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 الفرل األوؿ : مقجمة

 ( : تسييج2-1الفقخة )

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 إّف اإلنداَف ىػ السخمػُؽ السكمَُّف بحسِل األمانِة، قاؿ تعالى:
َساَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَباِؿ َفَأَبْيَغ َأْف َيْحِسْمَشَيا َوَأْشَفْقَغ ِمْشيَ  ْنَداُف ِإنَُّو  ا﴿ ِإنَّا َعَخْضَشا اأْلََماَنَة َعَمى الدَّ َوَحَسَمَيا اْلِْ

 َكاَف َضُمػًما َجُيػًًل ﴾ 
 [ 72] األحداب: اآلية 

وِمغ الثابِت أيزًا أّف اإلنداَف ىػ السخمػُؽ 
 السكّخـُ، قاؿ تعالى:

ـَ َوَحَسْمَشاُىْع ِفي اْلَبخِّ َواْلَبْحِخ  ْمَشا َبِشي آَد ﴿ َوَلَقْج َكخَّ
ْمَشاُىْع َعَمى َكِثيٍخ ِمسَّْغ َوَرَزْقَشاُىْع ِمْغ الصَّيَِّبا ِت َوَفزَّ

 َخَمْقَشا َتْفِزيًًل ﴾ 
 [ 70] اإلسخاء: اآلية 

 
 

 وقاؿ تعالى: 
ـٍ َيَتَفكَُّخوفَ  َساَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َجِسيًعا ِمْشُو ِإفَّ ِفي َذِلَظ ََلَياٍت ِلَقْػ َخ َلُكْع َما ِفي الدَّ   ﴾ ﴿ َوَسخَّ

 [13] الجاثية: اآلية 

خاِت.وم َخ لو، وىػ اإلنداُف أكَخـُ مغ كّل السدخَّ  غ السؤّكِج أّف السدخَّ
 واإلنداُف ىػ السخمػُؽ السكمَُّف بالعبادِة، قاؿ تعالى: 

نَذ ِإًلَّ ِلَيْعُبُجوِف ﴾   ﴿ َوَما َخَمْقُت اْلِجغَّ َواْلِْ
 [ 56] الحاريات: اآلية 
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ًا، وأف تدعَج بُقخِبو ثالثًا، وبعبارٍة أخخػ: في اإلسبلـِ كّمّياٌت ثبلٌث ؛ والعبادُة أْف تعخَؼ هللَا أواًل، وأف تصيَعو ثاني
 كّميٌة معخفّيٌة، و كّميٌة سمػكّيٌة، و كّميٌة جسالّيٌة.

الكمّيُة السعخفّيُة سبُب الكمّيِة الدمػكّيِة، والكمّيُة الجسالّيُة نتيجُة الكمّيِة الدمػكّيِة، تتعّخُؼ إليو، فتصيُعو، فتدعُج 
 خِبو في الجنيا واآلخخِة.بقُ 

وقج كّمَفشا ربُّشا سبحانو وتعالى أْف ندكَِّي أنفَدشا، ألنشا إذا عخَّفشا أنفَدشا بخبيا وحَسمشاىا عمى شاعتو، والتقّخِب إليو 
 نكػُف بحلظ قج حّققشا اليجَؼ مغ وجػِدنا، لقػِلو تعالى:

 ﴿ َقْج َأْفَمَح َمْغ َتَدكَّى ﴾
 [ 14] األعمى: اآلية 

الفبلُح كّل الفبلِح، والشجاُح كّل الشجاِح، والفػُز كّل الفػِز، والتفّػُؽ كّل التفّػِؽ بتدكيِة الشفِذ، ألّف هللَا تعالى ف
 يقػؿ:

َ ِبَقْمٍب َسِميٍع ﴾   ﴿ َيْػـَ ًَل َيْشَفُع َماٌؿ َوًَل َبُشػَف * ِإًلَّ َمْغ َأَتى َّللاَّ
 [ 89 – 88] الذعخاء: اآلية 

زكّيٍة شاىخٍة ِمغ كّل َدَرٍف، نقّيٍة مغ كلِّ عيٍب، بشفٍذ مؤّىَمٍة أْف تكػَف في جشِة هللِا عد وجل إلى  أتى هللُا بشفذٍ 
 أبِج اآلبجيغ، فالحياُة الجنيا حياٌة إعجادّيٌة لحياٍة عميا تكخيسيٍة، نحغ في حياٍة نكَجُح فييا كْجحًا: 

نَداُف ِإنََّظ َكاِدٌح ِإَلى رَ   بَِّظ َكْجًحا َفُسًَلِقيِو ﴾ ﴿ َيا َأيَُّيا اْلِْ
 [ 6] االنذقاؽ: اآلية 

 واآلخخُة حياٌة تكخيسّيٌة، قاؿ تعالى: 
 ﴿ َلُيْع َما َيَذاُءوَف ِفيَيا َوَلَجْيَشا َمِديٌج ﴾

 [  35] ؽ: اآلية 

 : َقاَؿ َّللاَُّ:َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللاَّ َعْشو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ 

اِلِحيَغ َما ًَل َعْيٌغ َرَأْت، َوًَل ُأُذٌف َسِسَعْت، َوًَل َخَصَخ َعَمى َقْمِب َبَذٍخ، َفاْقَخؤوا ِإفْ )) َأْعجَ   ْدُت ِلِعَباِدي الرَّ
 ِشْئُتْع:)َفًَل َتْعَمُع َنْفٌذ َما ُأْخِفَي َلُيْع ِمْغ ُقخَِّة َأْعُيٍغ( (( 

 ( [ 9647(، وأحسج )  3197(، والتخمحؼ )  2824(، ومدمع )  3072] البخارؼ ) 

ماِت ىحه التدكيِة و السعخفِة.  وما كّمفشا رّبشا بتدكيِة أنفِدشا، والتعّخِؼ إليو، وعبادِتو إال وقج أعصانا مقػِّ

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : مقػمات التكميف2-2الفقخة )

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 : الكػُف:أوالً 
, بسحّنباِتو، بأبخاِجو، بدساواِتو، بأرِضو، وبسا فييا مغ جباٍؿ وأنياٍر، وأسساٍؾ  ىحا الكػُف بسجخَّاتو، بكػاكِبو

وأشياٍر، وأنػاٍع ال ُتحرى مغ الشباتاِت، وأنػاٍع ال ُتحرى مغ الحيػاناِت، ىحا الكػُف يشصُق بثبلِث كمساٍت ؛ 
 كامٌل.يشصُق بأّف هللَا مػجػٌد , و بأّف هللَا واحٌج , و بأّف هللَا 

الكػُف َمْطَيٌخ ألسساِء هللِا الحدشى، وصفاِتو  ىحا
الفزمى، وإذا أردَت أْف تعخَؼ هللَا فالكػُف َيُجلَُّظ 

 عميو، قاؿ تعالى:

َساَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتًَلِؼ المَّْيِل  ﴿ ِإفَّ ِفي َخْمِق الدَّ
 َوالشََّياِر ََلَياٍت أِلُوِلي اأْلَْلَباِب ﴾

 [ 190] آؿ عسخاف: اآلية 

 

 وقاؿ سبحانو:

َساَواِت َواأْلَْرِض َوَما َبثَّ ِفيِيَسا ِمْغ َدابٍَّة َوُىَػ َعَمى َجْسِعِيْع ِإَذا َيَذاُء قَ   ِجيٌخ ﴾ ﴿ َوِمْغ آَياِتِو َخْمُق الدَّ
 [ 29] الذػرػ: اآلية 

 وقاؿ عدوجل:

ْسُذ َواْلَقَسُخ ًَل َتْدجُ  ْسِذ َوًَل ِلْمَقَسِخ َواْسُجُجوا ّلِلَِّ الَِّحي َخَمَقُيغَّ ِإْف ُكْشُتْع ﴿ َوِمْغ آَياِتِو المَّْيُل َوالشََّياُر َوالذَّ ُجوا ِلمذَّ
 ِإيَّاُه َتْعُبُجوَف ﴾

 [ 37] فرمت: اآلية 
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 وقاؿ:

ـٍ   َيْدَسُعػَف ﴾﴿ َوِمْغ آَياِتِو َمَشاُمُكْع ِبالمَّْيِل َوالشََّياِر َواْبِتَغاُؤُكْع ِمْغ َفْزِمِو ِإفَّ ِفي َذِلَظ ََلَياٍت ِلَقْػ
: اآلية   [ 23] الخـو

 والحجيُث يصػُؿ عغ آياِت هللِا في الكػِف، ولكّششا نزخُب أمثمًة عمى تمظ اآلياِت العطيسِة.
اكُتِذَفت حجيثًا مجّخٌة تبعج عشا ثبلثسئة ألِف بميػف سشٍة ضػئّيٍة , وإذا أردَت أْف ترَل إلى أقخِب نجٍع ممتيٍب إليشا 

ـٍ بسخكبٍة أرضّيٍة، فكيف بظ إذا أردَت أْف يبعُج عشا أربَع سشػ  اٍت ضػئيٍة فإنظ تحتاُج إلى خسديغ مميػَف عا
 ترَل إلى مجّخٍة تبعج عشا ثبلثسئة ألِف مميػف سشٍة ضػئّيٍة ؟ قاؿ تعالى:

 ﴿ َفًَل ُأْقِدُع ِبَسَػاِقِع الشُُّجػـِ * َوِإنَُّو َلَقَدٌع َلْػ َتْعَمُسػَف َعِطيٌع ﴾
 [ 76 – 75ية ] الػاقعة: اآل

 نجٌع صغيٌخ اسُسو قمُب العقخِب، يّتدُع لمذسِذ واألرِض مع السدافة بيشيسا، قاؿ تعالى:

ُ َربُُّكْع ًَل ِإَلَو ِإًلَّ ُىَػ َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َفاْعُبُجوُه َوُىَػ َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َوِكيٌل ﴾  ﴿ َذِلُكْع َّللاَّ
 [102] األنعاـ: اآلية 

 وقاؿ:

ـٍ ًَل ُيْؤِمُشػَف ﴾﴿ ُقْل انْ  َساَواِت َواأْلَْرِض َوَما ُتْغِشي اَْلَياُت َوالشُُّحُر َعْغ َقْػ  ُطُخوا َماَذا ِفي الدَّ
 [101] يػنذ: اآلية 

 وقج لفت هللُا جّل جبللو نَطَخنا إلى آياتو، ونيانا أْف نسخَّ عمييا مغ دوِف تفكٍُّخ وتأّمٍل، فقاؿ جّل ِمغ قائٍل:

وَف َعَمْيَيا َوُىْع َعْشَيا ُمْعِخُضػَف ﴾﴿ َوَكَأيِّْغ مِ  َساَواِت َواأْلَْرِض َيُسخُّ  ْغ آَيٍة ِفي الدَّ
 [105] يػسف: اآلية 

 وبّيّغ هللُا تعالى أّف آياِتو العطيسَة ستطيُخ لمشاِس ِتباعًا، فقاؿ تعالى:

ُو َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َلُيْع َأنَُّو اْلَحقُّ َأَوَلْع َيْكِف ِبَخبَِّظ َأنَّ  ﴿ َسُشِخيِيْع آَياِتَشا ِفي اَْلَفاِؽ َوِفي َأْنُفِدِيْع َحتَّى َيَتَبيَّغَ 
 ﴾َشِييجٌ 

 [ 53] فرمت: اآلية 

 



ور دمحم راتب النابلسيكتاب مقومات التكليف لفضيلة الدكت  
 

5 

 وإذا بجَأ اإلنداُف التفّكُخ في جدِسو فديجُج العجَب العجاَب , قاؿ تعالى: 

 ﴿ َأَلْع َنْجَعْل َلُو َعْيَشْيِغ ﴾
 [  8] البمج: اآلية 

العيِغ مئًة وثبلثيغ مميػَف مخخوٍط وعرّيٍة، وفييا تدعسئة ألِف عرٍب، لكل عرٍب وريٌج ذلظ أّف في شبكيِة 
 وشخياٍف، ولكل عرٍب أغساٌد ثبلثٌة.

الكػُف أحُج مقّػماِت التكميف، وقج سخّخه هللا لشا تدخيخيغ، تدخيَخ تعخيٍف، وتدخيَخ تكخيٍع , وقج جاء في 
 الحجيِث الذخيِف 

َكاَف ِإَذا َرَأى اْلِيًَلَؿ َقاَؿ: ِىًَلُؿ َخْيٍخ َوُرْشٍج، ِىًَلُؿ َخْيٍخ َوُرْشٍج، ِىًَلُؿ َخْيٍخ  مى هللا عميو و سمعص)) َأفَّ الشَِّبيَّ 
 َء ِبَذْيِخ َكَحا ((َوُرْشٍج، آَمْشُت ِبالَِّحي َخَمَقَظ، َثًَلَث َمخَّاٍت، ُثعَّ َيُقػُؿ: اْلَحْسُج ّلِلَِّ الَِّحي َذَىَب ِبَذْيِخ َكَحا، َوَجا

 ُؿ َخْيٍخ َوُرْشٍج (()) ِىًَل  
 ( عغ رافع بغ خجيج[  4409( عغ أنذ والكبيخ )  311( عغ قتادة، والصبخاني في األوسط )  5092] أبػ داود ) 

أؼ: إنو يشفُعشا، ويخشُجنا إلى رّبشا، وِقْذ عمى ذلظ كلَّ شيء، ِقْذ عمى ذلظ شعاَمظ وشخاَبظ، أنػاَع الشباتاِت، 
ألسساِؾ , تزاريَذ األرِض، وما فييا مغ بحاٍر وجباٍؿ، وأنياٍر وأغػاٍر، وقفار وبحيخاٍت أنػاَع األشياِر , أنػاَع ا

 وسيػٍؿ، ِقْذ عمى ذلظ كلَّ شيء، إذًا: 

 )) ِىًَلُؿ َخْيٍخ َوُرْشٍج ((
ٌخ لشا تدخيخيغ، تدخيَخ تعخيٍف، وتدخيَخ تكخيٍع.  أؼ: إّف الكػَف مدخَّ

تؤمَغ، والسػقُف األمثُل مغ تدخيِخ التكخيِع أْف تذكَخ، وإْف آمشَت  السػقُف األمثُل مغ تدخيِخ التعخيِف أفْ 
 وشكخَت فقج حّققَت اليجَؼ الحؼ ِمغ أجِمو ُخمقَت، قاؿ تعالى:

ُ َشاِكًخا َعِميًسا ﴾ ُ ِبَعَحاِبُكْع ِإْف َشَكْخُتْع َوآَمْشُتْع َوَكاَف َّللاَّ  ﴿ َما َيْفَعُل َّللاَّ
 [147] الشداء: اآلية 
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 العقُل:  -ًا ثاني
 لقج ذكَخ هللُا سبحانو وتعالى العقَل وفخوَعو في القخآِف الكخيِع قخيبًا مغ ألِف آيٍة، فيرخُِّح بحلظ ويقػؿ: 

 ﴿ َأَفًَل َيْعِقُمػَف ﴾
 [ 68] يذ: مغ اآلية 

 ﴿ َأَفًَل َتْعِقُمػَف ﴾
 [44] البقخة: مغ اآلية 

 وقاؿ: 

ُل اَْلَياِت ِلَقْػـٍ   َيَتَفكَُّخوَف ﴾ ﴿ َكَحِلَظ ُنَفرِّ
 [ 24] يػنذ: مغ اآلية 

 وقاؿ:

ـٍ َيحَّكَُّخوَف ﴾ ْمَشا اَْلَياِت ِلَقْػ  ﴿ َقْج َفرَّ
 [126] األنعاـ: مغ اآلية 

 وقاؿ عدوجل:

﴿ َوَما َذَرَأ َلُكْع ِفي اأْلَْرِض ُمْخَتِمًفا َأْلَػاُنُو ِإفَّ ِفي 
ـٍ َيحَّكَُّخوَف ﴾   َذِلَظ ََلَيًة ِلَقْػ

 [13: ] الشحل

ألّف العقَل أداُة معخفِة هللِا، وألّف مبادَئو تتػافُق مع 
مبادِغ الكػِف، فالعقُل مثبًل ال يفيُع شيئًا ببل سبٍب، 
وىحا مبجُأ الدببّيِة، والعقُل ال يفيُع شيئًا ببل غايٍة، 
وىحا مبجُأ الغائّيِة , والعقُل ال يقبُل الذيَء ونقيَزو، 

ـِ التشاقِس.  وىحا مبجُأ عج

ذًا مبادُغ العقِل تتػافُق مع أنطسِة الكػِف، والعقُل أداُة معخفِة هللِا، وىشيئًا لسغ أعسَل عقَمو فيسا ُخمق لو، والػيُل إ
 لسغ أعسَل عقَمو في غيِخ ما ُخمق لو، في السكِخ، والخجاِع، والتزميِل، والتكحيِب، واالحتياِؿ.
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خياِؿ، وصمػا إلى ىحه السشجداِت عغ شخيِق عقػليع، ولػ أنيع ىؤالء الحيغ وصمػا إلى مشجداٍت تقتخُب مغ حّج ال
 استعسمػا عقػَليع ولػ بجدٍء يديٍخ مّسا ػ

 يدتعسمػنو في إنجازاِتيع العمسيِة لعخفػا هللَا عد وجل لدعِجوا بقخبو في الجنيا واآلخخِة، قاؿ تعالى:

ْنَداُف َما َأْكَفَخُه * ِمْغ َأيِّ َشْيٍء َخمَ  َخُه * ُثعَّ َأَماَتُو َفَأْقَبَخُه ﴿ ُقِتَل اْلِْ ِبيَل َيدَّ َرُه * ُثعَّ الدَّ َقُو * ِمْغ ُنْصَفٍة َخَمَقُو َفَقجَّ
 * ُثعَّ ِإَذا َشاَء َأْنَذَخُه * َكًلَّ َلسَّا َيْقِس َما َأَمَخُه ﴾ 

 [ 23 – 17] عبذ: اآلية 

 فالعقُل البذخؼُّ أداةٌ فّعالٌة في معخفِة هللِا عد وجل.

 الفصخة اإلندانية: - ثالثاً 
 لقج فصَخ رّبشا سبحانو وتعالى اإلنداَف فصخًة عاليًة، قاؿ تعالى:

يِغ َحِشيًفا ِفْصَخَة َّللاَِّ الَِّتي َفَصَخ الشَّاَس َعَمْيَيا ًَل َتْبِجيَل ِلَخْمِق َّللاَِّ َذلِ  يُغ اْلَقيُِّع َوَلِكغَّ َأْكَثَخ ﴿ َفَأِقْع َوْجَيَظ ِلمجِّ َظ الجِّ
 اِس ًَل َيْعَمُسػَف ﴾الشَّ 

: اآلية   [ 30] الخـو

، وتكخُه الباشَل، تحبُّ  الفصخُة تعشي أنظ تحبُّ الحقَّ
، تحبُّ العجَؿ، وتكخُه الطمَع،  الخيَخ، وتكخُه الذخَّ
تحبُّ الخحسَة، وتكخُه القدػَة، عمى ىحا ُفصخ الشاُس 

 جسيعًا.
وىشاؾ فخٌؽ بيغ الفصخِة والربغِة كسا سيأتي معشا , 
الربغُة أْف تكػَف عاداًل، وأف تكػَف رحيسًا، وأف 
تكػف مشرفًا، أما الفصخُة فأْف تحبَّ العجَؿ 
واإلنراَؼ، وأف تحبَّ الخحسَة واإلحداَف، والشفُذ 

، وال تدعُج إاّل إذا ع ، وال تدتقخُّ خفْت البذخّيُة متػافقٌة مع الجيِغ تػافقًا تامِّا، فيي ال تختاُح، وال تخكُغ، وال تصسئغُّ
 ربَّيا، وانصػْت تحت ضمِّو تعالى.
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ـِ، بأنيع يفخحػف بسا ُأْنِدَؿ  ُج الفصخَة أّف هللَا سبحانو وتعالى أخبَخ عغ أصحاِب نبيِّو الكخا ومغ اآلياِت التي تؤكِّ
 إلييع، قاؿ تعالى: 

ْحَداِب َمْغ ُيشِكُخ َبْعَزُو ُقْل ِإنََّسا ُأِمْخُت َأْف َأْعُبَج َّللاََّ َوًَل ﴿ َوالَِّحيَغ آَتْيَشاُىْع اْلِكَتاَب َيْفَخُحػَف ِبَسا ُأنِدَؿ ِإَلْيَظ َوِمْغ اأْلَ 
 ُأْشِخَؾ ِبِو ِإَلْيِو َأْدُعػ َوِإَلْيِو َمآِب ﴾

 [ 36] الخعج: اآلية 

 ما الحؼ جعميع يفخحػف ؟ إنو تػافق أنفديع مع شخع هللا عد وجل.

 مغ اَلياِت الجاّلِة عمى الفصخِة:
 َوَما َسػَّاَىا * َفَأْلَيَسَيا ُفُجػَرَىا َوَتْقَػاَىا ﴾ ﴿ َوَنْفذٍ 

 [  8 – 7] الذسذ: اآلية 

 السعشى األوؿ: أؼ: إنيا إذا َفَجَخْت تعمُع أّنيا َفَجَخْت مغ دوِف أْف ُيعِمَسيا أحٌج، قاؿ عدوجل: 

نَداُف َعَمى َنْفِدِو َبِريَخٌة * َوَلْػ َأْلَقى َمَعاِذيَخُه ﴾   ﴿ َبْل اْلِْ
 [15 – 14] القيامة: اآلية 

 ولػ اتََّقْت لعِمَسْت أنيا تّتقي هللَا مغ دوِف أْف ُيعِمَسيا أحٌج، لحلظ فإّف الحّجَة قائسٌة عمى كلِّ إنداٍف بالفصخِة وْحِجىا.
فإّف الفصخَة  والسعشى الثاني: َأْلَيَسَيا شخيَق تقػاىا، وَأْلَيَسَيا شخيَق فجػِرىا، وإذا كاف العقُل يرُل بظ إلى هللاِ 

 تكذُف لظ الخصَأ والرػاَب.

ِباْلَسِجيَشِة َسَشًة َما َيْسَشُعِشي ِمْغ اْلِيْجَخِة ِإالَّ اْلَسْدَأَلُة، َكاَف َأَحُجَنا  eَعْغ َنػَّاِس ْبِغ ِسْسَعاَف َقاَؿ: َأَقْسُت َمَع َرُسػِؿ َّللاَِّ 
 ِ ْثِع، َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َعْغ َشيْ  eِإَذا َىاَجَخ َلْع َيْدَأْؿ َرُسػَؿ َّللاَّ  : eٍء، َقاَؿ: َفَدَأْلُتُو َعْغ اْلِبخِّ َواإْلِ

ْثُع َما َحاَؾ ِفي َنْفِدَظ، َوَكِخْىَت َأْف َيصَِّمَع َعَمْيِو الشَّاُس ((  )) اْلِبخُّ ُحْدُغ اْلُخُمِق، َواْلِْ
 (، التخمحؼ[  2553( مدمع ) 3] )

 وىحه ىي الفصخُة.
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 َقاَؿ ِلَػاِبَرَة:  eْبِغ َمْعَبٍج اأْلََسِجؼِّ َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َعْغ َواِبَرَة 

ْثِع ؟ َقاَؿ: ُقْمُت: َنَعْع، َقاَؿ: َفَجَسَع َأَصاِبَعُو َفَزَخَب ِبَيا َصْجَرُه، وَ  َقاَؿ: اْسَتْفِت )) ِجْئَت َتْدَأُؿ َعِغ اْلِبخِّ َواْلِْ
ْثُع َما َحاَؾ ِفي  َنْفَدَظ، اْسَتْفِت َقْمَبَظ َيا َواِبَرُة، َثًَلًثا، اْلِبخُّ َما اْشَسَأنَّْت ِإَلْيِو الشَّْفُذ، َواْشَسَأفَّ ِإَلْيِو اْلَقْمُب،َواْلِْ

ْجِر،َوِإْف َأْفَتاَؾ الشَّاُس،َوَأْفَتْػَؾ (( َد ِفي الرَّ  الشَّْفِذ، َوَتَخدَّ
 ( [  2533(، الجارمي )  4/228] أحسج ) 

احًا اقتراديِّا، وكاف مغ أغشى الشاس، فإف في نفِدو فخاغًا ال يسؤله الساُؿ، ولػ أنو وصَل لػ أّف اإلنداَف حّقَق نج
إلى أعمى السشاصِب، فإّف في نفِدو فخاغًا ال تسؤله القّػُة، ولػ أنو بمَغ أعمى مدتػػ مغ الرّحِة، فإّف في نفِدو 

ِدو فخاغًا ال يسؤله األتباُع، في الشفِذ فخاٌغ ال يسؤله فخاغًا ال تسؤله الرّحُة، ولػ كاف لو أتباٌع كثيخوف، فإّف في نف
 إال اإليساُف باهلل، وشاعُتو، والقخُب مشو، وىحه ىي الفصخُة.

، فإذا سارت عمى شخيٍق وعخٍة اضصخبْت، وسسعَت  ٍٍ الدّيارُة مثبًل مرسََّسٌة كي تديَخ عمى شخيٍق معبَّجٍة مدتٍػ
في صانِعيا، ولكّغ العيَب في أنظ استخجمتيا في غيِخ ما ُصشعت لو، مشيا أصػاتًا مدعجًة، ولكْغ ليذ العيُب 

 أما إذا جعمَتيا تديخ عمى شخيٍق سػؼٍّ فإنظ تذعُخ بالخاحِة، ذلظ ألنيا تػافقْت مع ما ُصشعْت لو.
مغ َخْمقو، إّف هللَا يعصي الرّحَة لمكثيخيغ مغ َخْمقو، ويعصي القّػَة لمكثيخيغ مغ َخْمقو، ويعصي الجساَؿ لمكثيخيغ 

 ويعصي الساَؿ لمكثيخيغ مغ َخْمقو، أّما الدكيشُة فبل يعصييا إاّل ألصفيائو السؤمشيغ.

الدكيشُة شيٌء ال يػصُف، إذا تجّمى هللُا عمى عبٍج بالدكيشِة كاف أقػػ الشاِس، وكاف أغشى الشاِس، وكاف أسعَج 
 ىع إقبااًل، وأكثَخىع تػازنًا.الشاِس، وكاف أكثَخ الشاس صبخًا، وأكثَخىع اشسئشانًا، وأكثخَ 

 الذيػات:  -رابعًا 
الحقيقُة اأُلولى:ما أودَع هللُا فيشا الذيػاِت إاّل لشخقى بيا إلى ربِّ األرِض والدساواِت، فالذيػاُت ُسمٌَّع نخقى بو، أو 

 ػ إلى أسفِل دركاٌت نيػؼ بيا، إنيا حيادّيٌة، يسكغ أف تخقى بظ إلى هللِا، ويسكغ أف تيػَؼ بظ ػ ال سسح هللا
 سافميغ.

الحقيقُة الثانيُة: ما أودَع هللُا فيشا مغ شيػٍة إال وجعَل ليا قشاًة نطيفًة تدخؼ خبلَليا , فميذ في اإلسبلـِ حخماٌف , 
 بل فيو ضبٌط وتشطيٌع.
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حبُّ الشداِء مثبًل، قشاُتو الشطيفُة ىي الدواُج، فإف 
اِة تحّخكَت بجافٍع مغ ىحه الذيػِة ضسَغ ىحه القش

سعجَت، وأسعجَت، وإف تحّخكَت بجافٍع مغ ىحه 
الذيػِة في قشاٍة أخخػ ما شَخَعيا هللُا عد وجل 
شقيَت، وأشقيَت، كالػقػِد الدائِل في الديارِة، إْف 
ُوِضَع في السدتػدعاِت السحَكَسِة، وساَؿ في 
األنابيِب السحَكَسِة، واحتخَؽ في السكاِف السشاسِب، 

ولَّج حخكًة نافعًة، أّما إذا خخَج وفي الػقِت السشاسِب 
الػقػُد عغ مدارِه، وأصاَب السخكبَة شخارٌة احتخقِت السخكبُة وَمغ فييا، لحلظ " ما كاف هللُا ليعّحَب قمبًا بذيػٍة 

 تخكَيا صاحُبيا في سبيل هللا " 

 ( مغ قػؿ أبي سميساف الجاراني[. 9/256] أخخجو أبػ نعيع في الحمية ) 

 ٌج شيئًا هلِل إاّل عّػَضُو هللُا خيخًا مشو في ديِشو ودنياه " و" َما تخَؾ عب

 ( مغ دوف قػلو: في ديشو ودنياه [  1/530] فيس القجيخ ) 

)) ثًلثٌة ًل َتخى أعيُشيع الشاَر: عيٌغ حخسْت في سبيِل هللِا، وعيٌغ بكْت مغ خذيِة هللِا، وعيٌغ كفَّْت عغ محارـِ 
 هللِا ((

 ( عغ بيد بغ حكيع عغ أبيو عغ ججه[ 1003)  ] الصبخاني في الكبيخ

 التذخيع: - امداً خ
إذا كاف العقُل مقياسًا عمسيًا، وكانت الفصخُة مقياسًا 
نفديِّا، فإّف التذخيَع مقياٌس عمى مقياَسي العقِل 

 .والفصخةِ 
فالحَدُغ ما حّدَشو الذخُع، والقبيُح ما قبَّحو الذخُع، 

ِعْع بيحا العقِل، وإْف لع فإْف تػافَق عقُمظ مع الذخِع فَأن
يتػافْق عقُمظ مع الذخِع فيحا العقُل مشحخٌؼ، ألّف 

 األصَل ىػ الذخُع، قاؿ تعالى: 
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َر * ُثعَّ َنَطَخ * ُثعَّ َعَبَذ َوَبَدَخ *  َر * ُثعَّ ُقِتَل َكْيَف َقجَّ َر * َفُقِتَل َكْيَف َقجَّ َخ * ُثعَّ َأْدَبَخ َواْسَتْكبَ ﴿ ِإنَُّو َفكََّخ َوَقجَّ
 َفَقاَؿ ِإْف َىَحا ِإًلَّ ِسْحٌخ ُيْؤَثُخ * ِإْف َىَحا ِإًلَّ َقْػُؿ اْلَبَذِخ * َسُأْصِميِو َسَقَخ ﴾

 [ 26 – 18] السجثخ: اآلية 

لقج خمَق هللُا سبحانو وتعالى الكػَف لشعَخفو بو، وأندَؿ التذخيَع لشعبَجه بو، وال سبيَل إلى عبادِة هللِا إاّل بسا شخَع 
 فإْف أردَت أْف تتقّخَب مغ هللِا عد وجل فالذخُع الحشيُف ىػ الحؼ يػصمظ إلى هللِا:  هللُا،

 ُذُنػَبُكْع َوَمْغ ُيِصْع َّللاََّ ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا اتَُّقػا َّللاََّ َوُقػُلػا َقْػًًل َسِجيًجا * ُيْرِمْح َلُكْع َأْعَساَلُكْع َوَيْغِفْخ َلُكعْ 
 َقْج َفاَز َفْػًزا َعِطيًسا ﴾َوَرُسػَلُو فَ 

 [ 71 – 70] األحداب: اآلية 

 حخية االختيار: -سادسًا 
 لقج مشَح هللُا سبحانو وتعالى اإلنداَف حخّيَة االختياِر، قاؿ تعالى:

ْمَشا ِمْغ شَ  ُ َما َأْشَخْكَشا َوًَل آَباُؤَنا َوًَل َحخَّ ْيٍء َكَحِلَظ َكحََّب الَِّحيَغ ِمْغ َقْبِمِيْع ﴿ َسَيُقػُؿ الَِّحيَغ َأْشَخُكػا َلْػ َشاَء َّللاَّ
  ِإًلَّ َتْخُخُصػَف ﴾ َحتَّى َذاُقػا َبْأَسَشا ُقْل َىْل ِعْشَجُكْع ِمْغ ِعْمٍع َفُتْخِخُجػُه َلَشاِإْف َتتَِّبُعػَف ِإًلَّ الطَّغَّ َوِإْف َأْنُتعْ 

 [ 148] األنعاـ: اآلية 

 وقاؿ تعالى:

َربُِّكْع َفَسْغ َشاَء َفْمُيْؤِمْغ َوَمْغ  ﴿ َوُقْل اْلَحقُّ ِمغْ 
َشاَء َفْمَيْكُفْخ ِإنَّا َأْعَتْجَنا ِلمطَّاِلِسيَغ َناًرا َأَحاَط ِبِيْع 
ُسَخاِدُقَيا َوِإْف َيْدَتِغيُثػا ُيَغاُثػا ِبَساٍء َكاْلُسْيِل َيْذِػي 
َخاُب َوَساَءْت ُمْخَتَفًقا ﴾  اْلُػُجػَه ِبْئَذ الذَّ

 [ 29] الكيف: 

 

 ىاتاف اآليتاف أصٌل في أّف اإلنداَف مخيٌَّخ.
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 وقاؿ تعالى: 

ُ َجِسيًعا ِإفَّ َّللاََّ    َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِجيٌخ ﴾﴿ َوِلُكلٍّ ِوْجَيٌة ُىَػ ُمَػلِّيَيا َفاْسَتِبُقػا اْلَخْيَخاِت َأْيَغ َما َتُكػُنػا َيْأِت ِبُكْع َّللاَّ
 [ 148] البقخة: 

 وقاؿ: 

ِبيَل ِإمَّا َشاِكًخا َوِإمَّا َكُفػًرا ﴾﴿ ِإنَّا ىَ   َجْيَشاُه الدَّ
 [  3] اإلنداف: 

 وقاؿ: 

 اُنػا َيْكِدُبػَف ﴾﴿َوَأمَّا َثُسػُد َفَيَجْيَشاُىْع َفاْسَتَحبُّػا اْلَعَسى َعَمى اْلُيَجى َفَأَخَحْتُيْع َصاِعَقُة اْلَعَحاِب اْلُيػِف ِبَسا كَ 
 [ 17] فرمت: 

 مِخ يقتزي االختياَر , ومجّخَد الشيي يقتزي االختياَر.بل إّف مجّخَد األ
ولػ أف هللَا َأْجَبَخَنا عمى الصاعِة لبَصَل الثػاُب، ولػ َأْجَبَخَنا عمى السعريِة لبَصَل العقاُب، ولػ َتَخَكَشا ىسبًل لكاف 

ف يديخًا، ولع يكمِّْف عديخًا، وأعصى ىحا عجدًا في القجرِة، لحلظ فإّف هللَا َأَمَخ عباده تخييخًا، ونياىع تححيخًا، وكمّ 
 عمى القميِل كثيخًا، ولع ُيعَز مغمػبًا، ولع ُيَصع ُمْكَخىًا، ولع ُيخِسل األنبياَء عبثًا، ولع يشدِؿ الكتَب لعبًا. 

جاء رجٌل إلى سيجنا عسَخ وقج شخَب الخسَخ، فقاؿ رضي هللا عشو: " أقيسػا عميو الحج، فقاؿ الخجُل: وهللِا يا 
السؤمشيغ إّف هللَا َقّجَر عميَّ ذلظ، فقاؿ رضي هللا عشو: أقيسػا عميو الحجَّ مّختيغ، مخًة ألنو شخَب الخسَخ،  أميخَ 

 ومخًة ألنو افتخػ عمى هللا، ثع قاؿ لو: ويحظ يا ىحا، إّف قزاَء هللِا لع يخخْجظ مغ االختياِر إلى االضصخاِر.

ٌخ فيسا ُكمَِّف بو، وُمَديٌَّخ في غيِخ التكميِف، لكّغ ىحا التدييَخ لرالحو , اإلنداُف مخّيٌخ، والحّجُة قائسٌة عميو، مخيّ 
 وسيأتي تفريُل ذلظ في بحِث التخييِخ والتدييِخ. 

 الدمغ: -سابعًا 
وىػ عسخ اإلنداف الحؼ مشحو هللا تعالى لو , وحجد مجدتو وفق حكستو السصمقة الستعمقة بالخيخ السصمق ليكػف 

 سمو وليدتثسخه في التعخؼ إلى ربو وفي العسل الرالح والجعػة إلى هللا , قاؿ تعالى: ىحا العسخ وعاء لع

 



ور دمحم راتب النابلسيكتاب مقومات التكليف لفضيلة الدكت  
 

13 

اِلَحاِت َوَتَػاَصْػا ِباْلَحقِّ  ْنَداَف َلِفي ُخْدٍخ * ِإًلَّ الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ ْبِخ ﴾﴿ َواْلَعْرِخ * ِإفَّ اْلِْ  َوَتَػاَصْػا ِبالرَّ
 لخًلصة:

ـُ، والسخمػُؽ السكمَُّف، وىػ مكمٌَّف أف يدّكَي نفَدو، وتدكيُة الشفِذ تحتاُج إلى كػٍف اإلنداُف ىػ الس خمػُؽ السكخَّ
يِغ، وإلى شيػاٍت  ـِ الجِّ ٍخ لتعخَؼ هللَا، وإلى أداٍة لتعخَؼ هللَا بيا، وىي العقُل، وإلى فصخٍة متػافقٍة مع أحكا ُمَدخَّ

ٍغ، و   إلى تذخيٍع ضابٍط ُمحخِّكٍة دافعٍة، وإلى اختياٍر مثسِّ

 والحسج  رب العالسيغ 
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 السقـػ األوؿ الفرل الثاني : 

 ( : الكػف 7-1الفقخة )

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

في القخآِف الكخيِع ما يديُج عمى ألٍف وثبلثسئة آيٍة كػنّيٍة، ألع يدأْؿ أحُجنا نفَدو: لساذا جاءت ىحه اآلياُت في 
؟ لػ لع نكغ مكمَّفيغ أف نتفكَخ فمساذا ىحه اآلياُت ؟ ىل يعقُل أْف يقػَؿ هللُا كبلمًا ال معشى لو ؟ القخآِف الكخيِع 

ليذ ىحا مغ السعقػِؿ إشبلقًا، فسا داـ ىشاؾ آياٌت كػنّيٌة فيحا يعشي أّف ىشاؾ عبادًة اسسيا التفكُخ، وىي مغ 
، قاؿ  أرقى العباداِت، ألنيا تزعظ أماـ عطسِة هللا عد وجل، وىحه العبادة ِشْبُو معّصمة في العاَلِع اإلسبلميِّ

 تعالى: 
 

َساَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتًَلِؼ المَّْيِل  ﴿ ِإفَّ ِفي َخْمِق الدَّ
َوالشََّياِر ََلَياٍت أِلُوِلي اأْلَْلَباِب * الَِّحيَغ َيْحُكُخوَف َّللاََّ 

ُخوَف ِفي َخْمِق ِقَياًما َوُقُعػًدا َوَعَمى ُجُشػِبِيْع َوَيَتَفكَّ 
َساَواِت َواأْلَْرِض َربََّشا َما َخَمْقَت َىَحا َباِشًًل  الدَّ
 ُسْبَحاَنَظ َفِقَشا َعَحاَب الشَّاِر ﴾ 
 [ 191 – 190] آؿ عسخاف: اآلية 

 
 وقاؿ عدوجل:

َساَواِت َواأْلَْرِض َوَما ُتْغِشي اَْلَياُت َوالشُُّحُر َعغْ  ـٍ ًَل ُيْؤِمُشػَف ﴾ ﴿ ُقْل اْنُطُخوا َماَذا ِفي الدَّ  َقْػ
 [ 101] ) يػنذ: اآلية 
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 وقاؿ: 

وَف َعَمْيَيا َوُىْع َعْشَيا ُمْعِخُضػَف ﴾ َساَواِت َواأْلَْرِض َيُسخُّ  ﴿ َوَكَأيِّْغ ِمْغ آَيٍة ِفي الدَّ
 [ 105] يػسف: اآلية 

ـِ دوف أْف   نتفّكَخ فييا:فيشاؾ آياٌت كثيخٌة نسخُّ عمييا، في الَفَمَظ، والسجّخاِت، والصعا

نَداُف ِإَلى َشَعاِمِو ﴾  ﴿ َفْمَيْشُطْخ اْلِْ
 [ 24] عبذ: اآلية 

، و كلُّ أمٍخ في القخآِف يقتزي الػجػَب، قاؿ تعالى:  ىحا أمٌخ إلييّّ

نَداُف ِمعَّ ُخِمَق * ُخِمَق ِمْغ َماٍء َداِفٍق ﴾   ﴿ َفْمَيشُطْخ اْلِْ
 [ 6 – 5] الصارؽ: اآلية 

جيبٌة، وىي أّف الساَء كأؼِّ في الكػِف ضاىخٌة ع
عشرٍخ آخخ، إذا بّخدَتو يشكسُر، وإذا سّخشتو يتسّجُد، 
إاّل أّف الساَء يشفخُد عغ بقّيِة العشاصِخ بسيدٍة، وىي 

( تشعكُذ خرائُرو فيتسّجُد،  4أنو عشج الجرجِة ) +
فإذا بّخدَتو يدداُد حجُسو، فتقلُّ كثافُتو، فيصفػ عمى 

اىخُة لسا كشَت تقخُأ اآلف ىحا الدصِح، ولػال ىحه الط
الكتاَب، ولَسا كاف في األرِض كمِّيا إنداٌف، ىل 

قػف ىحا ؟  ترجِّ

لػال ىحه الطاىخُة لسا كانت حياٌة عمى وجِو األرِض، ألّف الساَء لػ لع يتسّجد عشج التبخيِج لقلَّ حجُسو، وازدادْت 
ُخ، ويشعجـُ السصُخ، ويسػُت الشباُت، ويسػُت كثافُتو فيغػُص، وبعج حيغ تتجّسُج كلُّ السحيصاِت، ويشعج ـُ التبخُّ

 الحيػاُف، ويسػُت اإلنداُف، وانتيى األمُخ، فَسغ أودَع ىحه السيدَة في الساءِ 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : أدلة التفكخ7-2الفقخة )

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 يغ .مغ خبلِؿ الكتاِب والدشِة، وأقػاِؿ الرحابِة والتابع
 ففي الكتاب قاؿ تعالى.

َساَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتًَلِؼ المَّْيِل َوالشََّياِر ََلَياٍت أِلُوِلي اأْلَْلَباِب * الَِّحيَغ يَ  َ ِقَياًما ﴿ ِإفَّ ِفي َخْمِق الدَّ ْحُكُخوَف َّللاَّ
َساَواِت َوا أْلَْرِض َربََّشا َما َخَمْقَت َىَحا َباِشًًل ُسْبَحاَنَظ َفِقَشا َعَحاَب َوُقُعػًدا َوَعَمى ُجُشػِبِيْع َوَيَتَفكَُّخوَف ِفي َخْمِق الدَّ
 الشَّاِر ﴾

 [ 191 – 190] آؿ عسخاف. اآلية 

 ﴿ َيَتَفكَُّخوَف ﴾
 فعٌل مزارٌع يفيُج الخبَخ، لكّغ الخبَخ يأتي في القخآِف الكخيِع في معخِض اإلنذاِء واألمِخ، فإذا قاؿ هللا عد وجل. 

 ْدُنػَف ﴾﴿ َوًَل يَ 
 [68] الفخقاف. مغ اآلية 

أؼ. إّياكع أْف تدنػا، فإّف نفَي الذيء أبمُغ مغ الشيِي عشو، فإذا نييَت عغ الذيِء فكأنظ تزُع في ذىِغ اإلنداِف 
َر ِفْعِمو،لكغ إذا نفيَتو كاف الشفُي أبمَغ، قاؿ تعالى.  ترػُّ

 ﴿ َواْلَػاِلَجاُت ُيْخِضْعَغ َأْوًَلَدُىغَّ ﴾
 [ 233. مغ اآلية ] البقخة

ولع يقْل. يا أييا الػالجاُت أرضعَغ أوالدكّغ، ألنو مغ شأِف الػالجاِت إرضاُع أوالدىّغ، فيحا خبٌخ جَخػ مجخػ 
 اإلنذاِء واألمِخ .

 وفي قػلو تعالى. 

 ﴿ َوَيَتَفكَُّخوَف ﴾
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أؼ. إّف السؤمشيغ مغ شأِنيع التفكُُّخ في َخْمِق 
مغ لػازِميع،  الدساواِت واألرِض، وىػ الزـٌ 

 وخريرٌة مغ خرائِريع، وِسَسٌة مغ سساِتيع .

في صحيِح ابغ حّباف عغ عصاٍء أّف عائذَة رضي 
هللا عشيا قالت. أتاني رسػؿ هللا صمى هللا عميو 

 وسمع في ليمتي، وقاؿ. 

 
 
ـَ ِإَلى الِقْخَبةِ  ـَ ُيَرمِّي، َفَبَكى َحتَّى َبلَّ ِلْحَيَتُو،  )) َيا َعاِئَذُة، َذِريِشي َأَتَعبَُّج ِلَخبِّي َعدَّ َوَجلَّ، َفَقا َأ ِمْشَيا، ُثعَّ َقا َفَتَػضَّ

ْبِح، َفقَ  ؿَّ اأَلْرَض، ُثعَّ اْضَصَجَع َعَمى َجْشِبِو، َحتَّى َأَتى ِبًَلٌؿ ُيْؤِذُنُو ِبرًَلِة الرُّ ِِ اَؿ. َيا َرُسػَؿ ُثعَّ َسَجَج َحتَّى َب
 هللِا 

كيَظ، َوَقْج َغَفَخ هللاُ  ِِ ـُ. َوْيَحَظ َيا ِبًَلُؿ ق َما ُيْب ًَل ًَلُة َوالدَّ َخ ؟ق َفَقاَؿ َعَمْيِو الرَّ ـَ ِمْغ َذْنِبَظ َوَما َتَأخَّ  َلَظ َما َتَقجَّ
َساَواِت َواأْلَ  اْخِتًَلِؼ المَّْيِل ْرِض وَ َوَما َيْسَشُعِشي َأْف َأْبِكَي، َوَقْج َأْنَدَؿ هللُا َعَميَّ ِفي َىِحِه المَّْيَمِة. ) ِإفَّ ِفي َخْمِق الدَّ
 َوالشََّياِر ََلَياٍت أِلُوِلي اأْلَْلَباِب (، َوْيٌل ِلَسْغ َقَخَأَىا، َوَلْع َيَتَفكَّْخ ِفيَيا ((

 ([ 620]صحيح ابغ حباف ) 

 قيل لؤلوزاعي. " ما غايُة التفكُِّخ فييّغ ؟ قاؿ. يقخأُىّغ ويعقُميّغ " .

  صمى هللا عميو و سمعوُرِوَؼ عغ الشبيِّ 

 )) َأَمَخِني َربِّي َأْف َيُكػَف َصْسِتي ِفْكخًا، َوُنْصِقي ِذْكخًا، َوَنَطِخي ِعْبَخًة ((
 ( .[ 7/346(. " ىحا حجيث معزل "، وذكخه القخشبي في تفديخه )  6/151(، وقاؿ الحىبي في ميداف االعتجاؿ )  1159] رواه القزاعي في مدشج الذياب ) 

 َرُسػَؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَؿ.  َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفَّ 

ِؿ، ُثعَّ َلْع َيِجُجوا ِإًلَّ َأْف َيْدَتِيُسػا َعَمْيِو ًَل  فِّ اأْلَوَّ ْسَتَيُسػا، َوَلْػ َيْعَمُسػَف َما )) َلْػ َيْعَمُع الشَّاُس َما ِفي الشَِّجاِء َوالرَّ
ْبِح أَلََتْػُىَسا َوَلْػ َحْبًػا ((ِفي التَّْيِجيِخ ًَلْسَتَبُقػا ِإَلْيِو، َوَلْػ َيعْ   َمُسػَف َما ِفي اْلَعَتَسِة َوالرُّ

 ([  7724(، أحسج )  225(، التخمحؼ )  437(، مدمع )  590] رواه البخارؼ ) 
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 َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َقاَؿ. َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

ٍة )) َمْغ َصمَّى اْلَغَجاَة ِفي َجَساَعةٍ  ْسُذ، ُثعَّ َصمَّى َرْكَعَتْيِغ َكاَنْت َلُو َكَأْجِخ َحجَّ ، ُثعَّ َقَعَج َيْحُكُخ َّللاََّ َحتَّى َتْصُمَع الذَّ
 َتامٍَّة، َتامٍَّة، َتامٍَّة (( َوُعْسَخٍة، َقاَؿ. َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ 

 ( [ 586] التخمحؼ ) 

كِخ، فإذا صّمى اإلندافُ  الفجَخ، وقخَأ شيًئا مغ القخآِف، وتفّكَخ في آيٍة مغ آياِت هللِا، ثع َذَكَخ  أليذ التفكُُّخ مغ الحِّ
 هللَا تعالى كاف لو األجُخ الكبيُخ مغ هللا تعالى .

 عغ ابغ عباس رضي هللا عشيسا أنو قاؿ. إف قػمًا تفكخوا في هللا عد وجل فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص . 

  َتَفكَُّخوا ِفي هللِا، َفِننَُّكْع َلْغ َتْقِجُروا َقْجَرُه (()) َتَفكَُّخوا ِفي َخْمِق هللِا، َوًلَ 
 ([  2318]الفخدوس بسأثػر الخصاب ) 

إًذا التفكُخ في ذاِت هللِا مسشػٌع، وحخاـٌ، وميِمٌظ، 
والتفّكُخ في مخمػقاِت هللِا فخيزٌة مغ أرقى 

 الفخائِس . 

ذاَت يػـٍ وىػ وعغ الشبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنو خخج عمى قػـٍ 
 يتفّكخوف، فقاؿ. 

)) َماَلُكْع ًَل َتَتَكمَُّسػَف ؟ ػ وىحا اسُسو في البًلغِة 
تجاىُل العارِؼ ػ َفَقاُلػا. َنَتَفكَُّخ ِفي َخْمِق هللِا َعدَّ 

 . َفَكَحِلَظ َفاْفَعُمػا، َتَفكَُّخوا ِفي َخْمِقِو، َوًَل َتَتَفكَُّخوا ِفيِو ((َوَجلَّ، َفَقاَؿ 
 ( [ 386/ 4ديخ ابغ كثيخ ) ] تف

، فدألُتيا عغ عبادِة أبي ذرٍّ فقالت. " كاف نياُره في  أحج التابعيغ قاؿ. " ركبُت إلى أـّ ذرٍّ بعج مػت أبي ذرٍّ
 ناحيِة البيِت يتفّكُخ " .

ـِ ليمٍة " .  وعغ الحدغ. " تفكُُّخ ساعٍة خيٌخ مغ قيا
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 اِتظ " .وعغ الفزيل. " الفكُخ مخآةٌ، تخيظ حدشاِتظ وسيئ

 وقيل إلبخاىيع. " إنظ تصيُل الفكَخ، فقاؿ. الفكُخ مخُّ العقِل " .

 وكاف سفياُف بغ عييشَة يقػؿ ىحا البيَت.

 إذا السخُء كانت لو فكخة ففي كلٍّ شيء لو عبخة
ـُ الحدُغ يقػؿ. " مغ لع يكغ كبلُمو حكسًة فيػ لغٌػ، ومغ لع يكغ سكػُتو تفّكًخا فيع سيٌػ، ومغ لع يكغ  واإلما

 نطُخه اعتباًرا فيػ ليٌػ " .

 يقػؿ أحُج التابعيغ. " ما شالت فكخُة امخٍغ قطُّ إال عِمَع، وما عِمَع امخٌؤ قطُّ إال عسَل ". 

 وقاؿ عسُخ بغ عبج العديد. " الفكخُة في نعِع هللِا عد وجل مغ أفزِل العبادِة " .

 الَيا عد وجل " . قاؿ ِبذٌخ. " لػ تفكََّخ الشاُس في عطسِة هللِا ما عرػا

إًذا السعريُة أساُسيا عجـُ الخذية، وعجـُ الخذيِة أساُسو عجـُ العمِع، فاألمُخ يجور بيغ عمٍع، فخذيٍة، فصاعٍة، أو 
ـِ خذيٍة، فسعريٍة .  جيٍل، فعج

دوا أعيَشكع البكاَء، وقمػَبكع التفّكَخ " .   يقػؿ أبػ سميساف الجاراني. " عػِّ

 الجنيا حجاٌب عغ اآلخخِة، والفكُخ في اآلخخِة يػرُث الحكسَة، ويحيا القمُب بو " . قاؿ بعزيع. " الفكخُ في
 التفكخ. عمع وحاؿ وعسل.

إنظ إْف تفّكخَت عمسَت، وإف عمسَت نذَأ في قمبظ 
حاٌؿ، ىحا الحاُؿ يجفعظ إلى العسِل، فالفكُخ أساُس 
السعخفِة، والسعخفُة أساُس االنفعاِؿ، واالنفعاُؿ 

مػِؾ، فإف صّحْت فكخُتظ صحَّ إدراُكظ، أساُس الد
 وصّح انفعاُلظ، وصّح عسُمظ، ودخمَت الجّشَة .
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 القمُب يصسئغُّ بحكِخ هللا، لكّغ الفكَخ يديُج السخَء عمسًا .

لػ فخضشا شسعًة عمى الصاولِة، وإلى جانبيا عػُد ثقاٍب، والغخفُة مطمسٌة، وىشاؾ عمى الصاولِة قصٌع مغ 
مغ الساِس، وثسُغ ىحه القصعِة مئاُت األلػِؼ، إنظ إْف أمدكَت عػَد الثقاِب، وأشعمَت ىحه  األحجاِر، وقصعةٌ 

الذسعَة استشاَر السكاُف، فخأيَت الساَس، ففخحت فخحًا عطيسًا، فتحخكَت نحػه فالتقصَتو، فدعجَت بو، وىحا ىػ 
، التفّكُخ يحتاج إلى تحّكٍخ، والتفكُخ يػصُل إلى ا لعمِع، والعمُع يػصُل إلى الحاِؿ، واالنفعاُؿ يػلُِّج التختيُب الصبيعيُّ

 العسَل، والعسُل ثسُغ الجشِة، فالبجايُة مغ التفّكِخ .

إنداٌف مختاٌح في بدتاف، نطَخ فإذا بأفعى، انصبعْت صػرُة ىحه األفعى عمى الذبكّيِة، الذبكيُة نقمتيا إلى 
لسا أدرَؾ قفَد ىاربًا، عبلقُة اإلنداِف بالسحيِط الخارجّي الجماِغ، ىشا حرَل اإلحداُس، وفي الجماِغ اإلدراُؾ، 
 َوفَق قانػٍف ؛ ثبلُث كمسات ؛ إدراٌؾ، وانفعاٌؿ، وسمػٌؾ .

إذا حرَل العمُع في القمِب تغّيَخ حاُؿ القمِب، وإذا تغّيَخ حاُؿ القمِب تغّيخْت أعساُؿ الجػارِح، فالعسُل تابٌع لمحاِؿ، 
 .، فحاٌؿ، فعسٌل، ثع جشٌة بعج ذلظمُع تابٌع لمتفّكِخ، والتفكُُّخ تابٌع لمتحّكِخ، تحّكٌخ، فتفّكٌخ، فعمعٌ والحاُؿ تابٌع لمعمِع، والع

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : ميسة التفكخ7-3الفقخة )

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

في َخمقو ) اآليات الكػنية (، وُيعَخؼ مغ  إّف معخفَة هللا تعالى مغ أصػِؿ الجيغ، وُيعَخُؼ هللُا مغ خبلِؿ التفّكخِ 
والتفّكُخ ىػ أوسُع، وأسخُع شخيٍق لمػصػؿ إلى (، وُيعَخؼ مغ الشطِخ في أفعالو تجبُِّخ كبلِمو، ) اآليات القخآنية 

و هللِا تعالى، إنو يعشي أْف يعخَؼ اإلنداُف رّبو، وكمسا ازدادت معخفُتو باهلل ازدادْت شاعُتو لو، و ازدادت خذيتُ 
لو، وازداد إقباُلو عميو، وازداد رجاُؤه لخحستو، وازداد عسُمو لمجشِة، واتقاُؤه لمشاِر، فبقجِر معخفتظ باهلِل تشراُع 

 ألمِخه، والتفّكُخ يخفُع مدتػػ السعخفِة.
يعجُب اإلنداُف أحيانًا آللٍة، أو بحاسػٍب، أو 
بصائخٍة، وعشجىا يعّطُع الرانَع، ويذعُخ أّف 

َع ع مى مدتػًػ ذوقيٍّ رفيٍع ججًا ، وعمى السرسِّ
مدتػًػ مغ الجّقِة بالغٍة ججًا، وعمى مدتػػ مغ 
سػف بعَزيع  العمِع عاٍؿ ججًا، فأىُل الجنيا ُيعطِّ
ُع ربَّ الكػِف مغ خبلِؿ  بعزًا، أّما السؤمُغ فُيعطِّ
َخمْقو، اإلنداُف يأكُل، ويذخُب، ويشتفُع بالكػِف، 

في الكػِف مغ آياٍت،  ولكشو ال يشدى أْف ُيصالَع ما
 كاألمصاِر، والدحِب، والجباِؿ، واألنياِر، والبحيخاِت، وأنػاِع الخزاِر والفػاكِو، ىحه كّميا بيغ يجيو.

ٌخ لشا مّختيغ:  الكػُف مدخَّ
ٌخ لشا مّختيغ، تدخيَخ تعخيٍف، وتدخيَخ تكخيٍع، لو ميّسٌة تعخيفّيٌة، وميّسٌة نفعّيٌة،  أّما العاَلُع الكػُف بكّل ما فيو مدخَّ

الغخبّي فقج بخَع أّيسا بخاعٍة في االنتفاِع بالكػِف، لكّغ وضيفَة االنتفاِع إذا قيدْت بػضيفِة التعخيِف ليدت بذيٍء، 
ألّف االنتفاَع يشتيي عشج السػِت، لكّغ وضيفَة التعخيِف ال تشتيي، بل تشفُع اإلنداَف إلى أبج اآلبجيغ، وفي الحجيث 

 َة َأنَُّو َبَمَغُو الذخيف َعْغ َقَتادَ 
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َكاَف ِإَذا َرَأى اْلِيًَلَؿ َقاَؿ: ِىًَلُؿ َخْيٍخ َوُرْشٍج، ِىًَلُؿ َخْيٍخ َوُرْشٍج، ِىًَلُؿ َخْيٍخ  صمى هللا عميو و سمع)) َأفَّ الشَِّبيَّ 
 ِحي َذَىَب ِبَذْيِخ َكَحا، َوَجاَء ِبَذْيِخ َكَحا ((َوُرْشٍج، آَمْشُت ِبالَِّحي َخَمَقَظ، َثًَلَث َمخَّاٍت، ُثعَّ َيُقػُؿ: اْلَحْسُج ّلِلَِّ الَّ 

 ( عغ رافع بغ خجيج[ 4409( عغ أنذ، وفي الكبيخ )  311( عغ قتادة، والصبخاني في األوسط )  5092] أبػ داود ) 

تغّل ميّسَتو أؼ: ىحا اليبلُؿ ُيخشجني إلى هللِا، ويشفعُشي في الجنيا، فحيشسا ندتغلُّ اليبلَؿ لبلنتفاع بو بقي أْف ند
 في التعخيِف باهلِل عد وجل.

