قج تقخر عشج الفقياء ػ رحسيع هللا 

ستجالاًل بقػؿ عد وجل ػ أف األمػر بسقاصجىا، ا
الشبي عميو الربلة والدبلـ في الحجيث الستػاتخ 

 .الجامع السانع: ) إنسا األعساؿ بالشيات (

أما متابعة الخياضة بجاًل مغ مسارستيا فبل يؤدؼ إلى ىحيغ السقرجيغ، لكشو قج يؤدؼ في بعس األوقات إلى 
 الفخقة والتشازع بيغ مؤيجؼ الفخيقيغ . 

 تخ العػرات والبعج عغ مػاشغ إثارة الغخائد:الزابط الثالث: وجػب س

 الزابط الخابع: عجـ اشتساؿ الخياضة عمى خصخ محقق أو غالب الطغ:

 ألف هللا عد وجل قاؿ: 

 ﴿ َواَل ُتْمُقػا ِبَأْيِجيُكْع ِإَلى التَّْيُمَكِة﴾
 )سػرة البقخة(

 .وقاؿ عميو الربلة والدبلـ: ) ال ضخر، وال ضخار ( 

تؤدؼ إلى إيحاء الصخؼ اآلخخ، أو إلى إيحاء البلعب نفدو فيحه رياضة محخمة، ألف حياة إذًا: أية رياضة 
 اإلنداف ثسيشة ججًا، وألف هللا خمقو لجشة عخضيا الدساوات واألرض، وال يجػز أف يدىق روحو لدبب تافو .

 الزابط الخامذ: البعج عغ السكاسب السحخمة في الخياضة:

 لمقسار بذكل أو بآخخ فإنيا محخمة . لحلظ إذا كانت الخياضة وسيمة
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 الزابط الدادس: أال يتختب عمى إقامة السدابقات الخياضية مػاالة أو معاداة:

فالسؤمغ يػالي السؤمشيغ، وال يػالي أىل الذخؾ والكفخ، أما حيشسا يشتقل والؤه مغ والء لمجيغ إلى والء لفخيق معيغ، 
 ذخؾ إلى بخاء مغ العب كخة فكأف ىحه الخياضة أصبحت ديشًا ججيجًا .وحيشسا يشتقل بخاؤه مغ بخاء مغ كافخ أو م

إف هللا يحب معالي األمػر ويكخه سفدافيا ودنيئيا، والسدمع يحب ما يحبو هللا فبل يذغل نفدو باألمػر الجنيئة وال 
واآلخخة ويدتغل وقتو  يكػف أداة في يج أعجائو، يشفح مؤامخاتيع وخصصيع وإنسا يدعى لسا فيو خيخه في الجيغ والجنيا

 بالشافع السفيج وال يقزي وقتو وال يشفق مالو فيسا ال شائل وراءه

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الفرل الدابع : الػعي الرحي لجى الذباب

 مخض اإليجز -عبلقة رالسعرية بشتائجيا (  :  5 - 1الجرس ) 

 مزار التجخيغ(  :  5 - 2الجرس ) 

 افة السخجرات: (   5 - 3الجرس ) 

 حكع التجخيغ في االسبلـ( :  5-4 الجرس )

 ضاىخة االدماف و اسبابيا( :  5 -5 الجرس )
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 الفرل الدابع : الػعي الرحي لجى الذباب

 مخض اإليجز -السعرية بشتائجيا عبلقة (  :  5 - 1الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ج عجد الصبيب فجاونا، يا رب قج عع الفداد فشجشا، يا رب قمت حيمة فتػلشا، ارفع الحسج هلل رب العالسيغ، يا رب ق
 مقتظ وغزبظ عشا، وال تؤاخحنا بسا فعل الدفياء مشا، تػفشا غيخ فاتشيغ وال مفتػنيغ.

وأشيج أف ال إلو إال هللا وحجه ال شخيظ لو، يا رب 
خمقت فدػيت، وقجرت وقزيت، وأمت وأحييت، 

عافيت وابتميت، وأغشيت وأمخضت وشفيت، و 
وأقشيت، وأضحكت وأبكيت، السخجع والسآؿ إليظ، 

 نحغ بظ وإليظ.
وأشيج أف سيجنا دمحمًا عبجه ورسػلو، قاؿ مخًة لعجؼ 

" يا عجي لعمو إنسا يسشعظ مغ ُدخػٍؿ بغ حاتع: 
في ىحا الجيغ ما تخى مغ فقخىع، فػ هللا ليػشكغ 

، ولعمو إنسا يسشعظ مغ دخػؿ في ىحا الجيغ أنظ تخى أف الدمصاف الساؿ أف يفيس فييع حتى ال يػجج مغ يأخحه
في غيخىع، وأيع هللا ليػشكغ أف تدسع بالقرػر البيس مغ أرض بابل قج فتحت عمييع، ولعمو إنسا يسشعظ مغ 
دخػؿ في ىحا الجيغ ما تخى مغ كثخة عجوىع، وقمة عجدىع، فػ هللا ليػشكغ أف تدسع بالسخأة تخخج مغ 

مى بعيخىا تدور ىحا البيت ال تخاؼ "، ولقج عّسخ عجي بغ حاتع حتى رأى بشفدو كل بذارات الشبي القادسية ع
 ملسو هيلع هللا ىلص.

الميع صل وسمع وبارؾ عمى سيجنا دمحم وعمى آؿ سيجنا دمحم وعمى أصحاب سيجنا دمحم وعمى ذرية سيجنا دمحم وسمع 
 تدميسًا كثيخًا. 

 هللا وأحثكع عمى شاعتو وأستفتح بالحؼ ىػ خيخ.عباد هللا أوصيكع ونفدي بتقػػ 
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 الػقاية مغ مخض اإليجز ال يكػف إال بالتداـ مشيج هللا القػيع وصخاشو السدتقيع:

أييا األخػة السؤمشػف في دنيا العخوبة واإلسبلـ، مػضػع الخصبة اليـػ حػؿ خصخ داىع ييجد العالع بأسخه، يشتذخ 
الػقاية مغ ىحا الخصخ إال بالتداـ مشيج هللا القػيع، وصخاشو السدتقيع الحؼ  بستػالية انفجارية، وال سبيل إلى

 ارتزاه لعباده.

 أييا األخػة السؤمشػف في دنيا العخوبة واإلسبلـ، يقػؿ هللا تعالى:

 ي َعِسُمػا َلَعمَُّيْع َيْخِجُعػَف ﴾ ﴿ َضَيَخ اْلَفَداُد ِفي اْلَبخِّ َواْلَبْحِخ ِبَسا َكَدَبْت َأْيِجي الشَّاِس ِلُيِحيَقُيْع َبْعَس الَّحِ 
 ) سػرة الخـو (

صشع هللا متقغ غايَة اإلتقاف، محكع غاية اإلحكاـ، 
 كامل غاية الكساؿ قاؿ تعالى: 

 ﴿ ُصْشَع َّللاَِّ الَِّحي َأْتَقَغ ُكلَّ َشْيٍء ﴾
 (88) سػرة الشسل: اآلية 

 قاؿ تعالى: 

 ( ﴾3ُصػٍر)﴿ َفاْرِجْع اْلَبَرَخ َىْل َتَخى ِمْغ فُ 
 )سػرة السمظ ( 

 معشى الفداد:

 قاؿ تعالى:

ْحَسِغ ِمْغ َتَفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَرَخ َىْل َتَخى ِمغْ   ( ﴾3 ُفُصػٍر )﴿ الَِّحي َخَمَق َسْبَع َسَسَػاٍت ِشَباقًا َما َتَخى ِفي َخْمِق الخَّ
 )سػرة السمظ (

وقجرتو وحكستو، أما الفداد ففي تعخيفو الجقيق: ىػ ذلظ ألف كساؿ الخالق يطيخ في كساؿ الخمق، وكحلظ عمسو 
خخوج الذيء عغ كساؿ خرائرو، وصفاتو، فخرائز الساء مثبًل الكاممة أنو ال لػف لو، وال شعع لو، وال رائحة 
لو، ففداده تمػثو بعشاصخ غخيبة عشو، وجخاثيع فتاكة لذاربو، وكحلظ فداد اليػاء، وكحلظ فداد األخبلؽ، وكحلظ 

 عبلقات، فداد الذيء خخوجو عغ كساؿ خرائرو وصفاتو.فداد ال
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الفداد مدتحيل في أصل الخمق، ألف كساؿ هللا 
مصمق، ولكغ الفداد مسكغ مغ جية السخمػؽ، 
حيث أودعت فيو الذيػات ليخقى بيا صابخًا أو 
شاكخًا إلى رب األرض والدساوات، الفداد مسكغ 
عمسو، مغ جية مخمػؽ مشح حخية االختيار لُيَثسَّغ 

ووِضَع لو مشيج دقيق، إذا تحخؾ مغ خبللو وقاه 
 الزبلؿ والذقاء، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َفَسِغ اتََّبَع ُىَجاَي َفبَل َيِزلُّ َواَل َيْذَقى ﴾ 

 بعس أسباب الفداد:

 لكغ اإلنداف حيشسا جيل حقيقتو، وشخد عغ ربو جعل شيػتو ىجفًا، بل إليًا عبجىا مغ دوف هللا، قاؿ تعالى: 
 ( ﴾ 43َرَأْيَت َمِغ اتََّخَح ِإَلَيُو َىَػاُه َأَفَأْنَت َتُكػُف َعَمْيِو َوِكيبًل )﴿ أَ 

 ) سػرة الفخقاف(

 وجعل حخيتو تفمتًا مغ كل قيج، قاؿ تعالى:

ـِ َبْل ُىْع َأَضلُّ َسِبيبًل )  (﴾ 44﴿ ِإْف ُىْع ِإالَّ َكاأْلَْنَعا
 ) سػرة الفخقاف ( 

 هللا عمى رسػلو جعمو وراء ضيخه، ولع يعبأ بو: وجعل السشيج القػيع الحؼ أندلو

ُسػُؿ َيا َربِّ ِإفَّ َقْػِمي اتََّخُحوا َىَحا اْلُقْخَآَف َمْيُجػرًا )  ( ﴾ 31﴿ َوَقاَؿ الخَّ
 ) سػرة الفخقاف ( 

 وقاؿ:

ُ َعَمى ِعْمٍع َوَخَتَع َعَمى  َسْسِعِو َوَقْمِبِو َوَجَعَل َعَمى َبَرخِِه ِغَذاَوًة َفَسْغ َيْيِجيِو ﴿ َأَفَخَأْيَت َمِغ اتََّخَح ِإَلَيُو َىَػاُه َوَأَضمَُّو َّللاَّ
 ( ﴾ 23ِمْغ َبْعِج َّللاَِّ َأَفبَل َتَحكَُّخوَف )

 ) سػرة الجاثية(
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ىحه ىي أسباب الفداد مخمػؽ تفمت مغ مشيج ربو، واستخجـ حخية االختيار ليفعل ما يذاء، وجعل شيػتو ىجفًا 
 عبجىا مغ دوف هللا. 

 مغ مريبة تحل بالبذخية إال بدبب خخوج اإلنداف عغ مشيج ربو: ما

مغ الشتائج الحتسية التباع اليػػ بغيخ ىجػ مغ هللا أف اإلنداف الزاؿ يطمع نفدو فيذقييا، ويطمع مجتسعو 
 فيفدجه ويذقيو، ويطمع البيئة فيمػثيا، قاؿ تعالى: 
 ( ﴾ 51ُىًجى ِمَغ َّللاَِّ ِإفَّ َّللاََّ اَل َيْيِجي اْلَقْػـَ الطَّاِلِسيَغ )﴿ َوَمْغ َأَضلُّ ِمسََّغ اتََّبَع َىَػاُه ِبَغْيِخ 

 ) سػرة القرز( 

ومسا يؤكج ىحه الحقيقة أف هللا سبحانو وتعالى قاؿ 
 في محكع تشديمو:

( َوالَِّحي ُىَػ 78﴿ الَِّحي َخَمَقِشي َفُيَػ َيْيِجيِغ )
ُت َفُيَػ َيْذِفيِغ ( َوِإَذا َمِخْض 79ُيْصِعُسِشي َوَيْدِقيِغ )

( َوالَِّحي َأْشَسُع 81( َوالَِّحي ُيِسيُتِشي ُثعَّ ُيْحِييِغ )81)
يِغ )  (﴾ 82َأْف َيْغِفَخ ِلي َخِصيَئِتي َيْػـَ الجِّ

 ) سػرة الذعخاء( 

 

ب لقج عدؼ الخمق إلى هللا، وعديت اليجاية إلى هللا، وعدؼ الخزؽ إلى هللا، ولكغ السخض عدؼ إلى اإلنداف بدب
 خخوجو عغ مشيج هللا:

( َوالَِّحي 81( َوِإَذا َمِخْضُت َفُيَػ َيْذِفيِغ )79( َوالَِّحي ُىَػ ُيْصِعُسِشي َوَيْدِقيِغ )78﴿ الَِّحي َخَمَقِشي َفُيَػ َيْيِجيِغ )
يِغ )81ُيِسيُتِشي ُثعَّ ُيْحِييِغ )  (﴾ 82( َوالَِّحي َأْشَسُع َأْف َيْغِفَخ ِلي َخِصيَئِتي َيْػـَ الجِّ

 ) سػرة الذعخاء(

 بل إنو ما مغ مريبة تحل بالبذخية إال بدبب خخوج اإلنداف عغ مشيج ربو، قاؿ تعالى: 
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 ( ﴾ 31﴿ َوَما َأَصاَبُكْع ِمْغ ُمِريَبٍة َفِبَسا َكَدَبْت َأْيِجيُكْع َوَيْعُفػ َعْغ َكِثيٍخ )
 ) سػرة الذػرػ(

 عبلقة السعرية بشتائجيا:

 في أصل الخمق، بل ىػ شارغ مغ كدب اإلنداف، وىحا ما تؤكجه اآلية الكخيسة:  الفداد يدتحيل أف يكػف 
 (﴾ 41 َيْخِجُعػَف )﴿ َضَيَخ اْلَفَداُد ِفي اْلَبخِّ َواْلَبْحِخ ِبَسا َكَدَبْت َأْيِجي الشَّاِس ِلُيِحيَقُيْع َبْعَس الَِّحي َعِسُمػا َلَعمَُّيعْ 

)  ) سػرة الخـو

ت عبلقة السعرية بشتائجيا لحكسة بالغٍة بالغة ُجعم
عبلقًة عمسية، أؼ عبلقة سبب بشتيجة، ففي كل 

ا، وىحا ما يميق بالتذخيع معرية بحور نتائجي
؛ تذخيع الخبيخ الحؼ ىػ في حقيقتو اإلليي

تعميسات الرانع، لكغ ىحه الشتائج الػبيمة لمسعاصي 
ليدت ىي كل الشتائج، بل بعزيا، فالعاصي 

يا يخدخ اآلخخة، وفزبًل فزبًل عغ أنو يخدخ الجن
عغ أنو يعحب في الجنيا يعحب في اآلخخة، لكغ 

 عحاب الجنيا ليذ بذيء إذا قيذ بعحاب اآلخخة، وىحا ما أشارت إليو اآلية الكخيسة:

 ﴿ ِلُيِحيَقُيْع َبْعَس الَِّحي َعِسُمػا ﴾ 
 ) سػرة الخـو (

جل أف نخجع إلى هللا في الػقت السشاسب، وقبل قاؿ: بعس الحؼ عسمػا، ولع يقل: كل الحؼ عمسػا، كل ىحا مغ أ
 فػات األواف، قاؿ تعالى: 

 ( ﴾ 21﴿ َوَلُشِحيَقشَُّيْع ِمَغ اْلَعَحاِب اأْلَْدَنى ُدوَف اْلَعَحاِب اأْلَْكَبِخ َلَعمَُّيْع َيْخِجُعػَف )
 ) سػرة الدججة (
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 ىشاؾ باعثاف وراء كل أعساؿ اإلنداف:

 آية أخخػ قاؿ تعالى: أييا األخػة في كل مكاف، 
ْف َلْع َيْدَتِجيُبػا َلَظ َفاْعَمْع َأنََّسا َيتَِّبُعػَف َأْىَػاَءُىْع َوَمْغ َأَضلُّ ِمسََّغ اتََّبَع َىَػاُه ِبَغيْ  ِخ ُىًجى ِمَغ َّللاَِّ ِإفَّ َّللاََّ اَل ﴿ َفِِ

 ( ﴾ 51َيْيِجي اْلَقْػـَ الطَّاِلِسيَغ )
 ) سػرة القرز(

ء كل أعساؿ اإلنداف ؛ باعث ىشاؾ باعثاف ورا
العقل أو باعث الذيػة، باعث السبجأ أو باعث 
الحاجة، باعث اآلخخة أو باعث الجنيا، باعث 
إرضاء هللا تعالى أو باعث إرضاء الحات، باعث 
الخيخ أو باعث الذخ، ىحه الثشائية في البػاعث 
ليذ ليا ثالث، لحلظ قاؿ تعالى ػ ودققػا في ىحه 

 اآلية ػ:

 

ى ِمَغ َّللاَِّ ِإفَّ َّللاََّ اَل ْف َلْع َيْدَتِجيُبػا َلَظ َفاْعَمْع َأنََّسا َيتَِّبُعػَف َأْىَػاَءُىْع َوَمْغ َأَضلُّ ِمسََّغ اتََّبَع َىَػاُه ِبَغْيِخ ُىجً ﴿ َفِِ 
 ( ﴾ 51َيْيِجي اْلَقْػـَ الطَّاِلِسيَغ )

 ) سػرة القرز(

 حكسًا، وقاؿ أيزًا:

 ( ﴾ 51اتََّبَع َىَػاُه ِبَغْيِخ ُىًجى ِمَغ َّللاَِّ ِإفَّ َّللاََّ اَل َيْيِجي اْلَقْػـَ الطَّاِلِسيَغ ) ﴿ َوَمْغ َأَضلُّ ِمسَّغَ 
 ) سػرة القرز(

 انييار السجتسعات و شقاء البذخية يتأتى مغ اتباع اليػى بغيخ ىجى مغ هللا:

و وشخعو فبل شيء عميو، فسغ أراد أف يقزي ُيْفَيع مغ معاني اآلية الدابقة أنو مغ اتبع ىػاه وفق ىجػ هللا ومشيج
 وشخه مغ الجشذ اآلخخ تدوج، ألف الدواج كسا قاؿ عميو الربلة والدبلـ: 
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 ))أغس لمبرخ وأحرغ لمفخج(( 
 ]رواه البخارؼ عغ عمقسة [

فبل شيء عميو، إنو اتبع ىػاه وفق ىجػ هللا 
وشخعو، ومغ أراد أف يحػز الساؿ الحؼ زيغ لمشاس 

في كدبو الصخؽ السذخوعة فبل شيء تسمكو فدمظ 
عميو، ألنو اتبع اليػػ وفق ىجػ هللا ومشيجو 
وشخعو، لكغ انييار السجتسعات وشقاء البذخية 

 يتأتى مغ اتباع اليػػ بغيخ ىجػ مغ هللا.
 
 

وانًا أييا األخػة السؤمشػف في دنيا العخوبة واإلسبلـ، حيشسا يربح اليػػ ىجفًا يدعى إليو اإلنداف فبل بج أف عج
عمى اآلخخيغ يقع بدببو، يقع عمى حقػقيع، وعمى أمػاليع، وعمى أعخاضيع، وىحا مغ أشج أنػاع الطمع، قاؿ تعالى 

 بعج أف قاؿ:﴿ َوَمْغ َأَضلُّ ِمسََّغ اتََّبَع َىَػاهُ ِبَغْيِخ ُىًجػ ِمَغ َّللاَِّ.
 قاؿ:

 ( ﴾ 51﴿ ِإفَّ َّللاََّ اَل َيْيِجي اْلَقْػـَ الطَّاِلِسيَغ )
 سػرة القرز( )

 ثسغ الجشة مخالفة اليػى:

اإلنداف بيغ ىجفيغ متعاكديغ في االتجاه، فكمسا اقتخب مغ أحجىسا ابتعج حكسًا عغ اآلخخ، فإذا اقتخب مغ اليػػ 
 ابتعج عغ سبيل هللا، وإذا اقتخب مغ سبيل هللا ابتعج عغ اليػػ، قاؿ تعالى: 

َسِبيِل َّللاَِّ ِإفَّ الَِّحيَغ َيِزمُّػَف َعْغ َسِبيِل َّللاَِّ َلُيْع َعَحاٌب َشِجيٌج ِبَسا َنُدػا َيْػـَ ﴿ َواَل َتتَِّبِع اْلَيَػى َفُيِزمََّظ َعْغ 
 ( ﴾ 26اْلِحَداِب )

 ) سػرة ص(
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بل إف الجشة التي خمق اإلنداف ليا والتي فييا ما 
ال عيغ رأت، وال أذف سسعت، وال خصخ عمى قمب 

مع ما أخفي ليا مغ بذخ، إف ىحه الجشة التي ال تع
قخة أعيغ فييا، إف ىحه الجشة ثسشيا مخالفة اليػػ، 

 قاؿ تعالى:

ِو َوَنَيى الشَّْفَذ َعِغ  ـَ َربِّ ﴿ َوَأمَّا َمْغ َخاَؼ َمَقا
 ( ﴾ 41( َفِِفَّ اْلَجشََّة ِىَي اْلَسْأَوى )41اْلَيَػى )

 ) سػرة الشازعات(

، ىػ السخمػؽ السكمف، في خبلياه، ىحا اإلنداف أعقج آلة في الكػف، ىػ السخمػؽ األ وؿ، ىػ السخمػؽ السكـخ
وأندجتو، وأعزائو، وأجيدتو مغ التعقيج والجقة واإلتقاف ما يعجد عغ فيع بشيتيا وشخيقة عسميا أعمع عمساء 
الصب، وفي ىحا اإلنداف نفذ تختمج فييا السذاعخ والعػاشف، وترصخع فييا الذيػات، والقيع، والحاجات، 

حيث يعجد عغ إدراؾ خرائريا أعمع عمساء الشفذ، وفي ىحا اإلنداف عقل فيو مغ السبادغ  والسبادغ،
 والسدمسات، والقػػ اإلدراكية والتحميمية واإلبجاعية ما أَىَّمو ليكػف سيج السخمػقات. 

 خمق هللا اإلنداف في أحدغ تقػيع فمسا انحخؼ عغ مشيج ربو رددناه إلى أسفل سافميغ: 

د وجل اإلنداف بأجيدة دفاع بالغة لقج خز هللا ع
الجقة، أولى ىحه األجيدة: الجمج، وىػ درع سابغة 
عمى البجف تخد عشو الجخاثيع واألخصار، وىػ خط 
الجفاع األوؿ، وخز السػلى عد وجل كل عزٍػ، 
وكل جياٍز، وكل حاسٍة بجياز دفاع خاص بو، 
فممعيغ مثبًل األىجاب واألجفاف والجمع، وىحه 

خاصة بكل عزػ وبكل جياز ىي خط األجيدة ال
 .الجفاع الثاني 
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وأما خط الجفاع الثالث ىػ الجـ وجشػده، كخيات الجـ البيزاء، وعجدىا خسدة وعذخوف مميػف كخية في أياـ الدمع، 
ويتزاعف ىحا العجد في أياـ االستشفار، وقج يرل إلى مئات السبلييغ في حاؿ القتاؿ، في فتخة زمشية ال تتجاوز 

 ت واألياـ.الداعا

ليحه الجيػش الجخارة مغ الكخيات البيزاء سبلح إشارة مؤلف مغ بزع مػاد كيساوية، ُيعج ىحا الدبلح وسيمة 
التفاىع فيسا بيشيا، أما خصة جياز السشاعة في الجفاع عغ الجدع فيي مغ الجقة والتشديق والفعالية حيث يرعب 

ػؿ بعس العمساء ػ سػاء في نطاـ عسميا، أو في تػزيع األدوار ترجيقيا، ذكية ججًا خبليا الجـ البيزاء ػ كسا يق
القتالية عمى أفخادىا، أو في تحقيق السيسات السشػشة بيا، فبعج ثػاف معجودات مغ اجتياز أؼ جدع غخيب 
لخصػط الجفاع األولى والثانية تتػجو ىحه الكخيات البيزاء إلى الجدع الغخيب بسيسة استصبلعية فقط، حيث تأخح 

ذيفخة الكيساوية مغ ىحا الجدع الغخيب، وتحتفع بيا، ثع تشقميا إلى السخاكد المسفاوية مخاكد ترشيع الدبلح، وىشا ال
 .تشتيي ميستيا 

وية تقـػ الكخيات البيزاء وفي السخاكد المسفا
؛ الكخيات السحرشة الرانعة بتفكيظ رمػز األخخػ 

ىحه الذيفخة تسييجًا لرشع السرل السزاد، وىحه 
خيات البيزاء اسسيا الكخيات السرشعة الك

السحرشة، وبعج صشع السرل السزاد تشتيي 
ميستيا، ثع تأتي الكخيات السقاتمة، وتحسل ىحا 
السرل السزاد والدبلح الفعاؿ وتتػجو بو لتياجع 
الجدع الغخيب، وتشذب السعخكة بيغ ىحه الكخيات 

تيي ميستيا، ثع تأتي الكخيات البلقسة لتشطف ساحة السقاتمة وىحا العجو السياجع إلى أف ترخعو، وعشجئح تش
 السعخكة مغ جثث األعجاء.

كخيات مدتصمعة، وكخيات مرشعة، وكخيات مقاتمة، وكخيات مشطفة، وىحه الكخية ال يديج قصخىا عغ خسدة عذخ 
 مكخونًا وفي السيميستخ السكعب ىشاؾ سبعة آالؼ كخية. 

ْنَداَف ِفي أَ   ( ﴾ 5( ُثعَّ َرَدْدَناُه َأْسَفَل َساِفِميَغ )4ْحَدِغ َتْقِػيٍع )﴿ َلَقْج َخَمْقَشا اإلِْ
 ) سػرة التيغ(
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لكغ اإلنداف حيشسا يشحخؼ عغ مشيج ربو، ويدتجيب لشجاء غخيدتو مغ دوف ضابط مغ شخع، أو رادع مغ فصخة، 
السكتدب أو زاجخ مغ عقل يبصل عسل ىحا الجياز، ويسػت اإلنداف ألدنى سبب، وما مخض نقز السشاعة 

 باإلثع ػ اإليجز ػ إال تأكيج ليحه الحقيقة، 

ْنَداَف ِفي َأْحَدِغ َتْقِػيٍع ﴾  ﴿ َلَقْج َخَمْقَشا اإلِْ
 فمسا انحخؼ عغ مشيج ربو رددناه إلى أسفل سافميغ. 

 مغ دالئل نبػة الشبي عميو الربلة والدبلـ:

 كتدب باآلثاـ:لػ نطخت إلى شاب مراب بيحا السخض الخصيخ، مخض نقز السشاعة الس

 ًً ىػػديل الجػدػع مشجخد لخأيتو صار إلى فتػػى
 متمجمج األلفاظ مزصخب متػاصل األنفػػاس مّصخد
 عيشاه عالقتاف في نفػػق كدػخاج كػػخ نرف متقج
 تيتد أنسمو فتحدبيػػػا ورؽ الخخيف أصيب بالبخد
 ويسج أحيانًا دمًا فعمػػى مشجيمو قصع مػػغ الكبػػج

 وإذا تخؽ تقػػؿ بعج غػػج ػت غجاً قصع تقػؿ لو: تس
* * * 

السػت الدؤاـ ىػ السريخ السحتـػ لكل مدخؼ 
 مراب بيحا السخض:
مدتػحر اإلرجاء  مات الفتى فأقيع في ججث
 مشفخد

 كتبػا عمى حجخاتو بػجـ سصخ بو عطة لحي رشج
 فػِذا مخرت بأختيا فحج ىحا قتيل ىػى ببشت ىػىً 
* * * 
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يا العخوبة واإلسبلـ، مغ دالئل نبػة الشبي عميو الربلة والدبلـ ما رواه ابغ ماجو والبييقي أييا األخػة الكخاـ في دن
 والمفع لو عغ ابغ عسخ رضي هللا عشيسا أف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:

)) يا معذخ السياجخيغ خراؿ خسذ إف ابتميتع 
بيغ وندلغ بكع أعػذ باهلل أف تجركػىغ، لع تطيخ 

ي قـػ قط حتى يعمشػا بيا إال فذت فييع الفاحذة ف
 األوجاع التي لع تكغ في أسبلفيع ((

 ]ابغ ماجو والبييقي والمفع لو عغ ابغ عسخ رضي هللا عشيسا[

ىحا الحجيث الذخيف مغ دالئل نبػة الشبي صمى هللا 
 عميو وسمع:

)) ولع يشقرػا السكياؿ والسيداف إال أخحوا بالدشيغ 
ا زكاة أمػاليع إال مشعػا القصخ مغ الدساء ولػال البيائع لع يسصخوا، ولع يشقزػا عيج وشجة السؤنة، ولع يسشعػ 

 هللا وعيج رسػلو إال سمط عمييع عجو مغ غيخىع يأخح بعس ما في أيجييع(( 
ِ ْبِغ ُعَسَخ[  ]رواه ابغ ماجو والحاكع في السدتجرؾ وقاؿ ىحا حجيث صحيح اإلسشاد َعْغ َعْبِج َّللاَّ

 ضساف لدبلمتشا وليدت قيػدًا لحخيتشا:أوامخ الجيغ 

أييا األخػة السؤمشػف في دنيا العخوبة واإلسبلـ، لقج ععَّ العالع مخض وبائي معج سببو فيخوس لع يكغ معخوفًا مغ 
 .قبل 

وبحدب إحرائيات مشطسة الرحة العالسية قبل 
ستة أشيخ ىشاؾ أربعة وثبلثػف مميػف مراب في 

كجوف أف العجد الحقيقي العالع، لكغ ىشاؾ خبخاء يؤ 
 .قج يكػف ضعف ىحا العجد أو أكثخ

مسا يديج الحالة سػءًا عجد العالع بكل مؤسداتو 
وىيئاتو العمسية وإمكاناتو السالية عغ صشع لقاح 
مزاد ليحا السخض، إف ىحا الفيخوس ال يشتذخ في 
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جرات، ومغ خبلؿ انتذار الدياحة مغ أكثخ حاالتو إال مغ خبلؿ اإلباحية، والفػضى الجشدية، واإلدماف عمى السخ
أجل الجشذ، أؼ إنو ػ وىحه حكسة الخالق ػ مختبط بالدمػؾ الذخري، في الجرجة األولى، وىشاؾ مفارقة حادة 
يختز بيا ىحا الػباء، فبيشسا نجج أف معالجتو مدتعرية إلى درجة االستحالة فالسػت الدؤاـ مريخ كل مراب 

اية مشو سيمة إلى درجة أف كل إنداف لع يرب بيحا السخض يسمظ الػقاية التامة بو، نجج في الػقت نفدو أف الػق
مغ خبلؿ التدامو بالسشيج اإلليي مغ حيث العفة واالستقامة، فكل شيػة أودعيا هللا باإلنداف جعل هللا ليا قشاًة 

 نطيفة تتحخؾ فييا، وأوامخ الجيغ ضساف لدبلمتشا، وليدت قيػدًا لحخيتشا.
ة الكخاـ حزػرًا ومدتسعيغ، الذيء أييا األخػ 

السحيخ أف ىحا الفيخوس يدتصيع أف يغيخ شكمو في 
أؼ وقت، فمػ أنفقت ألػؼ السبلييغ في البحث 
العمسي عغ لقاح مزاد لو تحىب ىحه األمػاؿ، أو 
تمظ الجيػد أدراج الخياح حيشسا يغيخ ىحا الفيخوس 
شكمو، فزبًل عغ أف ليحا الفيخوس سبلالت عجيجًة، 

سغ نجا مغ سبللة أردتو أخخػ، وكأف هللا جل ف
جبللو يخيج مغ اإلنداف الستفمت أف يشجػ مغ ىحا 
 السخض بالعفة واالستقامة ال بالمقاح والجواء قاؿ تعالى: 

 َلَعمَُّيْع َيْخِجُعػَف ﴾ ﴿ َضَيَخ اْلَفَداُد ِفي اْلَبخِّ َواْلَبْحِخ ِبَسا َكَدَبْت َأْيِجي الشَّاِس ِلُيِحيَقُيْع َبْعَس الَِّحي َعِسُمػا 
)  ) سػرة الخـو

شيء آخخ يقػلو العمساء وىػ: أنو لػ افتخض ججاًل، وىحا أقخب إلى السدتحيل، أف جيػد العمساء في الدشػات 
الخسذ القادمة تػصمت إلى لقاح مزاد ليحا الفيخوس، فإف تكاليف معالجة السخيس الػاحج تديج عغ عذخة 

 مبلييغ.
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 رخة تجؿ عمى أف هللا جعل ىح السخض الفتاؾ عقابا عمى الدمػؾ األباحي:اإليجز آية صا

أييا األخػة الكخاـ حزػرًا ومدتسعيغ، في دراسة 
إحرائية دقيقة أجخيت في بمج تفاقع فيو انتذار ىحا 
السخض بدبب اإلباحية والفػضى الجشدية وججوا 
 أنو في كل عذخ ثػاٍف يسػت إنداف بيحا السخض 

الجراسة في بعس اإلذاعات العالسية،  وُأذيعت ىحه
ذلظ بأف ىحا السخض يشتذخ بستػالية ىشجسية، ويبجو 
أف الستػالية اليشجسية ال تعبخ عغ حجع انتذاره، 
يشبغي أف نقػؿ: إف ىحا السخض يشتذخ بستػالية 

ألفيغ مئة  انفجارية مخيفة، وىشاؾ دراسات إحرائية أخخػ تتػقع أف يكػف عجد السرابيغ في العالع في عاـ
وعذخيغ مميػف مراب، نذخ ىحا في صحيفة ترجر في دمذق، وىشاؾ مغ يعتقج أف ىشاؾ مرابًا بيحا السخض 
وحامبًل لو، لكشو وجج أف الحامل لفيخوس ىحا السخض مراب بو حتسًا، لكشو ال يداؿ في دور الحزانة، وأما 

غ السراب والحامل ألف الفخؽ بيشيسا فخؽ وقت ال أعخاضو السخعبة ففي شخيقيا إلى الطيػر، فبل معشى لمتفخيق بي
 فخؽ نػع.

أييا األخػة السؤمشػف في دنيا العخوبة واإلسبلـ، 
مغ السفارقات الحادة أف العالع كمو، والسيسا الجوؿ 
الستقجمة بسقياس العرخ السادؼ، العالع كمو بكل 
إمكانياتو السادية والعمسية يقف عاجدًا مكتػؼ 

فيخوس حتى اآلف، يفتظ  اليجيغ أماـ أضعف
بالسبلييغ الحيغ انحخفػا بأخبلقيع عغ السشيج 
القػيع، وكأف ىحا الفيخوس جشج مغ جشػد هللا، وما 
يعمع جشػد ربظ إال ىػ، جعمو هللا عقابًا عاجبًل لسغ 

ج القػيع، خخج عغ الفصخة الدميسة فزلَّ وأضل، وفّدج وأفدج، إذ ال سبيل إلى الخبلص مشو إال بالعػدة إلى السشي
والرخاط السدتقيع، ومسا يؤكج ذلظ وىحا ما حيخ العمساء أف البعػضة تغخس خخشػميا في جدع مراب بيحا 
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السخض، وتأخح مغ دمو السمػث، ثع تشتقل إلى إنداف سميع مغ ىحا الفيخوس، وتغخس خخشػميا في دمو الشطيف 
ية صارخة تجؿ عمى أف هللا هلالج لج جعل ىحا السخض ويختمط دـ الدميع بجـ السراب، وال يشتقل السخض، أليدت ىحه آ

 الفتاؾ عقابًا عمى الدمػؾ اإلباحي ليذ غيخ، ولع يجعل اإلصابة بو عذػائية. 

 درىع وقاية خيخ مغ قشصار عبلج:

 أييا األخػة الكخاـ، لػ أف بمجًة تذخب ماًء ممػثًا، فطيخ في أبشائيا األمخاض واألوبئة فيل مغ العقل والحكسة أف
 .نجع الساء السمػث يفتظ بأبشاء ىحه البمجة 

ثع نبحث عغ السرل السزاد والمقاح الذافي، وأف 
ندتقجـ األشباء، ونذيج السذافي، وندتػرد األجيدة، 
أـ العقل والحكسة يقتزي أف نػقف الساء السمػث، 
أو أف نصيخه مغ التمػث، وعشجىا نصػؽ السذكمة 
عالجة ونحج مغ انتذارىا، ثع نمتفت إلى م

 السرابيغ.

أييا األخػة الكخاـ، مغ السؤسف أف ىحا ما ال 
يجخؼ في العالع كمو، إنيع ال يقفػف في وجو أسباب 

 السخض، بل يحاولػف أف يسشعػا أعخاضو ونتائجو، إف درىع وقاية خيخ مغ قشصار عبلج.

ُ َعَمى عِ  ْمٍع َوَخَتَع َعَمى َسْسِعِو َوَقْمِبِو َوَجَعَل َعَمى َبَرخِِه ِغَذاَوًة َفَسْغ َيْيِجيِو ﴿ َأَفَخَأْيَت َمِغ اتََّخَح ِإَلَيُو َىَػاُه َوَأَضمَُّو َّللاَّ
 ( ﴾ 23ِمْغ َبْعِج َّللاَِّ َأَفبَل َتَحكَُّخوَف )

 ) سػرة الجاثية(
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الذاب الحؼ يبحث عغ عسل، ثع يبحث عغ زوجة، 
ىػ في الطاىخ يبحث عغ كفايتو، ويقزي حاجتو، 

يقة يديع في بشاء أمتو، ألف األسخة وىػ في الحق
الشطيفة الستساسكة ىي الخمية األولى في جدع 
السجتسع الدػؼ الستقجـ، والذاب الحؼ ييسل عسمو، 
ويقزي وشخه مغ شخؽ غيخ مذخوعة، ومع فتيات 
ساقصات، يديع مغ حيث يخيج أو ال يخيج، مغ 
حيث يعمع أو ال يعمع في تجميخ نفدو، وأسختو، 

 ل األمة إال بذبابيا األصحاء األقػياء السدتقيسيغ وشاباتيا.ومجتسعو، وى

 حرشػا ىحا البشاء يا بشات الجيل ىيػػا
 أرشجوىع لمرػاب احفطػا جيل الذػباب
 ولظ عحب الذخاب فيع الشبع الغديػػػخ
 ليشيخوا كالبػػجور حرشػا كل الذبػاب
 ال تغالػا بالسػيػػر يدخوا أمخ الػدواج
 باألثاث و القرػػر واححروا داء التباىي
 كامغ ضسغ الرجور إنسا نبع الدعػػادة

* * * 
 جسخ يختفي تحت الخمػػاد اححروا الفيخوس فيػ اآلف
 الشار يػمًا واكتػى كل العباد إف تجاىمشا الحقيقة فاجأتشا

 بجدوا الجيل بعمػػػػع أيقطػا أىل الخقػػػػػاد
 تػجػا العمع بصػػػػيخ صادؽ فيػ العسػػػػػاد

 فيخوس يغتػػاؿ الزحايا قاصجًا كل البػبلدىاىػ ال
 وىػ أعسى عغ شبػاب شاىخ يأبى الفدػػػػػاد

* * * 
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 إنسا العفة ماء بارد عحب زالؿ، يصفئ الجسخ، ويخوؼ كل مغ شمب الحبلؿ.

لكغ أييا األخػة يشبغي أف نشػه أنو بفزل هللا عميشا، 
وبدػبب تسدظ مجتسعشا بسبادغ ديشو القػيع، فإف 

ض الخصيخ الحؼ يعج الخصخ األوؿ في ىحا السخ 
العالع كمو ال يعج مذكمة في بمجنا الصيب، 
فاإلصابات ال تديج عغ مئة أو أكثخ بقميل، وأكثخ 
ىحه اإلصابات مغ الػافجيغ مغ ببلد أجشبية، وىشاؾ 

 إجخاءات حازمة تحج مغ انتذاره:

مَّا َيْأِتَيشَُّكْع ِمشِّي ُىًجى َفَسِغ اتََّبَع ُىجَ  اَي َفبَل ﴿ َفِِ
 ( ﴾ 123َيِزلُّ َواَل َيْذَقى )

 ) سػرة شو(

 وقاؿ:

 ( ﴾ 38﴿ َفَسْغ َتِبَع ُىَجاَي َفبَل َخْػٌؼ َعَمْيِيْع َواَل ُىْع َيْحَدُنػَف )
 ) سػرة البقخة(

 ال يزل عقمو وال تذقى نفدو وال يشجـ عمى ما فات وال يخذى مسا ىػ آت.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 مزار التجخيغ(  :  5 - 2الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل نحسجه، وندتعيغ بو، وندتخشجه، ونعػذ بو مغ شخور أنفدشا وسيئات أعسالشا، مغ ييجه هللا فبل ُمزل لو، 
 ومغ يزمل فمغ تجج لو وليًا مخشجًا.

لسغ جحج بو وكفخ، وأشيج أف سيجنا دمحمًا  وأشيج أف ال إلو إال هللا، وحجه ال شخيظ لو، إقخارًا بخبػبيتو، وإرغاماً 
ملسو هيلع هللا ىلص رسػؿ هللا، سيج الخمق والبذخ، ما اترمت عيغ بشطخ، أو سسعت أذف بخبخ، الميع صلِّ وسمع وبارؾ عمى 
 سيجنا دمحم، وعمى آلو وأصحابو الصيبيغ الصاىخيغ، أمشاء دعػتو، وقادة ألػيتو، وارَض عشا وعشيع يا رب العالسيغ.

 الميع ال عمع لشا إال ما عمَّستشا، إنظ أنت العميع الحكيع.
الميع عمِّسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا، وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا الباشل باشبًل وارزقشا 

 يغ. اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الرالح

 مزاّر التجخيغ :

 أييا اإلخػة الكخاـ، بسشاسبة أسبػع مكافحة التجخيغ، أسػؽ لكع ىحا السػضػع. 

أييا اإلخػة الكخاـ، إف شخكات الجخاف تشتج دخيشتيغ يػميًا لكل إنداف عمى وجو األرض، وعجد سكاف األرض ستة 
.  آالؼ مميػف، ما يعشي أف اثشْي عذخ ألف مميػف دخيشة تشتج كل يـػ

ىحه الكسيات الفمكية التي تشتجيا شخكات الجخاف فييا مػاد سامة لػ أخحت في الجـ دفعة واحج الستصاعت أف تبيج 
 الجشذ البذخؼ بأكسمو.

 ىحا التقخيخ صادر عغ مشطسة الرحة العالسية.
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لػ أخحت السػاد الدامة في ىحه الدجائخ دفعة 
واحجة بعج استخبلصيا، في الػريج مباشخة، فيي 

 فيمة أف تقتل إندانًا في أوج صحتو.ك

مسا يجخشو اإلنداف، لػ اسُتخِمَرت ىحه السػاد 
 الدامة، وحقشت في وريجه لسات فػرًا.

عجد الحيغ يمقػف حتفيع، أو يعيذػف حياًة تعيدة 
مغ جخاء التجخيغ، يفػؽ عجد الحيغ يبلقػف حتفيع 

 مجتسعيغ. مغ الصاعػف والكػليخا والججرؼ والدل والجحاـ والتيفػئيج

 والػفيات الشاجسة عغ التجخيغ ىي أكثخ بكثيخ مغ جسيع الػفيات لؤلمخاض الػبائية مجتسعًة.

 ىحه فقخة مغ تقخيخ مشطسة الرحة العالسية، وىي مشطسة عمسية كتاباتيا وإحراءاتيا مػضع ثقة.
الزخائب الباىطة عمى إنتاج شيء آخخ، أييا اإلخػة الكخاـ، إف مجسػع الجخل الحؼ تحققو الجوؿ الكبخػ مغ جخاء 
 التجخيغ، ىػ أقل بكثيخ مغ األمػاؿ التي تشفق لسعالجة األمخاض الشاتجة عغ التجخيغ.

 إف بيغ كل ثبلثة مجخشيغ واحج يمقى حتفو بدبب التجخيغ.

ىحا  وتػاجو الجوؿ العطسى األوبئة بقمق شجيج، فمػ انتذخت الكػليخا في بمج النبخػ السدؤولػف عغ الرحة لسػاجية
 السخض، واستشفخوا، ولكغ قج يعجب اإلنداف لساذا ال يػاجيػف أخصار التجخيغ بيحا القمق نفدو؟

اآلثار السجمخة لمتجخيغ ال تطيخ بذكل واضح إال بعج ربع قخف، وىشا الخصخ، فإف اآلثار السجمخة لمسجخغ تطيخ 
 بعج خسدة وعذخيغ عامًا مغ تجخيشو.

خ عسخ اإلنداف بقجر تجخيشيا، فاإلنداف أييا اإلخػة الكخاـ، بحدب اإلحر اءات العمسية: إف الجخيشة الػاحجة تقرِّ
ال بحدب اعتقادنا أف أجمو ال يديج وال يشقز، ولكغ بحدب التقاريخ العمسية أف التجخيغ يقمِّل مغ عسخ اإلنداف 

 .مغ خسدة عذخ عامًا إلى عذخيغ عامًا، فيسا لػ لع يجخغ، بسا تعصيو السؤشخات العمسية
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 التجخيغ الدمبي :

أييا اإلخػة الكخاـ، ىحا السػضػع شخح سابقًا، ولكغ الذيء الججيج في ىحه الخصبة ىػ مػضػع التجخيغ الدمبي، 
 أو التجخيغ غيخ اإلرادؼ.

ىؤالء الشاس الحيغ ال يجخشػف، ولكشيع يتعخضػف 
بذكل يػمي لمغازات والسػاد السشبعثة مغ تجخيغ 

العسل، أو األوالد مغ الدجائخ مغ زمبلئيع في 
أبييع، أو الدوجة مغ زوجيا، أو األوالد مغ أميع، 
ىؤالء جسيعًا ال يجخشػف، ولكشيع يشزػوف تحت 
 مرصمح اسسو السجخغ الدمبي، وىشا السذكمة. 

 نتائج التجخيغ الدمبي :

مػاد معطسيا ساـ، أييا اإلخػة الكخاـ، ىحه الدجائخ تحتػؼ عمى أربعة آالؼ مادة كيساوية عمى شكل غازات، و 
 ومزخ بالرحة العامة.

مغ نتائج التجخيغ الدمبي، أف الحؼ ال ذنب لو بالتجخيغ، إال أنو ابغ في بيت األب فيو يجخغ، أو ابغ في بيت 
األـ فيو تجخغ، أو مػضف في دائخة أحج زمبلئو فييا يجخغ، ىحا الحؼ ال يجخغ، وال يخيج أف يجخغ، تطيخ عمى 

 ؽ، مشيا: صحتو آثار قج ال ترج

 [ يدبب الخبػ :1

أف التجخيغ الدمبي أييا اإلخػة الكخاـ يدبب الخبػ، فذخكاء السجخشيغ وجمداؤىع يكػنػف معخضيغ بشدبة خسدة 
 أضعاؼ السعجؿ االعتيادؼ لئلصابة بالخبػ، بفعل مزار التجخيغ الدمبي.

 في البيت. والخبػ اآلف شائع ججًا، والسيسا ربػ األشفاؿ، وأحج أسبابو تجخيغ األب
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كسا أف الحيغ يتعخضػف آلثار التجخيغ مغ زمبلئيع في العسل يقعػف في أمخاض ىي ضعف األمخاض التي يقع 
 فييا مغ ال يجخغ تجخيشًا سمبيًا.

 [ يدبب ضيق التشفذ :2

 شيء آخخ، أييا اإلخػة الكخاـ، التجخيغ الدمبي لو عبلقة بزيق التشفذ الميمي.
بمج متقجـ، فقج خزع ثسانية آالؼ شخز مغ ثبلثة عذخ بمجًا إلى فحز دقيق، وىحه دراسة تع إجخاؤىا في 

لسعخفة آثار التجخيغ الدمبي عمى صحتيع، فكاف مغ أبخز ىحه اآلثار ضيق التشفذ الميمي، وضيق التشفذ الحؼ 
 يتبع أّؼ جيج عزمي.

ي، وضيق التشفذ عمى أثخ جيج وىحا أيزًا أييا اإلخػة الكخاـ، مغ آثار التجخيغ الدمبي، ضيق التشفذ الميم
 عزمي.

 [ يدبب أمخاض القمب :3

وىشاؾ دراسة، أييا اإلخػة الكخاـ، تخبط بيغ التجخيغ الدمبي وبيغ أمخاض القمب، فاحتساالت اإلصابة بأمخاض 
 القمب ىي ضعف احتساالت اإلصابة لغيخ الحيغ يتأثخوف بالتجخيغ الدمبي.

الحؼ ال يجخغ، لكشو شفل في أسخة األب فييا يجخغ، أو شفل في أسخة الحجيث اآلف عغ التجخيغ الدمبي، ىحا 
 األـ فييا تجخغ، أو زميل في عسل الدميل فيو يجخغ.

 إذا كاف ىحا أثخ التجخيغ فيسغ ال يجخغ، لكشو يجاور مغ يجخغ، فكيف أثخه فيسغ يجخغ؟

 [ يدبب ضعف اإلنجاب :4

تجخيغ الدمبي يسكغ أف يزخ بقجرة السخأة عمى اإلنجاب، أييا اإلخػة الكخاـ، بحػث أخخػ أشارت إلى أف ال
وكذفت دراسة رصيشة أجختيا جامعة عمى ثسانية آالؼ وخسدسائة مغ األزواج الحيغ تعخضػا لمتجخيغ الدمبي في 
أثشاء العسل، فكانت ىشاؾ ندبة كبيخة مغ الشداء كغ أقلَّ قجرة عمى اإلنجاب مغ المػاتي لع يتعخضغ إلى التجخيغ 

 مبي.الد
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 [ يدبب ضعف الحكاء :5

وشيء آخخ أييا اإلخػة الكخاـ، ىػ أف التجخيغ الدمبي يزعف ذكاء الصفل، وقاـ باحثػف في مخكد شبي تابع 
 لسدتذفى في إحجػ الػاليات في أمخيكا، وقاؿ ىحا التقخيخ: 

 ت الحىشية واإلدراكية.إف األشفاؿ السعخضيغ لجخاف الدجائخ حتى ولػ بكسيات قميمة يعانػف مغ انخفاض القجرا
وقج أشار ىؤالء إلى الجراسة التي أجخيت عمى أكثخ مغ أربعة آالؼ شفل، ونذختيا مجمة رصيشة، وأف ىحا األثخ 
واضح ججًا عمى األشفاؿ الحيغ يعانػف مغ التجخيغ الدمبي، والتجخيغ الدمبي أيزًا يديج مغ خصخ إصابة 

 األشفاؿ بالتيابات األذف.
 خاـ، ىحا أثخ التجخيغ فيسغ لع يجخغ، فكيف فيسغ يجخغ؟أييا اإلخػة الك

 التجخيغ انتحار وضخر بالشاس :

واإلنداف حيشسا يبتمى بالتجخيغ، وحيشسا تزعف إرادتو عغ أف يقمع عشو، أال يخحع زوجتو؟ أال يخحع أوالده؟ أال 
 يخحع مغ يمػذ بو؟ 

والرحة تأتي في األىسية بعج اليجاية، فأوؿ نعسة 
بلؽ أف تعخؼ هللا، وأف تعخؼ مشيجو، عمى اإلش

وأف تحسل نفدظ عمى شاعتو، والشعسة الثانية أف 
تكػف صحيحًا معافى في بجنظ، والرحة رأس ماؿ 
اإلنداف، ورأس مالو األوحج، وىي وعاء عسمو، 
وىي سبب استقامتو، وىي سبب تػفيقو في شمب 

 اآلخخة، إف كانت الرحة مػفػرة.

 

يغ يتعخضػف لمتجخيغ الدمبي يأخحوف إجازات مغ وضائفيع ضعف اإلجازات الرحية التي أييا اإلخػة الكخاـ، الح
 يأخحىا زمبلؤىع مسغ ال يتعخض لمتجخيغ الدمبي.
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ىحه الحقائق السّخة، يشبغي أف تكػف معمػمة عشج اإلخػة السؤمشيغ، فبل شظ أف الحيغ يختادوف السداجج معطسيع ال 
أف يشذخوىا في أوساط مغ حػليع، فمعل ىحه الحقائق السخة تكػف رادعًا ليع يجخشػف، ولكغ ىحه السعمػمات يجب 
 ورادعًا لغيخىع عغ مسارسة التجخيغ.

 أييا اإلخػة الكخاـ، إلى الشرػص الذخعية:

 يقػؿ هللا عد وجل: 

 ﴿ َوَأْنِفُقػا ِفي َسِبيِل َّللاَِّ َواَل ُتْمُقػا ِبَأْيِجيُكْع ِإَلى التَّْيُمَكِة ﴾
 [195لبقخة : ] سػرة ا

 ىحا الحؼ يجخغ أليذ يمقي بيجيو إلى التيمكة؟ أليذ يشتحخ انتحارًا بصيئًا؟ 
وال أروع مغ ذلظ اإلعبلف الحؼ رسع رصاصة، وكتب تحتيا: انتحار سخيع، ثع رسع دخيشًة، وكتب تحتيا انتحار 

 بصيء.
 الخصاصة قتل سخيع، والجخيشة قتل بصيء.

 هللا عد وجل يقػؿ: 
 ُقػا ِبَأْيِجيُكْع ِإَلى التَّْيُمَكِة َوَأْحِدُشػا ِإفَّ َّللاََّ ُيِحبُّ اْلُسْحِدِشيَغ ﴾﴿ َواَل ُتمْ 

 [195] سػرة البقخة : 

 التجخيغ ضخر بالعائمة :

 َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللاَِّ َقاَؿ: 

ىػ أىمو، ثع يقػؿ: مغ ييِج هللا فبل مزل )) كاف رسػُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ في خصبتو: نحسُج هللا وُنثشي عميو بسا 
لو، ومغ يزمل فبل ىادي لو، إف أصجَؽ الحجيث كتاب هللا، وأحدُغ اليْجي ىْجُي دمحم، وشخُّ األمػر محَجثاتيا، 
وكل محجَثة بجعة، وكل بجعة ضبللة، وكل ضبللة في الشار، ثع يقػؿ: بعثت أنا والداعَة كياتيغ، وكاف إذا 

اكع، ثع قاؿ: ذكخ الداعَة اْحسَ  ْت َوجشتاه، وعبل صػُتو، واشتج غزبو، كأنو نحيخ جير، يقػؿ: صبَّحكع ومدَّ خَّ
، وأنا أولى بالسؤمشيغ ((  مغ تخؾ مااًل فؤلىمو، ومغ تخؾ دْيشًا أو ضيعًا، فِليَّ أو عميَّ

 ] حجيث صحيح، أخخجو الشدائي [
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 أليدت ىحه الجخيشة بجعًة؟ 

خميا ثمثو مغ أجل التجخيغ، ىحا السبمغ الحؼ يعادؿ ثمث دخل أسخة فقيخة، لػ ُردَّ إف األسخ الفقيخة تدتيمظ مغ د
 عمى األوالد غحاًء وفاكيًة وكداًء وضخوريات تفتقخ إلييا األسخة، أليذ ىحا مغ باب أولى؟

 أييا اإلخػة الكخاـ، آية ثانية، قاؿ تعالى: 

 ِبُكْع َرِحيسًا ﴾﴿ َواَل َتْقُتُمػا َأْنُفَدُكْع ِإفَّ َّللاََّ َكاَف 
 [29] سػرة الشداء : 

 اآلية مصمقة، والسصمق عمى إشبلقو في القخآف الكخيع.
 قتل سخيع معخوؼ لجػ الجسيع، وقتل بصيء، ىػ الجخاف الحؼ يشتيي براحبو تحت الثخػ.

 الجخاف مفّتخ ومشيي عشو :

ّـِ َسَمَسَة َقاَلْت:   َعْغ ُأ

 عغ كل مدكخ وُمْفِتخ (( )) نيى رسػُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 ] حجيث حدغ، أخخجو أبػ داود [

 أليذ الجخاف مفتخًا؟ 
أييا اإلخػة الكخاـ، عالع كبيخ مغ عمساء مرخ ذىب إلى أمخيكا، وزار بشفدو بعس معامل التبغ، وألف كتابًا 

 اشتخيتو أنا مغ معخض الكتاب، وقخأتو، فإذا فيو ىحه الحقيقة الخصيخة:
ع في الخسخ أشيخًا ثبلثة، أو يشقع في الكحػؿ، ألف ىحه الجخيشة إذا أشعمتيا تبقى مذتعمة، ما إف ىحا الجخاف يشق

الحؼ يجعميا مذتعمة ولػ لع تدتخجميا؟ ذلظ ألف أوراؽ التبغ نقعت أشيخًا ثبلثة، إما في الكحػؿ، وإما في الخسخ، 
ابتة حتى في شخكات التجخيغ في الذخؽ فإذا كاف في الخسخ فدعخىا أغمى، ألف فييا نكية الخسخ، ىحه حقيقة ث

األوسط، تشقع أوراؽ التبغ في الخسخ، أو في الكحػؿ مغ أجل أف تعصييا نكيًة، ومغ أجل أف تبقى مذتعمة حتى 
 نياية السصاؼ.
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حقيقة ثانية مخة، أف شخكات التجخيغ في العالع الغخبي ترشع دخانًا خاصًا لذعػبيا، وترشع دخانًا آخخ لذعػب 
األوسط، ندب الشيكػتيغ فيو خسدة أضعاؼ، وبالتعبيخ اليػمي يعصػنشا مدابل الجخاف، ندب الشيكػتيغ الذخؽ 

 بالجخاف السرجر إلى الذخؽ األوسط خسدة أضعاؼ.

 تجخيغ الغخب وتجخيغ السدمسيغ :

لتجخيغ، شيء آخخ، ندب السجخشيغ تقّل في العالع الغخبي إلى ستيغ بالسئة، يعشي أربعػف بالسئة أقمعػا عغ ا
 وندب السجخشيغ في العالع اإلسبلمي زادت ثسانية وثبلثيغ بالسئة.

ىع َيَجعػف التجخيغ حفاضًا عمى صحتيع، وإدراكًا لسزار التجخيغ، ونحغ في العالع اإلسبلمي وفي الذخؽ األوسط 
تختفع ندب السجخشيغ عشجنا إلى ثسانية وثبلثيغ 

 بالسئة زيادة عغ ذؼ قبل.

اـ، أحج عمساء الجيغ في بمج أييا اإلخػة الكخ 
إسبلمي، زار مدتذفًى كبيخًا في عاصسة بمجه، وزار 
شعبة األمخاض الرجرية، فكانت السفاجأة أنو ما 
التقى بسخيس في ىحه الذعبة إال وججه كاف يجخغ، 
بسعشى أف التجخيغ كاف سبب إصابتو بيحا السخض 
 الرجرؼ، والشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ: 

يجعػف هللا فبل يدتجاب ليع: رجل كانت تحتو امخأة سيئة الخمق فمع يصمقياوقج جعل هللا لو الصبلؽ  )) ثبلثة
شخيقًا لمخبلص مشيا ، فمسا لع يصمقيا، إذًا ال يدتجاب دعاُؤه.ورجل كاف لو عمى رجل ماؿ فمع يذيج عميو ألف 

ىحا اإلنداف ال يدتجاب دعاؤه، ألنو قرخ في  هللا أمخه أف يكتب ىحا الجيغ، فمسا تياوف بالكتابة أكل مالو، إذاً 
تصبيق مشيج هللا عد وجل. ورجل آتى سفييا مالو وقج قاؿ هللا عد وجل: وال تؤتػا الدفياء أمػالكع ((وأنت 
 حيشسا تشفق مغ دخمظ ثمثو عمى الجخاف فِنظ آتيت ىحا الساؿ أناسًا سفياء يتجخوف برحة الشاس. 
 السدتجرؾ [ ] حجيث صحيح، أخخجو الحاكع في
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 أييا اإلخػة الكخاـ، في بمج إسبلمي ُيشَفُق عمى شخاء الجخاف ستة آالؼ مميػف جشيو.
اإلحراء السؤلع ججًا: أف أعمى ندبة لمسجخشيغ في الجوؿ الشامية، وأف أعمى ندبة في الجوؿ الشامية في السدمسيغ، 

 فالسدمسػف في الجوؿ الشامية يذكمػف أعمى ندبة مغ السجخشيغ.

 سػـ التجخيغ :س

أييا اإلخػة الكخاـ، وجاء في السػسػعة البخيصانية أف القار والقصخاف السػجػدْيغ في دخاف الدجائخ يحتػياف عمى 
 كسية مغ السػاد السدببة لمدخشاف.

أستسيحكع عحرًا في ذكخ ىحه اإلحراءات، والتفاصيل العمسية التي قج يتػىع أحجكع أنيا ال تشاسب مشبخ خصبة 
، ولكغ الحقيقة يشبغي أف ترل إليكع، يشبغي أف يرحػ اإلنداف مغ غفمتو في ىحا الذخؽ الستخمف، الجسعة

يشبغي أف تعمسػا أف ىؤالء الحيغ ال يجيشػف بجيغ، وال يقيسػف وزنًا لمقيع األخبلقية، ولع يؤمشػا باآلخخة إشبلقًا، 
ىع بذكل واضح ججًا، األمخ الحؼ قج يؤدؼ حفاضًا عمى صحتيع وقػتيع ومكانتيع بجأت ندب السجخشيغ تيبط عشج

 إلى إفبلس ىحه الذخكات العسبلقة التي ليا دخل فمكي كبيخ.

أييا اإلخػة الكخاـ، ىحه ىي الحقائق العمسية عغ التجخيغ، وىشاؾ أحكاـ فقيية عغ التجخيغ، كبلىسا يرّب في 
 خانة واحجة.

 الحكع الفقيي لمتجخيغ :

 لو تعالى: إف أردت الحكع الفقيي، ففي قػ 

ـُ َعَمْيِيُع اْلَخَباِئَث ﴾ َباِت َوُيَحخِّ  ﴿ َوُيِحلُّ َلُيُع الصَّيِّ
 [ 157] سػرة األعخاؼ ،

وإف أردت الحقائق العمسية، فيحا وهللا كعّّ قميل قميٌل مسا عشجؼ في ممفات التجخيغ عغ أضخاره عمى كّل جياز في 
 الجدع عمى حجة.

خصب كثيخة شخحت ىحا السػضػع بتفاصيل مسمة عغ خصخ الجخاف عمى  وفي دروس كثيخة في يـػ األحج، وفي
 كل جياز في جدع اإلنداف، ذكخت معمػمات مخترخة وسخيعة مأخػذة مغ مػضػعات كثيخة.
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أييا اإلخػة الكخاـ، إلى متى ىحا اإلنداف الغافل غارؽ في متع رخيرة تدبب أمخاضًا خصيخة ال يعييا إال بعج 
 فػات األواف؟ 
كخ قجيسًا ودائسًا أف اإلنداف العاقل يتعامل مع الشز، بيشسا اإلنداف الجاىل يتعامل مع الػاقع، فسا دامت كشت أذ

ىحه الجخيشة تعصيو راحة فيسا يبجو تػىسو بخجٍر في جدسو فيػ يجخغ، فإذا شارؼ الخصخ القاتل صحا مغ غفمتو، 
 ىحا شأف غيخ العاقل.

 والحقيقة، قبل أف يأتي يـػ ال يشفعو نز وال حقيقة. بيشسا العاقل مغ شأنو أنو يتأثخ بالشز

 وأخيخًا :

أييا اإلخػة الكخاـ، حاسبػا أنفدكع قبل أف تحاسبػا، وزنػا أعسالكع قبل أف تػزف عميكع، واعمسػا أف ممظ السػت قج 
 تخصانا إلى غيخنا، وسيتخصى غيخنا إليشا، فمشتخح ححرنا.

 ت، والعاجد مغ أتبع نفدو ىػاىا، وتسشى عمى هللا األماني.الكيذ مغ داف نفدو، وعسل لسا بعج السػ 

* * * 
الحسج هلل رب العالسيغ، وأشيج أف ال إلو إال هللا ولّي الرالحيغ، وأشيج أف سيجنا دمحمًا عبجه ورسػلو، صاحب 

 الُخمق العطيع، الميع صلِّ وسمع وبارؾ عمى سيجنا دمحم وعمى آلو وصحبو أجسعيغ. 

 جاء :التجخيغ دعع لؤلع

مخًة ثانية أذكخ أف معطع رواد السداجج، والحسج هلل، ال يجخشػف، إال قّمة قميمة، أساؿ هللا أف يعيشيع عمى أنفديع، 
 وأف يذفييع مغ ىحا الػباؿ، ومغ ىحا السخض الحؼ ىػ سبب كل مخض. 

غ حػلكع، مغ أجل أف لكغ اختيارؼ ليحا السػضػع ال مغ أجمكع، فأنتع معافػف، والحسج هلل، ولكغ مغ أجل الحي
 يكػف الحق واضحًا، وأف يكػف الحؼ نيى هللا عشو مجعسًا بالحقائق الجقيقة.

أييا اإلخػة الكخاـ، شخكة واحجة مغ شخكات التجخيغ في العالع الغخبي، شخكة واحجة، أرباحيا في اليـػ الػاحج مغ 
، فشريب ىحه الجولة  العالع اإلسبلمي ثسانػف مميػف دوالر، يحىب إلى إسخائيل مشيا اثشا عذخ مميػف دوالر كل يـػ

 العجوة مغ أرباح ىحه الذخكة اثشا عذخ بالسئة تقخيبًا، شيء ال يرجؽ، أرباح شخكات التجخيغ خيالية.
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 رسالة شكخ لكل مجخغ شيع :

 أعجبتشي رسالة شكخ وجيت لمسجخشيغ، يقػؿ صاحب ىحه الخسالة: 

خرية مػجية إليظ مغ كل أولياء األمػر، ورؤساء االستثسار، يا صجيقي السجخغ الذيع، ىحه رسالة شكخ ش
ورؤساء االقتراد في أمخيكا وأوربة، إنيع يذكخونظ، ألنظ وقفت معيع، وخفزت العجد في ميدانيتيع، ومشعت 

 شخكات الجخاف عشجىع مغ أف نقيع عمييا الجعاوػ نتيجة االنخفاض الحاد في عجد السجخشيغ.

زعػف لمعمع بفخوضو ونػافمو، وال يجادلػف بالباشل، لقج أكج العمع عشجىع أف التجخيغ ألنيع ىشاؾ في ببلدىع يخ
 ضار ججًا ججًا بالرحة، وليحا اضصخ أولياء األمػر خزػعًا لمعمع أف يسشعػا التجخيغ في أماكغ كثيخة. 

 التجخيغ في واقع السدمسيغ :

شػع في األماكغ العامة، في الصائخات، وفي القصارات، اآلف إخػانشا الكخاـ، التجخيغ في العالع كمو فيسا أعمع مس
 وفي السخكبات، وفي الراالت، أّؼ مكاف يزع أناسًا عجيجيغ، التجخيغ مسشػع في ىحه األماكغ. 

اآلف أييا اإلخػة الكخاـ، الفتياف في ببلد الغخب ال يذتخوف الجخاف إال بالبصاقة الذخرية، وسعخ الجخاف ضػعف 
سجخشيغ الحيغ انخفس عجدىع أربعيغ بالسئة تقخيبًا، فحمت الخدائخ الكبيخة في شخكات خسدة أمثاؿ عجد ال

 الدجائخ، وكادت السعخكة تشذب بيغ ىحه الذخكات، بيغ أصحابيا، ومغ وضع أسيسًا فييا.

، وحافطت عمى معجؿ  ولكغ شيامة السجخغ العخبي والسدمع حالت دوف ىحا االنفجار، وقامت بالتعػيس البلـز
 باح ليحه الذخكات.األر 

وبالسقابل ىحا السجخغ العخبي السدمع ضّحى برحتو وبسالو، وبرحة أوالده وزوجتو، وصحة أبيو وأمو، وخالف 
 أوامخ هللا عد وجل في تحخيع الخبائث، وإزالة كل ما فييا مغ ضخر، واالمتشاع عغ كل تبحيخ.

لثالث بشدبة ثسانية وثبلثيغ بالسئة، وأصبحت إعبلنات لقج بمغت الذيامة مبمغيا، وارتفع عجد السجخشيغ في العالع ا
 الجخاف الكبيخة خالية مغ عبارات التححيخ العالسية.
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ثع نقمت عجوػ التجخيغ إلى فتياف في الثالثة عذخة مغ عسخىع، يقفػف عمى أبػاب السجارس يتبادلػف الجخاف، 
 وكأنيع يتبادلػف قصع الحمػػ.

ألضخار البذعة لمتجخيغ، ثع الفتاوػ السشرفة الجازمة بتحخيع التجخيغ، ثع لقج صجرت مئات الكتب التي تبخز ا
تحجث االقتراديػف عغ السميارات التي ُتدَتشَدؼ، كسا رصجوا الشدب السئػية التي تؤكج التياـ التجخيغ ألكثخ مغ 

 ثمث دخػؿ األسخ الفقيخة أو الستػسصة.

 أذنًا مرغية، بل لقيت اإلىساؿ والبلمباالة. ىحه الحقائق وتمظ التقاريخ، وىحه الفتاوػ، لع تمقَ 

 أييا اإلخػة الكخاـ، السجخغ إنداف يشتحخ باختياره، وال يسمظ الديصخة عمى ما يقتمو، وقج قاؿ تعالى: 

 ﴿ َواَل َتْقُتُمػا َأْنُفَدُكْع ِإفَّ َّللاََّ َكاَف ِبُكْع َرِحيسًا ﴾
 [29] سػرة الشداء : 

حقائق وتمظ التقاريخ، وىحه الفتاوػ، يشبغي أف تخدع كل مجخغ عغ أف يجخغ، ألف في أييا اإلخػة الكخاـ، ىحه ال
الجخاف ىبلكًا لو، لكشو ليذ كيبلؾ مغ يقتل بخصاصة، ولكغ كيبلؾ مغ يريبو مخض عزاؿ فيسػت بعج 

 حيغ. 

 الجعاء :

عصيت، وقشا واصخؼ عشا شخ الميع اىجنا فيسغ ىجيت، وعافشا فيسغ عافيت، وتػلشا فيسغ تػليت، وبارؾ لشا فيسا أ 
ما قزيت، فإنظ تقزي بالحق، وال يقزى عميظ، وإنو ال يحؿ مغ واليت، وال يعد مغ عاديت، تباركت ربشا 

 وتعاليت، ولظ الحسج عمى ما قزيت، ندتغفخؾ ونتػب إليظ.

 ألحدشيا إال أنت.الميع اىجنا لرالح األعساؿ، ال ييجؼ لرالحيا إال أنت، الميع اىجنا ألحدغ األخبلؽ، ال ييجؼ 
الميع أصمح لشا ديششا الحؼ ىػ عرسة أمخنا، وأصمح لشا دنيانا التي فييا معاششا، وأصمح لشا آخختشا التي إلييا 
 مخدنا، واجعل الحياة زادًا لشا مغ كل خيخ، واجعل السػت راحة لشا مغ كل شخ، مػالنا رب العالسيغ.

 يتظ، وبفزمظ عسغ سػاؾ.الميع اكفشا بحبللظ عغ حخامظ، وبصاعتظ عغ معر

 الميع ال تؤمشا مكخؾ، وال تيتظ عشا ستخؾ، وال تشدشا ذكخؾ يا رب العالسيغ.
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الميع بفزمظ ورحستظ أعِل كمسة الحق والجيغ، وانرخ اإلسبلـ، وأعد السدمسيغ، وأذؿ الذخؾ والسذخكيغ، أذؿ 
 أعجاءؾ أعجاء الجيغ، يا رب العالسيغ.

 سا بيشيع، اجعل الجائخة تجور عمييع، يا رب العالسيغ.شتت شسميع، فخؽ جسعيع، خالف في

 الميع أرنا قجرتظ بتجميخىع كسا أريتشا قجرتيع في تجميخنا، يا رب العالسيغ، إنظ سسيع قخيب مجيب الجعاء. 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 افة السخجرات: (   5 - 3الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

سجه، وندتعيغ بو، وندتخشجه، ونعػذ بو مغ شخور أنفدشا وسيئات أعسالشا، مغ ييجه هللا فبل ُمزل لو، الحسج هلل نح
ومغ يزمل فمغ تجج لو وليًا مخشجًا، وأشيج أف ال إلو إال هللا وحجه ال شخيظ لو، إقخارًا بخبػبيتو، وإرغامًا لسغ جحج 

ػؿ هللا، سيج الخمق والبذخ، ما اترمت عيغ بشطخ، أو سسعت أذف بخبخ، بو وكفخ، وأشيج أف سيجنا دمحمًا ملسو هيلع هللا ىلص رس
 الميع صلِّ وسمع وبارؾ عمى سيجنا دمحم وعمى آلو وأصحابو وعمى ذريتو، ومغ وااله ومغ تبعو إلى يـػ الجيغ.

 خبات. الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل والػىع، إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات الق 

 حقائق عغ السخجرات:

أييا اإلخػة الكخاـ، مغ الحقائق السحىمة أف اإلدماف 
عمى السخجرات مػجػد عشج أكثخ مغ مئة وثسانيغ 
مميػف إنداف في األرض، مئة وثسانػف مميػف 
إنداف يتعاشػف السخجرات، وأربعػف مميػف 
يتعاشػف القات في دوؿ عجيجة مغ إفخيقية وآسيا، 

لحكػمي عمى مكافحة السخجرات بكل وأف اإلنفاؽ ا
أنػاعو وأساليبو يرل إلى مبمغ فمكي، لػ أنفق عمى 
 التشسية لكاف أىل األرض في حاؿ غيخ ىحا الحاؿ.

أييا اإلخػة الكخاـ، أضخار بالغة تمحق في اقتراديات العجيج مغ الجوؿ، فزبًل عغ أف ىحا السجمغ خدخ آخختو، 
 ف التي وعج هللا بيا السؤمشيغ.وخدخ إيسانو، وخدخ كل ثسار اإليسا

أييا اإلخػة الكخاـ، الحقيقة السخة الثانية أف السزبػشات مغ السخجرات ال تديج عمى عذخيغ بالسئة فقط مغ حجع 
السخجرات التي يتعاشى بيا السجمشػف في العالع، بل إف مػضفي الجسارؾ يؤكجوف أنيع ال يزبصػف إال عذخة 

 رجفة.بالسئة بدبب إخبارية، أو بال
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 تأثيخ السخجرات عمى السجمغ:

أييا اإلخػة الكخاـ، آفة خصيخة تيجد كل شعػب األرض، أكبخ خصخ عشج السجمغ أنو يرل إلى حالة نفدية 
وعزػية، ورغبة قيخية تخغسو عمى محاولة الحرػؿ عمى السادة السخجرة بأؼ ثسغ، إف كانت فتاة.. تبيع 

خيسة، الحالة القيخية التي يراب بيا السجمغ تفػؽ حج الخياؿ، عخضيا، وإف كاف شاب.. يدخؽ، وقج يختكب ج
 والقرز التي أدرجت في السػاقع السعمػماتية عغ ضحايا ىحه اآلفة الخصيخة يذيب ليػليا الػلجاف.

أييا اإلخػة الكخاـ، تؤثخ السخجرات عمى متعاشييا 
عمى نحػ خصيخ في بجنو ونفدو، وعقمو وسمػكو، 

سحيصة بو، مغ نتائجيا الخسػؿ وعبلقاتو بالبيئة ال
والكدل، وفقجاف السدؤولية والتيػر، واضصخاب 
اإلدراؾ، والتدبب في حػادث مخورية، وإصابات 
العسل، وتجعل السجمغ قاببًل لؤلمخاض الشفدية 
والبجنية والعقمية، وقج يراب بفقجاف السشاعة 

 فيراب بسخض اإليجز.

يخات حادة في السخ تؤدؼ إلى كػارث عمى مدتػػ الفخد كتفكظ األسخ، أييا اإلخػة الكخاـ، إف السخجرات تحجث تغ
وانييارات العبلقات األسخية واالجتساعية، والعجد عغ تػفيخ الستصمبات األساسية لمفخد واألسخة، ويقع السجمغ غالبًا 

والقسار والجيػف تحت تأثيخ الصمب عمى السخجرات، فيرل إلى جخائع الدخقة، وتخويج السخجرات، والدصػ والقتل، 
 والجعارة، أعاذنا هللا وإياكع مغ ىحه اآلفة الخصيخة.

أييا اإلخػة الكخاـ، الحؼ يمفت الشطخ أف الذاب الحؼ يدتجرج إلى اإلدماف غالبًا ما يذكػ مغ تفكظ أسختو، ومغ 
قخ اإلنفاؽ ضعف تعميسو، ومغ فقخ الكدل الحؼ يريب أسختو، أقػؿ: فقخ الكدل، ألف ىشاؾ فقخ القجر وىشاؾ ف

 وىشاؾ فقخ الكدل.

أييا اإلخػة الكخاـ، مخوجػ السخجرات يدتخجمػف غصاًء اقتراديًا شخعيًا، وأنذصًة اجتساعيًة تحسييع مغ السبلحقة، 
 فيع عمى مدتػػ عاٍؿ مغ الحكاء. 
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 لػ أف أحجكع سألشي: ما أسباب تعاشي السخجرات؟

 ة، وأسباب تعػد لمسجتع. ىشاؾ أسباب تعػد لمفخد السجمغ، وأسباب تعػد لؤلسخ 

 األسباب الذخرية لتعاشي السخجرات:

 أوؿ األسباب العائجة لمفخد السجمغ:

 ( ضعف الػازع الجيشي:1

 قاؿ تعالى:

َ َفَأْنَداُىْع َأْنُفَدُيْع ُأوَلِئَظ ُىُع اْلَفاِسُقػَف ﴾  ﴿ َواَل َتُكػُنػا َكالَِّحيَغ َنُدػا َّللاَّ
 (  19) سػرة الحذخ، آية

 اء الدػء:( رفق2

أييا األب، أييا السعمع، أيتيا األـ، يجب أف تعمع مغ ىػ صجيق ابشظ، ألف قػة تأثيخه يديج عمى ستيغ بالسئة مغ 
مجسػع تأثيخ األب واألـ والسعمع والسػجو والذيخ في سغ السخاىقة، فسجسػع تأثيخىع ال يرل إلى األربعيغ بالسئة، 

 بالسئة، قاؿ تعالى:بيشسا رفيق الدػء يرل تأثيخه إلى ستيغ 

ِبيِل ﴾ ـٍ َقْج َضمُّػا ِمْغ َقْبُل َوَأَضمُّػا َكِثيخًا َوَضمُّػا َعْغ َسَػاِء الدَّ  ﴿ َواَل َتتَِّبُعػا َأْىَػاَء َقْػ
 ( 77) سػرة السائجة، آية

 ( الدفخ إلى ببلد السعاصي:3

أو ببلد الذخؽ، أو إلى ببلد بعيجة حيث أييا اإلخػة الكخاـ، ويقع في األسباب سفخ الذاب وحجه إلى ببلد الغخب، 
وسائل اإلغخاء، وأماكغ الميػ، وعجـ وجػد رقابة في ىحه الببلد، فيحىب إلى ىحه الببلد ليتعمع المغة اإلنكميدية، 

 فيعػد مجمغ مخجرات، وقج انتيى.
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 ( الفخاغ وانعجاـ اليجؼ:4

لة، ببل قيع، ببل شمب عمع، أخصخ شيء في حياة شيء آخخ أييا اإلخػة الكخاـ، الذاب الفارغ ببل ىجؼ، ببل رسا
الذاب الفخاغ، عجـ وجػد مشاشط تخبػية، مشاشط إسبلمية، مشاشط عمسية، مشاشط ثقافية تستز وقت الفخاغ، فػقت 

 الفخاغ خصيخ ججًا، أحيانًا يسكغ أف يكػف سبب حب التقميج لمكبار أحج أسباب اإلدماف عمى السخجرات.

 ( الديخ خارج البيت:5

مغ األسباب أيزًا أييا اإلخػة الكخاـ لجػ الفخد الديخ خارج السشدؿ، ىحا الحؼ يدسح ألوالده أف يأتػا في الداعة 
الثانية ليبًل، بعج مشترف الميل.. أيغ كانػا؟ ىل يعمع األب أيغ كانػا؟ وماذا جخػ في الديخة؟ وماذا رأوا مغ 

 أفبلـ؟ وماذا أغخاىع أصجقاؤىع مغ مػبقات؟ 

 سذكبلت األسخية:( ال6

وقج يقع في أسباب تعاشي السخجرات السذكبلت االجتساعية، واليسـػ الصاحشة التي تزج بيا األسخ، أب شارد، 
أـ غارقة في ىسـػ زيشتيا، وجيخانيا، وابغ قج تخؾ ىسبًل، عشجئح التفكظ األسخؼ والزغط االجتساعي يسكغ أف 

 يكػف وراء ىحه األسباب.

 ( الجيل واألمية:7

 قع أيزًا في قائسة األسباب انخفاض مدتػػ التعميع لجػ الحؼ يقجـ عغ السخجرات.وي

 ىحه أسباب تعػد إلى الفخد فسا األسباب التي تعػد إلى األسخة ؟ 

 األسباب األسخية لتعاشي السخجرات:

 أوؿ األسباب التي تعػد لؤلسخة:  
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 اضصخاب االستقخار األسخي: -1

ع ججًا، وخصيخ ججًا، أف اضصخاب االستقخار في جػ األسخة متسثبًل في انخفاض أييا اإلخػة الكخاـ، شيء مؤل
مدتػػ الػفاؽ بيغ الدوجيغ، وتأـز الخبلفات بيشيسا إلى درجة اليجخ والصبلؽ يػلج أحيانًا شعػرًا غالبًا لجػ الفخد 

اد السجتسع، الخبلفات الدوجية، بعجـ اىتساـ والجيو بو، تفكظ األسخة ربسا كاف سببًا ألعخاض كثيخة يعاني مشيا أفخ 
 العجاوة والبغزاء والسذاحشة.

 القجوة األبػية الديئة: -2

أييا اإلخػة الكخاـ، مغ أبخز أسباب تعاشي 
السخجرات، والتي تعػد إلى األسخة أف يذكل أحج 
الػالجيغ، أو كبلىسا قجوة سيئة لمػلج، أب مدتيتخ، 
، ىحا أب متفمت، أب لو سيخات مجيجة ييسل أبشاءه

األب غيخ السشزبط الحؼ ال يقجـ قجوة ألبشائو، ربسا 
كاف سببًا في زلة قجـ أبشائو إلى السخجرات، أو كسا 
قاؿ بعس العمساء: " إدماف أحج الػالجيغ سبب 
كبيخ في انتذار اإلدماف عشج األوالد" أو أف بعس 

صيع زوجتو أف تزبط أوالدىا، فجاء بسبمغ، اآلباء يدافخوف ليحرمػا دخبًل إضافيًا فييسمػف أوالدىع، وقج ال تدت
 لكشو ضيع أوالده، وعشج عمساء الشفذ ال يعج الشجاح إال كامبًل.. 

أف تشجح في عسمظ، وأف تخدخ أسختظ ىحا ليذ نجاحًا.. أف تشجح في عسمظ، وأف تخدخ ديشظ ىحا ليذ نجاحًا، 
أىمظ، وعبلقتظ مع صحتظ، وعبلقتظ مع  وكشت أقػؿ دائسًا: البج أف تشجح في عبلقتظ مع ربظ، وعبلقتظ مع

 عسمظ.. 
 نجاحظ في عسمظ، وفي صحتظ، ومع أىمظ، ومع ربظ، ىحه الشجاحات تذكل نجاحًا شسػليًا. 
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 عجـ التكافؤ بيغ األبػيغ: -3

والدوج أييا اإلخػة الكخاـ، أحيانًا عجـ التكافؤ بيغ الدوجيغ، الدوجة مغ أسخة رفيعة السدتػػ اقتراديًا واجتساعيًا، 
أقل مشيا، ال تفتأ تحكخه بغشى أىميا، وبأناقة أىميا، وببيت أىميا، يزجخ الدوج، يشرخؼ مغ السشدؿ إلى رفقائو، 

 وتشرخؼ إلى جاراتيا، ويزيع األوالد. 

 

 القدػة عمى األبشاء: -4

التػبيخ، اإلىانة،  بعس ىحه األسباب التي تعػد إلى األسخة، القدػة الدائجة في معاممة األبشاء، الزخب السبخح،
 ربسا ألجأ األوالد إلى رفقاء الدػء، ورفقاء الدػء كانػا سبب الػقػع في ىحه السأساة الكبيخة.

 األسباب االجتساعية لتعاشي السخجرات:

أييا اإلخػة الكخاـ، والسجتسع مدؤوؿ أيزًا، وأنا أقػؿ لكع دائسًا: ما مغ مذكمة يعاني مشيا السجتسع إال ونحغ 
دؤولػف عشيا أفخادًا وجساعات، ومشطسات، وىيئات رسسية وىيئات غيخ رسسية، السجتسع كل متجاخل فبل جسيعًا م

 بج مغ وعي، وال بج مغ حخكة نحػ اإلصبلح.

 [ وجػد السػاد السخجرة في السجتسع:1

سسعت أنو فسغ األخصار التي تيجد السجتسع، والتي يعج السجتسع مدؤواًل عشيا: وجػد ىحه السػاد في السجتسع، 
في ببلد الخافجيغ بعج االحتبلؿ تباع السػاد السخجرة عمى الخصيف مغ دوف محاسبة، ومغ دوف مبلحقة، ومغ دوف 

 متابعة.
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 [ وجػد أماكغ الميػ والفجػر:2

أيزًا وجػد بعس أماكغ الميػ في السجتسع، ىحه الشػادؼ الميمية ال يعمع إال هللا ما يجخؼ فييا، فإذا دخميا الذاب 
زلت قجمو، وعاد مجمغ مخجرات، وانعكذ ىحا عمى أسختو، وكع مغ أب أصيب بأزمة قمبية أودت بو إلى القبخ 

 حيشسا عمع أف ابشو أصبح مجمغ مخجرات.

 [ الدياحة غيخ السشزبصة:3

زحي أيزًا الدياحة أييا اإلخػة الكخاـ، ىحه الدياحة التي ىي إلو يعبج مغ دوف هللا، مغ أجل الشسػ االقترادؼ ن
بأخبلؽ شبابشا، وأخبلؽ شاباتشا، ندتقجـ الدائحات العاىخات، ونطغ أف ىحا يخقي صشاعة الدياحة في ببلدنا، قاؿ 

 تعالى:

ـَ َبْعَج َعاِمِيْع َىحَ  َعْيَمًة َفَدْػَؼ  ا َوِإْف ِخْفُتعْ ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا ِإنََّسا اْلُسْذِخُكػَف َنَجٌذ َفبَل َيْقَخُبػا اْلَسْدِجَج اْلَحَخا
ُ ِمْغ َفْزِمِو ﴾  ُيْغِشيُكُع َّللاَّ

 (28) سػرة التػبة، آية 

 [ صخؼ األدوية ببل ضػابط:4

أييا اإلخػة الكخاـ، حتى العقاقيخ الجوائية التي فييا بعس السدكشات والسيجءات، ىحه في بعس الببلد ال تباع إال 
غ أدمشػا السخجرات يدتغشػف بيحه األدوية السدكشة عغ بػصفة مغ شبيب، بذخوط قاسية ججًا، ألف بعس الحي

السخجرات إف لع تػجج، فسثل ىحه األدوية يجب أف يكػف ىشاؾ شخوط قاسية ججًا في بيعيا وفق وصفات شبية 
 مدجمة، ويدأؿ عشيا األشباء والسخضى معًا.

 [ غياب رسالة السجرسة التخبػية:5

سخجرات التي تعػد لمسجتسع غياب رسالة السجرسة، السجرسة مؤسدة أييا اإلخػة الكخاـ، ومغ أسباب انتذار ال
تخبػية، وليدت تعميسية فقط، فإذا قرخناىا عمى إلقاء العمع وأداء االمتحانات، وغابت رسالتيا التخبػية فشحغ في 

 شخيق الياوية. 
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 الحكع الذخعي لمسخجرات:

العمساء عمى تحخيسيا، ولع يذح عغ ذلظ فقيو واحج، وال أييا اإلخػة الكخاـ، يـػ ضيخت ىحه اآلفة )الحذيذة( أجسع 
محىب مغ السحاىب، كميع أقخوا حخمتيا، فيي حخاـ، بل ىي كبيخة، وقالػا: إف مغ استحل شخبيا أو تجاوليا أو 
تعاشييا يشبغي أف يدتتاب، أؼ أف تصمب مشو التػبة، فإذا تاب ورجع فبيا ونعست، وإال عػقب كسا يعاقب السختج 

 جيغ، ألف حكع تعاشي ىحه السخجرات أمخ محـخ عمع مغ الجيغ بالزخورة.عغ ال

 كل ما أذىب العقل فيػ خسخ:

أييا اإلخػة الكخاـ، حـخ اإلسبلـ الخسخ، ولعغ عاصخىا، ومعترخىا، وحامميا، وبائعيا، وشارييا، وشاىجىا... أؼ 
 كل مغ ساىع فييا مغ قخيب أو بعيج، فسا ىي الخسخ؟ 

خصاب وىػ عمى مشبخ الشبي عميو يقػؿ عسخ بغ ال
الربلة والدبلـ: " إف ىحه الخسخ قج حخمت، وىي 
مغ خسدة أشياء كانت مػجػدة في الحجاز ىي: 
العشب والتسخ والعدل والبخ والذعيخ، والبخ يعشي 
القسح، ثع قاؿ: والخسخ ما خامخ العقل، أاَل إف 
الخسخ ما خامخ العقل، أال إف الخسخ ما خامخ 

عصى صفة الخسخ، فأؼ مادة صمبة أو العقل "، أ 
مدحػقة أو سائمة أو غازية تخامخ العقل، وتبعجه 

عغ أف يحقق وضيفتو، فيي خسخ، وتأخح حكع الخسخ، فحيشسا يتشاوؿ ىحا السجمغ السخجرات يخمط بيغ األشياء، 
غ صػاب وخصأ، وال بيغ نفع يخػ البعيج قخيبًا، والقخيب بعيجًا، يخػ السحاؿ معقػاًل، والسعقػؿ محااًل، ال يسيد بي

وضخ، وال بيغ خيخ وشخ، وكل ما أخخج العقل عغ شبيعتو، وألغى ميستو فيػ خسخ، ىحا كبلـ سيجنا عسخ، وكل 
ما أخخج العقل عغ شبيعتو، وعصمو عغ أداء ميستو فيػ خسخ، وقج سسع ىحه الخصبة الرحابة الكخاـ، وأجسعػا 

 عمى صػابيا وصحتيا.
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كخاـ، كل ىحه السخجرات الشباتية والكيساوية، والدائمة، والسدحػقة، والرمبة، ىحه كميا مغ إذًا أييا اإلخػة ال
 السخجرات، ومغ الخسخ بسعشاه الػاسع، ألنيا تحجد العقل عغ أداء ميستو. 

