


 Page 1 انثاب األول : فضم انرزتيح انصانحح

 مقجمة
بسم ميحرلا نمحرلا هللا

الحسج  رب العالسيغ، كأفزل الدبلـ كأتع التدميع عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، كعمى آلو كأصحابو 
 .الصيبيغ الصاىخيغ، في كل لسحة كنفذ كحيغ

لشا إال ما عمستشا إنظ أنت العميع الحكيع، الميع عمسشا ما يشفعشا كانفعشا بسا عمستشا، كزدنا عمسًا، كأِرنا الميع ال عمع 
الحق حقًا كارزقشا اتباعو، كأِرنا الباشل باشبًل كارزقشا اجتشابو، كاجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فيتبعػف أحدشو، 

 ...كأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الرالحيغ، كبعج
حخيٌز حخصَا ال حجكد لو عمى سبلمة كجػده، ككساؿ كجػده، كاستسخار كجػده؛ فدبلمة  -أؼ إنداف-اففاإلند

كجػده باستقامتو؛ أؼ بتصبيق تعمسيات الرانع، كىي الجية الػحيجة التي يشبغي أف ُتتََّبَع تعميساتيا، ألنيا الجية 
 :الػحيجة الخبيخة، قاؿ تعالى

﴾﴿ َوال ُيَشبُِّئَظ ِمثُل َخبيخ    
[ ٤١فاشخ:  ] 

ككساؿ كجػده بالعسل الرالح؛ كىػ العسل الحؼ 
يرمح لمعخض عمى هللا يـػ القيامة، كىػ ما كاف 
خالرًا كصػابًا، خالرًا ما ابتغي بو كجو هللا، 
كصػابًا ما كافق الدشة، كاستسخار كجػده كىحا ال 
يكػف إال بتخبية أكالده، َفَمػ جّسَع اإلنداف أكبخ ثخكة 

كلػ بمغ أعمى مشرب يصسح إليو، كلػ يترػرىا، 
كصل إلى أعمى درجة عمسية يتصمع إلييا؛ كلع يكغ 
ابشو كسا يتسشى، لكاف أشقى الشاس فالحؼ يعتشي 

.بتخبية أكالده؛ يعتشي بحاتو، ألف أكالده تأكيج لكساؿ كجػده، كتحقيق الستسخار كجػده
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أعخضو عمى السرميغ في درس يـػ األحج في مدجج مغ ىحا السشصمق كقبل عذخيغ سشة كشت أفكِّخ في مػضػٍع 
شة الشبػيَّة السصيَّخة؛ إما  الذيخ عبج الغشي الشابمدي رحسو هللا بجمذق، ككشت خررت درس ذلظ اليـػ بالدُّ

 .لؤلحاديث الذخيفة شخحًا كتبيانًا، أك لؤلحكاـ الفقييِّة التي تجكر حػؿ األحاديث الذخيفة
ذىشي خاشخ؛ كقمُت في نفدي: إنو ما مغ عسٍل أخصخ في حياة السدمسيغ مغ تخبية  كبيشسا كشت أتأمَّل َلَسع في

أكالدىع؛ ألّف ىحا العسل مقجكر عميو ضسغ إمكانيع، كىػ مغ اختراصيع، كفي دائخة سيصختيع، فقجمت سمدمة 
ناصح عمػاف، أسأؿ دركس كسستيا ب:" تخبية األكالد في اإلسبلـ"، مدتأندًا بكتاب األخ الفاضل الجكتػر عبج هللا 

هللا أف يغفخ لو كيتغسجه بخحستو، كاعتسجت إلى حجٍّ كبيخ عشاكيغ كتابو األساسية، كجعمت مشيا سّكة سخت عمييا 
 .في تمظ الجركس

... كبعج أف ُبثَّت ىحه الجركس عمى إذاعات عجيجة في ببلد عخبية كإسبلمية، كفي إذاعات الجاليات  كاليـػ
مجاف األجشبية، كالقت ك الحسج قبػاًل كاسعًا، ارتأػ بعس اإلخػة مذكػرًا أف يحػؿ ىحه اإلسبلمية في كثيخ مغ الب

 .السادة إلى مؤلَّف، لعلَّ هللا تعالى يشفع بو كُيكتب لو القبػؿ
، لعّل مدمسًا يخػ نفدو ضعيفًا أك مدتزعفًا، ال يسمظ  كمع األحػاؿ التي تذيجىا الببلد العخبية كاإلسبلمية اليـػ

خفع ىحه األمة مغ كبػتيا، كال أف يجفع عشيا أعجاءىا، أك يسشع ىحه القػػ السخيفة التي تتحخؾ لتقزي عمى أف ي
.أف يخبي أكالده تخبيًة إسبلميًة، ليكػنػا بحرَة خيخ، تثسخ في مدتقبل األمة نػراً  -كببل شظ-اإلسبلـ، لكشو يسمظ

ؿ لظ: ىحا صحيح، فصخيق التخبية ليذ محفػفًا بالديشة أك لظ أخي القارغ أف تقػؿ: ىشاؾ عقبات كثيخة ججًا، فأقػ  
:مفخكشًا بالػركد لكغ هللا تعبَّجنا بتخبية أبشائشا، كجعل رعايتيع كحدغ تشذئتيع مغ صمب ديششا، كقاؿ سبحانو

﴿يا َأيَُّيا الَّحيَغ آَمشػا قػا َأنُفَدُكع َوَأىميُكع ناًرا َوقػُدَىا الّشاُس َوالِحجاَرُة ﴾
[ ٦يع: التحخ  ] 

:كركػ البييقي في الذعب عغ الحدغ رضي هللا عشو في قػلو عدكجل

 ﴿قػا َأنُفَدُكع َوَأىميُكع ناًرا﴾
 .قاؿ:" يأمخىع بصاعة هللا كيعمِّسيع الخيخ

اِبُخ ِفيِيْع َعَمى  يغ، كالشبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ: " َيْأِتي َعَمى الشَّاِس َزَماٌف الرَّ  ."ِديِشِو َكاْلَقاِبِس َعَمى اْلَجْسخِ فالتخبية مغ الجِّ
فبل شظَّ أف السيّسة صعبة، لكغَّ عطيَع أجِخىا متشاسٌب مع عطيع جيجىا، كما مغ عسٍل أعطع كال أججػ كال أدـك 

 .في حياة السؤمغ مغ أف يخبيِّ أكالده الحيغ ىع بزعٌة مشو، كثسخة قمبو، كاستسخار كجػده
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آباًء عمى  -رأيتُ كسا  –رأيَت  -أخي القارغ -لعمظ 
مدتػًػ عاٍؿ مغ الفيع أك اإليساف أك السكانة 
االجتساعية أك الختبة السالية.....، لكشَّيع َيْذَقػف 
بذقاء أكالدىع، في حيغ يشعع آخخكف عمى بداشة 
عيذيع بقخار العيغ كانذخاح الرجر مغ جية الػلج، 
كيأممػف أف يرل ليع نعيع الجنيا بشعيع اآلخخة

ّياِتشا  ﴿َوالَّحيغَ  َيقػلػَف َربَّشا َىب َلشا ِمغ َأزواِجشا َوُذرِّ
ُقخََّة َأعُيغ  َواجَعمشا ِلمُستَّقيَغ ِإماًما*ُأولِئَظ ُيجَدوَف 

ػَف فييا َتِحيًَّة َوَسبلًما*خاِلجيَغ فييا َحُدَشت ُمدَتَقخِّا َوُمقاًما﴾  الُغخَفَة ِبسا َصَبخوا َوُيَمقَّ
[ ٤٦-٤١الفخقاف:  ] 

الدعادة ليا ثسغ، فاالبغ يحتاج كىػ في سٍغ صغيخ إلى انتباه شجيج، كيحتاج إلى كقٍت مجيج، يحتاج إلى لكغَّ ىحه 
  !!معايشٍة، كمخاقبٍة كتػجيٍو، إلى كعٍع، إلى اصصحاٍب، يحتاج إلى جيج كبيخ
قاً  .تػازييا سعادةتذعخ بدعادٍة ال  ....كبعجىا حيشسا تخػ ابشظ كسا تتسشى ديشًا كصبلحًا كاستقامًة كتفػُّ

 بعج ذلظ قج تقػؿ لي: حدشًا لكغ ماذا أفعل؟
 .أقػؿ لظ: ال تقمق، فبإمكانظ أف تفعل الكثيخ

إذا أردت بإخبلٍص كصجٍؽ أف يكػف أكالدؾ استسخارًا لػجػدؾ السؤمغ، كأف تخمِّف كلجا صالحًا يجعػ لظ، فعميظ 
ؿ ما ستقخأ في ىحا الكتاب تصبيق ًا عسميًا كمشيجًا حياتيًا، فتعاؿ معي نسزي خصػة أف تذسِّخ كتجتيج، أف تحػِّ

 .خصػة، وهللا تعالى السػفق، كىػ سبحانو مغ كراء القرج، كىػ ييجؼ الدبيل
 د. دمحم راتب الشابمدي

 الجسعة-عّساف
 ق1437ذك القعجة  9

 ـ12/08/2016
هلل رب العالمين والحسج
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الباب األوؿ : فزل التخبية الرالحة 

الفرل األكؿ : مقجمة عغ تخبية األكالد

الفرل الثاني : التخبية اإليسانية ك الخمقية
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مقجمة عغ تخبية األوالدالفرل األوؿ : 

( : رعاية األكالد كاجب ديشي 2-1الجرس ) 

( : أىسية تخبية األكالد 2-2)الجرس 
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( : رعاية األوالد واجب ديشي 2-1الجرس ) 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل الحسج  رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم 
 كالػىع، إلى أنػار السعخفة كالعمع، كمغ كحػؿ الذيػات، إلى جشات القخبات.
 أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس األكؿ مغ دركس تخبية األكالد في اإلسبلـ. 

األوالد زيشة الحياة الجنيا:

بادغ ذؼ بجء: األشفاؿ غخاس الحياة، قصػؼ األمل، قخة العيغ، زىػر األمة، بخاعع األمة، ىع البذخػ: 
ـ  ﴾ ُخَؾ ِبُغبَل ﴿ َيا َزَكِخيَّا ِإنَّا ُنَبذِّ

 ( 7) سػرة مخيع اآلية: 

ىع قخة العيغ: 

يَّاِتَشا ُقخََّة َأْعُيغ  وَ  اْجَعْمَشا ِلْمُستَِّقيَغ ِإَمامًا ﴾﴿ َربََّشا َىْب َلَشا ِمْغ َأْزَواِجَشا َوُذرِّ
 ) سػرة الفخقاف (

ىع السحبة، ىع السػدة كالخحسة: 

ًة َوَرحْ   َسًة ﴾﴿ َوِمْغ َآَياِتِو َأْف َخَمَق َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدُكْع َأْزَواجًا ِلَتْدُكُشػا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَشُكْع َمَػدَّ
 ( 21) سػرة الخـك اآلية: 

 السػدة كالخحسة ىع األكالد، ىع زيشة الحياة الجنيا. قاؿ العمساء: 

ْنَيا ﴾ ﴿ اْلَساُؿ َواْلَبُشػَف ِزيَشُة اْلَحَياِة الجُّ
(  46) سػرة الكيف اآلية: 
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 رعاية األوالد واجب ديشي ألف محبة اآلباء واألميات ألوالدىع ىي محبة هللا:

محبتيع لحلظ أييا األخػة، رعاية األكالد كاجب ديشي، 
قخبة إلى هللا، ألنيع أحباب هللا. ىشاؾ قرة رمدية 
لمتػضيح نبي كخيع مّخ بامخأة تخبد عمى التشػر، كقج 
كضعت ابشيا عمى إحجػ شخفي التشػر، ككمسا 
كضعت الخغيف في التشػر ضست ىحا الرغيخ 
كشستو كقبمتو، تعجب ىحا الشبي، قاؿ: يا رب ما ىحه 

، وهللا عد كجل الخحسة ! ىي رحسة هللا عد كجل
قاؿ: سأندعيا، فمسا ندع الخحسة مغ قمب األـ بكى 

 ىحا الصفل فألقتو في التشػر.
 لحلظ محبة اآلباء كاألميات ألكالدىع ىي محبة هللا. 

 ﴿ َوَأْلَقْيُت َعَمْيَظ َمَحبًَّة ِمشِّي ﴾
 ( 39) سػرة شو اآلية: 

حؼ يستمئ بو قمب األب ىي محبة هللا ليحا اإلنداف، ىحا كبلـ دقيق ججًا، الحب الحؼ يستمئ بو قمب األـ، كال
أكدعيا في قمب أمو كأبيو، فمحلظ األشفاؿ أحباب هللا، كمحبتيع قخبة إلى هللا، كرعايتيع كاجب ديشي، اآلف اآلية 

 الكخيسة: 

 ﴾﴿ اَل ُأْقِدُع ِبَيَحا اْلَبَمِج * َوَأْنَت ِحلّّ ِبَيَحا اْلَبَمِج * َوَواِلج  َوَما َوَلَج 
 ) سػرة البمج (

 نطاـ األبػة والبشػة أكبخ مثاؿ نتعخؼ مغ خبللو إلى هللا:

نطاـ األبػة كالبشػة أكبخ مثاؿ نتعخؼ مغ خبللو إلى هللا، كيف في إنداف ىسو األكؿ سعادة ابشو، كىػ ليذ 
ف في بشي البذخ محتاجًا لو أبجًا، ىسو األكؿ تفػؽ ابشو، ىسو األكؿ صحة ابشو، ىسو األكؿ سعادة ابشو، كيف أ

األب كاألـ ال شيء عشجىسا أقخب إلى قمبييسا مغ االبغ، يبحالف مغ أجمو الغالي كالخخيز، كالشفذ كالشفيذ، 
 تجػع األـ ليذبع ابشيا، تخاؼ ليصسئغ.
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عمى كل نطاـ الكػف مغ خبلؿ الػالج كالػلج يعخفشا با عد كجل، لمتقخيب: األـ كيف أنيا ال تشاـ الميل مغ أجل 
بشيا، كإذا مخض ابشيا تكاد تسػت قمقًا عميو ؟ ىحه رحسة أكدعيا هللا في قمب األـ، فكيف براحب الخحسة ؟ ا

 دقق: 
﴿ َفِبَسا َرْحَسة  ِمَغ َّللاَِّ ِلْشَت َلُيْع ﴾

 ( 159) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

ْحَسِة ﴾ ﴿ َوَربَُّظ اْلَغُفػُر ُذو الخَّ
 ( 58) سػرة الكيف اآلية: 

 ق بالخمق رسػؿ هللا، كمع ذلظ جاءت الخحسة في اآلية نكخة أرحع الخم

﴿ َفِبَسا َرْحَسة  ِمَغ َّللاَِّ ِلْشَت َلُيْع ﴾
ْحَسِة ﴾  ﴿ َوَربَُّظ اْلَغُفػُر ُذو الخَّ

آلية الكخيسة
﴿ اَل ُأْقِدُع ِبَيَحا اْلَبَمِج * َوَأْنَت ِحلّّ ِبَيَحا اْلَبَمِج * َوَواِلج  َوَما َوَلَج ﴾

ضاـ األبػة مغ البشػة. 

هللا عد وجل ما خمق اإلنداف إال ليخحسو:

 أكبخ تعخيف بخحسة هللا كرعايتو، اآلية الكخيسة:
﴿ ِإالَّ َمْغ َرِحَع َربَُّظ َوِلَحِلَظ َخَمَقُيْع ﴾

 ( 119) سػرة ىػد اآلية: 

خمقيع ليخحسيع، اآلف اآلية الثانية: 

ُ ِفي َأْواَلِدكُ  ْع ﴾﴿ ُيػِصيُكُع َّللاَّ
 ( 11) سػرة الشداء اآلية: 

نحغ في القخآف الكخيع اآلية ليا سياؽ، كليا سباؽ، كليا لحاؽ، لكشظ إذا ندعت اآلية مغ سياقيا تذيخ إلى حقيقة 
ثانية، فػؽ الدماف كالسكاف.

َ َيْجَعْل َلُو َمْخَخجًا ﴾ ﴿ َوَمْغ َيتَِّق َّللاَّ
 ) سػرة الصبلؽ (
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بلؽ، معشاىا الدياقي أنو مغ يتق هللا في تصميق امخأتو شمقيا شمقة كاحجة ىحه اآلية كردت في سػرة الص

﴿ َيْجَعْل َلُو َمْخَخجًا ﴾
إلى إرجاعيا، مغ شمقيا شبلقًا سشيًا شمقة كاحجة 

 ﴿ َيْجَعْل َلُو َمْخَخجًا ﴾
إلى إرجاعيا، اندع ىحه اآلية مغ سياقيا، ىي آية تذيخ إلى حقيقة ثابتة 

َيتَِّق َّللاََّ ﴾﴿ َوَمْغ 
في كدب مالو، 

﴿ َيْجَعْل َلُو َمْخَخجًا ﴾
مغ إتبلفو 

﴿ َوَمْغ َيتَِّق َّللاََّ ﴾
في تخبية أكالده يجعل هللا لو مخخجًا مغ عقػقيع 

﴿ َوَمْغ َيتَِّق َّللاََّ ﴾ 
في كدب مالو 

﴿ َيْجَعْل َلُو َمْخَخجًا ﴾
اآلية مجمجات.في اختيار زكجتو، يسكغ أف تكتب حػؿ ىحه 

 ُندعت ىحه اآلية مغ سياقيا فإذا ىي قانػف عاـ.

كاآلية ىحه أتت في مػضػع السػاريث، اندعيا مغ سياقيا 

ُ ِفي َأْواَلِدُكْع ﴾ ﴿ ُيػِصيُكُع َّللاَّ
خالق الدساكات كاألرض، يػصيشا بأكالدنا. 
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 شقاء األب و األـ بذقاء أوالدىسا:

مؤلسة لكغ الحقيقة السخة أفزل ألف مخة مغ الػىع السخيح، لع يبَق في أيجؼ وهللا أييا األخػة، كمسة لعميا 
السدمسيغ مغ كرقة رابحة إال أكالدىع، كميسا جسعت مغ أمػاؿ كميسا ارتقيت إلى مشاصب، كميسا ارتقيت إلى 

 مجارج الخقي، إف لع يكغ ابشظ كسا تتسشى فأنت أشقى الشاس. 
 : لحلظ اآلية الكخيسة في قػلو تعالى

 ﴿ َفبَل ُيْخِخَجشَُّكَسا ِمَغ ﴾
 ( 117) سػرة شو اآلية: 

 آدـ كحػاء 

 ﴿ َفبَل ُيْخِخَجشَُّكَسا ِمَغ ﴾
 ﴿ اْلَجشَِّة َفَتْذَقى ﴾

 ) سػرة شو (

 بحدب قػاعج المغة: فتذقيا 

 ﴿ َفبَل ُيْخِخَجشَُّكَسا ِمَغ اْلَجشَِّة ﴾
 اآلية 

 ﴿ َفَتْذَقى ﴾
 أما الدياؽ فتذقيا، ماذا قاؿ عمساء التفديخ ؟ قاؿ: ىحا إيجاز بميغ، ألف شقاء الخجل شقاء حكسي لدكجتو، 

 ﴿ َفبَل ُيْخِخَجشَُّكَسا ِمَغ اْلَجشَِّة َفَتْذَقى ﴾
أك يقاس عمى ذلظ األب كاألـ يذقياف بذقاء أكالدىسا، وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ أحيانًا يأتيشي اتراؿ ىاتفي األـ 

 األب يكاداف يسػتاف مغ األلع النحخاؼ كلجىسا. 
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أعطع كدب الخجل تخبية أوالده تخبية صالحة:

أييا األب: أييا أيتيا األـ: إف رأيِت، أك إف أردت حالة نفدية ال تػصف مغ شجة ما فييا مغ سعادة ىي قخة 
 العيغ، اآلية الكخيسة 

يَّاِتَشا ُقخََّة َأْعُيغ  َواْجَعْمَشا ِلْمُستَِّقيَغ ِإَمامًا ﴾﴿ َربََّشا َىْب َلَشا ِمْغ َأْزَواِجَشا   َوُذرِّ
ىحا العسل العطيع تخبية األكالد جداؤه في الجنيا قبل اآلخخة، في اآلخخة جداء عطيع ما جداؤه ؟ 

يَّ  يَُّتُيْع ِبِإيَساف  َأْلَحْقَشا ِبِيْع ُذرِّ َتُيْع ﴾﴿ َوالَِّحيَغ َآَمُشػا َواتََّبَعْتُيْع ُذرِّ
 ( 21) سػرة الصػر اآلية: 

يعشي أعساؿ ذريتيع ألحقشاىا بيع، إف ربيت كلجًا صالحًا كل أعسالو الرالحة في صحيفتظ، اآلف كل أعساؿ أكالده 
في صحيفتظ، كل أعساؿ أكالد أكالده في صحيفتظ، كل أعساؿ ذريتو إلى يـػ القيامة في صحيفتظ، لحلظ:

)) أفزل كدب الخجل ولجه ((
 ]أخخجو الصبخاني عغ أبػ بخدة بغ نيار [.

أعطع أنػاع الكدب أف تعتشي بابٍغ يكػف صالحًا مغ بعجؾ.

اإلنداف باالستقامة يدمع وبالعسل الرالح يدعج وبتخبية أوالده يدتسخ وجػده:

ذكخت لكع مغ قبل أف اإلنداف مفصػر عمى حّب كجػده، كعمى حّب سبلمة كجػده، كعمى حّب كساؿ كجػده، 
عمى حّب استسخار كجػده، سبلمة كجػدؾ بصاعة هللا كالصاعة دائسًا في األعع األغمب سمبية، أنا ما كحبت، ما، ك 

أنا ما اغتبت، أنا ما قرخت االستقامة شابعيا سمبي، تحقق الدبلمة، كلكغ العسل الرالح شابعو إيجابي، يحقق 
ت، أعصيت، ضحيت، خجمت، أنفقت دلمت، أنت الدعادة االستقامة تبجأ بسا، أما العسل الرالح يبجأ، ببحل

 باالستقامة تدمع، كبالعسل الرالح تدعج، كبتخبية األكالد يدتسخ كجػدؾ.
وهللا مخة تػفي عالع جميل، كفي آخخ أياـ التعدية كقف ابشو كخصب خصبة رائعة فتأثخت تأثخًا بالغًا كقمت: إذًا لع 

 داعية إلى هللا إذًا لع يست !. يست ! ما داـ ربى ابشو ليكػف عمى شاكمتو، يكػف 
أنت باالستقامة تدمع، كبالعسل الرالح تدعج، كبتخبية أكالدؾ يدتسخ كجػدؾ لحلظ في الحجيث الذخيف: 

)) إف أوالَدُكع ِمْغ أْشَيِب َكْدِبُكع ((
 ] أخخجو أبػ داكد.عغ عبج هللا بغ عسخك بغ العاص [
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أف تمـد كلجؾ، أف تػجيو، العسل الحؼ يستز كل كقتظ ىػ  لكغ يحتاج إلى كقت، يحتاج أف يكػف ابشظ معظ،
 خدارة، ألغى أبػتظ، ألغى تخبيتظ ألكالدؾ، ألغى تػجييظ ليع.

 أعطع عسل تقـػ بو أف تخبي ابشظ تخبية إيسانية أخبلقية:

أكجت لكع كثيخًا أف الشجاح في الحياة ال يسكغ أف يكػف جديئًا، ال تعّج ناجحًا في الحياة إذا حّرمت دخبًل كبيخًا، 
كأىسمت أكالدؾ، ال تعّج ناجحًا في الحياة إذا حرمت دخبًل كبيخًا كأىسمت عسمظ، ال تعّج ناجحًا إذا اعتشيت بأكالدؾ 

أف يكػف شسػليًا، أف تشجح في عبلقتظ مع هللا، كعبلقتظ مع  كقرخت مع ربظ، الشجاح في الحياة البج مغ
 زكجتظ كأكالدؾ، كعبلقتظ مع عسمظ، كعبلقتظ مع صحتظ. 

 )) إف أوالَدُكع ِمْغ أْشَيِب َكْدِبُكع ((
 ] أخخجو أبػ داكد.عغ عبج هللا بغ عسخك بغ العاص [

أخبلقية، عمسية نفدية، اجتساعية، جدسية، أف تخبي وهللا ال أبالغ، أعطع عسل تقـػ بو أف تخبي ابشظ تخبية إيسانية 
 ابشظ ىحه التخبية إذًا ىػ قخة عيشظ.

وهللا مخة قمت ألب ابشو عشجنا في السدجج لكغ صالح ججًا، متفػؽ في دراستو، أخبلقو عالية، كيتابع القخآف الكخيع 
كالر، لػ معظ مئة مميار ىحا االبغ كشمب العمع، قمت لو: وهللا ىحا االبغ بالسقياس السادؼ يدػػ مئة مميار د
 أغشى مغ ىحا السبمغ، كلػ كشت في الكفاؼ، كعشجؾ ىحا االبغ ما خدخت شيئًا.

 تخبية أوالدنا فخض عيغ عميشا:

 إذًا 
ُ ِفي َأْواَلِدُكْع ﴾  ﴿ ُيػِصيُكُع َّللاَّ

 إلو عطيع يقػؿ: 

 َوَأْىِميُكْع َنارًا َوُقػُدَىا الشَّاُس َواْلِحَجاَرُة ﴾﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا ُقػا َأْنُفَدُكْع 
 ( 6) سػرة التحخيع اآلية: 

 

 



( : رعايح األوالد واجة ديُي 2-1انذرس ) انفصم األول :  انثاب األول :  Page 13 

عس تخبية األكالد بحدب ىحه اآلية فخض عيغ، ﴿ ُقػا َأْنُفَدُكْع َكأَْىِميُكْع َنارًا َكُقػُدَىا الشَّاُس َكاْلِحَجاَرُة ﴾، كرد في ب
تتفمت، كقج تدتحق الشار يـػ القيامة، تقف ىحه البشت أماـ رب العدة، اآلثار: أف البشت التي ال يخبييا أبػىا، قج 

 تقػؿ لو: يا رب ال أدخل الشار حتى أدخل أبي قبمي، ألنو كاف سبب شقائي.

فبيغ أف تخقى إلى أعمى عمييغ، كبيغ أف يدقط اإلنداف في أسفل سافميغ بتخبية أكالده. 

بذخط أال يشدى استقامتو و إيسانو:يشبغي عمى كل إنداف أف يعتشي بتخبية أوالده 

أييا األخػة 
ُ ِفي َأْواَلِدُكْع ﴾  ﴿ ُيػِصيُكُع َّللاَّ

﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا ُقػا َأْنُفَدُكْع َوَأْىِميُكْع َنارًا 
َوُقػُدَىا الشَّاُس َواْلِحَجاَرُة ﴾

 كبالسقابل: 

ُتْمِيُكْع َأْمَػاُلُكْع َواَل َأْواَلُدُكْع ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا اَل 
َعْغ ِذْكِخ َّللاَِّ ﴾

 ( 9) سػرة السشافقػف اآلية: 

ىحه اآلية تؤكج السعشى الذسػلي 

 ﴿ اَل ُتْمِيُكْع َأْمَػاُلُكْع َواَل َأْواَلُدُكْع َعْغ ِذْكِخ َّللاَِّ ﴾
تشي بإيسانظ كاستقامتظ كعسمظ الرالح.يشبغي أف تخبي أكالدؾ، هللا عد كجل يػصيظ بيع، كيشبغي أف تع

مغ أىسل ديغ ابشو و عقيجتو كأنو قتمو 

 نحغ إذا ذكخنا كمسة قتل يقفد إلى أذىانشا ىػ الحبح، ال، قاؿ تعالى:
﴿ َواْلِفْتَشُة َأَشجُّ ِمَغ اْلَقْتِل ﴾

 ( 191) سػرة البقخة اآلية: 
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 مريخىا ؟ إلى الجشة، مع أنيا كئجت، وهللا عد كجل يقػؿ:ىحه البشت البخيئة التي كئجت في الجاىمية، ما 

 ﴿ َوِإَذا اْلَسْػُءوَدُة ُسِئَمْت * ِبَأيِّ َذْنب  ُقِتَمْت ﴾
 ) سػرة التكػيخ (

 كاستشادًا إلى قػلو تعالى: 

 ﴿ َواْلِفْتَشُة َأَشجُّ ِمَغ اْلَقْتِل ﴾
معشى ذلظ إف لع تخِب ابشتظ، كتفمتت، كعخضت 

كغ مشزبصة بسشيج هللا، أنت بيحا مفاتشيا، كلع ت
 قتمتيا كالجليل 

 ﴿ َواْلِفْتَشُة َأَشجُّ ِمَغ اْلَقْتِل ﴾
 لحلظ اآلية الكخيسة:

 ﴿ َواَل َتْقُتُمػا َأْواَلَدُكْع ِمْغ ِإْمبَلؽ  ﴾
 ( 151) سػرة األنعاـ اآلية: 

اإلمبلؽ ىػ الفقخ، قج نفيع ىحه اآلية بالسعشى الػاسع، يعشي مغ أجل تأميغ دخل كبيخ ال تيتع بجيشو، ال تيتع 
بعقيجتو، قج تخسمو إلى بمج يعػد كافخًا بجيشو ك بأمتو، مغ أجل أف يحّرل دخبًل كبيخًا، كىحا مدلق خصيخ يقع بو 

فيو فداد، فيو اختبلط، فيو انحخاؼ، في بمج بعيج، قج يأتي  اآلباء مغ أجل دنيا أبشائيع، قج يكػف محل فيو فتشة،
كقج ارتكب الفػاحر تخػ األب ال ييتع بجيغ ابشو، كسا ييتع بجخمو كعسمو، ىحا مدلق خصيخ في حياة السدمسيغ، قج 

 يفيع ىحا السعشى مغ قػلو تعالى 

 ﴿ َواَل َتْقُتُمػا َأْواَلَدُكْع ِمْغ ِإْمبَلؽ  ﴾
 ألف: 

 َشُة َأَشجُّ ِمَغ اْلَقْتِل ﴾﴿ َواْلِفتْ 
 فأنت حيشسا تيسل ديشو، كعقيجتو، كتيسل استقامتو، كال يعشيظ شيارتو، أك انحخافو كأنظ قتمتو 

 ﴿ َواْلِفْتَشُة َأَشجُّ ِمَغ اْلَقْتِل ﴾
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االبغ ىجية مغ هللا فيشبغي أف نعتشي بيا:

أييا األخػة، شيء آخخ: 
)) إف أوالدكع ىبة هللا لكع ((

 ]أخخجو الحاكع عغ عائذة رضي هللا تعالى عشيا [

ىبة هللا ثسيشة ججًا، أنا وهللا في الثبلثيغ عاـ الساضية، ما أفتيت بإسقاط، كلػ كاف ضسغ األربعيغ يػمًا، أقػؿ 
كاليجية  ىحا ىجية مغ هللا، قج يكػف ىحا االبغ مرمحًا كبيخًا، أك داعية كبيخًا، أك عالسًا جميبًل، االبغ ىجية مغ هللا،

يشبغي أف ُيعتشى بيا.

)) إف أوالدكع ىبة هللا لكع ((
الجليل: 

﴿ َوَوَىْبَشا َلُو ِإْسَحاَؽ َوَيْعُقػَب ﴾
 ( 84) سػرة األنعاـ اآلية: 

﴿ َوَوَىْبَشا َلُو َيْحَيى ﴾
 ( 90) سػرة األنبياء اآلية: 

﴿ َوَوَىْبَشا ِلَجاُووَد ُسَمْيَساَف ﴾
 ( 30) سػرة ص اآلية: 

اليبة فزل مغ هللا عد كجل، إذا أب عشجه ابغ صالح، يقػؿ لظ: وهللا ما اعتشيت بو كثيخًا، لكغ ىػ صالح، ىػ 
صاحب ديغ، اسجج ، كاشكخ هللا عد كجل أف كىب لظ كلجًا صالحًا، فكع مغ إنداف مشزبط، كعالع، كعامل، 

كمتفػؽ، لو ابغ ليذ كسا يخيج 

 ﴿ َوَوَىْبَشا َلُو ﴾
خخ، أؼ إذا ابشظ صالح ججًا ال تشدب صبلحو إليظ اندب صبلحو إلى أف هللا عد كجل تفزل ىحا معشى آ

عميظ، بيحا االبغ الرالح. 
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 االبغ الرالح يغسخ قمب والجيو بدعادة ال تػصف:

وهللا أييا األخػة، ال أبالغ ما مغ شعػر يغسخ قمب األب كاألـ لجرجة أنيسا يدعجاف بيحا الذعػر كأف يخػ األب 
 أك األـ ابشيسا صالحًا.

وهللا امخأة في لػس أنجمػس كاف في مؤتسخ إسبلمي كبيخ ألقيت كمسة، كلسا انتيت كمستي اقتخبت مشي امخأة 
محجبة، قالت لي: أنا أخت فبلف، فبلف صجيقي في الذاـ قمت: أىبًل كسيبًل، فإذا ىي تشفجخ بالبكاء، قمت: خيخ 

 ابشي ممحج.إف شاء هللا ؟! قالت: ابشتي راقرة ك 
 لحلظ قج تجج في ببلد الغخب رخاء، كدخبًل فمكيًا، كببلدًا جسيمة، لكغ تخدخ شيئًا كاحجًا، تخدخ أكالدؾ.

 أييا األخػة، الشبي عميو الربلة كالدبلـ يقػؿ: 
 )) َأْكِخُمػا َأْواَلَدُكْع َوَأْحِدُشػا َأَدَبُيْع ((

 ] أخخجو ابغ ماجو عغ أنذ بغ مالظ [

ؿ الشبي مغ عمى السشبخ كىػ يخصب ليحسل الحدغ كالحديغ، كيتابع الخصبة ؟ أيعقل أف الشبي في أيعقل أف يشد 
 أثشاء الدجػد يختحل الحدغ ضيخ الشبي، فيصيل الدجػد إكخامًا لو ؟ كاف إذا دخل بيتو بدامًا ضحاكًا، كاف يقػؿ:

 )) َأْكِخُمػا َأْواَلَدُكْع َوَأْحِدُشػا َأَدَبُيْع ((
 ماجو عغ أنذ بغ مالظ [ ] أخخجو ابغ

 )) مغ كاف لو صبي فميتراَب لو ((
 ] مغ الجامع الرغيخ: عغ " أبي معاكية " [

 سيج العالسيغ، سيج السخسميغ، في البيت يبلعب أحفاده، يستصػف ضيخه، ىل رأيت أبًا كيحا األب ؟. 

 عمى كل إنداف أف يعجؿ بيغ أوالده في كل شيء:

 مغ تػجييات الشبي عميو الربلة كالدبلـ: 
 )) اتقػا هللا، واْعِجُلػا في أوالدكع ((

 ]أخخجو البخارؼ كمدمع كأبػ داكد كالتخمحؼ كالشدائي عشى الشعساف بغ البذيخ [
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وهللا أييا األخػة، يشبغي أف تعجؿ بيغ أكالدؾ حتى في القبل، حتى في االبتدامة أحيانًا األب دكف أف يذعخ 
يعتشي بأحج أكالده، يكػف عمى ذكاء ال بأس بو، أك عمى كجو نيخ كقج يتجيع بػلج آخخ، ىل تجرؼ أييا األب أنظ 
حصست الثاني، كأنظ عقجتو، كأنظ أصبتو بأمخاض، كأنو يسػت كال يشدى ىحا السػقف ؟ أنا أتسشى عمى األب 

عًا بالمبذ، كالصعاـ، كالذخاب، كالساؿ شيء السؤمغ أف يعجؿ بيغ أكالده حتى في القبل، حتى في االبتدامة، شب
بجييي كقصعي، أما باألشياء التي تطشيا ال شيء، في القبمة، ابغ حسمتو، الثاني ما حسمتو، ابغ ضسستو، الثاني ما 

 ضسستو، ابغ ابتدست لو، كالثاني ما ابتدست لو، لَع ىحه التفخقة ؟.

)) واْعِجُلػا في أوالدكع ((
 اف بغ بذيخ[]متفق عميو عغ الشعس

كلػ في القبل.

يا رسػؿ هللا ! اشيج أني نحمت ابشي ىحا شيئًا )حجيقة( قاؿ: ألظ كلج آخخ ؟ قاؿ: نعع، قاؿ: ىل نحمتو مثل ما 
نحمت ىحا ؟ قاؿ: ال، قاؿ: أشيج غيخؼ فإني ال أشيج عمى جػر، وهللا ُرفعت إلّي مذكمة، أف أبًا تػفاه هللا عد 

محزخ باسسو، وهللا ! لكغ الثاني صالح،  80كالده يعسل عمى شاحشة، كالثاني كجل، تخؾ ألف مميػف، أحج أ
 فأعصى أخاه حقو بالتساـ كالكساؿ.

)) إف الخجل ليعبج هللا ستيغ عامًا ثع يزخ في الػصية فتجب لو الشار ((
 ]كرد في األثخ[

)) اتقػا هللا، واْعِجُلػا في أوالدكع ((
كفي حجيث آخخ:

كع في العصية (()) سػوا بيغ أوالد
 ] أخخجو الحارث عغ عبج هللا بغ عباس [

بصػلة اإلنداف ال أف يشتدع احتخامو مغ أوالده بل أف يحبو أوالده:

 لكغ في حجيث آخخ، يقػؿ عميو الربلة كالدبلـ: 
)) أعيشػا أوالدكع عمى البخ ((

] أخخجو الصبخاني عغ أبي ىخيخة [. 
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بخه، يجعمو يعسل معو رحع هللا كالجًا أعاف كلجه عمى 
في السحل التجارؼ، ما في مانع، بسرخكفو، يخيج 
الدكاج بحاجة إلى بيت، إلى زكاج، بسرخكفو، أعصو 
أجخ السثل، كلػ أنو ابشظ، في كمسة أقػليا: في ثقافة 
السدمسيغ األب محتـخ قصعًا، في ثقافة السدمسيغ 
، كلكغ ما كل أب يحب، بصػلتظ ال أف  األب محتـخ

حتخامظ مغ أكالدؾ، بصػلتظ أف يحبظ أكالدؾ، تشتدع ا
مقياس السحبة، كل أب محتـخ في ثقافة السدمسيغ، 

لكغ ما كل أب يحب.

 )) أعيشػا أوالدكع عمى البخ ((
)) رحع هللا والجًا أعاف ولجه عمى بخه ((

في حجيث آخخ، يقػؿ عميو الربلة كالدبلـ:

 َدَبُيْع (()) َأْكِخُمػا َأْواَلَدُكْع َوَأْحِدُشػا أَ 
كلديجنا عمي قػؿ يقتخب مغ ىحا القػؿ: أكخمػا أكالدكع، كأحدشػا تخبيتيع فإنيع خمقػا لدمغ غيخ زمشكع.
في مذكمة، األب عاش بالخسديشات، عاش عمى نسط معيغ، اآلف االبغ بحاجة إلى كػمبيػتخ، بحاجة إلى شيء 

، األب لع يقشع بو، يجب أف تدايخ ما ىػ م دتجج في حياة ابشظ، إنسا ىػ كفق الذخع، ما كل مذخكع، غيخ محـخ
شيء أنت قانع فيو، أك مالظ قانع فيو يرمح البشظ، لحلظ فإنيع خمقػا لدمغ غيخ زمشكع، األب الػاعي يتساشى مع 

ابشو كفق الزػابط الذخعية شبعًا. 

هللا عد وجل أودع في قمػب اآلباء محبة األوالد:

ة كالدبلـ: يػجج تػجيو آخخ: يقػؿ عميو الربل
 )) كفى بالسخء ِإثسا أف ُيَزيِّع َمغ يقػُت ((

 ]أخخجو مدمع كأبػ داكد عغ عبج هللا بغ عسخك بغ العاص [
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ىػ يصعسو، كيدقيو، كيكدػه، كيعتشي برحتو، لكشو ضّيع لو إيسانو، ضّيع لو استقامتو، لع يعبأ بتخؾ صبلتو، 
فقط، أكاد أقػؿ كأرجػ أف أكػف عمى صػاب: محبة  تخؾ الربلة، ييسو تحريمو الجراسي فقط، تيسو صحتو
 األبشاء شبع، كبخ األبشاء بآبائيع تكميف، الفخؽ كبيخ ججًا.

تترػر يرجر قخار مغ رئاسة الػزراء بإلداـ السػاششيغ بتشاكؿ شعاـ الفصػر ؟ شيء مزحظ، مدتحيل، ألف 
 الحاجة إلى الصعاـ شبع، ال تحتاج إلى أمخ أبجًا.

غ أجل أف يخبى األكالد أكدع في قمػب آبائيع السحبة، فاألب السؤمغ، الغيخ السؤمغ، كالسدتقيع، وهللا عد كجل م
كالغيخ السدتقيع، كالسثقف، كالغيخ السثقف، أكبخ دليل اذىب إلى مدتذفى األشفاؿ، األـ السحجبة تبكي، كالدافخة 

 أكدع في قمػب اآلباء محبة األكالد. تبكي، كالجاىمة تبكي كالستعمسة تبكي، كالبجكية تبكي، هللا عد كجل 

محبة اآلباء ألوالدىع شبع فييع، بيشسا بّخ األبشاء آلبائيع تكميف:

اآلف كبلـ دقيق قميبًل: يسكغ ما في أجخ عمى محبتظ 
ألكالدؾ، إذا شخز تشاكؿ شعاـ اإلفصار يعسل عسبًل 
عطيسًا ؟ تقخب إلى هللا ؟ يبكي بالربلة بعج األكل ؟ 

 .ال، أكل بحاجة إلى أف يأكل 
يعشي إذا شيء ضسغ الصبع أكاد أقػؿ ما في أجخ، 
اىتع لكغ متى يؤجخ األب عمى تخبية ابشو ؟ إذا 

بجيشو، اىتع بربلتو، اىتع بعقيجتو، اىتع بأخبلقو، 
اىتع بسدتقبمو األخخكؼ، أما تيتع فقط برحتو ؟ 

تحريمو ؟ الشاس جسيعًا ىكحا، في الذخؽ كالغخب، ألف العشاية باألبشاء شبع.
 لحلظ ال يػجج إال آية كاحجة يتيسة متعمقة بالسػاريث 

ُ ِفي  َأْواَلِدُكْع ﴾﴿ ُيػِصيُكُع َّللاَّ

﴿ ِمْثُل َحعِّ اأْلُْنَثَيْيِغ ﴾
 ( 11) سػرة الشداء اآلية: 
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 أما بخ األبشاء آلبائيع تكميف: 

بَل َتُقْل َلُيَسا ُأؼّ  ُىَسا َأْو ِكبَلُىَسا فَ ﴿ َوَقَزى َربَُّظ َأالَّ َتْعُبُجوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَػاِلَجْيِغ ِإْحَدانًا ِإمَّا َيْبُمَغغَّ ِعْشَجَؾ اْلِكَبَخ َأَحجُ 
َواَل َتْشَيْخُىَسا ﴾

 ( 23) سػرة اإلسخاء اآلية: 

بخ األبشاء لآلباء تكميف، فاالبغ إذا بّخ أباه لو أجخ عطيع، ألنو مغ السسكغ أف ييسل أباه، ما في عشجه حاجة 
إذا اختمفت مع زكجتو، فصخية إلى بّخ أبيو، كال سيسا في آخخ الدماف، يشدى أمو يقػؿ ليا: كل الببلء مشظ، 

كببيت كاحج، ىػ شيػتو مع زكجتو، مرمحتو مع زكجتو، أمو عبء أصبحت عميو، يتأفف مشيا أحيانًا، لحلظ 
محبة اآلباء ألكالدىع شبع فييع، بيشسا بخ األبشاء آلبائيع تكميف.

ال يخقى اإلنداف عشج هللا إال إذا اعتشى بجيغ أبشائو:

كبيخ، لكغ إذا اعتشى برحة ابشو فقط، كبتحريمو فقط، مغ دكف ما ييتع بعقيجتو،  االبغ البار لو عشج هللا أجخ
باستقامتو، بإيسانو، بربلتو، جاء األب مداًء األكالد أكمػا ؟ قالت لو: أكمػا، كتبػا كضائفيع ؟ كتبػا، انتيى، 

 كصبلتيع ؟ لحلظ:
بَلِة َواْصَصِبْخ َعَمْيَيا ﴾ ﴿ َوْأُمْخ َأْىَمَظ ِبالرَّ

 (. 132رة شو اآلية: ) سػ 

ال تخقى عشج هللا إال إذا اعتشيت بجيغ أبشائظ. 

تخبية األوالد أعطع عسل عمى اإلشبلؽ:

أخػانا الكخاـ: 
َب الخجُل َوَلَجه، خيٌخ مغ أف يترجؽ براع (( )) ألْف ُيَؤدِّ

 ]أخخجو التخمحؼ عغ جابخ بغ سسخة [

التخبية عسل عطيع.

مغ َنْحل  أفزل مغ أدب  َحَدغ  (( )) ما َنَحَل َواِلٌج َوَلجاً 
 ] أخخجو التخمحؼ عغ مخسل سعيج بغ العاص [
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يقػؿ لظ: مؤدب، ضابط لدانو، األب كراءه، لحلظ التي اشتكت إلى هللا مغ فػؽ سبع سساكات، كقج قاؿ هللا عد 
 كجل: 

ُ َقْػَؿ الَِّتي ُتَجاِدُلَظ ِفي َزْوِجَيا َوَتْذَتِكي إِ   َلى َّللاَِّ ﴾﴿ َقْج َسِسَع َّللاَّ
 ( 1) سػرة السجادلة اآلية: 

قالت: يا رسػؿ هللا ! إف زكجي تدكجشي كأنا شابة، ذات أىل، كماؿ، كجساؿ فمسا كبخت سشي، كنثخ بصشي، كتفخؽ 
أىمي، كذىب مالي، قاؿ: أنِت عمّي كطيخ أمي كلي مشو أكالد، اآلف دققػا: إف تخكتيع إليو ضاعػا، أنا أربييع، 

 ي جاعػا، ىػ يعسل كيكدب رزقًا ليصعسيع، كأنا أربييع.كإف ضسستيع إل

 فمحلظ: 

 )) ما َنَحَل َواِلٌج َوَلجًا مغ َنْحل  أفزل مغ أدب  َحَدغ  ((
 ] أخخجو التخمحؼ عغ سعيج بغ العاص[

 احتخاـ شخرية الصفل و معاممتو كالكبار:

 ثع يقػؿ عميو الربلة كالدبلـ: 
 )) أدبػا أوالدكع عمى ثبلث خراؿ ((

 ]ركاه الصبخاني عغ عمي[

عمى حب نبيكع، أنت ترجؽ أنو الحجيث معشاه أنو يا بشي حب رسػؿ هللا ؟ كبلـ مزحظ ىحا، اجمذ معو، مغ 
حيغ آلخخ، حجثو عغ رسػؿ هللا، عغ محبتو، عغ تػاضعو عغ رحستو، عغ محبتو لمرغار، ذكخه بسػاقف الشبي 

 مغ الرغار.

عمى يسيغ الشبي، قاؿ لو: أتأذف لي يا غبلـ أف أقجـ ىحا الذخاب ألبي إلى جانبو غبلـ، جاءت الزيافة، ىػ 
 بكخ؟ قاؿ لو: ال وهللا ال آذف لظ، يحتـخ شخريتو الشبي الكخيع، يعامل الرغيخ كالكبيخ.

 



( : رعايح األوالد واجة ديُي 2-1انذرس ) انفصم األول :  انثاب األول :  Page 22 

أحيانًا األب يدتذيخ ابشو الرغيخ، يذعخ الرغيخ بسكانة كبيخة، ما قػلظ يا كلجؼ في ىحا العسل ؟ أحيانًا السذػرة 
سل مػدػ بالغ ججًا، لػ أف األب استذار أكالده، لػ أنو شاركيع في صشع القخار، أكامخ، أكامخ، أكامخ، تع

 كتعشيف، اسألو ما رأيظ يا بشي ؟.

أنا حجثشي أب، قاؿ لي: أنا أضع في مكاف مبمغًا مغ الساؿ مفتػح، كفي دفتخ عّمع أكالده، خح ما تذاء لكغ سجل، 
، مبمغ معقػؿ، خح حاجتظ كسجل، أنا أخحت مئة ليخة، أخحت خسديغ، فرار االبغ أعصاه مدؤكلية، الساؿ مػجػد

يذعخ أف ىحا السبمغ شػاؿ الذيخ، ىحا لمذيخ بأكسمو، في معي ثبلث أخػات، فبجأ يأخح باعتجاؿ، كاألشياء 
 الزخكرية.

شظ السػت )أؼ تقجـ مخة حجثشي أخ، قاؿ لي، عشجه ابغ متفػؽ ججًا، قاؿ لو: يا بشي في خصاط كبيخ ىػ عمى ك 
بو الدغ( كأنت بالشياية شبيب، فاعسل لػحة عشج ىحا الخصاط لػحة نحاسية كبيخة الجكتػر، ىػ كاف بالرف 
الثامغ، كضع ىحه المػحة في غخفتو ىحا الرغيخ يدتيقع صباحًا الجكتػر، يشاـ الجكتػر، كاآلف دكتػر مغ كبار 

 األشباء، بيحه المػحة.

كبار العمساء، قاؿ لي: أنا مغ قخية مغ قخػ حسز لو قخيب أمي، قاؿ لو: أنت بالتعبيخ التقيت بالحج بخجل مغ 
الجارج حخاـ تكػف أقل مغ دكتػر، قخيب أمي بقخية مغ قخػ حسز، قاؿ لو: حخاـ تكػف أقل مغ دكتػر، قاؿ لي: 

 وهللا ىحه الكمسة بقيت أسعى مغ أجل تحقيقيا شػاؿ عسخؼ. 

ساؿ ىحا االبغ في صحيفة األب يـػ القيامة:مغ كاف لو ابغ صالح فكل أع

عميظ أف تيتع بابشظ، تيتع بجراستو، تيتع بأخبلقو، تعخؼ مغ أصجقاؤه ؟ تعخؼ ماذا يذكػ ؟ تتمصف معو، يفرح 
لظ عغ سخه، اجعل ابشظ صجيقًا لظ، ال تجعل حاجدًا بيشظ كبيغ ابشظ، اجعمو يبػح لظ بكل شيء، اجعمو صجيقًا 

 لظ.
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ؾ سبعًا، مغ كاحج لدبعة مبلعبة، ضخب العب كلج
ال يػجج، كأدبو سبعًا، معو حاجة ليدت لو، نبيو، إذا 
عادىا مخة ثانية مخة ثالثة أدبو، تخؾ الربلة أدبو، 
، مغ كاحج  كراقبو سبعًا ثع اتخؾ حبمو عمى الغاـر

 تأديبًا. 14لدبعة مبلعبة، مغ سبعة لػ
 مخة كشا بسؤتسخ، دخمشا إلى غخفة أحج أعزاء
السؤتسخ، عجيب ! مختبة تختيبًا غيخ معقػؿ ك ىػ 
بالفشجؽ، إذا شخز بالفشجؽ ال ييتع، ألنو ال يػجج 
ضيػؼ، قاؿ لي: أنا أىمي مغ سغ مبكخ ججًا عمسػني عمى شي ثيابي، عمى تييئة حاجاتي، كعمى تشطيع غخفتي 

 في عادات.
الداعة الدادسة الفجخ، قمت لو: أيغ ؟ قاؿ: وهللا مخة التقيت مع شخز، قمت لو: متى أراؾ غجًا ؟ قاؿ: 

بالسكتب، قمت الدادسة ؟! قاؿ: الدادسة، ما الدبب ؟ قاؿ لي: أنا لي أب كاف يأخحني معو إلى صبلة الفجخ كل 
، أصمي كآتي إلى مكتبي. ، فيحه العادة تخسخت فّي، أنا قبل الفجخ أستيقع كل يـػ  يـػ

عمى صبلة الفجخ، ال تدتييغ، يسكغ يأتيظ كلج يشفع الشاس مغ بعجؾ،  أب صمى الفجخ مع ابشو حاضخًا، نذأ ابشو
 بدبب تػجييظ.

كشت مخة بازرع بالجامع، أمامي شبلب مجرسة، إنداف ىسذ بأذني قاؿ لي: ىحه ازرع بمج ابغ قيع الجػزية، قمت 
لصفل الرغيخ سيكػف ابغ لو: ما شاء هللا ! أنا ُدىذت، ابغ القيع كاف شفبًل صغيخًا، مغ يخصخ في بالو أف ىحا ا

 القيع ؟.
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ىشاؾ الجاراني بجاريا، الشػكؼ بشػػ، في عمساء كبار مغ قخػ، رفعػا شأف اإلسبلـ عاليًا، أنت تػقع أف يكػف ابشظ 
إنداف عطيع، تػقع ابشظ يكػف مرمحًا كبيخًا، عالسًا جميبًل، داعية خصيخًا، متفػقًا، شبيبًا جخاحًا، ميشجسًا كبيخًا، 

 نفدظ، كل أعسالو في صحيفتظ.ىيئ 
 ىحه السػضػعات التي ربسا كانت محاكر لمجركس القادمة.

والحسج  رب العالسيغ 
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األوالد( : أىسية تخبية 2-2الجرس )

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
 كالػىع إلى أنػار السعخفة كالعمع، كمغ كحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات.
 أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس الثاني مغ دركس تخبية األكالد في اإلسبلـ. 

اإلنداف ىػ السخمػؽ األوؿ الحي ُخمق لجشة عخضيا الدساوات و األرض:

الحقيقة أف اإلنداف ىػ السخمػؽ األكؿ، يشبغي أف نعمع ىحه الحقيقة، أنت حيشسا تعمع أنظ السخمػؽ األكؿ، أنظ إذا 
قت اليجؼ مغ كجػدؾ، فأنت السخمػؽ األكؿ الحؼ يسكغ أف يدبق السبلئكة، لحلظ قالػا:آمشت با، كحق

أتحدب أنظ جـخ صغيخ وفيظ انصػى العالع األكبخ
* * * 

بل قالػا: مغ عخؼ نفدو عخؼ ربو، اإلنداف 
بحاالت كثيخة يكػف غافبًل عغ حقيقتو، لحلظ قالػا: 
لع مغ الشاس مغ يجرؼ كيجرؼ أنو يجرؼ، فيحا عا
فاتبعػه، مشيع مغ يجرؼ كال يجرؼ أنو يجرؼ فيحا 
غافل فشبيػه، كمشيع مغ ال يجرؼ كيجرؼ أنو ال 
يجرؼ فيحا جاىل فعمسػه، كمشيع مغ ال يجرؼ كال 

 يجرؼ أنو ال يجرؼ فيحا شيصاف فاححركه.

األرض، كأف الجنيا أنت حيشسا تعمع أنظ السخمػؽ األكؿ، كأف هللا سبحانو كتعالى خمقظ لجشة عخضيا الدساكات ك 
ميسا امتجت في نطخ اآلخخة صفخ، ال قيسة ليا إشبلقًا، بل إف هللا سبحانو كتعالى أبى أف تكػف الجنيا مكافأة 

 ألحج، بل أف يكػف الحخماف مشيا عقابًا ألحج ىي أقل مغ أف تكػف مكافأة، أك أف تكػف حخمانًا. 
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 عمى الصخيق الرحيح لآلخخة: مغ نقل اىتساماتو مغ الجنيا إلى اآلخخة وضع قجمو

أييا األخػة، لسجخد أف تشقل اىتسامظ مغ الجنيا إلى اآلخخة، تكػف قج كضعت قجمظ عمى الصخيق الرحيح نحػ 
 اآلخخة.

أقػؿ لكع كمسة دقيقة ججًا: إف لع تشعكذ مقاييدظ بعج أف آمشت باآلخخة فإيسانظ باآلخخة ليذ صحيحًا، إف لع 
 ُفصخ اإلنداف عمييا قبل أف يعخؼ هللا. تشعكذ مقاييدظ، في مقاييذ

بالسشاسبة حيث ما قخأتع في قػلو تعالى: إف اإلنداف، اإلنداف جاءت معخفة بأؿ فتعشي اإلنداف قبل أف يعخؼ 
 هللا.

ُو اْلَخْيُخ َمُشػعًا * ِإالَّ  خُّ َجُدوعًا * َوِإَذا َمدَّ ُو الذَّ ْنَداَف ُخِمَق َىُمػعًا * ِإَذا َمدَّ   اْلُسَرمِّيَغ ﴾﴿ ِإفَّ اإلِْ
 ) سػرة السعارج (

ْنَداُف َضِعيفًا ﴾  ﴿ َوُخِمَق اإلِْ
 ) سػرة الشداء (

ْنَداُف َعُجػاًل ﴾  ﴿ َوَكاَف اإلِْ
 ) سػرة اإلسخاء (

حيث ما كردت كمسة اإلنداف معخفة بأؿ فتعشي اإلنداف قبل أف يعخؼ هللا، لكغ بعج أف يعخفو شيء آخخ، قبل أف 
باألخح، بعج أف يعخفو بفخح بالعصاء فالسقياس انعكذ، قبل أف يعخفو يخػ مغ الحكاء أف يدتغل جيػد يعخفو يفخح 

اآلخخيغ، بعج أف عخفو يربح في خجمة اآلخخيغ، قبل أف يعخفو يخػ أف الساؿ كل شيء، بعج أف يعخفو يخػ أف 
 الساؿ ليذ بذيء.

فاعمع عمع اليقيغ أف إيسانظ باآلخخة ليذ كامبًل يحتاج كمسة دقيقة: إف لع تشعكذ مقاييدظ بعج اإليساف باآلخخة 
 إلى إعادة نطخ.

 مغ آمغ باآلخخة يخى أف أعطع عسل عمى اإلشبلؽ تخبية األوالد:

البصػلة أف تشقل اىتساماتظ إلى اآلخخة، إذا نقمتيا إلى اآلخخة تكتذف كع ىي عطيسة تخبية األكالد، أنت حيشسا 
 كتعالى حيشسا قاؿ: تؤمغ باآلخخة كأف هللا سبحانو
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يَُّتُيْع ِبِإيَساف  َأْلَحْقَشا ِبِيْع  ﴿ َوالَِّحيَغ َآَمُشػا َواتََّبَعْتُيْع ُذرِّ
يََّتُيْع َوَما َأَلْتَشاُىْع ِمْغ َعَسِمِيْع ِمْغ َشْيء  ﴾  ُذرِّ

 ( 21) سػرة الصػر اآلية: 

إف آمشت باآلخخة تخػ أف تخبية األكالد أعطع عسل 
آمشت باآلخخة تخػ أف ابشظ امتجاد  عمى اإلشبلؽ، إف

لو، إف آمشت باآلخخة تخػ أف ابشظ كذريتو كمغ يأتي 
بعجه إلى يـػ القيامة كأعساليع الرالحة في 
يَُّتُيْع ِبِإيَساٍف  صحيفتظ، ﴿ َكالَِّحيَغ َآَمُشػا َكاتََّبَعْتُيْع ُذرِّ

يََّتُيْع َكَما َأَلْتَشاُىْع ِمْغ عَ  َسِمِيْع ِمْغ َشْيٍء ﴾.َأْلَحْقَشا ِبِيْع ُذرِّ

ىي البصػلة أف تؤمغ باآلخخة، البصػلة أف تعسل لآلخخة، البصػلة أف تشقل اىتساماتظ لآلخخة، البصػلة أف تعخؼ 
لساذا أنت في الجنيا ؟ أؼ لساذا أنت في الجنيا ؟ يقاؿ: مغ أجل أف تعسل، مغ أجل أف تعخؼ هللا، كمغ أجل أف 

غ إلى خمقو، لتكػف السعخفة، كاالنزباط، كاإلحداف ثسغ الجشة، ثسغ جشة تشزبط بسشيجو، كمغ أجل أف تحد
 عخضيا الدساكات كاألرض فييا:

 )) ما ال عيغ رأْت وال أذف سسعْت، وال خَصخ عمى قمِب َبَذْخ ((
]أخخجو البخارؼ كمدمع كالتخمحؼ عغ أبي ىخيخة [ 

مغ شعخ أف ابشو عبء عميو خدخه دوف أف يذعخ:

أف تؤمغ باآلخخة االبغ عبء، تتسشى أف تبتعج عشو، متعب ججًا، يحتاج إلى رعاية، إلى اىتساـ،  برخاحة مغ دكف 
 إلى تعميع، إلى تػجيو، إلى صبخ، إلى نفذ شػيل، إلى متابعة.

أنت في رحمة مع أصجقائظ، لػ أخحت معظ ابشظ معظ عبء، يجب أف تبلحطو أيغ ذىب ؟ ماذا فعل ؟ أك 
البيت أفزل، أكثخ اآلباء يذعخ أف ابشو عبء عميو، ييسمو، يكبخ االبغ يكتذف األب حقيقة تػجيو، لػ أبقيتو في 

تدحقو أنو خدخ ابشو، حيشسا تخكو الترق بأصجقائو، كاألب ال يعمع َمغ أصجقائو، عمسػه عادات، عمسػه أشياء 
شي خصأ، لو تفكيخ مغمػط، مشحخفة، عمسػه كمسات بحيئة، عمسػه أشياء ال تخضي هللا، فاألب يكتذف أف ابشو ما

 سمػؾ خصأ، يحاكؿ أف يرمحو يكػف فات األكاف.
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أنا ال أندى كمسة قاليا لشا أحج األخػة الكخاـ الجعاة، الحؼ تخرز بعمع القيادة: إف كل الرفات التي تتسشاىا مغ 
الرفات  ابشظ، مغ انزباط، مغ صجؽ، مغ أمانة، مغ نطافة، مغ عشاية بالسبلبذ، مغ عشاية باألغخاض كل

التي تتسشاىا بابشظ ُتغخس فيو مغ الدشة األكلى كحتى الدشة الدابعة، كقاؿ ىحا الجاعية: كبعج الدشة الدابعة 
 العػض بدبلمتظ.

 كيكػف معطع اآلباء في أكؿ حياتيع مشذغميغ عغ أكالدىع، تجج أبًا صالحًا لكغ لع يشتبو ليحه الحقائق. 

 الجنيا قبل اآلخخة بجعمو قخة عيغ لو:مغ أحدغ تخبية ابشو كافأه هللا في 

صجقػا أييا األخػة، كال أبالغ إف االبغ الرالح يجخل عمى قمب أبيو مغ الدخكر، مغ الخضا، مغ الدعادة، ما ال 
يػصف، بل إف االبغ الرالح لذجة خصػرة تخبية األكالد ما جعل هللا لظ أييا األب الرالح مكافأتظ باآلخخة ؛ 

 آلخخة، ما السكافأة في الجنيا ؟ يجعل هللا أكالدؾ قخة عيغ لظ، ىحا فحػػ قػلو تعالى:جعميا في الجنيا كا
يَّاِتَشا ُقخََّة َأْعُيغ  َواْجَعْمَشا ِلْمُستَِّقيَغ ِإَمامًا ﴾  ﴿ َربََّشا َىْب َلَشا ِمْغ َأْزَواِجَشا َوُذرِّ

 ) سػرة الفخقاف (

إال إذا آمشت باآلخخة، إال إذا رأيت ابشظ استسخارًا لظ، ككشت أقػؿ  كسقجمة دقيقة ججًا: لع تعخؼ قيسة تخبية األكالد
دائسًا: ُجبل اإلنداف عمى حّب كجػده، كعمى حّب سبلمة كجػده، كعمى حّب كساؿ كجػده، كعمى حّب استسخار 
ُذ كجػده، سبلمة كجػدؾ بإتباع تعميسات الرانع، صجقت كلع تكحب، ككشت أميشًا كلع تخغ، كشت رحيسًا كلع تق

 أعصيت كل ذؼ حق حقو، بإتباع تعميسات الرانع تدمع فقط، كلكغ بالعسل الرالح تدعج. 

 ﴿ َفَسْغ َكاَف َيْخُجػا ِلَقاَء َربِِّو َفْمَيْعَسْل َعَسبًل َصاِلحًا ﴾
 ( 110) سػرة الكيف اآلية: 

 أما استسخار كجػدؾ ؛ بتخبية أكالدؾ يدتسخ كجػدؾ.

ية، قرة قجيسة ججًا يسكغ مغ عذخيغ عامًا تػفي رحسو هللا تعالى، أقيع العداء لو وهللا ال أندى أحج خصباء بشي أم
بالجامع األمػؼ، كفي اليـػ الثالث مغ العداء، قاـ ابشو كألقى خصبة أمامشا، صجقػا أييا األخػة، دمعت عيشاؼ، 

 كبكيت، كقمت: إذًا ىحا الخصيب لع يست، االبغ استسخار. 
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سببو اإليساف باآلخخة و تخبية األوالد:استسخار وجػد اإلنداف 

بأعساؽ أعساؽ أعساقظ تحب أف تعير عسخًا شػيبًل، ىحه شبيعة اإلنداف، بل إف الحؼ يدعجؾ أنظ إذا عخفت هللا، 
كاستقست عمى أمخه كشت في الجشة إلى أبج اآلبجيغ، الحاجة لبلستسخار تتأتى مغ إيسانظ باآلخخة.

اآلف الحاجة إلى االستسخار تتأتى أيزًا مغ تخبية 
أكالدؾ، يعشي إنداف يتػفاه هللا عد كجل، لو أكالد 
صالحػف، مؤمشػف، شيبػف، ليع أعساؿ صالحة، 
يجىع في الخيخ شػيمة، كمسا رآه اإلنداف رحسة هللا 
عمى الػالج، ىحا األب ال ُيشدى ذكخه ما داـ ابشو 

عمى حّب استسخار  مدتقيسًا، فأنت حيشسا ُجبمت
كجػدؾ، استسخار الػجػد سببو أكاًل اإليساف باآلخخة، 

كثانيًا تخبية األكالد. 

أشقى الشاس مغ لع يكغ ابشو كسا يتسشى:

إذًا ال يسكغ أف نعخؼ قيسة تخبية األكالد إال إذا آمشا باآلخخة، ك إال إذا عمسشا أف ىحا االبغ أعسالو لظ، أفعالو 
 في صحيفتظ، عباداتو في صحيفتظ، ابشظ كابغ ابشظ كابغ ابغ ابشظ.الرارخة لظ، صجقاتو 

مخة كشت في مؤتسخ في أمخيكا فقاـ أحج الجعاة كقاؿ: إف لع تزسغ أف يكػف ابغ ابغ ابشظ مدمسًا في تمظ الببلد 
تخكيت جاء ال يشبغي أف تبقى فييا، أنا أعجبتشي ىحه الكمسة رددتيا كثيخًا، أقيع مؤتسخ لؤلشباء في دمذق، مغ دي

مئة شبيب لمذاـ لحزػر ىحا السؤتسخ، أحج األشباء زكج ابشتو في ىحه الفتخة، كدعاني إلى عقج القخاف، حزخت 
ىحا العقج كألقيت كمسة، دكف أف أشعخ ذكخت كمسة ىحا العالع، ألنو كميع مغ أمخيكا، قمت: إف لع تزسغ أف يكػف 

لببلد، وهللا بعج أف انتيت كمستي، كانتيى الحفل تقجـ مشي شبيب ابغ ابغ ابشظ مدمسًا ال يشبغي أف تبقى في ىحه ا
مقيع ىشاؾ، وهللا الجمعة عمى خجه، قمت خيخ إف شاء هللا ! قاؿ لي: ألع تقل أنت إف لع تزسغ أف يكػف ابغ ابغ 

 ابشظ قاؿ لي: أنا ابشي ليذ مدمسًا، ابشي الحؼ مغ صمبي ليذ مدمسًا.
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يا كاف كميشتػف: لػ بمغت مشربًا ككميشتػف، كثخة كأكناسيذ، كعمسًا كأنذتايغ، كلع فمحلظ كشت أقػؿ ليع ىشاؾ، كقت
يكغ ابشظ كسا تتسشى فأنت أشقى الشاس، دققػا في ىحه الكمسة، وهللا ما مغ كمسة أقػليا لكع إال نابعة مغ أعساقي، 

كسا تتسشى فأنت أشقى لػ بمغت أعمى مشرب، لػ جسعت أكبخ ثخكة، إف لع تزسغ، إف لع يكغ ابغ ابغ ابشظ 
الشاس ابحث عغ سعادتظ، ابحث عغ سبلمتظ، تخبية أكالدؾ، ال تقل لدت متفخغًا ىحا العحر ليذ عشج هللا مقبػاًل، 

 إف لع تزسغ أف يكػف ابغ ابغ ابشظ مدمسًا، أك لع يكغ ابشظ كسا تتسشى فأنت أشقى الشاس.
االبغ في صحيفتظ، زكاجو في صحيفتظ، أكالده في لحلظ اإليساف باآلخخة يعصيظ قيسة تخبية األكالد، ىحا 

 صحيفتظ، أكالده الرالحػف في صحيفتظ، أكالد أكالده الرالحيغ في صحيفتظ.

الشجاح األوؿ واألشػؿ أمجًا في حياة اإلنداف نجاحو في معخفة هللا:

جركس، شالسا آمغ بيا كل أييا األخػة، لكغ أريج أف أضع بيغ أيجيكع ىحه الحقيقة التي شالسا ذكختيا في جسيع ال
شيء في كياني: أنو ال يسكغ أف يكػف الشجاح جدئيًا نجاح جدئي ال يػجج، ال يدسى الشجاح نجاحًا إال إذا كاف 

 شسػليًا.
أؼ إنداف بخع في كدب الساؿ، كأكالده شخدكا عغ مشيج هللا، ليذ ناجحًا في حياتو، إنداف ذىب إلى بمج بعيج، 

داب تخبية أكالده ليذ ىحا نجاحًا، ىحه الفكخة أرددىا كثيخًا: ال يسكغ أف يكػف الشجاح كجاء بأمػاؿ شائمة عمى ح
 جدئيًا، ال يدسى الشجاح نجاحًا إال إذا كاف شسػليًا.

شبعًا بالشدبة إليظ أربعة نجاحات في محصات كبيخة، أكؿ نجاح، كأكبخ نجاح، كأعطع نجاح، كالشجاح األكؿ 
 ة هللا. كاألشػؿ أمجًا نجاحظ في معخف

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

 ] كرد في األثخ [

دقق: السخأة أحيانًا نجاحيا األكؿ كاألخيخ أف تخزؽ بدكج صالح، نقػؿ الدكاج في حق السخأة كل فرػؿ حياتيا، 
في عسمو، في دراساتو، اآلف كل أنػاع الشجاح تعج نجاحًا، إال أف الشجاح لكغ في حق الخجل بعس فرػؿ حياتو، 
األكؿ الحؼ ىػ أصل كل نجاح أف تعخؼ هللا.
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ترػر بيتًا، فيو بخاد، ثبلجة، غدالة، مكيف، مخكحة، فيو جسيع األجيدة مغ دكف استثشاء، لكغ ال يػجج فيو 
 كيخباء، كل ىحه األجيدة ال قيسة ليا.

كأف معخفة هللا كاحج، الدكاج صفخ، معخفة هللا مع الدكاج عذخة، معخفة هللا مع األكالد مئة، معخفة األكالد مع 
الشجاح بالعسل ألف، اسحب ىحا الػاحج ما بقي إال أصفار صفخ، لحلظ اآلية الجقيقة الجقيقة: 

ْنَيا َوُىْع َيْحَدُبػَف َأنَُّيْع ُيْحِدُشػَف ُصْشعًا ﴾﴿ ُقْل َىْل ُنَشبُِّئُكْع ِباأْلَْخَدِخيَغ َأْعَسااًل * الَِّحيَغ  َضلَّ َسْعُيُيْع ِفي اْلَحَياِة الجُّ
 ) سػرة الكيف (

التقديسات في األرض ال تعج و ال تحرى لكغ ىحه التقديسات عشج هللا اثشاف فقط ىي: 

 يًا ألنو:إذًا أكؿ نقصة في ىحا المقاء الصيب: إذا آمشت باليـػ اآلخخ إيسانًا حقيق
َخاِط َلَشاِكُبػَف ﴾ ﴿ َوِإفَّ الَِّحيَغ اَل ُيْؤِمُشػَف ِباآْلَِخَخِة َعِغ الرِّ

 ) سػرة السؤمشػف (

سآتيكع بآية دقيقة ججًا في ىحا السػضػع، أرأيت إلى ىؤالء الشاس ؟ ال في بمجنا في العالع العخبي، بل في العالع 
ستة آالؼ مميػف ؟ كع تقديع أرضي ليع ؟ اآلف في دكؿ الذساؿ اإلسبلمي، بل في القارات الخسذ، أرأيت إلى 

% 80% مغ ثخكات األرض، كدكؿ الجشػب 80% مغ سكاف األرض، كيسمكػف 20كدكؿ الجشػب، دكؿ الذساؿ 
% مغ ثخكات األرض، دكؿ الذساؿ كدكؿ الجشػب، العخؽ األصفخ، العخؽ األبيس، 20مغ دكؿ األرض يسمكػف 
، كالداميػف، األغشياء كالفقخاء، األقػياء كالزعفاء، السدتِغمػف كالسدَتغمػف، ىشاؾ تقديسات العخؽ األسسخ، اآلريػف 

ال تعج كال تحرى، كل ىحه التقديسات عشج هللا باشمة، عشج هللا تقديساف اثشاف.

ػ اإلنداف الحي عخؼ هللا فانزبط بسشيجو و سعج: 1

انزبط بسشيجو، كأحدغ إلى خمقو، فدمع، كسعج في الجنيا بالجليل: التقديع األكؿ اإلنداف الحؼ عخؼ هللا، ف
 كاآلخخة.
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 ػ اإلنداف الحي غفل عغ هللا وتفمت مغ مشيجو وشقي: 2

 

 البذخ عشج هللا عد كجل نػعاف فقط
 اإلنداف الحؼ غفل عغ هللا كتفمت مغ مشيجو كأساء إلى خمقو فيمظ كشقي في الجنيا كاآلخخة. 

 يكػنػا مع األقػياء أو مع األنبياء:البذخ جسيعًا إما أف 

 لغ تجج نسػذجًا ثالثًا في القخآف، دقق:
َؽ ِباْلُحْدَشى ﴾  ﴿ َفَأمَّا َمْغ َأْعَصى َواتََّقى * َوَصجَّ

 ) سػرة الميل (

 لحكسة بالغة التختيب معكػس 

َؽ ِباْلُحْدَشى ﴾  ﴿ َوَصجَّ
 أؼ بالجشة. 

 ﴿ ِلمَِّحيَغ َأْحَدُشػا اْلُحْدَشى ﴾
 ( 26سػرة يػنذ اآلية: ) 
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الجشة يعشي، صجؽ أنو مخمػؽ لمجشة، يبشى عمى ىحا الترجيق اتقى أف يعري هللا، استقاـ، يبشى عمى ىحه 
االستقامة بشى حياتو عمى العصاء، ثبلث كمسات، صجؽ أنو مخمػؽ لمجشة اتقى أف يعري هللا، بشى حياتو عمى 

 العصاء، الشسػذج اآلخخ: 

ِخَل ﴾﴿ َوَأمَّا َمْغ بَ 
 ( 8) سػرة الميل اآلية: 

بشى حياتو عمى األخح، ألنو استغشى عغ شاعة هللا، كألنو كحب بالجشة نسػذجيغ، صجؽ بالحدشى، اتقى أف 
يعري هللا، بشى حياتو عمى العصاء، كحب بالحدشى استغشى عغ شاعة هللا، بشى حياتو عمى األخح.

أك مع األنبياء، األنبياء ممكػا القمػب، األقػياء ممكػا الخقاب،  لحلظ البذخ جسيعًا إما أف يكػنػا مع األقػياء،
األنبياء أعصػا كلع يأخحكا، األقػياء أخحكا كلع يعصػا األنبياء عاشػا لمشاس، األقػياء عاش الشاس ليع. 

مغ آمغ بالجنيا ليذ بحاجة أصبًل إلى أوالد: 

د في اإلسبلـ، كشأنيا الكبيخ، كعصاءىا العطيع إال إذا آمشا لحلظ أييا األخػة، ال يسكغ أف نفيع قيسة تخبية األكال
 باآلخخة، أما إذا آمشا بالجنيا صجقػا كال أبالغ لدت بحاجة أصبًل إلى األكالد.

لي قخيب مقيع بأمخيكا، فداره أخػه، إلى جانب بيت 
أخيو بيت إلنداف أمخيكي بعج حيغ قامػا بديارة لو، 

ألنو رأػ ثيابًا صغيخة فدألو الزيف كع كلج عشجؾ ؟ 
أثشاء الشذخ قاؿ لو: ما عشجؼ أكالد عشجؼ كبلب أنا، 

 الثياب الرغيخة ثياب كبلب.
إذا اإلنداف كحب بالحدشى ما في داعي إشبلقًا يشجب 
أكالدًا، عبء، في حاالت بالعالع الغخبي مخيفة ججًا، 
ألنو أـ تخكت أكالدىا حتى ماتػا في البيت، فإذا 

 يا االبغ عبء، ال داعي إشبلقًا يكػف عشجه كلج.إنداف آمغ بالجن
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 أما مغ لػاـز اإليساف باآلخخة أف ىحا االبغ يحقق استسخار كجػدؾ، أف ىحا االبغ تدعج بو في الجنيا كاآلخخة.
في صحابي جميل لو ابغ رائع، جسيل ججًا، فسغ شجة تعمقو بو كاف يزعو عمى كتفو كيسذي، فإذا جمذ أماـ 
رسػؿ هللا ابشو عمى أكتافو، الشبي لصيف مع أصحابو ججًا داعبو مخة، قاؿ لو: يا فبلف أتحبو ؟ قاؿ لو: أحبظ هللا 

لو: مات ابشو، فاستجعاه كعداه، كقاؿ لو: يا فبلف  كسا أحبو، بعج أياـ افتقج الشبي ىحا الرحابي، سأؿ عشو فقيل
أتحب أف تستع بو عسخؾ أؼ يبلزمظ حتى السػت كطمظ ؟ ابغ بار، خادـ مصيع، محب، معػاف، في حاالت 

 نادرة، ابشو معظ عمى شػؿ، حتى آخخ لحطة بحياتو. 

 :مغ مات ابشو في حياتو و كاف إندانًا صالحًا سبقو إلى الجشة وفتح لو أبػابيا

بالسشاسبة حجثشا أحج األخػة السقيع بفخندا، أنو جاءت امخأة إلى مخكد إسبلمي امخأة فخندية، كمعيا ابشتيا، قاؿ: 
مسكغ تقشعػىا باإلسبلـ كي تدمع ؟ ىع سألػىا كأنت ؟ قالت: ال أنا ال أريج أف أسمع، فقط ابشتي، شمب عجيب إذا 

الدبب ؟ قاؿ: ألف ليا جيخاف مدمسيغ تخػ بأـ عيشيا كيف أف  قانعة باإلسبلـ، قالت: ال أنا أريج أف أسمع، ما
 البشات يعتشيغ بأميع عشاية تفػؽ حج الخياؿ، ما امتج بيا العسخ، فتسشت أف تكػف ابتيا مثل بشات ىؤالء السدمسيغ.

ة، قاؿ لو: فقاؿ لو: أتحب أف تستع بو عسخؾ، أك أف يدبقظ إلى الجشة، فأؼ أبػابيا فتحيا لظ ؟ قاؿ لو: بل الثاني
 ىي لظ.

 حتى إنداف لػ مات ابشو في حياتو ككاف إندانًا صالحًا، ىحا االبغ يدبقو إلى الجشة كسيفتح ألبيو أبػاب الجشة. 

 االبغ في ضػء اإليساف باآلخخة أكبخ سبب لدعادة األب:

االبغ في ضػء اإليساف باآلخخة شيء ثسيغ ججًا، 
لدعادة االبغ في ضػء اإليساف باآلخخة أكبخ سبب 

 .األب 
األب في ضػء اإليساف باآلخخة يجسع لظ أكبخ عسل 
صالح، كل أعسالو في صحيفتظ، كل التدامو في 
صحيفتظ، كل صجقاتو في صحيفتظ، أنت الحؼ 

 ربيتو.
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 حتى إف فقياء األحشاؼ ليع رأؼ عجيب، حجة البجؿ مغ شخكشيا الػصية ألف هللا عد كجل يقػؿ: 
ْندَ   اِف ِإالَّ َما َسَعى ﴾﴿ َوَأْف َلْيَذ ِلئْلِ

 ) سػرة الشجع (

فإذا شخز ما كتب كصية بحجة البجؿ ما سعى ليحه الحجة، ال بج مغ كصية إال أنيع استثشػا االبغ فقط، إذا 
ابغ حّج عغ أبيو حجة بجؿ مغ دكف كصية مقبػلة لؤلب، ألف األب رباه تخبية صحيحة، كلػال أنو رباه تخبية 

البجؿ، فاالبغ لو شأف كبيخ، لكغ في ضػء اإليساف باآلخخة، أما في ضػء اإليساف صحيحة لسا حّج عشو حجة 
بالجنيا يخبي اإلنداف كبلبًا أفزل لو، بيغ أف تخبي ابشًا، يكػف امتجادًا لظ، يحفع اسسظ، يجعػ الشاس لظ مغ 

 ربيتو يتدكج، يشجب أكالدًا، لظ أحفاد.

حفيجًا، ثبلثة عذخ كاحجًا شبيب مشيع، كثبلثة عذخ كاحجًا  38 وهللا قاؿ لي عالع مغ عمساء القخآف: أنا عشجؼ
 حافطػف لكتاب هللا، ىحا زكاج.

فإما أف تخبي األكالد تبتغي بيع كجو هللا كالجار اآلخخة، كإما أنظ إذا ابتعجت عغ اإليساف باآلخخة شيء متعب، 
 كعبء.

 الشجاح شسػلي و ليذ جدئيًا أوؿ محصاتو:

أييا األخػة، بقي شيء: التخبية، ىشاؾ تخبية إيسانية، ىشاؾ تخبية أخبلقية، ىشاؾ تخبية نفدية، ىشاؾ تخبية 
 اجتساعية، ىشاؾ تخبية جدسية، ىشاؾ تخبية عمسية، ىشاؾ تخبية جشدية. 

 ػ أف تعخؼ هللا: 1

حصة بالشجاح الذسػلي أف تعخؼ كسا قمت لكع قبل قميل: الشجاح ال يكػف جدئيًا يكػف شسػليًا، كبجأت بأف أكؿ م
 هللا.
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 ػ أف تكػف عمى عبلقة شيبة ججًا باألسخة بجوائخىا الزيقة ودوائخىا الػاسعة: 2

السحصة الثانية أف تكػف عمى عبلقة شيبة ججًا بدكجتظ، كأكالدؾ، كالجكائخ االجتساعية التي تمي ىحه الجائخة، يعشي 
كخاالتظ، أؼ أف تكػف عبلقتظ باألسخة بجكائخىا الزيقة، كدكائخىا  بدكجتظ كأكالدؾ، كإخػتظ كأخػاتظ، كعساتظ

 الػاسعة، ىحه السحصة الثانية.

 ػ أف تكػف متقشًا لعسمظ و مشزبصًا بو: 3

 الثالثة بعسمظ، متقغ لعسمظ، مشزبط، متفػؽ، شػرت عسمظ، دخمو جيج.

 ػ أف تعتشي برحتظ: 4

 الخابعة برحتظ.

 حكسة ىي بيشظ كبيغ هللا. نريحة أكؿ عبلقة يجب أف تكػف م

 ﴿ َفاتَُّقػا َّللاََّ َوَأْصِمُحػا َذاَت َبْيِشُكْع ﴾
 (  1) سػرة األنفاؿ اآلية: 

 ﴿ َذاَت َبْيِشُكْع ﴾
 أؼ العبلقة ما بيشظ كبيغ هللا، ىحا أكؿ معشى ك 

 ﴿ َذاَت َبْيِشُكْع ﴾
 عبلقتظ مع مغ حػلظ، ىحه الثانية ك

 ﴿ َذاَت َبْيِشُكْع ﴾
أف ترمح أؼ عبلقة بيغ اثشيغ، بيشظ كبيغ هللا أكؿ محصة، بيشظ كبيغ أىمظ بالجكائخ الستتابعة، عبلقة ثانية، أؼ 
عبلقة بيغ كل شخريغ ىحه الجائخة الثالثة، فاألربع محصات األساسية في نجاحظ عبلقتظ با أكاًل، كعبلقتظ 

 برحتظ رابعًا. بأىمظ كأكالدؾ ثانيًا، كعبلقتظ بعسمظ ثالثًا، كعبلقتظ 
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لغ يشجح أي إنداف بتخبية ابشو إال إذا كانت التخبية شاممة:

اآلف: حتى تخبية األكالد قج يشجح في الذيادة العامة لكغ ال يرمي، إذًا لع تشجح في تخبيتو، قج يكػف متفػقًا كذكيًا 
ة، لع تشجح في تخبيتو، قج يكػف لكغ ليذ أخبلقيًا، لع تشجح في تخبيتو، قج يكػف أخبلقيًا لكغ مقرخ في الجراس

 أخبلقيًا كمتفػقًا لكغ ىشجامو سيء ججًا كعشايتو بجدسو سيئة ججًا، إذًا لع تشجح في تخبيتو.
كسا أنظ أف تحخص عمى نجاحظ في كل السحصات األساسية يجب أف أؤكج لظ أنو لغ تشجح بتخبية ابشظ إال إذا 

 كانت التخبية شاممة.

غحية ابشو التغحية اإليسانية:عمى كل إنداف أف ييتع بت

العشاكيغ الكبخػ التي سػؼ نأخحىا بجءًا مغ الجرس القادـ ىي التخبية اإليسانية.
 )) كفى بالسخء ِإثسا أف ُيَزيِّع َمغ يقػُت ((

 ]أخخجو مدمع كأبػ داكد عغ عبج هللا بغ عسخك بغ العاص [

ىػ يصعسو، كيدقيو، كيكدػه، كييتع برحتو، 
ما اىتع بإيسانو ما اىتع بأعسالو كدراستو، لكغ 

 الرالحة، ما اىتع بعباداتو، فأنت بحق ىحا االبغ آثع.

 )) كفى بالسخء ِإثسا أف ُيَزيِّع َمغ يقػُت ((
يرفو الشبي بأنو يصعسو، كيدقيو، كيكدػه، كيعتشي 
برحتو، كبجراستو، لكغ ما انتبو لربلتو، ما انتبو 

إلى أف أنكخ لعقيجتو، لو صجيق ممحج، فاستغخؽ معو 
الجيغ كمو وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ أحيانًا يأتيشي أب 

يذكػ أف ابشو ليذ مؤمشًا إشبلقًا يكاد يتقصع قمبو حتى في أب جاءني مخة، كقاؿ لي: ابشي تخؾ ديشو إلى ديغ 
 آخخ، يكاد يسػت األب مغ األلع.

)) كفى بالسخء ِإثسا أف ُيَزيِّع َمغ يقػُت ((
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تخبي ابشظ التخبية اإليسانية أكاًل، أدبػا أكالدكع كىحبػىع فإنيع خمقػا لدمغ غيخ زمشكع، أدبػا فكخ إف أردت أف 
 أكالدكع عمى محبة نبيكع.

كعاء الساء بالديارة تعخفػنو ؟ كعاء ماء، لو فتحة مغ األعمى، لو صشبػر مغ األسفل، الحؼ تزعو مغ األعمى 
اتو فقط كمسا تحخؾ يحكي اسع مسثل، اسع العب كخة، أيغ تأخحه مغ الرشبػر، إذا الذاشة ىي مرجر معمػم

الرحابة ؟ ما تمقى ىحه التغحية، ما تمقى تغحية إيسانية، فبيغ أف تيتع بأشخاص ليذ ليع كزف في الحياة إشبلقًا، 
يخة، فإذا أنت ىحا الػعاء الساء ما غحيتو تغحية إسبلمية، قخآف، صحابة، تابعيغ، تغحػ بالكخة فقط، األشياء األخ

 فالسذكمة كبيخة ججًا، يجب أف تيتع بتغحيتو التغحية اإليسانية، ىحا أكؿ شيء. 

عمى كل إنداف أف يخبي ابشو تخبية كاممة مغ جسيع الجػانب:

عشجنا التخبية األخبلقية، في صجؽ، في أمانة، في أدب، في تػاضع، في حياء، في خجل.
 سسو، وال تدتدب لو (()) فبل تسر أمامو، وال تجمذ قبمو، وال تجعو با

 ]أخخجو الصبخاني عغ عائذة أـ السؤمشيغ [

ال تعسل عسبًل تجفع الشاس إلى أف يدبػا أباؾ، انطخ إلى األدب الشبػؼ.

 )) فبل تسر أمامو، وال تجمذ قبمو، وال تجعو باسسو، وال تدتدب لو ((
الغزب الحمع، التؤدة، التخيث، التحقق، ىحه ىشاؾ تخبية إيسانية، تخبية أخبلقية، ىشاؾ تخبية نفدية، الربخ، عجـ 

كميا تخبية نفدية.

، أف تعتحر، أف تتػاضع، أف تكػف متعاكنًا، ىحه تخبية اجتساعية. التخبية االجتساعية: أف تدمع، أف تحتـخ
 التخبية الجدسية: أف يكػف أكمظ مشتطع، أف يكػف لظ ىػايات رياضية لتقػية جدسظ.

، دراستو، متفػؽ باختراصو.التخبية العمسية: التحريل

التخبية الجشدية: أحيانًا أب يشحخج حخجًا ال حجكد لو، إذا قاؿ لو ابشو: أنا بابا مغ أيغ جئت ؟ في أجػبة دقيقة 
ججًا، لصيفة ججًا، ادرسيا، ال تحخج ىحا الدؤاؿ مغ حقو، يزخبو، عيب ىحا الدؤاؿ، فأعصاه اىتسامًا أكبخ، ما عاد 

 لدؤاؿ، لسا أنت قسعتو ؟عشجه سؤاؿ إال ىحا ا
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ىشاؾ تخبية جشدية، تخبية عمسية، تخبية جدسية، تخبية اجتساعية، تخبية نفدية، كتخبية أخبلقية، كتخبية إيسانية.
 ىحه السػضػعات التي ربسا كانت محاكر لمجركس القادمة. 

والحسج  رب العالسيغ 
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الفرل الثاني : التخبية اإليسانية و الخمقية

 ( : التخبية اإليسانية3-1الجرس )

العبلقة الػثيقة بيغ اإليساف ك الخمق( : 3-2الجرس )

 الكحب –القجكة قبل الجعػة ( : 3-3الجرس )
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( : التخبية اإليسانية3-1الجرس )

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
 كالػىع إلى أنػار السعخفة كالعمع، كمغ كحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات.

 أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس الثالث مغ دركس تخبية األكالد في اإلسبلـ كمع التخبية اإليسانية. 

ابشظ امتجاد لظ فيػ أولى الشاس في أف يعخؼ حقيقة ىحا الجيغ:

 أييا األخػة، هللا هلالج لج يقػؿ:
ـَ ِديشًا ﴾﴿  ْسبَل اْلَيْػـَ َأْكَسْمُت َلُكْع ِديَشُكْع َوَأْتَسْسُت َعَمْيُكْع ِنْعَسِتي َوَرِضيُت َلُكُع اإلِْ

 ( 3) سػرة السائجة اآلية: 

ىحه اآلية تؤكج أف عجد القزايا التي عالجيا الجيغ تاـ عجدًا، كأف شخيقة السعالجة كاممة نػعًا، فالتساـ عجدؼ، 
كالكساؿ نػعي 

ـَ ِديشًا ﴾ ْسبَل  ﴿ اْلَيْػـَ َأْكَسْمُت َلُكْع ِديَشُكْع َوَأْتَسْسُت َعَمْيُكْع ِنْعَسِتي َوَرِضيُت َلُكُع اإلِْ
لحلظ أكلى الشاس أف يعخؼ حقيقة ىحا الجيغ ابشظ، ألنو امتجاد لظ، ألنظ تدعج إذا سعج، كتذقى إذا شقي، ألف 

ؾ، كأنت قجره.ارتباط ابشظ بظ ارتباشًا لريقًا ججًا، ىػ قجر 

مغ ىشا كاف الشجاح في تخبية األكالد مدعجًا، كقج أكجت آية كخيسة ىحا السعشى حيشسا قاؿ هللا عد كجل: 

يَّاِتَشا ُقخََّة َأْعُيغ  َواْجَعْمَشا ِلْمُستَِّقيَغ ِإَمامًا ﴾ ﴿ َربََّشا َىْب َلَشا ِمْغ َأْزَواِجَشا َوُذرِّ
) سػرة الفخقاف ( 
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 مدؤولية كبيخة:األبػة 

الذيء الحؼ يتفصخ لو قمب اإلنداف أف األب الحؼ 
أنيصت بو ىحه السيسة السقجسة، تخبية أكالده، تعخيفيع 
بيحا الجيغ، تعخيفيع باركاف اإليساف، تعخيفيع بأركاف 
اإلسبلـ، تعخيفيع بدشة الشبي العجناف، تعخيفيع 
باألحكاـ الذخعية، األب نفدو ليذ في مدتػػ ىحه 

 عػة، فاقج الذيء ال يعصيو.الج
كأنا أرػ كلخبخات مجيجة، كلحقائق دقيقة، أف معطع 
أخصاء األكالد سببيا أخصاء اآلباء كاألميات، الصفل 
كالعجيشة، الصفل كائغ بخؼء، إف كحبت أمامو عمستو الكحب، كإف أىسمت الربلة أمامو عمستو التياكف بالربلة، 

و ىحا الكبلـ، كأنا أعدك معطع أخصاء الصبلب في السجارس إلى السعمسيغ، كإف تكمست كمسة قاسية أك بحيئة عمست
 كمعطع أخصاء األبشاء في البيػت إلى اآلباء كاألميات.

قبل أف تغزب، كقبل أف تدتذيط غزبًا، كقبل أف تزصخب، كقبل أف ترب جاـ غزبظ عمى ابشظ انتبو قج 
 تكػف أنت الدبب.

 لية كبيخة، األب قائج، األب قجكة، األب أسػة، األب معمع، األب قبمة أكالده.فمحلظ الحقيقة األكلى: األبػة مدؤك 
 فمحلظ حيشسا يكػف األكالد عمى غيخ ما يشبغي يتسدؽ قمب األب، كأحيانًا نقػؿ لؤلب ك الت ساعة مشجـ. 

 بصػلة اإلنداف أف ييتع بابشو و يعمع كل شيء عشو:

بيا معطع اآلباء، حيشسا ال يكػف أكالدىع كسا يتسشػف، يقػؿ لظ: ىحا أييا األخػة، أريج أف أؤكج عمى نقصة يتحرع 
سيجنا نػح، ىحه مغالصة كبيخة ججًا، سيجنا نػح نبي كخيع، حيشسا تبحؿ كل جيجؾ، ككل شاقتظ، ككل كقتظ، ككل 

ة حالة مثميا، خبختظ لتخبية ابشظ، ثع يكػف لو اختيار آخخ، في ىحه الحالة الشادرة التي ال تػجج في السئة ألف حال
في ىحه الحالة الشادرة أنت معحكر، لكغ ما قجـ عمسًا، كال قجـ تػجييًا صحيحًا، كال قجـ لو قجكة، كال قجـ لو 

 نريحة، كال سأؿ عغ أصجقائو.
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إخػتشا الكخاـ، ىل ترجقػف أف األب، كاألـ، 
كالسجرس، كاألخػة الكبار كاألخػات الكبيخات، كشيخ 

 يديج عغ أربعيغ بالسئة، كأف الجامع، كميع تأثيخىع ال
%، فسا لع تعخؼ مغ ىػ 60الرجيق الديئ تأثيخه 

صجيق ابشظ، كمغ ىي صجيقة ابشتظ، إنظ تسذي في 
متاىة، أخصخ كائغ لو تأثيخ عمى ابشظ صجيق 
الدػء، اآلباء السػفقػف يدألػف بجقة ما بعجىا دقة 
عغ أصجقاء أكالدىع، كاألميات السػفقات يدألغ بجقة 

 عغ صجيقات بشاتيع. بالغة
 سيجنا نػح ىحه حالة خاصة، حالة نادرة ججًا، إنداف يبحؿ قرارػ ما يدتصيع كىحا االبغ لو اختيار خاص.

 فيسا يدسى في عمـػ أصػؿ الفقو السفيـػ السعاكذ، قاؿ تعالى:
اراً   ﴾ ﴿ ِإنََّظ ِإْف َتَحْرُىْع ُيِزمُّػا ِعَباَدَؾ َواَل َيِمُجوا ِإالَّ َفاِجخًا َكفَّ

 ) سػرة نػح ( 

السعشى السعاكذ ىؤالء السؤمشػف ماذا يمجكف ؟ مؤمشًا تقيًا، الذيء الصبيعي بيت نطيف، ما في كمسة نابية، تؤدػ 
الرمػات بأكقاتيا، األب رحيع، كرع، يقيع الربلة الدكجة محجبة، ممييات ال يػجج، معرية ال يػجج، بيت 

الكساؿ، تأتي صجيقات األـ مشزبصات، مبارؾ، في ركحانية، في مجالذ عمع، يأتي أصجقاء األب قسة في 
محجبات، ىحا البيت الصاىخ ماذا تتػقع أف يشجب ؟ أبشاء مؤمشيغ، اعتقج أييا األب أف معطع أغبلط ابشظ مشظ، 
إما مغ سيػؾ عغ تػجييو، أك أنظ لع تكغ قجكة لو كال أسػة لو، كالبصػلة أف تيتع بابشظ، كتعمست في الجامعة أف 

 ببيا السجرس، كأقيذ عمى ىحا كمعطع أخصاء األبشاء سببيا األب، أك األـ. معطع أخصاء الصبلب س

 لغ يدعج اإلنداف إال إذا كاف ابشو كسا يتسشى فعميشا االعتشاء بأبشائشا:

إخػانا الكخاـ مخة مػقع البي بي سي باالنتخنيت عخض بخنامج التحخش بالرغار مخة فتحتو متػقع صفحة 
صفحة ىحا البخنامج، اعتخافات مغ أشفاؿ مغ تحخش بيع، معطع الستحخشيغ أقخباؤىع، في  180صفحتيغ، حػالي 

، معطع ىحه الحاالت سببيا غفمة اآلباء ندىة، األب غافل، كاألـ غافمة، كاألكالد في البدتاف، أك في أماكغ معيشة
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كاألميات كالتحخش بالرغار لو مزاعفات خصيخة ججًا، كمعطع انحخافات الذباب الجشدية عشج الكبخ سببيا 
 تحخش في الرغخ، الكبلـ شػيل.

 لكغ أييا األخػة، وهللا، وهللا، ثع وهللا، ثع وهللا لغ تدعج إال إذا كاف ابشظ كسا تتسشى.
اؿ لي: وهللا إذا ُدىذ ابشي ألقيسغ مػلجًا فخحًا بسػتو، مغ شجة الببلء، ىشاؾ كلج يعّج أكبخ مدعج حجثشي أب، ق

 لػالجيو، كىشاؾ كلج يعّج أكبخ سبب لذقاء كالجيو، كالحؼ تدرعو تحرجه.
ساف ؟ يعشي أحيانًا األب يدأؿ ابشو صمى ؟ شيء رائع ججًا، ال يكفي الربلة، عمستو اإليساف ؟ عمستو أركاف اإلي

جمدت معو ؟ كمفت إندانًا يعمسو ؟ ألحقتو بسعيج شخعي ؟ يعشي متى يمحق األب ابشو بسعيج شخعي ؟ ىحه 
مأساة، إذا كانت عبلماتو قميمة عمى الذخيعة، أما إذا كاف متفػقًا، عمى الصب، ال يقبل أب مغ ىؤالء السدمسيغ 

 حقو بالتعميع الذخعي.الحيغ يتحدخكف عمى ضياع الجيغ إف كاف ابشو متفػقًا أف يم
التقيت مع أب عاقل ججًا، قاؿ لي: ابشي األكؿ عمى محافطة بأكسميا، أكبخ محافطة في الذساؿ، قاؿ لي: ألنو 
األكؿ اختخت لو كمية الذخيعة: فعاتبو أقخباؤه، ىحا مكانو الصبيعي بالصب، قاؿ كمسة مؤلسة ججًا، قاؿ: وهللا لػ 

ع في الجامعة، ألنو متفػؽ في ذكائو اختخت لو كمية الذخيعة فمعل هللا كاف ضعيف الحكاء الختخت لو أؼ فخ 
 يدعجني بو داعية كبيخًا. 

 عمى كل أب و أـ أف يحخصا عمى تعميع أبشائيع ليكػنػا مغ أعبلـ األمة:

عشجنا شيء مؤلع بحياتشا، األذكياء، شب دمذق، أقل ذكاء، شب حمب، أقل ذكاء، صيجلة، أقل ىشجسة، أقل 
تية، ىؤالء الحيغ بقػا لمذخيعة مغ ىع ؟ في الجرجة الجنيا، ال تجج لسعة بالجعاة، ذكاء، سخعة بجيية، قػة معمػما

حجة، شبلقة لداف، باألساس ىؤالء مغ الجرجة العاشخة، أيغ ىؤالء اآلباء الغيػركف عمى الجيغ ؟ أؼ صعب تفخز 
ألمة، يجب أف تقػؿ ابشي معو بػرد، لكغ حيشسا يكػف ابشًا مغ أبشائظ الستفػقيغ األذكياء ليكػف عمسًا مغ أعبلـ ا

 اإلنداف في الجعػة إلى هللا كييتجؼ بو السبلييغ السسميشة كل ىؤالء الحيغ اىتجكا بيجؼ آبائيع في صحيفة اآلباء.
يََّتُيْع وَ  يَُّتُيْع ِبِإيَساف  َأْلَحْقَشا ِبِيْع ُذرِّ  َما َأَلْتَشاُىْع ِمْغ َعَسِمِيْع ِمْغ َشْيء  ﴾﴿ َوالَِّحيَغ َآَمُشػا َواتََّبَعْتُيْع ُذرِّ

 ( 21) سػرة الصػر اآلية: 

يا أخػاف: األب يفػتو أشياء كثيخة، األب العاقل الحؼ فاتو في حياتو شيء يدتكسمو في أكالده، السبلحع إذا أب 
 غيخ متعمع، أك أـ غيخ متعمسة يحخصاف حخصًا ال حجكد لو عمى تعميع أبشائيع. 
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اقل الحي فاتو شيء في حياتو أف يدتجركو في أوالده:األب الع

 أنت أييا األب ما داـ ابشظ استسخارًا لظ أؼ شيء فاتظ في حياتظ يسكغ أف تدتجركو عغ شخيق ابشظ.
وهللا في بمج عخبي، جامعة مغ أرقى الجامعات، أنا زرتيا، جمدت بيا يػمًا بأكسمو، اشمعت عمى كمياتيا، كعمى 

ابخىا، كعمى قاعات الكػمبيػتخ، ك تدتقبل الصبلب كالصالبات، كالصالبات محجبات، ُصعقت قاعاتيا، كعمى مخ
حيشسا عمست أف الحؼ أسديا ليذ متعمسًا، مغ شجة ألسو أراد أف يعػض عغ تقريخه في الثقافة بتعميع أبشاء 

 األمة.
سشػات، عاد إلى قخيتو حجثشي أحج عمساء دمذق عغ رجل في صعيج مرخ، أرسل ابشو إلى األزىخ كبعج خسذ 

في الرعيج خصيب السدجج، كخصب أكؿ خصبة أماـ أبيو كاد األب يسػت مغ البكاء، ككل الشاس تػىسػا أف ىحا 
البكاء ىػ فخح بأف ابشو أصبح عالسًا لكغ الحقيقة ليدت كحلظ، ىحا البكاء كاف مغ شجة األلع، تأسفًا عمى أنو 

ة، ما كاف مشو في اليـػ التالي إال أف ركب دابتو كاتجو إلى القاىخة سش 55عاش عسخه جاىبًل عسخ ىحا اإلنداف 
كالسدافة تقتخب مغ ألف كع، تحتاج إلى شيخ، كصل إلى القاىخة، سأؿ أيغ األزعخ ؟ كيف أزعخ ؟ ىحا مكاف 
يغ، ثع تعمع، قاؿ لو: األزىخ، ال يعخؼ اسع ىحه الجامعة، كالتحق، كتعمع القخاءة كالكتابة في الخامدة ك الخسد

 تعمع القخآف كعاش حتى الدادسة ك التدعيغ، كما مات إال شيخ األزىخ. 

التخبية اإليسانية أف تخبط ابشظ بأصػؿ الجيغ و بسشيج رسػؿ هللا:

إف القخار الحؼ يتخحه اإلنداف في شأف مريخه قمسا تشقزو األياـ، ال تقل أنا بالخسديغ، ال، العمع كساـ شخؼ 
 لظ، كلػ كشت بالدتيغ.

 جاءتشا دكرات مغ ببلد متعجدة، وهللا في شبلب بالثسانيغ جاؤكا إلى الذاـ مغ ببلد متعجدة.
تخؾ إنداف أمػااًل شائمة، لكشو أىسل أكالده، تخؾ ليع أمػااًل ال تأكميا الشيخاف بعج أياـ رأػ صجيق الستػفى ابغ 

حخفيًا(، قاؿ لو: ذاىب أسكخ عمى ركح الستػفى، قاؿ لو: إلى أيغ أنت ذاىب ؟ )أنا مزصخ أركؼ لكع كبلمو 
أبي، ىحه الشتيجة، ىحه األمػاؿ التي جسعيا األب بكجه كعخؽ جبيشو سػؼ تشفق في السعاصي كاآلثاـ.
أنجـ الشاس الحؼ مغ دخل بسالو الشار، تخؾ ىحا الساؿ ألكالد جيمة، مشحخفيغ، شارديغ عغ هللا عد كجل.

، ابغ صاحب الذخكة ذىب إلى القاىخة سأؿ صجيق لي ىشاؾ، قاؿ لو: شخكة عسبلقة في الذاـ ليا فخع في مرخ
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أيغ قبخ دمحم ؟ بالزبط، قبخ دمحم ! ضغ أف الشبي عميو الربلة كالدبلـ مجفػف بالقاىخة، ىل ىشاؾ جيل أشج خديًا 
 مغ ىحا الجيل ؟ ابشظ امتجادؾ.

التخبية اإليسانية أييا األخػة، أف تخبط ابشظ بأصػؿ 
ف اإليساف، بأركاف اإلسبلـ، بحقائق الجيغ، بأركا

الشبػات، بسشيج رسػؿ هللا، بتفديخ القخآف، بديخة 
الرحابة الكخاـ التخبية اإليسانية أف تغخس فيو حقائق 
اإليساف، إما أنت، أك أمو، أك معمع آخخ، أك معيج 
شخعي، ألنو لػ أمكغ أف تعتقج ما تذاء كأف تكػف 

ترػر غيخ  ناجيًا اعتقج ما تذاء، كلكغ ما مغ
صحيح إال كيشعكذ سمػكًا خاشئًا، يعشي اإليساف 
بأسساء هللا الحدشى، كصفاتو الفزمى، اإليساف بالكتب السشدلة، فيع كبلـ هللا، فيع القزاء كالقجر، خيخه كشخه مغ 

 هللا تعالى.
تفػؽ في العمـػ إذًا ال بج مغ أف تعمسو، أنت، أك أمو، أك مجرس، أك معيج شخعي، أك دكرة صيفية، أك صجيق م

 الجيشية، ال بج مغ أف تيتع بإيسانو، لحلظ: 
 )) كفى بالسخء ِإثسا أف ُيَزيِّع َمغ يقػُت ((

 ]أخخجو مدمع كأبػ داكد عغ عبج هللا بغ عسخك بغ العاص [

 ىػ يصعسو، كيكدػه، كيدقيو، كيعالجو، لكغ ال ييتع بإيسانو. 

 وإف فدجت فدج العسل: أخصخ أقداـ اإلسبلـ العقائج فإف صحت صّح العسل

 إخػانا الكخاـ، إف صّح أف اإلسبلـ ىـخ أكؿ قدع العقائج، كثاني قدع العبادات،
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كثالث قدع السعامبلت، كالخابع اآلداب، أخصخ أقداـ 
اإلسبلـ العقائج، إف صحت صّح العسل، كإف فدجت 
فدج العسل، كالخصأ في العقيجة كالخصأ في السيداف ال 

في الدمػؾ كالخصأ في الػزف ال  يرحح، أما الخصأ
يتكخر، أفزل ألف مخة أف تخصئ في مفخدات الذخع 

عقيجة تخصئ في العقيجة، لحلظ إذا صحت  مغ أف
 اإلنداف صح سمػكو، كيف:

راكب مخكبة، تألق عمى صفحة البيانات ضػء أحسخ، 
تديشيًا، كتابعت الديخ احتخؽ التألق حرل رأيتو بأـ عيشظ، لساذا تألق ىحا الزػء ؟ إف فيست التألق تألقًا 

السحخؾ، كتعصمت الخحمة، كألغي اليجؼ، كدفعت مبمغًا فمكيًا إلصبلحو، أما إذا فيست ىحا التألق تألقًا تححيخيًا 
 أكقفت السخكبة مباشخة أضفت الديت، تابعت الديخ، حققت اليجؼ، أيغ البصػلة ؟ في فيع التألق.

 تأتيو مذكمة يفيسيا رسالة مغ هللا يشراع إلى شاعة هللا.  فأنت حيشسا تخبي ابشظ عمى مبادغ الجيغ

 أخصخ شيء تمقشو البشظ العقيجة الدميسة:

لحلظ اإلسبلـ: عقيجة، كعبادة، كمعاممة، كخمق، أخصخ شيء العقيجة، كأنا أقػؿ لظ: أخصخ شيء تمقشو البشظ 
 العقيجة الدميسة، تعّمع كعّمع.

 في اإلسبلـ أكبخ شخيحة انتفعت بيا، ليذ األكالد، اآلباء، تعمسػا كعمسػا.صجقػا كال أبالغ دركس تخبية األكالد 
في أحج خصباء دمذق، قاؿ لي: مخة استيقطشا متأخخيغ أسخعت األـ إلى تييئة شصيخة البشيا، كقاؿ لو أبػه: يا 

قاؿ عميو الربلة  بشي ُكْميا في الصخيق ألنو ال يػجج كقت، فػقف ىحا الصفل الرغيخ بالحزانة، قاؿ لو: يا أبتِ 
 كالدبلـ: 

 )) األكل في الدػؽ دناءة ((
 ]أخخجو الصبخاني عغ أمامة الباىمي [
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ألف األكل في الصخيق يجخح العجالة، كالسذي حافيًا يجخح العجالة، كمغ عبل صػتو في البيت تجخح عجالتو، كمغ 
قاد جخذكنًا تجخح عجالتو، كمغ تشده في أشمق لفخسو العشاف تجخح عجالتو، الدخعة الدائجة في الديارات، كمغ 

الصخقات تجخح عجالتو، كمغ كاف حجيثو عغ الشداء تجخح عجالتو، كمغ شفف بتسخة تجخح عجالتو، كمغ أكل لقسة 
 مغ حخاـ تجخح عجالتو، قاؿ لو: يا أبِت قاؿ عميو الربلة كالدبلـ:

 )) األكل في الدػؽ دناءة ((
ـ، وهللا أييا األخػة، حجثشي أخ، قاؿ لي: ىشاؾ بقالية إلى جانب جامع، أنت حيشسا يتأدب ابشظ بأدب اإلسبل

كدخل لمبقالية عجة شبلب مغ شبلب ىحا السدجج، قاؿ لي: كقفتيع أديبة، كبلميع أديب، دخمت امخأة متفمتة غّس 
غ مخبى، ىؤالء برخىع عشيا، قاؿ لي صاحب البقالية: شيء كاضح ججًا ىؤالء األكالد كتمة أدب، يقػؿ لظ: اب

أنت حيشسا تخػ ابشظ بخمق عاؿ صجؽ كال أبالغ يجخل عمى قمبظ مغ الدعادة ما ال يػصف ىحا استسخارؾ، ىحا 
 خميفتظ. 

 مغ شبق ابشو مشيج هللا عد وجل ارتاحت نفدو:

أكاًل هللا عد كجل جعل ىحا السشيج مصابقًا لمفصخة، فابشظ حيشسا يصبق مشيج هللا عّد كجل تختاح نفدظ، تججه 
ىادئًا، مغ أغخب ما سسعت بالسحاضخات في بمج آخخ، كفي محاضخة لعالع نفذ، األـ التي تجخغ في األعع 
األغمب بعس أنػاع الدسـػ الشاتجة عغ التجخيغ ترل إلى دـ الجشيغ، كىحا الجشيغ حيشسا يػلج يسيل إلى األذػ، 

راغبًا في القخآف، بل إف األـ التي تخغب في كل شيء يكدخه، كل شيء يخخبو، كاألـ التي تقخأ القخآف يأتي ابشيا 
ىحا الحسل يكػف حسميا ىيشًا، كلصيفًا، كاألـ التي نجمت عمى ىحا الحسل، كسألت بعس الذيػخ إلسقاشو، ثع 
 مشعت مغ إسقاشو، ككاف ىحا الحسل عبئًا عمييا مثل ىحه األـ تعاني مغ ثقل في الحسل ال حجكد لو.

 نفذ الجشيغ، التجخيغ لو عبلقة، كخاىية الحسل لو عبلقة، كأشياء كثيخة ليا عبلقة.بجأ اآلف يتألف كتب حػؿ عمع 
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لحلظ كاف الشبي عميو الربلة كالدبلـ يؤذف في أذف 
السػلػد اليسشى، كيقيع في األذف اليدخػ: لقشػا أكالدكع 

 ال إلو إال هللا.
أحيانًا بالحج كالعسخة تجج شفبًل صغيخًا البدًا ثياب 

، كيصػؼ، شيء جسيل ججًا، يكػف ابشظ معظ اإلحخاـ
في السدجج، كبالحج معظ، كبالعسخة معظ، كبالعيج 
معظ يدسع مغ أبيو كمسات رائعة، يدسع مغ اآلخخيغ 

 كبلـ عغ هللا عد كجل.
 

مع يػجج بسجيشة عخبية عادة )أنا أقجسيا ىحه العادة( ىحه السجيشة ال تدسح ألكالدىا في العيج أف يحىبػا كحجىع إال 
آبائيع، قج يكػف األب كزيخًا، أبجًا، يأخح ابشو معو، ال يػجج كمسة نابية، ال يػجج تحخش، ال يػجج خصأ، ابشظ فمحة 

 كبجؾ. 

 الفخائس التي كمفشا هللا بيا يشبغي أف يؤمخ بيا الرغار في سغ مبكخة حتى يألفػىا:

اف عميو الربلة كالدبلـ يؤذف في أذف السػلػد 
ربلة في أذنو اليدخػ، في ىحا الدغ اليسشى، كيقيع ال

يغمب عمى الصفل التقميج، تبلحع األب إذا صمى 
االبغ يقف جانبو األـ إذا تحجبت ابشتيا تتحجب 

 مثميا.
فمحلظ يجب أف تدتغل ىحه الشدعة إلى التقميج في سغ 

 الحياة السبكخة كتكػف أمامو كامبًل. 
 آلف التػجيو، كرد في بعس األحاديث:
 وال تعشفػا، فإف السعمع خيخ مغ السعشف (()) عمسػا 

 ]أخخجو الحارث عغ أبي ىخيخة [
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 اآلف الفخائس التي كمفشا هللا إياىا، يشبغي أف يؤمخ بيا الرغار في سغ مبكخة حتى يألفػىا، لحلظ: 

 )) مخوا أوالدكع بالربلة وىع أبشاء سبع سشيغ، واضخبػىع عمييا وىع أبشاء عذخ ((
 الرغيخ عغ عسخك بغ شعيب [] مغ الجامع 

سغ التكميف ىػ يرمي مغ ست سشػات، يقاس عمى ذلظ البشت الرغيخة أخي ىحه ليذ ليا عػرة،  13فإذا بمغ الػ
ال، ليا عػرة، ليدت مكمفة أف تتدتخ، لكغ يجب أف تشذأ عمى آداب اإلسبلـ، أؼ ثيابيا سابغة، محذػمة، ىي 

 صغيخة، يقاؿ ىحا أمخ تأديبي ال تكميفي.

اآلف مغ التخبية اإليسانية فزبًل عغ اإليساف، كأركاف اإلسبلـ، كاألمخ بالربلة كاألمخ بالرـػ لمطيخ مثبًل، يـػ 
 صياـ، يـػ إفصار، التغاضي عغ دقة الرياـ، لكغ يتأدب بآداب ىحه العبادة. 

 تأديب الصفل عمى حّب رسػؿ هللا و حب آؿ بيتو وتبلوة القخآف الكخيع:

ب الصفل عمى حّب رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، يعشي ترجؽ أف يقػؿ أب البشو يا بشي أحب هللا ؟ أحب اآلف يجب أف يؤد
رسػؿ هللا ؟ كبلـ ما لو معشى إشبلقًا، لكغ متى تدمظ ىحا الدمػؾ مع ابشظ ؟ حيشسا تحجثو عغ رسػؿ هللا، كيف 

تو أحيانًا، كيف إذا دخل بيتو كاف كاحجًا كاف مع الرغار، كيف كاف يدابقيع أحيانًا، كيف يجعػىع لخكػب ناق
مشيع بدامًا ضحاكًا، كيف كاف الحدغ كالحديغ يخكباف عمى ضيخه ملسو هيلع هللا ىلص، بيغ ليع أف الشبي كاف صجيق األشفاؿ، 
يحب الرغار، ىل يػجج اآلف خصيب في األرض كىػ عمى السشبخ كأمامو آالؼ مؤلفة، كيخػ ابغ ابشتو يتعثخ في 

 فيػقف الخصبة كيشدؿ، كيحسمو كيرعج إلى السشبخ كيتابع الخصبة، ىكحا فعل الشبي. مذيتو،
 لحلظ يشبغي أف نؤدب أكالدنا عمى حب رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كعمى حب آؿ بيتو، كعمى تبلكة القخآف.

في السغخب يعمسػف القخآف بادغ ذؼ بجء، أنا بالتجريذ كشت أرػ أف الصالب الحؼ اعتشى كالجاه بتعميسو القخآف لغتو 
 فريحة، بسػضػع التعبيخ يكتب لظ: 

 ﴿ َحتَّى َتَزَع اْلَحْخُب َأْوَزاَرَىا ﴾
 ( 4) سػرة دمحم اآلية: 

 ارات القخآنية.تعبيخ قخآني، أكثخ الحيغ يحفطػف كتاب هللا يدتخجمػف العب

أنا ألفت كتابًا، فكشت مزصخًا أف أضبط الكمسات، سبحاف هللا ! أكثخ الكمسات أذكخ آية فييا الكمسة أنا حافع 
 ضبصيا، كأف القخآف صار معجسًا.
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خآف، وهللا اآلف يقػؿ سيجنا سعج بغ أبي كقاص: كشا نعمع أكالدنا مغازؼ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسا نعمسيع الدػرة مغ الق
 عد كجل قاؿ:

 ﴿ َلَقْج َكاَف ِفي َقَرِرِيْع ِعْبَخٌة أِلُوِلي اأْلَْلَباِب ﴾
 ( 111) سػرة يػسف اآلية: 

 القرة أفزل أسمػب في تمقيغ الرغار و تخبيتيع:

 الحقيقة الجقيقة: أف أفزل شخيقة لتخبية الرغار القرة، كاألب الحؼ يتقغ القرة يكغ أكبخ مخٍب، اآلف أنت ائتِ 
بابشظ إلى خصبة الجسعة، كدعو يدسعيا معظ، بعج الخصبة اسألو يا بشي ماذا تحكخت ؟ الخصبة ثمثي الداعة، ما 
تحكخ إال قرة ذكخىا الخصيب القرة ليا أثخ عجيب، كليا ثبات غخيب، فأنت كأب يسكغ أف تجعل مغ القرة 

 أسمػبًا فخيجًا متسيدًا في تمقيغ األكالد. 

 تمقػنيا عغ آبائيع وأمياتيع في حياتيع األولى:أكثخ عادات الرغار ي

 مغ األحاديث الستعمقة بتخبية األكالد، قاؿ عميو الربلة كالدبلـ: 
 )) كل مػلػد يػلج عمى الفصخة ((

 ]أخخجو اإلماـ أحسج عغ جابخ بغ عبج هللا [

األشفاؿ أحباب هللا، عمى الفصخة، يعشي الحؼ عشجه 
في خجل، في حياء، أكالدًا صغارًا يخػ في صفاء، 

في ذاتية، في بخاءة، ما في حقج، أحيانًا األب يزصخ 
أف يؤدب ابشو بعج دقيقة يمقي بشفدو عمى حزغ أبيو 
 كيبكي، يعشي يذعخ الصفل أف األب رحيع، لحلظ:

 )) كل مػلػد يػلج عمى الفصخة ((
 ]أخخجو اإلماـ أحسج عغ جابخ بغ عبج هللا [

 

 مغ تخبية صحيحة معخفة بكتاب هللا، كبدشة رسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص.الحجيث معخكؼ عشجكع، فبل بج 
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أنا أذكخ مخة لي حاجة عشج إنداف، قمت لو متى نمتقي ؟ قاؿ لي: في مكتبي أؼ ساعة ؟ التاسعة ؟ قاؿ: ال 
مي الدادسة صباحًا، أنا شيء غخيب ججًا، مػعج الداعة الدادسة صباحًا ؟ قاؿ لي: أنا كاف كالجؼ يأخحني ألص
قياـ الميل كل يـػ إلى السدجج، فأنا مغ أربعيغ خسديغ سشة أستيقع قبل الفجخ بداعة، أستيقع كأصمي قياـ 
الميل، كالفجخ، كأتػجو إلى مكتبي، قمت: سبحاف هللا ! ىحه الدياسة التي سمكيا األب مع ابشو أصبحت عادة 

 متسكشة.

يغ مبكخة. وأكثخ عادات الرغار تمقػىا عغ آبائيع وأمياتيع في سش

 مغ األحاديث الستعمقة بتخبية األكالد ، قاؿ عميو الربلة كالدبلـ :
)) كل مػلػد يػلج عمى الفصخة ((

]أخخجو اإلماـ أحسج عغ جابخ بغ عبج هللا [ 

األشفاؿ أحباب هللا ، عمى الفصخة ، يعشي الحؼ عشجه أكالدًا صغارًا يخػ في صفاء ، في خجل ، في حياء ، في 
ة يمقي بشفدو عمى حزغ أبيو في بخاءة ، ما في حقج ، أحيانًا األب يزصخ أف يؤدب ابشو بعج دقيقذاتية ، 
 ، يعشي يذعخ الصفل أف األب رحيع ، لحلظ :كيبكي

)) كل مػلػد يػلج عمى الفصخة ((
]أخخجو اإلماـ أحسج عغ جابخ بغ عبج هللا [ . 

 بكتاب هللا ، كبدشة رسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص . الحجيث معخكؼ عشجكع ، فبل بج مغ تخبية صحيحة معخفة
أنا أذكخ مخة لي حاجة عشج إنداف ، قمت لو متى نمتقي ؟ قاؿ لي : في مكتبي أؼ ساعة ؟ التاسعة ؟ قاؿ : ال 
الدادسة صباحًا ، أنا شيء غخيب ججًا ، مػعج الداعة الدادسة صباحًا ؟ قاؿ لي : أنا كاف كالجؼ يأخحني 

ل كل يـػ إلى السدجج ، فأنا مغ أربعيغ خسديغ سشة أستيقع قبل الفجخ بداعة ، أستيقع كأصمي ألصمي قياـ المي
قياـ الميل ، كالفجخ ، كأتػجو إلى مكتبي ، قمت : سبحاف هللا ! ىحه الدياسة التي سمكيا األب مع ابشو أصبحت 

 عادة متسكشة .
 .كخة كأكثخ عادات الرغار تمقػىا عغ آبائيع كأمياتيع في سشيغ مب
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 أخصخ سغ عشج الرغار الدشػات األولى مغ عسخىع:

مخة قمت لكع فيسا أذكخ أف أحج العمساء عمساء صشاعة القادة يؤكجكف أف كل العادات التي يخغبيا اآلباء في 
أبشائيع تتخسخ فييع مغ الدشة األكلى كحتى الدابعة، الرجؽ األمانة، الشطافة، التختيب، العشاية باألسشاف، أال 
يكػف عشيفًا، يعتحر، يتأدب، يكػف ىشجامو حدغ، ىحا كل في الدشػات الدبع األكلى، فمحلظ أخصخ سغ يحتاجو 

 الرغيخ في الدشػات األكلى.
كفي بعس الببلد كبار السخبيغ يتػلػف مخحمة التعميع االبتجائي، أما في الببلد الشامية يكػف إنداف معو كفاءة، 

 ججًا، يجه كالزخب ندمسو فمحات أكبادنا، ىحه مذكمة. عشجه إحباط بالحياة، كبلمو قاس
مخة ُسئمت سؤااًل: أنو إذا كاف قدط السجرسة مئة ألف، ىحا فػؽ شاقة معطع الشاس، أنا لي رأؼ كاف لػ كاف 
دخمظ مئتي ألف كالقدط مئة ألف، كالقدط حقيقة خّخج ابشًا بأعمى درجة مغ الثقافة مغ األدب كالعمع كاإليساف أنت 

 ابح األكؿ لػ دفعت نرف دخمظ.الخ 
 فمحلظ أنا ًأكبخ اآلباء الحؼ ييتسػف بأكالدىع اىتسامًا كبيخًا.

أييا األخػة، التخبية اإليسانية تخبية عمى أركاف اإليساف، كأركاف اإلسبلـ، كالربلة، كاآلداب اإلسبلمية، كالعادات 
 يشبغي كاف قخة عيغ لػالجيو. الصيبة، كىحا اإليساف يتشامى، فإذا كاف االبغ عشجما يكبخ كسا

 والحسج  رب العالسيغ 
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( : العبلقة الػثيقة بيغ اإليساف و الخمق3-2الجرس )

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل الحسج  رب 
 كالػىع إلى أنػار السعخفة كالعمع، كمغ كحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات.

 قية. أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس الخابع مغ دركس تخبية األكالد في اإلسبلـ كاليـػ نشتقل إلى التخبية الخم

العبلقة الػثيقة بيغ اإليساف و الخمق:

بادغ ذؼ بجء: اإليساف ىػ الخمق، فسغ زاد عميو في الخمق زاد عميظ في اإليساف، اإليساف بتعخيف جامع مانع 
 ىػ الخمق، فسغ زاد عميظ في الخمق زاد عميظ في اإليساف.

اآلف أضعكع بيغ عجد مغ أصح األحاديث، مسا اتفق عميو الذيخاف البخارؼ كمدمع بتبياف عبلقة اإليساف بالخمق، 
 يقػؿ عميو الربلة كالدبلـ: 

))أحدغ الشاس إسبلمًا أحدشيع ُخمقًا((
 ] مغ الجر السشثػر عغ جابخ بغ سسخة [

: كأفَّ

)) أكسل السؤمشيغ إيسانا أحدشيع خمقًا ((
 الجامع ألحكاـ القخآف عغ أبي جعفخ [] مغ 

)) أحب عباد هللا إلى هللا تعالى ؟ قاؿ: أحدشيع أخبلقًا ((
 ]أخخجو الصبخاني عغ أسامة بغ شخيظ [

)) وإف مغ أقخب السؤمشيغ مجمدًا مغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يـػ القيامة أحدشيع خمقًا ((
 )) خيخ ما أعصي الشاس قاؿ خمق حدغ ((
 أخخجو الحاكع عغ أسامة بغ شخيظ مخداس األسمسي [] 

 )) َما ِمْغ َشْيء  َأْثَقُل ِفي ِميداِف السؤِمِغ َيْػـَ اْلِقياَمِة ِمْغ ُخُمق  َحَدغ  ((
 ] أخخجو أبػ داكد كالتخمحؼ عغ أبي الجرداء [

اِئِع الَقاِئِع (( )) ِإفَّ السؤمَغ َلُيْجِرُؾ ِبُحْدِغ ُخُمقِو َدَرَجَة الرَّ
 ] أخخجو أبػ داكد عغ عائذة أـ السؤمشيغ [
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)) إف العبج ليبمغ بحدغ خمقو عطيع درجات اآلخخة ((
 ]أخخجو الصبخاني عغ أنذ بغ مالظ [

 )) الخمق الحدغ يحيب الخصايا كسا يحيب الساء الجميج، والخمق الدػء يفدج العسل كسا يفدج الخل العدل ((
]أخخجو الصبخاني عغ عبج هللا بغ عباس [ 

األحاديث التي تؤكج أف الُخمق الحدغ ىػ كل شيء  في الجيغ:

جسعت لكع شائفة مغ أصّح األحاديث الذخيفة في عبلقة اإليساف بالخمق، وهللا ما في مانع أف نعيج ىحه 
 األحاديث مخة ثانية: 

)) إف أحدغ اإلسبلـ إسبلمًا ((
عشي أعمى مدمع 

 ) أحدشيع أخبلقًا (()
 )) وإف أكسميع إيسانًا أكسميع خمقًا ((

 )) أحب عباد هللا إلى هللا تعالى ؟ قاؿ: أحدشيع أخبلقًا ((
 )) وإف مغ أقخب السؤمشيغ مجمدًا مغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يـػ القيامة أحدشيع خمقًا ((

 )) خيخ ما أعصي الشاس قاؿ خمق حدغ ((
 َشْيء  َأْثَقُل ِفي ِميداِف السؤِمِغ َيْػـَ اْلِقياَمِة ِمْغ ُخُمق  َحَدغ  (()) َما ِمْغ 

اِئِع الَقاِئِع ((  )) ِإفَّ السؤمَغ َلُيْجِرُؾ ِبُحْدِغ ُخُمقِو َدَرَجَة الرَّ
 )) إف العبج ليبمغ بحدغ خمقو عطيع درجات اآلخخة ((

والخمق الدػء يفدج العسل كسا يفدج الخل العدل (( )) الخمق الحدغ يحيب الخصايا كسا يحيب الساء الجميج، 
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السعاممة الصيبة تذج اآلخخيغ إلى الجيغ ال عباداتظ و صيامظ و صبلتظ:

اآلف الشبي عميو الربلة كالدبلـ كاف خصيبًا، ككاف 
فريحًا، ككاف متكمسًا كبالتعبيخ السعاصخ متحجثًا 

ككاف فريح لبقًا، ككاف حكيسًا، ككاف جسيل الرػرة، 
الشصق، كقج تستع بخرائز ال تعج كال تحرى، فمسا 

 أراد هللا أف يسجحو مجحو بخمق حدغ.
قاٍض، كزعيع، كقائج جير، كزعيع أمة، كنبي، 

كرسػؿ، كأفرح العخب كجسيل الرػرة.
﴿ َوِإنََّظ َلَعمى ُخُمق  َعِطيع  ﴾

 ) سػرة القمع (

كحيشسا تمغى األخبلؽ يمغى الجيغ.

الكخاـ، ال أحج ُيذج إلى الجيغ مغ عباداتظ، ال أحج ُيذج إلى الجيغ مغ صيامظ، مغ صبلتظ، كال مغ قياـ أخػانا 
 الميل، ُيذج إلى الجيغ مغ الخمق الحدغ.

أنا حجثشي أخ كاف بتخكيا، في أثشاء السػسع الدياحي، في زحسة السػسع الدياحي في إنداف يػناني، يتجػؿ في 
يبجك الفشادؽ مستمئة، فشادؽ األربع نجـػ مستمئة، كالثبلث نجـػ مستمئة، الشجستاف مستمئة، أجسل مشصقة في تخكيا، 

الحؼ ما في كال نجسة مستمئة، أيغ يشاـ ؟ شخؽ أحج األبػاب، يػناني غيخ مدمع، فتح لو رجل مدمع، قاؿ لو: ىل 
البيت، ىيأ لو شعامًا، قاؿ لو: أنا يػجج عشجكع مكاف أناـ فيو ؟ قاؿ لو: عشجؼ، معو زكجتو كأكالده، أدخمو إلى 

، كىحا السصبخ، أنا عشجؼ بيت آخخ، استيقع ىحا  عشجؼ بيت آخخ، تشاكؿ شعاـ العذاء كارتاح، كىحه غخفة الشـػ
اليػناني صباحًا رأػ صاحب البيت يشاـ تحت الذجخة ىػ كأىمو، ما عشجه بيت آخخ، لكغ لػ قاؿ لو ما عشجؼ ما 

: عشجؼ بيت ثاف، ك في الرباح أحزخ لو الصعاـ، اآلف حجثػني اآلف أكبخ داعية رضي أف يشاـ عشجه، قاؿ لو
 إسبلمي ىػ نفدو، أسمع.

ما شّج ىحا التخكي إلى الجيغ بربلتو، كال بريامو، كال بأذكاره، كال مغ حفع القخآف، شجه إلى الجيغ ىحه السعاممة 
 الصيبة. 
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أفػاجًا: السعاممة الصيبة أساس في دخػؿ الشاس في ديغ هللا

وهللا أييا األخػة، باإلمكاف أف يجخل غيخ السدمسيغ في اإلسبلـ أفػاجًا بالسعاممة الصيبة، ما الحؼ َشج الشاس إلى 
 رسػؿ هللا ؟ السعاممة الصيبة، التػاضع.

دخل أعخابي إلى مجمذ الشبي، قاؿ: أيكع دمحم ؟ كال ميدة ؟ كال ثياب خاصة ؟ كال مكاف خاص جالذ فيو ؟ كاحج 
 مغ أصحابو.

رحستو، تػاضعو، حمسو، كفاؤه، أدبو، ما ىحا األدب يا رسػؿ هللا ؟ أنا أتسشى أف أقػؿ لكع ىحه الحقيقة: وهللا ما لع 
نكغ أخبلقييغ بكل معاني الكمسة، ال أحج يفكخ أف يجخل في ىحا الجيغ، قدػة، تػزيع ألقاب، كعشف " بالبخ يدتعبج 

 تحرى. الحخ " وهللا يػجج قرز ال تعج كال
حجثشي أخ: شفل دخل ليرمي في مدجج، السرمػف سبعة، أيغ يرمي ؟ أكؿ صف شبعًا، ال يػجج صف ثاف 
أساسًا، ال يػجج غيخ صف كاحج، إنداف عشيف سسع أف األشفاؿ في الرف الثاني فجفعو، يقدع با العطيع أنو 

 عشيف.خخج مغ السدجج كتخؾ الربلة لخسدة ك خسديغ عامًا، مغ ىحا السػقف ال
كحجثشي أخ آخخ: شفل دخل لمسدجج ليرمي، ُسخؽ ححاءه كالححاء ججيج، بكى بكاًء مخًا، أخحه إلى محل أححية، 
رجل كقػر محدغ، اشتخػ لو ححاء ججيجًا أجسل مغ ححائو الحؼ ُسخؽ، يقدع با العطيع أف ىحا الصفل ما فاتو 

 فخض صبلة في حياتو، مػقفيغ.
عميظ في الخمق زاد عميظ في اإليساف، ال يػجج أب يدتصيع أف يقشع أكالده بالربلة  اإليساف ىػ الخمق، فسغ زاد

 إذا كاف عشيفًا معيع، ضخب، كُسباب، قع صِل، يرمي ببل كضػء، شبعًا. 

اإلنداف عبج اإلحداف:

ى ؟ أحدغ إلى الشاس، اإلنداف عبج اإلحداف، أحدغ إلية كبيخًا مغ دكف أف تكػف عالساً أتحب أف تكػف داع
الشاس، وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ لػ أف الجاليات اإلسبلمية في العالع الغخبي شبقػا ديشيع فقط لجخل الغخبيػف في 

 ديغ هللا أفػاجًا.
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اآلف مغ أكبخ الجاعيات في بخيصانيا، ىي نفديا 
اإلسبلميات، أنا الحؼ أراه شخيقًا كاضحًا، كغ صادقًا.

ـ  َعَمى َأالَّ َتْعِجُلػا اْعِجُلػا ُىَػ ﴿ َواَل َيْجِخَمشَُّكْع  َشَشَآُف َقْػ
َأْقَخُب ِلمتَّْقَػى ﴾

 ( 8) سػرة السائجة اآلية: 

إف عجلت مع عجكؾ يحتخمظ، الكبلـ شػيل، أب تخيج 
مغ ابشظ أف يكػف مرميًا، متابعًا ألكامخ الجيغ ؟

كغ أخبلقيًا أمامو فقط، تخيجؼ أيتيا األـ مغ ابشتظ أف تكػف مدمسة شاىخة، عفيفة، محجبة، كػني أخبلقية  
أماميا فقط.

ال يػجج شخيق لمتأثيخ بالشاس كحدغ الخمق، 
كالتػاضع، كاإلنراؼ، كالخحسة كالعجؿ، شبعًا أنا 
أتكمع عغ أصػؿ ىحا السػضػع، التفاصيل ال تشتيي، 
لكغ كع حجيث ؟ أكثخ مغ تدعة أحاديث صحيحة، 
مغ أصح األحاديث يخبط الشبي ملسو هيلع هللا ىلص اإليساف الرحيح 

 بالخمق الحدغ. 

ف نحدغ فيع ىحا الجيغ و تصبيقو ثع عخضو عمى الصخؼ اآلخخ:عميشا أ

أما حيشسا نفيع الجيغ نرػص، كأدلة، كتحميبلت، كتػزيع ألقاب الكفخ كالذخؾ كاالبتجاع عمى الشاس يدداد الشاس 
 نفػرًا مغ ىحا الجيغ.

ؼ اآلخخ.اآلف نحغ ميستشا أف نحدغ فيع ىحا الجيغ، كأف نحدغ تصبيقو، كأف نحدغ عخضو عمى الصخ 
قاؿ سيل بغ عبج هللا التدتخؼ: كشت ابغ ثبلث سشيغ، أقـػ بالميل، فأنطخ إلى صبلة خالي دمحم بغ سػار، قاؿ لي 
يػمًا: أال تحكخ هللا الحؼ خمقظ ؟ قمت: كيف أذكخه ؟ قاؿ: قل بقمبظ عشج تقمبظ في فخاشظ ثبلث مخات مغ غيخ 
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 شاىجؼ، فقمت ذلظ لياٍؿ، ثع أعمستو، فقاؿ: قل في كل ليمة سبع أف تحخؾ بو لدانظ: هللا معي، هللا ناضخ إلي، هللا
مخة، فقمتو، ففي الميمة الثالثة قاؿ: كقع في قمبي حبلكة  11مخات، فقمت، ذلظ ثع أعمستو، فقاؿ: قل في كل ليمة 

في الجنيا  الحكخ، فمسا كاف بعج سشة قاؿ لي خالي: احفع ما عمستظ، كأدـ عميو إلى أف تجخل القبخ، فإنو يشفعظ
كاآلخخة، قاؿ: فمع أزؿ عمى ذلظ سشيغ فػججت لحلظ حبلكة في سخؼ، ثع قاؿ لي خالي يػمًا: يا سيل مغ كاف هللا 

 معو، كمغ كاف هللا ناضخًا إليو، كمغ كاف هللا شاىجه، أيعريو ؟ إياؾ كالسعرية. 

الدمػؾ العشيف يبعج الشاس عشظ ال يقخبيع مشظ:

كالجفع نحػ الػضػء، ىحا تمصف، الزخب، كاإلىانة، 
الدمػؾ العشيف ال يجحب االبغ إليظ، انطخ التمصف، 
الشعػمة، أكؿ أياـ ثبلثة قل في سخؾ، دكف أف تحخؾ 
شفتيظ، ثع قل بمدانظ، ثع اجعميا عذخ مخات، ثع قل 

هللا ناضخؼ، ىل يسكغ أف أعريو ؟
قاؿ: في شاب لو شيخ، قاؿ لو شيخو: يا بشي إف لكل 

بجك كقع في خصأ، زلت قجمو في سيئة عقابًا، ي
معرية، بحدب كبلـ الذيخ انتطخ العقاب، انتطخ 

أيامًا، أسبػعًا أسبػعيغ، ثبلثة أسابيع، أثشاء الربلة ناجى ربو، قاؿ: يا رب لقج عريتظ كلع تعاقبشي قاؿ كقع في 
 قمبو أف يا عبجؼ لقج عاقبتظ كلع تجِر، ألع أحخمظ لحة مشاجاتي ؟.

، بالخقة، كبالحشاف، كالعصف، كالصفل يشجحب، بجؿ أف تقػؿ لو إف لع ترّل الفجخ في جساعة بالتمصف، بالشعػمة
سأضخبظ، ال، إف صميت الفجخ في جساعة سأكافئظ فخؽ كبيخ، دعظ مغ العقػبات، دعظ مغ التعشيف. 

)) عمسػا وال تعشفػا، فإف السعمع خيخ مغ السعشف ((
]أخخجو الحارث عغ أبي ىخيخة [ 

ما مغ سبيل لجحب الشاس إال بالتػاضع كالحمع ك التمصف كاألدب: 
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كاف الشبي الكخيع يرمي بأصحابو، أحج الرحابة تأخخ فمسا رأػ الشبي قج نػػ الخكعة األكلى فأسخع في مذيو 
حتى أحجث جمبة في السدجج )ضجيجًا(، كقج شػش عمى الرحابة صبلتيع، كالتحق، كأدرؾ مع رسػؿ هللا ىحه 

كعة، فمسا انتيى الشبي مغ صبلتو ماذا قاؿ لو ؟ قاؿ: يا أخي شػشت عميشا صبلتشا، قاؿ لو: زادؾ هللا حخصًا، الخ 
 كال تعج أرأيت إلى ىحا األدب الخفيع ؟.

أنا الحؼ أراه إف كشت أبًا، أك معمسًا، أك داعية، أك كشِت أمًا، أك آندة، أك داعية، ما مغ سبيل لجحب الشاس إال 
 بالتػاضع، كالحمع، كالتمصف، كاألدب، كالخقة كالعصف. 

أدب القخآف الكخيع في تعميع الشاس:

بالخمق الحدغ، كأصحاب رسػؿ هللا ما  أييا األخػة، يجب أف تعمع أنو يسكغ أف يزغط الجيغ كمو بكمسة كاحجة،
تخكػا ىحا األثخ الصيب في أنحاء السعسػرة إال بالخمق الحدغ، كالسدمسػف اليـػ بقدػتيع، أنا أقػؿ ال نخيج داعية 
يشصح، كال داعية يذصح، بل نخيج داعية يشرح، ال يسجح، كال يفزح، كأب، كسعمع، كجار، كرجيق، ال تدتخجـ 

ما أدب القخآف الكخيع في  نت مخالف، أرأيتع إلى أدب القخآف الكخيع، لػ شخز سألشيالعشف، االستعبلء، أ
 ؟ وهللا شيء ال يرجؽ: الحػار

﴿ َوِإنَّا َأْو ِإيَّاُكْع َلَعَمى ُىًجى َأْو ِفي َضبَلؿ  ُمِبيغ  ﴾
 ) سػرة سبأ (

مغ كأنت كافخ، ليذ أنا عالع كأنت يعشي الحق كخة عشجنا أك عشجكع، تعالػا نتحاكر، ما في استعبلء، ليذ أنا مؤ 
جاىل، ىحا أدب القخآف الكخيع، كىل بعج ىحا األدب مغ أدب

﴿ َوِإنَّا َأْو ِإيَّاُكْع َلَعَمى ُىًجى َأْو ِفي َضبَلؿ  ُمِبيغ  ﴾ 
 ىحا الحؼ عمسشا إياه القخآف الكخيع في أدب آخخ: 

سَّا َتْعَسُمػَف ﴾﴿ اَل ُتْدَأُلػَف َعسَّا َأْجَخْمَشا َواَل ُنْدَأُؿ عَ 
 ) سػرة سبأ (

ما قػلظ ؟ ىحا كبلـ مغ ؟ كبلـ خالق الدساكات كاألرض، عمسشا القخآف فغ الحػار
﴿ اَل ُتْدَأُلػَف َعسَّا َأْجَخْمَشا َواَل ُنْدَأُؿ َعسَّا َتْعَسُمػَف ﴾

الحؼ يحب أف يكػف داعية يتمصف، يكػف رقيقًا. 



( : انعالقح انىثيقح تيٍ اإليًاٌ و انخهق3-2انذرس ) انثاب األول : انفصم انثاَي :  Page 61 

َأْحَدُغ ﴾﴿ َوَجاِدْلُيْع ِبالَِّتي ِىَي 
 ( 125) سػرة الشحل اآلية: 

أحدغ اسع تفزيل، إذا كاف ىشاؾ ألف عبارة حدشة يشبغي أف تختار العبارة األحدغ.

مّخ سيجنا عسخ عمى أناس يقيجكف نارًا، فقاؿ: الدبلـ عميكع يا أىل الزػء، كلع يقل الدبلـ عميكع يا أىل الشار، 
 في رقة.

هللا، ىػ يقرج ال، العمساء قالػا: يشبغي أف تقػؿ: ال، كعافاؾ هللا، تزيف ىل أنت مخيس ؟ قاؿ لو: ال عافاؾ 
 كاكًا، لئبل تفيع ال عافاؾ هللا، ال كعافاؾ هللا. 

عمى كل مدمع أف تكػف أخبلقو حدشة مع غيخه:

كلػال هللا اآلف في مبلحطة ميسة ججًا، أحج أدباء الغخبييغ يقػؿ: لَع تذككػف في هللا فمػال هللا لخانتشي زكجتي، 
لدخقشي خادمي، ماذا نفيع مغ ىحا الكبلـ ؟ يعشي هللا أمخؾ أف تكػف صادقًا، جيج، لكغ أمخ مميار ك خسدسئة 
مميػف مدمع أف يرجقػا معظ، أنت الخابح األكؿ، أمخؾ أف تكػف أميشًا، لكغ أمخ مميار كخسدسئة مميػف مدمع إذا 

 ت السشتفع األكؿ مشو.عاممػؾ أف يكػنػا أمشاء معظ، فأؼ قيج خمقي فأن
عفػًا، لػ فخضشا أف شخرًا مشا ذىب لعشج أخ كخيع، صالح، مدتقيع، مغ ركاد السدجج، يخاؼ هللا عد كجل، أال 
تصسئغ لو ؟ أال تذعخ أنو لغ يكحب عميظ ؟ لغ يغذظ ؟ لغ يأخح ما ليذ لو ؟ فكسا أف هللا أمخؾ أف تكػف حدغ 

 ذا عاممتيع أف يكػنػا معظ أخبلقيع حدشة. الخمق أمخ مميار ك خسدسئة مميػف مدمع إ

مدتحيل أف تعري هللا عد وجل عشجما تؤمغ أف عمسو يصػلظ وقجرتو تصػلظ:

ىشاؾ نقصة دقيقة: أف األخبلؽ الخضية تحتاج إلى ثبلث نقاط، كىحا الكبلـ دقيق تحتاج إلى أف تؤمغ إلى أف هللا 
دقيقًا بيحه الكمسات الثبلث تكػف أخبلقيًا، هللا مػجػد،  مػجػد، كأف ىشاؾ حياة بعج السػت، كأف ىشاؾ حداباً 

 كسيحاسب، كسيعاقب، ال ترجؽ أف يتفمت اإلنداف مغ مشيج هللا إال إذا غفل عغ ىحه الشقاط الثبلث.
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ككشت أقػؿ دائسًا: أنت راكب سيارتظ كاإلشارة حسخاء، كالذخشي كاقف كفي شخشي عمى دراجة نارية، احتياط، 
؟ ية، مسكغ تخالف ؟ مدتحيل ! لساذافييا ضابط شخشة سيخ، كأنت مػاشغ عادؼ، أك مغ الجرجة الثانكفي سيارة 

ألنو عشجؾ شعػر أف كاضع قانػف الديخ إنداف قػؼ، كزيخ، كفي مخالفات فييا سجغ حتى الدشة، فإذا أنت تخػ 
الذخشي، كأف قجرتو تصػلظ  أف ىحا الذخشي عيغ كاضع القانػف، يعشي عمع كاضع القانػف يصػلظ مغ خبلؿ ىحا

مغ خبلؿ سمصتو، ىل يسكغ أف تعريو ؟ مدتحيل ! لػ درت ببلد العالع مػاشغ عادؼ، أماـ إشارة حسخاء، في 
شخشي، كشخشي عمى دراجة، كسيارة فييا ضابط مخكر كأنت مػاشغ مغ الجرجة الثانية، ال يسكغ أف تعري، 

 رتو تصػلظ، اسسع اآلية:ألنظ تعتقج أف عمع كاضع القانػف يصػلظ، كأف قج
ُؿ اأْلَْمُخ َبْيَشُيغَّ ِلَتْعَمُسػا َأفَّ َّللاََّ  ُ الَِّحي َخَمَق َسْبَع َسَسَػات  َوِمَغ اأْلَْرِض ِمْثَمُيغَّ َيَتَشدَّ  َعَمى ُكلِّ َشْيء  َقِجيٌخ َوَأفَّ ﴿ َّللاَّ

َ َقْج َأَحاَط ِبُكلِّ َشْيء  ِعْمسًا ﴾ َّللاَّ
) سػرة الصبلؽ ( 

ما تؤمغ أف عمع هللا يصػلظ، كأف قجرتو تصػلظ، مدتحيل أف تعريو. عشج

هللا عد وجل مػجػد وسيعاقب كل إنداف عمى عسمو فعميشا أال نعريو:

إخػانا التجار السدتػرديغ، إذا كاف في ندخة ذات لػف أحسخ مغ مدتػرداتظ تحىب إلى السالية آليًا، مغ الجسارؾ 
تظ لمسالية، ىل بإمكانظ أف تغفل ىحه الرفقة ؟ إف أغفمتيا أىجرت حداباتظ، لمسالية، كأنت اآلف تقجـ حدابا

ككمفت أرقامًا فمكية، بذكل بجييي ال يسكغ أف تعسي عمى ىحه الرفقة، ألف عمع كزارة السالية يرل إلييا مغ 
 خبلؿ ىحه الػثيقة.

ذ مع هللا، ليذ مع خالق الحع نفدظ ليذ مع الػاحج الجياف، مع إنداف عادؼ، أقػػ مشظ، الحع نفدظ لي
الدساكات كاألرض، ليذ مع الحؼ يعمع الدخ كأخفى، مع إنداف مثمظ، لكشو أقػػ مشظ، إذا كاف عمسو يصػلظ، 

 كقجرتو تصػلظ ال يسكغ أف تعريو.
أنا أقجـ لكع أسباب التخمق بالخمق الحدغ، يػجج أسباب أخبلقية، ك أسباب مادية، أنت حيغ تعمع أف هللا مػجػد، 

مع، كىشاؾ حياة بعج السػت، كسيحاسب، كسيعاقب، ال يسكغ أف تعريو، مػجػد، كيعمع، كسيحاسب، كيع
 كسيعاقب، ال يسكغ أف تعريو، راقب نفدظ. 
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مغ لع تحجث السريبة فيو مػعطة فسريبتو في نفدو أكبخ:

ىشاؾ شيء آخخ: لػ شخز تأمل معاممة هللا لو، 
يدتشبط بعج كمسا أخصأ جاء التأديب، أال يسكغ أف 

حيغ أنو ما مغ معرية إال كليا عقاب، فمساذا 
أعري هللا ؟ هللا عد كجل رب العالسيغ، ليذ القرج 
أف يحري عميظ أخصاءؾ، القرج أف يخبيظ، فكمسا 
زلت قجمظ، كل خصأ، كل انحخاؼ، يػجج درس مغ 

 هللا بميغ.

زكجتو ضغصت عميو، أنو بحاجة  10750شخز جاء رمزاف، كاستحقت عميو الدكاة، قرة كاقعية، زكاة مالو 
 إلى تججيج األثاث، بزغط شجيج، بإلحاح شجيج فاستجاب ليا، كألغى دفع الدكاة، كنفح رغبتيا.

بالسشاسبة في صحابي جميل، ضغصت عميو زكجتو لحاجات تخيجىا، ال يسمظ ثسشيا، فمسا بالغت في الزغط عميو 
لعيغ ما لػ أشمت إحجاىغ عمى األرض لغمب نػر كجييا ضػء قاؿ ليا: أيتيا السخأة إف في الجشة مغ الحػر ا

الذسذ كالقسخ، فؤلف أضحي بظ مغ أجميغ، أىػف مغ أضحي بيغ مغ أجمظ، ىحا مػقف حاسع.
ىحه ضغصت عمى زكجيا، كتسكشت أف ترخفو عغ دفع الدكاة، كأف يشفح ليا رغبتيا في البيت، يقدع لي با: 

ذىبت إلى الرػاج، ثع البخاخ، ثع القصع السكدػرة، قاؿ لي: بقجرة قادر مجسػع سيارتو كقع فييا حادث، قاؿ لي: 
 ليخة، درس مغ هللا، هللا عد كجل يخبيشا. 10750الشفقات 

ىل أقػؿ لكع مغ ىػ أسػأ إنداف في التعامل مع هللا ؟ ىػ الحؼ ال يدتفيج مغ تأديب هللا لو، قالػا: مغ لع تحجث 
 في نفدو أكبخ.السريبة فيو مػعطة، فسريبتو 
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 مغ وجج قمبًا كبيخًا يدتػعبو استقاـ عمى أمخ هللا:

إذًا أنت حيشسا تعمع أف هللا مػجػد، كيعمع، 
كسيحاسب، كسيعاقب، كأف عمسو يصػلظ، كأف قجرتو 
تصػلظ، ىحه أكبخ دكافع كي تدتقيع عمى أمخه، ككي 

 تكػف صادقًا كأميشًا.
مع الفقياء، اآلف شخز كأبي حشيفة الشعساف، مغ أع

لو جار مغغٍّ أقمقو لدشػات شػيمة، ال يحمػ لو الغشاء 
، كقت نـػ الشاس، كلو أغشية مفزمة:  إال كقت الشـػ

 
 أضاعػني وأيَّ فًتى أضاعػا ِلَيـػ كخيية  وِشعاِف خمذ

* * * 
و العمية إلى مخة افتقج صػت السغشي في إحجػ الميالي ما األمخ ؟ معشى ذلظ ىػ محبػس فحىب أبػ حشيفة بسكانت

صاحب الذخشة، كصاحب الذخشة ما صجؽ أف يأتي أبػ حشيفة إليو، فأشمق ىحا السغشي، كأشمق معو كل مغ 
، إكخامًا لو، أركبو عمى دابتو، قاؿ لو: يا فتى، ىل أضعشاؾ ؟ تقػؿ أنت: أضاعػني كأؼ فتًى  اعتقل في ذلظ اليـػ

 لظ. أضاعػا، قاؿ لو: كعيج هللا عد كجل أال أغشي إكخاماً 
لػ أف الذاب السخصئ كجج قمبًا كبيخًا يدتػعبو، يعاكنو، يحكب خجبًل، ال تكغ عشيفًا، أبػ حشيفة الشعساف بسكانتو 
العمية ذىب بشفدو ليديع في اإلفخاج عغ ىحا السغشي الجار، الجار لو حق، كلػ لع يكغ مدمسًا، كلػ لع يكغ 

 مدتقيسًا.
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الػجػد:الخمق الحدغ أثسغ شيء في 

يا أييا األخػة، أكؿ تخبية ألكالدؾ التخبية الخمقية، تجج 
شالبًا لصيفًا مؤدبًا حييًا خجػاًل، زارنا شاب مغ تخكيا، 
لكغ يتستع بتخبية عجيبة، اترل بػالجه، قاـ ككقف ال 
يسكغ أف يترل بػالجه كىػ قاعج، ىػ في الذاـ، كالجه 
خنا قاعج في أضشة، تعمع األدب مع كالجه نحغ لفت نط

يترل، لسا فتح الخط كقف، سألشاه، قاؿ أنا غيخ 
معقػؿ أكمع كالجؼ كأنا جالذ، عمى الياتف.
أييا األخػة، ال يػجج شيء أثسغ مغ حدغ الخمق، لسا 

تخبي ابشظ عمى األدب كاالعتحار، الشبي عمسشا كيف يكػف االبغ مؤدبًا مع أبيو. 
و باسسو، وال تدتدب لو (()) فبل تسر أمامو، وال تجمذ قبمو، وال تجع

 ]أخخجو الصبخاني عغ عائذة أـ السؤمشيغ [

مخة نفحز بيتًا دخمت أنا مع صاحب البيت إلى غخفة، شاب مزجع عمى ضيخه، رجل فػؽ رجل يتابع فيمسًا، كال 
تحخؾ، مع التفمت في كقاحة، مع التفمت في سػء أدب، مع التفمت في عجـ احتخاـ اآلخخ.

فيا أييا األخػة، نحغ بالتخبية عشا التخبية الخمقية، كاإليسانية، كالعمسية كالشفدية، كاالجتساعية، كالجدسية، 
 كالجشدية، أكؿ تخبية التخبية الخمقية. 

تخبية األب البشو تكػف بعجة أمػر:

ػ اإلحداف إليو: 1

، بعس األحاديث الذخيفة التي تتحجث عغ حدغ  الخمق، في تخبية األب البشو، يقػؿ عميو أييا األخػة األكاـر
 الربلة كالدبلـ:

)) ما َنَحَل َواِلٌج َوَلجًا مغ َنْحل  أفزل مغ أدب  َحَدغ  ((
 ] أخخجو التخمحؼ عغ مخسل سعيج بغ العاص [



( : انعالقح انىثيقح تيٍ اإليًاٌ و انخهق3-2انذرس ) انثاب األول : انفصم انثاَي :  Page 66 

حجيث آخخ:

)) َأْكِخُمػا َأْواَلَدُكْع َوَأْحِدُشػا َأَدَبُيْع ((
 ] أخخجو ابغ ماجو عغ أنذ بغ مالظ [

لعل في الحجيث ممسحًا دقيقًا، لغ تدتصيع أف تحدغ أدبيع إال إذا أكخمتيع، أؼ اإلحداف قبل البياف، أنت ك 
باإلحداف تفتح قمب ابشظ.

ػ البياف لو: 2

ثع بالبياف تفتح عقمو، ابجأ باإلحداف اإلحداف قبل 
البياف، يعشي برخاحة بالثقافة اإلسبلمية كل أب 

، في ثقافة السدمسيغ، في ثقافة ىحه السشصقة،  ُيحتـخ
لكغ ما كل أب ُيحب، كل أب محتـخ لكغ بصػلتظ ال 
أف تشتدع احتخاـ أكالدؾ، البصػلة أف تشتدع محبتيع، 

 لحلظ: 

)) َأْكِخُمػا َأْواَلَدُكْع َوَأْحِدُشػا َأَدَبُيْع ((
] أخخجو ابغ ماجو عغ أنذ بغ مالظ [ 

 في ممسح يذابو ىحا السمسح: أؼ لغ تدتصيع إحداف أدبيع إال إذا أكخمتيع، 

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع َوَيْحَفُطػا ُفُخوَجُيْع ﴾ ﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ
 ( 30) سػرة الشػر اآلية: 

سبيل حفع الفخج غس البرخ، لغ تدتصيع أف تستشع، أك أف تبتعج بعج األرض عغ الدساء عغ الدنا إال إذا 
غززت برخؾ ىشا: 

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع َوَيْحَفُطػا ُفُخوَجُيْع ﴾  ﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ
 )) َأْكِخُمػا َأْواَلَدُكْع َوَأْحِدُشػا َأَدَبُيْع ((

 ] أخخجو ابغ ماجو عغ أنذ بغ مالظ [

افتح قمب ابشظ باإلحداف ثع افتح عقمو بالبياف.
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 ػ التػجيو و السحاسبة ثع السعاتبة:  3

 ثالث: تػجيو

 )) عمسػا وال تعشفػا، فإف السعمع خيخ مغ السعشف ((
 ]الجامع الرغيخ عغ أبي ىخيخة[

األب أحيانًا يغزب، يخيحو يزخب ضخبًا مبخحًا، لكغ عشجئٍح ليذ مخبيًا، كفي حّل آخخ يديب، التديب ليذ 
ف ُتعخض عشو، كمغ أشاع حبًل، كالزخب السبخح ليذ حبًل، كلكغ الحل أف تػجيو كأف تحاسبو، كأف تعاتبو، كأ

 عراؾ فقج عراؾ.

 )) عمسػا وال تعشفػا، فإف السعمع خيخ مغ السعشف ((

 ػ تعميسو السشيج الرحيح ثع تأديبو: 4

 التػجيو الخابع: 

 )) عمسػا أوالدكع الخيخ وأدبػىع ((
 ] ابغ ماجو عغ أنذ [

عسل نيى عشو الشبي، عمسو أكاًل ثع حاسبو، في عمسػىع، يا بشي ىحا العسل ال يجػز نيى هللا عشو في القخآف، ىحا ال
 آباء يحاسب قبل أف يعمع، في ضمع، الصفل ما عشجه معمػمات، عمسو أكال السشيج، ثع أدبو، ىحا ممسح رابع.

 )) إف مغ حق الػلج عمى الػالج أف يحدغ اسسو، وأف يحدغ أدبو ((
 ]أخخجو البدار عغ أبي ىخيخة [

 الربلة كالدبلـ، لحلظ إذا أردت أف تكػف مصبقًا لسشيج الشبي شبق ىحه التػجييات.ىحه تػجييات الشبي عميو 

 والحسج  رب العالسيغ 
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الكحب -الجعػة ( : القجوة قبل 3-3الجرس )

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
 كالػىع إلى أنػار السعخفة كالعمع، كمغ كحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات.

 بية األكالد في اإلسبلـ كالزلشا في التخبية األخبلقية. أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس الخامذ مغ دركس تخ 

مغ زاد عميظ في الخمق زاد عميظ في اإليساف:

بادغ ذؼ بجء: اإليساف ىػ الخمق، فإذا ألغي الخمق، ألغي اإليساف، ألغي الجيغ أصبح الجيغ مغ دكف خمق عادات 
األخبلؽ مغ الجيغ ألغيت الجيغ كمو.كتقاليج، أصبح ثقافة، أصبح تخاثًا، أصبح فمكمػرًا، إذا ألغيت 

ألف أحج أكبخ عمساء السدمسيغ كىػ ابغ القيع رحسو هللا تعالى يقػؿ: اإليساف ىػ الخمق، فسغ زاد عميظ في الخمق 
 زاد عميظ في اإليساف.

كالشبي عميو الربلة كالدبلـ أكتي جػامع الكمع، أكتي الجساؿ البذخؼ، أكتي الفراحة، أكتي الػحي، أكتي 
لسعجدات، أكتي خرائز ال تعج كال تحرى، لكغ حيشسا أراد هللا أف يسجحو، بساذا مجحو ؟ قاؿ: ا

﴿ َوِإنََّظ َلَعمى ُخُمق  َعِطيع  ﴾
 ) سػرة القمع (

اآلف ما الحؼ يذج الشاس إليظ ؟ الخمق، ال يشذجكف إليظ لعباداتظ، كال لحجسظ السالي، كال لقػتظ، كال لحكائظ، 
ظ بتػاضعظ، بإنرافظ، بكخمظ، بذجاعتظ، فالحؼ يشذج الشاس إليو، صاحب الخمق.الشاس ُيذجكف إلي

التخبية األخبلقية أخصخ شيء في الجيغ:

لحلظ إذا بجأنا بالتخبية األخبلقية نبجأ بأخصخ شيء في الجيغ، كأنا أقػؿ لكع أييا األخػة، أنا أحتسل مغ الحيغ 
 حػلي كل خصأ، كالسؤمغ محنب تػاب. 
ـَ خصَّاٌء وخيُخ الَخصَّائيَغ التَّػابػَف (()) ُكلُّ بَ  شي آد

 ]أخخجو التخمحؼ عغ أنذ بغ مالظ [
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 إال الكحب، لحلظ كرد في بعس األحاديث:

)) يصبع السؤمغ عمى الخبلؿ كميا إال الخيانة والكحب ((
 ]أخخجو اإلماـ عغ أبػ أمامة الباىمي [

ىشاؾ ىشاؾ مؤمغ أنيق يعتشي بثيابو عشاية فائقة، 
مؤمغ أقل أناقة، كىشاؾ مؤمغ يعتشي ببيتو عشاية 
فائقة، كيػجج مؤمغ أقل عشاية، ك مؤمغ اجتساعي، ك 
مؤمغ يسيل إلى العدلة، ك مؤمغ متفائل، كىشاؾ 
، كل ىحه الخرائز  مؤمغ يغمب عميو التذاـؤ

كالصباع عمى العيغ كالخأس.