لػ فخضشا أّف إندانًا ثخّيًا يسكُغ أْف يأكَل العدَل كلَّ يػـٍ، ىحا اإلنداُف استصاَع أْف يدتفيَج مغ العدِل الفائجَة 
 الجنيػّيَة السحجودَة !

وإنداٌف آخُخ ال يدسُح لو دْخُمو السحجوُد أْف يأكَل 
أ مقالًة، أو سسَع حجيثًا العدَل إشبلًقا، إاّل أنو قخ 

عغ فػائِج العدِل، وعغ عطيِع صشِع هللِا فيو، 
فاقذعخَّ ِجمُجه، ودمعْت عيُشو مغ خذيِة هللا، لقج 
حّقق اليجَؼ األسسى مغ َخْمِق العدِل، لقج حّقَق 

 الفائجَة األخخوّيَة األبجّيَة.

ْت عمى نفِدظ أؼَّ مذيٍج مغ ىحا الكػِف قْبل أ ْف تدتفيَج مشو الفائجَة التي ُخِمَق مغ أجِميا، فكلُّ حاوْؿ أاّل تفػِّ
ٌخ لظ، ولفائجتيغ: دنيػّيٍة محجودٍة، وأخخوّيٍة أبجّيٍة.  مخمػٍؽ عمى وجِو األرِض مدخَّ

 فإياؾ أْف تذخَب كأَس ماٍء قبل أْف تشطَخ في عطسِة َخمِق الساِء، وإّياؾ أاّل تحسَج هللَا بعَج ذلظ عمى نعسِة الساِء .
ْف شخبَت الساَء فحدُب فقج رضيَت بالشدِر اليديِخ، وقشعَت بفائجٍة محجودٍة تشتيي عشج العصِر مغ ججيٍج، إنظ إ

ولخّبسا صّح لشا أف نقيَذ عمى ما ورَد عغ سيجنا عسَخ أنو أمدظ تفاحًة ثع قاؿ: " أكمُتيا ذىبْت، أشعسُتيا ػ أؼ 
احَة دوف أف تحّكخَؾ بخالِقيا فقج فِشَيْت، وإف ذّكختَظ باهلل ترجقُت بيا ػ بقيْت "، وكحلظ نقػؿ: إنظ إف أكمَت التف

 فقج بقيْت، وأخحَت مشيا الفائجَة األخخوّيَة الجائسَة التي تعمػ كثيخًا عمى فائجِة الغحاِء الجنيػّيِة السؤّقتِة.
 سؤاؿ وجػاب:
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ججًا عمى َخمِق اإلنداِف، أليذ ىحا لػ قاؿ أحُجىع: إّف كلَّ عسِمي في العمِع، فأنا شبيٌب، وعشجؼ اّشبلٌع دقيٌق 
 تفكخًا ؟ فبساذا نجيُبو ؟ 

ُؽ،  ىؤالء العمساُء الكباُر الحيغ يخوف في مخاِبخىع مغ آياِت هللِا الجاّلِة عمى عطسِتو الذيَء الحؼ ال يكاد ُيرجَّ
بمُغ عسُقو اثشي عذَخ فيشاؾ ُسفُغ أبحاٍث مرفَّحٌة، معيا أضػاء كاشفٌة تخػ بأـّ عيشظ في خميِج مخيانَة، الحؼ ي

، تخػ أنػاَع األسساِؾ، والكائشاَت البحخيَة، والشباتاَت البحخيَة، والحيغ وصمػا إلى  ألَف متٍخ في السحيِط اليادؼِّ
القسِخ رأوا األرَض كخًة، وصػَّروىا، وىؤالء الحيغ يخوف الكائشاِت الجقيقَة في السخابِخ الجخثػميِة، وىؤالء الحيغ 

العسبلقَة في التمدكػباِت الفمكيِة، وىؤالء الحيغ يكبِّخوف الشدَج البذخيَة، فإذا مشطُخ الشديِج يخوف السجخاِت 
البذخّؼ شيٌء ال يكاد ُيرّجُؽ، ىؤالء ِلَع لْع يؤمشػا ؟ ِلَع لع تخذْع قمػبيع لحكِخ هللِا ؟ ِلَع ال يعخفػف هللَا، وىع يقفػف 

ـَ آياٍت باىخاٍت ؟   أما

غيُخ معخفِة هللِا عد وجل فإنظ لػ وضعَت أمامو آالَؼ اآلياِت ال يخػ مشيا شيئًا، فيشاؾ  لػ كاف لئلنداِف ىجؼٌ 
ٌٍ َتَجُع الحميَع حيخاَف، ومع ذلظ ال يتأّثُخ السختّرػف بيا، والدبُب أنيع  في الصّب والفيدياِء والكيسياِء آياٌت كثيخٌة

 ييجفػف إلى شيٍء آخَخ، فاإلنداُف ال يخػ إال حاَجتو، 

ُ َعَمى ِعْمٍع َوَخَتَع َعَمى َسْسِعِو َوَقْمِبِو َوَجَعَل َعَمى ﴿ أَ  َبَرخِِه ِغَذاَوًة َفَسْغ َفَخَأْيَت َمْغ اتََّخَح ِإَلَيُو َىَػاُه َوَأَضمَُّو َّللاَّ
 َيْيِجيِو ِمْغ َبْعِج َّللاَِّ َأَفًَل َتَحكَُّخوَف ﴾

 [  23] الجاثية: اآلية 

ُث عغ ماٍؿ وفيٍخ، وجاٍه عخيٍس ال يخػ الحقائَق، شأُنو شأُف آلِة ترػيٍخ غاليٍة إّف الحؼ يبحُث عغ شيػتو، يبح
ـِ وجػِد ) الفيمع ( ال يشصبُع عمييا شيٌء.  ججًا، ولكغ ال يػجج فييا ) فيمع (، قج تمتقُط أجسَل السشاضِخ، ولكْغ لعج

إلى هللِا، ألنيع ما أرادوا أف يعخفػا  ىؤالء األشخاُص يعيذػف مع حقائَق عجيبٍة، ولكّغ ىحه الحقائَق ال تشقميع
 دتفيُج مغ آلٍة رخيرٍة ججًا مع )هللَا، فسغ أجِل أف نخّدَف الرػَر ال ندتفيُج مغ آلٍة غاليِة الثسِغ ببل ) فيمع (، ون

 فيمع (.
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لسػضػُع ليذ التفّكُخ عسميٌة فكخيٌة تحتاُج إلى مػادَّ أوليٍة، لػ فخضشا إندانًا قخَأ مػضػًعا عغ الصيػِر، ىحا ا
تفّكخًا، وقخاءُة ىحا السػضػِع ليدت تفّكخًا، ولكشو مػادُّ أوليٌة لمتفكِخ تحتاُج إلى ترشيٍع، التفّكُخ في خمِق هللا ىػ 
ـ شيًئا، الغخُب عشجىع بزاعٌة  القفدُة نحػ األعمى، فالتفكُخ ببل بزاعٍة ال يقّجـ شيًئا، والبزاعُة ببل تفّكٍخ ال تقجِّ

 جىع حقائُق دقيقٌة عغ الكػِف، وليع مؤلَّفاٌت تحىُب بالعقػِؿ.ببل تفّكٍخ، عش
 إّف األكسَل أْف تسمَظ معمػماٍت دقيقًة عغ الكػِف، ومغ خبلِؿ ىحه السعمػماِت تقفُد بيا إلى معخفِة هللِا عد وجل.

 والحسج  رب العالسيغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ور دمحم راتب النابلسيكتاب مقومات التكليف لفضيلة الدكت  
 

25 

 ( : كيف نقخأ الكػف 7-4الفقخة )

 

  بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 كيف نقخأ الكػف:
 يشبغي أف نقجَر هللَا حقَّ قْجِره عغ شخيِق العمِع، وقج عّبخ هللُا هلالج لج عغ العمِع بسفتاِحو، وىػ فعل: 

 ﴿ ِاْقَخْأ ﴾
 [  1] العمق: مغ اآلية 

، أو في كتاِب ـِ وفي المغِة أّف الفعَل إذا ُححؼ مفعػُلو ُأشمق معشاه، فشقخأ في كتاِب هللِا، أو في بياِف السعرػ 
الكػِف، فالكػُف قخآٌف صامٌت، والقخآُف كػٌف ناشٌق، والشبيُّ عميو الربلة والدبلـ قخآٌف يسذي، لحلظ كانت أوُؿ آيٍة 

 في القخآِف الكخيِع:

 ﴿ ِاْقَخْأ ﴾
 القخاءُة األولى: قخاءُة إيسافٍ 

إلى اإليساِف باهلل، مػجػدًا، وواحجًا، وكامبًل، خالقًا، األصُل األوُؿ في ىحه القخاءِة: أْف تكػَف قخاءًة إيسانيًة تشتيي 
 ومخّبيًا، ومدّيخًا، قاؿ تعالى:

 ﴿ اْقَخْأ ِباْسِع َربَِّظ الَِّحي َخَمَق ﴾
 [ 1] العمق: اآلية 

وىحه القخاءُة مقجوٌر عمييا، بجليِل أنيا تشصمُق مغ 
أقخِب شيٍء إلى اإلنداِف، مغ نفِدو التي بيغ 

 تعالى:  َجْشَبْيو، قاؿ
نَداَف ِمْغ  ﴿ اْقَخْأ ِباْسِع َربَِّظ الَِّحي َخَمَق * َخَمَق اْلِْ

 َعَمٍق ﴾
 [2 – 1] العمق: اآلية 
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 أّما األصُل الثاني ليحه القخاءِة: فيػ أف تكػَف قخاءَة شكٍخ وعخفاٍف:
 ﴿ اْقَخْأ َوَربَُّظ اأْلَْكَخـُ ﴾

 [ 3] العمق: اآلية 

نعسِة اإليجاِد، ونعسِة اإلمجاِد، ونعسِة اليجػ والخشاِد، لقج خمَق هللُا اإلنداَف ليدِعَجه في أساُسيا شكَخ الُسشِعِع عمى 
 الجنيا واآلخخِة، قاؿ تعالى: 

 ﴿ ِإًلَّ َمْغ َرِحَع َربَُّظ َوِلَحِلَظ َخَمَقُيْع ﴾
 [ 119] ىػد: مغ اآلية 

 القخاءُة األولى: قخاءُة إيسافٍ 
 . والثانية: قخاءُة شكٍخ وعخفافٍ 

لقج سّخخ هللُا الكػَف ليحا اإلنداِف تدخيَخ تعخيٍف وتكخيٍع، أّما تدخيُخ التعخيِف فكلُّ ما في الدساوات واألرِض 
يشصُق بػجػِد هللِا ووحجانيتو وكساِلو، ويذفُّ عغ أسساِئو الحدشى وصفاِتو الفزمى، وىػ مجاٌؿ رحٌب لمتفّكِخ في 

 َخمِق الدساواِت واألرِض، قاؿ تعالى:

ساَواُت َمْصِػيَّاٌت ِبَيِسي﴿  ِشِو ُسْبَحاَنُو َوَتَعاَلى َوَما َقَجُروا َّللاََّ َحقَّ َقْجرِِه َواأْلَْرُض َجِسيًعا َقْبَزُتُو َيْػـَ اْلِقَياَمِة َوالدَّ
 َعسَّا ُيْذِخُكػَف ﴾ 

 [67] الدمخ: اآلية 

هللا حقَّ قْجِره شخيُقو التفّكُخ في َخمِق أؼ: إّف تقجيَخ 
 ساواِت واألرِض، لحلظ قاؿ تعالى: الد

َساَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض  َخ َلُكْع َما ِفي الدَّ ﴿ َوَسخَّ
ـٍ َيَتَفكَُّخوَف ﴾  َجِسيًعا ِمْشُو ِإفَّ ِفي َذِلَظ ََلَياٍت ِلَقْػ
 [ 13] الجاثية 

 ىحا تدخيُخ التعخيِف.

 وأما تدخيُخ التكخيِع فقج قاؿ تعالى:
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ْمَشا  ْمَشاُىْع َعَمى َكِثيٍخ ِمسَّغْ ﴿ َوَلَقْج َكخَّ َباِت َوَفزَّ ـَ َوَحَسْمَشاُىْع ِفي اْلَبخِّ َواْلَبْحِخ َوَرَزْقَشاُىْع ِمْغ الصَّيِّ  َخَمْقَشا َبِشي آَد
 َتْفِزيًًل ﴾

 [  70] اإلسخاء: اآلية 

أْف يذكَخ، فإذا آمَغ وشكَخ  إّف مغ الػاجِب عمى اإلنداِف تجاَه تدخيِخ التعخيِف أْف يؤمَغ، وتجاَه تدخيِخ التكخيعِ 
 فقج حّقَق الغايَة مغ وجػِده، لحلظ يتػّقُف التأديُب والسعالجُة، يقػُؿ هللا عّد وجل: 

ُ َشاِكًخا َعِميًسا ﴾ ُ ِبَعَحاِبُكْع ِإْف َشَكْخُتْع َوآَمْشُتْع َوَكاَف َّللاَّ  ﴿ َما َيْفَعُل َّللاَّ
 [ 147] الشداء: 

 قي:الثالثة: قخاءة الػحي والتم
وأّما األصُل الثالِث ليحه القخاءِة: فيػ قخاءُة الػحِي والتمّقي، فسعخفُة شخٍؼ مغ حقيقِة الحاِت اإلليّيِة، وكساِليا 
السصمِق، ومعخفُة الساضي الدحيِق، والسدتقبِل البعيِج، ومعخفُة حقيقِة الحياِة الجنيا والحياِة اآلخخِة، ومعخفُة حقيقِة 

، وغايِة وجػِده، ومعخفُة حقيقِة الشبّػاِت والخساالِت، ومعخفُة حقيقِة السشيِج ودقائِقِو، اإلنداِف، وسخِّ وجػدهِ 
شِة , وىحا مسا يدتشبُط مغ قػلو تعالى:  ومفخداِت التكاليِف وتفاصيِميا، ىحا كمُّو ُيؤَخح مغ الػحييغ ؛ الكتاِب والدُّ

نَداَف َما َلْع َيْعَمْع ﴾  ﴿ َعمََّع اْلِْ
 [ 5] العمق: 

ولكغ ال يعشي ىحا الكبلـُ أّف السدمسيغ اليػـَ يقخؤوف ىحه القخاءاِت الثبلَث، ولػ فعمػا لسا استصاَع أحٌج أف يشاَؿ 
 مشيع , ولكْغ ىحا مغ َقبيِل ما يشبغي أْف يكػَف،ال ما ىػ كائٌغ.

 ِت الثبلِث كاف الصغياُف والعجوافُ أما إذا قخَأ اإلنداُف ما في الكػِف قخاءًة نفعّيًة، ليذ غيُخ، وابتعَج عغ ىحه القخاءا

نَداَف َلَيْصَغى * َأْف َرآُه اْسَتْغَشى ﴾  ﴿ َكًلَّ ِإفَّ اْلِْ
 [  7 -6] العمق: اآلية 

وىحا شغياُف العمِع الحؼ يقػُد اإلنداَف الحؼ قخأ ىحه القخاءَة الشفعّيَة بعيجًا عغ اإليساِف والعخفاِف، يقػده ىحا العمُع 
اِف، فيبشي مجَجه عمى أنقاِض اآلخخيغ، ويبشي غشاه عمى فقِخىع، وحياَتو عمى مػِتيع، وقّػَتو إلى القّػِة والصغي

 عمى ضعِفيع، وَأْمَشو عمى خػِفيع، وعّده عمى ذّليع، وبيحا يكػف قج شغى بالعمِع، واستخجَمو لغيِخ ما ُأريَج مشو.
متكّخٍر ليحا اإلنداِف الحؼ قخَأ قخاءًة نفعّيًة، فصغى،  وقج ضخَب هللُا لشا مثبًل في القخآِف الكخيِع قػـَ عاٍد كشسػذجٍ 

 وبغى، وندي السبتجػ والسشتيى، وندي الجّباَر األعمى، فعاُد تفّػقْت في شّتى السياديِغ، قاؿ تعالى:
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 ي اْلِبًَلِد ﴾﴿ َأَلْع َتَخ َكْيَف َفَعَل َربَُّظ ِبَعاٍد * ِإَرـَ َذاِت اْلِعَساِد * الَِّتي َلْع ُيْخَمْق ِمْثُمَيا فِ 
 [  8 -6] الفجخ: اآلية 

 وعاٌد تفّػقْت في العسخاِف والحرػِف والسشذآت، قاؿ تعالى:
 ﴿ َأَتْبُشػَف ِبُكلِّ ِريٍع آَيًة َتْعَبُثػَف * َوَتتَِّخُحوَف َمَراِنَع َلَعمَُّكْع َتْخُمُجوَف ﴾

 [  129 – 128] الذعخاء: 

 عالى: وعاٌد تفّػقْت بالقػِة العدكخيِة، قاؿ ت
 ﴿ َوِإَذا َبَصْذُتْع َبَصْذُتْع َجبَّاِريَغ ﴾

 [  130] الذعخاء: اآلية 

 وعاٌد تفّػقْت بالشاحيِة العمسيِة 
ُىْع َعغِ  ْيَصاُف َأْعَساَلُيْع َفَرجَّ ِبيِل َوَكاُنػ  ﴿ َوَعادًا َوَثُسػَدا َوَقْج َتَبيََّغ َلُكْع ِمْغ َمَداِكِشِيْع َوَزيََّغ َلُيُع الذَّ ا الدَّ

 ُمْدَتْبِرِخيَغ ﴾
 [ 38] العشكبػت: اآلية 

ولع يكغ فػَؽ عاٍد إال هللُا، بجليِل أّف هللَا ما أىمَظ قػمًا إال وذّكخىع أنو أىمَظ َمغ أشجُّ مشو قّػًة، إال عادًا حيغ 
 أىمكيا قاؿ: 

َشجُّ ِمشَّا ُقػًَّة َأَوَلْع َيَخْوا َأفَّ َّللاََّ الَِّحي َخَمَقُيْع ُىَػ َأَشجُّ ﴿ َفَأمَّا َعاٌد َفاْسَتْكَبُخوا ِفي اأْلَْرِض ِبَغْيِخ اْلَحقِّ َوَقاُلػا َمْغ أَ 
 ِمْشُيْع ُقػًَّة َوَكاُنػا ِبآياِتَشا َيْجَحُجوَف ﴾

 [15] فرمت: اآلية 

، و  استعمْت، وعاٌد بدبِب تفّػِقيا وُبْعِجىا عغ هللِا، وقخاءِتيا ِلسا في الكػِف قخاءًة نفعّيًة تكّبخْت بغيِخ حقٍّ
 وتغصخسْت، وَبَغْت، ال في بمِجىا فحدُب، بل في كّل الببلِد، قاؿ تعالى:

 ﴿ َفَأمَّا َعاٌد َفاْسَتْكَبُخوا ِفي اأْلَْرِض ِبَغْيِخ اْلَحقِّ َوَقاُلػا َمْغ َأَشجُّ ِمشَّا ُقػًَّة ﴾
 [ 15] فرمت: مغ اآلية 

مُة ىحا لتفّػِؽ السادؼ ؟ لقج شغػا ف ي الببلِد، والصغياف مجاوزُة الحّج بالعجواِف، ولع يقل: شغػا فساذا كانت محرِّ
 في بمجىع، بل قاؿ:

 ﴿ الَِّحيَغ َشَغْػا ِفي اْلِبًَلِد ﴾
 [11] الفجخ: اآلية 
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أؼ: في الببلِد كمِّيا، ليرَف شغياَنيع بالذسػِؿ، وأنيع أكثخوا فييا الفداَد، ولع يقل: فدجوا، ليبّيَغ أّف إفداَدىع 
 عّع األرَض.

والحجيُث عغ مريِخ عاٍد في القخآِف الكخيِع ال يخّز عادًا األولى، بل يتّجُو إلى كّل قػـٍ سمكػا مدمَظ عاٍد، 
 فقػـُ عاٍد نسػذٌج متكّخر، بجليِل أّف هللَا تعالى يقػؿ:

 ﴿ َوَأنَُّو َأْىَمَظ َعادًا اأْلُوَلى ﴾
 [ 50] الشجع: اآلية 

انيًة، أو انتطخوا عادًا ثانيًة، لقج كاف تأديُبيع باألعاصيِخ التي تجّمخ كلَّ وىحا يعشي فيسا يعشي أف ىشاؾ عادًا ث
 شيٍء َأَتْت عميو، قاؿ تعالى: 

ـٍ ُحُدػم َخَىا َعَمْيِيْع َسْبَع َلَياٍؿ َوَثَساِنَيَة َأيَّا ا ًا َفَتَخى اْلَقْػـَ ِفييَ ﴿ َوَأمَّا َعاٌد َفُأْىِمُكػا ِبِخيٍح َصْخَصٍخ َعاِتَيٍة * َسخَّ
 َصْخَعى َكَأنَُّيْع َأْعَجاُز َنْخٍل َخاِوَيٍة ﴾

 [7-6] الحاقة: اآلية 

 فساذا كانت الشتيجُة ؟ قاؿ عدوجل:

 ﴿ َفَربَّ َعَمْيِيْع َربَُّظ َسْػَط َعَحاٍب * ِإفَّ َربََّظ َلِباْلِسْخَصاِد ﴾
 [14 -13] الفجخ:

 ألرِض.أؼ: بالسخصاِد لكّل َمغ يكػُف عمى شاكمِة عاٍد ِمغ أمِع ا

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : أسباب التقريخ في حياة السدمسيغ7-5الفقخة )

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

لػ سأَؿ أحُجنا نْفَدو سؤااًل: لساذا أنا مقّرٌخ ؟ لساذا أقتخُؼ بعَس األخصاِء ؟ لساذا لدُت عمى ما يشبغي مغ 
 .الػرِع ؟ نقػؿ لو: ىشاؾ نقٌز في معخفِة هللاِ 

ألّف اإلنداَف حيشسا يعخُؼ اآلمَخ، ثع يعخُؼ األمَخ يتفانى في شاعِتو، لكشو إْف عخَؼ األمَخ، ولع يعخِؼ اآلمَخ 
 تفشََّغ في التفمُِّت مغ األمِخ. 

وحيشسا يعمُع اإلنداُف أّف عْمَع هللِا يصػُلو، وأّف قْجرَتو 
تصػُلو فبلبج مغ أْف يصبَِّق أْمَخه أبدُط مثاؿ، إشارُة 
السخوِر الحسخاُء تسشُع الدائقيغ ِمغ تجاوِزىا، ألّف 
عْمَع الذخشِة يصػُؿ الدائَق، وقجرُتيع تصػُلو عغ 

 شخيِق سمصُة القانػِف.
ولكْغ متى يدتصيُع الدائُق أْف يتجاوَز اإلشارَة ؟ 
في حالتيغ: عشج الداعِة الثانيِة ليبًل، حيث ال 

أقػػ مغ  يصػُلو عمُع الذخشِة، أو لػ أنو كاف فخضاً 
 واضِع القانػِف، إذ ال تصػُلو قْجرُتو.

 قاؿ تعالى:
ُؿ اأْلَْمُخ َبْيَشُيغَّ ِلَتْعَمُسػا َأفَّ  ُ الَِّحي َخَمَق َسْبَع َسَساَواٍت َوِمَغ اأْلَْرِض ِمْثَمُيغَّ َيَتَشدَّ َّللاََّ َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِجيٌخ ﴿ َّللاَّ

َ َقْج َأَحاَط ِبُكلِّ شَ   ْيٍء ِعْمًسا ﴾َوَأفَّ َّللاَّ
 [ 12] الصبلؽ: اآلية 

إّف عّمَة َخْمَق الدساواِت واألرِض وما بيشيسا أْف يعمَع اإلنداُف أّف قجرَة هللِا تصػُلو، وأّف عْمَسو يصػُلو، وعشجىا لْغ 
 يعرَيو. 
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 عّطسػا هللَا عد وجل: لقج ىاف أمُخ هللِا عمى السدمسيغ فيانػا عمى هللِا، ولساذا ىاَف أمُخ هللِا عمييع ؟ ألنيع ما
 

﴿ ُخُحوُه َفُغمُّػُه * ُثعَّ اْلَجِحيَع َصمُّػُه * ُثعَّ ِفي 
ِسْمِدَمٍة َذْرُعَيا َسْبُعػَف ِذَراًعا َفاْسُمُكػُه * ِإنَُّو َكاَف 

 ًَل ُيْؤِمُغ ِباّلِلَِّ اْلَعِطيِع ﴾
 [ 33 – 30] الحاقة: اآلية 

  العطيِع. كاف مؤمشًا باهلِل، ولكشو ليذ مؤمشًا باهللِ 
 .بيغ العبادِة والعمعِ 

 
ثّسَة أستاٌذ في الجامعِة لو حاجٌب يعسُل في ىحه الجامعِة مشح ثبلثيغ عامًا، وكّمسا دخَل ىحا األستاُذ إلى الجامعِة 

 وقَف الحاجُب، ورّحَب بو، ثع جمَذ. 
ـِ ؟!  والدؤاؿ: ىل تدداُد معخفُة الحاجِب بيحا األستاِذ شػاَؿ تمظ األعػا

 الصالُب الحؼ يحزُخ السحاضخاِت عشج ىحا األستاِذ فإنو تدداُد معخفُتو بسجرِِّسو كّمسا حزَخ عشجه درسًا .  أّما
وكحلظ اإلنداُف لػ أنو اكتفى بعبادِتو هلل زمشًا شػيبًل، فإّف مقاَومتو تكػف ىّذًة، وال يرسُج أماـ اإلغخاِء، و ال 

عد وجل فبل يسكغ أْف تغيَِّخ مػقَفو سبائُظ الحىِب البلمعُة، وال سياُط أماـ الزغػِط، أّما السؤمُغ إذا عخَؼ هللَا 
 : الجبلديغ البلذعُة، َعْغ اْبِغ َعبَّاٍس َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ 

ْيَصاِف ِمْغ َأْلِف َعاِبٍج ((  )) َفِقيٌو َواِحٌج َأَشجُّ َعَمى الذَّ
 و [(، والمفع ل 222(، ابغ ماجو )  2682] التخمحؼ ) 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : شخائق التفكخ مغ القخآف الكخيع7-6الفقخة )

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 أواًل: التفّكُخ في الذيِء وأصِمو: قاؿ تعالى: 
نَداَف ِمْغ َعَمٍق ﴾  ﴿ َخَمَق اْلِْ

 [  2] العمق: اآلية 

 ثانيًا: التفّكُخ في الذيِء وعجِمو، قاؿ تعالى:
 َأَرَأْيُتْع ِإْف َأْصَبَح َماُؤُكْع َغْػًرا َفَسْغ َيْأِتيُكْع ِبَساٍء َمِعيٍغ ﴾ ﴿ ُقلْ 

 [ 30] السمظ: اآلية 

 ترػر بمجًا ببل ماء، ما قيستو ؟
 ثالثًا: التفّكُخ في الذيِء وخبلِؼ ما ىػ عميو، قاؿ تعالى:

ُ َعَمْيُكْع المَّْيَل َسخْ  َمًجا ِإَلى ﴿ ُقْل َأَرَأْيُتْع ِإْف َجَعَل َّللاَّ
ـِ اْلِقَياَمِة َمْغ ِإَلٌو َغْيُخ َّللاَِّ َيْأِتيُكْع ِبِزَياٍء َأَفًَل  َيْػ

 َتْدَسُعػَف ﴾

 [ 71] القرز: اآلية 

 مثاؿ عسمي:
إذا أردَت أف تفّكَخ صباحًا في آياِت هللِا عد وجل، 
واختخَت آيًة مغ ىحه اآلياِت، ولتكغ العيغ مثبًل: 

العيُغ ؟ وكيف تكّػنت فّكخ ِمغ أيغ نذأْت ىحه 
 شبكيُتيا وقدحيُتيا ؟ وما إلى ىشالظ، لقج كاف اإلنداُف كمُّو يػمًا عمقًة في ججاِر الخحِع.

؟ ما قيسُة األزىاِر  ثع فكِّْخ في إنداٍف ببل برٍخ ؛ لػ أّف هللَا عد وجل َخَمَقشا ببل عيشيغ ما قيسُة األلػافِ 
 تيغ العيشيغ ؟؟ ما قيسُة الجساِؿ كّمو ببل ىاواألشيارِ 
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ثع فّكْخ كيف يكػُف األمُخ لػ لع يكغ لئلنداف إال عيٌغ واحجٌة، أو لػ لع تكغ العيُغ في مكانيا اآلمِغ، فّكخ لػ 
 أنيا كانت في مكاٍف آخَخ، في الرجِر مثبًل، أو في الطيِخ، أو خمَف الخأِس.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 تية لمتفكخ( : نساذج حيا7-7الفقخة )

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 إليظ ىحه الشساذج السادية السمسػسة لمتفكخ.
 جدُع اإلنداِف:  -1

ىشاؾ في حياِة كلٍّ مّشا آياٌت معجدٌة صارخٌة داّلٌة عمى عطسِة هللِا عّد وجل، مشيا جدُسشا الحؼ ىػ أقخُب شيٍء 
شعخٍة برمٌة، ووريٌج وشخياٌف، وعزمٌة وعرٌب، وغجٌة دىشيٌة،  إليشا، ففي رأِس كلٍّ مشا ثبلثسئُة ألِف شعخٍة، لكلِّ 

 وغجٌة صبغيٌة.

وفي شبكيِة العيِغ عذُخ شبقاٍت، فِييا مئٌة وأربعػف مميػَف مدتقِبٍل لمزػِء، ما بيَغ مخخوٍط وُعَرّيٍة، ويخخُج مغ 
. ، يحِػؼ خسدسئة ألِف ليٍف عربيٍّ  العيِغ إلى الجماِغ عرٌب برخؼّّ

 ما يذبُو شبكَة العيِغ، فييا ثبلثػَف ألَف خميٍة سسعيٍة لشقِل أدؽِّ األصػاِت.وفي األذِف 

وفي الجماِغ جياٌز يقيُذ التفاضَل الدمشيَّ لػصػِؿ الرػِت إلى كلٍّ ِمغ األذنيِغ، وىحا التفاضُل يقلُّ عغ جدٍء 
 ِمغ ألٍف وستسئة جدٍء مغ الثانيِة، وىػ يكذُف لئلنداِف جيَة الرػِت.

، والسالِح، ثع تشقُل ىحا وعمى سص ِح المداِف تدعُة آالِؼ نتػٍء ذوقّية، لسعخفِة الصعِع الحمِػ، والحامِس، والُسخِّ
 الصعع إلى الجماِغ.

 وإّف كلَّ حخٍؼ يشصُقو المداُف يديُع في تكػيِشو سبع عذَخَة عزمًة.
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ؽ أّف في مخاشيِة الفِع، أعشي الغذاَء  َمغ يرجِّ
! يسػُت في كلِّ   ِة ألف خمية ؟الجاخمي لمفِع خسدسئ

خسِذ دقائَق نرُف مميػِف خميٍة في الججاِر 
 الجاخمي، ليحّل محمَّيا نرُف مميػِف خميٍة ججيجٍة.

ـِ الحسخاَء لػ ُصفَّ بعُزيا إلى  إّف كخياِت الج
جانِب بعٍس لداد شػُليا عمى محيِط األرِض ستَة 

 أضعاٍؼ.
ـِ خ ـِ في اليػـِ إّف في كلِّ ميميستخ مكعٍب مغ الج سدَة مبلييغ كخيٍة حسخاء ؟! وإّف كلَّ كخيٍة حسخاَء تجػُؿ في الج

 الػاحِج ألفًا وخسدسئة جػلٍة، تقصع فييا ألفًا ومئًة وخسديغ كيمػ متخًا.

ـِ في عسٍخ متػّسٍط ما يسؤل أكبَخ ناشحاِت سحاٍب في العاَلِع، ويشبس في الجقيقِة الػاحجِة ِمغ  يزخُّ القمُب ِمَغ الج
ستيَغ إلى ثسانيَغ خفقًة، ويشبس يػمًيا مئَة ألف مخة، يزخُّ ِمغ خبلِليا ثسانيَة آالؼ لتخ، والسئتا لتخ تعادُؿ 
بخميبًل ! وقج أجخػ بعُس العمساِء حدابًا عغ ضخِّ القمب لمجـ في العسِخ فػججه ستًة وخسديغ مميػف جالػف، 

 والجالػُف يعادُؿ خسدة ألتار.

 الثانية الػاحجِة مئًة وعذخيغ مميػَف خميٍة. يدتيمُظ اإلنداُف في

في دماِغ اإلنداِف أربعَة عذَخ ممياَر خميٍة قذخيٍة، ومئُة ممياِر خميٍة استشاديٍة لع ُتعخْؼ وضيفُتيا بعُج، وىػ أعقُج 
 ما فيو، ومع ذلظ فيػ عاجٌد عغ فيِع ذاِتو.

، كعشقػد العشب، حّبةُ  ، وىحه األخيخُة لػ  وفي الخئتيغ سبعسئة مميػف سشٍخ رئػؼٍّ العشِب في الخئِة كأنيا سشٌخ رئػؼّّ
ُنِذخْت الحتمَّْت مداحَة مئتْي متخ مخّبٍع، وإف ىاتيغ الخئتيغ تخفقاف في اليػـِ خسدًا وعذخيَغ ألف مخة، 

 وتدتشذقاف مئًة وثسانيغ متًخا مكعبًا.

َد كميًا خبلؿَ  أربعِة أشيٍخ، ووضائُف الكبِج كثيخٌة، وخصيخٌة،  وفي الكبِج ثبلثسئُة ممياِر خميٍة، يسكغ أف ُتَججَّ
 ومجىذٌة، حيث ال يدتصيُع اإلنداُف أْف يعيَر ببل كبٍج أكثَخ مغ ثبلِث ساعاٍت.
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إّف في ججاِر السعجِة ممياَر خميٍة تفخُز مغ حسِس كمػِر الساِء ما يديُج عمى عجِة لتخاٍت في اليػـِ الػاحِج وقج جيَج 
 المغِد، لَع ال َتيزُع السعجُة نفَديا ؟ أليدِت السعجُة معجدًة ؟!. العمساُء في حلِّ ىحا

وفي األمعاِء ثبلثُة آالٍؼ وستسئة زغابٍة معػيٍة لبلمتراِص في كل سشتستٍخ مخبٍع، وىحه الدغاباُت تتجّجُد كميًا 
 كلَّ ثساٍف وأربعيغ ساعًة.

 مػ متٍخ، يسخُّ فييا الجـُ في اليػـِ الػاحِج خسَذ مخاٍت.وفي الُكميتيغ مميػنا وحجِة ترفيٍة، شػُليا مجتسعًة مئُة كي
وتحَت سصِح الجمِج خسدَة عذَخ مميػَف مكّيٍف لحخارِة البجِف، وىي الغجُد العخقيُة، لكّل غّجٍة عخقيٍة مكيٌِّف لتكييِف 

 حخارِتو، وتعجيِل رشػبِتو.

دمٌَّع بيا، َعَخَفيا األّشباُء مغ عذخاِت الدشيِغ، إف جدَسشا الحؼ نحُغ نعيُر معو أقخُب شيٍء إليشا، ىحه حقائُق م
 وليدت خاضعًة لمسشاقذِة إشبلقًا، قاؿ تعالى:

 ﴿ َوِفي َأنُفِدُكْع َأَفًَل ُتْبِرُخوَف ﴾
 ا[ 21] الحاريات: اآلية 

 لعيُغ نسػذجًا:ا
 يقػُؿ هللُا سبحانو وتعالى:

ُ َأْخَخَجُكْع ِمْغ ُبُصػِف ُأمََّياِتُكْع ًَل  ْسَع َواأْلَْبَراَر َواأْلَْفِئَجَة َلَعمَُّكْع َتْذُكُخوَف ﴾﴿ َوَّللاَّ   َتْعَمُسػَف َشْيًئا َوَجَعَل َلُكْع الدَّ
 [ 78] الشحل: اآلية 

 وقاؿ:

ْسَع َواأْلَْبَراَر َواأْلَْفِئَجَة َقِميًًل َما َتْذُكُخو  َف ﴾﴿ ُثعَّ َسػَّاُه َوَنَفَخ ِفيِو ِمْغ ُروِحِو َوَجَعَل َلُكْع الدَّ
 [ 9] الدججة: اآلية 

 وقاؿ عدوجل:

ْسَع َواأْلَْبَراَر َواأْلَْفِئَجَة َقِميًًل َما َتْذُكُخوَف ﴾  ﴿ ُقْل ُىَػ الَِّحي َأنَذَأُكْع َوَجَعَل َلُكْع الدَّ
 [ 23] السمظ: اآلية 
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 وقاؿ تعالى:

 ﴿ َأَلْع َنْجَعْل َلُو َعْيَشْيِغ ﴾
 [8] البمج: اآلية 

 

 ياء بأبعادىا الثبلثة بالعيغ نخػ األش

ىل فّكخُتع كيف تخوَف بيحه الَعيِغ الرغيخِة األشياَء ِبَحجِسيا الحقيقيِّ ؟ فإّف أعطَع آلٍة لمترػيِخ تعصيَظ صػرًة ال 
! كيف تخػ الجبَل جببًل، والبحَخ بحًخا، والّذسَذ شسًدا ؟ كيف تخػ األشياَء بحجِسيا  تديُج عمى مداحِة الكّف 

 ا الدؤاُؿ ال يدتصيُع أؼُّ عاِلٍع أف ُيجيُب عشو حتى اآلَف.الحقيقيِّ ؟ ىح

شيٌء آخُخ ؛ لػ أّنشا درَّْجشا الّمْػَف األخزَخ مثبًل، أو أؼَّ لػٍف آخَخ إلى ثسانسئِة ألِف درجٍة، فإّف العيَغ الدميسَة 
 تعالى: تدتصيُع أف تفّخَؽ بيغ درَجَتيغ مغ ىحه الجرجاِت التي تديُج عمى ثسانسئِة ألٍف، قاؿ

 ﴿ َأَلْع َنْجَعْل َلُو َعْيَشْيِغ ﴾
 [8] البمج: اآلية 
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شيٌء آخُخ، كيف أّف ىحه العيَغ تدتصيُع أْف تخػ الُبْعَج الثالَث ؟ وىػ العسُق، تخػ الصػَؿ والعخَض، والعسَق، لػ 
سًة بأبعاِدىا ا لثبلثِة، لحلظ فالسدافاُت التي أمامشا ال جعَل هللُا لشا عيًشا واحجًة لَخَأْيشا بيا األشياَء مدّصحًة، ال مجدَّ

 نجركيا إاّل بالعيشيغ مًعا، أّما السدافاُت التي تعتخض العيَغ فُتجَرُؾ بعيٍغ واحجٍة.

شيٌء رابٌع، كيف أّف ىحه الرػرَة إَذا وقَعْت عمى الذبكّيِة تشصبُع عمييا، وتشتقُل إلى الّجماِغ في أقلَّ مغ جدٍء مغ 
نيِة، ففي كّل ثانيٍة واحجٍة تدتصيُع العيُغ نْقَل خسديَغ صػرًة إلى الّجماِغ، الحؼ ُيجرُؾ الُسخاَد خسديَغ جدًءا مغ الثا

 مشيا، فستى يتعُّ التحسيُس وإضياُر الرػرِة ؟

شيٌء آخُخ، وىػ أّف العيَغ الدميسَة تدتصيُع أْف تخػ خصَّيغ بيشيسا واحٌج عمى عذخيَغ ميميستخًا، وفي العيِغ أشياُء 
اُء ال يحتسُل ىحا السقاُؿ استيفاَءىا، فسثبًل في الذبكّيِة التي ال تديُج مداحُتيا عمى ميميستخاٍت، مئٌة وثبلثػف وأشي

 مميػَف عرّيٍة مغ أجِل األبيِس واألسػِد، وسبعُة مبلييغ مخخوٍط مغ أجِل األلػاِف والتفاصيِل، قاؿ تعالى: 

 ا َوَشَفَتْيِغ ﴾﴿ َأَلْع َنْجَعْل َلُو َعْيَشْيِغ * َوِلَدانً 
 [ 9 – 8] البمج: اآلية 

َعْيخاِت كسا ىي الحاُؿ في  إّف في الَعيِغ قخنّيًة شّفافًة شفافيًة تاّمًة، فمػ ُغّحَيْت ىحه القخنّيُة الذفافُة عغ شخيِق الذُّ
َة وْحجىا تتغّحػ عغ أّؼ نديٍج آخَخ في الجدِع لكانِت الخؤيُة ُمذّػَشًة، ولخأيشا شبكًة فػَؽ العيِغ، ولكغَّ القخنيّ 

شخيِق الحمػِؿ، أؼ إّف الخمّيَة الخارجّيَة تأخُح غحاَءىا وغحاَء جارِتيا مغ أجِل أْف تبَقى الخؤيُة سميسًة، وشّفافًة، 
 وواضحًة.

، والقدحّيُة، ىحه الحجقُة السمّػنُة التي تتَّدُع، وتشقبُس، تّتدُع إذا قلَّ الشػُر، وتشقبُس إذا اشتجَّ الشػُر عمى ن حٍػ آليٍّ
ٍٍ مزيٍء إلى مكاٍف أقلَّ  إّنيا تّتدُع وتشقبُس دوَف أف تعمَع، والجليُل عمى ذلظ أّنظ إذا دخْمَت فجأًة مغ مكاٍف
، حيث يقـػ جدٌع بّمػرٌؼ بعسٍل ال يدتصيُع أف  إضاءًة لع تَخ شيًئا إاّل أْف تّتدَع ىحه القدحّيُة عمى نحٍػ ال إرادؼٍّ

 إنو يشزغُط، ويتقمَُّز، ويتسّجُد، حيث يعمػ والدائل الدجاجي لو ضغػٌط معيَّشٌة.يقػـَ بو أكبُخ العمساِء، 
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 ػ الكػُف:  2
 يقػُؿ الحقُّ جّل وعبل، الحؼ َخمَق الدساواِت واألرَض بالحق:

 ﴿ َسُشِخيِيْع آَياِتَشا ِفي اَْلَفاِؽ َوِفي َأْنُفِدِيْع َحتَّى َيَتَبيََّغ َلُيْع َأنَُّو اْلَحقُّ ﴾
 [ 53فرمت: اآلية ] 

ؼ والعبُث، سشخييع آياتشا  ، ونقيُزو الباشُل، وىػ الدواُؿ والدىػُؽ،والتخدِّ والحقُّ ىػ القخاُر والثباُت، والدسػُّ والعمػُّ
 في اآلفاِؽ،فأيغ ىي آياُت هللِا في اآلفاِؽ ؟

ذراِت التخاِب والحجارِة، فعمساء  ورد أّف عجَد الشجػـِ في الدساِء بعجِد ما في األرِض مغ َمَجٍر وحجٍخ، أؼ بعجدِ 
ونيا بالسبلييِغ، ثع  الفمظ في الساضي كانػا يعجُّوف الشجػـَ باأللػِؼ، وبعج أِف ارتقْت كفاءُة مخاصجىع صاروا يعجُّ
تشا درِب التبانة، مغ  وصمػا إلى السمياراِت ؛ أؼ ألػؼ السبلييغ، أّما اليػـَ فإنيع يقّجروف عجَد الشجػـِ في مجخَّ

َتشا مجخٌة متػسصٌة في حجِسيا، وىي واحجٌة ِمغ عذخاِت  خبلؿِ  السخاصِج العسبلقِة بثبلثيَغ مميارًا، عمسًا أّف مجخَّ
 ألػِؼ السبلييِغ مغ السجخاِت، التي ال يعمع عجَدىا إال هللُا، لقج صجؽ هللُا العطيُع إذ يقػؿ:

َساِء َفْػَقُيْع َكْيَف بَ   َشْيَشاَىا َوَزيَّشَّاَىا َوَما َلَيا ِمْغ ُفُخوٍج ﴾﴿ َأَفَمْع َيْشُطُخوا ِإَلى الدَّ
 [6] ؽ: اآلية 

 ىحا عغ عجِد الشجػـِ، فساذا عغ حجػِميا ؟!

إّف حجَع األرِض يداوؼ مميػَف مميػِف كيمػمتخ مكعب، وأّف الذسَذ تكبُخ األرَض بسميػٍف وثبلثسئة ألِف مخة، 
خ، وأّف نجسًا مغ الشجػـِ في بخِج العقخِب يّتدُع لؤلرِض والذسِذ وأّف السدافَة بيشيسا مئٌة وخسدػف مميػَف كيمػمت

مع السدافِة بيشيسا، وأف نجسًا اسسو مشكُب الجػزاِء يديُج حجُسو عمى حجِع الذسذ بسئِة مميػِف مخة، لقج صجؽ 
 هللا العطيع إذ يقػؿ:

َساَء َبَشْيَشاَىا ِبَأْييٍج َوِإنَّا َلُسػِسُعػَف ﴾  ﴿ َوالدَّ
 [  47يات: اآلية ] الحار 
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 ىحا عغ أعجاِدىا وأحجاِميا، فساذا عغ السدافاِت بيشيا ؟
إّف ما بيشيا مغ مدافاٍت تقجَّر بالدشيغ الزػئية، 
فالزػُء يقصُع في الثانيِة الػاحجِة ثبلثسئة ألف 
كيمػمتخ، إذًا فيػ يقصُع في الدشِة عذخَة آالؼ 

قسَخ يبعُج ممياٍر مغ الكيمػمتخات، فإذا عِمسشا أّف ال
عّشا ثانيًة ضػئيًة واحجًة، وأّف الذسَذ تبعُج عشا 
ثساني دقائَق ضػئيٍة، وأّف السجسػعَة الذسديَة ال 
يديُج قصُخىا عمى ثبلث عذخة ساعًة ضػئيًة، وأّف 
أقخَب نجٍع ممتيٍب إلى األرض يبعُج عّشا أربَع 

 قػؿ:سشػاٍت ضػئيٍة، ولكي نعمَع ماذا تعشي أربُع سشػاٍت ضػئيٍة ن
لػ اّتجيشا إلى ىحا الشجِع بسخكبٍة تداوؼ سخعُتيا سخعَة مخكبِة القسِخ الستغخقِت الخحمُة أكثَخ مغ مئِة ألف عاـ، 
ولػ ساوْت سخعُة ىحه السخكبِة سخعَة الديارِة الستغخقِت الخحمُة ىحه قخيبًا مغ خسديغ مميػَف عاـ !!. ىحا ما 

 تعشيو أربُع سشػاٍت ضػئيٍة !!.
ُؿ في سجيِع السخأِة السدمدمِة، التي تبعُج عّشا مميػَني سشٍة ضػئيٍة ؟ بل ما القػُؿ في مجخٍة اكتذفْت حجيثًا، فسا القػ 

 تبعُج عشا عذخيَغ ألَف مميػف مغ الدشػاِت الزػئيِة ؟ لقج صجؽ هللا العطيُع إذ يقػؿ: 
 ْعَمُسػَف َعِطيٌع ﴾﴿ َفًَل ُأْقِدُع ِبَسَػاِقِع الشُُّجػـِ * َوِإنَُّو َلَقَدٌع َلْػ تَ 

 [ 76 – 75] الػاقعة: اآلية 

ىحا ولع نتحّجْث عغ حخكاِت الشجػـِ، وسخعِتيا العاليِة، وال عغ مجاراِتيا الػاسعِة، وال عغ شّجِتيا، وال قّػِة 
، وعمى كلٍّ فالعجُد عغ اإلدراِؾ   إدراٌؾ. إضاءِتيا، وال عغ ُقػػ التجاذِب التي تخبُصيا، وال عغ تػازِنيا الحخكيِّ

ساَواُت َمْصِػيَّاٌت ِبَيسِ  يِشِو ُسْبَحاَنُو َوَتَعاَلى ﴿ َوَما َقَجُروا َّللاََّ َحقَّ َقْجرِِه َواأْلَْرُض َجِسيًعا َقْبَزُتُو َيْػـَ اْلِقَياَمِة َوالدَّ
 َعسَّا ُيْذِخُكػَف ﴾

 [  67] الدمخ: اآلية 
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 ػ البعػضُة نسػذجًا: 3
 عمى عطسِتو قػُلو تعالى:  ِمغ آياِت هللِا الجالَّةِ 

َأنَُّو اْلَحقُّ ِمْغ َربِِّيْع َوَأمَّا ﴿ ِإفَّ َّللاََّ ًَل َيْدَتْحِيي َأْف َيْزِخَب َمَثًًل َما َبُعػَضًة َفَسا َفْػَقَيا َفَأمَّا الَِّحيَغ آَمُشػا َفَيْعَمُسػَف 
ُ ِبَيَحا   َمَثًًل ُيِزلُّ ِبِو َكِثيًخا َوَيْيِجي ِبِو َكِثيًخا َوَما ُيِزلُّ ِبِو ِإًلَّ اْلَفاِسِقيَغ ﴾الَِّحيَغ َكَفُخوا َفَيُقػُلػَف َماَذا َأَراَد َّللاَّ

 [26] البقخة: اآلية 

إذا وقَفْت بعػضٌة عمى يجؾ قتمَتيا، ولع تذعْخ بذيٍء، وكأّف شيًئا لْع يحُجْث، ِلَيَػاِنيا عميظ، حتى إّف الشبيَّ عميو 
 الربلة والدبلـ قاؿ: 
ْنَيا َتْعِجُؿ ِعْشَج هللِا َجَشاَح َبُعػَضٍة َما َسَقى َكاِفًخا ِمْشَيا َشْخَبَة َماٍء (()) لَ   ْػ َكاَنِت الجُّ

 ( عغ سيل بغ سعج[ 4110(، ابغ ماجو )  2320] التخمحؼ ) 

السئَة عمى شكِل  إّف في رأِس البعػضة مئَة عيٍغ، ولػ ُكبِّخ رأُس البعػضِة بالِسْجَيِخ اإللكتخونيِّ لخأيشا عيػَنيا
، وقمٌب لكلِّ جشاٍح.  خميِة الشحِل، وفي صجِر البعػضة ثبلثُة قمػٍب، قمٌب مخكدؼّّ

وىي تسمظ جياًزا ال تسمُكو الصائخاُت الحجيثُة، إنو جياز ) رادار (، أو مدتقببلٌت حخاريٌَّة، بسعشى أف البعػضَة 
ػ أّف بعػضًة ُوِجَجْت في غخفٍة مطمسٍة ال تخػ فييا إال اإلنداَف ال تخػ األشياَء بأشكاِليا وألػاِنيا، بل بحخارِتيا، فم

 الشائَع، ألف حخارَتو تديُج عمى واحٍج مغ األْلِف مغ درجة الحخارِة السئػيِة.
ـُ شفبلِف عمى سخيٍخ واحٍج، وفي الرباِح تجج  ـٍ يشاسبيا، فقج يشا ـِ، فسا كل د والبعػضُة تسمظ جياًزا لتحميل الج

 ا مميًئا بمدعاِت البعػِض، أّما الثاني فبل تجج أثخًا لمدِع البعػض فيو.جبيَغ أحِجىس
والبعػضُة تسمُظ جياًزا لمتخجيِخ، فمػ غخسْت 
ُر  َليا، ولكشيا تخجِّ ٍَ خخشػَميا في جمج الشائع لقَت
ِر يذعُخ  ٍٍ مػضَع لْدِعيا، وحيشسا يدوُؿ أثُخ السخجِّ

صيُخ في الشائُع بألِع المدِع، في حيغ إّف البعػضَة ت
 جػِّ الغخفِة.

و،  ـِ الحؼ تسترُّ وتسمظ البعػضُة جياًزا لتسييع الج
َخ لو السخوُر عْبَخ خخشػِميا  مغ اإلنداِف، حتى يتيدَّ

 الجقيِق.
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ولمبعػضِة خخشػـٌ، فيو سّت سكاكيغ، أربع سكاكيَغ ُتحِجُث في جمِج السمجوغ جخحًا مخبًَّعا، والبج ِمغ أف يرَل 
ـِ السمجوِغ.الجخُح إلى وعاٍء  يشتاِف الخامدُة والدادسُة تمتقياف لتذكِّبَل أنبػًبا المتراِص د ، والدكِّ  دمػؼٍّ

 ويِخؼُّ جشاَحا البعػضِة عجًدا كبيًخا مغ السخَّاِت في الثانيِة الػاحجة، حيث يرُل ىحا الخفيُف إلى درجِة الصشيِغ.
خذٍغ، وليا محاجُع إذا أرادْت أف تقَف عمى سصٍح  وفي أرُجِل البعػضِة مخالُب إَذا أرادْت أْف تقَف عمى سصحٍ 

 أْممَذ.
 وتدتصيُع البعػضُة أْف تذعَّ رائحَة عِخِؽ اإلنداف مغ مدافِة ستيَغ كيمػمتًخا.

 قاؿ تعالى: 
َيْعَمُسػَف َأنَُّو اْلَحقُّ ِمْغ َربِِّيْع َوَأمَّا ﴿ ِإفَّ َّللاََّ ًَل َيْدَتْحِيي َأْف َيْزِخَب َمَثًًل َما َبُعػَضًة َفَسا َفْػَقَيا َفَأمَّا الَِّحيَغ آَمُشػا فَ 

ُ ِبَيَحا َمَثًًل ُيِزلُّ ِبِو َكِثيًخا َوَيْيِجي ِبِو َكِثيًخا َوَما يُ   ِزلُّ ِبِو ِإًلَّ اْلَفاِسِقيَغ﴾الَِّحيَغ َكَفُخوا َفَيُقػُلػَف َماَذا َأَراَد َّللاَّ
 [ 26] البقخة: اآلية 

 : " قػُلو تعالى: قاؿ ابغ القيع رحسو هللا
 ﴿ ِإفَّ َّللاََّ ًَل َيْدَتْحِيي َأْف َيْزِخَب َمَثًًل َما َبُعػَضًة َفَسا َفْػَقَيا ﴾

اآلية، وىحا جػاُب اعتخاٍض اعتخَض بو الكفاُر عمى القخآِف، وقالػا: إفَّ الخبَّ أعطُع مغ أْف َيحكَخ الحباَب، 
فمػ كاف ما جاء بو محسٌَّج كبلـَ هللِا لع يحكْخ فيو الحيػاناِت والعشكبػَت، ونحَػىا مغ الحيػاناِت الَخِديدِة، 

 الخديدَة، فأجابيع هللُا تعالى بأْف قاؿ: 

 ﴿ ِإفَّ َّللاََّ ًَل َيْدَتْحِيي َأْف َيْزِخَب َمَثًًل َما َبُعػَضًة َفَسا َفْػَقَيا ﴾
، وإيزاَحو، وإبصاَؿ الباشِل وإْدحاَضو كاف ِمغ فإفَّ ضْخَب األمثاِؿ بالبعػضِة فسا فػَقيا إذا تزسََّغ تحقيَق الحقِّ 

 أحدِغ األشياِء، والَحَدُغ ال ُيْدَتْحَيا مشُو ".

إّف البعػضَة ليدت أقلَّ شأنًا ِمَغ الحػِت األزرِؽ الحؼ يبمُغ وزُنو أكثَخ مغ مئٍة وخسديغ ششًا، ويدتيمُظ وليُجه 
رضعاٍت مغ الحميِب يػميًا ششِّا واحًجا، وإذا أراَد الحػُت  في الخضعِة الػاحجِة ثبلثسئة كيمػ، حيث تعاِدُؿ ثبلثُ 

 أْف يأكَل أكمًة متػسصًة يسؤُل 

 (  947 -4/946]بجائع الفػائج ) 
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بيا معجَتو يحتاُج إلى أربعِة أششاٍف مغ الدسِظ، وىحه وجبٌة ليدت دِسَسًة، وليذ َخْمُق البعػضِة بأقلَّ ِمغ خمِق 
 :الحػِت، والجليل قػلو تعالى

ْحَسِغ ِمْغ َتَفاُوٍت ﴾  ﴿ َما َتَخى ِفي َخْمِق الخَّ
 [ 3] السمظ: اآلية 

 وقػُلو سبحانو:

 ﴿ َقاَؿ َفَسْغ َربُُّكَسا َيا ُمػَسى * َقاَؿ َربَُّشا الَِّحي َأْعَصى ُكلَّ َشْيٍء َخْمَقُو ُثعَّ َىَجى ﴾
 [50 – 49] شو: اآلية: 

لتي ال ُتخػ إال بالسجاىَخ اإللكتخونيِة، وىشاؾ مخمػقاٌت أدؽُّ مغ ذلظ، إّنو خْمٌق كامٌل ؛ بجًءا مغ الفيخوساِت ا
وانتياًء بالسجخاِت التي تبعُج عشا ممياراِت الدشػاِت الزػئيِة، ذلكع هللُا ربُّ العالسيغ، مغ الحَّرَِّة إلى السجخِة، نطاـٌ 

 واحٌج، إتقاٌف واحٌج،

 ﴾ ﴿ ُصْشَع َّللاَِّ الَِّحي َأْتَقَغ ُكلَّ َشْيءٍ 
 [88]الشسل:  

 والحسج  رب العالسيغ 
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 السقـػ الثاني الفرل الثاني : 

 ( : العقل5-1الفقخة )

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 قيسُة العقِل:
العقُل أصٌل في الجيِغ، واآلياُت التي تحّجثْت عغ العقِل بذكٍل أو بأخَخ تقتخُب مغ األلِف، إاّل أّف العقَل يختمف 

ٍف إلى آخَخ، لحلظ نقيُِّج العقَل بالرخيِح، ألّف ىشاؾ عقبًل تبخيخيِّا، مختبصًا باألىػاِء والسرالِح، سيأتي مغ إندا
 ذكُخه.

ىحا الجياُز الخصيُخ الحؼ أودَعو هللُا فيشا يجُب أْف 
يتػافَق مع الذخِع مئًة بالسئِة، ذلظ ألّف الذخَع مغ 

يشا، والفخعاف عشِج هللِا، والعقُل مقياٌس أودعو هللُا ف
 إذا اّتَحجا في أصٍل واحٍج فبل بج أْف يتػافقا. 
ىل ُيعَقُل أْف يعصَيشا هللُا مقياسًا لػ أعسمشاه في وحِيو 
وججناه غيَخ صحيٍح ؟ ىحا مدتحيٌل، ألّف العقَل مغ 

 صشِع هللِا، والشقَل وحُي هللِا، فبلبج ِمغ التػافِق.

