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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 به أمجعني.آله وصح علىينا حممد و احلمد هلل رب العاملني, والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني, نب

عة يف هذه السا ــ ن شاء هللاإ ــ اهـ, وسيكون كالمن1433الدورة الصيفية لعام  األول يف السلسة اليت ضمن لقاؤانهذا هو 
 ؟عةجلام  األمساء ا ا معىنم: للقاءاح يف هذا , وسنشر عةاألمساء اجلام  حول  لقاءاتناكون توس ,ـ سبحانه وتعاىلـ عن أمسائه  املباركة

  ؟وكيف تتم دراستها

ىَن ﴿يف كتابه يف أربعة مواضع:  له األمساء احلسىن, فقد قال هللا عز وجل َاُء احُلسم 1﴾َوهلل  اأَلمسم بالغة يف السىن: أي ومعىن احلُ  ,
 يدل على صفة هلل: ل أنك جتد االسم هلل عز وجألن كل اسم من أمساء هللا عز وجل يتضمن صفة, مبعىن ؛سن غايتهاحلُ 

 .( ) املغفرةفيه هي نجد أن الصفة س : فلو أخذان مثالً اسم ) الغفور ( -
 وهكذا. ) الرمحة (.فيه هي ستكون الصفة  :لو أخذان اسم ) الرحيم ( -

 , لكن البد أنهامس لصفة الً نة, لكن ليس شرطًا أن كل صاحب اسم حسن يكون حام  سَ يف املقابل أن اخللق هلم أمساء حَ 
ها حسىن, كل  ز وجل أنعهللا  ءسن أمسا, إىل أن جند أن من حُ ئهكل اسم من أمساموجودة يف   بكل صفةف تعرف أن هللا يوصَ 

لى ه يف الداللة عك مع غي ه يشت كل اسم من أمسائو إىل أن نصل فنجد أن كل اسم من أمساء هللا العظيمة تدل على صفاته, و 
ل فأمساؤه عزوجه, التعلق بو حمبته  يقع يف قلبك تعظيمه وهيبته, ويقع يف قلبكستدرس األمساء كلها  فأنت عندماعظمة هللا, 

 أمسائه, وتعاجل ابسم من جل قلبكتورث القلب العبودية واجلالل واهليبة, فأنت تعاساجتماعها  وحال, حال انفصاهلا ُحسىن
 ل أمسائه:جمَ حياتك مبُ 

 .القوي ,البد أن تعاجل قلبك ابمسه الغين :يف حال ضعف وفقر كنت  فأنت إن -
 .الغفور ,ال بد أن تعاجل قلبك ابمسه التواب :يف حال ذنب كنتولو   -

 

 .الرحيم ,تعاجل قلبك ابمسه اجلبارس :يف حال من األمل كنتولو   -

                                                           
 (180)األعراف: 1
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تكون  أن  إىل تحتاجس مرك كلهيستقيم أ من أجل أنمث  ,يف عالج قلبك وحياتكحتتاجه نت حتتاج امسه يف مواطن, أا إذً 
 صل.حيلذل ما او ني يديه يحصل لك من تعظيمه واالنكسار بس؟ بعد ذلك يحصل لكسماذا . األمساء يف فؤادك هكل هذ

حد من بعض سم الوااال ي: أنأ- أن بعض األمساء يكون فيها عدة صفات ـ عز وجل ـ أمساء هللاسن مث اعلم أن من حُ  
 :مثالً  أخذان لو ,-يتضمن عدة صفات قد أمساء هللا

o  هم, حمسن جب  قهم, يف, يف رز ستجد أنه سبحانه وتعاىل حمسن إىل اخللق كلهم, حمسن يف خلقهم ( نحس  مُ ـال) اسم
يف عدة و  ,مور عدةأدخل يف اإلحسان يأن فتجد  ., حمسن يف تدبيه-وهو املصور-فيما أظهره يف صورهم سبحانه وتعاىل 

 .صفات
دون  ملاضيةيف السنة ادود( الو ) هللا اسم أخدان. تتداخل عليهألهنا  ؛يدرسهاو  هاؤ لة ملن يقر شك  واألمساء اجلامعة غالباً تكون مُ 

 ـ : ىلانه وتعاسبح ـ هيدخل يف ود  ف) الودود( من األمساء اجلامعة,  ألن ؛قدمة فأشكل على البعضهذه امل ذ كر

  .املؤمنني وغي املؤمنني, كل عبادهه لود   -

 .( دخل حتت اسم ) احلفيظي اهذ, و أنه حيفظ اخللق ـ سبحانه وتعاىلـ ه وأيضاً من ود   -

 .) اللطيف ( اسم من أمسائهوه أنه يلطف, من ود    -

 ؟عسم اجلام  ما معىن االإًذا: 

منفردة, مث  الصفات نت تفهمأف .سن عظيماجتماعها يدل على حُ و  ـ,ـ عز وجلـ اسم يتضمن عدة صفات هلل هو  
 . هذا االسميف جتتمع هذه الصفات

, كأن امً و مساء عمن تقسيم األعسأتكلم وإمنا , (االسم اجلامع) نقطةمن  لكن ليسلكم  هاسأعيداملسألة أكثر تتصوروا ول
 :العنوان

 أقسام أمساء هللا عز وجل

صفة: الو  ,يغفر :عاىلبحانه وتسأنه  معىن يف هذا االساملو مثل: اسم ) الغفور ( هذا اسم منفرد,  :األمساء املنفردة -1
 .اسم حيمل صفةكل هذه امسها أمساء منفردة,   .: التوبةفيه ) التواب ( الصفة .املغفرة
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(,فوٌر رحيغمثل:)  :أمساء مقرتنة فتصبح يف القرآن تنضم إىل غيهاهذه األمساء املنفردة قد  -2 (,غ) م ٌ ل ك.  فور ٌ شكور ٌ

 .جتماع واالقتان يزيده كمااًل ة فيه كمال, واالدَ اسم على ح  
قوله ما يف ك  يقتانن وعندماقدرة هللا,  :سن فيه) القدير ( احلُ أن هللا يعفو, و :سن فيهاسم ) العفو ( احلُ  :)عفٌو قديٌر( مثاًل:

1﴾ فَإ نَّ اَّللََّ َكاَن َعُفوًّا َقد يرًا ﴿:  تعاىل يعفو عن اخللق مع  : أنه سبحانه وتعاىلقولنعليه, ف اسنً سيزيد حُ ؟ سناحلُ يأيت سكيف   ,
 .انقصعفو ؟ العفوهذا  نوع مالكن , ضعيف غي قادرتعفو وأنت  فقد .متام اإلحسان فالعفو من القديرمتام قدرته عليهم, 

 .الكاملالعفو كن عفو القادر هو ل
 .سن فيهاليزيد احلُ  امساء معً األ تنضم   ا:إذً 
 وال اذكر معً ن تُ ب أجيهذه األمساء  )القابض الباسط(, )اخلافض الرافع(, (,مثل: )املعطي املانع: زدوجةاملمساء األ  -3

 .تهاثب  هناك من ال يُ و  ,هلل أمساءً تكون لل بينها فصَ يُ 
 ألن فقط؛ (انعامل)أو  فقط, (عطيامل) تقويل والانع(, امل يعطامل)هو أن هللا عز وجل  أي: البد أن تقويل اذكر معً أن تُ البد 

 .(انعاملعطي امل)هو  ,رفلتصبل هو اتم ا ,-تعاىل هللا عن ذلك– على املنع اليس قادرً  هيظن أنس طي فقطمن يظن أن هللا يع
جل أبنه عز و  :لقولاومثله  ,لالفص صحي ها على أهلهانديتقي   عندما ؛نعم ؟قنيأن هللا يعطي املت :يصح أن تقويل مثاًل  هل لكن

 يطعهو املعز وجل  ق ألن هللاز  رُ هذا قويل: تإمنا و  !عطمُ أنه  اإطالقً  أو !أنه مانع اإطالقً تقويل عن هللا  ال لكن .مينع الفاسقني
 . عالنو  هذا منمساء هذه األ كل  ,وهكذا سط, قابض ابعمن يشاء, خافض رافعرزقه ومينع  ,انع, يعطي من يشاءامل

 :- هو موضوعنايتال - األمساء اجلامعة  -4

د جتد السم, وقاع حتت هذا جتتم ,-سبحانه وتعاىل- هللا اسم يتضمن عدة صفات من صفاتهو ؟ سم اجلامعاال معىن ما
دة صفات حتت د مجع لعر ست جمامعة لياألمساء اجلفاجتماعها حتت هذا االسم يدل على صفة زائدة, و هذه الصفات منفردة, 

 سنضرب  الكتاب.ر ذلك يفستى آاث ألنك ؛هم التدبرل عليك فَ هذه األمساء اجلامعة يسه   همفَ و  ,فيها إضافةإمنا و  اسم واحد
  :(الصمد)  على اسممثااًل 

 .ابقي الصفات اليت يعدهاو مه, حلو حكمته, و يف علمه, ل مُ كَ يف ماذا؟  " لمُ كَ   " .لمُ السيد العظيم الذي قد كَ  :معناه الصمد
كان   هلكن ,ابهلل ابعدما صار هذا االسم خاصًّ  تانته التسمية ههذ لكن ,العرب تقول لسيد القوم أنه صمدو هو السيد,  الصمد

                                                           
 (149)النساء: 1
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 عندما وابلطبع ,؟ ألن له صفات حسنة كاملةأصاًل  اصار سيدً  . ملاذايصمدون إليها, و صمدً  السيد ونيسم  ف  قبل ذلك,متداواًل 
إال إذا كان عنده  االكمال البشري, فهو لن يصبح سيدً  َقدر على يف البشر ستكون صفاته احلسنة الكاملة كاملةً  ايكون سيدً 

 .اسيدً  هباأصبح كاملة   عدة صفاتو  علم, حلم, حكمة, سلطة, قدرة,

يف  ذا؟ كامليف ما املك  .املكه  ؟ صفته أنالسيدوما صفة هذا  .السيدستقولني أنه ؟ ا هلل)الصمد( امسً  عنستقولني  ماذا
الصمد من  نإل ب, الصمدم اسحتت  صفات كثية هللو ستأتني أبمساء كثية  .ه, يف حكمته, يف رمحته, يف قدرتهعلمه, يف حلم
السيد الذي  -سبحانه وتعاىل- فهو ,أعظم اسم جامع, حبيث أن كل أمساء هللا تدخل حتت اسم )الصمد( فهو ,أمجع األمساء

يم( هللا )عل نأ تعرفني أنت .هافي أنه قد َكُمل: وتقولني ,صفات كمال هللا كلها ني, فتعد   كل صفات الكمالل يفم  قد ك  
اليت  لكمالا صفاتقي ابإىل ه, يف رزقو يف رمحته, و ل يف علمه, مُ السيد الذي قد كَ  :معناه (الصمد, و)اق(و)حكيم( و)رز  

من  اعرفهت تنأ فةصل يف كل مُ السيد الذي قد كَ هو : تقولنيس (الصمد)اسم  تشرحني عندما, عن هللا نهاوتعرفي ينهاتعد  
  .اا جامعً أصبح امسً وهلذا صفات كماله, 

ألمساء يم( من اع, )العظعظمته اسم جامو - يف عظمتهل مُ , فهو السيد الذي كَ ضرب يف ذلك)الصمد( أسهل مثال يُ 
ورة له أن تكون س , وحق  هللاأمساء  ب اسم )الصمد( أمجع اسم منولذلك يعت -ن( من األمساء اجلامعة)احملس  وكذلك اجلامعة, 

  : قدنيوتقول ,صفات هللا بكل نياسم )الصمد( ستأت اا تفصيليًّ ألحد شرحً  نيتشرح عندما كألن ؛اإلخالص تعدل ثلث القرآن
: نيات فتقولكل الصف  نيدتعد  س ,ظمتهيف ع, يف إحسانه ,يف عطائه ,يف رزقه ,يف رمحتهَكُمل   ,يف حكمتهَكُمل   ه,يف علمَكُمل 
أ إليه تلج أي: "مد إليهتص" .وبه القلأن تصمد إلي حق   ل يف كل صفاتهم  ا ك  ـ  ملتقولني:  مث .لذلك هو السيد؛ و كاملأنه ال

 .وقت حاجتها

 :ناشق  سم الصمد الفأصبح 

 ه.د  ؤد  ل يف س  م  لسيد الذي قد ك  ا  -1
 .الذي تصمد إليه كل اخلالئق يف كل شيء -2

فال تتجاهلوا هذه الفطرة, هذه الفطرة , ن هو كامل الصفاترت على أن هناك يف السماء مَ ط  فُ فهي قد ن فطرهتا, وهذا م
 هنقَّ لَ أول ما يُـ هي لذلك سورة اإلخالص و موجودة مع أطفالنا, كلهم يف قلوهبم فطرة أن يف السماء من هو كامل الصفات, 
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 -؟معىن كذا ماو  ؟معىن كذا ما نه:تسألي أصاًل  أنتتكوين ف- سؤول وقلب عقول من لسان هانقَّ لَ يُـ  وعندما ,الطفل بعد الفاحتة
 .يف قلبهالسورة قع تس

 األمساء اجلامعة يف الدراسة؟ ةميز  ما, على كل حال

 جتد شواهدها يف القرآن كثية. 

   عحتتاج إىل تتب. 

  ركرَّ ال تُ  اغالبً األمساء اجلامعة و. 

 :ومن األمثلة على ذلك

o )وهي قوله تعاىليف القرآن إال ثالث مرات  أيت  ملع حتته كل األمساء الفعلية,ي مجُ األمساء اجلامعة الذمن  )القيوم ,: 
ي  ﴿ ُ اَل إ لَََٰه إ الَّ ُهَو احلَم 1المَقي وُم﴾ اَّللَّ 2﴾المَقي وم   َوَعَنت  المُوُجوُه ل لمَحي    ﴿ :, وقوله تعاىليف البقرة وآل عمران   .يف سورة طه 

o )3الصََّمُد ﴾ ﴿اَّللَُّ  :يف قوله تعاىل إال مرة واحدة مل أيت   ,ميع صفات الكمال هللجلاسم جامع  )الصمد . 

o   إ نَُّه  :يف قوله تعاىل إال مرة واحدة مل أيت  و  ,اجلامعة العظيمة اليت جتمع كل أنواع اإلحسان للخلقمن األمساء  (ر  )البـ ﴿
يُم ﴾ المبَـر   ُهوَ   .4الرَّح 

o  )يف قوله تعاىل إال مرة واحدة مل أيت  و , هلل عز وجلعظيم ع حتتها كمال مساء اجلامعة اليت مجُ  من األ )املؤمن: 
 .5﴾ المُمَهيمم نُ  المُمؤمم نُ ﴿

كثي ف .أييت مرة واحدة له معىن واالسم الذيالذي يتكرر له معىن, االسم أن وهو:  ,امهمًّ  ًئايتفهم ش بد أنفأنت اآلن ال 
 إن كنت-الذي أييت مرة واحدة االسم  !ابلعكس ,ال, من غيهأقل حاجتنا له  كونت الذي أييت مرة واحدةاالسم ا يتصور أن من  

 .ستجد شواهده يف القرآن -اتفهمه جيدً 
                                                           

 (2(, )آل عمران: 255)البقرة:  1
 (111)طه:  2
 (2)اإلخالص:  3
 (28)الطور :  4
 (23)احلشر :  5
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 : عز وجلة هللال صفة فعلية تدل على قيومي  لكن ك, فقط يف القرآن ثالث مرات ورداسم )القيوم(  مثاًل:

 ته.على قيومي   دال  وهذا  :لى األرضميسك السماء أن تقع عفهو سبحانه  -
 ته.على قيومي   دال   :يرسل الرايح  -
 دال  على قيومي ته. :خيلق اخللق  -
َنا إ ىَل أُم   ُموَسى}  - 1{َوأَومَحيـم  .دال  على قيومي ته سبحانه وتعاىل: إحياؤه  
2{فـََرَددماَنُه إ ىَل أُم  ه  }  -  .تهعلى قيومي   يدلفعل  

 .تهيومي  قيدل على ن جتده يف القرآهلل كل فعل   لكنفقط,  سم )القيوم( ورد ثالث مراتاإًذا: ابلرغم من أن 

 :إىلاآلن  نأيتس, -من اجتهاديالتقسيم وهذا - اتقسيمات األمساء تقريبً فهمنا هبذا نكون قد 

 أمساء هللا عز وجل يف معاملةقاعدة مهمة عند أهل السنة واجلماعة 

ت الصفات اليت وردت يف هذه األمساء من غري حتريف وال ثب  أن ن   :أمساء هللا عز وجلمعاملة من القواعد املهمة يف 
ْثل ه  ش ْيٌء و ه و  السَّم يع  الب ص ري  } :-سبحانه وتعاىل-إمنا نؤمن أنه و تعطيل، ومن غري تكييف وال متثيل،  3{ل ْيس  ك م  وهذه  .
 .ت فيهاالقاعدة مع وضوحها لكن األقدام زلَّ 

 تفاصيل اإلميان هبذه القاعدة:ن اآلنناقش س

  أواًل: 

لى عستوى ابك أنه ن هللا خيل تظن أهف ,ا أن نعتقدهيريد من  فإنه خيبان عن شيء من أمسائه وصفاته  عندمان هللا عز وجل أ
ن ذلك من أجل أك بأخب  هللا !شيء؟منك  يُطَلب مث ال ,أنه توابو , أنه غفورو , أنه رحيمو  ,أنه ينزل إىل السماء الدنياو  ,العرش
 .ذا اعتقدت انتفعتإو  ,تعتقده

                                                           
 (7)القصص:  1
 (13)القصص :  2

 (11)الشورى: 3
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ن م مَ ه  د وَ وق . يف مدلولهالتفكي اتكو يلوه, وال ال يعط  و أن يعتقدوه,  ن يسمعهم  و  راد من أهلهكل خب يف القرآن عن هللا يُ 
 م!!مكاقدأ ل   ال تز ىتحب األمساء يف اب وادخلتن ال أب غيهمفوا خو  الناس بعض فعز وجل,  ف الناس من معرفة أمساء هللاخو  

ت أن ُأخب  ب؟ ل ابلكتااذا كنت تفعم :سأل يوم القيامةستُ أنت ف .هاإال من أجل أن نعتقدهبا ما أخبان هللا أن نقول: وحنن 
 عن ماذا كنتم تعلمون؟  :لأسسنُ  ماذا كنت تعمل؟ف ,أوصاف هللا كذا وكذا

مسائه أبان يف كتابه ما أخرب  عز وجل اهللف، هبا كما أخربانأن نتعلم صفات هللا   :ظام علينااملسؤوليات الع   من ولذلك
 .ار مهم جد  قني أمالتل هذاو  ،انءنها أبناونلق   ،وصفاته لكي نرتكها وهنملها، بل أخربان هبا لكي نعتقدها

ردود  هي امكقائمة أمه هذه الردود فعلأن ال تظن  !عليك من ابنك نت ماأ .بسبب عدم التلقني؟ ت العقائدفَ عُ ملاذا ضَ 
ال  ,ابنك ن أن يشعردو و  ,عردون أن تش سيصل إىل مكانه املناسبو سهمك,  ت ارم  أن ,قلبه مفطور على احلقفعل قلبه, ف  
لقيوم( ومعىن اسم م معىن اسم )انه يفهتأكد أوت ،وتستجوبه ،ع لهسم    بعدها أن ت  يتاملراحل اليف ب يف هذه املرحلة وال ل  طْ ي  

ستقر يف تحىت  االت هبااالنفعو  عانيهامو  هللا أمساءاد على إذنه ع  املطلوب: أن يـ  إمنا و  !طلوبهذا امل ليس، ...)الصمد(
 .قلبه

 
أجل  وصفاته إال من ن أمسائهعا أخب أن هللا مأهل السنة واجلماعة يعلمون , وهو أن ليهنتفق ع علينا أنهذا أول أمر إًذا: 

 منان أنه خياف م اإلنسه  يَ  ,وجل اإلمهال ألمساء هللا عز سبب من أسباب (همالوَ و), من أجل أن هنملها وليسأن نعتقدها, 
 .هنملها نا لنلكن, وضوابط للتفكي فيهان سنضع قواعد حن ولذلك ي كيفيتها!فـ التفكي

 العظيمة؟!كيف هُنم ل هذه األخبار 
َنٌة َواَل نـَومٌم احَلي  الَقي  }أنه هو  :يف كتابهعنه هذا اخلب العظيم لك يقول : هللا مثاًل  1{وُم اَل ََتمُخُذُه س  ـ صلى هللا عليه  والنيب ,
اي أاب ": قال -عليه وسلمصلى هللا -رسول هللا  أنبن كعب  ب  أُ ث حدييف  كما  هذه أعظم آية يف الكتاب, يبني  لك أن وسلم ـ 

آية من كتاب  ي  أ ياي أاب املنذر أتدر  " :قال هللا ورسوله أعلم. :قلت :قال " ؟آية من كتاب هللا معك أعظم ي  أ ياملنذر أتدر 
ي  المَقي ومُ } :قلت :قال " ؟ معك أعظمهللا ك العلم أاب نَ هم وهللا ليَـ  " :وقال ,يصدر  فضرب يف :قال {.اَّللَُّ اَل إ لَََٰه إ الَّ ُهَو احلَم

2"املنذر . 

                                                           
 (   255)البقرة:  1
 (.1921) /آية الكرسيسورة الكهف و  ابب فضل يف صحيحه/رواه مسلم  2
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 .  بهية ما أخب هللااهل ألمهجت, نوع جتاهل للخب هذا نوع !تفهمها؟ دون أنرها تقرأ آية الكرسي وتكر   بعد هذا كله تأيتف 

  ًااثني: 

 .معها مع ما سبقاليت جن اعتقادانل من أصو  ههذو  ,فؤوليس له ك  ، ي  وليس له مس   ، ال مياثله شيءأخربان أنه هللا أن 

  عنقلك سؤال ر يف عطخي رد مافبمج .دون أي ماثلةب ت الصفاتثب  ستُ  ؟والثايناألصل األول ماذا ستفهم من اجلمع بني 
 وتستعيذ وهترب تستعيذن سلكمر, س عليك يف أول األالشيطان يلب  ألن  ابهلل؛ ذتقطع التفكي وتستع   من الصفات صفة يةكيف

 .تكوتطلب من هللا إىل أن يثب  منه, 

يع لن تستط فإنكاة ييف احلا ستطيعهتال اليت مور األ, قل له: لو أدركت كل تفاصيل ج قلبك ابليأس من معرفة الكيفيةعال  
غل, وهذه يف يشتك  "كمبيوترال"رسل, وهذا , وهذه الرسائل كيف تُ هذه الكهرابءكيف تسري لو أدركت  , إدراك صفات هللا
هو يضغط ف .فات هللاصإدراك  اضً أيبعدما تدركه لن تستطيع أنك اعلم نفسك إبدراك هذا كله,  تأشغللو  ,الطائرة كيف تطي

  !!فكيف بصفات هللا؟ !ع اإلنساننم وهذا من صُ  ,رهاطيع أن يفس  ال يستو  ,الكهرابءلى ع

اذ والعي- لشيطانن هذا األ ؛نب اإلنساوالشيطان جير   ,يصل اإلنسان إىل درجة اليأس من معرفة كيفية الصفاتال بد أن 
يسمع  عندماه , لكنصفهاو  عنبحث ين أبيستعمل أي أداة من األدوات احلديثة  إذا أراد أن اإلنسانلقي يف عقل يُ  ما -ابهلل

 .فهذا من وسواسه ,كيفي ته  أن يتساءل عن لقي يف قلبهخب عن هللا يُ 

ٌء َوُهَو لَيمَس َكم  }: نهأ كتابه  خبان يفأخبان هللا بصفاته كي نعتقدها, وأ , فنقول:الثاينو األول  نياألصلبني مع جن ا:إذً   ثمل ه  َشيم
يُ  يُع الَبص  يف هذا كة عر ممع أول . و حدأمياثله  أنه الأعتقد أن صفاته اثبتة له, و . سوليس له كفؤ ,ليس له مسي   , فهو{السَّم 

 .ينقطع األمرس الفؤاداالعتقاد الصحيح يف يستقر  عندماصعوبة, لكن  هناكستكون 

ثم }: قول لهوكيف؟ ستكيف؟   :كسأليما كلو ن هذا, قَّ لَ والصغي ال بد أن يُـ  ال أي:  :, فتقولله اهرحوتش ,{ءٌ ل ه  َشيم لَيمَس َكم 
تكرار و  .العظيمة ذه الصفاتصغي ال ميكنك إدراك ه ءنت شيأ, ذلك يستطيع العقلك  ,صفاته ال ميكن إدراكو مثيل له, 

 .هذا يقطع من قلوهبم األمل يف معرفة الصفات

 .ؤثر على االعتقادمن األسباب اليت ت ضعف اللغةمن املؤكد أن  سنقول:أخرى  مرةو 
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 :بالسب !؟غم من ذلكابلر  وها يقولملما هبم كفار قريش  , لكنسهل ونشعر أن قوهلا ."ال إله إال هللا": ولونالناس كلهم يق
 فقط سم )هللا(ارفنا معىن عأننا لو ف ,معناها أصاًل ما ال يدري ألنه  ؛يفعل ضدها دها اليومالذي يرد  لكن  .فهموا معناهام هنأ

 .اللغة ضعف ذا بسببدون أن نَعي معناه, وههذا االسم العظيم  رددنلكننا  ,يف حياتنامشاكل كثية  تلَّ حلُ 

خرجت هذا أو  ,لى بعضعتمعت كثية اج  وأسباب أخرى, املؤثرة على االعتقاد ألخبار هللا أيًضا من األسباب اإلمهالو 
كل ول  نق أننا صحيحو  ,ـــ لغمةكشف ال اا حقًّ وأن نكون سببً  ,ة عنام  يكشف الغُ  أسأل هللا عز وجل أن ـــ النموذج من اجليل

ركة, ه البالد املباي هذيقو  لتوحيد, و ا, لكن مع ذلك نسأل هللا أن يرفع راية هذا بسبباالكتئاب  أيتيناو .يف فنت حنن :دقيقة
 !لتوحيدلدعوة الضنا مبن يسي يف مسية األسالف يف ويعو  

 15 من اك درسً ت يف فراشنوأع تسم . اليوم يسيةائل الدعوة إىل هللارى وسنا نعيش يف فنت, لكن يف املقابل نصحيح أن
ذا ابلطبع وه ذاك, يرفع عنك هذاو جتين من مثار العلم, كلمتني من كالم أهل العلم, فأصبحت   همأحدك ل يرسل أو ,دقيقة

  م!ي صوهتقو   أن يوهاهم أهل السنة واجلماعة بفضل هللا هلم صوت يف األرض كلها, نسأل هللا ,قدَ صَ ن مَ ـل  

اآلن  :ىيف اجلهة األخر  رك   فَ ا وإمن ,ةالفنت قوي وأنيف الزاوية السوداء  فقطنت تفكر أكتئاب و ابال لنفسك  يتال َت :حنن نقول
فنت لا أنصحيح  !بركة؟و  اخيً  س هذاأليتستطيع أن تدرس وتتعلم, والناس يف آخر الدنيا يستطيعون أن يتعلموا,  نت يف بيتكأو 

 ,-حركة ناكهلكن  ,ئةيبط ركةصحيح أهنا ح– لناس كلهم يتحركون ابجتاه العلما ,ارتفعت اأيضً ارتفعت, لكن وجوه اخلي 
 .ا سلفغفر هللا عم  و ي مضى انتهى, ذالتقصي الو 

لك  اعمل .ره أبحد بعدهمداد عمإويف  ،سهر يف تقوية نففك  ي  جيب أن ة اجلهل م  ت عنه غ  ف  ش  وك   المً رزقه هللا ع   منكل 
 مضى ماو , اموت قريبً أس نفسك:. قل لخبل وتنقل له بدون ,يف ذلكوتبذل جهدك  ه,مفه   وتُ  همعل   تُ ! موتك قى بعديب ااثنيً  اصفًّ 
 وأبذل جهدي !أستطيعهالذي  ,عشرة ,ةأربع ,ثالثة شخصني أومن  ,ااثنيً  اصفًّ ن يل أكو    وهلذا البد أن سيأيت,ا أكثر م ليس
 ,ل مكانك  منين صف اثين د من تكو بال  ,يل استمرارً ا ايكونو ف ,إىل هللا ويف نشر العلميف الدعوة  نا لعلهم يستمرو  وهنارً لياًل 

  !انا مجيعً لن يفتح , نسأل هللا أثرَّ و  العلم يـ  فابلتوريث، أهل السنة واجلماعة  ةالبد من نشر عقيد

 ة أهل السنة يف هذا الباب:ذكران أصلني يف عقيدتنا يف جاد  

  .عتقدهانل أن أخبان هبا من أج وجل ملا أخبان عن أمسائه وصفاته عز اتفقنا أن هللا األصل األول:
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 .د  ؤ, وال ن  فم له, وال كُ  ي  أنه ال مسَ   األصل الثاين:

 .ه وصفاته دون أن يقع منا أي متثيلءفنعتقد أمسا :جنمع بني األصلنيأن ض ت املفو 

 

  ًا:اثلث 

 أبربع مراحل: -األقل على- م أمساء هللا عز وجل وصفاته جيب أن مير  تعل  

 اإلمجال يف إثبات األمساء والصفات أبدلتها :املرحلة األوىل. 

اء ر على كل األمسمُ , [ماًل معناه جماالسم, ودليله, و ] تعرف معناه على اإلمجالاثبت بدليل كذا, و  أنهتعرف و تعرف االسم, 
 إىل أن تعرف هل هذا امسًا هلل أم ال؟ هبذه الطريقة

 اأيضً  التفصيل يف معرفة أمساء هللا عز وجل وصفاته بشواهدها :املرحلة الثانية. 

اثره يف كذا ظهر آتفصيلية, و ت معان   م لهاس ؛ ألن كلأنخذ األدلة اليت تدل على املعاين التفصيليةهبذه اخلطوة قلياًل, ونتقدم 
 .وكذا

  مجاللى وجه اإلاته عوصف ـ  عز وجلـ فني يف أمساء هللا خال  مُ ـدراسة حال ال :املرحلة الثالثة. 

 تعرف كل هذا,  ينزلأن هللا هناك من ال يؤمن أن لها, تعرفأن هناك من ينفي صفات هللا, تعرف أن هناك من عط   تعرف
ىل كل إالذين أتوا  (فضالروا)ء هبؤال عةابتلى أهل السنة واجلماأن هللا  ا, خصوصً هذا الفكر املخال ف ال يهامجك حىت ابإلمجال

؛ ركم مَ ـء هلم صفة الهؤال. هوهشو  فصفات أتوا إىل توحيد األمساء وال ,هوهشو  ف لوهيةاألأتوا إىل توحيد  ,هوهافشو  أصول الدين 
, فنيخال  مُ ـالؤالء هحال موم لى وجه الععفهم ا  نت أف, هبَ عليك الش   ونلقيُ  وإمنا ..كذا وكذا  حنن: مباشرة ال يقولون لكألهنم 

يرد كيف يعرف  و  ,ألمورم يف هذه ان له علمَ  هناكو , أان جاهلل: قو  ,أذنيك د  سُ  هبَ الش   لقي عليكيُ  َمن ومبجرد أن تسمع
هل ف. بككي أطب  ل اصً تخص  م اطبيبً  ني, لكين لستالصحابة والتابع هدقاعتأعتقد ما و  ,أان اآلن صحيح بفضل هللانعم,  ,عليك
  .يبذهب للطبال! وإمنا ي !؟ينالفالأان عندي املرض  ,بينب   طَ  :ويقول له ,لغي الطبيباملريض أييت 
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  عمن املواق موقع على -مثاًل – دهمة, يدخل أحمرتبمجاعة  فهم ,ــــ اوهذا ليس سرًّ ــــ  صوا فيناأن هؤالء ختص   واواعلم
أريد ان أك: ل صراين يقولالنو  ,ــالروافض ـ ـــ هذا لو كان منأستقيم على الدين  ريد أنأأان ك: ل يقولو , أو غيه "فيسبوككالـــ"

 ,ستقبلهات جل أنمن ألبك ققيها يف يل بهةشُ ؟ عبارة عن ماذاهذا السؤال عبارة عن و  .ا السؤالذجاوبوين على ه لكن, أن أسلم
  له لق ,لفاليناي الشيخ قابلك ومعأس هبَ عندك شُ إذا : له يقولف, ن فهم حاهلممل هؤالء من بعض مَ وقد عو   ,الشك  دخل يف وت

ص يف تخص  مه أصاًل ألن !!يرينا وجهه العد هذا يذهب, و ب -هذا الرافضي أو النصراين–ه جتدو  .يشدكسوهو  ,عندك ماكل 
ولكن ا, ط هلطَّ مَُ أمور  أهناقول ن ريد أنن وحنن ال, األمور هتفهموا هذ ال بد أنوهلذا  !ر الليل والنهارمكم هو هذا و  .هذه العملية

  .جوا رؤوسهم لنار  ح ملثل هؤالء أبن خيُ الوضع العام مس ,الساحة مسحت هبا نقول أنس

عد ب لكنفات هللا, ص نمنكروا كذا أو  نفوا كذا,أهنم  ,على وجه اإلمجال حال املخالفني على فتعر   :املرحلة الثالثةإًذا يف 
وجه  علىأيًضا  كذل رفتعبعدما و , مجالعلى وجه اإلأمساء هللا وصفاته وأفعاله ما تعرف بعد, ابلطبع السابقة املرور ابملرحلتني

 .التفصيل

 ه التفصيلعلى وج املخالفني على هؤالء يعرف كيف يرد   : أن-يف هذا البابص ملن ختص   وهي- الرابعة املرحلة. 

 "التدمرية" و"يةالطحاو "س يدر س فهو د عليهم,ملعرفة كيفية الر يصل يف األخي س عنده األدلةوكانت  فمن سار هذا الطريق
بعض  ههذو  ,-لنوع الرابعاحاوية من الطو  ريةالواسطية من النوع الثاين والثالث وليس الرابع, لكن التدمو - وتفصيلها "الواسطيةو"

 وا فيها على املخالفني. رد   , اليتالرسائل ألهل العلم الكبار

أوضح ما  منيدتك يف هللا تكون عق ب أنجي سألون يوم القيامة: ماذا كنتم تظنون يف ربكم؟ست   !!هناعقائدكم أمانة حتملو 
ة مدرسيوجد  ال ؟دن العقائملدك و يت يكون, وهذه العقيدة كما أهنا أمانة يف عنقك أنت سُتسأل عنها, سُتسأل على ماذا رب  

 بنفسي جاهلة, أان لة هي أن أكوناملشككن ل ,طيعنته ما تستمث يوم القيامة اعتذر لربك أنك لقَّ  !هنم لق   و  هنم لق   أنت  ,يف هذا ختتبه
ن م ال أييت تعظيمال ألن ؛ميم الالز يف قليب التعظ وليس, على وجه التفصيلأفعاله و ه وصفاته ءعرف أمساهللا, وال أ ال أعرف

م، روح حيملها من آلابء ألبنائه من اث  تـ ب   والتعظيم هذا روح ،جتمع يف قلبك معاين أمسائه وصفاته بعدماالتعظيم أييت  ،فراغ
 .ن أجل معرفة هللاكلها م  حياتكن تكو أن ض رت فبل امل، اا جهدً ر يف هذوال تستخس   بد من بذل اجلهد،فال ،هللا ف  ر  ع  

على أقل تقدير وأنت خطة طويلة املدى ملن أراد أن يسري فيها،  م أمساء هللا عز وجل وصفاتهتعل  املراحل لاألربعة  ههذو 
 .األوىل ابلثالثة تعال
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 يحة, وأن ألقاكقيديت صحعتكون  ربنا أان أريد أن اي :أن نقول أجل من وقت هذه اللقاءاتأننا نريد أن نقضي  املقصودو 
 علينا األولوايت اليت من ــــ لعقيدةاابب  ــــ طلب العلم يف هذا البابر هبذا االعتقاد! ذَ ُأعم ف ,د صحيحقَ عتَـ وأان صاحب مُ 

لم وعلى ع   ء هللا وصفاته,لم أبمساعلى ع   مل تكن نإ أنك مبعىن ,أن هذه املسؤولية مسؤولية خطية يشهدم والواقع اليو  ,مسؤوليتها
 أل هللا عز وجلفنس !نو دان ملحن خيرج من بيوت أهل اإلميوال تستغرب أ !جتد حولك اإلحلاد أنأبصول دينك, فال تستغرب 

 !ي أوالدان ذلكق  ينا شر أنفسنا, ويَ ق  أن يَ 

بل مقاو  زة الطويلةذه اإلجامن ه قاءاتفوقت هذه الل, ل  ق  مُ ـهد الجُ هو الذي نفعله هد, وهذا حيتاج إىل جُ هذا طلب الوقاية 
 فقط نالكن ,علمس حبر الشيء يف نف على بعضها الكلها   أن وقت هذه اللقاءاتمث  !ًئاشييعتب العمر والنعم العظيمة ال  اهذ

ان يف قلوبنا وقلوب ت اإلميم, ويثب  للعل ابً واعمل أبأن يفتح علينا هبذا ال ـــ عز وجلــ عل  هللا  ,نعتين بعقائدان نانعتذر إىل هللا أن
أول وأهم و  .زايدة اإلميانل ام وسببً عللل اطلبً  هذه الساعات العظيمة من حياتناأن تكون  ـــ عز وجل ـــ أبنائنا, وحنتسب على هللا

 اعنا يف هذهاجتمو  ,له ناوخروج ,حنتسب على هللا الطلب فنحن .: العلم النافع-اكما اتفقنا سابقً -زايدة اإلميان  أسباب
توحيده, له  مع قلوبنا علىجيكم, وأن إميانو لزايدة اإلميان, فأسأل هللا عز وجل أن يزيد إمياين  اطلبً  تكون الساعات املباركة أن

 . اا وابطنً وظاهرً  ,ا وآخرً احلمد أواًل 

 .هاموضوع اتقريبً حتددوا ا آل عمران من أوهلا آلخرها, و و رؤ تق أن ضت في: واجبأذكركم ابل*

 .اجزاكم هللا خيً 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

  :الدراسة طريقة

 :دراسةلعلى أربع خطوات لسابًقا اتفقنا 

 :مبعىن, عرف معاين أمساء هللا عز وجل على وجه اإلمجالأأن  :األوىل اخلطوة

  هللا. كل اسم من أمساء  سرُ دم أ 

  عرف أين ثبتأ. 

  وشيء من تفاصيل املعىن ,مجالاإل ىن االسم على وجهمع أعرف. 

 .نآفأرى آاثر هذا االسم يف القر  ,نآالقر  إىل أحتول من هذا الثانية: اخلطوة

اسم  ,ل شيءككمته يف  ح  اثر آ ث عنحبسأ :كيماحل , اسم هللاته يف كل شيءومي  اثر قي  آسأحبث عن : ومقي  الهللا اسم  مثال:
 , وهكذا.ها للخلقبُ بات اليت يه  ي اهل  ه سأرى ما :ابوه  هللا ال

 نخرج إىل القرآأذلك  عدبمث  "،ىنفقه األمساء احلس" كتابأتعلم معىن االسم على وجه اإلمجال من كتب مثل  س :اذً إ
 .جد شواهد على هذا االسمأل

ا نلدخأإذا  يئةبطسة الدراكون تو , لثانيةابيت نأسكنا سريعة إذا   تكون اخلطوة األوىلما ا غالبً و  ,سنبدأ اليوم ابخلطوة األوىل
 ةمباشر  وجه العموم مث عناه علىم أخذانف ,دخلنا اخلطوتني يف نفس الوقتوأدرسنا اسم الودود يف السنة املاضية - ,ااخلطوتني معً 

 :سنفصل بني اخلطوتني رةهذه امللكننا  -آنمن القر  هأخذان شواهد

  بنفسك تقرئني اآلن كأنك- "فقه األمساءمن كتاب " املعىنسأقرأ-. 

   النصوص يفآاثر احلكمة  ورؤية ,فتح املصحفبعد ذلك على مث نتدرب. 

 بسم هللا..
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نك, ن اثبًتا يف ذهب أن يكو ؤال جيسهذا أهم  ؟سماليلي على أنه د ما نسأل أهم سؤال:األمساء  دراسة نبدأ يف عندما ادائمً 
 كذا.و ؟ أحفظ كذا أمساء هللا لقيوم منا ليلك أند ما ا من األدلة.ذأحفظ كذا وكف ؟هللا ءمساأأن الوهاب اسم من  على ليلكد ما

  من أمساء هللا؟ (احلكيم)ما دليلك أن 

قال ة، مر  من مائةما يقرب الكرمي  ( يف القرآناحلكيمهللا )قد ورد اسم "و : -حفظه هللا–الشيخ عبدالرزاق البدر  يقول
1{و ه و  احلْ ك يم  اخْل ب ري  تعاىل: } 2{و اَّللَّ  ع ز يٌز ح ك يمٌ اىل: }، وقال تع 3{و اَّللَّ  ع ل يٌم ح ك يمٌ } ، وقال تعاىل: و ك ان  ، وقال تعاىل: }

ًعا ح ك يًما 4{اَّللَّ  و اس   ". 

 :سنالحظ هنا أمور

 ة.ئة مر ان ما يقارب مآر يف القر تكر   وهو: أن هذا االسم واضح : أمراألمر األول 

  لواسعا العليم, العزيز, ,اخلبيها: من متعددة, اءأنه اقتن أبمس نالحظ: ساألمر الثاين. 

 ؟ما املفتض ف عله يف هذه اخلطوة 

بة: ورد من اليوم بكتا , فتبدئيم احلكيمة موضع الذي ورد فيها اسملائاب "نآعجم املفهرس أللفاظ القر امل"من يت َتاملفتض أن 
 :جدول.., وتقومي بعمل كذا واقتن بكذا  ةيآيف  اسم احلكيم

 (جلدول االستقراء )منوذج

 قتن مع اسم احلكيمملاالسم ا ةيرقم اآل السورة ةيآلا

ًعا َحك يًماقال تعاىل: } ُ َواس   الواسع 130 النساء {وََكاَن اَّللَّ

 

 .لقهمن خَ  اأحدً عز وجل هبا صف هللا بصفة و  هللا افو ص  فتَ  خُتطئوا ال *مالحظة مهمة:
                                                           

 (18)األنعام: 1
 (228)البقرة: 2
 (26)النساء: 3
 (130)النساء: 4
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ة . مث رد إحدى عشر مر : أنه و يللوا , فقاعشر مرات : الرؤوف ورد يف القرآناسم الرؤوف قمنا هبا مع يبةقر  ةيف جترب :مثاًل 
. ,ال أبس قلنا: نه ورد فيها ا كان اخللل؟ أ. فماذنيلتوبة مرتا يف ورد: قالواف ,لتوبةسورة اوصلنا ل أنإىل  فعددانها سنعد ها سوايًّ
املالحظة أن  دنعضروري فمن ال ,ع هذا اخلطأقفو  .عليه وسلم رؤوفأن النيب صلى هللا  ,لنيب صلى هللا عليه وسلما لوصفً 

ليه عن هللا وصف نوح أل ؛شكورالوف و الرؤ  امسي يقع هذا اخلطأ يفما ا دائمً , و هللا عز وجل تتأكدي أبن االسم ورد هنا يف حق
 .أن النيب صلى هللا عليه وسلم رؤوف, و نه عبد شكورأبالسالم 

 " كمةكم هلل وكمال احل  احل   وت كمالعلى ثب دال   وهذا االسم العظيم : "قال

 :ان معنيان معً يتضم  سمعناه األو يل  اإذً  

 .كمال احل كم -1

 ة.كمال احل كم   -2

أم ا كمال احل كم فبثبوت أن احل كم هلل وحده حيكم بني عباده مبا يشاء، ويقضي فيهم  ": قال ,املعنيني اليشرح اآلن ك  سو  
1{أ ل ْيس  اَّللَّ  أب  ْحك م  احلْ اك م ني  وال معق ب لقضائه، قال تعاىل: }مبا يريد، ال راد  حلكمه،  اجلواب: بلى. ويسمى هذا جواب " 

ر  اَّللَّ  أ بـْت غ ي ح ك ًما} "وقال تعاىل: منفي. 2{أ فـ غ يـْ ر  احلْ اك م ني  ، وقال تعاىل: } يـْ 3{و ه و  خ  4{إ ن  احْل ْكم  إ الَّ َّلل َّ   ، وقال تعاىل:}  ،
، وليس ألحد أن يراجع هللا يف حكمه كما يراجع الناس بعضهم بعًضا يف 5{و ال  ي ْشر ك  يف  ح ْكم ه  أ ح ًدال تعاىل: }وقا

  "، فحكمه يف خلقه انفذ ال راد  له.6{و اَّللَّ  حي ْك م  ال  م ع ق  ب  حل  ْكم ه  و ه و  س ر يع  احلْ س اب  أحكامهم، قال تعاىل: }

اء إن ش– يلصتفالذ تقل وأنخسنن ذا, مث بعد هأولية فنأخذ اجململدراسة  وا أننا ندرسالحظو  ,وجه العموماملعىن واضح على 
 .-هللا

                                                           
 (8)التني: 1
 (114)األنعام: 2
 (87)األعراف: 3
 (57)األنعام: 4
 (26)الكهف: 5
 (41)الرعد: 6
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يع ال يستطو  ،كمهحل راد   ال ،يريد اكميقضي بينهم  و  ،ا يشاءكماحلكم هلل حيكم بني عباده  أن نا ؟ فهمنا اآلنماذا فهم
 .جع هللا يف حكمهاحد أن ير أ

 . أحكم احلاكمنيو أنه خري احلاكمني نعتقد  مه؟عتقد يف حكنماذا  
ا  مسيعً ا إالمً ك  كون ح  نه ال يأل ا؛العل يوثبوت احلكم له سبحانه يتضمن ثبوت مجيع األمساء احلسىن والصفات قال : " 

 "  .إىل غري ذلك من األمساء والصفات ،ارً ا مدب   مً ا متكل   ا خبريً ا عليمً بصريً 
ظيمة ع تثبتني مجلة ,قريب, متكلم ليم,عكيم حيكم بني عباده, إًذا أنت  تثبتني أنه مسيع, بصي, يعين كونك تثبتني أن هللا ح

 من صفاته ـــ سبحانه وتعاىل ــ الالزمة لثبوت احلكم هلل.
ويف هذا إبطال جلعل احلكم لغري هللا؛ ألن احلكم ال يكون إال لكامل الصفات الذي له األمر، وبيده التصرف،  "قال :

1{ف احْل ْكم  َّلل َّ  اْلع ل ي   اْلك ب ري  ل هذا املعىن يف قوله تعاىل:}وأتمَّ  و ه و  اَّللَّ  ال  إ ل َٰه  إ الَّ ه و  ل ه  احلْ ْمد  يف  اأْل وىل َٰ } ، وقوله تعاىل:
إ ل ْيه  تـ ْرج ع ون   ر ة   و ل ه  احْل ْكم  و  2{و اآْلخ  ا وم ,يف األوىل واآلخرة ذلكد على مَ حيُ  إنههو ف له إالإالذي ال  اإلله ألنه هللا أي: ."

  .لوهيةا له من متام األمَ ـ  ل ؛كماحلُ  :يستحقه
3 {و م ا اْختـ ل ْفت ْم ف يه  م ن ش ْيٍء ف ح ْكم ه  إ ىل  اَّللَّ  "وقوله تعاىل: }قال :  صلى هللا عليه  ـــ نيبال ةإىل كتاب هللا وسن د  رَ يُـ أي:  "

 .ابطل فهو ماخالفها وم ,و احلقبه فه امَ كَ حَ  ماف ـــ, وسلم

إ ل ْيه  أ ن يب صفات من له احلكم:} انً ي   بـ  مث قال م   "قال :  ل ك م  اَّللَّ  ر ّب   ع ل ْيه  تـ و كَّْلت  و  4{ذ َٰ " 

 .ا بهقً واث ر  تمدت عليه بقليب يف جلب املنافع ودفع املضا: اعأي {َعَليمه  تـَوَكَّلمتُ }: أول وصف

 :يف الشورىتتابعة هلذه اآلايت امل انظري

ُمُه إ ىَل هللا  َذل ُكُم } :األوىل ء  َفُحكم ُتمم ف يه  م نم َشيم تَـَلفم سبحانه  ـــ خبأعدما ب {, أي:لمُت َوإ لَيمه  أُن يبُ َليمه  تـَوَكَّ ب   عَ رَ  هللاُ َوَما اخم
 {َعَليمه  تـَوَكَّلمتُ }الذي  هللا رب : هوحلكماله  من صفات انً ي   بَـ قال مُ  ,إىل هللا د  رَ من شيء فحكمه يُـ  فيه أن ما اختلفتم ـــ وتعاىل

 .ه له بقليب وبدينأتوج   أي: { َوإ لَيمه  أُن يبُ  } , اطمأننت لهأي: اعتمدت عليه و 

                                                           
 (12)غافر: 1
 (70)القصص: 2
 (10)الشورى: 3
 (10)الشورى: 4
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ُكمم أَزمَواًجا َوم َن األَنـمَعام  أَزمَواًجا} : الثانية َرؤُُكمم ف يه  } يفعل لكم؟ { ماذافَاط ُر السََّماَوات  َواأَلرمض  َجَعَل َلُكمم م نم أَنـمُفس   {يَذم
ثمل ه  } ا,نعامكم أزواجً ألوجعل لكم  ,اجً اجعل لكم من أنفسكم أزو  هب أنبر مواشيكم بسويكث   ,ركمويكث  بث كم ي أي: لَيمَس َكم 

يُ  يُع الَبص  ٌء َوُهَو السَّم  1{َشيم . 

َرمض  يـَبمُسُط الر  زم : }الثالثة ء  َعل يمٌ َلُه َمَقال يُد السََّماَوات  َواألم 2{َق ل َمن َيَشاُء َويـَقمد ُر إ نَُّه ب ُكل   َشيم . 

 ,ران وأعطاانوهو الذي كث  , اتطر السمو هو فاو  ة,أن عليه االعتماد وإليه اإلانب, و أنه ربنا ـــ سبحانه وتعاىلــ من صفاته  ا:إذً 
لرزق اخلق؟ يبسط لماذا يفعل ل ,رضوات واألامالس دله مقالي ,ليس كمثله شيء وهو السميع البصي ــــ سبحانه وتعاىل ــ وهو

 .بكل شي عليم وهو ,ق على قومويضي   ,ع على قوميوس  ف ,ملن يشاء ويقدر

ل  ذلك لغريه أظلم الظلم عْ وج   ،مل وحير  ع وحيل  أن الذي له هذه الصفات هو الذي يستحق أن يشر   :أي ":  يقول 
غ  وأعظم اجلور } ل يَّة  يـ بـْ 3{ون  و م ْن أ ْحس ن  م ن  اَّللَّ  ح ْكًما ل  ق ْوٍم ي وق ن ون  أ ف ح ْكم  اجلْ اه  . " 

لذي يستحق أن اطمئن هو مإليه  قليبَمن و  ,نه ال يستحق احلكم إال من خلق وأعطى ورزقأ لك بني   الشورى تُ  آية أي: أن
 ـــ عاىلسبحانه وتـــ و وه ,رزاقاأل ءان يشعلى مر ويقد   ,حيكم فيهم أبن يبسط ملن يشاء األرزاق وهو حقيقةً  ,حيكم بني اخللق

يُع ال}تعاىل:  الحظي قولهو  ,ليس كمثله شيء ٌء َوُهَو السَّم  ثمل ه  َشيم يُ لَيمَس َكم  هو  أي: ,كم لهسياق إثبات احل جاء يف {َبص 
ءٌ } وال أحد مثله, وحده يستحق أن حيكم ثمل ه  َشيم ل أحد غي وك ,ال فيهإا  تظن خيً فال ,لقكوصفه أحد من اخل  ليس{ لَيمَس َكم 

 .ك كله عن ذلتعاىل ـــ عز وجلـــ وهللا  ,األخطاء يرتكبفه هواه أو م فال بد أن يتخط  كَ حَ  إنهللا و 

إ ن  } :قال تعاىل ،د ابلذل واخلضوعفر  نه هو املستحق وحده أن ي  أن هذه شن م  أعلى  ةكما أن يف ذلك دالل  " قال : 
ه  ذ ل ك  الد  ين  الق ي  م  و ل ك نَّ أ ْكثـ ر  النَّاس  ال  يـ ْعل م ون  احل ْكم  إ الَّ هلل  أ م ر  أ   4{الَّ تـ ْعب د وا إ الَّ إ َّيَّ ثـََر النَّاس  اَل يـَعمَلُمونَ } ". ماذا؟ { َأكم

 .لنزعات أهوائهم يستجيبون , ملـــاذا؟ ألهنمقيمهمأكثر الناس ال يعلمون أن هذا الدين هو الذي يُ 

إ ل ْيه  تـ  } ىل:وقال تعا "قال:  ال ٌك إ الَّ و ْجه ه  ل ه  احل ْكم  و  ًا آ خ ر  ال  إ ل ه  إ الَّ ه و  ك ل  ش ْيٍء ه  1{ْرج ع ون  و ال  ت ْدع  م ع  هللا  إ َل  ومن . 
 ممسعه ملا وفد إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم مع قومه : أنهبن يزيد احلارثي ئفي احلديث عن هانف (،ماحل ك  : )أمساء هللا

                                                           
 (11)الشورى: 1
 (12)الشورى: 2
 (50)املائدة: 3
 (40)يوسف: 4
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 أاب كىنَّ ت   م  فل   ،كمم وإليه احل  ك  ن هللا تعاىل هو احل  إ" صلى هللا عليه وسلم فقال:هللا فدعاه رسول  ،ونه أبّب احلكميكن  
صلى هللا عليه هللا فقال رسول  .ال الفريقنيك    بينهم فرضي   أتوين فحكمت   ءإن قومي إذا اختلفوا يف شي :فقال" احلكم؟

 :قال .يحر  ش   قلت: "؟فمن أكربهم" :قال .يح ومسلم وعبدهللار  يل ش   :قال ؟"فما لك من الولد ا،ما أحسن هذوسلم: "
2.يحر  فأنت أبو ش  " " 

حظون يال فهم م جتاهه,هملشاعر  احلكم بـأب وقد كن اه قومه ,ألن هذا االسم خاص هللغي  الرسول صلى هللا عليه وسلم كنيته 
ىن معفيه ظ الحَ يُ  أحد وهو سمَّى بهال يُ  ,اسم خاص هلل -مكَ احلَ –هذا االسم  . إًذاهأنه حيكم بينهم فيعدل يف حكم صفةفيه 

اسم يكون  مىتن لك , س بهأبهذا ال ف . هذا حاكم يف هذه املسابقة ة,حكم املبارا ذا: ه-مثاًل -ن يقولو  عندما لكن ة,الصف
ه على وج , وإمنالحبا قيَّديُ   أنه, الويرضون حبكم ,يف شؤوهنمحيكم  كأن  فيمن تسم ى به, ذا لوحظت الصفةإ ؟امنوعً احلكم 

 .اإلطالق

 :-اكما اتفقن  -إًذا: اسم هللا احلكيم حيمل معنيني 

 احلُكم -1

 احلكمة -2

 راد  كم, وكيف أنه الن له احلعىن أهلل ـــ عز وجل ـــ, وأخذان م احلُكموكل ما مضى من نقاش كان كالًما عامًّا حول أن 
ون يف قلوبنا ب أن يكجيت, وصواب, وأنه جيب علينا أن نستسلم حلكمه لـ ما له من كمال الصفاحلكمه, وأن حكمه هو ال

 منازعة.القبول حبكم هللا ــ عز وجل ــ القدري والشرعي بدون 

 , مث بعد ذلك نبدأ نفص ل:احلكمةسنقول اآلن كالًما عامًّا أيًضا عن 

حيث يضع األشياء مواضعها وي نز َلا  ،يف خلقه ويف أمره وشرعهأما كمال احلكمة فبثبوت احلكمة له سبحانه  "يقول :
أَُلونَ أي: أن هللا } منازَلا، وال يتوجه إليه سؤال وال يقدح يف حكمته مقال" َعُل َوُهمم ُيسم َأُل َعمَّا يـَفم 3{اَل ُيسم . 

                                                                                                                                                                      
 (88)القصص: 1
2 ( / م  المَقب يح  سم / 4955رواه أبو داوود يف سننه/ يف كتاب األدب/ اَبٌب يف  تـَغمي ي  اال  نـَُهمم ُموا َرُجاًل فـََقَضى بـَيـم (. ورواه النسائي يف سننه/ يف كتاب آداب القضاء/ إ َذا َحكَّ
 (.811ابب كنية أب احلكم/ ) -353املفرد/  (, وصح حه األلباين يف صحيح األدب5387)
 (23)ألنبياء: 3
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 سيضرب اآلن أمثلة عن حكمة هللا ـــ عز وجل ــ :

جده أو  ،غايته احلقايته و وكان هن ،احلقعلى  ومشتماًل  ،بحانه خلق اخللق ابحلقفإنه س اخللقيف  ةما احلكمأ "يقول : 
ل عضو املخلوقات وك أجزاء زء منبل أعطى كل ج ،به الالئق وأعطى كل خملوق خلقه ،به أبكمل إتقانورت   ،أبحسن نظام

لقته من أعضاء احليواانت  "للخلوا رى فيه شي من التفاوتحبيث ال ي   ،به ةته الالئقئوهي خ 

ع  الَبَصَر َهلم تـََرى م نم ُفطُور  ؟ }{ ماذا تفعلَما تـََرى يف  َخلمق  الرَّمحمَن  م نم تـََفاُوت  السماء } :ذلك ةأمثلمن مث ذكر   مُثَّ  فَارمج 
ع  المَبَصَر َكرَّتـَنيم   يٌ } ماذا سيحصل؟ { ارمج  ًئا َوُهَو َحس  َقل بم إ لَيمَك الَبَصُر َخاس  1{يـَنـم  .ابدً أيف خلقه  تفاوترى ال يُ   ,

ص ْنع  اَّللَّ  } على ذلك يقدروا  أو أحسن من هذه املوجودات ملمثاًل  يقرتحواقول اخللق على أن عولو اجتمعت  قال: "
2{الَّذ ي أ تـْق ن  ك لَّ ش ْيءٍ  " 

  "يف اخللق فإنه سبحانه خلق اخللق ابحلق ةما احلكمأ", يقول : نعود ألول الكالم

 ,ن على احلقو لمسهم مشتأبنف هم أي: , على احلقوخلق اخللق مشتماًل  ,ابً ا وال لع  ابحلق ليس عبثً خلق كل اخللق  أي:
 .احلقهي  وستكون هناية اخللق وغاية اخللق

 ؟ةابحلكم ة هذاعالق ما

على هذه  نآقر ال من دبشواه وَتتوا ,يهفتفكروا ه و و أريد منكم أن تقرؤ  , لكنأنه غي متبني  كالم جممل و   هذا أان اآلن أفهم أن
يف ك.  نآنه يف القر بحث عنه و فكر فين مث, عن األمساء جمماًل  اعامًّ  اكيف نقرأ كالمً   أن نتدربفنحن نريد  ,اجلمل اليت قاهلا

 , مث يعب  عنيبحثو  هللايتعلم عن و  يدرسوإمنا  ,الابلطبع من تلقاء أنفسهم؟ يكتبون عنها  ؟ هلأمساء هللا عن العلماء يكتب
 .ن هبذا الكالمآيف القر  هذا املوجود

 ؟تفعل اذامأنت , لكن سيطول املقامجلمل هذه اكل ب شرح لك كيف خرجو بكل اآلايت املصنف لك  تىلو أ

   اليوم ءتناقراك-االسم على وجه العموم  تقرأ معىن: ابملرحلة األوىل متر-. 

                                                           
 (4-3)امللك: 1
 (88)النمل: 2
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  املرحلة الثانيةمث يف: 

 .ــ , د [قال ] أ , ب , ج احل كمةويف  احلكم ] أ , ب , جــ , د [, , ونقول: قال يفمنقس   .1

 .ايت تدل على هذه املعاينآن عن آبحث يف القر فن ذه النقاط؟أتى هبمث نرى من أين  .2

 .اليت كتبها تضح هذه اجلملفت ,ايت يف سياقاهتامث نفهم اآل .3

 ,لى وجه العمومتفهم عو  طالعةم ك تقرؤهتقرأ كأن اليومأنت  مبرة واحد ستفهم كل هذا على بعضه,من اخلطأ أن تظن أنك  
كنا , دلةاالستدالل ابأل فهمك وجهتديدة مث قراءة ج ,مث قراءة جديدة َتيت لك ابألدلة ,م لك املعاينقراءة جديدة تقس   تقرؤهمث 

ولية اليوم ألمساء، املسؤ عاين امعلى  لكن املسؤولية اليوم ليس جمرد أن أ طلعك !نستطيع أن نشرح االسم وانتهى املوضوع
  يفة وتوفر العلم ت احلديثتصاال, ضروري أن تتعلم كيف تتعلم بنفسك, فبالرغم من وجود االتعليم الناس كيف يتعلمونهي 

 ث بنفسك.ن تبحكل مكان لكننا مصابون ابلكسل, ولذلك ال تعتمد على أن تـَُلقَّن العلم, وإمنا ال بد أ

ألذهان ان كمال تفرضه مأنه ما و  ،بادلذي ال حييط به العر أن هللا سبحانه له الكمال اوإذا كان من املتقر   ": يقول 
ها وأنظمها األمور وأحسن ق أكملخللا إىلفإن أفعاله ومجيع ما أوصله  ،رون إال وهللا أعظم من ذلك وأجل  ره املقد  ويقد  

حد يف صفاته يف ال يشبه أكما   تعاىل هللا و، رهوالتدبري منسوب إىل مدب   ،سنه إىل فاعلهفالفعل يتبع يف كماله وح   ،وأتقنها
 .ضيم املاهذا الكالم اتبع للكال ".أحد يف أفعاله هفكذلك ال يشبه ،سن واجلمالالعظمة واحل  

اس جتمع النالو و , ةلها حكمكلوقاته  وم ة,وأفعاله كلها حكم ,حكيم ــ جلعز و ــ أن هللا ؟ قر ر ر يف أول الكالم ماذا قر  
بني   مث ,ا خلق هللان أحسن مجيدو  ال فإهنم كذا لكان أحسن لـَما استطاعوا,  هذا املخلوق لشك كانيقولوا لو  يقتحوا فعلى أن 

ر كمال ن قد  ر مَ و إذا قد   ,ره أحدقد  يأن  الو  ,اال ميكن ألحد أن حييط به علمً  ــــ سبحانه وتعاىل ـــ به فالكمال الذي يوصَ  أن
لق عظمتها ر اخلكن أن يقد  ميفعاله ال ألم أن ترى أفعاله ستع , فأنت عندمافعالك األكذلو  .رد   قَ مُ ره أي يقد   ام هللا فاهلل أجل  

 .جتمعواالو كمة فيها و واحل  

أو هذه  ,هذه احلكمة من خلق هذا احليوان, أو وهذه احلكمة من الصالة ء,هذه احلكمة من الوضو  :يقال لك عندماأنت ف
أما أفعال هللا فال ميكن أن حتيطوا هبا  ,ذا ما وصلتم إليه من احلكمةه :تقول عليك أن .احلكمة من خلق األرض هبذه الصورة
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ه أن هذوا أن يعتقد على  الناسّبَّ رَ يُـ  أن لذلك من األخطاء اليت حتصل ,يف ما تذكرونكمته ح   كمالحتصرون   أنكم حبيث ,اعلمً 
 وكذا. حكمة هللا من كذاهي فقط 

لتقوى؟ أم أن اتصرة عن ملة مأن َتيت جبهل تستطيعني  .قي اإلنسانيت  ؟ أن حلكمة من الصياماما  :أضرب لكم مثااًل وس 
بقنا ن سلتقوى عند مَ فا ؟خللقوال اظروف وأح على بناءً  التقوى كلمة كلما جاء جيل عبَّ عنها مبا ال يستطيعه عقل من قبله

أنت فاآلن التقوى  ماأ ,لهيهمشيء ي  أيخيرجوا إىلأو أن إىل املالهي  اقون أن خيرجو فهم كانوا يت   ,عن التقوى عندان ختتلف
 .لهيكأبن َتيت أبي شيء ي ق  ت  للخروج لـ ما يُلهيك. وإمنا ا ق  ت  حباجة ألن يقال لك: ا لست

ما كل  وإمنا ,اكن ضبطهال ميو  ةحمصور ليست فهي  ,خلق هللا يف كل عصرسع لكل من أن هذه املفاهيم العظيمة تت   واملعىن:
 أفعاله كلهاف ,اط هباء ال حيُ حكمة هللا يف كل شيو  ,من حكمة هللا شيءهذا  : أنتقولبد أن  ال شيء من احلكمة عن قلت
 ياملشت كوكب   اذامل ألنا:: لو ساًل مث احلكمة منها, أشياء ال نعلمأن هناك الدليل على ذلك و  ,حكمته ال حياط هباو  ةحكم

 ي ال ميكن ألحدحانه الذيم سباحلك: أن هللا هو سنقول ملاذا كوكب الزهرة موجود؟ هل عندك جواب؟! ماذا سنفعل؟ ؟موجود
 .لهطة بكماعن اإلحاطة حبكمته كما أنك عاجز عن اإلحا ابلعجزال بد أن تشعر  ,أن حييط حبكمته

ل تب وأرسل الرسنزل الكوأ ،ئعنه تعاىل شرع الشراإوشرعه فه وأما احلكمة يف أمر ": قال: ا يف شرعهسنرى هذا أيضً 
رفته ومع .غاية جل  أل جدهمصد وأو مق كملبل خلقهم أل ،ىدً س   وجدهمي ومل ،فلم خيلقهم مهاًل  ،ويعبدوهليعرفه العباد 

 جل  أى اإلطالق، و اده علىل لعبهي أفضل العطاَّي منه تعا -د اخللقو اليت هي مقص-تعاىل وعبادته وحده ال شريك له 
رور للقلوب والفالح والس لسعادةاكمل أهي حتقيقها، و غها و هللا عليه هبا ويكرمه ببلو  ن  م  ـ  ن ملن ين  اَلبات وأشرف امل  

 ."والفالح السرمدي ،بل هي السبب الوحيد للوصول إىل السعادة األبدية ،واألرواح

وراء  من وال تدري كم ,لعبادان يعرفه أ وهو دور حول أمر واحدتأمره وشرعه وإنزاله لكتبه كلها  مناحلكمة أن  يبني  هنا 
 التدري و  فال ,فةذه املعر ر حول هدو ت ادنياه كلهاملرء يف دينه و صالح و  اأساسهالسعادة و  س  فإن أُ  ,حكمةهذه املعرفة من 

 الدنيا يف خلاسر حقيقةً وا ,نفسه هلم عن على العباد حال تعليمههبا احلكمة اليت أنعم هللا ر ما مقدار الرمحة و ستطيع أن تقد  ت
 ,عنه منها يتعلمون اكتبً   همعلينزل ألق أن ه على اخلن  نَ من أعظم م   ـــ جلعز و ــ هللا ألن  !ا خاسرهذا حقًّ  ,الذي مل يعرف هللا

  .هللا معرفةاليت  من أجل هذه احلكمة أنزل الكتبو  أرسل الرسل فاهلل ,سأل عنهفهذا أعظم ما تَ 
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إذا عرفوه ف ,ليعرفوه اخللق خلق هللا :تقوللق وإنشائهم أن خلق اخلاحلكمة من  سأل عنتُ  وقت ما به جُتيبفكان أوىل ما 
َوَما } :قوله تعاىل -كلنانفس الدليل الذي حنفظه  - :أدلتهومن  ,له أدلة يف القرانو  ,مفهوم هذا التسلسل منطقي .عبدوه

نمَس إ الَّ ل يَـعمُبُدون   ُهمم م نم ر زمق  أكمـــ ل }{ َخَلقمُت اجل نَّ َواإل  نـم ت نيُ َوَما أُر يُد َأنم يُطمع   َما أُر يُد م 
َ
1{ُمون  إ نَّ هللَا ُهَو الرَّزَّاُق ُذو الُقوَّة  امل , 

نَـُهنَّ }, قال تعاىل: هذا املفهوم نفسه يف سورة الطالقوذُك ر  ُر بـَيـم ثـمَلُهنَّ يـَتَـنَـزَُّل اأَلمم { هللُا الَّذ ي َخَلَق َسبمَع مَسََوات  َوم َن اأَلرمض  م 
ء  ع لمًما  َأنَّ هللَا َعَلى ل تَـعمَلُمواألجل ماذا؟ } ء  َقد يٌر َوَأنَّ هللَا َقدم َأَحاَط ب ُكل   َشيم 2{ُكل   َشيم  ةكمحل خلق هللا املخلوقاتا: ذً إ .