 الشيي عغ إىبلؾ الشفذ:

 أييا اإلخػة الكخاـ، هللا عد وجل يقػؿ: 

 ْيُمَكِة ﴾﴿ َواَل ُتْمُقػا ِبَأْيِجيُكْع ِإَلى التَّ 
 (195) سػرة البقخة، آية 

ومغ أروع اإلعبلنات عغ التجخيغ أنو رسست رصاصة، وكتب تحتيا: " مػت سخيع "، ورسست دخيشة )سيجارة(، 
 وكتب تحتيا: " مػت بصيء "، فالحؼ يتشاوؿ السخجرات يشتحخ، لكغ ال يسػت فجأة، يسػت في أمج شػيل.

 قاؿ تعالى: 
 اَلُكْع َبْيَشُكْع ِباْلَباِشِل ﴾﴿ َواَل َتْأُكُمػا َأْمػَ 

 (188) سػرة البقخة، آية 

 كل مغ يحقق ربحًا مغ بيع ىحه السػاد أكل أمػاؿ الشاس بالباشل.
أييا اإلخػة الكخاـ، أتسشى مغ هللا أف تكػف ىحه 
الحقيقة واضحة، دخاف، فخسخ، فسخجرات، فيبلؾ، 
القرز التي أدرجت في مػاقع السعمػمات عغ 

سخجرات ال تعج وال تحرى، ولكغ الحؼ ضحايا ال
يمفت الشطخ أف بعس السجمشيغ مغ أجل أف 
يحرمػا عمى كسية مغ السخجرات يبيعػف 
أعخاضيع، أعخاض أخػاتيع الذابات، يتجددػف 
ويربحػف عسبلء لمعجو، ألف الجدع حيشسا يتعاشى 

يا يختكب الجخائع.. يدخؽ، يدني، إف ىحه السادة يحتاج إلييا بذكل مدتسخ، فسغ أجل الحرػؿ عمييا أو عمى ثسش
كانت شابة تبيع عخضيا، إف كاف شابًا يبيع إخبلصو لبمجه ولػششو، وقج يبيع نفدو لمذيصاف، وقج يبيع نفدو 
لمعجو، فالقزية خصيخة ججًا، أعجاء األمة أييا اإلخػة الكخاـ يعخفػف ىحه الحقائق، لحلظ يدتغمػف السجمشيغ 
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إلى أف يعسمػا لحدابيع، لحلظ انتذار السخجرات وسط الذباب أحج السدالق لخيانة  لحدابيع، يمجئػف السجمشيغ
 األمة، ولخيانة ىحا الجيغ العطيع. 

 االستقامة ىي سبيل الشجاة:

أييا اإلخػة الكخاـ، هللا عد وجل بيحا السشيج القػيع الحؼ أندلو عمى الشبي الكخيع، بيحا القخآف الكخيع، وبتمظ الدشة 
بيحيغ الػحييغ: الستمػ وغيخ الستمػ، جعل مشيجًا لشا نحغ السدمسيغ، فشحغ حيشسا نخبي أبشاءنا عمى السصيخة، 

معخفتيع بدخ وجػدىع، وغاية وجػدىع، نخبييع عمى اتباع مشيج ربيع، نكػف قج حققشا الكثيخ ليؤالء الذباب الحيغ 
 ىع عساد األمة، ليؤالء الذباب الحيغ أمل األمة.

خاـ، كسا بجأت أعػد، وأقػؿ: رواد السداجج ػ والحسج هلل ػ أبعج شيء عغ ىحه اآلفة كبعج األرض عغ أييا اإلخػة الك
الدساء، ولكغ ىشاؾ مغ يمػذ بيع مغ أقخبائيع األباعج، ىشاؾ مغ يرل إلى سسعيع مأساة في أسخة أساسيا 

 السخجرات، فبل بج مغ أف تكػف ىحه الخصبة ذات نفع عاـ إف شاء هللا تعالى.

 أخيخًا:و 

 أقػؿ قػلي ىحا، وأستغفخ هللا العطيع لي ولكع، فاستغفخوه يغفخ لكع فيا فػز السدتغفخيغ. 
* * * 

الحسج هلل رب العالسيغ، وأشيج أف ال إلو إال هللا ولي الرالحيغ، وأشيج أف سيجنا دمحمًا عبجه ورسػلو صاحب 
 لو وصحبو أجسعيغ. الخمق العطيع، الميع صلِّ وسمع وبارؾ عمى سيجنا دمحم وعمى آ

 صفات مجمغ السخجرات:

أييا اإلخػة، كيف يعخؼ األب أف ابشو مجمغ عمى السخجرات؟ صعب ججًا معخفة السجمغ في أوؿ إدمانو، لكغ 
 سيل ججًا أف تعخؼ السجمغ بعج حيغ.
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زائجة،  مغ ىحه الطػاىخ: شخود ذىشي كبيخ، تحبحب في االنفعاالت ما بيغ الحجة والربخ، غزب سخيع، حداسية
ردود فعل قاسية، ميل إلى العدلة، تحاشي الجمػس مع األسخة، تخاجع في العبلمات الجراسية، أو انقصاع عغ 
 الحىاب إلى السجرسة أو إلى الجامعة، ىحه كميا مؤشخات تذيخ إلى أف ىحا الذاب وقع في ىحه السأساة الخصيخة.

 سبل العبلج:

خب، ال تحل بغزب جشػني مغ األب، ال، ىشاؾ مرحات، ىشاؾ أييا اإلخػة الكخاـ، القزية ال تحل بالز
عبلجات شبية، األمخ يحتاج إلى ىجوء، ألف القدػة البالغة والدحق الكامل قج يغيب االبغ كميًا، وقج يبيع نفدو 

 لمذيصاف.

 قرز مؤلسة:

قررًا عغ ضحايا السخجرات ال  ومخة ثانية ػ أعاذني هللا وإياكع مغ ىحه السأساة التي تشيجـ بيا األسخة ػ وهللا قخأت
 يسمظ اإلنداف إال أف يبكي: 

 فتاة تجمغ بدبب أخييا:

أخت صالحة ججًا أخػىا تعاشى السخجرات، تغيخت أخبلقو، تغيخ مداجو، تغيخت شباعو، غاب كثيخًا، ثع احتاج 
السخجرات، ثع إلى الثسغ، فعخضػا عميو أف يعصي أختو ىحه السخجرات حتى تكػف ضحية أصجقائو، عػدىا عمى 

باع عخضيا ليع إلى أف ماتت بحادث سيخ، ىحه قرة مجرجة في مػاقع السعمػمات شػيمة ججًا يبكي ليا 
 اإلنداف. 

 شاب يعجـ بدبب اإلدماف:

شاب في بمج مجاور درس العمـػ الذخعية، وصادؽ صجيق سػء، فجلو عمى السخجرات، وانتيى بو األمخ إلى 
جوة، انتيى عميو الحكع باإلعجاـ، وششق. مغ ىحا الشػع قرز ال تعج وال الذحوذ، ثع صار عسيبًل لجية ع

 تحرى..
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 فتاة تشحخؼ دوف عمع أىميا:

وهللا ىشاؾ قرز أييا اإلخػة الكخاـ ال ترجؽ، فتاة انحخفت، وبالغت في االنحخاؼ سشػات شػيمة، وأىميا ال 
ال يعمسػف، ىحه الغفمة، وىحه الدحاجة، وىحا يعمسػف، آالؼ األسخ حجثت انحخافات خصيخة في أبشائيع، واألىل 

اإلىساؿ، سػؼ يحاسبػف عشو يـػ القيامة، ففي األثخ ورد أف فتاة استحقت دخػؿ الشار، تقػؿ: يا رب، ال أدخل 
 الشار حتى أدخل أبي قبمي، ىػ الحؼ أىسمشي، ىػ الحؼ لع يعمسشي، ىػ الحؼ لع يجقق في سمػكي.

 ى:أييا اإلخػة الكخاـ، قاؿ تعال

 ﴿ َوِإَذا اْلَسْػُءوَدُة ُسِئَمْت )*( ِبَأيِّ َذْنٍب ُقِتَمْت ﴾
 ( 9،8) سػرة التكػيخ، آية 

السػءودة ليدت مكمفة، ستجخل الجشة، أما ىحه الفتاة السشحخفة، إذا كبخت وانحخفت، مريخىا الشار: كسا قاؿ 
 تعالى: 

 ﴿ َواْلِفْتَشُة َأَشجُّ ِمَغ اْلَقْتِل ﴾
 ( 191آية ) سػرة البقخة، 

 اىتسػا بتخبية أوالدكع:

 أييا اإلخػة الكخاـ، أنا أحدغ الطغ بالسدمسيغ جسيعًا، ولكغ يشبغي أف يكػنػا يقطيغ، قاؿ تعالى:

 ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا ُخُحوا ِحْحَرُكْع ﴾
 ( 71) سػرة الشداء، آية 

ابشظ ابشظ، إنو سخ سعادتظ، لػ ممكت أعمى 
بخ ثخوة، وبمغت أعمى درجة مشرب، وجسعت أك

عمسية، ولع يكغ ابشظ كسا تتسشى فأنت أشقى 
 الشاس.
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إف خيخ كدب الخجل ولجه، سبل االندالؽ كثيخة ججًا، أيشسا سار اإلنداف، أيشسا تحخؾ فيشاؾ تباع األقخاص 
 فعالة ليا.السجمجة اإلباحية، في كل مكاف، والسخجرات، وكمسا عبل سعخىا فيحا دليل عمى أف ىشاؾ مكافحة 

فالبصػلة ال أف تشجب أوالدًا، لكغ البصل ىػ الحؼ يخبييع تخبية صالحة، ىػ الحؼ يحخص عمى إيسانيع، يحخص 
 عمى استقامتيع، يعير ليع، ييتع بيع، يتفخغ ليع، يجقق في أصجقائيع، يدأؿ عشيع أيغ كانػا، ومغ أيغ جاؤوا.

تفػؽ حج الخياؿ، ثسشيا في مكاف زراعتيا إلى مكاف استعساليا  أييا اإلخػة الكخاـ، تجار السخجرات يحققػف أرباحاً 
قج يتزاعف مئة ألف مخة، مئة ألف، مغ مكاف زراعتيا إلى مكاف تجاوليا، أرجػ هللا لي ولكع أف يحفطشا جسيعًا، 

 ويحفع أوالدنا ومغ يمػذ بشا وشبلبشا وشبابشا وشاباتشا.

 الجعاء :

غ عافيت، وتػلشا فيسغ تػليت، وبارؾ لشا فيسا أعصيت، وقشا واصخؼ عشا شخ الميع اىجنا فيسغ ىجيت، وعافشا فيس
ما قزيت، فإنظ تقزي بالحق، وال يقزى عميظ، وإنو ال يحؿ مغ واليت، وال يعد مغ عاديت، تباركت ربشا 

 وتعاليت، ولظ الحسج عمى ما قزيت، ندتغفخؾ ونتػب إليظ.

 ال أنت، الميع اىجنا ألحدغ األخبلؽ ال ييجؼ ألحدشيا إال أنت.الميع اىجنا لرالح األعساؿ ال ييجؼ لرالحيا إ
الميع أصمح لشا ديششا الحؼ ىػ عرسة أمخنا، وأصمح لشا دنيانا التي فييا معاششا، وأصمح لشا آخختشا التي إلييا 
 مخدنا، واجعل الحياة زادًا لشا مغ كل خيخ، واجعل السػت راحة لشا مغ كل شخ، مػالنا رب العالسيغ. 
الميع اكفشا بحبللظ عغ حخامظ، وبصاعتظ عغ معريتظ، وبفزمظ عسغ سػاؾ، وصلِّ الميع عمى سيجنا دمحم الشبي 

 األمي وعمى آلو وصحبو وسمع.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 حكع التجخيغ في االسبلـ( : 5-4الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

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

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

 القخبات.

 ندبة السجخشيغ في العالع مغ السدمسيغ :

العالع العخبي ، أييا اإلخػة السؤمشػف ، اشمعت عمى إحراء أذىمشي ، ىػ أف أكبخ ندبة مجخشيغ في العالع في 
وأف أكبخ ندبة مجخشيغ في العالع العخبي مغ السدمسيغ ، وحيشسا أشعخ أف أناسًا كثيخيغ يختادوف بيػت هللا ، وىع 

 محدػبيغ عمى السدمسيغ ، ويجخشػف فبل بج مغ تػضيح الحقائق . 

 التجخيغ بيغ الجرس الذخعي والجرس العمسي :

 س شخعي ودرس عمسي . أييا األخػة الكخاـ ، ىشاؾ درساف ، در 

 الجرس األوؿ : الجرس الذخعي : ُحكع التجخيغ :

 أنا ال أتسشى مغ أخ كخيع أف يجع التجخيغ خػفًا عمى صحتو بقجر ما يجعو خػفًا مغ هللا عد وجل .
 ما حكع التجخيغ الذخعي ؟  
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إذا ثبت لو بالجليل القصعي أف الجخاف محـخ شخعًا 
الشطخ عغ كػنو ؼ فيشبغي أف يقمع عشو ، برخ 

، مخيحًا أو متعبًا ، الذيء الحؼ نافعًا أو ضاراً 
حخمو هللا يشبغي أف َنَجعو ، إنظ إف فعمت ىحا كشت 
عابجًا هلل ، أما حيشسا تَجع الذيء الزار حفاضًا 
عمى صحتظ فيحا شيء جيج ، لكغ ىحا التخؾ ال 

 يعج عبادة ، بل يعج سمػكًا عقبلنيًا .

الحكع الذخعي مغ خبلؿ آيات كثيخة ، ومغ خبلؿ أحاديث كثيخة ، وفي الجرس القادـ  في ىحا الجرس سأبيغ لكع
إف شاء هللا تعالى أبيغ لكع ما استجج في الصب مغ أضخار وبيمة مغ التجخيغ ، وال عبخة بأف بعس العمساء 

ق الخصيخة عغ التجخيغ الدابقيغ أقخ التجخيغ ، أنا ال أدافع عشيع ، لكششي أعحرىع ، ألنو ما وصمت إلييع الحقائ
كالتي وصمت إليشا ، ألنو كسا تعمسػف األصل في األشياء اإلباحة ، وال يحـخ شيء إال بالجليل ، بيشسا في 
العبادات األصل في العبادات الحطخ ، وال تذخع عبادة إال بالجليل ، العبادات شيء واألشياء شيء ، األشياء 

بالجليل ، الجليل القصعي بالجليل الػاضح ، أما العبادات فاألصل فييا  األصل فييا اإلباحة ، وال يحـخ شيء إال
 الحطخ ، وال تذخع عبادة إال بالجليل .

 أدلة تحخيع التجخيغ :

 األدلة القخآنية : - 1

 تحكخوف أنشي أذكخ كثيخًا ىحه اآلية : 

 اآلية األولى :

ـُ َعَمْيِيُع ا َباِت َوُيَحخِّ  ْلَخَباِئَث ﴾﴿ َوُيِحلُّ َلُيُع الصَّيِّ
 [157] سػرة األعخاؼ : 

 فكيف إذا وججتع في كتاب هللا اثشتي عذخة آية يسكغ أف تكػف ىحه اآليات دليبًل عمى تحخيع الجخاف .
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أنا ال أريج أف يكػف السجخغ محدػبًا عمى السدمسيغ ، ىػ مدمع ال شظ ، ال أنفي عشو اإليساف ، وال اإلسبلـ ، 
هلل عد وجل ، ال تكغ محدػبًا عمى السدمسيغ ، وأنت لدت مدتدمسًا لخب لكغ السجخغ يػصف بأنو عاص 

 العالسيغ . 

 اآلية الثانية :

 قاؿ تعالى :

 ﴿ َواَل ُتْمُقػا ِبَأْيِجيُكْع ِإَلى التَّْيُمَكِة ﴾
 [195] سػرة البقخة : 

جخؼ عسميات قمب حجثشي شبيب جخاح شبيب جخاحة القمب ، أقدع لي باهلل أنو في ثساني سشػات في دمذق ي
مفتػح ، أقدع لي قدسًا مغمطًا أنو ما أجخػ عسمية قمب مفتػح إال لسجخغ ، وأف احتساؿ إصابة اإلنداف بأمخاض 
القمب مغ جمصة إال بحبحة صجرية بيغ السجخشيغ ثسانية أضعاؼ ، واحتساؿ إصابة اإلنداف بأمخاض القمب بيغ 

حا سيتزح في درس قادـ إف شاء هللا أف الشيكػتيغ يعيغ عمى السجخشيغ ثسانية أضعاؼ ، فحيشسا يثبت لظ ، وى
التراؽ الرفيحات الجمػية ، وىحا يدبب الجمصة ، وأف الشيكػتيغ يخفع ضخبات القمب ، ويكمف القمب جيجًا 
إضافيًا ، ىشاؾ أبحاث عمسية دقيقة ججًا األشباء أعمع مشي بيا ، لكشو شيء ثابت قصعًا أف الجخاف ضخره محقق 

جياز القمب والجوراف ، جياز القمب واألوعية ، وعمى جياز التشفذ ، وعمى الجياز اليزسي ، وعمى عمى 
 مجسػعة مغ األندجة واألعزاء ، سػؼ يتزح مجاه في درس قادـ . 

 اآلية الثالثة :

يَّ الَِّحي َيِجُجوَنُو َمْكُتػبًا ِعشْ  ُسػَؿ الشَِّبيَّ اأْلُمِّ ْنِجيِل َيْأُمُخُىْع ِباْلَسْعُخوِؼ ﴿ الَِّحيَغ َيتَِّبُعػَف الخَّ َجُىْع ِفي التَّْػَراِة َواإلِْ
ـُ َعَمْيِيُع اْلَخَباِئَث ﴾ َباِت َوُيَحخِّ  َوَيْشَياُىْع َعِغ اْلُسْشَكِخ َوُيِحلُّ َلُيُع الصَّيِّ

 [157] سػرة األعخاؼ : 

ىل تدتصيع قبل أف تجخغ أف ؼ بخبظ ىل الجخاف شيب أـ خبيث ؟ كسا قمت في درس سابق : بالجليل الفصخ 
، ِدـ فزمظ عميشا ، يا رب زدنا مشو: بسم ميحرلا نمحرلا هللا ؟ وىل تدتصيع بعج أف تجخغ أف تقػؿ : يا رب أَ تقػؿ

وال تشقرشا ؟ كالمبغ والحميب ؟ ال تدتصيع ، ىل تدتصيع أف تقخأ القخآف وأنت تجخغ ؟ ىل تدتصيع أف تحكخ هللا 
 تكػف في مدجج وأنت تجخغ ؟ بالفصخة ىػ خبيث . وأنت تجخغ ؟ ىل تدتصيع أف
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ـُ َعَمْيِيُع اْلَخَباِئَث ﴾ َباِت َوُيَحخِّ  ﴿ ُيِحلُّ َلُيُع الصَّيِّ
 

وإذا قمت لي : ىي عادة آسخة ، أقػؿ لظ : أيغ إرادتظ ؟ ما قيسة شخريتظ إف لع تكغ مخيجًا ، إف لع تكغ حخًا 
 ؟  في اتخاذ القخار ، أيغ شخريتظ ؟ أيغ رجػلتظ

أحج التابعيغ اسسو األحشف بغ قيذ ، ىكحا تحكخ الكتب ، كاف قريخ القامة ، أسسخ المػف ، ناتئ الػجشتيغ ، 
غائخ العيشيغ ، أحشف الخجل ، ليذ شيء مغ قبح السشطخ إال وىػ آخح مشو بشريب ، شكل عجيب ججًا ، كل 

كاف إذا غزب غِزب لغزبتو مئة ألف صفات الجمامة في ىحا التابعي الجميل ، وكاف مع ذلظ سيج قػمو ، 
 سيف ، ال يدألػنو فيسا غزب ، وكاف إذا عمع أف الساء يفدج مخوءتو ما شخبو . 

ىحا ىػ الخجل ، سيج قػمو ، وقج جسع جدسو كل صفات الجمامة ، الخجل قيستو بإرادتو ، وقيستو بقخاره ، وقيستو 
 بعمسو ، وقيستو بأخبلقو .

ـُ َعَمْيِيُع اْلَخَباِئَث ﴾﴿ ُيِحلُّ َلُيُع الصَّيِّ   َباِت َوُيَحخِّ
 وىحه اآلية الثانية . 

 اآلية الخابعة :

 ﴿ َواَل ُتْمُقػا ِبَأْيِجيُكْع ِإَلى التَّْيُمَكِة ﴾
 [195] سػرة البقخة : 

 التيمكة محققة في الجخاف .

بجمصة ، ال لذيء إال أنو أعخؼ أخًا تػفاه هللا عد وجل ، كاف عشج شبيب القمب ، قاؿ لو : أنت سػؼ تراب 
كاف يجخغ ، وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ ال ِمغ عمع الغيب ، بل مغ عمع القػانيغ ، بعج ستة أشيخ أصيب بجمصة ، 

 وبعج سشتيغ كانت القاضية ، فبل تمقػا بأيجيكع إلى التيمكة . 
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 ممسح لصيف :

ا ال يقبل دعاءه ، ىػ سسح لو الذخع أف يتخمز ىشاؾ ممسح لصيف ججًا ، أف الحؼ عشجه امخأة سيئة ، ولع يصمقي
مشيا ، ولع يصمقيا ، فإذا بالغت في إيحائو يكػف ىػ قج سج الصخيق عمى نفدو ، يا رب ، نجشي مشيا ، أنا رسست 

 لظ شخيقًا لمخبلص مشيا ، أنت لع تدتجب ، إذًا ال أستجيب لظ .
لػ أف رجبل سأؿ ربو الرحة ، وىػ يجخغ ، ال 

، بذكل أوضح ، ىل مغ السعقػؿ أف يدتجاب لو 
يكػف معظ مئة ألف ، ثع تحخؽ ىحه السئة ألف ، 
يا رب ارزقشي ، أحخقت السئة ألف بيجؾ ، كيف 

 يخزقظ هللا عد وجل ؟ 
الفكخة دقيقة ، مغ كانت عشجه امخأة سيئة فمع يصمقيا 
ال يقبل دعاءه ، ىشاؾ ألف امخأة تتسشى الدواج ، 

ة ، تخعاه في بيتو ، وىي مصػاعة مؤندة ، لصيف
وفي أوالده ، تصيعو إف أمخىا ، تحفطو إذا غاب عشيا ، تدخه إف نطخ إلييا ، وتتسشى الدواج ، وىحه الدوجة التي 
تكفخ العذيخ ، والتي تتشعع بدواج ، ثع ال تذكخ ىحه الشعسة ىحه يشبغي أف تصمق ، فمحلظ الحؼ عشجه امخأة سيئة ال 

الحؼ يتمف مالو عمى الجخاف لػ أنو سأؿ هللا عد وجل أف يخزقو ال يدتجيب هللا يصمقيا ، ال يقبل دعاءه ، و 
دعاءه ، ولػ أف الحؼ يجمغ عمى الجخاف سأؿ ربو الرحة ال يدتجيب هللا دعاءه ، الفكخة بجييية ، مئة ألف تتمفيا 

، وحيشسا تحفع صحتظ بيجؾ ، ثع تقػؿ : يا رب ، ارزقشي ، ىحا تشاقس ، أما حيشسا تحفع مالظ بعجـ التجخيغ 
 بعجـ التجخيغ عشجئح يدتجيب هللا لظ دعاءؾ .

أييا اإلخػة الكخاـ ، مغ الحقائق الخصيخة ، ال أقػؿ لكع : جخبػا ، معاذ هللا ، لػ جئت بجخيشة واحجة ، ونقعتيا في 
 كأس ماء حتى الرباح ، وشخبت الساء تسػت فػرًا ، كميا مػاد سامة .
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 في صشاعة التجخيغ ونػعيتو : ىحا ما يجيمو السدمع

وبالسشاسبة ، الذيء الحؼ يشجػ لو الجبيغ أف األجانب ػ قاتميع هللا ػ يزعػف واحًجا بالسئة مغ الشيكػتيغ في 
ر إليشا ،  الجخاف ، والجخاف السرجر إلى الذخؽ األوسط فيو عذخة بالسئة مغ الشيكػتيغ ، أسػأ أنػاع التبغ يرجَّ

لغخب تيبط ، وندب السجخشيغ عشجنا ترعج إلى متى ؟ إلى متى ىحه الغفمة ؟ إلى متى ندب السجخشيغ في ببلد ا
 نزيع أمػالشا ؟ إلى متى نزيع أمػالشا ؟ إلى متى نؤذؼ أجدامشا ؟ إلى متى ال نعبج ربشا ؟ 

 اآلية الخامدة :

 ﴿ َواَل َتْقُتُمػا َأْنُفَدُكْع ﴾
 [29] سػرة الشداء : 

 صخيح : إتبلؼ الرحة بالتجخيغ قتلٌ 

مغ قاؿ لظ : إف ىحه اآلية أنو محـخ عميظ أف تأتي بسدجس ، وأف تزعو عمى رأسظ ، وأف تصمق الشار ، ىحه 
معشى ضيق ججًا ، لكْغ أّؼ شيء يتمف صحتظ ىػ في حكع القتل ، إنظ تقتل نفدظ بيحا الجخاف ، ىحه اآلية 

 الثالثة .
 :كشتع تدسعػف مشي آية واحجة أصٌل في تحخيع الجخاف 

ـُ َعَمْيِيُع اْلَخَباِئَث ﴾ َباِت َوُيَحخِّ  ﴿ َوُيِحلُّ َلُيُع الصَّيِّ
 [157] سػرة األعخاؼ : 

أنا اآلف آتيكع باثشتي عذخة آية في القخآف الكخيع ، 
 كميا يسكغ أف يدتشبط مشيا تحخيع الجخاف .

 ﴿ َواَل َتْقُتُمػا َأْنُفَدُكْع ﴾
 [29] سػرة الشداء : 

بعس المػحات االجتساعية ، أف  أنا أعجبتشي ججاً 
السذشقة مػت سخيع ، الجخاف مػت بصيء ، ويػجج 
صػرة رائعة ججًا ، صحغ سيجارة ، وشخز نائع 
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مثل الديجارة ميت ، وهللا أشياء مؤثخة ، لحلظ قالػا : مغ لع تحجث السريبة في نفدو مػعطة فسريبتو في نفدو 
 أكبخ .

 بة ، أنت السريبة .إف لع تتأثخ بيحا التححيخ فأنت السري

 َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو َعْغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ : 

ى ُسسًّا َفَقَتَل  ، َوَمغْ  )) َمْغ َتَخدَّى ِمْغ َجَبٍل َفَقَتَل َنْفَدُو َفُيَػ ِفي َناِر َجَيشََّع َيَتَخدَّى ِفيِو َخاِلًجا ُمَخمًَّجا ِفيَيا َأَبًجا َتَحدَّ
اُه ِفي َناِر َجَيشََّع َخاِلًجا ُمَخمًَّجا ِفيَيا َأَبًجا ، َوَمْغ َقَتَل َنْفَدُو بِ  َحِجيَجٍة َفَحِجيَجُتُو ِفي َيِجِه َيَجُأ َنْفَدُو َفُدسُُّو ِفي َيِجِه َيَتَحدَّ

 ا َأَبًجا ((ِبَيا ِفي َبْصِشِو ِفي َناِر َجَيشََّع َخاِلًجا ُمَخمًَّجا ِفييَ 
 ] البخارؼ ، مدمع ، التخمحؼ ، الشدائي ، أبػ داود ، ابغ ماجو ، أحسج ، الجارمي [

 إذًا : والجخاف ؟ الجخاف ىشا لع يأِت ، أكثخ شيء في الجخاف مؤٍذ ؟ القصخاف ، قاؿ :

 ﴿ َسَخاِبيُمُيْع ِمْغ َقِصَخاٍف َوَتْغَذى ُوُجػَىُيُع الشَّاُر ﴾
 [57] سػرة إبخاىيع : 

 ثيابو مغ بتخوؿ ، ىػ في جيشع جالذ ، ما قػلظ ؟ ائت بقصعة قساش ، وبّمميا بالبشديغ ، وألقيا في الشار :

 ﴿ َسَخاِبيُمُيْع ِمْغ َقِصَخاٍف َوَتْغَذى ُوُجػَىُيُع الشَّاُر ﴾
 [57] سػرة إبخاىيع : 

 اآلية األولى :

 الشَّاُر ﴾﴿ َسَخاِبيُمُيْع ِمْغ َقِصَخاٍف َوَتْغَذى ُوُجػَىُيُع 
 [57] سػرة إبخاىيع : 

 و اآلية الثانية :

ـُ َعَمْيِيُع اْلَخَباِئَث ﴾ َباِت َوُيَحخِّ  ﴿ َوُيِحلُّ َلُيُع الصَّيِّ
 [157] سػرة األعخاؼ : 

 و اآلية الثالثة :

 ﴿ َواَل َتْقُتُمػا َأْنُفَدُكْع ﴾
 [29] سػرة الشداء : 

 ومغ مات بالجخاف فقج قتل نفدو .
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 :قاؿ تعالى 

 ﴿ َسَخاِبيُمُيْع ِمْغ َقِصَخاٍف َوَتْغَذى ُوُجػَىُيُع الشَّاُر ﴾
 [57] سػرة إبخاىيع : 

 اآلية الدادسة :

َياِشيِغ ﴾ ِريَغ َكاُنػا ِإْخَػاَف الذَّ ْر َتْبِحيخًا * ِإفَّ اْلُسَبحِّ  ﴿ َواَل ُتَبحِّ
 ] سػرة اإلسخاء [

السبحر ىػ الحؼ يشفق مالو في معرية أبجًا ، 
ًً ، تذتخؼ شعامًا ، تذتخؼ لحسًا ،  تذتخؼ  تفاحًا

تذتخؼ ثيابًا ، تذتخؼ لعبًا ألوالدؾ الرغار ، تذتخؼ 
، ات ، ىحا كمو في الحبلؿالفػاكو ليع ، تذتخؼ حمػي

تذتخؼ الجخاف ، وىػ معرية ، فالساؿ الحؼ يشفق 
في معرية ىػ تبحيخ ، والسبحر إخػاف الذياشيغ ، 

 يع كفار :وىل الذياشيغ مؤمشػف ؟ ال ، إن

ْيَصاُف ِلَخبِِّو َكُفػرًا ﴾ َياِشيِغ َوَكاَف الذَّ ِريَغ َكاُنػا ِإْخَػاَف الذَّ  ﴿ ِإفَّ اْلُسَبحِّ
 [27] سػرة اإلسخاء : 

سػع ىحه العمب تكفيو عسخة كل إف إنداًنا أجخػ حدابًا لصيفًا أعجبشي ، لػ أنو يجخغ عمبة واحجة في اليـػ مج
، وإلى السجيشة ، وتشاجي ربظ ، وتدور الشبي عميو الربلة والدبلـ ، وتحيي قمبظ ، ، تحىب إلى مكة السكخمة عاـ

و تقبل عمى هللا ، ثسغ عمبة واحجة يػميًا تكفي لمحىاب إلى العسخة ، فيحا اإلنفاؽ إنفاؽ تبحيخؼ ، والسشفق تبحيخًا أخ 
 لمذيصاف .

ليذ مبحرًا ، ومغ أنفق بعس مالو في الباشل كاف  إخػانشا الكخاـ ، قاؿ العمساء : " مغ أنفق مالو كمو في الحق
 مبحرًا " .

 سيجنا الرجيق قّجـ كل مالو ، قاؿ لو الشبي عميو الربلة والدبلـ : 

 )) يا أبا بكخ ، ماذا أبقيت لشفدظ ؟ قاؿ : هللا و رسػلو ((
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 ىل يعج الرجيق مبحرًا ؟ أبجًا .

مبحر ، شبعًا العمساء قالػا : " السدخؼ ىػ الحؼ يشفق مالو في أما لػ اقتصعت مغ دخمظ مبمغًا ثسًشا لمجخاف فأنت 
 السباحات إسخافًا ، أما السبحر فيػ الحؼ يشفق مالو في السعاصي " . 

 اآلية الدابعة :

ْيَصاُف َأْف ُيػِقَع َبْيَشُكُع اْلَعَجاَوَة َواْلَبْغَزاَء ِفي اْلَخْسِخ َواْلَسْيِدِخ َويَ  بَلِة ﴾﴿ ِإنََّسا ُيِخيُج الذَّ ُكْع َعْغ ِذْكِخ َّللاَِّ َوَعِغ الرَّ  ُرجَّ
 [91] سػرة السائجة : 

ىل تدتصيع أف تقخأ القخآف وأنت تجخغ ؟ إذًا في وقت الجخاف أنت مسشػع أف تقخأ القخآف ، مسشػع أف تحكخ هللا ، 
ذكخ هللا وعغ ىل تدتصيع أف تجعػ إلى هللا وأنت تجخغ ؟ مدتحيل ، إذًا ماذا يفعل الجخاف ؟ يرجكع عغ 

 . لربلةا

 اآلية الثامشة :

 ﴿ َواَل َتْقَخُبػا اْلَفَػاِحَر َما َضَيَخ ِمْشَيا َوَما َبَصَغ ﴾
 [151] سػرة األنعاـ : 

الفاحذة الفعل الحؼ يدتفحذو الشاس ، إنظ لػ رأيت ابشظ الرغيخ يجخغ ماذا تفعل بو ؟ تقـػ عميو الجنيا ، ما 
 الجنيا والكبيخ يجخغ ؟  ىحه التفخقة ؟ لساذا تقيع عميو

مثبًل : معمع يجخغ ، فإذا ضبط مع تمسيح عمبة دخاف يأخحه إلى السجيخ ويفرمو ، ما ىحا التشاقس ؟ السحـخ محـخ 
 عمى الكبار والرغار ، والسباح مباح عمى الكبار والرغار .

 :أب يجخغ ، فإذا ضبط مع ابشو عمبة دخاف يقيع عميو الجنيا ، أنت قجوة لو فمحلظ 

 ﴿ َواَل َتْقَخُبػا اْلَفَػاِحَر َما َضَيَخ ِمْشَيا َوَما َبَصَغ ﴾
 [151] سػرة األنعاـ : 

 والحؼ يجخغ سخًا يقخب الفػاحر ما بصغ مشيا ، والحؼ يجخغ جيخًا يقخب الفػاحر ما ضيخ مشيا .
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يغ يريب غيخ السجخشيغ مغ الذيء الثابت أف الحؼ ال يجخغ إذا جالذ السجخغ ثسانية عذخة بالسئة مغ أثخ التجخ
بقصار ، بصائخة ، بديارة ، في بيت األب السجخغ واألـ السجخشة دوف أف يذعخا يدبباف ألوالدىع مغ مزار 

 التجخيغ ما يداوؼ الخسذ بالزبط .

ثسة قرة غخيبة ججًا ، ىحه القرة في إيصاليا ، تخوػ ىحه القرة بذكل دقيق ، ابشة لعامل زراعي بديط ، وأـ ال 
، يعيذػف بقخية بالقخب مغ روما ، بجأت مأساتيا حيشسا كانت جشيشًا في بصغ أميا ، كانت األـ مجخشة ، تعسل 

فمسا ندلت الصفمة مغ بصغ أميا كانت مذبعة بالشيكػتيغ ، فأصبح السخجر بالشدبة إلى الصفمة الـز فكانت تمعب 
تمعيا ، ألف األـ السجخشة ػ ىحا شيء ثابت ػ بعمب الدجائخ ، وتأخح الديجارة ، وتسزغيا بفسيا ، وتحاوؿ أف تب

تؤذؼ الجشيغ الحؼ في بصشيا ، دـ الجشيغ مغ دـ األـ ، لحلظ ارحع أوالدؾ ، ىحا الحؼ يجخغ في غخفة الجمػس 
في الذتاء خسذ الزخر يريب األوالد ، ىحا الحؼ يجخغ في سيارة عامة خسذ الزخر يريب غيخ السجخشيغ ، 

خة خسذ الزخر يريب غيخ السجخشيغ ، نحغ ػ والحسج هلل ػ وىحا مغ التحجث بشعسة هللا ىحا الحؼ يجخغ في الصائ
مسشػع اإلعبلف في بمجنا عغ التجخيغ ، والجداء خسدػف ألف ليخة ، بقالية كتب : " عشجنا دخاف " فجفع خسديغ 

سائط الشقل ، لكغ الشعسة ألف ليخة ، ىحه نعسة ، مسشػع التجخيغ في الصائخات بذخكتشا ، وفي الديارات ، وفي و 
 الكبخػ أال تجج مجخشًا ال في سيارة ، وال في البيت ، ىؤالء :

 ﴿ َوالَِّحيَغ ُيْؤُذوَف اْلُسْؤِمِشيَغ َواْلُسْؤِمَشاِت ِبَغْيِخ َما اْكَتَدُبػا ﴾
 [58] سػرة األحداب : 

أوالده غيخ مػضػع القجوة ، لػ جاءه  الصفل بخؼء ، لع يفعل ذنبًا حتى تؤذيو بجخانظ ، ىحا األب الحؼ يجخغ أماـ
ابغ رضيع لغ يقتجؼ بو ، لكغ الصفل الخضيع حداس ججًا ، أنت حيشسا تجخغ في غخفة واحجة تؤذؼ زوجتظ غيخ 

 السجخشة ، وتؤذؼ ابشظ غيخ السجخغ ، فيحا مؤمغ بالفصخة :

 َتَدُبػا َفَقِج اْحَتَسُمػا ُبْيَتانًا َوِإْثسًا ُمِبيشًا ﴾﴿ َوالَِّحيَغ ُيْؤُذوَف اْلُسْؤِمِشيَغ َواْلُسْؤِمَشاِت ِبَغْيِخ َما اكْ 
 [58] سػرة األحداب : 
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 اآلية التاسعة :

 الجليل الثامغ : قاؿ تعالى :

َفَياَء َأْمَػاَلُكُع ﴾  ﴿ َواَل ُتْؤُتػا الدُّ
 [5] سػرة الشداء : 

أخ سؤاال دقيًقا : أف أسخة تعاني مغ الفقخ  مغ ىػ الدفيو ؟ الحؼ ال يحدغ إنفاؽ الساؿ ، و هللا اليـػ سألشي
السجقع ، واألب يجخغ ، فيل نعصيو مااًل ؟ قمت لو : ال ، أعصو شعامًا ، إذا كاف بيشكع قخابة ، وأنت واجبظ أف 
تعيشو فأعصو شعامًا ، الصعاـ يأكمو أوالده ، فإف أعصيتو مااًل يذتخؼ بو دخانًا ، فيحا سفيو ، الحؼ يشفق مالو عمى 

 لجخاف سفيو :ا

َفَياَء َأْمَػاَلُكُع ﴾  ﴿ َواَل ُتْؤُتػا الدُّ
 [5] سػرة الشداء : 

 ىحه اآلية الثامشة : 

ُ َلُكْع ِقَيامًا ﴾  ﴿ الَِّتي َجَعَل َّللاَّ
 [5] سػرة الشداء : 

؟ أعصاه ىحا الحؼ يبيع الجخاف ماذا يفعل ؟ حيشسا أكل ماؿ ىحا الذارؼ ماذا أعصاه ؟ أعصاه خبدًا أعصاه فاكية 
 لحسًا ؟ أعصاه قسيرًا ؟ أعصاه سسًا ، وكأنو أكل أمػاؿ الشاس بالباشل . 

ـٌ :  بيع الجخاِف محخَّ

 أقػؿ لكع أييا اإلخػة : بيع الجخاف محـخ لقػلو تعالى :
ْثِع َواْلُعْجَواِف ﴾  ﴿ َواَل َتَعاَوُنػا َعَمى اإلِْ

 [2] سػرة السائجة : 
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 اآلية العاشخة :

ـٌ ِإالَّ ِمْغ َضِخيٍع * اَل ُيْدِسُغ َواَل ُيْغِشي ِمْغ ُجػٍع ﴾﴿ َلْيَذ لَ   ُيْع َشَعا
 ] سػرة الغاشية [

الجخاف ىل يذبعظ ؟ ىل يعصيظ فيتاميشات ؟ 
يعصيظ بخوتيغ ؟ يعصيظ مادة سكخية لمصاقة ؟ 

 يعصيظ مػاد فيتاميشية ؟ أبجًا سسـػ .

ىشاؾ قرة أحجثكع عشيا في الجرس القادـ إف شاء 
 ، ممخريا الكػنغخس األميخكي شمب مغ هللا

شخكات التبغ أف تقجـ قائسة بالسػاد التي ترشع 
معيا الجخاف ، خسدسئة وتدعة وتدعػف مادة ، 

 ثمثيا مػاد سامة ، لمبحث تفريل ، فيحا الحؼ باعظ الجخاف أكل مالظ بالباشل :

 ﴿ َواَل َتْأُكُمػا َأْمَػاَلُكْع َبْيَشُكْع ِباْلَباِشِل ﴾
 [188سػرة البقخة : ] 

 وىحا الحؼ باعظ الجخاف ، الجخاف كالزخيع ، ال يدسغ وال يغشي مغ جػع . 

 اآلية الحادية عذخة :

 عشجنا أدلة مخالفة ، أؼ السعشى السخالف .

 حيشسا قاؿ هللا لظ :

 ﴿ َيا َأيَُّيا الشَّاُس ُكُمػا ِمسَّا ِفي اأْلَْرِض َحبَلاًل َشيِّبًا ﴾
 [168] سػرة البقخة : 

أنت لع تأكل حبلاًل شيبًا أكمت خبيثًا ، أنت عريت هللا عد وجل ، قاؿ لو : ُكْل لحسًا ، ُكْل خبدًا ، ُكْل فػاكو ، 
 ُكْل خزخاوات ، اشخب العريخ ، عريخ الفاكية ، اشخب الذاؼ ، أنت ماذا فعمت ؟ شخبت شيئًا يؤذيظ :
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 ﴿ اْلَيْػـَ ُأِحلَّ َلُكُع الصَّيَِّباُت﴾
 [5السائجة :  ] سػرة

َباِت ﴾ ُسُل ُكُمػا ِمَغ الصَّيِّ  ﴿ َيا َأيَُّيا الخُّ
 [51] سػرة السؤمشػف : 

َباِت َما َرَزْقَشاُكْع ﴾  ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا ُكُمػا ِمْغ َشيِّ
 [172] سػرة البقخة : 

 أنت فعمت العكذ . 

 !!!    اححروا اإلدماف 

فأفصخت رمزاف ، وهللا ما  ، يقػؿ فييا صاحبيا : ال أستصيع تخؾ الجخاف ،وهللا جاءتشي رسالة مغ يػميغ 
، ال أستصيع تخؾ الجخاف ، فأفصخت في رمزاف ، واإلدماف عمى التجخيغ أشج مغ اإلدماف عمى الخسخ ، قخأتيا

مغ أجل ىحه الذخكات مجخمة ، يخفعػف ندب الشيكػتيغ مغ أجل اإلدماف ، حيشسا تجمغ تبيع ما تحتظ وما فػقظ 
الجخاف ، وال أكتسكع أف بعس الرشاعات الغحائية التي ترجر إلى الذخؽ األوسط فييا مػاد تعيغ عمى اإلدماف ، 
ابشظ يخيج ىحا الذيء ، أنا أنرحكع مغ أعساؽ قمبي : اكتفػا بالرشاعات الػششية ، الزلشا نحغ بخيخ ، ال زلشا 

 نخاؼ هللا قميبًل .
غالية ججًا ، تأكميا مخة واحجة ال تدتصيع أف تجعيا ، وكع مغ شفل سخؽ مغ جيب اآلف ىشاؾ حمػيات مدتػردة ، 
 أبيو ليأكل ىحه األكمة .

حجثشي قخيب لي زوجتو فخندية ، جاءت مخة بحمػيات ، لكغ راجت رواجًا غيخ شبيعي ، مدتػردة ، ال تدتصيع 
ـ ، إذًا يػجج بيا مػاد مجمشة ، ما معشى ال إال أف تأكل باستسخار مشيا ، ىحه كمسات لذخكات ، أف شعسيا ال يقاو 

يقاـو ؟ فمسا ذىب إلى فخندا في الريف أخح معو بعس ىحه الدكاكخ ، وحمميا في مخبخ محتـخ ، أقدع لي باهلل 
 بالشتيجة مػاد تعيغ عمى اإلدماف .

ىحا السذخوب الغازؼ ، أحيانًا تجج شفبًل تعمق بالسذخوبات الغازية تعمقًا غيخ شبيعي ، يسكغ أف يقاتل مغ أجل 
 ما القرة ؟ فيو مػاد تعيغ عمى اإلدماف ، الغخب ماكخ .

إال إذا كانت صحية بالسئة  بالسشاسبة ىشاؾ ىيئات غحائية بأمخيكا ال يسكغ أف يدسح ببيع البزاعة لمذعب
 ، الترجيخ شيء ، واالستيبلؾ شيء آخخ .مميػف 
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في األردف وفي سػريا وفي لبشاف يباع ، ألساني الرشع ، ووصػه  أحج اإلخػاف زار ألسانيا ، وبيا دواء مذيػر ججاً 
 جيخانو ، أوؿ صيجلية ال يػجج ، الثانية ال يػجج ، الثالثة ال يػجج ، الخابعة ال يػجج ، معقػؿ ، أيغ ىػ جالذ ؟

 خ ، قاؿ لو :جالذ ببمج ناـ ؟ ىػ جالذ بألسانيا ، فيشاؾ صيجلي رّؽ لو ، أدخمو إلى الجاخل ، و فتح الكػمبيػت
ىحه خاصة بالذخؽ األوسط ، أكثخ السػاد الغحائية لمترجيخ فقط ، أكثخ السبيجات الدراعية مسشػع بيعيا في بمج 
 السشذأ ، نحغ حقل تجارب ليع ، نحغ سػؽ ليع ، نحغ عشجىع لدشا مغ بشي البذخ ، فأنت انتبو لشفدظ .

ة التجخيغ ، أنا ىكحا سسعت ، أنا ما سسعت بأذني ، ألقى وهللا مغ سشتيغ أو ثبلث أقيع في سػريا أسبػع لسكافح
وزيخ الرحة كمسة في التمفديػف عغ التجخيغ ، قاؿ : اترل بي صجيقي مغ أميخكا ، وأنباني بأف الجخاف الحؼ 
ة يباع لكع فيو عذخة أمثاؿ مغ الشيكػتيغ ، كسا قمت قبل قميل ، أسػأ دخاف بالتعبيخ العامي زبالة الجخاف ، األغمف

 راقية ججًا ، والعمبة غالية ججًا ، أؼ أسػأ دخاف يباع لشا ، إذًا نحغ أيغ عقمشا ؟ ىحا شيء ال يحتسل .
أييا اإلخػة الكخاـ ، أنا ال أكتسكع أنشي أعمع أف مغ إخػتشا مغ يجخغ ، لكششي وهللا ما رأيتيع إشبلقًا ، أو يتحاشػف 

اؾ مغ إخػتشا مغ يجخغ ، وىحا الجرس وهللِا ليع ، وهللا مغ أف أراىع يجخشػف ، لكششي أعمع عمع اليقيغ أف ىش
 محبتي ليع ، ومغ حخصي عمى صحتيع .

لي قخيب كاف يجخغ ، أصيب بسخض عزاؿ ، زاره قخيب لي في السدتذفى ، قاؿ لو : ىحه التي أمخضتشي ، 
 سػؼ أنتقع مشيا ، يقرج الديجارة ، وهللا ما خخج مغ السدتذفى إال ميتًا .

ق شبيب ) أذف أنف حشجخة ( عشجه دعابة ، قاؿ لي : ما فحرت شخرًا معو سخشاف حشجخة ، أضع لي صجي
، عػاـ الشاس ، أنتع نخبة يا إخػافيجؼ عمى جيبو ، تطيخ عمبة مغ الجخاف ، ىحه مغ ىحه ، و هللا أنا ال أخاشب 
يدسعػف ، أنا ال أذكخ ىحا الجرس مغ  أنتع مؤمشػف ، أنتع رواد مداجج ، وهللا العامة ليذ لي بيع شأف ، ىؤالء ال

فخاغ ، أعمع عمع اليقيغ أف ىشاؾ مغ إخػتشا مغ يجخغ ، وأنا ألقيت درسًا عغ الجخاف ، وهللا سسع ىحا الجرس 
أشخاص كثيخيغ ، وىع مجمشػ تجخيغ ، وقج أقمعػا عغ الجخاف ، أنا أتأثخ مغ الغخيب يدتسع إلى ىحا الذخيط ، و 

 داف يحزخ معشا ، وأتكمع أنا عغ الجخاف ليبًل نيارًا ، وال يتأثخ . يتأثخ ، و يقمع ، وإن
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 اآلية الثانية عذخة :

 آخخ آية :
 َلَعمَُّكْع ُتْفِمُحػَف ﴾ ﴿ ُقْل اَل َيْدَتِػي اْلَخِبيُث َوالصَّيُِّب َوَلْػ َأْعَجَبَظ َكْثَخُة اْلَخِبيِث َفاتَُّقػا َّللاََّ َيا ُأوِلي اأْلَْلَباِب 

 [177رة السائجة : ] سػ 

 ال تفمح إال إذا أخحت الصيب ، و تخكت الخبيث ، ىحه اثشتي عذخة آية . 

 األحاديث الشبػية : – 2

 نيى عميو الربلة و الدبلـ عغ كل مدكخ ومفتِّخ . 

 الحجيث األوؿ :

ّـِ َسَمَسَة َقاَلْت :   َعْغ ُأ

ُ َعَمْيِو َوَسمَّ   َع َعْغ ُكلِّ ُمْدِكٍخ َوُمَفتٍِّخ (()) َنَيى َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ
 ] أحسج وأبػ داود[

 الجخاف مفّتخ .

ىشاؾ شخز يختجؼ ثياب رعاة البقخ ، ىحا بكل اإلعبلنات الكبيخة والرغيخة في الصخقات ، يقػؿ : " تعاؿ إلى 
كحب عميكع ، حيث الشكية !!! " ، راعي بقخ يجخغ ، ىحا مات بدخشاف الخئة ، و قبل أف يسػت قاؿ : : كشت أ

الجخاف قتمشي " ، فالشبي عميو الربلة و الدبلـ نيى عغ كل مدكخ ومفّتخ ، يقػؿ لظ : فقط عشجما أدخغ تتخجر 
 أعرابي ، أىجأ ، أنت ضػجت نفدظ باألساس ، أوؿ حجيث نيى عغ كل مدكخ و مفتخ . 

 الحجيث الثاني :

اِمِت َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َص   مَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع : َعْغ ُعَباَدَة ْبِغ الرَّ

 )) َقَزى َأْف اَل َضَخَر َواَل ِضَخاَر ((
 ] ابغ ماجو ، أحسج [
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 الجخاف ضار ، والشبي قاؿ : ال ضخر ، ىحه ال نافية لمجشذ . 

 الحجيث الثالث :

ِسْعَتُو ِمْغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َفَكَتَب ِإَلْيِو : َسِسْعُت َكَتَب ُمَعاِوَيُة ِإَلى اْلُسِغيَخِة ْبِغ ُشْعَبَة َأْف اْكُتْب ِإَليَّ ِبَذْيٍء سَ 
 الشَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َيُقػُؿ : 

َؤاِؿ ((  )) ِإفَّ َّللاََّ َكِخَه َلُكْع َثبَلًثا ِقيَل َوَقاَؿ َوِإَضاَعَة اْلَساِؿ َوَكْثَخَة الدُّ
 [] متفق عميو 

 أليذ في الجخاف إضاعة لمساؿ واضحة ؟ 

 الحجيث الخابع :

 َعْغ َأِبي َبْخَزَة اأْلَْسَمِسيِّ َقاَؿ : َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع : 

َعْغ ِعْمِسِو ِفيَع َفَعَل ؟ َوَعْغ َماِلِو ِمْغ َأْيَغ )) اَل َتُدوُؿ َقَجَما َعْبٍج َيْػـَ اْلِقَياَمِة َحتَّى ُيْدَأَؿ َعْغ ُعُسِخِه ِفيَع َأْفَشاُه ؟ وَ 
 اْكَتَدَبُو ؟ َوِفيَع َأْنَفَقُو ؟ َوَعْغ ِجْدِسِو ِفيَع َأْببَلُه ؟ ((

 ] التخمحؼ ، الجارمي [

فأمزى جدءًا مغ عسخه في الجخاف ، وأنفق بعزًا مغ مالو في شخاء الجخاف ، وأبمى جدسو في الجخاف ، ىل 
 غ ذلظ ؟يػجج أوضح م

 اثشتا عذخة دليبًل قخآنيًا ، واثشا عذخ حجيثا نبػًيا . 

 الحجيث الخامذ :

 ْيِو َوَسمََّع َيُقػُؿ : في الحجيث الستفق عميو َعْغ َخْػَلَة اأْلَْنَراِريَِّة َرِضَي َّللاَُّ َعْشَيا َقاَلْت : َسِسْعُت الشَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعمَ 

 ُضػَف ِفي َماِؿ َّللاَِّ ِبَغْيِخ َحقٍّ َفَمُيْع الشَّاُر َيْػـَ اْلِقَياَمِة (()) ِإفَّ ِرَجااًل َيَتَخػَّ 
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بخبظ أنت مغ أصحاب الجخل السحجود ، ىحه العمبة كع ثسشيا ؟ خسدػف ليخة ، إف أحزخت كيمػيغ كخز ألوالدؾ 
، أليذ الفاكية أفزل؟ أليذ أفزل ؟ إذا أحزخت الميسػف ، وصشعت مشو شخابًا ؟ إذا أحزخت البختقاؿ ، العشب 

 يسكغ أف تحّل بثسغ الجخاف أشياء كثيخة ججًا . 

 الحجيث الدادس :

 الحجيث الحؼ روؼ عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 

 )) مغ آذى مدمسًا فقج آذاني ((
 والحؼ يبيع الجخاف يؤذؼ السدمسيغ . 

 الحجيث الدابع :

َثُو َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ : َعْغ َأِبي ِقبَلَبَة َأفَّ َثاِبَت ْبَغ ال َجَخِة َحجَّ اِؾ ، َوَكاَف ِمْغ َأْصَحاِب الذَّ حَّ  زَّ

َب ِبِو َيْػـَ اْلِقَياَمِة ... (( ْنَيا ُعحِّ  )) ... َمْغ َقَتَل َنْفَدُو ِبَذْيٍء ِفي الجُّ
 ] متفق عميو [

 اٍف ﴾﴿ َسَخاِبيُمُيْع ِمْغ َقِصخَ 
 [57] سػرة إبخاىيع : 

 الحجيث الثامغ :

 َعْغ َأِبي ُمػَسى َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو َعْغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ : 

ْػِء َكَحاِمِل اْلِسْدِظ َوَناِفِخ اْلِكيِخ ...(( اِلِح َوالدَّ  )) َمَثُل اْلَجِميِذ الرَّ
 ] البخارؼ ، مدمع ، أحسج [

تتحسل أف يقتخب مشظ مجخغ خسدة سشتستخات ييسذ في أذنظ ؟ ال تدتصيع أف تتحسمو ، رائحتو كخيية ، أسشانو 
 صفخ ، عشجه رجفاف ، ضعيف ، ال يخػ ، يخػ بالتحميل .
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وفي الجرس القادـ إف شاء هللا آتيكع بالتفاصيل ، ىحا الجخاف ، إذًا كحامل السدظ ، ونافخ الكيخ ، إذًا البرل 
ـػ حبلؿ أـ حخاـ ؟ حبلؿ ، ومع ذلظ مغ أكل ثػمًا أو بربًل فميعتدلشا ، إذًا والسجخغ ؟ اقتخب مشو رائحة والث

 الجخاف . 

 حقيقة ثابتة : الجخاف مشقػع في الخسخ :

الزاؿ ىشاؾ مػضػع في الجرس القادـ ، ثابت بالسئة 
مميػف ، وىشاؾ عالع بسرخ اسسو عبج الربػر 

الكبار ، ذىب إلى  شاىيغ ، مغ عمساء الدىخ
قع أمخيكا بشفدو ، ورأػ كيف أف أوراؽ التبغ تش

، كيف ىحه بالخسخ مغ ثبلثة إلى ستة أشيخ
الجخيشة تذعل ، و تبقى مذتعمة ؟ ىحا مشقػع 

، خ ) سبيتخو ( ، ىحا مشقػع بالخسخبالخسخ ، والخس
و ( ، مشقػع ستة أشيخ أال والخسخ ) سبيتخ 

 ىحه الشكية نكية الخسخ و العياذ باهلل .  ، تعاؿ إلى حيث الشكية ،تدسعػف 

 الحجيث التاسع :

 َقاؿ :  َعْغ اْبِغ ِشَياٍب َزَعَع َعَصاٌء َأفَّ َجاِبَخ ْبَغ َعْبِج َّللاَِّ َزَعَع َأفَّ الشَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّعَ 

 : َفْمَيْعَتِدْؿ َمْدِجَجَنا ، َوْلَيْقُعْج ِفي َبْيِتِو ...(( )) َمْغ َأَكَل ُثػًما َأْو َبَربًل َفْمَيْعَتِدْلَشا ، َأْو َقاؿَ 
 ] البخارؼ ، مدمع ، التخمحؼ ، الشدائي ، أبػ داود ، أحسج [

 أنا و هللا ال أفتي بتدويج مغ يجخغ . 
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 الحجيث العاشخ :

  َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َعْغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ :

ـِ اآْلِخِخ َفبَل ُيْؤِذي َجاَرُه ...((  )) َمْغ َكاَف ُيْؤِمُغ ِباَّللَِّ َواْلَيْػ
 ] البخارؼ ، مدمع ، التخمحؼ ، أحسج ، الجارمي [

 جارؾ بالديارة ، و جارؾ بالدفخ ، جارؾ بالبيت ، ابشظ جانبظ ، زوجتظ ، أنت تؤذؼ ىؤالء . 

 الحجيث الحادي عذخ :

 ِج َّللاَِّ َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ : َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعبْ 

ـٌ ((  )) َما َأْسَكَخ َكِثيُخُه َفَقِميُمُو َحَخا
 ] التخمحؼ ، أبػ داود ، ابغ ماجو ، أحسج [

فكاف ثسة  الجخاف ليذ مدكخ ، لكشو مفّتخ ، كشت أمزي الخجمة اإللدامية في كمية الزباط االحتياط في حمب ،
شخز ػ تػفاه هللا ػ في أثشاء االستخاحة بيغ التجريب يسدظ اثشتيغ باثشتيغ ، مشطخ عجيب ، يذعل أربعة معًا ، 

 ويدحب . 

 الحجيث الثاني عذخ :

ـَ ِمْغ َجْيَذاَف َوَجْيَذاُف ِمْغ اْلَيَسِغ:   َعْغ َجاِبٍخ َأفَّ َرُجبًل َقِج

 َعَمْيِو َوَسمََّع َعْغ َشَخاٍب َيْذَخُبػَنُو ِبَأْرِضِيْع ِمْغ الحَُّرِة ُيَقاُؿ َلُو اْلِسْدُر َفَقاَؿ الشَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ  )) َفَدَأَؿ الشَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ 
ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ُكلُّ ُمْدِكٍخ حَ  ـٌ ِإفَّ َعَمى َّللاَِّ َعدَّ َوَجلَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َأَو ُمْدِكٌخ ُىَػ َقاَؿ َنَعْع َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َخا
اِؿ َقاَؿ َعَخُؽ َأْىِل الشَّاِر َعْيًجا ِلَسْغ َيْذَخُب اْلُسْدِكَخ َأْف َيْدِقَيُو ِمْغ ِشيَشِة اْلَخَباِؿ َقاُلػا َيا َرُسػَؿ َّللاَِّ َوَما ِشيَشُة اْلَخبَ 

 َأْو ُعَراَرُة َأْىِل الشَّاِر ((
 [] مدمع ، الشدائي ، أحسج 

اثشتا عذخة آية و اثشا عذخ حجيثًا يدتشبط مشيا جسيعًا أف الجخاف محـخ ، وأنا أتسشى عمى السجخغ أف يقمع عشو 
 ألنو محـخ فقط ، فيػ بيحا يعبج هللا .
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حجثشي أخ قاؿ لي : و هللا يػميًا أدخغ أربع عمب ، قاؿ لي : أنا شاب في أوؿ حياتي ، ونذيط ، وأركس ، قاؿ 
كتو ال خػفًا عمى صحتي ، ولكغ شاعة هلل ، أكبختو كثيخًا ، فأرجػ هللا سبحانو و تعالى أف نتعع لي : و هللا تخ 
 بيحه الحقائق .

 والحسج  رب العالسيغ 
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 سبابياأ دماف وضاىخة اإل( :  5 -5 الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 األستاذ عبلء : 

بلـ هللا عميكع ورحستو وبخكاتو ، وأىبًل ومخحبًا بكع في ىحه الحمقة الججيجة مغ بخنامجكع أييا الدادة السذاىجوف س
اإليساف ىػ الخمق ، يدعجنا أف نكػف بسعية فزيمة األستاذ الجكتػر دمحم راتب الشابمدي أستاذ اإلعجاز العمسي في 

عزػ السؤسذ في جسعية مكافحة القخآف الكخيع والدشة في كميات الذخيعة وأصػؿ الجيغ بجمذق ، وكحلظ ال
 التجخيغ والسػاد الزارة في سػريا أىبًل وسيبًل سيجؼ األستاذ .

 الجكتػر راتب :

 بكع أستاذ عبلء جداؾ هللا خيخًا .

 السخجرات و أضخارىا :

 األستاذ عبلء : 
ة بالسػضػع سيجؼ ىحه الرفة األخيخة كعزػ مؤسذ في جسعية مكافحة التجخيغ والسػاد الزارة ليا صمة وثيق

الحؼ سشأتي عمى تشاولو بعج قميل إف شاء هللا ، كع مغ غشي أصبح فقيخًا يدأؿ ؟ وكع مغ صاحب مشدلة أصبح 
صعمػكًا ييسل ؟ وكع مغ عاقل ضّيع عقمو وأصبح كالسجانيغ في الصخقات ؟ كع مغ شخيف باع عخضو وأصبح 

لساذا وكيف ؟ كيف تقي نفدظ وأفخاد أسختظ ومغ دوسًا ؟ وكع مغ سعيج تحػؿ شقيًا ؟ قج خدخ أىمو بل حياتو ، 
حػلظ ؟ كيف تشقح نفدظ ما إذا تػرشت وكيف تعيغ مغ تػرط ؟ كيف تعالج نفدظ إذا ما ىػيت ؟ وكيف تأخح 

متظ ولمسدمسيغ والسؤمشيغ بيج مغ ىػػ ؟ كل ىحه التداؤالت قج تعالج في ىحه الحمقة فكغ عػنًا ألسختظ وأل
 ، قاؿ تعالى :جسيعاً 
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ْيَصاِف ﴿  ـُ ِرْجٌذ ِمْغ َعَسِل الذَّ َفاْجَتِشُبػُه َلَعمَُّكْع َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا ِإنََّسا اْلَخْسُخ َواْلَسْيِدُخ َواأْلَنَراُب َواأْلَْزاَل
 (﴾91ُتْفِمُحػَف)

 )سػرة السائجة(

ػضػع يتعمق بالسخجرات سيجؼ في ىحه الحمقة وربسا لحمقات بعجىا سػؼ نتشاوؿ مػضػعًا ىامًا ، ىحا الس
 وأضخارىا ، بالسػاد السخجرة سػاء كانت نباتية أو مدتخمرة أو كانت عقارًا .

نتيجة حجع السذكمة في العالع تشادت األمع والذعػب لجعل يـػ وىػ الدادس والعذخوف مغ حديخاف مغ كل عاـ 
العالع وتأكل وتمتيع اقتراديات العالع ، جعمتو يػمًا عالسيًا لسكافحة السخجرات ، ىحه السذكمة مذكمة كبيخة في 

 وقبل كل ذلظ األجداد واألرواح واألسخ ، تخػ ىل يسكغ أف تزعشا في حجع السذكمة عالسيًا ؟ 

 السخجرات وباء وداء لمسجتسع في الػقت نفدو :

 الجكتػر راتب :
 دمحم الرادؽ الػعج األميغ . بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالسيغ ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا

أستاذ عبلء جداؾ هللا خيخًا ، الحقيقة أف اإلنداف 
أعقج آلة في الكػف وليحه اآللة البالغة التعقيج 
والبالغة الخصػرة صانع حكيع ، وليحا الرانع 
الحكيع تعميسات التذغيل والريانة ، وقج تفزمت 
 قبل قميل وذكخت اآلية الكخيسة التي تشيى السؤمشيغ
عغ ىحه السػبقات والتي يسكغ أف تحػؿ حياة 
اإلنداف إلى جحيع ، السذكمة كبيخة ججًا ، يعاني 
العالع مغ إدماف السخجرات ما يرل حجع السذكمة 

، وىشاؾ أربعػف مميػف إنداف يتعاشػف القات في عجد مغ يػف إنداف مبتمى بتعاشي السخجراتإلى مئة وثسانيغ مم
خيقيا ، كمفة معالجة ىحه السذكمة تديج عغ مئة وعذخيغ مميار دوالر ، وتختبط بيا الببلد في شخؽ آسيا وفي إف

جخائع كثيخة ، مغ ىحه الجخائع حػادث السخور التي عالجشا بعزًا مشيا في لقاءات سابقة ، كسا تمحق أضخارًا بالغة 
العاممة سسػىا السجمشػف  في اقتراديات العجيج ، وتخفس اإلنتاج وتيجر األوقات وتجعػ إلى خدارة في القػػ 
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والسذتغمػف بتجارة السخجرات ، وضحاياىا كثيخوف ججًا وتشحدخ الخقعة الدراعية التي كاف مغ السسكغ أف تكػف 
 غحاًء فتكػف وباء وداء لمسجتسع ، حجع السذكمة كبيخ ججًا . 

 األستاذ عبلء : 
 ثة .سيجؼ ناىيظ عغ مخض اإليجز السخافق لمتعاشي بدبب السحاقغ السمػ 

 البعج عغ هللا يدبب انحخافًا أخبلقيًا وإدمانًا وأمخاضًا ال تعج وال تحرى :

 الجكتػر راتب :
 األمػر متذابكة ، البعج عغ هللا يدبب انحخافًا أخبلقيًا وإدمانًا وأمخاضًا ال تعج وال تحرى هللا عد وجل يقػؿ :

ا َعِطيًسا ﴿ َوَمْغ ُيِصِع َّللاََّ َوَرُسػَلُو َفَقْج َفاَز َفْػزً 
(71﴾) 

 ) سػرة األحداب(

بل إف الحؼ يبتعج عغ هللا وعغ مشيجو يطمع أوؿ ما 
يطمع نفدو التي بيغ جشبيو ، ويخدخ أكبخ خدارة في 
تاريخ البذخية أف يخدخ األبج والجار اآلخخة ، وقج 

 قاؿ هللا عد وجل :

ِميِيْع ﴿ ُقْل ِإفَّ اْلَخاِسِخيَغ الَِّحيَغ َخِدُخوا َأنُفَدُيْع َوَأىْ 
 َيْػـَ اْلِقَياَمِة َأاَل َذِلَظ ُىَػ اْلُخْدَخاُف اْلُسِبيُغ ﴾

 ( 15) سػرة الدمخ اآلية : 

 أحج أسباب انحخاؼ اإلنداف عغ مشيج ربو :

 غفمتو عغ سخ وجػده وغاية وجػده :

ذ في أوحاؿ اإلنداف حيشسا أتى إلى الجنيا ليدتعج لجشة عخضيا الدساوات واألرض ، فجاء إلى الجنيا وانغس
الذيػة ، وما مغ شيػة أودعيا هللا فيشا إال جعل ليا قشاة نطيفة تدخؼ خبلليا ، وليذ في اإلسبلـ حخماف ، 
فالذيػة كالػقػد الدائل في السخكبة إف وضع في السدتػدعات السحَكسة ، وساؿ في األنابيب السحَكسة ، وانفجخ 
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 في الػقت السشاسب ، وفي السكاف السشاسب ولَّجَ 
حخكة نافعة ، أقمتظ أنت وأىمظ إلى مكاف جسيل ، 
أما إذا ُصب عمى السخكبة أعصى شخارة أحخقت 
السخكبة وَمغ فييا ، الذيػة إما أف تكػف قػة دافعة 
ونافعة وخبلقة وإما أف تكػف قػة مجمخة ، فمحلظ أحج 
أسباب انحخاؼ اإلنداف عغ مشيج ربو أنو يقع في 

ف عغ سخ وجػده السخجرات نتيجة لغفمة اإلندا
 وغاية وجػده وحيشسا يعري ربو يراب بالكآبة :

 
 ﴿ َوَمْغ َأْعَخَض َعغ ِذْكِخي َفِِفَّ َلُو َمِعيَذًة َضشًكا َوَنْحُذُخُه َيْػـَ اْلِقَياَمِة َأْعَسى ﴾

 ) سػرة شو (

 الجنيا إما دار سعادة لئلنداف أو دار شقاء :

  عد وجل :ىحه الجنيا إما أنيا دار سعادة وقج قاؿ هللا
ـَ َربِِّو َجشََّتاِف )  (﴾46﴿ َوِلَسْغ َخاَؼ َمَقا

 ) سػرة الخحسغ(
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وإما أف تكػف دار شقاء ، فالكآبة تدتمـد ىحه 
السخجرات ، السخجرات فييا أوىاـ اآلالـ الزاغصة 
التي ال تحتسل قج ييخب صاحبيا إلى السخجرات ، 
كمة فمعمو يشدى أمخاضو ودائسًا وأبجًا ال تحل مذ
بسذكمة ، أنا مغ أجل أف أوضح ىحه الحقيقة 
أضخب ىحا السثل ، إنداف في عشجه نجبة ضاىخة في 
خجه األيسغ ذىب إلى شبيب تجسيل قاؿ لو سأندع 

 لظ قصعة مغ ىحا الخج أضعيا ىشا .

عغ هللا ماذا فعل ؟ ما فعل شيئًا حّل مذكمة وخمق مذكمة ، فالحؼ ييخب إلى السخجرات ليحل مذكبلتو مغ بعجه 
، ية إلى مخجرات إلى جخيسة إلى قتلوقع في مذكمة أكبخ ، لحلظ أحيانًا السعاصي تدمظ شخيق انفجارؼ مغ معر

وىكحا لحلظ معطع الدخقات بالسئة خسديغ مشيا تشقمب إلى جخيسة قتل ، ومعطع االنحخاؼ عغ الدمػؾ يشقمب إلى 
ف ما لع ييتِج لسشيج هللا عد وجل فقج حكع عمى نفدو مخجرات ثع إلى جشذ ثع إلى إباحة ثع إلى قتل ، فاإلندا

 بالذقاء .

 ال معشى لػجػد اإلنداف مغ دوف مشيج يديخ عميو :

 أستاذ عبلء اآلية الجقيقة ججًا :
نَداَف * َعمََّسُو  ْحَسُغ * َعمََّع اْلُقْخآَف * َخَمَق اإلِْ ﴿ الخَّ

 اْلَبَياَف ﴾
 ) سػرة الخحسغ (

ف الكخيع سابقًا لخمق اإلنداف ؟ لساذا جاء تعميع القخآ
شيء غيخ مشصقي لكغ العمساء قالػا : التختيب 
باآلية تختيب رتبي ، ال تختيب زمشي بسعشى ال 

ف مغ دوف مشيج يديخ معشى مغ وجػد اإلندا
 .عميو
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 آلة بالغة التعقيج كػمبيػتخ شبي ثسشو خسديغ مميػنًا ، لػ جاءنا ببل تعميسات الرانع نخاؼ أف نذغمو ببل
تػجييات الرانع نحخقو ، وإذا جسجنا مالو خدخنا أيزًا أليذ ىحه التعميسات أىع مغ اآللة نفديا ؟ فمحلظ القزية 

 قزية السشيج ميسة ججًا ، مسكغ إذا ابتعجنا عغ الجيغ وقعشا في مذكبلت ال تشتيي .

 األستاذ عبلء : 

غ بقية السذكبلت وإنسا تختبط ارتباشًا سيجؼ كسا تفزمت ىحه السذكمة ليدت مذكمة مجدوءة أو ىي تشأػ ع
عزػيًا ببقية السذكبلت والجخائع ، اإلنداف يقع تحت مذكبلت ببعجه عغ هللا عد وجل ، تحت ضائقة مادية ، 
ضائقة عاشفية ما إلى ذلظ ، يخيج أف ييخب مغ ىحا األلع إلى شيء آخخ ، وىػ الحؼ يتػىع فيو أنو يدخؼ عشو 

خؼ في عالع مغ يتعاشى السخجرات ، أما في الػاقع كسغ يشتحخ يحل مذكمتو ويجعل مشو مدخورًا كسا يع
باالنتحار لكشو بصيء ، اآلف سيجؼ ىحه السذكمة كانت بالسػاد السدروعة الشباتية ، وكاف تأثيخىا مػجػد لكغ اآلف 
الجسمة صار استخبلصات وصار ىشاؾ مػاد صيجالنية وخخجت لجيشا مخكبات أخخػ ىحه السخكبات تؤثخ عمى 

العربية ، وحياة اإلنداف بكل معشى الكمسة ، ىل لشا أف نتعخؼ عمى الخدائخ التي تريب البذخية مغ خبلؿ 
 ىحا الدع ؟ 

 الذباب أكبخ قػة دافعة عميشا أف نحرشيع مغ أي انحخاؼ وأف نرحح عقائجىع :

 الجكتػر راتب :
أستاذ عبلء في نقصة دقيقة ججًا نحغ فيسا مزى 

تذبو حياتشا حجيقة حيػاف مًا قبل خسديغ عا
، الػحػش في األقفاص خصخىع محجود ، تقميجية

بؤر فداد محجودة ججًا ، اآلف حياتشا تذبو حجيقة 
حيػاف إفخيقية ، الػحػش شميقة ، فيحا الدائخ إذا ما 

 دخل إلى سيارة مرفحة يؤكل .
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دؤولية كبيخة ججًا يعشي شسة واحجة تجعل يػجج اآلف صػارؼ لبلنحخاؼ ال تعّج وال تحرى ، لحلظ اآلف األبػة م
وقج االبغ يجمغ عمى السخجرات ، يكػف لو اتجاه جيج ، عشجه انزباط ، لو تخبية جيجة ، فإذا ىػ يبيع أثاث بيتو ، 

 .يبيع عخضو مغ أجل أف يتابع 
وىؤالء تجار السخجرات ونحغ نخحب بأف يحكع 
 عمييع باإلعجاـ ألنيع يعصػف السخجرات أواًل ببل
مقابل وىشاؾ نػع مغ السخجرات التعمق بيا سخيع 
ججًا ، مغ شسة واحجة أو شستيغ يربح مجمغ 
مخجرات فمحلظ القزية اآلف قزية عالسية ، تعشى 
بيا جسيع السجتسعات ، أؼ مجتسع متجيغ ، غيخ 
متجيغ ، قزية تيجد مدتقبل أمة ، تيجد اقتراد 
أمة ، تيجد سبلمة أمة ، وكسا تعمسػف األمة 

ذبابيا ، الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ ريح الجشة في الذباب . فيؤالء الذباب أكبخ قػة دافعة ، سيجنا أسامة بغ زيج شاب في ب
الدابعة عذخ مغ عسخه كاف قائج جير ومغ جشػده أبا بكخ وعسخ وعثساف وعمي ، ريح الجشة في الذباب ، 

ع بالذباب ، أف نحرشيع مغ أؼ انحخاؼ ، أف نرحح ودائسًا األنبياء حػليع شباب لحلظ نحغ يجب أف نيت
عقائجىع ، أف نرحح ترػراتيع ، أف نجعميع يختبصػف بأمتيع ، أف يحسمػف ىع أمتيع ، أف يدعػف إلى صبلح 

 أمتيع ، أف يدتعيجوا دور أمتيع القيادؼ في العالع .

 عمى كل أمة أف تحل مذكبلت الذباب في الجرجة األولى :

، ف ىحه السذكبلت في الجرجة األولىة ال تفمح إال إذا اعتشت بذبابيا وحمت مذكبلتيع ، وأنا أرػ أأنا أرػ أف األم
التعميع ، فخص العسل ، الدواج ، السدكغ ، ىحه السذكبلت أساسية ، حيشسا تؤمغ لمذاب فخصة عسل صار لو 

بشاء ، أما إذا الصخيق مدجود ، دخل يبحث عغ شخيكة حياتو ، نقجـ لو بيتًا بذكل معيغ تعاوني ، صار عشرخًا 
ال في أمل في الدواج وال في بيت وال في عسل شبعًا أحج أسباب الػقػع في ىحه اآلفة الخصيخة ججًا الصخؽ 

 السدجودة أحيانًا . 
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 األستاذ عبلء : 
يجؼ قبل سيجؼ أنا أعػد لؤلسباب إف شاء هللا بالتفريل التي تفزمت بيا ، وكيف نعالج ىحه األسباب ، اآلف س

أف نجيب عغ األسباب إذا أذنت لي مذكمة السخجرات ليا خط ىحا الخط يتعمق بأربعة أقداـ ، القدع األوؿ بمج 
الدراعة ، القدع الثاني بمج الرشاعة التي ترشع ، الثالث بمج العبػر ، الخابع بمج االستيبلؾ ، تسخ ىحه اآلفة 

ؾ خصػط يقاؿ خط البمقاف ، وخط الذساؿ ، وخط الجشػب ، بسفيـػ أجيدة الزبط بأربعة أنػاع مغ الجوؿ وىشا
 التي تشذط مغ خبلليا تجارة السخجرات ، اآلف مغ خبلؿ ىحه السذكمة نتبيغ الخدائخ التي تسشى بيا .

 خدائخ السخجرات :

 خدائخ ضاىخة : – 1

 الجكتػر راتب :
مئة ألف ضعف ، مغ ليخة إلى مئة ألف ىل ترجؽ أستاذ عبلء أف الدعخ في بمج الدراعة يشقمب عشج االستيبلؾ 

ليخة ، أواًل ىشاؾ خدائخ ضاىخة نفقات مكافحة السخجرات ، خفس الصمب عمى السخجرات ، التػعية ، اإلدارة 
العامة لسكافحة السخجرات ، السباحث العامة ، الجسارؾ ، الدجػف ، الذخشة الجشائية ، سبلح الحجود ، خفخ 

خعي ، بخامج التػعية والتذخيز ، بخامج إعادة التأىيل وأنا أثسغ عاليًا أف بمجنا الدػاحل ، القزاء ، الصب الذ
، ءلة وال يعاقب وال أؼ خصخ يتيجدهالصيب عّج الحؼ يتعاشى السخجرات عّجه مخيزًا فإذا سمع نفدو يعفى مغ السدا

قات بالسميارات مغ أجل فإذا قبل أف يعالج يؤخح إلى مرحات وبالسجاف ، بادرة شيبة ججًا ، ىحه خدائخ الشف
 مكافحة السخجرات .
 األستاذ عبلء : 

 وقج ال يحدب األخ السذاىج أنو في ىحا الخقع .
 الجكتػر راتب :

اإلدارة العامة لسكافحة السخجرات ، السباحث العامة ، الجسارؾ ، الدجػف ، الذخشة الجشائية ، سبلح الحجود ، 
 امج التػعية والتذخيز ، ىحه كميا خدائخ ضاىخة .خفخ الدػاحل ، القزاء ، الصب الذخعي ، بخ 
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 خدائخ مدتتخة : – 1

أما السدتتخة التيخيب ، واالتجار بالسخجرات ، وزراعة السخجرات ، أرض كاف مسكغ أف تقجـ فػاكو ومحاصيل 
خًا زراعية وغحاء لؤلمة أصبحت تقجـ دمارًا ، األمة بخدارة ألف األرض خدخناىا ، السيخب خدخناه كاف عشر
نافعًا صار عشرخًا مؤذيًا ، وأنا أثسغ عاليًا أف التاجخ يحكع باإلعجاـ ، شيء آخخ تشاقز اإلنتاج ، اضصخاب 

 العسل ، حػادث السخور ، ىحه خدائخ مدتتخة . 

 خدائخ بذخية : – 2

نخػ حادث سيخ ، قج يكػف وراءه إنداف يتعاشى 
 السخجرات ، يجػز أف يقتل قتبًل بسخكبة ثانية ، ىػ

 الدبب .

اآلف في عشجنا خدائخ بذخية وكسا تعمع أستاذ عبلء 
، ترادؼ أكبخ مػرد بذخؼ ىػ اإلندافبالسيداف االق

العالع خدخاف مئة وثسانيغ مميػنًا ، ىؤالء الحيغ 
يتعاشػف وفي حػليع مبلييغ أيزًا يقجمػف ليع ىحه 
 الخجمات ، ىحه خدائخ ضاىخة ومدتتخة وبذخية .

ة أف ىحه الخدائخ يرعب تقجيخىا أو حرخىا بجقة ، اإلنداف معقج ججًا ، نحغ حياتشا حياة لكغ الحقيقة الجقيق
شبكة ، كمو متجاخل ، أحيانًا في خدائخ ألىل السجمغ ، أحيانًا يريب أمو جمصة تسيتيا مغ شجة األلع ، أحيانًا 

 عشرخًا سيئًا  األب يسػت قيخًا مغ ابشو ، االبغ كاف مغ السسكغ أف يكػف عشرخًا صالحًا صار

 مجتسعاتشا بعيجة عغ الحاالت الػبائية الكبيخة بدبب الجيغ في السجتسع :

لحلظ الخدائخ كسا يقػلػف متػالية ىشجسية والشدؼ شجيج والسخجرات تجّمخ السجتسع والجوؿ واألفخاد واألسخ ، الحقيقة 
، غ الحاالت الػبائية الكبيخة ججاً عاتشا بعيجة عالسذكمة كبيخة ججًا ، لكغ أنا مغ باب التفاؤؿ ، مغ باب الثقة ، مجتس

 ىحه نعسة كبيخة سببيا بقية الجيغ الحؼ في السجتسع .
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 األستاذ عبلء : 
سيجؼ اآلف إذا أتيشا إلى مجتسعشا بفزل هللا كسا تفزمت ىػ محرغ ، وما تبقى لجيو مغ ديشو ومػروث أخبلقو 

طخة معيشة ، وباعتبارنا نقع عمى خط تيخيب اسسو خط وقيسو يحرشو ويشطخ إلى مغ يذتغل في ىحه القزية ن
البمقاف ، سػريا بمج عبػر وبالتالي أراضييا تقرج مغ بمج الدراعة والترشيع إلى بمج االستيبلؾ وعمى شخفي 
السخور ىشالظ تحرل حاالت مغ التعاشي ، لجيشا إحرائية مغ السزبػشيغ مئة وخسديغ شخز بالسميػف ، ىحا 

الحسج هلل ليدت لجيشا مذكمة كبيخة ججًا مػجػدة في بمجاف العالع ، لكغ قانػنشا استبق ، السذخع مغ السزبػشيغ ، 
استبق ىحه السذكمة وآزر السذكمة العالسية في قصع الصخيق عمى ىؤالء ، سيجؼ ال يػجج تاجخ مخجرات تشاوؿ 

 السخجر الحؼ يخوجو . 

 تاجخ السخجرات إنداف مجـخ بحق األمة :

 ب :الجكتػر رات
لحلظ ىحا إنداف مجـخ بحق األمة عقػبتو اإلعجاـ 
أقل عقػبة بحقو ، أستاذ عبلء السذكمة أف 
السخجرات تشتقل كتجاعيات إلى جخائع أخخػ 
كالعرابات السشطسة ، إلى الجعارة ، إلى الدخقة ، 
إلى الدصػ ، إلى الخصف ، إلى غدل األمػاؿ ، 
عة إلى السذاركة في األنذصة االقترادية مذخو 
وغيخ مذخوعة ، األمػر متجاخمة ججًا ، ونحغ فيسا 
أضغ وىحا مغ باب حدغ الطغ أنو يرعب أف 

تتدمل ىحه السذكمة إلى جيات أخخػ ، أما في ببلد أخخػ وأنا أعمع عمع اليقيغ تتدمل ىحه السذكمة إلى مؤسدات 
لتجار السخجرات رأؼ في الحكػمة ىحه اقترادية وسياسية مػاقع الدمصة والشفػذ وتؤثخ في االنتخابات ، وقج يكػف 

 مذكمة كبيخة ججًا ، كػلػمبيا في أمخيكا .
 األستاذ عبلء : 

 سيجؼ ىحه التجارة يتػلج عشيا مبالغ شائمة وأرقاـ فمكية .
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 الجكتػر راتب :
 أعمى دخل في العالع دخل السخجرات .

 األستاذ عبلء : 
ذخوع إلى ماؿ مذخوع مغ خبلؿ التبييس ، والحسج هلل في لحلظ ىشالظ مغ يحػؿ شكل ىحا الساؿ مغ ماؿ غيخ م

بمجنا صجر قانػف غديل األمػاؿ ومبلحقة ىحه السدألة بكل معشى الكمسة أو التبييس ، اآلف لػ أتيشا سيجؼ إلى 
 األسباب التي تجفع السخء لكي يجمغ ما ىي ىحه األسباب ؟

 تعخيف اإلدماف :

 الجكتػر راتب :
: التعاشي الستكخر لمسػاد اإلدماف قبل كل شيء 

السؤثخة بحيث يؤدؼ إلى حالة نفدية وأحيانا 
عزػية ، وتديصخ عمى الستعاشي رغبة قيخية 
تخغسو عمى محاولة الحرػؿ عمى ىحه السادة بأؼ 
ثسغ ، ولػ ببيع عخضو ، وأنا أعشي ما أقػؿ ، 
شبعًا يبيع أثاث بيتو ، يبيع أوالده ، يبيع عخضو 

خجر ، ىحا اإلدماف خصيخ مغ أجل أف يذتخؼ الس
ججًا والحقيقة بصػلة اإلنداف أال يقع في أؼ إدماف 

 بأؼ شيء آخخ ، قاؿ أفزل عادة أال تتعػد أية عادة .
 األستاذ عبلء : 

سيجؼ الكخيع اإلدماف نتيجة تعاشي ىحه السادة ، ىحه السادة تتعذق خاصة مع األعزاء الشبيمة الجماغ 
الجدع ، تجعل مغ ىحا الستعاشي يصمب ىحه السادة لتختفع إلى نفذ السدتػػ ، واألعراب وبالتالي في الجـ و 

ولجيشا مذكمة أخخػ ىي مذكمة الجخعة الستدايجة ، يبجأ بجخعة بديصة اإلنكخيديشج ثع تبجأ بالتدايج إلى أف يرل 
 إلى الجخعة القاتمة .
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 الجكتػر راتب :
 اج إلى زيادة آليًا .الجخعة البديصة لسخة واحجة تكفيو ، الثانية يحت

 األستاذ عبلء : 
 سيجؼ نأتي إلى أسباب ىحا اإلدماف .

 األسباب التي تجفع السخء لكي يجمغ عمى السخجرات :

 التياوف في التخبية الجيشية : – 1

 الجكتػر راتب :
الحقيقة فيسا أرػ ولعمي عمى صػاب فيسا أرػ أف 
 اإلنداف حيشسا يتعخؼ عمى هللا يتعخؼ عمى مشيجو
يحقق سبلمتو وسعادتو في الجنيا واآلخخة ، أوؿ 
سبب خصيخ التياوف في التخبية الجيشية ، التخبية 
الجيشية فييا سمب وفييا إيجاب ، فييا روادع وفييا 
إيجابيات ، فيحا الػقت يستمئ ، اإلنداف مرسع 
ليختار ىجفًا ال نيائيًا ىػ هللا ، فإذا اختار ىجفًا 

ستعة محجودة فإذا أحاشيا محجودًا وىػ الستعة ، ال
اإلنداف تاقت نفدو إلى متعة أكبخ وىكحا ، فأنا أرػ بادغ ذؼ بجء أكبخ مذكمة يعاني مشيا السجتسع العالسي اليـػ 

، في بعس اآلثار : لحلظ البشت يـػ القيامة تقف أماـ رب العدة ، ببيا التياوف في التخبية الجيشيةىي السخجرات س
 الشار حتى أدخل أبي قبمي ، ىػ الحؼ سبب فدادؼ . تقػؿ : يا رب ، ال أدخل

فاألبػة مدؤولية كبيخة ، لسا األب يخبي أوالده ولع يبَق بالسشاسبة مغ ورقة رابحة في أيجؼ السدمسيغ إال أوالدىع ، 
كبخ مذكمة في وكشت أقػؿ دائسًا يجب أف نقابل القشبمة الحَّرية بقشبمة الحُّرية ، فحيشسا ييسل األب تخبية أوالده لكغ أ

السػضػع أف ىحا الحؼ أناط هللا بو تخبية أوالده يحتاج إلى تخبية ، لحلظ البيت الخخب ، البيت الحؼ فيو شقاؽ ، 
 فيو معاصي وآثاـ ، نفػر ، خرػمات مدتسخة ، قاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص : 
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َوَلْيَذ َذاَؾ أِلََحٍج ِإالَّ ِلْمُسْؤِمِغ ، ِإْف َأَصاَبْتُو َسخَّاُء َشَكَخ َفَكاَف َخْيًخا َلُو  )) َعَجًبا أِلَْمِخ اْلُسْؤِمِغ ؛ ِإفَّ َأْمَخُه ُكمَُّو َخْيٌخ ،
 ، َوِإْف َأَصاَبْتُو َضخَّاُء َصَبَخ َفَكاَف َخْيًخا َلُو ((

 ] مدمع َعْغ ُصَيْيٍب[ 

أكيجة مغ أؼ انحخاؼ أو تعاشي  أواًل السحافع عمى ديشو يحسج هللا في الدخاء والزخاء ، وإيسانو أكبخ وقاية
 السخجرات .

 ػ التفكظ األسخي : 2

يقع بعج التقريخ في تخبية األوالد تخبية ديشية التفكظ األسخؼ ، صجؽ وال أبالغ أف التفكظ األسخؼ يبقي برسات 
 خصيخة ججًا في نفػس الرغار ، أنا البارحة في درس مغ دروسي تقجـ شفل كالسمظ صغيخ وتخصى رقاب الشاس
ليدمع عمّي ، ثع قاؿ لي أستاذ ال تقتمشي فقط ، ال تقتمشي معشى ىحا أنو يعاني في بيتو مذكمة ، شفل مثل السبلؾ 

 ال تقتمشي فقط .