  
شو ُيعّج لحياٍة أبجيٍة، فالصبُع يقتزي أْف تتشّعَع في ىحه الحياِة الجنيا، اإلنداُف مخمػٌؽ في دنيا محجودٍة، ولك

وتخدَخ اآلخخَة، أما العقُل فيقتزي أْف تعسَل لآلخخِة، وأف تتشّعَع إلى أبج اآلبجيغ في جشِة هللا عد وجل، لحلظ قاؿ 
ِة مجشػٌف "، ولػ كاف يحسُل أعمى شيادٍة، العمساُء: " ما ِمغ إنداٍف يعسُل لمجنيا، ويشدى اآلخخَة إاّل وىػ في الحقيق

فإّف تفّػَقو العمسيَّ يدسَّى ذكاًء، وال يدسَّى عقبًل، ولكْغ حيشسا غفَل عغ الحقيقِة الكبخػ في الكػِف، وغفَل عغ 
 اآلخخِة، وغفَل عغ سّخ وجػِده فيػ مجشػٌف، واآليُة الكخيسُة: 
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 ِبِشْعَسِة َربَِّظ ِبَسْجُشػٍف ﴾ ﴿ ف َواْلَقَمِع َوَما َيْدُصُخوَف * َما َأْنتَ 
 [  2ػ  1] سػرة القمع: 

يجُب أف تؤمَغ، وأف تعتقَج بكلِّ ذرٍة في كيانظ أّف ىحا الحؼ ال يرّمي، وال يعخؼ هللَا، وىػ غارٌؽ في السعاصي 
ـِ مجشػٌف، ولػ كاف يحسُل أعمى شيادٍة، وأّف ىحا الحؼ يغترُب أمػاَؿ الشاِس يتػّىع نفَدو ع اقبًل، وفي واآلثا

 الحقيقِة ىػ أحسُق، ألنو سػؼ ُيدَأُؿ عغ كّل ذّرٍة،

 ﴿ َفَسْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َخْيًخا َيَخه * َوَمْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َشخِّا َيَخه ﴾
 [ 8ػ  7] سػرة الدلدلة: 

 لعقُل جعمو هللُا لمجيغ أصًًل ولمجنيا عسادًا:
اًة ىادئًة، حياًة فييا سبلمٌة، فييا سعادٌة، ألنو أخح ما لو، وتخَؾ ما ليذ لو، تحّخَؾ فاإلنداُف العاقُل يعير حي

بحجِسو، بَشى عبلقاِتو بػضػٍح، فأحّبو الشاُس، وكدَب مااًل حبلاًل، وأّسذ أسخًة، ورّبى أوالده، استعسَل عقَمو في 
  ملسو هيلع هللا ىلص : اآلخخِة فكدَبيا، واستعسَل عقَمو في الجنيا فخبَحيا، يقػؿ رسػؿ هللا

ُه َعْغ َرًدى، َوَما َتعَّ ِإيَساُف َعْبجٍ  ))  ْثَل َفْزِل َعْقٍل َيْيِجي َصاِحَبُو ِإَلى ُىًجى، َوَيُخدُّ ِِ ـِ ـَ َما اْكَتَدَب َرُجٌل  ، َوًَل اْسَتَقا
 ِديُشُو َحتَّى َيْكُسَل َعْقُمُو ((. 

 ( عغ عسخ[ 4660] البييقي في شعب اإليساف ) 

اقُل يدعُج وُيدعُج، أّما ضعيُف العقِل فيذقى وُيذقي، وما ِمغ عصاٍء إلييٍّ يفػُؽ في قيستو كل عصاٍء كأْف الع
ييَبظ هللُا عقبًل راجحًا ُيعيُشظ عمى الحياِة بيغ الشاِس، وعمى كدِب محّبتيع بالعقِل والحكسِة يدعُج اإلنداُف بدوجٍة 

يذقى بدوجٍة مغ الجرجِة األولى، بالعقِل والحكسِة يعيُر بجخٍل  مغ الجرجِة الخامدِة، ومغ دوِف عقٍل وحكسةٍ 
محجوٍد، ومغ دوِف عقٍل وحكسٍة يجّمُخ نفَدو بجخٍل 

 غيِخ محجوٍد. 

ىحا نعيُع بغ مدعػٍد أحُج كباِر الرحابِة، زعيُع 
غصفاَف، جاء عمى رأِس جيٍر ليحارَب الشبيَّ عميو 

قرٌة  الربلة والدبلـُ في معخكِة الخشجِؽ، لو
رائعٌة، كاف مدتمقيًا في خيستو، وىػ يحاصُخ الشبيَّ 
عميو الربلة والدبلـ، جخػ في نفِدو حػاٌر ذاتيّّ 
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، وىحا الحػاُر مع الحاِت ميعّّ ججًا، فيحا الرحابيُّ الجميُل يخاشُب نفَدو، يقػؿ: ويحَظ يا نعيُع ! ما الحؼ  داخميّّ
حخِب ىحا الخجِل وَمغ معو ؟ فأنت ال تحارُبو انترارًا لحقٍّ مدمػٍب، جاء بظ مغ تمظ األماكِغ البعيجِة في نجٍج ل

وال حسيًة لعخٍض مغرػٍب، وإنسا جئَت لتحارَبو لغيِخ سبٍب معخوٍؼ، أيميُق بخجٍل لو عقٌل مثُل عقِمظ أْف يقاتَل 
ىحا الخجِل الرالِح ؛ الحؼ  فُيقَتَل، أو َيقُتَل لغيِخ سبٍب ؟ ويحَظ يا نعيع ! ما الحؼ يجعُمظ تذيُخ سيَفظ في وجوِ 

يأمُخ أتباَعو بالعجِؿ واإلحداِف وإيتاِء ذؼ القخبى، ويحظ يا نعيُع ! ما الحؼ يحسمظ عمى أْف تغسَذ رمَحظ في 
.  دماِء أصحاِبو الحيغ اّتبعػا ما جاءىع بو مغ اليجػ والحقِّ

 ىحه السشاقذُة كانت سبَب سعادتو إلى أبج اآلبجيغ.

عمى الذخؾ، ال ألنيع كانػا فعبًل مذخكيغ، إال أنيع كانػا ػسع أتباِعيع ىكحا ؛ لع يفّكخ، وإنسا أناٌس كثيخوف ماتػا 
ّـِ، فدٌق عمى فدٍق ؛ ولع يحدع ىحا الحػاَر العشيَف بيغ نعيٍع ونفِدو إال  يعيُر مع السجسػِع، ومع التياِر العا

 القخاُر الحازـُ الحؼ نيَس مغ تّػه لتشفيِحه. 

مدعػٍد مغ معدكِخ قػِمو تحت جشِح الطبلـِ، ومزى يحثُّ الخَصى إلى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ؛ فمسا رآه الشبي  تدّمل نعيُع بغ
ملسو هيلع هللا ىلص ماثبًل بيغ يجيو قاؿ: نعيُع بغ مدعػٍد !! قاؿ: نعع يا رسػَؿ هللِا ؛ قاؿ: ما الحؼ جاء بظ في ىحه الداعِة ؟ 

، ثع أردَؼ قاؿ: يا رسػَؿ هللِا، جئُت أل شيَج أف ال إلَو إال هللا، وأنظ عبُج هللا ورسػُلو ؛ وأّف ما جئَت بو الحقُّ
 يقػؿ: لقج أسمسُت يا رسػَؿ هللا، وإّف قػِمي لع يعمسػا بإسبلمي، فُسْخني بسا شئت.

، وتحصيع اإلسبلـِ صاَر مػضػَع الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في مػاجيِة عذخِة آالِؼ رجٍل بأسمحتيع الفّتاكِة، والييػُد نقزػا العيجَ 
ْؿ عشا إف  ساعات ؛ فساذا يفعُل رجٌل واحٌج ؟! فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص : إنسا أنت فيشا رجٌل واحٌج، فاذىب إلى قػِمظ، وخحِّ

 استصعَت، فإف الحخَب خجعة.

ُف ذكاَءه، وعقَمو الكبيَخ، وسخعَة بجييتو، وفصانَتو، وكلَّ أساليبو الحك فيا لرالِح الجيِغ اآلف سيػضِّ ّيِة، سيػضِّ
 الججيِج، قاؿ: نعع يا رسػَؿ هللا، وستخػ ما يدخُّؾ إف شاَء هللُا.

في ساعِة تفكيٍخ، ساعِة إعساٍؿ لمعقل، ساعِة تأمٍل، ساعِة حجيٍث مع الحاِت، انقمَب مغ رجٍل مذخٍؾ يحارُب هللَا 
 ورسػَلو إلى رجٍل مؤمٍغ قمَب مػازيَغ السعخكِة. 
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جُل الػاحُج استصاَع أف يجخَل إلى قخيٍر، وأف يػقَع بيشيا وبيغ الييػِد الحيغ نقزػا عيَجىع مع الشبي ىحا الخ 
ملسو هيلع هللا ىلص ، قاؿ لقخير: إّف الييػَد نجمػا عمى نقِس عيِجىع مع محّسٍج، اآلف سيصمبػف مشكع رىائَغ كي ال تتخّمػا 

اؿ لمييػد أف يصمبػا الخىائَغ، فػقَع بيغ قخيٍر والييػِد الذقاُؽ، عشيع، وسػؼ يقجمػنيع إلى الشبيِّ ليقتميع، وق
 وأرسَل هللُا عد وجل رياحًا عاتيًة قمبت قجوَرىع، وأشفأت نيخاَنيع، واقتمعْت خياَميع، وكفى هللُا السؤمشيغ القتاَؿ.

 ([ 7/402] ذكخ ىحه القرة بمفطيا وتساميا ابغ حجخ في فتح البارؼ ) 

إْف كاف لو عسٌل ال يخضي هللَا، إْف كانت في بيتو معريٌة، أو زوجُتو ليدت مدتقيسًة، لع  يشبغي عمى السخءِ 
يخبِّ أوالَده، في دخمو شبيٌة، يشبغي عميو أف يخاجَع نفَدو، أيميُق بظ وأنت مغ السدمسيغ أف تعرَي هللَا ؟ أف 

 تفعَل كحا وكحا ؟

 ويقػؿ ملسو هيلع هللا ىلص : 

 اَمٌة، َوِدَعاَمُة َعَسِل اْلَسْخِء َعْقُمُو، َفِبَقْجِر َعْقِمِو َتُكػُف ِعَباَدُتُو ِلَخبِِّو (()) ِلُكلِّ َشْيٍء ِدعَ 
 ( عغ أبي سعيج[ 4999] الفخدوس بسأثػر الخصاب ) 

 أما سسعتع قػَؿ الفّجاِر:

ِعيِخ ﴾  ﴿ َوَقاُلػا َلْػ ُكشَّا َنْدَسُع َأْو َنْعِقُل َما ُكشَّا ِفي َأْصَحاِب الدَّ
 [ 10] السمظ: اآلية 

أصحاُب الشبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص الحيغ آمشػا بو، ونرخوه وعّدروه، واتبعػا الشػَر الحؼ ُأنِدَؿ معو، وصّجقػه، وحاربػا معو، أيغ 
"، شوُ أحُجىع: " َرِضَي َّللاَُّ عَ  ىع اآلف ؟ في أعمى عّمّييغ، ما ِمغ مدمٍع مغ ممياٍر ومئتي مميػٍف إال ويقػُؿ إذا ُذِكخَ 

 ، لكغ َمغ مّشا يتخّضى عغ أبي جيٍل ػ لعشو هللُا والسبلئكُة والشاُس أجسعػف إلى يـػ الجيغ ػ ىؤالء أعجاُء الحقِّ
ُلِعشػا في الجنيا واآلخخِة، ما استخَجمػا عقػَليع، بل خزعػا لبيئتيع، خزعػا لمتقاليِج والعاداِت، وكثيخ مغ الشاِس 

َلْحَطَتيع فقط، فأنت مع األكثخيِة أـ مع األقميِة، يجب أف تكػَف مع األقميِة  ال يدتخجمػف عقػَليع، بل يعيذػف 
 السؤمشِة، مع األقميِة العاقمِة، مع األقميِة السفّكخِة.
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سّيُجنا عميّّ رضي هللا عشو قاؿ: " يا بشّي، الشاُس ثبلثٌة ؛ عاِلٌع رّبانّي، ومتعمٌع عمى سبيِل نجاٍة، وَىَسٌج ُرعاٌع 
 ّل ناعٍق، لع يدتزيئػا بشػِر العمِع، ولع يمجؤوا إلى ركٍغ وثيٍق، فاححْر يا كسيُل أف تكػَف مشيع ".أتباُع ك

 يقػُؿ سيجنا عسُخ رضي هللا عشو: " أصُل الخجِل عقُمو، وحَدُبو ديُشو، ومخوءُتو ُخُمقو ".

 ما ".ويقػؿ الحدُغ البرخؼ: " ما استػدَع هللُا أحجًا عقبًل إال استشقَحه بو يػمًا 

وقاؿ بعُس األدباء: " صجيُق كل امخٍغ عقُمو، وعجوُّه جيُمو، ال أرػ عجوِّا أعجػ مغ الجيِل "، قج يكػُف لشا 
 أعجاٌء، ولكّغ أشجَّ عجاوة لشا مشيع جيُمشا، ألف الجاىَل يفعُل في نفِدو ما ال يدتصيُع عجوُّه أف يفعَمو بو ".

 جيُمو.لحلظ فإّف صجيَق كل امخٍغ عقُمو، وعجوَّه 

 وقاؿ بعُس الُبَمغاِء: " خيُخ السػاىِب العقُل، وشخُّ السرائِب الجيُل ".

 وقاؿ بعُس الذعخاِء:

 يديُغ الفتى في الشاِس صحُة عقِمو و إْف كاف محطػرًا عميو مكاسُبو
 يذيُغ الفتى في الشاس قّمُة عقمػو و إْف كُخمْت أعخاُفو ومشاسُبػػو

 إنو عمى العقِل يجخي عمُسو و تجاِرُبويعيُر الفتى بالعقِل في الشاس 
 و أفزُل قدِع هللِا لمسخِء عقُمػػو فميذ ألشياء شيٌء يقارُبػػػػو
 إذا أكسل الخحسُغ لمسخَء عقَمػػو فقج كُسمْت أخًلُقو ومآرُبػػػػو

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : ميسة العقل5-2الفقخة )

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

في الكػِف عمى اإلشبلِؽ دماُغ اإلنداِف، فيػ عاجٌد عغ فيِع نفِدو، وأكبُخ جياِز حاسػٍب في  إّف أعقَج شيءٍ 
األرِض ال يخقى إلى واحٍج بالسمياِر مغ شاقاِت الجماِغ البذخّؼ، ىحا الفكُخ الحؼ أودعو هللُا فيشا، وىحا الجياُز 

؟ َخَمقو هللُا لشا كي نعخَفو بو، فاستخجمشاه ليجٍؼ صغيٍخ،  االستذارؼُّ الحؼ ُوِضَع تحت ترّخِفشا لساذا َخمَقو هللُا لشا
ـِ، ثع تدتخُجمو كصاولٍة في البيت ؟ أيفعميا عاقٌل ؟ حيشسا تدتخجُمو  كأف تذتخَؼ حاسػبًا خريَرى لتحميِل الج

 ثيخًة.كصاولٍة فقج احتقخَتو، وعّصمَت كلَّ ميداتو، أما إذا استخجمَتو في مخبِخ تحميٍل تخبُح بو أمػااًل ك
إّف هللَا سبحانو وتعالى أعصانا فكخًا مغ أجِل أْف 
نعخَفو، فإْف عخفشاه أشعشاه، فدِمْسشا، وسِعجنا في 
الجنيا واآلخخة، والسذكمُة أّف اإلنداَف يدتخجـُ ذكاَءه 
وفْكَخه مغ أجِل كدِب الساِؿ فقط، أو مغ أجل 
تثبيِت مخكِده في مكاٍف أو آخَخ، أو مغ أجِل أْف 

لى أكبِخ جاٍه مغ الجنيا بأقلِّ جيِج، لكّغ يرَل إ
اإلنداَف حيشسا يدتخجـُ ذكاَءه وفكَخه لغيِخ ما ُخِمق 
ـِ، ىل ُيعَقل أْف تكػَف  لو يشجـُ يػـَ القيامِة أشجَّ الشج
 معظ ورقٌة ماليٌة قيسُتيا ألف مميػف ليخة، ثع تدتخجُميا كأّؼ ورقٍة عاديٍة في عسميٍة حدابيٍة، ثع تتمُفيا، ثع
تكتذُف أّف ىحه الػرقَة كانت ستغشيظ إلى نيايِة العسِخ، وتغشي كلَّ أفخاِد ُأسختظ ؟ ىحا الحؼ يحرل مع اإلنداِف 

 حيغ يدتخجـُ عقَمو لغيِخ ما ُخِمق لو.
:  العقُل الفصخؼُّ

، فاألوُؿ ىػ العقُل الصبيعّي الفصخّؼ، والعقُل الثاني ُشِحَغ معم ، وعقٌل كدبيّّ ػماٍت، واإلنداُف ىشاؾ عقٌل غخيدؼّّ
محاسٌب عمى عقِمو، وعمى فصخِتو، ىحا العقُل كاٍؼ كي تعخَؼ هللَا، وىحه الفصخُة كافيٌة كي تعخَؼ خصَأؾ، فكلُّ 
يِغ التي يسكُغ أْف يعخَفيا العقُل، وعمى أصػِؿ فصخِتو التي يسكغ  إنداٍف لع ترْمو رسالٌة يحاَسب عمى أصػِؿ الجِّ
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يغ فبل يحاَسُب عمييا.أْف تكذَف خصَأه، أّما تفاص  يُل الجِّ
 أّما الذيُء الجقيُق فيػ أّف هللَا سبحانو تػّلى ىجايَة الَخمِق، قاؿ تعالى:
 ﴿ ِإفَّ َعَمْيَشا َلْمُيَجى ﴾

 [  12] الميل: 

 وقاؿ:

ِبيِل ﴾  ﴿ َوَعَمى َّللاَِّ َقْرُج الدَّ
 [ 9] الشحل: اآلية 

 أْؼ: وعمى هللِا بياُف سبيِل القرِج، وقاؿ:

ُ ِفيِيْع َخْيًخا أَلَْسَسَعُيْع َوَلْػ َأْسَسَعُيْع َلَتَػلَّػا َوُىْع ُمْعِخُضػَف ﴾ ﴿  َوَلْػ َعِمَع َّللاَّ
 [ 23] األنفاؿ: اآلية 

رهللُا عد وجل يتػّلى الشاَس كمَّيع باليجايِة، واإلنداُف محاَسٌب عمى ما أودَع هللُا فيو مغ عقٍل يعّخُفو باهلِل، ومغ 
َخ بعُس العمساِء قػَؿ هللِا تعالى:  فصخٍة تعّخفو  بخصئو،وقج َفدَّ

 ﴿ ِلُيْشِحَر َمْغ َكاَف َحيِّا ﴾
 [ 70] يذ: مغ اآلية 

 أؼ: َمغ كاف عاقبًل.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : مبادئ العقل5-3الفقخة )

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

، وىحا الجياُز ال يفيُع الذيَء إال بدبٍب، وال يفيُع الذيَء العقُل ىػ الجياُز الحؼ يتعّخؼ إلى السحيِط الخارج يِّ
وعجـُ  -والغائيُة  –إال بغايٍة، وال يفيُع الذيَء إذا كاف متشاقزًا، وىحه مبادُغ العقِل الثبلثُة، ) مبجُأ الدببّيِة 

 بأسباِبيا وغاياِتيا، وال يقبُل التشاقِس (، فاهلُل عد وجل َخمَق األسباَب، وأودَع فيشا عقبًل ال يفيُع األشياَء إال
 التشاقَس . 

لػ أّف متَّيسًا أثبَت أنو كاف في وقِت وقػِع الجخيسِة 
في مكاٍف بعيج عشيا، فإنو تثبُت بخاءُتو، ألّف 
القاضي عشجه عقٌل، واإلنداُف ال يكػُف في مكانيِغ 
في آٍف واحٍج، فكلُّ واحٍج مّشا يدتخجـُ عقَمو في اليػـِ 

خاِت، فالرػُت يجؿُّ اإلنداَف عمى حخكٍة، آالَؼ الس
والخائحُة تجلُّو عمى الحخيِق مثبًل، فالعقُل ال يكذُف 

 الحقيقَة إال بأسباٍب مادّيٍة ػػػ
 

 ىحه ىي العسميُة الػحيجُة لمعقِل، وىي االستجالُؿ، فيشتقُل مغ محدػٍس إلى مجّخٍد، 
والسبلئكِة، الساضي الدحيِق، السدتقبِل البعيِج، ىحه ال َدْخَل لمعقِل  أّما أمػُر اآلخخِة، أمػُر الجشِة والشاِر، والجغِّ 

، فالحيػاُف يتعامُل مع السحيِط بالحػاّسِ  ، ويقيٌغ إخبارؼّّ ، ويقيٌغ استجالليّّ عقِميّّ بيا إشبلقًا، عشجنا يقيٌغ حديّّ
فيتعامُل بالحػاّسِ والعقِل والخبِخ  فقط، واإلنداُف عاّمًة فيتعامُل مع السحيِط بالحػاّسِ والعقِل، أّما السؤمغُ 

الرادِؽ، فعشجنا حقيقٌة حدّيٌة، وحقيقٌة عقمّيٌة، وحقيقٌة إخبارّيٌة، وكلُّ حقيقٍة ليا شخيٌق، وليا دليٌل، وليا بخىاٌف، 
جالُؿ، أّما فبخىاُف القزايا الحدّيِة المسُذ، والذعُّ والرػُت، والرػرُة، وما إلى ذلظ، وبخىاُف القزايا العقميِة االست

بخىاُف القزايا الغيبيِة فالخبُخ، فأنت تؤمُغ باآلخخِة عغ شخيِق الخبِخ الرحيح، وتؤمُغ بػجػِد هللا عغ شخيِق 
 العقِل، كسا تؤمُغ بالذسِذ عغ شخيِق العيِغ، وسيأتي تفريُل ذلظ في مبحِث التذخيِع . 
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 المَّحاُت الحّدّيُة والمَّحاُت العقمّيُة:
، ولو عقٌل، وىشاؾ لّحاٌت حدّيٌة ولّحاٌت عقمّيٌة، فمػ أّف اإلنداَف في رمزاَف تخَؾ الصعاـَ اإلنداُف لو حػا سُّ

 والذخاَب يجػُع ويعصُر حّديِّا، ويتسّشى أْف يأكَل ويذخَب، لكشو يذعُخ بمّحٍة عقمّيٍة، ألنو مصيٌع هلِل عد وجل .
إنفاُؽ الساِؿ فيو خدارٌة ماّديٌة، لكْغ معو لّحٌة 

ٌة، فكمسا ارتقى اإلنداُف َبَحَث عغ لّحٍة عقميّ 
عقميٍة، وكمسا ىبَط مدتػاه بحَث عغ لّحٍة حدّيٍة، 
لظ أْف تسؤَل عيشيظ ِمغ امخأٍة حدشاَء، مثبًل، ىحه 
لّحٌة حدّيٌة، ولظ أْف تغسَّ البرَخ عشيا، ىحه لّحٌة 

 عقمّيٌة .

 
 و يذعُخ بمحٍَّة كبيخٍة، ألنو باَع نفَدو هلِل عّد وجّل . انطْخ إلى السجاىِج في سبيِل هللِا، روُحو عمى كفِّو، لكشّ 

 اْلنداُف العاقُل يتعامُل مع البياِف، وغيُخ العاقِل يتعامُل مع الػاقِع:
لػ أّنظ سافخَت في الذتاِء إلى مجيشٍة ما، وفػِجْئَت في بجايِة الصخيِق السػِصِل إلى تمظ السجيشِة بمػحٍة ُكِتَب 

ْغَمٌق بدبِب تخاكِع الثمػِج "، ال شظَّ أنظ ُتمِغي سفَخؾ، وتعػُد فػرًا، مع أّف الصخيَق ما زاؿ عمييا: " الصخيُق مُ 
سالكًا، وال يػجُج أثٌخ لمثمِج، لكغ لػ أّف دابًة تسذي في الصخيق نفِدو فبل شظَّ أنيا ستقُف عشج الثمِج، انطْخ إلى 

 الػاقِع .تعامِل اإلنداِف مع البياِف، وإلى تعامِل الجاّبِة مع 

ُغ عغ التجخيِغ ؟ عشج وقػِع سخشاِف الخئِة، أّما إذا كاف يسمُظ عقبًل راجحًا فإنو يقمُع عغ التجخيِغ  متى يقِمُع السجخِّ
 وىػ صحيٌح معاًفى، ألنو سسَع عغ مزارِّ التجخيِغ فتعامَل مع البياِف 

 ﴿ َأَفًَل َتْعِقُمػَف ﴾
 [  60] القرز: مغ اآلية 

 ُخوَف ﴾﴿ َأَفًَل َتَحكَّ 
 [  23] الجاثية: مغ اآلية 

 ﴿ َأَفًَل ُتْبِرُخوَف﴾
 [ 21] سػرة الحاريات: 
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 ﴿ َوَأْنُتْع َتْشُطُخوَف ﴾
 [  143] آؿ عسخاف: 

 جاء في الحجيِث الذخيِف َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َيُقػُؿ: 
ُل، َأْو أُ  ْل (()) َقاَؿ َرُجٌل: َيا َرُسػَؿ َّللاَِّ، َأْعِقُمَيا َوَأَتَػكَّ ُل ؟ َقاَؿ: اْعِقْمَيا َوَتَػكَّ  ْشِمُقَيا َوَأَتَػكَّ

 ( [ 2517] التخمحؼ ) 

ما معشى: عقمُت ؟ يعشي ربصُت، ما معشى: ىحا إنداٌف عاقٌل ؟ أؼ: عشجه مػانُع ضّج األعساِؿ الديئِة، يسشُعو 
جَؼ عمى أمػاِؿ الشاِس، يسشُعو عقُمو أْف يتكّمَع عقُمو أْف يأكَل مااًل حخامًا، يسشُعو عقُمو أْف يدنَي، يسشُعو عقُمو أْف يعت

 كبلمًا بحيئًا، فالعقُل لجاـٌ، وفي الحجيث َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َعْغ الشَِّبيِّ َقاَؿ: 

يَساُف َقيََّج اْلَفْتَظ، ًَل َيْفِتُظ ُمْؤِمٌغ ((  )) اْلِْ
 ( [ 1426(، أحسج )  2769] أبػ داود ) 

ّـٍ، اإلنداُف لو  حخكٌة يػمّيٌة، يخخُج مغ بيِتو، تعتخُض شخيَقو فتاٌة، بإمكاِنو أْف يشطَخ إلييا، أو أْف يغسَّ بذكٍل عا
برَخه عشيا، يرُل إلى عسِمو، بإمكاِنو أْف يكحَب، أو أف يكػَف صادقًا، فإذا استخجـَ عقَمو الرخيَح اختار غسَّ 

 البرِخ، واختار الرجَؽ، وآثَخ مخضاَة هللِا . 

 العالسيغ والحسج  رب 
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 ( : بيغ العقل والشقل5-4الفقخة )

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

و عميو ألنو لع َيُخْؽ ِلعقِمو، ولع  شَِّة، أو كّحَب بذيٍء مغ الغيِب الحؼ قرَّ َمغ ردَّ خبَخ هللِا في القخآِف أو في الدُّ
 ، وأَبى أْف يصيَعو استكبارًا وعشادًا فقج كفخ .يفيْسو فيحا ىػ الكفُخ، وكحلظ َمغ ردَّ أْمَخ هللِا سبحانو وتعالى

ـَ حمػاًل لو ؟، ىل ُيقَبُل مغ جشجؼٍّ غخٍّ أْف  ىل ُيقبل مغ ُمَسخٍِّض ناشٍئ أْف يعتخَض عمى أكبِخ جّخاٍح، أو أف يقجِّ
 يقتخَح عمى رئيِذ األركاِف ؟ ىحا في دنيا الشاِس ال ُيقبُل أبجًا .

َخ، مغ صّجؽ شيئًا خبلَؼ الػحِي فقج كفَخ، َمغ لع يِصع استكبارًا فقج كفَخ، َمغ صّجَؽ نطخيَة دارويغ فقج كف
والسعريُة األولى التي عرى إبميُذ بيا ربَّو كانت ِمغ الشػِع الثاني، يعشي أنيا ردُّ األمِخ، فإّف هللَا قج َأَمَخه 

 بالدجػِد آلدـ فقاؿ: 
ـَ   َفَدَجُجوا ِإًلَّ ِإْبِميَذ َقاَؿ َأَأْسُجُج ِلَسْغ َخَمْقَت ِشيًشا ﴾ ﴿ َوِإْذ ُقْمَشا ِلْمَسًَلِئَكِة اْسُجُجوا َِلَد

 [ 61] اإلسخاء: اآلية 

بًا بذيٍء مغ أخباِر  ولع يكغ إبميُذ ػ لعشو هللُا ػ مكحِّ
هللِا، وإنسا انحرخْت معريُتو في ردِّ األمِخ اإللييِّ 
، ِكبخًا وعمػِّا عشجما ضّغ أّف ىحا األمَخ يخالُف الحكسةَ 

إْذ زعَع أّف الفاضَل ال يدجُج لمسفزػِؿ، وإْذ رأػ 
نفَدو ػ وقج ُخمَق مغ الشاِر ػ أفزَل مغ آدـَ الحؼ 

 ُخمَق مغ شيٍغ، وقياُس إبميَذ قياٌس فاسٌج .

 

 كع ِمغ مدمٍع يقػُؿ لظ: ىحا غيُخ معقػٍؿ، تأتيو بآية قخآنية:

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع ﴾  ﴿ ُقْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ
 [ 30] الشػر: مغ اآلية 



ور دمحم راتب النابلسيكتاب مقومات التكليف لفضيلة الدكت  
 

55 

فيقػُؿ لظ: ىحه اآليُة ليدت ليحا العرِخ، أيغ أذىب بعيشي ؟ ىحا الحؼ يخدُّ أْمَخ هللِا استكبارًا أو عمػِّا فقج كفَخ، 
 ولّسا أصخَّ إبميُذ عمى معريِة هللِا كاف جداُؤه أْف لَعَشو هللُا أبجًا، وشخَده مغ رحسِتو سخمجًا .

ُة التي ُعِرَي بيا هللُا فقج وقعت مغ آدـَ عميو الدبلـُ، ولّسا لْع تكغ عشادًا، وإنسا كانت وأّما السعريُة الثاني
 ضعفًا ونديانًا فقج عَفا هللُا عشيا:

ـَ ِمْغ َقْبُل َفَشِدَي َوَلْع َنِجْج َلُو َعْدًما ﴾  ﴿ َوَلَقْج َعِيْجَنا ِإَلى آَد
 [  115] شو: اآلية 

 ل سارَع إلى الفخاِر مشيا واالعتحاِر عشيا،قاؿ تعالى:ثع إّف آدـَ لْع يرّخ عمييا، ب
ْيَصاَف َلُكَسا َعُجوّّ  َجَخِة َوَأُقْل َلُكَسا ِإفَّ الذَّ ُمِبيٌغ * َقاًَل َربََّشا َضَمْسَشا ﴿ َوَناَداُىَسا َربُُّيَسا َأَلْع َأْنَيُكَسا َعْغ ِتْمُكَسا الذَّ

 َحْسَشا َلَشُكػَنغَّ ِمْغ اْلَخاِسِخيَغ ﴾ َأنُفَدَشا َوِإْف َلْع َتْغِفْخ َلَشا َوَتخْ 
 [ 23 -22] األعخاؼ: اآلية 

وشّتاف بيغ السعريتيغ، معريِة الِكْبِخ والعشاِد واالستعبلِء، ومعريِة الغمبِة والزعِف، فمّسا اعتخَؼ آدـُ وزوُجو 
، بالخصيئِة، فدارَعا إلى التػبِة واإلنابِة فإّف هللَا سبحانو َقِبَل عْحَره، وأ قاَؿ َعْثَختو، وىحاف درساِف بميغاِف لبشي آدـَ

، والعبػديُة هلل إّنسا ىي  َفَأْلُف معريٍة مغ نػِع الزعِف أىػُف ألَف َمّخٍة مغ معريٍة واحجٍة مغ نػِع الكبِخ والخدِّ
 في شاعِة أْمِخه أيِّا كاف ىحا األمُخ صغيًخا أو كبيًخا فيسا يػافُق معقػَؿ ػػ

 . السأمػِر أو يخالُفو
إّف هللَا سبحانو وتعالى ىػ أعمُع بَسا يأمُخ بو، ويشيى عشو، والعبُج ال يكػُف عبجًا عمى الحقيقِة إاّل إذا أشاَع 
معبػَده مغ دوِف تخّدٍد أو تػقٍُّف، أو نطٍخ أو سؤاٍؿ: لَع َأَمَخ بكحا، ولَع َنَيى عغ كحا ؟ ولػ كاف العبُج ال يصيُع إاّل 

ت شاعُتو لسعقػِلو ومفيػِمو، وليدت لخالِقو وإلِيو ومػاله، ولع يكغ عبجًا هلِل، بل ىػ عبٌج فيسا َعَقَل، وفِيَع لكان
ِلَحاِتو، ىحا الحؼ ال يقبُل أمخًا إال بعَج أْف يفيَسو، ويخػ حكسَتو، وأنو لرالِحو، ىحا ليذ عبجًا هلِل، إّنسا ىػ عبٌج 

 ِلَحاِتو، وعبٌج لدبلمِتو، وعبٌج لسراِلحو .
يصيُع قمَبو وعقَمو في أشقِّ األمػِر، قج يقػُؿ لو شبيٌب: البج ِمغ عسٍل جخاحيٍّ فػرًا، البج ِمغ شقِّ اإلنداُف 

ـِ القمِب، فبل يتأّخُخ ثانيًة، ويتحّسُل أشجَّ األخصاِر، ويجفُع باىَع التكاليِف، ألف  الرجِر، وإجخاِء عسميٍة في صسا
 ػ يعبُج هللَا في ىحا ؟ عقَمو اقتشَع أّف ىحه العسميَة لسرمحِتو، ىل ى
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اإلنداُف يصيُع قمَبو وعقَمو في أشقِّ األمػِر عمى نفِدو وبجِنو، بل قج يخكُب الرعَب والحلػَؿ في تشفيِح ما يأمُخه بو 
عقُمُو أو قمُبو أو ىػاهُ، أال يدتحقُّ هللَا أْف تعبَجه مغ دوِف تخّدٍد، مغ دوِف أْف تدأَؿ عغ الحكسِة، مغ دوِف أْف 

دَف عميو، مغ دوِف أف تصاِلَب بالجليِل والحكسِة ؟ ولػ كانت شاعُة هللِا تابعًة لدمصاِف العقِل والقمِب واليػػ تتفم
، وليذ هللا سبحانو وتعالى .  لكاف القمُب والعقُل واليػػ معبػَدؾ الحقَّ

إّف الجيَغ قائٌع عمى مخالفِة ما تيػاه الشفػُس، وما 
و أحيانًا، وىحا ىػ يخالُف رأَؼ اإلنداِف ومعقػلَ 

معشى التعبِج هلِل ؛ أف تصيَع هللَا ولػ لع تفَقْو ىحا 
األمَخ، لػ لع تجرْؾ حكسَة ىحا األمِخ، أمُخ هللِا 
 مسيٌَّد، عّمُة أؼِّ أمٍخ عشَج السؤمِغ الرادِؽ أّنو أْمٌخ .

جخػ نقاٌش بيغ عاِلسيغ، عاِلٍع عخَؼ هللَا، وأسمَع 
و تعبُج هللَا، وعاِلٍع آخَخ حجيثًا، وكلُّ خميٍة في جدسِ 

يحاوُؿ أْف يقشَعو أّف لحَع الخشديِخ حخاـٌ، وأتاه بسئة 
 دليٍل ودليٍل، وقاؿ لو األوُؿ: كاف يكفيظ أْف تقػَؿ لي: إّف هللَا حخَّمو . 

 ؟!عغ الحكسةِ ٍد، وِمغ دوِف سؤاٍؿ أال يدتحقُّ هللُا العطيُع خالُق الدساواِت واألرِض أْف تشراَع ألمِخه مغ دوِف تخدّ 
، إبخاىيُع عميو الدبلـُ ىػ السثاُؿ والقجوُة واألسػُة في السدارعِة إلى  ، وإليكع التصبيقَّ العسميَّ ىحا الكبلـُ نطخؼّّ
تشفيِح أمِخ هللِا سبحانو وتعالى، جعَمو هللُا إمامًا لمشاِس جسيعًا، وجعَل الشبّػَة في ذرّيِتو دوَف سائِخ البذِخ، ولع يرْل 

عميو الربلة والدبلـُ إلى ما وصَل إليو ِمغ إمامِة الجيِغ إال أنو ُأِمَخ بأوامَخ إلييٍة تخالُف السعقػَؿ  إبخاىيعُ 
 فشّفحىا.

 ﴿ َوِإْذ اْبَتَمى ِإْبَخاِىيَع َربُُّو ِبَكِمَساٍت َفَأَتسَُّيغَّ َقاَؿ ِإنِّي َجاِعُمَظ ِلمشَّاِس ِإَماًما ﴾
 [ 124] البقخة: مغ اآلية 

ا ُأِمَخ بو مّسا يخالُف معقػَؿ البذِخ أْف يمقَي زوجَتو ىاجَخ وابَشيا إسساعيَل في أرٍض مقفخٍة مػحذٍة ال وكاف مسّ 
أْنَذ فييا وال شيَء، وىي أرُض مّكَة، وليذ معيع أحٌج عمى اإلشبلِؽ، وليذ ليع زاٌد إال ِجخاُب تسٍخ وقخبُة ماٍء، 

ـِ، ىحا أمٌخ إل يّي إلبخاىيَع يخالُف معقػَؿ البذِخ، فإف أحجًا لػ فعَل ىحا مغ عشِج نفِدو ثع كخَّ راجعًا إلى ببلِد الذا
لكاف فْعُمو جخيسًة يحاَسب عمييا، وكحلظ أَمَخه هللُا سبحانو وتعالى ثانيًة أْف يقتَل ابَشو البكَخ إسساعيَل عميو الدبلـ 
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 بعج أف شبَّ وبمَغ مبمَغ الخجاِؿ،

 قاؿ تعالى:

ْعَي ﴾ ﴿ َفَمسَّا َبَمَغ َمَعوُ   الدَّ
 [103] الرافات: اآلية 

فدارَع إلى تشفيِح األمِخ مغ دوِف تمكٍُّؤ أو نطٍخ أو تدػيٍف، ولػ أّف إندانًا عسَج إلى أْف يقتَل ابَشو مغ دوِف أمٍخ 
 مغ هللِا لكاف ىحا جخيسًة يحاَسب عمييا .

 ا وال نباَت ؟ قاؿ تعالى:ىل مغ السعقػِؿ أْف َتَجَع زوجَتظ وابَشظ في أرٍض مقفخٍة ال ماَء فيي

ـِ ﴾ يَِّتي ِبَػاٍد َغْيِخ ِذي َزْرٍع ِعْشَج َبْيِتَظ اْلُسَحخَّ ي َأْسَكشُت ِمْغ ُذرِّ  ﴿ َربََّشا ِإنِّ
 [  37] إبخاىيع اآلية: 

 َعْغ َسِعيِج ْبِغ ُجَبْيٍخ َقاَؿ اْبُغ َعبَّاٍس: 
َؿ َما اتََّخَح الشَِّداُء اْلِسْشَصَق ِمْغ ِقبَ  ّـِ ِإْسَساِعيَل، اتََّخَحْت ِمْشَصًقا َلُتَعفَِّي َأَثَخَىا َعَمى َساَرَة، ُثعَّ َجاَء ِبَيا )) َأوَّ ِل ُأ

ِفي َأْعَمى اْلَسْدِجِج،  ِإْبَخاِىيُع َوِباْبِشَيا ِإْسَساِعيَل َوِىَي ُتْخِضُعُو، َحتَّى َوَضَعُيَسا ِعْشَج اْلَبْيِت ِعْشَج َدْوَحٍة َفْػَؽ َزْمَدـَ 
ِسَقاًء ِفيِو َماٌء، َذ ِبَسكََّة َيْػَمِئٍح َأَحٌج، َوَلْيَذ ِبَيا َماٌء، َفَػَضَعُيَسا ُىَشاِلَظ، َوَوَضَع ِعْشَجُىَسا ِجَخاًبا ِفيِو َتْسٌخ، وَ َوَليْ 

ُـّ ِإْسَساِعيَل، َفَقاَلْت: َيا ِإْبَخاِىيُع، َأْيَغ تَ  ْحَىُب َوَتْتُخُكَشا ِبَيَحا اْلَػاِدي الَِّحي َلْيَذ ُثعَّ َقفَّى ِإْبَخاِىيُع ُمْشَصِمًقا، َفَتِبَعْتُو ُأ
ُ الَّحِ  ي َأَمَخَؾ ِبَيَحا ؟ َقاَؿ: َنَعْع، ِفيِو ِإْنٌذ َوًل َشْيٌء ؟ َفَقاَلْت َلُو َذِلَظ ِمَخاًرا، َوَجَعَل ًل َيْمَتِفُت ِإَلْيَيا، َفَقاَلْت َلُو: َأَّللاَّ

ُعَشا... ((   َقاَلْت: ِإَذْف ًل ُيَزيِّ
غ عشجه ىحا التػّكُل ؟ مػٌت محقٌَّق، أرٌض في مشصقٍة حاّرٍة، ال ماَء فييا وال نباَت، تخؾ زوجَتو أقخَب الشاِس مَ 

 إليو، وابِشو الحبيَب، ورجع وْحجه .

ُعَشا، ُثعَّ رَ  ُ الَِّحي َأَمَخَؾ ِبَيَحا ؟ َقاَؿ: َنَعْع، َقاَلْت: ِإَذْف ًل ُيَزيِّ َجَعْت، َفاْنَصَمَق ِإْبَخاِىيُع َحتَّى ِإَذا ))... َفَقاَلْت َلُو: َأَّللاَّ
َيَجْيِو َفَقاَؿ: َربِّ ِإنِّي َكاَف ِعْشَج الثَِّشيَِّة َحيث ًل َيَخْوَنُو اْسَتْقَبَل ِبَػْجِيِو اْلَبْيَت، ُثعَّ َدَعا ِبَيُؤًلِء اْلَكِمَساِت، َوَرَفَع 

يَِّتي ِبَػاٍد َغْيِخ ِذي َزْرعٍ  ـِ ... َحتَّى َبَمَغ َيْذُكُخوَف .... (() َأْسَكْشُت ِمْغ ُذرِّ  ِعْشَج َبْيِتَظ اْلُسَحخَّ
 ( [ 3250(، أحسج ) 3184( البخارؼ ) 3])
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َخ يشبػَع زمدـَ .  ، وَسَعْت األُـّ بيغ الرفا والسخوِة جاءىا َمَمٌظ كخيٍع، وفجَّ  بعج أْف نفَج الساُء، وبكى الربيُّ
في عسػِميا مسا يػافُق معقػَؿ أىِل العقِل والحّجِة والحكسِة، إاّل أّف  نا دمحم إذا كانت الذخيعُة السشّدلُة عمى سيج

الجانَب التعبجّؼ فييا كبيخ ججًا، فاألمُخ التعبجّؼ كمسا وضحْت حكسُتو ضعَف فيو ثػاُب التعبِج، وكمسا غابْت 
 تفيَع الحكسَة فمظ عشج هللِا مختبٌة عاليٌة .حكسُتو عشا ارتفَع فيو ثػاُب التعبِج، إنظ إف شّبقَت أمَخ هللِا مغ دوِف أف 

، وىيئاِت الربلِة تعبجّيٌة، وكػَف الدكاِة في بعِس األمػاِؿ  إف مػاقيَت الربلِة تعبجّيٌة، وعجَد الخكعاِت تعبجؼّّ
، وصفَة الرػـِ، وأعساَؿ الحجِّ مغ شػاٍؼ وسعٍي وتقبيٍل لمحجِخ، والػقػؼِ  ، وتقجيَخ الشراِب تعبجؼّّ  تعبجؼّّ

 بعخفَة، والسبيَت بسددلفَة، ورمَي الجساِر، كلُّ ىحه أمػٌر تعبجّيٌة .
بذكٍل حياتّي، أٌب عطيٌع َمشَح ابشَو كلَّ شيٍء، عمَّسو، وىّحبو، ورّباه، وزّوجو، وأمّجه بساٍؿ كثيٍخ، أال يحقُّ ليحا 

بشو كلَّ شيٍء، أكَخمو بكلِّ شيٍء، مشَحو األِب أْف يقػَؿ البِشو: ال تفعْل ىحا الذيَء، مغ دوِف تعميٍل ؟ أٌب قّجـ ال
ـُ شّيٌب، وأقبَل االبُغ عميو ليأكَل، قاؿ لو األب: ال تأكْل، ىحا األُب السحدُغ الكخيُع، وىػ مغ  كلَّ شيٍء، والصعا

خمػٍؽ مع بشي البذِخ أاَل يدتحقُّ أْف يقػَؿ لو ابشو: يا أبِت أنا مصيٌع لظ فيسا تخيُج، وال أخالُف أْمَخؾ، ىحا شأُف م
واحجًة أنعَع هللُا بيا وإّف أكبخ عبادٍة ال تعجؿ نعسًة مخمػٍؽ معشى العبػدية هلل ليدت واضحًة عشج السدمسيغ، 

 عميظ، وىي نعسُة اإليجاِد، قاؿ تعالى:
ْىِخ َلْع َيُكْغ َشْيًئا َمْحُكػًرا ﴾ نَداِف ِحيٌغ ِمَغ الجَّ  ﴿ َىْل َأَتى َعَمى اْلِْ

 [  1 ( اإلنداف: اآلية1])

 أمّجؾ بكلِّ شيٍء، أمّجؾ بدسٍع وبرٍخ ولداٍف ونصٍق، قاؿ تعالى:
 ﴿ َأَلْع َنْجَعْل َلُو َعْيَشْيِغ * َوِلَداًنا َوَشَفَتْيِغ * َوَىَجْيَشاُه الشَّْجَجْيِغ * َفًَل اْقَتَحَع اْلَعَقَبَة ﴾

 [  11– 8] البمج: اآلية 

 مفيجًا، وأنت بيحا الحؼ كّمفظ بو ال تفعُمو، وأنت مغسػر بشعع هللا .كّمفظ ما تصيُق، كّمفظ شيئًا مخيحًا، نافعًا 
، أباَح لظ البيَع، ولػ ربحَت ألفًا بالسئِة، وحّخـ عميظ الخبا، ولػ أخحَت  ما أباَحو هللُا، وما حّخمو أيزًا أمٌخ تعبجؼّّ

ـٍ، ولػ كاف درىسًا واحجًا مغ الخبا، ىحا حجُّ هللِا عد وجل، أمَخ السخأَة أاَل تحجَّ عم ى غيِخ زوِجيا أكثَخ مغ ثبلثِة أيا
السيُت أعدَّ الشاِس إلييا، كابِشيا، وأبييا، وأخييا، وأَمَخىا أْف تحّج عمى زوِجيا أربعَة أشيٍخ وعذخًا، ولػ كانت ال 

عمى حكسِتو  تحّبو، ىحا أمُخ هللِا عد وجل، وعّمُتو أنو أمٌخ يجُب أْف نقبَل عميو مغ دوِف تخّدٍد، مغ دوِف تعميقٍ 
 ونفِعو، وواقعيِتو وفائجِتو .
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ال تجعْل عقَمظ ىػ الحكَع، َمغ جعَل عقَمو َحكسًا عمى الذخِع فقج ضلَّ ضبلاًل مبيشًا، اجعِل الذخَع َحكسًا عمى 
اؿ عقِمظ، العقُل في األصِل يػافُق الشقَل، لكْغ لػ فخضشا مثبًل أّف قزيًة في الشقِل لع تػافِق العقَل، َدْع الحؼ م

 إليو عقُمظ مغ أجِل شاعِة ربِّظ .
إّف الصبقَة السثقَّفَة اآلف ال تقبُل أمخًا إال بالتعميِل، ما حكستو ؟ لساذا الخبا حخاـٌ ؟ ماذا يفعُل ىحا السرخُؼ ؟ إنو 
ـُ قخوضًا، يؤّسذ مذاريَع، ما مغ شيٍء تصخُحو عمى السدمسيغ السعاصخيغ إال ويعِخُضو عمى  يخجـُ الشاَس، يقّج
عقِمو، نحغ نحتخـُ العقَل احتخامًا ال حجوَد لو، وىػ مشاُط التكميِف، وأكثُخ ِمغ ألِف آيٍة تتحّجُث عغ العمِع والعقِل 

 في القخآف، ولكْغ ال يشبغي أْف نعبَج العقَل مغ دوِف هللا .
 .نحغ مع العقل لكغ ال أف نحكسو في الشقل، نحغ مع الفيع لكغ ال أف نعمق الصاعة عمى الفيع 

العقُل ميّسُتو قبَل الشقِل التأكُُّج مغ صّحة الشقِل، وبعج الشقِل ميّسُتو أْف يفيَع الشقَل، لكغ ال يسكُغ أْف يكػَف العقُل 
 َحَكسًا عمى الشقِل، العقُل لمتأكُِّج مغ صّحِة الشقِل، ثع لفيِع الشقِل .

قػف  أحيانًا، ال يقبل أحُجىع قزيًة إاّل إذا فِيَسيا ىحا مػضػع دقيق وقع فيو كثيخ مغ السدمسيغ، وقع فيو الستفػِّ
 عقُمو السحجوُد .

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : محجودية العقل5-5الفقخة )

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

يِغ، فكسا أّف العيَغ ال يسكُغ أْف تخػ إاّل بزػٍء، فالزػُء يدس ُح لمعيِغ أْف إّف العقَل وْحجه ال يعّج مخجعًا ألمػِر الجِّ
 تخػ األشياَء، فكحلظ العقُل يحتاُج إلى وحِي الدساِء لييتجَؼ إلى الحقيقِة السصمقِة .

ذلظ ألنو مختبٌط ببيئٍة محّجدٍة، فقرػُره عغ اإلحاشِة والذسػِؿ بكّل القزايا مغ جسيِع جػانبيا، وفي كل زماٍف 
مو أْف يكػَف وْحجه مخجعًا، قاؿ تعالى:  ومكاٍف ال يؤىِّ

َر * ُثعَّ َنَطَخ * ُثعَّ َعَبَذ َوَبَدَخ * ثُ  ﴿ َر * ُثعَّ ُقِتَل َكْيَف َقجَّ َر * َفُقِتَل َكْيَف َقجَّ عَّ َأْدَبَخ َواْسَتْكَبَخ * ِإنَُّو َفكََّخ َوَقجَّ
 َفَقاَؿ ِإْف َىَحا ِإًلَّ ِسْحٌخ ُيْؤَثُخ * ِإْف َىَحا ِإًلَّ َقْػُؿ اْلَبَذِخ ﴾

 .[25 – 18] السجثخ: اآلية 

 ويذيُخ هللُا عد وجل إلى أّف العقَل محجوٌد في ميّسِتو بقػلو تعالى: 
 ﴿ َوَما ُأوِتيُتْع ِمْغ اْلِعْمِع ِإًلَّ َقِميًًل ﴾

 [  85] اإلسخاء: مغ اآلية 

 وقاؿ:
ْنَيا َوُىْع َعْغ اَْلِخَخِة ُىْع َغاِفُمػَف ﴾  ﴿ َيْعَمُسػَف َضاِىًخا ِمْغ اْلَحَياِة الجُّ

:  [ 7اآلية  ] الخـو

ـٍ ُقخصًا  لػ َعَخْضشا عمى إنداٍف عاَش قبَل مئِة عا
فيو ألٌف ومئُة كتاٍب، تقخُأ كلَّ ىحه الكتِب َحخفًا 

 حخفًا في سبِع ثػاٍف، ىل َيقَبل ىحا ؟!

ـٍ لع يكغ في بيئِتو  ذلظ ألّف الحؼ ماَت قبل مئِة عا
ىحا الذيُء، لكشو اآلف وقع، معشى ذلظ أف العقّل 

لبيئِة، فسا كلُّ شيء يخفزو عقُمظ باشٌل، مخبػٌط با
ىحا أمُخ هللِا، وىحا نيُيو، فمػ عمسَت مغ اآلمُخ 
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 لبادرَت إلى شاعِتو، وفزُل كبلـِ هللِا عمى كبلـِ َخْمِقو كفزِل هللِا عمى َخْمقو .

، فحيشسا يشصمُق اإلنداُف  بل إّف العقَل أحيانًا يخزُع لزغػِط السرالِح الذخريِة، وىحا ىػ العقُل التبخيخؼُّ
 ليحّقَق شيػَتو فإنو يدتخجـُ عقَمو لرالِح شيػِتو، 

 فسا مغ إنداٍف يّتبُع شيػَتو السحخمَة إاّل ويغّصييا بفمدفٍة بشحٍػ أو بآخَخ، وقج قاؿ هللُا عد وجل:

ُ َعَمى ِعْمٍع ﴾  ﴿ َأَفَخَأْيَت َمْغ اتََّخَح ِإَلَيُو َىَػاُه َوَأَضمَُّو َّللاَّ
 [ 23مغ اآلية ] الجاثية: 

، فإذا كاف ىشاؾ شيٌء ال ُيَحّذ فالعقُل ال يرّجقو، أو ال يرُل  شيٌء آخُخ، ىحا العقُل مرجُره الػحيُج الحػاسُّ
إليو، لكّغ الػحَي يخبخنا أحيانًا عغ أشياَء واقعٍة خارَج حػاّسشا، إذًا فالعقُل مختزّّ بالػاقِع بالسحدػِس، بل إنو 

بُط حقيقًة غيبّيًة عغ السحدػِس، أّما إذا كاف شيئًا غيَخ محدػٍس كالساضي يأخُح مغ السحدػِس، ويدتش
الدحيق، والسدتقبِل البعيِج، وما بعَج السػِت، والكائشاِت التي أخبخنا هللُا عشيا، فبل يدتصيُع العقُل أْف يرَل إلى 

 ذلظ، والبّج عشجىا مغ وحِي الدساِء .
صاحَبو بالرػاِب، فكع مغ إنداٍف يتسّتُع بأعمى ثقافٍة، وىػ يجّخغ، فالسعمػمُة  وأخيخًا فالعقُل ال يدتصيُع أْف يمِدـَ 

 وْحجىا ال تكفي، وال بج مغ إرادٍة تجّعع ىحه السعمػمَة . 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 السقـػ الثالث الفرل الثالث :

 ( : الفصخة5-1الفقخة )

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ي مجارِؾ األفكاِر، وفي مذاعِخ الػججاِف ما ُتجَرُؾ بو فزائُل األخبلِؽ ورذائُميا، وىحا ما يجعُل لقج أودَع هللُا ف
الشاَس يذعخوف بقبِح العسِل القبيِح، ويشفخوف مشو، ويذعخوف بحدِغ العسِل الحَدِغ، ويختاحػف إليو، وبحلظ 

.  يسجحػف فاعَل الخيِخ، ويحّمػف فاعَل الذخِّ
اإلسبلمّيُة إلى وجػِد الحّذِ األخبلقيِّ في الزسائِخ اإلندانّيِة، وأحالِت السدمَع السؤمَغ إلى لقج أرشجِت الشرػُص 

 استفتاِء قمِبو في الحكِع عمى أّؼ سمػٍؾ قج تسيُل الشفُذ إليو، قاؿ تعالى: 
اَىا ﴾﴿ َوَنْفٍذ َوَما َسػَّاَىا * َفَأْلَيَسَيا ُفُجػَرَىا َوَتْقَػاَىا * َقْج َأْفَمَح َمْغ زَ   كَّاَىا * َوَقْج َخاَب َمْغ َدسَّ

 [ 10 -7] الذسذ: اآلية 

فالشفُذ اإلندانّيُة مشح تكػيشيا وتدِػَيِتيا ُألِيَسْت في 
فصخِتيا إدراَؾ شخيِق فجػِرىا وشخيِق تقػاىا، وىحا 
ىػ الحذُّ الفصخؼُّ الحؼ تجِرُؾ الشفُذ بو الخيَخ مغ 

.  الذخِّ
ُع أْف يحاسَب بيا نفَدو فاإلنداُف لجيو بريخٌة يدتصي

محاسبًة أخبلقيًة عمى أعساِلو ومقاصِجه، ولػ حاوؿ 
في الججِؿ المدانيِّ الجفاَع عغ نفِدو، وإلقاَء معاذيخه 

 عمى غيِخه، قاؿ تعالى:
نَداُف َعَمى َنْفِدِو َبِريَخٌة * َوَلْػ َأْلَقى َمَعاِذيَخُه ﴾  ﴿ َبْل اْلِْ

 [  15 -14] القيامة: 
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 ـُ مدمٌع في صحيحو َعْغ الشَّػَّاِس ْبِغ ِسْسَعاَف اأْلَْنَراِرؼِّ َقاَؿ: روػ اإلما
ْثُع َما  ْثِع َفَقاَؿ: اْلِبخُّ ُحْدُغ اْلُخُمِق، َواْلِْ َحاَؾ ِفي َصْجِرَؾ، َوَكِخْىَت َأْف َيصَِّمَع )) َسَأْلُت َرُسػَؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْغ اْلِبخِّ َواْلِْ

 شَّاُس ((َعَمْيِو ال
 ( [ 2789(، الجارمي )  2389(، التخمحؼ )  2553] مدمع ) 

ا ُخمقيِّا باإلثِع، لحلظ يكخُه فاعُل اإلثِع أْف يّصمَع عميو الشاُس،  ىحا الحجيُث يجّؿ عمى أّف في الشفِذ اإلندانّيِة حدِّ
ٍٍ في أعس اِؽ الشفِذ، ىحا الحذُّ ىػ ما ألنو يعمُع أنيع يذعخوف بسثِل ما يذعُخ، وذلظ بحّذٍ أخبلقيٍّ مػجػٍد

 سّساه الباحثػف األخبلقيُّػف الزسيَخ. 
 َعْغ َواِبَرَة ْبِغ َمْعَبٍج اأْلََسِجؼِّ َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَؿ ِلَػاِبَرَة: 

ْثِع ؟ َقاَؿ: ُقْمُت: َنَعْع، َقاَؿ: َفَجَسَع  َأَصاِبَعُو َفَزَخَب ِبَيا َصْجَرُه، َوَقاَؿ: اْسَتْفِت )) ِجْئَت َتْدَأُؿ َعْغ اْلِبخِّ َواْلِْ
ْثُع َما َحاَؾ ِفي َنْفَدَظ، اْسَتْفِت َقْمَبَظ َيا َواِبَرُة، َثًَلًثا، اْلِبخُّ َما اْشَسَأنَّْت ِإَلْيِو الشَّْفُذ، َواْشَسَأفَّ ِإَلْيِو الْ  َقْمُب،َواْلِْ

ْجِر،َوِإفْ  َد ِفي الرَّ  َأْفَتاَؾ الشَّاُس َوَأْفَتْػَؾ (( الشَّْفِذ، َوَتَخدَّ
 ( [ 2533]الجارمي ) 

في ىحا الحجيِث الذخيِف تبياٌف واضُح لمحّذِ 
، أو الزسيِخ األخبلقّي، ىحا الزسيُخ إذا  األخبلقيِّ
كاف نقيِّا صافيًا سميسًا مغ الِعمِل واألمخاِض فإنو 
يدتصيُع أْف يحذَّ بفزائِل األخبلِؽ، ومحاسِغ 

أْف يحذَّ بخذائِل األخبلِؽ، ومداوغ الدمػِؾ، و 
ْشَفْيِغ.  الدمػِؾ، وأف يسّيَد بيغ الرِّ

َخ في كبلـِ رسػِؿ هللِا  بأنو ُحْدُغ  إّف البخَّ السفدَّ
، وىػ مصسئغُّ القمِب  الُخُمِق يفعُمو اإلنداُف الدػؼُّ

ـُ عميو إال وفي نفِدو قَ  ٌد واضصخاٌب، والشفِذ، أّما اإلثُع فإّف اإلنداَف الدػؼَّ ال يقِج َمٌق مشو، وفي صجِره تخدُّ
، والتخّدُد واالضصخاُب وخػُؼ اّشبلِع الشاِس عبلمُة اإلثِع، ولكغ قج يختمُط األمُخ في  فالصسأنيشُة عبلمُة البخِّ
، فيكػناف حيشئٍح في حاجٍة إلى ىجايٍة وتبريٍخ،  بعِس األعساِؿ عمى العقِل والزسيِخ، ويمتِبُذ عمييسا وجُو الحقِّ
يػف السزمِّمػف، أو الذياشيُغ  وقج تصغى األىػاُء والذيػاُت، أو العاداُت والتقاليُج، أو يؤثُِّخ فييسا السػجِّ
الُسَػْسِػُسػف مغ الجغِّ واإلنِذ، وشخيقُة السدمِع في ىحه الحالِة ىي اتِّقاُء الذبياِت، فإذا كاف اّتقاُء الذبياِت في 
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ـِ كاف األفزُل لمسدمِع أف يتخَؾ العسَل السذتبَو فيو خذيَة جانِب التخِؾ، ألّف األمَخ مذتبٌو ب يغ الحبلِؿ والحخا
ـِ، وإذا كاف اّتقاُء الذبياِت في جانِب الفعِل، ألّف األمَخ مذتبٌو بيغ الحبلِؿ والػاجِب كاف  الػقػِع في الحخا

، والجليُل عمى ىحه الصخيقِة التي األفزُل لمسدمِع أف يأتَي بالعسِل السذتبِو فيو خذيَة الػقػِع في تخِؾ الػاجبِ 
  يشبغي لمسدمِع أْف يّتبَعيا ما رواه البخارؼ ومدمع مغ عّجة شخٍؽ َعِغ الشُّْعَساِف ْبِغ َبِذيٍخ َيُقػُؿ: َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاَِّ 

 َيُقػُؿ: 
ـُ َبيٌِّغ، َوَبْيَشُيَسا ُمَذبََّياٌت ًَل َيْعَمسُ  َيا َكِثيٌخ ِمْغ الشَّاِس، َفَسْغ اتََّقى اْلُسَذبََّياِت اْسَتْبَخَأ ِلِجيِشِو )) اْلَحًَلُؿ َبيٌِّغ، َواْلَحَخا

ُبَياِت َكَخاٍع َيْخَعى َحْػَؿ اْلِحَسى ُيػِشُظ َأْف ُيَػاِقَعُو، َأًَل َوِإفَّ ِلُكلِّ مَ  ِمٍظ ِحًسى، َأًَل ِإفَّ َوِعْخِضِو، َوَمْغ َوَقَع ِفي الذُّ
َمَحاِرُمُو، َأًَل َوِإفَّ ِفي اْلَجَدِج ُمْزَغًة ِإَذا َصَمَحْت َصَمَح اْلَجَدُج ُكمُُّو، َوِإَذا َفَدَجْت َفَدَج اْلَجَدُج  ِحَسى َّللاَِّ ِفي َأْرِضوِ 

 ُكمُُّو، َأًَل َوِىَي اْلَقْمُب ((
 ( [ 1599(، ومدمع )  52] البخارؼ ) 

ىحا الحجيُث الذخيُف الرحيُح مغ أحاديِث 
يو كمّياٌت عطيسٌة تّترُل األصػِؿ الجػامِع، وف

ـِ  بأّمياِت الدمػِؾ، وفيو تقديٌع ثبلثيّّ لؤلحكا
 الذخعّيِة.

