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 االبتالء حقيقة -ٔٔٓ: الدرس - صباحية دروس - التقوى جامع – عماف – ألردفا
 (كورونا مرض)

 ـٕٕٕٓ—0ٓ-2ٕ : بتاريخ لفضيمة الدكتور محمد راتب النابمسي

 

 

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ، الحمد هلل رب العالميف، والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد الصادؽ  
  .األميف لوعدا

نفعنا بما ينفعنا، واعممنا ما ، إنؾ أنت العميـ الحكيـ، الميـ عمـ لنا إال ما عممتنا الالميـ 
أرنا الباطؿ باطاًل، وارزقنا اجتنابو، واجعمنا ممف أرنا الحؽ حقًا وارزقنا اتباعو، و و عممتنا، وزْدنا عممًا، 

 يستمعوف القوؿ، فيتبعوف أحسنو، وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ الصالحيف. 

 

 . أراده اهلل الشيء وقع أراده اهلل دائمًا. كؿمقولة توحيدية نحتاجيا  الكراـ؛أييا اإلخوة 
وكؿ شيء  ،ء وقع أراده اهلل، معكوسةشي كؿبو. ولكف سمح  بو،وال تعني أنو أمر  رضيو،تعني أنو 
والذي  ،موماً اهلل م يقع لكافوقع لو لـ  المطمقة، فالذياإلليية متعمقة بالحكمة  وقع. واإلرادةأراده اهلل 

ولكف  ،ولـ يرضو ،. فكؿ شيء وقع أراده اهلل لـ يأمر بووقع لو لـ يقع لكاف نقصًا في حكمة اهلل
 .ةمعكوس ،وقعسمح بو، وكؿ شيء أراده اهلل 

 الحكمة المطمقة، والحكمة المطمقة متعمقة بالخير المطمؽ. بواإلرادة اإلليية متعمقة 

 ىذه المقولة تفسر كؿ ما يجري في األرض. 

 . رضي حكمتواإلنساف إذا فيـ عمى اهلل 

 
 : والسمبياتاإليجابيات 

 : اإلرادة اإللهيةمفهوم 
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 اجتماعية، ، مكانةكبيرة، دخؿ معقوؿزواج ناجح نعمة  إيجابيات، يعنيحياتنا ب يوجد فمذلؾ
ىذه أشياء  كبد،ال يوجد تشمع  كموي،، ال يوجد فشؿ خثرة بالدماغ ال يوجد، يمةبأمراض و  ال يوجد

 فاإلنساف إذا كاف في ىذه النعـ، ينبغي أف يشكر اهلل عمييا، لكف يوجد في الحياة سمبيات.  ،دقيقة جداً 

  مكانة اجتماعية، صحة معقولة. ،اإليجابيات زواج ناجح، عمؿ معقوؿ، دخؿ يكفي

 

كؿ شيء وقع  ،نبوياً  ،قرآنياً  ،ربانياً  ،البد مف فيميا فيمًا أصولياً  ؟لكف كيؼ نفيـ المصائب
 ،ال نفيـ أنو أمر بو، وال نفيـ أنو رضيو، سمح بو. كؿ شيء أراده اهلل وقع ،أراده اهلل يعني سمح بو

 معكوسة. 

 المطمؽ.  لخيرة، والحكمة المطمقة متعمقة بااإلرادة اإلليية متعمقة بالحكمة المطمق

 ألنو يتناقض مع وجود اهلل.  ؛شر مطمؽ بالكوف ال يوجد

 لونو جمع عمى ىذا الحائط لوف أبيض والمكبرالفرؽ بيف التعاكس والتناقض؟ قد نما 
ناقضاف الضوء والظالـ، إذا تمالشيئاف الا أسود، يجتمع األبيض واألسود، ىذاف لوناف متعاكساف، أمّ 

ذا ُوجد ُوجد  أنيا ال  ،ماتفمذلؾ ىناؾ أشياء مف المسمّ  ،ضوء ال يوجد ظالـالظالـ ال يوجد ضوء، وا 
  .لحكمة بالغةإال تكوف 