 (()) يصبع السؤمغ عمى الخبلؿ كميا إال الخيانة والكحب 
فإذا كحب أك خاف ليذ مؤمشًا، مغ أبخز ما تقجمو ألكالدؾ الرجؽ، كالحقيقة الجقيقة: أف الشاس أييا األخػة 
يتعمسػف بعيػنيع ال بآذانيع، يعشي مئة محاضخة في الرجؽ تمغى بأف تقػؿ البشظ قل لو: لدت في البيت، مئة 

بعيػنيع ال بآذانيع، ىحا الحجيث دقيق ججًا:محاضخة في الرجؽ تمغى بترخؼ كاذب كاحج، ألف الشاس يتعمسػف 

 )) يصبع السؤمغ عمى الخبلؿ كميا إال الخيانة والكحب ((
جسيع الخبلؿ كالصباع عمى العيغ كالخأس، اآلف عفػًا، في مؤمغ مجني، مؤمغ ريفي، كبلىسا عمى العيغ كالخأس، 

شيادة عميا، مؤمغ لع يتعمع، لكغ  في مؤمغ غشي، مؤمغ فقيخ، كبلىسا عمى العيغ كالخأس، في مؤمغ يحسل
صادؽ أميغ عمى العيغ كالخأس.

)) يصبع السؤمغ عمى الخبلؿ كميا ((
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الكحب مؤشخ خصيخ عشج ابشظ عميظ أف تشتبو لو:

اآلف بعمع الشفذ ما يدسى بعمع الصباع، في إنداف يسيل إلى الححر، في إنداف يسشح الثقة لسغ حػلو كثيخًا، في 
 إنداف يسيل إلى السخح، في إنداف يسيل إلى العبػس. 

)) يصبع السؤمغ عمى الخبلؿ كميا ((
ليذ ىشاؾ مذكمة.

 ))إال الخيانة والكحب ((
الشبي عميو الربلة كالدبلـ في بعس أحاديثو يقػؿ:فإذ كحب أك خاف ليذ مؤمشًا، ألف 

 )) السؤمغ ال يكحب ((
يعشي االبغ يخصئ، يختكب خصأ قج يكػف كبيخًا، األب يحتسل إال أف يكحب فإذا كحب، الكحب مؤشخ خصيخ عشج 

ابشظ. 

الكحب أخصخ شيء في تخبية األوالد:

 لحلظ أييا األخػة، يقػؿ عميو الربلة كالدبلـ: 
ع َمْغ ُكّغ فيو كاف مشافقًا خالرًا. َوَمْغ كانت فيو َخْرَمة مشيغ كانت فيو َخْرَمة ِمَغ الشَِّفاؽ، حتى َيَجَعَيا: )) َأرب

ِإذا اْئُتِسغ َخاَف، وِإذا َحّجث َكَحَب. وِإذا َعاَىَج َغَجَر. وِإذا َخاَصع فجخ((
 بغ عسخك بغ العاص [ ] أخخجو البخارؼ كمدمع كأبػ داكد كالتخمحؼ كالشدائي عغ عبج هللا

 )) َأربع َمْغ ُكّغ فيو كاف مشافقا خالرا ((
مغ ىحه األربع إذا حّجث كحب، البيت السدمع ما في كحب، ال تكحب الدكجة عمى زكجيا، كال الدكج عمى زكجتو، 
، كغ كال االبغ عمى أبيو، كال األب عمى ابشو، يكاد يكػف مػضػع الكحب أخصخ ما في تخبية األكالد، ال تكحب

صادقًا، لحلظ: 

)) َأربع َمْغ ُكّغ فيو كاف مشافقا خالرا ((
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يعشي أحيانًا يأتي سؤاؿ، ألع يدسح الشبي صمى هللا 
عميو كسمع لمدكج أف يكحب عمى زكجتو ؟ أنا أرػ أف 
األزكاج فيسػا ىحا الحجيث عمى غيخ ما أراده الشبي 
عميو الربلة كالدبلـ، فيسػه اكحب عمييا في كل 

األسعار مزاعفة، حشى تيتع بيحا الذيء  شيء،
تدكرىا أختيا تقػؿ ليا: أخحه بثسانية آالؼ، ما في 
شيء مغ ىحا ! أربعة بالدػؽ ثسشو، ضيخ زكجيا أنو 
كاذب، سبحاف هللا لحكسة بالغة ما في كحبة تدتسخ، 

تو في حالة كاحجة، لػ أنيا سألتو: أتحبشي وهللا أعمع الحؼ أفيسو مغ أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص سسح لمدكج أف يكحب عمى زكج
كلع يكغ يحبيا كسا تتسشى، كقاؿ ليا: إني أحبظ حبًا جسًا، كقج كحب عمييا، ىحا الحؼ يخأب الرجع في البيت، 

 ىحا الحؼ يصسئغ الدكجة.

يقصف لػ أنو سأليا أتحبيششي ؟ يشبغي أف تكحب عميو، كأف تعبخ عغ حبيا لو كي تتستغ العبلقة بيشيسا، ككي 
األكالد ثسار ىحه العبلقة الستيشة، في ىحا السػضػع فقط، ىحه العبلقة الستيشة، في ىحا السػضػع فقط أما الشبي لو 

 شأف آخخ.

سألتو الديجة عائذة كيف حبظ لي ؟ قالت كعقجة الحبل، ىػ في ىحا صادؽ، تدألو مغ حيغ آلخخ: يا رسػؿ هللا 
 حا مػضػع آخخ، ىػ في تعبيخه عغ محبتو صادقًا.كيف العقجة ؟ عمى حاليا، عقجة متيشة، ى

أما أنو سسح لمدكج أف يكحب عمى زكجتو في كل شيء ؟ الكحب يكذف بعج حيغ فإذا كذف صار الدكج كحابًا، 
فإياكع ثع إياكع أف تتػسعػا بخخرة الكحب عمى الدكجة، إال أتحبشي ؟ يقػؿ ليا إني أحبظ، شسأنتيا، جبخت قمبيا، 

 ى عمى حب، ىشاؾ زكاج يبشى عمى مرمحة، عشجؾ أكالد مشيا. ما كل زكاج يبش



انكذب -( : انقذوج قثم انذعىج 3-3انذرس ) انثاب األول : انفصم انثاَي :  Page 72 

و زكاة فقط:اإلسبلـ بشاء أخبلقي و ليذ صبلة و صيامًا و حجًا 

أييا األخػة: 
 )) عميكع بالرجؽ فإنو ييجي إلى البخ ((

 ]ركاه الصبخاني عغ معاكية بغ أبي سفياف [

)) إف الرجؽ ييجي إلى البخ وإف البخ ييجي إلى 
الجشة وإف الكحب ييجي إلى الفجػر وإف الفجػر 
ييجي إلى الشار أنو يقاؿ لمرادؽ صجؽ وبخ ويقاؿ 
لمكاذب كحب وفجخ وإف الخجل ليرجؽ حتى يكتب 

((أو يكحب حتى يكتب عشج هللا كحاباعشج هللا صجيقا 
 د [] أخخجو الحاكع عغ عبج هللا بغ مدعػ 

أييا األخػة الكخاـ، لسا الشجاشي سأؿ سيجنا جعفخ، قاؿ لو: حجثشا عغ ىحا اإلسبلـ، عغ ىحا الجيغ، قاؿ:

)) أييا السمظ كشا قػمًا أىل جاىمية، نعبج األصشاـ، 
ونأكل السيتة، ونأتي الفػاحر، ونقصع األرحاـ، 
ونديء الجػار، ويأكل القػي مشا الزعيف، فكشا 

هللا إليشا رسػاًل مشا نعخؼ ندبو عمى ذلظ حتى بعث 
وصجقو وأمانتو وعفافو، فجعانا إلى هللا لتػحيجه 
ولشعبجه، ونخمع ما كشا نعبج نحغ وآباؤنا مغ دونو 
مغ الحجارة واألوثاف، وأمخنا برجؽ الحجيث، وأداء 

 األمانة، وصمة الخحع، وحدغ الجػار، والكف عغ السحاـر والجماء ((
 أـ سمسة أـ السؤمشيغ [ ] أخخجو اإلماـ أحسج عغ

 بخبكع أليذ ىحا شخحًا لئلسبلـ مغ صحابي جميل 

)) وأمخنا برجؽ الحجيث وأداء األمانة، وصمة الخحع، وحدغ الجػار، والكف عغ السحاـر والجماء ((
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 أنا أقػؿ دائسًا:

 )) ُبِشي اإلسبلـُ عمى َخْسذ  ((
 ] أخخجو البخارؼ كمدمع كالتخمحؼ كالشدائي عغ عبج هللا بغ عسخ [ 

ىل اإلسبلـ بشي عمى خسذ، عمى صبلة، كصياـ، كحج، كزكاة، كنصق بالذيادة ؟ اإلسبلـ شيء آخخ، اإلسبلـ 
 مشيج أخبلقي، اإلسبلـ بشاء أخبلقي. 

 انتياء الجيغ بعدلو عغ األخبلؽ:

التي نعدؿ األخبلؽ عغ الجيغ انتيى الجيغ، كال كزف لمسدمسيغ عشج هللا، ككل مخة ثانية أييا األخػة، في المحطة 
 كعػد هللا لمسؤمشيغ معصمة، ألع يقل هللا عد كجل:

اِلَحاِت َلَيْدَتْخِمَفشَُّيْع ِفي اأْلَْرِض َكَسا اْسَتْخَمَف ا ُ الَِّحيَغ َآَمُشػا ِمْشُكْع َوَعِسُمػا الرَّ َشغَّ  لَِّحيَغ ِمغْ ﴿ َوَعَج َّللاَّ َقْبِمِيْع َوَلُيَسكِّ
َلشَُّيْع ِمْغ َبْعِج َخْػِفِيْع َأْمشًا َيْعُبُجوَنِشي ﴾  َلُيْع ِديَشُيُع الَِّحي اْرَتَزى َلُيْع َوَلُيَبجِّ

 (  55) سػرة الشػر اآلية: 

 وعػد هللا لمسؤمشيغ معصمة إف لع نكغ أخبلقييغ:

 معصمة، ألع يقل هللا عد كجل:ىحه الػعػد إف لع نفيع الجيغ كبًل أخبلقيًا فيي 
 ﴿ َوِإفَّ ُجْشَجَنا َلُيُع اْلَغاِلُبػَف ﴾

 ) سػرة الرافات (

 ألع يقل هللا عد كجل: 

 ﴿ َوَكاَف َحّقًا َعَمْيَشا َنْرُخ اْلُسْؤِمِشيَغ ﴾
 ) سػرة الخـك (

 ألع يقل هللا عد كجل: 

ْنَيا ﴾﴿ ِإنَّا َلَشْشُرُخ ُرُسَمَشا َوالَِّحيَغ َآَمُشػا ِفي   اْلَحَياِة الجُّ
 ( 51) سػرة غافخ اآلية: 
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ألع يقل هللا عد كجل: 

ُ ِلْمَكاِفِخيَغ َعَمى اْلُسْؤِمِشيَغ َسِبيبًل ﴾ ﴿ َوَلْغ َيْجَعَل َّللاَّ
 ) سػرة الشداء (

، اإليساف ىػ الخمق، فسغ زاد  كع كعج ؟ إف لع نكغ أخبلقييغ كل ىحه الػعػد معصمة، كىحا حاؿ السدمسيغ اليـػ
عميظ في الخمق زاد عميظ في اإليساف. 

أكبخ عصاء مغ األب البشو أف يعمسو الرجؽ:

ألخػة، لػ ألغي الكحب أخػانا الكخاـ، البيت الحؼ فيو صجؽ بيت عطيع، بيت مبارؾ، بيت في تفاىع وهللا أييا ا
 مغ حياتشا، لكشا جسيعًا بحاؿ غيخ ىحا الحاؿ.

مخة كشت بجمدة كل ما قيل كحب بكحب، قاؿ لي شخز: أيغ كشت ؟ قمت وهللا بجمدة كحب، كل إنداف يسجح 
 نفدو بسا ليذ فيو، يسجح بأكالده، تسجح ببشاتيا، كمو كبلـ فارغ، كغ صادقًا.

تقخيبًا معطع السذكبلت تأتي مغ الكحب، السبالغة كحب، كالتقميل مغ الذأف البيت الحؼ في صجؽ بيت مقجس، ك 
كحب، ىشاؾ كحب مبالغة، ك ىشاؾ كحب تقميل، ىشاؾ كحب تعتيع، كىشاؾ كحب إبخاز، أنػاع الكحب ال تعج كال 

 تحرى.
 لحلظ أكبخ كساـ شخؼ لمسؤمغ أنو ال يكحب، كأكبخ عصاء مغ األب لبلبغ أف تعمسو الرجؽ.
 بالسشاسبة إذا عمستو أف يكػف صادقًا ككدخ آنية، كقاؿ لظ أنا كدختيا يشبغي أال تزخبو. 

إف الرجؽ ييجي إلى البخ وإف البخ ييجي إلى الجشة:

وهللا أييا األخػة، عشجؼ أخ أعتد فيو، شاب، فتح كالجه لو معسبًل بسرخ، ىػ مجيخ معسل لكشو شاب صغيخ، 
دقيقًا( مّذ سيارة أمامو فييا إنداف بالخامدة ك التدعيغ، مات، مذ خفيف،  يدػؽ مخكبتو )سأقػؿ لكع كبلماً 

فاترل بسجيخ معسمو، قاؿ لو: اشسئغ، تعاؿ الداعة الفبلنية لمقدع الفبلني، جاء، كل شيء مشتٍو، ضبط بخبلؼ 
ؿ لو الزابط: : ال أكقع، قاالػاقع، السخكبة التي مديا ىػ جاء بالتقخيخ أنيا ىي التي اقتخبت مشو، فقاؿ لو

؟ أنا ما مّخ معي شخز أنا خمرتو يػقع حالو، قاؿ لو: أنا مغ هللا ال أخمز، الحؼ حجث خبلؼ ذلظ، معقػؿ
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كرفس أف يػقع، ككقع كسا كقع، كأعصى الجية ليحا الحؼ تدبب بسػتو كعّيغ أكالده بالسعسل، لػ كشا كحلظ، ىحا 
 ػاقع.شاب شالب عمع، خاؼ مغ هللا أف يكتب الزبط بخبلؼ ال

فالسؤمغ ال يكحب، في قرة إخػانا الكخاـ، عبج القادر الجيبلني، ىحا مغ كبار العمساء، أعصتو أمو أربعيغ ديشارًا 
ذىبيًا مغ أجل أف يتابع العمع في بغجاد، في الصخيق اعتخضت قافمتو قصاع الصخؽ )المرػص(، مغ مجسػعات 

يشارًا ذىبيًا، لع يرجقػه، السجسػعة الثانية، قاؿ ليع: مجسػعات، أكؿ مجسػعة كع معظ يا غبلـ ؟ قاؿ أربعػف د
معو أربعيغ ديشارًا، قاؿ لو: معي أربعػف ديشارًا، فأخحه أحج أفخاد العرابة إلى رئيذ العرابة، قاؿ: يقػؿ إف 

؟ قاؿ لو معي، قاؿ لو: كيف أعمشت عغ ىحا السبمغ ؟ قاؿ لو: ألني عاىجت أمي عمى الرجؽ، كحمفت عمّي معظ
أكحب، كأنا أخاؼ أف أخػف عيجىا، رئيذ العرابة قاؿ لو: أنت تخاؼ أف تخػف عيج أمظ، كأنا ال أخاؼ أف إال 

أخػف عيج هللا عد كجل كبكى، كتاب عمى يج ىحا الغبلـ، فإذا بأفخاد العرابة جسيعًا يتػبػف كسا يتػب رئيديع 
شفل صادؽ.

جاة، كالكحب ميػاة، لحلظ: وهللا أييا األخػة، يػجج قرز عغ آثار الرجؽ، الرجؽ مش
 )) عميكع بالرجؽ فإنو ييجي إلى البخ ((

)) إف الرجؽ ييجي إلى البخ وإف البخ ييجي إلى الجشة وإف الكحب ييجي إلى الفجػر ((

الرادؽ يكتب عشج هللا صّجيقاً 

لشار ؟ قاؿ: إيساف شخز سأؿ الشبي عميو الربلة كالدبلـ سؤااًل، قاؿ لو: يا رسػؿ هللا، ماذا يشجي العبج مغ ا
با، قاؿ: مع اإليساف عسل ؟ قاؿ: أف يعصي مسا أعصاه هللا، قاؿ: فإف كاف ال يجج، كضع لو عقبة، فقاؿ عميو 
الربلة كالدبلـ: أف يأمخ بالسعخكؼ كأف يشيى عغ السشكخ، قاؿ: إف كاف ال يدتصيع، قاؿ لو: فميعغ األخخؽ )أؼ 

قجر، قاؿ لو عميو الربلة كالدبلـ، كأنو أخحه غزب شجيج، قاؿ لو: أك ما يحاكؿ اإلنداف(، قاؿ لو: إف كاف ال ي
تخيج أف تتخؾ لراحبظ مغ خيخ ؟ ما لو كال ميدة ؟ ال يدتصيع أف يعصي مسا أعصاه هللا، كال يدتصيع أف يأمخ 

ل ىحا دخل بالسعخكؼ، كال أف يشيى عغ السشكخ، كال أف يعيغ إندانًا ؟ ليسدظ أذاه عغ الشاس، قاؿ لو: كإف فع
الجشة ؟ اسسعػا الجػاب الخائع، قاؿ عميو الربلة كالدبلـ: 

 )) ما مغ مؤمغ يرشع خرمة مغ ىحه الخراؿ إال أخحت بيجه حتى يجخل الجشة ((
 ] أخخجو ابغ أبي شيبة عغ أبػ ذر الغفارؼ [
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أؼ أنت حيشسا ترجؽ كال تكحب ىحا الرجؽ يأخحؾ إلى البخ، يا بشي صميت العذاء ؟ االبغ عاىج ربو عمى 
 الرجؽ، ال يا بابا، تعاؿ نرمي معًا، صمى، قاؿ لو صميت سكت األب، ما داـ صجؽ 

 (()) الرجؽ ييجي إلى البخ، وإف البخ ييجي إلى الجشة، وإف الخجل ليرجؽ حتى يكتب عشج هللا صجيقا 

 الستابعة تحتاج إلى جيج لكغ ثسارىا يانعة ججًا:

لحلظ أكبخ عصاء يقجمو األب ألكالده أف يعمسيع الرجؽ، لكغ الستابعة متعبة، أيغ كشت ؟ عشج رفيقي، أفزل لظ 
أف تقبل مشو، لكغ أنت عشجؾ إحداس ىحه الخكاية غيخ صحيحة مغ رفيقظ ؟ اسسو ؟ أعصيشي ىاتفو، اترل بو، 

ت ك إلى جيج ك إلى نفذ شػيل، متعبة، الستابعة متعبة، أكثخ اآلباء يسيمػف إلى الخاحة، أؼ ركاية تحتاج إلى كق
تقجـ ليع يرجقػنيا عمى أكالدىع، االبغ كجج األب ما حقق، عػده عمى الكحب، أما إذا حقق تحقيقًا دقيقًا، ككصل 

 كاية غيخ صحيحة.إلى الخصأ، كأدبو عميو، أك لػ لع يؤدبو، مع األب صعب ججًا يقبل ر 
ىحه األبػة، متابعة، أيغ كشت يا ابشتي ؟ عشج رفيقتي، 
مغ بيت مغ ؟ قج تكػف مع شاب كانت، قالت لو: 
عشج رفيقتي، تمفػنيا، ال أعخؼ تمفػنيا، قػمي ندأليع، 
ركبيا بديارتو تفزمي، أيغ بيتيا ؟ ما كشت عشجىا ؟ 
لسا االبغ أك البشت تبلحع في متابعة دقيقة، أنا 

الشدبة لي في نقصة دقيقة، أؼ مشرب قيادؼ، إذا ما ب
 تابعت تشتيي.

 
مخة كشت بسؤسدة تعميسية كبيخة، ما أعصيت أمخًا إال كسجمتو عشجؼ، ثاني يـػ أشمب الذخز، ماذا فعمت ؟ أنا 
لحؼ لسا أعصي أمخًا ما أكتب أمامو، أعصي أمخًا شفييًا، يخخج مغ اإلدارة، أكتب عشجؼ عمى السحكخة، األمخ ا

أعصيتو إياه، ثاني يـػ تابعو، بعج أسبػع أك أسبػعيغ أك ثبلثة شعخ كل مغ حػلي ال يسكغ أف أندى شيئًا، أنا 
أندى لكشي أكتبو أنا أقػؿ لآلباء أعصيت ابشظ تػجييًا اكتبو عشجؾ، ثاني يـػ شالبو فيو، عاىج ابشظ عمى شيء 

 جيج لكغ ثسارىا يانعة ججًا. اكتبو عشجؾ، ثاني يـػ شالبو فيو، الستابعة تحتاج إلى
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لسا االبغ يقجـ ركاية غيخ صحيحة كاألب ما تابعيا، األب بعجـ متابعتو، كعجـ التجقيق كالتحقيق، كجج الكحب 
سيل، أنا أميل إلى أف أعتقج كاالعتقاد مؤلع أف كل أخصاء األكالد بدبب أخصاء اآلباء، ال تقػؿ أف ابشي سيئًا، ال 

 تخبية سيئة التخبية الديئة أعصت ابشًا سيئًا.  يػجج ابغ سيء، لكغ في

الرجؽ أمانة والكحب خيانة:

إخػانا الكخاـ، الرجؽ أمانة، كالكحب خيانة، الرجؽ أمانة كالكحب خيانة لكغ في حجيث يقرع الطيخ: 
)) كبخت خيانة أف تحجث أخاؾ حجيثًا ىػ لظ مرجؽ أنت بو كاذب ((

 عاف []أخخجو اإلماـ أحسج عغ نػاس بغ سس

ال تحابي نفدظ، إف حجثت أخاؾ حجيثًا كىػ لظ بو مرجؽ، كأنت لو بو كاذب فقج ارتكبت خيانة، خيانة كبيخة 
ججًا.

)) كبخت خيانة أف تحجث أخاؾ حجيثًا ىػ لظ مرجؽ أنت بو كاذب ((
 ]أخخجو اإلماـ أحسج عغ نػاس بغ سسعاف [

الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في بيت أقخبائو فيسا يبجك، فدسع امخأة تقػؿ البشيا كالكحب ميسا يكغ في تػافو األمػر فيػ كحب، كاف 
تعاؿ ىاؾ أؼ خح، فالشبي انتبو، قاؿ ليا ماذا أردت أف تعصيو ؟ قالت: تسخة، قاؿ: أما إنو لػ لع تفعمي لكتبت 

عميظ كحبة، تعاؿ ىاؾ.

ذيط نذاشًا زيادة عغ الحجكد الصبيعي، فججتو لي قخيب مقيع بأمخيكا، جاء في الريف، فابشو الرغيخ يبجك أنو ن
قالت لو: اىجأ كمداء سآخحؾ إلى مكاف جسيل، فيجأ ألنو صجقيا، فارتاحت، في السداء لع تأخحه، كىي باألساس 

 ال تشػؼ أف تأخحه، لكغ بيحه الصخيقة تدكتو، ىػ صغيخ ججًا قاؿ لججتو: أنت إندانة كاذبة. 

ف الرادؽ إنداف عديد الشفذ:عمى كل إنداف أف يمتـد الرجؽ أل 

يا أخػاف األب قجكة، إياؾ، ثع إياؾ، ثع إياؾ أف تكحب ال عمى أكالدؾ، كال عمى زكجتظ، قل الحق كلػ كاف مخًا، 
 الرادؽ عديد الشفذ.
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عفػًا لػ أنت ذىبت إلى بيخكت، كقاؿ لظ شخز: أرجػ أف تأتي بيحه الحاجة كأنت نديتو، فمسا عجت سألظ، ىل 
؟ لػ قمت لو مفقػدة، ىػ ما عشجه إمكانية يحقق، سكت، لكغ أنت أال ترغخ أماـ نفدظ ؟ يربح انيجاـ  أتيت بيا

داخمي، لػ تجخأت كىػ إنداف غاٍؿ عميظ، قمت لو وهللا نديت، يشدعج مشظ، لكغ بعج االندعاج تذعخ بعدة 
 الرجؽ، تكمع، قل نديت، ال تقل ما كججتيا.

تصيع اآلخخ أف يكتذف اآلخخ ما إف كاف صادقًا أك كاذبًا، كغ صادقًا، كىييء يعشي في حاالت كثيخة ججًا ال يد
 نفدظ لسػقف صعب، لكغ الرجؽ مشجاة، كالكحب ميػاة.

أؼ األب، األـ، السعمع، األخ األكبخ، مجيخ السحل، مجيخ معسل، مجيخ جامعة، مجيخ مدتذفى، حاكؿ أف تقػؿ 
 صادقًا.

يف، ألنو كحب عمى فخسو الحؼ أتى مغ السجيشة إلى البرخة ليأخح حجيثًا ىل ترجقػف أف أحج ركاة الحجيث الذخ 
عغ ىحا الخاكؼ، مغ السجيشة لمبرخة، جاء ليأخح حجيثًا عغ أحج الخكاة، قبل أف يرل إليو رآه يجسع ثػبو ىكحا، 

عشو الحجيث، أؼ  مػىسًا فخسو بأف فييا شعيخًا، فمسا أقبمت عميو أمدظ بدماميا، ال يػجج شعيخ، لع يقبل أف يأخح
 الحؼ يكحب عمى فخسو ليذ مؤىبًل أف يؤخح عشو حجيث رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص. 

أحّب شيء إلى هللا تعالى الذاب التائب:

أييا األخػة 
)) إف الرجؽ ييجي إلى البخ وإف البخ (( 

لسا أنت ترجؽ مع الشاس بعج حيغ ترجؽ مع نفدظ، كبعج حيغ ترجؽ مع ربظ، وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ لػ 
ألغي الكحب مغ حياتشا، لكشا بحاؿ آخخ، السخأة صادقة، الدكج صادؽ، السجيخ العاـ صادؽ السػضف صادؽ، أما 

 آالؼ الحاالت بإمكانظ أف تكحب، كال أحج يكتذف أنظ كاذب. 
 خيانة أف تحجث أخاؾ حجيثًا ىػ لظ مرجؽ أنت بو كاذب (()) كبخت 

 ]أخخجو اإلماـ أحسج عغ نػاس بغ سسعاف [

لحلظ كرد في األثخ:

)) أحب ثبلثًا، وحبي لثبلث أشج، أحب الصائعيغ، وحبي لمذاب الصائع أشج(( 
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عذخ كتمة انجفاعات، كتمة يعشي إنداف بالثسانيغ ال يعري هللا، أما بالخامدة عذخ، بالدادسة عذخ، بالثامشة 
 شيػات، ال يػجج شيء أحب إلى هللا تعالى مغ شاب تائب.

 )) إف هللا يباىي السبلئكة بالذاب التائب، ويقػؿ انطخوا عبجي تخؾ شيػتو مغ أجمي ((
)) أحب ثبلثًا، وحبي لثبلث أشج، أحب الصائعيغ، وحبي لمذاب الصائع أشج، أحب الستػاضعيغ، وحبي لمغشي 

ضع أشج ((الستػا
وهللا أييا األخػة، لػ التقيت بغشي مؤمغ تذتيي 
الغشى مشو، مغ تػاضعو، مغ سخائو، مغ حبو 

 لآلخخيغ.

 )) وأحب الكخماء، وحبي لمفقيخ الكخيع أشج ((
يحب الصائعيغ كحبو الذاب الصائع أشج، يحب 
الستػاضعيغ كحبو لمغشي الستػاضع أشج، يحب 

ج.الكخماء كحبو لمفقيخ الكخيع أش

)) أبغس ثبلثًا، وبغزي لثبلث  أشج، أبغس العراة، وبغزي لمذيخ العاصي أشج ((
)) وأبغس الستكبخيغ وبغزي لمفقيخ الستكبخ أشج ((

يكحب، يجعي ما ليذ لو، كيف يدتصيع الفقيخ أف يتكبخ ؟ بالكحب.

)) وأحب الكخماء، وحبي لمفقيخ الكخيع أشج (( 
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أف تصبقو حتى تقصف ثساره:الجيغ مشيج مػضػعي عميظ 

أييا األخػة، البج مغ أف نقف كقفة متأنية عشج ما يجخؼ في البيت، ىحا الصفل ما في داعي أف نعسل لو 
محاضخات، يكفي أف نكػف قجكة لو، القجكة قبل الجعػة، يكفي أف تكػف أنت مثبًل أعمى ليع، كأمو كحلظ، كأخػه 

مات، إلى دراسات، ال، ال، عشجنا قاعجة: االنتفاع األكبخ كحلظ، األمخ يدتقيع، أحيانًا تقػؿ التخبية تحتاج إلى معمػ 
 بالذيء ليذ أحج فخكع العمع بو، كيف ؟ 

يأتي إنداف يحسل دكتػراه في التكييف، جامعة كبيخة، يذتخؼ مكيفًا، يزغط مفتاح التذغيل يأتيو اليػاء البارد، 
 بارد...إلخ.لكشو عمى عمع بكل ما يجخؼ بيحا الجياز، مػضػع الغاز، تحػؿ الغاز إلى جػ 

لػ جاء إنداف ال يقخأ كال يكتب كاشتخػ مكيفًا، كضغط مفتاح التذغيل يأتيو اليػاء البارد مع أنو ال يفقو شيئًا مسا 
 يجخؼ في ىحا الجياز، فقاؿ العمساء: االنتفاع بالذيء ليذ أحج فخكع العمع بو.
دفة، يقصف كل ثسار الرجؽ، كحيشسا يعشي أنت حيشسا يرجؽ ابشظ، مغ دكف تعسق، مغ دكف تحميل، مغ دكف فم

 يكحب اإلنداف مغ دكف تحميل، مغ دكف تعسيق، مغ دكف يتحسل كل نتائج الكحب.
فعطسة ىحا الجيغ، مشيج مػضػعي، ىػ أنت حممتو تحميبًل عسيقًا، لػ لع تحمل ىحا السشيج يكفي أف تصبقو، حتى 

 تقصف كل ثساره. 

د األسخة:الرجؽ يجب أف يكػف شسػليًا يذسل كل أفخا

لحلظ ىحا السػضػع مػضػع الرجؽ يجب أف يكػف شسػليًا، بجءًا مغ األب كانتياًء بالرغيخ، حتى في دراسات 
اآلف الصفل الخضيع أحيانًا تشطفو، كتصعسو، كيبكي فإذا حسمتو عػدتو كىػ في سغ الذيخ أنو لػ كاف قج أكل، 

كي تحسمو، أما في أب ال يحسمو، ما داـ نطيفًا كآكل أكبًل كارتػػ، ككاف نطيفًا، لكغ يحب مغ يعتشي بو زيادة، فيب
 جيجًا، ال يحسمو، ما عاد يبكي ببل سبب، أنت عػدتو يبكي ببل سبب، لسا حسمتو عػدتو يبكي ببل سبب.
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إخػانا الكخاـ، أكثخ ما يعاني اآلباء مغ أبشائيع في سشػات متقجمة مغ حياتيع أخصاء مارسػىا حيشسا كاف األشفاؿ 
 صغارًا.

 والحسج  رب العالسيغ 
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الباب الثاني : التخبية الجدجية

الفرل األكؿ : التخبية الرحية 

 الفرل الثاني : التخبية العقمية

 الثالث : التخبية الشفدية الفرل
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الفرل األوؿ : التخبية الرحية 

 ( : العشاية برحة أكالدنا3-1الجرس )

تػجييات الشبي عميو الربلة كالدبلـ الستعمقة بالرحة( : 3-2الجرس )

 ضاىخة التجخيغ ( :3-3الجرس )
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( : العشاية برحة أوالدنا3-1الجرس )

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

أخخجشا مغ ضمسات الجيل  الحسج  رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع
 كالػىع إلى أنػار السعخفة كالعمع، كمغ كحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات.

أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس الثامغ مغ دركس تخبية األكالد في اإلسبلـ كنشتقل اليـػ إلى التخبية الجدسية، أك 
 التخبية الرحية. 

دور التخبية الرحية في تخبية األوالد:

ذؼ بجء: اإلنداف عقل يجرؾ، كقمب يحب، كجدع يتحخؾ، غحاء العقل العمع، كغحاء القمب الحب، كغحاء بادغ 
 الجدع الصعاـ كالذخاب.

إذًا ىشاؾ جانب عقمي، كجانب نفدي، كجانب مادؼ، 
كما لع تمَب حاجات العقل كالقمب كالجدع معًا عشجئٍح 
يتصخؼ اإلنداف، أما إذا لبى حاجات عقمو، كحاجات 
قمبو، كحاجات جدسو تفػؽ، كفخؽ كبيخ بيغ التصخؼ 

 كبيغ التفػؽ.

إذًا لمتخبية الجدسية جانب كبيخ مغ تخبية األكالد، أك 
لمتخبية الرحية جانب كبيخ مغ تخبية األكالد، ال بج 
مغ مقجمة أضع بيغ أيجيكع حقائق مثيخة حػؿ كجػد كعي صحي في أمة، أك انخفاض ىحا الػعي الرحي في 

ػ، لشأخح عمى ذلظ مثاليغ:أمة أخخ 

مخض الدكخ مخض شائع، في بمج مغ ببلد السدمسيغ، كفي عاصسة مغ عػاصع السدمسيغ، في خسدسئة ك 
خسديغ ألف مخيس بالدكخ، ىحا السخض أييا األخػة، يسكغ أف تتعاير معو عغ شخيق ضبط الغحاء، كضبط 

قًا، اآلف ىحا السخض أحيانًا يتفاقع كيؤدؼ إلى الػزف، كضبط التحاليل بذكل مدتسخ، كال يؤثخ في حياتظ إشبل
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شمل، أك فقج برخ، أك فذل كمػؼ أك أشياء أخخػ، ىشاؾ ببلد تتستع بػعي صحي أربعة بالسئة مغ مخضى 
 الدكخ يتصػر مخضيع إلى شمل، أك إلى فذل، أك إلى فقج برخ، أك إلى خثخة دماغية.

ى مخضيع يتصػر إما إلى شمل، أك خثخة في الجماغ، أك % مغ ىؤالء السخض72في ببلد ال تتستع بالػعي صحي 
 إلى فذل كمػؼ، كع ىي السدافة بيغ أمة تتستع بػعي صحي، كبيغ أمة تفتقج ىحا الػعي الرحي. 

عمى كل إنداف أف يعتشي بجدسو ألنو قػاـ عسمو:

كيشبغي أف تعتشي بقمبظ،  لحلظ أقػؿ لكع: اإلسبلـ ىػ الحياة، يجب أف تعتشي بعقمظ، كأف تغحيو بالعمع الرحيح،
كيشبغي أف ُيحَب ما يشبغي أف ُيحب، كىػ هللا هلالج لج، كيشبغي أف تعتشي بجدسظ ألنو قػاـ عسمظ، غبلفظ، كعاؤؾ، 

% في بمج 4% يتصػر مخضيع إلى فذل كمػؼ، أك إلى شمل، أك إلى فقج برخ، 72أداتظ، ىحه الحقيقة األكلى 
 ه السزاعفات.يتستع بػعي صحي يتصػر السخض إلى ىح

مخض آخخ يريب الجـ، اسسو التميدسا، اإلنداف إما أنو يحسل ىحا السخض أك ال يحسل، فإذا كاف يحسل كتدكج 
امخأة ال تحسل ىحا السخض يعير حياة سميسة رائعة ال شيء فييا، أما إذا كاف إنداف يحسل ىحا السخض، كتدكج 

ه ابغ مراب بيحا السخض، كابشاف يحسبلف ىحا السخض، امخأة تحسل ىحا السخض بحدب العمع الصبي حتسًا عشج
كابغ ال يحسل ىحا السخض، ما معشى ابغ مراب بيحا السخض ؟ يعشي يحتاج إلى تبجيل دـ كل أسبػعيغ، كمفة 
معالجة االبغ السراب بيحا السخض أربعسئة ألف كل سشة، إذا عاش عذخيغ سشة شيء فػؽ شاقة اآلباء 

 ا السخض يدبب شقاء في األسخة.األغشياء، فزبًل عغ أف ىح

مميػنًا، ىشاؾ ألفا حالة مخضية كبمج آخخ يتستع بػعي صحي  20اآلف اسسعػا: بمج مغ ببلد السدمسيغ تعجاده 
مميػنًا، في أربع حاالت بدبعيغ مميػنًا، كألفي حالة بعذخيغ مميػنًا، معشى ذلظ أف كمفة تبجيل الجـ بيحا  70سكانو 

كمف مبالغ تفػؽ ألػؼ السبلييغ، ىحه السبالغ لػ أنفقت إلنذاء السجارس، كالسدتذفيات، البمج الستخمف صحيًا ي
كالسعاىج كالجامعات، كالصخقات لكشا بحاؿ آخخ، أنا أقجـ لكع أرقاـ دقيقة، الػعي الرحي ميع ججًا.

أنا أرػ أف  أضعاؼ مغ األدكية ما يدتػرده بمج يتستع بػعي صحي، 8ىشاؾ ببلد كعييا الرحي متخمف تدتػرد 
 مغ ميسة الجعاة تخريز دركس كاممة لمذؤكف الرحية ألف صحتظ قػاـ حياتظ. 
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نعسة األمغ ال يتستع بيا إال السؤمغ حرخًا:

 إف مغ أركع ما قالو الشبي عميو الربلة كالدبلـ: 
)) َمْغ أصَبَح مشكع آِمشا في ِسْخبو ((

 ]أخخجو التخمحؼ عغ عبج هللا بغ محرغ [

يتستع بشعسة األمغ.آمشًا، 

﴿ َأْشَعَسُيْع ِمْغ ُجػع  َوَآَمَشُيْع ِمْغ َخْػؼ  ﴾
 ) سػرة قخير (

ُطْمع  ُأوَلِئَظ َلُيُع اأْلَْمُغ َوُىْع ﴿ َفَأيُّ اْلَفِخيَقْيِغ َأَحقُّ ِباأْلَْمِغ ِإْف ُكْشُتْع َتْعَمُسػَف * الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَلْع َيْمِبُدػا ِإيَساَنُيْع بِ 
َتُجوَف ﴾ُميْ 

 ) سػرة األنعاـ (

 )) َمْغ أصَبَح مشكع آِمشا في ِسْخبو ((
آمشًا: أمغ اإليساف، مصسئشًا إلى رضا الخحسغ، مصسئشًا إلى أنو عمى مشيج هللا، مصسئشًا إلى أف هللا يحبو، كىػ 

راٍض عشو، مصسئشًا إلى مدتقبمو الحؼ قاؿ هللا عشو:

ُ َلَشا ﴾﴿ ُقْل َلْغ ُيِريَبَشا ِإالَّ َما كَ  َتَب َّللاَّ
 ( 51) سػرة التػبة اآلية: 

مصسئشًا إلى ما بعج السػت.

ُؿ َعَمْيِيُع اْلَسبَلِئَكُة َأالَّ َتَخاُفػا َواَل تَ  ُ ُثعَّ اْسَتَقاُمػا َتَتَشدَّ ْحَدُنػا َوَأْبِذُخوا ِباْلَجشَِّة الَِّتي ُكْشُتْع ﴿ ِإفَّ الَِّحيَغ َقاُلػا َربَُّشا َّللاَّ
ْنَيا َوِفي اآْلَِخَخِة َوَلُكْع ِفيَيا َما َتْذَتِيي َأْنُفُدُكْع َوَلُكْع ُتػَعجُ  ُعػَف * ُنُداًل وَف * َنْحُغ َأْوِلَياُؤُكْع ِفي اْلَحَياِة الجُّ ِفيَيا َما َتجَّ

ِمْغ َغُفػر  َرِحيع  ﴾
 ) سػرة فرمت (

)) َمْغ أصَبَح مشكع آِمشا في ِسْخبو ((
سة األمغ ال يتستع بيا إال السؤمغ حرخًا. يتستع بشعسة األمغ، كنع
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 أكبخ نعسة مغ نعع هللا عمى العبج أف يسشحو أمغ اإليساف: 

 يقػؿ لظ ىحا البخنامج حرخيًا عمى ىحه القشاة، كنعسة األمغ ال يتستع بيا إال السؤمغ، كالجليل 
َتْعَمُسػَف * الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَلْع َيْمِبُدػا ِإيَساَنُيْع ِبُطْمع  ُأوَلِئَظ َلُيُع اأْلَْمُغ َوُىْع ﴿ َفَأيُّ اْلَفِخيَقْيِغ َأَحقُّ ِباأْلَْمِغ ِإْف ُكْشُتْع 

 ُمْيَتُجوَف ﴾
يقابل األمغ، القمق، أنت مغ خػؼ السخض في مخض، كمغ خػؼ الفقخ في فقخ، كتػقع السريبة مريبة أكبخ 

 حانو كتعالى يسشح عبجه السؤمغ نعسة األمغ.مشيا، لحلظ أكبخ نعسة مغ نعع هللا أف هللا سب
 )) َمْغ أصَبَح مشكع آِمشا في ِسْخبو ((

ليذ أمغ الساؿ، الغشي يحذ باألمغ أحيانًا، أنا أقرج أمغ اإليساف، أنت حيشسا تدتقيع عمى أمخ هللا، تذعخ أف 
 ىسػمًا كالجباؿ انداحت عغ صجرؾ.

 ساوات واألرض أف ىشؤوا فبلنًا فقج اصصمح مع هللا (()) إذا رجع العبج إلى هللا نادى مشاد  في الد
 ] كرد في األثخ [ 

 )) إذا تاب العبج تػبة نرػحة أندى هللا حافطيو، والسبلئكة، وبقاع األرض كميا خصاياه وذنػبو ((
 ] كرد في األثخ [ 

 أنا أقرج أمغ اإليساف.

 ()) َمْغ أصَبَح مشكع آِمشا في ِسْخبو، ُمعافى في َجَدِجِه (
 ]أخخجو التخمحؼ عغ عبج هللا بغ محرغ [

 استيقع، سسعو، برخه، نصقو، حخكتو، أجيدتو، أمعاؤه، قمبو، رئتاه.

 )) إذا أصبح أحجكػع آمشًا في سخبو، معافًى في جدسو، عشجه قػت يػمو، فكػأنسا حيدت لو الجنيا بححافيخىا ((
 ] مغ الجامع الرغيخ عغ عبج هللا بغ محرغ [

كحيشسا سأؿ ممظ جبار كزيخه مغ السمظ ؟ ماذا يشبغي أف يقػؿ لو ؟ قاؿ لو: أنت قاؿ لو: ال، السمظ رجل ال نعخفو 
كال يعخفشا، لو بيت يؤكيو، كزكجة تخضيو، كرزؽ يكفيو، ىحا ممظ، إنو إف عخفشا جيج في استخضائشا، كإف عخفشاه 

 جيجنا في إحخاجو. 
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صحتظ قػاـ حياتظ و وعاء عسمظ: 

لحلظ أييا األخػة، ال تدتيغ بالجانب الرحي بحياة 
اإلنداف، صحتظ قػاـ حياتظ، صحتظ كعاء عسمظ، 
يعشي أنا أقػؿ لكع كبلمًا دقيقًا كاضحًا: لظ عشج هللا 
 83عسخ ال يديج كال يشقز، افتخاضًا لظ عشج هللا 
سشة، كسبعة أشيخ، كثبلثة أسابيع، كأربعة أياـ، 

كثبلث ثػاني، إذا  كخسذ ساعات، كأربع دقائق،
كشت تتستع بػعي صحي، كعشجؾ ثقافة صحية عالية 

ىكحا،  83ججًا، كتتبع تػجييات الشبي، ىحا العسخ 
 كاقف، متحخؾ، نذيط.

أحج عمساء دمذق الذيخ عيج الدفخجبلني، كصل إلى الدادسة ك التدعيغ، قامتو مشتربة، حاد البرخ، مخىف 
سيجؼ ما ىحه الرحة ؟ قاؿ: يا بشي حفطشاىا في الرغخ فحفطيا هللا  الدسع، أسشانو في فسو، حيشسا ُيدأؿ يا
 عميشا في الكبخ، مغ عاش تقيًا عاش قػيًا.

وهللا أييا األخػة، زرت صجيقي في العيج استقبمشي كالجه، إلى أف جاء صجيقي حجثشي كالجه بسا يمي، قاؿ لي: أنا 
اؿ لي: الفزل  كمو شبيعي، ست كتدعػف سشة ! عسخؼ ست كتدعػف سشة، كالبارحة أجخيت تحاليل كاممة، ق

ثع قاؿ لي: وهللا ما عخفت الحخاـ في حياتي، ال حخاـ الساؿ، كال حخاـ الشداء. 
)) إذا أصبح أحجكػع آمشًا في سخبو، معافًى في جدسو، عشجه قػت يػمو، فكػأنسا حيدت لو الجنيا بححافيخىا ((
 محرغ [] مغ الجامع الرغيخ عغ عبج هللا بغ 
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مغ اعتشى برحة أوالده قجـ ليع أكبخ خجمة في حياتيع: 

إذًا الرحة جانب أساسي ججًا، كما كاف مغ دعاء 
يكثخ مشو الشبي عميو الربلة كالدبلـ كيحا الجعاء، 

 الجعاء: 
)) الميع ارزقشا العفػ والعافية والسعافاة الجائسة في 

 الجيغ والجنيا واآلخخة ((
 داكد عغ عبج هللا بغ عسخ [ ]أخخجو أبػ

لحلظ دققػا: العشاية بالرحة جدء مغ الجيغ، كأنت كأب )اآلف دخمشا في الجرس( حيشسا تعتشي برحة أكالدؾ تقجـ 
ليع أكبخ خجمة في حياتيع، حيشسا تشذئيع عمى عادات صحية سميسة، أحيانًا ال ييتع األب بشػع غحاء ابشو، يأكل 

شجه أمخاض في جيازه اليزسي، كىشاؾ أمخاض تدتسخ كتشقمب إلى أمخاض كعائية مغ الصخيق دائسًا يشذأ ع
كقمبية، الحجيث شػيل شبعًا، التػجييات الرحية كثيخة ججًا، لكغ حدبشا أف الشبي عميو الربلة كالدبلـ لو 

مغ معصيات  تػجييات صحية دقيقة ججًا، ىحه التػجييات ليدت مغ اجتياده، كال مغ ثقافتو، كال مغ تجخبتو، كال
عرخه، إنيا تػجييات مغ عشج هللا هلالج لج، فمػ تتبعشا تػجييات الشبي الرحية، كأخحنا بيا كشا بحاؿ غيخ ىحا الحاؿ.
بعس الببلد الشامية التي ال يتستع أفخادىا بػعي صحي قج يجفعػف نرف دخميع لسعالجة أمخاضيع، كمثل ىحه 

 عاؼ األدكية التي تدتػردىا الجكؿ الغشية. الببلد تدتػرد كسا قمت قبل قميل ثسانية أض
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ميسة األب الكبخى أف يػجو أوالده تػجييًا دقيقًا إلى العشاية برحتيع: 

لحلظ أنت كأب لظ ميسة كبيخة، مثبًل لػ أنظ كجيت 
أكالدؾ تػجييًا دقيقًا إلى تشطيف أسشانيع، معطع 
كزرع الشاس في الببلد الشامية يبجؤكف بتبجيل أسشانيع، 

أسشاف ججيجة كمعالجة أسشاف نخخة في سغ مبكخة، 
كيعانػف مغ آالـ األسشاف ما يعانػف، كأسباب ىحه 
 األمخاض التي تريب األسشاف نقز في التشطيف.
ىحه كاحجة، أحيانًا نافحة ببل حاجد، يدقط االبغ، 
 كيسػت، تعير ىحه األسخة مأساة ال تشتيي.

بل سػر غخؽ ابشو، قاؿ لي: مشح أف غخؽ ىحا االبغ كقج ىجخنا ىحه حجثشي أخ عشجه مدرعة كفييا مدبح، ب
 السدرعة مغ ثبلث عذخة سشة، ما عادكا يحتسمػف أف يأتػا إلى مكاف غخؽ فيو ابشيع.

أنا كشت بفخندا قبل أسبػع، في الفشجؽ مدبح محاط 
بأسػار زجاجية، كباب دقيق، أكبخت فييع ىحا، مغ 

إلى حػاجد، أحيانًا  أجل الرغار، ىشاؾ نػافح تحتاج
فػلت، كمكذػؼ أحيانًا بالحساـ، لػ  220التيار 

إنداف مذى حافيًا، كأرض الحساـ فييا ماء يسػت فػرًا 
لػ مّذ ىحا التيار، لػ ذىبت ألعجد لكع األخصار 
التي يسػت فييا الشاس، أك يرابػف بيا بأمخاض 
كبيمة، أك بعمل خصيخة مغ جخاء اإلىساؿ فقط لسا 

 رس، كال دركس انتيت، أنا أرػ العشاية برحتظ، كصحة أىمظ، كصحة أكالدؾ جدء مغ ديشظ.انتيى الج
أحيانًا نذتخؼ مػاد دسسة ال نجقق، ىحه السػاد مسشػع استعساليا في بمج السشذأ ال ترمح كغحاء لمبذخ، نذتخؼ ىحه 

جرجة تبقى ذراتيا عالقة في الجـ، الجسع السيجرجة التي تبقى عالقة في الجـ، ىشاؾ دسع ميجرجة ؛ ىحه الجسع السي
كتدبب تزيق الذخاييغ كالتزييق يعاني صاحبو ما يعاني، يعشي عسخؾ بعسخ شخاييشظ، تبجيل شخياف قخيب مغ 

 .ثبلثسئة ك خسديغ ألفًا، حيشسا تذتخؼ سسغ ميجرج رخيز ال تيتع بسدتػاه 
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يعشي بيغ أف تدتخجـ غحاء صحيًا مجركسًا إذًا أنت 
فة غحائية، معطع األمخاض تأتي مغ بحاجة إلى ثقا

السعجة، مغ سػء الصعاـ، قج يكػف الصعاـ لحيح ججًا، 
لكشو سيء، أنا أجمذ مع إخػة أشباء قج تقجـ ليع 
 ضيافة مغ الحمػيات الغالية ججًا ال يأكمػف.
مخة سألو أحجىع: قاؿ لو: وهللا أنا أحبيا أكثخ مشكع، 

أثشاء العسل  لكغ لكثخة ما أرػ مغ الذخاييغ السدجكدة
أكخه ىحا الصعاـ، يعشي أنا أتسشى أف نشتبو إلى 

 شعامشا، شعاـ ببلدنا شيب ججًا لكشو شعاـ يدبب متاعب صحية كبيخة ججًا.
ذىبت إلى ببلد بعيجة، شعاميع خزخكات مدمػقة، كقصع مغ المحع قميمة كفػاكو كثيخة، كسمصات كثيخة، يعشي آف 

اف أف نشذئ أكالدنا عمى العشاية برحتيع، الرحة ثمث حياة اإلنداف، أنت األكاف أف نعتشي برحتشا، كآف األك 
 عقل، كقمب، كجدع صحتظ ثمث حياتظ. 

تدمدل الشعع بخأي سيجنا عمي ىي: نعسة اليجى فالرحة فالكفاية:

رحة أييا األخػة، اإلماـ عمي رضي هللا عشو، يعج تدمدل الشعع عمى الذكل التالي نعسة اليجػ أكاًل، كنعسة ال
 ثانيًا، كنعسة الكفاية ثالثًا، اليجػ أكاًل، كالرحة ثانيًا كالكفاية ثالثًا.

إف أردتع أكثخ مغ ذلظ، الرحة كاحج، الساؿ أماميا صفخ، عذخة، متدكج صفخ ثاف، مئة، عشجؾ أكالد صفخ 
 ثالث، اححؼ الػاحج التي ىي الرحة، أصفار، ما قيسة الساؿ ؟.

اتراؿ ىاتفي، يبجك أف السخيس معو مخض مدتعٍز، قاؿ لو: أؼ مكاف في  وهللا مخة كشت عشج شبيب، جاءه
العالع، كأؼ مبمغ، قاؿ لو: وهللا ما في أمل، ما قيسة الساؿ ؟ كأنت مرسع لػ اعتشيت برحتظ أف تعير حياة 
مجيجة بأعمى درجات الرحة، في شعاـ معيغ، في شخاب معيغ، في حخكة معيشة، في تسخيشات معيشة، في 

ت معيشة، أنا ال أستصيع بيحه العجالة أف أعصيكع خبلصة السعمػمات الرحية، لكغ أنا أدعػكع إلى أف مقببل
 يكػف في بيتكع كتاب صحي، كتاب في الغحاء الرحي، كتاب في خرائز السػاد.
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ف بعس مخة شبيب قاؿ أربع كمسات، أنا كججت في ىحه الكمسات الصب كمو، قاؿ: ُكْل كّل شيء، قج ال تشتبو إلى أ
األشعسة ىي األشعسة الػحيجة التي تخمع الغذاء السخاشي في الجياز اليزسي، بعس األشعسة غحاء لمجماغ، 
بعس األشعسة تعيغ عمى نطع القمب، بعس األشعسة تعيغ عمى تػسيع الذخاييغ، بعس األشعسة تعيغ عمى 

ه في الدػؽ مغ خزخكات سيػلة الجـ، لػ أكمت كل شيء انتفعت مغ كل شيء، كشغ نفدظ، أؼ شيء تخا 
 اشتخييا، أحببتيا أـ لع تحبيا، كل كّل شيء، ككل باعتجاؿ، كابحؿ جيجًا، ككغ مػحجًا لئبل تراب بذجة نفدية. 

بصػلة اإلنداف أف يعير عسخه مدتقخًا سعيجًا و نذيصًا:

صجقػا ىحه الػصايا األربع تجسع الصب كمو، كل كّل شيء، كأقمل مغ الصعاـ، كابحؿ جيجًا كبيخًا، كال تحسل 
 األشياء فػؽ ما تدتصيع. 

)) خح مغ الجنيا ما شئت، وخح بقجرىا َىّسا ((
] ركاه الصبخاني عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو [. 

 وىػ ال يذعخ (( )) فإنو مغ أخح مشيا فػؽ ما يكفيو أخح مغ حتفو
] أخخجو الجيمسي في مدشج الفخدكس عغ أنذ [. 

بصػلتظ أف تعير ىحا العسخ حياة مدتقخة، حياة سعيجة، حياة نذيصة.

 اآلف الجعاء الذييخ، دعاء القشػت:

 )) الميع اىجنا فيسغ ىجيت، وعافشا فيسغ عافيت ((
ي شالب [ ]أخخجو أبػ داكد كالتخمحؼ كالشدائي عغ الحدغ بغ عمي بغ أب

 شيء رائع ججًا.

)) الميع اىجنا فيسغ ىجيت، وعافشا فيسغ عافيت، وتػلشا فيسغ تػليت، وبارؾ لشا فيسا أعصيت، واقشا واصخؼ 
عشا شخ ما قزيت، فإنظ تقزي بالحق وال يقزى عميظ ((

 ] صحيح عغ الحدغ بغ عمي[

وهللا ىحا الجعاء جامع مانع

افيت (()) اىجنا فيسغ ىجيت، وعافشا فيسغ ع
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الجعاء الثاني:

 )) الميع ارزقشا العفػ والعافية، والسعافاة الجائسة في الجيغ والجنيا واآلخخة ((
 ]أخخجو أبػ داكد عغ عبج هللا بغ عسخ [

الػعي الرحي ضخوري ججًا في حياة كل إنداف:

الػعي الرحي أحيانًا يجعػؾ أف تذتخؼ ألكالدؾ 
حاجاتيع غحاء معيشًا يشسي عطاميع، يعصييع 

األساسية، كإال تجفع مئة ضعف ثسغ دكاء، إياؾ أف 
تطغ أنظ إذا لع تذتِخ ىحا الغحاء الحؼ يحتاجو 
أكالدؾ، تػفخ مغ إنفاقظ، ال، دائسًا عشجنا شيء اسسو 
عقػد إذعاف يعشي ال سسح هللا كال قجر ابغ حخارتو 
عالية ججًا، يػجج اشتباه بالتياب الدحايا، يقػؿ لظ 

، تحمل، ثسانية آالؼ، اعسل تحميبًل معيشًا، نخيج تحميبلً 
ألف أحيانًا باشتباه بسخض، فمػ كاف في عشاية  30أك إيكػ، أك مخناف، عقػد إذعاف كميا، تجفع عذخة آالؼ، 

 صحية، كغحاء متػازف.
بالعمع، كالعمع ال فأنا أقػؿ: إذا أردت الجنيا فعميظ بالعمع، كإذا أردت اآلخخة فعميظ بالعمع، كإذا أردتيسا معًا فعميظ 

يعصيظ بعزو إال إذا أعصيتو كمظ، فإذا أعصيتو بعزظ لع يعصيظ شيئًا، شبعًا ىحا كاجب قخآني، استسعػا إلى 
الجليل:

﴿ َوَعَمى اْلَسْػُلػِد َلُو ِرْزُقُيغَّ َوِكْدَػُتُيغَّ ِباْلَسْعُخوِؼ ﴾
 ( 233) سػرة البقخة اآلية: 

ال مجاعة كسية، في شعاـ يسؤل السعجة، في شعاـ يشسي العطاـ، في شعاـ  بعس الببلد تعاني مغ مجاعة نػعية،
يشسي العزبلت، في شعاـ يقػؼ الحاكخة.
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مغ كاف عسمو الحي يختدؽ مشو مذخوعًا انقمب إلى عبادة:

كشا في الجامعة، حجثشا أستاذ عمع الشفذ: أف أحجث أبحاث عمع الشفذ أف ىشاؾ عبلقة بيغ الحكاء كالغحاء.
يعشي اآلف حيشسا تعسل عسبًل متفػقًا، كلظ دخل معقػؿ، كتأتي بالصعاـ السشاسب ألكالدؾ، فأنت في عبادة، صجؽ 
كال أبالغ، أنت حيشسا تعسل عسبًل متقشًا، العسل الستقغ لو دخل جيج، ىحا الجخل أتاح لظ أف تذتخؼ شعامًا مشاسبًا 

ة في فع زكجتظ ىي لظ صجقة، كأف تزع المقسة في فع ألكالدؾ، كألىل بيتظ، أنت في عبادة، كأف تزع المقس
 زكجتظ يقاس عمييا كأكالدؾ ىي لظ صجقة.

أييا األخػة، أتسشى عميكع أف نفيع ىحه الحقيقة، كل عسل السؤمغ عبادة، عادات السؤمغ عبادات، يعشي إذا ذىب 
بييع ؟ اآلخخكف أنت ليع كغيخؾ إلى الدػؽ كاشتخػ شعامًا ألىمو، فيػ في عبادة، ىؤالء األكالد مغ ليع غيخ أ

ليع، أما أكالدؾ مغ ليع غيخؾ ؟ مغ ليع أف يعتشي برحتيع إال أنت ؟ مغ ييتع بصعاميع كشخابيع كغحائيع ؟.
 لحلظ الرحابي الجميل الحؼ قاؿ: حبحا الساؿ أصػف بو عخضي، كأتقخب بو إلى ربي.

أك كضيفتظ، أك عسمظ الحؼ تختدؽ مشو، إذا كاف  أنت بالساؿ ترػف عخضظ، كاعتقج يقيشًا أف حخفتظ، أك ميشتظ،
في األصل مذخكعًا، كسمكت بو الصخؽ السذخكعة، كابتغيت مشو كفاية نفدظ كأىمظ، كخجمة السدمسيغ، كلع 

 يذغمظ عغ كاجب، كال عغ عبادة كال عغ فخيزة، يشقمب عسمظ إلى عبادة. 

عمى كل إنداف أف يتدود بثقافة شبية تعيشو عمى دواـ صحتو:

لكغ يشبغي أف أىسذ في آذانكع ىسدة: إياكع أف 
تطشػا أف الصعاـ السفيج شعاـ غالي الثسغ، أبجًا، لػ 
درستع ما في ىحه السػاد الخخيرة مغ فػائج الحتختع 
في فػائجىا، ىشاؾ كتب باألسػاؽ كل مادة غحائية 
مسا ألفت ميداتيا، استصباباتيا، حتى أنيع قالػا: خيخ 

كخيخ الغحاء ما كاف دكاء، داكؼ  الجكاء ما كاف غحاء،
نفدظ بالصعاـ فقط، في بعس الحذائر مثبًل ىحه 
السػاد تخفس الزغط، كتػسع الذخاييغ، كتقػؼ 

القمب، كتسيع الجـ، ما اسع ىحا ؟ الدنجبيل، أدكية القمب مجتسعة في الدنجبيل، يقػؼ ضخبات القمب، كيػسع 



 Page 95   ( : انعُايح تصحح أوالدَا3-1انذرس )انفصم األول :  انثاب انثاَي :

دانًا يقتشي كتاب كل مادة ماذا تشفعو في جدسو ألقبل عمى الذخاييغ، كيخفس الزغط، كيسيع الجـ، لػ أف إن
 الصعاـ إقبااًل عمسيًا، ىحا الصعاـ مفيج.

أنا أدعػكع في ىحا المقاء الصيب إلى ثقافة شبية، تعيشكع أنتع عمى دكاـ صحتكع، كتعيشكع عمى تػجيو أكالدكع، 
 كعمى اختيار شعامكع، مغ األنػاع التي تشفع.

كرابعة أفزل أنػاع الصعاـ ىػ أرخز أنػاع الصعاـ، يعشي مثبًل، ىل ترجقػف أف أفزل بخكتيغ  مخة ثانية، كثالثة،
تأكمو ليذ المحع، الحسز كالفػؿ، ىحا أفزل بخكتيغ نباتي، كأف الجكؿ الغشية ججًا التي ُتكثخ مغ أكل المحـػ 

 عػكع إلى البحخ، أك شخاء شعاـ غاٍؿ. أمخاض قمبيا ثسانية أضعاؼ عغ الجكؿ الفقيخة، أنا أعشي ما أقػؿ، أنا ال أد

 الجيغ ليذ بالسدجج الجيغ بتخبية األوالد و اختيار األعساؿ التي تدعج بيا:

 ىشاؾ حجيث الرحيح:
ْقَت بو عمى مدكيغ، وِديشار أنفقَتُو عمى  )) ِديشار أنفقَتو في سبيل هللا، وِديشار أنفقَتُو في رقبة، وديشار ترجَّ

 الحي تشفقو عمى أىمظ ((أىمظ، أعَطُسيا أجخًا 
 ] أخخجو مدمع عغ أبي ىخيخة [

ما قػلظ، مغ ليع غيخؾ ؟ أنت أبػىع، صحتيع مدؤكليتظ، نسػىع مدؤكليتظ، أؼ إنداف عشجه بشت أسشانيا 
متخاكبة، لع ييتع بيا، أصبح عشجىا مذكمة، سببت ليا عقجة كانرخؼ عشيا الخصاب، إف دفعت بزعة آالؼ 

ا تتستع بثقة بالشفذ كجاء خاشب أعجبتو، ألدت أبًا صالحًا بيحه الصخيقة ؟ أنتع تتػىسػف أف لتقػيع أسشانيا كجعمتي
الجيغ بالسدجج، ال، الجيغ بتخبية األكالد، الجيغ بعسمظ، بسكتبظ، الجيغ بإدارة عسمظ، الجيغ في الصخيق، الجيغ في 

 عج بيا أكاًل فأكؿ.اإلنفاؽ، الجيغ في أصػؿ اإلنفاؽ، الجيغ في اختيار األعساؿ التي تد

أحيانًا بالبيت شاكلة ليا حخؼ حاد شفل يسذي مدخعًا، فاصصجمت جسجستو بيحه الداكية الحادة، أصيب بعاىة 
 دائسة.

كشت مخة بببلد غخبية، األعسجة ليا شخيط فػالذ مزفػر، مخبػط في األرض مغ أجل أف تثبت، لػ أف شفبًل 
ة، مغمفة بأنابيب مصاشية ثخيشة ججًا، حفاضُا عمى صحة األشفاؿ، يخكس كارتصع بيحا الدمظ، قج يدبب لو مذكم

 أنا أشاىج أشياء في العالع الغخبي تجؿ عمى كعي الشاس لدبلمة األشفاؿ.
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فأحيانًا ىشاؾ شاكالت ليا زاكيا حادة، كمدتػاىا مشخفس بسدتػػ رأس الصفل أحيانًا مشجفع دكف أف يشتبو ارتصع 
 انكدخت جسجستو، كتأثخت بيا دماغو فأصبح مذمػاًل.كجيو بيحه الداكية الحادة، ف

فانتبو لؤلثاث، لمكيخباء، لمشػافح، لمسراعج، أحيانًا مرعج يفتح الباب ال شيء كراء الباب، حاالت الػفاة كثيخة ججًا 
 بيحه الصخيقة.

الجيغ ىػ الحياة: 

باألسباب ككأنيا كل شيء، كتػكل عمى عمى السؤمغ أف يأخح باألسباب، كبعجىا يتػكل عمى رب األرباب، خح 
هللا ككأنيا ليدت بذيء، الجيغ ىػ الحياة، الجيغ أف تتستع برحة إلى نياية عسخؾ، كالجيغ أف تػجو أكالدؾ إلى 
قػاعج في الرحة، في شعاميع، كشخابيع، كلباسيع، كحخكتيع، كالجيغ أف تعتشي بسخافق البيت، ىشاؾ مخافق 

جب أف تبعجىا عغ األكالد، ىشاؾ أدكية لػ شخبيا الصفل لسات، يشبغي أف تكػف خصيخة، ىشاؾ مادة محتخقة ي
بعيجة، ىحا جدء مغ ديشظ، أف تعتشي بدبلمة أكالد، أف تعتشي برحتيع، أف تعتشي بسدتقبميع، أف تعتشي بقػاميع، 

 أف تعتشي بأجداميع، ىحا جدء مغ ديشظ.
 كفي لقاء آخخ إف شاء هللا نتابع ىحا السػضػع.

حسج  رب العالسيغ وال
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( : تػجييات الشبي عميو الربلة والدبلـ الستعمقة بالرحة3-2الجرس )

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
 كالػىع إلى أنػار السعخفة كالعمع، كمغ كحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

 خبية الرحية.أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس التاسع مغ دركس تخبية األكالد في اإلسبلـ، كالزلشا في الت

تػجييات الخسػؿ الكخيع الستعمقة بالرحة ما ىي إال وحي مغ الخالق سبحانو:

أييا األخػة الكخاـ، الحقيقة األكلى: أف اإلسبلـ ىػ الحياة، حياة اإلنداف العقمية كحياتو الشفدية، كحياتو الجدسية، 
صعاـ كالذخاب، يشبغي أف تمبى حاجات ككسا تعمسػف غحاء العقل العمع، كغحاء القمب الحب، كغحاء الجدع ال

 العقل، كالقمب، كالجدع معًا، كنحغ في حيد التخبية الرحية.
الشبي عميو الربلة كالدبلـ، الشظ أف لو تػجييات كثيخة متعمقة بالرحة، قج يدأؿ سائل: ىحه التػجييات مغ 

ختو، كال مغ بيئتو، كال مغ عشجه ؟ مغ اجتياده ؟ مغ خبختو ؟ مغ بيئتو ؟ مغ عرخه الجػاب: ليدت مغ خب
 عرخه، كال مغ اجتياده، كلكشيا كحي يػحى. 

﴿ َوَما َيْشِصُق َعِغ اْلَيَػى * ِإْف ُىَػ ِإالَّ َوْحٌي ُيػَحى ﴾
 ) سػرة الشجع (

أييا األخػة الكخاـ، بادغ ذؼ بجء: اإلنداف قج يراب بسذكمة، ىحه السذكمة ال تشقز مغ قجره، كلكغ بصػلتو في 
ىحه السذكمة، بل إف الشبي عميو الربلة كالدبلـ كسا تعمسػف أقػالو تذخيع، كأفعالو تذخيع، كإقخاره  مػقفو مغ
 تذخيع.

إذًا السذكبلت التي حرمت كالتي كقف مشيا السػقف الكامل، كقاؿ فييا حجيثًا متعمقًا بعبلقتشا، كبذؤكف حياتشا، 
ىحا كحي يػحى مغ هللا عد كجل. 
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ستعمقة بالرحة اىتساـ اآلباء بتخبية أوالدىع مغ جسيع الشػاحي:مغ تػجييات الشبي ال

لحلظ سأحاكؿ في ىحا الجرس أف أبيغ تػجييات الشبي 
عميو الربلة كالدبلـ الستعمقة بالرحة، أكاًل: 
)) كفى بالسخء ِإثسا أف ُيَزيِّع َمغ يقػُت ((

 ]أخخجو مدمع كأبػ داكد عغ عبج هللا بغ عسخك بغ العاص [

هللا لظ أييا األب أنظ تصعع أكالدؾ، أثبت هللا أثبت 
لظ مغ خبلؿ نبيو، كمغ خبلؿ ىحا الحجيث أنظ 
تصعع أكالدؾ، كىحا شأف أؼ أب في األرض، يجمب 
ليع الصعاـ كالذخاب، يؤكييع في بيتو، يذتخؼ ليع 

الكداء، لكغ الحجيث الذخيف فيو ممسح دقيق:

 (( )) كفى بالسخء ِإثسا أف ُيَزيِّع َمغ يقػتُ 
ىػ يصعسو، كيدقيو، كيكدػه، كيؤكيو، كلكغ ىل نطخت إلى ديشو ؟ إلى إيسانو ؟ إلى أخبلقو ؟ فكأف ىحا الحجيث 
أكبخ باعث لشا جسيعًا، عمى أف نيتع بتخبية أكالدنا التخبية اإليسانية، كالتخبية األخبلقية، كالتخبية الشفدية، كالتخبية 

مدؤكلية، كمعشى مدؤكلية أنو يسكغ باألبػة أف تخقى إلى أعمى عمييغ كسا  االجتساعية، كالتخبية الجدسية، األبػة
يسكغ باألبػة أف تيػؼ إلى أسفل سافميغ. 

تػجييات الشبي الكخيع الستعمقة بذخب الساء متعجدة مشيا:

ػ مغ الدشة أف يذخب اإلنداف كأس الساء عمى مخاحل ثبلث: 1

 في شخب الساء يقػؿ عميو الربلة كالدبلـ:أييا األخػة الكخاـ، مغ تػجييات الشبي ملسو هيلع هللا ىلص

)) ال تذخبػا واحجا كُذخب البعيخ، ولكغ اشخبػا َمثشى وُثبلث ((. 
 ]أخخجو التخمحؼ عغ عبج هللا بغ عباس [

 يعشي مغ الدشة أف تذخب الكأس عمى مخاحل ثبلث.

(( )) ال تذخبػا واحجا كُذخب البعيخ، ولكغ اشخبػا َمثشى وُثبلث
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حجثشي أحج األشباء في عرب اسسو العرب الحائخ، كلو اسع آخخ اسسو العرب السبيع، ىحا العرب مختبط 
بالقمب كبالسعجة، عشجما اإلنداف يذخب الساء البارد دفعة كاحجة كجدسو في الجرجة الدابعة ك الثبلثيغ ربسا تشبو 

عذخ حاالت في العالع مػت مفاجئ مغ شخب الساء ىحا العرب تشبيًا قاسيًا فأكدػ بحياة اإلنداف، في أكثخ مغ 
 دفعة كاحجة، ماء بارد، كأنت في حخ شجيج دفعة كاحج، لحلظ: 

َ ُمْبَتِميُكْع ِبَشَيخ  َفَسْغ َشِخَب ِمْشُو َفَمْيَذ ِمشِّي َوَمْغ َلْع َيْصَعْسُو َفِإنَُّو ِمشِّي ِإالَّ مَ   ِغ اْغَتَخَؼ ُغْخَفًة ِبَيِجِه ﴾﴿ ِإفَّ َّللاَّ
(.  249) سػرة البقخة اآلية: 

فالدشة إذًا مبشية عمى حقائق العمع، اشخب الساء عمى مخاحل ثبلث، أكؿ مخة كالثانية، كالثالثة، ىحا أكؿ تػجيو مغ 
تػجييات الشبي عميو الربلة كالدبلـ.

ػ البدسمة قبل الصعاـ و الذخاب: 3

اآلف تتسة ىحا الحجيث:

خبتع، واْحسجوا هللا إذا )) وَسسُّػا هللا إذا أنتع شَ 
 ((َرفعتع

أريج أف نفيع معًا ماذا تعشي التدسية، ماذا تعشي 
التدسية بالعسق ؟ أكاًل ىحا الكأس مغ جعمو عحبًا فخاتًا 
؟ هللا عد كجل، ىػ مغ ماء البحخ أصمو، مغ ماء: 

﴿ ِمْمٌح ُأَجاٌج ﴾
 ( 53) سػرة الفخقاف اآلية: 

زيع بقارب نجاة، كيسػتػف كاحجًا كاحجًا مغ شجة العصر، كىع فػؽ البحار، كسا أحيانًا تغخؽ الدفيشة كيشجػ بع
قاؿ بعس الذعخاء:

كالعيذ في الرحخاء يقتميا الطسأ والساء فػؽ ضيػرىا محسػؿ
 وكع مغ قارب نجاة مات مغ فيو واحجًا واحجًا مغ شجة العصر

* * * 
كىع عمى سصح البحخ.
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 مغ معاني البدسمة:

 إلى أف ىحه الشعسة مغ عشج هللا واإلنداف يدتخجميا ويتشعع بيا:ػ لفت الشطخ  1

عحبًا فخاتًا ؟ ما معشى بدع لحلظ أييا األخػة، مغ جعل ماء البحخ عغ شخيق التبخخ، كاألمصار، كاليشابيع، ماًء 
ه هللا لي عحبًا فخاتًا، ؟ يعشي أنا أشخب الساء الحؼ خمقو هللا عحبًا فخاتًا، الحؼ صشعو هللا عحبًا فخاتًا، الحؼ سخخ هللا

 أنت في كل قزية تدسي هللا عد كجل فييا، يعشي انتبو إلى ىحه الشعسة، شخز دخل لبيتو قاؿ:

بسم ميحرلا نمحرلا هللا، مغ أعصاؾ ىحا السأكػ ؟ شخز أكل شعامًا يحبو، كجدسو يحتسل ىحا الصعاـ كجدسو 
؟ عػد نفدظ أف البدسمة تعشي لفت نطخ ليحه الشعع،  صحيح، قاؿ: بسم ميحرلا نمحرلا هللا، مغ خمق ىحا الصعاـ

دخمت إلى بيتظ، ركبت مخكبتظ أمدكت ابشظ، البدسمة تعشي لفت الشطخ إلى أف ىحه الشعسة مغ عشج هللا، كأنت 
 تدتخجميا كتشعع بيا بدع هللا.

 ػ استعساؿ البدسمة وفق مشيج هللا عد وجل: 2

تذخب عغ شخيق نبيو ؟ أف تذخب عمى مخاحل ثبلث، فكأف البدسمة  السعشى الثاني: اإللو العطيع كيف أمخؾ أف
تعشي شيئيغ، تعشي أف ىحه نعسة، كأف ىحه الشعسة يشبغي أف تدتعسميا كفق مشيج هللا، ىحا معشى البدسمة، بدع هللا 

 الخحسغ الخحيع، باسع فزمو، باسع كخمو، باسع نعسو، ككفق مشيجو، أشخب ىحا الكأس.

 فمحلظ أكؿ تػجيو:

خبتع، واْحسجوا هللا إذا )) ال تذخبػا واحجا، كُذخب البعيخ، ولكغ اشخبػا َمثشى وُثبلث، وَسسُّػا هللا إذا أنتع شَ 
 ((َرفعتع

 ]أخخجو التخمحؼ عغ عبج هللا بغ عباس [

شخز سأؿ أميخ السؤمشيغ، قاؿ: يا أميخ السؤمشيغ، بكع تذتخؼ ىحا الكأس لػ مشع مشظ ؟ قاؿ: بشرف ممكي، 
 لػ مشع إخخاجو ؟ قاؿ: بشرف ممكي اآلخخ.قاؿ: 
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أف تذخب كالكميتاف تعسبلف بشطاـ، األسبػع الساضي أخػيغ كخيسيغ فجأة اكتذفا أف الكمية متعصمة، ماذا يعشي 
ترفية البػؿ عغ شخيق كمية صشاعية ؟ يعشي ثساني ساعات كباألسبػع ثبلث مخات، أما ىحه الكمية التي أكدعيا 

يزة، تعسل بانتطاـ ترفي الجـ، إذًا: إذا شخبتع فدسػا، كإذا رفعتع فاحسجكا، ىحا التػجيو.هللا فيشا بحجع الب
 بالسشاسبة أييا األخػة:

)) إذا دخل الخجُل َمشِدَلو فحكخ َّللاَّ عشج دخػلو وعشج شعامو، قاؿ الذيصاف: ال َمبيَت لكع وال َعذاَء، وإف ذكخ َّللاَّ 
يقػُؿ: أدركتع الَعذاء، وال َمبِيَت لكع، وإذا لع يحكخ َّللاَّ عشج شعامو قاؿ: عشج ُدخػلو، ولع يحكخه عشج عذائو، 

أدركتع السبيَت والَعذاَء ((
 ] أخخجو مدمع كأبػ داكد عغ جابخ بغ عبج هللا [

ػ عمى اإلنداف أف يذخب الساء مرًا: 3

أييا األخػة، مغ تػجييات الشبي عميو الربلة كالدبلـ:

 وال تعبػه عبًا فإف الكباد مغ العب (()) مرػا الساء مرًا، 
ع فاشخبػا مرا[ ]أخخجو أبػ مشرػر الجيمسي في مدشج الفخدكس مغ حجيث انذ بالذصخ األكؿ، كألبي داكد في السخاسيل مغ ركاية عصاء بغ أبي رباح "إذا شخبت

زمـد مدتثشى مغ ىحه  إذًا أف نذخب ثبلثًا، كأف نذخب مرًا، كأف نذخب قعػدًا، إذا شخبت فاجمذ إال أف ماء
القاعجة. 

تقجيع الفاكية عمى المحع مغ تػجييات الشبي الكخيع في الصعاـ:

أنتع الحطتع أف الشبي عميو الربلة كالدبلـ في الرياـ كاف يفصخ عمى تسخات ثبلث، ثع يرمي السغخب، ثع 
 يجمذ إلى الصعاـ، ما الحؼ يحرل ؟.
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الفػاكو امتراصًا، إخػانا الكخاـ، سكخ الفػاكو أسخع 
حتى إف العمساء يؤكجكف أنظ إذا أكمت تسخة يرل 
سكخىا إلى مخكد الذبع بعذخ دقائق، يعشي أسخع 
سكخ كصػاًل إلى مخكد الذبع في الجماغ سكخ 
الفػاكو، فاإلنداف إذا جاع، كبجأ شعامو بفاكية، 
بتسخات ثبلث، بتفاحة، ببزع حبات مغ العشب، ما 

ية يرل إلى الجـ بعذخ الحؼ يحرل ؟ سكخ الفاك
 دقائق كيتأثخ مخكد الذبع.

اآلف صِل السغخب، ثع اجمذ إلى الصعاـ، تخػ نفدظ تأكل باعتجاؿ شجيج، تأكل كلدت جائعًا جػعًا ال يحتسل، 
ىحا مغ تػجيو الشبي عميو الربلة كالدبلـ، كبعزيع استشبط ىحه الحقيقة مغ قػلو تعالى: 

ُخوَف * َوَلْحِع َشْيخ  ِمسَّا َيْذَتُيػَف ﴾﴿ َوَفاِكَية  ِمسَّا َيَتَخيَّ 
 ) سػرة الػاقعة (

تقجيع الفاكية عمى المحع تقجيع تػجيو، كأنا سسعت في بعس الببلد في أكربا يأكمػف الفاكية قبل الصعاـ، كلػ 
عػدتع أنفدكع أف تأكمػا حبة مغ الفاكية قبل الصعاـ الحؼ يحرل أف سكخ الفاكية يرل إلى مخكد الذبع، 

في إحجػ حالتيغ، إذا امتؤلت السعجة، أك إذا كيتشبأ، ثع يأتي الصعاـ فتأكل باعتجاؿ اإلنداف متى يذبع ؟ يذبع 
تشبو مخكد الذبع، إف بجأت بالصعاـ بالجسع لغ تذبع حتى تستمئ السعجة، أما إف بجأت بالدكخيات الصبيعية، 
سكخيات الفػاكو تذبع قبل أف تأكل، فتأكل باعتجاؿ، ىحا أيزًا مغ تػجييات القخآف، كمغ تػجييات الشبي عميو 

الربلة كالدبلـ. 

مغ الزخوري لئلنداف أكل الحبة الدػداء ألنيا تقػي جياز السشاعة عشجه:

األخػة، ُعقج مؤتسخ في القاىخة لمبحث في الحبة الدػداء، ألف فييا حجيثًا محيخًا، يقػؿ عميو الربلة كالدبلـ:

ْػَداِء َفِإفَّ ِفيَيا ِشَفاًء ِمْغ ُكلِّ  َداء  (())َعَمْيُكْع ِبَيِحِه اْلَحبَِّة الدَّ
 ]أخخجو ابغ ماجو عغ عبج هللا بغ عسخ [

ىحا كبلـ الشبي عميو الربلة كالدبلـ 
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﴿ َوَما َيْشِصُق َعِغ اْلَيَػى * ِإْف ُىَػ ِإالَّ َوْحٌي ُيػَحى ﴾
ـَ (( ا ْػَداِء َفِإفَّ ِفيَيا ِشَفاًء ِمْغ ُكلِّ َداء  ِإالَّ الدَّ  )) َعَمْيُكْع ِبَيِحِه اْلَحبَِّة الدَّ

عشي مخض السػت، مخت السػت يتفاقع ألنو بػابة الخخكج، ما سػػ مخض السػت األمخاض ليا دكاء.ي

)) لكلِّ داء دواًء ((
 ]أخخجو أبػ داكد عغ أبي الجرداء [

ىحا السؤتسخ الحؼ عقج في القاىخة مغ أجل الحبة الدػداء، كصل إلى أف الحبة الدػداء تقػؼ جياز السشاعة، 
كؿ عغ مكافحة األمخاض اإلنتانية كالجخثػمية، إذًا جاء كبلـ الشبي مؤكجًا بيحا السؤتسخ الحؼ كجياز السشاعة مدؤ 

بحث في خرائز الحبة الدػداء شبعًا كتعميق:

الحبة الدػداء إف أكمت زيتيا ال تؤدؼ ميستيا، كإف أكمتيا مغ دكف أف تصحشيا ال تؤدؼ كضيفتيا، البّج مغ أف 
 حتى تشتفع بيا.  تأكميا، كأف تصحشيا بأسشانظ

أكل الخبد األسسخ الحي بقي قذخه أثشاء الصحغ لمػقاية مغ األمخاض:

أييا األخػة، مخة ثانية كشت أتسشى عمى ربات البيػت األخػات السؤمشات أف يصمعغ عمى بعس خرائز 
 .الخزخكات 

يعشي أنت تجىر أف ىحه السادة الغحائية تخمع الغذاء 
ىحه السادة الغحائية السخاشي في الجياز اليزسي، 

تغحؼ الجماغ، يعشي مغ يرجؽ أف حبة القسح نحغ 
ماذا نفعل ؟ في معطع الببلد، بل في معطع ببلد 
العالع، نشدع قذخىا كنأكل لبيا، تجج خبدًا أبيزًا 
ناصعًا شييًا، كىحا الخبد األبيس الشاصع الذيي ما 
ىػ إال نذاء فقط كىحا الشذاء كسا يقػلػف غخاء جيج 

ة، لحاؾ قالػا: اححركا الدسـػ الثبلثة، الدكخ لمسعج
األبيس، كالسمح األبيس، كالصحيغ األبيس، سسـػ ثبلثة، قذخة القسح، فييا ست فيتاميشات، فييا عذخة معادف، 

، كإف شاء هللا في لقاء قادـ آتيكع بالتفاصيل.  الحجيج كالفػسفات كالكالديـػ كالسغشديـػ



 Page 104   انًرعهقح تانصحح( : ذىجيهاخ انُثي عهيه انصالج وانسالو 3-2انذرس )انفصم األول :  انثاب انثاَي :

يشسا يأكل الخبد الحؼ ُندع عغ قسحو قذخه، كقذخ القسح ىػ الحؼ يشطع حخكة لحلظ أكبخ خصأ يختكبو اإلنداف ح
األمعاء، بل إف كل األدكية التي تديل اليزع مأخػذة مغ قذخ القسح، كىشاؾ خسديغ مخضًا يدببو اإلمداؾ، 
التي كأنظ إذا أكمت الخبد األسسخ أؼ الخبد الحؼ بقي قذخه أثشاء الصحغ، نجػت مغ ىحه األمخاض الخسديغ 

 يدببو اإلمداؾ.
 لحلظ أييا األخػة، أكؿ بجعو أبجعيا السدمسػف بعج كفاة رسػؿ هللا نخل الجقيق أكؿ بجعة نخل الجقيق. 

 .عمى اإلنداف أف يذخب و يبعج القجح عغ فيو مغ أجل أال يكػف التشفذ في اإلناء:4

 أييا األخػة، لػ عجنا إلى مػضػع الذخب يقػؿ عميو الربلة كالدبلـ:

 إذا َشِخَب أحُجكع فبل يتشفَّذ في اإلناء (( ))
 ]أخخجو البخارؼ كمدمع كالتخمحؼ كالشدائي عغ أبي قتادة [

اآلف ثبت في اإلسبلـ أف ىشاؾ عجكػ يدببيا الدفيخ، بعس األمخاض قج تشتقل مغ إنداف إلى إنداف عغ شخيق 
إنداف كشخب البقية لعل في ىحا الساء شيء الدفيخ، فإذا تشفدت في اإلناء، كشخبت جدءًا مغ ماء الكأس كجاء 

 مغ أسباب السخض.

 لحلظ الشبي الكخيع يقػؿ: 

 )) فأبغ القجح عغ فيظ ((
 ]أخخجو أبػ داكد كالتخمحؼ عغ أبي سعيج الخجرؼ [

 اشخب كأبعج القجح عغ فيظ مغ أجل أال يكػف التشفذ في اإلناء. 

 إلى شيء لع يأكمو:الجقة في تشاوؿ الصعاـ لئبل يشتقل لعاب اإلنداف 

لفت نطخؼ مخه أف الشبي عميو الربلة كالدبلـ حيشسا كاف يأكل التسخ، لػ أنو أمدظ تسخة كأكميا بقي يخخج الشػاة 
مغ فسو، أمدظ الشػاة ككضعيا عمى شخؼ السائجة، ثع أمدظ تسخة ثانيو كججىا قاسية فتخكيا، ما الحؼ حرل ؟ 

الشػاة عمى شخؼ السائجة، كتشاكؿ تسخة ثانية، الثانية قاسية لع تعجبو  أكل تسخة، ثع أخخج نػاتيا بإصبعيو، كضع
فتخكيا، كاختار تسخة ثالثة، ما الحؼ حرل ؟ انتقل لعابو إلى تسخة لع يأكميا، فكأف عميو الربلة كالدبلـ إذا أكل 
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و ال تشقل لعابو الذخيف التسخ كضع الشػاة ىشا، أرأيتع إلى ىحه الجقة في تشاكؿ الصعاـ ؟ لتبقى أشخاؼ أصابعو جاف
 إلى تسخه لع يأكميا. 

ػ أال يذخب اإلنداف إال و ىػ جالذ: 5

 كفي مػضػع الذخب يقػؿ عميو الربلة كالدبلـ:

)) ال َيْذَخَبغَّ أحج مشكع قائسا ((
 ]أخخجو مدمع عغ أبي ىخيخة [

مغ تػجييات الشبي في الشـػ أف يشاـ اإلنداف عمى شقو األيسغ: 

، يقػلػف إف األغشياء يشامػف عمى جشبييع األيدخ، كأف السمػؾ يشامػف عمى ضيخىع، كأف تػجييات الشب ي في الشـػ
الذياشيغ يشامػف عمى بصػنيع، كأف السؤمشػف يشامػف عمى شقيع األيسغ، مخه عثخت عمى بحث عمسي عغ فػائج 

: الشـػ عمى الذق األيسغ، فػائج كبيخة ججًا، لحلظ يقػؿ عميو الربلة كالدبلـ
أ ُوُضػءؾ لمربلة، ثع اْضَصِجْع عمى ِشقِّظ األْيسِغ فقل: المَّيعَّ أْسَمْسُت َنْفدي إليظ،  )) إذا َأتيَت َمْزجعَظ فتػضَّ
ْضُت أْمخي إليظ، وألَجْأُت َضْيخي إليظ، َرْغبة وَرْىبة إليظ، ال َمْمجأ، وال َمْشَجا مشظ إال  ْيُت وجيي إليظ، وفػَّ ووجَّ

ظ الحي أندلَت، وبشبيِّظ الحي أرسمَت، فإنَظ إْف ُمتَّ في ليمتظ ُمتَّ عمى الِفْصَخِة واْجَعْمُيغَّ آخَخ ما إليظ، آمشُت بكتاب
تقػؿ ((

 ]أخخجو البخارؼ كمدمع كأبػ داكد كالتخمحؼ عغ البخاء بغ عازب [

جه إذا أكػ إلى السغدػ مغ ىحا الحجيث أف تشاـ عمى شقظ األيسغ، ككاف عميو الربلة كالدبلـ يزع كفو تحت خ
فخاشو. 
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 عمى اإلنداف أال يحقج عمى أحج نقل السخض إليو:

أييا األخػة، الشبي عميو الربلة كالدبلـ أشار إلى العجكػ فسغ تػجيياتو عميو الربلة كالدبلـ: أنظ إذا عمست أف 
ىحا البمج، ىحا أحجث شاعػف في بمٍج يشبغي أال تجخميا، كإذا كشت في بمٍج مراب بصاعػف يشبغي أال تخخج مغ 

مفيـػ لمعجكػ، ىشاؾ إنداف يحسل السخض كليذ مخيزًا، ىشاؾ مخيس كىشاؾ حامل، فإنداف أحيانًا في شػر مغ 
، فالشبي عميو الربلة كالدبلـ يؤكج أف العجكػ حق، لكشو يقػؿ: ال عجكػ كيف نػفق ؟  األشػار يحسل ىحا الجخثـػ

؟ مجًا أصيب بالصاعػف ال تجخل إليو، فبل تخخج مشو ؟ كإف عمست أف بإف كشت في بمٍج، كقج أصيب أىمو بالصاعػف 
الشبي الكخيع يؤكج العجكػ، ثع يقػؿ: ال عجكػ، ىشا العجكػ ؛ أؼ أنت ال تحقج عمى أحج ُنقل السخض مشو إليظ، 

ألسًا مغ  هللا عد كجل قجر ىحا السخض لئبل تحقج عميو، فيػ العجكػ حاصمة كلكغ ال يشبغي أف تدبب لظ حقجًا أك
 إنداف نقل مخضو إليظ.
 كقاؿ عميو الربلة كالدبلـ: 

 )) وِفَخ مغ اْلَسْجُحوـِ كسا َتِفخُّ مغ األسج ((
 ]أخخجو البخارؼ كمدمع كأبػ داكد عغ أبي ىخيخة [

 إذا إنداف مجحـك يشبغي أف نبتعج عشو مغ دكف أف نؤذيو، أما الحجيث الػاضح: 

 ّح (()) ال ُيػِرَدّف ُمْسِخض عمى ُمِر 
 ]أخخجو البخارؼ كمدمع كأبػ داكد عغ أبي ىخيخة [

 قج يكػف ليذ مخيزًا مسخض أؼ حامل لمسخض. 

 األمخاض مغ الديل عمى اإلنداف أف يتبلفاىا و لكغ بقميل مغ الػعي:

بالسشاسبة أييا األخػة، لعمي ذكخت ىحا في لقاء سابق: عشجنا مخض التميديسيا ىحا السخض يريب الجـ، السخيس 
يحتاج تبجيل دمو كل أسبػعيغ مخة، إلى أف يسػت، كعشجنا في ىحا البمج الصيب ألفا حالة، فإذا عاش السخيس 
عذخيغ سشة كمفة تبجيل الجـ يقتخب مغ مئو كستيغ مميارًا، ىحا السبمغ الزخع لػ أف كفخناه إلنذاء مجارس 

 كمدتذفيات، شخقات، مذاريع إنتاجية، نكػف في حاؿ غيخ ىحا الحاؿ.
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الػعي يسشع مغ انتذار األمخاض
ببمج آخخ في سبعيغ مميػف عشجىع أربع حاالت، ىحا السخض العزاؿ التميديسيا ما سببو ؟ أف شابًا يتدكج، الذاب 
حامل السخض، فإذا تدكج فتاة حاممة لمسخض يأتيو أكالد مرابػف ىحا السخض مئة بالسئة، كع إنداف ببمجنا الصيب 

ناف، مميػناف مغ حاممي ىحا السخض، كألفا مراباف، كألفا إنداف أصيبػا بيحا السخض، حامل ىحا السخض ؟ مميػ 
كيكفي أنظ إذا زكجت ابشتظ أف تصمب مغ الخاشب شيادة صحية مغ ىحا السخض، فإذا ما كاف حامل ال يػجج 

خف حامل بحاممو، مذكمة، لػ أف أحجىسا حامل ليحا السخض يعيذاف عسخًا مجيجًا برحة تامة، أما السذكمة أف يقت
عشجئٍح البج أف يكػف في الحرية مغ أصيب بيحا السخض، ىحه مذكمو كبيخة.

وهللا مغ أياـ اشمعت عمى إحراء آخخ أدىذشي، عشجنا ثبلثػف ألف مراب ببمجنا كليذ ألفاف، األلفيغ 
 مميار عجا الزيق الشفدي، كالذجة الشفدية التي تريب األىل.  160يكمفاف

حدغ وصف الجواء لمسخيس ويبقى بعج ذلظ تػفيق هللا عد وجل:عمى الصبيب أف ي

أييا األخػة، مغ أقػاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: 
)) لكلِّ داء دواء ((

 ماذا يفعل ىحا الحجيث ؟ في نفذ السخيس ماذا يفعل 

)) لكلِّ داء دواًء ((
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ار شيبة ججًا، فيسا سسعت اآلف سخشاف الجـ لو عبلج ناجح يعصيو ثقة بالذفاء، يعصيو أمبًل، اآلف أحيانًا تأتي أخب

)) لكلِّ داء دواء ((
كىشاؾ أمخاض كثيخة ججًا اآلف اكتذف ليا دكاء، ىحا الحجيث 

)) لكلِّ داء دواء ((
يعصي السخيس أمل، ثقة، كإذا قخأه الصبيب يعصيو حافدًا ليبحث 

اءِ   (( )) لكلِّ داء دواء فإذا ُأِصيَب دواُء الجَّ
ميسة الصبيب أف يحدغ تذخيز السخض، كميسة الصبيب أف يحدغ كصف الجكاء، كيبقى بعج ذلظ تػفيق هللا 

عد كجل 

اِء َبَخأ بإذف هللا (( )) فإذا ُأِصيَب دواُء الجَّ

السؤمغ عميو أف يأخح باألسباب وكأنيا كل شيء ثع يتػكل عمى هللا وكأنيا ليدت بذي:

في حجيث آخخ يقػؿ عميو الربلة كالدبلـ: 
 )) تجاووا عباد هللا فإف هللا تعالى لع يشدؿ داء إال وقج أندؿ لو شفاء ((

 ]أخخجو الحاكع عغ أسامة بغ شخيظ مخداس األسمسي [

 )) تجاووا ((
 أمخؾ أف تأخح ككل أمخ في القخآف كالدشة يقتزي الػجػب، تيسل نفدظ كتقػؿ الذافي هللا، الذافي هللا، لكغ هللا

باألسباب، كالسؤمغ الكامل يأخح باألسباب ككأنيا كل شيء، ثع يتػكل عمى هللا ككأنيا ليدت بذيء، ىحا السؤمغ، 
أنا أرػ ال سسح هللا كال قجر لػ أف إندانًا مخض يبحث عغ أفزل شبيب، كيأخح أفزل دكاء، كيأخح الجكاء بجقة 

 جعاء بالذفاء , كالرجقة:بالغة، كيترجؽ، كيجعػ هللا بالذفاء، ال
)) داووا مخضاكع بالرجقة ((

 ] أخخجو الصبخاني عغ عبج هللا بغ مدعػد [

كبالسعالجة الستقشة. 
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االبتعاد عغ الفاكية غيخ الشاضجة كيبل نراب باألمخاض:

اآلف ىشاؾ تػجيو بتشاكؿ الفاكية، قاؿ تعالى: 
﴿ ُكُمػا ِمْغ َثَسِخِه ِإَذا َأْثَسَخ ﴾

 ( 141األنعاـ اآلية: ) سػرة 

معشى البّج مغ أف يكػف الثسخ يانعًا، ىشاؾ أمخاض كثيخة سببيا أف تأكل الفاكية قبل نزجيا

﴿ ُكُمػا ِمْغ َثَسِخِه ِإَذا َأْثَسَخ ﴾
ك ىشاؾ تػجييات أخخػ:

)) مغ أكل الصيغ فكأنسا أعاف عمى قتل نفدو ((
 ]أخخجو الصبخاني عغ سمساف [

 عشي مغ أكل فاكية دكف أف يغدميا، كأنو أكل التخاب. مغ يأكل التخاب ؟ ي

)) مغ أكل الصيغ فكأنسا أعاف عمى قتل نفدو ((
كمغ أجل الشطافة التامة كرد في بعس األحاديث عشج التخمحؼ:

)) بخكة الصعاـ الُػُضػء قبَمو، والػضػء بعَجه ((
 ] عغ سمساف الفارسي [

 مغ السؤمغ الزعيف (()) السؤمغ القػيُّ خْيخ وأحبُّ إلى هللا
 ]أخخجو مدمع عغ أبي ىخيخة [

مغ متسسات العبادة أف يتأدب اإلنداف مع قػانيغ الجدع:

، تحج تدك ي، لكغ جدسظ لو قػانيغ مغ إخػانا الكخاـ، ىشاؾ تعميق دقيق ججًا: أنت تعبج هللا، ترمي، ترـػ
قػانيغ الجدع، تأكل ما يحمػ لظ ببل حداب ؟ ببل ؟ الصبيب، أنا أرػ أنو مغ متسسات العبادة أف تتأدب مع يعخفيا

قاعجة ؟ ببل اىتساـ ؟ وهللا الذافي ! أك تأكل فاكية دكف غديل ؟ سِع ال يزخ مع اسسو شيء، ىحا مػقف غيخ 
 إسبلمي كغيخ صحيح، خح باألسباب ككأنيا كل شيء، ثع تػكل عمى هللا ككأنيا ليدت بذيء.
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أييا السؤمغ أف تخخؽ لظ الشػاميذ، ىشاؾ قػانيغ ليحا الجدع، ما لع تتأدب مع ىحه أييا األخػة الكخاـ، ال تشتطخ 
القػانيغ لغ تكػف عابجًا  عد كجل، فمسا األب كاألـ يصبقاف ىحه القػانيغ يذيعاف في البيت احتخاـ ىحه القػانيغ، 

لفذل الكمػؼ أسبابيا شخب الساء األكل معتجؿ فخضًا، الخياضة، الحخكة، شخب الساء الكثيخ، اآلف أكثخ حاالت ا
القميل الكمية الػاحجة صيانتيا األكلى بذخب الساء الكثيخ، أنا أعخؼ أناسًا كثيخكف أصيبػا بيحا السخض بدبب عجـ 

 رغبتيع بذخب الساء، مع أف الكمية صيانتيا الػحيجة شخب الساء.

 مغ متسسات العبادة أف تتأدب مع قػانيغ الجدع
ْل كّل شيء، كُكْل باعتجاؿ، كابحؿ جيجًا، كال تقع تحت تأثيخ الذجة الشفدية، ككأف بيحه الشرائح مخة شبيب قاؿ: كُ 

األربع جسع الصب كمو، كل كّل شيء، كل شيء خمقو هللا لو فائجة في الجدع، ىشاؾ أغحية تفيج الجماغ، أغحية 
اء لو فائجة متعمقة بشديج معيغ، أك بجياز تفيج العطاـ، أغحية تفيج العزبلت، أغحية تفيج األغذية السعيشة، كل غح

معيغ، إذًا كل كّل شيء، ككل باعتجاؿ.

﴿ َوُكُمػا َواْشَخُبػا َواَل ُتْدِخُفػا ﴾
 ( 31) سػرة األعخاؼ اآلية: 
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كابحؿ جيجًا، السؤمغ يبحؿ جيجًا، مخة قمت لصبيب: الحج األدنى مغ الخياضة األدنى األدنى ؟ شبيب قمب، قاؿ 
يخجـ نفدو في البيت قاـ بالحج األدنى األدنى مغ الخياضة، يعشي قست إلى السصبخ شخبت كأس ماء لي: مغ 

كعجت إلى مكانظ، الحج األدنى مغ الخياضة أف تخجـ نفدظ في البيت، ككاف عميو الربلة كالدبلـ يخجـ نفدو، 
 جيج رياضة.يخفػ ثػبو، يعقج بعيخه، يحمب شاتو، يكشذ داره، ككاف في ميشة أىمو، بحؿ ال

أييا األخػة، ىحه بعس تػجييات الشبػية في شأف الصعاـ كالذخاب، كشأف الرحة، كمع الجرس األكؿ يتكامبلف، 
 ىشاؾ حقائق عامة، كحقائق تفريمية. 

 والحسج  رب العالسيغ 
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( : ضاىخة التجخيغ3-3الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
كحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات.كالػىع إلى أنػار السعخفة كالعمع، كمغ 

صحة اإلنداف وعاء عسمو:

أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس العاشخ مغ دركس تخبية األكالد في اإلسبلـ، كالزلشا في التخبية الرحية، ألف صحة 
سل اإلنداف كعاء عسمو، كالرحة مصمػبة لغيخىا، ال لحاتيا، ألنظ خمقت في الجنيا مغ أجل العسل الرالح، كالع

 الرالح يحتاج إلى صحة.
مخة إنداف قاؿ لي: أليذ األجل محتػمًا كمحجدًا، ال يديج كال يشقز ؟ قمت لو: بمى، كلكغ بيغ أف تعير سبعيغ 
عامًا كاقفًا، متحخكًا، نذيصًا، كبيغ أف تعير سشػات مجيجة شخيح الفخاش، األجل ال يتغيخ، بل إف الشعسة الثانية 

 لرحة.بعج نعسة اليجػ ىي نعسة ا
 كىحا السػضػع دقيق كخصيخ، كيبلمذ شغاؼ قمب كل إنداف. 

ضاىخة التجخيغ:

في ىحا الجرس اختخت لكع ضاىخة مخضية خصيخة مشتذخة في العالع اإلسبلمي، كىي ضاىخة التجخيغ، بل إف العالع 
أرباحيا في اليـػ  اإلسبلمي ندب السجخشيغ فيو أعمى ندب في العالع، كىحا مع األسف الذجيج، شخكة دخاف كاحجة

ألف دكالر يحىب إلسخائيل يػميًا، أعمى ندب  12مبلييغ دكالر يػميًا  110الػاحج مغ مبيعاتيا لمعالع اإلسبلمي 
السجخشيغ في العالع بيغ السدمسيغ، كىحه وهللا كصسة عار بحق السدمسيغ، وهللا عد كجل يقػؿ:

َف ِبُكْع َرِحيسًا ﴾﴿ َواَل َتْقُتُمػا َأْنُفَدُكْع ِإفَّ َّللاََّ َكا
 ) سػرة الشداء(
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 التجخيغ قتل بصيء أما الخصاصة فيي قتل سخيع
 وهللا الجخيشة قتل بصيء، كالخصاصة قتل سخيع، كقاؿ تعالى:

 ﴿ َواَل ُتْمُقػا ِبَأْيِجيُكْع ِإَلى التَّْيُمَكِة ﴾
 ( 195) سػرة البقخة اآلية: 

 كقاؿ تعالى: 

ـُ َعَمْيِيُع اْلَخَباِئَث ﴾﴿ َوُيِحلُّ َلُيُع  َباِت َوُيَحخِّ  الصَّيِّ
 ( 157) سػرة األعخاؼ اآلية: 

 العاقل مغ يتعامل مع الشز ال مع الػاقع: 

بصػلتظ كإنداف عاقل أف تتعامل مع الشز ال مع الػاقع، اآلف أؼ إنداف ال سسح هللا كال قجر أصيب بػـر خبيث 
التجخيغ، لكغ متى ؟ بعج فػات األكاف، أما اإلنداف العاقل إما لحكع في رئتيو بدبب التجخيغ قصعًا يقمع عغ 

 شخعي، أك لبحث عمسي يقمع عغ التجخيغ، كالسثل الحؼ أردده كثيخًا: 
لظ مبمغ كبيخ في حسز، ركبت مخكبتظ، كتػجيت إلى حسز في أحج أياـ الذتاء، كججت لػحة في ضاىخ 

تخاكع الثمػج في الشبظ، أنت إنداف عاقل، مغ ضاىخ دمذق دمذق كتب عمييا: الصخيق إلى حسز مقصػع بدبب 
تعػد، ما الحؼ جعمظ تقػد مخكبة ضخسة كزنيا ثبلثة شغ أف تخجع ؟ أربع كمسات، ألنظ عاقل، الصخيق إلى 
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حسز مغمقة أنت ىجفظ حسز كاإلغبلؽ في الشبظ، لػ أف دابة تسذي أيغ تقف ؟ عشج الثمج، ما الحؼ حكع 
الحؼ حكع العاقل ؟ الشز. الجابة ؟ الػاقع، ما

الفخؽ بيغ العاقل كبيغ غيخ العاقل، العاقل يحكسو الشز، يحكسو التحخيع 
ـُ َعَمْيِيُع اْلَخَباِئَث ﴾ َباِت َوُيَحخِّ  ﴿ َوُيِحلُّ َلُيُع الصَّيِّ

في قمبو، أك كغيخ العاقل يحكسو الػاقع، يقمع عغ التجخيغ قصعًا بعج أف يراب بػـر خبيث في رئتيو، أك باحتذاء 
بسػات في قجميو أك، أك، ىشاؾ مػضػعات ال تشتيي عغ مزار التجخيغ.

لكغ في مجمة بجمذق قجمػا لي ندخة مشيا، ىحه السجمة عشػاف السقالة فييا أف قخصًا مجمجًا حسل بائع دخاف 
ألقيتيا في  عمى تخؾ بيع الجخاف، كحسل أكبخ مػزع دخاف في دمذق عمى اإلقبلع عغ ىحه الحخفة بدبب مقالة

 حفل إشيار جسعية مكافحة التجخيغ، كأنا عزػ مؤسذ فييا. 

األدلة الفصخية عمى حخمة الجخاف: 

أييا األخػة، ىشاؾ أدلة فصخية، ىل سسعتع في حياتكع 
 : يشة كقاؿأف مجخشًا أمدظ الجخ
؟ أنت بالساء تدسي، بتشاكؿ بسم ميحرلا نمحرلا هللا

الصعاـ تدسي، إال بالتجخيغ ال تدسي، فإذا انتيت 
ىحه الجخيشة ىل تقػؿ: يا رب لظ الحسج، يا رب أدـ 
فزمظ عميشا مدتحيل، ىل تجخؤ أف تجكس قصعة 

 خبد بقجميظ ؟ 

 ؟.ال تجخؤ، لكشظ ببداشة تزع عقب الجخيشة في األرض كتدحقيا بقجمظ، أليدت ىحه أدلة كافية 
ىل ترجقػف أييا األخػة أف عالسًا مغ عمساء مرخ ذىب إلى أمخيكا، كرأػ بأـ عيشو كيف أف كرؽ التبغ يشقع في 
الخسخ، كيف تذتعل الجخيشة إلى نيايتيا دكف أف تشصفئ ؟ ألنيا مشقػعة بالخسخ، ىحا كبلـ عمسي، شخكات 

قع كرؽ التبغ بالخسخ، فإذا سسعت السعمغ الجخاف عشجؼ أسساؤىا، حتى في شخكات بالسشصقة )بالذخؽ األكسط(، يش
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يقػؿ: تعاؿ إلى حيث الشكية، إنيا نكية الخسخ، كىحا السعمغ السذيػر الحؼ يطيخ، كيختجؼ ثياب الكػبػؼ، 
 كيجخغ ككأنو بصل مات بدخشاف الخئة، كقاؿ كىػ عمى فخاش السػت: كشت أكحب عميكع، الجخاف قتمشي.

 :أضخار التجخيغ عمى الفخد و السجتسع

%، ندبة اإلدماف في 85إخػانا الكخاـ، ىشاؾ حقيقة أتسشى أف تكػف كاضحة لجيكع، ندبة اإلدماف في الجخاف 
%، بيشسا مئة شارب خسخ 15%، كيف ؟ يعشي مئة مجخغ ال يدتصيع أف يقمع عغ التجخيغ مشيع إال 15الخسخ 
 % أف يقمعػا عغ شخب الخسخ، شيء خصيخ ججًا.85يدتصيع 

شخكات التبغ تدسى بعالع الرحة أييا األخػة، 
شخكات القتل، أك شخكات تتجخ بالسػت، ىحه 
الذخكات تشتج دخيشتيغ لكل إنداف في األرض 

مميار دخيشة  12يػميًا، مجسػع إنتاج ىحه الذخكات 
، ما في ىحه الجخائغ مغ سسـػ لػ حقشت  كل يـػ
دفعة كاحجة بأىل األرض لساتػا جسيعًا، بالجخاف 

ادة سامة، شبعًا ىحه السعمػمات مغ يػجج ثبلثسئة م
 أدؽ السرادر.

قالػا: أثخ ىحه الدسـػ في الجشذ البذخؼ أخصخ مغ أثخ قشبمة الحرة، إف الحيغ يمقػف حتفيع مغ أثخ الجخاف يفػؽ 
 عجد الحيغ يسػتػف بدبب الصاعػف، كالكػليخا، كالججرؼ كالدل، كالجحاـ، التيفػئيج مجتسعيغ.

فاة يػميًا بدبب التجخيغ، ىحا العجد يديج سبعة أضعاؼ عغ الحيغ يمقػف حتفيع بدبب ىشاؾ في بمج غخبي ألف ك 
حػادث الديخ، كأعمى ندبة مػت في العالع بدبب حػادث الديخ، كالسجخشػف يسػتػف بدبعة أضعاؼ مغ حػادث 

 الديخ 
 ﴿ َواَل َتْقُتُمػا َأْنُفَدُكْع ِإفَّ َّللاََّ َكاَف ِبُكْع َرِحيسًا ﴾
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 ػتيغ أخصخ مادة في الجخاف:الشيك

وهللا كمسة مؤلسة كقاسية ججًا أتحخش أف أقػليا دائسًا: ما رأيت مجخشًا عاقبًل إنداف يشتحخ ؟ يقتل نفدو ؟ يعخض 
 نفدو لمجمصة ؟ الحتذاء القمب ؟ لسخض الغخ غخيغ السػات ؟.

إحراء في بمج غخبي بعيج، إف إحراء لمحيغ يسػتػف 
احجة في الغخب أربعسئة بدبب التجخيغ في دكلة ك 

، بيغ كل ثبلثة  ألف إنداف، الػاقع ألف كفاة كل يـػ
 مجخشيغ يمقى أحجىع حتفو بدبب الجخاف.
اآلف مجسػع األرباح التي تحققيا شخكات التبغ لمجكلة 
أقل بكثيخ مغ اإلنفاؽ الحكػمي عمى معالجة 
السجخشيغ، شبعًا أخصخ مادة في الجخاف ىي 

ظ: دخيشة مفمتخة، الجخيشة الشيكػتيغ، أما يقػؿ ل
السفمتخة ال تسشع الشيكػتيغ تسشع القصخاف فقط، مفمتخة ألنيا تسشع القصخاف، أربع قصخات مغ الشيكػتيغ، أربع قصخات 

 لػ حقشت في حراف قتمتو فػرًا.
أخصخ شيء عشج السجخغ أف سع الجخاف يشدحب مع دـ الكخيات الحسخاء فيعصل مفعػليا، كأخصخ شيء بالجدع 

 لكخيات الحسخاء عغ شخيقيا يتع تبادؿ األككدجيغ، كشخح غاز الفحع.ا
شبعًا في الجخاف غازاف ساماف مدخششاف، فييسا فحـػ مدخششة، دراسة في بخيصانيا أجخيت عمى ثبلثة ك ثسانيغ 

 رجبًل مجخشًا، أكجت أف ثبلثة أشخاص مغ كل عذخة يمقػف حتفيع بدبب التجخيغ. 
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 أجيدة اإلنداف:أثخ التجخيغ عمى 

 ػ تأثيخ التجخيغ عمى دماغ اإلنداف و ضعف ذكائو: 1

اآلف سشبجأ بالتفاصيل، ىحا مػجد، تفاصيل الجماغ: 
سسـػ التجخيغ يتمقصيا الجماغ بذخه عجيب، بقبػؿ 
فائق، لساذا ؟ ألنو تشذصو، كتخجره، يػجج بالتجخيغ 
مادة مشذصة كمادة مخجرة، ىحا الدع في الجماغ 
يريب خبليا الجماغ بااللتياب، أجخيت دراسة 

ة تجخيغ مغ عمسية عمى ستة آالؼ ك ثسانسئة حال
نتائجيا أف ىشاؾ عبلقة صارخة ككاضحة بيغ 

 .التجخيغ كضعف الحكاء 

 في األعع األغمب السجخغ إنداف أقل ذكاء مغ الحؼ ال يجخغ، ىحا بالجماغ.

 ػ إضعاؼ الجخاف لجياز التشفذ و التياب األنف والبمعـػ السدمشيغ: 2

ػؼ، ىحه األسشاخ عبارة عغ فخاغ، عشقػد عشب لكغ جياز التشفذ: جياز التشفذ كعشقػد العشب، كل حبة سشخ رئ
حباتو فارغة، في ىحا الفخاغ يتع تبادؿ األككدجيغ تأخحه الكخيات، كيصخح غاز الفحع في الدفيخ، ىحه الحػصبلت 
لػ مجت لكانت مداحتيا مئتي متخ قاؿ: سسـػ الجخاف تخخب ىحه األندجة السبصشة لؤلسشاخ الخئػية، كتزعف 

تؤدؼ إلى التياب األنف، كالبمعـػ السدمشيغ، كالتياب الحشجخة، كالقربات الخئػية، كندبة سخشاف كضائف التشفذ ك 
 أضعاؼ غيخ السجخشيغ. 8الخئة عشج السجخشيغ 
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 سسـػ الجخاف تزعف الجياز التشفدي
بدخشاف % يرابػف 80فخضًا إذا بالسئة إنداف غيخ مجخغ يراب عذخة بدخشاف الخئة، السئة إنداف السجخشيغ 

 الخئة، ىحه محاضخة كمفتشي تقخيبًا عذخة أياـ، كميا مغ مخاجع دقيقة ججًا.

 ػ أمخاض القمب الػعائية مغ جمصات وغيخىا بدبب التجخيغ: 3

القمب، أقدع لي شبيب جخاح قمب مغ أخػاني، أقدع لي با العطيع لو في ىحا البمج ثساني سشػات، يجخؼ تقخيبًا 
باألسبػع أربع عسميات، يقدع با العطيع ما أجخػ عسمية قمب مفتػح إال لسجخغ، حتى كل يـػ عسمية قمب، أك 

، كاألنف، يأتيو مخيس مراب بػـر خبيث في حشجختو، قاؿ  ىشاؾ شبيب صجيقي متخرز بالحشجخة كالبمعـػ
 لي: دكف أف أشعخ أضع يجؼ عمى صجره فإذا بجيبو عمبة دخاف، يقػؿ لو: ىحا مغ ىحا.

غ عقبلء، الرحة غالية ججًا، الرحة تاج عمى رؤكس األصحاء ال يخاىا إال السخضى، أكثخ أمخاض يا أخػاف نح
 % مغ مخضى القمب مجخشيغ. 80القمب الػعائية مغ جمصات بدبب التجخيغ، 

 احتساؿ الجمصة لمسجخغ كبيخة ججًا ألف السجخغ ضغصو مختفع دائسًا و دمو لدج:

ت ىحا مغ قبل ما الحؼ يحرل لدبب أف اإلنداف إذا رأػ ثعبانًا، كذكخ شبعًا اآلف بعج قميل تخكف الدبب، ا
 ؟ بجدسو



 Page 119  ( : ظاهزج انرذخي3ٍ-3انذرس ) انفصم األول : انثاب انثاَي :

يحرل تبجالت مجىذة، صػرة الثعباف تشصبع عمى 
شبكية العيغ، تشتقل لمجماغ، كالجماغ تقخأ الرػرة، 
الجماغ ممظ الجياز العربي، يجرؾ الخصخ بسمفات 
الثعباف، يتػسط لجػ ممكة الجياز اليخمػني، زميمتو 

سمكة الغجة الشخامية الغجة الشخامية كزنيا نرف ال
غخاـ، تعصي أمخًا لمكطخ ليػاجو الخصخ، اآلف الكطخ 
يعصي أمخًا لمقمب يخفع الشبس لسئة ك ستيغ، كأمخ 
لمخئتيغ يخفع الػجيب، كأمخ لمكبج يصخح كسية سكخ 

إلفخاز ىخمػف التجمط، فالخائف دمو إضافية، كأمخ لؤلكعية السحيصة بالجمج لتزيق لسعتيا، كأمخ إلى الكبج أيزًا 
لدج، كضغصو مختفع، ضاقت األكعية، ككجيو أصفخ المػف، كنبزو مختفع، ككجيب رئتيو مختفع، ىحه حالة 
تحرل بالذيخ مخة، بالدشة مخة بالخسذ سشػات مخة، حالة خػؼ شجيج، السادة التي يفخزىا الكطخ كُتحجث كل 

سسـػ الشيكػتيغ في الجدع، السجخغ دائسًا أكعيتو ضيقة، كلػنو أصفخ،  ىحه اآلثار ىي نفذ السادة التي تحجثيا
 السجخغ دائسًا ضغصو مختفع، السجخغ دائسًا دمو لدج، لحلظ احتساؿ الجمصة لمسجخغ كبيخة ججًا.

أنا لي صجيق شبيب، أحج مغ يختاد عيادتو مجخغ، وهللا قاؿ لو أمامي، قاؿ لو: أنت ال مغ باب عمع الغيب، لكغ 
باب القػانيغ، أنت معخض لجمصة بػقت قخيب وهللا بعج ستة أشيخ أصيب بجمصة، ألف ىخمػف التجمط يفخزه مغ 

 الكبج بحاالت الخػؼ الشيكػتيغ يحث ىحا اليخمػف عمى اإلفخاز، فجـ السجخغ لدج. 

 أفزل شخيقة في تخبية األبشاء أف تكػف أنت قجوة ليع:

التجخيغ، لكغ حيشسا أرػ إندانًا يعصل عقمو، أنا أخاشب اآلباء اآلف، أييا األخػة، عشجؼ شيء كثيخ عغ مزار 
 درس تخبية األكالد، ضاىخة التجخيغ متفذية ججًا بالسجارس كاألب السجخغ قجكة البشو.

 مخة إنداف مجخغ كشاعخ، كتب ىحه األبيات قاؿ: 
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 أما أنا فػػاسسع بجاية قرتي مشح الػػػتحقت بذمة األقخاف
 األبػاف أيغ تدكعي بحثًا عغ األعقػػػاب والعيجافلػػع يعمع 

 لع تسِس إال أشيخ حتى غجت سيجارة الذيصاف شػػػع بشاني
 في العيج كانت فخصتي ذىبية الػػجيب مسمػء أبػي أعصاني

* * * 
 تابعت أفبلـ الػػػبصػلة مغخمًا كمذاىج التجخيغ كل ثػػػاني

 ة الذجعافأيقشت أف الػػتبغ شػخط الـز كي أنتسي لػػفريم
 سيجارة األستاذ فػػي مجرستي كانت كػحي الػجغ كالذيصاف

* * * 
األستاذ يجخغ، ال تجخغ يا بشي، أنت تجخغ، شيء 
مزحظ، بعج مخحمة مغ ىحه الجركس تخكف أف 
أفعل شخيقة في تخبية األبشاء أف تكػف أنت قجكة 

 لو.
أذعشت لمتجخيغ دوف تخدد وبجأت بعج الدخ 

 باإلعبلف
 * * * 
 

 خورة دروس العمع لئلنداف ليتحخؾ حخكة صحيحة و يرحػ مغ غفمتو:ض

وهللا أتسشى أال أكػف قاسيًا عمى السجخشيغ، أحيانًا ألتقي بإنداف، يحتل مكانة رفيعة، معو شيادات عالية، أجمذ 
 معو أمتمئ احتخامًا لو، فإذا بجأ يجخغ وهللا يدقط مغ عيشي، ما رأيت مجخشًا عاقبًل:
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ػػتجخيغ دوف تخدد وبجأت بعج الػػػػػدخ باإلعبلفأذعشت بالػ
فػػػػأبي يجخغ والسعمع قجوتي وكبلىسا بدػػػػػػمػكو أغػاني
وشبيبشا في الػػػحي كاف مجخشًا فجعمػػػػػػتو تخسًا لسغ يشياني

* * *
 جاوزت مخحمة الػػػػػذباب وبعجىا مالت برجري كفة السيداف

والػػػػقمب يخفق والدعاؿ أتانيأصبحت أليث إف مذيت بدخعة 
أنفقت أمػالػػي أىشت إرادتي كي ال يراب الػػػػتبغ بالخحالف

* * *
 ىحا المجكد جعمتو لػػي صاحبًا أردفتو خمػػػػػفي فباع حراني
لػػع أتعع مسا جخػ لمدابقيغ كصسجت لكغ خفت مػػغ خدخاني
 انيىحه حكاية مغ يحكب نػػػجامة فػػػاححر صجيقي أف تكػف الث

 ** * 
تيتد أنسػػػػمو فتحدبػػيا ورؽ الخخيف أصيب بالػػػبخد
ويسػػػػػػػػج أحيانًا دمًا فػػػػعمى مشجيمو قصع مغ الكبج
قصع تقػؿ تسػػػػػػػت غجًا وإذا تػػػػػػخؽ تقػؿ بعج غج

* * * 
مػػػات الفتى فأقيع فػي ججث مدتػحر الػػػػػخجاء مشفخد

بو عطػػػػة لحؼ رشِج  كتبػا عمى حجخاتػػػػػو بجـ سصخاً 
ىحا قتيل ىػػػػػًػ ببشت ىػػ فإذا مػػػػػخرت بأختيا فحِج 

* * * 
لساذا دركس العمع ضخكرية ؟ كي ترحػ مغ غفمتظ، كي تتحخؾ حخكة صحيحة. 
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 أثخ التجخيغ عمى كل أفخاد األسخة:

إخػانا الكخاـ، الجخاف يزيق األكعية، تزيق األكعية 
اإلنداف إلى مخض اسسو الحبحة أك تشدج، يتحػؿ 

الرجرية، أك احتذاء القمب، أك جمصة، أك الغخ غخيغ 
)السػات( تزيق األكعية، تزعف التخكية، تدػد 

 القجـ، البّج مغ بتخىا.
اآلف اسسعػا نقز الػزف في السػلػد، التذػىات 
الخمقية، الػفاة في السيج ربػ األشفاؿ، الرسع، يعدػ 

األـ السجخشة تخسل سسـػ كمو إلى األـ السجخشة، 
دخانيا عبخ حميبيا إلى رضيعيا، اآلف السػلػد حجيثًا في حميب أمو سسـػ الجخاف، اإلقياءات الستكخرة التذشجات، 

 تدخع قمب الػليج، مغ آثار سسـػ الجخاف.
 اآلف كثافة سسـػ الجخاف في ثجؼ السخأة أحج أسباب سخشاف الثجؼ.

% مغ أخصار الجخاف تريب  38لصفل الػديع، كىحه البشت الداحخة، ما ذنبيع ؟ اآلف ىحه الدكجة البخيئة، كىحا ا
غيخ السجخشيغ مسا يمػذ بالسجخغ، يعشي بالكمسة الرخيحة القاسية: أنت أييا األب السجخغ مجـخ بحق زكجتظ 

 كأكالدؾ، ىحا اسسو التجخيغ الدمبي. 

 ترجيخ أسػأ أنػاع التبغ إلى الذخؽ األوسط:

الكخاـ، مػضػع الجخاف كالخسخ الجكتػر عبج الربػر شاىيغ، أحج كبار عمساء مرخ، أّلف كتابًا عغ نقع إخػانا 
أكراؽ التبغ بالخسخ، كالكتاب عشجؼ، كاشتخيتو مغ معخض الكتاب مغ مكتبة األسج في السعخض، ذىب إلى 

 أمخيكا، كرأػ بعيشو كيف تشقع أكراؽ التبغ بالخسخ.

مؤلع ججًا: ىل ترجؽ أف أسػأ أنػاع التبغ ترجر في الذخؽ األكسط، أسػأ أنػاع التبغ إخػانا الكخاـ، شيء آخخ 
بالتعبيخ الجارج زبالة التبغ ترجر لمذخؽ األكسط، نحغ مع األسف الذجيج أعمى ندبة مجخشيغ في العالع، كنجخغ 

 في الغخب بيبػط مدتسخ. أسػأ دخاف في العالع، كاألسػأ مغ ىحا أف ندب السجخشيغ تختفع، بيشسا ندب السجخشيغ
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 إلى متى أنت بالمحات مذغػؿ وأنت عغ كل ما قجمت مدؤوؿ
* * * 

 صجؽ اإلرادة وقػتيا في اإلقبلع عغ التجخيغ أمخ ميع ججًا:

ىحه حقائق، أييا األخػة، تقػؿ لي: ال أقجر، أنا أقػؿ لظ حجة قاشعة، كيف تقجر في رمزاف ؟ أنت مدمع، 
، كيف أف الجخاف يشدع م غ كل اىتساماتظ في أثشاء شيخ رمزاف ؟ إذًا تقجر، كحقيقة دقيقة: الحؼ تتػىع ترـػ

 أنظ ال تدتصيعو ىػ الحؼ ال تخيج أف تفعمو.
أنا أعخؼ أخًا يجخغ في الشيار خسذ عمب، مجمغ، 
سسع شخيصًا كاحجًا، سػرة يذ، أخح قخارًا، كتخؾ 
الجخاف كميًا، كأنا أبذخ كل أخ يدمع عمى تخؾ الجخاف 

 الشتائج سخيعة ججًا. يخػ 
الجدع نبيل، لسا أنت تأخح احتياشات تجج رد الفعل 
لمجدع عجيب، تجج نفدظ أصبحت خفيفًا، نفدظ 
صار ىادئًا، قمبظ مختاح، ارتج لػنظ، صار لجدسظ 

 لػف مختمف تخاه سخيعًا.
ليذ مغ بشي البذخ، إف  لحلظ: صجؽ اإلرادة كقػتيا في اإلقبلع عغ التجخيغ أمخ دقيق ججًا، كالحؼ ليذ لو إرادة

 القخار الحؼ يتخحه اإلنداف في شأف مريخه قمسا تشقزو األياـ إذا كاف صادقًا حقًا عغ إرادة كإيساف.
بكل مجتسع يػجج مجخشػف، وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ لسا أرػ إندانًا يمػذ بي كىػ يجخغ وهللا أتألع مغ أجمو ألسًا ال 

لكغ أنا عشجؼ معمػمات دقيقة أف السجخغ صار مرشفًا مع السخضى، قج تكػف حجكد لو، لكغ ال أقػؿ ىحا عحر، 
قشاعتو أشج مغ قشاعتي، لكشو أدمغ ككمسا شاؿ أمج التجخيغ صار اإلقبلع عشو أصعب، كالػعي الرحي، أنت 
عًا، إنداف هللا أعصاؾ عقل، كالعقل أداة رائعة ججًا، في تحخيع شخعي، كفي بحث شبي، يجب أف يكػف البحث راد

 كالتحخيع رادعًا، مؤمغ ؟ في تحخيع، عمساني ؟ في بحث عمسي.
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لحلظ: تعسيق الػعي، أنا أتسشى إذا كاف ابشظ دخغ 
ليذ مػضػع ضخب مػضػع إقشاع، أعصيو ىحا 
الجرس، أسسعو ىحا الجرس، مغ أجل صحتظ يا بشي، 

 مغ أجل مدتقبمظ، مغ أجل زكاجظ.
حيشسا تعمع  برخاحة اآلف في عجة اتجاىات رائعة ججاً 
 السخصػبة أف خاشبيا يجخغ ال تقبل.

نحغ نكافئ بعس السعامل السعسل الحؼ يستشع عغ تػضف إنداف مجخغ لو تقجيخ عشجنا، كنثشي عميو، السعسل 
الحؼ يخفس قبػؿ عامل مجخغ لو عشجنا تقجيخ، اآلف في معامل تعصي تعػيس خاص لكل عامل مجخغ سابقًا 

 يقمع عغ التجخيغ.
زرت معسل لفت نطخؼ غخفة مغ البمػر ليا مجخشة، مسشػع أف تجخغ إال في ىحه الغخفة، انتطخ دكرؾ،  حتى مخة

 تجخل كأف الػاحج جالذ بغخفة إعجاـ، يجخغ الديكارة كالجخاف شالع بالبػرؼ، بعجىا يخخج.
ئخة، كال بسجسع، كال نحغ نذجع السعامل، شبعًا العالع الغخبي كمو ما مسكغ بسكاف عاـ فيو تجخيغ مدتحيل، ال بصا

 بدػؽ، أبجًا.
الشريحة الثالثة، أكؿ نريحة أنت بحاجة إلى قػة 
إرادة، الشريحة الثانية أنت بحاجة إلى تعسيق الػعي.
إنداف يبيع الجخاف في دمذق، كاحج قجـ لو شخيط 
ليحه السحاضخة بالحات أعصاه الذخيط سسعو، السحل 

أثَخ تأثخ فيو شخيكيغ، الذخيظ األكؿ سسع الذخيط ت
بالغ، أخح قخار بإيقاؼ بيع الجخاف، شخيكو ما كافق، 
قاؿ لو: أنا شخيظ، جسعػا األرباح الشاتجة عغ بيع 
الجخاف، فكانت خسذ كعذخكف ألف فقاؿ لو الذخيظ 

التائب:
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أنا أعصيظ أثشى عذخ ألف كخسدسئة مغ ربحي، قاؿ لو: إف كاف ىكحا انتيى ما في مذكمة، يعشي بالسشصق ما 
ربحت خسذ كعذخكف ألف تقخيبي كل شيخ، أنا أريج إيقاؼ بيع التجخيغ، كأنت شخيظ معي لظ الشرف، أنا  داـ

أتعيج لظ أدفع لظ أثشى عذخ ألف كخسدسئة كل شيخ، فػافق، أكقفػا بيع التجخيغ، يأتي يـػ الدبت السػزع، 
 ىحا األسبػع ؟السػزع دافع خسدة مبلييغ تأميغ عشج شخكات الجخاف مثل العادة، كع شمبكع 

قاؿ لو: وهللا شمبشا أف تأخح الحؼ عشجنا، نحغ أقمعشا عغ بيع الجخاف، ما الدبب ؟ قاؿ لو: ىحا الذخيط، خح 
اسسعو، ىحا سسعو قشع، ثاني يـػ أخح قخار بإيقاؼ تػزيع الجخاف عمى مئتي كخسدػف محل بجمذق، كحػؿ شخكتو 

 بلييغ تأميغ، كتحػؿ إلى مػزع مػاد غحائية.إلى شخكة تػزيع أغحية لو سيارات، كاستخد خسدة م
نحغ نتسشى، ىحا الجرس أك أصل الجرس يكػف في 
سيجيات في ىحا الجامع إذا شمبو نعصيو، مجانًا 
ىجية، إذا عشجؾ قخيب مجخغ أعصيو ىحا الذخيط 
يدسعو، كىحا يشصبع مغ دكف قيج أك شخط، كحقػؽ 

 الصبع غيخ محفػضة، كىي حق لكل مدمع.
تفقج األمل إف حاكلت مخة كلع تفمح، شبعًا  اآلف: ال

 ىحه شخفة، كاحج قاؿ:
كاحج قاؿ: مغ قاؿ إف اإلقبلع عغ التجخيغ شيء 
 صعب ؟ مغ قاؿ ىحا الكبلـ ؟ أنا أقمعت عشو عذخيغ مخة.

ال تخاؼ مغ زيادة الػزف، إذا كاحج تخؾ الجخاف، يأكل بشيع، ال تقمع بالتجريج أخي أنا أدخغ خسذ عمب، ىحا 
ذيخ أربعة، ال، ما ليا نياية ىحه، تحتاج قخار حاسع، ال تقمع بالتجريج بل أقمع نيائيًا، كاستفج مغ خبخات الحيغ ال

 أقمعػا، كأقمع، كقل أنا أقمعت، حتى تشحخج لػ دخشت مخة ثانية، تجج تعميقات كثيخة، قل أنا أقمعت عغ التجخيغ.
 اسسعػا اآلية: 

سُ  ْنِجيِل َيْأُمُخُىْع ِباْلَسْعخُ ﴿ الَِّحيَغ َيتَِّبُعػَف الخَّ يَّ الَِّحي َيِجُجوَنُو َمْكُتػبًا ِعْشَجُىْع ِفي التَّْػَراِة َواإلِْ وِؼ ػَؿ الشَِّبيَّ اأْلُمِّ
ـُ َعَمْيِيُع اْلَخَباِئَث ﴾ َباِت َوُيَحخِّ  َوَيْشَياُىْع َعِغ اْلُسْشَكِخ َوُيِحلُّ َلُيُع الصَّيِّ

 ( 157) سػرة األعخاؼ اآلية: 
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ألع يثبت بالجليل العمسي القصعي أف الجخاف مغ الخبائث ؟.

أييا اإلخػة، شبعًا في بعس السحاضخات ذكخت الفتاكػ التي صجرت بجءًا مغ شيخ اإلسبلـ بالجكلة العثسانية، 
كحتى شيخ األزىخ، كحتى مجمذ اإلفتاء األعمى في سػريا كأنا عزػ فيو، أصجرنا فتػػ رسسية كأذيعت كعسست 

 بتحخيع الجخاف قصعيًا.

أيزًا في لػحة كبيخة ججًا تبيغ مزار التجخيغ لعل هللا سبحانو كتعالى يشفع إخػتشا السؤمشيغ في ىحا السػضػع، 
كىحا مغ مػضػعات تخبية األكالد في اإلسبلـ، كيجب األب أف يشتبو إلى أكالده إذا سار االبغ في ىحا الصخيف 

 فالشياية كخيسة.

لعالسيغ والحسج  رب ا
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الفرل الثاني : التخبية العقمية

 ( : العمع4-1الجرس )

 ( : مشيج التمقي4-2الجرس )

 ( : قيسة العمع4-3الجرس )

عمى كل مدمع( : شمب العمع فخيزة 4-4الجرس )
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( : العمع4-1الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
كالػىع إلى أنػار السعخفة كالعمع، كمغ كحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

الجانب العمسي أخصخ جانب في حياة اإلنداف:

دركس تخبية األكالد في اإلسبلـ كنشتقل اليـػ إلى التخبية العقمية، أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس الحادؼ عذخ مغ 
فاإلنداف عقل يجرؾ، كقمب يحب، كجدع يتحخؾ، غحاء العقل العمع، كغحاء القمب الحب، كغحاء الجدع الصعاـ 

 كالذخاب.
إذًا جانب خصيخ ككبيخ مغ جػانب اإلنداف الجانب 
القػة  العمسي، كالحؼ ال يبحث عغ الحقيقة كال يمبي

اإلدراكية التي أكدعيا هللا فيشا، فقج ىبط عغ مدتػػ 
 إندانيتو إلى مدتػًػ ال يميق بو.

ال تشدػا أف الجساد شيء، لو كزف، كلو أبعاد ثبلثة، 
 كيذغل حيدًا ىحا الجساد.

 الشبات: شيء، لو كزف، كلو أبعاد ثبلثة، كيذغل حيدًا، لكشو يشسػ، تسيد الشبات عغ الجساد بالشسػ.
الحيػاف: شيء لو كزف، كيذغل حيدًا، كلو أبعاد ثبلثة، كيشسػ كالشبات، لكشو يتسيد عغ الجساد كالشبات بأنو يسذي، 

 يتحخؾ.
اإلنداف: شيء، لو كزف، كلو أبعاد ثبلثة، كيذغل حيدًا، ىحا كالجساد، كيشسػ كالشبات، كيتحخؾ كبقية السخمػقات، 

 بساذا يتسيد ؟ بأنو يفكخ.
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كل الكائشات ألنظ تفكخ، أعصاؾ هللا عقبًل، فإذا عصمشا ىحا الجانب إف عصمشا القػة اإلدراكية، إف أنت تتسيد عغ 
 لع نبحث عغ الحقيقة ىبصشا مغ مدتػػ إندانيتشا إلى مدتػػ ال يميق بشا.

الشاس ثبلثة: عالع رباني ومتعمع عمى سبيل نجاة وىسج رعاع:

عغ الحقيقة، تقخأ كتابًا، تتابع نجكة، تتابع مشاضخة، تحزخ أنت حيشسا تصمب العمع، تحزخ درس عمع، تبحث 
خصبة، تدأؿ، تدتفيع، تبحث، تجرس، تفكخ، تعقل، أنت بيحا تؤكج أنظ إنداف، كما لع يكغ الفخؽ عشجؾ كبيخًا، 

 العمع كالجيل.
العخيس في الشاس ثبلثة، عالع رباني، كمتعمع عمى سبيل نجاة، كىسج رعاع، أتباع كل ناعق، ىحا يدسى الخط 

السجتسع، يدسى أيزًا دىساء الشاس، سػقتيع، كىسج رعاع، أتباع كل ناعق، لع يدتزيؤكا بشػر العمع، كلع يمجؤكا 
 إلى ركغ كثيق فاححر أف تكػف مشيع يا بشي.

 سسعت مخة نذيجًا تأثخت لو.
ندػػػسات ىػاؾ ليا أرٌج تحيا وتعير بيا السيج
ىػسجُ  ما الشاس سػى قـػ عخفػؾ و غيخىع ىسجٌ 

* * * 
ىل يسكغ أف يكػف اإلنداف ىسجيًا كراكب مخكبة غالية ؟ مسكغ، كيختجؼ أغمى ثياب، كيتعصخ بأغمى العصػر، 
مسكغ، حيشسا ال يعخؼ هللا فيػ ىسجي، حيشسا يبشي حياتو عمى أنقاض الشاس فيػ ىسجي، حيشسا يبشي أمشو عمى 

شي عدىع عمى إذالليع فيػ ىسجي، البذخ إخافتيع فيػ ىسجي، حيشسا يبشي غشاه عمى فقخىع فيػ ىسجي، حيشسا يب
إما أنو ىسجي، أك إنداني، السؤمغ إنداني. 

مغ عخؼ ربو و استقاـ عمى أمخه شعخ بدعادة ال تػصف:

وهللا أييا األخػة، السذاعخ التي يتستع بيا السؤمغ الشاتجة عغ معخفتو بخبو، كعغ معخفتو بسشيج ربو، كعغ شاعتو 
 لخبو، وهللا ال تػصف.
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ػ يعمع السمػؾ )أنا ىحا القػؿ أركيو كثيخًا( إال أنشي مغ سشػات عجة دققت في الحؼ قالو، مغ قالو ؟ قالو ممظ كل
)إبخاىيع بغ األدىع(، كاف ممكًا فتخؾ السمظ، كتعخؼ إلى هللا كقاؿ: )لػ قالو غيخه لسا صجقتو( لػ يعمع السمػؾ ما 

 نحغ عميو لقاتمػنا عمييا بالديػؼ.
فذ السؤمغ مغ الدعادة كالصسأنيشة، بأؼ كضع، فقيخ، غشي، صغيخ، كبيخ، مجني، ريفي، السؤمغ وهللا يػجج بش

 يتستع بدعادة لػ كزعت عمى أىل بمج لكفتيع.
ما اإليساف ؟ اإليساف مختبة كبيخة ججًا، اإليساف مختبة عمسية، اإليساف مختبة أخبلقية، اإليساف مختبة جسالية، وهللا 

بصعامو، كشخابو، كممبدو كندىاتو، كلقاءاتو ال يتستع بيا غيخه، اترل با، كذاؽ شعع  السؤمغ يتستع بأذكاؽ،
 القخب. 

 العمع غحاء العقل:

أييا األخػة، لحلظ عقمظ يحتاج إلى غحاء، غحاؤه العمع، فإذا أف تكػف عالسًا أك متعمسًا، أك مدتسعًا نعسة، أك 
 محبًا، كال تكغ الخامدة فتيمظ. 

 قـػ عخفػؾ وغيخىع ىسٌج ىػسجُ ما الشاس سػى 
* * * 

قج يكػف إنداف ىسجي فقيخ، كىشاؾ ىسجي غشي، ك ىسجي متعمع يتفشغ برشع أدكات الجمار، األسمحة 
الجخثػمية، األسمحة الكيساكية، األسمحة الخارقة، الحارقة الفتاكة، القشبمة العشقػدية، القشبمة االنذصارية، القشبمة التي 

 لحجخ، أنػاع مشػعة مغ األسمحة، صشع مغ ؟ صشع عمساء كبار أذكياء، لحلظ: تقتل البذخ، كتبقي ا
 ُُ  ما الشاس سػى قـػ عخفػؾ وغيخىع ىسٌج ىػسُج

* * * 

 عمى كل إنداف أف يقخأ مغ أجل معخفة ربو و اإلقباؿ عميو:

ؿ كمسة في أكؿ آية، في أييا األخػة، الجرس اليـػ التخبية العقمية، لكغ السػضػع األكؿ في ىحا المقاء الصيب أف أك 
 أكؿ سػرة في القخآف الكخيع: 
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﴿ اْقَخْأ ﴾
 (. 1) سػرة العمق اآلية: 

أليذ كحلظ 

﴿ اْقَخْأ ﴾ ﴿ اْقَخْأ ﴾ 
ماذا ؟.

 أييا األخػة، اآليات التي تمي ىحه اآلية ليا أبعاد رائعة ججًا: 

﴿ اْقَخْأ ِباْسِع َربَِّظ ﴾
 ( 1) سػرة العمق اآلية: 

يعشي 

اْقَخْأ﴾﴿ 
مغ أجل أف تعخؼ ربظ 

﴿ اْقَخْأ ﴾
مغ أجل أف تؤمغ 

﴿ اْقَخْأ ﴾
مغ أجل أف تقبل عمى هللا 

﴿ اْقَخْأ ﴾
مغ أجل أف تدمع 

﴿ اْقَخْأ ﴾
مغ أجل أف تدعج، 

﴿ اْقَخْأ ﴾
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 ع.يعشي اشمب العم

 ﴿ اْقَخْأ ﴾
 تعمع 

 ﴿ اْقَخْأ ﴾
 لِب حاجة عقمظ 

 ﴿ اْقَخْأ ﴾
 كغ مدتسعًا 

 اْقَخْأ ﴾﴿ 
 كغ عالسًا 

 ﴿ اْقَخْأ ﴾
 كغ متعمسًا، 

 ﴿ اْقَخْأ ﴾
 كغ محبًا، 

 ﴿ اْقَخْأ ﴾
 ال يػجج قخاءة غيخ ىادفة ؟.

مخة ركبت شائخة إلى بمج بعيج، لفت نطخؼ أف معطع الخكاب يقخؤكف، وهللا بادغ ذؼ بجء أكبختيع، مثقفػف، ثع 
 يشبغي.فػجئت أف كل ىحه القخاءات قرز، كقج تكػف ليدت كسا 

 ﴿ اْقَخْأ ﴾
 مغ أجل أف تؤمغ 

 ﴿ اْقَخْأ ِباْسِع َربَِّظ ﴾
 ﴿ الَِّحي َخَمَق ﴾

 ) سػرة العمق (
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 ىحه القخاءة يسكغ أف أسسييا قخاءة البحث كاإليساف 

 ﴿ اْقَخْأ ﴾
 مغ أجل أف تؤمغ كادُع ابشظ إلى أف يقخأ، مغ أجل أف يؤمغ.

 القخاءات التي يشبغي عمى اإلنداف أف يتعمسيا:

 ػ قخاءة البحث و اإليساف: 1

مخة عمست أف بعس األكقاؼ في بمج إسبلمية أحج 
فخكع ىحا الػقف تحبيب القخاءة لمرغار، يػزعػف 
عمى الرغار قررًا رائعة ججًا، ىادفة، أخبلقية، 
قرز لمرحابة الكخاـ، بأحمى شباعة، بأجسل 
صػرة، حتى يحب الرغار القخاءة، يعشي أعمى 

يتجاكز كدب الصعاـ كالذخاب أف  ىػاية، أعمى نذاط
 تقخأ.

 

 ﴿ اْقَخْأ ِباْسِع َربَِّظ الَِّحي َخَمَق ﴾
أكؿ قخاءة ندسييا قخاءة البحث كاإليساف، ىل تفكخنا في خمق الدساكات كاألرض ؟ ىل قخأنا القخآف الكخيع ؟ ىل 

 قخأنا الدشة السصيخة ؟ ىل قخأنا ؟
 ﴿ اْقَخْأ﴾

العمع ؟ لحزػر دركس العمع ؟ ىل في بخنامجظ اليػمي ساعة أك ساعتيغ أؼ تعمع، ىل بحياتظ كقت لصمب 
 لقخاءة كتاب ؟ لقخاءة بحث ؟ لسصالعة مػضع ؟ لمقاء مع إنداف تشتفع مغ عمسو ؟

 ﴿ اْقَخْأ﴾ 
 مغ أجل أف تؤمغ، القخاءة اليادفة، القخاءة اإليسانية، قخاءة البحث كاإليساف، ىحه قخاءة.
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يسة دالة عمى عطسة هللا: جدع اإلنداف أقخب آية عط

﴿ اْقَخْأ ِباْسِع َربَِّظ الَِّحي َخَمَق ﴾
أقخب آية إليظ، أقخب شيء تتعخؼ مشو إلى هللا جدسظ 

﴿ اْقَخْأ ِباْسِع َربَِّظ الَِّحي َخَمَق ﴾
ْنَداَف ِمْغ َعَمق  ﴾  ﴿ َخَمَق اإلِْ

 ) سػرة العمق (

كالبػيزة حجسيا كحبة السمح ضع عمى إصبعظ شيئًا مغ مسكغ بالمقاء الدكجي ىشاؾ ثبلثسئة مميػف نصفة، 
لعابظ، كال تزغط عمى كسية مغ السمح، أقل مذ، كجيء بسكبخ، تخػ ذرات السمح، أقل ضغط، شبقة كاحجة مغ 
ذرات السمح، مع السكبخ تخػ ذرة السمح، البػيزة في السخأة حجسيا كحجع ذرة السمح، ىحه تحتاج إلى حػيغ، 

عيغ، لو رأس، الخأس فيو مادة نبيمة، كىحه السادة الشبيمة مغمفة بغذاء رقيق إذا اصصجـ ىحا الحػيغ ال يخػ بال
الحػيغ بالبػيزة يتسدؽ الغذاء، كالسادة تحيب ججار البػيزة، كيجخل إلييا.

ْنَداَف ِمْغ َعَمق  ﴾  ﴿ َخَمَق اإلِْ
سذي في قشاة فالػب، ما الحؼ يحخكيا ىحه البػيزة السمقحة تشقدع عذخة آالؼ قدع دكف أف يديج حجسيا، كىي ت
في ىحه القشاة ؟ قاؿ:َأشعار تشقميا مغ السبيس إلى الخحع، كىي تشقدع 

ْنَداَف ِمْغ َعَمق  ﴾  ﴿ َخَمَق اإلِْ
﴿ ِمْغ ُنْصَفة  ُثعَّ ِمْغ َعَمَقة  ُثعَّ ِمْغ ُمْزَغة  ﴾

 ( 5) سػرة الحج اآلية: 

ثع رأس كدماغ، مئة ك أربعػف مميار خمية سسخاء، لع ُتعخؼ كضيفتيا ثع تتذكل العطاـ، ثع تكدى العطاـ لحسًا، 
بعج، عيشاف، بالذبكية يػجج مئة ك ثبلثػف عرية كمخخكط، العرب البرخؼ تدعسئة ألف عرب، ثبلثسئة ألف 

مميػف عرارة  35شعخة، لكل شعخة كريج، كشخياف، كعرب، كعزمة، كغجة دىشية، كغجة صبغية، بالسعجة ىشاؾ 
القمب يزخ باليـػ ثسانية أمتار مكعبة، في عسخ متػسط يزخ القمب مغ الجـ ما يسؤل أكبخ ناشحة ىاضسة، 

سحاب في العالع، المداف، األسشاف، السخؼء، األمعاء، السعجة، الكميتاف، الخئتاف، القمب. 
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 عمى اإلنداف أف يقخأ القخاءة اليادفة مغ أجل أف يؤمغ:

ْنَداَف ِمْغ   َعَمق  ﴾﴿ َخَمَق اإلِْ
أقخب آية عطيسة دالة عمى عطسة هللا جدسظ، أقخب شيء إليظ جدسظ، ألع تفكخ مخة ِلَع لع يكغ في الذعخ 
أعراب حذ ؟ لػ في أعراب حذ ُتدأؿ إلى أيغ أنت ذاىب ؟ وهللا إلى السدتذفى، ألجخؼ عسمية خبلقة، إذا 

لػ فكخت بذعخؾ، بعيشيظ، بأنفظ،  في أعراب حذ، قز الذعخة تصيخ مغ األلع، لكغ ال يػجج أعراب حذ،
 بأذنيظ، الحجيث شػيل.

 ﴿ اْقَخْأ ِباْسِع َربَِّظ الَِّحي َخَمَق ﴾
ىحه قخاءة إيسانية، عػد نفدظ تفكخ، أحيانًا اإلنداف يدسع صػت مخكبة يشداح نحػ اليدار، كيف عخفت أف 

اف يقيذ تفاضل كصػؿ الرػتيغ السخكبة عمى اليسيغ ؟ ىي كراءؾ، قج يغيب عغ ذىشظ أف ىشاؾ جياز باإلند
إلى األذنيغ، السخكبة ىشا، الرػت األكؿ دخل إلى ىشا، كالثاني دخل إلى ىشا، ىحه أقخب إلى السخكبة مغ ىحه، 
 السدافة الدمشية كاحج عمى ألف ك ستسئة ك عذخيغ جدءًا مغ الثانية، مغ آيات هللا الجالة عمى عطستو.

 إذًا أكؿ قخاءة قخاءٌة إيسانية 

ْنَداَف ِمْغ َعَمق  ﴾﴿ ا  ْقَخْأ ِباْسِع َربَِّظ الَِّحي َخَمَق * َخَمَق اإلِْ

 هللا عد وجل مشح اإلنداف نعسة اإليجاد و اإلمجاد و الخشاد:

 اآلف: 
 ﴿ اْقَخْأ َوَربَُّظ اأْلَْكَخـُ ﴾

 ) سػرة العمق (

اإلمجاد، أمجؾ باليػاء، بالساء،  ىحه قخاءة ثانية، هللا عد كجل مشحظ نعسة اإليجاد، أنت مػجػد، كمشحظ نعسة
بالصعاـ، بالذخاب، بالدكجة، باألكالد، بالدساء، باألرض، بالبحار، باألنيار، باألسساؾ، باألشيار، بالكػاكب، 

 بالثسار، ىحه قخاءة ثانية قخاءة الذكخ كالعخفاف. 
 أكؿ قخاءة، قخاءة البحث كاإليساف، كأقخب آية لظ:

 الَِّحي َخَمَق ﴾ ﴿ اْقَخْأ ِباْسِع َربَِّظ 
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الثانية:
ْنَداَف ِمْغ َعَمق  ﴾ ﴿ َخَمَق اإلِْ
 ﴿ اْقَخْأ َوَربَُّظ اأْلَْكَخـُ ﴾

 مشحظ نعسة اإليجاد كمشحظ نعسة اإلمجاد، كمشحظ نعسة اليجػ كالخشاد، إيجاد، إمجاد، ىجػ كرشاد.
كاف ممحًا أجاجًا ؟ مغ قشغ قانػف التبخخ ؟ مخة فكخ بالكػف، مخة فكخ بالشعع، ىحا الساء مغ جعمو عحبًا فخاتًا كقج 

مغ قشغ قانػف أف اليػاء يحسل بخار الساء ؟ مغ قشغ قانػف التقصيخ ؟ مغ قشغ قانػف التبخخ ثع تحػؿ البخار إلى 
 سائل ؟ مغ ؟ مغ أكدع الساء في اليشابيع ؟

ػ قخاءة الذكخ و العخفاف: 2

 ﴿ اْقَخْأ َوَربَُّظ اأْلَْكَخـُ ﴾
صعاـ، ىحا المبغ مغ أيغ ؟ مغ معسل ال في صػت، كال في ضجيج، كال في دخاف، كال في مجخشة، جمدت إلى ال

؟ تدتصيع أف ترشع مغ الحذير حميباً كال في شيء، بقخة تأكل الحذير تعصيظ الحميب، ىل ىشاؾ جية باألرض 
الججاجة تأكل كل شيء تعصيظ البيس.

البيزة، بكأس الحميب.يقػؿ بعس العمساء: شجة القخب حجاب، فكخ، فكخ ب
 ﴿ اْقَخْأ َوَربَُّظ اأْلَْكَخـُ ﴾

قخاءة الذكخ كالعخفاف، مخة باآليات الجالة عمى 
عطستو كمخة بشعسو.

الكميتاف تفخزاف كل عذخيغ ثانية قصخة بػؿ، قصخة 
بقصخة، كل عذخيغ ثانية بالجقيقة ثبلث قصخات، 
ىشاؾ بالعذخ دقائق ثبلثيغ قصخة، الشتيجة، لػ لع يكغ 

مثانة، مغ الكميتيغ إلى اإلفخاز يحتاج اإلنداف إلى 
فػط ساعتئح، فػط الخجل الدعيج ال الصفل الدعيج، 

مغ جعل السثانة مدتػدعًا ؟ سبع ثساني ساعات يتجسع فييا البػؿ، كخامتظ مػفػرة.
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اليزع آية، البشكخياس لػ فكخت بجدسظ أنت كجيًا لػجو أماـ عطسة هللا، السثانة كحجىا، ترفية الجـ آية، جياز 
آية، الكبج يقـػ بخسدة آالؼ كضيفة آية، الخئتاف، لػ األسشاخ الخئػية مجت لكانت مداحتيا مئتي متخ مخبع، 
رئتاف، كقمب، القمب بالقفز، كالجماغ بالجسجسة، كالشخاع الذػكي بالعسػد الفقخؼ، كالجشيغ بعطاـ الحػض، 

خاء كسط العطاـ، األجيدة الخصيخة، القمب، العيغ، الجماغ، الشخاع كأخصخ معسل بالجدع معامل كخيات الجـ الحس
 الذػكي، الجشيغ، معامل كخيات الجـ الحسخاء، أخصخ األجيدة في أماكغ حريشة، صشع مغ ؟، تقجيخ مغ ؟.

 ﴿ اْقَخْأ ِباْسِع َربَِّظ الَِّحي َخَمَق ﴾
 قخاءة البحث كاإليساف،

ْنَداَف ِمْغ َعَمق  ﴾  ﴿ َخَمَق اإلِْ
 ﴿ اْقَخْأ َوَربَُّظ اأْلَْكَخـُ ﴾ 

 قخاءة الذكخ كالعخفاف.

 ػ قخاءة الػحي و اإلذعاف: 3

ْنَداَف َما َلْع َيْعَمْع ﴾  ﴿ الَِّحيَ لََّع ِباْلَقَمِع * َعمََّع اإلِْ
 ) سػرة العمق (

الذكخ كالعخفاف، قخاءة ىحا الػحي، قخاءة الػحي كاإلذعاف، كع قخاءة عشجنا ؟ ثبلثة، قخاءة البحث كاإليساف، قخاءة 
الػحي كاإلذعاف، أؼ شيء عجد فكخؾ عغ إدراكو أخبخؾ هللا بو، أخبخؾ أف هللا ىػ الحؼ خمق الدساكات 

 كاألرض، أخبخؾ:

ُو اْلَخْيُخ َمُشػعًا * ِإالَّ اْلُسَرمِّ  خُّ َجُدوعًا * َوِإَذا َمدَّ ُو الذَّ ْنَداَف ُخِمَق َىُمػعًا * ِإَذا َمدَّ  يَغ ﴾﴿ ِإفَّ اإلِْ
 ) سػرة السعارج (

أخبخؾ أنو خمقظ لجشة عخضيا الدساكات كاألرض، أخبخؾ أف ىحه الجنيا دار التػاء، دار فانية، حياة دنيا كليدت 
 عميا، كل شيء عجد عقمظ عغ إدراكو أخبخؾ هللا بو القخاءة الثالثة ما ىي ؟ قخاءة الػحي كاإلذعاف.
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ة ندلت، كأكؿ آية، كفييا أكؿ كمسة اقخأ، قخاءة البحث كاإليساف، نػع مغ أييا األخػة الكخاـ، ىحه الدػرة أكؿ سػر 
القخاءة، قخاءة الذكخ كالعخفاف، التفكخ بالشعع، قخاءة الػحي كاإلذعاف، قخاءة القخآف كالدشة، القخآف فيو كميات، 

بيغ تجبخ آيات القخآف كالدشة فييا جدئيات، أنت بيغ التفكخ في خمق الدساكات كاألرض، كالتفكخ في نعع هللا، ك 
الكخيع، كأحاديث السرصفى عميو أتّع الربلة كالتدميع، ثبلثة قخاءات، قخاءة بحث كإيساف بالكػف، قخاءة شكخ 

 كعخفاف بالشعع، قخاءة كحي كاإلذعاف بالقخآف كالدشة.

 ػ قخاءة العجواف و الصغياف: 4

عة، األكلى كالثانية كالثالثة قخاءات رائعة، كاحجة بحث لكغ العالع اليـػ يئغ مغ قخاءة رابعة، كع قخاءة يػجج ؟ أرب
 كإيساف، الثانية شكخ كعخفاف، كالثالثة كحي كإذعاف، الخابعة قخاءة العجكاف كالصغياف.

ْنَداَف َلَيْصَغى * َأْف َرَآُه اْسَتْغَشى ﴾  ﴿ َكبلَّ ِإفَّ اإلِْ
 ) سػرة العمق (

حة فتاكة تجمخ البذخية، تقػػ أمة بأسمحتيا، تفخض ثقافتيا يتقػػ اإلنداف، يحسل شيادات عميا، يختخع أسم
 كإباحيتيا عمى بقية األمع، لحلظ العمع أحيانًا يأخح مدارًا خصيخًا ججًا. 

 حاجة السدمسيغ إلى القخاءة الخابعة مغ أجل الجفاع عغ الشفذ:

لكغ يا تخػ السدمسػف بحاجة إلى ىحا العمع الخابع ؟ 
 بحاجة:

وا   َلُيْع َما اْسَتَصْعُتْع ِمْغ ُقػَّة  ﴾﴿ َوَأِعجُّ
 ( 60) سػرة األنفاؿ اآلية: 

بحاجة ليحا العمع الخابع ال مغ أجل العجكاف، بل مغ 
 أجل الجفاع عغ الشفذ.
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مميػف مدمع باليشج، قاؿ لي: مزصيجكف ججًا، تكمع أشياء  90أنا حجثشي أخ جاءنا مغ اليشج، قاؿ لي: نحغ 
درجة،  180ؤالء في اليشج، قاؿ: عشجما صشع الباكدتاف قشبمة نػكية اختمفت السعاممة غخيبة ججًا عغ اضصياد ى

 صار في دكلة تحسل سبلحًا نػكيًا كنحغ في أمذ الحاجة إلى سبلح يخدع، كالجليل:

وا َلُيْع َما اْسَتَصْعُتْع ِمْغ ُقػَّة  َوِمْغ ِرَباِط اْلَخْيِل ُتْخِىُبػَف ِبِو َعُجوَّ  ُكْع ﴾﴿ َوَأِعجُّ َّللاَِّ َوَعُجوَّ
 ( 60) سػرة األنفاؿ اآلية: 

كل مذكبلت الذخؽ األكسط لسشع بمج مغ ترشيع سبلح نػكؼ، أليذ كحلظ ؟ ىحه مذكمة، يخيجكف الدبلح معيع 
فقط، كيصغػف بو العالع. 

أنػاع الجياد:

كحلظ كمكع يعمع أف ىشاؾ جياد الشفذ كاليػػ، ىحا الجياد األساسي، ىحا التعميع األساسي، كىشاؾ جياد دعػؼ: 
﴿ َوَجاِىْجُىْع ِبِو ِجَيادًا َكِبيخًا ﴾

 ) سػرة الفخقاف (

كىشاؾ جياد بشائي
وا َلُيْع َما اْسَتَصْعُتْع ِمْغ ُقػَّة  ﴾  ﴿ َوَأِعجُّ

ا لشا كلع نعج ليع، لسئتي عاـ سبقت استفادكا مغ االستقخار، كالخخاء االقترادؼ، كالحقيقة السؤلسة أنيع أعجك 
كصشعػا، كتفػقػا، كاختخعػا أسمحة سيصخكا بيا عمى العالع، كبعجىا فخضػا عميشا ثقافتيع ىحه الرحػف ثقافتيع، 

كإباحيتيع، كتفمتيع.

لصغياف: قـػ عاد مثاؿ لؤلمع الصاغية التي استخجمت القخاءة لمعجواف وا

 لحلظ أييا األخػة، القزية خصيخة ججًا، لسا هللا عد كجل يأمخؾ أف تقخأ:
ْنَداَف ِمْغ َعَمق  * اْقَخْأ َوَربَُّظ اأْلَْكَخـُ * الَِّحي َعمََّع  ْنَداَف ﴿ اْقَخْأ ِباْسِع َربَِّظ الَِّحي َخَمَق * َخَمَق اإلِْ ِباْلَقَمِع * َعمََّع اإلِْ

 َما َلْع َيْعَمْع ﴾ 
ثع يقػؿ هللا عد كجل 

ْنَداَف َلَيْصَغى * َأْف َرَآُه اسْ  َتْغَشى ﴾﴿ َكبلَّ ِإفَّ اإلِْ
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اإلنداف إذا قػؼ يدتغشي عغ هللا بحسقو، كيغيب عشو أنو في قبزة هللا دائسًا ىحه األمع القػية التي استغشت، 
فصغت، كبغت، مغ يسثميا ؟ يسثميا قـػ عاد، ىؤالء القـػ مثاؿ لؤلمع الصاغية التي استخجمت القخاءة لمعجكاف 

 ف في كل السجاالت:كالصغياف، قـػ عاد قاؿ هللا عشيع إنيع متفػقػ 

 ﴿ َأَلْع َتَخ َكْيَف َفَعَل َربَُّظ ِبَعاد  * ِإَرـَ َذاِت اْلِعَساِد * الَِّتي َلْع ُيْخَمْق ِمْثُمَيا ِفي اْلِببَلِد ﴾
 ) سػرة الفجخ (

 تفػقػا في شتى السجاالت، كتفػقػا في العسخاف:

 ُحوَف َمَراِنَع َلَعمَُّكْع َتْخُمُجوَف * َوِإَذا َبَصْذُتْع َبَصْذُتْع َجبَّاِريَغ ﴾﴿ َأَتْبُشػَف ِبُكلِّ ِريع  َآَيًة َتْعَبُثػَف * َوَتتَّخِ 
 ) سػرة الذعخاء (

 تفػؽ حزارؼ، بشائي، عسخاني، تفػؽ صشاعي، تفػؽ عدكخؼ، كتفػؽ عمسي:

 ﴿ َوَكاُنػا ُمْدَتْبِرِخيَغ ﴾
 ) سػرة العشكبػت (

 استعبلء و كبخ و غصخسة:تفػؽ قـػ عاد في شتى السجاالت ومع تفػقيع 

 أربع أنػاع بالتفػؽ، 
 ﴿ َلْع ُيْخَمْق ِمْثُمَيا ِفي اْلِببَلِد ﴾

 كمع التفػؽ الغصخسة كالكبخ، كاالستعبلء كالجليل:

 ﴿ َوَقاُلػا َمْغ َأَشجُّ ِمشَّا ُقػًَّة ﴾
 ( 15) سػرة فرمت اآلية: 

 تفػؽ عسخاني، صشاعي، عدكخؼ، عمسي، كغصخسة
 ِمشَّا ُقػًَّة ﴾﴿ َمْغ َأَشجُّ 

 
 كىؤالء القـػ دققػا اآلف: ما أىمظ هللا قـػ إال ذكخ أنو أىمظ مغ ىػ أشج مشيع قػة، إال قـػ عاد حيشسا أىمكيع قاؿ: 

 ﴿ َأَوَلْع َيَخْوا َأفَّ َّللاََّ الَِّحي َخَمَقُيْع ُىَػ َأَشجُّ ِمْشُيْع ُقػًَّة ﴾
 ( 15) سػرة فرمت اآلية: 
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 هللا، ماذا فعمت عاد ؟ قاؿ: شغت في الببلد، ما قاؿ شغت في بمجىا، شغت في الببلد، أؼ ما كاف فػؽ عاد إال
 شغياف شسػلي. 

