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( : معخفة الدشة الشبػية القػلية والعسمية فخض عيغ، قيسة األعجاز 10الجرس )
العمسي في حياتشا السعاصخة

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 
الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ 

، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات.ضمسات الجيل والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع

الشبي الكخيع معرػم في أقػالو و أفعالو وإقخاره:

أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس األوؿ مغ دروس شسائل الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، والبّج مغ وقفة في بجاية ىحه 
 الدمدمة بالتعخيف بأىسية ىحا السػضػع.

ربلة والدبلـ معرـػ بسفخده، معرـػ في أقػالو، وفي أفعالو، وفي الحقيقة األولى: أف الشبي عميو ال
إقخاره، وقج أمخنا هللا عد وجل مغ خبلؿ القخآف الكخيع أف نأخح مشو ما آتانا، وأف نشتيي عسا عشو 
نيانا، فستابعة الشبي عميو الربلة والدبلـ في أقػالو وفي أفعالو وفي إقخاره واجب عيشي عمى كل 

جوة، وألنو السثل، وألنو يسثل الكساؿ البذخؼ، وألف هللا عد وجل بعثو ىاديًا لكل األمع مدمع، ألنو الق
 مغ دوف استثشاء بل ىػ رحسة لمعالسيغ.

أنت كإنداف مؤمغ تبتغي هللا والجار اآلخخة ال بّج مغ أف يكػف ىحا اإلنداف العطيع قجوة لظ في كل 
و، في سمسو، في حخبو، في فقخه، في غشاه، في أحػالو؛ في بيتو، في عسمو، مع أخػانو، مع أصحاب

ضعفو، في قػتو، ىػ القجوة والسثل، وقج أمخت أف تتابع الشبي عميو الربلة والدبلـ وقج قاؿ هللا عد 
 وجل: 

ُ َوَيْغِفْخ َلُكْع ُذُنػَبُكْع َوَّللاهُ  َ َفاتهِبُعػِني ُيْحِبْبُكُع َّللاه  َغُفػٌر َرِحيٌع ﴾ ﴿ ُقْل ِإْن ُكْشُتْع ُتِحبُّػَن َّللاه
 ] سػرة آؿ عسخاف[

السدمسػن اليػم في أمذ الحاجة إلى معخفة سيخة الشبي و شسائمو:

بل إف كل ما يعانيو العالع اإلسبلمي اليـػ مغ ضعف وتفخؽ بدبب بعج السدمسيغ عغ تصبيق سشة  
 الشبي القػلية، وعغ االقتجاء بدشتو العسمية، والجليل قػلو تعالى: 

َبُيْع َوَأْنَت ِفيِيْع ﴾﴿ َوَما كَ  ُ ِلُيَعحِّ اَن َّللاه
 [33] سػرة األنفاؿ اآلية: 

قاؿ عمساء التفديخ: معشى اآلية بعج انتقاؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ إلى الخفيق األعمى، أؼ 
مدتحيل وألف ألف مدتحيل أف يعحب السدمسػف بعج وفاة الشبي عميو الربلة والدبلـ ما دامت سشة 
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 عميو الربلة والدبلـ، ومشيجو، وسيختو قائسة في حياتيع، ىحا ىػ التفديخ األوؿ: الشبي 
َبُيْع َوَأْنَت ِفيِيْع ﴾ ُ ِلُيَعحِّ  ﴿ َوَما َكاَن َّللاه

 فشحغ بحدب ىحه الشرػص وتمظ السقجمة في أمذ الحاجة إلى معخفة سيخة الشبي، ومعخفة شسائمو.
ىحا معشى الديخة، لكغ الذسائل تخزع لمترشيف بالسشاسبة الديخة تخزع لمتدمدل الدمشي، 

السػضػعي، فالشبي الكخيع الحجيث عغ رحستو مغ الذسائل، وعغ عجلو مغ الذسائل، وعغ حمسو مغ 
الذسائل، وعغ محبتو ألصحابو مغ الذسائل، فشحغ في سمدمة الذسائل، أؼ ىحه الدمدمة تعشي أف 

 ضػعات ال بذكل قرة فييا تدمدل زمشي. نجرس حياة ىحا الشبي الكخيع، وأخبلقو، بذكل مػ 

 هللا عد وجل أمخ السؤمشيغ أن يأخحوا عغ الشبي وأن يقتجوا بو:

 أييا األخػة، إذا قمشا سشة الشبي ماذا تعشي؟ تعشي أقػالو، وأفعالو، وإقخاره، تعشي أقػالو تذخيع: 
 ﴿ َوَما َيشِصُق َعِغ اْلَيَػى * ِإْن ُىَػ ِإَّله َوْحٌي ُيػَحى ﴾

 [ 4-3سػرة الشجع اآليات: ] 

 كبلمو وحي غيخ متمػ وىػ معرـػ وقج أمخنا أف نأخح عشو:
ُسػُل َفُخُحوُه َوَما َنَياُكْع َعْشُو َفاْنَتُيػا )  ( ﴾7﴿ َوَما َآَتاُكُع الخه

 ] سػرة الحذخ [

 وقج أمخنا أف نقتجؼ بو في سيختو، قاؿ تعالى:
َ َكِثيخًا﴾ ﴿ َلَقْج َكاَن َلُكْع ِفي َرُسػِل َّللاهِ  َ َواْلَيْػَم اْْلَِخَخ َوَذَكَخ َّللاه  ُأْسَػٌة َحَدَشٌة ِلَسْغ َكاَن َيْخُجػ َّللاه

 [00] سػرة األحداب اآلية: 

 الحخكة التي يشبغي أن يتحخكيا اإلندان يجب أن تكػن مصابقة لحخكة الشبي:

جتو إلى الصعاـ والذخاب، الذيء الثاني، أخػتشا الكخاـ اإلنداف كائغ متحخؾ ما الحؼ يحخكو؟ حا
وحاجتو إلى الصخؼ اآلخخ الدواج، وحاجتو إلى تأكيج الحات، ىحه دوافع الحخكة، اآلف اإلنداف كائغ 
متحخؾ، ىحه الحخكة إما أف تكػف فخضًا تتػقف عمى ىحه الحخكة سبلمتظ وسعادتظ، وإما أف تكػف 

حًا، وإما أف تكػف مكخوىة، وإما أف واجبًا أقل مغ الفخض، وإما أف تكػف سشة، وإما أف تكػف مبا
تكػف مكخوىة كخاىة تحخيسية، وإما أف تكػف حخامًا، ما مغ حخكة وال سكشة وال سيخ وال وقػؼ وال 
ذىاب وال إياب وال عصاء وال مشع وال غزب وال رضا إال ويخزع ليحه التقديسات؛ فخض، واجب، 

سية، حخاـ، وأنت مكمف أف تتابع الشبي عميو سشة، مدتحب، مباح، مكخوه كخاىة تشدييية، كخاىة تحخي
الربلة والدبلـ، فمحلظ نحغ حيشسا نجرس شسائمو كأنشي أقػؿ لكع نجرس ما يشبغي أف نعسمو، نجرس 
ما يشبغي أف نقتجؼ بو، إذًا مػضػع دقيق ججًا ألف اإلسبلـ كمو كمستاف ال إلو إال هللا تػحيج، دمحم 

تػحيج وكمسة االتباع، تؤمغ بأنو ال إلو إال هللا وتتبع ىحا الشبي، بل رسػؿ هللا اقتجاء، أؼ ىشاؾ كمسة ال
 إف دعػة األنبياء جسيعًا مخترخة بكمستيغ: 
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 ﴿ َوَما َأْرَسْمَشا ِمْغ َقْبِمَظ ِمْغ َرُسػٍل ِإَّله ُنػِحي ِإَلْيِو َأنهُو ََّل ِإَلَو ِإَّله َأَنا َفاْعُبُجوِن ﴾
 [05] سػرة األنبياء اآلية: 

أرسمشا مغ رسػؿ إال نػحي إليو نقصتيغ، أنو ال إلو إال أنا، تػحيج، فاعبجوف الصاعة، أؼ اإلسبلـ وما 
عقيجة وسمػؾ، مشصمقات نطخية، تصبيقات عسمية، فكخ وحخكة، إذًا الحخكة التي يشبغي أف يتحخكيا 

 اإلنداف يجب أف تكػف مصابقة لحخكة الشبي عميو الربلة والدبلـ. 

 الل الذسائل فخض عيغ عمى كل مدمع:تعمع الديخة مغ خ

أييا األخػة، إذًا تعمع الديخة مغ خبلؿ الذسائل يكاد يكػف فخض عيغ عمى كل مدمع، لساذا؟ ألف هللا 
حيشسا أمخؾ أف تأخح عغ الشبي مغ لػاـز ىحا األمخ أف تعخؼ ما الحؼ أعصاؾ ىحا الشبي الكخيع، وما 

جؼ بو، والذيء الثابت أنو ما ال يتع الفخض إال بو فيػ الحؼ مشعظ، وما السػقف الحؼ يشبغي أف تقت
فخض، كالػضػء تسامًا، الربلة ال تتع إال بالػضػء، فكسا أف الربلة فخض فالػضػء فخض، وما ال 
يتع الػاجب إال بو فيػ واجب، وما ال تتع الدشة إال بو فيػ سشة، إذًا ما داـ كل أمخ في القخآف الكخيع 

 اإلليي:  يقتزي الػجػب، واألمخ
ُسػُل َفُخُحوُه َوَما َنَياُكْع َعْشُو َفاْنَتُيػا )  ( ﴾7﴿ َوَما َآَتاُكُع الخه

 ] سػرة الحذخ [

إذًا مغ لػاـز االئتسار بيحا األمخ أف نعخؼ ما الحؼ آتانا، وما الحؼ عشو نيانا، مثبًل الشبي عميو 
امخأة تقػؿ: " ىشيئًا لظ أبا الدائب  الربلة والدبلـ كاف في بيت أحج أصحابو وقج تػفاه هللا، فدسع

لقج أكخمظ هللا "، لػ أنظ سسعت ىحا الكبلـ وسكت ال شيء عميظ، ألف الشبي عميو الربلة والدبلـ 
مذخع سكػتو أو إقخاره ػ الدكػت يعشي اإلقخار ػ يعج تذخيعًا، ىحه الكمسة غيخ صحيحة، قالت ىحه 

 "، ماذا قاؿ ليا الشبي عميو الربلة والدبلـ؟ السخأة: "ىشيئًا لظ أبا الدائب لقج أكخمظ هللا
َ َقْج َأْكَخَمُو... َوَّللاهِ ِإنِّي أَلَْرُجػ َلُو اْلَخْيَخ َوَّللاهِ َما َأْدِري َوَأَنا رَ  ُسػُل َّللاهِ َما ُيْفَعُل )) َوَما ُيْجِريِظ َأنه َّللاه

 ِبي (( 
 ] رواه البخارؼ عغ ابغ شياب[

ي لػ سسع ىحه الكمسة وبقي ساكتًا ال شيء عميو إال الشبي وحجه لػ سكت أؼ واحج مغ أصحاب الشب
لكاف سكػتو يعشي أف كبلميا صحيح وكبلميا غيخ صحيح، ىحا سساه العمساء: التألي عمى هللا، عػد 
نفدظ أال تحكع عمى مريخ إنداف قج يتػب ويدبقظ، اآلف ىشاؾ معرية لكغ إياؾ أف تتكمع عغ 

يث عغ مريخه عشج هللا نػع مغ التألي عمى هللا، ىحا مثل ألنو سسع كمسة مريخه عشج هللا، الحج
مخالفة لمتػحيج وليذ فييا أدب مع هللا، أنت حيشسا تحكع عمى مدتقبل إنداف كأنظ تعمع الغيب وال 

 يعمع الغيب إال هللا، قاؿ ليا: 
َ َقْج َأْكَخَمُو... َوَّللاهِ ِإنِّي أَلَْرُجػ َلُو اْلَخْيَخ َوَّللاهِ َما َأْدِري َوَأَنا َرُسػُل َّللاهِ َما ُيْفَعُل  )) َوَما ُيْجِريِظ َأنه َّللاه

 ِبي (( 
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إذًا أقػاؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ وأفعالو وإقخاره تذخيع، إذًا الحجيث عغ شسائل الشبي حجيث عغ 
 شا أف نجعمو ىجفًا لشا.تذخيع عميشا أف نصبقو، عميشا أف نقتجؼ بو، عميشا أف نديخ عمى نيجو، عمي

 معخفة سيخة الشبي فخض عيغ كي نقتجي بو:

أنا قمت لكع قبل قميل: إف كل أمخ في القخآف الكخيع يقتزي الػجػب، وبصػلتكع أييا األخػة أف تفيسػا 
الجيغ ال عمى أنو خسذ عبادات، عمى أنو مشيج تفريمي، يبجأ مغ فخاش الدوجية ويشتيي بالعبلقات 

الحؼ يشبغي أف نتبعو، وأف نديخ عمى مشيجو، ىػ رسػؿ هللا، إذًا نحغ في أمذ الحاجة الجولية، وأف 
إلى ىحه الدمدمة مغ الجروس، كي نقتجؼ بخسػؿ هللا، وكي نديخ عمى نيجو، وكي نصبق سشتو 

 القػلية، وكي نتأسى بديختو العسمية.
كفاية، أؼ التبحخ في عمع أخػانشا الكخاـ، كمكع يعمع أف في اإلسبلـ ما يدسى بفخض عيغ وفخض 

الديخة، التبحخ في شسائل الشبي، مخاجعة السػضػع مغ مرادره القجيسة، قخاءة الخوايات كميا، ىحا 
فخض كفاية إذا قاـ بو البعس سقط عغ الكل، لكغ فخض العيغ أف ىحه القرة القريخة امخأة تقػؿ: 

 الربلة والدبلـ؟  ىشيئًا لظ أبا الدائب لقج أكخمظ هللا، قاؿ ليا الشبي عميو
َ َقْج َأْكَخَمُو... َوَّللاهِ ِإنِّي أَلَْرُجػ َلُو اْلَخْيَخ َوَّللاهِ َما َأْدِري َوَأَنا رَ  ُسػُل َّللاهِ َما ُيْفَعُل )) َوَما ُيْجِريِظ َأنه َّللاه

 ِبي (( 
 أحجًا، ال يميق ىحه القرة يجب أف نأخح بيا جسيعًا، أؼ أقػؿ: وهللا أضشو صالحًا وال أزكي عمى هللا

بظ كعبج ضعيف أف تحكع عمى إنداف بل عمى مريخه ىحا كبخ وتأؿ عمى هللا، والشبي نيى عشو 
 بيحا الشز.

إذًا معخفة سيخة الشبي فخض عيغ كي نقتجؼ بو، معخفة سشة الشبي فخع عيغ كي نشراع ألمخه، أما 
ة ىحه الخوايات، والتجقيق في مرادرىا، التبحخ، والتعسق، والتفخغ، والتأليف، ودراسة الخوايات، ومتابع

 في مخاجعيا، ىحا فخض كفاية إذا قاـ بو البعس كعمساء الديخة سقط عغ الكل. 
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 الحخكة اليػمية لمسدمع ما لع تكغ وفق مشيج هللا لغ نقصف مغ ثسار الديخة شيئًا:

 أييا األخػة، اآلية مخة ثانية: 
َبيُ  ُ ِلُيَعحِّ  ْع َوَأْنَت ِفيِيْع ﴾﴿ َوَما َكاَن َّللاه

 [33] سػرة األنفاؿ اآلية: 

أؼ نحغ إذا شبقشا مشيج الشبي فشحغ في حخز مغ عحاب هللا، نحغ في بحبػحة، نحغ في أمغ، نحغ 
في قػة، نحغ في غشى، وقج نفدخ ما يريب العالع اإلسبلمي كمو مغ ضعف وتسدؽ ألف مشيج 

بلمية قائسة، ىشاؾ مداجج، ىشاؾ صمػات، ىشاؾ الشبي الكخيع غائب مغ حياتيع، أما األشخ اإلس
خصب، ىشاؾ قخآف يتمى، ىشاؾ سشة تجرس، لكغ الحخكة اليػمية لمسدمع ما لع تكغ وفق مشيج هللا لغ 

 نقصف مغ ثسار ىحه الديخة شيئًا، هللا عد وجل يقػؿ:
 ﴿ َواْعَمُسػا َأنه ِفيُكْع َرُسػَل َّللاهِ ﴾

 [7] سػرة الحجخات اآلية: 

صيخ، تحىب إلى ببلد بعيجة يعبجوف مػج البحخ، يعبجوف القسخ، يعبجوف الذسذ، يعبجوف شيء خ
الحجخ، يعبجوف الشار، يعبجوف شيئًا ال يميق أف أذكخه، في الياباف يعبجوف أصشامًا مغ دوف هللا، وهللا 

 عد وجل كخمشا في ىحه الخسالة، إذًا:
 ﴿ َواْعَمُسػا َأنه ِفيُكْع َرُسػَل َّللاهِ ﴾

 [7] سػرة الحجخات اآلية: 

 كل كمسة في الديخة الشبػية مشيج لإلندان:

 الذيء الحؼ يمفت الشطخ أف ىحا الشبي كسمو هللا كسااًل مصمقًا:
 ﴿ َوِإنهَظ َلَعمى ُخُمٍق َعِطيٍع ﴾

 [4] سػرة القمع اآلية: 

بتو لآلخخيغ، ىحا الحؼ َقِمْجه في حمسو، قمجه في رحستو، قمجه في صجقو، قمجه في أمانتو، قمجه في مح
نتسشى أف يكػف واضحًا في ىحا الجرس إف شاء هللا، أؼ الشبي الكخيع تدوج الديجة خجيجة وىي أكبخ 
مشو بخسدة عذخ عامًا، ىػ في الخامدة والعذخيغ، وىي في األربعيغ، وعمسشا مغ خبلؿ ىحا الجرس 

إنو حيشسا فتح مكة السكخمة، دعتو  أف السخأة الرالحة ال شيء يعجليا، وكاف يحبيا حبًا جسًا، بل
بيػتاتيا ليبيت عشجىع فقاؿ ليع: ال، انربػا لي خيسة عشج بيت خجيجة، وركد لػاء الشرخ أماـ قبخىا 

 ليعمع العالع كمو أف ىحه السخأة التي في القبخ ىي شخيكتو في الشرخ.
كشت في وضع صعب ىحا درس ثاف، ىل أنت وفي لدوجتظ أـ أوالدؾ؟ ىحه التي قبمت بظ زوجًا و 

ججًا، قبمت شطف العير معظ أال يشبغي أف تحكخ فزميا؟ ىحا درس، صجقػا أييا األخػة كل كمسة 
 في الديخة مشيج لشا.

شيء آخخ أتسشى أف يكػف واضحًا لجيكع: أف اآلخخ يرف الشبي أنو عبقخؼ، أو مرمح اجتساعي 
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والدبلـ نبي، ال تشدع عشو صفة الشبػة،  كبيخ، أو أنو قائج فح، ىحا كمو مخفػض، الشبي عميو الربلة
ىػ سيج األنبياء والسخسميغ، ال تقل عبقخيًا، أو مرمحًا اجتساعيًا، أو شخرية فحة، ىحا ال يخفعو، 

 يخفعو عشج هللا أنو نبي، وأنو مخسل ومعو رسالة. 

 معخفة الشبي جدء مغ الجيغ والتعخيف بالشبي جدء مغ الجعػة إلى هللا:

 د وجل يقػؿ: شيء آخخ هللا ع
 ﴿َأْم َلْع َيْعِخُفػا َرُسػَلُيْع ﴾

 [69] سػرة السؤمشػف اآلية: 

وكأف هللا جّل جبللو يجعػنا إلى معخفة نبيشا، معخفة الشبي جدء مغ الجيغ، والتعخيف بالشبي جدء مغ 
 ع:الجعػة إلى هللا، اعمع عمع اليقيغ أف جدءًا مغ نذاشظ يشبغي أف يتجو لسعخفة ىحا الشبي الكخي

مغ عباد هللا وأرجػ أن أكػَن )) َسُمػا هللا لي الػسيمَة، فإنيا مشدلة في الجشة َّل تشبغي إَّل لعبج 
 (( أنا

 ]أخخجو التخمحؼ عغ أبي ىخيخة [

مقاـ أوحج في بشي البذخ يحتمو الشبي عميو الربلة والدبلـ، الميع رب ىحه الجعػة التامة، والربلة 
 الػسيمة والفزيمة، وابعثو السقاـ السحسػد الحؼ وعجتو، والسقاـ السحسػد ىػ القائسة، آِت سيجنا دمحمًا ملسو هيلع هللا ىلص

 مقاـ لػاحج مغ بشي البذخ، ىػ الشبي عميو الربلة والدبلـ، لحلظ قػلو تعالى:
 ﴿َأْم َلْع َيْعِخُفػا َرُسػَلُيْع ﴾

 [69] سػرة السؤمشػف اآلية: 

 دعػة إلى معخفة الشبي:
ِ َمْثَشى َوُفَخاَدى ُثعه َتَتَفكهُخوا َما ِبَراِحِبُكْع ِمْغ ِجشهٍة ﴾﴿ ُقْل ِإنه   َسا َأِعُطُكْع ِبَػاِحَجٍة َأْن َتُقػُمػا َلِلِه

 [ 46] سػرة سبأ اآلية: 

 مجارسة أحػال الشبي وشسائمو وأقػالو وأفعالو جدء مغ الجيغ ألنو القجوة:

قػاؿ الشبي، وأفعاؿ الشبي، وكساالت الشبي، جدء مغ الجيغ إذًا: مجارسة أحػاؿ الشبي، وشسائل الشبي، وأ
 ألنو القجوة.

بالسشاسبة دائسًا الكساؿ واألخبلؽ مغ دوف أف تجدج بإنداف ال قيسة ليا، أؼ عطسة ىحا الجيغ أف 
الكساؿ الحؼ أراده هللا تخاه بخسػؿ هللا، أؼ الديخة حقيقة مع البخىاف عمييا، الديخة كساؿ مجدج في 

الديخة ىي أف إندانًا ىػ قخآف يسذي، والحؼ قاؿ: الكػف قخآف صامت والقخآف كػف ناشق  إنداف،
 والشبي قخآف يسذي، كبلـ رائع، بل إف الديجة عائذة رضي هللا عشيا، تقػؿ: 

 )) كان خمقو القخآن (( 
 ] مدمع عغ عائذة [
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  عد وجل:أخػانا الكخاـ، معخفة ىحا الشبي الكخيع إنجاز كبيخ لكل مؤمغ، يقػؿ هللا
ُسِل َما ُنَثبُِّت ِبِو ُفَؤاَدَك ﴾  ﴿ َوُكـالًّ نهُقزُّ َعَمْيَظ ِمْغ َأنَباء الخُّ

 [ 002] سػرة ىػد اآلية: 

إذا كاف قمب سيج الخمق وحبيب الحق يدداد يقيشًا بدساع قرة نبي دونو فؤلف يستمئ قمبشا إيسانًا وتألقًا 
 بسعخفة سيخة سيج األنبياء مغ باب أولى.

ِ َمْثَشى َوُفَخاَدى ُثعه َتَتَفكهُخوا َما ِبَراِحِبُكْع ِمْغ جِ   شهٍة ﴾﴿ ُقْل ِإنهَسا َأِعُطُكْع ِبَػاِحَجٍة َأْن َتُقػُمػا َلِلِه
 [ 46] سػرة سبأ اآلية: 

 ىحا كمو يؤكج أف معخفة رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص جدء مغ الجيغ بل إف قػلو تعالى:
  َوَرُسػِلِو َوالشُّػِر الهِحي َأْنَدْلَشا ﴾﴿ َفَآِمُشػا ِباَلِلهِ 

 [8] سػرة التغابغ اآلية: 

 وكل أمخ يقتزي الػجػب. 

 أمية الشبي عميو الرالة والدالم وسام شخف لو وأميتشا وصسة عار بحقشا:

شيء آخخ إنظ تعتد بأستاذ لظ كبيخ، بعالع جميل، ألنو درس العمع عمى يج عمساء كبار، فكيف 
 وقج تػلى هللا تعميسو؟  بالشبي

 ﴿ َعمهَسُو َشِجيُج اْلُقَػى *ُذو ِمخهٍة َفاْسَتَػى ﴾
 [6-5] سػرة الشجع اآلية: 

وىػ أمي، معشى أمي الفكخة دقيقة، لػ جاءنا أعمى شبيب جخاح بالعالع، يحسل بزع شيادات عميا، 
ة العخبية، فإذا قمشا: ىحا ولو تجارب رائعة في العسل الجخاحي، ودخل مصار دمذق وىػ ال يتقغ المغ

الصبيب البلمع والعالع الكبيخ ىػ أمي في المغة العخبية، كبلمشا صحيح، ىل تعشي أمي أنو جاىل؟ 
قج يكػف أعمع العمساء لكغ مغ حيث المغة ال يتقشيا، فالشبي ال يكتب وال يقخأ، ولكغ هللا تػلى تعميسو، 

ئًا بثقافة أىل األرض، وتكمع الشبي مع أصحابو، يدألو ألف وعاءه الثقافي ما أراده هللا أف يكػف مستم
أصحابو مع كل كمسة يقػليا ىحه مغ ثقافتظ أـ مغ الػحي؟ فذاءت حكسة هللا أف يكػف وعاء الشبي 

 الثقافي فارغًا مغ كل ثقافة أرضية، وأف يسؤل ىحا الػعاء بػحي الدساء، لحلظ قاؿ تعالى:
 ْن ُىَػ ِإَّله َوْحٌي ُيػَحى ﴾﴿ َوَما َيْشِصُق َعِغ اْلَيَػى * إِ 

 [ 4-3] سػرة الشجع اآلية: 

 إذًا أمية الشبي عميو الربلة والدبلـ وساـ شخؼ لو، وأميتشا وصسة عار بحقشا. 
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 الشبي الكخيع لػَّل أنو بذخ تجخي عميو كل خرائز البذخ لسا كان سيج البذخ:

لج آدـ، وقج عرسو هللا ويػحى إليو ولكشو أييا األخػة: ولكغ ىػ سيج األنبياء والسخسميغ، وسيج و 
 بذخ، لػال أنو بذخ تجخؼ عميو كل خرائز البذخ لسا كاف سيج البذخ: 

 ﴿ ُقْل ِإنهَسا َأَنا َبَذٌخ ِمْثُمُكْع ُيػَحى ِإَليه َأنهَسا ِإَلُيُكْع ِإَلٌو َواِحٌج ﴾
 [ 002] سػرة الكيف اآلية: 

، وفي دروس قادمة إف شاء هللا سشتحجث شػيبًل عغ أؼ ىحا الكبلـ يشزع إلى مػضػع السقجمة
شسائمو كسااًل كسااًل ومػقفًا مػقفًا، ولعل هللا سبحانو وتعالى يشفعشا بيحه الدمدمة مغ الجروس الستعمقة 
بذسائل الشبي عميو الربلة والدبلـ، وكل ما أرجػه أف تكػف ىحه الجروس صالحة لمتصبيق اليػمي 

 حق نرخ هللا عد وجل لقػلو تعالى:حتى نشتفع بيا، وحتى ندت
َبُيْع َوُىْع َيْدَتْغِفُخوَن ) ُ ُمَعحِّ َبُيْع َوَأْنَت ِفيِيْع َوَما َكاَن َّللاه ُ ِلُيَعحِّ  (﴾33﴿ َوَما َكاَن َّللاه

 ] سػرة األنفاؿ [

 اإلعجاز العمسي:

 قيسة اإلعجاز العمسي في حياتشا السعاصخة:

لجرس يتعمق باإلعجاز العمسي، وفي ىحه الجقائق سأتحجث ال عغ أييا األخػة، كالعادة قدع آخخ مغ ا
مػضػع محجد، ولكغ عغ قيسة اإلعجاز العمسي في حياتشا السعاصخة، صجقػا وال أبالغ أف ىحه السادة 
مادة اإلعجاز العمسي تعج السادة األولى في الجعػة إلى هللا، ألف ىحه السادة تؤكج أف الحؼ خمق 

 ؿ ىحا القخآف، إليكع بعس األمثمة.األكػاف ىػ الحؼ أند 
رواد الفزاء حيشسا صعجوا إلى الفزاء الخارجي، وركبػا مخكبة فزائية، وىحه أعمى سخعة صشعيا 
اإلنداف، أييا األخػة، ما الحؼ حجث؟ بعج أف تجاوز رواد الفزاء شبقة اليػاء، وفي شبقة اليػاء 

مصت عمى ذرات اليػاء، ذارات اليػاء حادث فيديائي اسسو انتثار الزػء، أشعة الذسذ إذا س
عكدتيا عمى ذرات أخخػ، فكاف الزياء في األرض، فمسا تجاوز رواد الفزاء ىحه الصبقة انتيت 
ضاىخة انتثار الزػء، ودخل الخواد في ضبلـ دامذ، فراح الخائج األوؿ بأعمى صػتو: لقج أصبحشا 

خ فاروؽ الباز في القاعجة التي انصمقت مشيا عسيًا ال نخػ شيئًا، وكاف أحج كبار عمساء الحرة مغ مر
ىحه السخكبة، وسسع بأذنو قػؿ رائج الفزاء لقج أصبحشا عسيًا، لػ فتحشا القخآف الكخيع عمى قػلو 

 تعالى: 
َخْت َأْبَر  َساِء َفَطمُّػا ِفيِو َيْعُخُجػَن، َلَقاُلػا ِإنهَسا ُسكِّ اُرَنا َبْل َنْحُغ َقْػٌم ﴿ َوَلْػ َفَتْحَشا َعَمْيِيْع َباًبا ِمْغ الده

 َمْدُحػُروَن ﴾
 [ 05-04] سػرة الحجخ اآليات:

آية ندلت قبل ألف وأربعسئة عاـ تتصابق تصابقًا تامًا مع كمسة قاليا رائج الفزاء، وىػ قج تجاوز مئة 
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ألف كيمػ متخ نحػ الفزاء، وبعج األرض عغ القسخ ثبلثسئة وستيغ ألف كيمػ متخ، ما ىحا الكبلـ؟ 
 شيادة هللا أف ىحا القخآف الكخيع كبلمو، وأف الحؼ خمق األكػاف ىػ الحؼ أندؿ ىحا القخآف الكخيع. ىحه

أييا األخػة الكخاـ، وكالة فزائية ىي أضخع وكالة في العالع "ناسا"، عخضت صػرة إذا تأممتيا ال 
زخاء الداىية، وكأسيا تذظ لثانية واحجة أنيا وردة جػرية، بأوراقيا الحسخاء الجاكشة، ووريقاتيا الخ

األزرؽ في الػسط، تأمميا جيجًا وردة جػرية ُكتب تحتيا: صػرة انفجار لشجع اسسو عيغ القط يبعج 
عغ األرض ثبلثة آالؼ سشة ضػئية، والزػء يقصع في الثانية الػاحجة ثبلثسئة ألف كيمػ متخ، افتح 

 القخآف الكخيع عمى قػلو تعالى:
سَ  ِت الده َباِن ﴾﴿ َفِإَذا اْنَذقه ُكَسا ُتَكحِّ َىاِن * َفِبَأيِّ َآََّلِء َربِّ  اُء َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالجِّ

 [ 38-37] سػرة الخحسغ اآليات: 

"، في الجرجة األولى، مقاعج وثيخة مكيفة، أمامو 777ىحا القخآف الكخيع، تخكب شائخة مغ أرقى األنػاع"
بخامج، وأنت عمى ارتفاع يقجر بأربعيغ ألف الرحف والسجبلت، أنػاع األشعسة الفاخخة، فزائيات، 

قجـ، وتحسل ىحه الصائخة أربعسئة إنداف، يأكمػف، ويذخبػف، ويشامػف، ويدتيقطػف، وىي تجخؼ بيع 
 في الفزاء الخارجي، تفتح القخآف الكخيع تقخأ قػلو تعالى:

 ﴿ َواْلَخْيَل َواْلِبَغاَل َواْلَحِسيَخ ِلَتْخَكُبػَىا ﴾
 [ 8ية: ] سػرة الشحل اآل

 أنت راكب شائخة أيغ الحسار مغ الصائخة؟ لكغ حيشسا تتابع اآلية:
 ﴿ َوَيْخُمُق َما ََّل َتْعَمُسػَن ﴾

 [ 8] سػرة الشحل اآلية: 

فالصائخة، والديارة، والحػامة، والباخخة، والدفيشة، وكل وسائل الشقل، والقصار الدخيع، أؼ تديج سخعتو 
 في ىحه اآلية، إذًا ىػ كبلـ هللا عد وجل. عغ ثبلثسئة وخسديغ كيمػ متخ دخل 

 اْليات الكػنية مشيج لشا لمتفكخ في خمق الدساوات:

القخآف الكخيع فيو تقخيبًا ألف وثبلثسئة آية تتحجث عغ الكػف، وأنا أرػ أييا األخػة، أف ىحه اآليات 
 الكػنية ىي مشيج لشا لمتفكخ في خمق الدساوات، ألف هللا عد وجل يقػؿ: 

َساَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف المهْيِل َوالشهَياِر َْلََياٍت أِلُوِلي اأْلَْلَباِب * الهِحيَغ َيْحُكخُ  ﴿ ِإنه  وَن َّللاهَ ِفي َخْمِق الده
َساَواِت َواأْلَْرِض َربهَشا َما َخَمْقَت  َىَحا َباِشاًل ُسْبَحاَنَظ ِقَيامًا َوُقُعػدًا َوَعَمى ُجُشػِبِيْع َوَيَتَفكهُخوَن ِفي َخْمِق الده

 َفِقَشا َعَحاَب الشهاِر ﴾
 [ 090-092] سػرة آؿ عسخاف اآليات: 

إذًا التفكخ في خمق الدساوات واألرض فخض عمى كل مدمع لقػؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ: "الػيل 
 لسغ لع يفكخ بيحه اآلية".

الشبي عميو الربلة والدبلـ سيكػف لشا في لحلظ إف شاء هللا مع سمدمة ىحه الجروس الستعمقة بذسائل 
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كل درس ما يداوؼ عذخ دقائق مغ اإلعجاز العمسي، واإلعجاز العمسي يؤكج أف الحؼ خمق األكػاف 
ىػ الحؼ خمق اإلنداف، وىػ الحؼ أندؿ القخآف الكخيع، وىػ السادة األولى في الجعػة إلى هللا، ألف ىحا 

ة أف بعس الكذػؼ الحجيثة والستفػقة تجج أصميا في القخآف العرخ يؤمغ بالعمع، والسفاجأة الراعق
الكخيع، وعجد كبيخ ججًا مغ عمساء األرض حيشسا يكتذفػف شيئًا خصيخًا يتسيدوف بو، ثع يفاجؤوف أف 
ىحا الذيء الخصيخ قج ورد ذكخه في القخآف الكخيع قبل ألف وأربعسئة عاـ، فبل يدعيع إال أف يؤمشػا 

 لى درس آخخ إف شاء هللا.باهلل جّل جبللو، وإ

 والحسج  رب العالسيغ 
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( : صفات الشبي وشخريتو، القسح10الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 
الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ 

عخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات .ضمسات الجيل والػىع إلى أنػار الس

الفخائس شخط أساسي لدالمة اإلندان وسعادتو :

أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس الثاني مغ دروس الذسائل الشبػية، وتحجثشا في درس سابق عغ أف 
فخض عيغ عمى كل مدمع، انصبلقًا معخفة سشة رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص القػلية، ومعخفة سشتو العسمية أؼ سيختو 

مغ أنو ما ال يتع الفخض إال بو فيػ فخض، وما ال يتع الػاجب إال بو فيػ واجب، وما ال تتع الدشة 
إال بو فيػ سشة، وتػضيحًا لحلظ الػضػء فخض ألف الربلة فخض وال تتع إال بو، وحيشسا يقػؿ هللا 

 عد وجل: 
ُسػُل َفُخُحوهُ  َوَما َنَياُكْع َعْشُو َفاْنَتُيػا ﴾ ﴿ َوَما َآَتاُكُع الخه

 [ 7] سػرة الحذخ اآلية : 

كيف نأتسخ بسا آتانا وكيف نشتيي عسا عشو نيانا إف لع نعخؼ ما الحؼ آتانا وما الحؼ عشو نيانا؟ إذًا 
ىشاؾ في حياتشا فخائس، ىشاؾ واجبات، ىشاؾ سشغ مؤكجة، ىشاؾ سشغ غيخ مؤكجة، ىشاؾ 

ىشاؾ مكخوىات كخاىة تشدييية، ىشاؾ مكخوىات كخاىة تحخيسية، ىشاؾ  مدتحبات، ىشاؾ مباحات،
حخاـ، أؼ الفخائس شخط أساسي لدبلمتظ وسعادتظ، والسحخمات تحخمظ الدبلمة والدعادة، دقق 
فخائس، واجبات، سشغ مؤكجة، سشغ غيخ مؤكجة، مدتحبات، مباحات، مكخوىات كخاىة تشدييية، 

كة، وال سكشة، وال نذاط في ليل أو نيار، في أؼ مكاف، في أؼ مكخوىات كخاىة تحخيسية، ما مغ حخ 
زماف، إال ويغصى بأحج ىحه األحكاـ الذخعية، ولكغ الكساؿ الحؼ أراده هللا لشا، مكاـر األخبلؽ التي 
بيا نرل إلى الجشة، حيث ما ال عيغ رأت، وال أذف سسعت، وال خصخ عمى قمب بذخ، ىحا الكساؿ 

كتب فقط، ال بّج مغ أف نخاه في إنداف متحخؾ، كيف أف الكػف قخآف ال يسكغ أف يعير في ال
صامت، وكيف أف القخآف كػف ناشق، إال أف الشبي عميو الربلة و الدبلـ قخآف يسذي، ىحه 
، الذجاعة، الحمع، الربخ، ىحه الفزائل، ال قيسة  ، العصاء، الكـخ الفزائل، ىحه القيع، ىحه السكاـر

 الكتب.  ليا إشبلقًا إذا بقيت في
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أدب الحياة و أدب الكتب :

لحلظ قالػا: والذيء بالذيء يحكخ، ىشاؾ أدب الحياة، وىشاؾ أدب الكتب، أدب الكتب يشبع مغ الكتب 
ويرب في الكتب، لكغ أدب الحياة يشبع مغ الحياة، ويرب في الحياة، فمحلظ الفزائل التي يشبغي 

نجخخىا حيشسا نمقى هللا عد وجل، الكساؿ الحؼ يميق أف نتحمى بيا، مكاـر األخبلؽ التي يشبغي أف 
باإلنداف، ىحه القيع التي جاء بيا األنبياء ال قيسة ليا إشبلقًا إذا بقيت في الكتب، البّج أف تكػف 
مسثمة في بذخ يتحخكػف أمامشا، فمحلظ تعج ميسة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص عمى شقيغ، ميسة التبميغ؛ والتبميغ سيل 

ف آتاه هللا شبلقة لداف، آتاه هللا عمسًا، آتاه هللا فكخًا ثاقبًا يبمغ، فإذا صّح أف ميسة الشبي أؼ إندا
 ملسو هيلع هللا ىلص األولى ىي التبميغ لكغ السيسة الكبخػ ىي القجوة، أف يكػف قجوة لشا.

ه أف ذلظ أف كل إنداف ىشاؾ شخرية يكػنيا، وىشاؾ شخرية يتسشى أف يكػنيا، وىشاؾ شخرية يكخ 
يكػنيا، السؤمغ الرادؽ الذخرية التي يتسشى أف يقتفي أثخىا، أف يديخ عمى مشيجيا، أف يتبعيا، 

ىي شخرية الشبي عميو الربلة والدبلـ والجليل:
َ َواْلَيْػَم اْْلَِخَخ ﴾  ﴿ َلَقْج َكاَن َلُكْع ِفي َرُسػِل َّللاهِ ُأْسَػٌة َحَدَشٌة ِلَسْغ َكاَن َيْخُجػ َّللاه

 [00األحداب اآلية :  ] سػرة

لكغ في اآلية ممسح دقيق إذا كشت تخجػ هللا، إليي أنت مقرػدؼ، ورضاؾ مصمػبي، إذا كشت تخجػ 
هللا واليـػ اآلخخ يشبغي أف تكػف شخرية الشبي عميو الربلة والدبلـ ىي القجوة والسثل. 

معخفة رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص فخض عيغ عمى كل مدمع :

عمى ىحه السقجمة ال بّج أف تعخؼ جػانب ىحه الذخرية، ال بّج مغ أف تعخؼ شسائميا، ال  لحلظ بشاء
بّج مغ أف تعخؼ كساليا، ال بّج مغ أف تعخؼ خرائريا، لحلظ هللا عد وجل يقػؿ في محكع كتابو: 

 ﴿َأْم َلْع َيْعِخُفػا َرُسػَلُيْع ﴾
 [69] سػرة السؤمشػف اآلية :

يقػؿ هللا عد وجل:
ِ َمْثَشى َوُفَخاَدى ُثعه َتَتَفكهُخوا َما ِبَراِحِبُكْع ِمْغ ِجشهٍة  ﴿ ُقلْ  ﴾ِإنهَسا َأِعُطُكْع ِبَػاِحَجٍة َأْن َتُقػُمػا َلِلِه

 [46] سػرة سبأ اآلية : 

إذًا معخفة رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فخض عيغ عمى كل مدمع، ألف كل أمخ في القخآف الكخيع يقتزي الػجػب 
لع تقع قخيشة عمى خبلؼ ذلظ، وما داـ ىحا األمخ يقتزي الػجػب مغ لػاـز تشفيح ىحا األمخ أف ما 

تعخؼ جػانب ىحه الذخرية الفحة األولى في العالع، ورد في بعس األحاديث:

)) سمػا لي الػسيمة فإنيا مشدلة في الجشة َّل تشبغي إَّل لعبج مغ عباد هللا وأرجػ أن أكػن أنا (( 
 مدمع عغ ابغ عسخ [] أخخجو 
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كسا قاؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ، لحلظ نقػؿ قبل أف نرمي: "الميع رب ىحه الجعػة التامة، 
والربلة القائسة، آِت سيجنا دمحمًا ملسو هيلع هللا ىلص الػسيمة والفزيمة والجرجة العالية الخفيعة، وابعثو السقاـ السحسػد"، 

ىحا القجوة، ىحا السثل، ىحا السخمػؽ األوؿ الحؼ أقدع هللا بحياتو، ىحا الشبي عميو الربلة والدبلـ، 
 قاؿ تعالى:

﴿ َلَعْسُخَك ِإنهُيْع َلِفي َسْكَخِتِيْع َيْعَسُيػَن ﴾
 ] سػرة الحجخ [

إدارة الػقت ىػ سمػك األذكياء :

كشت مجيخًا في ىحا العسخ الحؼ نعيذو، نحغ ِبْزَعُة أياـ، كمسا انقزى يػـٌ انقزى ِبْزٌع مشو، مخة 
ثانػية، في محافطة جشػبية، أذكخ أنو بعج ثبلثيغ عامًا كاف شالبًا مغ شبلبي في الرف العاشخ، 
فإذا بو يحتل مشربًا رفيعًا دعاني إلى ىحه البمجة، قمت: يا رب بيغ الديارتيغ ثبلثػف عامًا، كيف 

اجعميا شاعة، والشفذ شساعة مزت ىحه األعػاـ الثبلثػف؟ كمسح البرخ، لحلظ قالػا: الجنيا ساعة 
عػدىا القشاعة، أؼ الدمغ يسزي سخيعًا، وأنت بزعة أياـ وكمسا انقزى يـػ مغ حياتظ انقزى 
بزع مشظ، مثبًل إنداف يسمظ سبعيغ ليخة كمسا أنفق ليخة نقز مالو، فأنت لظ عشج هللا عسخ ثابت، 

العسخ قج قّل ثانية، أنا ال أرػ أف انطخ إلى عقخب الثػاني كل حخكة تذيخ إلى ثانية، معشى ذلظ أف 
ىشاؾ عسل أليق بالسؤمغ، وال أكسل، مغ أف يجيخ وقتو، وقت لسعخفة هللا، وقت لمتفكخ في خمق 
الدساوات واألرض، وقت ألداء العبادات، وقت لمجمػس مع األىل، وقت لتعميع األوالد، وقت لػصل 

ىػ سمػؾ األذكياء، الشبي عميو الربلة أخػانظ الكخاـ، وقت لمعسل، وقت لمربلة، إدارة الػقت 
والدبلـ في أحاديث كثيخة قاؿ: 

َتَظ َقْبَل َسَقِسَظ، َوِغَشاَك َقْبَل َفْقِخَك، َوفَ  َخاِغَظ )) ِاْغَتِشْع َخْسدًا َقْبَل َخْسٍذ : َشَباَبَظ َقْبَل َىَخِمَظ، َوِصحه
 َقْبَل ُشْغِمَظ، َوَحَياَتَظ َقْبَل َمْػِتَظ (( 

 الحاكع والبييقي عغ ابغ عباس وأحسج عغ عسخو بغ ميسػف [] أخخجو 

الشبي عميو الرالة والدالم كان السخمػق األول في إدارة الػقت :

أييا األخػة الكخاـ، إدارة الػقت شيء رائع، ألف هللا عد وجل أقدع بعسخ الشبي عميو الربلة والدبلـ، 
ألنو كاف السخمػؽ األوؿ في إدارة الػقت. 

 وا مغ ذكخ ىادم المحات ـ مفخق األحباب ـ مذتت الجساعات (( )) أكثخ 
 ]أخخجو التخمحؼ والشدائي عغ أبي ىخيخة [

)) عر ما شئت فإنظ ميت، وأحبب مغ شئت فإنظ مفارقو، واعسل ما شئت فإنظ مجدي بو (( 
 ] أخخجو الذيخازؼ عغ سيل بغ سعج و البييقي عغ جابخ [
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آية أخخػ:
ػا َرُسػَلُيْع ﴾﴿َأْم َلْع َيْعِخفُ 

 [69] سػرة السؤمشػف اآلية :

يشبغي أف نعخفو، لحلظ قالػا: مدتحيل وألف ألف ألف مدتحيل أف تعخفو ثع ال تحبو، بل مدتحيل 
وألف ألف مدتحيل أف تحبو ثع ال تصيعو، وقج ورد في صفات الشبي عميو الربلة والدبلـ أنو مغ رآه 

حلظ؟ لظ ىيبة لكغ إذا احتظ بظ الشاس أحبػؾ؟ إذا احتظ بجيية ىابو، ومغ عاممو أحبو، ىل أنت ك
 بظ الشاس ىامػا بظ؟ حيشسا يقػؿ هللا عد وجل:

﴿ الهِحيَغ َآَمُشػا ِباَلِلهِ َوَرُسػِلِو ُثعه َلْع َيْخَتاُبػا ﴾
 [ 05] سػرة الحجخات اآلية : 

ـ، قبيل معخكة بجر: ال ىشاؾ أمخ إليي أف تؤمغ بيحا الخسػؿ، مخة قاؿ الشبي عميو الربلة والدبل
تقتمػا عسي العباس، رجل حػؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ، قاؿ: أحجنا يقتل أباه وأخاه في السعخكة، 
ويشيانا عغ قتل عسو! لع يفيع ىحا التػجيو، ثع تبيغ بعج حيغ أف عسو قج أسمع وىػ ىشاؾ، وىػ عيشو 

أعمى مدتػػ، فكل قخار تتخحه قخير يكػف  في قخير، وكانت إدارة الشبي عميو الربلة والدبلـ في
عشج الشبي عميو الربلة والدبلـ، يقػؿ ىحا الخجل الرحابي: ضممت أترجؽ عذخ سشيغ رجاء أف 

يغفخ هللا لي سػء ضشي بخسػؿ هللا. 

تػاضع الشبي عميو الرالة والدالم ووفاؤه :

ى حريخ، وأثخ الحريخ عمى مقاـ الشبػة، سيجنا عسخ دخل عمى سيجنا رسػؿ هللا، وقج اضصجع عم
جشيشو الذخيف، أو عمى خجه، فبكى عسخ، قاؿ : يا عسخ ماذا يبكيظ؟ قاؿ: رسػؿ هللا يشاـ عمى 
الحريخ وكدخػ ممظ الفخس يشاـ عمى الحخيخ، قاؿ: "يا عسخ إنسا ىي نبػة وليدت ممكًا"، أنا لدت 

ممكًا، إنسا ىي نبػة وليدت ممكًا. 
 مغ قخير كانت تأكل القجيج بسكة((  ))ىػن عميظ فإني ابغ امخأة

 ] ابغ ماجو َعْغ َأِبي َمْدُعػٍد[

تػاضعو عجيب، كاف الشبي عميو الربلة والدبلـ في سفخ وأرادوا أف يعالجػا شاًة، فقاؿ أحجىع: عمّي 
ذبحيا يا رسػؿ هللا، فقاؿ الثاني : وعمّي سمخيا، وقاؿ الثالث : عمّي شبخيا، فقاؿ عميو الربلة 

: وعمّي جسع الحصب، فقالػا: نكفيظ ذلظ يا رسػؿ هللا، قاؿ: أعمع أنكع تكفػني، ولكغ هللا  والدبلـ
 يكخه أف يخػ عبجه متسيدًا عمى أقخانو.

وهللا أييا األخػة بحكخ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص تتعصخ السجالذ، كاف إذا دعاه أتخابو إلى المعب يقػؿ: أنا لع أخمق 
ليحا.
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.وحيشسا جاءتو رس الة اليجػ، دعتو زوجتو ألخح قدط مغ الخاحة قاؿ: يا خجيجة انقزى عيج الشـػ
لسا فتح مكة ودعاه سادتيا ليبيت عشجىع، فقاؿ ليع: انربػا لي خيسة عشج بيت خجيجة، ليعمع العالع 

 كمو أف ىحه السخأة التي في القبخ ىي شخيكتو في الشرخ.
باب، فزجخت مغ كثخة ذكخه لخجيجة، خجيجة في سغ ما ىحا الػفاء! معو زوجة شابة في ريعاف الذ

أمو عشجما تدوجيا كانت في سغ األربعيغ، ىػ في الخامدة والعذخيغ، وعشجه فتاة في ريعاف الذباب 
قالت لو مخة: ألع يبجلظ هللا خيخًا مشيا؟ قاؿ: ال وهللا ال وهللا ال وهللا، ما ىحا الػفاء؟

أخخجتو، مكة التي ائتسخت عمى قتمو، مكة التي نكمت عشجما فتح مكة، مغ في مكة؟ مكة التي 
بأصحابو، مكة التي حاربتو ثبلثة حخوب، بجر، وأحج، والخشجؽ، مكة التي تفششت بقتل أصحابو، ما 
تطشػف أني فاعل بكع؟ قالػا: أخ كخيع وابغ أخ كخيع، قاؿ: فاذىبػا فأنتع الصمقاء. ىحا العفػ، يـػ 

قراىا إلى أقراىا، صعج السشبخ واستقبل الشاس باكيًا وقاؿ: مغ كشت دانت لو الجديخة العخبية مغ أ
أخحت لو مااًل فيحا مالي فميأخح مشو، ومغ كشت جمجت لو ضيخًا فيحا ضيخؼ فميقتْج مشو، ومغ كشت 

 شتسُت لو عخضًا فيحا عخضي، وال يخذى الذحشاء، فإنيا ليدت مغ شأني، وال مغ شبيعتي. 

غ عمى كل مدمع ألنو قجوة لشا :معخفة شسائل الشبي فخض عي

ىحا اإلنداف العطيع، ىحا الحؼ بمغ سجرة السشتيى، ىحا ىػ السخمػؽ األوؿ، ىحا سيج األنبياء 
والسخسميغ، ىحا سيج ولج آدـ، أيعقل أف ال نعخفو؟ أيعقل أف ال نجرس شسائمو، كساالتو، صجقػا وال 

خض عيغ عمى كل مدمع، ألنو قجوة لشا والجليل: أبالغ إف معخفة شسائل الشبي عميو الربلة والدبلـ، ف
َ َواْلَيْػَم اْْلَِخَخ َوَذَكَخ َّللاهَ    َكِثيخًا﴾﴿ َلَقْج َكاَن َلُكْع ِفي َرُسػِل َّللاهِ ُأْسَػٌة َحَدَشٌة ِلَسْغ َكاَن َيْخُجػ َّللاه

 [00] سػرة األحداب اآلية : 

أدلة عمى ضخورة معخفة شسائل الشبي :

 مغ األدلة عمى ضخورة معخفة شسائل الشبي قػؿ هللا عد وجل: أييا األخػة،
ُسِل َما ُنَثبُِّت ِبِو ُفَؤاَدَك ﴾ ﴿ َوُكـالًّ نهُقزُّ َعَمْيَظ ِمْغ َأنَباء الخُّ

 [ 002] سػرة ىػد اآلية : 

تألقًا إذا كاف قمب سيج الخمق وحبيب الحق يدداد يقيشًا بدساع قرة نبي دونو فؤلف يستمئ قمبشا إيسانًا و 
بسعخفة سيخة سيج األنبياء مغ باب أولى، ىشاؾ آية حيشسا تقخأىا ال شظ أنو يقذعخ بجنظ:

﴿ َواْعَمُسػا َأنه ِفيُكْع َرُسػَل َّللاهِ ﴾
 [ 7] سػرة الحجخات اآلية : 
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، كساالتو ىػ فيشا، ىػ معشا، سشتو بيغ أيجيشا، أحاديثو بيغ أيجيشا، مػاقفو بيغ أيجيشا، سيختو بيغ أيجيشا
 بيغ أيجيشا:

﴿ َواْعَمُسػا َأنه ِفيُكْع َرُسػَل َّللاهِ ﴾
 [ 7] سػرة الحجخات اآلية : 

ُأمّية الشبي الكخيع وسام شخف لو وأميتشا وصسة عار بحقشا :

أييا األخػة، الشبي عميو الربلة والدبلـ أمي، أميتو وساـ شخؼ لو، ألف هللا عد وجل ما أراد مغ 
أف يستمئ مغ ثقافات األرض، أراد أف يكػف وعاؤه الثقافي خاليًا مغ كل ثقافة أرضية،  وعائو الثقافي

 وأف يستمئ بػحي الدساء، لحلظ: 
﴿ َوَما َيشِصُق َعِغ اْلَيَػى * ِإْن ُىَػ ِإَّله َوْحٌي ُيػَحى ﴾

 [4-3] سػرة الشجع اآليات : 

 ﴾﴿ َعمهَسُو َشِجيُج اْلُقَػى * ُذو ِمخهٍة َفاْسَتَػى 
 [6-5] سػرة الشجع اآليات : 

لحلظ أميتو وساـ شخؼ، وأميتشا وصسة عار، ألنشا نحغ يشصبق عميشا الحجيث الذخيف:
 )) إنسا العمع بالتعمع، وإنسا الحمع بالتحمع، وإنسا الكخم بالتكخم (( 

 ]أخخجو الصبخاني عغ أبي الجرداء [

سح لو أن يعبجه :هللا تعالى شّخف اإلندان و كّخمو وأحدغ إليو حيشسا س

شيء آخخ، أنا أقػؿ لكع دائسًا: لػ أف شفبًل عقب العيج زاره أحج أقخبائو، فيحا الصفل مستمئ فخحًا، 
بسبمغ مغ الساؿ حّرمو في أثشاء العيج، قاؿ ليحا القخيب الدائخ: معي مبمغ عطيع، كع نقجر ىحا 

ميشجس، دخمو وسط، لو بعس  السبمغ؟ نقجره بحدب القائل، شفل صغيخ، في الرف الخامذ، أبػه
األقارب، فإذا قاؿ الصفل: معي مبمغ عطيع أؼ حػالي خسدسئة ليخة، دقق إذا قاؿ مدؤوؿ كبيخ 
بالبشتاغػف: أعجدنا ليحه الحخب مبمغًا عطيسًا، نقجره بسئتي مميار دوالر، نفذ الكمسة قاليا شفل 

ناىا بسئتي مميار دوالر، فإذا قاؿ ممظ فقجرناىا بخسدسئة ليخة، وقاليا مدؤوؿ كبيخ بالبشتاغػف فقجر 
 السمػؾ : 

﴿ َوَعمهَسَظ َما َلْع َتُكْغ َتْعَمُع َوَكاَن َفْزُل َّللاهِ َعَمْيَظ َعِطيسًا ﴾
 [ 003] سػرة الشداء اآلية : 
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وهللا أييا األخػة سافخت شخقًا وغخبًا، أناس في الياباف يعبجوف ذكخ الخجل، وفي اليشج يعبجوف 
، وفي مكاف يعبجوف الذسذ، وفي مكاف يعبجوف القسخ، وفي مكاف يعبجوف الحجخ، وفي الجخذاف

مكاف يعبجوف الشار، وفي مكاف يعبجوف مػج البحخ، هللا عد وجل شّخفشا، وكّخمشا، وأحدغ إليشا، حيشسا 
كل  سسح لشا أف نعبجه، نحغ نعبج الػاحج الجياف، نعبج خالق الدساوات واألرض، نعبج مغ بيجه ممكػت

 شيء، اآلف ىل مغ السسكغ أف نزغط الجيغ كمو بكمسات؟ قاؿ تعالى:
( ﴾001﴿ ُقْل ِإنهَسا َأَنا َبَذٌخ ِمْثُمُكْع ُيػَحى ِإَليه َأنهَسا ِإَلُيُكْع ِإَلٌو َواِحٌج )

 [ 002] سػرة الكيف اآلية : 

الصخائق إلى الخالق بعجد أنفاس الخالئق :

 اآلف دقق: 
ِو َأَحجًا ﴾﴿ َفَسْغ َكاَن يَ  ِو َفْمَيْعَسْل َعَساًل َصاِلحًا َوََّل ُيْذِخْك ِبِعَباَدِة َربِّ  ْخُجػا ِلَقاَء َربِّ

 [ 002] سػرة الكيف اآلية : 

أردت أف تقيع عبلقة مع هللا، أردت أف تحكع الرمة بيشظ وبيغ هللا، 
 ﴿ َفْمَيْعَسْل َعَساًل َصاِلحًا ﴾

ير، وأعمى رتبة عساد أركاف حخب، بيشيسا عذخات الختب، أوضح مثل مجشج غخ أقل رتبة في الج
سبعة ، وسبعتاف، عخيف أوؿ، و ثسانية، وثسانيتاف، ونجسة، ونجستاف، وتاج ونجستاف، ثع عساد، ىحا 
السجشج الغخ الحؼ التحق مشح التصػع بإمكانو أف يجخل عمى العساد مغ دوف إذٍف؟ إال بحالة واحجة، 

بح فكاد يغخؽ، فألقى بشفدو وأنقحه، يجخل ببل إذف، وىحا العساد أركاف إف رأػ ابغ ىحا العساد يد
حخب يقابمو فػرًا، ويحتخمو، ويزعو جانبو، ويزيفو، أليذ كحلظ؟ 

ِو َفْمَيْعَسْل َعَساًل َصاِلحًا ﴾  ﴿ َفَسْغ َكاَن َيْخُجػا ِلَقاَء َربِّ
، اعسل عسبًل صالحًا مع ىخة، مع حيػاف، مع صغيخ، مع يتيع، مع ج ائع، مع مزصيج، مع مطمـػ

وهللا الصخائق إلى الخالق بعجد أنفاس الخبلئق، ضسغ البيت ىشاؾ شخؽ إلى هللا سالكة، وأنت في 
 الصخيق ىشاؾ شخؽ إلى هللا، وأنت في السدجج، وأنت في العسل.