واحج قاؿ لو سمع عمى األستاذ فجاء بكل أدب وثيابو أنيقة ال تزخبشي ال تقتمشي أستاذ . أنا ترػرت في عشجه 
تاذ عبلء األب إذا أحدغ تخبية أوالده ىػ أسعج الشاس في األرض ، اإلنداف خصأ في بيتو خصأ كبيخ ، وهللا يا أس

أوالده امتجاده ، عشجما ييتع بيع ييتع بجراستيع ، ييتع بأخبلقيع ، ييتع بعقيجتيع ، ييتع ببشاتو ، ىحا أب لو عشج هللا 
 أجخ ال يعمسو إال هللا :

يَّتُ  يََّتُيْع َوَما َأَلْتَشاُىْع ِمْغ َعَسِمِيْع ِمْغ َشْيٍء )﴿ َوالَِّحيَغ َآَمُشػا َواتََّبَعْتُيْع ُذرِّ يَساٍف َأْلَحْقَشا ِبِيْع ُذرِّ  (﴾21ُيْع ِبِِ
 ) سػرة الصػر(

 لحلظ التفكظ األسخؼ وأنا أعدؼ كل التفكظ األسخؼ إلى السعاصي واآلثاـ : 

ؽَ  ٍج ِبَيِجِه َما َتَػادَّ اْثَشاِف َفُفخِّ  َبْيَشُيَسا ِإالَّ ِبَحْنٍب ُيْحِجُثُو َأَحُجُىَسا (( )) َوالَِّحي َنْفُذ ُمَحسَّ
 ]رواه أحسج عغ ابغ عسخ ، وإسشاده حدغ[
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 عمى كل إنداف أف ييتع بتخبية أوالده و يبعج الخبلفات عشيع :

قريخ إذا أخصأ األب أو أخصأت األـ يشذأ الذقاؽ بيشيسا مغ يجفع الثسغ ؟ األوالد ، التفكظ األسخؼ يأتي بعج الت
في التخبية الجيشية ، أسخة مزصخبة ، أسخة جحيع ، صياح وضخب وكدخ وبغزاء وعجاوة ، واألب جية واألـ 
جية وفي تفمت واالبغ مقيػر واألب والعياذ باهلل ، التفكظ األسخؼ يأتي بعج التقريخ في التخبية الجيشية ، 

ؼ بيغ الدوج وزوجتو يشبغي أف يعالج في غخفة والخبلفات السدتسخة ، أنا أتػجو لؤلخػة السذاىجيغ إذا في خبل
مغمقة ال أماـ األوالد ، حتى لػ أف اإلنداف لحكسة بالغة بالغة بالغة ىجخ زوجتو ال ييجخىا بغخفة أخخػ يكذف 
الصفل الدبب ، اليـػ أمو نائسة في غخفة الجمػس ، يجب أف ييجخىا في الفخاش نفدو األمخ يبقى في غخفة الشـػ 

تقل إلى األوالد ، أنا أتسشى مغ أعساؽ أعساقي أف يحخص أؼ أب أو أؼ أـ عمى حرخ الخبلؼ في فقط وال يش
 غخفة الشـػ فقط ال أماـ األوالد ، فالتفكظ األسخؼ خبلفات مدتسخة .

حجثشي أخ البارحة قاؿ أتشاقر أنا وزوجتي يبجو الرػت ارتفع قميبًل بكى الرغيخ ، تألع ما صار شيء مشاقذة 
الرغيخ ، أؼ شيء يدعج الصفل ؟ أف يخػ أمو و أباه عمى وئاـ ، تؤمغ لو صحة نفدية ، تؤمغ لو  فقط فبكي

 مدتقببًل رائعًا عشجما يشذأ بػضع سميع .

 خاتسة وتػديع :

 األستاذ عبلء : 
مسي في ال يدعشي في نياية ىحه الحمقة إال أف أشكخ فزيمة األستاذ الجكتػر دمحم راتب الشابمدي أستاذ اإلعجاز الع

القخآف الكخيع والدشة ، العزػ السؤسذ في جسعية مكافحة التجخيغ والسػاد الزارة في سػريا ، أىبًل وسيبًل سيجؼ 
 األستاذ عمى كل ما قجـ وشخحت وإف شاء هللا نتسع مػضػعشا في حمقات قادمة .

 والحسج  رب العالسيغ
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 عالذباب ونرائح لمسداعجة في دراستيالفرل الثامغ : 

 أصػؿ الجراسة و السخاجعة والسحاكخة( :  3-1الجرس ) 

  نصائح للطالب قبل و أثناء االمتحان:  ( 3-2الجرس ) 

 تػجييات لؤلىل فيسا يخس االمتحاف( : 3 - 3الجرس )
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 الذباب ونرائح لمسداعجة في دراستيعالفرل الثامغ : 

 سحاكخةأصػؿ الجراسة و السخاجعة وال( :  3-1الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل 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 عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا 

باشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ ال
 الرالحيغ. 

 الحاكخة شيء ميع ججًا في حياة الصالب و الجاعية:

أييا األخػة الكخاـ: وعجتكع في الجرس الساضي أف يكػف ىحا الجرس عغ أصػؿ الجراسة، و السخاجعة، و السحاكخة، 
ف شبلبشا األعداء في الذيادتيغ اإلعجادية و الثانػية عشجىع امتحانات لعميا كسا تدسى مريخية، فقج يتحجد أل

 مريخ الصالب في كميات الجامعة بحدب العبلمات التي ناليا في الذيادة الثانػية.
أييا األخػة الكخاـ: دائسًا و أبجًا ىشاؾ جيج مبحوؿ 

كغ ىحا الجيج إذا في الجراسة، ىحه حقيقة أولى، و ل
كاف وفق أصػؿ الجراسة قج يؤتي ثساره اليانعة، و 
إذا كاف عذػائيًا مغ دوف قػاعج و أصػؿ قج ال 

 يؤتي ثساره اليانعة.
بادغ ذؼ بجء: ىحا الشز الحؼ أمامظ، أو ىحا 
الكتاب الحؼ أمامظ، أو الكتاب السقخر، سأسسح 
لشفدي أف أقػؿ: لػ أف الجيج يقاس بػحجات، لػ 

الجيج في قخاءة ىحا الكتاب يقاس و في فيسو و في حفطو يقاس بػحجات، أؼ تقخيبًا أنا بحاجة إلى مئة وحجة أف 
كي يشتقل ىحا السػضػع إلى ذاكختي، بالسشاسبة الحاكخة ليا أىسية كبيخة ججًا في الجراسة، أنت في االمتحاف تكتب 
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ألقيت خصابًا تكتب مغ ذاكختظ، فقزية الحاكخة شيء  مغ ذاكختظ، أنت إذا ألقيت كمسة تكتب مغ ذاكختظ، أنت إذا
 ميع ججًا في حياة الصالب و الجاعية. 

 الحاكخة التعخفية و الحاكخة االستخجاعية:

أييا األخػة الكخاـ: البج مغ أف أوضح لكع أف ىشاؾ ذاكخة تعخفية، و ذاكخة استخجاعية، و الفخؽ بيشيسا واسع ججًا، 
ػ أنظ أردت بعج سبعة أياـ أف تحكخ ما الحؼ قخأتو ال تحكخ شيئًا، يبقى عشجؾ انصباع، و أؼ أنت إذا قخأت كتابًا، ل

هللا كتاب جيج، كتاب عسيق، كتاب عالج قزايا أساسية، أما التفاصيل ال تحكخىا، و لػ ذكخ لظ أحجىع بعج شيخ 
كشيا إذا ذكخت لظ تتحكخىا، إذًا أو شيخيغ قرة مثيخة تقػؿ: ىحه قخأتيا في الكتاب، أنت ال تدتصيع أف تدتحكخىا ل

 الحؼ قخأتو في ىحا الكتاب أودع في ذاكخة اسسيا الحاكخة التعخفية، ىحه ال قيسة ليا إشبلقًا.
أنت حيشسا تخػ كمسة بالمغة اإلنكميدية تقػؿ: ىحه معشاىا صمة، لكغ عشجما تخيج أف تتكمع قج ال تدعفظ ذاكختظ 

خؼ معشاىا لكغ ال تدتصيع أف تدتجعييا، إذًا نحغ أماـ ذاكخة تعخفية ال قيسة بأف تعصيظ ىحه الكمسة، إذا رأيتيا تع
ليا إشبلقًا، القرة إذا ذكخت أمامظ تدتحكخىا، الحادثة تدتحكخىا، السقػلة تدتحكخىا، لكغ ال تدتصيع أف تدتجعي 

 ىحه السعمػمات، أو القرز، أو الحقائق، ألنيا مخررة في ذاكخة ال تفيجؾ عشج الحاجة.
يف أنقل ىحه السعمػمات مغ ذاكخة تعخفية إلى ذاكخة استخجاعية ؟ ىشا الجيج، الحاكخة االستخجاعية في أية لحطة ك

تخيج ىحه السعمػمة ىي في ممكظ تسمكيا، تشصق بيا في أية لحطة، بالحاكخة التعخفية ال يسكغ أف تدتحكخه، أما إذا 
الحاكخة التعخفية ألنيا ال تججيظ في االمتحاف شيئًا، لكغ الحؼ  قخأتو ثانية تحكخ أنظ قخأتو سابقًا، إذًا دعػنا مغ

 يججيظ الحاكخة االستخجاعية. 

 عمى اإلنداف أف يػدع الحقائق و السعمػمات التي يقخؤىا في الحاكخة االستخجاعية: 

لسعمػمات إلى الحاكخة اآلف: أنا حيشسا أضع أمامي كتابًا، و أقخأ، بقجر الجيج الحؼ أبحلو في القخاءة بقجر ما تشتقل ا
 االستخجاعية، مغ دوف جيج يحفع في الحاكخة التعخفية.
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أحيانًا اإلنداف يػىع نفدو أنو يقخأ، يجمذ بسكاف، 
يزصجع أحيانًا، يدتمقي عمى الدخيخ، يفتح الكتاب 
و يقخأ، ىل ترجؽ أف الجيج السبحوؿ في ىحه 
القخاءة يداوؼ وحجة واحجة، و أنت مغ أجل أف 

ىحه السعمػمات إلى الحاكخة االستخجاعية تشتقل 
تحتاج إلى مئة وحجة، أما حيشسا تجمذ عمى 
شاولة، و تسدظ قمسًا مغ الخصاص، و تقخأ الفقخة، 
و تمخريا عمى اليامر األيسغ، تقخأ الفقخة الثانية 

؟ ىحا الذاىج واقعي، تمخريا، تخبط بيغ الفقختيغ، تقػؿ: ىحه الفقخة ليا شاىج ىشا، و ىشاؾ ليذ ليا شاىج، لساذا 
ىحا الذاىج نري، ىحا الذاىج تاريخي، أنت حيشسا تحمل ما تقخأ، أيغ الفكخة ؟ كيف شخحت ؟ كيف جاء الجليل 
عمييا ؟ كيف ربصت ؟ و تكتب ىحا كمو عمى اليسيغ، اآلف بحلت تدعيغ وحجة ، كمسا ارتفعت ندبة الجيج في 

أودع في الحاكخة االستخجاعية، إذًا نحغ بحاجة إلى أف نػدع قخاءة السػضػع كمسا كاف معطع ىحا السػضػع قج 
 الحقائق التي نقخؤىا، و السعمػمات التي نقخؤىا في الحاكخة االستخجاعية.

أؼ عػد نفدظ أف الترفح ىي قخاءة ال قيسة ليا إشبلقًا، يػجج دراسة أجخيت عمييا، أنت بعج سبعة أياـ ال تحكخ 
مغ الحؼ قخأتو إال انصباع عاـ، أما حيشسا تكتب، و تمخز، و تعمق، و تحمل، و مغ الحؼ قخأتو شيئًا، ال يبقى 

تشتقج أحيانًا، و تتداءؿ، ثع حيشسا تشاقر أخًا لظ في ىحا السػضػع حيشسا يدألظ أو تدألو، كمسا بحلت جيجًا أكبخ 
 رسخت السعمػمات في ذاكختظ أكثخ. 

 جريذ: شخيقة الحػار والدؤاؿ والجػاب أفزل شخيقة في الت

لحلظ أسػأ شخيقة في التجريذ ىي: شخيقة اإللقاء، و أفزل شخيقة في التجريذ ىي: شخيقة الحػار، و الدؤاؿ و 
الجػاب، حتى اآلف بعس وسائل التجريذ تقـػ عمى أف يجيخ السجرس حػارًا ذكيًا ججًا مع شبلبو كي يرل إلى 

 الحقائق مغ خبلؿ الحػار.
 عميو تدميع الببلد حخب ىاف  و مغ ممظ الببلد بغيخ

*** 
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كمسا كاف الجيج في قخاءة الكتاب بديصًا كمسا كاف الشدياف أسخع، و كمسا كاف الجيج في قخاءة الكتاب عاليًا كاف 
 التخسيخ، و الحفع، و التخديغ في الحاكخة االستخجاعية أقػػ.

مل الحاسع ما ىػ ؟ ذاكختظ، ىحا أنت بالشياية إنداف تجمذ عمى شاولة االمتحاف، معظ قمع، و ورقة بيزاء، العا
 التعميع السجخد، أما التعميع العسمي لو شأف آخخ. 

 عمى كل إنداف أف يبحؿ جيجًا كبيخًا في قخاءة كتاب ما: 

أييا األخػة الكخاـ: ىحا الكتاب يحتاج إلى مئة وحجة، فإذا بحلت التدعيغ في القخاءة األولى بقي عميظ عذخ، و 
القخاءة األولى بقي عميظ تدعػف، ال تػىع نفدظ أنظ قخأت الكتاب، يجب أف تكػف إذا بحلظ عذخ وحجات في 

 واضحًا مع نفدظ، البج مغ بحؿ جيج كبيخ في قخاءة الكتاب.
ىحا الجيج تكتفي بقخاءة واحجة عسيقة تحميمية، ثع أنت تحتاج إلى قخاءة قبل االمتحاف، و انتيى األمخ، أما أف 

ترفح، و يترفح الثاني و يػىع نفدو و يػىع مغ حػلو أنو يجرس، لكغ ال يػجج يجمذ فيقخأ كتابًا عمى شكل 
 جيج أبجًا، ىحا ال يفيج. 

 نطخية اإلعياء:

أييا األخػة الكخاـ: السبلحطة الثانية: نطخية اإلعياء ؛ أنا سأحزخ كيمػ أضعو في يجؼ، سأرفعو مخة، اثشتيغ، 
ياء، بعج عجد معيغ مغ الخفع ترل العزمة إلى حالة ثبلثة، خسذ، عذخ، خسديغ، يػجج حالة اسسيا اإلع

اإلعياء، أؼ ال أستصيع أف أحخؾ يجؼ إشبلقًا، تؤكج التجخبة أنظ لػ وضعت نرف كيمػ يسكغ أف تخفع الشرف 
كيمػ مئة مخة ثانية، لػ وضعت ثبلثسئة غخاـ تخفعو مئة ثالثة، لػ وضعت مئتي غخاـ مئة رابعة، مئة غخاـ مئة 

لظ أنت عشجما تجرس يشبغي أف تبجأ بأصعب السػاد، تتعب، تشتقل لسادة أسيل، فعشجما تخفس خامدة، معشى ذ
مدتػػ السادة أنت في نذاط دائع، لكغ أحيانًا الصالب يمـد نفدو بكتاب صعب يػمًا بكاممو، دوف أف يذعخ يزيع 

خضًا، بالخياضيات، فأنا الػقت، و ال يجرس، ألف الكتاب صعب، و شاقة احتسالو محجودة، كتاب بالفيدياء ف
أنرح الصبلب حتى إذا درسػا بعج االمتحانات أو في األعػاـ القادمة، أنا أرتب الكتب تختيبًا بحدب صعػبة 
السادة، أبجأ بأصعب كتاب، أقخأ فربًل واحجًا، أرتاح ربع ساعة، آخح كتابًا مدتػاه أقل أقخأ فربًل ثانيًا، ثع أرتاح 

ًا يسكغ أف تقخأ في اليـػ الػاحج الكتب كميا، و لكغ مغ كل كتاب فربًل، تبجؿ ربع ساعة، آخح كتابًا ثالث
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السػضػعات يرشع رغبة في الجراسة، كمسا انخفس مدتػػ الكتاب كمسا كشت أنذط عمى القخاءة، فيحه حقيقة 
 يجب أف نبلحطيا في شؤوف االمتحاف.

شالبًا يقخأ و يشجح و أسمػبو ىػ ىػ، لع يختِق و ال شعخة،  إذًا نحغ نقخأ و نختاح، نقخأ و نبحؿ جيجًا كبيخًا، لكغ تجج
 ألنو حيشسا يقخأ يقف عشج السعاني فقط، و ال يمتفت لؤلسمػب. 

 الصخيقة السثمى الرتقاء أسمػبظ: 

كيف يختقي أسمػبظ ؟ كيف يسكغ أف تتكمع بكمسات 
فريحة و بعبارات متيشة و برػر ببلغية رائعة ؟ 

دتحيبًل عشج الصبلب، ما لع ىحا الذيء يكاد يكػف م
تقخأ الكتاب قخاءة أسمػبية، أؼ يػجج عمى الصاولة 
قمع رصاص و قمع أحسخ، مثبًل وججت كمسة 
وشيجة، "عبلقات وشيجة"، أنت تدتخجـ متيشة ىحه 
كمسة ثانية وشيجة، تزع خصًا أحسخ تحت كمسة 
وشيجة، يػجج عبارة ثانية "و إذا نديت فبل أندى" 

فة، و ىشا محل اإلشارة أضع، و يقتزي ذلظ كمسا وججت عبارة متيشة محكسة بكمسات جدلة، أو ىحه العبارة لصي
صػرة أدبية، "ال يأتيو الباشل مغ بيغ يجيو و ال مغ خمفو "ىحه آية قخآنية لكغ عبارة يسكغ أف تدتخجميا في كل 

جميا لكشيا رائعة ضع تحتيا خصًا كتاباتظ، فكمسا مخرت عمى كمسة ال تدتخجميا و رائعة، أو عمى عبارة ال تدتخ
أحسخ، فإذا أمدكت الكتاب كل أسبػع، و ترفحتو بأقل مغ عذخ دقائق فقط، وضعت عيشيظ عمى الكمسات التي 
تحتيا خط أحسخ تكػف قج استعخضت ىحه الكمسات الخائعة، و تمظ العبارات الستيشة، ىحه مع مخور الدمغ تشتقل 

 ى أسمػبظ و ارتقت كمساتظ. إلى ذاكختظ االستخجاعية، أنت ارتق
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 كمسا كانت مفخداتظ مغ المغة أوسع كمسا كانت عبارتظ أدؽ: 

بالسشاسبة أييا األخػة: لػ أعصيشا إندانًا لػناف أبيس و أسػد، و وقف أماـ مشطخ جسيل نقػؿ لو: ارسع ىحا 
السشطخ يػجج فيو بيت سقفو قخميج السشطخ، ألف األلػاف محجودة نقل السشطخ إلى المػحة يكػف محجودًا ججًا، لكغ 

أحسخ لكغ ال يػجج عشجه أحسخ، السشطخ يػجج بو حقل أخزخ لكغ ال يػجج عشجه أخزخ، السشطخ فيو ماء نيخ 
أزرؽ لكغ ال يػجج عشجه أزرؽ، اآلف أعصيشاه أحسخ، و أزرؽ، و أصفخ، و أبيس، و أسػد، كمسا كثخت الكمسات 

عمع، أعصػه مدجمة، و سجل كل ما قالو في أسبػع، و ححفػا الكمسات دقت العبارة، جمدػا مع إنداف غيخ مت
السكخرة فػججوا أف ىحا اإلنداف الغيخ متعمع يدتخجـ بحياتو كميا ثبلثسئة كمسة، أعصػا ىحه السدجمة ألستاذ في 
ع كمسا الجامعة، وججوه يدتخجـ بحياتو باألسبػع ألف و خسدسئة كمسة، اآلف كمسا كانت مفخداتظ مغ المغة أوس

 كانت عبارتظ أدؽ. 

 المغة العخبية مغ أوسع المغات اشتقاقًا: 

 مثبًل كمسة نطخ، يػجج عشجنا بالمغة نطخ، و يػجج عشجنا بالمغة حجج، قاؿ عميو الربلة و الدبلـ: 
 )) حجث القـػ ما حججػؾ بأبرارىع ((

 ] فقو المغة عغ ابغ مدعػد[

طخ لو ىكحا، إذًا نطخ و حجج، يػجج عشجنا لسح، لسح نطخ ثع التحجيج: نطخ مع محبة، إنداف يحب اآلخخ يش
أعخض، أؼ إنداف يسذي في الصخيق يػجج باب مفتػح لع يشتبو أدار وجيو نحػ الباب، فإذا امخأة، كػنو مؤمغ 
، بيغ  يغس برخه، نقػؿ: ىحا لسح امخأة، ال نقػؿ نطخ إلى امخأة، لكغ أحيانًا بالجػ يػجج شائخة و يػجج غيـػ

ي غيع تمػح شائخة نقػؿ: الحت الصائخة، الح أؼ الذيء ضيخ و اختفى، أما لسح أنت نطخت و أعخضت، و قصعت
 حجج نطخ مع محبة.

اآلف نطخ شدرًا، أؼ نطخ مع احتقار، إنداف بحؼء المداف تكمع بكمسات بحيئة تشطخ لو ىكحا، تقػؿ: نطخت إليو 
 شدرًا.

صػتًا، و الذق تػسع فيخاؼ نقػؿ: شخز، شخز نطخ مع  إذا اإلنداف ساكغ بغخفة سقفيا مترجع، و سسع
 الخػؼ، حجج نطخ مع السحبة، الح الذيء ضيخ و اختفى، لسح نطخت أنت و أعخضت.
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اآلف بحمق: نطخ مع الجىذة، أحيانًا شخز يقيذ ضغصو فػججه اثشيغ و عذخيغ تكاد عيشاه تخخجاف مغ 
 مكانيسا.

دظ الجفغ و فتحو، يجج فيو لػنًا أحسخ، ىحا اسسو حسبلؽ العيغ، اآلف حسمق ؛ عشجنا لمعيغ حسبلؽ، لػ شخز م
فحيشسا حسمق ضيخ باشغ الجفغ، نقػؿ: حسمق، و يػجج حجؽ ؛ الزػء خفيف ججًا، و القصعة صغيخة، تجج حجقة 
العيغ تتدع، إذا اتدعت حجقة العيغ معشاىا حجؽ، و إذا ضيخ حسبلؽ العيغ حسمق، و إذا نطخ مع الجىذة 

ذا نطخ مع السحبة حجج، و إذا ضيخ الذيء و اختفى الح، و إذا نطخت كسؤمغ و أعخضت لسح، إذا بحمق، و إ
كشت تقف بقسة جبل، و أمامظ سيل جسيل أخزخ، و مغ بعيج البحخ و أياـ ربيع و األرض كميا تختجؼ حمة 

 قذيبة، تقػؿ: رنا، رنػت إلى السشطخ أؼ نطخت مع االستستاع.

جج شالب حجسو صغيخ و لكشو يشقل و ىػ ال يخاه، فالسخاقب يسط حالو، إذا شخز مخاقب يخاقب الصبلب و يػ 
رفع جدسو و مط نفدو نقػؿ: استذخؼ، استذخؼ الشطخ مع التسصي، و إذا أعصيشاؾ قساشًا نقػؿ لظ: ىحا 

ا أرػ ىحا بػليدتخ أـ صػؼ شبيعي نقػؿ: استذف، رأػ ىحه رؤيا قمبية رأيت العمع نافعًا، العمع ال يخػ بالعيغ أن
القمع أما رأيت العمع نافعًا تعشي الخؤيا القمبية، و شخز مع الخػؼ، فكمسا كانت الكمسات التي تدتعسميا كثيخة 

 كمسا جاءت العبارة دقيقة، قاؿ:

 ( ﴾17﴿ َوَما ِتْمَظ ِبَيِسيِشَظ َيا ُمػَسى )
 (17) سػرة شو: اآلية 

ترمح ليحا الحادث أو ىحا السعشى أىر، أضخب ال، أحيانًا  لػ قخأت كل معاجع المغة ليذ ىشاؾ إال كمسة واحجة
 شخز يزع يجه عمى يج صجيقو نقػؿ ضخبو ؟ ال، مدو ؟ ال، ربت عمى كتفو.

 الخبلصة: كمسا جاءت الكمسات التي تدتخجميا غديخة جاءت العبارة دقيقة. 

  أسمػب اإلنداف يتعمق بعجد الكمسات التي يستمكيا في الحاكخة االستخجاعية:

كيف تشسػ كمساتظ ؟ أسمػبظ متعمق بعجد الكمسات التي تستمكيا في الحاكخة االستخجاعية، أسمػبظ في الكتابة 
متعمق بعجد الكمسات التي تستمكيا في الحاكخة االستخجاعية، تسامًا كاأللػاف لمخساـ، إذا كاف يسمظ مئة لػف يسكغ 

تمف ىحا، لحلظ العيغ البذخية يسكغ أف تفخؽ بيغ لػنيغ مغ أف يعصي أدؽ التفاصيل، أما إذا عشجه أربعة ألػاف يخ
 ثسانسئة ألف درجة، لػ درجشا المػف األخزخ ثسانسئة ألف درجة العيغ البذخية تجرؾ الفخؽ بيغ درجتيغ.
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لحلظ لػ صػرنا األخػة الحاضخيغ بآلة ترػيخ تكاد تكػف األلػاف متقاربة في الرػرة، أما بالعيغ البذخية ال يػجج 
 مغ األخػة الحاضخيغ لو لػف كالمػف الثاني، العيغ تجرؾ ذلظ. شخز

إذًا حتى يقػػ األسمػب يجب أف نقخأ قخاءة أسمػبية، يػجج معشا قمع رصاص و قمع أحسخ، القمع الخصاص 
لؤلفكار، و تمخيريا، و التعقيب عمييا، و ربصيا، و تختيبيا، و تحميميا، و القمع األحسخ لمكمسات الجيجة، 

 ات الببلغية، و الرػر الجسيمة. لمعبار 

 آالؼ األشياء تدتستع بيا بقجر ما تبحؿ بيا مغ جيج إال العمع: 

أخػانشا الكخاـ يػجج بالعمع شيء، آالؼ األشياء تدتستع بيا بقجر ما تبحؿ بيا مغ جيج إال العمع ال يعصيظ بعزو 
يػجج حل وسط، أؼ أنت تعمع أف اليسدة  إال إذا أعصيتو كمظ، فإذا أعصيتو بعزظ لع يعصظ شيئًا، بالعمع ال

الستػسصة تكتب عمى حخؼ يشاسب أقػػ الحخكتيغ حخكتيا و حخكة الحخؼ الحؼ قبميا، قاعجة جامجة يرعب 
حفطيا، مؤمغ عمى الػاو قبميا مزسـػ و ىي ساكشة و الزع أقػػ، أقػػ الحخكات الكدخ، بعج الكدخ الزع، 

 يحفطػا، مخة دكتػر في الجامعة قاؿ لشا: ائت بقزيب مغ أجل أف تكدخه بعج الزع الفتح، بعج الفتح الدكػف، ال
تحتاج إلى أعمى جيج، أما مغ أجل أف تزسو يخيج جيجًا أقل، أما إذا كاف مزسػمًا فتحو أسيل، أما أف تبقيو 

 ساكشًا ال يحتاج إلى جيج إشبلقًا، كدخ ضع فتح سكػف، فكمسا تحفع قزية تخبصيا بسثل، تخبصيا بذيء.
أحيانًا يقػؿ لظ باإلعخاب مثبًل: جاء أخي أو جاء والجؼ فخضًا، والجؼ فاعل مخفػع بالزسة السقجرة عمى ما قبل 
ياء الستكمع مشعًا مغ ضيػرىا اشتغاؿ السحل بالحخكة السشاسبة، ال تحفع ىحه العبارة حفطًا جامجًا، حاوؿ أف 

ًا ليا مييس الجشاح، تقػؿ: ىحا قمسي ىػ قمع خبخ مخفػع، تفيسيا، ىحه ياء الستكمع ال تقبل جارًا ليا إال مكدػر 
تقػؿ: ىحا قمسي، قمع: خبخ مخفػع بالزسة السقجرة عمى ما قبل ياء الستكمع مشعًا مغ ضيػرىا اشتغاؿ السحل 
بالحخكة السشاسبة، أصل كتابة اليسدة تكتب اليسدة عمى حخؼ فيسا لػ سيمت قخغ ذلظ الحخؼ، ألف قبيمة قخير 

يسدات و قبيمة تسيع تحققيا، نحغ عشجنا كمسة تأريخ تسيع تقػؿ: تأريخ، قخير تقػؿ: تاريخ، و لع يكغ لو تخفف ال
كفؤًا أحج ىحه تسيع، قخير كفػًا أحج، بئخ، بيخ، بالمغة العامية تديل ال تحقق، مثبًل ذيب عػضًا عغ ذئب، فشحغ 

خغ ذلظ الحخؼ، ىحه القاعجة، مؤمغ تكتب اليسدات تحقق و تديل، اليسدات تكتب عمى حخؼ فيسا لػ سيمت ق
عمى الػاو، إذا سيمتيا تقػؿ: مػمغ، مبلئكة تكتب عمى الشبخة لػ سيمتيا تقػؿ: مبليكة، العػاـ يقػلػف: مبليكة و 
ليذ مبلئكة، أؼ سيمػا اليسدة، شبعًا الكبلـ ال يعشي الصبلب فقط، أؼ أخ قخأ كتابًا إما أف يبحؿ جيجًا كبيخًا و ال 

 مشو أبجًا، و إما أف يقخأ ىحا الكتاب فيربح جدءًا مغ ثقافتو.  يشتفع
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 الفخؽ الكبيخ بيغ الحفع و الشدياف: 

فخؽ كبيخ ججًا بيغ أف تقخأ و تشدى، إذا شخز عشجه وعاء مغ دوف قعخ فتح عميو خسدة إنر ال يػجج شيء، 
جسع، إذا شخز لع يجسع عشجه بقجر ما فتحت ال يػجج قعخ، ىحا الجرس ميستو أف يكػف لظ قعخ يجسع، و ي

حدخة دائسًا، و هللا جمدت بسكاف يػجج قرة قخأتيا و لكغ نديتيا، و هللا يػجج آية لع أتحكخىا، و هللا يػجج حجيث 
لع أتحكخه، تججه بتحدخ دائع، يقخأ كثيخًا و لكغ ال يحفع شيئًا، بيحه الصخيقة تقخأ و تحفع، و تقخأ و تدتفيج، و تقخأ 

 ءتظ اآلخخيغ. و تشفع مغ قخا

 أىع السبلحطات قبل االمتحاف: 

 ػ االبتعاد عغ القمق الحي يػلج عجـ التخكيد عشج الصالب: 1

أخػانشا الكخاـ: يػجج شعػر يشتاب الصبلب 
باالمتحاف أنجح، ال أنجح، أندى، ال أندى، أتحكخ، 
ال أتحكخ، ىحا الذعػر مدعج ججًا، ىحا الذعػر 

الذيصاف، ييئدظ، ليذ الحقيقة بالسفيـػ الجيشي مغ 
مغ السعقػؿ أف أتحكخ كتابًا ثسانسئة صفحة لغ 
أتحكخ شيئًا، أنت ارتاح، أنت اقخأ بيحه الصخيقة 
فقط، ال تذغل نفدظ بيحه السقمقات أبجًا، عشجما 
يأتي الدؤاؿ تربح حالة اسسيا اصصفاء، كل 

كثخ الصبلب يعيذػف حالة قمق أثشاء شيء خبلؼ الدؤاؿ تيسمو و تخكد عمى ىحا الدؤاؿ و قج تتحكخ معطسو، أ
االمتحاف أنو قج ال أذكخ، قج أندى، أنت ال تشدى، أنت تػكل عمى هللا، أؼ ال يػجج أجسل مغ التػكل عمى هللا 

 في االمتحاف، أكثخ الصبلب يتػقع أال يشجح، يشجح و يأخح عبلمات جيجة لكغ القمق يجمخه.
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 ػ أخح قدط مغ الخاحة:  2

ف يجيج نفدو في أثشاء االمتحاف يشعكذ ىحا الجيج عجـ تخكيد في االمتحاف، لي صجيق دخل أحيانًا اإلندا
فحز الذيادة الثانػية بالتاريخ، كاف الدؤاؿ: تحجث عغ مؤتسخ بخليغ ؟ قاؿ لي: أكثخ مغ ساعة و أنا أتحكخ أيغ 

التخكيد يزعف، القزية  عقج السؤتسخ ؟ مكتػب بخليغ، إذا كاف ىشاؾ تعب، إعياء، سيخ، أو يػجج شيء مقمق
تكػف بجييية لكغ ال يدتصيع أف يخكد، فأنا أقػؿ: يجب أف تأخح قدصًا معقػاًل مغ الشـػ و لكغ ال أف تشاـ اثشتي 
عذخة ساعة يـػ االمتحاف، و إف لع تشع أبجًا تحىب إلى االمتحاف كيانظ ميدوز، فقجت التخكيد، فبلبج مغ أخح 

 قدط مغ الخاحة.

 اء و األميات عغ السذاكل أياـ االمتحاف: ػ ابتعاد اآلب 3

الذيء اآلخخ: أنا لي رغبة أف يبتعج اآلباء و األميات في أياـ االمتحاف عغ السذاكل في البيت، قج يشذب 
خبلؼ بيغ الدوج و زوجتو أؼ الصالب بجػ االمتحاف يحتاج إلى صفاء، يحتاج إلى ىجوء، يحتاج إلى راحة 

 ىحه تعيق التحكخ، نحغ امتحاناتشا ىكحا. نفدية، إذا كاف ىشاؾ مذكبلت

يػجج امتحانات أخخػ، مثبًل بامتحانات كتاب أربعسئة صفحة، يػجج أربعسئة سؤاؿ كل سؤاؿ مغ صفحة، و 
الدؤاؿ نعع أو ال، يػجج شخيقة أخخػ باالمتحانات ىحه الصخيقة تمغي الحع كميًا، أؼ البج أف تعخؼ في كل 

لظ يػجج معظ كتاب أسئمة ىحه الصخيقة تعسل مدحًا كامبًل لسعمػمات الصالب، صفحة ما ىػ الجػاب الرحيح، لح
عشجنا غيخ مصبقة، أؼ في ببلدنا ال تداؿ االمتحانات عامل الحع فييا لو أثخ كبيخ، فإذا أنت قخأت، و كانت 

 ات.أعرابظ مختاحة، و عشجؾ تػكل عمى هللا عد وجل، و جػؾ الشفدي ىادغ يسكغ أف تحكخ معطع السعمػم

 ػ حاجة الحفع إلى الخوابط:  4

اآلف الحفع يحتاج إلى روابط : " وسيق الحيغ كفخوا إلى جيشع زمخًا حتى إذا جاؤوىا و فتحت " لسا فتحت، 
فتحت، " وسيق الحيغ اتقػا إلى الجشة زمخًا حتى إذا جاؤوىا و فتحت "، معطع الحفاظ يخصؤوف، ىل تدتصيع أف 

لساذا فتحت ؟ أؼ السؤمغ إذا ساقو هللا إلى الجشة ىحا إنداف مكـخ تفتح أبػابيا قبل تعسل رابصًا لساذا و فتحت ؟ 
أف يرل، ىل مغ السعقػؿ أف ندتقبل رئيذ جسيػرية يجؽ الباب ؟ إذا عشجنا ضيف رئيذ جسيػرية، و نخيج أف 
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، األبػاب مفتحة، نزيفو بالقرخ، ىل مغ السعقػؿ أف يرل إلى القرخ و الباب مغمق ؟ ىحه ليدت واردة إشبلقاً 
 الدجاد مسجود، االستقباؿ:

 ﴿ َوِسيَق الَِّحيَغ اتََّقْػا َربَُّيْع ِإَلى اْلَجشَِّة ُزَمًخا َحتَّى ِإَذا َجاُءوَىا َوُفِتَحْت َأْبَػاُبَيا ﴾
 (73) سػرة الدمخ: اآلية 

 أما إذا شخز قادـ إسعاؼ أو مجـخ مقيج:

 شََّع ُزَمًخا َحتَّى ِإَذا َجاُءوَىا ُفِتَحْت َأْبَػاُبَيا ﴾﴿ َوِسيَق الَِّحيَغ َكَفُخوا ِإَلى َجيَ 
 (71) سػرة الدمخ: اآلية 

 اآلف انتيت العسمية. 

 عمى اإلنداف أف يخبط كل قزية ربصًا معيشًا كي ال يشداىا أبجًا: 

تحفع القخآف ؟  إذًا كل قزية تدتصيع أف تخبصيا ربصًا معيشًا ال تشداىا أبجًا، سئل عميو الربلة و الدبلـ كيف
فقاؿ: أنا أعقمو، أعقمو أؼ يػجج روابط، أما أنتع تقخؤوف ىكحا ال تحفع و السيسا في الستذابيات، أؼ مثبًل يقػؿ 

 هللا عد وجل: 
يِّيَغ َرُسػاًل ِمْشُيْع َيْتُمػ َعَمْيِيْع َآَياِتِو َوُيَدكِّيِيْع َوُيَعمُِّسُيُع الْ  ِكَتاَب َواْلِحْكَسَة َوِإْف َكاُنػا ِمْغ َقْبُل ﴿ ُىَػ الَِّحي َبَعَث ِفي اأْلُمِّ

 ( ﴾2َلِفي َضبَلٍؿ ُمِبيٍغ )
 (2) سػرة الجسعة: اآلية 

 يِيْع ﴾﴿ َربََّشا َواْبَعْث ِفيِيْع َرُسػاًل ِمْشُيْع َيْتُمػ َعَمْيِيْع َآَياِتَظ َوُيَعمُِّسُيُع اْلِكَتاَب َواْلِحْكَسَة َوُيَدكِّ 
 129) سػرة البقخة: اآلية 

 

يػجج تدمدل، اجتياد سيجنا إبخاىيع أنو: يتمػ عمييع آياتظ و يعمسيع الكتاب و الحكسة و يدكييع، لكغ هللا يقػؿ: 
يتمػ عميو آياتظ و يدكييع، التدكية مقجمة عمى السعمػمات، يتمػ عميو آياتظ و يدكييع و يعمسيع الكتاب و الحكسة، 

حو تخؾ األولى، أما هللا عد وجل ذكخ السشيج الرحيح، تبلوة اآليات ثع فمحلظ عشجما أنت تخبط سيجنا إبخاىيع اقتخا
 التدكية ثع تعميع الكتابة و الحكسة.
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 ػ الجقة في العبارة و الجقة في الحفع: 5

ثع أحيانًا يػجج باالمتحاف أخصاء فاحذة، مثبًل: ذكخ بيتيغ مغ الذعخ قاليسا أحج أصحاب رسػؿ هللا، حيشسا 
 صمب:

 أي جشب ألقى في هللا مرخعي  حيغ ُأقَتل مدمسًا عمى و لدت أبالي
*** 

شخز قخأ البيتيغ: و لدت أبالي حيغ أْقُتُل مدمسًا ىحا لجيشع، كافخ خالج مخمج في الشار حيغ أقتل مدمسًا، بيغ 
أحب أقُتل و بيغ أقَتل مدافة كبيخة، يػجج قارغ تػفي رحسو هللا اقتخب مشو شالب عمع أراد أف يثشي عميو قاؿ: 

 الرالحيغ و لدَت مشيع، ىي و لدُت مشيع، انطخ إلى الحخكة، ىي:

 لػػعمي أف أناؿ بيع شفاعة  أحب الرالحيغ و لدُت مشيع
 ولػ كشا سػاء في البزاعػة  وأكخه مغ بزاعتو السعاصي
*** 

 ظ.فأحيانًا يػجج أخصاء كبيخة ججًا، كمسا تعمست الجقة في العبارة و الجقة في الحفع ارتقى أسمػب

 ػ القخاءة بذكل جيػري:  6

يػجج مبلحطة أف الصالب أحيانًا ال يحدغ أف يقخأ 
ألف قخاءتو كميا قخاءة صامتة، كل حياتو قخاءة 
صامتة، لػ كمفتو أف يقخأ صفحة ال يحدشيا، الحؼ 
يحرل أف المغة العامية ليا مجرج صػتي محجود، 
أما المغة الفرحى ليا مجرج صػتي أوسع، وكأنو 

يسذي عمى مدشغ، كل حخكتو بيحه السشصقة دوالب 
السحجودة ىشا حخكتو سيمة و لكغ تعاؿ و أوصمو 

 إلى مكاف صجغ يتعدخ.
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نرحشا أستاذ في الجامعة أف نقخأ عذخ صفحات مغ القخآف كل يـػ برػت جيػرؼ، ىحا يقػؼ األسمػب، ألف 
دائسًا حخؼ يكفي عغ اثشيغ، ال يػجج عشجىع الزاد ليا مخخج، الجاؿ و الزاد، و التاء و الصاء، بالمغات العامية 

ثاء يػجج سيغ، أستاذ في الجامعة سألو شالب: يا أستاذ لغتشا معقجة ثاء و سيغ و ضاء و شاء، قاؿ لو: أتحب أف 
 يقاؿ كثخ هللا أمثالظ، أـ كدخ هللا أمثالظ ؟ و الفخؽ كبيخ ججًا بيغ كثخ هللا أمثالظ و بيغ كدخ هللا أمثالظ.

 و تقخأ برػت جيػرؼ عمع ابشظ أف يقخأ كل يـػ نرًا مكتػبًا مزبػشًا بالذكل. حيشسا تشصق

 ػ االبتعاد عغ العامية و القخاءة بالفرحى:  7

قاؿ لي شالب: أنا ضعيف باإلعخاب كثيخًا و ال يػجج معي ثسغ دروس خاصة، ىل يػجج شخيقة أتقػػ بيا 
ب في كبلـ العخب، ىحا الكتاب يشتيي بثبلثسئة بيت مغ باإلعخاب ؟ قمت لو: نعع، يػجج كتاب اسسو: شحور الحى

الذعخ بالفيخس، أعخب أحج األبيات مكتػب إلى جانب كل بيت رقع الرفحة التي أعخب فييا إعخابًا دقيقًا، فأنت 
أعخب بيتًا و ارجع إلى مكاف إعخابو و وازف بشفدظ، لػ استصعت أف تعخب ثبلثسئة بيت بجيجؾ الذخري ثع تخػ 

 ب ىحه األبيات بجقة بالغة تحل السذكمة.كيف تعخ 

إذًا يسكغ أف تتقػػ باإلعخاب، تتقػػ بالشصق، بالمغة العامية ال يػجج بيا أحخؼ لثػية أبجًا، " بالمغة الفرحى ال 
يػجج غيخ ما، بالعامية يػجج ما، مػ، مي، ما لقيتو، مػ مػجػد، مي شيبة ىل األكمة، ما لقيتو ما، مػ مػجػد 

 مي ". مػ، مي شيبة

الحقيقة أف المغة الفرحى تقخؤىا فتذعخ بشذػة، و اإلنداف عشجما يتكمع بالمغة الفرحى في بيتو و مع أوالده و 
ليذ المغة السقعخة، قاؿ ليع شخز: مالكع تكأكأتع عمّي كتكأكئكع عمى دجشة افخنقعػا عشي، ىحه المغة غيخ 

 كمسات بالمغة العامية غيخ مقبػلة.  مقبػلة، و لكغ بجؿ ضخب لظ تمفػف، اترل بظ، إذًا يػجج

 أىع السبلحطات أثشاء االمتحاف: 

 ػ قخاءة األسئمة كميا و التأكج مغ السصمػب:1

نريحتي األولى: أنت باالمتحاف اقخأ األسئمة كميا، أحيانًا القمع تغمقو، و تدتيمظ عذخ دقائق و أنت تتأمل في 
متحاف، قبل أف تكتب اقخأ الدؤاؿ جيجًا، كع مغ شالب أجاب األسئمة، ىحا الػقت ليذ ىجرًا و لكشو تػضيف لبل
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إجابة ال عبلقة ليا بالدؤاؿ، فيسو فيسًا سخيعًا، أوؿ نريحة ألخػانشا الصبلب باالمتحاف ضع الدؤاؿ أمامظ، و 
 اقخأ األسئمة خبلؿ خسذ دقائق بيجوء، و أعج قخاءتيا حتى تتأكج ما ىػ السصمػب.

 ؼ جػابو أوؿ شيء وكتابة الخػاشخ عمى السدػدة:ػ كتابة الدؤاؿ الحي تعخ  2

اآلف ابجأ بأىػف سؤاؿ تخاه أنت، يريخ مع الصالب أنو يبجأ بأصعب سؤاؿ، يحفطيا تسامًا أنا أعخؼ ىحه، أنا 
بدحسة كتابة الدؤاؿ الرعب انتيى الػقت، يػجج عشجؾ أشياء تعمسيا تسامًا و عمييا عبلمات راحت عميظ، 

دؤاؿ الحؼ تعخؼ جػابو أوؿ شيء، و أنت تكتب يػجج سؤاؿ صعب تحكخت فكخة مغ فالسفخوض أف تكتب ال
الدؤاؿ الرعب اكتبيا عمى السدػدة، ألنو أحيانًا تأتيظ الخاشخة و تغيب عشظ أحيانًا أخخػ، فأنت تكتب الدؤاؿ 

دؤاؿ الرعب الديل أواًل، و أنت باعتبارؾ مذغػؿ بالدؤاؿ الرعب و قمق مغ أجمو فعشجما تأتيظ فكخة مغ ال
 اكتبيا عمى السدػدة.

 ػ تشقيح الكتابة:  3

التشقيح بالكتابة قج يعفيظ مغ حدع عبلمات كثيخة، بالمغة العخبية إذا كاف ىشاؾ أخصاء لغػية أو نحػية تحدع عجة 
عبلمات، ألف اإلجابة دائسًا نرف عبلمة عمى السػضػع و الشرف عمى األسمػب، فإذا أنت لع تيتع بتشقيح 

ب يػجج أخصاء باليسدات، االقتراد ىل تخيج ىسدة ؟ ال، ىحه ىسدة وصل، أنا أستغخب أذىب إلى األسمػ 
السصارات أحيانًا لػحات كبيخة يزعػف ىسدات بالخصأ، ىسدة الػصل و القصع أضف ليا واوًا فإف سقصت فيي 

دات خصأ باإلجابة تحدع وصل، استيقع ضع واوًا ذىبت اليسدة إذًا ال تكتب، كتابتيا خصأ، و إذا وجج عجة ىس
 نرف العبلمة، فأنا أقػؿ لظ ابجأ بالدؤاؿ الحؼ تعخفو تسامًا.

ثانيًا: اليسدات يجب أف تيتع بيا، لكغ يػجج عشجنا قاعجة بالترحيح إذا أىسمت شيئًا مغ حقو اإلثبات فدخ سيػًا، 
أما استيقع بيسدة يحىب عمييا أما إذا أثبت شيئًا مغ حقو اإلىساؿ فدخ ضعفًا، أؼ أكل مغ دوف ىسدة البأس، 

عبلمة، يػجج فخؽ ألف أكل مغ حقيا اإلثبات أىسمتيا أنت تفدخ سيػًا، أما استيقع مغ حقيا اإلىساؿ إذا أنت 
أثبتيا تفدخ ضعفًا يػجج حدع عبلمات، أىع شيء التشقيح، دع عذخ دقائق لمتشقيح، قج ترحح عذخة أخصاء، 

 تأخح خسذ عبلمات زيادة بالتشقيح.

 نبجأ بالدؤاؿ الحؼ نعخفو و إذا جاءتشا خػاشخ في الدؤاؿ الرعب ندجميا، ثع نشقح. إذاً 
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 ػ عجـ تدميع الػرقة إال بعج أف تدحب مشظ قيخًا: 4

الشريحة قبل األخيخة ال تدمع الػرقة إال بعج أف تدحب مشظ قيخًا، يحىب شالب بشرف االمتحاف، ىحه لع أكتبيا، 
 تحىب، رغبة عشج الصبلب عجيبة أف يخخج في نرف الػقت، عشجؾ ساعتاف و ىحه لع أكتبيا، أيغ كشت ؟ ال

 اكتب ال تخخج مغ االمتحاف إال إذا سحبت مشظ الػرقة.

 ػ أف تأخح باألسباب و كأنيا كل شيء ثع تتػكل عمى هللا و كأنيا ليدت بذيء:  5

نديت هللا، و اعتسجت عمييا، و أخػانشا الكخاـ: آخخ مبلحطة ؛ أنظ إذا درست جيجًا أؼ أخحت باألسباب، و 
اعتجدت بيحه الجراسة الستقشة، و قمت: أنا البج مغ أف أنجح و سآخح عبلمة عالية، قج ال تشجح ألنظ ارتكبت أكبخ 
خصأ بالتػحيج أنظ اعتجدت بجراستظ و نديت هللا عد وجل، و إذا لع تجرس أيزًا ال تشجح ألنظ لع تأخح 

 ح باألسباب و كأنيا كل شيء ثع تتػكل عمى هللا و كأنيا ليدت بذيء.باألسباب، السػقف الكامل أف تأخ

قاؿ لو: يا رب عمّي اليشجسة و عميظ الجبخ، ىحه 
متأكج مشيا فمع يشجح ال باليشجسة و ال بالجبخ، 
يجب أف تفتقخ إلى هللا، و هللا عد وجل يسكغ أف 
يسجؾ بسعمػمات و أنت باالمتحاف قج ال تحكخىا 

هللا باالمتحاف واضحة ججًا تحتاج  أحيانًا، معػنة
إلى دعاء، و إلى استقامة، و إلى تػكل، و إلى 

 أخح باألسباب.

فالسؤمغ دائسًا يأخح باألسباب و كأنيا كل شيء ثع يتػكل عمى هللا و كأنيا ليدت بذيء، يا رب عميظ الجبخ و 
 اليشجسة فقاؿ لو: ليذ عمّي شيء.
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 لػا: لغ نغمب مغ قمة، فمع يشترخوا:الرحابة الكخاـ معيع سيج الخمق قا

َولَّْيُتْع ُمْجِبِخيَغ  َبْت ُثعَّ ﴿ َوَيْػـَ ُحَشْيٍغ ِإْذ َأْعَجَبْتُكْع َكْثَخُتُكْع َفَمْع ُتْغِغ َعْشُكْع َشْيًئا َوَضاَقْت َعَمْيُكُع اأْلَْرُض ِبَسا َرحُ 
(25)﴾ 

 (25) سػرة التػبة: اآلية 

رجؽ، تكتب مػضػعًا آخخ تأخح صفخًا، يشرخؼ ذىشظ إلى مػضػع ثاف و يػجج قرز بيحا القبيل شيء ال ي
 مغ الدخعة، و عجـ التػفيق، و عجـ التخيث. 

 األخح باألسباب ثع التػكل عمى رب األرباب قبل القياـ بأي عسل: 

ػعب أتسشى عمى الصالب أنو أوؿ ما يأخح الدؤاؿ يغمق القمع، و يحاوؿ أف يتأمل األسئمة خسذ دقائق، حتى يدت
 ما ىػ السصمػب.

األخح باألسباب ثع التػكل عمى رب األرباب، أف تأخح باألسباب و كأنيا كل شيء ثع تتػكل عمى هللا و كأنيا 
ليدت بذيء، و ىحا الذيء يفيجنا باالمتحاف، و بالحياة العسمية، و قبل أف تمقي درسًا، و قبل إجخاء عسمية، و 

 قبل القياـ بأؼ عسل.
ػالي شيخيغ، أوؿ شبيب بصخابمذ لو صجيق عديد زوجتو في والدة عدخة، أؼ يػجج مذكمة كشت بصخابمذ مغ ح

كبيخة بالػالدة، فجاء الرجيق إلى صجيقو الصبيب و عخض عميو حالة زوجتو، قاؿ لو: أرجػؾ لػ أنظ سألت شبيبًا 
اذ باهلل قاؿ لو: إذا هللا يغمط آخخ، أؼ لػ عسمتع استذارة شبية، قاؿ لو: أنا أفيع واحج، سػؼ أقػؿ لكع كمسة و العي

أنا أغمط، ىحا الصبيب اآلف سحبت شيادتو، أوؿ مخة بتاريخ لبشاف تدحب شيادة الصب، و يتغـخ بسبمغ بالسميارات، 
ارتكب خصأ ال يختكبو شالب شب، ىحه حالة حادة ججًا، بتاريخ لبشاف لع تدحب مغ شبيب شيادتو إال ىحا 

 الب شب، وبعج التحقيق عسمػا لجشة، و ماتت الدوجة. الصبيب، ارتكب خصأ ال يختكبو ش

 أنا، نحغ، لي، وعشجي أربع كمسات ميمكات عمى اإلنداف االبتعاد عشيغ: 

 عشجما تقػؿ: أنا معشى ىحا يػجج حسق، أربع كمسات ميمكات: أنا، و نحغ، و لي، و عشجؼ. 
 ﴿ َأَنا َخْيٌخ ِمْشُو ﴾

 (12)سػرة األعخاؼ: اآلية 

 .فأىمكو هللا
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 ﴿ َنْحُغ ُأوُلػ ُقػٍَّة َوُأوُلػ َبْأٍس َشِجيٍج ﴾
 (33) سػرة الشسل: اآلية 

 أىمكيع هللا عد وجل.

 ﴿ َأَلْيَذ ِلي ُمْمُظ ِمْرَخ ﴾
 (51)سػرة الدخخؼ: اآلية 

 أىمكو هللا عد وجل.

 ﴿ ِإنََّسا ُأوِتيُتُو َعَمى ِعْمٍع ِعْشِجي ﴾
 (78) سػرة القرز: اآلية 

لظ: أنا جئت متأخخًا، أعػذ باهلل مغ كمسة أنا، تخخج روحظ مغ ىحه الكمسة يقػليا لظ مئة مخة،  اآلف يػجج أخ يقػؿ
فقط مخة واحجة و انتيى، مغ كتب الػضيفة ؟ أنا أستاذ، أعػذ باهلل مغ كمسة أنا، ىحه غيخ صحيحة، تقػؿ: أنا 

ال يػجج بيا شيء، إذا ما قرجت الكبخ،  تعتج بيا، إذا ىشاؾ اعتجاد أنا، و نحغ، و لي، و عشجؼ، أما بجرج الكبلـ
 و االفتخار، و الدىػ ال يػجج بيا شيء.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 نرائح لمصالب قبل و أثشاء االمتحاف( :  3-2الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

الميع ال عمع لشا إال ما عمَّستشا، الحسج هلل رب العالسيغ، و الربلة و الدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، 
إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمِّسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا 
الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 

 . الرالحيغ

 عبادة اليػية و عبادة الطخؼ:

أييا األخػة الكخاـ، ىحا الجرس يتعمق بأبشائشا الصبلب، وىع عمى مذارؼ االمتحاف، فأوالدنا أكبادنا تسذي عمى 
 األرض.

والحقيقة أف كل أب أو كل أـ ال تدعج إال إذا نجح ابشيا في الحياة، واآلف الذيادات والجراسة الجامعية مسخ ال بّج 
عسل يسكغ أف يجر عمى صاحبو دخبًل يميق بكخامة اإلنداف، حتى لػ أردت أف تذتغل عامبًل، اآلف  مشو ألؼ

 العامل السثقف ىػ السفزل، بذكل أو بآخخ ال مكاف في السجتسعات السعقجة لعسل يجوؼ مع جيل مصبق.
نت ؟ إف كشت غشيًا فالعبادة كشت أقػؿ لكع أييا األخػة الكخاـ: إف ىشاؾ عبادة الطخؼ، و ىشاؾ عبادة اليػية مغ أ

األولى لظ إنفاؽ الساؿ، وإف كشت قػيًا فالعبادة األولى إحقاؽ الحق، وإف كشت عالسًا فالعبادة األولى تعميع العمع، 
 وإف كشِت امخأة فالعبادة األولى رعاية الدوج واألوالد، ىحه ىي عبادة اليػية.

أف أحج أقخبائظ كاف مخيزًا، أو أف األب أو األـ كانا فساذا عغ عبادة الطخؼ ؟ ال سسح هللا وال قجر لػ 
 مخيزيغ، أو كاف أحجىسا مخيزًا، فالعبادة األولى العشاية بيسا.

 اآلف إذا كاف عشجؾ ضيف فالعبادة األولى أف تعتشي بيحا الزيف.

األولى أف تػفخ  أقػؿ لكع اآلف: الحؼ عشجه أوالد في السجارس، في الذيادات، في الجامعات، ىحا الذيخ العبادة
لؤلوالد جػًا ىادئًا مخيحًا لمجراسة، اإلسبلـ ىػ الحياة، ماذا يعشي أف تكػف مدتقيسًا وأنت متخمف عغ ركب 

 الحزارة ؟ ال مكاف لظ. 
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 ىجخنا لمقخآف الكخيع سبب ضعفشا و إذاللشا:

لظ ؟ لكغ الحقيقة نحغ وذكخت لكع في درس سابق أف العالع اإلسبلمي قاـ ولع يقعج لتجنيذ السرحف، أليذ كح
الدبب، نحغ ىجخنا ىحا القخآف الكخيع، بقي القخآف يتمى في السشاسبات، والسيسا مشاسبات السػت، واآلية الكخيسة 

 تقػؿ:

 ﴿ِلُيْشِحَر َمْغ َكاَف َحّيًا﴾
 (77) سػرة يذ: 

ال لتقخأه عمى األمػات، فيحا القخآف الكخيع وحي 
خية، ىجخناه، الدساء، مشيج اإلنداف، دستػر البذ

فمسا ىجخناه ضعفشا، فمسا ضعفشا أرادوا إذاللشا، 
والخبخ البارحة أنو تّع تجنيذ السرحف خسذ 
مخات، وضع في السخحاض، وباؿ بعس الجشػد 
عميو، ومدؽ، إلى آخخ ذلظ، نحغ الحيغ سببشا 
تجنيدو، ألنشا ىجخناه في حياتشا، وأبقيشاه مع 

 مشاسباتشا، الحقيقة جعمشاه تخاثًا.

وشيء يؤلع اإلنداف أشج األلع حيشسا يعمع أف القخآف الكخيع قخغ في باريذ في حفل عمى أنو فمكمػر شخقي، لسا 
ىجخناه ضعفشا، فمسا ضعفشا أرادوا أف يبالغػا في إذاللشا، وفي استفدازنا، استفدونا قبل ذلظ بأف جاؤوا بامخأة، 

رجبًل، و كاف ىشاؾ خسدػف وكالة فزائية إخبارية  وخصبت خصبة الجسعة، والحيغ سسعػا خصبتيا كانػا خسديغ
مغ أجل السبالغة في إذاللشا، مع أف السخأة في األصل ال تجب عمييا صبلة الجسعة، لكغ نحغ نمعب بجيشكع كسا 

 نخيج، ىحه نتائج ضعفشا. 
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 عمى كل إنداف أف يتجاوز مخحمة إلقاء الكبلـ وسساع الكبلـ إلى العسل:

الكخاـ، صجقػني وال أبالغ، لدشا  لحلظ أييا األخػة
بحاجة إلى كبلـ، وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ كل واحج 
مشكع وأنا معكع لػ شبق مغ ىحا الجيغ العطيع جدءًا 
يديخًا لكشا جسيعًا في حاؿ غيخ ىحا الحاؿ، ألف 
الحخب بيغ حقيغ ال تكػف، وبيغ حق وباشل ال 
، تصػؿ، ال تكػف بيغ حقيغ، ألف الحق ال يتعجد
وبيغ حق وباشل ال تصػؿ، ألف هللا مع الحق، القػة 
السصمقة في الكػف مع الحق، إذًا ال تصػؿ، وبيغ 

 باشميغ ال تشتيي.

ىشاؾ رغبة لجػ الػاعيغ، لجػ السخمريغ، لجػ الغيػريغ، لجػ العمساء الخبانييغ، أف نتجاوز مخحمة إلقاء الكبلـ 
عمع متقغ، وأعجوا لشا أسمحة فتاكة، فمحلظ ال سبيل إلى أف نشترخ وسساع الكبلـ إلى العسل، ىع انترخوا عميشا ب

 عمييع إال بذخشيغ معًا، وكل واحج مشيسا شخط الـز غيخ كاؼ:

 الذخط األوؿ: أف نكػف مؤمشيغ إيسانًا يحسمشا عمى شاعة هللا، ىحا الذخط األوؿ، لقػلو تعالى:

 (﴾47﴿َوَكاَف َحّقًا َعَمْيَشا َنْرُخ اْلُسْؤِمِشيَغ )
 ) سػرة الخـو (

والذخط الثاني: أف نعج ليع ما استصعشا مغ قػة، لكغ رحسة هللا سسحت لشا أف نعج ليع القػة الستاحة ال القػة 
السكافئة، اآلف القػة عمسية، سألشي شفل صغيخ ػ أعتقج أنو في الرف الدادس ػ قبل أسابيع، قاؿ لي: ماذا أفعل 

 أكبخ خجمة تقجميا ألمتظ، تفػؽ. بعج الجرس ؟ قمت لو: كغ األوؿ، وىي 
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 التعمع شخيق كدب الخزؽ فعمى كل إنداف أف يػفخ لآلخخيغ األجػاء السشاسبة لمجراسة:

وأنا اآلف أقػؿ لكع مغ أعساقي: الحؼ عشجه شفل، عشجه فحز كفاءة، أو ثانػؼ، أو حادؼ عذخ، أو جامعة، 
عمى أولياء أحبابشا الرغار والذباب، الػالئع،  يجب أف يكػف جػ البيت في أعمى درجة مغ اليجوء، أتسشى

الديارات، االحتفاالت، السذكبلت، الرخاعات، ىحه كميا تجسج، وتؤجل إلى ما بعج االمتحانات، وأتسشى أيزًا أف 
 يعفى الصالب أو الصالبة مغ أعساؿ يقـػ بيا في العادة، اجعل الجػ مخيحًا، واجعل الجػ العاـ جػًِّا دراسيًِّا، وهللا
الحؼ ال إلو إال ىػ ال أرػ إندانًا أشج غمطة، وفطاضة، وقمة ذوؽ، مغ الحؼ يحمػ لو أف يدسع الشاس األغاني، 
في العالع كمو لػ سافخت إلى أشخاؼ الجنيا ىشاؾ سمػؾ حزارؼ، أنو يشبغي أف تدسع وحجؾ ما تحب، تخكب 

ئة نػع مغ األفبلـ، ولظ أف تخػ مػضػعات شائخة أمامظ شاشة خاصة، والسيسا في الجرجة األولى، لظ أف تخػ م
 عمسية، ولظ أف تدسع القخآف، ىحا احتخاـ لئلنداف.

أتسشى أيزًا أف اإلنداف الحؼ يخفع صػت ىحه األجيدة لمغشاء، أو لؤلخبار، ليدسع الصخؼ اآلخخ ىحا شيء بعيج 
ي في الصابق الخابع، ال يكمف نفدو عغ الحوؽ، أو إنداف زوجتو عشج أىميا، وتخيج أف يعمسيا أنو جاء ليأخحىا، وى

الرعػد إلى بيت عسو، يدتخجـ بػؽ الديارة الداعة الػاحجة، ىشاؾ شالب ناـ ليدتيقع باكخًا ليجرس، أنت أقمقتو 
بيحا الترخؼ الديئ، إلى متى ال نتعاوف ؟ إلى متى ال نديل ألبشائشا األجػاء السشاسبة لمجراسة ؟ شبعًا ىي 

مؤمًشا إال ويتحمى بحج أدنى مغ الحوؽ والحكسة في تييئة األجػاء السشاسبة ألوالده، كسا  معمػمات عامة ال أعتقج
تخوف حاالت نادرة ججًا، األب الغشي الحؼ يسكغ أف يفتح البشو معسبل أو محبل تجاريًِّا أو مذخوعًا، ىحه حاالت 

 .نادرة ججًا، أما الذخيحة الػاسعة في السجتسع فصخيق كدب الخزؽ ىػ التعمع

أقػؿ لكع مخارًا: البج مغ أف تسمظ اختراصًا، اآلف المغة اإلنكميدية، الكػمبيػتخ، السحاسبة، التخجسة مثبًل، 
 الفيدياء، الكيسياء، الخياضيات، الصخيق الػحيج لمحرػؿ عمى عسل لو دخل يميق بكخامة اإلنداف.

، مّخ أمامو شاب، قاؿ لو: ادرس، ألنشي ككمب مخة يبجو أف إندانًا لع يجرس، فديق لمخجمة اإللدامية، فكاف حارساً 
الحخاسة، تألع، عخؼ قيستو حيشسا تخؾ الجراسة، صار عسمو سائقًا، أو حارسًا، أو ما شاكل ذلظ، أما لػ معو 
شيادة عميا لحىب إلى كمية الزباط فتخخج ضابصًا، ماداـ غيخ متعمع مكانو في الجرجة الجنيا حتى في الخجمة 

 اإللدامية. 
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 اية باألبشاء و تػفيخ الجػ الجراسي ليع واجب عمى كل أسخة:العش

أييا األخػة الكخاـ، آف األواف أف نعتشي بأوالدنا، وبأجػائيع الجراسية، ما مغ بيت إال فيو شاب أو شابة عشجه 
ىحا امتحاف انتقالي، أو امتحاف شيادة، أو امتحاف جامعي، فشحغ واجبشا أف نييئ األجػاء لؤلوالد كي يحققػا 
الشجاح، لكغ أريج أف أقػؿ لكع بعس الشرائح، ىحه تشفع كل إنداف، ولػ لع يكغ معجودًا في حداب الصبلب، 

 وأمامو امتحاف: 

نحغ نجرس ببل أصػؿ، نجرس ببل فغ، والجراسة ليا 
أصػؿ، وليا فغ، أكثخ الصبلب يجمذ جمدة 
مخيحة ىػ والشـػ قاب قػسيغ، مقعج وثيخ ججًا، أو 

خيخه، ويقخأ، يقػؿ لظ: أقخأ ثساني يزصجع عمى س
 عذخة صفحة.

أريج أف أقػؿ لكع حقيقة ىامة ججًا، تسييجىا كسا 
يمي: العمـػ اآلف تتصػر مغ شابع وصفي إلى 
شابع رياضي، لػ فخضشا، أنا أقػؿ لظ: الزجيج، ىحا الزجيج فيو وصف، اآلف ىشاؾ أجيدة تقيذ الزجيج 

ديديببًل، الزجيج يقاس بػحجة قياسية اسسيا ديديبل،  125يا يداوؼ بػحجات، يقػؿ لظ: إقبلع الصائخة ضجيج
اآلف كصسػح، لػ كاف مغ السسكغ أف نختخع وحجة يقاس بيا الجيج لجراسة كتاب، لػ فخضشا أف ىحا الكتاب يحتاج 
حجة إلى مئة وحجة لفيسو، سػؼ أسسييا وحجة جيج الزجيج، وحجتو ديديبل، لػ أف ىحا الكتاب يحتاج إلى مئة و 

جيج كي ندتػعبو، ولكي نؤدؼ امتحاًنا، ونشجح، ىحا الحؼ يزصجع عمى الدخيخ، أو يجمذ في مقعج وثيخ أماـ 
نافحة تصل عمى الذارع، أو في شخفة يخػ فييا مغ حػلو، أو في غخفة الجمػس وأخػتو الرغار يترايحػف، وأبػه 

ا قخأت شيئًا، وال كمسة، بقى انصباع فقط، ىحا يحجث أمو، ىحه الجراسة كي أشسئشكع بعج سبعة أياـ ال تحكخ مس
 الكتاب مستع، أو غيخ مستع، فالجراسة التي ليذ فييا جيج ال تداوؼ وقتيا. 

 

 



نصائح للطالب قبل و أثناء االمتحان:  ( 3-2الجرس ) الفرل الثامغ :   Page 440 

 بعس الشرائح لكل إنداف كي يحقق الشجاح:

سة قالػا: كل اتفاقياتشا مع إسخائيل ال تداوؼ ثسغ الػرؽ، تعبيخ ججيج، ال تداوؼ ثسغ الػرؽ، وأقػؿ لكع: كل درا 
يقـػ بيا الصالب مغ دوف جيج ال تداوؼ الػقت الحؼ بحؿ مغ أجميا، ىػ ضيع الػقت، ألنظ لغ تحكخ شيئًا بعج 
ىحه الجراسة، لكغ كيف الجراسة مع الجيج ؟ يجب أف تجمذ عمى شاولة، وفي غخفة ىادئة، أو في مكتبة عامة، 

أبخز فكخة في الفقخة، وأف تمخز الفقخة عمى  أو في مكاف ليذ فيو ضجيج، وأف تقخأ الفقخة، وأف تزع خصًا تحت
اليامر، وأف تزع ليحه الفقخة عشػانًا، قج تقخأ قخاءة بصيئة ججًا، لكغ ىحه القخاءة تداوؼ تدعيغ وحجة، قخاءة واحجة 
يحه بيحه الصخيقة الفقخة فكختيا األساسية كحا، ىحا تسييج، ىحا بخىاف، ىحا شاىج، ىحا تعميق، ىحا تسييج، إذا قخأت ب
الصخيقة، وأسئمة بقمع رصاص وقمع أحسخ، إذا كاف الدؤاؿ حػؿ كمسة أو مرصمح بالخط األحسخ تحت الكمسة، 
وخط متعخج تحت الجسمة، كي تدأؿ، والبج مغ أف يكػف لظ أصحاب، ولػ عمى الياتف، لعل صجيقظ يغخؼ ىحه 

ػة الكخاـ ال يعصيظ بعزو إال إذا أعصيتو كمظ، القزية، وأنت ال تعخفيا، ال تقخأ قخاءة سصحية، ىحا العمع أييا األخ
 فإذا أعصيتو بعزظ لع يعصظ شيئًا.

 ػ إراحة الشفذ مغ اليػاجذ التي ليدت في صالح الجراسة: 1

أوؿ فكخة، ألح عمييا لكل مغ فتح كتابًا ليقخأ، لكل مغ انتدب إلى معيج شخعي، أو عمسي، لكل شالب في 
، أف تفتح الكتاب، وتقخأ ىكحا، اذىب، ونع، واستخح، ىحه ليدت قخاءة، لكغ االنتقالي، والذيادات، والجامعات

 235إنداف يتػىع أنو درس، يقػؿ لظ: قخأت اليـػ 
صفحة، تفزل اكتب مغ ىحه السئتي صفحة 
صفحة واحجة ال تدتصيع، أوؿ فكخة في ىحا الجرس 
الستعمق بإخػانشا الصبلب ػ أرجػ ليع الشجاح 

ف تبحؿ جيجًا كبيخًا في القخاءة والتػفيق ػ البّج مغ أ
 األولى.
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لكغ اإلنداف أحيانًا يحب أف يصمع عمى الكتاب اشبلعًا سخيعًا، ىحه رغبة باإلنداف، كسا لػ أنظ صعجت إلى جبل 
قاسيػف، وألقيت عمى دمذق نطخة، ىحه السدة، ىحا حي السيجاف، ىحا حي القابػف، ىكحا، مسكغ أف تترفح 

تقخأ بعس الفقخات التي تجحبظ إليو، ىحه قخاءة أولى، قخاءة اشبلع، ندسييا قخاءة  الكتاب، وتترفح فيخسو،
ترفح، أما القخاءة السعتسجة األساسية فتكفي مخة واحجة، والسخة الثانية مخاجعة فقط، مخة واحجة بيحه الجقة ال تشدى، 

عجة ججًا، أنجح، ال أنجح، أتحكخ، ال أخػانشا الصبلب عشجىع مذكمة، السذكمة في أثشاء الجراسة تختابيع ىػاجذ مد 
 أتحكخ، أستصيع أف أكتب، ال أستصيع أف أكتب.

أواًل: أشسئغ الصبلب، ىحا الياجذ ليذ في صالح الجراسة، أنت حيشسا تجمذ عمى مقعج االمتحاف، وحيشسا يأتي 
ػاىج، والتعميقات حػؿ الدؤاؿ بالحات أبعج عغ ذىشظ كل ما عجاه، وحاوؿ أف تدتخجع األفكار، والسعمػمات، والذ

ىحا السػضػع، فأنا أشسئغ أؼ شالب أنظ إذا جمدت في االمتحاف يسكغ أف تجيب عغ الدؤاؿ إذا درستو دراسة 
متقشة، أما ىػاجذ شيصانية أو مثبصة شػاؿ االمتحاف، ال أنجح، ال أتحكخ، أتحكخ، أرح نفدظ مغ ىحه اليػاجذ، 

 ىحه واحجة.

 السعمػمات التي نقخأىا:ػ محاولة التجرب عمى كتابة  2

شيء ثاف أحب أف أوضحو: أنت تقخأ حاوؿ أف تكتب ؟ عشجنا مذكمة، هللا عد وجل أودع في اإلنداف ذاكخة 
 تعخفية، و ذاكخة استخجاعية، الحاكخة التعخفية ىحه متػافخة عشج جسيع الشاس.

جة، ما معشى وشيجة ؟ لكغ معطع كسثل بديط، أنت حيشسا تفتح أؼ كتاب، وتقخأ العبارة التالية، عبلقات وشي
الصبلب ال يدتصيعػف استخجاـ كمسة وشيجة أبجًا ىي في ذاكختيع التعخفية، وليدت في ذاكختيع االستخجاعية، 
فمحلظ حيشسا تقخأ كتاب الفمدفة في الذيادة الثانػية حاوؿ أف تكتب مغ حيغ إلى آخخ بحثًا قخأتو، اكتبو، تخػ فيو 

حاف كتابة، تمقي السعمػمات شيء، ومحاولة التجرب عمى كتابة ىحه السعمػمات شيء صعػبة كبيخة ججًا، االمت
آخخ، تتفاجأ أف معطع الكمسات التي قخأتيا ففيستيا ال تدتصيع استخجاميا في قخاءتظ، ألنيا ليدت في الحاكخة 

التعبيخ، مػضػع في  االستخجاعية، ىي في الحاكخة التعخفية، مذكمة كبيخة، إذًا ما لع تحاوؿ كتابة مػضػع في
الفمدفة، مػضػع في الفيدياء، مػضػع في الكيسياء، مػضػع في التذخيح، ما لع تكتب لغ تتفػؽ في االمتحاف، 

 تتمقى معمػمات فقط.
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 ػ نقل الكمسات والتخاكيب والعبارات مغ ذاكخة إلى ذاكخة عغ شخيق الكتابة: 3

ة، أنت حاوؿ أف تتكمع في جمدة تجج نفدظ ال تتحكخ شيء آخخ، كمكع تدتسعػف إلى دروس عمع مغ سشػات شػيم
الحجيث، وال كمسات الحجيث، وال عشجؾ عبارة يسكغ أف تريغيا، وال عشجؾ قجرة أف تأتي بالجليل، وأنت إعجابظ 
بالجروس ال نياية لو، ىحه مذكمة، حاوؿ أف تتكمع، أو تكتب شيئًا، صعب ججًا، التمقي سيل، الدساع سيل، 

 أكثخ، الكمسات والسعمػمات مػدعة في الحاكخة التعخفية، وليدت مػدعة في الحاكخة االستخجاعية. القخاءة سيمة 

 المغة العخبية مغ أوسع المغات اشتقاقًا لكشيا تزعف بزعف أىميا وتقػى بقػتيع:

إشبلقًا، أنا آتيكع بيحا السثل، افتح أؼ كتاب تقخأه، اقخأ صفحة واحجة، وحاوؿ أف تكتب، ال يػجج عشجؾ كمسات 
مثبًل لػ تػقف رساـ أماـ مشطخ شبيعي ججًا في الخبيع، أشجار بيزاء، أزىار حسخاء، أزىار زرقاء، سساء زرقاء، 
بيت عميو سقف قخميجؼ، شيء جسيل ججًا، لػ أعصيشاؾ لػنيغ، أبيس وأسػد، ىل تدتصيع بيحيغ المػنيغ أف 

الكمسات، أنت تعخؼ، نطخ فقط، لكغ إذا نطخ  تطيخ جساؿ ىحا السشطخ ؟ ال تقجر، ىحا الكبلـ يشدحب عمى
إنداف، واستذخؼ، ىحا اسسو استذخاؼ، الشطخ مع التسصي اسسو استذخاؼ، إذا عخضػا عميظ قساشًا، ىحا اسسو 
استذفاؼ الشطخ مع التحدذ، إذا نطخت إلى مشطخ جسيل بحخ ىادغ إلى جانب جبل أخزخ، تشطخ ىكحا بستعة 

شطخ، نطخ مع الستعة، تشطخ إلى ابشظ الحؼ تحبو، وىػ في أعمى درجة مغ األدب بالغة تقػؿ: رنا إلى ىحا الس
والتػدد إليظ، تحججو، نطخ مع الحب، ورنا نطخ مع الستعة، وإذا سسعت صػتًا في الدقف، وقيل: البشاء عميو 

 خصخ، وسسعت حخكة في الدقف، فإذا ىي شاخرة أبرار الحيغ كفخوا.

خ مع السحبة، رنا الشطخ مع الستعة، استذخؼ الشطخ مع التسصي، استذف شخز الشطخ مع الخػؼ، حجج الشط
، لكغ غيـػ متقصعة، غائع جدئيًا، كأنيا  الشطخ مع المسذ، سسعت صػت شائخة في أياـ الذتاء، الدساء فييا غيـػ

ظ تسذي ضيخت بيغ غيستيغ، ثع اختفت، تقػؿ: الحت الصائخة، الح الذيء الحؼ تحاوؿ أف تخاه ضيخ واختفى، لكش
في الصخيق، ورأيت بابًا مفتػحًا بفزػؿ غيخ مقرػد، نطخت إلى البيت، فإذا امخأة في صحغ البيت، فغززت 
الشطخ عشيا فػرًا، ىحا اسسو لسح، لسح ليا معشى، والح ليا معشى، واستذف ليا معشى، واستذخؼ ليا معشى، 

 ا معشى.ونطخ شدرًا ليا معشى، وشخز ليا معشى، ورنا ليا معشى، وحجج لي



نصائح للطالب قبل و أثناء االمتحان:  ( 3-2الجرس ) الفرل الثامغ :   Page 443 

حجؽ اتدعت حجقة العيغ، حسمق ضيخ باشغ الجفغ األحسخ، ضيخ حسبلؽ العيغ، لػ أنظ تسمظ ىحه الكمسات تأتي 
العبارة بالغة الجقة، فسا لع تقخأ قخاءة أسمػبية كمسا مخرت عمى كمسة ليدت في قامػس االستخجاع، ليدت في 

 باتظ القادمة.الحاكخة االستخجاعية تزع خصًا، حاوؿ أف تدتخجميا في كتا

أوؿ بشج: يسكغ أف تترفح الكتاب ترفحًا سخيعًا، ثع يشبغي أف تقخأه قخاءة مع جيج كبيخ، بتمخيز، بخصػط، 
بتعميقات، بأسئمة، باستفيامات، بعشػنة، بخبط، وبعجىا تحاوؿ أف تشقل الكمسات والتخاكيب والعبارات مغ ذاكخة إلى 

 تحفع فاكتب، ىحه قاعجة ذىبية، إذا أردت أف تحفع فاكتب.  ذاكخة عغ شخيق الكتابة، لحلظ إذا أردت أف

 تبجيل الكتب واالكتفاء بقخاءة فرل مغ كل كتاب شيء ميع ججًا في الجراسة:

اآلف ما الحؼ يحرل مع شبلبشا األحباء ؟ يزع بخنامجًا، يقػؿ لظ: أربعة أياـ فيدياء، خسدة أياـ رياضيات، أبجأ 
مشيا، يحىب إلى السصبخ، يأكل، يخبخ صجيقو، يجمذ مع أختو قميبًل، ألنو ألـد  بالفيدياء، أوؿ فرل ضاقت نفدو

 .يصبق السشياج، يتيخب، يزيع الػقتنفدو أربعة أياـ فيدياء، ضاؽ بيا ذرعًا، ويشػؼ أف 

أنا أنرح الصبلب، عشجؾ عذخة كتب، يجب أف 
تقخأ كل يـػ عذخة كتب، كيف ؟ ىحه قزية عمسية، 

كفظ، وقمشا: حخؾ مخة، لػ وضعشا كيمػ عمى 
اثشتيغ، ثبلثًا، ال تدتصيع بعج ذلظ أف تتابع، ىحا 
العجد يريب العزمة بحالة اإلعياء، ال تدتصيع، 
ضع نرف كيمػ، تابع مئة مخة أخخػ، ضع 
خسديغ غخامًا، مئة مخة ثالثة، فأنت تسدظ الكتب، 
أصعب الكتب، مثبًل الفيدياء، أو الخياضيات، بعج 

اء، بعج الفيدياء الكيسياء، بعج الكيسياء التذخيح، بعج التذخيح المغة اإلنكميدية، بعج المغة الخياضيات الفيدي
االنكميدية المغة العخبية، بعج ذلظ مثبًل مادة تػجييية، تختب الكتب تبجأ بفرل مغ كل كتاب، تقخأ فرل الفيدياء، 

يت فربل آخخ بالكيسياء، تختاح عذخ تتعب، تختاح عذخ دقائق، السادة الثانية أىػف، صار فيظ نذاط، أني
، يسكغ أف تجرس عذخ  دقائق، بالتذخيح، بعج ىحا لغة إنكميدية، لغة عخبية، يجب أف تقخأ الكتب كميا كل يـػ
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، أواًل السػضػعات تتبجؿ، فييا تشػيع، وجيج أقل، يسكغ أف تقخأ آخخ مادة  ساعات، واثشتي عذخة ساعة كل يـػ
 كبلـ يدسػنو كبلمًا إنذائيًِّا معخوفًا، حفطتو عغ غيب.قبل أف تشاـ، تدتصيع، ىشاؾ 

تبجيل الكتب واالكتفاء بقخاءة فرل مغ كل كتاب أيزًا شيء ميع ججًا في الجراسة، أتسشى مخة ثانية أف ىاجذ 
أنجح، ال أنجح، أتحكخ، ال أتحكخ، ابتعج عشيا، أنت حيشسا تجرس ىكحا بحدب قػانيغ الحاكخة تحكخ كل شيء، وقج 

 ي بعبلمة تامة دوف أف تذعخ. تأت

 متعة العمع ال تعجليا متعة لكغ تحتاج إلى عسق ودقة بكل اختراص:

ىشاؾ مبلحطة ثانية، أحيانًا تسدظ فربًل، ىحا الفرل فخضًا في عمع الشفذ عغ الييجاف، قبل أف تقخأ الييجاف، 
؟ ما ردود الفعل حيشسا تيتاج عشج مغ ما تعخيف الييجاف ؟ ضع سؤااًل، ما أنػاع الييجاف ؟ ما تقييع الييجاف 

حػلظ ؟ أنت حاوؿ أف تزع أسئمة، ىحا العمع ال يعصيظ بعزو إال إذا أعصيتو كمظ، فإذا أعصيتو بعزظ لع 
يعصظ شيئًا، العمع ليذ فيو حل وسط، العمع مستع ججًا، لكغ بالتعسق، مغ دوف تعسق متعب ججًا، بيغ مستع ججًا 

إنداف يقخأ قخاءة سصحية العمع صار عبئًا، وحفطو صعب، وتذعخ بسمل وضجخ، ومتعب ججًا ىػ التعسق، فكل 
أما حيشسا تتعسق يربح العمع أعمى متعة في الكػف، الحقيقة متعة العمع ال تعجليا متعة، لكغ تحتاج إلى عسق 
شياية وإلى دقة بكل اختراص، كل إنداف لو اختراص معيغ، لكغ عشجما يحاوؿ أف يفيع كل شيء، فأنت في ال

شالب عمع، تتعامل مع الشز، ففيع الشز شيء ميع ججًا، أكثخ الصبلب يأتي إلى االمتحاف مزصخبًا ججًا، وىحا 
 كبلـ دقيق ججًا، واآلف بجأ الجرس السيع. 

 مغ أىع السبلحطات أثشاء االمتحاف:

 ػ التأكج مغ فيسظ لمدؤاؿ ومغ تعميسات األسئمة: 1

ػف ىادئًا، وأف تقخأ الدؤاؿ مخة ومختيغ بيجوء، كع مغ شالب رسب لدخعة في فأوؿ شيء، أنت حيشسا تحاوؿ أف تك
فيع الدؤاؿ، مخة جاء في االمتحاف في مشيج األدب العخبي في الذيادة الثانػية األدب القػمي، واألدب 

 االجتساعي، واألدب السيجخؼ.

 ج الحخب.في األدب القػمي عشػانات: األدب ما قبل الحخب، ما بيغ الحخبيغ، ما بع
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وباألدب االجتساعي: وصف الفقخ، واإلصبلح االجتساعي، وعشػانات أخخػ، جاء الدؤاؿ باألدب االجتساعي، 
لكغ قاؿ: ما بيغ الحخبيغ، عجد كبيخ مغ الصبلب غيخ معقػؿ كتب القػمي، الدؤاؿ كمو اجتساعي، ألف ىشاؾ 

القػمي، شبعًا يأخح الرفخ، الكل أخحوا  كمسة ما بيغ الحخبيغ ىحه عشػانات في األدب القػمي، كتب األدب
 أصفارًا، وندبة الشجاح متجنية ججًا.

أنت حيشسا تقخأ الدؤاؿ اقخأه بيجوء، وحاوؿ أف تفيع أبعاده، أغمق القمع، وضعو أمامظ، وتأمل في األسئمة، أف 
 فتأخح صفخًا. تزيع عذخ دقائق في فيع األسئمة، وفيع أبعادىا خيخ ألف مخة مغ تكتب سؤااًل مكاف سؤاؿ،

 أوؿ مبلحطة: التأكج مغ فيسظ لمدؤاؿ، ومغ تعميسات األسئمة.

أييا األخػة مدتحيل في األسئمة أف يػضع الصالب أماـ مذكمتيغ، أوؿ مذكمة ىل تعمع ماذا نخيج مشظ ؟ فإذا 
مذكمة  عمست، ىل تعمع الجػاب ؟ ىحا مسشػع في األسئمة، حتى أشسئشكع، األسئمة ليذ فييا غجر، أنت أماـ

واحجة، الدؤاؿ واضح ججًا، لكغ السذكمة ىل تعخؼ الجػاب أـ ال تعخؼ ؟ أيزًا الصالب يتػىع أنيع يخيجوف أف 
يزعػا عقبات ومذكبلت أو ألغازًا، ىحا كمو مسشػع في األسئمة، يػضع الصالب أماـ سؤاؿ واضح كالذسذ، 

 العقبة ىل يعخؼ الجػاب أو ال يعخؼ فقط.

 ػ التخيث: 2

اآلف بساذا تبجأ، ىشا الدؤاؿ ؟ ابجأ بالحؼ تعخفو، ىشاؾ سؤاؿ ال تعخفو، اتخكو، كل شيء تعخفو ابجأ بو، وال  التخيث،
تيتع بالتدمدل، آخخ سؤاؿ واضح ججًا، اكتب الدؤاؿ الخابع، ودع عجة أسصخ حتى لػ جاءني خػاشخ متعمقة 

خ في بالي الدؤاؿ الثالث، فكخة ميسة ججًا بالدؤاؿ الخابع يسكغ أف أضيف ىحه الخػاشخ، أنا أكتب الخابع، خص
جاءت إلى ذاكختظ، اكتبيا عمى السدػدة، ىحه كميا مغ تجارب الصبلب، مسكغ لمصالب أف يدتفيج مشيا استفادة 

 كبيخة ججًا، ابجأ بالحؼ تعخفو، واكتب في أثشاء الكتابة الخػاشخ التي تخجـ سؤاال آخخ.

 ػ التشقيح و األداء الحدغ: 3

تخدخ عبلمات كثيخة لعجـ التشقيح، حاوؿ أف تشقح، أف تقخأ ما كتبت، يسكغ أف تححؼ ىسدة، تزيف كمسة، أحيانًا 
تححؼ حخفًا، ىحا كمو يخفع مدتػػ األداء، دائسًا األداء الحدغ لو عبلمات تعصى لمصالب في عقل السرحح 

 الباشغ دوف أف يذعخ. 
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 يخففػا الخىبة عشيع: عمى اآلباء أف يختاروا الخفيق السشزبط ألبشائيع و

أييا األخػة الكخاـ، إذا أردت أف تحفع فاكتب، وإذا أردت أف تحفع فتحجث، أنا أتسشى أف يكػف كل أخ عشجه ابغ 
في البكالػريا أو الكفاءة أف يكػف لو رفيق مشزبط، أخبلقو عالية، يجمدػف مغ حيغ آلخخ جمدة يتحاكخوف 

 شذاط الفكخؼ يقجـ لظ تخسيخ لمسعمػمات.السػاد، أنت عشجما تدأؿ تأخح الجػاب، ال

أييا األخػة الكخاـ، االمتحاف فيو رىبة، ودائسًا األب الػاعي واألـ الػاعية تخفف عمى الصالب ىحه الخىبة، ولسا 
 تكػف دراسة الصالب جيجة يؤدؼ االمتحاف أداء حدًشا.

 ػ تحديغ الخط: 4

فػؽ االستحقاؽ، والخط الديئ يخدخ صاحبو عبلمات الخط الحدغ لو دور كبيخ، الخط الحدغ يشاؿ عبلمات ت
 مغ حقو أف يأخحىا، لكغ في أثشاء الترحيح ما قخأناىا.

 ػ التػضيح: 5

التػضيح: الدؤاؿ األوؿ، الدؤاؿ الخابع، الدؤاؿ الخامذ، عمى اليامر، واجعل بيغ األسئمة خصػًشا فارغة، 
 والتشقيح ىحا ميع ججًا في قخاءة ما كتبت. 

 أحج أكبخ وسائل الجراسة:فيع الشز 

اآلف أنت تتعامل مع القخآف الكخيع شػاؿ حياتظ، بالشياية أنت أماـ كتاب فيو نرػص، فيدياء، كيسياء، 
رياضيات، تاريخ، جغخافيا، فمدفة، تخبية إسبلمية، أنت أماـ كتاب فيو نرػص، اآلف فيع الشز أحج أكبخ وسائل 

وفيو شػاىج عمى ىحه الفكخة، قج يكػف الذاىج نز آية قخآنية أو حجيث، الجراسة، الشز دائسًا فيو فكخة أساسية، 
قج يكػف الذاىج حجيثًا نبػيًِّا، قج يكػف الذاىج حقيقة عمسية، قج يكػف الذاىج واقعة، قج يكػف الذاىج قرة، فأنت 

القخآف، ثع  حيشسا تكذف مػضػع الفقخة والذػاىج تحفع، كاف عميو الربلة والدبلـ يعمع أصحابو أف يعقمػا
 يحفطػه، قاؿ تعالى:
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ـٌ َعَمْيُكْع ِشْبُتْع  ﴿َوِسيَق الَِّحيَغ اتََّقْػا َربَُّيْع ِإَلى اْلَجشَِّة ُزَمخًا َحتَّى ِإَذا َجاُءوَىا َوُفِتَحْت َأْبَػاُبَيا َوَقاَؿ َلُيعْ  َخَدَنُتَيا َسبَل
 (﴾73َفاْدُخُمػَىا َخاِلِجيَغ )

 (73) سػرة الدمخ: 

 لَِّحيَغ اتََّقْػا َربَُّيْع ِإَلى اْلَجشَِّة ُزَمخًا َحتَّى ِإَذا َجاُءوَىا َوُفِتَحْت َأْبَػاُبَيا ﴾﴿َوِسيَق ا
 (71) سػرة الدمخ: 

لػ فيست لساذا ىشا جاءت الػاو، وىشا ليذ فييا واو، مخة واحجة تفيع سخ الػاو ىشا، وىشا، وال تشداه أبجًا، لكغ لػ 
 اذا ىشا فييا واو، وىشا ال يػجج واو، يقزي حياتو كميا:لع يحاوؿ اإلنداف أف يفيع لس

 ﴿َوِسيَق الَِّحيَغ اتََّقْػا َربَُّيْع ِإَلى اْلَجشَِّة ُزَمخًا َحتَّى ِإَذا َجاُءوَىا َوُفِتَحْت َأْبَػاُبَيا ﴾
 (71) سػرة الدمخ: 

سيق إلى الدجغ الباب مقفل، الزيف الكبيخ إذا قجـ إلى بيت مزيفو األبػاب مفتحة مغ قبل، أما السجـخ إذا 
 يقخع الباب، يفتحػف لو، قاؿ تعالى:

 ﴿َوِسيَق الَِّحيَغ اتََّقْػا َربَُّيْع ِإَلى اْلَجشَِّة ُزَمخًا َحتَّى ِإَذا َجاُءوَىا َوُفِتَحْت َأْبَػاُبَيا ﴾
 (71) سػرة الدمخ: 

 فتحت حيشسا جاؤوا، أما الزيف الكبيخ فتفتح قبل أف يأتي. 