فالقدُع األوُؿ: ىػ الحبلُؿ الرخُؼ البيُِّغ الػاضُح 
الحؼ لع تخالْصو شبيٌة، وال يختمف فيو الشاُس، وال 

 تتأّثُع مشو الشفػُس، وال تتحّخج.

ـُ الرخُؼ البّيُغ ا لػاضُح الحؼ ال يختمُف فيو عقبلُء الشاِس وأصحاُب البريخِة، وال يفعمو والقدُع الثاني: الحخا
 فاعٌل إال وفي نفِدو حخٌج وشعػٌر باإلثِع، وخػٌؼ مغ سػِء السريِخ.

يْت بحلظ ألّف ليا َشَبيًا بالحبلؿ يديج ويشقز، وَشَبيًا بالحخاـ يديُج ويشقُز،  والقدع الثالث: السذتبياُت، وسسِّ
مُط عمى كثيٍخ مغ الشاس، ولكغ ال عمى كّل الشاِس، فالعمساء السحقِّقػف لمذبياِت كاشفػف، وقج وىي تمتبُذ وتخت

جاءت كمسُة الذبياِت جسعًا ألنيا متفاوتٌة في ُقخِبيا مغ الحبلِؿ، وقخِبيا مغ الحخاـ، واألسمُع لمسدمِع الرادِؽ في 
عشج هللِا، وعخِضو عشج الشاِس، وقج قاؿ رسػؿ هللا صمى  استدبلِمو إلى رّبو أْف يجَع ىحه الذبياِت استبخاًء لجيِشو
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 هللا عميو وسمع : 

ْجَؽ ُشَسْأِنيَشٌة، َوِإفَّ اْلَكِحَب ِريَبٌة ((  )) َدْع َما َيِخيُبَظ ِإَلى َما ًَل َيِخيُبَظ، َفِنفَّ الرِّ
 [.( عغ الحدغ بغ عمي 12572(، وأحسج )  5220(، والشدائي )  18 25] رواه التخمحؼ ) 

، َوَكاَف ِمْغ َأْصَحاِب الشَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ْعِجؼِّ   : وَعْغ َعِصيََّة الدَّ
 (( )) ًَل َيْبُمُغ اْلَعْبُج َأْف َيُكػَف ِمْغ اْلُستَِّقيَغ َحتَّى َيَجَع َما ًَل َبْأَس ِبِو َحَحًرا ِلَسا ِبِو اْلَبْأُس 

 ( [ 4215(، وقاؿ حجيث حدغ، ابغ ماجو )  2451] التخمحؼ ) 

دًا في أصِل كيانو بعقٍل إَذا أعسَمو متفكخًا في َخمِق الدساواِت واألرِض أوصمو إلى اإليساِف  لسا كاف اإلنداُف مدوَّ
 باهلِل خالقًا، ومخّبيًا، ومدّيخًا، مػجػدًا وواحجًا، وكامبًل.

ًا في أصِل فصختو بحّذٍ أخبلقيٍّ كاٍؼ إلدراؾ الخيِخ والذّخ، والحقِّ والباشِل مغ دوِف ولسا كاف اإلنداُف مدّود
ٍو، وال كتاٍب مشيٍخ فإنو مدّوٌد بعقٍل يجّلو عمى هللِا، ومدّوٌد بفصخٍة تجّلو عمى خصِئو، لحلظ بسا أنو  معمٍِّع، وال مػجِّ

ِفَيْيِغ لسعخفِة عطسِة هللِا، ولسعخفِة حاِؿ نفِدو، ُيقاؿ لو بعقٍل، وفي أصِل فصختو بزسيٍخ َكا مدّوٌد في أصِل كياِنو
 يػـَ القيامِة عشجما ُيَدمَُّع كتاَب عسِمو في الحياة الجنيا:

 ﴿ اْقَخْأ ِكَتاَبَظ َكَفى ِبَشْفِدَظ اْلَيْػـَ َعَمْيَظ َحِديًبا ﴾
 [ 14] اإلسخاء: اآلية 

 ميداِف العقِل، وميداِف الفصخِة.أؼ: إنظ ستحاسُب نفَدظ ألنظ تسمُظ ِميَداَنْيِغ، 
وفزبًل عغ الحّذِ األخبلقّي الحؼ أودعو هللُا في اإلنداِف إدراكًا وشعػرًا، فيشالظ قػاعُج ىاديٌة لمبريخِة 

 األخبلقيِة، نّبو إلييا الشبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ، مغ ىحه القػاعج: " عامل الشاس كسا تحب مشيع أف يعاممػؾ ".
ـُ مدمٌع َعْغ َعْبِج َّللاَِّ ْبِغ َعْسٍخو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ صمى هللا وقج جاء ىحا ا لسعشى في حجيٍث شػيٍل رواه اإلما
 عميو وسمع : 

اَْلِخِخ، َوَيْأِتي ِإَلى  ْلَيْػـِ )) َمْغ َأَحبَّ َأْف ُيَدْحَدَح َعْغ الشَّاِر، َوَيْجُخَل اْلَجشََّة َفْمُتْجِرْكُو َمِشيَُّتُو َوُىَػ ُيْؤِمُغ ِباّلِلَِّ َوا
 الشَّاِس َما ُيِحبُّ َأْف ُيْؤَتى ِإَلْيِو ((

 ( [ 6807( و)  6793(، أحسج )  1844] مدمع ) 
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فكمسا اشتبَو عمى اإلنداِف أمُخ الدمػِؾ فعميو أْف 
يزَع نفَدو مكاَف الصخِؼ اآلخِخ، ويفتخض أّف 

فِدو األمَخ كاف معكػسًا، فاألمُخ الحؼ يدتحدشو لش
مغ اآلخخيغ مّسا ال معريَة فيو ىػ األمُخ الحؼ 
يشبغي أف يفعَمو معيع، لحلظ عمى السؤمِغ أْف يحّب 
ألخيو ما يحّب لشفدو، وأف يكخَه لو ما يكخُه لشفدو، 
روػ البخارؼ ومدمع َعْغ َأَنٍذ َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو َعْغ 

 الشَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَؿ: 
 ُغ َأَحُجُكْع َحتَّى ُيِحبَّ أِلَِخيِو َما ُيِحبُّ ِلَشْفِدِو (()) ًَل ُيْؤمِ 

 ( [ 45(، مدمع )  13] البخارؼ ) 

ومغ ىشا يشجفُع السدمُع إلى أف يكػَف صادقًا مع أخيو، ألنو يحّب أف يرّجَقو الشاُس إذا حّجثػه، ويكخَه أف يكّحبػه، 
وعخِضو وشخِفو، ألنو يحّب أف يعامَمو الشاُس بأمانٍة عمى ماِلو  ويشجفُع السؤمغ إلى أف يكػَف أميشًا عمى ماِؿ أخيو

وعخِضو وشخِفو، ويكخَه أف يخػنػه في شيٍء مغ ذلظ، ويشجفُع السؤمُغ إلى مداعجِة أخيو ومعاونِتو، في ماٍؿ أو 
مغ إخػانو، عمٍع أو جاٍه أو خجمٍة أو نريحٍة أو دعػٍة صالحٍة أو شفاعٍة حدشٍة، ألنو يحّب لشفِدو مثَل ذلظ 

ويشجفُع السؤمُغ إلى دعػِة أخيو إلى اإليساِف الرادِؽ والعسل الرالح، ألنو أَحّب ىحا لشفِدو، وىكحا تجُج السدمَع 
مجفػعًا إلى الربِخ والعفِػ والرفِح والسدامحِة يحاوُؿ بأقرى جيِجه ستَخ العيػِب، وعجـَ نذِخىا بيغ الشاِس، بل 

 ج إلى ذلظ سبيبًل، إنو يفعل ذلظ ألنو يحّب أف ُيَعاَمَل ىكحا.يبادُر إلى نرِحيع سخِّا ما وج
ـِ مكارـِ األخبلِؽ التي تختاُح إلييا الفصخُة، والتي أمَخ بيا اإلسبلـُ، أو رّغب بفعِميا ؟   فسا اليجُؼ مغ التدا

 أو رغب في تخِكيا ؟وما اليجُؼ مغ اجتشاِب نقائِز األخبلِؽ، والتي تشكُخىا الفصخُة، والتي نيى عشيا اإلسبلـُ، 
ِل في الجنيا، والشجاِة مغ العقاِب  اليجُؼ مغ ىحا وذاؾ ىػ الفػُز بدبلمِة القمِب، وسعادتو، ونيل الجداِء السعجَّ

 السعّجِل فييا، ثع الفػُز العطيُع بالدعادِة السصمقِة األبجيِة في اآلخخِة.
ـِ قيسًة  في حياِة اإلنداِف، ولكشيا تجخُل ضسَغ الػحجاِت الجدئيِة التي إّف لّحاِت الجدِج وآالَمو أىػُف الّمحاِت واآلال

تسشُح اإلنداَف قدصًا مغ الدعادِة، لكشيا كخذاٍذ سخيِع الجفاِؼ ال يسؤُل ساحَة الشفِذ والقمِب والفكِخ، وتأتي فػَؽ 
ّحاِت الشفِذ الجنيػيِة سعادُة لّحاِت الجدِج لّحاُت الشفِذ الجنيػيُة وآالُمو، وىي أعسُق وأشسُل وأشػُؿ، ثع تأتي فػؽ ل

الشفِذ األخخويُة، وىي تتغمغُل إلى أعسِق أعساِؽ اإلنداِف، وتّتدُع حتى تذسَل كلَّ حياتو، وكّل نذاشاتو، وكّل 



ور دمحم راتب النابلسيكتاب مقومات التكليف لفضيلة الدكت  
 

67 

 حخكاِتو وسكشاِتو، وىي أبجّيٌة ال تدوُؿ أبجًا، ليا بجايٌة مع بجايِة اإليساِف، وليذ ليا نيايٌة، وىي متشاميٌة دائسًا.
غى لّحُة الشفِذ عمى ألِع الجدِج، فبل يذعُخ اإلنداُف بألِع الجدِج، وقج تصغى سعادُة الشفِذ األخخويُة عمى قج تص

ألِع الشفِذ الجنيػّؼ، فبل يذعُخ اإلنداُف بيحا األلِع، وقج تصغى آالـُ الشفِذ عمى لّحاِت الجدِج، فبل تكػُف ليحه 
 الّمَحاِت أؼُّ قيسٍة.

نداَف إذا لدـَ مكارـَ األخبلِؽ مجسُل القػِؿ: إّف اإل
التي تختاُح إلييا الفصخُة، والتي يصسئّغ إلييا القمُب 
يحّقُق الغايَة مغ وجػِده، ومغ سبلمِة وجػده، ومغ 
كساِؿ وجػده، ومغ استسخاِر وجػده، ذلظ ألف في 
القمِب شعثًا ال يُمسُّو إال اإلقباُؿ عمى هللِا، وفي 

ال األنُذ باهلل، وفيو حدٌف القمِب وحذٌة ال ُيِديُميا إ
ال ُيحِىبو إال الدخوُر بسعخفِة هللا، وفيو قمٌق ال 
يدِكُشو إال االجتساُع عميو، والفخاُر إليو، وفي القمِب 
نيخاُف حدخاٍت ال يصفُئيا إال الخضى بأمِخه ونيِيو، وقزاِئو وقجِره، والربُخ عمى ذلظ إلى يػـِ لقائو، وفي القمِب 

ىا ـُ ِذْكِخه، واإلخبلُص لو. فاقٌة ال يدجُّ  إال محّبُتو، واإلنابُة إليو، ودوا
ـُ الزسائِخ، وقج بيغ الشبيُّ  ـُ الخذائِل، وقػا أّف أحدَغ  ومجسُل مجسِل القػِؿ: إّف اإليساَف أساُس الفزائِل، ولجا

باِد هللِا إلى هللِا أحَدَشيع ُخمقًا، وأّف الشاِس إسبلمًا أحدُشيع ُخمقًا، وأّف أكسَميع إيسانًا أحدُشيع ُخمقًا، وأّف ِمغ أحبِّ ع
خيَخ ما أعصي اإلنداُف خمقًا حدًشا، وأنو ما مغ شيٍء أثقُل في ميداِف السؤمِغ يػـَ القيامِة مغ ُخمٍق حدٍغ، وأّف 

الُخمُق السؤمَغ يجرُؾ بحدِغ ُخمقو درجَة الرائِع القائِع، بل إّف العبَج ليبمُغ بحدُغ ُخمقو عطيَع درجاِت الجشِة، و 
 الحدُغ يحيُب الخصايا كسا يحيُب الحخُّ الجميَج، والخمُق الدػُء يفدُج العسَل كسا يفدُج الخّل العدَل.
إليكع قرَة صحابّي جميٍل، ىػ كعُب بغ مالظ، تخّمَف عغ غدوِة تبػَؾ مغ دوِف عحٍر، كيف كانت محشُتو مع 

تيت محشُتو إلى مشحٍة إليّيٍة ؟ وكيف انتيْت ِشّجُتو إلى ، ثّع كيف اننفِدو ؟ وكيف كاف مػقُفو مغ رسػِؿ هللِا 
 َشّجٍة إلى هللِا ورسػِلو ؟ ىحه القرُة متػافقٌة مع مػضػِع الفصخِة تػافقًا دقيقًا.
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َج َكْعٍب أخخج البخارّؼ حجيَث الثبلثِة الحيغ تخّمفػا عغ غدوِة تبػَؾ، فَعْغ َعْبِج َّللاَِّ ْبِغ َكْعِب ْبِغ َماِلٍظ، َوَكاَف َقائِ 
ِة َتُبػَؾ َقاَؿ َكْعٌب:  ُث ِحيَغ َتَخمََّف َعْغ ِقرَّ  ِمْغ َبِشيِو ِحيَغ َعِسَي َقاَؿ: َسِسْعُت َكْعَب ْبَغ َماِلٍظ ُيَحجِّ

ي ُكْشُت َتَخمَّْفُت ِفي َغْدَوِة َبْجٍر، )) َلْع َأَتَخمَّْف َعْغ َرُسػِؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِفي َغْدَوٍة َغَداَىا ِإًلَّ ِفي َغْدَوِة َتُبػَؾ، َغْيَخ َأنِّ 
ُ َبْيَشُيْع َوَبْيَغ َعُجوِِّىْع َوَلْع ُيَعاِتْب َأَحًجا َتَخمََّف َعْشَيا، ِإنََّسا َخَخَج َرُسػُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيِخيُج ِعيَخ ُقَخْيٍر َحتَّى  َجَسَع َّللاَّ

ـِ، َوَما ُأِحبُّ َأفَّ ِلي بِ  َعَمى َغْيِخ ِميَعاٍد، َوَلَقْج َشِيْجتُ  ْسًَل َيا َمَع َرُسػِؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َلْيَمَة اْلَعَقَبِة ِحيَغ َتَػاَثْقَشا َعَمى اْلِْ
 َأْيَدَخ ِحيَغ َتَخمَّْفُت َمْذَيَج َبْجٍر، َوِإْف َكاَنْت َبْجٌر َأْذَكَخ ِفي الشَّاِس ِمْشَيا، َكاَف ِمْغ َخَبِخي َأنِّي َلْع َأُكْغ َقطُّ َأْقَػى َوًَل 
ْلَغْدَوِة، َوَلْع َيُكْغ َرُسػُؿ َعْشُو ِفي ِتْمَظ اْلَغَداِة، َوَّللاَِّ َما اْجَتَسَعْت ِعْشِجي َقْبَمُو َراِحَمَتاِف َقطُّ َحتَّى َجَسْعُتُيَسا ِفي ِتْمَظ ا

ا، َحتَّى َكاَنْت ِتْمَظ اْلَغْدَوُة َغَداَىا َرُسػُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِفي َحخٍّ َشِجيٍج، َواْسَتْقَبَل َسَفًخا َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيِخيُج َغْدَوًة ِإًلَّ َورَّى ِبَغْيِخىَ 
َخُىْع ِبَػْجِيِو الَِّحي َفَأْخبَ َبِعيًجا، َوَمَفاًزا ػ صحارى ػ َوَعُجوِّا َكِثيًخا، َفَجمَّى ِلْمُسْدِمِسيَغ َأْمَخُىْع ِلَيَتَأىَُّبػا ُأْىَبَة َغْدِوِىْع، 

ي َػاَف، َقاَؿ َكْعٌب: َفَسا َرُجٌل ُيِخيُج َأْف ُيِخيُج، َواْلُسْدِمُسػَف َمَع َرُسػِؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َكِثيٌخ، َوًَل َيْجَسُعُيْع ِكَتاٌب َحاِفٌظ، ُيِخيُج الجِّ
ِدْؿ ِفيِو َوْحُي َّللاَِّ، َوَغَدا َرُسػُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِتْمَظ اْلَغْدَوَة ِحيَغ َشاَبْت الثَِّساُر َيَتَغيََّب ِإًلَّ َضغَّ َأْف َسَيْخَفى َلُو َما َلْع َيشْ 

َد مَ  َد َرُسػُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َواْلُسْدِمُسػَف َمَعُو، َفَصِفْقُت َأْغُجو ِلَكْي َأَتَجيَّ ًَلُؿ، َوَتَجيَّ ُع، َوَلْع َأْقِس َشْيًئا، َعُيْع، َفَأْرجِ َوالطِّ
، َفَأْصَبَح رَ  ُسػُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأُقػُؿ ِفي َنْفِدي: َأَنا َقاِدٌر َعَمْيِو، َفَمْع َيَدْؿ َيَتَساَدى ِبي َحتَّى اْشَتجَّ ِبالشَّاِس اْلِججُّ

ـٍ َأْو َيْػَمْيِغ، ُثعَّ َأْلَحُقُيْع، َفَغَجْوُت َبْعَج َأْف َواْلُسْدِمُسػَف َمَعُو، َوَلْع َأْقِس ِمْغ َجَياِزي َشْيًئا، َفُقْمتُ  ُد َبْعَجُه ِبَيْػ : َأَتَجيَّ
َد، َفَخَجْعُت، َوَلْع َأْقِس َشْيًئا، ُثعَّ َغَجْوُت، ُثعَّ َرَجْعُت، َوَلْع َأْقِس َشْيًئا، َفَمْع َيدَ  ْؿ ِبي َحتَّى َأْسَخُعػا َفَرُمػا أِلََتَجيَّ

ْر ِلي َذِلَظ، َفُكْشُت ِإَذا َخَخْجتُ َوَتَفاَرَط الْ  ِفي الشَّاِس َبْعَج  َغْدُو، َوَىَسْسُت َأْف َأْرَتِحَل َفُأْدِرَكُيْع، َوَلْيَتِشي َفَعْمُت، َفَمْع ُيَقجَّ
ُ َفُصْفُت ِفيِيْع َأْحَدَنِشي َأنِّي ًَل َأَرى ِإًلَّ َرُجًًل َمْغُسػًصا َعَمْيِو ال ُخُخوِج َرُسػِؿ َّللاَِّ  شَِّفاُؽ، َأْو َرُجًًل ِمسَّْغ َعَحَر َّللاَّ

َعَفاِء، َوَلْع َيْحُكْخِني َرُسػُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى َبَمَغ َتُبػَؾ، َفَقاَؿ َوُىَػ َجاِلٌذ ِفي الْ  ـِ ِبَتُبػَؾ: َما َفَعَل َكْعٌب ؟ ِمْغ الزُّ َقْػ
َّللاَِّ، َحَبَدُو ُبْخَداُه، َوَنَطُخُه ِفي ِعْصِفِو، َفَقاَؿ ُمَعاُذ ْبُغ َجَبٍل: ِبْئَذ َما ُقْمَت،  َفَقاَؿ َرُجٌل ِمْغ َبِشي َسِمَسَة: َيا َرُسػؿَ 

َو ، َقاَؿ َكْعُب ْبُغ َماِلٍظ: َفَمسَّا َبَمَغِشي َأنَُّو تَ َوَّللاَِّ َيا َرُسػَؿ َّللاَِّ َما َعِمْسَشا َعَمْيِو ِإًلَّ َخْيًخا، َفَدَكَت َرُسػُؿ َّللاَِّ  َػجَّ
َعَمى َذِلَظ ِبُكلِّ ِذي َقاِفًًل َحَزَخِني َىسِّي، َوَشِفْقُت َأَتَحكَُّخ اْلَكِحَب، َوَأُقػُؿ: ِبَساَذا َأْخُخُج ِمْغ َسَخِصِو َغًجا، َواْسَتَعْشُت 

ي َلْغ َأْخُخَج ِمْشُو َأَبًجا َرْأٍي ِمْغ َأْىِمي، َفَمسَّا ِقيَل: ِإفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقْج َأَضلَّ َقاِدمً  ا َزاَح َعشِّي اْلَباِشُل، َوَعَخْفُت َأنِّ
ـَ مِ  ْغ َسَفٍخ َبَجَأ ِباْلَسْدِجِج، َفَيْخَكُع ِبَذْيٍء ِفيِو َكِحٌب، َفَأْجَسْعُت ِصْجَقُو، َوَأْصَبَح َرُسػُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاِدًما، َوَكاَف ِإَذا َقِج

 َلُو، َوَكاُنػا ْيِغ، ُثعَّ َجَمَذ ِلمشَّاِس، َفَمسَّا َفَعَل َذِلَظ َجاَءُه اْلُسَخمَُّفػَف، َفَصِفُقػا َيْعَتِحُروَف ِإَلْيِو، َوَيْحِمُفػفَ ِفيِو َرْكَعتَ 
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َلُيْع، َوَوَكَل َسَخاِئَخُىْع ِإَلى َّللاَِّ،  َعًَلِنَيَتُيْع، َوَباَيَعُيْع، َواْسَتْغَفخَ  ِبْزَعًة َوَثَساِنيَغ َرُجًًل، َفَقِبَل ِمْشُيْع َرُسػُؿ َّللاَِّ 
َع اْلُسْغَزِب، ُثعَّ َقاَؿ: َتَعاَؿ، َفِجْئُت َأْمِذي َحتَّى َجَمدْ  َع َتَبدُّ ُت َبْيَغ َيَجْيِو، َفَقاَؿ ِلي: َفِجْئُتُو، َفَمسَّا َسمَّْسُت َعَمْيِو َتَبدَّ

ْنَيا َلَخَأْيُت َأْف َما َخمََّفَظ ؟ َأَلْع َتُكْغ َقْج اْبَتْعَت َضْيخَ  َؾ ؟ َفُقْمُت: َبَمى، ِإنِّي َوَّللاَِّ َلْػ َجَمْدُت ِعْشَج َغْيِخَؾ ِمْغ َأْىِل الجُّ
ْثُتَظ اْلَيػْ  َضى ِبِو ـَ َحِجيَث َكِحٍب َتخْ َسَأْخُخُج ِمْغ َسَخِصِو ِبُعْحٍر، َوَلَقْج ُأْعِصيُت َجَجًًل، َوَلِكشِّي َوَّللاَِّ َلَقْج َعِمْسُت َلِئْغ َحجَّ
ْثُتَظ َحِجيَث ِصْجٍؽ َتِجُج َعَميَّ ِفيِو ِإنِّي أَلَْرجُ  ، َوَلِئْغ َحجَّ ُ َأْف ُيْدِخَصَظ َعَميَّ ػ ِفيِو َعْفَػ َّللاَِّ ًَل، َعشِّي َلُيػِشَكغَّ َّللاَّ

: َأمَّا ِحيَغ َتَخمَّْفُت َعْشَظ، َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َوَّللاَِّ َما َكاَف ِلي ِمْغ ُعْحٍر، َوَّللاَِّ َما ُكْشُت َقطُّ َأْقَػى َوًَل َأْيَدَخ ِمشِّي 
ُ ِفيَظ، َفُقْسُت، َوَثاَر ِرَجاٌؿ ِمْغ َبِشي َسِمَسَة، َفاتََّبُعػِني َفقَ  اُلػا ِلي: َوَّللاَِّ َما َىَحا َفَقْج َصَجَؽ، َفُقْع َحتَّى َيْقِزَي َّللاَّ

َحا، َوَلَقْج َعَجْدَت َأْف ًَل َتُكػَف اْعَتَحْرَت ِإَلى َرُسػِؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِبَسا اْعَتَحَر ِإَلْيِو َعِمْسَشاَؾ ُكْشَت َأْذَنْبَت َذْنًبا َقْبَل ىَ 
بُ اْلُسَتَخمُِّفػَف، َقْج َكاَف َكاِفَيَظ َذْنَبَظ اْسِتْغَفاُر َرُسػِؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ، َلَظ َفَوَّللاَِّ َما َزالُ  ػِني َحتَّى َأَرْدُت َأْف َأْرِجَع، ػا ُيَؤنِّ

َب َنْفِدي، ُثعَّ ُقْمُت َلُيْع: َىْل َلِقَي َىَحا َمِعي َأَحٌج ؟ َقاُلػا: َنَعْع، َرُجًَلِف َقاًَل ِمْثَل َما ُقْمتَ  ، َفِقيَل َلُيَسا ِمْثُل َما َفُأَكحِّ
بِ  ، َفَحَكُخوا ِلي َرُجَمْيِغ َصاِلَحْيِغ ِقيَل َلَظ، َفُقْمُت: َمْغ ُىَسا ؟ َقاُلػا: ُمَخاَرُة ْبُغ الخَّ ، َوِىًَلُؿ ْبُغ ُأَميََّة اْلَػاِقِفيُّ يِع اْلَعْسِخيُّ

ِمِسيَغ َعْغ َكًَلِمَشا َأيَُّيا َقْج َشِيَجا َبْجًرا، ِفيِيَسا ُأْسَػٌة، َفَسَزْيُت ِحيَغ َذَكُخوُىَسا ِلي، َوَنَيى َرُسػُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص اْلُسدْ 
اأْلَْرُض، َفَسا ِىَي الَِّتي الثًََّلَثُة ِمْغ َبْيِغ َمْغ َتَخمََّف َعْشُو، َفاْجَتَشَبَشا الشَّاُس، َوَتَغيَُّخوا َلَشا، َحتَّى َتَشكََّخْت ِفي َنْفِدي 

ي ُبُيػِتِيَسا َيْبِكَياِف، َوَأمَّا َأَنا َفُكْشُت َأَشبَّ َأْعِخُؼ، َفَمِبْثَشا َعَمى َذِلَظ َخْسِديَغ َلْيَمًة، َفَأمَّا َصاِحَباَي َفاْسَتَكاَنا َوَقَعَجا فِ 
ًَلَة َمَع اْلُسْدِمِسيَغ، َوَأُشػُؼ ِفي اأْلَْسَػاِؽ، َوًَل ُيكَ  ـِ، َوَأْجَمَجُىْع َفُكْشُت َأْخُخُج َفَأْشَيُج الرَّ مُِّسِشي َأَحٌج، َوآِتي َرُسػَؿ اْلَقْػ

ـِ َعَميَّ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفُأَسمُِّع  ًَل َؾ َشَفَتْيِو ِبَخدِّ الدَّ ًَلِة، َفَأُقػُؿ ِفي َنْفِدي: َىْل َحخَّ ـْ ًَل ؟ َعَمْيِو، َوُىَػ ِفي َمْجِمِدِو َبْعَج الرَّ َأ
، َوِإَذا اْلتَ  َفتُّ َنْحَػُه َأْعَخَض َعشِّي، َحتَّى ُثعَّ ُأَصمِّي َقِخيًبا ِمْشُو َفُأَساِرُقُو الشََّطَخ، َفِنَذا َأْقَبْمُت َعَمى َصًَلِتي َأْقَبَل ِإَليَّ

ْرُت ِجَجاَر َحاِئِط َأِبي َقَتاَدَة، َوُىَػ اْبُغ عَ  سِّي، َوَأَحبُّ الشَّاِس ِإَذا َشاَؿ َعَميَّ َذِلَظ ِمْغ َجْفَػِة الشَّاِس َمَذْيُت َحتَّى َتَدػَّ
، َفَدمَّْسُت َعَمْيِو، َفَوَّللاَِّ َما َردَّ َعَميَّ الدَّ  ، َفُقْمُت: َيا َأَبا َقَتاَدَة، َأْنُذُجَؾ ِباّلِلَِّ َىْل َتْعَمسُ ِإَليَّ ـَ ؟ ِشي ُأِحبُّ َّللاََّ َوَرُسػَلوُ ًَل

ُ َوَرُسػُلُو َأْعَمُع، َفَفاَضْت  َحتَّى َعْيَشاَي، َوَتَػلَّْيُت َفَدَكَت، َفُعْجُت َلُو َفَشَذْجُتُو، َفَدَكَت، َفُعْجُت َلُو َفَشَذْجُتُو، َفَقاَؿ: َّللاَّ
ـِ مِ  ْأ ْرُت اْلِجَجاَر، َقاَؿ: َفَبْيَشا َأَنا َأْمِذي ِبُدػِؽ اْلَسِجيَشِة ِإَذا َنَبِصيّّ ِمْغ َأْنَباِط َأْىِل الذَّ ـِ َيِبيُعُو َتَدػَّ ـَ ِبالصََّعا سَّْغ َقِج

ُخوَف َلُو َحتَّى ِإَذا َجاَءِني َدَفَع ِإَليَّ ِكَتاًبا ِمْغ ِباْلَسِجيَشِة َيُقػُؿ: َمْغ َيُجؿُّ َعَمى َكْعِب ْبِغ َماِلٍظ، َفَصِفَق الشَّاُس ُيِذي
اَف، َفِنَذا ِفيِو: َأمَّا َبْعُج ؛ َفِننَُّو َقْج َبَمَغِشي َأفَّ َصاِحَبَظ َقْج َجَفاَؾ، َوَلْع َيْجَعْمَظ َّللاَُّ   ِبَجاِر َىَػاٍف، َوًَل َمْزَيَعٍة، َمِمِظ َغدَّ

َزْت ْمُت َلسَّا َقَخْأُتَيا: َوَىَحا َأْيًزا ِمْغ اْلَبًَلِء، َفَتَيسَّْسُت ِبَيا التَّشُّػَر، َفَدَجْخُتُو ِبَيا، َحتَّى ِإَذا مَ َفاْلَحْق ِبَشا ُنَػاِسَظ، َفقُ 
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 ملسو هيلع هللا ىلص َيْأُمُخَؾ َأْف َتْعَتِدَؿ اْمَخَأَتَظ، َأْرَبُعػَف َلْيَمًة ِمْغ اْلَخْسِديَغ ِإَذا َرُسػُؿ َرُسػِؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْأِتيِشي، َفَقاَؿ: ِإفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ 
ـْ َماَذا َأْفَعُل ؟ َقاَؿ: ًَل، َبْل اْعَتِدْلَيا، َوًَل َتْقَخْبَيا، َوَأْرَسَل ِإَلى َصاِحَبيَّ مِ  ْثَل َذِلَظ، َفُقْمُت ًِلْمَخَأِتي: َفُقْمُت: ُأَشمُِّقَيا َأ

ُ ِفي َىَحا اأْلَْمِخ، َقاَؿ َكْعٌب: َفَجاَءْت اْمَخَأُة ِىًَلِؿ ْبِغ ُأَميََّة َرُسػَؿ اْلَحِقي ِبَأْىِمِظ َفَتُكػنِ  ي ِعْشَجُىْع َحتَّى َيْقِزَي َّللاَّ
ـٌ،  َتْكَخُه َأْف َأْخُجَمُو ؟ َقاَؿ: ًَل، َفَيْل َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَلْت: َيا َرُسػَؿ َّللاَِّ، ِإفَّ ِىًَلَؿ ْبَغ ُأَميََّة َشْيٌخ َضاِئٌع، َلْيَذ َلُو َخاِد

ِمْغ َأْمِخِه َما َكاَف ِإَلى َيْػِمِو َوَلِكْغ ًَل َيْقَخْبِظ، َقاَلْت: ِإنَُّو َوَّللاَِّ َما ِبِو َحَخَكٌة ِإَلى َشْيٍء، َوَّللاَِّ َما َزاَؿ َيْبِكي ُمْشُح َكاَف 
َرُسػَؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِفي اْمَخَأِتَظ َكَسا َأِذَف ًِلْمَخَأِة ِىًَلِؿ ْبِغ ُأَميََّة َأْف َتْخُجَمُو،  َىَحا، َفَقاَؿ ِلي َبْعُس َأْىِمي: َلْػ اْسَتْأَذْنتَ 

 ِإَذا اْسَتْأَذْنُتُو ِفيَيا َوَأَنا َرُجٌل ملسو هيلع هللا ىلصَفُقْمُت َوَّللاَِّ ًَل َأْسَتْأِذُف ِفيَيا َرُسػَؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ، َوَما ُيْجِريِشي َما َيُقػُؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ 
 َعْغ َكًَلِمَشا، َفَمسَّا َشابّّ ؟ َفَمِبْثُت َبْعَج َذِلَظ َعْذَخ َلَياٍؿ َحتَّى َكَسَمْت َلَشا َخْسُدػَف َلْيَمًة ِمْغ ِحيَغ َنَيى َرُسػُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص

ِديَغ َلْيَمًة، َوَأَنا َعَمى َضْيِخ َبْيٍت ِمْغ ُبُيػِتَشا، َفَبْيَشا َأَنا َجاِلٌذ َعَمى اْلَحاِؿ الَِّتي َذَكَخ َصمَّْيُت َصًَلَة اْلَفْجِخ ُصْبَح َخسْ 
ُ، َقْج َضاَقْت َعَميَّ َنْفِدي، َوَضاَقْت َعَميَّ اأْلَْرُض ِبَسا َرُحَبْت َسِسْعُت َصْػَت َصاِرٍخ َأْوَفى َعَمى َجَبلِ   َسْمٍع َّللاَّ

 َّللاَِّ  ى َصْػِتِو: َيا َكْعُب ْبَغ َماِلٍظ، َأْبِذْخ، َقاَؿ: َفَخَخْرُت َساِجًجا، َوَعَخْفُت َأْف َقْج َجاَء َفَخٌج، َوآَذَف َرُسػؿُ ِبَأْعمَ 
ُخوَنَشا، َوَذَىَب ِقَبَل َصاِحبَ  ُخوَف، َوَرَكَس ِإَليَّ ِبَتْػَبِة َّللاَِّ َعَمْيَشا ِحيَغ َصمَّى َصًَلَة اْلَفْجِخ، َفَحَىَب الشَّاُس ُيَبذِّ يَّ ُمَبذِّ

ْػُت َأْسَخَع ِمْغ اْلَفَخِس، َفَمسَّا جَ  اَءِني الَِّحي َرُجٌل َفَخًسا، َوَسَعى َساٍع ِمْغ َأْسَمَع، َفَأْوَفى َعَمى اْلَجَبِل، َوَكاَف الرَّ
ُخِني، َنَدْعُت َلُو َثْػَبيَّ َفَكَدْػُتُو ِإيَّاُىَسا ِبُبْذَخاُه، َوَّللاَِّ َما َأْمِمُظ َغْيَخُىَسا َيْػَمِئٍح، َواْسَتَعْخُت َثْػَبْيِغ  َسِسْعُت َصْػَتُو ُيَبذِّ

اِني الشَّاُس َفْػًجا َفْػًجا ُيَيشُّػِني ِبالتَّْػَبِة، َيُقػُلػَف: ِلَتْيِشَظ َتْػَبُة َّللاَِّ  َفَمِبْدُتُيَسا، َواْنَصَمْقُت ِإَلى َرُسػِؿ َّللاَِّ  َفَيَتَمقَّ
ـَ إِ َعَمْيظَ  َليَّ َشْمَحُة ْبُغ ُعَبْيِج َّللاَِّ ، َقاَؿ َكْعٌب: َحتَّى َدَخْمُت اْلَسْدِجَج، َفِنَذا َرُسػُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َجاِلٌذ َحْػَلُو الشَّاُس، َفَقا

ـَ ِإَليَّ َرُجٌل ِمْغ اْلُسَياجِ  ِخيَغ َغْيَخُه، َوًَل َأْنَداَىا ِلَصْمَحَة، َقاَؿ َكْعٌب: ُيَيْخِوُؿ َحتَّى َصاَفَحِشي، َوَىشَّاِني، َوَّللاَِّ َما َقا
ـٍ َمخَّ َعَمْيَظ  َفَمسَّا َسمَّْسُت َعَمى َرُسػِؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُىَػ َيْبُخُؽ َوْجُيوُ  ُخوِر: َأْبِذْخ ِبَخْيِخ َيْػ ِمْغ الدُّ

ـْ ِمْغ ِعْشِج َّللاَِّ ؟ َقاَؿ: ًَل، َبْل ِمْغ ِعْشِج َّللاَِّ ُمْشُح َوَلَجتْ  ، َوَكاَف َرُسػُؿ َظ ُأمَُّظ، َقاَؿ: ُقْمُت: َأِمْغ ِعْشِجَؾ َيا َرُسػَؿ َّللاَِّ، َأ
َمسَّا َجَمْدُت َبْيَغ َيَجْيِو ُقْمُت: َيا َرُسػَؿ ِإَذا ُسخَّ اْسَتَشاَر َوْجُيُو َحتَّى َكَأنَُّو ِقْصَعُة َقَسٍخ، َوُكشَّا َنْعِخُؼ َذِلَظ ِمْشُو، فَ  َّللاَِّ 

 ملسو هيلع هللا ىلص : َأْمِدْظ َعَمْيَظ َّللاَِّ، ِإفَّ ِمْغ َتْػَبِتي َأْف َأْنَخِمَع ِمْغ َماِلي َصَجَقًة ِإَلى َّللاَِّ َوِإَلى َرُسػِؿ َّللاَِّ، َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ 
اِني َبْعَس َماِلَظ، َفُيَػ َخْيٌخ َلَظ،  َ ِإنََّسا َنجَّ ي ُأْمِدُظ َسْيِسي الَِّحي ِبَخْيَبَخ، َفُقْمُت: َيا َرُسػَؿ َّللاَِّ، ِإفَّ َّللاَّ ُقْمُت: َفِننِّ

َث ِإًلَّ ِصْجًقا َما َبِقيُت، َفَوَّللاَِّ َما َأْعَمُع َأَحًجا ِمْغ اْلسُ  ْجِؽ، َوِإفَّ ِمْغ َتْػَبِتي َأْف ًَل ُأَحجِّ ُ ِفي ْدِمِسيَغ أَ ِبالرِّ ْبًَلُه َّللاَّ
ُح َذَكْخُت َذِلَظ ِلَخُسػِؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِإَلى ِصْجِؽ اْلَحِجيِث ُمْشُح َذَكْخُت َذِلَظ ِلَخُسػِؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْحَدَغ ِمسَّا َأْبًَلِني، َما َتَعسَّْجُت ُمشْ 
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ُ َعَمى َرُسػِلِو ملسو هيلع هللا ىلص (( َيْػِمي َىَحا َكِحًبا، َوِإنِّي أَلَْرُجػ َأْف يَ  ُ ِفيَسا َبِقيُت، َوَأْنَدَؿ َّللاَّ  ْحَفَطِشي َّللاَّ
ُ َعَمى الشَِّبيِّ َواْلُسَياِجِخيَغ َواأْلَْنَراِر ﴾  ﴿ َلَقْج َتاَب َّللاَّ

 ِإَلى َقْػِلِو 

اِدِقيَغ ﴾  ﴿ َوُكػُنػا َمَع الرَّ
ـِ أَْعَطَع ِفي َنْفِدي ِمْغ ِصْجِقي ِلَخُسػِؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَوَّللاَِّ َما َأْنَعَع َّللاَُّ َعَميَّ  َأْف اَل  ِمْغ ِنْعَسٍة َقطُّ َبْعَج َأْف َىَجاِني ِلئْلِْسبَل

اْلَػْحَي َشخَّ َما َقاَؿ أِلََحٍج، َفَقاَؿ  َأُكػَف َكَحْبُتُو َفَأْىِمَظ َكَسا َىَمَظ الَِّحيَغ َكَحُبػا، َفِإفَّ َّللاََّ َقاَؿ ِلمَِّحيَغ َكَحُبػا ِحيَغ َأْنَدؿَ 
 َتَباَرَؾ َوَتَعاَلى: 

ـِ اْلَفاِسِقيَغ   ﴾﴿ َسَيْحِمُفػَف ِباّلِلَِّ َلُكْع ِإَذا اْنَقَمْبُتْع ِإَلى َقْػِلِو َفِنفَّ َّللاََّ ًَل َيْخَضى َعْغ اْلَقْػ
َأْمِخ ُأوَلِئَظ الَِّحيَغ َقِبَل ِمْشُيْع َرُسػُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِحيَغ َحَمُفػا َلُو َفَباَيَعُيْع،  َقاَؿ َكْعٌب: َوُكشَّا َتَخمَّْفَشا َأيَُّيا الثَّبَلَثُة َعغْ 

 : َواْسَتْغَفَخ َلُيْع، َوَأْرَجَأ َرُسػُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْمَخَنا َحتَّى َقَزى َّللاَُّ ِفيِو، َفِبَحِلَظ َقاَؿ َّللاَُّ 

 ى الثًََّلَثِة الَِّحيَغ ُخمُِّفػا ﴾﴿ َوَعمَ 
ُ ِمسَّا ُخمِّْفَشا َعْغ اْلَغْدِو، ِإنََّسا ُىَػ َتْخِميُفُو ِإيَّاَنا، َوِإْرَجاُؤُه َأْمخَ  َنا َعسَّْغ َحَمَف َلُو، َواْعَتَحَر ِإَلْيِو ))َوَلْيَذ الَِّحي َذَكَخ َّللاَّ

 َفَقِبَل ِمْشُو (( 
 ([  37 35] البخارؼ ) 

 األخيُخ مغ ىحه القرِة َذَكخه القخآُف في سػرِة التػبِة، قاؿ تعالى: الفرلُ 
ُ َعَمى الشَِّبيِّ َواْلُسَياِجِخيَغ َواأْلَنَراِر الَِّحيَغ اتََّبُعػُه ِفي َساَعِة اْلُعْدَخِة ِمْغ بَ  ْعِج َما َكاَد َيِديُغ ُقُمػُب ﴿ َلَقْج َتاَب َّللاَّ

ْيِيْع ِإنَُّو ِبِيْع َرُءوٌؼ َرِحيٌع * َوَعَمى الثًََّلَثِة الَِّحيَغ ُخمُِّفػا َحتَّى ِإَذا َضاَقْت َعَمْيِيْع اأْلَْرُض َفِخيٍق ِمْشُيْع ُثعَّ َتاَب َعمَ 
ػُبػا ِإفَّ َّللاََّ ُىَػ التَّػَّاُب ْع ِلَيتُ ِبَسا َرُحَبْت َوَضاَقْت َعَمْيِيْع َأنُفُدُيْع َوَضشُّػا َأْف ًَل َمْمَجَأ ِمْغ َّللاَِّ ِإًلَّ ِإَلْيِو ُثعَّ َتاَب َعَمْييِ 

ِحيُع ﴾  الخَّ
 [  118 – 117] التػبة: اآلية 

 كعُب بُغ مالٍظ ىػ أحُج ىؤالِء الثبلثِة الحيغ ورَد ِذكُخىع في القخآِف الكخيِع.
 قاؿ تعالى: 

نَداُف َعَمى َنْفِدِو َبِريَخٌة * َوَلْػ َأْلَقى َمَعاِذيَخُه ﴾  ﴿ َبْل اْلِْ
 [ 15 – 14 ] القيامة:
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  أذكِّخكع بقػِؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ، َعْغ َعْبِج َّللاَِّ َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو َعْغ الشَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَؿ:
ُجَل َلَيْرُجُؽ َحتَّ  ، َوِإفَّ اْلِبخَّ َيْيِجي ِإَلى اْلَجشَِّة، َوِإفَّ الخَّ ْجَؽ َيْيِجي ِإَلى اْلِبخِّ يًقا، َوِإفَّ اْلَكِحَب )) ِإفَّ الرِّ ى َيُكػَف ِصجِّ

ُجَل َلَيْكِحُب َحتَّى ُيْكَتَب ِعْشَج َّللاَِّ    َكحَّاًبا ((َيْيِجي ِإَلى اْلُفُجػِر، َوِإفَّ اْلُفُجػَر َيْيِجي ِإَلى الشَّاِر، َوِإفَّ الخَّ
 ( [ 4989(، أبػ داود )  2607(، مدمع )  5743] رواه البخارؼ ) 

 العالسيغ  والحسج  رب
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 ( : بيغ الفصخة والتكميف5-2الفقخة )

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 ىحا السػضػُع َتْحُكُسو اآليُة الكخيسُة:
يِغ َحِشيًفا ِفْصَخَة َّللاَِّ الَِّتي َفَصَخ الشَّاَس َعَمْيَيا ﴾  ﴿ َفَأِقْع َوْجَيَظ ِلمجِّ

 [ 30] سػرة الخـو اآلية: 

ى درجًة مغ الشذاِط، وحشيًفا أؼ: مائبًل، واإلقامُة أعم
وىحا يحّكخنا بتعخيِف العبادِة، إنيا شاعٌة شػعيٌة، 
مسدوجٌة بسحبٍة قمبيٍة، فسغ أشاَع هللا، ولع يحّبو لع 
يعبْجه، ومغ أحّبو، ولع يصْعو لع يعبْجه، ىي شاعة 
شػعية، مسدوجة بسحبة قمبية، أساسيا معخفة يقيشية، 

 ية.تفزي إلى سعادة أبج

 

يِغ َحِشيًفا ِفْصَخَة َّللاَِّ الَِّتي َفَصَخ الشَّاَس َعَمْيَيا ﴾  ﴿ َفَأِقْع َوْجَيَظ ِلمجِّ
في ىحه اآليِة ممسٌح رائٌع، أْف تقيَع وجَيظ لمجيِغ حشيفًا ىػ األصُل نفُدو الحؼ ُفِصَخْت عميو الشفُذ البذخيُة، 

، مفصػٌر عمى حّب الخحسِة، وقج ُأِمَخ أْف يخحَع َمغ في فاإلنداُف مفصػٌر عمى حّب العجِؿ، وقج ُأِمَخ بالعجؿِ 
 األرِض، فكلُّ أوامِخ هللِا عد وجل، وكلُّ الشػاىي التي ُنِييَشا عشيا متصابقٌة تصابقًا تامِّا مع فصخِة اإلنداِف.

 فاهلُل عد وجل يقػُؿ: 

يِغ َحِشيًفا ِفْصَخَة َّللاَِّ الَِّتي َفصَ   َخ الشَّاَس َعَمْيَيا ﴾﴿ َفَأِقْع َوْجَيَظ ِلمجِّ
أؼ: إّف اإلنداَف مجبػٌؿ، وبالسرصمِح الحجيِث مبخمٌج ومػّلٌف عمى حّب الخيِخ، إذًا الشفُذ البذخيُة التي َفَصَخىا 
هللُا عد وجل متصابقٌة تصابقًا تامِّا مع مشيِج هللِا، لحلظ شيٌء شبيعيّّ ججًا أّف اإلنداَف لسجّخِد أْف يدتقيَع عمى أمِخ 

، ويرصمَح مع هللا، لسجّخِد أْف يتػَب إلى هللِا يذعُخ وكأّف جبااًل ُأِزيحْت عغ كاِىمو، ألنو وجَج نفَدو، ألنو هللاِ 
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وجَج مبادَغ فصخِتو، ألنو اصصمَح مع نفِدو، وألف ىحه الشفَذ أصبحْت نغسًا مشدجسًا مع الكػِف، كانت نغسًا 
ـُ.شاذِّا، فمّسا اصصمحْت مع هللِا عد وجل كاف التش  ديُق واالندجا

إّف الخاحَة الشفدّيَة، والدكيشَة، والدعادَة ىي الشتيجُة 
 الحتسّيُة لَسغ أشاَع ربَّو، فاندجَع مع فِصخِتو.
إّف القمَق والتذاؤـَ والدػداويَة والكآبَة والزيَق ىي 
عقاٌب سخيٌع تعاِقُب الشفُذ بو ذاَتيا، فأكثُخ 

لفصخِة، ويكاُد األمخاِض الشفدّيِة مبعُثيا مخالفُة ا
مخُض الكآبِة يكػف أوسَع األمخاِض انتذارًا في 
العاَلِع، ألّف اإلنداَف عغ عمٍع أو عغ جيٍل يخالُف 
مبادَغ فصخِتو، فتعحبُّو نفُدو، ولػال أّف الفصخَة تحّب 

اف يخخُج عغ مشيِج هللِا الكساَؿ، وتتصّمُع إليو لَسا َعحََّب أحٌج نفَدو إذا خالَف الكساَؿ، وما مغ إنداٍف كائشًا َمغ ك
، وبخدوِد فْعِل قاسيٍة، وبكمساٍت ال ُتحَتَسل، وبزجٍخ  بو نفُدو، ويطيُخ ىحا العحاُب بصبٍع حادٍّ عد وجل إال وتعحِّ

.  وضيٍق، إنو يعاني مغ اضصخاٍب داخميٍّ

 : َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو َقاَؿ: َقاَؿ الشَِّبيُّ 

َداِنِو، َكَسَثِل اْلَبِييَسِة )) ُكلُّ َمػْ  َخاِنِو، َأْو ُيَسجِّ َداِنِو، َأْو ُيَشرِّ ُتْشَتُج اْلَبِييَسَة، َىْل ُلػٍد ُيػَلُج َعَمى اْلِفْصَخِة، َفَأَبَػاُه ُيَيػِّ
 َتَخى ِفيَيا َجْجَعاَء ؟ ((

 ( [  7181(، أحسج )  2658( مدمع )  1292] البخارؼ ) 

 ـُ في الحجيِث الرحيِح: ويقػؿ عميو الربلُة والدبل
 )) ِإّني َخَمْقُت ِعَباِدي ُحَشَفاَء ُكّمُيعْ . َوِإّنُيْع َأَتْتُيُع الّذَياِشيُغ َفاْجَتاَلْتُيْع َعْغ ِديِشِيع ((

 ( [ 8070(، الشدائي )  2865] مدمع ) 
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َة السصسػسَة بالذيػاِت ىحه لع َتُعْج فالذيصاُف أحيانًا يصسُذ الفصخَة، لحلظ الفصخُة الدميسُة ىي السقياُس، لكّغ الفصخ 
 مقياسًا صالحًا لتقييِع أعساِؿ اإلنداِف.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : الفصخة والربغة5-3الفقخة )

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الخيِخ شيٌء، وأف تكػَف خّيخًا  ىشاؾ نقصة دقيقة ججًا، ثسََّة فخٌؽ كبيٌخ بيغ أف تكػف خّيخًا وأف تحّب الخيَخ، محّبةُ 
 شيٌء آخُخ، محّبُة الخيِخ فصخٌة، أّما أْف تكػَف خّيخًا فيحه صبغٌة 

 

 الفصخة والربغة 

 ﴿ ِصْبَغَة َّللاَِّ َومْغ َأْحَدُغ ِمَغ َّللاَِّ ِصْبَغًة ﴾
 [ 138] البقخة: مغ اآلية 

ػف ضالسًا، يحّب الخحسة، وقج يكػُف قاسيًا، يحّب فأؼُّ إنداٍف كائشًا َمغ كاف يحّب العجَؿ، يحّبو فقط، وقج يك
العّفَة، وقج يكػُف متػّرشًا، لكغ حيشسا يّترُل باهلل عد وجل، ويذتقُّ مغ كساِلو عد وجل َتُحلُّ الربغُة محلَّ 

 الفصخِة، كاف يحّب العجَؿ فأصبَح عاداًل، كاف يحّب الخحسَة فأصبح رحيسًا .
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ِة والربغِة، الربغُة متعّمقٌة بالسؤمشيغ الحيغ عخفػا هللَا عد وجل، وعخفػا مشيَجو، إذًا يشبغي أف نفّخَؽ بيغ الفصخ 
وأشاعػه، فتػّلَج في نفػِسيع أّف هللَا يحبُّيع، فأقبمػا عميو، واشتقُّػا مغ كساِلو، حيث إّف مكارـَ األخبلِؽ مخدونٌة 

واألصُل أّف الشفػَس ُجِبَمْت عمى الفصخِة وُفِصَخْت عمى عشج هللِا تعالى ، فإذا أحبَّ هللُا عبجًا مشَحو ُخمقًا حدشًا، 
 الكساِؿ، أّما أْف تكػَف كاممًة، أو غيَخ كاممًة فيحا مػضػٌع آخُخ .