إف  لحلظ أييا األخػة ىحا ىػ الجرس الثاني التسييجؼ مغ شسائل الشبي عميو الربلة والدبلـ، وسػؼ
شاء هللا نقف مميًا عشج ىحه الذسائل، فمعل هللا عد وجل يخفعشا بيا. 
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اإلعجاز العمسي : 

 القسح :

واآلف نشتقل إلى القدع الثاني مغ الجرس وىي الفقخة العمسية، أحيانًا أقخأ ىحه اآلية، فأحذ أف ليا 
 أبعادًا كثيخة، ىحه اآلية: 

َخْمَق َّللاهِ ﴾ ﴿ َوَْلَُمَخنهُيْع َفَمُيَغيُِّخنه 
 [009] سػرة الشداء اآلية : 

كيف؟ هللا عد وجل خمق القسح، نحغ نشدع قذخه ونأكل نذاًء ليذ غيخ، أحيانًا أقف معكع قميبًل عشج 
السػاد الخصيخة، والشافعة، والسفيجة، التي تشصػؼ عمييا قذخة ىحه الحبة، قاؿ: ىحه الحبة جعميا هللا 

خارجّي يدف تدعًا في السئِة مغ مجسػع وزِنيا، ُيدسَّى عشج الشاس الُشخالة، غحاء كامبًل، فييا غبلٌؼ 
َشْيُع الكائُغ  وفييا قذخٌة رقيقٌة تشصِػؼ عمى مادٍة آزوتيٍة ال تديُج عغ ثبلثٍة في السئة مغ وزِنيا، وفييا الخُّ

السئة مغ وزِف حبَِّة الحيُّ الحؼ يشبُت إذا تػافخت لو شخوط اإلنبات، ووزُنو ال يديُج عمى أربٍع في 
 القسِح.

إذا جسعشا تدعة وثبلثة وأربعة أؼ ستة عذخ، بقي أربعًا وثسانيغ في السئة َنذاٌء خالٌز، لكشيا 
بيزاء ، أما الخبد مع قذخه أسسخ المػف، كل الخيخ، كل الفػائج، كل الفيتاميشات، كل السعادف، كل 

مجواب ونأكل الشذاء الخالز ىحه الحزارة.السػاد الثسيشة في قذخة القسحة، نشدعيا ونصعسيا ل
ماذا نفعل نحغ؟ نشدُع عغ القسحِة غبلَفيا، وغذاَءىا، وال يبقى لشا إال الّشذاُء الخالُز، أّما ىحا 

يو الشاس ُنخالًة، ففيو ستُة فيتاميشات، فيتاميغ ب ...، و في ىحا 6ب 0، ب0الغبلُؼ الحؼ يدسِّ
جماِغ نصعسيا نحغ لمجواب، وفي ىحا الغبلِؼ حجيٌج َيَيُب الجـَ قػًة الغبلِؼ مادٌة فدفػريٌة ىي غحاٌء لم

 ، ـَ وحيػيًة، وُيِعيُغ عمى اكتداِب األوكدجيغ ِمَغ الخئتيغ، وفي ىحا الغبلِؼ الكالديـػ الحؼ يبشي العطا
الغبلِؼ  ويقػِّؼ األسشاَف، وفي ىحا الغبلِؼ الديمكػف الحؼ يقػِّؼ الذعَخ ويديُجه قػًة ولسعانًا، وفي ىحا

اليػد الحؼ يشذط عسَل الغّجِة الَجَرِقيَِّة، وُيزِفي عمى آكِمو الدكيشَة واليجوَء، اليػد لو مفعػؿ السدكغ، 
، تجخُل ىحه السعادُف كمُّيا في قذخة القسح الحؼ نصعسيا  ، والسغشيديـػ ، والرػديـػ وفيو البػتاسيـػ

 لمجواب.
حؼ كسا َوَصَفو بعُس األشباِء غخاٌء جيٌج لمسعجِة، ائت أييا األخػة، أما نحغ نأكل الشذاء الرافي ال

 بمب الخبد األبيس اضغصو ثع ضعو في كأس ماء ال يشحل أبجًا، ألنو غخاء.
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فػائج قذخة القسح :

لكغ اإلبجاع اإلليي في خمق ىحه القذخة بسا فييا مغ فػائج ىػ مغ أجل أف نأكَل القسَح بقذِخه، حتى 
اِد التي أوَدَعَيا هللُا في قذخِة القسِح ، وهللا أعمع كل األدوية التي تعالج اإلمداؾ ندتفيَج ِمغ ىحه السػ 

واإلمداؾ يشتج عشو خسديغ مخضًا، كل األدوية التي تعالج اإلمداؾ ىحه األدوية مػجػدة في قذخة 
اء القسح، ال يػجج إنداف يأكل خبد مع نخالتو معو إمداؾ، أؼ أكبخ مادة فعالة في تشطيع األمع

 الشخالة، لحلظ جسيع األدوية التي تعيغ عمى اليزع مأخػذة مغ قذخ القسح.
ـِ، وإذا ُشِخَب ىحا السغميُّ كاف قابزًا  إذا ُغِمَيْت ىحه القذػُر بالساِء الداخِغ كانْت ميجئًة لمدعاِؿ والدكا

أمخاِضو، وعمى رأس  لؤلمعاِء، وكاف دواًء لتقخُّحاِت السعجِة ولمدحار، وىػ غحاء لمجمِج ووقاية لو مغ
 ىحه األمخاض األكديسا .

وقاية لمجمج مغ األمخاض، قابس لؤلمعاء، دواء لتقخحات السعجة، ولمدحار، ميجغ لمدعاؿ والدكاـ، 
لحلظ حيغ نأكل كسا أراد هللا لشا أف نأكل، وحيغ نصبق سشة الشبي عميو الربلة والدبلـ في األكل، 

 مخاض . نزسغ ألنفدشا الرحَة والُبعَج عغ األ
)) سئل الرحابي الجميل َسْيَل ْبَغ َسْعٍج : " َىْل َرَأْيَت الشهِقيه ـ الصحيغ السشخػل ـ َقاَل : َما َرَأْيُت 
ُ َعَمْيِو َوَسمهَع، َفُقْمُت : َفَيْل َكاَن َلُيْع َمَشاِخُل َعَمى عَ  ْيِج َرُسػلِ الشهِقيه َحتهى ُقِبَس َرُسػُل َّللاهِ َصمهى َّللاه
ُ َعَمْيوِ  ُ َعَمْيِو َوَسمهَع َقاَل : َما َرَأْيُت ُمْشُخاًل َحتهى ُقِبَس َرُسػُل َّللاهِ َصمهى َّللاه  َوَسمهَع، ُقْمُت : َّللاهِ َصمهى َّللاه

ِعيَخ َغْيَخ َمْشُخػٍل؟ َقاَل: َنَعْع، ُكشها َنْشُفُخُو َفَيِصيُخ ِمْشوُ  ْيَشاهُ َما شَ  َفَكْيَف ُكْشُتْع َتْأُكُمػَن الذه (( اَر َوَما َبِقَي َثخه
 ] ابغ ماجو عغ َعْبُج اْلَعِديِد ْبُغ َأِبي َحاِزـٍ [

وورد في األثخ أف أوؿ بجعة ابتجعيا السدمسػف بعج وفاة رسػؿ هللا نخل الجقيق.

والحسج  رب العالسيغ 
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( :  صفات الخسػل، الدػاك13الجرس )

  بسم ميحرلا نمحرلا هللا
الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ 

ضمسات الجيل والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

الرالة عمى الشبي عميو الرالة والدالم واسعة ججًا:

ثالث مغ دروس الذسائل الشبػية، وال زلشا في السقجمة.أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس ال
 أييا األخػة الكخاـ، مػضػع دقيق وىػ أف هللا عد وجل يقػؿ: 

﴿ َوَصلِّ َعَمْيِيْع ِإنه َصاَلَتَظ َسَكٌغ َلُيْع ﴾
 [ 023] سػرة التػبة اآلية: 

ويقػؿ أيزًا:
يِّ َياَأيَُّيا الهِحيَغ َءاَمُشػا َصمُّػا َعَمْيِو َوَسمُِّسػا َتْدِميًسا ﴾﴿ ِإنه َّللاهَ َوَماَلِئَكَتُو ُيَرمُّػَن َعَمى الشهبِ 

 [ 56] سػرة األحداب اآلية: 

الربلة عمى الشبي عميو الربلة والدبلـ واسعة ججًا، مشيا أف تقػؿ: الميع صلِّ عمى سيجنا دمحم، مشيا 
كساالتو، مشيا أف تخػ مشيجو، مشيا أف  أف تقخأ سيختو، مشيا أف تتأمل في شسائمو، مشيا أف تقف عمى

تصبق مشيجو، أؼ: أية عبلقة بخسػؿ هللا، عبلقة عمسية، عبلقة اتباع، عبلقة شاعة، عبلقة حب، 
عبلقة تعطيع، عبلقة إكبار، أية عبلقة بخسػؿ هللا تعج ىحه العبلقة نػعًا مغ االتراؿ بو، وتعج ىحه 

عد وجل: العبلقة نػعًا مغ الربلة عميو، وكأف هللا 
﴿ ِإنه َّللاهَ َوَماَلِئَكَتُو ُيَرمُّػَن َعَمى الشهِبيِّ ﴾

ىحه الربلة مغ هللا عد وجل ومبلئكتو عمى الشبي تعشي أنو أقخب مخمػؽ إلى هللا، ألنو قخيب مغ 
هللا كاف نسػذج الكساؿ البذخؼ، ألف هللا الحات الكاممة، الحات الكاممة الكساؿ السصمق، أية جية 

بالكساؿ السصمق اشتقت الكساؿ، أؼ ال ترجؽ إندانًا لو صمة باهلل قاسي القمب، مدتحيل، أو اترمت 
إنو يكحب، إنو ال يترل باهلل، إنداف يترل بأصل الكساؿ، أصل الجساؿ، أصل الشػاؿ، إنداف 
يترل براحب األسساء الحدشى والرفات الفزمى، إنداف يترل باهلل ولو قمب قاس؟! إنداف 

ويكحب؟! إنداف يترل باهلل ويخجع؟! إنداف يترل باهلل ويدقط؟! مدتحيل. يترل باهلل
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 الشبي عميو الرالة والدالم ىػ السخمػق األول رتبة:

 الشبي عميو الربلة والدبلـ يعج السخمػؽ األوؿ رتبة: 
ُل اْلَعاِبِجيَغ ﴾ ْحَسِغ َوَلٌج َفَأَنا َأوه  ﴿ ُقْل ِإْن َكاَن ِلمخه

 ] سػرة الدخخؼ [

 وؿ عابج هلل، السخمػؽ األوؿ لقج أقدع هللا بعسخه الثسيغ، إلو عطيع يقدع بعسخ مخمػؽ:أ
 ﴿ َلَعْسُخَك ِإنهُيْع َلِفي َسْكَخِتِيْع َيْعَسُيػَن ﴾

 [70] سػرة الحجخ اآلية: 

 إذًا:: 
 ﴿ ِإنه َّللاهَ َوَماَلِئَكَتُو ُيَرمُّػَن َعَمى الشهِبيِّ ﴾

 مغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص باهلل، إذًا ىػ مشبع الكساؿ:  ىحا االتراؿ السحكع الستيغ
 ِ﴿ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ آمشػا َصمُّػا َعَمْيِو ﴾

أؼ أنا أتجمى عميو، يا أييا السؤمغ اترل بو، نػع مغ الرمة، إذا وقفت عمى سيختو ىحه صمة، إذا 
خصو عمى ىجاية الخمق، ىحا كمو وقفت عمى كساالتو عمى مشيجو، عمى رحستو، عمى عجلو، عمى ح

نػع مغ الرمة، أؼ أف تعير مع الشبي عميو الربلة والدبلـ، صجقػا وال أبالغ السؤمغ الرادؽ 
يعير مع الشبي وأصحابو، شبعًا ىػ ال يعير معيع بجدسو، ألف وأربعسئة عاـ، لكغ ترػراتو كميا 

عامل أصحابو؟ كيف كاف رحيسًا؟ كيف كاف الشبي عميو الربلة والدبلـ يعامل أىمو؟ كيف كاف ي
كيف كاف أبًا كامبًل؟ كيف كاف أخًا عديدًا؟ كيف كاف زوجًا صادقًا؟ كيف كاف زعيسًا مخمرًا؟ كيف 

 كاف قائجًا شجاعًا؟ كيف كاف رئيدًا فحًا؟ 
 ا َعَمْيِو َوَسمُِّسػا َتْدِميًسا ﴾﴿ ِإنه َّللاهَ َوَماَلِئَكَتُو ُيَرمُّػَن َعَمى الشهِبيِّ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ آمشػا َصمُّػ 

 معخفة رسػل هللا معخفة شصخ الجيغ:

أييا األخػة الكخاـ، ببل مبالغة كمسة اإلسبلـ األولى: ال إلو إال هللا دمحم رسػؿ هللا، فسعخفة رسػؿ هللا 
ا أردت معخفة شصخ الجيغ، نرف الجيغ، معخفة هللا عمى أنو إلو واحج كمسة التػحيج وكمسة الخسالة، إذ

 أف تزغط اإلسبلـ كمو بكمستيغ، ال إلو إال هللا دمحم رسػؿ هللا، الكمسة األولى كمسة التػحيج، والجليل:
 ﴿ َوَما َأْرَسْمَشا ِمْغ َقْبِمَظ ِمْغ َرُسػٍل ِإَّله ُنػِحي ِإَلْيِو َأنهُو ﴾

 [ 05] سػرة األنبياء اآلية: 

 اآلف بعج 
 ﴿ ِإَّله ُنػِحي ِإَلْيِو ﴾
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ز دعػة األنبياء جسيعًا:تمخي
 ﴿ َوَما َأْرَسْمَشا ِمْغ َقْبِمَظ ِمْغ َرُسػٍل ِإَّله ُنػِحي ِإَلْيِو َأنهُو ََّل ِإَلَو ِإَّله َأَنا َفاْعُبُجوِن ﴾

 [ 05] سػرة األنبياء اآلية: 

سبلـ تػحيج وعبادة، الفكخ تػحيج والحخكة عبادة، السشصمق الشطخؼ تػحيج، والدمػؾ العسمي عبادة، اإل
عقيجة وسمػؾ، مشصمقات نطخية، تصبيقات عسمية، حخكة فكخية، وحخكة بالجػارح، شيء تقشع بو، 
وشيء تتحخؾ إليو، فأوؿ كمسة ال إلو إال هللا، الكمسة الثانية ىحا الكساؿ الحؼ دعيشا إليو، ىحا الكساؿ 

 الحؼ يشبغي أف نكػف عميو مسثل في شخز الشبي عميو الربلة والدبلـ:
كأنظ قج خمقت كسا تذاء  مبخأ مغ كل عيــب خمقت 

***

أحج أسباب سعادة اإلندان أن يعير مع رسػل هللا في فكخه وترػراتو:

أييا األخػة، أحج أسباب سعادة اإلنداف أف يعير مع رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أف يعير في فكخه، في 
يقخأ شسائمو، ألنو اإلنداف الكامل، اإلنداف ترػراتو، في مذاعخه، في أحاسيدو، أف يقخأ سيختو، أف 

 السػصػؿ باهلل عد وجل، إذًا، 
﴿ ِإنه َّللاهَ َوَماَلِئَكَتُو ُيَرمُّػَن َعَمى الشهِبيِّ ﴾

ورد في بعس األحاديث:
)) سمػا لي الػسيمة فإنيا مشدلة في الجشة َّل تشبغي إَّل لعبج مغ عباد هللا وأرجػ أن أكػن أنا (( 

 دمع عغ ابغ عسخ [] أخخجو م

الميع رب ىحه الجعػة التامة، والربلة القائسة، آِت سيجنا دمحمًا ملسو هيلع هللا ىلص الػسيمة والفزيمة، وابعثو السقاـ 
السحسػد الحؼ وعجتو، ىحا ىػ السقاـ السحسػد:

ْسِذ ِإَلى َغَدِق المهْيِل َوُقْخَآَن اْلَفْجِخ  اَلَة ِلُجُلػِك الذه ِإنه ُقْخَآَن اْلَفْجِخ َكاَن َمْذُيػدًا*َوِمَغ المهْيِل ﴿َأِقِع الره
ْج ِبِو َناِفَمًة َلَظ َعَدى َأْن َيْبَعَثَظ َربَُّظ َمَقامًا َمْحُسػدًا ﴾  َفَتَيجه

 [ 79-78] سػرة اإلسخاء اآليات: 

ًا أنت تعير سمػا لي السقاـ السحسػد فإنو مقاـ ال يشبغي إال لػاحج مغ خمقو، وأرجػ أف أكػف أنا، إذ
في سعادة إذا كشت مع رسػؿ هللا. 
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تعصخ السجالذ بحكخ الرالحيغ:

 أييا األخػة:
﴿ َوَصلِّ َعَمْيِيْع ِإنه َصاَلَتَظ َسَكٌغ َلُيْع ﴾

 [ 023] سػرة التػبة اآلية: 

ىشاؾ صحابي يجمذ في الصخيق ويبكي اسسو حشطمة، مّخ بو الّرجيق، رآه يبكي قاؿ: مالظ يا 
ة تبكي؟ قاؿ: نافق حشطمة، قاؿ لو: وِلَع يا أخي؟ قاؿ حشطمة: نكػف مع رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ونحغ حشطم

والجشة كياتيغ، فإذا عجنا إلى بيػتشا وعافدشا األىل نشدى، أؼ كل واحج مشا إذا أتى إلى بيت مغ 
سدجج مخيحة.بيػت هللا، إذا أتى إلى السدجج، واستسع إلى درس عمع، ىشاؾ حالة في ال

إّف بيػتي في األرض السداجج، وإف زّوارىا ىع عّسارىا، فُصػبى ِلَعْبج تصّيخ في بيتو ثّع زارني، اآلف 
دقق وُحّق عمى السدور أف ُيْكـخ الدائخ، أنا ال أبالغ وال أصجؽ أف إندانًا يأتي إلى بيت مغ بيػت هللا 

عمى السدور ػ مغ السدور؟ ىػ هللا السدجج، وُحّق بشية التقخب إلى هللا وال يذعخ بخاحة نفدية وىػ في 
أف ُيْكـخ الدائخ، فمحلظ أنت إذا كشت في بيت مغ بيػت هللا تذعخ بدعادة، فكيف إذا كشت مع رسػؿ 
هللا؟ لحلظ قاؿ لو: نافق حشطمة، فديجنا الرجيق قاؿ: أنا كحلظ يا حشطمة ػ مغ أروع ما في السػقف 

هللا، فانصمقا إلى الشبي عميو الربلة والدبلـ وحجثاه بيحا الحاؿ، فقاؿ التػاضع ػ انصمق بشا إلى رسػؿ 
عميو الربلة والدبلـ: "نحغ معاشخ األنبياء تشاـ أعيششا، وال تشاـ قمػبشا، أما أنتع يا أخي فداعة 

 وساعة، لػ بقيتع عمى الحاؿ التي أنتع بيا عشجؼ، لرافحتكع السبلئكة، ولدارتكع في بيػتكع".
ـ دقيق ججًا أؼ ال بّج مغ أف يكػف لظ حاؿ وأنت مع رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، لػ بقيتع عمى الحاؿ ىحا الكبل

التي أنتع عمييا عشجؼ، لرافحتكع السبلئكة، ولدارتكع في بيػتكع، فمحلظ:
﴿ َوَصلِّ َعَمْيِيْع ِإنه َصاَلَتَظ َسَكٌغ َلُيْع ﴾

 [ 023] سػرة التػبة اآلية: 

مذ إذا ذكخ الشبي عميو الربلة والدبلـ، وإذا ذكخ أصحابو الكخاـ، تعصخ السجمذ، بل لحلظ بأؼ مج
كسا قيل: بحكخ الرالحيغ تتعصخ السجالذ، والعياذ باهلل وبحكخ المؤماء تتعكخ السجمذ، اجمذ في 
مجمذ وتحجث عغ إنداف لئيع بخيل، قاٍس، زوج سيئ، ابغ عاؽ، زوجة متفمتة، تحذ بزيق، 

 والشقز مذقي، إذًا: الكساؿ مدعج 
ًسا ﴾﴿ ِإنه َّللاهَ َوَماَلِئَكَتُو ُيَرمُّػَن َعَمى الشهِبيِّ َيا َأيَُّيا الهِحيَغ آمشػا َصمُّػا َعَمْيِو َوَسمُِّسػا َتْدِمي
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معخفة شسائل الشبي فخض عيغ عمى كل مدمع:

بلة والدبلـ، ومعخفة سيخة الشبي، أييا األخػة الكخاـ، أنا أؤكج لكع أف معخفة شسائل الشبي عميو الر
ومعخفة أحاديث الشبي، فخض عيغ عمى كل مدمع، بل إني أقػؿ: أييا األخ الكخيع لساذا ترمي؟ 
الجػاب البجييي ألف الربلة فخض، فإذا أثبت لظ أف معخفة شسائل الشبي فخض عيغ عمى كل 

 مدمع، الجليل ألع يقل هللا:
ُسػُل َفخُ  ُحوُه َوَما َنَياُكْع َعْشُو َفاْنَتُيػا ﴾﴿ َوَما َآَتاُكُع الخه

 [ 7] سػرة الحذخ اآلية: 

ىحا األمخ يقتزي التصبيق، كل أمخ يقتزي الػجػب فكيف تصبق ما جاء بو الشبي إف لع تعخؼ ما 
الحؼ جاء بو؟ مغ لػاـز تصبيق ىحا األمخ أف تعخؼ ما الحؼ جاء بو، وما الحؼ عشو نيى، وكيف 

تو، مع أصحابو، في سمسو، في حخبو، فمحلظ أحج أكبخ السػاد الجيشية في كاف في سيختو، في بي
 التعميع اإلسبلمي أف نعخؼ شسائل الشبي عميو الربلة والدبلـ. 

أقػال الشبي وأفعالو وإقخاره تذخيع و كّل ىحا بيغ أيجيشا:

 أييا األخػة، إذا قاؿ هللا عد وجل: 
 ﴾﴿ َواْعَمُسػا َأنه ِفيُكْع َرُسػَل َّللاهِ 

 [ 7] سػرة الحجخات اآلية: 

ىل تعخفػف قيسة ىحه الشعسة؟ ىشاؾ أدياف تعبج البقخ، أدياف تعبج الذجخ، تعبج الحجخ، تعبج الذسذ 
والقسخ، تعبج آلية متعجدة، فإذا كخمشا هللا عد وجل وكشا أتباع الشبي األوؿ والخسػؿ األعطع، وكشا 

دـ أجسعيغ، ىحه نعسة ال تعجليا نعسة، لحلظ قاؿ تعالى:أتباع سيج األنبياء والسخسميغ، وسيج ولج آ
﴿ َواْعَمُسػا َأنه ِفيُكْع َرُسػَل َّللاهِ ﴾

 [ 7] سػرة الحجخات اآلية: 

ىػ فيشا، سيختو بيغ أيجيشا، شسائمو بيغ أيجيشا، أخبلقو بيغ أيجيشا، أنا أعتقج أنو ما مغ إنداف عمى 
و، وتفاصيل حياتو، وكل ضخوفو، في بيتو، ومع أصحابو، وجو األرض كتبت ونقمت إليشا دقائق حيات

وفي سمسو، وفي حخبو، كسا نقمت إليشا أفعاؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ، شبعًا يشبغي أال يغيب 
عشكع أف أقػاؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ تذخيع، وأف أفعالو تذخيع، وإف إقخاره تذخيع، بل إنيع 

 لربلة والدبلـ تعشي أقػالو، وتعشي أفعالو، وتعشي إقخاره. قالػا: إف سشة الشبي عميو ا
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سساع دروس شسائل الشبي خصػة نحػ معخفة ىحه الذسائل:

 لحلظ: 
﴿ َفَآِمُشػا ِباَلِلهِ َوُرُسِمِو( ﴾

 [ 079] سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

أت شسائمو؟ ىل أخي أنا مؤمغ بخسػؿ هللا، ما معشى أنظ مؤمغ بخسػؿ هللا؟ ىل قخأت سيختو؟ ىل قخ 
قخأت أحاديثو؟ كمسات اآلف مفخغة مغ السزسػف، تقػؿ أنت: أشيج أف ال إلو إال هللا وأف دمحمًا رسػؿ 
هللا، متى جمدت وقخأت سيختو؟ متى جمدت وقخأت سشتو؟ متى قخأت شسائمو؟ إذًا ال أبالغ مجيئكع 

صػة نحػ معخفة ىحه إلى ىحا السدجج لدساع دروس شسائل الشبي عميو الربلة والدبلـ ىػ خ
 الذسائل، بل إف هللا عد وجل يعجب: 

 ﴿َأْم َلْع َيْعِخُفػا َرُسػَلُيْع ﴾
 [69] سػرة السؤمشػف اآلية: 

شيء شبيعي أف تعخؼ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أف تعخؼ شسائمو، سيختو، أخبلقو، كساالتو:
ِ َمْثَشى َوُفَخاَدى ُثعه َتَتَفكهُخوا َما ِبَراِحِبُكْع ِمْغ ِجشهٍة ﴾ ﴿ ُقْل ِإنهَسا َأِعُطُكْع ِبَػاِحَجٍة َأْن َتُقػُمػا َلِلِه

 [ 46] سػرة سبأ اآلية: 

صفات الشبي عميو الرالة والدالم:

أؼ لسخة واحجة في دروس الذسائل ال بّج أف نقف وقفة متأنية عغ شكل الشبي عميو الربلة والدبلـ، 
سػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولع تكغ صفاتو كالرفات التي وردت في سيخة الشبي الدبب إنظ إذا رأيت في الخؤيا ر 

معشى ذلظ ومع األسف الذجيج أنظ لع تَخ رسػؿ هللا، ال تكػف قج رأيت رسػؿ هللا إال إذا رأيتو عمى 
الرفات التي وردت في كتب الديخة، مخة قاؿ لي إنداف: رأيت الشبي عميو الربلة والدبلـ، رأيتو 

سخ المػف، شػيبًل ججًا، قمت: ىحا ليذ بخسػؿ هللا، يجب أف تخػ رسػؿ هللا عمى الييئة والذكل أس
والمػف الحؼ ورد في كتب الديخة، فكاف عميو الربلة والدبلـ: 

 )) أحدغ الشاس وجيًا، وأحدشو خمقًا، ليذ بالصػيل البائغ وَّل بالقريخ(( 
 ] البخارؼ عغ البخاء بغ مالظ[

 و كاف:
عميو الرالة والدالم رجاًل مخبػعًا ـ أي متػسط الصػل ــ بعيج ما بيغ السشكبيغ ـ أي عخيس  )) كان

السشكبيغ ـ عميو حمة حسخاء ما رأيت شيئًا قط أحدغ مشو ملسو هيلع هللا ىلص(( 
 ] مدمع عغ البخاء[
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 لحلظ قاؿ حداف بغ ثابت:
وأكسل مشظ لع تمج الشداء  وأجسل مشظ لع تخ قط عيشي 

كأنظ قج خمقت كسا تذاء  قت مبّخًأ مغ كل عيــبخم
*** 

ْيِغ َواْلَقَجَمْيِغ ـ عخيس الكفيغ  )) َلْيَذ ِبالصهِػيِل َوََّل ِباْلَقِريِخ َضْخُع الخهْأِس َوالمِّْحَيِة، َشْثُغ اْلَكفه
ًؤا َكَأنهَسا والقجميغ ـ ُمْذَخٌب َوْجُيُو ُحْسَخًة ـ كان لػنو أزىخ أي أبيس عمى أزىخ ـ ِإَذا َمذَ  َأ َتَكفُّ ى َتَكفه
ُ َعَمْيِو َوَسمهع (( َيَتَقمهُع ِمْغ َصْخٍخ َلْع َأَر َقْبَمُو َوََّل َبْعَجُه ِمْثَمُو َصمهى َّللاه

 ] أحسج َعْغ َعِميٍّ َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو[

وصف رائع لذكل الشبي عميو الرالة والدالم:

 وروػ البييقي َعْغ أبي معبج الخداعي:
)) أن رسػل هللا صمى هللا عميو و سمع خخج ليمة ىاجخ مغ مكة إلى السجيشة ىػ وأبػ بكخ وعامخ 
بغ فييخة ودليميع عبج هللا بغ أريقط الميثي، فسخوا بخيسة أم معبج الخداعية وكانت امخأة بخزة ـ أي 

ء الجمػس ـ وتجمذ جميمة ـ مدشة، جمجة ـ أي قػية ـ تحتبي ـ أي أنيا تزع يجييا إلى ركبتييا أثشا
بفشاء الخيسة، وتصعع وتدقي مغ يسخ بيا، فدألػىا لحسًا أو تسخًا، فمع يريبػا عشجىا شيئًا مغ 
ذلظ، قالت: لػ كان عشجنا شيء ما أعػزكع القخى ـ أي ما أحػجشاكع بل كشا نزيفكع ـ ولػ عشجنا ما 

ـ فشطخ رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى شاة  بعشاكع بل كشا نزيفكع، وإن القػم مخممػن ـ أي أصابتيع سشة ججباء
قالت: شاة خمفيا « ما ىحه الذاة يا أم معبج ؟ » في كدخ خيستيا ـ أي في جانب خيستيا ـ فقال: 

الزعف عغ الغشع ـ أي إنيا ىديمة ضعيفة ـ قال: فيل بيا مغ لبغ؟ قالت: ىي أجيج مغ ذلظ ـ أي 
ت: إن كان بيا حمب فاحمبيا، وفي رواية: نعع بأبي أنت أضعف ـ فقال: تأذنيغ لي أن أحمبيا؟ قال

وأمي إن رأيت بيا حمبًا فاحمبيا، فجعا رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالذاة فسدحيا، وذكخ اسع هللا، ومدح 
يا يخبس الخىط ـ أي يذبع ضخعيا، وذكخ اسع هللا، وفي رواية مدح ضيخىا، ودعا بإناء ل

فة اليديمة السخيزة درت فحمب فييا ثجًا ـ أي كسية غديخة ـ حتى مأل ـ فيحه الذاة الزعيالجساعة
الػعاء فدقاىا ـ بسغ بجأ الشبي عميو الرالة والدالم؟ براحبة الذاة ـ وسقى أصحابو فذخبػا 
واحجًا واحجًا حتى إذا شخبػا جسيعًا شخب ملسو هيلع هللا ىلص، فكان آخخ أصحابو شخبًا، لحلظ قال الشبي عميو 

ة والدالم: ساقي القػم آخخىع شخبًا ـ يذخب نرف العريخ لػحجه ثع يعصي الباقي ـ ساقي الرال
القػم آخخىع شخبًا، ثع حمب فييا ثانيًا عػدًا عمى بجء، وتخك عشجىا ىحا الحميب، وقال ليا: ارفعي 
وشخب  ىحا إلى أبي معبج إذا جاءك، فسا ىحا الفيع! سقاىا أوًَّل وتخك لدوجيا ثانيًا وسقى أصحابو

 آخخىع.
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ثع ارتحمػا عشيا فقال: ما لبثت أن جاء زوجيا أبػ معبج يدػق أعشدًا عجافًا، فمسا رأى المبغ قال: 
مغ أيغ لكع ىحا المبغ يا أم معبج وَّل حمػب في البيت؟ قالت: َّل وهللا إَّل أنو مّخ بشا رجل مبارك 

معبج؟ قالت: رأيت رجاًل ضاىخ كان مغ حجيثو كحا وكحا وفي رواية كيت وكيت، قال: صفيو يا أم 
الػضاءة، متألق، حدغ الخمق، قػي، مميح الػجو، لع تعبو ثجمة ـ أي كبخ البصغ ـ ولع تدر بو 
صقمة ـ أي صغخ الخأس ـ وسيع قديع ـ أي يجسع مغ كل حدغ قدسًا ـ في عيشيو دعج ـ والجعج 

العيشيغ ـ وفي صػتو صحل ـ شجة سػاد حجقة العيغ ـ وفي أشفاره وشف ـ أي كثخة شعخ الحاجبيغ و 
أي بحة محببة ـ أحػر ـ أي شجة بياض العيغ وسػادىا ـ أكحل ـ كأن عيشيو مكتحمتان ـ أزج ـ أي 
دقيق شخف الحاجبيغ ـ أقخن ـ أي حاجباه مترالن ـ في عشقو سصع ـ أي ارتفاع عشقو، وىحه 

ا تكمع سسا وعاله البياء، صفة باإلندان محببة ـ وفي لحيتو كثاثة، إذا صست فعميو الػقار، وإذ
حمػ السشصق، كالمو فرل َّل ندر وَّل ىحر ـ َّل كالم قميل ججًا إيجاز مخل وَّل إششاب مسل ـ كأن 
مشصقو خخزات نطع يتحجرن ـ حبات لؤلؤ ـ أبيى الشاس وأجسميع مغ بعيج وأحدشيع مغ قخيب، ربعة 

وأحدشيع قجرًا، لو رفقاء  َّل تذشؤه مغ شػل، وَّل تقتحسو عيغ مغ قرخ، أنزخ الثالثة مشطخاً 
يحفػن بو، إن قال استسعػا لقػلو، وإن أمخ تبادروا إلى أمخه، محفػد مذحػد، َّل عابذ وَّل مفشج ـ 
ليذ عشجه كالم ليذ لو معشى، وَّل عشجه نقج جارح ـ قال أبػ معبج: ىحا وهللا صاحب قخير الحي 

وألفعمشو إن وججت إلى ذلظ سبياًل،  تصمبو في أثشاء اليجخة، ولػ كشت وافقتو َّللتسدت أن أصحبو
 ثع ىاجخت مع زوجيا عمى الشبي عميو الرالة والدالم وأسمسا((

 ]البييقي َعْغ أبي معبج الخداعي[

ىحه صفة الشبي عميو الربلة والدبلـ، وصف دقيق دقيق، وصف رائع لذكل الشبي عميو الربلة 
والدبلـ. 

 تأللؤ القسخ ليمة البجر: الشبي الكخيع كان فخسًا مفخسًا يتألأل وجيو

أييا األخػة، يقػؿ بعس أصحابو، ما رأيت شيئًا أحدغ مغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
ْسَذ َتْجِخي ِفي َجْبَيِتِو َوَما َرَأْيُت َأَحًجا َأْسَخَع ِفي ِمْذَيِتِو ِمْغ َرُسػِل َّللاهِ َصمهى  ُ )) َكاَن َكَأنه الذه َّللاه

َع َكَأنهَسا اأْلَْرُض ُتْصَػى َلُو ِإنها َلُشْجِيُج َأْنُفَدَشا (( َعَمْيِو َوَسمه 
 ] أحسج عغ أبي ىخيخة[

 إذا سخنا معو.
وعغ أحج أصحاب رسػؿ هللا قيل لو: صف لشا رسػؿ هللا؟ قاؿ: لػ رأيتو رأيت الذسذ شالعًة، 

 بعزيع قاؿ: كاف فخسًا مفخسًا يتؤلأل وجيو تؤللؤ القسخ ليمة البجر.



لفضيلة الدكتور دمحم راتة الناتلسي 0202كتاب الشمائل المحمدية إصدار عام   28 

 عمى كلٍّ سيجنا حداف بغ ثابت الذاعخ الشبػؼ يقػؿ:
أحدغ مشظ لع تَخ قط عيشي وأجسل مشظ لع تمج الشداء 
خمقت مبخأ مغ كـل عيـب كأنظ قج خمقت كسا تذاء

*** 
 لحلظ كاف الشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ:

)) الميع كسا حدشت خمقي فحدغ خمقي (( 
 مدعػد [ ] الجامع الرغيخ بدشج صحيح عغ ابغ

إف شاء هللا في الجرس القادـ نبجأ بتفاصيل شسائل الشبي عميو الربلة والدبلـ، الجروس الثبلثة 
 األولى كانت مقجمة. 

 السػضػع العمسي:

 الدػاك:

َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع: 
بِّ "((  َػاُك َمْصَيَخٌة ِلْمَفِع َمْخَضاٌة ِلمخه )) الدِّ

 لبخارؼ عغ َعاِئَذُة[] ا

ورد في مجمة مذيػرة ترجر في بعس الببلد العخبية الذقيقة مقاؿ لعالع متخرز في عمع الجخاثيع 
واألوبئة مغ ألسانيا، يقػؿ: قخأت عغ الدػاؾ الحؼ يدتعسمو العخب كفخشاة أسشاف في كتاب لخحالة 

حه دليبًل عمى تأخخ ىؤالء الشاس زار الببلد العخبية، وعخض الكاتب األمخ بأسمػب ساخخ الذع، اتخ
الحيغ يشطفػف أسشانيع بأعػاد، يقػؿ ىحا العالع األلساني: ولكشي أخحت ىحه السدألة مغ وجية نطخ 
أخخػ، وفكخت، لساذا ال يكػف وراء ىحه القصعة مغ الخذب، والتي أسسيتيا فخشاة األسشاف العخبية، 

 مييا.حقيقة عمسية؟ وتسشيت لػ استصعت إجخاء التجارب ع
عالع ألساني عشجه معمػمات تدخخ مغ الدػاؾ، أناس متخمفػف يشطفػف أسشانيع بأعػاد لكغ ىحا العالع 
قاؿ لعل في ىحه األعػاد شيئًا ال نعخفو، قاؿ: ثع سافخ زميل لي إلى الدػداف، وعاد ومعو مجسػعة 

السبمل عمى مدارع  مشيا، وفػرًا بجأت بإجخاء تجاربي عمييا، سحقتيا، وبممتيا، ووضعت السدحػؽ 
الجخاثيع، فطيخت لي السفاجأة التي لع أكغ أتػقعيا، ضيخت عمى مدارع الجخاثيع اآلثار نفديا التي 

 يؤثخ بيا البشدميغ، البشدميغ مادة فعالة في قتل الجخاثيع.
مو ىحا ما قالو العالع األلساني الستخرز في عمع الجخاثيع واألوبئة، أؼ حيشسا جاء بيحا الدػاؾ، وجع

مدحػقًا و وضع ىحا الدػاؾ السدحػؽ عمى ىحه السدرعة مغ الجخاثيع فساتت كل الجخاثيع معشى ذلظ 
 مفعػؿ الدػاؾ كسفعػؿ البشدميغ تسامًا ىحا كبلـ العالع األلساني. 
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فػائج الدػاك:

برخ، لحلظ قاؿ ابغ القيع: "في الدػاؾ عجة مشافع، يصيب الفع، ويذج المثة، ويقصع البمغع، ويجمػ ال 
ويحىب بالحفخ، ويرحح السعجة، ويرفي الرػت، ويعيغ عمى ىزع الصعاـ، ويديل مجارؼ 
، ويخضي الخب، ويعجب السبلئكة، ويكثخ  الكبلـ، ويشذط القخاءة، والحكخ، والربلة، ويصخد الشـػ
الحدشات، وقاؿ: أصمح ما اتخح الدػاؾ مغ خذب األراؾ ونحػه، وال يشبغي أف يؤخح مغ شجخة 

 .مجيػلة"
لحلظ أييا األخػة، ىحا العػد الحؼ خمقو هللا عد وجل خمقو خريرًا لتشطيف األسشاف ألنو قاتل 
لمجخاثيع، هللا عد وجل ىشاؾ آيات دالة عمى عطستو، وأف كل شيء أمخ بو الشبي ليذ مغ عشجه، وال 

مغ خبختو، وال مغ تجاربو، وال مغ اجتياده، لكشو وحي يػحى.

 والحسج  رب العالسيغ
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( : نطافة الشبي عميو الرالة والدالم، آلية مػاجية البخد و الحخ عشج 40الجرس )
 اإلندان

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 
الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ 

العمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات.ضمسات الجيل والػىع إلى أنػار السعخفة و 

 الشطافة مغ اإليسان:

أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس الخابع مغ دروس الذسائل الشبػية، ومع السػضػع األوؿ وىػ: نطافتو 
 ملسو هيلع هللا ىلص، في الرحيحيغ عغ أنذ رضي هللا عشو أنو قاؿ:

ُ َعَمْيِو َوَسمهَع َوََّل َشِسْسُت ِريًحا َقطُّ َأْو ))َما َمِدْدُت َحِخيًخا َوََّل ِديَباًجا أَ  ْلَيَغ ِمْغ َكفِّ الشهِبيِّ َصمهى َّللاه
ُ َعَمْيِو َوَسمهَع((  َعْخًفا َقطُّ َأْشَيَب ِمْغ ِريِح َأْو َعْخِف الشهِبيِّ َصمهى َّللاه

 ]متفق عميو عغ أنذ رضي هللا عشو[

ف السؤمغ نطيف، وأف الشطافة ليا معاف واسعة ججًا، قج تبجأ ىحا يؤكج أف الشطافة مغ اإليساف، وأ
بشطافة الثػب، ونطافة الجدع، ونطافة السكاف، ونطافة البيت، ونطافة الجكاف، وقج تشتيي بشطافة 
الشفذ، ونطافة الفكخ، ونطافة األىجاؼ، ىشاؾ أىجاؼ نطيفة، وىشاؾ أىجاؼ قحرة، ىشاؾ سمػؾ قحر 

معشى واسع ججًا قج يزيق السعشى، فتتجو إلى السادة، بيت نطيف،  ىشاؾ سمػؾ نطيف، فالشطافة
ثػب نطيف، جدع نطيف، وقج يتػسع السعشى فتذسل الفكخ، والشفذ، واألىجاؼ، والػسائل، السؤمغ 
مثبًل أىجافو نطيفة، معمشة، واضحة، صارخة، ال يػجج عشجه شيء معمغ وشيء غيخ معمغ، تخكتكع 

ىا ال يديغ عشيا إال ضاؿ، أىجافو نطيفة، نذخ ىحا الجيغ ببل تآمخ، ببل عمى بيزاء نقية ليميا كشيار 
 مكخ، ببل خجاع.

صجقػا وال أبالغ، السؤمغ مختبة عالية ججًا، اإليساف مختبة أخبلقية، ال يػجج مؤمغ يغر، يحتاؿ، 
ح، يسكخ، لو مػقف معمغ ومػقف مبصغ، لو ضاىخ ولو باشغ، لو خمػة ولو جمػة، أبجًا، السؤمغ واض

 تخكتكع عمى بيزاء نقية ليميا كشيارىا ال يديغ عشيا إال ضاؿ.
ىحا ىػ اإليساف، اإليساف وضػح، أىجاؼ واضحة، وسائل واضحة، ال يػجج عشجه شيء يدتحي بو، 

 ال يػجج عشجه شيء يعتحر مشو، ورد في بعس األحاديث: 
)) إياك وما يعتحر مشو (( 

 [] أخخجو الصبخاني عغ عبج هللا بغ عسخ 

فيحا اإليساف نطيف ججًا. 
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اإليسان مختبة عمسية وأخالقية و جسالية:

 عمى كلٍّ ولشبجأ بشطافة الطاىخ: 
ُ َعَمْيِو َوَسمهَع َوََّل َشِسْسُت ِريحً  ا َقطُّ َأْو ))َما َمِدْدُت َحِخيًخا َوََّل ِديَباًجا َأْلَيَغ ِمْغ َكفِّ الشهِبيِّ َصمهى َّللاه

ُ َعَمْيِو َوَسمهَع(( َعْخًفا َقطُّ َأْشيَ  َب ِمْغ ِريِح َأْو َعْخِف الشهِبيِّ َصمهى َّللاه
 ]متفق عميو عغ أنذ رضي هللا عشو[

أنا حيشسا أقػؿ نطافة ال أقرج أف يكػف الثػب غاليًا أبجًا، الثػب الغالي مغ األغشياء، أما الثػب 
ادؼ، قج تكػف الثياب متػاضعة ججًا الشطيف فسغ السؤمشيغ، قج يكػف القساش عاديًا ججًا وأقل مغ ع

لكشيا نطيفة، أؼ يسكغ أف نزيف إلى الشطافة الحوؽ، ىشاؾ تشاسب ألػاف، قج تكػف الثياب رخيرة 
ججًا لكغ ألػانيا متشاسبة، فالسؤمغ لو ذوؽ، اإليساف مختبة غالية ججًا، مختبة عمسية، مختبة أخبلقية، 

ومختبة جسالية، أذواؽ السؤمغ عالية.
األخػة،أييا 

))عغ أبي قخصافة قال: ذىبت أنا وأمي وخالتي فأسمسغ، وبايعغ رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وصافحشو، فمسا 
بايعغ رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ورجعغ مغ عشجه مشرخفيغ قالت لي أمي وخالتي: يا بشي ما رأيت مثل ىحا 

أليغ كالمًا، ورأيغ كأن الشػر يخخج مغ فسو (( الخجل، وَّل أحدغ وجيًا مشو، وَّل أنقى ثػبًا، وَّل 
 ] مغ كشد العساؿ عغ قخصافة [

أنا أقػؿ لكع كبلمًا دقيقًا، ما الحؼ يسشع أف نعتشي كثيخًا بسطيخنا؟ أؼ ثياب نطيفة، كاف الشبي عميو 
الربلة والدبلـ لو ثياب يمبديا في الجسع واألعياد، ومكانة السؤمغ تقتزي ذلظ، كاف لو ثياب 

مبديا في الجسع واألعياد، أنت مؤمغ، أنت سفيخ ىحا الجيغ، أؼ إذا أضفت إلى الثياب الشطيفة ي
تشاسق األلػاف فيحا شيء جسيل ججًا، نكػف جسعشا بيغ الحوؽ والشطافة، فيػ أنطف خمق هللا بجنًا، 

وأنقاىع ثػبًا، وكاف صمى هللا عميو وسمَّع يدتاؾ حيغ خخوجو مغ مشدلو، وحيغ دخػلو.

راسة سيخة الشبي الكخيع مغ أجل أن يكػن مطيخنا راقيًا:د

أييا األخػة، نحغ في شسائمو ملسو هيلع هللا ىلص، والذسائل دراسة سيخة الشبي عمى شكل مػضػعات ال عمى شكل 
تدمدل تاريخي، ىشاؾ سيخة وىشاؾ شسائل، الديخة دراسة حياتو بالتدمدل التاريخي ىحا شأف الديخة، 

ئل فجراسة حياة الشبي عميو الربلة والدبلـ عمى شكل مػضػعات، فقج قاؿ الشبي أما شأف الذسا
 صمى هللا عميو وسمَّع: 

، َفَشطُِّفػا ))ِإنه َّللاهَ َشيٌِّب ُيِحبُّ الصهيَِّب، َنِطيٌف ُيِحبُّ الشهَطاَفَة، َكِخيٌع ُيِحبُّ اْلَكَخَم، َجَػاٌد ُيِحبُّ اْلُجػدَ 
َذبهُيػا ِباْلَيُيػِد(( َأْفِشَيَتُكْع َوَّل تَ 

 ]التخمحؼ عغ سعٍج رضي هللا عشو [
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وهللا أذكخ مخة دخمت إلى بيت في ريف دمذق، البيت متػاضع ججًا مغ المبغ، بشاء قجيع، وهللا ما 
وقعت عيشي عمى بيت أنطف مشو، وال أجسل، شيء بديط ججًا لكشو نطيف، مثبًل في ساحة الجار 

يا شميت بالمػف األخزخ وجسيعيا بقياس واحج، فييا أنػاع الشباتات، لفت نباتات زيشة، عمب سسشة لكش
نطخؼ أنو بيت فقيخ ججًا، متػاضع ججًا، لكشو جسيل ججًا ججًا، ما الحؼ يسشع أف يكػف بيتظ جسيبلً؟ 
ومحمظ التجارؼ جسيبًل؟ وثيابظ نطيفة؟ ىحه قزية ليا قػة جحب، كيف أف الشبي عميو الربلة 

 وأنت كسؤمغ ىػ قجوتظ، ىحه سيختو مغ أجل ماذا؟ مغ أجل أف يكػف مطيخنا راقيًا: والدبلـ يجحب، 
 )) أصمحػا رحالكع، وحدشػا لباسكع، حتى تكػنػا كأنكع شامة بيغ الشاس (( 

 ] أحسج عغ سيل بغ الحشطمية[

ميسا مخة ثانية: أنا حيشسا أتحجث عغ نطافتو ال أقرج الثػب الغالي إشبلقًا، ىحا كبلـ لكل مؤمغ 
يكغ فقيخًا، لكغ بإمكانظ أف تزيف إلى رخز الثػب المػف السشاسب، ال يػجج مانع إف نسيت 
أذواقظ، أحيانًا تخػ لػنيغ متشافخيغ ججًا، أحيانًا تجج ثيابًا إسبلمية وىشاؾ شيء ثاف مشيا غيخ 

ؾ إسبلميًا، إسبلمي، ثياب مجنية ومعيا قبعة، ال يػجج تشاسق، إما أف يكػف مطيخؾ مجنيًا أو مطيخ 
 يشبغي أال تجسع بيشيسا، الجسع بيشيسا يثيخ تداؤاًل. 

 هللا عد وجل وتخ يحب الػتخ:

 حجيث آخخ أف الشبي صمَّى هللا عميو وسمَّع قاؿ:
 ))استاكػا، وتشطفػا، وأوتخوا ؛ فإن هللا عد وجل وتخ يحب الػتخ(( 

 ]الجامع الرغيخعغ سميساف بغ صخد[

ثبلث مخَّات، اغدل اإلناء ثبلث مخات، أوؿ مخة اغدمو دلكًا، والسخة  معشى أوتخوا، أؼ اغدل يجيظ
 الثانية صّب الساء عميو ليحىب ما عميو، والسخة الثالثة لمتأكج مغ نطافة اإلناء، فقاؿ: 
 ))استاكػا، وتشطفػا، وأوتخوا ؛ فإن هللا عد وجل وتخ يحب الػتخ(( 

 ]الجامع الرغيخعغ سميساف بغ صخد[

أؼ ثبلث مخات، الػتخ واحج وثبلثة وخسدة، فالشبي كاف بالػضػء يغدل ثبلث مخات معشى أوتخوا 
 فأخح عشو ذلظ: 

 ))استاكػا، وتشطفػا، وأوتخوا ؛ فإن هللا عد وجل وتخ يحب الػتخ(( 
 ]الجامع الرغيخعغ سميساف بغ صخد[

ال يػجج، مؤامخة ال  لػ وسعشا مفيـػ الشطافة إلى نطافة الدمػؾ، احتياؿ ال يػجج، مكخ ال يػجج، دجل
 يػجج، السؤمغ واضح. 

 
 



لفضيلة الدكتور دمحم راتة الناتلسي 0202كتاب الشمائل المحمدية إصدار عام   33 

السؤمغ إندان واضح و ىجفو نطيف:

اآلف دخمشا بالسعشى الػاسع، ىحا السعشى أشار إليو الشبي عميو الربلة والدبلـ فقاؿ:
(( ))َقْج َتَخْكُتُكْع َعَمى اْلَبْيَزاِء َلْيُمَيا َكَشَياِرَىا ََّل َيِديُغ َعْشَيا َبْعِجي ِإَّله َىاِلظٌ 

 ] ابغ ماجو عغ العخباض [

السدمع واضح، صجقًا أييا األخػة، السدمع واضح ججًا ومع األسف الذجيج الكافخ واضح، مغ ىػ 
الَخِصخ؟ السشافق لو مطيخ ديشي وىػ مع الكفار:

ُ ﴿ َوِإَذا َلُقػا الهِحيَغ آَمُشػا َقاُلػا آَمشها َوِإَذا َخَمْػا ِإَلى َشَياِشيِشِيْع َقاُلػا إِ  نها َمَعُكْع ِإنهَسا َنْحُغ ُمْدَتْيِدُئػَن*َّللاه
ُىْع ِفي ُشْغَياِنِيْع َيْعَسُيػَن ﴾ َيْدَتْيِدُئ ِبِيْع َوَيُسجُّ

 [41-41] سػرة البقخة اآليات: 

فالسؤمغ واضح وأنا بذكل أو بآخخ أحتـخ اإلنداف الػاضح، ولػ كاف عمى غيخ اإليساف، لكغ ال 
وهللا عد وجل وصف السؤمشيغ بدصخيغ، بأوؿ البقخة، والكفار بدصخيغ،  تقمجوه، ال تتأسػا بو،

والسشافقػف جاء وصفيع في ثبلث عذخة آية، حتى إف ىشاؾ حجيثًا دقيقًا يقػؿ ىحا الحجيث الذخيف:
))لغ يجخل الجشة إَّل كل نطيف(( 

 ] مغ الجامع الرغيخ عغ أبي ىخيخة [

ا ىػ مقيع في بمج يتدوجيا، وأوىسيا أف العقج عمى التأبيج فإذا إنداف تدوج امخأة العقج عمى التأبيج، أم
انتيت دراستي مغ ىحا البمج أشمقيا، ىحا زواج غيخ نطيف، ىحا الدواج فيو غر، سشتػسع قميبًل في 
الشطافة، ىشاؾ ىجؼ نطيف أنت حيشسا تعقج قخانظ عمى امخأة عمى التأبيج، ىحا زواج نطيف، قج 

اعة أو بعج سشة، ال يجج مانع ىحا مػضػع ثاٍف، أما أنت حيشسا عقجت تزصخ إلى تصميقيا بعج س
العقج عمييا، اليجؼ زواج إسبلمي عمى التأبيج، قج يطيخ مشيا شيء يقتزي أال تبقى معظ، ىحا 
مػضػع ثاف، أما إنداف مخادع يػىسيا أف الدواج عمى التأبيج وفي نيتو أف يكػف مؤقتًا، ىحا الدواج 

تذارؾ إندانًا والذخاكة عمى التأبيج لكغ في نيتظ حيشسا تتقغ خبختو أف ترخفو  غيخ نطيف، أحياناً 
 بصخيقة أو بأخخػ، تزايقو حتى تفرع ىحه الذخكة، ىحه شخكة غيخ نطيفة بشيت عمى الخجاع.