فخض الجوؿ العطسى إرادتيا عمى الذعػب بذتى الػسائل:

أحيانًا تكػف أشساع الجكؿ العطسى ال في ببلدىا في كل الببلد، يتجخمػف بكل بمج، يفخضػف إرادتيع عمى كل 
 شعب.

الَِّحيَغ َشَغْػا ِفي اْلِببَلِد ﴾﴿ 
 ) سػرة الفجخ (

بالقرف كاألسمحة السجمخة.

﴿ َفَأْكَثُخوا ِفيَيا اْلَفَداَد ﴾
 ) سػرة الفجخ (

 باألفبلـ، الصغياف بالقرف، كاإلفداد باألفبلـ.

﴿ َفَربَّ َعَمْيِيْع َربَُّظ َسْػَط َعَحاب  * ِإفَّ َربََّظ َلِباْلِسْخَصاِد ﴾
 الفجخ () سػرة 

 بساذا أىمكيع ؟

ـ  ُحُدػمًا َفَتَخى اْلَقْػـَ ِفيَيا  َخَىا َعَمْيِيْع َسْبَع َلَياؿ  َوَثَساِنَيَة َأيَّا َصْخَعى َكَأنَُّيْع َأْعَجاُز ﴿ ِبِخيح  َصْخَصخ  َعاِتَية  * َسخَّ
َنْخل  َخاِوَية  ﴾

 ) سػرة الفجخ (

كقاؿ:

﴾﴿ َوَأنَُّو َأْىَمَظ َعادًا اأْلُوَلى 
 ) سػرة الشجع (

ماذا يفيع مغ كمسة األكلى ؟ 
 ﴿ َوَأنَُّو َأْىَمَظ َعادًا اأْلُوَلى ﴾

يعشي في عاد ثانية أنا كشت مخة مدافخًا إلى ببلد بعيجة، فمسا ُسمت أيغ كشت ؟ قمت: في عاد الثانية.
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 الستاحة:انترار السدمسيغ عمى أعجائيع يكػف باإليساف با و اليـػ اآلخخ وإعجاد القػة 

أييا األخػة الكخاـ، ىشاؾ قخاءة بحث كإيساف، قخاءة شكخ كعخفاف، قخاءة كحي كإذعاف، قخاءة عجكاف كشغياف، نحغ 
نحتاج إلى الخابعة لشكػف أقػياء، لشخدع، ﴿ ُتْخِىُبػَف ِبِو َعُجكَّ َّللاَِّ ﴾ الدبلح مغ أجل أال ندتخجمو، قج ال ندتخجمو 

 ًا عشجنا ىحا يجعل الصخؼ اآلخخ ييابشا، تػجيو قخأني.أبجًا، كلكغ نخيج سبلحًا قػي
لحلظ السدمسػف لغ يشترخكا إال إذا قجمػا  أسباب الشرخ، أسباب الشرخ إيساف با يحسمظ عمى شاعتو، 

 كإيساف باليـػ اآلخخ، يخدعظ أف تؤذؼ مخمػقًا، كإعجاد العجة الستاحة ال السكافئة، الجليل
وا َلُيْع مَ   ا اْسَتَصْعُتْع ِمْغ ُقػَّة  ﴾﴿ َوَأِعجُّ

وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ لػ شبقشا ىحيغ الذخشيغ لكشا في حاؿ غيخ ىحا الحاؿ إيساف يحسمشا عمى شاعة هللا، 
 كإعجاد يؤىمشا كي نشترخ عمى أعجائشا. 

 اعتساد القخآف عمى قيستي العمع و العسل لمتخجيح بيغ البذخ:

 ججًا:أييا األخػة، العمع قيسة كبيخة 
 ﴿ َىْل َيْدَتِػي الَِّحيَغ َيْعَمُسػَف َوالَِّحيَغ اَل َيْعَمُسػَف ﴾

 ( 9) سػرة الدمخ اآلية: 

القخآف الكخيع اعتسج قيع مخجحة، الشاس فيسا بيشيع يخجح بعزيع بعزًا بالساؿ أحيانًا، ىحا غشي، أحيانًا بالجساؿ، 
بالػجاىة، أحيانًا بالشدب، اعتسج الشاس قيسًا عجيجة لمتخجيح فيسا كسيع، أحيانًا بسشرب رفيع، أحيانًا بالقػة، أحيانًا 

بيشيع، لكغ هللا عد كجل في قخآنو الكخيع بيغ دفتيو ما القيع التي اعتسجىا ؟ اعتج قيسة العمع، كقيسة العسل، ليذ 
 غيخ.

أحشف الخجل،  كاف تابعي جميل اسسو األحشف بغ قيذ، تخكؼ الخكايات أنو كاف قريخ القامة، أسسخ المػف،
مائل، ضيق الكتفيغ، ناتئ الػجشتيغ، غائخ العيشيغ، لع يكغ شيء سمبي في صفات اإلنداف إال تسثل بو، ككاف 
مع ذلظ سيج قػمو، قاؿ: إذا غزب غزَب لغزبتو مئة ألف سيف، ال يدألػنو فيسا غزب، ككاف إذا عمع أف 

 الساء يفدج مخكءتو ما شخبو، ككاف سيج قػمو.
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 آف اعتسج قيستيغ فقط، قيسة العمع في قػلو تعالىإذًا القخ 

﴿ َىْل َيْدَتِػي الَِّحيَغ َيْعَمُسػَف َوالَِّحيَغ اَل َيْعَمُسػَف ﴾
كقيسة العسل: 

﴿ َوِلُكلّ  َدَرَجاٌت ِمسَّا َعِسُمػا ﴾
 ( 19) سػرة األحقاؼ اآلية: 

كأية أمة تخيج أف تشيس يشبغي أف تعتسج قيستيغ اثشتيغ ال ثالث ليسا، يشبغي أف يحتـخ مغ يصمب العمع، كأف يحتـخ 
أيزًا مغ يعسل. 

تذجيع الصفل الستفػؽ و إكخامو شخيق لشيزتشا و قػتشا:

أييا األخػة، قزية العمع قزية كاسعة ججًا، كالبّج مغ أف نعتسجه كصخيق لشيزتشا كقػتشا.
صبلح الجيغ األيػبي حيشسا كاجو أكربا بأكسميا 
كاجييا بذباب متعمسيغ، فمحلظ أمزى سشػات شػيمة 
في تأسيذ السجارس، كفي الرالحية شارع اسسو 
 السجارس ىحا مغ نتائج عسل صبلح الجيغ األيػبي.
إذًا الشاس اعتسجكا قيسًا عجيجة لمتخجيح فيسا بيشيع، لكغ 

كخيع ىشاؾ قيستاف لمتخجيح هللا جّل جبللو في قخآنو ال
 بيغ خمقو قيسة العمع، كقيسة العسل.

 كنحغ في تخبية أكالدنا حيشسا نكـخ االبغ الستفػؽ، حيشسا نذجعو، حيشسا نكافئو، حيشسا ندألو ماذا تعمست اليـػ ؟
جرسة ؟ ماذا ىشاؾ أسخ كثيخة في لقاء يػمي بيغ األب كاألـ كاألكالد كالحجيث المصيف ماذا تعمست اليـػ في الس

قاؿ لظ األستاذ ؟ كع مادة عشجؾ اليـػ ؟ ماذا فيست بالفيدياء مثبًل ؟ عشجما يكػف في البيت حػار عمسي يغجك 
العمع ذا قيسة في البيت، أما حػار يػمي في الصعاـ كالذخاب، كاألخبار الصخيفة كالصخؼ مغ دكف معالجة 

 كـخ الصفل إذا تفػؽ في دراستو، التذجيع ميع ججًا. مػضػعات عمسية فالصفل يشرخؼ عغ العمع، كيشبغي أف ي
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 العمع ىػ الصخيق السثالي لتقجـ األمة و نيزتيا:

أييا األخػة الكخاـ، لمسػضػع تتسة شبعًا، التخبية العقمية تحتاج إلى جمدات كثيخة كي تشيس ىحه األمة، ما مغ 
بالعمع، كإذا أردت اآلخخة فعميظ بالعمع، كإذا أردتيسا  شخيق إلى التقجـ كالشيػض إال بالعمع، إذا أردت الجنيا فعميظ

معًا فعميظ بالعمع، كالعمع ال يعصيظ بعزو إال إذا أعصيتو كمظ، فإذا أعصيتو بعزظ لع يعصظ شيئًا، كيطل السخء 
 عالسًا ما شمب العمع، فإذا ضّغ أنو قج عمع فقج جيل.
فيخبحيسا معًا، بيشسا الجاىل يؤثخ الجنيا عمى اآلخخة فيخدخىسا آخخ كمسة: شالب العمع يؤثخ اآلخخة عمى الجنيا 

 معًا.

 والحسج  رب العالسيغ 
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مشيج التمقي( : 4-2الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

رب العالسيغ ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل  الحسج 
كالػىع إلى أنػار السعخفة كالعمع، كمغ كحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات .

مشيج التمقي في اإلسبلـ :

اإلسبلـ"، كنتابع مػضػع:" التخبية  أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس الثاني عذخ مغ دركس: " تخبية األكالد في
 العقمية".

أييا األخػة، مػضػع دقيق اسسو مشيج التمقي في اإلسبلـ، أك مشيج البحث في اإلسبلـ، األب الحؼ يحخص عمى 
أكالده، أكالده يعيذػف في مجتسع فيو شخكحات ال تعج كال تحرى، شخكحات، مقػالت، أفكار، فمدفات، أشياء ال 

جًا، كٌع كبيخ مغ الفمدفات، كالترػرات، كالصخكحات، كالذبيات، كاالفتخاءات، ىحه االبغ في أقّيسيا اآلف أب
السجرسة لو صجيق شخح عميو فكخة في الجيغ، لو صجيق آخخ شخح فكخة مشاقزة، كيف يدتصيع أف يتػازف مع 

 ىحه الصخكحات الستشاقزة؟ مع ىحه الفمدفات السعاصخة؟ مع ىحه الذُبيات عمى اإلسبلـ؟
أييا األخػة الكخاـ، ال أعتقج أف ىشاؾ مخحمة مخت عمى األمة اإلسبلمية كيحه السخحمة مغ الزياع، نحغ معشا 

 كحي الدساء، معشا قخآف كخيع: 
﴿ اَل َيْأِتيِو اْلَباِشُل ِمْغ َبْيِغ َيَجْيِو َواَل ِمْغ َخْمِفِو ﴾

 [42]سػرة فرمت اآلية:
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سيج السخسميغالسدمسػف معيع كحي الدساء ككبلـ 
 : نحغ معشا كبلـ مغ السعرـػ

﴿ َوَما َيْشِصُق َعِغ اْلَيَػى * ِإْف ُىَػ ِإالَّ َوْحٌي ُيػَحى ﴾
 ]سػرة الشجع[

كلكغ اإلسبلـ يػاجو اآلف معخكة، معخكة مريخية، كانػا قبل خسديغ عامًا يشالػف مغ فخكع الجيغ، اآلف الشيل مغ 
سيج السخسميغ.أصػؿ الجيغ، مغ القخآف الكخيع، مغ 

السقياس الحي يجب أف يػضع بيغ يجي اإلنداف لتقبل فكخة ما أو رفزيا :

لحلظ كججت أف مغ السشاسب أف يكػف السػضػع األخيخ في التخبية العقمية مشيج التمقي في اإلسبلـ، األب عميو 
ألف قصعة صفخاء، بعزيا أف يتعمسو، كعميو أف يعمسو البشو بذكل مبدط، مثبًل: لػ دخمت إلى غخفة فييا مئة 

، 16مغ أخف السعادف، كبعزيا نحاس ممسع، كبعزيا نحاس مغصى بالحىب، كبعزيا قصع ذىبية عيار
، مئة ألف قصعة، مئة قصعة ذىب خالز، فأنت 24، كبعزيا قصع ذىبية عيار 21كبعزيا قصع ذىبية عيار

 بصػلتظ أنت تكتذف مئة قصعة مغ الحىب الخالز.
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ياس؟ ىشا مػضػع درسشا، شخكحات، مقػالت، أفكار، افتخاءات، ترػرات، فمدفات، مثبًل: قبل ما الدبيل؟ ما السق
سشة كججت كتابًا، ىحا الكتاب يقػؿ: :إف إلو دمحم قسعي ألنو لع يقبل إليًا معو ػ ال إلو إال هللا ػ بيشسا آلية قخير 

 آلية ديسقخاشيػف، ألف كل كاحج مشيع َقِبل اآلخخ".
فػؽ حّج الخياؿ، كيف ُأحرغ نفدي كسؤمغ؟ ككيف ُأحرغ أكالدؼ؟ ىل ىشاؾ مشيج بحث في الصخكحات اآلف ت
 اإلسبلـ؟.

بالسشاسبة بصػلة األب، كبصػلة السعمع، كبصػلة الذيخ كالجاعية، ال أف يعصي مفخدات العمع، قزية سيمة، البصػلة 
، ك خصأ بالػزف، الخصأ في السيداف ال أف يعمسو مشيجًا في التمقي، ميدانًا في البحث، أؼ ىشاؾ خصأ بالسيداف

يرحح، ائِت بسيداف الكفة األكلى تديج خسديغ غخامًا عغ الثانية، لػ استخجمت ىحا السيداف مميػف مخة، السميػف 
كزنة خصأ، الخصأ بالسيداف ال يرحح، بيشسا الخصأ في الػزف ال يتكخر، لػ أنظ تػىست أف ىحا الػزف يقجر باثشيغ 

 في األصل كيمػ غخامًا كاحجًا، مخة كاحجة.كيمػ غخاـ كىػ 
أعيجىا ثانيًة: الخصأ في السيداف ال يرحح، كالخصأ بالػزف ال يتكخر، فالبصػلة أف أعصي الستعمع مشيج بحث، أؼ 
ال تصعسشي سسكًا عمسشي كيف أصصاد الدسظ، البصػلة أف تعمع ابشظ مشيج البحث في اإلسبلـ، متى يقبل؟ كمتى 

كع مغ السقاالت، ىشاؾ صحف، كمجبلت، كشخكحات، كافتخاءات، كنجكات بالفزائيات، فأنت يخفس؟ نحغ أماـ 
كأب، أك كسعمع، أك كجاعية، كأنت أييا الذاب كابغ، ما السقياس الحؼ يػضع بيغ يجيظ لتقبل ىحه الفكخة أك 

 يج التمقي.لتخفس ىحه الفكخة؟ ما الجليل؟ ىحا ىػ محػر ىحا الجرس؛ مشيج البحث في اإلسبلـ، أك مش

دور السؤمغ الػحيج أف يحاوؿ فيع الشرػص وفق عمع األصػؿ :

أييا األخػة، نحغ كسدمسيغ عشجنا نز قخآني، القخآف كحي الدساء، كقج تػلى هللا بحاتو حفطو، كمغ لػاـز حفع 
، فحفع األحاديث الذخيفة، كترشيفيا، ثع االنتياء مغ  ترشيفيا في كتابو أنو يحفع شخحو مغ قبل السعرـػ

الرحاح، ىحا مغ لػاـز حفع هللا لكتابو، تسامًا كسا لػ صجر قانػف ثع قمشا: كسيرجر مخسـػ تذخيعي في تفديخ 
ىحا القانػف، فيل إذا حفطشا القانػف كأىسمشا التفديخ نكػف قج حافطشا عمى القانػف؟ أبجًا، ال بّج مغ أف يكػف مغ 

 ؼ يفدخه.لػاـز القانػف حفع السخسـػ التذخيعي الح
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إذًا عشجنا كحي الدساء؛ كبلـ هللا، كعشجنا بياف 
، فبل بّج مغ أف يحفع كبلـ هللا كسا ندؿ، كال  السعرـػ
، وهللا عد كجل ىيأ  بّج مغ أف يحفع كبلـ السعرـػ
عمساء كبارًا، آتاىع قجرات تفػؽ حّج الخياؿ، كحفطػا 
الحجيث، كميدكا الحجيث الستػاتخ الرحيح الحدغ 

جيث الزعيف، كشجيج الزعف، كالسػضػع، مغ الح
 ، نحغ أمة معشا كحي الدساء، كمعشا بياف السعرـػ
أكؿ نز عشجنا الشز القخآني، الشز القخآني يػصف 

بأنو قصعي الثبػت، أنت كسؤمغ دكرؾ الػحيج أف تحاكؿ فيع ىحا الشز كفق عمع األصػؿ، أف تحاكؿ فيع الشز 
الشز كفق عمع األصػؿ، ك الحؼ عشجه رغبة بأف يأخح فكخة عامة عغ عمع ال فيسًا مداجيًا، أف تحاكؿ فيع ىحا 

األصػؿ، ىشاؾ كتاب في الرف العاشخ بالتعميع الذخعي عغ مادة األصػؿ، ك في الرف الثاني عذخ، كالثالث 
عذخ، ثبلثة كتب تقخأ في أسبػع، تأخح فكخة كبيخة حجًا عغ عمع األصػؿ، الشز، العاـ، الخاص، السقيج، 

صمق، السعشى األصمي، السعشى الفخعي، ىحا عمع لصيف حتى إنيع قالػا: عمساء الجيغ عػاـٌ أماـ عمساء الس
 األصػؿ، أؼ القػاعج القصعية في فيع الشرػص القخآنية كالشبػية.

البّج لئلنداف مغ أف يحفع كبلـ هللا كسا ندؿ و كبلـ السعرـػ كسا ورد :

إذًا مشيج البحث، أنا عشجؼ قخآف: 
ُ َوَرُسػُلُو َأْمخًا َأْف َيُكػَف َلُيُع اْلِخَيَخُة ِمْغ َأْمِخىِ ﴿   ْع ﴾َوَما َكاَف ِلُسْؤِمغ  َواَل ُمْؤِمَشة  ِإَذا َقَزى َّللاَّ

 [36]سػرة األحداب اآلية:

إذا هللا عد كجل حـخ عميشا الخسخ، تقػؿ لي: ىشاؾ دراسات معاصخة تقػؿ: إف القميل مشو يشعر القمب، أنا معي 
، معي نز نبػؼ مثبًل الغيبة فييا محخمة، ن ز قخآني الخسخ فيو محـخ

ُ َوَرُسػُلُو َأْمخًا َأْف َيُكػَف َلُيُع اْلِخَيَخُة ِمْغ َأْمخِ  ِىْع ﴾﴿ َوَما َكاَف ِلُسْؤِمغ  َواَل ُمْؤِمَشة  ِإَذا َقَزى َّللاَّ
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أحيانًا بالسفاكضات، بالمقاءات، يكػف ىشاؾ ججكؿ أعساؿ، يقػلػف: ىشاؾ عجة نقاط ليدت خاضعًة لمبحث، ىحه 
مقصػع بيا، ُمدّمع بيا، فأنت كسؤمغ األحكاـ التي كردت في القخآف الكخيع سمبًا نيي، أك إيجابًا أمخ، ليدت 

 خاضعة لمبحث إشبلقًا، ىحا كبلـ الخالق. 

بلح السخكبات، أخحت لو مخكبتي إلصبلحيا، بعج أف ىيأ ما تحتاجو السخكبة، ىشاؾ قصعة لي قخيب يعسل في إص
حجيج تأتي خمف السكبح، رماىا أرضًا قاؿ لي: ىحه ليذ ليا فائجة، كأنا ال يػجج عشجؼ إمكانية ألف حاكره أك 

ة آالؼ ميشجس، أنا ال أناقذو، السػضػع ليذ لي خبخة بو، لكغ قمت لو: شخكة كبيخة ججًا، عسبلقة، فييا خسد
أصجؽ أنظ أشج فيسًا مشيع، أنا لع أتسكغ أف أناقذو بآلية القصعة، لكغ ناقذتو بفكخة أصػلية، أنت إنداف مقيع في 
بمج ترمح ىحه السخكبة، لكغ الحيغ صشعػىا ميشجسػف كبار، خسدة آالؼ ميشجس في ىحه الذخكة، كعسخىا مئة 

 ؟ أرجعيا.عاـ برشع الديارة، أنت أفيع مغ ىؤالء

 عبلقة األمخ أو الشيي بالشتيجة إف كانت عبلقة عمسية فاألمخ أو الشيي مغ عشج هللا :

مبجئيًا ىحا الكبلـ كبلـ هللا، كبلـ خالق الدسػات كاألرض، فإذا حـخ شيئًا فيحا التحخيع فيو أذػ كبيخ لشا لػ فعمشاه، 
، أؼ بالتعبيخ السعاصخ يحخمشا الدعادة، كىشاؾ فخ  ائس بالزبط أنا أقػؿ: شخب الساء فخض عمى بقاء شيء محـخ

اإلنداف، ىل فيستع ما معشى فخض؟ أؼ إف لع أشخب الساء سأمػت، شخب الساء فخض عمى بقاء اإلنداف، بقاؤه 
حيًا، تشفذ اليػاء فخض، تشاكؿ الصعاـ فخض، ىحه الفخكض تتػقف عمييا سبلمتشا، تتػقف عمييا سعادتشا، ىحا 

 لػ إنداف زنى، أك شخب الخسخ، أك لعب القسار.الفخض، أما الحخاـ 
إنداف مدمع بأمخيكا زار مجيشة القسار، كقامخ، كخدخ بميمة كحجة اثشيغ كنرف مميػف دكالر، ذىب إلى البيت 

 أشمق خسذ رصاصات عمى زكجتو، كأكالده، ثع الدادسة عمى نفدو، كقاؿ: ليغفخ لي ما صشعت. 
 لحنب صاحبو اغتفػػػػاُر  ىػ الجاء الحي ال ُبخء مشو وليذ
 وفي تذييج ساحتيا الجمػارُ  تذػاد لو السشػازؿ شػاىقػات  
 فإفػبلٌس فيػأٌس فانتػحارٌ  نرػيب الشازلػيغ فييػا سيػادٌ 
 * * * 
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اثشاف كنرف مميػف دكالر خدخىع في ليمة كاحجة، 
فيئذ كأشمق الخصاص عمى زكجتو كعمى أكالده ثع 

 انتحخ، ىحا القسار.

نقصة دقيقة ججًا أييا األخػة، أف بيغ الذيء فمحلظ 
الحؼ أمخؾ هللا بو كبيغ الشتائج التي تتختب عميو 

 عبلقة عمسية، أؼ عبلقة سبب بشتيجة.

مجفأة مذتعمة كضعت يجؼ عمييا فاحتخقت، أقػؿ: ىشاؾ عبلقة عمسية بيغ احتخاؽ اليج ك كضع اليج عمى السجفأة، 
 عبلقة سبب بشتيجة.

إعبلنًا مكتػب فيو: يخجى الخخكج مغ ىحا الباب ال مغ ىحا الباب، ىحه عبلقة كضعية، فسغ  أما لػ أف ىشاؾ
خخج مغ ىحا الباب عميو غخامة مثبًل، ال يػجج عبلقة عمسية بيغ دفع الغخامة كبيغ خخكج اإلنداف مغ باب مرسع 

 لمخخكج، ىشاؾ عبلقة كضعية.

قة عمسية، كأف عبلقة الشيي بالشتيجة عبلقة عمسية، تعتقج أف لحلظ أنت حيشسا تؤمغ أف عبلقة األمخ بالشتيجة عبل
 ىحا األمخ مغ عشج هللا.

ديششا اإلسبلمي ليذ ديغ كخامات وشصحات إنسا ديغ نرػص وعمـػ :

 أكؿ مبلحطة: القخآف الكخيع، نز قصعي الثبػت، ميستظ مع القخآف الكخيع أف تفيسو كفق عمع األصػؿ.
خيف صحيح، إنداف دجاؿ يّجعي أف كل إنداف خصخ ببالو أف ُيقّيع حجيثًا يدألو، الشز الشبػؼ: ما كل حجيث ش

حيث يجعي أنو يشاـ فيخػ الشبي عميو الربلة كالدبلـ كيدألو فيقػؿ لو: أنا قمتو فيػ صحيح، فيشاؾ إنداف أراد 
ح فػججه أف يزعو في مػقف حخج، جاء لو بحجيث صحيح، قاؿ لو: أجبشا، ىحا كحاب، ال يخػ الشبي، فت

صحيحًا، ففي اليـػ التالي قاؿ: رأيت الشبي في السشاـ، كقاؿ لي: أنا قمتو، ثع أعصاه حجيثًا مػضػعًا أيزًا ىحا 
بحث فػججه مػضػعًا، قاؿ لو: رأيت الشبي في السشاـ فقاؿ لي: لع أقمو، السخة الثالثة أعصاه حجيثًا ضعيفًا، فتح 
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قاؿ لو: رأيت الشبي الكخيع في السشاـ كقاؿ لي: حجيٌث ضعيف، قاؿ لو: فػججه ضعيفًا، فجاءه في اليـػ التالي ك 
 ال، عشج الشبي ال يػجج ضعيف، إما أنو قاؿ الحجيث أك لع يقمو، فُكذف بيحه الصخيقة.

كاف عشجنا كزيخ أكقاؼ، قاؿ لو ىحا الججاؿ: رأيت الشبي الكخيع يأمخؾ أف تعيششي عشجؾ كسػضف في ىحه الػزارة، 
أؼ ساعة رأيتو؟ قاؿ لو: رأيتو الداعة الثانية عذخة ليبًل، قاؿ لو: كأنا رأيتو الداعة الخابعة في السشاـ،  قاؿ لو: في

 قاؿ لي: كحاب ال ترجقو.
.  نحغ ديششا ليذ ديغ كخامات، كال ديغ شصحات، ديغ نرػص كديغ عمـػ

:الشز القخآني قصعي الثبػت والشز الشبػي ضشي الثبػت عميشا التأكج مغ صحتو 

إذًا: أكؿ نز القخآف، ىحا الشز قصعي الثبػت، لظ أف تفيسو فقط كفق عمع األصػؿ، فإف لع تفيع اآلية ماذا 
 تفعل؟ قاؿ تعالى: 

ْكِخ ِإْف ُكْشُتْع اَل َتْعَمُسػَف ﴾ ﴿ َفاْسَأُلػا َأْىَل الحِّ
 ]سػرة الشحل[

مغ ىع أىل الحكخ؟ أىل القخآف، أحيانًا إنداف يصبخ 
شبخة بيجه، كأحيانًا يذتخؼ شعامًا جاىدًا، فإف سألت 
أخحت الجػاب جاىدًا مغ عالع، كإف تأممت أخحتو مغ 

 :  بحثظ، عمى كلٍّ

﴿ َوَقاُلػا َلْػ ُكشَّا َنْدَسُع َأْو َنْعِقُل َما ُكشَّا ِفي َأْصَحاِب 
ِعيِخ ﴾ الدَّ

 مظ[]سػرة الس

ندسُع كبلمًا جاىدًا، أك نعقل، كنتأمل، فالشز القخآني قصعي الثبػت، كالشز الشبػؼ ضشي الثبػت، فأكؿ عسل مع 
الحجيث الذخيف البّج مغ أف تتأكج مغ صحتو، حجيٌث شخيف: "كل الشاس ىمكى ػ أعػذ با ػ قاؿ: إال العالسػف، 

العاممػف، كالعاممػف ىمكى إال السخمرػف، كالسخمرػف عمى قاؿ: ك العالسػف ىمكى، ما ىحا الكبلـ؟ قاؿ: إال 
 خصخ عطيع".
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حجيث مػضػع كضعتو الدنادقة لمتدييف، كل الشاس ىمكى إال العالسػف، ك العالسػف ىمكى إال العاممػف، 
كالعاممػف ىمكى إال السخمرػف، كالسخمرػف عمى خصخ عطيع، حجيث مػضػع كضعتو الدنادقة، حتى ىشاؾ مغ 

اؾ أربعسئة ألف حجيث مػضػع، لكغ عمساء الحجيث الكبار نقػا الرحاح مغ ىحه السػضػعات، أنت قاؿ: ىش
يكفيظ كتاب رياض الرالحيغ فكل أحاديثو صحيحة كىػ كتاب لمشػكؼ ػ رحسة تعالى ػ كىػ مغ أبخؾ كتبو، أؼ ال 

الحيغ كتاب مشاسب ججًا بّج مغ أف يكػف في البيت كتاب صحيح كحج أدنى، كاختخ كتابًا صحيحًا، رياض الر
 لمبيػت، مقدع إلى أبػاب لصيفة ججًا.

 أّي نز ألي إنداف عمى وجو األرض أوؿ عسل أتأكج مغ صحة ندبتو لقائمو :

إذًا الشز القخآني، محاكلة فيع الشز فقط، الشز الشبػؼ محاكلة التأكج مغ صحة الشز أكاًل، ثع فيع الشز ثانيًا 
، نُز أؼ إنداف عمى كجو األرض، مغ آدـ إلى يـػ القيامة، نز القخآف كفق عمع األصػؿ، ىشاؾ نز ثالث

، كما سػػ ذلظ ىع رجاٌؿ كنحغ رجاؿ، ككل إنداف يؤخح مشو  كحي الدساء، الشز الشبػؼ الرحيح شخح السعرـػ
 كيخد عميو، إال صاحب القبة الخزخاء.

 عشو ػ ىكحا سسعت يقػؿ: "السخأة شٌخ الشز الثالث أكؿ شيء تفتح نيج الببلغة، مثبًل األماـ عمي ػ رضي هللا
كميا، كشٌخ ما فييا أنيا ال بّج مشيا"، كبلـ غيخ صحيح، يشاقس القخآف الكخيع، ُدس عمى األماـ عمي، أنت عشجؾ 
مػضػع ثالث، الشز الثالث عمى اإلنداف التأكج مغ صحة ندبتو إلى قائمو، ثع فيسو، ثع عخضو عمى الكتاب 

مى العيغ كالخأس، كإف خالفو نخكمو بأقجامشا، ىحا اسسو مشيج البحث في اإلسبلـ، أك مشيج كالدشة، فإف كافقو فع
التمقي، كىحا يعشي عمسشي كيف اصصاد الدسظ، ال تقل: ىحا حجيث صحيح كفقط، لساذا ىػ صحيح؟ ال تقل: ىػ 

ريحة، كأبخز مػضػع، لساذا ىػ مػضػع؟ ال تقل: ىحا شجيج الزعف، عمسشي كيف أقبل ككيف أرفس، أكؿ ن
نريحة في ىحا المقاء الصيب، ال تقبل شيئًا مغ دكف دليل كال تخفس شيئًا مغ دكف دليل، كلػال الجليل لقاؿ مغ 

 شاء ما شاء.
ىشاؾ رجل عمع صالح ججًا كاف مفتي دمذق، تػفي رحسو هللا، كاف لو مكتب بػزارة األكقاؼ، في الصابق العاشخ، 

الذاـ كميا ممكي، لكغ ببل دليل، لػال الجليل لقاؿ مغ شاء ما شاء، عػد نفدظ  مخة داعبشي مجاعبة، قاؿ لي: ىحه
إف سسعت مقػلة في الجيغ ما الجليل؟ أيغ قخأتيا؟ في أؼ كتاب قخأتيا؟ ىحا الحجيث مخّخج، عشجؾ تخخيجو؟ مغ 

 أؼ كتاب قخأتو؟.
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"إف ىحا العمع ديغ فانطخكا عسغ تأخحكف ديشكع " 
إنو لحسظ ودمظ، خحا عغ الحيغ استقامػا، وال تأخح عغ الحيغ مالػا (()) عسخ، ديشظ، ديشظ، 

 ] العمل البغ أبي حاتع [

إذًا الشز الثالث أؼ نز آخخ ألؼ إنداف عمى كجو األرض، مغ آدـ إلى يـػ القيامة، أكؿ عسل أتأكج مغ 
صحة ندبتو لقائمو.

خصػات البحث في اإلسبلـ :

عمى عمساء السدمسيغ، دسػا عمى أبي حشيفة الشعساف، دسػا عمى أحسج بغ بالسشاسبة ىشاؾ بحث اسسو الجس 
 حشبل، دسػا عمى عمساء كبار، تقخأ كتابًا تجج شيئًا مجسػسًا ليذ مغ أصل الكتاب.

مخة أحج الجارسيغ أمدظ كتابًا لعالع، رأػ فيو كمسات الكفخ ػ كالعياذ با، قرة قجيسة شبعًا ػ ذىب إلى مكة 
، كالتقى بأحج عمسائيا، فذكا لو ما في ىحا الكتاب مغ كمسات تتشاقس مع القخآف، قاؿ: دخل إلى السكخمة حاجاً 

مكتبتو كجاء بكتاٍب مخصػط بخط يج ىحا العالع كقخأه لع يجج فيو شيئًا مسا ذكخ الزيف، معشى ذلظ أف ىحه 
 الكمسات دست عميو.

لعمساء، دس عمى كبار الفقياء، كبلـ ال يعقل أف بسجمة ثقافية بحث عسيق ججًا اشمعت عميو، دس عمى كبار ا
 يقبل، فأنا أؼ نز آخخ لعمو مجسػس .

بالسشاسبة: لػ أف ىشاؾ عالسًا مذبػىًا كججنا بكتابو كبلمًا يتشاقس مع القخآف، ماذا نفعل؟ أنا لي مشيج، أكاًل: 
س عميو، ىحا مػقف، ككبار أحدغ الطغ بيحا العالع، ىشاؾ مغ يدارع إلى تفديخه، أقػؿ: لعل ىحا الكبلـ د

العمساء قالػا: دس عميشا كتب ما فكخنا فييا، كال ألفشاىا، كقج ندبت إليشا، فأكؿ مػقف حدغ الطغ، لعل ىحا الكبلـ 
 دس عميو، فإف ثبت أنو قالو لعمو أراد معشًى نحغ ما فيسشاه.

سا يفيسػنو، أنت تقػؿ مثبًل تسجح أناسًا: لحلظ أنا أرػ أف كل كبلـ يحتسل معشييغ يشبغي أال تقػلو، خاشبػا الشاس ب
 رجااًل إذا أرادكا أراد هللا، ما ىحا الكبلـ؟ ىػ ماذا يقرج؟ أنيع مدتجابػ الجعاء، إذا كاف قرجؾ أنيع مدتجابػ 
الجعاء فالقزية سيمة ججًا، لكغ لساذا تحخجشا كتجعػنا إلى أف نفيع فيسًا آخخ؟ أؼ كبلـ يحتسل معشييغ يشبغي أال 

فع بو.تم
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مّخ سيجنا عسخ بقـػ يذعمػف الشار أماميع، قاؿ: الدبلـ عميكع يا أصحاب الزػء، كلع يقل الدبلـ عميكع يا 
 أصحاب الشار، أصحاب الشار كمسة ُمْذكمة تعشي شيئًا آخخ.

اؿ: فمحلظ عميظ أال تقل كبلمًا يحتسل معشييغ، معشى كاحجًا فقط، فيشاؾ كمسات ليا معاف كثيخة، فيحا الحؼ ق
 "معبػدكع تحت قجمي" أخصأ، كخالف الدشة، ألف الشبي عميو الربلة كالدبلـ يقػؿ: 

 )) أُتِحبُّػَف أف ُيكحََّب هللا ورسػُلُو؟ قالػا: ال، قاؿ خاشبػا الشاس بسا يفيسػف((
 ]أخخجو البخارؼ عغ عمي بغ أبي شالب[

كبلـ يشاقس القخآف، أكؿ حدغ ضغ لعمو دس فحدغ الطغ الثانية أف ىحا العالع الكبيخ الذييخ جاء في كتابو 
عميو، فإف ثبت أنو قالو لعمو أراد معشى نحغ ما فيسشاه، فإف ثبت أنو أراد السعشى الحؼ أنكخناه، لعمو قبل أف 
، ىػ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كال  يسػت تاب مشو، فإف ثبت أف مات عميو، أخصأ، نحغ بحياتشا ىشاؾ إنداف كاحج معرـػ

، حتى قيل: الشبي عميو الربلة كالدبلـ معرـػ بسفخده، كأمتو معرػمة بسجسػعيا.نع  تقج بإنداف آخخ معرـػ
إذًا أكؿ حدغ ضغ لعمو ما قالو، دس عميو، ثبت أنو قالو لعمو أراد معشى نحغ ما فيسشاه مع أنو أخصأ كخالف 

اؾ انحخاؼ في العقيجة، قالػا: قبل أف الدشة، حدغ الطغ الثالث لعمو تاب مشو قبل أف يسػت، ىشاؾ تفديخ، ىش
 يسػت تاب مؤلفو مغ ىحه األفكار، فخد عمييع بعزيع: لكغ الكاتب لع يتب، ألف الكتاب مصبػع.

 االبتعاد عغ شبع كتب فييا ضبلالت وعمييا رواج كبيخ :

أقػؿ لكع كمسة: ال تفكخ أف تعسل دار نذخ تصبع أؼ 
كتاب، إف شبعت كتابًا فيو ضبلالت كعميو ركاج 
كبيخ، أؼ إنداف قخأه كضّل في صحيفتظ، لػ ارتكبت 
الكبائخ أىػف مغ أف تصبع كتابًا فيو ضبلالت 

 كيشتذخ، لحلظ: 
))إفَّ ُروح الُقجِس َنَفَث في ُروعي أنو لغ َتُسػَت 

سل ِرْزقيا فأتقػى هللا عباد هللا، نفذ حتى تدتك
 وأجبخوا في الصمب، واستجسمػا ميشكع((

 ]أخخجو زيادات رزيغ عغ أنذ بغ مالظ[
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ال تختخ ميشة فييا إلقاء الخعب في قمػب الشاس، ال تختخ ميشة فييا ابتداز أمػاؿ الشاس، ال تختخ ميشة فييا 
 إضبلؿ الشاس.

اآلف بعرخ العجكاف عمى السدمسيغ ىشاؾ حخب عالسية ثالثة معمشة عمى ىحا أقػؿ لكع ىحه الكمسة الجقيقة الجقيقة: 
الجيغ، إف لع تكغ شخفًا في مؤامخة قحرة ىجفيا إفقار السدمسيغ، كإضبلليع، كإفدادىع، كإذالليع، كإبادتيع، فأنت في 

السدمسيغ، أك إضبلليع، بحبػحة، كأنت ممظ، إف لع تكغ شخفًا، إياؾ أف تكػف شخفًا في مؤامخة قحرة ىجفيا إفقار 
 أك إفدادىع، أك إذالليع، أك إبادتيع.

اإلنداف أماـ ثبلثة نرػص؛ نز قخآني و نز نبػي و نز ألي إنداف :

أييا األخػة، مشيج البحث في اإلسبلـ، أنت أماـ ثبلثة نرػص، نز قخآني مغ عشج الخالق، لظ أف تفيسو فقط 
ج مغ صحتو ثع أف تفيسو، نز آخخ ألؼ إنداف آخخ، مغ آدـ كفق مشيج عمع األصػؿ، نز نبػٌؼ لظ أف تتأك

إلى يـػ القيامة، ىع رجاٌؿ كنحغ رجاؿ، ما اجتياد بأكلى مغ اجتياد، كل شيء جاءنا مغ صاحب القبة الخزخاء 
عمى العيغ كالخأس، كما جاءنا عغ غيخه فيع رجاٌؿ كنحغ رجاؿ، كدائسًا ىشاؾ احتساؿ الجس، احتساؿ الفيع 

 الخاشئ.
نداف قاؿ: أنا أصمي بغيخ كضػء ػ أعػذ با ػ ىػ يقرج أف الربلة عمى الشبي ال تحتاج إلى كضػء فعبًل، قاؿ: إ

كأنا أفّخ مغ رحسة هللا، رحسة هللا ىي السصخ، إذا كاف ىشاؾ مصخ شجيجة كثيابو غالية يخكس، يفخ مغ رحسة هللا، 
 فتشة: أنا أصمي بغيخ كضػء، كأفخ مغ رحسة هللا، كأنا أحب ال

﴿ ِإنََّسا َأْمَػاُلُكْع َوَأْواَلُدُكْع ِفْتَشٌة ﴾
 [15]سػرة التغابغ اآلية:

أؼ ىشاؾ كبلـ يحتسل عجة معاف.

إف كاف اإلنداف ناقبًل فعميو بالرحة و إف كاف مجعيًا فعميو بالجليل :

قاؿ عميو الربلة كالدبلـ، ىل اآلف تتسة ىحا السػضػع إذا كشت ناقبًل فالرحة، مبتجعًا فالجليل، قبل أف تقػؿ: 
أنت متأكج مغ ىحا الشز؟ لعل الشبي ما قالو أبجًا ، مشدػب لرحابي، فتأكج مغ صحة الشقل، إف كشت ناقبًل 

 فالرحة، مجعيًا فالجليل، لػال الجليل لقاؿ مغ شاء ما شاء.
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لفقو، أما ىشاؾ كتب فقو مغ بالسشاسبة أنا أنرحكع أف تقتشػا كتاب فقو كل حكع معو دليل، كتاب الفقو يعمسظ ا
دكف دليل، أنرح باقتشاء كتاٍب في الفقو كل حكع شخعي لقػؿ الشبي كحا، ما كرد عغ أبي حشيفة كدليمو كحا، فأنت 

 حيشسا تقخأ الحكع الذخعي مع الجليل، يشذأ عشجؾ ما يدسى بالفكخ الفقيي.
تجعي شيئًا ائِت بالجليل، ىشاؾ دليل عقمي، ك  فسشيج البحث إف كشت ناقبًل فالرحة، مجعيًا فالجليل، إف أرت أف

دليل نقمي، ك دليل كاقعي، ك دليل فصخؼ، ما ىػ الجليل الفصخؼ؟ أرػ إندانًا يجخغ، يقػؿ لي: ليدت الديجارة 
ضارة ليحه الجرجة، يخيج أف يخش عمى السػت سكخًا، أنا أقػؿ لو: ىل ىشاؾ إنداف في األرض قبل أف يجخغ 

؟ أما أنت قبل أف تذخب تقػؿ: بدع هللا، كقبل أف تأكل تقػؿ: بدع هللا، كىل ىشاؾ يقػؿ: بسم ميحرلا نمحرلا هللا
إنداف بعج أف يشتيي مغ شعامو يقػؿ: الحسج ؟ أك إنداف بعج أف يجخغ ىحه الجخيشة يا ربي لظ الحسج؟ يا ربي 

ف خبدًا عمى األرض ىل يدتصيع أف أدـ فزمظ عميشا؟ ليدت كاردة أبجًا، ىحا أكبخ دليل فصخؼ، كإذا كجج إندا
يجكسو؟ أما عشجما يشتيي مغ الجخاف يمقيو الديجارة عمى األرض كيجكسيا بقجمو، معشى ىحا أنيا ليدت نعسة، 

 ىي دليل فصخؼ، ىشاؾ دليل فصخؼ، ك دليل كاقعي، ك دليل عمسي، ك دليل نري.

الجليل أساس التػجييات التي تعصييا لسغ تحت يجؾ :

ػة، ىحا مشيج البحث باإلسبلـ، مشيج التمقي، أييا األخ
عػد نفدظ أييا األب! كأييا السعمع! كأييا الجاعية! أف 
تقػؿ البشظ: ىحا حخاـ، لساذا حخاـ؟ ألف ىشاؾ آية، أك 
حجيث، تعصيو فكخًا فقييًا، عيب، فقط عيب؟ عسل 
غمصًا أضخبو فقط، ال ىحه حخاـ ألف هللا نيى عشو، 

ا بابا، هللا عد كجل قاؿ: تكمع عمى رفيقو، ال ي
 ﴿ َواَل َيْغَتْب َبْعُزُكْع َبْعزًا ﴾

 [12]سػرة الحجخات اآلية: 
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 فمحلظ كمسا أعصيت تػجييات ألكالدؾ مع األدلة تعمسيع، كالشبي قاؿ: 

))عمسػا وال تعشفػا ، فإف السعمع خيخ مغ السعشف ((
 ]أخخجو الحارث في مدشجه عغ أبي ىخيخة[

والحسج  رب العالسيغ 
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( : قيسة العمع4-3الجرس )

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

األميغ ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الحسج  رب العالسيغ ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج 
 الجيل كالػىع إلى أنػار السعخفة كالعمع ، كمغ كحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات .

 أييا األخػة الكخاـ ، مع الجرس الثالث عذخ مغ دركس تخبية األكالد في اإلسبلـ كالزلشا في التخبية العقمية .

مى :العمع قيسة كبيخة تجعل السدمسيغ في السدتػى األع

، كالعقل بادغ ذؼ بجء : اآليات التي تزسغ التفكخ ،
كالعمع ، في القخآف الكخيع تقتخب مغ ألف آية ، ألف 
اإلنداف كّخمو هللا بالقػة اإلدراكية ، كحيشسا يبحث عغ 
الحقيقة يؤكج حاجتو العميا ، كيؤكج إندانيتو ، كأحيانًا 
كالد ، كمع أف الجرس يتجو إلى التخبية ، إلى تخبية األ
في اإلسبلـ ، مغ حيغ إلى آخخ يتجو إلى الكبار ، 

 إلى اآلباء كي يقتشعػا بقيسة العمع .

شخيحة كبيخة ججًا مغ السدمسيغ يخػ أف العمع ال يججؼ ، كال يصعع خبدًا عمى حّج تعبيخه ، فإذا أبقى ابشو جاىبًل ، 
يديج عغ سبعة آالؼ ، بيشسا أؼ إنداف يحسل كمكع يعمع اآلف إنداف ال يحسل أؼ مؤىل ، في أؼ معسل راتبو ال 

؟ لسدمع مدتخجمًا ؟ ضارب آلة كاتبةشيادة عميا ذات اختراص دقيق دخمو يديج عغ مئتي ألف ، إلى متى نخػ ا
 مػضفًا بديصًا ؟ يذكػ الفقخ ، ىحه مذكمة ، الساؿ قػاـ الحياة .
تجعل السدمسيغ في السدتػػ خية السدمسيغ ، فأنت حيشسا تييئ البشظ مدتػًػ تعميسيًا راقيًا أنت تخفع مغ س

 .األعمى
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اعتساد القخآف الكخيع عمى قيستي العمع و العسل لمتخجيح بيغ البذخ :

أنا أحيانًا البّج مغ تبييغ قيسة العمع ، أكاًل السجسع 
عميو في القخآف كالدشة أف القيع التي اعتسجىا الشاس 

القخآف إشبلقًا ، لمتخجيح فيسا بيشيع قيع لع يعتخؼ بيا 
لع يعتخؼ بقيسة الغشى ، كال قيسة الحكاء ، كال قيسة 
الػسامة ، في القخآف الكخيع اعتسج قيستيغ ، ال ثالث 

ليسا اعتسج قيسة العمع ، فقاؿ :
 ﴿ َىْل َيْدَتِػي الَِّحيَغ َيْعَمُسػَف َوالَِّحيَغ اَل َيْعَمُسػَف ﴾
 ( 9) سػرة الدمخ اآلية : 

كقاؿ :

ُ الَِّحيَغ َآَمُشػا ِمْشُكْع َوالَِّحيَغ ُأوُتػا اْلِعْمَع َدَرَجات  ﴾﴿  َيْخَفِع َّللاَّ
 ( 11) سػرة السجادلة اآلية : 

 فأعمى مختبة عشج هللا مختبة العمع ، بل اآلية التي تمفت الشطخ :

﴾ ﴿ َوَعمََّسَظ َما َلْع َتُكْغ َتْعَمُع َوَكاَف َفْزُل َّللاَِّ َعَمْيَظ َعِطيساً 
 ) سػرة الشداء (

 إلو عطيع يقػؿ فزمو عميظ عطيع إذا كشت عالسًا ، 

﴿ َوَعمََّسَظ َما َلْع َتُكْغ َتْعَمُع َوَكاَف َفْزُل َّللاَِّ َعَمْيَظ َعِطيسًا ﴾

أنػاع العمع :

أعمى الختب .أخػتشا الكخاـ ، ىحا يدتجعي أف ُتكتب لػحة في أقجـ ثانػية في دمذق عشجما تجخميا : رتبة العمع 
الحؼ أتسشى أف يكػف كاضحًا أف ىشاؾ عمسًا متعمقًا بكدب الخزؽ ، ىحا ال يديج عغ حخفة ، ألف ىشاؾ عمسػزك 
آخخ متعمقًا بالحبلؿ كالحخاـ ، ىحا أصل في العبادة ، ىشاؾ عمع بخمقو ، أصل في صبلح الجنيا ، كىشاؾ عمع 

الحؼ أراده هللا جّل جبللو في القخآف ، كأراده الشبي عميو الربلة  بأمخه أصل في العبادة ، كىشاؾ عمع بو كىػ العمع
 كالدبلـ في الدشة .
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، كديدة ليػميخكس ، قج يدتستع بياىشاؾ عمع مستع غيخ نافع ، الحؼ عشجه ميل أدبي إذا قخأ قريجة اإللياذة ، كاأل
ت اإلنداف القجيع ، كىشاؾ عمع مستع ، قريجة شػيمة ججًا ، كفييا ذكخ اآللية ، كعقائج اإلنداف القجيع ، كمذكبل

 كليذ نافعًا .
ىشاؾ اختراص يجر عمى صاحبو أمػااًل شائمة ، ىحا عمع مستع نافع ، لكشظ إذا عخفت هللا ، كعخفت مشيجو ، 

 كتقخبت إليو ىحا عمع ، مستع ، نافع ، مدعج .

الجيل ىػ العجو األوؿ لؤلمة اإلسبلمية :

اليا اإلماـ عمي كـخ هللا لحلظ الكمسة الخائعة التي ق
كجيو : يا بشي العمع خيخ مغ الساؿ ، ألف العمع 
يحخسظ ، كأنت تحخس الساؿ ، كالساؿ تشقرو الشفقة ، 

 كالعمػ يدكػ عمى اإلنفاؽ .
إنداف ثخؼ ذىب إلى إيصاليا ، كفي أثشاء الميل ُشخؽ 
بابو ، كفتح الباب ، كارتكب الفاحذة ، كاستيقع عمى 

مخآة : مخحبًا بظ في نادؼ اإليجز  كمسات كتبت عمى
 فانتحخ ، جاىل ضشيا مغشسًا ، فإذا ىي مغـخ كبيخ .
أؼ لػ درست األمخ جميًا ال تجج مذكمة في األرض مغ آدـ إلى يـػ القيامة إال بدبب خخكج عغ تعميسات 

إال بدبب  الرانع الخالق ، لػ حممت كل مذكمة ، بدبب خخكج عغ مشيج هللا كما مغ خخكج عغ مشيج هللا
 الجيل ، كالجيل أعجػ أعجاء اإلنداف .

وهللا أييا األخػة ، نحغ ألفشا في الثقافة السعاصخة أنو ىشاؾ أعجاء تقميجيػف االستعسار كالرييػنية ، العجك األكؿ 
 لؤلمة اإلسبلمية ىػ الجيل ، الجاىل يفعل في نفدو ما ال يدتصيع عجكه أف يفعمو بو .

اآلف لػ درست السذكبلت الدكجية ، مغ دكف استثشاء بدبب الجيل ، جيل الدكج أك الدكجة ، أك كمييسا . 
َؽ َبْيَشُيَسا ِإالَّ ِبَحْنب  ُيْحِجُثُو َأَحُجُىَسا ((  )) َما َتَػادَّ اْثَشاِف َفُفخِّ

 ]ركاه أحسج عغ ابغ عسخ ، كإسشاده حدغ[
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كأنت اسأؿ ، ىل ىشاؾ مغ مذكمة مخرت بيا إال بدبب أف الحكع الذخعي غاب عشظ ؟ لع تأخح إيرااًل ، هللا قاؿ 
 لظ : 

 ﴿ َفاْكُتُبػُه ﴾
 ( 282) سػرة البقخة اآلية : 

 كاثق ، تػفي فجأة بحادث ، االبغ ما اعتخؼ راح لظ مميػف ، تتألع ، تشجـ ، هللا عد كجل قاؿ : 

 ﴾ لَِّحيَغ َآَمُشػا ِإَذا َتَجاَيْشُتْع ِبَجْيغ  ِإَلى َأَجل  ُمَدسِّى َفاْكُتُبػُه َوْلَيْكُتْب َبْيَشُكْع َكاِتٌب ِباْلَعْجؿِ ﴿ َيا َأيَُّيا ا
 ( 282) سػرة البقخة اآلية : 

 ما مغ مذكمة تريب اإلنداف إال بدبب خخوج اإلنداف عغ تعميسات الرانع :

شػيل ، حمل أؼ مذكمة عمى اإلشبلؽ في العالع بدبب خخكج اإلنداف لػ إنداف في عشجه كقت ، كعشجه نفذ 
عغ تعميسات الرانع ، كما مغ خخكج عغ تعميسات الرانع إال بدبب الجيل ، كالجيل أعجػ أعجاء اإلنداف ، 
كالجاىل يفعل في نفدو ما ال يدتصيع عجكه أف يفعمو بو ، كىل مغ عقاب أشج مغ أف يكػف اإلنداف في الشار 

 أبج اآلبجيغ ؟ .إلى 
ِعيِخ ﴾  ﴿ َوَقاُلػا َلْػ ُكشَّا َنْدَسُع َأْو َنْعِقُل َما ُكشَّا ِفي َأْصَحاِب الدَّ

 ) سػرة السمظ (

ال تحب سبلمة كجػدؾ ؟ كساؿ يا أخي الكخيع أال تحب نفدظ ؟ أال تحب سبلمتظ ؟ أال تحب سعادتظ ؟ أ
 كأقخب الشاس إليظ أكالدؾ . ؟ استسخار كجػدؾ ؟ اشمب العمع ، كعمع مغ حػلظ ،كجػدؾ
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مغ تعّمع يشفق وقتو إنفاقًا استثساريًا ال استيبلكيًا :

أنا أرػ ُأناسًا كثيخيغ يقشع أف ابشو إذا عسل بدغ 
مبكخة يربح شيئًا محكػرًا ، البّج مغ أف تصمب العمع ، 

لظ كألكالدؾ .
اآلية األكلى : 

َوالَِّحيَغ اَل َيْعَمُسػَف ﴾﴿ َىْل َيْدَتِػي الَِّحيَغ َيْعَمُسػَف 
حتى أنو قج قيل : العالع شيخ كلػ كاف حجثًا ، 

 كالجاىل حجث كلػ كاف شيخًا .

أحيانًا بالسؤسدات ، بالذخكات ، تجج شابًا يحسل 
شيادة عميا عسخه بالخامدة كالعذخيغ ، بالثالثة كالعذخيغ ، بالثسانية كالعذخيغ ، تحت يجه أشخاص بالدبعيغ ، 
بالدتيغ ، بالخامدة كاألربعيغ ، كميع كبار في الدغ لكغ لع يتعمسػا ، أنا أرػ أف ىحا الجيغ ديغ العمع ، الجليل أف 

 أكؿ كمسة في أكؿ آية ، في أكؿ سػرة :

﴿ اْقَخْأ ﴾
 ( 1) سػرة العمق اآلية : 

استيبلكيًا ، بل إنظ تشفق الػقت إنفاقًا تعمع ، في نقصة دقيقة ججًا : أنت حيشسا تتعمع ال تشفق الػقت إنفاقًا 
استثساريًا ، ألف التعمع يزسغ لظ نجاحات كبيخة في الحياة .

مغ عبل شأنو و ذاع سيصو و لع يكغ مدتقيسًا يعقب ىحا االرتفاع انييار مفاجئ :

ي ، كتعميسيع لحلظ : أنا أرػ أف األب الحؼ ييسل تعميع أكالده ، ييسل تعميسيع التحريمي ، كتعميسيع الجيش
األخبلقي ، نحغ أحيانًا األب ييسو أف يأخح ابشو شيادة فقط ، صمى ما صمى ، عخؼ هللا ، لع يعخؼ هللا ، أىع 
شيء أنو أخح عبلمات دخل بيا كمية الصب ، ىحا خصأ كبيخ ، لسا اإلنداف ال يعخؼ هللا يختكب أخصاء فاحذة ، 

 خخة .كاألخصاء الفاحذة قج تيمكو في الجنيا قبل اآل
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 كمخة ثانية : ما مغ مذكمة تريب اإلنداف إال بدبب جيل في شاعة هللا عد كجل .
 أييا األخػة ، يعشي لسا هللا عد كجل يقػؿ :

نََّظ َتَقمُُّب الَِّحيَغ َكَفُخوا ِفي اْلِببَلِد ﴾  ﴿ اَل َيُغخَّ
 ) سػرة البمج (

عمى أمخ ربو ، أؼ لع يعخؼ ربو كي يدتقيع عمى أمخه ، اإلنداف لػ عبل شأنو ، كذاع سيصو ، كلع يكغ مدتقيسًا 
 ىحا االرتفاع السفاجئ قج يعقبو انييار سخيع .

دائسًا كأبجًا خط السؤمغ البياني خط صاعج صعػدًا مدتسخًا ، كالسػت نقصة عمى ىحا الخط ، كالرعػد مدتسخ بعج 
دًا حادًا ، كيدقط سقػشًا بسشربو ، قج يرعج صعػ السػت ، بيشسا اإلنداف حيشسا يتألق في الجنيا بسالو ، أك 

 ، فالبصػلة أف تدتسخ .مخيعاً 

 العصاء اإلليي عصاء مدتسخ يبجأ في الجنيا ويدتسخ إلى أبج اآلبجيغ :

بالسشاسبة : العصاء اإلليي عصاء مدتسخ يبجأ في 
الجنيا ، كيدتسخ إلى أبج اآلبجيغ كال يميق بكـخ هللا أف 

 عشج السػت .يعصيظ عصاًء يشتيي 
 أييا األخػة ، لحلظ :

ْنَيا َقِميٌل ﴾  ﴿ َمَتاُع الجُّ
 ( 77) سػرة الشداء اآلية : 

اآلف معطع الشاس تعشييع الجنيا فقط ، استقاـ ، لع 
، لع يعخؼ هللا ، كاف دخمو حبلالً  يدتقع ، عخؼ هللا ،

حخامًا ، بشى مججه عمى أنقاض اآلخخيغ ، بشى غشاه عمى إفقارىع ، بشى قػتو عمى ضعفيع ، مدتقيع ، غيخ 
مدتقيع ، معتٍج ، غيخ معتٍج ، السيع أف يرل إلى ثخكة تجعل حياتو مخيحة ، كىحا الحؼ دخل الذاعخ مغ أجمو 

 الدجغ ، ببيت قالو : 

 نت الصاعع الكاسيدع السكاـر ال تخحل لبغيتيا واقعج فإنظ أ
* * * 
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مغ شمب العمع سمع و سعج في الجنيا و اآلخخة :

أييا األخػة ، الشقصة الجقيقة اآلف : إذا أردت الجنيا 
فعميظ بالعمع ، الحيغ يحكسػف العالع مغ حػليع ؟ 
خبخاء ، ال يتخحكف القخار إال باستذارة خبخائيع ، ففي 

الحيغ ىع الشياية الحؼ يحكع العالع ىع العمساء ، 
خبخاء عشج أصحاب القخار ، فإذا أردت الجنيا فعميظ 
بالعمع ، كإذا أردت اآلخخة فعميظ بالعمع ، كإذا أردتيسا 
معًا فعميظ بالعمع ، كالعمع ال يعصيظ بعزو إال إذا 
 أعصيتو كمظ ، فإذا أعصيتو بعزظ لع يعصظ شيئًا .

ي خيانة زكجية ، كبكى سألتو مع مغ ؟ قاؿ لي : مع أنا مخة إنداف شكا إلي مذكمة في بيتو خصيخة ججًا ، ى
جارنا ، كيف عخفت الجار ؟ قاؿ لي : كاف جارنا في البيت يدكرني ، قمت لدكجتي : تعالي كاجمدي معشا ، مثل 
أخيِظ ، مغ ىشا بجأت السذكمة ، قمت لو : لػ كشت تحزخ دركس العمع ، كتعمست أف االختبلط محـخ ما كقعت 

 .في ىحه الػرشة 
دقق ما مغ مذكمة تقع في السجتسع إال بدبب 
مخالفة لتعميسات الخالق ، كىحه السخالفة بدبب 
الجيل ، فأنت حيشسا تحزخ درس عمع ، كتعخؼ ما 
يشبغي ، كما ال يشبغي ، ما يجػز ، كما ال يجػز ، 
ما يرح ، كما ال يرح ، ما ىػ محـخ ، كما ىػ 
ىػ  محمل ، ما ىػ الخيخ ، كما ىػ الذخ ، ما

الجساؿ ، كما ىػ القبح ، عشجئٍح الثسخة األكلى أنظ 
 تدمع كتدعج .

 لحلظ : جامعة دمذق ليا شعار ، تحت الذعار ُكتب :
﴿ َوُقْل َربِّ ِزْدِني ِعْمسًا ﴾

 ) سػرة شو (
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مغ عخؼ هللا عخؼ كل شيء :

 ال أندى ىحه اآلية التي يشبغي أف يخفق قمب السؤمغ ليا ، 
َلْع َتُكْغ َتْعَمُع َوَكاَف َفْزُل َّللاَِّ َعَمْيَظ َعِطيسًا ﴾﴿ َوَعمََّسَظ َما 
حتى إف هللا عد كجل حيشسا قاؿ : 

اِلَحاُت َخْيٌخ ِعْشَج َربَِّظ َثَػابًا َوَخْيٌخ أَ  ْنَيا َواْلَباِقَياُت الرَّ َمبًل ﴾﴿ اْلَساُؿ َواْلَبُشػَف ِزيَشُة اْلَحَياِة الجُّ
 ) سػرة الكيف (

قاؿ :  بعس العمساء

اِلَحاُت ﴾  ﴿ اْلَباِقَياُت الرَّ
و ، كحسجتو ، ككحجتو ، فقج سبحاف هللا ، كالحسج  ، كال إلو هللا ، وهللا أكبخ ، يعشي إذا سبحتو ، كإذا كبخت

 ، كإف عخفتو عخفت كل شيء ، كإف فاتتظ معخفتو فاتظ كل شيء ، وهللا أحب إليظ مغ كل شيء .عخفتو

اآلية األكلى : 

َىْل َيْدَتِػي الَِّحيَغ َيْعَمُسػَف َوالَِّحيَغ اَل َيْعَمُسػَف ﴾﴿ 
القيسة الػحيجة التي اعتسجىا القخآف لمتخجيح بيغ خمقو قيسة العمع .

 اآلية الثانية : 

ُ الَِّحيَغ َآَمُشػا ِمْشُكْع َوالَِّحيَغ ُأوُتػا اْلِعْمَع َدَرَجات  ﴾ ﴿ َيْخَفِع َّللاَّ
التي تؤكج أف القيسة األكلى في التفاضل بيغ الشاس ىي قيسة العمع .ىحه اآلية الثانية 

 عشجنا قيسة ثانية ، أساس التخجيح كىي العسل ، قاؿ تعالى :

﴿ َوِلُكلّ  َدَرَجاٌت ِمسَّا َعِسُمػا ﴾
 ( 132) سػرة األنعاـ اآلية : 
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العمع ما ُعسل بو فسغ تعمع أصبح العمع حجة عميو ال حجة لو :

بادغ ذؼ بجء : ال يسكغ أف يكػف العمع في اإلسبلـ مقرػدًا لحاتو ، العمع ما ُعسل بو ، فإف لع ُيعسل بو كاف لكغ 
 الجيل أكلى ، الحؼ تعمع أصبح العمع حجة عميو ، ال حجة لو .

 لحلظ قالػا : 
وعالع بعمسو لع يعسمغ معحب مغ قبل عباد الػثغ

* * * 
ما معشى قػلو تعالى :

الِّيَغ ﴾﴿ َغْيِخ  اْلَسْغُزػِب َعَمْيِيْع َواَل الزَّ
 ) سػرة الفاتحة (

 ﴿ اْلَسْغُزػِب َعَمْيِيْع ﴾
ىع الحؼ عخفػا كانحخفػا ، كالزالػف ىع الحيغ لع يعخفػا كانحخفػا ، ىشاؾ إنداف يشحخؼ كقج عمع ، ك إنداف 

يشحخؼ كلع يعمع .

ف بعيج ، كتجذست ركػب عجة مخكبات ، كفي ازدحاـ ، أييا األخػة ، دققػا في ىحا الحجيث ، أنت جئت مغ مكا
 كقج يدتغخؽ الػقت لحزػر ىحا الجرس ساعة أك ساعتيغ يقػؿ عميو الربلة كالدبلـ : 

َل هللُا لُو ِبِو شخيقا ِإلى الجشَِّة (( )) َوَمغ سمَظ شخيقا َيْمَتِسُذ فيو ِعْمسا َسيَّ
 ]أخخجو مدمع كأبػ داكد كالتخمحؼ عغ أبي ىخيخة [

يعشي أنت جالذ في البيت ، كمختاح ، كلظ مقعج كثيخ ، أمامظ زكجتظ ، أكالدؾ ، كل حاجاتظ مؤمشة ، فأنت 
قست مغ ىحا السكاف السخيح ، كارتجيت الثياب ، كركب السخكبات ككصمت إلى السدجج ، كجمدت عمى األرض ، 

قخيبًا ، لػجو هللا ، ىحا الػقت الحؼ كضيافة ما في ، كانتيى الجرس ، كعجت بداعة ثانية ، في ثبلث ساعات ت
تشفقو في شمب العمع ليذ استيبلكًا لمػقت ، كلكشو استثسار لو ، أؼ إذا تخكت شيئًا محخمًا نجػت ، إذا عسمت 

عسبًل صالحًا فدت كتفػقت ، لحلظ : 

َل هللُا لُو ِبِو شخيقا ِإلى الجشَِّة   (()) َوَمغ سمَظ شخيقا َيْمَتِسُذ فيو ِعْمسا َسيَّ
 ]أخخجو مدمع كأبػ داكد كالتخمحؼ عغ أبي ىخيخة [
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مغ لع يعسل بالعمع الحي تعسمو فالجيل أولى لو :

أنت الحع بالسعاني السادية السحجكدة ، إنداف دخل 
كمية الصب ، كعانى ما عانى في الدشػات الدبع ، 
مجرسػف أشجاء في االمتحانات ، كمفػا الصبلب 

معاناة سبع سشػات مع بأعساؿ صعبة ججًا ، يعشي 
األساتحة ، كالسجرسيغ ، ككتابة األشخكحات ، 

ة ، كالكتابية ، ثع ناؿ شيادة كاالمتحانات الذفيي
، كتابع دراستو ، كحرل عمى شيادة عميا ، شب

كفتح عيادة ، دخمو كفيخ ، ىحا الجخل الػفيخ بالسعشى 
لو مكانة اجتساعية ، اآلف كمسا مّخ أماـ الجامعة يذكخ السادؼ ، ىيأ لو بيتًا مخيحًا ، ىيأ لو مخكبة مخيحة ، ىيأ 

 ىحه الجامعة عمى أنيا نقمتو مغ إنداف عادؼ ، إلى إنداف ذك مكانة جيجة في السجتسع .
كأنت أييا السؤمغ حيشسا تصمب العمع ، كتعخؼ الحبلؿ كالحخاـ ، كتحدغ تخبية أكالدؾ ، كتشذئيع عمى شاعة هللا ، 

 تحسج ىحه األكقات السجيجة التي أمزيتيا في معخفة هللا .ككانػا قخة عيغ لظ ، 
أؼ ال يػجج عمع لحاتو ، عمع لمعمع ، باإلسبلـ غيخ كارد ، العمع ما ُعسل بو ، فإف لع ُيعسل بو كاف الجيل أكلى ، 

 يقػؿ عميو الربلة كالدبلـ : 
نيا َممْعػَنٌة (( )) الجُّ

 ]أخخجو التخمحؼ عغ أبي ىخيخة [

إلى هللا مداججىا و أبغس الببلد إلى هللا أسػاقيا : أحّب الببلد

مخة ذكخت ببعس األحاديث : 
 )) أحب الببلد إلى هللا مداججىا و أبغس الببلد إلى هللا أسػاقيا ((

 ]صحيح عشج ابغ خديسة عغ أبي ىخيخة[



 Page 168  ( : قيمة العلم4-3الدرس ) انفصم انثاَي : انثاب انثاَي :

ألف السدجج يشقمظ إلى هللا ، إلى الجار اآلخخة ، إلى 
، ى الصاعة ، إلى الدعادةتػبة ، إلشمب العمع ، إلى ال

األسػاؽ بزائع جسيمة ججًا ، كغالية ججًا ، كلظ دخل 
محجكد ، فكشت أضخب ىحا السثل مجاعبًا األخػة 
الكخاـ ، يأتي مع امخأتو إلى السدجج تدسع حقػؽ 
الدكج فتدداد شاعة لدكجيا فيحبيا ، كيدسع حقػؽ 
الدكجة فيدداد إكخامًا ليا فيحبيا ، فالسجيء إلى 

، يحىب معيا إلى السدجج متغ عبلقة الدكجيغ 
 الدػؽ تصمب مشو حاجة فػؽ دخمو يتذاجخكا . 

 )) أحب الببلد إلى هللا مداججىا و أبغس الببلد إلى هللا أسػاقيا ((
 ]صحيح عشج ابغ خديسة عغ أبي ىخيخة[

 لحلظ : 

نيا َممْعػَنٌة ، َمْمُعػف ما فييا ، ِإال ذكُخ هللا ، وما واالُه ((  )) الجُّ
 أبي ىخيخة [ ]أخخجو التخمحؼ عغ

 معشى ممعػنة تبعجؾ عغ هللا ، تبعجؾ عغ شخيق الجشة .

 لقصتاف رائعتاف مغ سيخة الشبي الكخيع :

 ىشاؾ لقصتاف رائعتاف مغ سيخة الشبي :
 رأػ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص شابًا يتعبج هللا في كقت العسل ، قاـ سألو مغ يصعسظ ؟ قاؿ : أخي ، فقاؿ عميو الربلة كالدبلـ :
أخػؾ أعبج مشظ ، الحؼ يعسل ىػ العابج أكثخ ،الحؼ كانت يجه ىي العميا ، لع يكغ عالة عمى أحج ، لع يتكفف 

 الشاس . 
 )) وال فتح عبج باَب مدألة ، إال فتح هللا عميو بيا باب فقخ ((

 ]أخخجو التخمحؼ عغ أبي كبذة األنسارؼ [
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فالذخيظ اآلخخ الحؼ يعسل شكا لمشبي شخيكو الحؼ يقجـ جيجًا اآلف مذيج آخخ ، شخيكاف ، أحجىسا شالب عمع ، 
أقل مغ جيجه ، بالمقصة األكلى قاؿ الشبي الكخيع : أخػؾ أعبج مشظ الحؼ يعسل ، كمغ يشفق عميظ أعبج مشظ ، 

درجة ، األكؿ  180الثاني شيء آخخ ، قاؿ : لعمظ تخزؽ بو ، اختمف السػضػع ، اختمف الحكع ، أك اختمف 
جًا ، الحؼ يعبج هللا لشفدو ، أما الثاني كاف شالب عمع ، يصمب العمع لغيخه ، فالشبي شسأف الذخيظ أف أحج كاف عاب

 أسباب ركاج ىحه الذخكة ، كتقجميا ، ىػ أنظ تدسح لذخيكظ أف يصمب العمع ، لعمظ تخزؽ بو .

ميو :الفخؽ الكبيخ بيغ أف يسػت اإلنداف ويدتخيح الشاس مشو وبيغ أف يتألع الشاس ع

السؤمغ الحؼ عخؼ هللا ، إذا تػفاه هللا ، ماذا قاؿ هللا في حقو ؟ قاؿ في حق الكافخ : 
َساُء َواأْلَْرُض ﴾ ﴿ َفَسا َبَكْت َعَمْيِيُع الدَّ

 ( 29) سػرة الجخاف اآلية : 

كاألرض ، فخؽ العمساء أكجكا أف ىشاؾ معشى مخالف معاكذ ، السؤمغ إذا مات ماذا يقػؿ ؟ بكت عميو الدساء 
كبيخ بيغ أف يسػت اإلنداف كيدتخيح الشاس مشو ، كبيغ أف يكػف اإلنداف كيتألع الشاس أشج األلع .

لحلظ رأػ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص جشازة فقاؿ : 

ؤمُغ )) مدتخيح ، أو ُمْدَتخاح مشو ، فقالػا : يا رسػؿ هللا ما السدتخيُح ، وما السدَتخاح مشو ؟ فقاؿ : العبج الس
 يدتخيح مغ َنَرب الجنيا ، والعبج الفاجُخ : يدتخيح مشو العباُد والببلُد ، والذجخ والجواب ((

 ]أخخجو البخارؼ كمدمع كالشدائي كمالظ عغ أبي قتادة [

ىؤالء الصغاة إذا ماتػا تدتخيح مشيع الببلد ، كالعباد ، كالذجخ ، كالجكاب .

مى شاعة هللا :األب السؤمغ ىػ األب الحي ربى أوالده ع

 اآلف األب الحؼ ُيعمع أكالده ، لشخسل لو ىحا الحجيث الذخيف : 
)) إفَّ هللا ومبلِئَكَتو ، وأْىَل الدساوات واألرِض ، حتى الشَّسمَة في ُجْحِخىا والحيتاف في الَبْحِخ ، َلُيَرمُّػف عمى 

ُمَعمِّع الشاس الخيَخ ((
 ]أخخجو التخمحؼ عغ أبي أمامة الباىمي [
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يعشي األب حيشسا يعمع أكالده ترمي عميو السبلئكة ، 
كالشسمة في جحخىا ، كالحيتاف في البحخ ، األب 
السعمع أب عطيع ، أنا أقػؿ دائسًا : لظ أب أنجبظ ، 
ىحا أبػؾ الشدبي ، كلظ أب زكجظ ، ىحا عسظ ، 
كلظ أب دلظ عمى هللا ، كالبصػلة أف تكػف أييا األب 

دلمتو عمى هللا ، األب السؤمغ الحؼ أبًا أنجبتو ، كأبًا 
 ربى أكالده عمى شاعة هللا أب مقجس .

 حجع اإلنداف عشج ربو بحجع عسمو الرالح وأعطع عسل صالح تخبية األوالد :

إخػانا الكخاـ ، سامحػني بيحه الكمسة : الثقافة اإلسبلمية بثقافة ببلدنا كل أب محتـخ ، ىكحا العادات كالتقاليج ، 
أب ُيحب ، إذا كشت محدشًا ، إذا دلمتو عمى هللا ، تكػف أبًا محتخمًا بحدب الثقافة العامة ، كمحبػبًا لكغ ما كل 

 بحدب تػجييظ ليحا االبغ .
أنا أقػؿ دائسًا : األب البصل يكػف العيج في بيتو إذا دخل ، كاألب السخفق يكػف العيج في بيتو إذا خخج ، فالعيج 

 ؟ . متى يكػف ؟ بجخػلظ أـ بخخكجظ
شيء آخخ يا إخػاف : بعج أف تعخؼ هللا ، عمة كجػدؾ العسل الرالح ، كأعطع عسل صالح بذكل مصمق مغ 

 دكف استثشاء تخبية أكالدؾ لقػؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص : 
 )) أفزل كدب الخجل ولجه ((

 ]أخخجو الصبخاني عغ أبي بخدة بغ نيار [

 خيخ اسع تفزيل ، 

 ه (()) أفزل كدب الخجل ولج
 لحلظ : 

 )) إذا مات اإلنداف انقصع عسمو ((
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عمة كجػدؾ في الجنيا بعج أف تعخؼ هللا العسل الرالح ، ألنو العسل الرالح ثسغ الجشة ، كأنت في األصل خمقت 
لمجشة ، عمة كجػدؾ في الجنيا ، بعج معخفة هللا العسل الرالح بل حجسظ عشج هللا بحجع عسمظ الرالح ، كأعطع 

غيخ لو ، أما أكالدؾ مغ ليع تخبية أكالدؾ ، ألنيع أقخب الشاس إليظ ، يعشي اآلخخ أنت لو ، ك  عسل صالح
 . غيخؾ؟

ْنَداُف اْنَقَصَع َعْشُو َعَسُمُو ِإالَّ ِمْغ َثبَلَثة  : ِإالَّ ِمْغ َصَجَقة  َجاِرَية  ، َأْو ِعْمع  يُ   ْشَتَفُع ِبِو ػ الذاىج ػ َأْو َوَلج  )) ِإَذا َماَت اإلِْ
َصاِلح  َيْجُعػ َلُو ((

 ] مدمع عغ أبي ىخيخة [

وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ كمسا رأيت أبًا ربى ابشًا صالحًا ، كمات األب ، أقػؿ بأعساقي : األب لع يست ، ألنظ في 
األصل مفصػر عمى حّب كجػدؾ ، كعمى حّب سبلمة كجػدؾ ، كعمى حّب كساؿ كجػدؾ ، كعمى استسخار 

كجػدؾ بصاعة هللا ، ككساؿ كجػدؾ بالعسل الرالح ، كاستسخار كجػدؾ بتخبية أكالدؾ .كجػدؾ ، سبلمة 

ىل تعتقج معي أييا األب أنو في شعػر أمتع ، كأشج إسعادًا لئلنداف مغ أف تخػ ابشظ صالحًا ، ابشظ يرمي ، 
 سسعتو شيبة ، ناجح في عسمو ، ناجح في زكاجو ، يخبي أكالده . 

لو (()) أو ولج صالح يجعػ 

شخيق معخفة هللا التفكخ في خمق الدساوات واألرض :

أييا األخػة الكخاـ ، مخة ثانية : ىشاؾ عمع بو ، ىػ األصل ، أف تعخؼ هللا ، إنظ إف عخفت هللا ، ثع عخفت األمخ 
هللا ،  تفانيت في شاعة اآلمخ ، أما إذا لع تعخؼ هللا ، كعخفت األمخ تفششت في التفمت مغ األمخ ، إنظ إف عخفت

 فالعمع بو أصل في الجيغ ، كيف ؟ في التفكخ في خمق الدساكات كاألرض .
كمكع يعمع أنظ إذا قخأت آية في كتاب هللا تتحجث عغ الجشة ، ما مػقفظ مشيا ؟ أف تدعى إلى الجشة ، كإف قخأت 

آية فييا أمخ إليي ما مػقفظ  آية في كتاب هللا تتحجث عغ الشار ، ما مػقفظ مشيا ؟ أف تفخ مشيا ، كإذا قخأت
؟ أف تأتسخ ، كإذا قخأت آية فييا نيي إليي ما السػقف الكامل ؟ أف تشتيي ، كإذا قخأت قرة أقػاـ سابقيغ مشو

أىمكيع هللا عد كجل ما السػقف مغ ىحه اآلية ؟ أف تتعع ، كإذا كاف بالقخآف آيات كثيخة ججًا تقتخب مغ ألف آية 
 ؟ أف تتفكخ ، ألف شخيق معخفة هللا التفكخ في خمق الدساكات كاألرض . عغ الكػف ما السػقف مشيا
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لحلظ : كمسا ازددت تفكخًا في خمق الدساكات كاألرض ، ازددت مع التفكخ معخفة با جّل جبللو ، أصل الجيغ 
مخه ، يأتي عمع معخفة هللا ، العمع بو ال يكفي ، أنت حيشسا تعخؼ إندانًا كتتسشى أف تتقخب إليو ، تبحث عغ أكا

الذخيعة ، التفكخ في خمق الدساكات كاألرض ، أك التفكخ في أفعاؿ هللا ، في أفعالو التكػيشية ، أك التفكخ في 
 كبلمو ، أك التجبخ ىحا شخيق معخفتو .

 االستقامة عمى أمخ هللا و القياـ باألعساؿ الرالحة شخيقا اإلنداف لمتقخب مغ هللا :

 ذيئيغ أف تدتقيع عمى أمخه أكاًل ، كأف تعسل األعساؿ الرالحة ثانيًا ىحا عمع بأمخ هللا .اآلف شخيق التقخب مشو ب
لكغ حتى تكػف مػاششًا صالحًا ، كتسمظ ميشة راقية ، تجر عميظ دخبًل معقػاًل يجب أف تتعمع عمسًا متعمقًا بخمقو ، 

في اختراصات ، فأنت يشبغي أف  شبيب ، ميشجس ، مجرس ، فخكع الجامعة ، فيدياء ، كيسياء ، رياضيات ،
 تدعى إلى أف تتعمع كأف ُتعمع أكالدؾ ، عمسًا بو ، كعمسًا بأمخه ، كعمسًا بخمقو ، كي تجسع السجج مغ كل أشخافو .

 أحيانًا تجج إندانًا يحسل أعمى شيادة لكغ في الجيغ ُأمي ، ال يفخؽ بيغ الحبلؿ كالحخاـ .
ة اإلسبلمية ، ضعيف في الثقافة كثيخًا ، قاؿ لػ عسمػا الحج عمى إنداف ذىب لمحج ، لكغ ضعيف في الثقاف

 خسذ دكرات ، ما كاف في ازدحاـ ، بعيج عغ ركح الجيغ .
حتى جيء لمسسمكة بخبخاء مغ أجل تشطيع الديخ ، فجرسػا األمػر دراسة مدتفيزة ، كقجمػا تقخيخًا يشرحػف بأف 

 ج حتى يخف االزدحاـ .يكػف الحج عمى خسذ دكرات ، كل شيخيغ في مػسع ح
 فيكػف اإلنداف بعيج عغ حقيقة الجيغ ، عغ العبادات ، عغ السعامبلت .

 العاقل مغ جسع بيغ مرالحو في الجنيا و مرالحو في اآلخخة :

البج مغ أف تعخؼ هللا عد كجل مغ خبلؿ خمقو ، كمغ خبلؿ كبلمو ، كمغ خبلؿ أفعالو ، ىحا العمع بو كالبّج مغ 
مغ خبلؿ أمخه كنييو ، كالبّج مغ أف تتعمع عمسًا كػنيًا يخقى بظ إلى خجمة نفدظ كأمتظ ، فاجيج  أف تعخؼ مشيجو

أييا األب أف تعمسو عمسًا متعمقًا بالحات اإلليية ، كعمسًا متعمقًا باألمخ كالشيي ، كعمسًا متعمقًا بذؤكف الجنيا ، حتى 
 خخة ، ألف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مغ أدعيتو : يجسع اإلنداف بيغ مرالحو في الجنيا كبيغ مرالحو في اآل
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)) الميع أصمح لشا ديششا الحي ىػ عرسة أمخنا ، وأصمح لشا دنيانا التي فييا معاششا ، وأصمح لشا آخختشا التي 
 إليشا مخدنا ، واجعل الحياة زادًا لشا مغ كل خيخ ، واجعل السػت راحة لشا مغ كل شخ ((

الزلشا في تخبية األكالد في اإلسبلـ ، كالزلشا في التخبية العقمية ، ألف اإلنداف عقل يجرؾ ،  أييا األخػة الكخاـ ،
كقمب يحب ، كغحاء العقل العمع ، كغحاء القمب الحب .

والحسج  رب العالسيغ 
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( : شمب العمع فخض عمى كل مدمع4-4الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
إلى جشات القخبات. كالػىع إلى أنػار السعخفة كالعمع، كمغ كحػؿ الذيػات

العمع الذخعي فخيزة عمى كل مدمع:

أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس الخابع عذخ مغ دركس تخبية األكالد في اإلسبلـ كالزلشا في التخبية العقمية، كالبّج مغ 
 مقجمة مغ مػضػع مغ أدؽ السػضػعات في التخبية العقمية.

السدتػيات، ىحه السقجمة: لػ أف رجل ديغ، في أعمى 
أعصيتو تخصيط قمب ال يفيع مشو شيئًا، نقػؿ ىحا 
الخجل رجل الجيغ، الستبحخ، الستعسق، ُأّمي في قخاءة 
ىحا التخصيط، أليذ كحلظ ؟ ميسا كاف متبحخًا، ميسا 
، ىػ في ىحا السػضػع ُأّمي انطخ إلى  ًً كاف متفػقَا
تخصيط قمب، تخػ خصػط بدكايا حادة، لكغ الصبيب 

عميو يكتذف أشياء كثيخة، في خػارج حيشسا يصمع 
انقباض، في تدخع اشتجادؼ، أكثخ أمخاض القمب 

تطيخ في التخصيط، لكغ رجل الجيغ ميسا كاف متفػقًا في ىحا السػضػع ُأّمي، ىحا تسييج.

كأؼ إنداف آخخ يحسل أعمى شيادة، الصب بػرد، بأمخيكا بػرد، في بخيصانيا ) إؼ آر إس (، بفخندا ) أؾ رؼ 
 (، عشجنا بػرد عخبي كالحسج .جي 
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فأعمى شبيب قج يكػف في الجيغ ُأميًا، فأنت إذا قمت عمع، العمع مصمق، فصمب العمع فخيزة عمى كل مدمع، العمع 
الذخعي فخيزة، شبيب، ميشجس، شيار، معظ اختراص نادر، معظ دكتػراه بالفيدياء الشػكية، أنت في الجيغ إف 

 ي الجيغ. لع تصمب العمع فأنت أمي ف

الجيغ فخض عيغ عمى كل مدمع لتعمقو بدبلمتو وسعادتو ومدتقبمو األخخوي:

لحلظ: إذا قمشا التخبية العقمية، العقل جياز، مزسػنو قج يكػف معمػمات بعيجة عغ الجيغ، مغ ىشا قيل: ما كل 
باختراص نادر، كىحه ذكي بعاقل، إنداف يتستع بجرجة عالية ججًا مغ الحكاء كيأتي بأعمى شيادة في العالع 

الذيادة تجر عميو دخبًل فمكيًا، كمعشى ذلظ ىػ في الجيغ ُأّمي، كليذ بعاقل، ألنو ما عخؼ هللا، كال عخؼ سّخ 
 كجػده، كال عخؼ غاية كجػده.

أنا أريج مغ ىحه السقجمة أال يذعخ السثقف أنا شبيب، أنا ميشجس، أنا معي معمػماتية، دكتػراه في السعمػماتية، أنا 
اختراصي نادر، ىحه عمـػ أرضية، ىي حخؼ راقية، أما الجيغ فخض عيغ عمى كل مدمع، ألف الجيغ متعمق 

 بدبلمتظ كسعادتظ، كمدتقبمظ األخخكؼ.
مخة رجل يحتل مشربًا رفيعًا ججًا في دكلة عخبية، فحىب إلى الحج، في شخيق العػدة يقػؿ لراحبو إلى جػاره 

الحج عمى خسذ دكرات عمى مجار الدشة، وهللا أريح، ال يعخؼ ما ىػ الحج، لػ بالصائخة، قاؿ لو: وهللا لػ كاف 
 كاف عمى مجار الدشة أفزل كأريح ما كاف في ازدحاـ.

فتجج أحيانًا إنداف يحسل شيادات عالية، ىحه السقجمة ممخريا أنو لػ حخصت عمى أف يكػف ابشظ في أفزل 
خبي، كسبيػتخ، معمػماتية، تخجسة، مشاشط، لكغ ما فيو ديغ مجرسة، يقػؿ لظ: ثبلث لغات، فخندي، إنكميدؼ، ع

إشبلقًا، ما كل ذكي بعاقل، العقل شسػلي، كالحكاء جدئي، أؼ إنداف أكتي فكخًا متألقًا، قجرات عامة، قج يشاؿ أعمى 
 شيادة كيبقى في الجيغ ُأّميًا، يختكب السبيقات، يختكب السعاصي كاآلثاـ. 

كب السعاصي و اآلثاـ و ىػ ال يجري:البعيج عغ هللا عد وجل يخت

فمحلظ األب الحؼ يترػر إذا عّمع ابشو، كأخح دكتػراه، كتعب عميو، ككضع لو مجرسيغ خاصيغ، كضعو بأفزل 
مجرسة، أتقغ عجة لغات، أخح اختراصًا نادرًا، إدارة أعساؿ، معمػماتية، حاسػب، يطغ األب أنو قّجـ كاجبو، لع 

 ًا متعمق بآخختو.تقجـ لو شيئًا، قجـ لو شيئ
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أنا أقػؿ البّج مغ أف تتعمع، ىحا العمع اآلف مغ أجل 
 أف تكػف بعسل فيو بعس الخاحة، كفيو دخل معقػؿ.
أحيانًا سسعت عغ شبيب في بمج عخبي مجاكر، 
أجخػ عسمية زرع كمية، أخح مميػني ليخة، في ساعتيغ 
الداعة بسميػف، يأتي إنداف غيخ متعمع، يعسل ثساني 

ثبلثسئة ليخة، أربعسئة، خسدسئة، ثساني ساعات ب
ساعات بخسدسئة ليخة، كساعة بسميػف، فإنداف يأخح 
دكتػراه بالصب، باليشجسة، بالسعمػماتية، ىحه شيادات 

تجر عميو دخبًل كبيخًا، ىحه حخفة مغ الحخؼ، فبلف تاجخ، ميشجس، محامي، شبيب، حخؼ راقية، راقية أؼ فييا 
 ، ىحه معشى راقية.جيج معقػؿ، كفييا دخل كبيخ

 لكغ عشجما يكػف اإلنداف بعيجًا عغ هللا عد كجل قج يختكب السعاصي كاآلثاـ كىػ ال يجرؼ. 

أنػاع الحكاء عشج اإلنداف:

أنا مغ ىحه السقجمة أريج أنت حيشسا تعتشي بجراسة ابشظ، ىحا يدسػنو الحكاء التحريمي، ىشاؾ ذكاء فصخؼ، ك 
ىشاؾ إنداف عبلقاتو االجتساعية في أعمى درجة مغ الشجاح، نقػؿ يتستع بحكاء ذكاء تحريمي، ك ذكاء عاشفي، 

عاشفي، يحتـخ الشاس، يخضييع، ال يدتفدىع، يحتػييع، يتكيف معيع، يتبلءـ معيع، يمتفػف حػلو، ىحا يتستع 
لحؼ يتستع بحكاء عاشفي كىشاؾ إنداف عشجه ذكاء مجخد، يرمح لمخياضيات، عمـػ بحتة، رياضيات، فمظ مثبًل، ا

بحكاء مجخد يرمح لفخكع فييا عمـػ بحتة، كىشاؾ إنداف عشجه ذكاء عسمي، يبجع بتفكيظ آلة، بتعجيل آلة، ىحا 
الحكاء العسمي، كالحكاء الشطخؼ، كالحكاء العاشفي، كىشاؾ ذكاء تحريمي، إنداف درس، الجراسة ضخكرية بدبب.

األرض في الفيدياء، جاء بالشطخية الشدبية التي قمبت مفاىيع  سسعت تعميقًا أعجبشي أنو: يعج أيشذتايغ أعمى عمساء
الفيدياء، اآلف يخػ بعس العمساء أف دماغ أنيذتايغ يحتاج إلى دراسة، يعشي يتستع بحكاء يفػؽ حّج الخياؿ، لػ 
أنيذتايغ كلج مغ أب بالبادية، ما في مجارس، في جسل، في خيسة، كفي صحخاء، ماذا يكػف أيشذتايغ ؟ يكػف 
بجكيًا، ذكيًا قميبًل أعصاه أبػه الغشع ليخعاىا مثبًل، يعخؼ كع غشسة بالزبط، يعخؼ كل غشسة كضعيا الرحي 

 تسامًا، لكغ يبقى راعي غشع فقط، أما أنيذتايغ الحؼ أعصاه التفػؽ دراساتو أيزًا. 
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الجيغ شيء عطيع ومغ كاف لو مطيخ ديشي غيخ صحيح فيػ ال يسثل الجيغ:

أقػؿ لكع: إف لع تزع ابشظ في أنا مزصخ أف 
السجرسة ليشاؿ شيادة عميا سأقػؿ كمسة قاسية: أنت 
، ألنو عصمت عميو كل مشجدات  في حقو مجـخ
العرخ، لكغ ىحا مغ أجل كدب رزقو فقط، أما 
آخختو البّج مغ أف يكػف جدء مغ تخبيتظ أف تخبيو 
إيسانًا، أف تعصيو حقائق دقيقة عغ الكػف، عغ 

بي العجناف، عغ سيخة الرحابة الكخاـ، القخآف، عغ الش
عغ العمساء الكبار، أف تجعمو يشتسي ألمتو، أف تجعمو 

 يعتد بجيشو، أف تجعمو يفخؽ بيغ اإلسبلـ كالسدمسيغ.
عشجنا مذكمة ىحه السذكمة مؤلسة ججًا، تجج معطع السثقفيغ ما عشجه إمكاف أف يفخؽ بيغ إسبلـ عطيع، مشيج 

، كبيغ مدمع مقرخ، يخػ اإلسبلـ مغ خبلؿ السدمسيغ، فيدىج في اإلسبلـ، ىحا خصأ حكيع، مغ عشج رب العالسيغ
كبيخ، ميسة األب أف يكػف كراء ابشو، ىحا السػقف مغ ىحا اإلنداف الحؼ لو مطيخ ديشي غيخ صحيح، ال يسثل 

 الجيغ، الجيغ مشيج آخخ.
تساسظ، بسزسػف ساذج، ىشاؾ لحلظ بعس العمساء قاؿ: مغ دعا إلى هللا بسزسػف سصحي، مزسػف غيخ م

دعػة أكثخىا مشامات، كمقامات، كشصحات، كقرز الجيغ مشيج عطيع، قاؿ مغ دعا إلى هللا بسزسػف سصحي 
غيخ متساسظ، ليذ فيو عسق كبأسمػب غيخ عمسي، كغيخ تخبػؼ، ىحا السجعػ بيحا السزسػف، كبيحا األسمػب ال 

 شيء عطيع.  يعج مبمغًا عشج هللا، كفي أعساؽ اإلنداف الجيغ

العاقل مغ يػضح البشو التشاسب بيغ عطسة هللا عد وجل وعطسة مشيجو:

عفػًا، ىحا الجيغ مغ عشج مغ ؟ مغ عشج خالق الدساكات كاألرض، يجب أف يكػف ىشاؾ تشاسب بيغ عطسة هللا 
أيت عد كجل، كعطسة مشيجو، التشاسب يجب أف تػضحو البشظ بيغ عطسة الخالق، كبيغ عطسة ديشو، فمػ ر 

 مػقفًا في غيبية، مػقف في شصحة، مػقف في كخامة غيخ مشصقية، غيخ كاقعية.
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مثبًل: لسا أنت تقخأ كتابًا قجيسًا أف فبلف الفبلني، أبػ حشيفة الشعساف رحسو هللا تعالى صمى الفجخ بػضػء العذاء 
نو إنداف عطيع، لكغ الشبي أربعيغ عامًا، ىحه قرة، أنت بحىشظ تثشي عمى أبي حشيفة تقجمو لسغ ُتعمسو عمى أ

 كاف يشاـ، قاؿ:
َوَأَتَدوَُّج الشَِّداَء، َفَسْغ َرِغَب  ))......َأَما َوَّللاَِّ ِإنِّي أَلَْخَذاُكْع ّلِلَِّ، َوَأْتَقاُكْع َلُو، َلِكشِّي َأُصػـُ َوُأْفِصُخ، َوُأَصمِّي َوَأْرُقُج،

َعْغ ُسشَِّتي َفَمْيَذ ِمشِّي ((
 بغ مالظ [] البخارؼ عغ أنذ 

ىحه قرة أنو أربعيغ سشة صمى الفجخ بػضػء العذاء غيخ معقػلة، صار الجيغ شيء غيخ كاقعي، خيالي، مغ 
يدتصيع أال يشاـ يػميغ كراء بعزيع ؟ مغ يدتصيع ؟ جخبػا، الشـػ أساسي.

﴿ َوَجَعْمَشا المَّْيَل ِلَباسًا ﴾
) سػرة الشبأ ( 

عادؼ، يأكل، كيذخب، كيشاـ، يحتاج إلى زكجة، إلى أكالد، إلى بيت، ال تجعل السؤمغ سػبخ ماف، ال إنداف 
يعسل بالتجارة، بالرشاعة، مجرس، ميشجس، شبيب، اجعل اإلسبلـ كاقعي، تفػؽ كأنت كاقعي، األنبياء عاشػا في 

أبخاج عاجية أخبلقية، لكغ عاشػا مع الشاس.

كاف عميو الربلة كالدبلـ يرغي لسحجثو، صغيخًا كاف أك كبيخًا، كاف يزحظ مسا يزحظ مشو أصحابو، عاير 
الحياة، عاير الطخكؼ، عاير السعصيات، عاير الزغػط، عاير السغخيات، عاير الرػارؼ، عاير العقبات. 

بشبيو:عمى كل إنداف أف يزيف الختراص ابشو الجنيػي معخفة با عد وجل و معخفة 

أتسشى أف تخبي ابشظ ليكػف كاقعيًا، يجرس، يأخح شيادة عميا، لكغ كفق مشيج هللا، يتعمع ديشو، يتعمع قخآنو، يتعمع 
سشة نبيو، يشتسي ألمتو، ال تكتفي أييا األب كأنت تخبي ابشظ تخبية عقبلنية أف تعتقج أنو ماداـ معو شيادة عميا، 

و حخفة راقية، عمستو اختراصًا يجر عميو دخبًل كبيخًا، لكغ ما عمستو الخػؼ انتيى، أنا عمستو، ال، ما عمستُو عمست
مغ هللا، ما عمستو أف ىشاؾ آخخة، ما عمستو أف ىشاؾ إلو عطيع، ما عمستو أف ىشاؾ مشيج قػيع، ما عمستو أف 

 ىشاؾ نبي كخيع، ىػ قجكتشا.
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ظ في جامعة راقية باختراص نادر، شبيب مغ فمحلظ الحؼ أتسشاه أنظ إذا أردت أف تتػىع أنظ حيشسا تعمع ابش
الشاحية العمسية أديت كاجبظ، لع يشتِو شيء، البج مغ أف تزيف إلى اختراصو الجنيػؼ معخفة با عد كجل، 

 معخفة بشبيو، معخفة بآؿ بيت نبيو، كمعخفة برحابتو الكخاـ، ىؤالء أعبلـ.

يقتجي بو:عمى كل أب أف يدتغل شاقة ابشو و يػجيو إلى مثل أعمى 

اآلف الذباب في سغ السخاىقة، الذاب يتعمق بسثل أعمى، يكػف السثل األعمى العب كخة، أك مسثل، اآلف أك يكػف 
صحابي كبيخ، فالصاقة ىحه، كالتػجو إلى مثل أعمى يجب أف تدتغل ىحا التػجو إلى أف تجعل أمامو مثل عميا.

جامع الشابمدي، ثبلث مخات، صػر مغ حياة الرحابة، رجل  وهللا بالسشاسبة: يسكغ درست كتابًا مخات ثبلث، في
تػفي رحسو هللا أكتي قمسًا رائعًا ججًا، أسمػب أدبي رائع، ك تجقيق بالتفاصيل، كال يػجج أشياء ال يقبميا العقل، 
فابشظ عشجما يقخأ عغ الرحابة صحابة شباب، صحابة كبار في الدغ، صحابة صغار، أشفاليع، نداؤىع، يختار 

رحابة قجكة لو، يعشي مدافة كبيخة ججًا بيغ أف يكػف قجكة الذاب مسثبًل، أك العب كخة، كقج يكػف مشحخفًا ال
أخبلقيًا، في العبيغ كخة معيع انحخاؼ أخبلقي، كضبصػا بحاالت، كعػقبػا كحػكسػا، كبيشسا أف يكػف السثل 

 األعمى البشظ صحابي جميل، شاب نذأ في شاعة هللا.

عغ تخبية أبشائيع العقمية و الجيشية: مدؤولية اآلباء

إذًا أريج بيحه السقجمة أف أؤكج لكع: ال تعفى أبجًا مغ مدؤكلية التخبية العقمية إذا اكتفيت بتحريل شيادة عميا تجر 
 عميو دخبًل كبيخًا، البّج مغ أف تعمسو أمػر ديشو، لحلظ: 

وتبلوة القخآف(( )) أدبػا أوالدكع عمى ثبلث خراؿ: حب نبيكع، وحب آؿ بيتو،
 ]ركاه الصبخاني عغ عمي[

أييا األخػة، مخة ثانية: نحغ عشجنا بالسرصمحات الذخعية، فخض عيغ كفخض كفاية، فخض الكفاية إذا قاـ بو 
البعس سقط عغ الكل، مغ فخكض الكفاية أف يكػف في األمة عمساء كبار، عمساء متعسقػف، عمساء متفخغػف، 

يدتصيعػف أف يخدكا عمى كل شبية تصخح في الداحة العامة، يدتصيعػف أف يقجمػا األدلة عمساء متبحخكف، عمساء 
الشاصعة القػية عمى كجػد هللا، ككحجانيتو، ككسالو، كعمى أحقية ىحا الػحي، كعمى أحقية ىحا القخآف، كعمى 

كفاية، إذا قاـ بو  عرسة الشبي العجناف، ىؤالء العمساء الستبحخكف، الستفخغػف ، الستعسقػف، كجػدىع فخض
البعس، سقط عغ الكل.
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 مدؤكلية اآلباء تخبية أبشائيع تخبية عقمية كديشية
لكغ شمب العمع فخض عيغ عمى كل مدمع، كجػد عالع متبحخ فخض كفاية، أما شمب العمع فخض عيغ عمى كل 
مدمع، مغ أؼ اختراص، معو اختراص أدبي، عمسي، شب، ىشجسة، البج مغ أف يعخؼ ديشو فصمب العمع 

كاجب عمى كل مدمع. 

العقيجة أخصخ ما في الجيغ اإلسبلمي:

؟ شبعًا في مبلييغ، مبلييغ السؤلفات اإلسبلمية، لكغ لػ أردت أف أجسعيا في مخصط، اآلف ىحا الجيغ مسا يتألف 
ىحا الجيغ يبجأ بالعقيجة، كالعقيجة أخصخ ما في الجيغ، إف صحت العقيجة صّح العسل، كإف لع ترح لع يرح 

 العسل.
ياز الصائخة يشعكذ في كيف أف الصيار إذا أخصأ في تحجيج اليجؼ بسيمي في جياز الصائخة، ىحا السيمي في ج

 األرض كيمػ متخ، السيمي بتحجيج اليجؼ بجياز الخادار الحؼ في الصائخة يشقمب عمى األرض كاحج كيمػ متخ.
ككحلظ اإلنداف بالعقيجة، إذا في خصأ بالعقيجة يكػف في خصأ بالدمػؾ مئة ضعف تقخيبًا، يعشي يكفي أف تتػىع 

ألمتو يـػ القيامة، فبل يػجج أؼ داٍع الستقامة اإلنداف، ىحه الفكخة  مفيـػ الذفاعة بذكل ساذج، أف الشبي يذفع
الداذجة الغيخ الرحيحة تجعػه إلى عجـ االستقامة، لحلظ: أؼ إنداف يغر في البيع كالذخاء يتمق بيحا الحجيث، 

 يقػؿ لظ: 
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 )) شفاعتي ألىل الكبائخ ِمّغ أمَّتي ((
 [] أخخجو أبػ داكد كالتخمحؼ عغ أنذ بغ مالظ 

إذًا أعسل كع كبيخة، ىحا خصأ كبيخ، أنا أقػؿ لكع كمسة: لػ كاف مسكشًا أف تعتقج شيئًا دكف أف يشعكذ ىحا االعتقاد 
 سمػكًا اعتقج ما شئت، لكغ ألنشي متأكج مئة بالسئة ما مغ شيء تعتقجه إال كيشعكذ سمػكًا عمى صاحبو.

بل االمتحاف بيػميغ يصخؽ بابو، يقجـ لو ىجية ثسيشة، مثبًل: في عالع الصبلب، لػ شالب تػىع أف ىحا األستاذ ق
كالجه غشي، ىحا السعمع يعصيو األسئمة، ىحه الفكخة ىل تجعمو يجرس أثشاء العاـ الجراسي ؟ فكخة خصيخة ججًا، ىي 
فكخة، سسع مغ شالب أف ىحا األستاذ بيجية ثسيشة يعصيو الدؤاؿ، ال داعي لئغ يجرس، كل يـػ في كضائف، كفي 

عة، كفي مخاجعة، كفي قخاءة، أمزى العاـ الجراسي كمو بالمعب مع أصجقائو، في حزػر بعس األفبلـ، في مصال
الصخقات يتدكع، يتابع الفتيات، ارتاح، ألنو ال يػجج عشجه دراسة، األستاذ يعصي الدؤاؿ، قبل االمتحاف بيػميغ 

يغ عمى خجيو أندتو كالجيو، فيحه الفتخة كانت شخؽ باب السعمع، كقجـ لو اليجية، كشمب مشو األسئمة، فتمقى صفعت
 سبب ىبلكو. 

 العقيجة ال تقبل عشج هللا تقميجًا بل تحقيقًا:

أقدع لكع با ىشاؾ آالؼ األفكار تصخح في الحقل الجيشي ليذ ليا أصل، كتدبب شمبًل، ما في داعي يدتقيع، 
 يعشي: 

وبيشيا إال ذراع فيدبق عميو الكتاب، فيعسل بعسل أىل  )) إف أحجكع ليعسل بعسل أىل الشار، حتى ما يكػف بيشو
 الجشة فيجخميا ((

 ]متفق عميو عغ عبج هللا بغ مدعػد[

 جيج أقزي حياتي كميا بالسعرية، يأتي حجيث:

 )) لػ لع تكػنػا تحنبػف لخذيت عميكع ما ىػ أكبخ مشو ((
 ] أخخجو البدار عغ أنذ بغ مالظ [

 ولجاء بقـػ يحنبػف فيدتغفخوف هللا فيغفخ ليع (( )) لػ لع تحنبػا لحىب هللا بكع
 ] أخخجو البدار عغ أبي سعيج الخجرؼ [.
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جيج لحق حالظ بكع ذنب، ىشاؾ نرػص إذا فيستيا خصأ تشذل حخكتظ، يكفي أف تعتقج أف هللا أجبخ عباده عمى 
 أعساليع.

ألقاه في اليع مكتػفًا وقاؿ لو إياؾ إياؾ أف تبتل بالساء
* * * 

ت، أؼ فكخة مشعكذ سمػكي، لػ لع يكغ ىشاؾ مشعكذ سمػكي لؤلفكار يقػؿ لظ اعتقج ما شئت، لكغ ال انتيي
يسكغ أف تتػىع شيئًا إال كأف يشعكذ عمى سمػكظ سمػكًا مشحخفًا مغ ىشا كاف أخصخ شيء في الجيغ العقيجة، إف 

ىػ العقيجة، إف صحت صح صحت العقيجة صح العسل، إذا في مثمث مقدع إلى أربعة أقداـ القدع العمػؼ 
العسل، لحلظ اآلية الكخيسة:

﴿ َفاْعَمْع َأنَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ َّللاَُّ ﴾
 ( 19) سػرة دمحم اآلية: 

 ﴿ َفاْعَمْع ػ ما قاؿ فقل قاؿ ػ َفاْعَمْع َأنَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ َّللاَُّ ﴾
أكج العمساء أف العقيجة ال تقبل عشج هللا إال تحقيقًا، ال تقميجًا، ال تقبل العقيجة تقميجًا كلػ أنيا صحيحة، لػ أف هللا 
قبل اعتقادًا تقميجًا لكانت كل الفخؽ الزالة ناجية عشج هللا، كأنيع سسعػا مسغ يعمسيع كبلمًا فخددكه تقميجًا، العقيجة ال 

 تقبل عشج هللا إال تحقيقاً 

﴿ َفاْعَمْع َأنَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ َّللاَُّ ﴾

الربلة عساد الجيغ مغ أقاميا فقج أقاـ الجيغ ومغ ىجميا فقج ىجـ الجيغ: 

عشجؼ مثمث أكؿ قدع العقيجة، القدع الثاني العبادات، 
أركاف اإلسبلـ، الربلة، يعشي مسكغ ىحا اإللو 
العطيع الحؼ خمق الدساكات كاألرض يصمب مشظ أف 
تغدل أعزاءؾ، كتقف، كتقخأ الفاتحة، كشيء مغ 
القخآف، كتخكع، كتدجج، كأنت تعسل حداب الرشجكؽ 

أيغ ذىبػا ؟  الحؼ يخرظ ؟ ىشاؾ فخؽ ثسانية آالؼ
كال الزاليغ، تجج شخرًا صبلتو كميا خػاشخ متعمقة 
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 بجنياه، بسذاكمو، بامتحانو، بتجارتو، بسدتػدعاتو، كىػ بالربلة.
قاؿ لو: أنت صميت السغخب ركعتيغ، قاؿ لو: أبجًا ثبلثة، متأكج، قاؿ لو: ما الجليل ؟ أنا عشجؼ ثبلثة صشاديق، 

، ثبلثة صمى.فييع مذاكل حممت في كل ركعة صشجكؽ 
 مسكغ اإللو العطيع يصمب مشظ الربلة ىحه الذكمية ؟ تتشاسب مع عطستو ؟.

مجيخ مؤسدة يقػؿ لظ اذىب إلى حسز كقف بالداحة ربع ساعة كارجع إلى الذاـ فقط، ما ىحا األمخ ؟! تقبميا 
 أنت مغ مجيخ عاـ ؟.

أف تعخؼ أف الربلة اتراؿ. قبمت مغ هللا عد كجل تكػف الربلة ىكحا بيحا الذكل الداذج ؟ يجب
بَلَة َتْشَيى َعِغ اْلَفْحَذاِء َواْلُسْشَكِخ َوَلِحْكُخ َّللاَِّ َأْكَبُخ ﴾ ﴿ ِإفَّ الرَّ

 ( 45) سػرة العشكبػت اآلية: 

أنت في الربلة تحكخه، وهللا عد كجل إذا أقبمت عميو يحكخؾ، يا هللا ! ذكخ هللا لظ أكبخ مغ ذكخؾ لو، إنظ إف 
كاجب العبػدية، لكغ إذا ذكخؾ هللا مشحظ الحكسة، مشحظ األمغ، مشحظ الخضا، مشحظ التػفيق، ذكختو أديت 

مشحظ سجاد الخأؼ، مشحظ صػاب القػؿ، أكدع في قمب الشاس محبتظ، ثسار محىمة مغ الربلة، فمحلظ: 

 )) الربلة عساد الجيغ فسغ أقاميا فقج أقاـ الجيغ ومغ ىجميا فقج ىجـ الجيغ ((
 الصبخاني عغ معاذ [] ركاه 

الربلة عساد الجيغ مغ أقاميا فقج أقاـ الجيغ ومغ ىجميا فقج ىجـ الجيغ:

 أكؿ شيء العقيجة، هللا مػجػد، كاحج، كامل، بعس األمثمة:
بأكربا فكخة شائعة ججًا كمخيحة، بالسشاسبة: ما كل شيء صحيح مخيح قج يكػف الغمط ىػ السخيح، فكل شخز 

بأكربا أف عشجه جيشات شاذة، أنو ىػ إنداف سػؼ، يدتحق أف يكػف لو مكانة اجتساعية، فاآلف معو شحكذ متػىع 
ببعس الببلد مدسػح الدكاج السثمي، لحلظ يكػف بسشرب رفيع، كزيخ مثبًل، سفيخ معو شخيظ، ما معو زكجة، 

اصة تجعػ صاحبيا السشصمق الغيخ صحيح أف جيشاتو خاصة، لكغ إيسانًا أنت تقبل إلو عطيع يخمق جيشات خ
 لمذحكذ ثع يحاسبو في جيشع ؟ أنت تتػازف بيحه الفكخة ؟ الفكخة ما ليا أصل.

لسا كميشتػف بآخخ أيامو في رئاستو أعمغ )أنا أسسييا قشبمة عمسية(، أعمغ الخارشة الجيشية، أىع شيء في ىحه 
 الخارشة ال عبلقة بيغ الدمػؾ كالجيشات إشبلقًا، ىحا شيء محىل.
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 اإلنداف يعتقج أشياء مخيحة لكغ غيخ صحيحة، كسثل أكضح: أحياناً 
إذا شخز رغب أف يذتخؼ سيارة ك لع يذتِخ، كلو صجيق رغب أف يذتخؼ كاشتخػ، بعج فتخة سسع االثشاف إشاعة: 

، الحؼ اشتخػ يكحب اإلشاعة مغ دكف تحقيق، ألنو إذا كحبيا يختاح، كالحؼ لع 50ىشاؾ تخفيس لمخسـػ بالػ%
 يا مغ دكف تحقيق.يذتِخ يرجق

فأنت بحاالت كثيخة ترجؽ شيئًا غيخ صحيح، لكغ يخيحظ، كتكحب شيئًا صحيحًا لكغ يدعجظ، فاإلنداف يسيل 
 لحجيث أنو: 

)) شفاعتي ألىل الكبائخ ِمّغ أمَّتي ((
 ] التخمحؼ ك أبػ داكد عغ أنذ بغ مالظ[

تد أمػاليع، كالشبي يذفع لظ، الخصأ بالعقيجة، ىحا مخيح الحجيث، كافعل ما تذاء، كغر الشاس، كاكحب عمييع، اب
انقمبت سمػكًا مشحخفًا، أك أنو:

)) لػ لع تحنبػا لحىب هللا بكع ولجاء بقـػ يحنبػف ((
 ] َرَكاهُ ُمدِمٌع عغ أبي أيػب خالج بغ يديج[

اًل حخامًا، معشاىا الحنب شيء مغ خرائز اإلنداف، اختبلط، مرافحة، يسؤل عيشيو مغ محاسغ السخأة، يأكل ما
يكحب، يغر، ألنو ىكحا سسع.

كالػفاء بالػعج، كإنجاز العيج، كالخحسة، كاإلنراؼ، ماذا قاؿ سيجنا جعفخ لمشجاشي ؟ قاؿ لو أييا السمظ:

)) كشا قػمًا أىل جاىمية، نعبج األصشاـ، ونأكل السيتة، ونأتي الفػاحر ونقصع األرحاـ، ونديء الجػار، ويأكل 
فكشا عمى ذلظ، حتى بعث هللا إليشا رسػاًل مشا نعخؼ ندبو، وصجقو، وأمانتو، وعفافو، القػي مشا الزعيف، 

فجعانا إلى هللا لتػحيجه، ولشعبجه، ونخمع ما كشا نعبج نحغ وآباؤنا مغ دونو مغ الحجارة واألوثاف، وأمخنا برجؽ 
 (( الحجيث، وأداء األمانة، وصمة الخحع، وحدغ الجػار، والكف عغ السحاـر والجماء

 ]أخخجو اإلماـ أحسج عغ أـ سمسة أـ السؤمشيغ [

ىحا اإلسبلـ مشيج أخبلقي.
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العقيجة العبادة السعاممة و األدب أربعة أشياء مغ شبقيا كاف راقيًا في حياتو: 

عشجنا العبادات، كالسعامبلت، كالحقيقة التي ألح عمييا كثيخًا: ما لع ترح العبادات التعاممية مغ صجؽ، كأمانة، 
 كإنراؼ، كعفة، ال تقبل كال ترح العبادات الذعائخية، صار في عقيجة، عبادات، معامبلت.

آخخ شيء اآلداب، آداب الزيافة، آداب الدفخ، آداب الدكج، آداب الدكجة، آداب االبغ، آداب األب، بحث 
 ، مشرفًا، يحب الخيخ.اآلداب بحث رائع ججًا، تجج السدمع كامبًل، لصيفًا، صادقًا، أميشًا، عفيفًا، متػاضعاً 

وهللا أييا األخػة، لمتقخيب أحيانًا، تسػت غشسة في شخؽ الدفخ أحيانًا، ك ال أحج يديميا مغ مكانيا، بعج فتخة تشذأ 
رائحة لخسديغ أك مئة متخ مغ ىحه الجيفة، اإلنداف يخخج مغ جمجه مشيا، كالعياذ با رائحة المحع الستفدخ، 

لحع، كأحيانًا تكػف جائعًا ججًا كتأكل لحسًا شازجًا مذػيًا تقػؿ أكمت أكمة ال أنديا  رائحة الجيف ال تقابل، ىحا
 مجػ الحياة، ىحا لحع كذاؾ لحع.

اإلنداف الحؼ لع يعخؼ هللا عد كجل يربح مثل الجيفة، نتغ، كبلمو بحؼء، مدحو سيء، مدحو قاٍس، لئيع، 
 مة أخصاء، شيء ال يحتسل، يجعػ لمقخؼ.أناني، يحب ذاتو، شيػاني، كحاب، دجاؿ، مشافق، تجج كت

السؤمغ إف لع تعذقو فميذ مؤمشًا، مغ تػاضعو، مغ إنرافو، مشرف، مغ محبتو لمشاس، مغ استقامتو، مغ 
 صجقو، مغ أمانتو، إف لع تعذقو فميذ مؤمشًا.

 دانًا راقيًا ججًا. بالعقيجة الرحيحة، كالعبادات الرحيحة، كالسعامبلت الرحيحة، كاآلداب، ىحا اإلسبلـ َشّكل إن

مغ لع يخِب ابشو تخبية إيسانية صحيحة ليذ مقبػاًل عشج هللا عد وجل:

 نحغ نخيج في التخبية العقمية أال تتػىع إذا ابشظ صار شبيبًا انتيى، ما انتيى شيء.
لمػـر الخبيث، وهللا أييا األخػة، اإلنداف إذا ما عخؼ هللا، يفعل أشياء يشجػ ليا الجبيغ، ترجؽ يكػف ىشاؾ دكاء 

يعصى في السدتذفيات العامة مجانًا لمفقخاء، يقجـ لمفقيخ ماء مقصخ عمى أنو دكاء الدخشاف، كىحا الجكاء يؤخح إلى 
 عيادة خاصة كيباع بسئة ألف، ترػر إندانًا يفعل ىحا ؟ مسكغ، كمعو أعمى شيادة، مسكغ.

ف يجسع أمػااًل شائمة، وهللا ىشاؾ قرز يشجػ ليا اإلنداف إذا ما عخؼ هللا كحر، أناني، يخيج أف يعير كحجه، أ
الجبيغ تطيخ مغ مثقفيغ، فإذا أنت ما تخبيت تخبية إيسانية، عقيجتظ سميسة، عباداتظ صحيحة، معامبلتظ 

 مشزبصة، تصبق آداب اإلسبلـ، ال تقبل عشج هللا عد كجل. 
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مغ يحب ابشو يزيف إلى اختراصو الجامعي مخجعًا ديشيًا:

ي ىحا الجرس األخيخ مغ التخبية العقمية: إياؾ أف تطغ أف ابشظ إذا عمستو أخح شيادة عميا، شبيب، الحؼ أريج ف
إؼ خيصانيا، ما معظ شيادة ؟ وهللا )ميشجس، درس بب

آر إس (، ال يتكمع العخبية، بػرد، ما انتيى شيء 
قج يكػف شبيبًا كمعو بػرد كليذ مدتقيسًا شبعًا، تخيج 

كتؤدؼ كاجبظ تجاه ىحا الجيغ أف ترل  عد كجل، 
العطيع ؟ ىل تكتفي أف يحرل ابشظ عمسًا كػنيًا يعج 
اآلف ؟ أحج كسائل كدب الخزؽ الخاقية، أضف إلى 
اختراصو الجامعي أف يعخؼ هللا، يكػف لو مخجع 
ديشي، يكػف لو مدجج، يكػف لو درس عمع، ىحه 

، دركس السداجج دركس عمع، كعمع عسيق، كمتيغ، دركس العمع، ماذا يػجج في الجامعة ؟ ُمحاضخ، ككبلـ يمقى
 كلو أصػؿ، كمدجل الجرس كمسكغ أف تخاجعو.

لحلظ ما لع تمحق ابشظ بسدجج تثق بخصيبو، بسجرسو، مدجج نطيف، عقيجة سميسة، عبلقات كاضحة، نطيفة، ال 
 .تصسع أف يكػف ابشظ يكػف صاحب ديغ إذا ما لو مخجع 

سشة درست ك تعبت حتى أخحت الذيادة،  33عو دكتػراه بالصب، يقػؿ لظ أنا أنت ترجؽ إندانًا يشاـ يدتيقع م
يحتاج إيساف كجشة مغ دكف درس عمع، مغ أيغ يأتي العمع ؟ تجج خخافات الشاس محىمة، ما في عمع، ال يعخؼ 

الحبلؿ كالحخاـ إشبلقًا. 

ادة: كل إنداف عميو أف يعخؼ هللا و أف تدتقيع عمى أمخه و لػ حرل عمى أعمى شي

عمى كٍل نحغ بحاجة ماسة إلى أف نعصي االبغ العمع الجيشي الرحيح، إذا أنت عالع ديغ أييا األب بارؾ هللا بظ 
أنت عّمسو، لظ ثقة بسدجج، تعخؼ الجعػة كاضحة تسامًا مؤصمة، مجلمة باألدلة الرحيحة، ما في شصح، ما في 

يو مجرس مستاز ضعو فيو، يكػف لو أصجقاء مؤمشيغ، انحخاؼ، ما في اىتداز، تعخؼ مدججًا فيو خصيب مستاز، ف
 أما ييسظ شيادتو، ييسظ معو ليدانذ، معو دكتػراه، فقط، ال يتعمع.
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برخاحة الحيغ معيع ثقافة عالية يدتصيعػف أف يشحخفػا مميػف ضعف عغ أناس ال يحسمػف ىحه الذيادة، إذا أنت 
عذخ تحميبًل، كأنت بحاجة إلى كاحج، متفق مع مخبخ، أكؿ مثبًل زرت شبيبًا ال يعخؼ هللا أبجًا، كتب لظ اثشي 

كاحج تحممو، كالباقي اكتب أجػبة خمبية، الخبح بيششا أنا كأنت، ىل تدتصيع أف تكذفو أنت كسخيس ؟ ال تدتصيع، 
ألفًا  65ألفًا، ككتب بالفاتػرة أمخيكي ثسشو  35ال يدتصيع إنداف أف يكذف شبيب قمب يزع دسامًا صيشيًا ثسشو 

 بعجما العسمية انتيت، كالجساـ صار داخل القمب، كخيصو فيظ ىل تدتصيع أف تكذف الحقيقة أنت ؟.
أحيانًا الحؼ معو شيادة عميا يدتصيع أف يشحخؼ انحخافًا محىبًل، كال أحج يكذفو أبجًا ال يكفي أف يكػف معظ 

 عشج حجكد هللا.  دكتػراه، كأنت بحاجة أف تعخؼ هللا، أف تدتقيع عمى أمخه، أف تكػف كقافاً 

والحسج  رب العالسيغ 
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الفرل الثالث : التخبية الشفدية

 ضاىخة الخجل( : 5-1الجرس )

 ( : ضاىخة الخػؼ5-2الجرس )

 ( : الحكسة في تخبية األبشاء5-3الجرس )

 ( : ضاىخة الحدج5-4الجرس )

( : سبب األمخاض الشفدية عشج األشفاؿ5-5الجرس )
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( : ضاىخة الخجل5-1الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
كالػىع إلى أنػار السعخفة كالعمع، كمغ كحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

الخجل و الحياء:

ركس تخبية األكالد في اإلسبلـ.أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس الخامذ عذخ مغ د

كاليـػ نجخل في التخبية الشفدية، كىحه التخبية الشفدية 
كاسعة ججًا، كنكتفي في ىحا المقاء مغ التخبية الشفدية 
بطاىخة ىي ) الخجل (، الخجل نقيرة، كالحياء 
فزيمة، كفخؽ كبيخ بيغ الخجل كبيغ الحياء، الحياء 

قاسية، مغ تخبية مغ اإليساف، أما الخجل مغ تخبية 
كميا شتائع، ضخب، كإىانة، ىحه التخبية القاسية التي 
يدمكيا اآلباء مع أبشائيع، مغ نتائجيا الػبيمة أف ىحا 
الصفل ضعيف الذخرية، يخجل أف يتكمع، كقج 
يراب بحبدة في نصقو، التأتأة مغ خػفو، فاألب القاسي الحؼ يدارع في ضخب ابشو، كشتسو أماـ إخػتو أك 

ئو ىحا الصفل يتحصع، فمحلظ ال يدتصيع أف يقػؿ كمسة، أحيانًا يجبغ عغ أف يصالب بحقو، يجبغ عغ أف أصجقا
يجافع عغ نفدو.

فاألب الحؼ ال يعخؼ أصػؿ التخبية، كاألبػة كسا تعمسػف مدؤكلية، قج يدبب البشو متاعب كبيخة ججًا حيشسا يكبخ. 

ُمػا َوَآَثاَرُىْع ﴾﴿ ِإنَّا َنْحُغ ُنْحِيي اْلَسْػَتى  َوَنْكُتُب َما َقجَّ
(  12) سػرة يذ اآلية 
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استسخار أثخ التخبية القاسية في الصفل إلى سغ متأخخة ججًا:

أثخ التخبية القاسية في الصفل قج تدتسخ نتائجيا إلى 
سغ متأخخة ججًا، فزعف شخرية الصفل، خػفو مغ 
ػة، العقاب، أحيانًا يكحب، كالكحب مغ نتائج القد
أحيانًا يخكغ إلى أصجقائو كأصجقائو أكبخ خصخ عميو، 
ألف تأثيخ الرجيق عمى صجيقو يديج عغ تأثيخ األب، 
كاألـ، كاألخػة الكبار، كاألخػات الكبار، كالسعمع، 
كالذيخ، تأثيخ صجيق عمى صجيقو يديج عغ تأثيخ كل 

 ىؤالء مجتسعيغ.
يسة، دائسًا يذتع األب ابشو، أنت غبي، كقج يكػف ذكيًا فيا أييا األخػة، ساعة غزب، ضخب مبخح، إىانة، شت

 ججًا، لكغ كمسة غبي حصست معشػياتو.
التقيت بعالع كبيخ في بمج إسبلمي، يحسل أعمى شيادة، كلو إنتاج كتابي كدعػؼ كبيخ ججًا، أقدع لي با أف سّخ 

اؿ لو مخة كىػ صغيخ، قاؿ لو: أنت يا تفػقو، كىػ في قخية مغ قخػ حسز، سّخ تفػقو أف لو قخيبًا غيخ متعمع، ق
بشي سػؼ تكػف عالسًا كبيخًا، كمسة، كمسة مؤلت نفدية ىحا الرغيخ ثقة بشفدو.

حجثشي شبيب، لو ابغ، فسغ أجل أف يحثو عمى أف 
يكػف شبيبًا، قاؿ لو: الخصاط الفبلني مغ كبار 
خصاشي سػريا تقجمت بو الدغ، كأخاؼ أف يتػفاه هللا 

لظ لػحة الصبيب فبلف، كىػ في دكف أف يكتب 
الرف الدابع ذىب إلى الخصاط، ككتب لػحة 
الصبيب فبلف الفبلني، كضعيا في غخفة ابشو، فيحا 
الصفل الرغيخ يدتيقع فإذا اسسو الجكتػر فبلف، 
كاآلف مغ كبار أشباء دمذق، مختز بالعسػد 

الفقخؼ.
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الفزيمة كسط بيغ رذيمتيغ، في خجل، كفي كقاحة، كمسة تذجيع، كمسة ثقة تخفع معشػيات ابشظ، ال تشدػا أف 
 فالجخأة، كقػة الذخرية بيغ الخجل كشقيرة، كبيغ الػقاحة كشقيرة.

سيجنا عسخ يسذي في الصخيق، رأػ غمسانًا يمعبػف، لو ىيبة كبيخة، لسا رأكه تفخقػا، إال كاحجًا مشيع، بقي كاقفًا 
مع مغ ىخب ؟ قاؿ لو: أييا األميخ ! لدت ضالسًا فأخذى ضمسظ، بأدب، لفت نطخه، قاؿ لو: يا فبلف ِلَع لع تيخب 

 كلدت محنبًا فأخذى عقابظ كالصخيق يدعشي كيدعظ، أرأيت إلى ىحه الجخأة، كىحا األدب. 

األبػة مدؤولية و قػة شخرية االبغ بدبب حدغ تخبية األب:

لحلظ: قػة شخرية االبغ بيغ الػقاحة كالتصاكؿ كعجـ 
ل كالتصامغ السخضي، ىحه بدبب األدب، كبيغ الخج
 حدغ تخبية األب.

وهللا أييا األخػة، لػ تأممتع األخصاء التي يختكبيا 
اآلباء بحق أكالدىع، ككيف سيحاسبػف عمييا في 
السدتقبل، األبػة مدؤكلية، قبل أف تتدكج، كقبل أف 
تشجب اشمب العمع ألف اإلنداف بشياف هللا، كممعػف 

خؼء لو كخامتو، لو مذاعخه، مغ ىجـ بشياف هللا، شفل ب
نسي لو مذاعخه، نسي لو كخامتو، أعصو حساسًا، أعصو حشانًا، أعصيو محبة، أعصو عصفًا، أخصأ، مسكغ يخصئ، 

 سامحو، دعو يرجؽ، إف ضخبتو لغ يرجؽ مخة ثانية، دعو يرجؽ.
صاء الرغار مغ آبائيع وهللا أنا لدت مبالغًا لكششي أؤمغ أف معطع أخصاء الصبلب مغ السعمسيغ، كأف معطع أخ

كأمياتيع، بيػت فييا قدػة، فييا ضخب، فييا شتائع، خرػمات بيغ األب كاألـ، ىحه الخرػمات تشعكذ عمى 
 الرغار.

فمحلظ: اإلنداف بشياف هللا، كممعػف مغ ىجـ بشياف هللا، ىحا ابشظ، ىحا سيكػف رجبًل، عمسو األدب، عمسو الحياء، 
 اكز حجه. عمسو أف يقف عشج حجه، أال يتج
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بشػد التخبية الشفدية: 

ػ أف يعالج األب ابشو عمى انفخاد: 1

أنا أكؿ مبلحطة: أتسشى عمى كل أب، كعمى كل أـ، أف يعالج األب ابشو عمى انفخاد، بيشو كبيشو، كميسا كاف 
يتألع مغ أبيو لػ قاسيًا إذا تست ىحه السعالجة بيغ األب كابشو عمى انفخاد كخامة الرغيخ محفػضة، كالرغيخ ال 

 قدا عميو ألنو أبػه، ألنو يتألع أشج األلع حيشسا يرغخه أماـ أصجقائو.

كشت مخة في أمخيكا، كحجثشي شبيب ىشاؾ، لو ابغ، 
ىحا االبغ في السجرسة دعا زنجيًا إلى البيت )صجيقو 
في السجرسة(، الحؼ حرل كذأف أؼ أسخة مدمسة 

، رأػ ىحا تحب أكالدىا فاألـ ىيأت شعامًا لرجيقو
الرجيق الدنجي، رأػ ابغ يحتـخ أمو كأباه احتخامًا 
بالغًا، كرأػ األـ تعتشي برجيق ابشيا، ىيأت لو 
شعامًا، في عشاية بالغة، ىحا الصفل الدنجي لسا رأػ 
ىحه األسخة الستساسكة كاف سبب إسبلمو، كانت 

مػاقف ىحه األسخة مغ ابشيا سبب إسبلمو وهللا شيء جسيل !.

نحغ في ببلدنا مغ فزل هللا ىشاؾ أسخ تعتشي بأكالدىا عشاية بالغة، كتعتشي بأصجقائيع، صجيق االبغ إذا عفػًا، 
 كاف مغ أسخة مخبى تخبية عالية محتـخ ججًا.

فيا أييا األخػة، أكؿ بشج في التخبية الشفدية يشبغي أف تعالج ابشظ فيسا بيشظ كبيشو مغ أجل أف تحفع لو كخامتو، أال 
 أصجقائو، أك أماـ إخػتو.تخجش بيغ 
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 ػ أف يكػف قجوة لو: 2

الشقصة الثانية: ما في شخيقة لمتأثيخ في الرغيخ كأف 
تكػف قجكة لو، يعشي لػ أف األب قاؿ البشو: قل لو: 
أنا لدت في البيت، ىحا الكحب العسمي يمغي ألف 
محاضخة في الرجؽ، عػد نفدظ أف تكػف صادقًا 

األب يكحب ! األب  ليظ ىكحا،أماـ ابغ يشطخ إ
! األب يخفع صػتو في البيت ! حتى رفع يجخغ

الرػت في البيت حتى يدسع مغ في الصخيق ىحا 
الرػت ىحا مسا يجخح العجالة، شبعًا أشياء كثيخة 

 تجخح العجالة، مشيا:

مشيا مغ مغ مذى في الصخيق حافيًا، مشيا تصفيف بتسخة، مشيا أكل لقسة مغ حخاـ، مشيا مغ تشده في الصخقات، 
كاف حجيثو عغ الشداء، مشيا مغ أكل في الصخيق، مشيا مغ قاد جخذكنًا، مشيا مغ أشمق لفخسو العشاف، كمشيا مغ 

 عبل صػتو في البيت.

البيت السؤمغ بيت ىادغ، صػت عاٍؿ ال يػجج، ىشاؾ كد، محبة، تدامح، معالجة األمػر بالكبلـ، ال بخبط 
 باب، بالذتائع، البيت اليادغ، األكالد يشذؤكف عمى اليجكء.األبػاب، ك بتكديخ األكاني، ك بالدُ 

 السمخز: إف كشت مع هللا ىجاؾ هللا إلى الصخيق السدتقيع. 

 اإلسبلـ مشطػمة قيع أخبلقية و بصػلة األب أف يخبي أوالده عمى ىحه القيع:

أنو إذا كاف صادقًا لغ تعاقبو، التخبية الشفدية تخبية عمى الفزائل، يشبغي أف تخبي ابشظ عمى الرجؽ، كأف تعمسو 
يشبغي أف تخبيو أف يكػف صجيقظ، يبػح لظ بكل شيء، كأنت إذا أخصأ يا بشي ىحا خصأ، ىحا الخصأ يدبب لظ 

 سسعة سيئة، ىحا الخصأ قج يشعكذ عمى مدتقبمظ انعكاسًا سمبيًا.
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ممخز التخبية الشفدية: أف تشذئ ابشظ عمى الفزائل، عمى الرجؽ، كاألمانة كالعفة، كاالستقامة، كاحتخاـ اآلخخ، 
كإنجاز الػعج، كالػفاء بالعيج، ىكحا اإلسبلـ. 

)) أييا السمظ كشا قػمًا أىل جاىمية، نعبج األصشاـ، ونأكل السيتة، ونأتي الفػاحر، ونقصع األرحاـ، ونديء 
حتى بعث هللا إليشا رسػاًل مشا نعخؼ ندبو، وصجقو، وأمانتو، وعفافو، فجعانا إلى هللا لتػحيجه، ولشعبجه، الجػار، 

ونخمع ما كشا نعبج نحغ وآباؤنا مغ دونو مغ الحجارة واألوثاف، وأمخنا برجؽ الحجيث، وأداء األمانة، وصمة 
الخحع، وحدغ الجػار، والكف عغ السحاـر والجماء ((

 ماـ أحسج عغ أـ سمسة أـ السؤمشيغ []أخخجو اإل

اإلسبلـ بشياف أخبلقي، اإلسبلـ مشطػمة قيع أخبلقية، 
فبصػلة األب أف يخبي أكالده عمى ىحه القيع، أف يشتبو 
لحجيثيع، ىل ىػ صادؽ أـ كاذب، أف يشتبو ألمانتيع، 

أف يشتبو لػعػدىع.

شبعًا مخة ثانية: التخبية الشفدية تعشي أف تخبي ابشظ 
الفزائل األخبلقية ألف اإليساف ىػ الخمق فسغ  عمى

زاد عميو في الخمق زاد عميظ في اإليساف، كألف الشبي 
عميو أتّع الربلة كالدبلـ قاؿ:

)) وإنسا بعثت معمسًا ((
 ]أخخجو الحارث عغ عبج هللا بغ عسخك بغ العاص [

)) إنسا بعثت ألتسع مكاـر األخبلؽ ((
 ماـ أحسج عغ أبي ىخيخة []أخخجو البدار في مدشجه كاإل

فمحلظ محػر التخبية الشفدية التي بجأناىا في ىحا الجرس أف تخبي ابشظ عمى مكاـر األخبلؽ، مغ ىحه الشقاط 
الشفدية الزعيفة في حياة االبغ ) الخجل (.



( : ظاهزج انخجم5-1انفصم انثانث : انذرس ) انثاب انثاَي :   Page 195 

 الحياء مغ اإليساف وأعمى حياء أف تدتحي مغ هللا:

فيحا المقاء مخرز لسػضػع الخجل، ككسا تعمسػف الخجل ضاىخة مخضية كيقابمو الحياء، كالحياء مغ اإليساف، 
الحياء أف تدتحي أف تقتخؼ معرية، أف تدتحي أف تتصاكؿ عمى مغ ىػ فػقظ، الحياء أف تدتحي أف تأخح ما 

 ليذ لظ، الحياء أف تدتحي مغ هللا. 
، قاؿ: َليذ َذِلَظ، ولكغَّ  )) اْستْحُيػا َمَغ َّللاَِّ َحقَّ  اْلَحياِء، ُقمشا: إنَّا َلشْدَتحيي مغ َّللاَّ يا رسػَؿ َّللاَّ والحسُج ّلِلَّ

 االْسِتحياَء ِمَغ َّللاَِّ َحقَّ اْلَحياِء: أْف َتْحَفع الخَّْأَس وَما َوعى ((
 ]أخخجو التخمحؼ عغ عبج هللا بغ مدعػد[

 تستشع عغ سساع ماال يخضي هللا ؟ في يج.في نطخ، ىل تغس البرخ ؟ في أذف، ىل 

 )) أْف َتْحَفع الخَّْأَس وَما َوعى، واْلَبْصَغ وَما َحػى ((
 ]أخخجو التخمحؼ عغ عبج هللا بغ مدعػد[

ىل تأكل شعامًا ثسشو ماؿ حخاـ ؟ ىل تقػدؾ قجماؾ إلى معرية ؟ ىل تبصر بيجؾ ؟ ىحا حق الحياء، كأعمى 
 هللا حيي:حياء أف تدتحي مغ هللا، ألف 

ُىسا ِصْفخا َخاِئَبَتْيِغ ((  )) َيدَتحي مغ عبجه إذا َرَفَع إليو يجيو أْف َيُخدَّ
 ]أخخجو أبػ داكد كالتخمحؼ عغ سمساف الفارسي [

 )) عبجي كبخت سشظ، وضعف برخؾ، وانحشى ضيخؾ، وشاب شعخؾ، فاستحي مشي فأنا أستحي مشظ ((
 ] كرد في األثخ [

 اآلباء أف يخبػا أبشاءىع عمى ستخ عػراتيع: الحياء فزيمة عطيسة فعمى

الحياء فزيمة فيجب أف تخبي ابشظ عمى الحياء، الحياء يتسثل في أف الصفل يشبغي أال يخمع ثيابو أماـ إخػتو، أك 
 أمو كأبيو، وهللا في أسخ ما شاء هللا !
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مػضػع خمع الثياب يتع عمى انفخاد، في غخفتيا، 
ل يقـػ بثيابو الجاخمية كىشاؾ أسخ غيخ مشزبصة، شف

أماـ أخػاتو البشات، كالشبت تقـػ بثياب شفافة أماـ 
إخػتيا الحكػر، كاألبػاب مفتػحة، كما في انزباط، 
ىشاؾ ضػاىخ ك انحخافات خصيخة ججًا بيغ أفخاد األسخة 

 سببيا األكؿ ىحا التفمت.
مخة كجو الشبي أصحابو إلى أف يدتأذف الخجل عمى 

فرحابي جميل قاؿ: إنيا أمي !  أمو إذا دخل عمييا،
 قاؿ لو: أتحب أف تخاىا عخيانة ؟.

، يجخل أخ عمى  مغ البجيييات أال تجخل عمى ابشتظ قبل أف تدتأذف، لعميا نائسة، لعميا متكذفة في أثشاء الشـػ
بيت أختو مغ دكف استئحاف مسشػع، يجخل األب عمى ابشتو مغ دكف استئحاف مسشػع، حيشسا تحفع العػارات في ال

يكػف في حياء، أما إذا في تفمت، في إىساؿ، في ثياب متبحلة، يختجييا الذباب كالذابات في البيت أماـ أميع 
 كأبييع، كأماـ بعزيع بعزًا، ىحا الػضع الستفمت قج يؤدؼ إلى انحخاؼ ال تحسج عقباه.

 يو. إذًا أكاًل: أف نخبي االبغ عمى أال يطيخ عػرتو أماـ إخػتو، كال أماـ أمو كأب

 السؤمغ مشزبط الكبلـ ليذ بفاحر وال متفحر:

أييا األخػة، اآلف الكمسات، ىشاؾ كبلـ يدسعو الرغيخ مغ الصخيق، يجب أف يشبو ىحه كمسة بحيئة، البيت 
السشزبط يعير االبغ مع أمو كأبيو سشػات شػيمة، ال يدتسع كال إلى كمسة بحيئة كاحجة، كال إلى ذكخ العػرات، كال 

 فاحر، فكمسا سعيت إلى أف يكػف سسع ابشظ مشدىًا عغ كل كمسة بحيئة فيحا مغ فزل هللا عميظ.إلى ُسباب 
 اآلف خمع الثياب أماـ الكبار كالرغار، مغ دكف تحفع، كاستخجاـ كمسات ليدت تميق باإلنداف، البيت السشزبط. 

 و (()) ال يدتقيع إيساف عبج حتى يدتقيع قمبو وال يدتقيع قمبو حتى يدتقيع لدان
 ]أخخجو اإلماـ أحسج عغ أنذ بغ مالظ[.

 كالسؤمغ ليذ بفاحر كال متفحر، مشزبط الكبلـ. 
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 قػة شخرية االبغ تشتج مغ حدغ تخبية أبيو:

 أييا األخػة، ىشاؾ حجيث شخيف قج يفيسو الشاس خصأ، الحجيث: 
 )) إذا لع َتْدتِح َفاْفعْل َما ِشْئَت ((

 مدعػد األنرارؼ []أخخجو البخارؼ كأبػ داكد عغ أبي 

مغ أدؽ معاني ىحا الحجيث، يعشي إذا لع تدتِح مغ 
هللا فافعل ما تذاء، كال تعبأ ىحا يعصيظ قػة شخرية، 
نحغ تحجثشا قبل قميل عغ أف قػة شخرية االبغ 
ناتجة مغ حدغ تخبية أبيو، فبيغ أف يكػف األب قاسيًا 
فيشذأ عمى الخجل، كىػ نقيرة، كبيغ أف يعمػ 

غ فاألىل يفخحػف، يتكمع بكمسة بحيئة صياح االب
يزحكػف، يتصاكؿ عمى ضيف ييممػف، تعّمع عمى 
الػقاحة، يتصاكؿ عمى ضيف، يزخب الزيف، كإف 
كاف صغيخًا، يتكمع كمسة بحيئة، كالكل يزحكػف، معشى ذلظ أنت الدبب أييا األب في أف يتعمع الػقاحة 

غ أف يكػف خجػاًل، كبيغ أف يكػف كقحًا، فالحياء فزيمة بيغ كالتصاكؿ، فبلبج مغ أف يكػف التػجيو متػازنًا بي
 رذيمتيغ، بيغ رذيمة الػقاحة، كرذيمة الخجل.

 )) إذا لع َتْدتِح َفاْفعْل َما ِشْئَت ((
 ]أخخجو البخارؼ كأبػ داكد عغ أبي مدعػد األنرارؼ [

الشاس كأحج أسباب ضعف الذخرية ما دمت كاثقًا أف ىحا العسل كفق مشيج هللا، كيخضي هللا، ال تعبا بكبلـ 
الخػؼ مغ كبلـ الشاس، كأحج أسباب قػة الذخرية األمخ كاضح، اليجؼ كاضح، الػسيمة مذخكعة، امِس بسا 

 أردت كال تعبأ بكبلـ الشاس، كمغ عخؼ نفدو ما ضختو مقالة الشاس بو. 
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مغ لع يشَو عغ السشكخ و يأمخ بالسعخوؼ فقج خيخيتو:

هللا: مخة استشرحشي مػضف في التسػيغ، التقى بي صجفة، قاؿ لي: انرحشي، أنا أردت أف مػضػع الحياء مغ 
استفده، قمت لو: اكتب الزبػط، كأكدع الشاس في الدجغ، قاؿ لي: ما ىحا الكبلـ ؟! قمت لو: إذا كشت بصبًل ىيئ 

ىحا العسل، ىل مػقفي ألؼ شيء تفعمو جػابًا لخبظ، ال لسغ ىػ فػقظ، ىحا ىػ الحياء، أنا سػؼ أحاسب عغ 
 أماـ ربي سميع ؟ ىل معي جػاب يا رب أنا فعمت ىحا ابتغاء مخضاتظ.

أؼ أحج أسباب قػة الذخرية ىحا اإلنداف يشصمق مغ مبادغ، مغ قيع يؤمغ بيا، لكغ أحيانًا السجتسع يخفس 
 بعس القيع، يخفس قيع الشريحة أضخب مثبًل عمى ىحا:

عسيا، كىي تختجؼ ثيابًا فاضحة، ثيابيا ترف كل خصػط جدسيا، كالعع يخحب  تأتي ابشة أخيظ إلى البيت لديارة
بيا أشج التخحيب، كيثشي عمى دراستيا، كذكائيا كجساليا، أيغ الشريحة ؟ ألنو لػ نرحيا تشدعج، كإذا نرحيا قج 

 ال تعػد ثانية لديارتو.
﴿ َكاُنػا اَل َيَتَشاَىْػَف َعْغ ُمْشَكخ  ﴾

 ( 79ة: ) سػرة السائجة اآلي

فأحيانًا تػجو نريحة البشة أخيظ، كىي متألقة، متذػفة بذخريتيا، تختجؼ ثيابًا فاضحة، أىميا ال ييتسػف 
بسطيخىا، كتبقى ساكتًا أنت ؟! إذا لع تدتِح مغ هللا في تػجيو ىحه الشريحة فافعميا.

وهللا مخة دخمت إلى إنداف، محدػب عمى السدمسيغ، عشجه مػضفة بػضع ال يخضي هللا عد كجل نرحتو، قاؿ 
لي: وهللا جاءني مئات األشخاص ما أحج نرحشي ىحه الشريحة، ىي كاجب، كاألمخ تبلفاه، إف لع تشرح أيغ 

 قيستظ ؟. 

 ِباْلَسْعُخوِؼ َوَتْشَيْػَف َعِغ اْلُسْشَكِخ َوُتْؤِمُشػَف ِباّلِلَِّ ﴾﴿ ُكْشُتْع َخْيَخ ُأمَّة  ُأْخِخَجْت ِلمشَّاِس َتْأُمُخوَف 
 ( 110) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

إف لع نشَو عغ السشكخ، كإف لع نأمخ بالسعخكؼ، فقجنا خيخيتشا، كأصبحشا أمة كأية أمة ال فزل ليا عمى أحج. 
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 السؤمغ ليذ بالخب وال الخُب يخجعو:

 كالخجل، قاؿ تعالى:اآلف الحياء 
 ﴿ َوالَِّحيَغ ِإَذا َأَصاَبُيُع اْلَبْغُي ُىْع َيْشَتِرُخوَف ﴾

 ) سػرة الذػرػ (

عشجه قػة شخرية، إنداف تصاكؿ عميظ، إنداف يقػد مخكبة قيادة رعشاء، أنا أخجل أف أحاسبو، حدبي هللا، ال، 
 مؤمغ يجب أف تقف مػقفًا حازمًا مغ تفمتو مغ قػاعج الديخ، كإال لدت 

 ًا ﴿ َوالَِّحيَغ ِإَذا َأَصاَبُيُع اْلَبْغُي ُىْع َيْشَتِرُخوَف ﴾
الشاس آخحكف فكخة أف السؤمغ تأخح حقو فيدكت، تتصاكؿ عميو فيدكت، تدحقو فيدكت، مؤمغ ! يعشي دركير، 

 يعشي أججب، ال.

الخبث أف أخجع، ال يقػؿ سيجنا عسخ: لدت بالخب كال الخُب يخجعشي، لدت مغ الدحاجة أف أجبغ كلدت مغ 
 َأخجع، كال ُأخجع، السؤمغ كيذ، فصغ، ححر، فإذا في تصاكؿ يشبغي أف تػقفو عغ حجه، 

 ﴿ َوالَِّحيَغ ِإَذا َأَصاَبُيُع اْلَبْغُي ُىْع َيْشَتِرُخوَف ﴾

 مغ غمب عمى ضشو أف عفػه عغ إنداف يرمحو فميعُف عشو:

 شاب يقػد مخكبتو قيادة رعشاء، كسبب حادثًا لصفل،
لكغ الحسج  الصفل لع يست، لكغ في رضػض، 
كفي كدػر، يرصفل، لو رب يحاسبو، ال، كمسا فعمشا 
 معو ىحا تصاكؿ أكثخ، البّج مغ أف تأخح بحقظ مشو.
لكغ أحيانًا يكػف سائق السخكبة رجل كقػر يسذي 
بدخعة معتجلة ججًا، فالصفل يقفد أمامو، صار 

مدؤكؿ، فإذا مدؤكاًل، مع أف الحق عمى الصفل، لكغ 
 عفػت عشو قخبتو إلى هللا 
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﴿َوالَِّحيَغ ِإَذا َأَصاَبُيُع اْلَبْغُي ُىْع َيْشَتِرُخوَف ﴾ 
َئٌة ِمْثُمَيا ﴾ ﴿ َوَجَداُء َسيَِّئة  َسيِّ

 ( 40) سػرة الذػرػ اآلية: 

 فإذا غمب عمى ضشظ أف عفػؾ عشو يرمحو فاعُف عشو. 

﴿ َفَسْغ َعَفا َوَأْصَمَح ﴾
 ( 40الذػرػ اآلية: ) سػرة 

أؼ أصمحو بعفػه: 

﴿ َفَأْجُخُه َعَمى َّللاَِّ ﴾
 ( 40) سػرة الذػرػ اآلية: 

أحيانًا ُيتيع في السجرسة ضمسًا يدكت، إف ربيتو تخبية قاسية يدكت، ال يخفع إصبعو، لع أفعل ىحا أنا، فمسا الصفل 
يجافع عغ نفدو بأدب، بجخأة، تكػف قج ربيتو تخبية بيغ الخشػع كالخجل، كبيغ الػقاحة كالتصاكؿ. 

مغ استذار ابشو أشعخه بقيستو و مكانتو:

ػف أف يجمذ الشبي عميو بعس األمثمة: ىل ترجق
الربلة كالدبلـ بيغ أصحابو كعغ يداره أشياخ كبار، 
كأبي بكخ، كعسخ، كعثساف، كعغ يسيشو شفل صغيخ، 
جاء شخاب بحدب الدشة يشبغي أف يبجؤكا بخسػؿ هللا 
ثع مغ عمى يسيغ رسػؿ هللا، كشفل صغيخ قاؿ لو: يا 
، غبلـ أتأذف لي أف يذخب األشياخ ؟ قاؿ لو: ال وهللا
ال آذف لظ، ال آذف ألحج بحقي أف أشخب بعجه، 

 اعتبخه حقًا مكتدبًا.
أرأيتع إلى ىحا التػجيو ؟ كيف أنو استأذف شفبًل، باالستئحاف أعصيتو شخريتو، أعصيتو حقو، كالشبي الكخيع سسح 

رسػؿ هللا.لو أف يذخب قبل األشياخ، كما اعتبخىا تصاكاًل، اعتبخىا شخفًا لو أف يكػف دكره في الذخب بعج 
كيف عمسشا ؟ أنت لسا تدتذيخ ابشظ أيزًا شيء كبيخ ججًا، يا بابا نخيج أف نفعل كحا ما قػلظ ؟ يا لصيف ! يذعخ 

بقيستو، بسكانتو، أبي يدتذيخني، كقج تدتسع إليو بخأؼ حريف كىػ صغيخ.
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يا غبلـ أف تدقط، قاؿ لو: بل يخكػ أف أبا حشيفة الشعساف يسذي في الصخيق رأػ شفبًل أمامو حفخة، قاؿ لو: إياؾ 
إياؾ يا إماـ أف تدقط، إني إف سقصُت سقصت كحجؼ، كإنظ إف سقصت سقط معظ العالع، أنا سقػشي ال شيء، 

 أما اإلنداف القجكة إذا سقط سقَط معو العالع. 

 أمثمة مغ التاريخ عغ صغار في مشتيى األدب:

تقجميع صبي صغيخ اندعج، قاؿ لو: أييا الغبلـ اجمذ، سيجنا عسخ بغ عبج العديد، دخل عميو كفج السيشئيغ، 
كليقع مغ ىػ أكبخ مشظ سشًا، غبلـ فريح متكمع فقاؿ: أصمح هللا األميخ، السخء بأصغخيو قمبو كلدانو، فإذا كىب 
شظ بيحا هللا عبجًا لدانًا ذاكخًا، كقمبًا حافطًا، فقج استحق الكبلـ، كلػ أف األمخ كسا تقػؿ لكاف في األمة مغ أحّق م

 السجمذ، أُعجب بو.
مػقف آخخ، عبج السمظ بغ مخكاف دخل عميو كفج السيشئيغ، يتقجميع صبي صغيخ، فاندعج أيزًا، قاؿ لحاجبو: 
ما شاء أحج أف يجخل عمّي حتى دخل ؟ حتى الربية ؟ فقاـ ىحا الربي الرغيخ كقاؿ: أييا األميخ ! إف دخػلي 

ابتشا سشة أذابت الذحع، كسشة أكمت المحع، كسشة دقت العطع، يبجك عميظ لع يشقز مغ قجرؾ كلكشو شخفشي، أص
في جفاؼ فأصبحػا عمى شفا السػت جػعًا، كمعكع فزػؿ أمػاؿ، فإف كانت ىحه األمػاؿ  فشحغ عباده، 
فة: ترجقػا بيا عميشا، كإف كانت لكع أيزًا ترجقػا بيا عميشا، كإف كانت لشا فعبلـَ تحبدػىا عشا ؟ فقاؿ ىحا الخمي

 وهللا ما تخؾ ىحا الغبلـ لشا في كاحجة عحرًا.
مخة شاب يمقي درسًا في مدجج، شاب ناشئ، تحمق الشاس حػلو كأحبػه كثيخًا، ىحا أثار حفيطة كبار العمساء، 
التقميل ُيييغ، فجاء أحجىع كي ُيرغخه، فجمذ في مجمدو فمسا انتيى الجرس قاـ ىحا العالع السذيػر، كقاؿ: يا 

الحؼ قمتو ما سسعشاه، فالذاب أديب ججًا، قاؿ لو: سيجؼ كىل حّرمت كل العمع ؟ إذا قاؿ نعع يكػف ىحا، ىحا 
أخصأ خصأ كبيخًا، قاؿ لو: ال، قاؿ لو: كع حرمت مشو ؟ قاؿ لو: شصخه، قاؿ لو: ىحا الحؼ قمتو مغ الذصخ الحؼ 

 ال تعخفو.
 الحؼ ال تعخفو. أحيانًا اإلنداف أديب لكغ يجيب إجابة رائعة، ىحا مغ الذصخ

ىشاؾ شاب صغيخ يقـػ بعسل )يقـػ بو الكبار عادة(، فخجل أراد أف ُيرغخه، فقاؿ لو: يا غبلـ، كع عسخؾ ؟ قاؿ 
 لو: عسخؼ كعسخ سيجنا أسامة بغ زيج الحؼ قاد الجير، كفييع أبػ بكخ، كعسخ، كعثساف. 
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ه تخبية حدشة:مغ ربى ابشو عمى الجخأة و الرجؽ و األمانة فقج نسى شخريتو وربا

 لحلظ أييا األخػة الكخاـ، األدب رائع ججًا، سيجنا يػسف قاؿ:
ْجِغ ﴾ ﴿ َوَقْج َأْحَدَغ ِبي ِإْذ َأْخَخَجِشي ِمَغ الدِّ

 ( 100) سػرة يػسف اآلية: 

أييسا أخصخ الدجغ أـ الجب ؟ الجب أخصخ، الجب احتساؿ السػت مئة بالسئة أما الدجغ الحياة مزسػنة، لكغ 
كقج أحدغ بي إذ أخخجشي مغ الجب ذكخ إخػتو بخصئيع الكبيخ.لػ قاؿ 

لحلظ كرد في بعس اآلثار: 

)) ال تحسخوا الػجػه ((

ال تخجل إندانًا، تجاكز مػضػع الجب، كشكخ هللا 
 عمى أنو خخج مغ الدجغ.

في آخخ الدماف كالعياذ با كسا كرد في الحجيث 
 الرحيح:

ِشخاَركع، وأغشياُؤكع ُبَخبلَءكع، وُأمػُرؾ إلى ندائكع فبصُغ اأَلرض خيخ لكع مغ ضيخىا، إذا )) وإذا كانت أمخاُؤكع 
((ْيُخ اأَلرِض َخيخ لكع مغ بصشياكاَنت ُأمخاُؤكع خياَركع، وأغشياُؤكع ُسسحاَءكع وأمػُركع شػَرى بيشكع، َفطَ 

]أخخجو التخمحؼ عغ أبي ىخيخة [ 

ابشظ أف يكػف جخيئًا، أف يكػف صادقًا، أف يكػف أميشًا، أف يكػف كاضحًا،  يعشي بذكل أك بآخخ أنت حيشسا تخبي
أف يصالب بحقو، أال يقبل الحؿ، أال يخضى أف يكػف ميانًا ىحه التخبية تشسي شخريتو، كتجعمو بيغ الخجل 

السحمـػ كبيغ الػقاحة التي ال تحتسل.
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العاقل مغ استشكخ السػاقف التي ال يخضي هللا عد وجّل:

اآلف الحؼ ُيخػ إما مغ شجة الزخب كالذتائع الصفل خجػؿ، ضعيف الذخرية، يخجل أف يصالب بحقو، أك مغ 
 شجة اإلعجاب بو عمى خصئو، كعمى بحاءة لدانو، كعمى تصاكلو يربح كقحًا ال يحتسل.

شسا يرعج يخكػ أف شخرًا أراد أف يكدب رىانًا عمى حمع معاكية، فجفع غبلمًا إلى أف يغسده مغ مؤخختو حي
السشبخ، فكاف سيجنا معاكية ذكي ججًا، حيشسا غسده ىحا الصفل عمع أف ىشاؾ مخاىشة فقاؿ: اكدب الخىغ يا غبلـ، 
يعشي الحؼ راىغ عمى حمسو ناؿ ىحا الخىغ، ىحا الصفل ألف أف يفعل ىحا مع غيخ معاكية، فعميا مع آخخ فقتمو، 

 فقالػا: حمع معاكية قتل الغبلـ.
تبقى ساكتًا لو، يفعميا مع إنداف ضالع يدحقو، فمسا تقف مػقف الشاصح، السدتشكخ لسػقف ال  لسا شفل يتصاكؿ

 يخضي هللا عد كجّل ىحا مػقف حكيع. 

العاقل مغ ربى أوالده عمى الحياء ألف هللا سبحانو وتعالى يحب الحياء:

لحلظ تخبية األكالد فيسا يتعمق بطاىخة الخجل تجعميع أصحاب شخرية قػية بيغ الخجل كشقيرة، كبيغ الػقاحة 
 كخذيمة، كالحياء كسا قاؿ عميو الربلة كالدبلـ: 

 )) الحياَء مغ اإليساِف ((
 ] أخخجو البخارؼ كمدمع كأبػ داكد كالتخمحؼ كالشدائي كمالظ عغ عبج هللا بغ عسخ [

 اإليساف بزع وسبعػف ُشعبة، وأفزميا قػؿ: ال إلو إال هللا، والحياُء ُشْعَبٌة مغ اإليساف (()) 
 ] أخخجو البخارؼ كمدمع كأبػ داكد كالتخمحؼ كالشدائي عغ أبي ىخيخة [

فشخبي أكالدنا عمى الحياء، ألف هللا سبحانو كتعالى يحب الحياء.

والحسج  رب العالسيغ 
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( : ضاىخة الخػؼ5-2الجرس )

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ ، الميع أخخجشا مغ ضمسات 
 أنػار السعخفة كالعمع ، كمغ كحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات .الجيل كالػىع إلى 

 أييا األخػة األكاـر ، مع الجرس الدادس عذخ مغ دركس تخبية األكالد في اإلسبلـ ، كالزلشا في التخبية الشفدية . 

ضاىخة الخػؼ عشج األشفاؿ :

، خًا مغ الرغار بدبب قدػة كالجييعكاف السػضػع في الجرس الدابق ضاىخة الخجل ، كىػ مخض يريب عجدًا كبي
 كتعشيفيع .

كاليـػ نشتقل إلى ضاىخة الخػؼ ، كالخػؼ أيزًا 
حيشسا تخػؼ األـ ابشيا بسخمػقات ال معشى ليا ، 
الغػؿ ، تقػؿ لو : جاء الغػؿ يأكمظ ، بالبعبع ، 
كمسات ما ليا معشى ُتشذئ عشج الصفل أكىامًا ، 
كخياالت ، يربح يخاؼ مغ الطبلـ ، يخاؼ مغ 
فارغ ، أف يبقى كحجه كلػ دقيقة ، يخاؼ مغ بيت 

مجسػعة مخاكؼ تشذأ عشج الصفل مغ جيل اآلباء 
كاألميات حيشسا يخيجكف أف يحدسػا مذكمة 

بالتخػيف . 

بعس السخاوؼ التي تشذأ في سغ مبكخة تراحب اإلنداف حتى السػت :

 إخػانا الكخاـ ، مع الذيء السؤلع ججًا أف بعس السخاكؼ تراحب اإلنداف حتى السػت ،.
صػرة كىي حقيقة متفق عمييا أف كل األمخاض الشفدية ، كأف كل السذكبلت االجتساعية ، كأف كالحقيقة كاألكثخ خ

كل الترػرات الغيخ صحيحة ، إنسا تتخسخ في الصفل مغ الدشة األكلى حتى الدابعة ، كفي ىحه الدشػات في 
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خادمة في البيت ، مغ عالسشا اإلسبلمي الصفل ميسل ، في ىحه الدشػات قج يتخؾ لسعمع غيخ ناضج ، قج يتخؾ ل
أجل أف تختاح تخيفو بذيء كىسي ، فاألب ال يعمع الخصخ الحؼ يشتطخ ابشو في السدتقبل ، حيشسا يػكل تخبيتو 
لخادمة ، أك حيشسا يػكل تخبيتو إلنداف جاىل ، أك حيشسا يتػلى معمع الرف تخبية أشفاؿ كالبخاعع صغار ، 

 ، ىشاؾ أمخاض نفدية ال تعج كال تحرى تشذأ مغ ىحه الحالة .  يعامميع بقدػة بالغة ، كيخيفيع ، كيتػعجىع

هللا عد وجل خمق اإلنداف ضعيفًا ليفتقخ بزعفو فيدعج بافتقاره :

أخػتشا الكخاـ ، أريج أف أعالج مػضػع الخػؼ بذكل أصمي لمكبار حتى ىحا الكبيخ ، األب الشاضج يعمع ابشو ما 
 الخػؼ .