اإلرادة اإلليية متعمقة بالحكمة  ،، معكوسةكؿ شيء وقع أراده اهلل، كؿ شيء أراده اهلل وقع
يتناقض مع  ألنو ؛ف ال يوجدالكو شر مطمؽ في  ،المطمؽ متعمقة بالخير والحكمة المطمقة ،المطمقة

 ما تعممت العبيد أفضؿ مف التوحيد.  إذاً  ،اهللال يتعاكس يتناقض مع وجود  ،وجود اهلل

 

الذيف ُذكروا  ،دعوة األنبياء جميعاً  واحدة أف تجمع فحوى مضاميف آيةيمكف ب ىؿ ،اآلف 
  ذكروا؟ نعـ.يُ والذيف لـ 

 (58)َوَما َأْرَسْمَنا ِمْن َقْبِمَك ِمْن َرُسوٍل ِإَّلا ُنوِحي ِإَلْيِو َأناُو ََّل ِإَلَو ِإَّلا َأَنا َفاْعُبُدوِن 
 سورة األنبياء

 .فحوى دعوة األنبياء جميعاً 

 ؟.نفهم المصائب كيف 
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 َوَما) آدـ إلى يوـ القيامة كممتاف مف  مضموف ،فحوى ،فحوى دعوة األنبياء جميعاً  يعني
 ،فحوى دعوة األنبياء جميعاً  (َأْرَسْمَنا ِمْن َقْبِمَك ِمْن َرُسوٍل ِإَّلا ُنوِحي ِإَلْيِو َأناُو ََّل ِإَلَو ِإَّلا َأَنا َفاْعُبُدونِ 

َوَما َأْرَسْمَنا ِمْن َقْبِمَك ِمْن َرُسوٍل ِإَّلا  ) فحوى دعوة األنبياء جميعاً ، الذيف ُذكروا والذيف لـ يذكروا 
 .(ِإَلْيِو َأناُو ََّل ِإَلَو ِإَّلا َأَنا َفاْعُبُدونِ ُنوِحي 

 ، نياية العمـنياية العمؿ العبادةُ  (َفاْعُبُدونِ ) .نياية العمـ التوحيدُ  ،التوحيد (ََّل ِإَلَو ِإَّلا َأَنا)
طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قمبية، أساسيا معرفة يقينية،  :العبادةالتوحيد، نياية العمؿ العبادة، و 

 قاطع لمعبادة.مانع جامع  . تعريؼأبديةتفضي إلى سعادة 

 طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قمبية، أساسيا معرفة يقينية، تفضي إلى سعادة أبدية.

 

انحسر. أصاب العالـ كمو، ثـ يبدو أنو عف مرض وبيؿ  التفاصيؿ. أتحدثندخؿ في  ،اآلف
اآلف أخبار جديدة موثوقة أنو عاد،  ، وىناؾكورونا( يبدو أنو انحسرالواألخبار قبؿ أسبوع رجع )

فمقد أعاد اهلل ىذا الوباء  ،ال تمعنوا الكورونانعـ، فمذلؾ موضوعنا اليوـ عف ىذا الوباء )الكورونا(. 
تحت الكنائس لممسمميف ألمانيا فُ ا. في أخالقيإلى  ،اا، إلى خالقيميتيآد األمة، إلىالفتاؾ إلى إنسانية 

إلى  ،ميتياإلى آد ،ياتفقد أعاد اهلل بيذا الوباء البشرية كميا إلى إنساني ،شيء جديد. ال تمعنوىا
 ،نوادي المجوف والرقصىي، و والمال ،أنو أغمؽ جميع البارات ويكفيو فخراً  .إلى أخالقيا ،خالقيا

 العالـ. بؿ وخّفض نسبة الفوائد الربوية.حوؿ  العري ء، وشواطئوالِبغاودور الدعارة  ،والشذوذ والقمار
يكفيو فخرًا أنو جمع اأُلسر ثانية في بيوتيا بعد طوؿ تفرؽ وفراؽ.يكفيو فخرًا أنو أوقؼ الُقبؿ والتقبيؿ 

أف تناوؿ بيكفيو فخرًا أنو دفع منظمة الصحة العالمية إلى االعتراؼ  بيف الجنسيف، والجنس الواحد.
أنو دفع جميع المؤسسات  يكفيو فخراً  . يفعؿ ىذا أبداً الّ يومًا أ وعمى مف لـ يعاقرىا كارثة،الخمور 

عالوة عمى  ،الصحية الكبرى إلى اإلقرار بأف تناوؿ كؿ ذي ناب مف السباع، ومخمب مف الطير
شرب الدـ وبيعو، وأكؿ الحيوانات المريضة والميتة، واالتجار بيا مصيبة مف المصائب الكبيرة. 