صجقػا وال أبالغ اآلف تدتخجـ ىحه الكمسة بتػسع كبيخ، يقػؿ لظ: إنداف نطيف، دعظ مغ ثيابو، ومغ 
بيتو، ومغ دكانو، إنداف نطيف أىجافو واضحة، ال يغر، ال يحتاؿ، ال يػجج عشجه جدسو، ومغ 

شيء معمغ وشيء مبصغ، نطيف، ىجفو نطيف، دعػتو إلى هللا تعميع، أو معالجة، أما ىشاؾ وسائل 
 ال تعج وال تحرى، لحلظ الحجيث:

))لغ يجخل الجشة إَّل كل نطيف(( 
 ] مغ الجامع الرغيخ عغ أبي ىخيخة [

مع ىحا الحجيث نزصخ إلى أف نػسع معشى الشطافة، أىجافو نطيفة، عبلقاتو نطيفة، ال يػجج  نحغ
عشجه عبلقات معمشة وعبلقة مبصشة، ال يػجج عشجه زواج بشية التػقيت، زواجو عمى التأبيج، ال يػجج 

 عشجه شخاكة بشية أخح الخبخة أواًل وفرل الذخيظ ثانيًا، ىحه شخاكة غيخ نطيفة. 
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 الجسعة واجٌب عمى كل مدمع: غدل يػم

 واآلف لػ عجنا مخة ثانية إلى الشطافة بالسعشى السادؼ، يقػؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ: 
 ))َعَمى ُكلِّ َرُجٍل ُمْدِمٍع ِفي ُكلِّ َسْبَعِة َأيهاٍم ُغْدُل َيْػٍم َوُىَػ َيْػُم اْلُجُسَعِة(( 

 []الشدائي واإلماـ أحسج عغ جابٍخ رضي هللا عشو

أؼ أف تغتدل يـػ الجسعة ىحا مغ الجيغ، ىحا يقتزيو إيسانظ، واألفزل قبل صبلة الجسعة، تأتي 
إلى السدجج نطيفًا، وهللا مخة أخ كخيع تألست مشو ألسًا ال حجود لو، قاؿ لي: صميت وراء إنداف في 

قاؿ لي: السدجج يغمب عمى ضشي أف جػاربو مشح سشة لع يغدميا، ويرجر مشيا رائحة ال تحتسل، 
وهللا تخكت السدجج كمو، أنا تألست ألسًا شجيجًا، فاإلنداف قبل أف يأتي إلى السدجج يجب أف يغتدل، 

 أف يغدل جػاربو، أف يتعصخ، ىحا السدجج بيت هللا.
إّف بيػتي في األرض السداجج، وإف زّوارىا ىع عّسارىا، فُصػبى ِلَعْبج تصّيخ في بيتو ثّع زارني، وُحّق 

 أف ُيْكـخ الدائخ، إذًا غدل يـػ الجسعة ىحا واجٌب عمى كل مدمع، ويـػ العيج. عمى السدور
أنا سسعت مخة عغ أسخة أعجبشي وضعيا كثيخًا، تشجد كل أعساؿ األسبػع يـػ الخسيذ والجسعة، 
البيت نطيف، الثياب نطيفة، كل أفخاد األسخة قج اغتدمػا قبل يـػ الجسعة، ىحا يـػ الجسعة يـػ عيج، 

قاء ودؼ، يـػ زيارة، يـػ حزػر درس عمع، وأتسشى وهللا عميكع ىشاؾ أشخاص األعساؿ يـػ ل
الرعبة الستعبة يـػ الجسعة، افعل ىحا بيـػ آخخ، واآلف بفزل هللا عشجنا يػماف عصمة في األسبػع، 
الدبت والجسعة، أنت اجعل ىحا اليـػ يـػ عيج، األمػر كميا واضحة، لقاء ودؼ، صبلة جسعة، 

 وما شاكل ذلظ.  نطافة،

 عمى اإلندان تشفيح وصايا الشبي صمى هللا عميو وسمهع في الشطافة:

ة العالسيَّة في بعس تقاريخىا تقخيخ يؤكج أف ىشاؾ ثبلثسئة مميػف  أييا األخػة الكخاـ، مشطَّسة الرحَّ
أقميا  إنداف في األرض مرابػف بأمخاض أسبابيا القحارة، والذيء المصيف والجيج أف ىحه األمخاض

ندبًا في العالع اإلسبلمي، بدبب غدل يـػ الجسعة، والػضػء، والصيارة، والِختاف، وبدبب تشفيح 
 وصايا الشبي صمى هللا عميو وسمَّع، لحلظ: 

َػاُك، َواْسِتْشَذاُق اْلَساِء، َوَقزُّ األَ  اِرِب، َوِإْعَفاُء المِّْحَيِة، َوالدِّ ْضَفاِر، ))َعْذٌخ ِمَغ اْلِفْصَخِة َقزُّ الذه
 َوَغْدُل اْلَبَخاِجِع، َوَنْتُف اإِلِبِط، َوَحْمُق اْلَعاَنِة(( 

 ]مدمع عغ عائذة رضي هللا عشيا [

والبخاجع مكاف اتراؿ الطفخ بالمحع، أحيانًا يتػضع في ىحا السكاف الزيق والحخج بعس القحر بعج 
ج إنتاني، ودخل إلى الخبلء ولع دخػؿ الخبلء، يقػؿ بعس العمساء: لػ أف إندانًا مرابًا بالتياب كب

يشطف بخاجسو جيجًا، قج يراب ثبلثسئة إنداف يختاد ىحا السصعع بسخض التياب الكبج الػبائي القاتل، 
 وىحا كبلـ خصيخ.
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لحلظ قز الذارب، الدػاؾ، استشذاؽ الساء، قز األضافخ، غدل البخاجع، نتف اإلبط، حمق العانة، 
 وفي حجيث آخخ:
ادفشػا قالماتكع ـ القالمة الطفخ السقرػص ـ ونقػا بخاجسكع، ونطفػا لثاتكع مغ ))قرػا أضافخكع، و 

 الصعام، واستاكػا، وَّل تجخمػا عمي قحخًا ـ بأسشان صفخاء ـ بخخا ـ رائحة فع كخييةـ (( 
 ]التخمحؼ عغ عبج هللا بغ بدخ [

الػضػء وضػءان: وضػء الصعام ووضػء الرالة:

 عشو أف الشبي صمى هللا عميو وسمَّع قاؿ: وروػ التخمحؼ عغ سمساف رضي هللا
))َبَخَكُة الصهَعاِم اْلُػُضػُء َقْبَمُو َواْلُػُضػُء َبْعَجُه(( 

 ]التخمحؼ عغ عغ سمساف رضي هللا عشو [

وضػء الصعاـ أف تغدل يجيظ وفسظ، كشت بالصخيق مدكت شيئًا غيخ نطيف، صافحت إندانًا يجه 
 ليج مدكت أشياء قج تكػف غيخ نطيفة:غيخ نطيفة، خمعت ححاءؾ، ىحه ا

))َبَخَكُة الصهَعاِم اْلُػُضػُء َقْبَمُو َواْلُػُضػُء َبْعَجُه(( 
 ]التخمحؼ عغ سمساف رضي هللا عشو [

أؼ غدل اليجيغ والفع قبل الصعاـ، وغدل اليجيغ والفع بعج الصعاـ، لكغ الػضػء الحؼ ىشا ليذ 
 أما: وضػء الربلة، ىشا الػضػء وضػء الصعاـ،

َب ِإَلْيِو َشَعاٌم، َفَقاُلػا: َأََّل  ُ َعَمْيِو َوَسمهَع َخَخَج ِمْغ اْلَخاَلِء َفُقخِّ َنْأِتيَظ ِبَػُضػٍء،  ))َأنه َرُسػَل َّللاهِ َصمهى َّللاه
اَلِة((   َقاَل: ِإنهَسا ُأِمْخُت ِباْلُػُضػِء ِإَذا ُقْسُت ِإَلى الره

 هللا عشيسا [ ]التخمحؼ عغ عبج هللا بغ عباس رضي

صار ىشاؾ وضػءيغ؛ وضػء الصعاـ ووضػء الربلة، وفي حجيث آخخ:
 ))مغ كخامة السؤمغ عمى هللا تعالى نقاء ثػبو، ورضاه باليديخ(( 

 ]الصبخاني في الكبيخ عغ ابغ عسخ[

مغ رأى إندانًا مبتمى فال يحّقخنو:

رجبًل وسخة ثيابو، فقاؿ: وروػ أبػ نعيٍع عغ جابٍخ أف الشبي صمى هللا عميو وسمَّع رأػ 
))أما وجج ىحا شيئًا يشقي بو ثيابو ؟(( 

 ] مغ كذف الخفاء عغ جابخ [

ىشاؾ قرة تخوييا الكتب، أحج العارفيغ باهلل ػ مالظ بغ ديشار ػ كاف يسذي في الصخيق، فخأػ إندانًا 
يخخج ىحا االسع العطيع  مخسػرًا قج أغسي عميو، والدبج حػؿ شفتيو، ويقػؿ: هللا هللا، فَكُبَخ عميو أف

مغ ىحا الفع الَشِجذ، فسا كاف مشو إال أف غدل فسو، وىػ في سكخه، فمسا أفاؽ قيل لو: أتجرؼ مغ 
غدل فسظ؟ قاؿ: ال، قالػا: اإلماـ مالظ بغ ديشار، فسغ شجة تأثُّخه وخجمو تاب مغ تػه تػبًة نرػحًة، 

صػتًا يشاديو ويقػؿ:" يا مالظ شيَّخت فسو مغ  واإلماـ مالظ فيسا تخوؼ الكتب أنو سسع وىػ في السشاـ
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أجمشا، فصيَّخنا قمبو مغ أجمظ "، وفي صبيحة اليـػ التالي ذىب اإلماـ مالظ إلى السدجج فخأػ رجبًل 
ُة بكائو فقاؿ:" يا ىحا مغ أنت ؟ " فقاؿ:" إف الحؼ ىجاني أخبخؾ  يرمي ويبكي، ولفت نطخه شجَّ

مخسػر، وهللا عد وجل شيخ قمبو، و في اليـػ التالي كاف في  بحالي". ىػ نفدو الحؼ شيخ فسو وىػ
 السدجج، مغدػ ىحه القرة إذا رأيت إندانًا مبتمى بسعرية، ال تحتقخه لعمو يتػب، ويدبقظ.

عمى اإلندان أن يشطف داره و جدجه و َّل يتذبو بالييػد:

ِتِو َقاَؿ:   وَعِغ اأْلَْشَعِث َعْغ َعسَّ
ٌر ِبُبْخَدٍة ِلي َمْمَحاَء َأُجخَُّىا َفَأْدَرَكِشي َرُجٌل َفَغَسَدِني ِبِسْخَرَخٍة َمَعُو ُثعه َقا))َقِجْمُت اْلَسِجيَشَة  َل َوَأَنا َشابٌّ ُمَتَأزِّ

ُ َعَمْيِو َوَسمه  َقاَل ُقْمُت َيا  عَ َأَما َلْػ َرَفْعَت َثْػَبَظ َكاَن َأْبَقى َوَأْنَقى َفاْلَتَفتُّ َفِإَذا ُىَػ َرُسػُل َّللاهِ َصمهى َّللاه
ِإَلى ِإَزارِِه َفِإَذا َرُسػَل َّللاهِ ِإنهَسا ِىَي ُبْخَدٌة َمْمَحاُء َقاَل َوِإْن َكاَنْت ُبْخَدًة َمْمَحاَء َأَما َلَظ ِفي ُأْسَػِتي َفَشَطْخُت 

 َفْػَق اْلَكْعَبْيِغ َوَتْحَت اْلَعَزَمِة(( 
 ] اإلماـ أحسج َعِغ اأْلَْشَعِث [

يخ، أييا األخػة:أؼ أنقى وأش
))َفَشطُِّفػا َأْفِشَيَتُكْع َوَّل َتَذبهُيػا ِباْلَيُيػد(( 

اف [  ]التخمحؼ عغ ابغ أبي حدَّ

أفشيتكع أؼ مشازلكع، وقج قاؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ:
ُجُل ِمَغ اْلَسْدِجِج وَ  ُعِخَضْت َعَميه ُذُنػُب ُأمهِتي َفَمْع ))ُعِخَضْت َعَميه ُأُجػُر ُأمهِتي َحتهى اْلَقَحاُة ُيْخِخُجَيا الخه

 َأَر َذْنًبا َأْعَطَع ِمْغ ُسػَرٍة ِمَغ اْلُقْخآِن َأْو آَيٍة ُأوِتيَيا َرُجٌل ُثعه َنِدَيَيا(( 
 ]التخمحؼ عغ أنٍذ رضي هللا عشو[

فاشتخػ  أييا األخػة الكخاـ، تسيع الجارؼ مغ أصحاب الشبي صمَّى هللا عميو وسمَّع، وكاف في الذاـ
بػا ىحه القشاديل،  قشاديل لسدجج الشبي عميو الربلة والدبلـ، فمسا وصل إلى السجيشة أمخ ِغْمَسانو فخكَّ
ر فقاؿ: " مغ فعل ىحا ؟"  وأسخجيا يـػ الجسعة، فجخل الشبي عميو الربلة والدبلـ فخأػ السدجج قج نػِّ

ر بيتظ، وقاؿ فقالػا: تسيع، فسا كاف عميو الربلة والدبلـ إال أف دعا وقا ر قمبو كسا نػَّ ؿ: " الميعَّ نػِّ
لو:" لػ أف عشجؼ بشتًا لدوجتكيا. فقاؿ أحج الرحابة: عشجؼ فتاة يا رسػؿ هللا أنا أزوِّجو إيَّاىا"، 

 فدوَّجو إيَّاىا. 
 وقج:

ورِ  َوَأْن ُتَشطهَف َوُتَصيهَب((  ))َأَمَخ َرُسػُل َّللاهِ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َوَسمهَع ِبِبَشاِء اْلَسَداِجِج ِفي الجُّ
 ]التخمحؼ عغ عائذة رضي هللا عشيا [
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السػضػع العمسي:

جياز التكييف والتبخيج عشج اإلندان مغ آيات هللا الجالة عمى عطستو:

نشتقل إلى السػضػع العمسي، أييا األخػة مغ اآليات الجالة عمى عطسة هللا عد وجل أف في اإلنداف 
ج، يعج مغ أدؽ وأعقج األجيدة، فاإلنداف يتسيد أنو كائغ، لو حخارة ثابتة، ىي سبع جياز تكييف وتبخي

وثبلثػف درجة، فكيف يرشع لػ ارتفعت الحخارة أو انخفزت؟ حخارتو ثابتة، سبع وثبلثػف، اآلف 
الحخارة خسذ درجات، أو تحت الرفخ أؼ ما يقجر بخسديغ أو ثبلث وأربعيغ أو ست وخسديغ 

حرل؟ قاؿ: إذا ارتفعت حخارتو إلى الجرجة الخامدة واألربعيغ مع الخشػبة درجة، ما الحؼ ي
السصمقة، أو ارتفعت إلى الجرجة ستيغ مع الجفاؼ السصمق، فسا دوف ىاتيغ الحالتيغ اإلنداف مدود 

 بجياز بالغ التعقيج يثبت حخارتو في الجرجة الدابعة والثبلثيغ.
ت وخسديغ، درجتظ سبع وثبلثػف، اآلف الحخارة خسذ، أنت لظ درجة حخارة، اآلف الحخارة تقجر بد

درجتظ سبع وثبلثػف، معشى ىحا أف عشجؾ جيازًا بالغ الجقة، جياز تكييف، وجياز تبخيج، لكغ لػ 
جئت بقصعة معجف، ووضعتيا في الذسذ تختفع حخارتيا، أو وضعتيا في مكاف بارد تشخفس 

ا إال اإلنداف حخارتو ثابتة، إف كانت الحخارة تقجر حخارتيا، األشياء كميا ليا حخارة متأثخة بسحيصي
بدت وخسديغ تقيذ حخارة اإلنداف فإذا ىي سبع وثبلثػف، إف كانت الحخارة خسذ درجات فػؽ 

 الرفخ تبقى حخارة اإلنداف سبع وثبلثيغ، ما ىحا الجياز الحؼ يبخد أو يدخغ؟ 
ػزعة في الجمج تػزيعًا حكيسًا، في باشغ قاؿ: في اإلنداف مغ ثبلثة إلى أربعة مبلييغ غجة عخقية، م

اليج مثبًل، في الدشتستخ السخبع أربعسئة و ثسانػف غجة عخقية، ىحه الغجد العخقية لػ وصل بعزيا 
ببعس لرار شػليا خسدة كيمػ متخات في جدع كل مشا، ىحه لغجد العخقية في أياـ الحخ الذجيج 

 سئة سشتستخ مكعب يػميًا مغ العخؽ.تفخز مغ مئتي سشتستخ مكعب يػميًا إلى ألف وخسد
الغجد العخقية في الحخ الذجيج تفخز ىحا العخؽ، العخؽ يتبخخ بفعل الحخارة، عشجما يتبخخ يبعج الحخارة 
عغ الجدع، وتبقى حخارة الجدع سبع وثبلثيغ، فإذا أفخز العخؽ وانتذخ عمى سصح الجمج الحؼ تديج 

مغ األمتار السخبعة، ىحا الساء التي تفخزه خبليا العخؽ  مداحتو في اإلنداف عغ متخ وثساني بالعذخة
يتبخخ، ومع التبخخ يحرل ما يدسى بالتبادؿ الحخارؼ، فحيشسا يتبخخ العخؽ يستز حخارة مغ الجدع 

 تعيجه إلى الجرجة الثابتة، إنو مغ أعقج أجيدة التكييف في الكػف.
لجدع حخارتو وتبقى حخارة الجدع سبع ىحا العخؽ يتبخخ ما الحؼ يبخخه؟ حخارة الجػ، يأخح مغ ا

 وثبلثيغ.
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وحيشسا يبخد اإلنداف، تزيق األوردة لتخفف جػالف الجـ في الدصح الخارجي، ليحافع الجـ عمى 
حخارتو، إذا شعخ اإلنداف بالحخ اتدعت الذخاييغ واألوردة حتى يشتذخ الجـ في أوسع مداحة في 

ألف قصخ األوردة والذخاييغ يزيق ليبقى الجـ في الجاخل الجمج، أما إذا بخد اإلنداف فيرفخ لػنو، 
محافطًا عمى حخارتو، وحيشسا يختجف اإلنداف ىحا االرتجاؼ يػلج شاقة حخارية، يعػض بيا ما فقجه 

 في السحيط الخارجي، وحيشسا يقف شعخ اإلنداف يحجد ىػاًء ساخشًا بحجع أكبخ.
ية معقجة لػ ىبصت الحخارة عغ الحج السعقػؿ ىشاؾ ىحه آلية مػاجية البخد والحخ باإلنداف، ىحه آل

 آلية معقجة تتع لػ ارتفعت الحخارة عغ الحج السعقػؿ. 

فزل هللا عد وجل عمى اإلندان:

 أييا األخػة الكخاـ: 
﴿ َأْم ُخِمُقػا ِمْغ َغْيِخ َشْيٍء َأْم ُىُع اْلَخاِلُقػَن ﴾

 [ 51] سػرة الصػر اآلية: 

َفاَل ُتْبِرُخوَن ﴾﴿ َوِفي َأْنُفِدُكْع أَ 
 [ 14] سػرة الحاريات اآلية: 

أؼ كل واحج مشا معو جياز تكييف وتبخيج، ومعو جياز تدخيغ مغ أعمى مدتػػ، وأساسو مغ ثبلثة 
إلى أربعة مبلييغ غجة تفخز بالحخ مغ لتخ إلى لتخ ونرف عخقًا، العخؽ سائل يتبخخ، مع التبخخ 

دع، فأخح مغ ىحه الحخارة، فبقي الجدع ثابت الحخارة، ىحا يريخ تبادؿ حخارؼ، أؼ تبخخ بحخارة الج
مغ فزل هللا عميشا، ومغ فزل هللا عميشا أف نعخؼ ىحه الحقائق، لحلظ قاؿ تعالى:

﴿ َوِفي َأْنُفِدُكْع َأَفاَل ُتْبِرُخوَن ﴾
 [ 14] سػرة الحاريات اآلية: 

والحسج  رب العالسيغ 
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، أجخاس اإلنحار السبكخ في الجدع البذخي ( : تجسمو ملسو هيلع هللا ىلص10الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 
الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ 

ضمسات الجيل والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات.

شبي عميو الرالة والدالم:تجسل ال

أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس الخامذ مغ دروس الذسائل الشبػية، و ال يغيب عغ أذىانكع أف 
الذسائل نػع مغ الديخة، ولكشيا عمى أساس مػضػعات ال عمى أساس تدمدل زمشي، فخرائز 

خحىا واحجًا واحجًا، بعج الشبي عميو الربلة والدبلـ، شسائل الشبي، أخبلؽ الشبي، كساالت الشبي نأ
الحجيث عغ مقجمات عجيجة ليحه الدمدمة مغ الجروس وصمشا إلى تجسل الشبي عميو الربلة 
والدبلـ،أف هللا جسيل يحب الجساؿ، والسؤمغ يتخمق بأخبلؽ الشبي عميو الربلة والدبلـ، فكاف عميو 

سطيخ حدغ: الربلة والدمع يتجسل ويأمخ أصحابو بالتجسل، ويأمخىع بأف يكػنػا ب
)) أصمحػا رحالكع، وحدشػا لباسكع، حتى تكػنػا شامة بيغ الشاس (( 

 ] أحسج عغ قيذ بغ بذخ [

لحلظ فيسػا ىحا الشز عمى أنو نطافة البجف، ونطافة الثػب، وتخجيل الذعخ، وقز األضافخ، وأناقة 
نو، و أؼ إنداف أشعث، الثياب، أؼ تشاسب األلػاف، ىحا ىػ التجسُّل، وكل إنداف يتجسَّل بقجر إيسا

أغبخ، ميسل لثيابو، ثيابو غيخ نطيفة، وهللا ىحا ال يتشاسب مع اإليساف، ألنظ إف شئت أـ لع تذأ أنت 
تسثل ىحا الجيغ، أنت داعية وقج تكػف الجعػة صامتة، قج يكػف مطيخؾ األنيق، وكبلمظ الجقيق، 

، اإلنداف إذا اعتشى بثيابو، اعتشى وحخكتظ المصيفة، شيء يسيج لئلصغاء إليظ، في الحياة قػانيغ
 بشطافتيا، دقق في ألػانيا، يدتسيل قمػب الشاس بيحا السطيخ األنيق.

ىحا مغ أولى شسائمو ملسو هيلع هللا ىلص أنو كاف يتجسَّل، ويأمخ أصحابو بالتجسُّل، روػ البييقي أنو كانت لخسػؿ هللا 
 عة.ملسو هيلع هللا ىلص ُحمٌَّة يمبديا لمعيجيغ والجس

أؼ األكسل واألولى أف تكػف لظ ثياب تختجييا في السشاسبات، في حفل، في دعػة، في لقاء، في 
مشاسبة، في عيج، ىحه الثياب يشبغي أف تكػف خاصة لمسشاسبات، كانت لو ُحمٌَّة يمبديا لمعيجيغ 

 والجسعة. 
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السعاممة الصيبة تصغى عمى السطيخ و الكالم:

بإنداف يأخح عشظ فكخة مغ ثيابظ، فإذا تكمست يشدى ثيابظ، فإذا عاممتو  بالسشاسبة أنت حيشسا تمتقي
يشدى كبلمظ، السطيخ، الكبلـ، السعاممة، وقج يكػف إلنداف لداف أحمى مغ العدل، فإذا سافخت معو 
ضيخت أثختو، أكل قبمظ، أكل ما يذتيي، ولع يعبأ بسغ حػلو، أخح السحل الجسيل، وقج ال يجفع شيئًا.

ت إندانًا أوؿ فكخة تأخحىا مغ ىشجامو، فإذا تكمع قج تشدى ىشجامو، فإذا عاممظ قج تشدى إف التقي
 كبلمو.

مخة أحج وجياء دمذق رأػ شابًا أنيقًا أناقة تفػؽ حّج الخياؿ، يتكمع كبلمًا بحيئًا ججًا، قاؿ لو: إما أف 
تمبذ ككبلمظ أو تتكمع كثيابظ: 

قبخ السجػس كقشجيل عمى  جسال الػجو مع قبح الشفػس 
*** 

أحيانًا أناقة زائجة لكغ في السعاممة يػجج سػء، يػجج خبث، أؼ أنت بذكل أو بآخخ تسثل ىحا الجيغ، 
لحلظ كل رجل مغ السدمسيغ ػ في بعس أقػاؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ ػ عمى ثغخة مغ ثغخ 

اإلسبلـ، فيشبغي أال يؤتى اإلسبلـ مغ قبمظ.

عاممة شيبة ليجخل في اإلسالم:الصخف اْلخخ يحتاج إلى م

بالسشاسبة أخػتشا الكخاـ، عشجما تديء إلى مدمع يقػؿ ىحا السدمع: فبلف أساء إلّي، لكغ حيشسا تديء 
لغيخ السدمع يقػؿ: السدمسػف أساؤوا إلّي، يشدى شخرظ، ويشدى اسسظ، ويتيع كل السدمسيغ، فمحلظ 

 مغ أدؽ أحاديث الشبي عميو الربلة والدبلـ: 
لسدمُع مغ َسِمَع السدمسػن مغ لدانو ويجه (( )) ا

 ] أخخجو البخارؼ عغ عبج هللا بغ عسخ[

قج يتػىع متػىع أف ىحا السدمع ال يزخب أحجًا، ليذ ىحا ىػ السعشى، أؼ سمست سسعة السدمسيغ مغ 
لدانو ويجه، أؼ عامل اآلخخ، عامل الصخؼ اآلخخ معاممة أبعجت أف يتيسػا اإلسبلـ، لحلظ مغ أدؽ 

 آيات القخآف الكخيع ونحغ في أمذ الحاجة إلييا:
﴿ َربهَشا ََّل َتْجَعْمَشا ِفْتَشًة ِلمهِحيَغ َكَفُخوا ﴾

 [ 5] سػرة السستحشة اآلية: 

وعجت إندانًا ليذ مدمسًا ولع تِف بػعجؾ، احتمت عميو، أخحت ما ليذ لظ، بيحه السعاممة يتذبث 
لكع: السؤمغ الرادؽ يحجث لكل مغ يعاممو صجمة  بكفخه، ويعتقج أنو وحجه عمى حق، أنا أقػؿ

أخبلقية، ما ىحه األخبلؽ؟ أنا أرػ أف الصخؼ اآلخخ ال يحتاج إلى فمدفة، وال إيجيػلػجيا ػ إف صّح 
التعبيخ ػ يحتاج إلى معاممة شيبة، كل رجل مغ السدمسيغ عمى ثغخة مغ ثغخ اإلسبلـ فبل يؤتيغ مغ 

قبمظ، وقج ورد في الحجيث القجسي:
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 ))إن ىحا الجيغ ارتزيتو لشفدي وَّل يرمحو إَّل الدخاء وحدغ الخمق فأكخمػه بيسا ما صحبتسػه(( 
 ] شعب اإليساف عغ جابخ بغ عبج هللا [

مخة كشت أصمي في السرمى، وأنا مزصخ أف أذىب آلخح مخكبتي مغ مرمح بصخؼ السجيشة، 
ي إلى السكاف الفبلني كأنو وججت أحج مغ يرمي خمفي سائق تكدي، فمسا شمبت مشو أف يػصمش

اضصخب، وارتبظ، وكاف يتسشى أال يفعل، لكشو أحخج، فمسا أوصمشي كاف العجاد يذيخ إلى العذخيغ 
 فأعصيتو ثبلثيغ، قمت لو: اتخؾ الباقي معظ، ىػ في الحقيقة كاف يطغ أنشي لغ أعصيو أجختو.

 ق فأكخمػه بيسا ما صحبتسػه(( ))إن ىحا الجيغ ارتزيتو لشفدي وَّل يرمحو إَّل الدخاء وحدغ الخم
 ] شعب اإليساف عغ جابخ بغ عبج هللا [

 القجوة قبل الجعػة واإلحدان قبل البيان:

قبل أف تشصق بالكبلـ الصيب، قبل أف تتكمع باآليات واألحاديث، قبل أف تتفاصح، ىل لظ معاممة 
 يقجـ وال يؤخخ، أما شيبة؟ ىل فتحت قمػب اآلخخيغ بإحدانظ ليفتحػا عقميع لبيانظ؟ الكبلـ ال

 اإلحداف يقجـ ويؤخخ، لحلظ القجوة قبل الجعػة واإلحداف قبل البياف.
حجثشي أخ قاؿ لي: عشجؼ جار يبالغ باإلساءة إلّي، قمت لو: قز لدانو، قاؿ: كيف؟ قمت: 
باإلحداف إليو، وهللا أسمػب ناجح ججًا لظ جار سيئ قجـ لو ىجية، تججه انكسر، ضبط لدانو، قز 

 و باإلحداف إليو: لدان
)) يا داود ذكخ عبادي بإحداني، فإن القمػب جبمت عمى حبِّ مغ أحدغ إلييا وبغس مغ أساء 

 إلييا (( 
 ] ورد في األثخ [

وأنا أقػؿ لكع: افتح قمب مغ تخاشبو بإحدانظ ليفتح لظ عقمو لبيانظ، اإلحداف قبل البياف، والقجوة 
يت تسثل ىحا الجيغ، كغ سخيًا، كغ كخيسًا، كغ صادقًا، قبل الجعػة، أنت أييا السؤمغ شئت أـ أب

سبحاف هللا لحكسة بالغة في كل مكاف هللا عد وجل يجعل إندانًا مدتقيسًا في ىحا السكاف ليكػف ىحا 
اإلنداف السدتقيع حجة عمى مغ حػلو، ىشاؾ أشخاص سيئػف ججًا، لكغ أنا كأنشي تتبعت ىحا 

 كاف يػجج إنداف يقيع الحجة عمى مغ حػلو.فػججتو، مغ سشغ هللا عد وجل بكل م
تخوؼ الديجة عائذة أف الشبي صمى هللا عميو وسمَّع كاف ىشاؾ نفخ مغ أصحابو يشتطخونو عمى الباب، 
فخخج يخيجىع وفي الجار َرْكَػٌة فييا َماء َفَجَعَل يشُطُخ في اْلَساِء َوُيَدػِّؼ َشْعَخه َوِلْحيَتُو، فيشاؾ استشباط 

ف تخخج إلى أخػانظ، ما الحؼ يسشع أف تشطخ إلى ىيئتظ؟ الذعخ مخجل، الخائحة شيبة، لصيف، قبل أ
 الثياب أنيقة، نطيفة، كاف الشبي عميو الربلة والدبلـ يحب التجسل، والحجيث السذيػر:

 ))ِإنه َّللاهَ َجِسيٌل ُيِحبُّ اْلَجَساَل(( 
 ]أحسج عغ عبج هللا بغ مدعػد [
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و في حجيث آخخ:
ج أحجكع إلى أخػانو فميييئ مغ نفدو(())إذا خخ 

 ]رواه أبػ سعج الدسعاني عغ عائذة[

أحاديث نبػية عغ تجسل الشبي عميو الرالة والدالم:

بالسشاسبة الجساؿ في البداشة، والبداشة أربعة أخساس الجساؿ، أحيانًا ىشاؾ بيت بديط، لكغ فيو 
ًا فيو تحف بسبالغ فمكية، لكغ ال يػجج بو ذوؽ، أناقة، فيو نطافة، فيو تشاسب ألػاف، وىشاؾ بيت أحيان

فالحوؽ يشسػ، والحوؽ شيء أساسي بحياتشا، ىشاؾ حاجة جسالية عشج كل إنداف، ويسكغ أف تمبى ىحه 
 الحاجة بأقل التكاليف، والجرس عغ تجسل الشبي عميو الربلة والدبلـ.

أيتو وَفَج عميو وفج ِكْشَجة وعميو ُحمٌَّة كاف إذا قِجـ عميو وفٌج لبذ أحدغ ثيابو، وأمخ أصحابو بحلظ، فخ 
يسانيَّة، وعمى أبي بكٍخ وعسخ مثل ذلظ. 

ىحه أحاديث نبػية عغ تجسمو:
اِلَح َواَِّلْقِتَراَد ُجْدٌء ِمْغ َخْسَدٍة َوِعْذِخيَغ ُجْدًءا ِمْغ الشُُّبػهةِ  ْسَت الره اِلَح َوالده  (( ))ِإنه اْلَيْجَي الره

  بغ عباس []أبػ داود عغ عبج هللا

كبلـ شيب وشكل فيو نطافة، فيو أناقة، فيو عشاية بالثياب.
ِ اأْلَْنَراِرؼِّ َأنَُّو َقاَؿ:  وَعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللاَّ

ُ َعَمْيِو َوَسمهَع ِفي َغْدَوِة َبِشي َأْنَساٍر َقاَل َجاِبٌخ َفَبْيَشا أَ  َنا َناِزٌل َتْحَت ))َخَخْجَشا َمَع َرُسػِل َّللاهِ َصمهى َّللاه
ُ َعَمْيِو َوَسمهَع َأْقَبَل َفُقْمُت َيا َرُسػَل َّللاهِ َىُمعه ِإَلى الطِّلِّ  أي شجخة ضمُّيا  - َشَجَخٍة ِإَذا َرُسػُل َّللاهِ َصمهى َّللاه

ُ َعَمْيِو َوَسمهَع َفُقْسُت ِإَلى ِغَخارَ  -وارف  غخارٍة ضخٍف شجيج الِعْجِل  -ٍة َلَشا َقاَل َفَشَدَل َرُسػُل َّللاهِ َصمهى َّللاه
ْبُتُو ِإَلى َرُسػِل َّللاهِ َصمهى  -أي محفطة  َفاْلَتَسْدُت ِفيَيا َشْيًئا َفَػَجْجُت ِفيَيا ِجْخَو ِقثهاٍء َفَكَدْخُتُو ُثعه َقخه

ُ َعَمْيِو َوَسمهَع َفَقاَل ِمْغ َأْيَغ َلُكْع َىَحا َقاَل َفُقْمُت َخَخْجَشا  ِبِو َيا َرُسػَل َّللاهِ ِمْغ اْلَسِجيَشِة َقاَل َجاِبٌخ َّللاه
ْدُتُو ُثعه َأْدَبَخ َيْحَىُب ِفي الطهْيِخ وَ  ُدُه َيْحَىُب َيْخَعى َضْيَخَنا َقاَل َفَجيه َعَمْيِو ُبْخَداِن َوِعْشَجَنا َصاِحٌب َلَشا ُنَجيِّ

ُ َعَمْيِو َوَسمهَع ِإَلْيِو َفَقاَل َأَما َلُو  َلُو،ىشا الذاىج، َقْج َخَمَقا، أي اىتخأ، َقاَل َفَشَطخَ  َرُسػُل َّللاهِ َصمهى َّللاه
ُعُو َفُسْخُه َثْػَباِن َغْيُخ َىَحْيِغ َفُقْمُت َبَمى َيا َرُسػَل َّللاهِ َلُو َثْػَباِن ِفي اْلَعْيَبِة َكَدْػُتُو ِإيهاُىَسا َقاَل َفادْ 

ُ َعَمْيِو َوَسمهَع َما َلُو َفْمَيْمَبْدُيَسا َقاَل َفَجَعْػُتُو  َفَمِبَدُيَسا ُثعه َولهى َيْحَىُب َقاَل َفَقاَل َرُسػُل َّللاهِ َصمهى َّللاه
ُجُل َفَقاَل َيا َرُسػَل َّللاهِ ِفي َسِبيِل َّللاهِ  ُ ُعُشَقُو َأَلْيَذ َىَحا َخْيًخا َلُو َقاَل َفَدِسَعُو الخه  َفَقاَل َرُسػُل َضَخَب َّللاه

ُجُل ِفي َسِبيِل َّللاهِ(( َّللاهِ  ُ َعَمْيِو َوَسمهَع ِفي َسِبيِل َّللاهِ َقاَل َفُقِتَل الخه   َصمهى َّللاه
]  ]مالظ عغ َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللاَِّ اأْلَْنَراِرؼِّ

راع يخعى في الجبل، ولع يخض الشبي عميو الربلة والدبلـ أف تكػف ثيابو رثة، ىل ىشاؾ أبمغ مغ 
؟ فالذاىج مغ ىحا الشز الصػيل أنظ في أؼ مكاف كشت يشبغي أف تكػف ثيابظ نطيفة، يحىب ذلظ

إلى الجباؿ ليخعى الغشع، ومع ذلظ ما رضي الشبي لو ىحيغ الثػبيغ. 
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الشبي عميو الرالة والدالم كان يتجسل ويأمخ أصحابو بالتجسل:

ربلة والدبلـ يتجسل ويأمخ أصحابو أييا األخػة، ما زلشا في مػضػع التجسل، كاف الشبي عميو ال
 بالتجسل، فَعْغ َماِلظ َأنَُّو َبَمَغُو َأفَّ ُعَسَخ ْبَغ اْلَخصَّاِب َقاَؿ:

))ِإنِّي أَلُِحبُّ َأْن َأْنُطَخ ِإَلى اْلَقاِرِئ َأْبَيَس الثَِّياِب(( 
 ] مػشأ مالظ َعْغ َماِلظ[

"إذا أوسع هللا عميكع فأوسعػا عمى أنفدكع".ؿ: الثياب البيزاء تعمع الشطافة البالغة، سيجنا عسخ يقػ 
 وفي الحجيث الذخيف:

))ليذ مشا مغ وسع هللا عميو ثع قتخ عمى عيالو(( 
 ]مدشج الذياب لمقزاعي عغ عائذة[

قتخ حتى بالثياب.
 حجيث آخخ:

 ))إن العبج آخح عغ هللا تعالى أدبًا حدشًا، إذا وسع عميو وسع، وإذا أمدظ عميو أمدظ(( 
 يػشي عغ ابغ عسخ[]الد

والحجيث الحؼ روػ الحاكع بإسشاده: 
 ))أحدشػا لباسكع، وأصمحػا رحالكع، حتى تكػنػا كأنكع شامة في الشاس(( 

 ]الحاكع بإسشاده عغ سيل بغ الحشطمية [

وفي حجيث آخخ وتػجيو آخخ مغ الشبي عميو الربلة والدبلـ أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:
إذا أنعع عمى عبج نعسة يحب أن يخى أثخ الشعسة عميو، ويكخه البؤس والتباؤس((  ))إن هللا تعالى

 ] مغ الجامع الرغيخ عغ أبي ىخيخة [

ىحا البؤس والتباؤس ليذ مغ صفات السؤمغ.
 )) مغ جمذ إلى غشي فتزعزع لو ذىب ثمثا ديشو ((

 ] البييقي في شعب اإليساف عغ ابغ مدعػد[

اؤس:اَّلبتعاد عغ البؤس و التب

 أييا األخػة، مخة ثانية: 
))إن هللا تعالى إذا أنعع عمى عبج نعسة يحب أن يخى أثخ الشعسة عميو، ويكخه البؤس والتباؤس(( 
 ] مغ الجامع الرغيخ عغ أبي ىخيخة [

 شبعًا ىحا الحجيث في مػضػع التجسل إذًا قج يػجو ىحا الحجيث إلى الثياب: 
نعسة يحب أن يخى أثخ الشعسة عميو، ويكخه البؤس والتباؤس((  ))إن هللا تعالى إذا أنعع عمى عبج

 ] مغ الجامع الرغيخ عغ أبي ىخيخة [
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الييئة القحرة، الييئة السبتحلة، الخشػع، التحلل، السدكشة، اليأس، ىحا كمو بؤس وتباؤس:
 ))ويبغس الدائل السمحف، ويحب الحيي العفيف الستعفف(( 

 اف بغ الحريغ رضي هللا عشيسا []الصبخاني والبييقي، عغ عسخ 

عمى اإلندان أن يبتغي الحػائج بعدة األنفذ:

 وىشاؾ تػجيو آخخ لمشبي عميو الربلة والدبلـ: 
))ابتغػا الحػائج بعدة األنفذ فإن األمػر تجخي بالسقاديخ(( 

 ]ورد في األثخ [

ى بدتاف في أثشاء ما ىػ لظ ىػ لظ لغ يأخحه أحج غيخؾ، سسعت مخة قرة لصيفة؛ إنداف دخل إل
جػلتو في البدتاف رأػ تفاحة حجسيا ولػنيا شيء رائع ججًا، اشتياىا لكغ ما كاف لو أف يقصفيا مغ 
دوف إذف صاحبيا، يبجو أنو بعج الصعاـ وضع لو صاحب البدتاف شبقًا وىحه التفاحة في الصبق 

 نفدو، وما كاف لو أف يأخحىا فإذا براحب البدتاف يسدكيا ويقجميا لو.
))ابتغػا الحػائج بعدة األنفذ فإن األمػر تجخي بالسقاديخ(( 

 ]ورد في األثخ [

أنا أقػؿ لكع شيئًا دقيقًا، لػ ذىبشا إلى مكاف فيو تفاح، فخضًا دخمشا إلى بدتاف وججنا شجخة تحسل 
 التفاح، اآلف الفخع الثالث الغرغ الخابع التفاحة الخامدة لفبلف عشج هللا، ىحه لو، ىػ مخيخ في

شخيقة وصػليا إليو، قج يأخحىا ضيافة، وقج يأخحىا ىجية، وقج يأخحىا شخاًء، وقج يتدػليا، وقج 
يدخقيا، وىي لو، الفخع الثالث الغرغ الخابع التفاحة الخامدة ىي لظ. 

لحلظ: 
)) إن روح القجس نفثت في روعي أن نفدًا لغ تسػت حتى تدتػفي رزقيا، فاتقػا هللا عباد هللا 

 في الصمب ـ وىشاك زيادة ببعس الخوايات ـ واستجسمػا ميشكع (( وأجسمػا 
 ]حجيث صحيح بذػاىجه، ابغ ماجو وأبػ نعيع في الحمية والحاكع وابغ حباف عغ جابخ[

ىحا الحؼ اشتياىا عمى الذجخة، استحيا أف يقصفيا، فمسا وضعت في شبق استحيا أف يأخحىا، فسا 
جميا لو.كاف مغ صاحب البيت إال أنو أمدكيا وق
أييا األخػة، التجسل في أدؽ األحاديث:

 ))أحدشػا لباسكع، وأصمحػا رحالكع، حتى تكػنػا كأنكع شامة في الشاس(( 
 ]الحاكع بإسشاده عغ سيل بغ الحشطمية [

ىحا مغ شسائل الشبي عميو الربلة والدبلـ. 
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السػضػع العمسي:

أجخاس اإلنحار السبكخ في الجدع البذخي:

قل أييا األخػة في السػضػع العمسي، إلى مػضػع لصيف ودقيق عشػانو: أجخاس اإلنحار واآلف نشت
 السبكخ في الجدع البذخؼ.

ىشاؾ إنحار مبكخ أؼ هللا عد وجل وضع عربًا حديًا باألسشاف، في لب الدغ، فإذا وصل الشخخ 
حا الدغ فتكدبو، إلى لب الدغ تتألع ألسًا ال يحتسل، فتحىب إلى الصبيب، يدحب العرب، ويحذي ى

فكأف ىحا األلع إنحار مبكخ، ولػ تتبعشا أجيدة اإلنحار السبكخ في الجدع، لخأيشا العجب العجاب.
الجمج ىػ سصح يغصي شبكة ىائمة مغ األعراب، وانتذار األعراب تحت سصح الجمج شيء رائع، 

سات تشقل ىحه األعراب تشتيي بجديسات خاصة، يختز كل مشيا بشقل حٍذّ معيغ، ىشاؾ جدي
الحخ والبخد، فإذا غدمت يجيظ، تزع الساء عمى وجيظ، اليجيغ والػجو شيء مقبػؿ أف تزع الساء 
البارد عمييسا في الذتاء، أما أف تزع الساء عمى ضيخؾ فيحا ال يحتسمو، معشى ىحا أف أعراب 

عراب الحذ بيغ الطيخ والػجو تػزعت في حكسة بالغة، أنت مزصخ أف تغدل يجيظ كل فتخة، فأ
الحذ في الحخ والبخد قميمة ججًا باليجيغ والػجو، أما في الطيخ إذا صّب الساء البارد عمى ضيخؾ قج 

 ال تحتسل، معشى ىحا أف ىشاؾ أعراب حذ عالية ججًا.
أؼ تػزع األعراب في الجدع وفق حكسة بالغة ججًا، اآلف ىشاؾ جديسات تتحدذ بالزغط، 

لعطسي مع ما فػقو مغ عزبلت يزغط عمى ما تحتو مغ فاإلنداف إذا ناـ عمى جشبو ىيكمو ا
عزبلت، الزغط عمى العزبلت أؼ تزيق لسعة األوعية الجمػية، وإذا ضاقت لسعتيا شعخ 
اإلنداف بالخجر، ضعفت التخوية، ىحه السجدات مخاكد اإلحداس بالزغط تبمغ الجماغ، والجماغ 

 و اآلخخ:يأمخ اإلنداف وىػ نائع وغارؽ في الشـػ فيقمب عمى شخف
َساِل ﴾ ﴿ َوُنَقمُِّبُيْع َذاَت اْلَيِسيِغ َوَذاَت الذِّ

 [ 08] سػرة الكيف اآلية: 

فأف تتقمب في الميل ىشاؾ أجيدة معقجة ججًا، الشـػ عمى جية واحجة صار ىشاؾ ضغط، ىشاؾ 
مجدات في مخاكد إحداس بالزغط بمغت الجماغ، الجماغ أعصى أمخًا اقمب عمى اليسيغ، ثاني أمخ 
اقمب عمى اليدار لئبل تقع مغ عمى الدخيخ، أما اقمب عمى اليسيغ دائسًا أو اليدار دائسًا فيشاؾ 

 مذكمة:
َساِل ﴾ ﴿ َوُنَقمُِّبُيْع َذاَت اْلَيِسيِغ َوَذاَت الذِّ

[  08] سػرة الكيف اآلية: 
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جدع اإلندان وحجه أكبخ دليل عمى عطسة هللا:

 ىػ جدسظ وحجه أكبخ دليل عمى عطسة هللا، قاؿ: إف ىشاؾ مغ أييا األخػة، وهللا الحؼ ال إلو إال
ثبلثة إلى خسدة مبلييغ نياية عربية تختز باأللع، أما الحخ والبخد فيشاؾ نيايات عربية تديج 
عمى مئتي ألف، وأما لئلحداس بالزغط فيشاؾ ما يديج عمى خسدسئة ألف، أؼ نرف مميػف، أنت 

 عالع قائع بحاتو. 
وفيظ انصػى العالع األكبخ  صغيخ  أتحدب أنظ جخم

***
ىحه السعمػمات الجقيقة مغ حخ وبخد، مغ ألع، وضغط، ولسذ، يشقميا ستًا وسبعيغ عربًا مخكديًا إلى 
السخ، لكغ ىشاؾ حالة غخيبة السخض نفدو واآلالـ نفديا، مخيس ال يحتسل ىحا األلع، ومخيس آخخ 

بػابات لؤللع، شخيق اآلالـ عبخ الشخاع الذػكي السخض نفدو يحتسمو، اكتذف العمساء أف ىشاؾ 
ىشاؾ بػابات، فإذا أغمقت ىحه البػابات وصل عذخ األلع إلى الشخاع الذػكي، وإذا بقيت مفتػحة 
وصل األلع بأكسمو، حجثشي شبيب قاؿ لي: جاءنا مخيس معو وـر خبيث مشتذخ باألمعاء لكشو 

خض يقػؿ لو: اشيج أنشي راض عغ هللا، يا ربي مؤمغ، أقدع لي باهلل كمسا دخل عميو شبيب أو مس
لظ الحسج، يتيافت السسخضػف عمى الجخػؿ لعشجه، غخفة مشػرة فييا روحانية، وكمسا دخل إنداف 
لعشجه يقػؿ لو: اشيج أنشي راض عغ هللا، يا رب لظ الحسج، فكأف ىحا السخيس استقصب السدتذفى 

هللا، فييا صبخ، ليذ فييا صياح وال ضجيج، وال كميا، ىحه الغخفة فييا روحانية، فييا رضا عغ 
كبلـ غيخ معقػؿ، قاؿ لي: بعج أياـ تػفاه هللا، ولحكسة بالغة بالغة جاء بعجه مخيس في السخض 
نفدو لع يتخؾ نبيًا إال وسبو، كبلـ بحؼء، صياح، ضجيج، فكأف السدتذفى رأت مخضًا واحجًا، وآالمًا 

 وعشج غيخ السؤمغ شيء آخخ.واحجة، ورد الفعل عشج السؤمغ شيء، 
لحلظ اكتذف العمساء أف لؤللع بػابات، ىحه البػابات ػ ىكحا قخأت في مقالة عمسية ػ مغ يتحكع بيا؟ 
قاؿ: تتحكع بيحه البػابات الحالة الشفدية لمسخيس، إذا كاف مؤمشًا ىحه البػابات تغمق، إذا أغمقت 

 وصل مغ األلع عذخه وإف لع تغمق فاآلالـ ال تحتسل.
لحلظ أعراب اإلحداس باأللع، أعراب اإلحداس بالحخ والبخد، أعراب اإلحداس بالزغط، ىحه 
الشيايات بالسبلييغ، كميا مغ أجل أف تشقل لمجماغ رسائل، والجماغ يأمخ ويشيى، ىحا اإلنداف أليذ لو 

خذى خالق عطيع؟ ىحا الخالق يعرى؟ ىحا الخالق العطيع أال يخصب وده؟ أال تخجى جشتو؟ أال ت
ناره؟

والحسج  رب العالسيغ 



لفضيلة الدكتور دمحم راتة الناتلسي 0202كتاب الشمائل المحمدية إصدار عام   47 

( : حالوة مشصق الشبي ملسو هيلع هللا ىلص 10الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 
الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ 

لذيػات إلى جشات القخبات. ضمسات الجيل والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ ا

حالوة مشصق الشبي عميو الرالة والدالم:

أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس الدادس مغ دروس الذسائل الشبػية، والحجيث اليـػ عغ حبلوة مشصق 
الشبي عميو الربلة والدبلـ، وال تشدػا أف السقػلة تؤكج أف جساؿ الخجل فراحتو، أجسل ما في الخجل 

تشدػا أف العخب كانػا يعجبػف بالفراحة، فقاؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ: فراحتو، وال
)) أنا أفرح العخب َبْيج أني مغ قخير (( 

 ] أخخجو الصبخاني عغ أبي سعيج الخجرؼ [

إال أنشي؛ ىحا أسمػب ببلغي رائع يدسيو العمساء تأكيج السجح بسا يذبو الحـ،قج تقػؿ: فبلف كخيع إال 
 حيشسا أقػؿ: إال أنو، تترػر أنشي سأذمو، إال أنو شجاع. أنو شجاع، أنت

بيغ فمػل مغ قخاع الكتائب  وَّل عيب فييع غيخ أن سيػفيع 
* * * 

)) أنا أفرح العخب َبْيج أني مغ قخير (( 
 ] أخخجو الصبخاني عغ أبي سعيج الخجرؼ [

فرح العخب، بل تعمسشا في وقخير أفرح قبيمة، كاف الشبي عميو الربلة والدبلـ فريحًا، بل كاف أ
الجامعة أف أعمى نز بعج القخآف الكخيع كبلـ الشبي عميو الربلة والدبلـ، والحجيث اليـػ عغ حبلوة 

 مشصق الشبي عميو الربلة والدبلـ. 

 المغة قػام الجعػة إلى هللا عد وجل:

بالسشاسبة إذا كاف أعطع عسل كسا قاؿ هللا عد وجل:
ِمسهْغ َدَعا ِإَلى َّللاهِ َوَعِسَل َصاِلحًا َوَقاَل ِإنهِشي ِمَغ اْلُسْدِمِسيَغ ﴾ ﴿ َوَمْغ َأْحَدُغ َقْػَّلً 

 [ 33] سػرة فرمت اآلية: 

إذا كاف أعطع عسل أف ُتسّكغ مغ الجعػة إلى هللا عد وجل، فأساس الجعػة إلى هللا الحجيث، المغة، 
ف تدخؼ في كل الببلد بمغة عامية؟ الفراحة، البياف، ىل ترجؽ أف دعػة إلى هللا عسيقة يسكغ أ

بمغة ضعيفة؟ بجسل غيخ متيشة؟ مدتحيل، فمحلظ قػاـ الجعػة إلى هللا المغة، السشصق، الفراحة، لحلظ 
كاف الشبي عميو الربلة والدبلـ أفرح العخب قاشبة، بل إف الشز الشبػؼ يرشف بعج القخآف الكخيع 
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هللا عد وجل كبلـ الشبي عميو الربلة والدبلـ، فقج مباشخة، أؼ أفرح كبلـ، وأجسل بياف، بعج كبلـ 
أوتي جػامع الكمع، واآلف عمساء كثخ مسغ يحسمػف أعمى شيادات في المغة يجرسػف بعس األحاديث، 
ويتبحخوف في خرائريا مغ حيث الرياغة، فيشالػف بيحه األحاديث الجكتػراه، دكتػر في الحجيث 

 راسة عسيقة، مغ حيث السزسػف، ومغ حيث الذكل.الذخيف، أؼ جسع بعس األحاديث ودرسيا د
فبعس الرحابة يقػؿ: لسا بايعشا رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنا وأمي وخالتي، ورجعشا مغ عشجه مشرخفيغ، قالت 

 لي أمي وخالتي:
كأن )) يا بشي ما رأيشا مثل ىحا الخجل أحدغ مشو وجيًا، وَّل أنقى مشو ثػبًا، وَّل أليغ كالمًا، ورأيشا 

الشػر يخخج مغ فيو ملسو هيلع هللا ىلص(( 
 ]الصبخاني في الكبيخ عغ أبي قخصافة[

الشذاط المغػي أصل الجعػة إلى هللا:

لحلظ أتسشى أف األخ السؤمغ يمع بذيء مغ الثقافة المغػية، بذيء مغ قػاعج المغة العخبية، يحاوؿ أف 
لفرحى، ىحا الشذاط المغػؼ أصل الجعػة يتكمع بالفرحى، مغ حيغ آلخخ يحاوؿ أف يقخأ ويكتب با

إلى هللا، األصل أف تأتي العبارة فريحة متيشة، وال تشدى أيزًا أف هللا عد وجل حيشسا وصف 
السؤمشيغ بأنيع يتمػف القخآف الكخيع حّق تبلوتو، حق التبلوة أؼ أف تقخأ القخآف الكخيع بمغة عخبية 

رخيف، ما الفخؽ بيغ الشحػ والرخؼ؟ الرخؼ بشية فريحة، أال تخصئ ال في الحخكات، وال في الت
الكمسة، أؼ تأمل يتأمل، أراد يخيج، بشية الكمسة الرخؼ، أما حخكة الحخؼ األخيخ، آخخ حخؼ، لػ 
، إف سبقو ناصب يشرب، إف تجخد عغ الشاصب والجاـز يخفع،  أنو فعل مزارع لػ سبقو جاـز يجـد

تؤثخ في الكمسات السعخبة، أما الكمسات السبشية تقػؿ: عمع الشحػ يتحجث عغ العػامل الشحػية التي 
مغ: اسع مػصػؿ مبشي عمى الدكػف في محل كحا، فالكمسات كسا تعمسػف معخبة، أؼ حخفيا األخيخ 
قابل لمتحخيظ، بيغ فتح، وضع، وجخ، أو تدكيغ، والكمسات السبشية حخفيا ثابت، نقػؿ: الكمسات 

مسة إف راجعتيا في السعجع تزيف ضبط كمسة إلى ذخيختظ معخبة ومبشية، وكمسا شككت في بشية ك
المغػية.