 كجل يقػؿ :أكاًل أييا األخػة ، هللا عد 
ْنَداَف ُخِمَق َىُمػعًا ﴾ ﴿ ِإفَّ اإلِْ

 ) سػرة السعارج (

في أصل خمقو ، ىمػع ، يعشي هللا عد كجل تفّزل عميشا ، فخمقشا ِضعافًا نحاؼ مغ أجل أف نفتقخ في ضعفشا ، 
 فشدعج بافتقارنا ، الحؼ خمقشا ضعافًا .

ْنَداُف َضِعيفًا ﴾ ﴿ َوُخِمَق اإلِْ
 ) سػرة الشداء (

مغ أجل أف نفتقخ بزعفشا فشدعج بافتقارنا . 

مغ عخؼ هللا عد وجل واترل بو تبلفى الزعف البذخي :

لػ أف هللا سبحانو كتعالى خمق اإلنداف قػيًا الستغشى بقػتو فذقي باستغشائو ، في أصل الخمق ىشاؾ نقصة ضعف 
عشج اإلنداف ، ما الحؼ يؤكجىا في القخآف الكخيع ؟ 
نْ   َداَف ُخِمَق َىُمػعًا ﴾﴿ ِإفَّ اإلِْ

ُو اْلَخْيُخ َمُشػعًا * ِإالَّ اْلُسَرمِّيَغ ﴾ خُّ َجُدوعًا * َوِإَذا َمدَّ ُو الذَّ ﴿ ِإَذا َمدَّ
 ) سػرة السعارج (

معشى ذلظ اإلنداف حيشسا يعخؼ هللا عد كجل ، كيترل بو يتبلفى ىحا الزعف البذخؼ ، 
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ْنَداَف ُخِمَق َىُمػعًا * إِ  ُو اْلَخْيُخ َمُشػعًا * ِإالَّ اْلُسَرمِّيَغ ﴾﴿ ِإفَّ اإلِْ خُّ َجُدوعًا * َوِإَذا َمدَّ ُو الذَّ  َذا َمدَّ
الحقيقة : ىحه نقصة الزعف اليمع ، كىي الخػؼ الذجيج لسرمحة اإلنداف تذبو تسامًا آلة ضعيفة ججًا ، إذا جاء 

، فتدمع اآللة ، يدسييا البعس الفيػز ، الفيػز التيار قػيًا بجؿ أف يحخؽ اآللة تديح ىحه الػصمة فيشقصع التيار 
نقصة كصل ضعيفة ججًا ، أؼ تيار كيخبائي عاٍؿ تديح ىحه الػصمة ، كيشقصع التيار ، كتدمع اآللة .

لحلظ هللا عد كجل جعل اإلنداف ضعيفًا ، لػ لع يجعمو كحلظ ما تاب إنداف ، ما خاؼ إنداف ، ما ارتعجت 
  إنداف ، ما نجـ إنداف ، ىػ اإلنداف أحيانًا يقػػ ، كيغتشي فيشدى هللا .فخائز إنداف ، ما استدمع 

ْنَداَف َلَيْصَغى * َأْف َرَآُه اْسَتْغَشى ﴾  ﴿ َكبلَّ ِإفَّ اإلِْ
 ) سػرة العمق (

أكبخ نعسة تفزل هللا بيا عمى السؤمشيغ أنو مشحيع نعسة األمغ التي يتفخدوف بيا : 

أنا أعالج الخػؼ بادغ ذؼ بجء لمكبار ، أنت كائغ ، اإلنداف يخاؼ عمى صحتو ، يخاؼ عمى دخمو ، يخاؼ 
عمى كضيفتو ، يخاؼ عمى زكجتو ، يخاؼ عمى أكالده ، يخاؼ عمى مدتقبمو ، يقػؿ : األخبار كانت فييا 

، يخاؼ مغ حخب أىمية ، يخاؼ تيجيجات ، فييا حرار ، فييا مقاشعة ، فييا عجكاف ، فييا ىجـػ ، فييا تػعج 
 مغ نقز السػاد ، يخاؼ مغ رفع األسعار ، 

ْنَداَف ُخِمَق َىُمػعًا ﴾ ﴿ ِإفَّ اإلِْ
ىحا أصل تخكيبو ، كلرالحو ، حقيقة ، نقصة ضعف في خمق اإلنداف .

اإلنداف ضعيف 

ْنَداُف َضِعيفًا ﴾  ﴿ َوُخِمَق اإلِْ
ى رزقو ، عمى صحتو ، عمى حياتو ، عمى أىمو ، عمى ىكحا خمق ، كالزعف ىػ الخػؼ يخاؼ ، يخاؼ عم

أكالده ، عمى تجارتو ، عمى عسمو ، عمى مدتقبمو ، كعمى بمجه أيزًا يخاؼ ، 

خُّ َجُدوعًا ﴾ ُو الذَّ ْنَداَف ُخِمَق َىُمػعًا ِإَذا َمدَّ ﴿ ِإفَّ اإلِْ
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 شجيج الجدع ، 

ُو اْلَخْيُخ َمُشػعًا ﴾  ﴿ َوِإَذا َمدَّ
 يبخل ، 

 ِإالَّ اْلُسَرمِّيَغ ﴾﴿ 
معشى أنت حيشسا تخبي ابشظ عمى أف يترل با ، 
هللا عد كجل يسشحظ نعسة ال تسشح إال لمسؤمغ ، ىحه 

 الشعسة اسسيا نعسة األمغ ، قاؿ تعالى :

﴿ َفَأيُّ اْلَفِخيَقْيِغ َأَحقُّ ِباأْلَْمِغ ِإْف ُكْشُتْع َتْعَمُسػَف * 
َيْمِبُدػا ِإيَساَنُيْع ِبُطْمع  ُأوَلِئَظ َلُيُع الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَلْع 

 اأْلَْمُغ َوُىْع ُمْيَتُجوَف ﴾
 ) سػرة األنعاـ (

 ﴿ ُأوَلِئَظ َلُيُع اأْلَْمُغ ﴾
 ليع كحجىع ، لع يقل هللا عد كجل أكلئظ األمغ ليع األمغ ليع كلغيخىع أما 

 ﴿ ُأوَلِئَظ َلُيُع اأْلَْمُغ ﴾
 ليع كحجىع .

يتفزل هللا بيا عمى السؤمشيغ أنو مشحيع ىحه الشعسة التي يشفخدكف بيا ، مغ بيغ كل الخمق ، لحلظ  إذًا أكبخ نعسة
 هللا عد كجل قاؿ :

 ﴿ َسُشْمِقي ِفي ُقُمػِب الَِّحيَغ َكَفُخوا الخُّْعَب ِبَسا َأْشَخُكػا ﴾
 ( 151) سػرة آؿ عسخاف اآلية : 

 ئف ، كلػ كشت أغشى األغشياء كمتمبذ بالذخؾ فأنت خائف ، لػ كشت أقػػ األقػياء ، كمتمبذ بالذخؾ فأنت خا

 ﴿ َسُشْمِقي ِفي ُقُمػِب الَِّحيَغ َكَفُخوا الخُّْعَب ِبَسا َأْشَخُكػا ﴾
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الشعستاف الكبيختاف المتاف تفزل هللا بيسا عمى السؤمغ األمغ والذبع :

الحالة لػ كزعت عمى أىل بمج لكفتيع ، قج يكػف لحلظ السؤمغ يتستع بحالة أمغ عجيبة ، أقدع لكع با أف ىحه 
 السؤمغ ضعيفًا ، قج يكػف فقيخًا ، قج يكػف دخمو محجكدًا ، لكغ هللا سبحانو كتعالى ألقى في قمبو نعسة األمغ .

، تستع برفات ثبلثة ، تتستع بالعمعال تترػرا السؤمغ شخز عادؼ ، شخرية فحة ألنيا عخفت ربيا ، شخرية ت
العطسى ، عخؼ خالق الدساكات كاألرض تتستع برفة الُخمق ، السؤمغ أخبلقي ، تتستع برفة  عخؼ الحقيقة

الجساؿ ، أذكاقو عالية ججًا ، أذكاقو في بيتو ، في عبلقاتو ، في ندىاتو ، في حّمو ، في تخحالو عالية ججًا ، 
 شخرية جسالية ، شخرية أخبلقية ، شخرية عمسية .

 السؤمغ كحجه ،  لحلظ ىحه الشعسة يتستع بيا
ُطْمع  ُأوَلِئَظ َلُيُع اأْلَْمُغ َوُىْع ﴿ َفَأيُّ اْلَفِخيَقْيِغ َأَحقُّ ِباأْلَْمِغ ِإْف ُكْشُتْع َتْعَمُسػَف * الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَلْع َيْمِبُدػا ِإيَساَنُيْع بِ 

 ُمْيَتُجوَف ﴾
الجليل أف هللا تفزل عمى قخير كقاؿ ليا :بل إف مغ أجّل الشعع عمى اإلنداف نعسة الذبع ، كنعسة األمغ ، ك 

﴿ َأْشَعَسُيْع ِمْغ ُجػع  َوَآَمَشُيْع ِمْغ َخْػؼ  ﴾
 ) سػرة قخير (

 إذا أراد هللا أف يعاقب جساعة ، أك قػمًا ، أك بمجًا ، قاؿ :

ُ َمَثبًل َقْخَيًة َكاَنْت َآِمَشًة ُمْصَسِئشًَّة َيْأِتيَيا ِرْزُقَيا رَ  ُ ِلَباَس ﴿ َوَضَخَب َّللاَّ َغجًا ِمْغ ُكلِّ َمَكاف  َفَكَفَخْت ِبَأْنُعِع َّللاَِّ َفَأَذاَقَيا َّللاَّ
اْلُجػِع َواْلَخْػِؼ ِبَسا َكاُنػا َيْرَشُعػَف ﴾

 ) سػرة الشحل (

كالشعستاف الكبيختاف األمغ كالذبع . 

مغ اصصمح مع هللا و خصب وده تستع بشعسة عطيسة أال وىي نعسة األمغ :

ت حيشسا تعخؼ ىحه الحقيقة تعمسيا البشظ يا بشي ال تخاؼ ، أنت إذا كشت متربًل با فا سبحانو كتعالى إذًا أن
، يج حقيقة ، ىحه أكؿ حقيقة باألمغيمقي في قمبظ الصسأنيشة ، يمقي في قمبظ الخاحة ، التفاؤؿ ، السؤمغ سعيج ، سع

يقع في الذخؾ ، يقع في السعرية ، ُيحجب عغ هللا ، أكؿ الخػؼ يقابمو األمغ ، فالحؼ يقع في بعج عغ هللا ، 
 صفة يخاؼ ضّمو .
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اآلف في أمخاض قمب سببيا الخػؼ مغ أمخاض القمب ، إنداف معو كـر خبيث قاؿ لو الصبيب : معظ أربعة 
أشيخ ، بحدب عمسو أربعة أشيخ ، صفي عبلقاتظ ، مات ثاني يـػ ، ما تحسل أربعة أشيخ ، اإلنداف ضعيف ، 

 عيف ججًا .ض
لحلظ أييا األخػة ، أنت حيشسا ترصمح مع هللا ، كحيشسا تترل بو ، كحيشسا تخصب كّده ، كحيشسا تصيعو ، يعصيظ 
عصاء قج ال تشتبو إليو ، يعصيظ نعسة األمغ ، ال تخاؼ ، أنت مع اإللو ، أنت مع القػؼ ، أنت مع مغ بيجه 

مغ ىػ أضعف مشظ ، كمغ ىػ أقخب إليظ مغ حبل ممكػت كل شيء ، أنت مع الحؼ مغ ىػ أقػػ مشظ ، ك 
 الػريج ، أنت مع القػؼ ، إذًا قػؼ أنت . 

األمغ يتأتى مغ قشاعات متخاكسة ال مغ كمسة تقػليا :

اآلف السؤمغ كيف يخاؼ كيقخأ قػلو تعالى :
ُؿ َعَمْيِيُع  ُ ُثعَّ اْسَتَقاُمػا َتَتَشدَّ اْلَسبَلِئَكُة َأالَّ َتَخاُفػا َواَل َتْحَدُنػا َوَأْبِذُخوا ِباْلَجشَِّة الَِّتي ُكْشُتْع ﴿ ِإفَّ الَِّحيَغ َقاُلػا َربَُّشا َّللاَّ

ْنَيا َوِفي اآْلَِخَخِة َوَلُكْع ِفيَيا َما َتْذَتِيي َأْنُفُدُكْع وَ  ُعػَف ﴾ُتػَعُجوَف * َنْحُغ َأْوِلَياُؤُكْع ِفي اْلَحَياِة الجُّ  َلُكْع ِفيَيا َما َتجَّ
 رمت () سػرة ف

إلو عطيع ، يصسئشظ أنظ ال تخاؼ مسا سيأتي في السدتقبل ، كال تشجـ عمى ما فات 

﴿ َأالَّ َتَخاُفػا َواَل َتْحَدُنػا ﴾
غصى لظ الساضي كالسدتقبل ، أنت اآلف ىشا ، غصى لظ السدتقبل 

﴿ َأالَّ َتَخاُفػا ﴾
كغصى الساضي 

﴿ َواَل َتْحَدُنػا ﴾
شسأنظ ، قاؿ :شيء آخخ : هللا عد كجل 

ُ َلَشا ﴾ ﴿ ُقْل َلْغ ُيِريَبَشا ِإالَّ َما َكَتَب َّللاَّ
 ( 51) سػرة التػبة اآلية : 
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فاألب السؤمغ ، السدتقيع يتستع بيحه الشعسة ، اآلف يبمغ ابشو ، أنت يا بشي حيشسا تترل با عد كجل ، يمقي في 
هللا حتى إنداف ناـ بالبخية ، العقخب بيج هللا ، كاألفعى بيج قمبظ األمغ ، الثقة ، ال تخاؼ ، كل مخمػقات هللا بيج 

هللا ، في حالة أمغ عجيبة عشج السؤمغ فاألمغ قزية معقجة ، األمغ ال يتأتى مغ كمسة تقػليا ، يتأتى مغ قشاعات 
 متخاكسة ، تبثيا في نفػس أكالدؾ ، قشاعات متخاكسة . 

عد وجل مختبصة بتأييجه و حفطو ليع : عمى اآلباء أف يبيشػا ألبشائيع أف شاعة هللا

إخػانا الكخاـ ، اإلنداف عشجه ىمع غيخ شبيعي ، يخاؼ مغ كل شيء ، يخاؼ مغ تيجيج ، يخاؼ مغ كعيج ، 
يخاؼ مغ خبخ سيء ، يخاؼ مغ شبح مريبة ، يخاؼ مغ شبح كـر ، ىحا الخػؼ السخضي بدبب البعج عغ 

 في قمبو األمغ . هللا ، لسا اإلنداف يرمي هللا عد كجل يمقي
فمحلظ ، ابشظ : يا بابا إذا عسمت عسبًل صالحًا هللا 
يحفطظ ، إذا أنقحت حيػانًا مغ أف ُيجىذ هللا يحفطظ 
، إذا أشعست ىخة هللا يحفطظ ، اربط لو العسل 
الرالح بالحفع اإلليي ، اربط لو الصاعة بالحفع 
 اإلليي ، اربط لو أداء العبادة بالحفع اإلليي .

ىل ترجقػف أنو في حجيث شخيف أقدع لكع با لػ 
تأممتسػه تأمبًل دقيقًا أللقي في القمب أمغ لػ كزع عمى 
أىل بمج لكفاىع ، الشبي الكخيع ، أردؼ كراءه سيجنا 

معاذ : 
يو )) قاؿ لو : يا معاذ ! ما حق هللا عمى عباده ؟ قاؿ : هللا ورسػلو أعمع ، سألو ثانية وثالثة ، ثع أجابو عم
الربلة والدبلـ ، قاؿ : يا معاذ حق هللا عمى عباده أف يعبجوه ، وأال يذخكػا بو شيئًا ، سألو يا معاذ : ما حق 

العباد عمى هللا إذا ىع عبجوه ؟ ((
 ]متفق عميو عغ معاذ بغ جبل[

يعشي ىحا اإللو العطيع أنذأ لظ حقًا عميو ، لظ عمّي حق يا عبجؼ . 
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 عمع ، أجابو ، قاؿ لو : يا معاذ ! حق هللا عمى العباد إذا ىع عبجوه أال يعحبيع (()) قاؿ : هللا ورسػلو أ
لظ حق عشجه ، في أمخاض كبيمة ، في شمل ، في حادث سيخ ، في كـر خبيث ، في احتذاء ، في فذل كمػؼ ، 

 في تذسع كبج ، في فقخ ، في سجغ . 

)) حق هللا عمى العباد إذا ىع عبجوه أال يعحبيع ((

سؤمغ لو عمى هللا حقػؽ بأف يحفطو و يؤيجه و يشرخه إذا عبجه :ال

اسسع اآليات :
﴿ َأَفَسْغ َكاَف ُمْؤِمشًا َكَسْغ َكاَف َفاِسقًا اَل َيْدَتُػوَف ﴾

 ) سػرة الدججة (

﴿ َأَفَشْجَعُل اْلُسْدِمِسيَغ َكاْلُسْجِخِميَغ * َما َلُكْع َكْيَف َتْحُكُسػَف ﴾
 ) سػرة القمع (

ْنَيا ُثعَّ ُىَػ َيْػـَ اْلقِ ﴿   َياَمِة ِمَغ اْلُسْحَزِخيَغ ﴾َأَفَسْغ َوَعْجَناُه َوْعجًا َحَدشًا َفُيَػ اَلِقيِو َكَسْغ َمتَّْعَشاُه َمَتاَع اْلَحَياِة الجُّ
 ) سػرة القرز (

 أدؽ آية :

َئاِت َأْف َنْجَعَمُيْع َكالَّحِ  يِّ ـْ َحِدَب الَِّحيَغ اْجَتَخُحػا الدَّ اِلَحاِت َسَػاًء َمْحَياُىْع َوَمَساُتُيْع َساَء َما ﴿ َأ يَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ
َيْحُكُسػَف ﴾

 ) سػرة الجاثية (

، هللا حقػؽ ، أنت مؤمغ هللا يحفطظبخبكع ىحه اآليات أال تمقي في الشفذ األمغ ؟ أنت مغ ؟ أنت مؤمغ لظ عمى 
هللا يجافع عشظ ، هللا يعيشظ ، هللا يشرخؾ ، هللا يؤيجؾ ، ىحه السعاني إذا عخفيا األب كاألـ بديخة ، أثشاء الصعاـ ، 
بشدىة ، يا بشي أنت إذا أشعت هللا حساؾ مغ كل سػء ، أنت إذا أشعت هللا متعظ بالرحة ، أنت إذا أشعت هللا 

 ، اربط لو الصاعة باألمغ ، اربط لو الصاعة بالثقة با عد ألقى محبتظ في قمػب الخمق ، أنت إذا أشعت هللا
كجل ، اربط لو الصاعة بالحفع ، اربط لو الصاعة بالتأييج ، بالشرخ ، يقابل الشرخ الخػؼ ، كالفدع كالتذاـؤ ، 

 كالدػداكية ، كاإلحباط ، كاالرتباؾ ، كالدأـ ، كالزجخ ، ىحه كميا مذاعخ مؤلسة ججًا . 
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 لحًا ألقى هللا في قمبو أمشًا ال يدعدعو أحج :مغ عسل صا

 لحلظ أييا األخػة ، الذيء السؤلع ججًا :
 ﴿ َوَما ُيْؤِمُغ َأْكَثُخُىْع ِباّلِلَِّ ِإالَّ َوُىْع ُمْذِخُكػَف ﴾

 ) سػرة يػسف (

 الحقيقة عشجنا آية دقيقة ججًا ، أنا أجعميا مشيجًا لكل شاب ، قاؿ تعالى :

 حًا ِمْغ َذَكخ  َأْو ُأْنَثى َوُىَػ ُمْؤِمٌغ َفَمُشْحِيَيشَُّو َحَياًة َشيَِّبًة ﴾﴿ َمْغ َعِسَل َصالِ 
 ( 97) سػرة الشحل اآلية : 

إلو ، ىحه الحياة الصيبة فػؽ الطخكؼ ، فػؽ السعصيات ، فػؽ الطخكؼ الجكلية الرعبة ، فػؽ التيجيجات ، فػؽ 
 الفقخ ، فػؽ نقز السػاد ، فػؽ انعجاـ فخص العسل ، فػؽ غبلء البيػت ، إلو يقػؿ : 

 ُو َحَياًة َشيَِّبًة ﴾﴿ َمْغ َعِسَل َصاِلحًا ِمْغ َذَكخ  َأْو ُأْنَثى َوُىَػ ُمْؤِمٌغ َفَمُشْحِيَيشَّ 
وهللا أييا األخػة ، وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ يكفي أف تقخأ القخآف كل يـػ حتى يمقي هللا في قمبظ أمشًا ال يدعدعو 

 تيجيجات أىل األرض ، مؤمغ أنت ، بالتعبيخ الجارج غاٍؿ عمى هللا . 

 مغ استقاـ عمى أمخ هللا عد وجل أتتو الخيخات مغ كل جانب :

 أييا األخػة ، اآلية ىحه : 
 ﴿ َمْغ َعِسَل َصاِلحًا ِمْغ َذَكخ  َأْو ُأْنَثى َوُىَػ ُمْؤِمٌغ َفَمُشْحِيَيشَُّو َحَياًة َشيَِّبًة ﴾

كاف لي أستاذ )قجيسًا تػفي رحسو هللا( مغ عادتو إف رأػ شابًا مدتقيسًا يؤدؼ الرمػات ، يغز برخه ، يزبط 
: ال تخاؼ ، هللا مييئ لظ زكاجًا ناجحًا إف شاء هللا ، كسكشًا مخيحًا ، كدخبًل جيجًا ،  لدانو ، يبخ كالجيو ، يقػؿ لو
 غاٍؿ عمى هللا أنت .

وهللا مخة شخز ضيفتو قصعة كاتػ ، عسخه تدعػف سشة ، قصع أكؿ لقسة ، كقبل أف يأكميا قاؿ : سبحاف مغ قدع 
 لشا ىحا ، كال يشدى مغ فزمو أحج .
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ى كل شاب يتفاعل مع ىحا الجعاء ، كال يشدى مغ فزمو أحج ال يشداؾ ، أنت عميظ أف تصيعو وهللا يا أخػاف أتسش
 فقط ، دقق في ىحه اآلية :

اِكِخيَغ ﴾ ﴿ َبِل َّللاََّ َفاْعُبْج َوُكْغ ِمَغ الذَّ
 ) سػرة الدمخ (

 سػؼ تأتيظ الخيخات مغ كل جانب ، كالجليل : 

)) استقيسػا ولغ ُتْحُرػا ((
 كع عغ ثػباف []أخخجو الحا

اِكِخيَغ ﴾  ﴿ َبِل َّللاََّ َفاْعُبْج َوُكْغ ِمَغ الذَّ
أنت ميستظ أف تعبجه ، كانتيت ميستظ ، هللا يييئ لظ مكانًا معيشًا ، دخبًل معيشًا ، زكجة معيشة ، بيتًا معيشًا ، ىحه 
السعاني أنا الحقيقة أنا حيشسا أردت أف أعالج مػضػع الخػؼ عشج الرغار أردت أف أنتدع الخػؼ مغ الكبار ، 

مقصػع قمبو ، األب خائف ، كاألـ كحلظ ىحا الخػؼ بدبب كججت البّج مغ أف أنتدع الخػؼ مغ األىل ، األب 
الذخؾ الخفي ، 

 ﴿ َسُشْمِقي ِفي ُقُمػِب الَِّحيَغ َكَفُخوا الخُّْعَب ِبَسا َأْشَخُكػا ﴾
﴿ َمْغ َعِسَل َصاِلحًا ِمْغ َذَكخ  َأْو ُأْنَثى َوُىَػ ُمْؤِمٌغ َفَمُشْحِيَيشَُّو َحَياًة َشيَِّبًة ﴾

بالشفذ و السؤمغ متفائل دائسًا :األمغ حالة 

إخػانا الكخاـ ، السؤمغ متفائل ، تقػؿ لي الطخكؼ صعبة ، تيجيجات ، ارتفاع أسعار ، نقز مػاد ، شح بالسياه ، 
 حرار ، تيجيج ، حخكب ، حخكب أىمية ، إذا كاف هللا معظ فسغ عميظ ، كإذا كاف عميظ فسغ معظ .



( : ظاهزج انخىف5-2انفصم انثانث : انذرس ) انثاب انثاَي :  Page 214 

ه كاٍؼ ، ىشاؾ أنا أضخب مثميغ ، ككل مثل كحج
مرائب كثيخة ، السرائب ال تعج كال تحرى ، ىي 
سبب الخػؼ ، كاسسعػا ىحه القاعجة : تػقع السريبة 
مريبة أكبخ مشيا تػقع السريبة ىػ في حّج ذاتو 

مريبة أكبخ مشيا .
شخز انصمق بسخكبتو مغ دمذق إلى حسز ، 
العجمة االحتياط فاسجة ، يقزي ساعتيغ بقمق شجيج ، 

معو فداد بالعجمة ، إذًا ىػ كصل إلى  لػ صار
حسز سالسًا ، لكغ فقج األمغ ، لػ كاف ابشو أصمح العجمة كما أبمغو ، ال يػجج عشجه أسباب القمق لكشو عاش 
القمق ، الفكخة دقيقة ؟ راكب مخكبتو متػىع أف العجمة االحتياط غيخ صالحة ، لكغ انصمق الداعة الخامدة 

 مقة ، يقزي ساعتيغ بقمق شجيج ، لػ أف إحجػ العجبلت أصابيا خمل .صباحًا ، السحبلت كميا مغ
حالة ثانية : لػ شخز انصمق إلى حسز ، كعشجه كىع أف العجمة االحتياط جيجة ىي بالحقيقة لع تكغ جيجة ، 

تستع بشعسة األمغ مغ دكف أسباب مػجبة ، األمغ حالة بالشفذ .
يغ مسميشة كخائف .قج تكػف فقيخًا كعشجؾ أمغ ، شخز عشجه مبلي

 لحلظ احفطػا ىحه اآلية : 
ُطْمع  ُأوَلِئَظ َلُيُع اأْلَْمُغ َوُىْع ﴿ َفَأيُّ اْلَفِخيَقْيِغ َأَحقُّ ِباأْلَْمِغ ِإْف ُكْشُتْع َتْعَمُسػَف * الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَلْع َيْمِبُدػا ِإيَساَنُيْع بِ 

ُمْيَتُجوَف ﴾

مغ كاف مع هللا كاف هللا معو :

ؾ لقصة بديصة : أحج الرحابة الكخاـ قيل لو : احتخؽ محمظ ، قاـ كقاؿ : ما كاف هللا ليفعل ، يبجك أنو كاثق ىشا
 مغ هللا ، يؤدؼ زكاة مالو ، كالشبي قاؿ : 

)) ما تمف ماؿ في بخ وال بحخ إال بحبذ الدكاة ((
 ]أخخجو الصبخاني عغ أبي ىخيخة [

ليفعل ، فمسا ذىب إلى السحل كجج أف محل جاره قج احتخؽ ، أنت كسؤمغ احتخؽ محمظ ، قاـ كقاؿ : ما كاف هللا 
عشجؾ يقيغ أف ىشاؾ مرائب كبيخة ججًا ، أنت معافى مشيا .
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في لقصة مغ الديخة : أف الشبي عميو الربلة كالدبلـ أعصي دكاء ذات الجشب قبل أف يتػفاه هللا ، فغزب ، قاؿ : 
 ذلظ مخض ما كاف هللا ليريبشي بو .

السمخز : أنظ إذا كشت مع هللا ألقى هللا في قمبظ األمغ ، فإذا األب كاثق مغ عصاء هللا ، كاثق مغ حفع هللا ، 
كاثق أف الصاعة ليا ثسار يانعة نفدية ، كاثق بأف االستقامة تشعكذ شعػرًا باألمغ ، اآلف األب تستع باألمغ ، 

هللا كال تبالي ، إذا كاف هللا معظ فسغ عميظ ، تغخز في  مسكغ أف يقشع ابشو الرغيخ أنو ال تقمق يا بشي كغ مع
 نفذ ابشظ األمغ ، ال تقمق ، هللا عد كجل مػجػد . 

مغ تػاله هللا عد وجل حفطو مغ كل مكخوه :

السثل الرارخ : أكبخ مريبة ال تخقى إلى مدتػػ أف تجج نفدظ فجأة في بصغ حػت ، الحػت كجبتو السعتجلة 
ششًا ، في خسديغ  150لقسة كاحجة ، الحػت كزنو  80خكنية ، أربعة شغ ، فئلنداف كزنو بيغ الػجبتيغ ىحه عر

، ل زيت ، كجبتو السعتجلة أربعة شغبخمي 90شغ عطع ، كخسديغ شغ لحع ، كخسديغ شغ دىغ ، كيدتخخج مشو 
صغ حػت ، يخضع كليجه ثبلثسئة كيمػ كل رضعة ، ثبلث رضعات شغ حميب يػميًا ، نبي كخيع كجج نفدو في ب

ىل ىشاؾ مغ مريبة أشج مغ ىحه السريبة ؟ األمل صفخ ، ىػ في ضمسة بصغ الحػت ، كفي ضمسة الميل ، كفي 
 ضمسة البحخ ، في ضمسات ثبلث :

ي ُكْشُت ِمَغ الطَّاِلِسيَغ * َفاْسَتَجْبَشا َلوُ  ْيَشاُه ِمَغ اْلَغعِّ َوَكَحِلَظ  ﴿ َفَشاَدى ِفي الطُُّمَساِت َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَظ ِإنِّ َوَنجَّ
ُنْشِجي اْلُسْؤِمِشيَغ ﴾

 ) سػرة األنبياء (

في كل زماف ، في كل مكاف ، في كل عرخ ، في كل مرخ ، في كل ضخؼ ، في كل بيئة ، في ببلد الذخؽ ، 
 كفي ببلد الغخب ، كتحت البحخ ، كفػؽ البحخ .

كانفجخت ، انطخ إلى الحكسة انذصخت عشج مقعجه ، ىػ ارتكب  إنداف راكب شائخة تصيخ فػؽ جباؿ األلب ،
مخالفة لع يزع حداـ األماف ، فػؽ مغ الصائخة ، كقع مغ أربعيغ ألف قجـ ، ندؿ فػؽ غابة مغ غابات جباؿ 

 األلب ، فػؽ الذجخ في خسدة أمتار ثمج كاألغراف ماصة الرجمة ، ندؿ كاقفًا .

فالسخاوؼ كميغ آمافنع  وإذا العشاية الحطتظ جفػنيا
 * * * 
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وهللا أييا األخػة ، ىشاؾ حاالت إنقاذ إليي العقل ال يرجقيا ، إذا هللا حفطظ يحفطظ مغ كل مكخكه .

مغ عخؼ هللا وأدى ما عميو ألقى هللا في قمبو األمغ :

كمػضػع الغػؿ ، درسشا اليـػ مخض الخػؼ الحؼ يريب الرغار لدػء تخبية الكبار ليع ، ىحا مػضػع البعبع ، 
كجاء الحخامي يأكمظ ، ىحه كميا مػضػعات ما ليا معشى إشبلقًا ، ىحه تدبب الخػؼ ، أنا قمت قبل أف أعالج 
الخػؼ عشج الرغار ، سأعالجو عشج الكبار ، األب يخاؼ ألنو ما عخؼ هللا ، أما إذا عخؼ هللا كأدػ ما عميو 

 ألقى في قمبو األمغ .
في مرائب ماحقة ، مرائب مجمخة ، ألنو يسذي كفق مشيج هللا ىػ بعيج عغ ىحه  ىشاؾ مرائب معقػلة ، لكغ

 السرائب .
أييا األخػة ، ىحه آية كاحجة ، اآلف السعيذة الزشظ معيذة الخػؼ كالقمق ، أنت مغ خػؼ الفقخ في فقخ ، كأنت 

 مغ خػؼ السخض في مخض ، كتػقع السريبة مريبة أكبخ مشيا .
بيغ األمغ كالدبلمة ؟ الدبلمة عجـ حرػؿ الخصخ ، أما األمغ عجـ تػقع الخصخ ، السؤمغ  بالسشاسبة : ما الفخؽ 

 يتستع بالدبلمة ، كفػؽ الدبلمة األمغ .
ق با عد كجل ، بابا ادفع فأنت ىحه السعاني الجقيقة التي تعخفيا عغ هللا ، إذا بّدصيا ألكالدؾ ، الصفل يث

. جقة كخيب هللا ضشو ، هللا يدتخضى ، ما في أخ مغ إخػاني استخضى هللا بر، وهللا أييا األخػة ، ُأشيج هللاصجقة
)) صجقة الدخ تصفئ غزب الخب ((

 ]أخخجو الصبخاني عغ معاكية بغ حيجة [

)) باكخوا بالرجقة فإف الببلء ال يتخصاىا ((
 ]أخخجو الصبخاني عغ عمي بغ أبي شالب [

عػد ابشظ يجفع صجقة ، مغ دخمو السحجكد ، ىحه الرجقة يأخحىا هللا بيسيشو كيحفطو بيا . 

مذاعخ الكبار اإليسانية التي تعصييع حالة األمغ عمييع أف يبثػىا في الرغار :

أنا أتسشى الصفل اربصو با عد كجل ، دعو يخاؼ مشو ، دعو يتقخب مشو ، دعو يصسع بعفػه ، يصسع بحفطو ، 
 ذعخ أف هللا معظ ، ىػ كليظ ، يجافع عشظ ، يػفقظ ، يجعسظ يؤيجؾ ، يشرخؾ ، يحفطظ ، يخزقظ .ت
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أب قاؿ البشو : خح ىحه السئة ليخة كادفعيا لفبلف كرجقة ، قاؿ لو : هللا عد كجل يجازؼ عمى الرجقة بعذخة 
بابا ؟ قاؿ لو : أؼ ألف ؟ قاؿ لو : أمثاليا ، شفل صغيخ ، أخح السئة ليخة كدفعيا لمفقيخ ، قاؿ لو : أيغ األلف 

دفعشا مئة ، قمت عذخة أضعاؼ ، نخيج ألفًا ، قاؿ لو : ىحه السئة لي كليدت لظ ، شفل صغيخ قاؿ لو أبػه : 
الرجقة بعذخة أمثاليا ، يقدع با األب ماشي مع ابشو ، التقى برجيقو ، فالتفت إلى الرغيخ فأحبو ، قّبمو 

 أعصاه ألف ليخة .
يع ، أراد أف يذجع ىحا الرغيخ ، أبػه قاؿ لو : الرجقة بعذخة أمثاليا القرة مؤثخة ججًا ، هللا عد كجل ، إلو عط

 لسا الصفل سأؿ كالجه أيغ األلف بحدب ما قمت لي ؟ هللا ما خيب ضشو .
تيجيج ، ما فأنت يجب أف تخبط ابشظ با عد كجل ، أف هللا يحفع ، هللا يػفق ، هللا يعصي ، ما عاد يخاؼ مغ 

عاد يخاؼ مغ كعيج ، ما عاد يخاؼ بالصخيق مغ شخز عسل لو كسيشًا ، ىجده ، رفيق كبيخ بالدغ ، قػؼ ، 
 يبجك أنو استفده بالسجرسة قاؿ لو : اآلف بفخجيظ يذعخ الصفل باألمغ .

يخاؼ مغ الطبلـ ، أنا أتسشى مذاعخ الكبار اإليسانية ، التي تعصيظ حالة األمغ تبثيا في الرغار ، دع ابشظ ال 
ال يخاؼ مغ الميل ، ال يخاؼ أف يكػف كحجه بالبيت ، ال يخاؼ مغ كبلـ ما لو معشى إشبلقًا ، ساعة بعبع ، 

 كساعة غػؿ .
 فاألميات الجاىبلت يختكبغ حساقات ال تشتيي ، يشذأ عشج االبغ عقجة خػؼ تخافقو شػؿ حياتو . 

اإلعخاض عغ ذكخ هللا أحج أكبخ أسباب الخػؼ :

 أييا األخػة ، اآلف إذا هللا عد كجل قاؿ : 
﴿ َوَمْغ َأْعَخَض َعْغ ِذْكِخي َفِإفَّ َلُو َمِعيَذًة َضْشكًا ﴾

 ( 124) سػرة شو اآلية : 

اآلف عشجنا أحج أكبخ أسباب الخػؼ اإلعخاض عغ ذكخ هللا .
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وهللا أييا األخػة ، الحؼ أعمسو أف قمق الشاس عمى 
صحتيع يفػؽ حّج الخياؿ ، في خػؼ ، يقػؿ لظ كل 
سبع نداء الثامشة معيا سخشاف ثجؼ ، ىحه الفكخة 
يشخمع ليا قمب السخأة دائسًا في قمق ، أما إذا امخأة 
محجبة ، مدتقيسة ، صائسة ، مرمية ، كمصيعة 

ثقة با عد كجل ، أف لدكجيا ، كتخعى أكالدىا ليا 
هللا يحفطيا مغ ىحا السخض ، وهللا عد كجل حيي 

 كخيع . 

ُىسا ِصْفخا َخاِئَبَتْيِغ ((  )) َيدَتحي مغ عبجه إذا َرَفَع إليو يجيو أْف َيُخدَّ
 ]أخخجو أبػ داكد كالتخمحؼ عغ سمساف الفارسي [

جػىخ الجيغ االتراؿ با عد وجل :

د كجل ، كنصمب مشو ، كنعتحر أحيانًا ، ندتغفخ ، نتػب ، نعاىجه ، افتح خصًا ساخشًا لحلظ يجب أف نشاجي هللا ع
، كفي مؤمغ آخخ الياتف متػاضع ججاً مع هللا ، تجج مؤمشًا يذبو ىاتف ما في كنة ، جيج كغاٍؿ لكغ ما في خط ، 

ساخغ مع هللا ، لكغ في خط ، يخفع الدساعة في كنة ، يجب أف يكػف لظ خط ساخغ مع هللا ، تحجث خط 
بالجعاء ، باالستغفار ، بالسشاجاة ، بتبلكة القخآف ، أتحب أف يحجثظ هللا عد كجل ؟ اقخأ القخآف ، أتحب أف تحجث 
هللا ادُعو ، ناِجو ، تحجثو بالجعاء ، كيحجثظ بتبلكة القخآف ، جػىخ الجيغ ىحا االتراؿ با عد كجل ، ما دمت 

متربًل بو ألقى في قمبظ األمغ .
فمحلظ مخة أخيخة : هللا عد كجل يمقي في قمب السؤمغ مغ األمغ ما لػ كزع عمى أىل بمج لكفاىع.

 كآخخ شيء ، كأدؽ شيء : 
ُيُع اأْلَْمُغ َوُىْع ُطْمع  ُأوَلِئَظ لَ ﴿ َفَأيُّ اْلَفِخيَقْيِغ َأَحقُّ ِباأْلَْمِغ ِإْف ُكْشُتْع َتْعَمُسػَف * الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَلْع َيْمِبُدػا ِإيَساَنُيْع بِ 

ُمْيَتُجوَف ﴾

والحسج  رب العالسيغ 
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( : الحكسة في تخبية األبشاء5-3الجرس )

بسم ميحرلا نمحرلا هللا

كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل الحسج  رب العالسيغ، كالربلة 
 كالػىع إلى أنػار السعخفة كالعمع، كمغ كحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات.

 أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس الدابع عذخ مغ دركس تخبية األكالد في اإلسبلـ كالزلشا في التخبية الشفدية. 

عد وجل ُقحؼ في قمبو نػر يخى بو الحق حقًا والباشل باشبًل:مغ اترل با 

 بادغ ذؼ بجء: ىحه الحكسة التي كعج هللا بيا السؤمغ كحجه، في قػلو تعالى:
﴿ َوَمْغ ُيْؤَت اْلِحْكَسَة َفَقْج ُأوِتَي َخْيخًا َكِثيخًا ﴾

 ( 269) سػرة البقخة اآلية: 

هللا عميو  ألف اإلنداف إذا اترل با عد كجل امتغّ 
الحكسة، الحكسة تؤتى كال تؤخح، قج تكػف أذكى 
األذكياء تختكب حساقة ما بعجىا حساقة، ألف الحكسة 
ُحجبت عشظ، فالسؤمغ باترالو با عد كجل يقحؼ 
هللا في قمبو الشػر، يخػ بو الحق حقًا، كالباشل باشبًل، 
يخػ بو الخيخ خيخًا، كالذخ شخًا أضخب مثبًل بديصًا:

قرة سسعتيا، إنداف تدكج امخأة، بعج خسدة أشيخ كانت عمى كشظ الػالدة إذًا ىحا الجشيغ ليذ مشو قصعًا، 
بإمكانو أف يصمقيا، كالشاس جسيعًا معو، كالذخع معو، كأىميا معو، لكغ هللا سبحانو كتعالى أليسو الحكسة، تسشى 

حت عباءتو، كانتطخ أماـ جامع الػرد في سػؽ عمى هللا أف يحسميا عمى تػبة نرػح فأخح ىحا الجشيغ ككضعو ت
ساركجة، إلى أف نػػ اإلماـ الفخيزة، كدخل كضعو في شخؼ السدجج، كالتحق بالسرميغ، بعج انتياء الربلة 
بكى ىحا الػليج، فتحمق السرمػف حػلو، تأخخ عشيع كثيخًا، إلى أف اجتسع كل مغ في السدجج حػؿ ىحا الػليج 
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ج، تقجـ مشيع كسأؿ ما الخبخ ؟ قاؿ: تعاؿ انطخ، كليج ! قاؿ: أنا أكفمو، أعصػني إياه، الحؼ ألقي في شخؼ السدج
 فأخحه كرّده إلى أمو كتابت عمى يجه تػبة نرػحة.

القرة أكليا: ىشاؾ إماـ مدجج لو جار بقاؿ، رأػ الشبي عميو الربلة كالدبلـ في رؤيا صالحة، قاؿ لو )ليحا 
فبلف إنو رفيقي في الجشة، كدب رضاء هللا، كأنقح امخأة مغ الدلل، كربت ابشيا اإلماـ خصيب السدجج(: قل لجارؾ 

 عشجه. 

 أسعج الشاس مغ كاف حكيسًا:

أخػانا الكخاـ، صجقػا كال أبالغ، أنت حيشسا تترل با عد كجل، كتتقغ صمػاتظ مع هللا يقحؼ هللا في قمبظ نػرًا، 
 ًا، كالذخ شخًا، كالجسيل جسيبًل، كالقبيح قبيحًا.تخػ بو الحق حقًا، كالباشل باشبًل، الخيخ خيخ 

لحلظ أنت بالحكسة تدعج بدكجة مغ الجرجة الخامدة، كمغ دكف حكسة تذقى بدكجة مغ الجرجة األكلى، أنت 
بالحكسة تجعل أبشاءؾ أبخارًا، كمغ دكف حكسة تجعل أكالدؾ عاقيغ، أنت بالحكسة تعير بجخل محجكد، كمغ دكف 

 لغيخ السحجكد.حكسة تبجد الجخل ا
صجقػا كال أبالغ إذا سسح هللا أف تكػف حكيسًا أنت أسعج الشاس في بيتظ، أنت أسعج الشاس مع زكجتظ، أنت أسعج 
الشاس مع أكالدؾ، أنت أسعج الشاس في عسمظ، أنت أسعج الشاس في صحتظ، أسعج الشاس في عبلقاتظ، أسعج 

 الشاس في حمظ كفي تخحالظ 
 َسَة َفَقْج ُأوِتَي َخْيخًا َكِثيخًا ﴾﴿ َوَمْغ ُيْؤَت اْلِحكْ 
 ىحه الحكسة تتأتى مغ االتراؿ با عد كجل. 

 أكبخ قخار حكيع في تخبية أوالدؾ يبجأ مغ اختيار أمو:

لحلظ نحغ في تخبية األكالد الشفدية، األب في أمذ الحاجة إلى الحكسة، لحلظ أكبخ قخار حكيع في تخبية أكالدؾ، 
 ع أبجًا، يبجأ قبل كالدة الصفل، يبجأ مغ اختيار أمو، الشبي عميو الربلة كالدبلـ يقػؿ لظ: وهللا ما عخفو العال

 )) خح ذات الجيغ والخمق تخبت يسيشظ ((
 ] أخخجو أبػ يعمى كابغ حباف عغ أبي سعيج الخجرؼ [
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ىحه أـ أكالدؾ، ىحه سػؼ تخبييع، تخبييع عمى 
 الرجؽ، عمى األمانة، عمى العفة.

سابقًا أف شفبًل صغيخًا سخؽ بيزة كجاء بيا درسشا 
إلى أمو، فقبمتو، كباركت عسمو، ثع بجأ يدداد في 
انحخافو إلى أف استحق اإلعجاـ، كىػ قبل أف ُيذشق 
شمب أف يخػ أمو جاؤكا لو بأمو، قاؿ: يا أمي مجؼ 
لدانظ كي أقبمو، فمسا مجت لدانيا قصعو، كقاؿ: لػ 

ي الجخائع ما فقجت لع يكغ ىحا المداف مذجعًا لي ف
 حياتي.

أـ أكالدؾ ىل أحدشت اختيارىا ؟ اآلف ىشاؾ ضاىخة عجيبة، الذاب يخيج جسااًل فقط كيخيج صفات قّمسا تتػافخ في 
خسدة بالسئة مغ الفتيات، يخيج الدكاج لمستعة، كيشدى أف ىحه التي سيتدكجيا ىي أـ أكالده، ىي التي تخبييع، 

 العفة كاالستقامة.تعمسيع عمى الرجؽ كاألمانة، ك 

لحلظ أنا أقػؿ أخاشب األميات: أعمى شيادة تحسميشيا أكالدؾ، أعمى مغ الجكتػراه، شيادة األـ أكالدىا، إف ربتيع 
 عمى الفزيمة كاالستقامة دفعت بيؤالء األكالد إلى السجتسع. 

بشػد التبية الشفدية:

ػ حدغ اختيار األـ: 1

جب أف تتعامل معظ امخأتظ، وهللا أييا األخػة، كع مغ أب يبشي كزكجتو لحلظ مغ أجل أف تحدغ تخبية أكالدؾ ي
تيجـ، يا بشي قع فرِل، تعباف اتخكو، كمسا كّجو ابشو تػجييًا تأتي الدكجة لتبصل ىحا التػجيو، ألنو ما أحدغ 

 اختيارىا، أما األـ السؤمشة، الصاىخة لحلظ أنا أخاشب الذباب: 

سيشظ (()) خح ذات الجيغ والخمق تخبت ي
 ] أخخجو أبػ يعمى كابغ حباف عغ أبي سعيج الخجرؼ [
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ىي أـ أكالدؾ، تعير معيع، تخبييع، مغ أجل أف تفمح في تخبيتيع البّج مغ أف تتعاكف معظ امخأتظ، كتعاكنيا 
 معظ بدبب ديشيا، كحخصيا عمى شاعة ربيا، كحخصيا عمى تخبية أكالدىا.

 شفدية أف تحدغ اختيار األـ.لحلظ يكاد يكػف أكؿ بشج مغ التخبية ال

ػ عجـ محاسبة الصفل قبل تكميفو: 2

شيء آخخ: يا أخػاف عشجنا قاعجة، ال محاسبة قبل التكميف، آباء كثيخكف يخكف مغ أكالدىع ترخفًا يغزبيع 
فيزخبػنيع، اسأؿ نفدظ، حاسب نفدظ، ىل بمغت ابشظ مخة أف ىحا العسل ال يعجبظ ؟ ما بمغتو، ىػ بخؼء، 

 يعمع، ال تزصخ تزخبو، كال تػبخو، كال تذتسو، كال تحقخه أماـ أخػتو، أنت يا بشي أنت لظ عشجؼ خسذ الصفل ال
فخص في ىحا العاـ استشفحت فخصة فقط، كأنت ىادغ، كمختاح، ىػ يشتبو، اخصأ مخة ثانية، انطخ يا بشي أصبحػا 

ب، يجه كالُدباب كالذتائع، صار البيت اثشتاف، بقي ثبلث، ألنيع قالػا: مغ أشاع عراؾ فقج عراؾ، يجه كالزخ 
 مكاف مػحر.

ػ االبتعاد عغ العشف في السشدؿ: 3

اسسعػا ىحا الكبلـ أعيجه كثيخًا: البّج أف يكػف عيج في بيتظ، لكغ بيشسا يكػف العيج حيشسا تخخج، كبيشسا يكػف العيج 
كبخ عشيف مع االبغ األصغخ، حيشسا تجخل، بذكل أك بآخخ، األب العشيف يزخب، كيذتع، كيدب، كابشو األ

كالبشت الكبخػ عشيفة مع الرغخػ كاألصغخ عشيف مع األصغخ، كأصغخ كلج عشيف مع القصة، بيت كمو عشف، 
 كمو صياح، كمو ُسباب، كمو تكديخ، ىحا بيت فيو شيصاف. 

بَلِة َواْصَصِبْخ َعَمْيَيا ﴾ ﴿ َوْأُمْخ َأْىَمَظ ِبالرَّ
 ( 132) سػرة شو اآلية: 

أخػاف في بيػت ىادئة ججًا، فييا ركح التعاكف، فييا محبة، وهللا كمسا رأيت إندانًا ببيتو متساسظ، في كد بالغ، يا 
وهللا ُأكبخ ترخفو، ُأكبخ حكستو، ُأكبخ عقمو، ُأكبخ ذكاؤه يجب أف يكػف البيت جشة.

زخب أريح، معطع اآلباء يخػ إذًا بجؿ الزخب كالذتع، سجل، شخؽ التخبية متعبة، تحتاج إلى نفذ شػيل أما ال
أنو أخصأ يزخبو ضخبًا مبخحًا حتى يختاح، لكغ ما أدبو بيحه الصخيقة، لع يؤدبو إشبلقًا، بالعكذ فرمو عشو، 

 انعتق االبغ عغ أبيو، ىحه نقصة ثالثة.
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 ػ عجـ محاسبة األبشاء أماـ أصجقائيع أو أقخبائيع أو أخػاتيع: 4

الشقصة الخابعة: أتسشى عميكع جسيعًا أال تحاسبػا أبشاءكع أماـ أصجقائيع، كال أماـ أقخبائيع، كال أماـ أخػاتيع، بيشظ 
كبيشو، بيشظ كبيشو يحتسل ابشظ أقدى مبلحطة، ألنو يػقغ أف ىحه السبلحطة خارجة مغ محبة، أنت ما فزحتو، 

ت، أماـ أصجقائو، أماـ أخػتو الحكػر أنا ال أنرح بيحا أبجًا، لكغ نرحتو، عشفتو عغ محبة، أما أماـ أخػاتو البشا
 كىحا تذييخ كفزيحة كليدت نريحة. 

 عمى اإلنداف أف ُيعمع ابشو ال أف يعشفو ألف السعمع خيخ مغ السعشف:

 : تعمسػا أييا األخػة، مغ رسػؿ هللا
ترػر سيج الخمق كحبيب الحق، كسيج كلج آدـ، جاءه 

يا بكل كقاحة، قاؿ لو: ائحف شاب بكل بداشة، كلعم
لي بالدنا، ما ضخبو، كال شتسو، كال قاؿ لو أنت كافخ، 
يا كافخ، يا خبيث، ال، الرحابة ضجخكا، ىاجػا 
كماجػا، مشتيى الػقاحة، قاؿ لو: تعاؿ يا عبج هللا، 
انطخ السشاقذة ! أتحبو ألمظ ؟ شاب ترػر كالجتو 
لو: كال  تدني، فغمى الجـ في عخكقو، قاؿ لو: ال، قاؿ

الشاس يحبػنو ألمياتيع، أتحبو ألختظ ؟ قاؿ لو: ال، 
قاؿ لو: كال الشاس يحبػنو ألخػاتيع، أتحبو البشتظ ؟ قاؿ: ال، يقػؿ ىحا الذاب: دخمت عمى رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كما 

 شيء أحب إلي مغ الدنا كخخجت مغ عشجه كما شيء أبغس إلي مغ الدنا.
لو األخصار، بّيغ لو مرمحتو تتيجـ، بّيغ لو مدتقبمو، بّيغ لو مكانتو، سسعتو، بّيغ ىحا فيو يا أخي ناقذو، بّيغ 

 إغزاب  عد كجل، ناقذو، ال تعشف، عمع كال تعشف يقػؿ عميو الربلة كالدبلـ: 
 )) عمسػا وال تعشفػا، فإف السعمع خيخ مغ السعشف ((

 ]أخخجو الحارث عغ أبي ىخيخة [
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استيعاب الرغيخ و الربخ عميو:عمى الكبيخ 

الكبيخ يشبغي أف يدتػعب الرغيخ، مخة كشا في مؤتسخ عمى السائجة معشا قارغ كبيخ تػفي رحسو هللا، ك شالب مغ 
البػسشة، ىحا القارغ لو مكانة كبيخة عشجه، أراد أف يتقخب إليو، يسكغ ضعيف بالمغة العخبية، فيشاؾ بيت قالو 

 الذافعي:
ػدُت مشيع لعمي أف أناؿ بيع شفػػاعة أحب الرالحيغ ول

وأكخه مغ بزاعتػو السعاصي ولػ كشا سػاء في الػبزاعة 
* * * 

مغ باب التػاضع، ىحا الصالب البػسشي قاؿ لو: أحب الرالحيغ كلدَت مشيع يا لصيف ىحا القارغ غزب غزبًا 
حدب ترػره أنو تقخب إليو بيحا البيت، شجيجًا، كعشفو تعشيفًا شجيجًا، مدكيغ ىحا الذاب يكاد يسػت خجبًل، ىػ ب

لكغ ىي فخؽ حخكة كاحجة، ُأحب الرالحيغ، ىي كلدُت مشيع، قاؿ لو: كلدَت مشيع.
 لغتشا دقيقة ججًا، نحغ لغتشا العخبية يا أخػاف بحخكة كاحج يشتقل اإلنداف مغ الجشة إلى الشار.

هللا مرخعي، أما ىػ البيت: كلدُت أبالي حيغ ًأقتل مدمسًا، إلى جيشع، عمى أؼ جشب كاف في
ولدُت أبالي حيغ ُأقتل مدمسًا عمى أي جشب كاف في هللا مرخعي

* * *
االبغ يختكب حساقة عغ غيخ قرج، يجب أف تدتػعبو. 

العاقل مغ ربى ابشو تخبية قائسة عمى الثقة:

إذنشا، يدخؽ، ال، ال تقػؿ سخقة، ال أنا برخاحة لػ أف أبًا سألشي، أك أـ سألتشي بالياتف أنو أخح مااًل مغ دكف 
تقػلي يدخؽ، الدخقة مػضػع ثاٍف، ىحا بيت أبيو كأمو كال يعخؼ حجكده، حتى أنا لي رأؼ ما الحؼ يسشع أف تخبي 
ابشظ تخبية قائسة عمى الثقة ؟ تزع مبمغًا مغ الساؿ بالجرج ليأخح كل حاجتو، أنت حيشسا تسشح ثقتظ البشظ 

سدسئة ليخة، كيػجج كرقة كقاؿ، خح كاكتب فقط، وهللا شبقػىا أناس نجحت معيع نجاحًا يشزبط، بابا ىشاؾ مبمغ خ
كبيخًا، الصفل يدتحي مغ كالجه، يأخح حاجتو، الساؿ بيغ يجيو، ما في شيء مسشػع عشو، يأخح كيدجل، يكتب ماذا 

كعغ الذتع، ىحه أساليب  اشتخػ فيو ؟ عػد ابشظ تتفاىع معو تفاىسًا، ابتعج عغ القسع، كعغ الزخب، كعغ الدب،
 بادت كلع تفج إشبلقًا.
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الميع صِل عميو ركػ لشا حجيثًا: ىحا الحؼ ركب ناقتو، كعمييا شعامو كشخابو، أراد أف يقصع بيا الرحخاء، ىحا 
، استيقع فمع يجج الشاقة، فبكى، كبكى، كبكى ألنو  األعخابي أصابو التعب جمذ ليدتخيح، أخحتو سشة مغ الشـػ

، فاستيقع فخأػ الشاقة أمامو، مغ شجة الفخح قاؿ: يا رب أنا ربظ كأنت أيقغ بالسػ  ت، ثع أخحتو سشة مغ الشـػ
عبجؼ، الشبي ما عمق، ىحه كمسة الكفخ، لكغ قاؿ بعس العمساء الكبار: ما كل مغ كقع في الكفخ كقع الكفخ 

 بظ كأنت عبجؼ. عميو، الشبي ما عمق أبجًا، ما قرج معشاىا، مغ شجة الفخح قاؿ: يا رب أنا ر 

العشف و الدباب و الذتائع أساليب بادت ولع تفج إشبلقًا:

أحيانًا االبغ يتكمع كمسة قاسية، كغ أكسع، أبػ حشيفة الشعساف لو جار أقمقو إقبلقًا ال ُيحتسل، شػاؿ الميل يغشي، 
ة فقج ىحا الرػت، )لو جار شاب مغغٍّ معو ششبػر عػد، كأغشيتو السفزمة: أضاعػني كأؼ فتًى أضاعػا، فسخ 

معشى جاره في مذكمة، سأؿ عشو، قالػا لو: إنو 
مدجػف، أبػ حشيفة الشعساف بسكانتو، كمقامو 
الكبيخ، كعمسو الغديخ تػجو إلى صاحب الذخشة، 
متػسصًا أف يصمق سخاحو، صاحب الذخشة أشمق 
سخاحو، أركبو أبػ حشيفة كراءه عمى الجابة، قاؿ لو: 

 يا غبلـ ىل أضعشاؾ ؟ 
اؿ: ىحا السغشى الذاب قاؿ: عيجًا  أال أعػد فق

لمغشاء، أبػ حشيفة الشعساف عمى عمػ مقامو 
 استػعب ىحا الجار السغشي.

استػعبو، ابشظ، استػعبو، أما العشف، كالزخب، كالُدباب، كالذتائع ىحا ال يخبي شابًا. 

االبتعاد عشيسا: الخد العشيف والدخخية الكبيخة تقيع بيشظ وبيغ الستعمع حاجدًا فعميظ

يا إخػاف، أحيانًا الصفل يدأؿ سؤااًل، أك االبغ، كقج يكػف الدؤاؿ سخيفًا، سخيفًا ججًا، إياؾ، ثع إياؾ، ثع إياؾ أف 
تدخخ مغ سؤالو، إنظ إف سخخت مغ سؤالو لغ يدألظ بعج اليـػ أبجًا، كىحه الشريحة أقجميا لمسعمسيغ، سؤاؿ 

، ال، أجب عغ سؤالو بأدب، رفيقكع معو سخيف، اجمذ، أنت أحسق، أنت ال تفي ع شيئًا، ال، لغ يدألظ بعج اليـػ
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حق، نقصة غيخ كاضحة بحىشو، أنا سأجيبو عشيا، شجع الشاس يدألػؾ، شجع الحػار، شجع التعامل مع اآلخخ 
 تعامبًل ىادئًا.

عذخيغ سشة قادمة، وهللا أعخؼ معمسيغ إذا أخصأ الصالب، أنت غبي، أنت كحا، أنت كحا، يحسل ىحه الفكخة ل
 عقجتو، اإلنداف بشياف هللا، كممعػف مغ ىجـ بشياف هللا، كاألشفاؿ أحباب هللا، عمى الفصخة.

فالخد العشيف، الدخخية الكبيخة، مخة كشا في الجامعة، كشالبة كاف سؤاليا سخيفًا، ك كاف عسيج الكمية عشجنا قاسيًا 
رفقًا بالقػاريخ، ىكحا قاؿ الشبي، فيي صحتيا مميحة، قاؿ ليا: ججًا، سخخ مشيا سخخية حصستيا، فقالت لو: دكتػر 

قاؿ رفقًا بالقػاريخ، كلع يقل رفقًا بالبخاميل، أساء إساءة ثانية، إنداف أمامظ، احتخمو، قالت: رفقًا بالقػاريخ، قاؿ 
مغ ىجـ بشياف هللا. ليا: صح، كلع يقل رفقًا بالبخاميل، حصسيا، أنا ىكحا أقػؿ ىحا اإلنداف بشياف هللا، كممعػف 

ال تحخجو، كاف عميو الربلة كالدبلـ مغ شسائمو أنو كاف ال يحسخ الػجػه، ال تخجمو، ال تزعو بداكية ضيقة، 
تغافل، تغافل كال تكغ غافبًل، الخد العشيف يسشع الدؤاؿ الخد العشيف يسشع انتذار العمع، الخد العشف يقيع بيشظ كبيغ 

 الستعمع حاجدًا. 

يسمظ قمػب اآلخخيغ فميبتعج عغ الدخخية و التشفيخ: مغ أراد أف

أنا أذكخ ىشاؾ أناس جيبلء، أعتقج جامع في صبلة العرخ ك ىشاؾ سبعة أشخاص بيشيع شفل صغيخ، ىحا 
السرمي متعمع غمط، أف ىحا الصفل يجب أف يخجع لمرف الخمفي ما في صف خمفي، سبعة، فخيزة، فجفعو مغ 

 العطيع أنو تخؾ الربلة خسدة ك خسديغ عامًا، بعج ىحه الجفعة أقاـ حاجدًا بيشو كبيغ صجره إلى الػراء، يقدع با
 السدجج.

بالسقابل حجثشي أخ، قاؿ لي: دخل إلى مدجج عقب أحج األعياد، فصفل كالجه اشتخػ لو ححاء ججيجًا، كىػ فخح 
تخػ لو ححاء أغمى، يقدع با ىحا بو، فُدخؽ، بكى بكاء ُمخًا، ىحا الخجل أخح ىحا الصفل إلى محل أححية، كاش

الصفل قاؿ: عمى أثخ ىحا السػقف حافطت عمى الربلة شػاؿ حياتي، ال تكغ مشفخًا، كغ مقخبًا. 
ُخوا (( ُخوا وال ُتَعدِّ )) َيدِّ

 ]أخخجو البخارؼ كمدمع عغ أنذ بغ مالظ [

ُدوا وقارُبػا ((  )) َسجِّ
 كالشدائي عغ عائذة أـ السؤمشيغ []أخخجو البخارؼ كمدمع كأبػ داكد كالتخمحؼ 
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ُخوا وال ُتَشفُِّخوا (( )) َبذِّ
 ]أخخجو البخارؼ كمدمع عغ أبي مػسى األشعخؼ [

ىشاؾ شخز مشفخ، الخد العشيف، الدخخية، الُدباب يقيع حاجدًا بيشظ كبيغ ابشظ، كبيشظ أييا السعمع كبيغ تمسيحؾ.
اىع، كاضع فػاكو، في كعاء لغديل العشب، أحج شيػخ القبائل لع مخة سسعت عغ أحج السمػؾ دعا رؤساء القبائل ليخ 

يعخؼ، فطشو لمذخب، فذخب ىحا الساء مغ ىحا الػعاء، فكل الذيػخ اآلخخيغ ابتدسػا سخخية مغ ىحا الذيخ، ىػ 
شيخ قبيمة، فالسمظ بحكائو كحشكتو كحكستو تشاكؿ الػعاء كشخب مشو، كمو جسج.

قجر ما تدتصيع ال تحخج إندانًا، كغ معو، بخر عسمو، أحيانًا ىحا الكبلـ يسمظ القمػب. 

قانػف االلتفاؼ واالنفزاض: 

بالسشاسبة: أنا أقػؿ لكل أخ لو مشرب قيادؼ، مغ ؟ 
األب، األب قائج بالبيت السعمع، السجرس، صاحب 
السحل التجارؼ عشجه ثبلثة مػضفيغ، ىػ قيادؼ، 

، مجيخ مدتذفى، كزيخ، أؼ مشرب رئيذ الجامعة
قيادؼ، مغ أجل أف يشراع كل الحؼ حػلظ البّج مغ 
أف يمتفػا حػلظ، إذا التفػا حػلظ أعانػؾ، ككانػا 
حخاسًا لظ، كنفحكا لػح قخاراتظ، ما ىػ قانػف االلتفاؼ 

 كاالنفزاض ؟ ىحه اآلية: 
﴿ َفِبَسا َرْحَسة  ِمَغ َّللاَِّ ِلْشَت َلُيْع ﴾

 ( 159سخاف اآلية: ) سػرة آؿ ع

يعشي بدبب رحسة استقخت في قمبظ يا دمحم كشت ليشًا ليع، ىحه الخحسة انعكدت ليشًا في السعاممة.

﴿ َوَلْػ ُكْشَت َفّطًا َغِميَع اْلَقْمِب ﴾
 ( 159) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 
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كلػ كشت مشقصعًا عشا، المتؤل القمب قدػة، ك النعكدت القدػة غمطة، فانفزػا مغ حػلظ، معادلة رياضية، 
اتراؿ، رحسة، ليغ، التفاؼ، ك انقصاع، قدػة، غمطة، انفزاض، األب بحاجة إلى ىحه اآلية، كاألـ، كاألخ 

 األكبخ، كالسعمع، كصاحب الستجخ، ككل إنداف لو مشرب قيادؼ. 

ػا ِمْغ َحْػِلَظ َفاْعُف َعْشُيْع َواْستَ  ﴿ َفِبَسا ْغِفْخ َلُيْع َرْحَسة  ِمَغ َّللاَِّ ِلْشَت َلُيْع َوَلْػ ُكْشَت َفّطًا َغِميَع اْلَقْمِب اَلْنَفزُّ
َوَشاِوْرُىْع ِفي اأْلَْمِخ ﴾

 ( 159) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

أعخابي، قاؿ لمشبي الكخيع: أعصشي مغ ىحا الساؿ، فيػ ليذ مالظ كال ماؿ أبيظ، قاؿ لو: صجقت إنو ماؿ هللا. 

عمى اإلنداف أال يكػف عشيفًا و ال متداىبًل فابشو أغمى مغ كل شيء:

سل ىكحا، فتح أييا األخػة، أنا أذكخ قرة مؤلسة ججًا، إنداف اشتخػ أثاثًا ججيجًا، غخفة ضيػؼ، ابشو معو شفخة ع
القساش، لعبة جسيمة، خبلؿ دقائق، أفدج الصقع كمو، أبػه عشيف ما تحسل، كضع يجاه عمى الصاكلة كضخبو 
بالسدصخة، حتى ازرقت يجاه ضخبو بحخؼ السدصخة، ثع تفاقع األمخ، كاسػدت كفاه، أخحه إلى الصبيب البج مغ 

تحسل، معو مدجس انتحخ. قصعيسا فقاؿ لو: بابا مسكغ أال يقصعػا يجاؼ ؟ فاألب ما
ال تكغ عشيفًا، أنا ال أدعيظ لمتداىل، ال أبجًا، لكغ ابشظ أغمى مغ الصقع، فخصأ كبيخ، لكغ ىجغ مغ حالظ. 

 )) عمسػا وال تعشفػا، فإف السعمع خيخ مغ السعشف ((
 ]أخخجو البييقي في شعب اإليساف عغ أبي ىخيخة، كابغ عجؼ في الكامل[

قاؿ عميو الربلة كالدبلـ: ال تدرمػا عميو بػلو دعو يكسل، غيخ معقػؿ ! بالسدجج، ال أعخابي باؿ بالسدجج، 
تدرمػا عميو بػلو.

أعخابي أثشاء الربلة عصذ، قاؿ لو شخز: يخحسظ هللا، حجيث عيج باإلسبلـ فالرحابة ضخبػا عمى أرجميع، 
، إف ىحا الكبلـ ال يكػف في الربلة، قاؿ قاـ كخاؼ، أمامو تػبيخ بعجما يشتيػا، الشبي قاؿ لو: اقتخب يا عبج هللا

 لو: الميع ارحسشي ودمحمًا كال تخحع معشا أحجًا، مغ شجة فخحو أنو ال أحج قتمو. 
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الحكيع مغ كاف مرجر أمغ و شسأنيشة و حب لآلخخيغ:

كغ مرجر رحسة، مرجر حب، مرجر شسأنيشة، مرجر أمغ. 
عصي عمى الخِّْفِق ما ال ُيْعصي عمى العشِف (()) ِإفَّ هللَا َرفيٌق ُيِحبُّ الخِّْفَق ويُ 

 ]أخخجو مدمع كأبػ داكد عغ عائذة أـ السؤمشيغ [

ماذا قاؿ سيجنا معاكية ؟ مخة جاءتو رسالة مغ مػاشغ، ىػ أميخ السؤمشيغ حاكع ببلد ال يعمسيا إال هللا، شخقًا 
) باسسو، ال في أميخ مؤمشيغ، كال في أحج (، قخيب مغ الريغ، كغخبًا، قاؿ لو ىحا السػاشغ: أما بعج فيا معاكية 

؟ جه ابشو يديج، قاؿ لو: ماذا نفعلإف رجالظ قج دخمػا أرضي فانياىع عغ ذلظ، كإال كاف لي كلظ شأف كالدبلـ، عش
غمى الجـ في عخكقو، قاؿ لو: أرػ أف تخسل لو جيذًا أكلو عشجه كآخخه عشجؾ يأتػؾ بخأسو، قاؿ لو: غيخ ىحا 

بالكاتب قاؿ لو: اكتب، أما بعج: فقج كقفت عمى كتاب كلجؼ حػارؼ رسػؿ هللا، ىػ عبج هللا بغ أفزل، جاء 
الدبيخ، كلقج ساءني ما ساءه، كالجنيا كميا ىيشة جشب رضاه، لقج ندلت لو عغ األرض كمغ فييا، يأتي الجػاب، 

ؾ، كال أعجمظ الخأؼ الحؼ أحمظ مغ اسسعػا الجػاب، أما بعج: فيا أميخ السؤمشيغ، اختمف الػضع، أشاؿ هللا بقاؤ 
قػمظ ىحا السحل، فجاء بابشو يديج كقاؿ لو: اقخأ الجػاب، أردت أف تبعث لو جيذًا، أكلو عشجه، كآخخه عشجؼ ليأتػا 

بخأسو، قاؿ لو: يا بشي مغ عفا ساد، كمغ حمع عُطع، كمغ تجاكز استساؿ إليو القمػب.

مو خجمة تفػؽ حّج الخياؿ، يشاـ إلى جانبو شػاؿ الميل، يجمب لو لي صجيق كصل كالجه لمثامشة ك التدعيغ، يخج
كأس العريخ، كأس الساء، شيء عجيب، محبتو لػالجه غيخ معقػلة إشبلقًا سببيا، استعار سيارة كالجه كعسل فييا 

ا بابا الديارة بعتيا حادثًا كبيخًا، كىخب، تػقع أف يقتمو كالجه، األب ما فعل شيئًا، لسا رآه بعج ثبلثة أياـ، قاؿ لو: أن
ال تأكل ىع، الحادث كقع ككقع، يقػؿ لي: ال أندى ىحا السػقف، يعشي لمثامشة ك التدعيغ يخجمو، معقػؿ ! ما 
فعل شيئًا معو، أنا ال أقػؿ لكع افعمػا ىكحا، ال، لكغ شيء كقع كانتيى، يتع ابشظ ثخكة، خميو مغ شخفظ، عاتبو، 

 هللا ال أندى ىحا الفزل. لكغ ىحا السػقف العشيف، يقػؿ لي و

بصػلة اإلنداف أف يكػف محبػبًا مغ أوالده:

، لكغ ما كل أب يحب،  إخػانا الكخاـ اسسحػا لي بكمسة دقيقة: الثقافة اإلسبلمية بثقافة ببلدنا، كل أب محتـخ
، أف تحب، فخؽ دقيق، بالثقافة الجيشية ثقافة ىحه الببلد األب مقجس، فمػ أس اء يدكت االبغ، بصػلتظ ال أف تحتـخ
 ىحه ثقافتشا، لكغ بصػلتظ كأب ال أف ُتحتـخ مغ قبل أكالدؾ، أف ُتحب، أف يحبظ أكالدؾ، ىحه بصػلة. 
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عمى اإلنداف أف ُيعّمع ابشو التػاضع ليكدب محبة اآلخخيغ:

ىشاؾ مبلحطة أخيخة: الشبي قاؿ: 
)) اخذػششػا، وتسعجدوا فإف الشعع ال تجوـ ((

 عسخ [] مغ كذف الخفاء عغ 

أنت ميدػر بحبػحة، لكغ عمع أكالدؾ أنو في ُأسخ ما 
عشجىع فػاكو، ال تحزخ الفػاكو يػميغ ثبلثة ال 
يحرل شيئًا، كأس شاؼ، كشغ نفدظ أنو في ُأسخ 
ما عشجىا أنو كل يـػ يػجج شبخة درجة أكلى، اعسل 
يػمًا أكمة بديصة ججًا معكخكنة فقط ما في غيخىا، 

ؼ أف ىشاؾ أسخ فقيخة.خمي ابشظ متػاضعًا، يعخ 
وهللا أنا أعخؼ شخرًا الحسج  في بحبػحة، اليـػ ما 
في مرخكؼ بابا، مغ أجل أف تذعخ بذعػر رفاقظ 
الفقخاء، تأدب، اليـػ ما في فػاكو، أما كمسا شمب تعصيو صار ال يحتسل، يػجج شخز بالتعبيخ الجمذقي: َيقخؼ 

دكف شسػحو، كبيحا الكبخ الشاس انفزػا عشو. كُيقخؼ، كل شيء ُمَؤمَّغ، ما عاد يقبل شيئاً 

)) اخذػششػا ((
كلػ كشت غشيًا 

 )) اخذػششػا، وتسعجدوا فإف الشعع ال تجوـ ((
أيزًا األب الحكيع، مخة أكمة درجة أكلى، مخة أكمة كسط، مخة أكمة بديصة ججًا، مخة في فػاكو، مخة ما في فػاكو، 

فييا فقخ، فييا حخماف، كال تعصي ابشظ عمى السجرسة أكمة غالية كثيخ، كأنت مميػنيخ، دع ابشظ يحذ أف الحياة 
ال، يأكميا في البيت، أما في السجرسة مثل أفقخ شالب، تفاحة، أك أشياء خفيفة فقط، أحيانًا ىشاؾ أكبلت ثسشيا 

مئتي ليخة كمعو خسدسئة بالحزانة، ال يرح، تعسل فدادًا بالسجرسة.

البشظ. ىحا جدء مغ التخبية الشفدية
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أييا األخػة، أنت حيشسا تبّيغ، ال تحخمو مغ البياف، بّيغ، اليـػ ال يػجج خخجية، أك ال يػجج مبمغ مغ الساؿ مقابل 
عاش مغ دكف ىحا السبمغ مغ الساؿ يػميًا، يعاش مغ دكف  ًُ أف تذعخ بذعػر صجيق لظ أبػه ما أعصاه شيئًا، ُؼ

 فػاكو بعج األكل.

الشعع ال تجوـ (( )) اخذػششػا، وتسعجدوا فإف
 ] مغ كذف الخفاء عغ عسخ [

والحسج  رب العالسيغ 



( : سثة األيزاض انُفسيح عُذ األطفال5-5انذرس ) انفصم انثانث : انثاب انثاَي :  Page 232 

( : ضاىخة الحدج5-4الجرس )

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل الحسج  رب 
 كالػىع إلى أنػار السعخفة كالعمع، كمغ كحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات.

 ة.أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس الثامغ عذخ مغ دركس تخبية األكالد في اإلسبلـ كالزلشا في التخبية الشفدي

التفخقة في السعاممة تريب الرغار بالحدج:

أييا األخػة، مذكمة كبيخة ججًا تريب الرغار حيشسا ال تكػف معاممة األب كاألـ عادلة بيشيع، التفخقة في السعاممة 
تريب الرغار بسا يدسى بالحدج، كالحدج قج يجفع إلى العشف، فاإلنداف عمى سجيتو يحب الصفل األصغخ، 

كالصفل األذكى، يحب الحكي، كالرغيخ، كالجسيل، مغ دكف عسل إرادؼ اىتسامو، كابتدامتو،  كالصفل األجسل،
 كمجاعبتو، ليحا الرغيخ، أك ليحا األذكى، أك األجسل.

اآلخخ قج يكػف أقل ذكاء، أك أقل جسااًل، أك أقل كدًا، يغخس األب في نفذ ابشو عقجًا قج تدتسخ شػاؿ حياتو.
ية كبيخة ججًا، بل إف الشبي عميو الربلة كالدبلـ يقػؿ: مخة ثانية: األبػة مدؤكل

 (( إف هللا تعالى يحب أف تعجلػا بيغ أوالدكع، حتى في القبل )) 
[   ابغ الشجار عغ الشعساف بغ بذيخ ترحيح الديػشي: ضعيف ]

عمى كل إنداف أف ُيصبق اإلسبلـ بذكل صحيح كيبل يشّفخ الشاس مشو:

كقج نّز الفقياء عمى أنو البّج مغ عجؿ تاـ، ماذا يعشي العجؿ التاـ ؟ يعشي الدكغ مخة ُشخح مػضػع التعجد، 
متداكؼ، الػقت ليمة بميمة، ليمتاف بميمتيغ، أسبػع بأسبػع الػقت متداكؼ، كالدكغ في مدتػػ كاحج، كاإلنفاؽ كاحج، 

كبلمو قاٍس، عشج الججيجة في أعمى وهللا أنا اجتيجت فأضفت بشجًا رابعًا، في السػدة، عشج القجيسة متجيع، عابذ، 
درجة مغ الػد، لساذا كخه الشاس التعجد ؟ ألنيع ما رأكا تعجدًا رائعًا أبجًا، رأكا التعجد الطالع، رأكا انحياز الدكج بكميتو 

 إلى الججيجة، كأـ أكالده الدكجة الػفية، األكلى، التي أفشت حياتيا مغ أجل زكجيا ميسمة، مع أكالدىا.



( : سثة األيزاض انُفسيح عُذ األطفال5-5انذرس ) انفصم انثانث : انثاب انثاَي :  Page 233 

اس حيشسا يداء تصبيق اإلسبلـ يشفخ الشاس لحلظ الش
مغ اإلسبلـ، أنا يسكغ أف أقػؿ: ىشاؾ محبب، كىشاؾ 
مشفخ، ىشاؾ إنداف مدمع، كلو زؼ إسبلمي، كيؤدؼ 
الرمػات الخسذ، كمع ذلظ فيػ مشفخ مغ الجيغ، فأنا 
أضفت إلى العجؿ التاـ بيغ الدكجتيغ مدتػػ الدكغ، 

دامة بابتدامة، مدتػػ اإلنفاؽ، الدمغ، كالػد، ابت
كبلـ معدػؿ بكبلـ معدػؿ، أما عجؿ القمب ال أحج 
يسمكو كال الشبي يسمكو، قاؿ عميو الربلة كالدبلـ: 

)) الميع ىحا َقْدسي فيسا أممظ. فبل َتُمسشي فيسا َتسمظ وال َأممظ ((
 ]أخخجو أبػ داكد كالتخمحؼ كالشدائي عغ عائذة أـ السؤمشيغ [

األجسل، األصغخ محبب، أنت مؤمغ يجب أال تفخؽ أبجًا بيغ الرغيخ كالكبيخ، كالحكي  كأنت مع أكالدؾ، األذكى،
كاألقل ذكاء، كالجسيل كاألقل جساؿ.

كاف عميو الربلة كالدبلـ يزع الحدغ في حزشو، كيزع أسامة بغ زيج، ككاف أسػد المػف، أفصذ األنف، 
 كيزسيسا معًا، كيذسيسا. 

محتخمًا في الػقت نفدو بيغ أوالده:بصػلة األب أف يكػف محبػبًا و 

بصػلتظ أييا األب أال تفخؽ كال بقبمة، كال بابتدامة، الكبلـ مػحج، االبتدامة مػحجة، االىتساـ مػحج، اليجايا 
مػحجة، في ندىة بالقخعة، ما في شيء ُيصسئغ اإلنداف كالعجؿ، في آباء كل ندىة، أك كل سفخة يختار أحج أكالده 

 احج معو دائسًا كالثاني ميسل.بالقخعة، ما في ك 
مخة ثانية، كثالثة، كرابعة: بالثقافة اإلسبلمية، بثقافة ببلدنا، األب محتـخ لكغ ما كل أب محبػب، كبصػلتظ ال أف 

 تكػف محتخمًا، أف تكػف محبػبًا، ىحه بصػلتظ.
إلى اإليحاء، إلى جخيسة لحلظ يشذأ عشج الرغار حالة نفدية خصيخة ججًا، الحدج، الحدج قج يجعػه إلى العشف، 

أحيانًا، أكبخ دليل أخػة يػسف، كضعػه في غيابت الجب أرادكا أف يسػت، ليذ ىحا الكبلـ يعشي أف سيجنا يعقػب 
 كاف ضالسًا، ال، حاشا ، لكغ أريكع ماذا يفعل الحدج، في آباء لكغ ىع قمة. 
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بصػلة األب أف يعجؿ بيغ الحكػر و اإلناث:

، تأتيشي مئات االتراالت، مغ فتاة مشبػذة عشج أىميا، ليا أخت لعميا أجسل، لعل زكجيا أييا األخػة  األكاـر
أغشى، تجج االحتفاؿ، كالتخحيب، كالتكخيع، كالسػائج لدكجيا ألنو غشي، كاألخت الثانية ميسمة ىي كزكجيا.

وهللا حجثشي أخ زكجتو ليا أب مغ أىل اليدار في 
أحياء دمذق، كلو سكغ  ىحا البمج، كساكغ في أرقى

في السريف، في صبيحة أياـ العيج تػجيت ابشتو 
إلى بيت أبييا ىشاؾ أخػة ليا مغ أـ ججيجة، مغ 
زكجة ججيجة، أعصى ابشتو مغ األـ القجيسة مبمغًا 
بديصًا قاؿ ليا: حاجة انرخفي، إرضاء لدكجتو 
الججيجة، فالسائجة العامخة، كاالحتفاؿ، كالتكخيع، 

ات الدكجة الججيجة، كالعبػس كالجفاء كالتخحيب ببش
كاألمخ باالنرخاؼ البشتو مغ الدكجة القجيسة، أقدع لكع با بمغشي أف سشػات كسشػات تبكي ىحه البشت بكاء مخًا 

 مغ ضمع أبييا.
إف أردت أف تدتخسل مع مرالحظ، كمع عػاشفظ، كمع األذكى، كمع األجسل، كمع األصغخ، تختكب خصأ قج 

دؾ إلى سشػات كسشػات، كقج يدبب ليع عقجة كبيخة، بصػلتظ أييا األب أف تعجؿ. يدتسخ مع أكال
)) يا رسػؿ هللا إني نحمت ابشي حجيقة، فاشيج عمى ذلظ، فقاؿ عميو الربلة والدبلـ: ألظ ولج غيخه ؟ قاؿ: 

 نعع، قاؿ: أنحمتو مثل ما نحمتو ؟ قاؿ: ال، قاؿ: أشيج غيخي فإني ال أشيج عمى جػر ((
 ق عميو عغ الشعساف بغ بذيخ[]متف

وهللا مع األسف الذجيج ىشاؾ ُأسخ تدسى عخيقة في ىحه البمجة تحـخ البشات، يأخح األخ األكبخ ككالة، ككالة عامة 
مغ أخػتو البشات، كال يعصييع شيئًا، عشجنا جاىمية أييا األخػة، جاىمية في صفػؼ السدمسيغ، في صفػؼ ركاد 

البشت شيئًا، ىحا الساؿ لمحكػر، ليبقى الساؿ في األركمة الحكػرية ليحه األسخة، أما  السداجج، ال يتسشى أف يعصي
البشات ! ابشتظ مغ صمبظ. 
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 عجـ العجؿ بيغ األوالد يدبب عقجًا وأمخاضًا قج تشتيي بإيحاء األخػة: 

كالذع، كاالىتساـ، كإف في الكبخ، أييا األخػة، عجـ العجؿ بيغ األكالد إف في الرغخ، باالبتدامة، كالقبمة، كالزع، 
أقػؿ لكع ىحه الكمسة: أنت تطغ الصفل فقط بحاجة إلى الصعاـ كالذخاب، وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ، ىػ بحاجة إلى 
 أف يزسو أبػه، كأف يقبمو، كأف يذسو، كأف يجاعبو، كأف يزاحكو كسا ىػ محتاج إلى الصعاـ كالذخاب.

كاف يختحمو الحدغ كالحديغ، يخكباف عمى ضيخه كىػ يرمي بالسدمسيغ، فيصيل كالجليل عميو الربلة كالدبلـ، 
 الدجػد، فيقمق السدمسػف، ثع يفاجؤكف أف الحدغ كالحديغ ارتحبل رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

فاالبغ يتحاج رحسة، يحتاج محبة، يحتاج ابتدامة، يجب أف تزسو، كتذسو، كتج، حتى ُيذج لظ، حتى يحب 
ت، البيت جشة، أما الطمع، ابغ ميسل، كابغ مخحب بو، ابغ لو أفزل غخفة، كابغ مع ثبلثة ُأخخ، ابغ يأخحه البي

 أبػه معو، كابغ يتخكو بالبيت.
أخجل أف أقػؿ بعس الكمسات القاسية: مثل ىحا األب مجـخ في حق ابشو حصسو، عغ غيخ قرج، األذكى، 

، يجاعبو  أبػه، يبتدع لو، كالكمسة القاسية كالتجيع، مع ابشو اآلخخ. األجسل، األصغخ، محبػب، معدز، مكـخ
 ىحا يدبب عقجًا كأمخاضًا قج تشتيي بإيحاء األخػة، كقج تشتيي بإيقاع أذػ كبيخ مغ ىحا السقيػر مغ االبغ السجلل. 

 مدتػيات الحدج:

 ػ تسشي زواؿ الشعسة عغ اآلخخ كي تشرخؼ إليظ: 1

كالكبار ثبلث مدتػيات، أكؿ مدتػػ تسشي ػ تسشي فقط ػ زكاؿ الشعسة عغ أييا األخػة، ىػ الحدج مع الرغار 
 اآلخخ كي تشرخؼ إليظ، ىحا حدج، ىحا مدتػػ.
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ػ تسشي زواؿ الشعسة عغ اآلخخ دوف أف ترل إليظ: 2

ىشاؾ مدتػػ أعمى، تسشي زكاؿ الشعسة عغ اآلخخ 
دكف أف ترل إليظ، لسجخد أف ُيجمخ ىحا اإلنداف، 

 لحلظ في آية قخآنية دقيقة ججًا: 

﴿ ِإفَّ الَِّحيَغ ُيِحبُّػَف َأْف َتِذيَع اْلَفاِحَذُة ِفي الَِّحيَغ 
ْنَيا َواآْلَِخَخِة ﴾  َآَمُشػا َلُيْع َعَحاٌب َأِليٌع ِفي الجُّ

 ( 19رة الشػر اآلية: ) سػ 

ما فعل شيئًا، ما تكمع، ما غسد، ما لسد، ما اغتاب، ما تكمع كال كمسة، لكغ حيشسا ُيجمخ مؤمغ يختاح، راحة 
اإلنداف حيشسا ُيجمخ السؤمغ أؼ أحب أف تذيع الفاحذة في الحيغ آمشػا، أحب أف يدقط السؤمغ مئة بالسئة حتسًا 

 كاف في خشجؽ السشافقيغ. 

َئٌة َيْفَخُحػا ِبَيا ﴾﴿ ِإْف  َتْسَدْدُكْع َحَدَشٌة َتُدْؤُىْع َوِإْف ُتِرْبُكْع َسيِّ
 ( 120) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

فأنت حيشسا تتسشى أف يقع أخػؾ، أف ُيجمخ أخػؾ، فأنت في صف السشافقيغ قػاًل كاحجًا، ألف عبلمة اإليساف أف 
السشافقيغ إذا آلسظ أف يشاؿ نعسة مغ هللا عد كجل.تفخح ألخيظ بشعسة ساقيا هللا إليو، كتكػف في صف 

أكؿ مدتػػ تسشي زكاؿ الشعسة عغ أخيظ، كأف ترل إليظ، السدتػػ األسػأ تسشى زكاؿ الشعسة عغ أخيظ دكف أف 
ترل إليظ، السيع أف ُيجمخ.

ػ أف تدعى كي تحصع أخاؾ: 3

 ثبلث مدتػيات. السدتػػ األسػأ كاألسػأ أف تكتب تقخيخ، أف تدعى كي تحصع أخاؾ،

فيحا السػضػع يشصبق عمى الرغار كالكبار، أحيانًا شفل عسخه سشة كنرف تشجب أمو شفبًل صغيخًا، االىتساـ، 
كالديارات، كالحسل، كالتقبيل، ىحا الرغيخ أصبح درجة ثانية، يتألع، فأنا أتسشى عمى اآلباء أف يكػنػا عقبلء، إذا 
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محبتو، كمػدتو، كضسو، كشّسو، كمبلعبتو، كمجاعبتو، حتى ال يذعخ  في حسل، في مػلػد ججيج األكؿ نبقى عمى
 بالتفخقة. 

الطمع ضمسات يـػ القيامة:

أنا يسكغ بتاريخ الجعػة كميا ال أركؼ أؼ مشاـ، ليذ مغ خرائز دعػتي السشامات، كال الكخامات، كال 
سة، تػفيت، يخاىا في السشاـ تمتيب، الذصحات، لكغ اسسح لشفدي مخة كاحجة أركؼ ىحا السشاـ سسعتو مغ أخ، لو ع

مخة، اثشتيغ، ثبلثة، خبلؿ سشػات ثسانية، شاعمة، كتقػؿ كمسة كاحجة: الحميبات، ىحه الكمسة دفعتو إلى التحقق، ثع 
فيع أف ليا أكالدًا، كأف ليا أكالدًا مغ زكجيا، فإذا سقت أكالدىا الحميب كاف الكأس حميبًا كامل الجسع، أما إف 

زكجيا الحميب نرف الكأس حميب مسدكج بشرفو ماًء ألكالد زكجيا، أما أكالدىا حميب كامل.سقت أكالد 
الطمع ضمسات يـػ القيامة، اإلنداف حيشسا يفخؽ بيغ أكالده، أك بيغ أكالد زكجتو الججيجة كالقجيسة، ىؤالء السػدة 

 كالسحبة، كىؤالء التجيع كالقدػة، كقع ىحا األب في شخ عسمو. 

جعل مقاييذ التفػؽ في األسخة الربلة وحفع القخآف و ليذ الجساؿ والحكاء:العاقل مغ 

مخة ثانية أييا األخػة، اإلنداف مغ دكف جيج يسيل إلى األذكى، لؤلجسل، لؤلصغخ، أما بجيج إيساني يزبط 
 مذاعخه، يحاكؿ أال يفخؽ أبجًا بيغ شفميغ.

 .بشت  كىشاؾ قزية أخخػ متعمقة بالبشات، قج تكػف بشت أجسل مغ
فإذا كاف األب سسح لبقية أكالده أف يرفػا األخت 
األقل جسااًل برفات تعقجىا، كتدعجيا، أقػؿ ىحا 
األب ليذ أبًا إشبلقًا، يعشي ىشاؾ خصػط حسخاء أف 
أب يغسد، كيمسد بجساؿ أختيع األقل جسااًل مثبًل ىحا 
شيء مغ أخصاء األسخ الكبيخة ججًا، فالبشت األقل 

يشذأ عشجىا عقجة، أما لسا نعسل جسااًل تتعقج، 
مقاييذ التفػؽ في األسخة ىي الربلة، حفع القخآف، 
نعسل كسائل مػضػعية لمتفخقة بيغ األكالد بالتخجيح، 
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 بقجر الصاعة ، بقجر الحفع لكتاب هللا، ما لع يكغ ىشاؾ محفدات لتفػؽ مػضػعي ما لو عبلقة بالخمق.
ىكحا هللا خمقو، أنت لسا تعيخ إندانًا بذكمو يكػف ىحا السعيار في يعشي برخاحة مغ مشا مدؤكؿ عغ شكمو ؟ 

 حزيس الجيل، ىحا الحؼ أعصاه هللا قػامًا حدشًا كالثاني أعصاه قػامًا أقل حدشًا الثاني ما لو عبلقة.
ف يقػلػف: إنو كاف أحج التابعيغ األحشف بغ قيذ، كاف قريخ القامة، أسسخ المػف، أحشف الخجل، فيو عخجة، كا
ناتئ الػجشتيغ، غائخ العيشيغ، مائل الحقغ، ليذ شيء مغ قبح السشطخ إال كىػ آخح مشو بشريب، ككاف مع ذلظ 
سيج قػمو، إذا غزَب غزب لغزبتو مئة ألف سيف ال يدألػنو فيسا غزب، ككاف إذا عمع أف الساء يفدج 

 مخكءتو ما شخبو، ككاف سيج قػمو.
، ليبايعػا يديجًا، فكميع أثشى عمى يديج إال األحشف بقي ساكتًا، سكػتو بل إف معاكية بغ أبي سفياف دعا عمية  القـػ

أحخج السجمذ، قاؿ: تكمع يا أحشف، قاؿ: أخاؼ هللا إف كحبت، كأخافكع إف صجقت، قالػا: كاف التمسيح أبمغ مغ 
 الترخيح.

 الحكسة في معاممة أوالدنا تكدبيع التألق و السحبة:

األب عمى سجيتو، عمى رغباتو يسيل لصفل دكف شفل، الحؼ أىسمو أبػه يعاني ما يعاني، أييا األخػة، مثمسا قمشا، 
أما الحؼ اىتع بو أبػه اىتساـ كامل ىحا أب مؤمغ، ناجح في تخبيتو، يتستع أكالده برحة نفدية، ىحه الرحة 

 الشفدية ال تقجر بثسغ. 
غ محبة كالجه لو، مغ محبة كالجتو لو، كاثق مغ صخاحة اإلنداف قيستو بسعشػياتو، شخز معشػياتو عالية، كاثق م

 نجاحو.
ىشاؾ نقصة دقيقة: لسا أنت تكػف عاداًل تعسل محفدات ألكالدؾ، ىشاؾ شيء اسسو التألق، التألق سببو العجؿ، ما 
ر في شعػر بالطمع أبجًا، كال بالحخماف، كال باإلىساؿ، لو مكانة، لبلبغ مكانة كبيخة ججًا، ىػ كأخػتو سػاء، ذكػ 
كإناث، وهللا في تفخقة في ببلدنا بيغ الحكػر كاإلناث ال يعمسيا إال هللا، ىحه التفخقة سببت نفػر البشات بسا يدسى 
بسشيج هللا إساءة استعساؿ السدمسيغ لسشيج هللا عد كجل يشفخ الشاس مغ ىحا السشيج، مغ سػء التصبيق، لسا هللا 

 عد كجل يقػؿ: 
 َذرَّة  َخْيخًا َيَخُه * َوَمْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَؿ َذرَّة  َشّخًا َيَخُه ﴾﴿ َفَسْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَؿ 

 ) سػرة الدلدلة (
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يعشي ابتدامة، مثقاؿ ذرة مغ خيخ، إنكع لغ تدعػا الشاس بأمػالكع فدعػىع بأخبلقكع.

ُسَظ في وجو أخيظ صجقة (( )) َتَبدُّ
 ]أخخجو التخمحؼ عغ أبي ذر الغفارؼ [

أعطع عسل عمى اإلشبلؽ:تخبية األوالد 

التخحيب الحار صجقة، كلسا تحسل ابشظ كتزسو 
كتذسو أيزًا صجقة، كلسا تجاعبو كأنت شخز 

 كبيخ.
مخة كشت عشج شخز، يحتل مشربًا رفيعًا ججًا، قاؿ 
لي: األفشجؼ اترل بي قاؿ لو: بابا تعاؿ أكصمشي 
لعشج رفيقي، ابشو عسخه سشتاف أك ثبلث، بالحزانة، 

بسكانة كبيخة ججًا، االبغ يذعخ أف أباه ىػ يتستع 
 يحبو، ىحا شعػر صحي، تتشامى فيو قجراتو.

أرجػ هللا سبحانو كتعالى أف نخزؽ الحكسة في معاممة أكالدنا، ابشظ جدء مشظ، امتجاد لظ، أعطع عسل عمى 
اإلشبلؽ تخبية األكالد.

)) أفزل كدب الخجل ولجه ((
 ر []أخخجو الصبخاني عغ أبي بخدة بغ نيا

خيخ كدب.

يَّاِتَشا ُقخََّة َأْعُيغ  َواْجَعْمَشا ِلْمُستَِّقيَغ ِإَمامًا ﴾ ﴿ َربََّشا َىْب َلَشا ِمْغ َأْزَواِجَشا َوُذرِّ
) سػرة الفخقاف ( 

عجـ السػازنة بيغ األوالد:

اآلف مسشػع أف تػازف بيغ كلجيغ، أخػؾ أذكى مشظ، الحكاء بيجه ؟ يعشي أنت غبي، مسشػع أف تػازف بيغ أخػيغ، 
إال بسا يتاح لو، في أشياء مػضػعية، يعشي أخػه تفػؽ، إف شاء هللا أنت العاـ القادـ تأخح درجة أعمى مشو، تعسل 
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 تقل عغ أخيظ لكغ جاءتظ ضخكؼ استثشائية حالت لو محفدًا، أخػؾ جسع السجسػع الفبلني، أنا أعخؼ أنظ ال
 بيشظ كبيغ السجسػع السختفع، يعشي حاكؿ أف تعصيو شعػرًا أف مكانتيع كاحجة.

أخػانا الكخاـ، ىشاؾ كمسة أرددىا كثيخًا: اآلخخكف أنت ليع، كغيخؾ ليع، أما أكالدؾ مغ ليع غيخؾ ؟.
مب الطغ يرعب أف يخيب ضشظ، في سخ، أنت حيشسا تسشح فمحلظ الصفل لسا تثق بو، تعصيو معشػيات عالية، أغ

 إنداف الثقة، كلػ كاف صغيخًا، يسكغ يفاجئظ بانزباط ما كشت تتػقعو مشو.
أعخؼ جساعة عشجىع بشت يعشي مدتػػ جساليا دكف الثبلثيغ، بكل قمة فيع، ىحه البشت تخكشاىا لكبختشا، أؼ 

، كضيػؼ، كالئع، أما ىحه خادمة، أخػتيا تدكجػا، ببيػت، عشجىع أكالد، كأ زكاج كبيت، كاستقباؿ، كغخؼ نـػ
 البشت األخيخة تخكشاىا لكبختشا وهللا في كل كمسة مغ إندانة جاىمة أنا أراىا كالجخيسة تسامًا.

 )) إف الخجل ليتكمع بالكمسة ال يمقي ليا بااًل ييػي بيا في جيشع سبعيغ خخيفًا ((
] التخمحؼ عغ أبي ىخيخة [ 

نداف يسشحو حمسًا و حكسة و نفدًا رضية:إيساف اإل 

أنا حجثشي أخ، يبجك مغ أقخبائو في رجل عشجه أخت تدكغ عشجه، يعشي أختو فاتيا قصار الدكاج فيي عانذ ما 
ليا أحج إال أخػىا، عشجه زكجة لئيسة، كقاسية ججًا مع أختو، تعسل ىحه األخت ليبًل نيارًا كي تتقي شخ أخييا 

جالذ األخ كأختو جالدة عمى األرض ركميا بقجمو، قاؿ ليا: ىاِت لي كأس ماء، كزكجتو  كزكجة أخييا، في مخة
شابة جالدة إلى جانبو، كركل أختو بقجمو، ائتشي بكأس ماء، ىحا القخيب يقدع با العطيع ثاني يـػ عشجه سفخة 

ركل بيا أختو، مغ إلى حمب، صار في حادث فقصعت رجمو اليسشى مغ أعمى الفخح، قصعت ىحه الخجل التي 
 أعمى الفخح قصعت.

اإلنداف أحيانًا ال يعخؼ ماذا يفعل، فيحتاج إلى إيساف، اإليساف يعصي أفقًا كاسعًا، يعصي نفدًا رضية، يعصي 
 حمسًا، يعصي حكسة، ألف هللا عد كجل قاؿ:

﴿ َوَمْغ ُيْؤَت اْلِحْكَسَة َفَقْج ُأوِتَي َخْيخًا َكِثيخًا ﴾
 ( 269: ) سػرة البقخة اآلية

بالحكسة، بالحكسة تؤلف بيغ أكالدؾ، تجعميع جسيعًا بالبخ لظ سػاء، بالحكسة تحفد ىسسيع، بالحكسة تجفعيع إلى 
التفػؽ، بالحكسة تجعميع يتحاببػف بعج مػتظ، أنا أالحع كثيخًا أب تػفي إذا في تفخقة بحياتو األكالد بالسحاكع، 

كالد إلى درجة السقاشعة التامة، كدعاكػ، كمحاكع، حتى مغ حػالي وهللا في أسخ كما أكثخىا، الخبلفات بيغ األ
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سشة أب أعصى كل ما يسمظ البغ مغ أبشائو، كحـخ الباقيغ، الباقػف حقجكا عميو، ككرشػه بإخباريات بالسالية لجرجة 
 أنيع إلى درجة أنيع دفعػه إلى أف يشتحخ، كانتحخ، أحقاد.

جاء شاب إلّي، قاؿ لي: أبي تخؾ ألف مميػف، تدعسئة مميػف باسع كاحج مغ أكالده، كعشجه أخ يعسل عمى سيارة 
شاحشة، يأكل مغ عسل يجه فقط، كاحج معو ثسانسئة مميػف ككاحج يعسل عمى سيارة شاحشة، لكغ ىحا األخ الحؼ 

ى أخػتو بالتداكؼ، نطخت إلى اإليساف ؟ معو ثسانسئة مميػف ابغ جػامع، ماذا فعل ؟ قدع كل شيء بحػزتو عم
 كأنقح أباه. 

إيساف اإلنداف ليذ بريامو و صبلتو فقط بل بدمػكو اليػمي أيزًا:

إخػاني الكخاـ، أنا ال أنصمق مغ ىػاء، أنصمق مغ كاقع، أنا أعاني في عسمي بالجعػة مغ اتراالت مغ شباب، مغ 
مغ معاممة كالجييع القاسية ليع، ببل مبخر، ىكحا تسذي مع شابات يتألسػف أشج األلع، يبكػف عمى الياتف، 

ندكاتو، قاٍس مع كاحج يخحب باآلخخ، بشت زكجيا غشي ليا معاممة خاصة، بشت زكجيا مػضف فقيخ ليا معاممة 
 خاصة.

ج كل فيا أييا األخػة، ليذ اإليساف أف ترمي، اإليساف بالدمػؾ اليػمي، بالسعاممة الخاقية، بأف تكػف محبػبًا عش
أكالدؾ، كعشج كل بشاتظ، كعشج كل أصيارؾ، عجؿ في معاممة األصيار، عجؿ في معاممة األكالد، عجؿ في 

 معاممة الرغار.

أعقل اآلباء ىع الحيغ يبالغػف بالعجؿ بيغ أوالدىع:

ج، كأحيانًا يمتـد أييا األخػة، ىشاؾ حالة ثانية: ابغ لػ أخصأ في تدامح، االبغ الثاني لػ قاؿ ال إلو إال هللا عميو نق
، يشحازكا إلى الحؼ عمى شاكمتيع، يأتي  ابغ بجامع، التعتيع عميو، ككل السجيح لغيخ السمتـد يكػف بيت غيخ ممتـد
 ، ، محتـخ الداعة الثانية ما في انتقاد أبجًا، لو صػاحب، لو صاحبات، اتراالت، عبلقات مذبػىة، معدز، مكـخ

 ُيبكخ، كتزاعف لو االنتقادات، ىحا مػقف خصيخ ججًا. مبجل كالسمتـد السدتقيع ميسل، أؼ خصأ
برخاحة اآلباء كاألميات بذخ يختكبػف أخصاء فاحذة ججًا، بحق أكالدىع أنا لي رأؼ كأصّخ عميو، أنا أرػ أف 
معطع أخصاء األكالد مغ آبائيع كأمياتيع، كأف معطع أخصاء التبلميح مغ معمسييع، كغ جخيئًا كقل أنا أخصأت 

 دؼ، كاف مغ السسكغ أف يكػف األكالد في كضع آخخ.بحق أكال
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يعشي مسكغ أف ندتشبط أف أعقل اآلباء ىع الحيغ يبالغػف بالعجؿ بيغ أكالدىع، حتى إنو في رأؼ فقيي: إذا اإلنداف 
أعصى أكالده بحياتو يعصييع بالتداكؼ بيغ الحكػر كاإلناث، كل كاحج بيت، البشت بيت، كالحكخ بيت، عشجنا ىبة، 

 عشجنا مػاريث، السػاريث كفق أحكاـ الذخيعة.ك 
﴿ ِلمحََّكِخ ِمْثُل َحعِّ اأْلُْنَثَيْيِغ ﴾

 ( 11) سػرة البقخة اآلية: 

أما اليبة بالتداكؼ، البشت كالحكخ تسامًا باليبات، أحيانًا يكػف عشج األب بشتاف بشت يدكجيا بإنفاؽ، كعشاية 
تقذف ما بعجه تقذف، تقػؿ لظ: البشت الثانية عشجىا عقجة حتى السػت بالحفبلت، كاليجايا الثسيشة، كبشت يدكجيا ب

مغ أبييا. 

عزل الفتاة عسل كبيخ ججًا يحاسب اإلنداف عميو يـػ القيامة:

كرد في بعس اآلثار أف البشت حيشسا تتأذػ مغ أبييا تأذيًا شجيجًا قج تقػؿ يـػ القيامة يا رب ال أدخل الشار حتى 
 أدخل أبي قبمي.

وهللا سسعت بأذني بشت يبجك مػضفة، كليا دخل جيج، 
كأىميا يأخحكف أمػاليا فكمسا جاءىا خاشب صخفػه، 
افتعمػا عيبًا فيو، ىػ بعقميع الباشغ يشبغي أف تكػف 
عشجىع ليأخحكا راتبيا، كتخجميع، فكل خاشب 
يرخفػنو، إلى أف أصابتيا العشػسة، لحلظ قالت 

ػليا عمى لداف بشت كمسة، أنا وهللا أتخفع عغ أف أق
تجاه أبييا، حقجت عميو حقجًا ال حجكد لو، عزل 
الفتاة عسل كبيخ ججًا، لحلظ اآلية الكخيسة السجىذة:

﴿ َواَل ُتْكِخُىػا َفَتَياِتُكْع َعَمى اْلِبَغاِء ﴾
 ( 33) سػرة الشػر اآلية: 
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بخبكع ىل يػجج باألرض أب مدمع يجبخ ابشتو عمى الدنا ؟ ما في، شيء ما دخل ببخنامجشا إشبلقًا، كاآلية ىكحا، 
﴿ َكاَل ُتْكِخُىػا َفَتَياِتُكْع َعَمى اْلِبَغاِء ﴾، قاؿ عمساء التفديخ: حيشسا يأتي الخاشب فبل تقبمو، كمسا جاء خاشب بحثت 

لبشت في مخحمة العشػسة، كأصبحت ببل زكج، كببل أكالد، حيشسا تدؿ عغ عيب فيو، ثع رفزتو إلى أف دخمت ا
قجميا بعج ذلظ تكػف أييا األب أنت الدبب، ككأنظ أكخىتيا عمى الدنا بيحه الصخيقة 

﴿ َواَل ُتْكِخُىػا َفَتَياِتُكْع َعَمى اْلِبَغاِء ﴾
شًا ﴾  ﴿ ِإْف َأَرْدَف َتَحرُّ

 ( 33) سػرة الشػر اآلية: 

لتي تقػؿ أميا دائسًا: ىحه لكبختي، هللا بعث ليا زكجًا، كتدكجيا مغ أخػانا، كأحبيا محبة كبيخة، كىػ ىحه البشت ا
أفزل مغ كل أزكاج أخػاتيا، ىي دكف الثبلثيغ، هللا كخيع، وهللا جبار الخػاشخ. 

ال يدسى الشجاح نجاحًا إال إذا كاف شسػليًا:

ل، كال يتكمع كمسة.اإلنداف بقجر ما يدتصيع يتأدب مع هللا عد كج
 مخة ثانية:

 )) إف الخجل ليتكمع بالكمسة ال يمقي ليا بااًل ييػي بيا في جيشع سبعيغ خخيفًا ((
 ] التخمحؼ عغ أبي ىخيخة [

كمسة تجخح، كمسة تحصع، كمسة تشذئ عقجًا كبيخة عشج البشت أك االبغ، األب يجب أف يكػف عالسًا، كل كاحج مشا 
مل الشبي بشاتو ؟ كيف عامل أصياره ؟ كيف عامل أخػانو ؟ كيف عامل جيخانو ؟ أب، اشمب العمع، كيف عا

اإليساف ىػ الخمق، فسغ زاد عميظ في الخمق زاد عميظ في اإليساف.

مخة ثانية، كثالثة: أنا ال أسسي الشجاح نجاحًا إال إذا كاف شسػليًا، نجحت في تجارتظ كأخفقت في بيتظ، لدت 
كلع تشجح مع ربظ، لدغ ناجحًا، نجحت في تجارتظ كنجحت مع ربظ، كلع تشجح مع ناجحًا، نجحت في تجارتظ 

صحتظ، لدت ناجحًا، أربع محصات، عبلقتظ با عد كجل، كعبلقتظ بأىمظ كأكالدؾ، كعبلقتظ بعسمظ، كعبلقتظ 
ة  عد برحتظ، ىحه نجاحات متكاممة، لغ تكػف ناجحًا إال إذا نجحت بيا جسيعًا، عمى ندق كاحج فيشاؾ ساع

 كجل، كساعة ألىمظ، كساعة لعسمظ، كساعة لقزاء حاجاتظ.
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أخصخ أنػاع التخبية ىي التخبية الشفدية:

أييا األخػة، درس اليـػ في تخبية األكالد في اإلسبلـ متعمق بالحدج بيغ الرغار كالكبار، بيغ الذباب كالذابات، 
سببو التفخقة، كعجـ العجؿ، كالعجؿ بيغ األكالد لو نرػص  في حياة األب كاألـ، كبعج حياة األب كاألـ، ىحا الحدج

كثيخة ججًا، وهللا عد كجل ال يقبل كال يخضى أف ال تكػف عاداًل بيغ أكالدؾ، كأقخب الشاس لظ أكالدؾ، اآلخخكف 
 أنت ليع كغيخؾ ليع، أما أكالدؾ مغ ليع غيخؾ ؟.

كف معي أنو مغ أخصخ أنػاع التخبية: التخبية الشفدية، أييا األخػة الكخاـ، الزلشا في التخبية الشفدية، كسػؼ تخ 
إنداف تكػف معشػياتو عالية، متكامل، جخؼء، شجاع، أميغ، صادؽ، عادؿ، كرع، عفيف، أخبلقي، ألف األب 

 اعتشى بتخبيتو.

بالسشاسبة: فاقج الذيء ال يعصيو، معشى ذلظ أنظ أييا األب يشبغي أف تصمب العمع حتى تسشحو ألكالدؾ.

حسج  رب العالسيغ وال
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( : سبب األمخاض الشفدية عشج األشفاؿ5-5الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل الحسج  رب العالسيغ، كالربلة 
كالػىع إلى أنػار السعخفة كالعمع، كمغ كحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات.

التفخقة بيغ األوالد وعجـ العجؿ بيشيع يخمق فييع الحدج و العقػؽ:

األكالد في اإلسبلـ، كال زلشا في التخبية الشفدية، كقج  أييا األخػة األكاـر مع الجرس التاسع عذخ مغ دركس تخبية
بيشت لكع أف الذعػر بالشقز، كالعقج الشفدية، كما إلى ذلظ مغ أمخاض نفدية تشذأ عشج الرغار ىي بدبب 

 التفخقة بيغ األكالد، كعجـ العجؿ بيشيع، فقج قاؿ عميو الربلة كالدبلـ: 
)) سػوا بيغ أوالدكع في العصية ((

 الصبخاني عغ عبج هللا بغ عباس [ ]أخخجو

)) رجل كاف عشج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فجاء ابغ لو فقبمو وأجمدو عمى فخحه، وجاءتو بشت لو فأجمديا بيغ يجيو ػ االبغ 
 في حجخه، والبشت بيغ يجيو ػ فقاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أال سػيت بيشيع ((

 ]أخخجو البدار عغ أنذ بغ مالظ [

إذا أجمدت ابشظ عمى فخحؾ األيسغ فأجمذ ابشتظ 
عمى فخحؾ األيدخ، إف ضسست ابشظ ضّع ابشتظ، إف 
قبمت ابشظ قبل ابشتظ، ىبل سػيت بيشيع، حتى في 
القبل، حتى في االبتدامة، حتى في الزع، حتى في 
الذع، أنت حيشسا تعجؿ بيغ أكالدؾ تعيشيع عمى بخؾ، 

صاف عمييع بالعقػؽ، كعشجما ال تعجؿ بيشيع تعيغ الذي
إف عجلت بيشيع أعشتيع عمى الذيصاف كإف لع تعجؿ 

بيشيع أعشت الذيصاف عمييع في العقػؽ.
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 لحلظ مغ أركع األحاديث الذخيفة:

 )) رحع هللا والجًا أعاف ولجه عمى بخه ((
 ]أبػ الذيخ عغ عمي كابغ عسخ[

 أؼ سػػ بيغ أكالده، لع يفخؽ كاحجًا عغ كاحج، عجؿ بيشيع فأعانيع عمى بخه: 

 )) رحع هللا والجًا أعاف ولجه عمى بخه ((
 ]أبػ الذيخ عغ عمي كابغ عسخ[

لحلظ أنت حيشسا ال تعجؿ بيغ أكالدؾ تخمق فييع الحدج، الحدج الذجيج الحؼ قج يؤدؼ إلى األذػ، كقج يؤدؼ إلى 
 الجخيسة.
 قػؿ عميو الربلة كالدبلـ:فمحلظ ي

 )) إيَّاْكع والَحدَج، َفإفَّ الَحَدَج َيُأُكُل اْلحدَشاِت كسا تُأُكُل الشَّاُر اْلَحَصب ((
 ]أخخجو أبػ داكد عغ أبي ىخيخة [

 مدتػيات الحدج:

ظ كقج بيشت لكع أيزًا، ىحا ممخز الجرس الساضي، أف الحدج مدتػيات ثبلث إما أف تتسشى زكاؿ نعسة عغ أخي
كي تتحػؿ إليظ، ىحا مدتػػ، ىشاؾ مدتػػ أسػأ، أف تتسشى زكاؿ نعسة عغ أخيظ دكف أف تتحػؿ إليظ، األسػأ 
كاألسػأ أف تكتب تقخيخًا، أك أف تفدج، أك أف تتحخؾ لدمب نعسة عغ أخيظ، ىحه أصبحت جخيسة، الحدج ذنب 

ق محمو، ىحه جخيسة، الحدج يأتي مغ كبيخ، أما أف تتحخؾ، أف تذي بو، أف تعصي خبخًا كاذبًا عشو، كي يغم
 التفخقة.

 أذكخكع ببعس كتب الحجيث، تأتي األحاديث مختبة كفق التختيب اليجائي.

 بخاءة الشبي الكخيع مسغ فخؽ بيغ اآلخخيغ:

مغ أدؽ األحاديث مجسػعة ال بأس بيا مغ أحاديث رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص تبجأ بكمسة ليذ مشا، كمسة ليذ مشا ما سيأتي 
 بعجىا ُيعج مغ الكبائخ، نفى انتداب ىحا اإلنداف إلى الشبي ليذ مشا. 
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)) ليذ مشا مغ َغرَّ ((
 ]أخخجو مدمع كأبػ داكد كالتخمحؼ عغ أبي ىخيخة [

كبيخة، مغ غّر مصمقًا. فالغر

قْخ َكبيخنا ػ ولع يعخؼ لعالسشا حقو ػ ((  )) َلْيَذ ِمشا َمغ لع َيخَحْع صغيَخنا، وُيػِّ
 ]أخخجو التخمحؼ عغ أنذ بغ مالظ [

)) ليذ مشا مغ لصع الخجود، وشق الجيػب، ودعا بجعػى الجاىمية ((
 ]البخارؼ عغ ابغ مدعػد[

 َعربيَّة، وليذ مشا مغ قاتل عربيَّة، وليذ مشا مغ مات عمى عربيَّة (()) َليَذ ِمشَّا َمْغ َدعا ِإلى 
 ]أخخجو أبػ داكد عغ خبيخ بغ مصعع [

)) َلْيَذ ِمشَّا َمْغ َخبََّب امخأة عمى زوجيا ((
 ]أخخجو أبػ داكد عغ أبي ىخيخة [

ككلجىا، بيغ أب ككلجه،  أفدجىا، ليذ مشا مغ فخؽ بيغ أخ كأخيو، بيغ أخت كأخييا، بيغ شخيظ كشخيظ، بيغ أـ
ليذ مشا مغ فخؽ، كليذ مشي إال عالع أك متعمع، كليذ مشي المعاف كال الصعاف، كل إنداف يتيسو باتياـ، ال يحمػ 

لو إال أف يمقي تيسة ضالسة عمى إنداف تألق، ليذ مشي ال المعاف، كال الصعاف.

(( )) ما آمغ بي مغ بات شبعاف وجاره جائع إلى جشبو وىػ يعمع بو
 ]أخخجو الصبخاني عغ أنذ بغ مالظ [

ىحه مجسػعة أحاديث تبجأ بػ ليذ مشا، أما الحجيث الحؼ يقرع الطيخ:

)) ليذ مشي ذو حدج ((
 ]أخخجو الصبخاني عغ عبج هللا بغ يدخ [

الحؼ يحدج ليذ مشا. 

أال قل لسغ بات لي حاسجًا أتجري عمى مغ أسأت األدب
 أسأت عمى هللا في فعمػو َكَأنَّظ َلْع َتْخَض ِلي َما َوَىْب 
 ممظ السمػؾ إذا وىػػب ال تدألغ عغ الػػػػدب

* * * 
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خصأ: 
ممظ السمػؾ إذا وىػػب ال تدألغ عغ الػػػػدبب

* * * 
 ألف هللا عادؿ:

ػػػػج األدب  هللا يعصي مػػػػغ يذاء فكف عمى حِّ
 * * * 

لعصاء أصاب أخاه فيػ عمى ثمسة مغ الشفاؽ: مغ كاف مؤمشًا و لع يفخح

لحلظ أييا األخػة التفخقة بيغ األكالد تدبب حدجًا 
شجيجًا قج يشتيي بأذػ أك بقتل أريج أف أبيغ حقيقة ىي 

 مقياس دقيق:
لظ صجيق مؤمغ، لظ أخ مغ أمظ كأبيظ، لظ شخيظ، 
لظ جار، لظ ابغ عع، لظ قخيب، لظ زميل بالعسل، 
ىؤالء جسيعًا لػ أف كاحجًا اشتخػ بيتًا، أك اشتخػ 
مخكبة، أك ناؿ شيادة، أك أسذ عسبًل كنجح في 
عسمو، إف كشت مؤمشًا ككاف مؤمشًا إف لع تفخح بيحا 

ية ججًا أنظ عمى ثمسة مغ ثمع الشفاؽ، ألف مغ شاف السشافق: العصاء ألخيظ فالعمع كالكمسة قاس
﴿ ِإْف ُتِرْبَظ َحَدَشٌة َتُدْؤُىْع ﴾

 ( 50) سػرة التػبة اآلية: 

أقدع لظ با لظ أخ ناؿ الجكتػراه، إف فخحت لو مغ أعساؽ قمبظ فأنت مؤمغ كرب الكعبة، أنت حيشسا فخحت بيحه 
الدكاج الحؼ أكخمو هللا بو، أك بيحا البيت الحؼ اشتخاه، أك بيحا السحل الحؼ عسل بو، الذيادة التي ناليا، أك بيحا 

أك بيحه الػضيفة المصيفة التي ُقبل بيا، إف فخحت ىحه عبلمة إيسانظ.

)) ليذ مشي ذو حدج ((
 ]أخخجو الصبخاني عغ عبج هللا بغ يدخ [
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 عبلمة إيسانظ أف تفخح بشعسة ساقيا هللا ألخيظ:

ليذ مشي مغ الكبائخ، لكغ األب الحؼ يعيغ كلجه عمى بخه ك ذلظ بالعجؿ بيغ أكالده يشصبق عميو الحجيث ما بعج 
 الذخيف: 

 )) رحع هللا والجًا أعاف ولجه عمى بخه ((
 ]أبػ الذيخ عغ عمي كابغ عسخ[

مؤمغ، يسمظ كالجه كاألب الحؼ يفخؽ بيغ أكالده ىػ يعيغ الذيصاف عمى عقػؽ أكالده، أقدع لكع با زارني شاب 
)كقج تػفي مغ أياـ( ألف مميػف، باسع ىحا الذاب ما يقتخب مغ ثسانسئة مميػف، محاضخ، كلو ابغ يعسل عمى 
سيارة أجخة، يأكل كل يـػ مغ جيجه كعخؽ جبيشو، أما ىحا االبغ األكؿ الحؼ باسسو ثسانسئة مميػف كزع ما باسسو 

 فكاف بصبًل.عمى إخػتو كعمى الػرثة بحدب الحكع الذخعي، 

لحلظ فخحظ بشعسة ساقيا هللا ألخيظ عبلمة إيسانظ، كحدجؾ لشعسة ساقيا هللا إلى أخيظ تتسشى أف تدكؿ عشو كتأتي 
إليظ، أك تتسشى أف تدكؿ عشو دكف أف تأتي إليظ، أك تػقع بو، ىحه عبلمة الشفاؽ، ىحه كميا عبلمات، الشبي عميو 

 الربلة كالدبلـ قاؿ:

 فقج بخئ مغ الكبخ (()) مغ حسل سمعتو 
 ] القزاعي كالجيمسي عغ أبي أمامة[

 )) بخئ مغ الذح مغ أدى زكاة مالو ((
 ]أخخجو الصبخاني عغ جابخ بغ عبج هللا [

 )) مغ أكثخ مغ ذكخ هللا فقج بخئ مغ الشفاؽ ((
 ] ابغ شاىيغ في التخغيب في الحكخ عغ أبي ىخيخة[

 مجتسع السؤمشيغ الكل لػاحج والػاحج لمكل:

 أنا أترػر أف مجتسع السؤمشيغ الكل لػاحج، كالػاحج لمكل، ىحا مجتسع السؤمشيغ، يقػؿ عميو الربلة كالدبلـ: 
 )) ال يداؿ الشاس بخيخ ما لع يتحاسجوا ((

 ]أخخجو الصبخاني عغ ضسخة بغ ثعمبة [
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وهللا ىشاؾ عجاكة، كأحقاد بيغ األسخ، كبيغ أفخاد 
األسخة الكبيخة، كبيغ أبشاء األسخة الػاحجة، كبيغ أفخاد 
 قخية، كبيغ أبشاء مرمحة.

وهللا أعخؼ رجبًل مدتقيسًا في عسمو، لكغ ناجح ججًا، 
يؤدؼ زكاة مالو، يدتقيع عمى أمخ هللا تسامًا، مبيعاتو 
ارتفعت إلى مدتػػ عاٍؿ ججًا، جاره يرمي في 
السدجج عمع أف عشجه مخالفة بالبشاء قجـ شكػػ ضجه، 

أف يجفع مميػف ليخة، حتى يعيق نجاحو بالتجارة، ىحا إيساف ؟ ال وهللا. كاآلف قخيب عمى

)) ليذ مشي ذو حدج ((
 ]أخخجو الصبخاني عغ عبج هللا بغ يدخ [

كاألب الحؼ يعجؿ بيغ أكالده يعيغ أكالده عمى بخه، كاألب الحؼ ال يعجؿ بيغ أكالده يعيغ الذيصاف كي يقػػ عمى 
أكالده في العقػؽ.

غزب الصفل أف حاجاتو األساسية غيخ جاىدة: أحج أسباب

درسشا اليـػ عشجنا ضاىخة، ضاىخة الغزب، كلج غزػب، ردكد فعمو قاسية ججًا، يشفجخ ألتفو األسباب، يعمػ صػتو 
عمى أمو كأبيو، قج يزخب أخػتو الرغار ضخبًا مبخحًا، قج يدب، قج يذتع، ىحه الطاىخة، ضاىخة الغزب، ما 

 شيء ليذ لو سبب.أسبابيا ؟ ال يػجج 
أييا األخػة، ىحه الحالة العجكانية االنفجار، الغزب الذجيج، الرػت السختفع، الزخب الستدخع، ىشاؾ أشفاؿ 
بالبيت ىكحا، عشجىع حاجات أساسية لع تمَب، األب مجعػ إلى شعاـ مع األـ، كالبيت ال يػجج فيو أكل، ماما 

ما عشجىع مذكمة ىع بجعػة، ، ال يػجج أكل، األب كاألـ دبخكا حالكع، ال يػجج شيء بالبيت، كجاء جػعاف
 ؟.كاالبغ
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، صار في تفتير  أنا لي كبلـ عشجكع، اشمعت عمى بحث حػؿ السصاعع في ببلد بعيجة، يعشي مصاعع خسذ نجـػ
مفاجئ لمسدتػدعات، كبلـ دقيق ججًا ُعخض بتحقيق رسسي، جخذاف، صخاصيخ، أكل السصاعع ليذ كصعاـ 

عتبخ مغ نجاح األسخة أف يكػف فييا أكل مشتطع، أنا ال أقػؿ أكل مختفع ثسشو أقػؿ أكل مشتطع، البيت، أنا أ 
بسػاعيج محجدة، شفل كجج حاجتو مغ الصعاـ أكل، ُسخ باألكل، أحج أسباب ىجكء الصفل تكػف حاجتو الغحائية 

كل بذيػة أىمو بيشسا األب الستكبخ مؤمشة، أما أحيانًا ال يػجج شعاـ، يخػ الصعاـ ال يحبو، عبلمة السؤمغ أنو يأ
 يجبخ مغ حػلو أف يأكمػا بذيػتو، اسأؿ أىمظ ماذا تحبػف أف تأكمػا ؟.

وهللا أعخؼ آباء ال يػجج شعاـ يأكمو دعػة، أك كليسة، أك في مصعع عشج الزخكرة، أك عشجه ضيف بالتجارة ىيأ لو 
 شعامًا، ىحا الصعاـ الحؼ أكمو مع ضيفو يأتي بو مداًء إلى البيت، ليأكل أىمو كسا أكل. 

 األب العاقل الػاعي يجسع أوالده وال يفخقيع:

كأنظ تحب ليع ما تحب لشفدظ، كتذتيي ليع ما تذتيي لشفدظ، كأف األكمة التي  كمسا شعخ أىمظ أنظ جدء مشيع،
شخبت ليا يشبغي أف تأتي بيا إلى البيت ليأكمػا معظ، يعشي أنا أريج أسخة متساسكة، فييا حب، فييا تزحية، فييا 

ريحة ثبلث كجبات إكخاـ، كىشاؾ أسخ كل كاحج بجية فاألب العاقل الػاعي يجسع أكالده، أنا أقػؿ لكع ىحه ن
 مشتطسة بالبيت نطيفة مغ صشع األـ، ىحه أـ صالحة، أضخب مثبًل يسكغ أعجتو مئة مخة:

أـ تحب هللا كثيخًا، ترمي قياـ الميل، الداعة الخامدة 
تعبت تعبًا شجيجًا، فآكت إلى الفخاش كشمبت مغ 
أبشائيا أف يجبخكا أنفديع، الػقت شتاء، كالغخفة باردة، 

ججًا، كالصعاـ غيخ جاىد، ىحا أكل مغ  الغخفة باردة
الثبلجة مباشخة، ىحا كضع شعاـ فيو زيت مغ دكف 
كيذ نايمػف، انتقل الديت لمكتب كالجفاتخ، ىحا 
صجريتو كسخة، ححاؤه غيخ نطيف، الدر مقصػع، كلع 
يكتب كضيفتو، الخسدة أكالد كميع تمقػا ضخبًا مبخحًا 

يابو غيخ نطيفة، الذصيخة في محفطتو نقمت الديت إلى بقية الكتب، أنا مغ أستاذىع، كىحا كضيفتو لع يكتبيا، كث
أرػ كىحا اجتياد مشي إف أصبت فسغ تػفيق هللا، كإف أخصأت فسغ تقريخؼ، أنا أرػ أف ىحه األـ التي صمت 
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عذخ ركعات قياـ الميل، كبكت كسحت في البكاء، لػ أنيا استيقطت قبل الذسذ بشرف ساعة، كصمت الفجخ 
، كدفأت الغخفة، كىيأت شعامًا مختبًا، شعاـ الرباح مع شاؼ، تفقجت كضائف أكالدىا، تفقجت ثيابيع، نقمتيع بػقتو

إلى مجيء الديارة ثع ذىبت كنامت، أنا أرػ أف ىحه األـ أقخب إلى هللا مميػف مخة مغ التي صمت قياـ الميل، 
 كنديت كاجبيا تجاه أكالدىا.

اميا، أقامظ أمًا ؟ يشبغي أف تكػني أمًا صالحة.األـ السؤمشة تعبج هللا فيسا أق

الجيغ ليذ فقط أف نرمي و نرـػ الجيغ في عسمظ و بيتظ وعيادتظ:

 أنا أرػ أف الجشة بحاجة إلى عسل، ىحا العسل، األـ الرالحة في شخيق سالظ مغ بيتيا إلى الجشة.
مفعػلو، تحظ تاريخ الربلحية، أنت ألغيت أنا صيجلي مغ الريجلية لمجشة، دكاء ثسشو ألف ك مئتا ليخة كانتيى 

صبلتظ، تحظ بذفخة تاريخ الربلحية، يأتي إنداف يصمب الجكاء يعصيو إياه بألف ك مئتي ليخة، ىػ انتيى مفعػلو، 
كأنا كشت أتػىع أف الجكاء الحؼ انتيى مفعػلو ال يؤذؼ، ثبت العكذ، الجكاء الحؼ انتيى مفعػلو يؤذؼ ألنو تفتت.

تمغي بيا صبلتظ، كصيامظ، كحجظ، كزكاتظ، الشاس فيسػا الجيغ فيع شقػسي، جئشا إلى الجامع فيشاؾ أعساؿ 
صميشا، كسسعشا خصبة، أما في غر بالبزاعة، في مادة محخمة، في مادة مبيزة، لكشيا مدخششة، في ىخمػنات 

لجيغ في عسمظ، في مدخششة، في إعبلف كاذب، البزاعة ألسانية كىي شغل الريغ، يطغ الجيغ ما لو عبلقة، ا
 بيتظ، في عيادتظ، في صيجليتظ.

مخة زرت معسبًل يبيع مادة غحائية أقدع لي با صاحب السعسل ػ أضشو صالحًا كال أزكي عمى هللا أحجًا ػ يزعػف 
بيحه السادة الغحائية مادة مدخششة، تدتخجـ في الجىانات تبيس ىحه السادة، إذا ابيزت ارتفع سعخىا، كفبلحػف 

ىخمػنات عمى الشباتات تأتي الحبة كبيخة كقاسية كذات كزف، كيخبح أرباحًا شائمة، كاليخمػف محـخ دكليًا  يزعػف 
مسشػع بيعو، كأؼ صيجلية تبيعو ُتغمق فػرًا، أنا أرػ الجيغ بالحقل، كالجيغ بالعيادة، كالجيغ بسكتب السحاماة، كالجيغ 

لػضيفة، عشجما أقػؿ الجيغ خسدسئة ألف بشج ال أبالغ، تبجأ أحكاـ بقاعات التجريذ، كالجيغ بالبيع كالذخاء، الجيغ با
 الجيغ مغ أشج العبلقات خرػصية، مغ فخاش الدكجية كتشتيي بالعبلقات الجكلية.

أحج أسباب غزب الصفل إذا حاجاتو األساسية غيخ جاىدة، الػقت بخد شجيج يحتاج لسعصف، ما في معصف، إذا 
 البغ يخػ مغ أبيو العشاية، ثيابو جيجة، شعامو جيج. في فقخ مػضػع ثاٍف، لكغ لسا ا
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العسل عبادة:

لحلظ العسل عبادة أنا أعشي ما أقػؿ كال أبالغ، إذا 
كاف عسمظ في األصل مذخكعًا كسمكت بو الصخؽ 
السذخكعة، كابتغيت مشيا كفاية نفدظ كأىمظ، 
كخجمة السؤمشيغ، كالشاس جسيعًا، كلع يذغمظ عغ 
كاجب، كال عغ فخيزة، كال عغ شاعة، انقمب 
عسمظ إلى عبادة، في عسمظ أنت في عبادة، 

السدمسيغ ما غذذتيع، ما أكىستيع، ما  نرحت
احتكخت بزاعتيع، ما دلدت عمييع، في تجليذ، 

يػىسظ أف ىحه البزاعة مغ مشذأ معيغ، كىي ليدت كحلظ، لػ صار تجقيق تجج نفدظ مع هللا دائسًا، تجقيق في 
 .السعاممة ما في كمسة خصأ، ما في نطخة خصأ، ما في قخش تأخحه حخامًا 

راد هللا انفتحت أبػاب الدساء، جاء التػفيق، جاء الجعع اإلليي، جاء التأييج، جاء الشرخ، جاء إذا استقست كسا أ
 التفػؽ، جاءت الدعادة، جاءت الدكيشة. 

)) استقيسػا ولغ ُتْحُرػا ((
]أخخجو ابغ ماجو عغ ثػباف[ 

عمى السؤمغ أف يغزب إذا انتيكت حخمات هللا عد وجل أما لشفدو فعميو أف يدامح:

الشبي عميو الربلة كالدبلـ عمسشا أف نغزب ، أما ألنفدشا في تدامح، يعشي زكجتو بالذخفة بثياب فاضحة، 
كالذخفة عمى الصخيق ال تتحخؾ شعخة فيو، أما إذا الصعاـ ما كاف جاىدًا تقـػ الجنيا كال تقعج، ال، أنت اآلف تغزب 

كجة حخمات هللا كال تبالي ىحه حالة مخضية، أما السؤمغ لغيخ هللا، تغزب لسرمحة لظ، أما حيشسا تشتيظ ىحه الد 
يغزب، يغزب إذا انتيكت حخمات هللا عد كجل، أما لشفدو في تدامح، ىكحا عمسشا الشبي عميو الربلة 

 كالدبلـ، لحلظ ىشاؾ حجيث مخترخ ججًا: 
)) ال َتْغَزْب ((

 ]أخخجو البخارؼ كالتخمحؼ كمالظ عغ أبي ىخيخة [

في أسباب الغزب. أؼ ال تزع نفدظ
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)) وإياؾ وما يعتحر مشو ((
 ]أخخجو الصبخاني عغ عبج هللا بغ عسخ [

عسل يدبب لظ إحخاجًا شجيجًا مع مجيخ السجرسة، تأخخت نرف ساعة، فقدا عميظ بالسعاممة أماـ الصبلب، تبقى 
 ، فمسا جاءؾ المـػ لع شيخًا مدعػجًا، تغزب، تحاكؿ تشتقع، أنت الدبب كضعت نفدظ في مػضع تدتحق المـػ

تحتسل.

)) وإياؾ وما يعتحر مشو ((
 ]أخخجو الصبخاني عغ عبج هللا بغ عسخ [

الذجة الشفدية وراء معطع أمخاض اإلنداف:

أخػانا الكخاـ، ال أعتقج كاحجًا مشكع يغفل عغ ىحه الحقيقة، اآلف كراء معطع أمخاض اإلنداف كراء معطع أمخاض 
ب قخحة، تدبب التياب أعراب، أمخاض ال تشتيي، ضيق شخاييغ، عشجنا تزيق اإلنداف، الذجة الشفدية تدب

اختبلجي، عشجنا تزيق كعائي، الذجة الشفدية تزيق شخاييغ القمب، تربح أعخاض الحبحة القمبية، الذخياف ما 
فيو شيء، لكغ مع التذشج ضاقت لسعتو، ىحا تزيق تذشجي، ىشاؾ تزيق كعائي، الذجة الشفدية قج تجعل 

ذخاييغ تتقمز، صجاع، آالـ، قخحة، أمخاض ال تعج كال تحرى، تأتي مغ الذجة الشفدية، كالذجة الشفدية أساسيا ال
ضيق في البيػت، األب اليادغ، الحؼ يعسل عسبًل جيجًا، يكدب مااًل حبلاًل، يحل مذكبلت أكالده، مذكبلت 

 بشاتو، مذكبلت زكجتو، ىحا إنداف في أعمى درجة مغ العبادة. 

كاف مع هللا كاف هللا معو:مغ 

شبعًا ىحه حالة نادرة، أف ىشاؾ صحابي ُسخقت بعس حاجاتو، لكغ ىجكءه عجيب قاؿ: يا رب ىحا الحؼ سخقيا 
إف أخحىا عغ حاجة فبارؾ لو فييا، أنا أسامحو، كإف أخحىا بصخًا فاجعميا آخخ ذنػبو، ما ىحا اليجكء ! تجج 

 شيء يدلدلو. السؤمغ ىادئًا، جببًل راسخًا، ال يػجج
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صحابي آخخ، قالػا لو: احتخؽ دكانظ، قاؿ ليع: ال 
لع يحتخؽ، يا أخي احتخؽ، قاؿ ليع: ما كاف هللا 
ليفعل، كاثق، مؤدؼ زكاة مالو، فمسا ذىبػا إلى 
الجكاف كججكا السحتخقة دكاف جاره، قاؿ ليع: ما 

 كاف هللا ليفعل.
أنت أيزًا غاٍؿ عمى هللا، صعب هللا يجمخ ببل 

 سبب، أنت في رعاية هللا، كفي عيغ هللا. 
 ﴿ َفِإنََّظ ِبَأْعُيِشَشا ﴾

 ( 48) سػرة الصػر اآلية: 

 البيت الدعيج بيت فيو شاعة  و محبة لو:

معظ ذلظ، ىشاؾ مرائب أخػانا الكخاـ وهللا ىحا الذعػر أنو أنت غاٍؿ عمى هللا، وهللا عد كجل ما كاف ليفعل 
ماحقة، ىشاؾ إنداف ُيدتجعى ليدتمع ابشتو مغ قدع الذخشة، كقج ضبصت في دار دعارة، مثبًل، ىشاؾ إنداف 
يدتجعى ليأخح ابشو مغ مخكد شخشة متمبذ بجخيسة، ىحه مريبة، أما البيت الحؼ فيو تقػػ، فيو صبلة، فيو 

بيت الدعيج الكبيخ، ال، ليذ شخشًا، الجخل، ليذ شخشًا، قخآف، فيو ىجكء، بيت سعيج، نحغ عشجنا تػىع أف ال
 بأرقى أحياء دمذق، ليذ شخشًا، البيت الدعيج بيت فيو شاعة .

وهللا مخة أذكخ زرت صجيقًا يدكغ بالجادة األكلى لكغ مغ الذساؿ، أؼ عاشخ جادة، حتى كصمت بذق األنفذ، 
ثاث أشج تػاضعًا، أقدع لكع با شعخت ىحا البيت أنو البيت متػاضع ججًا، ال يػجج بو ببلط فقط إسسشت كاأل

قصعة مغ الجشة، فيو تقػػ، فيو حب، فيو أب يحب هللا كرسػلو، زكجة صالحة، أكالد أبخار، صغار، بيت 
متػاضع، البيت الحؼ فيو شاعة جشة، كىشاؾ بيػت يقػؿ لظ: مئة ك ثسانػف مميػنًا، ال يػجج بو سعادة، ليذ فيو 

 شاعة . 
بَلِة َواْصَصِبْخ َعَمْيَيا ﴾  ﴿ َوْأُمْخ َأْىَمَظ ِبالرَّ

 ( 132) سػرة شو اآلية: 

 لحلظ مغ أيغ يأتي اليجكء ؟ مغ معخفة هللا، مغ التػحيج، مغ الخزػع  عد كجل. 
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أكثخ السعاصي أسبابيا الغزب:

أييا األخػة، بالسشاسبة أكثخ السعاصي أسبابيا الغزب، السعرية يتػىسيا الغزػب أنيا تخفف تػتخه، الشبي سأؿ 
عميو الربلة كالدبلـ: 

َخَعَة فيكع ؟ ػ الذجة، والقػة،  وف الرُّ )) ما َتُعجُّ
البصػلة ػ قالػا: الحي ال يرخُعو الخجاؿ، قاؿ عميو 

ي يسمظ نفدو عشج الربلة والدبلـ: ال، ولكشَّو الح
الغزب ((

 ]أخخجو أبػ داكد عغ عبج هللا بغ مدعػد [

لكغ ىشاؾ حاالت أخخػ، حاالت دـ بارد، قاؿ: دخل 
إنداف بخيصاني عمى جدخ كحيج االتجاه، كدخل 
إنداف فخندي عمى جدخ كالتقيا بسشترف الجدخ، كل كاحج أبى أف يخجع، فالفخندي أراد أف يغيع البخيصاني، فتح 

الركس، ىكحا سساكتو، الثاني قاؿ لو: عشجما تشتيي أعخني إياه.قامػس 

أما في حمع، الحميع، قاؿ: كاد الحميع أف يكػف نبيًا، الحمع سيج األخبلؽ، تجج أبًا ىادئًا بالبيت، كمو ىادغ، ال 
فس، يػجج كمسة قاسية، ال يػجج صػت مختفع، يقػؿ لظ الجار: كأنو ال يػجج أحج بالبيت، كبلمو برػت مشخ

كل قزية تحل بذكل سمسي لصيف، بسبلحطة، بعتاب بديط، أما بيت ُسباب، كشتائع، كخبط أبػاب، كمدبات 
. ، فيو رحسات، بيت مخحـػ  ديغ، كمسا كشت مع هللا كاف البيت فيو تجلٍّ

مغ عرى هللا عد وجل اختل تػازنو و أصبحت ردود فعمو قاسية ججًا:

أنا أتكمع كبلمًا دقيقًا، ىشاؾ بيػت فييا غزب شجيج، ضخب، ُسباب، صػت مختفع، اإلنداف عشجما يكػف عاصيًا 
 يختل تػازنو، أحج ضػىخ اختبلؿ تػازنو ردكد فعل قاسية ججًا، الخكح السخحة مغ اإليساف، أنت تسذي بذكل 

أف تصيعو، كتصيعو، ىحه السعاني تعسل لظ  صحيح، كعشجؾ إحداس، وهللا يحبظ، كاألمخ بيجه كمو، كأنت عميظ
ىجكءًا، استقخارًا، سكيشة، تجميًا، سعادة، رضا، إذا األب بيحه الحاؿ، البيت كحلظ، الدكجة كحلظ، ال يػجج كمسة 

اعتحار، يػجج حب، يػجج حياء، يػجج خجل، يػجج أدب، لحلظ قاؿ تعالى: 
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﴿ َفِبَسا َرْحَسة  ِمَغ َّللاَِّ ِلْشَت ﴾
 ( 159سػرة آؿ عسخاف اآلية: ) 

قاؿ لظ قانػف، معادلة رياضية 

 ﴿ َفِبَسا َرْحَسة  ِمَغ َّللاَِّ ِلْشَت ﴾
يعشي بدبب رحسة استقخت في قمبظ يا دمحم كشت ليشًا ليع، فمسا كشت ليشًا ليع التفػا حػلظ.

ػا ِمْغ َحْػِلَظ ﴾ ﴿ َوَلْػ ُكْشَت َفّطًا َغِميَع اْلَقْمِب اَلْنَفزُّ
 ( 159رة آؿ عسخاف اآلية: ) سػ 

أنت، أنت نبي كرسػؿ، كيػحى إليظ، كمعظ القخآف، كالػحي، معظ معجدات، كسيج الخمق، كحبيب الحق، كسيج 
كلج آدـ، كفريح، قاؿ لو أنت، أنت مع كل ىحه الخرائز 

ػا ِمْغ َحْػِلَظ ﴾   ﴿ َوَلْػ ُكْشَت َفّطًا َغِميَع اْلَقْمِب اَلْنَفزُّ
ىػ نبي، كال رسػؿ، كال يػحى إليو، كال معو القخآف، كال فريح المداف، كال جسيل الرػرة  فكيف إذا شخز ما
كغميع، لساذا ىحه 

ػا ِمْغ َحْػِلَظ ﴾ ﴿ َوَلْػ ُكْشَت َفّطًا َغِميَع اْلَقْمِب اَلْنَفزُّ

بصػلة األب ال أف يكػف محتخمًا فقط بل أف يكػف محبػبًا أيزًا:

، لكغ  وهللا يا أخػاف لي مبلحطة، أنا أترػر في ثقافة السدمسيغ ذكختيا سابقًا، بثقافة السدمسيغ األب محتـخ
بصػلتظ أييا األب ال أف تكػف محتخمًا فقط، أف تكػف محبػبًا وهللا ىشاؾ أب يجخل لمبيت عيج بالبيت، األكالد 

بخ أسباب الدعادة يتحمقػف حػلو، ُيقّبمػنو، ما حرل ؟ أب، أب رحيع، أب محب، أب حخيز، أنا أرػ أحج أك
 تكػف أبًا ناجحًا، تجسع األسخة.

حجثشي قخيب، قل لي: أنا مشح خسذ ك ثبلثيغ سشة الغجاء الداعة الثانية، ككل أفخاد األسخة عمى الصاكلة، يجب 
أف ترخ عمى كجبة شعاـ الكل يحزخىا، ك لتكغ ساعة شعاـ كحجيث، بابا أنت اليـػ ماذا تكمع األستاذ ؟ حجثشا، 

أكالدؾ، تدسع مشيع، يقاؿ: أحج أسباب نجاح الدكاج أف ترغي المخأتظ أقل شيء عذخيغ دقيقة،  تجمذ مع
ماسظ الجخيجة، ال أتخؾ الجخيجة، اتخؾ السجمة، اتخؾ كل شيء كأصغ ليا نرف ساعة، ىحه الشرف ساعة تستغ 

 العبلقة بيشظ كبيشيا. 
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أىل بيتو: الشبي الكخيع عمى عمػ شأنو و مقامو كاف مغ أحدغ الشاس مع

لحلظ الشبي الكخيع عمى عمػ شأنو، كعمػ مقامو، كاف يدتسع لمديجة عائذة بحجيث شػيل، مخة حجثتو عغ أبي 
زرع، كعغ أـ زرع، القرة شػيمة، كاف أبػ زرع شجاعًا، ككخيسًا، كشيسًا، لكغ تأسفت في نياية القرة ألنو 

 زرع كلكشي ال أشمقظ. شمقيا، فقاؿ عميو الربلة كالدبلـ: أنا لظ كأبي زرع ألـ
أصِغ، تجخل لمبيت اجمذ مع أكالدؾ، مع زكجتظ، تعبانة بالبيت، هللا يعصيظ العافية، كيخمي لشا إياؾ، نحغ 
بجكنِظ ال نداكؼ شيئًا، ماذا تكمفظ ىحه ؟ تعسل ليا تألقًا، تعسل ليا انجفاعًا لخجمتظ، كمسة لصيفة، هللا قاؿ: 

﴿ َوُقػُلػا ِلمشَّاِس ُحْدشًا ﴾
 ( 83) سػرة البقخة اآلية: 

ىحه زكجتظ، أـ أكالدؾ، البيت نطيف، األكالد مختبػف، كل شيء أحدشو، أيغ األكل ؟ شػؿ بالظ، قل الدبلـ 
عميكع، هللا يعصيظ العافية، األب الشاجح، كبلـ لصيف، األسخة التع شسميا.

أخصاء اآلباء ليا مشعكدات عشج األبشاء: 

ب غزػب، مغ أيغ تأتي أمخاض الرغار ؟مغ أيغ يأتي الغزب ؟ مغ أ
األمخاض الشفدية ؟ مغ أب قاٍس، مغ أب يدخع 
بالُدباب، كالذتائع، كالزخب، كىشاؾ أب قشاص، 
يتغافل عغ كل ميدات أكالده، إذا أخصأ شخز تقـػ 
الجنيا كال تقعج، ىحا ليذ أبًا، انطخ إلى اآلية ما 

 أدقيا: 
يَغ ﴾﴿ َواْخِفْس َجَشاَحَظ ِلْمُسْؤِمشِ 

 ) سػرة الحجخ (

كىشاؾ آية:

﴿ َواْخِفْس َجَشاَحَظ ِلَسِغ اتََّبَعَظ ِمَغ اْلُسْؤِمِشيَغ ﴾
 ) سػرة الذعخاء (
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خفس الجشاح تػاضع، إذا أنت مكمف أف تتػاضع لسؤمغ، كاألمخ لمشبي مػجو 

﴿ َواْخِفْس َجَشاَحَظ ِلْمُسْؤِمِشيَغ ﴾
 اتََّبَعَظ ِمَغ اْلُسْؤِمِشيَغ ﴾﴿ َواْخِفْس َجَشاَحَظ ِلَسِغ 

فكيف بأىمظ ؟ كاف عميو الربلة كالدبلـ إذا دخل إلى بيتو كاحجًا مغ أىل البيت، يقػؿ:

)) فإنيغ السؤندات الغاليات ((
 ]أخخجو الصبخاني عغ عقبة بغ عامخ [

غمبيغ لئيع، كأنا أحب أف أكػف أكخمػا الشداء فوهللا ما أكخميغ إال كخيع، كما أىانيغ إال لئيع، يغمبغ كل كخيع كي
كخيسًا مغمػبًا، مغ أف أكػف لئيسًا غالبًا. 

عبلمات نجاحظ في الحياة نجاحظ في البيت أواًل:

أنا أقػؿ لكع برخاحة عبلمات نجاحظ في الحياة نجاحظ في البيت أكاًل، قػؿ الشبي الكخيع: 
)) خيُخُكع خيُخُكع ألْىِمِو، وأنا خيُخُكع ألْىِمي ((

 خخجو التخمحؼ عغ عائذة أـ السؤمشيغ []أ

فاألب الحميع البيت ىادغ، ُسباب ال يػجج، شتع ال يػجج، إغبلؽ الباب بعشف ال يػجج، ىشاؾ كمسة شيبة، 
ابتدامة، شكخ، تدامح، اعتحار، تجج الجػ ركحاني، الكل تججىع بيجكء، بخزػع، مسكغ إذا في خصأ بالبيت، 

االبغ الرالح يرحح ىحا الخصأ.

أييا األخػة، أردت بيحا المقاء الصيب أف أبيغ أف أخصاء اآلباء ليا مشعكدات عشج األبشاء، فيشاؾ بيت كمو 
اعتحار، لصف، مػدة، أنا أقػؿ لكع كل كاحج مشكع يخيج أف يعسل بيتو جشة، كل كاحج مشكع، يجخل يدمع عمى 

يسدح، كال يسدح إال حقًا، ال تكغ كيشػتيًا، كالجتو، إذا كاف في عشجه شخفة سسعيا يحكييا، يزحكيع، الشبي كاف 
 عبػسًا، قسصخيخًا، كغ مخحًا، ككاف عميو الربلة كالدبلـ يسدح مع أصحابو.

والحسج  رب العالسيغ 
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الباب الثالث : التخبية اإلجتساعية

 الفرل األكؿ : اآلداب العائمية

 الفرل الثاني : الطػاىخ السحمػمة

اآلداب خارج البيتالفرل الثالث : 

 الفرل الخابع : التخبية الجشدية
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 الفرل األوؿ : اآلداب العائمية

( : الحػار بيغ األب كابشو7-1الجرس )  

( : فغ الحجيث 7-2الجرس )  

( : أدب السداح 7-3الجرس )  

  1-( : آداب الصعاـ 7-4الجرس )

  2-( : آداب الصعاـ 7-5الجرس )

( : أدب الذخاب 7-6الجرس )   

( : اآلداب العامة كالخاصة عشج السؤمغ 7-7الجرس )
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( : الحػار بيغ األب وابشو7-1الجرس )

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
 كالػىع إلى أنػار السعخفة كالعمع، كمغ كحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

اآلباء و األبشاء:الحػار بيغ 

أييا األخػة الكخاـ، مع درس ججيج مغ دركس تخبية األكالد في اإلسبلـ، كالسػضػع اليـػ مػضػع يسكغ أف تمحقو 
بذتى السػضػعات الدابقة كالبلحقة، مػضػع الحػار بيغ األب كابشو، ذلظ ألف معطع اآلباء إما لغفمة، أك لعجـ 

عصي األكامخ ألكالده كيعشفيع، كىحا شأنو في أكثخ أكقات حياتو مع تقجيخ، أك لزعف في خبخاتو التخبػية، ي
 أكالده.

كلكغ لػ كذف األب أك األـ قيسة الحػار مع األبشاء، لػججكا أف القائج الشاجح ال الحؼ يأمخ، بل الحؼ ُيقشع، إنظ 
ككشت قاسيًا شبقػه شكبًل في إف أقشعت أكالدؾ بذيء تبشػا ىحا الذيء، كشبقػه نرًا كركحًا، أما إذا أمميتو عمييع، 

 كجػدؾ، فإذا غبت عشيع ال يصبقػه أبجًا.

شقاء األوالد شقاء حكسي آلبائيع وأمياتيع:

لحلظ أكؿ نقصة، اجمذ مع ابشظ، أؼ أنا أتسشى 
عمى كل أب كعمى كل أـ أف يخررا كقتًا 
لمجمػس مع أكالدىع عشجؾ مػاعيج، عشجؾ لقاءات، 

تجمذ مع أكالدؾ عشجؾ محاضخة، في ميسة، أف 
ىي أكبخ ميسة، ألنيع جدء مشظ، ألف شقاءىع 
يذقيظ، كألف سبلمتيع تدعجؾ، فالػقت الحؼ تجمذ 
بو مع أكالدؾ ىػ كقت ثسيغ، كقت مػضف 

 لسدتقبمظ كمدتقبميع.
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كقج أكجت لكع كثيخًا أف هللا عد كجل حيشسا قاؿ:

﴿ َفبَل ُيْخِخَجشَُّكَسا ِمَغ اْلَجشَِّة َفَتْذَقى ﴾
 ػرة شو () س

كلع يقل فتذقيا، مع أف الرياغة المغػية تقتزي أف تكػف فتذقيا، لكغ العمساء قالػا: شقاء األزكاج شقاء حكسي 
 لدكجاتيع، كيقاس عمى ذلظ أف شقاء األكالد شقاء حكسي آلبائيع كأمياتيع.

في مانع، البّج مغ أف لحلظ لػ أف اإلنداف خرز كقتًا في أسبػع جمدة، كل بزعة أياـ جمدة، عمى الصعاـ ما 
تجمذ مع أكالدؾ كي تحاكرىع، كأنت ال تعمع كع يدعج االبغ حيشسا يخػ أباه اإلنداف العطيع، يدألو عغ دراستو، 
عغ أحػالو، مغ أصجقاؤه ؟ كيف يسزي الػقت معيع ؟ بساذا يذعخ في السجرسة ؟ أؼ أستاذ تأثخت بو يا بشي ؟ 

 لمقاء الصيب. ماذا قاؿ لظ ؟ ىحا الحػار مػضػع ىحا ا

الجمػس مع أوالدؾ ىي أكبخ ميسة ألنيع جدء مشظ:

أكؿ شيء اجمذ معو، لكغ ال يشبغي أف تكػف كاقفًا، كىػ دكف بكثيخ، تسمي عميو األكامخ، كال أف يكػف ىػ كاقفًا 
كأنت مزصجع، يشبغي أف تجمذ معو، أف يكػف إلى جانبظ، أك أف يكػف تجاىظ، نػع الجمدة يختمف، ال تكػف 

 أعمى مشو، كال أعمى مشظ، اجمذ معو إما إلى جانبظ، أك باتجاىظ.
الجمدة الػدية أىع شيء أف ال تكػف سخيعة، قبل الجكاـ بعذخ دقائق، قبل الصعاـ، قبل المقاء، قبل مجيء 
الزيػؼ، الجمدة الدخيعة ال تثسخ، اجمذ معو كأنت تذعخ أف الػقت بعج ىحا المقاء مستج، لعل الحجيث يكػف ذا 
شجػف، لعمظ تخػ ابشظ قج تأثخ تأثخًا بالغًا، اجمذ معو في جمدة مفتػحة، مفتػحة لداعة مثبًل، أما لجقائق، قبل 
السغخب، قبل الربلة، قبل الصعاـ، قبل السػعج، قبل مجيء الزيػؼ، ال، اجمذ معو في كقت مفتػح كحاكؿ أف 

 اكؿ أف تجعمو صجيقظ.تحاكره، كحاكؿ أف تأخح مشو، كأف تعصيو، كأقػؿ لظ بكل دقة ح
 أعخؼ آباء كثيخيغ ُأليسػا ىحه الصخيقة بالسعاممة، فكاف أبشاؤىع أقخب الشاس إلييع ككانػا معيع، ككانػا ضميع.

الذخوط الػاجب تحقيقيا أثشاء جمػسظ مع ابشظ لمحػار:

أيغ تجمذ معو ؟ السكاف، الييئة، ال تكغ أنت كاقفًا، أك ىػ كاقف، اجمذ معو كجيًا لػجو، أك جشبًا إلى جشب، 
لكغ أيغ تجمذ في مكاف مألػؼ، مثبًل غخفة الجمػس فييا صخب، األكالد صغار يزحكػف، يتخاكزػف، ىحا 

في غخفة خاصة، لعمو أراد أف يقػؿ لظ الجػ ليذ جػًا صالحًا لمحػار، اجمذ معو في غخفتو، أك في غخفتظ، أك 
شيئًا، لغ يقػلو أماـ أمو، لعمو أراد أف يقػؿ شيئًا لغ يقػلو أماـ إخػتو، ىيئ مكانًا عمى انفخاد بيشظ كبيشو، دائسًا 



( : الحػار بيغ األب كابشو7-1الجرس )الفرل األكؿ : نثاب انثانث : ا  Page 264 

كأبجًا الشريحة مغ األب عمى انفخاد مقبػلة، الشريحة مغ األب كلػ مع التأديب عمى انفخاد مقبػلة، أما أماـ 
ناث تثػر كخامتو، أماـ أصجقائو، ال، حاكؿ أف يكػف ىحا المقاء بيشظ كبيشو، كفي غخفة مخيحة، كالػقت إخػتو اإل

مفتػح، كإذا أمكغ أفزل مكاف خارج البيت، في مكاف جسيل، في جمدة مخيحة، ال أقػؿ ندىة لكغ شبو ندىة، 
ذعخ لو شأف كبيخ عشجؾ، ىػ غاٍؿ أحيانًا في مكاف مشزبط ال يػجج كال مذكمة، قج يكػف مصعع مثبًل خحه، ي

عميظ، أنت حخيز عمى أف تجمذ معو، أنت ال تعمع كع ىي الثسخة حيشسا تجمذ مع ابشظ، كيعمع ابشظ عمع 
اليقيغ أنظ مذغػؿ، كعشجؾ ميسات، لكغ ىشاؾ عتب دائسًا أنو: يا أبِت أنت لشا، عسميًا األب ليذ ألكالده لمغخيب، 

غيخنا أنت ليع كغيخؾ ليع، أما نحغ مغ لشا غيخؾ ؟ أنت تطغ أنو أنا أمشت يتألسػف، كيعتبػف، نحغ األصل، 
الصعاـ كالذخاب، أمشت الكداء، ىحا شيء البّج مشو، لكغ ىشاؾ حاجة عشج الصفل، أك عشج الذاب إلى اىتسامظ، 

كقت يجمدو كيف أف االبغ بحاجة إلى الغحاء ىػ بحاجة إلى عصف أبيو، إلى اىتساـ أبيو، إلى مػدة أبيو، إلى 
مع أبيو، دائسًا تدبو كتمعشو، دائسًا تذيخ بو، كبيغ أف يكػف كطمظ، معظ دائسًا، بخجمتظ، يجؾ اليسشى، فخؽ 

 كبيخ، تتخحه صجيقًا كالبّج مغ جمدة حػار معو.
البج مغ أف تجالدو عمى ىيئة معيشة، كفي مكاف مخيح، كالػقت مفتػح، كالبّج مغ أف تجالدو في كقت ليذ ىػ 

 فيو. مذغػؿ
أحيانًا ُتجعى إلى ندىة، كعشجؾ عسل ميع ججًا، البّج مغ أف تشجده، لغ تدخ بيحه الشدىة ما داـ في عسل، حيشسا 

 تختار كقتًا مشاسبًا، مكانًا مشاسبًا، ىيئة مشاسبة، كقتًا مفتػحًا كتحاكره، تكػف قج قصعت معو مخاحل كثيخة. 

الحػار بيغ اآلباء و األبشاء:أسمػب الدجخ والذتيسة والشقج مغ أخصخ أساليب 

ىشاؾ مبلحطة أحيانًا أعج أخًا في الرباح، صباحًا 
اإلنداف نذيط، استيقع مغ الشـػ جدسو نذيط، 
أحيانًا السػعج عقب يـػ مميء بالستاعب، تجج ما 
عشجؾ إمكانية أف تحاكر، ما عشجؾ إمكانية أف 
تتابع األمخ متابعة دقيقة، ما عشجؾ إمكانية 

شبعًا السػضػع عاـ، إف أردت أف تمتقي التخكيد، 
بإنداف، كاإلنداف ميع شبق ىحه الذخكط نفديا، 

 الحػار لو شخكط.
 أكاًل: 

)) عمسػا وال تعشفػا ((
 ]أخخجو البييقي عغ أبي ىخيخة [
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ب، أؼ أسمػب الدجخ، كالذتيسة، كالشقج، ىحا مع األسف الذجيج أكثخ االتراالت الياتفية تؤكج ىحا السػقف مغ األ
، ما عشجه إال الجعاء عمى أكالده، البيت مكخكه صار  ما عشجه إال الُدباب، ما عشجه إال التذجد، ما عشجه إال المـػ
عشج االبغ، تجج االبغ دائسًا خارج البيت مع أصجقائو، ال يحتسل الشقج، كالتعشيف، كالُدباب، كالتجخيح، إضعاؼ 

 ػأ أب.الثقة بالشفذ، مغ لع يعخؼ هللا عد كجل يكغ أس

بصػلة اإلنداف ال أف يكػف محتخمًا مغ أوالده فقط بل أف يكػف محبػبًا عشجىع أيزًا:

أخػانا الكخاـ، ىشاؾ حقيقة سأقػليا لكع كلكغ مع التأكيج عمييا، ثقافة الذخؽ أكسصية إف صّح التعبيخ، الثقافة 
حيانًا، بصػلتظ أييا األب ال أف تكػف اإلسبلمية اآلف محتخمة، لكغ ما كل أب محتـخ محبػب أنا أخاشب اآلباء أ

محتخمًا مغ أكالدؾ، أف تكػف محبػبًا عشجىع، فالحب يحتاج إلى بحؿ جيج، يحتاج إلى كقت، يحتاج إلى ماؿ، 
 يحتاج إلى أف يخػ ىحا الذاب أف أباه شيء ميع ججًا بالشدبة إليو.
عسمظ، كتكدب مااًل معقػاًل، كتشفقو عمى أكالدؾ  انصبلقًا مغ ىحه الحقيقة أقػؿ لكع: العسل عبادة، أنت حيشسا تتقغ

تذجىع إليظ، األب الحؼ يشفق عمى أكالده بالسعقػؿ محتـخ ججًا ك محبػب، أكالده لو، أما مقرخ في عسمو مع 
التقريخ يػجج دخل ضعيف، مع الجخل الزعيف كل شيء شمبو ابشي ما معي إياه، دائسًا ما معظ ؟ يقػؿ لظ: 

 يػجج سؤاؿ كبيخ.  لساذا أنجبتشا إذاً 

العسل عبادة:

فأنا مغ ىحا السشصمق أرػ أف العسل عبادة، أنت بالعسل الدكجة كاألكالد إليظ، أجسل كمسة قاليا صحابي جميل: 
حبحا الساؿ أصػف بو عخضي، كأتقخب بو إلى ربي، حيشسا أقػؿ حبحا الساؿ ال أقرج بو البحخ، ال أقرج اإلتخاؼ، 

اء الذتاء االبغ عشجه معصف ؟ عشجه كػمبيػتخ صغيخ ؟ يػجج أشياء بديصة مؤمشة، التبحيخ، إشبلقًا، لكغ ج
 حاجاتو األساسية مؤمشة، إذًا االبغ مذجكد إلى أمو كأبيو، إذًا ال تدجخه. 