 .ع بعبادتهمعرفته والتمت   :عظيمة وهي

 ,ابادً ن يكونوا ع  أمعىن ون ال يفهم كوهنمل على اخللق  شك  يُ  ما هنفإ ,يف أصول الدينموجود حىت هذا الكالم الذي قلناه و  
 ماعندلكن  ,بغضهتُ و  همر تكرهأفهذا  ,قللخل اتكون عبدً  أن ر  ض  مُ و أمر مؤذي نعم  (,عبودية)كلمة   هأتت املفاهيم اجلديدة تشو  

بل  !هللر من العبودية تتحر   دماعن ارًّ حُ  أنك ستصبحألنك ال تظن  ؛مبعناها احلقيقيها تتكلم عن البد أنَتيت تتكلم عن احلرية 
جتعلك يف لهوى عبودية لالو ,لهوىلالعبودية  آخر, ونوع العبودية اآلخر هذا هوعبودية  نوع عبودية إىلقل من نوع تتنسأنت 

 .من مرتبة احليوان مرتبة أحط  

لطائف أو يف ا لفوح جبافي سف ,وحضالصورة بو  ونر تتصو  س رة ملدينة الطائف أو ملناطق عسييف زاي مأنتم اآلن لو كنت 
الناس   أمام ,فوح اجلباليف س اسلالتنو  األكل والشرب, من احلياة املعروفةميارسون كل  ,دةرَ من الق   جمموعات كبية نعسي جتدو 

ذا هب هبذه الصورة! , ابلضبطهلل ادً عب لو ما كانصورة لإلنسان  ابلضبط هذه هبا, اث بعضهم بعضً حيد   ولغة وهلم أصوات ,كلهم
 ,ايتقاتلو و  ا,افسو يتنو  ا,بو يشر و  ا,لو أكيلمع شروق الشمس  ايستيقظو أن إال  عليهم ما !هبذه العالنية !بحذا القُ هب ت!االنفال

 !!مرهمأانتهى و  ا,فينامو  امث يعودو  ا,ويتصاحيو ا مث يتهارجو  ا,يتناسلو و  ه,عما أيكلون ايبحثو و 

هللا ن لك ,من احلياةة ذه الصور م هللا هلخلقه ,دل فيها أحدجيا احلقيقية املعروفة اليت ال -احليواانت– نعاماأل ةصور هذه هي 
 ,ختصار  ,تشرب ,كلَت :شهواتال ذها هلستكون عبدً  له ا لك أنك لو مل تكن عبدً و بـُني    ,فكشر  و  ,ةي  أخرجك من هذه البهيم

ك  كون حاليس, أكثرا و ه غدً طمع فيتسما َتكله اليوم  !مث أنك لن تشبع ,من هذا هلذاتصبح كل يوم و  !وينتهي األمر ,تتناسل
 .اكو َل اكنت عبدً   هلل اكن عبدً إن مل ت ا،تكون عبدً البد أن . الطمع زايدةيف عدم الشبع و  ألسوأ واألردىإىل ا كل يوم

                                                           
 (58-56)الذارايت: 1
 (12)الطالق: 2
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 ؟!هلل اعبدً  لو أصبحتيق عليك ض  يَ سَ ما الذي  ؟!هلل اتكون عبدً ال  كيتدافعه   وأي شيء حتاربه 

 :لو أصبحت عبًدا هلل ميزات اليت ستكون لكهي املمسع ما ا

 إن كنت ,ج عليكيف مأزق يفر   إن كنت ,تستزقه فيزقك ,تناديه فيسمعك ,تتوكل عليه فيكفيك ,موىلد و سيكون لك سي  
يَب َلهُ " :يناديك يف الثلث األخي من الليل بك,يف ضيق يلطف  َتج  ُعوين  فََأسم أَُلين  فَُأعمط َيهُ  ؟َمنم يَدم تَـغمف ُرين  فََأغمف َر  ؟َمنم َيسم َمنم َيسم

1 "؟َلهُ  يعاملك ابللطف و  , فيجب قلبكبم بل يعاملك ابجلَ  ,يؤويكو  ,يكفيك ,إليه تصمد ,اخلوف إليه تفزع بشعورت كلما شعر   
سيكون لك! إًذا  كل هذا  ,ينقلكيعطيك ما حيملك و و  ,د لك األرضيمه  فيعاملك بتمام الرأفة و  ,ق حياتكئفيخرجك من مضا

 !؟ك يف عبوديتهيضر   ما الذي

هو يكفيك  و  ,التوكلو تماد له ابالععام   :ك سيد يقال لكل ,كل شؤونك  لك لك سيد يكفل نأي: أ ا:تكون عبدً معىن أن 
أتدري ى, مألخزائنه   ــ,ـــ عاىلبحانه وتســـ كرمي   ,النهاراء الليل و سح   , يدهلكامل كل  موالك لهسيدك و اعلم أن و , ككل ما أمه  

ت صَ لو أنقَ  !ا؟ه شيئً منص نق  أتُ  ,حرمثل ما تدخل اإلبرة يف الب؟ كىل أن تقوم الساعةاألرض إخلق السموات و  ذ أننفق منأما 
 ,ال ينقص ـــ تعاىلانه و سبحــ  لكن ملكه يف ملكه شيء, الزمن نقصهذا كان ما أنفقه على أهل األرض يف ل يًئامن البحر ش

 ليكعل قب  يُ  ,رفه عنكصسير لشا, سيجلبه لك, اخلي توكل عليهتعتمد عليه و املطلوب منك فقط أن ت بعد ذلك؟! ذا تريدافم
ك ماذا يضر   ,لكفايةوعدك اب بحانهس هوله و  اعبدً فأنت ُكن  ,الكفاية معناهيقال لك عن العبودية  ماكل ف منه,يحفظك فشر ال

ا عرفوا أهنم مو  ,قالعبودية والر    هربون منيهنم أظنوا و  ,ت يف عقول اخللقهَ و    أن كلمة العبودية شُ إال   ؟!لرب العاملني اأن تكون عبدً 
لقلوب أليست ا ؟ا حالهم واهلوى يطانللش اما تدري هذا الذي يصبح عبدً و  واهلوى, ون من عبودية هللا إىل عبودية الشيطانجر خي

 ؟!اروحً درك مشصي بق  أتظن أنه يُ  ,من األزمنة انشرح صدرك ألنه عاملك برأفته زمنً احىت لو فبيد هللا؟ 

لمه,عنه يعاملك برأفته و  انه وتذهب بعيدً هترب م حينما ـــ عز وجل ــ هللا  إمنا يذيقك و  ,واحدة ضيق عليك األمور مرةً ال يُ و  ح 
كما -ًئا طاتظن خ فأنت عندما ,تربيته هلم أنه يعيدهمولكن من متام رأفته خبلقه و  ,وهو عنك غين ,من اآلالم لكي تعود ًئاشي

ن يقولون الذي واعلم أن ,غترت حبلمهال إىل السعادة تكون قد هللا يوص   أن اهلروب من -برشيدله عقل, وليس ن ليس يظن مَ 
لم هللالم هللاهم حتت ح  ئزمن بقا هم يفإمنا  وانطالق. يف حرية سعداء؛ ألننا حنن: لك م هو الذي يوه   , وزمن بقائهم حتت ح 

                                                           
 ( 7494رواه البخاري يف صحيحه/ كتاب التوحيد/ اَبُب قـَومل  اَّللَّ  تـََعاىَل: }يُر يُدوَن َأنم يـَُبد  ُلوا َكاَلَم اَّللَّ {/) 1
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علم او , ك هذا اهلروبفال يغر   ,ملك ميينهم لو كانت الدنياو على القلوب  جفرَّ يُ  الهللا مث إذا أتى الضيق و ,سعداء هؤالء الناس أن
 .شرف تشعر به إذا عرفت هللاو  هبا, عليناـــ  عز وجل  ــــ  أنعم هللانعمة أن العبودية 

رسل أبل , كنا مهاًل  يت ملورزقنا و  نه خلقناكم أفأعظم احل   ،ابخلرب عنه ًئاومن متام حكمته يف معاملته خللقه أن جعل كتابه ملي
 هأن ـــ سبحانه وتعاىل ـــكمته هده من حتشاو أعظم ما تشعر به ف ,ب عن هللاالكتاب فيه خو  ,الرسول أتى ابلكتابو  ,واًل إلينا رس

 .كون السعادة والفالح السرمديتيف هذا سو  ,علمك عن نفسه

دين وأساسه , ُأس الرف هللاين أن تعل الد" يعين إضافًة للخب عنه. ما هو أول الشرع؟ معرفة هللا, أو إضافة إىل هذا: "يقول 
 ألمت فأخباره ،ريلى كل ختمل عشافإن شرعه قد أن تعرفه, فتتجل ى احلكمة يف تعليمه لنا عن نفسه, مث إضافة إىل هذا :"

 ".العلوم ل  رف وأجل املعاوحيصل َلا أفض ،رافهااحنالقلوب ويزول  اتستقيم هبو  ،ا وعقائد صحيحةالقلوب علمً 

ن حكمته أن فم ,حيحةعقائد صا و علمً قلبك  ميأل يف القرآن كل خبف ,اليت جاءت يف الشرع األخبارواملقصود من هذا: 
  وامرهأ نأأيضاً ستجد و  ,حنرافهاايزول و لعقائد اليت هبا تستقيم القلوب مك هذه امن حكمته أن يعل  و  مبا أخبك, خيبك عن نفسه

 .كلها منافع ومصاحل

 ،الزاكية احلة والطاعاتمال الصاألعر األخالق اجلميلة واخلصال الكرمية و م  ثوت   ،كلها منافع ومصاحل  وأوامرهقال: "
 .اثر األوامرآهذه  اإذً " اَلدي الكاملو 

أخالقهم س يف عقوَلم و ضر الناا يإال عم   فلم ينه   ،ر السليمةط  كلها موافقة للعقول الصحيحة والف    ونواهيهقال: "
 "وأعراضهم وأبداهنم وأمواَلم

أن  ـــ جلعز و  ــــ هللان حكمة أن معلى ج له شواهد خر  سنُ  أي: أننا ,نآجيب أن ندرسه ابلتفصيل من القر هذا كله اآلن 
 .احلكمةاخلي و  ه منفي هكل   -اأو أحكامً ا كان أخبارً سواء ً - شرعه

 .زاء اجلكمة يفكم واحل  هذا احلُ " احملسن إبحسانه ةجمازا :كمته سبحانهكمه وح  ومن ح  قال: "

 :رأمو  ةيف ثالث ظهرت -عز وجل–هللا  ةحكم, فنقول: أن كمةكم واحل  من احلُ ة أنواع ثالثن اآل عرفنا

 .خلق املخلوقاتيف  ـــ سبحانه وتعاىل ـــ حكمته -1
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 .ائعشرع الشر يف  ــ سبحانه وتعاىل ـــ حكمته  -2

 .اجلزاءيف  ــ سبحانه وتعاىل ـــحكمته   -3

كمتو ": يقول :نرى حكمته يف اجلزاء نه سبحانه جمازامن ح كمه وح  قال تعاىل يف  ،تهءواملسيء إبسا ،حسانهإب ة احملس 
1{ه ْل ج ز اء  اإل ْحس ان  إ الَّ اإل ْحس ان  }:نشأن احملسٍ  2{ك ان  ع اق ب ة  الَّذ ين  أ س اء وا الس وأ ى  مث َّ }: وقال يف شأن املسيء،  " 

هبذه  نا هللامليعا أن حلكمة يفاأين  .قبة اإلساءة السوءوعا ,جزائه أن كانت عاقبة اإلحسان اإلحسانيف حكمته إًذا من 
 يفأو  العدل يف تكون احلكمةف ,الفضلن أن يعاملهم بشيء م ــــ سبحانه وتعاىل ــــ مث من حكمته ؛العدلهي احلكمة املعاملة؟ 

لعدل معاملة ا :حلكمةاا مهر فيهتظ لقهخلن من معاملة هللا اهناك نوع , وإمنامعاملة هللا خللقه ليست فقط العدل أي: أن .الفضل
له جل ـــ أن يعامو  ــ عز ة هللااحلكمة, واملسيء من حكم ن وهنا تكونلكن معاملة الفضل تكون مع احملس   ,ومعاملة الفضل

ن فيعامله هللا إما ابإلحسان املكاف ئ ــ وهذا ال فضل معناه الزايدة وال ـــ امله ابلفضلـ, أو يععدل ـابإلساءة اليت يستحقها, أما احملس 
 ل. العد ـــ, واألصل يف معاملة هللا للمحسنني الفضل, ويف معاملة هللا ــ عز وجل ــ للمسيئني

يغفر   أنه الوخيب   , أنه سيعامل املسيء ابلسيئةخيب   ـــ عز وجل ــ هللا :احلكمة اجلزائية اجتاهأنيت هنا ملشكلة كبية يف التفكي 
3{لََّقدم َكَفَر الَّذ يَن قَاُلوا إ نَّ اَّللََّ اَثل ُث َثاَلثَة  نه }وخيب  أ ,ك بهشرَ يُ  أن ميوت  , مث خيب هبذا كله ,يف النار اخللود , وأن الكفار مصيهم

فإن ذلك ابلرمحة  هللا من مات على الكفر إذا عامل !. ما رأيكم؟؟أليس هللا رحيم ,أن يدخله اجلنةعلى ربنا قادر  فيقال: كافر
قلت  , فإنابلفضل نس  احمليعامل  , وأنملسيء ابلعدلاومن حكمته أن يعامل  ,حكيم ــ عز وجلــ هللا , كمةسيخالف احل

 .مت حكمتهالف ذلك فقد اهت  خب

أنت تعاملهم مبا تريد { إ نم تـَُعذ  بـمُهمم فَإ نَـُّهمم ع َباُدكَ : }يقولفعن ربه  ذلككيف يفهم ـــ   عليه السالم ــ عيسى ل ينظر الذلك و 
4{َوإ نم تـَغمف رم هَلُمم فَإ نََّك أَنمَت الَعز يُز احَلك يمُ } ملن يستحق  إال أنك لن تغفر فمن املؤكد ,أن مغفرتك صادرة من عزة وحكمة :, أي

ويبقى  ه,يمشي هذا الطريق الصعب ويشق  ساإلنسان أن ذلك  فمعىنال إو , نه مسيءأبلن تغفر ملن حكمت عليه  ,املغفرة
ك ابملؤمن حكمة هللا أن يساوي هذا املشر  من تتصور أن يستوي هو واملوح د! هل  هذا كلهمث بعد  ,ك ويلهوشر  وغيه يُ  ,ادً موح  

                                                           
 (60)الرمحن: 1
 (10)الروم: 2
 (73)املائدة: 3
 (118)املائدة: 4
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إ نَّ هللَا اَل يـَغمف ُر َأنم : }يف كتابههللا كيف يقول   ة هللا,هذا خيالف حكم من هذا؛ ألنن تتيق   ! وال بد أنال :اجلواب !د؟املوح  
َرَك ب ه  َويـَغمف ُر َما  1{ُدوَن َذل َك ل َمنم َيَشاءُ ُيشم تلط عليكم الرمحة مع ختال  ؟!كم جزائي خيالف ما أخب بهحبيأيت سمث تظن أنه  

 ة,حكمو عزة  مغفرتك لن تصدر إال من { أي: أنَوإ نم تـَغمف رم هَلُمم فَإ نََّك أَنمَت الَعز يُز احَلك يمُ  إ نم تـَُعذ  بـمُهمم فَإ نَـُّهمم ع َباُدكَ } ,احلكمة
 .إذا استحقوا هذه املغفرة -وأنت احلكيم-غفر هلم فست

له ـــ عز وجل  ـــ هللا ـــ,عز وجل  ـــ هلل بني صفة الرمحة وصفة احلكمة نا خيلطو الناس غالبً  ؟كيف حيصل اخللل هنالكم   تبني  هل 
 -الكفرأي: من مات على –ذا هولكن  الناس: يقولمث  ,يف اجلزاء ةوله احلكم ,وله احلكمة يف الشرع ,يف خلق اخللق ةاحلكم
ُلوا م نم َعَمل  َفَجَعلمَناُه َهَباًء }ـــ؟ قال تعاىل: عز وجل ـــ ماذا قال هللا  :نقول !خيية عمل أعمااًل و  ,لناسل نَ أحسَ  َنا إ ىَل َما َعم  َوَقد مم
ثُورًا 2{َمنـم ُلوا م نم َعَمل   } , بكل  هللا وقد دعاك ,امنثورً  جعلناه هباءً  الشركعلى  لكن به بونصاحل يتقر   أي: كل عمل {َما َعم 

ي از العدل الذي يوافق حكمته أن جيُ  صبحيسإىل التوحيد وأنت مل تقبل هذا التوحيد فبما أنه دعاك  ,اآلايت إىل توحيده
يف  -عز وجل–ا, يقول هللا موحدً  أن تكونا وهو شرطً له ضع هللا و و  ,وأما الفضل فهذا شأنه إىل هللا ,توحيدلعلى تركه ل اإلنسان

َتين   َلوم  إ نَّكَ  آَدمَ  ابمنَ  ايَ  " احلديث القدسي: ر كُ  الَ  َلق يَتين   مُثَّ  َخطَاايَ  اأَلرمض   ب ُقرَاب   أَتـَيـم ًئا ب   ُتشم  "اشيئً " كلمة  تسمع عندما-" َشيـم
ا" -احيصل لقلبك أي التفات لغيه أبدً ؛ ألن معناه: أال  األمر صعب أنتشعر  3"مغفرةً  ألتَيُتَك بُقرَاهب  فانظر إىل هذا الفضل , 

 .ا يكون مشركً أال   بشرط من يشاء ـــ عز وجل ــيؤتيه هللا 

إ نََّك أَنمَت فَ َوإ نم تـَغمف رم هَلُمم  اُدكَ إ نَـُّهمم ع بَ فَ بـمُهمم َعذ   إ نم تُـ وال تنسوا كالم عيسى ـــ عليه السالم ــ : }ختلطوا بني الرمحة واحلكمة,  فال
له من املؤكد أنه وافق  اه: أن من ستغفرمعن {,مُ ك يأَنمَت الَعز يُز احلَ {, مل يقل: أنت العزيز الرحيم, وإمنا قال: }يمُ الَعز يُز احَلك  

 يف مغفرته, وأتى ابلشرط الواجب للمغفرة. حكمتك

 ".فال يسو ي سبحانه بني حمسٍن ومسيء، ال يف الدنيا وال يف اآلخرة"قال: 

السعة يف الدنيا دليل  أن من قال لك :قوللكنهم متعبون وعندهم ضوائق. سنيف دينهم ن و حمسن هناك قد يقول قائل:
هللا عنك؟ رضا دليل  ما أتدري, ألنه يؤذيه 4"ا محاه الدنيا كما يظل أحدكم حيمي سقيمه املاءإذا أحب هللا عبدً "؟! الرضا

                                                           
 (116)النساء: 1
 (23)الفرقان: 2
 (.3450(, وأخرجه األلباين يف صحيح التمذي )3450رواه التمذي يف سننه/ يف كتاب الدعوات/ ابب فضل التوبة واالستغفار وما ذكر من رمحة هللا لعباده/ ) 3
 ( وقال: حديث حسن غريب.2036 ) / ل هللا صلى هللا عليه وسلم/ ابب ما جاء يف احلميةرواه التمذي يف سننه/ كتاب الطب عن رسو  4
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تكون أنت ف نادىفت   ت الرضا عن هللا،أن يقع يف قلبك أنو  ،وقبولك ألحكامه وحكمه وشرعه وجزائه انشراح صدرك،
يَّةً }َلا: النفس املطمئنة الذي يقال  ي ًة م ْرض  ع ي إ ىل  ر ب  ك  ر اض  1{اْرج  ب يف الذنوب واملعاصي يعيش حياته حىت لو تقل  ، 

 ,ره ورضاه عن ربهانشراح صد هو وأهم شيء يف هذا األمر ,واالستغفار واإلانبة إىل ربه ةبوْ واألخطاء لكنه دائم التوبة واأل  
وحكمه يف  ؟ترى حكمه يف كذا ال يناسبكهل  ؟يف قلبك شيء من السخط أم ؟عن ربك هل أنت راض   :ادائمً  اسأل نفسكو 

هللا اختبار اسم  ولذلك؟ أتؤمن أن هللا حكيم: ا وهنارً ض علينا لياًل عرَ هذا االختبار يُ ؟ وأمره يف هذا ال يناسبك ؟هذا ال يناسبك
النفس املطمئنة اليت كون تلك ت , وإذا رضيتإذا رضيت فلك الرضا :نتيجة االختبار، و عب االختباراتمن أص (احلكيم)
يَّةً } :نادىتُ  َيًة َمرمض  ع ي إ ىَل َرب  ك  رَاض  حكامه أاختبار الرضا عن أقداره و  يفالوقت  لاإىل أي درجة دخولنا طو  وافما تتصور . {ارمج 

 ــ.ـ سبحانه وتعاىل ــــ وخلقه وجزائه

الَّذ ين  آ م ن وا و ع م ل وا الصَّاحل  ات  س و اًء حم ْي  } :تعاىل "قال قال : ب  الَّذ ين  اْجتـ ر ح وا السَّي  ئ ات  أ ْن َن ْع ل ه ْم ك  اه ْم أ ْم ح س 
2{س اء  م ا حي ْك م ون   و َم  اتـ ه مْ   اهــ. ."سبحانهوهو مناسب غاية املناسبة حلكمة أحكم احلاكمني  ،وهذا من كمال عدله 

ن مدلته سنقسمه أب كالم لكننفس ال أقر نو سنعود , ابلتفصيلـــ إن شاء هللا ــ يأيت الكالم وس ا,عابرً  امرورً  رانحنن فقط مر 
 .نآالقر 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (28)الفجر: 1
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .وعلى آله وصحبه أمجعني ,ان حممديدوالصالة والسالم على س ,احلمد هلل رب العاملني

سة يف طريقة الدرا نامع تمر   وقد ,م(اسم )احلكي عنالزلنا نتكلم و  (,األمساء احلسىنفقه ) اتلقاء منان الثالث ؤ هذا هو لقا
 :دورة هذا العام

ال و  ال متصرة-سطة و مساء متاين األءة رسائل يف معاقر  :وما يساعدان على ذلك .العموم على وجهسم اال نفهم معىنس :أواًل 
 .-حفظه هللا– للشيخ عبدالرزاق البدر (احلسىنفقه األمساء كتاب )  :مثل ,-طويلة

ع هذه راسة للقرآن ومجملية الدام بعق فالشيخ, نبدأ خنرج من مفاهيمه إىل القرآن كاماًل:  معىن االسم بعد أن نقرأ :اثنًيا
  ؟ملاذا نفعل هذا الفعل. رآنمن الق هاشواهدمرة أخرى إىل  تجعنيس أنت  و  ,اجلمل

آاثر  ن أواحلقيقة  تابه,اته يف كمال صفترى آاثر كأن القرآن وب منك طوال الوقت وأنت تتدبر فاملطل ,ألننا نتعبد هللا بكالمه
 .اىل نصوصهإاملفاهيم  نتيجة عدم رد  هذه ال نستوعب آاثر الكمال لكننا  يف كتابه كله,موجودة كمال صفات هللا 

  -اء هللاسية إن شيمع التمرين تصبح و  ,املسألة ليست ابلعسية-: روا املسألةحىت تتصو   ااًل سنضرب مث

  :م عن أمرينتكل   (احلكيم)بدأ يف اسم هللا عندما الشيخ 

 .هلل احلُكمتكلم عن صفة  .1

  له سبحانه وتعاىل. احلكمةوتكلم عن صفة  .2

 ةسنقرأ مجل. ا يف كتاب هللايأيت صرحيً فكم أما احلُ  ,يف داللتها كثر خفاءً ألهنا أ ؛(احل كمة) وظهره أكثر يف جتربتنا هالذي سنُ و 
الهتا يف ث عن دالوالبح بدأ بتفكيكهاسن ؟كيف سنبحث يف كتاب هللا  ؟ماذا سنفعل :وسنفكر ,من الكتاب عن احل كمة

 أنتو  ,صراخت الشيخ هنا نلك ,نآالقر  نا على يقني أن أهل السنة واجلماعة مل يكتبوا مفاهيمهم إال أبدلة مننأل؛ القرآن
 .األدلة جنيخر  ستُ 



 شرح اسم الحكيم 

 

32  

 

يث يضع ح ،وشرعه ،أمرهيف و  ،خلقه يفسبحانه  مة لهكاحل فبثبوت :ا كمال احلكمةأم  " :-حفظه هللا–الشيخ يقول 
 ."له مقاوال يقدح يف حكمت ،إليه سؤال هوال يتوجَّ  ،َلا منازَلانز  وي   ،األشياء مواضعها

وال يقدح  ،إليه سؤال هال يتوجَّ "ل حكمته واحلكيم لكما "،َلا منازَلانز  وي   ،األشياء مواضعها يضع" أن ؟ما معىن احل كمة
وال  ,عاىل بسؤالكيم سبحانه وتإىل احل هتوجَّ ستجد أنه ال ي ,ل منه كالمهويُقبَ  ,العقل اتم   ن كان عاقاًل مَ  أي: ,"يف حكمته مقال

 .قصنيالناالسفهاء و  , بل هذا من شأنقالمبيقدح يف حكمته 

 وحكمته سبحانه وتعاىل تتجل ى يف:

 .يف خلقه .1

 .ويف أمره .2

 .ويف شرعه .3

 بعد ذلك حكمته يفو  ,أمره كمته يفبعد ذلك حو  ,لقهيف خَ  ة هللار لنا حكمظه  يريد أن يُ ؛ فهو لص   فَ اآلن يُـ الشيخ يبدأ س
 :يف خلقهسبحانه وتعاىل حكمته حول: ناقشة ستكون املاليوم لكن  ,شرعه

وكان هنايته وغايته احلق، أوجده  ، على احلقومشتماًل  ،لق فإنه سبحانه خلق اخللق ابحلقاخليف  ةكماحلا أمَّ "قال: 
وكل عضو  ،قه الالئق به، بل أعطى كل جزء من أجزاء املخلوقاتبه أبكمل إتقان، وأعطى كل خملوق خلْ أبحسن نظام، ورتَّ 

}م ا تـ ر ى يف  خ ْلق  الرَّْْح ن  م ْن  ال ي رى فيه شيٌء من التفاوت واخللل حبيث ،لقته وهيئته الالئقة بهمن أعضاء احليواانت خ  
ق ل ْب إ ل ْيك  الْ  ع  اْلب ص ر  ك رَّتـ نْي  يـ نـْ ْن تـ ر ى م ْن ف ط وٍر * مث َّ اْرج  ْل تـ ر ى م  ع  اْلب ص ر  ه  رٌي{تـ ف او ٍت ف اْرج  ًئا و ه و  ح س  1)ب ص ر  خ اس  ولو  (

}ص ْنع  اَّللَّ  الَّذ ي أ تْـق ن  ك لَّ   أو أحسن من هذه املوجودات مل يقدروا على ذلكق على أن يقرتحوا مثاًل اجتمعت عقول اخلل
2)ش ْيٍء{ ). 

ن كمال تفرضه األذهان ويقد ره وأنه ما م   ،حييط به الع بادال ر أن هللا سبحانه له الكمال الذي وإذا كان من املتقر   
فإن أفعاله ومجيع ما أوصله إىل اخللق أكمل األمور وأحسنها وأنظمها وأتقنها،  ؛ذلك وأجل  رون إال وهللا أعظم من املقد  

                                                           
 (4-3()امللك: (1
 (88( )النمل:(2
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مة ظ  كما ال يشبهه أحٌد يف صفاته يف الع  تعاىل  وهللا  ،رهوالتدبري منسوب إىل مدب   ،سن ه  فاع ل ه  فالفعل يتبع يف كماله وح  
 ".سن واجلمال، فكذلك ال يشبهه أحد يف أفعالهواحل  

 .احلكمة يف اخللق :حولالشيخ كالم   ىانتهكون يهبذا 

 :ع ذلكنتتب  سنرى كيف مث  ,نبدأ أبول مجلة قاهلا

 ".ايته احلقغو  وكان هنايته ، على احلقومشتماًل  ،لق فإنه سبحانه خلق اخللق ابحلقاخليف  ةكماحلا أمَّ " :قال

 ؟لكلمةا هذه شيإىل ماذا تُ و  "؟خلق اخللق ابحلق": سنبحث عن هذا املفهوم من أجل أن نعرف ما معىن

 َخَلَق   الَّذ ي}َوُهوَ  :تعاىل قال ":ابحلق"املتصلة  "اخللق"بحث عن كلمة نسو  ,األنعاميف سورة  (73ية )آبنبدأ س
َرمَض  ق   السََّماَوات  َواألم حلَم لُُه احلمَ  اب  مَ َلُه الم وَ ق  َويـَومَم يـَُقوُل ُكن فـََيُكوُن قـَوم ك يُم االص ور  َعامل ُ يُنَفُخ يف   ُملمُك يـَوم لمَغيمب  َوالشََّهاَدة  َوُهَو احلَم

َب ُي{  .اخلم

 ؟ما داللتها الظاهرة ؟ما معىن اآلية

{قول تعاىل: ي ق   حلَم َرمَض اب   .ألرض ابحلقموات واخلق السلك أنه  ريقر    هللا , أي: أن}َوُهَو الَّذ ي َخَلَق السََّماَوات  َواألم

 ؟كمةاحلمفهوم ما داللة احلق على و  ؟ي على أن هللا خلق اخللق ابحلقما هو دليل :أفكرساآلن 

 .افهمها كلهون ,على نفس املعىن الدال ةمن اآلايت عدد أن جنمع أكب  سنجيب على هذا بعد

 َياًء َوالم  :(5يونس آية )سورة يف  قال تعاىل َس ض  ن نَي َل ل تَـ َمَناز   دَّرَهُ َقَمَر نُورًا َوقَ }ُهَو الَّذ ي َجَعَل الشَّمم عمَلُموا َعَدَد الس  
ل َك إ الَّ  ُ ذََٰ ق   َواحلم َساَب َما َخَلَق اَّللَّ حلَم اَيت  ل   اب  ُل اآلم  .وَن{يـَعمَلمُ  َقومم  يـَُفص  

َياًء َوالمَقَمَر نُورًا َوَقدَّرَهُ }نه سبحانه فيها تقرير: أب َس ض  ن نيَ  ل تَـعمَلُموا} :الغاية من ذلكو  {از لَ  َمنَ َجَعَل الشَّمم  َواحلم َساَب َعَدَد الس  
ل كَ  ُ ذََٰ ق   إ  }- ,للشمس وللقمر وللحركة إشارةاسم "ذلك": - {َما َخَلَق اَّللَّ حلَم  {.الَّ اب 

 َرمَض  َٰ لسََّمٰـَوَ ٱ}أملَم تـََر َأنَّ هللا َخَلَق  :قال تعاىل ,(19إبراهيم آية ) سورة ننتقل إىل ق   ب  ت  َوٱألم بمكُ إ ن َيشَ  ٱحلَم ه  مم َوأَيمت  أم يُذم
َلمق  َجد يد {  .خب 
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وات السمه وتعاىل خلق اسبحان هنأ يهافتـََقرَّر بدليل آية سورة إبراهيم اليت  ,سبحانه وتعاىل خلق اخللق ابحلق هللا :سنقول
 .واألرض ابحلق

ك أن جيب علي أنه ناه:مع {}أملَم تـَرَ  ؛ فقوله تعاىل:ترىأنه جيب عليك أن  , وهي:أيًضا ةفيها داللة مهم  هذه ية إبراهيم آو 
 .وات واألرض ابحلقاأن هللا خلق السم :الحظ وأن تفكر يف هذا املفهوم العظيمتُ 

ن املفتض . ومابطاًل  اوقً لممل خيلق أنه  :فهمالبد أن ت هذه اجلملة, لكي تفهم, و إال ابحلق اما خلق ملوقً سبحانه وتعاىل  هللا
, "ابطل" ابلها كلمةتق "حق"ة كلمألن  ؛ املفهومنيذين َتيت هبأن   يف خلقه(عند البحث يف القرآن عن )حكمة هللا تعاىل

 فتبحث:

 .أن هللا خلق اخللق ابحلق على عن أدلة تدل .1

 .أدلة تنفي أن يكون هذا املخلوق ُخل ق ابطاًل وعن  .2

يف أو  ساعة, يفأو قيقة, ن ديعشر  يفه درًسا مسعت  حبيث ال يكون اسم احلكيم  ,اهب ستخرجنيالنتيجة األخية اليت هي ذه هو 
نك أ(! والصحيح كيمحل)ا ا اسمذكر فيهيُ يف اآلايت اليت سم إال آاثرًا هلذا اال ن جتديني القرآن والئبعد ذلك تقر مث ساعتني, 

 , سيكونحلقابملخلوقات خلق اه ن ذلك كل موطن سيذكر هللا فيه أنيف القرآن كله, ومسبحانه وتعاىل آاثر حكمته  نستجدي
مور و حكيم يضع األفه ,زاًل هليس ا و دًّ ألنه خلق املخلوقات ابحلق وليس ابلباطل, خلقها ج   ؛يل لديك على أنه حكيمهذا دل

 .موضعها

خلوق هذا امل أن جتدو أ تقر ف ,برقت التدسيعينكم و أن هذا البحث  كيفروا  تتصوَّ ل ؛عليها كلها نا أدلة طويلة سنمر  ال زال أمام
 ذا االسم.هب انقلبك اإلمي يفت ستثب  يت الالطريقة هي هذه و  ,أنه سبحانه وتعاىل حكيمإبميانك باشرة ميتبط هذا ف ,ُخل ق ابحلق

 َنا السََّماَوات  وَ قال تعاىل:  :(85حلجر آية )اسورة نذهب اآلن ل َرمَض َومَ }َوَما َخَلقم نَـُهمَ بَـ ا األم حلمَ ا إ الَّ يـم َوإ نَّ السَّاَعَة  ق   اب 
َم يَل{آَلت َيٌة فَاصمَفح  ا َح اجلم  .لصَّفم

 .قما بني السماء واألرض ُخل ق ابحل .األرض ُخل قت ابحلق. السماء ُخل قت ابحلق :يعين 

  ق   اب  }َخَلَق السََّمَوات  َواأَلرمَض  قال تعاىل: :النحل سورة يف (3)آية  امثلهو ر ُكوَن{ َعمَّ تـََعاىَل  حلَم  .ا ُيشم
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 .رض ابحلقوات واألاأن هللا خلق السم :نفس الداللة

خلب يف القرآن اكرر نرى كم تو  ت,على اآلاي ر  من : أنولكن مقصودي اآلن ,ا أن نفكر يف اجلمل اليت بعدهاسُيف يدان جدًّ *
 .ه داللتهاوجوما  ,معناها , مل نفهم ماأن هذه الكلمة مل تُناقشهو: اإلشكال ؛ ألن املخلوقات ُخل قت ابحلق عن أن

 ( 44آية) السََّماَوات  َواألمَ  قال تعاىل: :لعنكبوتيف سورة ا ُ حلمَ رمَض }َخَلَق اَّللَّ ل كَ إ   ق   اب   . آَليًَة ل لمُمؤمم ن نَي{نَّ يف  ذََٰ

ل َك آَليًَة ل لمُمؤمم ن نَي{ إ نَّ }اآلية: الحظوا هناية   آيةٌ  ,للمؤمنني آيةٌ هو وات واألرض ابحلق اخلق السم البد أن نفهم أن ,يف  ذََٰ
 , فقالوا:لباطلاب خُيَلق شيءنفي أن  :لسان املؤمننيا, ولذلك سنجد أنه جاء على وأن تتفكر فيه ا,جيب عليك أن تفهمه

1)}َربَـَّنا َما َخَلقمَت َهَذا اَبط اًل ُسبمَحاَنَك َفق َنا َعَذاَب النَّار {  .ق شيء إال حلكمة وابحلكمة وابحلقلَ خيُ  ألهنم آمنوا أنه مل ؛(

  ه مم َما َخلَ }أََوملَم يـَتَـَفكَُّروا يف  أَنـمفُ  قال تعاىل: :مالرو سورة يف  (8آية ) امثلهو نَـُهَما   السََّمَوات  َق اَّللَُّ س  ال إ  َواأَلرمَض َوَما بـَيـم
ق    حلَم  .ُروَن{َكاف  لَ َوَأَجل  ُمَسمًّى َوإ نَّ َكث يًا م َن النَّاس  ب ل َقاء  َرهب   مم  اب 

 .نايف أنفس رفك  تنس ؟ي شيءر يف أفك  تنوهنا س ,رابلتفك   األمراليت فيها { تـَرَ }أملَم ه ُتشب  { }أََوملَم يـَتَـَفكَُّروا

نَـ } املقصودة: اجلملةمث أتت  ق   إ ال اب   ُهَماَما َخَلَق اَّللَُّ السََّمَوات  َواأَلرمَض َوَما بـَيـم ئل ذه الداله؛ ألن رفك  تعليك أن ت :اذً إ, {حلَم
 .ظهر لك احلكمة فيهاتو  ,يظهر لك احلق أن من أجل دت إالج  ما وُ 

  ق   اب  }َخَلَق السََّمَوات  َواأَلرمَض  قال تعاىل: :الزمرسورة يف  (5آية ) امثلهو َلى عَ َهار  َويَُكو  ُر النـََّهاَر َل َعَلى النـَّ  اللَّيم يَُكو  رُ  حلَم
َس َوالمَقَمَر ُكل  جَيمر ي أَلَجل  ُمَسمًّى َأال هُ   المَغفَّاُر{. َعز يزُ َو الم اللَّيمل  َوَسخََّر الشَّمم

ق   }َخَلَق السََّمَوات   أخب سبحانه وتعاىل أنه حلَم يَُكو  ُر اللَّيمَل }قال: تعلقة هبذا, فامل فعالمن األ مث أخب بشيء ,{َواأَلرمَض اب 
َس َوالم  من أجل  ؛قعلى احل , مشتماًل ُخل ق ابحلق هلكن ,ه زمنكله ل  وهذا {رَ َقمَ َعَلى النـََّهار  َويَُكو  ُر النـََّهاَر َعَلى اللَّيمل  َوَسخََّر الشَّمم

 .أن تصل أنت إىل احلق

  َنا ال قال تعاىل: :الدخانسورة يف  (38-39آية ) امثلهو َرمَض وَ }َوَما َخَلقم َنامُهَا  *نَي نَـُهَما اَلع ب  َما بـَيـم سََّماَوات  َواألم َما َخَلقم
ق   إ الَّ  حلَم ثـََرُهمم اَل  اب   يـَعمَلُموَن{.َولََٰك نَّ َأكم

                                                           
 (191( )آل عمران:(1
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 :نيتقابلَ امل نيعنياملفهمنا  وهنا

 (للعبانفي . )اوات واألرض وما بينهما لعبً انفى سبحانه أن يكون خلق السم(: 38)آية  ففي 

  (إثبات احلق. )أنه خلقهما ابحلق(: 39)آية  يفمث أثبت سبحانه وتعاىل 

 .قعلى احل نتاملمشت ,وللحق ,ابحلق اتإمنا ُخل قو  !العبً و  اثً بَـ وات واألرض ما ُخل قتا هكذا عَ االسمف

 ول:نقف ,من هنا سنبدأ نبحث عن املعىن اآلخرو 

o  حكمة هللا فإن ذلك سيدل يف املقابل على الباطلو  يأيت يف القرآن نفي اللعبسكل مرة. 

o  حكيم  ن هللاأل ؛كيماسم احل آاثرإًذا أكيد سيظهر يل هنا  "ابحلق"يت فيها أن هذه املخلوقات ُخل قت أيكل مرة
 .ال هو إله إاللم أنه أن تعهو احلق و ,كمال صفاتهل إثبااتً , و احلق اإظهارً  , خلقهافمخلوقاته كلها هلا حكمة

وقات,   األرض من مليف اوم ,تلوقاساعها, واألرض على اخليات اليت فيها, وما بني السماء واألرض من مفالسماء على ات  
فكل , ذي يُعبدإلله الوأنه هو الذي يستحق أن يكون ا , كامل الصفاتشهد أن هللاي ذلك كل  ,شهد ابحلقي ذلك كل

 الطويل ا املعرضهذر ض إمنا ع  و  !!للتسلية مل ي عر ض هذا املعرضمعرض ع ر ض عليك، مبثابة املخلوقات اليت أمامك 
 يف هذا؟!ر ك  التف من ين حننأ .ت احلق الذي فيهضها عليه من أجل أن ت ثب  غم  وت  عليه ك يالعريض الذي تفتح عين

 َب الَّذ ي} : قال تعاىل:نرى داللتها, وس(21-22-23جلاثية )سورة امن سندرس ثالث آايت  ناآل تَـرَ أَمم َحس  ُحوا َن اجم
َات  َسوَ  ُلوا الصَّاحل  ُ السََّماَوات  َواألرمَض *  ُمونَ مم َساَء َما حَيمكُ مم َوَمَاتـُهُ َياهُ حَمم اًء السَّي  َئات  أَنم جَنمَعَلُهمم َكالَّذ يَن آَمُنوا َوَعم  ق   َوَخَلَق اَّللَّ حلَم  اب 

َا َكَسَبتم َوُهمم ال يُظمَلُمونَ  َزى ُكل  نـَفمس  مب   َوَخَتَم َعَلى مَسمع ه  َوقـَلمب ه  َوَجَعَل َأَضلَُّه اَّللَُّ َعَلى ع لمم  وَ ُه َهَواُه َذ إ هلََ  اختََّ أَفـَرَأَيمَت َمن   * َول ُتجم
د يه  م نم بـَعمد  اَّللَّ  أََفاَل َتذَكَُّرو َعَلى بَ   َن{.َصر ه  غ َشاَوًة َفَمنم يـَهم

 ؟الثالثةايت اآلما الرابط بني 

  :( لكي تسهل املسألة23) آية  ( مع21)سنفهم آية 
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 ألن ؛قتافاال االجتاح فيه زايدة على معىنو -لسيئات لجمتحني  طوال عمرهم بقواقوم  عناخلب  ىأت: (21) آية يف
 .-استمرارمع  ابستهانة اقتافهو:  جتاحاال

 .{أَفـَرَأَيمَت َمن  اختَََّذ إ هَلَُه َهَواهُ } (:23) آية ل لك يفيقمث 

 ال :(21) يف آيةيل قولكن ! منفسههم أ ؟اختذوا إهلهم هواهمبني َمن و  ,اجتحوا السيئات القوم الذين ما هي العالقة بني
ن املستحيل أن م ,كيماحل هللاة هذا ينايف حكم؛ ألن ن عمل الصاحلاتوبني مَ  ,تح السيئاتن اجساوي بني مَ تظن أننا سنُ 

 !ماهتم وأحمياهم  يف سواءً هم بين يساوي

ق   َوَخَلَق اَّللَُّ السََّماَوات  َواألرم }: (22) آيةيف  ي يظهر األمر أكثر قيل لكلكو  حلَم  نأ ركن أن تتصوَّ هل مي :, مبعىن{َض اب 
 !؟ياهم وماهتمحميف  واءً س هملأن جيع ,وات واألرض كمال حكمتهاهر يف السمظو  ,وات واألرض ابحلقاذي خلق السماحلكيم ال

 !هواهم اختذوا إهلهم وبني َمن ,عباده الذين عبدوه وأهل وهبني  ويأن يسا ابلطبع ال! ال ميكن

 عند قراءة القرآن. (احلكيم)ستجدين آاثر اسم  ذا املعىنوهب

 :نيمن اثن اواحدً  يكون دالالتالقرأ القرآن وَتتيه كثي من ي

o وال يبحث ,وبعد ذلك ينسى ؟ما هي الداللة :إما أن يسأل! 

o ؟".ما العالقة" :سؤال يف ذهنه ال أييت أصاًل  أو أنه  

عن الم ك  ىل وجودإرة واضحة إشا إًذا هناك ",احلق"كلمة   " معخلق السموات واألرض"كلمة   َتيتكلما   أنهاآلن  فهمنا
واه هن اختذ إهله  مَ بنيو ن, مَ ن آني مَ بو ن اجتح السيئات بني مَ  يستحالة أن ُيساو اكيف أن هللا يستدل على   مث وجدان. احلكمة
 .وات واألرض ابحلقابدليل أن هللا سبحانه وتعاىل خلق السم ا؛إهلً  ن اختذ هللاَ وبني مَ 

  َرم  :عاىلتقال : (191-190آية ) آواخر آل عمران إىلاآلن نذهب ت  }إ نَّ يف  َخلمق  السََّماَوات  َواألم ل  اَلف  اللَّيم ض  َواخم
َلمَباب  * الَّذ يَن َيذمُكُروَن اَّللََّ ق يَ  ُويل  األم اَيت  أل  َرمض  َربَـَّنا َما وهب  مم َويـَتَـَفكَُّروَن يف  خَ ا َوَعَلى ُجنُ قـُُعودً وَ اًما َوالنـََّهار  آل  لمق  السََّماَوات  َواألم

 ُسبمَحاَنَك َفق َنا َعَذاَب النَّار { اَبط اًل قمَت َهَذا َخلَ 
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جاءت , مث { َهَذا اَبط اًل َخَلقمتَ  َنا َماَربَـّ } قالوا": هم احلق"ما معىن  من دعائهم  لنانيَّ سيتبو  ,موقف أويل األلبابهنا ظهر 
خال  من  أي:-ابطاًل  خللقاهذا َلق مل خيُ و , ابحلققت ل  ا على يقني أبن هذه املخلوقات خُ نألن ؛ مبعىن:{َفق َنا} يف قوهلم: الفاء

 .{َفق َنا َعَذاَب النَّار  }: قالوا مباشرةولذلك  ,فمن املؤكد أن هناك جزاء ؛-احلكمة

  وسيضع , حكيمهموا أن هللاف, نتظاميدل على االه , كلإىل كمال حكمة هللا ةظاهر الفيه اإلشارة هذا اخللق كل هم علموا أن  
ع رأوا أن كل الدنيا تشهد على أن كل شيء ؛ ألهنم عهكل شيء يف موض َعت نك عي !لوقنت اي محىت أ ,يف موضعهُوض  يف ُوض 

َعت أذنك  ,موضعها  .كل شيء يف موضعه  ,يف موضعهاُوض 

ال  ,هاو هل والعابد هللالعابد  اوى بنيوال ُيس ,ال ُيساوى بني الظامل واملظلوم أنهو واحلق  ,يشهد ابحلقاخللق  كلعلموا أن  
لطاعة ل اعلموا أن أه ,له اسبٌ من ر  قَ ستَـ مُ  علموا أن لكل   ذلك! كن ال مي ,وال املطيع مع العاصي ,يستوي الصاحل مع الطاحل

هم . وا الناربنَّ وأن جيَُ  ,ةهم اجلنمستقرَّ  أن يكونهللا  منطالبني من  ففزعوا مباشرةً  ,وأهل املعصية موضعهم النار ,موضعهم اجلنة
 ها.أسباب النجاة منهللا أن يعطيهم دعوا  مكأهنو  ,جاة من الناردعوا ابلن

 (:احلكمة) مبسألة {َما َخَلقمَت َهَذا اَبط اًل } مسألة ن أريد أن أربطاآل

 .ضعهشيء يف مو ُوض ع كل املخلوقات تشهد أن كل أن   معناها: {َما َخَلقمَت َهَذا اَبط اًل }

ع أنت ترى أن كل و  هذا له مكانه ! و وهو عند هللا ال شيء ,عند الناس هذا مرفوعٌ فتى  !خللقا , إالشيء يف موضعهُوض 
1{َمه نٌي َواَل َيَكاُد يُب نيُ }هذا ! وليس له كرامة عند هللا ,وكرامة عند الناس   !وهو نيب من األنبياء ,

 .ضعهكل شيء موضوع يف مو   نا نعتقد أنلكنن ال تظهر لنا هنايتهم, الذي مهفقط خللق : ااإذً 

  !االختبار هو اذه, و تظهر هناكبل س ,تظهر هنا لن؟ مواضع اخللق اخللق ظهر مواضعت سمىت

النهائي إال  خذ موضعهلن أيو  ,كل واحد سيأخذ مكانهفقط   كهنا, و وضع نتائج ولسنا يف ,ا يف اختبارننعرف أن بد أن ال
ن أب ؛رًدا عن الناضعهم بعيأن ي :ااء يف مواضعهاحلكيم الذي يضع األشي هللاَ أولو األلباب  سأل, ومن أجل هذا الفهم هناك

 ها.ب هلم أسبااًب تبعدهم عنب   سَ يُ 

                                                           
 (52)الزخرف: 1
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تَـَرُحوا السَّي  ئَ }: اجلاثيةسورة ما قرأانه يف  وهذا هو  َب الَّذ يَن اجم ُلوا الصَّ َلُهمم َكالَّ نم جَنمعَ ات  أَ أَمم َحس  َات  َسَواًء ذ يَن آَمُنوا َوَعم  احل 
 وضع األشياء , أي: أنهابحلق ت واألرضوااق السمخل هللا نأل ؛حمياهم وماهتميف سواًء  وايكونمستحيل أن , {ُهمم حَممَياُهمم َوَمَاتُـ 

 مكانه يف اختباره نتيجةسب حكل واحد على سيضع   ,مواضعهم ينتهي اختبارهم سيضعهم أنه بعدما فمن املؤكد ,مواضعها يف
 .املناسب

 .ملعىناعلى هذا  ات واألرض ابحلقو اوما داللة خلق السم ",قابحل"ضح ما معىن ات   هبذا يكون قد

 عليكم اآلن أن تبحثوا عن "لعًبا" و"ابطاًل". 

 جزاكم هللا خيًا, والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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 اللقاء الرابع
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيبينا احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على ن

 ةً أن جيعلها دور  وجلَّ  أسأل هللا عزَّ , هـ1433 عامهذا هو لقاؤان الرابع يف سلسلة الكالم حول فقه األمساء احلسىن يف دورتنا لـ
دخل على هذا ن خصوًصا وحنن ,إمياننا زايدةل املرضاته وأن جيعل إمياننا أبمسائه وصفاته سببً وأن جيعل علمنا هذا سبياًل  ,مباركة

قرأ نهذا كله وحنن  نرى آاثرف ,أفعالهو أمسائه وصفاته وعن  هللا, م عنفكان من الواجب أن نتعلَّ  ",شهر القرآن"الشهر العظيم 
 .القرآن

حلكيم  ارأان معىن اسم قهي أننا و سيط ولكن بفرق ب ,نا هذه السنة ستكون تشبه طريقة السنة املاضيةتفقنا أن طريققد اتَّ كنا 
 .ه مث بدأان نبحث عن هذه املعاين يف القرآنكل

 ى يف ثالثة أمور:حكمة هللا تتجلَّ  نأ, وعرفنا اسم هللا احلكيم حولبدأان يف الكالم 

 .يف خلقهاألمر األول: 

 .يف أمرهاألمر الثاين: 

  .يف شرعهاألمر الثالث: 

 .ه سبحانه وتعاىلئجزااحلكمة يف وميكن الكالم حول 

 . أوالً  اخللقمة من ابحلكان بدأ, فهله احلكمة البالغة يف كل خلق وجلَّ  أن هللا عزَّ  معىننفهم ملاضي يف اللقاء ابدأان 

السموات ق خلي: أن ق"؟ أابحل"ما معىن  .فإنه سبحانه خلق اخللق ابحلق ,ع األمور مواضعهاوضم  معىن احلكمة؟ما 
د وُكر   لكنه  ,املشهدعلى بعض ويتكرر هذا  بعضه ركوَّ يُ  هاروالنَّ  والليل ,واألرض د وُكر    سنقول: :يب أكثرتقر . وللر ابحلقُوج  ر ُوج 

دوا بسبب وُ , ونقول: أي: ىناملع بأقر   ف ,ةلسببيَّ االباء  أهنا دعوين أقول ؟يف كلمة "ابحلق"هذه الباء . ما داللة من أجل احلق ج 
دوا مالبسةً  أكثر: أقرب. احلق دوا إلظهار احلقو  ,للحق ُوج   لك ماذا سيبني    -شرط اليقظةو -ظًا ت اآلن لو كنت يقأن, فُوج 

 .قحلانت إىل ن تصل أ لك أن هذه األشياء ُوض عت مواضعها من أجل أسيبني    عليك؟ مشهد الليل والنهارتكرار 
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أن همون العقالء يف: ن يلتفت إليهاقليل مَ  , لكنبة يف العقولهي مسألة مركَّ وإمنا  ,وهذا جيعلنا نفهم مسألة ليست فلسفية
جعل  وجلَّ  اهلل عزَّ , فمتجم ألي شيء؟ ملنافذ العقل ,مك فهو املتج  أما مَّ  ,مكانه يف فؤادك ؟عقلك أين مكانه. للعقل منافذ

َا} قال تعاىل:, كمَّ  ؟من املتج  مَ و  ,والبصر عبارة عن منافذ للفؤاد السمعو , اوفؤادً  اوبصرً مسًعا لنا  1{هَلُمم قـُُلوٌب يـَعمق ُلوَن هب  هل  .
لكي  هنو ؟ يشد  ماذا يفعلون ابلعقال ,يربطوهنا بعقال اخليل أو اإلبل؟ مباذا يربطون ,يعقلك أي الذي ؟معىن العقلما تعرفون 

. غي صحيح افً ف تصر  وال تتصرَّ  ,ُشدَّ نفسكت أي: أنك؟ ما معىن أنك تعقلإًذا  .هنال يرضو  افً ف تصر  مينعوها من أن تتصرَّ 
ُمكيُلو  كيعقلُ  عقلك هذه املشاهدات عبارة عن و  ,ستدخل عليها مشاهدات؟ هذه املنافذ لو كانت يقظة ماذا ستفعل بكو  ,ج 
 .رت إىل أن تصل الفكرة إىل درجة اليقنيرت تقرَّ الفكرة كلما تكر  و ,فكرة

 .لتكراراب ؟األفكار إىل درجة اليقني كيف تصل

ا يعقب هذا ماذ ,مربنفس األ لشمس والقمر يتداوالنويرى ا, نفس املشهدلبتكرار  يرى السموات واألرض عندمااإلنسان 
غفل سي فإن العبد دةلف والعاسلوب اإلأب ه األمورهذ تُعاَمل عندمالكن  إذا تفكَّر. ؟مىت لكن, سيعقبه اليقني؟ املن كان بصيً 

ع ظام ألين أستطيبنفس النو يقة لطر أان ال أحتول من املشرق إىل املغرب بنفس ا :الشمس تقول لهف ,أن كل شيء حوله انطقعن 
أعود مرة أخرى فاملوت  إىلمث  ,ر  كاملأان ال أحتول من هالل مولود إىل بد :والقمر يقول! إمنا ورائي من هو قائٌم عليو  ,ذلك

هناك و  ألرض إالا ط علىوال أسق ,غي عمد: أان ال أكون موجودة بوالسماء تنطق قائلًة ابحلق! ل حايلهناك من يبد   و إال هالاًل 
! ينهناك من ذل ل ن؛ ألريدكما ت  علي   سرتَ و  ,ُذل  لت لك :شاهدًة على كمال هللا ,تنطق قائلًة ابحلقواألرض  !من ميسكين

 !اكدةر  ظل  كها فتسي وال تواهلواء حير   ,فُتحفظ على سطحه ,والفلك جتري يف البحر واملاء يدفعها

على  داللةً  طق ابحلقل شيء ينك  يق ظ,, ملن كان له فؤاد كان له بصرملن   ,ملن كان له مسع ابحلقينطُق  حولناكل شيء 
ع يف مو , و احلق إمنا  و  !ون غافاًل عنهتكعليك ل يتكرر ما جعل هذا املعرض وجلَّ  فاهلل عزَّ , ك على احلقيدل  ضعه لكل شيء ُوض 

 حلق.اب تعتفلضه عليك ُكر  ر عرم 

وهو  ,قل ق ابحلخُ  خللق كلهاأُم رت أن تعرف أن هذا أنت ؟ ابحلق ُخلقتاما معىن أن السموات واألرض هل اتض ح لكم 
 .على احلق مشتملٌ 

 :إىل املعىن ك لتا اجلملتانوصالنكم  ترمبا  ,-كل املخلوقات مشتملة على احلق  مجلة:– سأشرح اجلملة الثانية
                                                           

 (46)احلج: 1
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 دةاملخلوقات شاه كل  ي: أنأ "حلقاب" وقولنا, وكل املخلوقات مشتملة على احلق, خلق كل املخلوقات ابحلق وجلَّ  هللا عزَّ 
 ابحلق.لك 

 ,تأليهالذي يستحق ال ه وتعاىلسبحان أنه, أنه قيوم, أنه علي , أنه عظيم ,حي   هأن ,كامل الصفاتهللا   أن ؟احلق حق  أما هو 
دات ابط ,هذا هو احلق الذي تشهد به كل املخلوقات دت السموات واألرض ما ُوج   داتإمنا ُوج  و  ,دفةجرد الصمب الً فلما ُوج 

 .هاسي   ي نناك مَ ى أن هك علتسي مسيها ال خترج عنه؟ هذا يدل   ,معتدلة أن الشمسكيف ى  , أتر للشهادة على احلق

الذين  عنيقول  وجلَّ  وهلذا هللا عزَّ  ,وكان الواجب عليك أن تشهد ابحلق, شهدت لك هذه األشياء ابحلق إذا فهمت هذا 
قَّ َوُهمم يـَعمَلُمونإ ال  َمنم َشه َد اب  } :آمنوا 1{حلَم أحد  :أتدري ما احلق؟ احلق ,هنم َشه دوا ابحلقأبفوا ص  وُ  املؤمنون؟ُوص ف مباذا  ,

قَّ َوُهمم يـَعمَلُمون} وتعاىل: فيقول سبحانه ,"ال إله إال هللاشهادة "أمساء  حلَم ال إله ـــ"د بشه  : أي: شهد ابحلقَمن  {إ ال  َمنم َشه َد اب 
 .على احلق واشتملتا, ُخل قتا ابحلقاللتان  وما بينهما راء ما رأى من السموات واألرضشهادته ابحلق كانت من و و  ",إال هللا

 ":على احلق مشتملةمعىن كوهنا "أكثر نفهم ساآلن 

بُوا َكَفُروا  الَّذ ينَ  َوأَمَّا: قال تعاىل: }عشردسة السا اآليةمن القراءة نبدأ و نذهب إىل سورة الروم  اَيت َنا وََكذَّ رَة   َول َقاء   آب  خ   اآلم
نيَ  اَّللَّ   َفُسبمَحانَ  * حُممَضُرونَ  المَعَذاب   يف   فَُأولََٰئ كَ  نيَ  مُتمُسونَ  ح  دُ  َوَلهُ  * ُتصمب ُحونَ  َوح  مم َرمض   السََّماَوات   يف   احلَم يًّا َواألم نيَ  َوَعش   َوح 
2{ُتظمه ُرونَ  .  

دت أصالً آلايت ااببوا عن الذين كفروا وكذَّ  -عشر ةالسادس اآلية يف-م يف أول السياق يتكلَّ  وجلَّ  هللا عزَّ   إلظهار ليت ُوج 
 .بلقاء اآلخرة نبو كذ  سيبوا آبايت هللا ومن مث إذا كذَّ  ,احلق

ح ملاذا ُتسب   . ديناحلام ينلشاكر ان من وكُ  ,دوامح  ح سب    :عشر ماذا ستفعل ةعشر والثامن ةأنت قيل لك يف اآلية السابعو 
 .ل ما ترى من اآلايت  ؟وحتمد

دُ  َوَلهُ } :, قال تعاىلاآلية الثامنة عشرمن نبدأ  َمم َرمض   السََّماَوات   يف   احلم يًّا َواألم نيَ  َوَعش  يَّ  خُيمر جُ  * ُتظمه ُرونَ  َوح   المَمي  ت   م نَ  احلَم
ي    م نَ  المَمي  تَ  َوخُيمر جُ  َرمضَ  َوحُيمي ي احلَم َا بـَعمدَ  األم 1{خُتمَرُجونَ  كَ وََكَذل   َمومهت  . 

                                                           
 (86)الزخرف: 1
 (18-16)الروم: 2
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 .مشتملة على احلق ,هذه األشياء ُخل قت ابحلق! اآلن فك  روا

 .أبلوهية هللا يف النهاية تعتفأن  ما هو احلق؟

  َّيستحق احلمد؛ ألنه له احلمد يف السموات واألرض وجلَّ  هللا عز. 

 اهوال بد أنك ستلق 

من إحيائه األرض بعد  :جتده يف األرض ي, ومنوذج ذلكوإخراجه امليت من احل ,َتمل فقط يف إخراجه للحي من امليتو
تيك َتال أأنت من املفتض ف {,خُتمَرُجونَ  وََكَذل كَ } يف قوله: ك عليه ذَكره هللادل  ياحلق الذي س على احلق؟ اك هذدل  يأال  ,موهتا

كل نبتة تقول لك:    شهد على هذا احلق,سيعيدك يف اليوم اآلخر, ملاذا؟ ألن كل نبتة يف األرض ت وجلَّ  حلظة شك يف أن هللا عزَّ 
فكما أن هذه األموات  !أحياين هللافت هذا املاء املي    ووقع عليَّ  ,تةفأُلقيت يف هذه األرض املي    ,ال حياة يفَّ  تةً نواة مي    كنتُ 
سينزل عليك مطر  و  ,يف تربةكذلك أنت ستكون رميًما , فهللا اأحياه تملا اجتمع -املاءو ة, احلب  و ألرض, واالتبة,   من- عةاجملتم  
2 الرجالين   كمَ   .{وََكَذل َك خُتمَرُجونَ يحييك هللا }, ف

اَيت َنا وَ َن َكَفُروا َو الَّذ ي َوأَمَّا}: ياقأتى يف الس   كما البعث,   هو احلق هناو رض تشهد لك ابحلق, األكل نبتة يف   :إًذا بُوا آب   ل َقاء  َكذَّ
رَة   خ   {.اآلم

حييي و  ,مليت من احليج ار  خيُ و  ,يتج احلي من املر  أليس هو الذي خيُ  :انظرو , احلمدو  التسبيح :يكعل وجلَّ  هللا عزَّ  حق
تجد هذه األرض فخترج  :نظرامل هذا ثلمعليك يتكرر  عندما ماذا تقول لنفسك, يف هذا الذي حولك رم فك   ؟األرض بعد موهتا

 ؟-غافلبلست -قظ أنت مستيالشجر الذي تراه بعينيك و  هذاعدد  عن ماذا تقول لنفسك؟ مليئة ابلنبااتت اليت مل تكن

 :اآلايتيف  الوصف أيتكما سي,  حنن نريد شخًصا مستيقظًا, من هذا رى شيًئايلن الذي يعيش يف العادة واإللف غافل ال
3{ل َقومم  يـَتَـَفكَُّرونَ } 4{َقومم  يـَعمق ُلونَ ل  }  ل ختيَّ و  ,بعد املوت سيكون يقينك اه أُحييعلى قدر الشجر الذي تر ف اظً متيق   كنتإذا  , ف

                                                                                                                                                                      
 (19-18)الروم: 1
ُ ماًء م ن حتت  العرش   صحيح على شرط الشيخني, وهذا نصه : "...(, 698/5ذكره احلاكم يف املستدرك ) 2 , كَمين    قاَل: فيسُل اَّللَّ فَتنبُت حُلمانـُُهم  الر  جال 

 ..." احلديث.وُجثمانـُُهم من ذل َك املاء , كما ينبُت األرُض مَن الثَّرى
 (21)الروم: 3
 (24)الروم: 4
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استقرار ألمر الدار اآلخرة والبعث سيكون  أي   ,وأنت يف كل مرة تعيد على نفسك نفس املفهوم ,يتكرر عليك هذا املنظر عندما
 !عندك مثل اجلبال اسيكون اليقني مستقرًّ ؟! يف قلبك

 نسان,اختعه اإل ما أقوى مسنتإلاو , مسنتإفيه  ؟ الرصيف هذاتعرفون كيف يُبىن الرصيفهل  ؟على رصيف مررتكم مرة 
 هذا  كيف تشق    !!رج نبتةختلبالط؟  مسنت ومن ااإلهذا خيرج من ماذا مث  ,مث يضعون عليه البالط الذي تراه مسنتإلون ايصب  
تتمكن أيًضا  ال دوق ,إىل الداخل تصلل ا كبيًاجهدً  وسيتطل ب هذا منك آبلة للحفر,تأيت ستشق هذا املكان لكي أنت  !؟كله

 ؟رأيتها كم مرة  ؟يةآهذه ت أليس .وسُيخرج هذه األجساد ,األرض الذي سيشق   ,امللك هيشق  لكن  من شق ه مع هذا كله!
 لن أخرج يوم اطري أنينخب ن مير  اليقني أنه من املستحيل أإىل صل ت وتفكيك نفس هذا التفكياملفتض بعدد هذه املرات 

 .{وََكَذل َك خُتمَرُجونَ } ,وهو على كل شيء قدير ,سُيخرجين هللا ,القيامة

شهد لك هذا ي :كُيقال لسيف القرآن  تقرأوأنت , هذا السي يف كل شيءبنفس وستسي  ,كل شجرة تشهد لك هبذا احلق
 ,يمه وحمبتهوتعظ مث َتليهه ة هللارفمع :نوأعظم أركان اإلميا ,حبيث جتتمع كل أركان اإلميان يف قلبك ,وهذا يشهد لك بكذا ,بكذا
 .احلق الذي من أجله ُخل قت السموات واألرض وما بينهماهو هذا 

ُروَن }اآلايت: قال تعاىل:  كملنُ  ُكمم  *َوم نم آاَيت ه  َأنم َخَلَقُكم م  ن تـُرَاب  مُثَّ إ َذا أَنُتم َبَشٌر تَنَتش  َوم نم آاَيت ه  َأنم َخَلَق َلُكم م  نم أَنُفس 
َنُكم مََّودًَّة َوَرمحمًَة إ نَّ يف  َذل َك آَلاَيت  ل  َقومم  يـَتَـَفكَُّرونَ أَزمَواًجا ل  َتسم  َها َوَجَعَل بـَيـم 1{ُكُنوا إ لَيـم . 

فيها هذا اللفظ؟  ركم مرة ُكر     د  عُ نَـ  حنتاج أن{, ...َوم نم آاَيت ه  } فيها قوله تعاىل: رما يُكر   اكثيً ,  راسةدسورة الروم حتتاج إىل 
استها ال بد من در  ور اليتن الس  سورة النحل مو  سورة الروم ها؟طلعمب آخر السورة ةما عالق ؟هذه اآلايت متت  ومباذا خُ 

 يفاحلق مستقر ف ،عك حقن ما مشواهد قوية تشهد لك على ألألنك أنت اآلن حتتاج  ؛ابلتفصيل يف هذا الوقت ابلذات
  !يبلى يف قلبكا، فاحلق مهجورً  هذا لكن ال ترتك ذلك! ال ننكر !نعم ،قلبك

ذا السهم مثل ه ؟ هذا لك من الذي قال؟ ما الذي أدراك أن يوم القيامة سيكون :يقول لكفأنت غافل و أيتيك شخص قد 
 .فيك صيب مقتاًل قد ي ق,على احل فيما حولك من اآلايت الدالة لتَتمَّ له, ومل تكن قد  مستعد غيالذي يُرسل إليك وأنت 

 ؟منهن مل تتحصَّ  إذا ملسموم من القلبرج هذا السهم ان الذي خيُ مَ 

                                                           
 (21-20)الروم: 1
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لكن و  ,قر بفضل هللاته مست وبربوبيَّ اإلميان ابهللأن أان أعرف و  ,لنفسك تبزهفنوع من النصوص ذا الأن هتتم هبجدًّا ضروري 
   .لكالمتستعد ملثل هذا او ح فأنت اآلن من املفتض أن تتسلَّ , هيضعف سالحه يغلبه عدو   م ن

 :عليه اآلايت ندرس ما تدلساآلن 

 {.َوم نم آاَيت ه  َأنم َخَلَقُكم م  ن تـُرَاب  }قال تعاىل:  :األوىل ةنبدأ ابآليس 

رى من هذا يعيدك مرًة أخ مث ,تابىل الأنت اآلن بشٌر منتشر ستعود إ ؟امنتشرً  ابني كونك اآلن بشرً و بني التاب  ةقعالما ال
  .كما انتشرت مرًة أوىل ستنتشر مرًة أخرىف ,التاب

 أن هللا :ذه اجلملةإىل هقط فأن أصل  ؛ ألن مقصودي هوابختصارلكم اآلن  هأقوللكين  يف هذا, ان ذكروا كالًما كثيً و املفسر 
 .على احلق مشتماًل  ,خلق اخللق ابحلق

  :ُكمم أَزمَواًجا}قال تعاىل ُكُنوا} ؟ماذا ن أجلم {َوم نم آاَيت ه  َأنم َخَلَق َلُكم م  نم أَنُفس  َنُكم مَّ إ   ل  َتسم َها َوَجَعَل بـَيـم َودًَّة لَيـم
 .{َوَرمحمَةً 

 .الزوجية حلياةا استمرار اسببَّت اللتانهللا عزَّ وجلَّ هو الذي جعل بني كل زوجني املودة والرمحة 

ن أنت منازعات, لك اكهن و كانًصا لخصو , األلفة مقابله تالعقل اجملرَّد يقول: أن االحتكاك بني شخصني إذا طال زمنه قلَّ 
 تعتب هاولكن من الشد, ما فيها مع كلسنة مستقرَّة  40-30-20, تستمر احلياة الزوجيةجعل هللا عزَّ وجلَّ أن  من آايتترى 

 يه, وال حيب أنفل أحد ب أن يتدخَّ ال حي ,-فيه خبل أي:– مع أن األصل يف اإلنسان أنه كنود ,مستقرَّةحياة بصورة جمملة 
ة من تصبح آيو لزوجية احلياة ا َتيتلك ذارتباطًا شديًدا, ومع  وال حيب أن يرتبط به أحديتابعه أحد, يالحظه أحد, وال حيب أن 

 آايت هللا أن تبقى هذه املودة والرمحة كل هذه السنني.

الذي  : أنقولوت ,آية ىست ؟ همتى يف استقرار ستنظر إىل كل من استمرَّت حياهتم مستقرة ماذا  حينمامعناه أنك وهذا 
 .طاَّي هللاعي من همستمرة هو هللا، واملودَّة والرْحة اليت بينهما إمنا  ى هذه احلياة الزوجيةقأب
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ن مَ  هناكو  .وتستحمل ,بةوطي    ,ينةومسك ,ن يقول: أن املرأة أليفةمَ  فهناكها الناس لكل شيء إال هلل! ينسبهذه اآلية غالًبا و 
 كون احلياة  ك يفتَفك ر  هذا ضد وكل ,هذا الكالموإىل آخر  لق زوجته؟إن ط يفعل يف أوالدهسوماذا  ,يقول: أن الرجل صابر

 .من آَّيته ، فبقاؤها آيةظها هللاحيفو ، يقر  هبا هللاو مث يلحمها هللا،  كم من البيوت وصلت إىل أن تـ ه د  فآية,  الزوجية

رمحة وبقاء قاء املودة والأن ب :حلق, مبعىنبني   لك أن ملوقاته مشتملة على ات -ليت هي آية بقاء البيت الزوجيا-وهذه اآلية 
  عمر كله.هذا ال نفسه أن يبقيهاهو بدليل على أن الذي يبقيها هو هللا, أما اإلنسان ال يستطيع  البيوت

لًة على ية مشتمهذه اآل يشعر أنسن الذي مَ  ,{ونَ إ نَّ يف  َذل َك آَلاَيت  ل  َقومم  يـَتَـَفكَّرُ } :يف آخر اآليةقوله تعاىل الحظي و 
 .احلق؟  الذي يتفكر

 َنت ُكمم َوأَلمَوان ُكمم إ نَّ يف  َذل َك آَلاَيت  ل لمعَ } :ا قوله تعاىلومثله ت اَلُف أَلمس  َرمض  َواخم 1{ال م نيَ َوم نم آاَيت ه  َخلمُق السََّماَوات  َواألم  

 ؟ ت هناهي اآلاي ما

 .خلق السموات واألرض .1

 .اختالف األلسن .2

 .اختالف األلوان .3

 .خبلق السموات واألرضذا كله مرتبط وه

أنه سبحانه  :حنن ال زلنا على نفس الكالم ؟الذي نراه هو إشارة إىل احلق أن هذا اللون ما معىن ؟ما معناه األلواناختالف 
نفس يكون هؤالء من  , فقدعلى احلق على أن ملوقاته مشتملةٌ  لونك ولون جارك يدل  ف .على احلق مشتماًل  ,خلق اخللق ابحلق

على  يدل ك؟ هذادل ك يعلى ماذا , فتاهم إخوااًن مث ترى درجة بسيطة من االختالفأكثر تقتب وقد من نفس العائلة, و البيئة, 
البد أن خترج إًذا صبغتهم  وهذه هيأن هللا عز وجل خيلق ما يشاء وخيتار, فليس من أجل أن هؤالء من عائلة واحدة و  ,احلق

عن بعضهم, ابدأ من  البعيدينابدأ من العائلة قبل أن تبدأ من , و خيلق ما يشاء وخيتار ! بل هللاكذاليس هال!  !هكذا أشكاهلم

                                                           
 (22)الروم: 1
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وحىت التوائم قد ال َتيت درجة ألواهنم  !سبحان هللا !َتيت درجتهم واحدة, ال العائلة الواحدة وانظر هل َتيت درجتهم واحدة؟ ال
 .كل هذا مشتمل على احلقو  واحدة,

بني ختالف هذه درجة االف, حلقيشهد هلل اب األلوانرى اخللق بعني البصرية لرأيت اختالف يكنت َمن لو   كمبعىن أن
ائي,  وان؟ عدد ال هنليك األلت عر  كم مرة م  .وهو وحده الذي خيلق ما يشاء وخيتار ,جتعلك تؤمن أنه وحده الذي خلقاأللوان 

, وتراه آية ,يهفر تتبص   جيب أن ,إىل حد اإللف كوصلأكرار الذي هذا الت ,: هذا التكرار الذي حيصلفيها يُقال لككل مرة 
ي خلق كان, الذمه يف نفسك يكون لال األسود الذي قد وخلق هذا يُزعجك النظر إليه, قد الذي خلق هذا األبيض الذي ف

 ال لوان اليتاألمن  نزعاجن امقلبك  الذي خيلق ما يشاء وخيتار, أما ما حيصل يف ,هذا هو امللك العظيم سبحانه وتعاىلو هذا 
 الشيطان لك عن التفكر. من صد   هوتناسبك إمنا 

ن ثالثة مأكثر  ناكهأن  :ك, ويقال لواختالفها تسمع األلسنة عندما :أعجب من ذلكوتعاىل ما هو  همن آايته سبحانو 
 ؟لَّمهمعؤالء العرب من ه ؟!نفسناأله أجيب أن نس اًل احيَّة يف العامل يتداوهلا الناس, من علَّمهم؟ أليس هذا سؤ  عشر ألف لغة

وجد أحد يال  ,وهكذا ؟مهممن علَّ  فارقةمن علَّمهم؟ واهلند من علَّمهم؟ والروم من علَّمهم؟ واأل رسوالف والعجم من علَّمهم؟
 .كلهم علَّمهم هللا  ,اختع لغته

روها وأحيوها وكثَّ  ستعملوهامث ا ,تكلَّمونعلَّمهم كيف يو  ,يف نفوسهمذلك , هو الذي ألقى هللا اختالف األلسنة من آايتف
ق تدلَّك على احل اليتته ظيم آايمن ع ا, فهذذلكي كل شيء, وعلَّمه اإلنسان أن ُيسم   ةفطر وعاملوها, بل هو الذي وضع يف 

 .الذي وراءها

 تشعر ال ,يمةمستقفإهنا لغة ة عربيالغة اللال حرفًا ميزًا, حرفًا كثيًا ما تسمعه يف الكالم, إفيها اللغات ال بد أن يكون  غالب
العربية  يفنتمد ح  حنن الو هلم,  ختارها هللاوهي لغة أهل اجلنة اليت ا ,إمنا تشعر ابستقامتهاو  ,فيهايكثر مساعه حبرف معني األذن 

 خيلق ما يشاء وخيتار. ,اختيار هللا وإمنا هي !ألننا عرب

  طريقة بسببهنا  هؤالء منو هنا  اليت تبني لك مباشرة أن هؤالء من ,تسمع هذه النبات املتباينة أنك عندمااملقصود: و 
ن طيع أعلك ال تسترة؟ من جذه الصو من علَّمهم؟ من جعل ألسنتهم هبفإنه ال بد أن يتبادر إىل ذهنك هذه األسئلة: , همكالم

 .ةآيوهلذا اختالف األلسنة  ,هللا ؟فعل هذا من ؟لسانك هلم عوج  تتحدث بلغتهم إال عندما ي
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 !!ن هللا هو احلقألفة على غات املختالناس, وتُر كت شهادة هذه اللبني تفاخر للتنافس اآلن هو التنافس على دراسة اللغة و 
الروم,  نقرأ سورةأننا  لرغم مناب !س بات؟ألسنا نعيش يف متام الغفلة وال اللغة!نفس وأصبح كل التفكي يف  !شهادةالتُر كت هذه 

 أمر ال نستطيعه.أهنا أو  ,ابعيد عن  ليست ابألمر الفهي 

ك أن جيب علي{؟ ...ه   آاَيت  َوم نم }هللا عزَّ وجلَّ يقول:  عندما تسمعني أن تفعلي تعلمني ماذا جيب عليك : هلأان أسألك
كو  ن ي ,هللا هو احلق أن :ن لكيكو    تكرارها , فإندخلت إىل وجدانكو  هذه اآلية, فإذا حفظتها يأن تعايشو  ,اعمليًّ  تتفكَّري

 ,عظَّملذي يستحق أن يُ اإلله ا وأنه ,ظيموأنه الع ,احلقهو هذه كلها شواهد على أن هللا ألن  ؛ن هللا حقأبلك الشعور واالعتقاد 
  وأن يُعبد سبحانه وتعاىل.

 للَّيمل  َوالنـََّهار  َوابمت َغاؤُُكمم م نم َفضمل ه  إ  }ل تعاىل: مث قا َمُعونَ َوم نم آاَيت ه  َمَناُمُكمم اب  1{نَّ يف  َذل َك آَلايت  ل َقومم  َيسم . 

للَّيمل  } :هذه هي النعمة العظيمة اليت يعايشها الناس مث يُناقضوهنا  لنهار.ابلفضل اابتغاؤكم و , {َمَناُمُكمم اب 

 .للنهار وابتغاؤكم من فضله ,فالنوم للَّيل :رونشم  لف   فيها هذه اآلية

َمُعو يَ إ نَّ يف  َذل َك آَلايت  ل َقومم  }ملاذا  ال:سيتبادر للذهن سؤ  من املؤكد أنهمث  َمُعونَ ومم  ل قَ وله تعاىل }ق؟ هل {نَ سم اسب ين {َيسم
 ار,يف النهُيسمع  ما ال ضجيجمن ال ه, فُيسمع فيللسكون وقت؛ ألن الَّليل الليلأن السمع يناسبه ض ت الليل أم النهار؟ املف

شـاء  إن-ل, وسيأتينا لنحورة انه يف سالكالم عوهذا التفن ن العجيب سيأتينا . بصارطبيعي أن يكون فيه آية اإلمن الوالنهار 
 يف بقية التدارس.أيًضا  -هللا

 َرمَض بـَعمَد َمومهت َ }ل تعاىل: مث قا ي ي ب ه  األم فًا َوَطَمعًا َويـُنَـز  ُل م َن السََّماء  َماًء فـَُيحم نَّ يف  َذل َك ا إ  َوم نم آاَيت ه  يُر يُكُم المبَـرمَق َخوم
َن اأَلرمض  إ َذا أَنـمُتمم خَتم  *آَلاَيت  ل  َقومم  يـَعمق ُلوَن  َممر ه  مُثَّ إ َذا َدَعاُكمم َدعمَوًة م  َوَلُه َمنم يف   *ُرُجوَن َوم نم آاَيت ه  َأنم تـَُقوَم السََّماُء َواأَلرمُض أب 

2{السََّمَوات  َواأَلرمض  ُكل  َلُه قَان ُتونَ  . 

دت إال ابحلقأن  اآلن: أن هللا يقول لك:  املقصود  .احلق  علىوهي مشتملة   ,كل هذه اآلايت ما ُوج 

 دت ابحلق  :وهو ,لكي يثبت يف قلبك احلق :ُوج 

                                                           
 (23روم:)ال 1
 (26 -24)الروم:  2
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o ت هللا عزَّ وجلَّ اكمال صف. 

o ووجوب لقائه. 

o  أنه سيحاسبك حسااًب ابلعدل والفضلو. 

  ها كمال صفات هللاظهر فيي اآلايت مبعىن أن كل :مشتملة على احلقوأهنا كلها. 