 إذًا:  
)) يا بشي ما رأيشا مثل ىحا الخجل أحدغ مشو وجيًا وَّل أنقى مشو ثػبًا، وَّل أليغ كالمًا، ورأيشا كأن 

الشػر يخخج مغ فيو ملسو هيلع هللا ىلص(( 
 ]الصبخاني في الكبيخ عغ أبي قخصافة[
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 جقة:الكمسة الصيبة ص

 وكسا تعمسػف:
 )) ََّل َيْدَتِقيُع ِإيَساُن َعْبٍج َحتهى َيْدَتِقيَع َقْمُبُو، َوََّل َيْدَتِقيُع َقْمُبُو َحتهى َيْدَتِقيَع ِلَداُنُو(( 

 ] أحسج عغ أنذ بغ مالظ[

 )) إن الخجل ليتكمع بالكمسة َّل يمقي ليا باًَّل ييػي بيا في جيشع سبعيغ خخيفٍا(( 
 بي ىخيخة [] التخمحؼ عغ أ

ُ ِبَيا َدَرجَ   اٍت...(( )) ِإنه اْلَعْبَج َلَيَتَكمهُع ِباْلَكِمَسِة ِمْغ ِرْضَػاِن َّللاهِ ََّل ُيْمِقي َلَيا َباًَّل َيْخَفُعُو َّللاه
 ] َرَواُه الُبَخاِرؼُّ وأحسج َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 والكمسة الصيبة صجقة، قاؿ تعالى:
بَ  َيا ﴿ َمَثاًل َكِمَسًة َشيِّ َساء ُتْؤِتي ُأُكَمَيا ُكله ِحيٍغ ِبِإْذِن َربِّ َبٍة َأْصُمَيا َثاِبٌت َوَفْخُعَيا ِفي الده ًة َكَذَجخٍة َشيِّ

 َوَيْزِخُب َّللّاُ اأَلْمَثاَل ِلمشهاِس َلَعمهُيْع َيَتَحكهُخوَن ﴾
 [05-04] سػرة إبخاىيع اآليات: 

 والحجيث الثاني:
 ُن َعْبٍج َحتهى َيْدَتِقيَع َقْمُبُو، َوََّل َيْدَتِقيُع َقْمُبُو َحتهى َيْدَتِقيَع ِلَداُنُو(( )) ََّل َيْدَتِقيُع ِإيَسا

 ] أحسج عغ أنذ بغ مالظ[ 

 ما ورد في الدشة السصيخة عغ جسال مشصق الشبي عميو الرالة والدالم:

َساَمَة ْبِغ َزْيٍج سسع ومسا ورد في الدشة السصيخة عغ جساؿ مشصق الشبي عميو الربلة والدبلـ، أف أُ 
 مغ أبيو ُأَساَمَة َقاَؿ: 

ُ َعَمْيِو َوَسمهَع ُقْبِصيهًة َكِثيَفًة َكاَنْت ِمسها َأْىَجاَىا ِدْحَيُة اْلَكمْ  ِبيُّ َفَكَدْػُتَيا )) َكَداِني َرُسػُل َّللاهِ َصمهى َّللاه
ُ َعَميْ  ِو َوَسمهَع َما َلَظ َلْع َتْمَبْذ اْلُقْبِصيهَة ُقْمُت َيا َرُسػَل َّللاهِ َكَدْػُتَيا اْمَخَأِتي َفَقاَل ِلي َرُسػُل َّللاهِ َصمهى َّللاه

ُ َعَمْيِو َوَسمهَع ُمْخَىا َفْمَتْجَعْل َتْحَتَيا ِغاَلَلًة ِإنِّي َأخَ  اُف َأْن َتِرَف اْمَخَأِتي َفَقاَل ِلي َرُسػُل َّللاهِ َصمهى َّللاه
 َحْجَع ِعَطاِمَيا (( 

 حسج َعِغ اْبِغ ُأَساَمَة ْبِغ َزْيٍج[]أ

أيغ الذاىج بالشز؟ ِإنِّي َأَخاُؼ َأْف َتِرَف َحْجَع ِعَطاِمَيا، أؼ كمسة عطع ال تثيخ اإلنداف، أما أؼ 
كمسة أخخػ مكاف كمسة عطاميا قج تكػف كمسة مثيخة، أؼ الشبي عميو الربلة والدبلـ يشتقي الكمسة ػ 

 لتي ال تثيخ، أؼ في قػلو تعالى: إف صّح التعبيخ ػ السحذػمة ا
اَىا َحَسَمْت َحْساًل َخِفيًفا ﴾  ﴿ َفَمسها َتَغذه

 [089] سػرة األعخاؼ اآلية: 
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شفل صغيخ يدسع كمسة تغذاىا، كمسة سيمة واضحة، ال تحخج، ال يحسخ مشيا الػجو، أنػاع 
 االنحخافات الجشدية: 

* ِإَّله َعَمى َأْزَواِجِيْع أْو َما َمَمَكْت َأْيَساُنُيْع َفِإنهُيْع َغْيُخ َمُمػِميَغ َفَسِغ  ﴿ َوالهِحيَغ ُىْع ِلُفُخوِجِيْع َحاِفُطػنَ 
اْبَتَغى َوَراء َذِلَظ ﴾

 [ 30-09] سػرة السعارج اآليات: 

دخل في ىحه الكمسة كل انحخاؼ جشدي مغ دوف استثشاء. 

األدب القخآني:

 أييا األخػة:
َداءَ  ﴾ ﴿ ََّلَمْدُتُع الشِّ

 [ 43] سػرة الشداء اآلية: 

 المدتع: شفل صغيخ يفيسيا المدتع: 
ًبا ﴾ َداَء َفَمْع َتِجُجوا َماًء َفَتَيسهُسػا َصِعيًجا َشيِّ ﴿ ََّلَمْدُتُع الشِّ

 [ 43] سػرة الشداء اآلية: 

اَىا َحَسَمْت َحْساًل َخِفيًفا ﴾ ﴿ َفَمسها َتَغذه
 [089] سػرة األعخاؼ اآلية: 

اْبَتَغى َوَراء َذِلَظ فأولئظ ﴾﴿ َفَسِغ 
 [ 30] سػرة السعارج اآلية: 

ىحا أدب قخآني. 

السؤمغ يتأدب باألدب القخآني:

وهللا أييا األخػة، تدتصيع أف تعبخ عغ أدؽ أدؽ االنحخافات بكمسات ال تثيخ الذيػة أبجًا، ىحا الكبلـ 
 الحؼ جاء بو الشبي عميو الربلة والدبلـ:

ْجَعْل َتْحَتَيا ِغاَلَلًة ِإنِّي َأَخاُف َأْن َتِرَف َحْجَع ِعَطاِمَيا (( )) ُمْخَىا َفْمتَ 
 ]أحسج َعِغ اْبِغ ُأَساَمَة ْبِغ َزْيٍج[

كمسة عطع ال تثيخ، أما أؼ كمسة مكانيا تثيخ، أنا أعتب أحيانًا عمى بعس الخصباء الحؼ إذا أراد أف 
وكيف أنيا بادية لمشاس، ال يريخ، تخيج أف  يرف الفداد االجتساعي ذكخ مفاتغ السخأة بالتفريل،

تبيغ الفداد أوقعت السدتسعيغ بالفداد، فمحلظ يقػؿ لظ إنداف: وهللا عاشختو ثبلثيغ عامًا لع أسسع 
مشو كمسة محخجة، وال كمسة غيخ مشزبصة، عبلمة السؤمغ انزباط لدانو: 
﴿ َفَسِغ اْبَتَغى َوَراء َذِلَظ فأولئظ ﴾

 [ 30ية: ] سػرة السعارج اآل
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َداَء ﴾ ﴿ ََّلَمْدُتُع الشِّ
 [ 43] سػرة الشداء اآلية: 

اَىا َحَسَمْت َحْساًل َخِفيًفا ﴾ ﴿ َفَمسها َتَغذه
 [089] سػرة األعخاؼ اآلية: 

ىحا أدب قخآني، والسؤمغ يتأدب باألدب القخآني. 

ليذ السؤمغ بالصعان و َّل المعان:

مى مؤمغ متفػؽ، ىشاؾ مداح فاحر، مداح فيو ذكخ شيء آخخ: أحيانًا وهللا ال أصجؽ ىحا ع
العػرات، أنا ال أصجؽ أف يجخؤ مؤمغ أف يشصق بيحا السداح، وال أف يصخب لو، ألنو كسا قاؿ الشبي 

 عميو الربلة والدبلـ:
)) َلْيَذ اْلُسْؤِمُغ ِبالصهعهاِن َوَّل المهعهاِن َوَّل اْلَفاِحِر َوَّل اْلَبِحيِء(( 

 بج هللا []التخمحؼ عغ ع

ىحا كبلـ الدػقة، كبلـ دىساء الشاس، كبلـ الجيبلء، كبلـ غيخ السشزبصيغ:
)) َلْيَذ اْلُسْؤِمُغ ِبالصهعهاِن َوَّل المهعهاِن َوَّل اْلَفاِحِر َوَّل اْلَبِحيِء(( 

 ]التخمحؼ عغ عبج هللا [

تمقى أال يبقى في السجمذ، وأنا أتسشى إذا كاف أحج األخػة الكخاـ في مجمذ، وبجأت الصخؼ الجشدية 
بقاؤه في السجمذ يحسمو إثسًا، ألف السؤمغ:

)) َلْيَذ اْلُسْؤِمُغ ِبالصهعهاِن َوَّل المهعهاِن َوَّل اْلَفاِحِر َوَّل اْلَبِحيِء(( 
 ]التخمحؼ عغ عبج هللا [

ة السؤمغ، ىحه فحذاء الصخؼ الجشدية، اسع العػرات، السغامخات الجشدية، ىحه كميا بعيجة عغ ثقاف
وعغ أخبلؽ السؤمغ، وعغ مشصق السؤمغ، وصجؽ وال أبالغ قج تعخؼ السؤمغ مغ انزباط لدانو، 
ىشاؾ جمدات وما أكثخىا، أكثخىا شخؼ ال يميق أف تدسعيا وحجؾ فكيف إف كانت بيغ مجسػع؟ 

وكيف إف كاف في ىحا السجمذ أشفاؿ صغار؟ 

انًا:الشبي الكخيع أفرح خمق هللا لدانًا وأوضحيع بي

وكاف عميو الربلة والدبلـ أفرح خمق هللا لدانًا، وأوضحيع بيانًا، أوتي جػامع الكمسة، وبجائع 
الحكع، وقػارع الَدجخ، وقػاشع األمخ، والقزايا السحكسة، والػصايا الُسبخمة، والسػاعع البميغة، 

 والحجج الجامغة، والبخاىيغ القاشعة، واألدلة الداشعة.
ِ ْبِغ َعْسٍخو أنو َيُقػُؿ: ىحا كاف مشصق الشبي  عميو الربلة والدبلـ، وجاء َعْغ َعْبِج َّللاَّ
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ِع َفَقاَل َأَنا ُمَحسهٌج الشهِبيُّ  ُ َعَمْيِو َوَسمهَع َيْػًما َكاْلُسَػدِّ  اأْلُمِّيُّ َقاَلُو َثاَلَث )) َخَخَج َعَمْيَشا َرُسػُل َّللاهِ َصمهى َّللاه
ْعِجي ُأوِتيُت َفَػاِتَح اْلَكِمِع َوَخَػاِتَسُو َوَجَػاِمَعُو َوَعِمْسُت َكْع َخَدَنُة الشهاِر َوَحَسَمُة اْلَعْخِش َمخهاٍت َوََّل َنِبيه بَ 

َز ِبي َوُعػِفيُت َوُعػِفَيْت ُأمهِتي َفاْسَسُعػا َوَأِشيُعػا َما ُدْمُت ِفيُكْع َفِإَذا ُذِىَب ِبي َفَعَمْيُكْع بِ   ِكَتاِب َّللاهِ َوُتُجػِّ
ُمػا َحَخاَمُو ((   َأِحمُّػا َحاَلَلُو َوَحخِّ

 ]أحسج َعْغ َعْبِج َّللاَِّ ْبِغ َعْسٍخو[

ومغ وصايا الشبي عميو الربلة والدبلـ الكثيخة ما إف تسدكتع بيسا فمغ تزمػا بعجؼ أبجًا كتاب هللا 
 وسشة رسػلو. 

 ضبط المدان مغ صفات السؤمغ:

 لسؤمغ: أييا األخػة، ضبط المداف مغ صفات ا
 اححر لداَنظ أيُّــيا اإِلنداُن َّل يمجغشهظ إنـو ُثـــعبانُ 
 كع في السقابِخ مغ قتيِل لداِنو كانت تياَب لقاَءه الذجعانُ 

*** 
 إنداف أحيانًا يشتيي بكمسة، البصػلة أف تزبط المداف، ىشاؾ حجيٍث آخخ:

ُ َعَمْيِو َوَسمهَع ِبِكَتاٍب َأَصاَبُو ِمْغ )) َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللاهِ َأنه ُعَسَخ ْبَغ اْلَخصه  اِب َأَتى الشهِبيه َصمهى َّللاه
ُكػَن ِفيَيا َيا  ُ َعَمْيِو َوَسمهَع َفَغِزَب َفَقاَل َأُمَتَيػِّ اْبَغ اْلَخصهاِب َبْعِس َأْىِل اْلُكُتِب َفَقَخَأُه الشهِبيُّ َصمهى َّللاه

ْج ِجْئُتُكْع ِبَيا ـ أي الذخيعة ـ َبْيَزاَء َنِقيهًة ََّل َتْدَأُلػُىْع َعْغ َشْيٍء َفُيْخِبُخوُكْع ِبَحقٍّ َوالهِحي َنْفِدي ِبَيِجِه َلقَ 
ُ َعَمْيِو َوسَ  ُقػا ِبِو َوالهِحي َنْفِدي ِبَيِجِه َلْػ َأنه ُمػَسى َصمهى َّللاه ُبػا ِبِو َأْو ِبَباِشٍل َفُتَرجِّ ا مهَع َكاَن َحيًّا مَ َفُتَكحِّ

 َوِسَعُو ِإَّله َأْن َيتهِبَعِشي(( 
]ِ  ] أحسج َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللاَّ

أحيانًا إنداف يرل إلى الحق، إلى كتاب هللا، إلى سشة رسػلو، يشبغي أال يمتفت إلى شيء آخخ، ىحا 
 ىػ األصل، ىحا ىػ الحق الرخاح. 

 اة:تحجث الشبي عغ خرائرو و نبػتو مغ قبيل التعخيف َّل السباى

 أييا األخػة، وفي حجيث آخخ يقػؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ: 
 )) ُبِعْثُت ِبَجَػاِمِع اْلَكِمِع (( 

 ]متفق عميو َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

الشبي عميو الربلة والدبلـ إف تحجث عغ نفدو صجؽ وال أبالغ مدتحيل وألف ألف ألف مدتحيل أف 
 يتحجث مفتخخًا:

 َّل فخخ(( )) أنا سيج ولج آدم و 
 ]مدمع وأبػ داود والتخمحؼ والشدائي عغ عبج هللا بغ عسخو بغ العاص[



لفضيلة الدكتور دمحم راتة الناتلسي 0202كتاب الشمائل المحمدية إصدار عام   

 

53 

لكغ الشبي عميو الربلة والدبلـ يخيج أف يبيغ لشا مغ ىػ دائسًا وأبجًا، مغ ميسات األنبياء أف يحكخوا 
خرائريع، بل سسح ليع أف يتحجوا بسعجداتيع الصخؼ اآلخخ، فيحا الكبلـ إذا تحجث الشبي عميو 

لربلة والدبلـ عغ خرائرو، عغ نبػتو، عسا آتاه هللا عد وجل مغ فراحة، مغ ندب، فيحا مغ ا
 قبيل التعخيف، والجليل: 

)) أنا سيج ولج آدم وَّل فخخ َسُمػا هللا لي الػسيمَة، فإنيا مشدلة في الجشة َّل تشبغي إَّل لعبج مغ 
 عباد هللا وأرجػ أن أكػَن أنا (( 

 ؼ والشدائي عغ عبج هللا بغ عسخو بغ العاص[]مدمع وأبػ داود والتخمح

 مغ فراحة الشبي الكخيع أنو كان يتكمع أحيانًا بميجات العخب:

 مغ فراحتو ملسو هيلع هللا ىلص أنو كاف يتكمع أحيانًا بميجات العخب، فقاؿ يػمًا:
 )) َلْيَذ ِمْغ اْمِبخِّ اْمِرَياُم ِفي اْمَدَفِخ (( 

[] أحسج عغ َعْغ َكْعِب ْبِغ   َعاِصٍع اأْلَْشَعِخؼِّ

أؼ ليذ مغ البخ الرياـ في الدفخ، وخاشب إندانًا آخخ بمغة أخخػ، قاؿ الشبي عميو الربلة 
 والدبلـ: 

 )) مغ أصاب ماًَّل مغ نياوش أذىبو هللا في نيابخ(( 
 ]كذف الخفاء عغ أبي سمسة الحسري[

 خ يحىب مالو في ميالظ:فكمستاف تقػليسا بعس القبائل، الشياوش أؼ باالحتياؿ، والشياب
 )) مغ أصاب ماًَّل مغ نياوش أذىبو هللا في نيابخ(( 

 ]كذف الخفاء عغ أبي سمسة الحسري[

 ىشاؾ مياوش ونياوش، كاف متقشًا ليحه المغة، متقشًا لميجاتيا، فكاف يخاشب صاحب الميجة بميجتو. 

 تأني الشبي الكخيع في حجيثو:

 وبعس أصحابو يقػؿ:
هللا ملسو هيلع هللا ىلص في أناس مغ بشي سعج بغ بكخ وكشت أصغخ القػم، فخمفػني في  )) قجمت عمى رسػل

رحاليع، ثع أتػا رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقزى مغ حػائجيع ثع قال: ىل بقي مشكع مغ أحج قالػا: نعع خمفشاه 
، فأتيتو، فمسا رآني قال: ما في رحالشا، فأمخىع أن يبعثػا إلي، فأتػني فقالػا: أجب رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص

أغشاك هللا فال تدأل الشاس شيئًا، فإن اليج العميا ىي السشصية ـ عػض السعصية في بعس الميجات 
الشػن مكان العيغ ـ وإن اليج الدفمى ىي السشصاة ـ السعصاة ـ وإن مال هللا تعالى لسدؤول، ومشصي، 

  بمغتشا (( قال: فكمسشي رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 ] الحاكع في السدتجرؾ عغ عصية بغ عخوة الدعجؼ [

 )) َلْع َيُكْغ َيْدُخُد اْلَحِجيَث َكَدْخِدُكْع (( 
 ]مدمع َعغ َعاِئَذَة[
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كاف يتأنى في الحجيث، كمسًة كمسة، جسمة جسمة، فالحؼ يدسع مشو يحفع، كشا في الجامعة ىشاؾ مػاد 
زخ درسو خسدة شبلب، وأستاذ آخخ عذخة شبلب، و أستاذ كثيخة و أساتحة كثخ، ىشاؾ أستاذ يح

يحزخ درسو مئتاف وعذخوف شالبًا، الدبب أنو فريح، أفكاره واضحة ججًا، تعابيخه متقشة، تدتسع 
إلى الجرس تحفطو مغ فسو، ىحه قجرة باإلنداف، ما الحؼ يسشع حيشسا تقخأ قػؿ سيجنا عسخ: "تعمسػا 

حؼ يسشع أف تقتشي بعس الكتب في الشحػ والرخؼ؟ أف تحاوؿ أف العخبية فإنيا مغ الجيغ"، ما ال
تتكمع بالفرحى مع أوالدؾ؟ أدخل ىحه المغة لغة القخآف إلى بيتظ، تعمسػا العخبية فإنيا مغ الجيغ، 

 لحلظ الشبي عميو الربلة والدبلـ كسا قاؿ أبػ ىخيخة: 
 )) َلْع َيُكْغ َيْدُخُد اْلَحِجيَث َكَدْخِدُكْع (( 

 َعغ َعاِئَذَة[ ]مدمع

 كاف يتأنى جسمة جسمة، كمسة كمسة، عبارة عبارة، وفي روايٍة عغ عائذة:
 )) إنسا كان حجيث رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيسًا تفيسو القمػب(( 

 ]مدشج أبي يعمى السػصمي عغ عائذة[

 الشبي الكخيع يكخه التشصع في الكالم والتكمف في الفراحة:

 خجل فراحتو، وفي الرحيحيغ عغ أنٍذ رضي هللا عشو أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص:مخة ثانية: جساؿ ال
)) كان إذا تكمع بكمسة أعادىا ثالثا ـ التكخار أحيانًا يفيج ومغ صفات كالم الشبي عميو الرالة 
 يكخه والدالم ـ يتكمع بكالٍم فرٍل َّل ىحٍر وَّل نحٍر ويكخه الثخثخة في الكالم والتذجق بو وكان ملسو هيلع هللا ىلص

 التشصع في الكالم والتكمف في فراحتو(( 
 ]متفق عميو عغ أنٍذ رضي هللا عشو[

ىشاؾ إنداف أحيانًا يتكمف الفراحة، يخوؼ شاىج إنداف وقع مغ عمى الجابة فتحمق الشاس مغ حػلو، 
لتكمف، فكاف فقاؿ ليع: مالكع تكأكأتع عمّي تكأكؤكع عمى ذؼ جشة، أؼ مجشػف، افخنقعػا عشي، ىحا ا

 الشبي عميو الربلة والدبلـ يكخه التشصع في الكبلـ، والتكمف في الفراحة.

ِ ْبِغ َعْسٍخو َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع:  وَعْغ َعْبِج َّللاَّ
َجاِل الهِحي َيَتَخمهُل ِبِمَداِنوِ  َ َيْبَغُس اْلَبِميَغ ِمْغ الخِّ  َكَسا َتَتَخمهُل اْلَبَقَخُة ((  )) ِإنه َّللاه

 ]التخمحؼ، وأبػ داود وَعْغ َعْبِج َّللاَِّ ْبِغ َعْسٍخو[

 أؼ فراحتو مقرػدة لحاتيا، ليعخض عزبلتو، يدتخجـ كمسات غيخ واضحة، إنداف قاؿ بيت شعخ:
 مجخػصة بشحيز الجحز بازليا لو صخيف صخيف القعػ بالشدب

*** 
صعبة، كمساتيا غخيبة، بل كمساتيا ميتة، فيحا الحؼ يتقرج الفراحة،  ىل فيستع شيئًا؟ يتقرج أبياتاً 

 والتقعخ، والكمسات الغخيبة، ىحا ليذ عمى سشة الشبي عميو الربلة والدبلـ.
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 كالم الشبي الكخيع ليذ مخاًل بإيجاز وَّل مساًل بإشالة:

إليجاز السخل واإلششاب وكاف الشبي عميو الربلة والدبلـ إذا خصب ال ُيخل وال يسل، كبلمو بيغ ا
السسل، ىشاؾ إششاب مسل وىشاؾ إيجاز مخل، بيغ السخل والسصل، ليذ كبلمو مخبًل بإيجاز، وال 

 مسبًل بإشالة. وَعْغ َجاِبِخ ْبِغ َسُسَخَة َقاؿ: 
ُ َعَمْيِو َوَسمهَع َفَكاَنْت َصاَلُتُو َقْرجً  َوُخْصَبُتُو َقْرًجا  -معتجلة  -ا )) ُكْشُت ُأَصمِّي َمَع َرُسػِل َّللاهِ َصمهى َّللاه

 (( -أي وسصًا  -
 ]مدمع َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َسُسَخَة [

وكاف عميو الربلة والدبلـ ال يصيل السػعطة يـػ الجسعة، إنسا ىي كمساٌت يديخة، وسألو أعخابي: "يا 
 رسػؿ هللا عطشي وال تصل "، فتبل عميو قػلو تعالى:

 رهٍة َخْيخًا َيَخُه * َوَمْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَل َذرهٍة َشّخًا َيَخُه ﴾﴿ َفَسْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَل ذَ 
 ] سػرة الدلدلة [

 فقاؿ لو: " كفيت "، فقاؿ الشبي: " فقو الخجل ".
أييا األخػة، الحجيث عغ فراحتو أمخ يصػؿ، ولكغ أتسشى أف يقتجؼ أحجنا بيحه الفراحة، ويحتاج 

غ الكتب األدبية الستقشة ذات األسمػب القػؼ، واقتباس إلى شيء مغ الثقافة المغػية، شيء م
الكمسات، والعبارات، والرػر البيانية، ىحه تغشي ثقافتو، وتغشي عبارتو، ولعمو يػفق في إلقاء الكبلـ 

 عمى نيج سيج األناـ.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : رجاحة عقل الشبي عميو الرالة والدالم17الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 
الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ 

 ضمسات الجيل والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات. 

 كمسا تألق عقل اإلندان أحّب هللا عد وجل:

مع الجرس الدابع مغ دروس الذسائل الشبػية، والسػضػع اليـػ رجاحة عقل الشبي أييا األخػة الكخاـ، 
 عميو الربلة والدبلـ.

ورد في األثخ:" أرجحكع عقبًل أشجكع هلل حبًا"، فكمسا تألق العقل أحّب هللا، وقج قيل: مغ أعجب 
حب، شاعة،  العجب أف تعخفو وال تحبو، ومغ أعجب العجب أيزًا أف تحبو ثع ال تصيعو، معخفة،

لحلظ عبلقتظ مع السحيط الخارجي تحكسيا ىحه القاعجة؛ إدراؾ، انفعاؿ، سمػؾ، أوضح مثل وقج 
يكػف سمبيًا، تسذي في بدتاف رأيت أفعى، في الجماغ ممف األفعى ىحا مجسػع مغ قرز، مغ 

عى يجرؾ حقائق، مغ دراسات، السمف يؤكج لظ أف ىحه األفعى لجغتيا قاتمة، فإذا رأػ اإلنداف األف
خصخىا، يزصخب، ومع اضصخابو إما يقجـ عمى قتميا، أو ييخب مشيا، فإذا ادعى إنداف اإلدراؾ 

 الرحيح وما انفعل، معشى ىحا أف إدراكو غيخ صحيح.
أوضح مثل لػ قمشا إلنداف: عمى كتفظ عقخب شائمة، بقي ىادئًا، مختاحًا، مبتدسًا، قاؿ لظ: شكخًا لظ 

هللا أف يسكششي أف أكافئظ عمييا، معشى ذلظ أنو ما فيع مسا قمت لو عمى ىحه السبلحطة، وأرجػ 
شيئًا، لػ فيع يشصمق ويخمع السعصف فػرًا، إف صّح اإلدراؾ صّح االنفعاؿ، وإف صّح االنفعاؿ صحت 
الحخكة، إدراؾ، انفعاؿ، سمػؾ، عبلمة صحة اإلدراؾ االنفعاؿ، وعبلمة صحة االنفعاؿ الدمػؾ، 

أشجكع هلل حبًا، أؼ أحبب مغ شئت فإنظ مفارقو، إما أف تغادر ىحا الحؼ  لحلظ: أرجحكع عقبلً 
أحببتو، أو أف يغادرؾ، أوضح مثل زوجاف محباف، متفاىساف، ىشاؾ احتساؿ إما أف يسػت قبميا، أو 

 أف تسػت قبمو، و ىشاؾ احتساؿ ثالث أف يسػتا معًا بحادث.
هلل حّي أبجؼ عمى الجواـ، لحلظ مّخ إنداف عمى أحبب مغ شئت فإنظ مفارقو، لكغ إذا أحببت هللا، فا

قبخ وأمامو إنداف يبكي بكاًء مخًا، فكاف تعميقو: أحبب جية ال تسػت ىػ الحي الحؼ ال يسػت، أما 
 الحؼ يسػت تبكي عميو، أما إف أحببت هللا يعشي الخمػد في الجشة أحج نتائج ىحا الحب. 
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 ح:معخفة هللا عد وجل مغ لػازم العقل الخاج

أييا األخػة، العقل الخاجح مغ لػازمو أف يعخؼ هللا، ىشاؾ ممسح دقيق ججًا أف الشبي عميو الربلة 
والدبلـ يـػ أسمع سيجنا خالج، عمق الشبي عميو الربلة والدبلـ تعميقًا محىبًل قاؿ: عجبت لظ يا خالج  

راجحًا ػ لساذا تأخخ إسبلمظ؟  ألنو أسمع متأخخًا ػ عجبت لظ يا خالج أرػ لظ فكخًا! ػ أنت تسمظ فكخاً 
وكأف الشبي عميو الربلة والدبلـ ربط بيغ تألق العقل وبيغ اإليساف، فكمسا ازداد العقل إدراكًا ازداد 

 إيسانًا، أرجحكع عقبًل أشجكع هلل حبًا.
لمتقخيب وعاء بمػرؼ حجسو كبيخ، لػنو أزرؽ، قج يكػف ثسشو خسدًا وعذخيغ ليخة، وكأس كخيدتاؿ 

ف ليخة، وىشاؾ باستانبػؿ جػىخة سسعت أف ثسشيا مئة وخسديغ مميػف دوالر، بحجع البيزة ثسشو أل
بستحف، وعاء بمػر كبيخ بعذخيغ ليخة، كأس كخيدتاؿ بألف ليخة، ىحه الجػىخة األلساس ثسشيا يقجر 

خح بسئة وخسديغ مميػف دوالر، وقمشا إلنداف: اختخ، فاستكبخ الػعاء إذًا ال يػجج بو عقل، الحؼ أ
 الثاني عشجه قميل مغ اإلدراؾ، أما الحؼ أخح الجػىخة فيحا أعقل إنداف. 

 بصػلة اإلندان أن يعخف مغ يحب:

أنت بصػلتظ أف تعخؼ مغ تحب، الدوجة ُتحب أحيانًا، والرجيق ُيحب، والرجيق الغشي ُيحب 
، ىػ الحات أحيانًا، وىشاؾ وسائل لمحب ال تعج وال تحرى، مغ أرجح الشاس عقبًل؟ الحؼ أحب هللا

 الكاممة، الحي الباقي عمى الجواـ معظ في كل مكاف.
سيجنا يػنذ وجج نفدو في بصغ الحػت، ىل ىشاؾ مغ مريبة تفػؽ ىحه السريبة؟ إنداف يجج نفدو 
فجأة في فع حػت أزرؽ، الحؼ يدف مئة وخسديغ ششًا، خسدػف ششًا لحسًا، وخسدػف ششًا دىشًا، 

لسعتجلة بيغ الػجبتيغ أربعة شغ، إذًا يأكل اإلنداف بمقسة واحجة، وخسدػف ششًا عطسًا، وجبتو ا
 ويخضع وليجه ثبلثسئة كيمػ في كل رضعة، ثبلث رضعات تقجر بصغ، قاؿ تعالى: 

ْيَشاُه ِمَغ ﴿ َفَشاَدى ِفي الطُُّمَساِت َأْن ََّل ِإَلَو ِإَّله َأْنَت ُسْبَحاَنَظ ِإنِّي ُكْشُت ِمَغ الطهاِلِسيَغ*َفاْسَتَجْبَشا َلُو وَ  َنجه
 اْلَغعِّ ﴾

 [88-87] سػرة األنبياء اآليات: 

 أروع ما في اآلية التعقيب: 
 ﴿ َوَكَحِلَظ ُنْشِجي اْلُسْؤِمِشيَغ ﴾

 [88] سػرة األنبياء اآلية: 

ىحه القرة القريخة تعصي اإلنداف ثقة باهلل ببل حجود، الدبب؟ ىل عشجؾ مذكمة تفػؽ أف تجج 
 ع ذلظ: نفدظ في بصغ حػت؟ وم
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ْيَشاُه ﴿ َفَشاَدى ِفي الطُُّمَساِت َأْن ََّل ِإَلَو ِإَّله َأْنَت ُسْبَحاَنَظ ِإنِّي ُكْشُت ِمَغ الطهاِلِسيَغ * َفاْسَتَجْبَشا َلُو  َوَنجه
 ِمَغ اْلَغعِّ َوَكَحِلَظ ُنْشِجي اْلُسْؤِمِشيَغ ﴾

 [88-87] سػرة األنبياء اآليات: 

حالة مخضية صعبة، أؼ وضع مادؼ صعب، أؼ مذكمة عائمية، أؼ قانػف، فأؼ ىع، أؼ غع، أؼ 
 شيء ال يخقى إلى أف تجج نفدظ في بصغ حػت، ومع ذلظ: 

ْيَشاُه ﴿ َفَشاَدى ِفي الطُُّمَساِت َأْن ََّل ِإَلَو ِإَّله َأْنَت ُسْبَحاَنَظ ِإنِّي ُكْشُت ِمَغ الطهاِلِسيَغ * َفاْسَتَجْبَشا َلُو  َوَنجه
 َوَكَحِلَظ ُنْشِجي اْلُسْؤِمِشيَغ ﴾  ِمَغ اْلَغعِّ 

 تعمق العقل بالكميات:

لكغ ىشاؾ سؤااًل دقيقًا أال تججوف إندانًا ذكيًا ججًا، ألسعيًا، وىػ يعري هللا؟ ويذخب الخسخ أحيانًا، 
وال يرمي، وقج يقتخؼ الدنا، كيف نػفق بيغ رجاحة العقل وبيغ شاعة هللا؟ الجػاب بديط، الحكاء 

دئيات، إنداف يحسل اختراصًا نادرًا في الفيدياء الشػوية، أو بالكيسياء العزػية، أو متعمق بالج
بالكيسياء الفيديائية مثبًل، ىحا اختراص نادر ججًا، لكغ إف لع يعخؼ هللا، إف لع يدتقع عمى أمخه، ال 

تعخؼ حقيقة يعج عاقبًل، لحلظ قالػا: ما كل ذكي بعاقل، العقل متعمق بالكميات، أف تعخؼ هللا، أف 
الجنيا، أف تعسل لآلخخة، أف تعخؼ ماذا بعج السػت، أف تزبط حخكاتظ وفق مشيج هللا، أف تفعل شيئًا 
تمقاه في القبخ ػ العسل الرالح ػ ىحا العقل، أما أؼ إنداف يتستع بحكاء عاؿ، ويجرس، و ُيحّرل 

حتى اإلنداف ال يرصجـ إف  معمػمات تػدع في الجماغ، يدسى ذكيًا، لحلظ قالػا: ما كل ذكي بعاقل،
وجج صجيقًا قخيبًا، أو إندانًا يتستع بحكاء محىل لكشو يعري هللا، نقػؿ: ىحا ذكي ولكغ ليذ بعاقل، 

 ما كل ذكي بعاقل. 

 ما مغ مخمػق عمى وجو األرض أرجح عقاًل مغ رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

الدبلـ، ما مغ مخمػؽ عمى وجو األرض بالسشاسبة والحجيث عغ رجاحة عقل الشبي عميو الربلة و 
أرجح عقبًل مغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ألنو ما مغ مؤمغ يأتيو أجمو إال ويشجـ عمى ساعة لع يحكخ هللا فييا إال 
الشبي عميو الربلة والدبلـ، نحغ معاشخ األنبياء تشاـ أعيششا وال تشاـ قمػبشا، أما أنتع يا أخي فداعة 

 وساعة.
جاحة العقل تعشي أف تعير السدتقبل، ضعف العقل يجعػؾ إلى أف تعير الحاضخ، الغباء لحلظ ر 

 يجعػ صاحبو أف يعير الساضي و يتغشى بو. 
 قريجة قاليا عسخو بغ كمثػم  أليى بشي تغمب عغ كل مكخمة 
*** 
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اإلسبلمية  ىحا الذاعخ مجح بشي تغمب، فيؤالء يتخنسػف بيحه القريجة وال يفعمػف شيئًا، لحلظ األمة
إذا تغشت بساضييا ولع يكغ حاضخىا في مدتػػ ماضييا فيحا التغشي نػع مغ الغباء، يشبغي أف 
يكػف حاضخنا امتجادًا لساضيشا، أما في الساضي فيشاؾ تألق رائع، والحاضخ في ىبػط شجيج، ىحه 

 مذكمة كبيخة.
سكخمة،قاؿ لو أبػ سفياف بغ حخب: يخوػ أف أبا سفياف بعج أف فتح الشبي عميو الربلة والدبلـ مكة ال

 ما أعقمظ! ما أوصمظ! ما أرحسظ!
يقػؿ بعس العارفيغ باهلل: ماذا يفعل أعجائي بي ؟ بدتاني في صجرؼ، إف حبدػني فحبدي خمػة، 
إف أبعجوني فإبعادؼ سياحة، إف قتمػني فقتمي شيادة، وقاؿ: وفي الجنيا جشة مغ لع يجخميا لع يجخل 

 جشة اآلخخة.
س العمساء: مداكيغ أىل الجنيا، جاؤوا إلى الجنيا وخخجػا مشيا ولع يحوقػا أشيب ما فييا، إف وقاؿ بع

 أجسل ما فييا القخب مغ هللا عد وجل.

 العقل الخاجح يخشج اإلندان إلى الخيخ:

أييا األخػة، مخة قاؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ حيشسا أسمع سيجنا خالج: "الحسج هلل الحؼ ىجاؾ، فقج 
شت أرػ لظ عقبًل، ورجػت أال يدمسظ إال إلى الخيخ"، ىشاؾ رواية ثانية:" عجبت لظ يا خالج! أرػ ك

 لظ عقبًل، وأرجػ أال يدمسظ إال إلى خيخ، وقج أسمسظ إلى الخيخ".
أنا أروؼ ىحه الػمزة، أحج زعساء غصفاف ػ ال أقػؿ اسسو اآلف ػ جاء ليحارب الشبي عميو الربلة 

لخشجؽ، ىػ جالذ في الخيسة فكخ وقاؿ: ولو اسع خاشب نفدو باسسو يا فبلف ما والدبلـ في مػقعة ا
الحؼ جاء بظ إلى ىشا؟ أجئت لتحارب ىحا الخجل الرالح؟ ماذا فعل؟ ىل سفظ دمًا؟ ىل أخح مااًل، 
ىل انتيظ عخضًا؟ أيغ عقمظ يا فبلف؟ ىحا سيجنا نعيع بغ مدعػد كاف زعيع قبيمة غصفاف، وجاء 

عميو الربلة والدبلـ، وىػ في الخيسة فكخ، ما الحؼ جاء بظ يا نعيع؟ أجئت لتحارب ليحارب الشبي 
ىحا الخجل الرالح؟ ماذا فعل؟ ىل سفظ دمًا؟ ىل أخح مااًل؟ ىل انتيظ عخضًا؟ أيغ عقمظ يا نعيع؟ 
وقف وتػجو إلى معدكخ الشبي عميو الربلة والدبلـ ودخل عمى الشبي، قاؿ لو: نعيع! قاؿ: نعيع، 

لو الشبي: ما الحؼ جاء بظ إليشا؟ قاؿ لو: جئت مدمسًا وأسمع وتّع الشرخ عمى يجه، قاؿ لو: مخني قاؿ 
ماذا أفعل؟ قاؿ لو: أنت واحج، خحؿ عشا ما استصعت، التقى ببشي قخيطة وحجثيع حجيثًا عغ قخير، 

ع، وقاؿ ليع: أنيع اتفقػا عمى دمحم، والتقى بقخير وحجثيع حجيثًا عغ بشي قخيطة، وقع الخبلؼ بيشي
اشمبػا رىائغ، وشمبػا رىائغ، وقاؿ لو: إف شمبػا الخىائغ ليحبحػىع، وقع الخبلؼ، كاف لقاء ذكيًا 
بذكل محىل، االتفاؽ عمى حخب الشبي عميو الربلة والدبلـ انتيى، وقخير ولت أدبارىا إلى مكة، 

ا الشرخ عمى يج ىحا اإلنداف والييػد انحدخوا عغ حرػنيع، وكفا هللا السؤمشيغ القتاؿ، هللا جعل ىح
 بعج لحطة تفكيخ. 
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 تػافق أوامخ الشبي و نػاىيو مع العقل:

فكخ، فكخ لساذا أنت في الجنيا؟ ماذا بعج السػت؟ ماذا بعج الساؿ؟ صار معظ مبلييغ مسميشة، بيل 
كيت يسمظ تدعيغ مميارًا، ماذا يتغحػ الطيخ؟ أوقية لحسة وقج يكػف نرف أوقية، بقجر ما يسمظ 
اإلنداف ماذا يأكل؟ كع بحلة يمبذ في آف واحج؟ يشاـ عمى كع سخيخ؟ الجنيا ليا سقف، ميسا تكغ غشيًا 
 ليا سقف، اآلخخة ليذ ليا سقف، لحلظ قاؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ: "قج أفمح مغ رزؽ لبًا".

بعج اإليساف باهلل أرجحكع عقبًل أشجكع هلل حبًا، وقج قاؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ: "رأس العقل 
 الحياء وحدغ الخمق".

أعخابي أعمغ إسبلمو أماـ الشبي عميو الربلة والدبلـ، قاؿ لو قػمو: بَع عخفت أنو رسػؿ هللا؟ ػ سؤاؿ 
 دقيق ػ فقاؿ: ما أمخ دمحم بأمخ فقاؿ العقل: ليتو نيى عشو، وال نيى عشو فقاؿ العقل: ليتو أمخ بو.

لعقل، شبعًا البغ القيع كتاب رائع، مزسػنو حتسية تػافق العقل مع أؼ أوامخه ونػاىيو متػافقة مع ا
الشقل، ألف الشقل كبلـ هللا وبيانو مغ رسػؿ هللا ىحا الشقل، والعقل ميداف أودعو هللا فيشا، ىل يعقل أف 
يتشاقس العقل مع الشقل؟ مدتحيل، التػافق بيغ العقل والشقل حتسي، وأنا أوسع ذلظ، الحق دائخة 

فييا أربعة خصػط، خط الشقل الرحيح، وخط العقل الرخيح، وخط الفصخة الدميسة، وخط تتقاشع 
الػاقع السػضػعي، ىشاؾ عقل تبخيخؼ، مثبًل الحيغ جاؤوا إلى العخاؽ، ودمخوىا، ونيبػا البتخوؿ، 
ودمخوا كل شيء، وقتمػا أبشاء العخاؽ، مميػف قتيل، ومميػف معاؽ، وخسدة مبلييغ مذخد، ماذا قالػا 
لمبذخ؟ قاؿ: جئشا مغ أجل الحخية، ىحا كبلـ عقمي أـ عقل تبخيخؼ؟ والعقل التبخيخؼ محتقخ، كبلـ 
فارغ، نيبتع الثخوات، وقتمتع األبشاء، قتل، وإعاقة، وتذخد، ودمختع الببلد، وجئشا مغ أجل الحخية، 

، أما العقل الرخيح فسحسػد، والفصخة السصسػسة محمػ  مة، والفصخة فمحلظ العقل التبخيخؼ محمـػ
 ، ، والػاقع السػضػعي محسػد، والشقل غيخ الرحيح محمـػ الدميسة محسػدة، والػاقع السدور محمـػ

 والشقل الرحيح محسػد، ما ىػ الحق؟ 
الحق دائخة تتقاشع فييا أربعة خصػط، خط الشقل الرحيح، وخط العقل الرخيح، وخط الفصخة 

 الدميسة، وخط الػاقع السػضػعي. 

 ت الجنيا إَّل باإليسان باْلخخة التي تدػى فييا الحدابات:َّل تحل مذكال

أييا األخػة الكخاـ، كمكع يعمع أنو يػجج بالعقائج اإلسبلمية عقائج نرل إلييا عغ شخيق العقل، وىشاؾ 
عقائج ُنحّرميا عغ شخيق الشقل، مثبًل اإليساف بالسبلئكة عقل أـ نقل؟ نقل، ىل معظ دليل أف ىشاؾ 

غ هللا أخبخنا، اإليساف بالجغ عقل أـ نقل؟ نقل، اإليساف بالساضي الدحيق، كيف مبلئكة؟ ال، لك
بجأت الخميقة؟ نقل، اإليساف بالسدتقبل البعيج نقل، ماذا بعج السػت؟ نقل، الجشة نقل، الشار نقل، 

 وىشاؾ عقل: 
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َساَواِت َواأَلْرِض َواْخِتاَلِف المهْيِل َوالشهَيارِ  ُْوِلي األْلَباِب * الهِحيَغ َيْحُكُخوَن َّللّاَ  ﴿ ِإنه ِفي َخْمِق الده ْلَياٍت ألِّ
َساَواِت َواأَلْرِض َربهَشا َما َخَمْقَت َىحا َباشِ  اًل ُسْبَحاَنَظ ِقَياًما َوُقُعػًدا َوَعَمَى ُجُشػِبِيْع َوَيَتَفكهُخوَن ِفي َخْمِق الده

 َفِقَشا َعَحاَب الشهاِر ﴾
 [ 090-092] سػرة آؿ عسخاف اآليات: 

اإليساف باآلخخة نقل أـ عقل؟ نقل، هللا أخبخنا في القخآف الكخيع أف ىشاؾ جشة، وىشاؾ نار، وىشاؾ 
صخاط، و ىشاؾ حػض، لكغ ىحا ابغ القيع يخػ أف اإليساف باليـػ اآلخخ مع أف في األصل اإليساف 

شيًا وفقيخًا، ضعيفًا وقػيًا، بو نقمي، إخبارؼ، سسعي، لكشو يخػ أف اإليساف باليـػ اآلخخ عقمي، تجج غ
وسيسًا ودميسًا، ذكيًا ججًا، متألقًا ومحجودًا، لػ لع يكغ ىشاؾ آخخة لكاف ىشاؾ ضمع شجيج، عفػًا تأتي 
فتاة مدكيشة متدوجة عشجىا أوالد مغ أقرى الجنيا لتأخح مئة دوالر في الذيخ، وتذتغل في اليـػ 

اؾ فتاة ثانية تدكغ في بيت فخع، عشجىا سيارتاف عذخيغ ساعة حتى تخسل ألىميا ىحا السبمغ، وىش
أو ثبلثة، وكل يـػ ندىة، وكل يـػ لقاء، وكل يـػ سيخة، ما ذنب األولى؟ ال يسكغ أف تحل مذكبلت 
الجنيا إال باإليساف باآلخخة، في اآلخخة تدػػ الحدابات، قج تكػف إندانًا فقيخًا لكشو مدتقيع، و ىشاؾ 

ا ذنب ىحا الفقيخ السدتقيع؟ ولساذا ىحا الفاسق الغشي يفعل ما يذاء؟ كل إنداف غشي فاسق أحيانًا، م
 ىحه األسئمة يجاب عشيا باليـػ اآلخخ، لحلظ هللا عد وجل قاؿ: 

 ﴿ َوِإنهَسا ُتَػفهْػَن ُأُجػَرُكْع َيْػَم اْلِقَياَمِة ﴾
 [ 085] سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

 عطسة الخمق تجل عمى عطسة الترخف:

قالػا: عطسة الخمق تجؿ عمى عطسة الترخؼ، لػ فخضشا شخكة عسبلقة في شيء آخخ، 
الكػمبيػتخات لػ أنت عقجت صفقة معيا، شخيقة الجفع شخيقة راقية، الرشاعة راقية وشخيقة الجفع 
راقية، أمخ الذخاء فيو تحػيل، ىشاؾ سشج، ىشاؾ أشياء دقيقة ججًا ألف كساؿ الرشاعة يخافقيا كساؿ 

قالػا: كساؿ الخمق يجؿ عمى كساؿ الترخؼ، في ىحا الكػف آيات معجدة رائعة يجب  السعاممة، لحلظ
أف يقابل ىحه اآليات الخائعة ترخؼ مغ قبل خالق حكيع، فكسا أف هللا عطيع ىػ حكيع، لحلظ كساؿ 
الخمق يجؿ عمى كساؿ الترخؼ، فكسا أف ىحا الكػف معجد هللا عد وجل عجلو مصمق ورحيع وكل 

 شيء بحداب.
ييا األخػة، كيف عاش الشبي عميو الربلة والدبلـ مع ىؤالء األعخاب الجفاة غيخ الستعمسيغ؟ كع أ

كاف عقمو راجحًا، وكع كانت حكستو رائعًة، وأسأؿ هللا عد وجل أف يجعل عقػلشا راجحة، وأف يميسشا 
 الرػاب. 
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 السػضػع العمسي:

 قانػن الجاذبية:

سي، مغ بعس معمػماتكع قانػف الجاذبية، ىحا القانػف يتمخز نشتقل أييا األخػة إلى السػضػع العم
بأف كل كتمة في الكػف تجحب كتمة أو تشجحب إلى كتمة، ما الحؼ يجحب اآلخخ؟ الكتمة األكبخ تجحب 
األصغخ، وما عػامل ىحه الجاذبية؟ السدافة، فكمسا ّقمت السدافة زادت الجاذبية، وكمسا ازدادت قّمت 

ف لمجحب، الكتمة والسدافة، ىحا الكػف فيو آالؼ مميارات السجخات، وىحه الجاذبية، ىشاؾ عامبل
، ىحا الكع البلنيائي مغ الكػاكب والشجـػ بحدب قانػف  السجخات فييا آالؼ مميارات الكػاكب والشجـػ
الجاذبية يجب أف تشجحب إلى بعزيا بعزًا، وفي الشياية يربح الكػف كتمة واحجة، األكبخ جحب 

ػف يجب أف يربح كتمة واحجة، ما الحؼ يسشع أف يكػف الكػف كتمة واحجة؟ دوراف األصغخ، الك
، مغ الجوراف تشذأ قػة نابحة تكافئ القػة الجاذبة، لػال الجوراف ألصبح الكػف كتمة واحجة، أما  الشجـػ
كل نجع وكل كػكب يجور حػؿ كػكب آخخ، ىحا الجوراف يمغي تجسع الكػف في كتمة واحجة، ألف 

 ػة نابحة تأتي مغ الجوراف، ىحه القػة الشابحة تكافئ القػة الجاذبة. ىشاؾ ق

 التػازن الحخكي:

اآلف كل شيء في الدساء يجور بسدار مغمق، يجور ويخجع، ىحه الحخكة الجورانية السدتسخة يشذأ عشيا 
د وجل أشار إلى قػة نابحة، ىحه القػة الشابحة تكافئ القػة الجاذبة، ىحا يدسػنو التػازف الحخكي، هللا ع

 ىحه القػة الجاذبة بقػلو: 
 ﴿ َأمهْغ َجَعَل اأْلَْرَض َقَخارًا ﴾

 [ 60] سػرة الشسل اآلية: 

أؼ ما الحؼ يجعل ىحه القصعة إذا تخكتيا وقعت؟ ما معشى وقعت؟ أؼ انجحبت، ألف األرض كبيخة 
جليل ىشاؾ مشصقة بيغ األرض تجحب كل ما عمييا، فمػال ىحه القػػ الجاذبة لسا كاف لظ وزف أبجًا، وال

والقسخ تشعجـ فييا الجاذبية، رواد الفزاء يدبحػف في اليػاء، يشاـ عمى فخاشو يدتيقع في سقف 
الغخفة، ليذ لو وزف أبجًا، لحلظ مغ نعع هللا الكبخػ الجاذبية، ىحه الصاولة لػ لع يكغ ىشاؾ جاذبية 

سة الػزف ال تعجليا نعسة، بل إف وزف تججىا في الدقف، مخة واحجة نزعيا في ىحا السكاف، نع
اإلنداف بالقسخ عذخ وزنو في األرض، أثشاء السذي إذا حخؾ رجمو حخكة خاصة سار خسدة أمتار 

 لفػؽ، لحلظ مغ فزل هللا أف هللا عد وجل يقػؿ: 
َساء َذاِت الخجع ﴾  ﴿ َوالده

 [00] سػرة الصارؽ اآلية: 
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ف تشذأ قػة نابحة تكافئ القػة الجاذبة فيبقى ىحا الشجع أؼ كل كػكب يجور حػؿ كػكب في ىحا الجورا
في مداره، ولػال ىحا الجوراف الجتسع الكػف في كتمة واحجة، والكػف آالؼ مميارات السجخات، والسجخة 
فييا آالؼ مميارات الكػاكب، ونحغ تابعػف لجرب التبانة، مجخة متػاضعة ججًا بل متػسصة الحجع، 

عة الذسدية بأكسميا لػ صػرنا ىحه السجخة ال ُتخػ إشبلقًا، إذا كبخنا مكانيا وفييا مميارات، والسجسػ 
نججىا نقصة واحجة، السجسػعة الذسدية، الكػاكب الديارة، والسجارات الكبيخة الفمكية، لحلظ ىحا الكػف 

 العطيع يقػؿ هللا عد وجل: 
َساَواِت ِبَغْيِخ َعَسٍج َتَخْونَ  ُ الهِحي َرَفَع الده  َيا ﴾﴿ َّللاه

 [ 0] سػرة الخعج اآلية: 

 كأنو يقػؿ: رفعيا بعسج ال تخونيا، إنيا قػػ التجاذب. 

 الجاذبية آية مغ آيات هللا الجالة عمى عطستو:

أييا األخػة، عشجما تجور األرض حػؿ الذسذ ىي تجور حػؿ الذسذ، وىي مشجحبة إلى الذسذ، 
ة خصيا مدتقيع، لكغ ألنيا مشجحبة تجور حػؿ والجليل خط سيخىا ليذ مدتقيسًا، لػ أنيا غيخ مشجحب

الذسذ، قاؿ: بكل ثانية تشحخؼ ثبلثة مميستخ، مغ ىحا االنحخاؼ يشذأ ليا مدار اىميمجي مغمق، ما 
سخ ىحا السدار السغمق؟ الجاذبية، لػ لع يكغ ىشاؾ جاذبية لكاف مدارىا مدتقيسًا، لكغ ما الحؼ يخبط 

 األرض إلى الذسذ؟ الجاذبية.
اؾ ممسح دقيق، األرض ىشا وىحه الذسذ، اآلف تشتقل األرض ومدارىا اىميمجي أؼ بيزػؼ، لكغ ىش

ىشاؾ قصخ أصغخ و قصخ أشػؿ، فإذا اتجيت األرض في مدارىا حػؿ الذسذ إلى القصخ األصغخ 
ضاقت السدافة بيشيا وبيغ الذسذ، فكمسا كبخت الكتمة ازدادت الجاذبية، وكمسا صغخت قّمت، وكمسا 

دافة بيغ الكتمتيغ ازداد الجحب، األرض حيشسا تقتخب مغ القصخ األصغخ السدافة بيشيا وبيغ قّمت الس
الذسذ تقل، فإذا قّمت ىشاؾ احتساؿ أف تجحبيا الذسذ إلييا، فإذا ُجحبت إلييا تبخخت في ثانية، 

تبقى في تخفع األرض سخعتيا، يتأتى مغ رفع ىحه الدخعة أف تشذأ قػة نابحة تكافئ القػة الجاذبة، ف
 مكانيا: 

َساَواِت َواأْلَْرَض َأن َتُدوََّل ﴾ َ ُيْسِدُظ الده  ﴿ ِإنه َّللاه
 [ 40] سػرة فاشخ اآلية: 

األرض ىشا سخعتيا عالية، لػ بقيت عمى ىحه الدخعة لتفمتت مغ جاذبية الذسذ ودخمت األرض في 
الحياة، ما الحؼ يحرل حالة مغ البخودة تشيي الحياة كميا، مئتاف وسبعػف تحت الرفخ، تشتيي 

ىشا؟ تخفس سخعتيا مغ أجل أف يشذأ عغ تخفيس الدخعة قػة نابحة أقل تكافئ القػة الجاذبة األقل 
 فتبقى عمى مدارىا: 

َساَواِت َواأْلَْرَض َأن َتُدوََّل ﴾ َ ُيْسِدُظ الده  ﴿ ِإنه َّللاه
 [ 40] سػرة فاشخ اآلية: 
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 ع أال يخصب وده؟ أال تخجى جشتو؟ أال تخذى ناره؟.ىحا اإللو العطيع يعرى؟ ىحا اإللو العطي
 تعري اإللو وأنت تطيخ حبـو  ذاك لعسخي في السقال شــشيع
 لـػ كان حبظ صادقًا ألشعتـو  إن السحب لسغ يحب يصـــيع

* * * 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 م( : حالوة مشصق الشبي عميو الرالة والدال10الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 
الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ 

 ضمسات الجيل والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات .

 حالوة مشصق الشبي عميو الرالة والدالم :

مع الجرس الثامغ مغ دروس الذسائل السحسجية لمشبي ملسو هيلع هللا ىلص، وفي درس سابق كاف  أييا األخػة الكخاـ،
السػضػع تجسمو ملسو هيلع هللا ىلص، وال زلشا في ىحا السػضػع، ونشتقل إلى حبلوة مشصقو عميو الربلة والدبلـ، فقج 

نبياء بساذا جاؤوا؟ جاؤوا كاف عميو الربلة والدبلـ حمػ السشصق، ألف دعػتو أساسيا السشصق، األ
 بالكمسة الصيبة: 

َساِء ] َبٍة َأْصُمَيا َثاِبٌت َوَفْخُعَيا ِفي الده َبًة َكَذَجَخٍة َشيِّ ُ َمَثاًل َكِمَسًة َشيِّ [ُتْؤِتي ُأُكَمَيا ُكله 02﴿ َضَخَب َّللاه
 ِحيٍغ ﴾

 [05-04]سػرة إبخاىيع اآليات : 

خ، والحيغ حققػا السعجدات، جاؤوا بالكمسة الرادقة، ىحه بزاعة األنبياء العطاـ الحيغ قمبػا وجو التاري
السؤمشيغ، والكمسة الرادقة أعطع صجقة عشج هللا، لحلظ كاف الشبي عميو الربلة والدبلـ حمػ 

 السشصق، كبلمو مػزوف، كاف فريحًا، قاؿ عغ نفدو ملسو هيلع هللا ىلص: 
 )) أنا أفرح العخب َبْيج أني مغ قخير ((

 الصبخاني عغ أبي سعيج الخجرؼ [ ] أخخجو

كمسة بيج أني مغ قخير تػحي أنو سيحـ نفدو، لكغ ىحا األسمػب الببلغي سساه العمساء تأكيج السجح 
 بسا يذبو الحـ. 