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : الفصخة والصبع5-4الفقخة )

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

عغ أذىانشا، وىي أّف الفصخَة شيٌء، والصبُع شيٌء آخُخ، الصبُع ولكغ ىشاؾ نقصٌة دقيقٌة ججًا يجب أاّل تغيَب 
مختبٌط بالجدِع، فيحا الجدُع ُيِخيُحو أْف يبقى نائسًا إلى ما بعج شمػِع الذسِذ، لكّغ التكميَف يأمُخه أْف يدتيقَع، 

فكأّف األمَخ اإللييَّ  وفي ىحا مذّقٌة عمى الجدِع، فإذا استيقَع، وصّمى صبلَة الفجِخ في وقِتيا ارتاحْت نفُدو،
 يخيُح الشفَذ، وُيتِعُب الجدَع، ىحا التشاقُس بيغ خرائِز شبِع اإلنداِف والتكميِف ىػ ثسُغ الجّشِة، 
ـَ َربِِّو َوَنَيى الشَّْفَذ َعْغ اْلَيَػى * َفِنفَّ اْلَجشََّة ِىَي اْلَسْأَوى ﴾  ﴿ َوَأمَّا َمْغ َخاَؼ َمَقا

 [  41 - 40] سػرة الشازعات: اآلية 

فالفصخُة متصابقٌة تصابقًا تامًا مع خرائِز ىحا 
السشيِج، لحلظ حيشسا تدتقيُع عمى أمِخ هللِا تذعُخ 
بخاحٍة، لحلظ قالػا: " في الجنيا جّشٌة َمغ لع يجخميا 
لع يجخْل جّشَة اآلخخة "، وقيل: " السؤمُغ عشجه 
شعػٌر باألمِغ لػ ُوزِّع عمى أىِل َبَمِج لكفاىع "، ىحا 

مُغ اإليساِف، وىحا يشقمشا إلى قػِؿ الشبّي صمى هللا أ
 عميو وسمع : 

 )) َمْغ َأْصَبَح ِمْشُكْع آِمًشا ِفي ِسْخِبِو ((
 ( عغ عبج هللا بغ محرغ الخصسي [ 4141(، ابغ ماجة )  2346] التخمحؼ ) 

، إنو آِمٌغ ألنو واثٌق مغ وعِج هللا لو   بالحدشى، إنو آِمٌغ ال ألنو غشي، وال ألنو قػؼّّ
ْنَيا ُثعَّ ُىَػ َيْػـَ الْ   ِقَياَمِة ِمْغ اْلُسْحَزِخيَغ ﴾﴿ َأَفَسْغ َوَعْجَناُه َوْعًجا َحَدًشا َفُيَػ ًَلِقيِو َكَسْغ َمتَّْعَشاُه َمَتاَع اْلَحَياِة الجُّ

 [  61] القرز: اآلية 
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ِة، وأنو لع يؤِذ مخمػقًا كائشًا َمغ كاف، وأنو بَشى يذعخ أّف هللَا يحّبو، وأنو عمى مشيِج هللا سائٌخ، وأنو مػعػٌد بالجش
حياَتو عمى العصاِء، والصخُؼ اآلخُخ بَشى حياَتو 

 .عمى األخِح 
فالسؤمُغ يدِعُجه أف يعصَي ِمغ كلِّ ما أعصاه هللُا، 
ِمغ وقِتو، مغ ماِلو، ِمغ جيِجه، مغ عمِسو، مغ 
خبخِتو، يدعُج بالعصاِء، ألف األنبياَء جاؤوا إلى 

لجنيا فأعصػا كلِّ شيٍء، ولع يأخحوا شيئًا، والصغاُة ا
َأخحوا كلَّ شيٍء، ولع يعصػا شيئًا، ليذ في األرض 
إال رجبلف ؛ رجٌل عخَؼ هللَا، وعخَؼ مشيَجو، 

فانزبط بسشيِجو، وأحدَغ إلى َخْمقِو، فدعَج في الجنيا واآلخخِة، ورجٌل غفَل عغ هللِا، وبالتالي تفمََّت مغ مشيِجو، 
 لػازـِ التفّمِت مغ السشيِج اإلساءُة إلى الَخْمِق، فذقَي في الجنيا واآلخخِة . ومغ

 إذًا الصبُع متعمٌِّق بالجدِع بعَس التعمُِّق، أما الفصخُة فستعمِّقٌة بالشفِذ .
جل يخيُح الفصخُة تتػافُق مع مشيِج هللِا، والصبُع يتشاقُس مع مشيِج هللِا، وحيشسا يرصمُح اإلنداُف مع هللِا عد و 

 نفَدو راحًة عاليًة .
الدّيارُة الدياحّيُة مرشػعٌة لمديِخ عمى شخيِق معبٍَّج، فحيشسا تخكُبيا عمى الصخيِق السعبَِّج تأخُح كلَّ ميداِتيا، صػٌت 

يا في ناعٌع، سخعٌة جّيجٌة، كلُّ األمػِر التي ُصِشَعْت ليا تقصُف ثساَرىا، وىي عمى الصخيِق السعّبِج، أما لػ ِسْخَت ب
شخيِق َوْعٍخ فيو أكساٌت وصخػٌر وُحَفٌخ فإنيا تتكدُخ، وال تشصمُق، وتشدعُج مشيا، وقج تراُب بالعصِب، ألنيا 
مرشػعٌة لمصخيِق السعّبِج، فبل تختاُح بيحه السخكبِة، وال تشصمُق بيا، وال تذعُخ بسيداِتيا إال في الصخيِق السعّبِج، أما 

 يِق الػعِخ .السجّرعُة مثبًل فسرشػعٌة لمصخ 
حيشسا أتيّقُغ أّنشي متػافٌق مع مشيِج هللِا، وأصصمُح مع هللِا، وأتػُب إليو، أشعُخ بخاحة، وما ِمغ راحٍة في بشي 

 البذِخ تفػُؽ راحَة التائِب إلى هللِا، 
َيْمِبُدػا ِإيَساَنُيْع ِبُطْمٍع ُأْوَلِئَظ َلُيُع اأْلَْمُغ َوُىْع  ﴿ َفَأيُّ اْلَفِخيَقْيِغ َأَحقُّ ِباأْلَْمِغ ِإْف ُكشُتْع َتْعَمُسػَف * الَِّحيَغ آَمُشػا َوَلعْ 
 ُمْيَتُجوَف ﴾

 [  82 – 81] األنعاـ: اآلية 
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 لػ قاؿ هللا عد وجل: أولئظ األمُغ ليع أؼ: ولغيخىع أيزًا، ولكشو سبحانو قاؿ: 
 ﴿ ُأْوَلِئَظ َلُيُع اأْلَْمُغ ﴾

آمٌغ حقيقًة إال السؤمُغ، أّما الحؼ أشخَؾ باهلِل عد وجل فإّف هللَا يقحُؼ  َوْحَجىع، فميذ عمى وجِو األرِض إندافٌ 
 في قمِبو الخػَؼ .

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : مغ خرائز الشفذ اْلندانية5-5الفقخة )

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ـُ يشصػؼ عمى نفٍذ ىي ذاُتو، ىي ا لسكمَّفُة، والسحاَسَبُة، وىي التي تؤمُغ أو تكفُخ، ىحا اإلنداُف السخمػُؽ السكخَّ
ىي التي تذكُخ وتربُخ، وتدسػ وتشحطُّ، وتخمُج في 
 جشٍة يجـو نعيُسيا، أو في ناٍر ال يشفُج عحاُبيا 
ىحه الشفُذ اإلندانّيُة ال تسػُت، ولكشيا تحوُؽ 
السػُت، وفخٌؽ كبيٌخ بيغ أْف تسػَت، وأْف تحوَؽ 

 السػَت، قاؿ تعالى:
 ﴿ ُكلُّ َنْفٍذ َذاِئَقُة اْلَسْػِت ﴾

 [  185] آؿ عسخاف: مغ اآلية 
 

ا، وعشج السػِت تدقُط سقػشًا مخيعًا إلى أسفِل  ىحه الشفُذ البذخّيُة قج يكػُف خصُّيا البيانيُّ صاعجًا صعػدًا حادِّ
، والرعػُد الدافميغ، أّما نفُذ السؤمِغ ففي حخكٍة صاعجٍة صعػدًا مدتسخِّا، وما السػُت إال ن قصٌة عمى ىحا الخطِّ
، ىحا اإلنداُف فيو جدٌج ونْفٌذ، والسػُت انفراُؿ ىحه الشفِذ الخالجِة عغ   .الػعاِء السادؼِّ الحؼ ىػ الجدجُ مدتسخّّ

وىشاؾ عشرٌخ ثالٌث، ىػ الخوُح، أؼ القّػُة السحخِّكُة، بل إّف الخوَح إذا انقصعت عغ اإلنداِف أصبَح جّثًة ىامجًة، 
ؤيُة العيِغ ؟ أيغ عسُل الكبِج ؟ أيغ أجيدُتو ؟ كّمو تعّصَل، وأصبَح جّثًة ىامجًة ؟ لكّغ البحَث في الخوِح عجيُع أيغ ر 

 الججوػ، لقػِلو سبحانو: 
وُح ِمْغ َأْمِخ َربِّي َوَما ُأوِتيُتْع ِمْغ اْلِعْمِع ِإًلَّ َقِميًًل ﴾ وِح ُقْل الخُّ  ﴿ َوَيْدَأُلػَنَظ َعْغ الخُّ

 [  85ء: اآلية ] اإلسخا
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فاإلنداُف فيو نفٌذ ىي ذاُتو، وفيو جدٌع ىػ 
كُة، لػ نطخنا  وعاُؤه، وفيو روٌح ىي قّػُتو السحخِّ
إلى نفِدو لػَجْجنا أّف ليا خرائَز وسساٍت 
وقػانيَغ، والعاَلُع كمُّو اليػـَ ييتعُّ بالجدِع ال بالشفِذ، 

 يدعى لخفاىيِة الجدِع، وقج غفَل عغ الشفِذ،
 صجَؽ َمغ قاؿ: وقج
 
 

ـَ الجدِع كع تذقى في   أتصمُب الخبَح فيسا فيو خدخافُ  خجمتويا خاِد
 فننظ بالخوِح ًل بالجدِع إندافُ  انيس لمشفذ واستكِسْل فزائَميػػا

 في اإلنداِف نفٌذ ال يسمؤىا إال معخفُة هللا عد وجل، ال تسمُؤىا إال شاعُتو، وال 

بخّبيا، ىحه الحاجُة إلى اإليساِف باهلِل وشاعتو، ىحه حاجٌة أصيمٌة، وقج وردت  يسمؤىا إال أف تكػَف قخيخَة العيغِ 
 خرائُز الشفِذ اإلندانيِة في بعِس اآلياِت القخآنيِة .

 لخريرُة األولى: اإلنداُف ىمػٌع:
 هللُا هلالج لج لحكسٍة بالغٍة َخَمَق ىحا اإلنداَف ىمػعًا،

نَداَف ُخِمَق َىُمػًعا *  ُو اْلَخْيُخ َمُشػًعا * ِإًلَّ اْلُسَرمِّيَغ ﴾﴿ ِإفَّ اْلِْ خُّ َجُدوًعا * َوِإَذا َمدَّ ُو الذَّ  ِإَذا َمدَّ
 [  22 – 19] السعارج: اآلية 

فسغ خرائِز اإلنداِف أنو شجيُج اليمِع إذا الح لو شبُح مريبٍة ! وىحا مغ نقاِط الزعِف التي ىي في أصِل 
ُح ىحا  بسثٍل:  َخمقِو، ولكشيا لرالِحو، أوضِّ

لػ أّف شخكًة صشَّعْت جيازًا غاليًا ججًا بالَغ التعقيِج الضصخَّْت أْف تزَع قصعًة ضعيفًة ججًا في شخيِق التياِر 
اسُسيا ) الفيػز (، ىحه القصعُة رخيرٌة، لكشيا نقصُة ضعٍف مجروسٌة في أصِل ىحا الجياِز، فإذا جاء التياُر 

لقصعُة، وانقصع التياُر، فمع يتمف الجياُز، فيحه نقاُط الزعِف التي ىي في الكيخبائيُّ عالي السدتػػ ذابْت ىحه ا
 أصِل َخمْق اإلنداِف إنسا ىي لرالِحو .
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بو هللا عد وجل ؟  كيف يتػُب إلى هللِا إْف لع يكغ ىمػعًا ؟ كيف يعػُد إليو ؟ وكيف يرصمُح مع هللِا ؟ كيف يؤدِّ
 يحسُمو عمى التػبِة إْف لع يكغ ىمػعًا ؟ وكيف يدػُقو إلى باِبو، وباِب شاعتو ؟ كيف

لقج ثّبت هللا عد وجل ممياراِت األشياِء في الحياِة، 
فالقػانيُغ كمُّيا ثابتٌة، قػانيُغ السعادِف وخرائُريا، 
وخرائُز البحوِر، حخكُة الكػاكِب ثابتٌة، بل إّف 
ىحه الداعَة السذيػرُة، ساعُة )بيظ بغ( ما الحؼ 

ٍع ! فاهلل سبحانو وتعالى ثّبت يزبصيا ؟ حخكُة نج
أشياَء ال تعج وال تحرى، لكشو حّخؾ الرحَة 
والخزَؽ، الخزُؽ ليذ ثابتًا، قج تأتي أمصاٌر غديخٌة، 
وأحيانًا تأتي ندٌب قميمٌة ججًا، فالخزُؽ متبّجٌؿ، 

الػسائِل الفّعالِة في تخبيِة  والرّحُة متبّجلٌة، ولحكسٍة أرادىا هللُا عد وجل فإّف تغيَُّخ الرحِة والخزِؽ يعجُّ أحجَ 
 اإلنداِف،

ُو اْلَخْيُخ َمُشػًعا * ِإًلَّ اْلُسَرمِّ  خُّ َجُدوًعا * َوِإَذا َمدَّ ُو الذَّ نَداَف ُخِمَق َىُمػًعا * ِإَذا َمدَّ  يَغ ﴾﴿ ِإفَّ اْلِْ
 ىحا الحؼ اّترَل باهلل عد وجل نجا مغ ىحا الزعِف الُخمقّي . 

الشفِذ حيادّيٌة، اإلنداُف يحّب أْف يتفّػَؽ، فإذا استغّل ىحه الخريرَة ليتشافَذ مع شيٌء آخُخ، ىػ أّف خرائَز 
ـِ الجنيا  أخيو اإلنداِف في عسِل اآلخخِة يخقى، وإذا استغّل ىحه الخريرَة ليتشافَذ مع أخيو اإلنداِف عمى حصا

 كاف الذقاُء . 

 خريرُة الثانيُة: اإلنداُف َمُشػٌع:
ى ما في يجيو، نشصمُق مغ ىشا إلى فكخٍة دقيقٍة، ىي أف الصبَع يتشاقُس مع التكميِف، وىحا إّف اإلنداَف حخيٌز عم

 التشاقُس ىػ ثسُغ الجشِة .

إّف شبَع اإلنداِف يجعػه ألخِح الساِؿ، والتكميُف يأمُخه أف يشفَق الساَؿ، شبُع اإلنداِف يقتزي أف يسؤَل عيشيو مغ 
، والتكميُف يقتزي مشو أْف يغّس البرَخ عّسغ ال تحُل لو، شبُع اإلنداِف محارـِ الشداِء مغ دوِف قيٍج أو شخطٍ 

يقتزي أف يشاـَ وقت صبلِة الفجِخ، والتكميُف يأمُخه أف يدتيقَع، شبُع اإلنداِف يقتزي أف يتحّجَث في فزائِح 
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لتكميِف يكػف ثسُغ اآلخخيغ، ويستَِّع الحاضخيغ، لكغ التكميَف يقتزي أف يرسَت، فمحلظ مغ تشاقِس الصبِع مع ا
 الجّشِة .

 الخريرُة الثالثُة: اإلنداُف َعجػُؿ:
 مغ خرائِز الشفِذ البذخّيِة خريرٌة وردْت في قػِلو تعالى:

نَداُف َعُجػًًل ﴾  ﴿ َوَكاَف اْلِْ
 [ 11] اإلسخاء: مغ اآلية 

 يرُف هللُا عد وجل في سػرِة البقخِة السؤمشيغ برفِة َتمفُت الشطَخ، قاؿ تعالى:
 الع * َذِلَظ اْلِكَتاُب ًَل َرْيَب ِفيِو ُىًجى ِلْمُستَِّقيَغ * الَِّحيَغ ُيْؤِمُشػَف ِباْلَغْيِب ﴾﴿ 

 [  3 – 1] البقخة: 

ىشاؾ شيػٌد، وىشاؾ غيٌب، عاَلع الذيادِة، وعاَلُع الغيِب، في عاَلِع الذيادِة الذيػاُت مدتعخٌة، والفتُغ ثائخٌة، والجنيا 
ع الغيِب، عاَلُع ما بعج السػِت فيشاؾ جشٌة يجـو نعيُسيا، و ناٌر ال يشفُج عحاُبيا، لكّغ اآلخخَة خزخٌة نزخُة، أما عالَ 

 خبٌخ، والجنيا محدػسٌة .
أمامظ بيٌت جسيٌل، ومخكبٌة فارىٌة، وشعاـٌ شّيٌب، وامخأٌة جسيمٌة، ىحه كّميا محدػسٌة أمامظ، إاّل أّف الجشَة والشاَر 

كتِب الدساويِة األخخػ، فمػ أف إندانًا يخكُب دراجًة، ووصَل إلى شخيقيغ ؛ شخيٍق خبخاف في القخآِف، وفي ال
 ىابٍط، ػػػ

 وشخيٍق صاعٍج، الصخيُق اليابُط معبٌَّج تحفُّو األشجاُر واألزىاُر، وراكُب الجارجِة يختاُح في الصخيِق اليابِط قصعًا .
عػه ألْف يدمَظ الصخيَق اليابَط، وكلُّ معصياِت البيئِة، وكلُّ كلُّ معصياِت البيئِة والػاقعيِة وخرائِرو الجدسّيِة تج

خرائِرو الجدسّيِة، وكلُّ رغباتو ترِخُفو عغ الصخيِق الراعِج، ألّف فيو ُحفخًا، وأكساٍت، وغبارًا، وجيجًا عالًيا 
فقط البج مغ أْف ججًا، فاإلنداُف إّذا تعامَل مع الػاقِع فقط، ومع خرائِز جدِسو فقط، ومع معصياِت البيئِة 

يدمَظ الصخيَق اليابَط، لكْغ لػ ُكِتَبْت عمى لػحٍة عشج مفتخِؽ الصخيقيغ: " ىحا الصخيُق اليابُط يشتيي بحفخٍة ماليا 
، وأّف ىحا الصخيَق الراعَج يشتيي بقرٍخ مشيٍف ىػ لَسغ دخَمو، أال يشبغي أْف  ٍُ مغ قخاٍر، فييا وحػٌش كاسخٌة

 ًا معاكدًا ؟يّتخَح راكُب الجراجِة قخار 
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الحقيقُة أّف ىشاؾ واقعًا محدػسًا، وشيػاٍت مدتعخًة، مشيا دنيا خزخٌة نزخٌة، وامخأٌة جسيمٌة، وبيٌت جسيٌل، 
ومشرٌب رفيٌع، وأشياُء كثيخٌة، لكْغ حيشسا تقخُأ البياَف اإللييَّ البج ِمغ أف تّتخَح قخارًا معاكدًا، وىحه ىي القّرُة 

 ٌة، وآخخٌة ال تشتيي، كمُّيا، ىشاؾ دنيا محجود
 ﴿ َوَلْْلِخَخُة َخْيٌخ َلَظ ِمْغ اأْلُوَلى * َوَلَدْػَؼ ُيْعِصيَظ َربَُّظ َفَتْخَضى ﴾

 .[5 - 4] الزحى: اآلية 

 وقاؿ:

 ﴿ ِإفَّ َىُؤًَلِء ُيِحبُّػَف اْلَعاِجَمَة َوَيَحُروَف َوَراَءُىْع َيْػًما َثِقيًًل﴾
 [  27] اإلنداف: اآلية 

بيغ أف الحقيقة ىي اآلخخة، وأف الدعادة الحقيقية ىي اآلخخة، وأف أكبخ خدارة يخدخىا اإلنداف آيات كثيخة ت
 حيشسا يخدخ اآلخخة،

 ﴿ ِإفَّ اْلَخاِسِخيَغ الَِّحيَغ َخِدُخوا َأنُفَدُيْع َوَأْىِميِيْع َيْػـَ اْلِقَياَمِة ﴾
 [  45] الذػرػ: مغ اآلية 

اإلنداَف ُفِصَخ عمى أنو عجػٌؿ يخيُج األشياَء السحدػسَة التي أمامو، يخيُج ما  فالجنيا محدػسٌة، واآلخخة خبٌخ، ألفّ 
ىػ قخيٌب مشو، ويشرخُؼ عغ الذيِء البعيِج، لػ أنو اختاَر األىجاَؼ البعيجَة الختاَر اآلخخَة، ورضػاَف هللِا عد 

 وجل .
 يعاقُبو هللا لع يكغ مخيَّخًا، يسكُغ أْف يعرَيو ما معشى أّف اإلنداَف مخّيُخ ؟ لػ أّف اإلنداَف لسجّخِد أف يعرَي هللاَ 

 إلى أمٍج شػيٍل، وال يحجُث شيٌء ! جدُسو في أتعِّ ػػػ
 صّحٍة، قمُبو يشبُس نبزًا شبيعيًا، وضغُصو مشاسٌب، ويسكغ أْف يصيَعو إلى أمٍج بعيٍج وال يخػ شيئًا استثشائيًا 

ـٍ َتْذَخُز ِفيِو اأْلَْبَراُر ﴾﴿ َوًَل َتْحَدَبغَّ َّللاََّ َغاِفًًل َعسَّا َيعْ  ُخُىْع ِلَيْػ  َسُل الطَّاِلُسػَف ِإنََّسا ُيَؤخِّ
 [  42] إبخاىيع: اآلية 

الجنيا حػَؿ السؤمِغ محدػسٌة، تخقُز خزخًة نزخًة محبَّبًة، تتشاغُع مع شيػاِتو وندعاِتو وخرائِز جدِسو، 
 واآلخخُة خَبٌخ في الكتِب الدساويِة .

 : ِغ َماِلٍظ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َعْغ َأَنِذ بْ 
َيَػاِت (( ِت اْلَجشَُّة ِباْلَسَكارِِه، َوُحفَِّت الشَّاُر ِبالذَّ  )) ُحفَّ

 ( مغ رواية أبي ىخيخة .[ 7521(، وأحسج )  2559(، التخمحؼ )  2822] مدمع ) 
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 َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس َقاَؿ: 
ْحَسِغ ِبَيِجِه ِإَلى اأْلَْرِض ػ مَ )) َخَخَج َرُسػُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ْغ َأْنَطَخ  ِإَلى اْلَسْدِجِج َوُىَػ َيُقػُؿ ِبَيِجِه َىَكَحا ػ َفَأْوَمَأ َأُبػ َعْبِج الخَّ

ُ ِمْغ َفْيِح َجَيشََّع، َأًَل ِإفَّ َعَسَل اْلَجشَِّة َحْدٌف ِبَخْبَػٍة، َثًَل  ًثا، َأًَل ِإفَّ َعَسَل الشَّاِر َسْيٌل ُمْعِدًخا َأْو َوَضَع َلُو َوَقاُه َّللاَّ
 ِبَدْيَػٍة ((

 ([ 3017] مدشج اإلماـ أحسج ) 

 وفي السقابِل، َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللاَّ َعْشو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ : 
اِلِحيَغ َما ًَل َعْيٌغ َرَأْت، َوًَل أُ  ُ َأْعَجْدُت ِلِعَباِدي الرَّ  ُذٌف َسِسَعْت، َوًَل َخَصَخ َعَمى َقْمِب َبَذٍخ (()) َقاَؿ َّللاَّ

 ( [ 3197(، التخمحؼ )  2824(، مدمع )  3072] البخارؼ ) 

 ُخِمَق اإلنداُف عجػاًل، وىي نقصُة َضعٍف فيو .
، وإذا عاَش حاضَخه كانت حياُتو ردوَد أفعاٍؿ متأخخةً  ، إذا عاَش اإلنداُف الساضَي فقط، وأىسَل حاضَخه فيػ غبيّّ

 لكّغ السػفََّق يعيُر السدتقبَل، وأكبُخ حجٍث في السدتقبِل مغادرُة الجنيا، ماذا بعَج الجنيا ؟ 
 الخريرُة الخابعُة في اإلنداِف الزعُف:

 إّف هللَا َخَمقو ضعيفًا، قاؿ تعالى: 

نَداُف َضِعيًفا ﴾  ﴿ َوُخِمَق اْلِْ
 [  28] الشداء: مغ اآلية 

، فمػ أّف هللا َخَمَق ىحا مغ نقاِط ضعِف اإلندافِ 
اإلنداَف قػيًا الستغشى بقّػِتو فذقَي باستغشاِئو، ولكْغ 
ألّف اإلنداَف ُخِمَق ضعيفًا فإنو يفتقُخ في ضعِفو، 

 فيدعُج بافتقاِره .
فاإلنداُف حيشسا يدتغشي عغ هللِا يسيُل إلى 

 السعريِة، والجليُل:
نَداَف َلَيْصَغى * َأْف َرآهُ   اْسَتْغَشى ﴾ ﴿ َكًلَّ ِإفَّ اْلِْ

 [ 7 – 6] العمق: اآلية 
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( حًا رائعًا، ىػ أّف كمسة ) العبجواإلنداُف يتػّىُع أنو مدتغٍغ عغ هللِا، لكشو في قْبزِتو، والحقيقُة أّف في القخآِف ممس
 ُتْجَسُع عمى عبيٍج، وعمى عباٍد، والفخُؽ بيشيسا دقيٌق، عبُج القيِخ ُيجَسُع عمى عبيٍج 

ـٍ ِلْمَعِبيِج ﴾ ﴿ َوَما َربُّظَ   ِبَطًلَّ
 [  46] فرمت: مغ اآلية 

 وعبُج الذكِخ ُيجَسع عمى عباٍد 
 ﴿ ِإفَّ ِعَباِدي َلْيَذ َلَظ َعَمْيِيْع ُسْمَصاٌف ﴾

 [  42] الحجخ: مغ اآلية 

 ﴿ َوِإَذا َسَأَلَظ ِعَباِدي َعشِّي َفِننِّي َقِخيٌب ﴾
 [  186] البقخة: مغ اآلية 

أبى لكشو عبج القيخ، شخيانو التاجي وحخكتو بيج هللا بثانية واحجة يفقج حخكتو ونصقو،  فاإلنداف عبج شاء أـ
وبخثخة ) جمصة ( ال يديج حجسيا عمى رأس دبػس تقف في أحج شخاييغ الجماغ يفقج حخكتو، فاإلنداف في 

 فذقي باستغشائو . قبزة هللا وقج خمق ضعيفًا ليفتقخ بزعفو، فيدعج بافتقاره، ولػ خمق قػيًا الستغشى بقػتو
الشقصة الجقيقة ججًا: أف اإلنداف أمامو امتحاناف يستحغ بيسا في اليـػ عذخات السخات، في كل مجاؿ في 
حخفتظ وبيتظ وتخبية أوالدؾ وكدب مالظ وإنفاؽ مالظ وأداء ميساتظ، إذا قمت: أنا، معتجًا بخبختظ وقّػِتظ وماِلظ 

 بحفِطو . تخمى هللُا عشظ، وإذا قمت: هللا، تػاّلؾ
 ىحاف االمتحاناف َورَدا في القخآِف، امتحانا بجٍر وُحشيٍغ 

ُ ِبَبْجٍر َوَأْنُتْع َأِذلٌَّة ﴾  ﴿ َوَلَقْج َنَرَخُكْع َّللاَّ
 [ 123] آؿ عسخاف: مغ اآلية 

ُ ِفي َمَػاِشَغ َكِثيَخٍة َوَيْػـَ ُحَشْيٍغ ِإْذ َأْعَجَبْتُكْع َكْثَخُتكُ   ْع َفَمْع ُتْغِغ َعْشُكْع َشْيًئا ﴾﴿ َلَقْج َنَرَخُكْع َّللاَّ
 [ 25] التػبة: مغ اآلية 

 حيشسا نفيُع أّف أوامَخ الجيِغ ضساٌف لدبلمتشا، وليدت حجًا لحّخيتشا نكػُف قج وصمشا إلى الحقيقِة .

 والحسج  رب العالسيغ 
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 السقـػ الخابع الفرل الخابع :

 ( : التذخيع4-1الفقخة )

 

  بسم ميحرلا نمحرلا هللا

ُل كلّّ مشيسا اآلخَخ لسعخفِة الحقِّ  ، وشخيقاِف لمسعخفِة اإلندانّيِة، يكسِّ إّف الفصخَة و العقَل َمَمَكَتاِف لئلدراِؾ البذخؼِّ
، والحَدِغ مغ القبيِح.  والباشِل، وتسييِد الخيِخ مغ الذخِّ

، ويعتقُج،  العقُل يحمُِّل، ويخكُِّب، ويدتشبُط، ويدتجؿُّ
، ويغمُب عمى ضّشو، ويخفُس، وىحه ويؤمُغ، ويذكِّظُ 

كّميا محاكساٌت عقمّيٌة، والعقُل مختزّّ بيا، والشفُذ 
تختاُح، و تتأّلُع، وتقمُق، وتخاُؼ، وتحّب، وتشجفُع، 
، فالفصخُة دليٌل، والعقُل دليٌل،  وىحا نذاٌط نفديّّ
وإنيسا يتعاوناف، ويتكامبلف، بل إنيسا يجتسعاف 

، ويكذَف ليعخَؼ اإلنداُف مغ خبلِلي سا الحقَّ
 الباشَل.

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

يا البيئُة، ما الحؼ بقَي ثابتًا في حياِة السدمسيغ ؟ إنو الػحُي، وحُي وأّما الفصخُة فقج ُتْصَسُذ، وقج ُتَذػَُّه، وقج تسحقُ 
 الدساِء، ىحا الػحي الحؼ: 

 ﴿ ًَل َيْأِتيِو اْلَباِشُل ِمْغ َبْيِغ َيَجْيِو َوًَل ِمْغ َخْمِفِو َتشِديٌل ِمْغ َحِكيٍع َحِسيٍج ﴾
 [  42] فرمت: اآلية: 
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داُف، و ىػ ىحا الػحُي ىػ الحقُّ الّرخُؼ، وىػ السي
القيسُة السصمقُة، فمحلظ أّؼ جػلٍة لمعقِل وصمْت إلى 
نتيجٍة تتػافُق مع الػحييغ فقج أصاَب العقُل، وأؼُّ 
نتيجٍة وصَل العقُل إلييا تخالُف الػحييغ فيي خصٌأ 
صارٌخ، وال مجاَؿ لَقبػِلو، ألّف الػحَي مصمٌق في 

ىُة يخالُف َأَحقِّيِتو، وأؼُّ شيٍء تختاُح لو الفصخُة السذػَّ 
الجيَغ فيحا ليذ مغ الفصخِة الدميسِة، بل ىػ ِمغ 

 الفصخِة التي ُشػَِّىْت، وتغيََّخْت.

الكتاُب والدّشُة إف نعترْع بيسا فمْغ نزلَّ أبجًا، لكّغ العقَل ُيِعيششا عمى معخفِة هللِا مغ خبلِؿ َخْمِقو، وإّف الفصخَة 
 ِؿ راحِتيا لصاعِة هللِا، واضصخاِبيا مغ معريِة هللِا.ُتَعيششا عمى الديِخ في شخيِق هللِا مغ خبل

 إّف هللَا جّل جبللو كامٌل كسااًل مصمقًا، وديُشو كامٌل كسااًل مصمقًا، قاؿ سبحانو:

ـَ ِديًشا ﴾ ْسًَل  ﴿ اْلَيْػـَ َأْكَسْمُت َلُكْع ِديَشُكْع َوَأْتَسْسُت َعَمْيُكْع ِنْعَسِتي َوَرِضيُت َلُكْع اْلِْ
 [  3: مغ اآلية ] السائجة

، أْؼ إّف عجَد القزايا  ، والكساُؿ نػعيّّ التساـٌ َعَجِدؼّّ
يُغ تاّـّ عجدًا، كامٌل نػعًا.   التي عالَجيا الجِّ

يُغ ديُغ هللِا، وحيشسا بّيَغ هللُا سبحانو وتعالى  ىحا الجِّ
أّف ىحا القخآَف ال يأتيو الباشُل ِمغ بيغ يجيو وال مغ 

ىػ وحٌي ِمغ هللِا جّل جبللو،  َخمِفو، وأّف ىحا الجيغَ 
فبل يجػُز أْف نزيَف عميو، وال أْف نحِحَؼ مشو، 
إّنشا إْف َأَضْفشا عميو ما ليذ مشو نذأْت ِفَخٌؽ 
ومحاىُب، ثع تعارضْت، وتشافدْت، وصار بأُسيا 
بيشيا، وكاف ىحا سببًا لُفخقِتشا، وتذخذِمشا، ولػ 

 ُر الحزارِة.َحَحْفشا مشو لكاف الزعُف والتخمُف وانييا
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 ورَد في األثخ: 
 ()) ابَغ ُعَسَخ، ِديَشَظ، ِإنَُّو َلْحُسَظ َوَدُمَظ، ُخْح َعِغ الَِّحيَغ اْسَتَقاُمػا، َوًَل َتْأُخْح َعِغ الَِّحيَغ َماُلػا (

 ( [  130/ 1] ذكخه ابغ الجػزؼ في العمل الستشاىية ) 

 عّسغ تأخحوف ديَشكع ". وقاؿ ابُغ سيخيغ: " إّف ىحا العمَع ديٌغ، فانطخوا 
 (.[  14/ 1] ذكخه مدمع في مقجمتو ) 

يِغ قزيٌة مريخّيٌة، فػ الحؼ نفُذ محّسٍج بيجه ما بعج الجنيا مغ داٍر إال الجّشُة أو الشاُر.  إّف قزيَة الجِّ
َمَربِّو، وقج جاَءتو أضُع بيغ أيجيكع مثبًل مشَتَدعًا مغ الػاقِع، أؼُّ نبٍع انطْخ إلى مشبِعو الراِفي، ثع انطْخ إلى 

 الخوافُج مغ كلِّ َحَجٍب وصػٍب، إلى أْف أصبحُت مياُىو سػداَء.
ىحا الجيُغ العطيُع يشبغي أْف نعػَد إلى يشابيِعو األولى، وىحا ىػ التججيُج بالسعشى الجقيِق، قج يتػّىُع البعُس أّف 

يِغ لو مع ، وىػ أْف تديَل عشو ما عَمَق بو مّسا ليذ التججيَج في الجيِغ أْف نأتَي بججيٍج، إّف تججيَج الجِّ شى خاصّّ
 مشو. 

وحيشسا تشحخُؼ فخقٌة ضاّلٌة عغ جػىِخ الجيِغ فإنيا تؤلُِّو األشخاَص، وتخفُِّف التكاليَف، وتعتسُج الشرػَص 
، السػضػعَة والزعيفَة، وتّتجُو إلى ندعٍة عجوانيٍة، وىحه ىي خرائُز الفخِؽ الزاّلِة في التاريِخ اإلسبل ميِّ

 الشدعُة العجوانيِة (  –اعتساُد الشرػِص السػضػعِة والزعيفِة  –تخفيُف التكاليِف  –تأليُو األشخاِص )
يُغ سبَب ُرِقيَِّشا  يِغ وأصػِلو، ال نديُج عمييا، وال نححُؼ مشيا يكػُف ىحا الجِّ أما حيشسا نحافُع عمى جػىِخ الجِّ

 وسعادتشا.
  َقاَؿ: َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللاَِّ 
ُ َفًَل  )) َكاَف َرُسػُؿ َّللاَِّ  ُمِزلَّ َيُقػُؿ ِفي ُخْصَبِتِو، َيْحَسُج َّللاََّ، َوُيْثِشي َعَمْيِو ِبَسا ُىَػ َأْىُمُو، ُثعَّ َيُقػُؿ: َمْغ َيْيِجِه َّللاَّ

، َوَأْحَدَغ اْلَيْجِي َىْجُي ُمَحسٍَّج، َوَشخُّ اأْلُُمػِر َلُو، َوَمْغ ُيْزِمْمُو َفًَل َىاِدَي َلُو، ِإفَّ َأْصَجَؽ اْلَحِجيِث ِكَتاُب َّللاَِّ 
 ُمْحَجَثاُتَيا، َوُكلُّ ُمْحَجَثٍة ِبْجَعٌة، َوُكلُّ ِبْجَعٍة َضًَلَلٌة، َوُكلُّ َضًَلَلٍة ِفي الشَّاِر ((

 ( [  5892]الشدائي ) 
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إّف مغ خرائِز الجعػِة الخالرِة إلى هللِا تعالى 
الخالَق كامٌل كسااًل مصمقًا، ومشيُجو االّتباُع، ألّف 

كحلظ، فالحؼ يجعػ إلى هللِا بإخبلٍص يشبغي أْف 
يّتبَع، ال أْف يبتجَع، ومغ خرائِريا التعاوُف، 
واالعتخاُؼ بسا عشج اآلخخيغ ِمغ فزٍل، ألّف 
الجاعيَة حيشسا يحسُل ىعَّ السدمسيغ يتعاوُف معيع، 

 وال يتشافُذ، ويعتخُؼ لكلٍّ بفزِمو. 
 

إذًا ِمغ صفاِت الجعػِة الخالرِة إلى هللِا االّتباُع، والتعاوُف، واالعتخاُؼ بفزِل اآلخخيغ، لحلظ قالػا: " اّتبْع ال 
 تبتجْع، اّتزْع ال تختفع، الػرُع ال يَتدع ".

االّتباُع، ولكغ قج تكػف ىشاؾ دعػٌة إلى الّحاِت مغمفٌة بجعػٍة إلى هللا، ىحه الجعػُة ِمغ خرائِريا االبتجاُع ال 
 التشافُذ ال التعاوُف، إنكاُر ما عشج اآلخخيغ. 

وما ِمغ عسٍل يتحبحُب بيغ أْف يكػَف عسبًل عطيسًا مقجسًا كأْف يكػَف صشعَة األنبياِء، وأف يكػَف عسبًل يزعُف، 
 ويرغُخ حتى يكػف عسبًل مبتحاًل ال يدتحقُّ إال ابتدامًة ساخخًة كالجعػِة إلى هللِا تعالى. 

لتذخيع ىػ أىع مقػمات التكميف , وىع مجسػعة األوامخ والشػاىي التي وردت في كتاب هللا تعالى وسشة إذا ا
 رسػلو ملسو هيلع هللا ىلص وفي الرفحات اآلتية سشقف عشج مرجرؼ التذخيع وقفة متأنية. 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : القخآف الكخيع4-2الفقخة )

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

القخآف ىجػ وبياف , ومػعطة وبخىاف , ونػر وشفاء , وذكخ وببلغ , ووعج ووعيج , وبذخػ ونحيخ , ييجؼ إلى 
الحق , وإلى الخشج , وإلى صخاط مدتقيع , يخخج الشاس مغ الطمسات إلى الشػر بإذف ربيع إلى صخاط العديد 
الحسيج , يحكع بيغ الشاس فيسا اختمفػا فيو , فيو 

 , وىػ شفاء لسا في الرجور. تبياف لكل شيء
 :جاء في الحجيِث الذخيِف َعْغ اْلَحاِرِث َقاَؿ 

َمَخْرُت ِفي اْلَسْدِجِج، َفِإَذا الشَّاُس َيُخػُضػَف ِفي 
اأْلََحاِديِث، َفَجَخْمُت َعَمى َعِميٍّ َفُقْمُت:َيا َأِميَخ 
اْلُسْؤِمِشيَغ، َأاَل َتَخػ َأفَّ الشَّاَس َقْج َخاُضػا ِفي 

َحاِديِث ؟ َقاَؿ:َوَقْج َفَعُمػَىا ؟ ُقْمُت:َنَعْع، َقاَؿ:َأَما اأْلَ 
 ِإنِّي َقْج َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاَِّ َيُقػُؿ: 
ُكْع، َوَخَبُخ ُأ َما َكاَف َقْبمَ )) َأًَل ِإنََّيا َسَتُكػُف ِفْتَشٌة، َفُقْمُت:َما اْلَسْخَخُج ِمْشَيا َيا َرُسػَؿ َّللاَِّ ؟ َقاَؿ:ِكَتاُب َّللاَِّ، ِفيِو َنبَ 
ُ، وَ  َمْغ اْبَتَغى اْلُيَجى ِفي َما َبْعَجُكْع، َوُحْكُع َما َبْيَشُكْع، َوُىَػ اْلَفْرُل َلْيَذ ِباْلَيْدِؿ، َمْغ َتَخَكُو ِمْغ َجبَّاٍر َقَرَسُو َّللاَّ

ْكُخ اْلَحِكي ُ، َوُىَػ َحْبُل َّللاَِّ اْلَسِتيُغ، َوُىَػ الحِّ َخاُط اْلُسْدَتِقيُع، ُىَػ الَِّحي ًَل َتِديُغ ِبِو َغْيخِِه َأَضمَُّو َّللاَّ ُع، َوُىَػ الرِّ
دِّ  ، َوًَل َتْشَقِزي َعَجاِئُبُو، ُىَػ اأْلَْىَػاُء، َوًَل َتْمَتِبُذ ِبِو اأْلَْلِدَشُة، َوًَل َيْذَبُع ِمْشُو اْلُعَمَساُء، َوًَل َيْخَمُق َعَمى َكْثَخِة الخَّ

ْشِج َفآَمشَّا ِبِو (، َمْغ َقاَؿ بِ الَِّحي َلْع َتْشَتِو اْلجِ  ِو غُّ ِإْذ َسِسَعْتُو َحتَّى َقاُلػا:) ِإنَّا َسِسْعَشا ُقْخآًنا َعَجًبا َيْيِجي ِإَلى الخُّ
 َصَجَؽ، َوَمْغ َعِسَل ِبِو ُأِجَخ، َوَمْغ َحَكَع ِبِو َعَجَؿ، َوَمْغ َدَعا ِإَلْيِو َىَجى ِإَلى ِصَخاٍط ُمْدَتِقيٍع (( 

 ( [ 30007(، ابغ أبي شيبة في السرشف )  3331(، الجارمي )  2906حؼ ) ] التخم

وىػ مرجٌر رئيٌذ لسعخفِة هللِا عد وجل، فالقخآُف كبلُمو، ومغ خبلِلو نعخؼ هللَا عغ شخيِق التجبُِّخ ؛ والدساواُت 
خبلِليا نعخؼ هللَا عغ شخيِق  واألرُض َخْمُقو، ومغ خبلليسا نعخؼ هللَا عغ شخيِق التفّكُخ، والحػادُث أفعاُلو، ومغ

 الشطِخ، والتأّمِل.
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حيشسا يقتشي أحُجنا آلًة بالغَة التعقيِج، غاليَة الّثسِغ، ذاَت نفٍع عطيٍع تخاه حخيرًا حخصًا ال حجوَد لو عمى اقتشاِء 
فيػ حخيٌز عمى الُكتيِِّب الحؼ ترِجُره الجيُة الرانعُة، والحؼ يتزسَُّغ شخيقَة االستعساِؿ، وأسمػَب الريانِة، 

اقتشاِء ىحا الُكتيِِّب، وعمى تخجسِتو وفْيِسو، وتشفيِح تعميساِتو بجّقٍة بالغٍة، وىحا الحخُص نابٌع مغ حخِصو عمى 
 سبلمِة ىحه اآللِة، وعمى مدتػػ مخدوِدىا.

دِتو مغ الجّقِة وىحا اإلنداُف بجدِجه الحؼ ُيعجُّ أعقَج آلٍة في الكػِف، ففي خبلياه وأندجِتو، وفي أعزاِئو وأجي
والتعقيِج واإلتقاِف ما يعجُد عغ فيِع بشيِتيا وشخيقة عسِميا أعمُع العمساِء، وفي ىحا اإلنداِف نفٌذ تعتمُج فييا 
السذاعُخ والعػاشُف، وترصخُع فييا الذيػاُت والقيُع والحاجاُت والسبادُغ، حيث يعجُد عغ تحميِميا وتفديِخىا أعمُع 

ٌل يحػؼ مغ السبادغ والسدمساِت والُقػػ اإلدراكيِة والتحميميِة واإلبجاعيِة ما أَىََّمُو ليكػَف عمساِء الشفِذ، وفيو عق
 سّيَج السخمػقاِت.

ـُ إلى كتاٍب ِمغ خالِقو ومخّبيو ومجّبِخه ومدّيخه، يبّيغ لو فيو اليجَؼ مغ َخمِقو،  واآلف أاَل يحتاُج ىحا السخمػُؽ السكخَّ
 حّقُق ىحا اليجؼ ؟ والػسائَل الفّعالَة التي ت

أال يحتاُج ىحا السخمػُؽ السكّخـُ إلى كتاٍب فيو مشيٌج يديُخ عميو، ويزبُط، ويرّحُح حخكاِتو ونذاشاِتو مغ الخمِل 
 والعبث ؟

أال يحتاُج ىحا السخمػُؽ البجيُع في َخمقو إلى كتاٍب فيو مبادُغ سبلمتو ؛ سبلمِة جدِجه مغ العصِب، وسبلمِة 
 ؼ، وسبلمِة عقِمو مغ التعصيِل والتدويِخ.نفِدو مغ التخدِّ 

 أال يحتاُج ىحا السخمػُؽ السكّخـُ إلى كتاٍب فيو مبادُغ سعادِتو فخدًا ومجتسعًا في الجنيا واآلخخِة ؟
إنو القخآُف الكخيُع الحؼ ال يِقلُّ في عطسِة إرشاِده 
وتذخيِعو عغ عطسِة إيجاِد الدساواِت واألرض، قاؿ 

 تعالى :
َساَواِت َواأْلَْرَض ﴾ ﴿ اْلَحْسجُ   ّلِلَِّ الَِّحي َخَمَق الدَّ

 [ 1] األنعاـ:مغ اآلية 

 وقاؿ : 

﴿ اْلَحْسُج ّلِلَِّ الَِّحي َأنَدَؿ َعَمى َعْبِجِه اْلِكَتاَب َوَلْع 
 َيْجَعْل َلُو ِعَػَجا ﴾

 [ 1] الكيف:اآلية 
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لظ ُيحَسُج بالقْجِر نفِدو عمى نعسِة اإلرشاِد،إرشاِد فكسا أّف هللَا ُيحَسُج عمى نعسِة إيجاِد الدساواِت واألرِض، كح
 اإلنداِف مغ خبلِؿ القخآِف إلى شخيِق سبلمِتو وسعادِتو األبجّيِة.

ـ هللُا تعالى تعميَع القخآِف عمى َخمِق اإلنداِف تقجيسًا ُرتبيًا ال تقجيسًا زمشيًا، ألنو ال معشى لػجػِد اإلنداِف  لقج قجَّ
 ما لع يكغ لو مشيٌج يديُخ عميو، فقاؿ جل ِمغ قائٍل:عمى سصِح ىحه األرِض 

ْحَسُغ * َعمََّع اْلُقْخَءاَف * َخَمَق اِْلْنَداَف ﴾  ﴿ الخَّ
 [ 3 – 1] الخحسغ:اآلية 

وهللا جل وعبل يذيُج لئلنداِف أّف ىحا القخآَف كبلُمو، ومغ خبلِؿ األحجاِث التي يقّجرىا هللُا لو أو عميو، وعشجئٍح 
 لئلنداِف أّف ىحا الحؼ ُأندَؿ عميو القخآُف ىػ رسػُؿ هللا، قاؿ تعالى : يذيُج القخآفُ 

ُ َيْذَيُج ِبَسا َأنَدَؿ ِإَلْيَظ َأنَدَلُو ِبِعْمِسِو َواْلَسًَلِئَكُة َيْذَيُجوَف َوَكَفى ِباّلِلَِّ َشِييًجا  ﴾ ﴿ َلِكْغ َّللاَّ
 [ 166] الشداء:اآلية 

 وقاؿ سبحانو:
َبًة َوَلَشْجِدَيشَُّيْع َأْجَخُىْع ِبَأْحَدِغ َما َكا﴿ َمْغ َعِسَل َصاِلًحا  ُنػا ِمْغ َذَكٍخ َأْو ُأنَثى َوُىَػ ُمْؤِمٌغ َفَمُشْحِيَيشَُّو َحَياًة َشيِّ

 َيْعَسُمػَف ﴾
 [ 97] الشحل:اآلية 

مغ شسأنيشٍة، فإذا آمَغ اإلنداُف كسا يشبغي، وعسَل صالحًا في صجٍؽ وإخبلٍص أذاقو هللُا شعَع الحياِة الصيبِة، 
واستقخاٍر، وتيديٍخ، وتػفيٍق، وسعادٍة، وُحبػٍر، عشجئٍح يذعخ مغ خبلِؿ الحياِة الصيبِة التي ذاقيا ِمرجاقًا لػعِج 
هللا، أّف هللَا جّل جبللو، شيَج لو بأّف ىحا القخآَف كبلُمو، وأّف ىحه الحياَة الصيبَة ِمغ فْعِمو، قّجرىا لو تحقيقًا لػعِجه، 

 ابُق فْعُل هللِا مع ما في القخآف يقػـُ الجليُل القصعيُّ عمى أّف القخآَف كبلـُ هللا.وحيشسا يتص
 دليٌل مقابٌل:قاؿ تعالى :

 ﴿ َوَمْغ َأْعَخَض َعْغ ِذْكِخي َفِنفَّ َلُو َمِعيَذًة َضشًكا َوَنْحُذُخُه َيْػـَ اْلِقَياَمِة َأْعَسى ﴾
 [124] شو:اآلية 
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، والقخآُف ىػ ذكُخ هللا، فسغ أعخَض عغ ذكِخ هللا
وَىَجَخه، واّتخحه وراءه ِضيخيًا، واستحّل محارَمو، ولع 
يعبْأ بأمِخه ونيِيو، ووعِجه ووعيِجه أذاقو هللُا شعَع 
السعيذِة الزشِظ، مغ خػٍؼ، وقمٍق، وضيٍق، وِشّجٍة، 
وتعديٍخ، وإحباٍط، وشقاٍء، وضياٍع، عشجئٍح يذعُخ 

التي ذاقيا مرجاقًا  مغ خبلِؿ ىحه السعيذِة الزشظِ 
لػعيِج هللِا، أّف هللَا شيَج لو بأّف ىحا القخآَف كبلُمو، 
وأّف ىحه السعيذَة الزشَظ مغ فْعِل هللِا قّجرىا عميو 

 تحقيقًا لػعيِجه.
العيُغ ميسا دّقْت صشعُتيا، وميسا ُأحكسْت أجداُؤىا، وميسا ارتقْت وضائُفيا، فبل تدتصيُع أْف تبرَخ األشياَء إاّل 
بشػِر الذسِذ، والعقُل ميسا َكُبَخ ورجَح، وميسا تعّجدْت وضائُفو، وميسا دّقت محاكسُتو، وميسا نسا إبجاُعو فبل 

 يدتصيُع أْف يجرَؾ الحقائَق إال بشػِر هللِا، والقخآُف ىػ نػُر هللِا، قاؿ تعالى : 
 نَدْلَشا ِإَلْيُكْع ُنػًرا ُمِبيًشا ﴾﴿ َيا َأيَُّيا الشَّاُس َقْج َجاَءُكْع ُبْخَىاٌف ِمْغ َربُِّكْع َوأَ 

 [ 174] الشداء:اآلية 

 وحيشسا يدتشيُخ السؤمُغ بشػِر هللِا فمْغ يزلَّ عقُمو، ولغ تذقى نفُدو، قاؿ تعالى :
 ُىَجاَي َفًَل َيِزلُّ َوًَل َيْذَقى ﴾﴿ َقاَؿ اْىِبَصا ِمْشَيا َجِسيًعا َبْعُزُكْع ِلَبْعٍس َعُجوّّ َفِنمَّا َيْأِتَيشَُّكْع ِمشِّي ُىًجى َفَسْغ اتََّبَع 

 [ 123] شو:اآلية 

ِف  ـُ لو تفديخًا صحيحًا لحقيقِة الكػِف والحياِة واإلنداِف ِمغ عشِج مكػِّ وكيف يزلُّ امخٌؤ يقخُأ القخآَف، والقخآُف يقجِّ
 األكػاِف، وواىِب الحياِة، وخالِق اإلنداِف ؟

، وىػ ا ، ولع ُتخمْق باشبًل، وال لعبًا ؛ وىسا الدواُؿ والعبُث.فالدساواُت واألرُض ُخمقت بالحقِّ  لثباُت والدسػُّ
خٌة لئلنداِف تدخيَخ تعخيف وتكخيٍع مغ أجِل أْف يؤمَغ ويذكَخ.  والدساواُت واألرُض مدخَّ

 والحياُة الجنيا داُر ابتبلٍء، وانقصاٍع، وعسٍل، واآلخخُة داُر جداٍء، وخمػٍد، وتذخيٍف.
سا َوصَفيا القخآُف حياٌة دنيا، وليدت ُعميا، وىي ليٌػ ولعٌب، وزيشٌة وتفاخٌخ وتكاثٌخ، وجسٌع، والحياُة الجنيا ك

 واآلخخُة خيٌخ وأبقى، وىي داُر القخاِر، قاؿ تعالى:
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ْنَيا َوِزيَشُتَيا َوَما ِعْشَج َّللاَِّ َخْيٌخ َوَأْبَقى  َأَفًَل َتْعِقُمػَف * َأَفَسْغ َوَعْجَناُه ﴿ َوَما ُأوِتيُتْع ِمْغ َشْيٍء َفَسَتاُع اْلَحَياِة الجُّ
ْنَيا ُثعَّ ُىَػ َيْػـَ اْلِقَياَمِة ِمْغ اْلُسحْ   َزِخيَغ ﴾َوْعًجا َحَدًشا َفُيَػ ًَلِقيِو َكَسْغ َمتَّْعَشاُه َمَتاَع اْلَحَياِة الجُّ

 [  61 -60] القرز:اآلية 

 نفِدو بريخٌة، ولػ ألقى معاذيَخه.واإلنداُف لع ُيخَمْق عبثًا، ولغ ُيتخَؾ ُسجًػ، وىػ عمى 
وإنو السخمػُؽ السكّخـُ الحؼ َخمَقو هللُا في أحدِغ تقػيٍع، وكّخمو أعطَع تكخيٍع، حسَل األمانَة التي أشفقْت ِمغ حسِميا 

و الذخُّ كاف جدوعًا، و  إذا الدساواُت واألرُض، مع أّف اإلنداَف ُخِمق ضعيفًا، وُخمق عجػاًل، وُخمق ىمػعًا، إذا مدَّ
مّدو الخيُخ كاف مشػعًا، إال السرّميغ، وأف ليذ ليحا اإلنداف إال ما سعى، وأف سعيو سػؼ ُيخػ، ثع يجداه يـػ 
القيامِة الجداَء األوفى، وىػ يفمُح، ويفػُز إذا أشاَع هللا ورسػلو، وتدّكى، وذكخ اسَع رّبو فرمى، وال يشفعو يػـَ 

 بقمٍب سميع، وأّف اإلنداف لفي خدٍخ إال الحيغ آمشػا وعسمػا الرالحات، القيامِة ماٌؿ، وال بشػَف إاّل َمغ أتى هللا
، وتػاصػا بالربِخ.   وتػاصػا بالحقِّ

وكيف يزلُّ امخٌؤ يقخُأ القخآَف، والقخآُف يبّيغ لو أنو ال إلو إال هللُا، وىػ غالٌب عمى أمِخه، ولكّغ أكثَخ الشاس ال 
في األرض إلو معبػد، وأنو إليو ُيخجع األُمخ كمُّو، وأنو عمى كل شيٍء يعمسػف، وأنو في الدساِء إلٌو معبػد و 

وكيٌل، وأنو يحكُع وال معقب لحكسو أبًجا، وأنو ال يذخؾ في حكِسو مخمػًقا أحجًا، وأنو ما مغ داّبة إاَل ىػ آخٌح 
جه، وأنو ال يغّيُخ ما بشاصيتيا، وأنو ما يفتح لمشاِس مغ رحسٍة فبل مسدَظ ليا، وما ُيسدظ فبل ُمخسل لو مغ بع

 بقػـٍ حتى يغّيخوا ما بأنفديع ؟
ومغ اىتجػ بيجؼ القخآِف ال يزّل عقُمو، وال 
تذقى نفُدو، وكيف تذقى نفُدو وتحدُف، وقج 
مشَحو هللُا نعسًة ىي أثسُغ ما في الحياِة الشفديِة، 
أال وىي نعسُة األمِغ، تمظ الشعسُة التي عّدْت 

حيشسا آمَغ باهلل وحجه  عمى كثيٍخ مغ الشاِس، فيػ
ابتعَج عغ الذخِؾ الجمي والخفي، وحيشسا ابتعج 
عغ الذخِؾ ابتعج عشو العحاِب الشفدّي، قاؿ 

 تعالى:
 ﴿ َفًَل َتْجُع َمَع َّللاَِّ ِإَلًيا آَخَخ َفَتُكػَف ِمْغ اْلُسَعحَِّبيَغ ﴾

 [ 213] الذعخاء:اآلية 
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اجٌع إليو ؛ حسَمو إيساُنو ىحا عمى شاعِتو، وتخِؾ اإلساءِة إلى َخمِقو، وحيشسا آمغ باهلِل وْحجه، وأّف األمَخ كمَّو ر 
 عشجئٍح استحّق نعسَة األمِغ، قاؿ تعالى :

اأْلَْمُغ َوُىْع  ْمٍع ُأْوَلِئَظ َلُيعْ ﴿ َفَأيُّ اْلَفِخيَقْيِغ َأَحقُّ ِباأْلَْمِغ ِإْف ُكشُتْع َتْعَمُسػَف * الَِّحيَغ آَمُشػا َوَلْع َيْمِبُدػا ِإيَساَنُيْع ِبطُ 
 ُمْيَتُجوَف ﴾

 [  82 – 81] األنعاـ:اآلية 

 وكيف تذقى نفُذ قارِغ القخآِف وتحدُف، وىي تتمػ قػَلو تعالى :
اِلَحاِت َسَػاًء َمحْ  َئاِت َأْف َنْجَعَمُيْع َكالَِّحيَغ آَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ يِّ ـْ َحِدَب الَِّحيَغ اْجَتَخُحػا الدَّ َساُتُيْع َساَء َياُىْع َومَ ﴿ َأ

 َما َيْحُكُسػَف ﴾
 [ 21] الجاثية:اآلية 

وىل ِمغ شسأنيشٍة تشعُع بيا الشفُذ أعطُع ِمغ أْف يؤكَِّج لظ خالُق الكػِف أّنو لغ يّزيَع عميظ إيساَنظ، وال عسَمظ 
لديئاِت، وتاىػا في الرالَح، وأنو لغ تكػَف حياُتظ كحياِة عاّمِة الشاِس الحيغ أعخضػا عغ ذْكِخ رّبيع، فاجتخحػا ا

 الطمساِت ؟
 وكيف تذقى نفُذ قارِغ القخآِف وتحدُف، وىي تتمػ قػَلو تعالى :

ُؿ َعَمْيِيْع اْلَسًَلِئَكُة َأًلَّ َتَخاُفػا َوًَل تَ  ُ ُثعَّ اْسَتَقاُمػا َتَتَشدَّ ي ُكْشُتْع ْحَدُنػا َوَأْبِذُخوا ِباْلَجشَِّة الَّتِ ﴿ ِإفَّ الَِّحيَغ َقاُلػا َربَُّشا َّللاَّ
ْنَيا َوِفي اَْلِخَخِة َوَلُكْع ِفيَيا َما َتْذَتِيي َأنُفُدُكْع َولَ  ُعػَف * ُتػَعُجوَف * َنْحُغ َأْوِلَياُؤُكْع ِفي اْلَحَياِة الجُّ ُكْع ِفيَيا َما َتجَّ

 ُنُدًًل ِمْغ َغُفػٍر َرِحيٍع ﴾
 [32 – 30] فرمت:اآلية 

الخػِؼ ؟ فأنت  وىل ِمغ شعػٍر أشجُّ تجميخًا لمشفِذ مغ
مغ خػِؼ السخِض في مخٍض، وأنت مغ خػِؼ الفقِخ 
 في فقٍخ، وتػقُُّع السريبِة مريبٌة أكبُخ مشيا. 
ـِ والحدِف  وىل مغ شعػٍر أشجُّ رضًى لمشفِذ مغ الشج
عمى ما فات ؟ فحيشسا ُيفاَجُأ اإلنداُف بجنػِّ األجِل 

 ُيرعُق، ويقػُؿ: 

شْ   ُت ِفي َجْشِب َّللاَِّ ﴾﴿ َيا َحْدَخَتا َعَمى َما َفخَّ
 [ 56] الدمخ:مغ اآلية 
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 و 
ْمُت ِلَحَياِتي ﴾  ﴿ َيا َلْيَتِشي َقجَّ