 غ الحفع الحخفي ألنو يخىق الحاكخة ويقمل العبلمة ويجعل اإلنداف ندخة:االبتعاد ع

إًذا تدتصيع في القخآف الكخيع والدشة السصيخة أف تعقل كل اآليات الستذابية وكل اآليات القخيبة مغ بعزيا أواًل، 
ا يدسيو الصبلب و أف تحفطيا ثانيًا، وأنا ضج الحفع اآللي، ىحا مخىق، يتعب الجماغ إلى درجة محىمة، وىح

 البرع.
مخة حجاج وراء مصػؼ، يشقمػف كبلمو نقبًل حخفيًِّا، لبيظ الميع لبيظ، فػاحج داس رجمو، فقاؿ آخ: يا رجمي، فقالػا: 

 آخ يا رجمي.

فأنت تخيج أف تحفع ىحا شيء مخىق، والحقيقة البريع محتقخ عشج كل الشاس، حاوؿ أف تفيع، وتدتخجـ لغة قػية 
نداف أف يزع خسذ كمسات، يمقي محاضخة رائعة، ألف عشجه قجرة عمى التعبيخ، يحتاج إلى لمتعبيخ، يسكغ إل

رؤوس أقبلـ، فأنت بيحه الصخيقة يخف الجيج إلى درجة غيخ معقػلة إشبلقًا، يخف الجيج لجرجة كبيخة، وصار 
بأسمػبو، ويدتخجـ أفكار اإلبجاع كبيخًا ججًا، وأكثخ السجرسيغ في أثشاء الترحيح الصالب الحؼ يتكمع مغ عشجه 
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الكتاب يأخح عبلمة كاممة، أما الصالب الحؼ يحكخ التفاصيل بذكل آلي، وعشجئح قج ال يأخح إال بعس العبلمة، 
 وىحا شيء معخوؼ، ابتعج عغ الحفع الحخفي، ىحا شيء يخىق الحاكخة، ويقمل العبلمة، ويجعل اإلنداف ندخة.

تاب األـ لمذافعي، كتاب األـ مغ أكبخ كتب الفقو، تدعة أجداء، فسا زاد مخة اإلماـ الغدالي قيل لو: فبلف حفع ك
عغ أف تبدع، وقاؿ: زادت ندخة، لحلظ: كغ لمعمع واعيًا، وال تكغ لو حافطًا فقط، الحفع ضخورؼ، وقالػا: إف 

كخة قػية في الحاكخة ليا عبلقة بالحكاء، كل إنداف ذكي في األعع األغمب عشجه ذاكخة قػية، وكل إنداف عشجه ذا
األعع األغمب ذكي، لكغ في الشياية الحاكخة شيء، والحكاء شيء آخخ، ىشاؾ إنداف ذاكختو ضعيفة، لكغ 

 محاكستو قػية ججًا، و الحقيقة أف اإلنداف مكـخ بالعمع. 

 كل إنداف مفصػر عمى حّب وجػده وسبلمة وجػده وكساؿ وجػده:

 اإلنداف قػة إدراكية، قاؿ تعالى:يا أييا األخػة الكخاـ، هللا عد وجل أودع في 

ْحَسُغ ) ْنَداَف )2( َعمََّع اْلُقْخَآَف )1﴿الخَّ  (﴾4( َعمََّسُو اْلَبَياَف )3( َخَمَق اإلِْ
 ) سػرة الخحسغ (

الذيء السؤلع أف تخػ الصخؼ اآلخخ معطع الذباب بأعمى درجة مغ الثقافة، يتقشػف عجة لغات، أنا أتألع ألسًا 
دمع ضارب آلة كاتبة، آذنًا، أو حاجبًا، أو ساعي بخيج، كميا ميغ بديصة ججًا، دخميا قميل، شجيجًا أف تخػ الس

ويتحكع فيظ مغ ىع أعمى مشظ، لساذا ال تكػف أنت اسسًا المعًا بحخفة راقية، بجخل تعيغ مغ حػلظ، وإذا فات 
شجنا أخػاف ما تعمسػا، لكغ أوالدىع اإلنداَف القصاُر يحقق ىحا الذيء بأوالده، كثيخ مغ األشخاص فاتيع القصار، ع

أشباء وميشجسػف، اإلنداف مفصػر عمى حّب وجػده، وعمى حّب سبلمة وجػده، وعمى حّب كساؿ وجػده، وعمى 
حّب استسخار وجػده، فاألب الحؼ فاتو العمع يحقق وجػده في ابشو، فأحيانًا األب يكػف فاتو العمع، لكغ يعتشي 

 مغ معجف شيب يبالغػف في احتخاـ والجىع أماـ الشاس. بأوالده، األوالد كمسا كانػا

كشت أسسع أف في القمعة سخية عدكخية فييا ضابط شاب، وأبػه مداعج في الجير، ويجب عمى السداعج أف يقجـ 
الرف لمزابط صباحًا بحدب الختب العدكخية، فكاف السداعج يقجـ الرف البشو، ثع يأتي ابشو، ويقبل يج والجه 

 في الثكشة، فاألدب مػجػد، وأحيانًا يكػف األب بصبًل.أماـ كل مغ 
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مخة أحج أخػانشا درس الصب، والحؼ يشفق عميو أخػه، وىػ عامل بديط، لكغ لو عسل، فأنا قمت لو: أخػؾ الحؼ 
 أنفق عميظ ال تقل قيستو عشظ وال شعخة.

قاؿ لو: يا بشي، نحغ إلى أدبظ اإلنداف أحيانًا يتشكخ عمى مغ كاف سبب دراستو، وسبب تفػقو العمسي، لحلظ 
أحػج مشظ إلى عمسظ، كثيخ مغ الحاالت يدتحي االبغ مغ أبيو، يقػؿ: ىحا خادـ عشجنا، تقع، يكػف االبغ شبيبًا، 
وعشجه أصجقاء، وأبػه ىػ الحؼ عمسو، ىػ ىحبو، لكغ لباسو عخبي فخضًا، أو غيخ حجيث، وليذ متعمسًا، فيتمقى 

 محلظ:إىانات مغ ابشو ال تحتسل، ف

ـٍ  َماَيَة ُكلَّ َيْػ  َفَمسَّا اشتجَّ َساِعُجُه َرَماِني أَعمُِّسُو الخِّ
 َفَمسَّا َقاَؿ َقاِفَيًة َىَجاِنػي  َوَكْع َعمَّْسُتُو َنْطَع اْلَقَػاِفي
*** 

 الشجاح في الحياة مدعج ججًا:

أييا األخػة الكخاـ، نحغ في عرخ عمع، وأتسشى أف 
قػف، ألف العسل يكػف في كل بيت شبلب متفػ 

اليجوؼ مغ دوف خبخات فشية عالية ال يقجـ وال 
يؤخخ، يتحكع فيو الشاس، وىػ ذليل أماميع، وما 
عشجه إمكانية أف يتعمع، وال عشجه إمكانية أف يفتح 
بيتًا، وال إمكانية أف يتدوج، ىحا واقع، فمحلظ أتسشى 
أف يكػف ىحا الذيخ، وأنتع آباء، وفي بيتكع 

ػا ىحا الجرس ممخرو لسغ حػلكع، زوجاتكع أف تعص
 ولسغ في بيتكع، فمعميع يشجحػف بتفػؽ، والشجاح في الحياة مدعج ججًا.

 وهللِا كشت أدرس أحيانًا ست عذخة ساعة، تخػ الثسخة تقصفيا بيجؾ، قاؿ تعالى:

 (﴾113﴿َوَعمََّسَظ َما َلْع َتُكْغ َتْعَمُع َوَكاَف َفْزُل َّللاَِّ َعَمْيَظ َعِطيسًا )
 سػرة الشداء () 
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أنا ال أرػ أف ىشاؾ متعة تفػؽ متعة العمع، بل إذا أردت الجنيا فعميظ بالعمع، وإذا أردت اآلخخة فعميظ بالعمع، 
 والعالع شيخ ولػ كاف حجثًا، والجاىل حجٌث ولػ كاف شيخًا.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 تحافتػجييات لؤلىل فيسا يخس االم( : 3 - 3الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 األستاذ جساؿ شيخ بكخؼ : 

أييا األخػة واألخػات الدبلـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو، وأسعج هللا أوقاتكع جسيعًا بكل خيخ، نجعػكع لستابعة ىحه 
عغ االمتحانات  الحمقة الستججدة مغ بخنامجشا األسبػعي: "فيو ىجػ لمشاس"، كشا في األسبػع الساضي قج تحجثشا

عشج شمبتشا األعداء، تحجثشا عغ كيف يكػف الصبلب متفػقيغ؟ ىحا ال يكػف إال كسا قاؿ فزيمة الجكتػر دمحم راتب 
الشابمدي إال بالتخكيد عمى مػضػع الجراسة، وآلية العسل بيحه الجراسة، ىشاؾ أمػر تتحجث عشيا صاحب الفزيمة 

 الدبلـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو.

 تػر راتب: الجك

 وعميكع الدبلـ ورحسة هللا وبخكاتو.

 األستاذ جساؿ شيخ بكخؼ : 

دكتػر كشا في األسبػع الساضي قج تحجثشا عغ مجسػعة نرائح لمصمبة األعداء، كيف تكػف اآللية الحقيقية 
حا السػضػع، والجقيقة لفيع السػضػع لتكػف الحاكخة مستمئة بالسعمػمات السخسخة لتعصي وتشتج، ىشاؾ متابعة في ى

 وىشاؾ عجة نرائح أخخػ ال بج مغ أف نحكخ بيا األخ السدتسع. 

 أىسية الخاحة بالشدبة لمصالب :

 الجكتػر راتب: 
بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم وعمى آؿ بيتو الصيبيغ 

دعػتو، وقادة ألػيتو، وارَض عشا وعشيع يا رب العالسيغ، الميع الصاىخيغ، وعمى صاحبتو الغخ السياميغ، أمشاء 
 أخخجشا مغ ضمسات الجيل والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات.
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أستاذ جساؿ ػ جداؾ هللا خيخًا ػ يتػىع الصالب أنو إذا 
درس بذكل مدتسخ يتفػؽ، ال بّج مغ الخاحة، الخاحة 

ى الجراسة، الخاحة تعيغ عمى متابعة تعيغ عم
الجراسة، الخاحة تعيغ عمى التخكيد، الخاحة تعيغ 
عمى استيعاب السػاد، فيحا الحؼ ال يختاح إنداف 
خاشئ، فبلبّج مغ وضع بخنامج دراسي، تتخممو 
أوقات راحة، ىحه الخاحة كاستشذاؽ اليػاء، كتججيج 
ىػاء الغخفة، ىحه الخاحة كأخح سشة مغ الشـػ 

رحػ بعجىا نذيصًا، فأؼ بخنامج دراسي ال يأخح باالعتبار راحة يختاحيا الصالب بخنامج غيخ ناجح، فمحلظ ت
البصػلة أف تعير مع حاجات جدسظ، فأواًل في كل بخنامج دراسي تحجد فيو فتخات الجراسة وأف تتخمل ىحه الفتخات 

خ، واإلحباط، أو اإلجياد الحؼ يدببو التخكيد في فتخات لمخاحة، ىحا يحػؿ بيغ الصالب وبيغ شعػره بالدأـ، والزج
 مجة شػيمة.

 نرائح ىامة لمصبلب األعداء :

 ػ أف يزع الصالب بخنامجًا لجراستو تتخممو أوقات معقػلة لمخاحة : 1

اآلف قبل االمتحاف الخاحة يحتاجيا الصالب أكثخ مغ أؼ وقت مزى، الصالب إنداف لو أعراب، لو قجرة عمى 
و شاقة، فإذا أمزى الميل كمو في الجراسة، تحصست أعرابو، وأصبح في متاىة نفدية كبيخة، فأنا االستيعاب، ل

أنرح شبلبشا األعداء، أف يزعػا بخنامجًا لجراستيع تتخممو أوقات لمخاحة معقػلة، ىحه األوقات تعصييع شاقة، 
وقت االمتحاف، أنا أتسشى وأنا أعشي ما  تعصييع تججيجًا لشذاشيع، تعصييع قجرة عمى متابعة الجراسة، وال سيسا قبل

أقػؿ الحؼ درستو أييا الصالب وأيتيا الصالبة في شيخ قبل االمتحاف ىحا حيشسا يأتي سؤاؿ تتحكخ أييا الصالب كل 
ما قخأتو، لكغ قبل االمتحاف بيـػ يأتي شالب فيقػؿ لظ: ىل درست ىحا السػضػع؟ ىل درست ىحا السػضػع؟ 

في قمق، واضصخاب نفدي كبيخ، أنا أنرح قبل كل شيء أف يتخمل بخنامج الجراسة فتخات يجخل الصالب السدكيغ 
 لمخاحة ألنيا تعيغ عمى متابعة الجراسة.
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 ػ أف يأخح الصالب قدصًا كافيًا مغ الشـػ قبل وقت االمتحاف : 2

شبيعيًا، أف يشاـ ست  اآلف يجب أف يأخح الصالب قدصًا كافيًا مغ الشـػ قبل وقت االمتحاف، يجب أف يشاـ نػماً 
ساعات قبل أف يؤدؼ االمتحاف، ىحا يعصيو قجرة عمى التحكخ، يعصيو قجرة عمى السحاكسة، يعصيو قجرة عمى 
الكتابة، عمى مدتػػ األسمػب، ىحا كمو بدبب الػضع الجدسي الصبيعي، أما جدع مشيار، جدع متعب، ىحا 

شالب أجيج نفدو فكتب سؤااًل مكاف سؤاؿ وأخح عبلمة  جدع ال يدتصيع أف يتجاوب مع سؤاؿ االمتحاف، فكع مغ
 الرفخ؟

 ػ تشاوؿ الصعاـ السشاسب : 3

اآلف ىشاؾ مغ يتػىع أنو إف لع يأكل يكػف أقػػ عمى الجراسة، بالعكذ تشاوؿ الصعاـ السشاسب في أثشاء الجراسة 
 وقبل الحىاب إلى االمتحاف شيء ميع ججًا.

 ػ التجقيق في فقخات الدؤاؿ : 4

آلف أستاذ جساؿ ، لػ أف الصالب أخح ورقة االمتحاف وأمدظ قمسو وأغمقو، وضعو عمى الصاولة، ووضع أمامو ا
ورقة السدػدة، وبجأ يقخأ ىحه األسئمة قخاءة متأنية، لػ أمزى عذخ دقائق وىػ ال يكتب أفزل ألف مخة مغ الحؼ 

ما إف يأخح ورقة االمتحاف حتى يكتب، قج يكتب 
، وقج يشدى فقخة أساسية، أنت إذا سؤااًل مكاف سؤاؿ

أخحت ورقة األسئمة أغمق قمسظ وضعو عمى 
الصاولة، وتأمل في ىحه األسئمة، وكمسا جاءؾ 
خاشخ سجمو عمى السدػدة، ىحا السػضػع يتحجد 
بكحا، أنا أذكخ قرة ال أنداىا أبجًا، كاف ببخنامج 
الثالث الثانػؼ في األدب العخبي مػضػعاف 

جتساعي واألدب القػمي، في كبيخاف؛ األدب اال
األدب القػمي عشػانات كثيخة، مشيا األدب القػمي قبل الحخب العالسية األولى، واألدب القػمي بيغ الحخبيغ، 
واألدب القػمي بعج الحخب، ىحه العشاويغ الثبلث في األدب القػمي، جاء سؤاؿ في األدب االجتساعي في 
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لكغ واضع الدؤاؿ كتب األدب االجتساعي بيغ الحخبيغ، فكمسة بيغ مػضػع آخخ ال عبلقة لو باألدب القػمي، و 
الحخبيغ رآىا الصالب في األدب القػمي، فكتب معطع الصبلب األدب القػمي، ونالػا الرفخ، أنا أتكمع عغ واقع، 
 قبل أف تتدخع في كتابة اإلجابة أغمق القمع، وانتطخ دقائق عذخة، وتأمل في األسئمة، وحاوؿ أف تكتب عمى
السدػدة ماذا فيست مشيا، أحيانًا يكػف في الدؤاؿ فقختاف فقط أدب قػمي، مغ ضعف الصالب االستيعابي يكتب 
القػمي كمو، القػمي كمو يحتاج إلى عذخ صفحات، مصمػب فقختيغ فقط، فمحلظ ىشا خصأ كبيخ ىحه العذخ دقائق 

الدؤاؿ دقيق ججًا، أحيانًا يقػؿ لظ: قاؿ قبل أف تكتب، التأمل في الدؤاؿ، في فقخات الدؤاؿ، في السصمػب، 
الذاعخ الفبلني يرف، بالسقجمة ذكخ لظ الذاعخ والػصف، يفيسيا مجيحًا، قاؿ لظ يرف، قاؿ لظ يسجح، قاؿ 
لظ ييجػ، أحيانًا في سصخ قبل األبيات فيو تػضيح لسحػر األبيات، فأنا أتسشى عمى شبلبشا األعداء وشالباتشا 

أف يتأممػا في دقائق الدؤاؿ، فقج يكػف الدؤاؿ صغيخًا، والسصمػب قميبًل، لكغ بتخكيد، العديدات، أف يتأممغ و 
 فالصالب يقخأ كمسة قػمي، أو اجتساعي، يكتب األدب االجتساعي كمو، وىحا خصأ كبيخ.

 التجقيق في فقخات الدؤاؿ شيء ميع ججًا.

 ػ االلتداـ باالستقامة و األخبلؽ : 5

، لكغ عشجنا شيء، نحغ أستاذ جساؿ لػ جئشا بعجسة وضعشاىا تحت أشعة الذسذ، أستاذ جساؿ الشرائح كثيخة
وجئشا بػرقة وضعشاىا في محخؽ العجسة، تحتخؽ، أمدظ ىحه الػرقة ضعيا في أشعة الذسذ ال تحتخؽ، لساذا 

 احتخقت تحت العجسة؟ 
ألف أشعة الذسذ مغ خبلؿ العجسة تجسعت في 

ثل أضخبو نقصة واحجة فأحخقتيا، أنا ىحا الس
لمصبلب، أييا الصالب حيشسا تكػف مدتقيسًا وتكػف 
أخبلقيًا كل شاقتظ تتجسع في بؤرة واحجة، وعشجئح 
تفمح، أما رفقاء الدػء، والحىاب يسيشًا وشسااًل، 
وترفح مػاقع االنتخنيت التي ال يشبغي لظ أف 
تترفحيا وخاصة في أوقات االمتحاف، ىحا كمو 

ل العجسة كيف أنيا يبجد الصاقة، فأنا أضخب مث
تحخؽ الػرقة بأشعة الذسذ ألف ىحه األشعة تجسعت في بؤرة واحجة، فالصالب السدتقيع كل شاقتو في بؤرة واحجة، 
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كأني أقػؿ: إنظ أييا الصالب إذا كشت ممتدمًا بسبجأ أخبلقي، وكشت مدتقيسًا، ىحه االستقامة أكبخ عػف لظ عمى 
 دراستظ.

ؼ:"ما مغ شيء أحب إلى هللا مغ شاب تائب، إف هللا يباىي السبلئكة بالذاب بالسشاسبة ورد في بعس األحاد
التائب يقػؿ: انطخوا عبجؼ تخؾ شيػتو مغ أجمي"، لعمي ذكخت في ىحه الشقصة مػضػعًا ال عبلقة لو بالجراسة، 

التفػؽ مغ شالب لكغ لو عبلقة بالكياف العاـ، فالصالب السمتـد مغ مبجأ أخبلقي مدتقيع ىحا أعػف عمى الجراسة و 
 آخخ.

 األستاذ جساؿ شيخ بكخؼ : 
أييا األعداء السػضػع شيق، ويتابع فيو حيثيات األمػر، كيف لمصالب وخاصة أنو يخػض غسار االمتحانات بعج 
أياـ قميمة أف يكػف متفػقًا؟ مػضػع األىل والجيخاف وكيفية التعامل مع ىحا الصالب الحؼ ىػ بحاجة إلى اليجوء 

 قًا، أيغ يكسغ دور األىل والجيخاف في تحقيق ىحا الشجاح لمصالب؟ ليكػف متفػ 
 الجكتػر راتب: 

 تػجييات إلى األىل والجيخاف بذأف االمتحاف :

 ػ تييئة األجػاء التي تعيغ عمى الجراسة : 1

اششيغ بأعمى أستاذ جساؿ جداء هللا خيخًا، وهللا ال يدعشي في ىحا المقاء الصيب إال أف أتػجو إلى كل األخػة السػ 
درجات الخجاء، وبكل ما يتستعػف بو مغ الذعػر بالسدؤولية، تجاه أبشائيع صغارًا وكبارًا، ذكػرًا وإناثًا، وتجاه أبشاء 
 جيخانيع، أف يييئػا األجػاء التي تعيغ أوالدىع، وأوالد جيخانيع عمى الجراسة، التي ىي قػاـ أمخىع في الجنيا.

لتي تعيغ عمى الجراسة أف يدسع السخء مغ بيتو ما يحمػ لو وحجه، مغ دوف أف مغ أىع أسباب تييئة األجػاء ا
يدسعو إلى غيخه، ألف غيخه ال يحتاج إلى ىحا الحؼ يدسعو، صػت السحياع، صػت التمفاز يشبغي أف يكػف 
 مشخفزًا ججًا، يدسع مغ في الغخفة فقط، أما أف أشخب ليحا الحؼ أسسعو فأرفع الرػت كي أسسع مغ حػلي،

 فيحا خصأ كبيخ، وىحا مع االعتحار مغ قمة الحوؽ، أف تدسع مغ حػلظ ما ال يخيجوف أف يدسعػه.
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 ػ عجـ رفع األصػات : 2

شيء آخخ: ىحا الػقت وقت الجراسة بل الػقت ما بيغ السػاد الجراسية، ما بيغ مػاد االمتحاف، وقت ثسيغ ججًا، 
حه الداعات العذخة التي تأتي قبل امتحاف ىحه السادة في كفة، وقج يكػف وقت الجراسة في العاـ كمو في كفة، وى

ىحا وقت التخكيد، ىحا وقت الحفع، فيحا وقت خصيخ ججًا، فيجب أف يعير األىل، واألقارب، والجيخاف، ومغ في 
 خيسة: الحي، مذاعخ ىحا الصفل، الحؼ ىػ ابششا، وىػ مدتقبمشا، وىػ أممشا في الحياة، فأنا أقػؿ دائسًا اآلية الك

 ﴿ اَل َتْخَفُعػا َأْصَػاَتُكْع َفْػَؽ َصْػِت الشَِّبيِّ ﴾ 
 [2] سػرة الحجخات اآلية : 

ال تخفعػا أصػاتكع السصمق عمى إشبلقو، مغ 
الحوقيات السفقػدة في البيػت، رفع صػت السحياع 
والتمفاز، بحيث يعكخ عمى الصبلب الحيغ يجرسػف 
حوقيات دراستيع، وصفاءىع، وتخكيدىع، ومغ ال

السفقػدة في الذارع تمظ األصػات السدعجة بأبػاؽ 
الديارات، وهللا حجثشي مغ ذىب إلى أوربا، ناـ في 
الفشجؽ في لشجف فيسا أذكخ والداعة التاسعة لع 
يدسع صػتًا، أشل مغ الشافحة فإذا الذارع مستمئ 

ج الزخورة القرػػ، أما لدبب ولغيخ بالديارات، مغ دوف أبػاؽ، كمسا ارتقى اإلنداف ألغى بػؽ الديارة إال عش
سبب يصمق ىحا البػؽ، ىحا يدعج الصبلب، أحيانًا يأتي إنداف إلى أسفل بيت أىل زوجتو الداعة الػاحجة ليبًل، 
وزوجتو في الصابق الخامذ، فمئبل يحىب إلييا وىػ في مخكبتو يصمق لبػؽ مخكبتو العشاف، يشادييا برػت مخكبتو 

 ًا.وىحا مغ قمة الحوؽ أيز

أستاذ جساؿ ىشاؾ أخصاء في حياتشا كثيخة ججًا، مثبًل اإلعبلف عغ بيع مادة معيشة، قج يدتخجـ صػتًا حجيجيًا 
مدعجًا، قج يدتخجـ صػتًا ال يقبل مثبًل، فيحا كمو يدعج الجراسة، فيحا الذارع لو ذوقيات، ذوقيات ندعى بػعيشا إف 

 يقػؿ: شاء هللا أف نخد لمذارع ذوقياتو، هللا عد وجل 
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َج ِإَلْيِيْع َلَكاَف َخْيًخا َلُيْع َوَّللاَُّ ﴿ ِإفَّ الَِّحيَغ ُيَشاُدوَنَظ ِمْغ َوَراِء اْلُحُجَخاِت َأْكَثُخُىْع اَل َيْعِقُمػَف*َوَلْػ َأنَُّيْع َصَبُخوا َحتَّى َتْخخُ 
 َغُفػٌر َرِحيٌع ﴾

 [5-4] سػرة الحجخات اآليات : 

 تخفعػا أصػاتكع، فيحا شيء ميع ججًا، معشى ذلظ أف ىحا الذارع ليذ ممكظ حيشسا تأتي آية قخآنية تقػؿ: ال
وحجؾ، ىحا ممظ الجيخاف كميع، وال سيسا في وقت االمتحاف، فمحلظ إف اآلية تتحجث عغ الشبي عميو الربلة 

 والدبلـ ولكشيا في الػقت نفدو تخز الجسيع.

معشى سياقي، لكغ لػ ندعتيا مغ مكانيا تعج حقيقة  أستاذ جساؿ في القخآف خريرة رائعة ججًا أف اآلية ليا
مصمقة لكل زماف ومكاف، ىحه اآلية تتحجث عغ الشبي عميو الربلة والدبلـ، ال تخفعػا أصػاتكع فػؽ صػت 
الشبي، لكغ لػ أخحتيا وجعمتيا مشيجًا في حياتشا، تتحجث عغ رفع الرػت عامًا، إف مغ حّق الشاس عميظ أال 

ئع، مشيع الصالب الحؼ يجرس، مشيع السخيس، مشيع الحؼ يرمي، واعمع أف ما حػؿ بيتظ تدعجيع، مشيع الشا
والذارع ليذ ممكظ وحجؾ، ىحه السبلحطة في رفع الرػت وفي خفس الرػت، وشبلبشا األعداء واالمتحانات 

 عمى األبػاب االنتقالية والثانػية، الخسسية والجامعية، كميا تحتاج إلى ىجوء.

 شاسبات االجتساعية في شيخ االمتحاف :ػ تجسيج الس 3

ىشاؾ مبلحطة أخخػ ىشاؾ مشاسبات اجتساعية، عقج قخاف، عخس مثبًل، أنا أتسشى عمى أخػتي السػاششيغ ىحه 
السشاسبة االجتساعية لػ جسجت في ىحا الذيخ، انتقمت إلى ما قبمو أو إلى ما بعجه، السشاسبة االجتساعية فييا 

نًا يػجج ببعس األمكشة غشاء، وهللا مخة حجثشي أخ كخيع عغ حّي أقيع فيو حفل غشائي ػ ضجيج، فييا أناشيج، أحيا
ىحا الحفل بقي لمداعة الثانية بعج مشترف الميل ػ في أياـ امتحاف الذيادة الثانػية، فكل شبلب ىحا الحي غادروا 

ي تقاـ في البيػت، أو في الشػادؼ، بيػتيع، غادروا البيػت كميًا، أنا أتسشى السشاسبات االجتساعية الراخبة الت
يشبغي أف تؤجل إلى ما بعج االمتحانات، رحسة بالصبلب والصالبات، مدتقبميع، جامعاتيع، حخفتيع، تتحجد في 
األعع األغمب بأياـ االمتحاف، نحغ في بمجنا تقل عبلماتو عبلمة عغ الصب فيزصخ لمحىاب إلى حمب ليجرس 

يدكغ مع أىمو، يأكل مغ شعاميع، غخفتو في الذاـ، اآلف أصبح مزصخًا أف الصب في جامعتيا، كاف في الذاـ 
يدتأجخ بيتًا في حمب، ومػاصبلت، وانتقاؿ، وشعاـ وشخاب، مغ أجل عبلمة واحجة، فأقػؿ: األىل حيشسا 
مة يشزبصػف في ىحا الػقت ػ وقت االمتحانات ػ ربسا ناؿ الصالب عبلمة أعمى، ربسا أىمتو أف يكػف شبيبًا بعبل
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أعمى، فسدتقبل شبلبشا وجامعاتيع وحخفتيع تتحجد في األعع األغمب في أياـ االمتحاف، مغ أجل عبلمة واحجة 
 تشتقل جامعتو مغ مكاف إلى آخخ.

 ػ االبتعاد عغ الخبلفات : 4

 ىشاؾ شيء آخخ؛ كل بيت فيو خبلفات أحيانًا، أنا أتسشى عمى أخػتي السػاششيغ إذا كاف ىشاؾ خبلفات أسخية و
عشجىع أوالد في الجامعات، وفي السجارس الثانػية، أف ُتجسج ىحه الخبلفات إلى ما بعج االمتحاف، ليذ صعبًا 
ذلظ، أما السػاقف الحادة، والخبلفات الرعبة، قج تكػف خبلفات مالية بيغ شخيكيغ في أثشاء االمتحاف، والصالب 

تسشى أف ُتجسج السشاسبات الراخبة، قج تكػف يجرس، واألب يريح ويخفع صػتو عمى شخيكو، وخبلفات، أنا أ
 سارة، وقج تكػف غيخ سارة، أف تجسج ىحه السشاسبات الراخبة في أثشاء االمتحانات، رحسة بأوالدنا فمحات أكبادنا.

أحيانًا قج ال يشتبو األب، يشتقل مغ بيت إلى بيت أثشاء االمتحاف، االنتقاؿ مغ بيت إلى بيت قزية تدبب  
خًا في األسخة، فاالنتقاؿ مغ بيت إلى بيت ال يكػف في وقت االمتحاف، وال قبل االمتحاف، إال بعج اضصخابًا كبي
 االمتحاف. 

 األستاذ جساؿ شيخ بكخؼ : 
دكتػر ىشاؾ مبلحطة؛ األـ التي تخعى شؤوف بيتيا خاصة في أياـ االمتحانات عمييا أف تقمل مغ زياراتيا ألقاربيا 

 وجيخانيا؟ 

 لتاـ في وقت االمتحاف :تفخغ األميات ا

 الجكتػر راتب: 
صجؽ أستاذ عبلء عجد كبيخ مغ الصبلب تخكتيع أمياتيع ليدتيقطػا وحجىع، فمع يدتيقطػا، فخاح عمييع عاـ 
دراسي بأكسمو، أنا أرػ وأتسشى عمى األميات أف يتفخغغ في وقت االمتحانات ألوالدىع، لسػاعيج فحػصيع، لتأميغ 

، لستابعتيع، لمتخفيف عشيع، أنا أتسشى عمى األـ أف تمغي كل عبلقاتيا االجتساعية لذيخ، شعاميع، لتأميغ لباسيع
ال زيارة، وال استقباؿ ضيػؼ، وال شيء مغ ىحا، ىحا الػقت لؤلوالد، لحلظ أنا عبخت عغ ىحا: تفخغ األىل والسيسا 

د األسخة، وتأميغ حاجاتيع، والديخ األميات واألخػة واألخػات الكبار تفخغيع لمحيغ يؤدوف االمتحانات مغ أفخا
عمى راحتيع، والتجقيق في ججوؿ امتحاناتيع، وإيقاضيع عمى السػاعيج السحجدة، لكغ الحؼ أتسشاه عمى معطع األخػة 
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السػاششيغ ال تقل ليذ عشجؼ أوالد يؤدوف االمتحاف، أنت وحجؾ ليذ عشجؾ أوالد يؤدوف االمتحانات لكغ جارؾ 
 تحاف، الشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ : عشجه أوالد يؤدوف االم

 ))َواَل َيْجُخُل َرُجٌل اْلَجشََّة اَل َيْأَمُغ َجاُرُه َبَػاِئَقُو (( 
 ] أحسج عغ أنذ بغ مالظ[

فبشاًء عمى ىحا الحجيث الذخيف يشبغي أف نخاعي أبشاء جيخانشا في دراستيع، وفي امتحاناتيع، وفي الجػ اليادغ 
ا بو، وأف ىحه مدؤولية اجتساعية، بل ذوؽ رفيع، بل تعاير رائع، بل شعػر لحاجة الحؼ يشبغي أف يحاشػ 

 اآلخخيغ إلى اليجوء، الحقيقة ىشاؾ معاف كثيخة قج نحتاجيا، ونحغ في الحجيث عغ مػضػع االمتحانات.
 األستاذ جساؿ شيخ بكخؼ : 

ػع االمتحانات عغ شمبتشا األعداء أييا األعداء: السػضػع لو أصػؿ وفخوع، لو حيثيات، لو نقاط ىامة، مػض
نتسشى مغ قمػبشا أف يعع الشجاح كل بيػتاتشا في ىحا السجتسع العخبي الدػرؼ الحؼ نعيذو، وندعى جاىجيغ ليبقى 
ىحا السجتسع قػيًا سميسًا، دكتػر خصخ في بالي ممحػضة ىي كل األقارب الحيغ ليع ولج أو بشت عشجه امتحاف في 

خيب أف يؤجل زيارتو ليؤالء، أف يقمل حتى االتراؿ الياتفي أو الخميػؼ، حتى الجعػة ىحا الذيخ عمى ىحا الق
عمى فصػر أو غجاء أو مشاسبة عميو أف يقمميا، أف يجع ىحا الصالب ليتفخغ مغ أجل تحقيق السدتقبل السشذػد 

 الحؼ نشذجه جسيعًا، لػ سسحت أف نػضح ىحه الحقيقة.

 بشاء :االرتباط السريخي بيغ اآلباء و األ

 الجكتػر راتب: 
أواًل: ىشاؾ ارتباط عزػؼ إف صّح التعبيخ ومريخؼ بيغ األب وابشو، وبيغ األـ وابشيا، فاالبغ حيشسا يتفػؽ، تفػؽ 
االبغ في الجراسة يكدب األسخة سعادة ما بعجىا سعادة، ألف اإلنداف يعير ألوالده، ىحا مغ فزل هللا عميشا، هللا 

اء واألميات رحسة ألوالدىع، ىحه الخحسة كأنيا مثل تقيذ بيا رحسة هللا لخمقو، كيف عد وجل أودع في قمب اآلب
أف األب ال يدعجه في الجنيا شيء إال أف يكػف ابشو سعيجًا، وقج يكػف األب غشيًا ال يحتاج ابشو إشبلقًا، لكغ ال 

  .ا سعج ابشويدعج األب إال إذ
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 فاالبغ حيشسا يجرس، يتفػؽ، ىحا يزفي عمى أىل
البيت كميع مذاعخ الفخح، أنت حيشسا تدعج 
جيخانظ، وحيشسا تخفع صػت السحياع والتمفاز، 
وحيشسا تقيع حفبًل صاخبًا في أثشاء االمتحاف، أنت 
بيحا شػشت عمى أبشاء جيخانظ، وأنت بيحا لع تكغ 
مغ أصحاب الحوؽ الخفيع، فكل شيء يؤجل، فيحا 
إلنداف شيخ واحج، وىشاؾ أحج عذخ شيخًا بعجىا، فا

يؤجل بعس مشاسباتو الراخبة إلى وقت آخخ، أما 
أف تأتي كل ىحه السشاسبات في شيخ االمتحاف، وأنا وهللا عتبت أف ىشاؾ بعس السباريات الخياضية العسبلقة في 
العالع أثشاء وقت االمتحانات، ىحا سبب حخج كبيخ، ىشاؾ شالب متعمق بكخة القجـ مثبًل، إما أف يتخؾ الجراسة 

 بعيا، أو أف يتمػػ ألسًا عمى تخؾ ىحه الستابعة.ليتا
 قزية عامة وهللا أنا أقػؿ الجولة بأكسميا، واألمة بأكسميا، يجب أف تييئ ألبشائيا في ىحا الذيخ جػًا ىادئًا.

 األستاذ جساؿ شيخ بكخؼ :
امتحانو، وبفزل دكتػر بقي عشجؼ سؤاؿ، ىحا الصالب ىشاؾ أشياء قاـ بيا، وحّرميا، ووصل إلى القسة، وقجـ 

 هللا نجح، وتفػؽ، أال يشصبق ىحا عمى قػؿ هللا عد وجل: 
يَ  وَف ِإَلى َعاِلِع اْلَغْيِب َوالذَّ ُ َعَسَمُكْع َوَرُسػُلُو َواْلُسْؤِمُشػَف َوَسُتَخدُّ اَدِة َفُيَشبُِّئُكْع ِبَسا ُكْشُتْع ﴿ َوُقِل اْعَسُمػا َفَدَيَخى َّللاَّ

 َتْعَسُمػَف ﴾
 [ 175اآلية :  ] سػرة القرز

 ىشاؾ غاية دنيػية وغاية أخخوية، ىل لشا أف نتحجث في ختاـ الحمقة؟ 

 األمة بعمسائيا و الصالب ىػ مدتقبل األمة :

 الجكتػر راتب: 
أستاذ جساؿ نحغ أمة نامية نحتاج إلى خبخاء، قج نأتي بخبيخ ػ صجؽ وال أبالغ ػ يأخح مئة ضعف راتب السػاشغ، 

 عد وجل لحكسة أرادىا وزع الغباء والحكاء بالتداوؼ عمى كل البذخ، أؼ بكل أمة ىشاؾ مبلييغ في الذيخ، هللا
أذكياء، بصػلتشا أف نكتذف ىؤالء الستفػقيغ، بصػلتشا أف نييئ ليع أجػاء، ىؤالء إذا ىيأنا ليع أجػاء مخيحة، 
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ػقف ديشي، مػقف أخبلقي، وتفػقػا، وخجمػا أمتيع، ندتغشي بيع عغ الخبخاء، ىحا مػقف وششي، مػقف قػمي، م
 ىحا الصالب ممظ األمة، ىحا الصالب ىػ مدتقبل األمة.
أستاذ جساؿ الستقجمػف في الدغ يسثمػف الساضي، 
ونحغ الكيػؿ نسثل الحاضخ، أما ىؤالء الذباب 
يسثمػف السدتقبل، مدتقبمشا بيؤالء الذباب، فإذا 
درسػا، وتعمسػا، وكاف األىل عمى مدتػػ راؽ مغ 

بل كاف الجيخاف عمى مدتػػ راؽ مغ  الػعي،
الػعي، ىيأنا ليع سبل الجراسة برخاحة، األمة 
بعمسائيا، وأنا أتكمع عغ حقيقة مؤلسة ججًا، األجانب 
حيشسا احتمػا العخاؽ تّع قتل ثبلثة آالؼ وثسانسئة 

األمة أصبحت تقاد عالع، يخيجوف أمة ببل عمساء، معشى ذلظ أف األمة ببل عمساء ضاىخة خصيخة ججًا، ألف ىحه 
بأسيل شخيق، مغ الحؼ يقف أماـ مخصصات األعجاء؟ العمساء، األمة بعمسائيا، ونحغ في أمذ الحاجة إلى 
اإلكثار مغ الستفػقيغ في أمتشا، ىحا كمو يطيخ في االمتحانات، أواًل: قج تجج إندانًا يحسل أعمى شيادة في العالع، 

 جه، فاستحق ىحه البعثة.لكشو آخح الميدانذ مغ بمجه، وتفػؽ في بم
 األستاذ جساؿ شيخ بكخؼ : 

دكتػر تأكيجًا لكبلـ حزختظ، الجولة مسثمة بالديج الخئيذ الجكتػر بذار األسج مشح عاميغ أنذأت معيجًا خاصًا 
 لمستسيديغ، ال يقبل في ىحا السعيج إال الشػابغ.

 التكخيع العطيع الحي مشحو الديج الخئيذ لمصبلب الستسيديغ :

 كتػر راتب: الج
وقج دعا الستفػقيغ إلى حفل إفصار في رمزاف، وأجمذ إلى جانبو الصبلب الستفػقيغ، مع أسخىع وآبائيع 

 وأمياتيع.
 األستاذ جساؿ شيخ بكخؼ : 

وأيزًا كـخ السعمسيغ األوائل الحيغ يقجمػف قرارػ جيجىع بشجاح ىحا الشرء، إذًا السجتسع الحؼ نعيذو كسا 
 مجتسعًا سميسًا معافى.تتفزل إف شاء هللا 
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 الجكتػر راتب: 
وهللا أنا أرجػ مغ هللا عد وجل أف تتجو األمة إلى تعميع أبشائيا، وهللا أنا ػ سامحشي أستاذ جساؿ ػ حيشسا أرػ شابًا 
تخؾ الجراسة أتألع أشج األلع، أتألع وأعتب عمى أبيو وأمو أشج العتب، أنا لي قخيب أمو حخصت عمى أف يأخح 

لثانػية بتفػؽ ليجخل الصب، قرة غخيبة ججًا، لع يشجح ضغصت عميو، وألحت عميو، فأعاد الدشة الذيادة ا
فخسب، ضغصت عميو، وألحت عميو، فأعاد الدشة مخة ثالثة، ورسب، في الدشة الخابعة نجح واآلف ىػ شبيب، أنا 

واآلف ىػ شبيب، ىػ أحج ال أندى ىحه األـ ما ىحا اإلصخار؟! أربع سشػات يعيج الجراسة ونجح ودخل الصب 
أقخبائي، فسعشى ذلظ أف األب واألـ عشجما يحخصاف عمى أوالدىسا ىع آباء كبار وأميات كبيخات، أما حيشسا لدبب 
 تافو تخؾ الجراسة ما الحؼ يحرل؟ إنداف ببل دراسة معاشو ال يكفي خسدة أياـ، يعير عسخه يتكفف الشاس.

 األستاذ جساؿ شيخ بكخؼ : 
 ـ حجيثشا بكمسات مػجدة ماذا نقػؿ لصبلبشا األعداء عمى مختمف مخاحل الجراسة؟دكتػر في ختا

 كمسة مػجدة لصبلبشا األعداء :

 الجكتػر راتب: 
أنقل ليع كبلـ اإلماـ الذافعي: "إذا أردت الجنيا فعميظ بالعمع، وإذا أردت اآلخخة فعميظ بالعمع، وإذا أردتيسا معًا 

بعزو إال إذا أعصيتو كمظ، فإذا أعصيتو بعزظ لع يعصظ شيئًا، ويطل السخء عالسًا  فعميظ بالعمع،و العمع ال يعصيظ
ما شمب العمع، فإذا ضّغ أنو قج عمع فقج جيل، شالب العمع يؤثخ اآلخخة عمى الجنيا فيخبحيسا معًا، بيشسا الجاىل 

 يؤثخ الجنيا عمى اآلخخة فيخدخىسا معًا" .

 خاتسة و تػديع :

 خؼ : األستاذ جساؿ شيخ بك
في الػاقع كل ما نتسشاه لمصمبة األعداء التفػؽ والشجاح لشبقى سعجاء نحغ جسيعًا بأبشاء أمتشا، كل الذكخ لفزيمة 
الجكتػر دمحم راتب الشابمدي، أستاذ اإلعجاز العمسي في القخآف الكخيع والدشة، دكتػر أسعجنا كل ما قمتو مغ 

 مبلحطات قيسة في لقاءاتشا ىحه، شكخًا سيجؼ.
 لجكتػر راتب: ا
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 أستاذ جساؿ بارؾ هللا بكع، شكخًا لظ عمى ىحه الشجوات أيزًا. 
 و الدبلـ عميكع و رحسة هللا و بخكاتو

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الفرل التاسع : الذباب و الػقت

 إدارة الػقت( :  2-1الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

نججد تخحيبكع أييا األخػة الكخاـ وكحلظ مدتسعي إذاعة القخآف الكخيع في لبشاف، ومع أمدية ججيجة، مع ضيف 
خيع، وعمى بيخوت السحخوسة، ضيفشا الكخيع كخيع وعديد عمى مؤسدات الجكتػر دمحم خالج، وعمى إذاعة القخآف الك

ىػ فزيمة الذيخ الجكتػر دمحم راتب الشابمدي، وىػ غشي عغ التعخيف، ىػ أستاذ ومحاضخ في كمية التخبية في 
جامعة دمذق، وأستاذ مادة اإلعجاز العمسي في كمية الذخيعة أصػؿ الجيغ، وخصيب ومجرس ديشي في مداجج 

ات والسحاضخات والسقاالت، وكحلظ لو العجيج مغ السذاركات الفكخية والتخبػية التي دمذق، ولو العجيج مغ السؤلف
 أثخت الفكخ اإلسبلمي، إذًا نبقى مع محاضخنا الكخيع مع محاضخة بعشػاف: إدارة الػقت.

 تعخيف الػقت :

 الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ.

ة الكخاـ؛ لػ أف نقصة حخكشاىا لخسست خصًا، لػ أف خصًا حخكشاه لخسع سصحًا، لػ أف سصحًا حخكشاه أييا األخػ 
لذكل حجسًا، لػ أف حجسًا حخكشاه لكاف وقتًا، فالػقت بالتعخيف الجقيق ىػ البعج الخابع لؤلشياء، وحقيقة الػقت 

ف أف الدخعة السصمقة في الكػف ىي ثبلثسئة أقخب إلى الفمدفة مشيا إلى العمع، ذلظ ألف أحج كبار العمساء اكتذ
ألف كيمػ متخ في الثانية، وأؼ شيء سار مع الزػء أصبح ضػءًا فأصبحت كتمتو صفخًا وحجسو ال نياية، وال 

 يداؿ مػضػع الػقت كسا قمت قبل قميل أقخب إلى الفمدفة مشو إلى العمع.
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عمى كل اإلنداف في حقيقتو وقت، مغ أدؽ 
ف التي ذكخىا اإلماـ الجميل الحدغ تعخيفات اإلندا

البرخؼ: اإلنداف ىػ بزعة أياـ كمسا انقزى يـػ 
 انقزى بزع مشو.

ىػ وقت بل رأس مالو الػقت، بل أثسغ شيء يسمكو 
ىػ الػقت، والػقت مغ أخصخ السػضػعات في 
حياة اإلنداف، ذلظ ألنو إذا مزى ال يعػد، لحلظ 

 عة يقػؿ ويقدع بسصمق الػقت، بسصمق الدمغ، يقػؿ: ربشا هلالج لج في سػرة قريخة جامعة مان

ْنَداَف َلِفي ُخْدٍخ ﴾  ﴿و العرخ* ِإفَّ اإلِْ
 [ 2-1] سػرة العرخ: 

 ﴿ َواْلَعْرِخ ﴾
 قدع وجػاب القدع: 

ْنَداَف َلِفي ُخْدٍخ ﴾  ﴿ إف اإلِْ
وجو الخدارة؟ وجو الخدارة  خالق اإلنداف العميع الحكيع يؤكج بالقدع بيحه اآلية أف اإلنداف خاسخ ال محالة، ما

ألف اإلنداف بزعة أياـ، وكمسا مزى يـػ انقزى بزع مشو، مزي الدمغ وحجه يدتيمظ اإلنداف، واإلنداف 
حيشسا يعير عسخًا يشبغي أف يعج ىحا العسخ عجًا تشازليًا ال عجًا تراعجيًا، يشبغي أف يقػؿ مغ حيغ إلى آخخ: كع 

ىػ الػقت، أو أثسغ شيء يسمكو ىػ الػقت، ولقج أقدع هللا ليحا السخمػؽ  بقي لي؟ فاإلنداف وقت، أو رأس مالو
 األوؿ، وأقػؿ األوؿ ألف هللا حيشسا قاؿ: 

َساَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَباِؿ َفَأَبْيَغ َأْف َيْحِسْمَشَيا َوَأْشَفْقَغ ِمْشيَ  ْنَدا﴿ِإنَّا َعَخْضَشا اأْلََماَنَة َعَمى الدَّ ُف ِإنَُّو َكاَف ا َوَحَسَمَيا اإلِْ
 َضُمػمًا َجُيػاًل﴾

 [72] سػرة األحداب :
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 اإلنداف ىػ السخمػؽ األوؿ السكـخ و السكمف :

إذًا الكػف كمو أشفق مغ حسل األمانة، واإلنداف حسميا وترجػ ليا، وقاؿ: يا رب أنا أىل ليا، فمسا قِبل ىحا 
 آف الكخيع: اإلنداف حسل األمانة سخخ هللا لو الكػف بأكسمو بشز القخ 

َساَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َجِسيعًا ِمْشُو﴾ َخ َلُكْع َما ِفي الدَّ  ﴿َوَسخَّ
 [13] سػرة الجاثية: 

وال شظ أف السدخخ لو أكـخ عشج هللا مغ السدخخ، لحلظ اإلنداف ىػ السخمػؽ األوؿ، وىػ السخمػؽ السكـخ لقػلو 
 تعالى: 

ـَ َوحَ  ْمَشا َبِشي َآَد ْمَشاُىْع َعَمى َكِثيٍخ ِمسَّْغ َخَمْقَشا ﴿َوَلَقْج َكخَّ َباِت َوَفزَّ َسْمَشاُىْع ِفي اْلَبخِّ َواْلَبْحِخ َوَرَزْقَشاُىْع ِمَغ الصَّيِّ
 َتْفِزيبًل﴾

 [77] سػرة اإلسخاء :

فيحا اإلنداف بزعة أياـ، كمسا انقزى يـػ انقزى بزع مشو، وقج قاؿ اإلماـ الحدغ البرخؼ: ما مغ يـػ يشذق 
إال ويشادؼ يا بغ آدـ أنا خمق ججيج وعمى عسمظ شييج، فتدود مشي فإني ال أعػد إلى يـػ القيامة، ىحا فجخه 

 السعشى لسح إليو الشبي عميو الربلة والدبلـ حيشسا كاف يدتيقع مغ مشامو يقػؿ: 

 )) الحسج  الحي رّد إلّي روحي، وعافشي في بجني، وأذف لي بحكخه ((
يقع يشبغي أف يعمع أف هللا سسح لو أف يعير يػمًا ججيجًا، فاإلنداف خاسخ ألف مزي أؼ أف اإلنداف إذا است
 الدمغ يدتيمكو.

 كيفية إنفاؽ الػقت :

أييا األخػة؛ لكغ رحسة هللا جّل جبللو ليحا اإلنداف أنو أشار في ىحه الدػرة الجامعة السانعة في سػرة العرخ 
شاس ىحه الدػرة لكفتيع "والتي كاف بعس الرحابة أو جل الرحابة ال التي قاؿ عشيا اإلماـ الذافعي:" لػ تجبخ ال

يتفخقػف إال عمى قخاءتيا، فاإلنداف خاسخ ال محالة ألف مزي الدمغ يدتيمكو، لكغ جاءت كمسة " إال " لتثبت ما 
يشفق الػقت بعجىا وتشفي ما قبميا، بسعشى أف اإلنداف يدتصيع تبلفي ىحه الخدارة عغ شخيق إدارة الػقت، إما أف 

إنفاقًا استيبلكيًا، وإما أف يشفق الػقت إنفاقًا استثساريًا، وفخؽ كبيخ بيغ إنفاؽ الساؿ استيبلكًا، وبيغ إنفاقو استثسارًا، 
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كيف ندتيمظ الػقت استيبلكًا؟ كسا يفعل معطع الشاس في أرجاء األرض، يأكمػف ويذخبػف ويتستعػف كسا تتستع 
 شجئٍح يقع الشجـ وتقع الخدارة، ويقػؿ اإلنداف: األنعاـ، ثع يجاىسيع السػت، ع

ْمُت ِلَحَياِتي﴾  ﴿َيُقػُؿ َيا َلْيَتِشي َقجَّ
 [24]سػرة الفجخ :

 ﴿ َربِّ اْرِجُعػِف* َلَعمِّي َأْعَسُل َصاِلًحا ِفيَسا َتَخْكُت ﴾
 [177-99] سػرة السؤمشػف: 

 اِلَيْو * َىَمَظ َعشِّي ُسْمَصاِنَيْو﴾﴿َيا َلْيَتَيا َكاَنِت اْلَقاِضَيَة * َما َأْغَشى َعشِّي مَ 
 [29-27]سػرة الحاقة:

 إلى آخخ اآليات.

أييا األخػة الكخاـ؛ يشفق الػقت استيبلكًا حيشسا ندتخسل عمى سجيتشا، ونفعل ما نخغب، ونمتقي مع مغ نخغب، 
 وندتسع بالحياة مغ دوف تفكخ بالعػاقب، ذلظ ألف الشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ: 

 أال وإف عسل الجشة حدف بخبػة. أال وإف عسل الشار سيل بديػة (( ))
 ]ابغ سعج البييقي في شعب اإليساف عغ أبي البجيخ[

لسجخد أف يديػ اإلنداف ويميػ إذًا ىػ يشفق الػقت إنفاقًا استيبلكيًا، والخدارة كبيخة ججًا عشج انتياء عسخه، ذلظ 
ة أف اإلنداف سػؼ يشجـ، وىحا الشجـ دليل عجـ استعساؿ عقمو، ألف مغ ألف هللا سبحانو وتعالى يبيغ في آيات كثيخ 

 شأف العاقل أنو ال يشجـ، وما داـ اإلنداف يشجـ إذًا لع يحدغ إدارة الػقت.

 الحكاء ىػ التكيف :

مغ أدؽ تعخيفات الحكاء ىػ التكيف، والحؼ يعير السدتقبل ىػ في أعمى درجات الحكاء، والحؼ يعير الحاضخ 
 .اء، والحؼ يعير الساضي يعج غبيًا أقل ذك

لحلظ ورد في بعس القرز الخمدية البغ السقفع أف صياديغ مخا بغجيخ وفيو سسكات ثبلث، كيدة و أكيذ مشيا 
وعاجدة، فتػاعجا أف يخجعا و معيسا شباكيسا ليريجا ما فيو مغ الدسظ، فدسعت الدسكات قػليسا، أما أكيديغ 

ثع إنيا لع تعخج عمى  -ىحا مغ إدارة الػقت  -لعاقل يحتاط لؤلمػر قبل وقػعيا فإنيا ارتابت وتخػفت وقالت: ا
 -ىحه األعقل، ىحه األكيذ  -شيء حتى خخجت مغ السكاف الحؼ يجخل مشو الساء مغ الشيخ إلى الغجيخ فشجت

ث خخجت فبقيت في مكانيا حتى عاد الرياداف، فحىبت لتخخج مغ حي-األقل عقبًل واألقل ذكاء -وأما الكيدة 
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رفيقتيا فإذا بالسكاف قج سّج فقالت: فخشت وىحه 
الحؼ ال يدتخجـ عقمو يشجـ،  -عاقبت التفخيط 

وعبلمة إدارة الػقت أنظ ال تشجـ، وعبلمة استيبلؾ 
لكشيا عمى شيء مغ العقل، ثع  -الػقت أنظ تشجـ 

تساوتت فصفت عمى وجو الساء مشقمبة تارة عمى 
ا الرياداف و ضيخىا وتارة عمى بصشيا، فأخحى

وضعاىا عمى األرض بيغ الشيخ والغجيخ فػثبت في 
وأما  -لكغ أعرابيا تحصست -الشيخ فشجت 

 العاجدة الغبية فبقيت في مكانيا وصالت وجالت حتى اصصيجت وأكمت. لحلظ قاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 سشى عمى هللا األماني (()) الكيذ مغ داف نفدو وعسل لسا بعج السػت، والعاجد مغ أتبع نفدو ىػاىا وت
 ] أبػ داود عغ عػؼ بغ مالظ [

 )) أال وإف عسل الجشة حدف بخبػة، أال وإف عسل الشار سيل بديػة ((
اآلف عمى مدتػػ الجوؿ، الجوؿ العسبلقة والستصػرة تخصط لعذخيغ عامًا قادمة، والجوؿ األقل تقجمًا سياستيا ردود 

 ليحه األحجاث الصارئة، وأما الجوؿ الستخمفة فتتغشى بالساضي فقط. فعل باستسخار، تكػف في أزمة ففعميا ردّ 

 تعخيف إدارة الػقت :

أييا األخػة الكخاـ؛ يسكغ أف يكػف بالتعخيف الجقيق الجامع السانع أف إدارة الػقت رسع ىجؼ ثع تحقيقو، لػ سألت 
الع عغ إدارة الػقت ما زاد التعخيف السخاجع العمسية في إدارة الػقت، أو لػ سألت الجيات األكاديسية في الع

 الجامع السانع عغ أف تكػف إدارة الػقت رسع ىجؼ، ثع العسل عمى تحقيقو، يؤكج ىحا السعشى قػلو تعالى: 

 ﴿َأَفَسْغ َيْسِذي ُمِكّبًا َعَمى َوْجِيِو َأْىَجى َأمَّْغ َيْسِذي َسِػّيًا َعَمى ِصَخاٍط ُمْدَتِقيٍع﴾
 [22]سػرة السمظ:

مغ يسذي سػيًا عمى صخاط مدتقيع، أىجافو واضحة، الػسائل التي تتحقق بيا ىحه األىجاؼ واضحة  شتاف بيغ
ججًا، وبيغ مغ يسذي خبط عذػاء، الحؼ يديء أكثخ مسغ يحدغ، لكغ رحسة هللا عد وجل في كمسة " إال " أؼ 

ربعة التي ذكخت في اآلية ىي في أييا اإلنداف أنت خاسخ ال محالة، إال إذا فعمت كحا وكحا وكحا، ىحه األشياء األ
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الحقيقة كسا سساىا اإلماـ الذافعي أركاف الشجاة، أربعة أشياء إف فعمتيا كل يـػ فقج نجػت مغ خدارة الػقت، 
 نجػت مغ قػؿ هللا عد وجل: 

ْنَداَف َلِفي ُخْدٍخ ﴾  ﴿ ِإفَّ اإلِْ
 ما ىي األشياء األربعة؟ قاؿ: 

 ﴿ ِإالَّ الَِّحيَغ َءاَمُشػا ﴾
إذا عخفت هللا، عخفت أنو مػجػد وواحج وكامل، عخفت أسساءه الحدشى وصفاتو الفزمى، عخفت أف هللا  أؼ

 سبحانو وتعالى بيجه كل شيء. 

َساِء ِإَلٌو َوِفي اأْلَْرِض ِإَلٌو﴾  ﴿ِفي الدَّ
 [84]سػرة الدخخؼ: 

ْل َعَمْيِو﴾  ﴿َوِإَلْيِو ُيْخَجُع اأْلَْمُخ ُكمُُّو َفاْعُبْجُه َوَتَػكَّ
 [ 123] سػرة ىػد: 

 ﴿َما َلُيْع ِمْغ ُدوِنِو ِمْغ َوِليٍّ َواَل ُيْذِخُؾ ِفي ُحْكِسِو َأَحجًا﴾
 [26]سػرة الكيف :

إذا عخفت أف األمخ بيج هللا وحجه، وأف هللا مػجػد 
وواحج وكامل، وأف السريخ إليو، وأنو خمق اإلنداف 
ليدعجه في جشة عخضيا الدسػات واألرض، وأف 

ا في حقيقتيا مسخ وليدت مقخًا، مخحمة مغ ىحه الجني
أجل أف تجفع ثسغ اآلخخة فييا، حيشسا تعخؼ ىحه 
الحقائق، حيشسا تعخؼ مغ أيغ وإلى أيغ ولساذا؟ 
حيشسا تعخؼ سّخ وجػدؾ وغاية وجػدؾ، حيشسا 
تعخؼ األمانة التي حسمتيا، حيشسا تعخؼ التكميف 

، والسخمػؽ السكمف، حيشسا تعخؼ أف الدسػات الحؼ كمفت بو، حيشسا تعخؼ أنظ السخمػؽ األوؿ،  والسخمػؽ السكـخ
 واألرض مدخخة لظ. 

 ﴿ِإالَّ الَِّحيَغ َآَمُشػا ﴾
 [ 24]سػرة ص :
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مغ أنت؟ أييا األخػة الكخاـ؛ اإلنداف حيشسا تأخحه الحياة، وحيشسا تدتيمكو الحياة، وحيشسا يربح رقسًا، وحيشسا 
ىسػمًا شاحشة، وال يتصمع إلى شيء، ىحا اإلنداف انتيى، انتيت سعادتو،  يربح شيئًا تافيًا ال قيسة لو، يعير

 لحلظ ىحا اإلنداف جػر إلى جية أرضية، واإلنداف ألنو السخمػؽ األوؿ ىػ هلل ال يشبغي أف يكػف لغيخ هللا. 

 ﴿َوَمْغ َيْخَغُب َعْغ ِممَِّة ِإْبَخاِىيَع ِإالَّ َمْغ َسِفَو َنْفَدُو ﴾
 [ 137]سػرة البقخة : 

 أنت يسكغ أف تخفس أشياء كثيخة ألنظ تحتقخىا، إال أنظ إذا رفزت الجيغ فإنظ تحتقخ نفدظ 

 ﴿ َوَمْغ َيْخَغُب َعْغ ِممَِّة ِإْبَخاِىيَع ِإالَّ َمْغ َسِفَو َنْفَدُو ﴾

 اإليساف اعتقاد و حخكة و شاعة :

 أنا حيشسا أقػؿ : 

 ﴿ِإالَّ الَِّحيَغ َآَمُشػا ﴾
ساف الداذج، ىحا اإليساف الذائع بيغ الشاس، ىحا اإليساف الحؼ ال يقجـ وال يؤخخ، ىحا اإليساف ال أقرج ىحا اإلي

 الحؼ ال يحسل صاحبو عمى شاعة هللا، ىحا اإليساف الحؼ يعج إيسانًا شكميًا، ألف إبميذ قاؿ: 

 ﴿َقاَؿ َفِبِعدَِّتَظ ﴾
 [82] سػرة ص : 

 إذًا آمغ بخبو، وآمغ أنو عديد، وقاؿ: 

 ْقَتِشي ِمْغ َناٍر﴾﴿َخمَ 
 [12]سػرة األعخاؼ:

 آمغ أنو خالق، وقاؿ: 

ـِ ُيْبَعُثػَف﴾  ﴿َقاَؿ َأْنِطْخِني ِإَلى َيْػ
 [14]سػرة األعخاؼ:

 ىحا إيساف، لكشو إبميذ ومريخه إلى الشار، اإليساف الحؼ عشتو اآلية ىػ اإليساف الحؼ يحسمظ عمى شاعة هللا 

 ﴿ِإالَّ الَِّحيَغ َآَمُشػا ﴾
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 قيسة اإليساف إف لع يجعع بالعسل الرالح؟ وما 

اِلَحاِت﴾  ﴿َوَعِسُمػا الرَّ
 [ 3] سػرة العرخ: 

أؼ اإليساف اعتقاد وحخكة، اإليساف اعتقاد وشاعة، اإليساف ترػر والتداـ، وما جاءت اآليات في كتاب هللا إال وقج 
 جسعت بيغ اإليساف والعسل الرالح: 

اِلَحاِت﴾﴿ ِإالَّ الَِّحيَغ َءاَمُشػا َوعَ   ِسُمػا الرَّ
 ألف تعخيف العبادة باألصل شاعة شػعية، مسدوجة بسحبة قمبية، أساسيا معخفة يقيشية، تفزي إلى سعادة أبجية.
كأف في ىحا التعخيف كمية معخفية، وكمية سمػكية، وكمية جسالية، فالكمية الدمػكية ىي األصل، والسعخفية ىي 

 سبحانو وتعالى خمقشا ليدعجنا، ىحه حقيقة صارخة بجليل أف هللا عد وجل الدبب، والجسالية ىي الثسخة، ألف هللا
 يقػؿ: 

 ﴿َواَل َيَداُلػَف ُمْخَتِمِفيَغ * ِإالَّ َمْغ َرِحَع َربَُّظ َوِلَحِلَظ َخَمَقُيْع﴾
 [ 119 -118] سػرة ىػد: 

 خمقيع ليخحسيع.

 اقتخاف اإليساف با بالعمع و العسل :

ه في بشي البذخ بدبب الجيل، فالجاىل عجو نفدو، والجاىل يفعل في نفدو ما ال يدتصيع لكغ الذقاء الحؼ نخا 
عجوه أف يفعمو بو، إف أعجػ أعجاء اإلنداف ىػ الجيل، والجيل أييا األخػة سبب الذقاء، بل إف أىل الشار وىع 

 في الشار قزيتيع العمع، بجليل: 
ِعيِخ﴾﴿َلْػ ُكشَّا َنْدَسُع َأْو َنْعِقُل َما ُكشَّ   ا ِفي َأْصَحاِب الدَّ

 [17]سػرة السمظ : 

لحلظ إذا أردت الجنيا فعميظ بالعمع، وإذا أردت اآلخخة فعميظ بالعمع، وإذا أردتيسا معًا فعميظ بالعمع، والعمع ال 
يعصيظ بعزو إال إذا أعصيتو كمظ، فإذا أعصيتو بعزظ لع يعصظ شيئًا، وشالب العمع يؤثخ اآلخخة عمى الجنيا 

 حيسا معًا، والجاىل يؤثخ الجنيا عمى اآلخخة فيخدخىسا معًا. فيخب

 ﴿ِإالَّ الَِّحيَغ َآَمُشػا ﴾
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اإليساف الحؼ يحسمظ عمى شاعة هللا، وال شيء أييا األخػة يعمػ في حياة اإلنداف عمى اإليساف، القرج األوؿ أف 
 تكػف مؤمشًا، ثع أف تعسل بسا تعمع: 

 ل عباد الػثغوعالع بعمسو لع يعسمغ معحب مغ قب
*** 

مخة أييا األخػة اشمعت عمى كتاب في أوؿ صفحة فيو أربعة أدعية، لفت نطخؼ الجعاء األوؿ، يقػؿ مؤلف 
الكتاب:" الميع إني أعػذ بظ أف يكػف أحج أسعج بسا عمستشي مشي" أؼ أكبخ مريبة أف تتفشغ في عخض قزية، 

لجشة بيا، والحؼ قاليا مغ أىل الشار:" الميع إني أعػذ بظ أف وأف يشتفع الشاس بيا، وأف يدعجوا بيا، وأف يدتحقػا ا
 يكػف أحج أسعج بسا عمستشي مشي".

 " الميع إني أعػذ بظ أف أقػؿ قػاًل فيو رضاؾ ألتسذ بو أحجًا سػاؾ".

 " الميع إني أعػذ بظ أف أكػف عبخة ألحج مغ خمقظ" أال أكػف عبخة يا رب " . الميع إني أعػذ بظ أال أكػف عامبلً 
بسا أعمع" أؼ قزية العمع مغ دوف عسل خصيخة ججًا، بل إف ىحا العمع الحؼ ال يجعسو عسل حجة عمى صاحبو، 

 لحلظ قالػا: العمع ما عسل بو فإف لع يعسل بو كاف الجيل أولى. 

اِلَحاِت﴾  ﴿ ِإالَّ الَِّحيَغ َءاَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ
ف عسل عسٌل تافو، ذلظ ألف العمع في اإلسبلـ ليذ ىجفًا لحاتو يجب أف تؤمغ ويجب أف تعسل، لحلظ العمع مغ دو 

 إنسا ىػ وسيمة 

﴾ اِلَحاِت َوَتَػاَصْػا ِباْلَحقِّ  ﴿ ِإالَّ الَِّحيَغ َءاَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ

 الجعػة إلى هللا فخض عيغ عمى كل مدمع :

ض عيغ عمى كل مدمع، ىشاؾ دعػة تعج فخض أييا األخػة؛ ىحه اآلية تعج دليبًل قصعيًا عمى أف الجعػة إلى هللا فخ 
كفاية، التبحخ، والتفخغ، والتعسق، وأف تستمظ األدلة التفريمية، وأف تدتصيع أف تخد عمى كل الذبيات، ىحه دعػة 
ىي فخض كفاية، إذا قاـ بيا البعس سقصت عغ الكل، ولكغ الجعػة التي ىي فخض عيغ في حجود ما تعمع ومغ 

، ألع يقل اإلماـ الذافعي: إف ىحه األشياء األربعة أركاف الشجاة، فمحلظ إف تخمفت واحجة تعخؼ تغصييا ىحه اآلية
 الشجاة ليدت محققة. 
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اِلَحاِت َوَتَػاَصْػا ِباْلَحقِّ ﴾  ﴿ إال الَِّحيَغ َءاَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ
أؼ يجب أف تعمع، ويجب أف تعسل بسا تعمع، 

ل وتجعػ، ويجب أف تجعػ إلى ما تعمع، تعمع وتعس
 فالجعػة في ىحه اآلية فخض عيغ عمى كل مدمع.

 مغ مبلمح الحجيث الذخيف: 

 )) بمغػا عشي ولػ آية ((
 ] أخخجو البخارؼ والتخمحؼ عغ ابغ عسخو [

لػ أف كل مدمع استسع في خصبة جسعة إلى حقيقة 
ناصعة تأثخ بيا، ونقميا إلى مغ حػلو، نقميا إلى 

 و، إلى أصجقائو لكشا بحاؿ غيخ ىحا الحاؿ. أسختو، إلى زمبلئو، إلى جيخان

ْبِخ ﴾ اِلَحاِت َوَتَػاَصْػا ِباْلَحقِّ َوَتَػاَصْػا ِبالرَّ  ﴿ ِإالَّ الَِّحيَغ َءاَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ
 لكغ الجعػة التي ىي فخض عيغ تغصى بآية ثانية لعميا أكثخ وضػحًا، قاؿ تعالى: 

 َّللاَِّ َعَمى َبِريَخٍة َأَنا َوَمِغ اتََّبَعِشي َوُسْبَحاَف َّللاَِّ َوَما َأَنا ِمَغ اْلُسْذِخِكيَغ﴾﴿ُقْل َىِحِه َسِبيِمي َأْدُعػ ِإَلى 
 [178]سػرة يػسف :

فالحؼ ال يجعػ عمى بريخة ليذ متبعًا لخسػؿ هللا، مغ لػاـز اتباع رسػؿ هللا أف يجعػ إلى هللا عمى بريخة، وقج 
عػة بالجليل والتعميل، والجعػة التي ال تخقى إلى مدتػػ األدلة والتعميبلت فدخ بعس العمساء البريخة بأنيا الج
 السشصقية ال تكػف دعػة ناجحة 

اِلَحاِت َوَتَػاَصْػا ِباْلَحقِّ ﴾  ﴿ ِإالَّ الَِّحيَغ َءاَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ

 السعخكة بيغ الحق و الباشل معخكة أزلية أبجية :

كة أزلية أبجية، ولكي يجفع السؤمغ ثسغ قخاره اإليساني، وليشاؿ في اآلخخة مختبة لكغ ألف معخكة الحق والباشل معخ 
 عالية عشج هللا بدبب ىحا القخار، كانت ىحه السعخكة بيغ الحق والباشل.
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ترػروا أييا األخػة لػ أف هللا خمق الكفار في قارة والسؤمشيغ في قارة، لسا كاف ىشاؾ معارؾ، وال مشاوشات، وال 
  عجواف، وال كيج، ألغيت الجشة. فتػح، وال

ْنَتَرَخ ِمْشُيْع َوَلِكْغ ِلَيْبُمَػ َبْعَزُكْع ِبَبْعٍس﴾ ُ اَل  ﴿َوَلْػ َيَذاُء َّللاَّ
 [4]سػرة دمحم: 

إذًا ألف ىشاؾ معخكة أزلية أبجية في الحياة، ىحه معخكة مدتسخة مغ آدـ إلى يـػ القيامة، وأؼ شيء يجىذكع في 
 جرج تحت عشػاف ىحه السعخكة األزلية األبجية السدتسخة بيغ الحق والباشل، لحلظ قاؿ تعالى: الكيج لمسدمسيغ إنو يش

ْنِذ َواْلِجغِّ ُيػِحي َبْعُزُيْع ِإَلى َبْعٍس ُزْخُخَؼ اْلَقػْ  ِؿ ُغُخورًا َوَلْػ َشاَء َربَُّظ ﴿َوَكَحِلَظ َجَعْمَشا ِلُكلِّ َنِبيٍّ َعُجّوًا َشَياِشيَغ اإلِْ
 َيْقَتِخُفػا َما ُىْع ُمْقَتِخُفػَف﴾ُه َفَحْرُىْع َوَما َيْفَتُخوَف * َوِلَتْرَغى ِإَلْيِو َأْفِئَجُة الَِّحيَغ اَل ُيْؤِمُشػَف ِباآْلَِخَخِة َوِلَيْخَضْػُه َولِ َما َفَعُمػ 

 [113-112]سػرة األنعاـ :

يو الدبلـ في السشاجاة قاؿ: يا ربي فقزية العجاوة ال بج مشيا، بل إنو قج ورد في بعس اآلثار أف سيجنا مػسى عم
ال تبقي لي عجوًا، فقاؿ هللا لو: يا مػسى ىحه ليدت لي، أليذ ىشاؾ أعجاء هلل عد وجل؟ إذًا معخكة الحق والباشل 

 معخكة أزلية أبجية.

 سػرة العرخ أبمغ دليل عمى إدارة الػقت :

 لحلظ: 

ْبِخ ﴾  ﴿ َوَتَػاَصْػا ِباْلَحقِّ َوَتَػاَصْػا ِبالرَّ
 يجب أف تربخ عمى شمب العمع، ويجب أف تربخ عمى العسل بالعمع، ويجب أف تربخ عمى الجعػة إلى العمع 

ْبِخ ﴾ اِلَحاِت َوَتَػاَصْػا ِباْلَحقِّ َوَتَػاَصْػا ِبالرَّ  ﴿ ِإالَّ الَِّحيَغ َءاَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ
عمع، ويجب أف تربخ عمى شمب العمع، وعمى يجب أف تعمع، ويجب أف تعسل بسا تعمع، ويجب أف تجعػ إلى ما ت

 تصبيق العمع، وعمى الجعػة إلى العمع.

 أييا األخػة الكخاـ؛ حيشسا نفعل ىحا نتبلفى الخدارة، ألغيت الخدارة: 

اِلَحاِت َوَتَػاَصْػا ِبا نَداَف َلِفي ُخْدٍخ * ِإالَّ الَِّحيَغ آَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ ْبِخ ﴾﴿ َواْلَعْرِخ * ِإفَّ اإلِْ  ْلَحقِّ َوَتَػاَصْػا ِبالرَّ
 [3-1] سػرة العرخ: 
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ىحه الدػرة القريخة ىي في حقيقتيا تعج أبمغ دليل عمى إدارة الػقت، أنت بزعة أياـ، كمسا انقزى يـػ انقزى 
بزع مشظ، ما مغ يـػ يشذق فجخه إال ويشادؼ يا بغ آدـ أنا خمق ججيج، وعمى عسمظ شييج، فتدود مشي فإني ال 

 إلى يـػ القيامة، إدارة الػقت مغصاة بيحه اآلية الكخيسة:  أعػد

 ﴿َأَفَسْغ َيْسِذي ُمِكّبًا َعَمى َوْجِيِو َأْىَجى َأمَّْغ َيْسِذي َسِػّيًا َعَمى ِصَخاٍط ُمْدَتِقيٍع﴾
 [22]سػرة السمظ: 

 العبلقة بيغ الػقت والساؿ :

والساؿ، البج مغ مثل، لػ أف إندانًا أصابو مخض، وليحا  أييا األخػة؛ اآلف ىشاؾ حقيقة دقيقة، العبلقة بيغ الػقت
السخض عبلج عغ شخيق عسمية جخاحية تكمفو ثسغ بيتو، ىشاؾ عسميات غالية الثسغ، تكمف ثسغ بيت اإلنداف، 
ىل تجج واحجًا يتخدد ثانية واحجة في بيع بيتو الػحيج الحؼ يسمكو ويدكشو مغ أجل أف يجخؼ عسمية جخاحية يتػىع 

ليا أنو يسج في عسخه بزع سشػات؟! ماذا يعشي أف يبيع اإلنداف بيتو الػحيج الحؼ يدكشو ليجخؼ بثسشو مغ خبل
عسمية جخاحية؟ يقع في وىسو أنيا تسج في عسخه بزع سشػات، ذلظ أنو مخكػز في أعساؽ اإلنداف أف الػقت أثسغ 

الساؿ، يبيع البيت الػحيج الحؼ يدكشو  مغ الساؿ، في فصختو، في السدمسات التي يشصػؼ عمييا، الػقت أثسغ مغ
 مغ أجل أف يجفع ثسشو مقابل عسمية جخاحية يتػىع أنيا تسج لو في عسخه بزع سشػات.

اآلف لػ إنداف جاء بسميػف ليخة وأحخقيا أمامشا، ماذا نحكع عمى عقمو؟ نحكع عميو بالدفو، إنداف يسدظ مميػف 
عميو بالدفو قػاًل واحجًا، إذا كاف قج ركب في أعساؽ اإلنداف أف دوالر ويحخقيع بالشار أماـ أعيغ الشاس يحكع 

الػقت أثسغ مغ الساؿ، ىحا الحؼ يسزي أوقاتًا بتػافو األعساؿ، بكبلـ فارغ، بسدمدبلت فارغة، أال يعج أشّج سفاىًا 
الػقت أثسغ شيء بخبكع؟! بالسقابل إذا كاف إتبلؼ الساؿ سفاىة أيسا سفاىة، فإتبلؼ الػقت ىػ سفاىة أشّج، لحلظ 
 تسمكو، الػقت رأس مالظ، الػقت ىػ أنت، الػقت وعاء عسمظ، الػقت وعاء عبادتظ، ىحا ىػ الػقت.

 عػامل اإلنجاز :

أييا األخػة الكخاـ؛ رجاؿ االقتراد يحجدوف عػامل اإلنجاز، قالػا: السػاد، والسعمػمات، واألفخاد، والػقت، ما مغ 
ػامل، يحتاج إلى مػاد، ويحتاج إلى معمػمات في ترشيع ىحه السػاد، ويحتاج مذخوع يسكغ أف يحقق إال بيحه الع

إلى ماؿ ليشفق عمى ىحه السؤسدات، ويحتاج إلى وقت، ولػ ألغي الػقت ألغي كل شيء، ألف الػقت وعاء 
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تحريل السػاد، ووعاء ترشيعيا، ووعاء الخبخات، ووعاء كل شيء، فإذا كاف الػقت أحج العشاصخ مبجئيًا ىػ 
أصل كل ىحه العشاصخ، لكغ الحقيقة السؤلسة والسؤسفة إلى أبعج الحجود أنو ما مغ شيء في العالع الثالث أو في 
الببلد الستخمفة أكثخ ىجرًا وأقل استثسارًا مغ الػقت، ىجر الػقت في العالع الثالث شيء يؤلع ألسًا ال حجود لو، وقت 

لحلظ إذا سألت عغ صفات األذكياء السػفقيغ، أو عغ صفات  اإلنداف رخيز، وىحا الػقت أيزًا ييجر ببل ثسغ،
الشاجحيغ في الحياة ىػ إدارتيع لمػقت، و مغ لع يحدغ إدارة الػقت عميو أف يجيخ نفدو، ىشاؾ خمل كبيخ في 
شخريتو، فإف لع تكغ صالحًا إلدارة وقتظ ابحث عغ إدارة لشفدظ، ابحث عغ مشصمقاتظ الشطخية، عغ سّخ 

 جػدؾ.وجػدؾ وغاية و 

الػقت ال يعػض، والػقت ال يخجع، ما مزى فات، 
والسؤمل غيب، ولظ الداعة التي أنت فييا، أنت 
بيغ يـػ مفقػد، ىػ الساضي، ويـػ مذيػد، ويـػ 
مػرود، ويـػ مػعػد، ويـػ مسجود، وأخصخ ىحه 
األياـ الخسدة ىػ اليـػ السذيػد، ىحا اليـػ 

دمة، السفقػد؛ السذيػد لو عبلقة باألياـ الثبلثة القا
ىػ الساضي وال ججوػ مغ الحجيث فيو إشبلقًا، ما 
مزى فات، والسؤمل غيب، والحؼ سيأتي غيب، 
ولظ الداعة التي أنت فييا، ال تسمظ إال ىحه الداعة، فإما أف تشتفع بيا فأنت مغ السػفقيغ، أو أف تيجرىا ىجرًا 

 فأنت مغ السحبصيغ.

وال يعػض، وال يخجع، ولكغ يتػىع الشاس أف ىحا الػقت يصػؿ ويقرخ، يصػؿ أييا األخػة الكخاـ؛ الػقت ال يجسع، 
ويقرخ نفديًا، أؼ دقيقة األلع ساعة، وساعة المحة دقيقة، ىحا مشعكدو الشفدي فقط، أما الػقت فثابت ال يتبجؿ وال 

بيغ الجسيع، العباقخة يتغيخ، فالحيغ نجحػا في الحياة وتفػقػا فييا معيع وقت كسا تسمظ أنت، الػقت قاسع مذتخؾ 
، وىحا العاـ، وىحا العسخ، فالػقت ال يتبجؿ، وال يتغيخ، وال يصػؿ، وال  يسمكػف ىحه الداعة، ويسمكػف ىحا اليـػ

 يقرخ، الػقت يسذي سيخًا مشتطسًا لكل الشاس، فإما أف ندتغمو، وإما أف ندتيمكو.
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ل والشيار يعسبلف فيظ فاعسل فييسا، أؼ أقػػ دليل لحلظ يقػؿ سيجنا عسخ بغ عبج العديد كمسة رائعة ججًا: المي
عمى ذلظ أنظ إذا نطخت إلى صػرة قبل عذخيغ عامًا مبلمح الػجو غيخ ىحه السبلمح الحالية، ىحا مغ فعل الميل 
والشيار، الميل والشيار يعسبلف فيظ فأنت كيف تخد عمى عسميسا فيظ؟ اعسل فييسا األعساؿ الرالحة، لحلظ قاؿ 

 ة والدبلـ: عميو الربل

 )) بادروا باألعساؿ الرالحة فساذا يشتطخ أحجكع مغ الجنيا؟ ((
 ]الحاكع عغ أبي ىخيخة [

 قزية السػت مغ أخصخ مػضػعات اإلنداف :

اآلف السدتقبل ماذا يخبئ؟ بكبلـ صخيح وقج يكػف مدعجًا، ألف الحقيقة السخة أفزل ألف مخة مغ الػىع السخيح، 
ـ في السدتقبل كاليـػ الحؼ مزى مغ دوف تصػرات إشبلقًا؟ إذًا كيف نغادر الجنيا؟ ال ىل يسكغ أف أستيقع كل يػ 

بج مغ يـػ ندتيقع عمى شارغ في صحتشا، فإذا كاف ىحا السخض بػابة الخخوج يتفاقع إلى أف يشتيي بالػفاة، فمحلظ 
لي، أؼ أنت انطخ إذا قزية السػت مغ أخصخ مػضػعات اإلنداف، ألف السػت نياية الػقت، نحغ في عّج تشاز 

 27 - 37 - 47 - 57 - 67 - 77 - 87 -97أردت أف تدافخ إلى بمج فخضًا إلى شخابمذ المػحات دائسًا: 
، شخابمذ تخحب بكع، ىحا ىػ العج التشازلي، ويشبغي أف نعج أعسارنا عجًا تشازليًا، يشبغي أف ندأؿ مغ 5 -17 –

 حيغ آلخخ كع بقي لشا؟

نسػذجية ألنشي عانييا، كشت مخة مجرسًا في ثانػية وقج نذأ وقت فخاغ معيغ، وال أستصيع أنا أروؼ قرة الحقيقة 
أف أغادر وأف أعػد لداعة واحجة، قمت: أمزي ىحا الػقت عشج مجيخ الثانػية، فخحب بي، وجاء بزيافة، وحجثشي 

بلني، ويبقى خسذ سشػات، عغ مذاريعو لمسدتقبل، وهللا حجثشي عغ عذخيغ عامًا قادمة، سيدافخ إلى السكاف الف
وال يعػد إلى الذاـ، يسزي الريف األوؿ في فخندا، والريف الثاني في إيصاليا، والثالث في بخيصانيا، والخابع 
في إسبانيا، يخػ ىحه الببلد ومتاحفيا، وثقافتيا، وأسػاقيا، وجامعاتيا، ويعػد بعج ىحه الدشػات إلى بمجه إلى الذاـ، 

غ وضيفتو، ويشذئ عسبًل تجاريًا لصيفًا، يبيع فيو التحف وال عبلقة ليا بالتسػيغ والتدعيخ وما ويقجـ شمبًا لمتقاعج م
إلى ذلظ، وتابع األمخ ثع يدوج أبشاءه، ثع يجعل ىحا السحل مشتجػ فكخيًا، ىكحا يقػؿ، ومزت الداعة وخخجت 

إلى البيت، ومداًء ندلت إلى  مغ عشجه، ودعشي بكل تخحاب، وذىبت إلى الرف، وألقيت الداعة األخيخة، وعجت
مخكد السجيشة، عشجؼ ساعات تجريذ أردت أف أعػد إلى البيت ماشيًا فإذا نعػتو عمى الججراف في اليـػ نفدو، 
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لحلظ قالػا: مغ عّج غجًا مغ أجمو فقج أساء صحبة السػت، لسجخد أف تقػؿ: غجًا أفعل كحا، أنت ال تعخؼ ما ىػ 
 قبخ صشجوؽ العسل، فمحلظ االستعجاد لمسػت مغ الجيغ، يقػؿ عميو الربلة والدبلـ: السػت، السػت يأتي بغتًة، وال

 )) بادروا باألعساؿ الرالحة فساذا يشتطخ أحجكع مغ الجنيا؟ ((
 ]الحاكع عغ أبي ىخيخة [

 اآلف السدتقبل ماذا يخبئ لو ؟ أؼ إنداف. 

ُمْشِديًا، أو َمَخضًا ُمْفِدجًا، أو َىَخمًا ُمَقيِّجًا، أو َمْػتًا ُمْجِيدًا ؛  ))ما يشتطخ أحجكع مغ الجنيا إال ِغَشًى ُمْصِغيًا، أو َفْقخاً 
اَعُة والداعة أدىى وَأَمّخ ((  أو الججاؿ، فالججاؿ شخُّ غاِئٍب ُيْشَتَطخ؛ أو الدَّ

 ]الحاكع عغ أبي ىخيخة [

 اإلنداف إذا تػقع الستػقع يشجػ مغ الستػقع. 

 :إدارة الػقت أف تعير السدتقبل 

 لحلظ قاؿ تعالى: 
 ﴿َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا ُقػا َأْنُفَدُكْع َوَأْىِميُكْع َنارًا َوُقػُدَىا الشَّاُس َواْلِحَجاَرُة﴾

 [6]سػرة التحخيع : 

 ﴿الَِّحي َخَمَق اْلَسْػَت َواْلَحَياَة ﴾
 [ 2]سػرة السمظ : 

ج وال تحرى، لكغ إذا جاءت ساعة السشية أمامظ خياراف لساذا بجأ بالسػت؟ أنت حيشسا تػلج أمامظ خيارات ال تع
ال ثالث ليسا، فػ الحؼ نفذ دمحم بيجه ما بعج الجنيا مغ دار إال الجشة أو الشار، أماـ السػت خياراف فقط، فإما أف 

 تكػف مغ سعجاء اآلخخة أو مغ أشقياء اآلخخة. 

 ْع َوَأْىِميِيْع َيْػـَ اْلِقَياَمِة﴾﴿ُقْل ِإفَّ اْلَخاِسِخيَغ الَِّحيَغ َخِدُخوا َأْنُفَديُ 
 [15]سػرة الدمخ : 

إذًا أييا األخػة؛ إدارة الػقت أف تعير السدتقبل، إدارة الػقت أف تعج لداعة مغادرة الجنيا، ما مغ إنداف أعقل مغ 
بكي وحجه، الحؼ يعج ليحه الداعة التي ال بج مشيا، اإلنداف أييا األخػة حيشسا يػلج كل مغ حػلو يزحظ، لكشو ي

 بعج الػالدة الػليج يبكي، فإذا وافتو السشية كل مغ حػلو يبكي، فإذا كاف بصبًل يزحظ وحجه. 
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 ﴿ِقيَل اْدُخِل اْلَجشََّة َقاَؿ َيا َلْيَت َقْػِمي َيْعَمُسػَف﴾
 [26]سػرة يذ :

والشجاح الحقيقي،  إذا كاف بصبًل يزحظ وحجه، معشى ذلظ أنو إذا أدار الػقت إدارة ذكية مػفقة يزحظ وحجه،
 والفبلح الحقيقي أف تدحدح عغ الشار.