أنو عّمـ البشرية كيؼ تعطس، وكيؼ  وبالء عمى كؿ مف يفعؿ ذلؾ والسيما في الصيف.  يكفيو فخراً 
أنو  يكفيو فخراً  عاـ.تسعؿ، وكيؼ تتثاءب كما عممنا النبي صمى اهلل عميو وسمـ قبؿ ألؼ وأربعمئة 

أنو  يكفيو فخراً  لى المجاالت الصحية بداًل مف العسكرية.ثمث اإلنفاؽ العسكري حوؿ العالـ إحّوؿ 

 .(كورونا مرض) االبتالء حقيقة
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غالؽ المالىي  ،دفع وزارات ومديريات الصحة العربية إلى حظر تدخيف النرجيمة  كمو والحانات. ىذاوا 
أنو أذاؽ  يكفيو فخراً  لمذموـ بيف الجنسيف.مف االختالط ا أنو حد   يكفيو فخراً  كالـ عممي دقيؽ جدًا.

أنو دفع الناس إلى  يكفيو فخراً  وزراء ورؤساء دوؿ كبرى، وعّرفيا معنى الحجر والحجز وتقييد الحرية.
 ،أنو أذؿ المتجبريف يكفيو فخراً  وترؾ المعاصي واآلثاـ والمنكرات. ،الدعاء والتضرع واالستغفار

قمؿ إلى أدنى مستوى معروؼ مف سموـ المصانع  أنو فخراً  الوضيع. يكفيوتسوؿ وأظيرىـ بمظير الم
 قطبييا، وغيرتوأذابت جميد  ،ولوثت بحارىا ومحيطاتيا ،وقتمت غاباتيا ،لوثت أجواء األرض التي

 وأماتت األحياء حوؿ الكرة األرضية وأصابتيا بمقتؿ. ،ائيا، ووسعت ثقب األوزوف في سممناخيا
لمعظـ البشرية ربًا  مف عبادة التكنولوجيا التي صارت أعاد البشرية إلى عبادة اهلل بدالً  أنو يكفيو فخراً 

أحواؿ السجوف ليف في دوليـ عمى إعادة النظر بأنو أرغـ كبار المسؤو  يكفيو فخراً  .مف دوف األرباب
 ضمانات معينة.يميا وربما إطالؽ سراح السجناء بوتعقتعفيرىا وأىمية  ،وأوضاع السجناء والمعتقميف

وأكاذيبيا، إلى تقميؿ اجتماعاتيا ومؤتمراتيا وتجمعاتيا  في بمدانيا أنو دفع قيادات كبرى يكفيو فخراً 
حّد مف مظاىر الشرؾ باهلل،  أنو يكفيو فخراً  وجاىية(جتماعات أوف اليف كما يقولوف )ال اال وجعمت

يجأر  وصار الكؿ ،وضالالت التبرؾ بمخموقاتو مف دونو سبحانو وتعالى ،وبدع االستعانة بخمقو
    .اًل لو وحده مف دوف شريؾ بيف يديوبالدعاء إليو متذل

 اإلسبانيةوانتشار األنفمونزا  ،ما تعيشو البشرية حاليًا يشبو أجواء الحرب العالمية األولى إف
ؤدب فكاف لزامًا أف يُ  ،وبمغ الجباؿ طوالً  ،األرضوظف نفسو أنو خرؽ  ،حيف طغى اإلنساف وتجبر
ضعؼ جندي وبأ ،لمبالء الرباني يتأدب. اليوـ فقط أدركت عمميًا كيؼ يمكفوبحضرة خالؽ الكوف أف 