 اتشار اإلء من  على شيمشتملةً  إذا فصَّلت كل آية ستجدهاو ه, ءوتعتقد لقا ,تعتقد كمال صفات هللاجتعلك فهذه اآلايت 
 صفات هللا عزَّ وجلَّ.لعظيمة ال

 :ايتم الشرح عمليًّ سبعد ذلك و  ,نظرايًّ  شرًحا ""مشتملةمعىن سأشرح اآلن 

 ؟"مشتملةمعىن " ما

  ,هللا إىل كمال صفات رشدكا يُ يها مجتد ف ن  دهافَ َتيت لكل آية من آايت هللا عزَّ وجلَّ فتُـ  عندماعىن: أنك مب "مشتملة"
 .طفالل   أواإلحسان,  أواحلكمة,  أو ,العلم أو, القدرة مثاًل ك

 ت هللا.صفا نفس اآلايت مشتملة على احلق,  كل آية لو فصَّلتها ستدل ك على شيء تفصيلي من :إًذا

ل ككيف أن    :ملسألةىل هذه اإسيشي لكم  ,قلناه متصرًان, -رمحه هللا–من كالم ابن القيم  احنن لدينا جزءً  :لى كل حالع
صَّلتها لو فف, له م  نة, متضحلقا على , وجعلها مشتملةً ك على احلقلكي تدل   ,ابحلق خلقها هللا عزَّ وجلَّ  :آية من آايت هللا

 .ت هللاستجد أهنا تشي إىل كمال صفا

ق ل خلفتأم   ،رضما يف األو ق السموات واألرض وما بينهما من آَّيت هللا عز وجل يف خل": -رمحه هللا–قال ابن القيم 
د م  وال ع   ،ارهاوقر  ،وسعتها ،ارتفاعهوا ،هاكيف تراها من أعظم اآلَّيت يف علو    ،ةًة بعد كر  ع البصر فيها كر  وارج   ،السماء

 ".الن تزو سك السموات واألرض أهي َمسوكة بقدرة هللا الذي مي   حتتها، وال عالقة فوقها، بل

 ،وارتفاعها ،هاكيف تراها من أعظم اآلَّيت يف علو    ،ةًة بعد كر  ع البصر فيها كر  وارج   ،ل خلق السماءفتأم  " :يقول
كانت هذه هي صفة ا  إذف, قهافو من ما يعل  قها يوجد وال  ،"د حتتهام  ال ع  "مع أهنا  , هتتز  المستقرة فهي  "وقرارها ،وسعتها
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له كمال القدرة,  ,قادرفهي مشتملة على أن خالقها على احلق,  ومن هنا سيظهر اشتماهلالقها؟ اما صفة خف السماء املخلوقة
مث  ,ضعي أمساء هللا أمامك من أمساء هللا وصفاته ما يناسب خلق هذه السماء. ستعد  ينو  ,له كمال العظمة, قوي, بديع ,عظيم
 على ماذا تشتمل السماء يف تفاصيلها من آايت؟ وقويل: ماذا يتجلَّى يف السماء من اآلايت؟ ,ي إىل السماءانظر 

ك: هللا عظيم, لوق يقول مل كل,  كل ملوق مشتمٌل على احلق  ,ينطق ابحلق , كل ملوقهللا خلق كل ملوق حلكمة :إًذا
ته يف القرآن هللا آاي برز: ما أقويل {...ت ه  م نم آايَ وَ }يف القرآن:  عزَّ وجلَّ لك   فما أن يقول هللا. له امللك ,قي وم ,قادر, قوي, عليم

ذه ا إال هللق ملوقً ما خو , جعل كل شيء انطق بكمال صفاته وهذا من حكمته أنأنه موصوف هبذه الصفات,  لُيخبانإال 
 احلكمة.

أو  االستمتاعأو  اعاالنتف إما :لوقًا إال وله حكمةهللا عزَّ وجلَّ ما خلق خمأن  وهي: مث إنك ستخرج بنتيجة مهمة
 ., ال يوجد ملوق إال وجعل هللا عزَّ وجلَّ فيه هذه األمور أو بعضهااالعتبار

 فأصبح ك"ض النمليجاء "مح   إىل أن ,فقط االعتبارهي النمل وبيوته إىل زمن قريب احلكمة من  تكانوكمثال على ذلك:  
راه يا مَ ـل   ؛اعاالستمتن أنواع م انوعً  صبح لهستل كيف أهنا لو كذبت قتلوها, وَتم   ,ل حركتهالها, وَتم  ن َتم  , مث أن مَ انتفاعهناك 
ا خيتلف حبسب أن بياهن إال ,ثالثةالاحلكمة أبنواعها كل املخلوقات فيها فإن  إذا أردت احلقيقة و  .العجيب املخلوقهذا من 

 األزمنة.

تماًل على مش ,حلقابلق اخللق خ"أن هللا  وهي: لكي نوضح كلمة واحدةذكرانه هذا وكل  ,اهبالنتيجة اليت سنخرج هي هذه 
 .احلق"

ج. و  وال ع   ،توال أمْ  ،ال شق  و  ،رطْ ف  وال  ،ع فيهادْ فال ص ،ل استواءها واعتداَلامث أتم  " :-رمحه هللا–ابن القيم  كالماتبع  
 ".تقوية لهو  ،بصرلل ةها موافقوأشد   ،لوانت عليه من هذا اللون الذي هو من أحسن األع  ض  ل ما و  مث أتم  

نك أ :املعىنو , "هتقوية لو  ،بصرلل ةها موافقوأشد   ،من أحسن األلوان"السماء, وكيف أنه  لوناآلن سيظهر الكالم حول 
ىل السماء إر ظفلين ,البصر ة أو ضعفلكاللان وقع يف مَ  :طب  هم م ن يذكر ابن القيم أنو  !سبحان هللا ال تنزعج ابلنظر إىل لوهنا,

 ملوقاته سبحانه وتعاىل. وكلها ,السواد ذات اخُلضرةينظر إىل أو  ,الزرقاء
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ل أمر العامل، ط  طلوعهما لب   ، ولوالنهارمث أتم ل حال الشمس والقمر يف طلوعهما وغروهبما إلقامة دوليت الليل وال" قال:
مع فـ ْقد  تهن ون ابلعيشانوا ييف كوك !ا مظلمة عليهم؟وكيف كان الناس يسعون يف معائشهم ويتصر فون يف أمورهم والدني

لس بات، ومجوم اط احلاجة إىل ع فـ رْ مرار، قالنور؟ مث أتم ل احلكمة يف غروهبما؛ فإنه لوال غروهبما مل يكن للناس هدوء وال 
 ."ضاءذاء إىل األعلغنفيذ ام، وتوظهور سلطاهنا يف النوم امل عني على هضم الطعا ،احلواس، وانبعاث القوى الباطنة

والقمر يف  الشمس ل حالأتم  ": , فقالحتول اآلن إىل آية أخرى غي السماء واألرض, حتول إىل آية الشمس والقمر
دت ا وُ مَ لَـوالقمر  الشمس دا ُوج  ملو فماذا ستجد؟ ستجد أن دولة أُق يمت بسبب طلوع الليل والنهار,  ،"طلوعهما وغروهبما ج 
د دت احلياة؛ مَ لَـت األايم األايم, ولو ما ُوج   (الشمس والقمرــ)فقام بسببهما. الدول تُ  عىن: أنوهذا م !ُطل أمر العامل كلهلبَ و ا ُوج 

 هوالقمر قت و جعل و ش, قت املعائو هو الشمس  وقتهللا عزَّ وجلَّ جعل و, حياتك :يساواي (الليل والنهار) اللذان مها آليت
 يه.وقت اهلدوء والسكون الذي أنت حباجة إل

 :الكتاب منجلملة نقر ر املسائل اليت تناقشنا فيها حول هذه اس

 ..."على احلق ماًل مشتو  ، خلق اخللق ابحلق     فإنه سبحانه :أما احلكمة يف اخللق"              

 

 

 

 

 

 
 

 :احلكمة

 هي وضع األمور مواضعها

 استحقاق احلق من كلمة. 
  :استحقاق أي: أن احلق هو

 .هللا لأللوهية والعبادة
  فكل هذا اخللق يدل ك

على على أن هللا يستحق 
 األلوهية.

 

كل ملوق اشتمل يف تفاصيله 
على شهادة احلق بكمال 

 ت هللا.صفا

أن هللا حًقا موصوف بكمال  من ذلك:فر  ع و 
القدرة, أن هللا حًقا موصوفًا بكمال العلم, أن 
هللا حًقا موصوف بكمال العظمة, أن هللا حًقا 

ما يُوصف كل موصوف بكمال اللطف, وُعد م  
 .به سبحانه وتعاىل
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    اليق كأنهابحلق,   ملخلوقاتخلق ا هللا أنفيها  تقرأكل مرة ويف   للمخلوقات, رت يف القرآنوجدان أن كلمة "ابحلق" ُكر 
دك جه قلبك وفؤاحق أن يتَّ لذي يستا ,تشهد لك أن الذي يستحق األلوهية ومن مث العبادة هو هللالهذه املخلوقات ُخلقت لك: 

 .ك له هو هللال  وانكسارك وذ

 إشارة إىل  هم أن هذاتفس :قابحلوكذا , وخلق كذا ابحلق ما بينهماو  وات واألرضاكلَّما قرأت أن هللا خلق السم
 احلكمة.

  حكيم, ما أنه خيبكهللا تفهم أن س {ومم  يـَتَـَفكَُّرونَ قَ ل  } {َلَعلَُّكمم تـَتَـَفكَُّرونَ } {...َوم نم آاَيت ه  } قوله تعاىل:قرأت كلما 
 :جعل هذه اآلية موجودة أمام عينيك إال من أجل أن ترى آاثر كمال صفات هللا فيها

o  هيكون شاهًدا لك على كمال صفاتلما خلق الليل والنهار إال. 

o محتهور  ,ولطفه ,ما خلق الزوجني وجعل بينهم مودة إال ليكون شاهًدا لك على كمال صفاته. 

o نه وتعاىل.اره سبحااختيو  ,ومشيئته ,ما اختلفت هذه األلسن واأللوان إال ليكون شاهًدا لك على كمال قدرته 

 وهكذا...

  إمنا و  ا وال ابطاًل,ل قت لعبً خُ ما ا أهن:  ذلكمعىن ,ذكر لك أهنا من آايتهويُ  ,ُتذكر لك يف القرآن عندماكل املخلوقات
 مل الصفات. أنه كاتشهد هللفتقل  بها, و تتدبَّرها, و لها, تتأم  و ُخلقت لك آية, ُخل قت لك ابحلق من أجل أن تراها, 

 منة ذه احلكمه  !اءشجرة يف صحر  من خروجاحلكمة من وجود كل هذه املخلوقات اليت حولك, هذه احلكمة  هي هذه
 ق على أغصاناور ألاك لك ا حتر   ترى رايًحا حتر  ك لك ورق الشجر الذي على سطح األرض, مث جتد رايحً  !رايح عجيبة وجود

ت ح من فوق إىل حتنزل الرايتكيف   !سبحان هللا ,على السحاب رايًحا تـَُهب   ابألعلى األرض, مث ترى إىلتنزل  دون أنالشجر 
محله , معلًَّقا اي فيهبق ,سماءلكن يف الو  اوأحيااًن نرى غبارً ! الشجر علىرك ما حتُ  وال راق,من أو  األرض علىر  ك فقط ما مث حت
 ير.ء  قدليشهد لك أن هللا على كل شي ؛ومل ينزل على الناس, هذا كله ما حصل إال ابحلق ,اهلواء

مل  !ماذا حدث؟مث  !وا للسيل الثالثاستعد , ويقولون:ويطلقون ألسنتهم ,يتكلَّمونمث  ن أيتيهم السيل,تاهلم سنأهل جدة و 
. انا خيً سق  ااي رب  :: اسأيل هللا اللطف, قويلداهمحإلوإذا قلت   تعلم أن كل شيء خبلقه واختياره.ل هذا؛ نقطة مطروال َتهتم 
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يفعل ما  ,يمالكالم الذي يقوله السفهاء الذين ال يعلمون أن هللا حكهو هذا  ال تصل وا حىت صالة االستسقاء! !قول لك: الت
 :الذي تشي إليه يف ملوقات هللا احلقَّ  ااملقصود: أن اخللق إذا ما رأو . و -!نسأل هللا أن يسقينا ويسقي املسلمني- يشاء وخيتار
 ,خلوقات ُخلقت ابحلقكل املف وأودع فيه داللته على احلق, ,خلق كل ملوق , الذيمل يعلموا معىن اسم هللا احلكيمفإهنم حينئذ 

 .على احلق لةمشتم

 جزاكم هللا خيًا.
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 اللقاء اخلامس
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .مجعنيأله وصحبه آوعلى  ,يدان حممدس لىوالصالة والسالم ع ,رب العاملنياحلمد هلل 

  !قويل اقدة من لساين يفقهو ل عُ واحلُ  ,مريأر يل ويس   ,اشرح يل صدري رب   

ن جيعل خامتة هذا أ عز وجل هللال أنسهـ, 1433ول من الدورة الصيفية لعام سبوع األألان اخلامس يف هناية اؤ هذا هو لقا
 .انناإميلزايدة  اايم القادمة سببً كون األتن أو , مباركة ةسبوع خامتاأل

 . نناقشه وحنن ا طوياًل قضي زمنً نن أا ستحق من  توتفاصيل هذا االسم (, احلكيم)سم العظيم اسم اال زلنا نتكلم عن هذا ال

 :ر يفظهت وهذه احلكمة ,عهاشياء مواضن يضع األأمن حكمته و  ,وجل حكيم اهلل عزف ,ان يف الكالم حول احلكمةأبد

 خلقه. 

  مرهأويف. 

  هئشرعه وجزايف و. 

 .هنايته وغايته احلق, وكان قعلى احل لةً مشتمو  ,خلق املخلوقات ابحلقن هللا أاتفقنا 

معىن أن ىل إ ًعاسري أشيس", و حلقعلى ا ةمشتمل" عن معىنمس يف بداية الكالم ألأيًضا ابناقشنا وت ",ابحلقمعىن "انقشنا 
– سبوع القادمنصف األ يف. سنتكلم "مرهأحكيم يف و" ",حكيم يف شرعه"تعاىل ن هللا سبحانه و أىل مث سأنتقل إ احلق", غايته"

هللا م عن حكمة الكال يأتيناسمث  ,كمة يف شرعهبعض مناذج احللكم  بني  أل سبحانه وتعاىل؛ه شرععن احلكمة يف  -إن شاء هللا
 .مرهأيف كل 

  .البن القيم فيه بيان حلكمة هللا يف املخلوقات اكالمً أ  ن سنقر اآل

 .على احلق لق مشتمالً ن كل ملوق خُ أ :ناها؟ معما معىن حكمة هللا عز وجل يف املخلوقات
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بت قل  و  ملخلوقهذا ا كتذا فك  إ فأنت .التأليهنه يستحق أشهدك به وجل يُ  عزهللا ما معىن "مشتماًل على احلق"؟ أي: أن 
 أليه.ن هللا سبحانه يستحق التأبالشهادة لى ليه ستى اشتماله عإالنظر 

وه فتدع ,وحتبه هللا مظ  تع كنأمبعىن  ,-لةأدعاء عبادة ودعاء مس-ه سبحانه وتعاىل ؤ ودعا ,التعظيم واحملبة التأليه:معىن و 
 ه.وترجو 

له  ن امكل واحد و  .هللايه لك َتع يف قلبيقل ؛احلق لىع ةهنا مشتملأ على ن تنظر جلميع املخلوقاتأراد منك يُ  راد منك؟ماذا يُ 
 : مرينأعلى حسب اجتهاده يف  -خلوقاتاملتفكي حتليل -ذا التفكي ه لىالقدرة ع

 على اهد و شلوقات هي هذه املخ نأ أثناء تعل مهيكتشف  أبدفي ,الدنيامور أ عنم تعل  يف الص تخصَّ أن ي: األمر األول
 ..وهذا شاهد ,هذا شاهداحلق. فيقول: نعم 

 ننسايف جسم اإل ءشيكل , و واضعهاشياء مألاع ن هللا عز وجل حكيم يف وضم أب عورالشب يف يكب النصأاء هلم طب  األ :مثاًل 
 .حيمر  ,وفرؤ  ,لطيفحكيم, الذي خلقه , وأن يشهد بكمال صفات هللابذلك, كل شيء يف اجلسم يشهد 

1{أَفـََرأَيـمُتم مَّا حَتمرُثُونَ } :الواقعة سورة يفيقول هللا تعاىل لذلك و  ,ثي املسائلالتفكي فتُ  أو تكون م ن يكث ر أَفـَرَأَيـمُتُم المَماَء , }
َربُ  2{ونَ الَّذ ي َتشم  ,صتخص  النتيجة  وإما أن يكون هذا التفكي ,احلق لىمشتمل ع ءكل شيأن   ميظهر لكلروا يف هذا كله فك  . 

 يف ملوقات هللا. تفكينتيجة كثرة الو أ

 وفهملوقات, يف املخ رفك  , و ن العلمله شي مَمن   كالميف -مثاًل - أتقر ف ,ىل هذاإجتد من يرشدك : أن األمر الثاين 
 .احلق لىع اشتمل عز وجل هللا هن كل ما خلقأفيظهر لك  خلقها, وأهنا مشتملة على احلق,احلكمة من 

 هي:ق احل لىع ةمشتملهللا عز وجل  كل ملوقاتن  أىل معرفة إذان تصل هبما لالطريقان ال إًذا:

  ظةالحشديد امل ألنكتنجح يف ذلك  ,عمقب كي تفكو  صكفتنجح يف ذلك نتيجة ختص   ,نت بنفسكأ تتأملأن. 

؟ به ين يلأكبيت من وهذا ال ؟ين يل بهأهذا الغاز من  .من الغاز؟ ين يل هباأهذه النار من  اءلني:تسفت تطبخنيمثاًل: 
 وآخر .فيتكيهذا حتت فتسمعني من يقول: أن  ,رض ابردةاأل أن يف املطاف نجتديو  ,للحرم املكي وهكذا.., أو تذهبني

                                                           
 ( 63:)الواقعة 1

 (68:)الواقعة 2

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura56-aya63.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura56-aya63.html
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موجود كما هو يف جبال يف  ,هذا نوع من الرخام الذي خلقه هللابعد ذلك أن  منيتفه . مثختاعاتأن هذا من اال :يقول
تستمتع أنت هبا أثناء سيك يف  ىل برودةإهلا فيحو   ,عكس حرارة الشمساليت تلون عليه بعض التحسينات دخ  هنم يُ أال إ ,سويسرا
ديد ش كنتلو  , فأنت -قيم هذه الدولة ويُبقيها!وهذا من فضل هللا علينا, أسأل هللا أن يرفع راية التوحيد! وأن يُ -احلرم 

 .احلق لى عمشتماًل  ,يشهد هلل ابحلق ءن كل شيأتفكر فتجد ! التفكيأ هبذا املالحظة ستبد

 أنت. ول قضيتكالطريق األإًذا: 

 لوي عنق ي, وال ئقاقق احلال يلف   ,تكلم بها مبا يًـ من يكون هذا العامل عال  أهنا شرط وال ,مكعل  ين قضية مَ  :الطريق الثاين
 .ا يقولمبراية ود   ,وصدق ,وخبة ,علم عنيتكلم النصوص ليخر  ج ابملسائل, وإمنا 

 لكيعض الكلمات خذان بأ , وقدلةأعن هذه املس "ار السعادةدفتاح م" هكتابيف جزء كبي من   متكل   -رمحه هللا– ابن القيمو 
, وأنه ابحلق  عز وجلشهد هللي ءين كل شوأ ,وجل اثر حكمة هللا عزآترى مث ر تتفك  ف ,ريف التفك   ترتب لنا طريقة التفكي

 يستحق التأليه.

ق ْل أ ر أ يـْت ْم إ ن ج ع ل  اَّللَّ  } :ه عباده عليه بقوله عز وجلونبَّ  ،ىل هذا املعىنإشار تعاىل أوقد " :-رمحه هللا  – ابن القيم قال
ي اٍء أ ف ال  ت ْسم ع ون  ع ل ْيك م  اللَّْيل  س ْرم ًدا إ ىل َٰ يـ ْوم  اْلق   ت يك م ب ض  ر  اَّللَّ  أيْ  ق ْل أ ر أ يـْت ْم إ ن ج ع ل  اَّللَّ  ع ل ْيك م  النـَّه ار   *ي ام ة  م ْن إ ل ٌَٰه غ يـْ

ت   ر  اَّللَّ  أيْ  1{ر ون  أ ف ال  تـ ْبص   يك م ب ل ْيٍل ت ْسك ن ون  ف يه  س ْرم ًدا إ ىل َٰ يـ ْوم  اْلق ي ام ة  م ْن إ ل ٌَٰه غ يـْ . 

ن سلطان ألع؛ ر السملليل بذكْ ا وخص   ،فهسلطان البصر وتصر  يه وف ،هحمل   ألنه ؛كر البصربذ   سبحانه النهار خص  
وقوة  ،احلركات دو وخ   ،صواتوء األوقت هد ألنه ؛سمع فيه ابلنهارفيه احليواانت ماال ت   سمع  وت   ،السمع يكون ابلليل

 .معن السوضعف سلطا ،وة سلطان البصرهار ابلعكس فيه قوالن، وضعف سلطان البصر ،سلطان السمع

ر  اَّللَّ  ْرم ًدا إ ىل َٰ يـ ْوم  اْلق  س  م  اللَّْيل  ل ْيك  ع  اَّللَّ   ق ْل أ ر أ يـْت ْم إ ن ج ع ل  } :ىل قولهإراجع  {أ ف ال  ت ْسم ع ون  }: فقوله ي ام ة  م ْن إ ل ٌَٰه غ يـْ
ي اٍء أ ف ال  ت ْسم ع و  ت يك م ب ض   .{ن  أيْ 

ر ون  } :وقوله ر  اَّللَّ  } :ىل قولهإراجع  {أ ف ال  تـ ْبص  ق ْل أ ر أ يـْت ْم إ ن ج ع ل  اَّللَّ  ع ل ْيك م  النـَّه ار  س ْرم ًدا إ ىل َٰ يـ ْوم  اْلق ي ام ة  م ْن إ ل ٌَٰه غ يـْ
ر ون   ت يك م ب ل ْيٍل ت ْسك ن ون  ف يه   أ ف ال  تـ ْبص   {.أيْ 
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ًرا م ن ريًا  تـ ب ار ك  } :قال تعاىل ر اًجا و ق م  ْلف ًة * الَّذ ي ج ع ل  يف  السَّم اء  بـ ر وًجا و ج ع ل  ف يه ا س  و ه و  الَّذ ي ج ع ل  اللَّْيل  و النـَّه ار  خ 
ْن أ ر اد  أ ن ي ذَّكَّر  أ ْو أ ر اد  ش ك ورًا 1{ل  م  . 

ْلف ة}هنما أو  ،ق الليل والنهارذكر تعاىل خلْ ف فاتت للو اجتمع معه و  ،معه  جيتمعال ،خرحدمها اآلأ ف  خيل   :يأ {،خ 
 ".واختالفهما قبهمااملصلحة بتعا

 ((الليل والنهار الشمس والقمر،))

 ,منا اليومكالا مضى بمع تب  ونُ , هدان على ما هلل عز وجل من حكمةهنما يشأوكيف  ,عن الليل والنهار ابألمسحتدثنا 
 :سورة القصص يةآبابالستشهاد 

نَّتهيم عظلى ك عهعز وجل لينب   يقول هللا ُ َعَليم  ن َجَعلَ مم إ  ُقلم أََرأَيـمتُ : }اليت تشهد له ابحلكمة م   ائًماد{ أي: ُكُم اللَّيمَل َسرمَمًدااَّللَّ
َياء  أَفَ } ُر اَّللَّ  أَيمت يُكم ب ض  َمُعو تَ اَل إ ىَلَٰ يـَومم  المق َياَمة  َمنم إ لٌََٰه َغيـم ل؟ أين مصاحلك؟ لن القيامة ماذا سيحص لليل إىل يوم{. إذا بقي انَ سم

ن حتبه أ يستحق لهٌ إنه أ لىيشهد ع أي: أن هذا األمر ,شاهدالهنا و  {؟َمنم إ لََٰهٌ }: فيسألك سبحانه وتعاىل موجودة! تكون
بك قل امتألبل و  م,ه قلبك حمبتُ يف قعَ و و  مههل  ُ ؤَ وت مهمُ عظ  احبث فيمن تُ  ؟مهن هذا الذي ستعظ  مَ  أي: {َمنم إ لََٰهٌ }, مه وتدعوهوتعظ  
 !؟القيامةوم يىل إا سرمدً ن جيعل الليل أاد هللا أر ذا إ لك ابلنهار أييتن أن فيهم يستطيع مَ م, حببه

 بوبٌ حمهذا  ا:هل يقول, فعلى نفسه اآلايتض مثل هذه عر  ن يَ أالبد , ويعظمه احدً أىل كل من حيب إوعلى ذلك انظر 
ماذا  ,االليل سرمدً  تن جعلإ :هللا ينلسأيلك؟! ذ, كيف قليبالقرآن ن فيعاجل آالقر  أقر آيت فأمث , قليب بلةُ نه ق  أشعر جتاهه وأ ,ممعظَّ 

ن أي يستحق الذ, حلق هو ان هللاأعلى  فهذا شاهدٌ ! انه لن يفعل لك شيئً أنت تعلم أ ؟هذا الذي حتبه وتعظمهسيفعل لك 
 وغيه ال يستحق. ,هَؤلَّ ي

ه ؤل    من يىلإ -ثاللى سبيل املع-عال تأيًضا. هذا السؤال  ليهمإيتوجه فس ون غي هللاهل   ؤ يُ وإذا أتيت إىل األشخاص الذين 
َليمُكُم اللَّيمَل َعَل اَّللَُّ عَ إ ن جَ }أيَت رَ أَ  :, واسأله-دةالة ودعاء العبأسامل ليه بدعاءإ يتوجه مثَ وم نم  ,حيبه ويعظمه: يأ-ا" بوذ"

ه؟! من املؤكَّ الذي تهذا "بوذا"  ليك النهارع دهل سيَ  {َسرمَمًدا  .ال :ن اجلوابأد َؤهل  
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ُ أَرَأَيـمتُ } م:!, واسأهل!-جهون هلا ابلدعاءويتو  ,ويعظموهناأي: حيبوهنا, –ون البقر هل   ؤ الذين ي, ندوسىل اهل  إاذهب  مم إ ن َجَعَل اَّللَّ
 ؟اوهنهل   ؤَ  تيتال ههذ يًئاشكم لفعل تهل س ضياء؟يأتيكم بس! َمن تكم؟ماذا ستفعل لكم بقر { إ ىَلَٰ يـَومم  المق َياَمة   َعَليمُكُم اللَّيمَل َسرمَمًدا

 .ال: اجلواب

 .ليهأالذي يستحق الت أبن هللا هو اإللهيشهد لك مباذا؟ ما حولك يشهد لك ا: كل ذً إ

 هللا: َتليهعلى اليت تشهد دلة الدقيقة حد األأ اآلايت يفو 

َمُعونَ } :يقول سبحانه وتعاىل إ ىَلَٰ يـَومم   َليمُكُم النـََّهاَر َسرمَمًداَعَل اَّللَُّ عَ  إ ن جَ يـمُتمم ُقلم أَرَأَ , وقال: }الليل نعاحلديث  { يفأََفاَل َتسم
ُكُنوَن ف يه    ُر اَّللَّ  أَيمت يُكم ب َليمل  َتسم رُ  َفاَل أَ المق َياَمة  َمنم إ لٌََٰه َغيـم  .السؤالعن النهار, مع تكرار نفس  احلديث يف {ونَ تـُبمص 

ُرونَ } أتت ملاذا َمُعونَ }و, للنهار ةمناسب{ أََفاَل تـُبمص   ؟يللَّ لمناسبة { أََفاَل َتسم

 حيثعمل يف النهار يالبصر  سلطانن أل النهار حمله البصر", أي: هحمل   ألنه ؛كر البصربذ   سبحانه النهار خص  "اجلواب: 
 .فتسمع يهأ فهتدنك أأي:  ,سمعلسلطان ايعلو بل ويف املقا, الليليف  ن سلطان البصر خيف  أل ؛ابلسمع لليل اخص  و , النور

 .سبحانه وتعاىل خبي محكي ن  دُ لَ ن من آن هذا القر أتدل على  كلها  خواتيم اآلايت

لمَفةً لَّيمَل َوالنـَّ َجَعَل ال} عز وجل ن هللاأتسمع , سيل والنهارللَّ عن ا آخرا مرً أ تسمعُ أيًضا سالفرقان  إىل آية تنظر إذا  {, َهاَر خ 
ف خلُ يَ ف .عاقبهماالعباد من ت بني صلحةامل حصلت امَ ـأتيا مًعا لَ  لو ماال أيتيان مع بعضهما البت ة؛ ألهن ,اه بعضً بعضُ  فُ لُ خيَ : مبعىن

 .{ورًا أَرَاَد ُشكُ َر َأوم ن يَذَّكَّ ل  َمنم أَرَاَد أَ } ,ل لك املصاحلن تنتفع  وتتحص  أجل أماذا؟ من أجل النهار الليل من 

من  عٍ ت تطلع يف موضا لو كانهنإف! هالعزيز العليم سبحانره قد  كيف   ،العامل لىحلكمة يف طلوع الشمس عل ام  أت" قال:
ب جبها عن اجلانرض حيألكرة اانب  جو حد أن ظل أل ؛ىل كثري من اجلهاتإا وصل شعاعها م  ل   دوهوال تع فيهتقف فالسماء 

 ء  هؤال فيفسد  ، عليهم ي طالعةٌ ه نْ م   لىا عسرمدً  والنهار  ، ع عليهمطلمل ت   نْ م   لىا عا سرمدً دائمً  كان يكون الليل  و  .خرآلا
لها من ما قاب   ىلع فتشرق  ، شرقن امللنهار م  اول م ن أها عطلو  ر  دَّ ق   نْ أ ةَلية والعناية الرابنياإل ضت احلكمة  تقافء، وهؤال

، لنهاراول أعنها يف  ا استرتم لىرق عفتش ،ىل الغربإ ي  تهحىت تن، هةجبعد  ى جهةً غش  مث ال تزال تدور وت ،فق الغرّباأل
 ".صاحلهمم نتظمتف ،الليل والنهارم فيختلف عنده
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 الليلُ  سيصبحُ   تتحرك؟عني  والم مكان   لىوتقف ع قُ شر  تُ  الشمسَ  نَّ ألو  اليت ستحصل فسدةهي امل ما. وهذا األمر واضح
هذه  من تقلمث تن ,ة الشمس  حبرك قة  ه املنطذهل نفعةامل حصلُ تَ ف ,كتحر تو لكنها تتحرك ! قوم لىا عسرمدً  والنهارُ  ,قوم   لىا عسرمدً 

 , وهكذا. غيهاىلإ املنطقة

 .وراء فعله منصاحل لقه املل خلص   حيُ , قائم عليها ناك قيومٌ على أن هيشهد  ماذا؟ لىالبديع يشهد ع نتظاماالفهذا 

ا ا يكون ابرزً يتون عندمالز  فشجرُ  :شجر الزيتونىل إ -مثاًل - نظرا :ن تعرف ما قيمة هذه الشمس اليت تتحركأردت أذا إو 
ن أل ؟املاذ ,ا يكونم نضجَ أن يكو  هيتز , فإن الغروب ىل ساعة  إ الشروق   عليه من ساعة   تمر  فيت عليه الشمس وَت ,التالل لىع

ن أتاج حي هذا الزيتونيه حيو ي لذا الزيتن . مبعىن: أفتة اختفائهاو , عدهاوبُ  رب الشمسفتة قُ  ,لينضج ىل فتتنيإالزيتون حيتاج 
تون الزيا جيعل زيت كل هذ, ف تعودمث موجودةً  غيَ  مث تكونُ  منه يف فتة أخرى, مث تصبح قريبةعنه فتة, تكون الشمس بعيدة 

 تصبح :أي- ن ينعقدأىل إ مرود هذا األيعامث  ,ن  كُ تيسفمث يرجع  ,رتهمث ترتفع درجة حرا, نه يغلي هبدوءأك, فهو  نضج ما يكونأ
نت أك فيها أبًدا, لنت ال يد بخ طبًخا على أمهل ما يكون, وكل ذلك حيصل هلا وأ, فكأهنا ُتط-انضجة أيخذها اخللق همثرتُ 

 فقط مستقب ل.

ل ليحصنت يق ظ أو  -مسعك وبصرك- كقلب   ف ذ  منا يكرَّر هذا على ؟الليل والنهار والشمس والقمر ر عليك عرضُ كرَّ ملاذا يُ 
 !ال هللاا م نم إله  إاليقني أبنه م

 لىن مقدار اليوم والليلة لو زاد عأو ، غاية املصلحة واحلكمة لىها عالليل والنهار جتدْ احلكمة يف مقادير  لأتم  مث " قال:
ان ر ضيتقا وجعال ة،وعشرين ساع ربعةً أ ، بل جعل مكياَلافت احلكمة بذلكلو نقص لفاتت املصلحة واختأعليه  رد   ق  ا م

ج ول  هار وي   النَّ يل يف  اللَّ  ج  ول  ي  : }قال تعاىل. ه منهفيسرتد   خر  خر يعود اآلحدمها من اآلأزيد يف فما ي  ، بينهما نقصاالزَّيدة والن
1{ليل  الَّ يف   هار  النَّ   :قوالن هوفي، 

منهما  دٍ حوا ل كلَّ دخ  في   ،خرلمة اآلظهذا يف مكان  وضياء  ، هذا يف مكان ضياء ذلك ل ظلمة  دخ  ي   :ن املعىن: أحدمهاأ
 .يف كل ليل وهنار فهي عامةٌ  :وعلى هذا ،به  صاح   يف موضع  

                                                           
 (6)احلديد: 1
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 :هذا لىوع، مجلةً  ذهبال ي ،خر اآليف لج  ي  منه  نقص  فما ي   خر،ن اآلم   ه  ص  نق  حدمها ما ي  أزيد يف نه ي  أ :قول الثاينالو 
يف  لج  ر ما ي  مقدايف و  ،لزمانايف  ةٌ خاص فهي يف غري زمن االعتدال، ن الليل والنهارم   ببعض الساعات يف كل ٍ  خاصةٌ  فاآلية

 ".خراآل نْ حدمها م  أ

 .{ل  يم  اللَّ يف   ارَ هَ النـَّ  جُ ول  يُ وَ  ار  هَ  النـَّ يف   لَ يم للَّ ا جُ ول  يُ تعاىل: }قوله  يُعل  ق الشيخ على

 .النهار والليل ساعات جمموع مناملصاحل العائدة إىل نظر ا :واًل أ

 .خردمها يف اآلحأ لجُ ار يَ يل والنهاللَّ  نَّ أ مم اعلَ  اثنًيا:

 , النهاريفج الليل ذي يول  ال وه وحدههلل فا َمن؟ ُمسَند إىل هللا, ىلإد سنَ مُ { جُ ول  يُ }فعل التفصيل: الن قبل اآل والذي يهم نا
 :مفهومنيالبد أن ُيشع رك أبحد  هذا الفعل . إًذا: النهار يف الليليول ج و 

 ؟هللا هُ أؤل   مىت  :ن مَث  م  و ( 2         ؟شعر هبذا الفعلأمىت س (1

 {.جول  يُ }كلمة ل كسب فهموستشعر أبحد هذين املفهومني حب

 ؟شعر هبذا الفعلأمىت س

 مة.التداخل بني النور والظلفيه ترى ال  ايكون وقتً أن  ما( إ1

ت أبد قالشر أن تى س :ىل الشرقإ تونظر  ,ىل الغربإ تونظر  ,ظة غروب الشمسالوسط يف حليف  تقفإن و  كنأمبعىن 
رى الشمَس وت ب النهارنسحااليل و ستمر دخول اليو  ن,يتداخالو  نخالافيتدور, ن الزال فيه الغربَ  وستى أن ,زيدتَ  هُ ظلمتُ 

 .هللاتذكر  موحداً  عبًدا ن تكون فيهاأهذه اللحظة البد و  تنطفئ,

 تعلم  حلظٌة  ،يالجإلا فيها ترى هذه حلظةٌ ؛ ألن الغروب وقت  مثله و ، وقات ذكر هللاأمن  وقتٌ  الفجر  جتد أن ذلك لو 
ا م  بة ل  يستحق احمل ن مث   وم  ؛ مهن تعظأحق ه الذي يستاإللهو هللا : ذام ن ههذا يـ ر  غي  و  ،ل هذا يف هذادخ  ن الذي ي  فيها أ

 .صاحلاملمن  ث كيور 



 شرح اسم الحكيم 

 

63  

 

ون الساعة ين حلظة كوال أع ,لوقت االعتدا نيحين هللا حق: وهي عندما أب ةشهادالجتد فيها  خرىأحلظة يكون يف و ( أ2
 تقارض.و تناقٌص  صل فيهيف جهة, وإمنا أعين الوقت الذي حي اهنارً   يف جهة, والثانية عشرةلياًل الثانية عشرة 

يذهب  الُج يف اآلخر, منه يَل يَنقصُ  يَزيد يف أحدمها ما يُنق ُصُه م ن اآلخر, فماأي:  (يوجل)" انظري لقول الشيخ, يقول:
 ,طولأالشمس  ببقاء ارطول النهي, فلنهاريذهُب إىل ا -إذم يَقُصر الليل يف الصيفوهذا غالًبا –الليل  قص منن ذيالف ".مجلةً 

الشتاء  مث يكون, النهار ىلإتعود ل لليل  امن  تم ذَ خ  أُ الساعات اليت  هج هذول  يُ  تجد أنَّ هللافل فتة أقصر, الليو  القمر ويبقى
 , وهكذا.يلعطى للَّ تُ و  هار  لنان م   ساعات  ال ذؤخَ تُ من ذلك, ف لعكساب

, فيه من الذ ؤخييوٌم  إبرادهتما! انال الليل وال النهار يتصرفل َتعلَم أنه وهذا كله  , ال هما عبدانف, يلللَّ فيه  ىعطَ يُ  يومٌ و لَّيل 
رَا له, يُريد  َمَلُكوتُُه حَيُكُم فيه  مبا فهذا ,مانهُ م   ذوأيخُ  ماهعطييُ هو الذي  , وإهلُهمامنهما ذُ ؤخَ ى ويُ عطَ يُ  ميلكان أنم مَيتن َعا َعمَّا ُسخ  

 .لهإلنه الى أك عدُ شه  يُ  :-لهُ عف  الذي هو - يالجُ هذا اإل, و -سبحانه وتعاىل–

ر فيه قر  نم تت أقلبكَ  اًما علىكاَن ل ز   تم تكررَ  مالَّ كُ و  ر,وتتكر  رُ تتكر ! جتُدها كن تثيَ أجيب , و هاعيشُ ها وتَ يلإ تنظرُ  تفاصيلٌ هي 
 قَ لَ خَ يف ُكل خلمق ه.  وهكذا, هيل  للَ  عطيه  يُ و  هُ قَ لَ لذي خَ ا ن هناره  م   ذُ خُ أي. عليها ها القائمُ دُ سي  , و هابُ صاح  , و هاكُ مال   نه هوَ العقيدُة أب

س ما أيمُرها بنفك الشمس  , تتحركُ حكمه لىع حدٌ  أيعتضُ وال , فُيعطي هذا ما شاَء, ويُعطي هذا ما َشاء, هذاَخَلَق هذا و 
 ندالايتب فُ والصي الشتاءُ !  العجبىلإفانظر انهيك عن كوهنا يف مشال الكرة األرضية ختتلف طواًل عن جنوهبا, عدد الساعات, 

ىل إشاء ن يبذلك مَ  هدي هللاُ يَ  لكنم  !!بجَ عَ ُتصب ُح أقصر, أمٌر وهناك  ,يف وقتها أطولَ اليت هنا  الشمسُ  حُ صب  فتُ  يف األرض,
 وتعاىل.بحانه ليه له سأوالت ه,مر بيدن األأ معرفة  

 ((النجوم))

 النجوم: لكالم عنيت اكنا قد بدأان يف احلديث عن الشمس والقمر, وما يتبعهما من الليل والنهار, واآلن سيأ

هبا يف  ىهتد  ي   دلةٌ أو ، للسماء ا زينةٌ أهنو  ،اه  لق  خ   وعجيب   ،النجوم وكثرهتايف هذه  وتعاىل تباركه كمت  ح   لمَّ مث أت  " قال:
 هتداءلنا اال صلْ  حي  وال ذلك مل  ول، طفر  مل  عد امن الضوء والنور حبيث ميكننا رؤيتها مع الب   جعل فيهاوما  ،لبحرطرق الرب وا

 .والداللة ومعرفة املواقيت
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كمت   ت ض تْ ، اقواحد نلى س ن  ع جاريةٌ تبارك وتعاىل،  مر رهبا ألمنقادةٌ  ،هاتسخري مل مث أت ، عنه ج  ر  ت   ال نْ أه وعلم  ه ح 
ها منو ، ْحربيض األواأل ،رزهاأل بيضاألو  ،واملتوسط ،والصغار ،والكبار ،والثوابت والسيارة ،واملنازل ،نها الربوجفجعل م

 الشمس   ل  ونزَّ  ،احداً و  راً ها تقديري  س   ر  دَّ ق  و ، مرتفعة ومنخفضة :ج قسمنيو ة الرب قوجعل منط در ك ه،فى على الناظر فال ي  ما خي  
 :اَل  از  ن  م   والسيارات  م نها والقمر  

 .فمنها ما يقطعها يف شهر واحد وهو القمر -

 .ا يف عامهومنها ما يقطع -

 .ومنها ما يقطعها يف عدة اعوام -

تلك  لىع س  هبا النا ل  ستد  ي  ف، لعاملاسبحانه يف هذا  ثه  د   ملا حي  سباابً أوجعل ذلك ، احلكمة والعناية موجب كل ذلك
. هنايت تقار لامن احلوادث  :سقطت  ذاإوغروهبا  تذا طلعإا يكون مع طلوع الثرَّي كمعرفتهم مبرهنا،  اليت تقا احلوادث  

 ات.يار وكذلك غريها من املنازل والسَّ 

، َليةلك من احلكمة اإلذما يف ول   ركز،من امل هبارْ لق   ؛ظاهرة ال تغيب ما قـ ر ب  منهاو  نعشٍ  ه بنات  سبحان   ه  ل  عْ ج   لْ مَّ مث أت
ْين  وإيها لإنظرون فهم ي   ،البحرق اجملهولة يف الرب و ر  هتدي هبا الناس يف الط  اليت ي  عالم األ لة  هنا مبنز  وأ  لَّ ك  ىل اجل ْدي  و الف ْرق د 

 ".اء و شاهبا حيث   أرادوا فيهتدونوقتٍ 

 .كلَ لة تتصل ابلفَ أهذه مس

 وص.صاخله لى وجع عن النجوم اليت يهتدي هبا اخللقمث  ,العمومأواًل ابلكالم عن النجوم على وجه  أسنبد

ا ال يفهمها نا, وكثٌي م نرَّر عليُتك ول تفهمي هذه اهلداية البد أن تبحثي حول مسألة "االهتداء ابلنجوم"؛ ألن هذه الكلمة
باشرًة أن محد يراها يعرف ن أيَّ أ, وأجيًدا, وال يفهم أن هناك جمموعٌة من النجوم امسها )بنات نـَعمش(, وهي يف مكان ُمعنيَّ 

إمنا ألنه دي للط ُرق, و ل أن هتتيس ألجا, لمهم جدًّ هلذا األمر فهمك قه, وهذا غربه, وهذا مشاله, وهذا جنوبه, وهكذا. و هذا شر 
 سيؤثر على فهمك هلذه السماء.
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عين لكنم ال يو كن إنكار ذلك, ء, ال ميذكا وجيب أن ندرك ابتداًء: أن َفهم وتصو ر االجتاهات تصو رًا خرائطيًّا يف الذهن: نوعُ 
 .هذا أنك ال تستطيعه! ال! بل كل الناس لديهم مبادئ الذكاء, وإبمكاهنم تنميتها إبذن هللا

 ؟ما الفائدة من معرفة االجتاهات

ن هي يوال تعرُف أ جهة , أنت ترى الشمس قد طلعت منر": "التفك  لن أكلمك عن مصلحة الدنيا, وإمنا سأكلمك عن 
شر ُق منه, ا؛ ألن الشمس تُ ي شرقً شرَق مسُ وال تعرُف أن هذه اجلهة هي املغرب! وأنَّ هذا الجهة الشرق! وتراها تغُرُب من جهة , 

 والتأمل. ن التدبرنوع موهذا الغرُب مُسي غراًب؛ ألن الشمس تَغُرُب فيه, إن مل تعرف ذلك: سينقطع عنك هذا ال

 .-إن شاء هللا-ٌل َفهُمُه ملعاهنا. وهذا سهو حول النجوم  :-محه هللار -اجلزء األول من كالم الشيخ 

أي  سماء يعرُف إىلظر يف الالن يتبقى لنا اجلزء الذي فيه احلديث عن النجوم "يف السماء", وكيف أن السائر فقط مبجرد
نا َمن انتف نا َمن مَنَّ  ا, قليلٌ َع هبجهة  سيتجه, بدون أي دليل! ابلطبع هذا من عظيم نعمة هللا! لكنم قليٌل م  ه, ا هذا العلم يفم   نفس 

 قليٌل َمن يتأمَُّل يف السماء  فيى مناطقها واجتاهاهتا.

 ..."هذه النجوم يف حكمته سبحانه وتعاىل  لم  مث أت" :بقوله دأنب عل كل   حال,

 .منثورة كثيةهنا : أول حكمةأ (1)

لذي َخَلَقُه اثوب العظيم لاهذا  :رفتصو   .نلمعاال شديدة  ال ي  ل  ابحلُ  عَ ص   راها كالثوب الذي رُ ال وتَ إ السماء   ظلمةُ  شتدَّ أن تما 
 هرَ جوا لُ م  لذي حيَ اكالثوب   تم صبحَ أف النجومُ  و األجرامُ فيها هذه  تر ث  كيف نُ   :مث تصور. رضليت تكسو األاهذه السماء  ,هللا
 !عمَ لم تَـ 

 للبشر   يدَ  ال نم أ تَ نم تيقَّ  :تلم م  أتف عتَ تَّ ذا متإو  ,عت  لك التمَ  عَ قَ ليَـ ؛ ذه الصورة   لك الليَل هبن هللا عز وجل جيعلُ أمن هنا ستى 
لَ تَ   هل يف هذخ  دالت حد   ميكن ألنه الأبك اد يقينُ ما ز كلَّ   املخلوقات كعن تدَ عُ ما بَـ كلَّ هم ذلك! فال ميكن, العظيم عد  ذا البُ هل ص 

 .ليهك هللزداد َتيفة, العظيم اتاملخلوق

 .دلة يهتدي هبا اخللقأ :ىخر ألنجوم جعلها هللا عز وجل من جهة ن هذه اإمث  (2)
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: الل هبا, مبعىنن االستداألرض ع يف األرض لتعط ل بعض أهلدلة هذه األ و كانتل! ففته وحكمتهأاثر رمحته ور آىل إفانظر 
 .دلةألن جيدوا هلم  ؟هل الغربألل حصُ رض ماذا سيَ يف شرق األ أهنا لو كانت

 حبيث لها يف السماء,بحانه جعسلكنه   فيها, لتعط ل االستدالل هبا!نورَ ال  ةٌ ظلم رضُ واأل ,رضدلة يف األاأللو كانت هذه و 
 عل, مَل جيحدأن عبها حجم  حدٌ أيستطيع  ال .نه يف الليلأدام ام من رؤيتها -كانت جهته  ايًّ أ- رض  األ  علىقفَ و  يتمكن كل َمن

حًدا من االنتفاع هبذه ٌد أال مينُع أح اخللق, لكل    اشاعً مُ  اا جعلها حقًّ اخللق, وإمن لى بعضا عحصرً  ق  رُ يف الط   عز وجل اهلدايةَ  هللاُ 
 النجوم.

 .ظالميف ال عُ لمَ تَ جعلها إنه  مث (3)

ًة مثَل هذه فَ أور  ًة وُودًّامحر  فـََهل رأيتَ  ,ه ويهديهيدل   "مصباح"يف حق السائر  نهأك  "اللمعان"هذا وهذه هي ميزهتا يف اهلداية ف
 .عاشهمم ه  ق  لم خلَ هللا ب طيَّ  الرأفة؟!

ما لَّ ك   كنم ل لسماء,ا الذي يف افتى كيف يهديك هللا هبذ ,هدايةعن  تبحث اك اتئهً ختيلت نفسذا إال إولن تستشعر هذا 
يف  ناملخر مرة َتآ مىتألتكم اآلن: ين إذا سأ دليلب دومات!ىل معإه ق   يف ح   اآلَّيت   تْ ل  حتو   هر تفك   لَّ استغىن العبد عن ربه وق  

الناس َمن  منن ألدرجة  وت!اام التفمت اوتونمتف نناأرى نس ه؟يألهنا تدل على التأينا أور , ايت هللاآن مية آهنا أفيها ينا أور  ,النجوم
عن  استغنيت أين :هللا ىلعك فكان رد   ",هرابءالكـــ"ب كغناأن هللا سبحانه أل ؟ملاذا يتدر ! أيف حياته رة  ملوال  هذا الفعل مل يفعل

ا عليك, رى آاثَر إضاءهت  تلمع: ت عندمان ُمستغن ًيا لكانت النجوم اليت يف السماء نعمًة عظيمة عليك! فك! فإنك لو مل تكايتآ
َلَة البدر طعم يف قلبك. والكهرابء ابلطبع خٌي لكن لـ َمن َشكرها لتفكر, وَمن حَرَمها فَسه التدبر وانحَير م  , وملفيكوُن للقمر لَيـم

 ُعد م اخلي منها.

 .يف هذه النجومر قدرته ظه  سبحانه وتعاىل يُ  هللا نأرى ا سنيضً أ (4) 

ن هذه األرض : تصور أبُعَدها . ول ُتدر كَ رضاألأهل  ىلإها يصل ءضو ما تتصور لكن عد فوق البُ  شديدةُ  النجوم نأمع ف
اليني املاليني  من اليت معها م وسنُي الشممالي والشمس اليت معها توجدان فيما يسمونه بـــ"درب التـَّبَّانة", وهذا الدرب العظيم فيه

ذه وأكب! لـَمَجرَّات كهايني من املال الكواكب, وأنت يصلك ضوء هذه النجوم اليت يف هذه الـَمَجرَّة, مث أنه يوجد يف الفضاء
 !ن لعقل  تصورهام ال ميكألرقاويصلك الضوء منها كذلك! فسبحان من أعطاها هذا النور, وهذه القوة يف اإلضاءة! وهذه ا
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 ال هو.إحملبة ال يستحق ا ومن مث   فهذا اخل ْلق شاه ٌد على أنه ال يستحق التعظيم إال هللا، 

 ىالليل تر يف  تَ صبحم أو  ,عك برؤيتهامتَّ ف ,ءزين لك السما , وهداك هبذه النجوم إىل الطريق؟نت الضعيفألك و  دَ ال تراه تودَّ أ
السماء يف الليل ىل إالنظر  بُ جير   ! فمنفرَ عَ  بَ رَّ جَ وَمنم  .ك االنشراحقلب  ىل إ لُ دخ  ويُ  ,عن عينيك الظلمةَ  ليمن النور ما جيُ 

1{ىكَ بم أَ وَ  كَ حَ ضم أَ  وَ هُ  هُ نَّ وأَ : }اثرآوهذا من بثمن! ر دَّ قَ ر انشراح الصدر ما ال يُـ آاثيرى من  :امتفكرً  فهو سبحانه الذي يشرح  ,
 صدور اخللق يف أمور, ويضيقها يف أمور .

 .اقيتا ملعرفة املو سببً  ل هذه النجومَ عَ جَ  نم أ :قلم ة هللا عز وجل ابخلَ من رمحأيًضا  (5)

  -نون عنه اآلعب   كما يُ - هبا فَ عرَ ويُ  ,عةوقت الزار  معرفةُ ة, و فصول السن ل هبا معرفةُ صُ هذه النجوم حيَ  نأ :مبعىن
َ
 رزم واجلَ  دَّ امل

 ...واخل ذلك من التأثيات. ,وبعدها النجوم قرب سببب

 .هللا عز وجل؟ رضيف األعل للنجوم هذه التأثيات ن الذي جمَ 

 الهتداء. اوكلما زاد اخلَلمق معرفًة هبا زادوا اهتداًء ملصاحلهم, وكلَّما قلَّتم املعرفة َقلَّ 

 .هحكمتاقتضتها ل و عز وج ها هللاُ نَّ ن اليت سَ نَ السَّ  لىع جاريةٌ , مر رهباأب نقادةٌ مُ  رةٌ سخَّ مُ  :ملتلو َت هاكلو  (6)

منها الصغار  : فجعلارةالسينها مل, و ناز املبوج و ال : فجعل منهاثوابتهللا عز وجل  هاجعلنافاً, منها ما صأمنها ترى 
ومنها  ,-اغالبً  ة  عيدالب نجوم  ال وهذا هو لونُ -زاهرة مثل لون الفضة بيضاء الذي جعل إضاءَته  األزهرومنها  ,طاملتوسار و الكبو 

 .اكتمال البدر أول يف ثيةحيان كذا اللون تراه يف أ, وهبيضاء محراءما جعل إضاءتَه 

لس نََّة اليت تسُي ا, وجيعُل هلا دكما يري  هالُ جيع ,عليها ا قائمً ن هلا موىًل أيف ألواهنا؟ يدل ك على  ختالفعلى ماذا يدل ك هذا اال
 عليها كما أَمَرها سبحانه, وال ختتلف, وال تعتض البتَّة.

 : ًدا جم لن يراهُ و  فتَـرَاه مرًة,  عليكر  ميا: الذي منهو  على حاهلا فتاها, قىتَب يتالمنها: و  فال تراها, سُ نَ خَتم ما كذلك من النجوم  دَّ
 !جيالمَيُر  فال يـَُرى إال بعَد أ ! أي: أنهكحفاد  أ حفادُ أال إ

 .ومنخفضةمرتفعة,  وَجَعَل هللاُ منطقَة الُبوج  قسمني:
                                                           

 (43)النجم: 1
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 فيها عن ذلك.  ُكتب  تقرؤوندُُكم إىلأُرش  هللاُ لنا سنتكلُم عنها بشيء من التفصيل, وإال فسَ *وتفاصيل هذا املوضوع إن يسََّر 

 نتابع القراءة:

 ه  ر  يْـ عنهم س   ْفر د  ال يـ   ،هت  ق  فْـ ال مع ر  إ ري  سال ي   هاض  بع د  كيف جت     !ن العجائبوما فيه م   الكواكب   رْي  س   نظام   لْ مَّ  أت  مث  "قال: 
 :لٍ ز  نيف م   ه  ت  بـ  صاح  م   ه  ل   ق  ف  ذا اتإ لْ ب   ،ب صاح  وال يقٍ برف دٍ قيَّ م   ا غري  مطلقً  ري  سم ي  ه  بل بعض   ،اال مجيعً إ ون  سري ي   بل ال ،ابدً أ

ْيناخرىاأل   الليلة   ه  ق  وفار   لةً يْ ل   فيه   ه  ق  وافـ   وهذه ، ط  ق   اب   يتصاح  هنما مل  أك  :ني متباعدينقرت مفيـْتـ ه ما ْذ رأ  إه رين  وق ه  رفيق  و  راه  ت   ، فـ بـ 
 ام  ك  ،  اه  فـ ل ك  يف   هي  سري  ت   خاصٌ  رٌ يْـ س  و  ،هال ك  فـ  ا هب سري  ي   عامٌ  سريٌ  :ان خمتلفان غاية االختالفريْ َلا يف سريها س   يارة  السَّ 
تـ نْي    إىلخمتلفتان   كتان  حر   ذلك   يف ملة  لنَّ ل  ف   ،منيالي ذات   ذ  خ  أت   ىح  مال والرَّ الش    ذات   ىحً ر   لىع ب  د  ت   بنملةٍ  :ذلك   واهبَّ ش   ه   ج 
 ل   ك  ى  لع التقدم   عل  وبذلك جي   ،هاد  قص  ري م  ىل غ  إذهبا جت   ىح  الرَّ  كة  ر  فح  ؛ عليها م ْكر هةٌ خرى واأل   ،هاس  ا بنفْ مه  د  ح  أ ،نْي تـ  نـ  باي  ت  م  

 ."بىل جهة الغرْ إ مب نز ل ت هاا و ه  ك  ل  فـ   ري  س ي  مث   ،ىل جهة الشرقإ منزلةٍ 

ُف اآلن ُب جنُن منفردةُكوُن مجاعًة, وبعُضها َتُكو تَ , وأن بعضها الكواكب السيارة -رمحه هللا–خ الشي َيص  ًما بعض , أو تصاح 
 الوقت  مُث تذَهُب عنه.

:  مث   :نايم سَ ؟ فذكر أن هلا النجوم هذه كيف تسيبني 

  ٌتسُي معه. ,ك  لَ مع فَـ أي: أهنا  .هاا فـ ل ك  هب سري  ي   عامٌ  سري  

   اه  فـ ل ك  يف   هي  سري  ت   خاصٌ  رٌ يْـ وس. 

,ا إىل سيُ تَ  ةُ النملى تدور, و حً رَ  لىع ة تسيبنمل :وا هذافُ صَ وَ و  , نيم مسارَ  لنملة  لصبح رق, فبهذا أإىل الش سيُ والرحى تَ  لَغرمب 
ي سيها كُ لَ وفَـ  ,ىل الشرقإلغرب ا هي من تسي, جوم هبذه الطريقةالنمسيها هي بنفسها غراًب, ومسي الرحى هبا شرقًا, و 

ها.ب   س   َعكم

 !هذا مثل يف أُ تقر  عندماا عجبً  ىنك تر أ :املقصدو 
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 النجومديث عن جتد أن احل دقمبعىن: أنك  .هاك  ر  دت   نْ أ اليت تستطيع   ابلتفاصيل   اهتمامٍ  زَّيدة  إىل  اآلن؟ حتتاج   حتتاجماذا 
كمة هللا تبارك فهًما لكمال ح ما يزيده فيقرأ ُكل  ر, ال أبس! مجيل! فَليالليل والنهاانسَبك وأعجبك, وَغيُك انسَبُه احلديث عن 

 وتعاىل.
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 اللقاء السادس
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني, والصالة والسالم على سيدان حممد, وعلى آله وصحبه أمجعني.

عظَّمه, فأن جيعلنا من تعر ف عليه  مبن ه وكرمه -عزَّ وجلَّ –هـ, نسأل هللا 1433نا الثاين يف الدورة الصيفية لعام هذا هو أسبوع
جتماعات جتماعنا من االاأن يكون ان, و ووقع يف قلبه التعل ق به وحده, نسأله سبحانه وتعاىل أن يكون هذا العلم زايدة لإلمي

  وجهه سبحانه وتعاىل. املبارَكة, اليت ال نريد هبا إال

 :مل أمرينم يشالزلنا نتكلَّم عن هذا االسم العظيم اسم )احلكيم(, وقد مرَّ معنا أن معىن هذا االس

 األمر األول: يشمل احلُكم هلل.

 األمر الثاين: يشمل حكمة هللا يف كل ُحكم. 

 يف: –بحانه وتعاىلس–فهو حكيم يضع األشياء مواضعها, وتتجل ى حكمته 

 . خلقه 

 وأمره.  

 وشرعه.  

 وجزائه.  

}أملَم : فيه  لكموطن يقول هللا ل يف كلتأمَّ ومن أجل أن ميتلئ قلبك إميااًن هبذه احلكمة عليك أن تتأمَّل يف ما أمرك هللا به, ت
ذلك  ترد  و حبكمته,  يقينكيزيد ئل؛ لاذه املسناقش هتل يف النصوص اليت تتأمَّ , جيب عليك أن تـََر{, }أملَم تـََروما{, }َوم نم َآاَيت ه {

 .كل وقتيف   قلبك على

 واتَّفقنا أن هذا األمر ميكن أن حيصل بطريقني:
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زَّ ــع– ة هللاـحكمـــميانك بفيزيد إ ؛أنت بنفسك لهاتتأم  فيف مسائل وخبة يكون عندك علم : ل: بطريق التأم  الطريق األول
 ي.كلَ فَ والطبيب, ال:  على ذلكوضربنا مثااًل  –لَّ ـــوج

 تعرف أنه حكيم يف كل خلقه.فن كتب يف حكمة هللا, مَ ـ: أن تقرأ ل  الثاين الطريق

  :مت صلة هبا قلنا أن هناك ثالث كلمات اخللقاحلكمة يف وملا أتينا إىل 

 :أنهأي  حكيم يف خلقه؟ هللا معىن أن ما

 .خلق اخللق ابحلق .1

 . على احلقمشتماًل و  .2

 غايته احلق.وكان هنايته و  .3

 أللوهية.ل -بحانه وتعاىلس-كل املخلوقات تشهد ابستحقاقه   ن أي: أ: "ابحلقومعىن "

 مواضعها, يف يضع األشياء -زَّ وجل   ع- ر لك أن هللاتفاصيل هذه املخلوقات ُتظه  أي: أن : "على احلق مشتماًل " ومعىن
 ا.وعطائه اقتاحً  لقتهأن تقتح فوق خ   كميكن الف

 قتاح, والالك احلكيم أي ح على امليقت  , والاألدب مع هللا حد  العبد يتعدَّى  ال أن: أهم آاثر اإلميان ابسم هللا احلكيمن فم  
ذا؟ هذا ليس  اذا فعل هللا كمل !كذا   هللالو غيَّ و  !لو وضع هذا كذاو  !ويقول: لو كان هذا كذا ,أييت إىل شيء من أقداره فينتقدها

 ؛ق بهمن يتعلَّ من يعظ  مه, و  علتقد ف  ه أن ينإال هللا, ليس من إميان فإن املؤمن الذي شهد أن ال إله, عبد  آمن أن هللا حكيمكالم 
ابخللق فجعلتهم  اليت تعدَّت ،اآلراء ن حريةمنتقاد لفعل هللا مبين  على اجلهل ابهلل، مبين  على املفاهيم الباطلة اال ألن

 !ويظن ون أن هذا من آاثر احلر  َّيت ،عل هللايتكلَّمون على ف  

كلمة بم ك عن أن تتكلَّ خرس لسانره؛ سيقلَّبت هذا االسم, وَتملَّته, وفهمت آاثو كما ينبغي,   (احلكيم) همساب دت هللالو تعب  
وستلزم  ,نقصكو  ك ضعفكهر لظعن هللا, ستعظ  م أي انتقاد ميكن أن ينتقده أحد على هللا, بل إنك ستجاهد نفسك, وسيَ 

 جانب األدب يف معاملتك مع هللا. 
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سنبذل  حننه. و لوقاتميف  تهحكموعن حكمة هللا,  عنن كتب مَ لـ  : أن تقرألتأم  ذا الهل الوصولق طر من  -كما ذكران-و
 .هنستطيع ما يف قراءةاليوم جهدان 

القطيب  "الدب   ابسم اأنتم تعرفوهنو  ,"بنات نعش"تكلمنا يف اللقاء املاضي عن النجوم, وذكران أن هناك جمموعة منها تسمى بـــ
 ال ف, وهذا الشكل اثبت يف السماءرَ القطيب األصغر", وهم عبارة عن: جنوم يف السماء, شكلها مربَّع, وله طَ  الدب  "و "األكب

 ا, وبه يعرفون الشمال واجلنوب والشرق والغرب يف الليل.يتغيَّ أبدً 

 

 

 

 

 هلذيت واعتب نعًشا,  -ستطيلامل شب هذا الشكل الذي يُ هأو -املربع  اهذأن اعتبت ألهنا ش"؟ عم ملاذا مسَّته العرب "بنات نَـ 
 واننيةعلى عقيدة ي ةي  صغر" مبن األالدب القطيب"و "الصحيح أن تسم وه "بنات نعش"؛ ألن كلمة "الدب القطيب األكبو  البنات.

 ."بنات نعش الصغرى"و "يسم وهنا "بنات نعش الكبىف, أما العرب ابطلة

حىت  ي نفسك ابملعلومةثق  فال بد أن تفهمي معىن ذلك,  لنجم اهلدايةابجعل  -وجل   عزَّ –كلَّما قرأت يف كتاب هللا أن هللا 
 .صاحلنا ا ليس منلوم, فهذهتجري أبًدا املع قلياًل قلياًل, لكن ال بعد ذلك ستنكشف املسائلو لو مل تتصوَّريها, 

َتدُ قوله تعاىل: أن تشرحي  نتريدي عندما م  ُهمم يـَهم لنَّجم 1وَن{}َوَعاَلَمات  َواب   ةهلذه الثالث إالالنجم هللا  خلق ما تقولني:س 
 املصاحل: 

 زينة للسماء. .1

 عالمات. .2

                                                           
 (16)النحل: 1
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 . هداية للناس .3

ا ألحداث, أو أهنعالقة اب هلا وأي أحد ينظر للنجوم على أن .وكما قال السلف: من تعدَّى هذه الثالثة, فقد ظلم نفسه
 !فقد أفسد دينه من علم الغيب تدل على شيء

َرمض  َربَـَّنا َما َخَلقمَت َهَذا اَبط اًل , قال تعاىل: ماء من أنواع العباداتالتأمل يف الس }َويـَتَـَفكَُّروَن يف  َخلمق  السََّماَوات  َواألم
1ُسبمَحاَنَك َفق َنا َعَذاَب النَّار {  دين, املتفك  رين.املتعب   ب كم يف َر  , تدخلنيب املؤمننيكم يف َر  تدخلنيس لنيتتأم   عندما ,

 :صفةهبذه ال للهواءلقه هللا يف خَ  الذي أظهر فيه حكمة ,-رمحه هللا– ابن القيم كالم  اآلنسنقرأ 

ومن  ،ق منهاخل مبا تستنشا من دك َلس  موامل   ،فإنه حياة هذه األبدان ،ل هذا اَلواء وما فيه من املصاحلمث أتم  " قال:
  ،يب والبعيديها للقر وتؤد   تحملهاف ،اتتطرد هذه األصو  فتتغذَّى به ظاهًرا وابطًنا، وفيه ،باشر به من روحهخارج مبا ت  

وضع إىل ينقلها من م ،تالفهالى اخل َلذه الروائح عل األخبار والرسائل، وهو احلام  كالربيد والرسول الذي شأنه ْحْ 
لذين هبما ال والربد لحر  امل لا احلالريح، وكذلك أتتيه األصوات، وهو أيضً  من حيث هتب   الرائحة   موضع؛ فتأيت العبد  

 ."صالح احليوان والنبات

 ))اَلواء((

ه تعيش, واء هو الذي علياهلفرج, ن اخلاستكون من الداخل ومهذه  مصاحلهو أن هذا اهلواء حيتاج منا َتم ل يف مصاحله,  بـَنيَّ 
 ياة يف الداخل.مادة احل–زَّ وجلَّ ع-جعله هللا

ال بطريق ل إىل أذنيك إمَ حتُ  ماا د أهن: سنجنبدأ ابألصواتوسر ابهلواء, وماذا حيصل يف اخلارج؟ ستى أن األشياء حولك تتأثَّ 
 ".ل األخبار والرسائلكالربيد والرسول الذي شأنه ْحْ فهي " ,اهلواء

 . مال هلحلام  ؛ فاهلواء هو اد واحلرشعر ابلب تمحلها اهلواء, وأيًضا به  إذاتُشم الروائح إال  لن كألن ؛به تُشم   كوأيًضا ستجد أن

                                                           
 (191)آل عمران: 1
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 -عزَّ وجلَّ - هللاة, فتى منَّة والبود رارةهلواء من الداخل, وبه تسمع من اخلارج, وبه تُشم, وبه تشعر ابحلابأنت تتنفَّس  إًذا:
الشم من جهة, , و ةالسمع من جه رأسك كلها دائرة حول هذا اهلواء, مصاحل .تشعر هبا ال اليت عليك هبذه املادة اللطيفة

 أيًضا. اتان والنبحليو اواليت تنفع  ,ابحلرارة والبودة اليت تنفعك ك لبدنك كله شعوروأيتي والتنف س من جهة,

 :والسحاب إىل الريحاآلن أنيت 

للسحاب  رخ  ل كم س  أتم  و. العذابو  ْحةئت له من الر ي  وما ه   ،وما جيري له يف الرب والبحر ،ل منفعة الريحوأتم  "قال: 
 :من ريح حىت أمطر

 .ثريه بني السماء واألرضفت   ،أواًل  (ةثري امل  )رت له خ  فس   .1

 .يةكاجلمل الذي حيمل الراو   ،هاتن  اليت حتمله على م   (،لةاحلام  )رت له مث س خ   .2

 ."طبًقا واحًدا ض فيصريىل بعإمث جيتمع بعضها  ،هع  ط  ه وق  ف  س  فتؤل  ف بني ك   (،فةاملؤل   )رت له مث س خ   .3

 ((والسحاب الريح))

 :ايح و السحابالعالقة بني الر سنذكر اآلن 

 ؟الريح ماذا ستفعلو  ,اهلواء سيتحوَّل إىل ريح

يجتمع, سهلواء أن هذا ا :, أي"العذابو  ْحةئت له من الر ي  وما ه   ،وما جيري له يف الرب والبحر ،ل منفعة الريحوأتم  قال: "
 .البحرو ب ال يف اقوة؛ فتجد آاثره افيصبح رحًيا هل جيتمعصبح له قوة أعلى من قوة اهلواء, فتيقوى, و 

ذه الريح من مبراحل, َتخ السحاب يمر  ف ,الريحَ  لسحابر ليسخ    – َعزَّ وجلَّ –هللا أن   :على السحاب الريح من آاثرو 
 ":ر للسحاب من ريح حىت أمطرخ  ل كم س  أتم  . قال: "مرحلة إىل مرحلة

 حتر  كه بني السماء واألرض. و  ثيهاليت تُ  (املثية)سخ  رت له  .1
 .تنها كاجلملحتمله من أرض إىل أرض, حتمله على مَ  ( اليتلةحلام  ا)سخ  رت له  .2
 .هع  ه وق طَ ف  تؤل  ف بني ك سَ اليت   (املؤل  فة)ُسخ  رت له  .3
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أن  :نظرايتيف ال. و ل بينهمبد  هي اليت تالريح و  ,يكون يف األسفلساألثقل و يكون يف األعلى, سالسحاب األخف  أن :أي
يف  ل األثقلنز  , وتُ لألعلىف فع األخت فالريح اآلن هي اليت حتر  ك, و ثقل فتنزل, هي األكون اء تاملالسحابة اليت يكون فيها 
 .فيجتمع فيصبح طبًقا واحًدا ,األسفل, وهذا كله أبمر هللا

 قال:

هامً للوالها ملاء، و مبنزلة الذكر الذي يلق  ح األنثى فتلق  حه اب (،حةالالق  )رت له خ   مث س  " .4  .ماء فيه ا الكان ج 

 ."هنالك غ ماءهفي فر   ،وقه إىل حيث أمرس  يه وت  ج  زْ اليت تـ   (،ةي  ج  امل زْ )رت له خ   مث س  . 5

على  لريحاهذه  ب  هتندما ع ا تكو ن املاء.مفيحصل من اجتماعهمع السحاب, مثل اللقاح, جتتمع  (حةالالق  الريح )
 هي ة من الريحذه النسمعرفون أن هبة ياخل أصحاب الوالدة فيأيت املطر, ولذلك الناسأتته  هيتحرك حركة كأنجتعله  السحاب

 نسمة املطر, فإذا هبَّت يشعرون أهنا ستلق  ح السحاب فينزل املطر.

 .هللا أن ينزل به املطر أرادإىل مكان خاص السحاب  تدفعريح ي فه (ةيَ ج  ُمزم ـال)أما 

ر شرقهم ط   ميُ أحياانً و والعكس,  !رط   ميُ الوجنوهبم ر, ط  أحيااًن جزء معني من مشاهلم ميُ ف, هبذا الشيء ونيشعر  مثاًل  "جدة"أهل 
َتيت حلظة  سينزل حينماإمنا و ل املطر, و نز معناها لسحاب جمرد رؤيتك لليس  هاملقصود أنو  والعكس,, غرهبمر ط  ميُ دون أن 
يح تسوقه إىل املكان الذي عليه ر  تهب  , وسلحظةال يف تلك ألنه سيميل إىل السوادقد تغي؛ ولونه  السحاب ريح تينفالوالدة؛ 
بينا " :قال أنه عن أب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم مسلم, ومنه احلديث املعروف يف صحيح املطر فيه لنز  فتُ  ,يريده هللا

فإذا  ,َحرَّة يف فأفرَغ ماءه ,ى ذلك السَّحابُ فتنح   .ُفالن حديقةَ  اسق   :سحابة   يف صواتً  فَسم عَ  األرض, م ن بفالة   رجلٌ 
را  من شرجةٌ  فقال له: اي عبَد  ,يَقت ه حيو  ُل املاَء مب سحات هحد يف فإذا رجٌل قائم ,ع املاءفتتب   ,ج  قد استوعبت ذلك املاَء ُكلَّهتلك الش  

ين عن امسي؟ فقال: إين تسأل مَ ـفقال له: اي عبد هللا, ل   -السحابة يف لالسم الذي مسَ عَ - .فالن: هللا, ما امسك؟ قال
مس ك– فالن حديقةَ  اسق   :السحاب الذي هذا ماؤه, يقول يف َصواتً  عتُ مس , فما تصنع فيها؟ قال: أَما إذ قلمَت هذا, فإين -ال 

ُق بثـُُلث ه, وآكُل أان وعيايل ثلثًا, وأرد  فيها ثُلثَه 1"أنظُُر إىل ما خيرُُج منها, فأتَصدَّ . 

                                                           
 (.2984رواه مسلم يف صحيحه/ كتاب الزهد والرقائق/ ابب الصدقة يف املساكني/ ) 1
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كت السحابة , فتحر -ابمسه– أن اسقوا حديقة فالن :يح والسحابفسمع يف السماء صواًت خياطب الر  ,كان يسي  رجلهذا 
ية( كها هذا النوع من الريححر  -أبمر هللا  أنه ك هذا كله يبني ل! و ن غيهاعلى هذه احلديقة دواًن عنزل مطرها ف ,-)الـُمزج 

 سبحانه وتعاىل هو القائم على كل شيء, هو احلكيم يف تصريف كل شيء.