 العمع و العسل قيستاف معتسجتاف في القخآف لتقييع اإلنداف :

أخػتشا الكخاـ؛ نحغ نعير قيسًا مدتشبصة مغ حخكة الحياة، نقجر القػؼ، نقجر الغشي، نقجر الحكي، يمفت نطخنا 
 غيخىا، قاؿ:  الجسيل، لكغ القخآف ذكخ قيسًا اعتجىا ولع يعتسج

 ﴿َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ِمسَّا َعِسُمػا﴾
 [132]سػرة األنعاـ : 

 أؼ حجسظ عشج هللا بحجع عسمظ الرالح فقط، وذكخ قيسًا أخخػ: 

ُ ِبَسا َتْعَسُمػَف َخِبيٌخ﴾ ُ الَِّحيَغ َآَمُشػا ِمْشُكْع َوالَِّحيَغ ُأوُتػا اْلِعْمَع َدَرَجاٍت َوَّللاَّ  ﴿َيْخَفِع َّللاَّ
 [11رة السجادلة :]سػ 

فقيستاف في القخآف معتسجتاف بتقييع اإلنداف؛ العمع والعسل، وال يػجج قيسة ثالثة، لحلظ يخوػ أف أحج التابعيغ كاف 
قريخ القامة، أسسخ المػف، أحشف الخجل، غائخ العيشيغ، ناتئ الػجشتيغ، مائل الحقغ، ليذ شيء مغ قبح السشطخ 

ذلظ سيج قػمو، إذا غزب غزَب لغزبتو مئة سيف ال يدألػنو فيسا إال وىػ آخح مشو بشريب، وكاف مع 
غزب، وكاف إذا عمع أف الساء يفدج مخوءتو ما شخبو، كاف في حزخة معاوية سألو تكمع يا أحشف عغ يديج؟ فقاؿ 
 كمسة رائعة قاؿ: أخاؼ هللا إف كحبت، وأخافكع إف صجقت، فكاف تمسيحًا أبمغ مغ ترخيح، وكاف سيج قػمو، فشحغ
حيشسا نعتسج قيع القخآف نقجر العمع والعسل، ونمغي ىحه القيع األخخػ التي ىي شائعة بيغ الشاس، بل إف اإلنداف 

 حيشسا يعتسج مقاييذ الفػز في القخآف يكػف قج أحدغ إدارة الػقت، قاؿ تعالى: 

ْنَيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُخوِر﴾﴿َفَسْغ ُزْحِدَح َعِغ الشَّاِر َوُأْدِخَل اْلَجشََّة َفَقْج َفاَز َوَما اْلَحيَ   اُة الجُّ
 [185]سػرة آؿ عسخاف :

لكغ لػ شققت عمى صجور الشاس اآلف ما ىػ الفػز؟ أف تسمظ دخبًل كبيخًا ججًا، أف تسمظ بيتًا فخسًا ججًا، أف تسمظ 
الفػز أف مكانة قػية ججًا، أف يكػف الشاس في خجمتظ، ىحا فػز في مقياس األرض، ولكغ في مقياس الدساء 

 تدحدح عغ الشار، وأف تجخل الجشة. 
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 ﴿َوَمْغ ُيِصِع َّللاََّ َوَرُسػَلُو َفَقْج َفاَز َفْػزًا َعِطيسًا﴾
 [71]سػرة األحداب :

فصاعة هللا ىي الفػز، وأقػؿ دائسًا: مدتحيل وألف ألف مدتحيل أف تصيعو وتخدخ، ومدتحيل وألف ألف مدتحيل 
 حؿ مغ واليت، وال يعد مغ عاديت.أف تعريو وتخبح، سبحانظ إنو ال ي

 الػقت نعسة كبيخة و مدؤولية عطيسة :

 أييا األخػة؛ الػقت نعسة، نعسة كبيخة، بل إف العمساء الحيغ فدخوا قػلو تعالى: 

ػَف * َكبلَّ َلْػ َتْعَمُسػَف ِعْمَع ﴿َأْلَياُكُع التََّكاُثُخ * َحتَّى ُزْرُتُع اْلَسَقاِبَخ * َكبلَّ َسْػَؼ َتْعَمُسػَف * ُثعَّ َكبلَّ َسْػَؼ َتْعَمسُ 
 ﴾اْلَيِقيِغ * َلَتَخُوفَّ اْلَجِحيَع * ُثعَّ َلَتَخُونََّيا َعْيَغ اْلَيِقيِغ * ُثعَّ َلُتْدَأُلغَّ َيْػَمِئٍح َعِغ الشَِّعيعِ 

 [8-1]سػرة التكاثخ :

ة أـ في معرية؟ ىل أنفقتو في مغ الشعيع الػقت، وقت الفخاغ، ماذا فعمت بو؟ كيف أنفقتو؟ ىل أنفقتو في شاع
 عسل صالح أـ في متعة؟ كيف أنفقتو؟ وىحه الدػرة أيزًا 

 ﴿ َأْلَياُكُع التََّكاُثُخ ﴾
 ألياكع الجسع، الجسع ثع تفاجؤوف بالسػت، كالحؼ حجثتكع عشو 

 ﴿َأْلَياُكُع التََّكاُثُخ * َحتَّى ُزْرُتُع اْلَسَقاِبَخ * َكبلَّ َسْػَؼ َتْعَمُسػَف ﴾
 يج، أؼ أنت اآلف ال تعمع، لكغ سػؼ تعمع. تيج

 ﴿ ُثعَّ َكبلَّ َسْػَؼ َتْعَمُسػَف ﴾
 مخة عشج السػت، ومخًة يـػ القيامة 

 ﴿ َكبلَّ َلْػ َتْعَمُسػَف ِعْمَع اْلَيِقيِغ * َلَتَخُوفَّ اْلَجِحيَع﴾
ل، لكغ يشتيي ىحا الصخيق أؼ إنداف يخكب مخكبة في شخيق مشحجر انحجارًا شجيجًا، والشديع عميل، والسشطخ جسي

 بسشعصف بداوية قائسة، ثع اكتذف أف السكبح قج تعصل يقػؿ: ىمكشا. 

 ﴿ َلْػ َتْعَمُسػَف ِعْمَع اْلَيِقيِغ * َلَتَخُوفَّ اْلَجِحيَع ﴾
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لػ يعمع ىحا اإلنداف الذارد، ىحا اإلنداف التائو، 
 ىحا اإلنداف العاصي ماذا يشتطخه أليقغ بالجحيع، 

َلْػ َتْعَمُسػَف ِعْمَع اْلَيِقيِغ * َلَتَخُوفَّ اْلَجِحيَع * ﴿ َكبلَّ 
ُثعَّ َلَتَخُونََّيا َعْيَغ اْلَيِقيِغ * ُثعَّ َلُتْدَأُلغَّ َيْػَمِئٍح َعِغ 

 الشَِّعيِع﴾
بشػد الشعيع الكفاية والرحة ووقت الفخاغ، لحلظ قاؿ 

 عميو الربلة والدبلـ: 

 س: الرحة، والفخاغ (()) نعستاف مغبػف فييسا كثيخ مغ الشا
 ]البخارؼ والتخمحؼ وابغ ماجة عغ ابغ عباس [

بل إف سقخاط يقػؿ: ال يعج اإلنداف إندانًا إال إذا كاف عشجه وقت فخاغ، وقت العسل مغ أجل أف تكدب الساؿ، 
لػقت كيف لكغ الػقت الحؼ يؤكج إندانيتظ، يؤكج اتجاىظ، وقت الفخاغ، لحلظ الشاس يتسايدوف بػقت الفخاغ، ىحا ا

تسزيو؟ وما مغ مريبة ألست بالعالع الثالث كسريبة الغدو الفكخؼ، الشاس جالدػف وراء الذاشة، يتمقػف بصخيقة 
سمبية ال يحققػف شيئًا، يتابعػف مذكبلت مػىػمة أو مسثمة تسثيبًل، فيزيف اإلنداف إلى مذكبلتو الحقيقية 

 مذكبلت السدمدبلت: 

 َيِقيِغ * َلَتَخُوفَّ اْلَجِحيَع * ُثعَّ َلَتَخُونََّيا َعْيَغ اْلَيِقيِغ * ُثعَّ َلُتْدَأُلغَّ َيْػَمِئٍح َعِغ الشَِّعيِع﴾﴿ َلْػ َتْعَمُسػَف ِعْمَع الْ 
 الػقت أييا األخػة مدؤولية: 

ـَ َيْػـَ الِقَياَمِة ِمْغ ِعْشِج َرّبو َحّتى ُيْدَأَؿ عغ َخْسٍذ: عغ ُعْسخِهِ  ـَ ابِغ آَد ِفيَسا َأْفَشاُه، وعغ َشَباِبِو ِفيَسا  ))ال َتُدوُؿ َقَج
 َأْببَلُه، َوعغ َماِلِو ِمْغ َأْيَغ اْكَتَدَبُو َوِفيَسا َأْنَفَقُو، َوَماَذا َعِسَل ِفيَسا َعِمَع((

 ]بغ مدعػد عغ أبي ذر وعغ أبي سعيج [

مغ حيشسا تػافيو السشية ال أنت مدؤوؿ، وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ ىحه الثانية التي تسخ تدأؿ عشيا، بل حتى السؤ 
يشجـ إال عمى ساعة مخت لع يحكخ هللا فييا، فبسا أف الػقت نعسة مدؤوؿ عشو، ماذا فعمت في ىحا الػقت؟ لحلظ 

 الشبي عميو الربلة والدبلـ أقدع هللا بعسخه الثسيغ، قاؿ: 

 ﴿َلَعْسُخَؾ ِإنَُّيْع َلِفي َسْكَخِتِيْع َيْعَسُيػَف﴾
 [72]سػرة الحجخ :
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 عسار ال تقاس بأزمانيا بل باإلنجازات التي فييا :األ

الحقيقة أييا األخػة األعسار ال تقاس بأزمانيا، تقاس باإلنجازات التي فييا، اآلف تجج اإلماـ الذافعي عاش دوف 
خيخىا  الخسديغ، تخؾ كتبًا ال يعمع خيخىا إال هللا، اإلماـ الشػوؼ عاش تدعًا و أربعيغ سشة أيزًا تخؾ كتبًا ال يعمع

إال هللا، فاإلنداف حيشسا يجيخ وقتو يجخؼ هللا الخيخ عمى يجيو، إدارة الػقت أخصخ شيء في حياة اإلنداف، لػ 
 حدبت األوقات الزائعة والسيجورة والتي كانت في شيء تافو ألدركت قيسة الػقت.

سبحاف هللا! لػ أف الػقت يذتخػ مغ أحج العمساء الكبار في الذاـ مّخ أماـ مقيى رأػ أناسًا يمعبػف الشخد قاؿ: يا 
ىؤالء الشتخيشاه مشيع، ألف اإلنداف حيشسا يعخؼ هللا ويدعى إلى الجشة أثسغ شيء ىػ الػقت، لحلظ يتسشى أف 
 يكػف الشيار خسديغ ساعة، أف يكػف العاـ عذخيغ شيخًا مثبًل، الػقت شيء ثسيغ ججًا، لكغ التافييغ وقتيع تافو. 

 َيْػـَ اْلِقَياَمِة َوْزنًا﴾ ﴿َفبَل ُنِقيُع َلُيعْ 
 [175]سػرة الكيف :

 فالػقت مدؤولية، والػقت أييا األخػة لو أىسية كبيخة، لحلظ قاؿ عميو الربلة والدبلـ في الحجيث الجامع السانع: 

))اغتشع خسدًا قبل خسذ: حياتظ قبل مػتظ، وصحتظ قبل سقسظ، وفخاغظ قبل شغمظ، وشبابظ قبل ىخمظ، 
 خؾ((وغشاؾ قبل فق

 ]لحاكع والبييقي عغ ابغ عباس أحسج في مدشجه عغ عسخو بغ ميسػف [

 وىحا مغ إدارة الػقت.

كمسة إدارة الػقت كمسة حجيثة، لكغ كل ىحه اآليات؛ ألياكع التكاثخ، والعرخ، وىحه األحاديث كميا عغ الػقت، 
 اإلنداف بزعة أياـ. 

سقسظ، وفخاغظ قبل شغمظ، وشبابظ قبل ىخمظ،  ))اغتشع خسدًا قبل خسذ: حياتظ قبل مػتظ، وصحتظ قبل
 وغشاؾ قبل فقخؾ((

 ]لحاكع والبييقي عغ ابغ عباس أحسج في مدشجه عغ عسخو بغ ميسػف [
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 قيسة الػقت ال تعخؼ إال عشج السػت :

 بل إف الشبي عميو الربلة والدبلـ في حجيث رائع ججًا يقػؿ: 

 تصاع أال يقػـ حتى يغخسيا فميفعل(())إذا قامت الداعة وبيج أحجكع فديمة فِف اس
 ] رواه ىذاـ بغ زيج عغ أنذ بغ مالظ [

 ألف الػقت ثسيغ ججًا، ال يعخؼ قيسة الػقت إال عشج السػت. 

 ﴿ َربِّ اْرِجُعػِف * َلَعمِّي َأْعَسُل َصاِلًحا ِفيَسا َتَخْكُت ﴾
 [177-99] سػرة السؤمشػف: 

 يقػؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 يفتاف مسا تحقخوف وتشفمػف يديجىسا ىحا في عسمو أحب إليو مغ بقية دنياكع(()) ركعتاف خف
 ]ابغ السبارؾ عغ أبي ىخيخة [

شخز يسمظ أضخع شخكة بالعالع، صاحب ىحا القبخ إلى ركعتيغ مسا تحقخوف مغ تشفمكع خيخ لو مغ كل دنياكع، 
وافتو السشية يتسشى دقيقة يعبج هللا فييا، يتسشى  نحغ اآلف نعير، والقمب يشبس، وفي العسخ بقية، لكغ لػ أف إنداناً 

دقيقة يرمي فييا، يتسشى دقيقة يقجـ خجمة إلنداف لػجو هللا عد وجل، لكغ الػقت يسزي ىكحا، فيحا الػقت 
 نذعخ بقيستو عشج السػت: 

ْمُت ِلَحَياِتي * َفَيْػَمِئٍح اَل ُيَعحُِّب َعَحاَبُو َأَحجٌ   ﴾﴿َيُقػُؿ َيا َلْيَتِشي َقجَّ
 [25-24] سػرة الفجخ:

ُسػِؿ َسِبيبًل﴾  ﴿َيا َلْيَتِشي اتََّخْحُت َمَع الخَّ
 [27]سػرة الفخقاف : 

 ﴿َلْيَتِشي َلْع َأتَِّخْح ُفبَلنًا َخِميبًل﴾
 [28] سػرة الفخقاف :

 اآليات إذا جسعت حػؿ حالة الشجـ التي تدحق اإلنداف عشج السػت تؤكج قيسة الػقت، هللا عد وجل يقػؿ: 

 َوِلُكلٍّ ِوْجَيٌة ُىَػ ُمَػلِّيَيا ﴾﴿
 [ 148]سػرة البقخة : 
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 أنت مخيخ، أواًل في عسخؾ بقية، والقمب يشبس، وتعير استيقطت، سسح لو أف تعير يسًا ججيجًا: 

 ﴿َوِلُكلٍّ ِوْجَيٌة ُىَػ ُمَػلِّيَيا َفاْسَتِبُقػا اْلَخْيَخاِت﴾
 [ 148] سػرة البقخة : 

 يار نعسة كبخػ ال تعجليا. أؼ ىحه الحخية في االخت

 ﴿َوِلُكلٍّ ِوْجَيٌة ُىَػ ُمَػلِّيَيا َفاْسَتِبُقػا اْلَخْيَخاِت﴾
 [ 148] سػرة البقخة : 

 مغ الشعع الكبخى نعستا الحياة و االختيار :

 اآلف: 
 ﴿َأْيَغ َما َتُكػُنػا ﴾

 [ 148] سػرة البقخة: 

 في أؼ مكاف كشتع، وفي أؼ مكانة كشتع: 

ُ َجِسيعًا ِإفَّ َّللاََّ َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِجيٌخ﴾﴿َيْأِت ِبكُ   ُع َّللاَّ
 [148] سػرة البقخة :

أؼ ىحه الشعسة الكبخػ نعسة الحياة ونعسة االختيار فخصة ال تعػض، سػؼ تشتيي ىحه الشعسة، متى؟ عشج 
 السػت. 

ُ َجِسيًعا ﴾﴿َوِلُكلٍّ ِوْجَيٌة ُىَػ ُمَػلِّيَيا َفاْسَتِبُقػا اْلَخْيَخاِت َأْيَغ مَ   ا َتُكػُنػا َيْأِت ِبُكُع َّللاَّ
 [ 148]سػرة البقخة : 

أخػتشا الكخاـ؛ الشبي عميو الربلة والدبلـ أرسل أحج الرحابة الكخاـ قائجًا لجير ىػ زيج بغ ثابت، فإف قتل 
ية وقاتل بيا فجعفخ بغ أبي شالب، فإف قتل فعبج هللا بغ رواحة، ىحه السعخكة معخكة مؤتة، سيجنا زيج مدظ الخا

حتى قتل، فجاء دور سيجنا جعفخ أمدظ الخاية فقاتل بيا حتى قتل، جاء دور مغ؟ عبج هللا بغ رواحة فتخدد عذخ 
 ثػاف قاؿ: 
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 يا نفذ إال تقتمي تسػتػػػػػي ىحا حساـ السػت قج صميت
 إف تفعمي فعميسػػػػػػػػا رضيت وإف تػليػػػػت فقج شػػػقيػػػػػػػػت

 *** 
 فقاتل بيا حتى قتل، ماذا قاؿ الشبي ألصحابو؟ قاؿ: وأمدظ الخاية 

))أخح الخاية أخػكع زيج فقاتل بيا حتى قتل، وإني 
ألرى مقامو في الجشة، ثع أخح الخاية أخػكع جعفخ 
فقاتل بيا حتى قتل وإني أراه يصيخ بجشاحيغ في 

ألنو قصعت يسيشو فأمدكيا بيداره فقصعت  -الجشة
ثع سكت الشبي  -تليداره فأمدكيا بعزجيو ثع ق

عميو الربلة والدبلـ، لسا سكت قمق الرحابة 
عمى أخييع الثالث عبج هللا بغ رواحة قالػا: ما 
فعل عبج هللا؟ فدكت الشبي بقجر تخدده قاؿ: ثع 
أخح الخاية أخػكع عبج هللا فقاتل بيا حتى قتل وإني ألرى في مقامو ازورارًا عغ صاحبيو، ىبط مقامو ألنو تخدد 

 نفدو(( في بحؿ
 ]مجسع الدوائج وقاؿ: أخخجو الصبخاني عغ رجل مغ الرحابة، وانطخ حمية األولياء والديخة الشبػية وتفديخ القخشبي[

اآلف نقػؿ لظ: تعاؿ واحزخ ىحا الجرس فقط فتتػانى، وتتكاسل، أؼ لتعمسػا الفخؽ بيغ الرحابة الكخاـ و بيششا، 
 قامو عشج هللا عد وجل.ألنو تخدد عذخ ثػاف فقط في بحؿ روحو ىبط م

أييا األخػة الكخاـ؛ الػقت الحؼ نسمكو نحغ يسمكو الشاجحػف، يسمكو الستفػقػف، فالػقت قاسع مذتخؾ بيششا جسيعًا، 
لكشيع أحدشػا إدارتو، وأخفقشا في إدارتو، وال أبالغ أنظ إف التقيت بسئة إنداف قج ال تجج واحجًا يحدغ إدارة الػقت، 

ف تدتغل كل دقيقة فيو، يسكغ أف تخصط لو، يسكغ أف تقـػ بأعساؿ كثيخة بػقت واحج، لكغ الػقت محجود يسكغ أ
 ىحا الحؼ يعير ىكحا ببل تخصيط وببل وعي يزيع وقتو سجػ.

 أسأؿ هللا لي ولكع التػفيق والشجاح وإلى األسئمة إذا شئتع.
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 أسئمة و أجػبة :

 ػ تػضيح مفيـػ إنفاؽ الػقت : 1

 ػضح لشا مفيـػ إنفاؽ الػقت إنفاقًا استيبلكيًا وإنفاقو إنفاقًا استثساريًا؟س: ىل باإلمكاف أف ت

، يأكل، ويذخب، ويشاـ، ويدسخ، ويدافخ، ويشغسذ في الستع  ج: اإلنفاؽ االستيبلكي كسا يفعل الشاس اليـػ
لشار سيل والذيػات ببل ضابط، وال قيسة، وال رادع، وال مشيج، وال ىجؼ، وال وسيمة، يعير ىكحا، إف عسل ا

بديػة، لكغ إنفاؽ الػقت إنفاؽ استثسارؼ يعمع ويعسل بسا يعمع، ويجعػ إلى ما يعمع، ويربخ عمى شمب العمع، 
وعمى تصبيقو، وعمى الجعػة إليو، يعسل لآلخخة، اآلف أؼ شيء يشتيي عشج السػت مغ الجنيا، عشجؾ بشاء فخع ججًا، 

مغ الجنيا، وأؼ شيء يجخل معظ في القبخ مغ اآلخخة، عشجؾ مدرعة فخسة ججًا، أؼ شيء يشتيي عشج السػت 
فأنت في أية لحطة يسكغ أف تقيع عسمظ، ىحا العسل يجخل معي في القبخ أـ يبقى في الجنيا؟ اإلنداف إذا شيعو 
أقخباؤه وصمػا إلى القبخ، قج يأتي الشاس إلى القبخ وضع في القبخ، ما الحؼ يشدؿ معو إلى القبخ؟ مخكبتو 

، بيتو الكبيخ الحؼ لو إشبللة رائعة؟! ال، زوجتو الجسيمة؟! ال، يجخل وحجه، لكغ شيئًا يجخل معو ىػ الفخسة؟! ال
 العسل الرالح.

يا قييذ إف لظ قخيشًا تجفغ معو وىػ حي، ويجفغ معظ وأنت ميت، فإف كاف كخيسًا أكخمظ، وإف كاف لئيسًا أسمسظ، 
 أال وىػ عسمظ.

 الػقت إنفاقًا استثساريًا.  لحلظ العسل الرالح وحجه ىػ إنفاؽ

 ﴿ َربِّ اْرِجُعػِف * َلَعمِّي َأْعَسُل َصاِلًحا ِفيَسا َتَخْكُت ﴾
 [177-99] سػرة السؤمشػف: 

اآلف اإلنداف حيشسا تأتيو السشية يا ربي حتى أبيع البزاعة، ال يقػليا، حتى أصب الدقف، ال يقػؿ ىحا أبجًا، 
 يقػؿ: 

 ي َأْعَسُل َصاِلًحا ِفيَسا َتَخْكُت ﴾﴿ َربِّ اْرِجُعػِف * َلَعمِّ 
 [177-99] سػرة السؤمشػف: 

 فمحلظ إنفاؽ الػقت إنفاقًا استثساريًا ىػ العسل الرالح، العمع والعسل والجعػة إلى هللا. 
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 ػ استخجاـ الػسائل الحجيثة في نذخ الجعػة : 2

مغ السجاالت العمسية، ىل بإمكانشا  س: إف التصػرات التي أثخت في التكشػلػجيا ىي اخترار الػقت في كثيخ
االستفادة مشيا؟ وكيف ذلظ في السجاؿ الجيشي؟ وىل يػازؼ مثبًل أخح الجيغ وتعاليسو عبخ األنتخنيت ألخح الجيغ 

 وتعميسو مغ العمساء؟

؟ ج: أنا مغ السؤمشيغ، وقج عخضت في ىحه القاعة في العاـ الساضي عبلقة األنتخنيت بالجعػة إلى هللا، تحكخوف 
سأقػؿ  -أنا مؤمغ أنو ال بج مغ أف ندتخجـ الػسائل الحجيثة في نذخ الجعػة، ألنو في الحقيقة الػسائل الحجيثة

رفعت الجقة إلى مئة درجة وخفزت الجيج إلى الرفخ، أؼ مسكغ أف تأخح مػضػعات كبيخة اآلف  -كبلمًا دقيقاً 
العرخ، الكسبيػتخ واألنتخنيت شبعًا فييسا أخصار عغ شخيق األنتخنيت، فاألنتخنيت مغ ال يدتخجمو ىػ أمي ىحا 

أيزًا، لكغ اإلنداف مخيخ، وأؼ شيء أمامظ سبلح ذو حجيغ، أؼ شيء أمامظ حيادؼ، يسكغ أف يػضف في 
الخيخ وفي الذخ، يسكغ أف يكػف سمسًا تخقى بو أو دركات تيػؼ بيا، لكغ السؤمغ يختار الجانب الخيخ، إذًا 

ندتخجميا، والحؼ ال يدتخجميا يكػف خارج العرخ، أنا بالسشاسبة والفزل هلل لي مػقع الػسائل الحجيثة يجب أف 
في األنتخنيت اآلف رواده أربعة عذخ ألفًا باألسبػع، صار فيو أحجث خسذ خصب، أحجث خسذ دروس تفديخ، 

لبمج بعيج،  أحجث خسذ دروس أحج، وفيو صػت، ولغة إنكميدية، وفتاوػ، وستػف ألف صفحة، وهللا حيشسا أسافخ
مخة كشت بديجني أميغ السكتبة رحّب بي تخحيبًا غيخ معقػؿ، إذا بو يأخح كل معمػماتو مغ مػقعي باألنتخنيت، 
 قمت: سبحاف هللا! أنا في دمذق واألخ في سيجني، في أقرى مكاف في الجنيا، ىحا ىػ األنتخنيت.

ة الفقيية، أما حجسيا فكبيخ ججًا، تدعة و ثبلثػف كشت في الكػيت قبل أسبػع قجمػا لي ىجية ثسيشة ججًا ،السػسػع
جدءًا، أتيت بيا إلى الذاـ وتجذست مؤونة نقميا، جئت إلى األنتخنيت فتحت مػقع وزارة األوقاؼ، مكتػب مخبع: 
السػسػعة الفقيية، ضغصت عمى ىحا السخبع األجداء كميا مػجػدة، ضغصت عمى أحج األجداء نقل إلى اليارد 

 اممو وىػ مزبػط بالذكل وممػف، بحث وشبع فشجمت عمى حسل ىحه السػسػعة.عشجؼ الجدء بك
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 خاتسة و تػديع :

نذكخ فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي لتكخمو بيحه السحاضخة الصيبة، والذكخ قميل شبعًا وىي كمسات مزيئة 
 نكػف إال كالدسكة األولى حتى ال تشيخ لشا أوقاتشا، ندأؿ هللا عد وجل أف يػفقشا لمعسل في ىحا السزسػف، وأال

 نرصاد، نذكخه جديل الذكخ.

 والحسج  رب العالسيغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



االستفادة مغ أوقات الفخاغ( :  2-2الفرل التاسع : الجرس )  Page 490 

 االستفادة مغ أوقات الفخاغ( :  2-2الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 ُمزل لو، الحسج هلل نحسجه، وندتعيغ بو، وندتخشجه، ونعػذ بو مغ شخور أنفدشا وسيئات أعسالشا، مغ ييجه هللا فبل
ومغ يزمل فمغ تجج لو وليًا مخشجًا، وأشيج أف ال إلو إال هللا وحجه ال شخيظ لو، إقخارًا بخبػبيتو، وإرغامًا لسغ جحج 
بو وكفخ، وأشيج أف سيجنا دمحمًا ملسو هيلع هللا ىلص رسػؿ هللا، سيج الخمق والبذخ، ما اترمت عيغ بشطخ، أو سسعت أذف بخبخ، 

 ارؾ عمى سيجنا دمحم، وعمى آلو وأصحابو، وعمى ذريتو، ومغ وااله، ومغ تبعو إلى يـػ الجيغ.الميع صلِّ وسمع وب
الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا، وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا، وارزقشا اتباعو، وأرنا الباشل باشبًل، وارزقشا 

 خمشا بخحستظ في عبادؾ الرالحيغ. اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأد

 االنتفاع مغ فخاغ العصمة الريفية:

أييا اإلخػة الكخاـ، مع قجـو العصمة الريفية سيكػف مػضػع ىحه الخصبة، إف شاء هللا، حػؿ شخيقة االنتفاع 
 بالفخاغ الشاجع عغ ىحه العصمة. 

 أىسية االنتفاع مغ الفخاغ:

ت ىػ رأس الػقت أثسغ شيء يسمكو اإلنداف، الػق
ماؿ اإلنداف الحقيقي، بل الػقت ىػ اإلنداف، إنظ 
بزعة أياـ، كمسا انقزى مشظ يـػ انقزى بعزظ، 
ونفدظ إف لع تذغميا بالخيخ شغمتظ بالذخ، وأخصخ 
شيء عمى اإلنداف وعمى الذاب خاصة ىػ الفخاغ، 
وقج مّخ بعس العمساء بأناس يمعبػف الشخد في 

 ! لػ أف الػقت بعس السقاىي، فقاؿ: يا سبحاف هللا
 ُيذتخػ مغ ىؤالء الشتخيشاه مشيع.
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ويا أييا اإلخػة الكخاـ، اإلنداف يذيخ بػقت الفخاغ، ويغجو شابًا بسمئو، فالسؤمغ يبقى شابًا إلى أف يسػت، ولػ مات 
حتى  في التدعيغ، سخ شبابو أف ىجفو كبيخ، أكبخ مغ وقتو، لحلظ انذغالو بالتقخب إلى هللا عد وجل يجعمو شاباً 

في التدعيغ، والحؼ خبل مغ رسالة، ومغ ىجؼ، يغجو شيخًا فانيًا حتى في األربعيغ، فحيشسا تسمظ رسالة، وتسمظ 
 ىجفًا ساميًا، ويكػف اليجؼ أكبخ مغ شسػحاتظ السادية، تغجو شابًا إلى آخخ أياـ حياتظ.

 نساذج مغ شخؽ االنتفاع مغ العصمة:

السػضػع فيو خػاشخ متشػعة حػؿ شخائح مختمفة مغ السجتسع، فالصبلب الحيغ أييا اإلخػة الكخاـ، الحقيقة أف ىحا 
 يجرسػف في السجارس، تكػف السػاد متشػعة، والقخاءة سخيعة، والسػاد قج تحبيا وقج ال تحبيا، لكشظ في ىحه العصمة:

 يسكغ أف تتعسق في مػضػع تحبو. 

 يسكغ أف تتقغ شيئًا أنت حخيز عميو.

 انظ بعس السيارات في الحاسب.يسكغ أف تعتشي بإتق

 يسكغ أف تخزع لجورة في المغة األجشبية.

 يسكغ أف تخزع لجورة في السحاسبة، إف كشت بحاجة إلى مثل ىحه الجورات.

 معظ وقت مستاز يسكغ أف تدتغمو في فخع، وفي مادة تحبيا، أو تشتطخ مشيا نفعًا كبيخًا.

جة، إتقاف العسل عمى جياز، إتقاف لغة، إتقاف تخجسة، إتقاف فالعصمة الريفية مشاسبة ميسة لتمبية ىحه الحا
 محاسبة، إتقاف اختراص، التعسق في بعس السػضػعات..

ىحا مكانو الصبيعي في الريف، فصبلب العمع يشبغي أف يزعػا بخنامجًا ليع، إْف في مصالعاتيع، أو في لقاءاتيع، 
 أو في خزػعيع لجورات في أياـ الريف. 

 الػقت ورفا ؽ الدػء: تححيخ مغ لرػص

أييا اإلخػة الكخاـ، أنا أقػؿ لكع ىحه الكمسة: اححر أييا الذاب مغ البصاليغ، مغ الستدكعيغ، مغ لرػص 
 األوقات، لحلظ يقػؿ بعزيع:
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" أعػذ باهلل مغ صحبة البصاليغ، رأيت خمقًا كثيخًا يجخوف معي فيسا اعتاده الشاس مغ كثخة الديارة، ويدسػف ذلظ 
 جمة "التخدد خ

يصمبػف الجمػس، ويجخوف األحاديث، وىحه األحاديث ال معشى ليا، وال تقجـ، وال تؤخخ، إف لع يتخمميا غيبة 
 ونسيسة، لحلظ يقػؿ ابغ الجػزؼ في صيج الخاشخ: 

" إف أنكخت عمييع وقعت وحذة بيشظ وبيشيع، وإف 
لػقت، فرخت أدفع ىحا المقاء تقبمتيع ضاع ا

 " جيجؼ
ع الجميل ييخب مغ لقاء البصاليغ أؼ أف ىحا العال

الفارغيغ الحيغ ال ىجؼ ليع، وال رسالة ليع، وال 
شيء ساميًا يحخصػف عميو، قاؿ: " فإذا ُغمبُت، 

 قرخت الكبلـ ألتعجل الفخاؽ " 

بلـ، ثع اختخع شيئًا رائعًا، صار يعّج أعسااًل يبجأ بيا حيغ يمتقي بيع، يشرخؼ عشيع بأعساؿ ال بج مشيا َكَبْخِؼ األق
وحـد الجفاتخ، فإف ىحه األشياء ال تحتاج إلى فكخ وحزػر قمب، لكغ تحتاج إلى جيج وإلى وقت، فكاف يييئ 
أعسااًل يعسميا ليشتفع مغ الػقت، فأنت حيشسا يأتيظ إنداف متدكع بصاؿ يجعي أنو يحبظ، يأنذ بالجمػس معظ، 

يغ يحخص عميو، يخيج أف يسزي الػقت معظ، ليذ عشجه ىجؼ، وال سؤاؿ، وال مػضػع، وال رسالة، وال شيء ثس
 فكغ مثل ابغ الجػزؼ، كاف يييئ أعسااًل ال تحتاج إلى فكخ، وال إلى حزػر قمب، يقـػ بيا أماميع كي يشرخفػا.

فمحلظ أييا اإلخػة الكخاـ، ثبت في عمع الشفذ، أف ستيغ بالسئة مغ قػة التأثيخ عمى الذباب ىي مغ رفقاء الدػء،  
تأثيخ بجءًا مغ الػالجيغ، إلى اإلخػة الكبار، إلى السجرسيغ، إلى الذيخ في السدجج، ال يديج في وأف مجسػع ال

مجسػعو عمى أربعيغ بالسئة، لحلظ أنا أقػؿ لكع أييا الذباب:أخصخ شيء في حياتكع رفيق الدػء، ربسا أودػ بكع 
 إلى الياوية. 

 

 



االستفادة مغ أوقات الفخاغ( :  2-2الفرل التاسع : الجرس )  Page 493 

 الجعػة الجعػية:

مثمة مسا يسكغ فعمو في الريف: ىشاؾ مشاشق بعيجة عغ السجف ال يػجج بيا أييا اإلخػة الكخاـ، أعصيكع بعس األ
عمساء، وال يػجج بيا دعػة إلى هللا، وال فييا نذاط ديشي، لػ أنظ دعػت بعس إخػانظ بأشخاؼ السجيشة إلى يـػ 
ى دورة، يسزػنو في دمذق فخضًا، أو في مجيشتظ، وأخحتيع إلى مدجج، أو إلى نجوة، أو إلى محاضخة، أو إل

 أشمعتيع، ىحا عسل عطيع، ألنو يشبغي أف تعمع أف أعطع عسل عمى اإلشبلؽ:

 ﴿ َوَمْغ َأْحَدُغ َقْػاًل ِمسَّْغ َدَعا ِإَلى َّللاَِّ َوَعِسَل َصاِلحًا َوَقاَؿ ِإنَِّشي ِمَغ اْلُسْدِمِسيَغ ﴾
 (33) سػرة فرمت: اآلية 

أف تجعػ إندانًا كي تأخح بيجه إلى هللا، ىحا عسل عطيع،  أنا يخصخ في بالي مرصمح ججيج، ىػ الجعػة الجعػية،
قج يكمفظ جيجًا ووقتًا، وقج يكمفظ مااًل، لكغ ىحا الحؼ يحتاج إلى عمع، ويحتاج إلى تػجيو، ويحتاج إلى أف تأخح 
بيجه في الريف، ىػ بعيج عشظ، لػ دعػتو في الريف مخة أو مختيغ، وأكخمتو، ودلمتو عمى أىل الحق، وأعختو 
شخيصًا، وأعختو كتابًا، أو نرحتو بمقاء مع عالع جميل، تكػف قج قجمت لو شيئًا ثسيشًا، ىحا جدء مغ نذاشظ في 

 الريف، أف تأخح بيج زمبلئظ ورفقائظ ومغ يمػذ بظ إلى هللا ورسػلو. 

 تفقج أحػاؿ األقخباء:

 العصمة مشاسبة لكي تتفقج أقخباءؾ، قاؿ تعالى:

 اأْلَْقَخِبيَغ ﴾﴿ َوَأْنِحْر َعِذيَخَتَظ 
 ( 214) سػرة الذعخاء: اآلية 

أوالد أختظ، أوالد أخيظ، أوالد خالتظ، أوالد عستظ، صغارًا، كبارًا، أف تجعػىع إلى البيت، أو إلى ندىة، أف 
تحجثيع، يسكغ أف تخط شخيقًا في الجعػة إلى هللا، وىحا أعطع عسل عمى اإلشبلؽ، لقػؿ الشبي عميو الربلة 

 والدبلـ:
 . فوهللِا ألف ييجَي هللا بَظ رجبًل واحجًا خيخ لَظ مغ ُحْسخ الشََّعع (( )).

 مغ حجيث صحيح، متفق عميو، عغ سيل بغ سعج 
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 وفي رواية..

 )).. خيخ لظ مسا شمعت عميو الذسذ وغخبت (( 
 مغ حجيث أخخجو الصبخاني في األوسط 

، تعيخىا لسغ حػلظ، لسغ يمػذ بظ مغ أصجقائظ، مغ أحيانًا تقتشي بعس األشخشة التي تأثخت بيا تأثخًا كبيخاً 
زمبلئظ، مغ جيخانظ، مغ أقخبائظ، تعيخىا ليع بالتدمدل، ىحا عسل دعػؼ عطيع ججًا، وهللا عشجنا إخػة كخاـ فعمػا 
ىحا، والشتيجة أف عذخات، بل بزع عذخات مسغ يمػذ بيع، التدمػا في ىحا السدجج، وسمكػا شخيقًا إلى هللا عد 

 دبب أنو أعارىع بعس األشخشة مغ حيغ إلى آخخ. وجل، ب

 مجمذ العمـػ اإلسبلمية:

ىحا نذاط آخخ في الريف، أحيانًا يأتي بعس الصبلب مغ بمجة نائية إلى دمذق، لػ أف كل اثشيغ مغ ىؤالء 
لعمـػ الصبلب أتقشػا عمسًا، عمع الحجيث، عمع التجػيج، عمع كحا، وعادوا إلى بمجتيع وشكمػا مجمدًا لفخوع ا

اإلسبلمية، برخاحة أييا اإلخػة الكخاـ، يسكغ أف تفعل مميػف شيء في أصعب الطخوؼ، لكغ ىشاؾ فخؽ كبيخ 
بيغ كمسة ال أستصيع وال أريج، وصػابيا ال أريج، أنت تدتصيع الحؼ ال تدتصيعو متػىسًا، لكشظ ال تخيج أف تفعل ما 

 تطغ أنظ ال تدتصيعو، فيسكغ أف تتحخؾ.

 لكخاـ، هللا عد وجل لخز القخآف الكخيع بكمستيغ، قاؿ:أييا اإلخػة ا

ِو َفْمَيْعَسْل َعَسبًل َصاِلحًا َواَل ﴿ ُقْل ِإنََّسا َأَنا َبَذٌخ ِمْثُمُكْع ُيػَحى ِإَليَّ َأنََّسا ِإَلُيُكْع ِإَلٌو َواِحٌج َفَسْغ َكاَف َيْخُجػا ِلَقاَء َربِّ 
 ُيْذِخْؾ ِبِعَباَدِة َربِِّو َأَحجًا ﴾

 ( 117سػرة الكيف: اآلية ) 

 وهللِا أبػاب العسل الرالح ال تعج وال تحرى، والصخائق إلى الخالق بعجد أنفاس الخبلئق. 
 
 
 
 
 



االستفادة مغ أوقات الفخاغ( :  2-2الفرل التاسع : الجرس )  Page 495 

 رحبلت دعػية:

أنا أعخض لكع بعس األمثمة، أحيانًا تدافخ أنت إلى بمجة تمتقي فييا ببعس إخػانظ، ببعس أصجقائظ، ببعس 
تشقل ليع بعس الجروس، تأتييع ببعس الكتب، ببعس األشخشة مثبًل، رفقائظ في الجامع، تجمذ معيع جمدة، 

تكػف داعية إلى هللا، اجعل اليع الجعػؼ أكبخ ىسػمظ، ألنو أقجس عسل عمى اإلشبلؽ، ألنو يخقى إلى صشعة 
 األنبياء، فالشاس اليـػ في أمّذ الحاجة إلى مغ يعخفيع بخبيع، ومغ يحسميع عمى شاعتو.

لكخاـ، عمى قخية في محافطة مغ محافطات القصخ كاف الجيل فييا متفذيًا إلى درجة غيخ أشمعشي أحج اإلخػة ا
معقػلة، فبخز شالب عمع، ابتغى وجو هللا عد وجل، ذىب إلى ىحه القخية، وسكغ فييا، ودرَّس، وخصب، إلى أف 

ت، فاإلنداف كبيخ أصبحت القخية بأكسميا مغ نػع آخخ، مغ اتجاه آخخ، تعاوف، وتزامغ، وشاعة، وأداء صمػا
بشػاياه، وقج يكػف صغيخًا بقجراتو، وحجع العسل الحؼ يجخيو هللا عمى يجيظ قج ال يتشاسب مع قجراتو، لكشو يتشاسب 

 مع نػاياه الصيبة.

 التػاصل مع الذارديغ ودعػتيع إلى هللا:

شتٍع إلى مدجج، يسكغ أف أييا اإلخػة الكخاـ، شيء آخخ، أنت أحيانًا لظ مخكد دعػؼ، معيج تحفيع قخآف، أنت م
تسارس نذاشًا فخعيًا كبيخًا ججًا، كشت في أقرى شخؽ أستخاليا، وججت شبابًا يحىبػف إلى ىؤالء الستدكعيغ، إلى 
شباب الصخقات يحجثػنيع، يقجمػف ليع بعس اليجايا، يجعػنيع إلى ندىة، وهللِا حجثػني عغ عجد كبيخ مسغ أدمغ 

لتدمػا السدجج، نحغ دائسًا نقػؿ: بصػلتشا ليذ مع بعزشا، بصػلتشا مع الصخؼ السخجرات، ومسغ أدمغ االنحخاؼ ا
 اآلخخ، وكاف في الذاـ عالع جميل يقػؿ: 

 " ال تأتػا بالذاب مغ مدجج إلى مدجج، ىحه فتشة، ائتػا بو مغ مميى إلى مدجج "

ريف، قجـ ليع بعس فيحا الذاب لو أصجقاء في الرف غيخ مشزبصيغ، غيخ ممتدميغ، لػ أنو زارىع في ال
األشخشة، دعاىع إلى ندىة، أنا أقػؿ لكع: يسكغ أف يفعل اإلنداف في ىحه األشيخ الذيء الكثيخ، ألنو فارغ مغ 
السدؤولية، ِمغ ىّع االمتحاف، ِمغ ىّع التحريل، ِمغ ىّع التفػؽ، فمػ أف الصالب كاف مقرخًا في بعس السػاد ما 

 سػاد ؟الحؼ يسشع أف يخزع لجورات في ىحه ال
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 مجالذ اآلباء في السجارس والسعاىج:

أحيانًا، أييا اإلخػة الكخاـ، تجخؼ بعس السعاىج مجمدًا لآلباء، يأتي اآلباء يتحجثػف عغ أبشائيع، عغ مذكبلتيع، 
عغ تقريخ أبشائيع، عغ نقاط الزعف في تخبية أوالدىع، مثل ىحه السجالذ تقخب بيغ السجرسة والبيت، وتقيع 

 ًخا بيغ األشخاؼ جسيعًا، إذًا ىحا الشذاط أيزًا يسكغ أف يكػف في الريف.تعاوًنا مثسِ 

 نذاشات شبية ودعػية:

أييا اإلخػة الكخاـ، لػ أنشا أخحنا بعس الذخائح، لػ أف األشباء مثبًل، إذا سافخوا إلى مكاف جسيل لبلستجساـ، 
يادة البػرد مثبًل، فجسع زمبلءه، وتعخفػا عمى زمبلئيع األشباء في االختراص نفدو، وكاف أحجىع يحسل ش

وحجثيع عغ بعس السدتججات في الصب ماذا يكػف قج فعل ؟ قجـ خجمة ثسيشة ججًا، وأعخؼ وهللا بعس األشباء 
الغيػريغ عمى السرمحة العامة يفكخوف بيحا السذخوع، أف يصػفػا في السحافطات ويجسعػا زمبلءىع مسغ لع يتح 

  .قجمػف ليع بعس السدتججات في الصبي ليع أف يحرمػا اختراصات عالية،

فاإلنداف حيشسا يفكخ في اآلخخة تتفتق أفكاره عغ 
مذاريع لع تكغ في الحدباف، فكل شخيحة مغ 
الشاس عشجىا ما تقجمو، لػ أف الصبيب عاش لكدب 
الساؿ فقط، ولتجسيع الثخوة، ثع جاء أجمو، ماذا قجـ 
يفػؽ هلل عد وجل ؟ عالج مخيزًا، وأخح مشو أجخًا 

تػقعات السخيس، ما قجـ شيئًا، إنو يسارس حخفة، 
أما حيشسا تقجـ خبخاتظ التي حرمتيا في بمج بعيج، 
إلى أشباء لع يتح ليع الدفخ إلى ىشاؾ، وانعكدت 

 ىحه الخبخة عمى مخضاىع، تكػف قج فعمت شيئًا عطيسًا.

 



االستفادة مغ أوقات الفخاغ( :  2-2الفرل التاسع : الجرس )  Page 497 

بعػا كبلمًا، يكاد اإلسبلـ يربح ضاىخة صػتية، أييا اإلخػة الكخاـ، اآلف أنا أرػ أف الكمسة انتيى وقتيا، الشاس ش
نخيج العسل، نحغ في وضع حخج ججًا، نحغ في وضع صعب ججًا، ال يشجيشا إال أف نرصمح مع هللا أواًل، وأف 

 نعقج التػبة الشرػح معو، وأف نتعاوف كي نبشي أمتشا بشاء صحيحًا. 

أشخشة في عياداتيع، الحيغ يحزخوف عشجىع يتأثخوف  فمحلظ أحيانًا أشباء كثخ، والسيسا أشباء األسشاف، يزعػف 
 بيحه األشخشة، وقج يدتعيخونيا، وأنت تسارس الصب، يسكغ أف تجعػ إلى هللا عد وجل بصخيقة أو بأخخػ.

 الجعػة بِىجاء الذخيط والكتاب:

مغ األشخشة، يقػؿ  أييا اإلخػة، ىؤالء الباعة الحيغ يبيعػف، ويذتخوف، بعزيع في ببلد الغخب يأتييع داعية بعجد
لو: أعط كل مغ يذتخؼ عشجؾ بعس الحاجات مغ الجالية اإلسبلمية أو العخبية شخيصًا مغ ىحه األشخشة، لحلظ 
خيخ كثيخ شاع، أنا حيشسا أسافخ أييا اإلخػة أرػ مذاريع يقـػ بيا بعس الجاليات اإلسبلمية رائعة ججًا، وفخيجة 

 الجعػة إلى هللا عد وجل. مغ نػعيا، و فييا ابتكار، شخيقة مغ شخؽ 

 أثسغ شيء في الريف ىحا الػقت الفارغ الحؼ يسمكو الصالب، أو شالب العمع الذخعي، أو حتى السجّرس أحيانًا.
حجثشي أخ كاف في بمج أوربي يسذي وراء سيارة مكتػب عمى الشافحة الخمفية: إف أردت أف تعخؼ عغ اإلسبلـ شيئًا 

فػقف، السفاجأة أف صاحب الديارة ال يتقغ أية لغة أجشبية، بل ال يتقغ المغة فاستػقفشي، فاستػقفو، أشار لو 
العخبية، فتح الرشجوؽ، فإذا صشاديق عمى شكل مخبعات، كل لغة ليا مخبع فيو أشخشة وكتب، فأنت ما لغتظ 

 مثبًل ؟ اإلنكميدية ؟ يعصيو كتاًبا وشخيًصا.

يا عمى أقخبائو، لكغ بحكسة بالغة، وبتدمدل، وبتدجيل، إعارة وهللِا يػجج أخ مغ إخػانشا اشتخػ مئة شخيط، ووزع
 مختبة، وهللا بعج حيغ عجد كبيخ مغ أقخبائو التدمػا بالسدجج.

فسسكغ لئلنداف أاّل يكػف متعمسًا، ليذ عشجه إمكاف أف يتكمع كمسة، مسكغ أف يكػف داعية، فيا أييا اإلخػة الكخاـ، 
 الذخائح. أنا أعخض عميكع نساذج متفخقة لسختمف

في بعس الببلد اإلسبلمية يػزعػف كتيبات صغيخة في األدعية، في بعس السحطػرات، في بعس البجع، في 
 بعس االنحخافات مثبًل، ىحه ليا أثخىا الكبيخ أيزًا.
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 اإلعبلنات التجارية والجعػية:

التجخيغ لػجو هللا، كل  أييا اإلخػة الكخاـ، بعس التجار، بعس أصحاب الفعاليات، يزعػف إعبلنات عغ مكافحة
اإلعبلنات لرالح مرانعيع، لكغ ىشاؾ إعبلنات تححر مغ التجخيغ، وأخخػ تححر مغ الدخعة الدائجة فخضًا، 

 فالتاجخ أحيانًا قج يخفق بدمعتو إعبلنًا اجتساعيًا، أو إعبلنًا يعدز القيع الجيشية في نفذ اإلنداف.

 فيا أييا اإلخػة الكخاـ، التاجخ لو دور..

يجاء ((  )) يقيغ والذُّ جِّ ُجوُؽ: مع الشَّبيِّيَغ والرِّ  التَّاِجُخ األميُغ الرَّ
 حجيث حدغ، أخخجو التخمحؼ 

إف أشيب الكدب كدب التجار، الحيغ إذا حجثػا لع يكحبػا، وإذا وعجوا لع يخمفػا، وإذا ائتسشػا لع يخػنػا، وإذا اشتخوا 
عمييع لع يسصمػا، فسا مغ حخفة تدتعري عمى أف تػضفيا في الجعػة لع يحمػا، وإذا كاف ليع لع يعدخوا، وإذا كاف 

 إلى هللا عد وجل. 

 دور التجار في الجعػة إلى هللا:

لػ أف تاجخًا أو صاحب معسل تكفل بصالب عمع، أعفاه مغ بعج الطيخ مثبًل، جعل لو نرف دواـ، وىحا الصالب 
حا السعسل مقابل مبمغ يعيشو عمى متابعة الجراسة، ىحا دوامو بعج الطيخ في معاىجه، وقبل الطيخ يقـػ بخجمة ى

عسل عطيع، لػ أف أؼ تاجخ أحب أف يخعى شالب عمع مغ ببلد الذساؿ، مغ ببلد السدمسيغ الستخمفة، رعى 
 شالبًا، كمفو بشرف دواـ، وأعصاه راتب دواـ بكاممو، فيحا عسل عطيع أيزًا.

الؼ األعساؿ، أنت حيشسا تفكخ في عسل تتقخب بو إلى هللا أنت حيشسا تبحث عغ عسل يخضي هللا تخػ أمامظ آ
 تخػ أف أبػاب األعساؿ الرالحة ال تعّج وال تحرى.
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 أييا اإلخػة الكخاـ، الزلشا في شخيحة التجار..

ىؤالء السػضفػف الحيغ ىع عشجؾ، ىل تفكخ في 
 ديشيع، في تقػاىع، في عباداتيع:

ل، في بعس السعامل يتػقف العساؿ عغ العس
 ويرمػف الرمػات الخسذ.

 بعس السعامل أنذأ مدججًا في السعسل. 

 بعس السعامل وزع بعس الكتب. 

أحج اإلخػة الكخاـ عشجه معسبًل ضخسًا، فكاف يػزع كل سشة تقػيًسا، قاؿ لي: " بقيت ثبلثيغ سشة أوزع تقػيسات " 
ب كل داعية مػضػًعا، فرار كتابًا وزعو ىحه السخة وزع كتابًا، كمف عذخيغ أو ثبلثيغ داعية في الذاـ أف يكت

 مقابل التقػيع، أنا أقجـ لكع بعس الشساذج..

فكخ بعسل يخضي هللا، فكخ بذيء يخقى باألمة، فكخ بصخيقة لتشذخ ىحا الحق بيغ شخائح السجتسع عامة، لحلظ 
ساليع، ويتقاضػف الحؼ عشجه عساؿ أو مػضفػف، ىؤالء في أمانتو، شبعًا ليذ في أمانتو فقط أنيع يؤدوف أع

رواتبيع، في أمانتو ديشيع أيزًا، لػ أنو حزيع عمى الربلة، لػ أنو سسح ليع أف يرمػا في أثشاء الجواـ، لػ أنو 
أىجاىع بعس الكتب، لػ أنو أكخميع مغ حيغ إلى آخخ، لػ أنو دعا ليع بعس العمساء ذكخوىع بجيشيع، فكخ بيحه 

إال في تخويج البزاعة، إال في رفع الجخل، إال في التشسية، حتى صارت الصخيقة، عادًة ال نفكخ إال في الخبح، 
 التشسية إليًا يعبج مغ دوف هللا..

فكخ في ديغ ىؤالء، عشجؾ عذخة عساؿ، عشجؾ عذخوف عامبًل، لػ دعػتيع إلى غجاء كل شيخ مخة، وأتيت بعالع، 
 أو شالب عمع جميل، ألقى عمييع مػعطة ىحا عسل أيزًا جميل.

أعخؼ أخًا ػ جداه هللا خيخًا ػ عشجه خادمة مغ ببلد إنجونيديا، رآىا متفتحة ججًا لصمب العمع، فخغيا لصمب العمع، وهللا 
 واستخجـ أختيا، كأنو صشع داعية.

 يجب أف يتفتق ذىشظ عغ أعساؿ صالحة.
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 دور أئسة السداجج والجعاة:

 لسداجج، خصباء السداجج، معاىج تحفيع القخآف الكخيع.. أييا اإلخػة الكخاـ، لػ أخحنا شخائح الجعاة إلى هللا، أئسة ا
دخمت إلى مدجج في مخكد السجيشة، رأيت جخيجة حائصية رائعة ججًا، إماـ السدجج عمى إتقاف بالغ لمكػمبيػتخ، 
وجاء بسػضػعات بأبيى إخخاج، بأبيى خط، وضعيا عمى الججار، وىػ يججدىا كل أسبػع تقخيبًا، صار ىشاؾ 

، مسكغ إيجاد قدع لمفتاوػ، مسكغ أف تعيخ األشخشة في السدجج، يسكغ أف تييئ مكتبة يصالعيا مجمة حائصية
شبلب العمع، يسكغ أف تعخض بعس األفبلـ العمسية التي تيد أعسق السذاعخ، وتيد أعسق الفكخ مغ خبلؿ 

 عخوض ىادفة، يجب أف نفكخ في استخجاـ الػسائل السعاصخة في نذخ ىحا الحق.

 حخيريغ عمى تعميع أوالدىع: صبخ بعس ال

أييا اإلخػة الكخاـ، وهللا مغ القرز التي تأثخت بيا أف أحج اإلخػة الكخاـ يأتي ببشاتو مغ السخيع إلى ىحا 
السدجج الداعة العاشخة، ويخجعيع الداعة الثانية عذخة، ثع يأتي بأوالده مغ السخيع الداعة الخابعة، ويخجعيع 

، كع ىػ ثسيغ عشجه أف يكػف أبشاؤه مؤمشيغ، وهللا تأتي أّـّ أحيانًا تشتطخ ابشيا الداعة الدادسة، شػاؿ الريف
ثبلث ساعات، تقف في الصخيق حتى يشتيي الجواـ، بيتيا بعيج ججًا، أنت حيشسا تفكخ بابشظ أف تخزعو لجورة، 

 لسعيج، لذيء يعػد عميو بالخيخ في مدتقبمو فأنت أب مثالي، أـ مثالية. 

 األعخاس: دعػة الشداء في

أعخاسشا مثبًل ىي غشاء، و قج يكػف غشاءًا ماجشًا، وفييا رقز، وفييا كل شيء، لػ أف الذابات المػاتي درسغ 
العمع الذخعي أتقغ إلقاء الكمسات، لػ أف كل عخس فيو تقخيبًا إلقاء كمسة، ىحا شيء رائع ججًا، اإلنداف في شخود، 

، فييا غشاء، فييا رقز، في ضياع، في غفمة عغ هللا عد وجل، تجج األ عخاس فييا ترػيخ، فييا تفمت، فييا تعخٍّ
وكميغ مغ بيػتات مدمسة، ماذا لػ كانت أعخاسشا وفق الذخيعة اإلسبلمية ؟ ىل يتشاقس الفخح مع الصاعة ؟ ال 

لسخسميغ، يتشاقس، في كل مئة عخس، قج تجج عخسًا واحجًا تمقى فيو كمسة، وبجؿ الغشاء يػجج مجيح لديج األنبياء وا
 ملسو هيلع هللا ىلص.
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 فكخة حفع الشعسة:

بعس اإلخػة في ىحه البمجة أسذ صشجوؽ حفع 
الشعسة، نجج وليسة كمفتيا آالؼ مؤلفة، والصعاـ 
الحؼ بقي يصعع آالؼ األشخاص، فيأخح ىؤالء 
الصعاـ ويعيجوف تأىيمو، ويزيفػف لو المحع، 
ويزعػنو في عمب لخسدة أشخاص، أو 

 ذخز، ىحا عسل عطيع.لذخريغ، أو ل

 

اآلف أحجثػا الجواء السدتعسل، أنا أرسل إلييع الجواء السدتعسل، لع يشتو مفعػلو، وأؼ إنداف معو وصفو نخسمو إلى 
ىشاؾ يعصػنو الجواء، ال يػجج بيت خاؿ مغ دواء مدتعسل، أخحت مشو حبتاف، وىػ صالح لدشة قادمة، لػ ىحا 

 يشتيي مفعػلو فشمقيو في السيسبلت، ال يػجج مشدؿ خاؿ مغ أثاث مدتعسل، ىػ الجواء جئشا بو، وانتفع بو فقيخ لئبل
عبء عمى أصحاب البيت، شبلب عمع كثيخوف ليذ عشجىع شيء في البيت، ىحا مذخوع مثبًل، األلبدة 

 السدتعسمة ىحا أيزًا مذخوع، نأخح مغ ىؤالء، ونعصي ىؤالء.

 دعػة شخائح معيشة مغ الشاس:

ـ، حجثشي أحج رجاؿ الجيغ في بمج آخخ، أنو يجسع التجار في جمدة، األشباء في جمدة، أييا اإلخػة الكخا
السحاميغ في جمدة، يجسع السخضى بأمخاض مدمشة في جمدة، كل شخيحة ليا كبلـ يشاسبيا، ودعػة تشاسبيا، 

 اإلنداف حيشسا يفكخ بالتقخب إلى هللا عد وجل يجج آالؼ الصخؽ إلى مخضاتو.

 جيو األوالد:دور األـ في تػ 

أييا اإلخػة الكخاـ، والسخأة ليا دور كبيخ، السخأة أعمى شيادة تسمكيا ىي تخبية أوالدىا، فحيشسا تحخص عمى ديشيع، 
وعمى صمػاتيع، وعمى تحريميع العمع الذخعي، تحخص عمى أف تشسػ خبخاتيع وقجراتيع بجورات خاصة، تقجـ 

 عسبًل عطيسًا.
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مغ ىحه الخصبة، ونحغ في مصمع العصمة الريفية أف يفكخ األب واألـ واألخ الكبيخ  فيا أييا اإلخػة الكخاـ، أردت
 والذاب كيف يسزي ىحا الػقت في نفع أوالده، وفي نفع بشاتو.

أحيانًا يكػف عشج الذاب بػادر خط جسيل ججًا، نخزعو لجورة خط، عشجه بػادر أدبية، نعصيو كتًبا أدبية تشسػ بو 
بػادر لعسل ميكانيكي، نخزعو لجورة في عمع السيكانيظ، فكخ، السذكمة أنو إف لع تخصط، ثقافتو األدبية، عشجه 

ُيخصط لظ، إف لع تخصط ُيخصط لظ عجوؾ، وعشجئح تغجو رقسًا ال معشى لو في خصط العجو، أما إف خصصت أنت 
 حة إال أوالدنا.لسدتقبل أوالدؾ، فمعل هللا عد وجل يخحسشا بيع، ولع يبق في أيجؼ السدمسيغ مغ ورقة راب

 أفكار فخيجة لبلنتفاع بالعصمة:

إخػانشا الكخاـ، مغ التجارب التي استفجت مشيا، أنشي دعيت إلى تخكيا لسمتقى، ما السمتقى ؟ تقخيبًا مئة أسخة 
يحجدوف فشجؽ في مكاف ناء بعيج عغ االختبلط واالزدحاـ، وكل إنداف لو غخفتاف، غخفة لو ولدوجتو، وغخفة 

، محاضختاف صباحًا، ومحاضخة ألوالده، يد ًً تجعػف عمساء مغ ببلد متعجدة، ىشاؾ بخنامج دعػؼ كثيف ججَا
مداًء، وجمدة سسخ، فيع يتشدىػف، ويسخحػف، ويتعمسػف، ويخففػف الزغط عغ أوالدىع، وعغ ندائيع، فأصبح 

ججًا، العسل  ىشاؾ شخيقة حجيثة مسكغ أف تتعمع وتخفو عغ نفدظ، وشبعًا مسكغ أف تكػف التكاليف بديصة
 الجساعي تكمفتو بديصة.

الحؼ يقـػ بشدىة، لػ جعل ىحه الشدىة مشاسبة 
لمجعػة إلى هللا عد وجل، لػ اتفقت بعس األسخ، 
وشمبػا مغ شالب عمع متػاضع، أو لو باع شػيل 
في الجعػة أف يخافقيع، وخصصػا لسحاضخة، نكػف قج 

 جسعشا بيغ الشدىة والتعمع واكتداب العمع.

ت أييا اإلخػة الكخاـ ليا أثخ كبيخ ججًا، الخحبل
الخحبلت تستغ العبلقات، واإلنداف بالخحمة قج يتعمع 

ميارات، قج يتعمع اإلسبلـ العسمي، كيف نرمي، كيف نحكخ، كيف نتعامل مع بعزشا، كيف يحتـخ بعزشا بعزًا، 
 كيف نتشاوب بالخجمات.
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غخب بأمخيكا، أجخػ دراسة كمفتو وقًتا شػيبًل، أخح يػجج نذاط يسكغ أف يكػف دراسات، لي صجيق في ببلد ال
ندب األعساؿ اإلرىابية مغ السدمسيغ، الشتيجة الجقيقة العمسية التي اعتسجتيا الجامعة، ىي ثبلثة بالسئة فقط، 

 يقيسػف الجنيا وال يقعجونيا، كمسا وقع عسل إرىابي نحغ مدببػه.

 التقخب إلى الذباب الزائعيغ:

ـ، شيء آخخ، ىحا الذارد الحؼ ال يرمي، الستفمت، الحؼ يختجؼ ثيابًا فاضحة، ثيابًا غيخ أييا اإلخػة الكخا
 مشزبصة، ال تدتغغ عشو كميًا، ىػ يحتاج إلى مغ يدتػعبو. 

 سيجنا أبػ حشيفة الشعساف، كاف لو جار مغغٍّ أقمقو شػاؿ حياتو، لو أغشية مذيػرة:

 أضاعػني وأؼ فتى أضاعػا.

سع صػتو، فغمب عمى ضشو أنو مدجػف، فحىب إلى صاحب الدجغ، وتػسط لو، وأخخجو، في أحج األياـ لع يد
أركبو خمفو عمى دابتو، وقاؿ: يا فتى، ىل أضعشاؾ ؟ يقػؿ ىحا الفتى: وهللا مشح أف أخخجشي أبػ حشيفة مغ 

 الدجغ عاىجت هللا عمى التػبة.

بيخ، ورؤية بعيجة، لػججوا مغ يدتػعبيع، ىع ىؤالء الذباب الذاردوف، لػ أف مغ حػليع ليع صجر واسع، وقمب ك
يعمسػف أنيع ساقصػف، يعمسػف أنيع مشحخفػف، ولكغ السجتسع نبحىع، وأىانيع، وابتعج عشيع، لػ وججوا مغ يخعاىع، 

 مغ يقبميع، مغ يشرحيع، لعل هللا عد وجل يخخجيع مغ ىحا الػضع.

أما بعج ؛ أحسج هللا إليظ، غافخ الحنب، قابل التػب، سيجنا عسخ لو صجيق أغخؽ في شخب الخسخ، أرسل لو كتابًا، 
شجيج العقاب، ذا الصػؿ، أنا أروؼ السعشى، فبكى، وبكى، و بكى، حتى تاب بيحا الكتاب، فمسا بمغتو الشتيجة، 

 قاؿ: ىكحا اصشعػا مع أخيكع إذا ضّل، كػنػا عػنًا لو عمى الذيصاف، وال تكػنػا عػنًا لمذيصاف عميو.
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 مغ الػسائل البديصة:االنتفاع 

فيا أييا اإلخػة الكخاـ، اآلف يػجج شيء لصيف، تأتيظ رسائل إلكتخونية رائعة ججًا فييا مػاعع، فييا حكايات، فييا 
أبحاث عمسية، الحؼ يتقغ الكػمبيػتخ يسكغ أف يخسل مئات الخسائل، آالؼ الخسائل، فييا مػعطة لصيفة، لقصة 

 سكغ أف يكػف في الريف.جسيمة، حكاية رائعة، أيزًا ىحا م

مغ أغخب ما سسعت، أف امخأة أصيبت بػـر خبيث في دماغيا، وعاىجت ربيا أنيا إذا شفاىا سػؼ تعسل أعسااًل 
صالحة ضسغ إمكاناتيا، ال تتقغ إال الصبخ، فقيخة ججًا، بجأت تعمغ لسغ حػليا أنيا تصبخ شعامًا مغ أعمى 

، وتبيعو بدعخ معقػؿ، والفخؽ تعالج بو السخضى، ماذا تسمظ ىحه مدتػػ، تذتخؼ السػاد األولية، وترشع شعاماً 
 السخأة ؟ الصبخ فقط، فغ الصبخ، وضفتو لعسل يشفعيا في اآلخخة.

ال يػجج إنداف في األرض ليذ لو ميدة، ما عشجه خبخة، ما عشجه شيء، فمػ أف كل إنداف وضف إمكاناتو 
 مى عمييغ يـػ القيامة.واختراصو في الخيخ،لعل هللا عد وجل يجعمو في أع

يسكغ أف تسزي أييا الذاب الريف في السصالعة، في مكتبات عامة مشزبصة، أنت وبعس إخػانظ بجواـ 
 رسسي، تحرل عمسًا معيشًا.

 وأخيخًا..

أييا اإلخػة الكخاـ، حاسبػا أنفدكع قبل أف تحاسبػا، وزنػا أعسالكع قبل أف تػزف عميكع، واعمسػا أف ممظ السػت قج 
نا إلى غيخنا، وسيتخصى غيخنا إليشا، فمشتخح ححرنا، الكيذ مغ داف نفدو، وعسل لسا بعج السػت، والعاجد تخصا

 مغ أتبع نفدو ىػاىا، وتسشى عمى هللا األماني، والحسج هلل رب العالسيغ.

 * * * 
بجه ورسػلو صاحب الحسج هلل رب العالسيغ، وأشيج أف ال إلو إال هللا ولي الرالحيغ، وأشيج أف سيجنا دمحمًا ع

 الخمق العطيع، الميع صل وسمع وبارؾ عمى سيجنا دمحم وعمى آلو وصحبو أجسعيغ. 
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 لشجع الكبلـ ولشبجأ العسل:

أييا اإلخػة الكخاـ، الحؼ حرل بعج السسارسات اإلجخامية التي يفعميا األعجاء، ويصخحػف مثاليات كبلمية، فيأتػف 
سقخاشية، ويقتمػف، ويخخبػف، ويسثمػف، ما الحؼ يحرل ؟ الشتيجة أف إلى ببلد مدمسة مغ أجل الحخية والجي

اإلنداف كفخ بالكمسة، فاآلف الكمسة ضُعف تأثيخىا كثيخًا، فسغ أجل أف نحيي الكمسة، أف نقػؼ الكمسة، يجب أف 
، في نجعسيا بالعسل، فميجعل كل واحج مشا شعاره العسل، إف جمدشا مع بعزشا يشبغي أال نتشافذ في أفكارنا

 مذاعخنا، في دقائق فيسشا، ال، يشبغي أف نتشافذ في أعسالشا.

أنت ماذا فعمت في ىحا اليـػ ؟ ىل قجمت خجمة ؟ 
ىل شػرت شيئًا ؟ ىل حدشت شيئًا ؟ ىل خففت 
اليّع عغ إنداف ؟ ىل نفدَت عغ مؤمغ كخبة ؟ ىل 

ل أعشت فقيخًا ؟ ىل عالجت أديت واجبًا ؟ ى
 ؟.مخيزاً 

لق بعجد أنفاس الخبلئق، فمػ الصخائق إلى الخا
تعاىجنا أف نمغي التشافذ الكبلمي، نمغي التشافذ 
في الفيع، وفي العسق، وفي التفكيخ، وأف نتشافذ 
في العسل، سمكشا الصخيق الرحيح، ألف أمتشا في ىحه األياـ في أمّذ الحاجة إلى العسل، قل لي ماذا تعسل أقل 

ػجج إنداف عمى وجو األرض إال وخرو هللا بسيدة، لػ أف ىحه السيدة لظ مغ أنت ؟ وأقػؿ لكع مخة ثانية: ال ي
 وضفيا في الحق لكاف أحدغ.

امخأة ال تشجب، وىي عمى شفا الصبلؽ، نقمت مذكمتيا إلى شبيب، فتبخع أف يجخؼ ليا عسمية شفل أنبػب، أكبختو 
سغ العسمية الكبيخة، فيحا الصبيب جداه كثيخًا، خفف عشجىا آالـ نفدية كبيخة ججًا، عمى مذارؼ الصبلؽ، وال تسمظ ث

 هللا خيخًا تبخع بإجخاء العسمية مجانًا.

يػجج أعساؿ كثيخة ججًا في الحياة، بل في ىحه الطخوؼ الرعبة األعساؿ الرالحة مميػف ضعف عغ الطخوؼ 
 التي فييا رخاء.
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مغ العمع، شيًئا مغ الساؿ، شيًئا مغ  األعساؿ الرالحة اآلف عجدىا وتشػعيا كبيخ ججًا، فإذا آتى هللا شخًرا شيًئا
 السكانة، شيًئا مغ السكانة األدبية، واستغميا في عسل صالح يكػف قج حرل مكانة عشج هللا عالية.

 الجعاء..

الميع اىجنا فيسغ ىجيت، وعافشا فيسغ عافيت، وتػلشا فيسغ تػليت، وبارؾ لشا فيسا أعصيت، وقشا واصخؼ عشا شخ 
الحق، وال يقزى عميظ، وإنو ال يحؿ مغ واليت، وال يعد مغ عاديت، تباركت ربشا ما قزيت، فإنظ تقزي ب

 وتعاليت، ولظ الحسج عمى ما قزيت، ندتغفخؾ ونتػب إليظ. 

 الميع اىجنا لرالح األعساؿ، ال ييجؼ لرالحيا إال أنت، الميع اىجنا ألحدغ األخبلؽ ال ييجؼ ألحدشيا إال أنت. 
ىػ عرسة أمخنا، وأصمح لشا دنيانا التي فييا معاششا، وأصمح لشا آخختشا التي إلييا الميع أصمح لشا ديششا الحؼ 

 مخدنا، واجعل الحياة زادًا لشا مغ كل خيخ، واجعل السػت راحة لشا مغ كل شخ، مػالنا رب العالسيغ. 

دمحم  الميع اكفشا بحبللظ عغ حخامظ، وبصاعتظ عغ معريتظ، وبفزمظ عسغ سػاؾ، وصمى الميع عمى سيجنا
 الشبي األمي وعمى آلو وصحبو وسمع.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الذباب و حقػؽ اآلباءالفرل العاشخ : 
 الػالجيغ حكع بخ( :  3-1 الجرس )

 د و آثار بخ الػالجيغحجو ( :  3-2 الجرس )

 العبلقة السثمى بيغ الذباب و أىميع( :  3 - 3)  الجرس
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 و حقػؽ اآلباءالذباب الفرل العاشخ : 

 حكع بخ الػالجيغ( :  3-1 الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة الجرس:

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

الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 
 الرالحيغ.

وقج مزى أييا اإلخػة السؤمشػف... ال زلشا في الحجيث الشبػؼ الذخيف، وال زلشا في مػضػع الحقػؽ والػاجبات، 
درساف أو أكثخ في الحجيث عغ حقػؽ الدوج عمى زوجتو، وحقػؽ الدوجة عمى زوجيا، واليـػ نشتقل إلى حقػؽ 

 اآلباء عمى األبشاء، ومغ َثعَّ ػ إف شاء هللا تعالى ػ نتحجث عغ حقػؽ األبشاء عمى اآلباء. 

 مفيـػ العجؿ واإلحداف:

 هللا سبحانو وتعالى يقػؿ:

َ َيأْ  ْحَداِف ﴾﴿ ِإفَّ َّللاَّ  ُمُخ ِباْلَعْجِؿ َواإلِْ
 ( 97) سػرة الشحل: آية 

 العجؿ قدخؼ، واإلحداف شػعي:

أؼ أف أداء الحقػؽ ال بجَّ مغ أف تفعمو، أييا السؤمغ، أما أف تحدغ، فيحا بحدب رغبتظ وإمكاناتظ وشسػحظ في 
ػعي، بل يتعمق بسا ىػ قدخؼ، إال القخب مغ هللا عدَّ وجل، فالحجيث في الحقػؽ والػاجبات ال يتعّمق بسا ىػ ش

 أف السؤمغ مأمػر باإلحداف كسا ىػ مأمػر بالعجؿ. أضخب عمى ىحا مثبًل لمتػضيح:
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لػ أنظ بعت بزاعًة وكاف البيع وفق الذخع تسامًا، 
وتعَّ اإليجاب والقبػؿ، وُعِمع الثسغ، وُعِمست حالة 
البزاعة، وقبزَت الثسغ، وسمَّسَت البزاعة، وكاف 

،  الخضا، وكاف الذيػد.. ىحا بيٌع شخعي، بيٌع ممـد
فمػ أف أحج الصخفيغ امتشع عغ دفع بقية الثسغ، 
ورفع اآلخخ أمخه إلى القاضي، فالقاضي يمـد 

 السستشع.. ىحا ىػ العجؿ. 

لكغ ىحا الذارؼ إذا جاءؾ، ورجاؾ أف تمغي لو ىحه الرفقة، وبيغ لظ العحر، وأنت تدتصيع أف تفعل ىحا مغ 
 اب بالزخر، وفعمت ىحا، فيحا مغ قبيل اإلحداف. دوف أف تر

ْحَدافِ ﴾ َ َيْأُمُخ ِباْلَعْجِؿ َواإلِْ  ﴿ ِإفَّ َّللاَّ
 ( 97) سػرة الشحل: آية 

لحلظ: فالقزايا فيسا بيغ الشاس، إف لع تحلَّ وفق قػاعج العجؿ ؛ حمَّت وفق قػاعج اإلحداف، وال سيسا بيغ الدوجيغ، 
ع قػاعج بيغ الجاريغ، بيغ األخػيغ،  بيغ الذخيكيغ، إما أف ُتَحكِّع قػاعج العجؿ، وأنعع بيا مغ قػاعج، وإما أف تحكِّ

 اإلحداف، وىي تتدع لسا ضاقت عشو قػاعج العجؿ، فيحه اآلية لػ شبقيا الشاس ألغمق قرخ العجؿ أبػابو: 
ْحَداف ﴾ َ َيْأُمُخ ِباْلَعْجِؿ َواإلِْ  ﴿ ِإفَّ َّللاَّ

 ( 97) سػرة الشحل: آية 

 ذًا:إذا ضاؽ العجؿ اتدع اإلحداف، والعجؿ قدخؼ، واإلحداف شػعي. إ

 العجؿ وأداء الحقػؽ:

درس اليـػ والجروس التي سبقتو، والجروس التي تػمحقو إف شاء هللا تعالى، كميا متعّمقٌة بالعجؿ وأداء الحقػؽ، وال 
عسخو بغ خارجة قاؿ: خصب رسػُؿ هللا  بجَّ مغ أداء الحقػؽ، والشبي عميو الربلة والدبلـ في الحجيث السخوؼ عغ

 ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ: 

 )) ِإف هللا قج أعصى كل ذي حق حقو، َأال ال وصية لػارث (( 
 حجيث حدغ، أخخجو التخمحؼ والشدائي
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ولغ يكػف الصخيق إلى هللا سالكًا إال إذا أعصيت كلَّ ذؼ حٍق حقو، لغ تذعخ أف هللا راٍض عشظ إال إذا أعصيت 
ذؼ حٍق حقو، فالدوجة ليا حق، واألـ ليا حق، واألخ لو حق، واألخت ليا حق، واالبغ لو حق، والبشت ليا  كلَّ 

 حق، والجار لو حق، وكلُّ مغ يترل بظ لو حق، وإف هللا ليدأؿ العبج عغ صحبة ساعة. 

 حقػؽ اآلباء عمى األبشاء: 

ضػع متعّمٌق بحقػؽ اآلباء عمى األبشاء، وماداـ في أييا اإلخػة الكخاـ... الجرس في الحجيث الذخيف، ولكغ السػ 
 القخآف آيٌة كخيسٌة تتعمَّق بحقػؽ اآلباء عمى األبشاء، فبل بجَّ مغ أف تقجـ ىحه اآلية الكخيسة، وىي قػلو تعالى:

 ﴿ َوَقَزى َربَُّظ َأالَّ َتْعُبُجوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَػاِلَجْيِغ ِإْحَدانًا ﴾
 (  23آية) سػرة اإلسخاء: 

 معاني كمسة ) قزى ( في القخآف الكخيع:

 ما معشى " قزى " ؟ 

كمسة " قزى " تشقمشا إلى مػضػع دقيق، وىػ أف الكمسة ػ في القخآف الكخيع ػ قج تخد بسعاني كثيخة، والدياؽ وحجه 
 يحجدىا، فسثبًل:

 قاؿ تعالى:

 َػاِلَجْيِغ ِإْحَدانًا ﴾﴿ َوَقَزى َربَُّظ َأالَّ َتْعُبُجوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِبالْ 
 (  23) سػرة اإلسخاء: آية

أؼ: ) أَمَخ (، كمسة قزى في ىحه اآلية تعشي أنو أمَخ، أؼ أف هللا سبحانو وتعالى أمَخ السؤمغ.. أمخ اإلنداف أال 
 يعبج إال هللا وبالػالجيغ إحدانًا.

 آيٌة ثانية: 
 ﴿ َفَقَزاُىغَّ َسْبَع َسَسَػاٍت ِفي َيْػَمْيِغ ﴾

 ( 12ػرة فرمت: آية ) س

 معشى قزاىغ، أؼ: ) خمقيغ (.
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 قاؿ تعالى: 
ْنَيا ﴾  ﴿ َفاْقِس َما َأْنَت َقاٍض ِإنََّسا َتْقِزي َىِحِه اْلَحَياَة الجُّ

 سػرة شو ( 72) آية 

 حيشسا خاشب الدحخة فخعػف، أؼ بسعشى: ) احكع بأؼ حكع (.
 ﴿ ُقِزَي اأْلَْمُخ الَِّحي ِفيِو َتْدَتْفِتَياِف ﴾

 ( 41) سػرة يػسف، آية 

 أؼ: ) فخغشا مشو (. 
نََّسا َيُقػُؿ َلُو ُكْغ َفَيُكػُف ﴾  ﴿ ِإَذا َقَزى َأْمخًا َفِِ

 سػرة مخيع ( 35) آية 

 ىشا بسعشى: ) أراد (. 

اِىِجيغَ   ﴾ ﴿ َوَما ُكْشَت ِبَجاِنِب اْلَغْخِبيِّ ِإْذ َقَزْيَشا ِإَلى ُمػَسى اأْلَْمَخ َوَما ُكْشَت ِمَغ الذَّ
 سػرة القرز ( 44) آية 

 .يعشي: ) إذ عيجنا ( 
كمسة ) قزى ( تأتي مخًة بسعشى أمخ، ومخة بسعشى َخَمق، ومخة بسعشى حكع، ومخة بسعشى فخغ، ومخة بسعشى أراد، 

 ومخة بسعشى َعِيَج..
الػاحج، فالقخآف إذًا: مغ الدحاجة أف تطغ أف الكمسة القخآنية ليا معشًى واحج، فحيث ما جاءت أخحْت ىحا السعشى 

 واسع البياف، وسياؽ كل آية ىػ الحؼ يحجد معشاىا. 

 عصف الذيء عمى الذيء في القخآف الكخيع:

 ﴿ َوَقَزى َربَُّظ َأالَّ َتْعُبُجوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَػاِلَجْيِغ ِإْحَدانًا ﴾
 ( 23) سػرة اإلسخاء: آية

يئًا عمى شيء ؟ أقػؿ: اشتخيت أرضًا وبيتًا، اشتخيت مخكبًة في اآلية دقة بالغة، أنا ماذا أقػؿ حيشسا أعصف ش
فخسًة ومخكبًا في البحخ، اشتخيت كتابًا ثسيشًا ومجمجًا، لكغ ليذ مغ شبيعة العخب أف يعصفػا شيئيغ متفاوتيغ، ىل 

واشتخيت  يعقل أف تقػؿ: اشتخيت أرضًا وممعقًة ؟ ىحا غيخ مألػؼ، اشتخيت بيتًا فخسًا ودفعت ثسشو مبمغًا شائبلً 
معو سكيشًا، ال يػجج تشاسب.. فمسجخد أف هللا سبحانو وتعالى عصف اإلحداف لمػالجيغ عمى عبادة هللا عدَّ وجل، 

 فاإلحداف لمػالجيغ شيٌء عطيٌع عطيٌع عطيع، َقَخَنو هللا عدَّ وجل بعبادتو:
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 ِإْحَدانا ﴾﴿ َوَقَزى َربَُّظ َأالَّ َتْعُبُجوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَػاِلَجْيِغ 
 ( 23) سػرة اإلسخاء: آية

 آيٌة ثانية، هللا سبحانو وتعالى يقػؿ: 
 ﴿ َسَيْيِجيِيْع َوُيْرِمُح َباَلُيْع ﴾

 سػرة دمحم (  5) آية 

 صبلح الباؿ، راحة الباؿ، الُصسأنيشة، الخضا، االستدبلـ هلل عدَّ وجل..
دة، فيو محبة، صبلح الباؿ رفعو هللا إلى مدتػػ بيٌت ليذ فيو مذكبلت، ليذ فيو مشغِّرات، فيو سمع، فيو مػ 

 اليجػ: 
 ﴿ َسَيْيِجيِيْع َوُيْرِمُح َباَلُيْع ﴾

 سػرة دمحم (  5) آية 

العصف يقتزي التشاسب، لسجخد أف هللا سبحانو وتعالى، عصف اإلحداف إلى الػالجيغ، عمى عبادة هللا عدَّ وجل، 
 عطيٌع عطيع، يختقي إلى مدتػػ عبادة هللا عدَّ وجل. معشى ذلظ أف اإلحداف إلى الػالجيغ شيٌء عطيعٌ 

 شيٌء آخخ:
 في حقػؽ اآلباء عمى األبشاء، في آيٍة ثانية، هللا سبحانو وتعالى يقػؿ: 

 ﴿ َأِف اْشُكْخ ِلي َوِلَػاِلَجْيَظ ِإَليَّ اْلَسِريُخ ﴾
 سػرة لقساف (  14) آية 

تكخار، لػ أف هللا سبحانو وتعالى في آيٍة واحجة قخف اإلحداف إلى دائسًا األحكاـ تحتاج إلى ثبات، والثبات أساسو ال
الػالجيغ بعبادة هللا عدَّ وجل، ىحه آيٌة، لكغ ال نعمع ما إذا كانت قاعجة، فحيشسا تأتي آيٌة ثانية َتْقِخف ضخورة شكخ 

ثابتة أال وىي أف بخَّ هللا عدَّ وجل بزخورة شكخ الػالجيغ إذًا يدتشبط مغ تكخار ىحا السعشى أف ىشاؾ قاعجًة 
 الػالجيغ شيٌء يخقى إلى مدتػػ عبادة هللا عدَّ وجل: 

 ﴿ َأِف اْشُكْخ ِلي َوِلَػاِلَجْيَظ ِإَليَّ اْلَسِريُخ ﴾
 سػرة لقساف ( 14) آية 

 وفي صحيح البخارؼ:
 قاؿ عبج هللا بغ مدعػد رضي هللا عشو: سألُت رسػَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 حبُّ إلى هللا تعالى ؟ قاؿ:أؼُّ العسِل أ
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 )) الربلة لسيقاتيا، قمُت: ثع أيُّ ؟ قاؿ: ِبخُّ الػالجيغ، قمُت: ثع أيُّ ؟ قاؿ: الجياد في سبيل هللا (( 
 مغ حجيث صحيح، أخخجو البخارؼ ومدمع والتخمحؼ والشدائي

بلة عمى وقتيا، وِبخ الَػالجيغ، والجَياد في َسب  يل َّللاَّ فأحب األعساؿ إلى هللا: الرَّ

 بعس معاني بّخ الػالجيغ: 

 مغ معاني بخ الػالجيغ: 

 ػ عجـ التدبب في سّبيسا: 1

 أال يتعخض اإلنداف لدبِّيسا إشبلقًا.

 ففي صحيح مدمع عغ عبج هللا بغ عسخو بغ العاص أف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:

ُجل والجيو، قاؿ: وىل يذِتع ُجل وأمو،  )) إف مغ الكبائخ: شْتَع الخَّ الخجل والجيو ؟ قاؿ: نعع َيُدبُّ الخجُل أبا الخَّ
 فيدُب أباه وأمو (( 

 حجيث صحيح، أخخجو البخارؼ ومدمع وأبػ داود والتخمحؼ 

 الكبائخ التي نيى عشيا القخآف الكخيع:

إذا اعتادىا  الكبائخ ميمكة تدتحق دخػؿ الشار، فيحه الكمسات التي يعتادىا الدػقة مغ الشاس في سبِّ الػالج،
 اإلنداف ألحق بأبيو سبابًا ال يعجُّ وال يحرى، وىحا مغ الكبائخ كسا قاؿ عميو الربلة والدبلـ.

في ىحه السشاسبة، أحج العمساء واسسو " أبػ شالب السكي " رحسو هللا تعالى، أحرى الكبائخ التي وردت في كتاب 
 هللا فقاؿ: 

اإلصخار عمى معرية هللا تعالى، والقشػط مغ رحسة هللا تعالى، واألمغ مغ " أربعٌة في القمب: الذخؾ باهلل تعالى، و 
 مكخ هللا تعالى.

 وأربعٌة في المداف: شيادة الدور، وقحؼ السحرشات الغافبلت السؤمشات، واليسيغ الغسػس، والدحخ. 
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 وثبلثٌة في البصغ: شخب الخسخ، وأكل ماؿ اليتيع، وأكل الخبا.

 القتل والدخقة. واثشتاف في اليجيغ: وىسا

 واثشتاف في الفخج: وىسا الدنا والمػاط.

 وواحجٌة في الخجل: وىي الفخار مغ الدحف.

 وواحجٌة في جسيع البجف: وىي عقػؽ الػالجيغ ".

أربعٌة في القمب، وأربعٌة في المداف، وثبلثٌة في البصغ، واثشتاف في اليجيغ، واثشتاف في الفخج، وواحجٌة في الخجل، 
 جسيع البجف. وواحجٌة في

 عغ أبي بكخة رضي هللا عشو قاؿ: ُكشَّا عشج رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقاؿ 
قمشا: بمى يا رسػَؿ هللا، قاؿ: اإلشخاُؾ با، وعقػُؽ الػالجيغ، أال وشيادُة  -ثبلثًا  -)) أال ُأنبِّئكع بأكبخ الكبائخ 

 يكّخُرىا حتى قمشا: ليتو سكَت ((  فسا زاؿ -وكاف متَّكئًا فجمذ  -الدور، وقػُؿ الدور 
 حجيث صحيح، أخخجو البخارؼ ومدمع والتخمحؼ

" اإلشخاؾ باهلل " كمسة مصمقة، والسصمق عمى إشبلقو، أؼ يذسل الذخؾ الخفي، والذخؾ الجمي، أف تقػؿ: زيج 
 ؾ. وعبيج وفبلف أزعجشي، وفبلف أعصاني، وفبلف حخمشي، وفبلف وعبلف، وفبلف وفبلف، ىحا كّمو شخ 

 قاؿ تعالى: 
 ﴿ َفبَل َتْجُع َمَع َّللاَِّ ِإَليًا َآَخَخ َفَتُكػَف ِمَغ اْلُسَعحَِّبيَغ ﴾

 سػرة الذعخاء ( 213) آية 

 عغ عبج هللا بغ عسخو بغ العاص رضي هللا عشيسا، أفَّ الشبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 
 شفذ، واليسيُغ الغسػُس (( )) الكبائُخ: اإلشخاُؾ با، وُعقػُؽ الػالجيغ، وقْتُل ال

 حجيث صحيح، أخخجو البخارؼ والتخمحؼ والشدائي
)) إف أكبخ الكبائخ عشج هللا يـػ القيامة، اإلشخاؾ با، وقتل الشفذ السؤمشة بغيخ الحق، والفخار في سبيل هللا 

 ((  يـػ الدحف، وعقػؽ الػالجيغ، ورمي السحرشة، وتعمع الدحخ وأكل الخبا، وأكل ماؿ اليتيع
مغ حجيث صحيح لغيخه،أخخجو الشدائي ومالظ والجرامي والصبخاني وابغ حباف وعبج الخزاؽ والحاكع وابغ خديسة، 

 عغ عسخو بغ حـد رضي هللا عشو. 
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 عقػؽ الػالجيغ مغ الكبائخ:

 ىحه األحاديث كميا مفادىا أف "عقػؽ الػالجيغ مغ الكبائخ".

ف كيف أف هللا سبحانو وتعالى أمخؾ باإلحدا
إلييسا، وقخف اإلحداف إلى عبادتو، وكيف أف هللا 
سبحانو وتعالى أمخؾ أف تذكخىسا وقخف شكخىسا 
إلى شكخه، كحلظ عقػؽ الػالجيغ جعمو هللا في 
مدتػػ الذخؾ، اإلشخاؾ باهلل وعقػؽ الػالجيغ 

 صشػاف.

 وال بّج مغ اجتشاب الكبائخ.

 واآلية التي تعخفػنيا جسيعًا ىي قػلو تعالى: 

َئاِتُكْع َوُنْجِخْمُكْع ُمْجَخبًل َكِخيسًا ﴾﴿ إِ  ْخ َعْشُكْع َسيِّ  ْف َتْجَتِشُبػا َكَباِئَخ َما ُتْشَيْػَف َعْشُو ُنَكفِّ
 ( 31) سػرة الشداء، آية 

 تحخيع عقػؽ األميات عمى وجو الخرػص:

عغ السغيخة بغ شعبة رضي هللا عشو أف الشبي 
 ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:

حّخـ عميكع عقػؽ األّميات، ووأد  )) ِإفَّ هللا
البشات، وَمْشعًا وىاَت. وكخه لكع قيل وقاؿ، وكثخة 

 الدؤاؿ، وِإضاعة الساؿ (( 
 مغ حجيث صحيح، أخخجو البخارؼ ومدمع وأبػ داود 
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حجيٌث لصيف، خزَّ األميات لعطع فزميغ عمى األبشاء، ومعشى " مشعًا وىات " مشع أداء الحقػؽ، وأخح الساؿ 
 باشل، و " قيل وقاؿ " الكبلـ الحؼ ال شائل مشو، و " كثخة الدؤاؿ " في السدائل التي ال حاجة لظ بيا.بال

 )) شػبى لسغ شغمو عيبو عغ عيػب الشاس (( 
 مغ حجيث رواه البدار عغ أنذ بغ مالظ رضي هللا عشو، وفي سشجه ضعفاء 

 و " إضاعة الساؿ " إنفاقو إسخافًا وتبحيخًا. 

 ث الداجخة عغ عقػؽ الػالجيغ:بعس األحادي

 عغ ابغ عسخ، رضي هللا عشيسا عغ رسػؿ هللا صمَّى هللا عميو وسمَّع قاؿ:

 )) ثبلثٌة ال يشطخ هللا إلييع يـػ القيامة..
 أؼ أكبخ عقػبٍة يعاقب بيا اإلنداف يـػ القيامة أف يحـخ مغ الشطخ إلى وجو هللا الكخيع، والجليل قػلو تعالى: 

 ُيْع َعْغ َربِِّيْع َيْػَمِئٍح َلَسْحُجػُبػَف ﴾﴿ َكبلَّ ِإنَّ 
 سػرة السصففيغ ( 15) آية 

)) ثبلثٌة ال يشطخ هللا إلييع يـػ القيامة: العاؽ لػالجيو، ومجمغ الخسخ، والسشَّاف عصاءه، وثبلثٌة ال يجخمػف 
 الجشة، العاؽُّ لػالجيو، والجّيػث، والخجمة (( 

 الو ثقاتحجيث أخخجو البدار في مدشجه، ورج

 و " الخجمة " ىي السخأة السدتخجمة التي تتذبو بالخجاؿ، أؼ الفاجخة.
 األحاديث الستعمقة بعقػؽ الػالجيغ ال تعجُّ وال تحرى. 