)) عمسػا وال تعشفػا فإف السعمع خيخ مغ السعشف ((
 ]أخخجو البييقي عغ أبي ىخيخة [

أنا أذكخ ُمجرسة قالت لصالبة عشجىا: أنت غبية، ىحه الكمسة سارت معيا عذخيغ عامًا، عقجتيا، يقدع با شاب، 
أك شفل أصح، دخل إلى السدجج كصمى بالرف األكؿ، ىع كانػا سبعة، لكغ الحؼ كاف إلى جانب الصفل ما 

ػ الخمف تخؾ السداجج لخسدة ك خسديغ انتبو أنيع سبعة أشخاص، فجفعو نحػ الخمف، ىحا الصفل الحؼ ُدفع نح
 سشة، يقػؿ: مغ ىحا الجفع لع أتجو إلى السدجج، شفل، األشفاؿ أحباب هللا. 
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أوالدنا الػرقة الخابحة الػحيجة في أيجيشا:

وهللا أييا األخػة، أقػؿ كقمبي يعترخ: لع يبَق في أيجؼ السدمسيغ مغ كرقة رابحة إال أكالدىع، كاألكالد يعشي 
بل، ال تعشف، ال تدب، ال تدجخ، ال تزخب، ىحه كميا أساليب ال تججؼ، ىحه األساليب تجعل شخخًا كبيخًا السدتق

بيشظ كبيغ ابشظ، ىحه األساليب تجعل ابشظ يشافق لظ، يقػؿ لظ ما يخضيظ، كلو أفكار أخخػ، أما حيشسا يحبظ 
شظ صجيقظ فأنت أب مثالي، أحيانًا يكػف يرارحظ، ىكحا قاؿ لي صجيقي، بابا ما قػلظ ؟ حيشسا تفمح أف يكػف اب

نبخة صػت حادة، كبلـ لصيف، كبلـ رقيق، يعشي الكمسة الصيبة صجقة، االبتدامة صجقة، أف تخبت عمى كتفو 
شيء مدعج، حجيث لصيف مع كد، الػقت مفتػح، 
مختاح أنت كىػ، ىحا المقاء قج يكػف لو آثار كبيخة 

 ججًا.
عميل فعمى كل أب هللا عد كجل أكامخه مذفػعة بالت

 .أف يعصي ابشو األمخ مع التعميل: احتخاماً 
مثبًل ىحا اإللو العطيع الحؼ خمقشا لو أف يأمخنا، 
شبعًا، أف يأمخنا ككفى، مغ دكف تعميق، مغ دكف 

تعميل، مغ دكف حكسة، قاؿ لشا: 
ُخُىْع َوُتَدكِّيِيْع ِبَيا ﴾  ﴿ ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة ُتَصيِّ

 ( 103سػرة التػبة اآلية: ) 

إلو، يأتي األمخ مذفػعًا بالتعميل، بالحكسة، أراد أف يقشعظ بيحا األمخ ال أف يأمخؾ.

ُخُىْع َوُتَدكِّيِيْع ِبَيا َوَصلِّ َعَمْيِيْع ِإفَّ َصبَلَتَظ َسَكٌغ َلُيْع ﴾  ﴿ ُخْح ِمْغ َأْمَػاِلِيْع َصَجَقًة ُتَصيِّ
 ( 103) سػرة التػبة اآلية: 

ل آخخ:مث

ـُ َكَسا ُكِتَب َعَمى الَِّحيَغ ِمْغ َقْبِمُكْع َلَعمَُّكْع َتتَّ  َيا ُقػَف ﴾﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا ُكِتَب َعَمْيُكُع الرِّ
 ) سػرة البقخة (

بَلَة َتْشَيى َعِغ اْلَفْحَذاِء َواْلُسْشَكِخ َوَلِحْكُخ َّللاَِّ أَ  بَلَة ِإفَّ الرَّ  ْكَبُخ َوَّللاَُّ ﴾﴿ َوَأِقِع الرَّ
 (. 45) سػرة العشكبػت اآلية: 

﴿ َتْشَيى َعِغ اْلَفْحَذاِء َواْلُسْشَكِخ ﴾
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إلو، كغ فيكػف، زؿ فيدكؿ، أعصاؾ األمخ، أعصاؾ التعميل، فإذا أنت كمسا أمخت ابشظ أمخًا قل لو يا بشي ىحا 
جل نجاحظ في العسل، إلو كغ األمخ لرالحظ، مغ أجل مدتقبمظ، مغ أجل مكانتظ، مغ أجل سسعتظ، مغ أ

فيكػف، زؿ فيدكؿ، أعصانا األمخ مع التعميل، فأنت مغ باب أكلى أنت أب أف تعصي األمخ مع التعميل، ألف 
 التعميل احتخاـ لو.

أنا مخة كشت بسشرب قيادؼ، مجيخ ثانػية، عشجؼ مئة ك ثبلثة عذخ مجرسًا، كعشجؼ مػجيػف، كعشجؼ أميغ سخ، 
عمى حجة، أقػؿ ليع: نحغ جسيعًا فخيق عسل، في مػضػع، في عشجنا مذكمة، ما الحمػؿ  كعشجؼ، فأجسع كل فئة

عشجكع ؟ إما أف أقشعكع بسا عشجؼ مغ حّل، أك أف تقشعػني، ىحا الحػار يعسل كدًا، يعسل تألقًا، يعسل انتساًء، 
 يعسل تصبيقًا. 

الذجة تعمع األوالد الشفاؽ و الكحب:

ميسة، لسا غمط ضخبتو، أخػانا الكخاـ، ىشاؾ نقصة 
أؼ خصأ جاءه الكف، انتيى، ال يأمشظ أبجًا، بجأ 
يكحب عميظ بكل شيء، صار في مػقفيغ، أنت 
بذجتظ عمستو الشفاؽ، بذجتظ عمستو الكحب، بذجتظ 
عمستو أف يكػف ىػ بػاٍد كأنت في كاٍد، أما بالػد 
كالحػار تجعمو صجيقظ، أنا أعخؼ أميات كثيخات 

ت صجيقاتيا، ما الحؼ حجث في مغ قخيباتي، البشا
السجرسة ُيبمغ لؤلـ، كاألـ تػجو، ماذا قيل لظ ؟ أيغ 

 ذىبت ؟ ما الحؼ حرل معظ؟.
أييا األخػة، أنا أحيانًا ألتقي بأخ كخيع، في كد بالغ، في سبلـ بسشتيى األدب، في ابتدامة، كمع ذلظ يحزخ 
عشجؼ عذخ سشػات أقػؿ ال أعخفو، لساذا ال أعخفو ؟ ما سسعت مشو كمسة، لسا يتكمع أعخؼ مدتػػ كعيو، مدتػػ 

تمػػ الدشػات ما داـ ما تكمع ما احتككت  إدراكو، لغتو، نرػصو، محاكستو، ميسا إنداف داـك بجامع لدشػات
فيو، أحيانًا ُاسأؿ عغ أخ مغ أجل الدكاج، أقػؿ وهللا ال أعخؼ شيئًا، عشجؼ مغ ثساف سشػات لكغ كال مخة زارني 
 بالبيت، كال مخة جمدت معو كحجثتو، كال حجثشي، ال أعخؼ شيئًا عشو، إال أنو لصيف، كسبلمو حار، كمبتدع فقط. 
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شخيقة التفكيخ عشج ابشظ و مبلحطتو و لغتو إال عشج محاورتو:عجـ معخفة 

عشجما ابشظ يحكي لظ، تخػ لغتو، تفكيخه، قيسو، مبادئو، ما الذيء الحؼ لفت نطخه ؟ لساذا حفع ىحه القرة كلع 
يحفع تمظ ؟ لسا يحكي االبغ تكذف كل شيء، دائسًا االبغ يتمقى تعميسات مشظ، كساكت، تعميسات كساكت، ال 

 تعخؼ شيئًا عشو، لسا تعصيو مجاؿ يحكي، يذخح، يبيغ، يؤكج لظ بعس األشياء تشتبو أنت.
إذًا لغ تعخؼ ابشظ إال إذا حاكرتو، شخيقة تفكيخه، مبلحطتو، ذاكختو، لغتو، نرػصو، مثبًل مسكغ يكػف مػضػع 

ػجج بشػد، لقاء عفػؼ، مغ قرة الحػار مذكمة، أحيانًا يكػف كبلمًا مفتػحًا، ال يػجج قاعجة، ال يػجج محػر، ال ي
 إلى قرة إلى قرة.

مػضػعًا، ما أغمق كال كاحج، خػاشخ، خػاشخ، خػاشخ.  28مخة قاؿ لي أخ كخيع: حزخت خصبة عشج إنداف فتح 

الحػار بيغ األب و ابشو يقـػ عمى الشيػض باالبغ و االستساع إليو:

ا لػ فخضشا أنا جمدت معو أحاكره في مػضػع دراستو، أحيانًا المقاء إذا لع يكغ ُمَعجًا، خػاشخ عذػائية، أم
مػضػع الجراسة، ىل ىشاؾ مػاد صعبة عميظ ؟ ىل ىشاؾ مػاد تحتاج إلى مجرس خاص ؟ أؼ مادة تعمقت بيا ؟ 
تعخؼ أف ىشاؾ مػاد تفػؽ بيا، مػاد لع يتفػؽ بيا، أما أنو ال أعخؼ شيئًا عشو، اجعل بالمقاء مػضػع كاحج، 

في مذكمة في البيت التأخخ مثبًل صباحًا، كيف تعالج ىحه السذكمة ؟ يعشي دائسًا السجرسة مػضػع محجد، أك 
 تذكػ ألكلياء الرغار تأخخىع عغ السجرسة، ىحه مذكمة كيف تعالج ؟.

 أنا أقجـ لكع مػضػعًا عغ الحػار بذكل عاـ، مسكغ تحاكر زكجتظ، أكالدؾ أصجقاءؾ.
ر، كدائسًا السػضػع عخض السذكمة، شخح حمػؿ، مشاقذة ىحه الحمػؿ، إذًا حبحا لػ كاف في مػضػع محجد لمحػا

أك عخض البجيل ليحه الحمػؿ، أحيانًا ىشاؾ إنداف دكف أف يذعخ عشجه رغبة بتريج األخصاء، ىحا نسػذج مػجػد، 
عصي إذا األب ىجفو األكؿ يتريج أخصاء أكالده ىحه مذكمة كبيخة، الحػار ال يشجح، مسكغ يغمط بكمسة، مسكغ ي

رقسًا غيخ صحيح، أنت تشاسى سبعة ثسانية أخصاء، كحاسبو عمى كاحجة، أما ىحه غمط، ىحه غمط، قاـ أسكتو، 
 انتيى، أنا أقػؿ: الحػار قزية أف أنيس بو ال أف أحاسبو. 

اإلصغاء لآلخخ بصػلة وذكاء وأخبلؽ عالية:

ز األكؿ، أكثخ األشخاص السثقفيغ المداف سيج الخمق كحبيب الحق، ىحا اإلنداف العطيع كاف مدتسعًا مغ الصخا
شميق، لكغ بصػلتظ كإنداف أف تتقغ فغ االستساع، كتخاه يرغي لمحجيث بدسعو كبقمبو، كلعمو أدرػ بو، كاف عميو 
الربلة كالدبلـ حيشسا يأتي إلى البيت قج تحجثو الديجة عائذة حجيثًا شػيبًل، مخة حجثتو عغ أبي زرع كأـ زرع، 

ت شػيل استغخؽ لخكايتيا، كىػ يرغي ليا، حجثتو عغ شجاعتو، كعغ كخمو، كعغ محبتو قرة شػيمة، ككق
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لدكجتو، ثع إنيا في الشياية قالت لو: غيخ أنو شمقيا، الشبي عمق عمى ىحه القرة قاؿ: كأنا كأبي زرع ألـ زرع 
 غيخ أني ال أشمقظ.

 بصػلة كذكاء كأخبلؽ عالية. أنت قج تكػف عالسًا كبيخًا، مثقفًا ثقافة كاسعة، اإلصغاء لآلخخ 

آداب الحػار:

إذًا ابتعج عغ تريج األخصاء، كابتعج عغ السقاشعة، كغ مدتسعًا لبقًا لو، أحيانًا أخصأت، ارتكبت خصأ كبيخًا، أنا 
أسألو ما قػلظ بيحا العسل يا بشي ؟ ىل تعتقج أنو صػاب أـ خصأ ؟ اجعمو ىػ يشصق أنو خصأ، القرة كميا مسغ 

.آلخخيغ، أك مسغ يحاكرىع ليرل معيع إلى الشتائج يسمي عمى ا
يػجج بالقخآف أساليب كثيخة، فييا حػار مع الصخؼ 
اآلخخ كي يػصميع ربيع إلى نتيجة كاف مغ السسكغ 
أف تفخض عمييع، ىحه القػاعج في الحػار ترمح مع 
كل األشخاؼ، مع زكجتظ، حتى مع رئيدظ في 

 بالحػار.الجائخة، عػد نفدظ الشفذ الصػيل 
أحيانًا في نطخ حاد، كفي نطخ لصيف، ال تذج 
نطخؾ إلى اآلخخ، نطخ رفيق، أحيانًا العيغ تشتقل 
يسشة كيدخة، عمػًا، كسفبًل، أما أحيانًا التحجيق 
السدتسخ بذخز ىحا شيء يبتعج عغ المباقة في 

و، كلػ أنيا ال تعجبظ، يعشي أحيانًا المقاء، يجب أف يذعخ كأنت تحاكره أنو في أماف، كأنو باإلمكاف أف يجلي بآرائ
في مجرس ديانة في سؤاؿ مغ شالب ما عشجه جػاب لو، لكغ محخج مثبًل، يرب عميو نقستو، كغزبو، كيتيسو 

 بالكفخ ؟ ال.
قاؿ لو: ائحف لي بالدنا )وهللا ال يػجج أكقح مغ ىحا الدؤاؿ( شاب قاؿ لمشبي الكخيع ائحف لي بالدنا، الرحابة 

يع: دعػه، تعاؿ يا عبج هللا، اقتخب ِاقتخب، قاؿ لو: أتحبو ألمظ ؟ قاؿ: ال، قاؿ: كال الشاس يحبػنيع ضجخكا، قاؿ ل
ألمياتيع، ألختظ ؟ لخالتظ ؟ لعستظ ؟ البشتظ ؟ يقػؿ ىحا الذاب: دخمت عمى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص كما مغ شيء أحب إلّي 

الدنا.مغ الدنا، كخخجت مغ عشجه كما مغ شيء أبغس إلي مغ 
 ىحا حػار أيزًا. 
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تشسية الفكخ عشج األبشاء و تعميسيع االنزباط:

لػ أف ىشاؾ مذكمة ليا مجسػعة شخؽ )حمػؿ عجيجة(، حاكؿ أف تعيشو أف يسيد بيغ الحمػؿ، ما قػلظ في الحل 
ج يكػف ليا أكثخ األكؿ ؟ الثاني ؟ الثالث ؟ أييسا أفزل ؟ أنت تشسي لو فكخه، تعمسو أنو قج يكػف لمسذكمة حّل، كق

 مغ حل، فاآلف السيسة أف تػازف بيغ الحمػؿ، ىحا أيزًا شيء ميع في الحػار.
ىشاؾ ثانػية، في بكل صف قائسة باألخصاء السألػفة، التأخخ، عجـ إحزار الكتاب، التكمع مغ دكف إذف 

دة الخياضيات مثبًل، ، كباليدار التفػؽ، حرل عمى عبلمة تامة بسا10فخضًا......، فكل خصأ إلى جانبو رقع 
، ففي بصاقة فييا مئة نقصة فكمسا أصاب يزاؼ 20محاكختو الذفيية كانت بعبلمة تامة، إلى جانب ىحا البشج 

إلى ىحه الشقط نقاط، ككمسا أخصأ يححؼ مشيا نقاط، فتجج االنزباط بيحه السجرسة شيء ال يرجؽ، أف ىحه 
صة، يدتصيع أف يأخح مقابل األلفي نقصة كػمبيػتخ محسػؿ، البصاقة في آخخ العاـ جسع ألف نقصة، أك ألفي نق

صار الخصأ محدػب، الخصأ يخدخه نقاشًا، كالرػاب يزيف لو نقاشًا، في أساليب ال تزصخ تزخب، كال تدعج 
 صػتظ، كال تبمغ أىمو. 

التخبية عمع قائع بحاتو:

كاألميات قػاعج التخبية، تجج البيت انتطع بمصف،  دائسًا التخبية عمع قائع بحاتو، التخبية عمع، حبحا لػ أتقغ اآلباء
كببل صخب، كببل ضجيج، كببل رفع أصػات، في بيػت فييا اضصخاب شجيج، في بيػت مغ حكسة األب كاألـ 

 كإتقانيسا لقػاعج التخبية تجج البيت الحخكة فيو تتع بدبلسة.
ال أقػؿ ضخبًا لكغ ىشاؾ ثسغ، ماداـ األعساؿ بعج ذلظ دائسًا كأبجًا إذا كل عسل مكافأة، ككل عسل سيء لو ثسغ، 

مقّيسة كمبخمجة، مكافآت، كفي عسل آخخ لو عقػبات، صار في انزباط، إذا أنت مجرس أعصيت كضيفة تفقجت 
مغ كتب أك مغ لع يكتب، اليـػ الثالث ال أحج يكتب الػضيفة، ما داـ في متابعة، عػد نفدظ الستابعة، إذا ابشظ 

ؾ، بعج يػميغ ىل فعمت ىحا ؟ أبي ال يشدى، إذا كعجؾ بذيء سجمو عشجؾ، حاكؿ أف كعجؾ بذيء سجميا عشج
تتابع األمخ، الستابعة جدء مغ التخبية، بشياية الحػار كعجؾ بذيء، أنت نديت تدألو أكؿ مخة نديت تدألو، كالسخة 

خصػة يفعميا كسجمتيا  الثانية نديت تدألو، يقػؿ أبي ال يتحكخ شيء، التغى الحػار، إذا اتفقت مع ابشظ عمى
عشجؾ، كبعج يػميغ شالبتو بيا عمى عجة مخات يقػؿ لظ: أبي ال يشدى أبجًا، ىحه نقصة ميسة تعيشظ بعسمظ مع 

 السػضفيغ، مع أؼ إنداف لػ تعصي أمخًا كال تتابعو تمتغى مكانة أمخؾ كميًا. 
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تخؾ الخصأ:األب العاقل يعصي ابشو فخصة ثانية إذا أخصأ ليعػد إلى الرػاب و ي

أحيانًا يكػف العقاب أف تحخمو مغ شيء تحبو كثيخًا، يعشي في ندىة يـػ الجسعة فخضًا، فإذا في خصأ تقػؿ لو 
أنت محخـك مغ الشدىة، ليذ ىشاؾ داٍع لمتعشيف، الذيء السحبب لو مسكغ أف يكػف كسيمة لتأديبو، لو مبمغ كل 

، إذا أخصأ، ليذ ىشاؾ داع ألف تزخبو، أك تخفع صػتظ، اليـػ القادـ ما في مبمغ مقابل الخصأ الحؼ ارتكبتو،  يـػ
أصبح الخصأ لو ثسغ، األب الشاجح يعصي فخصة البشو أف يتػب، فإذا تاب كأنو لع يفعل ىحا الحنب إشبلقًا، 

 عشجما يذعخ االبغ أف كل خصأ ارتكبو كتخكو انتيى لع يعج يحاسب عميو سيذعخ بالخاحة.

يتػب، بمغشي ببعس الببلد الستقجمة شبعًا ماديًا، لكل مػاشغ صحيفة اجتساعية، فإذا أخصأ أعِط فخصة لمتائب أف 
 كلػ مخالفة سيخ تدجل، إذا مزى سشتاف دكف أف تكخر تسحى السخالفة آليًا.

أعِط فخصة البشظ إذا أخصأ أعصيو فخصة، يقػؿ لظ: أنا لع أعج أعيجىا، كإذا ما عادىا ارجع معو تسامًا كسا كشت 
قبل، ىحه نقصة ميسة ججًا، في مجتسعات ال تخحع إذا إنداف أخصأ ىحا الخصأ دائسًا ُيحكخ بو، أما إذا في خصأ  مغ

 كفي عػدة إلى الرػاب يشبغي أال يحكخه بخصئو إشبلقًا.

ثخ أحيانًا األب يجعػ ألكالده، هللا يػفقظ يا بشي، إف شاء هللا أراؾ في السدتقبل مغ ألسع األشخاص، كمسات ليا أ
، يتحصع يكػف االبغ ذكيًا لكغ األب عربي، كل كمستيغ أنت مالظ  ، كل يـػ كبيخ، أنت لغ تربح إندانًا، كل يـػ

 مريخ، بعج ذلظ سيرجؽ. 

مغ زاد في تعشيف ابشو أضعف ثقتو بشفدو:

اآلف نحغ كسدمسيغ مغ كثخة ما قالػا عشا إرىابييغ، 
إرىابييغ، صجقشا، اتيامات يػمية، صار الػاحج 

 ذظ بشفدو، كسثل، لكغ مثل كبيخ ججًا.ي
فكمسا كاف تعشيفظ لبلبغ كثيخًا، أضعفت ثقتو بشفدو، 
أنا أحيانًا أجج شالبًا ضعيفًا في مادة، أنا أعصيو 
سؤااًل سيبًل ججًا، يجيب عشو إجابة تامة أثشي 
عميو، ىحا الثشاء يعسل لو معشػية عالية، رأسًا 

يتابع، فإذا يحىب لمبيت يكتب الػضيفة، يحاكؿ أف 



( : الحػار بيغ األب كابشو7-1الجرس )الفرل األكؿ : نثاب انثانث : ا  Page 272 

كججت مغ ابشظ تفػقًا بديصًا أثشي عميو، كتكمع ألمو أمامو، اليـػ ىكحا فعل فبلف، ألخػتو، دعو يذعخ أنو تفػؽ، 
ىشاؾ شخز ىسو أف يحصع أكالده عغ غيخ قرج، لكغ تخبية سيئة ججًا يحصسيع، يحصسيع، أنا أرػ أف االبغ قجـ 

عجيجة ألخػتو، ألقاربو، جاء أقخباؤه ذكخ ليع ىحا الذيء، فيذعخ  شيئًا جيجًا أثشي عميو، كأذكخ ىحا الذيء مخات
 باالعتداز.

الحقيقة التخبية فغ، كالتخبية بصػلة، كأرجػ هللا سبحانو كتعالى أف نصبق ىحا السػضػع في الحػار مع مغ نحب.
 قارب، مع األصحاب. كاآلف الحجيث في العالع كمو عغ الحػار، كاألكلى الحػار مع األكالد، مع الدكجة، مع األ

والحسج  رب العالسيغ 
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( : فغ الحجيث7-2الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
كالػىع إلى أنػار السعخفة كالعمع، كمغ كحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

تعمع االبغ فغ الحجيث مغ أبخز مػضػعات التخبية االجتساعية:

أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس الثاني كالعذخيغ مغ 
دركس تخبية األكالد في اإلسبلـ، كال زلشا في التخبية 
االجتساعية، كمغ أبخز مػضػعات التخبية 
االجتساعية أف ُتعّمع ابشظ فغ الحجيث، ألف اإلنداف 
 كخمو هللا بشعسة البياف، حيشسا قاؿ هللا عد كجل: 

ْحَسُغ * َعمَّعَ  ْنَداَف * َعمََّسُو  ﴿ الخَّ اْلُقْخَآَف * َخَمَق اإلِْ
 اْلَبَياَف ﴾

 ) سػرة الخحسغ ( 

كالحؼ يمفت الشطخ أنو في دكلة عطسى، في أقرى الغخب، في كل جامعاتيا )عشجىا بزع آالؼ مغ الجامعات ( 
مسا سألت إندانًا مادة الخصابة تجرس في كل الفخكع، كفي كل الكميات، كفي كل السدتػيات، كفي كل الدشػات، ف
 درس ىشاؾ، قاؿ: ىع يشصمقػف مغ أف كل إنداف يجرس كيتعمع البّج مغ أف يمقي ىحا العمع.

إذًا فغ اإللقاء جدء مغ العمع، فأحيانًا تجج شابًا أكخمو هللا بالحكاء، كالحاكخة القػية، لكغ ال يدتصيع أف يقػؿ كمسة. 

السثكف: جساؿ الخجل فراحتو والفراحة مغ خرائز اإلنداف

لحلظ مغ ألػاف التخبية االجتساعية أف تعمع ابشظ فغ الحجيث، كيف يتكمع ؟ كيف يعبخ عغ آرائو ؟ كيف يترخؼ؟ 
 كقج قاؿ سيجنا عسخ رضي هللا عشو: تعمسػا العخبية فإنيا مغ الجيغ.
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تصيع أف يقخأ يعشي أنا أعجب أشج العجب مغ شاب يحسل شيادة عميا، إجازة، أك بكالػريػس، أك لدانذ، ال يد
 صفحة مغ كتاب هللا، مغ دكف عذخات األخصاء.

كسا يقػلػف: جساؿ الخجل فراحتو، كالفراحة مغ خرائز اإلنداف السثقف، فمحلظ حيشسا ييسل األب أكالده مغ 
بًا حيث لغتيع، كتعبيخىع، يدتخجمػف كمسات عامية، أك كمسات ال تميق، أك تعبيخًا خذشًا، أك أسمػبًا قاسيًا، أك أسمػ 
عاميًا، ىحا الذاب فقج اعتباره مغ بيغ السثقفيغ، فمحلظ األب السؤمغ ك ألف القخآف عخبي يعتشي بمغتو كلغة أكالده. 

إرشاد األوالد و الصبلب إلى استخجـ لغة عخبية بديصة غيخ متقعخة وليدت عامية:

: كيف تػجو ابشظ إلى حدغ إلقاء الكبلـ ؟ نحغ شبعًا ىشاؾ  لغة عخبية فرحى بديصة، كىشاؾ لغة السػضػع اليـػ
عخبية متقعخة، أنا أرفس أف تدتخجـ المغة العخبية الستقعخة، إنداف كقع مغ عمى دابتو، فتحمق األشفاؿ حػلو، 

 فقاؿ ليع: ما لكع تكأكأتع عمّي كتكأكؤكع عمى ذؼ ِجشَّة افخنقعػا عشي، ىحه لغة متقعخة.
فرحة متقعخة مخفػضة، أنا حيشسا أتحجث أتحجث عغ لغة  ىشاؾ لغة عامية مسجػجة، مخفػضة، كىشاؾ لغة
 فريحة بديصة ككاضحة ندتخجميا في حياتشا.

ضخب لو تمفػف ! ال، اترل بي ىاتفيًا، ىشاؾ كمسات ال تحتسل مػغمة في العامية، فاإلنداف ميسا كاف مثقفًا 
 حيشسا تزعف لغتو كثيخًا ييبط مدتػػ ثقافتو.

دؼ، أك شبلبي إلى استخجـ لغة عخبية بديصة غيخ متقعخة كليدت عامية ىحه الحقيقة إذًا البّج مغ أف أرشج أكال
 األكلى.

الكبلـ الفريح البميغ يخاعي مقتزى الحاؿ:

 لكغ ىشاؾ قاعجة في الكبلـ البميغ، الكبلـ الفريح البميغ يخاعي مقتزى الحاؿ أكضح مثل:
، كأف يزعو فػؽ رسالة، كيزعو في صجكؽ البخيج، تقػؿ أنت حيشسا تكمف شفبًل صغيخًا أف يذتخؼ شابعًا بخيجياً 

لو: اذىب إلى السكاف الفبلني، كاشتِخ بميخة كربع شابعًا بخيجيًا، كبمو بمعابظ، كضعو فػؽ الطخؼ، كاضغط عميو 
جيجًا، كاذىب بو إلى صشجكؽ البخيج، كتأكج مغ إسقاشو في المػحة، اآلف تكمف إندانًا راشجًا تعصيو الخسالة مع 

 لسبمغ تقػؿ ىحه مغ فزمظ، الخاشج ال يحتاج إلى ىحه التفاصيل.ا
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أساس الخصاب يشبغي أف تخاعي مقتزى الحاؿ، إنداف سألظ ما الداعة ؟ تقػؿ لو: وهللا العطيع الداعة الثامشة، 
لسسل، ىػ ما كحبظ أساسًا، حيشسا تخاه يكحبظ تقدع با العطيع، فاستخجاـ القدع، استخجاـ التأكيج، التفريل ا

اإليجاز السخل، ىحه كميا مغ عيػب الكبلـ، اإلنداف أحيانًا يتكمع عغ تفاصيل ال قيسة ليا إشبلقًا، قاؿ لظ: أنا 
قابمت الػزيخ انتطخت ساعتيغ، كجمدت بغخفة االنتطار، كفبلف تكمع كحا، أنا يعشيشي حيشسا دخمت عميو ماذا قمت 

 قة بالسػضػع إشبلقًا. لو ؟ يتكمع دقائق شػيمة عغ تفاصيل ليذ ليا عبل

المغة العخبية لغة القخآف فعمى اإلنداف أف يبتعج عغ األخصاء فييا:

نحغ األب الػاعي السثقف حيشسا يدسع حجيث أكالده، يخشجىع، يا بشي اخترخ، ىحه التفاصيل عبء عمى 
مػّلع بكحا، ما معشى  السػضػع، استخجـ ىحه الكمسة، يعشي ىشاؾ أخصاء شائعة كثيخة ججًا، مثبًل يقػؿ لظ أنا
 مػّلع؟ قاؿ: الثػر األحسخ، يشبغي أف يقػؿ ُمػَلع الفخؽ كبيخ ججًا بيغ مػلع كبيغ مػّلع.

يقػؿ لظ مثبًل: أنا عشجؼ تجاُرب، التجاُرب: العجكػ بالجخب فقط، يشبغي أف يقػؿ عشجؼ تجاِرب، يقػؿ أخي 
 ؿ اختراصي.شبيب أخرائي، يعصييا رنة، أخرائي يعشي يخري يشبغي أف يقػ 

فيشاؾ أخصاء شائعة كثيخة، المغة العخبية لغة القخآف، لغة اإلسبلـ، لغة ىحه األمة التي اختارىا هللا كسصًا بيشو 
 كبيغ عباده. 

الفراحة تخفع قيسة السثكف و تعمي شأنو:

ة عخبية، كمغ قاؿ مخة ثانية سيجنا عسخ يقػؿ: تعمسػا العخبية فإنيا مغ الجيغ، قج يقػؿ أحجىع أنا لدت أستاذ لغ
 لظ إنظ أستاذ لغة عخبية ؟ أنت مدمع، مؤمغ، يجب أف تتقغ العخبية.

فأنا أتسشى أف يكػف في كل بيت بعس الكتب في األدب، في الشحػ، ييتع األب بمغة أكالده، الفراحة تخفع قيسة 
 السثقف.

نًا تجمذ مع أشخاص بدصاء، لكغ مقتزى الحاؿ كبلـ لصيف ججًا، يػجج حػلو بحػث في الببلغة كثيخة، أحيا
ىؤالء ال يدتصيعػف أف يفيسػا عميظ قزية فكخية معقجة، يفيسػف عميظ قرة بديصة، فأنت بإمكانظ أف تعبخ عغ 
أفكارؾ مغ خبلؿ قرة، كىشاؾ قرز ليا تأثيخ كبيخ ججًا، فأحيانًا يدتخجـ الستكمع أسمػب القرة، كأحيانًا 

 يدتخجـ أسمػب السثل. 
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 ة البياف يدتخجـ ألػاف التعبيخ كافة:مغ أتاه هللا قػ 

 أنا أقػؿ الشبي عميو الربلة كالدبلـ قاؿ: 
 )) ال صغيخة مع اإلصخار، وال كبيخة مع االستغفار ((

 ] ركاه ابغ السشحر كالجيمسي عغ ابغ عباس [

ب مخكبة عمى أنا أقػؿ ألخػتي الكخاـ شخيق عخيس ججًا، عغ يسيشو كاٍد سحيق، كعغ يداره كاٍد سحيق، كأنت تخك
ىحا الصخيق، الرغيخة أف تحخؼ السقػد سشتيستخ كاحج لػ ثبت ىحا االنحخاؼ البّج مغ أف تقع في الػادؼ، مع أنو 
سشتيستخ كاحج، ىحا الدشتيستخ يشقل السخكبة خبلؿ دقائق مغ مشترف ىحا الصخيق، إلى قدسو األيسغ، إلى الػادؼ، 

نظ أف تعيجه، كتبقى السخكبة عمى الصخيق، ىحا مثل يػضح قػؿ أما لػ حخكت السقػد تدعيغ درجة فجأة بإمكا
 الشبي الكخيع:

 )) ال صغيخة مع اإلصخار، وال كبيخة مع االستغفار ((
 ] ركاه ابغ السشحر كالجيمسي عغ ابغ عباس [

التاسع، مخة حجثشي أخ، قاؿ لي: امخأة تدكجت )شبعًا زكجيا مغ الرالحيغ(، ففي الذيخ الخامذ كاف حسميا في 
معشى ذلظ أنيا أخصأت، بإمكانو أف يفزحيا، بإمكانو أف يدحقيا، بإمكانو أف يصمقيا ألف القانػف معو، كالذخع 
معو، كالسجتسع معو، كأىميا معو، لكغ ىحا اإلنداف الرالح أراد أف يحسميا عمى التػبة، فجاء ليا بقابمة، ككلجىا، 

جج بعج أف نػػ اإلماـ الفخض، كضع الغبلـ كراء الباب كالتحق كأخح الغبلـ، ككضعو تحت العباءة، كدخل السد
بالسرميغ، بعج انتياء الربلة، بكى الغبلـ، تػجو السرمػف حػلو، كتحمقػا حػلو كدىذػا مغ كضعو ىشا ؟ ىػ 
تأخخ حتى كصل إلييع، قاؿ: ما القزية ؟! قالػا: غبلـ، قاؿ: أنا أكفمو أعِصشي إياه، أخحه أماـ أىل الحي عمى 
أنو لقيط، كتكفل بتخبيتو، كدفعو إلى أمو، ىػ بقاؿ، تتسة القرة أف خصيب ىحا السدجج رأػ الشبي عميو الربلة 

 كالدبلـ بالخؤيا، قاؿ لو الشبي الكخيع: قل لجارؾ فبلف إنو رفيقي في الجشة.

 أنا أؼ إنداف يذكػ لي شكو بدكجتو، أسػؽ لو ىحه القرة.

ل، في قرة، في حكسة، في قػؿ مأثػر، في أبيات مغ الذعخ، في سخد، في أحيانًا القرة بميغة ججًا، في مث
حكاية، فاإلنداف إذا أتاه هللا قػة بياف يدتخجـ ألػاف التعبيخ بجءًا مغ حكسة، إلى قرة، إلى مثل، إلى دليل، إلى 

 شاىج، إلى حكاية، يدتخجميا كإشار لكبلمو. 
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نيا لغة القخآف:المغة العخبية واسعة السعاني عميشا إتقانيا أل 

أنا أتسشى عميكع أف تعتشػا بالمغة كلػ كشت ميشجسًا، كلػ كشت شبيبًا، ىحه المغة لغة القخآف، لغة العبادة، إنداف في 
ىحه المغة العطيسة أخصأ بحخكة كاحج يشتقل مغ الجشة إلى الشار، قاؿ بعس الرحابة قبل أف يقتل )ُخبيب بغ 

سًا عمى أؼ جشب كاف في هللا مرخعي، لػ شخز قخأ ىحا البيت خصأ، عجؼ(: كلدت ُأبالي حيغ ُأقتل مدم
كلدت ُأبالي حيغ َأقتل مدمسًا، إلى جيشع كبئذ السريخ، حخكة كاحجة في المغة تشقل اإلنداف مغ الجشة إلى 

 الشار.
وهللا أييا األخػة، نحغ أكخمشا هللا بمغة فييا 
عجائب، مثبًل، فعل نطخ كاضح لكغ حجج: نطخ 

حبة، يزاؼ إلى الشطخ السحبة، قاؿ عميو مع الس
الربلة كالدبلـ: 

 )) حجث القـػ ما حججػؾ بأبرارىع ((
 ] فقو المغة عغ ابغ مدعػد[

رنا:نطخ إلى بحخ، إلى سيل أخزخ، رنا يعشي 
نطخ مع الستعة، استستع بيحا السشطخ الجسيل، 

شخز: نطخ مع الخػؼ.

الَِّحيَغ َكَفُخوا ﴾﴿ َفِإَذا ِىَي َشاِخَرٌة َأْبَراُر 
 ( 97) سػرة األنبياء اآلية: 

اآلف حجج، نطخ، رنا، شخز، اآلف الح، الح: الدساء فييا غيـػ كبيغ الغيستيغ الحت شائخة، الح: شيء ضيخ 
كاختفى، أما لسح: إنداف يسذي في الصخيق، ىشاؾ باب مفتػح نطخ فإذا امخأة غيخ محجبة، مؤمغ غّس برخه، 

ليا معشى كلسح ليا معشى، نطخ مع التسصي، يخاقب بقاعة امتحاف ىشاؾ شالب خفس مغ رأسو نقػؿ لسح، الح 
يبجك معو كرقة فالسخاقب تسصى، الشطخ مع التسصي اسسو استذخؼ، أعصيت إندانًا قسيرًا، قاؿ لظ: ىحا صػؼ 

شبيعي، ىحه استذف.
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طخ، اآلف حجؽ: نطخ باىتساـ بالغ ىشاؾ استذف، كىشاؾ استذخؼ، كىشاؾ الح، ك لسح، ك حجج، ك رنا، ك ن
حتى اتدعت حجقة العيغ، أما حسمق: نطخ بجىذة بالغة حتى بجا باشغ العيغ، باشغ العيغ أحسخ المػف، أؼ 
ضيخ حسبلؽ عيشو، كىشاؾ رأػ، رؤية قمبية، رأيت العمع نافعًا، رؤية قمبية، صار في رأػ، ك نطخ، ك بحمق، ك 

 لمغة لغة القخآف، لغة سيج األناـ، يميق بكل مدمع أف يتقغ ىحه المغة. حسمق، ك حجج، ك رنا، ك شخز، ىحه ا

 االعتداز باالبغ الفريح المداف القػي الحجة:

أنا أعجب اإلنداف بػقت فخاغو ماذا يفعل ؟ يصالع كتابًا في المغة، في األدب، لػ أصغى لمغة الفرحى، لػ قخأ 
 اط كبيخ يخقى بمغتو.القخآف برػت مختفع ضبط حخكات الكمسات، أمامو نذ

كحيشسا تخػ شابًا فريح المداف، سيجنا عسخ بغ عبج العديد دخل عميو كفج الحجازييغ، تقجميع غبلـ صغيخ 
فاندعج، قاؿ لو: أييا الغبلـ اجمذ، كليقع مغ ىػ أكبخ مشظ سشًا )شفل صغيخ(، فقاؿ ىحا الغبلـ الرغيخ: أصمح 

فإذا كىب هللا العبج لدانًا الفطًا، كقمبًا حافطًا، فقج استحق الكبلـ، كلػ أف هللا األميخ، السخء بأصغخيو قمبو كلدانو، 
 األمخ كسا تقػؿ لكاف في األمة مغ أحق مشظ بيحا السجمذ، فُجىر سيجنا عسخ مغ فراحتو.
دخل عمى عبج السمظ بغ مخكاف كفج آخخ، تقجميع غبلـ فغزب أيزًا، كقاؿ لحاجبو: ما شاء أحج أف يجخل عميشا 

دخل حتى دخل الربياف ؟ فقاؿ ىحا الربي الرغيخ الحؼ تقجـ الػفج: أييا األميخ إف دخػلي عميظ لع يشقز  إال
مغ قجرؾ، كلكشو شخفشي، قاؿ لو: أصابتشا سشة أذابت الذحع، كسشة أكمت المحع، كسشة دقت العطع، عمى اآلخخ، 

بيا عميشا، فإف هللا يجدؼ السترجقيغ، كإف كمعكع فزػؿ أمػاؿ، أنتع معكع أمػاؿ شائمة، فإف كانت  ترجقػا 
كانت لشا فعبلـَ تحبدػىا عشا، كإف كانت لكع أعصػنا إياىا، يقػؿ ىحا الخميفة: وهللا ىحا الغبلـ ما تخؾ لشا في 

 كاحجة عحرًا.
دب، سيجنا عسخ يسذي في الصخيق، كجج بزعة غمساف يمعبػف، لسا رأكه تفخقػا مغ ىيبتو إال كاحجًا بقي كاقفًا بأ

فقاؿ لو عسخ: أييا الغبلـ لَع لع تيخب مع مغ ىخب ؟ قاؿ لو: أييا األميخ لدت ضالسًا فأخذى ضمسظ، كلدت 
 محنبًا فأخذى عقابظ، كالصخيق يدعشي كيدعظ.

 أنت حيشسا تخػ ابشظ فريح المداف، قػؼ الحجة، متكمع، تعتد بو أيسا اعتداز لكغ يحتاج إلى أف يتقغ ىحه المغة. 
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 قتزى الحاؿ عشج مخاشبة اآلخخيغ:مخاعاة م

أنت مثبًل مخاعاة مقتزى الحاؿ، تخاشب إندانًا غيخ مدمع، تقػؿ لو قاؿ هللا تعالى، كقاؿ عميو الربلة كالدبلـ، 
ىػ القخآف كمو ليذ مؤمشًا بو، إنداف غيخ مدمع لكشو مثقف مخاعاة مقتزى الحاؿ أف تدػؽ لو أدلة عمسية فقط، 

 لو أدلة قخآنية كنبػية، ىحا أيزًا مغ مقتزى الحاؿ.أما إنداف مدمع تدػؽ 
مخة أنا ترفحت كتابًا لمرف الدابع، لفت نطخؼ أف فيو قريجة رائعة ججًا في رثاء زكجة، يا تخػ شالب الرف 
الدابع ىل يعمع ما شعػر الدكج تجاه زكجتو ؟ ال، ألنو ما تدكج، لػ رثاء أـ مسكغ، رثاء أخ مسكغ، أـ رثاء 

السػضػع جسمة كتفريبًل ال يعشيو إشبلقًا، ألنو ما تدكج، مثل ىحه القريجة في ىحا الكتاب لع يخاِع زكجة؟ ىحا 
السؤلف مقتزى الحاؿ، أنت تخاشب شفبًل في الرف الدابع، يعخؼ أمو، أختو، أخاه، كالجه، لكغ ما تدكج 

 ليعخؼ شعػر الدكج تجاه زكجتو.
، مخة مّخ معشا بالجامعة أبيات مغ الذعخ تعشي في خصأ باختيار أحيانًا ال تكػف الكمسات مشاسبة لمجػ العاـ

 الكمسات، قاؿ الذاعخ:
 إف سمسى ُخمقت مغ قرب قرب الدكخ ال عطع الجسل
 وإذا أدنيت مشيػػا بربًل غمب السدظ عمى ريح البرل 

 * * * 
 ىحا غدؿ مصبخي، في برل، كفي عطع جسل، قالػا: ىحه الكمسات ال تشاسب مقتزى الحاؿ.

أنا أتسشى أف تتشامى أذكاؽ الشاس في المغة، يعشي يقخأ بيت شعخ، يعجب بو، يدجمو عشجه، يقخأ حكسة، يقخأ عبارة 
رائعة، اإلنداف ما لع يقخأ الشرػص قخاءة أسمػبية يختار مشيا بعس العبارات، بعس الذػاىج، بعس األشعار، 

 لغتو.  بعس الحكع، بعس التعميقات بعس الكمسات الخائعة، ال تشسػ
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 أي كبلـ ُيفيع دوف أف تحكخه يشبغي أال تحكخه:

أييا األخػة، بالكبلـ يػجج كبلـ يدسى حذػًا، كبلـ تفيسو لػ لع تحكخه، كأؼ كبلـ يفيع مغ دكف أف يحكخ يشبغي أال 
 تحكخه، دققػا في ىحه اآليات: 

ُكُمُيغَّ ﴿ َوَقاَؿ اْلَسِمُظ ِإنِّي َأَرى َسْبَع َبَقَخات  ِسَساف  َيأْ 
َسْبٌع ِعَجاٌؼ َوَسْبَع ُسْشُببَلت  ُخْزخ  َوُأَخَخ َياِبَدات  َيا 
ْؤَيا  َأيَُّيا اْلَسؤَلُ َأْفُتػِني ِفي ُرْؤَياَي ِإْف ُكْشُتْع ِلمخُّ

 َتْعُبُخوَف ﴾
 ( 43) سػرة يػسف اآلية: 

 قاؿ أحجىع:

 ﴿ َأَنا ُأَنبُِّئُكْع ِبَتْأِويِمِو َفَأْرِسُمػِف ﴾
 يػسف () سػرة 

فالسمظ أرسمو، كىحا الخسػؿ كصل إلى الدجغ، كدخل عمى الدجشاء، كالتقى بديجنا يػسف، ىحا كبلـ لػ لع تحكخه 
 ،  مفيـػ

 ﴿ َأَنا ُأَنبُِّئُكْع ِبَتْأِويِمِو َفَأْرِسُمػِف ﴾
يُق َأْفِتَشا ﴾ جِّ  ﴿ ُيػُسُف َأيَُّيا الرِّ

 ( 46) سػرة يػسف اآلية: 

العبارتيغ حذػ، القخآف أغفمو، كأنت بحجيثظ أحيانًا تدتخجـ كمسات كثيخة مفيػمة، لحلظ أؼ كبلـ كل الكبلـ بيغ 
 يفيع دكف أف تحكخه يشبغي أال تحكخه.

 لحلظ كرد عغ سيجنا الرجيق رضي هللا عشو أنو قاؿ: نزخ هللا كجو مغ أكجد في كبلمو، كاقترخ عمى حاجتو.
 إيجاز مخل، كالببلغة بيغ التفريل السسل، كبيغ اإليجاز السخل.  ىشاؾ كبلـ حذػ، مسل، تفريل مسل، كىشاؾ
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الكبلـ السشطع ُيعيغ صاحبو عمى الحفع و التعبيخ:

مخة سألػا رئيذ دكلة عطسى، كع تعج لخصاب يدتغخؽ خسذ دقائق ؟ قاؿ: أيامًا ثبلثة، فمسا ُسئل كع تعج لخصاب 
خؽ ثبلث ساعات ؟ قاؿ ال أعج لو أبجًا، ثبلث ساعات يدتغخؽ ساعة، قاؿ ساعة، قاؿ: كع تعج لخصاب يدتغ

 خػاشخ.
دخل شخز عمى مدجج يـػ الجسعة، أقدع لي با أف الخصيب شخح تدعة ك عذخيغ عشػانًا كتبيع عشجه، ما 

 عالج كال مػضػع ألنو غيخ محزخ، أؼ خاشخ يأتيو يحكخه، لكغ لع يعالج كال مػضػع.

يحًا، مغ دكف تحزيخ، مغ دكف أفكار متدمدمة، مغ دكف مقجمات، فاإلنداف مغ دكف تحزيخ، كلػ كاف فر
عخض فقخات، أفكار، شػاىج متدمدمة تدمدبًل تاريخيًا أك تدمدبًل مػضػعيًا، أك تدمدبًل شخريًا، أحيانًا يشتقل مغ 
شعخ لذاعخ، أك مغ فتخة لفتخة، أك مغ مػضػع لسػضػع، في محػر انتقاؿ كاضح، محػر تاريخي، محػر 

محػر مػضػعي، السقجمة، كعخض الفكخة، كالتأكيج عمييا بذاىج، كربصيا بالفكخة القادمة، كاالنتقاؿ كفق  شخري،
 مػضػعات معيشة، أك أشخاص معيشيغ، أك تدمدل تاريخي معيغ.

ىحا كبلـ مشطع، لحلظ ُيحفع، ىحه أشياء دقيقة ججًا في التعبيخ. 

مغ كثخت كمساتو دّؽ أسمػبو:

خأ كثيخًا، باالمتحاف يأخح عبلمات أحيانًا الصالب يق
قميمة، الدبب ما تجرب عمى الكتابة أثشاء العاـ 
الجراسي، معو كع كبيخ مغ الكمسات، يعخفيا إذا 
رآىا، لكغ ال يدتصيع أف يدتخجميا، أك أف 
يدتحزخىا إذا غابت عشو، فتجج ذخيختو بالكمسات 
التعخفية كبيخ ججًا، أما ذخيختو بالكمسات 

قميل ججًا، أما التجريب ىحا يعيغ عمى  االستخجاعية
 قػة األسمػب، األسمػب يحتاج إلى كمسات كثيخة.

أنت ترػر أعصيتظ أبيس كأسػد، كأنت أماـ مشطخ جسيل فيو نبات أخزخ، فيو كرد أحسخ، فيو بيت رائع، قخميج 
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حه الرػرة الجسيمة، إذا معظ أخزخ، فيو ساقية زرقاء، معظ لػنيغ فقط، ميسا كشت ذكاقًا المػناف ال يكفياف لشقل ى
 مئة لػف، في عشجؾ أخزخ فاتح، أخزخ غامق، ىحا يقاس عمى الكمسات، كمسا كثخت كمساتظ دّؽ أسمػبظ.
لحلظ كضعػا مدجمة بعشق إنداف غيخ متعمع، كضعػىا تقخيبًا أسبػع، كفخغػىا عمى كرؽ، كألغػ الكمسات الستكخرة، 

إنداف أياـ عسخه كمو عمى ثبلثسئة كمسة، كضعػىا برجر إنداف مثقف فالشتيجة كانت ثبلثسئة كمسة فقط، يعير 
كمسة، يدتخجـ في حياتو اليػمية مع زكجتو، مع أكالده، في حخكتو، في إلقاء  2500يحسل دكتػراه كججكىع 
 كمساتو عجد كبيخ. 

 العاقل مغ وعع الشاس بذكل مػجد و ليذ بذكل مسل:

كمسا كثخت الكمسات التي تدتخجميا دّؽ أسمػبظ، شخز سأؿ الشبي عميو الربلة كالدبلـ، قاؿ لو: يا رسػؿ هللا 
 عطشي كال تصل، فتبل عميو الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قػلو تعالى: 

 َخُه ﴾﴿ َفَسْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَؿ َذرَّة  َخْيخًا َيَخُه َوَمْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَؿ َذرَّة  َشّخًا يَ 
 ) سػرة الدلدلة (

فيت، فقاؿ عميو الربلة كالدبلـ: فقو الخجل، أصبح فقييًا. ًُ  فقاؿ: ُؾ

 يػجج كبلـ مػجد، ألنظ مثبًل إذا قخأت قػلو تعالى:

 ﴿ ِإفَّ َّللاََّ َكاَف َعَمْيُكْع َرِقيبًا ﴾
 ) سػرة الشداء (

 تكفي ىحه اآلية.

 ﴿ ِإفَّ َربََّظ َلِباْلِسْخَصاِد ﴾
 فجخ ( ) سػرة ال

 الكبلـ البميغ بيغ اإليجاز السخل واإلششاب السسل:

ىشاؾ آيات لػ لع يكغ في كتاب هللا إال آية كاحجة لكفت، كاتفقشا قبل قميل أف الكبلـ البميغ بيغ اإليجاز السخل، 
 كبيغ اإلششاب السسل، ىشاؾ إيجاز مخل، كىشاؾ إششاب مخل، كىشاؾ إيجاز بميغ ججًا، مثبًل: 

ْجَرَة َما َيْغَذى ﴾﴿ ِإْذ َيغْ   َذى الدِّ
 ) سػرة الشجع (
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ىشاؾ إيجاز غشي، يغذاىا مغ التجميات، مغ األنػار، مغ الدكيشة، مغ الصسأنيشة، مغ الدعادة 

ْجَرَة َما َيْغَذى ﴾ ﴿ ِإْذ َيْغَذى الدِّ
 ﴿ َما َزاَغ اْلَبَرُخ َوَما َشَغى ﴾

 ) سػرة الشجع (

بعس الرحابة في الرحيحيغ: يحكخنا كل خسيذ، فقاؿ لو رجل: يا أبا ككاف ابغ مدعػد رضي هللا عشو يقػؿ 
، فقاؿ: أما إنو يسشعشي مغ ذلظ أني أكخه أف تسمػف. عبج الخحسغ لػددنا أنظ تحكخنا كل يـػ

لحلظ كاف عميو الربلة كالدبلـ يتخػؿ أصحابو بالسػعطة، دع كبلمظ معتجؿ، كثخة الشرائح، ككثخة الكبلـ تجعػ 
 الزجخ، كقمة الكبلـ مذكمة كبيخة، فاإلنداف يشبغي أف يعتجؿ.إلى السمل ك 

مخة حجثشي أخ قاؿ لي: جاءني خاشب البشتي خاشب مستاز، قاؿ لي: اترالو الياتفي ثبلث عذخة ساعة مع 
 خصيبتو، بعج سشتيغ تدحب مشو الكمسة سحبًا، بيغ اإليجاز السخل كالدكػت، كبيغ اإلششاب السمل.

اء:السخح مغ صفات العطس

لحلظ اجمذ إلى الصعاـ كأنت تذتييو، كقع عشو كأنت تذتييو، تكمع إذا كاف الشاس مذتاقػف إلى كبلمظ، كاسكت 
كالشاس مذتاقػف إلى متابعة الحجيث، ىحه بصػلة، إف كاف أبًا، إف كاف أمًا، إف كاف معمسًا، تكمع كالشاس مذتاقػف 

 لحجيثظ، كاصست كالشاس أيزًا مذتاقػف إلى حجيثظ.

قاؿ بعزيع: أنت كأب، مػاعع، مػاعع، مػاعع، تػجييات، بعج ذلظ األشفاؿ يزجخكف، السػاعع كالسمح في ك 
 الصعاـ، إذا زاد انقمب إلى ضجه.

سيجنا عمي يقػؿ: إف القمػب تسل كسا تسل األبجاف، فابتغػا ليا مغ الصخائف.

حظ أكالده، زكجتو، السخح مغ صفات لحلظ صجقػني األب الشاجح ججًا في البيت مخح، يجلي بصخؼ جسيمة، يز
 العطساء.
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كىشاؾ شخؼ رائعة ججًا، كالصخفة أحيانًا كالكاريكاتيخ، أؼ رسع رائع تدتيمكو في ثػاٍف، كقج يعبخ عشو بسئتي كمسة.
مخة دخل ممظ عمى بدتاف رأػ حرانًا قج عرب صاحبو عيشيو، كفي عشقو جمجل )جخس(، يجكر حػؿ بئخ، 

مظ عاقل كذكي، سأؿ صاحب البدتاف ِلَع عربت عيشيو ؟ قاؿ لو: لئبل يراب بالجكار )أؼ لدحب الساء، ىحا الس
يجكخ(، قاؿ لو: كىحا الجمجل لساذا، قاؿ لو: إذا كقف أعمع أنو كقف، ماداـ في ششصشة معشاىا يجكر، فالسمظ ذكي 

 ججًا، قاؿ لو: فإذا كقف ىحا الحراف كىّد رأسو ؟ قاؿ لو: كىل لو عقل كعقمظ ؟.

أحيانًا شخز يخيج صانعًا، يحتاجو ذكيًا، كحكيسًا، كثقافتو عالية، كيعصيو خسدة آالؼ، أنا أقػؿ لو: لػ كاف 
 بالسدتػػ السصمػب كاف فتح معسبًل مثمظ، فبل تصمب كل الشاس أف يكػنػا مثمظ.

يج بيتًا في شخز فقيخ خصب فتاة، بيتو أجخة، أك مع أىمو، لسا كبخ كصار معو ماؿ، يأتي خاشب البشتو يخ 
الذاـ، شػؿ بالظ، أنت لسا زكجػؾ أعصػؾ لبيت أىمظ، لع يكغ عشجؾ بيت، بعج ما أصبحت قػيًا كصار عشجؾ 

 ماؿ لع تعج تقبل مغ الخاشب إال بيتًا مدتقبًل بالذاـ.

العاقل مغ العب أوالده و ضاحكيع ال مغ قيخىع و شتسيع:

.كاف عميو الربلة كالدبلـ يسدح كال يقػؿ إال حقاً 
مخة عبخت عغ أسفي أحيانًا لػجػد أخػة في 
السداجج ال يشتبيػف لمجرس، فسخة داعية يحجث 
أخػانو عغ فداد السجتسع، قاؿ: البشت تأتي الداعة 
الثانية بالميل، أيغ كانت ؟ عشج الحبيب، الكل صمػا 
عمى الحبيب، معشاىا لع يفيع القرة إشبلقًا، أيغ 

فالكل صمى  كانت ؟ عشج الحبيب، عشج عذيقيا،
 عمى الحبيب.

أحيانًا شخفة تججد الشذاط، أنت ببيتظ، أنا أخاشب األب اآلف كاألـ، البيت كمو قيخ، كمذاجخة، كصخب، كشتائع، 
كأنت حسار، كأنت ال تفيع، ما ىحا الكبلـ ادخل لمبيت، تكمع مع أكالدؾ، ضاحكيع، داعبيع، دع دخػلظ لمبيت 

العيج عشج خخكجو، ال عشج دخػلو، كاألمخ بيجكع يا أخػاف، خلِّ بيتظ جشة، خلِّ عيجًا، أما في آباء خخكجو عيج، 
األكالد يشتطخكف مجيئظ بفارغ الربخ، األمخ بيجؾ.
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السػضػع شػيل إف شاء هللا نتابعو في درس قادـ.

والحسج  رب العالسيغ 
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( : أدب السداح7-3الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
جشات القخبات.كالػىع إلى أنػار السعخفة كالعمع، كمغ كحػؿ الذيػات إلى 

أدب السداح:

أييا األخػة الكخاـ، الزلشا في التخبية االجتساعية، كمػضػع التخبية اليـػ أدب السداح، يعشي األب في بيتو، سيصخة 
، كتقخيع، ىحا البيت ال يجحب األكالد إليو، يشفخكف مشو إلى  كقسع، كعبػس قسصخيخ، كتػجييات، كتعقيبات، كلـػ

 أما بيت فيو جػ مخح، جػ لصيف، فيو مجاعبة، فيو مداح، لكغ الذخكط دقيقة ججًا. الصخيق، إلى أصجقائيع،

كاف عميو الربلة كالدبلـ يسدح، كال يسدح إال حقًا.

كنحغ في الجامعة درسشا مادة في كمية التخبية اسسيا الفكاىة في التعميع، كمعطع العطساء في مجالديع دعابة، 
 ثانية يسدح، كال يسدح إال حقًا.ككاف عميو الربلة كالدبلـ مخة 

إذا دخل إلى بيتو ألقى شخفة لصيفة، ضحظ أكالده، أندػا بو، شعخكا أنيع قخيبػف مشو، داعبيع، العبيع، مازحيع، 
لكغ محػر ىحا الجرس ليذ مذخكعية السداح لكغ شخكط السداح، فأنا أتسشى عمى كل معمع، كعمى كل أب، كعمى 

ًا، األب قائج، قائج األسخة، كاألـ كحلظ، كالسعمع كحلظ، كصاحب السحل التجارؼ، كل إنداف يحتل مشربًا قيادي
كمجيخ السدتذفى كالجامعة، أؼ مشرب قيادؼ بجءًا مغ األب، كانتياًء بالػزيخ الجعابة، كالسداح، كالجػ السخح، 

 يشذط مغ حػلو، كيعصييع شاقة. 
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شخوط السداح:

ـ:ػ أف يكػف قميبًل كالسمح في الصعا 1

، كالتقخيع،  أنا أحيانًا شخفة في درس تجج الشذاط تججد، أكؿ شخط: القدػة، كالقسع، كالستابعة، كالديصخة، كالمـػ
كالتعشيف ؟ ال، ىحا البيت ليذ بيتًا يجحب األكالد إليو، أنت الحع البيت الحؼ فيو عشف األكالد في الصخيق، مع 

مػا كيشامػا فقط، أما ابغ يجمذ مع أبيو ساعات شػيمة، يدتستع أصجقائيع، البيت عشجىع فشجؽ، يأتػف إليو ليأك
بحجيث كالجه، كالجه لصيف، ابتدامتو عمى كجيو، يجاعب أكالده، يسازح أكالده، ىكحا كاف الشبي عميو الربلة 

 كالدبلـ.
كاف إذا دخل بيتو بدامًا ضحاكًا، يقػؿ عغ بشاتو:

)) فإنيغ السؤندات الغاليات ((
 الصبخاني عغ عقبة بغ عامخ []أخخجو 

أنا ال أدعػكع أف تكػف الجمدة كميا مداح، مدتحيل 
ىحا الكبلـ، لكغ أنت بالبيت أعمى مرجر، فيحا 
السرجر إذا كاف كبلمو لصيفًا فيو دعابة ك 

ابتدامة.

، يقتخبػف مخة يقػؿ شخز أنا ما رأيت شيخًا يبتدع، لَع ال تبتدع أييا الذيخ ؟ ابتدع، اضحظ، داعب مغ حػلظ
 مشظ، أقػؿ لكع نز أدىذشي، يقػؿ اإلماـ الذافعي:

الػقار في البدتاف مغ قمة السخكءة، بشدىة ال ابتدامة، ال ضحظ، ىيسشة، ككيشػت، كىيبة، ىحه ليدت ندىة، 
 الػقار في البدتاف مغ قمة السخكءة.

جشة، كلغ يكػف جشة إال بأب كفي نز آخخ: السبالغة بالحكؽ مغ قمة الحكؽ، أنا أدعػ إلى أف يكػف البيت 
مبتدع، أب مخح، أب لصيف، أب رحيع، فيحه الرفات ىي التي تجحب األكالد إلى البيت، تجعميع يتحمقػف حػؿ 
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 أبييع.
 السقػلة الجقيقة في ىحا المقاء الصيب: السداح في البيت كالسمح في الصعاـ، إذا زاد عغ حجه انقمب إلى ضجه. 

 :السداح الكثيخ يزعف الييبة

اآلف السداح الكثيخ يزعف الييبة، الحؼ يسدح كثيخًا يدتخف بو، ال يبالى بتػجيياتو، ُيتداىل بتعميساتو، مغ حػلو 
يتخكػف أعساليع، ىحا اإلكثار مغ السداح، أنا أقػؿ كالسمح في الصعاـ إذا زاد عغ حجه انقمب إلى ضجه، بالداعة 

راء شخفة كراء شخفة، ما عاد في إمكاف لمتػجيو إشبلقًا، ما عاد شخفة، بالديخة شخفتاف أك ثبلثة فقط، أما شخفة ك 
 في إمكاف لمكبلـ الجاد، ما عاد في إمكاف لبلنتفاع مغ حجيث األب.

أحيانًا في بعس الديخات يشتح باب السداح شخفة، كراء شخفة، كراء شخفة كل كاحج يدتعخض مخدكنو مغ 
 بخكة، كال فييا خذػع، كال فييا فائجة، كال فييا اتعاظ.الصخؼ، كيعخضيع عمى إخػانو، جمدة ما فييا 

أكاًل السداح كالسمح في الصعاـ إذا زاد عغ حّجه انقمب إلى ضجه، يقػؿ عميو الربلة كالدبلـ في األدب السفخد 
 لمبخارؼ: 

 )) لدت مغ دد، وال دد مشي ((
 ]أخخجو الصبخاني ك البخارؼ عغ أنذ بغ مالظ [

عب كالميػ، مجمدو كقػر، مجمدو مبارؾ، فيو مػعطة، فيو تػجيو، فيو حقائق، لكغ فيو دد أؼ لدت مغ أىل الم
 مخح، كىشاؾ مغ حيغ إلى آخخ شخفة.

 ػ أال يسذ السداح حخفة أو فئة أو جية أو شائفة أو محىبًا: 2

شػيل، كمذقة ترػر السؤمغ في حياتو الجنيا كأنو يسذي في الرحخاء، حخ، كرماؿ، كأحيانًا غبار، بعج مديخ 
بالغة، كجج ىحا السؤمغ كاحة، نخمة مع بخكة ماء، استطل بطل الشخمة، كشخب مغ الساء، كأكل تسخة، ىحه اسسيا 
استخاحة، فاجعل في درسظ استخاحات، االستخاحة ىي شخفة، كأحيانًا تدتسع إلى خسديغ شخفة، ال يرمح مغ 

 الصخؼ لئللقاء إال كاحجة أحيانًا.
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خفة تسذ ميشة ال يجػز، أنت معمع، أنت أب، لػ فخضشا في شخفة قاسية ججًا عمى حخفة مغ بالسشاسبة ىشاؾ ش
الحخؼ، سسعيا ابشظ شخب ليا، بالسجرسة قاليا لبعس رفاقو أحج الخفاؽ كالجه يستيغ ىحه السيشة، يتقاتمػف، أكاًل: 

 حخفة، أك أف تسذ جية. مسشػع في إلقاء السداح أك الصخؼ أف تسذ إندانًا، أك أف تسذ فئة، أك أف تسذ
أقػؿ لظ مخة ثانية: بالسئة شخفة ال يسكغ أف تمقي عمى أكالدؾ إال كاحجة مغ مئة، حيادية، ال تسذ إندانًا، كال 

 شائفة، كال محىبًا، كال لػنًا، كال فئة، كال جية، كال حخفة، كال مجيشة. 

 الشبي عميو الربلة والدبلـ كاف يعج واحجًا مغ أىل بيتو:

ألخػة، الشبي عميو الربلة كالدبلـ مع أنو حسل أكبخ دعػة في تاريخ البذخية، كاف إذا دخل بيتو بدامًا أييا ا
ضحاكًا، كاف إذا دخل بيتو يعج كاحجًا مغ أىل البيت، كاف يكشذ داره، كيخفػ ثػبو، كيرغي اإلناء لميخة، 

لحديغ يخكباف عمى ضيخه، ىكحا الشبي كيخرف نعمو، ككاف في ميشة أىمو ككاف بدامًا ضحاكًا، ككاف الحدغ كا
في بيتو، كاف عميو الربلة كالدبلـ كسا تقػؿ الديجة عائذة يحجثشا كنحجثو، فإذا دخمت الربلة فكأنو ال يعخفشا كال 

 نعخفو.
إذًا أكؿ شخط مغ شخكط السداح أف يكػف قميبًل، كالسمح في الصعاـ، إذا زاد عغ حجه انقمب إلى ضجه، الذخط 

 ي أال يسذ حخفة، فئة، جية، شائفة، محىبًا، أؼ أال يسذ أحجًا.الثاني يعش
مخة ذكخت شخفة أف ممكًا في أثشاء تجػلو في مسمكتو دخل إلى بدتاف، كجج حرانًا قج عربت عيشاه، ك في رأسو 
 جمجل، يجكر حػؿ الخاحة الستخخاج الساء، فيحا السمظ سأؿ صاحب البدتاف: ِلَع عربت عيشاه ؟ فقاؿ لو: لئبل
يراب بالجكار، جػاب مقشع، كِلَع ىحا الجمجل ؟ قاؿ لو ؟ إذا كقف أعمع أنو كقف، فكخ السمظ، فقاؿ لو: إذا كقف 

 ك ىّد رأسو، فقاؿ لمسمظ: كىل لو عقمظ كعقمظ ؟. 

 العسل الرالح حخكي يشسػ و يكبخ:

 :أحيانا اإلنداف يصالب يفتخض السدتحيل، ىحا االفتخاض ذكخني أف أحج أصحاب رسػؿ هللا
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الدبلـ ماذا يشجي العبج مغ سئل عميو الربلة ك 
؟ فقاؿ الشبي: إيساف با قاؿ: أمع اإليساف الشار

عسل ؟ قاؿ: أف يعصي مسا رزقو هللا، قاؿ: فإف 
كاف ال يجج ما يعصي فقيخ، قاؿ: يأمخ بالسعخكؼ، 
كيشيى عغ السشكخ، قاؿ: فإف كاف ال يحدغ، قاؿ 

فإف كاف أخخقًا ؟ كل لو: فميعغ األخخؽ، قاؿ لو: 
ما يعصيو الشبي الكخيع يغمقو، قاؿ لو الشبي الكخيع: 
أك ما تخيج أف تجع لراحبظ مغ خيخ ؟ ما لو كال 

ميدة، ليسدظ أذاه عغ الشاس، فجاء الدؤاؿ الجقيق: قاؿ لو: كإف فعل ىحا دخل الجشة ؟ فقاؿ عميو الربلة 
 ؿ إال أخحت بيجه حتى تجخمو الجشة.كالدبلـ: ما مغ عبج مدمع يريب خرمة مغ ىحه الخرا

معشى لظ أف العسل الرالح حخكي، يشسػ، كالعسل الديئ يشسػ، مغ معرية ألكبخ، كبالجانب اإليجابي مغ شاعة 
 ألكبخ، أحيانًا ىشاؾ كبلـ حكيع ججًا.

لي قخيب أمو كقعت في مخض عزاؿ، فجاء ليا بالصبيب، كضعيا الشفدي مشيار، فيحا الصبيب صّب جاـ 
بو عمى ابشيا، قاؿ لو: حالة عادية ججًا، تدتجعيشي مغ البيت، كتكمفشي، كتتعبشي، كالحالة عادية، ىػ غز

يخاشب ابشيا، اشسأنت، فكاف قجيسًا اسسو حكيع، ألنو يتكمع كبلمًا يعصي راحة لمسخيس، اآلف الصخيقة األمخيكية 
، ما تحسل ا ألربعة أشيخ، بالكمسة الكبيخة يشيار، الصخيقة يقػؿ لو معظ سخشاف، معظ أربعة أشيخ، فسات ثاني يـػ

األمخيكية ىكحا، يقػؿ لو معظ سخشاف، كستعير أربعة أشيخ، ىحه قرة كقعت بالذاـ، ثاني يـػ مات، ما تحسل 
 الخبخ. 

 ال تكغ قاسيًا فتكدخ وال ليشًا فتعرخ:

ًا أف تكػف قسعيًا، تكمع كمسة اآلف ىشاؾ نقصة دقيقة ججًا: دائسًا التصخؼ سيل، كالتػسط صعب، يعشي سيل جج
ضخبتو، كمسة ثانية سبيتو، كمسة ثالثة رفدتو بخجمظ، ىحا أسمػب قسعي، كأيزًا سيل ججًا أف تديب األمػر، 
تصاكؿ عمى أمو سكتت، ضخب أخاه سكتت، التصخؼ سيل، أف تأخح الجانب الستصخؼ يسشة أك يدخة سيل ججًا، 

، أنت أب عطيع، ألف هللا  أما أف يكػف ابشظ في حيخة يحبظ بقجر ما يخافظ، أك يخافظ بقجر ما يحبظ، أنت مخبٍّ
 عد كجل كصف األنبياء أنيع يعبجكنو: 
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 ﴿ َرَغبًا َوَرَىبًا ﴾
 ( 90) سػرة األنبياء اآلية: 

 كالسؤمشيغ:

 ﴿ َخْػفًا َوَشَسعًا ﴾
 ( 16) سػرة الدججة اآلية: 

، ُسباب، سيل، لكغ  خدخت أكالدؾ تداىل، تداىل. فأنت جػ مكفيخ، قسعي، تقخيع، لـػ

مخة كشا في بيت، غخفة الزيػؼ مجممة بقساش أبيس مكػؼ مثل الثمج، أحج الزيػؼ ابشو جمذ بححائو القحر 
فػؽ الكشبة، أنا غميت غميًا، تديب، شيء ال يحتسل، كىشاؾ آباء يتداىمػف مع أكالدىع لجرجة أف أحجًا مسغ 

 ابشظ أصبح محبػبًا، ككمسا أىسمتو أصبح مكخكىًا.حػليع ال يحبيع، لتجاكزاتو، كمسا أدبت 

إذًا التصخؼ سيل، التديب سيل، كالقسع سيل، لكغ أف يحبظ ابشظ بقجر ما يخافظ، أك أف يخافظ بقجر ما يحبظ، 
 كىحا معشى اآلية الكخيسة يعبجكنو 

 ﴿ َرَغبًا َوَرَىبًا ﴾
 األنبياء كالسؤمشػف يعبجكف هللا 

 ﴿ َخْػفًا َوَشَسعًا ﴾
 تكغ قاسيًا فتكدخ، كال ليشًا فتعرخ.  ال

 بصػلة األب أو السعمع أف يكػف الفخح بػجػده ال بغيبتو:

نحغ في المغة أقػػ الحخكات الكدخ، قبميا الزع، قبميا الفتح، قبميا الدكػف، حتى يتعمسػا الصبلب ىحه القاعجة 
يًا فتحو سيل، إذا كاف مفتػحًا ثشيتو قل ليع قزيب إف تخكتو ساكغ ال تحتاج إلى أؼ جيج، أما إذا كاف مشثش

 أصعب، أما كدخه أصعب كأصعب، فأقػػ حخكة الكدخ، أقل مشيا الزع، الفتح، الدكػف.
بعس األدباء يقػؿ: لي صجيق كاف مغ أعطع الشاس في عيشي، ككاف رأس ما عطسو في عيشي صغخ الجنيا مغ 
عيشيو، كاف خارجًا عغ سمصاف بصشو، فبل يذتيي ماال يجج، كال يكثخ إذا كجج، ككاف خارجًا عغ سمصاف الجيالة، 
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، فإذا تكمع بّح القائميغ، ككاف ُيخػ ضعيفًا فبل يتكمع بسا ال يعمع، كال يسارؼ فيسا عمع، ككاف أكثخ دىخه صامتاً 
 مدتزعفًا، فإذا جج الجج فيػ الميث عاديًا.

سيجنا عسخ يقػؿ: مغ كثخ ضحكو قّمت ىيبتو، كمغ كثخ مداحو استخف بو، الحالة السبالغ بيا، أريج أف أضخب 
 مثبًل:

قاسي العيج بعجـ كجػده، يبجأ العيج بعج أنت أييا األب بصػلتظ أف يكػف كجػدؾ في البيت عيجًا، الػجػد، كاألب ال
 أف يخخج مغ البيت، كاألب الشاجح يكػف العيج بعج الجخػؿ إلى البيت.

ىشاؾ مجرسة ناجحة ججًا، حجثشي أحج األخػة الكخاـ، قاؿ لي: انبي يبكي بكاء مخًا يـػ الجسعة، ألنو ال يػجج 
لع، عشجؾ إمكاف أف تكػف كيحا السعمع، ليذ صعبًا، لكغ مجرسة، يحب معمسو كثيخًا، فاليـػ الحؼ ال يخػ معمسو يتأ

 بحاجة إلى ضبط، كال كمسة قاسية، مػدة، مبلحطة، تخبية، تعميع. 

 اإلنداف األخبلقي يسجح في غيبتو:

اآلف عشجنا مقياس آخخ، السقياس األكؿ أف بصػلة األب أك السعمع أف يكػف الفخح بػجػده ال بغيبتو، اآلف بصػلة 
إنداف قسعي يسجح بحزختو، لكغ اإلنداف األخبلقي يسجح في غيبتو، فأنت متى تسجح ؟ في حزختظ ثانية كل 

أـ في غيبتظ ؟ البصػلة أف تسجح في غيبتظ، األقػياء يسجحػف في حزختيع، أما األنبياء يسجحػف في غيبتيع، 
ًا الكل يسجحػنظ اتقاء شخؾ، البصػلة ما الحؼ يقاؿ في غيابظ ؟ أما في حزختظ القزية سيمة ججًا، إف كشت قػي

أك شسعًا بشػلظ، إما اتقاء شخ، أك شسع بالشػاؿ، ىحا في حزخة القػؼ، كاألب قج يكػف قػيًا، فالبصػلة أف االبغ 
يحجث صجيقو عغ أبيو، لي أب أحبو كثيخ، البصػلة أف يحجث ابشظ صجيقو عشظ في غيبتظ، أما في حزختظ، 

 بغ البار، اتقاء لذخ أبييع.ىشاؾ أشفاؿ أذكياء كيسثمػف دكر اال

 أشج أنػاع السداح معرية  أف تدخخ مغ شكل اإلنداف و ىيئتو و قرخه:

 أييا األخػة، اآلية األصل في ىحا السػضػع: 
 َأْكَخَمُكْع ِعْشَج َّللاَِّ َأْتَقاُكْع ﴾ ﴿ َيا َأيَُّيا الشَّاُس ِإنَّا َخَمْقَشاُكْع ِمْغ َذَكخ  َوُأْنَثى َوَجَعْمَشاُكْع ُشُعػبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفػا ِإفَّ 

 ( 13) سػرة الحجخات اآلية: 

 )) ُربَّ َأْشَعَث َمْجُفػع  باألبػاب لػ أْقَدَع َعَمى هللِا أَلَبخَُّه ((
 ]أخخجو مدمع عغ أبي ىخيخة [
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ىشاؾ حقيقة ؛ أخصخ مداح، كأشج أنػاع السداح 
معرية  أف تدخخ مغ شكمو، مغ ىيئتو، مغ 
قرخه، قالت لو: قريخة، الديجة عائذة عغ أختيا 
صفية، قاؿ ليا: يا عائذة لقج قمت كمسة لػ مدجت 

 بسياه البحخ ألفدجتو.

فاإلنداف شكمو ليذ بيجه، شػلو، جساؿ كجيو، كاف 
 عميو الربلة كالدبلـ إذا نطخ بالسخآة يقػؿ:

 )) الحسج  الحي حدغ خمقي وخمقي ((
 هللا بغ عباس []أخخجو أبػ يعمى عغ عبج 

الػاحج مشا إذا هللا عد كجل تفزل عميو بذكل كامل ىحه مغ نعع هللا الكبخػ، لكغ أنت مالظ حق تصعغ بذكل 
 إنداف، ىحا الذكل مغ صشعو ؟ ال.

شبعًا األحشف بغ قيذ كاف قريخ القامة، غائخ العيشيغ ػ صغار كإلى الجاخل ػ غائخ العيشيغ، ناتئ الػجشتيغ، 
سسخ المػف، ليذ شيء مغ قبح السشطخ إال كىػ آخح مشو بشريب، ككاف مع ذلظ سيج قػمو، إذا أحشف الخجل، أ

غزَب غزب لغزبتو مئة ألف سيف، ال يدألػنو فيسا غزب، ككاف إذا عمع أف الساء يفدج مخكءتو ما شخبو، 
 كاف سيج قػمو إذا غزَب غزب لغزبتو مئة ألف سيف.

 ف الكخيع لمتخجيح بيغ البذخ: العمع و العسل قيستاف اعتسجىسا القخآ

بالسشاسبة أييا األخػة، أية أمة تعتسج قيستيغ أقخىسا القخآف الكخيع تتفػؽ، كأية أمة أخخػ تعتسج قيسًا أخخػ تتخمف، 
 القيستاف المتاف اعتسجىسا القخآف الكخيع لمتخجيح بيغ البذخ قيسة العمع كقيسة العسل فقط، قاؿ: 

 َيْعَمُسػَف َوالَِّحيَغ اَل َيْعَمُسػَف ﴾ ﴿ َىْل َيْدَتِػي الَِّحيغَ 
 ( 9) سػرة الدمخ اآلية: 

 كقاؿ:

ُ الَِّحيَغ َآَمُشػا ِمْشُكْع َوالَِّحيَغ ُأوُتػا اْلِعْمَع َدَرَجات  ﴾  ﴿ َيْخَفِع َّللاَّ
 ( 11) سػرة السجادلة اآلية: 
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 كقاؿ: 

 ﴿ َوِلُكلّ  َدَرَجاٌت ِمسَّا َعِسُمػا ﴾
 ( 132ة: ) سػرة األنعاـ اآلي

 العمع كالعسل. 

 االعتساد عمى القيع التي اعتسجىا القخآف و االبتعاد عغ القيع الجنيػية:

أما ىشاؾ مقياس لمحكاء، كالػسامة، كالغشى، كالقػة، ىحه القيع ما اعتسجىا القخآف الكخيع، أما أحيانًا نعتسج قيسة 
 الغشى، قاؿ عميو الربلة كالدبلـ: 

 فتزعزع لو ذىب ثمثا ديشو (()) مغ جمذ إلى غشي 
 ]البييقي في شعب اإليساف عغ ابغ مدعػد[

 كيقاس عميو القػؼ، مغ جمذ إلى غشي كقػؼ فتزعزع لو، أؼ تسدكغ لو ذىب ثمثا ديشو، كالقػؿ الشبػؼ:

 )) ابتغػا الحػائج بعدة األنفذ فإف األمػر تجخي بالسقاديخ، وال يشبغي لمسؤمغ أف يحؿ نفدو ((
 عغ عبج هللا بغ بدخ بدشج ضعيف[ ] ابغ عداكخ

 كرد في بعس اآلثار القجسية: 

)) أنا مالظ السمػؾ وممظ السمػؾ، قمػب السمػؾ بيجي، وإف العباد إذا أشاعػني حػلت قمػب ممػكيع عمييع 
بالخأفة والخحسة، وإف العباد إذا عرػني حػلت قمػب ممػكيع عمييع بالدخط والشقسة فدامػىع سػء العحاب، فبل 

 ذغمػا أنفدكع بالجعاء عمى السمػؾ، ولكغ اشغمػا أنفدكع بالحكخ والتزخع، أكفكع ممػككع ((ت
 ]أخخجو الصبخاني عغ أبي الجرداء [ 

 التػاضع و المصف و االبتدامة صفات تجحب قمػب الشاس:

فخاش، يكشذ  حجثشي مخة صجيق كاف ببمج نفصي مجرسًا معارًا، قاؿ لي: ىشاؾ خادـ اسسو ) عشجنا في الذاـ آذف(
األرض، قاؿ لي: مخة صببت كأسًا مغ الذاؼ في الفخصة فإذا بالجخس ُيقخع، كالسجيخ دقيق ججًا، ال يحتسل أف 
 ، يتأخخ السجرس عغ الرف كال دقيقة، فرب كأس الذاؼ فقخع الجخس، فقاـ قجمو لمفخاش، ىحا الفخاش ثاني يـػ

ع عمّي أحج، أنت لساذا قجمت لي ىحا الكأس ؟ شبعًا ىػ لساذا قاؿ لو: أنا لي ىشا في ىحه الثانػية سشتاف، لع يدم
قجمو لو ؟ ُقخع الجخس، قاؿ لو: أردت أف أكخمظ بو، ما أعصاه الدبب الحقيقي صار في كد، فإذا بيحا الفخاش 
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، ىػ مغ ببلد بعيجة ك فقيخ ججًا ما كجج عسبًل، فجاء عخض  يفاجئ ىحا السجرس أنو يحسل بكالػريػس بالعمـػ
لة نفصية فقبل أف يعسل فخاشًا، قاؿ لي: ما صجقتو، دعػتو إلى البيت كعشجؼ مػسػعة بالمغة اإلنكميدية، قخأ لجك 

فأجاد القخاءة كشخح، شبعًا ىػ ليذ مدمسًا، بعج حيغ جسع أصجقاءه حػالي عذخة، كعسمػا جمدة أسبػعية، كانتيت 
 ليحا الفخاش.ىحه الجمدات بإسبلميع جسيعًا، ماذا كمفتو ؟ كأس شاؼ قجمو 

ال تحقخف مغ السعخكؼ شيئًا، يقدع با أنو سعج 
بيع لعاـ أك عاميغ أيسا سعادة، هللا مكشو أف يقشع 
أناسًا ليدػا مدمسيغ، بل يجيشػف بجيغ كضعي 
)أعتقج كانػا بػذييغ(، بكأس شاؼ قجمو يعشي تكخيع 
ليحا الفخاش، كىحا الفخاش ضيخ مدتػاه الثقافي عاٍؿ 

خيبة ججًا لكشيا كقعت مع أحج ججًا، قرة غ
 أقخبائي.

أنت أحيانًا الكمسة الصيبة صجقة، االبتدامة صجقة، 
مخة حجثشي أخ بعجما انتيى الجرس ك سمع عمّي ثع قاؿ لي: ىحا ابغ خالتي، فأنا سبحاف هللا بسػدة بالغة سمست 

جرس أعجبظ يا بشي ؟ قاؿ لي: عميو، صافحتو، كشجدت عمى يجه، قمت لو عيشظ عمى ابغ خالتظ، إف شاء هللا ال
وهللا أعجبشي ججًا، لسا أنا صافحتو بسػدة، ابتدست بػجيو، كسألتو عغ الجرس أعجبظ، كقمت البغ خالتو عيشظ 

 عمى ابغ خالتظ قاؿ لو: وهللا ىحه السػدة مغ الذيخ دعتشي آتي إلى الجركس دائسًا.
ة كالدبلـ إذا صافح كاف آخخ مغ يدحب يجه إذا االبتدامة صجقة يا أخػاف، السرافحة صجقة، كاف عميو الربل
 صافح، فأنت بابتدامتظ، كلصفظ، كتػاضعظ، تجحب قمػب كثيخة. 

 التعسيع مغ العسى والقخآف ال يعسع:

شيء آخخ: تعمع ال تعسع، قالػا: التعسيع مغ العسى، ال يعسع إال أعسى، كإذا قخأت القخآف الكخيع يتزح، هللا عد 
 كجل يقػؿ: 

 َأْىِل اْلِكَتاِب ُأمٌَّة ﴾﴿ ِمْغ 
 ( 113) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 
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 رالقخآف:

ْغ اْلُخَمَصاء َلَيْبِغي َبْعُزُيْع َعَمى َبْعس  ﴾.  ﴿ َوِإفَّ َكِثيًخا مِّ
 (.  24) سػرة ص اآلية: 

، كفي الػقت لع يقل جسيع الخمصاء، فاإلنداف تتبجػ ثقافتو الخاقية مغ عجـ التعسيع، أك السػضػعية قيسة أخبلقية
نفدو قيسة عمسية، فأنت عالع إذا كشت مػضػعيًا، كأخبلقي إذا كشت أخبلقيًا، السػضػعية أف تعصي حكسًا حياديًا، 

 أف ترف الذيء كسا ىػ عميو، أساسًا تعخيف العمع كصف الذيء عمى ما ىػ عميو مع الجليل.

جًا، لحلظ احفطػا ىحه القاعجة، التعسيع مغ فمحلظ تمقي شخفة، تقػؿ كل أىل ىحا البمج ىكحا، ىحا خصأ كبيخ ج
 العسى، كالقخآف ال يعسع، 

ْغ اْلُخَمَصاء َلَيْبِغي َبْعُزُيْع َعَمى َبْعس  ﴾  ﴿ َوِإفَّ َكِثيًخا مِّ
 ﴿ ِمْغ َأْىِل اْلِكَتاِب ُأمٌَّة ﴾

 السداح القاسي مغ أكبخ السعاصي:

، السداح القاسي أؼ تخفي إلنداف حاجة أساسية، اآلف يا أخػاف أف مزصخ أف أنيي ىحا الجرس بسػضػع مؤلع
ىػ عربي السداج، يسكغ أف يزصخب فيمقي كمسة قاسية، فإخفاء حاجة، إببلغو بخبخ سيء، أحيانًا خبخ سيء 

 يعسل أزمة قمبية، يسػت أحيانًا، كالجليل قػلو تعالى: 
 ﴿ ُمػُتػا ِبَغْيِطُكْع ﴾

 ( 119) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

خبخ سيء، أك تيجيج، أك كعيج، أك  الغيع يقتل،
إخفاء حاجة ميسة، جشجؼ مدح معو صجيقو كأخفى 
بشجقيتو، أصيب بجمصة، عشجىع قائج بالثكشة قاٍس 
ججًا فييا سجغ لذيخيغ أك ثبلثة، مدح معو أنو 

 أخفى لو البشجقية أصيب بجمصة.

أخػانا الكخاـ السداح القاسي، الحؼ فيو خصخ، خبخ 
إخفاء شيء ميع ججًا ىحا كاذب، تيجيج كاذب، 
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 السداح يعج مغ أكبخ السعاصي.

لحلظ قاؿ عميو الربلة كالدبلـ:

)) ال يحلُّ لسدمع أف ُيخوَِّع ُمدمسا ((
]أخخجو أبػ داكد عغ بعس الرحابة [. 

مغ أكبخ ما قالو الشبي:

)) ال تحسخوا الػجػه ((
 ]كرد في األثخ[

يكفي أف تزعو بسػقف حخج تخجمو، 

تحسخوا الػجػه (()) ال 
حجيث آخخ:

)) ال تخوعػا السدمع فإف روعة السدمع ضمع عطيع ((
 ]أخخجو الصبخاني عغ عامخ بغ ربيعة [

الشبي عميو الربلة والدبلـ يسدح و ال يسدح إال حقًا:

السداح يجب أف يكػف حقيقة ال كحبًا، كاف عميو الربلة كالدبلـ يسدح كال يسدح إال حقًا.
ىشاؾ نػع مغ السداح يقػؿ عميو الربلة كالدبلـ: 

، فَيكِحُب، ويل لو، ويل لو (( ُث بالحجيث لُيْزِحَظ بو القـػ  )) ويل لمِحي ُيحجِّ
 ]أخخجو أبػ داكد كالتخمحؼ عغ معاكية بغ حيجة [

ؽ، وأنَت لو بو كاذُب (( َث أخاَؾ حجيثًا ىَػ لظ ُبو ُمرجِّ  )) كُبخْت خَيانة تحجِّ
 أبػ داكد عغ سفياف بغ أسيج الحزخمي []أخخجو 

آخخ حجيث:

)) يصبع السؤمغ عمى الخبلؿ كميا إال الخيانة والكحب ((
 ]أخخجو اإلماـ عغ أبي أمامة الباىمي [

كال في السداح إشبلقًا، كاف يسدح، كال يسدح إال حقًا.
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عمى أنػاع مغ السداح تعج معرية  أحيانًا يصبعػف نعػة كشػع مغ السداح، يدبب مذكبلت كبيخة ججًا، أنا أشمع
 كبيخة، فييا إيحاء، فييا إرباؾ، فييا إحباط.

ْجَعُة (( ، َوَىْدُلُيغَّ جّج: الشَّكاُح، والصَّبلُؽ، والخَّ ُىغَّ ِججُّ )) ثبلثة ِججُّ
 ]أخخجو أبػ داكد كالتخمحؼ عغ أبي ىخيخة [

تقبل، صجقظ عاش بأحبلـ حكى لػالجه، يعشي يأتي إلى عشجؾ صانع، تقػؿ لو: أنت ستربح شخيكي في السد
كأنت تسدح معو، ىحا ليذ مداحًا، أف تعج مػضفًا عشجؾ أف يكػف شخيكًا لظ مداح، أعػذ با، أنػؼ أف أخصب 

فبلنة، بمغػىا، فخحت مدكيشة، تشتطخ عاشت بأحبلـ بدعادة، ىػ يسدح. 

االبتعاد عغ السداح الحي يغزب هللا عّد وجل:

ة ىشاؾ أنػاع مغ السداح تغزب هللا عد كجل، مػضػع زكاج، مػضػع خصبة، مػضػع شخكة، صجقػا أييا األخػ 
مػضػع سفخ، مػضػع كضيفة، ما لو جاد إشبلقًا، ىحه السػضػعات محـخ أف تسدح بيا، الدكاج، كالصبلؽ، 

كالعتاؽ، ججىغ جّج، كىدليغ جّج، يقػؿ عميو الربلة كالدبلـ: 
 حتى يتخؾ الكحب في السداح والسخاء وإف كاف صادقًا (()) ال يؤمغ العبج اإليساف كمو 

 ]أخخجو أحسج عغ أبي ىخيخة [

السداح ال يسكغ أف يكػف كحبًا، إال أف يكػف صادقًا.

الشبي الكخيع مغ لصفو أحج أصحابو مغ البادية، مخة كضع يجيو عمى عيشيو كقاؿ: مغ يذتخؼ ىحا ؟ فمسا فتح 
عيشيو رأػ رسػؿ هللا، فقاؿ: أنا كاسج تبيعشي ؟ قاؿ لو: أنت عشج هللا لدت بكاسج، شيء لصيف أف نبيًا عطيسًا 

 يفعل ىحا. 

خ باديتشا، كنحغ حاضخكه، أحيانًا إنداف مغ بمجة يأتي لظ بػعاء كلو كمسة لرجيقو في البادية اسسو زاىخ، قاؿ: زاى
فيو تيغ، أنت أعصيو عمبة حمػ، بالسجيشة يػجج حمػيات، بالبمج يػجج فػاكو، إذا إنداف جاء بذيء مغ البادية أنت 

 قجـ شيئًا مغ السجيشة، قاؿ: زاىخ باديتشا، كنحغ حاضخكه.
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قمت أف يكػف األب مخحًا، السعمع، األـ، مجيخ الذخكة، لكغ باعتجاؿ دكف أف أييا األخػة الكخاـ، أنا أتسشى كسا 
 تسذ شخائفو إندانًا، أك حخفة، أك جية، أك ممة، أك شائفة، ىشاؾ أنػاع مغ السداح رائعة ججًا ال تسذ أحجًا.

والحسج  رب العالسيغ 
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1-( : آداب الصعاـ 7-4الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
كالػىع إلى أنػار السعخفة كالعمع، كمغ كحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

التخبية االجتساعية "آداب الصعاـ":

أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس الخابع كالعذخيغ مغ دركس تخبية األكالد في اإلسبلـ، كال زلشا في التخبية 
 االجتساعية، كنشتقل اليـػ إلى آداب الصعاـ. 

اإلسبلـ ىـخ مقدع إلى أربعة أقداـ: العقيجة السعامبلت العبادات و اآلداب: 

لى أربعة أقداـ، القدع العمػؼ العقيجة، كأخصخ شيء في الجيغ بادغ ذؼ بجء: إف صّح أف اإلسبلـ ىـخ مقدع إ
 العقيجة، إف صحت صّح العسل، كإف فدجت فدج العسل، إف صّح العسل سمع اإلنداف كسعج في الجنيا كاآلخخة.

القدع الثاني: قدع العبادات، ألف اإلنداف كسا قاؿ 
هللا عد كجل: 

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

ألف اإلنداف مخمػؽ لعبادة هللا، فالربلة عساد 
الجيغ، كالرـػ كالحج كالدكاة.

كالقدع الثالث: قدع السعامبلت، البيع، كالذخاء، 
 كالدكاج، كالصبلؽ كالكفالة، كالحػالة.

اآلداب: كاآلداب شيء متسيد في اإلسبلـ، أقػؿ لكع األكؿ العقيجة، الثاني العبادات، الثالث السعامبلت، الخابع 
ىحه الحقيقة: السؤمغ ال ُيعخؼ مغ صبلتو، كحجو، كزكاتو، ُيعخؼ مغ آدابو، الذيء الرارخ، الستسيد، إذا أكل، 

 إذا جمذ، إذا تكمع، إذا سار، إذا ألقى كمسة ُيعخؼ باألدب، فاألدب أصل مغ أصػؿ الجيغ.
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 لحلظ حيشسا ُسئل عميو الربلة كالدبلـ عغ ىحا األدب الخفيع قاؿ: 

)) أدبشي ربي فأحدغ تأديبي ((
 ] ابغ الدسعاني في أدب اإلمبلء عغ ابغ مدعػد[

اآلداب ُتعخؼ بالتعميع وُتعخؼ بالربغة:

عميع، كُتعخؼ بالربغة، أييا األخػة، لكغ سػؼ أكضح لكع حقيقتيغ دقيقتيغ، الحقيقة األكلى: أف اآلداب ُتعخؼ بالت
كيف ؟ تقػؿ البشظ الرغيخ: يا بشي ُكل بيسيشظ، تعميع كسا قاؿ عميو الربلة كالدبلـ ألحج األشفاؿ: 

، وكْل بيسيشظ، وكْل مسا يَميظ (( )) َسّع َّللاَّ
 ]أخخجو البخارؼ كمدمع كأبػ داكد كالتخمحؼ كمالظ عغ عسخ بغ أبي سمسة [.

ػ ارتقيشا إلى درجة أرقى، اإلنداف حيشسا يترل با كرد أف مكاـر األخبلؽ مخدكنة ُتعخؼ بالتعميع، لكغ اآلف ل
عشج هللا تعالى، فإذا أحب هللا عبجًا مشحو خمقًا حدشًا كيف ؟ لمتػضيح:

لػ أف إندانًا قبل أف يتػب مجمغ عمى سساع األغاني، كىشاؾ بعس األغشيات متعمق بيا تعمقًا محىبًل، فمسا تاب 
، الذخع يأمخه أف يستشع عغ سساع األغاني، لع يدسع األغاني، لكغ لػ ىحه األغشية السفزمة عشجه استسع إلى هللا

إلييا عخضًا عغ غيخ قرج ىشاؾ فخؽ بيغ سسع كاستسع، سسع: استسعيا في معرية، أؼ جمذ كاستسع، لكغ 
يغ بعج أف تختقي نفدو إلى راكب سيارة ضيخت ىحه األغشية في الديارة يصخب ليا، مع أنو تائب، لكغ بعج ح

 مدتػػ الذخع، يسقتيا.

ىشاؾ حالة ىػ تائب، يعمع أف سساع األغشيات حخاـ، فامتشع ىحه حالة، لكغ بعج أف اترل با عد كجل، شُخؼ 
 قمبو بسعخفة هللا، انتقل إلى حالة أرقى.

فالبصػلة أف تختقي بشفدظ إلى مدتػػ الذخع، كرد:

خف هللا لع يعِرو (()) نعع العبج صييب، لػ لع ي
 [449] الدخاكؼ في السقاصج الحدشة ص/
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األمخاض الشفدية خخوج عغ مبجأ الفصخة التي فصخ هللا تعالى اإلنداف عمييا:

أحيانًا باترالظ با، كإقبالظ عميو، ترصبغ بالكساؿ، كىحا الكبلـ يدػقشي إلى كبلـ دقيق، ىشاؾ فصخة، كىشاؾ 
 الفصخة، أؼ مػلػد عمى الفصخة، الفصخة تعشي أف تحب الكساؿ.صبغة، كل مػلػد يػلج عمى 

نحغ جسيعًا، كالسدمسػف جسيعًا، كأىل األرض 
جسيعًا مغ آدـ إلى يـػ القيامة مفصػركف عمى 
الكساؿ، كلػال ىحه الفصخة لسا كاف ىشاؾ عحاب 
نفدي إشبلقًا، اآلف أكبخ مخض مشتذخ بالعالع 

دغ الفصخة، ال في الكآبة، ما الكآبة ؟ خخكج عغ مبا
ديغ، كال في رادع، كال في مبادغ، كال في قيع، لكغ 

 في فصخة.
لحلظ ىحا الفشجؽ في ألسانيا كتب عمى الدخيخ: إف 

 لع تشع ىحه الميمة فالعمة ليذ بفخاششا إنيا كثيخة، كلكغ العمة في ذنػبظ إنيا كثيخة.
ة ؟، تدسيو انييارًا داخميًا ؟ مسكغ، تدسيو شعػرًا اإلنداف حيشسا يتجاكز مبادغ فصختو ُيعحب، تدسي العحاب كآب

 بالشقز ؟ مسكغ، تدسيو ضيقًا ؟ مسكغ، اإلنداف حيشسا يخخج عغ مبادغ فصختو ُيعحب.
بالسقابل حيشسا يترل با عد كجل، ترصبغ نفدو بالكساؿ، الفصخة أف تحب الكساؿ ال أف تكػف كامبًل، كالجليل:

 تدسػه بالعجؿ بيشيع، ألف العجؿ فصخة، بعجىا يا رب تدتخ.أف المرػص إذا سخقػا مااًل يق
اإلنداف لػ انحخؼ عشجه فصخة، أحيانًا السشحخؼ أشج االنحخاؼ عشج الدكاج يبحث عغ فتاة شخيفة، أحيانًا يكػف 
مػقع اإلنداف مكافحة الجيغ يبحث البشتو عغ مجرسة إسبلمية، ىشاؾ تشاقس شجيج ججًا، السػقف الثاني فصخة، كل 
مػلػد يػلج عمى الفصخة، لػال أنظ تحب الخيخ لسا تعحبت مغ فعل الذخ، لػال أنظ تحب العجؿ لسا شعخت بزيق 

 إذا ضمست، لػال أنظ تحب الخحسة لسا تزايقت إذا قدػت أبجًا، األمخاض الشفدية خخكج عغ مبجأ الفصخة. 

مغ تاب إلى هللا و اصصمح معو شعخ بخاحة ال تػصف:

ف يكػف كاضحًا ما مغ أمخ أمخنا هللا بو بذكل مصمق إال ركد في فصختشا محبتو.لكغ الحؼ أتسشى أ
لحلظ لسجخد أف تتػب إلى هللا، كأف ترصمح معو، كأف تقيع أمخه، تذعخ بخاحة ال تػصف، كأف أثقااًل كالجباؿ 
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ارتحت، أزيحت عغ كاىمظ، ألنظ اصصمحت مع فصختظ، حتى العػاـ يقػؿ لظ: ارتحت كزعت التخكة بالعجؿ، 
 ارتاح، كحيشسا يطمع، يغمي.

فاإلنداف إذا كاف أنانيًا بالتعبيخ الذائع إذا أشاع هللا ارتاحت نفدو، انطخ إلى الرادؽ يتستع برجقو، السشرف 
 يتستع بإنرافو، الكامل يتستع بكسالو.

ا بالخاحة الشفدية، لحلظ إف وهللا حتى أقػؿ لكع: لػ لع يكغ ىشاؾ يـػ جداء الحؼ استقاـ عمى أمخ هللا يكافأ في الجني
 هللا يعصي الرحة، كالحكاء، كالساؿ، كالجساؿ، لمكثيخيغ مغ خمقو، كلكشو يعصي الدكيشة بقجر ألصفيائو السؤمشيغ. 

تػافق اآلداب مع الفصخة:

ما لػ  وهللا أييا األخػة، بقمب السؤمغ مغ األمغ، كالدبلمة، كالخاحة، كالدعادة، كالدكيشة، كالتػازف، كاالشسئشاف
 كزع عمى أىل بمج لكفاىع، يعشي اإليساف مختبة عالية ججًا لمتقخيب:

، أغمى مخكبة، مغ أرقى معسل، إف مذيت بيا عمى شخيق كعخة، صخػر، كأكسات، 2008مخكبة أحجث مػديل 
مى كحفخ، كنتػءات، تدسع أصػاتًا، تدسع تعثخًا بالسذي، أصػات اصصجاـ باألحجار، تخخج مغ جمجؾ، ِسْخ بيا ع
شخيق معبج، اندياب بالحخكة، سخعة، أصػات ال يػجج أبجًا، ألف ىحه السخكبة صسست لمصخيق السعبج.
تدكجت تجمذ مع زكجتظ، كقج أكخمظ هللا بيا، كفق السشيج، ترمي قياـ الميل، ىحه كفق السشيج، أما لػ أدرت 

ث، تذعخ بزيق، أنت عشجما تسمظ حداسية حجيثًا مع امخأة ال تحل لظ، كلع تكغ مصبقًا لسشيج هللا في ىحا الحجي
بالتعبيخ الججيج: شفافية، تذعخ عشجما تغمط أف ىشاؾ حجاب بيشظ كبيغ هللا، ألنظ أنت مبخمج، بتعبيخ آخخ 
مػلف، بتعبيخ آخخ مفصػر، بتعبيخ آخخ مجبػؿ، مفصػر، مجبػؿ، مػلف، مبخمج عمى شاعة هللا، فإذا أشعتو 

نيا كاآلخخة، كإذا عريت هللا يقع انيجاـ داخمي، شعػر بالشقز، شعػر اصصمحت مع فصختظ، كسعجت في الج
بالطمع، الحؼ يطمع إحجػ زكجتيو لو صفات عجيبة، يربح قاٍس ججًا، يزخب سخيعًا، يختل تػازنو مغ الجاخل، 

 ىحه الفصخة.
فصخة تحب الخحيع، أما فاآلداب تتػافق مع الفصخة، كاألعساؿ السشافية لآلداب تتشاقس مع الفصخة، أما الربغة، ال

 الربغة تربح رحيسًا، الربغة إيجابية، الفصخة محبة فقط، أف تحب الكساؿ شيء، كأف تكػف كامبًل شيء آخخ. 
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الفصخة مذتخكة بيغ الشاس و الربغة تكسل باتراؿ العبج با عد وجل:

قيادة السخكبة، آداب إشبلؽ البػؽ ىحه اآلداب آداب الصعاـ، آداب الذخاب، آداب العيادة، آداب الديارة، آداب 
الداعة الثانية بالميل، كزكجتظ بالصابق الخابع، كأتيت لتأخحىا مغ بيت أىميا ال تتشازؿ تخبخىع، تصمق ببػؽ 

السخكبة ؟!.
 كاف عميو الربلة كالدبلـ إذا دخل بيتو لّف ثػبو، لئبل يػقع حفيف ثػبو زكجتو ىحه الفصخة.

كألنشا جسيع مفصػركف عمى الكساؿ إذا أخصأنا نذعخ بزيق نفدي، ىحا جػاب  الفصخة مذتخكة، نحغ جسيعًا،
الفصخة، إذا أخصأنا نذعخ بزيق، أما الربغة تكسل باترالظ با، السترل عشجه حياء، عشجه أدب، عشجه رحسة، 

 عشجه إنراؼ، السترل.
ا إنداف بعيج عغ هللا لكغ ذكي ججًا، حتى فالكساؿ إما أف يأتي عغ شخيق التعميع، أك الحكاء، أك االتراؿ با، إذ

يشتدع إعجاب اآلخخيغ، كيحقق مرالحو، يكػف متأدبًا بأدب تجارؼ ىجفو تحقيق مرالحو، ىحا شيء شائع ججًا، 
ىحا اإلنداف الحؼ تأدب بأدب تجارؼ حيشسا ُيدتفد، أك حيشسا تيجد مرالحو، يشقمب كالػحر، مثبًل:

فمع تقف لو، أقاـ كالجه دعػػ عمى الذخكة الشاقمة، كأخح مبمغًا فمكيًا، لػ لع تأِت شفل ببمج أكربي أشار إلى سيارة 
مخكبة ثانية، ىحا الصفل تذخد، كلع يدتصع أف يرل إلى بيت أىمو، شعػب تسػت بأكسميا تسػت.
قتل امخئ في بمجة جخيسة ال تغتفخ وقتل شعب مدمع مدألة فييا نطخ 

* * * 
معاؽ، خسدة مبلييغ مذخد، كجاء ىحا السجـخ ليشتدع ثشاء الشاس فتمقى صفعة  مميػف قتيل بالعخاؽ، مميػف 

بالححاء. 

كذف هللا عد وجل مغ تخمق بحكاء فقط مغ أجل مرالحو :

السذكمة اإلنداف أحيانًا بحكائو يشتدع إعجاب اآلخخيغ، أما حيشسا تيجد مرالحو، حيشسا يذعخ بالخصخ يشقمب إلى 
 جبللو أراد أال تشصػؼ حيل أعجاء هللا عمى األمع، مثبًل: كحر كاسخ، ككأف هللا جلّ 
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قبل الحادؼ عذخ مغ أيمػؿ الغخب حزارة، حقػؽ 
اإلنداف، تكافؤ الفخص، حق السقاضاة، العػلسة، 
احتخاـ جسيع األدياف، أؼ قيع، كمبادغ، كاإلنداف 
مكـخ أعطع تكخيع، بعج الحادؼ عذخ مغ أيمػؿ 

 انقمب الغخب إلى كحر.
هللا عد كجل متكفل أف الحؼ يتخمق بحكاء فمحلظ 

فقط مغ أجل مرالحو البج مغ أف يكذفو هللا عد 
كجل. 
ُ ِلَيَحَر ﴾ ﴿ َما َكاَف َّللاَّ

اآلية:

﴿ اْلُسْؤِمِشيَغ َعَمى َما َأْنُتْع َعَمْيِو ﴾
 ( 179) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

األمع بجعػػ كاذبة يكذفيا عمى حقيقتيا.اآلية لػ كسعشاىا ال يخضى هللا ألمة أف تييسغ عمى بقية 

السترل با عشجه ذوؽ آت  مغ الربغة:

الشقصة الجقيقة باآلداب ؛ عشجنا آداب أساسيا التعميع، آداب أساسيا الربغة، االتراؿ با، آداب أساسيا الحكاء، 
ت، شيء رائع ججًا، لكغ ىحا ال يسشع أحيانًا اإلنداف لػ سافخ لببلد الغخب يجج احتخامًا، دقة بالسػاعيج، بالسعامبل

أف ببلد الغخب تقيع حزارتيا عمى أنقاض الذعػب، تقيع ثخاءىا عمى إفقار الذعػب، تقيع عدىا عمى إذالؿ 
الذعػب، تقيع حخيتيا عمى قيخ الذعػب، تقيع حياتيا عمى قتل الذعػب، ىحا شيء كاضح تسامًا، ىحه األخبلؽ 

اء فقط، ذكاء نابع مغ مرالح، ىحه خارج حداباتشا، أما السؤمغ أخبلقو إما أنو أتسشى أال يعتج بيا إشبلقًا، ذك
تمقاىا قبل الربغة عغ شخيق التعميع، أك أصبحت جدءًا مغ شبيعتو بعج االتراؿ با، ىحه الحقيقة األكلى 

 باآلداب، مثبًل هللا عد كجل قاؿ: 
﴿ َما َزاَغ اْلَبَرُخ َوَما َشَغى ﴾

 ) سػرة الشجع (
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نت دخمت لبيت ضيف، سسعت حخكة، كججت كتابًا، كججت كسبيػتخًا، ال يرح أف تقـػ بذيء، كل شيء يحتاج أ
إلى إذف، مسشػع تفتح كتابًا ليذ لظ، أؼ تحتاج إلى إذف، السترل با عشجه ذكؽ، ذكؽ آٍت مغ الربغة، كالحؼ 

لة، آداب التعمع مقبػلة، كآداب الربغة حزخ درس عمع باآلداب عشجه معمػمات، عشجه تعميسات، لكغ األكلى مقبػ 
 أرقى شيء، أما السخفػض آداب السرالح. 

اآلداب الخاقية مغ عشج هللا تعالى:

 أييا األخػة، الجليل عمى أف اآلداب الخاقية مغ عشج هللا: 
)) أدبشي ربي فأحدغ تأديبي ((

 ] ابغ الدسعاني في أدب اإلمبلء عغ ابغ مدعػد[

سكغ أف ُتجارؼ الذخز ثبلثيغ عامًا ال تدسع مشو كمسة نابية أبجًا كال مداحًا رخيرًا.وهللا أييا األخػة ي
وهللا بأقػاؿ الشبي شيء محىل ! فتاة تختجؼ ثيابًا رقيقة، فقاؿ: يا بشيتي إف ىحه الثياب ترف، انطخ أؼ كمسة 

ػ تثيخ الذيػة، إف ىحه ثانية محخجة ؟ ترف حجع عطامظ، العطع ال يثيخ الذيػة إشبلقًا، ىشاؾ كمسات أخخ 
الثياب ترف حجع عطامظ.

صحابية جميمة تذكػ زكجيا، قالت لديجنا عسخ: إنو صػاـ قػاـ، لع يشتبو، قاؿ ليا: بارؾ هللا لظ بدكجظ، قاؿ لو 
 سيجنا عمي: إنيا تذكػ زكجيا، صائع في الشيار قائع في الميل أىسميا، انطخ إلى األدب.

ا الػضع السؤلع، فذكت ليا زكجيا أنو صػاـ قػاـ، الشبي استجعاه، كأمخه أف يعصي امخأة رأتيا الديجة عائذة بيح
حق زكجتو، أعصاىا حقيا، في اليـػ التالي جاءت إلى الديجة عائذة نزخة عصخة، قالت ليا: ما الحؼ حرل ؟ 

 قالت ليا: أصابشا ما أصاب الشاس، ما ىحا األدب ؟!. 

الجيغ كمو حياء:

تعمع األدب مغ القخآف الكخيع. 
اَىا ﴾ ﴿ َفَمسَّا َتَغذَّ

 ( 189) سػرة األعخاؼ اآلية: 
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 ال تجخح الحياء ىحه الكمسة.

 ﴿ َأْو اَلَمْدُتُع الشَِّداَء ﴾
 ( 43) سػرة الشداء اآلية: 

 تفيع.

﴿ َوالَِّحيَغ ُىْع ِلُفُخوِجِيْع َحاِفُطػَف * ِإالَّ َعَمى 
َمَمَكْت َأْيَساُنُيْع َفِإنَُّيْع َغْيُخ َمُمػِميَغ  َأْزَواِجِيْع أْو َما

﴾ 
 دقق:

 ﴿ َفَسِغ اْبَتَغى َوَراَء َذِلَظ َفُأوَلِئَظ ُىُع اْلَعاُدوَف ﴾
 ) سػرة السؤمشػف (

كراء ذلظ جسيع االنحخافات الجشدية في ىحه الكمسة، فيقػؿ لظ: ال حياء في الجيغ، ال وهللا الجيغ كمو حياء، كتعمع 
 مغ كتاب هللا، الجيغ كمو حياء.  الحياء

 أخبلؽ الربغة أخبلؽ أصيمة ال تتأثخ بالسرالح والطخوؼ والعجاوات:

 اآلف ىشاؾ دليل ذاتي، دليل قػؼ ججًا، قاؿ تعالى: 
 ﴿ َفِبَسا َرْحَسة  ِمَغ َّللاَِّ ِلْشَت َلُيْع ﴾

 ( 159) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

 عغ شخيق اترالظ بشا لشت ليع. يعشي يا دمحم بدبب رحسة استقخت في قمبظ

 ﴿ َوَلْػ ُكْشَت َفّطًا َغِميَع اْلَقْمِب ﴾
 ( 159) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

 لػ كشت مشقصعًا عشا ىحا االنقصاع سبب قدػة في القمب، كىحه القدػة في القمب تخجست إلى غمطة كفطاضة.

ػا ِمْغ َحْػِلَظ َفاْعُف َعْشُيْع َواْسَتْغِفْخ   َلُيْع ﴾﴿ اَلْنَفزُّ
 ( 159) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

 ىحا دليل آخخ.
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 )) إف ىحه األخبلؽ مغ هللا فسغ أراد هللا بو خيخًا مشحو خمقًا حدشًا ((
]أخخجو الصبخاني عغ أبي ىخيخة [ 

ىحه أخبلؽ الربغة، ىحه األخبلؽ األصيمة، ال تتأثخ ال بسرالح، كال بطخكؼ، كال بعجاكات، ىحه األخبلؽ 
ليذ ليا عبلقة بالفقخ، كال بالغشى، كال قبل الدكاج، كال بعج الدكاج، كال مع الرحة، كال مع السخض،  األصيمة،

أخبلؽ ثابتة. 

أخبلؽ الربغة و أخبلؽ األذكياء:

أما إنداف يكػف بالخخاء البأس بحالو، بالذجة يشقمب كحذًا كاسخًا، ىحا الكبلـ يجفعشي اذكخ مرصمحيغ: ىشاؾ 
 اؾ إنداف أخبلقي.مػقف أخبلقي، كىش

شبيب راكب مخكبتو كجج حادثًا، فيو ثبلثة جخحى، 
كالجماء تديل، كالحيغ حػؿ الجخحى يعخفػنو شبيبًا 
انحخج، فاضصخ أف يقف كيأخح بعس الجخحى في 
سيارتو، ىحا مػقف أخبلقي، لكغ قج يكػف الصبيب 
يتسشى أف ال يعخفو كال يقف، ىحا فخؽ، أف تقف 
 عد بجافع إنداف أخبلقي، بجافع التقخب مغ هللا

كجل، بجافع رحستظ، قج ُأنقح ىحا السخيس، كقج 
تقف حفاضًا عمى سسعتظ، ىحا الفخؽ بيغ أخبلؽ 

األذكياء، كبيغ أخبلؽ الربغة، أنا ُألح عمى أخبلؽ الربغة، بصػلتظ أف تكػف أخبلقيًا صبغة، ال تتأثخ لػ فعمت 
 خيخًا كقابمػا ىحا الخيخ بالشقج، ال تعبأ. 
ُنْصِعُسُكْع ِلَػْجِو َّللاَِّ اَل ُنِخيُج ِمْشُكْع َجَداًء َواَل ُشُكػرًا ﴾﴿ ِإنََّسا 

 ) سػرة اإلنداف (

فيحا الفخؽ بيغ السػقف األخبلقي مغ إنداف أخبلقي، يعشي أنت عميظ سشج بسئة ألف أنا أديتو، ألنو سشج، كىشاؾ 
د الجيغ، كيحجد عمى محمظ، كيجخمظ محكسة، كصاحب الدشج إنداف تخاؼ مشو، كلو أساليب عجيبة في استخدا

السحكسة.
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أما شخز أقدع با معو عذخكف مميػف ليخة استثسار مغ إنداف، ما أخح كصبًل مشو مات بحادث، أقدع لي با 
ال أحج عمى كجو األرض يعمع بيحا السبمغ، عذخكف مميػف ليخة، إنداف حخيز ججًا، كتـػ ججًا، يخاؼ، فسا أخح 

كاف الػصل كاف عشجه بالبيت في مذكمة، كلو ثقة بيحا اإلنداف، ما أخح كصبًل، مات بحادث، مشو كصبًل، إذا 
 ذىب إلى أىمو كقجـ ليع ىحا السبمغ.

متى تكػف أميشًا بأعمى درجة ؟ حيشسا ال تكػف مجانًا في األرض، ما أحج معو دليل عميظ.

غس برخه دليل خذية اإلنداف مغ هللا عد وجل:

ا غس البرخ، غس البرخ ال يػجج قانػف في األرض يسشعظ أف تشطخ، ىحا األمخ يشفخد بو لحلظ مثبًل عشجن
الجيغ، اآلف شخز ببيتو، كالغخفة مطمسة، كفي البشاء السجاكر ضيخت الجارة بثياب فاضحة إلى الذخفة، ىي ال 

يل خذيتو مغ هللا عد تخاه إشبلقًا، لكشو يخاىا، ىل ىشاؾ باألرض جية تزبصو ؟ أبجًا، فإذا غس برخه ىحا دل
 كجل، هللا عد كجل قاؿ: 

ُجوُر ﴾ ﴿ َيْعَمُع َخاِئَشَة اأْلَْعُيِغ َوَما ُتْخِفي الرُّ
 ) سػرة غافخ (

مخيزة عشج شبيب تذكػ مغ مكاف، فاختمذ الشطخ إلى مكاف آخخ، ال تذكػ مشو مغ يعمع ىحه الشطخة ؟ هللا عد 
كجل، 

ُجوُر ﴾﴿ َيْعَمُع َخاِئَشَة اأْلَْعُيِغ َومَ  ا ُتْخِفي الرُّ

األخبلؽ ثبلثة أنػاع ؛ أخبلؽ الربغة أخبلؽ التعميع و أخبلؽ الحكاء:

لحلظ أخبلؽ الربغة ىحه أخبلؽ أصيمة، ىحه آداب أصيمة، ىحه أخبلؽ تخقى باإلنداف إلى أعمى عمييغ، أخبلؽ 
األخبلؽ، يعشي مثبًل:الربغة، كىشاؾ أخبلؽ التعميع، ك أخبلؽ الحكاء التجارة، الغخب بارع بيحه 

أحيانًا حقػؽ الحيػاف مقجمة عمى حقػؽ اإلنداف، كىشاؾ خبخ مدعج أف ما يأكمو الكبلب في بعس الجكؿ 
.  األجشبية، ال يأكمو الذعب اليشجؼ بأكسمو، ما يأكمو الكبلب مغ المحـػ
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ك خسديغ ألفًا، زرع سغ، أنا كشت بأمخيكا ىشاؾ عسمية زرع مفرل لمكمب، عسمية زرع أسشاف، الدغ يكمف مئتي 
زرع مفرل، ىشاؾ أشباء نفديػف لمكبلب، كفي مجاعات بأفخيقيا، تخػ الػحذية ؟ اآلف كقػد الصائخات يرشع مغ 
الُحرة، مغ فػؿ الرػيا، مغ أجل أف تخكب شائخة مغ كقػد نباتي أسعار السػاد الغحائية ارتفعت عذخة أضعاؼ، 

ع شيء مخيف، قػت الذعػب، قػت الفقخاء، ارتفع عذخة أضعاؼ، فػؿ قخأت مقااًل قبل يػميغ حػؿ ىحا السػضػ 
الرػيا، الُحرة، كالذعيخ، كالقسح أحيانًا، ىحا شعاـ الفقخاء، شعاـ الذعػب صار كقػد شائخات، بالبخازيل، بأمخيكا، 
حقػؽ بكشجا، بعجة ببلد، حتى مغ قرب الدكخ، الدكخ صار كقػد شائخات، ألنو ال يػجج رحسة، ىع ييتسػف ب

 الحيػاف كاإلنداف مكـخ عشج هللا عد كجل.
بأستخاليا تّع إعجاـ عذخيغ مميػف رأس غشع قبل أعػاـ، كدفشت تحت األرض مغ أجل الحفاظ عمى أسعار المحـػ 

 السختفعة، شعػب تسػت مغ الجػع، مجاعات بإفخيقيا.
البذخ ال في رحسة، كال في حياء، كال  وهللا يا أخػاف أحيانًا اإلنداف يخجل أف يشتسي إلى الجشذ البذخؼ، كحػش

في خجل، كال في مبادغ، كال في قيع، كال في أخبلؽ، كال في كششية، كال في قػمية، كال في إندانية، في كحذية 
فقط، تحت سسعظ كبرخؾ مػت كعقاص الغشع ال يجرؼ القاتل ِلَع يقتل، كال السقتػؿ فيَع ُقتل، يػميًا في مئة قتيل 

ب ؟ ما في سبب، بتاريخ البذخية القاتل ُيقتل، أما يسذي بالصخيق صار في تفجيخ مات اإلنداف، بالعخاؽ ما الدب
 يـػ يحكب قمب السؤمغ في جػفو مسا يخػ، كال يدتصيع أف يغيخ. 

االبغ الخاقي وراءه أب راؽ  و أـ راقية:

حت صّح العسل، أخصخ شيء أييا األخػة الكخاـ، أردت بيحه السقجمة أف أكضح لكع أف اإلسبلـ عقيجة، إف ص
باإلسبلـ العقيجة، اإلسبلـ عبادات، قػاـ الجيغ، عساد الجيغ، اإلسبلـ معامبلت، أما أكسع بيحا اليـخ اآلداب، 
، آداب الصعاـ.  مػضػع كاسع ججًا آداب الديارة، آداب عيادة السخيس، آداب الجمػس، آداب الشـػ
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الشاس مخة قاؿ لي إنداف: شخز دعا مجسػعة مغ 
لمصعاـ كصشع أكمة ترشع في الذاـ لحع مع بشجكرة 
"كباب ىشجؼ"، ككاحج مع ابشو، االبغ يأكل المحع 
فقط، أكل نرف الريشية لػحجه كاألب لع يشتبو، 
ىكحا عمست ابشظ ؟ أقدع با قاؿ لي: كجت 
أتسدؽ، لع يبَق أكل لمحاضخيغ، حاؼ، كاحجة، 

لع يعج في الثانية، الثالثة، الخابعة، بقي ىشجؼ 
كباب، أيغ األدب ؟ وهللا أحيانًا الصفل تعصيو قصعة 

حمػيات ال يقبل أف يخحىا، عشجه عفة، كراءه أسخة عمستو األدب، ال يقبل. 
، وكْل بيسيشظ، وكْل مسا يَميظ (( )) َسّع َّللاَّ

]أخخجو البخارؼ كمدمع كأبػ داكد كالتخمحؼ كمالظ عغ عسخ بغ أبي سمسة [ 

سػء أدب الرغار باألكل، ال يشتبو، يخيج أف يأكل كسا يحمػ لو، قج يكػف أىمو كضعيع السادؼ عشجؼ قرز عغ 
ميدػر، لكغ اآلف ىشاؾ كليسة، كىشاؾ عجد محجكد، ك أكل محجكد، ال يشتبو، أنا أتسشى أف يكػف األب يقطًا ججًا 

إذا كاف معو ابشو أيغ جمذ ؟.

بيس ناصع كالثمج، ابغ أحج الزيػؼ كاف بالصخيق، يسذي مخة كشا بسكاف ؛ غخفة الزيػؼ مجممة بقساش أ
بالػحل، كصعج إلى الكشبة بححائو، كاألب مختاح، أيغ األدب ؟ االبغ الخاقي كراءه أب راٍؽ، أـ راقية، تخبية األكالد 

 بصػلة. 

اآلداب جدء مغ اإلسبلـ كبيخ ججًا و الصفل السؤدب واضح مغ كبلمو:

باألساس في أدب الصعاـ، لكغ البّج مغ حجيث دقيق كتسييجؼ عغ مػضػع اآلداب أييا األخػة، نحغ ىحا الجرس 
كعبلقتيا بالتعميع، كعبلقتيا بالربغة، كعبلقتيا بالحكاء، ىشاؾ آداب اآلف آداب الغخب آداب ذكاء، أما حيشسا 

بات، آداب تشقصع السرالح يربح الغخب متػحذًا ىحه خارج كل حداباتشا، أما آداب الربغة ىي أرقى الحدا
 التعميع البّج مشيا، يعشي يسذي االبغ أماـ أبيو، امِر كراءه، ال تجمذ قبمو، ال تشاديو باسسو.

مخة دخمشا لشخػ بيتًا شفل عسخه عذخ سشػات، مزجع، كرجل فػؽ رجل يتابع مدمدبًل، دخل أبػه ىػ كالزيػؼ 
 كما تحخؾ.



1-( : آداب الصعاـ 7-4الجرس )الفرل األكؿ : نثاب انثانث : ا  Page 312 

معو آالـ بخجمو فسج رجمو، شبعًا السعحكر ال يػجج عميو ركؼ أف سيجنا أبا حشيفة الشعساف رحسو هللا تعالى كاف 
إشكاؿ إشبلقًا، أما الشبي الكخيع ما رؤؼ مادًا رجميو قط إشبلقًا، أما ىػ معحكر، فجخل إنداف شػيل القامة، 
عخيس السشكبيغ، يختجؼ عسامة، فاستحيا أبػ حشيفة فخفع رجمو إكخامًا لو، فالجرس كاف عغ صبلة الفجخ، درس 

فمسا انتيى الجرس سألػا ىحا العالع الجميل كيف نرمي الربح إذا شمعت الذسذ قبل الفجخ ؟ قاؿ لو:  شػيل،
 عشجئٍح يسج أبػ حشيفة رجمو. 

 أحيانًا سؤاؿ غيخ مجركس، سؤاؿ محخج، سؤاؿ كقح، سؤاؿ في جيل كبيخ كأحيانًا جمدة غيخ الئقة.
ط مختاح ال يػجج مذكمة، بعجىا أصبح مزصجعًا، مخة حجثشي أخ قاؿ لي: كاف بجامع شخز جالذ عمى الحائ

 درس عمع، بعجىا ناـ.
في آداب السداجج، آداب البيػت، آداب الجمػس، آداب المباس، بعس األسخ سامحيع هللا تجج الذاب باأللبدة 

 الجاخمية أماـ أخػتو البشات، كالبشت بثياب نـػ شفافة أماـ أخػىا، ال، ىحا شيء ال يجػز إشبلقًا.
اآلداب جدء مغ اإلسبلـ كبيخ ججًا، الصفل السؤدب كاضح مغ كبلمو، مغ أدبو، مغ استئحانو، ال يجخل فػرًا،  لحلظ

 ال يدتخجـ شيئًا مغ دكف إذف.
فأرجػ هللا سبحانو كتعالى أف نبجأ في الجرس القادـ الحجيث عغ آداب الصعاـ ألف الصعاـ يػمي، في اليـػ ثبلث 

سا يميو، أكل بيسيشو، سسى هللا، حسج هللا، معشى البدسمة، كيف أف يبقي ألخيو كجبات، إذا في اىتساـ، أكل م
شعامًا، كيف يختار الفاكية األقل، أحيانًا تشازع بيغ الرغار عمى أخح الفاكية األكبخ، ال، بالعكذ نعسل تشازع 

 عمى السػآثخة، في مػضػعات لصيفة ججًا إف شاء هللا في الجرس القادـ نتحجث عشيا.

حسج  رب العالسيغ وال
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2-( : آداب الصعاـ 7-5الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
كالػىع إلى أنػار السعخفة كالعمع، كمغ كحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

التخبية االجتساعية:

األكالد في اإلسبلـ، كال زلشا في التخبية أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس الخامذ كالعذخيغ مغ دركس تخبية 
 االجتساعية.

 كقج تحجثت في درس سابق عغ آداب الصعاـ، كسأتابع ىحا السػضػع في ىحا الجرس إف شاء هللا. 

آداب الصعاـ:

أكاًل مسا ىػ ثابت أف اإلسبلـ عقيجة، كعبادة، كمعامبلت، كآداب، إف صحت العقيجة صحت العبادات، كصحت 
كالبّج مغ آداب تديغ ىحه العبادة أؼ مػضػع في الجيغ يرشف مع العقائج، أك مع العبادات، أك مع السعامبلت، 

 السعامبلت، أك مع اآلداب، كنحغ في آداب الصعاـ مع القدع الخابع مغ أبػاب ىحا الجيغ العطيع. 

ػ غدل اليجيغ والفع قبل الصعاـ و بعجه: 1

كرد في بعس األحاديث أف:

الُػُضػء قبَمو، والػضػء بعَجه (( )) بخكة الصعاـ
 ]أخخجو أبػ داكد كالتخمحؼ عغ سمساف الفارسي [



2-( : آداب الصعاـ 7-5الجرس )الفرل األكؿ : نثاب انثانث : ا  Page 314 

كقج أشار ُشخاح الحجيث إلى أف الػضػء ىشا ال 
يعشي كضػء الربلة، كلكغ يعشي غدل اليجيغ كالفع 
قبل الصعاـ، فاإلنداف يسدظ بيجه شيئًا ممػثًا، قج 
شيء  يسدظ بيجه ححاءه أحيانًا، قج يزع يجه عمى

غيخ شاىخ فيو غبار، فحيشسا يغدل يجيو قبل 
الصعاـ معشى ذلظ أنو ضسغ أال تشتقل بعس 

 الجخاثيع إلى شعامو.

كال تشدػا أييا األخػة أف أمخاض القحارة في األرض ضحاياىا يديجكف عغ ثبلثسئة مميػف، ىحا إحراء مشطسة 
 .حارة الرحة العالسية، ثبلثسئة مميػف في األرض مرابػف بأمخاض الق

كىحا الجيغ العطيع أمخنا أف نغدل أيجيشا جيجًا، 
كفسشا جيجًا، اإلنداف يسذي في الصخيق ىشاؾ 
غبار، ىشاؾ دخاف عػادـ سيارات، يسدظ شيئًا غيخ 
شاىخ، يرافح إندانًا يجه ممػثة فخضًا، يدتخجـ 
ححاءه، يسدظ ححاءه، فيحه اليج أمدكت أشياء 

اإلنداف  كثيخة، فسغ أجل أال يجخل إلى جػؼ
الجخاثيع يشبغي أف يغدل يجيو قبل الصعاـ، كبعج 
الصعاـ، قبل الصعاـ ضسانًا لعجـ انتقاؿ الجخاثيع، 

كبعج الصعاـ تشقية لميج مغ آثار الصعاـ كالفع كحلظ، ىحا مغ تػجييات الشبي عميو الربلة كالدبلـ.

كىشاؾ حجيث آخخ:

ُ َخْيَخ بَ  ْأ ِإَذا َحَزَخ َغَجاُؤُه َوِإَذا ُرِفَع (()) َمْغ َأَحبَّ َأْف ُيْكِثَخ َّللاَّ  ْيِتِو َفْمَيَتَػضَّ
 ] أخخجو ابغ ماجو عغ أنذ بغ مالظ [

لحلظ بفزل ىحا الجيغ العطيع أمخاض كثيخة ججًا العالع اإلسبلمي معافى مشيا بفزل آداب اإلسبلـ.
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ػ ذكخ اسع هللا عد وجل عمى الصعاـ قبل أكمو: 2

يػجج شيء آخخ:

 أكل أحجكع شعامًا فميحكخ اسع هللا عميو (( )) فإذا
]أخخجو أبػ داكد كالتخمحؼ كالشدائي كابغ ماجو كالجرامي كابغ حباف عغ 
 عائذة أـ السؤمشيغ [

لساذا ؟ قبل أف تأكل تقػؿ بسم ميحرلا نمحرلا هللا، 
ىحا الصعاـ مغ صشعو ؟ ىحا الحميب فزل مغ ؟

ـَ َخَمَقَيا َلُكْع ﴾ ﴿ َواأْلَْنَعا
 ( 5سػرة الشحل اآلية  )

الحميب، كمذتقاتو الحميب، كاأللباف، كاألجباف، 
كالدسػف، ىحه السادة األساسية األكلى، ىحه البقخة 

مغ خمقيا ؟ معسل صامت، محلمة، فإذا جشت البقخة ُتقتل فػرًا، قاؿ تعالى:

﴿ َوَذلَّْمَشاَىا َلُيْع ﴾
 ( 72) سػرة يذ اآلية: 

ريف دمذق أصابيا  أعخؼ أخًا عشجه بقخة في
الجشػف، قتمت أكؿ إنداف ككادت تقتل الثاني، فسا 
كاف مشو إال أف أشمق عمييا الشار، مغ ذلميا ؟ ىحه 
الغجة الثجية في البقخة تأخح مغ األكعية الجمػية 
 ، التي تجػؿ فػقيا مػاد دقيقة ججًا، بخكتيغ، كشحـػ
كسكخيات، كمعادف كأشباه معادف، يخشح مغ ىحه 

لحميب، كحتى ىحه الداعة ال أحجة يعمع الخمية ا
آلية صشع الحميب، إال أف الثابت أف كل أربعسئة 

حجع مغ الجـ يرشعػا حجع حميب كاحج، يعشي لتخ الحميب يقابمو أربعسئة لتخ مغ الجـ يجخؼ فػؽ الغجد الثجية في 
 البقخة، غحاء كامل، الحؼ خمق اإلنداف، كخمق أجيدتو، ىػ الحؼ خمق األنعاـ، 
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 َوَذلَّْمَشاَىا َلُيْع ﴾ ﴿
ـَ َخَمَقَيا َلُكْع ﴾  ﴿ َواأْلَْنَعا

فإذا قمت بسم ميحرلا نمحرلا هللا أكمت خبدًا، أيزًا القسح غحاء كامل، أكمت مغ مذتقات األلباف، أكمت لحسًا، 
ء تذتخيو كمسا تفكخت في ىحا الصعاـ، ككيف أنظ لع تجفع ثسشو أبجًا ماذا دفعت ؟ دفعت ثسغ خجمتو فقط، كل شي

مغ الدػؽ ىػ ثسغ خجمتو، أما لػ أف أىل األرض اجتسعػا عمى أف يرشعػا تفاحة ال يدتصيعػف، شجخة تدقييا 
أنت كتدسجىا كانتيى األمخ، ىشاؾ بعس األشجار تعصي خسديغ لدتيغ صشجكؽ تفاح، شكل، كلػف كشعع، 

 كرائحة، كقػاـ، كجساؿ، كفائجة، ترسيع مغ ؟.

 لمبدسمة معشياف:

 ف تحكخ أف ىحه الشعسة مغ صشع هللا عد وجل:ػ أ 1

فأنت إذا أكمت كقمت بدع هللا، أؼ أف ىحا الصعاـ 
الحؼ آكمو ىػ مغ صشع هللا، مغ فزل هللا، مغ 
 كـخ هللا، مغ عصاء هللا، مغ تفزل هللا عميشا.
السعشى الثاني لمبدسمة البدسمة فييا معشياف، األكؿ: 

كأف أمػاؿ أف تحكخ ىحه الشعسة التي تأكميا، 
األرض ال تكفي لرشع تفاحة كاحجة، تجج جبااًل 
بأسػاؽ الخزخاكات، جباؿ مغ الفػاكو، مغ 
الحسزيات، مغ البصاشا، مغ الخزخاكات، مغ 
صسسيا ؟ مغ صسع أف البحرة تشبت الثسخة ؟ لػ ما في بدار تدرع الذيء مخة كاحجة كانتيى األمخ، فكخة البحرة مغ 

البشجكرة: خسذ غخامات مغ البدار تعصي في ببلدنا خسدة شغ ك تعصي في الببلد  صسسيا ؟ هللا جّل جبللو،
 األخخػ خسدة ك عذخيغ ششًا، كع ضعف ؟ ىحا مغ فزل هللا عميشا.

فالبدسمة أف تفكخ مغ صسع ىحه الخزخاكات ؟ ىحه الفػاكو ؟ مذتقات األلباف ؟ المحـػ ؟ القسح ؟ الذعيخ ؟ 
 ، يا رب لظ الحسج.الحسز ؟ العجس ؟ بسم ميحرلا نمحرلا هللا
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 ػ األكل وفق تػجييات الشبي الكخيع: 2

السعشى اآلخخ لمبدسمة أف تأكل كفق تػجييات الشبي، فأؼ شيء تبجأه بالبدسمة يعشي أف تمتفت إلى السشعع، كأف 
 تصبق مشيج السشعع في استعساؿ ىحه الشعسة، ىحه البدسمة.

 ـ:أييا األخػة، كسا قاؿ عميو الربلة كالدبل

)) فإذا أكل أحجكع شعامًا فميحكخ اسع هللا عميو 
 فإف ندي في أولو فميقل بدع هللا أولو وآخخه ((
]أخخجو أبػ داكد كالتخمحؼ كالشدائي كابغ ماجو كالجرامي كابغ حباف عغ 
 عائذة أـ السؤمشيغ [

فالبدسمة أف تمتفت إلى السشعع، أك أف تشتقل مغ 
كالبدسمة أف تدتخجـ الشعسة التي أمامظ إلى السشعع، 
 ىحه الشعسة كفق تػجييات السشعع.

 )) ِبَحْدب ابغ آدـ ُلَقْيَسات ُيِقسَغ ُصْمَبو ((
 ] أخخجو التخمحؼ عغ السقجاـ بغ معج يكخب [

 ػ مغ آداب الصعاـ أيزًا حسج هللا عد وجل عمى نعسو: 3

شخبت فارتػيت، كاف عميو الربلة إلى آخخ التػجييات الشبػية في تشاكؿ الصعاـ كالذخاب، أكمت كشبعت، ك 
 كالدبلـ إذا أكل أك شخب يقػؿ:

أشَعسشا فأشبعشا، وسقانا )) الحسج  الحي 
 ((فأروانا

 ] شعب اإليساف عغ أنذ بغ مالظ[

كأس الساء ال تعخؼ قيستو إال إذا فقجتو، مخة خميفة 
شمب كأسًا مغ الساء فقاؿ لو كزيخه: يا أميخ 
 السؤمشيغ بكع تذتخؼ ىحا الكأس إذا مشع مشظ ؟ 
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 قاؿ: بشرف ممكي قاؿ: فإذا مشع إخخاجو ؟ قاؿ: بشرف ممكي اآلخخ.

يحفطيا الػضػء قبل الصعاـ أؼ غدل اليجيغ فأنت مفتقخ إلى كأس الساء، فمحلظ مغ آداب السدمع أف ىحه الشعسة 
كالفع، كالػضػء بعج الصعاـ أؼ غدل اليجيغ كالفع، كأف تبجأ شعامظ بالتدسية، كمعشى التدسية أف تمتفت إلى 
السشعع، كأف تدتخجـ ىحه الشعسة كفق تػجييات السشعع، فإذا انتييت مغ الصعاـ فقل الحسج  الحؼ أشعسشا كسقانا، 

 الحؼ أشعسشا فأشبعشا، كسقانا كأركانا، كجعمشا مدمسيغ. أك الحسج 

 األكل في الصخيق دناءة:

 لحلظ كرد أف األكل في الصخيق دناءة، عشجنا مػضػع متعمق بالسخكءة، يقػؿ عميو الربلة كالدبلـ: 
وضيخت )) مغ عامل الشاس فمع يطمسيع، وحجثيع فمع يكحبيع، ووعجىع فمع يخمفيع فيػ مسغ كسمت مخوءتو، 

 عجالتو، ووجبت أخػتو، وحخمت غيبتو ((
 ] مدشج الذياب عغ الحديغ بغ عمي [

أما إذا عامميع فطمسيع، كحجثيع فكحبيع، ككعجىع 
فاخمفيع، سقصت مخكءتو، لكغ ىشاؾ حالة أخخػ، 
أكل في الصخيق، ُجخحت عجالتو لع تدقط لكشيا 
ُجخحت، تشده في الصخقات، كرأػ الكاسيات 

ُجخحت عجالتو، أكل لقسة مغ حخاـ، ال العاريات، 
يشػؼ أف يذتخؼ، أخح حبة مغ الفاكية بشية أف 
يتحكقيا ليذتخؼ، أكميا كسار، أكل لقسة مغ حخاـ 
ُجخحت عجالتو، شفف بتسخة، لع يقجـ الػزف الجقيق 

جسيمة، ُجخحت عجالتو، عبل صياحو في البيت ُجخحت عجالتو، كاف حجيثو عغ الشداء، ىحه جسيمة، كىحه غيخ 
ُجخحت عجالتو، قاد جخذكنًا، يعشي كمب عقػر، أك حيػاف مخيف يخيف الرغار بو ُجخحت عجالتو، أشمق لفخسو 
العشاف، أسخع بالديارة سخعة غيخ معقػلة، ُجخحت عجالتو، مػضػع شػيل عج الفقياء ثبلثة ك ثبلثيغ سمػكًا يجخح 

 العجالة.
في الصخيق يجخح العجالة، كأف تسذي حافيًا يجخح العجالة، كأف لحلظ األكل في الصخيق يجخح العجالة، كالبػؿ 

 ترحب األراذؿ تجخح عجالتظ.
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 ػ عجـ ذـ الصعاـ أو مجحو: 4

مغ آداب الصعاـ أال تحـ الصعاـ، في أشخاص، السمح زائج، البج مغ أف يعمق تعميقًا سمبيًا عمى الصعاـ، ليطيخ 
اف دعاؾ إلى شعاـ قجـ لظ أحدغ ما عشجه، أما أف تشتقج خبختو في تحكؽ الصعاـ، ىحا ليذ مغ األدب، إند

الصعاـ ىحا مغ سػء األدب، كاف عميو الربلة كالدبلـ إذا أحب شعامًا أكمو، كإذا ما يحبو تخكو، ما عاب شعامًا 
 قط، إذا اشتياه أكمو، كإذا كخىو تخكو، انتيى األمخ.

في صفة أخخػ مغ صفات الشبي ما عاب شعامًا، 
ىشاؾ أشخاص أكمت أكمة ما أكمت مثميا كال مجحو، 

بحياتي، يعشي ىؤالء الحاضخكف ما عبلقتيع بيحا 
الحؼ حجث أكمتيا لػحجؾ، لػ أشعستيع مشيا معقػؿ 
 أف تسجحيا، لحلظ ما عاب شعامًا قط، كال مجحو.
لكغ بالسشاسبة لػ شخز دعاؾ إلى شعاـ قاؿ لظ: 
إف شاء هللا سخرت ؟ يجب أف تسجح الصعاـ، أدبًا 
مع الُسزيف، شخز سألظ عغ مدتػػ الصعاـ 
يجب أف تسجحو جبخًا لخاشخه، أما مغ دكف سبب أف تسجح الصعاـ، أك أف تحمو ىحا ليذ مغ آداب الشبي عميو 

 الربلة كالدبلـ.

لحلظ قالػا: تعذ عبج البصغ، تعذ عبج الفخج، تعذ عبج الخسيرة، عبج بصشو يسجح الصعاـ كيحمو، كعبج 
بو، كعبج فخجو عبج الجشذ، تعذ عبج البصغ، تعذ عبج الفخج، تعذ عبج الخسيرة، كتعذ الخسيرة عبج ثيا

 عبج الجرىع كالجيشار، ىؤالء عبيج.
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 تشبيو األبشاء أثشاء الصعاـ واجب عمى اآلباء و األميات:

غ أىمو، ُدعي اآلف اآلباء كاألميات ليع ميسة كبيخة ججًا في آداب الصعاـ، ترػر شفل شائر ما تمقى تػجييات م
 .إلى شعاـ مع أىمو 

في أكبلت فييا قصع لحع، كفييا شيء آخخ، أكل 
المحع فقط، أكل نرف المحع الحؼ في الصبق 
كحجه، ككالجه ليذ مشتبيًا، أنا أعج ىحا خصأ فاحذًا، 
يا بشي كل مسا يميظ، ُكْل الخبد مع الصعاـ، ُكْل 
باعتجاؿ، يجب أف يخػ الشاس األدب في ابشظ، ىحا 

 مغ تأديبظ لو.
 فمحلظ الشبي عميو الربلة كالدبلـ قاؿ: 

 
ـُ، َسعَّ )) كشُت ُغبلما في حْجِخ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت َيجي تصيُر في الرحَفة، فقاؿ لي رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ياغبل

، وكْل بيسيشظ، وكْل مسا يَميظ ((  َّللاَّ
 ]مدمع عغ عسخ بغ أبي سمسة[

 ا مغ تػجييات الشبي ملسو هيلع هللا ىلص:ىح

، وكْل بيسيشظ، وكْل مسا يَميظ ((  )) ياغبلـُ، َسعَّ َّللاَّ

 ػ أال تأكل متكئًا: 5

 كمغ آداب الصعاـ أال تأكل متكئًا، االتكاء فيو كبخ، كبعزيع قاؿ: فيو ضخر صحي، كقج كرد عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص:

 ُمتَّكئا (()) أمَّا أنا فبل آكل 
 ]أخخجو البخارؼ كأبػ داكد كالتخمحؼ عغ أبي جحيفة [
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ىشاؾ رجل في عيج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص اسسو زيج الخيخ، كاف 
اسسو زيج الخيل، كاف مغ أجسل العخب، دخل عمى 
الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فمفت نطخه جسيل ججًا فمسا انتيى مغ 

يج الخيل، فقاؿ خصبتو قاؿ مغ أنت ؟ قاؿ: أنا ز 
عميو الربلة كالدبلـ: بل زيج الخيخ، كأخحه إلى 
بيتو تكخيسًا لو، كقاؿ لو: يا زيج ما كصف لي رجل 
فخأيتو إال رأيتو دكف ما كصف إال أنت يا زيج، رآه 
فػؽ ما كصف لو، الشتيجة كىػ جالذ في بيت 

يج في اإلسبلـ فقاؿ ىحا اإلنداف العطيع، الشبي عميو الربلة كالدبلـ، قجـ لو كسادة ليتكئ عمييا، ىػ حجيث ع
قاؿ: وهللا يا رسػؿ هللا ال أتكئ في حزختظ.

االتكاء في حزخة الشبي مغ سػء األدب، وهللا يا رسػؿ هللا ال أتكئ في حزختظ، فقاؿ عميو الربلة كالدبلـ:  
كافتو السشية في الصخيق، يعشي درؾ، أؼ رجل أنت ؟! كالقرة شػيمة، مكث عشجه أيامًا ثبلثة ثع غادر إلى أىمو 

 إسبلمو بزعة أياـ، ككاف عميو الربلة كالدبلـ معجبًا بو.

ػ الحجيث أثشاء الصعاـ: 6

اآلف مغ آداب الصعاـ، الحجيث أثشاء الصعاـ، أنا 
أتسشى عمى األخ الكخيع أف يجسع أكالده كزكجتو 
عمى كجبة شعاـ كاحجة الحج األدنى، كجمدة شعاـ 

دة مدامخة، جمدة تأليف قمب، جمدة حجيث، جم
ابشظ أمامظ اسألو عغ مجرستو، ماذا قاؿ لكع 

 األستاذ اليـػ ؟

زكجتظ أمامظ اسأليا عغ بعس السذكبلت، كشِت 
عشج بيت أىمي إف شاء هللا ُسخرت بالحىاب ؟ ىحا 

 ، أما في إنداف الحجيث السستع أثشاء الصعاـ مغ لػاـز آداب الصعاـ، ىحا شيء أنا أسسيو حزارة، يأكل كيقـػ
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يجمذ يدسي هللا عد كجل، يتبدع، يحادث أىمو، فيحه الػجبة يشبغي أف تكػف كجبة أساسية، الصعاـ ثبلث 
 كجبات، أك كجبتاف، أما البّج مغ كجبة أساسية يكػف فييا حجيث.

قميل ججًا  أنا سافخت لببلد كثيخة أكثخ شيء بألسانيا الػجبة ثبلث ساعات عشجىع الصعاـ اجتساع، حجيث، الصعاـ
 كالحجيث شػيل.

عمى كٍل ال بج مغ حجيث، تأليف قمػب، شخفة، مجاعبة، ابتدامة، مداح لصيف مع الصعاـ، بعس العمساء قاؿ: 
 ىحا يعيغ عمى اليزع.

كقج ركػ مدمع عغ جابخ رضي هللا عشو أف الشبي 
 ملسو هيلع هللا ىلص:

ـَ ؟ فقالػا: ما عشجنا إال َالخلُّ  ، )) سأَؿ أىَمو اإلدا
ـُ الخلُّ((  فجعا بو، فجعل يأكل بو ويقػؿ: ِنْعَع اإلدا
 ]مدمع عغ جابخ[

قج تفيسػف ىحا الشز عمى أنو مغ آداب الشبي، 
تػاضعو، لكغ بعس العمساء قاؿ: بالخل فػائج ال 
يعمسيا إال هللا، ُيحسل ىحا الشز عمى معشى آخخ، 

الكػلدتخكؿ، ترمب الذخاييغ، تزيق الذخاييغ، فالخل أف الخل أعمى مادة محيبة، فأخصخ شيء يريب اإلنداف 
إذا استخجمتو يػميًا كال سيسا خل التفاح ىحا أكبخ عبلج إلى تزخع الذخاييغ كاندجادىا، كترمبيا، يشرح 

. ـُ الخلُّ  باستخجاـ الخل بذكل يػمي، ىحا مغ قػؿ الشبي الكخيع: ِنْعَع اإلدا

تحجث إلى أصحابو كىػ يأكل عمى السائجة في أكثخ مغ مشاسبة، ىحا مغ أدب الشبي كقج صح عشو ملسو هيلع هللا ىلص أنو كاف ي
 عميو الربلة كالدبلـ.
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ػ استئحاف صاحب البيت إف دعػت إندانًا إلى الصعاـ: 7

كمغ آداب الشبي الكخيع إنداف دعاؾ إلى شعاـ 
معظ شخز يسذي معظ فكاف عميو الربلة 

دخل، كإف شئت  كالدبلـ يقػؿ: ىحا تبعشا، إف شئت
رجع، إنداف عـد ثسانية أشخاص عشجه غخفة شعاـ 

كخاسي فقط، التاسع ليذ لو محل، فسغ  8فييا 
األدب إذا معظ إنداف لع ُيجَع إلى الصعاـ أف 
تدتأذف لو صاحب البيت، فإذا اعتحر ال حياء في 

 الجيغ، كإذا قبل شيء جيج.

ػ الجعػة لراحب البيت: 8

إذا كشت في دعػة أف تجعػ لراحب البيت، تقػؿ: أكل شعامكع األبخار، كصمت عميكع لحلظ مغ آداب الصعاـ 
 .لرائسػف، كذكخكع هللا فيسغ عشجهالسبلئكة األخيار، كأفصخ عشجكع ا

الميع أشعع مغ أشعسشا، كاسِق مغ سقانا، كأكـخ مغ 
أكخمشا، هللا أكـخ أىل ىحا البيت، احفع ليع إيسانيع، 

ليع أكالدىع، كأىميع...  احفع ليع صحتيع، احفع
مخة عالع مغ العمساء ُدعي إلى شعاـ كدعا بيحا 
الجعاء الشبػؼ الذخيف، شاب أفقو ضيق ججًا قاؿ 
لو: يا سيجؼ آخخ فقخة في الجعاء لع ترح عغ 
رسػؿ هللا، كذكخكع هللا فيسغ عشجه، فالذيخ ذكي 
ججًا، قاؿ لو: بارؾ هللا بظ يا بشي، إذًا نعيج الجعاء، 

أكل شعامكع األبخار، كصمت عميكع السبلئكة األخيار، كأفصخ عشجكع الرائسػف، كلػال شيخو لحكخكع هللا  قاؿ:
فيسغ عشجه.
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إذًا مغ اآلداب أف تجعػ لراحب الصعاـ، حتى إف الشبي عميو الربلة كالدبلـ يقػؿ: يذتخؾ في أجخ السأُدبة 
ع ثسغ الصعاـ، كاألكالد جمبػا الصعاـ، ككضعػا ثبلثة صاحب البيت، كأىمو، كأكالده، صاحب البيت الحؼ دف

 الخػاف، كاألىل شبخػا الصعاـ، ما ندي الشبي أحجًا صاحب البيت، كأىمو، كأكالده.

ػ اجتساع الجسيع عمى الصعاـ: 9

اآلف مغ آداب الصعاـ، شبلب مع أستاذىع، أكالد 
مع كالجىع، يشبغي أال يأكل أحج األكالد قبل أف 

ألب يبجأ األكالد يأكمػف، ىحا مغ يأكل األب، لسا ا
 آداب الصعاـ.

أحيانًا في الشدىات، في الخحبلت، الحؼ يحرل 
إنداف يكمف ببعس األشباؽ، إنداف كمف بجمب 
الخبد، يػضع الصعاـ، كيجمذ غيخ السكمفيغ 

أف يجتسع كيأكمػف، كعجد كبيخ لع يأِت بعج، أنا أتسشى في أؼ دعػة، بخحمة، بدفخ، ال يأكل أحج الصعاـ قبل 
الجسيع عمى السائجة، أعخؼ ىحا جيجًا مغ بعس الشدىات، مسشػع أحج يأكل، حتى يجمذ كل مغ في ىحه الشدىة 

كيأخح مكانو نقػؿ: بدع هللا، ىحا أيزًا مغ آداب الصعاـ.

ػ غدل اليجيغ جيجًا قبل الصعاـ: 11

داب الصعاـ مغ أكسع اآلداب يسكغ أف أييا األخػة، الحقيقة الصعاـ نذاط يػمي، كل يـػ فيو ثبلث كجبات، آ
 .نتعمع مشيا الذيء الكثيخ 
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كالشبي عميو الربلة كالدبلـ حيشسا ُسئل ما ىحا األدب يا رسػؿ هللا ؟ قاؿ:

 )) أدبشي ربي فأحدغ تأديبي ((
 ]ابغ الدسعانى فى أدب اإلمبلء عغ ابغ مدعػد[

شبعًا آدابو كميا مغ تػفيق هللا عد كجل.
الربلة كالدبلـ إذا أكل شعامًا لعق  ككاف عميو

أصابعو الثبلث، يعشي اإلنداف متى يدسح لشفدو 
أف يزع إصبعو في فسو ؟ إذا كانت مغدػلة جيجًا 
قبل الصعاـ، عفػًا بالػضػء مغ الحكع االستشذاؽ، 
كاالستشثار، كالسزسزة، ىحا الساء الحؼ سػؼ 

؟ لػ أنو ماء فاسج لو شعع، لو لػف، لو رائحة، ال تتػضأ مشو ىل تدتديغ أف تزعو في فسظ، أك في أنفظ 
تدتصيع أف تزعو في فسظ، كال في أنفظ، ككأف استشذاؽ الساء قبل الػضػء كالسزسزة تأكيج عمى سبلمة الساء 
مغ أف يكػف فاسجًا، كحلظ لسا الشبي الكخيع يمعق أصابعو الثبلث بعج الصعاـ معشى ذلظ أنت متأكج أنظ غدمت 

ل الصعاـ.يجيظ جيجًا قب

ػ عجـ إلقاء الصعاـ و العشاية بو: 11

أييا األخػة:

)) إذا سقصت ُلقسُة أحِجكع فمُيِسْط عشيا األذى، 
وليأكْميا، وال يْجعيا لمذيصاف ((

 ]أخخجو مدمع كأبػ داكد كالتخمحؼ عغ أنذ بغ مالظ [

كىحا مغ أدب الذيصاف أيزًا، وهللا يا أخػاف أنا 
التقيت في عجة مشاسبات الصعاـ كثيخ ججًا، 
كالسجعػكف لع يأكمػا خسدو، في اليـػ التالي عمست 
أف صاحب ىحه الػليسة كضع ىحا الصعاـ في عمب 
بذكل جيج، كأعصي لبعس السياتع، كأكل األيتاـ 
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كغ كخيسًا، لكغ أنا ال أسسح أف تيسل لقسة كاحجة، أنا اآلف أسعج بيحه  ىحا الصعاـ لعذخة أياـ، فأنت ما في مانع
األخبار، صار عشجنا جسعيات تبمغيا أنو عشجؼ كليسة، يأتػف بعج الػليسة يأخحكف بقايا الصعاـ، يرمحػنيا بالمحع، 

 كما شاكل ذلظ، تػضع في عمب فخدية، أك ثشائية، أك جساعية تقجـ لمفقخاء، يا عائذة:

 شػا جػار نعع هللا ال تشفخوىا، فقمسا زالت عغ قـػ فعادت إلييع (()) أحد
 ]أخخجو أبػ يعمى عغ أنذ بغ مالظ [

أما ىحا الحؼ يمقي بالصعاـ في القسامة ىحا عسل فيو استيتار كاستخفاؼ بشعسة هللا عد كجل.

أنا أتسشى، أحيانًا يكػف ىشاؾ شعاـ زائج، كالشفذ 
يػضع في نافحة السصبخ، تعافو، وهللا أعخؼ أناسًا 

تأتي الصيػر كتأكمو بشيع، العبخة أال تحىب ذرة 
شعاـ كاحجة ُسجػ، في أسصحة أحيانًا أؼ شعاـ زاد 
عغ حاجة األىل يػضع عمى الدصح تأكمو الصيػر 
ال يبَق مشو شيء، ىشاؾ مغ يدتستع في إشعاـ 
الصيػر، ىحه الشعسة التي أنعع هللا بيا عميشا يشبغي 

 يا عشاية فائقة، ثع إف الصعاـ:أف نعتشي ب

 )) ِبَحْدب ابغ آدـ ُلَقْيَسات ُيِقسَغ ُصْمَبو، فإف كاف ال َمَحالَة: َفُثُمث لَصَعاِمو، وُثمث لذخاِبِو، وُثُمث لَشَفِدو ((
 ] أخخجو التخمحؼ السقجاـ بغ معج يكخب [

)) ما مؤل آدمي وعاء شخًا مغ بصشو ((
 ج يكخب []أخخجو الحاكع عغ السقجاـ بغ مع

كالبصشة تحىب الفصشة. 
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عمى كل إنداف أف يتعمع و ُيعمع و يػجو:

أييا األخػة، كشت أتسشى أف أتابع ىحا الجرس، كفي 
درس آخخ إف شاء هللا نشتقل إلى آداب الذخاب، 
ىحا نذاط يػمي، ىػ لشا كألكالدنا نتعمع كنعمع 
عي كنػجو، أحيانًا تجج ابشًا تخبيتو عالية ججًا إذا دُ 
إلى شعاـ جمذ بأدب، جمذ قائسًا، أكل مسا يميو، 
سسى هللا، حسج هللا، شيء جسيل ججًا، السؤمغ 
شخرية فحة، مؤدب ججًا، كاألدب تسامًا كيف 
البشاء عمى الييكل األدب كدػة ليحا البشاء، تجج 

فاآلداب تأتي عمى شكل صار في رخاـ، شبلء، ثخيات، أثاث، شيء جسيل ججًا البشاء بعج الكدػة، كبعج التأثيث، 
 الديشة ليحا البيت. 

والحسج  رب العالسيغ 
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( : أدب الذخاب7-6الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل ؤ 
كالػىع إلى أنػار السعخفة كالعمع، كمغ كحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

التخبية االجتساعية: 

الد في اإلسبلـ، كال زلشا في التخبية أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس الدادس كالعذخيغ مغ دركس تخبية األك 
 االجتساعية، بل كال زلشا في آداب الصعاـ كالذخاب. 

آداب الذخاب:

نشتقل اليـػ إلى آداب الذخاب، كقبل الحجيث عغ آداب الذخاب يشبغي أف نعمع عمع اليقيغ أف الحياة عمى كجو 
  األرض حياة اإلنداف كحياة الحيػاف كحياة الشبات قػاميا الساء.

﴿ َوَجَعْمَشا ِمَغ اْلَساِء ُكلَّ َشْيء  َحيّ  ﴾
 ( 30) سػرة األنبياء اآلية: 

الحياة عمى وجو األرض قػاميا الساء:

الساء ىػ الػسيط الػحيج الحؼ يحسل األمبلح كالسػاد الغحائية السشحمة فيو إلى الكائغ الحي، الساء كسيط، ىل 
تة عذخ مميػف شغ مغ الساء، بكل ثانية عمى مجار العاـ.ترجقػف أنو ييصل عمى سصح األرض كل ثانية س
 كالشبي عميو الربلة كالدبلـ مغ أدلة نبػتو أنو قاؿ: 

)) ما مغ عاـ أمصخ مغ عاـ ((
 ]أخخجو الحاكع عغ عبج هللا بغ عباس [
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عػاـ يعاني مجسػع التيصاؿ عمى مدتػػ األرض ثابت ال يتغيخ، لكشو يػزع كل عاـ تػزيعًا خاصًا، ففي بعس األ
 الذخؽ األكسط مغ الجفاؼ، كفي بعس األعػاـ تعاني إفخيقية مغ الجفاؼ، في أعػاـ أكربة، لكغ:

 )) ما مغ عاـ أمصخ مغ عاـ ((
% 70بعج أف قاسػا كسية األمصار عمى مدتػػ األقصار تبيغ أف التيصاؿ الدشػؼ ثابت ال يتغيخ، كالساء يذكل 

 % مغ كزف اإلنداف.  70مغ مداحة اليابدة ك

 دور الساء الخصيخ في تغييخ سصح األرض مغ البشية الرخخية إلى البشية التخابية:

األرض مغ البشية الرخخية إلى البشية التخابية، ألف الساء إذا أييا األخػة، الساء لو دكر خصيخ بتغييخ سصح 
تغمغل في باشغ األرض ثع تجسج ال يػجج قػة في األرض تقف أماـ تسجده، فإذا تسجد فتت الرخػر، ككل ىحه 

 التخب في األرض التي ندرعيا أساسيا صخخ، لكغ الساء بتجسجه كتسجده فتت الرخػر.
ف حياتشا جسيعًا مغ أخػانا الكخاـ، ىل ترجقػف أ

آدـ إلى يـػ القيامة، كأف حياة الحيػانات جسيعًا، 
كحياة الشباتات جسيعًا، متػقفة عمى خريرة مغ 
خرائز الساء، الساء يشفخد بخاصة ال يذبيو بيحه 
الخاصة أؼ عشرخ في األرض، أؼ شيء في 
الكػف إذا سخشاه تسجد، حتى الرخػر، كإذا بخدناه 

 تقمز.
 

ػاصل تسجد ؟ في جسيع األبشية يزعػف فخاغات تدسى فػاصل تسجد، ألف الحجخ في الريف لساذا يزعػف ف
، بخدناه 40يتسجد، ككل شيء في األرض إذا بخدناه يتقمز، إال الساء، شأنو شأف أؼ عشرخ، لتخ ماء حخارتو 

د الساء مغ بيغ كل ػ تشعكذ اآلية، يتسجد، يشفخ  4ػ  5ػ  10ػ  15ػ  20ػ  25ػ  30إلى خسذ ك ثبلثيغ، انكسر، 
عشاصخ األرض أنو في الجرجة زائج أربعة، تشعكذ آليتو مغ التقمز إلى التسجد، لػ أنو تابع التقمز لقّل حجسو 
كزاد كزنو، أؼ زادت كثافتو، أؼ قصع الثمج غاصت إلى أعساؽ البحخ، كفي كل عاـ تغػص كتل كبيخة، بعج حيغ 
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ر، يسػت الشبات، يسػت الحيػاف، يسػت اإلنداف، حياتشا جسيعًا متػقفة تتجسج البحار، يشعجـ التبخخ، تشعجـ األمصا
 عمى ىحه الخاصة في الساء. 