 قال:

لة ألهلك املساكن، نزل مج   ولو ،اعً م  ت  ينزل جم   فال ،وقه يف اجلر  ف  ه وتـ  ث  بـ  اليت تـ   (،ةق  ر   ف  امل  )ه بعد إعصاره رت لخ   مث س  . 6"
 ."اقه فتجعله قطرً واحليوان، والنبات، بل تفر  

فر  قه عن ت (ر  قةاملف)يح  له الر , َتيتماء السحاب يف  يزلومل ,رة األوىلصم العَ  ته الريحاعتصر و , السحاب من املطرنزل  بعدما
ريح هذه اليت َتإمنا و ا, صبًّ  عندها كل ما  تصب  ال , فقط يناسبهم مانه م -عزَّ وجلَّ - يعطيهم هللافيهلك القوم,  بعضه لكي ال

, (لق  حةامل)ح ير ق  حت ابلولُ  -عزَّ وجلَّ -فتفر  ق هذه السحب مع وجود املاء فيها من أجل أال يهلك اخللق, فكما مجعها هللا 
 كيم يف كل شأنه.ح –بحانه وتعاىل س–وهو  (,ر  قةاملف)ابلريح  -عزَّ وجلَّ –ر  قها هللا يف

 لسُفن:وا رايح مع الشجرالقرأ عن سناآلن لسحاب, و اب وعالقته, واهلواء الذي حتوَّل رحًيا ابإلنسان وعالقتهانتهينا من اهلواء 

الها ولو  ، السفنري  سليت ت  الرَّيح الكانت عقيًما، وكذلك ولوالها  ،وكذلك الرَّيح اليت تلق  ح الشجر والنبات" قال:
 ."قفت على ظهر البحرو  ل  

 هتب   ,للقاح"ا"حبوب  نهيسم و  اميتم بواسطة تلقيح الشجر ! بجَ أمر يف غاية العَ هو تعرفون ماذا يعين تلقيح الشجر؟ هل 
هنا! بة لقاح يف مكاتقع كل ح كيف  ية, فسبحان هللاالرايح فتجعل هذه احلبوب تسقط على مكاهنا يف الزهرة من األشجار الباق

 ر يف النهاية هذه الثمرات اليت تراها!ثم  وكيف تُ 

كلها, َتكل حبة تفاح   !ت الثمرةخرجف ,كل الثمر هذا إمنا هو من ريح أمرها هللا, فهبَّت على حبوب اللقاح, فلقَّحت الزهر
ا إمن !!ال ميكن !ما ات فق؟كذا كله  حيصل هفسبحان هللا هل ميكن أن  ة!هبذه الصور أمثرت وكل حبة برتقال, و كل مثرة َتكلها 

 هي حكمته سبحانه وتعاىل.
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 ,شراعية لسفن اآلن ليستا ل قائل:يقو د ق. الرايح لظلَّت السفن رواكدال تسخي هللا هذه لو  ,ومثله الرايح اليت تسي   السفن
ت البد أن هذه احملر  كا ةأصل حرك يعرف أن فهم يف قضية السفن وحمر  كاهتايَ ن احلقيقة أن مَ تشغ لها. و  حمر  كات هلا أصبحوإمنا 

 لة حتتاج للهواء لكي تبقى مستمرة يف احلركة.ع  املادة املشتَ هذه  ,يكون ابهلواء

ابجلملة افها، و تاج إىل جفحي   اء اليتألشياف راد إضرامها، وجتف  د املاء، وتضرم النار اليت ي  ومن منافعها أهنا ترب  " قال:
 ."فحياة ما على األرض من نبات وحيوان ابلرَّيح

 ا أنت.هتعد  س, اهمل يعد  نقول: هناك منافع س -رمحه هللا–ابلرغم من كل هذه املنافع اليت ذكرها ابن القيم 

 ألمر.اهذا  يفعليك أن تتأمَّل بقي و لرايح, مرتبط اباة ما على األرض من نبات وحيوان وابجلملة فحي

 ".فسدو  العامل نت  أ  طاعم، و ت املى النبات، ومات احليوان، وفسدو  إنه لوال تسخري هللا َلا لعباده لذ  ف" مث قال:

ويف  !مليون شخص على وجه األرض 60ستقتل  "نفلونزا اخلنازير"إن أب :كبيةإشاعة   توقعمن السنوات يف حج سنة 
كان احلجاج من بني الناس ! و ل, وسرقوا العاملابعوا املصم  ةهم هبذه اإلشاعلكن !احلقيقة ما مات بعدها وال أربعة آالف شخص

والناس يف م ىن, وأصبح الناس يف شيء من اخلوف,  ,8شديدة يف ليلة عرفة يوم  ايف تلك السنة رحيً ابملرض, فأرسل هللا املهدَّدين 
 يرجعوناليت - "إلنفلونزا العاديةابــ"حىت بوا دون أن ُيصاعاد الناس من احلج و مطرًا, مث هدأت الدنيا,  –عزَّ وجلَّ –مث أنزل هللا 

يقول: هو طهرت األجواء, وهلذا منها فالتاسع قلياًل اليوم  يفبقي و , تلك الرايح يف تلك الليلة: السببو   !-جمن احلهبا عادًة 
 -صلى هللا عليه وسلم–لذلك النيب , و أبمر هللا يذهبان ابألوبئة  العامل, فالريح حتر  ك املطر, والريح واملطرننَت ألَ لو ما كانت الريح 

1"الريحَ  ال تسب وا" يقول:  .الرايحهذه من األوبئة تذهب بسبب  ان كتب من العلماء أن كثيً كتب مَ , و 

أن  :يقولونسالعقالء  أما, فقط حيصل هلم إىل ما ونينظر س عقولال يانقصفإن  -مثاًل –ولكن إذا أصاب الناس ريح أرضية 
وليس إميااًن أبي نظرايت, , -سبحانه وتعاىل–إميااًن به  ؛ألرضية اليت حتر  ك التاب البد أن فيها تنقية للهواءهذه احلركة للريح ا

فال نتعدَّى على أمره,  !كلهالعلمي  ذا الكالم هل مساعهمقبل  ؤمنون حبكمة هللام هما, لكنيًّ ملع ت ذلكثب  ن يُ عندهم مَ  وإن كان

                                                           
 ( وقال: حديث حسن صحيح.2252ابب ما جاء يف النهي عن سب الرايح/ ) /رواه التمذي يف سننه: كتاب الفنت 1
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سبحانه –عله إال ابلر  ضا عنه ف   م عنتتكلَّ  الفإذا كنت تؤمن هبذا , و ك إال أبمرهحرَّك متحر   يت يسكن ساكن إال أبمره, وال ماف
 .–وتعاىل 

يوان وأمرض أسقم احلو وس، الذي لو دام ألتلف النف أال ترى إذا ركدت الرَّيح كيف حيدث الكرب والغم  " قال:
يت بوب الرَّيح أتهن جعل حان موابء يف اجلو، فسباء، وأهنك املرضى، وأفسد الثمار، وعفن الزرع، وأحدث الاألصح  

 ."وحه، ورْحته، ولطفه، ونعمتهبر  

 .وهذا كله من حكمته

ه, وحأتت برَ و بَّت ه :تقول و إالا فما أن ترى رحيً شبع نفسك, عليك أن تتأمَّل, وتقرأ إىل أن تُ  !هذا الكالم ليس كافًيا
 علىدال ة كلها   أفعاله نترى أ عندما, اهكذا تصبح مؤمنً و ات هللا, فتى فيها كمال صف .ورمحته, ولطفه, ونعمته, وحكمته

 .كل ما مرَّ معناو  ,الكواكبو الريح,  :ومن بينها مثاًل يالمسك,  الكمال, ومن بينها ما

 :للكالم عن اجلبالاآلن أنيت 

وفيها من املنافع  ،ليهاإ حاجة ة يف األرض الل  ضْ ف   ل احلكمة العجيبة يف اجلبال الذي حيسبها اجلاهل الغافلمث أتم  قال: "
ابلذي نصب  :-صلى هللا عليه وسلم-ويف حديث إسالم ضمام بن ثعلبة قوله للنيب ،ماال حيصيه إال خالقها وانصبها

1"اللهم نعم" :قال ؟آهلل أمرك بكذا وكذا ،فيها املنافع وأودع ،اجلبال  .". أخرجه مسلم

 ))اجلبال((

يعين - "ابلذي" :همه قالقهه وفَ من ف   هلكن, -صلى هللا عليه وسلم- ستحلف النيبفا الم,هذا أعراب يريد أن يدخل يف اإلس
 ,يعلمه كثي من اجلهال هذا األعراب املشرك يعلم من حكمة هللا ما الف, "..وأودع  فيها املنافع ,"نصب اجلبال -ستحلفكأ

نظر الوهذا  .هلا قيمة مامبعىن:  ."ة يف األرضل  ضْ ف   الغافلاجلبال الذي حيسبها اجلاهل ": قالولذلك ابن القيم يف أول الكالم 

                                                           
َأَل َرُسوَل هللا  َصلَّى هللُا  ( وهذا جزء من نصه: "12رواه مسلم يف صحيحه/ كتاب اإلميان/ ابب السؤال عن أركان اإلسالم/ ) 1 , قَاَل: هنُ يَنا َأنم َنسم َعنم أََنس  بمن  َمال ك 

َمُع, َعَليمه  َوَسلََّم عَ  أََلُه, َوحَنمُن َنسم ل  المَباد يَة  المَعاق ُل, فـََيسم يَء الرَُّجُل م نم أَهم بُـَنا َأنم جيَ  ء , َفَكاَن يـُعمج  ل  المَباد يَة , فـََقاَل: اَي حمَُمَُّد, َأاَتاَن َرُسوُلَك فـََزَعَم لََنا نم َشيم َفَجاَء َرُجٌل م نم أَهم
َرمَض؟ قَاَل: «هللاُ », قَاَل: َفَمنم َخَلَق السََّماَء؟ قَاَل: «َصَدقَ »َسَلَك, قَاَل: أَنََّك تـَزمُعُم َأنَّ هللَا أَرم  , قَاَل: َفَمنم َنَصَب َهذ ه  اجلم َباَل, َوَجَعَل ف يَها َما «هللاُ », قَاَل: َفَمنم َخَلَق األم

ُ أَرمَسَلَك؟ قَاَل: , قَاَل: فَب الَّذ ي َخَلَق السََّماَء, َوَخَلَق األمَ «هللاُ »َجَعَل؟ قَاَل:   احلديث.«...نـََعمم »رمَض, َوَنَصَب َهذ ه  اجلم َباَل, آَّللَّ
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مع . و هلا حكمةأن البد  :قول لنفسكوتتشعر يف أول األمر أن فيها حكمة,  قدأنت فن مل يتفكر, إىل اجلبال يصل إليه مَ 
 !بحثالن البد مول ذا  !"ةل  ضْ ف   "سيستقر يف قلبك أهنا  ,سكوتك عن نفسك, وعدم البحث والتأملمع األايم و 

 :ل عمرانآسورة يف أواخر  له تعاىلقو  معىن وامنقول: تعل  س ونتخصَّص؟ ,اا أن نبحث حبثًا علميًّ : أتريدين من  قد يَر د سؤال
َرمض  َربَـَّنا َما َخَلقمَت َهذَ  أن  :ملطلوب منكاهذا هو  .َنا َعَذاَب النَّار {بمَحاَنَك َفق  ط اًل سُ ا ابَ }َويـَتَـَفكَُّروَن يف  َخلمق  السََّماَوات  َواألم

يس بعلم متَّصل حىت ل-د لم جمر يدل ك بع وتقرأ ما ميكنك أن تسمع مثل هذه األمور اآلن أصبحت يسية,و تبحث, و  تتأمَّل
، مياانً تزداد إليك أن ع، وأنت ابلكواكب من يهتم  و ابلسحاب،  من يهتم  و ابجلبال،  ربنا جعل يف اخللق من يهتم  , -ابآلايت

ح هللا, ح وتقرأ؛ فتسب   ن تتصفَّ عليك أ كل الذيو , أن تكون خمدوًما يصل إليك ما يزيد إميانك !يقابلها نعمة الفهذه نعمة 
ه, وهتل   نه أب زدت إمياانً  -ثاًل م-بال ىل اجلإكلما نظرت ف اإلميان حبكمته وعظمته سبحانه وتعاىل, له؛ فيثبت يف قلبكوتكب  

 .سبحانه وتعاىل حكيم يف فعله

أن هللا  على طوين دلياًل يقول: أعف لواحدفيه افوصلنا حلال أييت  ,لت فتزعزع اإلميانمه  عبادة أُ هذه ال !هتملوها دة الهذه عبا
 هي.تنت لك الالشواهد حو أن  , معر عبادة التفكرهجم السبب هو ما السبب لوصولنا هلذا احلال؟ ! موجود!

يها فاذه، وج عل فنىل حني إلناس ال ها حاصاًل لشراب  قـ ل  فيبقى يف ،أن الثلج يسقط عليها :فمن منافعها" مث قال:
الر اب ضروب و  روج والوهاديف امل ينبتألودية، ففتجيء منه السيول الغزيرة، وتسيل منه األهنار، وا ، فأواًل ليذوب أواًل 

 ".النبات، والفواكه، واألدوية اليت ال يكون مثلها يف السهل والرمل

 قطب الشمايل إىلرض من الي األوأنت  تصور  الذي ينزل بصورة الثلج. ,الكبي الذي حيفظ املاءتصبح اجلبال مثل اإلانء 
ب ن هناك, مث يذو لثلج يكو اف أن وتصوَّريها كلها مع بعض, وكي ,وسط الكرة األرضية, ومن اجلنوب إىل وسط الكرة األرضية

 فينزل على أطرافها.

رض من مشال األ -عزَّ وجلَّ – اقها هللاساملياه اليت حتت األرض, إمنا  عن هسمعينت املياه اجلوفية, وكل ما عن هتسمعين كل ما
فتصبح   قط على اجلبال,ن الثلج يسأ -رمحه هللا– ابن القيم بني  هناف ,إىل جنوهبا, ومن جنوهبا إىل مشاهلا, وهذا كله بقدرته

 ذوب رويًدا رويًدا.يبعد ذلك و نة له, كاحلاض  
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الذي لج الث, مث ينزل عةمرتف بالاجل ألن؛ يصبح ثلًجا ابرًداسعلى اجلبال  لكنه إذا نزلماًء,  سيبقىرض على األ إذا نزلاملاء ف
, بهقى ُتسف, ني اجلبالب ألوديةإىل ا ينزلو فينزل ألهل األرض,  ,ماذا حيصل للذي يف األعلى؟ يذوب رويًدا رويًدافيف األسفل, 

 .سقى األودية َتيت املزروعاتتُ  وعندما

حنالله اليه، وكان يف حلاجة إقت ادم و مجلة، وساح دفعة، فع   فلوال اجلبال لسقط الثلج على وجه األرض فاحنل  " قال:
لك ما مرَّت عليه، فيضر    ."يتهألذ عةدف الو ابلناس ضررًا ال ميكن تالفيه،  مجلًة: السيول اليت هت 

 ق الناس, لكنغر  احدًة؟ لرًة و مالثلوج حيصل لو ذابت ماذا و  لو مل يكن هناك جبال, لنزلت الثلوج على األرض, مث ذابت.
 .عنام مرَّ  يل مثل ما, مث متلاجلبا هاتحفظفالثلوج تسقط على أعلى نقطة تقابلها,  فإن اجلبال تكون حاميًة لألرض من الثلوج, 

ا وهي أيضً  ،العوالق   حلصونة ا مبنزلاليت لها من املغارات، والكهوف، واملعاق  ل  ما يكون يف حصوهنا، وقـ ل   :ومن منافعها"
 ."أكنان للناس واحليوان

, يهايستظل ون ف ,احليواناس و كهوف تكون مبثابة احلصون والقالع, وهي أكنان للنو  فيها مغارات أن :من فوائد اجلبال
 يستفيدون منها.و 

 ."هاوغري  ةي  رح  ت من أحجارها لألبنية على اختالف أصنافها، واأل  ما ي نح   :ومن منافعها"

صبح أطت عليه الشمس ذا تسلَّ أنه إ :من صفتهو  ,عبارة عن قطع من اجلبالهو الرخام املوجود يف املطاف أن علينا سابًقا  مر  
 .ابرًدا

ذت كل الرخام عبارة عن قطعو  بناء, قوى وأشد يف الأيت تكون ة التجد يف اجلبال من أنواع احلجار , فكما هي من اجلبال  ُأخ 
 بيوت الناس. أيًضا لتجميل وُتستخدم

اص، احلديد، والرصنحاس، و ، والما يوجد فيها من املعادن على اختالف أصنافها من الذهب، والفضة :ومن منافعها"
 ".د، وأضعاف ذلك من أنواع املعادن الذي يعجز البشر عن معرفتهاوالزبرجد، والزمر  
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, كذلكفضة  الو  ,باليف ج من كهوفاستخالص  حجار من جبل, وأن الذهب عبارة عنأأنتم تعرفون أن األملاس عبارة عن 
 طريقني: ع اجلبالمعامل وللناس يف الت ,وكل املعادن اليت يستخدمها اخللق بدون استثناء أصل وجودها يف اجلبال

o  األملاس.ما حيصل عند استخراج  مثل ,يعاملوا اجلبال من اخلارجأن إما 
o   ي هه الكهوف وهذ .رصاصوال والفضة,الذهب, د استخراج ما حيصل عن , مثلاجلبال من الداخلكهوف أو يعاملوا

 .ناجمم  ابلـا هنو اليت يسم  

بل تكون  ،العنون ابلق  ما يتحص  كئهم،  ز فيها عباد هللا من أعدايتحر   ،صواًن من األعداءأهنا تكون ح   :ومن منافعها"
 ."الع واملدنن من كثري من الق  وأحص   أبلغ

 صون. يف احلروب مبثابة احلُ أهنا تكون ألهل البالد  :املقصودو 

 ."سفنراسي النزلة م  واسي مبا، ور أن جعلها لألرض أواتًدا تثب  ته :ما ذكره هللا تعاىل يف كتابه :ومن منافعها"

ب  تات مث عبارة عن أي:  األرض,يفاسي أخب هللا سبحانه وتعاىل يف كتابه أن هذه اجلبال عبارة عن رو  . فقدوهذا أمٌر معلوم
 هلا.

لت واستدقَّت  فإهنا لو طا ؛للحكمة طابقةلقتها العجيبة البديعة على هذا الوضع وجدهتا يف غاية امللت خ  وإذا أتم   هذا"
 ."ان االنتفاع هبممكنوا م يتفل ،واَلواء س الشمسكاحلائط لتعذَّر الصعود عليها واالنتفاع هبا، وسرتت عن النا

 مران:حلصل أ لو كانت طويلة واستدقَّت, و ئطاحلاكليست   : هيشكلهاعن احلكمة يف  اآلن الكالم

o  نها.نافعهم مميجدوا ف ,بشكلها احلايل يستطيع اخللق أن يصعدوا عليها لكنأحد أن يرقاها, َلَما استطاع 
o  َا الشكل صعوًداهبذ هاكنلنها, ومل ينتفعوا م ,اخللق ما عنحجزهت, و ت الشمس واهلواءتَ سَ لو كانت مثل احلائط ل ,

 .انً هلواء والشمس مك  اب, أصبح االنتفاع فاًعا, ونزواًل ارتو وهبوطًا, 

ا حصل َلم هبا االنتفاع من م  ل، ول  ت السه  أل   م  ت على وجه األرض لضيَّقت عليهم املزارع، واملساكن، ول  ط  س  لو ب  "
 ."ت السيولب  ج  ا ح  م  ا سرتت عنهم الرَّيح، ول  م  كنان، ول  غارات، واأل  وامل   ،نالتحص  
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مثل  لى األرضع مبسوطة لكن ,نفس احلجمب مبعىن: لو أصبحت-ارتفاعها   منعلى األرض بداًل جلبال ات طَ س  لو بُ 
 حلَََصل أمران:  -اهلضبات

o للمساكنو  ر الناس مساحات للزراعةس  خلََ و األرض املبسوطة على اخللق,  َلضيَّقت.  
o عن  قلياًل رض مرتفعة ح جمرد أصبهنا ستأل ؛حلصانةايف  ا استفادوا منهامَ ولَـ, عنهم السيل رد  يف  ا استفادوا منهامَ ولَـ

 ال فائدة فيها., أرض السهل

ألشكال ، فكان أوىل اع التامنتفا ت مستديرٌة شكل الكرة مل يتمكنوا من صعودها، وملا حصل َلم هبا االل  ولو ج ع  "
 ."صبت عليهواألوضاع هبا، وأليقها، وأوقعها على وفق املصلحة هذا الشكل الذي ن  

لو "- لتخي  وال لم  تأهذا ال وكل .تؤمن حبكمته سبحانه وتعاىل يف الفوائد اليت أتت من وراء اجلبال, ويف شكلها هذاأنت 
 .-ز وجلَّ عَّ –فيه إميان حبكمة هللا  تفكيٌ  -"لو ماكانت كذاو   ...ماكانت كذا

ب ل  ك ْيف  خ ل ق تْ }أ   ولقد دعاان هللا سبحانه يف كتابه إىل النظر فيها، ويف كيفية خلقها، فقال:" و إ ىل   * ف ال  يـ ْنظ ر ون  إ ىل  اإْل 
ب ْت{ السَّم اء  ك ْيف  ر ف ع تْ  1* و إ ىل  اجلْ ب ال  ك ْيف  ن ص  ". 

{}إ ىَل اجلم بَ  أمران ابلنظر -عزَّ وجلَّ - أن هللا :الشاهد َبتم  هبا إىل  تتقرَّبحد العبادات اليتأأن هذه  :املقصودو  ,ال  َكيمَف ُنص 
 إىل اجلبال تعبد هللا أبمور: نظرك فأنت حني ره.أمهبا ومتتثل هللا, 

o .االمتثال ألمره ابلنظر 
o تعبده بعبادة التفك ر اليت أمرك هبا.  

مصلحة أخرى  كرثتو حلق قلب ابل الغْ ل قلبك يف احلق، ومن املؤكد أن مصلحة ش  تنتفع من النظر يف ش غْ سمث أنك 
ص أييت إال لشخ الشيطان اس الن وسو ؛ ألن انشغل قلبه ابحلق، انشغل عن الباطلكل م  فإن   ؛له عن الباطلغْ وهي: ش  

 !اشغل نفسك ابحلق ما استطعت إليه سبياًل  ولذلكانشغل عن احلق، فيشغله ابلباطل، 

                                                           
 (19-17)الغاشية: 1
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 األسئلةن مل عليك د أن يدخقوية البه التَ كَ لَ متلك مَ  تبدأ يف التفك ر وأنت ال أول ما :هنا لليقع خ لئالشي إشارة أُ أريد أن 
 ،لقرآناويتدبَّر  ،كونر يف اليتفكَّ  املؤمن ألن ؛اعلم أن هذا إشارة اإلميانلكن شى أن يكون معه وسواس, خيُ  واالستفهامات ما

متىنَّ أن لو و  ،ههوكر   ،بغضهو ذلك، ن اإلنسا ه ابلوسواس، فإذا دافعل  شغ  أ  و ه ابلباطل، ل  شغ  أ   فإذا وجد الشيطان منه نشاطًا
إمنا و  ة إىل اإلميان,نفسه إشار باس الوسو  . وال أقصد أنإشارة اإلميان هذا فإن ،ذا الكالمهبط من السماء ومل يتكلم سق

 غضك له هو الذي يشي إىل اإلميان.بُ 

, , وتبغض أفكاره, وتبغضهافعهأن تد :مياناإلالبد أن يفعل الشيطان فيك هذا الفعل, وهذا من عداوته املستدمية, ومن 
 !أن تستسلم , دونغمه ابلتدبر والتفك روترا

أي: بدون –قرأ أكنت ندما  عقول: تو  التدبر, تكتفبوساوس,  ك الشيطانيأيت لفتدبر, ت أتبد أنكد جتفتح القرآن و مثاًل: ت
 !لوساوساه على خاطري مثل هذ كان مير  ما  , أحسنكان حايل   -تدبر

 :تيك الوساوسَتوقت ما  طلوب منكامل افهم أن ة من الشيطان!هذه حيل انتبه!

o  ًتقوهلا لقى من السماء والوتتمىن أن تُ  ,, وتبغضهاهاأن تكره: أوال. 
o لطاعة.ابإجبار نفسك على القيام و مدافعته, , و ة الشيطانمَ راغَ جيب عليك مُ  :األمر الثاين 

 ج. العاليفآخر  عن الوسواس الطارئ الذي يدخل على اإلنسان, أما الوسواس القهري فله طريقهنا أان أتكلم *و 

بح مع أهنا تس اذه ،ووحدانيته فخلقها ومنافعها من أكرب الشواهد على قدرة ابريها، وفاطرها، وعلمه، وحكمته،"
 ."ق، وهتبط من خشيتهحبمده، وتشع له، وتسجد، وتشق  

ة يفوق العباد ا عمل يفاجلبال َل هذه: وهو أن آخر تعجب من أمرسمث , احلكمةستى  اجلبال يف هانظر إىل هذا كل
هذا  تستطيع َتويل ال وأنت، شية هللابط حجارهتا من خهتو  ،تتشقَّقو تسجد له، و ، تشع هللو ، هللا عملك، فهي تسبح حبمد

 -عاىلسبحانه وت-شيته سقط من خون أهنا تيعلم وال !هذا الذي يقوله اخللق وقع! جليدايًّ  ااهنيارً أن  أن حجرًا وقع!بقولك: إال 

 ين يف التفك ر:سار  م هناك :إًذا
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 نهايف خلقتها, واملصاحل العائدة م املخلوقات ي  زت بهاستحضار ما مُ  :املسار األول. 

 ..!ذا وكذا.كيف   لق منهالقة, فانتفع اخلَ قها هبذه اخل  لَ ن خَ فتقول: سبحان مَ  -مثاًل -تنظر إىل اجلبال 

ا مؤمنً فكن  !فرينالكاو  ينمللحدا كن هذا يقال على لسان... لالسحاب فيه كذا,و كذا,   اجلبال فيهانا: أن كل يوم يقال ل
 وقًا.يسوق لك اخلي سَ و  أبن هللا خيلق اخللق حبكمة,

 ر اآلايت اليت تتكلَّم عن عبادة هذه اجلماداتتستظه   أن :املسار الثاين. 

حجمك اليت -لعظيمة ااء ألشياهذه  كونيف   عظمة هللا, مث من جهة يف خلقها حكمة هللاتنظر هلا من جهة  تراها فحينما
. خشية هللا عًة مند   صَ تَ مُ و ًة علرأيتها خاش , ولو نزل عليها القرآن,من خشيته حه, وتنشقَّ م هللا, وتسب  تعظ   -شيء الهلا  ابلنسبة

ذا ه فتأمَّل ,ادهتايف عبكون يلعجب اكما أن احلكمة جتري يف خلقتها, كذلك ففهذا وجه آخر للنظر ملخلوقاته سبحانه وتعاىل, 
 وَتمَّل هذا.

من هول ذلك  ةٌ ق  فهي م شف   ،وع ظمه ،وتصري كالعهن من هوله ،ف فيها نسًفاعلم أن َلا موعًدا ويوًما ت نس  ت  هذا وأهنا ل  "
أمسعت اجلبال  :ن معهام  إذا سافرت فصعدت على جبل تقول ل   -هللا عنها يرض-وكانت أم الدرداء  ،املوعد، منتظرة  له

ف ه ا ر ّب   ن ْسًفا * فـ ي ذ ر ه ا ق اًعا ص ْفص ًفا * :فتقول ؟ما أمسعها قال:في ؟ما وعدها رهبا ال  تـ ر ى  }و ي ْسأ ل ون ك  ع ن  اجلْ ب ال  فـ ق ْل يـ ْنس 
1ف يه ا ع و ًجا و ال  أ ْمًتا{ -2 ". 

يَّ سيًا, سَ , وتُ "ف فيها نسًفات نس  ا ا ويومً أن َلا موعدً "تعلم وأنت تعلم  فاجلبالوهذا أيًضا ما تراه يف هذا املخلوق العجيب, 
إذا سافرت  -هللا عنها يرض-لدرداء كانت أم ا"لذلك و  .ةقَ شف  وهي من هوله وعظمته مُ , رظَ ذا املوعد املنتَ هبتؤمن واجلبال 

أَُلوَنَك عَ }وَ  :لفتقو  ؟ما أمسعها فيقال: ؟أمسعت اجلبال ما وعدها رهبا :ن معهام  فصعدت على جبل تقول ل    ن  َيسم
 "اآلية.{...اجلم َبال  

                                                           
1  
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{ ؟هذه العظمةكل عظيمة   مع أهنايوم القيامة  للجبالماذا سيحصل  ُفَها َرب    ,ليهعفال تستعظم  ,الذي خلقهالعظيم ا }يـَنمس 
ًفا{ ًتا{َوًجا وَ يَها ع  ف  }َصفمَصًفا * اَل تـََرى هذا القاع؟  صفة ما .لألرض مساوايً  افيتكها قاعً  }َنسم بروز فيه  ال ,مستوايً  :عىنمب اَل أَمم

 أبًدا.

 سبحان من جعلهاو  !الوضع هذاعها تتحرك شبًا, فسبحان من خلقها ووض ظن الناس من قوهتا أهنا اليعظيمة ابرزة, اجلبال 
 شيء.  ال العظيمة شياءهذه األ قادر على أن جيعل -سبحانه وتعاىل- هم أنعل   :ن آمن أبن هللا هو العظيممَ  !آية

خرب عنها أوعظمته، وقد  ل رهبان جالكها مد  كْ د  ال وهي احلجارة الصلبة، وهذه رقَّتها، وخشيتها، وت  فهذا حال اجلب"
سى من هذه ة حلم أقضغ  م   نا م  عجبً  اي  فـ   ،نزل عليها كالمه خلشعت، ولتصدَّعت من خشية هللافاطرها وابريها أنه لو أ  

-ر على هللا نك  ست  يس مب   لف !نيبوال ت   شع،تلني، وال ىل فال ت  ك وتعار الرب تبار تسمع آَّيت هللا تتلى عليها، وي ذك   !اجلبال
 ."واعظهره، وموزواج ،ن بكالمه، وذكرهل  ال خيالف حكمته أن خيلق َلا انرًا تذيبها إذ مل ت  و  -عز وجل

 .بكالم ربهن ل  دام أنه مل يَ  هذا البدن يستحق النار ما

 نه.عمعانيها, وما ال تفهمونه سجلوه, واحبثوا  *املطلوب منكم: قراءة سورة ص جيًدا, وفهم
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

  ني.مجعأوعلى آله وصحبه  ,على سيدان حممد والصالة والسالم ,هلل رب العاملني احلمد

 :ه سبحانهنأمعنا  وقد مرَّ ", يماحلكاسم " العظيمعن هذا االسم نتكلم ل هللا ورمحته الزلنا بفض

 .موضعه ع يفض  د وُ ال وقإمن املخلوقات ًئا فال جتد شي, واضعهامشياء يف األ ضعُ يَ فَـ  لقهخ  يف  حكيمٌ  (1

 .شرعهيف  سبحانه وتعاىل وهو حكيمٌ  (2

 .أمرهسبحانه وتعاىل يف  وهو حكيمٌ  (3

 .هئجزايف و  (4

 :ش من جهاتاقَ نن هذا األمر يُ أستجد  ته يف شرعهحكمت إىل ذا نظرم وإ

كيف أنه و , ة هللار إىل حكمظ. انحكمة هللا عز وجل يف إنزال الكتب وإرسال الرسلهو  ر:هذا األميف ناقش يُ ما أول 
يف  سلك مسالكتيجعلك س ألمرا , وهذاجوا الناس من الظلمات إىل النورخر  ليُ  ؛أرسل الرسل وأنزل الكتب وتعاىل سبحانه
 :التفكي
 . عليه وسلمختيار النيب صلى هللااحكمة هللا يف  ةمن جه ك تنظرُ جعلُ سي (1
 .ه صلى هللا عليه وسلمق  لُ ومن جهة خُ  (2
 أهاًل  يت جتعلهميزات المن امل هللا عز وجل جعل يف العرب , وكيف أنرب  ن النيب صلى هللا عليه وسلم عأمن جهة و  (3

ة, ويتحم لون هباة اخلسالر حلمل ال  ة.كلهم إىل قيام الساع  اخللق   ليةو مسؤ  امت 
صلى  فجعل النيبَّ , يشاء وخيتار خيلق مافهو سبحانه  ،ختيار حكيمالنيب صلى هللا عليه وسلم لهللا عز وجل  ختيارا :إًذا 

أن  تظين ال هانحينما تسمعي ةهذه الكلمو س, أفضل األجناو  لقه من خي اخلَ اختار  ,على الكمال البشري ةً هللا عليه وسلم عالم
ل هلم عَ ق اخللق جَ لَ , ويفهم أن هللا عز وجل ملا خَ اجيدً  هذا األمرَ  فهمُ " يَ غرافيا البشريةبـــ"اجلونه يسم   ما ن يدرسُ , إمنا مَ ازً فيها حتيـ  
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1م"بينكم أرزاقك مَ سَّ بينكم أخالقكم كما قَ  مَ سَّ إن هللا قَ : "كما ورد يف احلديثة,  طبائع متلف هنا يف الق ابألخ واملقصود, 
 .م بينكم أرزاقكمباعكم كما قسَّ ط  يعين: قسَّم بينكم  ة,يَّ ع  بم األخالق الطَّ : احلديث

صفاهتا  إذا كانت هذه , العامليف رمال   أكثرو أعظم  ارماهل ,اهلاجب ةٌ ها, كثي ؤ ما راء قاحلة, قليلٌ صحت جزيرة العرب فإذا كان
لناس ا روأكث ,اًل حتم   كثر الناسوأ ,ةً جاعفهم أكثر الناس ش ا,ناسب هذه اجلغرافيت ألهلها صفااتً أن يف املقابل  سنجداجلغرافية 

مواهلم وأرواحهم بذلوا أو  ,وهمحَ و , وا عنهحلق دافعافإذا محلوا قة, اخلليمن بني  ةيَّ , وأكثرهم محَ اكرمً أكثرهم  , و عون بهيقتنا عما دفاعً 
, -اأو حقًّ  ابطاًل ا ادهم هذقسواء كان اعت-  عن اخلليقةيعتقدون دوانً  ام جتاه ممواهلم وأرواحهيف بذل أ ءكرمافهم  , من أجله

تقاتلون ي أهنم " ستىاءس والغب داح"حرب  مثاًل  لو أردت أن تفسر : ألنكاعيبً النقطة أيًضا قد تصبح هذه الصفة هذه ومن 
  ذاه ملاذا فعلواكن ة, للتافهااألمور ن م ًضامن أجل انقة!! ويتقاتلون لغي ذلك أي ماذا؟! من أجل, فىن الناسوي ,اعامً  أربعني

أن  وال ,ونالد   نقبلو ي الفهم  ة,لشجاعيسمى اب فيهم ماألن و , ةيَّ م  ن فيهم ما يسمى ابحلَ أل هذه األمور التافهة؟ كله من أجل
 .ا كان أو ابطاًل حقًّ على أي شيء ف رَ داس هلم طَ يُ 

العرب  منر أمته وأهله ختااو  ,تمل الصفاختاره وهو كاا بالعر هؤالء وسلم من  عليه صلى هللا عز وجل النيبَّ  ختار هللاُ الما ف
هو ف لباطل.على اكن لم الصفات بقيت فيهه تكو ف, وإذا خابوا جلهأإذا محلوا احلق بذلوا كل جهد من , لصفاتافيهم هذه و 

 .هتميف صفا الفرسو  أييت بعدهم الروم. وختارهم من دون اخللقوتعاىل ابحانه ساحلكيم 
وكيف أن هللا عز وجل , وصفاتهالنيب صلى هللا عليه وسلم  ختيارانظر إىل حكمة هللا عز وجل يف : هو أن نلكن املقصود

 ال ,اميً ا عالَ منوذجً  ملاذا هذا كله؟ من أجل أن يكون, نسابمن أشرف األ هوكان نسب ,ل له صفاتهوكمَّ  ,اخلليقةبني ختاره من ا
يف شرعه, أن الذي بلَّغ هذا من حكمته سبحانه وتعاىل ف, صفاتهصفة من لنيب صلى هللا عليه وسلم يف هم اتَّ أن ي أحدٌ  ستطيعُ ي

2{َعظ يم   َوإ نََّك َلَعَلىَٰ ُخُلق  قال سبحانه وتعاىل مادًحا وصفه: } شرَعه عبٌد من عباده كمَّله؛ وهلذا نه له أبهللا عز وجل  حمدم و  ,
 ا!عظيمً  امعناه أنه سيكون حقًّ  على خلق عظيم

ر صفات النيب صلى هللا عليه وسلم بني لذلك نشْ و  ه,صفاتيف عليه وسلم  هللا ىالنيب صل هميت   نيستطيع أَمن تى أفما 
وكيف هو ه؟ صفاته؟ وما حال وما ؟النيبهو ن عرفون مَ يَ  حينمافهم ؛ شخاص كثريينأإلميان  سالم سببٌ اليت حتارب اإل ةاخلليق

وده , وكيف كرمه وجإال أن جياهد يف سبيل هللا ةً رأماوال  اصبيًّ  ال اضرب أحدً  ما عليه وسلم كيف أنه صلى هللاو  ,مع أهله

                                                           
اعيلي يف (, أخرجه اإلمس33 /1(, واحلاكم يف املستدرك )157(, وأبو داود يف الزهد )275(, وأخرجه البخاري يف األدب املفرد )387 /1أخرجه أمحد يف املسند ) 1

 (.727_726 /3معجم الشيوخ )
 (4)القلم: 2
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ن هللا أف الناس كيف يعر  ؛ للنيب صلى هللا عليه وسلم هذه حتتاج إىل نشراكل صفات   ...,وتعامله مع الصغي والكبي
 .له من اخللقمَّ ن كم  إال ختار لرسالته اما  ،حكيم

مل تسمعوا قول النيب صلى هللا أ .يف قلوبنا حياةً  "عليه ةالصال"يد كلمة ز يوس,  به صلى هللا عليه وسلمزيدان إمياانً ومثل هذا سي
ا أريد أن هً كم أجعل لك من دعائي وقت ما أكون متوج  :  مبعىن- ؟: كم أجعل لك من صاليتلرجل يوصيه ملا سألهلعليه وسلم 

1"ككفى مه  تُ  ,جعل يل صالتك كلهاا": عليه وسلم ها إىل أن قال له صلى هللاانقشانقشها و  -؟كم أصلي عليكأدعو؟ مبعىن:   .  
يف   عليه وسلمهللا لنيب صلىلى اع ويُغَفر يل ذنيب حينما أصلي يى مه  كفَ أُ كيف   وهو: هناك سؤال استفهام من املؤكد أن

غ دينه البإل ختاراا موأنه , كيمحانك أن هللا إميلى ع دليلٌ  صلى هللا عليه وسلميه عل ةألن الصالسيحصل لك ذلك  ؟دعائي
ا الرسول صلى هللا اليت جاء هب ةلرسال اباانً إمي، و  حبكمة هللاالرسول إمياانً  ىالصالة عل. فكانت ةمن اخلليق هو كاملٌ  نم مَ إال 

م مكانة النيب ل  عَ ن وهلذا مَ  ؛جل عز و ك ابهلليف إميان هذا كله سيصب  و  ، بكل األخبار اليت أتى هبا الرسولإمياانً و عليه وسلم، 
 .يهفا أن يعيب أبدً  تطيع أحدٌ يس ال رسواًل  ,اترخيههذا  عن هللا أنه أرسل له رسواًل  اى هللا عليه وسلم وجد يف نفسه رضً صل

 أما حياته ,طوىاء تُ دسو  نقاط همفيوالبد أن تكون  ,لدنيا ال بد أن خيفى من حياهتم خفااياعظماء  كل  كلكم تعلمون أن
 لى النيب صلى هللاع ثينتُ  علكيجسهذا و  ,الكمالفيها إال ال جتد , يعيب جتد فيها ما الف ,ارت نشرً ش  صلى هللا عليه وسلم فقد نُ 

لق يتناقلون , وجعل اخلظ سنتهكره وحف  ذ   بَ وطيَّ  ,ب النيب صلى هللا عليه وسلمالذي طيَّ  ,ه احلكيمل  على مرس   ثينوتُ  ,عليه وسلم
 ,لعظيماهللا  على ثناء لى النيبع ثنائك ويف ثنااية, لصالصلى هللا عليه وسلم ابعليه  ىنثيُ لذلك , و عليه وسلم قه صلى هللالُ خُ 

 .من األخالق ةجعل خامت املرسلني على هذه الصف الذي ,الرب الكرمي احلكيم
له هللا م  ك  ,ةاخلليقة عام وإىل ,اصةخ ناإلي هللاإميانك أن النيب الذي أرسله : شرعهحكيم يف  هللا ميانك أنما يتعلق إبأول  إًذا:

 .لنيب صلى هللا عليه وسلمل هختيار ايف تظهر اثر حكمة هللا عز وجل آوأن  ,عز وجل
نبياء, إىل مجيع األ اوشوقً  البك حبًّ قجتد يف  من ضعف اإلميان أن ال, فعلى األنبياء كلهم ر  جَ نأن يَ  بجياإلميان ومثل هذا 

ك ال جتد يف نفس ميان أنعف اإلض من! م عليه السالم وهو خليل الرمحنإلبراهي ةً جتد يف قلبك مكان من ضعف اإلميان أن ال
لعظماء مساء هؤالء اأ سم منال ك؟!  اعً لألنبياء مجي ةمكان يف نفسك جتد كيف ال !وسى عليه السالم وهو كليم الرمحنمل ةمكان

 .وىان والتقلإلمي ذلك كجير  عنهم أن  مععندما تسعليك وجيب ، جيب أن يكون له رنني خاص يف قلبك
 

                                                           
(, واحلاكم 5/136( وقال حديث حسن صحيح, ورواه أمحد يف مسند األنصار رضي هللا عنهم )2457رواه التمذي يف السنن/ صفة القيامة والرقائق والورع/ ) 1

 (.954وصح حه, و حس نه الشيخ األلباين رمحه هللا يف الصحيحة )
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َتم عم ل َما يُوَحىَٰ له: } يقولف ,هللا عزوجل موسى عليه السالميكلم  تَـرمُتَك فَاسم 1{َوأاََن اخم , فمن اإلميان ختاره هللا وهو احلكيما ،
2{ طََغىَٰ اذمَهبم إ ىَلَٰ ف رمَعومَن إ نَّهُ } :له يقال .وترى إميانه ,س صفات كمالهوتتلم   ,أن تؤمن به رَحم يل  رَ ًة: }يقول مباشر , ف ب   اشم

ر ي رم يل  أَممر ي  * َصدم َدًة م نم ل َساين  * َوَيس   ُللم ُعقم 3{َواحم  !هللا له إال ما ًة:مباشر  ,
 ميانكإمن , فاهم هللاصطاذين عظماء الاألنبياء ال ؤالءه ري  ب يف ذهنك س  قل   ت  أن من إميانك حبكمته سبحانه وتعاىل 

 .مهإىل قو  ال شعيبً أرس ,كيمٌ حهللا . مهأرسل موسى عليه السالم إىل قو , هللا حكيمٌ  :تقولإال و  تراهم يف موطن ماأنك  ةمحلكاب
 وهكذا . ,براهيم إىل قومهإأرسل , هللا حكيمٌ 

 :هللا عز وجلتبني  لنا إىل هنا أن 
 (سبوع املاضياألذلك  انقشنا)و  .حكيم يف خلقه -1
 :أن نتكلم عن: رعرأس الشو  .حكيم يف شرعه -2
o النيب صلى هللا عليه وسلم الذي أرسله هللا. 
o  الذي أنزله هللا الكتابعن و. 
ايت ر فيه اآلوأظه ,فن كل حتريه هللا مي حفظذال الكتاب العظيمهبذا أن تؤمن  :شرعهيف كمة هللا حبمن اإلميان ف

 ة.العظيم
يف هذا املوضوع طيل أ  سو ن,آبوقفات مع القر  يف االنتفاع -إن شاء هللا-سنبذل جهودان ة, و سنرى هذا يف مواطن متعدد

ض ر  ف   ما" :أهل العلم يقولون. فابلقرآن ةا العنايلشهر العظيم يستلزم من  وهذا ا ،ل عليناقب  أن شهر رمضان م  : وهو لسبب
4"فيه نزلتن الكتب أل الالصيام يف رمضان إ أخبان عن شهر رمضان قال ملا  ةيف سورة البقر وهللا عز وجل , نآوأعظمها القر  ,

5{الَّذ ي أ نز ل  ف يه  اْلق ْرآن   ش ْهر  ر م ض ان  }: لنا َمنم : "يقول , والنيب صلى هللا عليه وسلمة الشهرميز هي على أن هذه  ةً دالل, 
َم م نم َذنمب ه   ت َسااًب ُغف َر َلُه َما تـََقدَّ 6"َصاَم َرَمَضاَن إ ميَااًن َواحم . 

                                                           
 (13)طه: 1
 (24)طه: 2
 (27-25)طه : 3
 (1/367تفسي ابن كثي ) 4
 (185)البقرة: 5
6 ( / ميَان  ت َسااًب م نم اإلم  ُم َرَمَضاَن احم (. ورواه مسلم يف صحيحه/ كتاب صالة املسافرين وقصرها/ ابب التغيب يف 38رواه البخاري يف صحيحه/ كتاب اإلميان/ اَبب َصوم

 (.760قيام رمضان وهو التاويح/ )
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دك يف هجإن بذلت  اآلن و , ميانابإل ناعلى شهر رمض يلقب  أن تُ  ينيدوتر  ,نآن ابلقر آعلى شهر القر  يلب  قأن تُ  ينيدتر  فأنت  
  :نقضي هذه األايممًعا عندما ن اأمر  ك  يظهر لن, سالقرآتدبر 
  كتابه  يف العظيمة حكمة هللاستظهر. 
  تدبركتابه إال ابليف  ولن تظهر حكمة هللا. 

 .-إن شاء هللا–ة لذلك نجعل مناذج تفصيليوس , نفس الوقتا يففكرتني معً هاتني النخدم سف
 سنبدأ أبهم مسألة:

 مىت ست درك عظمة القرآن، وحكمة هللا عز وجل يف إنزاله؟
 ظيم لعدمعوسبب  ر،سبب عظيم لضعف التدب ةضعف اللغ؛ ألن ةاللغصيب يف يكون لك نست درك ذلك عندما 
رآن, وال أعين هًما للقفما زدت كل  ةتستطيعه من مفاهيم اللغ على أن تفهم مات نفسك نمر  كلما و  اإلحساس بعظمة القرآن،

 ها,عتسم   و د قواعال ظو أن حتفهوليس املطلوب  ة,يف اللغقواعد نفسك  عط  بذلك أن تصبح "سيبويه" يف اللغة! ال! ولكن ا
 .القرآن ن تفهمستطيع من خالهلا أقواعد تهبذه الصورة, بل  ليسال!  ,يف األخي ةأمثلهلا وتضرب 

 ة.للغا اةي أده :-هللاوأنه كالم  ,كتاب هللا  القرآن نأببعد اليقني -جيب أن تكون معك  اةأول أدف
 !ربشوله اليقذا أن ملثل ه ميكن وال ,أي كتابكألنه ليس   ة القرآن؛بدأت تشعر بعظمكلما   ةلغم لنـَهَ  كار معص كلما
 ة.هبذه املسألب عدم الشعور سب  ي ةإال أن ضعف اللغ !مستحيل

 :ةاملتفرق ةبعض األمثلاليوم سنضرب 
 :سورة الكافرون أواًل:

ايهتا! آ عدد بيدك عد   د حفظها:َمن يرييقولون لـ  ةل املشكلعند قراءهتا وحفظها, وحلالناس  ئطخيُ  ا مااليت كثيً هي السورة 
, رارفيها تك ةالسور  اخلنا أندشعر يف حنن ن همنا هلا!والسبب هو شيء مهم وهو عدم ف السورة ابلرغم من ق َصرها! طأ يفاخل يقع

 نا ساكتون عنها.لكن ,شاعراملداخلنا هذه من ذلك,  نستحيلكننا 
: ادًّ ج ابسيطً  ًئايشفقط نفهم وس ة,للغاإىل  يف اللغة العربية. سنذهب اآلن ةاجلملال حينما تفهم هذه السورة إ ةلن تفهم مسأل

 .-الفرق بني االسم والفعل مبعىن:- ةالفعلي ةجلملاو  ةمسياال ةالفرق بني اجلمل
 فالقاعدة تقول:ا! هذا ليس صعبً و 

 .رستمرااالو احلدوث يدل على  فعل كلو , الثبوتيدل على  اسمكل 
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 م ذا كاله{ (3) عمُبدُ وَن َما أَ َواَل أَنـمُتمم َعاب دُ  (2ُبُدوَن )( اَل َأعمُبُد َما تـَعم 1ُقلم اَي أَيـ َها المَكاف ُروَن ): }يقول هللا عز وجل
 الكافرين. أ منيتب  صلى هللا عليه وسلم وهو  النيب
  مُتم َواَل َأاَن َعاب ٌد َما َعبَ : }ىخر أة اله مر ح يصف النيب صلى هللا عليه وسلممث  {.(4)دم
  {.(5َواَل أَنـمُتمم َعاب ُدوَن َما أَعمُبُد ): }يصف حاهلم مرة أخرىو 

 الكافرين؟ الحل هوصف, وبني الهحلى هللا عليه وسلم وصف النيب صل بنيالفرق ما 
 

 رينالكاف الحلوصف النيب صلى هللا عليه وسلم  الهحلوصف النيب صلى هللا عليه وسلم 
 :نان خمتلفتامجلت

 {(2ال  أ ْعب د  م ا تـ ْعب د ون  )}
 {(4و ال  أ ان  ع اب ٌد م ا ع ب ْدُت ْ )}

 :نان متطابقتامجلت
 {(3) َعاب ُدوَن َما أَعمُبدُ َواَل أَنـمُتمم }
 {(5َواَل أَنـمُتمم َعاب ُدوَن َما أَعمُبُد )}

 
 ؟كبذلبان خيأن يد ماذا ير و  ؟ملاذا ثبت وصفهمو ؟ ملاذا تغي وصف النيب صلى هللا عليه وسلم: ن السؤالاآل
 

 :تنيلفتولكن بصيغتني م ,يف احلالتنيالنيب صلى هللا عليه وسلم نفى عن نفسه عبادة األصنام 
 { :اَل أَعمُبدُ فقوله } لفعل.ذلك ا ستمرارا ي, أي: أنه صلى هللا عليه وسلم نفىنفمفعل 
 { :َعاب دٌ وقوله }{.َعاب دٌ َواَل َأاَن بقوله: } الثبوت ىنف, و اسم 

نفسه  عن نفىإًذا: هو  ،ةتجددوامل ةتالثاب :يف احلالتني نفى عن نفسه عبادة األصناممبعىن: أنه صلى هللا عليه وسلم 
 ة.عبادة األصنام يف مجيع األزمن

 اَل } :قال وله يقال: نأفك فقط, وثالفعل فيه احلدف ,سيزولو  حادثٌ  قال هذا أمرٌ ميكن أن يُ  :على الفعلر ص  اقتُ  ولو 
 .يف املستقبل بدهاتعال له: سكن أن يقإًذا مين, اآلاألصنام  {أَعمُبدُ 

  ُعناهالصفة م بوت هذهث, فليس حيدث غيهاقد لكن  ة,اثبت ةٌ صحيح أن هذه صف لقيل:سم ر على االص  ولو اقت 
 ؛ ألن اإلنسان قد يفارق وصَفُه.على هذا الوصف استمرارها
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 .ةمسياالو  يةلفعلا :يغتنيأن يعلن براءته ابلصأراد  ؟هلم يعلن د النيب صلى هللا عليه وسلم أنماذا أراإًذا: 
آليتني يف وصف و تفسي اهوهذا  .لكوأان اثبت على ذ قال: ةمسيابالو  .هذامثل  حيدث مينن ل :فعليةال ةابلصيغقال هلم 

 حاله صلى هللا عليه وسلم.
 ؟حاهلموصف ملاذا ثبت : الثاينأييت السؤال 

أي على ة. فعليال ةملاجلذكر ي , وملمرتني{ عمُبدُ َواَل أَنـمُتمم َعاب ُدوَن َما أَ : }االمسية فقط ةبصيغة اجلملعبادته نفى هللا عنهم 
 دة.العبايف على ثبوهتم على حاهلم يدل ؟ هذادل ي شيء

ثابتون أي: ال ,وتيدل على الثب سماكافرون" ـــ"الف{, ومل يقل: "يكفرون",  أَيـ َها المَكاف ُرونَ ايَ ُقلم } :اية السورةوهذا يناسب بد
أن َتيت  بَ اسَ ن, فهلم تاثبر لكفم ا فُ وصم  نم مَ  ايكان معىن اآلية:   على ثبوت الوصفاسم دال  "الكافرون"ن ألو  ,على كفرهم

 {.(5اب ُدوَن َما أَعمُبُد )َواَل أَنـمُتمم عَ } {(3اَل أَنـمُتمم َعاب ُدوَن َما أَعمُبُد )وَ تني }مسياملتني اجل
 :نفسرهاوكأننا  ,من أول السورةاآلن نبدأ 

 .ن ثبت يف حقهم وصف الكفرمَ  ايأي:  {ُقلم اَي أَيـ َها المَكاف ُرونَ } -1
 .لغي هللا ةدث مين العبادحيأن و  بريء من أن أعبد أان -2
 .على عبادة غي هللان على كفركم و بتوأنتم اث -3
 .هللا وأان سأستمر على أن ال أعبد إال -4
 هللا. ن على عبادة غيو وأنتم اثبت -5

لك ذو يدخل يف أ ن يفعلأأ من وتب   ,حدوث هذاومن جمرد  ,صلى هللا عليه وسلم من الدخول يف الشركإًذا: تب أ النيب 
 .مستقباًل 

سورة و , "إلخالصسوريت ا"يان بـــتسمسورة اإلخالص و  ةالسور ئوا! هذه ختط حىت ال ملكو هذا الكالم على عق واأن ترددبد ال
 ؟!قراءهتا ختطئ يف كيفف ين,يف الد ةعظيم ةمنزلإًذا: البد وأن هلا من الشرك,  ةباءالون من أعظم السور اليت فيها الكافر 

ه أنواع يفظهر تالذي  كبم السَّ هذا  ا مبثل؟ مستحيل! مستحيل أن أيتو عظيمك البم السَّ و هذا الكالم  أن أيتوا مبثل لق  ميكن خل هل
! عظيم اة قصية, معناهت متصر ايآيف  ذلك وكلومناسبتها حلال الكافرين,  ,وسلمصلى هللا عليه ه حلال   ل  مَ ومناسبة اجلُ  ة,الباء

 .م عليما إال حكييت هبأيميكن أن  لفاظ الأ فالقرآن فيه ؛يفهم إعجاز القرآن ال :هذا الذي ال يفهموهلذا 
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 ة املكرمةأمساء مك مثال آخر:
 ةكَّ ب   مكة اللفظ
 ناآل عمر  حالفتسورة  السورة
َوُهَو الَّذ ي َكفَّ أَيمد يـَُهمم َعنُكمم قال تعاىل:} اآلية

ُهم ب َبطمن   م ن بـَعمد  َأنم َأظمَفرَُكمم  م كَّة  َوأَيمد َيُكمم َعنـم
يًا َا تـَعمَمُلوَن َبص  ُ مب  1{َعَليمه مم وََكاَن اَّللَّ  

َع ل لنَّاس  لَلَّذ ي قال تعاىل:}   ب ب كَّة  إ نَّ أَوََّل بـَيمت  ُوض 
2{ُمَبارًَكا َوُهًدى ل  لمَعاَلم نيَ   

 
 احلج وتشريعهيف سياق الكالم عن  الفتحعن الكالم سياق يف  السياق

يف  االسمداللة 
 السياق

ا مسهاب ةاملعروف ةاملشهور  ةن هذه القريأىل إ رةإشا
 خرج صلى هللا عليه وسلموأن النيب  ,العرب بني

ا مسهاب إال ما مُسَيتم  شي إىل فتحهافلما أُ  ,منها
 ة(.مك)املشهور 

 .حاموهو شدة الز  ,ك  من البَ معىن )بكَّة(: صل أ
ذا هبار لإلخبحلج ابيف سياق األمر ذا االسم فأتت هب

 .حاملز االذي يدل على أن احلج فيه  ,املعىن اللطيف

 .من حكيم عليدُ كالم من لَ    البد أنه أبًدا, أييت من اخللق أن هذا الوهنا اإلشارة إىل 
 .سهانتلم  أن  واجبنامن اليت  ة,ا يف حبر األلفاظ القرآنيجدًّ  يسية ةوهذه األمثل
 مثال آخر:

على  دليلٌ ألن هذا  َتيت دائًما بصيغة األمساء؛ (املؤمنني)و (اإلميانأن ألفاظ ) ة: الحظواوالفعلي ةمسياال ةإىل اجلمل سنعود
وصف  ةواحد ةال يف آيإ ,على استمرارهاللة دال ؛ ألن فيهتاي يف كل اآليت فعاًل َت (فاقإلنا, بينما جند أن لفظة )اإلميان ثبوت

 }  املؤمنني فيها أبهنمهللا
ُ
 .هلم ةذه الصفعلى ثبوت ه ةدالل, فأتى اإلنفاق هنا امسًا: لل3{نيَ ق  ف  نم امل

ستمرار اات. واإلنفاق: ميان: ثباإل األصل هو: أن أييت )اإلنفاق( يف القرآن بصورة فعل, وأييت )اإلميان( بصورة اسم؛ ألن
 !اوجتد د. وحينما آتى وصًفا للمؤمنني دل  أيًضا على ثباهتم عليه. وسنرى من هذا َعَجبً 

 :يف سورة )ص( هسنفعلا مالتفاق على ابن ونبدأ اآل ة,سنكتفي هبذه األمثل 
 ؟منكم لتقرؤوا السورة غًدا قراءة صحيحةهو املطلوب  ما

                                                           
 (24)الفتح: 1
 (96)آل عمران : 2
 (17)آل عمران: 3
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 دون أن تقطعي القراءة. إىل آخرهاا من أوهل ة واحدةيف جلس  السورةتقرئنيس :أواًل 
 .عاتعن طريق تقسيمها إىل موضو ة( ع السور موضو )نحدد س :اثنًيا
 هللا؟ يف كتاب ألنبياءاهؤالء  خلب عنا ين وردأ :أن تبحثيمنك  املطلوب  .نبياءبعض األل اقصصً  ة:لسور يف ا نتجديس :اثلثًا

؛ ألننا -قطفورة )ص( س يفالذين وردوا -مع كتابة اآلايت اليت ورد فيها كل نيب من األنبياء  ,جدول ذلك بعمل لنيتسج  ف
 )ص(, وبقية املواطن يف القرآن. سنقوم ابملقارنة بني مواطن

  ةآي من ,كذاسورة  ا و سورة كذ يف ؟ ذُكرر يف القرآنخَ آ أين ذكر يف موطن   .عليه السالم وداد: -مثاًل –*تذكرين يف اجلدول   
 إىل آية كذا, وهكذا. كذا

 .-ن شاء هللاإ-مر األ سهل عليك  لي "املعجم املفهرس أللفاظ القرآن" اذهيب إىل*و   
 واملادة. بنفس اللفظ ةرت يف السور ر   اليت كُ  ي والحظي األلفاظعد   :رابًعا

ا(.من املالحظات املهم)وهذه  وخامتتها ةالحظي بداية السور  :خامًسا  ة جدًّ
 ة ليتض ح املراد:أمثل هلذه اخلطوة سنضرب

 سورة البقرة. .1
 السورة  خامتة  سورةالبداية 

ُهًدى ل  لمُمتَّق نَي  *  ه  َك المك َتاُب اَل َريمَب ف يل  ذَ امل * }
لمَغيمب   ُنوَن اب  1{...الَّذ يَن يـُؤمم   

ُنوَن...} َا أُنز َل إ لَيمه  م ن رَّب  ه  َوالمُمؤمم  2{آَمَن الرَُّسوُل مب   

 )عالقة املقدمة ابخلامتة(
ْلغ  }من هم : خرهاآب ةأول السور  نتفسريس  ؟{ْيب  الَّذ ين  يـ ْؤم ن ون  اب 

َّللَّ  و م ال   ن ون  ك ل  م ْؤم  و الْ  لرَّس ول  مب  ا أ نز ل  إ ل ْيه  م ن رَّب  ه  آم ن  ا} :تقولنيف  {.ئ ك ت ه  و ك ت ب ه  و ر س ل ه ...آم ن  اب 
 لتفهمه. ملع   ج إىلا األمر حيتا وهذ, اأبدً  تنفك   الصلة السور كل   ميايت وخواتابدبني  تجدس !اإلعجاز العجيبهو وهذا 

 سورة آل عمران. .2
 السورة  خامتة  سورةالبداية 

                                                           
 (3-1)البقرة: 1
 (285)البقرة: 2
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نـ زَّل  *  اَّللَّ  ال  إ ل َٰه  إ الَّ ه و  احلْ ي  اْلق ي وم   * امل }
َ يََديمه  َعَليمَك الم  ق   ُمَصد  قًا ل  َما بـَنيم حلَم { أي: ك َتاَب اب 

يلَ } ل ما سب قه 1{َوأَنَزَل التـَّومرَاَة َواإلم جن   

َّللَّ  َوَما أُنز َل } ل  المك َتاب  َلَمن يـُؤمم ُن اب  َوإ نَّ م نم أَهم
تَـُروَن  إ لَيمُكمم َوَما أُنز َل إ لَيمه مم  ع نَي َّلل َّ  اَل َيشم َخاش 

ايَ  2{ت  اَّللَّ  مَثًَنا قَل ياًل آب   

 )عالقة املقدمة ابخلامتة(
 موقف أهل الكتاب من القرآن؟ ما

تام السورة: هللا عز وجل ين أنتجدس ، قال مياننه اإلميقع  نم   أن من أهل الكتاب أخرب يف خ 
َّللَّ  تعاىل: } ْن أ ْهل  اْلك ت اب  ل م ن يـ ْؤم ن  اب  ع ني  َّلل َّ  ال  ي ْشتـ ر ون   ه مْ ْم و م ا أ نز ل  إ ل يْ ك  ل  إ ل يْ ا أ نز  و م   و إ نَّ م  خ اش 

ت  اَّللَّ  َث  ًنا ق ل ياًل  َّي   {.آب 
سلمنا من أ قالوا:  .مواسل  أقال هلم:  صلى هللا عليه وسلم عندمانكروا على النيب أين ذد جنران الفم وَ يف سورة آل عمران نزلت 

اَلمُ نَّ الد   إ: }هللا عليهم د  فرَ . قبل 3{يَن ع نَد اَّللَّ  اإلم سم  تكرر ت ةً كلمأن   نجتديعندما والسورة, يف  (سالماإل)ت كلمة ر كر  قد تو , 
 .َلاأن هذا هو املوضوع الرئيسي  تفهمنييف سورة س

 .نزل إليكأُ ؤمن مبا وي ,ن يؤمن ابهللن منهم مَ لك, و اإلنكارهو ن غالب هؤالء موقفهم أب ة آل عمرانمت سور ت  مث خُ 
 . بعدهااليت  ومطلع السورة ةبني خواتيم السور  ةعالقالالحظي  :ًساساد

ملصحف ان ترتيب تعلمون أا ، وكممن حكيم عليم الإيكون  الالقرآن هذا فهذه العالقة بني السور تدل على أن 
اليت  ةلسور اتبدأ ف ،وممبفه ةالسور  هذهم ت  ت   !نظري إىل هذا التوقيف العجيب. ا-أي: ال ميكن تغيري ترتيب س و ره- توقيفي

 !دهؤي  تليها مبفهوم ي  
ستجدين  -ب!ل ُيضرَ اوهذا أغرب مث-(, يوسف( و)ودهسنضرب مثااًل لتتض ح هذه اخلطوة: الحظي العالقة بني سوريت )

 يف كل القرآن. وهكذاأن خامتة سورة هود هي مقد  مة لسورة يوسف, 
 مطلع سورة يوسف خامتة سورة هود

ْن أ نب اء  الر س ل  و ك ال  نَـّق  } 4{م ا نـ ثـ ب  ت  ب ه  فـ ؤ اد ك   ص  ع ل ْيك  م  َسَن المَقَصص   ُن نـَُقص  حنم }  5{َعَليمَك َأحم  
                                                           

 (3-1)آل عمران: 1
 (199)آل عمران: 2
 (19)آل عمران: 3
 (120)هود: 4
 (3)يوسف: 5

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya2.html
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 )العالقة بني خامتة السورة السابقة مبطلع السورة الالحقة(
 يتلقصص الاهذه و  ،القصص من أجل تثبيت فؤاد النيب صلى هللا عليه وسلم حنن نقص  أي: 

 .أحسن القصص يه هيعل اهنقص  
 
 يت أوهلا موافقأي ةر بقال سورة مع طولف !ميكن أن يكون كالم بشر ال !ا يف كتاب هللاه ستى عجبً لو كنت شديد التنب  ف

م مبفاهيم تَ توختُ السور  تح, تُفتَ ورل السكويف   , األعراف واألنفالومثله يف, خرهاد آلن أييت أوهلا مؤي  امع طول آل عمر آلخرها, و 
تدارس ن لك حنيذجب من وسنرى أع! مستحيل !؟ا كالم بشرذيكون ه, هل ميكن أن ةالواحد ةتكاد تكون كاآلي ةربتقام

 .-إن شاء هللا-سورة )ص( 
 ., اللهم آمنيابلقرآن عناانتفا وزايدة ,لزايدة إمياننا به اوأن تكون سببً  ة,سأل هللا أن ينفعنا هبذه الدراسأ
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 اء الثامناللق
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني, والصالة والسالم على سيدان حممد, وعلى آله وصحبه أمجعني.

 ال زلنا بفضل هللا ومن ته نتدارس هذا االسم العظيم اسم هللا )احلكيم(.

ة معناها: وضع , واحلكمكمة عز وجل وصف احلكمة واحلُكم, فُحكمه كله ح  وقد مر  معنا أن هذا االسم معناه: أن هلل
عها أبًدا. وهو حكيم سبحانه وتعاىل يف كل أمر  تصريفه ه, ويف خلقه, و يه, وشرعه وهناألمور يف مواضعها, فال يُعاب على واض 

 لألمور, وتدبيه.

 ون حكمة هللا يفلق ال ير اخل كن اهلوى هو الذي جيعليف كل هذا, ل كمةفإذا َتم ل عبد انضج ختل ى عن هواه سيجد احل
الذين  كون من العقالءمة, أو يله حكملوقاته أو يف شرعه وأمره وجزائه, فما أن يوافق الشرع هوى اإلنسان إال ويعتف أن ك

 جتر دوا من هواهم, فرأوا شرع هللا عز وجل وأمره كله حكمة.

 رين:يف أم تتجل ى احلكمة يف الشرع, واتفقنا أن شرعهتعاىل يف اتفقنا على أننا سنناقش حكمته سبحانه و 

o  وسلم صلى هللا عليه-تتجل ى يف إرسال الرسول-. 

o .وتتجل ى أيًضا يف إنزال الكتاب 

لسعدي يف ا خكما ذكر الشي-فالكتاب يتضمن احلكمة العظيمة, وستى حكمته تتجل ى يف األخبار واألوامر والنواهي 
هم هذا ك من أجل أن تفملطلوب مناالقرآن حتدى هللا أن أييت أحد مبثله. ما  ل هذا كله تتجل ى يف أن هذا, وقب-النقاش األول

 التحدي؟ أن يظهر لك شيء من عظمته وبالغته, وهذا ال يكون إال بتدبرك آلايته.

همل سورة الكافرون ال يتبني له واتفقنا أننا سنتدب ر سورة )ص(, وأخذان منوذًجا على ذلك: سورة الكافرون, وكيف أن َمن يُ  
أظهر براءته من الشرك يف تلك  -صلى هللا عليه وسلم-أن فيها معان  عظيمة اجتمعت يف كلمات متصرة, وكيف أن النيب 

اللحظة, ويف كل حلظة, وأن كل عبد عليه أن يُظهر براءته من الشرك يف هذه اللحظة, ويف حياته كلها, وأن هذا املعىن إذا مل 
ى لك لن تكون شاهًدا به, إذا مل تفهم سورة الكافرون ستعتف أبي شيء؟ وستتب أ من أي شيء؟ ستكون السورة ابلنسبة يتجل  
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اًدا, ال جيعلك  لك جمر د مفهوم عام, لكن املفهوم الدقيق هذا جيعلك تقف عند كل آية, ال جيعلك تعامل القرآن كأنك تعامل َعدَّ
 ل السورة! وإمنا ستقول له: افهم اجلَُمل! افهم ما يقوله هللا عز وجل وستى عجًبا!!تقول ألحد حىت ال خُيطئ: ُعد  مجَُ 

 :وقفات مع ن هذا العجب ما سنراه يفوم  

 سورة )ص(

ة أو غي شر اإما إشارة مب- حديث عن الكتاب وعظمتهفيها إشارة للحبروف مقط عة ال بد أن يكون  تبتدئأي  سورة 
 ورة )ص( ما سيظهر من عظمة القرآن.وسنرى اآلن يف س ,-مباشرة

, وف أنت ُتدركهاهذه احلر و وف, ما السبب يف كون هذه احلروف َتيت لإلشارة للقرآن؟ ليقال لك: القرآن متكو ن من احلر 
 لقرآن!ا مثل اه كالًما بليغً ب, وأنشئ لم بهوتستطيع أن تُرك ب منها كلمات, وهللا يتحداك أن َتيت مبثله: فتعال إىل هذا الذي تتك

وع من احلروف نى من كل , أتوإذا َتم لتم وحصرمت احلروف اليت ورد فيها التحدي ستجدون أهنا نصف احلروف اهلجائية
روف احللقية اد, وأتى من احلهما: الصتى منمنوذج عليه. مثاًل: احلاء, واجليم, واخلاء, ماذا أتى منها؟ احلاء. الصاد, والضاد: أ

يقال لك: حلروف, فاقي اوهكذا. فتى عجًبا يف كون حىت هذه األحرف أتت كالنموذج لب حرف, ومن حروف اهلمس حرف,
 تكلَّم هبذا الكالم, وائت  مبثل هذا اإلعجاز!

ر  وَ }يقول سبحانه وتعاىل:  1{المُقرمآن  ذ ي الذ  كم ر  }وواو القسم.  :هذه تسمىالواو ؛ ألن عز وجل يقسم ابلقرآن. هللا   {الذ  كم
اليت شاعر ما امل؟ تدلعلى ماذا مبعىن صاحب, إًذا ليست هنا  {ذ ي}لكن  ,اسم إشارةهو ؟ {ذ ي} معىن مامعروف. لكن 

: قوله تعاىل أفهمه من ما فكل !مشاعر ألهنا غي مفهومةأي ع عليك مثل هذه الكلمات الغريبة؟ لن توق   قع يف قلبك عندما متر  ت
ر   *ص } فليس هلا مكان عندي! ال  {ذ ي}, وأنه ذكر. أما وبعد ذلك كالم عن القرآن: حرف, {ص}أن  {َوالمُقرمآن  ذ ي الذ  كم

األشياء شار هبا إىل ضاف إىل األشياء الرفيعة, ويُ هذه الكلمة تُ حمل هلا من اإلعراب عندي! وال حمل هلا من الشعور! مع أن 
 .عاليةالنزلة امل ذات
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لمُقرمآن  َوا} :ابلعظمةن ىل القرآي إرة لشيء عظيم, وها هي هنا تشاملفتض أن يقع يف قلبك وأنت تقرأ هذه الكلمة أهنا إشا
ر   ذ ي أن  لذي يفهم سيعلماالسامع  ! لكننيعبارة عن حرف {ذ ي}الذكر. فــيف  الذي له مكانة عظيمة, أي: والقرآن {الذ  كم

 الذي سيأيت الكالم عنه هو شيء عظيم.

َقاق  }ي شيء؟ يف أ {َبل  الَّذ يَن َكَفُروا}مث قال تعاىل:  1{يف  ع زَّة  َوش  . 

ر  } بني اآليتني ما هذا االنتقال َقاق  زَّة  وَ ع  ا يف  الَّذ يَن َكَفُرو  َبل  * َوالمُقرمآن  ذ ي الذ  كم  ؟{َبل}عىن ما م ؟{ش 

ا, لوحدههذه اآلية وحدها, و آلية لاآلية لوحدها, وهذه اتفصل بني اآلايت, فتقرأ هذه ما الذي حيصل عندما تقرأ القرآن؟ 
 هبا, وال تثي مشاعرك. ما يتأثر قلبك منظومة, ف غي عةفتصبح املعاين متقط  وهكذا! 

صلبة  ها معرفة قويةذه امألرفة ههللا عز وجل خلق يف قلبك مساحة فارغة للمعرفة، وخلق فيه املشاعر. مساحة املع
 .جر ا ك للعملر  بدنن جتلمل سريًعا، ذات ثقل، وهذه املعرفة ستؤثر على مشاعرك، وإذا أث رت على مشاعرك ستع

َتثرك آبايته, وه, فزاد شعورك  قلبك بامتألودائًما نقول: كلما قرأت القرآن زاد إميانك, كلما قرأته زادت املساحة املعرفي ة, و 
 مة متصلة. أهنا منظو  عتبارلقرآن ابال فتصبح مبجرد أن تسمع هذه الكلمات تُثار جتاهها. لكن املشكلة هي أننا ينقصنا قراءة مجَُ 

 ؟{َبل} داللةما 

َقاق  يف  ع   َفُرواالَّذ يَن كَ  ب ل  } أن تفهم قوله تعاىل: أردتلو مبعىن أنك يف اللغة لإلضراب,  {َبل} ابملعىن الظاهر  {زَّة  َوش 
 الذين كفروا يف عزة وشقاق. لكنستقول: 

 اآليتني؟ عند اجلمع بنياملعىن  ذا سيصبحما

ر  َوالمُقرمآن   *ص } َقاق   *  ذ ي الذ  كم , يم, وله مكانة عظيمةعظ ؛ ألنهلقرآناب قسم هللايُ  أي: {َبل  الَّذ يَن َكَفُروا يف  ع زَّة  َوش 
( كن)ل عند هللا, ملذكورينعله من اوهو يرفع صاحبه, وجي ,هاصلحفيه الذكر الذي يُ ؛ ألن القلوبعلى  وله أثر, ومدائح عظيمة

 ن:صفتامن القرآن: أن هلم ا الذين كفرو  سبب عدم انتفاع

 .{يف  ع زَّة  }أهنم  .1
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َقاق  }يفأهنم و  .2  .{ش 

 . قاقة وش  ز  يف قلوهبم ع  ألن عيب يف القرآن! بل لليس  أثر عليهم,لذلك مل يكن للقرآن و 

َقاق}و{ ع زَّة}معىن  سنبحث بعد ذلك عنو   .{ش 

اًل. عندما تريدين عىن واحًدا متصملتني م اجلحبيث يصي لك ال عندما َتيت هذه املعاين اجلزئية البد أن تُركَّب على املعىن العام,
َقاق  }أن تفهمي قوله تعاىل:   اآليةعالقة  هر لكلن تظها )لكن(, بل( معنا)أن  منيتعل الوأنت   {َبل  الَّذ يَن َكَفُروا يف  ع زَّة  َوش 

 ابألوىل.الثانية 

أرى  هذا ال جيعلين ها, ومثلة فيدي مشكلة فيها, )بل( عندي مشكلحنن نريد أن نضع أيدينا على الثغرات! مثاًل: )ذي( عن
 القرآن سياقًا واحًدا يوصلين إىل املراد. 