 [24] الفجخ:مغ اآلية 

 و 
ُسػِؿ َسِبيًًل ﴾  ﴿ َيا َلْيَتِشي اتََّخْحُت َمَع الخَّ

 [ 27] الفخقاف:مغ اآلية 

 و 
 ﴿ َلْيَتِشي َلْع َأتَِّخْح ُفًَلًنا َخِميًًل ﴾

 [ 28ية ]الفخقاف:مغ اآل

لكّغ القخآَف ُيصسئُغ السؤمشيغ الحيغ آمشػا باهلل، واستقامػا عمى أمِخه بأاّل خػٌؼ عمييع في الجنيا، ألّف هللَا ىػ 
وليُّيع وناصُخىع، ويجافع عشيع، وييجييع سػاَء الدبيِل ؛ وال ىع يحدنػف عمى فخاِقيا، ألّف السؤمغ يشتقُل بالسػِت 

 خخِة، كسا يشتقل الػليُج مغ ضيِق الخَّحِع إلى َسعِة الجنيا.مغ ضيِق الجنيا إلى َسعِة اآل

 وكيف يقعُج السؤمُغ عغ استخداِد حقِّو السغترِب، وهللُا تعالى يقػؿ : 

ُ ِإنِّي َمعَ  ُ ِميَثاَؽ َبِشي ِإْسَخاِئيَل َوَبَعْثَشا ِمْشُيْع اْثَشْي َعَذَخ َنِقيًبا َوَقاَؿ َّللاَّ ًَلَة َوآَتْيُتْع  ُكعْ ﴿ َوَلَقْج َأَخَح َّللاَّ َلِئْغ َأَقْسُتْع الرَّ
َئاتِ  ْرُتُسػُىْع َوَأْقَخْضُتْع َّللاََّ َقْخًضا َحَدًشا أَلَُكفَِّخفَّ َعْشُكْع َسيِّ َكاَة َوآَمْشُتْع ِبُخُسِمي َوَعدَّ ُكْع َوأَلُْدِخَمشَُّكْع َجشَّاٍت َتْجِخي ِمْغ الدَّ

ِبيِل ﴾ َتْحِتَيا اأْلَْنَياُر َفَسْغ َكَفَخ َبعْ   َج َذِلَظ ِمْشُكْع َفَقْج َضلَّ َسَػاَء الدَّ
 [ 12] السائجة:اآلية 

 وقاؿ: 

ُ ِإًلَّ ُبْذَخى َوِلَتْصَسِئغَّ ِبِو ُقُمػُبُكْع َوَما الشَّْرُخ ِإًلَّ ِمْغ ِعْشِج َّللاَِّ ِإفَّ َّللاََّ    َعِديٌد َحِكيٌع ﴾ ﴿ َوَما َجَعَمُو َّللاَّ
 [  10] األنفاؿ:اآلية 

ُ َفًَل َغاِلَب َلُكْع َوِإْف َيْخُحْلُكْع َفَسْغ َذا الَِّحي َيْشُرُخُكْع ِمْغ َبْعِجِىَػَعَمى َّللاَِّ ﴿إِ  ْل اْلُسْؤِمُشػَف ﴾ ْف َيْشُرْخُكْع َّللاَّ  َفْمَيَتَػكَّ
 [160] آؿ عسخاف:اآلية 

 وقاؿ : 

 َوُيَثبِّْت َأْقَجاَمُكْع ﴾ ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا ِإْف َتشُرُخوا َّللاََّ َيشُرْخُكعْ 
 [ 7] دمحم:اآلية 
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 وكيف يقعُج السؤمُغ عغ استخداِد حقِّو السغترِب، وهللُا عد وجل يخاشُب السؤمشيغ الرادقيغ في كتاِبو بقػِلو :
َف َيْغِمُبػا ِماَئَتْيِغ َوِإْف َيُكْغ ِمْشُكْع ﴿ َيا َأيَُّيا الشَِّبيُّ َحخِّْض اْلُسْؤِمِشيَغ َعَمى اْلِقَتاِؿ ِإْف َيُكْغ ِمْشُكْع ِعْذُخوَف َصاِبُخو

 ِماَئٌة َيْغِمُبػا َأْلًفا ِمْغ الَِّحيَغ َكَفُخوا ِبَأنَُّيْع َقْػـٌ ًَل َيْفَقُيػَف ﴾
 [ 65] األنفاؿ:اآلية 

 وبقػلو :
ـِ ِإْف َتُكػُنػا َتْأَلُسػَف َفِننَُّيْع َيْأَلسُ  ػَف َكَسا َتْأَلُسػَف َوَتْخُجػَف ِمْغ َّللاَِّ َما ًَل َيْخُجػَف َوَكاَف ﴿ َوًَل َتِيُشػا ِفي اْبِتَغاِء اْلَقْػ

ُ َعِميًسا َحِكيًسا ﴾  َّللاَّ
 [ 104] الشداء:اآلية 

ـِ الميِل، عغ األحشِف بغ قيٍذ أنو كاف يػمًا جالدًا فعخضْت  ذكخ الحافُع محسُج بُغ نرٍخ السخوزؼِّ في جدِء قيا
 لو ىحه اآليُة:

 ْلَشا ِإَلْيُكْع ِكَتاًبا ِفيِو ِذْكُخُكْع َأَفًَل َتْعِقُمػَف ﴾﴿ َلَقْج َأندَ 
 [ 10] األنبياء:اآلية 

، حتى أعمَع ِمغ أنا، ومغ أشِبُو ؟  فانتبو فقاؿ :عميَّ بالسرحِف أللتسَذ ِذكخؼ اليػـَ
اد أْف يبحَث عغ نفِدو، في يعشي أنو لسا عِمَع أّف القخآَف قج ذكَخ جسيَع صفاِت البذِخ، وبّيغ شبقاِتيع ومخاتَبيع أر 

 أّؼ الصبقات، وفي أّؼ السخاتِب ىػ ؟ فشذَخ السرحَف، وقخَأ، فسخَّ بقػـٍ :
ائِ   ِل َواْلَسْحُخوـِ ﴾﴿ َكاُنػا َقِميًًل ِمْغ المَّْيِل َما َيْيَجُعػَف * َوِباأْلَْسَحاِر ُىْع َيْدَتْغِفُخوَف َوِفي َأْمَػاِلِيْع َحقّّ ِلمدَّ

 [ 17ية ] الحاريات:اآل

 ومّخ بقػـٍ :
 ﴿ َتَتَجاَفى ُجُشػُبُيْع َعْغ اْلَسَزاِجِع َيْجُعػَف َربَُّيْع َخْػًفا َوَشَسًعا َوِمسَّا َرَزْقَشاُىْع ُيشِفُقػَف ﴾

 [16] الدججة:اآلية 

 ومخَّ بقػـٍ:
خَّاِء َواْلَكاِضِسيَغ اْلَغْيَظ َواْلعَ  خَّاِء َوالزَّ ُ ُيِحبُّ اْلُسْحِدِشيَغ ﴾﴿ الَِّحيَغ ُيْشِفُقػَف ِفي الدَّ  اِفيَغ َعْغ الشَّاِس َوَّللاَّ

 [134]آؿ عسخاف:اآلية 

 ومخَّ بقػـٍ:
يَساَف ِمْغ َقْبِمِيْع ُيِحبُّػَف َمْغ َىاَجَخ ِإَلْيِيْع َوًَل َيِجُجوَف ِفي ُصُجو  اَر َواْلِْ ِرِىْع َحاَجًة ِمسَّا ُأوُتػا ﴿ َوالَِّحيَغ َتَبػَُّءوا الجَّ

 وَف َعَمى َأْنُفِدِيْع َوَلْػ َكاَف ِبِيْع َخَراَصٌة َوَمْغ ُيػَؽ ُشحَّ َنْفِدِو َفُأْوَلِئَظ ُىْع اْلُسْفِمُحػَف ﴾َوُيْؤِثخُ 
 [ 9] الحذخ:اآلية 
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فػقف األحشُف، ثع قاؿ:الميع لدُت أعخُؼ نفدي ىاىشا، أْؼ:لع يجْج ىحه الرفاِت في نفِدو، حتى َيُعجَّ نفَدو مغ 
 حشُف الدبيَل اآلخَخ، فسّخ بالسرحِف عمى قػـٍ :ىؤالء، ثع أخَح األ

ُ َيْدَتْكِبُخوَف ﴾  ﴿ ِإنَُّيْع َكاُنػا ِإَذا ِقيَل َلُيْع ًَل ِإَلَو ِإًلَّ َّللاَّ
 [ 35] الرافات:اآلية 

 ومخَّ عمى قػـٍ ُيدألػف: 

ُنْصِعُع اْلِسْدِكيَغ * َوُكشَّا َنُخػُض َمَع اْلَخاِئِزيَغ  ﴿ َما َسَمَكُكْع ِفي َسَقَخ * َقاُلػا َلْع َنُظ ِمَغ اْلُسَرمِّيَغ * َوَلْع َنظُ 
اِفِعيَغ ﴾ يِغ * َحتَّى َأَتاَنا اْلَيِقيُغ * َفَسا َتْشَفُعُيْع َشَفاَعُة الذَّ ـِ الجِّ ُب ِبَيْػ  * َوُكشَّا ُنَكحِّ

 [ 48 – 42] السجثخ:اآلية 

زاَؿ يقمُِّب ورَؽ السرحِف، ويمتسُذ في أّؼ الصبقاِت  فػقَف األحشُف، وقاؿ:الميع إني أبخُأ إليظ مغ ىؤالِء، فسا
 ىػ حتى وقَع عمى ىحه اآليِة :

ُ َأْف َيُتػَب َعَمْيِيْسِنفَّ  ًئا َعَدى َّللاَّ  َّللاََّ َغُفػٌر َرِحيٌع ﴾﴿ َوآَخُخوَف اْعَتَخُفػا ِبُحُنػِبِيْع َخَمُصػا َعَسًًل َصاِلًحا َوآَخَخ َسيِّ
 [ 102] التػبة:اآلية 

 ؿ:أنا مغ ىؤالء.. ولعمو قاليا تػاضعًا.. فإذا قخأ أحُجنا القخآَف فميشطْخ مػضَع نفِدو في كتاِب هللِا.فقا
ّشِة الشبػّيِة السصّيخِة أحاديُث صحيحٌة بذأِف القخآِف، فَعْغ ُعْثَساَف َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو َعْغ الشَِّبيِّ   َقاَؿ: في الدُّ

 ُقْخآَف َوَعمََّسُو (()) َخْيُخُكْع َمْغ َتَعمََّع الْ 
 ( [ 4739] البخارؼ ) 

 وَعْغ ُعَسَخ َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو َعْغ الشَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَؿ: 
َ َيْخَفُع ِبَيَحا اْلِكَتاِب َأْقَػاًما َوَيَزُع ِبِو آَخِخيَغ ((  )) ِإفَّ َّللاَّ

 ( [ 3365(، الجارمي )  817] مدمع ) 

 َقاَلْت:َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص : وَعْغ َعاِئَذَة 
ـِ اْلَبَخَرِة، َوالَِّحي َيْقَخُأ اْلُقْخآَف، َوَيَتَتْعَتُع ِفيِو، َوىُ  َفَخِة اْلِكَخا  َػ َعَمْيِو َشاؽّّ َلُو َأْجَخاِف (()) اْلَساِىُخ ِباْلُقْخآِف َمَع الدَّ

 ( [ 798(، مدمع )  4653] البخارؼ ) 
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 َأِبي ُمػَسى اأْلَْشَعِخؼِّ َعْغ الشَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَؿ:  وَعغْ 
ِة، َشْعُسَيا َشيٌِّب، َوِريُحَيا َشيٌِّب، َوالَِّحي ًَل َيْقَخُأ اْلُقخْ  آَف َكالتَّْسَخِة، َشْعُسَيا َشيٌِّب، )) َمَثُل الَِّحي َيْقَخُأ اْلُقْخآَف َكاأْلُْتُخجَّ

،َوَمَثُل اْلَفاِجخِ َوًَل ِريَح َلَيا، وَ  ْيَحاَنِة، ِريُحَيا َشيٌِّب، َوَشْعُسَيا ُمخّّ  الَِّحي ًَل َمَثُل اْلَفاِجِخ الَِّحي َيْقَخُأ اْلُقْخآَف َكَسَثِل الخَّ
 َيْقَخُأ اْلُقْخآَف َكَسَثِل اْلَحْشَطَمِة،َشْعُسَيا ُمخّّ َوًَل ِريَح َلَيا ((

 ( [ 4829، أبػ داود ) ( 2865(، التخمحؼ )  4732] البخارؼ ) 

 َعْغ َعْبِج َّللاَِّ ْبِغ ُعَسَخ َعْغ الشَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَؿ: 
ُ اْلُقْخآَف َفُيَػ َيْتُمػُه آَناَء المَّْيِل َوآَناَء الشََّيارِ  ُ َماًًل فَ )) ًَل َحَدَج ِإًلَّ ِفي اْثَشَتْيِغ ؛ َرُجٌل آَتاُه َّللاَّ ُيَػ ، َوَرُجٌل آَتاُه َّللاَّ

 ُيْشِفُقُو آَناَء المَّْيِل َوآَناَء الشََّياِر ((
 ([ 1936(، التخمحؼ )  815(، مدمع ) 4737] البخارؼ ) 

ٍو لدّيِجنا معاٍذ رضي هللا عشو:   ومغ حجيِث مػجَّ
َغ َأْف َيْيِمَظ ِفيَسا ، َوَحاَؿ َبْيَشُو َوَبيْ )) َيا ُمَعاُذ ِإفَّ اْلُسْؤِمَغ َقيََّجُه اْلُقْخآُف َعْغ َكِثيٍخ ِمْغ َىَػى َنْفِدِو َوَشَيَػاِتوِ 

 ((َيْيِػى 
 ( عغ معاذ [ 8317(، الصبخاني في األوسط )  1/26] أبػ نعيع في الحمية ) 

 وقج ورد عشو ملسو هيلع هللا ىلص أنو: 
ُب هللُا َقْمبًا َوَعى اْلُقْخآَف، َوَمْغ   َجَسَع اْلُقْخآَف َمتََّعُو هللُا ِبَعْقِمِو َحتَّى َيُسػَت (()) ًَل َيْحَدُف َقاِرُئ اْلُقْخآِف، َوًَل ُيَعحِّ

 ([ 6/114] فيس القجيخ ) 

 ويقػؿ ملسو هيلع هللا ىلص أيزًا: 
 )) ِاْقَخِأ اْلُقْخآَف َما َنَياَؾ، َوِإْف َلْع َيْشَيَظ َفَمْدَت َتْقَخُؤُه ((

 ( [ 1/184وائج ) ( عغ عبج هللا بغ عسخو، انطخ مجسع الد  392] مدشج الذياب ) 

 ويقػؿ ملسو هيلع هللا ىلص 
 )) َوَما آَمَغ ِباْلُقْخآِف َمِغ اْسَتَحلَّ َمَحاِرَمُو ((

 ( عغ صييب [ 2918] التخمحؼ ) 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : الدشة الشبػية السصيخة4-3الفقخة )

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

كٍخ أّف القخآَف ُيغِشي عغ الّدّشِة، وأّف هللَا جعمو تبيانًا لكّل شيٍء، وأّف القخآَف إّف أناًسا كثيخيغ يدعسػف بجيٍل أو بس
ُحِفَع مغ التبجيِل، والدشَة لع ُيزسْغ ليا ىحا الحفُع، لقج ُألَِّفت كتٌب كثيخٌة، وُشِخحت آراُء خصيخٌة، مفاُدىا أنو 

 يشبغي أف ندتغشَي بالقخآِف عغ الدشِة.
ل مغ إقخاٍر، إّف الدّشَة الشبػيَة  الذخيفَة ىي ما صّح عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مغ أقػاٍؿ، وما ُأِثَخ عشو مغ أفعاٍؿ، وما سجِّ

فيي أقػاٌؿ وأفعاُؿ وإقخاُر، وكّميا مغ الدشِة الشبػيِة، فإذا كاف القخآُف السرجَر األوَؿ لمذخيعِة، فالدشُة ىي 
، والتصبيُق العسميُّ لمقخآِف الكخيِع.السرجُر الثاني ليا، والدشُة ىي البياُف الشط  خؼُّ

والقخآُف الكخيُع بسشدلِة الجستػِر الحؼ فيو األصػُؿ 
والقػاعُج اإللييُة األساسيُة، التي البج مشيا لتػجيِو 
الحياِة اإلسبلميِة، وىجايِة البذخيِة لمتي ىي أقػـُ، 
ُل ما  أّما الدشُة فيي السشياُج الشبػؼُّ الحؼ يفرِّ

ُز ما عّسسو، ويقيُِّج ما  َأْجَسلَ  ىحا الجستػُر، ويخرِّ
أشَمَقو، ويزُع لو الرػَر التصبيقّيِة مغ حياِة رسػِؿ 

 هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وسيخِتو الجامعِة.
 

ر أّف ميسَة رسػِؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أْف يبّيَغ ما أندَؿ هللُا ِمغ الكتاِب، قاؿ  تعالى: والقخآُف الكخيُع نفُدو يقخِّ
ْكِخ ِإْف ُكْشُتْع ًَل َتْعَمُسػفَ  َشاِت َوالدُُّبِخ َوَأنَدْلَشا ﴿ َوَما َأْرَسْمَشا ِمْغ َقْبِمَظ ِإًلَّ ِرَجاًًل ُنػِحي ِإَلْيِيْع َفاْسَأُلػا َأْىَل الحِّ  * ِباْلَبيِّ

َؿ ِإَلْيِيْع َوَلَعمَُّيْع  ْكَخ ِلُتَبيَِّغ ِلمشَّاِس َما ُندِّ  َيَتَفكَُّخوَف ﴾ِإَلْيَظ الحِّ
 [  4 – 43] الشحل: اآلية 
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 وفي آيٍة أخخػ فييا حرٌخ وقرٌخ، يقػؿ هللا عد وجل:
ـٍ ُيْؤمِ   ُشػَف ﴾﴿ َوَما َأنَدْلَشا َعَمْيَظ اْلِكَتاَب ِإًلَّ ِلُتَبيَِّغ َلُيْع الَِّحي اْخَتَمُفػا ِفيِو َوُىًجى َوَرْحَسًة ِلَقْػ

 [  64] الشحل: اآلية 

ـِ اإلسبلـِ، مغ ولػال ال دشُة لسا عخْفشا كثيخًا مغ أحكا
عباداٍت أو معامبلٍت، وَمغ قخَأ كتَب الفقِو 
اإلسبلميِّ بسختمِف محاىِبو وجَج بذكٍل واضٍح ججًا 
ـِ مأخػذٌة مغ سشِة الشبّي عميو  أّف معطَع األحكا
الربلُة والدبلـُ، لقج أمَخ القخآُف بالربلِة، ولكْغ لع 

اِت، وال مػاقيَتيا، وال كيفيَتيا، وال يبيِّغ عجَد الرمػ 
 أنػاَعيا، مغ فخٍض ػ

 
 ونفٍل، ولكّغ الدشَة السصيخَة ىي التي تػلَّت تفريَل ذلظ.

وأمَخ القخآُف بالدَّكاِة، ولكْغ لع يبيِّغ كلَّ أنػاِع الساِؿ الحؼ تجب فيو الدكاُة، وال الشِّراَب البلزـَ لػجػِب الدكاِة، وال 
دْت ذلظ كّمو، وكحلظ الرػـُ والحجُّ السقجاَر الػاجبَ  ، وال زمَغ الػجػِب، ولكّغ الدشَة الشبػيَة السصيخَة ىي التي حجَّ

والعسخُة، وشؤوُف السعامبلِت كمُّيا بّيشْتيا الدشُة الشبػيُة السصيخُة، فسغ أراَد أف يدتغشَي بالقخآِف عغ الدشِة فقج ألغى 
يغِ   .الفقَو اإلسبلميَّ وضيََّع معطَع الجِّ

إّف ىحا الدعَع ِمغ أنو يسكُغ أف ندتغشَي بالقخآِف عغ الدشِة مخالٌف لمقخآِف نفِدو، فقج أمَخ القخآُف بصاعِة هللا، 
 وشاعِة رسػِلو ملسو هيلع هللا ىلص معًا، واآليُة الكخيسُة: 

ُسػَؿ َفِنْف َتَػلَّػا َفِننََّسا َعَمْيوِ  ْمُتْع َوِإْف ُتِصيُعػُه َتْيَتُجوا َوَما  ﴿ ُقْل َأِشيُعػا َّللاََّ َوَأِشيُعػا الخَّ َل َوَعَمْيُكْع َما ُحسِّ َما ُحسِّ
ُسػِؿ ِإًلَّ اْلَبًَلُغ اْلُسِبيُغ ﴾  َعَمى الخَّ

 [ 54] الشػر: اآلية 

 واآليُة الثانيُة:

ُسػُؿ َفُخُحوُه َوَما َنَياُكْع َعْشُو َفاْنَتُيػا َواتَُّقػا َّللاََّ إِ   فَّ َّللاََّ َشِجيُج اْلِعَقاِب ﴾﴿ َوَما آَتاُكْع الخَّ
 [ 7] الحذخ: مغ اآلية 
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فالحؼ يدتغشي بالقخآِف عغ الدشِة يدتغشي عغ آياِت القخآِف الكخيِع نفِدو ؛ ألّف القخآَف الكخيَع يأمُخنا أف نأخَح ما 
ف نصيَع هللَا، وأف نصيَع الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص ، فاهلُل آتانا الشبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ، وأف نشتيَي عسا نيانا عشو، والقخآُف الكخيُع يأمخنا أ

 سبحانو وتعالى نصيُعو في كتاِبو الكخيِع، والشبيُّ عميو الربلة والدبلـ نصيُعو في سّشِتو، 

 وحيشسا قاؿ تعالى: 
ُسػَؿ َوُأْوِلي اأْلَ  وُه ِإَلى َّللاَِّ ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا َأِشيُعػا َّللاََّ َوَأِشيُعػا الخَّ ْمِخ ِمْشُكْع َفِنْف َتَشاَزْعُتْع ِفي َشْيٍء َفُخدُّ

ـِ اَْلِخِخ َذِلَظ َخْيٌخ َوَأْحَدُغ َتْأِويًًل ﴾ ُسػِؿ ِإْف ُكشُتْع ُتْؤِمُشػَف ِباّلِلَِّ َواْلَيْػ  َوالخَّ
 .[59] الشداء: اآلية 

ه إلى الخ  ه إلى هللِا أْؼ: إلى كتاِبو الكخيِع، ونخدُّ  سػِؿ أؼ: إلى سّشتِو السصيخِة.نخدُّ

 بل إّف القخآَف الكخيَع قج عجَّ شاعَة الخسػِؿ ملسو هيلع هللا ىلص مغ شاعِة هللِا، فقاؿ تعالى:

ُسػَؿ َفَقْج َأَشاَع َّللاََّ َوَمْغ َتَػلَّى َفَسا َأْرَسْمَشاَؾ َعَمْيِيْع َحِفيًطا ﴾  ﴿ َمْغ ُيِصْع الخَّ
 [  80] الشداء: اآلية 

ٍَ أشجَّ التححيِخ مغ مخالفِة أمِخ الشبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ، فقاؿ تعالى:والقخآ  ُف الكخيُع حّحِر
ُ الَِّحيَغ َيَتَدمَُّمػَف مِ  ُسػِؿ َبْيَشُكْع َكُجَعاِء َبْعِزُكْع َبْعًزا َقْج َيْعَمُع َّللاَّ ْشُكْع ِلَػاًذا َفْمَيْحَحْر الَِّحيَغ ﴿ ًَل َتْجَعُمػا ُدَعاَء الخَّ

 َخاِلُفػَف َعْغ َأْمخِِه َأْف ُتِريَبُيْع ِفْتَشٌة َأْو ُيِريَبُيْع َعَحاٌب َأِليٌع ﴾يُ 
 [  63] الشػر: اآلية 

 بل إّف القخآَف الكخيَع نَفى اإليساَف كميًا عسَّغ لع يخَض بحكِع رسػِؿ هللِا ملسو هيلع هللا ىلص ، فقاؿ تعالى:
ُيَصاَع ِبِنْذِف َّللاَِّ َوَلْػ َأنَُّيْع ِإْذ َضَمُسػا َأنُفَدُيْع َجاُءوَؾ َفاْسَتْغَفُخوا َّللاََّ َواْسَتْغَفَخ َلُيْع ﴿ َوَما َأْرَسْمَشا ِمْغ َرُسػٍؿ ِإًلَّ لِ 

ُسػُؿ َلَػَجُجوا َّللاََّ َتػَّاًبا َرِحيًسا * َفًَل َوَربَِّظ ًَل ُيْؤِمُشػَف َحتَّى ُيَحكُِّسػَؾ ِفيَسا َشَجَخ َبْيَشيُ  ًَل َيِجُجوا ِفي  ْع ُثعَّ الخَّ
 َأنُفِدِيْع َحَخًجا ِمسَّا َقَزْيَت َوُيَدمُِّسػا َتْدِميًسا ﴾

 ( [  12(، وابغ ماجة )  4604(، وأبػ داود )  2664( التخمحؼ ) 3.)65 – 64] الشداء: اآلية 

اللِة، واضحُة وضػَح الذسِذ تبّيُغ أنو البج مغ شاعِة هللا، و  شاعِة رسػلو ؛ ألف الشبيَّ آياٌت كثيخٌة ججًا قصعيٌة الجَّ
عميو الربلة والدبلـ بّيغ ما أْجَسَمو القخآُف، وقّيج ما أشَمقو القخآُف، وخّرَز ما عّسسو القخآُف، بل إفَّ هللَا سبحانو 

ـِ ا  لقخآِف الكخيِع.وتعالى بيَّغ أيزًا في القخآِف الكخيِع أف ميّسَة الشبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أف يبيَِّغ ما ُأنِدَؿ إليو مغ أحكا
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دشِة، أما الدّشُة نفُديا فقج حّحرْت مغ ىحا االّتجاِه، وكأّف هللَا هلالج لج أَْعَمَع نبيَّو بسا سيكػُف مغ ىحه الفتشِة، فتشِة نبِح ال
ـِ واالكتفاِء بالقخآِف، بل لعلَّ ىحا الحجيَث مغ دالئِل نبػِة الشبيِّ عميو الربلة والدبلـ، فقج جاء في حجيث اْلسِ  ْقَجا

 ْبِغ َمْعِجؼ َكِخَب َعْغ َرُسػِؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَُّو َقاَؿ: 
َيَحا اْلُقْخآِف، َفَسا )) َأًَل ِإنِّي ُأوِتيُت اْلِكَتاَب َوِمْثَمُو َمَعُو، َأًَل ُيػِشُظ َرُجٌل َشْبَعاُف َعَمى َأِريَكِتِو َيُقػُؿ: َعَمْيُكْع بِ 

ـٍ َفَحخُِّمػُه ((  َوَجْجُتْع ِفيِو ِمغْ   َحًَلٍؿ َفَأِحمُّػُه، َوَما َوَجْجُتْع ِفيِو ِمْغ َحَخا
ىحا الدعُع مخالٌف إلجساِع األّمِة في جسيِع محاىِبيا، وفي مختمِف عرػِرىا، فقج كانت األّمُة كمُّيا تخجُع إلى 

 الدشِة مع القخآِف.

ـُ الذاشبيُّ أّف حفَع القخآِف يتزّسُغ  أما حّجُتيع الثانيُة، ِمغ أّف القخآَف ُحفَع مغ التبجيلِ  دوَف الدشِة، فقج بيَِّغ اإلما
 حفَع الدشِة.

، إف لع تحفع السخسػـَ فسا قيسُة ىحا القانػِف ؟  إنظ إْف أصجرَت قانػنًا، ثع َأْتَبْعَتو بسخسػـٍ تفريميٍّ

ـَ القخآِف، فإْف حِفَع هللُا كتاَبو، ولع يحفْع سشة إذا كاف هللُا هلالج لج قج كمَّف الشبيَّ عميو الربلة والدبلـ أف يبيَِّغ أ حكا
 نبيِّو كأّف كتاَبو لع ُيحفْع، يقػؿ اإلماـ الذاشبي: مغ مقتزياِت حفِع هللِا لكتابو أف يحفَع سّشَة نبيِّو.

ي أاّل تجخَؼ بل إّف مغ لػازـِ حفِع هللِا لمقخآِف الكخيِع حفَطو لدشِة الشبّي عميو الربلة والدبلـ، والحفُع ال يعش
 محاولٌة لمتغييِخ والتبجيِل، ولكشو يعشي أاّل تشجَح ىحه السحاوالُت.

 أما كيف يحفُع هللُا سشة نبيو، فقج بّيغ ىحا الشبي عميو الربلة والدبلـ، وذكخ ىؤالِء الحيغ يحفطػف الدشة: 

 ْحِخيَف اْلَغاِليَغ، َواْنِتَحاَؿ اْلُسْبِصِميَغ، َوَتْأِويَل اْلَجاِىِميَغ (()) َيْحِسُل َىَحا اْلِعْمَع ِمْغ ُكلِّ َخَمٍف ُعُجوُلُو َيْشُفػَف َعْشُو تَ 
 ( بإسشاد صحيح[  209/ 10] سشغ البييقي الكبخػ ) 
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إّف هللَا هلالج لج أمجَّ ىحه األّمَة رجااًل أشّجاء، أقػياَء في 
، بحلػا أعساَرىع في سبيِل حفِع الدشِة، يشفػف  الحقِّ

الغاليغ، وانتحاَؿ السبصميغ، وتأويَل  عشيا تحخيفَ 
 الجاىميغ.

 َعْغ َعْبِج َّللاَِّ َقاَؿ: 

)) َمْغ َسخَُّه َأْف َيْمَقى َّللاََّ َغًجا ُمْدِمًسا َفْمُيَحاِفْظ َعَمى 
، َفِنفَّ َّللاََّ َشَخَع  َمَػاِت َحْيُث ُيَشاَدى ِبِيغَّ َىُؤًَلِء الرَّ

َغ اْلُيَجى، َوِإنَُّيغَّ ِمْغ ُسَشِغ اْلُيَجى، ِلَشِبيُِّكْع ملسو هيلع هللا ىلص ُسشَ 
ُكْع َوَلْػ َأنَُّكْع َصمَّْيُتْع ِفي ُبُيػِتُكْع َكَسا ُيَرمِّي َىَحا اْلُسَتَخمُِّف ِفي َبْيِتِو َلَتَخْكُتْع ُسشََّة َنِبيُِّكعْ  ، َوَلْػ َتَخْكُتْع ُسشََّة َنِبيِّ

ُ َلُو ِبُكلِّ َلَزَمْمُتْع، َوَما ِمْغ َرُجٍل َيَتَصيَّ  ُخ َفُيْحِدُغ الصُُّيػَر، ُثعَّ َيْعِسُج ِإَلى َمْدِجٍج ِمْغ َىِحِه اْلَسَداِجِج ِإًلَّ َكَتَب َّللاَّ
َئًة، َوَلَقْج َرَأْيُتَشا َوَما َيَتخَ  ِإًلَّ ُمَشاِفٌق َمْعُمػـُ مَُّف َعْشَيا َخْصَػٍة َيْخُصػَىا َحَدَشًة، َوَيْخَفُعُو ِبَيا َدَرَجًة، َوَيُحطُّ َعْشُو ِبَيا َسيِّ

فِّ (( ـَ ِفي الرَّ ُجَمْيِغ َحتَّى ُيَقا ُجُل ُيْؤَتى ِبِو ُيَياَدى َبْيَغ الخَّ َفاِؽ، َوَلَقْج َكاَف الخَّ  الشِّ
 ( [  777(، وابغ ماجة )  654] مدمع ) 

ْف نأخَح مشو، وأف نشتيَي عسا نيانا فَسغ تخَؾ سشَة الشبّي فقج ضلَّ ضبلاًل بعيجًا ؛ ألّف هللَا سبحانو وتعالى أَمَخنا أ
 عشو.

ولديجنا سعج بغ أبي وقاص كمسٌة رائعٌة، يقػؿ ىحا الرحابيّّ الجميُل: " ثبلثٌة أنا فييّغ رجٌل، وفيسا سػػ ذلظ 
فأنا واحٌج مغ الشاس، ما صّميُت صبلًة فذغمُت نفدي بغيِخىا حتى أقزَييا، وال ِسخُت في جشازٍة فحجثُت نفدي 

 تقػُؿ حتى أنرخَؼ مشيا، وال سسعُت حجيثًا مغ رسػِؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال عمسُت أنو حقّّ مغ هللِا ".بغيِخ ما 
ـَ العمُع كذَف عغ جانٍب مغ تحّجياِت الدشِة الشبػيِة، ألف ىحا الحؼ قالو الشبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لع يشصُق  بو واليػـَ كّمسا تقّج

 ٌي يػَحى.عغ اليػػ، إْف ىػ إاّل وح
وبعج أف تحجثشا عغ التذخيع كسقـػ مغ مقػمات التكميف وعغ ركشييو األساسييغ الكتاب والدشة , ال بج مغ 

 مشيج التمقي الحؼ يعيششا عمى أخح الرحيح وتخؾ الباشل وفق ضػابط مدتسجة أصبل مغ الكتاب والدشة

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : مشيج التمقي4-4الفقخة )

 

  بسم ميحرلا نمحرلا هللا

يتمقَّى اإلنداُف خبلَؿ حياتو مقػالٍت ػ وال نقػؿ حقائَق ػ ال تعّج وال ُتحرى، وىحه السقػالُت والّصخوحاُت التي 
يدسعيا اإلنداُف مغ خبلِؿ عبلقاتو االجتساعيِة 

 ونذاشاتو الستعّجدِة، ىل يقبُميا كّميا أـ يخّدىا ؟ 
إف رّدىا كيف يقبُميا ؟ و  إْف قِبميا فبأّؼ مشيجٍ 

؟ ىل ىشاؾ مغ مشيٍج عمسيٍّ يكػف َحكسًا أو يخّدىا
؟ ي أف نقبَل، ولسا يشبغي أف نخفَس مقياسًا لسا يشبغ

فقج مزى عمى ضيػِر ىحا الجيِغ العطيِع ألٌف 
ـِ السجيجِة  ـٍ تقخيبًا، وفي ىحه األعػا وخسدسئة عا
ُشخَحْت في حقِل الجيِغ شخوحاٌت ال تعّج وال 

مدمًسا ىل أقبُميا ؟ أـ أرفزيا ؟ كيف أقبل الحؼ أقبمو ؟ وكيف أرفُس الحؼ أرفُزو ؟ البج  تحرى، أنا كػني
 مغ مشيٍج ُيعّج مقياسًا، فحيشسا يتاجُخ تاجخ في األقسذِة ال بج لو مغ مقياٍس يقيُذ بو أشػاَؿ القساِش.

غ مفخداِت العمِع نفِدو، فبسشيِج التمّقي إّف مشيّج التمّقي ومشيَج البحِث ميعّّ ججًا في حياِة السدمسيغ، فيػ أىّع م
 تتعّمع كيف ترصاُد الدسَظ، أّما مغ دوِف مشيِج التمّقي قج تأكُل الدسَظ مخًة واحجًة.

 وىحا السشيُج لو معالُع وبشػٌد.
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 لبشُج األوؿ: الحقُّ دائخٌة تتقاشُع فييا أربعُة خصػٍط: 
برحتيا، تصاِبُق الػاقُع، عمييا دليٌل ) مقصػع بيا (: أؼ يقيشّيٌة مئة قصػٌع ُتعخَُّؼ الحقيقُة العمسيُة بأنيا: حقيقٌة م

ا، أو  في السئِة، لػ لع تكغ يقيشيًا لكانت ضشِّا، أو شكِّ
وىسًا، فالػىُع نْدبُتو ثبلثػف في السئة، وندبُة الذظِّ 
خسدػف في السئة، أّما الطغُّ فتدعػف في السئة، 

، وال الػىًع، وال لكّغ الحقيقَة العمسيَة ال ت قبُل الذظَّ
، لحا يشبغي أف يكػَف مقصػعًا بيا.  الطغَّ
) تصاِبُق الػاقَع (: فالػاقُع محظّّ لمحقيقِة، ولػ لع 
تصابق الػاقَع لكانت جيبًل ) عمييا دليٌل (: لػ 
أْلَغيشا الجليَل لكاف ىحا الحؼ نعتقجه تقميجًا، ألّف هللا 

 عد وجل يقػؿ: 

 ُو ًَل ِإَلَو ِإًلَّ َّللاَُّ ﴾﴿ َفاْعَمْع َأنَّ 
 [ 19] دمحم: مغ اآلية 

 ولْع يقل: فقل، قاؿ: 

 ﴿ َفاْعَمْع ﴾
ا، أو ضشِّا، أو جيبًل، أو تقميجًا.  فيشبغي أْنششفَي عغ معتقجاِتشا ما كاف وىسًا، أو شكِّ

مقياٌس نفديُّ أودعو هللُا فيشا، والػاقُع  فالشقُل وحُي هللِا، والكػُف َخمُق هللاِ  والعقُل مقياٌس أودعو هللُا فيشا، والفصخةُ 
ِمغ َخْمقو، فإذا كانت كلُّ ىحه السقاييِذ التي نتعامُل معيا ِمغ عشِج هللِا عّد وجل، أْؼ: ِمغ أصٍل واحٍج فيشبغي 

 أف تكػَف مّتفقًة فيسا بيشيا.

ثِّل جانبًا أساسيًا مغ جػانِب الجيِغ، بل نحغ أماـَ حقيقٍة مقصػٍع بيا، يؤّكُجىا الػاقُع، عمييا دليٌل، ىحه الحقيقُة تس
إّف الحقيقَة التي يعتسجىا الجيُغ ىي حقيقٌة جاء بيا الشقُل الرحيُح، وَأقّخىا العقُل الرخيُح، وارتاحت إلييا الفصخُة 

.  الدميسُة، وأّكجىا الػاقُع السػضػعيُّ
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، وخطُّ العقِل الرخيِح، وخطُّ الفصخِة الدميسِة، وخطُّ فالحقيقُة دائخٌة تتقاشُع فييا أربعُة خصػٍط: خطُّ الشقِل الرحيحِ 
الػاقِع السػضػعّي، الشقُل يشبغي أْف يكػَف صحيحًا، والعقُل يشبغي أف يكػف صخيحًا، ال أْف يكػَف تبخيخيِّا في 

 خجمِة شيػاِت اإلنداِف ومرالِحو، والفصخُة قج تكػُف مصسػسًة، والػاقُع قج يكػف مدّورًا.

 اني: السحدػساُت، والسعقػالُت، واإلخبارّياُت:البشُج الث
اإلنداُف لو حػاّس، وىشاؾ معخفٌة عغ شخيِق 
 الحػاِس ندّسييا السعخفَة الحّدّيَة، أو اليقيَغ الحديَّ 
والبذُخ وغيُخ البذِخ في ىحا السعخفِة تقخيبًا سػاٌء، 
لكّغ هللَا سبحانو وتعالى كّخـ اإلنداَف بجػىخٍة ىي 

الكػِف، إنيا العقُل، ىحا العقُل أداةُ  أعقُج ما في
معخفِة هللِا، إاّل أّف مغ خرائِرو أنو ال بّج لو مغ 
شيٍء محدػٍس يبشي عميو شيئًا غيبيِّا، فأّؼ شيٍء 
غابت عيُشو، وبقيْت آثاُره فالعقُل سبيٌل وحيٌج 

 لسعخفتو.

بيجؼ، أتمّسُذ سصَحيا بيجؼ، فالذيُء الحؼ  شاولٌة أمامي، ضيخْت آثاُرىا، وضيخت عيُشيا، ألسُديا بيجؼ، أحسُميا
ضيخت عيُشو شخيُق معخفِتو الحػاسُّ الخسُذ، أّما الذيُء الحؼ غابت عيُشو، وبقيت آثاُره فدبيُل معخفِتو العقُل، 

ييِخ فالعقُل ميّسُتو أْف يخػ مغ خبلِؿ العيِغ شيئًا، ويحكُع عمى صانِعو، وعمى ىحا فاألثُخ يجّؿ عمى السؤثِِّخ، والتد
ٍُ العقميُة،  ِع، ىحه السعخفُة اسُسيا السعخفُة ـُ يجّؿ عمى السشطِّ يجؿُّ عمى السديِِّخ، والَخمُق يجّؿ عمى الخالِق، والشطا

 أو االستجالؿ العقمي.

إّف الذيَء إذا غابت عيُشو، وغابت آثاُره لع تشفعظ الحػاسُّ والعقُل فيو شيئًا، وال تدتفيُج في ىحه الحالِة إال ِمغ 
 لخبِخ الرادِؽ.ا

فيشاؾ ثبلث دوائخ: دائخُة اليقيِغ الحديِّ لذيء ضيخت عيُشو وآثاُره، و دائخُة اليقيِغ العقميِّ لذيٍء غابْت عيُشو 
 وبقيت آثاُره، ودائخُة اليقيِغ اإلخبارّؼ لذيٍء غابت عيُشو وآثاُره.
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إّف أكبَخ مذكمٍة يعاني مشيا السدمسػف أنيع يأتػف 
اإلخبارّؼ، ويشقمػنيا إلى  بقزيٍة مغ السجاؿِ 

السجاِؿ العقمّي، وىشا يخَتِبُظ العقُل، فالعقُل ىػ 
أعطُع ما أودعو هللُا في اإلنداِف، ولكشو محجوُد 
السيّسِة، لػ ممكَت ميدانًا غالًيا ججًا، وحّداسًا ججًا، 
ومتقشًا ججًا، إال أّف شاقَتو القرػػ عذخة كيمػ، 

وضعتو عمى فمػ أردَت أف تدَف بو سيارتظ، و 
األرِض، وسخَت فػَقو لكدخَتو، ىل تقػُؿ: إف 

ٍٍ يأتي بقزيٍة إخباريٍة، ويزُعيا تحت  صشاعتو سيئٌة ؟ أبجًا، إنظ استخجمتو فػَؽ ما ُصِشَع لو، فأّؼ إنداِف
 السحظِّ العقمّي، أو في دائخِة العقِل يقُع في متاىاٍت، وقج يحسمو ىحا عمى رفِس الجيِغ.

يقعػف في مغالصاٍت خصيخٍة ججًا، قزيُة الجّغ مثبًل ىي قزيٌة إخباريٌة، ال يدتصيُع العقُل إثباَتيا  السثَّقفػف أحياناً 
إشبلقًا، ليذ ىحا عجدًا مشو، إنظ إْف عخضَتيا عمى العقِل كّمفَتو ما ال يصيُق، كّمفَتو بسيّسٍة ىي خارُج 

السدتقبِل البعيِج، وقزيُة صفاِت هللِا  اختراصو، وكحا قزيُة السبلئكِة، وقزيُة الساضي الدحيِق، وقزيةُ 
الحاتيِة، ىحا شيٌء غابت عيُشو وآثاُره، والعقُل يحتاُج إلى آثاٍر، إلى شيٍء ممسػٍس، يحتاُج إلى غخفِة نػـٍ ليقػَؿ 

أّما لَظ: صانُع ىحه الغخفِة صاحُب ذوٍؽ رفيٍع، يحتاج إلى مخكبٍة ليقػَؿ: معسُل ىحه السخكبِة خبخُتو عخيقٌة ججًا، 
، وتصالَبو أف يعصَيظ الجػاَب ىشا يقُع اإلرباُؾ، والتذّكُظ في  أْف تعخَض عمى العقِل شيئًا ليذ لو أثٌخ مادؼّّ

 الجيغ.
إذًا ىشاؾ دائخُة السحدػساِت، والحػاسُّ الخسُذ ىي األداُة الفّعالُة الػحيجُة، وىشاؾ دائخُة السعقػالِت، والعقُل وحجه 

ـُ لظ خيَخ دليٍل وف ، فأنت كػُنظ مدمًسا يقّج يٍع وُحكٍع، أّما الذيُء الحؼ غابت عيُشو وآثاُره فجائخُتو اليقيُغ اإلخبارؼُّ
أؼُّ قزيٍة ُعِخَضْت عميظ يجب أْف ترشَِّفيا مع السحدػساِت، أو مع السعقػالِت أو مع اإلخبارّياِت، وإّياؾ، ثع 

 ِل.إّياؾ، ثع إّياؾ أف تشقَل قزيًة إخباريًة إلى دائخِة العق
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لػ جمدشا في قاعٍة مثبًل، فإّف فييا أشياَء محدػسًة كالصاولِة والكخسّي، نخاىا بأعيششا، ونمسديا بأيجيشا، ىحه دائخُة 
السحدػساِت، أّما الكيخباُء التي في القاعِة فشخػ آثاَرىا، فيحكُع عقُمشا ِمغ تكبيِخ الرػِت، ومغ تأّلِق السرابيِح 

، لكْغ لػ أف الغخفَة مقفمٌة فإنو ميسا يكغ السخُء ذكيِّا فيل يدتصيُع أْف يعخَؼ ما بأّف في ىحه القاعِة كيخباءَ 
بجاخميا ؟ ىحا مدتحيٌل، إاّل أف يخبَخؾ القيُِّع عمى ىحه القاعِة أّف بجاخميا آلَة تكبيٍخ لمرػِت، مثبًل، إذًا شيٌء 

 تمسُدو بيجؾ، وشيٌء تدتشتُجو بعقِمظ، وشيٌء ترّجُقو بأذنظ.

نكبُِّخ السثَل، بعقِمظ وْحجه تدتصيُع أف تؤمَغ باهلِل، ألّف الكػَف كمَّو يشصق بػجػده ووحجانيتو وكساِلو، وبعقمظ اآلف 
 وَحجه تدتصيع أف تؤمَغ بالقخآِف مغ خبلِؿ إعجاِزه، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َمَخَج اْلَبْحَخْيِغ َيْمَتِقَياِف * َبْيَشُيَسا َبْخَزٌخ ًَل َيْبِغَياِف ﴾
 [ 20 – 19غ: اآلية ] الخحس

لقج حاَر عمساُء التفديِخ في ىحه اآليِة، إلى أف اكُتِذَف مغ خبلِؿ السخكباِت الفزائّيِة أّف ىشاؾ خصًا بيغ 
البحخيغ، وأف كّل بحٍخ ال يسكُغ أْف يختمَط بالبحِخ الحؼ يميو، وأف شبيعَة ىحا الخطِّ مجيػلٌة، لكْغ لكل بحٍخ 

ناُتو، وكثافُتو، وممػح  ُتو.مكػِّ
 قاؿ تعالى: 

ْف ِفي الشَّاِس ِباْلَحجِّ َيْأُتػَؾ ِرَجاًًل َوَعَمى ُكلِّ َضاِمٍخ َيْأِتيَغ ِمْغ ُكلِّ َفجٍّ َعِسيٍق ﴾  ﴿ َوَأذِّ
 .[27] الحج: اآلية 

 لْع يقل: ِمغ كل فجٍّ بعيٍج، ألف الكخَة كمسا ابتعجْت عغ نقصٍة فييا دخمت في العسِق، دخمت في الخطِّ السشحِشي.
 وقاؿ تعالى أيزًا: 

وـُ * ِفي َأْدَنى اأْلَْرِض َوُىْع ِمْغ َبْعِج َغَمِبِيْع َسَيْغِمُبػَف ﴾  ﴿ ُغِمَبْت الخُّ
: اآلية   .[4 – 2] الخـو

في أدنى األرض، السعخكُة تّسْت في غػِر فمدصيَغ، وبعج اكتذاِؼ أشعِة الميدر تبيََّغ أّف أعسَق نقصٍة في اليابدِة 
 .ىي غػُر فمدصيغَ 

 قاؿ تعالى:
ْوَجْيِغ الحََّكَخ َواأْلُْنَثى * ِمْغ ُنْصَفٍة ِإَذا ُتْسَشى﴾  ﴿ َوَأنَُّو َخَمَق الدَّ

 [ 46 – 45] الشجع: اآلية 
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معشى ذلظ أف تحجيَج نػِع الجشيِغ ذكخًا كاف أو أنثى ال عبلقَة لمبيزِة بو إشبلقًا، وكّمسا تقّجـ العمُع اكتذَف إعجازًا 
ُؽ، لحلظ كاف ىحا ػػعمسيِّا في الق  خآِف ال يكاُد يرجَّ

الخالجَة، ولقج قاؿ سّيُجنا عميّّ  القخآُف معجدَة الشبيّ 
ْخ بعُج ".  رضي هللُا عشو: " في القخآِف آياٌت لّسا تفدَّ

الشبّي عميو الربلة والدبلـُ أَمَخنا أْف نحبَح الحبيحَة 
 مغ أوداِجيا دوَف قصِع الخأِس بالكامِل، ولع يكغ في
عرِخ الشبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ، وال في الجديخِة العخبيِة، وال في 
مخاكِد الحزاراِت شخقًا وغخبًا ِمغ معصياِت العمِع 
ما يدسُح بتعميِل ىحا التػجيِو، بل وال في العرػِر 
التي َتَمْت عرَخه ملسو هيلع هللا ىلص ، إلى أِف اْكُتِذَف أخيخًا َقْبَل 

دمِغ أفَّ القمَب ػ قمَب اإلنداِف وقمَب الحبيحِة ػ يشبُس بتشبيٍو ذاتيٍّ يأتيو ِمغ مخكٍد كيخبائيٍّ في بزعِة عقػٍد ِمَغ ال
القمِب، ومع ىحا السخكِد األوِؿ مخكداف كيخبائياف احتياشياف ليحا السخكِد، يعسُل الّثاِني عشَج تَعصُِّل األّوِؿ، و 

حا التشبيَو الحاتَي الحؼ يأتي ِمغ القمِب ُيعِصي الشبَس الصبيعَي ) ثسانيَغ يعسُل الثالُث عشَج تعصُِّل الثاِني، ولكغَّ ى
نبزًة في الجقيقِة، ليذ غيخ (، أما حيشسا يػاجُو الكائُغ خصخًا، ويحتاُج إلى مئٍة و ثسانيَغ نبزًة في الجقيقِة 

ـِ في األوعيِة، و ليختفَع الجيُج العزميُّ بديادِة إمجاِده بالجـِ  فبلبج عشجئٍح ِمغ أْف يأتَي أمٌخ استثشائيّّ  لتدخُِّع الج
كيخبائيّّ ىخمػنيّّ مغ الغجِة الشخاميِة في الجماِغ إلى الكطِخ، ثع إلى القمِب، وىحا يقتزي أْف يبقى رأُس الجابِة 

َل األمخ االستثشائيُّ بخفِع الشبِس.  مّتربًل بجِدسيا حتى ُيَفعَّ
واحجًا وكامبًل مغ خبلِؿ الكػِف، وأْف تؤمَغ بالقخآِف مغ خبلِؿ إعجاِزه، وأف بعقمظ تدتصيُع أف تؤمَغ باهلل مػجػدًا و 

 ، بعج ذلظ يتػّقُف دوُر العقِل، ويأتي دوُر الخبِخ الرادِؽ.صمى هللا عميو و سمع تؤمَغ بشبّػِة الشبيِّ 
 ثع إّف ما عجَد عقُمظ عغ إدراكو لسحجوديِة ميّسِتو قج َأْبَمَغَظ الػحُي بو.

راٌف تخكبو إلى باِب الدمصاِف، فإذا دخمَت قرَخ الدمصاِف دخمَت وِحجؾ، العقُل يرُل بظ إلى هللِا، وال العقُل حِ 
يحيُط باهلِل، تخكُب مخكَبتظ األرضيَة، وترُل بيا إلى ساحِل البحِخ، لكشظ ال تدتصيُع أف تخػَض بيا البحَخ، 

 ألّف كلَّ السخمػقاِت ال يحيصػف بعمِع هللِا. فالعقُل يرُل بظ إلى هللِا، وال يسكِّشظ مغ أف تحيَط بو،
 البشُج الثالُث: إذا كشَت ناقبًل فالرّحُة، أو مجَّعيًا فالجليُل:
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عيًا  البشُج الثالُث في مشيِج التمّقي وضَعو عمساُء العقيجِة بيَغ أيجيشا، فقالػا: إذا كشَت ناقبًل فالرّحُة، وإذا كشَت مجَّ
 فالجليُل.

، فإّف أخصَخ ما في الشقِل صّحُتو، ألنو نقٌل عغ هللِا عد وجل، وإذا جئَت بخأٍؼ فعميظ أْف لػ أنظ جئَت بشّزٍ 
َسو بالجليِل العقمّي، والشقمّي، والػاقعّي، والفصخّؼ.   تجعِّ

ـَ ُسشٍَّة، وأماـَ كػٍف، الكػُف َخْمُقو، والقخآُف كبلُمو، والدّشُة  وأخصُخ شيء في اإلنداِف عقيجُتو، نحغ أماـَ كتاٍب، وأما
 يتشاقَس َخمُقو مع كبلِمو ؟ تفديُخ نبّيو لكبلِمو، والػاقُع َخْمقو، ىل يعقُل أْف 

ال يسكُغ أف يتشاقَس الشقُل مع العقِل، ألّف العقَل 
 مقياٌس أودعو هللُا فيشا، والشقُل كبلُمو.

فإْف تػّىَع اإلنداُف تشاقزًا بيغ العقِل والشقِل فيشاؾ 
 حاالٌت:

 قَل غيُخ صحيٍح.إّما أّف الش
 أو أّف تأويَل الشقِل غيُخ صحيٍح.

أو أّف الشقَل صحيٌح، لكغ ىحه السقػلَة ليدت 
 حقيقًة، ولكشيا نطخيٌة.

لحلظ قج يتشاقُس العقُل الرخيِح مع الشقِل غيِخ الرحيِح، أو قج يتشاقُس الشقُل الرحيُح مع العقِل غيِخ 
ا، وألنيا أساُس صّحِة العسِل، فإنيا ال تحتسُل الرخيِح، وىحا مبعُث التشاقِس إْف ُوِجَج، و  ألّف العقيجَة خصيخٌة ججِّ

الطّشياِت، فالعقيجُة كمُّيا يقيشياٌت، لحلظ ال ُتقَبُل العقيجُة تقميجًا في اإلسبلـِ، يقبُل أف ترمَي كسا بَمَغظ عغ صبلِة 
التقميُج في االعتقاِد لكانت كلُّ الِفخِؽ الزاّلِة عمى  ، أّما في االعتقاِد فبل يقبُل التقميُج إشبلقًا، ولػ ُقِبلَ الشبيَّ 

، فسا ذنُب أتباِعيا ؟   حقٍّ
 في العقيجِة ال بج مغ البحِث، والجرِس، وشمِب الجليِل، قاؿ تعالى:

 ا َأَنا ِمْغ اْلُسْذِخِكيَغ ﴾﴿ ُقْل َىِحِه َسِبيِمي َأْدُعػ ِإَلى َّللاَِّ َعَمى َبِريَخٍة َأَنا َوَمْغ اتََّبَعِشي َوُسْبَحاَف َّللاَِّ َومَ 
 [ 108]يػسف: اآلية 
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شاَء،  إف كشَت متَّبعًا لمشبي ملسو هيلع هللا ىلص فادُع إلى هللِا عمى بريخٍة، أؼ: بالجليِل والتعميِل، ولػال الجليُل لقاَؿ َمغ شاَء ما
ْد نفَدظ أاّل تقبَل شيئًا إال بالجليِل، وأاّل تخفَس شيئًا إال بالجلي  ِل.فعػِّ

 أرسَل الشبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َسِخّيًة، وَأمََّخ عمييع أنراريا، فَعْغ َعِميٍّ َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو َقاَؿ 
َلْيَذ َأَمَخُكْع الشَِّبيُّ ِزَب، َفَقاَؿ: أَ )) َبَعَث الشَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َسِخيًَّة َفاْسَتْعَسَل َرُجًًل ِمْغ اأْلَْنَراِر، َوَأَمَخُىْع َأْف ُيِصيُعػُه، َفغَ 

َفَأْوَقُجوَىا، َفَقاَؿ: اْدُخُمػَىا،  ملسو هيلع هللا ىلص َأْف ُتِصيُعػِني ؟ َقاُلػا: َبَمى، َقاَؿ: َفاْجَسُعػا ِلي َحَصًبا، َفَجَسُعػا، َفَقاَؿ: َأْوِقُجوا َناًرا،
َفَخْرَنا ِإَلى الشَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْغ الشَّاِر، َفَسا َزاُلػا َحتَّى َخَسَجْت الشَّاُر، َفَيسُّػا، َوَجَعَل َبْعُزُيْع ُيْسِدُظ َبْعًزا، َوَيُقػُلػَف: 

ـِ اْلِقَياَمِة، الصَّاَعُة ِفي اْلَسْعُخوِؼ ((.  َفَدَكَغ َغَزُبُو، َفَبَمَغ الشَِّبيَّ   َفَقاَؿ: َلْػ َدَخُمػَىا َما َخَخُجػا ِمْشَيا ِإَلى َيْػ
 ( [ 1840(، مدمع )  4085ؼ ) ] البخار 

 يعصَُّل العقُل مع القخآِف والدشِة فقط، وما سػػ ذلظ فالعقُل ال يعصَُّل أبجًا.

 لبشُج الخابُع: السدمُع أماـ ثبلثٍة نرػٍص ال رابَع ليا:
معو إال حخكٌة واحجٌة، أْف الشزُّ األوُؿ: القخآُف الكخيُع، والقخآُف كبلـُ هللِا، والقخآُف الكخيُع قصعيُّ الثبػِت، فميذ لشا 

 نحاوَؿ َفْيَسو.

شَُّة، وىي ضشّيُة الثبػِت، فشحغ مكمِّفػف مّختيغ، مخًَّة أْف نتأكََّج مغ صّحِة الحجيِث، فقج قاؿ رسػؿ  الشزُّ الثاني: الدُّ
 هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 

 )) َمْغ َكَحَب َعَميَّ َفْمَيَتَبػَّْأ َمْقَعَجُه ِمَغ الشَّاِر ((
 ( عغ أبي سعيج الخجرؼ [ 3004(، مدمع )  107] البخارؼ ) 

 ثّع نحغ مكمَّفػف أْف نفيَع مخاَد الشبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مغ ىحا الحجيِث.
. ، وأف نفيَع الشزَّ ، أّما مع الدّشِة فحخكتاف، أف نتأّكَج مغ صّحِة الشّزِ  مع القخآِف حخكٌة واحجٌة، أف نفيَع الشزَّ

: أؼُّ نّزٍ عمى اإلشبلِؽ غيُخ الػحييغ، ألّؼ إنداٍف عمى وجو األرِض ميسا عبل شأُنو، وميسا الشزُّ الثالثُ 
 " : كُبَخ اسُسو، ولشا معو ثبلُث حخكاٍت، أْف نتأكََّج مغ صّحِة ندبِتو إلى صاحِبو، كالقػِؿ السشدػِب لرحابيٍّ

 ـُ ال أصَل لو، قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص : السخأةُ شخّّ كمُّيا، وشخُّ ما فييا أنو ال بج مشيا "، ىحا الكبل
يٍع، َوَيْغِمُبُيغَّ َلِئيٌع، َوَأَنا ُأِحبُّ )) َأْكِخُمػا الشَِّداَء، َفَوهللِا َما َأْكَخَمُيغَّ ِإًلَّ َكِخيٌع، َوَما َأَىاَنُيغَّ ِإًلَّ َلِئيٌع، َيْغِمْبَغ ُكلَّ َكخِ 

 َأُكػَف َلْئيًسا َغاِلبًا ((.  َأْف َأُكػَف َكِخيسًا َمْغُمػبًا ِمْغ َأفْ 
 ( [ 1/463(، وانطخ كذف الخفاء )  3/496] فيس القجيخ ) 
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 َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص : 
 )) ًل ُتْكِخُىػا اْلَبَشاِت، َفِننَُّيغَّ اْلُسْؤِنَداُت اْلَغاِلَياُت ((.