 ﴿ َوَجَعْمَشا ِمَغ اْلَساِء ُكلَّ َشْيء  َحيّ  ﴾
 ﴿ َوَجَعْمَشا ِمَغ اْلَساِء ُكلَّ َشْيء  َحيّ  ﴾

 كجػده، 

 ﴿ َوَجَعْمَشا ِمَغ اْلَساِء ُكلَّ َشْيء  َحيّ  ﴾
ال لػف لو، كال شعع لو، كال رائحة، بخرائرو، 
 ، كيتسجد.14يتبخخ في الجرجة 

لػ أف محخكًا لمديارة مرشػع مغ خبلئط معجنية 
قاسية ججًا، كفي ماء في الذتاء إف لع يكغ مع 
 الساء مادة مزادة لمتجسج يذق السحخؾ.
لحلظ أحجث شخيقة القتبلع الخخاـ حفخ ثقػب 

اء تجج مكعبًا شػيمة، إمبلؤىا بالساء، تبخيج الس
 مداحتو متخ بستخ، أزيح مغ الجبل عغ شخيق تبخيج الساء.

 فكل أنػاع التخب أساسيا الساء، 

 ﴿ َوَجَعْمَشا ِمَغ اْلَساِء ُكلَّ َشْيء  َحيّ  ﴾
مخة، كاليابدة عجد يداكؼ خسذ ىحا العجد، كسداحة اليابدة مغ  33شيء آخخ: عجد مخات كمسة الساء في القخآف 

 ع الساء مػضػع شػيل، لكغ أتسشى عمى األخػة الكخاـ أف يجعمػا مغ ىحا السػضػع أداة لمتفكخ.البحخ، مػضػ 
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 الساء أحج أكبخ مػضػعات التفكخ:

اآليات الكػنية التي يسكغ أف نتفكخ بيا ال تعج كال 
تحرى، كلكغ هللا هلالج لج ذكخ ألف ك ثبلثسئة مػضػع 
الكػنية  بالقخآف كػنيات أنا أرػ ىحه السػضػعات

ىي مشيج لشا لمتفكخ، الساء أحج أكبخ مػضػعات 
التفكخ، كأنت بإمكانظ أف ترل إلى هللا مغ خبلؿ 

 التفكخ في آيات التفكخ با.

 

نحغ تحجثشا سابقًا أف اإلسبلـ عقيجة، كعبادة، كمعاممة، كآداب، عقائج كعبادات، كمعامبلت، كآداب، فيحه الجركس 
 كال سيسا التخبية االجتساعية تشزػؼ تحت القدع الخابع مغ اآلداب.  تخبية األكالد في اإلسبلـ،

 آداب الذخاب:

 ػ التدسية قبل الذخب و حسج هللا عمى ىحه الشعسة: 1

اآلف يدتحب أف تدسي قبل أف تذخب، كقج ذكخت في المقاء الدابق أف معشى التدسية أف ىحا الساء الحؼ أشخبو 
 كاف ممحًا أجاجًا ؟. مغ الحؼ جعمو عحبًا فخاتًا بعج أف

في بعس الببلد الشفصية يحمػف الساء عغ شخيق معامل عسبلقة، معامل تحمية، ىل ترجقػف أف كمفة تحمية المتخ 
مغ الساء أغمى مغ ثسغ البشديغ اآلف ؟ كمفة تحمية المتخ مغ الساء السالح حتى يغجك ماًء عحبًا، يكمف أكثخ مغ 

الية ججًا، كىحا الساء السحمى ال يرمح لمذخب، ألنو ماء مقصخ ما فيو معادف ثسغ لتخ البشديغ، كأسعار البشديغ ع
 أبجًا، ال بج مغ خمصو بسياه اآلبار، مياه اآلبار فييا معادف.
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إذًا إذا قمت بسم ميحرلا نمحرلا هللا ىحا الساء الحؼ 
كاف ممحًا أجاجًا، مغ جعمو عحبًا فخاتًا ؟ بدع هللا 

 الخحسغ الخحيع.

خخ لمتدسية، يشبغي أف تذخب كفق مشيج السعشى اآل
 هللا.

أف تذخب قاعجًا ال كاقفًا إال في حاالت خاصة، في 
أثشاء الصػاؼ، ازدحاـ شجيج، مدتثشى الحاج أف 

يذخب كاقفًا، كأف تذخب عمى دفعات ثبلث، سشأتي عمى آداب الذخب، لكغ كمسة بدع هللا تعشي أف تحكخ نعسة هللا 
 عميظ في ىحا الساء.

 عشى اآلخخ، أف تحكخ مشيج هللا استحباب التدسية، كبعج التدسية الحسج .كالس

يا أميخ السؤمشيغ بكع تذتخؼ ىحا الكأس مغ الساء إذا مشع مشظ ؟ قاؿ: بشرف ممكي، قاؿ: فإذا مشع إخخاجو ؟ 
 قاؿ: بشرف ممكي اآلخخ. 

 عمى السؤمغ أف يذكخ هللا عد وجل عمى نعسة الساء:

عسة إلى السشعع، يعشي أيزًا في ىحا البمج الصيب تفتح الرشبػر ماء عحب فخات صالح لمذخب، السؤمغ يختخؽ الش
معطع ببلد العالع مياه الرشابيخ ليدت صالحة 
لمذخب، البج مغ أف تذتخؼ الساء، ىحه نعسة تشفخد 

 بيا ىحه السجيشة الصيبة.
التدسية كالحسج، كالذخب ثبلثًا، يعشي يبجك أف ىشاؾ 

العرب الحائخ أك العرب السبيع، عربًا اسسو 
ىحا العرب بيغ السعجة كالقمب، ففي حاالت كثيخة، 
أنا قخأت عغ عذخ حاالت في العالع إنداف شخب 
الساء دفعة كاحجة، ككاف الساء باردًا فسات مغ فػره، 
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الحائخ أك السبيع كالساء البارد كاحج أك اثشاف، البخد السفاجئ الحؼ أصاب السعجة نبو ىحا العرب  37ألف حخارتو 
 السختبط بالقمب، في حاالت سكتة قمبية عقب شخب الساء. لحلظ الحجيث: 

 )) مرػا الساء مرًا، وال تعبػه عبًا فإف الكباد مغ العب ((
 "إذا شخبتع فاشخبػا مرا"[]أخخجو أبػ مشرػر الجيمسي في مدشج الفخدكس مغ حجيث انذ بالذصخ األكؿ كألبي داكد في السخاسيل مغ ركاية عصاء بغ أبي رباح 

مز الساء مرًا، اشخبو عمى دفعات ثبلث، بيغ 
الجفعتيغ أبغ القجح عغ فيظ ألنو ثبت أف في 
الدفيخ قج تشتقل بعس األمخاض مغ إنداف إلى 
إنداف، أف تبعج الكأس عغ فسظ بيغ الذخبتيغ، أف 
تدسي، كمعشى التدسية، أف تحكخ نعسة هللا عميظ، 

خ مشيج هللا في الذخب، ثع أف كمع التدسية أف تحك
تحسج هللا عمى ىحا الكأس مغ الساء، ثع أف تسز 
الساء مرًا، كأال تعبو عبًا، ثع أف تذخب قاعجًا، ثع 

 أف تبعج القجح عغ فيظ.

 كقج قاؿ عميو الربلة كالدبلـ:

َشخبتع، واْحسجوا هللا إذا )) ال تذخبػا واحجا، كُذخب البعيخ، ولكغ اشخبػا َمثشى وُثبلث، وَسسُّػا هللا إذا أنتع 
 َرفعتع((

 ]أخخجو التخمحؼ عغ عبج هللا بغ عباس [

أريت إلى ىحا األدب ؟ كأس ماء، بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج  الحؼ سقانا فأركانا، تدسية، كحسج، كقعػد، 
إنداف عمى  كالذخب مثشى مثشى، مثشى كثبلث، كأبغ القجح عغ فيظ، مغ أجل أال تشتقل بعس األمخاض مغ

 آخخ.
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 ػ عجـ الذخب مغ القخب مباشخة: 2

كنيى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أف يذخب مغ الدقاء أك القخب 
مباشخة، أحيانًا يكػف ىشاؾ كعاء ماء، يزعو عمى 
فسو كيذخب، لعمو كضع في ىحا اإلناء شيء مؤٍذ، 
أما إذا صببت الساء في كأس، الكأس تخػ كل 

 شيء فيو.

دشة أف تذخب مباشخة مغ القخبة، أك كليذ مغ ال
مغ الدقاء، كاآلف مغ اإلبخيق، ليذ مغ الدشة أف 

 تذخب مباشخة مغ الدقاء، أك القخب، أك مغ كعاء الساء، صب الساء في كأس، ىحا مغ الدشة أيزًا.

 ػ كخاىية الشفخ في الذخاب:3

ساء نفدو، أبغ القجح عغ فيظ، كسا قاؿ األدب الثالث: كخاىية الشفخ في الذخاب، يذخب كيتشفذ، نفذ شػيل بال
 عميو الربلة كالدبلـ:

 )) فأبِغ القجَح عغ فيظ ((
 ] أخخجو أبػ داكد كالتخمحؼ كمالظ عغ أبي سعيج الخجرؼ [

 كالسعشى أال يتشفذ اإلنداف في اإلناء.

 ػ استحباب الذخب واألكل في حاؿ الجمػس: 4

لجمػس، كل ىحه التػجييات فيسا أذكخ ىشاؾ أبحاث عمسية تؤكج األدب الخابع: استحباب الذخب كاألكل في حاؿ ا
صػابيا، يعشي اإلنداف ىػ جالذ ىشاؾ خرائز لذخب الساء كلتشاكؿ الصعاـ يبجك أف ىحه الخرائز تكػف 

 أفزل لمذارب كاآلكل مسا لػ كاف كاقفًا. 
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 اقتباس األشياء المصيفة عشج اآلخخيغ:

يقػؿ لظ شعاـ مفتػح عمى الػاقف، ىحا خبلؼ الدشة، كمو كاقف ماسظ اآلف في بعس السجتسعات السخسمية، 
 الرحغ كيتسذى، مغ الدشة أف تأكل جالدًا، كأف تذخب جالدًا.

لكغ كتعميق، مخة كشت في دعػة في ببلد بعيجة في 
أمخيكا، األخ داعي أعتقج ثبلثيغ شخرًا عمى 
شعاـ، كالغخفة صغيخة، في شاكلة، الصعاـ عمى 

نا عجبت كيف سشأكل ؟ الحياة بديصة، الصاكلة، أ
كل كاحج أخح صحغ مؤله مسا يذتيي، كعاد إلى 

 مكاف جمػسو الدابق.
نحغ لسا نعقج الحياة، أنا أذكخ مخة ُدعيت إلى 
مجيشة اسسيا إنجيانا في أمخيكا بسخكد إسبلمي، 

ركاد السخكد اإلسبلمي  كججت عمى الصاكلة قخيب مغ سبعيغ نػعًا مغ الصعاـ، شعاـ مغ الصخاز األكؿ، ك مغ
يػجج رجاؿ كزكجاتيع، في صالػف كبيخ لمخجاؿ كصالػف كبيخ لمشداء، كمكاف الصعاـ في الػسط، كل شخز 
حسل صحشو ككضع فيو ما يذتيي كعاد إلى مكانو، كالشداء كحلظ، كبعج نياية ىحه الػليسة الخائعة تبيغ أف كل 

أعاد الػعاء إلى السخكبة، ما أحج دفع قخشًا، سبعػف شخرًا  أخ كخيع جاء بصبخة مغ بيتو، فمسا انتيى الصعاـ
تبخع كل كاحج بشػع مغ الصعاـ، شعاـ رائع، كالشداء أكمغ مع بعزيغ، كالخجاؿ مع بعزيع، ككل األدكات 
ببلستيظ ما في شيء اسسو غديل، كال في دفع، في أياـ أشياء لصيفة ججًا، إنداف عسل شبخة كاحجة كجاء بيا، 

 ا، أعادىا إلى الديارة، كأعادىا إلى البيت.ُأكل خسدي
 أحيانًا في أشياء لصيفة عشج اآلخخيغ أنا أحب أف أقتبديا مشيع، اإلنداف عقمو مفتػح.
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نيى عميو الربلة كالدبلـ أف يذخب الخجل قائسًا، 
قاؿ قتادة: قمشا ألنذ: كاألكل ! قاؿ: ذلظ أشخ، 
خب يعشي إذا كاف مسكغ في حاالت نادرة أف تذ

 كاقفًا األكل يشبغي أف يكػف قاعجًا.
قاؿ بعزيع: إذا كاف الشيي عغ الذخب كاقفًا 

 فالشيي عغ األكل كاقفًا أشج مغ األكؿ.
 في ركاية لسدمع:

 )) ال َيْذَخَبغَّ أحج مشكع قائسا ((
 ] ركاه مدمع عغ أبي ىخيخة [

ئسًا، في شخيق، في ازدحاـ، في مكاف يعشي كاستثشاء الشبي عميو الربلة كالدبلـ في بعس الحاالت شخب قا
 مدتحيل تجمذ فيو أحيانًا، في مثل ىحه الحاالت الذخع مخف.

 ػ الشيي عغ الذخب في آنية الحىب والفزة: 5

األدب الخامذ: الشيي عغ الذخب في آنية الحىب كالفزة، نخيج أف نفخؽ بيغ آنية الحىب كالفزة، كبيغ اإلناء 
بيشيسا بالدعخ، لػ أف اإلناء مغ الحىب سعخه يسكغ ألف ضعف عغ إناء محىب، السحىب ك السفزس، الفخؽ 

يعشي مصمي بصبقة رقية ججًا مغ الحىب، السحىب ما في حخج، أما مغ الحىب الخالز فيو نيي قصعي، الشيي 
 عغ الذخب في آنية الحىب كالفزة.

مخة قاؿ لي شخز: وهللا في صشبػر بثسغ بيت، 
بيت صغيخ شبعًا، في  صشبػر ثسشو يعادؿ ثسغ

 األثخ:

)) إفَّ الحي يذخب في آنية الحىب والفزة إنسَّا 
 ُيَجْخِجخ في بصشو نار جيشع ((

 ]أخخجو أبػ يعمى عغ عبج هللا بغ عباس [
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يعشي ليذ مسشػعًا أف تأكل كأف تذخب، كأف يكػف بيتظ أنيقًا، كأف تكػف أدكاتظ جسيمة، شيء شبيعي، هللا عد 
جساؿ، كأنا أتسشى أف يكػف مدحة جسالية في كل بيت، ليذ ىحا مسشػعًا، أما التخؼ مسشػع، كجل جسيل يحب ال

 الستخفػف كرد ذكخىع في القخآف في ثساني آيات حرخًا، كالستخفػف في اآليات الثسانية كفار.

ْنَيا ﴾  ﴿ َوَكحَُّبػا ِبِمَقاِء اآْلَِخَخِة َوَأْتَخْفَشاُىْع ِفي اْلَحَياِة الجُّ
 ( 33السؤمشػف اآلية: ) سػرة 

في اآليات الثسانية حرخًا الستخفػف كفار، كْل 
كاشخب، كاسكغ بيتًا أنيقًا، كجسل ىحا البيت مغ 

 دكف مخيمة، كمغ دكف إسخاؼ.

لحلظ قالػا: مغ دخل عمى األغشياء ػ شبعًا غيخ 
السؤمشيغ ػ خخج مغ عشجىع كىػ عمى هللا ساخط، 

 ما عشجه شيء أماميع.

 

إف أردت المحػؽ بي فميكفظ مغ الجنيا كداد الخاكب ال تدتخمقي ثػبًا حتى تخقعيو وإياؾ ومجالدة  )) يا عائذة
 األغشياء ((

 ]أخخجو الحاكع عغ عائذة أـ السؤمشيغ [

إذا قمت األغشياء في ىحيغ الحجيثيغ أعشي بيسا األغشياء غيخ السؤمشيغ، أما الغشي السؤمغ وهللا تذتيي الغشى مشو 
مغ أدبو، مغ كخمو، مغ سخائو، مغ خجمتو لمشاس، الساؿ قػة، الساؿ قػة كبيخة، كبإمكانظ بالساؿ أف مغ تػاضعو، 

 ترل إلى أعمى عمييغ، بإنفاقو عمى الفقخاء كالسداكيغ، كشبلب العالع، كنذخ الكتب السفيجة، كتحقيق السرالح.
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 ػ الشيي عغ امتبلء السعجة باألكل والذخب: 6

الشيي عغ امتبلء السعجة باألكل كالذخب، بسا ركػ اإلماـ أحسج كالتخمحؼ كغيخىسا عغ رسػؿ هللا األدب الدادس: 
 ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ:

)) ما مؤل آدمي وعاء شخًا مغ بصشو حدب ابغ 
آدـ ثبلث أكبلت يقسغ صمبو فإف كاف ال محالة 
 فثمث لصعامو وثمث لذخابو وثمث لشفدو ((

 عغ السقجاـ بغ معجؼ كخب[] أحسج ك التخمحؼ 

شخفة لكغ ليا أساس عمسي: لػ شخز َكَزَف 
الصعاـ الحؼ يأكمو، كجبة الرباح ليا كزف، كالطيخ 
كزف، كالسداء كزف، الصعاـ، كالخزخاكات، 
كالفػاكو، كل شيء، أخح األكزاف الثبلثة، بذكل 

يغ سشة ضخب كزف الػجبات الثبلث كسصي، ضخبيا بثبلثيغ )بذيخ(، باثشتي عذخة )بدشة(، لػ فخضشا سيعير ست
شغ، تأكل قميل يصػؿ عسخؾ، تدتيمكيع بدخعة  40شغ،  30بسا يداكؼ ستيغ عامًا، بخخج رقع أنا ما حدبتو 
 يقرخ عسخؾ، ىي شخفة لكغ ليا أساس عمسي.

ى فاإلنداف كمسا كاف معتجاًل في شعامو صحتو تكػف أعمى في األعع األغمب يكػف عسخه أشػؿ، أشػؿ ليذ معش
أف اعتجالو في الصعاـ شّػؿ عسخه، ال العسخ ثابت، لكغ الحؼ عسخه شػيل تججه ييتع بالصعاـ القميل، كالحؼ عسخه 

 قريخ يأكل كثيخًا. 

 تػافق الشفذ مع مشيج هللا تدسػ باإلنداف إلى مدتػى الذخع:

أحيانًا يخقى مدتػاه إلى مدتػػ أييا األخػة، الحقيقة ىشاؾ نقصة دقيقة أف ىحا اإلنداف لو مدتػػ، مدتػػ نفدي 
 الذخع، أحيانًا يتباعج عشو، أضخب بعس األمثمة:
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أحيانًا إنداف قبل أف يتػب إلى هللا يحب أغشية 
معيشة، بعج أف تاب إلى هللا امتشع كميًا عغ سساع 
ىحه األغشية، ركب سيارة عامة، كالدائق كاضع 
ىحه األغشية، يصخب ليا لكشو غيخ مؤاخح، 

  كالحجيث:
 )) مغ استستع إلى قيشة ((

 ] ابغ عداكخ عغ أنذ [

االستساع غيخ الدساع، تخكب في سيارة إلى حمب، أحيانًا يفتحػف السحياع عمى أغاني، الخاكب غيخ مؤاخح، ىشا 
لع يكغ مدتسعًا بل سامعًا، مغ استسع يعشي جاء بسدجمة كضع الذخيط كجمذ يدسع، أما سسع: يسذي بالصخيق، 

تجارؼ، يرجر مشو غشاء فيحا الحؼ تاب إلى هللا تػبة نرػحة، كتاب عغ سساع ىحه األغشية خػفًا مغ في محل 
هللا عد كجل لػ ركب مخكبة عامة كىحا الغشاء ضيخ قج يصخب، لكغ ليذ مؤاخحًا، صجقػا كال أبالغ بعج حيغ، بعج 

غ جمجه تقدزًا، ما الحؼ حرل ؟ دقق ىشا، أف تخقى نفدو إلى هللا عد كجل، لػ سسع ىحه األغشية مخة ثانية لخخج م
ارتقت نفدو مغ مدتػػ االمتشاع عغ السعرية خػفًا مغ هللا إلى مدتػػ الدسػ الحؼ يخقى بو إلى مدتػػ الذخع.

 لحلظ كرد في بعس اآلثار:

)) نعع العبج صييب لػ لع يخف هللا لع يعرو ((
حيشسا تتػافق الشفذ مع مشيج هللا، قج يقػؿ أحجكع: 
أضعف الجياد، شبعًا الجياد ليذ دائسًا، بالسخحمة 
األكلى بعج حيغ تدسػ الشفذ، يجع السعاصي 
تقدزًا، كاشسئدازًا، كاحتقارًا، ال خػفًا فقط، ىحه نقصة 
دقيقة ججًا، حتى اآلداب، مسكغ أف تقـػ باآلداب 

ح األدب جدءًا مشظ، مغ تقميجًا لكغ بعج حيغ يرب
دكف كعي تكػف أديبًا، في الصعاـ، في الذخاب، في 
االستئحاف، في المقاء، في الحجيث، في الديارة، في 
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العيادة، أنا أتسشى أف تذعخ أنظ تخقى، دائسًا السؤمغ يتابع التخقي، أما غيخ السؤمغ يجافع التجني، ىػ في صعػد، 
، لكشيا محببة إلى نفدظ، ىشاؾ حاالت اإلنداف بعج أف يتابع جيجًا إيسانيًا في مخحمة تجع السعاصي خػفًا مغ هللا

عاليًا إذا ناـ يخػ في السشاـ أنو في مكة السكخمة، أك أماـ قبخ الشبي مثبًل، أك يعسل عسبًل صالحًا، أك يمتقي بعالع 
 جميل، يربح عقمو الباشغ كعقمو الطاىخ.

خػ في السشاـ أنو يختكب معرية كبيخة ججًا شبعًا ال يحاسب، لكغ ىحا عقمو ال سسح هللا كال قجر أحيانًا اإلنداف ي
 الباشغ لع يدُع إلى مدتػػ الذخع، عقمو الباشغ.

فيحه اآلداب آداب نطخية لكغ يسكغ بعج حيغ، بعج متابعة جيج إيساني، كبعج اتراؿ با عسيق أف نشتقل مغ 
 معمػمات نحفطيا إلى سمػؾ ثابت نسارسو. 

يشقل اإلنداف إلى معخفة هللا عد وجل: التفكخ

أخػانا الكخاـ، ىشاؾ شيء دقيق، لسا اإلنداف يعػد نفدو يفكخ فيسا حػلو، الحجيث عغ الساء كالصعاـ كالذخاب، 
يعشي مسكغ يأكل اإلنداف كسا تأكل البيائع، السؤمغ يفكخ في رغيف الخبد، مغ صسع القسح ؟ كأس الساء، كأس 

 عسل، معسل حميب صامت، هللا قاؿ:الحميب، ىحه البقخة م
﴿ َوَذلَّْمَشاَىا َلُيْع ﴾

 ( 72) سػرة يذ اآلية: 

الغجة الثجية بالبقخة كالقبة فػقيا، كالغجة الثجية يجخؼ 
فػقيا الجـ، كتأخح مغ الجـ ما تحتاجو، كحتى ىحه 
الداعة ال يعمع أحج مغ عمساء الصبيعيات 
كالفيديػلػجيا كيف تتع صشاعة الحميب في الغجة 
الثجيية في البقخة، أما الذيء الثابت أف أربعسئة 

مغ الحميب، يعشي  حجع مغ الجـ يشتج عشيا حجساً 
كل لتخ حميب ساىع في صشعو أربعسئة لتخ مغ 
الجـ، الغجة الثجية كالقبة، تقصخ مغ داخميا قصخات 
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الحميب، ضخع البقخة فيو ججاريغ متعامجيغ، ألف أربعيغ كيمػ غخاـ يتسدؽ الزخع، في ججار بالشرف، كججار 
 بالزبط، كالبقخة محلمة هللا قاؿ: متعامج معو، كىشاؾ أربع حمسات، ككل حمسة تعصي ربع الكسية 

 ﴿ َوَذلَّْمَشاَىا َلُيْع ﴾
يعشي عقخب صغيخ يقفد اإلنداف مغ جمجه إف رآه، أما بقخة كبيخة يقتخب مشيا كديعة، يعشي ترػر مذتقات 

 الحميب صباحًا، في صحغ لبغ، في جبشة، في سسغ، في زبجة، مذتقات الحميب شيء ميع ججًا.

ـَ   َخَمَقَيا َلُكْع ﴾﴿ َواأْلَْنَعا
 ( 5) سػرة الشحل اآلية: 

لكع خريرًا، أنت أحيانًا تجعػ إندانًا إلى شعاـ 
اسسو اآلف ضيف الذخؼ، يصخؽ الباب يأتي 
ضيف تجعػه إلى الصعاـ، لكغ ىحا الصعاـ ليذ 
ليحا الصارغ، ىحا الصعاـ لزيف الذخؼ، ىحا 

 معشى كمسة 

ـَ َخَمَقَيا َلُكْع ﴾  ﴿ َواأْلَْنَعا
نت حيشسا تخػ أف البقخة مدخخة لظ أييا اإلنداف، أ

كالججاجة مدخخة لظ، كالتفاح مدخخ لظ، تأكج يقيشًا 
أف أثساف الصعاـ كالذخاب إنسا ىي قيسة خجمتيا فقط، إنظ ال تجفع ثسشيا أبجًا، التفاحة، حجع مشاسب، لػ كانت 

اـ يتشاسب مع أسشانظ، ال كالرخخ، شعع كبيخة ؟! كجبة شعاـ صغيخة، لػف مشاسب، لػف أصفخ مع خج أحسخ، قػ 
سكخؼ، في فػائج، في حجيج، في مػاد، في فيتاميشات، في سكخيات، قػاـ، كغحاء، كشكل، كشعع، كرائحة، كقذخة، 

 فكخ.
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عمى السؤمغ أف يجتسع في قمبو تعطيع  و محبة لو و خػؼ مشو:

أثشاء الصعاـ فكخ، أثشاء الذخب فكخ، رأيت 
 .خزخاكات فكخ 

ىحا التفكخ يشقمظ إلى معخفة هللا. 
 )) أِحبُّػا هللا لسا َيْغحوكع مغ نعسو ((

 ]أخخجو التخمحؼ عغ عبج هللا بغ عباس [

في بعس اآلثار قاؿ:

)) يا رب أي عبادؾ أحب أليظ حتى أحبو بحبظ ؟ 
قاؿ: أحب عبادي إلي تقي القمب، نقي اليجيغ، ال 
يسذي إلى أحج بدػء أحبشي، وأحب مغ أحبشي، وحببشي إلى خمقي قاؿ: يا رب إنظ تعمع أني أحبظ، وأحب مغ 

ئي كي يعطسػني، وذكخىع يحبظ، فكيف أحببظ إلى خمقظ ؟ قاؿ: ذكخىع بآالئي، ونعسائي، وببلئي، ذكخىع بآال 
بشعسائي كي يحبػني وذكخىع بببلئي كي يخافػني (( 

 ]مغ الجر السشثػر عغ ابغ عباس [

فبلبج مغ أف يجتسع في قمب السؤمغ تعطيع  عغ شخيق التفكخ في آيات هللا، كمحبة  عغ شخيق التفكخ في 
و هللا لبعس األشخاص.نعع هللا، كخػؼ مغ هللا عغ شخيق التفكخ في الببلء الحؼ يدػق

والحسج  رب العالسيغ 
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( : اآلداب العامة والخاصة عشج السؤمغ7-7الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
كالػىع إلى أنػار السعخفة كالعمع، كمغ كحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

تخبية األوالد في اإلسبلـ ؛ األدب:

الجرس يأخح شابعًا عامًا متعمقًا بحقيقة األدب. مع درس ججيج مغ دركس تخبية األكالد في اإلسبلـ، كىحا
ذكخت لكع مغ قبل أف اإلسبلـ عقائج، كعبادات، كمعامبلت، كآداب، أما الذيء البارز، كالػاضح، كالرارخ في 

 السؤمغ أدبو، كىحا ما يذيخ إليو رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذ قاؿ: 
)) أدبشي ربي فأحدغ تأديبي ((

فى أدب اإلمبلء عغ ابغ مدعػد[  ]ابغ الدسعانى

لؤلدب شخيقاف ؛ شخيق تعميسي وشخيق إشخاقي:

إذًا ىحا األدب ما تحميمو ؟ كما شبيعتو ؟ الحقيقة 
األدب لو شخيقاف، شخيق تعميسي كشخيق إشخاقي 
فأنت حيشسا تصمب العمع يقاؿ لظ: إذا دخمت فدمع، 
إذا أكمت فدعِّ، إذا عصذ أخػؾ فذستو، ىحه 

ت نتمقاىا بالتعميع، آداب الصعاـ، آداب معمػما
الديارة، آداب عيادة السخيس، آداب الدفخ، آداب 

 الدكاج، آداب... إلخ.

في كل نذاشات السؤمغ معشا ممحقات متعمقة باآلداب، تدكر مخيزًا، العيادة فػاؽ ناقة، آداب أف تدكر أخاؾ، 
ل امخأة فتحت الباب فجأة، ىشاؾ تفاصيل كثيخة ججًا يشبغي أال تقف أماـ الباب ىكحا، أف تعصي ضيخؾ لمباب لع

 عغ مػضػعات كثيخة ججًا متعمقة باآلداب.
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فيحا الجانب مغ اآلداب جانب تعميسي، لحلظ األب الكامل كمسا رأػ ابشو تجاكز حّجه، جمذ جمدة غيخ مؤدبة، يا 
ؿ: بشي اجمذ ىكحا، أكل الصعاـ بذكل غيخ مؤدب، شاشت يجه في صفيحة الصعاـ فقا

)) كل بيسيشظ وكل مسا يميظ ((
]أخخجو الصبخاني عغ حسدة بغ عسخك األسمسي [ 

أحاديث رسػؿ هللا تػجيو لصيف إلنداف أخصأ أمامو ألف األدب ربع الجيغ:

أ لػ أنظ تتبعت أحاديث الشبي ملسو هيلع هللا ىلص الستعمقة باآلداب لػججت كل أحاديث رسػؿ هللا ىي تػجيو لصيف إلنداف أخص
.أمامو، شبعًا ألنو مذخع 

لػ سكت عغ شيء أصبح ىحا الذيء صحيحًا، 
الشبي كحجه كبلمو سشة، كفعمو سشة، كإقخاره سشة، 
شاب مذى أماـ أبيو، أنت قج تشرحو، كقج ال 

تشرحو، لكغ الشبي قاؿ: 
)) فبل تسر أمامو، وال تجمذ قبمو، وال تجعو 

باسسو، وال تدتدب لو ((
 عائذة أـ السؤمشيغ [ ]أخخجو الصبخاني عغ

وهللا أييا األخػة، لػ تتبعتع شسائل الشبي أؼ اآلداب 
التي تحمى بيا، أك لػ تتبعتع التػجييات الشبػية لرحابتو الكخاـ مغ كل السجاالت مغ زاكية األدب لػججت أف 

بالرغيخ، بالقػؼ،  السؤمغ ىػ اإلنداف األكؿ في األرض الكامل، في زكاجو، في عبلقتو بأمو، بأكالده، بالكبيخ،
 بالزعيف، في صحتو، في مخضو، في حمو، في تخحالو، في أفخاحو في أحدانو.

ىحه اآلداب ربع الجيغ، كاآلداب الذيء الطاىخ لمسؤمغ، صبلتو بيشو كبيغ ربو، صجقتو بيشو كبيغ ربو، قيامو 
خة في السؤمغ أنو مؤدب، مؤدب بالميل بيشو كبيغ ربو، أما الحؼ بيشو كبيغ الشاس ىػ األدب يعشي الرفة الرار 

بجمدتو، مؤدب في بيتو، مؤدب في ثيابو، مؤدب في كبلمو، مؤدب عشج غزبو، مؤدب عشج رضاه، مؤدب في 
 أفخاحو، مؤدب في أتخاحو، اآلداب ربع ىحا الجيغ.
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 تػجييات الشبي عميو الربلة والدبلـ التي تتعمق باآلداب ال تعج و ال تحرى:

اف، شخيق تعميسي، أنت كأب، كسعمع، كسػجو، كسخشج، كقائج، كخصيب، كسجيخ دائخة، يجب لحلظ اآلداب ليا شخيق
 أف تػجو مغ حػلظ إلى السػقف األديب.

شخز جالذ عشج صجيقو، ىشاؾ دفتخ يفتحو، ىحا 
مغ سػء األدب، لساذا تفتح ىحا الجفتخ ؟ ىحا مغ 
خرػصيات صجيقظ، ىل سسح لظ أف تفتحو ؟ 

 الجرج ؟. يفتح الجرج، كيف تفتح
فمحلظ كمسا ارتقيت تكػف أديبًا أكثخ، دخمت إلى بيت 
ال تجمذ مقابل باب الغخفة كىػ مفتػح، فإذا مخت 
امخأة ال تجرؼ أف عشج زكجيا ضيفًا تخاىا كسا ىي، 
كقج تكػف في بيتيا متبحلة في ثيابيا، اجمذ باتجاه 

 الحائط، أنا أضخب لكع بعس األمثمة.
تػجييات الشبي عميو الربلة كالدبلـ التي تتعمق باآلداب لػججتيا بعذخات األلػؼ، بحيث  وهللا ال أبالغ لػ تتبعت

، ال يتكمع بكمسة فاحذة، كال بحيئة، ليذ بالفاحر كال  أف ىحا السؤمغ ممظ، ثيابو محذػمة، كبلمو محذـػ
 الستفحر، ال يػجج عشجه شخفة جشدية، ال يحكخ العػرة باسسيا أبجًا، بعس اآلداب.

تختجؼ ثيابًا شفافة، قاؿ ليا: يا بشيتي إف ىحه الثياب ترف حجع أؼ كمسة مغ أعزاء السخأة تثيخ الذيػة، إف  فتاة
 ىحه الثياب ترف حجع عطامظ، كمسة عطاـ ال تثيخ الذيػة أبجًا، انطخ إلى األدب. 

 القخآف الكخيع يعمسشا األدب:

 القخآف عمسشا األدب، قاؿ: 
 ﴿ اَلَمْدُتُع الشَِّداَء ﴾

 ( 43) سػرة الشداء اآلية: 
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قج يفيع الصفل المذ الشداء كضع يجه فػؽ يج 
 زكجتو، ليا معشى آخخ بالقخآف الكخيع.

اَىا َحَسَمْت َحْسبًل َخِفيفًا ﴾  ﴿ َفَمسَّا َتَغذَّ
 ( 189) سػرة األعخاؼ اآلية: 

حتى الرحابيات كغ عمى مدتػػ مغ األدب 
لو: إف زكجي محىل، يا أميخ السؤمشيغ، نعع قالت 

صػاـ قػاـ، ما انتبو، قاؿ ليا: بارؾ هللا لظ 
بدكجظ، قاؿ لو سيجنا عمي: إنيا تذكػ زكجيا، 

صائع في الشيار، قائع في الميل.

انطخ إلى األدب، مخة امخأة متبحلة في ىيئتيا، رأتيا الديجة عائذة، قالت ليا: ما قرتظ ؟ قالت: إف زكجي صػاـ 
كقاؿ لو: أليذ لظ بي أسػة ؟ أعصاه تػجييًا معيشًا، فجاءت في اليـػ التالي إلى الديجة قػاـ، فالشبي دعا زكجيا، 

عائذة نزخة عصخة، قالت ليا: ما الحؼ حجث ؟ تبجؿ األمخ، اسسع الجػاب، قالت: أصابشا ما أصاب الشاس.
 وهللا أحيانًا أتتبع أقػاؿ الرحابة أجج أدبًا محىبًل. 

نداف أف يتحمى بو:األدب شيء جسيل ججًا عمى اإل 

سيجنا يػسف قاؿ: 
﴿ َوَقْج َأْحَدَغ ِبي ﴾

 ( 100) سػرة يػسف اآلية: 

أماـ إخػتو، الحيغ كضعػه في غيابت الجب 
ليسػت.

ْجِغ ﴾  ﴿ َوَقْج َأْحَدَغ ِبي ِإْذ َأْخَخَجِشي ِمَغ الدِّ
 ( 100) سػرة يػسف اآلية: 

ما ذكخ الجب، أييسا أخصخ الدجغ أـ الجب ؟ 
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الجب، الجب مطشة مػت، أما الدجغ فقجت حخيتظ فقط، لكغ تأكل كتذخب كأنت آمغ.

أنا الحؼ أراه أف الحؼ يبجك مغ السؤمغ ىػ أدبو، أدبو مع هللا، أدبو في بيػت هللا، أدبو مع كتاب هللا، أدبو في 
ؤمشًا يختجؼ ثيابو أماـ أكالده يزصخ بيتو، في ثيابو، ال أعتقج أف مؤمشًا يخمع ثيابو أماـ أكالده أبجًا، ال أعتقج أف م

 أف يخمع الثياب األكلى ليختجؼ ثيابًا ثانية إال كقج أغمق الباب.

مخة حجثشي أخ قاؿ لي: جاءت أختي لعشجنا، كدخل ابشيا إلى غخفة الشـػ قاؿ لي أنا سأخمع القدع العمػؼ مغ 
فخخج مغ الغخفة فػرًا، ألنو رأػ خالو يخمع ثيابي، ىحا الصفل مغ شجة أدبو، مغ كثخة ما تمقى تػجييات رائعة، 
 ثيابو العمػية مبجئيًا، ك تحتيا قسيز كامل، لكغ األدب جسيل ججًا. 

أعطع األعساؿ تأديب األوالد:

أنا أخاشب اآلباء، األميات، أحيانًا الصفل يأكل بذكل عذػائي، يأكل بذكل يجعػ إلى االشسئداز.
دب أكالده. فيا أييا األخػة، بصػلة األب أف يؤ 

َب الخجُل َوَلَجه، خيٌخ مغ أف يترجؽ  )) ألْف ُيَؤدِّ
براع ((

 ]أخخجو التخمحؼ عغ جابخ بغ سسخة [

مغ أعطع األعساؿ تأديب األكالد، ىحه الكمسة يشبغي 
أال تقػليا، ىحا السػقف يشبغي أال تقفو، ىحه الجمدة 
يشبغي أال تجمديا، ىحه الشطخة يشبغي أال تدتخجميا، 

الباب بعشف ىحا سػء أدب مغ اإلنداف.دفع 
ىحا األدب الكدبي، األدب التعميسي، األدب عمى أثخ تػجيو، مغ معمع، مغ أب، مغ أـ، مغ مجيخ دائخة، مغ 

 خصيب مدجج، مغ داعية، مغ مخشج... إلخ.
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 األدب الكدبي أساسو التعمع واألدب اإلشخاقي أساسو االتراؿ با تعالى:

نػع آخخ، أنت حيشسا تترل با اترااًل حقيقيًا، حيشسا تقبل عمى هللا إقبااًل حقيقيًا، البّج مغ لكغ ىشاؾ أدب مغ 
أف تذتق مغ هللا مكاـر األخبلؽ، األدب األصيل الحقيقي الحؼ ال يتأثخ ال بخخاء، كال بذجة، كال بعجاكة، كال 

ة، كدخمو جيج ما عشجه مذكمة، تججه لصيفًا، ببغزاء، كال بفقخ، كال بغشى، يعشي أغمب الطغ إذا اإلنداف ببحبػح
ناعسًا، أما حيشسا تيجد مرالحو، يغجك كحذًا، وهللا عد كجل أرانا مغ ىػ الغخب، الغخب بمج القيع سابقًا، الحخية، 

 الجيسقخاشية، حقػؽ اإلنداف، فمسا ُمدت مرالح الغخب انقمب إلى كحر كاسخ.
مع قج فيحا األدب الكدبي أساسو التعمع، كالستع

يصبق، كقج ال يصبق، األدب اإلشخاقي أساسو 
االتراؿ با، ىحا ىػ األدب الحقيقي، ىحا ال 
يتأثخ، كال يتبجؿ، كال يديج كال يشقز، ال يتأثخ ال 
بالغشى، كال بالفقخ، كال بالقػة، كال بالزعف، كال 
بالدكاج، كال بعج الدكج، كال قبل الدكاج، كال في 

 داب أصيمة. الرغخ، كال في الكبخ، آ
 ﴿ َوِإنََّظ َلَعمى ُخُمق  َعِطيع  ﴾

 ) سػرة القمع (

متسكغ مغ ىحه األخبلؽ، يعشي السؤمغ يذبو سفيشة عسبلقة، ال تؤثخ فييا األمػاج، كغيخ السؤمغ يعشي استفداز 
 بديط يدب الجيغ أحيانًا، غيخ السؤمغ.

أخػانا الكخاـ، الصخيق الحكقي أساسو االتراؿ با، كالجليل: إف مكاـر األخبلؽ مخدكنة عشج هللا تعالى، فإذا أحّب 
 هللا قػمًا مشحيع مكاـر األخبلؽ، ىحه األخبلؽ األصيمة ىي التي تشفع السؤمغ في الجنيا كاآلخخة. 

 أخبلؽ األذكياء أخبلؽ ساقصة عشج هللا عد وجل:

بلؽ رقع ثبلثة، ىحه أخبلؽ ال عبلقة لشا بيا إشبلقًا في ىحا الجرس أخبلؽ األذكياء، ذكي ججًا فإذا لكغ ىشاؾ أخ
تػاضع يشتدع إعجاب اآلخخيغ، كحقق مرالحو معيع، إذا كفى بػعجه يدتصيع أف يبيع أكثخ، إذا أتقغ عسمو يخبح 
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بلؽ األذكياء، ىحه ليدت محل بحثشا أكثخ، األخبلؽ الشاتجة عغ ذكاء اإلنداف، كالتي ترب في مرالحو ىي أخ
 إشبلقًا.

أنتع تدسعػف أحيانًا أنو فعل ىحا الشائب كحا ليشجح 
في االنتخابات، الكساؿ كحجه مغ أجل االنتخابات، 
شّغ ىحا العجكاف مغ أجل االنتخابات، فاإلنداف 
حيشسا ال يعخؼ هللا يعبج ذاتو، أؼ شيء يخفعو، 

يًا في السجمذ، يسشحو مشربًا رفيعًا، يسشحو كخس
فيبحؿ الغالي كالخخيز، كيقيع كالئع، كعدائع، 
كيتػاضع مغ أجل أف يرل إلى الكخسي في ىحه 
الشقابة، أك في ىحه الغخفة، أك في ىحا السجمذ، 

 حتى في مرالح كثيخة تحقق عغ شخيقيا.
إعجاب اآلخخيغ، كأف  فسػضػع أف تكػف صادقًا، أك أميشًا، محققًا لبعس الكساالت البذخية مغ أجل أف تشتدع

تحقق مرالحظ معيع، ىحا األدب ليذ متعمقًا بجرسشا أبجًا، ىحا أدب األذكياء، أدب تجارؼ، كالغخب بخع بو بخاعة 
محىمة، تجج حقػؽ الحيػاف، يبيجكا شعػب بأكسميا، يخاعي حق حيػاف، حق كمب أحيانًا، شعب بأكسمو يباد، 

 كيخعػف حق كمب.
سرالح، أخبلؽ االنتخابات، ىحه أخبلؽ ساقصة عشج هللا ال تقجـ كال تؤخخ، سمػؾ ذكي، أخبلؽ األذكياء أخبلؽ ال
 ىجفو تحقيق مرمحة. 

األخبلؽ اإلشخاقية األصيمة التي يشبغي أف نتخمق بيا ىي أخبلؽ الربلة:

عد كجل  اآلف اآلداب التي أساسيا الحكؽ تأتي مغ أيغ ؟ مغ الربلة، نحغ أحيانًا ال نقجر قيسة الربلة، هللا
 قاؿ: 

بَلَة ِلِحْكِخي ﴾ ﴿ َوَأِقِع الرَّ
 ) سػرة شو (
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ىل تدتصيع أف تقبل أف إليًا عطيسًا أمخؾ أف 
تؤدؼ كل يـػ خسذ مخات الرمػات، مغ أجل أف 
تقف كأنت ساه أك اله، تقخأ قخاءة شكمية، كتخكع 
كتدجج، كخيالظ يدػح، كيبحث عغ مذكبلتو، ثع 
تدمع، ىحا العسل ىل تقبمو عبادة  عد كجل ؟ هللا 

 عد كجل قاؿ: 

بَلَة ِلحِ  ْكِخي ﴾﴿ َوَأِقِع الرَّ
ىل تحكخه في الربلة ؟ قاؿ:

﴿ َواْسُجْج َواْقَتِخْب ﴾
 ) سػرة العمق (

 ىل تحذ بالقخب مغ هللا في الربلة ؟ قاؿ كسا كرد في بعس اآلثار:

)) ليذ لمسخء مغ صبلتو إال ما عقل مشيا ((
 ]كرد في األثخ[

كاآلية التي ندخت:

بَلَة َوَأْنُتْع  ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَمُسػا َما َتُقػُلػَف ﴾﴿ اَل َتْقَخُبػا الرَّ
 ( 43) سػرة الشداء اآلية: 

فاإلنداف إذا صمى ال يعمع ما قخأ كأنو سكخاف، ىحه العبادة األكلى التي ال تدقط بحاؿ، ىحه العبادة مغ أجل أف 
تذتق مغ هللا الكساؿ.

ذكخ هللا لظ وأنت في الربلة أكبخ مغ ذكخؾ لو:

 عد كجل: فمحلظ لسا قاؿ هللا
بَلَة َتْشَيى َعِغ اْلَفْحَذاِء َواْلُسْشَكِخ َوَلِحْكُخ َّللاَِّ َأْكَبُخ ﴾ ﴿ ِإفَّ الرَّ

 ( 45) سػرة العشكبػت اآلية: 
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قاؿ بعس العمساء: ذكخ هللا لظ كأنت في الربلة أكبخ مغ ذكخؾ لو، إنو إف ذكخؾ مشحظ الكساؿ، مشحظ الحمع، 
 العفاؼ.مشحظ الحكسة، مشحظ الخضا، مشحظ 

يعشي برخاحة الفخؽ بيغ إنداف أمّي، كإنداف معو دكتػراه، قمع بالجيبة يػضع ىحا ىػ الفخؽ فقط ؟ شيء 
مزحظ، ىحا درس خسذ ك ثبلثيغ سشة، معو ابتجائي، كإعجادؼ، كثانػؼ، كلدانذ، كدبمـػ عامة، كدبمـػ خاصة، 

قيق، كتأليف، كمتابعة، كمخاجعة، كحفع، كأداء سشة، كدراسة ليبًل نيارًا، كتح 35كماجدتيخ، كدكتػراه، دراسة 
امتحانات، حتى كضع إلى جانب اسسو: د. ىحه الجاؿ يقابميا قمع حبخ بالجيبة ؟ أحيانًا إذا شخز ليذ متعمسًا 

 يحب أف يزع كع قمع بجيبتو، أحيانًا يزع ستة أقبلـ، كيزع بسكتبو الكتاب بالعكذ. 

مكاـر األخبلؽ مخدونة عشج هللا تعالى:

األخبلؽ شيء آخخ، قاؿ ذكخ هللا لظ كأنت ترمي أكبخ مغ ذكخؾ لو، إنو إف ذكخؾ مشحظ الحكسة. 
﴿ َوَمْغ ُيْؤَت اْلِحْكَسَة َفَقْج ُأوِتَي َخْيخًا َكِثيخًا ﴾

 ( 269) سػرة البقخة اآلية: 

إنو إف ذكخؾ مشحظ الحمع، كاد الحميع أف يكػف 
ف ذكخؾ نبيًا، إنو إف ذكخؾ مشحظ الخضا، إنو إ

، الذجاعة، محاسغ األخبلؽ، مكاـر  مشحظ الكـخ
األخبلؽ مخدكنة عشج هللا تعالى، فإذا أحّب هللا 
عبجًا مشحو خمقًا حدشًا، برخاحة إذا ما كانت 
أخبلقظ صارخة ما عبلمة إيسانظ ؟ ىحه األخبلؽ، 

 السؤمغ:

﴿ َأَفَسْغ َكاَف ُمْؤِمشًا َكَسْغ َكاَف َفاِسقًا اَل َيْدَتُػوَف ﴾
 ) سػرة الدججة (

﴿ َأَفَشْجَعُل اْلُسْدِمِسيَغ َكاْلُسْجِخِميَغ * َما َلُكْع َكْيَف َتْحُكُسػَف ﴾
 ) سػرة القمع (

إذًا أييا األخػة، األخبلؽ اإلشخاقية األصيمة التي يشبغي أف تتخمق بيا ىي أخبلؽ الربلة، السترل با اشتق 
، الحمع. مغ هللا الكـخ
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ُيتقخب إليو إال بكساؿ مذتق مشو مغ خبلؿ الربلة:هللا عد وجل ال 

اآلف فكخة ميسة ججًا، هللا عد كجل قاؿ: 
﴿ َوّلِلَِّ اأْلَْسَساُء اْلُحْدَشى َفاْدُعػُه ِبَيا ﴾

 ( 180) سػرة األعخاؼ اآلية: 

فأنت حيشسا هللا عد كجل أسساؤه حدشى، يعشي كخيع، يعشي حميع، يعشي عفػ، يعشي رؤكؼ، عميع، غشي، قػؼ، 
تذتق كسااًل مشو كتعامل عباده بيحا الكساؿ تتقخب إليو.

إذًا هللا عد كجل ال يتقخب إليو إال بكساؿ مذتق مشو مغ خبلؿ الربلة، ىحا الكساؿ تعامل بو مغ حػلظ مغ 
 الشاس، يقبمظ هللا عد كجل، الكخيع يحب الكخيع، كالحميع يحب الحميع، كالػفي يحب الػفي.

التي يدعى إلييا األب، كاألـ، كالسعمع، كالسػجو، كالسجرس كالخصيب، كالجاعية، كالسجيخ، ىحه أخبلؽ فيحه اآلداب 
 االتراؿ با، أخبلؽ القخب، أخبلؽ الحب.

االتراؿ با يػصل اإلنداف إلى نػع مغ الحوؽ يحسمو عمى تصبيق مشيج لع يصمع عميو:

ب، تقخأ شسائل الشبي، تقخأ أؼ كتاب في اآلداب، بحػث، كأدلة، كآيات، أخػانا الكخاـ، األخبلؽ التعميسية، تقخأ اآلدا
كأحاديث، كقرز، كمػاقف، شيء رائع ججًا ىحه تعمع تتعمع، إما أف تصبق ما تعمست، أك أف تشدى، إما أف 
تصبق ما تعمست أك في حيغ الغزب تشدى كل الحؼ فعمتو، فإذا أردنا أف نؤكج عمى خمق معيغ فيػ الخمق 

 مق باإلشخاؽ مغ خبلؿ االتراؿ با عد كجل.الستع
مسكغ أعصيكع فكخة دقيقة ججًا ؟ لػ فخضشا أف 
إندانًا ىشاؾ حكع شخعي ما تعمسو لكشو مػصػؿ 
با صمة قػية ججًا، صجقػا كال أبالغ يصبق ىحا 
الحكع الذخعي دكف أف يعخفو ذكقًا، ىشاؾ نيي 
عًا، لػ شجيج ججًا أف يخمػ رجل بامخأة ال تحل لو شب

أف إندانًا ىحا التػجيو ما قخأه إشبلقًا، لكغ لو صمة 
با قػية ججًا، دخل إلى بيت أحج أقخبائو، بيت ابغ 
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عسو قالت لو الدكجة: تفزل، تػىع أنو في البيت، ثع عمع أنو خارج البيت، يشدحب فػرًا، ذكقو العاـ ال يدسح لو 
 أف يكػف مع امخأة ال تحل لو في البيت.

أكج أف اإلنداف حيشسا يترل با عد كجل قج يرل إلى مدتػػ مغ الحكؽ يحسمو عمى تصبيق مشيج لع فأنا مت
 يصمع عميو، يقػؿ عسخ رضي هللا عشو: نعع العبج صييب لػ لع يخف هللا لع يعرو.

ىشاؾ أشياء كثيخة أمبلىا عميظ الحكؽ ثع كججت أف 
الحكع الذخعي كسا فعمت، ىحا شيء مؤكج، أشياء 

ة أمبلىا عميظ الحكؽ، بعج حيغ قخأت حكسًا كثيخ 
 شخعيًا.

أذكخ مخة أنو كشت في سفخ، أردت أف أصمي فإذا 
خمفي عذخيغ شخرًا، في بمجة متصخفة في 
الذساؿ، أنا غمب عمى ضشي أنيع ال يعخفػف ما 
معشى أف السدافخ يرمي الطيخ ركعتيغ، فإذا سمع 
ػا، فأتسست الربلة حتى ما يكػف في خصأ، أثشاء مصالعتي يقػؿ أتسػا صبلتكع فإني مدافخ، خذيت أف يزصخب

لبعس األحكاـ الفقيية كججت أنو إذا غمب عمى ضشظ أف الحؼ خمفظ قج يزصخب يشبغي أف تتع الربلة. 
أشياء كثيخة تأتيظ ذكقًا، تجج ىشاؾ حكع شخعي، يعشي مثبًل في بعس األحكاـ الفقيية اإلنداف ال يشبغي أف يخمػ 

ة إذا كاف زكجيا غيخ مػجػد، ىحه بابغ عابجيغ مػجػدة، أنا أعخؼ أناسًا إذا دخل لبيت ابشو، كابشو بكشتو الذاب
غيخ مػجػد يقػؿ ليا: آتي مخة ثانية لعل ذلظ ألنيا شابة، كىػ لو كضع معيغ، حتى ال يكػف في أؼ إشكاؿ، فبل 

غ األكلى أف يكػف ابشو في البيت، ىحا يدسح لشفدو أف يخمػ يعشي ىحه يحل لو أف يخمػ بيا، ىي زكجة ابشو، لك
 عبخ االجتيادات. 

اآلية في سياقيا ليا معشى فإذا ندعت مغ سياقيا ليا معشى آخخ:

الشقصة التي ذكختيا اآلف، يعشي أنت أحيانًا مسكغ أف تدتشبط حكسًا شخعيًا ذكقًا ثع تفاجأ أف ىحا الحؼ فعمتو كرد 
 قخآنية تؤكج ىحا السعشى: في بعس الذسائل الشبػية، لحلظ ىشاؾ آية

﴿ َيْفَخُحػَف ِبَسا ُأْنِدَؿ ِإَلْيَظ ﴾
 ) سػرة الخعج (
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الرحابي الكخيع بعج اترالو الذجيج با، يختقى 
مدتػاه، فإذا جاء حكع فقيي في القخآف كفق ما 

 ارتقى إليو يفخح، 

 ﴿ َيْفَخُحػَف ِبَسا ُأْنِدَؿ ِإَلْيَظ ﴾
تشدعيا مغ سياقيا ليا شبعًا القخآف اآلية حيشسا 

معشى مدتقل، كقج يكػف ليا في الدياؽ معشى 
 آخخ، مثبًل:

َ َيْجَعْل َلُو َمْخَخجًا ﴾  ﴿ َوَمْغ َيتَِّق َّللاَّ
 ) سػرة الصبلؽ (

ىحه اآلية سياقيا في مػضػع الصبلؽ، يعشي مغ يتِق هللا في تصميق زكجتو فيصمقيا شمقة أكلى، ثع ثانية، ثع ثالثة، 
يجعل هللا لو مخخجًا إلى إرجاعيا، أما الحؼ يصمق شبلقًا بجعيًا ىحا خالف مشيج رسػؿ هللا في الصبلؽ، فعشجئٍح 

 في بعس السحاىب ال سبيل إلى إرجاعيا 

َ َيْجَعْل َلُو َمْخَخجًا ﴾ ﴿ َوَمْغ يَ   تَِّق َّللاَّ
اندع ىحه اآلية مغ سياقيا يكتب عمييا مجمجات، مغ يتِق هللا في تخبية أكالده يجعل هللا لو مخخجًا مغ عقػقيع، مغ 

 يتق هللا في كدب مالو يجعل هللا لو مخخجًا مغ إتبلؼ الساؿ، كىكحا.

 ت مغ سياقيا ليا معشى آخخ فأحيانًا اآلية في سياقيا ليا معشى، فإذا ندع

 ﴿ َيْفَخُحػَف ِبَسا ُأْنِدَؿ ِإَلْيَظ ﴾
 ارتقت نفدو، فجاء القخآف جاء مػافقًا لسا في نفدو. 
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التشاقس بيغ الصبع والتكميف ثسغ الجشة: 

أييا األخػة، اإلنداف فيو ندعة فخدية، كندعة 
اجتساعية، الشدعة الفخدية يحب أف يؤكج ذاتو 
يعشي هللا عد كجل أمخؾ أف تدتيقع لترمي صبلة 
 ، ، الصبع ىػ الشـػ الفجخ، كجعل شبعظ محبًا لمشـػ
كاالستيقاظ تكميف، ىشاؾ شبع كىشاؾ تكميف، 
الصبع أف تأخح الساؿ كالتكميف أف تشفقو، الصبع أف 
تخػض في فزائح الشاس، كالتكميف أف ترست، 
شبية، الصبع أف تسؤل عيشيظ مغ محاسغ السخأة األج

 كالتكميف أف تغس البرخ، ىحا التشاقس بيغ الصبع كالتكميف ىػ ثسغ الجشة. 
ـَ َربِِّو َوَنَيى الشَّْفَذ َعِغ اْلَيَػى * َفِإفَّ اْلَجشََّة ِىَي اْلَسْأَوى ﴾ ﴿ َوَأمَّا َمْغ َخاَؼ َمَقا

 ) سػرة الشازعات (

كبيغ االجتساعية، عشجؾ ندعة فخدية كندعة اجتساعية، اآلف الصبع فخدؼ، كالتكميف تعاكني، اإلنداف بيغ الفخدية 
تحب أف تشجح لػحجؾ، ككل مغ حػلظ يخسب تذعخ بشذػة مثل الصاككس، لكغ الشدعة الخاقية أف تفخح لشجاح كل 

مغ حػلظ، ىحه ندعة أرقى. 

الحاجة إلى الحب حاجة أساسية فالحب أصل في الجيغ:

اإلنداف عشجه حاجة إلى الحب، كأؼ إنداف ال يذعخ بحاجة إلى أف ُيِحب أك إلى أف ُيَحب ليذ مغ بشي البذخ، 
فالحاجة إلى الحب حاجة أساسية، لكغ السؤمغ بصل عخؼ مغ يشبغي أف ُيِحب، كمسة عيج الحب كمسة تعشي شيئًا 

الحب، أما السؤمغ يحب هللا.  ال يخضي هللا إشبلقًا، قج تكػف عبلقة محخمة، قج تكػف زنا باسع
﴿ َوالَِّحيَغ َآَمُشػا َأَشجُّ ُحّبًا ّلِلَِّ ﴾

 ( 165) سػرة البقخة اآلية: 
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أؼ ال يػجج مػضػع متأصل في السؤمغ كالحب، 
الحب في دمو يسذي، يحب هللا، يحب رسػؿ هللا، 
يحب أصحاب رسػؿ هللا، يحب التابعيغ، يحب 

بيػت هللا، يحب السؤمشيغ، يحب العمساء، يحب 
القخآف، يحب األعساؿ الرالحة، يحب التػاضع، 
كل شيء كامل يحبو، فالحب أصل في الجيغ، 
كالحؼ ال يجج نفدو بحاجة إلى أف ُيِحب، أك إلى 
أف ُيَحب ليذ مغ بشي البذخ أصبًل، لكغ ىحا 

، في حاجة إلى التقجيخ، إل ى تأكيج الحات، تكػف الحب الخاقي مدخ إلى حب محـخ يحتفل بو العالع كل يـػ
محتخمًا، لظ قيستظ، لظ برسة، يذار لظ بالبشاف، فبلف ! تحتل مشربًا رفيعًا، ىحه حاجة باإلنداف، حاجة إلى 

التقجيخ، إلى تأكيج الحات.

عشجؾ حاجة إلى األنذ، ميسا كاف البيت فخسًا، كحجؾ، يقػؿ لظ: أريج أف أجمذ مع كاحج، األنذ حاجة 
يانًا اإلنداف يأنذ بأىل بيتو، بأكالده، بأقخبائو، بأصجقائو، بدمبلئو بالعسل، يحب أف يجمذ اجتساعية أساسية، أح

 مع الشاس.

عشجؾ حاجة ألف يكػف لظ سشج قػؼ، لظ ابغ عع، 
معظ رقع ىاتفو، يحتل مشربًا رفيعًا، تحذ 
بصسأنيشة، أنت بحاجة إلى مغ تتقػػ بو، كأف 

 تحتسي بو، ليمبيظ عشج الصمب.

ة إلى األمغ، ىحه كميا حاجات أنت بحاج
اجتساعية، كبحاجة إلى أف تأخح مغ غيخؾ أفكار، 
، بحاجة إلى تحقيق إنجاز... إلخ.  خبخات، عمـػ
كعشجؾ حاجة فخدية، فالحؼ يحرل اإلنداف ما 

 قجر دامت الحاجة الفخدية محققة كالحاجة االجتساعية محققة في تشاسق كتشاغع بيشيسا، لكغ أحيانًا ال سسح هللا كال
لظ سسعتظ أعارؾ صجيقظ بيتو، بأزمات اإليجار الدابقة، كقت كاف القانػف يحسي السدتأجخ كائشًا مغ كاف، 
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فأعارؾ بيتو شيخًا، كأنت بعج ثساني سشػات قمت لو: ىحه السحاكع أمامظ، أنا مدتأجخ، ضحيت بدسعتظ، 
 حا البيت، بيت رائع، كأجخة رمدية. كبسكانتظ، كبعبلقاتظ، كبييبتظ، كبأكصافظ الكاممة سابقًا مغ أجل ى

سسػ الجيغ بالحاجة االجتساعية مغ حاجة تمبى إلى عبادة تؤدى:

لحلظ اإلنداف حيشسا تتزارب حاجاتو االجتساعية مع حاجاتو الفخدية قج يؤثخ مرالحو الذخرية عمى سسعتو، 
، العالع الستحزخ الخاقي سابقًا شبعًا، العالع  الحؼ يؤمغ بحقػؽ اإلنداف كحقػؽ السخأة كىحه مذكمة العالع اليـػ

 كالصفل، ما تكمع كمسة حيشسا قتل خسدسئة شفل بغدة، ما تكمع كمسة، ألف مرالحو مع العجك.

فأحيانًا تتزارب السرالح الذخرية مع السكانة 
االجتساعية، انطخ إلى عطسة ىحا الجيغ، سسا 
بالحاجة االجتساعية إلى مدتػػ العبادة، فأنت 

شسا تكػف صادقًا مع أخيظ تخقى عشج كسؤمغ حي
هللا، حيشسا تدكر أخاؾ تخقى عشج هللا، حيشسا تعػد 
مخيزًا تخقى عشج هللا، حيشسا تمبي حاجة أخيظ 
تخقى عشج هللا، فكأف عطسة ىحا الجيغ سسا بالحاجة 
االجتساعية مغ حاجة تمبى إلى عبادة تؤدػ، ىكحا 

 السؤمغ.
ُيَحب، ألنو مصبق لسشيج هللا عد كجل ما فيو يكحب، ُدعي يمبي، ُسئل  لحلظ السؤمغ ُيَحب، ىػ ما يقرج أف
 يجيب، ُسئل عغ قزية يشرف.

سيجنا رسػؿ هللا مّخ أمامو األسخػ، أحجىع صيخه أبػ العاص، جاء ليقاتمو مع السذخكيغ كقع أسيخًا، لكغ ىػ كاف 
ًا، انطخ إلى الػفاء، انطخ إلى اإلنراؼ، ما صيخًا جيجًا ججًا، فقاؿ عميو الربلة كالدبلـ: وهللا ما ذمسشاه صيخ 

 ذمسشاه صيخًا.



اآلداب العامة ك الخاصة عشج السؤمغ( : 7-7الجرس )الفرل األكؿ : نثاب انثانث : ا  Page 358 

لحلظ أعطع ما في اإليساف أف حاجاتظ االجتساعية سست إلى مدتػػ العبادة، فأنت تؤدؼ الحاجات االجتساعية، 
أنت ترجؽ، كتمبي الجعػة، كتتػاضع، كتعػد السخيس، كتصعع الجائع، كتكدػ العارؼ، كتدكر السخيس، ىحه كميا 

 شات اجتساعي لكغ كل ىحه الشذاشات عشج هللا أعساؿ صالحة.نذا

فمحلظ يرعب في حياة السؤمغ أف يزحي بسكانتو االجتساعية ألف ىحه السكانة ليدت مكانة، ىي عبادة، ىشاؾ 
فخؽ بيغ أف تكػف مكانة يزحي بيا اإلنداف، إذا في مبمغ ضخع يحل كل مذكبلتظ يقػؿ لظ خيخ إف شاء هللا، 

و مغ أجل مرالحو، أما السؤمغ نذاشو االجتساعي عبادات، فمحلظ محرغ مغ أف يؤثخ السرمحة يزحي بدسعت
 الذخرية عمى السكانة االجتساعية. 

مغ أشاع هللا في عبلقاتو االجتساعية ارتقى عشجه إلى أعمى عمييغ:

قشػات نطيفة، ال يػجج  أييا األخػة، شيء ثاف، كىحا أركع ما في اإليساف أف الشذاط االجتساعي عشج السؤمغ لو
حفمة سيخة غشائية يخصج ريعيا لؤليتاـ، ال يػجج يانريب خيخؼ، ال يػجج رحمة مختمصة مغ أجل اإلشبلع عمى 

 مػضػع معيغ، فيػ مشزبط بقشػات نطيفة، فكل نذاشاتو االجتساعية تشزبط بقشػات نطيفة.
أييا األخػة، أنا أتسشى أف أؤكج لكع أف الشذاط 

نذاط عبادؼ فأنت تشتدع إعجاب مغ االجتساعي 
 حػلظ دكف أف تذعخ ألنظ مصبق لسشيج هللا.
أذكخ أخًا مغ إخػانا عّسخ بشاء، كتأخخ تدجيل 
البشاء بأسساء أصحابو ألسباب خارجة عغ إرادتو، 
فالحيغ اشتخكا البيت مغ سشػات شػيمة بثسغ قميل 
ًً ارتفع سعخه عذخيغ ضعفًا تقخيبًا، عخضػا  ججًا

ًا ليدجل ليع البيت، قاؿ: ال وهللا، أنا عميو مبمغ
بعتكع كقتيا، كربحت عميكع، كقبزت الثسغ، ليذ لي عشجكع شيء، ىػ بجافع مغ شاعتو  ما أخح مشيع شيئًا، 

 أكبخكه إكبارًا.
 أنت لسجخد أف تصيع هللا في عبلقات االجتساعية تخقى عشج هللا، كعشج الشاس ىحا ىػ السشيج.
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تساعية عشج السؤمغ نطيفة كشاىخة، كمطيخؾ الرارخ ىػ اآلداب، عبلقة اآلداب بالجرس في فمحلظ القشػات االج
 تخبية األكالد بصػلتظ أف تؤدب كلجؾ. 

َب الخجُل َوَلَجه، خيٌخ مغ أف يترجؽ براع (( )) ألْف ُيَؤدِّ
]أخخجو التخمحؼ عغ جابخ بغ سسخة [ 

كة غيخ مؤدبة، ىشاؾ ثياب غيخ مؤدبة، وهللا ىشاؾ قيادة ىشاؾ كمسة ال تقاؿ، ىشاؾ جمدة غيخ مؤدبة، ىشاؾ حخ 
مخكبة غيخ مؤدبة يجمذ جشابي، شيء يقخؼ، كىشاؾ قيادة مخكبة بأدب، ىشاؾ جمدة غيخ مؤدبة، ىشاؾ تعميق 

غيخ مؤدب، السؤمغ مؤدب، أدبو ربو بأدب اإلسبلـ. 

والحسج  رب العالسيغ 
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( : ضاىخة الدخقة2-1الجرس )

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
 الذيػات إلى جشات القخبات.كالػىع إلى أنػار السعخفة كالعمع، كمغ كحػؿ 

 أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس الدادس مغ دركس تخبية األكالد في اإلسبلـ كال زلشا في التخبية االجتساعية. 

األبػة السثالية شخيق إلى سعادة الجنيا واآلخخة:

 البّج مغ مقجمة:
األب أعمى كعيًا، كفيسًا، كإدراكًا لمسدؤكلية، القاعجة الحىبية الخائعة: درىع كقاية خيخ مغ قشصار عبلج، فكمسا كاف 

كمسا كاف األب عالسًا بخسالتو تجاه أكالده، كمسا كاف األب متسثبًل السدؤكلية التي حسمو هللا إياىا، سمظ الػقاية قبل 
 العبلج، درىع كقاية خيخ مغ قشصار عبلج.

مخة سيجنا معاكية سأؿ أحج أكبخ دىاة العخب 
قاؿ لو: يا عسخك، ما بمغ مغ )عسخك بغ العاص(، 

دىائظ ؟ قاؿ لو: وهللا ما دخمت مجخبًل إال أحدشت 
الخخكج مشو، قاؿ: يا عسخك لدت بجاىية، أما أنا، 
وهللا ما دخمت مجخبًل أحتاج أف أخخج مشو، أنا في 

 األساس ال أدخل.
فيشاؾ مذكبلت ال تعج كال تحرى في األسخة، 

كمغ دكف يجب أف نعمع جسيعًا، كمغ دكف خجل، 
تحفع، أف معطع أخصاء األكالد بدبب اآلباء، األبػة مدؤكلية، األبػة أمانة، األبػة رسالة، األبػة السثالية شخيق إلى 
سعادة الجنيا كاآلخخة، األبػة السثالية مكافأتيا في الجنيا قبل اآلخخة، ما السكافأة في الجنيا ؟ أف يكػف ابشظ قخة عيغ 

ألب الحؼ اعتشى بأكالده، كرآىع ملء الدسع كالبرخ، خمقًا، كديشًا، كاستقامة، ىحه لظ، السذاعخ التي تشتاب ا
السذاعخ ال تقجر بثسغ، كال تػصف.
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أييا األب، أيتيا األـ، أنت الخابح األكؿ، كأنت الخابحة األكلى، إذا اعتشيتسا باألكالد، ألف الشبي عميو الربلة 
 كالدبلـ يقػؿ: 

)) أفزل كدب الخجل ولجه ((
 ] أخخجو الصبخاني في الكبيخ عغ أبي بخزة بغ نيار [

أؼ أفزل كدب عمى اإلشبلؽ ابشظ، ألنو امتجاد لظ، ألنو بو يدتسخ كجػدؾ. 

أخصاء أفخاد السجتسع مغ قياداتو و معطع أخصاء األوالد مغ اآلباء: 

عسل الرالح، كالبحؿ كشت أقػؿ لكع دائسًا: أنت باستقامتظ عمى أمخ هللا تحقق سبلمة كجػدؾ، كأنت بال
 كالتزحية، كالتقخب إلى هللا تحقق كساؿ كجػدؾ، كبتخبية أكالدؾ تحقق استسخار كجػدؾ.

صجقػا أييا األخػة، حيشسا يسػت األب، كيخمف كلجًا صالحًا أقػؿ بسلء فسي: األب لع يست، ما داـ ىحا االبغ 
 خميفتو يسذي عمى نيجو، تأدب بآداب اإلسبلـ، األب لع يست.

الحقيقة السخة ال تػارب، ال تتيخب، معطع أخصاء األكالد مغ اآلباء، معطع أخصاء الصبلب مغ السعمسيغ،  إذاً 
معطع أخصاء أفخاد السجتسع مغ قياداتو، معطع أخصاء التبلميح في السدجج مغ الحؼ ال يحدغ بشاء نفػسيع، ىحه 

 السخيح.الحقيقة السخة، كاعتسجكىا دائسًا، كىي أفزل ألف مخة مغ الػىع 
مثبًل: القدػة الذجيجة مغ األب تعمع ابشو الكحب، إذا في اعتجاؿ، في ىجكء، في كعي، في مدامحة، يا بشي تكمع 
ما الحؼ حرل ؟ أنا أبػؾ، أنا أنرحظ، أنا أرشجؾ، أما الزخب الذجيج، كالُدباب، يربح االبغ مشخمع القمب مغ 

ما لع تكغ ابشتِظ صجيقة لٍظ، لغ يبػح، كلغ تبػح لظ كليا بسا البػح ألبيو مسا جخػ، ما لع يكغ ابشظ صجيق لظ، ك 
 حرل. 

تخبية األوالد أعطع عسل عمى اإلشبلؽ:

إخػانا الكخاـ، الحؼ يحرل دائسًا السػقف الستصخؼ سيل، أف تديب عسمية سيمة، أال تبالي، أال تأبو، أال تجقق، 
 أال تحاسب، أال تخاجع، القزية سيمة، أب ميسل.
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كأنا وهللا يا أخػاف مغ أعساؽ أعساقي أقػؿ لكغ بتعخيف لميتيع لع يكغ مغ قبل اليتيع: مغ يجج أمًا تخمت، أك أبًا 
مذغػاًل، ىحا اليتيع، اليتع الحقيقي أب مذغػؿ، أـ متفمتة، أـ ىسيا مكانتيا، كزيشتيا، كاالفتخار بدكجيا، كرحبلتيا، 

ندىة إلى ندىة، كمغ صجيق إلى صجيق، كاألكالد ضاعػا، مغ معاني ككالئسيا، كما في يجىا مغ حمي، كاألب مغ 
 اليتع الحقيقي أب مذغػؿ، كأـ ال تخعى أكالدىا، كقج كرد في بعس األحاديث: 

)) أيسا امخأة قعجت عمى بيت أوالدىا فيي معي في الجشة ((
 ] مغ الجامع الرغيخ عغ أنذ [

رؼ:كالحجيث أذكخه كثيخًا، في األدب السفخد لمبخا

)) أوؿ مغ يسدظ بحمق الجشة أنا، فإذا امخأة تشازعشي، تخيج أف تجخل الجشة قبمي، قمت: مغ ىحه يا جبخيل ؟ 
 قاؿ: ىي امخأة مات زوجيا، وتخؾ ليا أوالدًا، فأبت الدواج مغ أجميع ((

تخبية األكالد أعطع عسل عمى اإلشبلؽ، كالسيسا في ىحه األياـ، أياـ التفمت، أياـ الشداء الكاسيات العاريات، 
السائبلت السسيبلت، في أياـ االنتخنيت، في أياـ الفزائيات، في أياـ السجبلت، في أياـ رفقاء الدػء، في أياـ 

حتاج األب إلى كع كبيخ ججًا مغ العشاية بأكالده حتى السحسػؿ كما فيو مغ أفبلـ كصػر، في مثل ىحه األياـ ي
يكػنػا قخة عيغ لو التداىل سيل، كالتعشيف سيل، األب يغزب يزخب ضخبًا مبخحًا، يذفي غميمو، كما فعل شيئًا 
لكشو عّقج السذكمة، كأقاـ حاجدًا بيشو كبيغ ابشو، كالحؼ يحرل أنا أسسييا حمقة مفخغة األب يديب، ال يبالي، ال 

جقق، ال يحاسب، االبغ يتفمت، يخػ أباه ال يحاسبو يدداد تفمتًا، يخػ أباه ال يبالي في مجيئو إلى البيت يشاـ خارج ي
البيت، ثع يكتذف األب فجأة أنو خدخ ابشو فيقدػ قدػة غيخ شبيعية، مغ تديب غيخ مقبػؿ، كغيخ معقػؿ، إلى 

، تديب، كقدػة، التديب تبعو تفمت، كالقدػة تبعيا حاجد  قدػة غيخ مقبػلة كغيخ معقػلة، ىحه مذكمة األسخ اليـػ
بيغ األب كابشو، ىحا الػاقع. 

ابشظ امتجاد لظ فعميظ متابعتو و تػجييو دائسًا:

.أييا األخػة، لكغ الستابعة صعبة، كأنت ىادغ، ضابط أعرابظ 

بإلقاء حكسة، بأف يكػف ابشظ في مذكمة في البيت، تعالجيا بحكسة، بيجكء، بحمع، بشريحة، بستابعة، بتػجيو، 
 معظ، بأف تعمسو، بأف تػجيو، الستابعة صعبة، بالتعبيخ الجقيق الثسغ باىع كالشتائج رائعة.
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شيء آخخ: الشاس أنت ليع، كغيخؾ ليع، أما 
أكالدؾ مغ ليع غيخؾ ؟ مغ السدؤكؿ عشيع غيخؾ ؟ 
مغ السحاسب عشيع غيخؾ ؟ مغ الحؼ سيتألع إذا 

تسذي في الصخيق ال سسح  انحخفػا غيخؾ ؟ دقق
هللا، كال قجر، رأيت شبابًا ثبلثة، أحجىع ابشظ، 
كالثاني ابغ أخيظ، كالثالث صجيق ابغ أخيظ 
يجخشػف، أنت تربح كالسخجل، عمى مغ ؟ عمى 
ابشظ، ألنو لريق بظ، ألنو امتجاد لظ، ألنو قجرؾ، 

إلى البيت، أما األلع كالغمياف عمى مغ ؟  ابغ أخيظ تعشفو كلكغ بحجة أقل، أما صجيق ابغ أخيظ تقػؿ لو انرخؼ
 عمى ابشظ، ألنو جدء مشظ، ألنو امتجاد لظ، ألنو قجرؾ، ألنو مريخؾ.

وهللا أييا األخػة، بحكع عسمي في الجعػة إلى هللا لثبلثة ك خسديغ عامًا مزت، وهللا يترل بي آباء يكاد يسػتػف 
 ع في الجنيا كاآلخخة. ألسًا مغ تفمت أبشائيع، كضياعيع، كسقػشيع، كشقائي

بصػلة األب الحكيع و اليقع أف يعالج مذاكل أبشائو مغ بجايتيا قبل أف تدتفحل:

بالقخآف إشارات لصيفة ججًا: 
ِتي َتَخاُفػَف ُنُذػَزُىغَّ ﴾ ﴿ َوالبلَّ

 ( 34) سػرة الشداء اآلية: 

الشذػز لع يقع، لكغ لو عبلمات مبكخة فاألب اليقع، كاألب الحكيع، كاألب السخبي، كاألب السؤمغ، يشتبو ليحه 
العبلمات التي تؤشخ عمى كقػع نذػز 

ِتي َتَخاُفػَف ُنُذػَزُىغَّ ﴾  ﴿ َوالبلَّ
أنا ال أدقق في معاني اآلية ىحه، أدقق في فكخة كاحجة أف اإلنداف السخبي يتشبو لمذيء مغ بجاياتو، دخمت إلى 
البيت فجأة ابشتظ كضعت الدساعة في مكانيا كاف في مكالسة، كخافت حيشسا رأتظ، مع مغ ؟ أيغ كشت ؟ 

لتمعثع بجاية، أنت كأب بصػلتظ أف اضصخبت، اضصخاب االبغ في مذكمة، لسغ ىحه الداعة ؟ صار في تمعثع، ا
تعالج األمخ قبل أف يقع، لسجخد كجػد إشارات، عبلمات بديصة 
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ِتي َتَخاُفػَف ُنُذػَزُىغَّ ﴾   ﴿ َوالبلَّ
أنا يعشيشي مغ ىحه اآلية ليذ معشاىا الجقيق كلكغ التشبو إلى ضاىخة مغ بجايتيا.

كخ العبلج سيل ججًا، أما بعج أف يدتفحل السخض اآلف حتى بالصب أؼ عخض لسخض إف تشبيت إليو في كقت مب
 صار العبلج صعب ججًا.

ىحا الكبلـ لسغ ؟ دقق، لآلباء، لمسعمسيغ، لمسخبيغ، لمجعاة، لكل مشرب قيادؼ مجيخ مدتذفى، مجيخ جامعة، 
 مجيخ ثانػية، مجيخ معسل، أؼ مشرب قيادؼ، كاألب كاألـ في الجرجة األكلى.

ابشو: العاقل مغ يعخؼ مغ ىػ صجيق

اآلف ىشاؾ دراسة نفدية دقيقة تؤكج ىحه الجراسة أف تأثيخ األب، كاألـ، كاألخ األكبخ، كاألخت الكبخػ، كخصيب 
%.60%، كرفيق الدػء تأثيخه 40السدجج، كالسعمع كل ىؤالء تأثيخىع 

مجرس تخبية إسبلمية في محافطة نائية مغ محافطة 
عيجًا بمجنا في الذساؿ الذخقي، لو ابغ، أدخمو م

شخعيًا، لو رفيق سػء، ىحا الخفيق دّلو عمى الجخاف، 
ثع انحخؼ بو أخبلقيًا، ثع امتيغ تجارة السخجرات، ثع 
سافخ إلى بمج شخقي بعيج، ثع اتيع بالعسالة لجية 
غخبية، ثع أُعجـ، قرة في االنتخنيت، رفيق الدػء 
نقمو مغ الجخاف، إلى الفاحذة، إلى السخجرات، إلى 

 اإلعجاـ. العسالة، إلى
اسسعػا ىحه الكمسة بالرػت العالي: البّج مغ أف تعخؼ مغ ىػ صجيق ابغ، أك مغ ىع أصجقاء ابشظ، كمغ ىع 
صجيقات ابشتظ، في الجرجة األكلى، كأنا أعشي ما أقػؿ الفزل  عد كجل، الحؼ أقػلو ال آخحه مغ كتب آخحه 

مغ كاقع.
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رمي، رائع، اختفى، سألت عشو، كاف مع رفقاء الدػء سابقًا كاف عشجؼ شاب بالسدجج، تائب، مشيب، صائع، م
في عرابة سخقة، ألقي القبس عمييا، ككاف عزػًا فييا، ككانت ميستو مخاقبة الصخيق مغ بعيج ألصجقائو أثشاء 
سخقتيع البيػت، فمسا قبس عمييا أعصػا اسسو أثشاء التحقيق، ُألقي القبس عميو كأدخل الدجغ، ُحكع ست سشػات، 

 عًا أنا اعتشيت بو كثيخًا، أرسمت لو أخػة إلى الدجغ لكغ كقع الحؼ كقع. شب

 بصػلة اإلنداف أف يزع يجه عمى أسباب الدعادة ألف الدعادة ليدت بالساؿ أو الجاه:

أييا األخػة، صجؽ، كال أبالغ يسكغ أف تعير في بيت متػاضع ججًا، تأكل خذشًا، تختجؼ ثيابًا قجيسة، كبيتظ 
تظ كفية، كابشظ بار، أنت ممظ، أساسًا السمظ سأؿ كزيخه مغ السمظ ؟ قاؿ لو: أنت، قاؿ لو: ال، مشتطع، كزكج

 السمظ رجل ال نعخفو كال يعخفشا، لو بيت يؤكيو، ك زكجة تخضيو، ك رزؽ يكفيو.
بصػلتظ أف تزع يجؾ عمى أسباب الدعادة، الدعادة في الصيارة، في العفة، في االستقامة، في الرجؽ، في أسخة 
متساسكة، بيغ أفخادىا الحب، كالػداد، أحيانًا يسػت األب، أنا أتابع بعج مػت األب ما الحؼ يحرل ؟ بعس 

ت إال عيغ األب، كفي أسخ يسػت األب، األسخ، سبحاف هللا ! األسخة متساسكة متفاىسة، متعاكنة، كما غاب
 يتشافدػف عمى السيخاث، يتقاتمػف، يتشاحخكف، يخترسػف في السحاكع، تربح قرريع حجيث السجتسع. 

 ال معرية قبل التكميف:

أييا األخػة، ىشاؾ مبلحطة، ىحه السبلحطة قاعجة 
في قانػف العقػبات، ال معرية قبل التكميف، مغ 

في أخصاء أكالدىع، عادات اآلباء يفاجئػف 
يزخبػنيع، أنت بمغتو أف ىحا العسل ال يجػز ؟ 

حت لو ؟ أرشجتو ؟ نبيتو ؟ بيشت لو ؟ كض
؟ ال، العسل أزعج األب انياؿ عميو ضخبًا، أخبختو

ىحه آثار التخبية الديئة، بّيغ، يا بشي ىكحا نفعل، 
ىكحا نعامل الشاس، ىكحا نرادقيع، ىكحا نتعامل 

 معيع.
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تعاقب قبل أف تشبو، كإياؾ أف تعاقب قبل أف تشبو مخة، كمختيغ، كثبلث مخات، اإلنداف قج يشدى، إذًا إياؾ أف 
 اجعل ىحا مشيجًا. 

عشاية اإلنداف بحخفتو لتػفيخ الحاجات األساسية ألسختو:

ما لػ سألتشي )شبعًا في الجرس الساضي كاف الجرس عغ الكحب، كاليـػ عغ الدخقة، لكغ أريج تسييجًا دقيقًا ( 
الػقاية مغ الدخقة ؟ الػقاية أف تعتشي بحخفتظ، أف تتقغ عسمظ، أف تكػف مجتيجًا فيو، حتى تكدب مااًل حبلاًل 
كفيخًا تمبي حاجات أسختظ، حيشسا ُتؤمغ الحاجات األساسية يذج االبغ إلى أبيو كأمو، يذج إلى البيت، البيت 

ؿ فيو الحج األدنى مغ الذخكط األساسية، شعاـ، ثياب، معقػؿ، ال أتكمع عغ الفخامة أبجًا، أتكمع عغ بيت معقػ 
 تجفئة، مرخكؼ معقػؿ، ىحا ثسشو أنظ أتقشت عسمظ، كرد في بعس اآلثار: 

)) مغ أمدى كااًل مغ عسل يجيو أمدى مغفػرًا لو ((
 ] أخخجو الصبخاني عغ عبج هللا بغ عباس [

ميا، عشجؾ عيادة، مكتب ىشجسي، تجارة متػاضعة، أنا عسمي، أنت حيشسا تقـػ بعسمظ، معظ حخفة، تحسل شيادة ع
لظ دخل، دكاـ مشزبط، صشعة متقشة، معاممة لمشاس شيبة، لظ رزؽ كفيخ، ىحا الخزؽ تشفقو عمى عيالظ، وهللا 
كمسة قاليا صحابي جميل وهللا تكتب بساء الحىب، قاؿ: حبحا الساؿ، أصػف بو عخضي، كأتقخب بو إلى ربي.

بالذتاء، حاجاتو األساسية مؤمشة، لو غخفة بالبيت، يأكل شعامًا جيجًا، لو شسػحات  شفل ثيابو جيجة، معصف
بكػمبيػتخ، بجياز كفخه لو أبػه، ىحا االبغ الحؼ عسل أباه عسبًل متقشًا، ككدب مااًل حبلاًل، أقدع لكع با األب 

عسمو في عبادة، ألنو يحقق رسالة األبػة. 

الحخفة السذخوعة عبادة: 

اسسعػا ىحا الكبلـ الجقيق: ميشتظ، حخفتظ التي تختدؽ مشيا، إذا كانت في األصل مذخكعة، تجارة أقسذة 
 .مذخكعة، تجارة أخذاب، تأجيخ أفبلـ غيخ مذخكعة، مبيع دخاف غيخ مذخكع 
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أحيانًا مقيى انتخنيت لػ تتبعت ىؤالء الحيغ يجمدػف 
حتى مشترف الميل يفتحػف عمى مػاقع ال تخضي 

 عد كجل، ىشاؾ آالؼ السرالح ال تخضي هللا، هللا
أبجًا، أنا أقػؿ عغ حخفة ىي في األصل مذخكعة 
تخضي هللا، كسمكت بيا الصخؽ السذخكعة صجؽ، 
أمانة، إخبلص، إتقاف، سعخ معتجؿ، في السحل ال 
يػجج غسد، كال لسد، كال نطخة مخيبة مغ شاب لفتاة، 
جج، ىحا تقاـ في ىحا السحل الرمػات، أك في السد

السحل التجارؼ مشزبط، إذا كانت حخفتظ مذخكعة، كسمكت بيا الصخؽ السذخكعة، كابتغيت مشيا كفاية نفدظ، 
كأىمظ، كخجمة السؤمشيغ، أك الشاس أجسعيغ، كلع تذغمظ عغ كاجب، كال عغ فخيزة، كال عغ شمب عمع، كال عغ 

قالػا: عادات السؤمغ عبادات، كعبادات السشافق  عسل صالح، استسع إلى الشتيجة، انقمبت ىحه الحخفة إلى عبادة،
 سيئات.

إنداف )أقػؿ لكع بكل دقة( أخح أىمو ندىة مشزبصة، أشعسيع شعامًا شيبًا، العب أكالده، ُأقدع لكع با ىػ في 
فخح قسة العبادة، ألنو أدخل عمى قمب أىمو الدخكر، كاف أبًا مثاليًا، بحثت شػيبًل عغ ثياب البشظ يحبيا جسيمة، 

 بيا، اعتد بيا.
اسسحػا لي بيحه الكمسة ال تعجكىا قاسية: في عالسشا اإلسبلمي األب محتـخ أكيج بثقافتشا اإلسبلمية، لكغ السصمػب 
ال أف تكػف محتخمًا أف تكػف محبػبًا، كاألب ال ُيحب إال إذا كاف محدشًا، بتقاليجنا، بعاداتشا، بثقافتشا، بسا نذأنا 

 لكغ أنا أقػؿ لظ: بصػلتظ ال أف تكػف محتخمًا بل أف تكػف محبػبًا.  عميو األب محتـخ ججاً 

الدعادة ليذ ليا عبلقة بالساؿ إشبلقًا إنسا عبلقتيا بالقيع اإلندانية و الحب:

سؤاؿ: أحيانًا يذعخ أىل البيت ككأنيع في عيج، لكغ متى ؟ إذا دخمت أـ إذا خخجت ؟ ىشا البصػلة، في بعس 
ز الذخ، كالرخاخ، كالُدباب، ك الزخب، صار العيج في البيت، أنا وهللا حيشسا أرػ أبًا اآلباء إذا خخجػا خم

يجخل بيتو فإذا األىل يكادكف يخقرػف فخحًا أقػؿ ىحا أب ناجح، يجب أف تجعل بيتظ جشة، يجب أف تجعل بيتظ 
ابًا مدتعسمة سابقًا، جشة بيجؾ، تقػؿ لي: دخمي محجكد، يسكغ أف يأكل أكالدؾ أخذغ الصعاـ، كأف يختجكا ثي
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بأصغخ بيت، لكغ في حب بالبيت، في حب، الدعادة ما ليا عبلقة بالساؿ إشبلقًا، عبلقتيا بالقيع اإلندانية، 
 عبلقتيا بالحب.

يا رسػؿ هللا كيف حبظ لي ؟ قاؿ ليا: كعقجة الحبل، تدألو مغ حيغ آلخخ كيف العقجة ؟ يقػؿ: عمى حاليا.
كال أستثشي كاحجًا أف يجعل بيتو جشة، عمى ما ىػ عميو، بيت صغيخ، كبيخ، أجخة،  وهللا بإمكاف كل كاحج مشا،

ممظ، جشػبي، شسالي، فػؽ األرض، تحت األرض، دخل محجكد، دخل غيخ محجكد ال يفخؽ، بمصفظ، كإيسانظ، 
 كعصفظ، كمحبتظ ألكالدؾ يربح البيت جشة. 

البيت أحج أسباب سعادة كل إنداف:

مختاحًا في البيت جيجؾ في الخارج يتزاعف، مختاح، الدكجة محبة، االبغ بار، في انزباط، في اآلف إذا كشت 
 حب.

لحلظ الكمسة التي أتسشى أف تحفطػىا: حبحا الساؿ أصػف بو عخضي، كأتقخب بو إلى ربي، وهللا أنا أحيانًا أشاىج 
أكالده ُمؤمشة كميا، ضابط أمػره، ضابط أبًا مثاليًا أثشي عميو، ما شاء هللا ! أب مغ الصخاز األكؿ، حاجات 

حخكاتو، دراستيع، أعساليع.
 شبيب مشيع، كأكثخىع حفاظ لكتاب هللا، ىحه أبػة. 13حفيجًا،  38وهللا التقيت بعالع، قاؿ لي: عشجؼ 

إخػانا الكخاـ، البيت أحج أسباب سعادتظ، كرد في بعس األقػاؿ: جشة السؤمغ داره، كبرخاحة األب الشاجح 
السؤمغ في البيت مخح ججًا، يخكؼ شخؼ، يبلعب أكالده، كاف الشبي يسذي كيخكب الحدغ كالحديغ عمى ضيخه 
كىػ سيج الخمق كحبيب الحق، ىكحا الشبي عمسشا، كمسا كقعت عيشي عمى شفل أقػؿ: يا رب ىحا ىجية مغ هللا 

لػالجيو، يسكغ أف يكػف سبب سعادتيسا، كيسكغ أف يكػف سبب شقائيسا.
لي أب: وهللا إذا ُدىذ ابشي ألقيسغ مػلجًا فخحًا بسػتو، وهللا، يا لصيف يحكي لي قرز عشو ببلء مغ هللا.  قاؿ

 )) ال تقـػ الداعة حتى يكػف الػلج غيطًا والسصخ قيطًا ويفيس المئاـ فيزًا ويغيس الكخاـ غيزًا ((
 ] أخخجو الصبخاني عغ عائذة أـ السؤمشيغ [
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ة مذاعخ الغيخ:عمى اإلنداف مخاعا

أنا أتكمع بذكل خمفي حػؿ مػضػع الدخقة، أتحجث عغ الػقاية، الػقاية أف تتقغ عسمظ، كأف تكدب مااًل حبلاًل 
يغصي حاجات أكالدؾ، فإذا أكالدؾ يمترقػف بظ، كىع بيجؾ أنت تػجييع، كبالسقابل الساؿ الدائج الغيخ مشزبط 

 يفدج األكالد.
خ، تعصي ابشظ برخاحة، أنت مؤمغ، كدخمظ كبي

باالبتجائي خسدسئة ليخة، االبغ ما عشجه كساؿ، يقػؿ 
لخفيقو معي خسدسئة ليخة، كدخت قمب أصجقاء 
ابشظ، أك في أكبلت غالية ججًا ثسغ القصعة مئتي 
ليخة أحيانًا، أربع خسذ قصع في الحقيبة، يفتخخ 
 أماـ أصجقائو، اسسعػا ىحا الحجيث باألثخ الشبػؼ: 

حق الجار ؟ إف استعاف بظ أعشتو، وإف استشرخؾ نرختو، وإف استقخضظ أقخضتو، وإف افتقخ )) أتجروف ما 
عجت عميو، وإف مخض عجتو، وإف مات تبعت جشازتو، وإف أصابو خيخ ىشأتو، وإف أصابتو مريبة عديتو، وال 

فعل فأدخميا سخا وال تدتعل عميو بالبشاء فتحجب عشو الخيح إال بإذنو، وإذا اشتخيت فاكية فاىِج لو، فإف لع ت
يخخج بيا ولجؾ ليغيع بيا ولجه، وال تؤذه بقتار قجرؾ إال أف تغخؼ لو مشيا ((

 ] مغ تخخيج أحاديث اإلحياء عغ عسخك بغ شعيب [

أعِط ابشظ السبمغ الحؼ يدتصيعو معطع الصبلب، قصعة فاكية يقجر عمييا كل أكلياء الصبلب، شصيخة عادية، 
عاـ، أما في السجرسة أعصيو شيئًا ال يدبب حخجًا لسغ حػلو.أشعسو في البيت أشيب الص

أييا األخػة الكخاـ، أنا عالجت مػضػع الدخقة لكغ بأسمػب غيخ مباشخ، أنت حيشسا تكفي أكالدؾ يختبصػف بظ، 
بظ كبقيسظ، بظ كبجيشظ، بظ كبثقافتظ.

ية األكالد في اإلسبلـ. كأرجػ هللا سبحانو كتعالى أف يكػف ىحا الجرس سببًا لمتشبو لخصػرة تخب

والحسج  رب العالسيغ 



( : ضاىخة الكبلـ البحؼء2-2الجرس )الفرل الثاني : نثاب انثانث : ا Page 371 

( : ضاىخة الكبلـ البحيء2-2الجرس )

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل  الحسج  رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا
 كالػىع إلى أنػار السعخفة كالعمع، كمغ كحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات.

 أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس الدابع مغ دركس تخبية األكالد في اإلسبلـ، كالزلشا في التخبية االجتساعية. 

يو:األب البصل يعدو أخصاء أوالده إل

سبق أف تحجثشا عغ الكحب كطاىخة اجتساعية خصيخة ججًا في األسخة، ككحلظ الدخقة، كقج ذكخت في الجرس 
 الساضي األسباب البعيجة التي تجعػ الصفل إلى أف يأخح مغ أبيو كأمو دكف أف يدتأذنيع.
ات ساقصة، كمسات سػقية، كاليـػ نشتقل إلى الكبلـ، ىشاؾ كبلـ ال يميق بذاب يعتشي أبػاه بو، كبلـ بحؼء، كمس

كمسات فييا لفع العػارت، كمسات فييا ُسباب، كمسات فييا لعغ، ىحه الطاىخة، ضاىخة الكبلـ البحؼء، الكبلـ 
 الفاحر، الكبلـ الشابي، الكبلـ الحؼ يجخح السذاعخ.

و، كاألـ كحلظ، الكبلـ بادغ ذؼ بجء: انصبلقًا مغ مقجمة ذكختيا لكع كثيخًا، أف األب البصل يعدك أخصاء أكالده إلي
 البحؼء، كالكبلـ الداقط، كالكبلـ الفاحر، يعػد إلى جػ األسخة، كجػ الصخيق، كجػ السجرسة.

ترػر بيتًا األب مشزبط، ال يػجج كمسة ال تميق، ال يػجج كمسة فاحذة، العػرات ال تحكخ إشبلقًا، الُصخؼ 
مشزبط، مشزبط بالكبلـ، مشزبط بالتعبيخ، أنى ليحا  الداقصة ال تحكخ إشبلقًا، ما داـ ىحا االبغ نذأ في بيت

 الصفل أف يتمفع كمسات بحيئة ؟. 
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 أىع األسباب التي تجعػ الصفل إلى أف يتكمع كبلمًا بحيئًا:

 جػ البيت: 

 .أييا األخػة الكخاـ، الحقيقة األكلى أف الدبب ىػ جػ البيت 
أب غزػب في ساعات الغزب يدب الجيغ 

فالصفل يدتسع إلى أب يدب الجيغ، فإذا أحيانًا، 
غزب يقمج أباه مغ الدبب ؟ األب، في ساعة 
السداح الخخيز يدسي العػرة باسسيا، يدتسع الصفل 
إلى حجيث أبيو مع أصجقائو، فإذا أراد أف يقمج أباه 

 استخجـ العبارات نفديا.
أقػؿ لكع بسشتيى الرخاحة: البيت السشزبط في 

د يشزبط لدانيع، كجدء األعع األغمب أف األكال
 كبيخ مغ األخبلؽ ضبط المداف، يا رسػؿ هللا كىل نؤاخح بسا نقػؿ ؟ فقاؿ عميو الربلة كالدبلـ لديجنا معاذ: 

 )) ثكمتظ أمظ ! وىل يكب الشاس عمى مشاخخىع في الشار إال حرائج ألدشتيع ؟ ((
 ]أخخجو الصبخاني عغ معاذ بغ جبل [

 يدتقيع قمبو وال يدتقيع قمبو حتى يدتقيع لدانو (()) ال يدتقيع إيساف عبج حتى 
 ]أخخجو اإلماـ أحسج عغ أنذ بغ مالظ [

وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ أعخؼ أشخاصُا لػ تعاشخىع خسديغ عامًا ال يسكغ أف يرجر مشيع كمسة بحيئة كاحجة، كال 
 سعمسيغ. فاحذة، ىحا الحؼ نتسشاه أف يكػف كاضحًا لجػ األخػة اآلباء كاألميات كال

 يشبغي عميشا دائسًا أف تدتخجـ العبارات السيحبة ججًا:

أييا األخػة، لػ دخمشا في التفاصيل، دخل الشبي عميو الربلة كالدبلـ عمى ابشتو فاشسة، ككانت مخيزة، حسى 
ال تجع مؤمغ أصابتيا، فقاؿ ليا: ما لظ يا بشيتي ؟ قالت: حسى لعشيا هللا قاؿ: ال تمعشييا، فػ الحؼ نفذ دمحم بيجه 

 كعميو مغ ذنب.
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ال تعػد نفدظ تمعغ أماـ أكالدؾ، هللا يمعغ الداعة التي عخفتو فييا، ىحه لعغ الداعة، ك لعغ األشخاص، كلعغ 
 األكالد، عػد نفدظ أال تمعغ. 

)) ليذ السؤمغ بصعَّاف وال لعَّاف، وال فاحر وال بحيء ((
 ]أخخجو التخمحؼ عغ عبج هللا بغ مدعػد [

ا فيو لعغ، ال تمعشييا، فػ الحؼ نفذ دمحم بيجه ال تجع السؤمغ كعميو مغ ذنب، عػد نفدظ أال تمعغ شيئًا، كبلمو م
في عبارات ميحبة، أيغ فبلف ؟ في الحساـ، يججد كضػءه كفي عبارات أخخػ، يقـػ في البيت بثيابو الجاخمية، 

الثياب الجاخمية ميحبة، كمسة ميحبة، كفي كمسات أخخػ ال تميق.

ذًا يشبغي أف تدتخجـ العبارات السيحبة ججًا حتى في األماكغ التي ال يرح أف نحكخ اسسيا بالتفريل. إ

عمى السؤمغ أال يدتخجـ كمسات تثيخ الذيػة:

شيء آخخ: ال يدتخجـ الشبي كمسة تثيخ الذيػة، أسساء دخمت عميو بثياب رقيقة فقاؿ: يا بشيتي إف ىحه الثياب 
طع ال تثيخ الذيػة إشبلقًا، أؼ كمسة أخخػ مسكغ أف تثيخ الذيػة، يا بشيتي إف ىحه ترف حجع عطامظ، كمسة ع
 الثياب ترف حجع عطامظ فقط.

﴿ َأْو اَلَمْدُتُع الشَِّداَء ﴾
 ( 43) سػرة الشداء اآلية: 

ىل مغ كمسة لصيفة معبخة دكف أف تثيخ خياؿ شفل صغيخ 

 ﴿ َأْو اَلَمْدُتُع الشَِّداَء ﴾
بًا ﴾﴿ َفَمْع  َتِجُجوا َماًء َفَتَيسَُّسػا َصِعيجًا َشيِّ

 ( 43) سػرة الشداء اآلية: 

﴿ اَلَمْدُتُع الشَِّداَء ﴾
 مفيػمة، لكغ الرغار ال يفيسػف مشيا شيئًا، ىحا قخآف. 

اَىا َحَسَمْت َحْسبًل َخِفيفًا ﴾ ﴿ َفَمسَّا َتَغذَّ
(  189) سػرة األعخاؼ اآلية 
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كمسة 

اَىا ﴾  ﴿ َتَغذَّ
 ﴿ َأْو اَلَمْدُتُع الشَِّداَء ﴾

ُمػِميَغ * َفَسِغ اْبَتَغى ﴿ َوالَِّحيَغ ُىْع ِلُفُخوِجِيْع َحاِفُطػَف * ِإالَّ َعَمى َأْزَواِجِيْع أْو َما َمَمَكْت َأْيَساُنُيْع َفِإنَُّيْع َغْيُخ مَ 
َوَراَء َذِلَظ ﴾

 ) سػرة السؤمشػف (

معطع الشاس بألفاضيا القبيحة، دخمت بكمسة  كل أنػاع الذحكذ، كالكمسات التي يحكخىا

﴿ َفَسِغ اْبَتَغى َوَراَء َذِلَظ ﴾
 ﴿ َفُأوَلِئَظ ُىُع اْلَعاُدوَف ﴾

 ) سػرة السؤمشػف (

امخأة تذكػ زكجيا )دقق في تيحيبيا(، قالت: يا أميخ السؤمشيغ، إف زكجي صػاـ قػاـ، في الشيار صائع، كفي 
مشذغبًل قاـ قاؿ ليا: بارؾ هللا لِظ بدكجظ، قاؿ لو سيجنا عمي: إنيا تذكػ  الميل قائع، سيجنا عسخ يبجك كاف

زكجيا، إنيا ال تسجحو، تذكػ زكجيا، انطخ إف زكجي صػاـ قػاـ، ال يشاـ معي مثبًل، إف زكجي صػاـ قػاـ. 

إذا كانت الكمسات التي تمقى في البيت مشتقاة فالصفل ال يتعمع إال األدب:

زكجات الرحابة دخمت عمى الديجة عائذة بثياب رثة، فمسا سألتيا عغ حاليا، قالت: إف أييا األخػة، إحجػ 
زكجي صػاـ قػاـ، مػضػع ثاٍف، فالشبي استجعى زكجيا كأمخه أف يعصييا حقيا، إف لدكجظ عميظ حقًا، في اليـػ 

ي نزارة، كفي عصخ، التالي جاءت ىحه السخأة، كدخمت عمى الديجة عائذة، الكمستيغ الجقيقتيغ عصخة نزخة، ف
 قالت ليا: ما الحؼ حرل ؟ استسعػا إلى أدب الرحابيات، قالت: أصابشا ما أصاب الشاس.
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وهللا يسكغ أف نتعمع مغ أقػاؿ الرحابة الحيغ 
عاشػا قبل ألف ك أربعسئة عاـ أعمى درجات األدب 
الخفيع، تكمسػا عغ كل شيء، لكغ بألفاظ لصيفة، 

فإذا أنت كشت كأب، كأنت بكشايات لصيفة، مؤدبة، 
أيتيا األـ كل الكمسات التي تمقى في البيت مشتقاة، 
بأعمى درجات األدب، أغمب الطغ الفتاة الرغيخة، 

 كاالبغ الرغيخ ال يتعمع إال األدب.
 

بًل أنا أقػؿ لكع كمسة: مدتػػ األب كاألـ ال في الذيادات التي يحسميا بل مدتػاه في تخبية أكالده، أحيانًا تجج شف
 يمفت الشطخ.

أنا قبل مخحمة ليدت بالبعيجة كشت أكزع عقب خصبة الجسعة لكل شفل أتى مع أبيو قصعة حمػػ، تذجيعًا لو، لكغ 
مغ خبلؿ ىحا التػزيع كججت األشفاؿ أصشاؼ، بعس ىؤالء الرغار يتأبى أف يأخح ىحه الحمػػ، عشجه تأبي، أك 

ه القصعة، أشمب مغ أبيو أف يعيششي عمى إقشاعو بأخحىا، معشاىا عشجه اعتداز، ال شكخًا، أنا أجيج أف أعصيو ىح
تخبى تخبية عالية ججًا في البيت، شيء جسيل، شفل آخخ يأخحىا مشي بديػلة، لكشو يذكخني عمييا شكخًا أستاذ، 
ىا ىحا نسػذج ثانذ، شفل ثالث قبل خسدة أمتار عيشو عمى القصعة، ال يشطخ ال إلّي كال إلى أحج، إلى أف يأخح
كيسذي، ىحا الثالث، في قدع رابع يأتي مختيغ ثالثة، أما في قدع خامذ أعاذنا هللا مغ ىؤالء، أشػؿ مشي بكثيخ 
لكغ ما في شيء، أيغ القصعة التي تخرشي ؟ أما أكؿ قدع يمفت الشطخ، أدب، كعفة، كتأبي، كقج يذتيييا مثل 

 اآلخخيغ، لكشو تخبى تخبية عفيفة. 

 يشبغي أف يشدؿ إلى مدتػاه و أال يسيد نفدو عميو بكمسة:مغ أراد محاورة إنداف 

 إخػانا الكخاـ، مغ أقػاؿ الشبي عميو الربلة كالدبلـ: 
 )) ِسباُب السدمع ُفُدػؽ، وِقتالو ُكْفخ ((

 ]أخخجو البخارؼ كمدمع كالتخمحؼ كالشدائي عغ عبج هللا بغ مدعػد [
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و كمسة قاسية، ال تفيع، ال ىحه الكمسة قاسية، أرػ أؼ مسكغ أف تتحاكر مع إنداف عذخ ساعات، كما تدسع
خبلؼ ما تخػ، أنا لي رأؼ آخخ، كمعي لو دليل، يسكغ أف تحاكر أخاؾ حػارًا شػيبًل دكف أف تجخحو، أؼ أنت 
مسكغ أف تحاكر إندانًا عذخ ساعات كتدتخجـ الكبلـ السيحب، أرػ بخبلؼ ذلظ، كمعي دليل، كلعمظ تػىست 

  تفيع، ال يرح.الحقيقة كحا، أما ال

تعمسػا مغ اإلماـ الذافعي، حيشسا قاؿ: أنا عمى 
حق، كقج أكػف مخصئًا كاآلخخ عمى الباشل كقج 

 يكػف مريبًا.

أال تخيجكف مشيج الشبي في ذلظ ؟ الحؼ عمسو القخآف 
 قاؿ: 

 ﴿ َوِإنَّا َأْو ِإيَّاُكْع َلَعَمى ُىًجى ﴾
 ( 24) سػرة سبأ اآلية: 

يعشي أنت حيشسا تحاكر إندانًا إياؾ أف تػىسو أنظ أنت كحجؾ العالع ك ىػ جاىل يشبغي أف تشدؿ إلى مدتػاه، ك 
أال تسيد نفدظ عميو بكمسة 

﴿ َوِإنَّا َأْو ِإيَّاُكْع َلَعَمى ُىًجى ﴾
 ﴿ َأْو ِفي َضبَلؿ  ُمِبيغ  ﴾

 ( 24) سػرة سبأ اآلية: 

كػف عشجؾ، سػؼ نتحاكر، أما أنا الحؼ أعخؼ، أنت ال تعخؼ.يعشي الحق كخة، قج تكػف عشجؼ، كقج ت
قاؿ شخز تخكي، أحب أف يفدخ القخآف، قاؿ: 

َساِء َذاِت اْلُحُبِظ ﴾ ﴿ َوالدَّ
 ) سػرة الحاريات (

قاؿ: الدساء كل ما عبلؾ فيػ سساء، ىحا نعخفو نحغ كأنتع، أما 

﴿ َذاِت ﴾ 



( : ضاىخة الكبلـ البحؼء2-2الجرس )الفرل الثاني : نثاب انثانث : ا Page 377 

حه ىحا شيء نعخفو نحغ أما أنتع ال تعخفػنو، ى

﴿ َذاِت ﴾
قاؿ أما 

 ﴿ اْلُحُبِظ ﴾
ىحا شيء ال نعخفو ال نحغ كال أنتع، ال نحغ العمساء فكيف أنتع الجيبلء ؟. 

عمى كل إنداف أف يكػف في مدتػى مغ يحاور:

ىشاؾ تػجييات قاسية ججًا، ىشاؾ تقييسات باشمة، ىشاؾ استعبلء، عػد نفدظ أف تجعل نفدظ في مدتػػ َمْغ 
 تعالى:ُتحاكر، قاؿ 

﴿ َوَجاِدْلُيْع ِبالَِّتي ِىَي َأْحَدُغ ﴾
 ( 125) سػرة الشحل اآلية: 

أؼ إذا كاف ىشاؾ ألف عبارة حدشة يشبغي أف تختار مغ كل ىحه العبارات ما ىػ أحدغ.

﴿ اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّظ ِباْلِحْكَسِة َواْلَسْػِعَطِة اْلَحَدَشِة ﴾
 ( 125) سػرة الشحل اآلية: 

أما في السجادلة 

 ﴿ َوَجاِدْلُيْع ِبالَِّتي ِىَي َأْحَدُغ ﴾
السجادلة في خرػمة، األفكار مختبصة بكخامة اإلنداف فحاكؿ أف تكػف قخآنيًا في ىحا التػجيو 

﴿ َوِإنَّا َأْو ِإيَّاُكْع َلَعَمى ُىًجى َأْو ِفي َضبَلؿ  ُمِبيغ  ﴾
في آية أخخػ: 

ا َأْجَخْمَشا َواَل ُنْدَأُؿ َعسَّا َتْعَسُمػَف ﴾﴿ ُقْل اَل ُتْدَأُلػَف َعسَّ 
 ) سػرة سبأ (

ما قػلكع 

﴿ اَل ُتْدَأُلػَف َعسَّا َأْجَخْمَشا ﴾
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ىل دعػة الشبي جخيسة 

 ﴿ َواَل ُنْدَأُؿ َعسَّا َتْعَسُمػَف ﴾
اآلخخ، أما االستعبلء اآلية األكلى بسدتػػ كاحج، أما الثانية فييا تػاضع بالغ، ىحا مشيج القخآف في حػار الصخؼ 

كالُدباب، كاالتياـ، كالكمسات القاسية، ىحه تثيخ فتشًا ال تشتيي.

اإلنداف كمسا تػاضع رفعو هللا وكمسا تكبخ وضعو هللا عد وجل:

 أال تحبػف أف تخكا أدب القخآف الكخيع ؟ سيجنا يػسف حيشسا قاؿ:
﴿ َوَقْج َأْحَدَغ ِبي ِإْذ َأْخَخَجِشي ِمَغ ﴾

 ( 100يػسف اآلية: ) سػرة 

أيغ كاف ؟ كاف في الجب، ككاف في الدجغ، أييسا أكثخ خصخًا ؟ الجب، الجب احتساؿ مػتو كبيخ ججًا، أما 
الدجغ الحياة مزسػنة، فقج حخيتو فقط، قاؿ: 

ْجِغ ﴾ ﴿ َوَقْج َأْحَدَغ ِبي ِإْذ َأْخَخَجِشي ِمَغ الدِّ
 ( 100) سػرة يػسف اآلية: 

لَع لع يقل مغ الجب ؟ ألنو إذا قاؿ مغ الجب ذّكخ إخػتو بعسميع الديئ، أراد أف يتجاكز عغ أعساليع، قاؿ 

ْجِغ ﴾ ﴿ َوَقْج َأْحَدَغ ِبي ِإْذ َأْخَخَجِشي ِمَغ الدِّ
ما قاؿ مغ بعج ما تآمخكا عمى قتمي، قاؿ:

ْيَصاُف َبْيِشي َوَبْيَغ ِإْخػَ  ِتي ﴾﴿ ِمْغ َبْعِج َأْف َنَدَغ الذَّ
 ( 100) سػرة يػسف اآلية: 

يعشي جعميع بخيئيغ، أما الحؼ أكقع بيشو كبيشيع الذيصاف، كالحقيقة ليدت كحلظ لكغ تعمسػا أدب الحػار، كمسا 
اإلنداف ارتقى تجج كبلمو ميحبًا ججًا.
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ءت رسائل بعذخات مخة أحج عمساء مرخ الكبار تػفي رحسو هللا، سافخ إلى بخيصانيا إلجخاء عسمية في عيشيو، فجا
األلػؼ، شيء يمفت الشطخ، إذاعة لشجف أجخت معو حػارًا أنا سسعتو، ُسئل عغ ىحه السكانة التي حباه هللا بيا، 
فدكت، اعتحر، ضيع الدؤاؿ فمسا ألح السحيع عميو، قاؿ: ألنشي محدػب عمى هللا، عبارة ميحبة ججًا، أنا عالع، ال 

ب عمع، اإلنداف كمسا تػاضع رفعو هللا، ككمسا تكبخ كضعو هللا عد كجل.ىحه ثقيمة، أنا شالب عمع ميحبة، شال
 فديجنا يػسف كاف في أعمى درجات المصف مع إخػتو 

ْيَصاُف َبْيِشي َوَبْيَغ ِإْخَػِتي ﴾  ﴿ ِمْغ َبْعِج َأْف َنَدَغ الذَّ

السدمُع مغ َسِمَع السدمسػف مغ لدانو ويجه:

 خجل والجيو (()) إف مغ أكبخ الكبائخ، أف يمعغ ال
 ]أخخجو البخارؼ كمدمع كأبػ داكد كالتخمحؼ عغ عبج هللا بغ عسخك بغ العاص [

 َقّل ما تجج إندانًا يمعغ كالجيو، أما حيشسا تديء إلى الشاس تدبب لعغ كالجيظ لحلظ مغ أدؽ األحاديث األخبلقية:

)) السدمُع مغ َسِمَع السدمسػف مغ لدانو ويجه ((
 كالشدائي عغ أبي ىخيخة []أخخجو التخمحؼ 

يعشي سمست سسعة السدمسيغ مغ لدانو كيجه. 

العاقل مغ فّكخ في كل كمسة قبل أف يتكمع بيا:

إخػانا الكخاـ، ىشاؾ أحاديث تقرع الطيخ. 
)) إف الخجل ليتكمع بالكمسة ال يمقي ليا بااًل ييػي 

بيا في جشيع سبعيغ خخيفًا ((
 ] التخمحؼ عغ أبي ىخيخة [

يعشي أخ زار أختو بالعيج، األخت تحب زكجيا، 
كراضية عشو، كمغ أسعج الدكجات بدكجيا، البيت 
صغيخ، ما ىحا البيت ! لَع تقػؿ ىحا ؟ ىي راضية، 
لَع تثيخ حفيطتيا ؟ تألست، انتبيت، البيت صغيخ 
ججًا، أخػاتيا في بيػت أكبخ بكثيخ، فمسا دخل 
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عبػسيا سكتت فغزب كقعت مذكمة كبيخة، قج تشتيي بالصبلؽ أحيانًا، زكجيا إلى البيت كانت عابدة فدأليا عغ 
 ىحا الحؼ تكمع بيحه الكمسة 

 )) ال يمقي ليا بااًل ييػي بيا في جشيع سبعيغ خخيفًا ((
 أنا أقػؿ لكع أبمغ، لػ ذكخت امخأة أمامظ.

 )) إف قحؼ السحرشة ييجـ عسل مائة سشة ((
 اليساف [ ]أخخجو الصبخاني كالبدار عغ ححيفة بغ

 )) إف الخجل ليتكمع بالكمسة ال يمقي ليا بااًل ييػي بيا في جشيع سبعيغ خخيفًا ((
 ] التخمحؼ عغ أبي ىخيخة [

بالجمدات، بالديخات، يذخح الشاس في ىحه الديخة، فبلنة ليدت جسيمة، مثبًل تػصف بأردأ أكصافيا، فالديجة 
عائذة لقج قمت كمسة لػ مدجت بسياه البحخ ألفدجتو، ما  عائذة قالت عغ أختيا صفية: إنيا قريخة، قاؿ: يا
 قػلكع ؟ لقج قمت كمسة لػ مدجت بسياه البحخ ألفدجتو. 

 األب الرالح واألـ الرالحة حجيثيسا يجور دائسًا حػؿ الكساؿ واألخبلؽ والجيغ:

ل أخػتيا، الحجيث إخػانا الكخاـ، يكػف بالبيت عجة فتيات، فتاة ليا شكل معيغ، فتاة ليا شكل أقل مغ شك
السدتسخ عغ فبلنة بارعة الجساؿ، كفبلنة ليدت جسيمة إشبلقًا ىحا الحجيث إذا زاد عغ حّجه في البيت يربح 
مقياس الفتاة جساؿ فقط، فالتي ىي أقل مغ أختيا تراب بعقجة نفدية، أما األب الرالح، كاألـ الرالحة ما في 

مة با، كالسػقف الحكيع، الحجيث الحؼ ُيمقى في البيت حجيث حجيث إال عمى الكساؿ كاألخبلؽ كالجيغ، كالر
 أساسو مكاـر األخبلؽ.

أنا أركؼ لكع نرًا عغ أحج التابعيغ اسسو األحشف بغ قيذ، كاف قريخ القامة أسسخ المػف، مائل الحقغ، أحشف 
ب، ككاف مع ذلظ سيج الخجل، ناتئ الػجشتيغ، غائخ العيشيغ، ليذ شيء مغ قبح السشطخ إال كىػ آخح مشو بشري

قػمو، إذا غزَب غزب لغزبتو مئة ألف سيف، ال يدألػنو فيسا غزب، ككاف إذا عمع أف الساء يفدج مخكءتو 
 ما شخبو.

يعشي في البيت الحجيث عغ البصػلة، عغ االجتياد، عغ التحريل، عغ األدب عغ أداء الرمػات، عغ قياـ 
الميل، عغ القخآف، إذا الحجيث ىكحا في بشات بأشكاؿ متشػعة كميع يمتفػف حػؿ أميع كأبييع، إذا الحجيث عغ 

 األب يشتبو.  الجساؿ فقط، كالتي أقل جسااًل مغ أختيا يربح عشجىا عقجة كبيخة ججًا،
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 التداوي في العجؿ والسػدة بيغ جسيع األوالد:

 :صجقػا أييا األخػة 
بكل بيت ىشاؾ أكالد، كقج يكػف ابغ أذكى مغ ابغ، 
كقج يكػف ابغ لو كجو صبػح أكثخ مغ أخيو، األب 
السؤمغ، كاألـ السؤمشة، ال تسيد كال في الشطخات، 
ما نطخة بشطخة، قبمة بقبمة، احتزاف باحتزاف، 
كجج االبغ األقل جسااًل أؼ معاممة أقل مغ أخيو، 
فشحغ أعشاه عمى أف يشترخ عمى نفدو، أما إذا في 
تفخقة، األكؿ ُيبتدع لو في كجيو، كالثاني في 

 عبػس، مع مخكر األياـ تشذأ عقجة تشفدية.
د، كانحخاؼ األكالد، أنا مرخ إلى آخخ سمدمة مغ ىحه الجركس أف أخصاء األكالد، كعقج األكالد، كتقريخ األكال

 كأمخاض األكالد، مغ أخصاء اآلباء، كاألبػة مدؤكلية كبإمكانظ أف تكػف أبًا كأمامظ أكالد يتفانػف في شاعتظ.
 قاؿ: اشيج يا رسػؿ هللا أنشي نحمت ابشي حجيقة، فدألو: ألظ ابغ غيخه ؟ قاؿ: نعع، ىل نحمتو كسا نحمت ىحا ؟

 ال أشيج عمى جػر.قاؿ لو: ال، قاؿ: أشيج غيخؼ فإني 
العجؿ، كالسػدة، يجب أف تكػف السػدة لكل األكالد بالتداكؼ، االبتدامة أحيانًا ُتقبل ابشًا كتشدى الثاني، يتحصع 
الثاني، أحيانًا تحسل ابشًا ك تشدى الثاني، أحيانًا تبتدع في كجو ابغ كتشدى الثاني، ىحا الحؼ يشتبو ليحه الشقاط 

 قًا كبيخًا. الجقيقة يكػف مػفقًا تػفي

 عمى كل معمع أف يغيخ أسساء شبلبو في العاـ الجراسي إف أثار ىحا االسع ضحكًا:

لي كمسة خاصة بالسعمسيغ: أحيانًا يكػف ىشاؾ اسع يثيخ الزحظ، بعس السعمسيغ يشادكف مثل ىؤالء الصبلب 
 بألقابيع، ال بأسسائيع، ىشاؾ أسساء غيخ جسيمة.

 
 



( : ضاىخة الكبلـ البحؼء2-2الجرس )الفرل الثاني : نثاب انثانث : ا  Page 382 

 لكخيع، قاؿ لو: ما اسسظ ؟ قاؿ لو: زيج الخيل قاؿ لو: بل أنت زيج الخيخ.أحج الرحابة دخل عمى الشبي ا
أعخؼ معمسيغ كثيخيغ، يغيخكف أسساء شبلبيع بالعاـ الجراسي فقط، في كمسات في كثيخ مغ البيػت ليا أسساء 
 ثاني.غيخ مقبػلة، فأنت كسعمع غّيخ ىحه األسساء إلى أسساء أخخػ أك اكتِف باالسع األكؿ، أك باالسع ال

 فالشبي مغ شسائمو أنو كاف يغيخ أسساء صحابتو، ما اسسظ ؟ قالت لو: عاصية قاؿ ليا: بل شائعة، أنت شائعة. 

 مغ عّج كبلمو مغ عسمو فقج نجا:

 أييا األخػة، حيشسا تعج كبلمظ مغ عسمظ تشجػ، ما داـ: 
 خخيفًا (( )) إف الخجل ليتكمع بالكمسة ال يمقي ليا بااًل ييػي بيا في جشيع سبعيغ 

 ] التخمحؼ عغ أبي ىخيخة [.

يشبغي أف تعج كبلمظ مغ عسمظ، كمسة كاحجة، أحيانًا يقػؿ معمع لصالب أنت غبي بداعة غزب، لكغ ىحه الكمسة 
سسعيا الصفل، قج تدتسخ معو عذخ سشػات، قج تزعف معشػياتو، قج تشذا عشجه عقجة نفدية، خصأ، عػد نفدظ 

ا ارتقى مدتػػ الكبلـ في البيت ارتقى مدتػػ األكالد، فإذا حخصت أف يكػف رفقاء الكبلـ الجيج، السشزبط، ككمس
أكالدؾ مغ السدتػػ الخاقي السيحب، كإذا ضسشت مجرسة ال يدتسع بيا الصفل إلى كبلـ بحؼء تكػف قج حققت 

 نجاحًا كبيخًا في تخبية أكالدؾ.

 )) مغ ىػي الكفخ فيػ مع الكفخة، وال يشفعو عمسو شيئًا ((
 ]أخخجو الصبخاني عغ جابخ بغ عبج هللا [

ىشاؾ تعميقات الذعة، ىشاؾ حػار مكذػؼ، ىشاؾ أدب رخيز، ىحا األدب الخخيز كالحػار السكذػؼ، 
كالتعبيخات البلذعة، كىشاؾ شخؼ جشدية، أنا وهللا ال أصجؽ أف بيتًا مؤمشًا فيو شخفة جشدية إشبلقًا، ىحه الصخؼ 

فمتيغ، لمذارديغ عغ هللا عد كجل، حتى لػ سسعت شخفة مغ ىحا الشػع يشبغي أال الجشدية ليدت لمسؤمشيغ، لمست
 تزحظ، إنظ حيشسا ال تزحظ تمقغ مغ ألقى ىحه الصخفة درسًا ال يشدى.

وهللا مخة كشت بجمدة أؼ جمدة عسل، أحج الحاضخيغ تكمع بكمسة سيئة ججًا الكل ضحكػا، أنا لع أضحظ، بل 
االجتساع تبعشي الحؼ ألقى الكمسة قاؿ لي: أؼ خجمة ؟ قمت: شكخًا، لكغ أنا لقشتو درسًا أخحت مػقفًا، فمسا انتيى 

 بيحه الصخيقة، إذا شخفة جشدية كضحكت، معشى ذلظ قبمتيا.

  



( : ضاىخة الكبلـ البحؼء2-2الجرس )الفرل الثاني : نثاب انثانث : ا  Page 383 

 الكمسات التي يشصق بيا االبغ ىي انعكاس لسا يقػلو األب:

عمى الكبلـ الجاد، عمى اختيار الكمسة ابشظ لظ، تخبيو تخبية عالية عمى الكبلـ السيحب، عمى الكبلـ السؤدب، 
 المصيفة، اقخأ القخآف 

 ﴿ َأْو اَلَمْدُتُع الشَِّداَء ﴾
 اقخأ القخآف 

اَىا َحَسَمْت َحْسبًل َخِفيفًا ﴾   ﴿ َفَمسَّا َتَغذَّ
 اقخأ القخآف 

 ﴿ َفَسِغ اْبَتَغى َوَراَء َذِلَظ َفُأوَلِئَظ ُىُع اْلَعاُدوَف ﴾
ىحه الثياب ترف حجع عطامظ، مسكغ تتكمع كمسات لكغ كميا ميحبة، كال تجخح شعػر اقخأ الدشة، يا بشيتي إف 

 اإلنداف.
الجرس الثالث في التخبية االجتساعية الكمسات التي يشصق بيا االبغ، ىي انعكاس لسا يقػلو األب، أؼ بذكل أك 

سفل، الحؼ يػضع في أعبلىا بآخخ في أكعية تػضع في السخكبات لمساء ليا فتحة مغ األعمى كليا صشبػر مغ األ
يؤخح مغ الرشبػر، صح ىحا الكبلـ ؟ اآلف كل ابغ كائغ لو كعاء ثقافتو مغ أيغ ؟ مغ كبلـ أكالد الذػارع، يتكمع 
كبلمًا بحيئًا ججًا في البيت، ثقافتو مغ رفقاء الدػء في السجرسة يدسعػنو كمسات بحيئة ججًا يتكمع بيا بالبيت، إف 

مسات فييا شخؼ جشدية يخكييا ألصجقائو، فيحا اإلنداف كالػعاء الحؼ يأخحه مغ أعبله سسع مغ أمو أك أبيو ك
يعصيو مغ صشبػره األسفل، فبل تشتطخ مغ ابغ تغحيو أنت بالذاشة فقط كبسذاىج ليدت تخضي هللا عد كجل، 

 كبحػار فيو إشارات جشدية، ال تشتطخ مغ ىحا الصفل أف يكػف ميحبًا أبجًا. 
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 التخبية االجتساعية لمرغار أف تعمسيع الرجؽ و األمانة:أبخز نقاط 

 .االبغ غاٍؿ، كاالبغ السخبى ال يقجر بثسغ 
فمحلظ ىحا المقاء الثالث في التخبية االجتساعية 
متعمق بالكبلـ، البيت ال يػجج فيو كحب، كال سخقة، 
كال كبلـ بحؼء، أبخز نقاط التخبية االجتساعية 
لمرغار أف تعمسيع الرجؽ، كأف تعمسيع األمانة، 

 كأف تعميع الكبلـ السشزبط. 
اِىِميَّة ، َنْعُبُج )) َأيَُّيا اْلَسِمُظ، ُكشَّا َقْػًما َأْىَل جَ 

، َوَنْأُكُل اْلَسْيَتَة، َوَنْأِتي اْلَفَػاِحَر، َوَنْقَصُع  ـَ اأْلَْصَشا
، َوُنِديُء اْلِجَػاَر، َيْأُكُل اْلَقِػيُّ ِمشَّا  ـَ اأْلَْرَحا

ُ ِإَلْيَشا َرُسػاًل ِمشَّا َنْعِخُؼ َنَدَبوُ  ِعيَف، َفُكشَّا َعَمى َذِلَظ َحتَّى َبَعَث َّللاَّ َوِصْجَقُو، َوَأَماَنَتُو َوَعَفاَفُو، َفَجَعاَنا ِإَلى َّللاَِّ  الزَّ
َجُه، َوَنْعُبَجُه، َوَنْخَمَع َما ُكشَّا َنْعُبُج َنْحُغ َوآَباُؤَنا ِمْغ ُدوِنِو ِمْغ اْلِحَجاَرِة َواأْلَْوَثاِف، َوَأَمَخَنا، اآلف الذاىج، ِبِرْجِؽ  ِلُشَػحِّ

َماِء ((اْلَحِجيِث، َوَأَداِء اأْلََما ِحِع، َوُحْدِغ اْلِجَػاِر، َواْلَكفِّ َعْغ اْلَسَحاِرـِ َوالجِّ  َنِة، َوِصَمِة الخَّ
 ] أخخجو اإلماـ أحسج عغ أـ سمسة أـ السؤمشيغ [

إذًا أييا األخػة الكخاـ، يجب أف يكػف كاضحًا في أذىانكع أف الكبلـ الحؼ يشصق بو األب كاألـ، في المقاءات، 
كاالحتفاالت، كفي الديارات، كفي الشدىات ىحا الكبلـ إذا كاف مشزبصًا أعصى األكالد القجكة في الكبلـ كالديخات، 
 السشزبط.

 والحسج  رب العالسيغ 
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الثالث : اآلداب خارج البيت لالفر

 ( : األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ8-1الجرس )

( : تأديب الرغار عمى معخفة حق الكبيخ8-2الجرس )

 ( : تػقيخ الكبيخ8-3الجرس )

 ( : تػقيخ الكبار كالسعمسيغ8-4الجرس )

 1-( : صمة الخحع 8-5الجرس )

 2-( : صمة الخحع 8-6الجرس )

 حداف إلى الجار( : اإل8-7الجرس )

 ( : خمق اإليثار8-8الجرس )
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( : األمخ بالسعخوؼ والشيي عغ السشكخ8-1الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
كالػىع إلى أنػار السعخفة كالعمع، كمغ كحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

التخبية االجتساعية مغ أىع أنػاع تخبية األوالد في اإلسبلـ:

، مع الجرس العذخيغ مغ دركس تخبية األكالد في اإلسبلـ، كنشتقل في ىحا الجرس إلى التخبية  أييا األخػة األكاـر
االجتساعية، كىي مغ أىع أنػاع تخبية األكالد في اإلسبلـ، كفي كل درس إف شاء هللا نختار مػضػعًا كبيخًا مغ 

 لسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ. مػضػعات التخبية االجتساعية، كلشبجأ بسػضػع األمخ با

عمة خيخية ىحه األمة األمخ بالسعخوؼ و الشيي عغ السشكخ و اإليساف با:

أخػتشا الكخاـ، ىحا الحق متى يشسػ ؟ باألمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ، دكائخ الباشل متى تتقمز ؟ باألمخ 
يكاد العمساء أف يعجكه الفخيزة الدادسة،  بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ، فاألمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ

، كصبلة، كحج، كزكاة، ىشاؾ أمخ بالسعخكؼ كنيي عغ السشكخ، ىحه فخيزة سادسة، كأكبخ  كيف أف ىشاؾ صـػ
 دليل عمى ذلظ أف هللا سبحانو كتعالى حيشسا أخبخنا فقاؿ: 
﴿ ُكْشُتْع ﴾

أؼ أصبحتع بيحه البعثة:

ُأْخِخَجْت ِلمشَّاِس ﴾﴿ ُكْشُتْع َخْيَخ ُأمَّة  
 ( 110) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

األمة األكلى اآلف كبا بيا الجػاد، لكل عالع ىفػة، كلكل حداـ نبػة، كلكل جػاد كبػة، نحغ في عرخ كبا جػاد 
ىحه األمة 

﴿ ُكْشُتْع َخْيَخ ُأمَّة  ُأْخِخَجْت ِلمشَّاِس ﴾
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لساذا ىي خيخ أمة ؟ قاؿ:

َسْعُخوِؼ َوَتْشَيْػَف َعِغ اْلُسْشَكِخ َوُتْؤِمُشػَف ِباّلِلَِّ ﴾﴿ َتْأُمُخوَف ِبالْ 
 ( 110) سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

تشامي الحق و تقمز الباشل عشجما نخبي أوالدنا عمى األمخ بالسعخوؼ والشيي عغ السشكخ:

البيت مشزبط انزباشًا شجيجًا، وهللا قبل أياـ أحج أخػتشا الكخاـ لو ابغ بالحزانة، يعتشي بتخبيتو عشاية بالغة، ك 
فاآلندة مع أنيا مغ مطيخىا اتجاىيا إسبلمي، كضعت ليع أغشية لسغشية ال أتكمع كال كمسة، لسغشية، فاألشفاؿ 
فخحػا، إال أف ىحا االبغ قاؿ لآلندة ىحه السغشية يشبغي أال ندتسع لغشائيا، ألف هللا ال يحبيا، ارتبكت اآلندة، 

 ألغشية، ترػر شفل صغيخ.كالرف ارتبظ، كأشفأت ا
حيشسا نخبي أكالدنا عمى األمخ بالسعخكؼ، كالشيي 
عغ السشكخ، الحق يتشامى كالباشل يتقمز، أما اآلف 
، مدمع،  الحؼ يحرل قج تأتي إلى بيت إنداف محتـخ
مغ ركاد السداجج، ابشة أخيو تختجؼ ثيابًا فاضحة، 
يخحب بيا، يثشي عمى جساليا، كعمى أناقتيا، 

ثيابًا فاضحة، كال يخصخ في بالو أف يقػؿ كتختجؼ 
 ليا كمسة، أبجًا.

فحيشسا ال نتشاىى عغ السشكخ ندتحق اليبلؾ، ما الحؼ جعل بشي إسخائيل يدتحقػف اليبلؾ ؟ هللا عد كجل يقػؿ: 
﴿ َكاُنػا اَل َيَتَشاَىْػَف َعْغ ُمْشَكخ  َفَعُمػُه ﴾

 ( 79) سػرة السائجة اآلية: 

حجثشي أخ سائق عمى خط دمذق بيخكت، معمػماتو محجكدة ججًا في الجيغ، لكشو مؤمغ فيسا أعتقج، ركب معو 
شاب كشابة مغ بيخكت، كشمبػا مشو أف يشتطخ قميبًل ريثسا تأتي محفطة، فجاء رجل كبيخ في الدغ في الدبعيغ 

أخخت ؟ أخح السحفطة، كضعيا كالديارة مغ عسخه تقخيبًا، كعمى رأسو السحفطة، ىحا الذاب ككده عمى خجه لَع ت
انصمقت، كصل ىحا الدائق إلى مذارؼ عاليو، تقػؿ ىحه الذابة )الدكجة لدكجيا(: لساذا ضخبت أباؾ ؟ قاـ كقف 

قاؿ لو: أبػؾ ىحا ؟ اندؿ، كىحه أجختظ، أبػؾ تزخبو ؟!. 
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 األمخ بالسعخوؼ و الشيي عغ السشكخ واجب عمى كل إنداف: 

شا شبعًا بأدب، بمصف، لكغ يتكمع، عشجما كل كاحج م
ما أحج يتكمع كمسة، تججه يدب الحات اإلليية بأقحع 
أنػاع الدباب، كالكل ساكت، البّج بأمخ بالسعخكؼ 

 كنيي عغ السشكخ.
أخت محجبة تخكب مخكبة عامة، كضع الدائق 
أغاني ساقصة، قالت لو: ىحا الذخيط تدسعو في 

لظ، أشفئ  بيتظ، أما ىحه مخكبة عامة، ىحه ليدت
 الذخيط.

تكمع كمسة، انرح نريحة، يقػؿ شخز: وهللا سبب تػبتي عغ الخسخ أنشي كشت أنتطخ مخكبة عامة، كبعج 
ساعة كقفت مخكبة لي، لسح الدائق زجاجات خسخ معي، قاؿ لو: تفزل اندؿ، أنا ال أركب راكبًا معو خسخ، 

 يقدع با أحج أسباب تػبتو ىحا السػقف مغ ىحا الدائق.
عػد نفدظ تشرح، دخمت مخة لعشج شخز، محدغ 
كبيخ، كتاجخ كبيخ، كمحدػب عمى السدمسيغ، 
عشجه مػضفة غيخ معقػؿ كضعيا إشبلقًا، نرحتو، 
قاؿ: وهللا دخل لعشجؼ مئات األشخاص، ما أحج 
قاؿ لي كمسة، يعشي صخفيا شبعًا، أنت محدػب 
عمى السدمسيغ، إندانو بيحا التفمت غيخ معقػؿ 

مػضفة ىكحا، تكمع كمسة يا أخي، ربِّ  تكػف عشجؾ
ابشظ عمى أف يشتبو، ىحه غمط، ىحا صػاب، ىحا 

 يجػز، ىحا ال يجػز، ىحا حبلؿ، ىحا حخاـ. 
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 مغ يشدحب مغ األمخ بالسعخوؼ و الشيي عغ السشكخ يفقج خيخيتو:

األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ لحلظ األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ، الفخيزة الدادسة، كلسا الصفل يشسػ عمى 
 السشكخ الحقيقة إذا في أمخ بالسعخكؼ في انزباط.

أحيانًا بعس الثانػيات تخسل لآلباء يخجى اإلفادة 
بيحه السعمػمات، ىل يرمي ابشظ في البيت ؟ كع 
أب بجأ يرمي خجبًل مغ ابشو، األب ُيدأؿ عغ 
صبلة ابشو، كىػ ال يرمي، ىحا الدؤاؿ لفت نطخ 

، أحيانًا تكػف السبلحطة لصيف، أف أ ييا األب صلِّ
لصيفة ججًا، رقيقة، ميحبة، بذكل أك بآخخ ليدت 
مباشخة يشتبو اإلنداف، أما ليذ لو عبلقة، ال يعشيو 
أمخ الشاس، ىحا الحؼ يشدحب مغ األمخ بالسعخكؼ 

 كالشيي عغ السشكخ، فقج بشز اآلية خيخيتو، كالييػد أىمكيع هللا ألنيع 
 َتَشاَىْػَف َعْغ ُمْشَكخ  َفَعُمػُه ﴾﴿ َكاُنػا اَل يَ 

 شخز كجج عشج أختو مخالفة شخعية، بكل لصف ىحه مخالفة يا أختي، أنا ناصح لِظ. 

 االستقامة سبب أساسي في األمخ بالسعخوؼ و الشيي عغ السشكخ:

لكغ بالسشاسبة ال يدتصيع إنداف أف يشيى عغ 
مشكخ إال إذا كاف مدتقيسًا، إذا في خصأ، في 
شصط، في تداىل، ىشاؾ مغ يدكتو، كىشاؾ مغ 
 يعشفو، كىشاؾ مغ يقػؿ لو يا شبيب شبب نفدظ.
إذًا أنا حيشسا أربي أكالدؼ عمى األمخ بالسعخكؼ 

 كالشيي عغ السشكخ.
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حجثشي أخ إماـ مدجج، قاؿ لي: تأخخنا باالستيقاظ صباحًا، ىيأت البشي شصيخة ك قمت لو: كميا في الصخيق بابا، 
 قاؿ عميو الربلة كالدبلـ: قاؿ لو:

 )) األكل في الدػؽ دناءة ((
 ]أخخجو الصبخاني عغ أبي أمامة الباىمي [

شفل صغيخ، ما أجسل شفل صغيخ يشصق بالحق، ربِّ ابشظ، أراد أف يرمي يدأؿ أختو ىل صميت ؟ قػمي 
 لشرمي معًا، ما داـ في تشاصح بالبيت، ماداـ في تػجيو لصيف. 

 و الفطاضة في األمخ بالسعخوؼ و الشيي عغ السشكخ: االبتعاد عغ الغمطة

أنا أبجًا ال أقرج إشبلقًا األمخ بالعخكؼ كالشيي عغ السشكخ بغمطة، مغ أمخ بالسعخكؼ فميكغ أمخه بسعخكؼ، كمغ 
نيى عغ مشكخ فميكغ نييو بغيخ مشكخ، كإذا نتج عغ األمخ بالسعخكؼ أك عغ الشيي عغ السشكخ مشكخ أشج مغ 

 يشبغي أال تشكخ. الحؼ تشكخه
سيجنا عسخ لو كمسة قاؿ: ليذ بخيخكع مغ عخؼ الخيخ، كال مغ عخؼ الذخ، كلكغ مغ عخؼ الذخيغ، كفخؽ 

 بيشيسا، كاختار أىػنيسا.
 كاآلية الجقيقة: 

ًة ﴾  ﴿ َواتَُّقػا ِفْتَشًة اَل ُتِريَبغَّ الَِّحيَغ َضَمُسػا ِمْشُكْع َخاصَّ
 ( 25) سػرة األنفاؿ اآلية: 

ذلظ أف ىحه الفتشة تريب السؤمشيغ السدتقيسيغ، ما ذنبيع ؟ لع يكغ ىؤالء ليأمخكف بالسعخكؼ، أك يشيػف معشى 
 عغ السشكخ.

لحلظ كرد في بعس األحاديث أف هللا أرسل السبلئكة لييمظ بمجة، قالػا: يا رب إف فييا صالحًا )فييا رجل صالح(، 
 يكغ يتسعخ إذا رأػ مشكخًا. قاؿ: بو فابجؤكا، ِلَع يا رب ؟ قاؿ: ألف كجيو لع

ىشاؾ شخز مدتقيع، لكغ ال يعشيو أمخ الشاس أبجًا، ال أمخ أىمو، ال أمخ أكالده، ال أمخ أختو، ال أمخ مغ حػلو، 
يعشيو نفدو فقط، األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ خخكج مغ الحات لخجمة الخمق، لكغ مخة ثانية ال تدتصيع 

 مدتقيسًا، إف لع تكغ مصبقًا، إذا في ثغخة ىشاؾ مغ يتصاكؿ عميظ عشجئٍح. أف تتكمع كمسة حق إف لع تكغ
 إذًا عمة خيخية ىحه األمة األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ.
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 التػاصي بالحق أحج أركاف الشجاة:

ف، اآلف ىل ترجقػف أف التػاصي بالحق ربع الشجاة، أك أحج أركاف الشجاة، الشجاة ليا أركاف، ليا أربعة أركا
 كالجليل: 

اِلَحاِت َوَتَػاَصْػا ِباْلَحقِّ  ْنَداَف َلِفي ُخْدخ  * ِإالَّ الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ ْبِخ ﴾﴿ َواْلَعْرِخ * ِإفَّ اإلِْ  َوَتَػاَصْػا ِبالرَّ
 ) سػرة العرخ (

ف السػضػع تخبية األكالد في فالتػاصي بالحق أحج أركاف الشجاة، بل التػاصي بالحق ربع الشجاة، أحيانًا كإف كا
اإلسبلـ حيشسا يقشع األب بخصػرة األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ، كاألب يسارس ىحه العبادة في بيتو، مع 
زكجتو، مع أكالده، مع أخػاتو، االبغ يشتبو، األب قبل أف يرمي سأؿ مغ مشكع لع يرلِّ ؟ فمشرِل جساعة، نػع 

لسشكخ، سأؿ ابشو كىػ في فخاشو يا بشي أصميت العذاء ؟ صار في سؤاؿ، في مغ األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ ا
مدؤكلية، في جػاب، عػد أكالد أف يتمقػا األمخ بالسعخكؼ برجر رحب، كالشيي عغ السشكخ برجر رحب، 

 كعػدىع أف يتكمسػا كمسة.

 الكمسة الصيبة صجقة:

أحيانًا يكػف االبغ عشج أبيو، كاألب يختكب مخالفات 
بيع كبيخة ججًا كخصيخة، االبغ بأدب جّع بابا في ال

ىحه ال تجػز، ىكحا قاؿ الذيخ، تحب تدألو ؟ 
يجػز أنا فيست مشو غمط تحب أف تدألو، يحخجو، 
وهللا في أساليب باألمخ بالسعخكؼ كالشيي السشكخ 
 في مشتيى الخكعة، في مشتيى الحكسة.
مخة الحدغ كالحديغ رأيا شيخًا يتػضأ كيخصئ في 

ء، فحّكساه في كضػئيسا، كتػضأ كل مشيسا الػضػ 
 أمامو كسأاله أيشا أفزل كضػءه مغ اآلخخ ؟ قاؿ ليع: وهللا أنا الغمصاف.

مسكغ أف تأمخ بالسعخكؼ كتشيي عغ السشكخ دكف إحخاج، وهللا سسعت عغ عالع بسرخ كالجه يجخغ، كاألب لو 
ف ابشو ال يعمع أؼ ال يجخغ أماـ ابشو أبجًا، فيحا العالع مقاـ، كاألب يحتـخ ابشو احتخامًا كبيخًا ججًا، بل ىػ يطغ أ
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الجميل )األب لو مكانو كيجخغ( رجا قخيب ليع مجخغ أف يدكر أباه في كقت معيغ، في ىحا الػقت كاف ىحا العالع 
عشج أبيو، دخل الزيف كقاؿ لو: دخغ أمامي، فالزيف دخغ، كجو االبغ رسالة لمزيف، عغ أخصار الجخاف، 

 عشجئٍح األب تخؾ الجخاف، كال جخحو أدبًا، ىشاؾ شخيقة تشبو كال تجخح، كمف إندانًا يجخغ مغ أقخبائو، يقدع با
رجاه أف يأتي في كقت معيغ، دخغ أمامو، عسل لو محاضخة، االبغ يخاشب ىحا الزيف كاألب ىػ السعشي، 

 الكبلـ ىػ لؤلب في الحقيقة، ىحا أسمػب راٍؽ ججًا.

 تقػؿ كمسة، كالكمسة الصيبة صجقة.فكخ أنت أنو يجب أف 

)) إف الخجل ليتكمع بالكمسة مغ رضػاف هللا تعالى تخفعو إلى أعمى عمييغ، وإف الخجل ليتكمع بالكمسة مغ سخط 
 هللا تعالى ييػي بيا إلى أسفل سافميغ ((

 ]كرد في األثخ[ 

 الرالح و السرمح:

 اآلف قاؿ تعالى: 
ُطْمع  َوَأْىُمَيا اْلُقَخى بِ ﴿ َوَما َكاَف َربَُّظ ِلُيْيِمَظ 
 ﴾ُمْرِمُحػفَ 

 ) سػرة ىػد (

إف كانػا صالحيغ ييمكػف، أما إف كانػا مرمحيغ 
ال ييمكػف، الفخؽ بيغ الرالح كالسرمح، الرالح 
في ذاتو، أما السرمح لغيخه، عػد نفدظ تدتقيع مغ 
أجل أف يقػػ مخكدؾ، استقع، ثع كجو مبلحطة أنا 

تشرح إندانًا أماـ مؤل، زكج أماـ زكجتو، معمع أماـ شبلبو، صاحب محل تجارؼ أماـ أنرحكع عمى انفخاد، ال 
مػضفيو، ال يتحسل، في إىانة، حاكؿ أف تأمخ بالسعخكؼ كأف تشيى عغ السشكخ فيسا بيشظ كبيغ اآلخخ، عمى انفخاد 

 يقبميا مشظ، كيثشي عميظ، كيذكخؾ.

 إذاً 

 ِبُطْمع  َوَأْىُمَيا ُمْرِمُحػَف ﴾ ﴿ َوَما َكاَف َربَُّظ ِلُيْيِمَظ اْلُقَخى 
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 معشى ذلظ أف السرمحيغ في مشجاة مغ هللا عد كجل، أما الرالحػف ال يشجػف. 

 مغ صفات السؤمشيغ أف بعزيع أولياء بعس: 

بذكل أك بآخخ ترػر شارعًا، فيو عذخكف بيتًا، احتخؽ أكؿ بيت، إف لع يدارع كل الجيخاف إلى إشفاء الحخيق، 
 إلييع بيتًا بيتًا، ىحه الفكخة ببداشة، كىحا معشى قػلو تعالى الحخيق يشتقل

ًة ﴾  ﴿ َواتَُّقػا ِفْتَشًة اَل ُتِريَبغَّ الَِّحيَغ َضَمُسػا ِمْشُكْع َخاصَّ
 الفتشة إف لع ُتحاصخ تشتقل مغ بيت إلى بيت، مغ صفات السؤمشيغ قاؿ تعالى:

 َأْوِلَياُء َبْعس  ﴾﴿ َواْلُسْؤِمُشػَف َواْلُسْؤِمَشاُت َبْعُزُيْع 
 ما صفاتيع ؟ 

 ﴿ َيْأُمُخوَف ِباْلَسْعُخوِؼ َوَيْشَيْػَف َعِغ اْلُسْشَكِخ ﴾
 ( 71) سػرة التػبة اآلية: 

 أال تحب أف تكػف مؤمشًا كامبًل ؟ مغ صفات السؤمغ الكامل: 

بَلَة َوُيْؤُتػَف ﴿ َواْلُسْؤِمُشػَف َواْلُسْؤِمَشاُت َبْعُزُيْع َأْوِلَياُء َبْعس  َيْأُمُخوَف بِ  اْلَسْعُخوِؼ َوَيْشَيْػَف َعِغ اْلُسْشَكِخ َوُيِقيُسػَف الرَّ
ُ ِإفَّ َّللاََّ َعِديٌد َحِكيٌع ﴾ َكاَة َوُيِصيُعػَف َّللاََّ َوَرُسػَلُو ُأوَلِئَظ َسَيْخَحُسُيُع َّللاَّ  الدَّ

 ) سػرة التػبة (

عمى السدمع أف يشصق بالحق و لػ عمى حداب 
 نفدو:

قاؿ أحج الرحابة: بايعشا رسػؿ هللا عمى لحلظ 
الدسع كالصاعة في مشذصشا كمكخىشا، كعدخنا 
كيدخنا، كأثخة عميشا، كأال نشازع األمخ أىمو، إال أف 
تخكا كفخًا بػاحًا عشجكع فيو مغ هللا بخىاف، أال نشازع 
األمخ أىمو إال إذا رأيتع كفخًا بػاحًا، معشى ذلظ 

 يشبغي أف تشصق بالحق.
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مج إسبلمي في تػجو إلى إلغاء الرياـ كميًا، فحاكلػا أف يشتدعػا فتػػ مغ بعس العمساء، ما تسكشػا في عالع في ب

جميل لو مكانة كبيخة، شبعًا ُشمب مشو اعتحر، أُغخؼ اعتحر، ُىجد اعتحر، ثع كافق فجأة عمى إصجار فتػػ بإلغاء 
يمقي فييا ىحه الفتػػ ُأخخ كي تكػف ليا دعػة كبيخة الرياـ، القرة مغ عذخيغ ثبلثيغ سشة، مػعج الشجكة التي س
 كيذاىجىا معطع الشاس، فقاؿ في ىحه الشجكة: يقػؿ هللا: 

ـُ َكَسا ُكِتَب َعَمى الَِّحيَغ ِمْغ َقْبِمُكْع َلَعمَُّكْع َتتَّ  َيا  ُقػَف ﴾﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا ُكِتَب َعَمْيُكُع الرِّ
 ) سػرة البقخة (.

مدمع ال يرـػ رمزاف، بل يفصخ بغيخ عحر فيػ كافخ بيحه اآلية، شبعًا ثاني يـػ انتيت حياتو، لكغ قصع كأؼ 
 الصخيق عمى ضعاؼ الشفػس أف يفتػا بإلغاء الرياـ، أحيانًا الكمسة:

َساِء ﴾ َبة  َأْصُمَيا َثاِبٌت َوَفْخُعَيا ِفي الدَّ َبًة َكَذَجَخة  َشيِّ  ﴿ َمَثبًل َكِمَسًة َشيِّ
 سػرة إبخاىيع (. ) 

َساِء * ُتْؤِتي ُأُكَمَيا ُكلَّ ِحيغ   َبة  َأْصُمَيا َثاِبٌت َوَفْخُعَيا ِفي الدَّ َبًة َكَذَجَخة  َشيِّ  ِبِإْذِف َربَِّيا َوَيْزِخُب َّللاَُّ ﴿ َمَثبًل َكِمَسًة َشيِّ
 َخِبيَثة  َكَذَجَخة  َخِبيَثة  اْجُتثَّْت ِمْغ َفْػِؽ اأْلَْرِض َما َلَيا ِمْغ َقَخار  ﴾اأْلَْمَثاَؿ ِلمشَّاِس َلَعمَُّيْع َيَتَحكَُّخوَف * َوَمَثُل َكِمَسة  

 ) سػرة إبخاىيع (

 السؤمشػف بعزيع أولياء بعس و الصخؼ اآلخخ بعزيع أولياء بعس: 

أخػانا الكخاـ، الحقيقة ىشاؾ آية في سػرة األنفاؿ، رقسيا اثشاف ك سبعػف، وهللا ال أعتقج في آية السدمسػف اليـػ في 
 أمذ الحاجة إلييا كيحه اآلية، اآلية دقيقة ججًا، فييا ممسح دقيق، هللا عد كجل يقػؿ: 

ْع ﴿ ِإفَّ الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَىاَجُخوا َوَجاَىُجوا ِبَأْمَػاِليِ 
َوَأْنُفِدِيْع ِفي َسِبيِل َّللاَِّ َوالَِّحيَغ َآَوْوا َوَنَرُخوا ُأوَلِئَظ 

 َبْعُزُيْع َأْوِلَياُء َبْعس  ﴾
 ( 72) سػرة األنفاؿ اآلية: 

كاضح اآلية انتيت، مغ صفات السؤمشيغ أنيع 
 يؤمشػف، كيياجخكف، كيجاىجكف 

ِبيِل َّللاَِّ َوالَِّحيَغ ﴿ َوَجاَىُجوا ِبَأْمَػاِلِيْع َوَأْنُفِدِيْع ِفي سَ 
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 َآَوْوا َوَنَرُخوا ُأوَلِئَظ َبْعُزُيْع َأْوِلَياُء َبْعس  ﴾
 اسسعػا اآلية الثانية تأتي بعجىا:

 ﴿ َوالَِّحيَغ َكَفُخوا َبْعُزُيْع َأْوِلَياُء َبْعس  ﴾
 ( 73) سػرة األنفاؿ اآلية: 

يديخكف، كيحخصػف عمى كحجتيع، كقػتيع، كسا أف السؤمشيغ بعزيع أكلياء بعس يتعاكنػف، كيخصصػف، ك 
 كنرختيع، كالصخؼ اآلخخ 

 ﴿ َبْعُزُيْع َأْوِلَياُء َبْعس  ﴾
 يتعاكنػف. 

 معاناة السدمسيغ مغ الفتغ والفداد بدبب االبتعاد عغ األمخ بالسعخوؼ والشيي عغ السشكخ: 

لحلظ أنا سبحاف هللا ىشاؾ آية ألقييا في عقػد القخاف 
 الدكاج إشبلقًا، ىي ىحه اآلية: كليذ ليا عبلقة ب

﴿ ِإْف َتُكػُنػا َتْأَلُسػَف َفِإنَُّيْع َيْأَلُسػَف َكَسا َتْأَلُسػَف 
 َوَتْخُجػَف ِمَغ َّللاَِّ َما اَل َيْخُجػَف ﴾

 ( 104) سػرة الشداء اآلية: 

الصخؼ اآلخخ يديخ، كيجيج، كيتعب، كيتألع مغ 
أجل أجل إبصاؿ الحق، مغ أجل تقػية الباشل، مغ 
 تحبيب الشاس بالسعرية، مغ أجل إشفاء نػر هللا.

ُ ِإالَّ َأْف ُيِتعَّ ُنػَرُه ﴾  ﴿ ُيِخيُجوَف َأْف ُيْصِفُئػا ُنػَر َّللاَِّ ِبَأْفَػاِىِيْع َوَيْأَبى َّللاَّ
 ( 32) سػرة التػبة اآلية: 

 

 ﴿ َوالَِّحيَغ َكَفُخوا َبْعُزُيْع َأْوِلَياُء َبْعس  ﴾
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 اسسعػا اآلف
ِإفَّ الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَىاَجُخوا َوَجاَىُجوا ِبَأْمَػاِلِيْع ﴿ 

َوَأْنُفِدِيْع ِفي َسِبيِل َّللاَِّ َوالَِّحيَغ َآَوْوا َوَنَرُخوا ُأوَلِئَظ 
 َبْعُزُيْع َأْوِلَياُء َبْعس  ﴾
 ﴿ ِإالَّ َتْفَعُمػُه ﴾

 (72) سػرة األنفاؿ اآلية: 

الياء عمى عمى مغ تعػد ىحه الياء ؟ تعػد ىحه 
اآلية الدابقة بأكسميا، إف لع تؤمشػا، إف لع تجاىجكا، 
 إف لع تياجخكا، إف لع تؤككا، إف لع تشرخكا:

 ﴿ ِإالَّ َتْفَعُمػُه َتُكْغ ِفْتَشٌة ِفي اأْلَْرِض َوَفَداٌد َكِبيٌخ ﴾
 ) سػرة األنفاؿ (

 مخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ. كنحغ نعاني مغ فتشة في األرض كفداد كبيخ بدبب عدكؼ السدمسيغ عغ األ

 تعاوف الصخؼ اآلخخ و تآمخه عمى السدمسيغ: 

 أال تخكف إندانة محجبة محتخمة، ابشتيا إلى جانبيا تختجؼ أفزح الثياب ؟ أيغ األـ ؟ أيغ األب ؟ 
 ﴿ ِإالَّ َتْفَعُمػُه َتُكْغ ِفْتَشٌة ِفي اأْلَْرِض َوَفَداٌد َكِبيٌخ ﴾

 نعيج اآلية:

 يَغ َكَفُخوا َبْعُزُيْع َأْوِلَياُء َبْعس  ﴾﴿ َوالَّحِ 
 اسسعػا اآلف

َرُخوا ُأوَلِئَظ َبْعُزُيْع َأْوِلَياُء ﴿ ِإفَّ الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَىاَجُخوا َوَجاَىُجوا ِبَأْمَػاِلِيْع َوَأْنُفِدِيْع ِفي َسِبيِل َّللاَِّ َوالَِّحيَغ َآَوْوا َونَ 
 ُزُيْع َأْوِلَياُء َبْعس  * ِإالَّ َتْفَعُمػُه ﴾ َبْعس  * َوالَِّحيَغ َكَفُخوا َبعْ 

 ىحه الياء تعػد عمى اآلية الدابقة بأكسميا 

 ﴿ ِإالَّ َتْفَعُمػُه ﴾
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إف لع تؤمشػا، إف لع تياجخكا، إف لع تجاىجكا بأمػالكع، كأنفدكع، إف لع تؤككا، إف لع تشرخكا، الصخؼ اآلخخ 
 يتعاكف، كيتآمخ 

 ْغ ِفْتَشٌة ِفي اأْلَْرِض َوَفَداٌد َكِبيٌخ ﴾﴿ِإالَّ َتْفَعُمػُه َتكُ 

 بصػلة اإلنداف أال يجع الباشل يشفخد بالداحة:

ىشاؾ نقصة دقيقة ججًا، أخػانا الكخاـ، الباشل قجيع قجـ اإلنداف، لكغ البصػلة أال يشفخد الباشل بالداحة، ىشاؾ 
دعارة، في كل شيء، لكغ يجب أال يشفخد فدق، ىشاؾ دكر ليػ، ىشاؾ دكر فييا شخاب، فييا خسػر، ىشاؾ دكر 
 العراة بالداحة، كىشاؾ مداجج، ك التداـ، ك عفة، ك صجؽ، ك أمانة.

 وهللا سائق في ىحه البمجة كجج في مخكبتو عذخيغ مميػف ليخة، بحث أربعة أياـ حتى عثخ عمى صاحبيا.
الذخشة، كالسبمغ أبقاه عشجه أف رجل ألساني زار تخكيا ندي بسصعع خسدسئة ألف يػرك، صاحب السصعع أبمغ 

 ابحثػا عغ صاحبو، بعج يػميغ كصل ىحا الدائح إلى السصعع كشكخ ىحا التخكي بذكل كبيخ.
وهللا شخز أحيانًا يخفع شأف اإلسبلـ عشج الصخؼ 
اآلخخ، كاحج، فشذخكىا باالنتخنيت ىحه القرة، 
األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ قػاـ الجيغ، 

سة، دع لدانظ يتكمع، الداكت عغ الفخيزة الداد
الحق شيصاف أخخس، فالبصػلة أال يشفخد الباشل 
بالداحة، في دكر ليػ كفي مداجج، في كحب كفي 
صجؽ، في نفاؽ كفي إخبلص، في تفمت كفي 
، في جبغ كفي  انزباط، في بخل كفي كـخ

 شجاعة.
ربظ كل السػضفيغ أربكيع بأدب، كأف بيحه وهللا دخمت لجائخة مػضف مدتقيع محبػب ججًا، لو أعساؿ شيبة ججًا، أ

الجائخة ىشاؾ اتجاه لسعاكنة السػاششيغ خجبًل مغ ىحا اإلنداف، مدتقيع، لصيف، محدغ، مشزبط، يخجـ السػاششيغ 
 خجمة كبيخة ججًا صار مثبًل أعمى.
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كػب مخة راكب إنداف فػؽ فخس يسذي في الرحخاء، يبجك أف أحج لرػص الخيل كاف بػضع مؤلع فجعاه لخ 
الخيل، ما إف امتصى الجػاد حتى دفع صاحب الفخس إلى األرض ككلى بفخسو ال يعجك عمى شيء، فخاشبو 
، كلكغ إياؾ أف يذيع ىحا الخبخ في  صاحب الفخس، قاؿ لو: لقج كىبت لظ ىحا الفخس كلغ أسأؿ عشيا بعج اليـػ

 ء.الرحخاء، فتفتقج السخكءة، كبافتقاد السخكءة يحىب أجسل ما في الرحخا
 فأنت ائسخ بالسعخكؼ، كانِو عغ السشكخ. 