َنا م ن قـَبمل ه م م  ن قـَرمن  }يقول هللا عز وجل: مث  َلكم فـََناَدوا }عليهم أن يعتبوا مبن قبلهم, و يعين هم يف عزة وشقاق,  {َكمم أَهم
نَي َمَناص   1{وَّاَلَت ح   ا يف لسان العرب.ثوا عن معناهاحب 

َقاق}و{ ع زَّة}ملاذا هم يف  ُبوا} َجب.ُأصيبوا ابلعَ  ألهنم؟ {ش  ه صلى هللا علي-يب حال الن العجب من وقع هلمأي:  {َوَعج 
ُهمم }عجبوا من ماذا؟  .-وسلم نـم ؟ من أين ًذاإيريدون م, ماذا ر منهنذ  مأن أيتيهم  , سبحان هللا! يعجبون{َأن َجاَءُهم م نذ ٌر م  

 !؟رنذ  يريدون امل

َذا }وصفني:  -صلى هللا عليه وسلم-عن الرسول  {َوقَاَل المَكاف ُرونَ } رٌ هََٰ 2{َكذَّاب  َساح  اآلايت:  نيتقرئ وأنت   سيظهر لك  و , 
 .على ماذا قالوا ساحر, وعلى ماذا قالوا كذاب

 هامة من الكافرين:جاءت أسئلة استفهام مث 

 :هل َ } قالوا ًداَأَجَعَل اآلم ًا َواح  3{َة إ هلََٰ  هذا أول سؤال عندهم. ؟

 ُر م ن بـَيمن َنا}: م الثاينسؤاهل 1{أَأُنز َل َعَليمه  الذ  كم  ؟
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 من هذين األمرين. يستعجبون هم

 ب؟ كذهم له ابلرمي سبهوما األمر الذي ينا ؟حرابلس رميهم للرسول صلى هللا عليه وسلم ما األمر الذي يناسبه

ًداَأَجَعَل ا}قوهلم:  ًا َواح  ََة إ هلََٰ هل   .دهمهوًدا عنيكن مع ؛ ألنه أاتهم مبا ملالسحر يناسبه ؟{آلم

ُر م ن بـَيمن َناأَأُنز َل عَ }وقوهلم:   هعائيكذب يف اد    أنهو  لشرفه, ةً و عد عى شيًئااد   -يف نظرهم-؛ ألنه الكذب ؟ يناسبه{َليمه  الذ  كم
 نفسه.ليفع 

ما سبب أصله؟  لوصف؟ مااهذا  األوصاف, أو من الدعاوى, البد أن تبحث من أين أتىا من تقرأ القرآن وجتد شيئً  عندما
السؤال ا وقع م؟ إذا اباحر كذسقالوا عنه ألي شيء  :سؤال استفهام أثناء قراءتكم للسورة ملكو ؟ هل وقع يف عققوهلم هذا

اجلواب ل ب ,تفكيك علىجابة يف اإلعتمد تالبد أن جتد يف السورة ما جييبك, فال  القراءة؛ ألنكنقص يف يدل على فهذا 
هنا و بة, هنا اخلب نا اإلجالسؤال وهحبيث يكون هنا ا ! نربط اآلايت ببعضهاالنقرأ  عندما واملشكلة أنناموجود يف السياق. 

  .رآناز القشعر إبعجنهلذا ال على معىن واحد, و  مسبوكة ال ننظر لآلايت على أهنا !كذاه نتصور أن املسألة بيانه, ال

اآلية  بدأ منمث ي (,16اآلية ) إىل اواحدً  اسنعتب هذا كله مقطعً و هللا عز وجل عن األنبياء, إخبار أتى يف السياق بعد ذلك 
 ماعليه-أيوب و مان ود عليه السالم. وسُيذَكر أيًضا سلين يصب, وأن يَذُكر داأب - عليه وسلمصلى هللا-( خطاب للنيب 17)

  الـم بت لى. من شأن لبالءات ترفعاالنبوة فيها بالءات، وأن  هؤالء من أجل أن تعلم أن رم اذك. واملعىن: -السالم

 :نرى اآلن عجًباس نالكن

o ((داود عليه السالم)) 

 :من القرآن  أربعة مواطنيف -عليه السالم-داود وردت قصة 

 .األنبياءسورة يف  .1

 .النملسورة ويف  .2

                                                                                                                                                                      
 [8]ص:  1
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 .صسورة ويف  .3

 سبأ.سورة يف و  .4

د ؟ ال. قصة داو نل املواطكيف   اهبةلقصة متشاالسور. هل  ابقييف  يف سورة )ص(, وبني ورودها هنابني ورودها  قارنتموأنتم 
الصاد يف  ر حرفكر  وت"خصم", و"ص" لتوافق بني لفانظري  ,"خيتصمان"و "اخلصم"ذكر  فيها يف سورة )ص(: وردعليه السالم 

 رة.ذه السو هيف إال  يف قصتهد ذكر اخلصم ر  مل يَ  مع العلم أنه قصة داود عليه السالم يف سورة )ص(,

صلى -في سورة )ص( وجدان أن النيب ف للسورة,مناسبة  تهكر داود عليه السالم يف القرآن, ويف كل موطن تُذكر قصر ذ  تكرَّ 
عليه داود  بالء. و رفع مكانه, وأن هللا ه على هذا االبتالءصب و داود عليه السالم, ابتالء وأن يَذكر  ,صبابليُؤمر  -هللا عليه وسلم

صمم  } :كره يف اخلصم, فأتى ذ  يف اختبار هللا عز وجل لالسالم كله كان  1{َوَهلم أاََتَك نـََبأُ اخلَم . 

o ))أيوب عليه السالم(( 

 :من القرآن يف موضعنيته صق وردت صابر.أنه  -ليه السالمع-ما اشتهر يف وصف أيوب 

 .يف سورة األنبياء .1

 .سورة )ص(يف و  .2

إمنا و  ,"صابر"أبنه  هايفيُوصف  كن مللواستغاثته بربه,  ,األنبياء وردت قصته من جهة وقوع البالء عليه, ومن جهة دعائ ه يف
 .يف )ص(ذلك ُوصف ب

ة مع موافقة القصو الصاد", " ا حرفلألنبياء وألحواهلم فيه تأتى يف سورة )ص( من وصوفا ؟!هذا متبني   التوافق اللفظيهل 
تشهد ستثله, تعجز أن إلتيان مبا عنز عجَ مثل هذا تَ و  ",فيها حرف "الصادوبرز ا ذُكرت مالبساهتا وأوصافها أتى للحال, لكن مل

 مث تكون هبذه الصورة. بقصة مناسبة يف املكان املناسب 

َبمَصار  }هنم يف هذه السورة أباألنبياء  دحمُ  َيمد ي َواألم  (.ا الوصف إال يف )صحوا هبذدَ مل ميُ  مع العلم أهنم,  2{أُويل  األم
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 م ابلقرآن,س  يُق عندماوجل  زع كيف أن هللا   ولتتصوروا هذه املسألة,وحىت نزيد األمر بياانً  التكيز!املسألة حتتاج إىل شيء من 
 إنزال ويف ن يف احلبمكذا القرآثل هن َتيت مبلو تريد أ هبا أنكر لك ويبدأ حبروف يُظه   ,يقسم على شرف القرآن ومكانته فإنه

  تستطيع! فإنك لنواجتمعت مع َمن اجتمعت  يف ذلك, لو قضيت عمرك كلهو األشياء منازهلا, 

يت أيمن كونه  لقرآن,ثل هذا اأييت مب ز اإلنسان أنلكننا أظهران سريًعا كيف برز يف هذه السورة عجم )ص(, سورة من  مل ننته  
 ة. ا ابتدأت به السور مَ ل   لفاظ مناسبةأبيت , مث أيرشد اإلنسان للحقويُ  ,موافًقا للحكمة

 سورة )ق(

َنا َوَلَقدم }: آيةوسنبدأ من عند  ,سورة )ق( من مبثال اآلن نأيتس ُسهُ  َخَلقم و ُس ب ه  نـَفم نَساَن َونـَعمَلُم َما تـَُوسم إ َليمه  م نم  أَقـمَربُ َوحَنمُن  اإلم 
َمال  َعن  المَيم ني   المُمتَـَلق  َيان   يـَتَـَلقَّىإ ذم * َحبمل  المَور يد   رَُة  َوَجاَءتم  * َعت يدٌ  َرق يبٌ إ الَّ َلَديمه   قـَومل  مَّا يـَلمف ُظ م ن  * َقع يدٌ  َوَعن  الش   َسكم

ق   المَمومت   حلَم نمُه حتَ يدُ  اب  ل َك َما ُكنَت م  ل َك يـَومُم المَوع يد  َونُف َخ يف  الص و  * ذََٰ ُكنَت لََّقدم   * َوَشه يدٌ  َسائ قٌ َوَجاَءتم ُكل  نـَفمس  مََّعَها *  ر   ذََٰ
َم َحد يدٌ  َنا َعنَك غ طَاَءَك فـََبَصُرَك الميَـوم َذا َفَكَشفم َلة  م  نم هََٰ َذا َما َلَديَّ َعت يدٌ  َقر يُنهُ  قَالَ وَ   *يف  َغفم   *لَّ َكفَّار  َعن يد  يف  َجَهنََّم كُ أَلمق َيا   *هََٰ

ًا آَخَر   *مَّنَّاع  ل  لمَخيم  ُمعمَتد  م ر يب   ُتُه َولََٰك ن َكاَن يف  َربَـَّنا َما َأطم  َقر يُنهُ  قَالَ  * يف  المَعَذاب  الشَّد يد   فَأَلمق َياهُ الَّذ ي َجَعَل َمَع اَّللَّ  إ هلََٰ َغيـم
ُموا َلَديَّ قَاَل  * َضاَلل  بَع يد   لمَوع يد  َقدَّممُت  َوَقدم اَل خَتمَتص  ُل  * إ لَيمُكم اب  م  ل  لمَعب يد  المَقومُل َما يـَُبدَّ َم  * َلَديَّ َوَما َأاَن ب َظالَّ ََهنََّم  نـَُقولُ يـَوم جل 

َتأَلمت   َنَُّة  * ز يد  َهلم م ن مَّ  َوتـَُقولُ َهل  امم َر بَع يد   ل لمُمتَّق نيَ َوأُزمل َفت  اجلم َذا َما تُوَعُدوَن ل ُكل   أَوَّاب  َحف يظ   * َغيـم َََٰن  * هََٰ َي الرَّمحم مَّنم َخش 
لمَغيمب  َوَجاَء  1{م ن يب   ب َقلمب  اب  . 

اظ فيها فلكن َتيت أل ,املعىن مع تسيو  ",القاف" تلحظ حرف ال وقد القيامة,وصوفات اآلخرة واملوقف كله مناسب ملشهد 
قان واإلظهار, من اإلت بغاية ف املشهد كلهسيوصَ كيف ا من احلروف؟ انظر  ليقال لك: أليس هذا حرفً  ,ما أقسم هللا عليه

 كلمات فيها هذا احلرف الذي أنت تتقنه. التأيت سو 

                                                           
 [33-16]ق:  1

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura50-aya20.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura50-aya20.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura50-aya25.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura50-aya25.html


 شرح اسم الحكيم 

 

107  

 

 سورة القلم

طُُرونَ َوالمَقَلم  َوَما  ن}ة هذه األلفاظ: سورة القلم: سنجد يف السور ا يف جدًّ  اسيكون ظاهرً  مثل هذا َرب  َك  ب ن عمَمة   أَنتَ َما  * َيسم
ُنون   َجم َر  َوإ نَّ  * مب  رًا َغيـم ُر  * َلَعَلىَٰ ُخُلق  َعظ يم   َوإ نَّكَ  * َممُنون  َلَك أَلَجم ُرونَ َفَستـُبمص  َيي  ُكُم  * َويـُبمص  ُتونُ أب  َنإ نَّ َربََّك ُهَو َأعمَلُم  * المَمفم  مب 

َتد ينَ َضلَّ َعن َسب يل ه  َوُهَو أَعمَلُم  لمُمهم 1{...اب   .إىل آخر السورة 

نك على النون ن تضع عيأما  إشكال, لكن ما فيه أي   ا,واضحً  ا مفهومً ومعىًن  ,أنت لو ما الحظت النون ستالحظ سبًكا
 أللفاظ, أبلفاظتكرار ل ف بدونيه هذا احلر هذا املعىن املسبوك الواضح الذي أتى يف مكانه, أتى فستجد أن تجد عجًبا, س

 اهرة فيها.واملعاين ظ ,يف مكاهناوض عت 

2{اَل أَيمتُوَن مب  ثمل ه  َوَلوم َكاَن بـَعمُضُهمم ل بَـعمض  َظه يًا} َمن أييت مبثل هذا؟ . 

 حظت أناللو ستعجب  مث هتا,ها وانتقاالك  دراسة بعيدة عن حرف النون, ادرسها وانظر إىل سبم  كسورة القلم  سورة ادرس
لن  لكنك ,الًماك  ن بهو  ستطيع أن تكما تو ما تدركه, هو هذا احلرف ومع أن  هللا به.تم ابحلرف الذي أقسم اآلايت ختُ غالب 

 اظ. ر األلفُتكر    دون أن ,ة االستقامةاتم   فيه مجل ذات معاين ,اكالًما بليغً   به نكو  أن تتستطيع 

أمام  جتعلهن تالحظه, و عليك أب جيا ما واخلواتيم. وهذ: البداايت -م واحلروفسَ غي مسألة القَ - أيًضاظ يف القرآن ما يالحَ 
 عينيك.

 نرجع إىل سورة )ص(:

– أتـَُفاجَ س لكنك ,يم وسلم علالنيب صلى هللا الها مناسب حلشاه دُ  وقصص أتى ا,مسبوكً  لو مل تالحظ احلرف ستجد معىنً 
 عندما أنت  . و ال يف )ص(إ "اخلصمان" وما أتى ذكر إال يف سورة )ص(, "صابر"نه أبصف ما وُ  أيوب عليه السالمن أب -مثاًل 

 .غي هذه املواطن اليت يبز فيها هذا احلرف تبني لك سورة )ص( هبذه النظرة ستتراجعني

 -طسم() )طه( ل:مث–ألخرى ا احلروف املقطعةسور يف و  واحد.خاصة يف هذه الثالث السور اليت بدأت حبرف يظهر وهذا 
 ا.املسألتني معً  التتصورو  ؛البالغةعلم البيان و يف  من عظمة القرآن, لكن هذا حيتاج إىل أن تتقدموا نوع آخرابلطبع يظهر س

                                                           
 [7-1]القلم: 1
 [88اء:]اإلسر  2
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 ذلك,الشاهد على  نيف سورة )ص( ستجدي وعندما تنظرين .ورود أخبار األولني فيه :من أدلة ص دق هذا القرآن
يف كتب اليهود  ةموجودأهنا أم  ؟بنا ةخاص هل هي أخبار السالم, مأيوب عليهوعن ن سليماوعن عن داود  فاألخبار اليت أتت

 يف قصة داود عليه مثاًل  هللايبقى اآلن موقفي وأان أنظر إىل حكمة . النصارىو يف كتب اليهود  ةموجودأهنا  :النصارى؟ اجلوابو 
1السالم : 

ه  َلَقدم ظََلَمَك ب ُسؤَ قَاَل }قوله سبحانه وتعاىل على لسان داود:  تقرئني عندما َُلطَاء  لَيَـبمغ ي  ال  نـَعمَجت َك إ ىَلَٰ ن َعاج  َوإ نَّ َكث يًا م  َن اخلم
َات  َوقَل يٌل مَّا ُهمم َوَظنَّ  ُلوا الصَّاحل  َا فـَتَـنَّاهُ } -نأي: تيق  - {بـَعمُضُهمم َعَلىَٰ بـَعمض  إ الَّ الَّذ يَن آَمُنوا َوَعم  2{َداُووُد أمنَّ من هم , ماذا تف

.  السالمداود عليه تفهم أن ؟ األخيةهذه اجلملة   .هاالفتنة؟ مل يُذكر لك يف القرآن تفاصيلهذه ما حال لكن ُفنت 

-ني اربون يف فلسطحيوهم  ؟هم عندمنيأليس داود من أنبياء بين إسرائيل املعظَّ  فتنة نبيهم!اليهود عن  كيف تكلم  وار تصو  
ب هبا, أى امرأة فُأعج  أنه ر : يهميف حق نب قالوايرونه من ملوكهم العظماء. ومع ذلك و مان؟! ييبحثون عن هيكل سل -أزاهلم هللا

 ,رى, فلم يُقتلخأرسله مرة أف ,لقتلكنه مل يُ  ش جيًشا؛ لَيخرُج فيه هذا اجلندي, فُيقَتل فيه,مث َعل م أهنا زوجة ألحد جنوده, فجي  
عد مث ب !األنبياء كلمون عنهكذا يت هذا!!ي بكل هؤالء من أجل يضح  السالم داود عليه يعين  ل!!أرسله مرة أخرى إىل أن قُت  ف

فَيفهم  ,فيختصمان -انخصمهنما ال على أ ,كانعلى أهنا ملَ -حمرابه  رانكان فيتسو  ه امللَ انأن حيصل هذا كله ويتزوجها, أيتي
 !اسعلى عامة الن هأن يقول الواحد الم يستحيوهللا هذا الك! أنه أخطأ ملا أخذ زوجة الرجليف ذلك الوقت داود عليه السالم 

اء هم األنبيتَّ يُـ  ميكن أن كيف  ؟!يفعل هذا كله من أجل أن َيصل إىل شهوتهقال على نيب أنه ؟! كيف يُ قال على نيبفكيف يُ 
 .ةفهذا اخلب مسجل عندهم حبروفه يف التوراة احملرَّ و  ؟!هبذا

, وإما أن : أنه مسع من طرف واحدوجل فنت داود عليه السالم, إما تكون فتنتههللا عز  : انظر للخب:يقال لكفيف القرآن أما 
أنت عندما تقرأ هذه القصة هل ف ,ال تستطيع أن تستقبح من داود عليه السالم أي فعلهبا! لكنك هللا أعلم غي ذلك, تكون 

 ,راكًعا وخر   ,, مث األهم من ذلك أنه استغفرُفنت   نهأبب وأن هللا خيُ  ,يقع يف قلبك جتاه داود عليه السالم أي شعور غي أنه نيب
لها مين كما تقبلتها من اللهم تقب  : "وأنك تسجد يف موطن سجوده, وأنه من بني الذكر الذي يقال يف سجود التالوة وأانب؟

 نت  تفاصيل الفتنة اليت فُ  عن ان حىتمل خيب ! هللا عز وجل ذا اإلعجازهلانظر  غي شرف األنبياء؟شيًئا من القصة , هل تَفهم "داود
 القرآن عن النتيجة املطلوبة منك.  أخبكوإمنا  ,الفتنة عنف أن تبحث ومل ُتكلَّ  ,ليبقى هؤالء العظماء عظماء يف نفسك هبا؛

                                                           
 .قصة داود والفتنة اليت حصلت له من القصص اليت انقسم الناس أمامها إىل أقسام 1
 [24]ص:  2
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 القصص أبهنمية يف هنا ءف األنبياُوص فقد ؛رَتستبص   أن َتتيك الفنت عندمامطلوب منك منك؟ النتيجة املطلوبة ما هي تلك 
َبمَصار  أُ } َيمد ي َواألم قع يف أي خطأ؟ تُفنت وت عندما اذا تفعلملك:  يلفقاحلال. هبا هلم بصية يف قلوهبم يالحظون  {, أي:ويل  األم

ء العظماء الذين ن مثل هؤاله, وكُ م لستسل  وا ,لإىل هللا عز وج بم , وأن  راكًعا ر  ر كما يستغفر األنبياء, وخُ ع إىل هللا, استغف  أسر  
أتت من  ملاها تفسي ها و فها وَتويلوانظر ماذا فعل اخللق يف وص ,من عند هللاإال َتيت  ال األخبارومثل هذه . مدحهم هللا

 ! همعند

َُلطَاء  نَّ َكث يًا م   إ  } :لفقهعدة يف اقا , منها:يف سورة )ص(داود عليه السالم به عن أخبان هللا  مااستفدان أشياء كثية  َن اخلم
 .واننيقلطة يف األموال حتتاج إىل أن اخلُ  :ومعىن ذلك .{ُضُهمم َعَلىَٰ بـَعمض  لَيَـبمغ ي بـَعم 

ك ت , وتك النتائجت ام, وتألحكلكن أن تتك ا تتصورون كم من األحكام سنخرج هبا من قصة داود عليه السالم, وأنتم ال
د قتكون بذلك لنيب, اهذا ورة صه شوَّ قلبك فت فتدخل إىل تداود عليه السالم, مث جتد إسرائيلياعن حال فتنة بحث , وتاالعتقاد

حىت و  م عظماء,يف مكاهن لعظماءاهؤالء  يبقى : أنالقرآن وحكمة هللا فيه من دالئل عظمةألن  ؛خسرت قيمة القرآن يف قلبك
 وتبقى هلم نفس املكانة.  ال يتحرك, حاهلممعهم, فإن َتيت أخبار عن بعض ما حصل  عندما

, ناالقصة ال تعني فاصيل يفتفهم على أن ن وذلك بسبب حرصناس حكمة هللا؛ قصص القرآين أال  نتلم  من اخلطأ وحنن نقرأ ال
ومتابعة  , أو مبشاهدةياتإلسرائيلوا لقصصا بداية أعماران بقراءة شيء من هذه ثنا يفتلو  قد أو نكون تفاصيل ما ذكرها هللا لنا, 

 يفهور حكمة هللا ظا في عن  فينت ,القرآنعلى  هذا ثوأنيت بفكران امللو  شيء من األفالم اليت يصفون فيها مثل هذا القصص, 
 ذلك.ذكر مثل هذه القصص والفوائد اليت تتبع 

رأ كالم اطل، وإمنا اقيها البفرضوا ال تلو ث عقلك إبسرائيليات، وال بكالم ليس له أصول، وال تلو ث عقلك أبفالم ع
 هللا، واعتق د ما يقوله هللا لك.

كلمة منر  على كل  و -مصة سليمان عليهما السالأو ق ,سواء قصة داود-على قصة من القصص اج أن نعمل جتربة لذلك حنت
َّيت، مث تكون آن عشرة أقل م فمن حكمة هللا أن ت روى لك قصة يف ونذكر منها فائدة, وخنرج منها بنتيجة.من القصة, 

 . سبحان هللا!منهًجا حلياتك
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  ر حكمة هللا يف هذا القرآن:قفات ت ظه  ثالث و  :إًذا مرران بــــــ

 :الوقفة األوىل 

صلة،  متقط عة منفيس مجاًل ه، ولمن أجل أن تظهر لك حكمة هللا يف القرآن: اقرأ القرآن على أنه متتابع يف ف هم
مة احلك ماسؤال: ال هذاندك كون عي البد أنفاآلَّيت ال ت فصل عن بعضها حال فهمها، بل البد من تكوين روابط بينها، 

 ؟يف ذ كر هذه اآلية بعد هذه اآلية

ى هللا ا عن الرسول صلهنم قالو ص( أ)هللا يف سورة  ملاذا أخب ال بد أن تسأل عند قراءتك لسورة )ص( هذه األسئلة: :مثاًل 
قصة  راللة ذكدما  ذاب؟كأنه   وما الذي جعلهم يعتقدون ؟أنه ساحر كذاب؟ ما الذي جعلهم يعتقدون أنه ساحر عليه وسلم:

 هنا؟ عليهم السالم داود وسليمان وأيوب

َات  }معنا يف قوله تعاىل:  مثل ما مر  وهذا  ُلوا الصَّاحل  تَـَرُحوا السَّي  َئات  أَن جنَّمَعَلُهمم َكالَّذ يَن آَمُنوا َوَعم  َب الَّذ يَن اجم 1{أَمم َحس   ,
ق   َوَخَلقَ } :وأتت اآلية اليت بعدها تذكر خلق السماوات واألرض ابحلق حلَم َرمَض اب  2{ اَّللَُّ السََّماَوات  َواألم أَفـَرَأَيمَت } مث أتت آية: ,

َُه َهَواهُ  3{َمن  اختَََّذ إ هلََٰ تظن أن هذا مقطوع عن هذا, وهذا س!! املعىن لن تفهمعن الرابط بني اآلايت الثالثة أنت لو مل تسأل ف .
 أعظم عيب جيعلك ال ترى حكمة هللا يف القرآن. 

  الثانية:الوقفة 

تار ابعتناء، فكالم هللا عز وجل كله حق وحكمة. رة )ق(, سو  ورة )ص(, ويفسعنا يف تتب   ورأينا ذلك يف ألفاظ القرآن ت 
        ويف سورة )القلم(.  

 :الوقفة الثالثة 

ء تكون سري هؤاللنبياء صص األقهللا عز وجل يقص  علينا وقفنا على شيء من حكمة هللا يف القصص القرآين, وذكران أن 
 على سريهم. اتناسري يف حينالعظماء ابلنسبة لنا منهج حياة، ف

                                                           
 [21]اجلاثية:  1
 [22]اجلاثية:  2
 [23]اجلاثية:  3
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 مع ولتكن سيتك ة كداود,لفتنأنت ستقابلك الفنت, وستقابلك املصائب, وسيقابلك املال, ...واخل, فكن يف سيتك مع ا
 ن سيتك مع البالء كأيوب, وهكذا.املال كسليمان, ولتك
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 أمجعني. له وصحبهآوعلى  ,والصالة والسالم على سيدان حممد ,احلمدهلل رب العاملني

 (.احلكيم) : اسمالعظيمالسم ا هذا نناقش -هللا ومن تهبفضل –الزلنا 

 :تظهر يف -عزَّ وجلَّ - آاثر حكمة هللا: أن قاشالن   يف معنا  مرَّ د قو 

 .أمره 

 .وشرعه 

 .وخلقه 

 .وجزائه 

 ل يف:يتمثَّ  , وشرع هللاشرعهوما زلنا نناقش حكمته سبحانه وتعاىل يف 

o .إرساله الرسول 

o  نزاله الكتابيف إو. 

آن ه يف القر تآاثر حكموأن  ,اىلعليم سبحانه وتع ن حكيمدُ نزل من لَ   الكتاب, وظهر لنا أن هذا القرآنبني يدي   وقفنا
 :تظهر يف

o .مواضيعه 

o لفاظهويف أ. 

o خواتيمهاور و الس   ويف بداايت. 

o    الواحدة. سلسلةكال  صال آايتهويف ات 
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 هللا. ل من عندب منزَّ نه كتاأ ه علىله إىل آخر من أوَّ  دلَّ يو  ,يف حسنه وكمالهيتناقض, يظهر تشاهبه  ال  متشابهكتابٌ فهو  

 ,وعهايظهر لكم موضل قس موها؛ن تأفقنا على اتَّ  , وكنا قدهاسن  من حُ  يءظهر لنا ش, و ل فيهامَّ وقفنا أمام سورة )ص( نتأ
ا على رى منوذجً نومن مث  ؛-ناقضالذي هو ضد الت- , والتشابهالكمال, و سننرى كيف يظهر فيها احلُ لو  ,صاهلا ببعضهاوات   

 .حكمة هللا يف هذا الكتاب

ر   ذ ي َوالمُقرمآن   ص} قال تعاىل:ر السورة: ول من صدم , وهذا هو اجلزء األعشر ةية احلادياآلية األوىل إىل اآل دأان منب  * الذ  كم
َقاق   ع زَّة   يف   َكَفُروا  الَّذ ينَ  َبل   1){َوش   , وفيه:(

o انته.الكالم عن القرآن ومك 

o .وسبب عدم انتفاع الكفار به 

آن ن: أن القر لقارئ القرآ -وجلَّ  عزَّ –يدل على حتدي هللا  ,يف الذي هو من حروف التهج  هذا احلر  {ص}ن فقنا أاتَّ أواًل: 
  مبثله؟ت  من بالغته؟ ملاذا مل َت تمن هذه احلروف اليت تعرفها, لكن أين أن

 .{َوالمُقرمآن  }ن الواو للقسم يف قوله: ؛ ألنابلقرآ -عزَّ وجلَّ  -مث أقسم هللا

ر   ذ ي} :وأنه  ر  }, ومن والشرف العظيم ذو املكانة: أي{ الذ  كم  ه.غفلون عناس مبا ي:  تذكي الن{الذ  كم

ر   ذ ي}ما دام أن القرآن   َقاق   ة  ع زَّ  يف   َفُرواكَ   ذ ينَ الَّ  ل  بَ }سبب كفر الكافرين؟  ما ,سبب لتذكي الناس, وهو {الذ  كم  "بل"{ َوش 
َقاق   ع زَّة  } :ن". أي: لكن الذين كفروا فيهم صفتالكن" :مبعىن أتت هنا  :{َوش 

 .غرور :مبعىن {ع زَّة  } .1

َقاق  }و .2  .نادع   :مبعىن {ش 

َنا م ن قـَبمل ه م م  ن قـَرمن  }: اجلوابهبذه املعاملة؟ ن آالقر  ما جزاؤهم بسبب أهنم عاملوا َلكم , {فـََناَدوا}؟ فماذا فعلوا  ,{َكمم أَهم
نَي َمَناص  وَ } وماذا قالوا؟ 1{اَلَت ح  . 
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 { ََواَلت}   مننة مكو: 

 .واو احلال :تسمى"الواو", و  .1

 .مننفي الز لكنها خاصة ب, يد عليها التاءوز   النافية", ال"اليت هي  ",ليس"خوات " من أالتو" .2

 { َني  .مناص وقت . أي: فنادوا واحلال ليسظرف زمان {ح 

 {َمَناص} زمة, فـَومت, خروج من األجناة :أي. 

 ".الصادرف "هنا حظهر لي ؟أي كلمة أخرى سولي {َمَناص}ملاذا  

نَي َمَناص  وَّ  فـََناَدوا}كيبة العجيبة: ذه الت هلمث انظر   .توم و الفَ لهروب ألا س وقتً ال ليدوا واحل, أي: ان{اَلَت ح 

ؤال  يرد يف ذهين ساليت ,نرآ القلكلمات املهمة اليت وردت يفمثل هذه االم على حالنا يف التعامل مع نُ  من املؤكد أننا
 يفكان عندك قوة   ل إال إذالن تص ,هصل لظهور حكمة القرآن ومجاللن تهبذه الطريقة  !معىن جمماًل  لهامث أجع ,هااستفهام عن

تظهر لك  ال  أ يه املشكلة لكن ,  ال أبس, هذه ليست مشكلة,جابةجتد إ ال. وقد وضع السؤال املناسب يف املكان املناسب
 أسئلة!

ر   ذ ي}وأنه  ,نقسم ابلقرآأ -وجلَّ  عزَّ –هللا  ؟وىل والثانية اآلية األالرابط بني ما , م عنه غافلونهر الناس مبا ك   يذ  :أي, {الذ  كم
: أن سبب كفر الكافرياآلية الثانية  َتيتمث  َقاق   ة  زَّ ع   يف  }أهنم  :ن, وعدم انتفاعهم ابلتذكي ابلقرآنتبني  يحصل سماذا  مث, {َوش 
لَ }كما حصل لـ َمن قبلهم,   يحصل هلم؟ سهلم َنا م ن قـَبمل ه م م  ن قـَرمن  َكمم َأهم  .ت والنجاةوم للفَ  اوقتً  أنه ليسال واحل {َدوافـََنا كم

َقاق   ع زَّة   يف  } الكافرين ما سبب كون ُبوا}تعاىل:  قال ؟{َوش  ُهمم  ُمنمذ رٌ  َجاَءُهمم  َأنم } -م العجبهل أي: وقع-{ َوَعج  نـم  َوقَالَ  م 
َذا المَكاف ُرونَ  رٌ  هََٰ 2{َكذَّابٌ   َساح  . 

أتى هلم , ومل أيلفوه. وبتعبي  آخر: سبق هلم أن مسعوه أتى هلم بكالم ما ألنه؟ ذا وصفوه صلى هللا عليه وسلم بساحرملا
ًدا}؟ أنه جعل يف نظرهم "ةبــــ"َهرمَطَقة". ماهي هذه "اهلرطق ًا َواح  ََة إ هلََٰ هل  1{اآلم . 
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ُهمم  المَمأَلُ  َوانطََلقَ }: شوا جيوشهمجيَّ  ؟جتاه هذا املعتقد ماذا فعلوا نـم ُوا اممُشوا َأن   م  َت ُكمم  َعَلىَٰ  َواصمب  َذا إ نَّ  آهل  ءٌ  هََٰ 2{يـُرَادُ  َلَشيم  
 . يريد تشويه عقيدتكمأي: أنه 

عمَنا َما} َََٰذا مسَ  رَة   المم لَّة   يف   هب  خ  َذا إ نم  اآلم ت اَلقٌ  إ الَّ  هََٰ 3{اخم أنه جعل  :-هللا عليه وسلم ىصل-دعوة الرسول : هذا كالمهم جتاه 
ًدا} ًا َواح  ََة إ هلََٰ هل   .{اآلم

رُ  َعَليمه   أَأُنز لَ }  ؟!{بـَيمن َنا م ن الذ  كم

موا النيب صلى هللا عليه وسلم ابلسحر والكذب, وذلك لسببني:  الكافرون اهت 

  ًدا}ألنه جعل  ساحرنه أب وصفوه ًا َواح  ََة إ هلََٰ هل   .{اآلم

  كر من بينهمعليه الذ    لنز  أنه أُ  :نه يقولأل كذَّابنه  أب وصفوه. 

ر ي م  ن َشك    يف   ُهمم  َبلم } ,هللا عليهم ردَّ ف 4{َعَذاب   يَُذوُقوا لَّمَّا َبل ذ كم كون يف أمر الذي جعلهم يشك    : أندل الرَّ هذا أوَّ  إًذا .
 حب لمه. ة: أن هذا حاهلم بسبب أن هللا عاملهمبل احلقيق ,أهنم يف شك من ذكر هللاصلى هللا عليه وسلم: النيب 

5{المَوهَّاب   المَعز يز   َرب  كَ  َرمحمَة   َخَزائ نُ  ع نَدُهمم  أَمم } مث قال تعاىل: من أجل أن  -وجلَّ  عزَّ –هل عندهم خزائن رمحة هللا ؟! أي: 
 ؟!ةوَّ ن بال هللا عليه وسلم ىصل-مينعوا عن النيب 

 معناه: ب{}المَوهَّاو ,حدبه أل  اغال يُ  ة معناها: أنهن العزَّ أل؛ {المَوهَّاب   المَعز يز  }أبنه: نفسه  -وجلَّ  عزَّ –هللا مث وصف 
  .ى على أمرهيتعدَّ أن يستطيع أحد  وال, يشاء ما َمن يشاء بهَ يَـ  فهو عزيزٌ  .عطيمُ ـال

َرمض   السََّماَوات   م لمكُ  هَلُم أَمم } مث قال تعاىل: نَـُهَما َوَما َواألم َباب   يف   فـَلميَـرمتـَُقوا بـَيـم َسم 6{األم  ما لك, وحيجبونمُ ـكان هلم الأي: إذا  . 
َباب   يف   فـَلميَـرمتـَُقوا}يريدون  َسم  !{األم
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ُزومٌ  ُهَنال كَ  مَّا ُجندٌ } :مث يقول هلم سبحانه وتعاىل زَاب   م  نَ  َمهم َحم 1{األم  : هؤالء اجلند سيجتمعونهيقول لنبي    -وجلَّ  عزَّ –هللا . 
سواء  -ق يف املدينة مث حتقَّ  ,اخلب أتى يف مكة هذا ية, أي: أنمك    )ص( سورةو , وسيصبحون أحزااًب, مث سُيهَزمون. يف مكان ما

 .–يف األحزاب اخلندق غزوةيف كما قال غيه: و  كما قال قتادة: يف بدر. أ

ن أن م, ابلرغم  ستقعتهم اليتهبزميو  ,حزاابً ؟ أن هللا خيب ابجتماعهم أنالقرآ يدل على صدق هذا وما ,تظهر حكمة هللا أين
ه نه سبحان, وأليمع ن حكيم  دُ تى من لَ وهذا دليل على أن هذا القرآن أ !عفض ةيف حالو  ,يف مكة -ى هللا عليه وسلمصل-النيب 

 .ةصر عن الن   ايدً بعًفا, و هر ضعي, مهما كان يف الظاالدين تصار هذاة ابننيَّ يقة اليقه الث   وتعاىل جيعل يف قلب نبي   

أ وجتد . وعندما تقر باطرتتتابعة, ومرتبطة ببعضها متام االم -ىل آخرهاية إمن أول آ-األوىل  حةالصفآايت  إًذا: رأينا كيف أن
ابط بني  فهمعلى  البد أن حترص. هللاما يريده  ىلإ -سبب هذه الفجوةب-أن عندك فجوة يف القراءة فإنك لن تصل  الرتَّ

آن من سورة قر الأن ا ستجد همً ا وفلمً ع دتز  ما نك كلَّ ة, لدرجة أا, وإمنا هو وصلة واحدأبدً ا عً تى متقط   أ ن ما؛ ألن القرآاآلَّيت
 .قطعة واحدة عبارة عن الناسسورة ىل الفاحتة إ

ن, حتتاج لبيا {اص  نَي َمنَ َت ح  اَل وَ }: كل تركيبة نقولحة؟ سالصفيف كل هذه  عليكم ما هي الكلمات الصعبة :لكماآلن أسأ
ىل إ لفهمها جحنتَ  أننا مل قط! مثا فببعضه كانت يف عدم ظهور ارتباط اآلايت  لةواضحة. إًذا: املشك لكن ابقي اآلايت كلها

 .فهاماست أبسئلة نفسناأأثران ا عندم . لكن مىت حصل لنا هذا الفهم؟وهكذا ,بني اآلايت ناط, مث ربفقط فهمنا آية آية ,تفسي

املعىن  ن هذا هوأن تفهم تفهم كالمه, ل, لكنك لن بسيجيصاحب التفسي قرأت التفسي دون أن تضع أسئلة, فإن  لو
 يف ه خاصةابقتنائ ما ننصح ووه– "ديتفسي السعيف " جتده يقرأ مثاًل  يستعمل هذه الطريقة ا من الولذلك كثيً الذي ينقصك. 

ن, راءتك للقرآند قلك أسئلة ع هرظت ألنك أصاًل مل شيًئا؛تفهم منه ابلطبع لن  ا!شيئً منه  : مل أفهميقول, مث -بداية التدب ر
 فقط. يكلى تفكعالتفسي جياوب ر بداًل منك, يفك    وابلتايل تبحث عن إجابتها يف التفسي. التفسي لن

َلُهمم  َكذََّبتم }أنيت لآلايت التالية:  اَتد   ُذو َوف رمَعومنُ  َوَعادٌ  نُوح   قـَوممُ  قـَبـم َوم َيمَكة   َوَأصمَحابُ  ُلوط   َوقـَوممُ  َومَثُودُ *  األم  ولََٰئ كَ أُ  األم
زَابُ  َحم 2{األم . 
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َلُهمم  َكذََّبتم } اَتد  األمَ  ُذو} ؟صف فرعونمباذا وُ  {َوف رمَعومنُ  َوَعادٌ  نُوح   قـَوممُ } أي: قبل قريش{ قـَبـم  َوَأصمَحابُ  ُلوط   َوقـَوممُ  ودُ َومثَُ *  وم
َيمَكة   زَابُ  أُولََٰئ كَ  األم َحم ؟ أوقع هبم العذاب. ا فعل هللا هبمهم, فماذبوا رسلذَّ وكلهم ك ,حزابً  من هؤالء كانتكل مجاعة :  يعين. {األم

 مشركي العرب. قبل وهذا كان 

اَتد   ُذو}هنا عندي شاهد مهم على صحة القرآن: وهو أن فرعون ُوصف أبنه  َوم خشب أو  و شيء منه: وتد, وال{األم
ىل األهرام, إانظروا  ألواتد.رى هذه اتآلن انت حجارة, ُوضع وثُب  ت يف األرض بقوَّة, حبيث أن الذي يراه يرى ثبااًت يف األرض. وأ

 تُرى كأهنا اثبتًة يف األرض, كأهنا وتد.

اَتد   ُذو}ُوصف فرعون يف القرآن أبنه  َوم ليمن, وليس ة إىل الشام واذوي رحل كانوا  , وغالب العرب ما رأوا أواتده؛ ألهنم{األم
لر  ايح. فهل ا ال حتر  كها ابتة اليته الثانه يف األرض, وكثرة بناايتلكه, وسلطإىل مصر. وُوصف بذلك أيًضا للداللة على عظمة مُ 

 ُذو}إًذا  ؟!-عزَّ وجلَّ -عه هذا اخلب إال أن أييت من عند هللا مأو َمن كان  -ه وسلمصلى هللا علي-ميكن أن يعرف الرسول
اَتد   َوم  خب من السماء, من عند هللا. {األم

اَتد   ُذو َوف رمَعومنُ  َعادٌ وَ  نُوح   قـَوممُ }على أي شيء اجتمع  َوم َيمَكة   َوَأصمَحابُ  ُلوط   َوقـَوممُ  َومَثُودُ *  األم  ُكل    إ ن}اجتمعوا على:  ؟{األم
1{ع َقاب   َفَحقَّ  الر ُسلَ  َكذَّبَ   إ الَّ   كلهم كذَّبوا الر سل؛ فاستحقوا العقاب. وهذا هتديد لقريش..  

ُؤاَلء   يَنظُرُ  َوَما} مث قال تعاىل: َدةً  َصيمَحةً  الَّ إ   هََٰ 2{فـََواق   م ن هَلَا مَّا َواح  . 

 ينزل ال الضرع, لكنه يفحليبها  لد أييتهو اسم للزمن الذي يفصل ما بني َحلبيت  الناقة. فالناقة عندما ت؟ }فـََواق{معىن ما 
, فيعيدوا هلا بدأ نتاجها يقلمث ي ها,يحلبو فإال إذا أتى مولودها؛ فإذا أتى رضع منها, ويتكونه يرضع, مث يدفعونه ويضعون آنيتهم 

  وليدها فتة من الزمن, مث يعودون مرًَّة أخرى فيحلبوها.

اها, رب , يفهم معنعمة لشخص ه الكلفتصوَّري عندما َتيت هذ ."الفواق"والعرب تسم  ي هذه الفتة الزمنية بني احللبتني: 
ا, كأنه: ال وقت! فتأيت هذه ا , وأنه لن  صيحًة واحدةً ذاب سيأيتن العلكلمة يف أذنه, فيتصوَّر أويفهم أن هذا وقت ضي  ق جدًّ

 يكون هناك وقت ليأخذوا أي استاحة, بل سيذهبون فينتهون. 
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 ومن هذا املعىن أصبحنا نستعمل كلمة "اإلفاقة".

زه وحالوته عجاإ يفهم ز، والالقرآن أتى بكل م عج  حنن اآلن نقوم بتجربة: ننظر نظرات إىل كمال القرآن, فنرى أن 
 .جعلك حمدود اإلاثرة ف اللغة العربية، فضعفك يف اللغةوطالوته إال الذي يعر 

ل َربَـَّنا َوقَاُلوا} 1{احلم َساب   يـَومم   قـَبملَ  ق طََّنا لََّنا َعج   ملعىن أهنم قالوا: اي ربنا عج  ل وا "الق ط " مبعىن: الق سط من الشيء احلسن.. 
, فكأهنم يقولون: -صلى هللا عليه وسلم-ل يوم احلساب! مبعىن أهنم: يستهزؤون بكالم النيب لنا ق سطنا من الشيء احلسن قب

 .-أي: شيًئا حسًنا–أنت تقول: أننا سنـَُعذَّب. فعج  ل لنا قسطنا من هذا! فيجعلون العذاب "ق طًّا" هلم 

 ,{َنا}ق طَّ لفهم كلمة  اجي إال حتتمل, وني أهنم يستهزؤ تفهم من أجل أنف كلما زدت  علًما زدت  ع مًقا يف ف هم النصوص.
 .-سلمو  هللا عليه ىصل-لنيب ابكالمهم فيه تكذيب واستهزاء والبالغة تظهر يف كوننا فهمنا من هذه الكلمة الواحدة أن  

ضعف همك للَّفظ سييضعف ف عندمااللفظ الواحد من األلفاظ القرآنية ينقل مشاعرك إىل مفهوٍم جديد، و واملقصود: أن 
 ك النص ملشاعرك.حتري

وقلت  هلم  ,عائلتك  يف جمال دعوةنت لو كنت  . فأرأينا اآلن أن قريًشا استقبلت النيب صلى هللا عليه وسلم ابالستهزاء به
َُمو, "بيوتكم يف إفساد : ال ختتلطوا, ال تستعجلوا-مثاًل - 2"املوتُ  احلم بنا ص  مل يُ و  سنوات من عشرخنتلط ببعضنا حنن  . فقالوا لك:

يف  اقرئي , ال تظين أنك الوحيدة اليت اُسُتهزئ هبا!مر حصل لك وحدك أن هذا األال تظين .الكالمهذا ىل آخر ...إ !شيء
ل} -وجلَّ  عز  –هلل  , ويقولونن(, وستين أن العرب كانوا يكذبون ويستهزؤو صسورة ) فإذا ا ست هزئ بك، , {ق طََّنا لََّنا َعج  

 أال ترين أن قريًشا استهزأت ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف كذا وكذا!! ئ به،فاعلمي أن لك سلف سابق قد ا ست هز 

ب هللا، ويل هم آية من كتا يف ف  ليومنيافرتضي أنه بقي يل يومان فقط يف هذه احلياة، فلنقض  هذين ا. يبدأ خبطوة العلم 
مل يبلغ  هاجرًا, حىت لومد هللا تب عنريقه, كُ , فُقبض يف طيف سبيل هللا امهاجرً  من خرج, فالشرف أن أ قبض على فهم الكتاب

 !يكفي هذا ال !يهتفهم أن , وتنويآنأمام القر  يجتلسأن  , الالشروع يف العملو  يةابلن   َمهَجره. واملراد: أن األجر يقع 

 على نوعني من إعجاز القرآن:مطلع السورة مرران يف  :ىل التقسيم أخرى إمرةً  ودعن

                                                           
 (16)ص: 1
(. ورواه مسلم يف صحيحه/ كتاب السالم/ ابب 4934رواه البخاري يف صحيحه/ كتاب النكاح/ ابب ال خيلون رجل ابمرأة إال ذو حمرم والدخول على املغيبة/ ) 2

 (.2172حترمي اخللوة ابألجنبية والدخول عليها/ )
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 . لفاظهإعجاز يف أ -1

 ه.خبار وإعجاز يف أ -2

  :رأينا خبينو 

 .وهم يف مكة يسمعون هذا اخلب .بغلَ حزاب ستُ اخلب األول: أن األ

اَتد  األمَ  ُذو}أنه  :-فقط معون خبهلذي ال يعرفونه, وإمنا هم يسا-عن فرعون يقال اخلب الثاين: أن  عن  هللا همفيخب  ,{وم
 ا.ن عنه, وهم بعيدو حاله يف بلده

 .خبار, وعلى حكمة هللا يف األوصدقه ,نعلى عظمة القرآ وكل هذا دال  

 تكلَّم عن:ت وىل كلهاوأن هذه الصفحة األ ا,واحدً  ( جزًءا16)ىل آية ( إ1)من آية اآلايت نعتب س

 نعظمة القرآ. 

    بني لهوحال املكذ. 

 .وهتديدهم 

م : (: قال تعاىل26)ىل آية ( إ17)من آية املقطع بعدها سيأيت   َيمد   َذا َداُوودَ  َعبمَدانَ  َواذمُكرم  وُلونَ يـَقُ  َما ىَٰ َعلَ  }اصمب   َأوَّابٌ  نَّهُ إ   األم
نَ  َمَعهُ  اجلم َبالَ  َسخَّرمانَ  إ انَّ  * ي    ُيَسب  حم لمَعش  رَاق   اب  َناهُ َوآ ُملمَكهُ  َوَشَددمانَ  * وَّابٌ أَ  لَّهُ  ُكل    ُشورَةً حَمم  الطَّيـمرَ وَ  * َواإلم شم َمةَ  تـَيـم  لَ َوَفصم  احلم كم

صمم   نـََبأُ  أاََتكَ  َوَهلم  * اخلم طَاب   رَابَ  َتَسوَُّروا إ ذم  اخلَم نـمهُ  فـََفز عَ  َداُوودَ  ىَٰ َعلَ  َدَخُلوا إ ذم  * المم حم  َعَلىَٰ  بـَعمُضَنا بـََغىَٰ  َخصمَمان   خَتَفم  اَل  قَاُلوا مم م 
ُكم بـَعمض   نَـَنا فَاحم ق    بـَيـم حلَم د انَ  ُتشمط طم  َواَل  اب  َذا إ نَّ  * َراط  الص    اء  َسوَ  إ ىَلَٰ  َواهم يأَ  هََٰ عٌ  َلهُ  خ  ُعونَ  ت سم َ  نـَعمَجةً  َوت سم َدةٌ  َجةٌ نـَعم  َويل   فـََقالَ  َواح 

ف لمن يَها ه  ن   إ ىَلَٰ  ت كَ نـَعمجَ  ب ُسَؤال   ظََلَمكَ  َلَقدم  قَالَ  * اخلم طَاب   يف   َوَعزَّين   َأكم َُلطَاء   م  نَ  َكث يًا  إ نَّ وَ  َعاج   إ الَّ  بـَعمض   َعَلىَٰ  ُضُهمم عم بَـ  لَيَـبمغ ي اخلم
ُلوا آَمُنوا الَّذ ينَ  َات   َوَعم  َاأَ  َداُوودُ  َوَظنَّ  ُهمم  مَّا َوقَل يلٌ  الصَّاحل  تَـغمَفرَ فَا اهُ فـَتَـنَّ  منَّ ل كَ  َلهُ  فـََغَفرمانَ  * َوَأاَنبَ  رَاك ًعا َوَخرَّ  هُ َربَّ  سم  ع نَدانَ  َلهُ  َوإ نَّ  ذََٰ
نَ  َلزُلمَفىَٰ  َرم  يف   َخل يَفةً  َجَعلمَناكَ  إ انَّ  َداُوودُ  ايَ  * َمآب   َوُحسم ُكم ض  األم َ بَـ  فَاحم ق    اس  النَّ  نيم حلَم ََوىَٰ  تـَتَّب ع   اَل وَ  اب  لَّ  اهلم  إ نَّ  اَّللَّ   َسب يل   َعن كَ فـَُيض 
ل ونَ  الَّذ ينَ  َا َشد يدٌ  َعَذابٌ  هَلُمم  اَّللَّ   َسب يل   َعن َيض   .{احلم َساب   مَ يـَوم  َنُسوا مب 

 قصة: عند وقفات سنقف
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o ((داود عليه السالم)) 

 :من القرآن  أربعة مواطنيف -عليه السالم-داود وردت قصة 

 .األنبياءسورة يف  .5

 .النملسورة ويف  .6

 .صسورة ويف  .7

 ويف سورة سبأ.  .8

َيمد   }َذاأنه:  يف سورة )ص( -ليه السالمع-ُوصف داوود  َناهُ  لمَكهُ مُ  انَ }َوَشَددم وله: إىل أن أصل إىل ق أَوَّاٌب{ إ نَّهُ  األم  َوآتـَيـم
َمةَ  { َوَفصملَ  احلم كم  :. سنالحظاخلم طَاب 

  {  َفصملَ }ما ُوصف أبن له  -ه السالمعلي-داوود أن  إال يف سورة )ص(.اخلم طَاب 

  سورة )ص(. يف ال إمل َتت   "اخلصم"قصة وأن 

و فل .عقولنا يف نصلل ملنطقيا لتسلسلا فقدان وابطالر  فقدان إذا, ونعرف الرَّوابط بني اآلايت؛ ألننا رى التقسيماتن سناآل
 سألنا:

 ُكم رمض  األمَ  يف   َخل يَفةً  َجَعلمَناكَ  إ انَّ  َداُوودُ  ايَ }يف قوله تعاىل:  اهلوى من لتحذيرانتهت القصة اب َ بَـ  فَاحم ق    النَّاس   نيم حلَم  َواَل  اب 
ََوىَٰ  تـَتَّب ع    ؟يفعل بك اهلوى. فماذا {اهلم

ل ونَ  الَّذ ينَ  }إ نَّ لتقرير: أتى اجلواب يف هذا ا  .{احلم َساب   يـَوممَ  َنُسوا امب َ  د يدٌ شَ  َعَذابٌ  هَلُمم  اَّللَّ   َسب يل   َعن َيض 

 (؟29-27ايت )(, وبني اآل26-17) -عليه السالم- قصة داوودبني  ما الرابط 
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ل ونَ يَ  الَّذ ينَ  }إ نَّ (: 26)آية ظاهرًا, وذلك ابلنظر آلخر  الرابطتض أن يكون املف  َعَذابٌ  هَلُمم }ما جزاؤهم؟ { اَّللَّ   َسب يل   َعن ض 
َا}ملاذا؟  {َشد يدٌ  رك يذك   سما الذي  ؟!  جيب عليك أال  تنساه. إًذايوم احلساب : كيف تنسىقالينه فكأ .{احلم َساب   يـَوممَ  َنُسوا مب 

نَـُهَما } ؟ اجلواب:به َرمَض َوَما بـَيـم َنا السََّماَء َواألم 1{اَبط اًل َوَما َخَلقم . 

 ,يًاا, ويعمل هذا خعبد سوءً ا ال, فيعمل هذاخللق هللا ال ميكن أن خيلق ,جيب عليك أن تذكر يوم احلساب؛ ألن هللا حكيم
طاًل! اباألرض ُخل قتا و وات السمناه أن ا؛ ألن هذا معقيامةهناك يوم  أال  يكون مستحيل! و هذا مستحيلمث ميوتون وال جُياَزون! 

 ما خلقهما ابطاًل. -جلَّ و  عزَّ –وهللا 

 حلق يف مكاهنم,ايضع أهل  س, فاعلم أن هللاضع يف مكانهوكل شيء وُ  ,ضعتا يف مكاهنمارض وُ واأل ن السماءإذا رأيت أ
ن لك. )سنجد أابيوم على ذا اليبقى هن ؟! البد أفكيف تنسى يوم احلساب .؟ يوم احلساب, لكن مىتهل الباطل يف مكاهنموأ

 (اجلاثيةسورة ه سياق ياق يشبالس   هذا 

َات   }مث قال تعاىل:  ُلوا الصَّاحل  َرمض  أَمم جَنمَعُل الَّذ يَن آَمُنوا َوَعم  د يَن يف  األم 2{أَمم جَنمَعُل المُمتَّق نَي َكالمُفجَّار   َكالمُمفمس  . 

ل ونَ  الَّذ ينَ }هم أنفسهم:  :املفسدين يف األرض هناالحظي أن  الَّذ يَن }وذج لــــمن -السالم عليه-وود داو  {,اَّللَّ   َسب يل   َعن َيض 
َات   ُلوا الصَّاحل  ُكم}وأمره هللا بقوله:  ,{آَمُنوا َوَعم  َ  فَاحم ق   اب   النَّاس   بـَنيم ََوىَٰ  ب ع  تـَتَّ  اَل وَ  حلَم د ينَ }يكون لكي ال  {اهلم  يف  َكالمُمفمس 

َرمض    .{األم

: ن هللا يف آخر قصة داوود يقول؛ ألسياق واحدا كله(  28إىل آية )( يف قصة داوود 17: أن اآلايت من آية )معىن ذلك إًذا
َا} َنا السََّماَء َوَما َخَلقم } ة هللا؟!معلى حك رض كلها تدلاوات واأليوم احلساب والسم يُنسىكيف , ف{احلم َساب   يـَوممَ  َنُسوا مب 

نَـُهَما اَبط اًل  َرمَض َوَما بـَيـم قني يف يجعل املتَّ س؛ ض يف مكاهنمار ات واألاو لسما جعل هللا ا, فكمالبد أن أييت يوم احلساب .{َواألم
 .ار يف مكاهنموالفجَّ  ,مكاهنم

 .ىل أن نرى ما بعدها( سنؤج لها إ29آية )

o ((عليه السالم ))سليمان 

                                                           
 (27)ص: 1
 (28)ص: 2
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َناَووَ }قال تعاىل بعد ذلك:  1{َأوَّابٌ  إ نَّهُ  المَعبمدُ  ن عممَ  ُسَليمَمانَ  ل َداُوودَ  َهبـم  اآلايت. بني الصلة واضحة. 

َناوَ } :هنا الحظسن  :من جهتني -م السالمعليه–هبة لداوود  سليمان. }المَوهَّاب{ :ويف بداية السورة ,{َهبـم

 .نفسهم هبةبوالد أن األ اجلهة األوىل:

 أن الن بوة هبة. اجلهة الثانية:

 ة.لنبوَّ وهبة ا ,ةنوَّ هبة البُ  ع لداوود يف سليمان نوعني من اهلبات:مج -وجلَّ  عزَّ –فاهلل 

 :من القرآن مواطن يف أربعة -عليه السالم-سليمان وردت قصة 

 .األنبياءسورة يف  .1

 .النملسورة ويف  .2

 .صسورة ويف  .3

 سبأ.سورة يف و  .4

 (.صسورة ) يف إال 2{الصَّاف َنات}عن الكالم  مل يَر د

3{َأَصابَحيمُث } لفظ: ذكرلكن مل يُ  ,سبأوذُكرت الريح يف سوريت األنبياء و   (.ص) سورة ال يفإ 

َفاد  َوآَخر يَن ُمَقرَّن نَي يف    *َوَغوَّاص  الشََّياط نَي ُكلَّ بـَنَّاء  }أن هللا سخر له  ذكرمل يُ  َصم 4{األم  (.صسورة )ال يف إ 

أن : لفاظ, ستى من اإلعجاز يف األ-عليه السالم-سليمان ذ كر طن اوتبدأ تقارن بني مو  ,عندما حتفظ مثل هذه السورة
سب السورة, حىت نااليت تُ  األلفاظتار له مث ختُ  ,املعىنيف  يف كل سورة مبا يناسب السورة, ويف نفس الوقت مبا يناسبَتيت  أوصافه

                                                           
 (30)ص:  1
 (31)ص: 2
 (36)ص: 3
 (38-37:)ص 4
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, البد أن من عند اخللق هذا القرآن يكون ميكن أن وهذا كله دليل على أنه الاحلروف مناسبة للسورة أيًضا! درجة أن تصل ل
 عند اخللق من قدرة وبالغة، فإهنم ال ميكنهم أن أيتوا مبثل هذا، ومن جرَّب عرف!مهما كان  .خبي ن حكيم  دُ لَ  يكون من

حنوية,  دةق قاعلوقت أطب   يف نفس او  ا,برز هلم حرفً وأريد أن أُ , بتدائيإلا ن أكتب قطعة لطالب يف الصف الثاينأريد أ مثاًل:
: ماهذا يقولس بعدي هاجعياس َمن عد ذلك أجد أن أولهبا, مث بحىت آيت  اشهرً فيها ر أفك    قد وأقول هلم معلومات صحيحة.

 أول جتربة. ذلك عند عجز عنهم أنه ييفس ,صال شيءب إنشاء مُجل من أجل إيجرَّ  غي مرتَّب. فَمن هذا كالمٌ  الكالم!

جلهود األجله , وتُبذل ل أن يتمن أج", حيتاج إىل عشرين جلنة مكامل التعليميلتَّ مثاًل: يوجد مفهوم يف التعليم امسه: "ا
 وتعاىل.  سبحانهاخلبي كالم احلكيم  . بعكسالتكامل كما ينبغي هبذا , ويف النهاية يستحيل أن أيتواراجعاتوامل

! لكن : سبحان هللاتقولفخترج  لقراءة, مثمن العبادة أن تكرر ا .دالتعب  أنواع نوع من  هذا النظر يف القرآن مثلأن  :املقصودو 
 .وفهم ,لوَتمَّ  ,دن تعبَّ مَ ـإال ل ريظه لن مجال هذا الكالم

 ننتقل اآلن إىل: 

o ((عليه السالم ))أيوب 

َ  َأين    َربَّهُ  اَنَدىَٰ  إ ذم  أَي وبَ  َعبمَدانَ  َواذمُكرم } قال تعاىل: 1{َوَعَذاب   ب ُنصمب   الشَّيمطَانُ  َمسَّين  اَنهُ  إ انَّ } "بصم نُ " لفظة: هنا نالحظ   َوَجدم
2{أَوَّابٌ  إ نَّهُ  المَعبمدُ  ن  عممَ  َصاب رًا ن ننتبه قد اتفقنا أننا البد أوكنا  .{َواذمُكرم } طوال السورة لفظة: تسمعو  لفظة: "صابر". ناوه 

  سئلة البد أن جتيبوا عليها.األهذه ؟ كل وما فائدته ؟ن اخلطابمَ ـول هذا التكرار؟ ما سبب :ن تفهمللكلمة املتكررة, والبد أ

يمَ  اَدانَ ع بَ  َواذمُكرم } مث قال تعاىل: َحاقَ  إ بـمرَاه  َيمد ي أُويل   َويـَعمُقوبَ  َوإ سم َبمَصار   األم 3{َواألم . 

عليه -ف سليمان صمباذا وُ  ؟-معليه السال-صف داوود اذا وُ : مبجتمع متقاربة, وأنت حتتاج أن فون بصفات  زالوا يوصَ  ال
 ؟-ميهم السالعل-ويعقوب سحاق إبراهيم وإ- صفمباذا وُ ؟ -عليه السالم– صف أيوبمباذا وُ ؟ -السالم

                                                           
 (41)ص: 1
 (44)ص: 2
 (45)ص: 3
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َيمد ي أُويل  }ُوصف إبراهيم, وإسحاق, ويعقوب أبهنم:  َبمَصار   األم فوا  مثسورة )ص(, يف  ال, ومل يوَصفوا هبذا الوصف إ{َواألم ُوص 
َناُهم إ انَّ }بوصف آخر:  َلصم َال َصة   َأخم َرى خب  ار   ذ كم 1{الدَّ  حق  هم. ة يفهذه الصفكرت فيه وهذا هو املوطن الوحيد الذي ذُ , 

َناُهم إ انَّ } َلصم َال َصة   َأخم َرى} :إان خصصناهم بصفة أي: {خب  ار   ذ كم لدار اآلخرة ايذكرون  مأهن صةيوا خبصص  خُ  :ينيع. {الدَّ
 كل م ن  صةا هلا عالقة بقيضً , وأةول السور هذه الصفة العظيمة هلا عالقة أبمن املؤكد أن و  .ال يغفلون عنها ,مأعينهأمام ا دائمً 

هو كالم ىل هنا ملشركني إاريف أن الكالم عن الدار اآلخرة من عند فالبد أن تع .-السالم معليه-أيوب و  ,سليمان, و داوود
 ا.هل يهن تتنبَّ ني أعالقة حتتاج متَّصل, بينه

 :اآلخرةلآلايت لنرى عالقتها ابلكالم عن  خرىسنعود مرة أ

ون منَكر, وهم يستهزؤ  وم احلساب عندهم: ييعين. {احلم َساب   يـَومم   قـَبملَ  ق طََّنا لََّنا لَعج    َربَـَّنا قَاُلوا}؟ موقف املشركنيماذا كان 
 .به

ُكم}: -عز  وجلَّ –أيمره هللا  -عليه السالم- داوودو َ  فَاحم ق    النَّاس   بـَنيم حلَم ََوىَٰ  تـَتَّب ع   َواَل  اب   ؟يفعل بك اهلوى ماذا {اهلم
لَّكَ } ل ونَ  الَّذ ينَ  نَّ إ   اَّللَّ   َسب يل   َعن فـَُيض  م ينسى يو  كل َمن  :أي {احلم َساب   يـَوممَ  َنُسوا امب َ  د يدٌ شَ  َعَذابٌ  مم هلَُ  اَّللَّ   َسب يل   َعن َيض 

 .شديد احلساب له عذابٌ 

َن َمآب  } ما حاله؟ -عليه السالم- سليمانو 2{َوإ نَّ َلُه ع نَداَن َلزُلمَفىَٰ َوُحسم  -ه السالمعلي-سليمان ؛ فخرةالزال ذكر اآل ,
 .سيكون مآله إىل خيوقُرّب, و  سيكون له زلفى

اَنهُ  إ انَّ }؟ -عليه السالم- أيوبون يف وصف جتدماذا  عزَّ –جوع إىل هللا كثي الر   أي: ,{بٌ أَوَّا إ نَّهُ  لمَعبمدُ ا ن  عممَ  َصاب رًا َوَجدم
 .آلخرمن استذكاره لليوم ا -وجلَّ 

َناُهم إ انَّ }: اىلوسيظهر هذا املعىن من قوله سبحانه وتع َلصم َال َصة   َأخم د التوبة واأَلوبة يف العبد يكون شديف ,{ار  الدَّ  َرىذ كم  خب 
 .عينهمأواألنبياء أ خل صوا هبذه اخلالصة: أن ذكرى الدار أمام حال تذك ره لليوم اآلخر. 

 :ه يقال لكفكأن
                                                           

 (46)ص: 1
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 .به وا ابليوم اآلخر, واستهزؤواستهانالذين اتكن كاملشركني  ال

 .يوم القيامة شديدٌ  ضل غيه له عذابٌ ضل أو يُ ن من يَ اعلم أو 

ال  ر أمام أعينهم,كرى الدان ذ , وهي: أكلهم عندهم صفة واحدة مهمة  ,تذكرهم ن أُمرت أننبياء الذيواعلم أن هؤالء األ
 .عنهم نفك  ت

رى سورة مرة أختقرأ ال عندماو , ؛ دليل على أن املطلوب منك أن تبقى ذاكرًاتكررت يف هذه السورة ...{اذمُكرم }لذلك و 
 .ول نفس املعاينحها تدور , كلبةومعىن اإلان ,{أَوَّابٌ } معىنله, وهذا هو  اتبقى ذاكرً  لك ما هو الشيء الذي سسيتبنيَّ 

رٌ  َذا}هَٰ مث قال تعاىل:  نَ  ل لمُمتَّق نيَ  َوإ نَّ  ذ كم 1{َمآب   حلَُسم رٌ }.  رٌ } ألي شيء؟ {ذ كم  .لألنبياء {ذ كم

ا؛ ألن كل هذه اآلايت واحدً  اجزءً  عليها(, وجت48اآلية ) ىلإ -ن قصة داوودم-( 17مكانك أن تبدئي من اآلية )فأنت إب
 ى الدار(.صوا خبالصة ذكر خل  ل الذين أُ مَّ الكُ  تدور حول: )ذ كر

ا اآلخرة أمام رو هنم ذكألنبياء أاا هلا؛ ألن صفة ذاكرً  فابقَ  ,هذا ما سيحصل فيها, و خرة: هذه اآليقال لك (49يف آية )
 أمام عينيك.خرة أعينهم, وأنت لكي تكون كهؤالء الُكمَّل جيب أن تكون ذاكرًا لآل

 .-عليه السالم– دمصة آىل ق؟  كل هذا ُوصف لك, إىل أن تصل إارالفجَّ  قني؟ ومن هماملتَّ  ما هي اآلخرة؟ وَمن هم

َ  َكانَ   }َما آية عنتقولني سماذا  لمَمإَل   ع لمم   م نم  يل  َعمَلىَٰ  اب  ُمونَ  إ ذم  األم 2{خَيمَتص   ؟

لمَمإَل  }املقصود  َعمَلىَٰ  اب  ُمونَ }, ومعىن املالئكة: {األم  .تفهامى سؤال اسسيبق{ خَيمَتص 

( نجد يف سورة )صخرها, وسآإىل  , أوهلا يشيك الواحدكالسبم   ا أن السور كلهاوحنن اتفقن ,للسورةأتت قصة آدم خامتًة 
 .ألخيةىل كلها ابلصفحة او حبيث أنك تستطيعني أن ختتمي الصفحة األ! عجب اخلواتيمخامتًة من أ

ر   ذ ي َوالمُقرمآن   ص} قال تعاىل يف أول السورة: رٌ إ نم ُهَو إ الَّ } بقوله تعاىل: السورةتمت , وخُ {الذ  كم َولَتَـعمَلُمنَّ * ل  لمَعاَلم نَي  ذ كم
ني   1{نـََبأَُه بـَعمَد ح  . 

                                                           
 (49)ص: 1
 (69)ص: 2
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َقاق   ع زَّة   يف   َكَفُروا  الَّذ ينَ  َبل  }وقال تعاىل عن الكافرين:  ل علينا ضَّ فَ ملاذا يُـ ؟ قوهلم: ة والشقاقصاهبم ابلعزَّ ما الذي أ، {َوش 
بَـَر وََكاَن م َن المَكاف ر ين}الذي  من وحي الشيطانإمنا هو  ل هذا الذي قالوهوك ؟واحد؟ وملاذا يدعوان إىل إله بوةابلن   َتكم 2{اسم . 

 شيطان.ة حول الدائر  أن كل القصة ستالحظنييف سورة )ص(:  دما يف قصة آعجيبً  ا شيًئاأيضً  ستالحظني مث إنك

ي م ن ف يه   َونـََفخمتُ  َسوَّيـمُتهُ  افَإ ذَ ( 71) ط ني   م  ن َبَشرًا َخال قٌ  إ ين    ل لمَماَلئ َكة   َرب كَ  قَالَ  }إ ذم قال تعاىل:  د ينَ  َلهُ  فـََقُعوا ر وح   َساج 
بَـ  إ بمل يسَ  إ الَّ ( 73) َأمجمَُعونَ  ُكل ُهمم   َماَلئ َكةُ الم  َفَسَجدَ ( 72) َتكم ُجدَ  َأن َمنَـَعكَ  َما إ بمل يسُ  ايَ  لَ قَا( 74) المَكاف ر ينَ  م نَ  وََكانَ  رَ اسم  َمال   َتسم

بَـرمتَ  ب َيَديَّ  َخَلقمتُ  َتكم نمهُ  يـمرٌ خَ  َأانَ  قَالَ ( 75) المَعال نيَ  م نَ  ُكنتَ   أَمم  َأسم َتين   م   ر   م ن َخَلقم َتهُ  انَّ رُ  قَالَ ( 76) ط ني   م ن َوَخَلقم َها جم فَاخم نـم  م 
يمٌ  فَإ نَّكَ  َعثُونَ  يـَومم   إ ىَلَٰ  فَأَنظ رمين   َرب    لَ قَا( 78) الد  ين   يـَومم   إ ىَلَٰ  َلعمَنيت   َعَليمكَ  َوإ نَّ ( 77) َرج  ( 80) المُمنَظر ينَ  م نَ  فَإ نَّكَ  الَ قَ ( 79) يـُبـم

ُهمُ م   ع َباَدكَ  إ الَّ ( 82) مجمَع نيَ أَ  أَلُغمو يـَنـَُّهمم  فَب ع زَّت كَ  قَالَ ( 81) المَمعمُلوم   َوقمت  الم  يـَومم   إ ىَلَٰ  َلص نيَ  نـم  .{(83) المُمخم

كل , و ني {ط   م  ن َبَشرًا َخال قٌ  إ ين   } إليه فقط يف قوله تعاىل:ارة إال عن طريق اإلش يف اآلايت -عليه السالم–آدم  مل يُذكر
 .للشيطانإمنا هو ذكر  الذي الوصف

هو  هلم , وغي ه{نيَ َأمجمَع   نـَُّهمم غمو يَـ أَلُ }: , وأَقسممن هذا الذي استكبإًذا: كل الذي مسعته عن الكافرين يف أول السورة إمنا هو 
 .ول السورةما مسعته يف أ

 سورة يف اللطريقة إاذه م هب, فما أتت قصة آدخرصة يف موطن آاثلها قولذلك قصة آدم يف سورة )ص( ال ميكن أن مت
 .تناسب أوهلالال (, وما أتت هبذه الطريقة إص)
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 .وعلى آله وصحبه أمجعني ,والصالة والسالم على سيدان حممد ,احلمدهلل رب العاملني

 (.ص)ا عن سورة خصوصً  كنا قد تكلمناو (, احلكيم)زلنا نتكلم عن اسم هللا ال
 .احلكمةوبصفة  ,هلل احلكمسم احلكيم عالقة بصفة الأن  نافهم

 :احلكمة عنبدأان نتناقش 

 :يف ظهرت -عزَّ وجلَّ - حكمة هللاأشار إىل أن أهل السنة يعتقدون أن  -هللا هحفظ-وجدان أن الشيخ 

 .أمره 

 .وشرعه 

 .وخلقه 

 .وجزائه 

 .قة على احلمشتمل حلق,أن هللا خلق مجيع املخلوقات اب: هيف خلقهللا حكمة وذكر عن , نقطة بدأ يشرح كل مث
 عن تعبيهمىت حهل السنة أألننا نعلم أن  ؛لكتاب والسنةاهذا الكالم إال بسند من  مل يقل -حفظه هللا–أن الشيخ وقلنا 
  .ستدالهلم ابلنصوصيكون اباحلقائق 

اىل حكيم, ومن بحانه وتعسأنه  فهمنا !ا من هذا الكالم, ورأينا عجبً "احلق"حبثنا عن كل دالالت , و ذهبنا إىل القرآنف
–كلمة ال ذههوأن , حلقابلها كخلق املخلوقات  و  ,خلق السموات واألرض ابحلقأنه خيبان يف القرآن أنه  :دالالت حكمته

  .ي موجودةغ "حكيم"فظة لنفس دل على أنه هو احلكيم سبحانه وتعاىل, رغم أن تصل خبلق هللا فإهنا عندما تت -"ابحلق"
هللا  ستجد يف آايتك , فإنتهآاي عن تقرأ يف كتاب هللا حينما تفهمههذا و على احلق,  ت مشتملةً لقَ علمنا أن املخلوقات خُ و 

ي خلقين  ذال: لك لتقو  هلوقاتم أنستجد , الصفاتنه كامل أبك على أن ملوقاته مشتملة على الشهادة له يدل   وجل ما عز
 .يضع كل شيء يف موضعهة, كامل احلكم  ,كامل الصفات

 :نيتأحد الطريقيف ذلك نتبع  مكن أنمن املكان و 
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 :الطريقة األوىل 

 عنها. أبحباثونقوم , أن أنخذ كل اآلايت

َوم نم آاَيت ه  َأنم }  أخبان فيها عن آايته, فقال تعاىل:وجند أن هللا -السورة اليت أجرينا عليها جتربتنا- لرومسورة ا: نذهب لمثاًل 
ُكمم أَزمَواًجا َنت ُكمم َوأَلمَوان ُكمم } ...{َخَلَق َلُكم م  نم أَنُفس  ت اَلُف أَلمس  َرمض  َواخم 1...{َوم نم آاَيت ه  َخلمُق السََّماَوات  َواألم ...إىل آخر اآلايت 

ن هللا أبكل شيء يشهد   أن فنرى كيف ,ختالف بني الناساالو  ,ودرجاهتا األلوان,عن  ثاليت ذكرها هللا يف هذه السورة. فنبح
 .حكيم

 :الطريقة الثانية 
 ت.كتب يف احلكمة اليت تظهر يف املخلوقامن  ع تبحثيأن 
 
 ارأان جزءً قو  ,-ه هللامحر – ابن القيم :مثل ,ن كتب يف ذلكوجدان من علماء أهل السنة مَ . -الثاين–الطريق هذا  حنن أخذانو 
عن و  ,معن موضع الفو  اإلنسان, عن موضع عيين -ثاًل م-أخرى. تكلم  صيلاتفعن تكلم  -رمحه هللا-الشيخ ه. لكن كالممن  

وأن  ,حكمة هللا وتري ,يهلي فوتتأم  هذا, كالمه   تقرئيف. وعن موضع األصابع اخلمس ,عن موضع األذنو  ,موضع اللسان
 .يف موضعهوقد ُوضع  إال ءشي ما م ن نهوأ ,ملوقاته مشتملة على احلكمة

 هو: الشرع. يف شرعه حلكمة هللا كبعد ذلأتينا 
 إرسال الرسل. 
 وإنزال الكتب. 

نبحث س .اسعهذا ابب و ف لقرآناحلكمة يف اأما , الرسول صلى هللا عليه وسلم إرسالحكمته يف  :بكلمات متصرةوانقشنا 
 :من عدة جهاتيف القرآن  اإلعجاز عن
  ألفاظه.من جهة 
 ومن جهة أخباره. 
  تشاهبهومن جهة. 