)) أربعة حق عمى هللا أف ال يجخميع الجشة وال يحيقيع نعػيسيا: مجمغ الخسخ، وآكل الخبا وآكل ماؿ اليتيع بغيخ 
 حق، والعاؽ لػالجيو (( 

 يث صحيح اإلسشاد، أخخجو ابغ حباف والحاكع عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو.حج

 يقاؿ لمعاؽ: اعسل ما شئت فمغ يغفخ لظ. 
 )) ثبلثة ال يشفع معيغ عسل: الذخؾ با، وعقػؽ الػالجيغ، والفخار مغ الدحف (( 

 حجيث رواه الصبخاني عغ ثػباف رضي هللا عشو، و في سشجه رجل ضعيف 

 وورد أيزًا: 
 )) ثبلثٌة ال يقبل هللا مشيع صخفًا وال عجاًل: عاٌؽ، ومشاٌف، ومكحٌب بالقجر (( 

 حجيث رواه الصبخاني بإسشاديغ، في أحجىسا رجل متخوؾ وفي اآلخخ رجل ضعيف
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 ىحا كمو متعمٌق بعقػؽ الػالجيغ لعطع حقيسا عمى اإلنداف: 
 اْلَػاِلَجْيِغ ِإْحَدانًا﴾﴿َوَقَزى َربَُّظ َأالَّ َتْعُبُجوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِ 

 ( 23) سػرة اإلسخاء: آية

 اآلف نتابع بعس التفريبلت الستعمقة ببخ الػالجيغ: 

 ػ عجـ مخالفة الػالجيغ في السباحات: 2

مغ عقػؽ الػالجيغ أف تخالف األبػيغ في أغخاضيسا الجائدة ليسا، كسا أف مغ بخىسا أف تػافقيسا في أغخاضيسا ؛ 
 خًا ال يتعمق بسعرية هللا عدَّ وجل وجب عميظ أف تشفحه، إال إذا كاف معرية، لمقاعجة الذييخة:فإذا أمخؾ األب أم

 )) ال شاعة لسخمػٍؽ في معرية الخالق (( 
 مغ حجيث أخخجو الصبخاني في األوسط

 عس قػاعج بّخ الػالجيغ التي نزَّ عمييا العمساء:

 بعس العمساء قالػا:

 في حق الػلج مشجوبًا " " إذا أمخ الػالج بالسباح صار 

 أؼ يشتقل أمخ األب إلى ابشو في السباح إلى مدتػػ السشجوب، إذا أمخؾ بذيٍء مباح أصبح في حقظ مشجوبًا، 
 " إذا أمخ الػالج بالسشجوب، أصبح في حق الػلج تأكيجًا في نجبيتو "، 

 " األبػاف ال يأثساف إذا مشعا ابشيسا مغ الحج " 

وفي حاجٍة ماسٍة إليو، ومشعاه مغ الحج عمى أف يحج في العاـ القادـ ال يأثساف، ألف إذا كانا في مخٍض عزاؿ 
بعس العمساء يخػ أف الحج عمى التخاخي ال عمى الفػر، وبعزيع يخػ الحج عمى الفػر، إذا كاف ىشاؾ مخٌض 

وال يأثساف إذا مشعاه  عزاؿ وحاجٍة ماسة وىشاؾ احتساٌؿ كبيخ أف يسػتا في غيبة ابشيسا، فاألولى أف يبقى معيسا
 مغ الحج.

 " ال يحل لبلبغ أف يدافخ سفخًا فيو خصخ إال بإذنيسا " 
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ال يحق لبلبغ أف يدافخ سفخًا فيو خصخ إال بإذنيسا، ىحا ما ورد في شخح بعس األحاديث، وما ال خصخ فيو، 
 شمب العمع.فيحل لبلبغ أف يدافخه مغ دوف إذنيسا، مغ ىحا الدفخ الحؼ ال خصخ فيو، الدفخ في 

 " ال يجػز لمسرمي إذا دعتو أمو أو غيخىا أف يقصع صبلتو " 

 لقػلو ملسو هيلع هللا ىلص: 

 )) ال شاعة لسخمػؽ في معرية الخالق (( 
 سبق تخخيجو 

ترّمي في غخفة وأمظ تشاديظ أو أبػؾ في غخفة ثانية، بعس العمساء يقػؿ: " ال يجػز لمسرمي أف يقصع صبلتو 
مو "، ألف حق هللا عدَّ وجل آكج مغ حقػؽ األبػيغ، لكغ العمساء يدتحبػف أف يخفف مغ صبلتو إجابًة لشجاء أ

فيقخأ سػرة اإلخبلص، ماداـ أحج أبػيو يشاديو أف يقخأ سػرة قريخة، أما إذا شخع في سػرٍة شػيمة وتابعيا فيػ اآلف 
 سب.مخالف، لظ أف تقخأ سػرًة قريخة كي تجيب أمظ أو أباؾ في الػقت السشا

" إف الربلة إذا كانت نفبًل، وُعمع تأذؼ األب أو األـ بتخؾ إجابتيسا فمظ أف تقصع صبلتظ الشافمة لتجيب أمظ أو 
 أباؾ إذا كاف في عجـ اإلجابة أذًػ ليسا ".

إذا أمظ مقَعَجة وتحتاج إلى أف تغيخ جمدتيا، انتيى الديخـو مثبًل، متألسة مغ قزية، نادتظ وأنت في صبلة 
 فبعس العمساء أجازوا أف تقصع صبلتظ كي تجيب نجاء أمظ أو أبيظ.الشفل، 

أما إذا ضاؽ الػقت وكانت الربلة فخضًا فبل عميظ أال تجيب، عشج السالكية " إجابة الػالج في الشافمة أفزل مغ 
 التسادؼ فييا " 

 " يجب أف تجع أؼَّ صبلة ولػ كانت فخضًا إغاثًة لمسميػؼ " 
مغ السجفأة، أو االبغ نائسًا يكاد أف يقع مغ فػؽ سخيخ عاٍؿ وقج يختج دماغو، أؼ أف ىشاؾ  كأف يكػف االبغ قخيباً 

قزية خصيخة، فيجب أف تقصع الربلة إغاثًة لسميػؼ، أو لغخيق أو لحخيق، أو إجابًة لشجاء أحج األبػيغ ببل 
 استغاثة في الشفل، أؼ في صبلة الشفل لظ أف تقصع الربلة ألؼ نجاء مشيسا. 
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 ضمع الػالجيغ لمػلج ال يخفع وجػب بّخىسا:

 يقػؿ عبج هللا بغ عباس رضي هللا عشيسا:

)) ال يكػف لخجل أبػاف فُيربح محدشًا إال ُفتَح لو باب إلى الجشة، وال ُيسدي وىػ محدغ إال فتح لو باباف مغ 
 يدخط عميو أحجىسا أو واحج أبػاب الجشة،...، فِف كاف واحجًا فأصبح محدشًا فتح لو باب مغ أبػاب الجشة، وال

 مشيسا فيخضي هللا عشو حتى يخضى قيل: وإف كاف لو ضالسًا ؟ قاؿ: وإف كاف لو ضالسًا (( 
 مغ حجيث مػقػؼ، أخخجو مدجد بغ مدخىج في مدشجه بإسشاد مختمف فيو

في اآلخخة "، أؼ إذا  أؼ حتى لػ أوقع األب ضمسًا باالبغ، لكغ العمساء استجركػا وقالػا: " إف ضمساه في الجنيا ال
 كاف األمخ متعمق بالجيغ، فعشجئٍح: " ال شاعة لسخمػؽ في معرية الخالق ".

أما إف ضمساه في الجنيا ويحتسل ىحا الطمع، األولى أال يغزبيسا، ىكحا قاؿ العمساء الطمع في الجنيا إذا كاف 
 محتسبًل، فاألولى أف تخضييسا. 

 حق األـ يعجؿ ثبلثة أضعاؼ حق األب: 

 في الرحيح عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو قاؿ:

)) جاء رجل إلى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ: يا رسػؿ هللا، َمْغ أَحقُّ الشاس ِبُحْدغ َصحابتي ؟ قاؿ: أمُّظ، قاؿ: ثع َمْغ ؟ 
 قاؿ: أمُّظ، قاؿ: ثع َمْغ ؟ قاؿ: أمُّظ، قاؿ: ثع َمْغ ؟ قاؿ: أُبػؾ (( 

 رؼ ومدمع حجيث صحيح، أخخجو البخا

 .أؼ: حق األـ يعجؿ ثبلثة أضعاؼ حق األب 

اإلماـ مالظ جاءه رجل وقاؿ لو: إف أبي في بمج الدػداف، وقج كتب إلي أف أقجـ عميو، وأمي تسشعشي مغ ذلظ، 
 فساذا أفعل ؟

 اء.اإلماـ مالظ بحدب عمسو قاؿ: " أشع أباؾ وال تعِز أمظ ". ففيع مغ ىحا القػؿ: أف حق األب وحق األـ سػ 
 لكغ أكثخ العمساء عمى أف حق األـ يعجؿ ثبلثة أضعاؼ حق األب. 
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تخاصع أبػ األسػد الجؤلي مع امخأتو إلى القاضي، عمى غبلـٍ ليسا مشو، أييسا أحق بحزانتو ؟ فقالت السخأة: " 
 خاىقًا ".أنا أحق بو ألنشي حسمتو تدعة أشيٍخ، ثع وضعتو، ثع أرضعتو، إلى أف تخعخع بيغ أحزاني كسا تخاه م

فقاؿ أبػ األسػد أماـ القاضي: " أييا القاضي حسمتو قبل أف تحسمو، ووضعتو قبل أف تزعو، فإف كاف بعس 
الحق عمي، فمي الحق كمو أو جّمو ". فقاؿ القاضي: " أجيبي أيتيا السخأة عغ دفاع زوجظ "، قالت: " لئغ حسمو 

تو كخىًا ". فشطخ القاضي إلى أبي األسػد وقاؿ لو: " ادفع خفيفًا، فقج حسمتو ثػقيبًل، وإف وضعو شيػًة، فقج وضع
 إلى السخأة غبلميا، ودعشي مغ سجعظ ".
 يبجو أف حق األـ يديج عمى حق األب.

 عغ عبج هللا بغ عسخو بغ العاص رضي هللا عشيسا: 
، وإف أباه )) أف امخأة قالت يا رسػؿ هللا، ابشي ىحا كاف بصشي لو وعاء، وثجيي لو سقاء وحجخي لو حػاء
 شمقشي وأراد أف يشدعو عشي، قاؿ ليا رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أنت أحق بو ما لع تشكحي (( 

 حجيث صحيح اإلسشاد، أخخجو الحاكع في مدتجركو

 أؼ: إذا تدوجِت فيػ أحق بو مشِظ.

كانت أنثى، إال أف يخػ  العمساء قالػا: " األـ أحق بحزانة ولجىا إلى سبع سشيغ، إف كاف ذكخًا، وإلى تدٍع إف
 القاضي استسخار حزانة األـ فيديج سشتيغ لكمييسا ". ىحا الحكع الذخعي. 

 ػ اآلثار الصيبة لبخ الػالجيغ: 3

مسا يتعمق ببخ الػالجيغ أف العارؼ باهلل الذييخ أبا يديج البدصامي رحسو هللا، أراد أف يحىب إلى بغجاد لصمب العمع 
تو أمو أربعيغ ديشارًا ىي ميخاثو مغ أبيو، وقالت لو: " ضع يجؾ في يجؼ وعاىجني عمى وكاف غبلمًا يافعًا، فأعص

التداـ الرجؽ فبل تكحب أبجًا، فعاىجىا عمى ذلظ وخخج مع قافمٍة يخيج بغجاد لصمب العمع، وفي أثشاء الصخيق خخج 
ـ ىل معظ شيء ؟ قاؿ: معي المرػص، ونيبػا كل ما في القافمة، ورأوا البدصامي رّث الثياب فقالػا: يا غبل

أربعػف ديشارًا، ألنو عاىج أمو عمى الرجؽ، فدخخوا مشو وحدبػا أنو أبمو وتخكػه، وراحػا إلى الكيف الحؼ كاف بو 
كبيخىع يشتطخ ما يأتػف بو، فمسا رآىع قاؿ: ىل أخحتع كلَّ ما في القافمة ؟ قالػا نعع: إال غبلمًا سألشاه عسا معو 

شارًا فتخكشاه احتقارًا لذأنو، ونطغ أف بو خببًل في عقمو، قاؿ: عمّي بو، فمسا حزخ بيغ يجيو، فقاؿ: معي أربعػف دي
 قاؿ: ىل معظ شيء ؟ قاؿ: نعع معي أربعػف ديشارًا، قاؿ: أيغ ىي ؟ فأخخجيا وسمسيا لو، فقاؿ كبيخ المرػص:
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و: لسا أردت الخخوج مغ بمجؼ، أمجشػف أنت أييا الغبلـ ؟ كيف تخبخ عغ نقػدؾ وتدّمسيا باختيارؾ ؟ فقاؿ ل
عاىجت أمي عمى الرجؽ، فأنا ال أنقس عيج أمي أبجًا، عشجئٍح ُصعق كبيخ المرػص، قاؿ: ال حػؿ وال قػة إال 
باهلل، أنت أييا الغبلـ تخاؼ أف تخػف أمظ ونحغ ال نخاؼ أف نخػف عيج هللا، ثع أمخ كبيخ المرػص بخّد جسيع 

 ـ أنا تائٌب عمى يجيظ ". ما أخح مغ القافمة وقاؿ: يا غبل

فإذا كاف ىشاؾ مثل ىحا المز فبل عميكع فأعصػه الشقػد، فقاؿ مغ معو: " كشت كبيخنا في قصع الصخيق، واليـػ 
 أنت كبيخنا في الصخيق إلى هللا ".

 ػ عجـ ارتباط وجػب البخ بِسبلـ الػالجيغ: 4

 وعشجنا قزية أخخػ متعمقة ببخ الػالجيغ:

 لعمساء قالػا: " ال يختز بخ الػالجيغ، بأف يكػنا مدمسيغ " الذيء األساسي أف ا

 يعشي أحيانًا شاٌب يتعمع الجيغ في السدجج، ويخػ أف أباه ديشو قميل، فيتيسو بألفاظ كبيخة ويديء العبلقة مع أبيو.
سا، فكيف إذا استسعػا أييا اإلخػة: ال يختز بّخ الػالجيغ بأف يكػنا مدمسيغ، فمػ كانا مذخكيغ فأنت ممدـٌ ببخى

كانا مدمسْيغ ولكشيسا مقّرخْيغ ؟ أيحق لظ أف تتيَسيسا في ديشيسا ؟ أيحق لظ أف تغمع عمييسا القػؿ ؟ أيحق لظ 
 أف تكػف عشيفًا معيسا ؟ يقػؿ هللا عدَّ وجل: 

يِغ َوَلْع ُيْخِخُجػُكْع مِ  ُ َعِغ الَِّحيَغ َلْع ُيَقاِتُمػُكْع ِفي الجِّ وُىْع َوُتْقِدُصػا ِإَلْيِيْع ِإفَّ َّللاََّ ﴿ اَل َيْشَياُكُع َّللاَّ ْغ ِدَياِرُكْع َأْف َتَبخُّ
 ُيِحبُّ اْلُسْقِدِصيَغ ﴾

 سػرة السستحشة ( 8) آية 

 إذا كاف هللا سبحانو وتعالى ال يشيانا عغ الحيغ لع يقاتمػنا في الجيغ أف نبّخىع، فؤلف نبخَّ والجيشا مغ باب أولى.
 هللا عشيا، قالت: عغ أسساء بشت أبي بكخ رضي 

َمْت عميَّ أمِّي )) َقِجَمْت عميَّ أمِّي وىي مذخكة في َعْيج رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فاستػفتيت رسػَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، قمت: ' َقجِ 
ُ َعِغ الَِّحيَغ وىي َراِغبة، أفأصُل أمِّي ؟ ' قاؿ: ' نعع، ِصمي أمِظ '. زاد في رواية، فأندؿ هللا فييا: } اَل َيشْ  َياُكُع َّللاَّ

يِغ { ((   َلْع ُيَقاِتُمػُكْع ِفي الجِّ
 حجيث صحيح، أخخجو البخارؼ ومدمع وأبػ داود
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 عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو قاؿ: 

بذة " )) مخ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عمى عبج هللا بغ أبي بغ سمػؿ، وىػ في ضل أجسة فقاؿ: " قج غبََّخ عميشا ابغ أبي ك
فقاؿ ابشو عبج هللا بغ عبج هللا: " والحي أكخمظ وأندؿ عميظ الكتاب، لئغ شئت ألتيتظ بخأسو، فقاؿ الشبي صمى 

 هللا عميو وسمع: " ال ولكغ بخ أباؾ وأحدغ صحبتو " (( 
 حجيث حدغ، أخخجو البدار وابغ حباف والحاكع 

ة والدبلـ ابشو أف يبخَّه.. ىحا ىػ الذخع، ىحا ىػ الجيغ، ألجُّ أعجاء الشبي، رأس السشافقيغ، أمخ الشبي عميو الربل
 ىحا ىػ اإلسبلـ. 

 ػ بخ الػالجيغ مقجـ عمى الجياد الكفائي: 5

 في الرحيح عغ عبج هللا بغ عسخو بغ العاص، قاؿ:

قاؿ: نعع، قاؿ: " ففييسا )) جاء رجل إلى رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص َفاستأَذَنُو في الجياد، فقاؿ: " أَحيٌّ َواِلَجاؾ ؟ "، 
 (( ج"فجاى

 حجيث صحيح، أخخجو البخارؼ ومدمع وأبػ داود والتخمحؼ والشدائي

 وفي رواية أخخػ: 
 عغ عبج هللا بغ عسخو بغ العاص رضي هللا عشيسا، قاؿ: 

يبكياف، قاؿ: ' فارجع إلييسا، )) جاء رجل إلى رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقاؿ: جئُت أَباِيُعَظ عمى اليجخة، وتخكُت أَبَػيَّ 
 فأْضِحْكُيسا كسا أْبَكْيَتُيسا ' (( 

 حجيث صحيح، أخخجو أبػ داود والشدائي

 تخوف مغ ىحه الفقخة عطع بّخ الػالجيغ.
 وفي األثخ: 

 )) نػمظ مع أبػيظ يزاحكانظ ويبلعبانظ أفزل مغ الجياد معي (( 
 فيحا كمو يؤكج بخ الػالجيغ. 
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 بكائيسا حدنًا وضيقًا: ػ عجـ التدبب في 6

 قاؿ العمساء:

 " مغ أبكى والجيو كاف عاقًا ".

حجثتو حجيثًا عغ هللا فبكى، ىحه ليذ ليا عبلقة، 
حجثتو بقزية، رفزت لو شّمب أو رجاؾ بذيء 
فأنت لع تدتجب، رجاؾ أف تكػف مع أخيظ 
فانفرمت عشو، أؼ أنو شمب مشظ شمبًا معقػاًل، 

لعمساء قالػا: " بكاء فأنت امتشعت فبكى األب، فا
 الػالجيغ مغ عقػقيسا " شبعًا ىحا القػؿ مأخػذ مغ األثخ:

 )) بكاء الػالجيغ مغ العقػؽ (( 
 وفي أثخ آخخ: 

 )) مغ أحدف والجيو فقج عقيسا ((

 ػ مػاصمة أحباب وأصحاب الػالجيغ:  7

 سعُت رسػَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ: مغ بّخ الػالجيغ صمة أىل ودىسا، فعغ ابغ عسخ، رضي هللا عشيسا، قاؿ: إني س

 )) إفَّ مغ أَبخِّ البخِّ صَمَة الخجل أىَل ودِّ أبيو بعج أف ُيػلِّي (( 
 حجيث صحيح، أخخجو مدمع وأبػ داود والتخمحؼ

 بعج أف يػلي ػ أؼ يسػت ػ األب، َمْغ ىع أصجقاؤه ؟
 .. إخػانو الحكػر، أخػاتو اإلناث، أقخباؤه، أصجقاؤه، أصحابو

 )) إفَّ مغ أَبخِّ البخِّ صَمَة الخجل أىَل ودِّ أبيو بعج أف ُيػلِّي (( 
 سبق تخخيجو 
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والحجيث الذييخ الحؼ تدسعػنو مشي، عغ أبي 
 أسيج الداعجؼ رضي هللا عشو، قاؿ: 

)) بيشسا نحغ عشج رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذ جاءه رجل مغ 
بقي مغ بخِّ  بشي سمسة، فقاؿ: يا رسػؿ هللا، ىل

أبػيَّ شيء أبّخىسا بو مغ بعج مػتيسا ؟ قاؿ: نعع، 
الربلة عمييسا واالستغفار ليسا، وإنفاذ عيػدىسا، 
وإكخاـ صجيقيسا، وصمة الخحع الحي ال رحع لظ إال 

 مغ قبميسا (( 
 حجيث صحيح اإلسشاد، أخخجو الحاكع في السدتجرؾ 

 خجيجة المحع بعج مػتيا بّخًا بيا، ووفاًء ليا وىي زوجتو فسا ضشظ بالػالجيغ ؟ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، كاف ييجؼ لرجيقات 
 عغ أبي بخدة رضي هللا عشو قاؿ: 

)) قجمت السجيشة فأتاني عبج هللا بغ عسخ رضي هللا عشيسا، فقاؿ لي: تجري ِلَع جئتظ ؟ قمت: ال، قاؿ: سسعت 
 ل أباه في قبخه فميرل إخػاف أبيو بعجه " (( رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ: " مغ أحب أف َير

 حجيث صحيح اإلسشاد، أخخجو أبػ يعمى 

 كاف البغ عسخ رضي هللا عشيسا حسار َيَتَخوَُّح عميو إذا َملَّ ركػَب الخَّاِحَمِة، وِعَساَمٌة َيُذجُّ بيا رأَسو، فبيشسا ىػ يػماً 
، فقاؿ: ألدَت ا ْبَغ فبلٍف ؟ قاؿ: بمى، فأعصاه الحسار، فقاؿ: اركب ىحا، عمى ذلظ الحسار، إْذ َمخَّ بو أعخابيّّ

والعسامة، وقاؿ: اشجد بيا رأَسَظ، فقاؿ لو بعس أصحابو: َغَفَخ هللا لظ، أعصيَت ىحا األعخابي حسارًا كشَت َتَخوَُّح 
 عميو وِعَساَمًة كشَت تُذجُّ بيا رأَسَظ. فقاؿ: إني سسعُت رسػَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ:

 )) إفَّ مغ أَبخِّ البخِّ ِصَمَة الخجل أىَل ُودِّ أبيو بعج أف ُيَػلَِّي (( 
 وإفَّ أباه كاف ُوّدًا ِلُعَسخ.

 حجيث صحيح، أخخجو مدمع وأبػ داود والتخمحؼ 
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 ػ الجعاء ليسا بعج مػتيسا: 8

 الذيء السعخوؼ عشجكع جسيعًا، أف اإلنداف إذا مات انقصع عسمو إال مغ ثبلث:

 غ أبي ىخيخة رضي هللا عشو، أفَّ رسػَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:فع

 )) إذا مات اإلنداف انقصع عسمو إال مغ ثبلثة: صجقة جارية، أو عمع ُيْشَتَفُع بو، أو ولج صالح يجعػ لو (( 
 حجيث صحيح، أخخجو مدمع وأبػ داود والتخمحؼ والشدائي 

جارية، فالػلج الرالح الحؼ يجعػ لو ىحا صجقة 
إذًا: حق األب عطيع، أؼ أف اإلنداف إذا ربى ابشًا 
صالحًا ودعا لو مغ بعجه فإف كلَّ أعسالو الرالحة 
مغ بعجه تدجَّل في صحيفة األب، لحلظ قاؿ عميو 

 الربلة والدبلـ:
 )) أفزل كدب الخجل ولجه (( 

مغ حجيث رواه الصبخاني وفي سشجه رجل مختمف 
 فيو 

 ألحاديث لو أبيات يعجد فييا الرجقات الجارية أخحًا عغ الدشة الشبػية السصيخة يقػؿ: الديػشي الذييخ مرشف ا
 إذا مات ابغ آدـ جاء يجخي عميو األجخ عػشج ثػبلث عذخِ 
 عمػـٌ بثػيا ودعػاء نجػٍل وغخس الشخل والرجقات تجخي 
 وراثة مرحٍف ورباط ثغٍخ وحفخ الػبئخ أو إجػخاء نػيخ

 ي إلػيو أو ابػتػشاُء مػحلِّ ذكػخوبيٌت لمغخيب بػشاه يػأو 
 و تعميٌع لقػخآٍف كػخيٍع فخػحىا مػغ أحاديٍث بذعخي 

سِئَل أحج العمساء: " كع يجعػ اإلنداف لػالجيو، أفي اليـػ مخة، أـ في الذيخة مخة، أـ في الدشة ؟ فقاؿ: تجعػ لو 
.  مع كلِّ صبلة، خسذ صمػات، أؼ خسذ مخاٍت في اليـػ

 مغ دعا لػالجيو خسذ مخاٍت فقج أدػ حقيسا في الجعاء ألف هللا تعالى يقػؿ:  قاؿ بعس التابعيغ: "
 



حكع بخ الػالجيغ( :  3-1 الجرس )الفرل العاشخ :    Page 526 

 ﴿ َأِف اْشُكْخ ِلي َوِلَػاِلَجْيَظ ِإَليَّ اْلَسِريُخ ﴾
 سػرة لقساف ( 14) آية 

 فالربلة شكخ، وشكخ الػالجيغ مع الربلة... إذًا: خسذ مخات، ىحا ىػ االستشباط. 
 : قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو، قاؿ

)) إف هللا عد وجل ليخفع الجرجة لمعبج الرالح في الجشة فيقػؿ: يا رب أنى لي ىحه ؟ فيقػؿ: باستغفار ولجؾ 
 لظ (( 

 حجيث رجالو رجاؿ الرحيح غيخ واحج وقج وثق، أخخجو الصبخاني واإلماـ أحسج

 ػ رضا الػالجيغ سبب لمشجاة مغ الشار:9

 ٍة في الجرس:آخخ قر

 عغ عبج هللا بغ أبي أوفى رضي هللا عشو، قاؿ:

)) كشا عشج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فأتاه آت فقاؿ: شاب يجػد بشفدو. قيل لو: قل ال إلو إال هللا: فمع يدتصع، فقاؿ: " كاف 
قاؿ لو: " قل: ال إلو إال هللا ". يرمي ؟ ". فقاؿ: نعع: فشيس رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ونيزشا معو فجخل عمى الذاب ف

فقاؿ: ال أستصيع. قاؿ: " لع ؟ ". قاؿ: كاف يعق والجيو. فقاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: " أحية والجتو ؟ ". قالػا: نعع. قاؿ: " 
ادعػىا ". فجعػىا فجاءت، فقاؿ: " ىحا ابشظ ؟ ". فقالت: نعع. فقاؿ ليا: " أرأيت لػ أججت نارًا ضخسًة فقيل 
لظ: إف شفعت لو خميشا عشو وإال حخقشاه بيحه الشار، ألدت تذفعيغ لو ؟ ". قالت: يا رسػؿ هللا إذًا أشفع. قاؿ: 
" فأشيجي هللا وأشيجيشي أنظ قج رضيت عشو ". فقالت: الميع إني أشيجؾ وأشيج رسػلظ أني قج رضيت عغ 

 إلو إال هللا وحجه ال شخيظ لو وأشيج أف دمحمًا عبجه ورسػلو ". ابشي. فقاؿ لو رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "' يا غبلـ قل: ال
 فقاليا فقاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " الحسج  الحي أنقحه بي مغ الشار " (( 

 حجيث رواه الصبخاني وأحسج وفي سشجه رجل متخوؾ 

ـٍ وابشيا، بيغ أٍخ وأخيو، بيغ أٍب وأبشو  ، بيغ جاٍر وجاره.ىحا عسل صالح: أف تػفق بيغ أ
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الشبي عميو الربلة والدبلـ عمى عطع شأنو وعمى عطع قجره حسج هللا عدَّ وجل عمى أف مكشو مغ أف يشقح ىحا 
الذاب مغ الشار، حيث جاء باألـ وأقشعيا أف تعفػ عشو، فساذا كاف يفعل معيا ؟ وكاف ىحا الذاب كسا ورد في 

 ولمحجيث بقية في الجرس القادـ إف شاء هللا تعالى.كتب الحجيث يؤذؼ أمو، ويؤثخ عمييا زوجتو 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 حجود و آثار بخ الػالجيغ( :  3-2 الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة الجرس:

ا، الحسج هلل رب العمسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم، الرادؽ الػعج األميغ الميع ال عمع لشا إال ما عمستش
إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا، وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا 
الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 

 الرالحيغ. 

 ى بخىع:يجب أف يعيغ اآلباء أبشاءىع عم

أييا اإلخػة السؤمشػف... الزلشا في الحجيث عغ حقػؽ اآلباء عمى األبشاء، ولكغ ىشاؾ مبلحطة أريج أف أضعيا 
بيغ أيجيكع، ىي أف اآليات الكخيسة الستعجدة، واألحاديث الذخيفة الكثيخة، التي تحّس األبشاء عمى أف يكػنػا باريغ 

ْحسل اآلباء عمى أف يكػنػا في مدتػػ األبػة السصمػب، ماداـ ربشا بآبائيع، ىحه اآليات واألحاديث يشبغي أف ت
سبحانو وتعالى يحسُّ األبشاء عمى أف يكػنػا باريغ بآبائيع، فاآلباء يجب أف يكػنػا في السدتػػ السصمػب، فقج 

 ورد في األثخ: 

 )) رحع هللا والجًا أعاف ولجه عمى بخه (( 
 وورد أيزًا: 

 فميأكل بالسعخوؼ (( )) مغ أكل مغ ماؿ ابشو 
يعشي: ربشا سبحانو وتعالى في آيات كثيخة وأحاديث كثيخة، يحّس األبشاء عمى بّخ آبائيع، فيشتطخ مغ اآلباء أف 

 يكػنػا مثالييِّغ في معاممة أبشائيع.
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 أفزل البخ بالػالجيغ، متى يكػف، وأيغ يكػف:

 س الساضي يقػؿ: ربشا سبحانو وتعالى في اآلية التي بجأنا شخحيا في الجر 

ُىَسا َأْو ِكبَلُىَسا َفبَل َتُقْل َلُيَسا ُأؼٍّ ﴿ َوَقَزى َربَُّظ َأالَّ َتْعُبُجوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَػاِلَجْيِغ ِإْحَدانًا ِإمَّا َيْبُمَغغَّ ِعْشَجَؾ اْلِكَبَخ َأَحجُ 
 َواَل َتْشَيْخُىَسا َوُقْل َلُيَسا َقْػاًل َكِخيسًا ﴾ 

 اإلسخاء: آية( سػرة  23) 

 تذتج حاجة اآلباء إلى البخ عشج كبخ سشيع:

الحقيقة أف األب الذاب اليقع الػاعي ىػ في غشى 
عغ ابشو، ليذ في ىحا شظ، ولكغ متى تذتج حاجة 
األب إلى ابشو ؟ إذا بمغ مغ الكبخ عتيًا، إذا تقجمت 
بو الدغ، إذا ضعف برخه، إذا انحشى ضيخه، إذا 

ذاكختو، إذا كمَّت يجه، إذا  خارت قػاه، إذا ضعفت
أصبح عبئًا عمى ابشو، يكػف األب في أشج حاالت 
الحاجة إلى ابشو إذا تقجمت بو الدغ، وإذا وقف 
كدبو، وإذا أصبحت حاجاتو كثيخة، وأدويتو كثيخة، 

 ومصالبو كثيخة، ولو أبشاء في أوج شبابيع، وفي عشفػاف رجػلتيع.

 ية إلى الكبخ:لحلظ ربشا عدَّ وجل أشار في ىحه اآل

ُىَسا َأْو ِكبَلُىَسا َفبَل َتُقْل َلُيَسا ُأؼٍّ ﴿ َوَقَزى َربَُّظ َأالَّ َتْعُبُجوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَػاِلَجْيِغ ِإْحَدانًا ِإمَّا َيْبُمَغغَّ ِعْشَجَؾ اْلِكَبَخ َأَحجُ 
 َواَل َتْشَيْخُىَسا َوُقْل َلُيَسا َقْػاًل َكِخيسًا ﴾

 سخاء: آية( سػرة اإل 23) 
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 بخ الػالجيغ يكػف في بيت الػلج ال في مأوى العجدة:

 أشارت اآلية أيزًا في كمسة ) عشجؾ ( إلى السعشى التالي:

االبغ أحيانًا يكػف أبػه قج تقجمت بو الدغ ولكشو 
يقصغ عشج أخيو، فيدوره مغ حيٍغ إلى آخخ، ويقجـ 
لو واجبات الخزػع والسحبة ويجمذ قميبًل 

، أما عبء األب فيػ عمى األخ الثاني، ويشرخؼ
فاهلل سبحانو وتعالى في ىحه اآلية يذيخ إلى أف 
حقػؽ األب تذتج ويعطع أجخىا إذا بمغ مغ الكبخ 
عتيُا وكاف ) عشجؾ ( في البيت، أؼ: كشت أنت 

 تخعاه.

دغ التحق بيحا السأوػ، فبعس الجوؿ الغخبية تفتخخ بأف لجييا مأوًػ لمعجدة، أؼ أف ىحا اإلنداف إذا تقجمت بو ال
قج يقجمػا لو كل شيء، أشيب الصعاـ، وكل الخجمات الرحية ولكغ ال يدتصيعػف أبجًا أف يقجمػا لو السحبة، وال 
العصف، ربسا كانت سعادة األب أف يستِّع نطخه بأوالده، فإذا زّجػه في مأوػ العجدة، وتخمػا عشو، وأنفقػا عميو 

 مػا في حقو جخيسة ال تغتفخ.األمػاؿ الصائمة، فوهللا قج فع

لحلظ، اإلسبلـ يػجج فيو نطاـ التزامغ االجتساعي، أؼ أف كل ُأسخة متزامشة متكافمة فيسا بيغ أفخادىا، فمػ 
تقجمت باألب الدغ، لػ ضعف برخه، لػ خارت ِقػاه، لػ أصبح عاجدًا، إنو بيغ أوالده، بيغ بشاتو، بيغ أقخبائو، 

جَّ في مأوػ العجدة، َفَقَج العصف، فَقَج الحشاف، فكيف إذا كاف ىحا السأوػ فيو القدػة ىحا الحؼ يشديو ألسو، فإذا ز 
 وفيو الزخب وفيو اإليحاء بالكبلـ ؟ 

سسعت قرة امخأة ليا أمػاؿ شائمة أكثخىا غيخ مشقػؿ ؛ أؼ حػانيت وأبشية وبيػت وأراٍض ومدارع، تقجمت بيا 
وػ العجدة، ألف زوجاتيع أَبْيَغ أف يخجمشيا، فحيشسا رأت نفديا في الدغ، وفقجت حخكتيا، أودعيا أوالدىا في مأ

مأوػ العجدة وأف أوالدىا الحيغ ربتيع تخمػا عشيا، استجعت الكاتب بالعجؿ، وكتبت لمجسعيات الخيخية كل أمػاليا، 
 عقابًا ليؤالء األوالد الحيغ كفخوا فزل أميع عمييع.
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 لحلظ:

ْل َلُيَسا ُأؼٍّ وا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَػاِلَجْيِغ ِإْحَدانًا ِإمَّا َيْبُمَغغَّ ِعْشَجَؾ اْلِكَبَخ َأَحُجُىَسا َأْو ِكبَلُىَسا َفبَل َتقُ ﴿ َوَقَزى َربَُّظ َأالَّ َتْعُبجُ 
 َواَل َتْشَيْخُىَسا َوُقْل َلُيَسا َقْػاًل َكِخيسًا ﴾ 

 سػرة اإلسخاء: آية(  23) 

  عشو، عغ رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمَّع أنو قاؿ: روػ التخمحؼ، عغ أبي ىخيخة رضي هللا
 )) َرغع أنف رجل أدرؾ عشجه أبػاه الِكَبخ فمع ُيْجِخبله الجشة (( 

 قاؿ الخاوؼ: وأضشو قاؿ: 

 )) أو أحجىسا (( 
 مغ حجيث صحيح، أخخجو التخمحؼ 

ه، وقج ضعفت ذاكختو، وقج فقج أؼ: أف تكػف بارًا بأبيظ وقج تقجمت بو الدغ، وقج ضُعف برخه، وقج خارت ِقػا 
ـٍ  ضبط نفدو، بأف يبقى عشجؾ معدزًا مكخمًا مخجومًا، فيحا العسل مغ األعساؿ التي يدتحق عمييا اإلنداف كلَّ إكخا
في الجنيا قبل اآلخخة، وما رأيت إندانًا مػفقًا في حياتو إال بدبٍب وجيٍو مغ بخِه بػالجيو، فسغ كاف لو أٌب حّي 

 خصة، إنيا فخصة العسخ، فخصٌة ال تعػض، وكحلظ األـ. فميغتشع ىحه الف

 دور المداف والكبلـ في ميجاف البخ بالػالجيغ:

 مغ ذلظ: 

 كمسة ) أؼ ( ومعانييا الديئة:

 قاؿ تعالى: 

 ﴿ َفبَل َتُقْل َلُيَسا ُأؼٍّ ﴾ 
 ( 23) سػرة اإلسخاء، آية 

خفي، فحتى لػ رأػ االبغ مغ أبيو شيئًا ال اأُلؼ: اسع فعل مزارع، أؼ أتزجخ، وىي مغ الكبلـ الخدؼء ال
يحتسل، ال يشبغي أف يقػؿ لو: ُأؼ، كل ما ُيزِجخ ويدتثػقل ويقاؿ لو ُأؼ،إف كاف مغ األب، ال يشبغي أف يقػؿ 

 االبغ ىحه الكمسة ألبيو، ورد في األثخ:
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 )) لػ عمع هللا مغ العقػؽ شيئًا أقل مغ ُأؼ لحكخه(( 
ف تقػؿ: ُأؼ، وىػ يعشي أقل شيٍء في العقػؽ أ

زفيخ برػت مدسػع، وىػ تزجخ. ولػ عمع هللا 
مغ العقػؽ شيئًا أردأ مغ أؼ لحكخه،فميعسل البار ما 
شاء أف يعسل فمغ يجخل الشار، وليعسل العاؽ ما 

 شاء أف يعسل فمغ يجخل الجشة.

لكغ إياكع أف تتػىسػا أف البار بػالجيو لػ عرى هللا 
ليذ مقرػدًا مغ عّد وجل فإنو يجخل الجشة ىحا 

 ىحا الكبلـ.

كمسة ُأؼ ػ بالتعخيف الجقيق ػ رفس لؤلب، رفس لشعستو وجحػد لتخبيتو، ورّد لمػصية التي أوصانا هللا بيا بحق 
 اآلباء، وىحا معشى كمسة ُأؼ، والجليل ىػ قػؿ هللا عّد وجل عمى لداف سيجنا إبخاىيع حيث قاؿ لقػمو: 

 َف ِمْغ ُدوِف َّللاَِّ َأَفبَل َتْعِقُمػَف ﴾ ﴿ ُأؼٍّ َلُكْع َوِلَسا َتْعُبُجو
 سػرة األنبياء ( 67) آية 

 يعشي أنا أرفزكع بدبب كفخكع، وأرفس عبادتكع، وأرفس مػضػع عبادتكع. 

 ما يداوي كمسة ) أؼ ( مغ ردود األفعاؿ القبػيحة:

 العمساء قالػا: " مجخد الشطخ إلييسا بغزٍب يعتبخ عقػقًا "

 بيو بعبػس، وعغ عائذة رضي هللا عشيا قالت: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:يعشي إذا نطخ إلى أ

 )) ما بّخ أباه مغ سجد إليو الصخؼ بالغزب ((
 حجيث أخخجو الصبخاني في األوسط، وأحج رجالو متخوؾ

 بل إف إغبلؽ الباب بعشٍف مغ العقػؽ أيزًا، وىػ يداوؼ ُأؼ.
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 ووضع اإلناء بعشف مغ العقػؽ.
انًا يغزب االبغ، فيقػد سيارتو بخعػنة ليعبخ أحي

عغ غزبو مغ أبيو، ىحا أيزًا مغ العقػؽ، وفي 
 األثخ:

)) لع يتُل القخآف مغ لع يعسل بو، ولع يبخَّ والجيو 
مغ أحجَّ الشطخ إلييسا في حاؿ العقػؽ ُأولئظ بخاٌء 

 مشي وأنا مشيع بخيء (( 

 القػؿ الكخيع واجب في حق الػالجيغ:

 ى: قاؿ تعال

 ﴿ َوُقْل َلُيَسا َقْػاًل َكِخيسًا ﴾
 سػرة اإلسخاء: آية( 23) 

ْحَسِة َوُقْل َربِّ اْرَحْسُيَسا َكَسا َربََّياِني َصِغيخًا ﴾   ﴿ َواْخِفْس َلُيَسا َجَشاَح الحُّؿِّ ِمَغ الخَّ
 سػرة اإلسخاء: آية(  24) 

ْلَػاِلَجْيِغ ِإْحَدانًا ِإمَّا َيْبُمَغغَّ ِعْشَجَؾ اْلِكَبَخ َأَحُجُىَسا َأْو ِكبَلُىَسا َفبَل َتُقْل َلُيَسا ُأؼٍّ ﴿ َوَقَزى َربَُّظ َأالَّ َتْعُبُجوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِبا
 َواَل َتْشَيْخُىَسا َوُقْل َلُيَسا َقْػاًل َكِخيسًا ﴾ 

 سػرة اإلسخاء: آية( 23) 

 الشيخ: يعشي الدجخ والغمطة.
ليشًا لصيفًا، يا أبتاه، يا ُأماه، مغ غيخ أف يدسييسا أو ُيكشييسا، يعشي لػ أف األب  وقل ليسا قػاًل كخيسًا: يعشي قػالً 

اسسو سعيج وكشيتو أبػ أحسج، األولى أف تخاشبو بأف تقػؿ لو: يا أبِت، يا أبي، يا أبتاه، وىحا أولى مغ أف تقػؿ: 
 يا أبا أحسج.

فمسا دخل عميو، ناداه ابشو بُكشيتو لئبل يذعخ أحج أنو أنا مخة اصصحبت أحج اإلخػة في مدججنا لعشج ابشو لقزيٍة، 
 أبػه، وقاؿ: اجمذ ىشا يا أبا فبلف، وأبػه شخرية مخمػقة، لكشو ما أراد أف ُيعّخؼ الشاس أف ىحا والجه.
لحلظ األولى أف يشاديو بكمسة يا أبتاه، يا أبي، يا والجؼ، مغ غيخ أف يدسييسا باسسيسا أو أف يشادييسا بكشيتيسا، 

 وابغ السديب يفدخ قػلو تعالى: 
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 ﴿ َوُقْل َلُيَسا َقْػاًل َكِخيسًا ﴾ 
 سػرة اإلسخاء: آية( 23) 

قاؿ: " القػؿ الكخيع كسا يخاشب العبج سيجًا فطًا غميطًا "، أؼ كأف عبجًا محنبًا يخاشب سيجًا فطًا غميطًا فإنو 
 يتمصف، ويخجػ، ويتزخع، ويتحبب، ويتػسل.

 حق الػالجيغ: بعس اآلداب الػاجبة في

مغ َبخ الػالجيغ، أال يخفع االبغ يجيو إذا كمسيسا، أؼ أنو ال يذيخ بيجيو حيغ يتكمع معيسا، فيخفع يجه ويخفزيا، 
ألف حخكات اليجيغ في أثشاء الكبلـ استخفاؼ باألب، لحلظ مغ بخ الػالجيغ أال يخفع االبغ يجيو في أثشاء مخاشبتو 

 أمو أو أباه.

 عشيا قالت: عغ عائذة رضي هللا 

)) أتى رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رجل ومعو شيخ فقاؿ لو: " يا فبلف مغ ىحا معظ ؟ ". قاؿ: أبي. قاؿ: " فبل تسر أمامو، 
 وال تجمذ قبمو، وال تجعو باسسو، وال تدتدب لو " ((

 حجيث أخخجو الصبخاني في السعجع األوسط ورجالو رجاؿ الرحيح إال اثشيغ فييسا كبلـ 

  تدتدب لو: أؼ ال تكغ سببًا في سبو، ىحا مغ أدب الشبي عميو الربلة والدبلـ ال
 ويقػؿ عميو الربلة والدبلـ: 

)) ما مغ مدمع يربح ووالجاه عشو راضياف إال كاف لو باباف مغ الجشة، وإف كاف واحجًا فػاحج، وما مغ مدمع 
 ف كاف واحجًا فػاحج ((ُيربح ووالجاه عميو ساخصاف إال كاف لو باباف مغ الشار، وإ

 حجيث أخخجو ابغ أبي عسخ في مدشجه، بإسشاد ضعيف ججًا 

 إذا عق والجيو فأبػاب الشار مفتحة لو، وإذا بخَّ والجيو فأبػاب الجشة مفتحة لو. 

 الػلج وما يسمظ ممظ ألبيو:

ي قج أخح مالي، فقاؿ عميو تخوؼ كتب الديخة أف رجبًل جاء الشبي عميو الربلة والدبلـ فقاؿ: يا رسػؿ هللا إف أب
 الربلة والدبلـ: 
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 )) اذىب فأتشي بأبيظ (( 
شيٌء دقيق ججًا، إنداف شكا لظ عمى إنداف، 
فساداـ يتكمع وحجه سيتكمع ما يحمػ لو، سيخفي 
بعس الحقائق، سيبخز بعس الحقائق، سيبالغ 
ببعس الحقائق، لكغ إذا قمت لو اذىب وأتشي بو، 

عذار ما كاف يشػؼ أف يقػلو أنا أؤكج لكع أف تدعة أ 
سػؼ يدكُت عشو، إذا أحزخت الستخاصسْيغ مع 
بعزيسا أمامظ، فإف تدعة أعذار ما يشػؼ أحجىسا 
أف يقػلو في غيبة اآلخخ سػؼ يدكت عشو، فالشبي 

 عميو الربلة والدبلـ عمسشا قاؿ: 
 )) اذىب فِتشي بأبيظ (( 

 اسسع مغ الصخؼ اآلخخ، قاؿ سيجنا سميساف: 

ـْ ُكْشَت ِمَغ اْلَكاِذِبيَغ ﴾  ﴿ َقاؿَ   َسَشْشُطُخ َأَصَجْقَت َأ
 سػرة الشسل ( 27) آية 

 تخّيْث، استسع مغ الصخؼ اآلخخ، حق الجفاع مذخوع، قاؿ لو: 
 )) اذىب فأتشي بأبيظ (( 
 روت كتب الديخة أف سيجنا جبخيل عميو الدبلـ ندؿ عمى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقاؿ: 

شيء قالو في نفدو ما سسعتو عد وجل يقخئظ الدبلـ ويقػؿ لظ: إذا جاءؾ الذيخ فدمو عغ )) " إف هللا 
 " (( أذناه

أؼ أف الذيخ في شخيقو إلى الشبي عميو الربلة والدبلـ كاف يحجث نفدو، وكل واحج مشا إذا كانت عشجه مذكمة، 
ث نفدو، ىحا حجيث الشفذ، يبجو أف ىحا الذيخ لذجة  ألسو مغ ابشو كاف يحجث نفدو شعخًا، فإنو يسذي وىػ يحجِّ

فديجنا جبخيل جاء الشبي عميو الربلة والدبلـ وقاؿ لو: إف ربظ يقخئظ الدبلـ ويقػؿ لظ: إذا جاءؾ الذيخ فاسألو 
 عغ الذيء الحؼ قالو في نفدو.. 
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لو ؟ فقاؿ: سمو يا رسػؿ هللا، ىل )) فمسا جاء الذيخ قاؿ لو الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: " ما باؿ ابشظ يذكػؾ، أتخيج أف تأخح ما
أنفقتو إال عمى إحجى عساتو أو خاالتو أو عمى نفدي ؟ فقاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: " إيو دعشا مغ ىحا، أخبخني عغ شيء 
قمتو في نفدظ ما سسعتو أذناؾ ". فقاؿ الذيخ: وهللا يا رسػؿ هللا ما يداؿ هللا يديجنا بظ يقيشًا، لقج قمت شيئًا 

 نفدي ما سسعتو أذناي فقاؿ: " قل وأنا أسسع " قاؿ: قمت: في 
 غحوتظ مػلػدًا ومشتظ يافعًا ُتِعلًّ بسا أجشي عميظ وتشيلُ 
 إذا ليمة ضافتظ بالدقع لع أِبْت لدقسظ إال ساىخًا أتسمسلُ 
 كأني أنا السصخوُؽ دونظ بالحي ُشخقَت بِو دوني فعيشي تيسلُ 

 أف السػت وقت مؤجلتخاؼ الخدى نفدي عميظ وإنيا لتعمع 
 فمسا بمغَت الدغ والغاية التي إلييا مجى ما كشت فيظ أؤمل
 جعمَت جدائي غمطة وفطاضة كأنظ أنت السشعع الستفزل
 فميتظ إذ لع تخع حق أبػتي فعمت كسا الجار السجاور يفعل
 تخاه معجًا لمخبلؼ كأنو بخدٍّ عمى أىل الرػاب مػكل

  بتبلبيب ابشو فقاؿ: قاؿ: حيشئح أخح الشبي ملسو هيلع هللا ىلص
 )) أنت ومالظ ألبيظ (( 

 القرة أخخجيا الصبخاني عغ جابخ بغ عبج هللا، وليا شػاىج مخترخة رجاليا رجاؿ الرحيح
 الشبي ملسو هيلع هللا ىلص بكى، وأمدظ االبغ مغ تبلبيبو وقاؿ: أنت ومالظ ألبيظ، مغ أنت ؟ ما أنت إال حدشة مغ حدشات أبيظ.

 بالػالجيغ:حجود البخ 

لكغ بخ الػالجيغ لو حجود، لػ أف األـ أو األب أمخؾ أف تكفخ باهلل أو أف تكفخ بسحسج عميو الربلة والدبلـ، ماذا 
 و وتعالى عمسشا فقاؿ: تفعل ؟ هللا سبحان

ْنَداَف ِبَػاِلَجْيِو ُحْدشًا َوِإْف َجاَىَجاَؾ ِلُتْذِخَؾ ِبي َما َلْيَذ َلَظ بِ  ْيَشا اإلِْ ِو ِعْمٌع َفبَل ُتِصْعُيَسا ِإَليَّ َمْخِجُعُكْع َفُأَنبُِّئُكْع ﴿ َوَوصَّ
 ِبَسا ُكْشُتْع َتْعَسُمػَف ﴾

 ( 8) سػرة العشكبػت: آية 
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قرة سيجنا سعج رضي هللا عشو مع أمو، قاؿ: " كشت بارًا بأمي فأسمسُت، فقالت: لَتَجَعغَّ ديشظ أو ال آكل وال 
ظ: يا قاتل ُأمو. وبقيت يػمًا أو يػميًغ ال تأكل وال تذخب، فقمت: يا أماه لػ أشخب حتى أمػت فتعيَّخ بي، ويقاؿ ل

 كانت لِظ مائة نفٍذ، فخخجتً واحجًة تمػ أخخػ، ما تخكت ديشي ىحا، فكمي إف شئت أو ال تأكمي ".
تأكمي "، يعشي في مػضػع اإليساف باهلل، ومػضػع شاعة هللا، يتػقف ىشا رضا األـُ واألب " فكمي إف شئت أو ال 

 لكشيا أكمت، فمسا رأت ذلظ أكمت، وندؿ قػلو تعالى: 
ْنَيا َمْعُخو   فًا ﴾﴿ َوِإْف َجاَىَجاَؾ َعمى َأْف ُتْذِخَؾ ِبي َما َلْيَذ َلَظ ِبِو ِعْمٌع َفبَل ُتِصْعُيَسا َوَصاِحْبُيَسا في الجُّ

 (  15) سػرة لقساف: آية 

 بعس األحكاـ الستعمقة ببخ الػالجيغ:

 كاـ الذخعية الستعمقة في ىحا الباب: بعس األح

 شاعتيسا تكػف في ميجاف السباحات ال في السعاصي: -1

شاعة األبػيغ ال تخاعى في ركػب الكبيخة أو تخؾ الفخيزة، ىحا الحكع الذخعي السدتشبط مغ ىحه اآلية، ىحا 
سا فييا، ويدتحدغ تخؾ شيٌء مقصػٌع بو، وتمـد شاعتيسا في السباحات، األشياء السباحة يمدمظ أف تصيعي

 السشجوبات مغ أجميسا، مثاؿ ذلظ:

األكل عمى الصاولة، وأبػؾ يغزب بدخعة، وأنتع في شيخ رمزاف، وتخيج أف ترمي أنت وزوجتظ وأوالدؾ 
السغخب قبل اإلفصار، واألب يحب أف يأكل مع األذاف، فأف ترمي قبل اإلفصار ىحا مشجوب، فإذا تخكت الربلة 

يتيا بعج اإلفصار إرضاًء ألبيظ وحفاضًا عمى أعرابو فإف ىحا مصمػٌب مشظ، فيحا تخؾ قبل اإلفصار، وصم
السشجوبات، أما في السباحات فأنت ممدـٌ بصاعتيسا، وفي ارتكاب الكبائخ أو تخؾ الفخائس لدت ممدمًا بصاعتيسا، 

 سا، ىحا ىػ الحكع الذخعي. أما إذا رأيت أف تخؾ بعس السشجوبات مسا يخيحيسا فبل عميظ إذا فعمت ىحا مغ أجمي
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 شاعتيسا مقجمة عمى الجياد الكفائي إف لع يأذنا: -2

كحلظ تخؾ الجياد الِكفائي، الجياد الِكفائي إذا قاـ بو البعس سقط عغ الكل، يعشي إذا اإلنداف تصػع في الخجمة 
جياد العيشي ىحا ليذ بإذف مغ العدكخية، فالتصػع يحتاج إلى إذف الػالج، أما الخجمة اإللدامية فبل تحتاج، ال

 الػالج، تخؾ الجياد الِكفائي مغ أجميسا، أو اإلقجاـ عميو فبإذنيسا. 

 يجػز تخؾ الربلة الشافمة مغ أجل إجابة الػالجيغ: -3

تحجثشا في الجرس الساضي عغ إجابة األـُ في الربلة، فإذا أمكشظ أف تعيج الربلة وكانت في حاجٍة إليظ ال 
 ربلة مغ أجميا. عميظ أف تجع ال

 كساؿ شاعات سيجنا أبي بكخ الرجيق رضي هللا عشو:

 في الرحيح عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو، أف رسػَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ يػمًا:

يق: أنا، قاؿ: " فسغ َتِبع مشكع اليـػ جشازة " ؟ قاؿ أبػ  جِّ )) " مغ أصبَح مشكع اليـػ صائسًا " ؟ قاؿ أبػ بكخ الرِّ
خ: أنا، قاؿ: " َفَسْغ أشعع مشكع اليػـَ ِمْدِكيشًا " ؟ قاؿ أبػ بكخ: أنا، قاؿ: " فسغ عاد مشكع اليـػ مخيزًا " ؟ قاؿ بك

 أبػ بكخ: أنا، قاؿ رسػُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " ما اْجَتَسْعَغ في رجل إال دخل الجشة " (( 
 حجيث صحيح، أخخجو مدمع

 ؛ في بخ الػالجيغ، وفي إشعاـ الصعاـ، وفي رد الدبلـ، وفي تذيع الجشازة..  يعشي سيجنا الرجيق كاف سباقاً 

 بخ الػالجيغ مغ صفات األنبياء:

 ال تشدػا أف هللا عّد وجل نػَّه باألنبياء الكخاـ وبِخىع بآباءىع، فقاؿ متكمسًا عغ سيجنا يحيى:

 ﴿ َوَبّخًا ِبَػاِلَجْيِو َوَلْع َيُكْغ َجبَّارًا َعِرّيًا ﴾ 
 (14سػرة مخيع، آية )

 وعغ سيجنا عيدى:
 ﴿ َوَبّخًا ِبَػاِلَجِتي َوَلْع َيْجَعْمِشي َجبَّارًا َشِقّيًا ﴾ 

 سػرة مخيع ( 32) آية 
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 وعغ سيجنا يػسف:
 ﴿ َوَرَفَع َأَبَػْيِو َعَمى اْلَعْخِش ﴾ 

 ( 177) سػرة يػسف: آية 

 وعغ سيجنا إسساعيل: 
اِبِخيَغ ﴾﴿ َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُخ سَ  ُ ِمَغ الرَّ  َتِجُجِني ِإْف َشاَء َّللاَّ

 سػرة الرافات ( 172) آية 

تخوؼ بعس الكتب ػ مغ باب التفريبلت ػ أف سيجنا إسساعيل عميو الدبلـ قاؿ: " يا أبت إذا أردت ذبحي، فاشجد 
ذا وججُت مدو، وثاقي لئبل يريبظ شيٌء مغ دمي فيشقز أجخؼ، وإف السػت لذجيج وال آمغ أف أضصخب عشجه إ

فاشحح شفختظ حتى ُتجيد عمّي، فإذا أنت أضجعتشي لتحبحشي فاكببشي عمى وجيي، فإني أخذى إف أنت نطخت 
إلى وجيي أف تأخحؾ الخقة فتحػؿ بيشظ وبيغ أمخ ربظ، وإف رأيت أف تخّد قسيري إلى ُأمي، فإنو عدى أف يكػف 

 أنت عمى أمخ هللا. أسمى ليا عشي فافعل، قاؿ إبخاىيع: نعع العػف يا بشي 
 ما ىحا االبغ ؟.. ِنعع العػف يا بشي أنت عمى أمخ هللا، ثع إنو ىع بالتشفيح، فتمو لمجبيغ ليحبحو فشػدؼ:
ْؤَيا ِإنَّا َكَحِلَظ َنْجِدي اْلُسْحِدِشيَغ ﴾ ْقَت الخُّ  ﴿ َوَناَدْيَشاُه َأْف َيا ِإْبَخاِىيُع )*( َقْج َصجَّ
 سػرة الرافات ( 174،175) آية 

 وافُتجَؼ بكبٍر عطيع، وججه إبخاىيع عمى مقخبٍة مشو فحبحو.
يعشي نحغ جسيعًا نخػ القزية سيمة، ُافتجؼ بكبٍر عطيع، ىحا متى عخفتو أنت ؟ بعج أف ُافتجؼ، أما حيشسا أمخه 

 هللا بحبح ابشو ىل كاف يعمع أف ىشاؾ حل ليحه السذكمة ؟ 
 ﴾﴿ ِإفَّ َىَحا َلُيَػ اْلَببَلُء اْلُسِبيُغ 

 سػرة الرافات (  176) آية 
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 اآلثار الصيبة لبخ الػالجيغ:

 مشيا:

 االلتجاء إلى هللا ببخ الػالجيغ يشجي مغ الكخوب:

الشبي عميو الربلة والدبلـ في الحجيث الرحيح الستفق عميو ػ أؼ اتفق عميو الذيخاف،البخارؼ ومدمع، وىحا 
عبج الخحسغ عبج هللا بغ عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشيسا قاؿ:  أعمى مدتػػ مغ األحاديث الرحيحة ػ عغ أبي
 سسعت رسػؿ هللا صمَّى هللا عميو وسمَّع يقػؿ:

)) انصمَق ثبلثُة َنَفخ مسغ كاف قبمكع، حتى آواىع السبيُت ِإلى غار، فجخمػه، فانحجرْت َصخَخة مغ الجبل، فَدجت 
 خخة ِإال أف َتْجُعػا هللا برالح أعسالكع.. (( عمييع الغاَر، فقالػا: ِإنو ال ُيشجيكع مغ ىحه الر

كل واحج مشا وقع في مذكمة أو في ورشة، أو الح لو شبح خصخ، أو الح لو شبح مريبة، كسخض ُعزاؿ ال 
سسح هللا، أو دمار لمساؿ فجأًة، إذا وقع أحج في مذكمة كبيخة ججًا، ال يشاـ ليا الميل، فالُدشة الشبػية أف تجعػ هللا 

 سمظ.برالح ع
حجثشي رجل كاف مغ تجار األغشاـ التقيت بو وكاف عسخه يديج عمى التدعيغ عامًا، وقاؿ لي: " إنشي خخجت ِلَتػؼ 
مغ الفحز الصبي فكانت الشتيجة سميسة مائة بالسائة "، أؼ أنو ال يذكػ شيئًا وىػ في التدعيغ، وقج أقدع لي أنو 

، فقاؿ لي: " كشت في البادية مخًة، وامخأة راودتو عغ نفدو، فقاؿ: ال يعخؼ الحخاـ بكل أنػاعو، وكاف بارًا بػالجيو
إني أخاؼ هللا رب العالسيغ، واشتخػ قصيعًا مغ الغشع وسار بو، فأدركيع العصر إلى درجٍة أنو وأغشامو أصبحػا 
يعشي  عمى وشظ السػت، فقاؿ: يا رب إف كشت تعمع أنشي عففت عغ ىحه السخأة خػفًا مشظ ففخج عشا. ىحه سشة،

إذا أحب هللا عّد وجل أف يستحغ إندانًا، وضعو في ورشة، أو في مذكمة.. الصخيق انقصع، عصر شجيج، مخض 
شجيج، مذكمة كبيخة، شبح إتبلؼ الساؿ كمو، فعميو أف يجعػ هللا برالح عسمو، يا رب إف كشت تعمع أنشي فعمت 

 غ ىحه الػرشة، ىحه ىي الدشة. ىحا العسل مغ أجمظ وخالرًا لظ ال أبتغي بو شيئًا فأنقحني م
 )) قاؿ رجل مشيع: الميع كاف لي أبػاف شيخاِف كبيخاف، وكشُت ال َأْغُبُق قبميسا أىبل وال ماال.. (( 

 الغبػؽ: معشاه شخب الحميب مداًء 

 )) فشَأى بي شمُب َشَجخ يػمًا، فمع َأُرْح عمييسا حتى ناما.. (( 
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 أؼ عجت إلى البيت فإذا ىسا نائساف 

َفَحَمْبُت ليا َغبػَقُيسا، فػججتيسا نائسيغ، فَكِخىُت َأف َأْغُبَق قبميسا أىبل أو ماال، َفَمِبْثُت والَقَجُح عمى يجي  ))
 أنتطخ استيقاضيسا، حتى َبَخَؽ الَفْجخ.. (( 

 ال يذخب قبميسا حتى استيقطا مغ نػميسا

غاَء وجيظ، ففخِّج عشا ما نحغ فيو مغ ىحه الرخخة، )) فاستيقطا، فذِخبا َغبػَقُيسا، الميع إف كشُت فعمُت ذلظ ابت
 فانفَخَجْت شيئًا ال يدتصيعػف الخخوج.. (( 

 لكشيا تدحدحت 

، فأرُدُتيا عمى نفديا، وامتشعت  )) قاؿ الشبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: قاؿ اآلخخ: الميع كانت لي ابشُة عّع، كانت أحبَّ الشاس ِإليَّ
 ة مغ الدشيغ.. (( مشي، حتى َأَلسََّت بيا َسشَ 

 أؼ: فقٌخ شجيج 

)) فجاءتشي، فأعصيُتيا عذخيغ ومائَة ديشار، عمى أف ُتَخمَِّي بيشي وبيغ نفديا، ففعمت، حتى ِإذا َقَجْرُت عمييا، 
ْجُت مغ الػقػع عمييا، فانرخفُت عشيا وىي أحبُّ الشا ، قالت: ال ُأِحلُّ َلَظ َأف َتُفسَّ الَخاَتَع ِإال ِبحقِّو، فتَحخَّ س ِإليَّ

وتخكُت الحىب الحي أعصيتيا، الميع ِإف كشُت فعمُت ذلظ ابتغاَء وجيظ فاْفُخج عشا ما نحغ فيو، فانفَخَجِت الرخخة، 
 غيخ أنيع ال يدتصيعػف الخخوج مشيا (( 
ُجل واحج، َتخَؾ الحي لو وذىب، )) قاؿ الشبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: وقاؿ الثالث: الميع استَأَجْخُت ُأَجَخاَء، وأعصيُتيع أجَخىع، غيخ رَ 

َفَثسَّخُت َأْجَخُه حتى َكُثَخْت مشو األمػاؿ، فجاءني بعج حيغ، فقاؿ: يا عبج هللا، َأدِّ ِإليَّ أجخي، فقمت: كلُّ ما تخى مغ 
فأخحه  َأْجِخَؾ، مغ اإِلبل والبقخ، والغشع، والخقيق، فقاؿ: يا عبج هللا، ال تدتيدُئ بي، فقمُت: ِإني ال أستيدُئ بظ،

كمَّو، فاْستاقو، فمع يتخْؾ مشو شيئًا، الميع فِف كشُت فعمُت ذلظ ابتغاَء وجيظ فاْفُخج عشا ما نحغ فيو، فانفخجِت 
 الرخخة، فخخجػا يسذػف (( 

 حجيث صحيح، أخخجو البخارؼ ومدمع وأبػ داود

 يعشي إذا اإلنداف وقع في شجة، فعميو أف يجعػ هللا برالح عسمو. 
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 بشو، دعػة مدتجابة:دعػة األب ال

 وعغ أبي ىخيخة عغ الشبي عميو الربلة والدبلـ قاؿ:

: َدعَػُة السطُمػـِ، وَدعػُة الُسَداِفِخ وَدعػُة الَػاِلِج عمى الػل  ج (( )) َثبلُث َدَعَػاٍت ُمْدَتَجاباٌت، ال َشظَّ في إجاَبِتيغَّ
 حجيث حدغ، أخخجو التخمحؼ

 وفي األثخ: 

، ورجٌل يجعػ )) أربعٌة دعػتيع مدتج ابة، اإلماـ العادؿ، والخجل يجعػ ألخيو بطيخ الغيب، ودعػة السطمـػ
 لػلجه (( 

 بخ الػالجيغ سبب لسغفخة الحنػب، وزيادة في العسخ و الخزؽ:

 عغ عبج هللا بغ عسخ رضي هللا عشيسا، قاؿ: 

فيل لي مغ تػبة، فقاؿ لو رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ألظ والجاف )) أتى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص رجل فقاؿ يا رسػؿ هللا أذنبت ذنبا كبيخًا، 
 ؟ قاؿ: ال، قاؿ ألظ خالة ؟ قاؿ: نعع قاؿ فبخىا إذًا (( 

 حجيث صحيح، أخخجو التخمحؼ واإلماـ أحسج وابغ حباف والحاكع 

. وىحا حجيث لصيف، يعشي إذا كاف إنداف تػفيت أمو ولو خالة فاإلحداف إلى الخالة بسثابة  اإلحداف إلى األـُ
 عغ أنذ بغ مالظ رضي هللا عشو، قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ))مغ سخه أف يسج لو في عسخه ويداد في رزقو فميبخ والجيو وليرل رحسو (( 
 حجيث أخخجو أحسج في مدشجه، ورجالو رجاؿ الرحيح

 وقاؿ عميو الربلة والدبلـ: 
 اد هللا في عسخه (( )) مغ بخ والجيو شػبى لو، ز 

 حجيث صحيح اإلسشاد، أخخجو الحاكع في مدتجركو

 وعغ ثػباف رضي هللا عشو ف قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
 )) ال يخد القجر إال الجعاء، وال يديج في العسخ إال البخ، وإف الخجل ليحـخ الخزؽ بالحنب يريبو (( 

 وابغ ماجة وابغ حباف والحاكع حجيث صحيح اإلسشاد، أخخجو التخمحؼ 

 ثبلثة أحاديث عغ أف بخ الػالجيغ يديج في العسخ وفي الخزؽ. 
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 بذارة لمسقّرخيغ كي يتجاركػا:

 ورد في األثخ: 

 )) إف العبج ليسػت والجاه أو أحجىسا وإنو ليسا لعاؽ فبل يداؿ يجعػ ليسا ويدتغفخ ليسا حتى يكتبو هللا بارًا (( 
أبًا مات غاضبًا عمى ابشو، فيحا ىحه بذارة، فمػ أف 

االبغ العاؽ دعا لػالجيو واستغفخ ليسا وفعل 
األعساؿ الرالحة مغ أجميسا، ربسا كتبو هللا بارًا 
ولػ مات أبػه غاضبًا عميو، والشبي عميو الربلة 

 والدبلـ يقػؿ:

)) إف هللا عد وجل ليخفع الجرجة لمعبج الرالح في 
؟ فيقػؿ:  الجشة فيقػؿ: يا رب أنى لي ىحه
 باستغفار ولجؾ لظ (( 

 حجيث رجالو رجاؿ الرحيح غيخ واحج وقج وثق، أخخجو الصبخاني واإلماـ أحسج عغ أبي ىخيخة 

 وفي األثخ: 
 )) مغ زار قبخ أبػيو أو أحجىسا في كل جسعة غفخ هللا لو وُكتب بارًا (( 

 بعس القرز الستعمقة بسػضػع بخ الػالجيغ:

 ستعمقة بيحا السػضػع: بقي عميشا بعس القرز ال

 كسا تجيغ تجاف: -1

قيل: كاف رجل يصعع والجه الُسدغ شعامًا في إناٍء مغ الخذب ػ اآلف يػجج كأس مغ البمػر وكأس مغ اإلستالذ، 
فيخيج الػالج كأس مغ الساء فيعصيو ابشو كأس اإلستالذ ألنيا ال تشكدخ ػ فكاف ىحا الخجل يصعع والجه الُسدغ في 

ذب، فدألو ولجه عغ الدبب في ىحا، االبغ الرغيخ سأؿ أباه: لساذا تصعع ججؼ في ىحا اإلناء الحؼ إناٍء مغ الخ
ىػ مغ الخذب ؟ فقاؿ لو: ألنشي إذا أشعستو في إناٍء صيشٍي أو مغ الدجاج كدخه، فقاؿ لو ابشو: إذًا يا أبت 
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غ ججؼ، فعشج ذلظ انتبو الػالج وأدرؾ سأحتفع لظ بيحا اإلناء الخذبي حتى ُأقجـ لظ شعامظ فيو عشجما تكػف في س
 أف ما يفعمو اآلف مع والجه سيفعمو ابشو معو، وتاب إلى هللا مغ ىحا الحنب. 

أقل استيانة أحيانًا تييغ األب، كأف يقجـ لو فشجانًا فيو عيب، ويقػؿ: خح اشخب بميجة الستحمخ، أو كأس متدخة 
 فيحدف األب، والشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ: 

 )) بخوا آباءكع تبخكع أبشاؤكع، وعفػا تعف نداؤكع (( 
 حجيث أخخجو الصبخاني في األوسط ورجالو رجاؿ الرحيح عغ عبج هللا بغ عسخ 

 يذتكي أمو ويشدى فزميا: -2

 قيل: إف رجبًل شكا إلى نبي سػء خمق أمو، فقاؿ:

الخمق حيغ أسيختيا الميل، ولع تكغ )) لع تكغ ُأمظ سيئة الخمق حيغ أرضعتظ حػليغ كامميغ ؟ ولع تكغ سيئة 
 سيئة الخمق حيغ رعتظ، لقج جازيتيا بيحا ؟ (( 

 ىحا الحؼ يحـ والجيو ليذ مؤمشًا. 

 الػلج ممظ ألبيو: -3

ولج اشتكى إلى الشبي عميو الربلة والدبلـ أباه وأنو يأخح مالو فجعا بو فإذا ىػ شيٌخ يتػكأ عمى عرا فدألو، 
إف ابشي وىػ صغيخ كاف ضعيفًا وأنا قػؼ، وكاف فقيخًا وأنا غشي، فكشت ال أمشعو شيئًا مغ فمعمو قاؿ: يا رسػؿ هللا 

مالي، واليـػ أنا ضعيٌف وىػ قػؼ، وأنا فقيٌخ وىػ غشي يبخل عمي بسالو، فبكى الشبي عميو الربلة والدبلـ وقاؿ 
 لمػلج:

 )) أنت ومالظ ألبيظ (( 
 بج هللا مغ حجيث صحيح،أخخجو ابغ ماجة عغ جابخ بغ ع
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 آداب بعس البخرة: -4

ػ قيل لعسخ بغ ذر: كيف كاف بّخ ابشظ ؟ قاؿ: " ما مذيت نيارًا إال ومذى خمفي، وال ليبًل إال مذى أمامي، وال 
 رقى سصحًا وأنا تحتو ".

يجؼ  ػ قيل لعمي بغ الحديغ: أنت مغ أبخ الشاس بأمظ، ولكغ لساذا ال تأكل معيا ؟ قاؿ: " وهللا أخاؼ أف تستج
 إلى ما قج سبقت عيشيا إليو فأكػف قج عققتيا ".

يعشي: قصعة مغ المحع في الرحغ وىي عيشيا عمى ىحه القصعة،فإف أكمتيا أنا أكػف قج عققتيا... كانػا إلى ىحا 
 السدتػػ.

مت أبػ يديج البدصامي رحسو هللا قاؿ: " كشت ابغ عذخيغ سشة، فجعتشي ُأمي لتسخيزيا ذات ليمة فأجبتيا، فجع
ج يجىا بيجؼ، وأقخأ ) قل ىػ هللا أحج ( فخجرت يجؼ، فكجت أفقج قػة اليج، فقمت:  يجؼ تحت رأسيا، واألخخػ أمدِّ

 اليج لي وحق الػالجة هلل ".
 ىحا مغ بخه أُلمو. 

 تخجػ ىي حياتظ، وتخجػ أنت مػتيا: -5

بحقيا ؟ فقاؿ: ال، إنيا كانت  ورجل قاؿ لديجنا عسخ: " إني أخجـ ُأمي كسا كانت تخجمشي في الرغخ فيل قست
تخجمظ وىي تتسشى لظ الحياة، وأنت تخجميا وأنت تتسشى ليا السػت ". وبعبارة أخخػ أو ميحبة: ) أف يخفف هللا 

 عشيا (.

 األـ الرابخة السحتدبة: -6

، فبمغشي أنو ندؿ بو السػت وإذا ُأـ عجػز كبيخة جعمت تشطخ إليو حتى ُغسِّس و  َب كاف رجٌل يجمذ إليَّ عرِّ
وُسّجي، فقالت: رحسظ هللا يا بشي لقج كشت بشا بارًا، وعميشا شفػقًا رزقشا هللا عميظ الربخ، فقج كشت تصيل القياـ 
وتكثخ الرياـ، فبل حَخَمَظ هللا ما أممت مغ رحستو، وأحدغ عشظ العداء، ثع نطخت إلّي وقالت: لػ بقي أحٌج ألحج 

 لبقي الشبي عميو الربلة والدبلـ ألمتو.
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كل حاٍؿ يدوؿ، لحلظ يقاؿ لمسيت كسا في األثخ: " رجعػا وتخكػؾ وفي التخاب دفشػؾ، ولػ بقػا معظ ما نفعػؾ، 
 ولع يبق لظ إال أنا، وأنا الحي الحؼ ال يسػت ". 

 وأخيخًا:

مغ مغ خبلؿ ىحه اآليات واألحاديث والتعميقات واألحكاـ الفقيية والقرز يتبيغ لشا أف بخ الػالجيغ باٌب كبيخ 
 أبػاب الجشة.

 )) َرغع أنف رجل أدرؾ عشجه أبػاه الِكَبخ فمع ُيْجِخبله الجشة. قاؿ الخاوي: وأضشو قاؿ: أو أحجىسا (( 
 مغ حجيث صحيح، أخخجو التخمحؼ 

فسغ كاف لو أب عمى قيج الحياة أو أـ، أو مغ كاف لو أب وأـ، فميغتشع ىحه الفخصة، ألف هللا عّد وجل أمخنا أف 
 لػالجيغ وقخف ىحا األمخ بعبادتو..نحدغ إلى ا

 والحسج  رب العالسيغ 
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 العبلقة السثمى بيغ الذباب و أىميع( :  3 - 3)  الجرس

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 السحيع :
، عمى بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالسيغ ، وأتّع الربلة وخيخ التدميع عمى نبيشا وعمى حبيب قمػبشا 

ساقيشا عشج الكػثخ بحػؿ هللا سيجنا دمحم بغ عبج هللا ، وعمى آلو ومغ وااله ، الدبلـ عميكع وأىبًل ومخحبًا بكع 
مذاىجيشا الكخاـ ، سشتحجث في ىحه الحمقة نحغ وإياكع عغ دور الذباب في عائبلتيع ، وعغ السكانة التي يحطػف 

بلت سعيجة ، وبعائبلت ناجحة ، مغ كاف يحطى بعائمة بيا ، وكيف يسكغ ليؤالء الذباب أف يحطػف بعائ
متفاىسة فيػ في خيخ عطيع ، ومغ كاف يحطى ببعس أفخاد العائمة ؛ األـ األب العع األخػة أحج أفخاد العائمة ال 
يعير بتفاىع معو ، كيف لو أف يتعامل دوف أف يتشازؿ عغ حقػقو ؟ ودوف أف يرل إلى الجانب اآلخخ مغ 

حمة العقػؽ واإلساءة والقصيعة ؟ أسئمة كبيخة يجور الشقاش بيا في ىحه الحمقة انصبلقًا مغ قػؿ الذاشئ إلى مخ 
 الشبي عميو الربلة والدبلـ : 

 ))خيُخُكع خيُخُكع ألْىِمِو وأنا خيُخُكع ألْىِمي((
 ]التخمحؼ عغ عائذة أـ السؤمشيغ[

 جكتػر دمحم راتب الشابمدي ، حياكع هللا شيخشا .حتى يكػف فيشا الخيخ أرحب بفزيمة العالع الخباني األستاذ ال
 الجكتػر راتب :

 بارؾ هللا بكع ونفع بكع . 

 السحيع: 
شيخشا الفاضل في حجيثشا اليـػ عغ العبلقة التي يفتخض أف تجسع الذاب بعائمتو وأىمو ، ىل لشا أف نبجأ بسقجمة 

 عغ أىسية األىل والعبلقة الجسيمة معيع في حياة الذباب ؟
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 ىسية األىل في حياة كل إنداف :أ

 الجكتػر راتب :
بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالسيغ ، والربلة والدبلـ عمى سّيجنا محّسج ، وعمى آؿ بيتو الصيبيغ 
 الصاىخيغ ، وعمى صحابتو الغخ السياميغ ، أمشاء دعػتو ، وقادة ألِػَيِتو ، وارَض عّشا وعشيع يا رّب العالسيغ .
كسقجمة بديصة واضحة الػاو حخؼ عصف ، ومغ لػاـز العصف التقارب والتساثل بيغ الستعاشفيغ ، فأنت ال تقػؿ 
في مجمذ عاـ : اشتخيت بيتًا وممعقة ، ال يػجج تشاسب ، تقػؿ : اشتخيت بيتًا ومدرعة ، بيتًا وسيارة ، الػاو حخؼ 

 تساثل ، فإذا قاؿ هللا عد وجل : عصف لكغ يقتزي التساثل بيغ الستعاشفيغ بحّج معيغ مغ ال
 ﴿ َوَقَزى َربَُّظ َأالَّ َتْعُبُجوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَػاِلَجْيِغ ِإْحَدانًا ﴾

 [23] سػرة اإلسخاء: 

 رفع مدتػػ اإلحداف إلى الػالجيغ إلى مدتػػ عبادة هللا ، ألف هللا ىػ الخالق ، والػالجيغ سبب وجػد اإلنداف : 

 َظ َأالَّ َتْعُبُجوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَػاِلَجْيِغ ِإْحَدانًا ﴾﴿ َوَقَزى َربُّ 
 [23] سػرة اإلسخاء: 

لحلظ قزية بخ الػالجيغ شيء ميع ججًا ، لكغ ىشاؾ 
قزايا كبيخة أو صغيخة تقع في العبلقة بيغ األب 
واألـ وبيغ األوالد ، ورد في بعس اآلثار الشبػية أف 

د وجل : "عبجؼ ماتت األـ إذا ماتت يقػؿ هللا ع
التي كشا نكخمظ ألجميا فاعسل صالحًا نكخمظ 
ألجمظ ". أؼ جدء مغ إكخاـ العبج مغ أجل أمو ، 
ألف أعطع قمب في حياتشا قمب األـ ، تخوؼ بعس 

ال ييسشي مجػ وقػعيا ييسشي مغداىا  -القرز 
جػ شخفي التشػر ، وكمسا وضعت أف نبيًا كخيسًا مّخ بامخأة تخبد عمى التشػر ، وقج وضعت ابشيا عمى إح -

الخغيف في التشػر ضست ىحا الرغيخ ، وشستو، وقبمتو ، تعجب ىحا الشبي مغ ىحه الخحسة ، قاؿ : يا رب ما 
ىحه الخحسة ! فكأف وقع في كيانو : ىي رحسة هللا عد وجل وسأندعيا ، فمسا ندع الخحسة مغ قمب األـ بكى ىحا 

 شى قػلو تعالى : الصفل فألقتو في التشػر . وىحا مع
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 ﴿ َوَأْلَقْيُت َعَمْيَظ َمَحبًَّة ِمشِّي ﴾
 [ 39] سػرة شو : 

محبة األب ألوالده ىي محبة هللا ، محبة األـ 
ه السحبة صار ألوالدىا محبة هللا ، فإذا ندعت ىح

، وصار عبئًا عمى األب واألـ ، االبغ شيئًا متعباً 
 حيػانات تخبي أوالدىا أعمىلحلظ ىشاؾ بعس ال

ت معيغ تأكميع ، تشاقس عجيب ، وفي وقتخبية
، فمحلظ األـ ليا شأف كبيخ في القخآف والدشة ، ججاً 

وفي ىحا السشيج اإلسبلمي العطيع بخ الػالجيغ في 
الجرجة األولى لكغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص جاءه سيجنا سعج بغ 

حسج ، سيجنا سعج بغ أبي وقاص مغ كبار أبي وقاص ، أـ سيجنا سعج قالت لو : ال آكل الصعاـ حتى تكفخ بس
 الرحابة ، الرحابي الػحيج الحؼ فجاه الشبي ملسو هيلع هللا ىلص بأمو وأبيو : 

 )) اْرـِ َسْعٌج ِفَجاَؾ َأِبي َوُأّمي ((
 ] أخخجو الذيخاف عغ عمي بغ أبي شالب [

 والرحابي الػحيج الحؼ كاف إذا دخل عميو يقػؿ لو : 

 ِخِني امُخٌؤ خاَلو (()) ىحا خالي ، َفْميُ 
 ]الحاكع في السدتجرؾ عغ جابخ[

ىحا الرحابي الجميل حيشسا قالت لو أمو : ال آكل الصعاـ حتى تكفخ بسحسج ، قاؿ ليا : يا أماه لػ أف لِظ مئة 
 نفذ فخخجت واحجة واحجة ما كفخت بسحسج ، فكمي إف شئت أو ال تأكمي . 
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، األـ شمبت بخ الػالجيغ متعمق بجائخة محجودة 
شعامًا ، شمبت ثيابًا ، شمبت دواء ، شمبت حاجة 

 يجب أف تمبييا ، أما : 

﴿ َوِإْف َجاَىَجاَؾ َعمى َأْف ُتْذِخَؾ ِبي َما َلْيَذ َلَظ ِبِو 
ْنَيا َمْعُخوفًا  ِعْمٌع َفبَل ُتِصْعُيَسا َوَصاِحْبُيَسا ِفي الجُّ

 ِإَليَّ ﴾َواتَِّبْع َسِبيَل َمْغ َأَناَب ِإَليَّ ُثعَّ 
 [ 15] سػرة لقساف: 

 

لكغ ال تصعيسا بشعػمة ، أؼ األـ واألب ليع شمبات كثيخة لكغ ىشاؾ دائخة تجسع ىحه الصمبات ، أما أف يصمب مغ 
االبغ أف يصمق امخأتو ، أنا قاؿ لي أحج األخػة الكخاـ : يأمخني أبي أف أشمق زوجتي ، قمت لو : كيف ىي 

ة ديغ ومحجبة وخجومة ججًا وليذ لي عمييا أؼ مأخح ، ولكغ أبي ال يحبيا ، زوجتظ ؟ قاؿ : مستازة ، صاحب
قمت لو : لظ أال تصمقيا ، قاؿ : أليذ سيجنا عسخ أمخ ابشو بتصميق زوجتو فصمقيا ؟ قمت لو : أبػؾ عسخ ؟ قاؿ : 

 ال ، قمت لو : انتيى األمخ .

 ؟ دائسًا شاعة األـ واألب في حجود ، يقػؿ لظ األب شمق زوجتظ 

 السحيع: 
شيخشا الفاضل اآلف قميل في زمانشا األـ واألب يصمباف مغ االبغ الكفخ ، أعتقج أنو نادر الحجوث ، كثيخ مغ 
السذاكل تحجث بيغ الذباب وعائبلتيع ، إما بقزايا دنيػية مثبًل االبغ يخيج ىحا التخرز واألب يخيج أف يكػف 

لو شخيكة الحياة ، أو بعس القزايا الجيشية البشت تختجؼ الشقاب ،  ابشو شبيبًا أو ميشجسًا ، األـ تخيج أف تختار
 الذاب يحىب إلى السدجج ، كيف يتعامل االبغ أثشاء الخبلؼ مع الػالجيغ في ىحه القزايا ؟ 
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 كيفية ترخؼ االبغ أثشاء خبلفو مع والجيو :

 الجكتػر راتب :
 ج ابشتو ىحا اسسو بالفقو : العزل، قاؿ تعالى : ىشاؾ حالة دقيقة بالفقو ؛ لػ أف أبًا امتشع عغ تدوي

 
 ﴿ َواَل َتْعُزُمػُىغَّ ﴾

 [19]سػرة الشػر :

العزل امتشاع األب عغ تدويج ابشتو ، ما الحكع 
الفقيي بيحاالسػضػع ؟ ىحه البشت تحىب إلى 
القاضي تعخض عميو السذكمة ، القاضي يدتجعي 
دوج األب رسسيًا ويقػؿ لو : لساذا ال تخيج أف ت

ابشتظ ؟ فإف قشع القاضي بتعميل األب بامتشاعو عغ 
تدويج ابشتو يشزع القاضي إلى األب ، وإذا لع 

 يقتشع القاضي يدوجيا والقاضي ولييا .

 السحيع: 
 ىل تجخؤ فتاة اليـػ عمى فعل ذلظ ؟ 

 الجكتػر راتب :

، انت ال تجخؤ أف تقػؿ ألبييا : الإذا كال تجخؤ إال أنيا تكمع العع ، الخاؿ ، أصجقاء األب ، ىشاؾ شخؽ كثيخة ، 
 ىي تدتصيع أف تقشع عسيا أو خاليا أو كبار أقخبائيا أو أصجقاء األب .

 السحيع: 
 ليذ ال تجخؤ بل ال تأمغ رد فعل األب بعج ذلظ ، لغ يقبل أف تعػد إلى البيت .

 

 



بيغ الذباب و أىميعالعبلقة السثمى ( :  3 - 3)  الفرل العاشخ : الجرس   Page 552 

 تجشب الذخؾ الخفي و االبتعاد عشو :

 الجكتػر راتب :
ابشتو عاندة ؟ ورد في بعس اآلثار : البشت يـػ القيامة تقف أماـ رب العدة ، تقػؿ : يا ىػ ىل يقبل أف تكػف 

رب ، ال أدخل الشار حتى أدخل أبي قبمي . ىػ سبب فدادؼ ، أف تختجؼ الثياب العرخية ، أف تبخز كل مفاتشيا 
 والبشت ال تخيج ذلظ : 

 
 ﴿ َوِإْف َجاَىَجاَؾ َعمى َأْف ُتْذِخَؾ ِبي ﴾

 [ 15لقساف: ] سػرة 

كمسة الذخؾ ال تعشي الكفخ ، أف يصاع األب في 
معرية ، ىحا شخؾ ، لحلظ أخػؼ ما أخاؼ عمى 
أمتي الذخؾ الخفي ، أما إني لدت أقػؿ إنكع 
تعبجوف صشسًا وال حجخًا ، ولكغ شيػة خفية ، 

 وأعسااًل لغيخ هللا . 

الذخؾ الجمي غيخ مػجػد ، نحغ ال يػجج عشجنا إلو 
دوف هللا مثل بػذا في شخؽ آسيا ، في نعبجه مغ 

العالع اإلسبلمي ال يػجج عشجنا شخؾ جمي ، عشجنا شخؾ خفي ، أخػؼ ما أخاؼ عمى أمتي الذخؾ الخفي ، أما 
إني لدت أقػؿ إنكع تعبجوف صشسًا وال حجخًا ، ولكغ شيػة خفية، وأعسااًل لغيخ هللا . ىحا نػع مغ الذخؾ ، الذخؾ 

الدسخاء ، عمى الرخخة الرساء ، في الميمة الطمساء ، وأدناه أف تحب عمى جػر ، وأف أخفى مغ دبيب الشسمة 
تبغس عمى عجؿ ، مثبًل إنداف تعمع عمع اليقيغ أف مالو حخاـ ، لكشو يكخمظ إكخامًا كثيخًا فتحبو ، ىحه محبة عمى 

خؾ أخفى مغ دبيب جػر ، أو إنداف نرحظ بأدب جع كيف تجخأ ونرحظ تبغزو ، ىحا نػع مغ الذخؾ ، الذ
، تبغس عمى عجؿالشسمة الدسخاء ، عمى الرخخة الرساء ، في الميمة الطمساء ، وأدناه أف تحب عمى جػر ، وأف 

 فحيشسا يجبخ األب ابشتو عمى قبػؿ خاشب ، ىحه قزية مريخية.
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 تػلي هللا التػفيق بيغ الدوجيغ إذا بشي الدواج عمى شاعة هللا :

ب ، عبلقتو مع األب عبلقة بعيجة ، سػؼ يكػف زوجيا ، فإف لع يكغ مؤمشًا مصبقًا الخاشب ليذ لو عبلقة باأل
لسشيج هللا سيكػف ىشاؾ متاعب كثيخة معو ، لحلظ قيل : زوج ابشتظ لمسؤمغ إف أحبيا أكخميا وال سسح هللا وال قجر 

ل فقاؿ لو : يا شخيح كيف إف لع يحبيا لع يطمسيا ، وقج ورد في بعس الديخ : القاضي شخيح لقيو صجيقة الفزي
حالظ في بيتظ ؟ قاؿ : مشح عذخيغ عامًا لع أجج مغ يعكخ صفائي ، قاؿ : وكيف ذلظ يا شخيح ؟ قاؿ : خصبت 
امخأة مغ أسخة صالحة ، فمسا كاف يـػ الدفاؼ وججت صبلحًا وكسااًل ، فرميت ركعتيغ شكخًا هلل عمى نعسة 

ت زوجتي ترمي بربلتي ، وتدمع بدبلمي ، وتذكخ شكخؼ ، الدوجة الرالحة ، فمسا سّمست مغ صبلتي وجج
فمسا خبل البيت مغ األىل واألحباب دنػت مشيا ، فقالت لي : عمى رسمظ يا أبا أمية ، فقامت فخصبت ، قالت : 
أما بعج ، يا أبا أمية إني امخأة غخيبة ال أعخؼ ما تحب وال ما تكخه ، فقل ما تحب حتى آتيو ، وما تكخه حتى 

اف لي مغ رجاؿ قػمي مغ ىػ كفء بو ، ويا أبا أمية قج كاف لظ مغ نداء قػمظ مغ ىي كفء لظ ، وكأجتش
، ولكغ كشت لظ زوجة عمى كتاب هللا وسشة رسػلو ليقزي هللا أمخًا كاف مفعػاًل ، فاتِق هللا فّي وامتثل قػلو لي

 تعالى : 

ْحَداٍف ﴾ ْمَداٌؾ ِبَسْعُخوٍؼ َأْو َتْدِخيٌح ِبِِ  ﴿ فِِ
قعجت ، قاؿ : فألجأتشي إلى أف أخصب ، صار يـػ خصابات ، وقف وقاؿ : أما بعج ، فقج قمت كبلمًا إف  ثع

ترجقي فيو وتثبتي عميو يكغ لظ ذخخًا وأجخًا ، وإف تجعيو يكغ حجة عميظ ، أحب كحا وكحا وأكخه كحا وكحا ، ما 
ف ندور أىمي وأىمظ ؟ قاؿ : ندورىع غبًا وججت مغ حدشة ، فانذخييا وما وججت مغ سيئة فاستخييا . قالت : كي
 مع انقصاع بيغ الحيغ والحيغ حتى ال يسمػنا . وفي الحجيث الذخيف : 

 )) زر ِغبًَّا تددد حبًَّا ((
 ]الصبخاني عغ عبج هللا بغ عسخو[
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قالت : فسغ مغ الجيخاف تحبَّ أف أسسح ليغَّ 
بجخػِؿ بيتظ ومغ تكخه ؟ قاؿ : بشػ فبلف قػـٌ 

ف ، وبشػ فبلف قػـٌ غيخ ذلظ ، قاؿ : صالحػ 
ومزى عميَّ عاـٌ جئت إلى البيت فإذا أـ زوجتي 
بُت بيا أجسل تخحيب ، وكانت  عشجنا فمسَّا دخمت رحَّ
قج عمست مغ ابشتيا أنيا في أىشأ حاؿ، قالت لي 
أميا : يا أبا أمية كيف وججت زوجتظ ؟ قمت : 
ا أوتي وهللا ىي خيخ زوجة ، قالت : يا أبا أميَّة م

ب ، ثع التفتت إلى  ب ما شئت أف تيحِّ ب ، وىحِّ ب ما شئت أف تؤدِّ الخجاؿ شخًا مغ السخأة السجلَّمة فػؽ الحجود ، فأدِّ
ابشتيا تأمخىا بحدغ الدسع والصاعة . قاؿ : ومزى عمّي عذخوف عامًا لع أجج ما يعكخ صفائي إال ليمة واحجة 

عمى شاعة هللا يتػلى هللا في عميائو التػفيق بيغ الدوجيغ ، أما إذا بشي  كشت فييا أنا الطالع . أؼ إذا بشي الدواج
 عمى معرية هللا فيتػلى الذيصاف التفخيق بيشيسا .