 األمخ بالسعخوؼ والشيي عغ السشكخ عبادة عميشا الحفاظ عمييا:

الحقيقة الشبي عميو الربلة كالدبلـ أكتي جػامع الكمع، كعمسػنا في الجامعة أف أفرح كبلـ بعج كبلـ هللا ىػ كبلـ 
 ة كالدبلـ: الشبي عميو الربلة كالدبلـ، ىحا مذيج، يقػؿ عميو الربل

)) َمَثُل الَقاِئع في ُحُجوِد َّللاَّ واْلَػاِقع فييا، َكسثل َقػـ  اْسَتَيسػا عمى َسِفيَشة  ػ يعشي كل واحج أخح مكانو مغ 
وا عمى َمْغ  الدفيشة ػ َفَأصاَب َبْعُزيع أْعبلَىا، وبعُزيع َأْسفَمَيا فكاف الحي في َأسفميا إذا اسَتَقْػا مغ الساء َمخُّ

ا ْع، فقالػا: لػ أنا َخَخْقشا في َنِريِبَشا َخخقا وَلْع ُنؤِذ َمْغ َفػَقشا ؟ ػ فتحػا فتحة ػ فإف َتَخُكػُىْع وما َأَرادوا َىَمكػ َفػَقي
 وىمكػا َجسيعا، وإْف أخُحوا عمى أيجِيِيْع َنَجْػا وَنَجْػا َجسيعا ((

 ]أخخجو البخارؼ كالتخمحؼ عغ الشعساف بغ بذيخ [

نحغ جسيعًا في قارب كاحج، كأمة، نحغ في قارب كاحج، فإذا في خصأ مغ كاحج ىحا الخصأ يعع أنا أقػؿ دائسًا 
؟ ألف الربلة فخيزة، لساذا  عمى اآلخخيغ، فاألمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ عبادة، أنت لساذا ترمي

ألنو الفخيزة  ؟ الرياـ فخيزة، كأقػؿ لظ يشبغي أف تبادر إلى األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخترـػ
 الدادسة.

أحيانًا األـ تخصئ خصأ كبيخًا، ال أحج يحاكييا، كلػ أنيا أـ، ماما غمط ىحا الذيء، ىحا فيو مخالفة شخعية، في 
 نيي عشو، القخآف نيى عشو، يسكغ أكؿ مخة ال تتقبمظ، لكغ مع اإلعادة صار في انزباط. 

 في البيت وفي العسل: األمخ بالسعخوؼ والشيي عغ السشكخ مغ أسباب االنزباط

صجقػا أييا األخػة أف أحج أسباب االنزباط في البيت كفي العسل األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ، كاآلية 
 ذكختيا قبل قميل:
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َوَكاُنػا َيْعَتُجوَف * َكاُنػا  ﴿ ُلِعَغ الَِّحيَغ َكَفُخوا ِمْغ َبِشي ِإْسَخاِئيَل َعَمى ِلَداِف َداُووَد َوِعيَدى اْبِغ َمْخَيَع َذِلَظ ِبَسا َعَرْػا
 اَل َيَتَشاَىْػَف َعْغ ُمْشَكخ  َفَعُمػُه ﴾

 ) سػرة السائجة (

 أحج أكبخ ىبلؾ بشي إسخائيل 

 ﴿ َكاُنػا اَل َيَتَشاَىْػَف َعْغ ُمْشَكخ  َفَعُمػُه ﴾

 تفشغ الغخب بإذاللشا و إفقارنا البتعادنا عغ السعخوؼ و سكػتشا عمى السشكخ:

لحلظ ىحا الحؼ حّل بشا مغ مرائب، أراضي محتمة، خسذ دكؿ إسبلمية محتمة، ثخكاتشا مشيػبة، العالع الغخبي 
 يتفشغ في إذاللشا، كفي إفقارنا، يجتسع إلى تعميل ذلظ، قاؿ عميو الربلة كالدبلـ: 

)) ال إلو إال َّللّا، وَيٌل ِلْمَعَخِب مغ َشّخ قج اْقَتَخب، 
ـ يأجػَج ومأجػَج ػ وعقج بيجيو ُفِتَح اليـػ مغ َردْ 

عذخة قالت زيشب زوجتو: ػ يا رسػؿ َّللّا َأَنْيِمُظ 
 وفيشا الرالحػف ؟ قاؿ: نعع، إذا َكُثَخ اْلَخَبُث ((
 ]أخخجو البخارؼ كمدمع كالتخمحؼ عغ زيشب بشت جحر أـ السؤمشيغ [

الرالحػف قمة كساكتػف، كالسعاصي تختكب كل 
، قج ييمظ ىؤالء  الرالحػف، أما إذا كانػا يـػ

 مرمحيغ هللا عد كجل يشجييع.

 لحلظ قاؿ عميو الربلة كالدبلـ:

)) والحي نفدي بيجه لتأُمُخفَّ بالسعخوؼ وَلَتْشَيُػفَّ عغ السشكخ، أو َلُيػِشَكغَّ هللا يبعُث عميكع عقابًا مشو، ثع 
 تجعػنو فبل يدتجيُب لكع ((

 [ ]أخخجو التخمحؼ عغ الححيفة بغ الشعساف

بخبكع في أياـ السحغ الطيخ كالعرخ كالجعاء كالرػت مختفع بالجعاء، وهللا عد كجل ما استجاب، ىحه حالة 
 خصيخة ججاً 

 )) ثع تجعػنو فبل يدتجيُب لكع ((
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 عمى اإلنداف أف يأمخ بالسعخوؼ و يشيى عغ السشكخ بأدب و بجوف فزيحة:

أييا األخػة، قزية األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ 
خ الفخيزة الدادسة مارسيا، كعمع أكالدؾ أف السشك

يسارسػىا لكغ بأدب، مغ دكف فزيحة، انرح 
اإلنداف بيشظ كبيشو كتمصف بالشريحة، كاستخجـ 

 ألصف عبارة. 
)) دخل عميَّ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فعخفت في وجيو أنو 
قج حفده شيء فتػضأ ثع خخج فمع يكمع أحجًا 

تو يقػؿ: ' يا أييا فجنػت مغ الحجخات فدسع
الشاس إف هللا عد وجل يقػؿ: مخوا بالسعخوؼ وانيػا عغ السشكخ مغ قبل أف تجعػني فبل أجيبكع، وتدمػني فبل 

 أعصيكع، وتدتشرخوني فبل أنرخكع ((
 ]أخخجو البدار عغ عائذة أـ السؤمشيغ [

 أليدت ىحه الحالة كاقعة اآلف 

 فبل أعصيكع وتدتشرخوني فبل أنرخكع (()) مغ قبل أف تجعػني فبل أجيبكع وتدمػني 
 لحلظ الشبي عميو الربلة كالدبلـ أكتي جػامع الكمع، كأعمسو هللا ببعس أشخاط الداعة، دققػا اآلف:

)) كيف بكع إذا لْع تأمخوا بالسعخوِؼ ولع َتْشَيْػا عغ السشكخ ؟ قالػا: يا رسػؿ هللا، وإفَّ ذلظ لكائغ ؟ قاؿ: نعع، 
إذا أمخُتع بالسشكخ، ونيُيتع عغ السعخوؼ ؟ قالػا: يا رسػؿ هللا وإفَّ ذلظ لكائغ ؟ قاؿ: نعع، وَأشجُّ وأشُج، كيف بكع 

 كيف بكع إذا رأيُتُع السعخوَؼ مشكخا والسشكَخ معخوفا ((
 ]أخخجو زيادات رزيغ عغ عمي بغ أبي شالب [

، اسمظ ىحا األسمػب، ككجو أكالدؾ كي أييا األخػة، لمجرس بقية، كىحا مغ أدؽ الجركس في التخبية االجتساعية
يدمكػا ىحا األسمػب فمعل هللا سبحانو كتعالى يشفعشا جسيعًا في تأدية ىحه العبادة الدادسة األمخ بالسعخكؼ كالشيي 

 عغ السشكخ.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : تأديب الرغار عمى معخفة حق الكبيخ8-2الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
 كالػىع إلى أنػار السعخفة كالعمع، كمغ كحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

 تأديب الرغار عمى معخفة حّق الكبيخ:

تخبية األكالد في اإلسبلـ، كىػ تابع لمتخبية االجتساعية تأديب أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس الثبلثيغ مغ دركس 
 الرغار عمى معخفة حق الكبيخ.

أييا األخػة الكخاـ، ما مغ عسل يقتخفو شفل صغيخ أشج مغ أف يتصاكؿ عمى الكبيخ، لحلظ يقػؿ عميو الربلة 
 كالدبلـ: 

 (( )) ليذ مشا مغ لع يػقخ الكبيخ، ويخحع الرغيخ، ويعخؼ لعالسشا حقو
 ]أخخجو البدار عغ عبج هللا بغ عباس [

 )) ليذ مشا ((
نفى عغ ىحا اإلنداف االنتساء إلى اإلسبلـ، )) ليذ مشا (( كبالسشاسبة ىحه الريغة تؤكج عمى عطع ىحا العسل، 

 ىشاؾ أحاديث كثيخة ججًا.

 )) َلْيَذ ِمشَّا َمْغ َخبََّب امخأة عمى زوجيا ((
 [ ]أخخجو أبػ داكد عغ أبي ىخيخة

 )) َلْيَذ ِمشَّا مغ دعا بجعػى الجاىمية ((
 ]أخخجو البخارؼ كمدمع كالتخمحؼ كالشدائي عغ عبج هللا بغ مدعػد[

 )) َليَذ ِمشَّا َمْغ َدعا ِإلى َعربيَّة ((
 ]أخخجو أبػ داكد عغ جبيخ بغ مصعع [

 أحاديث كثيخة تبجأ بقػلو ملسو هيلع هللا ىلص 

 )) َلْيَذ ِمشَّا ((
 بعج ليذ مشا سيء كبيخ ججًا.كما يأتي 
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 )) ليذ مشا مغ لع يػقخ كبيخنا ((
 ]أخخجو أبػ يعمى عغ أنذ بغ مالظ [

 أؼ يتستع السدمسػف بآداب رفيعة ججًا مشيا تكخيع الكبار، كرحسة الرغار، كأف يعمع اإلنداف لمعمساء حقيع.

 تػقيخ أىل العمع جدء مغ إيساف اإلنداف:

 ؟، البّج مغ معخفة الكبيخ.أييا األخػة مغ ىػ الكبيخ 
بادغ ذؼ بجء: الكبيخ الكبيخ في الدغ، الكبيخ في 
، لحلظ كرد في بعس  الدغ يشبغي أف ُيحتـخ

 األحاديث: 
)) ما أكـخ شاب شيخا ِلدشِّو ِإال قيََّس هللُا لُو َمغ 

 ُيكخمُو عشَج ِسشِّو ((
 ]أخخجو التخمحؼ عغ أنذ بغ مالظ [

 نا ويخحع صغيخنا (()) ليذ مشا مغ لع يػقخ كبيخ 
 ]أخخجو أبػ يعمى عغ أنذ بغ مالظ [

كالعالع كبيخ، أنت حيشسا تػقخ أىل العمع ىحا جدء مغ إيسانظ، سسعت في بمج أكربي قجيسًا أف العالع يحتل مختبة 
يدىج  تكاد تكػف أعمى مختبة في السجتسع، كىحا مغ دكافع إقباؿ الشاس عمى العمع، أما حيشسا ال ُيقجر السعمع مثبلً 

 الشاس في ىحه الحخفة. 

 قع لمسعمع وفو التبجيبل كاد السعمع أف يكػف رسػال
* * * 

أنا ال أبالغ أف مقياس انزباط األمة األخبلقي مغ تػقيخ الكبار، عمساء كانػا، أك معمسيغ، أك كانػا كبارًا في 
 الدغ.

داـ شمب العمع فيػ كالذيخ، كالجاىل حجثًا كلػ لحلظ قالػا: العالع شيخ كلػ كاف حجثًا، كلػ كاف شابًا صغيخًا، ما 
 كاف شيخًا.
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أؼ أحيانًا يكػف ىشاؾ ميشجس يحسل شيادة عميا في دائخة، كحػلو مداعجيغ ككميع كبار في الدغ، تجج ىحا 
 السداعج بالدتيغ يقػؿ لو: سيجؼ، ىػ بعسخ ابشو، لكغ ألنو شمب العمع فاستحق ىحا السكاف كالتكخيع. 

 و األـ مغ فزل هللا عميشا في ببلد السدمسيغ:احتخاـ األب 

إذًا األمة التي تكـخ الكبار في الدغ أنا أرػ أف أعطع تكخيع لمكبيخ في الدغ ال أف يػضع في السرحات، أك في 
 .دكر العجدة 

ىحا أكبخ إىانة لسغ تقجمت بو الدغ، كعشجه أكالد، 
كعشجه بشات، يػضع في مأكػ عجدة، كىشاؾ مأكػ 

مدتػػ خسذ نجـػ لكغ الستقجـ في عجدة مغ 
، كلكغ  الدغ ال يخيج مكانًا في خجمات خسذ نجـػ

 يخيج أف يخػ أكالده، كأحفاده أمامو.
مغ فزل هللا عميشا في ببلد السدمسيغ أف الستقجـ 
في الدغ يبقى بيغ أكالده يخعػنو، كيقجمػف لو كل 

 الخجمات.
و الصبيب: ال يػجج أمل قزية أياـ، سافْخ، فمسا رآه بعج حيغ لْع إنداف أخح كالجه إلى ببلد بعيجة ليعالجو، فقاؿ ل

يدافْخ قاؿ لو: ِلَع لع تدافخ ؟ قاؿ لو: ال يسكغ أف أسافخ، فانتبو ىحا الصبيب إلى تمظ القيع التي يتستع بيا أبشاء 
 السدمسيغ.

، كاألـ محتخمة، كأصعب شيء في الس جتسع أف يفقج الكبيخ فسغ فزل هللا في ببلدنا اإلسبلمية األب محتـخ
 احتخامو، أك تػقيخه، كليذ ىشاؾ مغ كبلـ أبمغ مغ أف يقػؿ الشبي الكخيع: 
 )) ليذ مشا مغ لع يػقخ كبيخنا ((

 ]أخخجو أبػ يعمى عغ أنذ بغ مالظ [
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 مغ معاني الكبيخ:

 ػ الستقجـ في الدغ: 1

 كأنا أعصيكع أقل معشى مغ معاني الكبيخ الستقجـ في الدغ.

 ليذ مشا مغ لع يػقخ كبيخنا (()) 
 ]أخخجو أبػ يعمى عغ أنذ بغ مالظ [. 

أحيانًا يكػف ىشاؾ مخكبة عامة، كالسحبلت محجكدة، كشاب صغيخ يجمذ عمى مقعج، يرعج إنداف كبيخ في 
 الدغ يقـػ لو، شيء رائع ججًا، فكمسا ربيت ابشظ عمى احتخاـ الكبيخ كمسا كاف محبػبًا أكثخ.

نا عمي كاف إلى جانب الشبي عميو الربلة كالدبلـ، فجاء سيجنا الرجيق، فقاـ لو، كأجمدو يخكػ مخة أف سيج
 مكانو، فقاؿ عميو الربلة كالدبلـ:

 )) ال يعخؼ الفزل ألىل الفزل إال أىل الفزل ((

 ػ العالع: 2

 مغ معاني الكبيخ: العالع.

 ػ مغ كاف مغ أىل الدمصة: 3

أك ناحية، ىشاؾ مجيخ ناحية، ىشاؾ مجيخ مدتقيع يدعى لخجمة ىحه البمجة، يقيع مغ معاني الكبيخ إماـ عالع، قخية، 
، يجب  العجؿ بيغ أفخادىا، يمبي حاجاتيا، يحخص عمى سبلمتيا كأمشيا، فيحا اإلنداف مجيخ الشاحية يجب أف ُيحتـخ

إذا كاف إندانًا أف ُيقجر، فرار الكبيخ مغ تقجمت سشو، كمغ كاف مغ أىل العمع، كمغ كاف مغ أىل الدمصة، 
 محدشًا كخيسًا البّج مغ تكخيسو أيزًا. 
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 هللا عد وجل ربط األمغ بالقائسيغ عمى أمغ البمج:

لػ إنداف دخل عمى محافع يجب أف يحتخمو، ألف في األصل رعاية ىحه السحافطة عميو، السؤمغ أديب، يشدؿ 
 الشاس مشدليع، ىحه الػقاحة كالتصاكؿ ليدت مغ صفات السؤمغ.

مغ كبلـ أبمغ مغ أف الشبي عميو الربلة كالدبلـ أرسل كتابًا إلى قيرخ، ماذا قاؿ ؟ مغ دمحم بغ عبج هللا إلى ىل 
، ىل ىػ عشج رسػؿ هللا عطيع ؟ لكغ ىحه كياسة، كسياسة، كذكاء، كأدب، كأخبلؽ عالية.  عطيع الخـك

، أؼ احتخاـ الكبيخ سػاء أكاف متقجمًا بالدغ، إنداف لو مشرب نحتخمو، يذغل مشربًا إداريًا، عمسيًا، ديشيًا، نحتخمو
 ىحا الحج األدنى، أك كاف يذغل مشربًا ما ُعخؼ عشو أف يؤذؼ الشاس، لو سسعة شيبة.

أنا ما عخفت في حياتي قيسة الجكلة إال بعج سقػط بغجاد، تحكخكف ما الحؼ حرل ؟ ُنيب كل شيء، نعسة األمغ 
 ال تعجليا نعسة.

بالقائسيغ عمى أمغ البمج، فاإلنداف إذا كاف لو سسعة شيبة، مدتقيع، يحتل مشربًا معيشًا،  هللا عد كجل ربط األمغ
، ىحا مغ كاجبات السؤمغ كعشجما يكػف في احتخاـ ىػ مقابل ىحا االحتخاـ يحاكؿ أف  مجيخ ناحية يجب أف ُيحتـخ

أما إف كاف ىشاؾ تصاكؿ، أك يقجـ كل الخجمات الجيجة، أف يديخ عمى مرالح ىحه الشاحية، ما داـ محتخمًا، 
استخفاؼ، أك إيحاء فيقابمو ىحا انتقاـ، ىحه سمدمة الحياة، ما داـ في آداب معيشة كال تشدػا أف اإلسبلـ ىػ عقائج، 

 كعبادات كمعامبلت، كآداب.
 كسمدمة ىحه الجركس في األعّع األغمب متخررة في اآلداب. 

 ضبط المداف مغ سسات السؤمغ:

باألدب الجع الحؼ عشج الرحابة، سيجنا العباس ىػ عع رسػؿ هللا، كأكبخ مغ رسػؿ هللا سشًا، صجقػا أنا مأخػذ 
 ُسئل سؤااًل ماديًا، أيكسا أكبخ أنت أـ رسػؿ هللا ؟ قاؿ: ىػ أكبخ مشي كأنا كلجت قبمو.
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كشت مخة في مجيشة بجكلة مجاكرة، عالع جميل تػفاه 
حج أكالده هللا عد كجل، تخؾ عجدًا مغ األكالد، أ

شالب عمع، أخػتو األكبخ مشو سمسػه خبلفة أبييع، 
في التجريذ، كفي الخصابة، كفي األعساؿ الجيشية، 
أنا سألت أحج أخػتو الكبار متجاىبًل أيكسا أكبخ 
أنت أـ أخػؾ ؟ قاؿ لي: ىػ أكبخ مشي، كأنا كلجت 

 قبمو، األدب جسيل ججًا.
 

يا، أنو يرـػ في الشيار، كيقـػ في الميل، كال يمتفت إلييا إشبلقًا، مثبًل الذيء بالذيء يحكخ: امخأة تذكػ زكج
فجاءت سيجنا عسخ فقالت لو: يا أميخ السؤمشيغ إف زكجي صػاـ قػاـ، ما انتبو، قاؿ: بارؾ هللا لظ بدكجظ، سيجنا 

 عمي قاؿ لو: إنيا تذكػ زكجيا ىل رأيت شكػػ ألصف مغ ىحه الذكػػ ؟ صػاـ قػاـ.
لكخيع أنا يمفت نطخؼ بالسؤمغ، تعير معو ثبلثيغ سشة، ال يػجج عشجه كمسة نابية، أك كمسة صجؽ أييا األخ ا

بحيئة، ال يػجج كمسة متعمقة بالعػرات، ال يػجج مداح جشدي أبجًا، ال يػجج كمسات ممغػمة، ال يػجج ضسيخ غائب 
 يذيخ إلى معشى ساقط أبجًا، وهللا أكاد أقػؿ مغ سسات السؤمغ ضبط المداف.

 فع لداَنظ أيُّػػيا اإِلنداُف ال يمجغشَّظ إنػو ُثػػػعبافُ اح
 كع في السقابِخ مغ قتيِل لداِنو كانت تياَب لقاَءه الذجعافُ 

*** 
 أحيانًا كمسة غيخ مشاسبة تمغي حياتو، كقج تشيي عسمو، كقج تشيي كضيفتو، ىشاؾ ركاية ليا مػعطة كبيخة: 

حميسًا، فتخاىغ اثشاف عمى أف يغّيخا صجر شفل عميو فيغسد الخميفة  اف معاكية بغ أبي سفياف أميخ مؤمشيغ، فكاف
مغ قفاه، فغسده، قاؿ لو: يا غبلـ خح الخىغ، كاف لساحًا، ألف ىشاؾ مخاىشة، فمسا غسده ىحا الغبلـ، قاؿ لو: يا 
 غبلـ خح الخىغ، ىحا الغبلـ فعميا مع إنداف آخخ فقصع رأسو، فقالػا: حمع معاكية قتل الغبلـ.

ذا شخز تجاكز حجه معظ أنت إذا سكت أكقعتو في حخج كبيخ، لػ أعادىا مع إنداف آخخ ال يخحع أنياه، فإذا فإ
 تجاكز شفل حّجه يجب أف تػقفو عشج حّجه.
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 عمى كل أب أف يعتشي باآلداب التي يشبغي أف يتحمى بيا شفمو:

الصفل مقيتًا كدػء أدبو، شفل ال برخاحة ال يػجج شيء يحبب الصفل إليظ كأدبو، كال يػجج شيء يجعل ىحا 
يحتـخ أحجًا، يجمذ جمدة ليذ فييا أدب، يخفع صػتو أماـ الزيف، يتصاكؿ أحيانًا، فيحا اإلنداف رب البيت ال 

 يخعى ىحا الصفل.
 إذًا نحغ بتخبية األكالد نيتع بذكل كاضح باآلداب التي يشبغي أف يتحمى بيا الصفل كالحجيث الحؼ قمتو قبل قميل: 

 ما أكـخ شاب شيخًا ِلدشِّو ِإال قيََّس هللُا لُو َمغ ُيكخمُو عشَج ِسشِّو (()) 
 ]أخخجو التخمحؼ عغ أنذ بغ مالظ [

 أؼ الصفل السؤدب ال يسذي أماـ كالجه، كال يشاديو باسسو، كال يجمذ قبمو، ىشاؾ معشى آخخ أنو:

 )) ما أكـخ شاب شيخًا ((
مزاعفة، التشػيغ عبلمات التشكيخ، أؼ أؼُّ شاب، كشيخًا أيزًا مشػنة، اٌب عمييا تشػيغ، ما التشػيغ ؟ ضسة 

كالتشػيغ عبلمة التشكيخ، أؼ شيخ، ال ييع قج ال يكػف الذيخ مدمسًا، ىشاؾ إنداف سشو متقجمة، كججتو يحسل 
 حاجة، كأنت معظ مخكبة، فجعػتو إلى ركػب السخكبة، كحسل ىحه الحاجة عشو، لظ أجخ كبيخ.

 اٌب شيخًا (()) ما أكـخ ش
 أؼ شاب، كأؼ شيخ، أؼ ما أكـخ الذاب، صارت أؿ العيج، أؼ الذاب السؤمغ فقط. 

 )) ما أكـخ شاُب ((
شمقة، شيخًا مصمقة، الذيخ مدمع أك غيخ مدمع، تعخفو أك ال تعخفو، عالع أك غيخ عالع ال ييع، متقجـ في الدغ 
حج أدنى، عالع معشى آخخ يحتل مشربًا، كىػ مدتقيع عمى ىحا السشرب، مثبًل مجيخ الشاحية، أنت في ناحية، أؼ 

مرالح ىحه البمجة، كيخػ تقجيخًا مغ الشاس يدداد قخية كبيخة ليا مجيخ ناحية، األصل أف تحتخمو، حيشسا يخعى 
 حخصًا عمى مرالحيا، فإذا استخف بو يشتقل دكف أف يذعخ بعقمو الباشغ. 

 العسل الرالح يصيل العسخ:

ىشاؾ استشباط أنا لدت مػافقًا عميو مئة بالسئة لكغ مغ باب التفاؤؿ، إذا أكخمت إندانًا في الثسانيغ لعل هللا عد 
 ى سغ الثسانيغ حتى يدخخ لظ شابًا يكخمظ في ىحه الدغ. كجل يػصمظ إل
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 )) ما أكـخ شاب شيخًا ِلدشِّو ِإال قيََّس هللُا لُو َمغ ُيكخمُو عشَج ِسشِّو ((
 ]أخخجو التخمحؼ عغ أنذ بغ مالظ [

و مغ فالعسل الرالح يصيل العسخ، عشجنا معشى معاكذ: كما تصاكؿ شاب عمى شيخ استخفافًا بو إال قيس هللا ل
 يدتخف بو كيتصاكؿ عميو عشج سشو.

كاف ىشاؾ قصار في دمذق يحىب إلى الدبجاني، حجثشي أخ، قاؿ لي: وهللا كشا في السحصة كصعج شيخ إلى 
عخبة، يبجك أف ىشاؾ شبابًا غيخ مشزبصيغ فصخدكه فمسا أصخ ضخبػه، إنداف كبيخ بالدغ، فشدؿ يبكي، ىشاؾ أخ 

سكاف بالحات تصاكلت عمى أبي، قبل ثبلثيغ سشة، تصاكؿ عمى أبيو ىيأ هللا لو مغ كاساه، قاؿ لو: وهللا في ىحا ال
 يتصاكؿ عميو في ىحه الدغ.

 لحلظ كسا تجيغ تجاف.

ياف ال يسػت ((  )) فإف الخيخ ال َيبمى، والَذَخ ال ُيْشَدى، والجَّ
 ]أخخجو زيادات رزيغ عغ عبج هللا بغ مدعػد [

 اعسل كسا شئت ككسا تجيغ تجاف.

سبحاف هللا لي صجيق في مرخ، لو أقارب ُكثخ، 
قاؿ لي: قخيب مغ أقخبائشا تقجمت بو الدغ كأصيب 
بالذمل، قاؿ لي: ال يػجج في خبخاتي الدابقة إنداف 
تمقى عشاية مغ أكالده كسا تمقى ىحا اإلنداف 
العشاية، أما الذيء الحؼ يمفت الشطخ أف ىحا الخجل 

، كأب عادؼ الحؼ أصيب بفالج إنداف عادؼ ججاً 
ججًا، كخجماتو ألكالده عادية ججًا، بل أقل مسا 

يشبغي، كاألكالد ليدػا متجيشيغ، قاؿ لي: قرة عجيبة، الخجل أقل مغ عادؼ ػ أؼ أحيانًا يكػف ىشاؾ أب يكػف 
متسيدًا، أب فح، أب رحيع، أب كخيع، أب عادؼ ػ كاألكالد ليدػا متجيشيغ مغ ىحا السجتسع، تمقى عشاية حيشسا 

صيب بالذمل تفػؽ حّج الخياؿ، قاؿ لي: وهللا بقيت أشيخًا مجيجة أبحث عغ الدبب، ما مّخ معي إنداف يتمقى أ
ىحه العشاية، كىحا االىتساـ، كىحه الخعاية، قاؿ لي: بعجىا اكتذفشا أف أمو أصيبت بفالج فأقعجىا ىحا الفالج في 

 مو عشج سشو.الفخاش، فخجميا خجمة في أعمى مدتػػ، ىيأ هللا لو مغ يكخ 
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 كالشبي عميو الربلة كالدبلـ يقػؿ:

 )) ليَذ ِمشا َمغ لع َيخحْع صغيَخنا، وَيْعِخؼ َشخؼ كبيخنا ((
 ]أخخجو أبػ داكد كالتخمحؼ عغ عبج هللا بغ عسخك بغ العاص [

 اإلنداف قيستو بأدبو و باحتخامو لآلخخيغ:

قجيسة ججًا (، قاؿ لي: في قمعة دمذق ىشاؾ قصعة  أحيانًا اإلنداف يتفػؽ، كقج يدبق كالجه، حجثشي أخ ) القرة
عدكخية، فسغ لػاـز الشطاـ أف يقجـ مداعج في ىحه القصعة الرف إلى ضابط شاب، السداعج متقجـ في الدغ، 
كىحا الزابط الذاب ابشو، ىكحا الشطاـ فيحا السداعج ىشاؾ إجخاءات معيشة بالشطاـ السشزع، يرصف الجشػد 

تعج، يقجـ ىحا الذيخ ىحا الرف البشو الذاب الزابط، فيأتي ىحا الذاب الزابط فيقبل يج بذكل مشتطع استخح اس
 أبيو أماـ كل الشاس احتخامًا لو.

تكػف أغشى مغ كالجؾ، تحسل دكتػراه، عشجما تختكب حساقة مع كالجؾ كمعظ دكتػراه ما عجت دكتػرًا تقيع الجاؿ 
 كالكاؼ، أفزل.

متعمسًا، ك لػ كاف بأعمى مشرب، ك لػ كاف يحسل أعمى شيادة، ىحا األب كاف اإلنداف قيستو بأدبو كلػ كاف 
 سبب كجػدؾ، كىحه األـ أيزًا.

وهللا كشت بأمخيكا، حجثشي شبيب مغ ألسع األشباء ىشاؾ، ىػ مغ دمذق، قاؿ لي: نحغ عشجنا بيت بالسخيع، 
مغ خيستيع إلى الصخيق العاـ في الذتاء  كالقرة قجيسة ججًا، عقب الشدكح، السخيع كاف عبارة عغ خياـ، كالصخيق

كمو كحل، سساكتو تقجر بثبلثيغ سشتيستخًا، ىػ شالب جامعة فأمو تحسل إبخيق الساء، كجػارب ىحا الذاب، 
كتخػض في الصيغ إلى الصخيق العاـ لتغدل لو قجميو، ك تمبدو جػاربو، يأخح ححاءه كيحىب إلى الجامعة، تشتطخه 

أمامي ك بكى بكاء شجيجًا، اضصخ لكتاب مخة، قاؿ لي: باعت أساكرىا، قجمت لي  كي تعيج الكخة، ذكخ أمو
الكتاب، صار ابشيا شبيبًا، قاؿ لي: لكغ ما تسكشت أف تخاني شبيبًا، كافتيا السشية قبل أف يكػف ابشيا شبيبًا، ىحه 

 األـ السزحية احتخاميا كتقجيخىا جدء أساسي مغ حياة اإلنداف.
عب، قاؿ لي: وهللا أنا أنفق عمى أخي في كمية الصب، قمت: ىحا أخػه سيربح شبيبًا، مخة أخ يعسل بعسل ص

فمػال األخ الحؼ يعسل ليبًل نيارًا ما استصاع أف يكػف شبيبًا، فيحا الصبيب إذا تشكخ ألخيو الحؼ أنفق عميو يكػف 
 مجخمًا. 
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 قيسة اإلنداف بتكخيع والجيو وكبار الدغ وأىل العمع:

، فزائل، ىحا الصبيب في أمخيكا وهللا أبكاني حجثشي عغ أمو كيف سعت ليكػف الحياة عبلقا ت، الحياة مكاـر
ابشيا شبيبًا، قاؿ لي: الصخيق كمو كحل سساكتو تقجر بثبلثيغ سشتيستخ بأياـ السصخ، كعشجه بحلة كاحجة، كىشاؾ فقخ 

و، كيأخح ححاءه كيحىب إلى الجامعة، شجيج، فيسذي بالػحل ىػ كأمو بآخخ الصخيق تغدل لو رجميو، كيمبذ جػارب
.  يعػد بػقت تشتطخه عمى الصخيق أيزًا، ليذ ىشاؾ إمكانية أف يخػض بالػحل، فسثل ىحه األـ يجب أف ُتكـخ
ككل قيستظ بتكخيع كالجيظ، بتكخيع كبار الدغ بذكل 
مصمق، بتكخيع أىل العمع، بتكخيع إنداف يحتل 

 مشربًا كمدتقيسًا، ِلَع ال تحتخمو ؟.
مت لكع قيل قميل: إف صيغة ليذ مشا مغ أدؽ ق

 الريغ: 
)) َليَذ ِمشَّا َمْغ َدعا ِإلى َعربيَّة و َليَذ ِمشَّا َمْغ 

 قاتل عمى َعربيَّة ((
 ]أخخجو أبػ داكد عغ جبيخ بغ مصعع [

 )) َليَذ ِمشَّا َمْغ نيب وال مغ اغترب ((
 ]كرد في األثخ[

 عمى زوجيا (()) َلْيَذ ِمشَّا َمْغ َخبََّب امخأة 
 ]أخخجو أبػ داكد عغ أبي ىخيخة [

أحيانًا األخ يدكر أختو في العيج، ما ىحا البيت ؟ ال يدكغ، لساذا رضيت ؟ رضيت ألنيا تحب زكجيا، زكجيا 
دخمو محجكد، أنت خببت أختظ عمى زكجيا، كل إنداف يذػه سسعة الدكج أماـ الدكجة كأنو خبب ىحه السخأة عمى 

بج عمى سيجه، اآلف مػضف، ماذا تأخح مغ راتب ؟ البأس، الجخل ليحا السحل قميل، كىحا زكجيا، أك يخبب ع
 السػضف راٍض عغ سيجه، يجب أف تبتعج عغ تفكظ العبلقات.

 )) مغ فخؽ فميذ مشا ((
 ]أخخجو الصبخاني عغ معقل بغ يدار [
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 أنت ميستظ أف تجسع ال أف تفخؽ، أف ترل ال أف تقصع. 

 امخأة عمى زوجيا وليذ مشا مغ خبب عبجًا عمى سيجه (( )) ليذ مشا مغ خبب
 ]أخخجو الصبخاني عغ عبج هللا بغ عباس [

ْيَبة السدمع: ـَ ذي الذَّ  مغ ِإجبلِؿ هللِا ِإكخا

 اآلف لساذا قمشا الكبيخ ىػ الستقجـ في الدغ ؟ ىشاؾ شاىج: 
ْيَبة السدمع (( ـَ ذي الذَّ  )) ِإفَّ مغ ِإجبلِؿ هللِا: ِإكخا

 و أبػ داكد عغ أبي مػسى األشعخؼ []أخخج

 فقط متقجـ في الدغ.

ـَ ذي الدمصاِف الُسْقِدط ((  )) وحامِل القخآِف غيِخ الغالي فيو، وال الجافي َعشُو، وِإكخا
 ]أخخجو أبػ داكد عغ أبي مػسى األشعخؼ [

ْيَبة السدمع، وحامِل القخآِف غيِخ  ـَ ذي الذَّ ـَ ذي )) ِإفَّ مغ ِإجبلِؿ هللِا: ِإكخا الغالي فيو وال الجافي َعشُو، وِإكخا
 الدمصاِف الُسْقِدط ((

 كسا تحجثت قبل قميل: الستقجـ في الدغ، أك عالع كيحتل مشربًا كىػ مدتقيع عمى أمخ هللا.
لحلظ قالػا: العجؿ حدغ لكغ في األمخاء أحدغ، كالػرع حدغ لكغ في العمساء أحدغ، كالربخ حدغ لكغ في 
الفقخاء حدغ، كالدخاء حدغ لكغ في األغشياء أحدغ، كالحياء حدغ لكغ في الشداء أحدغ، كالتػبة حدغ لكغ 

 في الذباب أحدغ. 

  التػبة أبخز صفات الذاب و الحياء أبخز صفات الفتاة:

شاب أبخز صفاتو التػبة، االستقامة، امخأة أبخز صفاتيا الحياء، مغ عبلمات آخخ الدماف أف الحياء يشدع مغ 
 كجػه الشداء، كالشخػة تخفع مغ رؤكس الخجاؿ، كالخحسة تشدع مغ قمػب األمخاء.

 دقق في قػلو تعالى:
 ﴿ َفَجاَءْتُو ِإْحَجاُىَسا َتْسِذي َعَمى اْسِتْحَياء  ﴾

 ( 25رز اآلية: ) سػرة الق
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في حياء، وهللا ال أبالغ أجسل ما في السخأة حياؤىا، يعبخ عغ ىحا باألنػثة، فبلنة امخأة كاضح، لكغ ىشاؾ امخأة 
 تتستع بأنػثة عالية ججًا، أؼ أجسل ما في السخأة أنػثتيا، معشى أنػثتيا أؼ حياؤىا.

َلْت ِإفَّ َأِبي َيْجُعػَؾ ِلَيْجِدَيَظ َأْجَخ َما َسَقْيَت َلَشا َفَمسَّا َجاَءُه َوَقزَّ َعَمْيِو ﴿ َفَجاَءْتُو ِإْحَجاُىَسا َتْسِذي َعَمى اْسِتْحَياء  َقا
ـِ الطَّاِلِسيَغ ﴾  اْلَقَرَز َقاَؿ اَل َتَخْف َنَجْػَت ِمَغ اْلَقْػ

 ) سػرة القرز (

 أدب الشبي الكخيع و أصحابو:

، قجـ عميو كفج عبج قيذ كىع يقػلػف: قجمشا عمى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فاشتج فخحو، فمسا أخػانشا الكخاـ، كرد أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص
 انتييشا إلى القـػ أكسعػا لشا فقعجنا، فخحب بشا الشبي ملسو هيلع هللا ىلص كدعانا، ثع نطخ إليشا فقاؿ:

 
)) مغ سيجكع وزعيسكع ؟ فأشخنا جسيعًا إلى السشحر 

السشحر أوسع القـػ لو حتى بغ عائح، فمسا دنا 
انتيى مغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقعج عغ يسيغ رسػؿ هللا 
 ملسو هيلع هللا ىلص فخحب بو وألصفو، وسأؿ عغ ببلدىع ((

 

 ] أخخجو اإلماـ أحسج عغ بعس كفج عبج القيذ [

 
، ىحه اآلداب التي  يشبغي أف تتستع بيا. انطخكا إلى الرحابة كسعػا ليؤالء الزيػؼ، ككسعػا لدعيع القـػ

 قاؿ: الكبيخ مغ تكخيسو أف يقجـ لمربلة في الجساعة، كفي التحجث إلى الشاس، أؼ نتسشى عميو أف يحجث الشاس.
كفي األخح كالعصاء، أحيانًا يكػف ىشاؾ حفل تػزيع جػائد، يختاركف أكبخ ضيف في الحفل ليقجـ ىػ الجػائد، 

 ىحه مغ لػاـز تكخيع الكبيخ.

 مدمع عغ أبي مدعػد قاؿ: ركػ اإلماـ

 )) كاف رسػُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يسدح مشاكبشا في الربلة ويقػؿ: استػوا، وال تختمفػا فتختمف قمػبكع ((
 ] أخخجو مدمع كأبػ داكد كالشدائي عغ أبي مدعػد األنرارؼ [
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السرصفى ملسو هيلع هللا ىلص، مغ أكبخ األخصاء  كاف عميو الربلة كالدبلـ إذا استقبل القـػ يكخميع أشج التكخيع، كىحا مغ أدب
 أف ييدأ الرغيخ بالكبيخ. 

 عمى األب أال يتصاوؿ و يشتقج معمع ابشو أمامو:

اآلف برخاحة في التعميع إذا كاف ىشاؾ استيداء بالسعمع أك تصاكؿ عميو فالسعمع ال ُيعمع، أما إف كاف ىشاؾ احتخاـ، 
 يقجـ كل عمسو لمرغار.ك إنراؼ فالسعمع يبحؿ قرارػ جيجه ل

أنا أحيانًا ال أصجؽ كال أترػر أف تتزعزع مكانة السعمع في الرف، أنت كأب غيخ مدسػح لظ أبجًا أف تشتقج 
معمع ابشظ أماـ ابشظ، ىحا قجكة لو، معمسظ ال يفيع، ال يرح أف تتكمع ىحا الكبلـ ؟ أنت اذىب إليو كحاكره في 

 صأ، ىحه مذكمة كبيخة.السجرسة، أما تبمغ ابشظ أف السعمع أخ
 يقػؿ عميو الربلة كالدبلـ: 

 )) إف الحياء خيخ كمو ((
 ] أحسج عغ عسخاف بغ حريغ [

 الخجل و الحياء: 

شبعًا ال يغيب عغ أذىانكع أف فخقًا كبيخًا بيغ الحياء كالخجل، الحياء أدب رفيع أما الخجل مخض نفدي، الخجػؿ 
أف يعري هللا عد كجل، ىشاؾ فخؽ، الخجل نقيرة باإلنداف، أما يخجل أف يصالب بحقو، أما الحياء يدتحي 

 الحياء فزيمة.
 يقػؿ الشبي الكخيع: 

 )) يا عائذة لػ كاف الحياء رجبًل كاف رجبًل صالحًا ((
 ] أخخجو الصبخاني عغ عائذة أـ السؤمشيغ [

 )) إف الفحر لػ كاف رجبًل لكاف رجل سػء ((
 ذة أـ السؤمشيغ [] أخخجو أبػ داكد الصيالدي عغ عائ

إنداف أنيق ججًا يختجؼ أجسل الثياب، كيتكمع كبلمًا بحيئًا، قاؿ لو أحجىع: إما أف تختجؼ ثيابًا ككبلمظ، أك تتكمع 
 كفق ثيابو، لكغ الذيء الجقيق ججًا:

 



تأديب الرغار عمى معخفة حق الكبيخ( : 8-2انفصم انثانث : انذرس )نثاب انثانث : ا   Page 414 

 )) ليذ السؤمغ بالمعاف و ال الصعاف و ال الفاحر وال البحيء ((
 [ ]أخخجو ابغ حباف عغ عبج هللا بغ مدعػد

، ىحا يتشاقس مع إيساف السؤمغ، الشبي الكخيع رأػ أسساء تختجؼ  مثبًل شخؼ جشدية، ذكخ عػرات، كبلـ ممغـػ
ثيابًا رقيقة، قاؿ ليا: يا بشيتي إف ىحه الثياب ترف حجع عطامظ، كمسة عطاـ ال تثيخ، أما أؼ كمسة أخخػ تثيخ، 

 انطخ إلى القخآف:

 َحاِفُطػَف * ِإالَّ َعَمى َأْزَواِجِيْع َأْو َما َمَمَكْت َأْيَساُنُيْع َفِإنَُّيْع َغْيُخ َمُمػِميَغ ﴾﴿ َوالَِّحيَغ ُىْع ِلُفُخوِجِيْع 
 ) سػرة السعارج (

 القخآف الكخيع أدب كمو: 

 دقق اآلف: 
 ﴿ َفَسِغ اْبَتَغى َوَراَء َذِلَظ ﴾

 ( 31) سػرة السعارج اآلية: 

 لقخآف تخفع عغ ذكخ أسسائيا كتفاصيميا دخل كل أنػاع االنحخافات الجشدية، لكغ ا

 ﴿ َفَسِغ اْبَتَغى َوَراَء َذِلَظ ﴾
 ﴿ َأْو اَلَمْدُتُع الشَِّداَء ﴾

 ( 43) سػرة الشداء اآلية: 

 قج يفيسيا الصفل المدتع الشداء ىكحا.

بًا ﴾  ﴿ َفَمْع َتِجُجوا َماًء َفَتَيسَُّسػا َصِعيجًا َشيِّ
 ( 43) سػرة الشداء اآلية: 

اَىا َحَسَمْت َحْسبًل َخِفيفًا ﴾﴿ َفمَ   سَّا َتَغذَّ
 ( 189) سػرة األعخاؼ اآلية: 

 ما ىحا القخآف الكخيع ؟ يعمسظ األدب، 

اَىا ﴾  ﴿ َتَغذَّ
 ﴿ اَلَمْدُتُع الشَِّداَء ﴾

 ﴿ َفَسِغ اْبَتَغى َوَراَء َذِلَظ َفُأوَلِئَظ ُىُع اْلَعاُدوَف ﴾
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 الحياء شعبة مغ اإليساف:

أييا األخػة، ما كاف الفحر في شيء إال شانو، 
 كما كاف الحياء في شيء إال زانو. 

 )) إفَّ ِلُكلَّ ديِغ ُخُمقا، وُخُمُق اإلسبلـ اْلحياُء ((
 ]أخخجو مالظ عغ مخسل زيج بغ شمحة [

كالحياء كسا تعمسػف شعبة مغ اإليساف، فمحلظ أنت 
حيشسا تخبي ابشظ عمى الحياء كاألدب يحبو كل 

لشاس، فإذا لع تشتبو لقمة أدبو كلتصاكلو كخىو كل ا
الشاس، الحطػا الصفل السؤدب محبػب مغ الكل، 
إذا كاف ىشاؾ شفل غيخ مخبى، غيخ مؤدب يسقتو الجسيع، فأنت حيشسا تؤدب ابشظ تديع في إشاعة محبتو بيغ 

 الشاس.
أؼ االبغ يحتـخ كالجه، يحتـخ عسو، يحتـخ أييا األخػة، تخبية األشفاؿ عمى احتخاـ الكبيخ ىحا شيء أساسي ججًا، 

 خالة، يحتـخ أقخباءه الستقجميغ في الدغ، ىحا مغ مػضػعات ىحا المقاء الصيب.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : تػقيخ الكبيخ8-3الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
 كالػىع إلى أنػار السعخفة كالعمع، كمغ كحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

 أبشاءنا عمى تػقيخ الكبيخ:الحياء أكبخ سبب يحسل 

 أييا األخػة الكخاـ، ال زلشا في تخبية األكالد، كفي التخبية االجتساعية، كفي مػضػع تػقيخ الكبيخ.
كلكغ في ىحا المقاء الصيب الحجيث عغ الدبب 
 الكبيخ الحؼ يحسل أبشاءنا عمى تػقيخ الكبيخ.
أكبخ سبب يحسل أكالدنا عمى تػقيخ الكبيخ أف نشسي 

 فييع الحياء. 
 )) الحياَء مغ اإليساِف ((

] أخخجو البخارؼ كمدمع كأبػ داكد كالتخمحؼ كالشدائي كمالظ عغ عبج هللا بغ 
 عسخ [
 
 

 تػقيخ الكبيخ مغ لػازمو الحياء، كأجسل ما في الذاب، بل أجسل ما في الصفل حياؤه.

 اإليساِف (( )) الحياَء مغ
)) اإليساف بزع وستػف، أو بزع وسبعػف شعبة، أفزميا قػؿ ال إلو إال هللا، وأدناىا إماشة األذى عغ 

 الصخيق، والحياُء ُشْعَبٌة مغ اإليساف ((
 ]أخخجو البخارؼ كمدمع كأبػ داكد كالتخمحؼ كالشدائي عغ أبي ىخيخة [
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 الحياء فزيمة والخجل نقيرة:

أما الخجل نقيرة، الخجل أف تخجل أف تصالب بحقظ، ىحا خجل، الخجل أف تتييب أف تجلي الحياء فزيمة، 
 بخأيظ، الخجل أف تدتحي بأف تقػؿ: ال، عبلمة السؤمغ أنو يقػؿ: ال بسلء فسو.

بحياة السؤمغ نعع كال، إذا كاف ىشاؾ شيء يغزب هللا، ال يخضي هللا، يخالف الحكع الذخعي، يقػؿ: ال بسلء 
إنداف يقػؿ نعع دائسًا ىحا الحؼ يدتصيع أف يخضي الشاس كميع فيػ مشافق، ال يػجج إنداف صاحب  فسو، ككل

مبجأ إال كيدتخجـ كمسة ال، عػد نفدظ أف تقػؿ ال لذيء يتشاقس مع مبادئظ، يتشاقس مع قيسظ، مع أخبلقظ، 
 عػد نفدظ أف تخبي ابشظ عمى أف يقػؿ ال حيشسا يجعى إلى معرية، ال.

 اء فزيمة كالخجل نقيرة، الشبي الكخيع يقػؿ: لحلظ الحي
 )) يا عائذة لػ كاف الحياء رجبًل لكاف رجبًل صالحًا ((

 ] أخخجو الصبخاني عغ عائذة أـ السؤمشيغ [

 )) إف الفحر لػ كاف رجبًل لكاف رجل سػء ((
 ] أخخجو أبػ داكد الصيالدي عغ عائذة أـ السؤمشيغ [ 

ًً ألتقي بأشفاؿ ربػا تخبية عالية، ال تدسع مشيع كمسة نابية، كال إشارة نابية، كال حخكة نابية، كال تعميق  وهللا أحيانٍا
 ناٍب، كأحيانًا تخػ شفل ُربي عمى السداح السشحخؼ، ربي عمى أف يغر الكمسات، ال يحتسل. 

 قػتًا:مغ ربى ابشو تخبية عالية كاف محبػبًا و مغ أىسل تخبيتو كاف مس

 بالسشاسبة: كمسا ربيت ابشظ تخبية عالية كاف محبػبًا، ككمسا أىسمت تخبيتو كاف مسقػتًا.
مغ الحياء أال تحكخ العػرات، أنا أعج ىحا مؤشخًا، 
أف تحكخ العػرة باسسيا ىحا شيء مغ الػقاحة، 

 كالفحر، كالبحاءة، تعمع مغ القخآف الكخيع. 
َحاِفُطػَف * ِإالَّ َعَمى ﴿ َوالَِّحيَغ ُىْع ِلُفُخوِجِيْع 

َأْزَواِجِيْع َأْو َما َمَمَكْت َأْيَساُنُيْع َفِإنَُّيْع َغْيُخ َمُمػِميَغ 
 * َفَسِغ اْبَتَغى َوَراَء َذِلَظ ﴾

 ) سػرة السعارج (
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 كل أنػاع االنحخاؼ الجشدي دخل في قػلو تعالى: 

 ﴿ َفَسِغ اْبَتَغى َوَراَء َذِلَظ ﴾
 الحكخ باألنثى في قػلو:عّبخ هللا عغ لقاء 

بًا ﴾  ﴿ َأْو اَلَمْدُتُع الشَِّداَء َفَمْع َتِجُجوا َماًء َفَتَيسَُّسػا َصِعيجًا َشيِّ
 ( 43) سػرة الشداء اآلية: 

 عّبخ عغ المقاء الدكج بدكجتو:

اَىا َحَسَمْت َحْسبًل َخِفيفًا ﴾  ﴿ َفَمسَّا َتَغذَّ
 ( 189) سػرة األعخاؼ اآلية: 

ربلة كالدبلـ رأػ فتاًة تختجؼ ثيابًا شفافة، قاؿ: يا بشيتي إف ىحه الثياب ترف حجع عطامظ، كمسة الشبي عميو ال
 عطع تثيخ الذيػة ؟ ال، أما أؼ كمسة أخخػ مغ أعزاء السخأة تثيخ الذيػة، دقق في ىحا األدب.

ـ قػاـ، ىحه شكػػ، ىشاؾ امخأة تذكػ زكجيا فتقػؿ: إف زكجي صػاـ قػاـ، ما ىحه الذكػػ الخاقية، زكجي صػا
يرـػ الشيار كيقـػ الميل، كال يمتفت إلّي، فمسا كجيو الشبي الكخيع أف يمتفت إلى زكجتو جاءت في اليـػ التالي كسا 

 تقػؿ الديجة عائذة: عصخة نزخة، قالت: ما الحؼ حرل ؟ قالت: أصابشا ما أصاب الشاس. 

 األوالد:االنزباط بالثياب و الكبلـ ثسخة كبيخة مغ ثسار تخبية 

وهللا حيشسا أشالع قػؿ الرحابيات، أك أقػاؿ أصحاب رسػؿ هللا أرػ أدبًا ما بعجه أدب، مسكغ أال يخاؾ ابشظ أبجًا 
، كالباب مغمق، كيعمع أكالده أنيع إذا بجلػا ثيابيع أف يبجلػىا مغ دكف  تخمع ثيابظ ؟ يخمع األب ثيابو في غخفة الشـػ

 البيت فيو انزباط، ثياب سابغة، كبيت ليذ فيو انزباط.أف يخاىع أحج في غخفتيع، تجج 
إذًا ىشاؾ انزباط في الثياب، ك انزباط بالكبلـ، كىحه ثسخة كبيخة مغ ثسار تخبية األكالد، أف يعخؼ حق الكبيخ، 

 كحق الكبيخ يكتدبو بخمق الحياء. 
 )) إفَّ ِلُكلَّ ديِغ ُخُمقا، وُخُمُق اإلسبلـ اْلحياُء ((

 عغ مخسل زيج بغ شمحة []أخخجو مالظ 
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 السؤمغ يدتحي، بل إف هللا يدتحي مشظ إذا سألتو شيئًا أف يخدؾ خائبًا.

ُىسا ِصْفخا َخاِئَبَتْيِغ ((  )) ِإفَّ َربَُّكْع َحِييّّ َكِخيٌع، َيدَتحي مغ عبجه إذا َرَفَع إليو يجيو أْف َيُخدَّ
 ]أخخجو أبػ داكد كالتخمحؼ عغ سمساف الفارسي [

ـَ َقْج َأْنَدْلَشا َعَمْيُكْع ِلَباسًا ُيَػاِري َسْػَآِتُكْع َوِريذًا َوِلَباُس التَّْقَػى َذِلَظ َخْيٌخ َذِلَظ ِمغْ ﴿ َيا بَ  َآَياِت َّللاَِّ َلَعمَُّيْع  ِشي َآَد
 َيحَّكَُّخوَف ﴾

 ) سػرة األعخاؼ (

ابو تدتخه، عبلمة الصغياف، أؼ الذيصاف يخمع عشيسا لباسيسا كالسبلئكة تأمخ بالدتخ، عبلمة اإليساف ثي
 كاالنحخاؼ، كالفدق، كالفجػر التعخؼ، كىحا العرخ عرخ تعخٍّ أك عرخ ثياب ترف خصػط الجدع. 

 حسل الصفل عمى تػقيخ الكبيخ:

حيشسا ُتعّمع ابشظ أف يكػف حييًا أنت بيحا حسمتو عمى تػقيخ الكبيخ، سيجنا عمي كاف شابًا، دخل سيجنا الرجيق 
 و مكانو إلى جانب رسػؿ هللا، فالشبي عميو الربلة كالدبلـ تأثخ كثيخًا بيحا السػقف، فقاؿ: فقاـ لو، كأجمد

 )) ال يعخؼ الفزل ألىل الفزل إال أىل الفزل ((
أحيانًا تجج شفبًل جالدًا بديارة عامة، يرعج رجل كبيخ بالدغ يحسل أغخاضًا، الصفل ما تمقى تػجييات مغ أىمو 

 الكبيخ، كقج قاؿ عميو الربلة كالدبلـ:أف يقـػ ليحا الذيخ 

 )) ما أكـخ شاب شيخًا ِلدشِّو ِإال قيََّس هللُا لُو َمغ ُيكخمُو عشَج ِسشِّو ((
 ]أخخجو التخمحؼ عغ أنذ بغ مالظ [

 يخكؼ الذيخاف عغ أبي سعيج رضي هللا عشو أنو قاؿ:

والشبي يدأؿ سؤااًل، والغبلـ يعخؼ الجػاب، لكشو يخجل ويدتحي )) لقج كشُت عمى عيِج رسػِؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُغبلمًا، 
 مغ أف يتكمع لػجػد مغ ىػ أسغ مشو ((

 ]الذيخاف عغ أبي سعيج[ 
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 مغ وسائل التخبية الشاجحة احتخاـ الصفل:

شيػخ،  وهللا شيء جسيل ! أحيانًا تجج شفبًل بالتعبيخ الجارج يتكمع دكف أف يصمب مشو، في مجمذ فيو كبخاء، فيو
فيو متكمسػف، لكغ لػ األب شمب مغ ابشو أف يتكمع، أنا أيزًا بالسقابل أحب أف تطيخ شخرية الصفل، دعو 

 يتكمع، كأصِغ لو، يقػؿ عميو الربلة كالدبلـ: 
 )) مغ كاف لو صبي فميتراَب لو ((

 ] مغ الجامع الرغيخ عغ أبي معاكية [

عػده  احتخاـ الصفل مغ كسائل التخبية الشاجحة، لكغ
أف يتكمع بعج أف يدتأذف، كعػده أف يتكمع بكبلـ 
ضسغ معمػماتو الجقيقة، ال أف يقػؿ كبلمًا ال 

 يعخفو.
 يخكػ عغ الديجة عائذة رضي هللا عشو أنيا قالت:

)) ما رأيت أحجًا أشبو سستًا وىجيًا بخسػؿ هللا 
قياميا  ملسو هيلع هللا ىلص مغ فاشسة، بشت رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في

وقعػدىا، قالت: وكانت إذا دخمت عمى الشبي صمى 
 هللا عميو وسمع قاـ إلييا ((

 ] أخخجو الحاكع عغ عائذة أـ السؤمشيغ [

 أؼ األب يقـػ البشتو ؟ كالبشت غالية ججًا، ىي أقخب الشاس إليو، بدستيا، كىيئتيا، كتػاضعيا، كمحبتيا .

 قاـ إلييا فقبميا، وأجمديا في مجمدو، وكاف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا دخل عمييا قامت )) وكانت إذا دخمت عمى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص
 مغ مجمديا فقبمتو وأجمدتو في مجمديا، ما رأيت أحجًا أشبو سستًا وىجيًا بخسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مغ فاشسة ((

 ] أخخجو الحاكع عغ عائذة أـ السؤمشيغ [

 مصيف يا رسػؿ هللا ما ىحا األدب الحؼ أدبظ هللا بو ؟ فكاف يقػؿ:أما الدؤاؿ ال

 )) أدبشي ربي فأحدغ تأديبي ((
 ] مغ الجامع الرغيخ عغ ابغ مدعػد [ 
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 األدب و الحياء عامبلف أساسياف يسيداف السؤمغ عغ الفاسق:

الشطخة فييا أدب، ال تشطخ إلى  صجقػا أييا األخػة، إذا كشت مؤمشًا، مؤمغ صادؽ إف لع تتكمع، الجمدة فييا أدب،
كتاب أخيظ، ىشاؾ إنداف يدكر صجيقو بسكتبو، يقخأ الػرقة، يفتح الكتاب، غيخ معقػؿ ! ىحه كميا أسخاره، ابتعج 
عغ مكتبو، اجمذ عمى كخسي آخخ، ال يجمذ إال مكانو، كيقمب بأكراقو، كيفتح الجرج أحيانًا، ىحا ليذ مغ 

غ غيخ إذنو، ىشاؾ نيي كبيخ مغ الشبي الكخيع، أف يشطخ السخء إلى كتاب أخيو األدب، مغ نطخ إلى كتاب أخيو م
 مغ غيخ إذنو.

ما الحؼ يسيد السؤمغ ؟ اآلف مؤمغ كفاسق كبلىسا لو عيشاف، كأذناف، كأنف، كفع، كيتكمساف، كيجاف، كرجبلف، ما 
كميا يمفيا األدب، كدائسًا األب الحؼ يسيد السؤمغ بذكل صارخ ؟ أدبو، حياؤه، كمساتو، حخكاتو، سكشاتو، ىحه 

 الخاقي يخبي ابشو عمى األدب.
اآلف كيف أف الرغيخ عميو أف يػقخ الكبيخ ؟ أصحاب الشبي الكخيع كقخكا نبييع تػقيخًا كبيخًا، كانػا إذا جمدػا في 

 مجمدو كأف عمى رؤكسيع الصيخ، دائسًا كأبجًا شالب العمع يحتاج إلى األدب. 

 الكخيع:لقصات مغ أدب الشبي 

 بعس المقصات مغ أدب الشبي عميو الربلة كالدبلـ، حيث كاف جالدًا: 
)) فأقبل أبػه مغ الخَّضاعة، فػضع لو بعَس 
َثْػِبِو، فقعج عميو، ثع أقبمت أمُّو مغ الخَّضاعة ػ 
حميسة الدعجية ػ فػضع ليا شقَّ ثػبو مغ جانبو 
اآلخخ، فجَمَدْت عميو، ثع أقبل أخػه مغ الخضاعة، 
 فقاـ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، فأْجَمَدُو َبْيَغ َيَجْيو ((

 ]أخخجو أبػ داكد عغ مخسل عسخ بغ الدائب [

أرأيت إلى ىحا األدب ! أبػه مغ الخضاعة، كأمو 
 مغ الخضاعة، كأخػه مغ الخضاعة.
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 األنرار:سيجنا سعج بغ معاذ كاف سيج قػمو، فمسا دخل عمى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ لقػمو 

 أو قاؿ: خيِخكع (( -)) قػمػا ِإلى سّيِجكع 
 ]أخخجو البخارؼ كمدمع كأبػ داكد عغ أبي سعيج الخجرؼ [

 أف تدتقبل اإلنداف السحتـخ استقبااًل لصيفًا، أف تخاشبو بكبلـ مؤدب، ىحا مغ األدب.

ت فيو أدب، فيو حياء، فيو خجل، فيو دائسًا كأبجًا األب قج ال يذعخ، إذا كاف األب مؤدبًا فاالبغ مؤدب، كىحا البي
 تػقيخ الكبيخ، فيو تػقيخ القخيب الستقجـ بالدغ. 

 األلقاب المصيفة التي خمعيا الشبي الكخيع عمى أصحابو: 

 ىشاؾ نقصة دقيقة ججًا أنو: ملسو هيلع هللا ىلص كاف شسدًا، كمع ذلظ أضيخ الرحابة مغ حػلو، فسثبًل عسخ قاؿ الشبي عشو: 
 بعجي نبّي لكاَف عسَخ بغ الخصاب (( )) لػ كافَ 

 ]أخخجو التخمحؼ عغ عقبة بغ عامخ [

 الرجيق ؟ قاؿ عشو: ما ساءني قط، ك:

 )) لػ كشت متخحًا مغ العباد خميبًل لكاف أبػ بكخ خميمي ((
 ]ابغ إسحاؽ عغ بعس آؿ أبي سعيج بغ السعمى [

 عمي ؟ قاؿ عشو:

 )) أنا مجيشة العمع وعمي بابيا ((
  الصبخاني في الكبيخ عغ ابغ عباس[]خخجو 

 أبػ عبيجة ؟ قاؿ عشو:

 )) أميغ ىحه األمة ((
 ]أخخجو ابغ حباف عغ عبج هللا بغ مدعػد [

 خالج ؟ قاؿ عشو:

 )) سيف مغ سيػؼ هللا ((
 ]أخخجو التخمحؼ عغ أبي ىخيخة [

 كسا أف أصحابو يػقخكنو، يعطسػنو، يتأدبػف أمامو، ىػ يعخؼ قجرىع. 
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 دب االبغ أف يعخؼ قجر أبيو: مغ لػاـز أ

بالسشاسبة: عشجما أنت تؤدب ابشظ، تؤدبو أدبًا رفيعًا أيزًا مغ لػاـز ىحا األدب أف يعخؼ قجرؾ، لحلظ الشبي عميو 
 الربلة كالدبلـ رأػ شابًا مع أبيو فقاؿ: 

 )) فبل تسر أمامو، وال تجمذ قبمو، وال تجعو باسسو، وال تدتدب لو ((
 عغ عائذة أـ السؤمشيغ رضي هللا عشيا []أخخجو الصبخاني 

 مثبًل: مغ أدبو مع أصحابو كاف إذا دخل سعج بغ أبي كقاص يقػؿ:

 )) ىحا خالي فميخني امخؤ خالو ((
 ]أخخجو التخمحؼ عغ جابخ بغ عبج هللا [

 ما فجػ أحجًا مغ أصحابو إال سعج بغ أبي كقاص.

 )) اْرـِ َسْعٌج ِفَجاَؾ َأِبي َوُأّمي ((
 أخخجو الذيخاف عغ عمي بغ أبي شالب [] 

.  فيحه األلقاب المصيفة التي خمعيا الشبي عمى أصحابو كىػ شسذ، كمع الذسذ ال تخػ الشجـػ

مخة قخأت كمسة: إنيا لسزشية مؤلسة تمظ الجيػد التي تبحليا الشجـػ لتزيء في حزخة الذسػس، فالشبي عميو 
 ، أف يتألقػا في كجػده، ىحا مغ أدبو العالي. الربلة كالدبلـ سسح لمشجـػ أف تزيء مغ حػلو

 نبحة عغ سيجنا كعب بغ مالظ

أريج أف أعصيكع نبحة عغ سيجنا كعب بغ مالظ حيشسا قّز عميشا خبخ تخمفو في تبػؾ، عشجما تخمف عغ أف 
اجعًا، اشتج يمتحق بخسػؿ هللا، كحسل ىسًا كبيخًا كيف يػاجو الشبي عميو الربلة كالدبلـ، لكغ عشجما قفل الشبي ر 

ىسو، ماذا يقػؿ لو ؟ الحؼ حرل أف السشافقيغ يديجكف عغ ثسانيغ مشافقًا جاؤكا إلى الشبي كاعتحركا، قجمػا أعحارًا 
ذكية ججًا، كالشبي َقِبل عحرىع، فمسا جاء كعب فقاؿ في نفدو: وهللا لقج أكتيت ججاًل ػ أنا أممظ قػة إقشاع كبيخة ججًا ػ 

و لخخجت، أؼ أستصيع أف أىيأ حجة محكسة تسامًا، كأنجػ مغ سخصو، لكشو قاؿ: كلػ أردت أف أخخج مغ سخص
 لػ أنشي خخجت مغ سخصو، انطخ إلى التػحيج، ليػشكغ هللا أف يدخصو عمي. 
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 االبغ يتعمع مغ أفعاؿ والجه ال مغ أقػالو:

أييا األخػة، أؤكج لكع ثانية أف اآلباء كاألميات إذا 
بالتالي سػؼ يكػنػف  تخمقػا باألدب فإف أكالدىع

 مؤدبيغ قصعًا، انطخكا إلى ىحا السذيج:
أخخج ابغ عداكخ عغ أبي عسار أف زيجًا بغ ثابت 
ُقخبت لو دابة ليخكبيا، فأخح ابغ عباس رضي هللا 
عشيسا بخكابيا، فقاؿ زيج: تشحى يا بغ عع رسػؿ 
هللا، ابغ عباس ابغ عع رسػؿ هللا، زيج بغ ثابت 

قاؿ ابغ عباس: ىكحا ُأمخنا صحابي، كلكشو عالع، ف
أف نفعل بكبخائشا كعمسائشا، فقاؿ زيج بغ ثابت: أرني يجؾ، فأخخج يجه فقبميا، فقاؿ: ىكحا أمخنا أف نفعل بأىل بيت 

 نبيشا، ىػ قخب لو ركاب الجابة، كالثاني قّبل يجه.
أنت حيشسا تخػ الكبخاء يتأدبػف تتعمع األدب مغ أفعاليع قبل أف تتعمسو مغ أقػاليع، ىحه نريحة لكل أب، أنت 

 كغ مدتقيسًا، كغ ميحبًا، كغ أديبًا، تجج البيت كمو فيو مدحة أدب، كمدحة احتخاـ. 

 مغ تػقيخ الكبخاء أف تعتشي بأبيظ وأمظ إلى آخخ لحطة:

أف الكبيخ مغ ىػ ؟ كبيخ الدغ، نحغ عشجنا عادات في إسبلمشا صجقػا ال تججكنيا في  أخػانشا الكخاـ، نحغ اتفقشا
أؼ مكاف في العالع، اإلنداف ميسا تقجمت سشو يبقى عشج أكالده، أما في العالع الغخبي لسجخد أف تزعف حخكتو 

ه، لػ ُأخح إلى مأكػ عجدة يؤخح إلى مأكػ العجدة، ىحا الجج ال شيء يدعجه كأف يكػف بيغ أكالده، كبشاتو، كأحفاد
 مغ فئة الخسذ نجـػ يحذ أنو مياف.

لحلظ مغ تػقيخ الكبخاء أف تعتشي بأبيظ كأمظ إلى آخخ لحطة، كإذا كفق هللا عد كجل الػاحج مشا أف يكػف بارًا 
 بأمو كأبيو إلى نياية الحياة فيحا مغ سعادة الجنيا.

أف الكبيخ كبيخ الدغ، كالكبيخ كبيخ العمع، كالكبيخ كبيخ  أييا األخػة، ال يػجج مانع إنداف ذك مشرب، اتفقشا
 السشرب.
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ببمجة ما ىشاؾ ناحية، كىشاؾ مجيخ ليحه الشاحية، شاب لكشو لصيف، كيحب السرمحة العامة، كيخجـ كل الشاس، 
، أف تشداح لو في السدجج، األدب شيء رائع ججًا، نحغ مجتسع السدمسيغ مجتسع  مؤدب، يجب أف ُيػقخ، أف ُيحتـخ

 مجتسع مشزبط، مجتسع الرغيخ يػقخ الكبيخ، مجتسع الكبيخ يعصف عمى الرغيخ، مجتسع متساسظ.
زارني أخ يقيع بأمخيكا، قاؿ لي: أنتع كيف تعيذػف ؟ ىشاؾ متاعب كثيخة في حياة الشاس، لكشكع تحبػف بعزكع 

 بعزًا، كتػقخكف بعزكع بعزًا.
ية العالع محتـخ احتخامًا يفػؽ حّج الخياؿ، كالكبيخ محتـخ احتخامًا يفػؽ أنا سافخت لببلد كثيخة بعس الببلد اإلسبلم

 حّج الخياؿ.
انطخكا إلى آبائشا، أك آباء اآلباء اآلف يكػف األب ساكشًا بالسجيشة، بحي راٍؽ، لكغ بيتو غاٍؿ ججًا، يبيع البيت 

 يذتخؼ ما يقابمو أربعة بيػت في الخيف كيدكج أكالده، ىحا بصل.
ي أخ كاف بفخندا، قاؿ لي: شاىجت شابًا كاقفًا عمى نيخ الدغ في باريذ، أحببت أف أحجثو، سألتو: بَع مخة حجثش

 تفكخ ؟ وهللا ! قاؿ لو: أفكخ بقتل أبي، قاؿ لو: ِلَع ؟ قاؿ لو: ُأحب فتاًة فأخحىا مشي.
زكج ابشو، زكج ابشتو، نحغ األب ىسو أف يدكج أكالده، أنا حيشسا أحزخ عقػد قخاف أشعخ أف األب عشجه عيج، 

 األبػة شيء ثسيغ ججًا.
يحجثشي أخ كاف بأمخيكا، قاؿ لي: زارنا صجيق ابشي، فابشو شاب لصيف صجيقو زنجي، فسخة دعا الدنجي لديارتو، 
لسا دخل االبغ لمبيت قّبل يج كالجه ككالجتو، ىحا الدنجي كجج أدبًا عاليًا، األـ مغ محبتيا البشيا ىيأت ليع شعامًا، 

ج ىحا الدنجي ابشًا يقبل يج كالجه ككالجتو، كاألـ احتفمت برجيق ابشيا، كىيأت ليع شعامًا، يقػؿ بالشياية: أسمع كج
 ىحا الذاب، ما ىحا اإلسبلـ ؟ وهللا نحغ عشجنا آداب كبيخة ججًا. 

 بصػلة األب ال أف يكػف محتخمًا فقط بل أف يكػف محبػبًا أيزًا:

األب بالثقافة اإلسبلمية محتـخ ججًا، لكغ أنا أخاشب اآلباء اآلف، أخاشب أريج أف أقػؿ لكع مبلحطة، إف 
، بالثقافة، بثقافتشا، بجيششا، ببيئتشا، ككل أـ محتخمة، لكغ بصػلة األب ال أف يكػف  األميات أيزًا: كل أب محتـخ

رالح أكالده يتسشػف محتخمًا أف يكػف محبػبًا، كبصػلة األـ ال أف تكػف محتخمة بل أف تكػف محبػبة، األب ال
 بقاءه.
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أنا أسسع قررًا كثيخة، إذا كاف األب بخيبًل، 
كقاسيًا عمى أكالده، كحارمًا أكالده كل شيء، لػ 

 صغيخة، كجاء الصبيب، كقاؿ: أصابتو كعكة 
القزية سيمة، يشدعجػف كثيخًا، كيف سيمة ؟ 

 يتسشػنيا القاضية كيف تقػؿ سيمة ؟.
ي بحبػحة في حياتو، أما إذا أب كخيع، أكالده ف

يتسشػف حياتو، أنا أقػؿ لكع ىحه الكمسة: بصػلتظ 
أييا األب أف يتسشى أكالدؾ حياتظ، ال أف يتسشػف 
مساتظ، األب السحدغ محتـخ كمحبػب، كيتسشى أكالده حياتو، كاألب القاسي كالبخيل محتـخ لكشو غيخ محبػب، 

 كيتسشى أكالده مساتو. 

 يخ في الدغ أو في العمع الجيشي أو في السشرب:مغ أدب اإلسبلـ احتخاـ الكب

اآلف أنت إذا احتخمت الكبيخ في الدغ، أك في العمع الجيشي، أك في السشرب، كبيخ في السشرب، أك في الدغ، 
 أك كبيخ في العمع، ىحا مغ أدب اإلسبلـ.

، ىػ ليذ عطيسًا عشج رسػؿ ، ماذا قاؿ ؟ إلى عطيع الخـك هللا، ىكحا تقتزي  الشبي خاشب قيرخ ممظ الخـك
 المباقة، كالكياسة، كالدياسة.

كاف عميو الربلة كالدبلـ يدمع عمى الربياف، كيجاعبيع، كيجخؼ معيع، كيجعػىع إلى ركػب الجسل، فالربي 
 حيشسا يخػ ىحا الشبي الكخيع بيحه األخبلؽ يحبو، أؼ أتسشى أف يحبظ أكالدؾ حبًا جسًا، يتأدبػف معظ ساعتئٍح.

 دب يخقى، كقمت لكع قبل قميل: لسا ُسئل الشبي عغ ىحا األدب قاؿ: اإلنداف باأل
 )) أدبشي ربي فأحدغ تأديبي ((

 ] مغ الجامع الرغيخ عغ ابغ مدعػد [

 كبيشت لكع أيزًا أف اإلسبلـ عقيجة، كعبادة، كمعامبلت، كآداب، فاآلداب ربع ىحا الجيغ. 
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 والدبلـ:األدب الخفيع الحي تأدب بو الشبي عميو الربلة 

لػ استعخضشا األدب الخفيع الحؼ تأدب بو الشبي عميو الربلة كالدبلـ، كمسا رأػ صحابيًا عشجه ثغخة كاف يػجيو، 
 يا بشي اجمذ ىكحا.

أحيانًا اإلنداف يجمذ كيباعج بيغ رجميو، السشطخ قبيح، يا بشي ضع رجميظ إلى بعزيسا، اقعج بأدب، يجمذ 
يخضي، كمسا الحطت ابشظ كقف كقفًة، أك مذى مذية، أك جمذ جمدة ليدت  جمدة كقػرة، الجمدة فييا كضع ال

 لبقة، يشبغي أف تػجيو إلييا، فاألدب أصل في التخبية، دخل، قل: يا بشي الدبلـ عميكع.
مخة عسيخ بغ كىب كاف جالدًا مع صفػاف بغ أمية، قاؿ لي: وهللا يا صفػاف لػال ديػف لدمتشي ما أشيق سجادىا، 

د صغار أخذى عمييع العشت مغ بعجؼ، لحىبت كقتمت دمحمًا كأرحتكع مشو، فقاؿ لو صفػاف: أما أكالدؾ كلػال أكال
فيع أكالدؼ ما امتج بيع العسخ، كأما ديػنظ فيي عمّي بمغت ما بمغت، فاذىب لسا أردت، فيحا عسيخ بغ كىب 

ل دمحمًا، ألف ذىابو إلى ىشاؾ لو سقى سيفو سسًا، كضع يجه عمى عاتقو، كركب ناقتو، كتػجو إلى السجيشة ليقت
مبخر، ابشو أسيخ، فإذا ُسئل لساذا أنت ىشا ؟ أجاب: مغ أجل أف أفجؼ ابشي األسيخ، كصل إلى السجيشة رآه سيجنا 
عسخ بغ الخصاب، رآه يخيج شخًا فقاؿ: ىحا عسيخ جاء يخيج شخًا، ماذا فعل عسخ ؟ أخح مشو سيفو، كقيجه بحسالة 

ي، أدخمو عمى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، كقاؿ: يا رسػؿ هللا ىحا عسيخ جاء يخيج شخًا، انطخ إلى الشبػة، قاؿ سيفو، كساقو إلى الشب
لو: يا عسخ أشمقو، فأشمقو، قاؿ لو: يا عسخ ابتعج عشو، فابتعج عشو، قاؿ: يا عسيخ ادُف مشي، فجنا مشو، قاؿ لو: 

ؿ لو: كىحه الديف التي عمى عاتقظ لساذا جئت بيا ؟ قاؿ ما الحؼ جاء بظ إليشا ؟ قاؿ لو: جئت أفجؼ ابشي، قا
لو: قاتميا هللا مغ سيػؼ، كىل نفعتشا يـػ بجر ؟ قاؿ لو: ألع تقل لرفػاف لػال ديػف لدمتشي ما أشيق سجادىا، 
 كلػال أكالد صغار أخذى عمييع العشت مغ بعجؼ لحىبت كقتمت دمحمًا كأرحتكع مشو ؟ شبعًا جاءه الػحي، يقػؿ راكؼ 
القرة: كقف عسيخ بغ كىب كقاؿ: أشيج أنظ رسػؿ هللا، الحؼ حرل بيشي كبيغ صفػاف ال يعمسو أحج إال هللا 

 كأنت رسػؿ هللا إذًا، كأسمع.
صفػاف بغ أمية كاف يخخج كل يـػ إلى ضاىخ مكة ليتمقى الخكباف كمعيع األخبار الدارة بقتل دمحم، بعج أياـ جاء 

أسمع، الذاىج يقػؿ سيجنا عسخ: دخل عسيخ عمى رسػؿ هللا كالخشديخ أحّب إلّي  بعس الخكباف كأخبخه أف عسيخاً 
 مشو، كخخج مغ عشجه كىػ أحّب إلّي مغ بعس أكالدؼ.

فشحغ ليذ عشجنا عجاكة مدتسخة، أنت تكخه عسمو لكغ ال تكخىو، فمسا أسمع قاؿ: دخل عسيخ عمى رسػؿ هللا 
 ب إلّي مغ بعس أكالدؼ. كالخشديخ أحب إلّي مشو، كخخج مغ عشجه كىػ أح
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 التػقيخ والحب والتعطيع يجعل السجتسع اإلسبلمي مؤدبًا ججًا:

صحابي جميل ُسئل قبل أف يعجـ بعج أف ألقي القبس عميو ك أراد كفار قخير أف يقتمػه، بل أف يرمبػه صمبًا، 
محخج، وهللا أنا حيشسا أركؼ فقبيل أف يرمب سألو أبػ سفياف: يا خبيب أتحب أف دمحمًا عشجنا بسقامظ ؟ ػ سؤاؿ 

إجابة خبيب ال أممظ إال أف أتأثخ تأثخًا بالغًا ججًا ػ قاؿ لو: وهللا ما أحب أف أكػف في أىمي كفي كلجؼ، كعشجؼ 
عافية الجنيا كنعيسيا، كيراب رسػؿ هللا بذػكة، يقػؿ أبػ سفياف: ما رأيت أحجًا يحب أحجًا كحب أصحاب دمحم 

 دمحمًا.
كالتعطيع يجعل ىحا السجتسع مؤدبًا فالتػقيخ كالحب 

 ججًا.
كالسبلحع بحياة السدمسيغ أف األب لو قيسة، األـ 
ليا قيسة، األخ لو قيسة، األخ األكبخ كأنو كالج، 
العع لو قيسة، ىحه العبلقات األسخية الشامية أساسًا 
العالع الغخبي يذكػ مغ تفكظ األسخة، يذكػ مغ 

ى عميكع ال تشدػا شيػع االنحخافات األخبلقية، أتسش
 أف هللا سبحانو كتعالى حبانا بأشياء ثسيشة.
أنا مخة كشت بأستخاليا رئيذ الجالية اإلسبلمية ىشاؾ أثشاء الػداع بكى وهللا كقاؿ: أبمغ أخػتشا في الذاـ أف مدابل 

تظ، كأنت مدمع الذاـ خيخ مغ جشات أستخاليا، قمت لو: ِلَع ؟ قاؿ لي: أنتع في الذاـ ابشظ لظ، كابشظ عمى شاكم
كابشظ مدمع، فمػ كجج بعس التقريخ لكغ اإلسبلـ كبيخ عشجكع، أما نحغ احتساؿ االبغ أف يكػف غيخ مدمع، أك 
أف يكػف ممحجًا، كاحتساؿ أف يأتي كفي أذنو حمقة، كباليسيغ ليا معشى، كباليدار ليا معشى أسػأ، كبكمتي األذنيغ 

 معشى أسػأ كأسػأ. 

 االحتخاـ صفات راقية تحسل األبشاء عمى احتخاـ اآلباء:االستقامة و الكساؿ و 

إذًا: نحغ نعير في عبلقات أسخية متيشة ىحا مغ فزل هللا عميشا، اإلنداف عشجما يدافخ يعخؼ إيجابيات 
مجتسعو، كسمبيات مجتسعو، نحغ عشجنا إيجابيات كثيخة ججًا، أسأؿ هللا سبحانو كتعالى أف يخزقشا معخفة ىحا الجيغ 

 العطيع، كمعخفة اآلداب التي يتستع بيا السؤمشػف.
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الرحابة الكخاـ مؤدبػف ججًا، كأىع شيء عشجما سألػا عع الشبي الكخيع: أيكسا أكبخ أنت أـ رسػؿ هللا ؟ قاؿ: ىػ 
 أكبخ مشي، لكششي كلجت قبمو.

ّج الخياؿ، اإلحداف يداكؼ أعخؼ أناسًا، آباء محدشػف ألكالدىع وهللا أكالدىع يتستعػف باحتخاـ لػالجىع يفػؽ ح
أدب، كالكساؿ يداكؼ أدب، اآلف أخاشب اآلباء، إحدانظ ألكالدؾ، ككسالظ، كاستقامتظ، كصجقظ، كأمانتظ، ىحه 
الرفات الخاقية تحسل أكالدؾ عمى احتخامظ، كمسا نست العبلقات يريخ إعخاض األب عغ ابشو أكبخ عقاب، 

 إلى أف يؤدبو، إعخاضو عشو يعج أكبخ عقاب لو. إعخاضو فقط ال يحتاج ال إلى أف يزخبو، كال
أرجػ هللا سبحانو كتعالى أف تتخجع ىحه الحقائق إلى سمػؾ في بيػتشا، إلى آداب يتستع بيا أكالدنا حتى يكػف 

 االبغ نذأ في شاعة هللا، كعمى أدب اإلسبلـ. 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : تػقيخ الكبار والسعمسيغ8-4الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
 كالػىع إلى أنػار السعخفة كالعمع، كمغ كحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

 التعميع مغ أشخؼ السيغ ألنو يترل برشعة األنبياء:

دركس تخبية األكالد في اإلسبلـ، كالزلشا في التخبية االجتساعية، كمع أييا األخػة الكخاـ، مع درس ججيج مغ 
 مػضػع ججيج أال كىػ تػقيخ الكبار كالسعمسيغ.

 بادغ ذؼ بجء: قاؿ عميو الربلة كالدبلـ: 
 )) وإنسا بعثت معمسًا ((

 ]أخخجو الحارث عغ عبج هللا بغ عسخك بغ العاص [

برشعة فالتعميع مغ أشخؼ السيغ، إنيا تترل 
 األنبياء.

﴿ َوَمْغ َأْحَدُغ َقْػاًل ِمسَّْغ َدَعا ِإَلى َّللاَِّ َوَعِسَل 
 َصاِلحًا َوَقاَؿ ِإنَِّشي ِمَغ اْلُسْدِمِسيَغ ﴾

 ) سػرة فرمت (

 كلعل االنزباط األخبلقي الحؼ يحكخه الدمف الرالح فيسا مزى بدبب السعمع الحؼ يحسل رسالة.
قاؿ: إف أرت أف أدعػ عمى إنداف بالذقاء أدعػ عميو أف يكػف معمسًا، كإف  مخة كاف عشجنا أستاذ في الجامعة

 أردت أف أدعػ إلنداف بالدعادة أدعػ لو أف يكػف معمسًا.

كيف نػفق بيغ القػليغ ؟ نػفق بيشيسا، السعمع الحؼ يحسل رسالة ىػ أسعج الشاس، أما الحؼ ال يحسل رسالة ىػ 
 أشقى الشاس. 
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 تسشى فيػ أشقى الشاس:مغ لع يكغ ابشو كسا ي

 لحلظ حيشسا قاؿ هللا عد كجل: 
 ﴿ َوَمْغ َأْحَدُغ َقْػاًل ِمسَّْغ َدَعا ِإَلى َّللاَِّ َوَعِسَل َصاِلحًا َوَقاَؿ ِإنَِّشي ِمَغ اْلُسْدِمِسيَغ ﴾

 اآلية كاضحة ججًا ؛ ليذ في أىل األرض مغ ىػ أفزل عشج هللا مسغ دعا إلى هللا: 

 َوَعِسَل َصاِلحًا َوَقاَؿ ِإنَِّشي ِمَغ اْلُسْدِمِسيَغ ﴾ ﴿ َدَعا ِإَلى َّللاَِّ 
فمحلظ: ليذ مغ صالح األمة، كال مغ صالح 
األجياؿ، كال مغ صالح التقجـ بالسرصمح الحجيث 
أف تزعزع مكانة السعمع، إف السعمع كالصبيب 
كبلىسا ال يشرحاف إذا ىسا لع يكخما، أؼ األب 

السؤمغ يخبي ابشو عمى السخبي، األب الحكيع، األب 
احتخاـ السعمع، ألف األمة ال يسكغ أف تبشى إال مغ 

 خبلؿ السعمسيغ.

مخة في لقاء، في نجكة فزائية، سألشي السحاكر: 
كيف الدبيل إلى قػة األمة ؟ قمت لو: نبجأ بالرغار، ىحا الجيل الحؼ يعشي السدتقبل، الكيػؿ ىع الحاضخ، 

السدتقبل، كال أبالغ إذا قمت لكع: إف الػرقة الخابحة الػحيجة التي بقيت في كالذيػخ ىع الساضي، كالرغار ىع 
أيجؼ السدمسيغ أكالدىع، كما لع يكغ ابشظ كسا تتسشى فأنت أشقى الشاس، ألنو امتجاد لظ، ألنو استسخار لظ، تسذي 

غميانًا، الثالث صجيق ابغ في الصخيق تخػ شبانًا ثبلثة يجخشػف، األكؿ ابشظ فتفػر ك تغمي، الثاني ابغ أخيظ أقل 
 أخيظ ال تتأثخ لو، ابشظ يعشي أنت، ابشظ استسخارؾ، ابشظ جدء مغ كيانظ.

أقدع لكع با أحيانًا تترل بي أخت كخيسة ابشيا تفمت مغ مشيج هللا، يأتي الداعة الثانية ليبًل ال تعخؼ مع مغ، 
 ػت مغ األلع.كال يجيبيا بكمسة، بل يتصاكؿ عمييا، أقدع لكع با تكاد تس

أنت حيشسا تعتشي بأكالدؾ تعتشي بشفدظ، أنت حيشسا تخبي أكالدؾ ترصمح مع نفدظ، أنت حيشسا تخبي أكالدؾ 
 تجمب سعادة ال تػصف، ُذكخْت في القخآف الكخيع:
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يَّاِتَشا ُقخََّة َأْعُيغ  َواْجَعْمَشا ِلْمُستَِّقيَغ   ِإَمامًا ﴾﴿ َربََّشا َىْب َلَشا ِمْغ َأْزَواِجَشا َوُذرِّ
 ) سػرة الفخقاف (

 احتخاـ السعمع حزارة و تقجـ:

قمت لمسحاكر: نبجأ مغ الرغار، إف أردت بشاء أمة قػية، أمة مشزبصة، أمة تدتعيج دكر األمع الدابقة في قيادة 
ػحيجة األمع، إف أردت أمة تقػد األمع يشبغي أف تبجأ بالرغار، ككيف نبجأ بالرغار ؟ نبجأ بالسعمسيغ، األداة ال

لشيػض األمة السعمع، الصبيب مع السخيس، مع االحتخاـ الكامل كالتػقيخ العالي لمصبيب، ىػ مع السخضى، 
كالسحامي مع أصحاب السذكبلت، كالشجار مع الخذب، كالحجاد مع الحجيج، لكغ السعمع مع فمحات أكبادنا، السعمع 

محلظ ليذ مغ صالح األمة، كال مغ صالح األسخة أف مع أشيخ فئة في السجتسع، السعمع مع مغ ىع استسخار لشا، ف
تزعزع مكانة السعمع، ال ُتدسع ابشظ كبلمًا قاسيًا عمى معمسو، كلػ أخصأ، عػد ابشظ أف يحتـخ السعمع، ألف الحؼ 

 يحتـخ معمسو يأخح مشو الكثيخ.
ج كألسانيا أف أفزل بيت في أييا األخػة، أنا أقػؿ لكع: احتخاـ السعمع حزارة، كعجـ احتخامو تخمف، سسعت في بم

 القخية ىػ بيت السعمع، ك في أؼ حفل رسسي ُيقّجـ السعمع عمى رئيذ الجسيػرية، ىحه التقاليج عشجىع.
ىحا الحؼ يتػلى تخبية األجياؿ، لكغ مع األسف الذجيج األكائل في الذيادة الثانػية يحىبػف لمتدجيل في كمية 

ائل في الذيادة الثانػية إلى كمية الحقػؽ، ألنيع ترػركا أف الحؼ يحسل الصب كسا في بمجنا، في ببلد أخخػ األك 
لدانذ في كمية الحقػؽ سيكػف محافطًا أك كزيخًا، أناس يػكل إلييع أمػر األمة، يشبغي أف يكػنػا عمى مدتػػ 

الحؼ بيجه عاٍؿ مغ الحكاء، في ببلد أخخػ يؤخحكف إلى جيات حداسة ججًا تحتاجيع الجكلة، لكششي أرػ أف ىحا 
 األجياؿ الراعجة ىحه األمة ما مدتقبميا ؟ مدتقبميا مشػط بأكالدىا.

إذا إنداف محبط، دخمو ال يكفيو خسدة أياـ، ثقافتو أقل مسا يشبغي، ليذ معو ثسغ كتاب، يعسل بأجخ ال يكفيو 
أيامًا، كيف يشذئ جيبًل ؟ كيف يمقي عمسًا ؟ كيف يكدب تخبية ؟ كيف يكػف قجكة ؟ كيف يكػف مثبًل ؟ أنا أتسشى 

يعمسػف الرغار ىع نخبة األمة، ابشظ كيف تعمسو  كعشجؼ معمػمات دقيقة عغ بعس الببلد القػية ججًا أف الحيغ
أال يكحب ؟ أال ييسل ؟ كيف تعمسو أف يحتـخ الكبيخ ؟ أف يػقخ العالع ؟ أف يجيخ كقتو ؟ أف يرمح شأنو ؟ أف 
يحدغ عبلقاتو مع اآلخخيغ ؟ أف يخسع لشفدو ىجفًا ؟ عغ شخيق السعمع، فيحا الحؼ يتػلى تخبية ابشظ، إف كاف 

 بشظ، كإف كاف محبصًا فدج ابشظ. صالحًا صمح ا
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 بشاء األمة يبجأ مغ التعميع:

أييا األخػة، مخة ثانية: بشاء األمة يبجأ مغ التعميع، كاسألػا أقخباءكع مغ الجيل الدابق يبقى شػاؿ حياتو يتخحع 
بأضخع صخح  عمى معمسو، فالسعمسػف سابقًا كانػا أصحاب رسالة، يبتغػف كجو هللا، ألف رتبة العمع أعمى الختب،

تعميسي في دمذق، ك ىحا معسخ مغ الدشة الدادسة ك الثبلثيغ، التجييد األكلى في مجخميا مكتػب لػحة: رتبة 
 العمع أعمى الختب. 

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

أال يتكمسػا كبلمًا سيئًا بحق السعمسيغ كالسعمسات، ألف ىحا يزعزع ثقة االبغ أنا أتسشى عمى اآلباء كاألميات 
 بسعمسو كلػ أخصأ. 

 عمى كل أب أال يزعزع مكانة السعمع أماـ ابشو:

 أييا األخػة، يقػؿ عميو الربلة كالدبلـ: 
 )) ليذ مغ أمتي مغ لع يجل كبيخنا ويخحع صغيخنا ويعخؼ لعالسشا حقو ((
 عغ عبادة بغ الرامت [ ]أخخجو الصبخاني

كأنا أقػؿ لكع مغ بعس التػجييات الشبػية: "ال 
تراحب مغ ال يخػ لظ مغ الفزل مثل ما تخػ 

 لو".

ال تراحب إندانًا يدتخف بالتعميع، صجؽ كال أبالغ 
أنا أمزيت في التعميع أكثخ مغ خسدة ك ثبلثيغ 
عامًا، بالتعميع الجامعي كالخسسي، وهللا في كل عاـ 

عج مغ الدابق، ألف أنا أماـ جيل صاعج، إف أنا أس
كشت أماميع مثل أعمى تعمسػا مشي، أبشي نفػسيع، أبشي عقػليع، أبشي أخبلقيع، مغ يتاح لو أف يكػف بانيًا لشفػس 
يعػد خيخىا عمى أمة بأكسميا ؟ أحيانًا أنت تجج مػضفًا يقجـ خجمات لمسػاششيغ، يػجج بقمبو رحسة، يدعى لخجمة 
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شرف، أنا أقػؿ: حتسًا ىحا اإلنداف تمقى تخبية عالية، كالشاس يقػلػف: فبلف مخبى، فأنت ليذ مغ مغ حػلو، م
 صالحظ أييا األخ الكخيع أف تزعزع مكانة السعمع أماـ ابشظ، أنت كأب، كيقػؿ عميو الربلة كالدبلـ:

 (()) تعمسػا العمع، وتعمسػا لمعمع الدكيشة والػقار، وتػاضعػا لسغ تعمَّسػف مشو 
 ]أخخجو الصبخاني عغ أبي ىخيخة [

نػجو أكالدنا أف يحتـخ السعمع، أحيانًا شالب يأخح بيجه باقة كرد، في يـػ مغ أياـ الدشة لسعمسو تخػ أف ىحا الصالب 
يتألق، باقة كرد بديصة ألف السعمع شعخ أف ىشاؾ تقجيخ، ىحا التقجيخ انعكذ اىتسامًا، أنا أنرح كل أـ مغ 

أب مسغ يمػذ بي، إذا شكا مغ معمع ابشو، أقػؿ: اذىب إليو كشيب قمبو، كأشعخه أف جيجؾ قخيباتي، أك كل 
مذكػر عشجنا، حتى ييتع باالبغ، لػ أف الجرس مػجو إلى مجراء السجارس أك مجراء التخبية، أقػؿ: يشبغي أف تؤمغ 

 لمسعمع راحتو ككخامتو، كعشجئٍح يعصي. 

 ل إنداف:الخاحة و الكخامة شيئاف أساسياف عشج ك

بل أقػؿ لكع دائسًا: أعِط اإلنداف حاجتو ككخامتو، كخح مشو كل شيء، أعِط اإلنداف حاجتو ككخامتو، عمى مدتػػ 
شخكة، أعِط السػضف حاجتو التي تميق بكخامتو، أعِصو كخامتو، خح مشو كل شيء، كىحا يجخل في إدارة األعساؿ، 

أعصيتو الكخامة التي يدعى إلييا، ممكتو، عشجئٍح أعصاؾ كل ىحا الحؼ أمامظ إف أعصيتو الحاجة التي يحتاجيا 
 شيء.

كأنا أقػؿ ىحه الكمسة أردده كثيخًا: أعِط اإلنداف رغيف خبده ككخامتو، كخح مشو كل شيء، كبأؼ عسل إدارؼ، أعِط 
ي مغ حػلظ حاجتيع ككخامتيع كخح مشيع كل شيء، كلعمي أتسشى أف تجار بحػث جامعية حػؿ إدارة األعساؿ ف

 اإلسبلـ، كيف تدتصيع مغ ىحا اإلنداف أف يعصيظ كل شيء ؟.
لعمي ذكخت لكع أنشي زرت معسبًل في بمجة في ىحا البمج الصيب، فأبمغشي صاحب ىحا السعسل أف إنتاجو مباع 
لدتة أشيخ، كقج ُدفع ثسشو كامبًل، الدبب إتقاف العسل، كاإلتقاف مغ أيغ جاء ؟ ألنو يعصي ركاتب عالية ججًا 

 سػضفيغ الحيغ عشجه، ىؤالء أعصػا خجمة لمسرمحة العامة. لم
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 بصػلة اإلنداف أف يؤّمغ لسغ حػلو ما يخيجوف كي يتفانػا في خجمتو:

مخة ثانية: أعِط اإلنداف رغيف خبده ككخامتو كخح مشو كل شيء، فإف أعصيشا السعمع حاجتو ككخامتو أعشاه عمى أف 
 ، أعصيشاه راتبًا يغصي حاجتو كيحقق كخامتو أخحنا مشو كل شيء.يثقف نفدو، أف يصالع، أف يذتخؼ كتباً 

أنا العبج الفقيخ أدرت قجيسًا ثانػية مغ أربعيغ سشة، ىيأت لمسجرسيغ بخنامجًا مخيحًا ججًا، ىيأت ليع كخامتيع، أؼ 
ة تدعة ك شالب تجاكز حجه ُيفرل بصمب مغ السجرس، صجقػا كال أبالغ ندبة الشجاح كانت في الذيادة الثانػي

تدعيغ بالسئة، ماذا تخيج ؟ أنا باألساس كشت مجرسًا أعخؼ ماذا يتسشى السجرس، أعِصو راحتو ككخامتو كخح مشو كل 
شيء، ىحه تشصبق باألعساؿ، بالتجارة، في السؤسدات، في السدتذفيات، في السجارس، في الجامعات، في 

شو حاجاتو السذخكعة، كيعصيو كخامتو في البيت، تجج البيػت، ىحا االبغ يحتاج إلى شيء، األب السػفق يعصي اب
 أف االنزباط تحقق، ك لع يعج ىشاؾ أؼ تصاكؿ أبجًا.

حجثشي أب قاؿ لي: وهللا يقف أبشائي أمامي كأنيع جشػد، ألنو أمغ ليع مدتقبميع، عشجما األب ييتع بأكالده، 
 جمتو.يعصييع حاجتيع، يخيحيع، يعصييع كخامتيع في البيت، يتفانػف في خ

أنا أقػؿ دائسًا يا أخػاف: بصػلتظ أف تتأكج أف ىل مغ أكالدؾ مغ يتسشى كفاتظ أـ ىشاؾ مغ يتسشى بقاءؾ ؟ األب 
الرالح يتسشى أكالده حياتو كبقاءه، كاألب البخيل يتسشى أكالد كفاتو، شبعًا ال يتكمسػف ىحا الكبلـ ىحا شيء 

ضية يشدعجػف كثيخًا، كيف عخضية ؟ يا ليتيا كانت داخمي، أما لػ أصابتو كعكة ك جاء شبيب كقاؿ: عخ 
 القاضية. 

 بصػلة األب ال أف يكػف محتخمًا بل أف يكػف محبػبًا والحب ثسشو اإلحداف:

لي كمسة أرددىا كثيخًا كسامحػني بيا: نحغ بالثقافة اإلسبلمية األب محتـخ ججًا، لكغ البصػلة ال أف تكػف محتخمًا 
، لكغ بصػلة األب ال أف يكػف محتخمًا أف يكػف محبػبًا،  أف تكػف محبػبًا، بثقافتشا الجيشية اإلسبلمية األب محتـخ

 فة: كالحب ثسشو اإلحداف، كفي بعس األحاديث الذخي
 )) ثبلثة ال يدتخف بيع إال مشافق: ذو الذيبة في اإلسبلـ، وذو العمع، وإماـ مقدط ((

 ]أخخجو الصبخاني عغ أبي أمامة الباىمي [
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أؼ قاٍض مدتقيع، مجيخ ناحية مدتقيع، رئيذ بمجية 
مدتقيع، إماـ يحتل مشربًا معيشًا، يعامل مغ حػلو 
ىػ  بالعجؿ، كال يطمع أحجًا، الحؼ ال يحتخمو

السشافق، ذك عمع، إنداف يحسل شيادة عميا، امتيغ 
 العمع كالتعميع، فالحؼ يدتخف بو يعج مشافقًا.

)) ثبلثة ال يدتخف بيع إال مشافق: ذو الذيبة في 
 اإلسبلـ، وذو العمع، وإماـ مقدط ((

 كفي بعس األحاديث الذخيفة أف الشبي عميو الربلة كالدبلـ دعا بيحا الجعاء فقاؿ:

 يع ال يجركشي زماف أو ال أدرؾ زماف قـػ ال يتبعػف العمع وال يدتحيػف مغ الحميع (()) الم
 ]أخخجو الحاكع عغ أبي ىخيخة [

 كىحا يحكخني بحجيث آخخ:

)) إذا كاَنت ُأمخاُؤكع خياَركع، وأغشياُؤكع ُسسحاَءكع، وأمػُركع شػَرى بيشكع َفَطْيُخ اأَلرِض َخيخ لكع مغ بصشيا، 
 ُؤكع ِشخاَركع، وأغشياُؤكع ُبَخبلَءكع وُأمػُركع إلى ندائكع، فبصُغ اأَلرض خيخ لكع مغ ضيخىا ((وإذا كانت أمخا

 ]أخخجو التخمحؼ عغ أبي ىخيخة [

سيجنا عمي بغ أبي شالب كاف يجمذ إلى جشب الشبي عميو الربلة كالدبلـ دخل سيجنا الرجيق، فقاـ لو، فالشبي 
 " ال يعخؼ الفزل ألىل الفزل إال أىل الفزل ". بكمسة رائعة أثشى عمييسا معًا، فقاؿ:

 ال ُيشاؿ العمع إال بالتػاضع وإلقاء الدسع:

عػد ابشظ أف يحتـخ الزيف، يحتـخ الكبيخ، يحتـخ ذؼ الذيبة السدمع، يحتـخ السعمع، يحتـخ السجرس، أنا أتسشى أال 
كالحؼ يحاكي ُيعاقب، كىشاؾ أحاديث كثيخة عمى يدسح األب ألكالده أف يقمجكا السعمسيغ في البيت، ىحا استخفاؼ، 

أف السحاكاة أؼ التقميج معرية، األب يزحظ مغ أف ابشو يقمج السعمع مدتخفًا بو، ىحا ليذ مغ صالح األب كال 
 مغ صالح االبغ.
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في بعس األحاديث أف الشبي عميو الربلة كالدبلـ في بعس السعارؾ أمخ أف يجفغ الخجبلف في قبخ كاحج، فكاف 
 يدأؿ: 

 )) أييسا كاف أكثخ أخحًا لمقخآف ؟ ((
 ]ركاه البخارؼ في الرحيح عغ عبج هللا بغ يػسف[

لعمساء: ال ُيشاؿ العمع إال يزعو قبل أخيو، رجح قيسة العمع، حتى في الجفغ، يزعو قبل أخيو، كقاؿ بعس ا
، بخبظ إنداف يصمب العمع مغ أربعيغ سشة، يحسل شيادات  بالتػاضع، كإلقاء الدسع، أنت بالتػاضع تأخح كل العمـػ
مشػعة، قارغ كتب، كتب بحػث، لو دراسات، كتمة عمع، أنت بدؤاؿ مؤدب تأخح عمسو، مغ استذار الخجاؿ 

 استعار عقػليع، بدؤاؿ مؤدب تأخح خبخة.

أحيانًا كسا قيل: مغ لع يأخح العمع عغ الخجاؿ فيػ يشتقل مغ محاؿ إلى محاؿ، لػ كاف مغ السسكغ أف نقتشي 
الكتب، كنكتفي بالكتب القزية سيمة ججًا، يسكغ ثاني أكبخ ميدانية في الجكلة ميدانية التخبية كالتعميع، لػ كاف مغ 

كيكػف التعميع نافعًا مغ دكف معمع القزية سيمة ججًا، كلكغ السسكغ أف نػزع كتبًا عمى الصبلب، كتقخأ ىحه الكتب، 
 ىحا العمع ال يؤخح إال مغ معمع، كالسعمع قجكة. 

 عطسة األنبياء أنيع شبقػا ما قالػا: 

ىشاؾ شيء أتسشى أف يكػف كاضحًا عشجكع، أك ما السيسة التي أنيصت بالشبي ؟ سؤاؿ: حيشسا أرسل هللا ىحا 
 السيسة التي أنيصت بو ؟ أنا أترػر كسا تترػركف أنتع جسيعًا أنو الببلغ:  اإلنداف ليكػف نبيًا ما

ُسػُؿ َبمِّْغ َما ُأْنِدَؿ ِإَلْيَظ ِمْغ َربَِّظ ﴾  ﴿ َيا َأيَُّيا الخَّ
 ( 67) سػرة السائجة اآلية: 

يا، تمقييا عمى أنا أضيف إلى ىحه الخسالة أؼ إلى رسالة التبميغ رسالة القجكة، أؼ إنداف يبمغظ معمػمات تحفط
مغ حػلظ، لكغ عطسة األنبياء أنيع شبقػا ما قالػه، كسا قالػا: القخآف كػف ناشق، كالكػف قخآف صامت، كالشبي 

 عميو الربلة كالدبلـ قخآف يسذي.

كأنا أقػؿ لكع: نحغ اآلف بحاجة ال إلى إسبلـ في الكتب، كال إلى إسبلـ في األشخشة، كال إلى إسبلـ مدجل 
إلى مقاالت، كال إلى تػصيات، نحغ في أمذ الحاجة إلى إنداف مدمع متحخؾ نخاه صادقًا، نخاه بجركس، كال 

أميشًا، نخاه عفيفًا، نخاه مشرفًا، نخاه رحيسًا، نخاه متػاضعًا، الحؼ يقمب كجو األرض مغ مجتسعات كافخة قاسية تدفظ 
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ت راقية ال بّج مغ السعمع، مغ لع يأخح ىحا العمع فييا الجماء، تشيب فييا الثخكات، ُيحؿ فييا اإلنداف، إلى مجتسعا
 عغ الخجاؿ فيػ يشتقل مغ محاؿ إلى محاؿ. 

 مغ حق األخ عمى أخيو اإلنرات الكامل و االحتخاـ:

ما يخكػ عغ اإلماـ الذافعي أنو كاف إذا ترفح الكتاب أماـ أستاذه ال يحجث صػتًا إشبلقًا، اآلف ىشاؾ شالب 
ججًا، كىشاؾ إنداف يقمب الرفحات ببل صػت، أحيانًا بالسدجج يمقي اإلنداف يقمب الرفحات برػت مدعج 

بححائو مغ مكاف مختفع لو صػت، كىشاؾ إنداف يزعو بخفق، إحجاث الرػت دليل ضعف األدب، ككمسا تأدب 
اء اإلنداف غس مغ صػتو، فكاف اإلماـ الذافعي يترفح الكتاب أماـ أستاذه مغ دكف أف يرجر صػاتًا لمػرؽ أثش
تقميب الػرؽ، ك ىحا الخبيع بغ سميساف ػ رحسو هللا ػ كىػ مغ تبلميح الذافعي يقػؿ: "وهللا ما تجخأت أف أشخب 

 الساء كالذافعي يشطخ إلى ىيبة لو".
أحيانًا في عقػد القخاف ال تبتعجكا كثيخًا يجعى أحج العمساء إللقاء كمسة، تػزع القيػة، تػزع البػضة، تػضع الرحػف 

 ا، صػت ال يحتسل، حخكة، ضجيج، ما ىحا الكبلـ ؟!.فػؽ بعزي
 قالػا: ال يجتسع درس كضخس.

تجج شػاؿ االحتفاؿ أثشاء اإلنذاد ال يػجج تػزيع، ك عشجما يقـػ الخصيب ليمقي كمسة بعقج القخآف يبجأ تػزيع البػضة 
 كالرحػف كالسبلعق.

إنرات كبيخ، ألنو مغ حق األخ عمى أخيو أف يدتسع فمحلظ أنا أنرح الستكمسيغ أال يتكمسػا إال إذا كاف ىشاؾ 
 لو.

 كمسا تأدب اإلنداف مع السعمع تفانى ىحا السعمع في خجمة الستعمع:

ىل ترجقػف أييا األخػة الكخاـ، أف الشبي عميو الربلة كالدبلـ ما رئي مادًا رجميو قط، شبعًا ىشاؾ إنداف معو 
التياب مفاصل، ىحا معحكر، الحجيث ليذ عشو إشبلقًا السعحكر معحكر، أما إنداف ببل عحر يسج رجمو أماـ 

مادًا رجميو قط، أحيانًا جمدة فييا أدب، كىشاؾ معمسو، ما رئي، كىػ سيج الخمق، ليذ متعمسًا ىػ معمع، ما رئي 
سؤاؿ في أدب، ك خصاب في أدب، إنداف أحيانًا يخاشب السعمع بزسيخ الجسع، قمتع لشا أستاذ، ألصف بكثيخ مغ 
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قمت لشا، تكمستع في درس سابق عغ ىحا السػضػع لي سؤاؿ، فيل باإلمكاف أف تجيبػني عشو، استخجـ ضسيخ 
 بسعشاىا.الجسع ىشاؾ أدب أكثخ 

أنا مخة إنداف حجثشي عغ رجل أجخيت معو نجكة بفزائية ػ الفزائية متفمتة شبعًا ػ حػؿ معخكة الخشجؽ، فمسا 
 انتيى الستكمع مغ الحجيث عغ السعخكة كاف ىشاؾ استخفاؼ ما بعجه استخفاؼ.

 مع تفانى في خجمة الستعمع.إذًا ىشاؾ كمسات مؤدبة، ضسيخ الجسع، االستئحاف، ككمسا تأدب اإلنداف مع السعمع السع
 حتى إف بعزيع قاؿ: يا بشي نحغ إلى أدبظ أحػج مشا إلى عمسظ، كأنت باألدب تشاؿ ما تخيج. 

 مغ ازداد عمسو ازداد خػفو مغ هللا تعالى:

 مخة ثانية: إف السعمع كالصبيب كبلىسا ال يشرحاف إذا ىسا لع يكخما.

في ىحا أبجًا، أنا أعخؼ أف السعمع إذا كجج شفبًل مؤدبًا يتفانى في ربِّ ابشظ عمى أف يحتـخ السعمع، لدت مخصئًا 
خجمتو، يتفانى في العشاية بو، يتفانى في تعميسو، لػ أف ىحا الصفل السؤدب رفع يجه، نعع يا بشي، باىتساـ، أما 

 الصفل الغيخ مؤدب.

مخة شالب يجرس الحادؼ عذخ قاؿ لي: أنا ال 
نت يا بشي معظ حق أخاؼ مغ هللا، قمت لو: وهللا أ

أال تخاؼ مغ هللا، الحقيقة جػابي كاف يحتاج إلى 
شخح، قاؿ لي: لساذا ؟ قمت لو: ألف الفبلح أحيانًا 
يأخح ابشو معو إلى الحريجة، ك عسخ ابشو يقجر 
بدشتيغ، يزعو بيغ القسح، يسخ ثعبانًا شػلو عذخة 
أمتار ال يخاؼ مشو، ألنو ال يجرؾ بعج ك ال يخاؼ، 

لخػؼ يحتاج إلى إدراؾ، شفل صغيخ ال قمت لو: ا
 يخاؼ، ألنو ال يجرؾ.

 أساسًا رأس الحكسة مخافة هللا، كمسا ازداد عمسظ ازداد خػفظ.
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مّخ معي حادثة، دخمت لسعسل، كججت صاحب السعسل كجيو متجيع، متألع، خيخ ؟ قاؿ: تعاؿ انطخ، معسل 
أنا ما كججت شيئًا، نطخ إلى جدخ في الدقف ضخع، بشاء ضخع، آالت تعسل بانتطاـ، كل شيء عمى ما يخاـ، 

كبيخ، فيو خط صغيخ، قاؿ لي: ىحا الخط جئشا بجكتػر باليشجسة كجج أف األساس مشدلق بدبب السياه السالحة، 
فعشجما اندلق األساس صار ىشاؾ كدخ بالجدخ، قاؿ لي: يحتاج ػ يسكغ القرة مغ سشة الدبعيغ ػ إلى خسدسئة 

اآلف خسدة مبلييغ، قمت: لػ إنداف جاىل قاؿ لو: ىحا يحتاج إلى معجػف، الفخؽ بيغ  ك خسديغ ألفًا كي يرمح،
 السعجػف ك بيغ تعجيل األساس ىحا ىػ الفخؽ بيغ العمع كالجيل، فكمسا ازداد عمسظ ازداد خػفظ، ك ازداد قمقظ. 

 الصفل السؤدب بتػجيو أىمو يحتسل عربية السعمع: 

إف شاء هللا مجسػعة مغ اآلداب تفريمية، لكغ بقي أدب كاحج في ىحا الجرس، إذًا نحغ عشجنا في الجرس القادـ 
أحيانًا يكػف السعمع عربي السداج، الصفل السؤدب بتػجيو أىمو يحتسل عربية السعمع، حتى إف ىشاؾ آية قخآنية 

 سيجنا مػسى كاف عربي السداج، أخح األلػاح كألقاىا: 
َـّ اَل َتْأُخْح ِبِمْحَيتِ   ي َواَل ِبَخْأِسي ﴾﴿ اْبَغ ُأ

 ( 94) سػرة شو اآلية: 

 سيجنا ىاركف، أحيانًا ىحا شبع، كنحغ كسا نقػؿ دائسًا: 

 )) يصبع السؤمغ عمى الخبلؿ كميا ((
 ]أخخجو اإلماـ أحسج عغ أبي أمامة الباىمي [

ىشاؾ مؤمغ مشفتح، مؤمغ مشكسر، مؤمغ يشفق مااًل كثيخًا، مؤمغ إنفاقو أقل، مؤمغ انعدالي، مؤمغ يحب 
 السجتسعات. 

 )) يصبع السؤمغ عمى الخبلؿ كميا إال الخيانة والكحب ((
 ]أخخجو اإلماـ أحسج عغ أبي أمامة الباىمي [

تابعة ىحه الدمدة مغ الجركس، فمعل هللا سبحانو كتعالى أييا األخػة الكخاـ، أرجػ هللا سبحانو كتعالى أف يػفقشا لس
 يرمح بيا بيػتشا كأكالدنا.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 1-( : صمة الخحع 8-5الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
 كالػىع إلى أنػار السعخفة كالعمع، كمغ كحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

 صمة الخحع:

دركس تخبية األكالد في اإلسبلـ، كال زلشا في السػضػع أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس الثالث كالثبلثيغ مغ 
 االجتساعي، كمغ بيغ السػضػعات االجتساعية ذات األىسية صمة الخحع.

أييا األخػة، في اإلسبلـ ما يدسى في السرصمح الحجيث: تزامغ اجتساعي، هللا عد كجل أراد أف يكػف 
، كأساس السكاف " الجغخافية "، فاألحاديث التي التزامغ االجتساعي في اإلسبلـ عمى أساسيغ، أساس الشدب

 تػصي بالجار كثيخة ججًا، كاألحاديث التي تتحجث عغ صمة األرحاـ كثيخة ججًا.
ىحا االبغ إذا نذأ كىػ يخػ أباه كأمو عمى اتراؿ كثيق باألقارب، زيارات، مػدة، تعاكف، يشذأ عمى ىحا الخمق 

يسكغ أف تكػف أعطع أب في األرض دكف أف تشصق بكمسة، ألف ابشظ  االجتساعي الخفيع، فاقج الذيء ال يعصيو،
 يخاؾ، يخػ سمػكظ، يخػ ضبط لدانظ، يخػ رحستظ بسغ حػلظ، يخػ بخؾ ألبيظ كأمظ. 

 االستقامة شخيق اإلنداف ليجاية اآلخخيغ:

 اإلنداف ال يحتاج إلى كبلـ كثيخ، كرد في بعس األحاديث: 
 )) استقيسػا يدتقع بكع ((

 الصبخاني عغ سسخة بغ جشجب [ ]أخخجو

فتاة محجبة حجابًا كامبًل، تجرس الخياضيات في أمخيكا، أرسميا أستاذىا إلى تمسيحه، التمسيح اسسو "جيفخؼ لشظ " 
أكبخ ممحج بداف فخانديدكػ، لكغ بالخياضيات مغ فمتات الدماف، يقػؿ ىحا "جيفخؼ لشظ": عشجما رأيت ىحه الفتاة 

حجابًا كامبًل في الريف، كالفتيات في أمخيكا شبو عخايا قاؿ: ال بّج أنيا تسمظ قشاعات الذخؽ أكسصية محجبة 
 تتسيد بيا، فعكف مغ تػه عمى قخاءة القخآف، كىػ يطغ أف فيو خصأ، فمسا كصل إلى قػلو تعالى عغ فخعػف:
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يَظ ِبَبَجِنَظ ﴾  ﴿ َفاْلَيْػـَ ُنَشجِّ
 ( 92) سػرة يػنذ اآلية: 

ذ بػكاؼ" بفخندا، كىػ رئيذ السذخحة في باريذ، ك قاؿ لو: إنظ تدعع أف القخآف كبلـ هللا، اترل برجيقو "مػري
كىحه اآلية ؟ قاؿ: ىحا الحؼ تحجث عشو القخآف رمست جثتو بيجؼ، كمات غخقًا كىػ فخعػف مػسى، ك اآلف ىػ 

 أكبخ داعية، ما تكمست كال كمسة، ألنيا محجبة أقشعتو باإلسبلـ.

 قع بكع (( )) استقيسػا ُيدت

 أكبخ وسيمة فعالة في التخبية أف تكػف أنت قجوة:

قج تكػف أعطع أب في األرض دكف أف تشصق بكمسة، ال يخػ ابشظ مشظ كمسة قاسية، كال كمسة بحيئة، كال كمسة 
فاحذة، كال كمسة نابية، يخػ االنزباط، كالمصف، ك السػدة، ك الخحسة، يخاؾ كأنت ترل كالجيظ، كتحتخميسا، 

 فل يشذأ عمى ما ربي.فالص
إف شاء هللا في دركس قادمة نرل إلى الػسائل 
الفعالة في التخبية، أكبخ كسيمة فعالة في التخبية أف 

 تكػف أنت قجكة.
مخة زرت أحج عمساء مرخ ػ الذعخاكؼ رحسو هللا ػ 
التقيت معو لقاءيغ مصػليغ، سألتو بالمقاء الثاني: 

ضششت أنو سيتكمع بساذا تشرح الجعاة اإلسبلمييغ ؟ 
ساعة كأكثخ، فإذا بيا جسمة كاحجة، قاؿ لي: ليححر 
 الجاعية أف يخاه السجعػ عمى خبلؼ ما يجعػ، فقط.
ىحا الكبلـ يحتاجو األب ك األـ، األـ ال تكحب، لػ أنيا قالت لدكجيا أماـ ابشتيا الرغيخة عشجما سأليا زكجيا إلى 

اف، كقج رأتيا ذىبت إلى بيت أختيا كأخحتيا معيا، فمسا كحبت عمى أيغ ذىبت اليـػ ؟ قالت: لع أذىب إلى أؼ مك
 أبييا، سقصت تػجييات أميا.

لي قخيب مقيع بأمخيكا، فجاء مخة ليدكر أىمو في الذاـ، يبجك أف لو ابشًا حخكتو زيادة، قات لو ججتو: اجمذ كغ 
لع تأخحه، ما خصخ في باليا أف ىادئًا، كفي السداء سآخحؾ إلى مكاف جسيل، فرجقيا ك جمذ، ك في السداء 

 تشفح كعجىا، ىػ شفل صغيخ، قاؿ ليا: أنت إندانة كاذبة.
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دقق ىشاؾ مغ َيِعج ابشو بجراجة، كبلـ، يشجح بتفػؽ ال يػجج دراجة، إذًا: أكبخ كسيمة فعالة في تخبية األكالد ؛ 
 القجكة. 

 صمة الخحع أفزل وسيمة لبخ الػالجيغ بعج مػتيسا:

 كيف تشذئ أكالدؾ عمى صمة األرحاـ ؟ بالسشاسبة: 
)) سأؿ رجل الشبي ملسو هيلع هللا ىلص وقاؿ: يا رسػؿ هللا ىل بقي عمّي مغ بخ أبػي شيء أبخىسا بو بعج مػتيسا ؟ قاؿ: أجل، 
الحي  خراؿ أربع، الربلة عمييسا يعشي الجعاء ليسا، واالستغفار ليسا، وإنفاذ عيجىسا، وإكخاـ صجيقيسا، فيحا

 بقي عميظ مغ بخىسا بعج مػتيسا ((
 ]حجيث ركاه أبػ داكد بدشج ضعيف[

 كل إنداف فقج كالجه، أك أمو، إذا كصل الخحع كأنو بخىسا بعج مػتيسا.

 أييا األخػة، ترػر صحابي كبيخ يدألو الشجاشي عغ اإلسبلـ، قاؿ:

، ونأتي الفػاحر، ونقصع األرحاـ، ونديء )) أييا السمظ كشا قػمًا أىل جاىمية، نعبج األصشاـ، ونأكل السيتة
الجػار، ويأكل القػي مشا الزعيف، فكشا عمى ذلظ حتى بعث هللا إليشا رسػاًل مشا نعخؼ ندبو، وصجقو، وأمانتو، 
وعفافو، فجعانا إلى هللا لتػحيجه ولشعبجه، ونخمع ما كشا نعبج نحغ وآباؤنا مغ دونو مغ الحجارة واألوثاف، وأمخنا 

 يث، وأداء األمانة، وصمة الخحع، وحدغ الجػار، والكف عغ السحاـر والجماء ((برجؽ الحج
 ]أخخجو ابغ خديسة عغ جعفخ بغ أبي شالب [

 برمة الخحع. 

 مغ ىػ الخحع ؟

أييا األخػة، الدؤاؿ الجقيق: مغ ىػ الخحع ؟ جسيع األقارب مغ دكف استثشاء مغ شخؼ األب، كمغ شخؼ األـ، 
التفريل: اآلباء كاألميات، كاألصػؿ، أؼ الجج كالججة، جج ألب، جج ألـ، ججة ألب، ججة  ىحا الكبلـ الجقيق، مع

ألـ، ميسا عمػا، كاألبشاء، كاألحفاد ميسا ندلػا، آباء كأججاد، كاألصػؿ ميسا عمػا، كأبشاء كأحفاد، األحفاد ميسا 
 ندلػا.
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ألخت، كاألخػاؿ كالخاالت، كأكالد األخػاؿ، كأكالد اآلف األخػة كاألخػات، كاألعساـ كالعسات، كأكالد األخ كأكالد ا
الخاالت، كمغ يمييع مغ األرحاـ األقخب فاألقخب، أؼ بذكل أك بآخخ األرحاـ ىع األقارب مغ دكف استثشاء ما 

 كاف مشيع عغ شخيق األب، كما كاف مشيع عغ شخيق األـ. 

 مغ وصل رحسو قجـ عسبًل صالحًا يمقى هللا بو في الربلة:

 الشقصة الجقيقة ىحه اآلية الكخيسة:
بَلَة َتْشَيى َعِغ اْلَفْحَذاِء َواْلُسْشَكِخ َولَ  بَلَة ِإفَّ الرَّ  ِحْكُخ َّللاَِّ َأْكَبُخ ﴾﴿ اْتُل َما ُأوِحَي ِإَلْيَظ ِمَغ اْلِكَتاِب َوَأِقِع الرَّ

 ( 45) سػرة العشكبػت اآلية: 

ى هللا أنت حيشسا ترل الخحع تقجـ عسبًل صالحًا تمق
 بو في الربلة، عشجئٍح يحكخؾ هللا.

حجثشي أخ كىػ عشجؼ صادؽ، قاؿ لي: عقب 
حزػر درس مغ دركسظ عغ صمة الخحع أعخؼ 
قخيبًا لي لع أزره قط، فقخرت أف أزكره في العيج، 
زرتو فمع أججه، كضعت لو بصاقة، الخجل محتـخ 
ججًا رّد لي الديارة، قاؿ لي: أسكغ في بيت تحت 

ي، عشجؼ خسدة أكالد، يبجك أف ىحا القخيب ميدػر الحاؿ، قاؿ لو: ىشا تدكغ ؟ قاؿ لو: نعع، أقدع األرض شسال
لي با كىػ عشجؼ صادؽ، ما خصخ في بالو كلػ لثانية أف ىحا القخيب يسكغ أف يحل مذكمتو، لكغ سسع درسًا 

لذسذ، كتعاؿ خح مشي ثسشو، قاؿ لي: كزاره، كرّد لو الديارة، قاؿ لو: ابحث عغ بيت في الصابق الثالث باتجاه ا
وهللا خبلؿ شيخيغ كججنا بيتًا في السيجاف ثالث شابق، باتجاه القبمة، انتعر أكالدؼ، كسكشػا بيتًا فيو شسذ، قاؿ 

 لي: أنا وهللا أدعػ لو ليبًل نيارًا، في كل صبلة أدعػ لو.

 الغشي أف يتفقج حاؿ ىحا القخيب. الحياة تعاكف، أؼ بذكل أك بآخخ إذا الفقيخ كصل رحسو الغشي، كاجب
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 صمة الخحع تبجأ بالديارة وتشتيي باليجاية:

اآلف ىشاؾ نقصة دقيقة ججًا، معطع السدمسيغ يتػىسػف أف صمة الخحع أف أترل بو ىاتفيًا، أك أف أزكره في العيج، 
التخبػؼ، كضعو العمسي، كضعو ال وهللا، صمة الخحع تعشي أف أزكره كأف أتفقجه، ك أتفقج كضعو السعاشي، كضعو 

الرحي، كأف أقجـ لو بعس السداعجة، إذا كاف يحتاج إلى مداعجة مالية، إلى مداعجة عمسية، إلى مداعجة 
 اجتساعية، كبعجئٍح أدلو عمى هللا.

صمة الخحع تبجأ بالديارة كتشتيي باليجاية، ىحه صمة الخحع، لكغ ىشاؾ أشياء كثيخة في حياتشا مدخت ىحه الرمة 
إلى أف تدكره في العيج كتقػؿ: يا رب ال أججه، لعمي ال أججه فأرتاح، تييئ بصاقة، فإذا فتح الباب تراب بخيبة 
 أمل، ال حػؿ كال قػة إال با ! ىحه صمة الخحع ؟ أف تتسشى أال تججه ؟ أصبحت حياتشا شكميات.

كل يـػ بالعيج ىشاؾ ربع يبقى في البيت، ال  لحلظ أنا معجب بأبشاء السجيشة السشػرة، فيي مقدسة إلى أربعة أقداـ،
، األرباع الثبلثة يتػجيػف لديارة ىحا الخبع، كل يـػ ىشاؾ ربع مقيع  يػجج زيارة خائبة أبجًا، ىحا الخبع أكؿ يـػ

 بالبيت.
صػلة أنا أتسشى اآلف باألعياد بجؿ تخاشق الديارات الخائبة، اجتسعػا بديخة، األقارب، األخػات، األصيار، جمدة م

 في سيخة ببيت.
أنتع ال ترجقػف كع مغ األحاديث الرحيحة، ككع مغ اآليات تتحجث عغ صمة الخحع، أنا لي كمسة أرددىا كثيخًا: 
الشاس أنت ليع كغيخؾ ليع، أما أقخباؤؾ مغ ليع غيخؾ ؟ مغ ىشا ال تقبل زكاة الساؿ مغ الغشي كفي أقخبائو 

بائظ الفقخاء لظ أجخ مزاعف، أجخ أداء الدكاة، كأجخ الرمة، ال محاكيج، إذا أعصيت زكاة مالظ ألىمظ كألقخ 
 تقبل زكاة الساؿ مغ دافع الدكاة كفي أقخبائو محاكيج، األقخبػف أكلى. 

 بصػلة اإلنداف أف يقشع ال أف يقسع:

كاألكالد أحيانًا أخػانشا إذا تػفى شخز تجج األكالد في السحاكع، يقػؿ لظ: مغ ثبلثيغ سشة ما تكمست مع أخي، 
 تشتقل ليع ىحه العجاكة، كىشاؾ كالحسج  أسخ متساسكة، تغيب عيغ األب لكغ األكالد بسػدة، ك محبة، ك تعاكف.
 أنا وهللا أحيانًا عشجما إنداف يتػفاه هللا، كأتابع أحػاؿ أسختو بعجه، أجج بيغ أفخاد األسخة التػاصل، ك التعاشف.
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لظ: ما  ىشاؾ تعبيخ شييخ في ىحا البمج، يقػؿ
 غابت إال عيشو فقط.

وهللا في بعس األخػة الكخاـ الجعاة كاف ىشاؾ 
درس صباحي كل أربعاء في بيت ػ مزى عمى 
كفاتو اآلف عذخيغ سشة ػ ال يػجج أسبػع غاب 
أخػتو عغ الجرس، عذخكف سشة بعج كفاتو ك 

 الجرس قائع.
 
 25تو، أكالده، بشاتو، مزى عمى كفاتو اآلف أعخؼ أخًا رحسو هللا تػفي بحادث، ىشاؾ نطاـ ببيتو، حجاب زكج

 سشة، البيت لع يتغيخ فيو شيء أبجًا، مثمسا رباىع.
بالسشاسبة أخػانشا الكخاـ لعميا قميبًل مدعجة: إذا إنداف ربى أكالده عمى القسع، أك بشاتو عمى القسع، فديكػنػف 

بط أكالدؾ في حياتظ، البصػلة أف بحياتو مشزبصات، لكغ بعج مساتو يربحغ متفمتات، بصػلتظ ال أف يشز
 يشزبصػا في غيبتظ كبعج مساتظ، معشى ذلظ لقج ربيتيع تخبية عسيقة. 
 )) عمسػا وال تعشفػا ((

 ]أخخجو الحارث عغ أبي ىخيخة [

إياؾ أف تدتعسل القسع في التخبية، القسع ما دمت معيع مشقسعػف، لكغ إذا تخكتيع، أك غبت عشيع يتفمتػف، ما 
 تظ مشزبصػف، فإذا غادرت الحياة الجنيا يتفمتػف، فمحلظ البصػلة ال أف تقسع بل أف تقشع. دمت في حيا

 )) عمسػا وال تعشفػا فإف السعمع خيخ مغ السعشف ((
 ]أخخجو الحارث عغ أبي ىخيخة [

 سبب تدسية األقارب باألرحاـ:

قيل: ما سبب تدسية األقارب باألرحاـ ؟ قاؿ بعس العمساء: ىحه التدسية مذتقة مغ اسع الخحسغ، كالخحسغ عشج 
 بعس العمساء اسع هللا األعطع. 

ْحَسَغ َأّيًا َما َتْجُعػا َفَمُو اأْلَْسَساُء اْلُحْدَشى ﴾ َ َأِو اْدُعػا الخَّ  ﴿ اْدُعػا َّللاَّ
 ( 110) سػرة اإلسخاء اآلية: 
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 أييا األخػة، ىشاؾ بعس األحاديث القجسية:

)) قاؿ هللا عد وجل: " أنا الخحسغ وىي الخحع شققت ليا اسسًا مغ اسسي، فسغ وصميا وصمتو ومغ قصعيا 
 قصعتو ((

 ] أخخجو ابغ حباف في صحيحو كالحاكع عغ عبج الخحسغ بغ عػؼ [

ت، ىحه عمى كشظ الػالدة يعصييا عذخة أعخؼ شاباف ؛ األكؿ يبالغ في صمة الخحع، عشجه خسذ أخػات بشا
آالؼ، ىحه تحتاج إلى كدػة زكجيا فقيخ، يعسل ليا كدػة كاممة، ال يتخؾ أختًا إال كيبخىا، سبحانظ يا رب ! الحؼ 

 يرل رحسو ببحبػحة كبيخة ججًا، كاألخ الثاني ال يقل عشو ذكاء يعاني ما يعاني مغ الفقخ. 

 صمة الخحع أحج أسباب زيادة الخزؽ:

 بالسشاسبة يا أخػاف أحج أسباب زيادة الخزؽ صمة الخحع. 
 )) فسغ وصميا وصمتو ومغ قصعيا قصعتو ((

 ] أخخجو ابغ حباف في صحيحو كالحاكع عغ عبج الخحسغ بغ عػؼ [

مثبًل: قج تجعى إلى بيت مغ أثخياء البمج، تمبي الجعػة فػرًا، غيخ تختيب، جمدة راقية، ضيافة راقية، لظ أخت 
لبمج الػصػؿ ليا يدتغخؽ ساعتيغ بالباص، تشداىا، كيسزي شيخ ك آخخ، كسشة، ك ال تدكرىا، ىل بآخخ ا

ترجؽ أف زيارة ىحه األخت البعيجة الفقيخة مغ عسل اآلخخة ؟ كأف زيارة ىحا اإلنداف الغشي مغ عسل الجنيا ؟ أنت 
ـ، إذا قاؿ ليا كيف صحتظ يا ال تعخؼ لػ زرت أختظ ما الحؼ يحرل ؟ تشتعر، تقػؿ لدكجيا: جاء أخي اليػ 

أختي إف شاء هللا بخيخ ؟ نحغ مذتاقػف لظ، كيف األكالد ؟ كيف دراستيع ؟ كيف صحتيع ؟ إذا كشت ميدػرًا 
تحزخ معظ قميبًل مغ اليجايا، فػاكو، أشياء بحاجة ليا، مداعجة تداعجىع، وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ أنا أرػ أف 

 ىحا مغ أعطع األعساؿ.

خ في هللا شبعًا، أضشو صالحًا كال أزكي عمى هللا أحجًا، مخة كاف عشج أختو، شخؽ الباب، فإذا برياح بيغ أنا لي أ
الدكج كزكجتو، شبعًا فتحػا لو ك عشجما دخل سكتػا، ما القرة ؟ قالت لو: أشمب مشو ثبلثسئة ليخة بالذيخ كدػة 

كد، قاؿ ليا: أختي الثبلثسئة ليخة تأخحييع مشي، األكالد ك ال يعصيشي، فرار في خرػمة، كاألخ وهللا دخمو محج
قاؿ لي: وهللا ستة أشيخ كل أكؿ شيخ أشخؽ الباب ىحه الثبلثسئة، حدب ما كعجتظ، قاؿ لي: بعج ستة أشيخ 
صار ىشاؾ كد بالغ بيششا، ألنو كل شيخ يعصييا ثبلثسئة ليخة ػ شبعًا القرة قجيسة اآلف ال يعسمػف شيئًا ػ بعج ستة 

ت لو: اعسل لشا درسًا، ىػ شالب عمع عادؼ، أؼ ميشجس، فخح، فعسل لبشات أختو درسًا أسبػعيًا، قاؿ أشيخ قال
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لي: أحزخ ليع آية أك آيتيغ، حجيث شخيف، أك قرة عغ صحابي، كأتعب عمى الجرس، كألقيو عمييع، قاؿ لي: 
ة ليخة بالذيخ، عمى ستة خبلؿ سشة أك سشتيغ، البشات كميغ تحجبغ، كمعطسيغ تدكج، قمت: يا رب ! ثبلثسئ

 أشيخ صار ىشاؾ كد، شمبت أختو درسًا أسبػعيًا، عسل ليع درسًا ك كجييع تػجييًا جيجًا، ما ىحا الخيخ ؟!. 

 كل عسل صالح يجعل اإلنداف يتألق و يذعخ بدعادة ال تػصف:

وهللا أمامكع يا أخػاف خيخات ال يعمسيا إال هللا، زر أختظ، اجبخ خاشخىا، يدكرىا بعج عجة أياـ فيقػؿ ليا: كيف 
يدعكع ىحا البيت ؟ ىي مدخكرة مغ زكجيا، كالبيت راضية بو، كراضية عشو، كزكجيا مػضف، يكخىيا بحياتيا، 

 ىحا البيت ال يدكغ، ىحا عمبة كليذ بيتًا. 
 يتكمع بالكمسة ال يمقي ليا بااًل ييػي بيا في جيشع سبعيغ خخيفًا (()) وإف الخجل ل

 ] التخمحؼ عغ أبي ىخيخة [

مثبًل: زرت أختظ، كىي ساكشة ببيت متػاضع يقجر بدتيغ متخًا، كزكجيا مػضف مدتقيع، شاىخ، صاحب ديغ، 
الػد بيشكع، أنا أحتخمو كثيخًا، يخكح،  تحبو كيحبيا، يا أختي هللا ييشئظ بدكجظ، وهللا أخبلقو عالية ججًا، أداـ هللا

تدتقبل زكجيا استقبااًل آخخ، أقشعيا بدكجيا، يدتصيع ىحا األخ نفدو ما ىحا البيت ؟ يميق فيظ غيخ ىحا الدكج، 
 كمسة مغ الذيصاف.

 )) إف الخجل ليتكمع بالكمسة ال يمقي ليا بااًل ييػي بيا في جيشع سبعيغ خخيفًا ((
 خة [] التخمحؼ عغ أبي ىخي

يسكغ أف يدكر أختو ك يصيب قمبيا، ىشأؾ هللا عمى ىحا الدكج، أنا أحتخمو كثيخًا، فيػ صاحب ديغ مدتقيع، 
شخيف، فيي تختاح، ال تعخؼ كع ىػ األثخ الحؼ يحرل مغ صمة الخحع، تفتخخ أماـ زكجيا اليـػ جاء أخي 

يحتاجػف إلى كقػد، أمشت ليا الػقػد، لعشجؼ، كإذا معظ ىجية جبخ خاشخ، أسخة دخميا محجكد، اقتخب الذتاء 
 أمشت ليا كألكالدىا األلبدة.

وهللا يا أخػاف باألعساؿ الرالحة يػجج سعادة ال تػصف، الشاس يبحثػف عغ سعادة باألكل، كالذخب، كالشدىات، 
 كغاب عشيع أف كل عسل صالح يجعمظ تتألق، ال تدتحي مغ إعصاء القميل فإف الحخماف أقل مشو. 
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 ة ميدة رائعة و ىي الثقة فعمى اإلنداف أف يدتغميا في الجعػة إلى هللا: لمقخاب

إذًا الرمة ال تعشي أف تييئ بصاقة بالعيج كإف شاء هللا ال أججىع، ال، ليدت ىحه الرمة، الرمة أف تدكرىع، كأف 
دية، كأف تسجىع بعػف تمتقي بيع، كأف تجمذ معيع، ك أف تتفقج شؤكنيع السعيذية، كالتخبػية، كالعمسية، كاالقترا

 مشظ، ثع تأخح بيجىع إلى هللا، ىحه الرمة، كىي مغ أعطع األعساؿ الرالحة.
ك تقػؿ لو: امِر معي إلى  أخػانشا الكخاـ، بكل كضػح أنت ال تدتصيع أف تحاكي إندانًا بالصخيق ال تعخفو

؟ تدتصيع ؟ يخاؼ مشظ، أما تدتصيع أف تقػؿ ألخيظ ىحا، أخػؾ كاثق مشظ، أخػؾ، ابغ عسظ، ابغ الجامع
 .خالتظ 

 لحلظ قاؿ تعالى: 
 ﴿ َوَأْنِحْر َعِذيَخَتَظ اأْلَْقَخِبيَغ ﴾

 ) سػرة الذعخاء (

فبالقخابة ميدة كىي الثقة، ابغ خالتظ زارؾ، امِر 
تعخفو إلى الجامع، ال يخاؼ مشظ، أما إذا كاف ال 

 يقػؿ: ال أريج الحىاب.

فأنت يجب أف تدتغل ىحه الثقة مغ األقارب، 
 كاألساس بالقزية 

 ﴿ َوَأْنِحْر َعِذيَخَتَظ اأْلَْقَخِبيَغ ﴾
وهللا يا أخػاف عشجؼ أخ بالجامع أنا معجب بو كثيخًا، غيخ متعمع، أحب أف يكػف داعية، ماذا فعل ؟ اشتخػ 

ككتب أف ىحا أخح شخيصًا، ك بعج أف يدسعو يأخحه مشو ك يعصيو آخخ، ك بيحه أشخشة كبجأ يػزعيع عمى أقخبائو، 
 الصخيقة أحزخ إلى الجامع عذخيغ إندانًا، ال يدتصيع أف يتكمع كال كمسة، لكغ يدتصيع أف يػزع شخيصًا.
هللا،  فإذا تأثخت بجرس ما خح شخيصو، أعِصو ألقخبائظ كدعيع يػزعػنو فيسا بيشيع، ىحه صمة الخحع دعػة إلى

 خجمة، عسل صالح.
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 مخة ثانية: الشاس أنت ليع، كغيخؾ ليع، أما أقخباؤؾ مغ ليع غيخؾ ؟ كالشبي عميو الربلة كالدبلـ عشجما قاؿ:

 )) بمُِّغػا عشي ولػ آية ((
 ]أخخجو البخارؼ كالتخمحؼ عغ عبج هللا بغ عسخك بغ العاص [

أختظ اسسعػا ىحا الذخيط، ىل ترجؽ أف ىحه دعػة كيف ؟ أؼ أنت سسعت خصبة تأثخت بيا خح شخيصيا، زرت 
إلى هللا، دعػة كاممة، فأخحت الذخيط، بعج عجة أياـ أخحتو أختظ الثانية، أختظ الثالثة، شخيكظ بالعسل، جارؾ، 

 زميمظ، الخصبة سسعيا مئة إنداف، شبعًا سسعيا إنداف مع أىمو، ىحه دعػة إلى هللا.

 )) بمُِّغػا عشي ولػ آية ((
 و البخارؼ كالتخمحؼ عغ عبج هللا بغ عسخك بغ العاص []أخخج

 الجعػة إلى هللا فخض عيغ في حجود ما تعمع و مع مغ تعخؼ:

 كالجعػة إلى هللا فخض عيغ، شبعًا اآلية الكخيسة: 
اِلَحاِت َوتَ  ْنَداَف َلِفي ُخْدخ  * ِإالَّ الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ ْبِخ ﴾﴿ َواْلَعْرِخ * ِإفَّ اإلِْ  َػاَصْػا ِباْلَحقِّ َوَتَػاَصْػا ِبالرَّ

 ) سػرة العرخ (

أؼ برخاحة في صمة الخحع عمى األغشياء أف يبجؤكا بديارة الفقخاء، الفقيخ مكدػر، أنت غشي، زره، تػدد إليو، 
 اجمذ في بيتو.

: مغ أنت أماـ رسػؿ مخة زرت أخًا خجل مشي ججًا، ألف غخفة الزيػؼ ال تتدع إال لذخريغ أك ثبلثة، قمت لو
هللا ؟ كاف إذا أراد أف يرمي الميل ال تكفي غخفتو الرغيخة لربلتو كنـػ زكجتو، فكانت تشداح يسيشًا حتى يدجج، 

 كىػ سيج الخمق، كحبيب الحق.

 فأنت تصيب قمػب الشاس أك تكخىيع بحياتيع.

 )) مغ فخؽ فميذ مشا ((
 ]أخخجو الصبخاني عغ معقل بغ يدار [ 
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 عغ الجنيا يفخؽ والحجيث عغ اآلخخة يجسع: الحجيث

أخػانشا الكخاـ، بالسشاسبة الحجيث عغ الجنيا يفخؽ، كالحجيث عغ اآلخخة يجسع، اآلف باألعياد زيارات، مػضػع 
الحجيث، وهللا ذىبشا إلى البلذقية، أسعار كاكية، ندلشا بثبلثيغ ألفًا، غيخ معقػؿ ! تكمع أماـ إنداف مػضف، معاشو 

 ؼ، دفع ثبلثيغ ألفًا بيػميغ، أال يتألع ؟ الحجيث عغ الجنيا يفخؽ، كالحجيث عغ اآلخخة يجسع.عذخة آال
بصػلتظ أييا السؤمغ أف تؤلف القمػب، أف تتحجث عغ عبلـ الغيػب، أف تتحجث عغ الجشة، ىحه متاحة لمجسيع، 

العسل الرالح، عغ التػبة،  تكمع بكبلـ يدتصيعو كل الشاس، كل كاحج يدتصيع أف يرمي، احِظ عغ الربلة، عغ
 عغ اإلنفاؽ، حجث حجيثًا ال يذعخ الدامع أنظ فػقو بكثيخ، ىحه البصػلة، ىحه األخبلؽ العالية.

 وهللا أحيانًا ألتقي مع أغشياء، وهللا تذتيي الغشى مغ أخبلقيع العالية، مغ تػاضعيع، كمغ أدبيع مع الفقيخ. 

  أف ترل أنت الخحع أمامو:لغ تدتصيع أف تخبي ابشظ عمى صمة الخحع إال

نحغ درسشا عغ تخبية األكالد، إف أردت أف تخبي ابشظ عمى صمة الخحع الصخيقة الفعالة أف ترل أنت رحسظ أماـ 
ابشظ، بابا امِر سشدكر الججة، دخمت قبمت يجىا، معو ىجية، ابشظ يشطخ، أبػه زار أمو، أؼ ججتو، كقّبل يجىا، 

لبيت، ك أحزخ معو ليا أكمة شيبة، هللا يخضى عميظ، كيشػلظ مخادؾ، ككيف صحتظ يا ماما ؟ كخجميا با
كاشتقت لكع يا بشي، يدسع االبغ، ىحه صمة الخحع، فإذا أنت عسمت عسبًل صالحًا خح ابشظ معظ، أك زرت الػالجة، 

 . أك الػالج، الجج ك الججة، أنت ال تدتصيع أف تخبي ابشظ عمى صمة الخحع إال أف ترل أنت الخحع أمامو

 السيسة التي تتختب عمى اآلية التالية ىي أف تدػأؿ أنت عغ الحي يدتحق عصاءؾ وتتفقجه:

 أييا األخػة، هللا عد كجل قاؿ: 
﴿ ِلْمُفَقَخاِء الَِّحيَغ ُأْحِرُخوا ِفي َسِبيِل َّللاَِّ اَل 
َيْدَتِصيُعػَف َضْخبًا ِفي اأْلَْرِض َيْحَدُبُيُع اْلَجاِىُل 

ِف ﴾َأْغِشَياَء ِمَغ ا  لتََّعفُّ
 ( 273) سػرة البقخة اآلية: 

مغ ىػ الحؼ يدتحق أف تداعجه ؟ الحؼ ال يدألظ، 
 صاحب الشفذ العديدة ىحا يجب أف تبحث عشو.
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أخػانشا الكخاـ، ىشاؾ مػضػع دقيق ججًا، يقػلػف في بعس القػاعج الفقيية: ما ال يتع الفخض إال بو فيػ فخض، 
 كما ال يتع الػاجب إال بو فيػ كاجب، مثبًل هللا عد كجل يقػؿ لظ: 

ِف ﴿ ِلْمُفَقَخاِء الَِّحيَغ ُأْحِرُخوا ِفي َسِبيِل َّللاَِّ اَل َيْدَتِصيُعػَف َضْخبًا ِفي اأْلَ ْرِض َيْحَدُبُيُع اْلَجاِىُل َأْغِشَياَء ِمَغ التََّعفُّ
 َتْعِخُفُيْع ِبِديَساُىْع اَل َيْدَأُلػَف الشَّاَس ِإْلَحافًا ﴾

 ( 273) سػرة البقخة اآلية: 

مغ ىػ اإلنداف القخيب الحؼ يشبغي أف تداعجه ؟ األنيق ؟ شبعًا السؤمغ أنيق، كنطيف، كبيتو مختب، ال يدألظ، 
د الشفذ، كيف الرحة ؟ الحسج ، الػضع العاـ ؟ الحسج ، ىحا ال يدألظ، ىحا الحؼ يدتحق عصاءؾ، إذًا كعدي

 أنت ما السيسة التي تتختب عمى ىحه اآلية ؟ أف تدػأؿ أنت عشو، أف تتفقج شؤكنو. 

 بصػلة اإلنداف أف يداعج عديد الشفذ الحي يدتحق العصاء:

؟ ؟ يخجل، أستحمفظ با أعميظ ديغ مدتػر، عديد الشفذ، أستحمفظ با أعميظ ديغ أنا وهللا أحيانًا لي قخيب مثبلً 
 يقػؿ لي: نعع وهللا، كع ؟ ما داـ الحؼ يدتحق العصاء ال يدأؿ ىحا سساه هللا عد كجل محخكمًا. 

اِئِل َواْلَسْحُخوـِ ﴾  ﴿ َوالَِّحيَغ ِفي َأْمَػاِلِيْع َحقّّ َمْعُمػـٌ * ِلمدَّ
 سعارج () سػرة ال

، فأنت مغ بصػلتظ مع أقخبائظ الفقخاء أف تدتحمفو أعميظ ديغ ؟ ال يتكمع، برعػبة  مغ عدة نفدو ال يدأؿ، فيحـخ
بالغة، ىحا الحؼ يدتحق مداعجتظ، فإذا كصمتو كصمظ هللا، كإذا كاف في اإلسبلـ شيء اسسو ضساف اجتساعي 

يات الستعمقة بحدغ الجػار كثيخة ججًا، كاألحاديث فيػ عمى أساس الشدب، كعمى أساس الدكغ، كاألحاديث كاآل
 كاآليات الستعمقة برمة األرحاـ كثيخة ججًا. 

 صمة األرحاـ مغ أرقى العبادات التعاممية:

فاليـػ الجرس عغ كيف تخبي ابشظ عمى صمة الخحع ؟ يشبغي أف ترل الخحع أمامو، كصجقػا كال أبالغ ىشاؾ مئات 
 ع بالسحاكع.األسخ ال يػجج كبلـ بيشيع كى
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فمحلظ السجتسع ال يخقى إال بيحه العبادة، مغ أرقى 
 العبادات التعاممية صمة األرحاـ.

 اآلية الكخيسة األصل في ىحا السػضػع: 
﴿ َيا َأيَُّيا الشَّاُس اتَُّقػا َربَُّكُع الَِّحي َخَمَقُكْع ِمْغ َنْفذ  

ِمْشُيَسا ِرَجااًل َكِثيخًا َواِحَجة  َوَخَمَق ِمْشَيا َزْوَجَيا َوَبثَّ 
ـَ ﴾  َوِنَداًء َواتَُّقػا َّللاََّ الَِّحي َتَداَءُلػَف ِبِو َواأْلَْرَحا
 ( 1) سػرة الشداء اآلية: 

 أؼ اتقػا هللا أف تعرػه، كاتقػا األرحاـ أف تقصعػىا.
 أييا األخػة، قاؿ تعالى مغ باب الشيي:

ُعػا َأْرَحاَمُكْع ﴾ ﴿ َفَيْل َعَدْيُتْع ِإْف َتَػلَّْيُتْع َأفْ   ُتْفِدُجوا ِفي اأْلَْرِض َوُتَقصِّ
 ) سػرة دمحم (

وهللا أعخؼ إندانًا يتستع بثخكة شائمة ليذ في بيت أمو ماء، تحسل الساء قجيسًا بالجلػ إلى البيت، كأقامت عميو 
، كأنا وهللا أحتـخ مغ دعػػ نفقة، كىي أمو، كىشاؾ أسخ كالحسج  الػد، كالتػاصل، كالتخاحع، شيء يمفت الشطخ

 أعساؽ أعساقي كل أسخة فييا تػاصل حتى بعج مػت األب كاألـ.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 2-( : صمة الخحع 8-6الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
 كالػىع إلى أنػار السعخفة كالعمع، كمغ كحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

 القجوة مغ الػسائل الفعالة في تخبية األوالد:

 الكخاـ، ال زلشا في التخبية االجتساعية، كال زلشا في مػضػع صمة الخحع.أييا األخػة 
ككسقجمة البّج مشيا أقػؿ: ال بّج مغ أف يعمع األب أكاًل الػاجبات تجاه الخحع، إذا أداىا كاف ىحا األداء أكبخ تعميع 

 ألكالده.
القجكة، فحيشسا يخػ االبغ أباه يتفقج  نحغ نؤمغ أف أداء الػسائل الفعالة كثيخة يأتي عمى رأسيا مغ دكف استثشاء

أمو، كيدكرىا بأكقات متقاربة، كيقجـ ليا كل آيات االحتخاـ كالخجمة، ىحا أكبخ تجريذ لؤلبشاء لرمة الخحع، أنا ال 
 أؤمغ بالتعميع الشطخؼ، التعميع العسمي أبمغ.

نبياء تصابقت أقػاليع مع أفعاليع، كالفخؽ الكبيخ بيغ السرمحيغ االجتساعييغ، كبيغ األنبياء السخسميغ، أف األ
فجاءت تأثيخاتيع معجدة، بيشسا أؼ إنداف امتيغ التجريذ، قج يتحجث بالكساؿ لكغ ليذ ىػ بسدتػاه، فحيشسا 

 يكتذف الستعمع أف ىشاؾ مدافة كبيخة بيغ األقػاؿ كاألفعاؿ تدقط الجعػة، كيشتيي التعميع.
ػ تػفي رحسو هللا ػ سألتو عغ كمسة نػجييا لمجعاة، فقاؿ بذكل فمحلظ مخة التقيت بأحج أكبخ الجعاة في مرخ 

 مػجد: ليحخص الجاعية أال يخاه السجعػ عمى خبلؼ ما يجعػ.
فمحلظ أنا حيشسا أتحجث اآلف عغ بخ اآلباء كاألميات، كعغ صمة األرحاـ، مغ أجل أف يكػف ىحا نسػذجًا يحتحيو 

 األب، ليكػف تعميسو ألكالده في أعمى مدتػػ.
 لمقاء الدابق تحجثشا عغ حقيقة ىحه الرمة. ا
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 صمة األرحاـ مغ لػاـز اإليساف با و اليػـ اآلخخ: 

 اآلف نتحجث عغ ثسار ىحه الرمة، أكاًل يقػؿ عميو الربلة كالدبلـ فيسا ركاه الذيخاف البخارؼ كمدمع: 
)) َمغ َكاَف ُيؤِمُغ باِ واليػـِ اآلِخِخ فْمُيكِخـ َضْيَفُو، 

 َمغ كاَف يؤمُغ باِ واليػـِ اآلِخِخ فميرل رحسو ((وَ 
 ] متفق عميو عغ أبي ىخيخة[

عجيب ! ربط الشبي عميو الربلة كالدبلـ ىحه 
الفزيمة، ىحه الصاعة، ىحه العبادة التعاممية ربصيا 
باإليساف، أؼ أنو مغ لػاـز اإليساف صمة األرحاـ، 
رحسو، فإذا كججت إندانًا يجعي أنو مؤمغ، كيقصع 

ففي إيسانو شظ، ربط الشبي ملسو هيلع هللا ىلص صمة األرحاـ 
 باإليساف.

)).... َوَمغ كاَف يؤمُغ باِ واليػـِ اآلِخِخ فميرل رحسو، َوَمغ كاَف يؤمُغ باِ واليػـِ اآلِخِخ َفْمَيُقْل َخْيخا َأو 
 ِلَيْرُسْت ((

 ] متفق عميو عغ أبي ىخيخة[

 األرحاـ، كضبط المداف ىحه األشياء الثبلثة ربصيا الشبي العجناف باإليساف.إذًا إكخاـ الزيف، كصمة 
 لحلظ حيشسا قاؿ عميو الربلة كالدبلـ:

 )) َوَمغ كاَف يؤمُغ باِ واليػـِ اآلِخِخ فميرل رحسو ((
 ] متفق عميو عغ أبي ىخيخة[

ىػ رفع العبادة التعاممية إلى أعمى مدتػػ، أؼ ىحا األب، كىحه األـ، كىؤالء األقارب الحيغ ىع حػؿ مغ كاف 
 سبب كجػدؾ ال بّج مغ أف تكافئيع برمة. 
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 صمة الخحع أساسيا الديارة ثع التفقج ثع السداعجة ثع الجعػة إلى هللا:

ه الرمة خبلفًا لسغ يتػىسيا معطع الشاس أف تصخؽ بابو في كفي الجرس الدابق، كالمقاء الدابق، بيشت لكع أف ىح
العيج كتتسشى أال تججه، كىيأت البصاقة، ليدت ىحه الرمة ال مغ قخيب كال مغ بعيج متعمقة بتمظ الرمة التي ُأمخنا 

 بيا، ىحه الرمة أساسيا الديارة، ثع التفقج، ثع السداعجة، ثع الجعػة إلى هللا.
لسعاشية، التخبػية، العمسية، االجتساعية، ثع تقجيع ما تدتصيع ليؤالء األقارب كبعجئٍح تأخح زيارة، فتفقج الذؤكف ا
 بيجىع إلى هللا عد كجل. 

 عمى اإلنداف أف يدتغل الثقة السػجػدة بيغ األقارب ليجايتيع إلى هللا تعالى:

 ىشاؾ نقصة دقيقة ججًا، حيشسا قاؿ هللا عد كجل: 
 اأْلَْقَخِبيَغ ﴾﴿ َوَأْنِحْر َعِذيَخَتَظ 

 ) سػرة الذعخاء (

ِلَع بجأ هللا بعذيخة الشبي األقخبيغ ؟ أكضح مثل: أنت في الصخيق تسذي، قخب ىحا السدجج ىل تدتصيع أف تقػؿ 
لذخز يسذي ال تعخفو اذىب معي إلى السدجج ؟ ال يعخفظ، يتػجذ مشظ خيفة، لكغ بإمكانظ أف تقػؿ ألخيظ، 

ريخؾ، البغ عسظ، البغ عستظ، البغ خالتظ، البغ خالظ، اذىب معي، القخابة البغ أخيظ، لجارؾ، لقخيبظ، ل
 فييا ثقة.

 فأنت يشبغي أف تدتغل ىحه الثقة التي ىي مػجػدة بيغ األقارب:
 ﴿ َوَأْنِحْر َعِذيَخَتَظ اأْلَْقَخِبيَغ ﴾

خكة نحػ اآلخخيغ، إناء إذا أنا أقػؿ دائسًا: ما إف تدتقخ حقيقة اإليساف في قمب السؤمغ إال كتعبخ عغ ذاتيا بح
امتؤل ال بّج مغ أف يفيس عمى مغ حػلو، كإذا امتؤلت إيسانًا البّج مغ أف تفكخ أف تأخح بيج مغ حػلظ إلى هللا 

 كرسػلو.
 إذًا ربط الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ىحه العبادة التعاممية، ىحه الرمة ربصيا باإليساف.

 كعشج بعس عمساء الحجيث أف التػجييات الشبػية التي ُربصت في اإليساف تعج في أعمى مدتػػ. 
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 مغ ثسار صمة الخحع:

 ػ سعة الخزؽ: 1

 أييا األخػة، الثسخة الثانية مغ ثسار صمة الخحع: سعة الخزؽ.

خاصًا كثيخيغ عمى دقػا أييا األخػة: كل إنداف بحكع حياتو كعبلقاتو يرل إلى سسعو قرز كثيخة، أعخؼ أش
أعمى درجة مغ صمة األرحاـ، وهللا رزقيع متسيد، أعخؼ شخرًا ك أنا عمى اتراؿ متيغ بو، لو أخػات عجة، 
يتفقج أخػاتو عمى السجارس، يقجـ مداعجة ليحه األخت، الثانية تحتاج إلى عسمية قمب يداعجىا عمى حدابو، 

تفقج جسيع أخػاتو البشات ك الستدكجات، ككاف بإمكانو أف يقػؿ: الثالثة زكجيا مدافخ يتػلى شؤكنيا، ىحا اإلنداف ي
 ىحا شأف أزكاجكغ، كلو رزؽ كبيخ ججًا.

 )) يا بغ آدـ، أنفْق ُأنِفْق عميظ ((
 ]أخخجو البخارؼ كمدمع كالتخمحؼ عغ أبي ىخيخة [

 )) أنفق ببلُؿ وال تخر مغ ذي العخش إقبلاًل ((
 عشو []أخخجو الصبخاني عغ ببلؿ رضي هللا 

 لحلظ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:

 )) مغ أحب أف يبدط لو في رزقو، ويشدأ لو في أثخه فميرل رحسو ((
 ]الذيخاف عغ أنذ [

 ىحا كبلـ الشبي.

 ﴿ َوَما َيْشِصُق َعِغ اْلَيَػى ﴾
 ) سػرة الشجع (

كاحج مغ الشاس، ما سسعت حجيثًا  كسيجنا سعج بغ أبي كقاص يقػؿ: " ثبلثة أنا فييغ رجل، كفيسا سػػ ذلظ أنا
 مغ رسػؿ هللا عميو الربلة كالدبلـ إال عمستو أنو حق مغ هللا تعالى ".

 الشبي الكخيع يعجكع إف كصمتع أرحامكع بديادة الخزؽ، ثسخة كبيخة.

 



2-صمة الخحع ( : 8-6انفصم انثانث : انذرس )نثاب انثانث : ا  Page 458 

 ػ شػؿ العسخ: 2

لكغ الثانية: بصػؿ العسخ عمييا إشكاؿ بالتفديخ، 
الجدائخ "عبج الحسيج بخبكع إذا رجل مغ كبيخ عمساء 

بغ باديذ" ىحا عاش خسذ ك أربعيغ سشة، 
استصاع أف يػضح الحقائق، كأف يعصي الذعب 
الجدائخؼ بعجه الجيشي، كأف يقف أماـ فخندا، ىػ 
أحج أسباب االستقبلؿ، كع سشة عاش ؟ عاش 

 خسذ ك أربعيغ سشة.

، فالعسخ قيستو بسجتو الدمشية أـ بإنجازاتو اإلماـ الشػكؼ عاش أقل مغ خسديغ سشة، الذافعي أقل مغ خسديغ سشة
 الكبيخة ؟.

أكضح مثل: إنداف فتح محمو التجارؼ باع بداعة مميػف ليخة، ك آخخ فتح محمو الشيار بكاممو باع بسئة ليخة، 
 الػقت لو قيسة، نقػؿ: قيسة الػقت بسزسػنو، فالداعة مع مميػف أفزل ألف مخة مغ عذخ ساعات مع مئة ليخة.

 عسخؾ يدداد غشًى في العسل الرالح. فالعبخة

لحلظ اعتقج يقيشًا أف الغشى غشى العسل الرالح، كأف الفقخ فقخ العسل الرالح، كأف ابشتي سيجنا شعيب حيشسا سقى 
 ليسا سيجنا مػسى قاؿ: 

ي ِلَسا َأْنَدْلَت ِإَليَّ ِمْغ َخْيخ  َفِقيٌخ ﴾  ﴿ َربِّ ِإنِّ
 ) سػرة القرز (

 عسل الرالح.إذًا العسخ يصػؿ بال

 شػؿ العسخ يكػف بغشى السزسػف ال بامتجاد الدمغ: 

 نحغ نعتقج يقيشًا أف كل كاحج مشا لو أجل ال يتقجـ ساعة كال يتأخخ، كلكغ كيف نفدخ قػؿ الشبي الكخيع: 
 )) مغ أحب أف يبدط لو في رزقو، ويشدأ ػ يؤخخ ػ لو في أثخه ػ أي في عسخه ػ فميرل رحسو ((

 أنذ[]الذيخاف عغ 
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نقػؿ: شػؿ العسخ بغشى السزسػف، ال بامتجاد 
الدمغ، وهللا أحج األخػة الكخاـ حجثشي مخة فقاؿ: 
اترمت بي أختي، ك قالت: أنا مزصخة لخسدة 
آالؼ ليخة، أقدع لي با ال يسمظ إال خسدة آالؼ 
ليخة، كعميو أعباء كثيخة ججًا، دخل في صخاع، قاؿ 

كخ، جسع، شخح، ليا: بعج ساعة أعصيظ الجػاب، ف
قدع، مزصخ لمخسدة آالؼ ججًا، كأختو غالية 
عميو كشمبت خسدة آالؼ ألمخ قاىخ، بعج الرخاع 
الحؼ دخل فيو انترخ عمى نفدو كاترل بيا كسمسيا الخسدة آالؼ ليخة، قاؿ لي: ندلت إلى السحل، جاءه إنداف 

قاؿ لو: ال وهللا، قاؿ لو: دلشي أيغ يػجج  مغ بمج عخبي، ىػ عسمو بدػؽ الغحائيات، قاؿ لو: عشجؾ قسخ الجيغ ؟
قسخ الجيغ ؟ اترل بسعسل، قاؿ لو: ىشاؾ شخز يخيج قسخ الجيغ سأبعثو لظ، قاؿ لي: مداًء ُبعث لي ضخؼ فيو 
عذخة آالؼ ليخة، أؼ يبجك أف الذخز الحؼ أرسمتو لو قج اشتخػ كسية كبيخة، فأحب البائع أف يكـخ ىحا الحؼ 

 قاؿ لي: مداء كانػا الخسدة آالؼ معي، كخائف عمييع، كقج صاركا عذخة.ساؽ لو ىحا اإلنداف، 

 أبجًا، حيشسا ترل رحسظ انتطخ مغ هللا كخمًا، اإلكخاـ السادؼ. 