 بيغ فمػل مغ قخاع الكتائب وَّل عيب فييع غيخ أن سيػفيع 
* * * 

لكغ برخاحة، تػقع الشاس أف  أؼ شجعاف، أحيانًا تقػؿ: فبلف كخيع لكغ برخاحة شجاع، عشجما قمت
 تحمو، فكاف عميو الربلة والدبلـ فيسا حجث عغ نفدو، قاؿ: 

 )) أنا أفرح العخب َبْيج أني مغ قخير ((
 ] أخخجو الصبخاني عغ أبي سعيج الخجرؼ [
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وقخير أفرح قبائل العخب، والسؤمغ مغ أخز خرػصياتو، ومغ أوضح سساتو، ومغ أشيخ 
 نو: صفاتو، أنو يزبط لدا

 )) َّل يدتقيع إيسان عبج حتى يدتقيع قمبو وَّل يدتقيع قمبو حتى يدتقيع لدانو ((
 ]أحسج عغ أنذ بغ مالظ [

 اَّلبتعاد عغ ذكخ السفاتغ التي تثيخ الذيػة :

أنا أؤكج لكع، إنداف عاشخ مؤمشًا يقػؿ لظ: ثبلثػف سشة ما سسعت مشو كمسة نابية، ىحه عبلمة 
يز، والكبلـ القاسي، والتقخيع الذجيج، وذكخ العػرات، وإلقاء شخؼ فاحذة، اإليساف، أما السداح الخخ

ىحا ليذ مغ صفات السؤمغ، حتى لػ أنظ ببخاءة أردت أف ترف الفداد، ىشاؾ عبارات تعبخ بيا 
 عغ الفداد ال تميق بالسؤمغ، تعمع مغ القخآف الكخيع، قاؿ تعالى: 

* ِإَّله َعَمى َأْزَواِجِيْع أْو َما َمَمَكْت َأْيَساُنُيْع َفِإنهُيْع َغْيُخ َمُمػِميَغ َفَسِغ ﴿ َوالهِحيَغ ُىْع ِلُفُخوِجِيْع َحاِفُطػنَ 
 اْبَتَغى َوَراء َذِلَظ ﴾

 [ 30-09] سػرة السعارج اآليات : 

 كل أنػاع الذحوذ الجشدي، كل أنػاع الدقػط، عبخ عشيا هللا عد وجل بكمسة رائعة، قاؿ تعالى: 
 َغى َوَراء َذِلَظ َفُأْوَلِئَظ ُىُع اْلَعاُدوَن ﴾﴿ َفَسِغ اْبتَ 

 [ 30] سػرة السعارج اآلية : 

أؼ بعس الجعاة أنا ال أقخىع عمى ذلظ، إف تحجث عغ فداد السجتسع يرف مفاتغ السخأة، و تكذفيا 
غ، فَعِغ اْبِغ ُأَساَمَة لؤلجشبي، ذكخ ىحه السفاتغ تثيخ الذيػة، ولشتعمع مغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عغ ىحه السفات

 ْبِغ َزْيٍج َأفَّ َأَباُه ُأَساَمَة َقاَؿ: 
ُ َعَمْيِو َوَسمهَع ُقْبِصيهًة َكِثيَفًة، َكاَنْت ِمسها َأْىَجاَىا ِدْحَيُة اْلَكمْ  ِبيُّ َفَكَدْػُتَيا ))َكَداِني َرُسػُل َّللاهِ َصمهى َّللاه

ُ َعَمْيِو َوَسمهَع: َما َلَظ َلْع َتْمَبْذ اْلُقْبِصيهَة؟ ُقْمُت: َيا َرُسػَل َّللاهِ اْمَخَأِتي، َفَقاَل ِلي َرُسػُل َّللاهِ َص  مهى َّللاه
ُ َعَمْيِو َوَسمهَع: ُمْخَىا َفْمَتْجَعْل َتْحَتَيا ِغاَللَ  ًة ِإنِّي َأَخاُف َأْن َكَدْػُتَيا اْمَخَأِتي، َفَقاَل ِلي َرُسػُل َّللاهِ َصمهى َّللاه

 َحْجَع ِعَطاِمَيا((َتِرَف 
 ]أحسج عغ أسامة بغ زيج[

 كمسة عطاـ ال يسكغ أف تثيخ الذيػة، السقرػد ليذ العطاـ، السقرػد بعس أعزاء السخأة، قاؿ: 
 ))ُمْخَىا َفْمَتْجَعْل َتْحَتَيا ِغاَلَلًة ِإنِّي َأَخاُف َأْن َتِرَف َحْجَع ِعَطاِمَيا((

 مغ أؼ جامعة تخخج؟ مغ أدبو ىحا األدب؟ 
 
 
 



لفضيلة الدكتور دمحم راتة الناتلسي 0202كتاب الشمائل المحمدية إصدار عام   

 

67 

 القخآن الكخيع يعمع اإلندان الحياء :

 أييا األخػة، القخآف الكخيع يعمسشا، قاؿ تعالى:
 ﴿ َأْو ََّلَمْدُتْع الشَِّداَء ﴾

 [43] سػرة الشداء اآلية : 

 أؼ إذا سسع شفل ىحه اآلية يفيع السبلمدة: 
َداَء َفَمْع َتِجُجوا َماًء َفَتَيسهُسػا َصِعي ًبا ﴾﴿ َأْو ََّلَمْدُتْع الشِّ  ًجا َشيِّ

 [43] سػرة الشداء اآلية : 

عبارة واضحة يفيسيا البالغ، لكشظ إذا قخأتيا وفي الجمدة أشفاؿ، حياؤىع ال يخجش أبجًا، يفيسػنيا 
 فيسًا يتشاسب مع بخاءتيع: 

ًبا ﴾ َداَء َفَمْع َتِجُجوا َماًء َفَتَيسهُسػا َصِعيًجا َشيِّ  ﴿ َأْو ََّلَمْدُتْع الشِّ
 [43اء اآلية : ] سػرة الشد

 أسمػب آخخ: 
اَىا َحَسَمْت َحْساًل َخِفيًفا ﴾  ﴿ َفَمسها َتَغذه

 [089] سػرة األعخاؼ اآلية : 

 نيي القخآن والدشة والشبي عغ العبارات التي تخجش الحياء :

أؼ ىحا الحؼ يتكمع بو الشاس بالكمسات البحيئة، الفاحذة، التي تخجش الحياء، القخآف والدشة والشبي 
ميو الربلة والدبلـ عمسشا أف نبتعج عغ ىحه العبارات، بل إف الشبي عميو الربلة والدبلـ عمسشا مغ ع

 شسائمو، ونحغ في الحجيث عغ شسائمو، وفي مػضػع مشصقو وحبلوة مشصقو يقػؿ: 
 ))َلْيَذ اْلُسْؤِمُغ ِبالصهعهاِن َوَّل المهعهاِن َوَّل اْلَفاِحِر َوَّل اْلَبِحيِء((

 عغ عبج هللا [ ]التخمحؼ

حجثشي مخة أخ قاؿ لي: التقيت مع شخز أناقتو ال تػصف، ثيابو مغ أغمى األنػاع، تشاسب األلػاف 
شيء رائع ججًا، أؼ كل شيء يختجيو مغ قسة رأسو إلى أخسز قجميو مغ أعمى مدتػػ، قاؿ لي: 

ع مثل لباسظ، شيء جسيل فإذا بو يتكمع كبلمًا بحيئًا، فقاؿ لو آخخ: إما أف تمبذ مثل كبلمظ أو تتكم
أف يكػف الػاحج جسيل الرػرة وحمػ السشصق، وهللا يسكغ أف تعير عسخًا مجيجًا، سبعػف سشة، ال 
تتكمع بالدبعيغ سشة كمسة بحيئة واحجة، وال كمسة فاحذة، وال تدسي العػرة باسسيا، ىشاؾ كبلـ 

عساؿ الفاحذة بحخوؼ معيشة، مغذػش، ىشاؾ كبلـ لو معشى آخخ، السعشى اآلخخ ال يميق، يخمد لؤل
 بأفعاؿ معيشة، والشاس يزحكػف، وبالطاىخ ال يػجج شيء، ىحا الكبلـ مغذػش: 

 )) َمْغ َغره َفَمْيَذ ِمشها ((
 ] التخمحؼ عغ أبي ىخيخة[
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 أعطع ما في السؤمغ أن سخيختو كعالنيتو وباششو كطاىخه :

ه، وكاف عميو الربلة والدبلـ إذا تكمع أخح أعطع ما في السؤمغ أف سخيختو كعبلنيتو، وباششو كطاىخ 
بجػامع الكمع، وألنو أخح بجػامع الكمع كاف بميغًا يأخح بسجامع القمػب، وسبى األرواح والعقػؿ، وإذا 

 تكمع ػ كسا يخوػ ػ خخج الشػر مغ بيغ ثشاياه، فَعْغ اْبِغ َعبَّاٍس َقاؿ: 
ُ َعَمْيِو وَ   َسمهَع َأْفَمَج الثهِشيهَتْيِغ، ِإَذا َتَكمهَع ُرِئَي َكالشُّػِر َيْخُخُج ِمْغ َبْيِغ َثَشاَياُه(())َكاَن َرُسػُل َّللاهِ َصمهى َّللاه

 ]الجارمي َعْغ اْبِغ َعبَّاٍس[

ىشاؾ إنداف أحيانًا يفتح فسو فتحة معقػلة، وإنداف يفتح فسو ويتثاءب أماـ الشاس، وىشاؾ إنداف 
 داف فيو أدب، تثاؤبو فيو أدب، عصاسو فيو أدب.يزع ثػبو، وهللا أحيانًا جمدة اإلن

عغ أبي قخصافة أنو قاؿ: لسا بايعشا رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنا وأمي وخالتي، ورجعشا مغ عشجه مشرخفيغ، 
 قالت لي أمي وخالتي: 

أيشا كأن ))يا بشي ما رأيشا مثل ىحا الخجل أحدغ مشو وجيًا، وَّل أنقى مشو ثػبًا، وَّل أليغ كالمًا، ور 
 الشػر يخخج مغ فيو ملسو هيلع هللا ىلص((

 ]الصبخاني في الكبيخ عغ أبي قخصافة[

واألمخ بيجكع أييا األخػة، أنت مؤمغ، أنت تسثل ىحا الجيغ، تخػ بيت إيساف، ال يػجج بو مداح 
ة في رخيز، و ال كمسة نابية، وىشاؾ متابعة مغ األب واألـ، أحيانًا الصفل ببخاءة يدسع كمسة نابي
 الصخيق ال يعخؼ معشاىا يخددىا، فيشتبو األب واألـ إلى ىحه الشقصة، بيت السؤمغ بيت مشزبط.

 جسال الخجل فراحتو :

كاف عميو الربلة والدبلـ أفرح خمق هللا لدانًا، وأوضحيع بيانًا، أوتي جػامع الكمع، وبجائع الحكع، 
صايا الُسبخمة، والسػاعع البميغة، والحجج وقػارع الَدجخ، وقػاشع األمخ، والقزايا السحكسة، والػ 

 الجامغة، والبخاىيغ القاشعة، واألدلة الداشعة.
لحلظ قالػا جساؿ الخجل فراحتو، دخل وفج مغ الحجاز عمى عبج السمظ بغ مخواف، تقجميع غبلـ 
فغزب، وقاؿ لحاجبو: ما شاء أحج أف يجخل عميشا إال دخل حتى دخل الربياف؟ فقاؿ ىحا الربي 

غيخ الحؼ تقجـ الػفج: أييا األميخ إف دخػلي عميظ لع يشقز مغ قجرؾ، ولكشو شخفشي، قاؿ لو: الر
أصابتشا سشة أذابت الذحع، وسشة أكمت المحع، وسشة دقت العطع، ثبلث سشػات جفاؼ، وعشجكع 
 فزػؿ أمػاؿ، فإف كانت هلل فترجقػا بيا عميشا، و إف كانت لكع فترجقػا بيا عميشا، وإف كانت لشا

 فعبلـَ تحبدػىا عشا؟ فقاؿ الخميفة: وهللا ىحا الغبلـ ما تخؾ لشا في واحجة عحرًا.
مخة ثانية أيزًا وفج مغ وفػد العخب دخل عمى سيجنا عسخ بغ عبج العديد، تقجميع غبلـ صغيخ 
فاندعج، قاؿ لو: أييا الغبلـ اجمذ، وليقع مغ ىػ أكبخ مشظ سشًا، فيحا الصفل الرغيخ تبدع و قاؿ: 

مح هللا األميخ، السخء بأصغخيو قمبو ولدانو، فإذا وىب هللا العبج لدانًا الفطًا، وقمبًا حافطًا، فقج أص
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 استحق الكبلـ، ولػ أف األمخ كسا تقػؿ لكاف في األمة مغ أحق مشظ بيحا السجمذ.
مة مغ أحيانًا تجج ممكًا شابًا وكل مغ حػلو متقجمػف في الدغ، ولػ أف األمخ كسا تقػؿ لكاف في األ

 أحق مشظ بيحا السجمذ.
أبػ حشيفة الشعساف ػ رحسو هللا تعالى ػ يسذي في الصخيق، رأػ غبلـ أمامو حفخة، فقاؿ لو : يا غبلـ، 
إياؾ أف تدقط في الحفخة، فقاؿ لو الغبلـ : بل إياؾ يا إماـ أف تدقط، إني إف سقصت سقصت 

 وحجؼ، وإنظ إف سقصت سقط معظ العالع .

 فميكتب : مغ أراد أن يحفظ

أخصاء الجعاة أخصاء القادة، أخصاء أولي األمخ كبيخة ججًا، ىحه الكمسات المصيفة، والعبارات الخائعة، 
واألسمػب القػؼ، ىحا يحتاج إلى متابعة، ما الحؼ يسشع أف يكػف معظ دفتخ صغيخ دائسًا، سسعت 

تب عشػانيا، إف أردت أف حكسة اكتبيا، سسعت بيت شعخ جسيل ججًا اكتبو، سسعت تحميبًل لقزية اك
تحفع فاكتب، الحؼ يحرل أف اإلنداف يدسع درسًا جسيبًل ججًا يستمئ إعجابًا، تفزل أعج ما سسعت، 
تفزل لخز الجرس، ال يدتصيع، شيء مؤلع ججًا يدتسع يتأثخ ال يدتصيع أف يتكمع، أنت حزخت 

سيقة، كمسا كتبت يسكغ أف درسًا، سسعت كمسة، خصبة، محادثة، نجوة، وججت عبارة رائعة، فكخة ع
تكػف الكتابة شخيقًا لمحفع، لحلظ قالػا: إذا أردت أف تحفع فاكتب. أنا أقػؿ: وتعمسػا العخبية فإنيا مغ 

 الجيغ، ىحا كبلـ سيجنا عسخ.
ما الحؼ يسشع أف يكػف في البيت كتاب نحػ مبدط، معجع بديط، بالكػمبيػتخ يػجج كل شيء، ىشاؾ 

احج، عذخة آالؼ عشػاف، معشى عشػاف أؼ أربعػف جدءًا، كميا نرػص بعس البخامج عمى قخص و 
مزبػشة بالذكل، يسكغ أف تبحث عغ أؼ مػضػع بالعذخة آالؼ عشػاف بثػاف، العمع ميدخ تيديخًا 
محىبًل اآلف، أنا أقػؿ لػ أيقطشا إندانًا مغ قبخه مشح خسديغ سشة، وأريشاه قخصًا مجمجًا، فيو عذخة 

ة آالؼ عشػاف، ىحه الكتب يسكغ أف تسؤل أربع ججراف لمدقف، يسكغ أف تحسميا آالؼ كتاب، بل عذخ 
 بجيبظ، تزعيا في الكػمبيػتخ، وتفتح، وتقخأ ما شئت أف تقخأ، وتبحث في كل ىحه الكتب.

مخة كشت بدفخ كاف إلى جانبي رئيذ جامعة األزىخ، فالدفخ شػيل وأنا معي حاسػب فتحتو أمامو، 
فطيخ اسسو ثسانيغ مخة، فجىر قاؿ لي: ما ىحا؟ أنا أقػؿ لكع أييا األخػة  وكتبت اسسو في البحث،

الكخاـ، اآلف إف لع يتقغ اإلنداف العسل عمى الكػمبيػتخ يعج أميًا، الكػمبيػتخ رفع الجقة مغ واحج إلى 
مميػف، وخفس الجيج مغ مميػف إلى واحج، وتصػر مغ دراجة إلى روزرايد، وندؿ سعخه مغ روزرايد 

 دراجة.إلى 
أنا أتسشى عمى اآلباء الحؼ فاتيع قصار الكػمبيػتخ، أال يشدػا أوالدىع مغ الكػمبيػتخ ألنو لغة العرخ 

 اآلف.
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 بالغة الشبي عميو الرالة والدالم في كالمو :

ِ ْبِغ َعْسٍخو َيُقػُؿ:   أييا األخػة، جاء في السدشج وغيخه َعْغ َعْبِج َّللاَّ
، َقاَلُو ))َخَخَج َعَمْيَشا َرُسػُل َّللاهِ  ِع، َفَقاَل: َأَنا ُمَحسهٌج الشهِبيُّ اأْلُمِّيُّ ُ َعَمْيِو َوَسمهَع َيْػًما َكاْلُسَػدِّ  َصمهى َّللاه

 ، الشهارِ  َثاَلَث َمخهاٍت، َوََّل َنِبيه َبْعِجي، ُأوِتيُت َفَػاِتَح اْلَكِمِع، َوَخَػاِتَسُو، َوَجَػاِمَعُو، َوَعِمْسُت َكْع َخَدَنةُ 
َز ِبي، َوُعػِفيُت َوُعػِفَيْت ُأمهِتي، َفاْسَسُعػا َوَأِشيُعػا َما ُدْمُت ِفيُكْع، َفِإَذا ذُ  ِىَب ِبي َوَحَسَمُة اْلَعْخِش، َوُتُجػِّ

ُمػا َحَخاَمُو.((  َفَعَمْيُكْع ِبِكَتاِب َّللاهِ، َأِحمُّػا َحاَلَلُو، َوَحخِّ
 ]أحسج َعْغ َعْبِج َّللاَِّ ْبِغ َعْسٍخو[

كبلـ دقيق، أييا األخػة، كاف عميو الربلة والدبلـ بميغًا في كبلمو، ونحغ كشا نتػىع قبل عذخيغ 
عامًا أف البذخ ليع قجرات عقمية محجودة، أؼ ىشاؾ ذكي وىشاؾ غبي، ىحا كبلـ باشل، أؼ إنداف 

لرح، كل عشجه شاقات مخبػءة، فإذا أتيح ليا أف تفجخ صار عبقخيًا، ىحا الكبلـ مقبػؿ؟ نعع ىػ ا
واحج مغ األخػة الكخاـ إذا أراد أف يتفػؽ ويتألق، أنا أروؼ قرة لكغ قج ال ترجؽ، إنداف أرسل ابشو 
إلى األزىخ ليتعمع، بعج خسذ سشػات عاد يحسل الذيادة، وعّيغ خصيبًا في قخيتو، فمسا ألقى خصبة 

فخحًا بابشو، والحقيقة خبلؼ  أماـ أبيو األمي، بكى األب بكاء مخًا، كل مغ حػؿ األب تػىسػا أنو بكى
ذلظ، ىػ بكى أسفًا عمى نفدو، والقرة رواىا لي أحج عمساء دمذق، أحج عمساء القخآف في دمذق 
تػفي ػ رحسو هللا ػ قاؿ لي: ىحا الخجل عسخه خسدة وخسدػف عامًا، ركب دابتو ػ ىػ في صعيج 

القاىخة، وبقي يسذي شيخًا  مرخ، وبيغ صعيج مرخ و القاىخة حػالي ألف كيمػ متخ ػ واتجو نحػ
إلى أف وصل إلى القاىخة، لسا وصل إلى القاىخة، قاؿ: أيغ األزعخ؟ ال يحفع اسسو، قالػا لو: ما 
األزعخ ؟ قاؿ: مكاف التعمع، قاؿ: اسسو األزىخ، الشتيجة أوصمػه إلى األزىخ، وفي الخامدة 

شيخ األزىخ، في الثامشة والتدعيغ، ىحا والخسديغ بجأ في تعمع القخاءة والكتابة، وتابع وما مات إال 
أعمى مشرب ديشي في مرخ بسختبة رئيذ وزارة، لحلظ بالعمع ال يػجج سغ معيغ، اشمب العمع مغ 

 السيج إلى المحج.

 فراحة الشبي عميو الرالة والدالم :

 يقػؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ عغ نفدو: 
ِبالخُّْعِب، َوَبْيَشا َأَنا َناِئٌع ُأِتيُت ِبَسَفاِتيِح َخَداِئِغ اأْلَْرِض َفُػِضَعْت ِفي  ))ُبِعْثُت ِبَجَػاِمِع اْلَكِمِع، َوُنِرْختُ 

 َيِجي ((
 ]متفق عميَو َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[
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وكاف الشبي عميو الربلة والدبلـ فريحًا، وكاف يتكمع بميجات العخب، قاؿ لو رجل مخة: جاءه وفج 

لشبي لفراحتو بمغة أو بميجة ىحا الػفج، فمسا سئل : ىل مغ أمبخ أمرياـ وسألو عغ الرياـ، فتكمع ا
 في أمدفخ؟ فقاؿ : ليذ مغ أمبخ أمرياـٌ في أمدفخ.

أييا األخػة، مخة ثانية أقػؿ لكع: جساؿ الخجل فراحتو، وتعمسػا العخبية فإنيا مغ الجيغ، العخبية لغة 
قل قائميا مغ الجشة إلى الشار، بيت قالو أحج قيقة ججًا، ىل ترجقػف أف حخكة واحجة تخصئ بيا تش

 الرحابة قبل أف يقتل قاؿ :
 ولدت أبالي حيغ ُأقَتل مدمسًا عمى أؼ جشب كاف في هللا مرخعي

 فقخأىا واحج:  
 ولدت أبالي حيغ َأقُتل مدمسًا عمى أي جشب كان في هللا مرخعي

*** 
 بيغ ُأقَتل ، َأقُتل ، دقة المغة حخكة واحجة .

 ذة: وعغ عائ
 ))إنسا كان حجيث رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيسًا تفيسو القمػب((

 ]مدشج أبي يعمى السػصمي عغ عائذة[

 السػضػع العمسي :

 التفكخ في جدع اإلندان :

أييا األخػة الكخاـ، نشتقل إلى السػضػع العمسي، أقػؿ لكع وأكخر: أنظ إذا عخفت هللا ثع عخفت أمخه 
ما إذا عخفت أمخه ولع تعخفو تفششت في معريتو، فمحلظ هللا عد وجل ىشاؾ شخؽ تفانيت في شاعتو، أ

لسعخفتو؛ آياتو الكػنية، وآياتو التكػيشية، وآياتو القخآنية، أؼ خمقو، وفعمو، وكبلمو، أؼ أقخب شيء 
 لئلنداف جدسو، والجليل قػلو تعالى:

 ﴿ َوِفي َأْنُفِدُكْع َأَفاَل ُتْبِرُخوَن ﴾
 [00ات اآلية :] سػرة الحاري

 فيحا اإلنداف كسا قاؿ هللا عشو: 
ْنَداَن ِفي َأْحَدِغ َتْقِػيٍع * ُثعه َرَدْدَناُه َأْسَفَل َساِفِميَغ ﴾  ﴿ َلَقْج َخَمْقَشا اإلِْ

 [ 5-4] سػرة التيغ اآليات : 
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 ـ عسمية البمع و اإلندان نائع : 0

رؽ في نـػ عسيق، المعاب في فسظ ازداد، تحىب ىشاؾ أشياء كثيخة قج ال تشتبيػف إلييا، أنت نائع غا
إشارة إلى الجماغ، لقج زاد المعاب في الفع، والجماغ يعصي أمخًا وأنت نائع إلى لداف السدمار، فيغمق 
فتحة اليػاء، ويفتح فتحة السخؼء، ويدخؼ المعاب إلى السعجة، لكغ عشج شبيب األسشاف البّج أف يزع 

ج، أما مغ صشعة الػاحج الجياف وأنت نائع غارؽ في الشـػ مئات السخات لظ أنبػبًا لدحب المعاب الدائ
.  في الميل يدداد المعاب، تحىب رسالة، وأنت غارؽ بالشـػ

 ـ تدويج الجدع بشقاط إحداس بالزغط : 0

لظ ىيكل عطسي لو وزف، فػؽ الييكل العطسي يػجج عزبلت، وما تحت الييكل العطسي يػجج 
ع ما فػقو مغ عزبلت يزغط عمى ما تحتو مغ عزبلت، مغ ىحا عزبلت، فالييكل العطسي م

الزغط تزيق لسعة األوعية، فإذا ضاقت نقرت التخوية، في الجدع نقاط إحداس بالزغط، تحىب 
رسالة إلى الجماغ، والجماغ يعصي أمخًا تكػف نائسًا فتشقمب، بعج نرف ساعة قمبة ثانية، بعج نرف 

نائسًا صػرناه ترػيخًا سيشسائيًا يشقمب بالميمة أكثخ مغ أربعيغ مخة،  ساعة قمبة ثالثة، ترػروا إنداناً 
 قاؿ تعالى: 

َساِل ﴾  ﴿ َوُنَقمُِّبُيْع َذاَت اْلَيِسيِغ َوَذاَت الذِّ
 [ 08] سػرة الكيف اآلية : 

 مخة ذات اليسيغ ومخة ذات الذساؿ لئبل يقع مغ عمى الدخيخ، فعل مغ ىحا؟ 

 ذنيغ بعج وَّلدة اإلندان بقجرة هللا عد وجل :ـ إغالق ثقب بػتال بيغ األ 3

الجشيغ في رحع األـ، ال يػجج ىػاء، والخئتاف معصمتاف، القمب مرسع لجورة صغيخة، يشصمق الجـ مغ 
القمب إلى الخئتيغ، يرفى مغ غاز الفحع ويأخح األوكدجيغ ثع يعػد إلى القمب، في الجشيغ ال يػجج 

يغ األذيشيغ ثقبًا، كذفيا عالع فخندي اسسو بػتاؿ، ىحه الفتحة ىػاء وال رئتاف، هللا عد وجل فتح ب
وضيفتيا أف الجـ يشتقل مغ أذيغ إلى أذيغ بجؿ الجورة الرغخػ، فعشجنا دورة كبخػ مغ البصيغ األيدخ 
إلى سائخ الجدع، ودورة صغخػ إلى الخئتيغ، الخئتاف معصمتاف في الجشيغ ، ىػاء ال يػجج، عشج 

 تغمق ىحا الثقب.الػالدة تأتي جمصة ف
لي صجيق لو بشت، ىحا الثقب لع يغمق، لػنيا زرقاء تسذي متخيغ و تقع، البّج أف تسػت ألف الثقب 
لع يغمق، يج مغ تغمق ىحا الثقب؟ يج هللا عد وجل، في الػقت السشاسب عشج الػالدة يغمق ىحا الثقب، 

 ع شػاىج عمى عطسة هللا ال تعقل.وتفتح الجورة الرغخػ إلى الخئتيغ، وهللا أييا األخػة، في الجد
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 ـ قجرة هللا عد وجل عمى تدويج الصفل بسشعكذ السز : 2

الصفل اآلف ولج، تأتي أصبع القابمة عمى شخؼ شفتيو فيسريا فػرًا، مغ عمسو السز؟ السز آلية 
بالغة التعقيج، السز أؼ يحكع إغبلؽ شفتيو ويدحب اليػاء، ىل يدتصيع أؼ أب في األرض، أو 

عالع في األرض، أف يعمع ابشو الحؼ ولج لتػه كيف يمتقع ثجؼ أمو؟ فالعمساء يدسػف ىحا أكبخ 
السشعكذ بسشعكذ السز، آلية جاىدة، أنا أقػؿ دائسًا: لػال ىحا السشعكذ ما كاف ىحا الجرس، وال 
 كاف جامع الشابمدي، وال دمذق، وال كاف في األرض إنداف، كل ىؤالء البذخ لػال أف ىحا السشعكذ

 خمق معيع لسا عاش إنداف.

 ـ البػيزة : 0

اآلف البػيزة انتقمت مغ السبيس عبخ قشاة فالػب إلى الخحع، ىحه البػيزة كيف تسذي؟ كخة 
صغيخة، بقشاة فالػب يػجج أشعار في أرضية القشاة تتحخؾ فتجفع ىحه الكخة مغ السبيس إلى الخحع، 

 لذاـ، وال كاف إنداف في األرض.لػال ىحه األشعار لسا كاف ىحا الجرس، وال كانت ا
وهللا أييا األخػة، ىشاؾ آيات بجدع اإلنداف إذا قخأتيا وتأممتيا يقذعخ جمجؾ، وال تسمظ إال أف تخخ 
هلل ساججًا، كيف ييزع اإلنداف شعامو وشخابو؟ كيف يتشفذ؟ كيف يتقمب في الميل؟ كيف يتعمع 

 و تعالى. الصفل السذي؟ ىحه كميا آيات دالة عمى عطستو سبحانو

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : حالوة مشصق الشبي عميو الرالة والدالم10الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 
الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ 

 ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات .ضمسات الجيل والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، 

 تجسل الشبي عميو الرالة والدالم :

أييا األخػة الكخاـ، الزلشا في دروس الذسائل السحسجية، ومع الجرس التاسع مغ ىحه الجروس، وال زلشا 
في تجسل الشبي عميو الربلة والدبلـ، وال بج مغ كمسة بيغ يجؼ ىحا السػضػع، ىحه الكمسة ممخريا 

حا اإلنداف األوؿ رتبة ىػ مثل أعمى لشا في كل عبلقاتو، في كل حخكاتو، في كل شؤونو، أف ى
فحيشسا نتحجث عغ الشبي عميو الربلة والدبلـ ألف هللا عرسو مغ أف يخصئ في أقػالو، وفي 
أفعالو، وفي إقخاره، ىػ السثل األعمى، ىػ قسة الكساؿ البذخؼ، فالحجيث عغ شسائمو مشيج لشا، بل 

لسؤمغ الرادؽ في كل شؤوف حياتو ىػ الشبي عميو الربلة والدبلـ، إذا دخل البيت والصعاـ إف ا
ليذ جاىدًا ماذا يفعل؟ أؼ في كل الذؤوف التي يعيذيا اإلنداف كاف عميو الربلة والدبلـ السثل 

 األعمى.
إندانًا نطيفًا، نحغ ما زلشا في تجسمو، الحقيقة أف الجساؿ حاجة أساسية في اإلنداف، فأنت إذا رأيت 

كبلمو نطيف، أفكاره واضحة، معاممتو لصيفة، رحيسًا، صادقًا، أميشًا، ىحا الحؼ يذجؾ إلى الجيغ، 
وأكبخ شخيق لمجعػة أف تكػف أنت كامبًل فقط، ألف الرجؽ وحجه دعػة، واألمانة دعػة، والخحسة 

أف السدمع يتستع بسكاـر دعػة، والذجاعة دعػة، وأف تقف مػقفًا حازمًا دعػة، فاإلسبلـ عطستو 
 األخبلؽ.

 إف مكاـر األخبلؽ مخدونة عشج هللا تعالى، فإذا أحّب هللا عبجًا مشحو خمقًا حدشًا.

 األخالق ىي الكمسة الفاصمة بيغ السؤمغ والسشافق :

صجقػا أييا األخػة أف الكمسة الفاصمة بيغ السؤمغ والسشافق األخبلؽ، ألف هللا عد وجل حيشسا أثشى 
 لشبي عميو الربلة والدبلـ، أثشى عمى خمقو، قاؿ تعالى: عمى ا

 ﴿ َوِإنهَظ َلَعمى ُخُمٍق َعِطيٍع ﴾
 [4] سػرة القمع: 
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 فكاف الشبي عميو الربلة والدبلـ فريحًا بميغًا: 
 )) أنا أفرح العخب َبْيج أني مغ قخير ((

 ] أخخجو الصبخاني عغ أبي سعيج الخجرؼ [

حتى في ىحه العبارة سساىا العمساء تأكيج السجح بسا يذبو الحـ، وكاف  وقخير أفرح قبائل العخب،
كبلمو فيسا يدسى اليـػ بالديل السستشع، واضح لكغ ال تدتصيع أف تقمجه، لحلظ كمسا ضعفت لغة 
اإلنداف جاءت عبارتو معقجة، كمسا ضعفت لغة اإلنداف جاءت الجسمة معقجة، وكمسا قػؼ في المغة 

واضحة، كيف أنظ تدتشذق اليػاء ببداشة، كيف أنظ تذخب الساء، كحلظ  جاءت الجسمة بديصة
عبارة الشبي عميو الربلة والدبلـ، وفي الرحيحيغ عغ أنٍذ رضي هللا عشو أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص كاف إذا 

خيعًا كاف تكمع بكمسة أعادىا ثبلثًا، العبخة أف ُيسّكغ ىحا السعشى في نفذ السدتسع، العبخة ال أف يتكمع س
 كبلمو مػزونًا، كاف ىادئًا.

 صفات كالم الشبي عميو الرالة والدالم :

 ـ كان الشبي يتكمع بكالم فرٍل َّل ىحٍر وَّل ندر : 0

كاف الشبي عميو الربلة والدبلـ فيسا يخوػ عشو أنو يتكمع بكبلـ فرٍل ال ىحٍر وال ندٍر، ال في إيجاز 
إنداف حجيثو في إششاب، لكشو مسل، يقػؿ لظ: قابمت الػزيخ مخل وال في إششاب مسل، أحيانًا تمتقي ب

وقبل أف أدخل عميو كاف بسكتبو أشخاص، أحجىع يتحجث مع اآلخخ، ىحا الكبلـ كمو ال يعشيشي، 
حيشسا قابمتو ماذا قاؿ لظ؟ يأتي بتفاصيل وجدئيات تعج عبئًا عمى السػضػع، فعشجنا إيجاز مخل، 

ميو الربلة والدبلـ، يتكمع بكبلـ فرٍل ال ىحٍر وال نحٍر، ويكخه وعشجنا إششاب مسل، فكاف الشبي ع
الثخثخة في الكبلـ والتذجؽ بو، التذجؽ ترشع الفراحة، مثبًل: ما لكع تكأكأتع عمّي كتكأكؤكع عمى 

 ذؼ جشة، افخنقعػا عشي. 

 ـ يكخه التشصع في الكالم والتكمف في فراحتو : 0

ي عميو الربلة والدبلـ يكخه التشصع في الكبلـ والتكمف في ىحه فراحة مفتعمة، مسجػجة، وكاف الشب
 فراحتو، كاف كبلمو بديصًا عحبًا، ببل تكمف، ببل ترشع، ببل تذجؽ.

ِ ْبِغ َعْسٍخو َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ:   وَعْغ َعْبِج َّللاَّ
َ َيْبَغُس اْلَبِميَغ ِمْغ  َجاِل الهِحي َيَتَخمهُل ِبِمَداِنِو َكَسا َتَتَخمهُل اْلَبَقَخُة(())ِإنه َّللاه  الخِّ

 ]التخمحؼ، وأبػ داود وَعْغ َعْبِج َّللاَِّ ْبِغ َعْسٍخو[

ىشاؾ رجل الببلغة عشجه ىجؼ، مػضػع السعشى بالجرجة الثانية، ال بج مغ أف يعخض فراحتو عمى 
تربح ىحه الفراحة مسجػجة مخفػضة، كاف الشبي الشاس، سبحاف هللا كل إنداف يتكمف الفراحة 

عميو الربلة والدبلـ فرٍل ال ىحٍر ػ ال في كبلمو إشالة مسمة ػ وال ندٍر ػ ليذ في كبلمو إيجاز مخل  
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يكخه الثخثخة في الكبلـ والتذجؽ بو، وكاف الشبي عميو الربلة والدبلـ يكخه التشصع في الكبلـ والتكمف 
 في فراحتو.

 وَّل يسّل :ـ َّل يخّل  3

شيء آخخ مغ أروع ما قيل في كبلـ الشبي عميو الربلة والدبلـ، أنو إذا خصب ال يخل وال يسل، ال 
يخل ال يأتي كبلمو ناقرًا غيخ واضح، وال يسل مغ إشالة وتكخار، ودائسًا الفراحة بيغ تصخفيغ إما 

 إيجاز مخل أو إششاب مسل.
 اآلف َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َسُسَخَة َقاَؿ: 

ُ َعَمْيِو َوَسمهَع َفَكاَنْت َصاَلُتُو َقْرًجا ) َوُخْصَبُتُو َقْرًجا  -معتجلة  -) ُكْشُت ُأَصمِّي َمَع َرُسػِل َّللاهِ َصمهى َّللاه
 أي معتجلة(( -

 ] رواه مدمع َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َسُسَخَة[

شبي عميو الربلة والدبلـ: يا ال في كبلمو إشالة مسمة وال كبلـ قميل ال تفيع مشو شيئًا، أعخابي قاؿ لم
رسػؿ هللا عطشي وال تصل، فتبل عميو قػلو تعالى: "َفَسْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َخْيًخا َيَخُه"، فقاؿ ىحا 

 األعخابي: قج كفيت. أؼ أصبح فقييًا.

 السحاسبة غيخ السعقػلة شيء مدتحيل فاإلندان عميو أن يدجد و يقارب :

 يانًا آية واحجة تكفيظ، مثبًل: وهللا أييا األخػة، أح
َ َكاَن َعَمْيُكْع َرِقيبًا ﴾  ﴿ ِإنه َّللاه

 [0] سػرة الشداء:

 اإلنداف أحيانًا ُيبمغ أف ىاتفظ مخاقب، يزبط كبلمو ضبصًا يفػؽ حّج الخياؿ، 
َ َكاَن َعَمْيُكْع َرِقيبًا ﴾  ﴿ ِإنه َّللاه

 أال تكفي ىحه اآلية؟ آية ثانية: 
اِلَحاِت َسَػاًء َمْحَياُىْع ﴿ َأْم َحِدَب ا َئاِت َأْن َنْجَعَمُيْع َكالهِحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الره يِّ لهِحيَغ اْجَتَخُحػا الده

 َوَمَساُتُيْع َساَء َما َيْحُكُسػَن ﴾
 [ 00] سػرة الجاثية: 
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 روػ اإلماـ أحسج وأبػ داود َعغ اْلَحَكِع ْبِغ َحْدٍف اْلُكَمِفيُّ َقاَؿ: 
ُ َعَمْيِو َوَسمهَع َساِبَع َسْبَعٍة َأْو َتاِسَع ِتْدَعٍة ـ دقة الخواية أي مع و ))َوَفْجُت ِإَلى َرُسػِل َّللاهِ َصمهى َّللاه

َ َلَشا ِبَخْيٍخ َفَأَمَخ ِبَشا َأْو َأَمَخ  ا ِبَذْيٍء ِمْغ َلشَ ستة ـ َفَجَخْمَشا َعَمْيِو َفُقْمَشا َيا َرُسػَل َّللاهِ ُزْرَناَك َفاْدُع َّللاه
ْأُن ِإْذ َذاَك ُدوٌن َفَأَقْسَشا ِبَيا َأيهاًما َشِيْجَنا ِفيَيا اْلُجُسَعَة َمَع َرُسػِل َّللاهِ َصمهى َّللاهُ    َعَمْيِو التهْسِخ َوالذه

َ َوَأْثَشى َعَمْيِو َكِمسَ  ًئا َعَمى َعًرا َأْو َقْػٍس َفَحِسَج َّللاه َباٍت ُمَباَرَكاٍت ُثعه َقاَل َوَسمهَع َفَقاَم ُمَتَػكِّ اٍت َخِفيَفاٍت َشيِّ
ُدوا َوَأْبِذُخوا((  َأيَُّيا الشهاُس ِإنهُكْع َلْغ ُتِصيُقػا َأْو َلْغ َتْفَعُمػا ُكله َما ُأِمْخُتْع ِبِو َوَلِكْغ َسجِّ

 ]أحسج وأبػ داود َعغ اْلَحَكِع ْبِغ َحْدٍف اْلُكَمِفيُّ [

أنت مزصخ أف تشطف بيتظ، قج تجج نسمة وراء بعس األواني، إذا كانت أؼ سجدوا وقاربػا، مثبًل 
ىحه الشسمة ميتة تمغي تشطيف البيت، أؼ مػضػع االستقامة السصمقة فػؽ شاقة البذخ، أحيانًا فخف 
يحسل عامل كيذ شحيغ، قج يشدؿ مغ ىحا الصحيغ شيء قميل ججًا، الذيء السصمق ليذ مغ صفات 

ربػا، أحيانًا يرب لظ في مخكبتظ الديت حيشسا يشتيي ىحا الػعاء، لكغ لػ اإلنداف، لحلظ سجدوا وقا
أبقيتو نرف ساعة ىشاؾ زيت لع يشدؿ بعج، السحاسبة غيخ السعقػلة شيء مدتحيل، ىحا معشى كبلـ 

 الشبي عميو الربلة والدبلـ: 
ُدوا َوَأْبِذُخو   ا(())َلْغ َتْفَعُمػا ُكله َما ُأِمْخُتْع ِبِو َوَلِكْغ َسجِّ

أؼ أنت يا بائع الديت ىل أعصيت صاحب السخكبة كل الديت؟ ال ىشاؾ قدع بقي في أشخاؼ الػعاء 
مغ الجاخل، أما لػ أبقيت ىحا الػعاء ساعة تجج كأس شاؼ قج ممئ، القرج أف هللا يخيج ورعظ 

 وشاعتظ لو، أما الذي ءالسصمق فػؽ شاقة البذخ.

 ػجد بميغ :كثخة الكالم يشدي بعزو بعزًا فالكالم الس

شيء آخخ سيجنا الرجيق لو كمسة رائعة ججًا، قاؿ: "إيَّاؾ وكثخة الكبلـ، فإف كثخة الكبلـ يشدي بعزو 
 بعزَا".

لحلظ الكبلـ السػجد بميغ، لي صجيق كاف مغ أعطع الشاس في عيشي، وكاف رأس ما عطسو في 
اال يجج، وال يكثخ إذا وجج، عيشي صغخ الجنيا في عيشيو، كاف خارجًا عغ سمصاف بصشو، فبل يذتيي م

وكاف خارجًا عغ سمصاف الجيالة، فبل يتكمع بسا ال يعمع، وال يسارؼ فيسا عمع، وكاف أكثخ دىخه 
صامتًا، فإذا تكمع بّح القائميغ، وكاف ُيخػ ضعيفًا مدتزعفًا، فإذا جّج الجج فيػ الميث عاديًا، أؼ إذا 

عخض، لو تذقيق، مع أدلة وشػاىج وقرة تحجث تحجث في مػضػع واحج مخكد، لو مقجمة، لو 
 تؤكج، وخاتسة، وانتيى، ىشاؾ خصة، ىشاؾ كبلـ مخكد.

 مخة نقل عشو ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: نعع اإلداـ ػ أؼ أشيب مادة دسسة، أشيب شعاـ يا تخػ المحع؟ػ الجػع.
يج، كل واحج مشكع أف تكػف جائعًا، إذا كشت جائعًا أؼ شعاـ تخاه أشيب شعاـ عمى اإلشبلؽ، مش

يقػؿ: أكمت شعامًا ما ذقت مثمو في حياتي، ىػ أكل عادؼ ججًا لكغ كشت جائعًا، نعع اإلداـ الجػع، 



لفضيلة الدكتور دمحم راتة الناتلسي 0202كتاب الشمائل المحمدية إصدار عام   

 

78 

 أؼ أشيب شعاـ تأكمو أف تكػف جائعًا فقط.

 تشاقس التعالي والكيشػت والييبة السفتعمة مع الكسال :

 وروػ الصبخاني والبدَّار عغ جابخ: 
 إذا أتاه الػحي أو وعظ قمت: نحيخ قػٍم أتاىع العحاب، فإذا ذىب عشو كحلظ رأيتو ))كان الشبي ملسو هيلع هللا ىلص

 أشمق المدان وجيًا وأكثخىع ضحكًا وأحدشيع بذخًا ((
 ]الصبخاني والبدَّار عغ جابخ [

كاف الشبي عميو الربلة والدبلـ مخحًا، يبتدع دائسًا مع أصحابو، لحلظ ورد نز دقيق ججًا: "الػقار 
البدتاف مغ قمة السخوءة"، أؼ أنت في ندىة، مغ خرائز الشدىة أف تكػف مخحًا، أف تكػف  في

لصيفًا، أؼ مغ كاف معظ تكمع أحجىع بصخفة فزحكػا جسيعًا اضحظ معيع، التعالي، والكيشػت، 
والييبة السفتعمة، ىحه تتشاقس مع الكساؿ، فكاف الشبي عميو الربلة والدبلـ مع أصحابو كأنو واحج 

 شيع.م
مخة جاء رجل إلى مجمذ الشبي عميو الربلة والدبلـ ونطخ فييع، قاؿ أيكع دمحم؟ وهللا يتكمع في ىحا 
الشز سشة، ليذ لو ثياب خاصة؟ أبجًا، مقعج خاص؟ أبجًا، مع أصحابو، أيكع دمحم؟ شبعًا ىحا الشز 

قاؿ لو صحابي جميل: ذاؾ لو عجة روايات، إحجػ رواياتو: قاؿ الشبي الكخيع: أنا، ىشاؾ رواية ثانية، 
 الػضيء، أال تكفيو فخخًا؟

بالسشاسبة، في معخكة بجر كاف أصحابو حػؿ ألف وزيادة، والخواحل ثبلثسئة، فالشبي ىػ قائج الجير، 
زعيع األمة، أصجر تػجييًا، قاؿ: "كل ثبلثة عمى راحمة ػ يتشاوبػف عمييا ػ وأنا وعمي وأبػ لبابة عمى 

لجشػد، ركب الشاقة فمسا جاء دوره في السذي تػسبل صاحباه أف يبقى راكبًا، راحمة، جعل نفدو كأحج ا
 قاؿ: ما أنتسا بأقػػ مشي عمى الديخ ػ كاف رياضيًا ػ وال أنا بأغشى مشكسا عغ األجخ".

 تأثيخ الشبيالكخيع في قمػب الدامعيغ إذا وعظ وتصييب نفػسيع :

الدامعيغ، وشيَّب نفػسيع، حتى إنيع لتحرؼ كاف عميو الربلة والدبلـ إذا وعع أثَّخ في قمػب 
 دمػعيع، وتخؽ وتخذع قمػبيع، ويختقي حاليع إلى السذاىجات والسعايشات.

كاف مجمذ الشبي مجمذ عمع وأدب، فَعْغ َحْشَطَمَة اأْلَُسيِِّجؼِّ َقاَؿ َوَكاَف ِمْغ ُكتَّاِب َرُسػِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ 
 َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: 

ػُل َقاَل ُقْمُت )َلِقَيِشي َأُبػ َبْكٍخ َفَقاَل َكْيَف َأْنَت َيا َحْشَطَمُة َقاَل ُقْمُت َناَفَق َحْشَطَمُة َقاَل ُسْبَحاَن َّللاهِ َما َتقُ )
ُ َعَمْيِو َوَسمهَع ُيَحكُِّخَنا ِبالشهاِر َواْلَجشهِة َحتهى َكَأنه  ا َرْأُي َعْيٍغ َفِإَذا َخَخْجَشا ِمْغ َنُكػُن ِعْشَج َرُسػِل َّللاهِ َصمهى َّللاه

ْيَعاِت َفَشِديَشا َكثِ  ُ َعَمْيِو َوَسمهَع َعاَفْدَشا اأْلَْزَواَج َواأْلَْوََّلَد َوالزه يًخا َقاَل َأُبػ َبْكٍخ ِعْشِج َرُسػِل َّللاهِ َصمهى َّللاه
 َفَوَّللاهِ ِإنها َلَشْمَقى ِمْثَل َىَحا((
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يذكػ لظ إنداف زوجتو، فتخد عميو: وهللا أنا عشجؼ زوجة ال يػجج مشيا، ىحا  ىحا مغ تػاضعو، أحياناً 
سػء أدب، شكا لظ أوالده، تقػؿ لو: أنا عشجؼ أوالد قسة في الكساؿ، ليذ مغ األدب إذا إنداف شكا 

 لظ شيئًا أف تعصيو العكذ، ىحا يػلج االزدراء ويذيع الحدف في قمبو. 
ُ َعَمْيِو َوَسمهَع ُقْمُت َناَفَق َحْشَطَمُة َيا  ))َفاْنَصَمْقُت َأَنا َوَأُبػ َبْكٍخ َحتهى َدَخْمَشا َعَمى َرُسػِل َّللاهِ َصمهى َّللاه

ُ َعَمْيِو َوَسمهَع َوَما َذاَك ُقْمُت َيا َرُسػَل َّللاهِ َنُكػُن ِعشْ  َجَك ُتَحكُِّخَنا َرُسػَل َّللاهِ َفَقاَل َرُسػُل َّللاهِ َصمهى َّللاه
ْيَعاِت َنِديَشا الشهاِر َواْلَجشهِة َحتهى َكَأنها َرْأُي َعْيٍغ َفِإَذا َخَخْجَشا ِمْغ ِعْشِجَك َعاَفْدَشا اأْلَْزَواَج َواأْلَْوََّلَد وَ بِ  الزه

ُ َعَمْيِو َوَسمهَع َوالهِحي َنْفِدي ِبَيِجِه ِإْن َلْػ َتُجو  ُمػَن َعَمى َما َتُكػُنػَن َكِثيًخا َفَقاَل َرُسػُل َّللاهِ َصمهى َّللاه
ْكِخ َلَراَفَحْتُكْع اْلَساَلِئَكُة َعَمى ُفُخِشُكْع َوِفي ُشُخِقُكْع َوَلِكْغ َيا َحْشَطَمُة َساَعًة َوسَ  اَعًة َثاَلَث ِعْشِجي َوِفي الحِّ

 َمخهاٍت((
]  ]مدمع َعْغ َحْشَطَمَة اأْلَُسيِِّجؼِّ

ياكع ثع إياكع ثع إياكع أف تتػىسػا أف ساعة شاعة ىحا مشيج، نحغ السؤمشػف ساعة وساعة، لكغ إ
وساعة معرية، ال ساعة تألق وساعة فتػر، مقاـ السؤمشيغ ساعة وساعة، مقاـ األنبياء تشاـ أعيششا 
وال تشاـ قمػبشا، فخؽ كبيخ بيغ السقاميغ، السؤمشػف يتفاوتػف؛ ساعة إقباؿ وساعة عجـ إقباؿ، أو ساعة 

باؿ، أو خسذ ساعات إقباؿ وساعة عجـ إقباؿ، أؼ الشفػس ليا إقباؿ وليا إقباؿ وأربع ساعات عجـ إق
إدبار، إذا أقبمت فاحسمػىا عمى الشػافل، وإذا أدبخت فاحسمػىا عمى الفخائس، بحالة اإلدبار أدِّ 

 الفخائس تكغ أعبج الشاس، مع اإلقباؿ صلِّ قياـ الميل لظ أجخ.
بيػت هللا تتمقى درس عمع، لظ حاؿ مع هللا، تحذ شبعًا ىحا الكبلـ درس لشا، أنت في بيت مغ 

بدعادة، وأنظ والجشة كياتيغ، لكغ في البيت ىشاؾ ضجيج أحيانًا، ىشاؾ شيء لع يتحقق، الصعاـ لع 
يكغ جاىدًا، عميظ ضغط عسل كبيخ ججًا، السػاعيج متزاربة، فقج تتألع، فحالظ في البيت غيخ حالظ 

فة هللا، "إّف بيػتي في األرض السداجج، وإف زّوارىا ىع في السدجج، وكأنظ في السدجج في ضيا
 عّسارىا، فُصػبى ِلَعْبج تصّيخ في بيتو ثّع زارني، وُحّق عمى السدور أف ُيْكـخ الدائخ".

 لمسؤمغ ميدات َّل يعمسيا إَّل هللا عد وجل :

 أحيانًا هللا عد وجل يكخمظ بالحكسة: 
 َخْيخًا َكِثيخًا ﴾ ﴿ َوَمْغ ُيْؤَت اْلِحْكَسَة َفَقْج ُأوِتيَ 

 [ 069] سػرة البقخة : 

يكخمظ بالحمع، كاد الحميع أف يكػف نبيًا، أحيانًا يكخمظ بالخضا، راض عغ هللا، راض عغ بيتظ، عغ 
، أحيانًا تجمذ مع إنداف ال تدتصيع أف  أىمظ، عغ أوالدؾ، أحيانًا يكخمظ بالتفاؤؿ فبل يػجج تذاـؤ

راض عغ هللا، أنا أقػؿ: يجب عميظ ػ وهللا أعمع ػ إذا دخمت بيتًا تقف بعج ىحا المقاء، وإنداف آخخ 
 مغ بيػت هللا كسا عمسشا الشبي عميو الربلة والدبلـ أف تقػؿ إذا دخمت: 
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 ))المهيعه اْفتح لي أبػاب رحستظ((
 ]مدمع عغ أبي حسيج[

تجمذ عمى األرض،  أنت اآلف في بيت مغ بيػت هللا، في ضيافة هللا، شبعًا ال يػجج ضيافة مادية،
ال يػجج شخاب وال عريخ وال أكبلت معيشة، ال يػجج شيء، ىشاؾ سجاد أنت جالذ عمى األرض، 
لكغ وهللا أييا األخػة، قج يقجـ لظ ضيافة تداوؼ الجنيا وما فييا، أنظ مدتقيع، أنظ تحب هللا، أنظ 

بػب، ما عشجؾ كمسة غمط، ال عخفت اآلخخة، أف هللا جعمظ حميسًا، حكيسًا، رحيسًا، بيتظ مشتطع، مح
يػجج مداح فاحر إشبلقًا، ال يػجج مػقف فيو تخدد، لمسؤمغ ميدات ال يعمسيا إال هللا، لكغ قج يغفل 

 عشيا اإلنداف.
مخة قخأت لديجنا عسخ كمسة قاؿ: كاف إذا أصابتو مريبة، قاؿ: الحسج هلل ثبلث مخات، الحسج هلل إذ 

تكغ أكبخ مشيا، والحسج هلل إذ أليست الربخ عمييا، كبلـ دقيق، لع لع تكغ في ديشي، والحسج هلل إذ لع 
تكغ في ديشي، مريبة في السخكبة نرمحيا، تمف شيء في البيت نججده، لكغ ليدت في الجيغ. 
الحسج هلل ثبلث مخات: الحسج هلل إذ لع تكغ في ديشي، والحسج هلل إذ لع تكغ أكبخ مشيا، والحسج هلل إذ 

 .أليست الربخ عمييا

 شفافية الشبي عميو الرالة والدالم :

أييا األخػة الكخاـ، يتحجثػف عغ كمسة، مرصمح ججيج، اسسو الذفافية، مرصمح اآلف رائج ججًا والكل 
يتكمع بالذفافية، لكغ أقجـ لكع لقصة مغ الذفافية، الشبي عميو الربلة والدبلـ دخل مخة لبدتاف فخأػ 

 ميو الربلة والدبلـ: ناقًة، فحشت لسا رأتو، فقاؿ الشبي ع
َل : ))َمْغ َربُّ َىَحا اْلَجَسِل ِلَسْغ َىَحا اْلَجَسُل ؟ " َفَجاَء َفًتى ِمَغ اأَلْنَراِر َفَقاَل: ِلي َيا َرُسػَل َّللاهِ َفَقا

ُ ِإيهاَىا َفِإنهُو َشَكا ِإَليه   َأنهَظ ُتِجيُعُو َوُتْجِئُبُو(( َأَفال َتتهِقي َّللاهَ ِفي َىِحِه اْلَبِييَسِة الهِتي َممهَكَظ َّللاه
 ]أبػ داود عغ عبج هللا بغ جعفخ [

ىحه شفافية عالية ججًا، وهللا أحيانًا إذا ضخب إنداف ىخة، تبتعج عشو، وتشطخ إليو وكأنيا تعاتبو، 
اإلنداف كمسا ارتقى عشجه شفافية عالية، حتى إف الشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ: "إف حجخًا كاف 

عمي"، السؤمغ يتجاوب مع الصبيعة، قصخة ماء تعشي عشجه شيئًا كثيخًا، نبتة صغيخة، ىشاؾ  يدمع
شخز رأػ نبتة صغيخة تدبح هللا، يجوسيا بقجمو، رأػ نسمة يدحقيا، ىشاؾ إنداف كل ما حػلو 

 يعتشي بو، نشيي ىحا السػضػع بيحا الحجيث : 
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 ُ َعَمْيِو َوَسمهَع َيْػًما َبْعَج َصاَلِة اْلَغَجاِة َمْػِعَطًة َبِميَغًة َذَرَفْت ِمْشَيا اْلُعُيػُن ))َوَعَطَشا َرُسػُل َّللاهِ َصمهى َّللاه
ٍع َفَساَذا َتْعَيُج ِإَلْيَشا َيا َرُسػَل َّللاهِ   َقاَل ُأوِصيُكْع َوَوِجَمْت ِمْشَيا اْلُقُمػُب َفَقاَل َرُجٌل ِإنه َىِحِه َمْػِعَطُة ُمَػدِّ

، تػلى عميكع، َفِإنهُو َمْغ َيِعْر ِمْشُكْع َيَخى ِبَتْقَػى  ْسِع َوالصهاَعِة َوِإْن َعْبٌج َحَبِذيٌّ  َّللاهِ َوالده
َمَفاِء ُدشهِتي َوُسشهِة اْلخُ اْخِتاَلًفا َكِثيًخا َوِإيهاُكْع َوُمْحَجَثاِت اأْلُُمػِر َفِإنهَيا َضاَلَلٌة َفَسْغ َأْدَرَك َذِلَظ ِمْشُكْع َفَعَمْيِو بِ 
ػا َعَمْيَيا ِبالشهَػاِجِح((  الخهاِشِجيَغ اْلَسْيِجيِّيَغ َعزُّ

 ]التخمحؼ َعْغ اْلِعْخَباِض ْبِغ َساِرَيَة[

أييا األخػة، الحقيقة أف شسائل الشبي عميو الربلة والدبلـ مشيج لشا، وىحه الذسائل يشبغي أف نقتجؼ 
 الدبلـ ىػ اإلنداف األوؿ في األرض: بيا، أو أف نتخمق بيا، ألف الشبي عميو الربلة و 

 )) سمػا لي الػسيمة فإنيا مشدلة في الجشة َّل تشبغي إَّل لعبج مغ عباد هللا وأرجػ أن أكػن أنا ((
 ] أخخجو مدمع عغ ابغ عسخ [

 السػضػع العمسي :

 الجاذبية نعسة عطيسة مغ ِنعع هللا عد وجل :

 واآلف نشتقل إلى السػضػع العمسي، قاؿ تعالى: 
 َوَأْمَػاًتا﴾﴿ َأَلْع َنْجَعْل اأْلَْرَض ِكَفاًتا*َأْحَياًء 

 [ 06-05] سػرة السخسبلت: 

كفاتًا، مأخػذة مغ فعل كفت يكفتو كفتًا ضسو وقبزو، فاألرض مغ صفاتيا أنيا تكفت، أؼ تجحب 
شظ أف وتزع وتقبس، ىحه البصاقة لػ تخكتيا تشجحب إلى األرض، لػال أف هللا جعل الجاذبية لسا أمك

تتعامل مع األشياء، أؼ ىشاؾ أماكغ بيغ األرض والقسخ تشعجـ فييا الجاذبية، فقج يدتيقع رائج 
الفزاء في سقف السخكبة ألنو ال يػجج وزف، ىشاؾ نعسة ال تخصخ عمى باؿ واحج مشا، أف ىحا 

ػزف ىػ الذيء تزعو يبقى في مكانو، لَع يبقى في مكانو؟ ألنو يشجحب إلى األرض، ىحا الػزف، ال
انجحاب الذيء إلى مخكد األرض، أنت في األرض، وزنظ ثسانػف كيمػ، في القسخ ثسانية كيمػ، 
الجاذبية ما رأيشا خبلفيا، شيء شبيعي ىحه تزعيا تبقى في مكانيا، لػال أف األرض تكفت ما عمييا 

انيا، لػ لع يكغ إلييا لكانت الحياة مدتحيمة، كل واحج لو بيت، غخفة الزيػؼ فييا كخاسي وثيخة بسك
ىشاؾ جاذبية لػججت الكخاسي في الدقف، أحيانًا يعخضػف في السخكبة الفزائية مكانًا ليذ فيو 
جاذبية، حاجات اإلنداف باليػاء، يقفد قفدة يريخ في الدقف، ليذ لو وزف أبجًا، كمسة الػزف تعشي 

 الجاذبية، ىحه نعسة ال تعجليا نعسة: 
 ِكَفاًتا ﴾﴿ َأَلْع َنْجَعْل اأْلَْرَض 

 [05] سػرة السخسبلت: 
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الساء كيف يدتقخ في البحخ إف لع يكغ ىشاؾ جاذبية؟ الساء مدتقخ بالبحخ، في بيتظ، حاجات بيتظ، 
مخكبتظ، كمو مدتقخ ىحا االستقخار سببو الجاذبية، ىحا قانػف الجاذبية دقيق ججًا، ىحا متعمق بالكتمة، 

لػال الحخكة لجسع الكػف كمو في كتمة واحجة، األكبخ تجحب ومتعمق بالسدافة، لكغ ىحا الكػف يتحخؾ 
األصغخ، الكػف كمو، مئات ألػؼ مميارات السجخات تربح كتمة واحجة، لكغ ما الحؼ يحرل؟ كل 
كػكب يجور، حيشسا يجور يشذأ مغ دورانو قػة نابحة تكافئ القػة الجاذبة، فيبقى في مكانو، كل شيء 

دورانو قػة نابحة تكافئ القػة الجاذبة فيبقى في مكانو، والجليل ائت يجور مغ ىحا الجوراف يشذأ مغ 
بػعاء مغ الساء وأدره، الساء ال يشدؿ، عشجما دار الساء الحؼ في ىحا الػعاء يشذأ مغ دورانو قػة 

 نابحة، فمػال ىحا التػازف بيغ القػة الشابحة و القػة الجاذبة لتجسع الكػف كمو في كتمة واحجة.