ؼ فييا سالح نووي، فييا خمسة آال طائرات في العالـ أكبر حاممة .ف يكوف خيرًا لمبشريةمف جنوده أ
 فالجنود يموتوف تباعاً  ،أنجدنا :ويقوؿ ،س بمده أمريكايستنجد قائدىا برئي .عنصر مقاتؿ .عنصر

  .ألف البشرية بعدىا لف تكوف كما كانت قبميا ؛فال تمعنوا كورونا ،وسط البحر

 الشعر:ىذا  فقاؿ ،الكورونايعني يوجد شاعر سوري مقيـ بالكويت أصابتو 

 وَعػقِّػمػينا الػعػاطػسيفَ  رذاذَ             ػاػكػّمػاـٍ يػقػيػنأال ُىػبِّػي ب

 ا يػبػثُّ الػرعػَب فػينانوكػورو         قفٍص كبيرٍ فػنحف اليوـَ في 
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 وُف وتػزدريػنػاتػالحػقُػنا الػعػي        ما قد عطسنا دوف قصدٍ إذا 

ْف س قػنػا شػػمػػاالً         عَؿ الزميُؿ ولو ُمزاحاً وا   مػيػنػاأو ي تػفػر 

 يػناوفػػػيػػػروٌس أذؿ  الػعػالػم         جػمػيعاً ػيا نوبػاٌء حػاصػَر الػد

 اػيف وعاجزينػائسػوا يػاتػفب         اتغمغؿ في دماء الناس سرً 

 اػحايا ميتينػويتركيـ ض           حػيؼ ورمػميـ بال ستيقا

 اػيقينػا نخبرؾ الػوأميمن            وفيد ال تعجؿ عميناػأيا ك

 اوأنا الجازعوف إذا ابتمين             بأنا الخائفوف إذا مرضنا

 اػوأنا الجاحدوف إذا َغنين             وأنا المبمسوف إذا افتقرنا

 اػوأنا الغادروف بمف يمين               وأنا الباخموف إذا ممكنا

 اه الصالحينوشوىنا وجو                 وأنا قد ظممنا وافترينا

 وصافحنا أكؼ المجرمينا               وأنا قد ىجرنا كؿ حؽ

 عػمػى نػعػـٍ أتػتػنا ُمػصبحينا             رنػا اهلَل حػقػاً وأنػػ ػا مػػػا شػك

 ونػخػرَج مػػف حػياِة الػغافمينا           وىػذي صػفعٌة أولى لنصحو

ال فالمص  اػيقينًا أْف ػو اهلَل دومػونرج              اتٌ ػبقػائُب مطػوا 

 

ألنيػػػػػا تصػػػػػيب  ؛أنيػػػػػا سػػػػػميت مصػػػػػائبويبػػػػػدو  ،الحيػػػػػاة مصػػػػػائبيوجػػػػػد ب يعنػػػػػي مػػػػػرة ثانيػػػػػة
 ،ؼالعشػػػػػرة آ تقريبػػػػػاً  ،فمػػػػػو إلػػػػػى أذنػػػػػي أراد يػػػػػدفع زكػػػػػاة مالػػػػػو يعنػػػػػي مػػػػػف اً أعػػػػػرؼ شخصػػػػػ .اليػػػػػدؼ
 .بعػػػػد أيػػػػاـ عممنػػػػا حػػػػادث :قػػػػاؿ لػػػػي .البيػػػػتوطمػػػػى  لغػػػػى دفػػػػع الزكػػػػاة،ت عميػػػػو حتػػػػى أو ضػػػػغطزوجتػػػػ

 .سميت المصيبة مصيبة؟لماذا 
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فػػػػػدائمًا البطولػػػػػة أف  ،ليػػػػػرة تمامػػػػػاً صػػػػػالح السػػػػػيارة تسػػػػػاوي عشػػػػػرة آالؼ الفػػػػػاتورة إل فأغػػػػػرب شػػػػػيء أ
تصػػػػػػػيب  ألنيػػػػػػػا ؛فكػػػػػػػؿ مصػػػػػػػيبة سػػػػػػػميت مصػػػػػػػيبة .اهلل غنػػػػػػػي عػػػػػػػف تعػػػػػػػذيبنا كميػػػػػػػاً  .نفيػػػػػػػـ عمػػػػػػػى اهلل