 السحيع: 
 وأيغ يجج اإلنداف مغ تخصب في مثل ىحا السقاـ ؟ 

 الجكتػر راتب :

 الصيبػف لمصيبات .

 السحيع: 
 لجسيمة بيغ الذباب وبيغ عائبلتيع.. سشتػقف مع فاصل قريخ ، وسشتابع عغ العبلقة ا

دكتػر شػقتشا لمعبلقة الجافئة الجسيمة وىحا فعبًل مػجػد في تاريخشا اإلسبلمي ، أنا شاب وأريج أف أدرس تخررًا 
 أنا أختاره ، ووالجؼ ميشجس ويمدمشي أف أكػف مثمو ميشجسًا كيف يفتخض أف أفعل ؟ 
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 ألوالده بل يبقى في الكميات : األب العاقل ال يتجخل في الذؤوف الجقيقة

 الجكتػر راتب :

أنا أقػؿ كسا يقػؿ سيجنا عمي : " عمِّسػا أوالدكع وىحبػىع فإنيع مخمػقػف لدماف غيخ زمانكع ". ىحه قزية دقيقة 
ججًا عمى األب أف يخاعييا ، األب قج ال يقشع بالكػمبيػتخ ، األب عاش بدمغ ال يػجج بو كػمبيػتخ ، اآلف 

تخ رفع الجقة مغ واحج لسميػف ، ندؿ الجيج مغ مميػف لػاحج ، تصػر مغ دراجة إلى روزرايد ، ىبط سعخه الكػمبيػ 
مغ روزرايد لجراجة ، إنجاز الكػمبيػتخ الحؼ ال يتقشو اآلف أمي ، أنا حيشسا أعير في وقت ما كاف فيو كػمبيػتخ 

غيخ زمشي ، عمِّسػا أوالدكع وىحبػىع أؼ عمسػىع  وابشي شالبشي بكػمبيػتخ أنا يجب أف أراعي أف ابشي مػجػد بدمغ
وفق العرخ الحؼ يعيذػف فيو ، فإنيع مخمػقػف لدماف غيخ زمشكع ، ىحا مغ عقل األب واألـ ، كمسا اتدع عقل 
األب ما تجخل في أمػره الخاصة ، تجخل بالقزايا العامة ، تكػف حخفتو مقبػلة شخعًا شخيفة ال يػجج بيا إيحاء 

 لمشاس .

 سحيع: ال
 أنا كأب ىل لي الحق الذخعي أف ألـد ابشي باختيار تخرز معيغ ؟ 

 الجكتػر راتب :

ال ، مثبًل عشجنا قرة ألديب كبيخ تػفيق الحكيع ، 
أبػه قاض وألدمو بكل جيجه أف يجرس الحقػؽ ، 
لكشو لع يفمح بالقزاء و ال بالسحاماة ألف اتجاىو 
األب  يتشاقس مع إلداـ أبيو لو ، فأنا أرػ أف

الحكيع يعصي ابشو الخيارات كميا مقبػلة ، االبغ 
يختار مغ خيارات األب ، ال أف يمدمو بفخع معيغ 
، األب يجب أف يمـد ابشو بالجراسة أؼ أال يكػف 

 غيخ جامعي .
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 السحيع: 
 ولػ حرل أف ىحا األب لع يتقبل ىحه الفكخة وأراد أف يمـد ابشو أنا كيف أترخؼ ؟ 

 الجكتػر راتب :

جب أف يحتاؿ ، بسعشى أف يتكمع مع عسو ، مع ي
خالو ، مع أصجقاء والجه ، يقشع أباه ، وىشاؾ شخيقة 
ثانية يبالغ بإكخاـ والجه ، حتى يدتسيل قمبو ثع 
يصمب ىحا الفخع ، ىشاؾ أساليب كثيخة ، وأنا أقػؿ 
لظ دائسًا : اإلنداف عشجما ييجؼ إلى شيء يخضي 

 يميغ قمب األب ، هللا ، هللا يعيشو عمى ذلظ ، هللا
دئسًا وأبجًا ، قمبو بيغ أصبعيغ مغ أصابع الخحسغ 
يقمبو كيف يذاء ، فأنت عشجما تصمب مغ هللا ، أنا 

أقػؿ ألخػانشا الكخاـ السذاىجيغ ، إذا كاف ثمث الميل األخيخ يشدؿ ربكع إلى الدساء الجنيا فيقػؿ : ىل مغ سائٍل 
الب حاجٍة فأقزييا لو ؟ ىل مغ مدتغفٍخ فأغفخ لو ؟ أنا أضع نفدي فأجيبو ؟ ىل مغ داٍع فألبيو ؟ ىل مغ ش

مكاف ىحا الذاب الحؼ أراد فخعًا رآه أقخب إلى شبيعتو ، أقخب إلى ميػلو ، أقخب إلى كفاءتو ، األب يمدمو أف 
جه يكػف شبيبًا ىشاؾ مئة شبيب ، ألف شبيب ، وىحه قزية مريخية لبلبغ ، كمسا رأيت األب أعقل وأوسع وعش
مخونة أكثخ ال يتجخل في الذؤوف الجقيقة ألوالده ، يبقى في الكميات ، الحخفة مقبػلة وشخيفة و ال يػجج فييا دخل 
 حخاـ ، وال إيحاء لمشاس ، وال إثارة لمفتشة ، فسادامت الحخفة ضسغ الػضع الدميع يجب أف يعصي ابشو الحخية .

 السحيع: 
مػف بأفعاؿ قج يعتقج األبشاء أنيا خاشئة ما ىي الصخيقة األمثل كي شيخشا الفاضل بعس اآلباء واألميات يقػ 

 أنرح والجؼ أو والجتي ؟ 
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 تمييغ القمػب باإلحداف :

 الجكتػر راتب :

أواًل : األسمػب المصيف يدمظ أؼ رأؼ ، أنا أقػؿ دائسًا : إنداف تدوج امخأة ووالجه أراد أف يصمقيا ، ىػ أخ عشجؼ 
كيف ىي ؟ قاؿ : جيجة ججًا لكغ أبي ال يخيجىا ، عمستو أف يحدغ لػالجه كثيخًا ، خبلؿ  في الجامع ، قمت لو :

ستة أشيخ ، ىجايا أسبػعية ، خجمة عالية ججًا ، ثع شمب مشو أف يػافق عمى زوجتو فػافق األب ، اإلنداف 
 باإلحداف يميغ قمبو : 

 ((أحدغ إلييا ، وبغس مغ أساء إليياحب مغ )) يا داود ذكِّخ عبادي بِحداني إلييع فِف الشفػس جبمت عمى 
 ] ورد في األثخ [

األب بذخ فاإلحداف الستسيد مغ االبغ يجعمو 
يخضخ لخغبة االبغ ، ويجعمو أيزًا مع شخح االبغ 
والجؼ أنا ىحه اإلندانة مقتشع بيا ، بأخبلقيا ، 
بأىميا ، وىي مشاسبة لي ، وأنت أبي وأنا ال يسكغ 

نظ ، ذكاء سياسي ، ذكاء معو أف أقصع أمخًا مغ دو 
حكسة ، أنت مسكغ أف تشتدع مغ فع عجوؾ شيئًا 
في صالحظ وىػ ال يذعخ ، أنا أرػ أف الحكسة 
 أكبخ عصاء إليي لئلنداف ، والجليل قاؿ تعالى : 

 ﴿ َوَمغ ُيْؤَت اْلِحْكَسَة َفَقْج ُأوِتَي َخْيًخا َكِثيخًا ﴾
 [ 269] سػرة البقخة: 

صجيقًا ، ومغ دوف حكسة تجعل الرجيق عجوًا ، بالحكسة تدعج بدوجة مغ الجرجة العاشخة ،  بالحكسة تجعل العجو
 ومغ دوف حكسة تذقى بدوجة مغ الجرجة األولى .

 

 



بيغ الذباب و أىميعالعبلقة السثمى ( :  3 - 3)  الفرل العاشخ : الجرس   Page 558 

 السحيع: 
شيخشا بسا فتح هللا عميظ مغ الحكسة كيف يسكغ لعائبلتشا أف تكػف عائبلت سعيجة ؟ اآلف كثيخ مغ العائبلت ىي 

في الخارج ، البشات في جامعاتيع ، األـ في مصبخيا ، األب خارج البيت ، ىل لشا بػصفة  شبو متفخقة ، الذباب
 لمدعادة مغ الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ؟

 كيف يسكغ لعائبلتشا أف تكػف عائبلت سعيجة ؟

 الجكتػر راتب :
ى وجبة شعاـ واحجة في البيت وهللا أنا أعخؼ أسخة أحتخميا كثيخًا ، ال بج مغ أف يكػف أفخاد األسخة مجتسعيغ عم

ضيخًا أو مداًء ، إذا كاف ىشاؾ اجتساع عمى الصعاـ ، األب سأؿ ابشو عغ دراستو في الجامعة ، سأؿ ابشو 
الرغيخ ، سألتو ابشتو سؤااًل ، ىحا المقاء األسخؼ ميع ججًا ، ىحا الحػار ، ىشاؾ أناس في غفمة كبيخة يقػؿ لظ : 

والقرة  -جت بعجما نامػا ، فقجت أبػتظ ليع ، فبل بج مغ وقت حتى أف أرسصػ أنا خخجت قبل أف يدتيقطػا وع
 قاؿ :  –قجيسة 

اإلنداف إف لع يكغ لو وقت فخاغ يسزيو كسا يحب 
ليذ مغ بشي البذخ . اشتغل ثساني ساعات لكغ 
يجب أف يكػف عشجؾ وقت لتحزخ درسًا بجامع ، 
بج مغ لتتابع مػضػعًا فقييًا ، مػضػعًا أدبيًا ، ال 

وقت ترخفو في شأنظ الخاص ، في اتجاىظ 
عتظ الخاصة ، عشجئح تكػف الخاص ، في مت

، الحؼ ال يسمظ وقت فخاغ ليذ إندانًا . أؼ إنداناً 
عسل إذا أخح كل وقتظ ىػ أكبخ خدارة، إذا أرسمشا 

خيغ ساعة ، ال يأخح ، فاشتغل أربع وعذغ ال يػجج معو ما يشفقو عمى نفدوإندانًا ليأخح دكتػراه مغ باريذ ، لك
الجكتػراه ، الجخل الحؼ كبخ مع شػؿ الػقت ألغى ميستو في فخندا ، إذا اشتغل ساعة ال يكفي ، كل شيء يعيقظ 

 عغ ىجؼ كبيخ خدارة كبيخة .
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 السحيع: 
 شيخشا أف تجتسع العائمة ولػ مخة واحجة يػميًا عمى وجبة شعاـ .

 الجكتػر راتب :
 شف ابشظ : الشريحة الثانية إياؾ أف تع

 )) عمسػا وال تعشفػا ((
 ]البييقي عغ أبي ىخيخة [

إذا عشفتو تعشيفًا شجيجًا يكحب عميظ ، البصػلة أال 
يكحب عمى أبيو ، مغ ىػ صجيقظ؟ أوؿ شيء ؛ 
المقاء ، ثع إلغاء الكحب بيغ األب واألوالد واألـ 

 واألوالد .

 السحيع: 
 مغ خبلؿ السبلشفة واالبتعاد عغ التعشيف .

 

 الجكتػر راتب :

مغ صجيقظ ؟ ادعو إلى البيت ، أحب أف أعخفو ، شاىج حجيثو ، أو التقى األب مع والج الرجيق ، بالسشاسبة األـ 
واألب وشيخ الجامع والحؼ يتكمع بقزايا ديشية ، تأثيخ الكل أربعػف بالسئة ، وتأثيخ صجيق الدػء ستػف بالسئة ، 

ابشظ ،  فالبصػلة األولى أف تعخؼ مغ ىػ صجيق
في أيتيا األـ مغ ىي صجيقة والبصػلة أف تعخ 

 .ابشتظ

أنا عشجؼ كمسة دقيقة : ىشاؾ عيج بخخوج األب ، 
وفي بيت آخخ العيج بجخػؿ األب، فكل بصػلة 
األب أف يجعل العيج بالجخػؿ ال بالخخوج ، واألب 
إذا مشع ابشو مغ شيء يجب أف يكػف ىشاؾ 
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، ـد لمقػؼ ، القػؼ يعصي أمخًا فقطلذيء و لكغ معو التعميل ، فالتعميل غيخ ممأسباب، هللا خالق األكػاف شالبظ با
 قاؿ تعالى : 

ُخُىْع َوُتَدكِّيِيْع ِبَيا ﴾  ﴿ ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة ُتَصيِّ
 [ 173] سػرة التػبة: 

أف يخافق ىحا الخفس لسا أعصى التعميل كاف السدتسع محتخمًا ججًا ، أنت عشجما تخفس شيئًا في بيتظ يجب 
التعميل ، التعميل تكخيع ، احتخاـ ، واالبغ عشجما يصمب شيئًا مغ والجه يجب أف يقجـ لو التعميل ، نحغ بعرخ 
كػمبيػتخ ال بج مغ ىحه الجورة ، فإذا االبغ عمل واألب عمل ، صار ىشاؾ تفاىع و انعجـ القسع ، ىشاؾ قسع 

 إيجابي وقسع سمبي .

 خاتسة و تػديع :

 سحيع: ال
أشكخ الجكتػر العبّلمة عمى ىحه الكمسات الصيبة ، وإف شاء هللا كل العائبلت ىادئة وسعيجة ، و الذكخ لكع 
مذاىجيشا الكخاـ في حجيثشا عغ العبلقة التي تجسع الذباب بعائبلتيع ، والذيخ قاؿ : يجب أف يكػف ىشاؾ اجتساع 

و األـ ، خيخىع مغ يبجأ بالدبلـ ، ىحا الدشة الحدشة ، وأف يكػف يػمي ألفخاد العائمة ، والعائبلت الستقصعة لؤلب أ
 ىشاؾ إقشاع بعيج عغ التعشيف ، ال نقبل أف نديء ، أو نخفع الرػت ، يجب أف نكػف ىادئيغ : 

 ))خيُخُكع خيُخُكع ألْىِمِو وأنا خيُخُكع ألْىِمي((
 ]التخمحؼ عغ عائذة أـ السؤمشيغ[

 ، إلى ىشا نرل إلى الختاـ ، نذيج أف ال إلو إال أنت ، ندتغفخؾ ونتػب إليظ ، تحية شيبة وخيخنا سيجنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
 لكع ، والدبلـ عميكع .

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الفرل الحادي عذخ : مػضػعات عامة لمذباب

 تػجيو الذباب بالرياـ حدب ما أراده هللا : ( 7-1الجرس ) 

 تػجيو الذباب باتباع الخصػات السثمى لقياـ الميل:  ( 7-2الجرس ) 

 العذخ مغ ذؼ الحجة و ما يدتحب فيو:  ( 7-3الجرس ) 

 حكع االختبلط وضػابصو( :  7 - 4)  الجرس

 السػازنة بيغ االىتساـ بالمباس واالنزباط الذخعي فيو( :  7 - 5)  الجرس

 : قيع البصػلة والفجاء في تاريخ أمتشا العخبية(  7-6الجرس ) 

 ( : مقتصفات مغ سػر في القخآف الكخيع 7-7الجرس ) 
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 الفرل الحادي عذخ : مػضػعات عامة لمذباب

 تػجيو الذباب بالرياـ حدب ما أراده هللا  : ( 7-1الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 أييا اإلخػة الذباب:
مغ والخحسة ، وفي الحجيث الذخيف: ) بعج أياـ قميل يشدؿ بشا ضيف كخيع وزائخ عديد...إنو رمزاف الخيخ والحب

واحتدابًا  صاـ رمزاف إيسانًا واحتدابًا غفخ لو ما تقجـ مغ ذنبو ( وفي الحجيث أيزًا: ) مغ قاـ رمزاف إيساناً 
 .غفخ لو ما تقجـ مغ ذنبو ( 

ومسا ال شظ فيو أف إندانًا أثقمتو الجيػف وأقزت مزجعو ثع جاءه عخض بأف يقـػ بسجسػعة أعساؿ خبلؿ شيخ 
واحج فإذا بجيػنو قج تبلشت وبيسػمو قج زالت، مسا ال شظ فيو أنو ال يتخدد ثانية واحجة في تشفيح األعساؿ السصمػبة 

 غ ىسـػ الجيغ.ليختاح بعجىا م
فكيف بإنداف أثقمتو السعاصي واآلثاـ، ثع جاءه 
عخض مسيد، يرـػ شيخًا مغ شمػع الفجخ إلى 
غخوب الذسذ ويقـػ ليمو بربلة التخاويح فُتسحى 
خصاياه ويفتح بعج رمزاف صفحة ججيجة مع هللا 

 تعالى؟!! 
ال شظ أف كل عاقل مشا ال يخفس ىحا العخض وال 

فإنو يتيع في عقمو بأشج مسا  يتخدد في قبػلو وإال
يتيع بو مغ تخؾ العخض األوؿ الحؼ يعفيو مغ 

 ديػنو. 
 أييا اإلخػة الذباب:

 حتى يتحقق لشا صـػ كسا أراد هللا تعالى وقياـ كسا يحب مػالنا ويخضى أنرحكع بسا يمي:
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ط كػضيفة أو عسل أو االستعجاد لخمزاف قبل دخػلو بالتػبة واالستغفار وقياـ الميل والرجقة فخب حجث بدي -1
شخاء بيت ندتعج لو أشيخًا قبل مػعجه أفبل يدتحق شيخ الغفخاف مشا استعجادًا وتأىبًا وقج قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: ) رغع أنف عبج 
أدرؾ رمزاف فمع يغفخ لو إف لع يغفخ لو فستى ؟! ( وقج كاف الدمف الرالح يدألػف هللا ستة أشيخ أف يبمغيع 

 ستة أشيخ أف يتقبل مشيع رمزاف وكأف حياتيع كميا رمزاف.رمزاف ثع يجعػنو 
عجـ االكتفاء بتخؾ السباحات في رمزاف بل تقجيع تخؾ السحخمات عمييا إذ ال يعقل وال يقبل أف يتخؾ السخء   -2

ما أحمو هللا لو خارج وقت الرياـ مغ شعاـ وشخاب ثع يأتي ما حخمو هللا عميو داخل وخارج رمزاف كإشبلؽ 
 .الغيبة أو الكحب أو الخيانة فتخؾ السحخمات مغ باب أولى  البرخ أو
استغبلؿ وقت الدحخ بالربلة والجعاء فإنو يشدؿ ربشا إلى الدساء الجنيا في ثمث الميل اآلخخ ويقػؿ: ىل  -3

 مغ شالب حاجة فأقزييا لو ىل مغ مدتغفخ فأغفخ لو....
 .خ والعذاء السحافطة عمى الرمػات في جساعة السدجج ال سيسا صبلة الفج -4

ذكخ هللا عقب صبلة الفجخ في السدجج وقخاءة 
القخآف حتى يأتي وقت صبلة الزحى فشرمييا إف 
أمكغ فقج قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو و سمع مغ 
صمى الغجاة في جساعة ثع قعج يحكخ هللا حتى تصمع 
الذسذ ثع صمى ركعتيغ كانت لو كأجخ حجة 

 وعسخة تامة تامة.
خاءة جدء مغ القخآف بتجبخ السحافطة عمى ق -5

 .وخذػع كل يـػ حجًا أدنى 
الجعاء عشج الفصخ واإلفصار عمى تسخات ثع أداء صبلة السغخب قبل تشاوؿ الصعاـ وفي ىحا فػائج روحية  -6

 .وصحية عطيسة 
 .السحافطة عمى صبلة التخاويح والقياـ مع اإلماـ واالنرخاؼ معو ما أمكغ ليكتب األجخ كامبًل  -7
 .كار السدشػنة ال سيسا صباحًا ومداء ) ال يداؿ لدانظ رشبًا مغ ذكخ هللا(التداـ األذ -8
دفع صجقة يػمية قجر الصاقة فقج كاف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص جػادًا وكاف أجػد ما يكػف في رمزاف كاف كالخيح  -9

 السخسمة.
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والقياـ وأف يعيششا وإياكع عمى الرياـ والقياـ أسأؿ هللا تعالى أف يبمغشا وإياكع رمزاف وأف يتقبل مشا ومشكع الرياـ 
 وغس البرخ وحفع المداف وأف يجعمشا مغ عتقائو مغ الشيخاف 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 تػجيو الذباب باتباع الخصػات السثمى لقياـ الميل:  ( 7-2الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 أييا اإلخػة الذباب:
الة شيخ آذار عغ قياـ الميل، فاهلل تعالى يقػؿ: ) ومغ الميل فتيجج بو نافمة لظ كشت وعجتكع أف أتحجث في مق

 .عدى أف يبعثظ ربظ مقامًا محسػدًا (
وعغ عبج هللا بغ سبلـ قاؿ: لسا قجـ رسػؿ هللا صمى هللا عميو و سمع جفل الشاس إليو و قيل قجـ رسػؿ هللا صمى 

مسا استبشت وجو رسػؿ هللا صمى هللا عميو و سمع عخفت أف وجيو هللا عميو و سمع فجئت في الشاس ألنطخ إليو ف
ليذ بػجو كحاب فكاف أوؿ شيء تكمع بو أف قاؿ: يا أييا الشاس أفذػا الدبلـ و أشعسػا الصعاـ و صمػا األرحاـ و 

 .صمػا بالميل و الشاس نياـ تجخمػف الجشة بدبلـ 
لعبج في جػؼ الميل اآلخخ فإف استصعت أف تكػف مسغ يحكخ هللا في تمظ يقػؿ ملسو هيلع هللا ىلص: ) أقخب ما يكػف الخب مغ ا

 .الداعة فكغ (
 .يقػؿ ملسو هيلع هللا ىلص: )شخؼ السؤمغ صبلتو بالميل وعده استغشاؤه عسا في أيجؼ الشاس (

فسا ىي الخصػات التي يشبغي القياـ بيا ليديل 
 عميشا قياـ الميل ؟

ـ الميل امتمظ رغبة حقيقية صادقة في قيا -1
نابعة مغ يقيشظ بأىسية القياـ ودوره في بشاء إيسانظ 
القادر عمى الػقػؼ في وجو الذيػات والذبيات 
ىحه الخغبة محميا القمب، ودافعيا الديخ إلى هللا 
تعالى، ومحخكيا محبة هللا تعالى وكبلِمو والخػُؼ 
مغ عاقبة الحنػب والتقرِيخ في حق العبػدية هلل 

 لشعع التي ال تعج وال تحرى.والخغبُة في شكخ ا
 اتجو إلى فخاشظ باكخًا واشمب مغ هللا تعالى أف يعيشظ عمى القياـ فيػ وحجه القادر عمى ذلظ.  -2
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استحزخ قبل نػمظ يػمًا مغ أياـ هللا تفزل بو عميظ ونعسة مغ نعسو التي ال تشقزي واستحزخ سببًا  -3
 االستيقاظ والحب يجفعظ إلى السشاجاة(مغ أسباب الخػؼ مغ هللا تعالى ) الخػؼ يجفعظ إلى 

اتخح سببًا لبلستيقاظ وال تعتسج عميو، وعّػد نفدظ أف تشيس واقفًا فػر وجػد الدبب ميسا كانت الطخوؼ  -4
 .وميسا شعخت بخغبة في البقاء في الفخاش 

5- .  ال تشذ األذكار السدشػنة قبل الشـػ
مغ قبل وضػءًا ليذ لخفع الحجث واستباحة الربلة انيس مغ فخاشظ وتػضأ وضػءًا غيخ الحؼ عخفتو  -6

 .فحدب ولكغ لصيارة القمب واإلقباؿ عمى هللا 
قف بيغ يجؼ هللا تعالى واستحزخ عطستو  -7

 وجبللو وتػجو بقمبظ إليو.
اختخ آيات تتأثخ بيا وتحبيا واقخأىا ولػ  -8

برػت تدسعو لشفدظ وتغغَّ بيا وتفكخ 
 بسعانييا 
خكػع والدجػد وناج هللا في أشل القياـ وال -9

سجػدؾ واشمب مشو بجمػع وإخبلص ما تخيج 
 مغ حػائج اآلخخة فالجنيا.

 ثساف (. –ست  –أربع  –صلِّ ما شئت وما تصيقو نفدظ ) ركعتاف  -17
ال تحجث أحجًا بقيامظ الميل فالقياـ مغ عبادات اإلخبلص فبل تفدجىا بالتحجث عشيا إال لحاجة  -11

 ضخورية.
 لع تدتصع القياـ فبل مانع في البجايات أف ترمي قبل أف تأوؼ إلى فخاشظ إف  -12

 والحسج  رب العالسيغ 
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 العذخ مغ ذي الحجة و ما يدتحب فيو:  ( 7-3الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 أييا اإلخػة الذباب:
فييا رسػؿ هللا صمى  ىا قج أشل عميشا شيخ ذؼ الحجة السبارؾ بعذخه األوؿ التي ىي خيخ أياـ الجنيا، والتي قاؿ

 هللا عميو وسمع كسا في حجيث ابغ عباس رضي هللا عشيسا: 
ـِ الَعْذِخ(( اِلُح ِفيِيغَّ أَحبُّ إلى هللا ِمْغ َىحِه األيَّا ـٍ الَعَسُل الرَّ  ))َما ِمْغ أيَّا

 فقاُلػا يا رسػُؿ هللا: وال الِجَياُد في َسِبيِل هللا؟ فقاَؿ رسػُؿ هللا: 

 ُد في َسِبيِل هللا، إاّل َرُجٌل َخخَج ِبَشْفِدِو وَماِلِو، َفَمْع َيْخِجْع مغ َذِلَظ ِبَذْيٍء(()) وال الِجَيا
 رواه البخارؼ 

كسا روػ اإلماـ أحسج رحسو هللا عغ ابغ عسخ 
 رضي هللا عشيسا عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

ـٍ َأْعَطُع عشج هللا، وال َأحبُّ ِإليو مغ  ))ما ِمْغ َأيا
، مغ ىحه األياـ العْذخ، فَأْكِثخوا فييغَّ  العسل فييغَّ

 مغ التيميل والتكبيخ والتحسيج ((
إنيا األياـ السعمػمات التي شخع فييا هللا ذكخه:قاؿ 

 تعالى: 

ـِ﴾ ـٍ َمْعُمػَماٍت َعَمى َما َرَزَقُيْع ِمْغ َبِييَسِة اأَلْنَعا  ﴿َوَيْحُكُخوا اْسَع َّللاَِّ ِفي َأيَّا
 ج()سػرة الح

 .وجسيػر العمساء عمى أف األياـ السعمػمات ىي عذخ ذؼ الحجة

 كسا أف فييا يـػ عخفة: وىػ يـػ الحج األكبخ، ويـػ مغفخة الحنػب، وصيامو: 

َشَة اْلَساِضَيَة َواْلَباِقَيَة((  ))ُيَكفُِّخ الدَّ
 ]رواه مدمع [
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 فزل األياـ عشج هللا، قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: كسا أف فييا يـػ الشحخ وىػ اليـػ العاشخ مغ ذؼ الحجة، وىػ مغ أ

)) ـِ ِعْشَج هللا تبارؾ وتعالى َيْػـُ الشَّْحِخ ُثعَّ َيْػـُ اْلَقخِّ  )) إفَّ َأْعَطَع ْاأليَّا
 .ويـػ القخ ىػ اليـػ الحؼ يمي يـػ الشحخ 

 :وأما ما يدتحب فعمو في ىحه األياـ فيػ

 .ب التػبة واإلقبلع عغ السعاصي وجسيع الحنػ  -1
الربلة: وىي مغ أجل األعساؿ وأعطسيا وأكثخىا فزبًل، وليحا يجب عمى السدمع السحافطة عمييا في  -2

 أوقاتيا مع الجساعة، وعميو أف يكثخ مغ الشػافل في ىحه األياـ، فإنيا مغ أفزل القخبات.

  قاؿ: الرياـ: وباألخز صـػ يـػ عخفة، روػ مدمع عغ أبي قتادة عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص -3

شَة الَِّتي َبْعَجُه(( شَة الَِّتي َقْبَمُو. َوالدَّ ـِ َعَخَفَة، َأْحَتِدُب َعَمى َّللّاِ َأْف ُيَكفَِّخ الدَّ ـُ َيْػ  ))ِصَيا
 وعغ حفرة قالت:  

ـَ َعاُشػَراَء َواْلَعْذَخ َوَثبلَ  ـٍ ِمْغ ُكلِّ َشْيٍخ َوَرْكَعَتْيِغ َقْبَل اْلَغَجاِة(())َأْرَبٌع َلْع َيُكْغ َيَجُعُيغَّ الشَِّبػػػػػيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِصَيا  َثَة َأيَّا
 ]رواه أحسج والشدائي[

التكبيخ والتحسيج والتيميل والحكخ: وذكخ البخارؼ رحسو هللا عغ ابغ عسخ وعغ أبي ىخيخة رضي هللا عشيع  -4 
 . أنيسا كانا يخخجاف إلى الدػؽ في العذخ، فيكبخوف ويكبخ الشاس بتكبيخىع

 كثخة األعساؿ الرالحة -5

 والحسج  رب العالسيغ 
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 حكع االختبلط وضػابصو( :  7 - 4)  الجرس

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 السحيع :
بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالسيغ ، وأتّع الربلة وخيخ التدميع عمى نبي الخحسة ، عمى سيجنا دمحم 

دبلـ عميكع وأىبًل ومخحبًا بكع مذاىجيشا الكخاـ معشا في بخنامجشا الذبابي ، حيث وعمى آلو وصحبو أجسعيغ ، ال
نصخح مجسػعة مغ السمفات والعشاويغ التي تداىع في إيزاح األفكار في عقػؿ الذباب ، ليكػف لجيشا بشاء فكخؼ 

 لجيل الشرخة ولجيل التحخيخ بحػؿ هللا عد وجل .
نتحجث عغ االختبلط بيغ الحكػر واإلناث ، هللا عد وجل حيشسا خمق ىحا الكػف أىبًل ومخحبًا بكع مذاىجيشا الكخاـ 

جعل فيو ذكخًا وأنثى ، ولػ شاء هللا لجعل كخة أرضية لمخجاؿ وكخة لمشداء ، بل كاف كػنًا واحجًا يجسع الجسيع فيو، 
؟ ىحا ىػ حجيثشا مع وفي ذات الػقت فإف عمساءنا يححرونشا مغ فتشة االختبلط ، كيف نتعامل مع االختبلط 

 فزيمة الجاعية الكبيخ األستاذ الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، الدبلـ عميكع شيخشا وأىبًل ومخحبًا بكع .
 الجكتػر راتب :

 عميكع الدبلـ ورحسة هللا وبخكاتو . 
 السحيع: 

نطخنا في بعس األمػر  شيخشا الفاضل ربشا خمقشا معًا في كػف واحج ، وشالسا ححرنا العمساء مغ االختبلط ، لػ
نجج أف األصل في اإلسبلـ اإلباحة ، كاالختخاعات العمسية ومذاىجة االنتخنيت والتمفاز ، إف شاىجت حبلاًل فمظ 
وإف شاىجت حخامًا فعميظ ، االختبلط كحكع شخعي بيغ الحكػر واإلناث ىل األصل فيو اإلباحة أـ أف األصل فيو 

 الختبلط بيغ الحكػر واإلناث ؟التحخيع ولحاالت خاصة ؟ أصل حكع ا
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 حكع االختبلط بيغ الحكػر واإلناث :

 الجكتػر راتب :
بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالسيغ ، والربلة والدبلـ عمى سّيجنا محّسج ، وعمى آؿ بيتو الصيبيغ 

 وارَض عّشا وعشيع يا رّب العالسيغ . الصاىخيغ ، وعمى صحابتو الغخ السياميغ ، أمشاء دعػتو ، وقادة ألِػَيِتو ،
 الحقيقة أف هللا عد وجل حيشسا قاؿ : 

ةِ  َيَػاِت ِمَغ الشَِّداء َواْلَبِشيَغ َواْلَقَشاِشيِخ اْلُسَقشَصَخِة ِمَغ الحََّىِب َواْلِفزَّ َمِة  ﴿ ُزيَِّغ ِلمشَّاِس ُحبُّ الذَّ َواْلَخْيِل اْلُسَدػَّ
ـِ َواْلَحْخِث َذِلظَ  ْنَيا ﴾ َواأَلْنَعا  َمَتاُع اْلَحَياِة الجُّ

 [ 14] سػرة آؿ عسخاف اآلية : 

 

 دوافع اإلنداف سبيمو لمبقاء
ربشا سبحانو وتعالى خمق فيشا دوافع ، أحج ىحه الجوافع الصعاـ والذخاب حفاضًا عمى بقاء الفخد ، وثاني ىحه الجوافع 

الثالث الجافع إلى التفػؽ حفاضًا عمى بقاء الحكخ ، حفاضًا عمى بقاء الشػع ، الجافع -أؼ الدواج  -دافع الجشذ 
 الحجيث مسا تبيغ مغ مقجمتظ العبلقة بيغ الحكخ واألنثى .

أواًل : السخأة محببة إلى الخجل شئشا أـ أبيشا ، اعتخفشا أـ لع نعتخؼ ، أسفشا اـ فخحشا ، ىحه السذاعخ ليذ ليا عبلقة 
 إلى الخجل ، ولػالىا لسا استسخ الشػع البذخؼ . أماـ حقيقة عمسية ، فالسخأة في أصميا محببة
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 السحيع: 
 وىل يرح أف الخجل محبب لمسخأة ؟ 

 الجكتػر راتب :

 نفذ الذيء ، قاؿ تعالى : 

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع َوَيْحَفُطػا  ﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ
ُفُخوَجُيْع َذِلَظ َأْزَكى َلُيْع ِإفَّ َّللاََّ َخِبيٌخ ِبَسا 

 ْرَشُعػَف*َوُقْل ِلْمُسْؤِمَشاِت َيْغُزْزَغ ِمْغ َأْبَراِرِىغَّ ﴾يَ 
 [31-37] سػرة الشػر: 

ىحه حقيقة صارخة ثابتة ، اآلف ىحه الذيػات التي 
أودعيا هللا فيشا ومشيا حب الجشذ ، ىحه الذيػات 
يسكغ أف نتحخؾ بيا مئة وثسانيغ درجة ، إال أف 

 جة ، والجليل : ىحا الذخع العطيع سسح لشا بسئة در 

َغ َّللاَِّ ﴾  ﴿ َوَمْغ َأَضلُّ ِمسَِّغ اتََّبَع َىَػاُه ِبَغْيِخ ُىًجى مِّ
 [ 57] سػرة القرز: 

لعمساء األصػؿ السعشى السخالف ، الحؼ يتبع ىػاه وفق ىجػ هللا ال شيء عميو ، إذًا ىشاؾ أنثى محببة لمخجل ، 
 يا اإلنداف مع مغ تحل لو ال شيء عميو إشبلقًا . أوؿ مػضػع مػضػع الدواج ، ىحه الذيػة حيشسا يقزي

 السحيع: 
 بل يؤجخ .

 الجكتػر راتب :

 إال أف ىشاؾ تفاصيل دقيقة ال مجاؿ لحكخىا اآلف ، أف يحب اإلنداف زوجتو . 

 )) الحسج  الحي رزقشي حب عائذة ((
 ] ورد في األثخ [

 حسج هللا عمى أنو أحب زوجتو . 
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 السحيع: 
 خيق حخاـ .شخيق حبلؿ وش

 الجكتػر راتب :

عشجنا العبلقات الدوجية ىحه ال يػجج فييا قيػد أبجًا إال أشياء شفيفة ججًا ليا مجاؿ آخخ ، بقي السحاـر ، ىشاؾ 
عبلقات االبغ مع أمو ، مع أختو ، مع ابشتو ، مع بشت ابشتو ، مع عستو ، مع خالتو ، ىؤالء السحاـر ، الذخع 

ثياب الخجمة ، العبلقة بيغ السحاـر بثياب الخجمة ، شخحت شخحًا مقتزبًا ، القبة  ذكخ مغ خبلؿ بعس الفقياء
 مختفعة قميبًل ، نرف كع ، عشج الخكبتيغ ، ىحه ثياب الخجمة بيغ السحاـر ، األـ واألخت والعسة والخالة .

 السحيع: 
مػة مع عستي ، جمدة مشزبصة ليذ فقط عمى المباس مبجأ االختبلط مع السحاـر ال يػجج مذكمة ، أنا أجمذ بخ

 نتحجث .
 الجكتػر راتب :

العبلقة مع األجشبية ىحا مرصمح شخعي ليذ لو عبلقة باألجشبية مغ غيخ بمج ، مغ دولتو نفديا ، عشجنا زوجة ، 
محاـر ، أجشبية ، فالعبلقة مع األجشبية بحجود الذخع ما داـ ىي محجبة وفق شخع هللا ، وىػ يغس برخه عشيا 

 ج هللا ، ىي تحتخز بالحجاب وىػ يحتخز بغس البرخ ، االختبلط مدسػح .وفق مشي

 السحيع: 
 مدسػح لزخورة .

 الجكتػر راتب :

 ال لزخورة .
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 السحيع: 
دكتػر أنا أغس برخؼ وفتاة بالدؼ الكامل وأنا أريج أف أشخب قيػة معيا ال يػجج ضخورة ؟ أنا غاض لمبرخ 

 وىي تختجؼ الحجاب .

 الجكتػر راتب :

، بعج كسا ذكخت يتصػر، صخخة في قسة جبلأنا بيحه الشاحية متذجد ججًا ال أرػ ىحا مباحًا ، ألف ىحا ال يبقى 
ىحا الجبل واد سحيق ، أنت قمت : أنا سأقحؼ الرخخة فقط مدافة متخيغ ال تدتقخ إال في قعخ الػادؼ ، ىحه 

 بلقة هللا خمقيا .الحقيقة السخة ، ما داـ ىشاؾ عبلقة بيغ ذكخ وأنثى ، ىحه الع

 السحيع: 
دكتػر رأيكع الذخعي األصل أف االختبلط مسشػع ، اآلف إذا كاف ىشاؾ ضخورة أو حاجة التقيج بالزػابط غس 

 البرخ والحجاب ال يػجج مذكمة ، ببل حاجة األمخ مخفػض عشجكع؟

الختبلط مػجػد ، والشداء دكتػر شبيعة الكػف الحؼ خمقو هللا ىػ كػف مختمط ، إذا أردت أف تصػؼ في البيت ا
 تكذف وجػىيا ، والخجاؿ يكذفػف الكتف ، االختبلط جدء مغ ىحا الكػف .

 الجكتػر راتب :

اسأؿ حاجًا أو معتسخًا ، أقدع لظ باهلل أنو حيشسا 
دخل بيت هللا الحخاـ الجشذ اختفى مغ حياتو ، أنا 
ىكحا أشعخ ، ويذعخ كل مغ جح بيت هللا الحخاـ ، 

ثل لو خرػصية خاصة ، ىػ في ىشا ىحا الس
ات ألػؼ عبادة تارؾ بمجه ، راكب عذخ 

 .مبالغ شائمة حتى يتقخب إلى هللا ، دافعالكيمػمتخات
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 السحيع: 
أنا قرجت مغ ىحا الدؤاؿ ما ىي الحكسة الذخعية مغ االختبلط عشج الحـخ ؟ لساذا جعل هللا الصػاؼ مختمصًا ؟ 

 اء ؟لساذا لع يكغ مدججًا لمخجاؿ وآخخ لمشد

 الحكسة الذخعية مغ االختبلط عشج الحـخ :

 الجكتػر راتب :
 الديجة عائذة رضي هللا عشيا : 

َذا َحا ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ُمْحِخَماٌت َفِِ وَف ِبَشا َوَنْحُغ َمَع َرُسػِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ ْكَباُف َيُسخُّ َذْوا ِبَشا َأْسَجَلْت ِإْحَجاَنا ))َكاَف الخُّ
 َيا ِمْغ َرْأِسَيا َعَمى َوْجِيَيا ((ِجْمَبابَ 

 ] أحسج عغ عائذة[

الديجة عائذة بالبخارؼ ، االختبلط لو نتائج سمبية 
لكغ ما داـ ىشاؾ انزباط ىػ االختبلط عػلج 

 بحجاب السخأة ، وغس برخ الخجل .

 السحيع: 
ىػ درس لمشاس ليتعمسػا االنزباط لكغ في مكاف 

 واحج .

 

 الجكتػر راتب : 

 ا تخؾ عبج شيئًا  إال عػضو هللا خيخًا مشو في ديشو ودنياه (()) م
 ] الجامع الرغيخ عغ ابغ عسخ [

مدتحيل وألف ألف مدتحيل أف تصيعو وتخدخ وأف تعريو وتخبح ، ما دمت قج خزعت لسشيج هللا لظ مكافأة 
 مغ هللا ، ىحا الحؼ يجب أف يعمسو كل شاب وشابة .
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 السحيع: 
 ة واضحة صخيحة بتحخيع فكخة االختبلط إال بزػابط ؟ دكتػر ىل يػجج أدل

 دليل مغ القخآف الكخيع عمى تحخيع فكخة االختبلط إال بزػابط :

 الجكتػر راتب :
 الشز ، قاؿ تعالى : 

 ِيغَّ ﴾﴿ َوِإَذا َسَأْلُتُسػُىغَّ َمَتاًعا َفاْسَأُلػُىغَّ ِمْغ َوَراِء ِحَجاٍب َذِلُكْع َأْشَيُخ ِلُقُمػِبُكْع َوُقُمػبِ 
 [53] سػرة األحداب : 

 السحيع: 
 دكتػر ما السقرػد ؟

 الجكتػر راتب :

أؼ المقاء يكػف مغ وراء حجاب ، ىحه اآلية أصل 
 في عجـ االختبلط .

 السحيع: 
األصل عجـ االختبلط ، دكتػر كثيخ مغ القزايا 
في الكػف ىي مختمصة ، إذا أردنا أف نحىب إلى 

ػؽ مختمط ، إذا أردنا الدػؽ لذخاء حاجيات ، فالد
أف نحىب لمجامعات غالبية الجامعات مختمصة ، 

 ماذا نفعل مع ىحه االختبلط اإللدامي ؟ 
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 امتحاف اإلنداف في الجنيا :

 الجكتػر راتب :

أنا لي رأؼ أرجػ أف يكػف واضحًا ، هللا عد وجل واجب الػجػد ، وما سػاه مسكغ الػجػد ، الكػف ما سػػ هللا ، 
عغ الكػف في القخآف الدسػات واألرض ، هللا عد وجل واجب الػجػد وما سػاه مسكغ الػجػد ، معشى  والتعبيخ

 .مسكغ الػجػد أؼ مسكغ أف يكػف وأال يكػف 

مسكغ أف يكػف عمى ما ىػ كائغ أو عمى خبلؼ 
ما يكػف ، أليذ مغ السسكغ أف يخمق هللا الشداء 
ة في كػكب والخجاؿ في كػكب ؟ ال يػجج أؼ مذكم
إشبلقًا ، لكغ شاءت حكسة هللا أف يكػف في 
األرض ذكخ وأنثى ، وأف يكػف ىشاؾ تجاذب بيغ 
الجشديغ ، و يكػف ىشاؾ شخع سسح بعبلقة شاىخة 
نقية رائعة مستعة ، وعبلقة ال تخضي هللا ، وامتحغ 

 عباده ، قاؿ تعالى : 

 َوُىْع اَل ُيْفَتُشػَف ﴾﴿ َأَحِدَب الشَّاُس َأْف ُيْتَخُكػا َأْف َيُقػُلػا َآَمشَّا 
 [2] سػرة العشكبػت : 

 فاإلنداف مخمػؽ في الجنيا كي يستحغ : 

 ﴿ َوِإْف ُكشَّا َلُسْبَتِميَغ ﴾
 [37] سػرة السؤمشػف : 

 ﴿ الَِّحي َخَمَق اْلَسْػَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُمَػُكْع َأيُُّكْع َأْحَدُغ َعَسبًل ﴾
 [ 2] سػرة السمظ: 

ػكب والخجاؿ في كػكب لسا كاف ىشاؾ امتحاف إشبلقًا ، فبل بج مغ أف تأتي إلى الجنيا ومعظ لػ أف الشداء في ك
مشيج ، ومعظ كػف يجؿ عمى هللا ، ومعظ عقل ميداف ، معظ فصخة، وعقل ، وكػف ، ومشيج ، ىحه مغ أجل أف 

ائغ اآلخخ الحؼ ىػ أدنى مشو تتحخؾ بجافع مغ مشيج هللا ال بجافع مغ غخائد اإلنداف ، ما الفخؽ بيغ اإلنداف والك
 بكثيخ ؟ الغخائد تحخؾ الحيػاف، بيشسا السبادغ والقيع تحخؾ اإلنداف .
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 السحيع: 
 دكتػر كأماكغ األسػاؽ ، السدتذفيات ، الجامعات ، مختمصة لكشيا لزخورة .

ب ىشا أو ىشاؾ سؤاؿ : لػ كشت أنا في الدػؽ وكاف ىشاؾ بائع وكانت ىشاؾ بائعة وأنا شاب ولي القخار أف أذى
 نفذ البزاعة ونفذ الدعخ ىل أنا آثع إذا اختخت البائعة ؟ 

 بصػلة اإلنداف أف يكف السػقف األحػط في االختبلط :

 الجكتػر راتب :
اآلف دخمشا بسػضػع آخخ ىػ الػرع ، أف تجع ما ال 
بأس بو ححرًا مسا بو بأس ، يػجج بائع وبائعة ، 

 عيشظ مغ مسكغ البائعة أف تشطخ إلييا وتسؤل
محاسشيا ، وقعت بحجاب خفيف مع هللا عد وجل 
، ومسكغ ىي أف تدتمصف ىحا الذاب تتكمع معو 
كمسة لصيفة تجحبو إلييا، مسكغ ، البصػلة أف تقف 

 السػقف األحػط .
 

 السحيع: 
 ىحا األحػط وليذ اإللدامي ؟

 الجكتػر راتب :
شغ لظ أف تجفع فاتػرة الكيخباء ، فالسػضفة مػجػدة إذا كاف ىشاؾ مؤسدة ، فييا مػضفات ومػضفػف ، أنت مػا

 أنت تغس برخؾ عشيا وىي تحتذع في ثيابيا .
 السحيع: 

 مػضػع كبيخ يحتاج إلى كثيخ مغ التفاصيل ...
 



حكع االختبلط وضػابصو( :  7 - 4)  الجرسالفرل الحادؼ عذخ :    Page 578 

جبارؼ، واإلنداف عميو أال نػاصل حجيثشا عغ االختبلط ، اآلف دكتػر في بعس القزايا االختبلط فييا إ
ل معاممة والسدؤولة عغ ذلظ مػضفة ، ال أقصع معاممتي سػاء كانت محجبة أو غيخ ، أنا أريج أف أعسيتػسػس

 محجبة ، أنا أغس برخؼ .
ماذا عغ االختبلط االختيارؼ وليذ اإللدامي ؟ مثبًل ىشاؾ نادؼ الفشػف والخسع ولكشو مختمط شباب وفتيات ، 

 ه مقبػاًل أـ مخفػضًا ؟ مختمط ال يعشي أف ىشاؾ فػاحر لكشو مختمط كل واحج بشفدو ، ىل تخا 

 االختبلط االختياري :

 الجكتػر راتب :

 الحقيقة أف : 

 ))ركعتاف مغ ورع خيخ مغ ألف ركعة مغ مخمط((
 ]الجامع الرغيخ عغ أنذ[

 السحيع: 
 ما السقرػد بالسخمط ؟ 

 الجكتػر راتب :

جسع عسبًل صالحًا وآخخ سيئًا ، أما الػرع فيػ 
تعج عسا ىػ مقبػؿ الحؼ يتقرى الرػاب ، وقج يب

مغ أجل أال يقع فيسا ىػ مخفػض ، الػرع أقػػ 
 لئلنداف : 

 ))ركعتاف مغ ورع خيخ مغ ألف ركعة مغ مخمط((
 ]الجامع الرغيخ عغ أنذ[
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 السحيع: 
 ىل نقيديا عمى االختبلط االختيارؼ ؟ 

 الجكتػر راتب :

يٍء مغ عسمو ، مػضػع الػرع شيء ميع ججًا مغ لع يكغ لو ورع يرجه عغ معرية هللا إذا خبل لع يعبأ هللا بذ
 ىحا ورع الرالحيغ ، وقيسة السؤمغ في ورعو .

 السحيع: 
 وىل الػرع إلدامي لمشاس ؟ 

 الجكتػر راتب :

حيشسا يدتغشي عغ الػرع واثقًا مغ نفدو وقع في الذخؾ الخفي ، أخػؼ ما أخاؼ عمى أمتي الذخؾ الخفي ، أما 
سًا وال حجخًا، ولكغ شيػة خفية وأعسااًل لغيخ هللا . حيشسا يدػغ اإلنداف لشفدو أف إني لدت أقػؿ إنكع تعبجوف صش

يمتقي مع نداء ال تحل لو مغ أجل أف يسزي وقتًا معيع وىػ ال يفعل شيئًا سػػ أنو يدتستع بحجيثيع ، وقع في 
 مخالفة شخيعة تخؾ األولى .

 السحيع: 
في دولتي نريحتكع الذخعية ىل أشمب العمع في ىحه الجامعة أـ  اعتبخ أنشي فتاة وال يػجج إال جامعات مختمصة

 أبتعج عشيا ؟ 

 نريحة شخعية لسغ يصمب العمع في زمغ االختبلط :

 الجكتػر راتب :

 أشمب العمع وأتحجب ، والذاب يصمب العمع ويغس برخه وانتيى .

 السحيع: 
 لػ كاف ىشاؾ جامعات غيخ مختمصة ؟
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 الجكتػر راتب :

 أولى .

 يع: السح
 لػ كاف ىشاؾ جامعات مختمصة وغيخ مختمصة لكغ السختمصة ىي األقػػ أكاديسيًا أذىب إلييا ؟ 

 الجكتػر راتب :

 أرد عمى الجشذ اآلخخ في الجامعة بغس برخؼ كخجل ، وبحجابي كأنثى ، قاؿ تعالى : 

 ِلُكْع َأْشَيُخ ِلُقُمػِبُكْع َوُقُمػِبِيغَّ ﴾﴿ َوِإَذا َسَأْلُتُسػُىغَّ َمَتاًعا َفاْسَأُلػُىغَّ ِمْغ َوَراِء ِحَجاٍب ذَ 
 [ 53] سػرة األحداب : 

 السحيع: 
 االختبلط اإللكتخوني عبخ مػاقع التػاصل االجتساعي وعبخ االنتخنيت ؟ 

 االختبلط اإللكتخوني :

 الجكتػر راتب :

تخوني ؟ إذا ىحا الذيء سبب إذا كاف ىحا االختبلط اإللكتخوني أوصمظ إلى نتائج سيئة ججًا ، ما قيسة أنو إلك
انفجارًا يا تخػ ىحا الذيء مػاد كيساوية أـ كيخبائية ؟ العبخة أنو صار انفجار ، اإلنداف فتػاه معو ، اإلنداف 
السؤمغ الرادؽ معو فتػاه ، استفت قمبظ ولػ أفتاؾ السفتػف وأفتػؾ ، أنت حيشسا تبيح لشفدظ أف تجمذ مع امخاة 

 خورة إشبلقًا وىشاؾ بجائل بالسئات ، ربسا قادؾ إلى شيء لع تكغ متػقعو .ال تحل لظ ، وليذ ىشاؾ ض

 السحيع: 
 االختبلط اإللكتخوني يقاس عميو أحكاـ االختبلط العادؼ ؟ 
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 الجكتػر راتب :

 أنا معمػماتي الستػاضعة ىشاؾ حاالت ال تقل عغ آالؼ الحاالت بجأت إلكتخونية وانتيت بمقاء وانتيت بالفحذاء . 

 

 االختبلط اإللكتخوني قج يػصل صاحبو إلى نتائج سيئة ججاً 
قرز كثيخة ججًا كاف المقاء إلكتخونيًا فقط ، نز فقط ، ثع صار صػتًا ، ثع صػرة، ثع انتيى بمقاء حقيقي ثع 

 انتيى بالفاحذة . 

 السحيع: 
وقرائجؼ ، أنا باحث في أنا لع أقتخب مغ الفاحذة ، أنا فتاة أكتب الذعخ وأتػاصل مع أديب يقخأ لي شعخؼ 

مجاؿ الفيدياء وأريج أف أتػاصل مع مجسػعة مختمصة لمباحثيغ بالفيدياء أدخل فييا ، كيف أعخؼ أف ىحا صػاب 
 أـ خصأ ؟ 
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 الذخيف مغ ييخب مغ أسباب الخصيئة ال مغ الخصيئة :

 الجكتػر راتب :

ى مغ دبيب الشسمة الدسخاء , عمى الرخخة وقع في حالة اسسيا الذخؾ الخفي ، ما الذخؾ الخفي ؟ الذخؾ أخف
 الرساء , في الميمة الطمساء , إذا قاؿ : أنا ال أتأثخ ، سيجنا يػسف نبي عطيع : 

ْجُغ َأَحبُّ ِإَليَّ ِمسَّا َيْجُعػَنِشي ِإَلْيِو َوِإالَّ َتْرِخْؼ َعشِّي َكْيَجُىغَّ َأْصُب ِإَلْيِيغَّ وَ   َجاِىِميَغ﴾َأُكْغ ِمَغ الْ ﴿َقاَؿ َربِّ الدِّ
 [33]سػرة يػسف:

 بل إف القخآف قاؿ : 

ْيَصاِف َكاَف َضِعيفًا ﴾  ﴿ ِإفَّ َكْيَج الذَّ
 [76] سػرة الشداء : 

 ﴿ ِإفَّ َكْيَجُكغَّ َعِطيٌع﴾
 [28] سػرة يػسف: 

الذيصاف يػسػس ، والسخأة حاجة أودعت فيظ كي 
تشفق في قشاة نطيفة ، فإذا أنفقت ىحه الحاجة في 

نطيفة ليا مزاعفات خصيخة ، ىحا ما قشاة غيخ 
يجخؼ في العالع كمو ، أنا مػقغ بقرز عجيجة 
ججًا قخأتيا ، األصل لقاء إلكتخوني ، نرػص ، ثع 

 حجيث ، ثع كاميخا ، ثع لقاء ، ثع ....

 

 السحيع: 
مجسػعات عمى االنتخنيت تكػف مشزبصة فييا شباب وبشات لغايات جادة فقط ، و ىشاؾ مجسػعات أخخػ 

 تسادػ األمػر يكػف ىشاؾ رحبلت مختمصة ، بعس الذباب قاؿ : أنا ال أتأثخ في ذلظ ما رأيظ ؟ ت
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 الجكتػر راتب :

 ليذ صادقًا فيسا يقػؿ ، قج يقػلو أؼ شاب ، هللا أودع في اإلنداف محبة السخأة : 

َيَػاِت ِمَغ الشَِّداِء َواْلَبِشيَغ ﴾  ﴿ ُزيَِّغ ِلمشَّاِس ُحبُّ الذَّ
 [ 14آؿ عسخاف: ] سػرة 

لحلظ يػجج كبلـ لمديج السديح : الذخيف مغ ييخب مغ أسباب الخصيئة ال مغ الخصيئة ، قج ال يدتصيع اإلنداف 
 أف ييخب مشيا في مخحمة معيشة . 

 السحيع: 

 ىل نحغ يجب عميشا أف نغمق األبػاب مغ البجاية ؟

 العاقل مغ يتخؾ ىامر أماف بيشو و بيغ السعرية :

 تب :الجكتػر را

الخجل يغس برخه ، والسخأة تتحجب ، عشجما نمتقي 
لسرمحة معيشة وراجحة الخجل يغس برخه والسخأة 

 تتحجب ، اآلف اآلية الكخيسة : 

 ﴿ َوال َتْقَخُبػا الدَِّنى ﴾
 [ 32] سػرة اإلسخاء: 

لسا لع يقل وال تدنػا ؟ ألنو ال بج مغ ىامر أماف 
يقيغ أف ىحا بيشظ وبيغ السعرية ، أنت تعمع عمع ال

التيار الكيخبائي ثسانية آالؼ فػلت ، ىحا التيار لو 
حخمة ثسانية أمتار فسغ دخل ضسغ الثسانية أمتار يربح فحسة ، فأنت لع يقاؿ لظ : ال تسذ ىحا التيار ، يقاؿ 

 لظ : ال تقتخب مغ ىحا التيار ، فبل بج مغ ىامر أماف بيشظ وبيغ السعرية ، اآلف اآلية : 
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 ْقَخُبػا الدَِّنى ﴾﴿ َوال تَ 
 [ 32] سػرة اإلسخاء: 

 الخمػة اقتخبت مغ الدنا ، المقاء العابث اقتخبت ، الحجيث الفارغ ، إشبلؽ البرخ ، وال تقخبػا .

 السحيع: 
ىل يعتبخ التبدط في العبلقة بيغ الخجاؿ والشداء جدءًا مغ ىحه القخبات الخصأ ، أحيانًا تجج الخجاؿ والشداء في 

اولػف وجبة اإلفصار وىع يسدحػف معًا ، يحىب بالديارة يأخح زميمتو معو ، ىحا التبدط في العبلقة ما العسل يتش
 رأيظ بو ؟

 االبتعاد عغ التبدط في العبلقة بيغ الخجاؿ والشداء :

 الجكتػر راتب :

 نقصة ضعف القػؿ ، قاؿ تعالى : 

 ْمِبِو َمَخٌض ﴾﴿ َفبَل َتْخَزْعَغ ِباْلَقْػِؿ َفَيْصَسَع الَِّحي ِفي قَ 
 [ 32] سػرة األحداب: 

فأؼ كمسة لصيفة مغ الذاب لمذابة وضع يجه عمى نقصة ضعفيا ، يشبغي لمذابة الصاىخة العفيفة التي تخجػ مغ 
 هللا زوجًا صالحًا يحفطيا ويكخميا ويحرشيا ، وأال تخزع بالقػؿ مع رجل ال يحل ليا .

 السحيع: 
تػر ، مثبًل الدمالة والرجاقة بيغ الجشديغ دك

أصجقاء في الجامعة انتيت السحاضخة نحىب معًا 
إلى كافتيخيا نتشاوؿ كأس شاؼ ، ال يػجج خمػة 
نحغ مجسػعة مع بعس ، ال يػجج سمػكيات 
 فاحذة لكغ جسعتشا الرجاقة ما رأيظ دكتػر ؟ 

 



حكع االختبلط وضػابصو( :  7 - 4)  الجرسالفرل الحادؼ عذخ :    Page 585 

 الجكتػر راتب :

ا جمدت مع صجيقظ وجمدت معيا تحجثيا استفت قمبظ وإف أفتاؾ السفتػف وأفتػؾ ، اسأؿ الذاب صادقًا أنت حيشس
ألع تتأثخ بذكميا ؟ بسػاشغ فتشتيا ؟ اسألو ، البصػلة أف تكػف صادقًا أييا الذاب مع نفدظ ، إف رأيت نفدظ تسيل 

 إلييا فاليـػ ابتدامة ، ثاني يـػ كمسة ، ثالث يـػ كمسة فاضحة أكثخ ، ثع لقاء ، ثع فاحذة .

 السحيع: 
 مشيع ، لساذا أنتع كجعاة دائسًا تطشػف الدػء بشا ؟ سأجمذ معيا وسأضغ أنيا كذقيقتي . دكتػر أتقسز دور واحج 

 الجكتػر راتب :

أنا أقػؿ لياذا الذاب : ما مغ شيػة أودعيا هللا باإلنداف إال جعل ليا قشاة نطيفة تدخؼ خبلليا ، بالجيغ ال يػجج 
 حخماف ىشاؾ تشطيع .

 السحيع: 
 ، فيي كدميمة ، كرجيقة ، كأختي ، ال أفكخ بيا بأؼ مشصمق سيئ . دكتػر أنا ال أراىا شيػة 

 الجكتػر راتب :

 إف كاف ىحا صادقًا فيػ يكحب .

 السحيع: 
 يتشافى مع السشصق والفصخة .

 الجكتػر راتب :

 ال يػجج إنداف عمى وجو األرض جمذ مع أنثى إال فكخ في مػاشغ جساليا . 

 السحيع: 

صيًا بسعشى أنظ لدت ضج االختبلط بذكل مصمق ، أنت ال تخيج كػنيغ أحجىسا دكتػر أنت تصخح مشيجًا وس
 لئلناث وآخخ لمحكػر ، لكغ إذا لع يكغ ىشاؾ ضخورة تخفس االختبلط .
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 رفس االختبلط إف لع يكغ ىشاؾ ضخورة لو :

 الجكتػر راتب :
لذابة ، غز برخه وىي ىشاؾ تعقيب ؛ إذا كاف ىشاؾ حاجة هللا عد وجل يحرغ ىحا الذاب ، ويحرغ ىحه ا

 تحجبت .
 السحيع: 

ماذا عغ االختبلط بجوافع ديشية كالسجرس الحؼ 
 يجرس الفتيات القخآف الكخيع أو مجمذ عمع .

 الجكتػر راتب :
إذا كاف الذعبة كميا فتيات محجبات ، وهللا أنا ىشا 
ألقيت محاضخات كثيخة ، خسدة وتدعػف بالسئة مغ 

بة انتيى األمخ ، أنا الشداء محجبات ، السخأة محج
أغس برخؼ وىي تتحجب وانتيى األمخ ، نعير 

 حياتشا .
 السحيع: 

تحت مطمة الجعػة إذا تػاصمت مع بشت عبخ االنتخنيت بذكل فخدؼ في قزايا ديشية، في شخح أحاديث ، ىل ىحا 
 يجػز ؟

 الجكتػر راتب :
 أوؿ شيء قزايا ديشية ثع يتغيخ السبجأ .

 السحيع: 
 فػض ؟ أؼ السبجأ مخ 
 الجكتػر راتب :
 أنا ىحه قشاعتي .
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 السحيع: 
حتى أتأكج مغ مػقفظ دكتػر السدألة حداسة ، أنت ال تخػ االختبلط كسبجأ أؼ ال تخيج فربًل بيغ الجشديغ ، وال 
تقبل االختبلط إال إذا كاف ىشاؾ حاجة ، أو مرمحة ، والتقيج بالزػابط غس البرخ والحجاب ، وأال يكػف 

 .ىشاؾ خمػة 

 ضخورة التقيج بالزػابط الذخعية عشج االختبلط :

 الجكتػر راتب :
 إذا كاف ىشاؾ مرمحة أو حاجة فسع غس البرخ والحجاب ، هللا عد وجل ىػ الحافع ، كبلـ دقيق ججًا .

 السحيع: 
دكتػر اآلف ربشا سبحانو جعل الكػف في جسيع ىحه 
األشخاؼ مع بعزيا البعس ، ىل جدء مغ رؤيتشا 

شا مع بعزشا ، في األسػاؽ والجامعات ، وتػاصم
 ىل ىحا جدء مغ ىحه الحكسة ؟ 

 الجكتػر راتب :
شبعًا الحكسة أف الدواج مشيج إليي ، والدواج 

 أساسو لظ أف تشطخ إلييا .
 السحيع: 

إذا  أكجت كثيخًا عمى الحجاب في أحج ضػابط إباحة االختبلط ، ماذا إذا كانت الفتاة غيخ محجبة ما شأني أنا بيا
 كشت أنا غاضًا لمبرخ ؟ 

 عمى اإلنداف أف يؤدي الحي عميو و يصمب مغ هللا الحي لو :

 الجكتػر راتب :
 انتيى األمخ أنا الحؼ عمّي فعمتو ، أدِّ الحؼ عميظ واشمب مغ هللا الحؼ لظ .
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 السحيع: 
 برخ .االختبلط محجبة أو غيخ محجبة ال شأف لي بيحا ، ىحا شأنيا ىي مع هللا أنا غاض لم

 الجكتػر راتب :
 األصل أنشي ال أستيجؼ ىحا االختبلط ، فإذا وقع أنا أغس برخؼ .

 السحيع: 
 أنا أعسل معاممة في مؤسدة السػضفة محجبة غيخ محجبة ليذ مغ شأني .

بارؾ هللا بكع دكتػر إذا كاف لظ ىسدة لمذباب في ىحه القزية حتى ال يذعخوا أف الجكتػر يزيق واسعًا بثػاف 
 باب .لمذ

 مغ يتبع ىػاه وفق ىجى هللا ال شيء عميو :

 الجكتػر راتب :
 ما مغ شيػة أودعيا هللا باإلنداف إال جعل ليا قشاة نطيفة تدخؼ خبلليا ، واآلية : 
َغ َّللاَِّ ﴾  ﴿ َوَمْغ َأَضلُّ ِمسَِّغ اتََّبَع َىَػاُه ِبَغْيِخ ُىًجى مِّ

 [ 57] سػرة القرز: 

بع ىػاه وفق ىجػ هللا ال شيء عميو ، بالجيغ ال يػجج حخماف ، ىشاؾ تخشيج ، حخماف السعشى السخالف ، الحؼ يت
ال يػجج ، ىحه الذيػة أودعيا هللا فيشا ، و جعل ليا قشاة نطيفة تدخؼ خبلليا ، البصػلة أف تتحخؾ بجافع الذيػة 

اء التي نيى عشيا الذخع ، وفق مشيج هللا ، ىحا شيء مسكغ ، لكغ نحغ بكثخة الفداد في األرض ، وكثخة األشي
تػىسشا أنيا صعبة ، لكغ أقػؿ لظ ىحه الكمسة الجقيقة : الذيء الحؼ يتػىع اإلنداف أنو ال يدتصيعو ىػ الذيء 

 الحؼ ال يخيج أف يفعمو .
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 خاتسة و تػديع :

 السحيع: 
 أشكخ الجكتػر العبّلمة عمى ىحه الكمسات الصيبة جعميا هللا في ميداف حدشاتكع .

اىجيشا ىشا يشتيي حجيثشا عغ االختبلط ، ربشا خمقشا معًا في كػف واحج ، وجعل ضػابط لشختاح نفديًا في مذ
، احفع هللا يحفطظ ، ويجب االلتداـالتعامل مع ىحه القزايا ، ال بج مغ مبخر أو سبب أو حاجة ليحا االختبلط ، 

، وبحسجؾ ، نذيج أف ال إلو إال أنتسبحانظ الميع  أال يكػف ىشاؾ خمػة ، أو مداح ، ربشا يجعل الدعادة لمجسيع ،
 ندتغفخؾ ونتػب إليظ ، تحية شيبة لكع ، والدبلـ عميكع .

 والحسج  رب العالسيغ 
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 السػازنة بيغ االىتساـ بالمباس واالنزباط الذخعي فيو( :  7 - 5)  الجرس

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 السحيع :
الربلة وخيخ التدميع عمى نبي الخحسة ، عمى سيجنا دمحم بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالسيغ ، وأتّع 

 وعمى آلو وصحبو أجسعيغ ، الدبلـ عميكع وأىبًل ومخحبًا بكع مذاىجيشا الكخاـ .
ال زاؿ حجيثشا عغ الذباب وعغ السمفات التي تذغل باب الذباب ، لعمشا وإياكع نداىع في البشاء الفكخؼ ليؤالء 

 والتي ستشترخ األمة بيع بحػؿ هللا عد وجل . الذباب الحيغ ىع عساد األمة ،
في ىحه الحمقة سيجور نقاششا حػؿ المباس ، وحػؿ قزية الذكل ، وإذا كاف لو أىسية في ديششا اإلسبلمي أـ ال 
تػجج لو أىسية ، وإذا كاف المباس يجؿ عمى اإلنداف الداىج ، وإذا كاف المباس فاحر الثخاء فيػ يجؿ عمى إنداف 

 حه السقاييذ مػجػدة في ديششا أـ ال ؟ راؽ ، ىل ى
ىل األصل أف يكػف لباس السدمع لباسًا رثًا مسدقًا أـ األصل أف يكػف لباسًا حدشًا ؟ وإلى أؼ حّج يسكغ أف نعتبخه 
لباسًا جسيبًل وأنيقًا حتى ال يكػف بيغ لباس اإلسخاؼ والتبحيخ ، أسئمة كثيخة مع فزيمة العالع اإلسبلمي األستاذ 

 ػر دمحم راتب الشابمدي ، حياكع هللا دكتػر.الجكت
 الجكتػر راتب :

 بارؾ هللا بكع ، ونفع بكع . 
 السحيع: 

شيخشا الفاضل نتحجث عغ الذكل ، وعغ المباس ، وعغ أىسيتو في حياة الذباب ، وجدء كبيخ مغ الذباب 
 خخػ .ييتسػف بمباسيع ، أريج أف أصل إلى الفكخة شخعًا ، ثع نشتقل إلى الفقخات األ
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 االعتشاء بالسطيخ و الشيي عغ نػعيغ مغ الثياب :

 الجكتػر راتب :
بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالسيغ ، والربلة والدبلـ عمى سّيجنا محّسج ، وعمى آؿ بيتو الصيبيغ 

 ا وعشيع يا رّب العالسيغ .الصاىخيغ ، وعمى صحابتو الغخ السياميغ ، أمشاء دعػتو ، وقادة ألِػَيِتو ، وارَض عشّ 
الحقيقة الجقيقة أف ىشاؾ نيييغ عغ نػعيغ مغ 
الثياب ، ثياب الذيخة والثياب السبتحلة، واألصل في 
ىحا السػضػع أف الشبي عميو الربلة والدبلـ فيسا 

 ورد عشو : 
)) أصمحػا رحالكع وحدشػا لباسكع ، حتى تكػنػا 

 كأنكع شامة بيغ الشاس ((
 بغ الحشطمية[ ] أحسج عغ سيل

 ))ِإفَّ َّللاََّ َجِسيٌل ُيِحبُّ اْلَجَساَؿ((
 ]أحسج عغ عبج هللا بغ مدعػد [

وألف هللا جسيل يحب كل جسيل انصبلقًا مغ ىحا الشز الجقيق يشبغي أف نعتشي بسطيخنا ، ألف اإلنداف حيشسا 
مطيخه ، فإذا عاممظ قج يشدى يعتشي بسطيخه أوؿ انصباع يؤخح عشو مغ مطيخه ، فإذا تكمع قج يشدى اإلنداف 

 اإلنداف كبلمو .

الحقيقة أف الثياب ليا دور كبيخ في مكانة اإلنداف، 
لكغ ىشاؾ تصخفًا إيجابيًا وتصخفًا سمبيًا ، السبالغة في 
اقتشاء السبلبذ ، وفي تشػيعيا ، وفي تعجادىا ، 
وفي تأنقيا التأنق الحؼ يديج عغ الحج السعقػؿ ىحا 

سًا وأبجًا ىشاؾ تصخؼ إيجابي يعج تصخفًا ، دائ
وتصخؼ سمبي ، والسؤمغ وسط ، ثياب مقبػلة 
تشاسب اإلنداف ال يػجج فييا عيب صارخ يدتحي 

 بو اإلنداف . 
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 )) أصمحػا رحالكع وحدشػا لباسكع، حتى تكػنػا كأنكع شامة بيغ الشاس ((
 ] أحسج عغ سيل بغ الحشطمية[

 اَؿ(())ِإفَّ َّللاََّ َجِسيٌل ُيِحبُّ اْلَجسَ 
 ]أحسج عغ عبج هللا بغ مدعػد [

 السحيع: 
إذًا األصل أف تكػف ثياب السدمع والسدمسة ثيابًا أنيقة نطيفة يعخؼ فييا بالخيخ بيغ الشاس ، ماذا عغ أولئظ الحيغ 

 ييتسػف بذكل زائج بالمباس يجفعػف أمػااًل كثيخة ىل يجخمػف في باب اإلسخاؼ ؟ 

 الشيي عغ اإلسخاؼ في السباحات :

 الجكتػر راتب :

شبعًا ، الحقيقة أف اإلسخاؼ في السباحات والتبحيخ في السعاصي واآلثاـ ، اإلسخاؼ في السباحات فخضًا عشجه 
خسدػف بجلة ، مسكغ أف يكػف عشجه عجد معقػؿ مغ الثياب ، متشػعة في ألػانيا ، وفي مدتػػ قساشيا ، مخاعاة 

 في السبالغة اإليجابية والدمبية .لمفرػؿ ، فالتشػع مصمػب أما الخصأ فجائسًا 

 السحيع: 

دكتػر ىشالظ صػرة نسصية تخسخ في أذىاف بعس الشاس أف المباس الرحيح أو لباس الدىاد ىػ ثياب رثة مسدقة 
فييا عيػب ، وىشاؾ أعساؿ درامية إسبلمية أو تاريخية تقجـ ىكحا العمساء أو الرحابة ، ىل الداىج ىػ صاحب 

 المباس القجيع ؟
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 الثياب جدء مغ كياف اإلنداف :

 الجكتػر راتب :
ىحا خصأ فادح في االستشباط ، ولعل الحؼ يصخح 
ىحه األفكار ما قخأ الديخة قخاءة صحيحة ، وما قخأ 
سيخة الرحابة قخاءة صحيحة ، الثياب جدء مغ 
كياف اإلنداف ، لكغ الشيي عغ التصخؼ إما في 

جسيمة ال يػجج  التبحؿ أو في الخثاثة ، ثياب مقبػلة
مانع ، ألف الجساؿ جدء مغ حياة السؤمغ ، أما 
التصخؼ فيكػف بأسعارىا أو ببعجىا عغ السألػؼ ، 
دائسًا ىشاؾ ثياب مألػفة وثياب تدسى صخعات ، 
فالسؤمغ ال يتبع صخعات األزياء وال يميق بو ذلظ ، ال يميق بالسؤمغ الستػازف الكامل وال يشبغي أف ييسل ثيابو إلى 

 جة أف اإلنداف الحؼ يخاه يددريو ، فبلبج مغ وضع وسصي .در 
 السحيع: 

نقخأ أحيانًا في تاريخشا اإلسبلمي أف سيجنا عسخ بغ الخصاب حيشسا دخل ليفتح بيت السقجس كاف ثػبو مخقعًا كيف 
 يفتخض أف نفيع ىحه األحجاث ؟

 رفس األثخ التاريخي الستشاقس مع مشيج هللا :

 الجكتػر راتب :

ع الحجيث عشجنا قػاعج لمحجيث الرحيح ، مع األسف الذجيج والذجيج أف ىحه القػاعج لع تكغ متبعة في عمع في عم
التاريخ ، فأية رواية قج تكػف كاذبة ومفتعمة ومرصشعة بغية شيء ال يخضي هللا عد وجل ، نحغ نقػؿ : وردت 

ذ ليا أصل إشبلقًا ، فشحغ ال يسكغ أف عشج الخازؼ ، عشج السؤرخ ، وكأف ىحه الكتب وحي يػحى ، قج تكػف لي
 نقبل مغ األثخ التاريخي ما كاف مشاقزًا لسشيج هللا عد وجل .
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 السحيع: 
 ىحه ليدت عبلمة لمدىج الثياب الخثة ؟

 الدىج في القمب والقػة في العمع والساؿ واألخبلؽ :

 الجكتػر راتب :

 مػبشا ، إذا كانت في أيجيشا أصبحت قػة لشا . الدىج في القمب ، الجنيا يجب أف تكػف في أيجيشا ال في ق

 )) السؤمغ القػيُّ خْيخ وأحبُّ إلى هللا مغ السؤمغ الزعيف ((
 ]مدمع عغ أبي ىخيخة[

والقػة في العمع ، والقػة في الساؿ ، والقػة في 
 األخبلؽ: 

)) السؤمغ القػيُّ خْيخ وأحبُّ إلى هللا مغ السؤمغ 
 الزعيف ((

 ة[]مدمع عغ أبي ىخيخ 

الدبب أف السؤمغ القػؼ خياراتو في العسل الرالح 
ال تعج وال تحرى ، اليج العميا خيخ مغ اليج 
الدفمى، والقػة في الساؿ مسكغ أف تحل مئات 

السذكبلت في السجتسع عغ شخيق الساؿ ، وصاحب السقاـ الخفيع بتػقيع واحج أو بجخة قمع إف صح التعبيخ 
، يثبت معخوفًا ويديل مشكخًا ، يقخب ناصحًا ورعًا ويبعج فاجخ مشافقًا بتػقيع ،  يدتصيع أف يحق حقًا ويبصل باشبلً 

 القػة مصمػبة : 

 )) السؤمغ القػيُّ خْيخ وأحبُّ إلى هللا مغ السؤمغ الزعيف ((
 ]مدمع عغ أبي ىخيخة[

ىحه الخيارات التي بيغ  ويدتشبط مغ ذلظ إذا كاف شخيق القػة سالكًا وفق مشيج هللا يشبغي أف تكػف قػيًا ، مغ أجل
 أيجؼ األقػياء ، أما إذا كاف شخيق القػة عمى حداب مبادئظ وقيسظ فالزعف وساـ شخؼ لظ .
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 السحيع: 
إف هللا يحب أف يخػ أثخ نعستو عمى عبجه ، األشخاص الحيغ فتح هللا عمييع بأمػاؿ كثيخة ، ىل يسكغ أف نقػؿ إف 

 واالىتساـ لجييع مختفع ؟ ىؤالء مدتػػ التػازف أو الػسط في الثياب 

 الحجيث عغ الشعع السذتخكة بيغ الشاس و االبتعاد عغ االستعبلء : 

 الجكتػر راتب :
ما ىكحا أراد الشبي الكخيع ، الشعع السذتخكة نعسة الرحة مثبًل ، نعسة اليػاء الصمق ، نعسة الذسذ ، نعسة 

ة لجسيع الشاس ، أما إنداف اقتشى بيتًا غاليًا ججًا وكمسا الحاجات الستشػعة ، نعسة الصعاـ والذخاب ، الشعع السذتخك
جاءه ضيف أشمعو عمى ىحا البيت ، وعمى مخافقو ، وعمى ثسغ األثاث وتجييداتو ، ىحا فيو استعبلء ، فيو كبخ ، 

 أما أف تكػف ىحه الشعع التي أمخنا أف نتحجث عشيا فيي الشعع السذتخكة بيغ الشاس جسيعًا .
 السحيع: 
 لػ كاف ىشاؾ ثخؼ وجاءه ثخؼ آخخ فاىتع بذكل البيت وأراه إياه ما السذكمة ؟  دكتػر

 الجكتػر راتب :
السػقف الشفدي غيخ مقبػؿ إيسانيًا ، قزية أف 
أستعمي عمى اآلخخ ، ىحا مػقف نفدي ، في 

 األصل مػقف مخفػض .
 السحيع: 

إذا لع يكغ بشية االستعبلء أنت مدخور مغ باب 
 السحبة .
 
 

 تػر راتب :الجك
إذا كاف الحؼ زارؾ يتسشى أف تكػف مختاحًا ، وىػ يذعخ أف الحؼ عشجؾ يثمج صجره ال يػجج مانع ، دائسًا السؤمغ 
أخػ السؤمغ ، أنا أقػؿ لظ كمسة دقيقة ججًا : لػ أف إندانًا سأؿ نفدو : ىل أنا مشافق ؟ أحج التابعيغ التقى 
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نفدو مشافقًا مغ شجة الػرع ، مغ شجة الخػؼ مغ هللا ، أف تتيع  بأربعيغ صحابيًا ما مشيع واحج إال كاف يطغ
 نفدظ ال يػجج مانع أما ىحه الثياب التي تختجييا إذا كاف القرج مشيا االستعبلء قاؿ تعالى : 

ْنَداُف َعَمى َنْفِدِو َبِريَخٌة ﴾  ﴿ َبِل اإلِْ
 [14] سػرة القيامة: 

أف تتباىى بيحه الثياب ، أف تمفت نطخ الشاس إلى أف ىحه الثياب إذا كاف القرج مشيا أف تعمػ عمى مغ حػلظ ، 
مدتػردة وليدت محمية ، أف تمفت نطخ الشاس إلى أف ىحه الثياب اشتخيتيا لسا كشت مدافخًا في بمج أجشبي ، ىحه 
، أنا السعمػمات الستعمقة بالثياب اليجؼ مشيا في األعع األغمب االستعبلء ، وىحا يتشاقس مع أخبلؽ السؤمغ 

 ىكحا أرػ في أخبلؽ لمسؤمغ ال يحيج عشيا شاء أـ أبى .

 السحيع: 
دكتػر ىشاؾ قزايا تختبط بالذباب المحية لمحكػر والحجاب لؤلناث ىل ىي قزايا شكمية ليدت ميسة إنسا األمخ 
ذخيع قمبي كسا يقػؿ في العامية الحجاب في القمب وما شابو ، أـ ىشا نتحجث عغ قزايا شكمية كجدء مغ الت

 اإلسبلمي ؟

 تبلـز و تكامل الذكل مع السزسػف :

 الجكتػر راتب :
وهللا أنا ال أوافق عمى كمسة شيء شكمي ، شكمي أؼ ىشاؾ مزسػف وشكل ، فإذا كاف اىتسامشا بالذكل أىسمشا 
سػف السزسػف ، وإذا اىتسسشا بالسزسػف ألغيشا الذكل ، أنا أرػ أف الذكل والسزسػف متبلزماف ، الذكل والسز

متبلزماف ومتكامبلف ، أنت ال تقبل أف تأكل فاكية في وعاء غيخ نطيف ، الفاكية شيبة ججًا لكغ الػعاء غيخ 
الشطيف أفقجىا قيستيا فبل بج مغ شكل مقبػؿ ، أقػؿ مقبػؿ وىي كمسة دقيقة ججًا ألف ىشاؾ تصخفًا إيجابيًا أو 

ب ذات ألػاف متشػعة ، وأشكاؿ متشػعة ، فيحا اعتسج عمى سمبيًا، فإذا اإلنداف اقتشى عجدًا غيخ معقػؿ مغ الثيا
الثياب كغاية ال كػسيمة ، البصػلة في اإليساف أف تفخؽ بيغ الغايات والػسائل ، فحيشسا أنقل السػضػع مغ كػنو 

 وسيمة إلى أف يكػف غاية صار ىشاؾ خمل في الفيع ، أنا أرتجؼ ثيابًا نطيفة وأنيقة .
، ثع العبادة ثانيًا ، والسعاممة ثالثًا ، و الحوؽ رابعًا ، فميذ مغ الحوؽ أف تحجث إندانًا  عشجنا العقيجة أخصخ شيء

فقيخًا عغ مكانتظ السالية في السجتسع ، ىحا ليذ مغ الحوؽ ، يجب أف تكػف متػاضعًا ، يجب أف تتحجث في 
 يا ذوؽ.السػضػعات السذتخكة بيغ الشاس ، ىشاؾ أشياء ليدت فخضًا والسشة والعادة لكش
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 السحيع: 
 دكتػر ىل المحية والحجاب ىي ذوقيات متخوكة لمشاس أـ أنيا تذخيع ؟

 المحية و الحجاب ال عبلقة ليسا بالذكميات :

 الجكتػر راتب :
ليذ ليسا عبلقة بالذكميات ؛ المحية ليا داللة كبيخة ججًا ، والحجاب لمسخأة لو داللة كبيخة ججًا ، أنا أرػ ولعمي ال 

ا قمت ىحا : كل سشتستخ مغ ثياب السخأة متعمق بجيشيا ألف هللا سبحانو وتعالى جعميا مخغػبة عشج الشاس ، أبالغ إذ
ىحه الخغبة ناتجة مغ مفاتشيا ، فإف كانت ىحه السفاتغ مبحولة لسغ ىب ودب ، مبحولة لسغ يسذي في الصخيق ، 

عغ كػنيا حخية إلى إيحاء ، فيحا الذاب الحؼ  فبل بج مغ أف يتتبع الشاس مػاشغ الفتشة في جدع السخأة ، فخخجت
يخػ فتاة في ريعاف شبابيا تعخض كل مفاتشيا مغ خبلؿ ثياب متبحلة ، وبيشو وبيغ الدواج تقخيبًا عذخوف عامًا 
فساذا يعسل في ىحه اإلثارة السدتسخة وىحا الػضع السالي الزيق ؟ ىشا تشذأ السذكمة ، ترػر مجتسعًا ال يػجج بو 

 السخأة ، قج يسذي الذاب شيخًا وال يأتيو خاشخ ندائي أما ىحه اإلثارة السدتسخة السدتسخة . تبحؿ في 
 السحيع: 

دكتػر شبيعة السخأة أنيا تيتع باألناقة وبالمباس الجسيل كيف ليا أف تػازف بيغ ىحا االىتساـ وبيغ االنزباط 
 الذخعي ؟ 

 عشج السخأة :السػازنة بيغ االىتساـ بالمباس و االنزباط الذخعي 

 الجكتػر راتب :
دائسًا أخي الكخيع لمذيػة مئة وثسانػف درجة لكغ سسح هللا مغ ىحه الجرجات السئة والثسانيغ بسئة درجة فقط ، 

 .ىشاؾ شيء مسشػع ، اإلنداف مخيخ لكغ لو مشيجًا ، اإلنداف ليذ دابة متفمتة ، اإلنداف مخمػؽ لو إلو 
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التذغيل والريانة ، أؼ وليحا اإللو العطيع تعميسات 
األمخ و الشيي ، والحبلؿ والحخاـ ، والخيخ والذخ ، 
والػاجب والفخض ، فيحا اإلنداف كائغ متحخؾ لكغ 
يجب أف يخزع في حخكتو إلى مشيج هللا ، ألف 
الرانع ىػ الجية الػحيجة التي يجب أف تتبع 
تعميساتو ، والثياب جدء أساسي مغ اإلنداف ، 

ليل اليسجية ، اإلنداف فيسا تخوؼ الحقيقة التعخؼ د
كتب التاريخ لع يكغ ىكحا فمسا تحزخ ارتجػ 

 الثياب ، أما الذيصاف : 
 ﴿ َيْشِدُع َعْشُيَسا ِلَباَسُيَسا ِلُيِخَيُيَسا َسْػَآِتِيَسا ﴾

 [27]سػرة األعخاؼ:

 ميسة الذيصاف األولى ندع الثياب ، وميسة األدياف وضع الثياب . 

 السحيع: 
 ة كيف أوازف بيغ األمخيغ أف أكػف أنيقة ومشزبصة ؟ أنا كفتا

 الجكتػر راتب :

في حياة الفتاة الستدوجة زوج ومحاـر وعامة الشاس ، أنا مفاتشي كميا يجب أف تكػف لمدوج حتى أحرشو ، السفاتغ 
ثياب الخجمة ، أؼ األخخػ التي تبجو لؤلخ واألخت والعسة والخالة والبشت وابشة البشت ىحه السفاتغ سسػىا الفقياء 

الكع إلى الداعج ، القبة مختفعة ، الثياب لمخكبة ، ىحه ثياب الخجمة ، إندانة في بيتيا ليا أوالد شباب ، ليا أخػة 
يأتػف إلى البيت ، ثياب الخجمة تدتخ مػاشغ الفتشة األولى ، ىحه ثياب الخجمة يشبغي أف تكػف بيغ السحاـر ، 

غي أف تكػف معخوضة ، ىكحا اصل الجيغ ، أما السحاـر فبثياب الخجمة ، أما الدوج لو حكع ، كل السفاتغ يشب
 األجانب فالحجاب .