 عع هللا الكبخى :الػزن مغ ن

وهللا ىشاؾ نعع أييا األخػة، قج ال تخصخ في الباؿ، كل شيء لو وزف، وأنت لظ وزف، لكغ اآلف بعج 
الػصػؿ إلى القسخ رواد الفزاء دخمػا بأماكغ ال يػجج بيا وزف أبجًا، والحياة ال تحتسل، في بعس 

فيجج نفدو بالدقف، ليذ لو وزف  السذاىجات حاجات الخائج في الدقف، أحيانًا رائج الفزاء يدتيقع
 أبجًا، فالػزف مغ نعع هللا الكبخػ، في الػزف ىشاؾ استقخار، لحلظ هللا عد وجل قاؿ: 

 ﴿ ُقْل ِسيُخوْا ِفي اأَلْرِض ﴾
 [00] سػرة األنعاـ : 

بخبكع تسذي أنت فػؽ األرض أـ في األرض؟ فػؽ األرض، اآلية في األرض، ألف هللا عد وجل عّج 
ءًا مغ األرض، اليػاء كع يداوؼ؟ خسدة وستػف ألف كيمػ متخ، ىحا اليػاء يجور مع اليػاء جد 

األرض، ترػر اليػاء ال يجور مع األرض، ما الحؼ يحرل؟ يشذأ عػاصف وأعاصيخ، سخعتيا ألف 
و ستسئة كيمػ متخ في الداعة، ال تبقي شيئًا عمى وجو األرض، أحيانًا تجج مػجة رياح شجيجة، 

سدة وعذخوف تيجـ بعس السشازؿ، ىشاؾ أعاصيخ بأمخيكا سخعتيا ثسانسئة كيمػ متخ، سخعتيا مئة وخ
ال تبقي شيءًا في األرض، ال بيت، وال مخكبة، وال شيء، فإذا كاف اليػاء ثابتًا واألرض تجور معشى 
ذلظ ىشاؾ تيار، ىشاؾ عاصفة أو زعدعة سخعتيا ألف و ستسئة كيمػ متخ في الداعة، ال تبقي وال 

 تحر.
أييا األخػة: قزية الجاذبية مغ نعع هللا الكبخػ، لكغ ىشاؾ شيئًا قج ال نشتبو لو، لظ وزف والػزف 

 متعمق بالحجع والكثافة وما إلى ذلظ.
 أرجػ هللا عد وجل أف يكػف ىحا الكػف بآياتو الجالة عمى عطسة هللا سبيبًل إلى معخفتو.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 شبي ملسو هيلع هللا ىلص وجسال خصابو( : فراحة ال01الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 
الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ 

 ضمسات الجيل والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات .

 غ الجيغ :إتقان المغة العخبية جدء م

أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس العاشخ مغ دروس شسائل الشبي عميو الربلة والدبلـ، وكشا قج وصمشا 
إلى فراحتو وجساؿ خصابو ملسو هيلع هللا ىلص، مقػلة تخدد كثيخًا أف جساؿ الخجل فراحتو، وألنظ مدمع، وألف 

 الجعػة إلى هللا ىي العسل األوؿ، والجليل قػلو تعالى: 
 َوَمْغ َأْحَدُغ َقْػًَّل ِمسهْغ َدَعا ِإَلى َّللاهِ َوَعِسَل َصاِلحًا َوَقاَل ِإنهِشي ِمَغ اْلُسْدِمِسيَغ ﴾﴿ 

 [ 33] سػرة فرمت اآلية : 

 أخػتشا الكخاـ، بادغ ذؼ بجء إذا قاؿ هللا عد وجل يرف السؤمشيغ بأنيع يتمػف كبلـ هللا حق تبلوتو: 
 ِو ﴾﴿ َيْتُمػَنُو َحقه ِتاَلَوتِ 

 [ 000] سػرة البقخة اآلية : 

أنت كسدمع يشبغي أف تقخأ القخآف الكخيع، لكغ هللا وصف السؤمشيغ بأنيع يتمػف ىحا الكتاب حّق 
تبلوتو، قاؿ بعس العمساء: حّق تبلوتو أف تتمػه وفق قػاعج المغة العخبية، بل إف سيجنا عسخ ػ عسبلؽ 

 الجيغ".  اإلسبلـ ػ يقػؿ: "تعمسػا العخبية فإنيا مغ
ىحه المغة العخبية اصصفاىا هللا لتكػف لغة خصابيع، لغة كبلميع، لغة قخآنيع، لحلظ تعمع ىحه المغة 
جدء مغ الجيغ، شبعًا ىحه العخبية ليا خرائز، كصخفة حخكة واحجة تشقل قائميا مغ الجشة إلى 

 الشار، أحج الرحابة حيشسا قتل قاؿ: 
 أي جشب كان في هللا مرخعيعمى  ولدت أبالي حيغ ُأقتل مدمسًا 

*** 
 لػ إنداف قخأ البيت: 

 عمى أي جشب كان في هللا مرخعي ولدت أبالي حيغ َأقُتل مدمسًا 
*** 

إلى جيشع وبئذ السريخ، حخكة واحجة، بيغ أف تقػؿ: ولدت ُأبالي حيغ ُأقتل مدمسًا عمى أؼ جشب 
دمسًا، ىشاؾ دقة بالغة في لغتشا، لحلظ كاف في هللا مرخعي، وبيغ أف تقػؿ: ولدت ُأبالي حيغ َأقتل م

 إتقاف ىحه المغة جدء مغ الجيغ، وكبلـ سيجنا عسخ واضح: "تعمسػا العخبية فإنيا مغ الجيغ".
 و الشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ: 
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 )) أنا أفرح العخب َبْيج أني مغ قخير ((
 ] أخخجو الصبخاني عغ أبي سعيج الخجرؼ [

 الكخيع كالم الشبي عميو الرالة والدالم :أفرح كالم بعج القخآن 

حيشسا كشا في الجامعة في كمية اآلداب تعمسشا أف أفرح كبلـ بعج القخآف الكخيع كبلـ الشبي عميو 
 الربلة والدبلـ، ىحا الكبلـ يقتزي أف نيتع بتعميع أبشائشا قػاعج المغة العخبية: 

 ﴿ َيْتُمػَنُو َحقه ِتاَلَوِتِو ﴾
 [ 000اآلية : ] سػرة البقخة 

حق تبلوتو أف تتمػه وفق قػاعج المغة العخبية، مثبًل لػ كاف اإلنداف ضعيفًا في المغة، وقخأ قػلو 
 تعالى: "إنسا يخذى هللُا مغ عباده العمساَء"، ىحا كفخ، هللا يخذى؟ 
 ﴿ ِإنهَسا َيْخَذى َّللاهَ ِمْغ ِعَباِدِه اْلُعَمَساء ﴾

 [ 08] سػرة فاشخ اآلية : 

 مغ ديشظ إتقاف لغة القخآف الكخيع، وىحا كبلـ يحتاج كل أب إلى أف يعتشي بمغة أبشائو.جدء 

 حق تالوة القخآن أن يتمػه اإلندان وفق قػاعج المغة العخبية و وفق قػاعج التجػيج:

 شيء آخخ: 
 ﴿ َيْتُمػَنُو َحقه ِتاَلَوِتِو ﴾

 [ 000] سػرة البقخة اآلية : 

قػاعج المغة، وشيء آخخ أف تقخأ القخآف الكخيع إف أمكغ وفق قػاعج عمع  أف تقخأ القخآف الكخيع وفق
، في  ، ووقف غيخ الـز التجػيج، ىشاؾ إدغاـ، و إقبلب، و إضيار، و إخفاء، و مجود، و وقف الـز

 قػاعج التجػيج، أؼ كتاب ندتحق أف نقخأه كالقخآف كبلـ خالق األكػاف؟ 
 اْلَكالِم َكَفْزِل َّللاهِ َعَمى َخْمِقِو (( )) َفْزُل َكالِم َّللاهِ َعَمى َساِئخِ 

 ]التخمحؼ عغ أبي سعيج [

 حيشسا اختز هللا المغة العخبية لكبلمو معشى ذلظ أف ىحه المغة ليا شأف كبيخ.

 المغة العخبية مغ أرقى المغات اإلندانية وأساسيا نطام األسخة :

ة مغ أرقى المغات اإلندانية، وىحه شيادة أعجاء أييا األخػة، تعمسشا في الجامعة أيزًا أف المغة العخبي
السدمسيغ، شيادة مػضػعية، المغة العخبية مغ أرقى المغات اإلندانية، لكغ السذكمة أف المغة تقػػ 
بقػة أصحابيا، وتزعف بزعفيع، مثبًل: تقػؿ: رنا، رنػت إلى السشطخ، رنا أؼ نطخ مع الستعة، 

زرقاء صافية، غابة خزخاء، ىحا السشطخ تقػؿ:  مشطخ جسيل، سيل أخزخ، بحخ أزرؽ، سساء
رنػت إلى ىحا السشطخ، حجج: نطخ مع السحبة، رنا نطخ مع الستعة، رنػت إلى ىحا السشطخ، أما 
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 حجج: نطخ مع السحبة، وفي بعس األحاديث الذخيفة: 
 )) حجث القػم ما حججػك بأبرارىع ((

 ] فقو المغة عغ ابغ مدعػد[

، أمدكت القساش وتحددتو بيجؼ، نقػؿ: استذف، الشطخ مع التسصي الشطخ مع التفحز استذف
استذخؼ، استذف، رنا، حجج، اآلف حسمق، ضيخ حسبلؽ العيغ، ضيخ باشغ الجفغ األحسخ، حسمق، 

 ضيخ حسبلؽ العيغ.
، السشطػر ضيخ واختفى، أما لسح: إنداف  اآلف الح، السشطػر ضيخ واختفى، الحت شائخة بيغ الغيـػ

خيق، ىشاؾ باب مفتػح نطخ فإذا امخأة متفمتة وراء الباب، فغّس برخه، نقػؿ: لسح، يسذي في الص
فيشاؾ الح، ولسح، وحسمق، وحجج، ونطخ، مع االحتقار نطخ شحرًا، وإذا كاف قمقًا مغ أف يقع الدقف 

 نقػؿ: شخز: 
 ﴿ َفِإَذا ِىَي َشاِخَرٌة َأْبَراُر الهِحيَغ َكَفُخوا ﴾

 [ 97: ] سػرة األنبياء اآلية 

أكثخ مغ خسديغ أو ستيغ فعبًل لشطخ، وكل فعل لو حالة خاصة، فيحه المغة مغ أرقى المغات 
اإلندانية بل أرقاىا، ألنيا لغة مترخفة، أؼ ىشاؾ عخؼ، يعخؼ، اعخؼ، عارؼ، معخوؼ، عخاؼ، 

 معخفة، تعخيف، ىشاؾ جج وىشاؾ أوالد وىشاؾ أحفاد، لغتشا العخبية أساسيا نطاـ األسخة.

 زل في ثبات المغة العخبية يعػد إلى القخآن الكخيع :الف

دقػا أييا األخػة التعسق في المغة شيء مستع ججًا، التعسق في المغة يعصيظ فشًا آخخ، األدب في 
تعخيفاتو الجقيقة: تعبيخ مثيخ عغ حقائق الحياة، تعبيخ فشي، تعبيخ جسالي، تعبيخ جسيل، مثبًل يقػؿ 

 ب، ىحا تعبيخ عمسي، التعبيخ األدبي: أحجىع: تكاثخت عمي السرائ
 فؤادي فــي غذاء مغ نبال رماني الجىخ باألرزاء حتى 
 تكدخت الشرال عمى الشرالِ  فكشت إذا أصابتشي سيـام 

* * * 
شبو السرائب بالدياـ، رماني الجىخ باألرزاء ػ أؼ بالسرائب ػ رماني الجىخ باألرزاء حتى فؤادؼ ػ 

 ، فكشت إذا أصابتشي سيػاـ تكدخت الشراؿ عمى الشراِؿ.قمبي ػ فػػي غذاء مغ نباؿ
أييا األخػة الكخاـ، ىل ترجقػف، أف شبلب المغة اإلنكميدية في بخيصانيا ال يدتصيعػف قخاءة شعخ 
شكدبيخ وال فيسو إشبلقًا، وشكدبيخ جاء في القخف الدادس عذخ، ثبلثسئة عاـ تفرل بيغ إنتاج 

أف يقخأ شعخ شكدبيخ وال بخيصاني إال أف يقخؤه متخجسًا، مغ  شكدبيخ وبيغ ىحا العرخ، ال يسكغ
المغة اإلنكميدية إلى المغة اإلنكميدية، أؼ ىحه المغة في تبجؿ، أما أف يقخأ شالبشا في الرف العاشخ 

 شعخًا قالو شاعخ قبل ألف وخسدسئة عاـ كأف يقخأ عغ امخغ القيذ، ماذا قاؿ؟ 
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 بربح وما اإلصباح مشظ بأمثل  أَّل أييا الميل الصػيل أَّل انجِل 
* * * 

ىحه أبيات مغ قرائج مذيػرة مغ السعمقات قاليا شعخاء قبل ألف وخسدسئة عاـ، والفزل في ثبات 
ىحه المغة إلى القخآف الكخيع، ومغ المغات البلتيشية فخندي، إنكميدؼ، إيصالي، إسباني، ىحه لغات 

ميا بزع عذخة لغة، أما المغة العخبية لػال القخآف التيشية ليا أـ واحجة، لكغ تبجؿ ىحه المغات جع
الكخيع لكانت عذخيغ لغة، بفزل ىحا القخآف الكخيع الذعخ الحؼ قيل قبل ألف وخسدسئة عاـ يقخؤه 

 شبلبشا في الرف العاشخ بعج ألف وخسدسئة عاـ، وىحه ميدة تشفخد بيا المغة العخبية.
 ملسو هيلع هللا ىلص: يا رسػؿ هللا عطشي وال تصل، فتبل عميو قػلو تعالى: أييا األخػة الكخاـ، أحج األعخاب قاؿ لمشبي 

 ﴿ َفَسْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَل َذرهٍة َخْيخًا َيَخُه * َوَمْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَل َذرهٍة َشّخًا َيَخُه ﴾
 [ 8-7] سػرة الدلدلة اآليات :

 ـ: َفُقَو الخجل.فقاؿ ىحا األعخابي: كفيت، فقاؿ الشبي عميو الربلة والدبل

 كثخة الكالم يشدي بعزو بعزًا :

 وروػ اإلماـ أحسج وأبػ داود َعغ اْلَحَكِع ْبِغ َحْدٍف اْلُكَمِفيُّ َقاَؿ: 
ُ َعَمْيِو َوَسمهَع َساِبَع َسْبَعٍة َأْو َتاِسَع ِتْدَعٍة َفَجَخْمَشا َعَمْيوِ  ا َيا  َفُقْمشَ ))َوَفْجُت ِإَلى َرُسػِل َّللاهِ َصمهى َّللاه
ْأنُ  َ َلَشا ِبَخْيٍخ َفَأَمَخ ِبَشا َأْو َأَمَخ َلَشا ِبَذْيٍء ِمْغ التهْسِخ َوالذه ِإْذ َذاَك ُدوٌن  َرُسػَل َّللاهِ ُزْرَناَك َفاْدُع َّللاه

ُ َعَمْيِو َوَسمه  ًئا َعَمى َعًرا َأْو َفَأَقْسَشا ِبَيا َأيهاًما َشِيْجَنا ِفيَيا اْلُجُسَعَة َمَع َرُسػِل َّللاهِ َصمهى َّللاه َع َفَقاَم ُمَتَػكِّ
َباٍت ُمَباَرَكاٍت ُثعه َقاَل َأيَُّيا الشهاُس ِإنهكُ  َ َوَأْثَشى َعَمْيِو َكِمَساٍت َخِفيَفاٍت َشيِّ ْع َلْغ ُتِصيُقػا َأْو َقْػٍس َفَحِسَج َّللاه

ُدوا َوأَ   ْبِذُخوا((َلْغ َتْفَعُمػا ُكله َما ُأِمْخُتْع ِبِو َوَلِكْغ َسجِّ
]  ] أحسج وأبػ داود َعغ اْلَحَكِع ْبِغ َحْدٍف اْلُكَمِفيُّ

 فكاف الشبي عميو الربلة والدبلـ أفرح العخب يحجثشا عغ نفدو فيقػؿ: 
 )) أنا أفرح العخب َبْيج أني مغ قخير ((

 ] أخخجو الصبخاني عغ أبي سعيج الخجرؼ [

ػب رائع في المغة سساه عمساء الببلغة تأكيج السجح وقخير أفرح قبيمة، عمساء الببلغة قالػا: ىحا أسم
بسا يذبو الحـ، تقػؿ عغ إنداف: وهللا فبلف كخيع لكغ شجاع، لسا قاؿ لكغ تتػقع أف يأتي الحـ، ىحا 

 أسمػب تأكيج السجح بسا يذبو الحـ. 
 بيغ فمػل مغ قخاع الكتائب  وَّل عيب فييع غيخ أن سيػفيع
* * * 

 اؾ وكثخة الكبلـ، فإف كثخة الكبلـ يشدي بعزو بعزًا".سيجنا الرجيق قاؿ: "إيَّ 
الكبلـ السخترخ، لحلظ يؤثخ عغ الرجيق رضي هللا عشو أنو قاؿ: "نزخ هللا وجو مغ أوجد في 

 كبلمو، واقترخ عمى حاجتو". 
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 وقالػا: الببلغة بيغ اإليجاز السخل واإلششاب السسل.

 ضيف هللا : مغ لو حال مع هللا تعالى يذعخ بخاحة نفدية ألنو

الشبي عميو الربلة والدبلـ والحجيث عغ شسائمو والحجيث عغ جساؿ مشصقو: كاف عميو الربلة 
والدبلـ إذا وعع أثَّخ في قمػب الدامعيغ، وشيَّب نفػسيع، حتى إنيع لتحرؼ دمػعيع، وتخؽ وتخذع 

ِ قمػبيع، ويختقي حاليع إلى السذاىجات والسعايشات، فَعْغ َحْشَطَمَة اأْلَُسيِّ  ِجؼِّ ػ َوَكاَف ِمْغ ُكتَّاِب َرُسػِؿ َّللاَّ
 َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع ػ َقاَؿ: 

ػُل َقاَل ُقْمُت ))َلِقَيِشي َأُبػ َبْكٍخ َفَقاَل َكْيَف َأْنَت َيا َحْشَطَمُة َقاَل ُقْمُت َناَفَق َحْشَطَمُة َقاَل ُسْبَحاَن َّللاهِ َما َتقُ 
ُ َعَمْيِو َوَسمهَع ُيَحكُِّخَنا ِبالشهاِر َواْلَجشهِة َحتهى َكَأنها َرْأُي َعْيٍغ َفِإَذا َخَخْجشَ  َنُكػُن ِعْشَج َرُسػلِ  ا ِمْغ َّللاهِ َصمهى َّللاه

ْيَعاِت َفَشِديَشا  ُ َعَمْيِو َوَسمهَع َعاَفْدَشا اأْلَْزَواَج َواأْلَْوََّلَد َوالزه  َكِثيًخا((ِعْشِج َرُسػِل َّللاهِ َصمهى َّللاه
 ] مدمع عغ حشطمة اأُلَسيِِّجػِّ رضي هللا عشيسا [

أؼ كل واحج مغ أخػانشا الكخاـ ىػ في الجامع لو حاؿ مع هللا عد وجل يذعخ بخاحة نفدية، راحة 
 نفدية واضحة ججًا، الدبب ألنظ ضيف هللا عد وجل:

ْبج تصّيخ في بيتو ثّع زارني، وُحّق "إّف بيػتي في األرض السداجج، وإف زّوارىا ىع عّسارىا، فُصػبى ِلعَ 
 عمى السدور أف ُيْكـخ الدائخ" .

ترجؽ أف تأتي مغ مكاف بعيج، والصخيق يحتاج إلى ساعتيغ، مغ مخكبة إلى مخكبة، وازدحاـ ال 
يحتسل، وأف تأتي وتجمذ عمى األرض ال يػجج ضيافة، وال كأس شاؼ، وال مقعج مخيح، أليذ كحلظ؟ 

 وأف تعػد ببل شيء؟ 
إّف بيػتي في األرض السداجج، وإف زّوارىا ىع عّسارىا، فُصػبى ِلَعْبج تصّيخ في بيتو ثّع زارني، وُحّق "

 عمى السدور أف ُيْكـخ الدائخ ".

 ذكخ هللا لإلندان وىػ في الرالة أكبخ مغ ذكخ اإلندان لو :

 وهللا أييا األخػة، معشى ال أرتػؼ مغ تخداده، حيشسا قاؿ هللا عد وجل: 
اَلَة َتْشَيى َعِغ اْلَفْحَذاِء َواْلُسْشَكِخ َوَلِحْكُخ َّللاهِ َأْكَبُخ ﴾﴿ وَ  اَلَة ِإنه الره  َأِقِع الره

 [ 45] سػرة العشكبػت اآلية : 

 العمساء قالػا: ذكخ هللا أكبخ ما في الربلة، والجليل: 
اَلَة ِلِحْكِخي ﴾  ﴿ َوَأِقِع الره

 [04] سػرة شو اآلية : 

 يقػؿ: "ذكخ هللا لظ وأنت في الربلة أكبخ مغ ذكخؾ لو". لكغ ابغ عباس
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كيف؟ قاؿ: إنظ إف ذكختو أديت واجب العبػدية، وإف ذكخؾ مشحظ األمغ، األمغ أكبخ نعسة، األمغ 
 غيخ الدبلمة، الدبلمة أال يقع مكخوه لكغ األمغ أال يتػقع اإلنداف مكخوىًا،، قاؿ تعالى: 

قُّ ِباأْلَْمِغ ِإْن ُكْشُتْع َتْعَمُسػَن* الهِحيَغ َآَمُشػا َوَلْع َيْمِبُدػا ِإيَساَنُيْع ِبُطْمٍع ُأوَلِئَظ َلُيُع ﴿ َفَأيُّ اْلَفِخيَقْيِغ َأحَ 
 اأْلَْمُغ َوُىْع ُمْيَتُجوَن ﴾

 [80-80] سػرة األنعاـ اآليات: 

 لمشفذ إقبال وإدبار :

 أييا األخػة الكخاـ: 
ُ َعَمْيِو َوَسمهَع ُيَحكُِّخَنا ِبالشهاِر َواْلَجشهِة َحتهى َكَأنها َرْأُي َعْيٍغ َفِإَذا ))....َنُكػُن ِعْشَج َرُسػِل َّللاهِ   َصمهى َّللاه

ْيَعاتِ  ُ َعَمْيِو َوَسمهَع َعاَفْدَشا اأْلَْزَواَج َواأْلَْوََّلَد َوالزه ا ـ َفَشِديَشا َكِثيخً  َخَخْجَشا ِمْغ ِعْشِج َرُسػِل َّللاهِ َصمهى َّللاه
َخْمَشا دقق في أدب الرجيق ـ َقاَل َأُبػ َبْكٍخ َفَوَّللاهِ ِإنها َلَشْمَقى ِمْثَل َىَحا َفاْنَصَمْقُت َأَنا َوَأُبػ َبْكٍخ َحتهى دَ 
ُ َعَمْيِو َوَسمهَع ُقْمُت َناَفَق َحْشَطَمُة َيا َرُسػَل َّللاهِ َفَقاَل َرُسػُل َّللاهِ  ُ َعَمْيِو َعَمى َرُسػِل َّللاهِ َصمهى َّللاه  َصمهى َّللاه
َعْيٍغ َفِإَذا َخَخْجَشا  َوَسمهَع َوَما َذاَك ُقْمُت َيا َرُسػَل َّللاهِ َنُكػُن ِعْشَجَك ُتَحكُِّخَنا ِبالشهاِر َواْلَجشهِة َحتهى َكَأنها َرْأيُ 

ْيَعاِت َنِديشَ  ُ َعَمْيِو َوَسمهَع ِمْغ ِعْشِجَك َعاَفْدَشا اأْلَْزَواَج َواأْلَْوََّلَد َوالزه ا َكِثيًخا َفَقاَل َرُسػُل َّللاهِ َصمهى َّللاه
ْكِخ َلَراَفَحْتُكْع اْلَساَلِئَكُة عَ  َمى َوالهِحي َنْفِدي ِبَيِجِه ِإْن َلْػ َتُجوُمػَن َعَمى َما َتُكػُنػَن ِعْشِجي َوِفي الحِّ

 ًة َوَساَعًة َثاَلَث َمخهاٍت((ُفُخِشُكْع َوِفي ُشُخِقُكْع َوَلِكْغ َيا َحْشَطَمُة َساعَ 
 ] مدمع عغ حشطمة اأُلَسيِِّجػِّ رضي هللا عشيسا [

معشى ذلظ أف لظ حاؿ في السدجج، لظ حاؿ مع رسػؿ هللا، لظ حاؿ في عبلقتظ باهلل، فإذا عجت 
إلى البيت، مذكبلت الحياة، والصعاـ، والذخاب، واألوالد، والجراسة، قج يزعف ىحا الحاؿ، وىحا 

 شبيعي، كسا قاؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ:  وضع
 ))إنا معاشخ األنبياء تشام أعيششا وَّل تشام قمػبشا((

 ] مغ الجامع ألحكاـ القخآف عغ دمحم بغ كعب [

إياؾ ثع إياؾ ثع إياؾ أف تفيع أنيا ساعة شاعة ػ ال سسح هللا وال قجر ػ وساعة معرية، إف لمشفذ 
فاحسمػىا عمى الشػافل، وإذا أدبخت فاحسمػىا عمى الفخائس، ىشاؾ إقباؿ و  إقبااًل وإدبارًا، فإذا أقبمت

 ىشاؾ إدبار، إف كاف ىشاؾ إقباؿ فأكثخ مغ الشػافل، و إف كاف ىشاؾ فتػر فاكتِف بالفخائس.

 الذفافية الحقيقية تتجمى عشج رسػل هللا :

قيقية عشج رسػؿ هللا، قاؿ: اآلف يقػلػف: ىشاؾ شفافية، وىػ مرصمح مدتخجـ كثيخًا، الذفافية الح
أعخؼ حجخًا بسكة كشت أسمع عميو ويدمع عمي، أحيانًا اإلنداف حيشسا يختقي ويختقي يربح شفافًا، 
يتعامل مع ما حػلو تعامبًل رائعًا، السصخ ليا معشى عشجه، رحسة هللا، الكائغ الحي قخيب مغ السؤمغ، 

وردة صغيخة يتقي أف يجوس عمييا، تدبح هللا دعيا أحيانًا اإلنداف يتقي أف يجوس عمى نسمة، أحيانًا 



لفضيلة الدكتور دمحم راتة الناتلسي 0202كتاب الشمائل المحمدية إصدار عام   

 

89 

وشأنيا، فكمسا اقتخب السؤمغ مغ هللا أصبح شفافًا، دخل الشبي عميو الربلة والدبلـ دخل مخة لبدتاف 
 فخأػ ناقة فقاؿ: 

َيا َرُسػَل َّللاهِ َفَقاَل : ))َمْغ َربُّ َىَحا اْلَجَسِل ِلَسْغ َىَحا اْلَجَسُل ؟ " َفَجاَء َفًتى ِمَغ اأَلْنَراِر َفَقاَل: ِلي 
ُ ِإيهاَىا َفِإنهُو َشَكا ِإَليه َأنهَظ ُتِجيُعوُ   َوُتْجِئُبُو(( َأَفال َتتهِقي َّللاهَ ِفي َىِحِه اْلَبِييَسِة الهِتي َممهَكَظ َّللاه

 ]أبػ داود عغ عبج هللا بغ جعفخ [

 وقج ورد: 
 ُ َعَمْيِو َوَسمهَع َيْػًما َبْعَج َصاَلِة اْلَغَجاِة َمْػِعَطًة َبِميَغًة َذَرَفْت ِمْشَيا اْلُعُيػُن ))َوَعَطَشا َرُسػُل َّللاهِ َصمهى َّللاه

ٍع َفَساَذا َتْعَيُج ِإَلْيَشا َيا َرُسػَل َّللاهِ   َقاَل ُأوِصيُكْع َوَوِجَمْت ِمْشَيا اْلُقُمػُب َفَقاَل َرُجٌل ِإنه َىِحِه َمْػِعَطُة ُمَػدِّ
ْسِع َوالصهاَعِة َوِإْن َعْبٌج َحَبِذيٌّ َفِإنهُو َمْغ َيِعْر ِمْشُكْع َيَخى اْخِتاَلًفا َكِثيًخا َوِإيهاكُ ِبَتْقَػى  ْع َوُمْحَجَثاِت َّللاهِ َوالده

ػا اأْلُُمػِر َفِإنهَيا َضاَلَلٌة َفَسْغ َأْدَرَك َذِلَظ ِمْشُكْع َفَعَمْيِو ِبُدشهِتي َوُسشهِة اْلُخَمَفاِء الخه  اِشِجيَغ اْلَسْيِجيِّيَغ َعزُّ
 َعَمْيَيا ِبالشهَػاِجِح((

 ]التخمحؼ َعْغ اْلِعْخَباِض ْبِغ َساِرَيَة[

 عمى السؤمشيغ اَّلعتشاء بمغتيع العخبية ألنيا لغة القخآن و لغة أىل الجشة :

القخآف، ولغة أىل  أييا األخػة الكخاـ، أتسشى عميكع مغ أعساؽ قمبي أف تعتشػا بمغتكع العخبية، ألنيا لغة
الجشة، ألنيا لغة اصصفاىا هللا لكتابو، ولقخآنو، وليذ صعبًا أف تعتشي بيحه المغة، أنا أنرحكع أف 
تقخؤوا كتابًا مزبػشًا بالذكل، قخاءة جيخية، أؼ اقخأ عذخ صفحات يػميًا، بعج حيغ تتسمظ ما يدسى 

برػت مختفع نرًا بميغًا مزبػشًا  بالدميقة، تخفع الفاعل سميقة، وتشرب السفعػؿ سميقة، اقخأ
بالذكل، وأوؿ نز بميغ في حياة السدمسيغ القخآف الكخيع، كشا في الجامعة فشرحشا أستاذ كبيخ في 
المغة أف نقخأ عذخ صفحات مغ القخآف الكخيع يػميًا مغ أجل لغتشا، مغ أجل ضبط المداف، مغ أجل 

جيػرؼ وبصخيقة صحيحة تكدب اإلنداف  ضبط حخكات الحخوؼ في الكمسات، فقخاءة القخآف برػت
 سميقة، بعج حيغ تعخب بالدميقة ال بالسعمػمات.

ىشاؾ تجخبة جاؤوا إلى بجوؼ في تاريخ مئة وخسديغ بعج اليجخة، فقالػا لو: لساذا تقػؿ جاء أخػؾ؟ 
قاؿ: ىكحا الرح، فقاؿ الدائل ليحا األعخابي: أال تقػؿ رأيت أخاؾ، قاؿ لو: اختمف الػزف، ىحا 
األعخابي ال يعخؼ فاعبًل وال مفعػاًل وال فعبًل ماضيًا مبشيًا عمى الفتح، عشجه سميقة، كيف تقػؿ: جاء 
أخػؾ؟ قاؿ: ىكحا، قاؿ لو: أال تقػؿ رأيت أخاؾ؟ كاف أخػؾ صار أخاؾ، قاؿ لو: اختمف الػجو، 

اىا في ىحه الدميقة، إذا قخأت القخآف برػت جيػرؼ، عذخ صفحات يػميًا، ىحه نريحة تمقيش
الجامعة، ال عبلقة ليا بالعبادة إشبلقًا، عبلقتيا ىحه الشريحة بامتبلؾ الدميقة، الدميقة أف تقخأ نرًا 
مزبػشًا بالذكل حخفًا حخفًا، حتى تعخؼ حخكات عيغ الفعل، نرخ يشُرخ أـ يشَرخ؟ يشُرخ، أَخَح 

خآف برػت جيػرؼ عذخ يأُخُح، سسع يدسع، عيغ السزارع كيف تعخفو؟ بالدميقة، فإذا قخأت الق
صفحات يػميًا، أو خسذ مع مزي الدمغ تشسػ عشجؾ سميقة، تذعخ أف الفاعل مخفػع، سميقة، و 
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 السفعػؿ بو مشرػب.
أييا األخػة الكخاـ، ىحا عغ فراحتو ملسو هيلع هللا ىلص، وىحا عغ تجسمو في الحجيث، وكاف أفرح العخب وقاؿ عغ 

 نفدو: 
 مغ قخير (( )) أنا أفرح العخب َبْيج أني

 ] أخخجو الصبخاني عغ أبي سعيج الخجرؼ [

 وقخير أفرح قبيمة، ويعج كبلـ الشبي عميو الربلة والدبلـ أفرح كبلـ بعج القخآف الكخيع إشبلقًا.

 السػضػع العمسي :

 كيفية معخفة هللا عد وجل :

جقيق، كيف تعخؼ واآلف نشتقل إلى مػضػع عمسي، أييا األخػة، أصل الجيغ معخفة هللا، الدؤاؿ ال
هللا؟ هللا عد وجل كسا تعمسػف ال تجركو األبرار وىػ يجرؾ األبرار، ولكغ القمػب ترل إليو، وال 
تحيط بو، فخؽ كبيخ أف تخكب مخكبتظ إلى الداحل، فيحه السخكبة يسكغ أف تػصمظ إلى الداحل، 

ي ميستيا، كحلظ ىحه لكغ ىحه السخكبة ال تدتصيع أف تخػض بيا البحخ، تػصمظ إلى الداحل وتشتي
 العقػؿ تػصمظ إلى هللا، وتشتيي ميستيا، ولكغ ىحه العقػؿ ال يسكغ أف تحيط باهلل: 

 ﴿ َّله ُتْجِرُكُو اأَلْبَرارُ ﴾
 [ 023] سػرة األنعاـ اآلية : 

 ﴿ َوََّل ُيِحيُصػَن ِبَذْيٍء ِمْغ ِعْمِسِو ِإَّله ِبَسا َشاَء ﴾
 [ 055] سػرة البقخة: 

أصل الجيغ معخفتو، فكيف نعخفو؟ شبعًا ىشاؾ آيات كػنية، ىحه اآليات بيغ أيجيشا، فمحلظ إذا كاف 
الذسذ، لداف الميب شػلو مميػف كيمػ متخ، كصخفة أحج الذيػخ معمػماتو العمسية محجودة ججًا، سسع 
أف كل العمساء يتكمسػف عغ اإلعجاز العمسي، فقاؿ لصبلبو: يا بشي صعج اإلنداف إلى الذسذ، عشجه 

الب نبيو، قاؿ لو: سيجؼ الذسذ حخارتيا تقجر بعذخيغ مميػف درجة، ولداف الميب شػلو مميػف ش
 كيمػ متخ، فذعخ ىحا الذيخ بالحخج فقاؿ: صعجوا إلييا في الميل. 

 التفكخ في خمق الدساوات واألرض شخيق معخفة هللا عد وجل :

 ياتو، الجليل: أييا األخػة الكخاـ، جدء مغ إيسانظ أف تعخؼ هللا مغ خبلؿ آ
 ﴿ َفِبَأيِّ َحِجيٍث َبْعَج َّللاهِ َوَآَياِتِو ُيْؤِمُشػَن ﴾

 [6] سػرة الجاثية اآلية :
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 شخيق معخفة هللا التفكخ في خمق الدساوات واألرض: 
َساَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف المهْيِل َوالشهَياِر َْلََياٍت أِلُوِلي اأْلَ  ْلَباِب * الهِحيَغ َيْحُكُخوَن َّللاهَ ﴿ ِإنه ِفي َخْمِق الده

َساَواِت َواأْلَْرِض َربهَشا َما َخَمْقَت َىَحا َبا ِشاًل ُسْبَحاَنَظ ِقَيامًا َوُقُعػدًا َوَعَمى ُجُشػِبِيْع َوَيَتَفكهُخوَن ِفي َخْمِق الده
 َفِقَشا َعَحاَب الشهاِر﴾

 [090-090] سػرة آؿ عسخاف اآليات : 

 قة التي قمبت مفاىيع الفيدياء مجرجة في آية واحجة في القخآن الكخيع :الشطخية العسال

أييا األخػة الكخاـ، أيشذتايغ أكبخ عمساء الفيدياء، اكتذف الدخعة السصمقة في الكػف، ىحه الدخعة 
السصمقة إنيا سخعة الزػء، كل جدع سار بدخعة الزػء أصبح ضػءًا، أؼ يكبخ حتى يربح 

قيقة ججًا جاؤوا بقصار و بشػا رصيفًا بصػلو تسامًا، بالدشتستخ، وسار ىحا القصار ضػءًا، ىشاؾ تجخبة د
بأعمى سخعة، حيث قجرت سخعتو بثبلثسئة وخسديغ كيمػ متخًا، وضعػا آلة ترػيخ في مشترف 
الخصيف، صػرت القصار وىػ يدخع، صػرة القصار أشػؿ مغ الخصيف، ىػ في الحقيقة شػلو 

، فكل جدع سار وأسخع فإذا وصل إلى سخعة الزػء أصبح ضػءًا، اآلف يصابق شػؿ الخصيف تساماً 
إذا سبق الزػء تخاجع الدمغ، إذا قرخ عغ الزػء تخاخى الدمغ، ساعة بالفزاء الخارجي يقابميا 
في األرض مئة عاـ، تخاخى الدمغ، جدع مذى مع الزػء أصبح ضػءًا، قرخ عغ الزػء تخاخى 

ىحا ممخز نطخية أيشذتايغ، ىل ترجقػف أف ىحه الشطخية  الدمغ، سبق الزػء تخاجع الدمغ،
 العسبلقة التي بجلت مفاىيع الفيدياء في األرض مجرجة في القخآف الكخيع: 
وَن ﴾ َظ َكَأْلِف َسَشٍة ِمسها َتُعجُّ  ﴿ َوِإنه َيْػمًا ِعْشَج َربِّ

 [47] سػرة الحج اآلية : 

ألرض دورة كل شيخ، لػ وصمشا خصًا بيغ مخكد والعخب تعج الدشة القسخية، والقسخ يجور حػؿ ا
األرض ومخكد القسخ، ىحا الخط ىػ نرف قصخ األرض، مع نرف قصخ القسخ، مع السدافة بيغ 
األرض والقسخ، ىحا الخط ىػ نرف قصخ الجائخة التي ىي مدار القسخ حػؿ األرض، لػ ضخبشا ىحا 

السحيط، لػ ضخبشاه باثشي عذخ الدشة، لكاف  3104الخقع باثشيغ، لكاف القصخ، لػ ضخبشا بالبي 
ضخب ألف، ألف سشة، نحدب كع ىي السدافة التي يقصعيا القسخ في رحمتو حػؿ األرض في ألف 
عاـ، السفاجأة التي قج ال ترجؽ أنشا إذا قدسشا ىحه السدافة أؼ ما يقصعو القسخ في رحمتو حػؿ 

، ثػاني اليـػ ستػف ب دتيغ، بأربع وعذخيغ، لكانت السفاجأة األرض في ألف عاـ عمى ثػاني اليـػ
، أؼ ما يقصعو القسخ في رحمتو حػؿ 099 650الراعقة أف الجػاب ىػ سخعة الزػء الجقيقة، 
 األرض في ألف عاـ يقصعو الزػء في يـػ واحج.

 ىحه الشطخية العسبلقة التي قمبت مفاىيع الفيدياء مجرجة في آية واحجة، 
وَن ﴾﴿ َوِإنه َيْػمًا ِعْشَج َربِّ   َظ َكَأْلِف َسَشٍة ِمسها َتُعجُّ
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ىحا البحث يديج عغ ثسانيغ صفحة، لخرتو لكع بيحه الكمسات الدخيعة، ولكغ ىحا البحث ألقي في 
 مؤتسخ اإلعجاز العمسي الخامذ الحؼ عقج في مػسكػ، 

وَن ﴾ َظ َكَأْلِف َسَشٍة ِمسها َتُعجُّ  ﴿ َوِإنه َيْػمًا ِعْشَج َربِّ

 العالسيغ  والحسج  رب
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 ( : أرجحية عقل الشبي عميو الرالة والدالم00الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 
الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ 

 لذيػات إلى جشات القخبات .ضمسات الجيل والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ ا

 أسعج الشاس في الجنيا أرغبيع عشيا وأشقاىع فييا أرغبيع فييا :

أييا األخػة الكخاـ، نحغ في الذسائل السحسجية، ونحغ في الجرس الحادؼ عذخ مغ دروس شسائل 
 الشبي عميو الربلة والدبلـ، والسػضػع اليـػ أرجحية عقل الشبي عميو الربلة والدبلـ.

ذؼ بجء: ورد أف أرجحكع عقبًل أشجكع هلل حبًا، كمسا نسا عقمظ صّح اختيارؾ، خالق الدساوات بادغ  
واألرض، الحات الكاممة، صاحب األسساء الحدشى، والرفات الفزمى، مغ بيجه كل شيء، مغ بيجه 
 مقاليج الدساوات واألرض، مغ إليو يخجع األمخ كمو، ىحا اإللو العطيع حيشسا يشسػ عقمظ تجج أف

 أفزل شيء أف تعخفو.
ابغ آدـ اشمبشي تججني، فإذا وججتشي وججت كل شيء، وإف فتظ فاتظ كل شيء، وأنا أحب إليظ مغ 
كل شيء، لمتقخيب إناء زجاجي رخيز ثسشو عذخ ليخات، حجسو كبيخ، كأس كيحا الكأس لكغ مغ 

خسدػف مميػف دوالر، الكخيدتاؿ ثسشو ألف ليخة، جػىخة بستحف تػبي كابي في اسصشبػؿ، ثسشيا مئة و 
أكبخ ألساسة في العالع بحجع البيزة، لػ وضعشا ىحا اإلناء الكبيخ مغ أرخز أنػاع الدجاج إلى 
جانبو كأس الكخيدتاؿ وىحه الجػىخة، وقمشا لظ: اختخ، فإذا اختخت ىحا الحجع الكبيخ السقجر بعذخيغ 

الجػىخة نقػؿ: عقمظ راجح، القزية قزية ليخة يكػف العقل ال فائجة مشو إشبلقًا، أما حيشسا تختار ىحه 
اختيار، ىشاؾ إنداف اختار الجنيا، الجنيا متعبة، أسعج الشاس في الجنيا أرغبيع عشيا، وأشقاىع فييا 
أرغبيع فييا، بالجنيا ىشاؾ سؤاؿ كبيخ ثع ماذا؟ بعج أف تسمظ مبلييغ مسميشة ثع ماذا؟ القبخ، بعج أف 

بعج أف تشغسذ في متع األرض، بعج أف تشغسذ في كل متعة تبمغ أعمى مشرب ثع ماذا؟ القبخ، 
حدية، ثع ماذا؟ ماذا بعج ىحا؟ السػت، القبخ، فإذا كانت ىحه الجنيا تخدخىا في ثانية واحجة قج 
تجسعيا في خسديغ عامًا وتخدخىا في ثانية واحجة، أؼ حجسظ السالي ػ بيمكيت حجسو السالي يقجر 

باألربعيشات ػ مشػط بجقات القمب، فإذا تػقف القمب، ىحا السبمغ بتدعيغ مميار دوالر، و ىػ شاب 
الزخع ليذ لظ، لػرثتظ، أؼ كل مكانتظ، كل عطستظ ػ إف صّح التعبيخ ػ كل ىيسشتظ، كل 
شياداتظ، كل مشاصبظ، كل حجسظ السالي، االجتساعي، قػة تأثيخؾ، ىيسشتظ، كل شيء حققتو في 

 ستيغ عامًا تخدخه في ثانية واحجة، فسا ىحه الحياة الجنيا؟ الجنيا عشج السػت يشتيي، ما جسعتو في
 إف أسعج الشاس في الجنيا أرغبيع عشيا، وأشقاىع فييا أرغبيع فييا.
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 الػقت أثسغ شيء في حياة اإلندان :

لحلظ البصػلة أف تعخؼ هللا، عقمظ الخاجح يػازف، أييا األخػة الكخاـ، أحيانًا اإلنداف ػ ال سسح هللا وال 
ػ يراب بسخض عزاؿ، لػ أخبخ أف ىشاؾ عسبًل جخاحيًا، احتساؿ نجاحو ثبلثػف بالسئة، لكغ  قجر

ىحا العسل الجخاحي يكمف ثسغ بيتظ، البيت تسمكو ال تسمظ غيخه، أقدع لكع باهلل ىحا السخيس ال 
تو بزع يتخدد لثانية واحجة أف يبيع بيتو ليجخؼ ىحه العسمية التي يتػىع مغ خبلليا أنيا تسج في حيا

 سشػات، أليذ كحلظ؟ 
 إذًا أثسغ شيء في حياتظ الػقت، أنت وقت، أنت بزعة أياـ، كمسا انقزى يـػ انقزى بزع مشظ.
سؤاؿ ثاف: إنداف أمامشا اآلف أمدظ مئة ألف ليخة أو خسدسئة ألف ليخة وأحخقيا، بساذا نحكع عميو 

ف ىحا الحؼ يبيع بيتو ليجخؼ عسمية جخاحية جسيعًا؟ بالجشػف، ألنو أتمف الساؿ والساؿ قػاـ الحياة، اآل
يتػىع مغ خبلليا أنيا تسج بعسخه بزع سشػات يعيذيا بيغ أىمو مغ أؼ شيء انصمق؟ انصمق مغ أف 
الػقت أثسغ مغ الساؿ، ضحى بسالو كمو مغ أجل الػقت، فيحا الحؼ يحخؽ السئة ألف يعج سفييًا 

ىخ، سيخات فارغة، حجيث باشل، غيبة، نسيسة، فكيف الحؼ يتمف وقتو؟ لمداعة الػاحجة شاولة الد 
متابعة أفبلـ، ىحا الحؼ يسزي كل حياتو في أباشيل، في شيػات، في أشياء ال تقجـ وال تؤخخ، 

 أليذ ىحا ضعفًا في تفكيخه؟ لحلظ أنت بزعة أياـ، كمسا انقزى يـػ انقزى بزع مشظ.

 مغ ىجاه عقمو إلى شاعة هللا عد وجل كان عقمو راجحًا :

لظ أرجحكع عقبًل أشجكع هلل حبًا، كمسا ىجاؾ عقمظ إلى شاعة هللا، إلى أف تخصب وده، أف تتقخب لح
إليو بالعسل الرالح، أف تشفع السخمػقات، أف تكػف في خجمة عباده، أف تكػف في رضػانو، أف 

 .تتحخؾ في مخضاتو، كمسا ىجاؾ عقمظ إلى ىحا كاف عقمظ راجحًا، أرجحكع عقبًل أشجكع هلل حباً 
ال تشدى السثل؛ إناء بمػر رخيز ججًا، ثسشو عذخوف ليخة، كأس كخيدتاؿ، ثسشو ألف ليخة، جػىخة 
ثسشيا مئة وخسدػف مميػف دوالر، إذا قمشا لظ: اختخ أحج ىحه الثبلثة، فاختخت ىحا اإلناء الكبيخ، 

الحؼ باع ونطخت إلى الحجع، ولع تشتبو إلى قيسة ىحه الجػىخة، فأنت مغبػف، مغ ىػ السغبػف؟ 
 آخختو بجنياه.

قػاـ الجيغ والجنيا أربعة رجاؿ؛ عالع مدتعسل عمسو، وجاىل ال يدتشكف أف يتعمع، وغشي ال يبخل 
بسالو، وفقيخ ال يبيع آخختو بجنياه، فإذا ضّيع العالع عمسو استشكف الجاىل أف يتعمع، وإذا بخل الغشي 

 بسالو باع الفقيخ آخختو بجنيا غيخه.
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 عاقل :ما كّل ذكي ب

أييا األخػة الكخاـ، معشى ذلظ أنو ما كل ذكي بعاقل، صار عشجنا مرصمحاف، فبلف ذكي، فبلف 
عاقل، الحكاء متعمق بالجنيا، الحكاء متعمق باختراص نادر، الحكاء متعمق بشيل شيادة عميا، الحكاء 

جاح في الجنيا متعمق بتجسيع األمػاؿ، الحكاء متعمق بشيل مشرب رفيع، ىحا كمو مغ الحكاء، الش
يدسى صاحبو ذكيًا، أما الحؼ يشجح في اآلخخة يدسى صاحبو عاقبًل، لحلظ ما كل ذكي بعاقل، قج 
تجج إندانًا يحسل اختراصًا نادرًا، الفيدياء الشػوية، ىشاؾ اختراصات نادرة ججًا، اختراصات 

 بالحرة، اختراصات بالفزاء الخارجي.
غ الحكي وبيغ العاقل، يسكغ أف يأخح اإلنداف دكتػراه أييا األخػة الكخاـ، صار ىشاؾ فخؽ بي

 باختراص نادر ججًا، يكػف لو دخل كبيخ ججًا لكغ ال يعخؼ هللا، عخؼ الجنيا ووصل إلييا.
أييا األخػة الكخاـ، نطاـ الجنيا شيء ونطاـ اآلخخة شيء آخخ، نطاـ الجنيا يرمح لمجنيا ػ وقج 

جنيا اإليساف والطمع، الكفخ والعجؿ يرمح لمجنيا، الغخب أخخجػا تدتغخبػف ػ الكفخ والعجؿ، وال يرمح لم
الجنيا مغ كل حداباتيع، لكغ ضبصػا أمػرىع، ىشاؾ قػانيغ يخزع ليا كل الشاس، اإلنداف لو حقػؽ 
وعميو واجبات، ىحا شيء ثابت لحلظ أتقشػا الجنيا فسمكػىا، ىشاؾ قيع مدتشبصة مغ الحياة الغخبية، قيع 

رجؽ واألمانة، قيع التعامل الػاضح، أتقشػا الجنيا فسمكػا الجنيا، لكغ نحغ مع األسف العسل، قيع ال
 الذجيج لع نتقغ الجنيا والذيء السؤلع أنشا لع نتقغ اآلخخة، لحلظ قالػا: 

 وأقبح الكفخ واإلفالس بالخجل ما أجسل الجيغ والجنيا إذا اجتسعا 
*** 

 تعمق الحكاء بالجدئيات و العقل بالكميات :

أييا األخػة، كأف الحكاء متعمق بالجدئيات، بيشسا العقل متعمق بالكميات، إنداف عخؼ هللا عاقل، 
عخؼ أف بعج السػت حياة أبجية، استقاـ عمى أمخ هللا عاقل، ضبط دخمو عاقل، ما كدب مااًل حخامًا 

أخخػ، أنجب عاقل، ما أنفق الساؿ في معرية عاقل، عبلقتو بالسخأة زواج فقط، ليذ عشجه عبلقة 
أوالدًا رباىع عاقل، كمسا كاف عسمظ وفق مشيج هللا كمسا كاف عسمظ متعمقًا باآلخخة وكشت عاقبًل أكثخ، 
وكمسا اىتسست بالجنيا فقط وتفػقت بيا كشت أقل عقبًل، وهللا ىشاؾ تفػؽ بالجنيا في العالع الغخبي 

أف يخكب الصائخة عمى ارتفاع شيء ال يرجؽ، ىشاؾ إنجاز، وأجيدة، واكتذافات، يسكغ لئلنداف 
أربعيغ ألف قجـ، مقعجه سخيخ، أمامو كل شيء، كل محصات القشػات، االنتخنيت، يأكل أشيب 
الصعاـ، عمى ارتفاع أربعيغ ألف قجـ، اختخاع ميع ججًا، ىحا العقل البذخؼ إذا وجيتو إلى الجنيا فعل 

إال لشعخفو مغ خبللو، أنت استخجمتو  السدتحيل، ىحا العقل البذخؼ كأف هللا عد وجل ما زودنا بو
 استخجامًا محجودًا في الجنيا.
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عفػًا ىل مغ السسكغ أف تذتخؼ كػمبيػتخًا صشاعيًا، ثسشو خسدػف مميػنًا لتجعمو شاولة؟ أنت 
استخجمتو استخجامًا تحتقخ قيستو، ىحا حاسػب صشاعي، يقجـ لظ ميدات محىمة، استخجمتو كصاولة! 

 و مغ أجل الجنيا فقط يا خيبة أممو، العقل يسكغ أف ترل بو إلى هللا. وىحا الحؼ يدتخجـ عقم
أرجحكع عقبًل أشجكع هلل حبًا، لحلظ أقػؿ لكع: ما مغ مخمػؽ عمى وجو األرض أعقل مغ رسػؿ هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص، ألف كل وقتو كاف عسبًل صالحًا، ما ضيع مغ وقتو ثانية، استقامتو محىمة، وجج تسخة عمى 

لدخيخ، قاؿ : "وهللا يا عائذة لػال أني أخذى أف تكػف مغ تسخ الرجقة ألكمتيا"، يبجو أنو اشتياىا، ا
 لكشو خاؼ أف تكػف مغ تسخ الرجقة، عقل راجح وورع شجيج.