 ( عغ عقبة بغ عامخ [ 856(، ومعجع الصبخاني الكبيخ بخقع )  4/151] مدشج أحسج ) 

 نتأّكُج مغ صحِة ندبِة القػِؿ أواًل، ثع نتأّكُج ِمغ فْيِسو ثانيًا، ونقيُدو بالكتاِب والدّشِة ثالثًا، فإْف وافَقيسا فعمى العيغِ 
 والخأِس، وإْف خالَفيسا تخكشاه، ولع نعبْأ بو.

، وليذ مغ السعقػِؿ أْف ن يَغ مغ زيٍج وُعبيٍج، الّجيُغ قزيٌة تشتيي إلى إّف ىحا العمَع ِديٌغ، والجيُغ مريخؼّّ أخَح الجِّ
 حياٍة أبجيٍة في جشٍة أبجّيٍة، أو ناٍر أبجّيٍة، أيكػف اإلنداُف بعَج ىحا ضحيَة إنداٍف ؟

إذا َصّحت العقيجُة صّح العسُل، وإف فدجْت فدَج 
العسُل، والعقيجُة أساُس الّجيِغ، والعقيجُة ىي السيداُف، 

ُر، أّما الخصُأ في السيداِف والخصُأ في ا لػزِف ال يتكخَّ
ُح، يسكغ أف تخصَئ، وتتػَب، وانتيى  فبل ُيَرحَّ
األمُخ، أّما إف كاف ىشاؾ خمٌل في العقيجِة فبل 
يتػُب اإلنداُف، بل يّتيُع اآلخخيغ بالخصأ، فالسبتجُع 

 ال ُتخجى تػبُتو.
 

َتِقَييا مغ الكتاِب والدّشِة، ويجُب أاَل يقبَل شيئًا إال إّف أخصَخ شيٍء في حياِة السدمِع عقيجُتو، فيجب أْف يد
 بالجليِل، وأاّل يخفَزو إال بالجليِل، ِمغ أجِل أْف ترّح العقيجُة ، وإْف صّحت العقيجُة يخجى لو االستقامُة والتػبُة.

َج صفػُفيع ؟ ويكػُف ذلظ إذا عادوا إلى الشرػصِ  الرحيحِة، ألّف الحؼ  السدمسػف بحاجٍة ماّسٍة إلى أْف َتَتَػحَّ
قشا اآلراُء السشحخفُة في الجيغ، لحلظ أىُل الخأِؼ ىع أخصُخ فئٍة في السجتسِع.  يجسُعشا ىػ الكتاُب والدّشُة، والحؼ يفخِّ
ألّف ىحه الفئَة تشصمُق مغ رأٍؼ معيٍَّغ يػافق أىػاَءىا، وتجعُل الشرػَص في خجمِة رأِييا، تبحُث في الشرػِص 

ا، وتتعامى عغ نّزٍ يخالُفيا، فإف كاف ىشاؾ نزّّ مػضػٌع يؤّيُجىع تسدكػا بو، وإْف كاف ىشاؾ عغ نّزٍ يؤّيُجى
 نزّّ صحيٌح يخالُفيع تجاىمػه، وىع بيحا يجعمػف الجيَغ ِفَخقًا وِشَيعًا، قاؿ تعالى:

ُقػا ِديَشُيْع َوَكاُنػا ِشَيًعا َلْدَت ِمْشُيْع ِفي َشْيٍء ِإنَّ   َسا َأْمُخُىْع ِإَلى َّللاَِّ ُثعَّ ُيَشبُِّئُيْع ِبَسا َكاُنػا َيْفَعُمػَف ﴾﴿ ِإفَّ الَِّحيَغ َفخَّ
 [ 159] األنعاـ: اآلية 

 وقاؿ سبحانو:
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َق َبْعَزُكْع  ِشَيًعا َوُيِحي﴿ ُقْل ُىَػ اْلَقاِدُر َعَمى َأْف َيْبَعَث َعَمْيُكْع َعَحاًبا ِمْغ َفْػِقُكْع َأْو ِمْغ َتْحِت َأْرُجِمُكْع َأْو َيْمِبَدُكعْ 
 َبْأَس َبْعٍس انُطْخ َكْيَف ُنَرخُِّؼ اَْلَياِت َلَعمَُّيْع َيْفَقُيػَف ﴾

 [ 65] األنعاـ: اآلية 

حيشسا يشصمُق اإلنداُف مغ نّزٍ مػضػٍع، أو نّزٍ 
ضعيٍف، أو مغ تأويٍل مغمػٍط تفخَّْقشا شخائَق ِقَجًدا، 

جِة وِممبًل شّتى، ونحغ اآلف بحاجٍة إلى الػحجِة، وح
القمػِب والسفيػمات، وحجِة القجراِت، وحجِة 
األىجاِؼ، وحجِة السشصمقاِت، ىحا الحؼ ُيِعشيشا، وال 
يجػُز أف تشتسَي إلى غيِخ مجسػِع السؤمشيغ، أّما إذا 
انتسيَت إلى فقاعٍة صغيخٍة، أو إلى فئٍة مشحخفٍة فيحا 

 ِمغ شأِنو أْف يسدَِّؽ، قاؿ تعالى:
 ِلَسْغ اتََّبَعَظ ِمْغ اْلُسْؤِمِشيَغ ﴾﴿ َواْخِفْس َجَشاَحَظ 

 [ 215] الذعخاء: اآلية 

 واآلية الثانية:
 ﴿ َواْخِفْس َجَشاَحَظ ِلْمُسْؤِمِشيَغ ﴾

 [ 88] الحجخ: مغ اآلية 

السدمُع أٌخ لكّل مؤمٍغ، ولػ لع يكغ في مدجِجه، ولػ لع يكغ مغ َحمقتو، ولػ لع يكغ مغ شخيقِتو، ىحا الحؼ 
 قشا االنتساءاُت الجدئيُة، قاؿ سبحانو في كتابو:يجسعشا، وتفخِّ 

ابِ   ِخيَغ ﴾﴿ َوَأِشيُعػا َّللاََّ َوَرُسػَلُو َوًَل َتَشاَزُعػا َفَتْفَذُمػا َوَتْحَىَب ِريُحُكْع َواْصِبُخوا ِإفَّ َّللاََّ َمَع الرَّ
 [ 46] األنفاؿ: اآلية 

 شيُج التمقِّي.والسدمسػف أقػياُء بػحجِتيع، ضعفاُء بتسّدِقيع، ىحا ىػ م
لػ فخْضشا غخفًة فييا ألُف قصعٍة صفخاَء تمسُع، وأخبخناؾ أّف مغ ىحه األلِف مئَة قصعٍة مغ الحىِب الخالِز مغ 

(،  16(، ومئًة رابعًة مغ عيار )  18(، ومئًة ثالثًة مغ عيار ) 21(، ومئَة قصعِة مغ عيار )  24عيار ) 
سًة مغ الشحاِس السصميِّ بالحىِب، ومئًة سابعة مغ الحجيِج، وأنت (، ومئًة ساد 11ومئًة خامدًة مغ عيار ) 

معظ ربع ساعة لتأخح مئَة قصعٍة مشيا فقط ، لػ أنظ تسمُظ جيازًا، واستصعَت أف تختاَر الحىَب الخالَز مغ 
 ( ألصبحَت غشيِّا، أّما إف انتقيَت الحجيَج فالسذكمُة كبيخٌة.24عيار ) 
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متمقِّي، ألّف ما ُكِتَب في الجيغ ال ُيعّج وال يحرى، والشاُس ِفَخٌؽ، وِمَمٌل، وِنَحٌل َوَأْوىاـٌ، بصػلتظ أْف تسمَظ مقياسًا ل
 وتدويٌخ.

 لساذا ضيخِت السحاىُب األربعُة ؟
ي الثػابَت، ػػ  في اإلنداِف ثػابُت ومتغيِّخاٌت، فالشرػُص قصعيُة الجاللِة تغصِّ

ي الستغيِّخ  اَت، َأَمَخنا هللُا عد وجل بجفِع الدكاِة، ىشاؾ مجيشٌة وريٌف، لػ أعصيَت والشرػُص ضّشيُة الجاللِة تغصِّ
إندانًا يدكُغ في السجيشِة كيدًا مغ القسِح لكاف ببلًء عميو، كيف يصحُشو، كيف يخبُده، أعِصِو مبمغًا مغ الساِؿ 

 يحدُغ االنتفاَع بو.
 قاؿ هللا عد وجل:

َكا ًَلَة َوآُتػا الدَّ  َة ﴾﴿ َوَأِقيُسػا الرَّ
 [ 20] السدمل: اآلية 

لع يحكْخ كيفيَة دفِع الدكاِة، فجاء العمساُء، واجتيجوا معتسجيغ عمى نرػِص الدّشِة، قاؿ بعزيع: ُتجَفُع الدكاُة 
عيشًا، وقاؿ آخخوف: ُتجَفُع الدكاُة نقجًا، وىحا االختبلُؼ ليذ اختبلَؼ تشاقٍس، إنسا ىػ اختبلُؼ تشػٍُّع وغًشى، 

 تيجوف اتِّفاُقيع ُحّجٌة قاشعٌة، واختبلُفيع رحسٌة واسعٌة.فالعمساُء السج
ُح ىحا بسثاٍؿ:  أوضِّ

ٍخ، وال إلى مجتيٍج، وال إلى فقيٍو،  أعِط فبلنًا ألفًا وخسدسئة درىٍع، ىحا الشزُّ قصعّي الجاللَة، ال يحتاُج ال إلى مفدِّ
؟ عمى األلف، إذًا أعِصو ألًفا وخسدسئة، عمى أّما لػ قمشا: أعِط فبلنًا ألَف درىٍع ونرفو، فعبلـ تعػد الياُء 

.  الجرىِع ؟ إذًا أعِصو ألًفا ونرَف درىٍع، فيحا الشزُّ احتساليّّ
عشجما يأتي اإلنداُف بشّزٍ احتساليٍّ فيحا مغ ضعِفو بالمغِة، ىػ يخيُج معًشى واحجًا، ولكشو جاء بعبارٍة واسعٍة، 

اجتياداٍت، أما اإللُو إذا جاء بشّزٍ احتسالّي فسعشى ذلظ أنو يخيُج فكل تذخيٍع أرضّي يحتاُج إلى تفديٍخ وشخٍح و 
كّل االحتساالِت رحسًة بعباده، وىحا فخٌؽ كبيٌخ ججًا بيغ الشّز االحتسالّي اإلليّي، والشّز االحتسالّي البذخّؼ، 

رػدٌة، واالحتساليُّ يخاد بو لساذا ضيخت السحاىب إًذا ؟ ألّف في الكتاِب والدشِة نرػصًا احتساليُة الجاللِة فييا مق
 كّل السعاني تػسعًة عمى العباِد، ورحسًة بيع.
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السخأُة السعحورُة التي لع تدتصْع أف تصػَؼ شػاَؼ اإلفاضِة، عشج األحشاِؼ عمييا َبَجَنٌة، أؼ َجَسٌل ثسُشو مئة 
الكيِة تصػُؼ البيَت، وال شيَء عمييا، وخسدػف ألفًا، وعشج الذافعيِة يشتطُخىا قػُميا، وتغجو أميخَة الحّج، وعشج الس

َة، وزوُجيا تاجٌخ، نقػؿ ليا:  لػ أّف السخأَة كانت ميدػرًة نقػؿ ليا: أشعسي الفقخاَء، ولػ أف لمسخأة ابًشا في ُججَّ
 انتطخؼ، والسخأة السمَحقُة بفػٍج ال تسمُظ قػَت يػِميا نقػؿ ليا: شػفي البيَت، وال شيَء عميظ

 لسيغ والحسج  رب العا
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 السقـػ الخامذ : الفرل الخامذ

 ( : الذيػة 1-1الفقخة : ) 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الذيػاُت حيادّيٌة، وىي شخيٌق إلى هللِا تعالى.
ُرّكب في كياِف اإلنداِف ىحه الذيػاُت، وقج َيفيُع البعُس أّف ىحه الذيػاِت أساُس فداِد العاَلِع، والحقيقُة عكُذ 
ذلظ، فمػال ىحه الذيػاُت التي ُركِّبْت فيشا لسا دخمشا الجشَة، ثّع إّف ىحه الذيػاِت حياديٌة، إنيا ُسمٌَّع يخقى اإلنداُف 
ٍؾ يحخِّؾ السخكبَة، فإذا كاف مع ىحا السحّخِؾ  بو إلى الجشِة، أو دركاٌت ييػؼ بيا إلى الشاِر، وىي بسشدلِة محخِّ

ارِة عمى الصخيِق السعبَِّج كاف ىحا السحّخُؾ قػَة دفٍع ليحه السخكبِة، أّما إذا كاف السحّخُؾ ِمْقَػٌد يحافُع عمى بقاِء الدي
.  يعسل ببل ِمْقَػٍد، وفي الصخيِق انعصافاٌت، وعمى جاِنَبْيو ِوْدياٌف سحيقٌة، فاليبلُؾ حتسيّّ
 ا ىػ سبُب فداِد العاَلِع.إذًا الذيػاُت حياديٌة، وليدت ىي سبَب فداِد العاَلِع، بل إّف سػَء استخجاِمي

فإّياؾ أف تّتِيَع الذيػاِت، فمػالىا لَسا ارتقيَت إلى ربِّ األرِض والدساواِت، ولػالىا لَسا دخمَت الجّشَة، ولَسا تقخَّبَت 
 إلى هللِا.

ىل مغ شخيٍق آخَخ تتقّخُب بو إلى هللِا غيُخ شخيٍق 
تقيَت الذيػاِت ؟ الساُؿ محبٌَّب، فإذا أنفقَتو حبلاًل ار 

إلى هللِا، فمػ كاف مع شخٍز مبمغًا مغ الساؿ فإنو 
يسكشو أْف يأكَل شعامًا نفيدًا ىػ وأىُمو، لكّشو أعصاه 
لفقيٍخ، لػال أنظ تحّب ىحا السبمَغ لسا ارتقيَت بإنفاقو، 
وأودَع هللُا فيظ حبَّ الشداِء، فمػال أنظ تحبُّ الشداَء، 

زَت ومخرَت في شخيٍق عمى امخأٍة سافخٍة، وغز
 برَخؾ عشيا ال تخقى إلى هللِا.
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واإلنداُف ُيرّمي في اليػـِ خسَذ مخاٍت، أّما إذا ساَر في الصخيِق السذخوِع فإنو يرّمي آالَؼ السخاِت، ألّنو كمسا 
 غسَّ برَخه عغ امخأٍة أجشبيٍة ارتقى إلى هللِا.
ألّف اإلنداَف ُخمَق مغ نفخٍة مغ روِح هللِا، ومغ 

ألرِض فيو نػازُع سفميٌة، ونػازُع قبزٍة ِمغ شيِغ ا
ُعْمػيٌة، وىحاف االتجاىاف واضحاف في كلِّ إنداٍف 
يتسشى أْف يكػَف شاىخًا عفيفًا، كخيسًا صادقًا، وفيًا، 
وىحا األمُخ مغ الشػازِع الُعمػّيِة، ِمغ أثِخ نفخِة روِح 
هللا، ويحّب أف يأكَل، ويذخَب، ويتدوَج، وىحه 

أنو ُخِمَق مغ قبزٍة مغ شيِغ الجوافِع التي أساُسيا 
 األرِض.

خاَع الُسْدتسخَّ بيغ أف ُيَمبِّي حاَجًة، وأف ُيَصبَِّق أْمخًا، ما مِ  غ إّف ِمغ أَدؽِّ السػضػعاِت التي يْيَتعُّ ليا السؤمُغ الرِّ
ة، أو رْغبة، أو يػـٍ، وما مغ ساعٍة، وما مغ دقيقٍة إاّل وأنت بيغ شيئيغ: إّما أف ُتصيَع، أو أف تْدتجيَب ِلَشْدع

 َمْيٍل، أو ىػػ.
سافَخ إنداٌف إلى بمٍج آخَخ، وعشجه في بمِجه زْوجٌة وأوالٌد، وىػ ُمْحَتَخـٌ اجتساعيِّا، ولو مكانٌة، َفَدلَّْت َقَجُمو ىشاؾ، 

 عاَنْيُت فُأصيَب ِبَسخض، وال يْجخُؤ أف يحكَخ ىحا السَخَض خْػفًا مغ أْف يْدقَط مغ عيػِف الشاِس، يقػُؿ مخًَّة: وهللاِ 
 مشو ستََّة َعَذخ عامًا، وأنا أَتألَّع، وُكلُّ ىحا األلِع، وىحا الحْدِف، وىحا الخْػِؼ مغ َشْيػِة ساعٍة. 

 . أال يا رّب َشْيػة ساعة أوَرَثْت حْدنًا شػيبلً 
 قاؿ تعالى:

  ًَل َيْيِجي اْلَقْػـَ الطَّاِلِسيَغ ﴾﴿ َوَمْغ َأَضلُّ ِمسَّْغ اتََّبَع َىَػاُه ِبَغْيِخ ُىًجى ِمْغ َّللاَِّ ِإفَّ َّللاََّ 
 [ 50] القرز: مغ اآلية 
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السعشى الُسخالُف أّف الحؼ يتَِّبُع ىػاه َوْفَق ُىجػ هللِا 
ال شيَء عميو ؛ ِاْشتيى السخأَة َفَتَدوََّج، واْشتيى 
الساَؿ َفَعِسَل عَسبًل شخيفًا، واْشتيى أف يكػَف ذا 

هللَا عد وجل، فَحقََّق ُكلَّ ىحه ُسْسعِة شيَِّبة فأشاَع 
يػاِت َوْفَق مْشيِج هللِا تعالى، فاإلْسبلـ ال ِحْخماَف  الذَّ
فيو، ىشاؾ تْشطيٌع، وشيارٌة، وِنطاـٌ، وراحٌة نْفِديَّة 
 َعِقَب ُكلِّ َشْيػة يْفعميا اإلنداُف َوْفَق مشيِج هللِا.
ـَ الميِل،  قج ُيقارُب اإلنداَف زْوجَتو، ويرمي قيا

ـِ، ألنَُّو ما فعَل شيئًا ِخبلَؼ مشيِج هللِا، أّما إْف مؤَل َعْيَشْيو ِمغ َمحاِسغ اْمخأٍة أْجَشِبيٍَّة ال َتحِ ويبْ  لُّ لو كي في ىحا الِقيا
فإنو ُيْحَجُب عغ هللِا، نْطَخٌة فقط تْحجبو، وعبلقٌة كاممٌة ال تْحجُب ! ىحه َوفق مشيِج هللِا، وتمظ عمى خبلِؼ مشيِج 

ْيػُة.هللِا، ف ْيػِة أْسيُل مغ الربِخ عمى ما تػِجُبو الذَّ  الربُخ عغ الذَّ
 ال حخماَف في اإلسبلـِ، ولكغ فيو ضبٌط وتشطيٌع:

إّف الذيػاِت التي أودعيا هللُا فيشا قيَّجىا في الػقِت نفِدو بسشيٍج رَسَسو هللُا لشا، فسا ِمغ شيػٍة أودعيا هللُا في 
 نطيفًة تدخؼ خبلَليا، فمػ سارْت ىحه الذيػُة في القشاِة الشطيفِة آلتْت ُأُكَميا ِضْعَفيِغ.اإلنداِف إاّل وجعَل ليا قشاًة 

يسكُغ أف تتحّخَؾ بالذيػِة مئًة وثسانيغ درجًة، ولكّغ الذخَع سسَح لظ بثسانيغ درجًة فقط ، الجيُغ عسميُة ضبٍط، 
أِة، وكلُّ امخأٍة أودَع هللُا فييا حبَّ الخجِل، ولكّغ السؤمَغ والفداُد عسميُة تفمٍُّت، فكّل رجٍل أودَع هللُا فيو حبَّ السخ 

والسؤمشِة يشزبصاف َوفَق مشيِج هللِا، فتكػُف ىحه الذيػُة دافعًا ليسا إلى الجّشِة، فالّجيُغ كمُّو، واإليساُف كّمو عسميُة 
 ضبٍط فقط، قاؿ تعالى:

ـَ َربِِّو َوَنَيى الشَّْفَذ   َعْغ اْلَيَػى * َفِنفَّ اْلَجشََّة ِىَي اْلَسْأَوى ﴾ ﴿ َوَأمَّا َمْغ َخاَؼ َمَقا
 [41 – 40] الشازعات: اآلية 

الػقػُد الدائُل في السخكبِة فيو قّػٌة انفجاريٌة، لكشو إذا ُوِضَع في مدتػَدٍع ُمحَكٍع، وساَؿ في األنابيِب السحَكسِة، 
كًة نافعًة تدعُج بيا، وتشقُمظ أنت وأىَمظ إلى مكاٍف وانفجَخ في الػقِت السشاسِب، وفي السكاِف السشاسِب، وّلَج حخ 

جسيٍل، ما الحؼ جخػ في الديارِة ؟ انفجاٌر، لكشو انفجاٌر وفَق السشيِج، أما لػ خخَج ىحا الػقػُد عغ مداِره، 
 وأصابت الديارَة شخارٌة ألحخقْت السخكبَة وَمغ فييا.
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خ ماّدٌة ثسيشٌة، والسمُح ماّدٌة ثسيشٌة، فمػ  فاإلنداُف ال يتألع مغ الذيػِة، بل يتأّلع مغ نفِدو، كَّ بذكٍل أو بآخَخ، الدُّ
وضعَت السمَح في الحمػياِت، ىل تأكميا ؟ أو وضعَت الدكَخ في شبخٍة غاليِة الثسِغ، ىل تأكميا ؟ لقج أفدجَت 

تعساَؿ، فالفداُد ىػ في إساءِة الصبخَة، الدكُخ ماّدٌة ثسيشٌة ونافعٌة، والسمُح ماّدٌة ثسيشٌة ونافعٌة، لكشظ أسأَت االس
االستعساِؿ ؛ فالسخأُة ُخِمَقْت لتكػَف زوجًة لظ، تدعُج بيا، وتدعُج بظ، وتشجُب أشفااًل تخفخُؼ بػجػِدىع عمى البيِت 
ـِ  الدعادُة واليشاُء، أّما إذا سمكَت في قزاِء ىحه الذيػِة شخيًقا حخَّمو هللُا شقيَت، فالذقاُء ىػ في سػِء استخجا

 الحطػِظ، وتمظ الذيػِة. ىحه

 بالذيػاِت تخقى إلى هللِا مّختيغ ؛ صابخًا وشاكخًا: 
إّف ىحه الذيػاِت تخقى بيا إلى هللِا مختيغ، تخقى 
بيا مّخًة صابخًا، و مّخًة شاكخًا، فإذا نطخَت إلى ما 
يحلُّ لظ تخقى شاكخًا، وإذا غززَت عّسا ال يحّل 

غ وجػِىو لظ تخقى صابخًا، إذا كدبَت الساَؿ م
السذخوعِة، وأنفقَتو فيسا ىػ مذخوٌع، كأْف تأتَي مثبًل 
ـِ والذخاِب والفػاكِو ألوالدؾ، وقج أدخمَت  بالصعا
عمى قمػِبيع الدخوَر، فإّنظ تخقى إلى هللِا شاكخًا، 
ـٍ، فيو شبيٌة، وأنت  فإذا امتشعَت عغ أخِح ماٍؿ حخا

الذيػاُت إًذا كالسشذاِر، ، فيحه ظ حبَّ الساِؿ، تخقى إلى هللِا صابخاً في أشجِّ الحاجِة إليو، وقج أودَع هللُا في كيانِ 
تخقى بيا مختيغ، فإْف سمكَت القشاَة الشطيفَة التي سسَح هللُا لظ أف تدمَكيا ارتقيَت إلى هللِا شاكخًا، وإف ابتعجَت عغ 

ـِ يخقى، وإذا سمظ الػجِو الحؼ حّخمو هللُا عميظ تخقى إلى هللِا صابخًا، فإذا امتشَع اإلنداُف  عغ أخِح الساِؿ الحخا
 الصخيَق السذخوَع يخقى، وإذا غّس برَخه عغ امخأٍة أجشبّيٍة يخقى، وإذا نطَخ إلى امخأِتو يخقى. 

 ىحا معشى قػِؿ هللِا تعالى:
َيَػاِت ِمْغ الشَِّداِء َواْلَبِشيَغ َواْلَقَشاِشيِخ اْلُسَقْشَصَخةِ  َمِة  ﴿ ُزيَِّغ ِلمشَّاِس ُحبُّ الذَّ ِة َواْلَخْيِل اْلُسَدػَّ ِمْغ الحََّىِب َواْلِفزَّ

ُ ِعْشَجُه ُحْدُغ اْلَسآِب ﴾ ْنَيا َوَّللاَّ ـِ َواْلَحْخِث َذِلَظ َمَتاُع اْلَحَياِة الجُّ  َواأْلَْنَعا
 [  14] آؿ عسخاف: اآلية 
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 وكأف الستاَع كمَّو في كمسة 
 ﴿ َذِلَظ ﴾

 ىحه التي بيغ يجيظ، 

ُ ِعْشَجُه ُحْدُغ اْلَسآِب ﴾﴿ َمَتاُع اْلحَ  ْنَيا َوَّللاَّ  َياِة الجُّ
فإذا اتقى اإلنداُف هللَا في ىحه الذيػاِت، وجاءه مَمُظ السػِت ليقبَس روَحو، وقج مات عمى اإليساِف، وعمى شاعِة 

 ، فمو عػدٌة إلى هللِا ال تػصُف مغ ِشّجِة الدعادِة،رسػؿ هللا 

ُ ِعْشَجُه ُحْدُغ اْلسَ   آِب ﴾﴿ َوَّللاَّ
فحيشسا تؤوُب إلى هللا، وقج اتقيَت هللَا في ىحه 
الذيػاِت، فمظ عػدٌة هلل عد وجل، وأنَت في أسعِج 

 الحاالِت.
لحلظ قالػا: السػُت عخٌس السؤمِغ، والذيُء الثابُت 

 أفَّ أسعَج لحطاِت السؤمِغ حيغ يمقى ربَّو.

فمظ أف تتدوج، وأْف تشجَب األوالَد، وتذتغَل، 
ساَؿ كمَّو بالصخيق الحبلِؿ، َوفَق السشيِج وتكدَب ال

، ادرْس، واحرْل عمى شياداٍت عميا، وتاجْخ، وافتْح محبّلْت، ِضْسَغ السشيِج، وكغ صادًقا، ال غّر، وال  الخبَّانيِّ
و، وال تجليَذ، وال ربا ، وكلُّ عسمظ َوفَق السشيِج، فاهلُل ما حخَّـ عميظ الجنيا، وليذ بخيخكع َمغ تخَؾ دنياه آلخخت

َمغ تخَؾ آخخَتو لجنياه، إال أْف يتدّوَد مشيسا معًا، فإّف األولى مصّيٌة لمثانيِة، والجعاُء الذخيف: َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة 
 َيُقػُؿ:  eَقاَؿ: َكاَف َرُسػُؿ َّللاَِّ 

الَِّتي ِفيَيا َمَعاِشي، َوَأْصِمْح ِلي آِخَخِتي  )) المَُّيعَّ َأْصِمْح ِلي ِديِشي الَِّحي ُىَػ ِعْرَسُة َأْمِخي، َوَأْصِمْح ِلي ُدْنَيايَ 
  ((الَِّتي ِفيَيا َمَعاِدي، َواْجَعْل اْلَحَياَة ِزَياَدًة ِلي ِفي ُكلِّ َخْيٍخ، َواْجَعْل اْلَسْػَت َراَحًة ِلي ِمْغ ُكلِّ َشخٍّ 

 ([ 2720] مدمع ) 
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 َكِمَساٍت َأُقػُلُيغَّ ِفي اْلِػْتِخ:  َعمََّسِشي َرُسػُؿ َّللاَِّ َقاَؿ اْلَحَدُغ ْبُغ َعِميٍّ َرِضَي َّللاَُّ َعْشُيَسا: 
َأْعَصْيَت، َوِقِشي َشخَّ  )) المَُّيعَّ اْىِجِني ِفيَسْغ َىَجْيَت، َوَعاِفِشي ِفيَسْغ َعاَفْيَت، َوَتَػلَِّشي ِفيَسْغ َتَػلَّْيَت، َوَباِرْؾ ِلي ِفيَسا

  ُيْقَزى َعَمْيَظ، َوِإنَُّو ًَل َيِحؿُّ َمْغ َواَلْيَت، َتَباَرْكَت َربََّشا َوَتَعاَلْيَت ((َما َقَزْيَت، َفِننََّظ َتْقِزي َوًلَ 
 ( [ 1593(، الجارمي )  1425(، أبػ داود )  464] التخمحؼ ) 

 .صمى هللا عميو و سمعوىحه واقعية الشبي 

اِؿ، ونعسَة الشداِء، ونعسَة الدوجِة، ونعسَة البيِت دقِّقػا في اآليِة التاليِة، فكلُّ واحٍج مغ الشاِس ذاَؽ نعسَة الس
 السخيِح، والسخكبِة الفاخخِة، والبيِت في السريِف.

ٌؽ هلِل عد وجل:ُقْل َأُؤَنبُِّئُكْع ِبَخْيٍخ ِمْغ َذِلُكْع  ثع إّف ربشا عد وجل يقػؿ لكع:   ، ىل أنت مرجِّ

ِحيَغ اتََّقْػا ِعْشَج َربِِّيْع َجشَّاٌت َتْجِخي ِمْغ َتْحِتَيا اأْلَْنَياُر َخاِلِجيَغ ِفيَيا َوَأْزَواٌج ﴿ ُقْل َأُؤَنبُِّئُكْع ِبَخْيٍخ ِمْغ َذِلُكْع ِلمَّ 
َخٌة ﴾  ُمَصيَّ

 وأثسُغ مغ كلِّ ذلظ،

ُ َبِريٌخ ِباْلِعَباِد ﴾  ﴿ َوِرْضَػاٌف ِمْغ َّللاَِّ َوَّللاَّ
 [  15] آؿ عسخاف: اآلية 

إاّل كسا يأخُح السخيُط إذا ُغسَذ في مياِه البحِخ، أخخْج مغ جيبظ إبخًة، واغسْديا  لحلظ ما أخحت الجنيا مغ اآلخخةِ 
 : في مياِه البحِخ، ثع اسحْبيا، واحُدب الشدبَة، كع نقَز مغ ماِء البحِخ ؟ وكحلظ قاؿ الشبي 
 ﴿ َوَما َيْشِصُق َعْغ اْلَيَػى * ِإْف ُىَػ ِإًلَّ َوْحٌي ُيػَحى ﴾

 [  4 - 3] الشجع: اآلية 

 الساؿ والشداء:
إّف أشػَؿ قرٍة في القخآِف الكخيِع ىي قرُة سيجنا يػسَف عميو الدبلـُ، ومحػُرىا األساسيُّ أّف امخأًة ذاَت مشرٍب 

 وجساٍؿ دعْت ىحا الشبيَّ الكخيَع الذابَّ الصاىَخ فقاؿ: إني أخاُؼ هللَا ربَّ العالسيغ. 
 َقاَؿ:  ِبيِّ َعْغ َأِبي َسِعيٍج اْلُخْجِرؼِّ َعْغ الشَّ 

ْنَيا ُحْمَػٌة َخِزَخٌة، َوِإفَّ َّللاََّ ُمْدَتْخِمُفُكْع ِفيَيا َفَيْشُطُخ َكْيَف َتْعَسُمػَف، َفاتَُّقػا الجُّ  َؿ )) ِإفَّ الجُّ ْنَيا، َواتَُّقػا الشَِّداَء، َفِنفَّ َأوَّ
 ِفْتَشِة َبِشي ِإْسَخاِئيَل َكاَنْت ِفي الشَِّداِء ((

 ( [ 11159(، أحسج )  4000(، ابغ ماجو )  2191(، التخمحؼ )  2742] مدمع ) 
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ىحه الذيػُة ليا قّػُة وىٍج، وقّػُة جحٍب، واإلنداُف يتأّثُخ بيا عغ ُبعٍج ولػ بالرػرِة، أو بالذاشِة، أو بالقخاءِة، فسا لع 
 َيَجِع اإلنداُف بيشو وبيغ ىحه الذيػِة ىامَر أماٍف فإّف أثَخىا سيرُل إليو.

 الغػاصاِت تتحّخُؾ بالصاقِة الحريِة، بكسّيٍة بديصٍة مغ اليػرانيـػ يسكغ أف تحّخَكيا سشتيغ. بعُس 

، تجفُعو إلى العسِل، وإلى اإلتقاِف، وإلى كدِب الساِؿ  كأف ىحه الذيػَة الجشديَة في اإلنداِف كيحا اليػرانيـػ
التي أودعيا هللُا فيشا إال باعٌث لمعسِل، أّما إذا  الحبلِؿ، مغ أجِل أف يتدّوَج، ويصعَع أوالَده، فسا ىحه الذيػةُ 

خًة.  أصبحْت ىجفًا بشفِديا، ولع تتقّيْج بسشيِج هللِا كانت قّػًة مجمِّ

ُيؤَخُح اإلنداُف مغ َمدلَقْيغ خصيخيغ ؛ الساُؿ 
والشداُء، وىسا نقصَتا ضعٍف في شخريتو، وكّل 
الحيغ سقصػا في تاريِخ البذخيِة سقصػا مغ فزيحٍة 
ماليٍة، أو مغ فزحيٍة أخبلقيٍة، فمحلظ أعطُع ما 
في ىحا الذخِع أّف هللَا جعَل بيشظ وبيغ السعريِة 
الكبخػ ىامَر أماٍف، كأنظ تسذي عمى شاشِئ 
نيٍخ عسيٍق مخيٍف، لو شاشٌئ مائٌل زلٌق، وآخُخ 
، إنظ إْف مذيَت عمى الذاشِئ الدلِق  مدتٍػ جاؼّّ

 ف مذيَت عمى الذاشِئ الجاؼِّ فاحتساُؿ الشجاِة كبيٌخ ججًا، لحلظ قاؿ تعالى:فاحتساُؿ الدقػِط كبيٌخ ججًا، وإ

 ﴿ َوًَل َتْقَخُبػا الدَِّنا ﴾
 [ 32] اإلسخاء: مغ اآلية 

 ولْع يقل: وال تدنػا.

ومغ عجيِب ما قخأُت أّف اإلنداَف إذا تجاوَز الخطَّ األحسَخ في عبلقِتو بالسخأِة، كأْف صاَر في خمػٍة معيا، أو 
صحَب األراذَؿ، أو استسَع إلى شيٍء ال يخضي هللَا، فإف الجماَغ يفخُز ماّدًة تعّصُل محاكسَتو، لحلظ تجج أشخاصًا 
َل محاكسَتو، وأْف يػِقَعو في  كبخاَء سقصػا في خمػٍة، فإذا تجاوَز اإلنداُف الخطَّ األحسَخ فيحا يسكُغ أف يعصِّ

 : َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ  الفاحذِة، وأْف يكػَف ىبلُكو بدبِبيا، لحلظ
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ْيَصاُف ((  ))... ًَل َيْخُمَػفَّ َرُجٌل ِباْمَخَأٍة ِإًلَّ َكاَف َثاِلَثُيَسا الذَّ
 ( [  1171]التخمحؼ ) 

 ما قاؿ: ما خبل كافٌخ بامخأٍة، وما قاؿ: ما خبل فاسٌق بامخأٍة، بل قاؿ: 
 )) ًَل َيْخُمَػفَّ َرُجٌل ِباْمَخَأٍة (( 

 نفَدظ ببيئٍة شّيبٍة مؤمشٍة، وبأناٍس أشياٍر صادقيغ،ورعيغ، مدتقيسيغ، يجُب أف تحيطَ 

اِدِقيَغ ﴾  ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا اتَُّقػا َّللاََّ َوُكػُنػا َمَع الرَّ
 [ 119] التػبة: اآلية 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 السقـػ الدادس الفرل الدادس :

 ًلختيار( : حخية ا2-1الفقخة )

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

إّف أخصَخ شيٍء في الجيِغ ىػ العقيجُة، فإف صّحت صّح العسُل، وإف صّح العسُل بمَغ اإلنداُف األمَل، وما مغ 
عقيجٍة فاسجٍة تذلُّ حخكَة اإلنداِف شبلِّ كامبًل، وتجعُمو قاعجًا مدتدمسًا لسريِخه السحتػـِ كعقيجِة الجبِخ، كأف يعتقَج 

 نداُف أّف هللَا أجبَخه عمى كّل أعساِلو، وسػؼ يحاسُبو عمييا، مع أنو مجَبٌخ عمييا، كسا قاؿ الذاعخ:اإل
 .ألقاه في اليعِّ مكتػفًا وقاؿ لو ِإّياؾ إّياؾ أف تبتلَّ بالساءِ 

ـِ الجراسِة، وتبل عمييع أسس اَء الشاجحيغ، ومثُل ذلظ كسا لػ أّف مجيَخ مجرسٍة جسَع الصبلَب في أّوِؿ يػـٍ مغ أيا
 وأسساَء الخاسبيغ سمفًا، ثّع قاؿ ليع: انصمقػا إلى الرفػِؼ، وادرسػا.

 األدلُة عمى أّف اإلنداَف مخيٌَّخ: 
1 -  :  الجليُل الشقميُّ

 قاؿ تعالى:

ْمَشا ِمْغ  ُ َما َأْشَخْكَشا َوًَل آَباُؤَنا َوًَل َحخَّ َشْيٍء َكَحِلَظ َكحََّب الَِّحيَغ ِمْغ َقْبِمِيْع ﴿ َسَيُقػُؿ الَِّحيَغ َأْشَخُكػا َلْػ َشاَء َّللاَّ
 ْع ِإًلَّ َتْخُخُصػَف ﴾َحتَّى َذاُقػا َبْأَسَشا ُقْل َىْل ِعْشَجُكْع ِمْغ ِعْمٍع َفُتْخِخُجػُه َلَشا ِإْف َتتَِّبُعػَف ِإًلَّ الطَّغَّ َوِإْف َأْنتُ 

 [ 148]األنعاـ: اآلية 
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يجة: " ىحه اآليُة أصٌل في أّف اإلنداَف مخيٌَّخ، فَسغ اّدَعى أنو مديٌَّخ، أو مكَخٌه، قاؿ عمساُء التفديِخ وعمساُء العق
 أو مجَبٌخ فقج التقى مع اعتقاِدِ السذخكيِغ.
الخخُص ىػ أشجُّ أنػاِع الكحِب، وىحا ىػ الكحُب 
ـُ الغدالي: " ألْف  عمى هللِا تعالى، ويقػؿ اإلما

أف يقػلػا عمى هللِا الكبائَخ أىػُف ِمغ يختكَب العػاُـّ 
 ما ال يعمسػف ".

بل إّف هللَا هلالج لج حيغ رّتَب السعاصَي تختيبًا تراعجيًا 
 في آيٍة مغ سػرة األعخاِؼ جعَل أكبَخ معريٍة: 

 
 ﴿ َوَأْف َتُقػُلػا َعَمى َّللاَِّ َما ًَل َتْعَمُسػَف ﴾

 [ 33] األعخاؼ: مغ اآلية 

 وفي آيٍة أخخػ يقػؿ تعالى:
ْػِء َعَمْيِيْع َدائِ ﴿ َوُيَعحِّ  يَغ ِباّلِلَِّ َضغَّ الدَّ ْػِء َوَغِزَب َب اْلُسَشاِفِقيَغ َواْلُسَشاِفَقاِت َواْلُسْذِخِكيَغ َواْلُسْذِخَكاِت الطَّانِّ َخُة الدَّ

ُ َعَمْيِيْع َوَلَعَشُيْع َوَأَعجَّ َلُيْع َجَيشََّع َوَساَءْت َمِريًخا ﴾  َّللاَّ
 [6] الفتح: اآلية 

 حانو: وقاؿ سب
ا ِمْغ اأْلَْمِخ ِمْغ َشْيٍء ُقْل ﴿ َوَشاِئَفٌة َقْج َأَىسَّْتُيْع َأْنُفُدُيْع َيُطشُّػَف ِباّلِلَِّ َغْيَخ اْلَحقِّ َضغَّ اْلَجاِىِميَِّة َيُقػُلػَف َىْل َلشَ 

َف َلْػ َكاَف َلَشا ِمْغ اأْلَْمِخ َشْيٌء َما ُقِتْمَشا َىاُىَشا ُقْل ِإفَّ اأْلَْمَخ ُكمَُّو ّلِلَِّ ُيْخُفػَف ِفي َأْنُفِدِيْع َما ًَل ُيْبُجوَف َلَظ َيُقػُلػ
ُ َما فِ  َز َما ِفي َلْػ ُكْشُتْع ِفي ُبُيػِتُكْع َلَبَخَز الَِّحيَغ ُكِتَب َعَمْيِيْع اْلَقْتُل ِإَلى َمَزاِجِعِيْع َوِلَيْبَتِمَي َّللاَّ ي ُصُجوِرُكْع َوِلُيَسحِّ

ُجوِر ﴾ُقُمػِبُكْع َوَّللاَُّ عَ   ِميٌع ِبَحاِت الرُّ
 [154] آؿ عسخاف: اآلية 

 وقاؿ في آيٍة أخخػ: 
ِبيَل ِإمَّا َشاِكًخا َوِإمَّا َكُفػًرا ﴾  ﴿ ِإنَّا َىَجْيَشاُه الدَّ

 [ 3] اإلنداف: اآلية 
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 وقاؿ تعالى: 

 ﴿ ِإفَّ َعَمْيَشا َلْمُيَجى ﴾
 [ 12] الميل: اآلية 

 وقاؿ تعالى: 

اِدُقَيا َوِإْف ْغ َربُِّكْع َفَسْغ َشاَء َفْمُيْؤِمْغ َوَمْغ َشاَء َفْمَيْكُفْخ ِإنَّا َأْعَتْجَنا ِلمطَّاِلِسيَغ َناًرا َأَحاَط ِبِيْع ُسخَ ﴿ َوُقْل اْلَحقُّ مِ 
َخاُب َوَساَءْت ُمْخَتَفًقا ﴾  َيْدَتِغيُثػا ُيَغاُثػا ِبَساٍء َكاْلُسْيِل َيْذِػي اْلُػُجػَه ِبْئَذ الذَّ

 [ 29آلية ] الكيف: ا

 وقاؿ تعالى:

 اُنػا َيْكِدُبػَف ﴾﴿ َوَأمَّا َثُسػُد َفَيَجْيَشاُىْع َفاْسَتَحبُّػا اْلَعَسى َعَمى اْلُيَجى َفَأَخَحْتُيْع َصاِعَقُة اْلَعَحاِب اْلُيػِنِبَسا كَ 
 [17] فرمت: اآلية 

 وقاؿ تعالى:

ُ َجِسيًعاِإفَّ َّللاََّ َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِجيٌخ﴾﴿ َوِلُكلٍّ ِوْجَيٌة ُىَػ ُمَػلِّيَيا َفاْسَتِبُقػا اْلَخيْ   َخاِت َأْيَغ َما َتُكػُنػا َيْأِت ِبُكْع َّللاَّ
 [ 148] البقخة: اآلية 

 تػّىع بعُزيع أّف الزسيَخ 
 ﴿ ُىَػ ﴾

 في قػِلو: 

 ﴿ ُىَػ ُمَػلِّيَيا ﴾
تسامًا , كأْف تقػَؿ، وأنت تخكُب الديارَة لَسغ يعػُد عمى هللِا , ولػ أََعْجَنا ىحا الزسيَخ عمى هللِا لفدَج السعشى 

: اذىب إلى اليسيغ , يقػؿ لظ: األمُخ ليذ بيجؼ، الِسْقَػُد بيجؾ , فإذا كاف هللُا عد  يجمُذ في السقعِج الخمفيِّ
 وجل ىػ الحؼ يػلِّييا، فمساذا يقػُؿ إذًا: 

 ﴿ َفاْسَتِبُقػا اْلَخْيَخاِت ﴾
َػ ملسو هيلع هللا ىلص يعػُد عمى اإلنداِف , ولكّغ اإلنداَف أحيانًا قج يذعُّ ِمغ بعِس اآلياِت رائحَة الجبِخ , فبساذا فالزسيُخ ملسو هيلع هللا ىلص ىُ 

 نجيُبو ؟



ور دمحم راتب النابلسيكتاب مقومات التكليف لفضيلة الدكت  
 

130 

 ىشاؾ قاعجٌة أصػلّيٌة قصعيٌة، وىي أّف اآلياِت الستذابياِت ميسا َكُثخْت ُتحَسُل عمى اآلياِت السحَكَساِت ميسا َقمَّْت. 
خٌة , لشزخْب مثااًل ع مى ذلظ: لػ قمُت لظ: القسُح ماّدٌة خصيخٌة، فسا معشى أنيا خصيخٌة ؟ ىل معشى ىحا أّنيا متفجِّ

أو أنيا أساسّيٌة في حياِة اإلنداِف , ىحه كمسٌة مبيسٌة احتساليٌة , كمسٌة فييا شبيٌة , قمُت لظ بعج قميٍل: القسُح ماّدٌة 
يخة ( نحسُميا عمى أنيا أساسّيٌة , فاآلياُت الستذابياُت ميسا َكُثَخْت أساسّيٌة في حياِة اإلنداِف، إذًا كمسُة ) خص

ُتحَسل عمى اآلياِت السحكساِت ميسا َقمَّْت، ولػ أّف في القخآِف الكخيِع ألَف آيٍة ُيَذعُّ مشيا رائحُة الجبِخ فيحه كمُّيا 
 تحسُل عمى قػِلو تعالى: 

ْمَشا ِمْغ َشْيٍء َكَحِلَظ َكحََّب الَِّحيَغ ِمْغ َقْبِمِيْع ﴿ َسَيُقػُؿ الَِّحيَغ َأْشَخُكػا َلْػ َشاَء  ُ َما َأْشَخْكَشا َوًَل آَباُؤَنا َوًَل َحخَّ َّللاَّ
 ﴾  ِإًلَّ َتْخُخُصػفَ َحتَّى َذاُقػا َبْأَسَشا ُقْل َىْل ِعْشَجُكْع ِمْغ ِعْمٍع َفُتْخِخُجػُه َلَشا ِإْف َتتَِّبُعػَف ِإًلَّ الطَّشََّػِإْف َأْنُتعْ 

 [ 148] األنعاـ: اآلية 

 لشأخْح بعَس ىحه اآلياِت , يقػؿ تعالى:
ُ َربُّ اْلَعاَلِسيَغ ﴾  ﴿ َوَما َتَذاُءوَف ِإًلَّ َأْف َيَذاَء َّللاَّ

 [ 29] التكػيخ: اآلية 

ئٍة لَسا فالسعشى ىشا أّف إرادَة هللِا شاءت أف تكػنػا أصحاَب مذيئٍة , ولػال أّف هللَا شاء أف تكػنػا أصحاَب مذي
شئتع , فإذا سعجتع بسذيئتكع، وكانت ىحه السذيئُة سبَب رقيِّكع وسعادِتكع وفػِزكع فاعمسػا أّف ىحه السذيئَة مغ 

زُل , وفخٌؽ ولكّغ معشاىا الفمذيئِة هللِا تعالى , وليذ السعشى: ملسو هيلع هللا ىلص َوَما َتَذاُءوَف ِإالَّ َأْف َيَذاَء َّللاَُّ ملسو هيلع هللا ىلص الجبَخ، 
 كبيٌخ بيشيسا.

 آيٌة أخخػ، قاؿ تعالى:
 لشَّاِس َأْجَسِعيَغ ﴾﴿ َوَلْػ ِشْئَشا ََلَتْيَشا ُكلَّ َنْفٍذ ُىَجاَىا َوَلِكْغ َحقَّ اْلَقْػُؿ ِمشِّي أَلَْمََلَفَّ َجَيشََّع ِمْغ اْلِجشَِّة َوا

 [13] الدججة: اآلية 

مو باالختياِر , وكّخمو بالعقِل، وكّخمو بالتذخيِع , لحلظ يكػُف السعشى في جعَل هللُا اإلنداَف السخمػَؽ السكخـَ , كخّ 
ىحه اآلية األخيخِة: لػ شئشا أْف نجبَخكع عمى شيٍء ما، وأف نمغَي اختياَركع، ونمغَي تكخيَسكع، ونمغَي تفزيَمكع , 

ىحا اليجػ الشاتَج عغ اإلكخاِه ال ُيدِعُج  وىػيتكع، واختياركع، وأردنا أْف نجبَخكع َلَسا أجبخناكع إاَل عمى اليجػ , لكغّ 
 إشبلقًا، وال نخقى بو إلى الجشِة. 
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 أما قػُلو تعالى:
ُ َمْغ َيَذاُء َوَيْيِجي َمْغ َيَذاُء ﴾  ﴿ َكَحِلَظ ُيِزلُّ َّللاَّ

 [ 31] السجثخ: مغ اآلية 

 فمو معاٍف ثبلثة: 

 السعشى األّوُؿ:
 ضبلٍؿ اختيارؼٍّ ,قاؿ تعالى:  ىحا ىػ الزبلُؿ الجدائيُّ السبشيُّ عمى

ُ ُقُمػَبُيْع ﴾  ﴿ َفَمسَّا َزاُغػا َأَزاَغ َّللاَّ
 [5] الرف: مغ اآلية 

 السعشى الثاني: 
أّف هللَا أضّمو عغ ىحا الذخيِظ، حيشسا يعتسُج اإلنداُف عمى جيٍة أرضيٍة يميُع ربُّشا عد وجل ىحا اإلنداَف الحؼ 

بيحا يكػُف هللُا قج أضّمو عغ ىحا الذخيِظ , ذلظ أّف ىحا الذخيَظ لػ لبَّاُه دائسًا اعتسَج عميو أْف يخيَِّب ضشَّو , و 
أللَّيو، فمسجّخِد أْف تعتسَج عمى جيٍة غيِخ هللِا عد وجل يخيُِّب هللُا عد وجل ضشَّظ بيحا اإلنداِف، فتتأّلُع، فيكػُف هللُا 

 قج أضمَّظ عغ الذخيِظ الحؼ جعمَتو شخيكًا لو تعالى. 

 عشى الثالُث:الس
أّف الزبلَؿ الحؼ ُيفَيُع مغ ىحه اآلياِت كسا لػ أّف إندانًا سافَخ إلى بمٍج , وفي شخيِقو إلى ىحا البمِج وجَج 
شخيقيغ، فػقع في حيخٍة، أّييسا يدمظ , فدأؿ أحَجىع , فقاؿ لو: ِمغ ىحا االّتجاِه , فقاؿ لو: أنت كاذٌب , في ىحه 

ا الخجِل السدؤوِؿ أْف يعصَيو معمػماٍت إضافيًة عغ ىحا الصخيِق ؟ عغ وجػِد حاجٍد، الحالِة لْغ يكػَف بإمكاِف ىح
أو تحػيمٍة، أو جدٍخ، وما شابو ذلظ، ألنو رفَس الصخيَق ِمغ أصِمو، وعشجما يخفُس اإلنداُف الجيَغ فإف هللا 

يِغ , ولػ أّف إندانًا رفَس الجامع َة ِمغ األساِس فمغ يدتفيَج ِمغ تعالى يزمُّو، فبل يدتفيُج مغ تفاصيِل الجِّ
 مكتبِتيا، وال مغ ىػّيِتو كصالٍب، وال مغ حدٍع في الصيخاِف , وكلُّ السيداِت انتيت بالشدبِة إليو.
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2 – :  الجليُل العقميُّ
، وال يميُق بكساِؿ هللا عد وجل أْف يقػَؿ كبلمًا ال معشى لو , قج يقػُؿ اإلندا ُف كبلمًا وىػ أنو ال ُيعَقُل، وال يرحُّ

 ال معشى لو، اضصخاًرا، أو مجاممًة، أو نفاقًا، ػ

أو مجاراًة، أما خالُق الكػِف فبل ُيعَقُل أف يقػَؿ 
كبلمًا ببل معشى , لػ أنظ تديُخ في مسخٍّ ضيٍِّق 
عخًضو كعخِض َكِتَفْيَظ تسامًا، وقيل لظ: اّتِجْو نحَػ 

ؿ اليسيِغ، لكاف ىحا ىخاًء، وكبلمًا ال معشى لو , قا
العمساء: " لسجّخِد وجػِد األمِخ والشيِي فأنت مخيٌَّخ 
" , ولػ أنظ مديَّخٌ فسا معشى أْف يأمَخؾ هللُا أف 
تكػَف صادقًا , وما معشى أف يشياؾ عغ الكحِب , 
وما معشى أف يأمَخؾ بالربلِة، وأف يشياؾ عغ 

شسا جيَء بخجل شارب لمخسخ إلى سيِجنا عسخ الخسِخ والدنا , إذًا لسجّخِد األمِخ والشيِي فأنت مخيٌَّخ، لحلظ حي
َر عمّي ذلظ , فقاؿ سيجنا عسُخ: أقيسػا  قاؿ: " أقيسػا عميو الحجَّ , فقاؿ الخجُل: وهللِا يا أميَخ السؤمشيغ، إف هللَا قجَّ

قزاَء هللِا لع  عميو الحجَّ مختيغ , مخًة ألنو شخَب الخسَخ، ومّخًة ألنو افتخػ عمى هللِا , ثع قاؿ: ويحَظ يا ىحا، إفّ 
ـِ  يخخجظ مغ االختياِر إلى االضصخاِر " , لحلظ قاؿ سّيُجنا عميُّ رضي هللا عشو: " لػ أّف مديَخنا إلى الذا
بقزاٍء وقجٍر لعمظ ضششَت قزاًء الزمًا، وقجرًا حاتسًا، إذًا لبصَل الػعُج والػعيُج، والنتفى الثػاُب والعقاُب، إف هللَا 

لقميل كثيخًا، ولع ُيعَز ياىع تححيخًا، وكّمَف يديخًا، ولع يكمف عديخًا، وأعصى عمى اأمَخ عباده تخييخًا، ون
 ".مغمػباً 

يقػؿ سّيُجنا الحدُغ: " لػ أّف هللَا أجبَخ عباَده عمى الصاعِة لبصَل الثػاُب , ولػ أجبخىع عمى السعريِة لبصَل 
 العقاُب , ولػ تخكيع ىسبًل لكاف عجدًا في القجرِة ".

َغ عسَمشا، وإال لَسا كاف لمعسِل الرالِح قيسٌة، وال لمعسِل الدّيِئ فاهلُل  سبحانو وتعالى أعصانا حخيَة االختياِر ليثسِّ
 قيسٌة، ولسا حػِسَب اإلنداُف عمى عسِمو.
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ـَ امتحاَنو فخسَب , في ىحه الحالِة ال  لػ أنظ أودعَت شالبًا في الدجِغ أياـَ االمتحاِف , ومشعَتو مغ أْف يقجِّ
و لو تػبيخًا ولػمًا عمى رسػِبو، كحلظ لػ أنظ أعصيَت األسئمَة لصالٍب فشاَؿ الجرجَة األولى , ال ت دتصيُع أف تػجِّ

تدتصيُع أف تقيَع لو حفبًل ضخسًا تكخيسًا ليحه الجرجِة العالية , دائسًا وأبجًا الجليُل الشقميُّ ال يتعارُض مع الجليِل 
، ألف الشقَل كبلُمو، وال عقَل مقياُسو، والػاقَع َخْمُقو، والفصخَة ِجِبمَُّتو، وألّف الحقَّ ما جاء بو الشقُل الرحيُح، العقميِّ

.  وتػافَق مع العقِل الرخيِح، ومع الفصخِة الدميسِة، ومع الػاقِع السػضػعيِّ

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : مدائل ميسة في التخييخ2-2الفقخة )

 

  بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 السدألُة األولى:
 إّف اإلنداَف مخيٌَّخ فيسا ُكمَِّف بو، ومديٌَّخ فيسا لع يكمَّْف بو، وىحا التدييُخ في صالِحو .

 ىشاؾ مجسػعٌة مغ األمػِر ال يَج لئلنداِف فييا، وال اختياَر، ومغ أمثمتيا:

ـ لو كلَّ  – 1 ما يصمبو، ويسكُغ أف يكػَف ابشًا لفقيٍخ ال يجُج  األـ واألب: فيسكُغ أف يكػَف اإلنداُف ابشًا لثخؼٍّ يقجِّ
 قػَت يػِمو .

العرُخ الحؼ ُوِلَج فيو: فيشاؾ إنداٌف ابُغ الثبلثيشّياِت، وىشاؾ اُبغ الخسديشّياِت، وىشاؾ َمغ عاش في  – 2
ٌر لو ِمغ  هللِا تعالى . العرػِر الػسصى، وَمغ سيأتي في عرٍخ الحٍق، فالعرُخ ال يسمُكو اإلنداُف، ولكشو مقجَّ

البيئُة ومكاُف الػالدِة: فيشاؾ مغ ُوِلَج في ببلِد العخِب، وعاش فييا , وىشاؾ مغ ُوِلَج في ببلِد الغخِب أو  – 3
 غيخىا، وكلُّ ىحا ال يسمكو اإلنداُف .

وكلُّ ىحا ِمغ هللِا  القجراُت العاّمُة: فيحا قامتو شػيمٌة، وذاؾ أقلُّ شػاًل، وىحا لػُف بذخِتو أبيُس، وذاؾ أسػُد، – 4
 تعالى .