                                                           
 (22-21)الروم: 1
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اًل الَّ ُمَبد  َل ل َكل َمات  } تعاىل: قال ة.ذباك  أخبارفيه  د, وال جتليس بشاذ القرآن متشابه. أي: قًا َوَعدم دم ه  َومَتَّتم َكل َمُت َرب  َك ص 
يُع المَعل يمُ  1{َوُهَو السَّم  , سن والكماليف احلُ  همتشاب األلفاظمن جهة , و صدقمن جهة األخبار و  ,جهة األحكام عدلمن فهو ، 

 .لقاخل ايستطيعه  اليتالبالغة الع ا نو أودالالهتا أعلى  األلفاظجهة اختيار  وكذلك جند يف
بعض  سريًعا انقشنا مثلعالية, ابالغية الداللة ال, ورأينا فيها سورة الكافرونكالتطبيق على   ,على ذلك ببعض التطبيقاتوقمنا 
 أخبار القرآن, دقيها ص  فة يظهر رس سور اتدن أنقوتنا على  مث مجعنالى العالقات بني بداايت السور وخواتيمها, األمثلة ع

 (.ص) , فاختان سورةواإلتقان واإلحكامغاية يف التشابه  هلفاظوأن أ ,حكامهأ عدلو 
وهي أننا  ,اقشهاننُ , و سورة أمام نقفجعلتنا  أخرىمصلحة هناك  لكنفقط,  نماذجعلى الا سريعً  أن منر   إبمكانناكان 

حصوله على املغفرة, فعن أب ق شرط حق  فقد  إميانرمضان ومعه  لدخول , وَمن ُوف قن على رمضان الذي هو شهر القرآنو لقب  مُ 

ت َسااًب ُغف َر  :هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َم م نم َذنمب ه ""َمنم َصاَم َرَمَضاَن إ ميَااًن َواحم 2َلُه َما تـََقدَّ . 
السلف يف الداللة على كالم   من اذلك نسمع عجبً ول .بر القرآنتد :العلم هم  أو  ة اإلميان،زَّيد أسبابن أهم م  ( العلم)و
علم ألو  أحدهم:مثل قول ذلك, يدل على  ورد عن بعض الصحابة ما , وقدا هو القرآنيف القلب صب   اإلميان الذي يصب  أن 
ال  ,القرآن أت أقر أابو  ,منه اًل تقب  مُ  أصبحنه أعلم أو  ,فيجاهد يف سبيل هللا خيله, وحيمل على ,ادينارً  ادينارً  ةينفق يف ليل اًل رج

3فعلا أحب أن يكون يل م  اصبح, وكالمها أجياهد وينفق وشخص ,أ القرآنيقر أنه  , فيقول: لواافتاضً هو يفتض : ىنع. مب
, يقول: لقرآنل وفهمة تالوة وكف  د, وجها إنفاقة كف  :  ناتهذه كف   , فلو-أن يقبله هللا :ابلعمل عا نتفاال شرطألن –ا منهم متقباًل 

 .اإلميانزايدة  أسباب أعظمن من آن قراءة القر أل ؛ب أن يكون يل عملهحُ ال أ

أ, وهذا هو ر قي فهم مايحبها ليت صاالتالوة ا إمناو  ,اإلميانزايدة  أسباب أعظممن هي  اآلايت قراءةاملراد أن جمرد  ليسو 
 أن إىل ,جديد ءيش له تبني  ي أن إىل ارًاذلك مر ويعيد  ,أوله إىل آخرهومن  ,خرهآ إىل أولهابلكالم من  أييتالذي يتدبر  التدبر.

 .تمرينال مراحل من إىلا حيتاج هذا طبعً . و مجلة واحدة كأهناالسورة  أ يقر 

 .بتكيز أتقر  نرآن: ألتمرين النفس على تدبر الق مرحلة وأهم أول

                                                           
 (115)األنعام: 1
/ ) رواه البخاري يف صحيحه/ كتاب اإلميان/ ابب: 2 ميَان  ت َسااًب م َن اإل  ُم َرَمَضاَن احم ر َها/ (. ورواه مسلم يف صحيحه/ ك َتاُب َصاَلة  38َصوم اَبُب التـَّرمغ يب   المُمَساف ر يَن َوَقصم

 (760يف  ق َيام  َرَمَضاَن, َوُهَو التـَّرَاو يُح/ )
3  
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يد من كالم تفه لن يسفإن قرأيما  ألن من ال يفهم ما أشكل عليك فهمه! قبل أن حتدد تفتح كتاب التفسي أنمن اخلطأ و 
 .املفسرين

 !بفهمنا العام أننا نقتنع ونرضى جيعلنا ال نسأل؟ ما الذي

َنا م  } , قال تعاىل:شاهد على ذلك (ص) ويف أول سورة َلكم نَي َمَناص  َكمم َأهم 1{ن قـَبمل ه م م  ن قـَرمن  فـََناَدوا وَّاَلَت ح  حنسب نا كُ . 
, وتتجاوزها آية ال تتمك ن من فهم , وعندمااجلملةمعىن  ةقراء أول نا منيتبني لمل و (.تال+الواوكلمة واحدة )  {اَلتَ وَ }أن 

نفس الشيء, مث ال فعل يت بعدها, وتال يةأيت اآلتعن التسلسل يف الفهم, ف دون أن تتساءل عن معناها, فإن ذلك سيحجزك
 اء اليت حتصل أثناء القراءة.خطمن األ اهذف !لكذبعد  شيًئا من السورة تفهم

 :أمرينلكي حيصل لنا  ؛التالوةطريقة ي نفس يتغ إىلتاج ؟ حننفعلسماذا إًذا 

قًارَ ل َمُت كَ مَتَّتم  }كيف يظهر لنا  و  ,العظيم نآحكمة هللا عز وجل يف هذا القر ظهر لنا تلكي  األمر األول: دم اًل  ب  َك ص   .{َوَعدم

لو  وأنت. ائم صائمق: نآالقر  يف وتفكيك جبلوسك كأنكف ,مياناإلزايدة لالتدبر والتقليب سبب ا هذ أن :الثاين األمر
 .واإلرادات ،واخلواطر ،يستقيم القلبليبه سيف التفكري يف القرآن وتق كقوت تستغل  

 )ص(: لسورة اآلننعود 

 .ا التحديهبقصد يُ  فإنه السور تيف بدااي َتيت عندماحروف التهجي . و {ص}بــــ بدأت

 .قسمللالواو  ألن ,نآلقر اب  هناه وتعاىلقسم هللا سبحانيمث  {َوالمُقرمآن}

ر  } ؟نآالقر  وصف ما 2{ذ ي الذ  كم ٌر ل   } وقلنا أن هذا يقابل قوله تعاىل يف هناية السورة: . 3{لمَعاَلم نيَ إ نم ُهَو إ الَّ ذ كم . 

َقاق  } ؟ أنلقرآنالتذكر ابمن  الكافرين لذي منعا ما 4{الَّذ يَن َكَفُروا يف  ع زَّة  َوش  : يف ختام السورة هللا يقول هلم, لكن 
ني}بعد حني  نبأ هذا القرآن ستعلمون 1{َولَتَـعمَلُمنَّ نـََبَأُه بـَعمَد ح  . 
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نَي َمَناص  } :قبلهم اأقوامً  ه أهلكأنوجل  عزمث خيبهم هللا  َنا م ن قـَبمل ه م م  ن قـَرمن  فـََناَدوا وَّاَلَت ح  َلكم 2{َكمم أَهم . 

ٌر َكذَّابٌ } ؟عجبونأي شيء يمن  َذا َساح  ُهمم َوقَاَل المَكاف ُروَن هََٰ نـم ُبوا أَن َجاَءُهم م نذ ٌر م   3{َوَعج   .أقواهلم خرآ إىل... ,

 نها:ة, ما كثي أمورً الحظ نس -عليه السالم–دم آقصة ففي  ؛ا على بدايتهاستنطبق متامً  هناية السورة

يف  احيً ذكر صر يُ  ومل, واطنممخسة يف  اكر اسم آدم صرحيً ذُ , وقد كتاب هللا  متعددة من مواطن ت يفكر دم ذُ آقصة أن 
 . احلجرسورة  ويف (,صسورة ) يف: موطنني

 .سإبلي ة هوقصالراد املقصود إبي(؟ ألن ص)يف سورة دم عليه السالم آذكر اسم مل يُ  ملاذا

 .إبليسسيشاهبون  ؟هتم وشقاقهميف عز   نم سيشاهبون مَ والكافرون 

  :امتامً  الكافرين نطبق على حالتسنالحظ عدة مالحظات يف القصة 

لمَمإَل  }أول آية يف السياق: من  سنبدأ َ م نم ع لمم  اب  ُمونَ  َما َكاَن يل  َعمَلىَٰ إ ذم خَيمَتص  4{األم يف اآلية: األول: أن ن قوالألهل العلم  .
 قصة آدم.ر. والثاين: أن املراد بذلك النا أهل املراد هو ختاصم

 تبدأ من هذه اآلية. القصة أن إىلجيعلنا منيل وهذا  ,املالئكة " هماألعلىاملأل و"

ه كلمة في م وردتقصة آدمواطن من موطن  , وال يوجديف السورة تتكرر  و"اخلصم" "خيتصمون"كلمة سنالحظ أن  
 :ختصامحول اال طوياًل  انقاشً  (ص)يف سورة  جدنسوالسبب أننا  (؛ص)يف سورة هنا  إال "خيتصمون"

َقاق  زَّة  وَ وا يف  ع  َبل  الَّذ يَن َكَفرُ } , يف قوله تعاىل:السورة أول يف صاماالختورد  املوطن األول: العناد " معناه: الشقاق" ؛ ألن{ش 
 .واخلصومة

 ".خصمان"و "اخلصم"كر ملا ذُ  ,عليه السالم دقصة داو  يف :املوطن الثاين
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" هنا, ولكن خصومة"كلمة   . ال توجدوبني زوجتهه بين حصلتاليت  صومةيف اخل عليه السالم: أيوب يف قصة املوطن الثالث:
غمثًا فَاضمر ب ب  ه  َواَل حَتمَنثم } :وجل هللا عز أمرهلذلك و  ,معناهايدل على  ما يوجد 1{َوُخذم ب َيد َك ض  أيوب يف هذه  حلف .

 .للخصومة إهناءً  عز وجل هبا خبه هللاأاحللف هبذه الطريقة اليت هذا خرج من ف على زوجته, صومةاخل

 .ختاصم أهل النار املوطن الرابع:

 .السورة كلها حول اخلصومةيف كان الكالم إًذا:  

َن المَكاف ر ينَ إ الَّ إ   *َفَسَجَد المَماَلئ َكُة ُكل ُهمم َأمجمَُعوَن }قال تعاىل:  بَـَر وََكاَن م  َتكم 2{بمل يَس اسم . وسنجد استكب إبليس؟ لفعماذا  .
د ينَ  َأَّبَٰ إ بمل يَس }أن  وجل أخب احلجر أن هللا عز سورة يف يناسب سورة  -أّب""–هذا الوصف  ألن  ؛{َأن َيُكوَن َمَع السَّاج 

 وصف هللا عزوهلذا  ,عن القوم الذين استكبوايف سورة )ص( ف لكالموا, أما اينقاد الذين مل نفيها الكالم عكر ذُ فقد  ,احلجر
 .ابالستكبار إبليسوجل 

   ؟االستكبارو اإلابء ما الفرق بني 

 .والرفض ,عدم االنقياد :اإلابء

 .نفسه أحسن من غيهاملتكب يرى  أن هو :ستكباراال

ٌر م   على ذلك من قول إبليس: شاهد اآلايت يف و  َتُه م ن ط ني {}قَاَل أاََن َخيـم ر  َوَخَلقم َتين  م ن انَّ 3نمُه َخَلقم . 

 .االستكبار هومن السجود  إبليسالذي منع  إًذا:

 .تكباراالسعىن آدم, وهذا هو م منا نفسه خيً يرى  همعناه أنخرجنا هبذه النتيجة؟ ألن قوله هذا كيف 

يظهر  ؟أهل الناركالم يف   جتدين االستكبار صراحةً  نأي ؟تشامتوابعدما  قال أهل النارماذا  :ختاصم أهل النار ويف آايت
رَار  }يف آية: االستكبار  َشم 1{َوقَاُلوا َما لََنا اَل نـََرىَٰ ر َجااًل ُكنَّا نـَُعد ُهم م  َن األم   أشخاصعن حبثوا دخلوا النار  ملا أهنم :اآلية ومعىن .
 .اإلميان أهل عاشوا يف الدنيا مستكبين علىقد هم ف ا,رً خياأ , ويرون أنفسهماأشرارً  ميروهن ,منهم أحسن أنفسهمكانوا يرون 
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 ملكوهن أشرار يمنياملستقن , وأقيمنيستقيمني خي حال من املستاملغي أن  اك دائمً نيشعرو هبذا, فهم تشعر ومن املؤكد أنك 
م استكبار ك ألن يف قلوهب! وذلنياابلد تعوامت ألهنمأخيار م أهنو ! ن هناك جزاءأو  ة,امقيوصدقوا أن هناك  ,منعوا أنفسهم من الدنيا

 .شقاقعزة و و 

ذكرت  فالسورة. استكباره يف يسإبل ونشاهبفإهنم بذلك ي األشرارويرون غيهم من  ا,يرون أنفسهم أخيارً  الكافرين كونو 
فع عن حق يداخياصم و  فصار ,استكب وإبليس ,استكبارهم وعنادهم وخصومتهم أن يؤمنواو منعتهم عزهتم وشقاقهم  اأشخاصً 

 .من آدم ايرى نفسه خيً  ؛ فهوااستكبارً وإمنا فعل ذلك  ,ليس من حقه

بَـرمَت أَمم ُكنَت م َن المَعال نيَ }: وجل هللا عز يسأله َتكم ُجَد ل َما َخَلقمُت ب َيَديَّ َأسم 2{اَي إ بمل يُس َما َمنَـَعَك َأن َتسم  شارةويف هذا اإل ؟
تظهر  ض أنت املفف ,خلقه بيديهه يزات آدم عليه السالم أنمن مأن  يذكر إلبليس اهلل؛ فآدم عليه السالموشرف تكرمي  إىل
َتُه }وقال:  ,أحسن من آدم أبنهلكنه خدع نفسه  ,يسجد كما أمره هللاف ,هذه احلقيقة بليسإل ر  َوَخَلقم َتين  م ن انَّ نمُه َخَلقم ٌر م   أاََن َخيـم

 !{م ن ط ني  

بل ا مقيف, ةأذي   وأكثر ,ايشً د طَ النار أشف! فيها خداعابطلة  ةخيي :إبليسعيها اليت يد   ةيي  اخل؟! هذه النار خي من الطني هل
 ... اخل.األشجارت نبُ وفيها تَ  ,انفعً  وأكثر ا,هدوءً  أكثرأن الطني 

 )مقابلة بني الكافرين وإبليس(

 يف استكبار إبليس وشقاق ةيف عز  الكافرون الصفة املشرتكة

 :عونيد  كافرون ال الباطلة الدعوى

 .لممن النيب صلى هللا عليه وس خيم أهن

ُر م ن بـَيمن َنا} 3{أَأُنز َل َعَليمه  الذ  كم  

 :عييد   إبليس

 .-عليه السالم–أنه خي من آدم 

َتين  م ن } نمُه َخَلقم ٌر م   َتُه م ن ط  َوَخلَ  ر  انَّ أاََن َخيـم  {ني  قم

                                                                                                                                                                      
 (62)ص: 1
 (75)ص: 2
 (8)ص: 3



 شرح اسم الحكيم 

 

136  

 

 هللا عليه وسلم لىلنيب صاأن يشعرون  مشاعرهم
 .يس ذاك العظيم الذي ينتظرونهل

َذا المُقرمآُن َعَلىَٰ َرُجل  م  َن } َوقَاُلوا َلوماَل نـُز  َل هََٰ
1{المَقرميـَتَـنيم  َعظ يم    

  :سالماملشاعر جتاه آدم عليه النفس  له وإبليس
 ؟!ر ابلسجود لهمَ ويؤُ , م آدمعظَّ كيف يُ 

 

 أهنان أمامه يشعر م  ة، ابطل ىاستكباره بدعو  ىتشهد عليسس هالبد أن، فاالستكبار عن احلق اإلنسانإذا كان حال 
َتُه م ن ط ني  }- إبليس. فدعوى صحيحة ر  َوَخَلقم َتين  م ن انَّ نمُه َخَلقم ٌر م   قرر أن النار خي من  أنه ردما اد عاها إال جمل -{أاََن َخيـم

. يقع يف قلبك تصديقها ؛ ألنه قدعن اخليية فيها عليك أن تبحث اوىا تسمع مثل هذه الدعحينم أنتلكن  !الطني
ٌء يـُرَادُ } :قالواو  على آهلتهم, يصبوا أن اآتمرو وانطلقوا والكافرون كذلك  َذا َلَشيم 2{إ نَّ هََٰ . ون بدعواهمت  غهذا جعل الناس يو , 

 الهنا.نفس الدعوى, ولو مل يعلم صحتها من بط حيقق ولو مل ,ن يصدقهايصدقها مَ ف ى,يرفع صوته بدعو , ذا الباطلكوه

 :املنهج ر على هذان سامَ اك : أن هنلنا بني   إبليسعن قصة  (ص)سورة  خرآخبان يف أ عز وجل ملا هللا أن: قصوداملو 
 ؛رمعن اجلُ  ها لن خيرجهذوأن  .قتنعن اقتنع هبا مَ او  ابطلة, عاءاتعى اد  واد   ,للحق ةوكان يف شقاق وخصوم ,استكب عن احلق

ق احل ويرد   ,اصمهوخي , بلال يقبلهف ,احلقَمن أييت له  ة. فكله هذه الدعو ايطان هو الذي لق  الش األمر سنجد أن هنايةففي 
 .إبليس ى الباطلة هوالدعو هذه نه لق   أن الذيستفهمني  ,الناس هادقبدعوى يصيرد ه لكن  ,هلواه

 .اهلوىوا يف وقع إذا فيهيسيون الذي منهج الناس  وآخرها: ةالسور  إًذا: يظهر من أول

مل  ملاذا :إبليسحال  :ضبطابل همثل؟! و به الكافرون ينتفع مللكن ملاذا  ,ةم  الغُ ه عنكشفت ان ن مسعهومَ  ,ن فيه الذكرآالقر هذا ف
 لباطل.اي صفات أهل وهذه ه .واخلصومة, والشقاق, ةز والع   ,االستكبار: السبب هو؟! لمالئكةلنتفع مبجاورته ي

 . واالستكبار عليه, االعتزاز عن احلق :عىنمب " هنازةالع  و"
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 يفا معهم و يستو ل ؛خللققلوب ا يف احلق اهو يشو  أن  البدبل  ط،احلق فقون رد  ي باطل الال أهل أن :معناها "اخلصومةو"
 .شرتكوا يف الباطليو ، قبول احلق عدم

 وحتب أن تتشارك يف الشر. ،يف اخلري تتحاسد أهنا :من الطبائع النفسيةف

 هو يريد أن يكون ال ؛ ألنهرشالسق و ف  والباطل اليف  غيه يشاركه أنب حيُ ولكنه  ,يغيه يف اخله ركايش يريد أن اإلنسان ال
يف  ةئع الباطلكل الطبا  إلنسانل نيف املقابل يزك ي وحيس   إبليس؛ ألن تهاجلمعاالبد من طبيعة  ل. وهذهالباط أهلمن وحده 

, نداء يف كل مكانوالراءه, و اجلري و  ,لباطليف اوالقوة  ,ت العايلالصو . فهذا على لسان الناس دعواهم ريالذي جيُ  ه, وهونفس
, الشعراء الباطل لسنةألى عري وجيُ  ,هلمها بويرك   ,كلماتهذه اليعطيهم  , هو َمنالشيطانوغيها, إمنا أييت من  اإلذاعاتيف 

 :اإلحلاديةيف قصيدته يقول الشاعر  تسمعنيف

 فمشيت اطريقً  أمامي بصرتولقد أ   ***    , ولكين أتيتأينعلم من أ ال جئت

ذا ال هين أتيت! أمن  عرفتال و  ,املصحف أوليف  دمآقصة  قرأ! تدها الشبابيرد  أصبحت أغنية  القصيدةأن هذه  تصور
 ا.يً عال له صواتً  , وجيعللسنة اخللق الشكأعلى  يلقيُ , هو الذي الشيطانيكون إال م ن ف عل 

 . بارب االستكببسه كلهذا  ؟! بليسيةاإلالصورة  هقلوب هبذيدخل يف ال ت عال  لباطل صو اذا لمل

 وهلم, هللا عليه وسلم صلىلنيب لنزل أُ وهذا الذكر  م أيًضا,رتفع شأهنال لو ارتفع شأنهو  ,قريش النيب صلى هللا عليه وسلم من
 .يرى املصاحل ال ,أعمى اإلنسانهو الذي جيعل لكن االستكبار 

ن , وخيرجو عنق النصوص نو يلو جند املستكبين لذلك و  فقط, ظهري أنل أج كل صعب منكب  ير  اإلنسانجيعل االستكبار 
 بكالم من حتت األرض, ليظهروا ويرتفع شأهنم.

 قد اإلنسان أن :هذا معناهو . قيقتهحوجل ظهرت  من هللا عز األمرهذا  أتىمث ملا  ,كان مع املالئكة  إبليس أننتم تعلمون وأ
 ليه,هو مل يصل إ نأشلصل غيه ي أو ,هيتفع عليه غي ف ,من هللا االختبار فيأيت, أ لههيَّ مُ  ,حقموافق لل ,يكون له ظاهر طيب

 .فيقع يف قلبه االستكبار على احلق
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 مل ألنه جود آلدمالس رفض سوإبلي ,نزل عليهم الوحيأُ ليسوا هم الذين ألهنم قريش رفضت بقوة النيب صلى هللا عليه وسلم ف
يظهر عليه و  ,كاحملأييت  نأ مالكن  ,هعن والدفاع ,إليه وامليل ,حب احلق اإلنسانعي فقد يد  . د لهج  سُ  ب الذيكن هو املقرَّ ي

 هذا. فستكباو  ,قرفض احله غي عليه  فلما ظهره, ر أظه احلق ألنه أحب مناوإ ,للحق اعً ب  نه ليس متَّ أ حقيقةتظهر و  إال ,غيه
 .بارابالخت إال ظهري , واليف النفس استكبار قد يكون مبوءً اال أنيدل على  ,اجدًّ  خطي يءش بث النفسياخلُ 

 ,ابملعروف ربدأت َتمو  ,قيمةمست مرأةاب أخيوج تز , مث اآمرهم ابملعروف دائمً  اليتوأان  ,الوحيدة املستقيمة يف العائلة أان :ثاًل م
هذا امسه  . وهكذا!فيها خالف اذكرهت اليت املسألة ههذ ا.قالته صحيحً  ماكل ال! ليس   :أقول, فبدأت هلا ستجيبت وعائليت

 , ال ينتهي.اةر يف احلييتكر  ذجمنو  وهو ,إبليسوهو الذي كان يف , وهو الذي كان يف قريش ,سببه احلسد ,استكبار عن احلق

عن  لمتتك أنتهل : راالختبا هذا تيهأيكل واحد فينا ؟  أنفسهمحيبون  أم ؟احلقظهر هلم هل هم حيبون ختبارات تُ مير  الناس اب
سينزل  ,هللا جهتريد و  انت ملصً كوإن  , يقةاحلق هسيأتيك بالء يكشف هذ؟ ر نفسكظه  تُ  ؟ أو لكياحلق ألنه احلق وتدافع عنه

 .ويوفقك هللا ,البالءعليك 

  ,ةبليسيالصورة اإل هيصورهتم و  ,اتعاءد  ا االعو واد   ,وتواصوا ,واستكبوا عن احلق ,يف عزة وشقاق هم الذين الكفارهؤالء 
 ,هموحوطم ,هبيبتهم عينه تأللشخص امتا مإليهإذا نظر  ناملأل الذيهم كانوا   فقد ؛رون الشرفظه  ويُ  ,رون حب احلقظه  يُ  كانوا

 .هللا أمر رد  , و صىسجود له عملا مل يكن هو امل إبليسوهكذا فعل استكبارًا! احلق رفضوه  همملا جاءلكنهم  ,ومكانتهم

جيعل ال ف ,اجلنة :ر هللاا ألمعً ا قان  ا خاضعً  منكسرً ن كان ذلياًل ويستحق مَ  ,النار :احلقعلى ستكبون املولذلك يستحق هؤالء 
 .لفجارل لمتقني مالوجل  هللا عز

 

 ...(كرذ   – واذكر: مثل) املتكررة يف السورة.الكلمات  ضبط املطلوب منكم اآلن:

 .تهوالسالم عليكم ورمحة هللا وبركاجزاكم هللا خيًا, 
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 للقاء احلادي عشرا
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني, والصالة والسالم على نبينا حممد, وعلى آله وصحبه أمجعني.

 ال زلنا مبن ة هللا ورمحته نناقش هذا االسم العظيم: اسم )احلكيم(.

, ويقل به كثيًا فيه, ويتدب ره ن يتأم لأاج إلنسان حيتوقد مر  معنا أن هذا االسم من األمساء اليت حتتوي على معان  عظيمة, وأن ا
اليقني هبذا  اب اليت تورثكن األسبأنه مشفاإلميان أبن هللا سبحانه وتعاىل حكيم يف شرعه وأمره وتدبريه ويف كل يف حياته, 

 .الدين

شَغل ب َرد  فإن فؤاده سيُ  كمة هللاح رعليك أن تشغل فؤادك ابلتفك ر يف آاثر حكمته سبحانه وتعاىل, فَمن مل يشغل فؤاده آباث
 أمر هللا!

اثر أمسائه ا ابلتأمل يف آ إايههللاهبك نفسك لن تطيعك إن مل متألها ابحلق, ولذا جيب عليك أن تستعمل القدرة العقلية اليت و 
فظه, غي أنه  مائة مرة بلهللا كتاب كرر يفتوصفاته, ومن أعظم األمساء اليت حنتاج أن نتأمل فيها: اسم احلكيم, وقد مر  معنا أنه 

ماوات واألرض لق السأن ختُ  تكرر كثيًا من جهة املعىن, فكل مرة جتد ذكر خلق السماوات واألرض ابحلق, أو جتد نفي
...{ ق ُلونأََفاَل تـَعم ...{, }كَُّرون تـَتَـفَ أََفاَل }, {...َوم نم آاَيت ه  }ابلباطل, فاعلم أن املقصود بذلك هو احلكمة, وكل مرة يقال لك: 

 فإنه يُراد منك أن تتأم ل احلكمة يف ذلك.

شيء، ومن  احلكيم( يف كلر اسم )ر آاثمن قواعد الدين املهمة اليت تسب ب لإلنسان اليقني: هو أن ي عم ل عقله يف ظهو 
طالق هو: ى اإلج املهم علالنات سيكونمث  سرتى القلوب املطمئنة َلذا االسم وهبذا االسم آاثر حكمة هللا يف كل شيء، و 

ق ًنا إال إذا دين, وتصبح متيتطمئن للنبغي, و فإنك لن ترَض عن هللا كما ي .الرضا عن هللا، و الطمأنينة للدينأن يصل العبد إىل 
 فك ر قلبك, وتدب ر, وكر ر النظر يف مسألة ظهور احلكمة.

ا يف قد بقي لنا جزءً فعله. و   كليفهللا حكيم وال يُقصد بذلك أن تعرف احلكمة من األشياء, وإمنا املقصود هو أن تعلم أن 
 مناقشة سورة )ص( يقر ر هذا املعىن بوضوح.

 ما هو التسلسل املنطقي الذي نقلنا إىل سورة )ص(؟ 
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 مر  معنا أن حكمة هللا عز وجل تتجل ى يف:

 .خلقه 

 .ويف شرعه 

 .ويف أمره 

 .ويف جزائه 

 :شرعهي لنا حكمته يف وقد تناقشنا يف حكمته سبحانه وتعاىل يف خلقه, وبق

 

 

 

 

من   كيم عليم, وليسَلُدن ح م منال زلنا نتناقش يف النقطة الثانية وهي: عظمة القرآن. وكيف يشهد القرآن على أنه كال
يف أنك جتد غة التامة, وكة, والباللكاملاكالم اخللق, وتبني  لنا هذا األمر من جهة ألفاظ القرآن ومعانيه, وكيف أن له احلكمة 

ك تستطيع فهم ذل حد. وأنتور واالواحدة كأهنا مجلة واحدة, ختبك عن معىن واضح, وتتنق ل مع طول آايهتا حول حمالسورة 
 بشيء من التدبر.

 وضربنا مثااًل على ذلك: سورة )ص(. وبدأ يظهر لنا شيء من املميزات:

 .ظهر لنا أن هللا أقسم ابلقرآن, وأظمهر فضله 

  نفس السورة.وأن احلروف املقطعة هلا أثر يف 

 .وأن األلفاظ تُنَتقى انتقاًء 
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 ليت يف داخلها.املواضيع احظ وهذا سيظهر لك أكثر وأنت تنظر لآلايت وتقسيمها, وتالحظ بداية السورة وخامتتها, وتال

 ي شيء سنلحقه. نعرف أب؛ حىتمر  معنا تقسيم السورة من أوهلا إىل آخرها, وبقي لنا جزء يف وسط السورة علينا فهمه

 كن قبل أن أذهب هلذا اجلزء: ما العالقة بني أول السورة وآخرها؟ ل

ر   :السورةأول  { *}ص َوالمُقرمآن  ذ ي الذ  كم َقاق  1َبل  الَّذ يَن َكَفُروا يف  ع زَّة  َوش  {} الكافرين تبني  لنا أن . َقاق  أن و , يف  ع زَّة  َوش 
 األوىل()كلها ظهرت يف الصفحة  ثالثة أمور: ينكرونهذا جعلهم 

 أنكروا ألوهية هللا. .1

 أنكروا رسالة الرسول صلى هللا عليه وسلم. .2

 أنكروا البعث. .3

{: يظهر يف قوهلم نكارهم للبعثإ لم لََنا ق طََّنا قـَبمَل يـَومم  احلم َساب  2}َوقَاُلوا َربَـَّنا َعج   ابلنيب صلى هللا عليه وسلم,  يستهتونفهم  .
 ويستهتون ابخلب عن البعث. 

 نقرأ الصفحة األوىل متصلة, وسنقول:إًذا س

ٌر َكذَّابٌ }قالوا عن النيب صلى هللا عليه وسلم:  3{َساح  ًدا}ساحر يف أي شيء؟ أنه جعل  . ََة إ هَلًا َواح  هل  4{اآلم كذاب يف أي  .
  .عليه الذكر من بينهمشيء؟ يف أنه أُنزل 

ؤمنني الذين وأمام امل هأمام , وقالواستهزاءابصلى هللا عليه وسلم عاملوا النيب و  ,مث أتوا إىل ما يدعو إليه من أن احلساب سيقوم
لم لََنا ق طََّنا قَـ : دق هذه الرسالةويعلمون حقًّا ص   ,يعظ مون هللا {ومم  احلم  يَـ بمَل }َربَـَّنا َعج   إمنا أتى و تت لفظة السخرية, أما  .َساب 

  .ء احلسنكتب من الشييُ الكلمة ال تقال إال فيما هذه  أنعرفنا  }ق طََّنا{فهمنا ملـ ا  فنحن يها؛يدل عل لفظ

                                                           
 (2-1)ص: 1
 ( 16)ص: 2
 (4)ص: 3
 (5)ص: 4
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}َما لََنا اَل نـََرى  :يسألونجند أهنم : -نالحظهاسهذه من األشياء اليت و -يف نفس السورة  وصاف أهل النارنذهب أل وعندما
رَار { َشم َن األم 1ر َجااًل ُكنَّا نـَُعد ُهمم م  اَنُهمم }ماذا حصل؟  ؟ ر ايًّ  َأختََّذم خم أَمم زَاَغتم }وحنن سخران هبم؟  ,أهنم كانوا على حق :هومعنا ؟{س 

َبمَصارُ  ُهُم األم 2{َعنـم سببني جعل هؤالء غي هذين المن  اواحدً فهم يرون أن ولكن زاغت عنهم األبصار؟!  ,ا أهل شرحقًّ أهنم ؟ أم 
 .إىل أن وصف أهل النار هؤالء أهنم أصحاب سخريةأيًضا هذا إشارة يف و . موجودين

م مع هل الكفر صفتهار من أهل النأالنار يبحثون عمن كانوا يستهزؤون هبم! وهذا معناه أن  حىت بعد دخوهلمهنم أ واتصو ر 
, فمن مل لناسا سية اليت هتز  ب النفع احلر واالستهزاء نوع من أنوا  ،االستهزاء، هذه صفة ال تنفك عنهم :اأهل اإلميان دائمً 

 .ه مثل هذه األمورتهز  س ايكن إميانه اثبتً 

 عن الشيطان: مسعنا خبًا: ويف آخر السورة

 ؟ االستكبار. إليه ا وصلملما سبب وصول الشيطان 

 )العالقة بني أول السورة وخامتتها(

 خامتة السورة أول السورة

 الكفار( فلَ سَ ) الشيطان الكفار

 يف عزة وشقاق. 

 اسكتبوا عن احلقف. 

 :ُر م نم بَـ  قالوا 3يمن َنا{}أَأُنمز َل َعَليمه  الذ  كم . 

 استكب على آدم. 

  ه.رأى نفسه أحسن منو 

 } َتُه م نم ط ني َتين  م نم اَنر  َوَخَلقم نمُه َخَلقم ٌر م  4}قَاَل أاََن َخيـم . 

 

 .داء االستكبار لو أصاب أحًدا منعه من قبول احلقفهمنا من أول السورة وآخرها أن ا: إذً 
                                                           

 (62)ص: 1
 (63)ص: 2
 (8)ص: 3
 (76)ص: 4
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 .تبط آبخرهامر السورة  أنك جتد أولالقرآن ن من إعجاز فهمنا أو 

 :يجعلنا نشي إىلسوهذا 

 (القصص القرآين)

يف سورة  در  لقصة ال ت  ا نواحلقيقة: أ ال يعرف حكمة هللا يظن  أن القصص تتكرر يف القرآن،هو كثري َمن يقرأ القرآن و 
 ما أييت من القصة إال اجلزء الذي يناسب السورة.ف, َلامناسبة وهي إال 

 (.ص)يف سورة ومن أمثلة هذا: ورود قصة آدم 

كان كل   إمناو صيل خلقه, ذكر تفايُ ومل  ,لذلك مل يُذكر آدم ابمسهو ف هؤالء الكفار, لَ لإلشارة إىل سَ فإهنا ما وردت فيها إال 
لسورة, يوافق أول الذي اجلزء ا دم إالما أتى من قصة آفوعدم قبوله,  ,واستكباره ,وقص ته ,التكيز يف تلك اآلايت على إبليس

 ف.لَ ٌف هلذا السَ لَ هؤالء املشركون خَ  :فكأنه يقال

 إال مناسبة للسورة.القصة ال َتيت  ع كل السور ستجد أنب  توإذا أردت أن تت

وكيف أنه نسي ملا صنع  ,وأخب عن السامري عليه السالم, ملا أخب هللا عز وجل عن قصة موسى :طه مثال آخر: يف سورة
دم َلُه َعزمًما} قال تعاىل: عليه السالم,العجل, ُختمت السورة بقصة آدم  َي َوملَم جنَ  اَن إ ىَل آَدَم م نم قـَبمُل فـََنس  1{َوَلَقدم َعه دم فجاء  ,

 .لسامريقصة ال ااخلب يف طه عن قصة آدم موافقً 

 .إبليسو ذُكر املشركون  (:ص)يف طريف سورة 

اآلايت اليت  هي هذهو -( م السالمعليهاألنبياء  وغيهم من ,مث إبراهيم ,داود وسليمان وأيوب) ذُكر أهل اإلميان وسطها:يف و 
َرى الدَّار { : قال تعاىل:همكر يف وصفهم شيء مذُ , مث -هاتركنا شرح َال َصة  ذ كم َناُهمم خب  َلصم 2}إ انَّ َأخم ُوصفوا هذه اخلالصة اليت و  .

 .هي اخلالصة اليت افتقدها أهل الشرك هبا

                                                           
 (115)طه: 1
 (46)ص: 2
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َعثُونَ } ماذا يعرف عنها؟ ماذا قال؟ ؟هما منزلة الدار اآلخرة عندوكذلك إبليس,   إًذا هو .1{قَاَل َرب   فََأنمظ رمين  إ ىَل يـَومم  يـُبـم
فأصبح مبنزلة ، استكباره منعه من االنتفاع مبا يعلمبون, لكن سيحاسَ و  ,نه يعرف أن اخللق سيجتمعونأل ؛مؤمن ابلدار اآلخرة

 .اهذه املعلومة مهمة جدًّ و  ن ال يعلم!م  

َرى الدَّار  }تجتمع يف الكالم عن السورة كلها س  :{ذ كم

o لم لَ  :قالوا .بيوم القيامة االستهتارأهل الشرك ؟ ة هي مشكل ما {َل يـَومم  احلم  َنا قـَبم َنا ق طَّ }َربَـَّنا َعج    .َساب 

o  َعثُوَن{إبليس قال: و  .}َرب   فَأَنمظ رمين  إ ىَل يـَومم  يـُبـم

 .ان طرفان للموقف من يوم القيامةهذ

o  لدار.اوهي ذكرى  ,أن هللا أخلصهم خبالصة :األنبياء واملرسلنيصفة وسط السورة  ذُكر يفو 

اكرًا للدار ذن بقي مَ ـاكرًا لابَق ذ. السالم ابَق ذاكرًا داود وأيوب وإبراهيم عليهمأن  عليه وسلم: اخلطاب للنيب صلى هللافيصبح 
 اآلخرة.

 يًضا.أملعىن اتشي إىل هذا السالم ن عليهما وسنرى يف الوسط كيف أتت آايت من قصة داود وقصة سليما

 لقيامة.ليوم ا صالح املرء يدور حول ذكراهإشارة إىل أن  ؛ورةيوم احلساب يف الس إىل كثيًاشي  أُ 

 :بعدها آايت ثالثنقرأ اآلن من آخر آية يف قصة داود عليه السالم مع س

ُكمم بَـ }اَي َداُووُد إ انَّ َجَعلمَناَك َخل يَفًة يف   قال تعاىل: َرمض  فَاحم َ  األم ق   وَ النَّاس   نيم حلَم ََوى فـَُيض   اب  لََّك َعنم َسب يل  اَّللَّ  إ نَّ الَّذ يَن اَل تـَتَّب ع  اهلم
َم احلم   َا َنُسوا يـَوم ل وَن َعنم َسب يل  اَّللَّ  هَلُمم َعَذاٌب َشد يٌد مب  َرمَض وَ ( وَ 26) َساب  َيض  َنا السََّماَء َواألم نَـُهَما اَبط اًل َذل كَ َما َخَلقم  َظن  َما بـَيـم

َن النَّار  ) َات  َكا ( أَمم جَنمَعلُ 27الَّذ يَن َكَفُروا فـََويمٌل ل لَّذ يَن َكَفُروا م  ُلوا الصَّاحل  نَي  رمض  أَمم جَنمَعُل المُمتَّق  د يَن يف  األمَ لمُمفمس  الَّذ يَن آَمُنوا َوَعم 
بَـُّروا آاَيت  ( ك َتاٌب أَنـمزَلم 28َكالمُفجَّار  ) َلمبَ كََّر أُ ه  َول يَـَتذَ َناُه إ لَيمَك ُمَباَرٌك ل َيدَّ {.وُلو األم  اب 

  .أن هللا وهب لداود سليمان عليهما السالم: بعده مباشرة, مث أتى الكالم عن داود كان

                                                           
 (79)ص: 1
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 ما عالقة هذه اآلايت هبذا السياق؟ :السؤال اآلن

 .بم ليوم احلسابسبب نسياهن ؛عذااًب شديًداه ن عن سبيلسيعذب هللا الذين يضلو  :(26)خر آية آلانظري 

 .وليس الكفر به ,نسيان يوم احلسابهو املنهي عنه يف اآلَّيت  إًذا:

 .بحاس  اء على أنه سيع األشيتعامل م، ال يبقى ذاكًرا له، ال يعنه يغفلأي: ما معىن أن اإلنسان ينسى يوم احلساب؟ 

َرم : عز وجل يقول هللا؟ نسيان يوم احلساب ما سبب َنا السََّماَء َواألم نَـ َض َومَ }َوَما َخَلقم يوم  ين نسم   أي: .{ُهَما اَبط اًل ا بـَيـم
م هللا بعدم احلكمةهو احلساب وغفل عنه  عل كل شيء يف وج ,رضوات واأل! ألن هللا احلكيم الذي خلق السماعبد اهت 

 يف موضعهم؟! يف موضعهم والكفار ظن  به أنه ال جيعل املتقنييُ موضعه, كيف 

 ,ن االختباريسي ضم ان فإنهاإلنس يشهد حبكمة هللا, إال كل شيء يف موضعهو , هللا حكمةيسي على كل شيء يف الدنيا 
 . هو الذي خيتارفجار, يكون من األخيار أو من الفُ أن مبعىن أن اإلنسان إما 

 .كاهنمجار يف موالف ,مملتقني يف مكاهنيضع هللا ا عندماأييت املصي,  عندما؟ حبكمة هللايشهد اإلنسان سمىت 

 !ات واألرض ابطاًل  خلق السماو هللاأن  ن واظ ا؟ظن  الذين كفرو  هو ما .}َذل َك َظن  الَّذ يَن َكَفُروا{ لذلك يقول هللا عز وجل:و 
م إهنف , كالفجارقنيل املت سيجعاعتقدوا أن هللان وإ ,اعتقدوا أنه ال يوجد يوم قيامة وحساب إن ولكنهم, ذلكهم ال يقولون 

سيكون  .النَّار { َكَفُروا م نَ   لَّذ ينَ يمٌل ل  }فـَوَ ولذلك قال هللا يف حقهم: , قد اعتقدوا أن هللا خلق السماوات واألرض ابطاًل بذلك 
 !يجعل املتقني كالفجارسألهنم ظنوا يف حكمة احلكيم أنه  ؛جزاؤهم النار

 !غيان اب هبأن املخاطَ  وا, ال تظنناهذه اآلية ختص  

 من نسي يوم احلساب؟ ع نفسك: هل أنتراج  يها وعل

 بصورة أخرى: هل أنت من يعتقد أن هللا خلق السماوات واألرض ابطاًل؟

واملستقيم  , الدنيامتمتع يف مستقياملغي هذا أن وترى  ,غي مستقيم اوشخصً  ا,مستقيمً  اترى شخصً عندما بصورة أخرى: 
 ؟ تستحسن حال غي املستقيم من أمور الدنيا, هل حرم نفسه
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قدَت اعت فإنك قد ,يامن الدن ًئايي من املستقيم الذي حرم نفسه شورأيت أنه يف حال أخ ,إذا استحسنت حال غي املستقيم
 .وظننت أن هللا خلق السماوات واألرض ابطاًل 

 ,ذ هذا املنتجخُ  :ل لهركة تقو الشأن يستفيد من عروض الشركات, مبعىن منهم ة يشتغلون يف صيدلية, واحد لَ : صياد  مثال
ة يف صيدلي نالزمياالثنان و  ظري حرام,أان ال آخذ, املال هذا يف ن :الثاين يقولو  .اخل,.. هدية أو عطيك عمولةن وحنن ,عهوب  

 بيت.ار الجياآلخر تراكم عليه إو   م,أدخل أوالده يف مدارس ودفع هل فاألول, لشركةاواحدة, ويسكنون يف عمارة واحدة هلذه 

 ؟ هذا املشهد يفأنت اآلن ماذا تعتقد 

أي  نلكن لُيعلم أد! تشد   هذا ول: النقو  ,حنتال على هذا الكالم بل البد أن ,مال حرام هذا ا نقول ألنفسنا أناندرًا محنن 
 ,هرغد من عيش و يفأ ,لدنياابتمتع ياملشكلة اآلن يف ظنك, لو كنت تظن أن هذا الذي . و ت فالنار أوىل بهحم ت من سُ بَ بدن نَـ 

معناه فأزمة,  فدخل يف ذي اتقىلو كنت تظن أن هذا خي من ال ,وليس له ديون بسبب أخذه للمال احلرام ,حياتهيف ميشي و 
 يحل  سوأن الفاجر  ,سيتفع ملتقياوأن  ,يعتدلسن األمر . أو كنت ال تؤمن أبأنك تظن أن هللا خلق السماوات واألرض ابطاًل 

, مث يمبعىن أنك ال  ,مكانه أن هللا خلق  أنك تظن معناهف ,ضع هللا كل شخص يف مكانه املناسبتؤمن أن هذا زمن وسيمر 
 .السماوات واألرض ابطاًل 

 !يف أفكارانتكُمن أن مشكلتنا  :د الكالم الذي ذكرانه يف اللقاء املاضيوهذا يؤي  

 ,حلراما عن صاحب اضً ر جدت يف قلبك , لو و راماحلاختار الذي اآلخر و  ,احلاللاختار الذي هذا منظر ترين أنت 
 أن ينعتقدت كه أنمعناذلك  فإن, خي من هذا الذي ضي ق على نفسه , وأنهويف معيشة أبنائه ,أنه أحسن يف حياته ت  دواعتق

 !السماوات واألرض ُخلقتا ابطاًل 

ُلوا الصَّ ُنوا وَ َن آمَ ي}أَمم جَنمَعُل الَّذ   :بعدها هللا عز وجل  يقول يف اآلية ألن ؛نسيان البعثهو هذا و  د يَن يف  َعم  َات  َكالمُمفمس  احل 
} َرمض  ك هذا؟! لو تظن يف ربأعة؟! وهذا صاحب س ,فيبقى هذا صاحب ديون ,األمر أتظن هذا؟! أتظن أنه سيستقر   ؟!األم

 هم هللاتت  بذلك  ا أنتإذً  !هلكيه لع استقام َمن اشرعً وأنه شرع  ,أنه خلق السماوات واألرض ابطاًل  ظنأن تظننت هذا معناه 
 يف حكمته! 
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 نيا ميشي يفدكل شيء يف ال  .لبالءعلى االختبار وانيت الدنيا بُ فاختبار, والبد من االختبار,  إمنا هو وهذا الذي حيصل
مكانه  ل شخص يفع كيوضَ و  ,االختبار سينتهيلكن هذا  ,ان هو الوحيد الذي عنده اختياراتاإلنسو صراطه املستقيم, 

 .املناسب

 البد أن !ال :ر؟! اجلوابمثل هذا الفاج ا املتقيون هذيوم القيامة سيأيت ويك هل تتصور أن ؟!}أَمم جَنمَعُل المُمتَّق نَي َكالمُفجَّار {
النقص  ت عليه عالماتهما ظهر م ،امومنع نفسه من احلر  ،هذا التقي الذي خاف هللا , فتقول:يف كل موقف هذا املعىن رحتر  
دام  ملناسب مااع يف مكانه يوضَ قيامة و م الر سيأيت يو جَ وهذا الذي فَ  يامة يف مكانه املناسب لو كان صادقًا،فهو يوم الق ،هنا

 مات على ذلك.

َوَما } :يقولو  ,عتقادهذا اال ينفي ؟ يعتقدون أن هللا خلق السماوات واألرض ابطاًل, وهللاالذين نسوا يوم احلساب ما حال
َنا السََّماَء َواألمَ  نَـُهَما اَبط اًل َذل َك َظن  الَّذ يَخَلقم أنكروا أن  مأهن مادام لكنابطاًل,  ا خلقهمن هللاأقالوا  ماهم  .َفُروا{َن كَ رمَض َوَما بـَيـم

 .لظنام, فهذا يتبع أهنم ظنوا هذا والذين كفروا يف مكاهن ,هللا يضع الذين آمنوا يف مكاهنم

 باطن فقد فسد فكره.ن مل يتدبر الظاهر فيصل به إىل الم  مبعىن: أن 

 يشدك إىلسهذا . و نهلك أن هللا يضع كل شيء يف موطا يشهد مفيه السماوات واألرض وكل ماأن : هو (الظاهرو)
 كاهنم.ا يف موالذين كفرو  ,وسيضع هللا الذين آمنوا يف مكاهنم ,يوم القيامة سيأيتأن : ( وهوالباطن)

 أالجبها عن أحد؟ حد أن حيأطيع  يستوال ,ويهتدي هبا الطريق ,ا كل أحدياهل ؛نجوم يف السماءوضع ال هللا أال ترين أن
عن  يسد  لوضعها مبال يف جل وضع اجلأال ترين أن هللا عز و املاء؟ أحد حيجب أحد عن  لئالترين أنه وضع األهنار على األرض 

 أال ترين أن هللا جعل الثمار مدودة يف األرض؟ ؟الناس الريح والسيل

ألرض , والسهول يف ااملناسب كاهناماجلبال يف األرض يف مكاهنا املناسب, واألهنار يف األرض يف  !يف مكانه ضعوُ هذا كله 
 .ناسبيف مكاهنا املناسب, والرايح َتيت يف وقتها امل اهنا املناسب, والنجوم يف السماءيف مك

 ًدا!أبال طاًل؟ ضع ابهل يوجد شيء وُ . أنه وضع كل شيء يف موضعه؟ نعمتشهدين هلل إًذا: هل 
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ام متمن  .ا ألحدلكً مُ عله هللا جما لق كل اخل  جهاهلواء الذي حيتاهذا من متام رمحته ابخللق أن ف !لي يف كل األمور حولكوَتم  
 يحفر يف األرضف ,سهتحس  يع أن يأحد يستطكل وجعل   ,سي له هللا يف األرض -الذي أييت بعد اهلواء أمهية-رمحته أن املاء 

 لًكا للخلق.وال يصي مُ  ,جهخُيمر  و 

 , وهكذا.ل أقل منهاألك مث أقل منه,املاء مث فيه,  امو أن يتحك  كل اخللق ل ال ميكناهلواء األعلى أمهية 

 ,فعل؟ أرض صحراءلدولة ستاانت كماذا سيحصل؟ ماذا   ,ي لو )زمزم( غي موجودة يف احلرمتصو ر  :انظري ألمر هللا العظيم
ء لو شربه ماوإمنا ي ماء, أملاء ليس اهذا  نأ. مث على احلرم ادو وارَ تَ ولن يَـ  !ماء لن أيتيه اخللقبه د إذا مل يوج ,حوله جبال واد  

لو ما  خر.آ ي أمرألتاج حت المث , زمء زمى من مام وُتسقَ َتيت وتسكن احلرم, ُتطعَ  !ع حىت من الطعامشب  اإلنسان بنية اإلشباع يُ 
 إًذا حتل هلم ابملاء؟ومن سي  يت؟!ن أين ستشرب هذه املاليني اليت َتدول غنية م  وجد ماء زمزم ماذا سيحصل؟! مهما كانت ال

 نشهد هلل بذلك.وحنن هذا دليل على أن هللا يضع األمور يف موضعها, 

تقني املؤالء ه أينا أنر . وإذا اأبدً  يوجد شيء ابطل يف األرضإًذا ال  يضع كل األمور يف موضعهاعز وجل هللا أن مادام 
د هلل أنه شهحنن ن :نقولسكذا, يستمتع ابملال ويستمتع بكذا و فاجر اليف ضيق يد, وهذا وهم ينقص حاهلم, و  ,اهلمينقص م

ن املناسب, ىل املكاإاملتقني  شهد أنه البد أن يكون مآلنومن هذا الظاهر , ألرض يف موضعهيف السماوات واكل شيء وضع  
 .ومآل الفجار إىل املكان املناسب

اوات ر ظاهر السمدبَّ من تفة, امالقي فتستنبط من هذا أنه البد أن هناك يوم يف املكان املناسب؟ يوَضعونىت سمأييت سؤال: 
 .ةوهو يوم القيام ،ن بباطن األمرواألرض، تيقَّ 

 ,اهرالظيف ن التدبر النوع م هذا من يَ رُق    :هم هذان كان له عقل واجتهد يف فَ مَ و فهم, ستطيع أن يكل واحد عنده عقل وي
 .إىل الباطن وصلو 

بَـُّروا آاَيت ه  : يقول عز وجل { أُوُلو األمَ َتذَكَّرَ ل يَـ وَ }ك َتاٌب أَنـمزَلمَناُه إ لَيمَك ُمَباَرٌك ل َيدَّ عن  ضَ ز وجل أعرَ كأنه يقال لك: هللا ع.  لمَباب 
عليه وسلم  سول صلى هللالر ا-األلباب  يلو ألوصار اخلطاب  ,لقتا ابطاًل الكافرين الذين ظنوا أن السماوات واألرض خُ 

أن يوم و  ,يوم القيامة باطن وهولى الع هلم أن هذا الظاهر يدل  فتبني   ,وا يف ظاهر السماوات واألرضالذين تدبر   -ملؤمننياو 
 القيامة لن يكون املتقني فيه كالفجار.
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 .هرو لو تدب   يًّايزيدهم علًما ويزيدهم رُق  مث رق اهم هللا عز وجل إىل أن أنزل إليهم كتااًب مبارًكا 

األلباب  أويل َتافَ ر ص  ر والتذك  ن التدب  أ وام, واعلوهه وتذك ر و تدب ر ف ,كثي اخليات  ,أنه مبارك :وصفهو  ,نزل إليكمهذا الكتاب أُ ف
 لقتا ابطاًل.السماوات واألرض ما خُ  أن الذين رأوا

وهذه  هذا االسم أن اءاية اللقيف بد ذلك قلنالو , له كمال احلكمة أن هللا حكيم أن تؤمن هي نقطة البداية يف اإلميان
ر يدل األثَ و ل على البعي, رة تدعم : البَـ يقول األعرابوهلذا  ,ب اليقني يف القلبالصفة من أعظم األمساء والصفات اليت تسب  

ألرض السماوات واأن  الء رأوا! فهؤ ك أن هلا ملك كامل الصفات؟جاج, أال تدل  وأرض ذات ف   ,على املسي, مث مساء ذات أبراج
, وهبهم نعمة عطواأُ و  ,واس رُب  و ذه النفهبلوا هؤالء الذين أقبَ  . مث أنهذا التفكي دهل م أنه البد من يوم حسابو  ما ُخلقتا ابطاًل,

ن عو  ,رائل وعن األواخعن األو  خبهمأ, فالكتاب, أنزل عليهم نظرهم إىل السماء واألرض فهم مع ., وصفه أنه مباركهللا كتاابً 
اليت  أعطاهم التفاصيلفملبارك االقرآن  وصلت إىل املعىن العام, جاءبعد أن عقوهلم فخبهم عن اجلنة وما فيها, أو  ,احلق قصصال

 هبا يثبت اليقني يف قلوهبم.

 ليكون كأن ستحيل م :تقولك جيعل اإلميان حبكمة هللا .ورث اإلنسان اليقنييأن تشعر أن اإلميان حبكمة هللا  ولذلك البد
ه إمنا هذو  !اأبدً  المني؟! ملسلامن  ال العمر خيً امث ال يعتدل موضع الناس! هل ميكن أن يبقى الكفار طو  ,شيء يف موضعه

اجلزاء أن ون سيكدينك ترتفع ب ندماوع, هميتفعون عليس الكفار ء أناجلزايكون  همعن دينالناس تاجع ي فعندما ,الدنيا دول
 القيامة ال ميكن أن جيعل هللا املتقني كالفجار.يوم يف , مث تتفعسهذه األمة 

 ؟ هاتتابعل ستنظريف ايت؟ ك, كيف ستحفظ اآلعليهما السالم هذا الفاصل بني قصة داود وقصة سليمان فهمتبعدما اآلن 

يكون  أن البد إًذا يمحكيم عل تى منأن هذا الكالم أ تفهم كأن ومباأن يرزقك هللا اإلجابة,  تسأل عن العالقة البد عندما
نفوس لذي أضعف يف الذا هو اهبدم اليقني أبًدا, وعاآلايت  بنية ئأو انتقالة مفاجفجوة  هناك كونتال ميكن أن  ا,الكالم متتابعً 

 !اآلايت بني عالقةال عننسأل  دون أنجعلنا نقرأ القرآن و  قوة التدبر,

عرض وليس للمُ  ,ملن يبحث عنه هر يسخ  س ها كان, لكنيسخر لك العلم أينمسهذا العلم رزق, وقلبك إانء هذا الرزق, وهللا 
ُتشغل أن البد من اإلميان التفصيلي, واإلميان التفصيلي معناه  بل أن هذا القرآن كله حكمة,و  ,إلميان اإلمجايلاب تكتف  ال  .عنه
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اود وسليمان وأيوب وإبراهيم صلى هللا عليه وسلم بد الرسولَ  ر هللاُ نفسك ابلتفكي: ما وجه ورود هذه القصة هنا؟ ملاذا يذك  
 مث أيتيك الرزق.األسئلة,  هكل هذما الصفة املميزة هلم؟ ماذا أعطاهم هللا؟ تسأل نفسك   ؟اعليهم السالم مجيعً 

ر  فـََهلم م نم ُمدَّك ر {كلكم تؤمنون أن هللا قال:  1}َوَلَقدم َيسَّرماَن المُقرمآَن ل لذ  كم أعطيتين   اي رب :وتقول ,ل على ربكقب  أنت ستُ  .
أين االشتغال  أين عنايتك ابلذكر؟ذلك إًذا  تعتقدأنك مادام  .للذكر؟ ال القرآن أن هللا يس رأحد نكر يهل  .للذكر اميس رً  كتاابً 

هذا كله  ,وترد  اجلواب, ولك قدرة على القراءة, وعندك أمن وأمان ,عرب لست أبعجمي, تفهم اخلطابأنك هلل به؟! احلمد
ع ابلنعم اليت أنت تتمت  . -ويدفع عن البالد والعباد كل شر, ويدفع عن بالد املسلمني ,تهويثب   ,هللا أن يزيدهنسأل -! خي كثي

رزق أين طلبك وانكسارك بني يدي هللا من أجل أن ت  لكن فرة أهل العلم، وو   ،فرتهوو   ،ن وجود العلمع هبا غريك م  ال يتمت  
 علًما؟!

د ُكمم  ,اَي ع َباد ي ُكل ُكمم َضال  إ الَّ َمنم َهَديـمُتهُ "ي: يف احلديث القدسعز وجل هللا  يقول ُدوين  أَهم تَـهم ال تظن العلم حصرًا  ,2"فَاسم
يف طلب صدق إرادتك ر أظه  فقط  فهمين؟ن يُ ن أين أجد مَ م   :وال تقل ,على أحد, وال حكرًا ألحد, وال تستصعب طُرُقه

 ض هللا عنه.ض أعر  ن أعر  م  و ىل هللا آواه هللا، ن آوى إم   !خيذل هللا عباده وهللا الو  ،العلم

 :يهارت فتكر  اليت  اتكلمالأكثر ونرى , (ص)سورة ل نعود

o  الذكر"يف السورة الكالم حول  ما تكر رأكثر". 

o  ًأو اب"ا وصف ُكر ر أيض". 

o  احلساب"وصف". 

o "اخلصومة". 

o "مآب". 

 الذكر(:كلمة ) :كثر كلمة ذُكرتأل نشرح مثااًل 

                                                           
 (17)القمر: 1
2 ( /  (.6737رواه مسلم يف صحيحه/ كتاب الب والصلة واآلداب/ ابب حَتمر مي  الظ لمم 
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 ر  ذ ي }ف القرآن أنه ُوص :أول موطن  .{الذ  كم

 رُ }أَأُنمز َل َعَليمه   :آلية الثامنةوُوصف بذلك أيًضا يف ا ر ي يف  َشك   م نم  لم ُهمم َنا بَ م نم بـَيمن   الذ  كم  .{ذ كم

ر ي{}عن الناس أهنم  هنايقول هللا عز وجل  قرآن لاإنزال  منك ش يففهم  ,ونر نك  يُ الذي جعلهم  وهذا هو ,يف  َشك   م نم ذ كم
 صلى هللا عليه وسلم. رسولالعلى 

ُر م نم بـَيمن َنا َبلم ُهمم يف  َشك   م   :يقولونهم  يف  أي: ,ون يف ذكر هللاشك  أهنم ي :املقصودو  ؟!ر ي{نم ذ كم }أَأُنمز َل َعَليمه  الذ  كم
 استحقاقه سبحانه وتعاىل لالنفراد ابأللوهية.

  م َعَلى مَ : يقول هللا له. م: خطاب للنيب صلى هللا عليه وسل(17)آية يف َيمد  إ نَُّه َعبمَداَن دَ  رم َواذمكُ  ا يـَُقوُلونَ }اصمب  اُووَد َذا األم
 .أَوَّاٌب{

  :{ب  الشَّيمطَاُن  سَّين َ مَ ين   أَ َعبمَداَن أَي وَب إ ذم اَنَدى َربَُّه  َواذمُكرم }يف املوطن التايل مباشرة  .ُنصمب  َوَعَذاب 

  عليهم السالم.ويعقوب  إبراهيم وإسحاقيذكر أمره أن  (45)آية ويف 

  عليهما السالم عسم إمساعيل واليَ  (48)ويف. 

 نبياء.األ يذكرو  ,صبأن ي صلى هللا عليه وسلملقرآن ذي الذكر, وهم أنكروا الذكر, وهللا أيمر نبيه : اإًذا

  رٌ }َهَذا : (49)آية  السورة يف هنايةيف تعاىل  يقولمث {ق  َوإ نَّ ل لمُمتَّ  ذ كم َن َمآب   .نَي حلَُسم

 :يف اآلايت, فنقول جنمع املعىن

املكانة  احبه يرتفع إىلصذا ذكره ذي إال ,ذو املكانة العالية أي: ,خيب هللا رسوله يف أول السورة أن هذا القرآن ذو الذكر
 ,ن تذكره قلبك أيفن القرآ فاملطلوب من أجل أن يبقى هذاأخرى. من جهة  م ة الغفلةوتنكشف عنه غُ  ,العظيمة من جهة

 ياء.. اخل األنب. إمساعيلو عقوب داود وأيوب وإبراهيم وإسحاق وي :وتذكر الصاحلني الذين انتفعوا به عب العصور, ومنهم
 .عليهم السالماملذكورين 
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د ها وير  ،ويتمث ل قصصهم ،كر من اخلري البد أن يذكر أهل اخلري، ويتمث لهمواعلم أن العبد من أجل أن يبقى على ذ  
1}اتَـّق وا اَّللَّ  و ك ون وا م ع  الصَّاد ق ني {على نفسه، ولذلك يقول هللا عز وجل:  باعه الذكر ال تكون إال بذكر فإن تقوى العبد ابت   ,

 :أن تذكر األنبياء واملرسلني وأصحاب الدين, سواء كانوا معاصرين أو سابقني؛ ألن هللا يقول :ن دعائم الدينم  ف ,ن صدقمَ 
َ وَُكونُوا َمَع الصَّاد ق نَي{}اتَـّقُ   .نيالبد أن تكون مع الصادقوإمنا كفيك جمرد تقوى هللا, ت فال ,وا اَّللَّ

ن يتعل م راد أأ: لو أن عبًدا يقالذا فهلال ُيضمَرب مثو  .مبعىن أن العبد قد يتعلم احلق, لكن إذا مل يصحب أهله ما تبني  له احلق
بد ال ! بلقراءة؟ المبجرد ال تطبيقه سيقدر علىل هقه, يطب  لمث أتى  ,الفنهذا قرأ يف ف ,-خل.ا.. , سباحةخياطة-فنًّا من الفنون 
واذكر هذا  ,اصمب   أن وسلم  عليههللاصلى  يههلذا أخب هللا نبو  .دهويـُرمش   ,هأح له َخطصل  ويُ  ,ذيرشده لكي ينف   َمنأن يكون معه 

 فتسي عليه. لتى منهجهم ؛ل من اخللقمَّ وهذا من الصاحلني الكُ 

 معليه السال أيوب فعل؟ ترىذا توجيعلك مع الصادقني, فما ,ابلنسبة لنا حنن: هذا القرآن ذو الذكر, يكشف عنك الغفلةو 
حاهلم فيما  كل األنبياء و   وترى ,وبق ويعقوحاله يف الفتنة, ترى إبراهيم وإمساعيل وإسحا عليه السالموحاله يف الصب, ترى داود 

شبه داود عليه يف حال تم, و نفسك يف حال تشبه أيوب عليه السالم, ويف حال تشبه سليمان عليه السال كانوا فيه, فتجد
َ وَُكونُوا َمَع الصَّ . السالم, ويف حال تشبه إبراهيم عليه السالم  .{اد ق نيَ }اتَـُّقوا اَّللَّ

يه أن اذكر واذكر وسلم ُكر ر عل  عليهلى هللاص ؛ ألن النيبل الذين وصفهم هللا يف كتابهمَّ ر القرآن أن ال تذكر الك  ن هجْ م  ف
 ن معهم.و وتك ن الذين أُمرت أن تتقي هللاو الصادقفهم  ,على ذكراهم ابقَ  :اذكر, مبعىنو 

ه من نفس مر  ن ح  م   روم هو، فاحمللك أن هللا حكيم، خاطب اخللق ابلكمال ظهرالتأمل يف كتاب هللا ي  أن  :املقصودو 
 التأمل يف كتاب هللا.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 وعلى آله وصحبه أمجعني.  ,والصالة والسالم على سيدان حممد ,احلمد هلل رب العاملني

 (.احلكيم)اسم هللا  :ته نتدارس هذا االسم العظيمال زلنا بفضل هللا ومن  

يتلو   وهوإلنسان جهده الو بذل  حلقيقةاع معناه, ويف ناقشته وتتب  أكثر يف م انعيش أايمً أن ا ن  وهذا االسم العظيم يستحق م  
برًا تد بل كلما زاد , ينفض  وضوع السيجد أن هذا املفإنه اثر حكمة هللا يف كل شيء كتاب هللا من أوله إىل آخره للبحث يف آ

 للقرآن كلما زاد فهًما حلكمة هللا.

 :حانه وتعاىل حكيمٌ أنه سب معنا أن معىن هذا االسم العظيم: وقد مر  

 .يف خلقه 

 .ويف شرعه 

 .ويف أمره 

 .ويف جزائه 

 .ش يف ذلكاقفقد تبي نت لنا من خالل الن خلقه أما حكمته سبحانه وتعاىل يف

 هذا املفهوم من جهات:فقد ذكران  شرعهحكمته يف أما و 

o وابلذات يف إرسال النيب صلى هللا عليه وسلم ,من جهة حكمته يف إرسال الرسل. 

o وأن هذا الشرع يتمث ل يف القرآن, هللا حكيم يف شرعهأن هة ومن ج. 

  مل اإلعجاز منحيكيف أنه و  ,ورأينا كيف أن هذا الكتاب عظيم يدل على حكمة هللا ,فتوقفنا وقفة مع كتاب هللا عز وجل
, إال ملغزى ومقصد قصةا هن در   تَ ملو , إال حلكمة د هنا صفةر  فلم تَ  سيجد أن هللا عز وجل حكيم,ن قرأه كل معانيه, وأن مَ 

 وتدارسنا يف ذلك سورة ص. وهكذا.
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 .اهيمر والنو األوايف حكمته ، وسننتقل اآلن إىل شرعهال زلنا نتكلم عن حكمة هللا عز وجل يف 

م مبعىن أنه حكي حكيم يف أمره فاهلل !أمرهيف  من حكمته سبحانه وتعاىلال ختلطوا بني هذا وبني ما سيأتينا بعد ذلك : تنبيه*
 .أمره الكوين, مبعىن القضاء والقدر املقصود هو وكأن يف تدبيه لشؤون اخللق,

 

 

 

 

ظر , مبعىن أنك تن(إلسالميان الدين حماس  أو ) (حماسن الشريعة): هو خربعنوان آ (حكمة هللا يف أمره وهنيه)موضوع ش ناقَ يُ 
 فلو ,سن التاموفيه احلُ  إال ا شرع شيًئانه م, وأحكيم بادة اإلميان أبنهد هللا بعبها, وتفهمها, فتتعب  وتقل   ,ل فيهان الدين, وتتأم  حملاس  

 .متلك يف عقيدتك أن هذا الدين كله حماسنلك القول فأنت يزخرف أتى َمن 

 أبن الشرع كله حماسند هللا ابليقني تتعب  وأنت   فيه حكمة كل شرع هللا

دراسة حماسن ن ألنا كيف  ظهرمقدمة تُ " يف حماسن الدين ختصرةامليف كتابه "الدر ة  -رمحه هللا–م الشيخ السعدي سيقد  و 
 .الدين ق ربة إىل هللا

 أثناء النقاش:مث سننتقي ما نستطيع من احملاسن  ,سنقرأ أول الرسالة

 "بسم هللا الرْحن الرحيم"

ال هللا ف ههدمن ي   ،مالنافسنا وسيئات أعونعوذ ابهلل من شرور أن ،ونتوب إليه ،ونستغفره ،ونستعينه ،حنمده ،احلمد هلل"
ى هللا عليه بده ورسوله صلعا مدً أن حمو  ،وحده ال شريك له ه إال هللاضلل فال هادي له. وأشهد أن ال إلومن ي   ،ل لهض  م  

 ا.ا كثريً وسلم تسليمً 

 :أما بعد
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ى من و  وقد ح   ،اهوأعالها وأجل   ،األدَّين وأفضلها فإن دين اإلسالم الذي جاء به حممد صلى هللا عليه وسلم أكمل  
ويشهد  ،وسعة العلم واحلكمة ،قشهد هلل تعاىل ابلكمال املطل  والكمال والصالح والرْحة والعدل واحلكمة ما ي   احملاسن

 و ْحيٌ  إ الَّ  ه و   }إ نْ   الذي ال ينطق عن اَلوى ،وأنه الصادق املصدوق ،النبيه صلى هللا عليه وسلم أنه رسول هللا حق  
1{ي وح ى ." 

 حماسن الشريعة تشهد أبي شيء؟ا إذً 

 وسعة العلم واحلكمة. ,تشهد هلل ابلكمال املطلق -1
 وأنه الصادق واملصدوق. ا,حقًّ هللا تشهد للنيب صلى هللا عليه وسلم أنه رسول و  -2

 حماسن الشريعة؟ ندرسملاذا 

 .علم هللا وحكمتهعلى شواهد الحماسن الشريعة من ألن 

 .ن حماسن الشريعةمندرسه س  ماا يدل على حكمة هللاوم ظهر لنا حكمة هللا,د أن ت, ونرينحن نتدارس اسم هللا احلكيمف

ولنبيه صلى هللا عليه وسلم ابلرسالة  ،لكمال املطلق كلهشاهد هلل ابلتفرد اب وأجل   ،اإلسالمي أعظم برهان الدينفهذا "
  . والصدق

فإين وإن كان علمي  ؛العظيم الدينهذا  حماسنوغرضي من هذا التعليق إبداء ما وصل إليه علمي من بيان أصول 
 تضعف عن وعباريت ،من اجلالل واجلمال والكمال الدينر كل القصور عن إبداء بعض ما احتوى عليه هذا قص  ومعرفيت ت  

فال ينبغي  ،إىل غايته ومعظمه لك مجيعه وال يوص  ر  دْ وكان ما ال ي   ،املقال يف عن التفصيل فضاًل  ،شرحه على وجه اإلمجال
2{اْست ط ْعت مْ  م ا اَّللَّ   }ف اتَـّق واا إال وسعها كلف هللا نفسً فال ي   ،رفه اإلنسان لعجزه عما ال يعرفهرتك منه ما يعأن ي   . 

 :معرفة هذا العلم فوائد متعددة يفوذلك أن 
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. فمعرفته ها من أفضل األعمال الصاحلةوأجل   املوضوعاتهذا املوضوع الذي هو أشرف  يف أن االشتغال: منها -1
ذلك  يفنفقه والوقت الذي ت   ،عرفته خري ما شغل العبد به نفسهصل إىل مه وسلوك كل طريق حيفيوالبحث عنه والتفكري 

 . "هو الوقت الذي لك ال عليك

, وأن ز وجل عن النقصعه هللا د تنزيألن انجتها أن تعتق؛ تسبح وتكب وهتلل , كأنكتفكريك يف حماسن الشرع عبادة وقرىب
 ليك.ع كان الوقت الذي تقضيه فيه لك ال له الكمال املطلق, وأن له احلكمة املطلقة, فمن مثَ 

أن البحث وال شك  ؛وهو من أكرب األعمال الصاحلة ؛ورسوله اث هبا قد أمر هللا هب: أن معرفة النعم والتحد  نهاوم -2"
ا اإلسالمي الذي ال يقبل هللا من أحد دينً  الدين. وهو نعمه سبحانه على عباده أجل   يفر ث وتفك  هذا اعرتاف وحتد   يف

 . للمزيد من هذه النعمة واستدعاءً ، ا هللكون هذا التحدث شكرً في ،سواه

ا له وأشد تعظيمً  وكلما كان العبد أعرف هبذا الدين، ا عظيمً اإلميان وكماله تفاواتً  يفمنها: أن الناس يتفاوتون و  -3
    ه".ان على مجيع أصول اإلميان وقواعدفإنه بره ،ايقينً   وأصح  ا كان أكمل إمياانً ا به وابتهاجً وسرورً 

ل ك  فـ ْليـ ْفر ح وْا  قال تعاىل: العبادات اليت يغفل عنها الناس،عبادة من  (الفرح ابلدين)عبادة  }ق ْل ب ف ْضل  اَّلل   و ب ر ْْح ت ه  ف ب ذ 
ٌر َم  َّا جي ْم ع ون { يـْ 1ه و  خ  أبن هذا الدين هو الدين الذي تدين  يقع يف قلبك فرح وانشراحستقرأ حماسن الدين  عندمامبعىن أنك  ،

 ,احملاسن ستورثك فرًحا) لعبادة, والذي سيدخل لك الفرح أن تتعلم حماسنهوأنه كامل, ففرحك به نوع من أنواع ا ,وأنه عظيم ,به
 . (والفرح عبادة وقربة إىل هللا

لها كل صاحب اليت يقبلها ويتقب   اسنومنها : أن من أكرب الدعوة إىل دين اإلسالم شرح ما احتوى عليه من احمل -4"
 عقل وفطرة سليمة.

 يفا كفايًة اتمًة فيً رجال يشرحون حقائقه ويبينون للخلق مصاحله، لكان ذلك كا الدينى للدعوة إىل هذا فلو تصد  
 .  جذب اخللق إليه"

                                                           
 (.58)يونس :  1
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ا مث بذلو  ,حملاسناالناس  فو عر لفه ألهل الدعوة, سواء الدعوة املباشرة أو الدعوة عن طريق الوسائل, هذا الكالم موج  
 امة.القلوب لالستقبذلك ذبوا جل لغيهم,جهدهم يف شرحها 

 :حماسن الدين فيهار يظهل -رمحه هللا–إىل بعض األمثلة اليت ضرهبا الشيخ سننتقل 

وأنواع املعامالت اليت تتبادل  ،والشركات ،واإلجارات ،ما جاءت به الشريعة من إابحة البيوع"املثال السابع:  قال:
 وغريها. ،واملنافع ،والديون ،األعيان يفها املعاوضات بني الناس في

الضرورَّيت واحلاجيات  يفالشتماله على املصاحل  ؛هذا النوع وإطالقه للعباد الكاملة حب ل   فقد جاءت الشريعة
 واستقامت معايشهم. ،م وأحواَلمًحا صلحت به أمورهسْ ت للعباد ف  ح  س  وف   ،والكماليات

وموضوع ، ومعرفة املعقود عليه ،واشتمال العقود على العلم ،فنيالرضا من الطر  :هذه األشياء ل  ح   يفت الشريعة ط  ر  وش  
 . ومعرفة ما يرتتب عليه من الشروط ،العقد

 واجلهالة. ،والراب ،ه ضرر وظلم من أقسام امليسرفيومنعت من كل ما 
حيث أابح  ،ومتام احلكمة ،وشهد هلل بسعة الرْحة ،والدنيا الدينل املعامالت الشرعية رأى ارتباطها بصالح ن أتم  فم  

 ".وطرق املنافع املنظمة احملكمة ،من مكاسب ومطاعم ومشارب ،سبحانه لعباده مجيع الطيبات
يت فيها ات الواع املبيعوأن ,كاتالشر و  ,جاراتواإل ,ما جات به الشريعة من إابحة البيوعاحملاسن اليت تظهر يف الشريعة:  من

 معاوضات.