 الحياة الجنيا فخصة ذىبية َّل تعػض لجفع ثسغ اْلخخة فييا :

خصة ذىبية ال تعػض لجفع ثسغ اآلخخة أييا األخػة، حيشسا تعخؼ سّخ الحياة، ىحه الحياة الجنيا ف
 فييا، السؤمشػف عشجما يتجػلػف في الجشة يقػلػف: 

ِ الهِحي َصَجَقَشا َوْعَجُه َوَأْوَرَثَشا اأْلَْرَض َنَتَبػهُأ ِمَغ اْلَجشهِة َحْيُث َنَذاُء ﴾  ﴿ َوَقاُلػا اْلَحْسُج َلِلِه
 [ 87] سػرة الدمخ: 

عمى أمخه، وأديشا العبادات، وعسمشا الرالحات، ما وصمشا إلى ىشا،  لػال أف كشا في األرض، واستقسشا
لمتقخيب، شبيب أخح دكتػراه في الصب، وتابع دراستو في جامعات كبيخة، ورجع شبيبًا يحسل أعمى 
درجة عمسية، وصار دخمو فمكيًا، فإذا دفع كل مخيس ألف ليخة، وكاف عشجه ثبلثػف مخيزًا، أو 

خمو فمكي ، ىحا الصبيب مع ىحا الجخل الكبيخ اشتخػ بيتًا فخسًا، ومخكبة خسدػف مخيزًا مثبًل فج
فاخخة، مثبًل مّخ أماـ الجامعة يقػؿ: لػال أنشي شالب في ىحه الجامعة ما كشت بيحا الجخل، لػال أنشي 
انتدبت إلى ىحه الجامعة، ونمت مشيا الجكتػراه، ثع تابعت الجراسة، لسا كشت بيحا الجخل، لحلظ يـػ 

 لقيامة السؤمشػف في الجشة: ا
ِ الهِحي َصَجَقَشا َوْعَجُه َوَأْوَرَثَشا اأْلَْرَض َنَتَبػهُأ ِمَغ اْلَجشهِة َحْيُث َنَذاُء ﴾  ﴿ َقاُلػا اْلَحْسُج َلِلِه

 [ 87] سػرة الدمخ: 

ي لػال أف كشا في األرض، وعخفشا هللا في األرض، واستقسشا عمى أمخه في األرض، وأقبمشا عميو ف
 األرض، وتقخبشا إليو في األرض، لسا كشا ىشا: 

ِ الهِحي َصَجَقَشا َوْعَجُه َوَأْوَرَثَشا اأْلَْرَض َنَتَبػهُأ ِمَغ اْلَجشهِة َحْيُث َنَذاُء َفِشْعَع أَ   ْجُخ اْلَعاِمِميَغ ﴾﴿ اْلَحْسُج َلِلِه
 [ 87] سػرة الدمخ: 

األخػة الكخاـ، أبػ سفياف حيشسا فتحت مكة نطخ إلى مخة ثانية: أرجحكع عقبًل أشجكع هلل حبًا، أييا 
 الشبي عميو الربلة والدبلـ وقاؿ لو: ما أعقمظ! وما أحمسظ! وما أرحسظ! وما أوصمظ!.

 أؼ عقل ما بعجه عقل، رحسة ما بعجىا رحسة، حكسة ما بعجىا حكسة، وفاء ما بعجه وفاء.
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 عقمو :اْلية التالية أول شيادة مغ هللا لشبيو في أرجحية 

 أوؿ شيادة مغ هللا لشبيو في أرجحية عقمو قػلو تعالى: 
 ﴿ ن َواْلَقَمِع َوَما َيْدُصُخوَن* َما َأْنَت ِبِشْعَسِة َربَِّظ ِبَسْجُشػٍن ﴾

 [0-0] سػرة القمع: 

ورد في بعس اآلثار، "إف الشبي عميو الربلة والدبلـ رأػ مجشػنًا في الصخيق، فدأؿ أصحابو سؤاؿ 
 ىحا ؟ قالػا : ىحا مجشػف، قاؿ : ال، إنو مبتمى، السجشػف مغ عرى هللا". العارؼ: مغ

 الجنيا ما لع تشتقل مشيا إلى معخفة هللا فيي دنيا وليدت عميا :

 أييا األخػة، شيء آخخ:
َشٍة ِمْغ َربِّي َوَآَتاِني َرْحَسًة ِمْغ ِعْشِجهِ  َيْت َعَمْيُكْع َأُنْمِدُمُكُسػَىا﴾ ﴿ َقاَل َيا َقْػِم َأَرَأْيُتْع ِإْن ُكْشُت َعَمى َبيِّ  َفُعسِّ

 [08]سػرة ىػد: 

األمخ واضح ججًا، ىشاؾ آخخة، ىشاؾ جشة إلى األبج، ىشاؾ نار إلى األبج، ليحا الكػف إلو عطيع، 
ورب رحيع، وخالق عطيع، ىشاؾ مشيج، ىشاؾ قخآف، ىشاؾ سشة، ىشاؾ أعساؿ صالحة، ىحا الحؼ 

 وغاية وجػده، قاؿ:  عخؼ الحقيقة وعخؼ سّخ وجػده
َيْت َعَمْيكُ  َشٍة ِمْغ َربِّي َوَآَتاِني َرْحَسًة ِمْغ ِعْشِجِه َفُعسِّ  ْع َأُنْمِدُمُكُسػَىا﴾﴿ َقاَل َيا َقْػِم َأَرَأْيُتْع ِإْن ُكْشُت َعَمى َبيِّ

 [08]سػرة ىػد: 

حمػ أشيب مغ ىحا أؼ إذا شخز لع يأكل في حياتو إال الجبذ، فأقدع باهلل العطيع أنو ما مغ شيء 
الجبذ، كبلمو صحيح، ألف أفقو ضيق، لػ ذاؽ العدل لسا قاؿ ىحا الكبلـ، أىل الجنيا ال يعخفػف إال 

 الجنيا، لحلظ الفبلح عشجىع والشجاح الساؿ، والستع، والصعاـ، والذخاب، والبيت، والسخكبة:
ْنَيا َوُىْع َعِغ اْْلَ   ِخَخِة ُىْع َغاِفُمػَن ﴾﴿ َيْعَمُسػَن َضاِىًخا ِمَغ اْلَحَياِة الجُّ

 :  [7] سػرة الخـو

 لحلظ الجنيا ما لع تشتقل مشيا إلى معخفة هللا فيي دنيا ليدت عميا.

 القخب مغ هللا عد وجل أجسل ما في الجنيا :

 أقػاؿ كثيخة يقػليا العمساء: في الجنيا جشة مغ لع يجخميا لع يجخل جشة اآلخخة.
صجرؼ، إف أبعجوني فإبعادؼ سياحة، وإف حبدػني فحبدي خمػة، ماذا يفعل أعجائي بي؟ بدتاني في 

 وإف قتمػني فقتمي شيادة، فساذا يفعل أعجائي بي؟ الجنيا جشة لسغ عخؼ هللا. 
َيْت َعَمْيكُ  َشٍة ِمْغ َربِّي َوَآَتاِني َرْحَسًة ِمْغ ِعْشِجِه َفُعسِّ  َأُنْمِدُمُكُسػَىا﴾ْع ﴿ َقاَل َيا َقْػِم َأَرَأْيُتْع ِإْن ُكْشُت َعَمى َبيِّ

 [08]سػرة ىػد: 

لحلظ قاؿ بعس العمساء: مداكيغ أىل الجنيا، جاؤوا إلى الجنيا وخخجػا مشيا ولع يحوقػا أشيب ما فييا، 
 إف أجسل ما فييا ىػ القخب مغ هللا عد وجل.
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 مغ عخف هللا عخف كل شيء و مغ فاتتو معخفة هللا فاتو كل شيء :

ساء: إف هللا تعالى لع يعِط جسيع الشاس مغ بجء الجنيا إلى انقزائيا مغ أييا األخػة، يقػؿ بعس العم
العقل في جشب عقل رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال كحبة رمل مغ جسيع رماؿ الجنيا، وإف دمحمًا ملسو هيلع هللا ىلص أرجح الشاس 

 عقبًل، وأفزميع رأيًا، ألنو عخؼ هللا.
ا اختخت ىحه الجػىخة ػ األلساسة ػ التي ثسشيا يقجر بسئة وخسديغ أعيجكع مخة ثالثة إلى السثل، لس

مميػف دوالر، ولع تعبأ بيحا اإلناء الكبيخ، وال بيحا الكأس، فعقمظ راجح، فبصػلتظ أف تحدغ اختيارؾ، 
ماذا اختخت؟ إنداف اختار الجنيا، اختار الساؿ فقط، اختار الستعة، اختار المحائح، الذيػات، اختار 

 وإنداف تعّخؼ إلى هللا، إف عخفتو عخفت كل شيء، وإف فاتتظ معخفتو فاتظ كل شيء. السخأة،
أييا األخػة الكخاـ، سيجنا خالج عشجما دخل في اإلسبلـ دخل متأخخًا، ىشاؾ ممسح لمشبي خصيخ ججًا، 

خالجًا دخل سيجنا خالج عمى الشبي عميو الربلة والدبلـ وسمع وقاؿ لو: الدبلـ عميظ يا نبي هللا، ألف 
دخل بسعارؾ ضج الشبي عميو الربلة والدبلـ، وكاف قائج جير، وىػ أحج أسباب عجـ انترار 
السؤمشيغ في أحج، لكغ عشجما أسمع قاؿ: الدبلـ عميظ يا رسػؿ هللا ػ خالج أحج العسالقة مغ القادة 

والدبلـ: الحسج هللا الحؼ الكبار ػ فقاؿ عميو الربلة والدبلـ : " تعاَؿ أْقِبل، فأقبل، فقاؿ عميو الربلة 
 ىجاؾ ، فقج كشُت أرػ لظ عقبًل، ورجػت أال يدمسظ إال إلى الخيخ.

معشى ذلظ أف مغ شأف العاقل، مغ شأف الحكي، أف ييجيو عقمو وذكاؤه إلى هللا عد وجل، إلى هللا 
 معخفة، وشاعة، وقخبًا.

 يدمسظ إال إلى الخيخ، وقج ىشاؾ نز آخخ يقػؿ لو: "عجبت لظ يا خالج أرػ لظ عقبًل، وأرجػ أال
 أسمسظ إلى الخيخ".

 أنت امتحغ عقمظ بقجر شاعة ربظ، الشبي الكخيع قاؿ: "قج أفمح مغ ُرِزَؽ لبًًّا".
ىشاؾ بعس الفػاكو، ليا قذخة جسيمة، لكغ العبخة بالمب، فإذا وججت قذخة ببل لب فبل تأخحىا، لمصخفة 

ويأخح لبيا، ثع يعيج القذخة كسا كانت، فإذا أمدكيا  ىشاؾ إنداف يأخح بختقالة ويقذخىا بذكل دقيق،
 إنداف آخخ وججىا فارغة، فيراب بخيبة أمل، فالعقل لب، واإلنداف ببل عقل، ببل لب.
يقػلػف: مخة كاف أبػ حشيفة الشعساف ػ رحسو هللا ػ يمقي درسًا حػؿ صبلة الفجخ، ودخل إنداف شػيل 

جبة، وغصاء عمى رأسو، فيبجو أف أبا حشيفة ػ رحسو هللا  القامة، عخيس السشكبيغ، لو مكانة، يختجؼ
تعالى ػ ضشو عالسًا كبيخًا، فكاف يذعخ بألع في رجمو وكاف يسجىا، مدتأذنًا شبلبو، فمسا رآه رفع رجمو 
فجمذ ىحا العالع الكبيخ الذأف، العخيس القامة، والحجيث عغ صبلة الفجخ فدأؿ سؤااًل قاؿ: كيف 

 الذسذ قبل الفجخ؟ قاؿ لو: عشجئح يسج أبػ حشيفة رجمو. نرمي الفجخ إذا شمعت
أحيانًا سؤاؿ ُيحجسظ، سؤاؿ ُيشييظ، واإلنداف دائسًا يخػ الذخز يأخح فكخة عشو مغ ثيابو، فإذا 

 تحجث ندي ثيابو، وإذا سافخ معو ندي حجيثو، إف شاء هللا نتابع ىحا السػضػع في درس قادـ.
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 السػضػع العمسي :

 شة عغ عػدة بالد العخب جشات و أنيارا :اإلعجاز في الد

 نشتقل إلى السػضػع العمسي.
أييا األخػة الكخاـ عالع مغ أشيخ عمساء البيػلػجيا، ومتخرز في السشصقة الػاقعة بيغ إفخيقيا وبيغ 
الجديخة العخبية، التقى بعالع مدمع فدألو ىحا العالع السدمع ىل عشجؾ دليل عمى أف أرض العخب 

وأنيارًا؟ الرحخاء ػ الخبع الخالي ػ ماذا يػجج فييا؟ رماؿ فقط، مشصقة قاحمة ال نبات،  كانت بداتيغ
وال نيخ، فقاؿ لو ىحا العالع السدمع: ىل عشجؾ دليل عمى أف أرض العخب كانت بداتيغ وأنيارًا؟ نحغ 

ت غيخ نعخؼ تجمخ، تجمخ كانت بداتيغ وأنيارًا، األرض ليا دورات عجيجة، ليا أكثخ مغ عذخ دورا
الجورتيغ السألػفتيغ، حػؿ نفديا وحػؿ الذسذ، ىحه الجورات تغيخ وضع الخرػبة والجفاؼ في 
األرض، الخبع الخالي كاف جشات، كاف بداتيغ، كاف أنيارًا، تجمخ كحلظ، كانت جشات، وبداتيغ، 

فقاؿ: ىحا وأنيارًا، قاؿ لو ىحا العالع: ىل عشجؾ دليل عمى أف أرض العخب كانت بداتيغ وأنيارًا؟ 
معخوؼ عشجنا، وىحا شيء يعخفو العمساء الستخررػف، قاؿ لو: ما الجليل؟ قاؿ: في الجديخة العخبية 
رواسب نيخية تبلحع في أماكغ عجة، وقج عثخ عمى قخية مجفػنة تحت الخماؿ في الخبع الخالي، فييا 

أشجار كبيخة،  مشاشق متحجخة، وقج عثخ عمى مشاشق أخخػ متحجخة، فمسا فحرت فإذا ىي جحوع
وىحا كمو يؤكج أف ىحه الببلد كانت بداتيغ وأنيارًا، فسشصقة الخبع الخالي الرحخاء، الجخداء، القاحمة، 
كانت مفعسة بالبداتيغ واألنيار، وىحا شيء ثابت عغ عمساء الجيػلػجيا الحيغ وججوا السدتحاثات وقج 

أف ببلد العخب ستعػد بداتيغ وأنيارًا؟ أكجوا ذلظ، ثع سألو سؤااًل آخخ فقاؿ: ىل عشجؾ دليل عمى 
فقاؿ: ىحا أيزًا شيء معخوؼ عشجنا، قاؿ: وما الجليل؟ قاؿ: كتل الجميج الزخسة تتجو نحػ 
الجشػب، وىحا الحؼ سبب قبل أعػاـ شتاًء قارسًا ججًا في أوربا، وأمخيكا، وإف اتجاه ىحه الكتل 

مشاخ األرض سػؼ تتغيخ خصػط السصخ، الجميجية نحػ الجشػب سػؼ يغيخ مشاخ األرض، وبتغيخ 
 وال بج مغ أف يأتي يـػ تعػد ببلد العخب فيو كسا كانت، مخوجًا وأنيارًا.

اآلف عالع مدمع مع عمساء الجيػلػجيا، وعمساء الجيػلػجيا ال يعشييع إشبلقًا القخآف والدشة، عشجىع 
الخبع الخالي، الرحخاء  مدتحاثات، عشجىع دراسات، عشجىع أبحاث دقيقة ججًا، تؤكج أف مشصقة

 الجخداء القاحمة كانت مخوجًا وأنيارًا وسػؼ تعػد مع تبجؿ خصػط السصخ مخوجًا وأنيارًا.
 فقاؿ ىحا العالع الجيػلػجي السدمع ما قػلظ في رجل قاؿ قبل ألف وأربعسئة عاـ:  

اَعُة َحتهى َيْكُثَخ اْلَساُل َوَيِفيَس َحتهى َيْخُخجَ  ُجُل ِبَدَكاِة َماِلِو َفاَل َيِجُج َأَحًجا َيْقَبُمَيا ِمْشُو  ))ََّل َتُقػُم الده الخه
 َوَحتهى َتُعػَد َأْرُض اْلَعَخِب ُمُخوًجا َوَأْنَياًرا((

 ]مدمع َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[
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أدؽ كمسة في الحجيث كمسة تعػد، أؼ كانت، الشبي األمي الحؼ عاش قبل ألف وأربعسئة عاـ، يقػؿ: 
رض العخب مخوجًا وأنيارًا، ىحا الذيء ثبت اآلف باألبحاث الجيػلػجية، والسدتحاثات، حتى تعػد أ

وما إلى ذلظ، أما أف يأتي نبي أمي قبل ألف وأربعسئة عاـ يقػؿ ىحه الحقائق! لحلظ ىحه األمػر التي 
 تحجث عشيا الشبي ليذ مغ أنو يعمع الغيب، ولكغ هللا أخبخه بحلظ، ىحا مغ إخبار هللا لو: 
اَعُة وفي نياية الحجيث َوَحتهى َتُعػَد َأْرُض اْلَعَخِب ُمُخوًجا َوَأْنَياًرا((  ))ََّل َتُقػُم الده

 ]مدمع َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 اإليسان الكامل بخسػل هللا صمى هللا عميو و سمع :

 لحلظ قاؿ تعالى: 
 ﴾ ﴿ َوَما َيشِصُق َعِغ اْلَيَػى * ِإْن ُىَػ ِإَّله َوْحٌي ُيػَحى

 [ 4-3] سػرة الشجع: 

أحاديث كثيخة الشبي تشبأ بيا فيسا يؤكج أف كبلمو ليذ مغ ثقافتو، وال مغ معصيات عرخه، وال مغ 
اجتياده، وال مغ بيئتو، ولكشو وحي يػحى، لحلظ يقػؿ سيجنا سعج بغ أبي وقاص: "ثبلثة أنا فييغ 

نفدي بغيخىا حتى أقزييا، وال رجل وفيسا سػػ ذلظ أنا واحج مغ الشاس، ما صميت صبلة فذغمت 
سخت في جشازة فحجثت نفدي بغيخ ما تقػؿ حتى أنرخؼ مشيا ػ الذاىج ىشا ػ وما سسعت حجيثًا مغ 

 رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال عمست أنو حق مغ هللا تعالى".
حجث عغ حقائق فمحلظ أييا األخػة، أنت حيشسا تقخأ القخآف الكخيع، وتقخأ فيو عغ ألف وثبلثسئة آية تت

اكتذفت اآلف، وحيشسا تقخأ حجيث رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وتكتذف أف الحؼ جاء بو ليذ مغ ثقافتو، وال مغ 
معصيات عرخه، وال مغ اجتياده، وال مغ بيئتو، ولكشو وحي يػحى، أرجػ هللا سبحانو وتعالى أف 

 نخزؽ اإليساف الكامل بخسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

 لحسج  رب العالسيغ وا
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 ( : رجاحة عقل الشبي عميو الرالة والدالم00الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 
الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ 

 إلى جشات القخبات .ضمسات الجيل والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات 

 مغ آتاه هللا عقاًل راجحًا ىحا العقل يعج سبب فالحو ونجاحو :

أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس الثاني عذخ مغ دروس شسائل الشبي عميو الربلة والدبلـ، والحجيث 
 عغ رجاحة عقمو، وقج ورد عغ الشبي عميو الربلة والدبلـ: 
 ))قج أفمح مغ ُرِزَق لبًًّا((

 قي في شعب اإليساف عغ قخة بغ ىبيخة[]البيي

المب ىػ العقل، فاإلنداف إذا آتاه هللا عقبًل راجحًا، فاستخجـ ىحا العقل في معخفة هللا، وفي معخفة 
مشيجو، ىحا العقل يعج سبب فبلحو ونجاحو، ما الفخؽ بيغ الفبلح والشجاح؟ الشجاح في الجنيا، 

دمع مشرب رفيع، لكشظ إذا قمت لو: لقج أفمح، أؼ نجح اإلنداف قج يشجح في جسع الساؿ، قج يشجح بت
 في الجنيا واآلخخة، نجح في األبج، لحلظ قاؿ تعالى: 

 ﴿ ُقْل ِإنه اْلَخاِسِخيَغ الهِحيَغ َخِدُخوا َأنُفَدُيْع َوَأْىِميِيْع َيْػَم اْلِقَياَمِة ﴾
 [ 05]سػرة الدمخ اآلية : 

 ))قج أفمح مغ ُرِزَق لبًًّا((
 فى شعب اإليساف عغ قخة بغ ىبيخة[]البييقى 

 أييا األخػة، ىشاؾ حجيث آخخ لمشبي: 
 )) رأس العقل بعج اإليسان با الحياء وحدغ الخمق((

 ] الجيمسي عغ أنذ[

 التفكخ في خمق هللا عد وجل أساس معخفتو :

لكع، بالجماغ ال تشدى أف ىحا العقل أعقج آلة في الكػف، بل إف العقل عاجد عغ فيع ذاتو، ماذا أقػؿ 
ذاكخة حجسيا كحبة العجس، تتدع لدبعيغ مميار صػرة، الرػر مختبة بحدب األىسية، الجماغ يحػؼ 
مئة و أربعيغ مميار خمية سسخاء استشادية لع تعخؼ وضيفتيا بعج حتى اآلف، وىشاؾ خبليا قذخية يديج 

خمية، أما خبليا القذخة  عجدىا عغ أربعة عذخ مميار خمية، أما الجماغ ففيو مئة و أربعػف مميار
أربعة عذخ مميار، فييا السحاكسة، فييا التحكخ، فييا االستشباط، فييا االستشتاج، فييا التخيل، فييا 
الحكع، كل الشذاط العقمي في ىحه الخبليا القذخية التي تقتخب مغ أربعة عذخ مميار خمية، ىحا 

كيف دخمت إلييا؟ بخأس الشصفة غذاء الجماغ ما أصمو؟ نصفة وبػيزة، لقحت الشصفة البػيزة، 
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رقيق تحتو مادة نبيمة، ىحه السادة تحيب ججار البػيزة، حيشسا يرصجـ الحػيغ األقػػ األسبق إلى 
البػيزة يتسدؽ الغذاء، السادة التي تحت الغذاء مادة نبيمة تحيب ججار البػيزة وتجخل، وعشجئح 

ربعسئة لخسدسئة مميػف حػيغ، في المقاء نقػؿ: البػيزة قج تمقحت، حػيغ واحج مغ ثبلثسئة أل
الدوجي مغ ثبلثسئة ألربعسئة لخسدسئة مميػف حػيغ، تحتاج البػيزة لحػيغ واحج، فإذا دخمت 
أصبحت بيزة ممقحة، اآلف في أثشاء انتقاليا مغ السبيس إلى الخحع عبخ قشاة فالػب تشقدع إلى 

تدتصيع متابعة الديخ، وتدتقخ في الخحع، عذخة آالؼ قدع دوف أف يديج حجسيا، لػ زاد حجسيا ال 
 والحجيث عغ عمع األجشة حجيث يأخح باأللباب.

أييا األخػة الكخاـ، إف أردت أف تعخؼ عطسة هللا يشبغي أف تتفكخ في خمقو، حػيغ بخأسو مادة نبيمة 
تحيب ججار البػيزة، مغصاة ىحه السادة بغذاء رقيق، الحػيغ األقػػ الحؼ يتجو نحػ البػيزة 
ويرصجـ بيا يتسدؽ الغذاء، يخخج تحت الغذاء السادة الشبيمة تحيب ججار البػيزة، تحجث ثقبًا فيو، 

 تجخل أصبحت بيزة ممقحة، لحلظ قاؿ تعالى: 
 ﴿ ِإنهَسا َيَتَحكهُخ ُأوُلػ اأْلَْلَباِب ﴾

 [09] سػرة الخعج اآلية : 

 أؼ أصحاب العقػؿ.

 ن با :الحياء وحدغ الخمق رأس العقل بعج اإليسا

 قاؿ تعالى: 
 ﴿ ِإنها َأنَدْلَشاُه ُقْخآًنا َعَخِبيًّا َلَعمهُكْع َتْعِقُمػَن ﴾

 [0] سػرة يػسف اآلية : 

 و: 
 )) رأس العقل بعج اإليسان با الحياء وحدغ الخمق((

 ] الجيمسي عغ أنذ[

و الربلة والدبلـ أوامخ يخوػ أف أعخابيًا دخل عمى الشبي عميو الربلة والدبلـ، وبّيغ لو الشبي عمي
اإلسبلـ، فخخج األعخابي و أعمغ إسبلمو أماـ الشبي عميو الربلة والدبلـ، قاؿ لو قػمو: بَع عخفت 
أنو رسػؿ هللا؟ فقاؿ: ما أمخ دمحم بأمخ فقاؿ العقل: ليتو نيى عشو، وال نيى عشو فقاؿ العقل: ليتو أمخ 

 بو.

 مبادئ العقل :

محىل، الشقل وحي الدساء، مذخوحًا بكبلـ الشبي عميو الربلة  أؼ تػافق العقل مع الشقل شيء
والدبلـ، نحغ ديششا وحي وشخح، الػحي ىػ القخآف الكخيع، والذخح ىػ الحجيث، وحي الدساء بذخح 
السعرـػ ىحا الشقل، والعقل ىحا الجياز الحؼ أودعو هللا فيشا، فيو مبادغ ثبلث، مبجأ الدببية، 
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فأنت ال تفيع شيئًا حػلظ إال لو سبب، لػ سافخت إلى بمج، وقبل أف تدافخ  والغائية، وعجـ التشاقس،
أشفأت كل السرابيح، وعجت مغ الدفخ وليذ أحج غيخؾ معو مفاتيح البيت، فشطخت إلى البيت فإذا 
السرابيح فيو متألقة، لساذا تزصخب؟ ألنظ تعمع عمع اليقيغ أنو ال يسكغ أف يقع شيء مغ دوف 

ظ، معشى ىحا أف إندانًا دخل لمبيت عشػة وسخؽ، ما معشى عقمظ؟ أؼ عقمظ ال سبب، والسفتاح مع
 يفيع شيئًا ببل سبب.

شيء آخخ: وال يفيع شيئًا مغ دوف غاية، أحيانًا تجج ثقبًا، لَع ىحا الثقب؟ أنت امدظ جسجسة تجج 
فيع شيئًا ببل بقعخ السحجخ ثقبًا، مغ ىحا الثقب يسخ العرب البرخؼ، ال تفيع شيئًا ببل سبب، ال ت

غاية، أنت ليذ لظ عبلقة بالذحغ إشبلقًا، لكغ تسذي في الصخيق تخػ شاحشة وراءىا سمدمة تبلمذ 
األرض، ليذ لظ عبلقة بالذحغ أبجًا، عشجؾ سؤاؿ لساذا؟ لساذا ىحه الدمدمة التي تجخىا السخكبة 

كبة لػ أصابتيا، وتبلمذ األرض؟ إلى أف يأتيظ إنداف خبيخ يقػؿ: ىشاؾ صػاعق قج تحخؽ السخ 
 فيحه الدمدمة التي تبلمذ األرض تفخغ ىحه الراعقة إلى األرض.

أنا مخة وججت قخصًا زجاجيًا وضع في قعخ وعاء الحميب، الحميب ال يفػر، شيء مخيح، اشتخيتو 
وضعتو في قعخ الػعاء، والػعاء مستمئ بالحميب، عشج غمي الحميب عمى الشار الحميب لع يختفع إلى 

يفػر، السذكمة حمت لكغ كيف؟ عشجؾ حاجة عقمية، كيف؟ ما زلت أبحث عغ سخ ىحا  األعمى و
القخص، وبعج البحث والجرس وججت أف ىحا القخص مثل قبة صغيخة، مفتػح فتحة، فقاعات الساء 
تتجسع وتخخج بقػة بالغة، فتثقب الصبقة الستساسكة التي تتكػف فػؽ الحميب ػ القذجة ػ فإذا ثقبتيا 

يفػر، عقمظ ال يسكغ أف يفيع شيئًا ببل سبب، وال يسكغ أف يفيع شيئًا ببل غاية، ىحا  الحميب ال
 عقمظ، لحلظ الشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ: 

 ))قج أفمح مغ ُرِزَق لبًًّا((
 ]البييقى فى شعب اإليساف عغ قخة بغ ىبيخة[

 و: 
 )) رأس العقل بعج اإليسان با الحياء وحدغ الخمق((

 سي عغ أنذ[] الجيم

قاؿ لو قػمو: بَع عخفت أنو رسػؿ هللا؟ فقاؿ: ما أمخ دمحم بأمخ فقاؿ العقل: ليتو نيى عشو، وال نيى 
 عشو فقاؿ العقل: ليتو أمخ بو.

إذًا ىشاؾ تػافق العقل مع الشقل، الشقل القخآف الكخيع والدشة، والعقل، ىحه السبادغ التي أودعيا هللا 
 فيظ، بقي الفصخة والػاقع.
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 الحق ما جاء بو وحي الدساء وأقّخه العقل وارتاحت إليو الفصخة وأكّجه الػاقع :

أييا األخػة الكخاـ، صجقػا أف الحق دائخة تتقاشع فييا أربعة خصػط، خط الشقل الرحيح، وخط العقل 
، الرخيح، وخط الفصخة الدميسة، وخط الػاقع السػضػعي، الحق ما جاء بو وحي الدساء، وقبمو العقل

وارتاحت لو الفصخة، وأكّجه الػاقع، وهللا ىػ الحق، ىشاؾ عمساء كبار ألفػا كتبًا كثيخة في حتسية مػافقة 
صخيح السعقػؿ مع صحيح السشقػؿ، ابغ القيع أّلف كتابًا حػؿ حتسية تػافق صحيح السشقػؿ مع 

نفدي  صخيح السعقػؿ، نقل صحيح، عقل صخيح، فصخة سميسة، واقع مػضػعي، الفصخة مقياس
أودعو هللا فيشا، والعقل مقياس عمسي أودعو هللا فيشا، والػاقع خمقو، والػحي كبلمو، وىحه األربعة مغ 
هللا عد وجل، فمحلظ اعتقج يقيشًا أف الحق ما جاء بو وحي الدساء، وأقّخ بو العقل، وارتاحت إليو 

 الفصخة، وأكّجه الػاقع السػضػعي. 

 اري أما اإليسان بػجػد هللا فإيسان عقمي :اإليسان باليػم اْلخخ إيسان إخب

ىشاؾ لفتة لصيفة أف كل العمساء يخوف أف اإليساف باليـػ اآلخخ إيساف إخبارؼ، نقمي، سسعي، أسساء 
لسدسى واحج، كيف؟ أنت تجخل إلى بيت، في ىحا البيت تجج السرباح متألقًا، لَع السرباح متألق؟ 

ػ الكيخباء لكغ تخػ تألق السرباح، أنت ال تخػ ذات ألنو يػجج باألشخشة كيخباء، أنت ال تخ 
الكيخباء لكغ رأيت آثارىا، أليذ كحلظ؟ ىحا إيساف عقمي، ال بج أف يكػف باألسبلؾ كيخباء حتى 
يتألق السرباح، ىحا إيساف عقمي، لكغ لػ أف ىشاؾ خدانة في ىحا السدجج ومقفمة، أذكى أذكياء 

يعخؼ ما في ىحه الخدانة إال أف يدأؿ فيجيبو إنداف  األرض، أعقل عقبلء األرض، ال يسكغ أف
صادؽ، دفاتخ حدابات فخضًا، ىحا اسسو إيساف نقمي، إيساف سسعي، إيساف إخبارؼ، أنت عشجؾ 
إيساف عقمي وإيساف سسعي، مثبًل اليـػ اآلخخ ال أحج يخػ اليـػ اآلخخ، اإليساف باليـػ اآلخخ إيساف 

 هللا فإيساف عقمي، ىحا الكػف يذيج لو.سسعي، إخبارؼ، أما اإليساف بػجػد 
الشقصة الجقيقة أنظ إذا آمشت باهلل إيسانًا بعقمظ، وآمشت بالقخآف مغ خبلؿ اإلعجاز إيسانًا بعقمظ، 
وآمشت بالشبي مغ خبلؿ القخآف إيسانًا بعقمظ، اآلف أخبخؾ القخآف أف ىشاؾ يػمًا آخخ، أف ىشاؾ جشة 

ه األشياء اسسو إيساف إخبارؼ، إيساف سسعي، فخؽ كبيخ بيغ ونار، أف ىشاؾ صخاشًا، اإليساف بيح
اإليساف العقمي واإليساف اإلخبارؼ، كبلىسا إيساف، لكغ اإليساف اإلخبارؼ ال يػجج معو دليل مادؼ بل 

 معو دليل نقمي، يكفي أف هللا عد وجل أخبخؾ أف ىشاؾ يػمًا آخخ وانتيى.
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 أي ابغ القيع :اإليسان باليػم اْلخخ إيسان عقمي حدب ر 

أييا األخػة، ابغ القيع لو رأؼ آخخ، أف اإليساف باليـػ اآلخخ إيساف عقمي، كيف؟ اإليساف العقمي تجج 
غشيًا وفقيخًا، ضعيفًا وقػيًا، وسيسًا ودميسًا، ذكيًا ججًا، متألقًا ومحجودًا، ىل مغ السعقػؿ أف إندانًا معو 

ى البذخ، ويدتعمي عمييع، وإنداف محخـو مغ الساؿ، مبلييغ مسميشة، ويصغى بيحا الساؿ، ويبغي عم
وتشتيي الجنيا وال شيء بعج السػت؟ ما ذنب ىحا الفقيخ الحؼ جعمو هللا فقيخًا؟ ما ذنب ىحا الجميع الحؼ 
جعمو هللا دميسًا؟ ما ذنب ىحا اإلنداف الحؼ عاش ثساف سشػات وإنداف عاش مئة وثبلثيغ سشة؟ كأف 

ـ تدػػ فيو الحدابات، وجية نطخ ابغ القيع أف التفاوت في الحطػظ بيغ العقل يقػؿ: ال بج مغ يػ 
، ىحا التفاوت ال يعقل أف تشتيي  الشاس، ىشاؾ أقػياء و ضعفاء، مدتبجوف ومدتبج بيع، ضالع ومطمـػ

 الحياة مغ دوف تدػية حدابات، لحلظ ورد في قػلو تعالى: 
 ﴿ َوِإْن ِمْشُكْع ِإَّله َواِرُدَىا ﴾

 [ 70ع اآلية : ] سػرة مخي

 أؼ الشار، آية قخآنية، 
 ﴿ َوِإْن ِمْشُكْع ِإَّله َواِرُدَىا ﴾

 قاؿ عمساء التفديخ: ورود الشار غيخ دخػليا.
دخمشا إلى معخض لمكائشات الحية، في قدع الثعابيغ وقفت أماـ ثعباف، شػلو اثشا عذخ متخًا تقخيبًا، 

ستة مميستخات، قاؿ عمساء التفديخ: ورود الشار  بيشي وبيشو ثبلثة سشتستخ، لكغ ىشاؾ بمػر سساكتو
 غيخ دخػليا.

أحيانًا نشذئ سجشًا راقيًا ججًا، يأتي ضيف لمقصخ نأخحه إلى ىحا الدجغ، يجخل معدزًا مكخمًا، ضيافة، 
 عريخ بػضة، ىحا سجيغ؟ ال، ىحا ضيف كبيخ، لحلظ قاؿ هللا عد وجل:

 ﴿ َوِإْن ِمْشُكْع ِإَّله َواِرُدَىا ﴾
 داف سػؼ يخد الشار لساذا؟ ليخػ عجؿ هللا.كل إن

 السؤمغ يعمع عمع اليقيغ أنو َّلبّج مغ يػم تدػى فيو الحدابات :

ىشاؾ شغاة، وغداة، و سفاحػف، وسفاكػف لمجماء، و مجخمػف، يجب أف تخػ بعيشظ عجؿ هللا، أف 
حقق جدئيًا، لحلظ قاؿ تخػ مريخه، ذلظ أف أسساء هللا الحدشى كميا محققة في الجنيا إال اسع العجؿ م

 تعالى: 
 ﴿ َوِإنهَسا ُتَػفهْػَن ُأُجػَرُكْع َيْػَم اْلِقَياَمِة ﴾

 [ 085] سػرة آؿ عسخاف اآلية : 
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قج تجج إندانًا فقيخًا، مدتقيسًا، مؤمشًا، ومات فقيخًا، وإندانًا غشيًا، كافخًا، ممحجًا، البّج مغ تدػية 
ـ آخخ تدػػ فيو الحدابات، أحج العمساء ضخب مثبًل أسػقو الحدابات، فالعقل يقػؿ: البّج مغ يػ 

لكع، ىشاؾ مدخحية، فييا مذاىجوف دخمػا ليحا السدخح، رفع الدتار، دخل األبصاؿ، األوؿ قتل 
، ألف السدخحية لع تشتِو، ىشاؾ قاتل، اإلنداف عشجه بالحاسة  الثاني، أرخي الدتار ال أحج يقـػ

تِو، مريخ القاتل، أحيانًا يكػف ىشاؾ بجاية وعقجة ونياية، نياية الدادسة شعػر أف السدخحية لع تش
 القرة تشتيي عشج حّل العقجة، األحجاث ليا بجاية تتأـز تذكل عقجة ثع تحل ىحه العقجة.

 فمحلظ السؤمغ يعمع عمع اليقيغ أنو ال بج مغ يـػ تدػػ فيو الحدابات. 

 كسال الخمق يجل عمى كسال الترخف :

سة ىي أف كساؿ الخمق يجؿ عمى كساؿ الترخؼ، ىل مغ السعقػؿ أف تذتخؼ صفقة عشجنا حقيقة مي
كػمبيػتخات مغ شخكة عسبلقة، وتجفع الثسغ، يزع صاحب الذخكة بجيبو السبمغ ويقػؿ لظ: شكخًا 
لظ، ىل أنت بائع بصيخ؟ ىشاؾ شمب شخاء، عمى أربع ندخ، و محاسب، و خازف، و دفع بذيظ 

يجؿ عمى كساؿ الترخؼ، كساؿ الخمق يجؿ عمى أف ىشاؾ إليًا عطيسًا مثبًل، لحلظ كساؿ الخمق 
 عاداًل، ال بج مغ تدػية الحدابات، قاؿ تعالى: 

ِعيِخ ﴾  ﴿ َوَقاُلػا َلْػ ُكشها َنْدَسُع َأْو َنْعِقُل َما ُكشها ِفي َأْصَحاِب الده
 [ 02] سػرة السمظ اآلية : 

ف يأكل شبخة جاىدة، ندسع، أو يصبخيا ىػ أو نعقل، إما كمسة ندسع أو نعقل لصيفة، أحيانًا اإلندا
أف تأخح ما في القخآف الكخيع وما في الدشة جاىدًا، أفكار دقيقة، عقيجة صحيحة، هللا مػجػد، واحج، 
، الدشة شخح القخآف، نحغ في الحياة الجنيا، الحياة دنيا وليدت عميا، إعجاد  كامل، نبيو معرـػ

دقيقة أخحتيا، لكغ أنت حيشسا تتفاعل معيا تكػف ىحه السعمػمات قجمت  لآلخخة، ىحه كميا معمػمات
 لظ إنارة لػاقع الحياة.

ورد في بعس اآلثار: أوؿ ما خمق هللا العقل قاؿ لو : أقبل فأقبل، ثع قاؿ لو : أدبخ فأدبخ، ثع قاؿ 
ا الحجيث ورد هللا عد وجل: وعدتي وجبللي ما خمقت خمقًا أكـخ عمّي مشظ، بظ آخح، وبظ أعصي، ىح

 في إحياء عمـػ الجيغ عغ أبي أمامة.

 عالمة رجاحة عقل اإلندان حدغ اختياره :

أييا األخػة، معشى ذلظ بسػضػع العقل أو مػضػع رجاحة عقل الشبي عميو الربلة والدبلـ، ىشاؾ 
 نقصة ميسة ججًا أف الشبي عميو الربلة والدبلـ فيسا روؼ عشو: 
كع    حبهًا (()) أرجحكع عقاًل أشجُّ

 ]ورد في األثخ[
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عبلمة رجاحة عقمظ حدغ اختيارؾ، أنت اختخت أف تعخؼ هللا، يسكغ بجرس سابق قمت: وعاء بمػر 
كبيخ، بمػر أزرؽ رخيز ججًا، وكأس كخيدتاؿ، وىشاؾ ألساسة في اسصشبػؿ، ثسشيا مئة وخسدػف 

الكبيخ ثسشو يقجر بعذخيغ ليخة،  مميػف دوالر، لػ أعصيشاؾ األلساسة والكأس والػعاء الكبيخ، الػعاء
والكأس ألف ليخة، و األلساسة تقجر بسئة وخسديغ مميػف دوالر، قمشا لظ: اختخ، فأنت اختخت أكبخ 
قصعة بعذخيغ ليخة، لػ اختخت ألساسة، ثسشيا مئة وخسدػف مميػف دوالر، أقدع لكع باهلل الحؼ اختار 

لحؼ اختار األلساسة فكخ بالكػف، اترل باهلل، استقاـ الجنيا ورضي بيا وآثارىا كأنو اختار الػعاء، وا
عمى أمخه، خجـ عباده، تػاضع، شمب العمع، تدوج زوجة صالحة أكخميا، ربى أوالده، أتقغ عسمو، 

 أحبو الشاس، أحب الشاس، ىحا اختار األلساسة، لحلظ مخة ثانية: 
كع  حبهًا ((  )) أرجحكع عقاًل أشجُّ

 الم عمى خمق عطيع ىجاه عقمو إلى هللا عد وجل :الشبي عميو الرالة والد

شيء آخخ: الشبي عميو الربلة والدبلـ عمى خمق عطيع، أؼ عقمو ىجاه إلى هللا، وهللا ألقى في قمبو 
الكساؿ، قاؿ أعخابي أمدظ الشبي عميو الربلة والدبلـ مغ ثػبو وشجه حتى أّثخ الثػب عمى صفحة 

اؿ: يا دمحم أعصشي مغ ماؿ هللا، فيحا ليذ مالظ وال ماؿ أبيظ، عشق الشبي عميو الربلة والدبلـ، وق
والشبي قسة السجتسع، كيف تحّسل الشبي ىؤالء األعخاب القداة الغبلظ، إنداف آخخ باؿ في السدجج، 
إنداف يرمي مع الشبي عميو الربلة والدبلـ عصذ فقاؿ لو اآلخخ: يخحسظ هللا، األمػر اآلف 

بي عميو الربلة والدبلـ عاش مع ىؤالء؟ كيف عاش مع ىؤالء األعخاب، واضحة تسامًا، كيف أف الش
 غبلظ وأحيانًا جفاة.

 بصػلة اإلندان أن ُيفجخ الصاقات الكامشة السػجػدة لجيو :

 لحلظ : 
كع  حبهًا ((  )) أرجحكع عقاًل أشجُّ

أف أقػؿ كمسة: ال إف شاء هللا في درس قادـ نتابع مػضػع عقل الشبي عميو الربلة والدبلـ، أريج 
تقل لي أنا ال يػجج عشجؼ ذكاء، ىحا كبلـ مخفػض، نحغ بالخسديشات تعمسشا بالجامعة أف الحكاء 
محجود، لكغ اآلف الجراسة الحجيثة تثبت أف كل إنداف عشجه قجرات كامشة، إما أنيا فجخت أو لع 

ة في الفيدياء " أيشذتايغ "، تفجخ، فالبصػلة أف تفجخ ىحه القجرات، مثبًل ىحا الحؼ جاء بأعطع نطخي
التي قمبت مفاىيع الفيدياء، كاف يخسب بالفيدياء والكيسياء بالحادؼ عذخ والعاشخ، عشجه شاقات لع 
تتفجخ، فمسا أتيح ليا أف تتفجخ صار أيشذتايغ، أريج أف أقػؿ لكل واحج مشكع: إياؾ ثع إياؾ أف تقػؿ: 

قات كامشة، إما أف تفجخ وإما أال تفجخ، فأنت ليذ عشجؼ إمكانيات، ىحه نطخية باشمة، ىشاؾ شا
بصػلتظ أف تفجخ ىحه الصاقات، بصػلتظ أف تدعى لتفجيخ شاقات أوالدؾ، أما بيت كمو مذكبلت، 
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كمو خرػمات، ضخب بقدػة، ىحا البيت ال يفجخ شاقات األبشاء إشبلقًا صار ىشاؾ قسع، أما لػ 
تفجخ شاقات أوالدؾ، أنا ال أسسح إلنداف أف يقػؿ أنت في البيت إنداف حميع، قائج، قيادتظ ناجحة، 

لي: أنا ال أممظ أية إمكانات، ال يػجج عشجؼ إمكانات عقمية، ال، يػجج عشجؾ، لكغ ىحه اإلمكانات 
 لع تفجخ.

 

 السػضػع العمسي :

 التفكخ أفزل شخيق لسعخفة هللا :

 ل قاؿ: نشتقل أييا األخػة إلى مػضػع متعمق بخمق اإلنداف، لسا هللا عد وج
ْنَداَن ِمْغ َعَمٍق ﴾ َظ الهِحي َخَمَق * َخَمَق اإلِْ  ﴿ اْقَخْأ ِباْسِع َربِّ

 [0-0]سػرة العمق اآليات : 

الحؼ خمق الكػف، خمق السجخات، خمق السحنبات، خمق الذسذ والقسخ، خمق الميل والشيار، خمق 
كو، الثسار، الشباتات، الحيػانات، الرحارػ، خمق الجباؿ، خمق البحار، خمق البحيخات، األنيار، الفػا

الصيػر، األسساؾ، كمو خمقو هللا عد وجل، الدؤاؿ ىحا الخمق الحؼ أمامظ أال يقتزي أف تفكخ فيسغ 
 خمقيع؟ أقػؿ لكع بذكل دقيق: ما في شخيق لسعخفة هللا عد وجل إال أف تتفكخ في خمقو، والجليل: 

 ِو ُيْؤِمُشػَن ﴾﴿ َفِبَأيِّ َحِجيٍث َبْعَج َّللاهِ َوَآَياتِ 
 [ 6] سػرة الجاثية اآلية :

إذًا عػد نفدظ قبل أف تذخب الساء، ىحا الساء مغ الشبع، الشبع مغ األمصار، األمصار مياه عحبة، 
، الغيـػ مغ بخار الساء الحؼ جاءت الذسذ فبخختو، أنت حيشسا تؤمغ أف  األمصار جاءت مغ غيـػ

ديخ، أف ىحه الحكسة وراءىا حكيع، أؼ كأف الكػف معخض ىحا الكػف لو مكػف، أف ىحا التدييخ لو م
 ألسساء هللا الحدشى، كأف الكػف مطيخ ألسساء هللا الحدشى، أنا أقػؿ لكع قػلو تعالى: 

 ﴿ َفِبَأيِّ َحِجيٍث َبْعَج َّللاهِ َوَآَياِتِو ُيْؤِمُشػَن ﴾
 [ 6] سػرة الجاثية اآلية :

اتشا، أمدظ رغيف خبد، ىحا مخبػز وقبل الخبد كاف فمحلظ أتسشى أف يكػف التفكخ جدءًا مغ حي
معجػنًا، ومع العجيغ ىشاؾ خسيخة، قبل العجغ كاف مصحػنًا، وقبل الصحغ كاف حبػبًا، وقبل الحبػب 
كاف سشابل، القسح خسدة وأربعػف ألف نػع، ىشاؾ قسح لمجباؿ، لمديػؿ، لمرحارػ، لمػىاد، مشصقة 

اء أساسي، ىحه الدشبمة غحاء أساسي لشا، اآلف سػؽ ىحه الدشبمة باردة، مشصقة حارة، فمحلظ القسح غح
 أؼ التبغ غحاء كامل أساسي لمحيػاف، فدػؽ الدشبمة شعاـ لكع وألنعامكع.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : أرجحية عقل الشبي عميو الرالة والدالم03الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 
الدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ، الميع أخخجشا مغ الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة و 

 ضمسات الجيل والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات .

 كل إندان لػ أراد شيئًا عشجه اإلمكانات الكافية لتحقيق ىحا الذيء :

ئل الشبي عميو الربلة والدبلـ، والزلشا في أييا األخػة الكخاـ، مع الجرس الثالث عذخ مغ دروس شسا
 أرجحية عقل الشبي عميو الربلة والدبلـ.

أييا األخػة الكخاـ، بادغ ذؼ بجء السؤمغ كيذ فصغ ححر، وقج يقػؿ أحجكع: ىل ىشاؾ تػزيع لمحكاء 
خية بيغ عباد هللا؟ الشطخية القجيسة ىشاؾ إنداف ذكي، و إنداف أقل ذكاء، و إنداف محجود، لكغ الشط

الحجيثة تؤكج أف في اإلنداف شاقات مخبػءة، إما أف تفكخ، أو أال تفعل، فكل إنداف لػ أراد شيئًا 
 عشجه اإلمكانات الكافية لتحقيق ىحا الذيء، والجليل: 

ْمَشا َلُو ِفيَيا َما َنَذاُء ِلَسْغ ُنِخيُج ُثعه َجَعْمَشا َلُو َجَيشهَع َيْراَلَىا َمْحُمػًما َمْجحُ  ػًرا * َوَمْغ َأَراَد اْْلَِخَخَة ﴿ َعجه
َصاِء َربَِّظ َوَسَعى َلَيا َسْعَيَيا َوُىَػ ُمْؤِمٌغ َفُأوَلِئَظ َكاَن َسْعُيُيْع َمْذُكػًرا* ُكالًّ ُنِسجُّ َىُؤََّلِء َوَىُؤََّلِء ِمْغ عَ 

 َوَما َكاَن َعَصاُء َربَِّظ َمْحُطػًرا ﴾
 [02-08]سػرة اإلسخاء: 

صاؾ هللا إمكاناتو، لػ أردت شيئًا أعصاؾ هللا مقػماتو، لػ أردت شيئًا أعصاؾ هللا أؼ لػ أردت شيئًا أع
أسبابو، فمحلظ ألغي مػضػع الحكاء وعجـ الحكاء وبقي مػضػع مغ كاف صادقًا في شمب شيء أعصاه 

 هللا مقػماتو.

 الحػار السشصقي واليادئ والمصيف شخيق اإلندان لجخػل اْلخخيغ في الجيغ :

ريغ والج عسخاف بغ حريغ كاف يعبج سبعة أصشاـ في الجاىمية، ويخػ أنيا آلية، وكاف يقاؿ إف ح
ُمعطسًا في قخير، فجاؤوا إليو وقالػا لو: كمع لشا ىحا الخجل ػ يقرجوف الشبي عميو الربلة والدبلـ ػ 

ـ، دققػا فإنو يحكخ آليتظ، ويدبيا، وجاؤوا معو حتى جمدػا قخيبًا مغ باب الشبي عميو الربلة والدبل
في رجاحة عقل الشبي فقاؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ: أوسعػا لمذيخ، أؼ الغمطة واالستعبلء ليدت 
مغ صفات السؤمغ، يعبج سبعة أصشاـ في األرض فمسا جاء الشبي عميو الربلة والدبلـ قاؿ: أوسعػا 

آليتشا؟ فقاؿ الشبي عميو لمذيخ، فقاؿ حريغ لمشبي بزسيخ السفخد: ما ىحا الحؼ بمغشا عشظ أنظ تذتع 
الربلة والدبلـ: يا حريغ كع تعبج مغ إلٍو ؟، قاؿ: سبعًا في األرض وواحجًا في الدساء، أؼ ثسانية، 
ظ الزخ مغ تجعػ؟ فقاؿ حريغ: أدعػ الحؼ في الدساء، قاؿ:  فقاؿ عميو الربلة والدبلـ: فإذا مدَّ
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اؿ عميو الربلة والدبلـ: فيدتجيب لظ فإذا ىمظ الساؿ مغ تجعػ؟ قاؿ: أدعػ الحؼ في الدساء، ق
وحجه وتذخكيع معو؟ في الذجة تجعػ الحؼ في الدساء يدتجيب لظ الحؼ في الدساء وتذخكيع معو، 
ىحا الكبلـ معقػؿ؟ أرضيتو في الذكخ وتجعميع آلية معو في األرض؟ أرضيتو في الذكخ أـ تخاؼ 

يو الربلة والدبلـ: يا حريغ أسمع أف يغمب عميظ؟ فقاؿ حريغ: ال واحجة مغ ىاتيغ، فقاؿ عم
 تدمع، فقاؿ: إني لي قػمًا وعذيخًة، لػ قمت كسا تصمب مشي لفقجت مكانتي.

شبعًا ىحه مذكمة، األدياف األخخػ صجقت بالشبي الكخيع لكشيا لع تعتخؼ بو خػفًا عمى مخكدىا، وعمى 
ـ: قل الميعَّ أستيجيظ ألرشج مكتدباتيا، فقاؿ ماذا أفعل بحالي؟ فقاؿ لو الشبي عميو الربلة والدبل

 أمخؼ، وزدني عمسًا يشفعشي، فقاليا حريغ، فمع يقع حتى أسمع.
انطخ إلى الحػار السشصقي، واليادغ، والمصيف، وتكخيسو، أوسعػا لمذيخ، عسخاف ابشو، فقاـ إليو 

بي ىحا بكى، عسخاف ابشو فقبَّل رأسو، ويجيو، ورجميو أماـ الشبي عميو الربلة والدبلـ، فمسا رأػ الش
وقاؿ: بكيت مغ صشيع عسخاف، دخل حريغ أبػه وىػ كافخ فمع يقع إليو عسخاف، ولع يمتفت ناحيتو، 

 فمسا أسمع قزى حقَّو فجخمشي مغ ذلظ الخقة. 
عشجما دخل حريغ عمى الشبي كاف ابشو مػجػدًا ما قاـ لو، ولع يمتفت لو، ألنو كافخ، فمسا أسمع قاـ 

 ميو، ىحه الشقمة الكبيخة. فقبَّل رأسو، ويجيو، ورج

 شسائل الشبي عميو الرالة والدالم مشيج تفريمي لشا :

أييا األخػة الكخاـ، لساذا نتحجث عغ شسائل الشبي عميو الربلة والدبلـ؟ ألنيا مشيج تفريمي، يجب 
أف تكـخ مغ كاف في قػمو كخيسًا، أوسعػا لمذيخ، يجب أف تحاور حػارًا مشصقيًا، يجب أال تدتعمي 
عسغ تحاور، يجب أف تكـخ مغ تحاور، بالحػار اليادغ، السشصقي، الػاضح، الحؼ فيو أسئمة 
وتعميقات، ىحا حريغ أسمع، بالسشاسبة نحغ ال يػجج عشجنا عجاوة ثابتة، أنت ال تكخه الكافخ تكخه 
عسمو فقط، فإذا أسمع الكافخ صار أقخب الشاس إليظ، والجليل أف أحج األشخاص اسسو عسيخ بغ 

ىب التقى مع صفػاف بغ أمية خارج مكة، فقاؿ لو عسيخ: وهللا يا صفػاف لػال ديػف لدمتشي ما و 
أشيق سجادىا، ولػال أوالد أخذى عمييع العشت مغ بعجؼ لحىبت وقتمت دمحمًا وأرحتكع مشو، فرفػاف 

امتج بيع  استغميا استغبلاًل فقاؿ: أما ديػنظ فيي عمّي بمغت ما بمغت، وأما أوالدؾ فيع أوالدؼ ما
العسخ، فامِس لسا أردت، عشجئح سقى سيفو سسًا، ووضعو عمى عاتقو، وتػجو إلى السجيشة، ليقتل 
دمحمًا، لسا وصميا رآه عسخ ػ رضي هللا عشو ػ وقاؿ: ىحا عجو هللا عسيخ جاء يخيج شخًا، قيجه بحسالة 

أشمقو، ادُف مشي يا عسيخ،  سيفو، وساقو إلى الشبي عميو الربلة والدبلـ، أما الشبي فقاؿ: يا عسخ،
قاؿ لو: سمع عميشا، قاؿ لو: عست صباحًا يا دمحم بكل غمطة، قاؿ : ما الحؼ جاء بظ يا عسيخ ؟ قاؿ: 
جئت أفظ أسخ ابشي، قاؿ لو: وىحه الديف التي عمى عاتقظ؟ قاؿ: قاتميا هللا مغ سيػؼ وىل نفعتشا 

ما أشيق سجادىا، ولػال أوالد أخذى عمييع العشت يـػ بجر؟ قاؿ لو: ألع تقل لرفػاف لػال ديػف لدمتشي 
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مغ بعجؼ لحىبت وقتمت دمحمًا وأرحتكع مشو؟ فػقف عسيخ وقاؿ: أشيج أنظ رسػؿ هللا ألف ىحا الحؼ 
 جخػ بيشي وبيغ صفػاف ال يعمسو أحج إال هللا، وأنت رسػلو، وأسمع.

حب إلّي مشو، وخخج مغ عشجه الذاىج ىشا، يقػؿ سيجنا عسخ: دخل عسيخ عمى رسػؿ هللا والخشديخ أ
وىػ أحّب إلّي مغ بعس أوالدؼ، باإلسبلـ ال يػجج عجاوة ثابتة ىحا الحؼ تكخه، تكخه عسمو، تكخه 

 كفخه، تكخه لؤمو، تكخه معريتو، فإذا رجع إلى هللا فيػ أخػؾ.