إاّل أف الحقيقَة التي يجُب أاّل تغيَب عغ أذىانشا أبجًا 
ـُ الغدالّي: " ليذ في اإلمكاِف  ىي ما قالو اإلما
أبجُع مسا كاف "، فيحا الحؼ ال خياَر لشا فيو إنسا 
ىػ في صالِحشا، ولكّغ اإلنداَف يعخُؼ ىحا يػـَ 

ُق، فبل يسمُظ إاّل أْف القيامِة حيغ ُتكَذُف لو الحقائ
يقػَؿ كمسة واحجة: " الحسُج هلِل ربِّ العالسيغ "، 
ّـِ،  يحسج هللَا عمى أنو ُوِلَج مغ ىحا األِب وتمظ األ
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وفي ىحا الدماِف والسكاِف، وبيحه الخرائِز والقجراِت التي مشَحيا هللُا إّياه، بسا يتشاسُب مع أداِء ميّسِتو السشػشِة 
 بو .

ٌخ في األساِس فيسا ال عبلقَة لو بالتكميِف، وبسا يحقُِّق مرالَحو , ثع ىػ مخيٌَّخ فيسا ُكمَِّف بو، اإلنداُف مديَّ 
 يختاُر أّؼ الصخيقيغ شاء .

 السدألُة الثانيُة: 
اإلنداُف مديٌَّخ في األساِس، ثع ىػ مخيٌَّخ، ثع ىػ 
مديٌَّخ، فالتدييُخ ال يتشاقُس مع االختياِر، بل ىسا 

 يتكامبلف .

اإلنداُف مديٌَّخ في األمػِر التي سَبق ذكخىا، ) 
أمُّو، وأبػه، وزماُف ومكاُف والدِتو، وقجراُتو العاّمُة، 
وشكُمو، وما إلى ىشالظ (، ثع ىػ مخيٌَّخ في أف 
يصيَع هللَا، أو يعرَيو، في أف يدمَظ شخيَق الحقِّ 
والخيِخ، أو شخيَق الذّخ والباشل، بعج ذلظ يديَُّخ 

ِمغ ِقَبِل هللِا تعالى لتحقيِق اختياِره، فيكاَفُأ اإلنداُف 
 إف اختاَر الخيَخ، ويجفُع ثسَغ اختياِره إف اختاَر الذخَّ .

فاإلنداُف مخيٌَّخ مثبًل في شخيقِة كدِب الساِؿ، فإف اختاَر الصخيَق السذخوَع يديُخ لكدِب ماِلو بالصخِؽ السذخوعِة، 
الدخقِة مثبًل، ولع يدتجْب لخبِّو، وال لشجاِء عقمو وفصختو، وأصّخ عمى  وبسا يحّققو صالُحو، وإف اختاَر شخيقَ 

مػقفو فإّف هللَا عد وجل يديِّخه ليجفَع ثسَغ اختياره بسا يتػافُق مع الحكسِة السصمقِة لخّب العالسيغ، ليطِيَخ خبايا 
يتػافُق مع مذيئِة هللِا فإّف ىحا اإلنداَف نفِدو، ولتقػـَ عميو الحّجُة، وبسا أّف خصَة هللِا تدتػعُب خصَة الكافِخ بسا 

السرخَّ عمى الدخقِة يديُخ ليدخَؽ مغ حيُث سسَح هللُا لو أف يدخؽ، وفي الدماِف الحؼ يدسُح هللُا فيو، تحقيقًا 
 لحكسِة هللا هلالج لج، إذ إنو ال يقُع شيٌء في ُممِظ هللِا مغ دوِف أف يدسَح بو .
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 السدألُة الثالثُة:
 مخيٌَّخ، ولكّغ الفعَل فعُل هللِا تعالى .اإلنداُف 

مثاؿ ذلظ: لػ أّف شالبًا لع يشجْح في االمتحاِف، فرجَر قخاُر رسػِبو مغ إدارِة السجرسِة، فمػ قمشا: إف الصالَب قج 
رسب فالكبلـُ صحيٌح , ولػ قمشا: إّف اإلدارَة قج رّسبت الصالَب فالكبلـُ صحيٌح، فيػ قج رسَب سببًا، والسجيُخ 

 رّسبو تشفيحًا .

والشتيجُة أنو ال تشاقَس أبجًا بيغ اختياِر اإلنداِف، 
وكػِف األفعاِؿ ِمغ هللِا تعالى , فإرادُة هللا تعشي أنو 
سسَح لئلنداِف أف يفعَل ما يذاء، ألنو مخيٌَّخ، وهللُا 
ُر فييا اختياَره .  تعالى يتػّلى إمجاَده بالقػِة التي يحخِّ

 قاؿ تعالى:

ُ َنْفدًا ِإًلَّ ُوْسَعَيا َلَيا َما َكَدَبْت ﴿ ًل ُيَكمِّ  ُف َّللاَّ
 َوَعَمْيَيا َما اْكَتَدَبْت ﴾

 .[286] البقخة: مغ اآلية 

 فاإلنداُف يكدُب الصاعَة، أو يكتدُب السعريَة، أما الفعُل فيػ فعُل هللِا عد ػػ
و عميو , وحيشسا يرخُّ عمى السعريِة يدسُح هللُا وجل، فحيشسا يخيُج اإلنداُف الحقَّ والخيَخ يجلُّو هللُا عميو، ويعيشُ 

 لو بإضياِر ما في نفِدو، ألنو مخيٌَّخ .
إّف قزيَة التخييِخ والتدييِخ، واليجايِة واإلضبلِؿ تتصّمُب دراسًة واعيًة، ألنيا تتعّمُق بالعقيجِة، وألّف العقيجَة تشعكُذ 

يبَط بو إلى أسفِل سافميغ، وكثيٌخ مغ الشاِس يعتقجوف سمػكًا يسكغ أف يخقى براحِبو إلى أعمى عمِّييغ، أو ي
، مع أّف األدلَة واضحٌة عمى  بالجبِخ الحؼ يذّل حخكَة اإلنداِف، فيتػقفػف عغ العسِل مشتطخيغ مريَخىع السحتػـَ

يًة فيحه ال أّف اإلنداَف مخيٌَّخ، وأف العسَل ال قيسَة لو مغ دوِف تخييٍخ، فمػ أنظ أجبخَت إندانًا عمى أف يعصَيظ ىج
َمْت اختيارًا .   تدسَّى ىجيًة، وإنسا تدّسى اغترابًا، فقيسًة اليجّيِة تأتي مغ أنيا ُقجِّ

 والحسج  رب العالسيغ 
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 السقـػ الدابع الفرل الدابع :

 ( : الدمغ6-1الفقخة )

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

مبادغ عقمو أف ليحا الكػف خالقًا عطيسًا، حيشسا يتفكخ اإلنداف في خمق الدساوات واألرض، يحكع مغ خبلؿ 
ومخبيًا رحيسًا ومدّيخًا حكيسًا . وأف ىحا الخالق عطيع في خمقو، كامل في أفعالو، ومغ لػاـز كسالو أال يجع 
عباده ببل تعخيف، وال تبييغ، وال مشيج مغ أمخ، ونيي، وإعحار، وإنحار، ووعج، ووعيج، وليحا بعث هللا الشبييغ 

حريغ، وأندؿ معيع الكتاب بالحق مبذخيغ ومش
 .ليحكع بيغ الشاس فيسا اختمفػا فيو 

ففي الكتب السشدلة تعخيف لئلنداف بخالقو ومخبيو، 
 تعخيف بحقيقة الحياة الجنيا، وميسة اإلنداف فييا .
وليحا مشح هللا تعالى عباده في الحياة اإلعجادية 
مقػمات التكميف، كػف، وعقل، وفصخة، ومشيج، 

واختيار، كل ىحا عمى مدخح مكاني ىػ وشيػة، 
األرض، وفي ضخؼ زماني ىػ العسخ، فالعسخ 

 رأس ماؿ اإلنداف في حياتو الجنيا، إذا أنفقو اإلنداف في تدكية نفدو كاف ثسشًا لجشة ربو، قاؿ تعالى:
َكاُنػا َقْبَل َذِلَظ ُمْحِدِشيَغ، َكاُنػا َقِميًًل ِمَغ المَّْيِل َما ﴿ ِإفَّ اْلُستَِّقيَغ ِفي َجشَّاٍت َوُعُيػٍف، آِخِحيَغ َما آَتاُىْع َربُُّيْع ِإنَُّيْع 

اِئِل َواْلَسْحُخوـِ ﴾  َيْيَجُعػَف، َوِباأْلَْسَحاِر ُىْع َيْدَتْغِفُخوَف، َوِفي َأْمَػاِلِيْع َحقّّ ِلمدَّ
 [  19 -15] الحريات:
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 وقاؿ تعالى:

َفَيُقػُؿ َىاُؤـُ اْقَخأوا ِكَتاِبَيْو، ِإنِّي َضَشْشُت َأنِّي ُمًلٍؽ ِحَداِبَيْو ، َفُيَػ ِفي ِعيَذٍة  ﴿ َفَأمَّا َمْغ ُأوِتَي ِكَتاَبُو ِبَيِسيِشوِ 
ـِ اْلَخا  ِلَيِة ﴾َراِضَيٍة، ِفي َجشٍَّة َعاِلَيٍة، ُقُصػُفَيا َداِنَيٌة، ُكُمػا َواْشَخُبػا َىِشيئًا ِبَسا َأْسَمْفُتْع ِفي اأْلَيَّا

 [24-19]سػرة الحاقة

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : قيسة الدمغ مغ خًلؿ سػرة العرخ6-2الفقخة )

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ـُ الذافعيُّ رحسو هللا تعالى يقػؿ عشيا:   في القخآف الكخيع سػرٌة قريخٌة كاف اإلما
 ))لػ تجبَّخ الشاُس ىحه الدػرة َلَكَفْتُيع ((

 ([4/548]تفديخ ابغ كثيخ )

ىحه الدػرُة تخسُع مشيًجا كامبًل لمحياة البذخية ، كسا يخيُجىا خالَق البذخية ، فعمى امتجاِد الدماِف في جسيِع 
العرػر ، وعمى امتجاِد السكاِف في جسيع الجىػر ، ليَذ أماـَ اإلنداِف إال مشيٌج واحٌج رابٌح ، وشخيق واحج 

 ياٌع ، وخدارٌة ، وشقاء.سالظ إلى جشِة الُخمِج ، وكلُّ ما وراء ذلظ ض

 إنيا سػرة العرخ ، قاؿ تعالى:

اِلَحاِت َوَتَػاَصْػا ِباْلَحقِّ َوتَ  ْنَداَف َلِفي ُخْدٍخ* ِإًلَّ الَِّحيَغ َءاَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ ْبِخ﴾﴿َواْلَعْرِخ*ِإفَّ اْلِْ  َػاَصْػا ِبالرَّ
 [3-1]سػرة العرخ: اآلية 

سصمق الدمغ ، العرخ ، لقج َأْقدَع هللُا جّل جبلُلو ب
ليحا اإلنداِف الحؼ ىػ في حقيقتو زمٌغ ، فيػ 
ِبْزَعُة أياـ ، كمسا انقزى يػـٌ انقزى ِبْزٌع مشو ، 
وما ِمغ يـػ يشذقُّ فجُخه إال ويشادؼ: يا ابغ آدـ ، 
ْد مشِّي ،  أنا خمٌق ججيٌج ، وعمى عسِمظ شييٌج ، فتدوَّ

 فإني ال أعػد إلى يـػ القيامة.

 
َع هللُا بالدمغ لئلنداف أّنو في ُخدٍخ ، بسعشى أفَّ ُمِزيَّ الدمِغ وحَجه يدتيمُظ ُعُسَخ اإلنداف الحؼ ىػ رأُس لقج أقد

 مالو ، ووعاُء عسِمو الرالِح ، الحؼ ىػ ثسُغ الجشة التي َوَعَجه هللُا بيا. 
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ف تحقيِق الخبِح السصمػب ، لكّغ اإلنداَف إذا ىِل الخدارُة في الُعْخِؼ التِّجارؼِّ إال أْف ُتَزيَِّع رأَس ماِلَظ ِمغ دو 
استْثسَخ الػقَت فيسا ُخِمَق لو ، يدتصيع أْف يتبلَفى ىحه الخدارَة ، وذلظ باإليساِف ، والعسِل الرالِح ، والتػاصي 

 بالحقِّ ، والتػاصي بالّربِخ. 

 أواًل: اإليساف 

 ﴿ إًّل الَِّحيَغ آَمُشػا﴾
كائِغ اإلندانّي الرغيِخ ، الزعيف الفاني ، السحجود ، باألصل السصمِق األزلّي إّف اإليساَف ىػ اتراُؿ ىحا ال

الباقي ، الحؼ صجَر عشو ىحا الػجػُد ، وعشجئٍح يشصمُق ىحا اإلنداُف مغ حجود ذاتو الرغيخة ، إلى رحابِة الكػف 
د عسخه القريخ ، إلى امتجاِد الكبيخ ، ِمغ حجوِد قػتو اليدلية ، إلى عطسة الصاقات الكػنية السخبػءة ، مغ حجو 

اآلباِد التي ال يعمُسيا إال هللُا ، ىحا االتراُؿ فزبًل عمى أنو يسشُح اإلنداَف القػَة ، واالمتجاَد ، واالنصبلَؽ ، فإنو 
َكُأْنِذ  يسشُحو الدعادَة الحقيقيَة التي َيْمَيُث وراءىا اإلنداُف ، وىي سعادٌة رفيعٌة ، وفخٌح نفيٌذ ، وُأْنٌذ بالحياِة ،

الحبيِب بحبيِبو ، وىػ َكْدٌب ال يعِجُلو كدٌب ، وفقجاُنو خدخاٌف ال يعِجلو خدخاٌف ، وعبادُة إٍلو واحٍج تخفُع اإلنداَف 
عغ العبػديِة لدػاه ، فبل يحّؿ ألحج ، وال يحشي رأَسو لغيخ الػاحج القيار ، فميذ ىشاؾ إال قػٌة واحجٌة ، ومعبػٌد 

 ِمغ حياِة اإلنداِف السرمحُة ، واليػػ ، ليحّل محمَّيا الذخيعُة والعجُؿ.  واحٌج ، وعشجئٍح تشتفي

واالعتقاُد بكخامِة اإلنداِف ، وىػ ِمغ لػازـِ اإليساِف ، االعتقاد بكخامة اإلنداف عشج هللا يخفع مغ قيستو في نطخ 
 .ُو هللُا إلييا نفدو ، ويثيُخ في نْفدِو الحياَء ، ِمَغ الّتجنِّي عِغ السختبِة التي َرَفعَ 

 ثانيًا: العسل الرالح 

اِلَحاِت ﴾  ﴿ َوَعِسُمػا الرَّ
وألّف اإليساَف حقيقٌة إيجابيٌة متحخكٌة ، كاف العسُل الرالُح ىػ الثسخَة الصبيعيَة لئليساف ، فَسا إْف تدتقخَّ حقيقُة 

عسٍل صالٍح ، فبل يسكُغ أْف يطلَّ اإليساِف في ضسيِخ السؤمِغ حّتى تدَعى بحاِتيا إلى تحقيق ذاِتيا ، في صػرِة 
اإليساُف في نفِذ السؤمِغ خامجًا ال يتحّخؾ ، كامًشا ال َيَتَبجَّػ ، فإْف لع يتحّخِؾ اإليساُف ىحه الحخكَة الصبيعيَة فيػ 

فيػ غيُخ  مديٌَّف ، أو ميٌت ، شأُنو شأُف الدىخِة ، يشبعُث أريُجيا مشيا انبعاثًا شبيعيًا ، فإْف لع يشبعْث مشيا أريجٌ 
 مػجػد. 
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والعسُل الرالُح ليذ فمتًة عارضًة ، وال ندوًة شارئًة ، وال حادثًة مشقصعًة ، إنسا يشبعُث عغ دوافَع ، ويّتجُو إلى 
 أىجاٍؼ ، ويتعاوُف عميو السؤمشػف.

فٌة ، وَعَسٌل إيجابيّّ ىادٌؼ ، اإليساُف ليذ انكساشًا ، وال سمبيًة ، وال اندواًء ، وال َتَقْػُقعًا ، بل ىػ حخكٌة َخيَِّخٌة نطي
وعسارٌة متػازنٌة لؤلرض ، وبشٌاء شامٌخ لؤلجياؿ ، يّتجُو إلى هللا ، ويميُق بسشيج هللا ، وَرِحَع هللُا عسَخ بِغ عبج 

 .العديد إذ يقػؿ: ) إف الّميل والشيار يعسبلف فيظ ، فاعسل فييسا ، ويأخحاف مشظ ، فخح مشيسا ( 

عسِل فذسمْت أعجادًا كبيخًة مغ َبشي البذِخ حتى دخمْت فيو األمُع والذعػُب ، وكّمسا امتّج أمُج كمسا اَتدعْت رقعُة ال
العسِل وشاَؿ حتى تػارثْت ثساَره أجياٌؿ وأجياٌؿ ، وكمسا تغمغَل العسُل في كياِف اإلنداِف كمِّو ؛ السادّؼ والشفدّي ، 

اف ، وتأّلقْت مغ خبللو إندانيُتو ، وكاف كسا أريج لو أف واالجتساعّي ، والخوحّي ، حتى تحقَّق بو وجػُد اإلند
 وشاَؿ أمُجه ، واشتجَّ تأثيُخه ، كاَف أعطَع عشَج هللِا.، تدعْت رقعُة العسل ، وَععَّ خيخهيكػف ، إذًا كمسا ا

ىحه صفاُت العسِل الرالِح ، فالشبّي صمى هللا 
، َج الشاَس ِمغ الطمسات إلى الشػرعميو وسمع َأْخخَ 

، ىميِة إلى أعمى مخاتِب اإلندانيةِمغ َدَرَكاِت الجاو 
وغيَّخ وجَو التاريِخ البذخّؼ كمو ، إلى اليـػ ، وإلى 
ـَ فييا  ما شاء هللا ، في ثبلث وعذخيغ سشة ، أقا
ديًشا ججيجًا ، وربَّى عميو جيبًل فخيجًا ، وأنذأ أّمًة 
مثاليًة ، وأّسَذ دولًة عالسيًة ، في ىحا الدمغ 

، عمى الخغع ِمغ كّل الرعػباِت والعػائِق اليديخ 
 التي اعتخضْت سبيَمو ِمغ أّوؿ يػـٍ.

لقج عخؼ ملسو هيلع هللا ىلص قيسة الػقت فجعمو ضخفًا لبصػالٍت تعجد عغ صشعيا األمع والذعػب ، حتى أقدع هللا بعسخه الثسيغ 
 فقاؿ تعالى: 

 ﴾ ﴿ َلَعْسُخَؾ ِإنَُّيْع َلِفي َسْكَخِتِيْع َيْعَسُيػفَ 
 [ 72]سػرة الحجخ
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لػ ُكذف الغصاء ما ازددت  ورّبى عميو الربلة والدبلـ أصحابو تخبية حسمت أحجىع عمى أف يقػؿ ) وهللا
 .، ولػ قيل لي إنظ تسػت غجًا ، ما قجرت أف أزيج في عسمي شيئًا (يقيشاً 

كمسا كثخْت العػائُق في سبيمو ، وعُطسِت ويدداُد ثقُل العسِل في ميداِف الحقِّ ، وتتزاعُف قيسُتو ومثػبُتو عشج هللا 
 الرػارُؼ عشو ، وَقلَّ الُسعيُغ عميو.

ويدداُد ثقُل العسِل في ميداف الحقِّ ، وتتزاعُف قيسُتو ومثػبُتو عشج هللِا حيشسا َتْفُدُج السجتسعاُت ، وتزصخب 
غ العمساُء ، وتذيع الفاحذُة ، ويطيُخ األحػاُؿ ، فيجػر األمخاُء ، ويتجّبُخ األقػياُء ويتخُؼ األغشياُء ، ويجاىِ 

 السشكُخ ، ويختفي السعخوُؼ ، وفي الحجيث َعْغ َمْعِقِل ْبِغ َيَداٍر َأفَّ الشَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاَؿ: 

 )) اْلِعَباَدُة ِفي اْلَيْخِج َكِيْجَخٍة ِإَليَّ ((
 ([2201(، والتخمحؼ)2948]أخخجو مدمع )

ِزَؽ اإلنداف التػفيَق في إنفاِؽ وقتِو يدتصيُع أْف ُيصيَل عسَخه إلى ما شاء هللا بعج مػتو ، فيحيا وىػ ميت ، فإذا رُ 
 : ويؤّدؼ رسالَتو وىػ تحت التخاب ، ففي الحجيث َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفَّ َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َقاؿَ 

ٍج َصاِلٍح ْنَداُف اْنَقَصَع َعْشُو َعَسُمُو ِإًلَّ ِمْغ َثًَلَثٍة ، ِإًلَّ ِمْغ َصَجَقٍة َجاِرَيٍة َأْو ِعْمٍع ُيْشَتَفُع ِبِو َأْو َولَ )) ِإَذا َماَت اْْلِ 
 َيْجُعػ َلُو ((

 ( عغ أبي ىخيخة[1631]أخخجو مدمع )

 فكيف إْف لع يكغ لو عسٌل أصبًل ، ووافْتو السشّيُة.

 تفريبلٍت ليحه الثبلث ، فَعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع:  وفي حجيٍث آخَخ تزّسغَ 

ُمْرَحًفا ِلًحا َتَخَكُو ، وَ )) ِإفَّ ِمسَّا َيْمَحُق اْلُسْؤِمَغ ِمْغ َعَسِمِو َوَحَدَشاِتِو َبْعَج َمْػِتِو ِعْمًسا َعمََّسُو َوَنَذَخُه ، َوَوَلًجا َصا
ِبيِل َبَشاُه ، َأْو َنْيًخا َأْجَخاُه ، َأْو َصَجَقًة َأْخَخجَ  َثُو ، َأْو َمْدِجًجا َبَشاُه ، َأْو َبْيًتا ًِلْبِغ الدَّ ِتِو َورَّ َيا ِمْغ َماِلِو ِفي ِصحَّ

 َوَحَياِتِو َيْمَحُقُو ِمْغ َبْعِج َمْػِتِو ((
 ([2490(وابغ خديسة في صحيحو )242]رواه ابغ ماجو)
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 وَأخخَج مدمٌع في صحيحو أّف الشبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

ـِ ُسشًَّة َحَدَشًة َفُعِسَل ِبَيا َبْعَجُه ُكِتَب َلُو ِمْثُل َأْجِخ َمْغ َعِسَل ِبَيا ، َوًَل يَ  ْسًَل ْشُقُز ِمْغ ُأُجػِرِىْع )) َمْغ َسغَّ ِفي اْلِْ
ـِ  ْسًَل َئًة َفُعِسَل ِبَيا َبْعَجُه ُكِتَب َعَمْيِو ِمْثُل ِوْزِر َمْغ َعِسَل ِبَيا ، َوًَل َيْشُقُز ِمْغ َشْيٌء ، َوَمْغ َسغَّ ِفي اْلِْ ُسشًَّة َسيِّ

 َأْوَزاِرِىْع َشْيٌء ((
 ( وغيخىسا عغ جخيخ بغ عبج هللا ، ولمحجيث تتسة[5/75(، والشدائي)1017]رواه مدمع )

آجاُليع ، وضبلالُتيع ، وآثاُميع باقيٌة ِمغ بعجىع ، وىشيئًا ، ثع ىشيًئا ،  فَػْيٌل ، ثع ويٌل ، ثع ويٌل ، ِلَسِغ انقزْت 
 ثع ىشيًئا ِلَسغ كانػا تحت الثخػ ، والشاُس ميتُجوف بيجييع سعجاء بأعساليع.

قميمٌة  قاؿ ابغ عصاء هللا الدكشجرؼ في الحكع العصائية: ) ُربَّ ُعُسٍخ اتَّدعت آماُده ، وقمَّْت أمجاُده ، وُربَّ ُعُسخٍ 
آماُده ، كثيخٌة أمجاُده ، وَمْغ بػرَؾ لو في ُعسِخه أدرَؾ في يديٍخ ِمَغ الدمِغ ِمَغ الِسَشِغ ما ال يجخُل تحَت دائخِة 

 .العبارِة ، وال تمحُقو َوْمَزُة اإلشارِة ( 

 ثالثًا: التػاصي بالحق 

 ﴿ َوَتَػاَصْػا ِباْلَحقِّ ﴾
ائَق كثيخٌة ، ألفَّ الشيػَض بالحقِّ عديٌخ ، والعػ 

والرػارَؼ عجيجٌة ، فيشاؾ ىػػ الشفػِس ، ومشصُق 
السرمحِة ، وضخوُؼ البيئة ، وضغػُط العسل ، 
والتقاليُج ، والعاداُت ، والحخُص ، والصسُع ، عشجئٍح 

" ، ليكػَف محكِّخًا ، يأتي " التػاصي بالحق 
عاً  شًا لمسؤمِغ الحؼ يجُج أخاه معو ومذجِّ ، ومحرِّ

عو ، ويقف معو ، ويحخُص عمى يػصيو ، ويذ جِّ
سبلمتو ، وسعادتو ، وال يخُحلو ، وال يدمُبو ، 
وفزبًل عغ ذلظ ، فإف" التػاصي بالحق " يشقِّي االتِّجاىاِت الفخديِة ، وَيِقييا ، فالحقُّ ال يدتقّخ ، وال يدتسّخ إال 

 في مجتسٍع مؤمٍغ ، متػاٍص ، متعاوٍف متكافٍل ، متزامٍغ.
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ل نفَدو ، وبالتػاصي بالحقِّ يكسِّل غيَخه ، وبسا أّف كياَف األمِة مبشيّّ عمى فالسخُء باإل يساِف والعسِل الرالِح يكسِّ
يِغ الحقِّ الحؼ جاءنا ِبالشَّقِل الرحيح ، وأّكجه العقُل الرخيُح ، وأقخَّه الػاقُع السػضػعّي ، وتصابَق مع الفصخة  الجِّ

قُّ ، ويدتقخَّ ، حتى تذعَخ األمُة بكيانيا ، ورسالتيا ، " فالتػاصي بالحق " الدميسة ، فبل بج أّف يدتسخَّ ىحا الح
قزيٌة مريخيٌة ، فسا لع تتشاـَ دوائُخ الحقِّ في األرض ، تشامْت دوائُخ الباشِل ، وحاصخْتو ، " فالتػاصي بالحق 

 " يعشي الحفاَظ عمى وجػِده ، واألداِء لخسالتو.

 رابعًا:التػاصي بالربخ 

ْبِخ﴾﴿ َوتَ   َػاَصْػا ِبالرَّ
خِّ والخيِخ ، وداَر صخاٍع بيغ الحقِّ والباشِل ، لحلظ كاف  لقج شاءْت حكسُة هللا هلالج لج أْف تكػف الجنيا داَر ابتبلٍء بالذَّ

 .التػاصي بالربخ ضخورًة لمفػِز باالبتبلِء ، والغمبِة في الرخاِع 

ػ ، وعشاِد الباشل ، وتّحسِل األذػ ، وتكّبِج السذقِة ، لحلظ يعجُّ إذًا: ال بج ِمَغ التػاصي بالربخ عمى مغالبِة اليػ 
 الربُخ وسيمًة فعالًة لتحليِل العقباِت ، ومزاعفِة القجراِت ، وبمػِغ الغاياِت ، قاؿ تعالى:

  َيْخُجػَف﴾﴿ ِإْف َتُكػُنػا َتْأَلُسػَف َفِننَُّيْع َيْأَلُسػَف َكَسا َتْأَلُسػَف َوَتْخُجػَف ِمَغ َّللاَِّ َما ًَل 
 [104]سػرة الشداء ، اآلية 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : إدارة الػقت6-3الفقخة )

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ل في استثساره، فالػقُت إذا أنفقشاُه ضاَع، أما إذا استثسخناُه فديشسػ، وُيؤِتي ثساَره العبخُة ليدت في إنفاِؽ الػقِت، ب
 في مدتقبِل حياتشا، ولؤلجياؿ القادمة.

إًذا كيف ُيشفُق السدمُع الدمَغ إنفاقًا استثساريِّا ؟ لئبّل ُتحقَّق بو الخدارُة، إفَّ ىحا ما يدسَّى في السرصمح الحجيث 
 )إدارة الػقت(.

ٌة، أّما الػقُت في ا لػقُت في حياِة السدمِع عبادٌة مستجَّ
الثقافِة الغخبيِة، والشطخياِت الساديِة، فإنو ال يخخج 
عغ نصاِؽ السثل الذائع: " الػقت ىػ الساؿ "، وإذا 
َواَزنَّا ىحه العبارَة بقػِؿ الحدِغ البرخؼ رحسو هللا 
ه تعالى: ) أدركُت أقػامًا كاف أحجىع أشحَّ عمى عسخ 

مشو عمى دراىسو ودنانيخه (، َندتشتُج أّف الػقَت عشَج 
السدمِع أغمى ِمَغ الساِؿ، ذلظ أّف السدمَع ُيجرؾ أّف 
الساَؿ يسكُغ تعػيُزو، بيشسا الػقُت ال يسكغ 

 تعػيُزو.
َفِو، وُيْحجَ  خ عمى ترخفاِتو، وألنو أييا اإلخػة الكخاـ، اإلنداُف حيشسا َيحخُؽ مبمغًا كبيخًا ِمَغ الساؿ ُيحَكع عميو بالدَّ

ٌب في أعساِؽ اإلنداِف أّف الػقَت أثسُغ ِمَغ الساِؿ، بجليِل أنو يبيُع بيَتو الحؼ يدكُشو وال يسمُظ شًيا ِسَػاُه لُيجخَؼ  مخكَّ
ًسا أّنيا تديُج في حياِتو سشػاٍت عجًة، فالػقُت عشَج كّل إنداٍف أثسُغ ِمَغ الساؿ، و  بشاًء بثسِشو عسميًة جخاحيًة، متػىِّ

 عمى ىحه الُسَدمََّسِة فإّف الحؼ ُيتمُف وقَتو أشجُّ َسَفيًا ِمَغ الحؼ ُيْتِمُف ماَلو.
 



ور دمحم راتب النابلسيكتاب مقومات التكليف لفضيلة الدكت  
 

146 

إدارُة الػقِت ِىي فعُل ما يشبغي، عمى الػجِو الحؼ 
يشبغي، في الػقِت الحؼ يشبغي، الػقُت ِمغ َذَىٍب، 
بل أغمى مغ الحىب، بل ىػ ال ُيقجَّر بثسغ، إنو 

أحَج أربعِة مػارَد أساسية في  أنت، وُيَعجُّ الػقتُ 
مجاؿ األعساِؿ ؛ السػاد، والسعمػمات، واألفخاد، ثع 
الػقُت الحؼ ُيعّج أكثَخىا أىسيًة، ألنو كمسا َتَحّكَع 
الفخُد في وقِتو بسيارٍة وإيجابيٍة استصاَع أف يدتثسَخه 

ائٍج مسكٍغ ِمَغ السػارِد في تحقيِق أقرى ع
يجيُخ وقَتو بذكٍل فّعاٍؿ ىػ في الحقيقة يجيُخ نفَدو، وعبادَتو، وعسَمو، ودنياُه إدارًة  ؛ حيث إّف الفخَد عشجمااألخخػ 
 فّعالًة.

وعمى الخغِع ِمغ ىحه األىسيِة الكبيخِة لمػقِت، فإّف أكثَخ العشاصِخ والسػارِد ىجرًا، وإّف أقمَّيا استثسارًا، سػاء مغ 
ألسباٍب عّجٍة، أىّسيا عجـُ اإلدراِؾ الكافي لمخدارِة الكبيخِة الجساعات، أو مغ األفخاد، ىػ الػقُت، ويعػد ىحا 

 الستختبِة عمى ُسػِء إدارِتو.
الػقُت َمْػِرٌد نادٌر، ال يسكغ تجسيُعو، وألّنو سخيُع االنقزاِء، وما مزى مشو ال يخجع، وال يعػَّض بذيء، كاف 

و وعاٌء لكلِّ عمٍع، ولكلِّ عسٍل، ولكلِّ عبادٍة، فيػ في الػقُت أنفَذ وأثسَغ ما يسمُظ اإلنداُف، وتخجُع نفاسُتو إلى أن
 الػاقِع رأُس الساِؿ الحقيقّي لئلنداِف، فخدًا ومجتسعًا.

وِمْغ ىحا السشصمِق يعجُّ الػقُت أساَس الحياِة، وعميو تقػـُ الحزارُة، فرحيٌح أّف الػقَت ال يسكغ شخاُؤه، وال بيُعو، 
مزاعفُتو، وال تػفيُخه، وال ترشيُعو، ولكغ يسكغ استثساُره وتػضيُفو، أولئظ الحيغ وال تأجيُخه، وال استعارُتو، وال 

لجييع الػقُت إلنجاِز أعساِليع، ولجييع أيزًا الػقُت لسعخفِة ربِّيع، وعبادِتو، والتقّخِب إليو، عخفػا قيسَتو، ىع 
ييِخه، أو تعجيِمو، أو تصػيِخه، بل إلى شخيقِة يدتثسخوف كلَّ دقيقٍة ِمغ وقتيع، ولحا فإدارُة الػقِت ال تشصمُق إلى تغ
 استثساِره بذكٍل فّعاٍؿ، ومحاولِة تقميِل الػقِت الزائِع َىْجرًا دوف فائجٍة.

يؤكِّج بعُس العمساِء مشح َزَمٍغ قجيع أفَّ الػقَت يسخُّ بدخعٍة محّجدٍة وثابتٍة، فكلُّ ثانيٍة أو دقيقٍة، وكلُّ ساعٍة تذبُو 
ـٍ معيَّغ ُمحَكع، ال يسكغ إيقاُفو، أو األخخػ، وأّف ال ـِ بذكٍل متتابع، وأنو يتحخُؾ َوفَق نطا ػقَت يديُخ إلى األما

ـٍ نحػ األماـ، دوف أؼِّ تأخيٍخ أو تقجيع، وال  تغييُخه، أو زيادُتو، أو إعادُة تشطيسو، وبيحا يسزي الػقُت بانتطا
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ٌد يسمُكو الجسيُع يسكغ بأؼِّ حاٍؿ ِمَغ األحػاِؿ إيقاُفو أو تخاكُسو أو  إلغاُؤه أو تبجيُمو أو إحبلُلو، إّنو مػرٌد محجَّ
بالتداوؼ، فعمى الّخغع ِمْغ أّف الشاَس لع ُيػَلجوا بقجراٍت أو ُفَخٍص متداويٍة، فإنيع جسيعا يسمكػف األربَع والعذخيغ 

الشاس متداووف في ناحيِة الُسجَّة  ساعًة نْفَديا كلَّ يػـٍ، واالثشيِغ والخسديَغ أسبػعًا كلَّ عاـ، وىكحا فإف جسيعَ 
الدمشية، سػاء أكانػا مغ كبار السػضفيغ أـ ِمغ صغارىع، ِمغ أغشياء القـػ أـ ِمغ فقخائيع، لحلظ فالسذكمُة ليدْت 
في مقجار الػقِت الستػّفخ لكلٍّ ِمغ ىؤالء، ولكْغ في كيفيِة إدارِة الػقت الستػّفخ لجييع واستخجاِمو، وىل 

 السصمػبِة مشيع، أو ييجرونو، ويزيِّعػَنو في أمػر قميمة الفائجة.كٍل جيٍِّج ومفيٍج في إنجاز األعساِؿ يدتخجمػنو بذ
إّف إدارَة الػقِت ىي تحجيُج ىجٍؼ، ثع تحقيُقو، قاؿ 

 تعالى: 
﴿ َأَفَسْغ َيْسِذي ُمِكبِّا َعَمى َوْجِيِو َأْىَجى َأمَّْغ َيْسِذي 

 يٍع﴾َسِػيِّا َعَمى ِصَخاٍط ُمْدَتقِ 
 [22]سػرة السمظ: اآلية 

وال شّظ أّف َمْغ يسذي إلى ىجٍؼ وغايٍة واضحٍة 
 أىجػ ِمسَّغ َيخِبُط َخْبَط عذػاء.

 

ّشُة السصّيخُة ما جاء في القخآف الكخيع ِمغ أّف الػقَت ِمْغ ِنَعِع هللا عمى عباده، وأنيع  الػقُت نعسٌة عطيسٌة، تؤكِّج الدُّ
 فَعْغ اْبِغ َعبَّاٍس َرِضَي َّللاَُّ َعْشُيَسا َقاَؿ: َقاَؿ الشَِّبيُّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع:  مأمػروف بحفطو، مدؤولػف عشو،

ُة َواْلَفَخاُغ (( حَّ  )) ِنْعَسَتاِف َمْغُبػٌف ِفيِيَسا َكِثيٌخ ِمْغ الشَّاِس، الرِّ
 ( وغيخىسا[2304(، والتخمحؼ )6049]رواه البخارؼ )

 َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع : ومعشى قػلو َصمَّى 

 ))َكِثيٌخ ِمْغ الشَّاِس(( 
أْؼ الحؼ ُيَػفَُّق لحلظ قميٌل... فقج يكػف اإلنداُف صحيحًا، وال يكػف متفخِّغًا لذغمو بالسعاش، وقج يكػف مدتغشًيا، 

يػ السغبػُف، فَغَمَب عمى اإلنداف الكدُل عغ الصاعة ف -الرحُة والفخاُغ  -وال يكػف صحيحًا، فإذا اجتسعا 
 والغبُغ أْف تذتخَؼ بأضعاِؼ الثسِغ، وأْف تبيَع بأَقّل ِمغ ثسِغ الِسْثِل.
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 الػقُت مدؤوليٌة كبخػ، فقج قاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

َعَل،َوَعْغ َماِلِو ِمْغ َأْيَغ ))ًَل َتُدوُؿ َقَجَما َعْبٍج َيْػـَ اْلِقَياَمِة َحتَّى ُيْدَأَؿ َعْغ ُعُسخِِه ِفيَع َأْفَشاُه، َوَعْغ ِعْمِسِو ِفيَع فَ 
 اْكَتَدَبُو، َوِفيَع َأْنَفَقُو، َوَعْغ ِجْدِسِو ِفيَع َأْبًَلُه ((

 ([2417]رواه التخمحؼ عغ أبي بخزة األسمسي)

ـُ  الػقُت وعاُء العبادِة، فالربلُة والدكاُة والريا
ٌة بأوقاٍت معيَّشٍة، ال  والحجُّ ونحُػىا عباداٌت محجدَّ

َؼ في يرّح تأخ يُخىا عشيا، وبعُزيا ال ُيْقَبل إذا ُأدِّ
غيخ وقتو، فيي مختبصٌة ارتباشًا وثيقًا بالػقِت، 
الحؼ ىػ عبارة عغ الطخِؼ أو الػعاء الحؼ ُتَؤدَّػ 

 فيو.
ومسا ورد عغ الشبي َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع في الحثِّ 

 عمى أداِء العباداِت في وقِتيا قػُلو حيغ سئل: 

ًَلُة ِلَػْقِتَيا، َوِبخُّ اْلَػاِلَجْيِغ، ُثعَّ اْلِجَياُد ِفي َسِبيِل َّللاَِّ (( ))  َأيُّ اأْلَْعَساِؿ َأْفَزُل ؟ َقاَؿ: الرَّ
 ( عغ ابغ مدعػد[85(، ومدمع)504]البخارؼ)

غيخ َعَسٍل هلل لقج كاف عميو الربلة والدبلـ ِمغ َأَشجِّ الشاِس ِحْخصًا عمى وقتو، وكاف ال َيسزي لو وقٌت ِمغ 
تعالى، أو فيسا ال بّج لو لربلِح نفدو، يقػؿ عمي بغ أبي شالب رضي هللا عشو يرف حاَؿ الشبي َصمَّى َّللاَُّ 

 َعَمْيِو َوَسمََّع: 

َبْيَشُو  )) كاف إذا َأَوى إلى َمْشدلو َجدَّأ ُدخػَلو ثًلثة أجداء: ُجدءا ّلِّل، وُجدءا ألىْمو، وُجدءا لَشْفدو، ثع َجدَّأ ُجْدَءهُ 
ة ((  وبيغ الشاس، َفيخَد ذلظ عمى العامَّة بالخاصَّ
 ([2/156(، والبييقي في شعب اإليساف)1/423]ابغ سعج في الصبقات الكبخػ )

 وفي الدشة الشبػية الذخيفة إشارات إلى أىسية الػقت:
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 فعغ أبغ عباس رضي هللا عشيسا قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

َتَظ َقْبَل َسَقِسَظ، َوِغَشاَؾ َقْبَل َفْقِخَؾ، َوَفَخاِغَظ َقْبَل شُ )) ِاْغَتِشْع خَ  ْغِمَظ، ْسًدا َقْبَل َخْسٍذ: َشَباَبَظ َقْبَل َىَخِمَظ، َوِصحَّ
 َوَحَياَتَظ َقْبَل َمْػِتَظ ((

 ([4/125ىيب )(، والسشحرؼ في التخغيب والتخ 7/77(، وابغ أبي شيبة في السرشف )4/341]أخخجو الحاكع في السدتجرؾ )

 بل في حجيث رائع َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع: 

اَعُة َوِبَيِج َأَحِجُكْع َفِديَمٌة َفِنْف اْسَتَصاَع َأْف ًَل َيُقػـَ َحتَّى َيْغِخَسَيا َفْمَيْفَعْل (  ()) ِإْف َقاَمْت الدَّ
 ([13004ج )]أخخجو أحس

 والبغ القيع رحسو هللا تعالى قػؿ في قيسة الػقت في حياة السدمع، يقػؿ: 

)) فالعارُؼ ابُغ وقِتو، فنْف أضاَعو ضاعت عميو مرالُحو كميا، فجسيُع السرالِح إنسا تشذأ ِمَغ الػقت، فسَتى 
حياِتو األبجيِة في الشعيع السقيع،  أضاَع الػقَت لع يدتجِرْكو، فػقُت اْلنداِف ىػ عسُخه في الحقيقة، وىػ مادةُ 

ومادُة السعيذة الزشِظ في العحاِب األليِع، وىػ يسّخ أسخَع ِمغ َمخِّ الدحاِب، فسا كاف ِمغ وقِتو ، وبا فيػ 
حياُتو وعسُخه، وغيُخ ذلظ ليذ محدػًبا ِمغ حياتو، وإْف عاَش فيو عيَر البيائع، فنذا َقَصَع وقَتو في الغفمِة 

ِة واألماني الباشمِة، وكاف خيُخ ما قصعو بالشـػ والبصالة، فسػُت ىحا خيٌخ لو ِمغ حياتو، وإذا كاف العبُج والذيػ 
 وىػ في الرًلة ليذ لو مغ صًلتو إًل ما َعَقَل مشيا، فميذ لو مغ عسخه إًل ما كاف فيو با ولو((

 (، بترخؼ يديخ[201]الجػاب الكافي لَسغ سأؿ عغ الجواء الذافي )ص

 ومغ َجِيل قيسَة الػقِت فديأتي عميو مػقفاف خصيخاف، يتحّكخ فييسا قيسَة الػقت.

خ  ع الجنيا، ويدتقبُل اآلخخة، ويتسّشى لػ ُمِشَح ميمًة مغ الدمغ، وُأخِّ السػقف األوؿ: ساعُة االحتزاِر، حيَغ يػدِّ
 إلى أجٍل قخيٍب، لُيرِمَح ما أفدَج، وليتجارَؾ ما فاَت.. قاؿ تعالى:

ُأوَلِئَظ ُىُع ا َأيَُّيا الَِّحيَغ َءاَمُشػا ًَل ُتْمِيُكْع َأْمَػاُلُكْع َوًَل َأْوًَلُدُكْع َعْغ ِذْكِخ َّللاَِّ َوَمْغ َيْفَعْل َذِلَظ فَ ﴿ يَ 
ْخَتِشي ِإَلى َأَجٍل َقِخيٍب اْلَخاِسُخوَف*َوَأْنِفُقػا ِمْغ َما َرَزْقَشاُكْع ِمْغ َقْبِل َأْف َيْأِتَي َأَحَجُكُع اْلَسْػُت َفَيُقػَؿ َربِّ َلػْ  ًَل َأخَّ

اِلِحيَغ﴾ َؽ َوَأُكْغ ِمَغ الرَّ جَّ  َفَأصَّ
 [10-9]سػرة السشافقػف: اآلية 
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 ويأتي الخد اإلليّي:

ُ َخِبيٌخ ِبَسا َتْعَسُمػَف﴾ ُ َنْفًدا ِإَذا َجاَء َأَجُمَيا َوَّللاَّ َخ َّللاَّ  ﴿ َوَلْغ ُيَؤخِّ
 [11]سػرة السشافقػف: اآلية 

ف الثاني: في اآلخخة، حيث ُتػفَّى كلُّ نفٍذ ما عسمْت، وُتجَدػ بسا كدبت، ويجخل أىُل الجشِة الجشَة، وأىُل السػق
الشاِر الشاَر، ىشاؾ يتسّشى أىُل الشاِر لػ يعػدوف إلى داِر التكميِف، ليعسمػا عسبًل صالحًا، ولكْغ ىيياَت ىيياَت، 

 فقج انتيى زمُغ العسل، وجاء زمُغ الجداِء.

 اؿ تعالى:ق

ُف َعْشُيْع ِمْغ َعَحاِبَيا َكحَ  ِلَظ َنْجِدي ُكلَّ ﴿ َوالَِّحيَغ َكَفُخوا َلُيْع َناُر َجَيشََّع ًَل ُيْقَزى َعَمْيِيْع َفَيُسػُتػا َوًَل ُيَخفَّ
ْخُكْع َما َيَتَحكَُّخ ِفيِو َمْغ َكُفػٍر*َوُىْع َيْرَصِخُخػَف ِفيَيا َربََّشا َأْخِخْجَشا َنْعَسْل َصاِلًحا َغْيَخ الَِّحي ُكشَّا َنعْ  َسُل َأَوَلْع ُنَعسِّ

 َتَحكََّخ َوَجاَءُكُع الشَِّحيُخ َفُحوُقػا َفَسا ِلمطَّاِلِسيَغ ِمْغ َنِريٍخ﴾
 [37-36]سػرة فاشخ: اآلية 

ر ِمَغ الغفمة أشجَّ التححيخ، قاؿ تعالى:  و القخآُف يححِّ

ْنِذ َلُيْع ُقُمػٌب ًَل َيْفَقُيػَف ِبَيا َوَلُيْع َأْعُيٌغ ًَل ُيْبِرُخوَف ِبَيا َوَلُيْع َءاَذاٌف ﴿ َوَلَقْج َذَرْأَنا ِلَجَيشََّع َكِثيًخا مِ  َغ اْلِجغِّ َواْلِْ
ـِ َبْل ُىْع َأَضلُّ ُأوَلِئَظ ُىُع اْلَغاِفُمػَف﴾  ًَل َيْدَسُعػَف ِبَيا ُأوَلِئَظ َكاأْلَْنَعا

 [179]سػرة األعخاؼ: اآلية 

الشاَس، إنيا التدػيُف، غًجا، وَبْعَج غٍج، وسػؼ أتػُب، وبْعج انتياء العاـ الجراسي، وبعج  آفٌة أخخػ تريبُ 
، وبْعج الدواِج، قاؿ الحدغ البرخؼ رحسو هللا:   تأسيِذ السحلِّ

، وإْف لع  )) إّياَؾ والتدػيَف، فنّنظ بيػِمظ، ولدَت بغجؾ، فنْف يكغ غٌج لظ، فكْغ في غٍج كسا كشَت في اليـػ
شَت في اليػـِ (( يكغ ل ـَ عمى ما فخَّ  ظ غٌج، فمْغ تشج

 وقيل لعالع جميل: أوصشا، فقاؿ: 

 ))اححروا ) سػؼ ( فننيا جشج مغ جشػد إبميذ (( 
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 وهلل َدرُّ َمْغ قاؿ: 

ْد ِمَغ الّتقػى فنّنَظ ًل تػجِري إَذا َجغَّ َلْيٌل ىل تعيُر إلى الَفْجِػخ  َتَدوَّ
ْىخِ  َفَكْع ِمغ َسميٍع َمات ِمغ غيخِ   ِعّمٍة َوَكْع ِمغ سقيٍع َعاَش ِحيشًا ِمَغ الجَّ

 وقج ُنِدَجْت أكفاُنو وىػ ًل َيػْجِري  َوَكْع ِمغ فًتى ُيسدي وُيربُح آمشاً 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : خاتسة6-4الفقخة )

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 نحغ في ىحه الجنيا لشتعخؼ إلى هللا تعالى ونعبجه فشدعج بقخبو وشاعتو قاؿ تعالى: 
 ﴿ وما خمقت الجغ واْلنذ إًل ليعبجوف﴾

 يات()سػرة الحار 

 ومغ أجل تحقيق تمظ السيسة.....

كاف الكػف مدخخًا بكل ما فيو تعخيفًا وتذخيفًا، مجدجًا ألسساء هللا الحدشى وصفاتو الفزمى ناشقًا بػجػد هللا  -
 ووحجانيتو وكسالو.

وأفعاؿ  وكاف العقل أداًة لسعخفتو تعالى مغ خبلؿ إعسالو في الشطخ والتأمل والتفكخ في خمق هللا وكبلـ هللا -
 هللا.
 وكانت الفصخة الدميسة مقياسًا يكذف الخصأ فػر وقػعو، ويعصي لفاعل الخيخ سكيشة وشسأنيشة ورضا  -
 وكاف الذخع القػيع ) الكتاب والدشة ( حكسًا ومخجعًا، حيغ يزل العقل أو تذػه الفصخة. -

 كخيغ.وكانت الذيػة محخكًا ودافعًا إلى هللا تعالى نخقى بيا صابخيغ وشا -

 وكاف االختيار ليعصي لمعسل قيستو ويدعج صاحبو في الجنيا واآلخخة. -

 وكاف الدمغ وعاًء لعسل اإلنداف، وضخفًا إلنجاز ميستو في الحياة الجنيا. -

مقػمات حسل األمانة حتى نؤدؼ األمانة كسا يحب هللا ويخضى  -ندأؿ السػلى هلالج لج أف يشفعشا بتمظ السقػمات 
 مب سميع ونفذ زكية شاىخة ) يـػ ال يشفع ماؿ وال بشػف إال مغ أتى هللا بقمب سميع (فشمقاه بق

 والحسج  رب العالسيغ 
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 رادر والسخاجع( : الس6-5الفقخة )

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 فيخس السرادر والسخاجع
 ػ القخآف الكخيع.

 ، تحقيق أحسج عبج الحميع البخدوني.2ىػ، ط 1372ػ تفديخ القخشبي، دار الذعب، القاىخة، 
 ػ.ى1401ػ تفديخ ابغ كثيخ، دار الفكخ، بيخوت، 

 ، تحقيق د.مرصفى ديب البغا.3ـ، ط1987ىػ/ 1407ػ صحيح البخارؼ، دار ابغ كثيخ، اليسامة، بيخوت، 
 ػ صحيح مدمع، دار إحياء التخاث العخبي، تحقيق دمحم فؤاد عبج الباقي.

 ػ سشغ التخمحؼ، دار إحياء التخاث العخبي، بيخوت، تحقيق أحسج دمحم شاكخ، وآخخوف.
 دار الفكخ، تحقيق دمحم محيي الجيغ عبج الحسيج.ػ سشغ أبي داود، 

 ػ سشغ ابغ ماجو، دار الفكخ، بيخوت، تحقيق دمحم فؤاد عبج الباقي. 
ـ، تحقيق د عبج الغفار سميساف 1991ىػ /1411ػ الدشغ الكبخػ، الشدائي، دار الكتب العمسية، بيخوت، 

 البشجارؼ، سيج كدخوؼ حدغ.
 شبة، مرخ.ػ مدشج اإلماـ أحسج، مؤسدة قخ 

 ، تحقيق فػاز أحسج زمخلي، خالج الدبع العمسي.1ىػ، ط1407ػ سشغ الجارمي، دار الكتاب العخبي، بيخوت، 
 ـ، تحقيق دمحم عبج القادر عصا.1994ىػ /1414ػ سشغ البييقي الكبخػ، مكتبة دار الباز، مكة السكخمة، 

 ، حبيب الخحسغ األعطسي. 2ىػ، ط1403ػ مرشف عبج الخزاؽ، السكتب اإلسبلمي، بيخوت، 
 ، تحقيق كساؿ يػسف الحػت.1ىػ، ط1409ػ مرشف ابغ أبي شيبة، مكتبة الخشج، الخياض، 
 ـ، تحقيق شعيب األرنؤوط. 1993ىػ /1414، 2ػ صحيح ابغ حباف، مؤسدة الخسالة، بيخوت، ط

مفي.2ـ، ط 1983ىػ/1404ػ السعجع الكبيخ، لمصبخاني، مكتبة العمـػ والحكع، السػصل،   ، تحقيق حسجؼ الدِّ
 ىػ، تحقيق عبج السحدغ بغ إبخاىيع الحديشي. 1415ػ السعجع األوسط، لمصبخاني، دار الحخميغ، القاىخة، 

 ،1ـ، ط 1990ىػ /1411ػ السدتجرؾ عمى الرحيحيغ، لمحاكع الشيدابػرؼ، دار الكتب العمسية، بيخوت، 
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 تحقيق عبج القادر عصا.
 ، دار شائخ العمع، ججة، تحقيق عبج الخؤوؼ السشاوؼ . ػ الجامع الرغيخ لمديػشي

 .4ىػ، ط  1405ػ حمية األولياء، أبػ ُنَعيع األصبياني، دار الكتاب العخبي، بيخوت، لبشاف، 
 ، تحقيق دمحم الدعيج بديػني زغمػؿ.1ىػ، ط1410ػ ُشعب اإليساف، لمبييقي، دار الكتب العمسية، بيخوت، 

، تحقيق حسجؼ عبج السجيج 2، ط1986/  1407ي، مؤسدة الخسالة، بيخوت، ػ مدشج الذياب، لمقزاع
مفي.  الدِّ

، تحقيق دمحم الدعيج بديػني 1ـ، ط1986ػ الفخدوس بسأثػر الخصاب، اليسحاني، دار الكتب العمسية، بيخوت، 
 زغمػؿ.

 ىػ.1407خة، بيخوت ػ مجسع الدوائج، أبػ بكخ الييثسي، دار الخياف لمتخاث، دار الكتاب العخبي، القاى
ػ كذف الخفاء، ومديل اإللباس، عسا اشتيخ مغ األحاديث عمى ألدشة الشاس، مؤسدة الخسالة، بيخوت، 

 ، تحقيق أحسج القبلش.4ىػ، ط 1405
، تحقيق يحيى مختار 3ـ، ط 1988ىػ / 1409ػ الكامل في ضعفاء الخجاؿ، البغ عجؼ، دار الفكخ، بيخوت، 

 غدوؼ. 
 ، خميل السيذ.1ىػ، ط1403ىية، ابغ الجػزؼ، دار الكتب العمسية، بيخوت، ػ العمل الستشا

 ىػ، تحقيق محب الجيغ الخصيب. 1405ػ عمل ابغ أبي حاتع، دار السعخفة، بيخوت، 
 .، تحقيق شو عبج الخؤوؼ سعج 1ىػ، ط1411ػ الديخة الشبػية، ابغ ىذاـ، دار الجيل، بيخوت، 

، الحافع ابغ حجخ العدقبلني، دار السعخفة، بيخوت، تحقيق فؤاد عبج ػ فتح البارؼ بذخح صحيح البخارؼ 
 ىػ. 1379الباقي، ومحب الجيغ الخصيب، 

 ىػ. 1392ػ شخح صحيح مدمع، لمشػوؼ، دار إحياء التخاث العخبي، بيخوت، 
 .1ىػ، ط 1356ػ فيس القجيخ، السشاوؼ، السكتبة التجارية الكبخػ، مرخ، 

ـ، تحقيق عبج 1996ىػ /1416يع الجػزية، مكتبة ندار مرصفى الباز، مكة السكخمة، ػ بجائع الفػائج، ابغ ق
 العديد عصا، عادؿ عبج الحسيج العجوؼ.

 ـ .1997، 1ػ لداف العخب، ابغ مشطػر ، دار صادر، بيخوت، لبشاف، ط
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، تحقيق د.مرصفى البغا.  ػ مختار الرحاح، الخازؼ، دار العمـػ

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : السحتػػ 6-6الفقخة )

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الفرل األوؿ : مقجمة

 1................................................................................. ( : تسييج2-1الفقخة )

 3....................................................................... ( : مقػمات التكميف2-2الفقخة )

 السقـػ األوؿ الثاني : فرل لا

 14................................................................................ ( : الكػف 7-1الفقخة )

 16............................................................................ ( : أدلة التفكخ7-2الفقخة )

 21.......................................................................... ( : ميسة التفكخ7-3الفقخة )

 25....................................................................... ( : كيف نقخأ الكػف 7-4الفقخة )

 30..................................................... ( : أسباب التقريخ في حياة السدمسيغ7-5الفقخة )

 32......................................................... ( : شخائق التفكخ مغ القخآف الكخيع7-6الفقخة )

 34................................................................... ( : نساذج حياتية لمتفكخ7-7الفقخة )

 السقـػ الثاني : الثاني لفرل ا

 44................................................................................. ( : العقل5-1الفقخة )

 49........................................................................... ( : ميسة العقل5-2الفقخة )
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 51.......................................................................... ( : مبادغ العقل5-3الفقخة )

 54...................................................................... ( : بيغ العقل والشقل5-4الفقخة )

 60........................................................................ ( : محجودية العقل5-5الفقخة )

 السقـػ الثالث الثالث :لفرل ا

 62................................................................................ ( : الفصخة5-1الفقخة )

 73................................................................... ( : بيغ الفصخة والتكميف5-2الفقخة )

 76....................................................................... ( : الفصخة والربغة5-3الفقخة )

 78......................................................................... ( : الفصخة والصبع5-4الفقخة )

 81......................................................... ( : مغ خرائز الشفذ اإلندانية5-5الفقخة )

 السقـػ الخابع لخابع :الفرل ا

 88............................................................................... ( : التذخيع4-1الفقخة )

 92.......................................................................... ( : القخآف الكخيع4-2الفقخة )

 102................................................................ ( : الدشة الشبػية السصيخة4-3الفقخة )

 107......................................................................... ( : مشيج التمقي4-4الفقخة )

 السقـػ الخامذ الخامذ: لفرل ا

 119.......................................................................... ( : الذيػة 1-1: )  ةلفقخ ا
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 السقـػ الدادس الدادس :لفرل ا

  127....................................................................... ( : حخية االختيار2-1الفقخة )

 134............................................................. ( : مدائل ميسة في التخييخ2-2الفقخة )

 ـ الدابعالسقػ  الدابع :لفرل ا

 137............................................................................... ( : الدمغ6-1الفقخة )

 139................................................... ( : قيسة الدمغ مغ خبلؿ سػرة العرخ6-2الفقخة )

 145.......................................................................... ( : إدارة الػقت6-3الفقخة )

 151............................................................................... ( : خاتسة6-4الفقخة )

 153................................................................... رادر والسخاجع( : الس6-5الفقخة )

 156............................................................................ السحتػػ ( : 6-6الفقخة )

 والحسج  رب العالسيغ 
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