لق اإلنسان ال ن هللا خأتعلم  كويظهر يف كوناإلنسان حباجة إىل املعاوضة, يظهر يف كون ما احُلسمن يف هذا؟ احُلسمن 
, ستذهب الناس مصاحل إنفمضبوطة  هذه إذا مل تكن حاالت املعاوضةو صل حالة من املعاوضة, حتفال بد أن  ,يستطيع االكتفاء

 فقد ميالدين اإلسال اأم هذا, ذا علىه يبوفالية جعلت بدل املعاوضة الراب, رأمسمنعت البيع, والو  ,املعاوضة الشيوعية منعتف
 فقدت, الت يف العالقاب إشكاسب  تسلًبا ضات غاو هذه املعاأن , مث الناس تستقيم حياةلم الراب, أابح املعاوضات أابح البيع وحر  

 ن الشريعةحماس منهنا يظهر ف بب, ارً  متب َدار, ويتعاوض مثاًل  افيتعاوض هذا أرضً  ,ى عليهعتديشعر اإلنسان أنه مظلوم, أو قد يُ 
 حكمت فيها, حبيث يكون للمعاوضات نظاًما واحًدا.لكن أهنا مسحت ابملعاوضات و 
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هذا ن أل ؛انفع هذا نأب ملعاوضةهذه ا ليف أو  يغت  ساإلنسان  ألن ؛قليل فمثاًل: مُينع أن يعاوض بني متر رديء كثي ومتر جيد
يل, ثي مقابل القليعطي الك أنلظلم افمن ظُلم,  هذا خواطر اخللق بعد هذه املعاوضة أنيف  ر  ميجيد وهذا قدمي, لكن البد أن 

 رديء وجيد.بني صل معاوضة من نفس النوع حتال , فالقليل أجود من الكثيوإن كان 

ا ضة, مث تشتي مواملقاب لبيعاال بعد أن يكون لك متام احلرية يف : ال حتصل معاوضة يف بيع الذهب ابلذهب إمثال آخر
 ذهبالتعطيه ف ,جديًدا نه ذهًباموتذهب إىل احملل الذي تريد أن تشتي  ,ال يصلح أن َتخذ ذهبك القدميأنه  مبعىن .تريد

دك ما تريد الذي بي ي مبالكشت َتخذ مالك يف يدك, مث توبض تقو جيب أن تبيع  , بلديداجلذهب مقابله اليعطيك و  ,قدميال
ذهب لالو بعت  فأنت .لك غش حيصل وال ,اجلديد شرائك للذهبمتام احلرية يف  اتكون حرًّ فعات, از الن منه, من أجل فض  

قبض او  ,ب ع :نقول لذاو . أفضلو  ,أجودو  ,ذاك كان أثقل :تقولوس, بعدما تنتهي لذة اجلديد تندم على القدميفإنك س ,ابلذهب
 ما تريد. ت  مث اش ,مثنه

ون إىل أن يتعاوضهم ف, حدالواا يتعاوض اإلخوان يف البيت الحظ هذا عندمو املعاوضات ابب خطي من أبواب اخلالف, 
من أنت لكن  آلخر عليه:افيد  !أنت أخذت حقيفيقول األخ ألخيه: شتعل بينهم احلرب, تبعد ذلك مث ينتهي مرادهم, 

 إايه! وهكذا. أعطيتين

 النموذج الكبي الذي أتت الشريعة فحكمت به. هذا النموذج هو

وينتهي  ,ينويعطي أعطيه إمناو ال داعي هلذا,  !شتي منه؟وأأرجع مرة أخرى مث  ,أتقابض ملاذا علي أن: همأحد لو قال
يعة الشر وهذه , عرف نفسكتك ال أنت بنفسفسن, ما يف ذلك من حُ ـل   ؛أنت البد أن متتثل أمر الشريعة !ال :نقول !املوضوع

بعد ذلك يت َت لفقد, مثرارة امن قلبك ح ستذهبويعلم أنك لو قبضت املال  َمن أنت,شرعها لك احلكيم العليم الذي يعلم 
 .ضلالقتناء حالوة ال تعو  و للفقد حرارة  فإن, تفهموسهذا  بجر    حالوة االقتناع.

اع, مث القتنة ايك حالو تأتس حريتكمل عندما تشتي أنت بنفسك بكاو تذهب حرارة الفقد, سأنت عندما َتخذ الفلوس 
ذهب من الغش لذهب ابلوضات امعاك. هذا ابإلضافة إىل ما حيدث يف تشتي هناو  تبيع هنا ا, لك أنحرًّ ك هكذا ستصبح أن

 يف ذلك.
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لى حيملهم ع امدينهم  ع هلم يفشر و الناس إىل املعاوضات,  يعلم حباجةهللا عز وجل ن حماسن الشريعة أن م  أن املقصود و 
   اهلم.ة ملدفس  مُ ـرون من حصول املعاوضات الاملعاوضة أبقل مشاكل مكنة, حبيث يستفيدون وال يتضر  

اكح املالبس واملنشارب و ملم واما جاءت به الشريعة من إابحة الطيبات من املطاع"مث ضرب الشيخ مثااًل آخر, وهو: 
 .وغريها

ومل  ،الربية واحليواانت ،وحلوم احليواانت البحرية مطلًقا ،والثمارفكل طيب انفع فقد أابحه الشارع من أصناف احلبوب 
 .أو العقل أو البدن أو املال الدين على مينع من هذا إال كل خبيٍث ضار ٍ 

 حماسنومن  ،همحيث منعهم َما يضر   ،وما منعه فإنه من إحسانه. دينه حماسنو  ،ما أابحه فإنه من إحسانه سبحانهف
 ". ومراعاة املضار ،سن اتبع للحكمة واملصلحةحيث إن احل   ،دينه

رم  حتمل أهناقابل ذلك يو ناكح, وامل من حماسن الدين: ما جات به الشريعة من إابحة الطيبات من املطاعم واملشارب واملالبس
 .-ما يضر  أي: - إال اخلبيث

هذا و بدن أو املال, قل أو الالع وابب التحرمي ضيق, فلم حيرم إال كل ما يضر الدين أو ,أنت جتد أن ابب اإلابحة واسعف
م يف ر  حو ة ما فيه ضرر, ت اجلنسيلعالقاايف م حر  و ملا فيه من ضرر,  ؛الراب :م يف املالحر   أن الشرع األمر معلوم مفهوم, مبعىن

مثل  ما أهلك البدن لفوظ, وكل حمألن العق ؛أصبح حراًما رَ األكل والشرب ما فيه ضرر على العقل وعلى البدن, فكل ما أسكَ 
 ك.ألن هذا يؤدي إىل هالك البدن الذي هو أمانة عند؛ اأصبح حرامً  قتب منهايالسموم وما 

 !اخلبيث ما أقل  لطيب، و اأكثر  واحلمدهلل ما .كل طيبت  من حماسن الشريعة أهنا ما حرمت إال اخلبيث، وأحل  ا إذً 

وقعت و ت رد  توإذا  ؟ةصبحت طيبأعليها, ينا ومس   ,نفسنايقول: ملاذا إذا ذحبنا الذبيحة أبف أحدهم يتفلسف عندماوهلذا 
, وتركنا -.واخل.. م اخلبيثأن هنا جيتمع الد يدل على الذي- الكالم املعاصرنقول: حىت لو مل نعلم س فماتت أصبحت خبيثة؟

لى ع أط لعإن مل و  ,وخالفه خبيث ل الطيب,هذا هو احلالفإن هنر دمه ي عليه فأُ بح ومُس  نعتقد حكمة هللا, فما ذُ  فإنناكله,   هذا
 .مل يتبني خبثه أو واء تبني لكفهو خبيث, س -بسم هللا :الذبح عندمل يقال عليه  أي:-عليه  سم  كل ما مل يُ فخبثه, 
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ذا هأن  :اصرة فتقولفات املعالكتشاعليه فهو خبيث, مث َتيت ا سم  يُ ي عليه فهو طيب, وما مل ما مسُ  ك أنبي نت لالشريعة 
هذا : هؤالء لك ن يقولت ستنتظر أأنهل  بث يف دمه ما هللا به عليم, لكنعليه يكون فيه من اخلُ  سم  مل يُ و  ر دمهنهَ الذي مل يُ 

 ! ؤمن ابلغيب؟مأم أنك  ؟خبيث وهذا طيب

هر لك ظسيُ إنه فجل حكيم ن هللا عز و أبمنت آ وإنمت كل خبيث, وحر   ,من حماسن الشريعة أهنا أابحت كل طيبإًذا 
 شيء إال ماله, وما ُحر   م ويف ,ويف عقله ,رضهويف ع   ,ويف بدنه ,, فالعبد حمفوظ يف دينهمهث يف ما حر  اخلبو  ,هالطيب يف ما أحل  

 .فظ هذه الكليات اخلمسحل  

ذلك من  يفملا  ؛وأن للعبد أن ينكح ما طاب له من النساء مثىن وثالث ورابع ،ك ما أابحه من األنكحةوكذل" مث قال:
 ودفع ضرر اجلانبني. ،فنيمصلحة الطر 

 .عدلرك الب على ذلك من الظلم وتملا يرتت ؛ومل يبح للعبد اجلمع بني أكثر من أربع حرائر

ا على حرصً  ؛القتصار على واحدةاالزوجية على  يف وعدم القدرة على إقامة حدود هللا ،ه عند خوف الظلممع أنه حث  
 .نيل هذا املقصود

ن ال تالئمه وال خشية عيشة اإلنسان مع م   ؛فإابحة الطالق كذلك ،وكما أن الزواج من أكرب النعم ومن الضرورَّيت
1}إ ن يـ تـ ف رَّق ا يـ ْغن  اَّلل   ك ال  م  ن س ع ت ه { :لعسرضنك احلال وشدة ا يفواضطراره للبقاء  ،توافقه

." 

يف , سواء كان ن كل شيءئث مم اخلباأن هللا عز وجل أابح الطيبات من كل شيء, وحر   , وهيمضى ملاهذه النقطة اتبعة 
ع الطالق وضعية متننني اللقواا يف مقابل أن وأابح الطالق, ,أابح الزواجفالزواج والطالق, و املناكح يف أو حىت  ,شارباملطاعم وامل

 !!وتسمح ابلعشيق

ط وترك عدل وقسو إحسان و اليت هي صالح وخري  ما شرعه هللا ورسوله بني اخللق من احلقوق" ومن ذلك أيًضا:
 .للظلم

                                                           
1: ) النساء  1 30. ) 
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ولكل واحد من  ،واملعاملني ،واألصحاب ،واجلريان، واألقارب، واألوالد، الدينرعها للو وذلك كاحلقوق اليت أوجبها وش
  .الزوجني على اآلخر

ها املصاحل فيوتتبادل  ،وتتم هبا املخالطة ،نها الفطر والعقول الزاكيةتستحس ،وكلها حقوق ضرورَّيت وكماليات
 .حبسب حال صاحب احلق ومرتبته ،واملنافع

 :لفة ومتام العشرةواإل ،ها من املنافع العامة واخلاصةفيووجدت  ،ل الشرها من اخلري وزوافيها رأيت فيرت وكلما تفك  
 لة بسعادة الدارين.فيما يشهدك أن هذه الشريعة ك

لة للمصاحلوتراها حم   ،رفترى فيها هذه احلقوق جتري مع الزمان واملكان واألحوال والع   ها التعاون التام في حاصاًل  ،ص  
 .والشحناءمزيلة للبغضاء  ،بة للخواطرجال   ،والدنيا الدينعلى أمور 

 ".مصادرها ومواردها يفع َلا وهذه اجلمل تعرف ابالستقراء والتتب  

ق واحلقو  .دل وقسطإحسان وعخي و و ق اليت فيها صالح أيًضا: ما شرعه هللا ورسوله بني اخللق من احلقو  من حماسن الشريعة
املنطقي جيعل  , فهذا التتيبوهكذا ,نلوالديمث حبق ا ,سبحانه وتعاىل هللا فبدأ حبق ,ااحلقوق ترتيًبا منطقيًّ الشرع ب رت   ,معلومة

 م صاحب حق أدىن على صاحب حق أعلى.قد  احلياة يف حالة من التوازن, حبيث أنه ال يُ 

 ,واهمء احلقوق على هيف إعطا يونا من ضعف الشريعة يف قلوب اخللق أهنم ال يتوازنون يف مسألة احلقوق, فهم يسوقد رأين
 !اخللق يف إعطاء احلقوق على هواهمويطالبون 

 (.اخللط بني حق الوالدين وحق الصحبة): ضرب يف ذلك مثااًل أ

 رت يف حقن سبًبا يف تقصيك يف حقوق الوالدين, وإذا قص  تكو  هايكون لك أحيااًن زمالء أو صحبة فيها خي وصالح, لكن
 ال ,على أداء احلقوقفإنه يعينه جتمع مع مستقيم ا م إذاستقيأن املض ت املففن, و مستقيمأهنم واملؤسف  !هامجوكهؤالء الزمالء 

 , أولتقصي األوىل مع زوجها تكون الزميلة سببو  ,تمعن على العلم والطلبجيهكذا الزميالت و  !!ب له أزمة يف احلقوقأن يسب  
مع يف الدوام,  احىت ومهيها ضغط علتزميلة  هلا لكن, تهاوظيفبملتزمة املوظفة تكون ف ,أيًضا يف األعماليظهر هذا و  !مع والديها

 أن البدأان اآلن عندي وظيفة ف ,كل شيء له حقوقهلكن   .نتدارس ا:وأحيااًن تقول هل ,تكلمها يف اهلاتفف !نتامستقيمأهنما 
 أم  زوجك,تؤنسنيأ هلا: جيب أن أقوم هبما, عندي حق للزوج جيب أن أقوم به, فتقولو  ,, أان اآلن عندي بر لوالديهباأقوم 
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حق من حقوقه, فاختلط األمر على الناس, واملشكلة و رغم أنه ليس طلب للعلم لكنه واجب  الزوج عم, إيناسن !معي؟ تتدارسني
خيتلط على  أما عندما, أهوناألمر  لكانلو اختلط األمر على عامة الناس ف !املستقيمنيعندما خيتلط األمر على األكب 

 ومل يتدارسوها. ,دليل على أهنم مل يروا حماسن الشريعةفهذا املستقيمني 

على ابأل فإنه يبدأ احلقوق زاْحتم صاحب احلق األعلى على صاحب احلق األدىن، وإذا تقد  من حماسن الشريعة أن ي  ف
عمل, اآلن تقوم ب نتكتفك إذا  لى هاع, معذور أن ال ترد وأنت معذور يف إسقاط األدىن إذا تزاحم مع األعلى ،األدىنعلى 

 .حىت إذا حصل لألدىن نوع ضرر يف مقابل أن األعلى حمفوظ حقه

نة أو داي ,هلندوسيةاسمع يف تل ما مثوهذا ليس هلم دين,  نغي مستوعب يف احلقوق عند الناس الذي ن   دَ إىل أن نصل إىل تَ 
 ,د املصاحلعد  يمث  !!نا البقرةل: أم  ايق أبندأ البقرة هلم مقالة, أوهلا يب نمو هؤالء الذين يعظ   فإن ,مون البقرةيخ الذين يعظ  الس   

عمرها   لنبابل نارة ترضعالبقنا م  ألكن ه, فنا من األشغال ما يقضي عمران كلتكل   وبعد ذلك ,ترضعنا سنتني نا احلقيقيةأم   :يقولف
إننا فت و رة عندما متنا البقم  أ أماكذا, و كذا   هلا نعملأن و  ,تحتاج جنازةسإذا ماتت  نا احلقيقيةأم   ,شيًئامن ا وال تطلب  ,كله

 على؟ن ستكون حقوقه أإًذا مَ  :بعد هذا االستنتاج العقلي الفاسد يقالو  !سنستفيد منها كلها

 .الجتماعيعندهم أكب رأس يف اإلصالح ايُعد   وهو ,لتمجة احلرفيةاب كالمهم هذا موجود ابلضبط

فإن هذا لوايت وق واألو ب احلقت  تت  عندمالكن  !الديندليل على عدم استقامة  الذي هو احلقوقاالنقالب يف ذا هل واانظر 
 على حماسن الدين. دليل

والرتكات بعد  لشريعة من انتقال املالما جاءت به ا" مثااًل آخر تظهر فيه حماسن الدين وهو: -رمحه هللا–مث ضرب الشيخ 
 ة.ة توزيع املال على الورثفيوكي، املوت

1أ قْـر ب  ل ك ْم نـ ْفعًا{}ال  ت ْدر ون  أ يـ ه ْم  :وقد أشار تعاىل إىل حكمة ذلك بقوله فوضعها هللا بنفسه حبسب ما يعلمه من  ،
 الصحيحةا تشهد العقول ا ذلك ترتيبً بً مرت    ،ه وفضلهوما هو أوىل برب   ،وما حيب العبد عادة أن يصل إليه ماله ،قرب النفع

لل واالختالل وزوال االنتظام وأنه لو وكل األمر إىل آراء الناس وأهوائهم وإراداهتم حلصل بسبب ذلك من اخل ،سنهحب  
 .وسوء االختيار ما يشبه الفوضى

                                                           
1النساء:) 1 1) 
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د ذلك ابلثلث فأقل لغري وقيَّ  ،ما ينفعه آلخرتهفيجهات الرب والتقوى بشيء من ماله  يفوجعل الشارع للعبد أن يوصي 
م من الدنيا. أما لئال تصري األمور اليت جعلها هللا قياًما للناس ملعبًة يتالعب هبا قاصرو العقول والدَّينة عند انتقاَل ؛وارث

 ."ما يضرهم غالًبافيما خيشونه من الفقر واإلفالس مانٌع َلم من صرفه يف ،حالة صحة األجسام والعقول حاَلم يف

س ما تقبله النف رة توافقبصو  تُقس مت وُوز ع األموال عة أيًضا مسألة انتقال األموال والتكات, فإنمن حماسن الشري
هلوى ام املال على س  ما إذا قُ ات, أالنزاع فض  وإمنا ُشر ع هذا لفيكون األقرب فاألقرب له نصيب من هذا املال,  ,اإلنسانية

 !ابلفوضى اسيكون األمر شبيهً ف

لث؛ ده ابلثته وقيَّ ه يف آخر ينفع وجل لصاحب املال أن يوصي يف جهات الب والتقوى بشيء من ماله مباولذلك جعل هللا عز 
اة و على قيد احليلدنيا وهايف  اللكن صاحب امل . وإذا قال قائل:م من له حقوقحر  يَ فلكي ال حيكم عليه هواه حلظة املوت, 

 شك على املوت,يو  حينماو م صحته, نعه من دفع كل املال وهو يف متاه سيمحَّ شُ لكن  ,نعم :نقولس ملن شاء؟! يكتب كذا وكذا
مللك وهو الذي و مالك از وجل هعحقوقهم, وهللا  الورثة يمنع هؤالءفإنه س ,فهويكون له هوى يتخط   ,ذهبتس أن نفسهويرى 

 يت امللك من يشاء.ؤ ي

أنت نة زم ال خَ قصود أن هذا املاملو  .نملخزو عة هبذا افت الشرير كيف تصر  وَّ ص  ت  ل   خازنإذا فهم العبد أنه على املال جمرد 
اخلزنة,  ذهه تك علىهت سلطفإذا انقضت حياتك انت ؟تتصرف يف هذا املال املخزونسليت كيف تقف عليها حارًسا, وابتُ 

 .ويُرى ماذا يفعل ,بتلى هبايُ لوانتقلت إىل غيك 

 فصر  فيت له, نه مالكأسان يظن عل اإلنجي ,تفعل فيهسرى كيف تُ  ,لىبت مُ َب وأنك فيه متَـ  ,يةر  أنه عاعلى ر املال فعدم تصو  
رد خازن على  أنت جمال :نقول !أان حر فيه !هذا مايل :يقول أحد فالالشريعة حتجزه عن ذلك,  وهلذا أتت ,شاءيكما   فيه

 لك هللا عز وجل.لك مُ مُ ـوال ,حارس له ,املال

 .رائمعها حبسب اجلسالمية من احلدود وتنو  ما جاءت به الشريعة اإل" ومن األمثلة أيًضا:
والدنيا.  الدينبه  وخيتل  ، ابلنظام ل  وهذا ألن اجلرائم والتعدي على حقوق هللا وحقوق عباده من أعظم الظلم الذي خي  

وأنواع ، دلْ واجل   ،والقطع، من القتلا، ف من وطأهتوتف   ،ت حدوًدا تردع عن مواقعتهااءفوضع الشارع للجرائم والتجر  
 التعزيرات. 
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م قاو  سن الشريعة، وأن الشرور ال ميكن أن ت  ح   العاقلها من املنافع واملصاحل اخلاصة والعامة ما يعرف به فيكلها و 
 ."وشدًة وضعًفا، بها الشارع حبسب اجلرائم قلًة وكثرةً ا كامالً إال ابحلدود الشرعية اليت رت  ع دفعً دف  وت  

 ا.ض أبدً اريه شرع يف األر ال جيُ  سنوع من احلُ ن, الذي هو سن العظيم يف الشريعةنرى هذا احلُ س

إمنا و  ا,هل علي, ولن منث  الصحيح اطنهيف مو  ا أتت, سنجد أهنالو نظران إىل مسألة احلدود والعقوابت وما أتى يف الشريعة منه
 الدميقراطية, أو الدميقراطية يف التحكيم. ونه أبحكامل على ما يسم  نمث  س

  .ب نفسهكم الشعحي و أنهلني له, لكن املقصود يف األصل شعب حيكم نفسه مبمث   ا:ه؟ معنا"الدميقراطية"ما معىن 

م جرمية هلحصلت  نذيال-هم أصحاب املال نفس, لو ُسئل هذا احليمن هذه جرمية سرقة حصلت يف هذه العمارة مثاًل: ف
حصل هلم و  ,عبوقع هلم الر و  ,ذ ماهلمخ  أُ  ذينال مهُ ؛ ألهنم نون لو أهنم قتلوهيتم  سحتكمون على السارق لو وجدانه؟  ب َ  :-السرقة
رقة, ألن هذه الس من ثر خوفأ سيكون عندهم القريبون جياهنمحىت و  .املشاعر من جهةه سيكون على أشد  فحاهلم  ,اخلوف

 ياحلمجاعة  لكن .كذا وكذا  نفعلس ,نسجنهس ,نقطع يدهسلو وجدانه  ن:يقولو وهلذا س ,يف احلي ريدو أن اللص معناه  هذا
مجاعة و  ,أن يقطعوا يده يريدونق املسرو  أصحاب املال ماذا نفعل ابلسارق؟ لو ُسئلوا: ,مسعوا عن هذا اخلباآلخر البعيد الذين 

ص يف اشخم أا! فـَهُ جً حمتا للصاقد يكون  له! قلب هذا كالم َمن ال !حرامسيجيبون:  ما رأيكم؟ يريدون أن يسجنوه أبًدا,
  .ا طفيًفاه خبً و عا مسإمنو ر من وقوع السرقة, أي َتث   مأبي مشاعر, وال حصل هل واعر مل يش ,طرف املدينة البعيد

ذي ر؟ أم بعقل التضر  ر و ث  َتن مَ ن سنحكم؟ هل سنحكم بعقل بعقل مَ  اآلن؟ ماذا سنفعل :ونقول ,نأيت هبذه األقوال كلهاس
ل كلها ستختلف ه العقو ذه د أنمن املؤكالضرر؟ د عنه قلياًل؟ أم بعقل الذي مل يصله شيء من عُ جاوره؟ أم بعقل الذي بَـ 

الدائرة قة فإن السر  له تهو الذي وقع -اصالقص عاَرض ورفضالذي -البعيد وجعلنا  ,ان الدائرةرم دَ لو أَ  فنحن ,حبسب هواها
 لب ابلقتل.اطيُ  َمنهو سيصبح و  ,لستتحو  

اليت  األحكامفواهم، ثروا هبن يتأأألهنم البد  ؛تكون حتت تفكري اخللق أن أن مسألة احلدود هذه ال ميكن :املقصودو 
, أو جلرميةامرتكب سها مكان ا تضع نفألهن ؛ تستطيعها النفوسالس للناس عن اإلمث واملنكر بْ ر وح  جْ وفيها نوع ز   ،فيها منع

 تستوي أبًدا ملثل هذا.ال النفس ف, هيعصف هبا اهلوى فيجعلها متاًما ضد
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ترى  فأنت اص حياة,لقصامعنا أن يف  ت للخلق, بل كما مر  عَ ض  ي أحسن أحكام وُ لذلك كانت أحكام هللا عز وجل هو 
نفوس  بي الذي يعلملعليم اخلهو ا, فما هلل عز وجل من حكمة يف هذاـت حياة اخللق ل  ُحف ظَ  يف املقابل: لكن ,ذهبقد شخًصا 

س ب الناطالَ يُ ال فالناس,  نفسيات يف كله  اهذو  ن العقوبة أساء األدب,م  ن أَ خاف, ومَ  اإلنسانإذا وقع على  فاحلد   ,لقاخل
 .عن فعله واتوقفي لنن اخلطأ, و عا بتعدو لن ي فإهنمإذا ما خافوا و , امتادو  احلدودت هلم عَ ض  لو ما وُ الناس ! ابملثالية

َر اب   , قال تعاىل:ما ورد يف سورة النساء :لذلك ما تراه يف أحكام الشريعةو  َهم ُ اجلم َن المَقومل  إ الَّ َمن ظُل َم{ لس َوء  }الَّ حيُ ب  اَّلل  1م  , 
ًا أَوم خُتمُفوُه أَوم تـَعمُفوام َعن ُسَوء  فَإ نَّ اَّلل َ َكاَن َعُفو ًا َقد يراً{ :مع أن اآلية اليت بعدها 2}إ ن تـُبمُدوام َخيم  األصل يفيقول أهل العلم:  .

جد يف ن وَ يتعامل به مَ فاالستثناء هذا أما لمت, حد إال لو ظُ أ لىعتتكلم  وأن ,أن هللا عز وجل ال حيب اجلهر ابلسوء: الشرع
لمت وما لو ظُ  ,ة قوية لنفسهافيها محي   ,هناك نفوس ربنا خلقها شديدةف .إىل السيف زَ هَ لمه نَـ نفسه أنه لو ما تكلم عن ظُ 

ب و ن أجل تنفيس ما يف قل, فم  ظاملهاتذهب وَتخذ السيف وتقتل ابلسكوت, فإهنا سالشريعة  اتكلمت عن ظلمها وأمرهت
 يتحول هذا الغيظ إىل اعتداء أكب منه. ؛ لئاليشتكواو  هؤالء أُذ ن هلم أن يتكلموا عن ظلمهم

ا ألطف , فهل ترى شرعً ها هللا بيعاملن وعدم معاملة اخللق إال مبا حنب أن ,العفو إىلوأتت اآلية اليت بعدها مباشرة تدعوان 
 ,عفوقدر على التكنت ال   كن إن, لحيب أن تتكلم عن الناس ال ,جل ال حيب اجلهر ابلسوءهللا عز و  ؟!من هذا راعى النفوس

م, إىل لطافة احلك فانظر. ىداء أعلإىل اعت هرة الظلم هذتحول مجَ تلكي ال  ؛متكلَّ ف السكوت عم ا أصابك من ظلموال تستطيع 
  حبيث يستطيع ,وذكر األدىن ,ذكر األعلىط نفسه, من ال يستطيع ضب وراعى أيًضان يستطيع ضبط نفسه, مَ راعى كيف أنه و 

ن مَ عند  ميتكلَّ فلم ذلك   يستطيعال َومن, ض نفسه واستطاع أن يعفو سيعامله هللا ابلعفووَّ ر  فم ن حتت هذا,  الدخولكل الناس 
 , وبعضهم يرىهمنس عف  م ينالكالن أن بعض املظلومني يرو أنتم تعرفون أن و  ئ.تنطفو اجلمرة هذه , حبيث خترج ينفعه الكالم معه

 .أن الكالم ال جيدي شيًئا

 اطنها. يف مو  تتأكلها   ماألحكا, وأن كل اخللقراعت   , وكيف أهناسماحة الشريعة وحماسنهالأن ننظر  هو املقصودو 

ماله إذا كان  يفر على اإلنسان عن التصرف جْ ما جاءت به الشريعة من األمر ابحل  " ومن األمثلة على ُحسن الشريعة:
 .ا به أو بغريه ضر  تصرفه م  

                                                           
 ( 148) النساء : 1
 (149) النساء : 2
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 رمائه.ر على الغرمي ملصلحة غ  جْ حل  وا ،ه وحنوهمفير على اجملنون والصغري والسجْ وذلك كاحل  

، هفياألصل مطلق التصرف  يفماله الذي كان  يفعت اإلنسان من التصرف حيث من، الشريعة حماسنوكل هذا من 
 ،ميدان املصاحل يفللتصرفات ًرا جْ عليه الشارع ح   ر  ج  ولكن ملا كان تصرفه ضرره أكثر من نفعه وشره أكرب من خريه ح  

 ".كل تصرف انفع غري ضار يفوإرشاًدا للعباد أن يسعوا 

 .وهذا األمر ظاهر

ه, فَ  سَ عه هو يف, أو ضي  خذ مالهوأي ,هبث مااًل, إذا أُطلقت يده يف املال استطاع كل أحد أن ميكر ر  هذا طفل صغي وَ مثاًل: 
 ؟!لصوابين لو درش  تُ ملاذا مل  ؟!ينملاذا مل متنعو , ويقول: يلوم الناس الذين حولهعندما يكب و 

موال من أعلى صل يرة مل حتمديرة مدرسة وعندها معلمات, وهذه املدكقد غرم مااًل,  اإلنسان يكون  ر:خآأو من وجه 
ات أو وا قبل االختبار أتو الث,  والثالشهر األول والثاين احلال على هذا يف بقيو  ,املعلمات رواتبهم تعطي الطالب من أجل أن

 أن , وبداًل مندرسةقساط املأملديرة اأخذت فإال إذا أعطيتموان أقساط املدرسة,  شهاداتكمنعطيكم  نل وقالوا للطالب: هاءثناأ
 !!هبا وسافرتاألقساط  أخذت ,تعطي املعلمات رواتبهم

 رج  حُ , و احملكمة ديرة إىلذه املفُدعيت ه, املديرة والأم على جرابحلمن احملكمة  ااستصدروا حكمً و  أصحاب الرواتبفذهب 
جز هي للسفر, َقل أن حتهل يعُ  , لكنيف البنك ابمسهاهو موضوع و  ,ماهلاابلرغم من أن هذا يف التعامل مع ماهلا,  يهاعل

بد  لطبع صحيح, الاب؟ ت صحيحعلماهل ف عل امل وتصرف املال يف عشرة أايم, وتؤجَّل رواتب هؤالء املعلمات للعام القادم؟!!
مكان ما  به تذهب ,اهلاملال فهو  منوما يتبقى  ,همحق  هؤالء الغرماء  أيخذأن جل أل ؛ماهلاهذا ولو كان حيجروا عليها  أن

 !تريد

, احملاكم ا هامجواون عن هذ, فإن الناس البعيدموضعهم من الدائرةعلى حسب من مثل هذه األحداث خيتلف الناس موقف 
 !!!هممع فصر  تت رهاهي من سف وعندما ترجع ,نيم أصحاب دَ املعلمات و  !هذا ملكهاماهلا  ؟ماهلا على رجَ حيُ كيف   وقالوا:
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جر من فاحلَ  ببعضهم, عب الناسالشريعة على احلدود, وعلى استقرار الناس, وعدم تالحلفاظ نظر نأن من هذا هو املقصد و 
 ا احلجرلو عض الناس استعمن كان بإو ملال, جتعل السفيه يتصرف يف املال, وال جتعل اجملنون يتصرف يف ا اليت الاملصاحل الشرعية, 

 لكن احلجر أصاًل من املصاحل الشرعية. ,فيما ال يليق

 ق.احلقو  ا أهلق هباليت يتوث  ما جاءت به الشريعة من مشروعية الواثئق " ومن صور حماسن الشريعة:
 .ويزول هبا االرتياب ،ع التجاحدومتن ،ستوىف هبا احلقوقوذلك كالشهادة اليت ت  

  . ستوىف منهالوثيقة اليت ي  اق إىل حب احلن عليه احلق رجع صااليت إذا تعذر االستيفاء َم   ،والكفالة ،الضمانو  ،وكالرهن
وصالح  ،ها إىل القسط والعدلورد  ، وتوسيع املعامالت ،وحفظ احلقوق ،املتنوعةذلك من املنافع  يفوال خيفى ما 

 امالت.واستقامة املع ،األحوال
 ".متعددة معروفة احلق من وجوه ن عليهعة ملانف ،قفإهنا انفعة للمتوث    ،ل القسم األكرب من املعامالتفلوال الواثئق لتعط  

 .قوقاحلو التوثيق يف الديون  :من حماسن الشريعة

يدخل الناس يف و , سىنيسإذا اعتمد على ذاكرته  -الذي وَجَب عليه احلق  -احملقوق نفس لكن  ,أان أتذكر ما يل عند فالن
1ل احلقوقسج  أن تُ  إمنا من الواجبات عليناو , عتمد على الذاكرة حىت يف العالقات احلسنةفال يُ إشكاالت ال هناية له,  سواء   ,

 ...وإخل.مثل: القروض  ,لنفعيةكانت الديون أو التبادالت ا

 على كل حال هذا جزء يسي من الكالم على حماسن الشريعة.

روا معكم جدول مواطن ورود اسم هللا )احلكيم(, فنحن عند بد ذكران أن  سم هللا )احلكيم(االمنا عن اية ك*سأطلب منكم للقاء القادم أن حُتض 
  جدول. رآن, وتكتبوهنا يفلفاظ القألفهرس تفقنا أنكم ستستخرجون هذه املواطن من املعجم املهذا االسم ورد يف القرآن أكثر من مائة مرة, وا

 

 

                                                           
 كما أوجبت ذلك بعض املذاهب, وبعضها يرى أن العبد أيمث إذا ما وث ق وكتب, وهناك َمن يرى أن هذا للنَّدب.  1
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 آله وصحبه أمجعني. احلمُد هلل رب العاملني, والصالة والسالم على سيدان حممد, وعلى 

(, ونسأله سبحانه وتعاىل إبذنه وأبمره وبفضله أن تستقر احلكيمالزلنا بفضل هللا ومن ته نتدارس هذا االسم العظيم, اسم هللا )
ا عن فإن الرض, الرضا عن هللادراسته, اليت من أمهها: يف قلوبنا معاين هذا االسم العظيم؛ فنتمتع به يف حياتنا, وخنرج ابلنتائج من 

يًَّة{طمئنة اليت يُقال هلا: املهللا إذا وقع يف القلب كانت تلك هي النفس  َيًة مَّرمض  ع ي إ ىَلَٰ َرب  ك  رَاض  1)}ارمج   فمن عاش حياتَه ,(
 .ع هبذه النفس املطمئنةسيتمت  فإنه  حكامه, وشرعه, وتصنيفه, وأوامرهراضًيا عن هللا يف أفعاله, وأ

َ َذل َك اَل إ ىَل َهُؤاَلء  َواَل إ ىَل } ناقهم, وال يلوون على شيء, ويكونو دون يف نفد  الذي جيعل أهل النفاق يت و  ُمَذبمَذب نَي بـَنيم
2{َهُؤاَلء   إذا وجدوا نتائج مادية من  فهم يقني عندهم,بسبب أهنم ال صون, مث إهنم يتب   ,دونهو أهنم مراتبون, يف ريبهم يتد   

}َولََٰك نَُّكمم : -والبد أن حنذره ,الذي ال نزال خناف منه- وهلذا يقول هللا عز وجل يف وصفهم !تركوه لوا به, وإذا مل جيدواب  الشرع قَ 
َّللَّ   ُر اَّللَّ  َوَغرَُّكم اب  ََماين   َحىتََّٰ َجاَء أَمم ُتمم َوَغرَّتمُكُم األم ُتمم َوارمتـَبـم 3) المَغُروُر{فـََتنُتمم أَنُفَسُكمم َوتـََربَّصم ). 

ر اإلميان ابسم آاث فمن؛ ْكمهوح   وجل  عزن حبْكم ة هللافعل هذا كله ألنه ال ي ؤم فإنهص، واراتب، سه، وترب   نفت  ن فـ  فم  
 .راثة الطمأنينةو ، و طرد النفاق (:احلكيم)

 وقدره. ،هوقضائ ،أمرهو ، ودينه ،شرعه نة بكمال هللا، وابستحقاقه لأللوهية، وبكمالالنفس املطمئنة هي النفس املتيق  

ر, مث ننتقل يس  تنأخذ ما سرعه. شحكمة هللا يف  اظهر فيهت يتال (حماسن الدين)آخر من الكالم حول  اش اليوم جزءً سنناق
 ع اسم هللامَجم  المنا عنك سيكون  وغًدا إن شاء هللا. هذا سيكون آخر جزء ابلنسبة لناو  (,يف أمره وقضائه ة هللاحكم)إىل 

 .-إن شاء هللا- هبا ات اليت خرجناديد على االسم كاماًل ابلتقرير من ج نمر  س]احلكيم[ من القرآن, وبعد غد 

                                                           
 [28/ ]الفجر: 1
 [143/ ]النساء: 2
 [14/ ]احلديد: 3
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 ة األمساء؛دراس طريقة يفذه الهنتبع  . وحننشرعهنتكلم عن شيء من حماسن الدين؛ ألن هذا يُبز لنا حكمة هللا يف حنن 
من  اكبيً   ان تقضي جزءً حتتاج أ فإنك  أنه حىت تتمكن من فهم اسم واحدمبعىن ,أمساء هللا عز وجل واسعة يف فهمهافهم أن نل

 [.احلكيم] قش اسم هللاحنن نناو لنا من مكان إىل مكان تنق  قد إىل أن تتبني لك معاين االسم. وها حنن  حياتك يف البحث

 ؟خالل اسم هللا ]احلكيم[ ناماذا درس :اآلن دعد  سن

 :لأن هللا عز وج نا فهمناجنا أبنخر و  ,ه آلخرهوقرأان معىن االسم من أول ,"احلسىن فقه األمساءأول يوم كتاب "يف فتحنا 

م -  .له احلُكم

َمة -  .وله احل كم

َمة ألن م سيأيت من ورائها وكان تركيزان على احل كم  :الغةله احلكمة الب هو الذي [كيماحلواتفقنا على أن هللا ], احلُكم

 .يف خلقه -

 .ويف أمره -

 ويف شرعه. -

ق اخللق نه سبحانه خلفإ :لقيف اخل ةكمما احلأ": فيها قالاليت جبملة من كالم املؤلف,  وأتينا ,خلقهيف  حبكمته بدأان أوالً 
  خلق السماواتيف ة )احلق(كلمورود   وبدأان نبحث عن ,وخرجنا للقرآن ,اجلملتني هاتنيأخذان  .احلق"على  ومشتماًل  ،ابحلق

 ني.هذا يوم ضينا يف, وق(ابلباطل) معىن ا:, وتبني لنا عكسهمعىن )ابحلق( لنا وتبني   ,لكغي ذيف واألرض, و 

 هوروظى فيها احلق,  وتر لوقات هللامأنك َتيت إىل  وقلنا أن هذا معناه ,"مشتماًل على احلق" ما معىنمث أردان أن نعرف 
َمة هللا كم من   ا جزءً قرأان ىل أننتهينا إوا مور,ه األدرس مثل هذتُ ضع كل شيء يف موضعه. واتفقنا كيف وأن هللا قد و  ,فيها ح 

 ."مفتاح دار السعادةيف كتابه: " -رمحه هللا-ابن القيم  كالم

 هذا ثالثة أمور: , ودخل حتتشرعهيف  حكمة هللاعن مث تكلمنا بعد ذلك 



 شرح اسم الحكيم 

 

173  

 

ده ابملعجزات ي  وأ ,أرسل الرسول احلكيموجل  اهلل عزف .-لى هللا عليه وسلمص- إرسال الرسولحكمته يف  األمر األول:   
 نبوته.صدق ى عل اليت تدل  

اًل }ترى فيه كمال احلكمة, و  ,الذي فيه الشرع لقرآنإنزال احكمته يف  األمر الثاين:    قًا َوَعدم دم 1{َومَتَّتم َكل َمُت َرب  َك ص   .
مة هللا عز وجل يف القرآن. ,(صقنا على سورة )طب  و  كم  فكانت منوذًجا لبيان ح 

 دين.حماسن ال نعبحث ال ويظهر ذلك عند ,األحكامهة حكمة هللا عز وجل يف شرعه من ج األمر الثالث:  

 ".ية املختصرة يف حماسن الدين اإلسالمالدر " -رمحه هللا-عدي الشيخ الس ةيف رسالسنكمل قراءتنا 

َمة هللا يف سمث بعد ذلك  كم  . ه وقدرهؤ قضاواملراد أبمر هللا هنا:  ،أمرهنتكلم عن ح 

 ارع ع ليه م نث  الش  "م ا ح  سن الدين, منها: أمثلة انفعة تظهر فيها حما يف رسالته -رمحه هللا-عدي الشيخ الس ذكر
باإل ْحس ان  الذ ي  به األجر  ع ْند هللا واملْعروف ع ند  الن اس،  ي كس  ذا ف يك ون م كس ب ه   ،أو ب دله ه ماله ب عينهع إلي يرج  مث  ص اح 

به ض ر ر. ب، دون  أْن يل ح ق ص اح   الن وع أجل  املكاس 

 ة، و حن ومها.ذل ك  كا لقْرض، وا لع اري  و  

ت،  ص ى.م ا ال  ي عد  ت املرب او ريات وحصول اخلفإن يف ذلك من املص احل، و ق ضاء  احل اج ات، وت فري ج الك ر اب    وال حي 

به يـ ْرجع إ ليه م اله، وقد اْستفاد  م ْن ر ب ه أجًرا جزياًل، وب ذر    ن  اخل رْي م  م ْع م ا يْتبع ذ ل ك   ،اًل يْحس ااًن ومج  إأخي ه  عند   وص اح 
ر اح  الصَّدر،   األ لف ة  واملود ة.  وحصولوالرب ك ة، واْنش 

ت ه يف  الزك  مت  اإل ش ار  تـ ق د   دفق، و أم ا اإل ْحس ان  احملض  ال ذي ي عط يه ص احب ه جمَّااًن وال ير جع إ ل يه   ْكم   اة و الـصدقة ".ة  إ ىل  ح 

أن   احلديثقد ورد يف ف ,عن الصدقة فانمتلوالعارية  والقرض .القرضالناس على  : أن  هللا عز وجل حيث  من حماسن الدين
2عشر ضعًفا ةمثانيإىل ف ضاعَ فيُ القرض أما بعشرة أمثاهلا, ف ضاعَ تُ الصدقة  ذلك سنضرب مثااًل: يكون لك سبب ولنفهم  ,

                                                           
 [115]األنعام: 1
رأيت ليلة أسري ب على  ( عن أنس بن مالك, قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "2431الصدقات/ ابب القرض/ )روى ابن ماجه يف سننه/ يف كتاب  2

عنده, واملستقرض ال ابب اجلنة مكتواب: الصدقة بعشر أمثاهلا, والقرض بثمانية عشر, فقلت: اي جبيل ما ابل القرض أفضل من الصدقة؟ قال: ألن السائل يسأل و 
ا.إال من حاجة  يستقرض  " ]حكم األلباين[: ضعيف جدًّ
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عشرة ب تصدقتسبناًء على ذلك و  ,يايف الدن كلا إذا خرجت لن تعود ب أهنحس  ترج منها صدقة, سختُ ريد أن تو , رايل مائة ألف
 أنمع اعتقادك  ,عشر ضعًفا ةمثاني اعلى هذ وسُتؤجر, -مثالً – ايف القرض: اعط ه ولو تسعني ألفً  كيُقال للكن  فقط, آالف

 .املغامرةتكون مبثابة ف ,إليك هاسيد   املقتض

ية زالت ملك وال ار الرد,انتظ تعطي وأنت على , وبني أنلن يرجع لك ذا املاله أن تعطي وأنت تعرفني هناك فرق بني أن
 ا؛قرض أحدً ال أُ و  ,أتصدق أان": اسيقول كثي من الن, وهلذا عالجنوع مشاح ة حتتاج إىل  فيه اهذف ,األمر موجودة يف نفسك

يف  ألنك ؛جر الصدقةعلى من أأعفة يف املضا . مع أن  أجر القرض"ألن القرض سيلزم مين السعي وراء املقتض ملطالبته مبايل
 ,عشرة آالف إالج ر لن ختُ  الصدقة , لكن يفمطمئن أبهنا ستعود كألن ا؛قرض مببلغ تسعني ألفً تُ  فأنت قدالقرض ستعطي أكثر, 

 !أن تتصدق عليهم بعشرةال  ,ن أن تقرضهم تسعنيو حمتاجالناس حولك مع أن 

ءها الديون! ن اليت تقف وراشر السجو ة, و ي للبالد والعباد ما يكفينا شر البنوك الربويولو انتشر مثل هذا األمر حلصل من اخل
 .حيصل يف اجملتمع مثل هذه املشاكل تشح  ابملال عندماالنفوس 

مث ال  .األجر من هللا يهون عليها األمر تجد أن النفوس اليت تنتظرسالناس على القرض والعارية,  ترى أن هللا حض   حينما
 أال تسمعني ,تعيي جارتك آنيتكتصل املسألة إىل حد أن  بل ألف! "تسعني"و "مثانني"و "عشرة" يتوقف عندأن  األمر  او تظن

1)}َومَيمنَـُعوَن المَماُعوَن{ قوله تعال: يف القرآن من ُوعد  جارتك املاعون؛ من أجل أن تستضيف ضيوفها, تكونني تقرضني عندما ,(
 .تدخل فيه حىت األمور اليسيةوإمنا عظيمة, ال مواليف األ اإلقراضكون يأن ط فال يشت  ,عشر ضعًفا ةبثماني

يعود  ه, مثد غيك يتمتع بكنه يف يلكك ولمُ  فاملـُلك الشح ؛هذا والقرض ماذا يفعل يف القلب؟ يهو ن  ,دائًما املـُلك فيه شح  
 من وراءالعظيم  يك األجرو يُنسأ ,ر وراءه أجر عظيمأمعن بخ لك ال جتعلي الشيطان يُ  .لى ذلكع لك, وأنت مأجور بال كلفة

 !هذا األمر

 أمام مشكلتني: يف موقف العارية هذا اآلن أنت

 .ةيئي الردُتظهر و  ,ئي اجلي دةكسر. وختب  ن تال: إن شاء هللا تسلم و وتقويل ك,صحون كعطي جيانتإما أن -

                                                           
 [7/ ]املاعون:  1
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 لة, فيفوتك أجرب اجملاممن اب همتعطيف, راء هذه العمليةحتتسيب األجر على هللا من و دون أن ي هلم يدك متد   وإما أن-
 املضاعفة.

 نيعليه ال تنتفع آلن مغلقاملاعون اهذا . فتك على أعمال تنالني أجرهاحث  أهنا كيف و  ,إىل الشريعة ينظر ت : هو أناملقصودو 
ثله سبحانه أرأيت كرمي م ,كم يف ذلإلسالا ل ُحسنين يدك به لتجري عليك األجور. َتمَّ ماعون ملَّكك  هللا إايه, مث متد   , هوبه

 إليك, وجيري عليك األجر. اكك, مث يفتح لك ابب العارية, مث يعيدهميل   ؟!وتعاىل

يء كل شكذا,  , فتستعي منك, وهي شيء...أ ملبس, ساعةإىل حتتاج يف زفافها  -مثاًل – امرأة :كل شيء  ومثله يف
 .ملضاعفةلى هذا ابع ةوأنت مأجور  ,ةدخله ابب القرض والعاريأُ س

بقى تارية عيف القرض وال لعموم:بوجه اسنذكرها : فالقرض مثل العارية, لكن هناك فروق (الفرق بني القرض والعارية)أما 
فأنت  ,يةيدخل يف العار  ال -مثاًل - عامالط, فال, والعارية ابألشياء احملسوسةالقرض يكون ابمل , لكنهاالعني كما هي مث تستد  

قرض  ق ويعود يسمىنفَ ما يُ و  ,ةى صدقفما يُنَفقم وال يعود يسم  ها على هللا صدقة, نبصلة أو بيضة حتتسبي  جارتكتعطني عندما
 أو عارية.

ه من املؤكد أن! ؟هينتقرض , كيفضاستعمال القر هذا املقتض ن قرضني؟ يقول لك: لن حُيس  ماذا يفعل بك الشيطان حينما تُ 
الءات تباه هذف ,الكمحيفظ لك   عز وجل هو الذيأن هللا يهذا, واعلم يقاومأن ت عليكلكن . ةاتلف العاريةسيعيد إليك  

 سواء كانت, اهبالنتفاع اضى فيه وقت الذي انقهذا هو ال فإنتنكسر  حينما العاريةواعلمي أن هذه  .خيتب هللا فيها صدقك
 !مع هللايف هذا كله تتعامل فأنت  مستعيها! عندك أو عند

 الا ذهمع أن مالك  ,فع إخوانكعلى نو , والعارية القرض على كث  حيكيف أنه و  ,الدينهذا اسن حمل سننظر ناأن د:املقصو و 
 يعود لك مرة أخرى.وسشيء,  مل حيصل فيه زال لك,

 شكالت،املوحل   ،وماتاخل ص   لفْصل "األص ول والق واعد ال يت جع لها الشَّارع أ س ًسا ومن صور حماسن الدين أيًضا:
 يح  أح د املت داعيني ع لى اآلخ ر.وت رج
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هان، واط راد الع ْرف ًئا أ و ي نة ع لى ك ل م ن اد ع ى ش يه ج ع ل  البف إن   ،رلف ط  وم وافقة  ا ،فإ هنا أص وٌل م بني ة عل ى الع دل والرب 
ح  جانبه و تـ ق و  يهحق    : مبجر د الد ْعو ىو م ىت مل  أيت  إال   ،عى ب هق ال ذي اد  حل  ال ه   ب ت  ثـ   :ا م ن احل قوق، ف إذا أت ى اب لبينة ال يت تـ ر ج  

 ق. ه  احل  ح ل ف  املدَّع ى ع ليه ع لى نفي الدَّْعو ى، ومل  ي تو جَّه ل لمدَّع ى ع ل ي

 ن ات.لن اس من البـ ي   ط رد بني  اوا لع ْرف امل ن يَّةاملبْ  جع ل الشَّارع  اْلبـ ي  ن ات حب ْسب م راتب  األ ْشياء، و جع ل اْلق رائ ن  و 

 ويد ل  ع ل ْيه. اْسٌم ج ام ٌع ل ك ل  ما  يبـ ني    احل ق :فالبـ ي  نة  

 ش اكل  واملن از ع ات.ا إىل حل  املة طريقً ل قضيوج ع ل  ع ند االشت ب اه  وت س او ي اخلصم نْي طريق الصلح العادل املناسب لك

ل العباد  يف ي ة  هللا فكل  طريق ال ظ لم  فيه  وال ي دخ  سيل ة إ ىل فْصل كان  و   اليه إذقد حث عف، -مَلوهو انفٌع - م ْعص 
 .اخل ص وما ت وقْطع  املش اجر ات

 ق.حل قو اوس اوى يف  ه ذا ب ني  الق وي  وا لض ع يف، والر ئي س واملْرؤو س يف  مجيع  

م  احل    ْيف".وأرضى اخلصوم بسلوك  ط رق الع ْدل  وعد 

 :اخلصوماتريعة يف ى هنا حماسن الشسنر 

رد أن يقول جمبالن. فال عند مشخص يقول: أان يل مثاًل: فتى الناس على بعضهم. الأيخذ بدعوته,  يعد  تُرك كل مُ  لو
 فهو مبثابة ؛مذا الكالهقبل مثل تالشريعة ال  , لكنأبنه أخذ مال فالن هنهمو ويت   ",انر بدوندخان "ال يقول الناس: س هذا

 .األوهام

 هذا مالا هذبادال أو أخذ يدة, فتة اجلوالعالق ةيف حال من الصحبة واألخو   , أو كاانمل يتواثقاو يف سفر,  صان كاانمثاًل: شخ
 ني:, وهي ال ختلوا من حالتل هذه أشياء ميكن أن حتصلعلى هذا العهد, مث افتقا, فجحده. ك

لى عبه  ما يردثاين لن يكون لوليد عي وأييت ابلبينة, نه س: فإ-ههذا األمر لأن ما يُثبت هي:  بينةالو –إن كان له بينة  -أ
 األول.

 (.حيلف) ابليمني أيتسي وإمنا ال! يذهب ماله؟سما احلل يف مثل هذا؟ هل  :إذا مل تتوفر البينةأما  -ب
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 :واضحة ات النزاعجعلت مسألة اخلصومات وفض   أهناالشريعة  من حماسنف

 .هذا أواًل  ال يوجد قبول لدعوى من غي بينة,فإنه  -

 .ثبت له احلق :ي حجتهإذا أتى ابلبينة اليت تقو  مث إن املدعي -

 هذا األمر. يحلف بنفيساملد عى عليه فإن  :ومىت مل أيت  إال مبجرد الدعوى-

 ب أنه حيلف ابهللمن ابلغيأنت تؤ نقول: نعم, هذا شيء يلزمه. مث أتظن و  .ويفوز ,سيحلفأنه يف مثل هذا:  ونالناس يقولو 
نه لو أل؛ اسن الشريعةمن حمحلكم اجعل هذا يسهذا اإلميان منك و  !يتكه هللا لنابطاًل كاذاًب ويتكه هللا؟! حلًفا لس ُحكم يف جم

 .بعضهمفتى الناس على الأُعطي كل ُمدعي بدعوته 

 ولذلك يف !لعقوبةاليه من ينزل عسيعلم ما فل كان كاذابً   وإنسيقسم ابلصدق,  فإنه م هللاكان يعظ    وصاحب اليمني هذا إن
ليك من ع سيحل  ه فإنب أنك لو أقسمت وأنت كاذ :أن حيلف, يعظه القاضي الشخص ب منطلمثل هذا اجمللس قبل أن يُ 

 .العقوابت كذا وكذا وكذا, حبيث أنه يرتدع عن القسم كاذابً 

 ال يوجد حل ذابع ال! وهلابلط ا؟!مفصل بينهال دون على هذا احلالسنبقى هل  !ُيكذ  به واآلخر ,وليس معه بينة ع  هذا مد  ف
 قسم.كذب يف المع التحذير من ال ا إال الَقَسم,يفصل بينهم

 ".جع ل الشَّارع  اْلبـ ي  ن ات حب ْسب م راتب  األ ْشياء"و  وقوله:

 ينات.ضمن الب رف يدخلبينة؟ نعم, العُ ال تقوم مقامأشياء عرفية ؟ هل هناك هل البينة هي الكتابة أم الُعرف

 ,نت حقك جماملةً ن تتك أسبًبا أله شرعت الصلح مل جتعل ام  ـالشريعة لها؛ ألن ال يوجد إرغام في -مثاًل -ة الصلح مسألف
 لك أن تدخل هذا الطريق. إمنا إذا اقتنعت ابلصلح بطرق ال يوجد فيها ضغط عليك, صحَّ و 

يصح أن ة, ال ن يتنازلوا بدفع مبلغ معني من الدي  إىل أهل املقتول وأرادوا منهم أ القاتل قتل خطأ, وأتوا أهل فلو حدث مثاًل 
إذا مل يكن تنازهلم : أن هذا صاحب الشرف واملنصبقول لنف !عدم قبوهلمشرف ومنصب ويضغط عليهم مع  وأييت أحد ذ

 بيبتطيو إبقناعهم, وبرضاهم, التنازل  يكون. ال بد أن فأنت يف ذلك آمث ,ضغطك عليهمبل كان بسبب  ,ابختيارهم ورضاهم
 هم.هذا حق  فعليهم  ليس ابلضغطلكن  أبي صورة,أو جببهم مبال, أو اطرهم, و خ
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 فيغضب ,ال يقبلواف  !قبلوات م أنعليك: , فيقول هلميريدون القصاص لولدهمالذين  هل املقتولأييت شيخ قبيلة أل وهذا كأن
 تستعمل ق لك أنحي وال ,فألطران تراضي اكل حل ملشكلة البد فيه م  !ال يصح ! هذاوخيرجهم من القبيلة ,شيخهذا العليهم 

 .جاهك يف الضغط على اخللق

الدية من  هذه !حيحغي ص !الدية. منه  واَتخذ أن حرام, : هذا فقيهلم يضغط على أصحاب الدية, ويقولفأييت أحد أو 
 عصية.على م ض  ترا فال, حلول املشاكل جيب أال تكون مبعصية, م ما شرع هللاالشرع, وال يصح ألحد أن حُير  

ؤمنني لثناء على املوا ،ورىر ابلش"ما جاءت به الشريعة من األم ذكر الشيخ مثااًل آخر تظهر فيه حماسن الشريعة, وهو:
 أبن مجيع أمورهم الدينية والدنيوية الداخلية واخلارجية شورى بينهم.

وأحسن  ،ألحوالاك أصلح  سلو يد يفمجع العقالء على استحسانه، وعلى أنه هو السبب الوحأوهذا األصل الكبري قد 
 .الوسائل حلصول املقاصد وإصابة الصواب، وسلوك طرق العدل

دة شفكارهم عرفوا أسعت ات  و  ،ناسوكلما ازدادت معارف ال، وأنه أرقى لألمم العاملة عليه يف حتصيل كل خري وصالح
 احلاجة َلذا ومقداره.

 ،تقيمةانت األمور مسنيوية كوالد اإلسالم على أمورهم الدينية قوا هذا األصل يف صدرا كان املسلمون قد طب  م  ـول
م احلال إىل حىت وصلت هب ،دنياهمنهم و فلما احنرفوا عن هذا األصل ما زالوا يف احنطاط يف دي ،واألحوال يف رقي وازدَّيد

 فلو راجعوا دينهم يف هذا األصل وغريه ألفلحوا وَنحوا". ،ما ترى

 .الشورى :هو هنا حماسن الشريعة األصل الشرعي الذي يدل على

 ماذا تعين الشورى؟

 بذلك. هللا ر عبدوالتشاو ل نلقوم الذين جيتمعو اف ,ب هبا إىل هللاالشورى نوع من أنواع العبادة اليت يتقر  
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رُه سبحانه وتعاىل هبا ؟دليل على أن الشورى عبادةما هو ال 1أَمم رمُهمم يف  }َوَشاو  صلى هللا عليه وسلم: -اهلل يقول لنبيه , ف
2) اأَلممر {  .ُعلم من ذلك أهنا عبادةف, (

 :األخطاء اليت حتصل يف الشورىمن و 

 .أن يستشري اإلنسان غري مستحضر أهنا عبادة -1

 ,له القصة أحكيو مه , وأكلةله خب  َمنتصل على ...إخل, فأ اجتماعية, مع الزوجأو مشكلة اقتصادية, يف مثاًل: دخلت 
حنن !  هللاقربة إىلو عبادة  احلقيقة يف هناأمع  ,العادةي أشعر أنه ينفعين, وأقوم هبذه العملية كلها على وجه خذ منه الكالم الذوآ

 .نية القربة إىل هللا بطلب الشورىهبذا: خنسر 

 .مىت ما تقربت إىل هللا بطلب الشورى جاءك التوفيق للرأي السديدفأنت -

 .د برأيكلن تنفر  معناه أنككونك تعبد هللا ابلشورى -

 .ن اخللقك موأن هللا عز وجل َكمَّل غي  ,تعتقد أن عقلك انقص ككونك تعبد هللا ابلشورى معناه أن-

 يف القلب. اكون موجودً ب الذي قد يالشورى تكسر الك  عبادة ب-

فيخرج ، هوى مثله ووذم هالذين  ءهقران ذا هوى، أوأو شاور سفيًها، كأن ين ال يصل ح لالستشارة،  أو يستشري م   -2
 .بذلك من العبادة إىل املعصية

 أو يستشري يف وضع ال يصح أو ال ينفع معه االستشارة. -3

أو  ليه,إ أو وهو داخل مكان, من خبة, فيستشيه وهو خارجو لشخص مستشار يف هذه املسألة, له علم أحدهم أييت  مثاًل:
د : ق هذه احلالةيفلمستشي ل نقولف أو انقصة. )موجزة(, بةتكون اإلجاابت مقتض فمن مثَ  ,فكرهل اوهو مستعجل مل يكن جامعً 

ك تكون حإحلاو  تكيجة عجلدينك نت دفس  فلو أشار عليك مبا يُ  ,هاارتكبت مالفة؛ ألن املشاورة عبادة, جيب أن تتهيأ هلا ظروفُ 
  قد أفسدت أنت دينك. بذلك

                                                           
ب. فمن طرق االستدالل على أن هذا الفعل عبادة: أن أييت يف القرآن بصيغة األمر, ويف هذا احلال: إما أن حُيمل هذا األمر على الوجوب, أو 1  على النَّدم
 [159/ ]آل عمرن: 2
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 .طلب له االستشارةيعدم اإلحسان يف عرض ما  -4

 رى بعد طلبها.عدم قبول الشو  -5

يف  مباقنعه ت أن اولحت ,يكيشي علبعد أن وتناقش الذي تستشيه, مث  ,وتنتظر ,وتقف ,تستشيو  ,وتذهب ,تتعب نفسكف
وتفعل شي, ك ومتءراميها و ت ف ,تعجبك مشورته وملخترج من عنده ويف آخر هذا كله: غي صحيح,  هذا هو يقنعك أنو رأسك, 

 !خالفت أمره بدت هللا بلهبذا ما عأنت  !!الذي يف رأسك

مث بعد أن  ات,من العاد شيءا هذ جتده يف طريقك تستشيه على أن من كلليس   !ال تستهينوا هبا ،االستشارة مسؤولية
يدور يف  قبل إال ماتأنك لن دام  ام إًذا استشرت ملاذا ها!قبلت وافقت رأيك وإن ,وافق رأيكتمل  إناستشارته  ترمي :يشيك
 !؟رأسك

تخلى عن نأن  انأمر ز وجل عاهلل فى, هو  صارعبادة بل  مل يعدهذا  فإنعلى رأيه  من أمامهيوافقه  ابستشارته أن أراد لوأما 
 ة. العباد هذه د منمل تستف   , إًذا:أنت خرجت من عند املستشار بنفس هواكو ابلشورى,  انهوا

 .ربة إىل هللاق ن ذلك؛ ألاانً جمأن يكون  رة للغيالصحيح يف تقدمي املشو أن : وهي مسألة أيًضا متعلقة ابلشورىوهناك 

تذهب وتشاور ف أم ال؟ كربح ل ه العمليةهذ هل يفوتريد أن تعرف مثاًل: أنت اآلن ستقدم على شراء بيت يف مكان معني, 
  ه.نلذي يقدمو مااًل على جهدهم ا نذو وحبثهم ودراستهم أيخمشورهتم مقابل وهم عندهم معلومات,  اانسً أ

 ن بتقدميها.بو ا يتقر  وهم أيضً  بطلب املشورةب أنت تتقر  ف ,قربة إىل هللاألهنا  جمانية؛صحيح أن تكون الشورى لكن ال

لتعليمية, استشارات كاتب االمف ,ما يقدمونه من خدمات أيخذوهنا مقابلفإهنم  ,أموااًل على هذا أخذوا و لكن إذا حصل 
مون لك  يقد  الهؤالء  لك  بوية,مكاتب االستشارات الت و ت اهلندسية, مكاتب االستشاراو مكاتب االستشارات االقتصادية, و 

 رسوهنا.هذه الدراسة اليت سيد أجرًا مقابلأيخذون  وهلذا همالدراسة, إال بعد شيء من  املشورة

 ؟ى هبا املستشاراألمور اليت جيب أن يتحل  ما هي 
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َ ع َباد َك يف  َما َكانُوا ف يه   عبادة االستهداءب سيتعب د هللا إىل هللا ابلشورى، ومن مث   التقرب :األمر األول }أَنَت حَتمُكُم بـَنيم
1) خَيمَتل ُفوَن{ . فيكون من عادة هذا املستشار أن يستهدي هللا, فإذا 2لف فيه من احلق إبذنكهدين ملا اختُ , فيدعو: اللهم ا(

 ب والثقة ابلرأي.استهدى هللا سينتفي من قلبه أي شيء يدور حول الك  

 : عدم مطاوعة اَلوى واملؤثرات النفسية على االستشارة.األمر الثاين

 .تقرهمحيحتمهم أو في ,خلفية عن هؤالء الناس لدى املستشاريكون  مثاًل:

اذا ستقول لك؟ لطالق, ما مسألة ها يفنوتستشيي  أنت  تأيتف ,مرَّت حباالت ومواقف سيئة مع زوجهاقد ستشارة املتكون أو 
ن تأمث عليها؛ ألللهوى ف اتبعة بعابلطهذه االستشارة و  ,َتثرت حبالتها النفسيةألهنا  !دون تفكيب لطالق!ستقول: اطليب ا
 ا!معقدة نفسيًّ   تستشيي شخصيةال  . وأنت عليك أاملستشار مؤمتن

شي على هذا يف ,لفاسدةفكار ااألنتشر يف اجملتمع بعض تيريد أن كمن هدف بعيد املدى,   دى املستشارأو أحيااًن يكون ل
 ويشي على هذا بكذا, حبيث تنتظم منظومة من الفساد بسبب مشورته للخلق. ,بكذا

 .وضوع االستشارة: أن يسأل املستشار أسئلة ال عالقة َلا مباألمر الثالث

أهنا  قضية, معابل قةعال ايس هللسئلة ه األهذقد تشعرين أن أحيااًن من بعيد فأنت  هذا األمر طبًعا ال حيكمه إال املستشار, 
 يف احلقيقة متعلقة هبا.

تزوجة أم ال؟  مهل أنت  عمرك؟ : كماملستشارة فتسأهلا, يف قضية تعليمية تستشينضرب مثااًل على ذلك: هذه امرأة أتت 
 ؟!وضوع االستشارةمب األسئلة هما عالقة هذكم طفل عندك؟ 

رمبا ف لك صغار؟؟ هل أطفاأطفالمن سألك: كم لديك أف ال؟أو  تتكني وظيفتك ا: هلقرارً  يأن َتخذ ينأنت تريدلكن 
 .أمومةمي إجازة قد  أن تا األفضل تقدري على النجاح يف عملك, إذً  نلبسبب ضغط األطفال 

                                                           
 [46]الزمر: 1
أب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف, قال: ( بسنده عن 770يف كتاب صالة املسافرين وقصرها/ ابب الدعاء يف صالة الليل وقيامه/ ) /روى مسلم يف صحيحه 2

م رب جبائيل, الله»ح صالته: سألت عائشة أم املؤمنني, أبي شيء كان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يفتتح صالته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتت
, إنك اهدين ملا اختلف فيه من احلق إبذنكوميكائيل, وإسرافيل, فاطر السماوات واألرض, عامل الغيب والشهادة, أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون, 

 .«هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم
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خذ َتشارة املوقف, ول  املستتستغفل, طف  جمرد تدخل وت , وبعضها يكونوضوع االستشارةمبفاألسئلة قد يكون بعضها متعلًقا 
 معلومات بعيدة.

 يف مسائل ال ة دخواًل ات الزوجيلقد وجدان يف االستشار , املوضوع أبعد من هذاأن احلقيقة لكن  أمثلة بسيطةبت لكم ضر 
 ذاه , لكنص الزواجخت مسألة يفستشي ت فاملرأة َتيت. حيق للمستشار أن يسأل عنها يف احلياة اخلاصة بني الرجل واملرأة

الم ويف الك ,احلرج يف لويف هذا دخو  ,جتيبه بسبب عدم وعيهااملرأة و , فيها تطف ل يسأل أسئلة -رجل كان أو امرأة-املستشار 
ومبثل هذه  ,لةذه األسئثل همب يستمتعف ,انفسيًّ  ايكون نفس هذا املستشار مريضً  أو .أبصل املوضوع الذي ليس له عالقة

 اإلجاابت.

حىت و  ,مر أمانةاألفله, أو حو  خيص األمر ل إال فيماال تسأ :تشي الناس فإن كنت ا,اإلنسان حذرً البد أن يكون وهلذا 
 .أنت مؤمتَن عليهاأسئلتك 

 ج سر من استشاره.ر  على املستشار أن حيذر من أن خي  : األمر الرابع

َد يث  مُثَّ " احلديث:ورد يف وقد كتمان السر,   :من القيم الُعليا اإلسالمية حلم 1"أََمانَةٌ  َفه يَ  المتَـَفتَ إ َذا َحدََّث الرَُّجُل اب  مبعىن لو   ,
ان كما يقال: كتمو , اهذا مباشرة يعتب سرًّ فإن كلمك, مث   ,أحد من عدم وجودتأكد لي التفت شخص, مثمع  ةجالس كنت

 ترك قيمة من أعظم القيم اإلسالمية. فقدترك كتمان السر  ومن .األسرار يدل على جواهر الرجال

قتل نفسه  ه هذا إىليوصلقد و حتت ضغوط,  ا,ضائعً  ,يف الطريق ا اتئهً أحياانً  الشخصيكون قد  :جًدا ةمهم هناك نقطة
بعد ذلك خترج و ة الزان, يف جرمي خطأً ع تقفمع الشاابت, غالًبا هذا حيدث و , ما ارتكب خطأً  أنه بسبب ؛-والعياذ ابهلل-مثاًل 
رف  وال تع ,ما هبا ي ال تفهمهو  ,تنفعاالوحيصل يف نفسها شيء من اال ,مث تتطور املسألة وتكب ,عنهايعلم أحد  دون أنمنها 

ول أن تفعل يف فتحا ,وتىن أن متبعد ذلك تتم !وهي ال تعلم ماذا تفعل ",عريس"وراء  "عريس"أييت  مثا, ذه من كيف اخلروج
 .كذا وكذا  نفسها

كثي ف ,نفسك ضحت  تشارتك ال تعين حبال أن هللا ست عليك وأنت ف, واسابعيدً  شخًصاخرجي استشيي ا اآلن: ذههل نقول
لغري  عن أخطائه : أن يتكلم اإلنسانهو النفسفضح ملعىن "فضح النفس", االستشارة بسبب عدم فهمهم  ونيتكمن الناس 

                                                           
 األلباين: حسن. ( حكم4868رواه أبو داود يف سننه/ كتاب األدب/ ابب يف نقل احلديث/ ) 1
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ترج من  لكيتستشريه فأما أن تذهب عند أحد , فيه نوع تفاخروالفضح أيًضا  مع م ن ال يستفيد من الكالم معه، ،فائدة
 د هللا به.تتعب   أمر شرعي مندوب ذاأزمة، فه

عدم وجود َمن ب بسبخلطأ إىل ا اجتهو اهم . هذهكميوتون حتت ضغط أمور   اشر, حىت ال جند أانسً توهذه الثقافة جيب أن تن
 !بدون مشورة ايهلكو ف ,أنفسهم قتلإال  حالًّ  وندال جي  وقد يرشدهم إىل الصواب, 

من  ، وأن تزيدخرى أقواًل عقلك ع أن جتمع إىل :ورى معناهاالش لك ما يف الشريعة من حماسن. فإن تُبني  هذه األمور  كل
ركب من االنتفاع املو  لذهين،السات العصف جبه اليوم نقدرتك على فهم األمور من خالل عقول اخللق، وهذا ما يسمو 

 .منيسليم أ نها وأنتوخترج م ,على أهنا عبادةها تدخل فيعبادة الشورى, بشرط أن هو كل هذا ابلضبط   ,الزمالء

ح ني مصلحة الرو اجلمع بو  يا،وإصالح الدن ،"أن هذه الشريعة جاءت إبصالح الدين مث ذكر الشيخ مثااًل آخر, وهو:
 .واجلسد

 ،لآلخر د  َم   ل واحد منهما ، وأن كمرينهللا ورسوله على القيام ابأل وهذا األصل يف الكتاب والسنة منه شيء كثري، حيث  
 .ومعني عليه

ليستعينوا  ؛ملعيشةاوطرق  ،ب الرزقم أسباَلع وَّ ونـ   ،عليهم األرزاق ر  د  وأ   ،والقيام حبقوقه ،لق لعبادتهوهللا تعاىل خلق اخل
 تهم.تهم وخارجي  ا لداخلي  ذلك قيامً  بذلك على عبادته، وليكون

 .تغذية الروح وحدها وإمهال اجلسدومل أيمر ب

 أصل آخر. وهو يفتضح هذا وي ح.مصاحل القلب والرو  تقوية)أمر( بو ،كما أنه هنى عن االشتغال ابللذات والشهوات
 هذا:

 متعاضدات.واحلكم متآزرات  ،والوالية ،والدين ،ن الشرع جعل العلمأ

 .وتنبين عليه السلطة واألحكام ،م الوالَّيتفالعلم والدين يقو  

 .لفالح والنجاحوا صالحو اليم، وهالذي هو احلكمة، وهو الصراط املستق والَّيت كلها مقيدة ابلعلم والدينوال
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 .تقيماألحوال تسكما أن   ،فحيث كان الدين والسلطة مقرتنني متساعدين فإن األمور تصلح

 وأخذ أمر ،قلوباعدت الوتب ،ووقعت الفرقة ،وفقد الصالح واإلصالح ،النظام وحيث فصل أحدمها عن اآلخر اختل  
 الناس يف االحنطاط.

ها شيء إنه مل يرد منكثرت، فظمت و واالخرتاعات مهما ع ،عترف مهما تنو  واملعا ،سعتيؤيد هذا: أن العلوم مهما ات  
 ، وال يناقض ما جاءت به الشريعة.ينايف ما دل عليه القرآن

ىل معرفته مجلة إيهتدي العقل  مبا ال أو ،سنهوإمنا أييت مبا تشهد العقول الصحيحة حب   ،فالشرع ال أييت مبا حتيله العقول
  آخر. وهو:ي أن يكون مثااًل . وهذا ينبغأو تفصياًل 

 وال مبا ينقضه العلم الصحيح. ،أن الشرع ال أييت مبا حتيله العقول

 صاحل لكل زمان ومكان. ،بتوهذا من أكرب األدلة على أن ما عند هللا حمكم اث

، جتماعم االحوادث علو و  ،كونيةدث الع واالستقراء جلميع احلواعرف على وجه التفصيل ابلتتب  وهذه اجلمل املختصرة ت  
غادر يء، وأنه ال يلكل ش بيانعرف أنه توتطبيق ذلك إذا كان من احلقائق الصحيحة على ما جاء به الشرع، فبذلك ي  

 صغرية وال كبرية إال أحصاها".