 .ف أدرسريػػػػد أبالسػػػػنة الثامنػػػػة قػػػػاؿ ألبيػػػػو ىػػػػذه الكممػػػػة: ال أ طفػػػػالً  فلػػػػو أ ،يعنػػػػي لمتقريػػػػب .اليػػػػدؼ
لعػػػػػب مػػػػػع  ،لمحػػػػػارة ، راح السػػػػػاعة العاشػػػػػرة أكػػػػػؿ لوحػػػػػده اسػػػػػتيقظىػػػػػذا  .كمػػػػػا تريػػػػػد يػػػػػا بنػػػػػي :قػػػػػاؿ لػػػػػو
ما كبػػػػػر، ال يوجػػػػػد شػػػػػغؿ، وال عيػػػػػادة، وال عنػػػػػد .أسػػػػػعد مػػػػػف كػػػػػؿ الطػػػػػالبوجػػػػػد نفسػػػػػو أريػػػػػح  ،األوالد

يػػػػػػا : لػػػػػػو و، قػػػػػػاؿيػػػػػػبأ، فحقػػػػػػد عمػػػػػػى وال سػػػػػػيارة ،زوجػػػػػػة بيػػػػػػت، وال وال ،مينػػػػػػدس مكتػػػػػػب محامػػػػػػاة، وال
ـَ ـ تصفعنيلَ   ـَ  أدرس لِ الّ أ منؾ طمبت ، عندماأبتي  :ف اآلفا القرآاسمعو  ؟لـ تضربني ؟ ِل

ِتَؾ َوَنُكوَف  َرُسوًَّل  ِإَلْيَنا َأْرَسْمتَ  َلْوََّلٓ  َرباَنا َفَيُقوُلواْ  َأْيِديِهمْ  َقداَمتْ  ِبَما ۢ  َوَلْوََّلٓ َأن ُتِصيَبُهم مُِّصيَبةٌ  َفَنت ِبَع َءايََٰ
 (24)ِمَف ٱْلُمْؤِمِنيفَ 

 لقصصا سورة

   .يعني مصيبة (رسوَّلً )

ُيـ ِبَعَذابٍ  ِتَك ِمن َقْبِل َأن ناِذلا  َرُسواًل  ِإَلْيَنا َأْرَسْمتَ  َلْواَلٓ  َرب َنا َلَقاُلواْ  ۦَقْبِموِ  مِّف ۢ  َوَلْو َأن ٓا َأْىَمْكنََٰ َفَنتاِبَع َءايََٰ
 (467)َوَنْخَزىَٰ 

 سورة طو

 صؿ إلى الدار اآلخرة كما قاؿ اهلل عز و جؿ:و أنا أقوؿ كممة الذي 

ـْ ِفيَيا َسمََٰـٌ  ـ  َوَتِحي ُتُي َنَؾ ٱلم ُي ـْ ِفيَيا ُسْبحََٰ ُي ُهمْ  َوَءاِخرُ  ۢ   َدْعَوىَٰ َمِمينَ  َرب   ِلماوِ  ٱْلَحْمدُ  َأنِ  َدْعَوىَٰ  (41)ٱْلعََٰ
 سورة يونس

قاؿ  .واهلل كممة دقيقة قميالً  ،قاؿ لي مرة واحدٌ  .فالبطولة أف نفيـ عمى اهللخر دعواىـ. آ
 وتوجيت إلى ،كبير بالعممة السورية ألؼ، مبمغ ضعت بجيبي خمسمئةو  ،عت ثروة طائمةلي: أنا جمّ 

واهلل  :قاؿ لو ًا،سأؿ طبيب، بألـ بعموده الفقري اهلل، شعرىناؾ أراد أف يعصي  .كافيوالفيـ  ،بمد بعيد
ثـ تبيف أنو  ،درسل مف درس ،جامعللى الشاـ مف جامع . عاد إمود الفقريد وـر خبيث في العيوج

فبطولتؾ أف  -يا بتجيو ركض يا بيجيبؾ ركض -أنا لي كممة بالمغة الدارجة  .ًا خاطئاً كاف تشخيص
 ،وات و األرضخمقنا لجنة عرضيا السمو  ،ودودو  ؛اهلل رحيـ .باختيارؾ ،تأتيو راكضًا أنت لوحدؾ