 الحػار اليادئ والشفذ اليادئة والكالم السشصقي مغ شسائل الشبي عميو الرالة والدالم :

اب غيخ مشزبط التقى الشبي عميو الربلة والدبلـ فقاؿ لو: ائحف لي بالدنا، ترػروا إندانًا يقابل ش
، الرحابة قامػا إليو فقاؿ عميو الربلة  وزيخ داخمية ويقػؿ لو: اسسح لي بالقتل، ىحا فيو تحجٍّ

ال. قاؿ: كحلظ  والدبلـ: ال، قاؿ: يا عبج هللا أتخضى أف يدني الشاس بأمظ؟ احسخ لػف وجيو، فقاؿ:
الشاس يكخىػف ىحا، قاؿ: أتخضى أف يدني الشاس بأختظ؟ بابشتظ؟ بعسَّتظ؟ بخالتظ؟ فقاؿ: ال، قاؿ: 
دخمت عمى رسػؿ هللا وما مغ شيٍء أحب إلي مغ الدنا، وخخجت مغ عشجه وما شيء أبغس إليَّ 

 مشو.
مغ شسائل الشبي عميو الربلة معشى ذلظ أف الحػار اليادغ، والشفذ اليادئة، والكبلـ السشصقي، ىحا 

 والدبلـ، ال تكغ عشيفًا، حاور، ناقر، أدلي بالبخىاف، أدلي بالبيشة.
أييا األخػة، مغ رجاحة عقل الشبي عميو الربلة والدبلـ، اختمفت القبائل عمى مغ يسدظ الحجخ 

والدبلـ ؟ جاء األسػد عشج بشاء الكعبة، وكادت أف تشذب فتشة كبيخة، فساذا فعل الشبي عميو الربلة 
بخداء ووضع الحجخ بيجه الذخيفة في الخداء، وأمخ كل رأس قبيمة أف يحسل شخفًا مغ الخداء، ىع 

 جسيعًا حسمػا الحجخ، فمسا وصمػا إلى مكانو أمدكو الشبي بيجه ووضعو في مكانو.

 الحكسة أكبخ عصاء مغ هللا عد وجل :

 أكبخ عصاء مغ هللا:  أييا األخػة الكخاـ، ألف تؤتى الحكسة، لعل الحكسة
 ﴿ َوَمغ ُيْؤَت اْلِحْكَسَة َفَقْج ُأوِتَي َخْيًخا َكِثيخًا ﴾

 [ 069] سػرة البقخة: 

بالحكسة تدعج بدوجة مغ الجرجة الخامدة، ومغ دوف حكسة تذقى بدوجة مغ الجرجة األولى، أنت 
سة تجعل العجو صجيقًا، بالحكسة تتجبخ الساؿ القميل، ومغ دوف حكسة تبجد الساؿ الكثيخ، أنت بالحك

 مغ دوف حكسة تجعل الرجيق عجوًا، الحكسة شيء ثسيغ ىحه تؤتى بالربلة، لقػلو تعالى: 
اَلَة َتْشَيى َعِغ اْلَفْحَذاء َواْلُسشَكِخ َوَلِحْكُخ َّللاهِ َأْكَبُخ َوَّللاهُ ﴾ اَلَة ِإنه الره  ﴿ َوَأِقِع الره

 [ 45] سػرة العشكبػت: 
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ت في الربلة أكبخ مغ ذكخؾ لو، إنظ إف ذكختو أديت واجب العبػدية، لكشو إذا ذكخ هللا لظ وأن
ذكخؾ مشحظ الحكسة، أنت ضيف في بيت هللا ال يػجج ضيافة أبجًا، لكغ أنت إذا أتيت بيت هللا 
يسشحظ هللا الحكسة، يسشحظ الحمع، يسشحظ الخضا، يسشحظ التػفيق، يسشحظ الثبات، يسشحظ الدكيشة، 

دة، ىحه عصاءات ال تقجر بثسغ، واإلنداف أحيانًا إذا كاف بعيجًا عغ هللا كسا يقاؿ يخخب يسشحظ الدعا
بيتو بيجه، يختكب حساقة ما بعجىا حساقة، فإذا كشت مع هللا آتاؾ الحكسة، آتاؾ السشصق، آتاؾ 

 الدكيشة، آتاؾ الػقار، آتاؾ الخضا، آتاؾ الحمع.

 ع أصحابو رجاحة العقل :الشبي عميو الرالة والدالم راجح العقل وعمّ 

مغ رجاحة عقل الشبي عميو الربلة والدبلـ أنو أمخ بعس أصحابو أْف يتعمَّسػا الدخيانيَّة، ألنو مغ 
 تكمع لغة قـػ َأِمغ مكخىع.

 و روػ اإلماـ أحسج وغيخه َعْغ َعِميٍّ َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو أنو َقاَؿ: 
ُ َعَمْيِو  )) َلسها َقِجْمَشا اْلَسِجيَشَة َأَصْبَشا ِمْغ ِثَساِرَىا َفاْجَتَػْيَشاَىا، َوَأَصاَبَشا ِبَيا َوْعٌظ، َوَكاَن الشهِبيُّ َصمهى َّللاه

ى  َعَمْيِو َوَسمهَع ِإلَ َوَسمهَع َيَتَخبهُخ َعْغ َبْجٍر، َفَمسها َبَمَغَشا َأنه اْلُسْذِخِكيَغ َقْج َأْقَبُمػا َساَر َرُسػُل َّللاهِ َصمهى َّللاهُ 
َمْػًلى ِلُعْقَبَة َبْجٍر، َوَبْجٌر ِبْئٌخ، َفَدَبَقَشا اْلُسْذِخُكػَن ِإَلْيَيا، َفَػَجْجَنا ِفيَيا َرُجَمْيِغ ِمْشُيْع َرُجاًل ِمْغ ُقَخْيٍر وَ 

َنُقػُل َلُو: َكْع اْلَقْػُم؟ َفَيُقػُل ْبِغ َأِبي ُمَعْيٍط، َفَأمها اْلُقَخِشيُّ َفاْنَفَمَت، َوَأمها َمْػَلى ُعْقَبَة َفَأَخْحَناُه َفَجَعْمَشا 
ِبِو ِإَلى  ُىْع َوَّللاهِ َكِثيٌخ َعَجُدُىْع، َشِجيٌج َبْأُسُيْع، َفَجَعَل اْلُسْدِمُسػَن ِإْذ َقاَل َذِلَظ َضَخُبػُه، َحتهى اْنَتَيْػا

ُ َعَمْيِو َوَسمهَع َفَقاَل َلُو: َكْع اْلَقْػُم؟ َقالَ  ُىْع َوَّللاهِ َكِثيٌخ َعَجُدُىْع، َشِجيٌج َبْأُسُيْع، َفَجَيَج  الشهِبيِّ َصمهى َّللاه
ُ َعَمْيِو َوَسمه  ُ َعَمْيِو َوَسمهَع َأْن ُيْخِبَخُه َكْع ُىْع ، ُثعه ِإنه الشهِبيه َصمهى َّللاه َع َسَأَلُو َكْع َيْشَحُخوَن الشهِبيُّ َصمهى َّللاه

ُ َعَمْيِو َوَسمهَع اْلَقْػُم َأْلٌف ُكلُّ َجُدوٍر ِمْغ اْلُجُدِر؟ َفَقاَل: َعْذًخا كُ  له َيْػٍم، َفَقاَل َرُسػُل َّللاهِ َصمهى َّللاه
 ِلِساَئٍة((

 ]أحسج وغيخه َعْغ َعِميٍّ َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو[

تقرى السعمػمات قبل أف يػاجو، اآلف بعمع الشفذ أحيانًا مػضػع واحج ندألو بعذخة أساليب، فإذا 
نداف أف يكحَب يكحب بأوؿ أسمػب، وبالثاني، و مع ذلظ البّج مغ أف يتكمع الحقيقة بدؤاؿ أحب إ

حػؿ السػضػع نفدو لكغ بريغة ثالثة، فإذا تكمع ببعس األجػبة بخبلؼ األولى تبيغ الحقيقة، 
 فالشبي سألو: 

ُ َعَمْيِو َوَسمهَع اْلَقْػُم َأْلٌف ُكلُّ ))َكْع َيْشَحُخوَن ِمْغ اْلُجُدِر َفَقاَل َعْذًخا ُكله َيْػٍم َفَقاَل َرُسػ ُل َّللاهِ َصمهى َّللاه
 َجُدوٍر ِلِساَئٍة((
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ىع بالحقيقة كانػا ألفًا، الشبي عميو الربلة والدبلـ في بجر عخؼ أف السؤمشيغ كانػا ألفًا، وكانت 
ة، سػػ نفدو مع أقل الخواحل ثبلثسئة، فقاؿ: كل ثبلثة عمى راحمة، وأنا وعمي وأبػ لبابة عمى راحم

جشجؼ، ركب الشاقة فمسا جاء دوره في السذي تػسبل صاحباه أف يبقى راكبًا فقاؿ: ما أنتسا بأقػػ مشي 
 عمى الديخ وال أنا بأغشى مشكسا عغ األجخ.

كاف الشبي عميو الربلة والدبلـ راجح العقل، وعّمع أصحابو رجاحة العقل، بسعخكة الخشجؽ ىكحا أمخ 
ربلة والدبلـ، أمخ سيجنا ححيفة بغ اليساف أف يحىب إلى معدكخ األعجاء في معخكة الشبي عميو ال

الخشجؽ، ىشاؾ تزحية كبيخة قج يقتل، دخل، وجمذ، وأمخه أف ال يحجث شيئًا حتى يأتيو، وفي رواية: 
 اذىب وائِت بخبخ القـػ وال تحجث شيئًا حتى تأتيشي.
خ أبػ سفياف أف ىشاؾ أشخاصًا غخباء يدتسعػف، ترػر مجشجًا يشتقل إلى معدكخ العجو، قاؿ: شع

فقاؿ: كٌل مشكع يتفقَّج صاحبو، فكاف سخيع البجيية ػ سيجنا ححيفة ػ أمدظ بيج جاره وقاؿ لو: مغ أنت؟ 
 شبعًا ىحا ذكاء ورجاحة عقل.

السمخز السؤمغ كيذ فصغ ححر، إنداف ضعيف في المغة قخأىا: السؤمغ كيذ قصغ، قاؿ لو 
 صغ؟ قاؿ لو: يا بشي قمبو أبيس وليغ بالسعاممة.شالب: ما كيذ ق

 قرة نعيع بغ مدعػد مع الشبي ملسو هيلع هللا ىلص :

اآلف دققػا، نعيع بغ مدعػد زعيع قبيمة غصفاف، وفي الحقيقة ما اجتسع عذخة آالؼ مقاتل في الجديخة 
 إال في الخشجؽ، جاؤوا ليدتأصمػا السدمسيغ، بالتعبيخ السعاصخ حخب إبادة.

يع بغ مدعػد زعيع قبيمة غصفاف، وىػ في خيستو في الميل ساوػ حػارًا ذاتيًا، ىحا يدسى نع
بالسدخحيات مػنػلػج، يخاشب نفدو، قاؿ: يا نعيع ما الحؼ جاء بظ إلى ىشا؟ جئت لتحارب ىحا 
الخجل الرالح؟ معخوؼ أف الشبي عميو الربلة والدبلـ كاف أميشًا صادقًا، ماذا فعل ىحا الخجل يا 

عيع؟ ىل سفظ دمًا، ىل نيب مااًل؟ قاؿ: ال ، ىل انتيظ عخضًا؟ قاؿ: ال، أيغ عقمظ؟ وقف وتػجو ن
إلى معدكخ الشبي عميو الربلة والدبلـ، دخل عمى الشبي فمسا رآه الشبي دىر، قاؿ: نعيع؟ قاؿ: 

خني بسا نعيع، قاؿ لو: ما الحؼ جاء بظ إليشا؟ قاؿ: إني أسمست، وإف قػمي لع يعمسػا بإسبلمي، فس
 شئت يا رسػؿ هللا، فقاؿ عميو الربلة والدبلـ: إنسا أنت فيشا رجٌل واحج.

عذخة آالؼ جاؤوا ليبيجوا الشبي عميو الربلة والدبلـ، حتى مغ كاف مع الشبي عميو الربلة والدبلـ 
قاؿ : أيعجنا صاحبكع أف ُتْفَتح عميشا ببلد قيرخ وكدخػ وأحجنا ال يأمغ أف يقزي حاجتو؟ قاؿ 

 عالى: ت
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ِيْع َمَخٌض َما ﴿ ُىَشاِلَظ اْبُتِمَي اْلُسْؤِمُشػَن َوُزْلِدُلػا ِزْلَداًَّل َشِجيًجا * َوِإْذ َيُقػُل اْلُسَشاِفُقػَن َوالهِحيَغ ِفي ُقُمػبِ 
ُ َوَرُسػُلُو ِإَّله ُغُخوًرا ﴾  َوَعَجَنا َّللاه

 [ 00-00] سػرة األحداب: 

َ َعَمْيِو َفِسْشُيْع َمْغ َقَزى َنْحَبُو َوِمْشُيْع َمْغ َيْشَتِطُخ َوَما ﴿ ِمْغ اْلُسْؤِمِشيَغ ِرَجاٌل َص  َجُقػا َما َعاَىُجوا َّللاه
ُلػا َتْبِجيال ﴾  َبجه

 [ 03] سػرة األحداب: 

 مػقف عريب، 
 ﴿ ُىَشاِلَظ اْبُتِمَي اْلُسْؤِمُشػَن َوُزْلِدُلػا ِزْلَداًَّل َشِجيجًا ﴾

حؿ عشا إف استصعت، إف الحخب خجعة، فاذىب فالشبي نطخ فقاؿ لو: إنسا أن ت فيشا رجل واحج فخِّ
فذتِّت جسػع العجو، وألِق بيشيع بجىائظ، ترػر معخكة إبادة، معخكة استئراؿ، معخكة حاسسة، 

 معخكة مريخية، إنداف يتسكغ أف يشيي ىحه السعخكة لرالح الشبي عميو الربلة والدبلـ، كيف؟ 

 قمب مػازيغ معخكة الخشجق :أثخ إسالم نعيع بغ مدعػد في 

خخج سيجنا نعيع بغ مدعػد زعيع قبيمة غصفاف حتى أتى بشي قخيطة وىع شائفة الييػد، وكاف ليع 
ًة ما بيشي وبيشكع، قالػا:  نجيسًا مغ قبل، ىع ما عخفػا أنو مدمع، قاؿ: قج عخفتع ودؼ إياكع وخاصَّ

ليدػا كأنتع ػ أؼ ليدػا مثمكع ػ البمج بمجكع، بو صجقت لدت عشجنا بستَّيع، فقاؿ ليع: إف قخيذًا وغصفاف 
لػا مشو إلى غيخه، وإنيع جاؤوا لحخب محسٍج  أمػالكع، وأبشاؤكع، ونداؤكع، وال تقجروف أف تتحػَّ
وأصحابو، وقج ضاىختسػىع عميو، وبمجىع وأمػاليع ونداؤىع بغيخه، فإف رأوا فخصة أصابػىا، وإف كاف 

 ع لسحسج فيشتقع مشكع، وال شاقة لكع بسحسج، وىحا كبلـ مشصقي.غيخ ذلظ لحقػا بببلدىع، وتخكػك
قخير وغصفاف إذا انترخوا انترخوا، و إف لع يشترخوا عادوا إلى بمجىع وتخكػكع لسحسج وال ِقَبل لكع  

 بو، فأنرحكع أال تقاتمػا معيع حتى تأخحوا مشيع رىشًا مغ أشخافيع يكػنػف بأيجيكع.
ياف ومغ معو: قج عخفتع ودؼ لكع وفخاقي دمحمًا، وإنو قج بمغي أمخًا رأيتو ثع أتى قخيذًا وقاؿ ألبي سف

حقًا عميَّ أف أبمغكسػه، نرحًا لكع فاكتسػه عشي، قالػا: نفعل، قاؿ نعيع: إف الييػد نجمػا عمى ما 
صشعػا، وأرسمػا إلى محسٍج إنا قج نجمشا عمى ما فعمشا، أيخضيظ أف نأخح مغ أشخاؼ قخير وغصفاف 

تزخب أعشاقيع كخىائغ، ثع نكػف معظ عمى مغ بقي مشيع حتى ندتأصميع؟ فأرسل إلييع دمحم  رجاالً 
 أف نعع، قاؿ نعيع: فإف بعثت إليكع الييػد يمتسدػف إليكع الخىائغ فبل تجفعػا إلييع رجبًل واحجًا.

اف ما ىحا الحكاء؟! الييػد متفقة مع قخير وغصفاف عمى استئراؿ السدمسيغ، ثع نعيع أتى غصف
وقاؿ: إنكع أصمي وعذيختي، وأحب الشاس إلّي، وال أراكع تتيسػنشي، أؼ بل أنا مرجٌؽ عشجكع، 
 فقالػا: صجقت وما أنت عشجنا بستيع، فقاؿ: فاكتسػا عشي، قالػا: نفعل. فقاؿ ليع مثمسا قاؿ لقخير.

نفٍخ مغ وكاف مغ صشع هللا أف أبا سفياف ورؤوس غصفاف أرسمػا إلى الييػد مغ بشي قخيطة في 
القبيمتيغ: إنا لدشا بجار ُمقاـ، وقج ىمظ الخف والحافخ، فاغجوا لمقتاؿ حتى نشاجد دمحمًا، فأرسمػا إلييع: 
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إف اليـػ يـػ الدبت ال نعسل فيو شيئًا، وكاف قج أحجث فيو ػ أؼ في الدبت ػ بعزشا حجثًا فأصابو ما 
ع رجااًل يكػنػف بأيجيشا ثقًة، حتى نشاجد لع يخَف عميكع، ولدشا بسقاتميغ معكع حتى تعصػنا مغ رجالك

 دمحمًا، فإنا نخذى إف اشتجَّ عميكع القتاؿ أف تخجعػا إلى ببلدكع، وتتخكػنا ودمحمًا.
فيحا إنداف واحج بحكاء بارع أوقع بيغ الفخيقيغ، وجعل بعزيع يتيع بعزًا، وانذقت صفػفيع، 

 ال نقاتل معكع حتى تعصػنا رىشًا، فأبػا عمييع وتفخقػا، وىحا الحؼ فعمو أيزًا مع بشي قخيطة، إنا وهللا
وهللا  يتيع.وخحَّؿ هللا بيشيع، وبعث هللا عمييع الخياح في لياٍؿ شجيجة البخد، فأكفأت قجورىع، وشخحت أبش

جسيل أف يكػف السؤمغ ذكيًا، السؤمغ كيذ فصغ ححر، ىحا مغ شسائل الشبي، مغ أرجحية عقل الشبي 
 عميو الربلة والدبلـ.

 لسػضػع العمسي :ا

 الحسام الداجل :

نشتقل إلى السػضػع العمسي، أييا األخػة الكخاـ، قاؿ: الحساـ الداجل أوؿ وكالة أنباء في التاريخ، إف 
حساـ الخسائل الحساـ الداجل يديج عغ خسدسئة نػع، ىحا الحساـ يستاز بحجة الحكاء، والقجرة الفائقة 

ييتجؼ بيا إلى ىجفو ومػششو، وىػ حيػاف مدتأنذ وأليف، قاؿ عمى الصيخاف، والغخيدة القػية، التي 
 تعالى : 

 ﴿ َوَذلهْمَشاَىا َلُيْع ﴾
 [ 40] سػرة يذ: 

 الحسام الداجل مغ أكبخ اْليات الجالة عمى عطسة هللا عد وجل :

مغ ذلل ىحا الصائخ؟ مغ جعمو حاد الحكاء؟ مغ أعصاه قجرة فائقة عمى الصيخاف؟ مغ أعصاه غخيدة 
ة ييتجؼ بيا إلى ىجفو؟ إف الحساـ الداجل يقصع مدافة ألف كيمػ متخ مغ دوف تػقف في شيخاف قػي

مدتسخ، يقصعيا بدخعة كيمػ متخ بالجقيقة، أؼ يقصع ستيغ كيمػ متخًا بالداعة، ويعصي ىحا الحساـ 
ميا الداجل في العاـ تدعة أزواج مغ الدغاليل، ىل ىشاؾ أحج مشا اشتخػ سيارة وجج بعج سشة أما

سيارة صغيخة؟ ويعيشظ عمى نقل رسائمظ عبخ اآلفاؽ، وييتجؼ إلى إيراليا بدخعة فائقة بالقياس إلى 
 ذلظ الدماف.

لحلظ نػر الجيغ الذييج استخجـ الحساـ بيغ دمذق والقاىخة، وكاف يشقر اسع الدمصاف عمى مشقار ىحا 
زنو خفيف، وكاف يدتخجـ ىحا الحساـ، وكاف لو ورؽ خاص يحسمو ليشقل بو الخسائل، ىحا الػرؽ و 
 الدمصاف ألفيغ مغ الحساـ الداجل لشقل أوامخه إلى عسالو في األمرار.
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 هللا تعالى يتػلى بحاتو العمية ىجاية ىحا الصائخ إلى مدتقخه :

ىشاؾ لغد كبيخ ليحا الحساـ يحيخ الباحثيغ، العمساء يتداءلػف كيف يدتجؿ الحساـ عمى شخيقو 
ًا الحساـ الداجل كسا قمت قبل قميل يعج أوؿ وكالة أنباء في التاريخ، كاف الصػيل في الدفخ؟ شبع

يدتخجـ عشج الذعػب كاإلغخيق، واليػناف، والخوماف وعشج العخب، وفي كل العرػر، فقج كاف 
يدتخجـ لشقل الخسائل، وإيراؿ األنباء، وقج استخجمتو بعس الجوؿ الغخبية كيػلشجا إلببلغ األوامخ 

شػب شخؽ آسيا، ترػر ىػلشجا في غخب إفخيقيا تدتخجـ الحساـ الداجل لشقل أوامخىا إلى سػمصخة بج
إلى سػمصخة، السدافة بيشيسا سبعة عذخ ألف كيمػ متخ، ىشاؾ شائخ يصيخ سبعة عذخ ألف كيمػ 
متخ إلى ىجفو معو رسالة، الصيار عشجه إحجاثيات، عشجه أقسار صشاعية، عشجه اتراالت دائسة تحجد 

ال يػجج شيار في األرض يتسكغ أف يقػد شائختو بعيػنو، باإلحجاثيات، باالتراالت، بكل  لو مػقعو،
 ما يعيشو عمى ما يقػد الصائخة.

لحلظ العمساء احتاروا يا تخػ يحفطػف التزاريذ؟ ليذ كحلظ، يتحخكػف وفق مغشاشيذ معيغ؟ ليدػا 
سدظ بالصيخ و يقػده إلى أىجافو، كحلظ، ال يػجج نطخية شخحت وكانت مقشعة، إال أف هللا عد وجل ي

 اآلية: 
ْحَسُغ ﴾  ﴿ َأَوَلْع َيَخْوا ِإَلى الصهْيِخ َفْػَقُيْع َصافهاٍت َوَيْقِبْزَغ َما ُيْسِدُكُيغه ِإَّله الخه

 [ 09] سػرة السمظ: 

شائخ يحىب مغ ىػلشجا إلى سػمصخة ؟ ىشاؾ بحار، ىشاؾ جباؿ، ىشاؾ صحارػ، ىشاؾ سيػؿ، معو 
 رل ىحه الخسالة؟ رسالة وت

 ﴿ َىَحا َخْمُق َّللاهِ َفَأُروِني َماَذا َخَمَق الهِحيَغ ِمْغ ُدوِنِو ﴾
 [ 00] سػرة لقساف: 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : سعة عمسو02الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 
ألميغ، الميع أخخجشا مغ الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج ا

 ضمسات الجيل والػىع إلى أنػار السعخفة والعمع، ومغ وحػؿ الذيػات إلى جشات القخبات .

 سعة عمع الشبي ملسو هيلع هللا ىلص :

أييا األخػة الكخاـ، مازلشا في مػضػعات متعمقة بذسائل الشبي عميو الربلة والدبلـ، والجرس اليـػ 
عو سعة عمسو ملسو هيلع هللا ىلص، كاف الشبي عميو الربلة والدبلـ واسع العمع، عطيع ىػ الجرس الخابع عذخ، مػضػ 

الفيع، أفاض هللا تعالى عمى يجه العمـػ الشافعة الكثيخة، والسعارؼ العالية الػفيخة، وهللا عد وجل 
 يقػؿ: 

ُ َعَمْيَظ اْلِكَتاَب َواْلِحْكَسَة َوَعمهَسَظ َما َلْع تَ   ُكْغ َتْعَمُع َوَكاَن َفْزُل َّللاهِ َعَمْيَظ َعِطيًسا ﴾﴿ َوَأنَدَل َّللاه
 [ 003] سػرة الشداء: 

اسسحػا لي أف أعمق عمى كمسة عطيع، إذا قاؿ لظ شفل صغيخ: معي مبمغ عطيع عقب عيج 
األضحى، أنت تقجره بألف ليخة، لػ قاؿ مدؤوؿ كبيخ بجولة عطسى: أعجدنا ليحه الحخب مبمغًا 

 مغ مدؤوؿ تقجر بسئتي مميار، فإذا قاؿ خالق األرض والدساوات :  عطيسًا، كمسة عطيع
 ﴿ َوَعمهَسَظ َما َلْع َتُكْغ َتْعَمُع َوَكاَن َفْزُل َّللاهِ َعَمْيَظ َعِطيسًا ﴾

 [ 003] سػرة الشداء: 

 بحدب ىحه اآلية ىل ىشاؾ مغ عصاء إليي يفػؽ أف تعخفو؟ 

 مى أمخه :الكخامة الحقيقية أن تعخف هللا و تدتقيع ع

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

 ﴿ َوَعمهَسَظ َما َلْع َتُكْغ َتْعَمُع َوَكاَن َفْزُل َّللاهِ َعَمْيَظ َعِطيسًا ﴾
 [ 003] سػرة الشداء: 

لو أف يعخؼ هللا، أف يدتقيع عمى أمخه، أف يتقخب فإذا سيل هللا عد وجل إلنداف شمب العمع، سيل 
إليو، أف يشزبط بسشيجو، ىحا عصاء وأؼ عصاء، إال أف الجنيا األوراؽ فييا مختمصة، كيف؟ الشاس 
كميع عشجىع بيػت، ويأكمػف، ويذخبػف، ويدتستعػف، كفرل في مجرسة، فيو خسدػف شالبًا، ىشاؾ 

العاـ، أما أثشاء العاـ الجراسي فكميع مثل بعس،  متفػؽ، و كدػؿ، ومتػسط، متى يفخزوف؟ آخخ
شبلب يمبدػف ثيابًا مجرسية، معيع محفطة فييا كتبيع، متى يفخز ىؤالء الصبلب إلى متفػقيغ أو 

 مقرخيغ؟ بعج االمتحاف: 
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 ﴿ َوَعمهَسَظ َما َلْع َتُكْغ َتْعَمُع َوَكاَن َفْزُل َّللاهِ َعَمْيَظ َعِطيسًا ﴾
 [ 003] سػرة الشداء: 

 عمى اإلندان أَّل يخوي الكخامات ألنيا تزعزع ثقة الشاس بالجيغ :

ندسع مغ حيغ آلخخ عغ الكخامات، والكخامات األولى أال تخوييا، ألنظ إذا رويتيا ضعزعت ثقة 
الشاس بالجيغ، إال أف الكخامة الحؼ وردت في القخآف الكخيع مجعسة بػحي الدساء، الديجة مخيع ليدت 

بت مػلػدًا مغ دوف زواج، ىحه كخامة لكغ ىحه الكخامة وردت بالقخآف الكخيع، فأنا نبية لكشيا أنج
أنرح أخػتي شبلب العمع أف يقترخوا في رواية الكخامات وخػارؽ العادات عمى ما جاء في القخآف 
الكخيع فقط، وما سػػ ذلظ تبعج الشاس عغ الجيغ، إنداف يحسل شيادة ثانػية، قمت لو: إف فبلنًا 

السدافات في دقائق، يقػؿ لظ: ىحا خمط، ىحه خخافات، ىحه خدعببلت، أباشيل، فأنا أنرح تخصى 
أال تخوؼ كخامة إال إذا وردت في كتاب هللا ألنيا مػثقة، وإذا رويتيا في غيخ كتاب هللا ولع تكغ في 

نا مغ كتاب هللا فأنت تغامخ، قج تكػف ىحه الكخامة سببًا النرخاؼ السدتسع عغ الجيغ أصبًل، فأ
مشيجي في الجعػة إلى هللا أف الكخامة ال أروييا وال أنكخىا، ما كاف لي أف أنكخىا ألنيا في الكتاب 
والدشة، لكغ ال أروؼ مغ الكخامات إال ما كاف في الكتاب والدشة فقط، لحلظ قالػا: الػلي يدتحي 

أكخمو بكخامة ال يخوييا، بكخامتو كسا تدتحي السخأة بجـ حيزيا، الػلي لػ أف هللا سبحانو وتعالى 
األنبياء معجداتيع أمخوا أف يتحجوا الكفار بيا، أما األولياء فكخاماتيع يشبغي أال َيَتحّجوا أحجًا بيا، ألف 
الشاس عشجئح ال يرجقػنو، أفزل نريحة في دعػتظ إلى هللا ابتعج عغ كل حجيث عغ كخامة، 

 وأفزل كخامة أف تخفييا ال أف تطيخىا.

 إلندان ىي كخامة العمع :أعطع كخامة ل

 لكغ أجسل كبلـ أقػلو لكع اآلف أعطع كخامة عمى اإلشبلؽ كخامة ليذ فييا خخؽ لمعادات، إنيا العمع: 
 ﴿ َوَعمهَسَظ َما َلْع َتُكْغ َتْعَمُع َوَكاَن َفْزُل َّللاهِ َعَمْيَظ َعِطيسًا ﴾

 [ 003] سػرة الشداء: 

ي أعطع الكخامات، وقج قيل: ما اتخح هللا وليًا جاىبًل لػ اتخحه كخامة العمع ليذ فييا خخؽ لمعادات، وى
 لعمسو، بل إف ىحه الكخامة أو ىحه القيسة جعميا هللا أساسًا لمتخجيح بيغ عباده، فقاؿ تعالى: 

 ﴿ َىْل َيْدَتِػي الهِحيَغ َيْعَمُسػَن َوالهِحيَغ ََّل َيْعَمُسػَن ﴾
 [ 9] سػرة الدمخ:

 وقاؿ تعالى: 
ُ الهِحيَغ َآَمُشػا ِمْشُكْع َوالهِحيَغ ُأوُتػا اْلِعْمَع َدَرَجاٍت ﴾﴿ َيْخفَ   ِع َّللاه

 [00] سػرة السجادلة: 
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وما استداد الشبي عميو الربلة والدبلـ مغ شيء عمى اإلشبلؽ إال العمع بأمخ مغ هللا عد وجل، 
 واآلية: 

 ﴿ َوُقْل َربِّ ِزْدِني ِعْمًسا ﴾
 [004] سػرة شو: 

 ية محفػرة بالحجخ عمى بشاء جامعة دمذق: ىحه اآل
 ﴿ َوُقْل َربِّ ِزْدِني ِعْمًسا ﴾

 [004] سػرة شو: 

 مغ عخف هللا و استقام عمى أمخه فقج حقق الشعسة السصمقة :

 ويكفي أنظ إذا قخأت الفاتحة في الربلة ووصمت إلى قػلو تعالى: 
َخاَط اْلُسْدَتِقيَع*ِصَخاَط الهِحيغَ  الِّيَغ﴾ ﴿اْىِجَنا الرِّ  َأْنَعْسَت َعَمْيِيْع َغْيِخ اْلَسْغُزػِب َعَمْيِيْع َوََّل الزه

 [7-6] سػرة الفاتحة: 

الشعسة الحقيقية العطسى أف تكػف مدتقيسًا عمى أمخ هللا، أما الحيغ غزب هللا عمييع فيع الحيغ عخفػا 
كغ األوؿ عخؼ وانحخؼ وانحخفػا، وأما الزالػف فيع الحؼ ما عخفػا وانحخفػا، كبلىسا مشحخؼ، ل

 والثاني ما عخؼ وانحخؼ، والحؼ أنعع هللا عميو يتكـخ عميو باالستقامة: 
الِّيغَ  َخاَط اْلُسْدَتِقيَع*ِصَخاَط الهِحيَغ َأْنَعْسَت َعَمْيِيْع َغْيِخ اْلَسْغُزػِب َعَمْيِيْع َوََّل الزه  ﴾﴿اْىِجَنا الرِّ

 [7-6] سػرة الفاتحة: 

 الربلة والدبلـ: لحلظ قاؿ الشبي عميو 
 ))ِإنه َأْتَقاُكْع َوَأْعَمَسُكْع ِباَلِلهِ َأَنا((

 ]البخارؼ عغ عائذة [

 أّي معخفة َّل عالقة ليا با عد وجل ليدت نجاحًا :

لحلظ حيشسا تتػىع نجاحًا ال عبلقة لو بسعخفة هللا فأنت مخصئ وأنت واىع، مغ ىشا إذا رجع العبج بعج 
ى أمخه، نادػ مشاٍد في الدساوات واألرض أف ىشئػا فبلنًا فقج اصصمح مع أف عخؼ هللا واستقاـ عم

 هللا، واآلية الكخيسة: 
اِلَحاُت ﴾ ْنَيا َواْلَباِقَياُت الره  ﴿ اْلَساُل َواْلَبُشػَن ِزيَشُة اْلَحَياِة الجُّ

 [46] سػرة الكيف:

، وهللا أكبخ، أؼ إذا سبحتو، قاؿ بعس عمساء التفديخ: ىي سبحاف هللا، والحسج هلل، وال إلو إال هللا
وحسجتو، ووحجتو، وكبختو، قج عخفتو، وإف عخفتو ىحه السعخفة خيخ لظ مغ الجنيا وما فييا، لػ جسعت 
آالؼ السبلييغ ماذا بعج أف جسعتيا؟ ىشاؾ مػت، ثع ماذا؟ ىشاؾ مػت، لػ بمغت أعمى مقاـ في 

لقًا ماذا بعج ىحا التألق؟ السػت، السػت يشيي األرض ماذا بعج ىحا السقاـ؟ السػت، لػ تألقت أعمى تأ
كل شيء، يشيي قػة القػؼ، وضعف الزعيف، وغشى الغشي، وفقخ الفقيخ، وصحة الرحيح، ومخض 
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 السخيس، وذكاء الحكي، ومحجودية السحجود، السػت يشيي كل شيء.

 العمع ما ُعسل بو :

 ورد في الرحيحيغ، والمفع لسدمع: 
ُ َعَمْيِو َوَسمهَع َحتهى َأْحَفْػُه اْلَسْدَأَلَة َفَغِزَب َفَرِعَج اْلِسْشَبَخ َفَقاَل ََّل َتْدَأُلػِني ))َسَأُلػا َرُسػَل َّللاهِ   َصمهى َّللاه

ُت َجَعمْ اْلَيْػَم َعْغ َشْيٍء ِإَّله َبيهْشُتُو َلُكْع، وفي روايٍة :" ِإَّله َأْخَبْخُتُكْع ِبِو َما ُدْمُت ِفي َمَقاِمي َىَحا "، فَ 
 َأْنُطُخ َيِسيًشا َوِشَساًَّل َفِإَذا ُكلُّ َرُجٍل ََّلفٌّ َرْأَسُو ِفي َثْػِبِو َيْبِكي...((

 ]مدمع َعْغ َأَنٍذ َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو[

الرحابة أدركػا أف الشبي غزب، شبعًا كأف الشبي عميو الربلة والدبلـ ما أراد أف يكػف العمع ىجفًا، 
لعمع ما ُعسل بو، العمع الحؼ حزظ هللا عميو، ودعاؾ إليو، وأثشى عميظ أراد أف يكػف وسيمة، لحلظ ا

 بو، ىػ العمع الحؼ تعسل بو، لحلظ قاؿ تعالى: 
 ﴿ ِإْن َتُتػَبا ِإَلى َّللاهِ َفَقْج َصَغْت ُقُمػُبُكَسا ﴾

 [4] سػرة التحخيع: 

، دليل تقجيخ، لكغ كمكع ترغػف إلّي إصغاء كامبًل واضحًا اآلف، ىحا دليل اىتساـ، دليل محبة
اإلصغاء الحقيقي ال أف تعصيشي أذنظ بالجرس، اإلصغاء الحقيقي حيشسا يشتيي ىحا الجرس وتحىب 

 إلى البيت وتصبق ما جاء فيو، اآلية واضحة؟ 
 ﴿ ِإْن َتُتػَبا ِإَلى َّللاهِ َفَقْج َصَغْت ُقُمػُبُكَسا ﴾

 [4] سػرة التحخيع: 

ع ما ُعسل بو، فإف لع يعسل بو كاف الجيل أولى، لمتقخيب، إنداف عبلمة اإلصغاء العسل بالعمع، العم
عمى وشظ السػت عصذًا ولع يجج ماًء، وإنداف آخخ عخؼ مكاف الشبع وىػ عمى وشظ السػت عصذًا 
 فمع يحىب إلى الشبع، واالثشاف ماتا، أييسا أشجىع حدخة بعج السػت؟ الحؼ عخؼ الشبع ولع يحىب إليو.

 ىجفًا لحاتو إنسا ىػ وسيمة:العمع باإلسالم ليذ 

أييا األخػة الكخاـ، العمع باإلسبلـ ليذ ىجفًا لحاتو، إنسا ىػ وسيمة، فإذا جعمت العمع وحجه ىجفًا، 
وأكثخت السدألة، وغخقت في التفاصيل، وفي الجدئيات، وجعمت ىسظ وحجه أف تذحح عقمظ 

كاف الجيل أولى، الرحابة الكخاـ  بالسعارؼ، عشجئح نقػؿ لظ: العمع ما ُعسل بو، فإف لع يعسل بو
 رضي هللا عشيع يقخؤوف اآليات العذخ حتى يصبِّقػىا.

ابغ سيجنا عسخ أراد أف يستحغ راعيًا، فقاؿ لو: بعشي ىحه الذاة وخح ثسشيا؟ قاؿ: ليدت لي، قاؿ: قل 
حبيا ماتت لراحبيا ماتت أو أكميا الحئب، قاؿ: وهللا إنشي لفي أشج الحاجة إلى ثسشيا، ولػ قمت لرا

 أو أكميا الحئب لرجقشي، فإني عشجه صادؽ أميغ، ولكغ أيغ هللا؟!. 
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أؼ -ليذ ليا حل، أعخابي جاء الشبي عميو الربلة والدبلـ، فقاؿ: يا رسػؿ هللا عطشي وال تصل 
 فتبل عميو الشبي عميو الربلة والدبلـ قػؿ هللا تعالى:  -عطشي واخترخ

 ٍة َخْيخًا َيَخُه * َوَمْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَل َذرهٍة َشّخًا َيَخُه ﴾﴿ َفَسْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَل َذره 
 [ 8-7] سػرة الدلدلة: 

 آية واحجة، آية ثانية: 
َ َكاَن َعَمْيُكْع َرِقيبًا ﴾  ﴿ ِإنه َّللاه

 [0]سػرة الشداء:

 أال تكفي ىحه اآلية؟ وهللا ىشاؾ آيات لػ لع يكغ في كتاب هللا إال ىحه اآلية لكفت: 
اِلَحاِت َسَػاًء َمحْ  َئاِت َأْن َنْجَعَمُيْع َكالهِحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الره يِّ َياُىْع ﴿ َأْم َحِدَب الهِحيَغ اْجَتَخُحػا الده

 َوَمَساُتُيْع َساَء َما َيْحُكُسػَن ﴾
 [ 00] سػرة الجاثية: 

 عيا :الشبي عميو الرالة والدالم معرػم بسفخده بيشسا أمتو معرػمة بسجسػ 

، يقػؿ لظ وأنت بالخجمة  لحلظ البذخ يتسايدوف بسقاييذ أرضية مغ ىحه السقاييذ القػة، القػؼ محتـخ
اإللدامية عخيف بدبعة: ازحف، لػ جاء األمخ مغ لػاء أركاف حخب، الفخؽ كبيخ ججًا بيغ األمخ 

عس األدعية التي األوؿ واألمخ الثاني، اإلنداف بقجر معخفتو لآلمخ يكػف مػقفو مغ األمخ، وفي ب
نقمت عغ الشبي عميو الربلة والدبلـ: ال بػرؾ لي في شمػع شسذ يػـٍ لع أزدد فيو مغ هللا عمسًا، 

 وفي رواية ثانية : وال بػرؾ لي في شمػع شسذ يػـٍ لع أزدد فيو مغ هللا قخبًا. 
 ْدِني ِعْمًسا ...(())المهُيعه اْنَفْعِشي ِبَسا َعمهْسَتِشي َوَعمِّْسِشي َما َيْشَفُعِشي َوزِ 

 ]التخمحؼ عغ أبي ىخيخة[

عشجنا ميدة في ىحه األمة أف ىحه األمة ال تجتسع عمى خصأ، الشبي عميو الربلة والدبلـ معرػـ 
 بسفخده، بيشسا أمتو معرػمة بسجسػعيا، معرػمة بسجسػعيا دليمو: ال تجتسع أمتي عمى خصأ.

ذ، و ال عقيجة فاسجة، ال أحج يتكمع بأؼ كمسة، ُيشذخ كتاب واضح، ال يػجج فيو خصأ، و ال شحو  
سساه العمساء ىحا السػقف إجساع سكػتي، لكغ يتألف كتاب ُيقخأ مغ بعس شبلب العمع تقـػ الجنيا 

 وال تقعج، معشى ذلظ ىحه األمة ال تجتسع عمى خصأ، وىحا مغ فزل هللا عميشا.

 عمييغ :التفكخ في خمق الدساوات واألرض يخقى باإلندان إلى أعمى 

لكغ العمع نػعاف، إما أف تتفكخ في خمق الدساوات واألرض بجيج جييج، وعسل شخري، وىحا 
التفكخ في خمق الدساوات واألرض يخقى بظ إلى هللا بل إلى أعمى عمييغ، كاف الشبي عميو الربلة 

خيق جبل والدبلـ يتعبج الميالي ذوات العجد، إذا شخز أكخمو هللا بالحج أو العسخة ىشاؾ بسكة ش
الشػر، الصخيق غيخ معبج، والػصػؿ إلى ىحا الجبل يحتاج إلى أكثخ مغ ساعتيغ، بجيج جييج، ىشاؾ 
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يػجج مغارة تصل عمى الكعبة السذخفة، فكاف الشبي عميو الربلة والدبلـ يتعبج هللا الميالي ذوات 
ع أف يكػف لو مع العجد، أؼ أندو باهلل عد وجل غمب وحذة السكاف، أنا أتسشى عمى كل واحج مشك

 هللا عد وجل جمدة صباحية ربع ساعة، يقخأ القخآف، يقخأ خسذ صفحات، عذخ صفحات، يحكخ هللا: 
 ﴿ َواْذُكِخ اْسَع َربَِّظ ﴾

 [ 05] سػرة اإلنداف: 

 يجعػ، بيغ دعاء، بيغ ذكخ، بيغ تبلوة، بيغ صبلة:  
ْبِح أَلَ   َتْػُىَسا َوَلْػ َحْبًػا (()) َوَلْػ َيْعَمُسػَن َما ِفي اْلَعَتَسِة َوالرُّ

 ] متفق عميو عغ أبي ىخيخة[

 ﴿ ِإنه َناِشَئَة المهْيِل ِىَي َأَشجُّ َوْشئًا َوَأْقَػُم ِقياًل ﴾
 [6] سػرة السدمل: 

 كالم الشبي عميو الرالة والدالم وحي يػحى :

أمي؟ ألنو لػ حّرل  أييا األخػة الكخاـ، قج يدأؿ سائل الشبي عميو الربلة والدبلـ أمي، لساذا ىػ
ثقافة عرخه ثع جاءه الػحي فتبل عمى أصحابة القخآف الكخيع لدألػه مع كل لقاء ىحا كبلـ هللا أـ مغ 

 ثقافتظ؟ فقاؿ تعالى: 
 ﴿ َوَما ُكْشَت َتْتمػا ِمْغ ِكَتاٍب َوَّل َتُخصُُّو ِبَيِسيِشَظ ِإًذا َّلْرَتاَب اْلُسْبِصُمػَن ﴾

 [ 48] سػرة العشكبػت: 

 بلـ الشبي عميو الربلة والدبلـ وحي يػحى: فكل ك
 ﴿ َوَما َيْشِصُق َعِغ اْلَيَػى * ِإْن ُىَػ ِإَّله َوْحٌي ُيػَحى ﴾

 [4-3] سػرة الشجع:

لحلظ تخوؼ الخوايات أف الشبي عميو الربلة والدبلـ حيشسا جاءه جبخيل جاءه بػحي الدساء لع يكغ 
 بلـ عشجما جاء الشبي عميو الربلة والدبلـ وقاؿ لو: نائسًا، وال حالسًا، بل إّف جبخيَل عميو الد

َحتهى َبَمَغ ِمشِّي اْلَجْيَج، ُثعه  -أي ضغط عمي  -))اْقَخْأ، فقال: َما َأَنا ِبَقاِرٍئ "، َقاَل : َفَأَخَحِني َفَغصهِشي 
ي الثهاِنَيَة َحتهى َبَمَغ ِمشِّي اْلَجْيَج، ُثعه َأْرَسَمِشي، َأْرَسَمِشي َفَقاَل : اْقَخْأ، ُقْمُت : َما َأَنا ِبَقاِرٍئ، َفَأَخَحِني َفَغصهشِ 

 ِباْسِع َربَِّظ((َفَقاَل : اْقَخْأ، َفُقْمُت : َما َأَنا ِبَقاِرٍئ، َفَأَخَحِني َفَغصهِشي الثهاِلَثَة، ُثعه َأْرَسَمِشي، َفَقاَل : اْقَخْأ 
 ] البخارؼ عغ عائذة[

 سًا، وال تػىسًا، في أعمى درجات اليقطة، في أعمى درجات الػعي: أؼ الػحي ليذ مشامًا، وال حم
 أي ضغط عمي (( -)) َفَأَخَحِني َفَغصهِشي 

 ثع جاءه وحي الدساء.
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 أنػاع القخاءات :

 ـ قخاءة البحث و اإليسان : 0

 : لحلظ أييا األخػة، اآلية الكخيسة الكمسة األولى في أوؿ آية في أوؿ سػرة مغ كتاب هللا اقخأ
َظ الهِحي َخَمَق ﴾  ﴿ اْقَخْأ ِباْسِع َربِّ

 [ 0] سػرة العمق: 

 اقخأ مغ أجل أف تؤمغ، ىحه القخاءة األولى قخاءة البحث واإليساف: 
َظ الهِحي َخَمَق ﴾  ﴿ اْقَخْأ ِباْسِع َربِّ

 [ 0] سػرة العمق: 

 اقخأ مغ أجل أف تؤمغ بخبظ الحؼ خمق، لكغ خمق اإلنداف مغ عمق.

 الذكخ و العخفان : ـ قخاءة 0

 ﴿ اْقَخْأ َوَربَُّظ اأْلَْكَخُم ﴾
 [ 3] سػرة العمق: 

 اقخأ مغ أجل أف تذكخ، القخاءة األولى قخاءة البحث واإليساف، والقخاءة الثانية قخاءة الذكخ والعخفاف.

 ـ قخاءة الػحي واإلذعان : 3

 والقخاءة الثالثة: 
ْنَداَن َما َلْع َيْعَمْع ﴾﴿ اْقَخْأ َوَربَُّظ اأْلَْكَخم* الهِحي عَ   مهَع ِباْلَقَمع*َعمهَع اإلِْ

 [5- 3] سػرة العمق: 

ىحه قخاءة الػحي، عشجنا قخاءة البحث واإليساف، والقخاءة الثانية قخاءة الذكخ والعخفاف، والقخاءة الثالثة 
 قخاءة الػحي واإلذعاف، ثبلث قخاءات.

 ـ قخاءة العجوان و الصغيان : 2

 رابعة نعػذ باهلل مشيا: وىشاؾ قخاءة 
ْنَداَن َلَيْصَغى * َأْن َرَآُه اْسَتْغَشى ﴾  ﴿ َكاله ِإنه اإلِْ

 [ 7-6]سػرة العمق: 

بالعمع أسمحة كيساوية، أسمحة جخثػمية، أسمحة نػوية، مغ أجل الديصخة عمى أركاف األرض، ىحا 
 عمع آخخ مغ ىشا قاؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ: 
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عػذ بظ مغ عمع َّل يشفع، ومغ قمب َّل يخذع، ومغ عيغ َّل تجمع، ومغ نفذ َّل ))الميع إني أ
 تذبع((

 ]مدمع عغ زيج بغ أرقع[

 السػضػع العمسي :

 جدع اإلندان آية دالة عمى عطسة الخالق سبحانو و يتجمى ذلظ بـ :

أمخ هللا؟ إذا أييا األخػة الكخاـ، السػضػع العمسي، وىحه حقائق أكخرىا كثيخًا، أنت متى تدتقيع عمى 
عخفتو، أؼ إذا عخفت اآلمخ ثع عخفت األمخ تفانيت في شاعة اآلمخ، أما إذا عخفت األمخ ولع تعخؼ 
اآلمخ تفششت في التفمت مغ األمخ، دائسًا وأبجًا أقػؿ لكع: أقخب آية دالة عمى عطسة هللا إليظ جدسظ، 

تيي، لكغ الشجـ الذجيج يـػ القيامة ىحه آية وهللا لػ أمزيت الحياة كميا في دراسة تفاصيميا ال تش
 حيشسا تكػف آيات هللا بيغ يجيظ، وأنت في غفمة عشيا.

 ـ الذعخ : 0

بخأس اإلنداف ىشاؾ شعخ، بأؼ مكاف في الجدع ىشاؾ أعراب حذ، امدظ دبػسًا بأؼ مكاف 
غخستو ىشاؾ ألع لكغ الذعخ ال يػجج فيو أعراب حذ، لػ كاف فيو أعراب حذ يدألػنظ: أيغ 

ب؟ فتجيب: ذاىب ألعسل عسبًل جخاحيًا في السدتذفى، تحتاج إلى تخجيخ كامل، ىل انتبيت إلى ذاى
ىحه الشقصة أف الذعخ ليذ فيو أعراب حذ، واألضافخ كحلظ ال يػجج فييا أعراب حذ، فاإلنداف 

 أماـ آيات محىمة.

 ـ العيغ : 0

تامة، وأنت تعمع عمع اليقيغ أنو ال  ىل انتبيت إلى أف عيشظ ليا قخنية، والقخنية شبقة شفافة شفافية
يػجج ميميستخ في الجدع إال ويتغحػ عغ شخيق الذعخيات الجمػية، لػ أف شبقة القخنية في العيغ 
تتغحػ عغ شخيق الذعخيات لخأيت األشياء ضسغ شبكة، لكغ الحكسة اإلليية أف القخنية التي ىي 

ة، تتغحػ عغ شخيق الحمػؿ، فأوؿ خمية بالقخنية الصبقة األولى بالعيغ تتغحػ بصخيقة فحة، شخيقة فخيج
 تأخح غحاءىا وغحاء جارتيا، ويشتقل ىحا الغحاء غبخ الغذاء الخمػؼ، لحلظ القخنية شفافة شفافية تامة.

الساء يتجسج، بأؼ درجة؟ بالرفخ، ما قػلظ أف ىشاؾ أماكغ في فشمشجا ترل البخودة فييا إلى تدع 
اء، لساذا ىحا الساء ال يتجسج؟ معشى ذلظ كل إنداف عاش بيحه وستيغ تحت الرفخ، وعيشظ فييا م

الببلد يجب أف يفقج برخه، لكغ هللا عد وجل أودع في ماء العيغ مادة مزادة لمتذشج، حكسة مغ؟ 
 عمع مغ؟ رحسة مغ؟ قجرة مغ؟ 
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 ـ األنف : 3

اء البارد أنف اإلنداف وهللا أييا األخػة، أتسشى عميكع أف تتفكخوا في ىحا الجدع، األنف؛ الحع بالذت
يربح أحسخ المػف، يدداد حسخة ما الدبب؟ إذا كانت درجة اليػاء صفخًا، وأنت تتشفذ مغ أنفظ، فإذا 
دخل اليػاء الحؼ درجتو صفخ إلى األنف وانتقل إلى الخئتيغ وأنت حخارتظ تقجر بدبع وثبلثيغ درجة، 

داخغ يعسل لئلنداف مذكمة، لحلظ األوعية ىشاؾ مذكمة كبيخة ججًا، االنتقاؿ السفاجئ مغ البارد لم
الجمػية باألنف ليا عزبلت في أثشاء البخد تتػسع، فإذا تػسعت جاء الجـ غديخًا، والجـ حخارتو سبع 
وثبلثػف، فاليػاء الحؼ يجخل إلى األنف يرل إلى الحمق درجتو سبع وثبلثػف عغ شخيق سصػح 

صػح متجاخمة، كاف ىشا بجرجة صفخ وصل إلى متجاخمة، أؼ اليػاء يسذي باألنف بصخيق شػيل وس
ىشا بجرجة تقجر بدبع وثبلثيغ، لػ أف في اليػاء غبارًا أو آثار احتخاؽ، ىشاؾ شبقة مخاشية عمى ىحه 
الدصػح، ىحا الغبار وىحا الفحع يمترق بيحه الصبقة، فإذا نطف اإلنداف أنفو يخخج مغ األنف مادة 

تمترق بيحه الصبقات، يج مغ؟ عمع مغ؟ حكسة مغ؟ صشعة مغ؟ سػداء، ذرات الفحع العالقة باليػاء 
لحلظ الحؼ يتشفذ مغ فسو يعصل ىحا الجياز، ىحا الجياز لو مكانة كبيخة ججًا، جياز بالغ التعقيج، 
يجعل اليػاء مغ صفخ إلى سبع وثبلثيغ، وأؼ شيء يحسمو اليػاء مغ غبار أو مغ ذرات فحع 

 العيغ أو بالذعخ أو باألضافخ تجج أف ىشاؾ آيات عطسى.تمترق، لحلظ إذا فكخت باألنف أو ب

 ـ السخي : 2

فكخت بالسخؼ، إذا إنداف عمقشاه مغ رجميو وأشعسشاه، ما الحؼ يحرل؟ تشتقل ىحه التفاحة عبخ  
السخؼ إلى السعجة، لكغ ىػ معمق مغ رجميو والسعجة في األعمى والتفاحة في األسفل فكيف ترعج 

اذبية؟ السخؼ فيو عزبلت دائخية تتقمز تباعًا، فمػ عمقت إندانًا مغ رجميو ىحه إلى أعمى بعكذ الج
وأشعستو تفاحة، ىحه التفاحة بعج أف يسزغيا في فسو، والشاتج يشتقل إلى السعجة صعػدًا، صشعة مغ 

 ىحه؟ 

 ـ لدان السدمار : 0

إلى الجماغ أف وأنت نائع غارؽ في الشـػ يجتسع المعاب في فسظ، ما الحؼ يحرل؟ تحىب رسالة  
المعاب زاد، يأتي أمخ مغ الجماغ يشتقل لداف السدمار مغ تغصية السخؼ إلى تغصية القربة، وأنت 
نائع لداف السدمار يغصي السخؼ، يغمق القربة اليػائية مغ أجل أف تتشفذ، وأنت نائع تبمع المعاب 

خاقة، ىحا المعاب يدداد وأنت مختاح، أوضح شيء عشج شبيب األسشاف إذا العسمية شػيمة يزع لظ ش
حتى يخخج مغ الفع، أنت تشاـ كل المعاب الدائج يشتقل إلى السخؼ، بعج أف يشتقل إلى السخؼ يخجع 

 لداف السدمار يغصي السخؼ ويفتح القربة.
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 ـ مخاكد اإلحداس بالزغط : 0

ا وأنت نائع ىشاؾ مخاكد اإلحداس بالزغط، الييكل العطسي وما فػقو مغ عزبلت تزغط عمى م
تحتو مغ عزبلت، ىحا الزغط يؤدؼ إلى أف تزيق لسعة األوعية فتزعف التخوية، تحىب رسالة 
مغ القدع الحؼ تحت الييكل العطسي إلى الجماغ صار ىشاؾ ضغط قّمت التخوية، الجماغ يعصي أمخًا 
وأنت نائع فتتقمب، لسا قمبت قمبة عكدت السػضػع، العزبلت السزغػشة أصبحت فػؽ، 

 بحت تحت، قاؿ تعالى: والزاغصة أص
َساِل ﴾  ﴿ َوُنَقمُِّبُيْع َذاَت اْلَيِسيِغ َوَذاَت الذِّ

 [ 08] سػرة الكيف: 

ىحه أشياء بجيية أنت نائع تتقمب خسذ مخات، عذخ مخات، لػ قمبظ ذات اليسيغ وذات اليسغ تقع مغ 
 عمى الدخيخ.

فدظ: ىحا الساء عحب لػ كاف أييا األخػة الكخاـ، عػد نفدظ أف تفكخ بجدسظ، وأنت تذخب اسأؿ ن
مالحًا مغ جعمو عحبًا فخاتًا؟ ىحا الخبد كاف قسحًا، ىشاؾ أشياء بيغ أيجيكع فإذا عخفت هللا أكثخ 

 ازدادت شاعتظ لو أكثخ، وازدادت محبتظ لو أكثخ، وازداد قخبظ لو أكثخ.

 والحسج  رب العالسيغ 
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