 ,ين والدنيابني الد  يفصلأنه المن حماسن هذا الدين ف :املهم أن تفهمه على وجه العموملكن  ,هذا األصل له درجات
تأيت ل ؛لرزقب هلم أسباب ازاق, وسبَّ األر  : أن هللا تعاىل خلق اخللق لعبادته والقيام حبقوقه, ويف نفس الوقت أدرَّ عليهممبعىن

 .األسبابهذه  ءمن ورا العبادات

أتى  , مثخللق ينتقلونخلليقة وااأول  هللا عز وجل جعل للخلق طُرقًا ينتقلون هبا من مكان إىل مكان, من سأضرب لكم مثااًل:
ا ُمصل حً لدين أتى اذا؟ ألن , ملاالعك من ركوب طائرة؟ . هل الدين مينن ...وإخلابلطائرات والسفينتقلون  , فأصبحواالتطور

 .تهلطاع اسببً  عل هذاجتمرك أن , بل أي مينعهال الشرعفإن ش الدين ينفع يف الدنيا وال خيد   فكل مادينك ودنياك, ل
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ها نركبيأنت تو , "ابهلل قوة إال حول وال وال ,توكلنا على هللا ,بسم هللا" :قول وهو يستعملهاي ,الطائرةطيار مسلم يركب  عندما
هذا من حماسن فس العكس, ولي اعةللط االدنيا سببً  بذلك أصبحت, األذكار وغيها من "ر لنا هذاسبحان الذي سخ  "تقولني: ف

 م.ن استقاتك الطاعة عند مَ ل اسببً  توليس ,الشريعة: أن الدنيا يف ديننا سبب لطاعة هللا

 اتكون سببً  وقد, طاعة هللال اببً تصال هذه ساالتكون وسائل  قدأنت عندك وسائل اتصال كثية, ماذا تفعل هبا؟ مثال آخر: 
ن مهذا و  .يف طاعة هللا لهاستعم  لكن ا ,نال تناقض الديأهنا دام  م عليك استخدام أي أداة حديثة ماملعصيته, فالشريعة ال حُتر  

وصول إىل لل الدنيا سببً اأصبحت ف ،تهحماسن الدين: أن هللا عز وجل جعل الدنيا بني يدي أهل الدين ينتفعون هبا يف طاع
 د انتفاًعا هبا لدينك.الدين، وكلما تطورت الدنيا كلما قيل لك: ز  

 ي( الذSkype) مجبران طريق عن, ةكاململيف اهليئة العاملية حلفظ القرآن  عمالعامل حيفظون القرآن  يف ناس يف كل مكانال
 اسن الدين.من حم هذاو هللا,  يف زايدة طاعة اجعلها سبًبابل  ا,نع من استعمال الدنيمتُ  فأنت ال ,أهل الكفر اختعه

 ,ةدنيا منوعأبًدا: القال لك وال ي .ة هللفهو يزيدك طاع ,وانتفع به ,ويقال لك: َتسلَّم هذا التطور ,طورا تتتطور الدنيا أمي  
فكل  ,د طاعة هللوز   ,الدنيا ذ منول: خُ يقفديننا أما  .انفسهم من الدنيأمن دينهم أن حيرموا ف ",السيخ" ما يفعلحمرمة عليك, ك

 أنت مدوح عليها. :هللا أكثر مطيًعازايدة يف الدنيا جتعلك 

 

 على كل حال, هبذا يكون قد انتهى كالمنا عن حماسن الدين.

  سنتكلم عن حكمة هللا عز وجل يف أمره.اللقاء القادم إن شاء هللا

 جزاكم هللا خيًا, والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .وعلى آله وصحبه أمجعني ,والصالة والسالم على نبينا حممد ,احلمد هلل رب العاملني

 .(احلكيم)اسم:  , وهوسم العظيم من أمساء هللاا االالزلنا بفضل هللا ومنَّته نناقش هذ

وهي  ق عبادة من أعظم العبادات،ب لنا احلياة؛ فإن اإلنسان إذا آمن أن ربه حكيم ر ز  إمياننا هبذا االسم َما يطي  و
أوصاان  -ه وسلمصلى هللا علي-النيب ف ؛يكون من أهل اجلنة ألن ذا عبد اإلنسان ربه هبا كان أهاًل , اليت إعبادة: حسن الظن

قبل موته  -صلى هللا عليه وسلم-قال: مسعت رسول هللا رضي هللا عنه فعن جابر ,  منوت إال وحنن حنسن الظن ابهللال  أ :مجيًعا
هلل  الظَّنَّ "بثالثة أايم يقول:  ُن اب  1)"اَل مَيُوَتنَّ َأَحدُُكمم إ الَّ َوُهَو حُيمس  ). 

 ؟ابسم هللا احلكيم وما عالقته ؟من أين سيأيت إحسان الظن

 حكمته يف نقاشنااليوم أ بدنسو  .هأمر و  هشرعو  خلقهأن هللا يضع األمور يف موضعها, يف  معناه: (احلكيم) معنا أن اسم هللا مرَّ 
 .ه وقدرهئقضا: أي "أمرهبــ", واملقصود أمرهيف  -سبحانه وتعاىل-

 .بادة حسن الظنن آمن حبكمة هللا يف القضاء والقدر, البد أن يصل إىل عفإن مَ 

}َوَذل ُكمم  كما قال تعاىل:  ,أن أهل النار ما أدخلهم النار إال سوء ظنهم ابهلل , بلةيف الشريع مكانة عظيمةسن الظن وحل
ُتمم ب َرب  ُكمم أَرمَداُكمم{ 2)ظَن ُكُم الَّذ ي ظَنَـنـم  فسوء الظن يُردي صاحبه. , (

 ابهلل؟  يورثين حسن ظنٍ   إمياانً  (احلكيم)سم كيف أؤمن اب

عليٌم وخبي, وأنه على كل شيء قدير, وأنه حيب عباده, وما يريد هبم إال يسرًا, وأنه  كأن ربعلم ت نأبنقول وابهلل التوفيق: 
عزيٌز  كعلم أن رب, وت, وأنه يعاملهم بكرمه, فهو الكرمي, وأنه يعاملهم جبوده, فهو اجلواد سبحانه وتعاىلر  يعاملهم بب  ه, فهو البَـ 

 وال غالب له. ,ألمره ال راد  ف اقضى أمرً  إذا

 :افيه (احلكيم)تى بعد ذلك معىن ف, هاثالثة فروض جتتمع مع بعض
                                                           

 (.2877رواه مسلم يف صحيحه/ كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها/ ابب األمر حبسن الظن ابهلل تعاىل عند املوت/ ) )1(
 (   23)فصلت: )2(
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 صاحل.ق املودقائ ,, لطيٌف يف علمه, يعلم دقائق األمورنه عليم, خبيأبتؤمن  بعلمه: اإلميان 
 جوده عن  تعلمالكرمي, و  ر  هو البَـ ه, فبر   م عن تعلوعدم حب العسر هلم, و  ,وإرادته هلم اليسر ,وحبه خللقه رمحتهب اإلميان

 هبذه الصفات العظيمة. لوكل ما يتص ,هوود   وإحسانه
 أمره. رد  ستطيع أحد أن ياه, ال يقض ًراأنه ال غالب له, وإذا أراد أم: وأنه عزيٌز, و ن هللا على كل شيء قديرأب اإلميان 

ليم؟ ماذا عكل شيء بصفه أنه ماذا تنتظر َمن و  ك؟علي هاد رَ قاليت  قدارعن األتقول ماذا س إذا فهمت هذا عن ربك,
  ر؟تنتظر َمن وصفه أن رْحته وسعت كل شيء؟ ماذا تنتظر َمن وصفه أنه على كل شيء قدي

 ,كويود   ,حيبكو ويرمحك,  ,يف علمه لطيف, يعلم لطائف األمور ودقائق العلوم هو , يعلم كل شيء, بلمبصاحلك خبي عليم
؛ بل إذا أراد هللاإرادة  يغالب َمنأييت فال وال يريد بك العسر, بل يريد بك اليسي, وهو على كل شيء قدير,  ,وحيب لك اخلي

ثـََر النَّاس  اَل يـَعمَلُموَن{ شيء نفذ 1)}َوهللاُ َغال ٌب َعَلى أَممر ه  َوَلك نَّ َأكم فإذا كانت هذه صفات من قدَّر لك األقدار, ومن جعلها  ,(
 ماذا تنتظر منه؟  عليك مكتوبة,

هناية  يف لتص  ة, حبيث لى احلكمعري جت, ما يُنتظر منه إال أن تكون األقدار يف أماكنها, كلها ما ي نتظر منه إال كل خري
 .اإلنسان يغفل عن طريف  املسألة لكناألمر إىل املقصود من حياتك, 

 ؟ مها هذان الطرفانما 
 يغفل أنه يف اختبار. أواًل: -
ازى على ذلك ابجلنهو طلوب منه املأن  يغفل ا:اثنيً  -  ة.أن ينجح من أجل أن جي 

ختياره يف ام( حكي) :اابلدني ابتالكو الذي اختربك اعلم أن : ذا الغافلهل ولذا يقال !ختبار, وعن جزاء االيغفل عن اختباره
قد ر  -سبحانه وتعاىل-ه يث أنحبولك، حنوع اختبارك، ونوع األسئلة اليت ت عرض عليك، وحكيٌم يف تدبري احلال اليت تدور 

، ق نفسكأال ت عو    هو يءأهم ش ، لكنختبار أقرب ما يكون إليكأ لك من األمور ما جيعل النجاح يف االوهي   ،لك األقدار
  .ال تغفل عن طريف املسألةو 

 .ما ُكتب عليك من األقدار :ختبار هيمادة االو ُتختب, لأنت موجود يف الدنيا 

 األقدار؟ -سبحانه وتعاىل-احلكيم  كيف يُقد  ر عليك

                                                           
 (21( )يوسف:(1
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, ويف وضع  معَّني, كل هذه املالبسات ا هذا  كتيتناسب أن أي يط بك,حتُ ليت أنت ُخلقت يف طبيعة  معيَّنة, يف وسط معنيَّ
 وتكون اجلائزة: اجلنة. ,تنجحف ,ختباراال

لستار فقط, ا هو نجاحبني الي بينك و الذفأقرب ما تكون إىل النجاح, جيعلك و  ,ناسٌب كل أوضاعكياختبارك الذي أاتك 
 ن خيًا يل.سيكو  , ولو صبتبأُختَ  ا أانتقول: هنف, , وكلَّما آمنت ابلغيب, كلَّما تكشَّف لك األمردة والغيبالستار بني الشها

 نأب كوخيب  اضرة!حم -ارملستشهذا ا–فيعطيك  .له: زوجي أخذ مايل تقولنيفليس من أهل العلم,  اأحدً  ن: تستشييمثاًل 
 حول مالك اائرً دارك كله عل اختبجعز وجل هللا  , وهو ال يفهم أن.من حق  ك أن تفعلي كذا وكذا.. أنليس من حق  ه, و  ذاه

 ,كسيعو  ض َمنو هه وأن ق,الرزا أبن هللا هو بينك وبني النجاح هذه اخلطوة: أن تؤمينأن , و آخرأي شيء  حول وليس أصاًل,
ذ أنفق من ذادري ماأت ؟ىائنه مأللنهار, وخز أليست يده سحَّاء الليل وا, – سبحانه وتعاىل -طيك يعس بيمينك وأنك إذا أنفقت

  شيء!البحر؟ ماذا َتخذ من ال ,أن خلق األرض حىت تقوم الساعة؟ مثل ما يدخل أحدكم اإلبرة يف البحر

 الذي خيتبك يف هذه احلياة؟ أتدري من هو هللا 

لنجاح إال هذا انك وبني جد بيختبارات اليت تناسبك, وال يو أدخلك اال نه حكيم,أل استكون متنب  هً  :إذا علمت من هو
لذات ختبار, أان اباال هذاأدخل ليقة سوتقول: أان دواًن عن اخل ,تنجحسإذا آمنت ابلغيب و الس  تار الذي هو: اإلميان ابلغيب, 

 .حجنأ ينب ما جيعلجار التَّ و  ,باتجتماعية, واخلوضاع االواأل ,من الطباع النفسية بألن ؛ يفعل ب كذاو أيتيين هذا الشخص 
 !ترسبو  تبقىفها وحب   ك واألرضُ تعيقك نفسُ أو ابلغيب فتنجح,  كيدفعك إميانفإما أن 

ا سألة نفسهامل تعاد عليك ختبار,اال إمنا يعيد عليكو , , ويتكك إن رسبتمرًة واحدة خيتبك الاخلبي اللطيف فإن ومع ذلك 
 فتنجح. تبختُ ترقى و  من أجل أن

وت ملاذا مي: مثاًل  ليقو ففصلة, نظر إىل أمره القدري نظرًة منيملن  يف أقداره وشرعه -سبحانه وتعاىل-ة هللا لن تظهر حكم
 ق؟ إال وميوتون؟ ملاذا هؤالء عندهم ولد معا اأوالدً هذه  تلد الهبذه الصورة؟ ملاذا هذا 

أنت لو و لعزيز احلكيم, حلكيم, اعليم اال الذي تتكلَّم عنه هو اللطيف اخلبي,فهذا  !!هبذه الصورة مع ربهيتكلم اإلنسان  ال
 .ختبارلال ةياة ستفهم أن هذه األقدار مناسباحل فهمت
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تجلس يف هذه س؟ هل دوره الصوتنشرح ل ,سو ختبار ما يطيب للنفقاعة االستجد يف أنت اآلن يف قاعة اختبار كبية, هل 
 وكل شيء على احلد؟ فيها, نو مشدودكلهم أم أن الناس   أفضل حال؟! القاعة على

ا مشدودً  وناء االختبار: يكحاله أثن هوف كيا, و بَـرً يعرفون معىن أن يكون اإلنسان متَـ  .ختبارتعين قاعة االالناس يعرفون ماذا 
ء بعض ات يف قضاساعالضي من أجل أن يعيش, ال أن يق ال يريد أن يتمتَّع, جتده يشرب كأس ماء فقط, هم  لل حاًمال

 أن ليس لديه وقت. هو يشعر يطة! بلاحلاجات البس

بَ   *امل} حكمة هللا, قال تعاىل:منها يفهم  له, فالذي نظر إىل حياته هبذه النظرة, ستكون هذه أول ورقة تنكشف  َأَحس 
تَـُنوَن{ رَُكوا َأنم يـَُقوُلوا َآَمنَّا َوُهمم اَل يـُفم 1)النَّاُس َأنم يـُتـم  !مستحيلهذا  (

كما قال   ؛، بل العامل كله جيب أن يعرف أن األرض خ لقت للبالءت  فف   ،: آمنتقالالذي  الوحيدلست واعلم أنك 
ل و ك ْم أ ي ك ْم أ ْحس ن  ع   *}تـ ب ار ك  الَّذ ي ب ي د ه  امل ْلك  و ه و  ع ل ى ك ل   ش ْيٍء ق د يٌر  تعاىل: 2)م اًل{الَّذ ي خ ل ق  امل ْوت  و احل ي اة  ل يـ بـْ فلو , (

صات, منغ    فيها فهمت حقيقة احلياة ستفهم ما هي احلكمة, لكن لو كنت تظن أن احلياة ط يب وسعادة وهناء وال يوجد
 أين احلكمة أين احلكمة أبن ال يطيب يل نوم؟  ؟اأن يكون هذا انقصً يف ل: أين احلكمة ءوتتسا ,أبقدار هللا ستكون غي راض  

إال مبشقة  من  ن خيرجو ال؟ إال ابملشاق  ن أن األبناء ما أيتو يف أين احلكمة  ومي مث أفزع من ال شيء؟بن اأن أكون مستمتعً يف 
وتتلذَّذ  أبناءك, حتبفأنت ن هذه املشقة حمبوبة, جتد أمث , هم وأمهاهتم يف مشقة تربيتهم وإطعامهمءشون آابأمهاهتم, مث يُعي   

 الدنيا كل هذا؟  مشقة عليك, فكيف جيتمع يفمع كوهنم  بوجودهم,

 ا اعتدى عليك,و أن شخصً فل .وقحلقاستيفاء تطيب هنا, هنا ليس مكان ال دار اختبار, لنا ألهنجيتمع كل هذا يف الدنيا 
 !يف نفسك يؤملكعتداء بقي نفس االمث ُردَّ إليك حقك, ل

 لة  سريعة. رحأنت هنا يف بل تستمتع, ليب أو لتط   للدنياما أتيت أنت  :فهم هذه القاعدةتالبد أن 

 مــا عوامل هذا االختبار؟لكن ال بد أن نسأل: , ااختبارً إًذا: تقر ر أنك ستدخل 

 ة.عض فتنبجعل بعضهم لف لتفاوت,يف خلق طباع اخللق ابسبحانه وتعاىل هو حكيٌم ف ما خلقك هللا عليه من طباع, :عوامله

                                                           
 (    2-1( )العنكبوت:(1
 (  2-1)امللك:  )2(
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ن ومَ  .يف بعض ااخل بعضهيتدشط, ان امل   كأسنالبد أن يكوان بل ,نيمتطابقَ فيه يكون الرجل واملرأة  ا جتد أبًدا بيتً الولذلك 
 توازن.منها بدون خرج  هاهبدوء, ومن مل يتصور هذا االختبار تصو ر املسألة دخل 

ال وكأنه يق .قداريك هذه األعل تقديرهك هبذه الطباع, مث أنه حكيٌم يف خلقيف حكيٌم  -سبحانه وتعاىل- هللا أن املقصود:و 
 سلم.و عليه  صلى هللا عن الرسول ويقني ابهلل, وأخبار   إىل هذه األقدار مبا معك من إميانلك: انظر 

بُ * َوَمنم يـَتَّق  اَّللََّ جَيمَعلم َلُه َممَرًجا } :مث مررت بقوله تعاىلن, آلقر يف مكانك تقرأ ا اجالسً  لو كنت  {َويـَرمزُقمُه م نم َحيمُث ال حَيمَتس 
(1   )وقت قراءة القرآن .يده , مث أيتيك من ميد  -مثاًل - تذهب لعملكف, يأتيكس ختباراالفاعلم أن  ,فاقآايت اإلنمن  وبغيها ،(

 (ختباراال واآلن أتىالدرس, هو وقت كان 

نـمَها }قال:  أبنه عندما أنزل آدم إىل األرض :سورة طه عليه السالم يفيف قصة آدم  -سبحانه وتعاىل-وهلذا خيب  ب طَا م  اهم
يًعا بَـ  َقى{مجَ  ل  َواَل َيشم 2)عمُضُكمم ل بَـعمض  َعُدو  فَإ مَّا أَيمت يَـنَُّكمم م ين   ُهًدى َفَمن  اتَـَّبَع ُهَداَي َفاَل َيض  فأنت اآلن يف األرض يف اختبار، . (

 األقدار اليت جتري عليك. :ختبار هيحلظة اال: هو ما ينزل عليك من السماء، و املادة اليت ستخترب فيهاو 

 كمة يف هذه األقدار؟أين احل

لمته ضاعك ويف ما عاعك وأو يف طبو يَّة، إال ل  بتلى بشخص، وال بوضع، وال أبي نوع ب  أنت ال ت  ة؛ فحكمة عظيمهناك 
 ليوم اآلخر.ابإلميان اوبني  بينكأي: , وما بينك وبني النجاح إال الستار بني الدنيا والغيب, ما يعينك على النجاح

 :وهنمؤ من بعض ش تسمع الناس يشتكونوهلذا 

 .طوال الوقت يف البيتامرأة تقول: مللت من زوجي, جالس ف -

 خارج البيت طوال الوقت. ,الثانية تقول: مللت منهو  -

 فضل لك أن جيلس خارج املنزل.األ !هلا: ابلعكسولو مسعت األوىل شكوى الثانية لقالت 

 جيلس يف البيت.  أن فضل لكاأل !: ابلعكسلألوىلتقول الثانية سو 

                                                           
 (3-2)الطَّالق:  ((1
   (123)طه: )2(
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 دل؟لتباابكون هذا  يالملاذا  ؟سبحان هللا! ملاذا مل يكن هذا زوج الثانية, واألخرى زوجها ذاك :أنت تقولنيو 

-بها هللا يختفقًيا, ابأن ال يكون  :سيةختبار, فهذه حاجتها النفبتالء واالة على اال؟! القصة أصاًل مبنيَّ ذلك فنقول: كيــس
و لألخرى ابلعكس, , واحتم له يعينها علىيف طبيعتها ما هلا ن وَّ كَ تَ و  ,ختبارعنها االف جنحت خفَّ  وإن, بقائهب -عزَّ وجلَّ 

 , وهكذا.ويبقى عندها ,عليها زوجها -زَّ وجلَّ ع-سيد هللا  :جنحت يف الصب

 ن الئقةً و ود اليت ال تكع والردل السرينفعاوعدم اال، سبْ احل  و  الصربعلى قاعدة  ةكلها اختبارات مبني  هذه أن  :املقصودو 
 .أبقدار هللا

 ,ربص  وبه تُ  ,هل تعرف من معك يؤي  دك وينصرك إىل أن تنجح؟و  ختبارفتة االيف حابس نفسك أنت هل تعرف من معك و 
1{إ نَّ اَّللََّ َمَع الصَّاب ر ينَ } أتدري من؟ ؟ش, وبه متشيبط  سمع, وبه تَ وبه تَ   هذه هي الوالية., 

ن كل م للخروج ويوفقك يؤيدك وينصرك-عزَّ وجلَّ -هللا بل ظن أنك لوحدك, ال ت أنت صادقو ا عندما تدخل اختبارً 
 اختبار. 

من فيمر ون بذلك كله ختبارات, الاألقدار عليهم مبثابة اهذه وتكون  ,الناس ببالءات ىبتلكيف يُ   :فانظر إىل احلكمة العظيمة
رَ يُر يُد }, بل اأبدً ليس من أجل أن يَبلوا و أجل أن يفوزوا وينجحوا,  َر َواَل يُر يُد ب ُكُم المُعسم ُ ب ُكُم المُيسم 2{اَّللَّ . 

؟": كل ليلة  مناداهتم: إليهم هدتود  و  ,إليهم هإحسانو  ,ى خلقهعل هبر    فمن تَـغمف ر ؟ َهلم م نم اَتئ ب  3"َهلم م نم ُمسم ك كل هذا يدل  .  
أ لك الظروف اليت هبا تنجح, ختبار, وهي  هي مبثابة اال اليتأن تنجح, فقد ر عليك هذه األقدار ك يريد –عزَّ وجلَّ - على أن هللا

4)الصَّاد ق نَي{ َمعَ }اتَـُّقوا هللَا وَُكونُوا  قال لك:و تدرسه,  اوأعطاك منهجً  فرمبا ال تستطيع أن تنجح وحدك, فاحبث لك عن , (
 هبم. - وجلَّ عزَّ -ويرشدك هللا  ,مصحبة  صاحلة, ولو كنت صادقًا سيهي  ء هللا لك صحبًة صاحلة, تسمع منهم اخلي, فتنتفع هب

 إليه. جوءاللو انة به, ستع االينجح يف وهبا بار,ختاللإلنسان كل الظروف اليت هبا ينجح يف ا -عزَّ وجلَّ -أ هللا هي   :إًذا

                                                           
 (153)البقرة: 1
 (851)البقرة: 2
( عن أب سعيد, وأب 758) - 172روى مسلم يف صحيحه/ يف كتاب صالة املسافرين وقصرها/ ابب التغيب يف الدعاء والذكر يف آخر الليل, واإلجابة فيه/  3

َوَّ هريرة, قاال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " ُل َحىتَّ إ َذا َذَهَب ثـُُلُث اللَّيمل  األم ؟ َهلم إ نَّ هللَا مُيمه  تَـغمف ر ؟ َهلم م نم اَتئ ب  نـمَيا, فـَيَـُقوُل: َهلم م نم ُمسم ُل, نـََزَل إ ىَل السََّماء  الد 
رُ  َر المَفجم َفج  ؟ َحىتَّ يـَنـم ؟ َهلم م نم َداع   ".م نم َسائ ل 

 (   119( )التوبة:(4
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ء اإلنس عزَّ وجلَّ - ألبني   كيف أن هللا ؛قيقيةأحكي هذه القصة احلس  وال , وقت الشدةيفيلجأ إليه و , ألن ينجحان يهي  
 جيزع:

عي م عملي, فأصرَّت زميلة يل أن تركب : خرجت من-تقريًباهــ 1421من عام  رمضانيف  الدوامأايم يف – هذه امرأة تقول
هلا, اصإي يف بأكن أرغ ة, فلممزدمح والشوارعألننا كنا يف هنار رمضان  ؛وقد كان يف نفسي من الضيق, من أجل أن أوصلها

يف الطريق,  سل  يين, فبقيت تُ من التثاقل بوجودها معييف نفسي أين وجدت  هيذهب, فشعرت أوصلك أواًل مث أسفقلت هلا: 
 .وإخل... أثره يذهب ه على احلرقتضعي مبجرد أن, وكيف أن العسل يف عالجها وتكلمين حول احلروق والعسل وأثره

 ,اإلفطار ابدرت يفو وة, سة القهجل وضعتُ ن. نة وشهريمث ذهبت إىل بييت, وأتى وقت اإلفطار, وعندي طفلة عمرها س
, يف إغماءًة لة مباشر ت الطفوسكبته على نفسها, ودخل ,"ترمس القهوة" وذهب والدها يف دربه يصلي, فأتت طفليت وفتحت

 !وغابت عن الوعي ,ت صرخة واحدة فقطصرخَ 

سل ع الععندما نض فصيل: تها ابلتزميل اهل هكانت تقولالذي   الكالماألم اآلن إال الكالم الذي مسعته يف النهار,  أمام مل يكن
 ...هللا ونؤمن أنه أمر ,نقول: بسم هللا, ونستعني ابهلل

 أجزع من قليب أال   مجعتو وضعته ومسَّيت واستعنت, أخذت العسل و  تقول األم: أصبحت مثل الذي ميشي على خط واحد,
ال تى من الصالة إابها ما أأ السماء أن هللا يشهد يفو تقول: وهللا, .-ماتت طفلتها شعرت أن فهي قد- عزَّ وجلَّ أمر هللا 

 والبنت يقظة, وال أثر لشيء.

 دمابعخيتبك إال  , اليبعك كيف جتختبار، وي سمك لالئيهي    بعدماخيتربك إال  ال عز وجل هللاأن : الشاهد من القصة
 ع من اخللق.وانتف   ,وذا بصر   ,يقول لك: هذا طريق الصواب, لكن كن ذا مسع  

وام فتجد إىل الد تذهب مث! ق من زوجيطلَّ تمرأة خرجت من بيتها للعمل وهي تقول: أان لن أرجع بييت, سأمن ام ك
: كتقول لليت املواقف ل هذه امثكم مير  عليك   .أهونو  ,أفضل هاقع يف قلبها أن زوجفي ,صديقتها تشتكي من مصائب زوجها

 ؟! الكثي!ب, ال تتعجَّلاجنح, ال ترسُ 
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 هذامثل يف أييت كقلبها,   معوجت ,وحتكي هلا هذا الكالم ابلتفصيل, وهي تسمع أبذنيها ,تركب معها زميلتها فتلك األم
, وتسمع اأمثاله كثيً  كليع ر  ميكن ل ,امةصحيح أن هذا املوقف يعتب مبثابة الكر  .كيم سبحانههذا ال أييت إال من احل ؟!التوفيق

 .شهدك على نعمهيُ   -زَّ وجلَّ ع-هللا أن ى كيف ت لمثل هذا, لكنك ال تفتح أذنيك وعينيك 

وهذا  !أحديف  ا املوقففعل هذن إال وجتد نفسك تايوم أو يوم ال مير  , مث معك هفعلى تصر   شخًصاكم من املرات تلوم 
 يفت الظن أسأ أنك لك ويظهر .إرادتكعن هو خارج , فهذا املوقفمنك حيصل  قدمن أجل أن يقال لك: أنه حيصل معك 

 لشخص الذي لُـمَته.ا

وء الظن الذي ستتوب عن نت و أفتعود  !وهللا مسكني نقول: جعلتناكم مرة أسأان الظن يف الناس, مث مر ت علينا مواقف 
ىل إ يدفعكاألقدار ل ههذ  لكقد ر هللاي ؟ ال! بلهذا أييت مبثابة الصدفةأن  رهل تتصوَّ  أليس هذا كله فعل احلكيم؟! ؟مررت به

 .تنجحفاببه 

د اخللق :نت لو فهمتأ  هاتنيبنا غيَّ  نانلك ،وقفممن أي مة كاحليف  شككتا م  لـ  ؟وإىل ماذا يدفعهم رهبم ؟ملاذا و ج 
ي أال يوجد فيها  مرأةذه اها؟ ا كذيفعل هبهذه  ما احلكمة أن زوجنقول: ما احلكمة أن يكون هلذه معاق؟  وأصبحنا ,احلقيقتني

 قاعدة أنن س يتناقلو الناأن  وجندقلبه ملتفٌت عنها, ملاذا حيصل مثل هذا؟  , لكنشديدة التعلق بزوجهاهي و شيء انقص, 
 .وإخل.سحور, ..كد أنه م, أو من املؤ مرتبط أبخرىأنه من املؤكد  ويقولون عن هذا الزوج:, هم"في خي ال الرجال"

وأن هذا , تعل ق بغي هللا الزوجة حيصل يف قلب لئاللتفات القليب هذا اال حكيم, قدَّر-زَّ وجلَّ ع-يقول: أن هللا  َمنوال جند 
 .لل جوء إىل هللا هايدفعس

قول: اي مىت ست !؟عندك أردته كانل ما أن ك ول؟! مىت ستحل لآلخرة كلهاالدنيا   لك كيف ستحل لآلخرة لو طابت
 رب؟! مىت ستضطر إليه؟!

 :هلذين العاملني ةكل األقدار موجود

 ختبار.اا هي أن احلياة إمن العامل األول:

 .فع لتنجحتُد , وإمنااأبدً ب تُدفع لتسُ ال أنك  العامل الثاين:
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 كم أغمض عينيك عنه؟و ؟ هعن اجعلك عاجزً وكم  ؟فكم حفظك من الذنب

 هذا كله من أجل أن تنجح. ! بلى! أليس هذا كله من حفظه؟

ليس هذا  أ, عنك هل الشرأتصرف  ار لك أقدارً فيقد   !ليس لدي قدرة على منع نفسيفحفظين اأنت تقول: َّي رب 
لما وجدت حلياة كاالت كلما ط, أكثر تشهد على ذلكوكلما طالت بك احلياة س !بلى, وهللا نشهد !كله تشهدون عليه؟

وهناك  ،يرىناك من يسمع و هال أن ينه، إستقامة على دأن هللا عزَّ وجلَّ يدب  ر لك أمورًا تدفعك إىل االعلى مواقف تشهد 
 .ه وبصرهمن عطَّل مسع

ن تعنَّت يف م   هافهميحكيٌم يف كل أمره، حكيٌم يف كل أقداره، لكن هذه احلكمة ال  -سبحانه وتعاىل-املقصود: أنه و 
1النظر إىل أقدار هللا .  

 رلذي ُقد   افهم أن كل أ ي أنعل ؟قداره األإىل ماذا يدفعهم رهبم هبذ ؟ملاذا ُوجد اخللق :فهمأ , وإمنا علي أنال يصلح التعن ت
 ا.مً طعمه طعاتوهناك  ,فقط اوقً ذَ : هناوكان اجلزاء  ,فيها ترقَّيت جنحتُ  إنختبارات امبثابة  هو علي

 :, وهوعلى هذا سيتتب أمر جديدو 

كل   مك من حال, وأنمبا يالئو  ,قدار مبا يالئمك من طباعقد ر هذه األ -عزَّ وجلَّ -لو تيقَّنت أن هللا  املطلوب منكأن 
رَّت اليت م-ملعرفة ان قاعدة فإ؛ لظناحسن أن تتعبَّد الرب بعبادة  هو :ختباريف اال للنجاحرت لك لتدفعك هذه األقدار ُقد   
ذا األمر، ر زقت َلذا طابت نفسك مة، فإاحلك  ننظر لشيء من أقدار هللا إال وحنن نعتقد أن فيهمنا أال  لز  ت   -معنا يف النقاش

 وثبااًت. أن ينكشف لك يف كل موطن ما يزيدك يقيًنا

 :أمور ةاملسألة ثالث سنقول مرة أخرى: أن يف هذه

 أنك ال تستطيع أن تفهم حكمة هللا يف أقداره إال إذا فهمت سبب وجودك يف الدنيا. .1

 موضعه. وضع الشيء يف هو: احلكمةمعىن أن  .2

                                                           
 "تعنَّت" مبعىن أن يقول: أريد سبًبا هلذا, وسبًبا هلذا! 1
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يو ندما ابتالك واختبك إمنا يريد بك اليسر, ع -زَّ وجلَّ ع-أن هللا  أن تعلم .3 طريق  ريد أن يرشدك إىليو ك, يريد أن ينج  
 .اهلداية, فأقداره كلها تدفعك إىل جنَّاته

وجود هنا ألي م أنت مافه ؟ما هو موضعك :البد أن تعرف, ولذا مىت ستدفعك هذه األقدار للجنة؟ لو آمنت ابلغيب
 .لكذعلى  على تدل ةوعندك أدلة كثي  ,ختبارلالأنت موجود هنا  ؟وهذه األقدار تدفعك ألي شيء ؟شيء

بد أن ختبار الاالقول: سنلقدر؟ ا ان  عأحد: ملاذا يغيب  يسألر أن كل األقدار عبارة عن اختبار, ولذلك عندما حنن اآلن نقر  
ة، فأنت  حلظات احليايفتبارات خاال مث بعد ذلك أتتيك ها،وتدرس ،ختبارأتخذ مادة اال عليك أن أنت ابلطبع! يكون غائًبا

ترب،  .حواملنهج واضح، فال تقص  ر يف دراسة املنهج لكي تنج طوال الليل والنهار خم 

 :تقولو  ,الفاحتةسورة كل يوم أنت تقرأ  

َتق يَم{ ُسم
رَاَط امل د اَن الص   1)}اهم )     حين اي ربجن. 

َتع نُي{ َك َنسم 2)}إ ايَّ )   لكي أجنحأان أستعني بك. 

 ألقدارا, وكيف أن هذه  الدنيالق يفسبب وجود اخل تعلم دمااألول: أنك ستى حكمة هللا يف أقداره عن هو الـُمعطىإًذا هذا 
 ,كوأرشد ,قكوف   :هاستعنت ب و هللاما أقبلت على ا, وكلمتامً  مالئمة هلختبارات َتيت ماال هذه ختبارات هلم, وكيف أنهي ا

 .وأوصلك إىل الطريق املستقيم

ه مْ قال تعاىل: ْوا ز اد ه ْم ه ًدى و آ ات  3)تـ ْقو اه ْم{ }و الَّذ ين  اْهت د  وكل وال يرتكك،  ،خيذلك ال هللا نأبًنا البد أن تكون متيق   .( 
 يهديك.ف مع قلبك على إرادة اَلدىجت ما عليك هو أن

وجب : النوع الذي جاءك هو الذي يناسبك , وأنحلكمةوفهمت أن كل أقداره أتت يف موطنها على ا ,إذا فهمت هذا
الذي  ختبارهللا إمنا هو يف طريق االل: كل الذي أييت من هللا يناسبين, كل الذي أييت من وتقو , اعليك أن حتسن الظن به إطالقً 

هو  هذا  .كما حيب ربنا ويرضىفيه  أن أتصرَّف و وفَّق يف هذا االختبار, أُ و أن أجنح هو  -عزَّ وجلَّ -هللا  ه منأسأل ماختبه, وكل أ

                                                           
 (6( )الفاحتة:(1
 (     5)الفاحتة: ((2
 (  17( )حممد:(3
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َا َآاَتُكمم{ :فيه فقال تعاىل مستقباًل فقد, أما ما سيكون ما يُثق لككل  َرُحوا مب  1)}ل َكيم اَل ََتمَسوما َعَلى َما فَاَتُكمم َواَل تـَفم هذا ، (
 ,والتوبة ابهبا مفتوح ,ذنبكسبب ب فاعلم أن ذلكتنجح  وإن مليرفعك هللا,  تنجح فيهإن اختبار, يف اتك وأ ,القدر مكتوب

 اسم التواب.مع ولذلك اقتن مع اسم احلكيم 

 و فعله لألن؛ ب هللاحيا ميتصرَّف كأن  و:ها واحًدا و مه  إال حيمل أال  اآلن جيب عليه د حبيبه ابملوت، مثاًل: شخص فق
بىن لك بيت ؟ هل سيُ جح أم ستسبستنهل  هو: ختباراالف, يعودلن  املفقود فإن -َب ع أم صَ ز  سواء جَ -أي فعل من األفعال 

 ؟ال يرضيه لَّم عن هللا مباوأن تتك ,جلزعك اأم سيكون هذا املوت سببً  ؟احلمد

رية مث ى هذا املال عا, تُعطخذه هللادَّة, مث أيرَ ستَـ بن عارية مُ االهذا فهمت أنك تُعطى , فهمت احلياةبداية األمر  يف أنت
 .هبذا األخذ أيخذه هللا, تُعطى هذا البيت عارية مث أيخذه هللا, وخيتبك

مث ر عليهم, ن غي حولك, ما لك إال أن يرزقك هللا إايهم, فتب  يهم فتؤجَ م يف األصل أنت تُعطاهم :لألبناء وانظر مثاًل 
 عليهم.أيًضا ر أيخذهم منك فتصب, فتؤجَ 

 رتأ ج    فشكرت  أعطاك

 رتأ ج    فصربت أخذ منك 

 ختباروكل هذا يف دائرة اال

ال   اجلنةيف منزلة ترتفعو  تنجح, در لكيحكمته قدَّر عليك هذا القتؤمن أنه من حسن به الظن, تُ فأنت تؤمن أن هللا حكيم 
  .تدركها بعملك

 سنذا عليك أن حتُ ل، لحظةلهذه ايف ن أول ما يتخطَّفك الشيطاو البالء، و يف حلظة املصاب  قلبكاعتقاد هللا ينظر إىل 
التعامل  حسنتُ ألو أنين لى, و لعُ املنازل إىل ا عوالدف ,إىل النجاح والدفع ,والر  فعة ,: أن هذا القدر فيه من اخليوتقولالظن ابهلل, 

 .رهفوق الذي أتصوَّ  ًئاشي سيعطيينفإن هللا  :معه

 .شيالدنيا ابملنا روا يفش  م نُ , فيتمنوا لو أهنعالية ما ألهل البالء من منزلة نفيو الناس يوم القيامة  ولذلك أييت

                                                           
 (23)احلديد: )1(
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 أردتما إذا أ، ن حبكمة هللااإلميا إىل ي سينقلكهذا هو التوفيق الذ ،وتتصوَّرها بعني صحيحة ،فكونك تتحرَّر من الدنيا
 ,تباره الدنيا دار اخن هذأبك لى إميانعألن حكمة هللا مركَّبة ؛ فلن أستطيع أن أجيبك توافق هواكحكمة هللا اليت  أن أقول لك

مال حتسيقوى على اك لبق فإن وتقوى إمياانً  ازددتوإذا  وتقوى، لما َنحت وارتفعت زادك إمياانً ك  -زَّ وجلَّ ع-هللا وأن 
 ، وهكذا.ثبت فرتتفع أكثرفت هذا االختبار، ختبار األصعب، فيأتيكاال

 ريده!ن ال فإننا: إذا كانت زَّيدة اإلميان ستأيت يل بزَّيدة املصائب ونكثري من الناس يقول

 ايًّ ها متثياًل ماد  لبك لو مثَّلناقان يف اإلمي دةزاي فإن، شيًئا ال يفهم عن ربه ،يهف  س   ال يصدر إال م ن هذا كالمواجلواب: أن 
افتضنا و مدة هوائية,  اين بدونجلزء الثا, وجعلنا كبية متلئة ابهلواءأرض هذا املسرح مدة   جزء من علىاآلن  سنقول: لو وضعنا

ألن ـاذا؟ ملــ .ية؟ الوائاهلملخدة اقط على الكرة املعدنية صواًت عندما تس ذهتسمع هلسكرة معدنية, هل   عال  أننا ألقينا من مكان 
 ل, ودفعته.قاملخدة امتصَّت الث

رداء اليت القلوب اجلهي ه ًيا, وهذعال اتً ستسمع صو  عليها لو أسقطنا الكرة املعدنية -مدَّةاليت ليس فيها -اجلهة الثانية أما 
 .اصدًى عاليً  مقابلها تعطيعليها , أقل مصيبة تنزل فيها ال إميان

هذا  منثرها, فال جتد أيدفع س هنإميان فإ اهلوائية, إذا سقطت عليه املصيبةكأنه هذه املخدة فميااًن أما القلب الذي امتأل إ
 القلب اخلاوي. أثرنفس القلب املمتلئ 

ه, بيتر له كأس يف انكس نم  صدر ذاك البكاء الشديد الذي قد ي من ماله أو ولده وال يبكي ًئار شيخيس الذلك ترى شخصً و 
 مبا يف القلب من إميان. نةؤذ  هذه التصرفات مُ م! فاهنار وََتَزَّ 

رفع  حولرة كمة دائحلكمة, واحل حصله تكون على يقني أنسإمنا و ره, دَ قَ يف تناقش  لنأنك يستلزم حسن ظنك املطلق ابهلل 
 .اآلخرةو سن حال العبد يف الدنيا املنزلة, وحُ 

جعل األنبياء أن  -سبحانه وتعاىل-أال ترى أن من أقداره ,  الدنيايف , وإمنا حيس نه أيًضايف اآلخرة فقط كن حالحيس  فاهلل ال 
, تكوالغنم أقرب ما يكون للخلق, فهذا نوع تدريب, وأنت تعيشه يف حيا؟ وا اخللقوسُ سُ يَ فينتقلوا بعد ذلك ل ؛ون الغنموسُ سُ يَ 
يقد  ر  -عزَّ وجلَّ -هللا  فتجد أن, تمعلك إىل جمتمع يناسب هذا اجمليف جمتمع معنيَّ من أجل أن تنتقل بعد ذ -مثاًل -تعيش ف
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ور الكمال يف شأن ور النقص إىل ط  نقلك من ط   -سبحانه وتعاىل-سرتى كيف أنه  جيًداإليها نظرت عليك أمورًا إذا 
 !نك فقطليس يف شأن ديو دينك ودنياك، 

 :هي الغاية اليت نرجوهاهذه و  .الر  ضا عن هللا ؟ابهلل أثر حسن الظن ما هو

 ا عن هللارضً دوًما ى يف قلوبنا أن يبق. 

  يبقى يف قلوبنا شوق إىل هللاأن. 

  ٌهلل أن يبقى يف قلوبنا شكر. 

نبغي البد أن ي كما هللاظن يف إذا أحسنت الأنت بسبب غيه, فحيصل من زايدة اليقني بسبب الرضا عن هللا ما ال حيصل 
عض األمور ب لك هللاشف يت كك بكل شيء، وإذا رض  يت طابت نفسفإذا رض   تنتقل من حسن الظن إىل الرضا عن هللا,

 اليت تزيدك يقيًنا.

نه هذا ا عندما ترضى عفيزيدك هللا يقينً  ,يخ–زَّ وجلَّ ع-الظن, عندك يقني أن كل ما يقضي به هللا  احمسنً  اعليك أن حتي
ور من األم , وهذامهللا حكي نأب هنيقيب ثبات املؤمن على هذه من عطااي هللا اليت تسب  . و من حكمته ًئايكشف لك شيو , االرض

 .املهمة

 :آاثر الرضا عن هللا

 .-عزَّ وجل  -قوة التعلق ابهلل -1
 وحده هو الذي هللاألنه يعلم أن  ؛ال هللاث إغيأ وال مُ كَ تَّ : أن يبقى العبد سائًرا يف حياته ليس له صمد وال ملجأ وال مُ امعناهو 

علك  جيرضاك عن هللاو  ب غيه, تطرق ابال, بهمتعلًقا  جيعلك ك ابهللظنحسن , فلعبدل يًايُقد  ر األقدار, وأنه يريد أبقداره خ
 تطرق اببه دائًما.

 .كثرة الدعاء-2
 بدعاء هللا. يلهجن يصيبه أمر إال ولسانه ألعبد ما فيكون هذا ا

 ابلطاعات. -زَّ وجلَّ ع-يف شكر هللا  االجتهاد-3
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 .-زَّ وجلَّ ع- هللا رضا به, ورضي عنه, جتده جمتهًدا يف الطاعات, يسارع إىلمن آمن حبكمة هللا, وأحسن الظن ف 
 .ن يكون هذا العبد َمن يرض  ي اخللق عن هللاأ -4
ط الناس على هللا  طفال يسخَ    .-زَّ وجلَّ ع-وال ُيسخ  

 .يف إخالصه قوَّي  أن يكون هذا العبد  -5
 .ظرهالعظيم يف ن ه هوألن اىل؛ه وتعه سبحانيالحظ رضا اخللق, بل يالحظ رضا فاللغي هللا,  مينًة وال يسرة هيلتفت قلبال 
 .كثرة التوبة  -6
 فإن العبد ال يطيق إال اإلانبة إىل هللا. 

 .ليقني أبن هللا ينصره وينج  يه يف الضيقا -7
هلل  الظ ُنواَن{: فيهمن الذين قيل و ه املنافقعكس ما يظن   وهذا 1)}َوَتظُن وَن اب   ). 
 .هللاوح من رَ  الظن ابهلل, فييأسالعبد أن يسيء  :اإلميان حبكمة هللا يف األقدار ضعفأول آاثر فإن 
 فيك طبع، ئًسا أن يتغريَّ هم، َّي ج لك، َّيئًسا أن ي فر  تهوح هللا، َّيئًسا من رْحكلما الحظت نفسك َّيئًسا من ر   وهلذا

كمال أنك ال تؤمن ب ب عليهكَّ ر يُ ذا هفإن , وإذا أسأت الظن ابهلل, َّيئًسا أن يتحوَّل حالك، اعلم أنك أسأت الظن ابهلل
 ,وتقول: اي رب ,أن تلهج ن أجلوأنه على كل شيء قدير, وأنه يضع األمور يف موضعها, وأنه ابتالك هبذا األمر م ,حكمته
 وتدعوه. ,وتسأله

 :(تكرار وقوع اإلنسان يف الذنب :مسألة)يف  ةأقول كلمة متصر سومن هنا 

 تسمح  الذنب العندما يتكرر وقوعك يف هأن :كيم حىت يف مثل هذه األمور, مبعىنح-زَّ وجلَّ ع-البد أن تعلم أن هللا  
ها عن وعدم التوقف ,هاوتكرار  ,إليه بةإىل اليأس, بل فليأخذك اإلميان حبكمة هللا إىل شدَّة اللجوء واإلانأيخذك أن لشيطان ل

 مهما أخذتك نفسك إىل الذنب.

اعلم أن من إمنا و ب هبم الشيطان, هذا كالم اليائسني الذين تالعَ  !أن أتغيَّ يف عامل هللا ابلعكس, وتقول: ال يوجد أمل ال ت
نتفاخ اال هذا فكان أثر! انتفخت! :ذنبومل ت   ،وقامت الليل ،وعب دت ،ت، فإذا أحسن  ربالك  النفوس ما يكون من طبعها 

                                                           
 (10)األحزاب: ((1
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أبهنا نفسها هم تت  و ابلذنب، فما أن تتذكَّر أهنا طائعة إال  -عزَّ وجلَّ - احلكيمرب، فيكسرها الك  سبب أن تدخل النار ب
 .لطريقةصلح إال هبذه ات نفوس الال فهذه عاصية، فتبقى يف حال الذ ل املمدوح.

 فسن, فإن ن اإلانبةم وار كث  بل أ !ال: فيقال هلموح هللا, ييأسون من رَ  فإهنم يكر  رون املعصية أهنم الناس بعض جيد عندما
من  إاليكون ال رجوع ود واللعَ اهذا و جوع, ود والر العَ من  مأخوذةاإلانبة فاإلانبة, وهذا هو معىن التوبة املتكررة عبادة جديدة, 

 .هوخيرج من ,لذنبلإنسان يدخل 

نها, فيستحي أن عدة اليت اتب بعيلذنوب الكَّر ا, يتذكر دقائق ذنبه فيعود إىل ربه, بل يتذ اكثيً   إىل ربه يعود"املنيب" عبٌد  :إًذا
 !سناتحاته إىل ل سيئعند ربه, فتتحوَّ  ازداد مكانته ارتفاعً تف ,فيبقى جيد د توبته ويراجعها ,يلقى ربه هبا

إذا وقعت  لكن .تهني ابهللوأنت مس لذنبم على اقد  متصاًل به, منكسرًا بني يديه, ال تُ  ابقَ وح هللا أبًدا, بل ال تيأس من رَ 
 صابتكوراء إناك حكمة هيه, وأن عل قبلأ ن مَ نه ال يرد  أبهللا حسن الظن يف و  ,ماك إىل الذنب, فعليك بقوة اإلانبةوجرَّتك قد

 لذنب.ل
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني, والصالة والسالم على سيدان حممد, وعلى آله وصحبه أمجعني.

 ناقشته.السم العظيم: اسم هللا احلكيم. وهذا هو لقاؤان األخي ملنناقش هذا ا -رمحتهبفضل هللا وب-زلنا ال

م السم احلكيم راءتكم وإحصائكقهبا من  رجتمخسنعاجل يف لقائنا اليوم: املسألة األخية اليت اتَّفقنا عليها, وهي: اجلداول اليت 
 يف القرآن.

 ظيم؟آن قرابة املائة مرَّة، فبماذا اقرتن هذا االسم العاسم احلكيم تكر ر يف القر 

 ( :العليم( و)العزيزأكثر امسني اقتان به مها.) 

 (اخلبيواقتن أيًضا بــ.) 

 (مرة واحدة.التَّوابوبـــ ) 

 (مرة واحدة.العليوبـــ ) 

 ( حكيم.واسعٌ ( أنه سبحانه وتعاىل )130وأتى يف النساء يف آية ) 

 (ميداحلواقتن أيًضا بــ.) 

 ذلك: لنجيب عنسنرى بعض املواطن ؟ تستدلسوعلى ماذا  ؟سم احلكيمكيف تستدل اب

ُهمم يَـ ابـمَعثم ف يه مم َرسُ }َربَـَّنا وَ  , قال:-ليه السالمع-( يف سياق دعاء إبراهيم 129نبدأ بسورة البقرة آية ) .1 نـم ُلو َعَليمه مم واًل م  تـم
َمَة َويـُزَك  يه مم إ نََّك أَنمَت آاَيت َك َويـَُعل  ُمُهُم المك َتاَب َواحلم    .{ك يمُ يُز احلمَ لمَعز  اكم

 ما داللة ختمم اآلية ابلعزيز احلكيم؟

 ذين االمسني؟آلية هباهذه  هذا مشروع للمستقبل: جيب عليك دراسة كل هذه املواطن بسؤال يقول: ملاذا خ تمت
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ة ختمم اآلايت ما داللى وتر ي(, العليم, التواب, العلمعىن )العزيز, , بقي أن تضيف عليه (احلكيم)فهمت معىن  قد أنتف
 هبذه األمساء.

َربَـَّنا َوابـمَعثم }ربنا قائاًل:  الم يدعوالس حنن هنا يف سياق الكالم حول النبو ات, واإلرشاد إىل الدين, مث جند أن إبراهيم عليه
ُلو َعَليمه مم آاَيت َك َويـَُعل  ُمهُ  ُهمم يـَتـم نـم َمةَ َواحلم   ُم المك َتابَ ف يه مم َرُسواًل م  ك يمُ المَعز يُز امم إ نََّك أَنمَت  َويـُزَك  يه  كم  .{حلَم

 . ز  ك)العزيز( مبعىن: أن أمرك انفٌذ يف إرسال رسول, ورسولك الذي ستسله سيكون عزيزًا بع

لذي م, ويف احلال اله هلتسسلذي ا)احلكيم( يف اصطفاء هذا الرسول واختياره, ويف الشرع الذي ستشر  عه هلم, ويف الوقت 
 ستسله هلم. ستظهر على رسولك كل آاثر حكمتك.

 قرأان كالًما يف معىن اسم )احلكيم( سنأيت اآلن أبدلته:

 ؟ كيف خرجوا هبذه النتيجة؟شرعهمن أين أتى العلماء واملؤل  فني أبن هللا حكيم يف 

 لرسول يدل علىلدين واام حول حلكيم يف سياق الكالاسم اأتوا لآلايت, ورأوا خواتيمها, فخرجوا هبذه النتيجة: أن 
 .شرعهحكمته سبحانه وتعاىل يف 

المَعز يُز َه إ الَّ ُهَو َشاُء اَل إ لَ يَ َكيمَف   رمَحام  }ُهَو الَّذ ي ُيَصو  رُُكمم يف  األمَ  , قال تعاىل:يف سورة آل عمران (6آية ) نرى .2

ك يمُ   .{احلَم

 .خلقه حكمته سبحانه وتعاىل يفتظهر هنا 

ك يمُ المَعز يُز افَإ نََّك أَنمَت  غمف رم هَلُمم تَـ َوإ نم  مم ع َباُدكَ }إ نم تـَُعذ  بـمُهمم فَإ نَـّهُ ( يف سورة املائدة, قال تعاىل: 118أنيت إىل آية ) .3  .{حلَم

ب ر  ل: اي, فهو يقو -عليه السالم-, فالسياق عن يوم القيامة, وهذا من كالم عيسى جزائهتظهر هنا حكمته عز وجل يف 
ك يمُ يُز ا}َوإ نم تـَغمف رم هَلُمم فَإ نََّك أَنمَت المَعز  إنك إن أخذهتم فعذبتهم فهم عبادك,   ال تغفر إال لـ َمن أتى أبسباب , أي: )حكيم({حلَم

 املغفرة.
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أتى  غفر ملند أنك ستمن املؤكم, و فأنت ال تغفر هلم من ذ ل ة؛ ألنك العزيز, وال من وضع الشيء يف غي موضعه؛ فأنت حكي
 أبسباب املغفرة.

 !روا رمحة هللا حُتَج   ر! الوهذه اآلية رد على كل َمن قال: قد يغفر هللا ملشرك! قد يغفر هللا ملن مات على الكف

ك يُم{}إ نم تـَُعذ  بـمُهمم فَإ نَـُّهمم ع َباُدَك َوإ نم تـَغمف رم هَلُمم فَإ نََّك أَنمَت يُرد عليهم: أبن عيسى عليه السالم يقول:  , ومن املؤكد المَعز يُز احلَم
أن مغفرة هللا صادرة من عزه, فال أحد جيبه, وليس ألحد أن يفعل ذلك! ومغفرته صادرة من حكمته, أي: أنه سيضع مغفرته 

1)}أَمم جَنمَعُل المُمتَّق نَي َكالمُفجَّار {يف مكاهنا,   ؟!(

مث  -لتوحيدة هللا ابو عدم عبادهوأهم الفجور -ذا الفجور يستحيل أن يكون الشخص فاجرًا طيلة حياته, وميوت على ه
  جزائه. حكيم يفتعاىل جُيعل هذا كاملتقني؟ هذا َتابه حكمة هللا؛ فاهلل يضع األمور يف مواضعها, وهو سبحانه

عه, , أو شر يف أمره كمة هللاحمن  مقصدي من هذه التجربة: أن تعودوا لكل مواطن اسم احلكيم, وتسألوا: ماذا ظهر لنا هنا
 أو خلقه, أو جزائه؟

يٌل َعسَ ا َفَصبـم ُكمم أَممرً }قَاَل َبلم َسوََّلتم َلُكمم أَنـمُفسُ سورة يوسف, قال تعاىل:  ( يف83لنرى آية ) .4 مم ى اَّللَُّ َأنم أَيمت َيين  هب   ٌر مجَ 
يًعا إ نَُّه ُهَو  ك يمُ مجَ   .{المَعل يُم احلَم

هذا القدر ن أبت اآلايت لثالثة فقال ما قال, مث ُختماذهب أبناؤه  -السالم عليه–هذه أمور حتصل يف احلياة. يعقوب 
 ياًل. ا مج: أن أصرب صربً -ذاهما دمت أعلم -ه علي  الذي وقع، وقع َمن وصفه أنه عليٌم حكيم، إًذا حق  

لصب اجلميل, ع ابتتمت  سلظن كما اتفقنا: أنت إذا آمنت أن أمره كله فيه علٌم وحكمة, فسُتحسن الظن, فإذا أحسنت ا
ٌر مجَ  َفصَ } وليس الصب القبيح! ال يكن لسانك متدًّا على هللا! ال تكن متأفـ ًفا طوال الوقت! بل  .{يلٌ بـم

ت َيين  هب  مم  َأنم أَيم }َعَسى اَّللَُّ  :-يف ربه حُمسًنا الظن-قال  عدما فقد ثالثة من أبنائه؟ب -عليه السالم–أتعلم ماذا قال يعقوب 
يًعا إ   ك يُم{مجَ   يم.لى العليم احلكعتمًدا عمكان   أحَسَن الظن مع فقدان األسباب! ألنه .نَُّه ُهَو المَعل يُم احلَم

                                                           
 (28( )ص:(1
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هللا, ويف  االسم يف كتاب تهم هلذادراسو ال بد أن نعلم أن كتاابت أهل السنة اليت يكتبوهنا عن هللا إمنا هي انجتة عن حبثهم 
 دالالته.

 تريد أن تكتب عن اسم )احلكيم(, ستتبع هذه اخلطوات:طالب علم, و  -مثاًل -لكن أنت 

 .نا فيها حبكمته خياطبن هللا: ستأيت لكل املواطن اليت ورد فيها هذا االسم, وكل املواطن اليت يظهر فيها أأواًل 

 : ستبحث عن داللة كل موطن.اثنًيا

 كما فعلنا يف خب يعقوب عليه السالم:

 م.ليٌم حكي عقول: َصبَـَر ألنه حُيسن الظن ابهلل؛ لعلمه أن هللاستقرأ اآلية من أوهلا آلخرها, مث ت

 .اذفَصَب. وهك مث تقرؤها من آخرها ألوهلا, فتقول: هو يعلم أن هللا عليٌم حكيم, وهلذا أحَسن الظن,

قول ية, وي هذه اآليفطب نفسه خيا فهذه هي عالقتنا ابلرسل, سنتعلم منهم أمورًا, وما سنتعلَّمه أن يعقوب عليه السالم
يٌل{ :ألبنائه أيًضا ٌر مجَ  ؤمن أبن هللا ل أصب  وأان مبن الظن,  ُحسمث يُظه ر حسن ظنه ابهلل؛ فالصب اجلميل ال ينايف, }َفَصبـم

  حكيم.عليمٌ  -بحانه وتعاىلس-سيعطيين؛ وهذا من إمياين أبنه 

مه ل على لطيف علبعلمه،  على مبنيَّة لو آمنت  أن هللا عليٌم حكيم، وأنه يضع األمور يف مواضعها، وأن حكمته
 تتدبر األمور.ستقول: ، و سبحانه وتعاىل، فإن هذا سيسب ب لك حسن الظن، وحسن الظن سيجعلك تصرب صربًا مجياًل 

 -!ي أماين البناتهيف ك  وأنتم تعلمون-مثاًل: لو أن بنًتا تزوجت, ومر ت أبزمة مع زوجها, وهي ضعيفة يف تعلقها ابهلل, 
, بدأ يضيق األمر بينها وبني زوجها, وعندما د ظهر, وف من الطالق تالمح اخلمبدأت و خلت احلياة الزوجية, وبدأت حياة اجل د 

 ومثل هذا طبًعا يشق  قلب األم, لكن أال تعلم أن هللا عليٌم حكيم؟

ليه, وأن إن يردَّ ابنتها أيريد هلل ر  هبذه األزمة إال لُتحسن الظن به, فاما جعلها مت -عز وجل-قلب األم سينفطر, لكن هللا 
 يكسرها بني يديه, فتظهر منها العبودية.
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ال بد أن يكون موقف األم هنا: ُحسن الظن ابهلل, وأنه عليٌم حكيم, وأنه ما أراد ببنتها إال أن تعود لرهبا, فهذا سيسب ب هلا 
 أن تصب صبًا مجياًل.

 هذه خطة احلياة:

 تصرب على أقداره ن الظن به سحت   تعلم أن هللا عليٌم حكيم 
 

لم أن األمر ال خريًا، سأعإظر منه لن أنت ، مبعىن: أين-عز وجل-إبحسان الظن سأفس  ر أقدار هللا تفسريات الئقة جبالله 
، لكين أحتاج   .ألطرافاقة يف عدم ث، و دعاء، و انكسار، و البتهاللن يعود إال إىل خري، وأن األزمة ستمر 

 لواقع. لكن َمنصَدم ابنُ , مث هذه البنت لن حتدث هلا مشاكل, وأن هذا الرجل طيب, ال يوجد مثلهمتيل نفوسنا إىل أن 
 ابخللق. هبا, ولئال تثقني يدي ر بقى بأحسن الظن ابهلل سيقول: ما ابتلى هللا ابنتنا هبذا البالء إال لتبتهل, ولتنكسر, ولت

منها كما  ق, وخيرج اخلل-إن شاء هللا- متر  ذه, مثج هذه العلَّة ابلبلوى ه, فُتستخرَ ع ل ة الع لل: أن جتد يف قلبك ر كواًن للخلق
 يريد سبحانه وتعاىل, لن خيرجوا إال وهم منتفعون بقضائه وقدره.

َ ان  قـَوم  ب ل سَ }َوَما أَرمَسلمَنا م نم َرُسول  إ الَّ  ( يف سورة إبراهيم, قال تعاىل:4نرى آية ) .5 نم َيَشاُء ل  اَّللَُّ مَ  هَلُمم فـَُيض  م ه  ل يـُبَـني  
د ي َمنم َيَشاُء َوُهَو  ك يمُ َويـَهم  {المَعز يُز احلَم

 سيصبح اآلن يف اآلايت ُمَكرَّرات, لكننا سنحاول أن َنستظه ر املعىن جيًدا.

 اآلية: هذهتظهر يف 

  يف إرسال الرسل. تشريعه يف -عز وجل-حكمة هللا 

  هدي من يشاء.فاهلل ُيضل من يشاء, وي ,-وقدره أي: يف قضائه- أمرهوحكمته أيًضا يف 

 وهذا األمر سأقوله يف كلمة متصرة: 

 م ن الذي يهتدي؟ 
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ه ْم تـ ْقو اه ْم{ قال تعاىل: ْوا ز اد ه ْم ه ًدى و آات  1}و الَّذ ين  اْهت د  . 

 ًة.هدايو ثبااًت  قبل بقلبه على ربه صادقًا قد ر هللا له أقدارًا تزيدهحكيم، م ن أ -عز وجلَّ -هللا 

 فأقب ل ي قب ل هللا عليك، وم ن آوى إىل هللا آواه هللا. 

 م ن الذي ي ض ل؟

ا زَاُغوا أَزَاَغ اَّللَُّ قـُُلوبـَُهمم{ قال تعاىل: 2}فـََلمَّ وقال هم يزيغون أواًل, فيكون جزاؤهم أن تزيغ قلوهبم, وهذا م ن حكمة هللا. ف 
دُ ُقلم } تعاىل: 3دم َلُه الرَّمحمَُن َمدًّا{َمنم َكاَن يف  الضَّاَلَلة  فـَلمَيمم  هو الذي سعى بقدميه للضاللة. 

لى عر الذين دخلوا ه الثالثة نفالذي وصف في -ه وسلمصلى هللا علي-ولتتصوَّروا هذه القاعدة جيًدا, سنفهم حديث النيب 
 جملسه:

س معه إذ أقبل ثالثة نفر, فأقبل عن أب واقد الليثي, أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينما هو جالس يف املسجد والنا
اثنان إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وذهب واحد, قال: فوقفا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فأما أحدمها: فرأى 

سلم ا, فلما فرغ رسول هللا صلى هللا عليه و رجة يف احللقة فجلس فيها, وأما اآلخر: فجلس خلفهم, وأما الثالث: فأدبر ذاهبً فُ 
ُ, َوأَمَّا اآلَخُر فَ " قال: ب ُُكمم َعن  النـََّفر  الثَّالَثَة ؟ أَمَّا َأَحُدُهمم فََأَوى إ ىَل اَّللَّ  َفآَواُه اَّللَّ نمُه, َوأَمَّا اآلَخُر َأاَل أُخم َيا اَّللَُّ م  َتحم َيا فَاسم َتحم اسم

ُ َعنمهُ  4"فََأعمَرَض فََأعمَرَض اَّللَّ . 

 جد فُرجة يف األمام فجلس فيها.: ُمقب ل, أتى حىت و األول 

 :رأى الزحام فاستحى, وجلس يف آخر اجمللس. الثاين 

 :مل يناسبه الوضع فذهب. الثالث 

 أحواهلم الثالثة, فقال: -صلى هللا عليه وسلم-مث فس ر النيب 
                                                           

 (17)حممد: 1
 (5)الصف: 2
 (75)مرمي: 3
(. ورواه مسلم يف صحيحه/ كتاب 66رواه البخاري يف صحيحه/ كتاب العلم/ ابب من قعد حيث ينتهي به اجمللس, ومن رأى فرجة يف احللقة فجلس فيها/ ) 4

 (2176ابب من أتى جملسا فوجد فرجة فجلس فيها وإال وراءهم/ )السالم/ 
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 " َُّحام. الز يف" سعى, وحبث, ودخل أَمَّا َأَحُدُهمم فََأَوى إ ىَل اَّللَّ  َفآَواُه اَّلل 

 يكن كاألول يف محاسه وإقباله, لكنه ال زال متمس ًكا ابخلي, فيأيت متأخرًا, بعيًدا عن  مل فحماسه أضعف,لثاين أما ا
نمهُ : "-صلى هللا عليه وسلم-االقتاب من اخلي. قال عنه النيب  ُ م  َيا اَّللَّ َتحم َيا فَاسم َتحم 1استحيا هللا أن يطرده أي: "َوأَمَّا اآلَخُر فَاسم . 

  :عَرض, فأعَرَض هللا عنه.أالثالث 

  عليك، وإنهللا، أقبل قلبكبإن أقبلت وكذلك حالنا يف الدنيا, فاهلل عز وجل حكيٌم, يهدي من يشاء, ويضل من يشاء. 
  أعرضت، أعرض هللا عنك ولو بعد حني.

ب ل, وحالك أمام الناس يبدو مستقيًما, لكنك من الداخل شخ ! أي مرج لتخرج رر, تنتظص آخمثاًل: أنت متث ل أنك ُمقم
 لع على فؤادك؟! ال يط   -زَّ وجلَّ ع-أتظن أن هللا 

ل   َعَملَ  لَيَـعمَملُ  الرَُّجلَ  "إ نَّ  قال: , أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا عنه-سهل بن سعد الساعدي  حديث يف  َأهم
َنَّة   , يـَبمُدو ف يَما اجلم ل   م نم  َوُهوَ  ل لنَّاس  ل   َعَملَ  لَيَـعمَملُ  الرَُّجلَ  نَّ َوإ   النَّار , أَهم , يـَبمُدو ف يَما النَّار   أَهم ل   م نم  َوُهوَ  ل لنَّاس  َنَّة " أَهم 2)اجلم ). 

ن تطرب نفسك هللا: ل إال لو كنت ُمقب اًل بصدق, ونقَّيت قلبك يف كل زمن من الشوائب, وَتكدت من كونك ال تريد
تاجع نفسك, رب! بل سذا الطابآلايت..." فتزيد حفظًا لآلايت ألجل هعندما تسمعهم يقولون: "أنك طالب علم, وتتكلم 

 وتقول: أان ال أريد إال وجهه.

 ! م عن ذلكحلكياهل تظن أن هللا سيخذلك عندما تنق ي نفسك, وتقتب من النهاية؟! تعاىل هللا العليٌم 

 ستقرة, وتصبح المإرادات  صبحتئة, إىل أن لكن أن يكون يف نفسك ما يضر ها, فتسكت عنها, مث متر  عليك اخلواطر الردي
 ن تريد!!أنت ال تفكر مَ و ب اخلي خل ابتريد بعملك إال اخللق, ومتث ل أنك تريد وجه هللا, ومن قوة هذه اإلرادة املستقرة: تد

 كيم.عليٌم ح هللاَمن كان هذا حاله البد أن خُيذل يف خامتته؛ ألنه ما أعطى قلبه حقَّه يف التفتيش, و

                                                           
فرًا, ويستحي م ن عبد استحيا منه. 1  واحلياء من صفاته سبحانه وتعاىل, فاهلل يستحي أن يرد  عباده ص 
لظ حترمي قتل اإلنسان نفسه, وأن من قتل (. ورواه مسلم يف صحيحه/ كتاب اإلميان/ ابب غ4202( رواه البخاري يف صحيحه/ كتاب املغازي/ ابب غزوة خيب/ )(2

 (112نفسه بشيء عذب به يف النار, وأنه ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة/ )
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 أََنُس بمُن َمال ك  عن تعتب شرًكا؛ ففي احلديث القدسي :  -رضا الناسلفتة –لك أي نوع من الشرك منوع, حىت لفتة الرايء ولذ

َعومَتين  َوَرَجومَتين  َغَفرمُت َلَك َعَلى اَي ابمَن آَدَم إ نََّك َما دَ  :قَاَل اَّللَُّ تـََباَرَك َوتـََعاىَل " :مسَ عمُت َرُسوَل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَّ َعَليمه  َوَسلََّم يـَُقولُ  :قَالَ 
تَـغمَفرمَتين  َغَفرمُت َلَك َواَل أاَُبيل   ,َما َكاَن ف يَك َواَل أاَُبيل   َتين   ,اَي ابمَن آَدَم َلوم بـََلَغتم ُذنُوُبَك َعَناَن السََّماء  مُثَّ اسم اَي ابمَن آَدَم إ نََّك َلوم أَتـَيـم
َرمض  َخطَاايَ  ًئا أَلَ ب ُقرَاب  األم ر ُك ب  َشيـم َا َمغمف رَة مُثَّ َلق يَتين  اَل ُتشم ُتَك ب ُقرَاهب  1) "تـَيـم ). 

َرمض  َخطَااَي مُثَّ لَ " َتين  ب ُقرَاب  األم ر ُك ب  شَ  اَل ين  ق يتَ اَي ابمَن آَدَم إ نََّك َلوم أَتـَيـم ًئاُتشم َا َمغمف رَ أَلَ " أكب وال أصغر أي: ال "يـم ُتَك ب ُقرَاهب   ".ةتـَيـم

  هللا.لتفت لغينك تأصاحب الشرك والرايء يُعذَّب يف النار؛ فالرايء شرك, وليس أمرًا يسيًا, ألن معناه 

ر ج اإلنسان من اإلميان للنفاق، بسببو ا الذي يسب ب ته للخلق، وهذم التفاتراك هذا النوع من الشرك إذا تراكم فإنه خي 
 االلتفات له.عدم تفتيش يف القلب، و سوء اخلامتة، وهذا ال يكون إال بسبب عدم ال

عليٌم حكيم, ُيضل من يشاء, ويهدي من يشاء: )عليٌم( مبا يف قلوب اخللق, )حكيٌم( يعرض عليهم املواقف  -عزَّ وجلَّ -هللا 
ن خامتتهم فيه واألحداث, ويذك  رهم, ويُنب ههم, ويعل مهم, ويؤد هبم, وهم يف غفلة  من شأهنم, حىت أييت أَجلهم احملتوم, الذي ستكو 

2}َواَل َيظمل ُم َرب َك َأَحًدا{على ما يوافق حاهلم طيلة حياهتم,   .العبد هو الذي جيين على نفسه إبمهاله لقلبه, وإمنا 

ُ  }اَي ُموَسى إ نَُّه أانَ  قال تعاىل: (,9ملوطن أخي يف سورة النمل آية ) أنيت .6  .{ك يمُ المَعز يُز احلمَ اَّللَّ

عر ف ى ابلرسالة, ويعمل م موسحي, أي: أن هللا يُـ يف موقف الو  -عليه السالم-ملوسى  -عزَّ وجلَّ - هذا يف سياق خطاب هللا
ك يُم{.}ايَ  فيقول له: -عليه السالم-وسى مل  -زَّ وجلَّ ع-نفسه  ُ المَعز يُز احلَم   ُموَسى إ نَُّه أاََن اَّللَّ

 كرَّر عليك. ب أن يُ ظيم جيعوأيخذ وقته يف ذلك. اسم  الشاهد: أن هذا االسم من أعظم األمساء اليت جيب أن ُتدرس,

قال له:  ر ف نفسه ملوسىاد أن يعا أر إذا سألك أحدهم: ما ابلكم مهتم ون ابسم )احلكيم(؟ ترد فتقول: أال ترى أن هللا لـم  
ك يُم{ ُ المَعز يُز احلَم   ؟!}اَي ُموَسى إ نَُّه أاََن اَّللَّ

 .تعاىلب أن تعرفها عن هللا؛ لكي حيصل لك َتليهه سبحانه و إًذا هذا من أهم األمساء اليت جي

                                                           
مم ذ ي  يف سننه/ أبواب الدعوات/ ) ((1 يٌح.3540َرَواُه الت    ( َوقَاَل: َحد يٌث َحَسٌن َصح 
 (49)الكهف: 2
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 هذه النصوص البد أن تكون دقيقة الداللة يف قلبك.

 م(. إذا عر ف هللا نفسه ملوسى أبنه عزيٌز حكيم, فيجب علي أن أُتق ن معىن )العزيز احلكي

أهنما  ؟ ألنه من املؤكدهبذين االمسني وسىمل -بحانه وتعاىلس-ما معىن أن يكون هللا هو العزيز احلكيم؟ وملاذا يعر ف نفسه 
–يؤهل ونه سوصفاته فإهنم  أبمسائه هللا إذا ُوجدا اتم ان يف القلب حصل التأليه الذي هو املقصود من التعريف. فإذا عرف اخللق

 أليه. لوصول للت)العزيز احلكيم( من األمساء الضرورية ل , وهلذا امسي-أي: حيبونه ويعظ  مونه, مث يعبدونه

 هذا االسم بنيو فتصبح بينك  حلكيم(،سم )اجيب أن تبدأ أعيننا تتبصَّر ما مس ى هللا به نفسه يف كتابه، وت بصر ابلذات ا
لذي اكم, وأنه وحده عن احلُ  اسم )احلكيم(, أو أتى الكالم سواء أتى نفس-, حبيث أنك ما جتده يف موطن العظيم نوع عالقة

 ه سبحانه وتعاىلجل ى حكمتفسك: ما داللة هذا االسم هنا؟ يف أي شيء تتإال وتسأل ن -رائعحيكم اخللق, ويشر ع هلم الش
 هنا؟ وقد تتعد د يف اآلية الواحدة أنواع من احل َكم. 

 .َكومن أن هذا االسم يتكرر يف القرآن قرابة املائة مرَّة: يدل على أمهيته 

  السم: يدل على أمهيته.اهبذا  -ليه السالمع-وكون أن هللا يُعر ف نفسه ملوسى 

 ليل على أن ددنيا واآلخرة: ام يف الم التوكون أنه من شروط اإلميان الذي ال يصح اإلميان إال به, فتؤمن أن هللا له احلُك
 اسم )احلكيم( من أعظم األمساء اليت جيب أن تُدَرس.

 أن تبقى مثل هذهو ن جنتمع يف أمن وأمان, لينا بنعمة عظيمة يف هذه البلد املباركة, أبع -ز وجلع-وحنن قد أنعم هللا 
ًما" "اخلمسة عشر يو  ال شريك له, فأسأله سبحانه وتعاىل كما يس ر هذه ومن ته وحده -سبحانه وتعاىل-اجملالس عامرة بفضله 

 حلسنات.اازين اليت كنا نرتع فيها يف رايض اجلنة, أن يقبلها من ا سبحانه وتعاىل, وأن جيعلها يف مو 

  خيًا, السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.جزاكم هللا

 

 