 فييا:

ما َّل عيٌن رأت وَّل أذٌن سمعت وَّل خطَر  أعددُت لعبادي الصالحيفَ  يقوؿ اهلُل تعالى :
  عمى قمِب بشرٍ 
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 صحيح البخاري 

لكف  جدًا،حقيقة أف تفيـ عمى اهلل شيء رائع ، ف نفيـ عمى اهلل عز وجؿ حكمتوفالبطولة أ
ىذه المركبة تألؽ بيا ضوء أحمر في لوحة  ،وعندؾ مركبة ،أنت ذاىب إلى مكاف بعيد ،يعني لمتقريب

ف  ،ألؼ مئة تريد .حترؽ المحرؾاتزينيًا  اً إف فيمت ىذا التألؽ تألق ،البيانات تحذيريًا، فيمتو فيمًا وا 
تفوقؾ أف تتبع و ونجاحؾ وتوفيقؾ وذكاؤؾ نت بطولتؾ فأ ،المركبة أضفت نصؼ لتر زيت أوقفت

الجية  ،تبع تعميماتياف تُ ينبغي أ التيلجية الوحيدة ألف الجية الصانعة ىي ا ؛تعميمات الصانع
  .نطالقًا مف حرصؾ عمى ذاتؾا .الوحيدة

 

 ،عمى رأس ىذا اليـر البشري بالضبط، اآلف مميارات ؟ ثمانيلذلؾ اليـر البشري كـ مميار
 ،ولـ يعطوااألقوياء أخذوا  .القموب واألنبياء ممكوا ،األقوياء ممكوا الرقاب .واألنبياء ،األقوياء :زمرتاف

مدحوف في يُ واألقوياء  .األنبياء عاشوا لمناس، و الناس ليـ قوياء عاشاأل .ولـ يأخذوااألنبياء أعطوا 
 ،فالبطولة دقؽ اآلف .واآلخرةفاهلل عز وجؿ يريد أف يسعدنا في الدنيا  غيبتيـ.األنبياء في ، و حضرتيـ
 ،ىذا البيت لـ يعجبؾ رفض،أنت تممؾ مميوف خيار  األواف،أف تعرؼ الحقيقة قبؿ فوات البطولة 

ميا دخ ، تركتيا، والحرفةوالفتاة خطبتيا لـ تعجبؾ أخالقيا، ثمنو غاؿٍ و  ،والمساحة ضيقة ،موقعو بعيد
 ا؟لماذ ،خيار وقت .دقؽ .لكف ال تممؾ مع اإليماف إال خيار وقت قميؿ، تممؾ مميوف خيار رفض،
فقاؿ اهلل ، منت بو بنو إسرائيؿآمنت بالذي آ قاؿ:حينما أدركو الغرؽ  ألنو أكفر كفار األرض فرعوف

 عز وجؿ :

ـ َََٰن َوَقْد َعَصْيَت َقْبلُ   (1ٔ)َوُكنَت ِمَف ٱْلُمْفِسِديفَ  َءٓاْل
 سورة يونس

يعني  األواف.حقيقة قبؿ فوات والبطولة أف تعرؼ ال .لكف بعد فوات األواف ،فاإليماف حاصؿ
، قرأ ة، عاد إلى البيتة بيضاء فناؿ صفرًا بجدار قدـ ورق واحد ما درس إطالقًا دخؿ لمفحص.

 .األمر انتيىال،  :، قاؿفيمو، عاد إلى مركز الفحصالموضوع 

ـُ اْلَماَلِئَكُة َأْو َيْأِتَي َربَُّؾ َأْو َيْأِتَي َبْعُض    آَياتِ  َبْعُض  َيْأِتي َيْوـَ  ۢ  آَياِت َربَِّؾ َىْؿ َينُظُروَف ِإال  َأف تَْأِتَيُي
ُقِؿ انَتِظُروا ِإن ا  ۢ  ََّل َينَفُع َنْفًسا ِإيَماُنَها َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمن َقْبُل َأْو َكَسَبْت ِفي ِإيَماِنَها َخْيرًا  َربِّؾَ 