 السحيع: 
 دكتػر أماـ األجانب كيف نفخؽ أف ىحا المباس أصبح ثياب زيشة أـ شخعي لكشو أنيق.
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 االبتعاد عغ الثياب الرارخة أماـ السحاـر و األجانب :

 الجكتػر راتب :
ع ؟ الثػب الحؼ ال يذف عغ لػف البذخة ، الذفافة محخمة ، أؼ ثػب يذف عغ لػف البذخة ما معشى ثياب الذخ 

ضيخت العػرة ، ال يكفي أف يكػف الثػب الحؼ يرف خصػط الجدع سسيكًا ال يذف لكشو ضيق ، الثياب الزيقة 
الجدع ، كبلىسا فيو التي تبخز خصػط جدع السخأة محخمة ، وأحيانًا اإلنداف يثار ال بمػف البذخة يثار بخصػط 

 خمل ، الثياب الرارخة في ألػانيا، قالػا : ىي بقخة صفخاء فاقع لػنيا تدخ الشاضخيغ ، ىشاؾ ثياب مدركذة .
 السحيع: 

 دكتػر ىل ىشاؾ حكع لؤللػاف في شخيعتشا اإلسبلمية ؟ 
 الجكتػر راتب :

 نعع أال يكػف في الثػب ألػاف صارخة تمفت الشطخ . 
 السحيع: 
 سع آلخخ تختمف ، المباس في دولة الدػداف يختمف عغ الدعػدية ، الفخوقات االجتساعية . مغ مجت

 الجكتػر راتب :
حيشسا يذف عغ لػف البذخة ، وحيشسا يذف عغ خصػط الجدع فيػ محـخ ، أما الثياب الرارخة فتختمف مغ بمج 

 آلخخ . 
 السحيع: 

 خخيغ .إذا كاف ثػبًا أنيقًا وال يكػف مجعاة إلى نطخ اآل
 الجكتػر راتب :

 السخأة مفاتشيا ليدت لعامة الشاس ىي لدوجيا أواًل ولسحارميا ثانيًا .
 السحيع: 

 دكتػر المحية عشج الذباب ىي قزية كسالية ؟
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 حكع المحية عشج الذباب :

 الجكتػر راتب :

بسشاسبات معيشة ربسا  -ا أثق بو ىحا كبلـ دقيق ججًا أنا سسعتو مغ أحج الجعاة وأن -ىي سشة مؤكجة ، لكغ أحيانًا 
تكػف المحية سبب البعج عغ ىحا الجاعية ، مسكغ المحية سشة عشج الذافعي والدشة ال شيء في تخكيا ال يػجج 
تحخيع ، فحيشسا أتػىع أف المحية سشة مؤكجة وىشاؾ مغ يختقي بيا لترل إلى درجة الفخض ىحه مذكمة ، أما 

شج اإلماـ الذافعي ، وفي حاالت مسكغ أف أدع الدشة حفاضًا عمى الفخض ، السػقف السعتجؿ فالمحية ىي سشة ع
 فإذا كاف عشجؼ فخض أساسي تشاقس مع سشة مسكغ أف أدع الدشة .

 السحيع: 
 مثاؿ دكتػر .

 الجكتػر راتب :

 عشو . إنداف سافخ إلى بمج ويقجر أف يكػف داعية كبيخًا ومطيخه مجني عادؼ ، مسكغ أف تكػف المحية سبب البعج 
 السحيع: 

 ألع يكغ الشبي ممتحيًا فمساذا نتخمى عغ سشتو في ىحا الدماف ؟ 

 الجكتػر راتب :

إذا ىحا السشصمق ال يػجج مانع ، لكغ أحيانًا يقجر اإلنداف إف لع يكغ ممتحيًا أف يرل إلى أكبخ شخيحة مغ 
 البذخ، فيحا مػضػع ثاف .

 السحيع: 
 إلى الشاس لميجاية .ىشا تخػ أف األولػية تخكيا لمػصػؿ 

 الجكتػر راتب :

 نعع .
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 السحيع: 
 دكتػر الحكع عمى الشاس مغ خبلؿ أشكاليع ما رأيظ في ذلظ ؟ 

 عجـ الحكع عمى الشاس مغ خبلؿ أشكاليع :

 الجكتػر راتب :

بالربلح  عشجما نخػ اإلنداف متمبدًا بالسعرية ، أو نخػ امخأة متبحلة في ثيابيا ، أنا ال أستصيع أف أحكع عمييا
 واليجاية ، الثياب جدء مغ الجيغ ، ال أستصيع أف أحكع عمى امخأة تبخز كل مفاتشيا عمى أنيا ولية وصالحة . 

 السحيع: 
كع مغ إندانة تختجؼ الحجاب وبعزيغ يدمكغ 
سمػكيات مدعجة ، وكع مغ امخأة بعيجة عغ 

 الحجاب سمػكياتيا راقية .

 الجكتػر راتب :

؛ نحغ عشجنا في ببلدنا ثياب أنا سآتيظ بسثاؿ آخخ 
لمصبلب والصالبات ، بمػف معيغ بذكل معيغ ، فإذا 
شالب ارتجػ ىحه الثياب ، وسار في الصخيق يحكع 
عميو مغ قبل جسيع الشاس أنو شالب مجرسة ، قج يكػف أخح أصفارًا في كل السػاد ، قج يكػف مصخودًا مغ 

كفي الثياب وحجىا كي يقّيع اإلنداف ، نحغ نقػؿ لمسخأة : تحجبي السجرسة كميا ، الثياب وحجىا ال تكفي ، أؼ ال ت
، ولكغ الحجاب جدء بديط ججًا مغ التجيغ ، و لكغ السصمػب الرجؽ واألمانة وأف تكػف زوجة صالحة وأمًا 
متعاونة مع مغ حػليا ، ىشاؾ مميػف تكميف خبلؼ الحجاب ، أما حيشسا أتػىع أنو لسجخد أف أتحجب ، أنا حققت 

شيء فيحا خصأ كبيخ ، الحجاب مصمػب وليذ كل شيء ، أحيانًا امخأة حجابيا أقل مغ امخأة لكغ معاممتيا  كل
 أشيب بكثيخ ، ىشاؾ تفريبلت ال يتدع الػقت لحكخىا.
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 السحيع: 

الشجاة أف يرمح اإلنداف مغ السزسػف والدمػؾ والذكل واالنزباط في الحجاب ، شيخشا أتحجث اآلف عغ 
 ب الدشة فقط ، المباس السقبػؿ ىل ىشاؾ ثياب إسبلمية لمخجاؿ ؟ الخجاؿ كثيا

 تعمق الثياب باألعخاؼ :

 الجكتػر راتب :

أنا معمػماتي الجقيقة أف الثياب متعمقة باألعخاؼ ، الثياب إف كانت ساتخة لمعػرة التشػع مصمػب بحدب البيئة ، 
ل األلػاف، نسط الثياب ، متعمقة باألعخاؼ والتقاليج ، وىػ السجتسع ، التقاليج ، العادات ، ما دامت الثياب ساتخة لع

كل أصل ، أما إف لع تكغ الثياب ساتخة فيشاؾ اعتخاض ديشي عمييا ، أما إذا كانت ساتخة لمعػرة بقي التشػع في 
 األلػاف واألشكاؿ والتقاليج والعادات .

 السحيع: 

ا ثياب اإلسبلـ ، في حجيثشا عغ المباس أماـ الشاس ىل ال يػجج ثياب محجدة نقػؿ : إف ىحا ىػ لباس الشبي ، ىح
 ىشاؾ شبائع تختمف بيغ الشاس ؟ بعس الشاس ييتع كثيخًا بالذكل وجانب آخخ ال يذكل عشجه أدنى اىتساـ . 

 اختبلؼ الشاس باالىتساـ بمباسيع :

 الجكتػر راتب :

ذكختشي بسرصمح أف فبلنًا لبيذ ، وفبلنًا سكيغ أؼ 
، فبلف ركيب سيارتو أنيقة ججًا ،  بيتو أنيق ججاً 

بمباسو عشاية تفػؽ الحج  فبلف لبيذ يعتشي
، ال بج مغ أف يكػف ىشاؾ تشاسب دقيق الستػسط

ججًا بيغ األلػاف الستشػعة في الثياب ، أما ثياب 
فييا تشافخ ألػاف غيخ معقػؿ إشبلقًا يكػف صاحب 
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، ، والجيغ معاممة ، و الجيغ أذواؽيغ عقيجة ، والجيغ عبادة ىحه الثياب ضعيف الحوؽ ججًا ، كسا قمت قبل قميل الج
ليذ معقػاًل أف تصمع اآلخخ عمى بيتظ الفخع وتعمع أنو فقيخ ، ىحا ليذ مغ الحوؽ ، ليذ مغ الحوؽ أف تتحجث 
عغ دخمظ ، تتحجث عغ رحبلتظ إلى أوربا ، والفشادؽ الحؼ أقست بيا ، واألماكغ التي رأيتيا ، ىحا ليذ مغ 

وؽ ، كسا أف ىشاؾ أمخًا ونييًا ، وعقيجة سميسة ، وعقيجة غيخ سميسة ، وعبادة صحيحة وعبادة غيخ صحيحة ، الح
 وعادات وتقاليج ، عشجنا أذوؽ .

 خاتسة و تػديع :

 السحيع: 
دكتػر التػازف ىػ السصمػب ، مغ حق اإلنداف المبيذ أف يبقى عمى ما ىػ عميو شخيصة االبتعاد عغ اإلسخاؼ 

لغة ، وعمى اإلنداف الحؼ ال ييتع بيحه القزايا أف يكػف لو حج أدنى مغ االىتساـ ليعكذ صػرة جسيمة عغ والسبا
 السدمسيغ .

أشكخ الجكتػر العبّلمة عمى ىحه الكمسات الصيبة ، و الذكخ لكع مذاىجيشا الكخاـ في حجيثشا عغ الذكل والمباس 
التي تكػف بيغ سيئتيغ ال إسخاؼ وال تبحيخ ، و إلغاء في حياة السدمع ، وجسيل أف يعير اإلنداف بالحدشة 

االعتقاد أف الثياب السخقعة ىي التي تجؿ عمى اإلنداف الداىج ، ىحا ليذ مغ اإلسبلـ في شيء ، والدىج في تمظ 
الحالة في القمب وإف كاف فقيخًا أف يخضى ، واإلنداف الغشي الحؼ أنعع عميو هللا أف يكػف جسيبًل ويتػازف ، 

اعج اآلخخيغ ، إف شاء هللا جسيعًا أف نكػف ضسغ ما يحب الخحسغ ، سبحانظ الميع وبحسجؾ ، نذيج أف ال ويد
 إلو إال أنت ، ندتغفخؾ ونتػب إليظ ، تحية شيبة لكع ، والدبلـ عميكع .

 والحسج  رب العالسيغ 
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 : قيع البصػلة والفجاء في تاريخ أمتشا العخبية(  7-6الجرس ) 

  بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 مقجمة :

أييا األعداء؛ أىبًل ومخحبًا بكع في نجوتشا ىحه التي سػؼ نتشاوؿ مغ خبلليا قيع البصػلة والفجاء في تاريخ أمتشا 
العخبية، وكع ىي كثيخة مشح بجايات تذكل ىحه األمة التي تذكمت مشح بجايات التاريخ اإلنداني، وقجمت صفحات 

عمى مجػ تاريخيا الصػيل، فقج احتمت ىحه األمة مشح قياميا قمب العالع، واألماكغ ناصعة مغ البصػلة والفجاء 
التي كانت دائسًا محط أنطار كل القػػ التي تتذكل عبخ ىحا التاريخ السستج شػيبًل، لصالسا تعخضت العتجاءات 

خسالة الخيخ إلى غيخ كثيخة، ولصالسا دافعت عغ وجػدىا، ودافعت عغ كخامتيا، وفي أحاييغ كثيخة كانت تخخج ب
مكاف مغ ىحا العالع الفديح، وكاف اإلسبلـ الحؼ انصمقت مغ خبللو بخسالة الدساء لتعسع ىحه القيع الدسحاء في 
عالسشا الػاسع، يدعجنا في ىحه الشجوة أف ندتزيف الجكتػر دمحم راتب الشابمدي وىػ أستاذ محاضخ في كمية التخبية 

 ظ دكتػر .في جامعة دمذق، أىبًل وسيبًل ب
دكتػر راتب حبحا لػ نبجأ أواًل بخوحية الفجاء، مفيـػ الفجاء لجػ األمة مشح بجاية تذكميا، و كيف تصػر ىحا 

 السفيـػ عمى مجػ تاريخ ىحه األمة الصػيل؟ 

 اإلنداف ىػ السخمػؽ األوؿ السكمف و السكـخ :

 الجكتػر راتب:

 ا دمحم الرادؽ الػعج األميغ.الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجن

بادغ ذؼ بجء :الػجػسػاد شيء يذغل حيدًا ولو أبعاد ثبلثة .الشػبػػات شيء يذغل حيدًا ولو أبعاد ثبلثة ويشسػ .الحيػاف 
شيء يذغل حيدًا ولو أبعاد ثبلثة ويشسػ ويتحخؾ. اإلنداف شيء يذغل حيدًا ولو أبعاد ثبلثة ويشسػ ويتحخؾ ويفكخ، 

حانو وتعالى ميد ىحا السخمػؽ األوؿ بالقػة اإلدراكية، فالقػة اإلدراكية مغ خرائز اإلنداف، وىي أؼ أف هللا سب
الحاجة العميا في اإلنداف وما لع يبحث اإلنداف عغ الحقيقة فقج ىبط مدتػاه إلى مدتػػ آخخ، لحلظ اإلنداف ىػ 

 السخمػؽ األوؿ: 
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َساوَ  ْنَداُف﴾﴿ ِإنَّا َعَخْضَشا اأْلََماَنَة َعَمى الدَّ  اِت َواأْلَْرِض َواْلِجَباِؿ َفَأَبْيَغ َأْف َيْحِسْمَشَيا َوَأْشَفْقَغ ِمْشَيا َوَحَسَمَيا اإلِْ
 [72]سػرة األحداب : 

 :  واإلنداف ىػ السخمػؽ السكـخ

ـَ َوَحَسْمَشاُىْع ِفي اْلَبخِّ َواْلَبْحِخ  ْمَشا َبِشي َآَد ﴿ َوَلَقْج َكخَّ
ْمَشاُىْع َعَمى َكِثيٍخ ِمسَّْغ َوَرَزْقَشاُىْع ِمَغ ال َباِت َوَفزَّ صَّيِّ

 َخَمْقَشا َتْفِزيبًل ﴾
 [77]سػرة اإلسخاء : 

واإلنداف ىػ السخمػؽ السكمف بعبادة هللا، والعبادة 
ىي شاعة شػعية، مسدوجة بسحبة قمبية، أساسيا 

 معخفة يقيشية، تفزي إلى سعادة أبجية.

 مدارات التزحية :

أو مفصػر أو مبخمج بالتعخيف الججيج عمى حّب ذاتو، عمى حّب وجػده، وحّب سبلمة  اآلف اإلنداف مجبػؿ
وجػده، وحّب استسخار وجػده، وحّب كساؿ وجػده، لكغ ألف هللا أودع فيو قػة إدراكية قج يجرؾ إما بحدب تأممو 

رأت، وال أذف سسعت، وال الحاتي أو بحدب الػحييغ الكتاب والدشة أنو مخمػؽ إلى الجشة، والجشة فييا ما ال عيغ 
خصخ عمى قمب بذخ، لكغ الجشة سمعة هللا، وسمعة هللا غالية، وليا ثسغ قج يكػف باىطًا، فحيشسا يعتقج اإلنداف أنو 
مخمػؽ لمجشة، وىحه الجشة أبجية، فييا ما ال عيغ رأت، وال أذف سسعت، وال خصخ عمى قمب بذخ، ال بج مغ دفع 

يزحي اإلنداف بحياتو، بسالو، بسكانتو، بسشربو، بػقتو، بخبختو، بعمسو، بعزبلتو، ثسشيا في الجنيا، لحلظ حيشسا 
حيشسا يزحي بيحه األشياء ىػ في الحقيقة يبحث عغ سعادتو األبجية ليأخح مكانيا أضعافًا مزاعفة في جشة 

ألف حّب الحات،  هللا، فسشصمق التزحية ال يسكغ أف يزحي اإلنداف إال إذا ضّغ أنو بيحه التزحية ىػ الخابح،
وحّب سبلمة الحات، وكساؿ الحات، واستسخار الحات جدء مغ جبمتو، فأنت حيشسا تخػ إندانًا يزحي بحياتو ىػ 
في الحقيقة يبحث عغ سعادة أرقى، أما مغ دوف ىحه العقيجة الرحيحة فالتزحية نػع مغ العبث، ومغ الجشػف، 

قجىا، أو لفصخة أودعت فيو، كحب الػلج مغ قبل األـ أو األب، قج يزحي إنداف لػىع تػىسو، أو لعقيجة زائغة اعت
التزحية ليا مدارات ثبلثة، إما ألوىاـ ما أندؿ هللا بيا مغ سمصاف، أو لعقيجة صحيحة جاءتشا مغ الػحييغ 

 الكتاب والدشة، أو لجبمة أودعيا هللا باإلنداف الستسخار الحياة .
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 األستاذ جساؿ: 

سعشى أف يتعخض اإلنداف في ضخوؼ ما لمتحجؼ، يبلمذ مدألة الػجػد تسامًا كسا أحيانًا االضصخار يكػف ب
يتعخض لو أبشاء شعبشا العخبي الفمدصيشي اآلف، الحياة أصبح فييا نػع مغ االستحالة، التزييق بمغ حجوده 

ىحا التحجؼ  القرػػ، فيشا اإلنداف يجج نفدو مخيخًا بيغ أف يكػف مع احتساالت أف يعير ذليبًل، أو أف يػاجو
 الحؼ يريب مشو الػجػد، ويريب مشو الكخامة، ويريب السقجسات التي يقجس .

 ضمع السعتجيغ دفع الذباب إلى التزحية والفجاء :

 الجكتػر راتب:
أنا أعتقج أف العجواف الرييػني، وقدػة ىحا العجواف، وضمع ىحا العجواف، ىػ الحؼ دفع الذباب إلى التزحية 

 اإلنداف مقتػؿ، ولغ يدأؿ عشو أحج، إذًا قبل أف يقتل رخيرًا يشبغي أف يقتل كثيخًا .والفجاء، ألف ىحا 
 األستاذ جساؿ: 

 وأف يقتل بصبًل فحلظ ال شظ أسسى وأنبل، سػؼ نأتي إلى ىحه السدألة لكغ دعػنا نعجو إلى سياقات الحجيث.
 -ال شظ ىحا السفيـػ تصػر أؼ عخفتو العخب

مشح أف تذكمت ىحه األمة،  -مفيـػ البصػلة والفجاء 
وتصػر ىحا السفيـػ ال شظ عبخ التاريخ ىحه أمة 
إلى أف بمغ ىحا الذكل األسسى واألنزج مغ خبلؿ 
اإلسبلـ، فأصبح لمفجاء معشى، ولمبصػلة أصبح 
معشى، وكاف ىشاؾ رسالة خيخ حسميا العخب إلى 
العالع، نذخوىا في كل أصقاع العالع، واعتخؼ 

مسغ يدسػف بالسدتذخقيغ  الكثيخ مغ السشرفيغ
مشيع بفزل العخب عمى الحزارة اإلندانية، وكمشا يعخؼ كتاب األلسانية التي رحمت مؤخخًا زيغخيج ىػنكو: شسذ 
اإلسبلـ تدصع عمى العالع، ما عخؼ التاريخ فاتحًا أرحع مغ العخب السقػلة السذيػرة في كتابيا ىحا، إذًا أصبح 

وغايات أسسى وأنبل، ما خخج العخب يػمًا غداة، ما خخجػا يػمًا معتجيغ، ما لمتزحية والفجاء معاٍف ودالالت 
خخجػا يػمًا محليغ لغيخىع، وإنسا خخجػا إلحقاؽ الحق، لشذخ العجالة، لشذخ الخيخ والسداواة، بيغ أصقاع الجنيا، 
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ة التي نعيذيا اآلف، ويدػقشا في السػضػع مباشخة إلى ما يجخؼ مغ غخابة في ىحا الدمغ الحؼ نعيذو، ىحه الشقص
التشاقس بأغخب صػره، وىػ ىحا القياس بسعياريغ متشاقزيغ، ما تقـػ بو إسخائيل مغ عسمية بصر، مغ عسمية 
قتل لؤلشفاؿ، لمذيػخ، لمشداء، مغ عسمية تذخيج، مغ عسمية إبادة، مغ عسمية انتياؾ لمسقجسات، كل ىحا يدسى 

ع السعتجوف فيػ إرىاب، ىكحا التشاقس، وىكحا السعاييخ السددوجة، دفاعًا عغ الشفذ، وأما دفاعشا عغ أنفدشا وى
وىكحا قمب الحقائق، لكغ لشعػد إلى مػضػع البصػلة والفجاء، وكع ىي الرفحات مذخقة دكتػر راتب في تاريخشا 

لقػػ التي الصػيل، وكع ىي السػاقع والسآثخ الكبيخة التي تجلل عمى أف ىحه األمة قادرة دائسًا عمى أف ترج أعتى ا
اجتاحت، واستصاعت أف تجفع العجواف عغ أرضيا، وكخامتيا، ومقجساتيا، وأف تشترخ في الشياية لمحقيقة، ألف 

 الحقيقة ال بج مغ أف تشترخ. 

 تدخيخ الكػف لئلنداف تدخيخ تعخيف و تكخيع :

 الجكتػر راتب:
األرض جسيعًا مشو، ىحا التدخيخ عمى اإلنداف حيشسا قِبل حسل األمانة سخخ هللا لو ما في الدسػات وما في 
 نػعيغ، تدخيخ تعخيف وتدخيخ تكخيع، وقج يمفت الشطخ قػلو تعالى: 

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

أف تكػف استجابة اإلنداف وألف ىحا الكػف العطيع مدخخ لئلنداف تدخخيغ تدخيخ تعخيف وتدخيخ تكخيع، يشبغي 
 لتدخيخ التعخيف أف يؤمغ، ويشبغي أف تكػف استجابة اإلنداف لتدخيخ التكخيع أف يذكخ .

اآلف الذكخ عمى أنػاع ثبلثة؛ الشػع األوؿ: أف تعدو الشعسة إلى هللا، الشػع الثاني: أف يستمئ قمبظ امتشانًا هلل عد 
 الشجوة أف تقابل ىحه الشعع بعسل، فقج قاؿ هللا عد وجل: وجل، لكغ الشػع الثالث الحؼ ىػ معشي في ىحه 

 ﴿ اْعَسُمػا َآَؿ َداُووَد ُشْكخًا﴾
 [13]سػرة سبأ : 

والتزحية والفجاء مغ العسل الرالح، بل إف عمة وجػدنا عمى وجو األرض أف نعسل صالحًا، بجليل أف اإلنداف 
 عسل صالحًا: وىػ عمى فخاش السػت ال يتسشى إال أف يعػد إلى الجنيا لي
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 ﴿ َربِّ اْرِجُعػِف * َلَعمِّي َأْعَسُل َصاِلحًا﴾
 [ 177-99]سػرة السؤمشػف: 

 أنػاع العسل الرالح :

والعسل الرالح عمى أنػاع؛ مغ ىحه األنػاع أف تمتـد األمخ والشيي، ذلظ أف في اإلنداف شبعًا ومعو تكميف، فصبع 
ؿ الجيج لآلخخيغ، شبع اإلنداف يقتزي أف تتكمع في فزائح اإلنداف يقتزي الخاحة، والتكميف يقتزي أف تبح

الشاس، والتكميف يقتزي أف ترست، شبع اإلنداف يقتزي أف تشطخ إلى محاسغ امخأة أجشبية، والتكميف أف 
تغس البرخ، فصبع اإلنداف فخدؼ والتكميف جساعي، فحيشسا تبحؿ العسل الرالح وتقع التزحية والفجاء في 

اؿ الرالحة، إذًا اإلنداف حيشسا يؤمغ وحيشسا يزحي يكػف قج حقق وجػده، وحقق اليجؼ الحؼ أعمى قائسة األعس
 ".مغ أجمو خمق، وعشجئٍح ال يعقل أف تتابع السعالجة لقػلو تعالى: " َما َيْفَعُل َّللاَُّ ِبَعَحاِبُكْع ِإْف َشَكْخُتْع َوَءاَمْشُتعْ 

 قيع البصػلة قيع أصيمة في أمتشا :

اإلنداف عشجه دافع إلى الصعاـ والذخاب لمحفاظ عمى وجػد كفخد، وعشجه دافع إلى  -جداكع هللا خيخاً  -أستاذ جساؿ
الجشذ لمحفاظ عمى الشػع، لكغ عشجه دافع آخخ عجيب دافع تأكيج الحات، اإلنداف لػ أنو أكل وشخب، لػ أنو 

اإلنداف حيشسا يزحي بالغالي يذعخ أنو إلى تأكيج الحات، ف -ألنو مخمػؽ ألىجاؼ نبيمة ججاً  -تدوج، عشجه حاجة 
حقق إندانيتو، حيشسا يبحؿ مالو أو عخقو أو وقتو أو جيجه، وحيشسا يجػد بشفدو يذعخ أنو إنداف، حيشسا يعير 
عمى أنقاض اآلخخيغ، يبشي مججه عمى أنقاضيع، يبشي غشاه عمى فقخىع، يبشي حياتو عمى مػتيع، يبشي أمشو عمى 

ودنيء، ولػ كاف يتستع بأعمى مباىج الحزارة الحجيثة، فقيع البصػلة قيع أصيمة في خػفيع، يذعخ أنو حقيخ 
أمتشا، بعس السفكخيغ وصفػا الحزارة اإلسبلمية بكمسة واحجة: ضبط الحات. وصفػا حزارة الغخب بالديصخة 

 .عمى الصبيعة، وشتاف بيغ الحزارتيغ 
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 أحج كبار زعساء بخيصانيا قاؿ: ممكشا العالع ولع
نسمظ أنفدشا، البصػالت التي يستمئ بيا تاريخ أمتشا 
الحقيقة مػشغ اعتداز لشا، والتاريخ العطيع يشبغي أف 
يكػف مدتسخًا، وأف يجفع األجياؿ السعاصخة إلى ىحه 
التزحية، أنا أذكخ بعس األمثمة تأكيجًا لسا تفزمتع 
بو قبل قميل، حيشسا سقصت شائخة في لػكخبي 

ة، اآلف يصالبػف ىحه الجية واتيست بيا جية عخبي
بسمياريغ وسبعسئة مميػف دوالر، عمى أساس أف بيا 
مئتيغ و سبعيغ راكبًا، فكل راكب ديتو خسدسئة مميػف ليخة سػرية، أما ىؤالء اآلالؼ، عذخات األلػؼ الحيغ 

ف مغ أف يكيل يقتمػف كل يـػ مغ السدمسيغ، أيغ ديتيع؟ وأيغ كفارة قتميع؟ الحقيقة ما مغ صفة أحقخ باإلندا
 بسكياليغ، والحقيقة ىشاؾ مغ يكيل بسئة مكياؿ، يقػؿ هللا عد وجل : 

ْشُج ِمَغ اْلَغيِّ َفَسْغ َيْكُفْخ ِبالصَّاُغػِت َوُيْؤِمْغ ِباَّللَِّ َفَقجِ  يِغ َقْج َتَبيََّغ الخُّ  اْسَتْسَدَظ ِباْلُعْخَوِة اْلُػْثَقى﴾ ﴿ اَل ِإْكَخاَه ِفي الجِّ
 [56]سػرة البقخة: 

لَع لع يقل هللا عد وجل فسغ يؤمغ باهلل؟ أنا أعتقج أنو ال يسكغ أف نؤمغ باهلل قبل أف نكفخ بصػاغيت األرض، وما 
دامت اآلماؿ معمقة عمى شػاغيت األرض فالصخيق إلى الشجاح مدجود، ال بج مغ أف نعقج األمل عمى هللا عد 

 وجل.
مغ السثقفيغ يعخفػف حقيقة الغخب، أما اآلف فأشفالشا الرغار أنا أقػؿ لكع: قبل خسديغ عامًا نخبة قميمة ججًا 

يكذفػف حقيقة الغخب، وهللا كشت ألقي محاضخة في مكاف بالبلذقية قبل أسبػعيغ، شفل صغيخ وهللا ال يديج سشو 
ع عغ ست سشػات، قاؿ لي بالحخؼ الػاحج: أنا أستاذ ال أحتسل ما أشاىج عمى التمفديػف ماذا أفعل؟ الحقيقة أني
أعانػنا عمى أف نكفخ بيع، ىحه مغ إيجابيات الحؼ حجث، ىشاؾ سمبيات كثيخة ال تعج وال تحرى، اإليجابيات أف 
الغخب كذف عمى حقيقتو، األقشعة سقصت، السثل الفارغة أصبحت في الػحل، ادعاءاتيع بحقػؽ اإلنداف والدبلـ 

لى أساليب ىسجية يتخفع عشيا اإلنداف، وأنا أجسع والجيسقخاشية والحخية وحق السقاضاة أصبحت بالػحل، وعادوا إ
 ىحا كمو في بيت مغ الذعخ: 

 قتل امخئ في غابة جخيسة ال تغتفخ وقتل شعب مػدمع مدألة فييا نطخ
*** 
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 األستاذ جساؿ:

بيت الذعخ لسحسج الفيتػرؼ الذاعخ الدػداني السعخوؼ،نحغ عشجما نتحكخ مشاسبة تذخيغ التحخيخ نتحكخ قيع 
والفجاء في تاريخ أمتشا العخبية ألنشا نعتبخ ىحه صفحة مغ صفحات السذخقة في تاريخ ىحه األمة، وألنشا البصػلة 

التي تػاجو األمة فييا  -في ىحه السخحمة بالغة الجقة -أكثخ مغ أؼ وقت مزى نعير في ىحه الطخوؼ 
 ه السخحمة دكتػر راتب؟ التحجيات في الػجػد وفي اليػية، أعتقج بأف لمحكخػ معاٍف أكثخ أىسية في ىح

 السؤمغ الرادؽ ال يتخدد بأف يجفع حياتو في سبيل هللا :

 الجكتػر راتب:
 سأذكخ بيتًا مغ الذعخ قاؿ أحج الذعخاء في البصل يػسف العطسة قاؿ: 

 كي ال يخى في جمق األغخابا ىحا الحي اشتاؽ الكخى تحت الثخى 
*** 
تكافؤ إشبلقًا بيغ الجيذيغ، ولكشو آثخ أف يسػت شييجًا عغ أف كسا تفزمت مػقغ أنو لغ يشترخ، ليذ ىشاؾ مغ 

 يعير ذليبًل.

أستاذ جساؿ: يػجج نقصة دقيقة ججًا ندتشبصيا مغ حادثة وقعت في معخكة مؤتة، ذلظ أف الشبي عميو الربلة 
 والدبلـ عيغ قػادًا ثبلثة عمى ىحه السعخكة:

جنا عبج هللا بغ رواحة، فأخح الخاية سيجنا زيج وقاتل بيا حتى أوليع سيجنا زيج، وثانييع سيجنا جعفخ، وثالثيع سي
قتل، ثع أخح الخاية سيجنا جعفخ وقصعت يسيشو، ثع قصعت شسالو، ثع ضّع الخاية بعزجيو، ثع قتل سيجنا ابغ رواحة 

 تخدد فيسا يداوؼ عذخ ثػاف، عذخة بالزبط، كاف شاعخًا قاؿ: 

 ػت قج صميت ىحا حساـ الس يا نفذ إف لع تقتمي تسػِتي
 إف تفعِمي فعميسػا رضػػػػػػػػػػيِت وإف تػػػػليػػػػػػت فقج شػػػػػقيتِ 

*** 
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فالذيء المصيف والجقيق والعسيق أف الشبي عميو الربلة والدبلـ حجث  -حػار مع الحات -فأخح الخاية فقاتل بيا 
قتل وإني ألرػ مقامو في الجشة، ثع أصحابو عسا جخػ بػحي مغ هللا، قاؿ: أخح الخاية أخػكع زيج فقاتل بيا حتى 

أخح الخاية أخػكع جعفخ فقاتل بيا حتى قتل وإني ألرػ مقامو في الجشة، ثع سكت الشبي، فمسا سكت الشبي عميو 
الربلة والدبلـ قمق أصحابو عمى أخييع عبج هللا، قالػا: يا رسػؿ هللا ما فعل عبج هللا؟ قاؿ: ثع أخح الخاية أخػكع 

بيا حتى قتل وإني ألرػ في مقامو ازورارًا عغ صاحبيو .ترػر أستاذ جساؿ في الشياية بحؿ حياتو عبج هللا فقاتل 
في سبيل هللا، والجػد بالشفذ أقرى غاية الجػد، ألنو تخدد، أنا أقػؿ لظ: السؤمغ الرادؽ ليذ مدسػحًا لو أف 

 ض: يتخدد في حياتو في سبيل هللا، ألف هللا وعجه بجشة عخضيا الدسػات واألر 

 ﴿ َواَل َتْحَدَبغَّ الَِّحيَغ ُقِتُمػا ِفي َسِبيِل َّللاَِّ َأْمَػاتًا َبْل َأْحَياٌء ِعْشَج َربِِّيْع ُيْخَزُقػَف ﴾
 [169]سػرة آؿ عسخاف : 

 بكل ما تحسل ىحه الكمسة مغ معشى، 

 ﴿ ِعْشَج َربِِّيْع ُيْخَزُقػَف ﴾
 ِمي َيْعَمُسػَف﴾﴿ ِقيَل اْدُخِل اْلَجشََّة َقاَؿ َيا َلْيَت َقػْ 

 [26]سػرة يذ :

 أنا سألت شبيبًا مغ األشباء ماذا يخػ في مخضاه أثشاء السػت؟ قاؿ: إنيع يمػمػف أنفديع، يرخخػف، ويبكػف . 
التقصت مغ الديخة قرة رائعة لديجنا سعج بغ الخبيع، تفقجه الشبي عقب معخكة أحج فمع يججه، فقاؿ: ابحثػا عشو، 

رض السعخكة ليبحث عغ سيجنا سعج بغ الخبيع، إذا بو بيغ القتمى لكشو لع يست بعج، فحىب صحابي جميل إلى أ
قاؿ: يا سعج إف رسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص قج أمخني أف أتفقجؾ ىل أنت بيغ األحياء أـ بيغ األمػات؟ قاؿ: بل أنا بيغ األمػات، 

عغ أمتو، أؼ كاف في قسة سعادتو وىػ  ولكغ أبمغ رسػؿ هللا مشي الدبلـ، وقل: جداؾ هللا خيخ ما جدػ نبياً 
 يشازع، وقاؿ ألصحابو: ال عحر لكع إذا خمز إلى نبيكع وفيكع عيغ تصخؼ.

 اإلسبلـ عّسق في السدمع قيسة التزحية والفجاء :

 إذًا اإلسبلـ عّسق في السدمع قيسة التزحية والفجاء، ألنظ حيشسا تبحؿ شيئًا تأخح أشياء مغ هللا عد وجل .
 ماـ عمي كـخ هللا وجيو: الغشى والفقخ بعج العخض عمى هللا .يقػؿ اإل
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 ولمشبي عميو الربلة والدبلـ خصبة رائعة قاؿ: 

))إف ىحه الجنيا دار التػاء ال دار استػاء، ومشدؿ تخح ال مشدؿ فخح، فسغ عخفيا لع يفخح لخخاء ولع يحدف 
بمػى وجعل اآلخخة دار عقبى، فجعل ببلء  قج جعميا هللا دار -ألف الخخاء مؤقت والذقاء مؤقت  -لذقاء 

 الجنيا لعصاء اآلخخة سببًا، وجعل عصاء اآلخخة مغ بمػى الجنيا عػضا، فيأخح ليعصي ويبتمي ليجدي ((
 ] مغ كشد العساؿ عغ ابغ عسخ [

ػضيع ىؤالء الحؼ نرخوا الشبي عميو الربلة والدبلـ ىع في أعمى عمييغ، ىؤالء الحيغ عارضػا دعػتو وأثاروا حط
 مغ الجنيا وشيػاتيع ىع في مدبمة التاريخ، فمحلظ التزحية شخيق إلى الخقي، يقػؿ هللا عد وجل: 

 ﴿ ُأوَلِئَظ َعَمى ُىًجى ِمْغ َربِِّيْع﴾
 [5]سػرة البقخة: 

 اليجػ رفعيع . 

 ﴿ َوَرَفْعَشا َلَظ ِذْكَخَؾ ﴾
 [4] سػرة الذخح : 

ية وقج قاؿ عمساء التفديخ: لكل مؤمغ مغ ىحه اآل
نريب، اإلنداف حيشسا يزحي يخفع هللا لو ذكخه، 
 -وهللا أنا قبل مجة وازنت بيغ فتاة في عسخ الدىػر
ىحه األخخس التي ضحت بشفديا والتي ىدت كياف 

وبيغ فتاة ميشجسة قتمت قبل أسابيع بتيسة  -العجو
أنيا تشقل السعمػمات إلى العجو، قمت: ىاتاف 

أماـ رب العالسيغ، الفتاتاف لػ وقفتا يـػ القيامة 
األولى ضحت بحياتيا وىي مخصػبة وعخسيا في 

الريف، وفتاة متفػقة في دراستيا، ولكغ أرادت أف تيد كياف العجو، والفتاة الثانية مغ أجل مبمغ مغ الجوالرات 
 يديخ باعت ديشيا، لحلظ قاؿ عميو الربلة والدبلـ في آخخ الدماف: 

ُجُل ُمْؤِمًشا َوُيْسِدي َكاِفًخا َوُيْسِدي ُمْؤِمًشا َوُيْرِبُح َكاِفًخا َيبِ )) َباِدُروا ِباأْلَْعَساِؿ ِفَتشً  يُع ا َكِقَصِع المَّْيِل اْلُسْطِمِع ُيْرِبُح الخَّ
ْنَيا َقِميٍل ((  ِديَشُو ِبَعَخٍض ِمْغ الجُّ

 ] أحسج عغ أبي ىخيخة[
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 األستاذ جساؿ:

خيار مدتعجوف ألف يجفعػا حياتيع ثسشًا لمجفاع عغ وششيع لكغ يكفيشا فخخًا في ىحه األمة دكتػر راتب أف األ
وكخامتيع ومقجساتيع وىع الكثخة الغالبة، وإف كاف بيشيع قمة بالصبع ىع غيخ ذلظ، لكغ كع ىي مذخقة الرػر التي 
، كل ساعة، عبخ ىحه االنتفاضة الباسمة انتفاضة األقرى السبارؾ، صػرة واحج مغ الفتياف، وأنت  نخاىا كل يـػ
تعخؼ ىحه الفتاة تحكخت صػرة واحج مغ الفتياف فارس عػدة الحؼ أخح عيجًا عمى نفدو أف يدتذيج، وقج فعل ذلظ 
بعج مخور أياـ مغ استذياد ابغ عع لو، استذيج قبمو بأسبػع، مشح استذياد ابغ عسو قخر في نفدو أف يدتذيج، 

تشي بسا سسعت عغ صػرة ليػسف العطسة في وكاف لو ذلظ، وىاجع دبابة إسخائيل وانقس عمييا، والرػرة ذكخ 
ميدمػف حيشسا نفحت الحخيخة ونفح الدبلح مغ بيغ يجيو انقس عمى دبابة لمفخندييغ، وىحا صػرة مػجػدة لجػ 
الفخندييغ، ألنيع اعتخفػا بأف ىحه بصػلة ما عخفػىا لكغ عخفشاىا نحغ أيزًا مغ خبلؿ ىحه االنتفاضة الباسمة 

كة، بعج أف ضغ البعس أف البصػلة انتيت مغ ىحه األمة، وانحدخت، وذىبت إلى غيخ انتفاضة األقرى السبار 
رجعة، لكغ ىحه األمة تؤكج يػمًا بعج يـػ بأنيا ما زالت أميشة عمى البصػلة، وإف كاف ىؤالء األعجاء مدوديغ 

 بأحجث آالت القتل والجمار.

 السطمـػ أقػى مغ الطالع إف ضحى بحياتو اختيارًا :

 راتب: الجكتػر

أنا سسعت بأذني ترخيحًا لذاروف يقػؿ: كانت مذكمتشا األمغ، اآلف مذكمتشا الػجػد، أؼ ىؤالء الحيغ ضحػا 
، ألغػا األباتذي، ألغػا ىحا التفػؽ العسبلؽ، لحلظ مخة قاؿ 16بحياتيع ماذا فعمػا؟ ألغػا الدبلح الشػوؼ، ألغػا إؼ 

ائي وفجخ نفدو وقتل ستة عذخ شخرًا، فجخل إلى الكشيدت حيشسا جاء فج -وزيخ دفاعيع الدابق -مػشي دياف
وىب الشػاب يمػمػنو، فقاؿ ببداشة: ماذا أفعل مع إنداف جاء ليسػت؟ أنا أقػؿ: أقرى ما تسمكو عمى السطمـػ 
 أف تدىق روحو، فإذا اختار ىحا السطمـػ أف يزحي بحياتو باختياره أصبح أقػػ مغ الطالع، و أقمق مزجعو .
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 و تػديع :خاتسة 

 األستاذ جساؿ: 

واآلف إف لع يعػدوا إلى رشجىع ىؤالء الحيغ يقيدػف بسقاييذ مختمفة، ىؤالء الحيغ يفتخوف عمى الحقائق 
ويعكدػنيا، إف لع يعػدوا إلى رشجىع أعتقج بأنيع سػؼ يجفعػف بيحه األمة جسيعًا إلى الذيادة، وإلى البصػلة، 

عًا عغ الحق، وعغ الكخامة، وعغ األرض، وعغ السقجسات، ال اعتجاء عمى وإلى الفجاء، وىي قادرة عمى ذلظ دفا
أحج، وىي ما كانت يػمًا تحب االعتجاء، وما اعتجت يػمًا عمى أحج، واليـػ يصػؿ حجيث البصػلة والفجاء وما 
ذ أجسمو في مشاسبة كالتي نعيذيا، وما أدعاه وأكثخ ضخورتو في ضخوؼ كالتي نعير، الذكخ الجديل لؤلستا

 الجكتػر دمحم راتب الشابمدي، لظ الذكخ الجديل .

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : مقتصفات مغ سػر في القخآف الكخيع 7-7الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

تشا إنظ الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمس
أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا وانفعشا بسا عمستشا، وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا 
الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 

 الرالحيغ.

 يئة هللا مذيئة فحٍز واختبار :مذيئة اإلنداف مذيئة اختيار ومذ

 أييا األخػة الكخاـ؛ في آخخ سػرة الجىخ يقػؿ هللا عدَّ وجل: 

ْلَشا َأْمَثاَليُ ﴿ ِإفَّ َىُؤاَلِء ُيِحبُّػَف اْلَعاِجَمَة َوَيَحُروَف َوَراَءُىْع َيْػًما َثِقيبًل * َنْحُغ َخَمْقَشاُىْع َوَشَجْدَنا َأْسَخىُ  ْع ْع َوِإَذا ِشْئَشا َبجَّ
 َتْبِجيبًل * ِإفَّ َىِحِه َتْحِكَخٌة َفَسْغ َشاَء اتََّخَح ِإَلى َربِِّو َسِبيبًل ﴾

 [29-27]سػرة اإلنداف: 

 ىحه اآلية تؤكج أف اإلنداف مخيخ.. 

  ِإفَّ َّللاََّ َكاَف َعِميًسا َحِكيًسا ﴾﴿ ِإفَّ َىِحِه َتْحِكَخٌة َفَسْغ َشاَء اتََّخَح ِإَلى َربِِّو َسِبيبًل* َوَما َتَذاُءوَف ِإالَّ َأْف َيَذاَء َّللاَُّ 
 [37-29]سػرة اإلنداف: 

الحقيقة مذيئة اإلنداف مذيئة اختيار، لكغ مذيئة هللا عدَّ وجل مذيئة فحٍز واختبار، اإلنداف يختار، لكغ هللا 
لو ما شاء مغ شمٍب سبحانو وتعالى يتفحَّز اختياره، فإف كاف صادقًا في اختياره، ودفع ثسغ اختياره، يذاء هللا 

 لمخيخ، لئبل نقع في سػء فيٍع ليحه اآلية، ولئبل نفيسيا فيسًا جبخيًا ما أراده هللا.. 

 ﴿ ِإفَّ َىِحِه َتْحِكَخٌة َفَسْغ َشاَء اتََّخَح ِإَلى َربِِّو َسِبيبًل* َوَما َتَذاُءوَف ِإالَّ َأْف َيَذاَء َّللاَُّ ﴾
 [37-29]سػرة اإلنداف: 
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ـ شالٌب شمبًا يختار في شمبو كمية تسامًا كسا  لػ قجَّ
الصب، إدارة الجامعة تفحرت الصمب، مجسػعو 
قميل، تخفس ىحا الصمب، مجسػعو مشاسب، تقبل 
ىحا الصمب، مذيئة اإلنداف مذيئة اختيار، لكغ 
مذيئة هللا عدَّ وجل مذيئة فحٍز واختبار. فسغ 
كاف صادقًا في اختياره، ودفع ثسغ اختياره، هللا 

 حانو وتعالى يحقق لو مخاده في دخػؿ الجشة.سب
 ىشاؾ نقصة دقيقة في آخخ اآلية: 

 ﴿ َوَما َتَذاُءوَف ِإالَّ َأْف َيَذاَء َّللاَُّ ﴾
 [37]سػرة اإلنداف: 

ليحا اآلية معشًى آخخ: لػال أف مذيئة هللا شاءت أف تذاؤوا لسا شئتع، أنت اآلف مخيخ، وىحا االختيار سبب 
واآلخخة، ىحه السذيئة التي تتستع بيا أييا اإلنداف لػال أف هللا شاء لظ أف تكػف ذا مذيئة، لسا سعادتظ في الجنيا 
 كشت ذا مذيئة.. 

ُ ِإفَّ َّللاََّ َكاَف َعِميًسا َحِكيًسا ﴾  ﴿ َوَما َتَذاُءوَف ِإالَّ َأْف َيَذاَء َّللاَّ
 [37]سػرة اإلنداف: 

ح ىحه اآلية األخيخة كيف أف مذيئة   هللا مذيئة فحٍز واختبار.. اآلف تػضِّ

 ﴿ ُيْجِخُل َمْغ َيَذاُء ِفي َرْحَسِتِو َوالطَّاِلِسيَغ َأَعجَّ َلُيْع َعَحاًبا َأِليًسا ﴾
 [31]سػرة اإلنداف: 

فَسغ الحؼ أدخل في رحستو غيخ الطالسيغ؟ معشى ىحا أف هللا عدَّ وجل فحز مذيئتيع، فمسا كانػا صادقيغ، 
في رحستو، ىحه اآلية دقيقٌة ججًا في تأكيج حخية االختيار، وتأكيج أف مذيئة اإلنداف لػال وكانػا مدتقيسيغ، أدخميع 

 أف مذيئة هللا شاءت لو أف يذاء لسا شاء، وليذ ىشاؾ جشٌة إال بيحه السذيئة الحخة التي يتستع بيا اإلنداف.
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 مػافقة الجيغ لمفصخة و مخالفتو لمصبع :

آيٌة تؤكج أف اإلنداف في ىحه الجنيا ال يخقى إال إذا خالف شبعو، ىشاؾ آيات تؤكج أييا األخػة؛ في سػرة الشازعات 
أف ىحا الجيغ وفق الفصخة، وآيات تؤكج أف تكاليف الجيغ يجب أف تعاكذ الصبع. والحقيقة الصبع غيخ الفصخة، 

شبع  -ذكخت ىحا مخارًا وقج  -الصبع أقخب إلى الجدج، والفصخة أقخب إلى الشفذ، فتكاليف الجيغ مخالفٌة لمصبع 
اإلنداف يسيل إلى أف يشاـ، والتكميف أف يدتيقع ويرمي الفجخ حاضخًا، شبعو يسيل إلى أف يشطخ إلى الشداء، 
لكغ التكميف يأمخه بغس برخه، شبع اإلنداف يسيل إلى قبس الساؿ، والتكميف إلى إنفاؽ الساؿ، شبع اإلنداف 

لتكميف يأمخه أف يكفَّ لدانو عغ الغيبة والشسيسة، فكأف التكميف ذو يسيل إلى الحجيث عغ عػرات الشاس، لكغ ا
ُكْمَفة، والتكميف يتشاقس مع شبع اإلنداف. إذًا اإلنداف ال يخقى إلى هللا إال إذا خالف شبعو، لكغ اإلنداف حيشسا 

ومخالٌف لمصبع، ىحا يدمظ شخيق اإليساف، ويصيع الخحسغ، ويترل بو، تختاح نفدو، إذًا ىحا الجيغ مػافٌق لمفصخة 
 معشى قػلو تعالى: 

ـَ َربِِّو َوَنَيى الشَّْفَذ َعِغ اْلَيَػى * َفِِفَّ اْلَجشََّة ِىَي اْلَسْأَوى ﴾  ﴿ َوَأمَّا َمْغ َخاَؼ َمَقا
 [41-47] سػرة الشازعات:

مخه أف يشحخؼ إلى فاإلنداف عشجه غخائد وعشجه عقل، العقل يأمخه بصاعة هللا، يأمخه بالعسل لآلخخة، والغخيدة تأ
 الجنيا.

 ال معرية مغ دوف تكميف :

قج يفيع الشاس ىحه الدػرة عمى خبلؼ ما  -سػرة عبذ  -في القخآف الكخيع إشارات إلى القخابات، في ىحه الدػرة 
 أراد هللا عدَّ وجل، الشبي عميو الربلة والدبلـ حيشسا عبذ وتػلى، هللا عدَّ وجل وصف ولع يقيِّع، وصف فقاؿ: 

 َعَبَذ َوَتَػلَّى ﴾ ﴿
 [1] سػرة عبذ: 

ليذ ىشاؾ تكميف، ال معرية مغ دوف تكميف، لكغ هللا سبحانو وتعالى أضيخ أف ىحا الشبي عميو الربلة والدبلـ 
حيشسا ُخيِّخ بيغ أمخيغ؛ أمخ سيل ججًا عميو، أف يجمذ مع أحج أصحابو، أو أف يجمذ مع صشاديج قخير الكفار 

عب رحسًة بيؤالء، فمعل هللا ييجييع، وتخؾ ىحا الرحابي الجميل عبج هللا بغ أـ مكتـػ السعانجيغ، اختار األص
  .خ باختياره عغ حبو ليجاية الخمقلػقٍت آخخ، اختار األصعب وعبَّ 
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 لكغ هللا سبحانو وتعالى وصف حالو ولفت نطخه إلى وضٍع آخخ قاؿ: 

 ﴿ َعَبَذ َوَتَػلَّى * َأْف َجاَءُه اأْلَْعَسى﴾
 [2-1عبذ:  ] سػرة

ماداـ ال يػجج تكميف ال يػجج معرية، والشبي اختار األشج، لحلظ قاؿ العمساء: " إف هللا سبحانو وتعالى لع يعتْب 
عميو بل َعِتَب لو ". وفخٌؽ كبيخ بيغ أف يعَتب عميو وبيغ أف يعَتب لو، فاألب الحؼ يخػ ابشو يقخأ ليبًل نيارًا يعتب 

ونع واستخح، ىحا عتاب، لكغ ىحا العتاب يؤكج اجتياد ابشو وتفانيو في الجراسة، فإذا لو فيقػؿ: كفاؾ قخاءًة، اذىب 
 صحَّ أف في ىحه الدػرة عتابًا لمشبي فيػ عتاٌب لو ال عميو، ألنو اختار األصعب وال معرية مغ دوف تكميف.

 :إقحاـ سػرة السصففيغ بيغ الدػر السكية لبياف ِعَطِع السخالفة التي يقع بيا الشاس 

ثع إف هللا سبحانو وتعالى أقحع بيغ الدَػر السكية التي تتحجث عغ الكػف، وعغ الجار اآلخخة، وعغ كميات الجيغ، 
 أقحع سػرًة متعمقًة بحكٍع فقيي، قاؿ: 

ُنػُىْع ُيْخِدُخوَف* َأاَل َيُطغُّ ُأوَلِئَظ ﴿ َوْيٌل ِلْمُسَصفِِّفيَغ * الَِّحيَغ ِإَذا اْكَتاُلػا َعَمى الشَّاِس َيْدَتْػُفػَف * َوِإَذا َكاُلػُىْع َأْو َوزَ 
ـٍ َعِطيٍع * َيْػـَ َيُقػـُ الشَّاُس ِلَخبِّ اْلَعاَلِسيَغ ﴾  َأنَُّيْع َمْبُعػُثػَف * ِلَيْػ

 [6-1] سػرة السصففيغ: 

سكية، لبياف قاؿ عمساء التفديخ: إف ىحه الدػرة الستعمقة بحكٍع شخعٍي فقيٍي في البيع والذخاء، أقحست بيغ الدػر ال
ِعَطِع السخالفة التي يقع بيا بعس الشاس، فحقػؽ العباد مبشيٌة عمى السذاححة، وحقػؽ هللا عدَّ وجل مبشيٌة عمى 

 السدامحة.
وكل إنداف أييا األخػة يتػىَّع إذا ذىب إلى الحج، أو إذا صاـ رمزاف، أو إذا فعل بعس العبادات تدقط عشو 

تدقط عشو إال الحنػب التي كانت بيشو وبيغ هللا، لكغ التي بيشو وبيغ العباد ال ذنػبو كميا، ىحا وىٌع خاشئ، ال 
تدقط إال بحاليغ: باألداء أو السدامحة. لػ ذىبت إلى الحج، لػ اعتسخت كل عاـ، لػ صست رمزاف، لػ صست 

 االثشيغ والخسيذ.
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لػ صميت األوابيغ وقياـ الميل، ميسا فعمت مغ 
دقط إال باألداء عبادات حقػؽ العباد ال ت
 والسدامحة، لحلظ قاؿ تعالى: 

 ﴿ َيْغِفْخ َلُكْع ِمْغ ُذُنػِبُكْع ﴾
 [ 31] سػرة األحقاؼ: 

وىحه الػ)مغ( لمتبعيس، أؼ أف هللا عدَّ وجل يغفخ 
لكع ما كاف بيشكع وبيشو، لكشو ما كاف بيشكع وبيغ 
العباد ال يغفخىا إال العباد، فانتبيػا قزية حقػؽ 

جج معيا حل وسط إشبلقًا، لحلظ ربشا عدَّ وجل في خزع الدػر السكية أقحع سػرًة تتحجث عغ حكٍع العباد ال يػ 
 فقيي.. 

 ﴿ َوْيٌل ﴾
 [1] سػرة السصففيغ: 

أؼ اليبلؾ. أؼ اإلنداف عشجما يعتجؼ عمى حقػؽ اآلخخيغ، حيشسا يعتجؼ عمى حقػقيع السادية أو األدبية، أو 
 ل الصخيق إلى هللا مقصػعًا.. حيشسا يعتجؼ عمى أعخاضيع، فقج جع

يٌغ * ِكَتاٌب َمْخُقػـٌ ﴾ يٍغ * َوَما َأْدَراَؾ َما ِسجِّ اِر َلِفي ِسجِّ  ﴿ َكبلَّ ِإفَّ ِكَتاَب اْلُفجَّ
 [9-7] سػرة السصففيغ: 

ْقع َقع. فإذا قمشا مخقـػ مغ الخَّ ْقع، أؼ مغ الرػرة. وبعزيع قاؿ: مخقـػ مغ الخَّ أؼ أف  بعزيع قاؿ: مخقـػ مغ الخَّ
كل مخالفٍة ومعيا صػرتيا، فإذا فتح الكتاب يـػ القيامة اإلنداف يخػ السعاصي كميا وصػرتو في أثشاء 

 السعرية.. 

 ﴿ اْقَخْأ ِكَتاَبَظ َكَفى ِبَشْفِدَظ اْلَيْػـَ َعَمْيَظ َحِديبًا ﴾
 [14]سػرة اإلسخاء:

َقع فيحه الرفحات ال يسكغ أف يشتدع مشيا شيء  ، كميا مدمدمة.وإذا كاف مغ الخَّ
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 رأس الحكسة مخافة هللا :

 وربشا عدَّ وجل في سػرة البخوج يقػؿ: 

 ﴿ َوُىَػ اْلَغُفػُر اْلَػُدوُد * ُذو اْلَعْخِش اْلَسِجيُج * َفعَّاٌؿ ِلَسا ُيِخيُج ﴾
 [16-14]سػرة البخوج:

 قبميا يقػؿ: 

 ِعيُج * َوُىَػ اْلَغُفػُر اْلَػُدوُد ﴾﴿ ِإفَّ َبْصَر َربَِّظ َلَذِجيٌج * ِإنَُّو ُىَػ ُيْبِجُئ َويُ 
 [14-12]سػرة البخوج:

صفتاف متشاقزتاف، أؼ إذا تبت إليو، وأقبمت عميو ىػ غفػر ودود، يخيظ مغ وده ما ال يرجؽ، أؼ يعصيظ مغ 
إف السػدة، والتػفيق، والتيديخ، والحفع، والجعع، والصسأنيشة، والدكيشة، والُبذخػ الذيء الكثيخ ألنو ودود. و 

 أعخضت عشو، وأردت الجنيا، وكشت عجوانيًا، وبغيت في األرض.. 

 ﴿ ِإفَّ َبْصَر َربَِّظ َلَذِجيٌج ﴾
 [12]سػرة البخوج:

 أؼ عشجه عبلجاٌت قج ال تحتسل، وىحا معشى قػلو تعالى: 

ْمَشا َما اَل َشاَقَة َلَشا ِبِو ﴾  ﴿ َربََّشا َواَل ُتَحسِّ
 [286]سػرة البقخة:

َسَخضيغ، أدوية السخض األوؿ تديج مغ السخض الثاني، وأدوية السخض الثاني تديج مغ السخض أحيانًا تراب ب
 األوؿ، قج يجسع هللا لئلنداف الفقخ والسخض، أو الفقخ والقيخ، أو الذقاء البيتي والذقاء الخارجي.. 

ْمَشا َما اَل َشاَقَة َلَشا ِبِو ﴾  ﴿ َربََّشا َواَل ُتَحسِّ
 [286]سػرة البقخة:

 شاؾ أمخاٌض وبيمة، ىشاؾ أمخاض ليا آالـ ال تحتسل، ىشاؾ إىاناٌت، ىشاؾ فقٌخ، ىشاؾ ذٌؿ، إلخ.. ى

 ﴿ ِإفَّ َبْصَر َربَِّظ َلَذِجيٌج ﴾
 [12]سػرة البخوج:
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فكل إنداف ال يخاؼ هللا عدَّ وجل ىحا إنداف أحسق وغبي، ورأس الحكسة مخافة هللا، وخػفظ مغ هللا يتشاسب مع 
 عمسظ بو.

 رة تػضيف الحطػظ و الصاقات في شاعة هللا :ضخو 

 مخة ثانية في قػلو تعالى في سػرة الفجخ: 

نَداُف ِإَذا َما اْبَتبَلُه َربُُّو َفَأْكَخَمُو َوَنعََّسُو َفَيُقػُؿ َربِّي َأْكَخَمِغ ﴾  ﴿ َفَأمَّا اإلِْ
 [15] سػرة الفجخ: 

أييا األخػة؛ كل الحطػظ التي يسشحيا هللا لئلنداف 
التأكيج ليدت نعسًة وليدت نقسًة، إنيا مػقػفة عمى ب

شخيقة التعامل بيا، فيحه الحطػظ إما أف تخقى بيا، 
وإما أف تيػؼ بيا. إذا وضفتيا في الحق تخقى بيا، 

 وضفتيا في الباشل تيػؼ بيا.. 

نَداُف ِإَذا َما اْبَتبَلُه َربُُّو َفَأْكَخَمُو َوَنعََّسُو  ﴿ َفَأمَّا اإلِْ
 ُؿ ﴾َفَيُقػ

 [15] سػرة الفجخ: 

 ىػ، ىحه مقالتو، وهللا لع يعتخؼ بيحه السقالة.. 

 ﴿ َفَيُقػُؿ َربِّي َأْكَخَمِغ ﴾
 [15] سػرة الفجخ: 

والعػاـ دائسًا إذا كاف الػاحج في بحبػحة مادية، وعسل، وسياحة، يقػلػف لظ: هللا يحب عبجه فيخيو ممكو. ىحا 
 كبلمو ىػ.. 

 ْبَتبَلُه َفَقَجَر َعَمْيِو ِرْزَقُو َفَيُقػُؿ َربِّي َأَىاَنِغ ﴾﴿ َوَأمَّا ِإَذا َما ا
 [16] سػرة الفجخ: 
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ليذ عصاء هللا إكخامًا إنسا ىػ ابتبلء، وليذ حخمانو إىانًة إنسا ىػ دواء، وىحه الحطػظ البصل ىػ الحؼ يػضفيا 
اَلظ، ىحه حطػظ الجنيا، بيتظ، في شاعة هللا، وضف ماَلظ، فخاغظ، صحتظ، إمكاناتظ، عقمظ، لدانظ، قمسظ، م
 زوجتظ، أوالدؾ، كل ىحه الحطػظ وىحه الصاقات يشبغي أف تػضَّف في شاعة هللا.

 نطاـ الجنيا نطاـ كجٍح وسعي : 

 في سػرة البمج يقػؿ هللا عدَّ وجل: 

ْنَداَف ِفي َكَبٍج ﴾  ﴿ َلَقْج َخَمْقَشا اإلِْ
 [4] سػرة البمج: 

 عمى بحؿ الُجيج..  أؼ شبيعة الحياة الجنيا قائسةٌ 

ْنَداُف ِإنََّظ َكاِدٌح ِإَلى َربَِّظ َكْجًحا َفُسبَلِقيِو ﴾  ﴿ َيا َأيَُّيا اإلِْ
 [6] سػرة االنذقاؽ: 

 لكغ شبيعة الحياة اآلخخة قائسٌة عمى الصمب.. 

 ﴿ َلُيْع َما َيَذاُءوَف ِفيَيا ﴾
 [35] سػرة ؽ : 

تختار شيئًا ىػ أمامظ، ىحا نطاـ اآلخخة. لكغ نطاـ الجنيا البجَّ فقط الصمب، بل الخاشخ وحجه يكفي، لسجخَّد أف 
 مغ كجٍح، وسعٍي، وتكبُّج مذقٍة ألنيا ثسغ اآلخخة، ىحا معشى قػؿ هللا عدَّ وجل: 

ْنَداَف ِفي َكَبٍج* َأَيْحَدُب َأْف َلْغ َيْقِجَر َعَمْيِو َأَحٌج ﴾  ﴿ َلَقْج َخَمْقَشا اإلِْ
 [5-4] سػرة البمج: 

مغ دمو، نقصة مغ دمو إذا تجسَّجت في أؼ مكاف في دماغو، إما أنو يفقج ذاكختو، أو يفقج حخكتو، أو يفقج ذرَّة 
 سسعو، أو يفقج برخه، أو يفقج بعس حػاسو األساسية.. 

 ُه َأَحٌج ﴾﴿ َأَيْحَدُب َأْف َلْغ َيْقِجَر َعَمْيِو َأَحٌج* َيُقػُؿ َأْىَمْكُت َمااًل ُلَبًجا * َأَيْحَدُب َأْف َلْع َيخَ 
 [7-5] سػرة البمج: 

 أؼ كيف جسع ىحا الساؿ، بأية شخيقٍة؟ وكيف أنفقو؟ وما مريخ ىحا اإلنفاؽ؟..
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 جػارح اإلنداف مغ آيات هللا الجالة عل عطستو :

 ﴿ َأَلْع َنْجَعْل َلُو َعْيَشْيِغ ﴾
 [8] سػرة البمج: 

ج، ثسانسئة مئة وثبلثػف مميػف عرية ومخخوط في الذبكية، تدعسئة ألف ع رب ضسغ العرب البرخؼ السػحَّ
 ألف درجة مغ المػف العيغ الدميسة تفخؽ بيغ درجتيغ.. 

 ﴿ َأَلْع َنْجَعْل َلُو َعْيَشْيِغ* َوِلَداًنا ﴾
 [9-8] سػرة البمج: 

كل حخؼ تديع في صشعو سبع عذخة عزمة، إذا 
الكمسة تتكػف مغ خسدة حخوؼ، والجسمة خسذ 

الؼ كمسة أو خسدة آالؼ كمسات، والخصبة عذخة آ
 كمسة، كع حخكة لمداف تحّخؾ؟.. 

﴿ َأَلْع َنْجَعْل َلُو َعْيَشْيِغ* َوِلَداًنا َوَشَفَتْيِغ* َوَىَجْيَشاُه 
 الشَّْجَجْيِغ ﴾

 [17-8] سػرة البمج: 

قاؿ ابغ عباس: الشججاف ىسا الثجياف، فييسا حميٌب 
يـػ وفق شاقة الصفل ونّسػه، عيارات يػمية، فيو مشاعة األـ، دافٌئ في الذتاء بارٌد في الريف، ندبتو تتغيخ كل 

فيو مػاد تسشع التراؽ الجخاثيع باألمعاء، فيو أشياء ال تقجر بثسغ، وىحا الحميب ىجيٌة مغ هللا عدَّ وجل، معقع، 
جاىد  جاىد، أحيانًا الصفل يبكي كثيخًا بيشسا تغمي الحميب لو وتبخده، لكغ مع أمو جاىد، حميب معقع دافئ،
 لبلستعساؿ الفػرؼ، وأحج أسباب سخشانات الثجؼ عجـ إرضاع األـ ابشيا، لحلظ حميب األـ ال يعجلو حميب.. 

 ﴿ َأَلْع َنْجَعْل َلُو َعْيَشْيِغ* َوِلَداًنا َوَشَفَتْيِغ ﴾
 [9-8] سػرة البمج: 
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ت، وال ميارات، وال أؼ شيء إال أما الذفتاف فعمساء نفذ الصفل يقػلػف: اإلنداف حيشسا يػلج ال يسمظ أؼ قجرا
مشعكذ واحج ىػ مشعكذ السز، وىػ مشعكذ معقَّج، لػال ىحا السشعكذ لسا بقي أحٌج مشا عمى وجو األرض، 
يزع شفتيو عمى حمسة ثجؼ أمو، ويحكع اإلغبلؽ، ويدحب اليػاء، اآلف ُوِلج مغ دوف تعميع، ىحا اسسو مشعكذ 

 الَسز، وىحه غخيدٌة تػلج مع اإلنداف. 

 ﴿ َأَلْع َنْجَعْل َلُو َعْيَشْيِغ* َوِلَداًنا َوَشَفَتْيِغ* َوَىَجْيَشاُه الشَّْجَجْيِغ ﴾
 [17-8] سػرة البمج: 

 مغ عبج شيػتو فصخيقو إلى هللا غيخ سالظ :

 ىشا اآلية: 

 ﴿ َفبَل اْقَتَحَع اْلَعَقَبَة * َوَما َأْدَراَؾ َما اْلَعَقَبُة * َفظُّ َرَقَبٍة ﴾
 [13-11مج: ] سػرة الب

أؼ ما دامت رقبتظ مشقادًة لمذيػات، فالصخيق إلى هللا غيخ سالظ، العقبة الػحيجة التي إذا أزلتيا صار الصخيق إلى 
هللا سالكًا ىي الذيػات، فظَّ رقبتظ مغ الذيػات، لحلظ: " تعذ عبج الجرىع والجيشار، تعذ عبج الفخج، تعذ عبج 

. اإلنداف ماداـ عبجًا لذيػاتو فالصخيق إلى هللا غيخ سالظ، إذا أزاؿ ىحه " -الثياب  -البصغ، تعذ عبج الخسيرة 
 العقبة.. 

ـٍ ِذي َمْدَغَبٍة * ـٌ ِفي َيْػ َيِتيًسا َذا َمْقَخَبٍة * َأْو  ﴿ َفبَل اْقَتَحَع اْلَعَقَبَة * َوَما َأْدَراَؾ َما اْلَعَقَبُة * َفظُّ َرَقَبٍة * َأْو ِإْشَعا
 َخَبٍة ﴾ِمْدِكيًشا َذا َمتْ 

 [16-11] سػرة البمج: 

 إذا فعل ىحا، واقتحع العقبة، وفظَّ الخقبة، فظَّ رقبتو مغ أسخ الذيػات.. 

ْبِخ َوَتَػاَصْػا ِباْلَسْخَحَسِة ﴾  ﴿ ُثعَّ َكاَف ِمَغ الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَتَػاَصْػا ِبالرَّ
 [17] سػرة البمج: 

جبااًل جاثسة عمى صجره ُأزيحت، صار خفيفًا، إذا أرضى  اإلنداف عشجما يدتقيع ويرصمح مع هللا، يحذ أف
اإلنداف ربو، وسار عمى مشيجو، واصصمح معو يذعخ بالصسأنيشة، يحذ باألمغ، يحذ أف هللا راٍض عشو، يحذ 

 أف لو عشج هللا مكانة كبيخة، يحذ أف هللا سيكخمو، ىحا كمو.. 
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ْبِخ َوَتَػاَصْػا ِباْلَسْخَحَسِة ﴾ ﴿ ُثعَّ َكاَف ِمَغ الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَتَػاَصْػا  ِبالرَّ
 [17] سػرة البمج: 

 قانػف التيديخ و التعديخ :

وفي سػرة الميل، اإلنداف إذا نطخ إلى شخيق مددحع ؛ مددحع باألشخاص، والديارات، كل إنداف يتحخؾ نحػ 
ببالو شيء؛ ىحا ذاىب يعقج  ىجفو، لػ أتيح لشا أف نذق عمى صجور ىؤالء الشاس، أو أف نفتح عقػليع كل إنداف

صفقة، ىحا ذاىب يقيع دعػػ عمى فبلف، ىحا ذاىب يتشدَّه، ىحا ذاىب يحجث مذكمة، ىحا يحىب لحّل مذكمة، 
 قاؿ: 

 ﴿ ِإفَّ َسْعَيُكْع َلَذتَّى ﴾
 [4] سػرة الميل: 

 لكغ الدعي الشاجح.. 

َؽ ِباْلُحْدَشى * فَ  ُخُه ِلْمُيْدَخى ﴾﴿ َفَأمَّا َمْغ َأْعَصى َواتََّقى * َوَصجَّ  َدُشَيدِّ
 [7-5] سػرة الميل: 

 ربشا عدَّ وجل بكمسات قميمة لخَّز الجيغ، قاؿ: 

 ﴿ َأْعَصى ﴾
 [5] سػرة الميل: 

السؤمغ بالتعبيخ الحجيث استخاتيجيتو العصاء، الكافخ األخح. يا مغ جئت الحياة فأعصيت ولع تأخح، أساس حياة 
مالو، مغ وقتو، مغ خبختو، مغ جاىو، مغ خرائرو كميا، والكافخ باني السؤمغ العصاء، يعصي مغ عمسو، مغ 

 حياتو عمى األخح، وعمى مّزِ دـ اآلخخيغ.. 

 ﴿ َفَأمَّا َمْغ َأْعَصى َواتََّقى ﴾
 [5] سػرة الميل: 

 أف يعري هللا عدَّ وجل، أؼ مع العسل الرالح يػجج استقامة.. 

َؽ ِباْلُحْدَشى ﴾  ﴿ َوَصجَّ
 [6] سػرة الميل: 
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 آمغ، إيساف، استقامة، عسل صالح.. 

ُخُه ِلْمُيْدَخى ﴾  ﴿ َفَدُشَيدِّ
 [7] سػرة الميل: 

مسكغ أف تقػؿ: ىحه اآلية فييا قانػف التيديخ، أال 
تحب أف تيدخ أمػرؾ؟ أال تحب أف تحلل العقبات 

 أمامظ؟ قاؿ: 

 

َؽ ِباْلُحْدَشى * َفدَ  ُخُه ِلْمُيْدَخى* َوَأمَّا َمْغ َبِخَل ﴾﴿ َفَأمَّا َمْغ َأْعَصى َواتََّقى * َوَصجَّ  ُشَيدِّ
 [8-5] سػرة الميل: 

 بشى حياتو عمى األخح.. 

 ﴿ َوَأمَّا َمْغ َبِخَل َواْسَتْغَشى ﴾
 [8] سػرة الميل: 

 عغ شاعة هللا، أؼ عراه.. 

 ﴿ َوَكحََّب ِباْلُحْدَشى ﴾
 [9] سػرة الميل: 

 عدَّ وجل، رفس اإليساف، قاؿ: ىحا الجيغ رفزو، رفس الجشة، رفس عصاء هللا 

ُخُه ِلْمُعْدَخى ﴾  ﴿ َفَدُشَيدِّ
 [17] سػرة الميل: 

أمامو مصبات، ومرائب، ومزايقات، وإحباشات، ومذكبلت.. إلخ. ىحه اآلية فييا قانػف التيديخ والتعديخ، فبل 
هلل، واستقامتو عمى مشيجو، تقل حع، بل قل: تػفيق هللا عدَّ وجل، اإلنداف إما مػفقًا أو غيخ مػفق، بإيسانو با

خ أمػره  وعسمو الرالح يػفق في أعسالو الجنيػية واألخخوية، وبكفخه باهلل، وتفمُّتو مغ مشيج هللا، وأعسالو الديئة ُتَعدَّ
 وتجعل العقبات أمامو.
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 العسل يشصق بتقييع صاحبو إف خيخًا فخيخ وإف شخًا فذخ :

 يػجج آية دقيقة ججًا في سػرة العمق، قاؿ: 

 ﴿ َأَرَأْيَت الَِّحي َيْشَيى * َعْبجًا ِإَذا َصمَّى ﴾
 [17-9] سػرة العمق: 

اآلية انتيت، فساذا رأيشا؟ ىحا الحؼ يشيى عغ الربلة انطخ إلى أخبلقو، انطخ إلى أمانتو، انطخ إلى عبلقاتو 
 الخاصة، انطخ إلى بيتو، انطخ إلى عسمو، أعسالو الديئة دليل أنو جاىل، أنو كاذب.. 

 َأَرَأْيَت الَِّحي َيْشَيى * َعْبجًا ِإَذا َصمَّى ﴾ ﴿
 [17-9] سػرة العمق: 

 إنداف آخخ: 

 ﴿ َأَرَأْيَت ِإْف َكاَف َعَمى اْلُيَجى ﴾
 [11] سػرة العمق: 

انطخ إلى أمانتو، إلى استقامتو، إلى صجقو، إلى تػاضعو، إلى إنرافو، إلى حبو لمخيخ، إلى رحستو، فاألىع مغ 
 ل، العسل يشصق بتقييع صاحبو إف خيخًا فخيخ، وإف شخًا فذخ..الكبلـ العس

 ضخورة شمب العمع ألنو يؤكج إندانية اإلنداف :

 وأما ليمة القجر فقج قاؿ هللا عد وجل: 
 ﴿ َخْيٌخ ِمْغ َأْلِف َشْيٍخ ﴾

 [ 3] سػرة القجر: 

وزكاة، مغ دوف معخفة هلل عدَّ واأللف شيخ ثسانػف عامًا، ثسانػف عامًا مغ العبادات؛ صياـ، وصبلة، وحج، 
ر هللا حق قجره، أؼ..   وجل، يفػقيا لحطٌة واحجة تقجِّ

 ﴿ ِإنََّسا َيْخَذى َّللاََّ ِمْغ ِعَباِدِه اْلُعَمَساُء ﴾
 [ 28] سػرة فاشخ: 
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ّج " فزل العالع عمى العابج كفزمي عمى أدناكع".. "كفزل القسخ ليمة البجر عمى سائخ الكػاكب".. "لعالع واحج أش
عمى الذيصاف مغ ألف عابج"، فخٌؽ كبيخ بيغ أف تكػف عالسًا وبيغ أف تكػف عابجًا، والعمع فخض عيٍغ عمى كل 

 مدمع، لحلظ: 

 ﴿ ليَمُة اْلَقْجِر ﴾
 [ 3] سػرة القجر: 

ر هللا فييا حق قجره لقػلو تعالى:   أؼ في الميمة التي تقجِّ

 ﴿ َوَما َقَجُروا َّللاََّ َحقَّ َقْجرِِه ﴾
 [91ػرة األنعاـ: ] س

إذا إنداف مثبًل يسمظ مئة مميػف، أنت تطشو يسمظ مئة ألف، فيل قجرتو حق قجره؟ إذا إنداف معو دكتػراه، وأنت 
ضششتو يقخأ ويكتب فقط، فيل قجرتو حق قجره؟ مغ قجر هللا حق قجره ىحا ىػ العمع، لحلظ اإلنداف إذا لع يصمب العمع 

خيخ في الحياة إال لعالٍع ناشق، ومدتسٍع واٍع ".. " كغ عالسًا، أو متعمسًا، أو  يكػف قج تخمى عغ إندانيتو.. " ال
 مدتسعًا، أو محبًا، وال تكغ الخامدة فتيمظ ".

حيشسا تصمب العمع تؤكج إندانيتظ، هللا ميدؾ عغ كل السخمػقات، بالػزف يػجج أوزف مشظ، بالبرخ الرقخ يخػ 
عس الحيػانات تذع مميػف ضعف عغ اإلنداف، الكبلب البػليدية. ثسانية أضعاؼ ما يخاه اإلنداف، بالذع ب

فبالذع، بالدسع، بالبرخ، بالػزف، بالحجع، بالدباحة، بالصيخاف، أية صفٍة يستاز بيا اإلنداف ىشاؾ حيػاٌف أعجع 
ج ىبط عغ يفػقو بيا، لكغ اإلنداف ميده هللا بالقػة اإلدراكية، فإذا عصميا، أو استخجميا و أساء استخجاميا، فق

 مدتػػ إندانيتو، لحلظ: 

 ﴿ ليَمُة اْلَقْجِر َخْيٌخ ِمْغ َأْلِف َشْيٍخ ﴾
 [ 3] سػرة القجر: 
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واإلنداف يجب بعج رمزاف أف يصمب العمع، 
ويصمب العمع بذكل حثيث حتى يختفع لسدتػػ 

 إندانيتو.
سيجنا الشبي عميو الربلة والدبلـ التقى مع أعخابي 

صل؟ قاؿ لو: قل: آمشت باهلل قاؿ لو: " عطشي وال ت
ثع استقع، قاؿ: أريج أخف مغ ذلظ، قاؿ: إذًا 
فاستعج لمببلء" إما أف تدتقيع عمى أمخ هللا أو 

 فاستعج لمببلء.

 أعخابي آخخ قاؿ لو: عطشي وال تصل. فقاؿ لو: 

 ٍة َشّخًا َيَخُه ﴾﴿ َفَسْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َخْيخًا َيَخُه * َوَمْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَؿ َذرَّ 
 [8-7]سػرة الدلدلة:

 قاؿ لو: كفيت. فقاؿ عميو الربلة والدبلـ: فقو الخجل.

ما قاؿ: فِقو أؼ عمع الحكع، فُقو صار فقييًا، فاألعخابي فقو مغ آية واحجة، والشبي ال يشصق عغ اليػػ يقػؿ: فُقو 
 وأربع عذخة سػرة نقخؤىا، آيٌة واحجة تكفيشا.. الخجل، ونحغ أماـ ستسئة صفحة مغ كتاب هللا، ثبلثػف جدءًا، مئة 

 ﴿ ِإفَّ َّللاََّ َكاَف َعَمْيُكْع َرِقيبًا ﴾
 [1]سػرة الشداء:

 تكفي ىحه اآلية. 

 ﴿ َواْلَعْرِخ﴾
 [ 1] سػرة العرخ : 

 تكفي ىحه اآلية، إذًا: 

 َذرٍَّة َشّخًا َيَخُه ﴾ ﴿ َفَسْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َخْيخًا َيَخُه * َوَمْغ َيْعَسْل ِمْثَقاؿَ 
 [8-7]سػرة الدلدلة:
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 بصػلة اإلنداف أف يعخؼ هللا قبل فػات األواف :

أما التكاثخ أييا األخػة فأف تذتغل بالدفيو عغ الشفيذ، أف تذتغل بالذيء الخديذ وأف تشدى الشفيذ، فجسع 
 الساؿ بالشدبة إلى مقامات اآلخخة شيٌء خديذ، قاؿ: 

 كاُثُخ* َحّتى ُزرُتُع الَسقاِبَخ ﴾﴿ َألياُكُع التَّ 
 [٢-١]سػرة التكاثخ: 

 يأتي السػت فيشتدع مشظ كل شيء في ثانيٍة واحجة، قاؿ: 

 ﴿ َكبلَّ َسْػَؼ َتْعَمُسػَف * ُثعَّ َكبلَّ َسْػَؼ َتْعَمُسػَف ﴾
 [4-3]سػرة التكاثخ: 

وىػ في الجنيا؛ وىػ في صحتو، ومالو،  فاإلنداف البج مغ أف يعمع، لكغ بصػلتو أف يعمع قبل أف يعمع، أف يعمع
 وقػتو، وأْوِجِو قبل أف يعمع بعج فػات األواف.. 

 يَع ﴾﴿ َكبلَّ َسْػَؼ َتْعَمُسػَف * ُثعَّ َكبلَّ َسْػَؼ َتْعَمُسػَف* َكبلَّ َلْػ َتْعَمُسػَف ِعْمَع اْلَيِقيِغ * َلَتَخُوفَّ اْلَجحِ 
 [6-3]سػرة التكاثخ: 

 لقػيع و التجيغ الرحيح :التخابط بيغ الُخُمق ا

 آخخ آية: 

يِغ ﴾ ُب ِبالجِّ  ﴿ َأَرَأْيَت الَِّحي ُيَكحِّ
 [1] سػرة الساعػف: 

 ىػ نفدو.. 

 ﴿ َفَحِلَظ الَِّحي َيُجعُّ اْلَيِتيَع ﴾
 [2] سػرة الساعػف: 

ْف َلْع َيْدَتِجيُبػا َلَظ َفاْعَمْع َأنََّسا َيتَِّبُعػَف َأْىَػاَءُىْع ﴾  ﴿ َفِِ
 [57لقرز: ] سػرة ا

ىحا التخابط بيغ الُخُمق القػيع وبيغ التجيغ الرحيح، إذا لع يكغ ىشاؾ تخابط بيغ الخمق القػيع والتجيغ الرحيح 
 فيشاؾ خمل في الجيغ.
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 سػرة الشرخ نعػة الشبي عميو الربلة والدبلـ : 

 ثع يقػؿ هللا عدَّ وجل: 

الشَّاَس  ﴿ ِإَذا َجاَء َنْرُخ َّللاَِّ َواْلَفْتُح* َوَرَأْيتَ 
َيْجُخُمػَف ِفي ِديِغ َّللاَِّ َأْفَػاًجا * َفَدبِّْح ِبَحْسِج َربَِّظ 

 َواْسَتْغِفْخُه ِإنَُّو َكاَف َتػَّاًبا ﴾
 [3-1] سػرة الشرخ: 

ىحه نعػة الشبي عميو الربلة والدبلـ، العطساء 
حيشسا يحققػف أىجافيع، ويبمغػف رساالت ربيع، 

يسيا ابغ عباس تشتيي ميستيع، فيحه الدػرة ف
 رضي هللا عشو عمى أنيا نعػة الشبي عميو الربلة والدبلـ.

 وضع اإلنداف عشج السػت يمخز كل حياتو :

 وأما: 
*َما َأْغَشى َعْشُو َماُلُو َوَما َكَدَب ﴾  ﴿ َتبَّْت َيَجا َأِبي َلَيٍب َوَتبَّ

 [ 2-1] سػرة السدج: 

صل القخآف، لكغ هللا سبحانو وتعالى إذا أراد إنفاذ أمٍخ أخح مغ كل فأبػ ليب لػ قاؿ: أشيج أف ال إلو إال هللا ألب
ذؼ لب لبو، وعمع هللا أنو لغ يؤمغ، لحلظ ما تسكغ أف يشصق بالذيادة، واإلنداف وضعو عشج السػت يمخِّز كل 
وتعالى  حياتو، يقػؿ لظ: ما تذاىج؟! ألنو قزى كل حياتو بالسعاصي، ال يسكغ أف يشصق بالذيادة، فاهلل سبحانو

يميع العبج عشج ندع روحو بدمػٍؾ يمخز كل حياتو، " يذيب السخء عمى ما شّب عميو، ويسػت عمى ما شاب 
 عميو، ويحذخ عمى ما مات عميو ".

الذيصاف إذا وسػس سسَّاه هللا خشَّاسًا، الػسػاس الخشاس، لسجخد أف تقػؿ: يا رب أعػذ باهلل مغ الذيصاف الخجيع، 
 ال يسمظ إال الػسػسة، وباالستعاذة باهلل تشتيي ىحه الػسػسة. يشتيي فعل الذيصاف،

 والحسج  رب العالسيغ 
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 69.............................................................................. الػباب ٍه األمل يف إحٔاٛ دلد األم٘( :  8 - 2)  الدزع

 86.................................................( : الػباب ّ املساٍك٘ ................................................................ 8-3الدزع ) 

 178.................................................................................اغتياو مسحل٘ الػباب يف مسضاٗ اهلل( :  8-4الدزع ) 

 110..........................................................................................................قٔن٘ الػباب املطله( :  8 - 5)  الدزع

 126.................................................................................................الػباب قْتَه يف أخالقَه:  ( 8-6الدزع ) 

 159...............................................................................................االضتكام٘ يف حٔاٗ الػباب( :  8-7الدزع : ) 

 171......................................................................................الػباب عناد األم٘ ّ ضس ىَضتَا( :  8-8الدزع ) 

 197...................................................................................................................الفصل الجالح : الػباب ّ الػَْات 

 191.......................................................................................................العف٘ ّ ضبط الػَْات:  ( 4-1الدزع ) 

 213.................................................................................................................مْاجَ٘ الػَْات:  ( 4-2الدزع ) 



 Page 633  السحتػيات

 217....................................................................................................الطٔطسٗ علٙ الػَْات( :  4 - 3)  الدزع

 233.......................................................................................................ضبل حتصني الػباب: (  4 - 4)  الدزع

 244........................................................................................... الفصل السابع : الػباب ّ نٔفٔ٘ الْصْل إىل اهلل

 245................................................................................................. ٍنٔ٘ العله يف بياٛ األم٘أ( :  3 - 1)  الدزع

 259.................................................................................................... أصل الدًٓ معسف٘ اهلل( :  3 - 2)  الدزع

 286........................................................................................... معسف٘ اهلل تعاىلالطسٓل إىل ( :  3 - 3)  الدزع

 289.............................................................................................................. الفصل اخلامظ : الػباب ّ األصدقاٛ

 297......................................................................................................( : العالق٘ بني االصدقاٛ  2 - 1)  الدزع

 377..........................................................................................ثكاف٘ االختالف ّ تكبل االخس( :  2 - 2)  الدزع

 322.................................................................................................................الفصل الطادع : الػباب ّ السٓاض٘ 

 323..............................................السٓاض٘ مفتاح احلفاظ علٙ صح٘ االىطاٌ ّالضٔنا الػباب( : 2-1الدزع )

 337............................................................................................................  : السٓاض٘ ّضْابطَا (2-2الدزع )

 347.....................................................................................................الفصل الطابع : الْعٕ الصحٕ لدٚ الػباب

 341......................................................................مسض اإلٓدش -املعصٔ٘ بيتاٜجَا عالق٘ (  :  5 - 1الدزع ) 

 357.................................................................................................................مضاز التدخني(  :  5 - 2الدزع ) 

 377...................................................................................................................اف٘ املددزات: (   5 - 3الدزع ) 

 383............................................................................................... حهه التدخني يف االضالو( :  5-4 الدزع )



 Page 634  السحتػيات

 473.................................................................................................. اإلدماٌ ّ أضبابَاظاٍسٗ ( :  5 -5 الدزع )

 417.................................................................................. ّىصاٜح للنطاعدٗ يف دزاضتَهالفصل الجامً : الػباب 

 418................................................................................. أصْل الدزاض٘ ّاملساجع٘ ّاملرانسٗ( :  3-1الدزع ) 

 344..................................................................................ىصاٜح للطالب قبل ّ أثياٛ االمتحاٌ:  ( 3-2الدزع ) 

 451.............................................................................. تْجَٔات لألٍل فٔنا خيض االمتحاٌ( : 3 - 3الدزع )

 464....................................................................................................................... الفصل التاضع : الػباب ّ الْقت

 465..........................................................................................................................إدازٗ الْقت ( :  2-1الدزع )

 497................................................................................................. االضتفادٗ مً أّقات الفساغ( :  2-2الدزع )

 577............................................................................................................. الػباب ّ حكْم اآلباٛالفصل العاغس : 

 578.............................................................................................................الْالدًٓ  حهه بس( :  3-1 الدزع )

 528.................................................................................................... حدّد ّ آثاز بس الْالدًٓ( :  3-2 الدزع )

 547.................................................................................. العالق٘ املجلٙ بني الػباب ّ أٍلَه( :  3 - 3)  الدزع

 561............................................................................................... : مْضْعات عام٘ للػباب الفصل احلادٖ عػس

 562..................................................................... او حطب ما أزادِ اهللتْجُٔ الػباب بالصٔ  : ( 7-1الدزع ) 

 565............................................................. تْجُٔ الػباب باتباع اخلطْات املجلٙ لكٔاو اللٔل:  ( 7-2الدزع ) 

 567............................................................................. العػس مً ذٖ احلج٘ ّ ما ٓطتحب فُٔ:  ( 7-3الدزع ) 

 569............................................................................................. حهه االختالط ّضْابطُ( :  7 - 4)  الدزع



 Page 635  السحتػيات

 597.................................................. املْاشى٘ بني االٍتناو باللباع ّاالىضباط الػسعٕ فُٔ( :  7 - 5)  الدزع

 674....................................................................... : قٔه البطْل٘ ّالفداٛ يف تازٓذ أمتيا العسبٔ٘(  7-6الدزع ) 

 615.............................................................................. ( : مكتطفات مً ضْز يف الكسآٌ الهسٓه 7-7الدزع ) 

 


	غلاف
	مقدمة
	الغزو الفكري و خطره  
	الغزو الفكري و خطره على الشباب العربي 
	خطر الغزو الفكري من خلال أجهزة التلفاز سبب لهدم البيوت المسلمة
	الشباب و الإسلام
	التربية الصحيحة المبنية على منهج الله
	الشباب هم الأمل في إحياء مجد الأمة 
	الشباب و المراهقة 
	اغتنام مرحلة الشباب في مرضاة الله
	قيمة الشباب المسلم
	الشباب قوتهم في أخلاقهم
	الاستقامة في حياة الشباب
	الشباب عماد الأمة و سر نهضتها
	الشباب و الشهوات 
	العفة و ضبط الشهوات
	مواجهة الشهوات
	السيطرة على الشهوات
	سبل تحصين الشباب
	الشباب و كيفية الوصول إلى الله 
	أهمية العلم في بناء الأمة
	أصل الدين معرفة الله 
	الطريق إلى معرفة الله تعالى 
	الشباب و الأصدقاء 
	العلاقة بين الاصدقاء 
	ثقافة الاختلاف و تقبل الاخر
	الشباب و الرياضة 
	الرياضة مفتاح الحفاظ على صحة الانسان ولاسيما الشباب
	الرياضة وضوابطها  
	الوعي الصحي لدى الشباب
	علاقة المعصية بنتائجها - مرض الإيدز
	مضار التدخين
	افة المخدرات
	حكم التدخين في الاسلام 
	ظاهرة الإدمان و أسبابها 
	الشباب ونصائح للمساعدة في دراستهم 
	أصول الدراسة والمراجعة والمذاكرة 
	نصائح للطالب قبل و أثناء الامتحان
	توجيهات للأهل فيما يخض الامتحان 
	الشباب و الوقت 
	إدارة الوقت 
	الاستفادة من أوقات الفراغ 
	الشباب و حقوق الآباء 
	حكم بر الوالدين 
	حدود و آثار بر الوالدين 
	العلاقة المثلى بين الشباب و أهلهم 
	موضوعات عامة للشباب 
	توجيه الشباب بالصيام حسب ما أراده الله 
	توجيه الشباب باتباع الخطوات المثلى لقيام الليل 
	العشر من ذي الحجة و ما يستحب فيه 
	حكم الاختلاط وضوابطه 
	الموازنة بين الاهتمام باللباس والانضباط الشرعي فيه 
	قيم البطولة والفداء في تاريخ أمتنا العربية 
	مقتطفات من سور في القرآن الكريم 
	الفهرس