 مغ أنفق عمى أرحامو زاد هللا في رزقو:

جج، أنت أخػانشا الكخاـ، نحغ عشجنا مذكمة، أحيانًا نقخأ الحجيث، لكغ قج ال نأخح نرػصو الجقيقة عمى محسل ال
 حيشسا تشفق عمى أرحامظ فا سبحانو كتعالى يديج لظ في رزقظ.

أخ آخخ لو صجيق، يعسل يػميًا بعسل يجكؼ بالبيع، فأصيب باندالؽ في أحج فقخات عسػده الفقخؼ، فالصبيب أمخه 
خة آالؼ، أف يدتمقي عمى الفخاش شيخًا، قاؿ لي: قجمت لو مرخكفو ػ القرة قجيسة مغ عذخ سشػات ػ قجـ لو عذ

لع يتحدغ قاؿ لو الصبيب: تخيج شيخًا آخخ، قاؿ لي: قجمت لو عذخة آالؼ ثانية، القرة غخيبة ججًا، ىػ يتعامل 
مع شخكات أجشبية بحدب القانػف يجب أف يرخؼ العسمة األجشبية في السرارؼ الدػرية، قاؿ لي: كقفت برف 

لسجاكرة، ك ىػ أكؿ شخز يدتفيج مغ ىحا العصاء، شػيل كصمت إلى الشافحة، جاء ىاتف أف أعصػه سعخ الجكؿ ا
قاؿ لي: ربحت أربعيغ ألفًا زيادة، بعجما قبزت السبمغ جاء ىاتف ثاف أف أكقفػا العسل، قاؿ لي: وهللا قرة تكاد 
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ال ترجؽ، صف شػيل كصمت لمشافحة جاء ىاتف أف أعصػه سعخ الجكؿ السجاكرة، فرخفػا لي ىحا السبمغ بالعسمة 
الجكؿ السجاكرة، قاؿ لي: الديادة عسا أستحق بالدعخ السألػؼ أربعيغ ألفًا، بعجما أدرت ضيخؼ  الرعبة بدعخ

 قالت لو السػضفة: لع يشتفع غيخؾ، أنت لػحجؾ، جاء ىاتف آخخ عػدكا إلى ما كشتع عميو.
بقي ببل  هللا يخيظ أنظ إذا دفعت لذخز عذخيغ ألفًا، كأنت لدت ميدػرًا، كأنت في ضائقة، لكغ يػجج إنداف

 شعاـ، كال شخاب، أمشت لو دخبًل ػ ىػ قخيبو ػ أكؿ شيخ كثاني شيخ.
 قرز مغ ىحا الشػع ال تعج كال تحرى، لحلظ قاؿ عميو الربلة كالدبلـ: 

 )) مغ أحب أف يبدط لو في رزقو، ويشدئ لو في أجمو فميرل رحسو ((
 ]الذيخاف عغ أنذ[

 ػ تجفع عغ الػاصل ميتة الدػء: 3

أحج أكبخ الشتائج أف صمة الخحع تجفع عغ الػاصل ميتة الدػء، أنا العبج الفقيخ لي مخكد عسل، مخة شيء آخخ: 
في اتجاىي إلى مخكد عسمي، كججت أماـ قرخ العجؿ جثة مغصاة بقساش، يبجك أنو مات في الصخيق، فغصػه 

ات أك ثسانية ساعات، بقساش كىع بانتطار الصبيب الذخعي، ذىبت إلى مكتبي كجمدت فيو أربع أك خسذ ساع
كعجت مغ الصخيق نفدو فإذا ىحه الجثة كسا ىي، لع يأِت الصبيب الذخعي بعج في الصخيق، إنداف يسػت ببيتو، 

 بيغ أكالده، بيغ أحبابو، غيخ تختيب، في الصخيق !.

مخمز، لكغ وهللا مخة كشت في تعدية ال أندى ىحا السػقف، كاف إلى جانبي أحج عمساء دمذق الكبار، جخؼء، 
فخخج مغ التعدية، مذى متخًا، شاب معو سيارة ال يعخؼ اسسو، ألنو مغ أىل العمع، كثيابو ثياب عمع، قاؿ لو: 
استأذنا أكصمظ إلى البيت ؟ قاؿ لو: بارؾ هللا بظ، إذا أردت، خخج مغ بيت التعدية بعج متخيغ أخحه ىحا األخ 

مسية، أكصمو إلى بيتو، أنا أعخؼ بيتو بالزبط، صعج أربعة الكخيع ال يعخؼ اسسو، لكغ عخفو مغ ىيئتو، ىيئتو الع
، كاضصجع كسمع ركحو إلى بارييا، ىحا اإلنداف لػ  شػابق، دخل إلى البيت، خمع الجبة كالمفة، كتػجو لغخفة الشـػ
 عد لع يأت ىحا الذاب، كيأخحه بعج متخ مغ بيت التعدية، لسات في الصخيق، ُأخح إلى البخاد، انطخ إلى تختيب هللا

كجل، مات بفخاشو الػقت محدػب بالجقائق، مغ بيت التعدية، إلى بيتو، أربعة شػابق، فتح الباب دخل كاستمقى 
 عمى الفخاش، كسمع ركحو إلى بارئيا، يقػؿ لي ابشو: أنت آخخ مغ كمسو، بعجما جمدت معو لع يكمسو أحج. 
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 صشائع السعخوؼ تقي مرارع الدػء:

، محتفى بو، إذًا: صمة األرحاـ تقي  ميتة الدػء، إنداف يسػت بيغ أىمو، بيغ أكالده، بيغ بشاتو، معدز، مكـخ
 كإنداف يسػت بالصخيق.

إنداف ادعى الشبػة باليشج أنو خاتع األنبياء، ال تعشي أنو آخخ األنبياء، تعشي شيئًا آخخ، فيػ الشبي، ككاف ىشاؾ 
لغ يراب بيحا السخض، أصيب بيحا السخض كمات  مخض أنفمػندا مشتذخ انتذارًا كبيخًا، كقاؿ: ألنو نبي

 بالسخحاض، قرة مذيػرة، مات بالسخحاض.
 لحلظ العسل الرالح في حجيث آخخ: 

 )) صشائع السعخوؼ تقي مرارع الدػء ((
 ]أخخجو الصبخاني عغ أبي أمامة الباىمي [

 شبعًا الجليل:

َئاِت َأْف نَ  يِّ ـْ َحِدَب الَِّحيَغ اْجَتَخُحػا الدَّ اِلَحاِت َسَػاًء َمْحَياُىْع َوَمَساُتُيْع ﴾﴿ َأ  ْجَعَمُيْع َكالَِّحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ
 ( 21) سػرة الجاثية اآلية: 

 ىحا كبلـ، أنا أخاشب الذباب اآلف، أؼ ال يػجج آية تسؤل قمب الذاب شسأنيشة كيحه اآلية، 

اِلَحاِت ﴾  َئاِت َأْف َنْجَعَمُيْع َكالَِّحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ يِّ ـْ َحِدَب الَِّحيَغ اْجَتَخُحػا الدَّ  ﴿ َأ

 في الجنيا جشة مغ لع يجخميا لغ يجخل جشة اآلخخة: 

 اآلف: 
 ﴿ َسَػاًء َمْحَياُىْع ﴾ 

 الحياة في الجنيا.

ـَ َربِِّو   َجشََّتاِف ﴾﴿ َوِلَسْغ َخاَؼ َمَقا
 ) سػرة الخحسغ (

 جشة في الجنيا، كجشة في اآلخخة، بيتو، زكاجو، أكالده، سسعتو، مكانتو، أعسالو الرالحة، أصمو الصيب.
 اآلف: 
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 ﴿ َمْحَياُىْع َوَمَساُتُيْع ﴾
ىػ يقخأ القخآف، وهللا أعخؼ رجبًل محدشًا كبيخًا، كبيخ ججًا كعاش لمثسانية ك الثسانيغ، أيغ مات ؟ مات ليمة القجر، ك 

كقبل أشيخ أحج العمساء في دمذق مات كىػ في السدجج يؤدؼ صبلة الجسعة، مات في السدجج، تجج إندانًا 
 يسػت ك ىػ ساجج، أك يرمي، أك بالسدجج، ك آخخ يسػت بالسخحاض، مرارع الدػء، 

َئاِت َأْف َنْجَعَمُيْع َكالَّحِ  يِّ ـْ َحِدَب الَِّحيَغ اْجَتَخُحػا الدَّ اِلَحاِت َسَػاًء َمْحَياُىْع َوَمَساُتُيْع ﴾﴿ َأ  يَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ
 ﴿ َساَء َما َيْحُكُسػَف ﴾

 ) سػرة الجاثية (

 ػ تعسخ الجيار و تثسخ األمػاؿ: 4

قاؿ: ىحه العبادة االجتساعية، ىحه الرمة ػ صمة الخحع ػ تعسخ الجيار، كتثسخ األمػاؿ، لحلظ قاؿ عميو الربلة 
 بلـ: كالد

 )) إف هللا ليعسخ بالقـػ الجيار، ويثسخ ليع األمػاؿ، قيل: وكيف ذلظ يا رسػؿ هللا ؟ قاؿ: برمتيع أرحاميع ((
 ]أخخجو الصبخاني عغ عبج هللا بغ عباس [

 تعسخ الجيار كتثسخ األمػاؿ.

 ػ تغفخ الحنػب وتكفخ الخصايا: 5

 كتكفخ الخصايا: اآلف ىحه الرمة، كىحه العبادة االجتساعية تغفخ الحنػب

: ألظ )) أتى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص رجل فقاؿ: يا رسػؿ هللا أذنبت ذنبًا كبيخًا فيل لي مغ تػبة ؟ فقاؿ لو رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 والجاف ؟ قاؿ: ال، قاؿ: ألظ خالة ؟ ((
 بالسشاسبة الخالة أـ، كالعع أب، بجػ السؤمشيغ الخالة كاألـ، كالعع كاألب.

 )) ألظ والجاف ؟ قاؿ: ال، قاؿ: ألظ خالة ؟ نعع، قاؿ: فبخىا ((
 ]أخخجو الصبخاني عغ عبج هللا بغ عباس [

 أؼ هللا عد كجل يكفخ ذنبظ بخجمة خالتظ، ببخىا يغفخ ذنبظ.
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 ػ تيدخ الحداب وتجخل صاحبيا الجشة: 6

عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو أنو مغ ثسار صمة الخحع، أف صمة الخحع تيدخ الحداب كتجخل صاحبيا الجشة، ف
 قاؿ: 

)) ثبلث مغ كغ فيو حاسبو هللا حدابًا يديخًا وأدخمو الجشة بخحستو. قاؿ: ما ىغ يا رسػؿ هللا ؟ بأبي أنت 
 وأمي. قاؿ: تعصي مغ حخمظ، وترل مغ قصعظ، وتعفػ عسغ ضمسظ. قاؿ: فإذا فعمت ىحا يجخمظ هللا الجشة ((
 ة []أخخجو الصبخاني عغ أبي ىخيخ 

 عمى اإلنداف أف يذجع عمى ىحه العبادة التعاممية االجتساعية و يجعميا واقعًا:

 لحلظ أييا األخػة، مغ األحاديث التي تقرع الطيخ: 
 )) ال َيْجُخُل الجشَة قاِشع رحع ((

 ]أخخجو البخارؼ كمدمع كأبػ داكد عغ جبيخ بغ مصعع [

أييا األخػة، االقتخاح، بعج ىحه األحاديث التي 
تذجع عمى ىحه العبادة التعاممية االجتساعية، ماذا 
يشبغي أف نفعل ؟ إف كاف لئلنداف أكالد أخ، أك 
بشات أخت، ك جسعيع كل أسبػع مخة، كألقى عمييع 
درسًا لصيفًا محزخًا جيجًا، شخح آية، حجيث، قرة 
عغ الرحابة، ىشاؾ كد، ىحا نػع مغ الرمة، أنت 

الح مع أىمظ، اعسل عسبًل صالحًا ىحا العسل الر
مع أقخبائظ، كليكغ عسبًل دعػيًا بديصًا، ال يػجج 

كاحج مشا إال ك يدتصيع أف يييئ حجيثًا، أك حكسًا فقييًا، أك قرة عغ الرحابة، فإذا بمغيع، ككاف لصيفًا معيع، 
 كأكخميع، صار في دعػة  عد كجل.

 الشبي عميو الربلة كالدبلـ يقػؿ: يا عمي:

 ْف ُيْيَجى ِبَظ َرُجٌل َواِحٌج َخْيٌخ َلَظ ِمْغ ُحْسِخ الشََّعِع (()) َفَػ َّللاَِّ أَلَ
 ] متفق عميو عغ سيل بغ سعج[
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 ىحه ركاية.

 الخكاية الثانية:

 )) خيخ لو مسا شمعت عميو الذسذ ((
 ] أخخجو الصبخاني عغ أبي رافع [

 الخكاية الثالثة:

 )) خيخ لظ مغ الجنيا وما فييا ((
 اإلحياء لمعخاقي [] تخخيج أحاديث 

أنا دخمت اآلف إلى التصبيقات العسمية، ىل يػجج إنداف ليذ لو أقخباء ؟ ليذ لو أخػة ؟ أخػات بشات كعشجىع 
أشفاؿ صغار ؟ أنت شاب، بالرف العاشخ، أك الحادؼ عذخ يسكغ أف تييئ درسًا لشرف ساعة، آية سسعتيا 

قرة عغ صحابي سسعتيا، تأثخت بيا، أجسع أكالد أختي،  يـػ الجسعة، حجيثًا لصيفًا مغ كتاب رياض الرالحيغ،
أكالد أخي الرغار، أؤمغ ليع ضيافة، كأكبلت شيبة، ك أكمسيع عغ هللا عد كجل، فأنت بيحه الصخيقة تػاصمت 
 مع أختظ، كمع أكالدىا، كمع بشاتيا، بيحه الصخيقة تكػف قج تخجست ىحه العبادة االجتساعية كجعمتيا كاقعًا.

 الػاصل إلى الجرجات العبل يـػ القيامة:ػ تخفع  7

كمغ ثسار ىحه العبادة االجتساعية الخاقية، قاؿ: صمة الخحع تخفع الػاصل إلى الجرجات العبل يـػ القيامة، فقج ركؼ 
 عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ:

ؿ: تحمع عغ مغ جيل عميظ، وتعفػ )) أال أدلكع عمى ما يخفع هللا بو الجرجات ؟ قالػا: نعع يا رسػؿ هللا. قا
 عسغ ضمسظ، وتعصي مغ حخمظ، وترل مغ قصعظ((

 ]أخخجو البدار عغ عبادة بغ الرامت [

 السعاممة بالسثل ال تجخل في حدابات السؤمغ:

 لكغ البّج مغ تػضيح دقيق ججًا، التػضيح أساسو ما كرد عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
 )) ليذ الػاصُل بالسكافئ ((

 ]أخخجو البخارؼ كأبػ داكد كالتخمحؼ عغ عبج هللا بغ عسخك بغ العاص [
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زارؾ تدكره، قجـ لظ ىجية تقجـ لو ىجية، ما زارؾ ال تدكره، ما دعاؾ ال تجعػه، دعاؾ إلى كليسة تجعػه إلى كليسة، 
 ىحه السعاممة بالسثل ليذ ليا عبلقة بجرسشا إشبلقًا، كل إنداف يعسميا، السعاممة بالسثل.

 ) ليذ الػاصُل بالسكافئ، ولكغ الػاصُل َمْغ ِإذا َقَصَعْت َرِحُسُو َوَصَمَيا (()
 ]أخخجو البخارؼ كأبػ داكد كالتخمحؼ عغ عبج هللا بغ عسخك بغ العاص [

الذيء الجقيق ججًا أف السعاممة بالسثل ال تجخل في حدابات السؤمغ، أؼ يرل مغ قصعو، كيعفػ عسغ ضمسو، 
 كيعصي مغ حخمو. 

 دالئل اإلخبلص أف تكػف خذيتظ  في بيتظ وأماـ الشاس واحجة ال تختمف: مغ

لحلظ ىشاؾ حجيث دقيق ججًا، يقػؿ عميو الربلة 
 كالدبلـ: 

خِّ  )) َأَمَخِني َربِّي ِبِتْدع ؛ َخْذَيِة هللا في الدِّ
 والعبلنية((

 ]أخخجو زيادات رزيغ عغ أبي ىخيخة [

 في بيتظ  أحج دالئل اإلخبلص أف تكػف خذيتظ
كأماـ الشاس كاحجة ال تختمف، أؼ عبادتظ، 
استقامتظ، كرعظ ال يختمف بيغ أف تكػف بيغ 

 الشاس، أك أف تكػف في البيت كحجؾ، أؼ السؤمغ خمػتو كجمػتو، كسخه كعبلنيتو، كضاىخه كباششو.

خِّ والعبلنية ((  )) َخْذَيِة هللا في الدِّ
ه ازدكاجية، ال يػجج عشجه مػقف معمغ كمػقف حقيقي، ال يػجج عشجه كىحا مغ عبلمات اإلخبلص، ال يػجج عشج

 مػقف لبلستيبلؾ الخارجي كحقيقة أخخػ، ال يػجج عشجه شخريتيغ، ذك الػجييغ ال يكػف عشج هللا كجييًا.

خِّ والعبلنية ((  )) َخْذَيِة هللا في الدِّ
سخؾ كجيخؾ، كال إذا أثشى الشاس عميظ بل إف بعس العمساء قاؿ: مغ عبلمات اإلخبلص أال يختمف عسمظ في 

 أك إذا ذمػؾ سياف.
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 ﴿ ِإنََّسا ُنْصِعُسُكْع ِلَػْجِو َّللاَِّ اَل ُنِخيُج ِمْشُكْع َجَداًء َواَل ُشُكػرًا ﴾
  ) سػرة اإلنداف (

 عمى اإلنداف أف يكػف مػضػعيًا في غزبو و رضاه:

 اآلف: 
 )) وكمسة العجؿ في الغزب والخضا ((

 زيادات رزيغ عغ أبي ىخيخة []أخخجو 

الشبي الكخيع كاف يدتعخض عقب مػقعة بجر 
األسخػ، فإذا صيخه بيغ األسخػ زكج ابشتو أبػ 
العاص، جاء يحاربو، قاؿ: وهللا ما ذمسشاه صيخًا، 

 كاف صيخًا مستازًا.

 )) وكمسة العجؿ في الغزب والخضا ((
أؼ إنداف يخصب، يسجحػنو لجرجة غيخ معقػلة، 

يػجج بالذاـ مثمو، الدكاج يفدخ، يربح يقع أؼ ال 
بالداعة، عشجه أمخاض نفدية، مجيح الشاس بالخضا 

غيخ معقػؿ، كذميع بالغزب غيخ معقػؿ، أما أف تكػف مػضػعيًا، كالسػضػعية قيسة عمسية، كقيسة أخبلقية، بل 
 إف العمع كالخمق بقيسة السػضػعية.

 )) وكمسة العجؿ في الغزب والخضا ((
 اضب تقػؿ كمسة الحق، كأنت راٍض تقػؿ كمسة الحق.كأنت غ

 )) القرج ػ أف تقرج هللا ػ في الفقخ والغشى ((
 اإلنداف مغ شبيعتو البذخية إذا كاف ببحبػحة ليذ لو عبلقة بالجيغ، حيشسا تأتي الذجة يحىب إلى السدجج.

ميغ فقط، عقب الدلداؿ، الحـخ كمو حجثشي أخ، قاؿ لي: وهللا باستشبػؿ، أحيانًا الطيخ ىشاؾ صف كاحج مغ السر
 مستمئ، كالرحغ مستمئ، كالربلة عمى الخصيف، كبالصخيق، بعج الدلداؿ شبعًا.

 )) والقرج في الفقخ والغشى ((
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 عمى السؤمغ أف يغفخ لسغ أساء إليو:

 البصػلة: 
 )) وأف َأِصَل َمْغ َقَصَعِشي ((

قخاف ابشو، تجعو أنت إلى عقج قخاف ابشظ، قصعظ  قصعظ، ترمو، لع يأت لديارتظ تدره، ال يجُعظ إلى عقج
 فػصمتو.

 )) وأف َأِصَل َمْغ َقَصَعِشي ((
 تحتاج إلى إدراؾ كاسع ججًا، كإلى نفذ عالية ججًا، أما السعاممة بالسثل ال فزل لظ بيا إشبلقًا.

 العالع كمو اآلف يقػؿ لظ: السعاممة بالسثل، ليذ لظ فييا فزل أبجًا، أما:

خِّ والعبلنية، وكمسة العجؿ في الغزب والخضى، والقرج في الفقخ ))  َأَمَخِني َربِّي ِبِتْدع: َخْذَيِة هللا في الدِّ
 والغشى، وأف َأِصَل َمْغ َقَصَعِشي، وأعصي َمْغ َحَخَمِشي، وأْعُفَػ َعسَّْغ َضَمَسِشي ((

غ شفتيو، كبإمكانو أف يشيي كجػدىع، ترػر الشبي الكخيع فتح مكة، عذخة آالؼ سيف متػىجة، تشتطخ كمسة م
حاربػه عذخيغ عامًا، نكمػا بأصحابو، أخخجػه، قتمػا أصحابو، حاربػه في بجر، كُأحج، كالخشجؽ، فمسا فتح مكة، 

 قاؿ:

 )) قاؿ: ما تطشػني أني فاعل بكع ؟ قالػا: أخ كخيع وابغ أخ كخيع قاؿ: اذىبػا فأنتع الصمقاء ((
 ] الديخة الشبػية[

 ي َمْغ َحَخَمِشي، وأْعُفَػ َعسَّْغ َضَمَسِشي (()) وأعص
أحيانًا أخ كبيخ يدتػلي عمى اإلرث كمو، يبقي أخػتو بفقخ شجيج، أحيانًا هللا عد كجل يكـخ أحج ىؤالء السحخكميغ 

 فيجعمو غشيًا كبيخًا، السؤمغ يرل أخاه الحؼ حخمو.

 )) وأعصي َمْغ َحَخَمِشي ((
 أما الثبلثة الثالثات:

 يكػف َصْستي ِفْكخا، وُنْصِقي ِذْكخا، ونطخي عبخة (( )) وأف
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 حجيث رائع ججًا.

خِّ والعبلنية، وكمسة العجؿ في الغزب والخضى، والقرج في الفقخ  )) َأَمَخِني َربِّي ِبِتْدع: َخْذَيِة هللا في الدِّ
َمَسِشي، وأف يكػف َصْستي ِفْكخا، وُنْصِقي ِذْكخا، والغشى، وأف َأِصَل َمْغ َقَصَعِشي، وأعصي َمْغ َحَخَمِشي، وأْعُفَػ َعسَّْغ ضَ 
 ونطخي عبخة ((

 ]أخخجو زيادات رزيغ عغ أبي ىخيخة [

 درء السفاسج مقجـ عمى جمب السشافع:

لكغ ىشاؾ تحفطًا كاحجًا عمى صمة األرحاـ، شبعًا لو خالة، كبشات خاالتو، أك بشات خالتو متفمتات، غيخ 
جمذ مع بشات خالتو، كثيابيع فاضحة، كحجثيع، كضحكػا، أعجبتو صمة مشزبصات، فحىب ليدكر خالتو، ك 

الخحع، نقػؿ لو: دع خيخًا عميو الذخ يخبػ، نقػؿ لو: درء السفاسج مقجـ عمى جمب السشافع، مثل ىحه الرمة ال 
 تجػز، ألف بشات خالتظ أجشبيات، بشات عسظ أجشبيات، فإذا كاف ىشاؾ صمة معيا اختبلط، معيا إشبلؽ برخ،
معيا بجاية شيء ال يخضي هللا، دع خيخًا عميو الذخ يخبػ، درء السفاسج مقجـ عمى جمب السشافع، ىحا التحفع ال بّج 
مشو، ماذا أفعل ؟ نسخ عمى البيت، الخالة ىشا ؟ أنا مدتعجل يمـد أؼ خجمة ؟ أعسل اترااًل ىاتفيًا، يمـد أؼ 

إلى البيت، إذًا يشبغي أف ترل رحسظ بصخيقة ال تقع  خجمة أنا جاىد، يسكغ أف تدكرىا سخيعًا دكف أف تجخل
 بسعرية  عد كجل، ىحا التحفع البّج مشو.

 مخة ثانية: دع خيخًا عميو الذخ يخبػ، درء السفاسج مقجـ عمى جمب السشافع. 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : اإلحداف إلى الجار8-7الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
 كالػىع إلى أنػار السعخفة كالعمع، كمغ كحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

 اإلحداف إلى الجار:

التخبية االجتساعية، كنشتقل اليـػ إلى مػضػع أييا األخػة الكخاـ، ال زلشا في دركس تخبية األكالد في مػضػع 
 خاص أال كىػ اإلحداف إلى الجار.

كتبلحطػف مغ خبلؿ الجركس الدابقة أف األب بادغ ذؼ بجء يجب أف يعخؼ حقػؽ الجار، فإذا عخؼ حقػؽ 
 لتمقيغ.الجار كرأػ ابشو بأـ عيشو مػدتو لجاره، ك إحدانو إليو، يدتقي ىحا بصخيقة أكثخ فعالية مغ شخيقة ا

دائسًا كأبجًا القجكة الػسيمة األكلى كالفعالة في نقل السعخفة كالخبخة، القجكة قبل الجعػة، كتبلحطػف في السػضػعات 
أنا أتحجث عغ حقػؽ الجار، ىحا الكبلـ مػجو لآلباء أكاًل كلؤلميات، ثع أُعقب بصخيقة نقل ىحه الخبخة، كىحه 

 العبادة التعاممية إلى األكالد. 

 امغ االجتساعي في اإلسبلـ تزامغ جغخافي وتزامغ ندبي:التز

بالسشاسبة عشجنا مرصمح حجيث اسسو التزامغ 
االجتساعي، التزامغ االجتساعي في اإلسبلـ، 
كيف يكػف ؟ يكػف بصخيقتيغ، بصخيقة الشدب، 

 كبصخيقة الجػار.
بصخيقة الشدب كسا تحجثشا عغ صمة األرحاـ، 

 كبصخيقة الجػار عغ حق الجار.
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فأنت إنداف لظ أخ، لظ ابغ عع، لظ ابغ خالة، لظ قخيب، لظ صيخ، ىؤالء أندابظ بكل أنػاع الشدب، مغ شخؼ 
األب، أك مغ شخؼ األـ، ك العمساء عجكا أربعيغ بيتًا مغ الجيخاف، أربعػف مغ الذخؽ، أربعػف مغ الغخب، أربعػف 

ػف شابقًا لتحت كسا في الياباف، فرار عشجؾ مغ الذساؿ، أربعػف مغ الجشػب، أربعػف شابقًا لفػؽ، ك أربع
 يسيغ، شخؽ، غخب، شساؿ، جشػب، أعمى، أسفل، ىؤالء جسيعًا جيخانظ.

 فالتزامغ باإلسبلـ تزامغ جغخافي عغ شخيق حق الجار، كتزامغ ندبي عغ شخيق صمة األرحاـ. 

 اإلحداف إلى الجار ال أف تكف األذى عشو فقط بل أف تحتسل األذى مشو:

ؼ بجء: لػ أف لظ جارًا ليذ مدمسًا، كال يتبع ديشًا سساكيًا " ىػ مجػسي " فمو حق عميظ، حق الجار بادغ ذ
مصمقًا، فإذا كاف ىحا الجار مدمسًا لو عميظ حقاف، حق الجػار، كحق اإلسبلـ، فإذا كاف لظ ابغ عع كىػ جار لظ 

حقػؽ ثبلثة، اآلف الجار يتفشغ بإيحاء لو عميظ حقػؽ ثبلثة، حق الجػار، كحق اإلسبلـ، كحق القخابة، ترػر 
 جاره، قجيسًا الجار يتفشغ بإكخاـ جاره.

األميخ عبج القادر الجدائخؼ، مغ كبار األبصاؿ في شساؿ إفخيقيا، ُأبعج إلى دمذق كأقاـ فييا، لو جار فقيخ، 
يع جيخة األميخ اضصخ إلى يبيع بيتو، عخضو لمبيت، ُدفع لو ثسغ بخذ فغزب أشج الغزب، كقاؿ: وهللا ال أب

بيحا السبمغ، جاء مغ أبمغ األميخ ىحا الخبخ، فاستجعاه األميخ كأعصاه السبمغ الحؼ دفع لو ثسغ بيتو، كقاؿ: ىحا 
 السبمغ لظ كابَق جارنا، كأنا ال أبيعظ.

ر لحلظ نحغ نتػىع خصأ أنشا إذا كففشا األذػ عغ جارنا نكػف محدشيغ، ىحا مغ الدحاجة، ليذ اإلحداف إلى الجا
أف تكف أذاؾ عشو، كلكغ اإلحداف إلى الجار أف تحتسل األذػ مشو، كىحا يحكخني بقػلو تعالى حيشسا قاؿ هللا عد 

 كجل: 
 ﴿ َوَعاِشُخوُىغَّ ِباْلَسْعُخوِؼ ﴾

 ( 19) سػرة الشداء اآلية: 

 ﴿ َوَعاِشُخوُىغَّ ﴾
دكجة ال تعشي أف تكف األذػ عشيا، ككل أمخ في القخآف يقتزي الػجػب، ىل ترجقػف أف السعاشخة بالسعخكؼ لم

 أبجًا، تعشي أف تحتسل األذػ مشيا. 

 



اإلحداف إلى الجار( : 8-7انفصم انثانث : انذرس )نثاب انثانث : ا   Page 471 

 السؤمغ مختبة أخبلقية وعمسية و جسالية:

السؤمغ مختبة أخبلقية عالية ججًا، مختبة عمسية، مختبة أخبلقية، كمختبة جسالية، لو أذكاؽ رفيعة ججًا، كلو عبلقات 
 في أعمى مدتػػ.أخبلقية عالية ججًا، كلو إدراؾ لحقائق الكػف 

قمت لكع سابقًا: عشجما يكتب إنداف إلى جانب اسسو د. يعشي معو ابتجائية، ك إعجادية، كثانػية، كلدانذ، كدبمـػ 
 عاـ، كدبمـػ خاص، كماجدتيخ، كدكتػراه، كل ىحه الذيادات يخمد ليا بحخؼ د..

إذا قمت السؤمغ صجؽ كال أبمغ أعمى مغ مميػف 
عمسية، عخؼ هللا، عخؼ دكتػر، كمسة مؤمغ مختبة 

سّخ كجػده، كغاية كجػده، كيشزبط بسجسػعة قيع 
أخبلقية، السؤمغ ال يدني، ال يكحب، ال يحتاؿ، ال 
يغجر، أبجًا، مؤمغ كيتستع بأذكاؽ جسالية عالية، 
 كبسختبة عمسية عالية، كبقيع أخبلقية عالية.
فمحلظ مغ الدحاجة أف تطغ أنظ إذا كففت أذاؾ 

يت حقو ال وهللا األصل أف عغ جارؾ فأنت أد
 تحتسل األذػ مشو.

مخة الشبي الكخيع، عّمع أصحابو شيئًا لصيفًا، إنداف شكا لو جاره، قاؿ لو: قز لدانو، يفيع بدحاجة أف يأتي 
بسقز ليقز لدانو، قز لدانو باإلحداف إليو، جخب، جار سيء، قجـ لو ىجية، تججه تمسمع، ضبط لدانو، 

 بالسياتخات كبالسحاكع، كيخفع صػتو عميظ، أنت أحدغ لو.اعتحر مشظ، تجخل معو 
، أزعجو إزعاجًا ال حجكد لو، لو أغشية مذيػرة " أضاعػني كأؼ فتًى أضاعػا "،  أبػ حشيفة الشعساف لو جار مغغٍّ
مخة افتقج أبػ حشيفة صػت جاره السغشي، فبحث عغ الدبب فإذا ىػ في الدجغ، فحىب بػجاىتو، كعمسو، كمكانتو 

مجيخ الدجغ، كتذفع لو، كأركبو عمى دابتو خمفو كقاؿ: يا فتى ىل أضعشاؾ ؟ تقػؿ: أضاعػني كأؼ فتًى  إلى
 أضاعػا، ىل أضعشاؾ ؟ قاؿ لو: عيجًا  ال أعػد إلى الغشاء. 
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 الحػار أساس حّل السذاكل:

شبي: أتأذف لي بالدنا ؟ غيخ العراة لع يتح ليع قمب كبيخ يدتػعبيع، قمب كبيخ يأخح بيجىع، ترػر شابًا يقػؿ لم
 معقػؿ ! ػ إذا شخز كقف كقابل كزيخ الجاخمية، قاؿ لو: اسسح لي أف أقتل إندانًا، ىػ ميستو مشع القتل ػ

الرحابة غزبػا، قاؿ: دعػه، تعاؿ يا عبج هللا انطخ إلى الحػار، يقػؿ لظ: الحػار حػار، تعاؿ يا عبج هللا، أتخيجه 
، احسخ كجيو، قاؿ لو: ال، قاؿ: كال الشاس يخيجكنو ألمياتيع، تخيجه ألختظ ؟ قاؿ لو: ألمظ ؟ ترػر أمو ُيدنا بيا

ال، لعستظ ؟ لخالتظ ؟ يقػؿ ىحا الذاب: دخمت عمى رسػؿ هللا كليذ شيء أحب إلّي مغ الدنا كخخجت مغ 
 عشجه، كليذ شيء أبغس إلّي مغ الدنا.

 حاكره، بيغ لو، يا بشي ارتكبت خصأ كبيخًا، الشبي قاؿ: ىكحا حاكر، ابشظ ارتكب مخالفة ال تقسعو، ال تزخبو، 
 )) عمسػا وال تعشفػا، فإف السعمع خيخ مغ السعشف ((

 ]أخخجو الحارث عغ أبي ىخيخة [

 لحلظ إذًا مغ بجيييات اإلحداف إلى الجار ال أف تكف األذػ عشو، بل أف تحتسل األذػ مشو. 

 حيانًا أساس السحبة بيغ الشاس:الكمسة الصيبة واليجية والتعاوف والتشازؿ أ

 أييا األخػة، كرد باألثخ نز لصيف ججًا:
" أتجركف ما حق الجار ؟ إف استعاف بظ أعشتو، كإف استشرخؾ نرختو، كإف استقخضظ أقخضتو، كإف أصابو خيخ 

فاكية فأىِج  ىشأتو، كإف أصابتو مريبة عديتو، كال تدتصل عميو بالبشاء فتحجب عشو الخيح إال بإذنو، كإذا اشتخيت
 لو مشيا، فإف لع تفعل فأدخميا سخًا، كال يخخج بيا كلجؾ ليغيع كلجه، كال تؤذيو بقتار قجرؾ، إال أف تغخؼ لو مشو ".
كشت أسسع عغ الدمف الرالح في ىحه السجيشة الصيبة إذا لسح الجيخاف أف جارىع معو ضيف، كل بيت يقجـ لو 

 غ أك ثبلثيغ شبقًا مغ الصعاـ ! جارنا معو ضيف.شبقًا مغ الصعاـ، الزيف ُيجىر، يجج عذخي
وهللا أنا في بجايات حياتي مألػؼ أنو دائسًا ىشاؾ تبادؿ شعاـ بيششا كبيغ الجيخاف، ىشاؾ كد، وهللا أنا أقػؿ لظ: 
 يسكغ أف يخجع األمخ كسا كاف، إذا أكخمت جارؾ أكخمظ جارؾ، فرار بيشكسا ثقة متبادلة.

مدافخ، كابشو الرغيخ دىدتو سيارة، ماذا فعل الجار ؟ يػماف مغ مدتػصف مخة حجثشي أخ قاؿ: إنداف 
لسدتػصف، مغ مدتذفى لسدتذفى، أكؿ شبيب، ثاني شبيب، صػرة شعاعية، رجع األب بعج يػميغ جسيع 

 اإلجخاءات في أعمى مدتػػ قج فعميا الجار ككأنو ابشو، وهللا شيء جسيل !.
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يبة، كاليجية، كالتعاكف، كالتشازؿ أحيانًا، نحغ كمشا لشا جيخاف، ال يػجج تذعخ أنظ جالذ بيغ أحباب، الكمسة الص
 إنداف إال كعشجه جيخاف، الجرس ميع ججًا.

لحلظ، اآلف يعصي ابشو خسدسئة ليخة بالحزانة، أنا ال أتكمع مغ فخاغ، ابشو بالحزانة خسدسئة ليخة ؟ معو أكبلت 
غار ليذ معيع مثل ىحه القصع، كال ىحا السبمغ، ىحا عسل فيو شيبة القصعة ثسشيا مئة كخسدػف ليخة، رفاقو الر

إساءة بالغة، أنا أتسشى أف الحؼ لو ابغ بالحزانة أف يعصيو أشياء مألػفة، شصيخة، تفاحة، أشياء مألػفة عشج 
 الجسيع، إذا كجج شيء غاؿ ججًا يصعسو في بيتو، ك إال سػء أدب. 

 ربط إكخاـ الزيف باإليساف:

ميو الربلة كالدبلـ يخبط إكخاـ الجار اآلف الشبي ع
 باإليساف: 

 )) مغ كاف يؤمغ با واليـػ اآلخخ فميكـخ جاره ((
 ]أخخجو الصبخاني عغ أبي أيػب [

كقالػا كسا قمت قبل قميل: الجيخاف ثبلثة، جار لو 
حق عميظ، كقج يكػف مذخكًا، كقج يكػف غيخ 
 مدمع، كلمسبالغة كقج يكػف مجػسيًا، ىػ جارؾ لو
حق عميظ، كجار لو حقاف كىػ السدمع ؛ حق 

 الجػار، كحق اإلسبلـ، كجار لو ثبلثة حقػؽ، حق الجار، حق اإلسبلـ، كحق القخابة.

أييا األخػة، يخكؼ عبج هللا بغ عسخ رضي هللا عشيسا، يقػؿ مجاىج: كشت عشج عبج هللا بغ عسخ كغبلـ لو يدمخ 
 جارنا الييػدؼ حتى قاؿ ذلظ مخارًا، ألني سسعت رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ:شاة، فقاؿ: يا غبلـ إذا سمخت الذاة فابجأ ب

رُِّثو ((  )) ما زاؿ جبخيل ُيػصِيشي بالجار، حتى ضششُت أنو سُيػَّ
 ] البخارؼ عغ عبج هللا بغ عسخ[.

 كمخة الشبي الكخيع كقف لجشازة، فقاؿ لو بعزيع: إنو ييػدؼ، قاؿ: أليذ إندانًا ؟. 
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 سبلـ إنداني:اإل

اإلسبلـ إنداني يا أخػاف، العالع الغخبي يقجـ خجمات لذعبو تفػؽ حّج الخياؿ، كيتفشغ في إبادة الذعػب األخخػ، 
عشرخؼ، أعطع شيء بالسبادغ أف تكػف إندانيًا، تجج الحاكع بالغخب يقجـ لذعبو خجمات تفػؽ حّج الخياؿ، أما 

عشج شعبو بأعمى درجة، ىحا مجتسع عشرخؼ، كما داـ السجتسع  الذعػب األخخػ يسيتيا مغ الجػع يبيجىا كىػ
 عشرخيًا فالعشف ال يقف.

أتسشى أف أكضح قزية، إنداف دخل لبدتاف أنرارؼ، كأكل مشو مغ دكف إذف صاحب البدتاف، صاحب البدتاف 
، تحتاجو عّجه سارقًا، فقيجه، كساقو إلى الشبي الكخيع عمى أنو سارؽ، اسسع ىحا التػجيو الحؼ يحتاجو  العالع اليـػ

الجكؿ العطسى، قاؿ لو الشبي الكخيع: " ىبل عمستو إف كاف جاىبًل، كىبل أشعستو إف كاف جائعًا "، قبل أف تقػؿ 
سارؽ بحثت عغ الدبب لعمو جائع، لعمو ال يعمع أف ىحا حخاـ، ىبل عمستو إف كاف جاىبًل ؟ كىبل أشعستو إف كاف 

 كيف تعالج السذكبلت مغ بجاياتيا، ال مغ نياياتيا. جائعًا ؟ كأف الشبي الكخيع عمسشا
 الذيء الحؼ يقاؿ ليبًل نيارًا مكافحة اإلرىاب، ىل عقج مؤتسخ في العالع درسػا أسباب اإلرىاب ؟.

مثبًل مػاشغ في فمدصيغ، قتمػا أباه، كقتمػا أمو، كقتمػا أخػتو، كىجمػا بيتو، كجخفػا بدتانو، كردمػا بئخه، ماذا 
 يفعل؟ ال يسكغ إال أف يشتقع، أنت جعمتو إرىابيًا بقدػتظ، بطمسظ، بجػرؾ. 

:  الطمع أساس اإلرىاب في العالع اليـػ

ما  أنا تسشيت أف يعقج في العالع مؤتسخ يبحث فيو
 سبب اإلرىاب ؟ الطمع، الشبي الكخيع يقػؿ: 

)) تستمئ األرض ضمسًا وعجوانًا حتى يأتي أخي 
 عيدى فيسمؤىا قدصًا وعجاًل ((

 ] ابغ ماجو عغ عبج هللا بمفع قخيب مشو [

شبق ىحه القاعجة في حياتظ اليػمية، أعِط األكالد 
 بالتداكؼ الكل يحبػنظ.
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اتراؿ مغ أخت كخيسة، قالت: نحغ تدع أخػات، كلشا أخ ذكخ كاحج، كأبػنا يسمظ مخة كشت ببمج بإفخيقيا جاءني 
 مبلييغ مسميشة، كل ثخكتو أعصاىا البشو، كحـخ التدع بشات.

 بالسشاسبة: 

 )) إف الخجل ليعبج هللا ستيغ عامًا، ثع يزخ في الػصية فتجب لو الشار ((
 ] كرد في األثخ[

الػصية، حـخ البشات، فقج صبلتو، كصػمو، كحجو، كزكاتو، كعبادتو كميا  مغ يخصخ في بالو أف إندانًا أضخ في
 كاستحق الشار ؟ ىحا الجيغ، ىشاؾ جيل كبيخ ججًا في الجيغ. 

 مغ اإلحداف إلى الجار أف تبحؿ لو ما يصمب:

خه بعس قاؿ العمساء: " مغ اإلحداف إلى الجار أف تبحؿ لو ما يصمب، مغ نحػ الشار، كالساء، كالسمح، كأف تعي
، كالغخباؿ "، كحسل السفدخكف قػلو تعالى:   األكاني، كحاجات السشدؿ، كالقجر، كالرفحة، كالدكيغ، كالقجـك

 ﴿ َوَيْسَشُعػَف اْلَساُعػَف ﴾
 ) سػرة الساعػف (

 أف يسشعػا ىحه الحاجات عغ جيخانيع.

 الرالح.أخػانشا الكخاـ، ىحه البمجة شيبة إف شاء هللا، فييا أعساؿ جميمة لمدمف 

حجثشي أخ عغ بيت في أحج أحياء دمذق القجيسة ػ بالعسارة ػ ىشاؾ شجخة ليسػف حجسيا غيخ شبيعي، تحسل 
خسدسئة ليسػنة، أؼ إنداف شخؽ باب ىحا البيت أعصػنا ليسػنة، صاحبة البيت إندانة كقػرة، صالحة، مؤمشة، 

سشػات مجيجة تػفيت صاحبة البيت، عشجىا زكجة  تعصيو ليسػنة، ىحه الميسػنة لكل أىل الحي خسدسئة ليسػنة، بعج
، ال يػجج عشجنا، خبلؿ شيخ الكل  ابشيا، دؽ الباب با عميكع أعصػنا ليسػنة، قالت لو: ال يػجج عشجنا، ثاني يـػ

 عخفػا أنو ال يػجج أؼ مجاؿ ألخح الميسػف، فالميسػنة يبدت، كماتت.

ذخة مدرعة، ىشاؾ مدرعة كاحجة تدسح لمخعاة أف يجخمػا غشسيع وهللا حجثشي أخ قاؿ لي: بخاف الذيح يػجج سبع ع
ليذخبػا، صاحب السدرعة ما اكتفى أنو سسح ليع، عسل ساقية كمؤلىا ماء، يأتي الخعي كمعو الغشع، الداقية فييا 
 قًا.ماء، ىحا شيء مخيح، أقدع با العطيع سبع عذخة مدرعة جفت مياىيا، إال ىحه السدرعة مياىيا لع تقل إشبل
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اعسل مع هللا كانطخ ما يحرل معظ، تحدغ لجارؾ هللا يحدغ لظ، تكـخ مغ حػلظ هللا يكخمظ، تداعج هللا 
 يداعجؾ.

 )) كغ لي كسا أريج أكغ لظ كسا تخيج، كغ لي كسا أريج وال تعمسشي بسا يرمحظ ((
 ]كرد في األثخ[ 

 السؤمغ مغ أمشو الشاس عمى أمػاليع وأعخاضيع:

دكف جاره مخافة عمى أىمو كمالو فميذ ذلظ بالجار السؤمغ، فالسؤمغ مغ أمشو الشاس عمى  قاؿ: مغ أغمق بابو
أمػاليع، كأعخاضيع، أحيانًا يكػف ىشاؾ مػدة بالغة، رقي إيساني عالي ججًا، أخبلؽ عالية ججًا، تذعخ جارؾ كأنو 

 أخػؾ، عشجؾ شسأنيشة لو تفػؽ حّج الخياؿ.
ىػ مغ كبار العارفيغ جار ييػدؼ، أراد ىحا الجار أف يبيع بيتو، فقيل لو: بكع قاؿ: كاف لعبج هللا بغ السبارؾ، ك 

تبيع البيت ؟ قاؿ: بألفيغ، قيل لو: دارؾ ال تداكؼ إال ألفًا كاحجًا، ِلَع شمبت األلفيغ ؟ قاؿ: صجقتع، قاؿ: ألفًا 
 أبقاه جارًا لو.لمجار، كألفًا لجػار عبج هللا بغ السبارؾ، عبج هللا بغ السبارؾ أعصاه األلف ك 
 ىكحا كاف الػد، ىحا الييػدؼ رأػ إحدانو، أنا أقػؿ لكع كمسة قاؿ تعالى: 
 ﴿ َربََّشا اَل َتْجَعْمَشا ِفْتَشًة ِلمَِّحيَغ َكَفُخوا ﴾

 ( 5) سػرة السستحشة اآلية: 

خه، عشجما أنت عشجما السدمع يكحب، يحتاؿ، يقرخ بأداء، الصخؼ اآلخخ يكفخ بيحا الجيغ أليذ كحلظ ؟ يقشع بكف
تديء لمكافخ تقشعو أنت أف كفخه ىػ الرػاب، شيء خصيخ إذا اإلنداف أساء لغيخ السدمع غيخ السدمع ال يقػؿ 
فبلف أساء إلي، يقػؿ: اإلسبلـ سيء، لػ لع يكغ الجيغ سيئًا لسا أساء إلّي ىحا اإلنداف، عج لمسميار قبل أف تؤذؼ 

 غيخ السدمع. 

 العجؿ و اإلحداف:

خػة، أكؿ أبػاب اإلحداف إلى الجار أف تحتسل األذػ مغ جارؾ، أؼ إذا في إساءة، كالجار سكت، أك أييا األ
حمع، كاد الحميع أف يكػف نبيًا، أك امتز ىحا الخصأ، فاإلنداف عشجما يغمط يعمع أنو أخصأ، لكغ عشجما يجج الجار 

 : تحسل، كما تبـخ يكبخ عشجه، مغ ىشا يأتي اإلحداف، هللا عد كجل قاؿ
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ْحَداِف ﴾ َ َيْأُمُخ ِباْلَعْجِؿ َواإلِْ  ﴿ ِإفَّ َّللاَّ
 ( 90) سػرة الشحل اآلية: 

 العجؿ قدخؼ، أما اإلحداف شػعي.

ىشاؾ نػع مغ أنػاع اإلحداف لمجار أف تكف اآلخخيغ عغ جارؾ، أحيانًا جار قػؼ لو جار ضعيف، ك ىشاؾ جار 
قػؼ يدتصيع أف يكف أذػ اآلخخ عغ الجار الزعيف، ىحا لئيع ليحا الجار الزعيف يعتجؼ عميو، ىحا الجار ال

 مغ أرقى أنػاع اإلحداف لمجار.

 ثقافة العفػ:

ىشاؾ ثقافة اسسيا ثقافة العفػ، اإلنداف ال يشدى، أؼ اإلنداف إذا أخصأ ال ُيشدى خصأه، ما دامت أخصاء ىحا 
إيسانية في أعمى مدتػػ، اإلنداف اإلنداف السحنب ُيحكخ بيا دائسًا ييأس مغ إصبلح نفدو، ىشاؾ مجتسعات 

يعصى فخصة أف يخصئ كيتػب، إذا إنداف تاب يجب أف تعاممو كتائب، يجب أف تعاممو عمى أنو ال ذنب لو، 
 لقػؿ الشبي الكخيع: 

 )) التَّاِئُب ِمْغ الحَّْنِب َكَسْغ اَل َذْنَب َلُو ((
 ]أخخجو ابغ ماجو عغ عبج هللا بغ مدعػد [

 الثقافة، أف تعصي إندانًا فخصة ليرحح فمغ يتػب أبجًا.ما لع نعتسج ىحه 

حجثشي أخ كاف بأمخيكا قاؿ: يػجج لكل مػاشغ صفيحة اجتساعية، كل أخصائو بجءًا مغ مخالفات الديخ في ىحه 
الرحيفة، ما دفع ما عميو في ىحه الرحيفة، اآلف قبل أف يدافخ يصالب بالرحيفة، قبل أف يعيغ يصالب 

كة يتحخكيا يصالب بالرحيفة، يقػؿ لي ىحا األخ الكخيع: أؼ مخالفة بيحه الرحيفة إذا مزى بالرحيفة، أؼ حخ 
 عمييا سشتاف كلع يختكب مثميا تسدح آليًا. 
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 عمى اإلنداف أف يعصي اآلخخيغ فخصة إذا أخصؤوا ليتػبػا:

تشدى خصأه نيائيًا، ال أعِط لئلنداف فخصة إذا أخصأ ليتػب، أنت مع أكالدؾ أعِصو فخصة، إذا تاب يجب أف 
تحكخه أبجًا بأخصائو، ىحه الثقافة عشجنا غيخ مػجػدة، كمسا لسحت فبلنًا كتعخؼ أنو خصأ تتحكخ خصأه، أك تحكخه 
بخصئو، يكػف قج تاب، كتغيخ، كارتقى، أنا أرػ أف ىحا خصأ فاحذًا في السجتسع، أنو ال نعفػ، يجب أف تعفػ 

 عسغ ضمسظ، الحجيث: 
خِّ والعبلنية، وكمسة العجؿ في الغزب والخضا، والقرج في الفقخ )) َأَمَخِني رَ  بِّي ِبِتْدع: َخْذَيِة هللا في الدِّ

 والغشى، وأف َأِصَل َمْغ َقَصَعِشي، وأعصي َمْغ َحَخَمِشي، وأْعُفَػ َعسَّْغ َضَمَسِشي، وأف يكػف َصْستي ِفْكخا، وُنْصِقي ِذْكخا،
 ونطخي عبخة ((

 عغ أبي ىخيخة []أخخجو زيادات رزيغ 

ترػر السدمسيغ عمى كشظ أف يفتحػا مكة، ك إذ 
بكتاب يحىب مغ أحج الرحابة، تحسمو امخأة خبأتو 
في شعخىا، يخبخ قخيذًا أف دمحمًا سيغدككع فخحكا 
ححركع، ىحا اسسو في الحياة السجنية خيانة عطسى، 
بجسيع الجكؿ، بجسيع األنطسة، بجسيع الثقافات، 

صاحبيا اإلعجاـ، رجل مغ خيانة عطسى يدتحق 
أصحاب رسػؿ هللا، اسسو حاشب بغ بمتعة أرسل 
ىحا الكتاب، جاءه كحي الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، القزية خصيخة 
ججًا، سيجنا الشبي أرسل سيجنا عمي مع صحابي آخخ يتعقبػف ىحه السخأة التي معيا الكتاب، فمسا أدركػىا أنكخت، 

عخىا، فتحػا الكتاب مغ حاشب بغ بمتعة إلى قخير: إف دمحمًا سيغدككع خحكا فمسا ىجدكىا أخخجتو مغ عقاصة ش
 ححركع.

جيء بالكتاب إلى رسػؿ هللا، استجعى الشبي الكخيع حاشب، أكؿ ما دخل عمى الشبي قاؿ سيجنا عسخ: يا رسػؿ 
يج بجرًا، تعاؿ يا هللا دعشي أضخب عشق ىحا السشافق، أنا سسعت جػاب الشبي فبكيت، قاؿ لو: ال يا عسخ، إنو ش

حاشب، َلَع فعمت ىحا ؟ قاؿ لو: وهللا يا رسػؿ هللا ما كفخت كال ارتجدت، كأنا مػقغ أنظ السشترخ، كلكغ أنا 
لريق في قخير، لي أىل كماؿ، أردت بيحا الكتاب أف أحسي أكالدؼ كمالي، فاغفخ لي ذلظ يا رسػؿ هللا، القتل 



اإلحداف إلى الجار( : 8-7انفصم انثانث : انذرس )نثاب انثانث : ا   Page 479 

فرجقػه، كال تقػلػا فيو إال خيخًا، ككمفو بأعساؿ متعمقة بعبلقات مع  نريبو، فقاؿ عميو الربلة كالدبلـ: صجقتو
 الببلد األخخػ، أؼ كمفو بعسل ليمقي في ركعو أنشي كاثق مشظ.

العفػ ثقافة، عشجؾ مػضفػف، عشجؾ أكالد، أخصأ أقشعو أنظ يسكغ أف تتػب يا بشي، كإذا تبت ال شيء عميظ، 
أحيانًا الجار يخصئ، كمسا صار مشاسبة نحكخه بخصئو، نحكي عميو، تعاممو كتائب، تعاممو كسغ ال ذنب لو، ف

فانعجـ أمل، عػد نفدظ كأب، كسعمع، كسجيخ مؤسدة، كراحب متجخ، كراحب معسل، كسػضف، عػد نفدظ 
 إذا شخز حػلظ أخصأ القزية انصػت كانتيى األمخ.

 ء.فمحلظ عشجما يديء الجار كأنت تعفػ عشو، ىحا شيء يؤكج أف اإلنداف خصا

ـَ خصَّاٌء وخيُخ الَخصَّائيَغ التَّػابػَف ((  )) َبشي آد
 ]أخخجو التخمحؼ عغ أنذ بغ مالظ [

 العفػ شيء ثسيغ ال يقجر بثسغ:

أخػانا الكخاـ، ىشاؾ إنداف عشجه اختراص عاؿ ججًا بتحػيل األصجقاء إلى أعجاء بالحسق، كإنداف آخخ عشجه 
 أصجقاء.اختراص عاؿ ججًا بتحػيل األعجاء إلى 

إنداف تفشغ بإيحاء الرحابة، كقتميع، كقع أسيخًا، جاؤكا بو إلى الشبي، كربصػه بدػار السدجج، مّخ بو الشبي الكخيع 
ك ىػ مقيج، فقاؿ لو ىحا الخجل: يا دمحم، إف شئت مااًل أعصيتظ ما تخيج، كإف شئت أف تعفػ فجداؾ هللا خيخًا، 

 كخخج، كاغتدل، كعاد كأسمع.عخض عميو، فالشتيجة: الشبي عفا عشو، 
أنت ال تشدى العفػ شيء ال يقجر بثسغ، الشبي الكخيع ألىل مكة كاف بإمكانو أف يمغي كجػدىع، حاربػه عذخيغ 

 سشة، تفششػا بقتل أصحابو، فمسا انترخ عمييع قاؿ: " اذىبػا فأنتع الصمقاء ".
 ، السؤمغ إنداف كبيخ. أنت لظ جار أخصأ، رغع خصئو جاء العيج زره، عخفو مغ ىػ السؤمغ

 السؤمغ كػكب درّي يأخح بيج كل مغ يحتاجو:

السخمز اآلف: عشجما يخاؾ ابشظ تحدغ إلى الجار، يخاؾ تترل بو، يخاؾ تدكره، يخاؾ تعصيو ما يحتاج، يخاؾ 
 تمبي حاجتو، تكػف قج عمستو حق الجار.
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، فقجـ لو ليخة ذىب، الحب تشامى عشج مخة سسعت عغ إنداف أدمغ شخب الخسخ، فافتقخ، فصمب مغ جاره مداعجة
ىحا الجار شارب الخسخ حتى حسمو حبو لجاره السؤمغ عمى أف يتػب، فسخة شخؽ باب الجار، فقالت لو امخأتو: 
إنو يرمي، كيقخأ القخآف بعج الربلة، ُدىر، فالسؤمغ إذا أحدغ لغيخ السؤمغ فيحا شيء جيج، ألف السحنب يسيل 

 أمل كبيخ في أف يتػب، السؤمغ كػكب درؼ. لو، كإذا ماؿ لو صار ىشاؾ
 كرد في بعس اآلثار: 

 )) أولياء هللا الحيغ إذا رؤوا ُذكخ هللا تعالى ((
 ] البدار عغ ابغ عباس [

أنت ببشاية، جار مؤمغ، أنت كػكب درؼ، كمظ 
لصف، كمظ إيشاس، كمظ أدب، كمظ محبة، فيقمجؾ 
الجيخاف، صار لظ مكانة كبيخة، صار لظ ىيبة، 
يسكغ بعج حيغ أف تعسل سيخة مذتخكة كتتحجث 

 فييا عغ هللا عد كجل.

بصػلتكع يا أخػاف أف تأخحكا بيج جيخانظ، كالجرس 
اليـػ عغ الجار، الجرس الساضي عغ الخحع، إف لع 

تأخح بيج أرحامظ، نحغ نتػىع الجعاة خصباء فقط، ىؤالء دارسػف أك متعمسػف يمقػف خصبة رائعة، أنت داعية، أنت 
دكف لداف بإحدانظ داعية كبيخ، لظ جار مدافخ افتقخ أىمو بغيابو، أمشت ليع كل حاجاتيع، فعشجما يخجع،  مغ

 يحكػف لو عسا فعمت معيع، فيحكب محبة لظ.

، أقخب الشاس لظ جيخانظ، ك ىشاؾ جار فقيخ، ك جار ضعيف، ك جار عشجه أكالد فأنت  فكخ بعسل صالح كل يـػ
اسبة العيج مثبًل، تقجـ شيئًا، استجمب قمب الشاس بعسمظ الرالح، الجار أقخب الشاس مسكغ أنت تقجـ لو ىجايا بسش

 إليظ.
أنا ذكخت في البجاية أف الزساف االجتساعي في اإلسبلـ إما عمى أساس الجػار، أك عمى أساس القخابة، أكبخ 

 ضسانيغ اجتساعييغ في حياة السدمسيغ جيخانو ك أقخباؤه.
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قخيب ؟ ىل يػجج إنداف ليذ لو جار ؟ شبعًا القػؼ لمزعيف، الغشي لمفقيخ، الستسكغ لو ىل يػجج إنداف ليذ لو 
 مكانة بالبمج كآخخ غيخ متسكغ، كىكحا.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : خمق اإليثار8-8الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
 كالػىع إلى أنػار السعخفة كالعمع، كمغ كحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

 اإليثار و األثخة:

األخػة الكخاـ، مع الجرس الدادس كالثبلثيغ مغ دركس تخبية األكالد في اإلسبلـ، كمع التخبية االجتساعية، أييا 
 كمع مػضػع ججيج مغ التخبية االجتساعية أال كىػ: ُخمق اإليثار.

بالسشاسبة الرفة البارزة في السؤمغ أنو يؤثخ أخاه 
السؤمغ في كل شيء، كالرفة البارزة في غيخ 

نو يعتسج األثخة، األثخة يقابميا اشتقاؽ غيخ السؤمغ أ
صحيح األنانية، أية كمسة في المغة العخبية إذا 
أضيفت ليا ياء الشدبة، أك التاء السخبػشة أصبحت 
مرجرًا، كشغ الػششية، قـػ القػمية، أية كمسة 
أضف إلييا ياء الشدبة مع التاء السخبػشة تشقمب 
 يشصبق إلى مرجر ىحا يشصبق عمى الكمسات، كال

 عمى األدكات، أنا أداة، ليذ كارد في المغة أف تقػؿ: أنانية، يشبغي أف تقػؿ: أثخة، كليذ كارد في المغة أف تقػؿ: 

غيخية، تقػؿ: مؤاثخة، فشحغ بيغ مرصمحيغ السؤاثخة، كاألثخة، حيشسا تأخح الذيء الجيج لظ فأنت في األثخة، ك 
 حيشسا تقجمو ألخيظ أنت في السؤاثخة.

ىحا الخمق لػ ربيت أكالدؾ عميو لخأيت العجب العجاب، يتشافدػف كيف يقجـ الػاحج مشيع لآلخخ الذيء  إذاً 
الصيب، المقسة الصيبة، الفاكية الكبيخة، فإذا ربيتيع عمى األثخة يتقاتمػف، ليأخح الػاحج الدخيخ الحؼ إلى جانب 
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ت إما أف يدػده األثخة، شيء ال يحتسل، كإما أف يدػده الشافحة، كالفاكية الكبيخة لو، كالصعاـ الصيب لو، فيحا البي
 السؤاثخة، مغ أبخز الُخمق الحؼ يشبغي أف يكػف سائجًا في البيت السؤاثخة. 

 كل بيت سادت فيو السؤاثخة ىػ قصعة مغ الجشة:

 أييا األخػة، بذكل أك بآخخ، اآلية األصل في ىحا السػضػع ىي قػلو تعالى: 
يَساَف ِمْغ َقْبِمِيْع ُيِحبُّػَف ﴿ َوالَِّحيَغ َتَبػَّ  اَر َواإلِْ ُءوا الجَّ

َمْغ َىاَجَخ ِإَلْيِيْع َواَل َيِجُجوَف ِفي ُصُجوِرِىْع َحاَجًة 
ِمسَّا ُأوُتػا َوُيْؤِثُخوَف َعَمى َأْنُفِدِيْع َوَلْػ َكاَف ِبِيْع 

 َخَراَصٌة ﴾
 ( 9) سػرة الحذخ اآلية: 

بيت، أخػه أكبخ  وهللا أخ كخيع لو مكانة عشجؼ عشجه
مشو، بحاجة ماسة إلى الدكاج قجمو لو، ىحه 
السؤاثخة، حيشسا يدػد في البيت جػ السؤاثخة البيت 
 جشة، كحيشسا يدػد في البيت جػ األثخة البيت جيشع.

كأف تزع المقسة في فع زكجتظ ىي لظ صجقة، كقج تخاىا يـػ القيامة كجبل ُأحج، بقي قصعة لحع قجمتيا لدكجتظ 
ؤاثخة، أكمتيا كلع تعبأ بسذاعخىا ىحه أثخة، ابتجاء مغ قصعة المحع إلى الغخفة الجيجة، دائسا الخبلؼ كالرخاع ىحه م

بيغ األكالد عمى الغخؼ، يػجج غخفة كبيخة، أك غخفة مصمة عمى مكاف جسيل، أك غخفة الذسذ فييا أكثخ، أحج 
يقجـ أجسل شيء ألخيو، كالثاني أيزًا يقجـ أجسل شيء  األكالد يخيجىا لشفدو، فالبيت الحؼ تدػده السؤاثخة، الػاحج

 ألخيو، صار جشة.

أييا األخػة، كال أبالغ أحج أسباب أف يكػف البيت جشة ُخمق السؤاثخة، كأحج أسباب أف يكػف البيت جحيسًا ُخمق 
 األثخة، أؼ بالتعبيخ الغيخ صحيح األنانية كالغيخية. 
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 حخص عمييا:األخػة في هللا ثسيشة ججًا عميشا ال

أييا األخػة، لػ تتبعت تاريخ الرحابة الكخاـ 
لػججت أف كل أصحاب رسػؿ هللا يتستعػف بيحه 
الرفات، مجتسع السؤمشيغ مجتسع رائع ججًا، أقدع 
لكع با ليذ عمى كجو األرض جية تدعجؾ 
كأخيظ السؤمغ، يؤثخؾ عمى كل شيء، يقجـ لظ 
غ، أجسل ما عشجه، متػاضع، كفّي، صادؽ، أمي

 ناصح.
 

لحلظ إف كاف لظ أخ في هللا احخص عميو، كألف تكدب أخًا في هللا خيخ لظ مغ أف تكدب الجنيا كما فييا، األخػة 
 في هللا ثسيشة ججًا، مػضػع األخػة في هللا مػضػع كبيخ ججًا. 

 قػتشا في السؤاثخة ال في األثخة:

أنا أقػؿ لكع: الحقيقة السخة كسا تعمسػف ىي عشجؼ 
ألف مخة مغ الػىع السخيح، عشجنا كل شيء، أفزل 

مداجج لع يحمع بيا أصحاب رسػؿ هللا، تكييف، 
تجفئة، سجاد، شيء أنيق، جامع لصيف، كاسع، 
مخيح، ىحا لع يكغ عمى عيج رسػؿ هللا، كانت 
األرض بحرًا كليدت سجادًا، الدقف سعف 

 الشخيل.
مداجج، مجارس، معاىج، مكتبات، مجمجات، كتب، 

إسبلمية، شعارات إسبلمية، السطاىخ اإلسبلمية اآلف صارخة، لكغ ال يػجج حب، خرػمات، تخاشق مؤتسخات 
تيع، كتشتيي بالجماء، الجماء تديل بيغ السدمسيغ، حخب بيغ دكلتيغ إسبلميتيغ دامت ثساني سشػات، أحخقت 

 األخزخ كاليابذ.
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كلمتاريخ أقػؿ لكع ىحه المقصة: بسؤتسخ الجكؿ 
ضيخت مشافدة بل كمبلسشة بيغ الرشاعية العذخ 

ريغغ رئيذ أمخيكا، كبيغ تاتذخ رئيدة كزراء 
بخيصانيا، بساذا ىجدىا ؟ ىجدىا بإيقاؼ الحخب بيغ 
العخاؽ كإيخاف، دامت ثساني سشػات، لكغ الحخب مع 

 الييػد ست ساعات فقط.
يجب أف نعمع أف قػتشا في كحجتشا، قػتشا في السؤاثخة 

ىحا الخمق في العالع ال في األثخة، لػ ُشبق 
اإلسبلمي، أك ُشبق في البيت لرار البيت جشة، السؤاثخة، كشغ نفدظ السكاف الحؼ عمى الشافحة ألخيظ، كالدخيخ 

 القخيب مغ الشافحة ألخيظ ىػ أيزًا محكؽ، ىػ يقدع با أف ىحا محمظ.
 كؿ جشة، كالثاني جحيع، اآلية األصل: مثبًل: بيت فيو تشافذ عمى السؤاثخة، ك بيت آخخ فيو تشافذ في األثخة، األ

 ﴿ َوُيْؤِثُخوَف َعَمى َأْنُفِدِيْع َوَلْػ َكاَف ِبِيْع َخَراَصٌة ﴾
 ﴿ َوَمْغ ُيػَؽ ُشحَّ َنْفِدِو َفُأوَلِئَظ ُىُع اْلُسْفِمُحػَف ﴾

 ) سػرة الحذخ ( 

 انتذار خمق السؤاثخة بيغ أصحاب رسػؿ هللا صمى هللا عميو و سمع:

ر، السعخكؼ، السألػؼ، أف أصحاب رسػؿ هللا حيشسا ىاجخكا األنرارؼ كاف يقػؿ ألخيو السياجخ: الذيء السذيػ 
عشجؼ بيتاف اختخ أحجىسا، عشجؼ حانػتاف اختخ أحجىسا، عشجؼ بدتاناف اختخ أحجىسا، شيء رائع، ىل ترجقػف 

ألخيو: بارؾ هللا بظ، كلكغ دلشي أنو لع تدجل كتب الديخة أف مياجخًا أخح شيئًا، السػقف الخائع كاف يقػؿ أحجىع 
 عمى الدػؽ.

اآلف إذا كاف ىشاؾ شيء خاص لمفقخاء وهللا ال أبالغ يأتي األغشياء ليأخحكه، أحيانًا بسدتذفى، أسعارىا مخفزة 
ججًا لمفقخاء، يأتي األغشياء ليدتفيجكا مغ ىحا التخفيس، مذكمة كبيخة ججًا، لػ تتبعت سيخ أصحاب رسػؿ هللا 

  لػججت ُخمق السؤاثخة سائج بيشيع. ملسو هيلع هللا ىلص
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 السؤاثخة خيخ كميا وال مؤاثخة في الخيخ:

لكغ ىشاؾ نقصة دقيقة ججًا، ججًا، ججًا، صجؽ ك خصيخة ججًا، ججًا، ججًا ممخريا ال مؤاثخة بالخيخ، أؼ أنا لغ 
، السؤاثخة خيخ كميا، كلكغ أخجـ أمي كي أفدح السجاؿ ألخي ليشاؿ ىحا العسل الصيب، ىحا في اإلسبلـ مخفػض

ال مؤاثخة في الخيخ، أف تؤثخ أال تفعل ىحا العسل الرالح كي تتيح ألخيظ أف يفعمو مدتحيل، ال مؤاثخة في 
 الخيخ، كالسؤاثخة خيخ كميا.

 إذًا: السؤاثخة خيخ كميا كال مؤاثخة في الخيخ.
ا ليذ كاردًا إشبلقًا، ىشاؾ مغ يترػر ذلظ، أنا لغ أصمي قياـ الميل لئبل أشعخ مغ حػلي أنيع مقرخكف، ال، ىح

لغ أقجـ ىحه اليجية ألمي كي أتيح ألخي أف يقجميا ىػ، ال مؤاثخة في الخيخ، كالخيخ كمو في السؤاثخة، لػ سسحشا 
لمسؤاثخة في الخيخ أف تكػف لتػقف العسل الرالح، كل كاحج ال يفعل ىحا الذيء مغ أجل أخيو، كالثاني ال يفعمو 

 ثالث، كفي الشياية ال أحج يفعل ىحا الذيء.مغ أجل ال
أحيانًا يكػف ىشاؾ شمب مغ مجسػعة لذيء، كل كاحج يتػىع أف الثاني سيأتي بو، عسميًا ال أحج يفعل ىحا 
 الذيء، فيشاؾ خصخ كبيخ أف نترػر أف السؤاثخة في الخيخ مقبػلة، ال مؤاثخة في الخيخ، كالخيخ كمو في السؤاثخة.

 السحبة و األثخة تبعث البغس:السؤاثخة تبعث 

بذكل أك بآخخ إف آثخت أخاؾ فإف أخاؾ سيؤاثخؾ، 
كيربح التشافذ في السؤاثخة ال في األثخة، شيء 
جسيل ججًا أف يكػف التشافذ في السؤاثخة كليذ في 

 األثخة 
عػد أكالدؾ عشجما يكػف في الصعاـ أشياء شيبة، 
، كليا أك قصعة فاكية كبيخة، أك تفاحة صفخاء المػف 

خج أحسخ، فكل شفل يتسشى أف يأخح ىحه لو، الفخؽ 
ليذ بالغخامات، الفخؽ فخؽ مشطخ فقط، لكغ عػد 
نفدظ أف ابشظ الرغيخ يقجـ الكبيخة ألخيو، أك ألبيو، أك ألمو، ىحا الخمق إذا ساد في البيت شبعًا يحتاج أف يخػ 

ك يسكغ ساعي، يسكغ كل ثبلثيغ دقيقة، كل عذخيغ  االبغ أف أباه يؤثخ أمو، كأف أمو تؤثخ أباه، كىحا شيء يػمي
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دقيقة في شيئيغ أحجىسا أكبخ مغ الثاني، في مكانيغ مكاف أفزل مغ الثاني، بالديارة يػجج مقعجاف مقعج أفزل 
مغ الثاني، فأنت إذا ربيت أكالدؾ عمى السؤاثخة صار البيت جشة، كإذا نذؤكا عمى األثخة تجج خرػمات، 

 غ أجل شيء ال يقجـ كال يؤخخ.كمذادات، كشتائع م
لػ فخضشا عمى الصعاـ يػجج بيس مدمػؽ األكبخ كع غخاـ تديج عغ األصغخ ؟ وهللا خسذ غخامات أك أقل، 
خسدة فقط، أقل مغ لقسة، فعشجما أخح الكبيخة تدبب بسذكمة، أعصى أخاه الرغيخة حرمت مذكمة، اعكديا أنت، 

بعج دقيقتيغ سيعصيو األكبخ، بكل شيء، أنا أقػؿ لكع: حتى يكػف البيت عػد ابشظ أف يعصي أخاه الكبيخة، فالثاني 
 جشة عػد أكالدؾ السؤاثخة.

بعزيع قاؿ: حيثسا كججت السؤاثخة كججت السحبة، كحيثسا كججت األثخة كجج البغس، كلػ ألشياء تافية ججًا، ك 
 أشياء قميمة ججًا. 

 مغ ربى أوالده عمى السؤاثخة ربح الجنيا و اآلخخة:

 أييا األخػة، مخة ثانية: اآلية األصل في ىحا السػضػع: 
يَساَف ِمْغ َقْبِمِيْع ُيِحبُّػَف َمْغ َىاَجَخ ِإَلْيِيْع َواَل َيِجُجوَف ِفي ُصُجو  اَر َواإلِْ ِرِىْع َحاَجًة ِمسَّا ُأوُتػا ﴿ َوالَِّحيَغ َتَبػَُّءوا الجَّ

 ِيْع َخَراَصٌة ﴾َوُيْؤِثُخوَف َعَمى َأْنُفِدِيْع َوَلْػ َكاَف بِ 
 ىحه صفات السؤمشيغ.

أحيانًا يسػت األب األكالد مغ بعجه في السحاكع، ىشاؾ بيت أكبخ مغ بيت، األخ األكبخ خّرو لشفدو، أخػتو ال 
 يحتسمػف، يتشافدػف، يتذاتسػف، في الشياية بالسحاكع.

سخة، يؤلسشي أشج األلع أف تكػف خرػماتيع قج وهللا أنا أحيانًا عشجما يسػت األب أحيانًا أتتبع أخبار العائمة، أك األ
أكصمتيع إلى السحاكع، مغ أب كاحج ! مغ أـ كاحجة ! كىشاؾ وهللا أسخ يسػت األب ك مع ذلظ تبقى ىحه األسخة 
تشعع بالحب كالسػدة كسا كانت قبل مػتو، معشى ذلظ أف األب الحؼ ربى أكالده عمى السؤاثخة إذا تػفاه هللا أسختو 

 ىي. ستدتسخ كسا
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أحج األخػة أخبخني أف أباه قج تػفي، كلو دعػة إلى هللا ػ درس في بيتو ػ خبلؿ عذخيغ عامًا ما تخمف أحج عغ 
 ىحا الجرس، كمزى عمى كفاتو عذخكف عامًا ثانية كالجرس مدتسخ صباح األربعاء في البيت، وهللا شيء جسيل!.

كبشاتو، تػفي بحادث، مزى عمى كفاتو مجة تقجر بثبلثيغ  أعخؼ صجيقًا بيتو إسبلمي مئة بالسئة، زكجتو، كأكالده،
سشة، ك مع ذلظ بقي البيت كسا تخكو، بػد كمحبة، وهللا شيء جسيل اإلنداف يغادر الجنيا كأسختو تبقى متساسكة، 

 متعاكنة، متحابة، أساسيا العجؿ، إياؾ أف تطمع.

 مغ ضّخ في الػصية وجبت لو الشار:

: اْنَصَمَق ِبي َأِبي َيْحِسُمِشي ِإَلى َرُسػِؿ َّللاَِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َفَقاَؿ َيا َرُسػَؿ َّللاَِّ )) قاؿ الشُّْعَساِف ْبِغ  َبِذيخ 
ِمْثَل َما  َحْمتَ اْشَيْج َأنِّي َقْج َنَحْمُت )نحمت أي أعصيت ببل مقابل( الشُّْعَساَف َكَحا َوَكَحا ِمْغ َماِلي َفَقاَؿ َأُكلَّ َبِشيَظ َقْج نَ 
 َنَحْمَت الشُّْعَساَف َقاَؿ اَل َقاَؿ َفَأْشِيْج َعَمى َىَحا َغْيِخي فإني ال أشيج عمى جػر ((

 ] متفق عميو عغ الشعساف بغ بذيخ[

مغ أيغ يبجأ األمخ ؟ األمخ يبجأ مغ البيت، حيشسا يطمع، يشذخ خمق العجاكة كالبغزاء بيغ أكالده، أؼ األب ضمع 
كل شيء، كصار في عجاكات، أكالده استعانػا بجيات أخخػ كي يشتقسػا مغ أخييع، األخ  كأعصى أحج أكالده

 انتحخ، ششق نفدو في البيت، كىحه الحادثة قبل ستة أشيخ، مغ الحؼ أعاف عمى أف يذشق ابشو ؟ األب الحؼ ضمع.
يخة، ال يسمظ مغ الجنيا أقدع لي با شاب تػفي كالجه ك تخؾ ألف مميػف، أحج أكالده يعسل عمى سيارة شحغ صغ

شيئًا، ككلجه الثاني باسسو يػجج ثسانسئة مميػف، ك لكغ الثاني مؤمغ فساذا فعل ؟ أعاد ما ُكتب باسسو إلى إخػتو، 
 كزع اإلرث كفق قػاعج الذخع، ىحا بصل.

 )) إف الخجل ليعبج هللا ستيغ عامًا، ثع يزخ في الػصية فتجب لو الشار ((
 ]كرد في األثخ[

 ج األنبياء كالسخسميغ.كبلـ سي

 ﴿ َوَما َيْشِصُق َعِغ اْلَيَػى ﴾ 
 ) سػرة الشجع (

 )) إف الخجل ليعبج هللا ستيغ عامًا، ثع يزخ في الػصية فتجب لو الشار ((
 ]كرد في األثخ[
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 العجؿ بيغ األوالد يبعجىع عغ العجاوة و البغزاء: 

بيغ األكالد ؟ األب الغيخ العادؿ، كاألـ الغيخ العادلة،  اآلف دخمشا بسػضػع ثالث، ما الحؼ يدبب العجاكة كالبغزاء
ما الحؼ يدبب العجاكة كالبغزاء بيغ البشات ؟ األـ التي تؤثخ بشتًا ألف زكجيا غشي، كتيسل بشتًا ألف زكجيا فقيخ، 

ق، البشات تشذأ مذكبلت، كأحقاد، كحداسيات، وهللا أتسشى عمى األخػة الكخاـ أف تعامل األـ بشاتيا بعجؿ شبو مصم
مختمفات في أزكاجيغ، ىشاؾ زكج غشي كىشاؾ زكج فقيخ، البشت التي كاف مغ نريبيا زكج فقيخ ما ذنبيا ؟ ىحه 

 ابشتظ، االحتخاـ، كالسحبة، كاالىتساـ، كالديارات، فإذا جاءت ىحه البشت يخحب بيا.
وهللا مخة سسعت قرة عغ زكج لو زكجة قجيسة، 

القجيسة زارتو في  كزكجة ججيجة، فابشتو مغ زكجتو
أياـ العيج في السريف، كعشجه زكجتو الججيجة 
كبشاتيا، فبذكل غيخ معقػؿ، كغيخ مقبػؿ أعصى 
أكالدىا عيجيات قميمة ججًا، قاؿ ليع: يكفي انرخفػا، 
أب يصخد ابشتو كأكالدىا مغ بيتو صبيحة العيج، كي 
يخضي زكجتو الججيجة، لساذا يكخه الشداء التعجد ؟ 

خكا تعجدًا إسبلميًا عاداًل، رأكا تعجدًا ألنيع لع ي
ضالسًا، عشجؾ بشات زكجتظ الججيجة، في بيت فخع في السريف، كالدكجة القجيسة ليا بشات، إحجػ بشات األب 
ابشتو، زارتو في العيج، دعاىا إلى أف تشرخؼ سخيعًا، أعصاىا مبمغًا زىيجًا ججًا، أعصى أكالد الدكجة الججيجة عذخة 

 الشيار عشجىع، كالصعاـ، كالذػاء، كما إلى ذلظ. أضعاؼ، كشػاؿ
تقدع با بقيت تبكي سشة، مغ ضمع أبييا ليا، ما الحؼ يدبب العجاكة بيغ األكالد ؟ عجـ العجؿ مغ اآلباء، أنا 
 أتسشى عميكع أف تبالغػا في العجؿ، ابتدامة بابتدامة، زيارة بديارة، تخحيب بتخحيب، إذا كانػا صغارًا أف تزع ىحا
كأف تزع ىحا، أف تذع ىحا كأف تذع ىحا، أف تقبل ىحا كأف تقبل ىحا، كمسا بالغت في العجؿ أحبظ جسيع أكالدؾ، 

 كنذؤكا عمى تفاىع. 
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 العجؿ أساس الحب و السػدة بيغ أفخاد األسخة و السجتسع:

 ضمع.دخمشا بسػضػع حداس، كيف يدػد في البيت السؤاثخة ؟ إذا كاف األب عاداًل، أما إذا 
إنداف يعسل عمى سيارة يعير بقػت يػميو يػميًا، كالثاني باسسو ثسانسئة مميػف ؟، ك لكغ ألف الثاني وهللا مؤمغ 
كبيخ، تػفي كالجه أرجع كل شيء باسسو إلى الػرثة، ككزع ىحا بالتداكؼ، ال تشدػا ىحا الحجيث الحؼ يقرع 

 الطيخ. 
 ي الػصية فتجب لو الشار (()) إف الخجل ليعبج هللا ستيغ عامًا، ثع يزخ ف

 ]كرد في األثخ[

مخة قاؿ لي أخ: أنا حخمت ىحا االبغ ألنو عاؽ، قمت لو: حخمانظ لو يديجه عقػقًا، لػ أعصيتو بالعجؿ لساؿ إليظ، 
 ربسا أصبح بارًا بظ.

وهللا مجتسع السؤمشيغ وهللا في جشة، بدبب السؤاثخة، عػد نفدظ بكل حياتظ السكاف الجسيل ألخيظ، الفاكية الكبيخة 
 لو، ىػ كحلظ سيقابمظ بالسثل تسامًا، فتشتذخ السحبة. 

 معامبلت اإلنداف تؤكج إيسانو ال صبلتو و صيامو فقط: 

ط، الحؼ يؤكج إيساف السؤمغ معامبلتو، الذيء الرارخ أعمق تعميقًا: إياكع أف تتػىسػا أف السؤمغ يرمي فق
 بالسؤمغ معامبلتو، تػاضعو، إيثاره.

سسعت مخة أف إندانًا تدكج زكجة ثانية، ك لع يخد 
أف يدعج زكجتو، فمع يخبخىا، زكجتو ذكية ججًا 
فعمست، لكغ مغ رفعة أخبلقيا، لع تحخجو بقيت 
أرسمت ساكتة، تػفي ىحا الدكج، الدكجة القجيسة 

لمدكجة الحجيثة حرتيا مغ اإلرث، فخدت الدكجة 
الججيجة ىحه الحرة، ك قالت لزختيا: وهللا مغ 
أربعة أياـ شمقشي قبل ما يسػت، ليذ لي عشجكع 
شيء، كاحجة تتفقج ضختيا بشريبييا مغ اإلرث، 

 ء.كالثانية مغ كرعيا كاستقامتيا تقػؿ: وهللا أنا شمقشي قبل أف يسػت، ليذ لي عشجكع شي
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ىحا مجتسع السؤمشيغ، مجتسع الحب، مجتسع السؤاثخة، مجتسع اإلنراؼ، مجتسع الرجؽ، مجتسع العجؿ، وهللا 
الجنيا جسيمة بأكػاخ مع الرجؽ كالخحسة، وهللا الجنيا جيشع مع األبشية الذاىقة، كالبيػت الخائعة لكغ في حقج، تجج 

مميػنًا لكغ ليذ فيو حب فيػ كالجحيع، فالعبخة  180شو بيتًا صغيخًا بخأس الجبل فيو حب فيػ كالجشة، كبيت ثس
 بالجػ الحؼ يدػد البيت، ال بأثاث البيت، كال أجيدة البيت. 

 صػر مذخقة مغ إيثار الرحابة:

أخػانشا الكخاـ، إليكع صػر مذخقة مغ إيثار الرحابة، كىع قسع البذخ، ذكخ بعس العمساء أف ابغ عسخ رضي هللا 
ى رجل مغ أصحاب رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رأس شاة، فقاؿ: فبلف أحػج إليو مشي، فبعث بو إليو، عشيسا قاؿ: أُىجؼ إل

 فبعثو ىػ أيزًا إلى آخخ يخاه أحػج مشو، فمع يدؿ ُيبعث بو مغ كاحج إلى آخخ حتى رجع إلى األكؿ.
ما عشج أىميا إال الخبد، كبكسية قميمة، فارتأػ كاف أصحاب الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في سفخ، ككانػا جائعيغ كقفػا عشج خيسة، 

أميخىع أف يقدع الخغيف إلى قصع صغيخة، كأف تػضع بيغ أصحاب الشبي ليأكمػا كالػقت ليل، فأكمػا، كأكمػا، 
كأكمػا، كأكمػا، ثع أضاؤكا السرباح فإذا بالصعاـ كسا ىػ، كل كاحج يترػر أف أخاه أكثخ جػعًا مشو، فكاف يترشع 

 يأكل، فمسا أضاؤكا السرباح الخبد كسا ىػ. األكل فبل
اآلف مئتا حاج بالسصار، ليع في الصائخة مئتا مقعج، كلغ تقمع الصائخة إال إذا كاف جسيع الحجاج في الصائخة، انطخ 
إلييع عمى مرعج الصائخة، شيء غيخ معقػؿ ؟ غيخ معقػؿ إشبلقًا، لغ تقمع الصائخة مغ دكنظ، كلظ مقعج 

 إال بالسقعج الحؼ لظ كالتداحع لساذا ؟ كالتشافذ لساذا ؟ التشافذ كالتداحع تخمف.باسسظ، لغ تجمذ 
زيشب األسجية أـ السؤمشيغ، كانت تمقب بأـ السداكيغ إليثارىا كمػاساتيا، فقج ركػ ابغ سعج في شبقاتو أف بخزة 

، فمسا دخل عمييا بشت باتع حجثت: أنو لسا خخج العصاء أرسل عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو نريبيا مشو
حامل الساؿ قالت: غفخ هللا لعسخ غيخؼ مغ أخػاتي كاف أحػج إلى ىحا الساؿ مشي، فأرسمت ىحا الساؿ إلى 

 غيخىا، كغيخىا إلى غيخىا، شيء ال يرجؽ، ك في الشياية عاد إلييا.
 كل أخ يفكخ بأخيو. 
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 مقارنة بيغ مجتسع الغخب و مجتسع الرحابة:

ة في كتاب األدب، في الرف العاشخ، أف باخخة غخقت، فييا مئتا مدافخ كانػا عمى وهللا ىشاؾ قرة مػجػد
قارب نجاة كبيخ ججًا، كىشاؾ كسية ماء محجكدة، قائج السخكبة يعصي كل كاحج ممعقة شاؼ ماء، ألف السدافة 

ممعقة الساء مكانو،  شػيمة ججًا، كع كاحج كصل مغ ىؤالء إلى بخ األماف ؟ أربعة، يشاـ فيمقػه في البحخ حتى يأخح
 ىحا مجتسع الغخب، قرة مذيػرة كمخكية في كتب األدب.

 انقصعت الكيخباء لميمة كاحجة في أمخيكا، ارتكبت مئتا ألف سخقة، قيستيا تقجر بثبلثيغ مميار دكالر، قاؿ تعالى: 
 ﴿ َوُيْؤِثُخوَف َعَمى َأْنُفِدِيْع َوَلْػ َكاَف ِبِيْع َخَراَصٌة ﴾

أما أخصخ شيء هللا عد كجل يميسشا الرػاب، الجخيح بحاجة إلى الساء كسا ىػ بحاجة إلى اليػاء، يقػؿ 
القخشبي، ذكخ العجكؼ قاؿ: انصمقت يـػ اليخمػؾ، أشمب ابغ عع لي، كمعي شيء مغ الساء، كأنا أقػؿ: إف كاف 

يتسشى الساء ػ فقمت أسقيظ ؟ فأشار بخأسو  بو رمق سقيتو، فإذا أنا بو، فقمت: أسقيظ ؟ ػ الجخيح يسػت عمى الساء،
أؼ نعع، فإذا بخجل يقػؿ: آخ، فأشار إليو ابغ عسي أؼ انصمق إليو، اسِق ىحا، فإذا ىػ ىذاـ بغ العاص، فقمت: 
أسقيظ ؟ فأشار أؼ نعع بخأسو، فدسع آخخ يقػؿ: آخ، فأشار ىذاـ أف انصمق إليو، فإذا ىػ قج مات، فخجعت إلى 

مات، فخجعت إلى ابغ عسي فإذا ىػ قج مات، ثبلثة عمى فخاش السػت، ثبلثة عمى كشظ  ىذاـ، فإذا ىػ قج
السػت، ىع إلى قصخة ماء أحػج مشيع إلى أركاحيع، أكؿ كاحج أشار إلى الثاني، كالثاني إلى الثالث، فالثالث مات، 

 ؿ هللا. عاد إلى الثاني فػججه قج مات، عاد إلى األكؿ فػججه قج مات، ىكحا كاف مجتسع رسػ 

 مغ أعاف الزعيف نرخه هللا عمى مغ ىػ أقػى مشو:

أييا األخػة، اإلسبلـ ربى الرحابة تخبية عالية ججًا، صجؽ كال أبالغ ما قيسة إيسانشا إف لع يتخجع إلى مؤاثخة ؟ 
 متى يحبشا هللا عد كجل ؟ قاؿ: 

 )) ىل ُتشَرخوف وُتخَزقػف ِإال بزعفائكع ((
 عغ سعج بغ أبي كقاص []أخخجو البخارؼ كالشدائي 
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اآلف ىشاؾ عجك قػؼ ججًا، كمعظ إنداف ضعيف 
ججًا، ىحا الزعيف بإمكانظ أف تيسمو، بإمكانظ أف 
تيسذو، بإمكانظ أف تشداه، بإمكانظ أف تدحقو، 

 ضعيف.
مخيس فقيخ بسدتذفى حكػمي، إف لع يعتشػا بو ال 
يػجج مغ يحاسبيع، يحتاج إلى ترػيخ لع يرػركه، 

تحميل لع يحممػا لو، يحتاج إلى عشاية لع  يحتاج إلى
يشتبيػا لو، مات، ال أحج يتكمع كمسة، ضعيف ! ىحا 

 الزعيف بإمكانظ أف تشداه، أف تيسمو، أف تدحقو، لكشظ اعتشيت بو، أشعستو إف كاف جائعًا.

تو إف كىشاؾ قػؼ، قػؼ ججًا، أنت ضعيف أمامو، ك أمامظ إنداف ضعيف، أنت أقػػ مشو، ىحا الزعيف أشعس
كاف جائعًا، كدػتو إف كاف عاريًا، آكيتو إف كاف مذخدًا، عمستو إف كاف جاىبًل، أنرفتو إف كاف مطمػمًا، أنت ىشا 
أماـ إنداف أضعف مشظ، كإنداف أقػػ مشظ، ما دمت قج أعشت ىحا الزعيف يكافؤؾ هللا بأف يشرخؾ عمى مغ 

ية حيشسا نيتع بالفقخاء، بالسخضى، بسغ يحتاج إلى ىػ أقػػ مشظ، ىحا شخيق الشرخ لشا، بالسجتسعات اإلسبلم
 دراسة، يشرخنا هللا.

 األمة بعمسائيا:

وهللا التقيت قبل أسبػعيغ بإنداف محدغ ما نػع إحدانو ؟ يترل بالسجارس، مغ األكؿ ؟ الجكتػراه عمى حدابو، 
 ىحا عسل ال يقجر بثسغ.

أحيانًا يكػف األكؿ فقيخ ججًا، ُيجفع إلى العسل بػقت 
مبكخ، ليذ معو شيادات، في بعس الجكؿ 
الستقجمة أؼ شالب بالجامعة يشاؿ عبلمات عالية 
الجكلة تعصيو قخضًا ببل فائجة، حتى يكسل لمجكتػراه، 
أنا اقتخحت عمى جائدة القخآف الكخيع في بمج إسبلمي 

ليخة، قجمػا لو مشحة أف ال تقجمػا لمصالب مميػني 
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دكتػراه، دع كل كاحج حفع كتاب هللا أف يكػف عالسًا كبيخًا، فيحا اإلنداف كمسا التقى بسجرسة مغ األكؿ عشجؾ ؟ 
، كماجدتيخ، كدكتػراه عمى حداب ىحا السحدغ، كالسرخكؼ كامل مع  ىحا يكسل ثانػية، كلدانذ، كدبمـػ

 الجامعات، كالدفخ.
 لسػضػع دقيق ججًا، فاألمة بعمسائيا، فمحلظ ا

 ﴿ َوُيْؤِثُخوَف َعَمى َأْنُفِدِيْع َوَلْػ َكاَف ِبِيْع َخَراَصٌة ﴾
)) إذا كاَنت ُأمخاُؤكع خياَركع، وأغشياُؤكع ُسسحاَءكع، وأمػُركع شػَرى بيشكع َفَطْيُخ اأَلرِض َخيخ لكع مغ بصشيا، 

 إلى ندائكع، فبصُغ اأَلرض خيخ لكع مغ ضيخىا (( وإذا كانت أمخاُؤكع ِشخاَركع، وأغشياُؤكع ُبَخبلَءكع وُأمػُرؾ
 ]أخخجو التخمحؼ عغ أبي ىخيخة [

 عمى كل إنداف أف يفكخ باآلخخ ليكػف عشج هللا مقجسًا:

 أخػانشا الكخاـ، فكخ، أنت في الرباح: 
غ )) مغ أصبح وأكبخ ىسو اآلخخة جعل هللا غشاه في قمبو، وجسع عميو شسمو وأتتو الجنيا وىي راغسة، وم
 أصبح وأكبخ ىسو الجنيا، جعل هللا فقخه بيغ عيشيو، وشتت عميو شسمو، ولع يأتو مغ الجنيا إال ما قجر لو ((
 ]ركاه التخمحؼ ك ابغ ماجو عغ أنذ[

فعشجما نفكخ بالزعفاء نشترخ عمى األقػياء، ىحا الصخيق لمشرخ، حيشسا تديل الطمع، الفقخ، السخض، مذخكع 
فخص العسل، السجتسع يقػػ، كيتشاسق، كيشترخ، أنا كالو، ىحا الحؼ أراه، شخيق صحي، مذخكع سكشي، مذخكع ل

 الشرخ، كالفػز بالساؿ:

 )) ىل ُتشَرخوف وُتخَزقػف ِإال بزعفائكع (( 
 ] الديػشي عغ سعج[

يذخب، أؼ مؤاثخة، فكخ باآلخخ، حيشسا تفكخ باآلخخ تكػف عشج هللا مقجسًا، فكخ باآلخخ بالحؼ ال يأكل، بالحؼ ال 
 بسغ ال يسمظ مأكػ، كإياؾ أف تبحر.

ْيَصاُف ِلَخبِِّو َكُفػرًا ﴾  َياِشيِغ َوَكاَف الذَّ ِريَغ َكاُنػا ِإْخَػاَف الذَّ  ﴿ ِإفَّ اْلُسَبحِّ

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الفرل الخابع : التخبية الجشدية

 ( : أدب االستئحاف عشج األكالد2-1الجرس )

 ( : غس البرخ2-2الجرس )
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 ( : أدب االستئحاف عشج األوالد2-1الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج  رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ ضمسات الجيل 
 كالػىع إلى أنػار السعخفة كالعمع، كمغ كحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

 التخبية الجشدية: 

أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس الثامغ كالعذخيغ مغ دركس تخبية األكالد في اإلسبلـ، كمع مػضػع ججيج عشػانو 
 التخبية الجشدية. 

 الحاجات الثبلث التي أودعيا هللا تعالى في اإلنداف:

خاب حفاضًا عمى الحقيقة أف هللا سبحانو كتعالى أكدع في اإلنداف حاجات ثبلث، أكدع فيو حاجة إلى الصعاـ كالذ
بقاء الفخد، كأكدع فيو حاجة إلى الجشذ حفاضًا عمى بقاء الشػع، كأكدع فيو حاجة إلى تأكيج الحات حفاضًا عمى 

 بقاء الحكخ.
فالحاجة إلى الجشذ حاجة أساسية، كلكغ شاءت 
حكسة هللا أف اإلنداف مكمف كمخيخ، كألنو مكمف 
ادية، كمخيخ فكل الذيػات التي أكدعيا هللا فيو حي

يسكغ أف تكػف سمسًا نخقى بيا إلى أعمى عمييغ، أك 
 دركات نيػؼ بيا إلى أسفل سافميغ.

يعشي اإلنداف يتدكج زكجة صالحة، يشجب أكالدًا 
يسمؤكف البيت سعادة، األكالد يكبخكف، أكالد أبخار 
ندكجيع مغ كشائغ صالحات، كعشجىع بشات كفيات، 

ا البشات كالذباب، كالكشائغ كاألصيار، كاألحفاد، كتمة كاحجة، مػدة، يدكجيغ مغ أزكاج صالحيغ، تجج أسخة فيي
تعاكف، شيء مؤنذ، ىحا الدكاج السيسػف الكخيع أساسو عبلقة جشدية، كبأؼ بيت دعارة فيو عبلقة جشدية، شيػة 
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إال كجعل تيػؼ بيا إلى أسفل سافميغ، كشيػة تخقى بيا إلى أعمى عمييغ، كما مغ شيػة أكدعيا هللا في اإلنداف 
 ليا قشاة نطيفة تدخؼ خبلليا، باإلسبلـ ال يػجج حخماف، أخاشب الذباب، باإلسبلـ ال يػجج حخماف إشبلقًا.

 مخة ثانية كثالثة: ما مغ شيػة أكدعيا هللا باإلنداف ك إال كجعل ليا قشاة نطيفة تدخؼ خبلليا. 

 التخبية الجشدية األولى تبجأ بػ:

 ػ أدب االستئحاف: 1

ليـػ عغ التخبية الجشدية، كىحا السػضػع قّمسا يعخض، ألف ىشاؾ أسئمة محخجة ججًا تأتي مغ الرغار، الحجيث ا
كاألب ال يدعو إال أف يزخب ابشو، عيب، لكغ ما حل مذكمة، سألو سؤااًل كبيخًا أنا مغ أيغ أتيت ؟ ما حّل 

 لقاءات. مذكمة، يا تخػ كيف نخبي أكالدنا تخبية جشدية ؟ السػضػع يحتاج إلى عجة

لكغ اليـػ المقاء التخبية األكلى الجشدية تبجأ بأدب االستئحاف، معمػماتي الجقيقة كالثابتة أف الذباب قج يشحخفػف ال 
سسح هللا كال قجر، كيكػف انحخافيع شاذًا، كمغ دراسات دقيقة كعجيجة تبيغ أف ىحا الصفل الرغيخ دخل إلى غخفة 

  يعخفو.نـػ أمو كأبيو فجأة فخأىسا في كضع ال

لحلظ في القخآف الكخيع جاءت ىحه اآلية لتؤكج أدب االستئحاف، أنا قخأت كثيخًا عغ انحخافات خصيخة عشج الذباب، 
انصمقت أنو في سغ مبكخة ججًا دخل عمى أمو كأبيو فجأة فخأىسا في كضع ما فيسو، بجأ تفكيخه يشرخؼ إلى ىحا 

ؼ كفق اإلشار الحؼ فصخنا هللا عميو يعشي الدنا، أك انحخاؼ شاذ السػضػع، كانتيى بو األمخ إلى االنحخاؼ، انحخا
 المػاط، كالسصمق رؤية أبيو كأمو في كضع فيسو بادغ ذؼ بجء. 

 كمسا كاف التدتخ في البيت كاف الترػف والبعج عغ االنحخاؼ: 

 الى: لحلظ مغ السفخكض أف األكالد كيف ما تحخكػا في البيت ىشاؾ آية تحكع ىحه الحخكة، قاؿ تع
 ْشُكْع ﴾﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا ِلَيْدَتْأِذْنُكُع الَِّحيَغ َمَمَكْت َأْيَساُنُكْع َوالَِّحيَغ َلْع َيْبُمُغػا اْلُحُمَع مِ 

 األشفاؿ.
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َبْعِج َصبَلِة اْلِعَذاِء َثبَلُث َعْػَرات  َلُكْع ﴿ َثبَلَث َمخَّات  ِمْغ َقْبِل َصبَلِة اْلَفْجِخ َوِحيَغ َتَزُعػَف ِثَياَبُكْع ِمَغ الطَِّييَخِة َوِمْغ 
ُ َعِميٌع َلْيَذ َعَمْيُكْع َواَل َعَمْيِيْع ُجَشاٌح َبْعَجُىغَّ َشػَّاُفػَف َعَمْيُكْع َبْعُزُكْع َعَمى َبْعس  َكَحِلَظ ُيَبيُِّغ َّللاَُّ   َلُكُع اآْلََياِت َوَّللاَّ

ُ َلُكْع َآَياِتِو وَ َحِكيٌع * َوِإَذا َبَمَغ اأْلَْشَفاُؿ مِ  ُ َعِميٌع ْشُكُع اْلُحُمَع َفْمَيْدَتْأِذُنػا َكَسا اْسَتْأَذَف الَِّحيَغ ِمْغ َقْبِمِيْع َكَحِلَظ ُيَبيُِّغ َّللاَّ َّللاَّ
 َحِكيٌع ﴾

 ) سػرة الشػر (

لباب مقفل، كقمت أنا: األكلى أف يكػف لغخفة الشـػ قفل ثابت، ففي ىحه األكقات الثبلثة لػ دخل الصفل خصأ ا
يألف أف ىحا الباب مقفل دائسًا، مقفل في أكقات معيشة، ىحا مغ أدب القخآف الكخيع، فأؼ شاب تدكج كجاءه 
مػلػد، بعج أف أصبح يتحخؾ في البيت يشبغي أال يخػ ما يشبغي أال يعخفو إال بعج عذخيغ عامًا، ىشاؾ حكع بالغة 

ايا يشتبو إلى األعزاء التي عشجه، ىحه األعزاء ليا مزاعفات ججًا أف هللا عد كجل لسا الصفل يشتبو ليحه القز
 خصيخة ججًا، ترػر قخآنشا كتاب هللا، ىشاؾ آية متعمقة باالستئحاف.

أنا أعمع كثيخًا عغ أناس مؤمشيغ ال يسكغ أف يخمعػا ثيابيع أماـ أكالدىع، كمسا كاف التدتخ في البيت كاف الترػف 
 كالبعج عغ االنحخاؼ. 

 عمى األـ والبشات مغ بجيييات اآلداب اإلسبلمية ضسغ البيت:  االستئحاف

شبعًا السػضػع دقيق كسػؼ نفرل فيو، لكغ ىحه اآلية أصل في التخبية الجشدية، آداب االستئحاف قبل صبلة 
الفجخ، كحيغ يزع اإلنداف ثيابو مغ الطييخة، كمغ بعج صبلة العذاء، غخؼ الشـػ يشبغي أف تكػف مقفمة، إف لع 

 كغ ىشاؾ قفل يجب أف يخبى االبغ تخبية دقيقة مخكدة عمى أنو ال يسكغ أف يجخل عمى أمو كأبيو إال إذا استأذف.ي
حتى يشبغي أف تدتأذف عمى بشاتظ، عجيب ! عشجؾ 
شابة في ريعاف الربا، لػ دخمت إلى غخفة نػميا 
ككانت نائسة، كلع تكغ ميتسة بالدتخ، تكذفت أثشاء 

، ىل لظ أ تخاىا كأنت أبػىا بػضع ال ف الشـػ
 ؟ مدتحيل !.يخضي
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فاالستئحاف عمى األـ كالبشات مغ بجيييات اآلداب اإلسبلمية ضسغ البيت، أف يقـػ الذاب بثياب داخمية أماـ 
، إف أردت الرػف ليحا البيت  ، أف تقـػ الفتاة بثياب شفافة أماـ أخػتيا شيء محـخ أخػاتو الذابات ىحا محـخ

أسبابو، أسباب الرػف أال تطيخ العػرات، فعشجنا بحث شػيل عغ العػرات، لكغ ىحا كبلـ يشبغي أف تأخح ب
 شخعي بجييي متفق عميو.

الصفل صفحة بيزاء، بخؼء، شاىخ، أما حيشسا يخػ كضع ال يعخفو، سػؼ يتقراه، كسػؼ يدأؿ بعس 
 لى شيء يشبغي أال يفعمو إشبلقًا.أصجقائو، كقج يكػف أحج األصجقاء مشحخفًا، يعصيو معمػمات خاشئة، كقج يتجو إ

فيحا ىػ األدب األكؿ، أدب االستئحاف عمى األـ كاألب، في أكقات ثبلثة، األكلى أف يعمع االستئحاف بذكل مخكد، 
كاألكلى مغ ذلظ أف يكػف ليحا الباب ارتاج بحيث لػ انجفع الصفل خصأ ليجخل عمى أبيو كأمو كقج ندي 

ىحه مغ بجيييات التخبية الجشدية، أال يخػ االبغ ما يشبغي أال يخاه إال أف يعمسو التػجييات، يخػ الباب مػصجًا، 
 بعج ثبلثيغ عامًا عشج زكاجو، األمخ يعج كضعًا شبيعيًا ججًا. 

 ػ أدب الشطخ: 2

، كالسحاـر عمى أصشاؼ ثبلثة، كاحجة  اآلف األدب الثاني مغ التخبية الجشدية: ىػ أدب الشطخ، نحغ عشجنا محاـر
ىي الدكجة ال يػجج قيج أك شخط في الشطخ إلييا لكغ ليذ ىشاؾ مغ تحخيع في العبلقات الدكجية إال أف  مشيغ

 يبتعج الدكج عغ الحيس، كعغ مكاف ليذ لئلنجاب، كما سػػ ذلظ األمػر كميا مباحة، ىحا الرشف األكؿ.
الة، بشت االبغ، بشت البشت، ىحه الرشف الثاني مغ السحاـر محاـر الشدب، أؼ البشت، األخت، األـ، العسة، الخ

محاـر الشدب، محاـر الشدب يشبغي أف تطيخ في البيت بثياب الخجمة، ما ثياب الخجمة ؟ يعشي قبة مختفعة، 
كالكع حتى السخفق، كالثػب تحت الخكبة، بالزبط، ىحه الثياب اسسيا ثياب الخجمة، ثياب ليدت شفافة، كليدت 

، كالكع إلى السخفق، كالثػب تحت الخكبة، ىحه الثياب اسسيا ثياب الخجمة، ضيقة، فقط قبة مختفعة، صجر مختفع
بيحه الثياب تخػ أمظ، كأختظ، كبشتظ، كعستظ، كخالتظ، كابشة أخيظ، كابشة أختظ، كابشة ابشظ، كابشة ابشتظ، ثياب 

 الخجمة ىحا الرشف الثاني.
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كجتو كتدكج، فدكجة األب مغ محاـر الذاب، الرشف الثالث: محاـر السراىخة، يعشي زكجة األب، أب تػفيت ز 
زكجة االبغ، أنت أب كلظ زكجة ابغ، في كتب الفقو ىشاؾ حاالت كثيخة ال يجػز الخمػة )في كتاب ابغ عابجيغ 
الفقو الحشفي( بالريخة الذابة، شاب كزكجة أبيو شابة، كاألب كبيخ بالدغ، أك عع كزكجة ابشو شابة، في كتب 

 بالريخة الذابة، شبعًا الثياب ثياب الخجمة عادؼ، أما الخمػة بيغ عمييا إشكاؿ.  الفقو ال يجػز الخمػة

 أنػاع السحاـر ثبلثة: 

 ػ الدوجة: 1

، الدكجة ما في قيج كال شخط، لكغ يتقي الدكج في عبلقتو السكاف الحؼ ليذ  إذًا عشجنا ثبلثة أنػاع مغ السحاـر
 لئلنجاب، كيتقي كقت الحيس.

ْخَف َعِغ اْلَسِحيِس ُقْل ُىَػ َأًذى َفاْعَتِدُلػا الشَِّداَء ِفي اْلَسِحيِس َواَل َتْقَخُبػُىغَّ َحتَّى َيْصُيْخَف َفِإَذا َتَصيَّ  ﴿ َوَيْدَأُلػَنظَ 
 َفْأُتػُىغَّ ِمْغ َحْيُث َأَمَخُكُع َّللاَُّ ﴾

 (. 22) سػرة البقخة اآلية: 

 ال حياء في الجيغ، 

 َأَمَخُكُع َّللاَُّ ﴾﴿ َفْأُتػُىغَّ ِمْغ َحْيُث 
 ىحا أدب الشطخ.

 ػ محاـر الشدب: 2

 شبعًا:

 اأْلُْخِت ﴾ ﴿ ُحخَِّمْت َعَمْيُكْع ُأمََّياُتُكْع َوَبَشاُتُكْع َوَأَخَػاُتُكْع َوَعسَّاُتُكْع َوَخااَلُتُكْع َوَبَشاُت اأْلَِخ َوَبَشاتُ 
 ( 23) سػرة الشداء اآلية: 

 ىحه محاـر الشدب.
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 السراىخة:ػ محاـر  3

 ﴿ َواَل َتْشِكُحػا َما َنَكَح َآَباُؤُكْع ِمَغ الشَِّداِء ﴾
 ( 22) سػرة الشداء اآلية: 

 زكجة األب.

 ﴿ َقْج َسَمَف ِإنَُّو َكاَف َفاِحَذًة َوَمْقتًا َوَساَء َسِبيبًل ﴾
 ) سػرة الشداء (

 ﴿ َوَحبَلِئُل َأْبَشاِئُكُع ﴾
 ( 23) سػرة الشداء اآلية: 

 جة االبغ.الريخة، زك 

 يسًا ﴾﴿ الَِّحيَغ ِمْغ َأْصبَلِبُكْع َوَأْف َتْجَسُعػا َبْيَغ اأْلُْخَتْيِغ ِإالَّ َما َقْج َسَمَف ِإفَّ َّللاََّ َكاَف َغُفػرًا َرحِ 
 ) سػرة الشداء (

 ﴿ َوُأمََّياُت ِنَداِئُكْع ﴾
 ( 32) سػرة الشداء اآلية: 

 أـ زكجتو مغ محارمو، كبشت الدكجة.

ِتي ِفي ُحُجػِرُكْع ِمْغ ِنَداِئُكُع ﴾﴿   َوَرَباِئُبُكُع البلَّ
 ( 23) سػرة الشداء اآلية: 

تدكج امخأة ليا بشت، ىحه البشت ربيبتو، ىحا الرشف الثالث محاـر السراىخة، األكؿ الدكجة، كالثاني محاـر 
 الشدب، كالثالث محاـر السراىخة.

 اإليساف:عبادة إعفاؼ الذباب و ستخ السفاتغ مغ 

أييا األخػة، مخة ثانية الذيصاف مغ أكبخ ميساتو ندع الثياب، فالتعخية مغ صفات العراة، كالتدتخ مغ صفات 
السؤمشيغ، كأقػؿ لكع ىحه الكمسة الجقيقة: الخجاؿ ليع جياد في السعارؾ، ىحه عبادة خاصة بالخجاؿ، لػ الػاحج 

 سألشي ىل لمشداء عبادة خاصة بالشداء ؟ 
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ييا إف صّح التعبيخ عبادة إعفاؼ الذباب، أنا أسس
حيشسا تدتخ الفتاة مفاتشيا عسغ ال يشبغي أف يخػ 
مفاتشيا، تقـػ بعبادة اسسيا عبادة إعفاؼ الذباب، 
ال يعمع إال هللا كع مغ األجخ تخقى إليو الفتاة التي 
تختجؼ ثيابًا فزفاضة، سابغة، سسيكة ال تذف عغ 

 بذختيا، كال عغ أعزائيا.
 
 

عشجنا بالحجاب، مغ خرائز الحجاب ثػب فزفاض، ال يرف حجع أعزائيا، كسا ىي الحالة في ىحه  نحغ
األياـ، كثػب سسيظ ال يذف عغ لػف بذختيا، كأف الشبي عميو الربلة كالدبلـ كصف الشداء في أياـ الفدق 

 كالفجػر: 
 )) كاسيات عاريات ((

 ]أخخجو مدمع كمالظ عغ أبي ىخيخة [

كغ ىحه الثياب إما أف ترف لػف بذختيا، أك أف ترف حجع أعزائيا، ىحه ثياب محخمة، الثػب تختجؼ ثيابًا ل
الحؼ يرف حجع العزػ في السخأة، أك الثػب الحؼ يذف عغ لػف البذخة ىحا ثػب محـخ في اإلسبلـ، 

 فالذيصاف:

 ﴿ َيْشِدُع َعْشُيَسا ِلَباَسُيَسا ﴾
 ( 27) سػرة األعخاؼ اآلية: 

 أف تدتخ ىحه السفاتغ. كاإليساف يقتزي

أييا األخػة، صجقػا كال أبالغ أنو ما مغ انحخاؼ داخل البيت إال بدبب عجـ مخاعاة ىحه األحكاـ، الحقيقة السخة 
أفزل ألف مخة مغ الػىع السخيح، ىشاؾ انحخافات خصيخة في البيت، سببيا عجـ التقيج بيحه األحكاـ الذخعية التي 

 ىي مغ صمب تخبية األكالد تخبية جشدية. 
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ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع: لآلية عجة معاف مشيا:ُقْل ِلمْ   ُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ

 ػ غس برخ اإلنداف عغ الشداء األجشبيات المػاتي ال يحممغ لو: 1

إذًا أكؿ أدب مغ آداب التخبية الجشدية أدب االستئحاف، كاألدب الثاني أدب غس البرخ، كمع ىحا األدب 
 تفاصيل، قاؿ تعالى:

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع ﴾﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشي  َغ َيُغزُّ
 ( 30) سػرة الشػر اآلية: 

 ىحه مغ ماذا تعشي ؟ ىحه السغ لمتبعيس، 

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع ﴾  ﴿ َيُغزُّ
أؼ يغزػا بعس أبرارىع، يعشي السؤمغ يغس برخه عغ أؼ امخأة ال أجشبية ال تحل لو، كيغس برخه عغ 

انًا إنداف في بيت أختو مسكغ أف يشطخ إلى خصػط جدسيا إذا قامت، محارمو بسعشى ال يجقق في التفاصيل، أحي
أك قعجت، أك صعجت درجًا، أك استمقت عمى سخيخ، يسكغ أف يشطخ نطخة دقيقة إلى تفاصيل الجدع، ىحا مسشػع 

 أيزًا، 

ػا ﴾  ﴿ َيُغزُّ
 إلى محارميع، 

 ﴿ ِمْغ َأْبَراِرِىْع ﴾
غ أف يكػف الشطخ عامًا، كيكسغ أف تجقق في التفاصيل، في نطخة شسػلية، كالذيء أعتقج كاضح ججًا، مسك

الخصػط قامت أك قعجت، صعجت درجًا مسكغ أف يطيخ شيء مغ جدسيا، يشبغي أال تخاه، كىي عغ بخاءة، ىي 
غيخ متعسجة أف تفعل ىحا، لكغ أنت أيزًا كأخ، فالسحاـر أيزًا ىشاؾ غس برخ بسعشى عجـ التجقيق في 

 .التفاصيل، كفي الخصػط

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع ﴾  ﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ
أكؿ غس تغس برخؾ عغ الشداء األجشبيات المػاتي ال يحممغ لظ، ىحا أكؿ معشى، لظ أف تشطخ إلى زكجتظ، 

 كإلى محارمظ مغ الشدب كالسراىخة، كيشبغي أف تغس البرخ عغ ما سػػ ذلظ، ىحا أكؿ معشى.
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 ندبًا أو مراىخة نطخة شسػلية دوف تتبع التفاصيل:ػ الشطخ إلى السحاـر  2

السعشى الثاني: إذا نطخت إلى محارمظ ندبًا، أك مراىخة يشبغي أف تشطخ نطخة شسػلية، مغ دكف تجقيق، مغ دكف 
تتبع التفاصيل، يعشي أثشاء حخكة معيشة يشبغي أال تشطخ بيحه الحخكة قج يبجك شيء مغ جدسيا، ىحا مغ أدب 

 السؤمغ.
لكع مغ قبل أف ىشاؾ في اإلسبلـ عقائج، كعبادات، كمعامبلت، كآداب، ككأف مػضػع ىحه الجركس متعمق  ذكخت
 باآلداب.

 ػ غس البرخ ألف الشطخة األولى ال شيء عمييا فالسحاسبة عمى الشطخة الثانية: 3

مامظ كسا خمقيا أييا األخػة، ىشاؾ معشى ثالث: تسذي بالصخيق في مشعصف، كصمت إلى السشعصف فإذا امخأة أ
هللا، غيخ محجبة، ال شظ أف ىحه الشطخة األكلى انصبعت في ذىشظ، ىحه معفػ عشيا، لكغ ليدت ربع ساعة الشطخة 
أؼ الشطخ الفجائي، أحيانًا تطيخ أمامظ امخأة مغ دكف حجاب، كبثياب متبحلة، األكلى لظ كالثانية عميظ، كع 

ك مراىخة، كتغس البرخ عسا سػاىغ مغ الشداء األجشبيات معشى صار ؟ ثبلثة، تشطخ إلى السحاـر ندبًا أ
 المػاتي ال يحممغ لظ، أكؿ معشى.

السعشى الثاني: إذا نطخت إلى السحاـر يشبغي أف تكػف الشطخة شسػلية مغ دكف تجقيق، كأياـ ببعس الحخكات 
 يشبغي أف تغس البرخ.

األكلى لظ كالثانية عميظ، كل ىحه السعاني تشصػؼ  السعشى الثالث: قج تفاجأ بامخأة في مشعصف تخاىا كجيًا لػجو،
 تحت قػلو تعالى 

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع ﴾   ﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ

 غس البرخ شخيق حفع الفخج:

 قاؿ: 
 ﴿ َوَيْحَفُطػا ُفُخوَجُيْع ﴾

 ( 30) سػرة الشػر اآلية: 
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؟ كسا أف بعس الشطخ مباح، لػ قاؿ مغ فخكجيع،  لػ قاؿ مغ فخكجيع ما قػلظ ؟ ماذا يفيع لػ أف اآلية كحلظ
 بعس الدنا مباح، ىحه مدتحيمة، 

 ﴿ َوَيْحَفُطػا ُفُخوَجُيْع ﴾
 مغ ال يػجج ىشا.

 إال أنو ىشاؾ ممسح ثالث باآلية أما شخيق حفع الفخج غس البرخ، لسا جاء حفع الفخج بعج آية غس البرخ 

ػا ِمْغ   َأْبَراِرِىْع َوَيْحَفُطػا ُفُخوَجُيْع ﴾﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ
 ﴿ َذِلَظ َأْزَكى َلُيْع ﴾

 ( 30) سػرة الشػر اآلية: 

كغس البرخ بالقخآف كرد، يعشي القخآف محجكد الرفحات، فإذا احتمت آية مكاف في القخآف معشى ذلظ شيء ميع 
 ججًا، لمتقخيب:

أس الحكسة مخافة هللا، مسكغ تكتب الحدػد ال محصة كقػد في مكاف إلعبلف كبيخ، مسكغ تكتب باإلعبلف: ر 
يدػد، لكغ بيحه السحصة بالحات أخصخ عشػاف مسشػع التجخيغ، ك إال تحتخؽ السحصة كميا، فإذا كججت مكانًا 
 إلعبلف كاحج في محصة كقػد أقػػ إعبلف، كأخخ إعبلف مشع التجخيغ، ىشاؾ بخار لمبشديغ أحيانًا قج يذتعل.

مقجس، ستسئة صفحة آية غس البرخ تحتل مكانًا في القخآف معشى ذلظ السػضػع خصيخ لمتقخيب شبعًا: كتاب 
 ججًا، ليذ مػضػعًا ثانػيًا، ليذ مػضػعًا يسكغ أف يكػف في حجيث عادؼ، ال، بآية قخآنية. 

 العاقل مغ ابتعج عغ أسباب الخصيئة:

الجشدية حقيقة دقيقة: أنو شيء يذبو إذًا جعل هللا حفع الفخج بدبب غس البرخ، سبحاف هللا بسػضػع الذيػة 
صخخة عمى قسة جبل، لػ أردت أف تجفعيا باتجاه الػادؼ، كتسشيت أف تقف بعج متخيغ، لغ تقف إال في قعخ 

 الػادؼ، ىحه مغ خرائز الذيػة.
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لحلظ لع تخد آية كحجة في تحخيع الدنا، بل كردت آية 
في الشيي عغ االقتخاب مغ الدنا، الدنا لو مقجمات، 

 فالخمػة مقجمة. 
 )) ما خبل رجل بامخأة إال دخل الذيصاف بيشيسا ((
 ]أخخجو الصبخاني عغ أبي أمامة الباىمي [

إشبلؽ البرخ، دخمت بالسشصقة السحخمة، يعشي أنا 
بشيخ عسيق لو شاشئ مائل زلق، كشاشئ أشبو ىحا 

جاؼ مدتٍػ، فيحه السشصقة مشصقة خصخة، لػ كقف 
 في ىحه السشصقة الخصخة السائمة ىشاؾ احتساؿ كبيخ أف يقع في الشيخ.

 لحلظ الذخيف ىػ الحؼ ييخب مغ أسباب الخصيئة، لحلظ أمخ غس البرخ كحيشسا نيى عغ الدنا قاؿ: 

 ﴾﴿ َواَل َتْقَخُبػا الدَِّنا 
 ( 32) سػرة اإلسخاء اآلية: 

ال تقخب، ابتعج عغ أسبابو، مغ أسبابو: صحبة األراذؿ، الحجيث عغ الشداء، مغ أسبابو إشبلؽ البرخ، مغ 
أسبابو التشده في الصخقات، شبعًا بالصخيق ىشاؾ نداء كاسيات عاريات، مغ أسبابو الجمػس عمى مقاىي 

الجالدػف ليتأممػف الغاديات كالخائحات، ىحه كميا مغ أسباب  الخصيف، اآلف ىشاؾ مقاٍه عمى الخصيف، يجمذ
 الػقػع في ىحه السعرية الكبيخة قاؿ تعالى: 

 ﴿ َواَل َتْقَخُبػا الدَِّنا ﴾
تسامًا كخط تيار عالي التػتخ، خصيخ، يزع كزيخ الكيخباء لػحة: ال تقتخب مغ التيار، ىشاؾ ىامر أماف، إذا 

 لسقتخب مشو قصعة فحع سػداء. دخمت فيو جحبظ التيار، كجعل ا

 عمى اإلنداف أف يتخؾ بيشو و بيغ السعرية ىامر أماف:

لحلظ البّج مغ أف تجع بيشظ كبيغ ىحه السعرية ىامر أماف، ىحا ىامر األماف يبجأ بغس البرخ، بعج ذلظ عجـ 
تثيخ الذيػات، عجـ متابعة الخمػة، عجـ صحبة األرذؿ، عجـ القخاءة التي تثيخ الذيػات، عجـ متابعة األفبلـ التي 
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السػاقع اإلباحية، ىحه كميا مغ أسباب البعج عغ ىحه الفاحذة، أما الحؼ يختخؽ ىحه السشصقة الحخجة، ىحه 
 السشصقة القخيبة ىشاؾ احتساؿ قخيب يقع في الفاحذة، كىحا شبعًا معشى قػؿ هللا تعالى: 

 َوَساَء َسِبيبًل ﴾﴿ َواَل َتْقَخُبػا الدَِّنا ِإنَُّو َكاَف َفاِحَذًة 
 ) سػرة اإلسخاء (

أييا األخػة، آداب تخبية األكالد تخبية جشدية يبجأ بالتعميع السخكد في أدب االستئحاف، كالتعبيخ السخكد، كاألدب 
 السخكد، كفي التعبيخ السخكد أسباب ىحه السعرية الكبيخة، ىحا كمو مغ كسائل التخبية الجشدية لؤلشفاؿ.

 في السجتسع اإلسبلمي ُيبعج اإلنداف عغ السخاىقة :االنزباط الحقيقي 

 الحقيقة مثل بديط، شبعًا ىػ مػقعو في كقت آخخ لكغ قاؿ عميو الربلة كالدبلـ: 
 )) ِإذا َخَصَب ِإليكع مغ َتخَضػف ديشو وُخُمَقو فدوّجػه ((

 ]أخخجو التخمحؼ عغ أبي ىخيخة [

 كاضح السعشى، لكغ ىشاؾ ممسح خصيخ:

 َتْفَعُمػُه ﴾﴿ ِإالَّ 
 ( 73) سػرة األنفاؿ اآلية: 

لػ كضعتع عقبات أماـ الدكاج، لػ غاليتع في السيػر، لػ شمبتع شمبات مدتحيمة مغ الذباب، ىحه العبلقة بيغ 
 الحكخ كاألنثى ال تقف، لكغ تكػف بقشاة غيخ شخعية.

 ﴾ ﴿ ِإالَّ َتْفَعُمػُه َتُكْغ ِفْتَشٌة ِفي اأْلَْرِض َوَفَداٌد َكِبيخٌ 
 ) سػرة األنفاؿ (

أنا ألقيت محاضخة عغ السخاىقة، كأكجت بالجليل القصعي لػ كجج انزباط حقيقي في السجتسع اإلسبلمي ال يػجج 
مخاىقة أبجًا، لكغ تأتي السخاىقة مغ مثيخات كبيخة ججًا في الصخقات، كفي الرحف، كفي السجبلت، كفي 

عالية الجرجة، كبيغ الذاب كبيغ الدكاج عذخ سشػات، أك عذخيغ االنتخنيت، كفي الفزائيات، كفي األفبلـ إثارة 
 سشة ىحه مذكمة كبيخة ججًا، كال أحج يفكخ فييا. 
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 الذباب عساد األمة عميشا االىتساـ بيع و تحريشيع مغ الػقػع في الفاحذة:

الذباب يحتاجػف إلى أنا أقػؿ دائسًا: الذباب عساد األمة، رجاؿ السدتقبل، األمل معقػد عمييع، كلكغ ىؤالء 
أشياء ثبلثة، ما لع ييتع أكلػ األمخ، يعشي اآلباء كاألميات كالسدؤكلػف بقزايا ثبلثة متعمقة بالذباب، بتدكيج 

 الذباب، كتأميغ فخص عسل ليع، كتأميغ بيػت ليع، فيشاؾ مذكمة كبيخة ججًا قج تشحخؼ بالذباب.
أنت حيشسا تفيع حقيقة اإلنداف ىحا الجافع عسيق 
ججًا، كحيشسا تقيع العقبات أمامو يدمظ سمػكًا 
مشحخفًا، كبقجر عجـ كجػد صعػبات أماـ الدكاج 
بقجر عجـ كجػد بيػت دعارة، في مغاالة في 
السيػر، شخكط غيخ معقػلة تعجيدية، فحيشسا 
تػضع العقبات أماـ الدكاج تشذأ شخؽ غيخ 
مذخكعة في العبلقة بيغ الحكخ كاألنثى، ىحا قالو 

 عميو الربلة كالدبلـ.الشبي 
برخاحة القزية الجشدية قزية أساسية في حياة السؤمغ، السؤمغ يتستع بغس البرخ، كغس البرخ أبعجه عغ 
كل إثارة، يبتعج عغ أؼ خمػة بأجشبية، يبتعج عغ أؼ صجيق يحجثو عغ مغامخاتو الجشدية، ال يرحب األراذؿ، كال 

بالكاسيات العاريات، كيبتعج عغ كل اختبلط، كعغ كل كذف يتحجث عغ الشداء، كال يسذي في شخيق محفػفة 
 لمعػرات، ىحه األسباب إذا فعميا حرشو هللا مغ الػقػع في ىحه الفاحذة التي دمخت الذعػب.

 ىشاؾ ببلد بآسيا يرخح رئيذ كزارة أنو ال يػجج عشجه كال فتاة عحراء، يفتخخ، بمج سياحي مغ الصخاز األكؿ.
ػني أف الجدائخ ساحميا شػلو ألف ك خسدسئة كيمػ متخ، جباؿ خزخاء، أماكغ جسيمة زرت مخة الجدائخ، أعمس

 ججًا، كلع ييتسػا بالدياحة إشبلقًا، ألف الدياحة تعشي انتياؾ أعخاض الفتيات في كل بمج.
لحلظ ىشاؾ مػاقف مذخفة أنيع رفزػا تخكيج الدياحة ىشاؾ، أما في الببلد األخخػ الدياحية فييا مجاؿ كبيخ 

 لمفػاحر كاآلثاـ التي ال تخضي هللا عد كجل. 
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 مػضػع التخبية الجشدية مغ اآلداب السدتشجة إلى أحكاـ شخعية قصعية الجاللة والثبػت:

أخػانا الكخاـ، مػضػع التخبية الجشدية مػضػع دقيق ججًا، شبعًا مػضػع يحتاج إلى عجة لقاءات، ىحا المقاء األكؿ 
أنػاعيا، ثع غس البرخ ىحه يحتاجيا الكبار كالرغار، يحتاجيا األب، كاألـ، أدب االستئحاف، كالسحاـر ك 

كأكالدىع، فإذا كاف عشج أحجكع أشفاؿ يخبػف عمى ىحا األدب، كإذا كاف الذاب شابًا يجب أف يػجو أخػتو الرغار 
داب لكشو مدتشج إلى ىحا األدب، كاإلسبلـ كسا تعخفػف عقائج، كعبادات، كمعامبلت، كآداب، كىحا الجرس مغ اآل

 إلى أحكاـ شخعية قصعية الجاللة كالثبػت. 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : غس البرخ2-2الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الحسج  رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ.

 التخبية الجشدية:

أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس التاسع كالعذخيغ مغ دركس تخبية األكالد في اإلسبلـ، كمع مػضػع التخبية 
 االجتساعية أال كىي التخبية الجشدية.االجتساعية، كال زلشا في مػضػع يترل اترااًل كثيقًا بالتخبية 

كقج بجأنا ىحا السػضػع في الجرس الساضي، كسػؼ نتابع ىحا السػضػع في ىحا الجرس كفي الجرس الحؼ يميو إف 
 شاء هللا تعالى. 

 هللا تعالى أودع الذيػة في اإلنداف ليخقى بيا إلى رب الدساوات واألرض:

ذيػات لشخقى فييا إلى رب األرض كالدساكات، ك ما أكدع هللا فيشا الذيػات إال أييا األخػة الكخاـ، أكدع هللا فيشا ال
لشخقى بيا إلى رب األرض كالدساكات، ألف الذيػة تسثل الحخكة، الذيػة تسثل السحخؾ في الديارة، إذا كاف ىشاؾ 

لسقػد أف يبقييا مقػد، ككاف ىشاؾ كعي، ككاف ىشاؾ شخيق معبج، فسيسة السحخؾ أف يشصمق بالديارة، كميسة ا
 عمى الصخيق، كميسة الصخيق أف يكػف مكانًا مشاسبًا ليحه الديارة.
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 الذيػة أكدعيا هللا فيشا إما أف نختقي مغ خبلليا أك نيػؼ بيا
فالصخيق ىػ الذخع، كالسقػد ىػ العقل، كالسحخؾ ىػ الذيػة، فالذيػة أكدعيا هللا فيشا كىي حيادية، سمع نخقى بيا 

 نيػؼ بيا، كقج يرل اإلنداف مغ خبلؿ الذيػة إلى أعمى الجرجات، كقج ييػؼ بيا إلى أسفل الجركات.أك دركات 
فمحلظ الحجيث عغ التخبية الجشدية لػال الجشذ لسا كاف البذخ إلى اآلف، الصعاـ كالذخاب مغ أجل بقاء الفخد، 

حاجة إلى بقاء شخرظ عغ شخيق  كالجشذ مغ أجل بقاء الشػع، كتأكيج الحات مغ أجل بقاء الحكخ فأنت بيغ
الصعاـ كالذخاب، كأنت بحاجة إلى بقاء جشدظ، أك نػعظ عغ شخيق الجشذ، كأنت بحاجة إلى بقاء ذكخؾ عغ 

 شخيق تأكيج الحات. 

 إباحة الشطخ إلى السخصػبة وفق مشيج الشبي الكخيع:

ى أميع كأبييع في غخفيع، كتحجثت مميًا بجأنا بالتخبية الجشدية حيشسا تحجثشا عغ االستئحاف، استئحاف األشفاؿ عم
عغ أخصار عجـ االستئحاف، كعغ أف يذاىج الصفل ما ال يشبغي أف يذاىجه، ثع بيشت أيزًا أحكاـ العػرة التي 
، السحاـر أنػاع ثبلثة الدكجة نػع، كمحاـر الشدب نػع، كمحاـر السراىخة نػع ثالث،  يشبغي أف تحجد في السحاـر

 مشا إلى مػضػع الدكاج كالشطخ إلى السخصػبة.كتابعشا السػضػع ككص
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اآلف دقق، عغ السغيخة بغ شعبة، أنو خصب امخأة، 
 فقاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

 )) انُطْخ ِإلييا ((
 ]أخخجو التخمحؼ كالشدائي عغ السغيخة بغ شعبة [

نطخ الذاب إلى مخصػبتو التي ىي حتى اآلف 
مخصػبتو نطخ أجشبية مباح، نطخ الذاب إلى 
 مباح، فقاؿ عميو الربلة كالدبلـ:

 

ـَ بيشكسا ((  )) انُطْخ ِإلييا. فإنو َأْحَخى أف ُيْؤَد
 ]أخخجو التخمحؼ كالشدائي عغ السغيخة بغ شعبة [

أحيانًا شاب في ثػرة إيسانية يقػؿ: أنا أريج فتاًة مؤمشة فقط، كال يعشيشي جساليا إشبلقًا، ىحا كبلـ غيخ كاقعي بعج 
 يشجب حطو، أقػؿ لظ: شبق مشيج الشبي، قاؿ لظ: حيغ

ـَ بيشكسا ((  )) انُطْخ ِإلييا. فإنو َأْحَخى أف ُيْؤَد
ىشاؾ حاجة عشج كل شاب إلى فتاة جسيمة، ال أقػؿ الجساؿ السصمق، لكغ البج مغ أف تحرشو، الدكاج يحرغ 

 الذاب، فمحلظ مغ تػجييات الشبي:

ـَ بيشكسا (()) انُطْخ ِإلييا. فإنو َأْحَخى أف   ُيْؤَد
 أف يكػف ىشاؾ تػافق كتجاكب بيشكسا. 

 جػاز تكخار الشطخ إلى السخصػبة إذا دعت الحاجة و عجـ الخمػ بيا:

عشج الجسيػر يشبغي أف يخػ مغ مخصػبتو كجييا ككفييا بعج أف يعـد عمى الدكاج مشيا، مػضػع الدفخ لع 
سفخ فقبل أف تقػؿ أريج أف أنطخ إلييا، ىل بحثت مػضػع يبحث، يخيجىا لدفخ، كأىميا ال يقبمػف خاشبًا إلى 

الدفخ ؟ أىميا ال يقبمػف إال ببيت مدتقل كأنت تخيج أف تدكشيا مع أىمظ، فقبل أف تقػؿ أريج أف أنطخ إلييا، ىل 
حممت ىحه السذكمة ؟ الشطخ يكػف آخخ مخحمة، صار ىشاؾ اتفاؽ عمى السكاف، كالدماف، كالسيخ، كالبيت، ككل 
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اصيل التي يخغبيا أىل الفتاة، كصار في عخض لػاقع الفتاة، فإذا كاف ىشاؾ تػافق بيغ األسختيغ اآلف نقػؿ التف
 نخيج أف نشطخ إلييا، كاضح ؟.

أما اآلف قبل البحث في أؼ مػضػع، قبل البحث في السيخ، كفي الدكغ، كفي الدفخ، أك اإلقامة، كفي حخفة 
 زػلي.الذاب يخيج أف يشطخ إلييا، ىحا نطخ ف

فمحلظ رأؼ الجسيػر أنو يجػز أف يشطخ الخاشب إلى مخصػبتو، أف يشطخ إلى كجييا ككفييا بعج أف يعـد عمى 
 الدكاج مشيا.

كقاؿ العمساء: كيجػز تكخار الشطخ إذا دعت الحاجة، يعشي أغمب الطغ الذاب السؤمغ عشجه حياء، فحيشسا يجخل 
عمى مخصػبتو ليخاىا يدتحي، كيزع نطخه في األرض كيقػؿ: وهللا إني ما رأيتيا، خجمت أف أحجؽ فييا، ففي 

 لتي سػؼ تكػف شخيكة حياتو. مثل ىحه الحالة يسكغ أف يعيج الشطخ مخات كي يدتػعب ىحه الفتاة ا

 تصبيق مشيج هللا عد وجل يحسي اإلنداف مغ الػقػع في الخصأ:

لكغ بالسشاسبة حيشسا يخيج الخاشب أف يشطخ إلى مخصػبتو، ال يشبغي أف يخمػ بيا ىشا يػجج مذكمة، ال يشبغي أف 
 يخمػ بيا، مسكغ أف تكػف معو أمو لقػؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

َيْخُمَػفَّ َرُجٌل ِباْمَخَأة  َواَل ُتَداِفَخفَّ اْمَخَأٌة ِإالَّ )) اَل 
 َوَمَعَيا َمْحَخـٌ ((

 ] البخارؼ عغ ابغ عباس[

أما الحؼ يحرل عشج الستفمتيغ يجخل خاشبًا، 
كيجخل مخات عجيجة، كيأخحىا إلى مكاف يتشده، 
ليستحغ أخبلقيا، كتصػؿ الخصبة، كيقع السححكر، 

ىحه القرة سسعت عشيا مئات ثع يختفي الخصيب، 
السخات، في تداىل ساذج، في جيل فاضح، ىحا 

الفتى ىػ أجشبي عغ ابشتظ، لو أف يخاىا في بيتظ مخات عجيجة، كأف يحاكرىا، كأف يدأليا، أما أف يأخحىا بجاعي 
في عقج كال في الخصبة السجيجة، أكثخ الشاس الغيخ مشزبصيغ تجـك الخصبة أشيخًا عجيجة، كقج ترل إلى الدشة، ال 

 شيء، كيأخحىا خارج البيت إلى أماكغ متعجدة، كقج يقع السححكر، كعشجئٍح تقع الصامة الكبخػ، قاؿ تعالى:
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 ﴿ َسَيْيِجيِيْع َوُيْرِمُح َباَلُيْع ﴾
 ) سػرة دمحم (

يكاد  اإلنداف ما داـ كفق الذخع عشجه راحة نفدية، ليذ عشجه مفاجآت، ليذ عشجه خبخ صاعق، ليذ عشجه مػقف
 يحكب مغ الخجل، ألنو شبق الذخع فيػ في ضل رحسة هللا عد كجل.

يعشي أحيانًا يقػؿ لظ: عسخؼ سبعػف سشة ما دخمت لسخفخ، أمػره كميا شخعية، ليذ عشجه مخالفات، فاإلنداف 
 حيشسا يدتقيع يدمع، كحيشسا يحدغ يدعج، كحيشسا يخبي ابشو يدتسخ كجػده. 

 ما مغ مأساة عمى وجو األرض مغ آدـ إلى يـػ القيامة إال بدبب خخوج عغ مشيج هللا: 

ىشاؾ حقيقة خصيخة كىي: أنو ما مغ مأساة عمى كجو األرض مغ آدـ إلى يـػ القيامة إال بدبب خخكج عغ مشيج 
ي نفدو ما ال يدتصيع هللا، كما مغ خخكج عغ مشيج هللا إال بدبب كالجيل أعجػ أعجاء اإلنداف، كالجاىل يفعل ف

 عجكه أف يفعمو بو، كأزمة أىل الشار في الشار أزمة جيل.
ِعيِخ ﴾  ﴿ َوَقاُلػا َلْػ ُكشَّا َنْدَسُع َأْو َنْعِقُل َما ُكشَّا ِفي َأْصَحاِب الدَّ

 ) سػرة السمظ (

 

 الجيل أعجػ أعجاء اإلنداف
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 لحلظ قاؿ عميو الربلة كالدبلـ:

 سياـ إبميذ (()) الشطخة سيع مدسػـ مغ 
 ] أخخجو الصبخاني عغ عبج هللا بغ مدعػد [

أصابو سيع، البّج مغ جخح، أما إذا كاف الديع مدسػمًا ىحا الدع سخػ في جدع اإلنداف كمو، فمحلظ مغ تذبييات 
 الشبي الخائعة أف الشطخة إلى السخأة األجشبية التي ال تحل لظ ىي سيع مدسـػ مغ سياـ إبميذ.

في محصة كقػد، كىشاؾ مكاف  بالسشاسبة إذا
إلعبلف، كيسكغ أف نزع في ىحا السكاف آالؼ 
االحتساالت، الربخ جسيل، رأس الحكسة مخافة 
هللا، مثبًل، لكغ ما داـ محصة الػقػد فييا سائل 
يشفجخ كيذتعل أىع إعبلف يػضع في ىحا السكاف 
مسشػع التجخيغ، ألف البشديغ لو بخار ك حيشسا تأتي 

سحصة كميا، فمحلظ أفزل إعبلف: شخارة تحخؽ ال
مسشػع التجخيغ، ِلَع سقت ىحا السثل ؟ حيشسا يكػف 
في القخآف الكخيع، في ىحا الكتاب السعجد، بكبلـ رب العالسيغ، مكاف محجػز لغس البرخ فسعشى ذلظ أف غس 

 البرخ شيء أساسي ججًا في حياة السؤمغ.

ػا ِمْغ َأْبَرارِ   ِىْع َوَيْحَفُطػا ُفُخوَجُيْع ﴾﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ
 ( 30) سػرة الشػر اآلية: 

 إذًا:

 )) الشطخة سيع مدسـػ مغ سياـ إبميذ مغ تخكيا مغ مخافتي أبجلتو إيسانًا يجج لو حبلوتو في قمبو ((
 ] أخخجو الصبخاني عغ عبج هللا بغ مدعػد [

جسيمة، كىشاؾ سعادة تتأتى مغ غس البرخ  يعشي إف صّح التعبيخ ىشاؾ متعة تتأتى مغ الشطخ إلى محاسغ امخأة 
 عغ ىحه السخأة الجسيمة. 

 



غس البرخ( : 2-2انفصم انزاتع : انذرس )نثاب انثانث : ا   Page 516 

 المحة و الدعادة:

بالسشاسبة: يسكغ أف ندتخجـ ىحيغ السرصمحيغ، مرصمح المحة كالدعادة، المحة حدية، تتأتى مغ خارج اإلنداف، 
مرادر المحة خارج المحة تتأتى مغ شعاـ شيب، أك مغ بيت مخيح، أك مغ مشطخ خبلب، أك مغ كجو صبػح، 

 اإلنداف، كىحه المحة ليدت مدتسخة بل متشاقرة.
يعشي إنداف يقتشي مخكبة، أكؿ أياـ االقتشاء ال يشاـ 
الميل مغ فخحو، لكغ بعج سشة قج يجعيا أيامًا شػيمة 
كال يخصخ في بالو أف يخكبيا، فالسخكبة متعتيا 
محجكدة، كالبيت كحلظ، كالدكاج كحلظ، كأؼ شيء 

الجنيا البّج أف يشالو بمحة مدتسخة، أك  يشالو في
متشامية، بل ىحا الذيء يسجه بمحة ليدت متشامية، 
بل ليدت مدتقخة، لكشيا متجنية، يعشي بعج حيغ 
الحؼ حّرل أمػااًل شائمة، كسكغ بأجسل بيت، 

دعادة متشامية، كاقتشى أجسل مخكبة، كسافخ تججه يحذ بألع، كسأـ كضجخ، ألف هللا أبى أف تسج الجنيا اإلنداف ب
 كال بدعادة مدتقخة، بل بمحة متجنية، كتشتيي بالكآبة أحيانًا إف كانت ىحه المحة محخمة.

 

 حيشسا تدتقيع عمى أمخ هللا تذعخ بالدعادة
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المحة أييا األخػة، ليا مذكمة أنيا تحتاج إلى صحة، كإلى ماؿ، كإلى كقت، كدائسًا ىشاؾ عشرخ مفقػد في حياة 
الرحة شيبة، كالػقت كاسع، لكغ ال يػجج ماؿ، في نرف العسخ ىشاؾ ماؿ، كىشاؾ صحة  اإلنداف، ىػ شاب

لكغ ال يػجج كقت، بخخيف العسخ يػجج كقت ك ماؿ، لكغ ال يػجج صحة، ىحه المحة، أما الدعادة تشبع مغ 
تخصب كد هللا  الجاخل، ليدت متعمقة بذيء خارجي إشبلقًا، حيشسا تدتقيع عمى أمخ هللا، تذعخ بالدعادة، حيشسا

 تذعخ بالدعادة، كالدعادة التي مغ الجاخل متشامية تدداد، مغ ىشا قاؿ هللا عد كجل: 

ُؿ َعَمْيِيُع اْلَسبَلِئَكُة َأالَّ َتَخاُفػا َواَل تَ  ُ ُثعَّ اْسَتَقاُمػا َتَتَشدَّ ِتي ُكْشُتْع ْحَدُنػا َوَأْبِذُخوا ِباْلَجشَِّة الَّ ﴿ ِإفَّ الَِّحيَغ َقاُلػا َربَُّشا َّللاَّ
ْنَيا َوِفي اآْلَِخَخِة َوَلُكْع ِفيَيا َما َتْذَتِيي َأْنُفُدُكْع وَ  ُعػَف ُنُداًل ُتػَعُجوَف * َنْحُغ َأْوِلَياُؤُكْع ِفي اْلَحَياِة الجُّ َلُكْع ِفيَيا َما َتجَّ

 ِمْغ َغُفػر  َرِحيع  ﴾
 ) سػرة فرمت (

 هللا عد وجل:مغ غّس برخه عغ امخأة ال تحل لو ارتقى عشج 

 لحلظ كرد عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أيزًا أنو قاؿ: 
)) ما مغ مدمع يشطخ إلى محاسغ امخأة ثع يغس 
برخه إال أحجث هللا لو عبادة يجج حبلوتيا ػ في 

 قمبو ػ ((
 ] أخخجو الصبخاني عغ أبي أمامة الباىمي [

اإلنداف بالشيار يرمي خسذ صمػات، أما كمسا 
امخأة ال تحل لو يخقى إلى هللا عد غس برخه عغ 

 كجل.
أييا األخػة الكخاـ، اآللية ال أعخفيا، أما الشتيجة ثابتة، أؼ زكج غس برخه عغ محاـر هللا، أعصاه هللا حبًا بيشو 

 كبيغ زكجتو، كسعادة ثابتة كمتشامية، ك ال يػجج مذكمة في الميل إال بدبب معرية، دققػا في ىحا القػؿ:

 اثشاف في هللا فيفخؽ بيشيسا إال بحنب يحجثو أحجىسا (()) ما تػاد 
 ]البخارؼ في األدب عغ أنذ[

 ىحا الحنب مشو أك مشيا تشذأ الجفػة، يشذأ التباعج. 
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 غس البرخ مغ صفات السؤمغ: 

أييا األخػة، حيشسا يصمق اإلنداف برخه في محاـر هللا يجفع الثسغ باىطًا في حياتو الدكجية، لحلظ قاؿ عميو 
 لربلة كالدبلـ: ا

 )) اضسشػا لي ستًا مغ أنفدكع أضسغ لكع الجشة ((
 ]أخخجو أحسج عغ عبادة بغ الرامت [

 ك لظ أف تقػؿ: اضسشػا لي ستًا مغ أنفدكع أضسغ لكع الجشة:

وا ِإَذا اْؤُتِسْشُتْع، َواْحَفُطػا فُ  ْثُتْع، َوَأْوُفػا ِإَذا َوَعْجُتْع، َوَأدُّ ػا َأْبَراَرُكْع، َوُكفُّػا َأْيِجَيُكْع (()) اْصُجُقػا ِإَذا َحجَّ  ُخوَجُكْع، َوُغزُّ
 ]أخخجو أحسج عغ عبادة بغ الرامت [

إذًا غس البرخ مغ صفات السؤمغ، كفي بعس 
 األحاديث:

)) اْلعيشاِف تدنياف وِزَناُىسا الشََّطُخ، واأُلُذَناِف تدنياف 
اْلكبلـُ، وزناُىَسا االستساُع، والمِّداُف يدني وِزناه 

واْلَيُج تدني وِزناىا الْبَصُر، والخِّْجل تدني و ِزناىا 
ُؽ ذلظ  الُخَصا، واْلَقْمُب يدني وَييػى وَيتسشَّى، وُيَرجِّ

ُبُو ((  اْلَفْخُج أو ُيَكحِّ
 ]أخخجو البخارؼ كمدمع كأبػ داكد عغ أبي ىخيخة [

كلسا ُسئل الشبي ملسو هيلع هللا ىلص عغ نطخ الفجاءة فقاؿ عميو  ىحه أنػاع الستعمقة بالدنا، كالسعاصي متعمقة بالجػارح شبعًا،
 الربلة كالدبلـ:

 )) اْصِخْؼ َبَرَخَؾ ((
 ]أخخجو مدمع كأبػ داكد كالتخمحؼ عغ جخيخ بغ عبج هللا البجمي [

 كفي حجيث دقيق ججًا يقػؿ عميو الربلة كالدبلـ:

ية هللا، وعيغ كفت عغ محاـر هللا، وعيغ بكت مغ خذ)) ثبلثة ال تخى أعيشيع الشار: عيغ حخست في سبيل 
 ((هللا

 ]أخخجو الصبخاني عغ معاكية بغ حيجة [
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العيغ التي تكف عغ محاـر هللا، ىحه العيغ ال تخػ الشار، عيغ بكت مغ خذية هللا، ىحه ال تخػ الشار، عيغ 
 حخست في سبيل هللا، ىحه العيغ ال تخػ الشار.

مسيدة، فالذاب في مقتبل حياتو أجسل صفة فيو العفة، كالفتاة في مقتبل حياتيا  كل إنداف، كبكل عسخ لو صفة
 أجسل صفة فييا الحياء.

لحلظ قيل: التػبة حدغ لكغ في الذباب أحدغ، كالحياء حدغ لكغ في الشداء أحدغ، كالعجؿ حدغ لكغ في 
قخاء أحدغ، كالحياء حدغ لكغ األمخاء أحدغ، كالدخاء حدغ لكغ في األغشياء أحدغ، كالربخ حدغ لكغ في الف

 في الشداء أحدغ.

مغ عبلمات آخخ الدماف أف الشخػة تشدع مغ رؤكس الخجاؿ، كالحياء يشدع مغ كجػه الشداء، كالخحسة تشدع مغ 
 قمػب األمخاء. 

 ال يجػز لمخجل أف يشطخ إلى الخجل فيسا بيغ سختو إلى ركبتو:

أييا األخػة الكخاـ: لػ دخمشا في التفاصيل، ال يجػز أف يشطخ الخجل إلى الخجل فيسا بيغ سختو إلى ركبتو، 
بالخياضة ال يجػز، الفخح عػرة، فبل يجػز أف يشطخ الخجل إلى الخجل فيسا بيغ سختو إلى ركبتو، سػاء أكاف ىحا 

 الفخح في الشز الرحيح عػرة، كفي بعس األحاديث:  الخجل السشطػر قخيبًا أـ بعيجًا، مدمسًا أك غيخ مدمع، ألف
 )) ال يشطخ الخجل إلى عػرة الخجل، وال تشطخ السخأة إلى عػرة السخأة ((

 ] أخخجو مدمع كابغ خديسة عغ أبي سعيج الخجرؼ [

ْكَبِة َعْػَرٌة (( خَِّة َوالخُّ  )) َما َبْيَغ الدُّ
 ] الصبخاني في األكسط عغ عبج هللا بغ جعفخ[

 غط فخحؾ فإف الفخح عػرة (()) 
 ]أخخجو اإلماـ أحسج عغ جخىج [

 ىحا مغ تعميسات كتػجييات الشبي عميو الربلة كالدبلـ.

بالدباحة الثياب تحت الخكبة ك الخياضة كحلظ، أنا أعخؼ ىحه القرة: العب كخة مغ أشيخ العبي مرخ، اعتدؿ 
عمى الشجاح في ىحه السباراة، فعشجما اعتدؿ المعب زاره  المعب في مباراة دكلية، كالجكلة حخيرة حخصًا ال حجكد لو
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كزيخ الذباب كأقشعو أف يذتخؾ في السباراة، فاشتخط عميو الثياب الدابغة فػافقو عمى ذلظ، كسخػ ىحا التختيب عشج 
 العبي الكخة أحيانًا، مسكغ أف تكػف الثياب تحت الخكبة، كالدباحة كحلظ.

مخالفة شخعية، السخالفات الذخعية مغ نتائجيا انحخافات جشدية، مغ عبلمات ال يػجج انحخاؼ جشدي إال يدبقو 
 قياـ الداعة، اكتفاء الخجاؿ بالخجاؿ، كالشداء بالشداء.

زرت مجيشة في أمخيكا تعج أجسل مجف العالع، خسدة ك سبعػف بالسئة مغ سكانيا يكتفي الخجاؿ بالخجاؿ، كالشداء 
 بالشداء، كىحا يبجأ مغ إضيار العػرات في البيػت. 

 الشطخ بقرج السعالجة جائد لمصبيب وكمسا كاف السؤمغ أقخب إلى هللا كاف أقخب إلى التدتخ:

شطخ مغ امخأة أجشبية ؟ العمساء قالػا: يجػز لمصبيب أف يشطخ إلى مخيزتو، في مكاف اآلف ىل ىشاؾ مغ سساح لم
 السخض بالحات، أنا أحيانًا أعجب بالصبيب السدمع الحؼ ربي عمى أدب اإلسبلـ.

ىشاؾ شبيب عطسية أعخفو معو مبلءة كبيخة ججًا 
بيزاء فييا فتحة صغيخة، يزع الفتحة مكاف األلع 
في السخأة، ال يخػ مشيا إال مكاف األلع، كىشاؾ 
أشباء يدارعػف إلى أف يصمبػا مغ السخيزة خمع 
ثيابيا، فكمسا كاف السؤمغ أقخب إلى هللا كاف أقخب 

 إلى التدتخ، ألف الذيصاف: 
 ِدُع َعْشُيَسا ِلَباَسُيَسا ﴾﴿ َيشْ 

 (. 27) سػرة األعخاؼ اآلية: 

لكغ بالحكع الذخعي السخأة السخيزة إذا كججت شبيبة مدمسة، األكلى أف تعالج عشجىا، فإف لع يكغ فصبيب مدمع، 
 الصبيب يغس برخه، كيعتشي بالسخيزة بحيث ال يحخجيا، كعشج الزخكرة البّج مغ أؼ شبيب.

أغار عمى زكجتي ال أعالجيا عشج شبيب، ك ال يػجج شبيبة، ىحا يجيل األحكاـ الذخعية، شخز يقػؿ لي: أنا 
 عغ سيجنا عسخ كرد:



غس البرخ( : 2-2انفصم انزاتع : انذرس )نثاب انثانث : ا   Page 521 

 " أنو ليذ بكع مغ عخؼ الخيخ، كال مغ عخؼ الذخ، كلكغ مغ عخؼ الذخيغ كفخؽ بيشيسا، كاختار أىػنيسا ".
ع بالصبيب، ثع بالصبيب السدمع، ثع السخض يدتجعي معالجة مغ شبيب، أؼ شبيب، األكلى أف نبجأ بالصبيبة، ث

 بأؼ شبيب.

 إذًا الشطخ بقرج السعالجة جائد لمصبيب.

 حاالت يجػز ألصحابيا الشطخ فييا إلى السخأة األجشبية:

 لكغ اآلية الكخيسة: 
ُجوُر﴾  ﴿ َيْعَمُع َخاِئَشَة اأْلَْعُيِغ َوَما ُتْخِفي الرُّ

 ) سػرة غافخ (

يعشي ىحا الصبيب لػ استخؽ الشطخ إلى مكاف ال 
تذكػ مشو السخيزة، مغ يعمع ذلظ ؟ هللا كحجه، لػ 
استخؽ الصبيب الحؼ يعالج امخأة الشطخ إلى مكاف ال 
تذكػ مشو، هللا كحجه الحؼ يكذف ىحه السخالفة 

 لقػلو تعالى: 

ُجوُر ﴾  ﴿ َيْعَمُع َخاِئَشَة اأْلَْعُيِغ َوَما ُتْخِفي الرُّ
ظ أف تخػ مخصػبتظ كسا مخ بشا سابقًا بقرج كل

الخصبة، كالقاضي لو أف يشطخ إلى السخأة التي تذتكي، أك ُيذتكى عمييا، كالذاىج كحلظ، القاضي، كالذاىج، 
 كالخاشب، كالصبيب، ىحه حاالت يجػز ألصحابيا أف يشطخ إلى امخأة أجشبية.

اـ الداعة أف ُتشدع السخكءة مغ رؤكس الخجاؿ، كأف يحىب أييا األخػة الكخاـ، كسا قمت قبل قميل: مغ عبلمات قي
 الحياء مغ كجػه الشداء، كأف تشدع الخحسة مغ قمػب األمخاء.

 ليذ صعبًا أف يصبق ىحا السشيج العطيع في أؼ عرخ ألف هللا عد كجل يقػؿ:

ُ َنْفدًا ِإالَّ ُوْسَعَيا ﴾  ﴿ اَل ُيَكمُِّف َّللاَّ
 ( 286) سػرة البقخة اآلية: 
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  يسكغ أف نكمف بأمخ مغ األكامخ إال إذا كاف ىحا متاحًا لشا، كمقجكرًا عميو.فبل

 مغ لػاـز التخبية الجشدية أف يجشب اآلباء أوالدىع اإلثارة الجشدية:

 اآلف مغ لػاـز التخبية الجشدية: أف يجشب اآلباء أكالدىع اإلثارة الجشدية.
ليخة، صحغ مفتػح عمى محصات )بعزيا إباحي(، مػجػد في كشت مخة في ماليديا، ىحا الرحغ غخامتو مميػف 

البيت، ىشاؾ إثارات تفػؽ حّج الخياؿ، فاألب السؤمغ الحؼ يحخص عمى تخبية أكالده يجب أف يجشب أكالده كل 
 جياز في البيت يقجـ إثارة جشدية عالية ججًا.

 

 هللا السؤمغ الستفػؽ مغ كدب مالو بالحبلؿ كجعل عبلقتو بالسخأة كسا أمخه
وهللا حتى في أمخيكا، شخيط األفبلـ أكؿ نػع يخاه األشفاؿ، األربعة يحتاج إلى رقع سخؼ، ىع عمى بعجىع عغ 
الجيغ خافػا عمى أكالدىع، ىحا الحؼ تخكنو في بعس الببلد الشامية محصات ال تعج كال تحرى، أنا كشت أقػؿ 

، ككمسا قّل الحياء قّل ماء الدساء، ككمسا رخز دائسًا كمسا اتدعت الرحػف عمى الدصػح ضاقت صحػف السائجة
 لحع الشداء غمى لحع الزأف.

% مشيا متعمق بالسخأة، كالساؿ، كالفزائح، بتاريخ البذخية فزائح مالية أك جشدية، 90تقخيبًا األحكاـ الذخعية 
ج ىاتاف الثغختاف في حياة كالتػجييات القخآنية كالشبػية متعمقة بعبلقتظ بكدب الساؿ كعبلقتظ بالسخأة، فحيشسا ُتد

 السؤمغ يكػف متفػقًا كمػفقًا. 
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 قزية الساؿ وقزية السخأة مشفحاف خصيخاف لمسعاصي:

 أييا األخػة، مغ كبلـ الشبي عميو الربلة كالدبلـ في آخخ الدماف: 
 )) لػ دخمػا ػ الكفار ػ جحخ ضب لجخمتسػه ((

 ]أخخجو الحاكع عغ أبي ىخيخة [

 

 اف خصيخاف لمسعاصيالساؿ كالسخأة مشفح
نداء السدمسيغ العفيفات، الصاىخات مغ يتحكع بشػع ثيابيغ ؟ مرسع أزياء فخندي مثبًل، ىػ قخر أف تكػف الثياب 
عمى ىحا الشحػ، أصبحت الثياب فاضحة، ترف حجع العػرة أك تذف عغ لػنيا، أك تكػف ذات لػف يمفت 

شخيق السجبلت الخاصة، فبلبج مغ أف يقتجؼ ىؤالء بسثل ىحا الشطخ، فسا داـ ىحا الشسط جاء في ىحا العاـ عغ 
 الشػع مغ الثياب، ىحا خصأ كبيخ، اإلنداف السؤمغ يقػؿ كمسة ال بسلء فيو، كال تأخحه في هللا لػمة الئع.
أييا األخػة، مخة ثانية: قزية الساؿ، كقزية السخأة، مشفحاف خصيخاف لمسعاصي، فعشجما يدج اإلنداف ىحه الثغخة 

غس البرخ، كيدج ثغخة الساؿ بالعسل السذخكع، فقج حرغ ديشو، كالشاس يؤخحكف إما مغ كدب أمػاليع، أك مغ ب
 عبلقتيع بالسخأة. 
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 العفة مغ لػاـز اإليساف با تعالى:

السجتسع السدمع صجقػا كال أبالغ ليذ فيو مخاىقة لػجػد االنزباط فيو، أحيانًا اإلنداف يحىب إلى العسخة، ىشاؾ 
الحجاب إلدامي، يعشي يبقى أيامًا عجيجة كمجيجة ال يذعخ بأؼ بذيء يثيخه، السخأة بالثياب الكاممة، الداتخة، 

 الدابغة، الفزفاضة، الدسيكة، أما حيشسا تعخض مفاتغ السخأة في الصخيق، ىشاؾ مذكمة كبيخة.

 

 العبادات الذعائخية ال تقبل كال ترح إال إذا صحت العبادات التعاممية
يا أييا األخػة الكخاـ، مغ لػاـز السؤمشيغ العفة، ك حيشسا سأؿ الشجاشي سيجنا جعفخ عغ اإلسبلـ، ماذا قاؿ سيجنا ف

 جعفخ ؟ قاؿ: 

)) أييا السمظ كشا قػمًا أىل جاىمية، نعبج األصشاـ، ونأكل السيتة، ونأتي الفػاحر، ونقصع األرحاـ، ونديء 
إليشا رسػاًل مشا نعخؼ ندبو، وصجقو، وأمانتو، وعفافو، فجعانا إلى هللا الجػار ػ ىحه الجاىمية ػ حتى بعث هللا 

لشػحجه، ونعبجه، ونخمع ما كشا نعبج نحغ وآباؤنا مغ دونو مغ الحجارة واألوثاف، وأمخنا برجؽ الحجيث، وأداء 
 األمانة، وصمة الخحع، وحدغ الجػار، والكف عغ السحاـر والجماء ((

 بغ أبي شالب []أخخجو ابغ خديسة عغ جعفخ 

 ىحا الجيغ ديغ أخبلؽ.

 ﴿ َوِإنََّظ َلَعمى ُخُمق  َعِطيع  ﴾
 ) سػرة القمع (
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 كالعبادات الذعائخية ال تقبل كال ترح إال إذا صحت العبادات التعاممية.

كفي درس آخخ إف شاء هللا نتابع ىحه التخبية الجشدية، كالسجتسع اليـػ مع ىحا التفمت في أمذ الحاجة إلى ىحا 
 الشػع مغ التخبية.

 والحسج  رب العالسيغ 
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