 (51ٔ) ُمنَتِظُروفَ 

 .الخالصة
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 األنعامسورة 

رارؾ، واستم ،وسعادتؾ  ،أحب سالمتؾ نفسؾ،ال تحب أحدًا أحب فمذلؾ النقطة الدقيقة 
ت، ما فتنت غشش ت ماؿ حراـ، واضح، ما كذبت، ما، طابعيا سمبي ما أكمباالستقامةسالمتؾ 

تي، مف مجابي، أنفقت مف مالي، مف عممي، مف ثقافتي، مف حكي، والعمؿ الصالح إإنساف، تماـ
والدؾ ، يوجد مقولة قمتيا قريب بتربية أ ،االستمراروقتي، اإلنفاؽ، الذي يحب السالمة و السعادة و 

 ،ككمينتوفمدولة:  لو بمغت منصبًا كاف كمينتوف رئيس لو  ،ألؼ مرة مف عشريف سنة، كنت مرة بأمريكا
كما تتمنى فأنت  ابنؾو لـ يكف  ،وعممًا كأينشتايف، كاف أغنى واحد، ىكذا قمت ليـ، وثروة كأوناسيس

رار، السالمة تحقؽ السالمة و السعادة و االستم البطولة أف فمذلؾ ،أنت أشقى الناسأشقى الناس، 
 :يعني ،والسعادة باإلقباؿ عمى اهلل ،باالستقامة

 الذي رأوه لمػػػػػػا وليت عنا لغيرنا                فمو شاىدت عيناؾ مف حسننا 

 خمػعت عنؾ ثياب العجب وجئتنا              و سمعت أذناؾ حسف خطابنا و لػ

 الػذي أضحى قتياًل بحبناعذرت                ولػػػػػو ذقت مف طعـ المحبة ذرة 

 لػػػػمت غريبًا واشتياقًا لقربنا                    نسمة ولػػػػػو نسمت مف قربنا لؾ

 تركت جمػػػيع الكائنات ألجمنا             مف أنوارنا لؾ الئح  ولػػػػػو الح

 جيػمتنػا دػق وػل اػقمن ولتوػسػػي              ىػادع مػف وكؿ ؿٌ ػسي حبنا فما

 يوـ ىجرنافتى الأصعب مف قتؿ و                  ما في الحب لمصب قتمو  فأيسر

طاعة  :بتعريفاتيا الدقيقةالعبادة و  ،اهلل عز وجؿ أمرنا بالعبادة ؛الكراـ ، إخوانناآخر شيء 
 ،لكف يوجد مواسـ .ي إلى سعادة أبديةبة قمبية، أساسيا معرفة يقينية، تفضممزوجة بمح ،طوعية

 ،نا الصالحةيعني بيذه األياـ نضاعؼ أعمال ،األخير مف ذي الحجة موسـوالعشر  ،رمضاف موسـ
بالعشر األواخر ينبغي أف يكوف لنا عبادة  ،العمـ ، نضاعؼ حضور مجالسنضاعؼ قراءة القرآف

 ،بكـ ومف يموذ ،وأىمكـ وأوالدكـ ،جميعاً  إيمانكـفأرجو اهلل أف يحفظ  .فييا استثناء ،استثنائية
 ، اليخافف  النقطة الدقيقة جداً . قدتعرؼ إال إذا فُ ىذه نعمة ال تُ  ،بالدكـ واستقرار ،ومالكـ ،وصحتكـ
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 يقوؿ:وال  ،اصطمح مع اهلل واإلنساف إذاإال ربو،  يرجوف   ، والإال ربو، اليخافف العبد إال ذنبوالعبد 
 رب العالميف.  والحمد هلل. أنا مسؤوؿ عف كالمي ،ليس عمى وجو األرض أحد أسعد مني

سيدنا محمد الصادؽ والسالـ والصالة  ،رب العالميف الحمد هلل ،بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
و  ،رض عنارضنا و اأّ  .ؤثر عميناثرنا وال تُ أكرمنا وال ُتينا، آ تحرمنا،طنا وال الميـ أع .الوعد األميف

 .رب العالميف الحمد هلل سمـ، والنبي األمي و عمى آلو و صحبو و  سيدنا محمد صمى اهلل عمى
  الفاتحة.


