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اﻟﺣﻣد

رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ،و اﻟﺻﻼة و اﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﯾدﻧﺎ ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎدق اﻟوﻋد اﻷﻣﯾن ،اﻟﻠﮭم ﻻ ﻋﻠم ﻟﻧﺎ إﻻ

ﻣﺎ ﻋﻠﱠﻣﺗﻧﺎ إﻧك أﻧت اﻟﻌﻠﯾم اﻟﺣﻛﯾم ،اﻟﻠﮭم ﻋﻠِّﻣﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﻧﻔﻌﻧﺎ ،واﻧﻔﻌﻧﺎ ﺑﻣﺎ ﻋﻠﻣﺗﻧﺎ وزدﻧﺎ ﻋﻠﻣﺎً ،وأرﻧﺎ اﻟﺣﻖ ﺣﻘﺎ ً
وارزﻗﻧﺎ اﺗﺑﺎﻋﮫ ،وأرﻧﺎ اﻟﺑﺎطل ﺑﺎطﻼً وارزﻗﻧﺎ اﺟﺗﻧﺎﺑﮫ ،واﺟﻌﻠﻧﺎ ﻣﻣن ﯾﺳﺗﻣﻌون اﻟﻘول ﻓﯾﺗﺑﻌون أﺣﺳﻧﮫ،
وأدﺧﻠﻧﺎ ﺑرﺣﻣﺗك ﻓﻲ ﻋﺑﺎدك اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن.
أﯾﮭﺎ اﻹﺧوة اﻟﻛرام ،ﻣن ﻣﺳﻠﻣﺎت اﻹﯾﻣﺎن أن ﺣﺳن اﻟظن ﺑﺎ ﺛﻣن اﻟﺟﻧﺔ ،ﻟﯾﺳت اﻟﻌﺑرة أن ﺗﻛون ﻏﻧﯾﺎ ً أو
ﻓﻘﯾرا ً وﻻ أن ﺗﻛون ﻗوﯾﺎ ً أو ﺿﻌﯾﻔﺎ ً وﻻ أن ﺗﻛون وﺳﯾﻣﺎ ً أو ذﻣﯾﻣﺎ ً وﻻ أن ﺗﻛون ﻣوﺳﻌﺎ ً ﻋﻠﯾك ﻓﻲ اﻟرزق أو
ﻣﻘﺗرا ً ﻋﻠﯾك ﻓﻲ اﻟرزق ،اﻟﻌﺑرة أن ﺗﻛون راﺿﯾﺎ ً ﻋن ﷲ ،ﻟذﻟك ورد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﺎدﯾث أن ﺣﺳن اﻟظن
ﺑﺎ ﺛﻣن اﻟﺟﻧﺔ .ﻛﯾف أﺣﺳن اﻟظن ﺑﺎ ؟ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ورد ﻓﻲ اﻷﺛر أن ﺳﯾدﻧﺎ ﺟﺑرﯾل ﺳﺄل اﻟﻧﺑﻲ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة
واﻟﺳﻼم أﺗﺣب أن ﺗﻛون ﻧﺑﯾﺎ ً ﻣﻠﻛﺎ ً أم ﻧﺑﯾﺎ ً ﻋﺑدا ً ؟ ﻛﺎن ﺟواب اﻟﻧﺑﻲ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﺑل ﻧﺑﯾﺎ ً ﻋﺑدا ً أﺟوع
ﯾوﻣﺎ ً ﻓﺄذﻛره وأﺷﺑﻊ ﯾوﻣﺎ ً ﻓﺄﺷﻛره ،واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ھذا اﻟﻛﻼم ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺷرح طوﯾل ﯾﺑدو أن اﻹﻧﺳﺎن ﺣﯾﻧﻣﺎ
ﯾﻛون ﻗوﯾﺎ ً أو ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﻛون ﻏﻧﯾﺎ ً وﻗد ﯾﺻل ﺑﻐﻧﺎه إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣراﺗب اﻟﺟﻧﺔ وﻗد ﯾﺻل ﺑﻘوﺗﮫ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣراﺗب
اﻟﺟﻧﺔ ،ﻓﺳﯾدﻧﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﺣﻛﯾم ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:
ب ا ْﻏ ِﻔ ْر ِﻟﻲ َو َھ ْب ِﻟﻲ ُﻣ ْﻠﻛﺎ ً َﻻ ﯾَ ْﻧﺑَ ِﻐﻲ ِﻷ َ َﺣ ٍد ِﻣ ْن ﺑَ ْﻌدِي﴾
﴿ﻗَﺎ َل َر ّ ِ
] ﺳورة ص[35 :

ﻛﺎن ﻣﻠﻛﺎ ً وھو ﻧﺑﻲ ﻛرﯾم وﺳﯾدﻧﺎ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻋوف ﻛﺎن ﻏﻧﯾﺎ ً وﺳﯾدﻧﺎ ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻋﻔﺎن ﻛﺎن ﻏﻧﯾﺎً،
اﻵن وﻓرﻋون ﻛﺎن ﻗوﯾﺎ ً ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:
﴿أَﻧَﺎ َرﺑﱡﻛُ ُم ْاﻷَ ْﻋﻠَﻰ﴾
] ﺳورة اﻟﻧﺎزﻋﺎت[24 :

ﻋ ِﻠ ْﻣتُ ﻟَﻛُ ْم ِﻣ ْن ِإﻟَ ٍﮫ َ
ﻏﯾ ِْري﴾
﴿وﻗَﺎ َل ﻓِ ْرﻋ َْو ُن ﯾَﺎ أَﯾﱡ َﮭﺎ ا ْﻟ َﻣ َﻸ ُ َﻣﺎ َ
َ
] ﺳورة اﻟﻘﺻص[38 :

وﻗﺎرون ﻛﺎن ﻏﻧﯾﺎً ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:
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ﻋﻠَﻰ ِﻋ ْﻠ ٍم ِﻋ ْﻧدِي﴾
﴿ﻗَﺎ َل ِإﻧﱠ َﻣﺎ أُوﺗِﯾﺗُﮫُ َ
] ﺳورة اﻟﻘﺻص[78 :

ﺷﻲء دﻗﯾﻖ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣؤﻣﻧﺎ ً ﻛﺑﯾرا ً وأﻧت ﻏﻧﻲ وﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣؤﻣﻧﺎ ً ﻛﺑﯾرا ً وأﻧت ﻓﻘﯾر ،وﯾﻣﻛن أن
ﺗﻛون ﻣؤﻣﻧﺎ ً ﻛﺑﯾرا ً وأﻧت ﻗوي وﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣؤﻣﻧﺎ ً ﻛﺑﯾرا ً وأﻧت ﺿﻌﯾف ،ﻓﻣﺎداﻣت اﻟﻘوة ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﻣؤﻣن
وﻟﻠﻛﺎﻓر واﻟﻐﻧﻰ ﯾﻣﻧﺢ ﻟﻠﻣؤﻣن وﻟﻠﻛﺎﻓر إذاً اﻟﻐﻧﻰ واﻟﻔﻘر واﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻟﯾﺳت ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ً ﯾﻘﺎس ﺑﮫ اﻹﻧﺳﺎن،
وﻟﻛن ﻣوﺿوع اﻟدرس ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺧﯾر اﻟﻧﺑﻲ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﺑﯾن أن ﯾﻛون ﻧﺑﯾﺎ ً ﻣﻠﻛﺎ ً أو ﻧﺑﯾﺎ ً ﻋﺑدا ً ﻓﻘﺎل ﺑل
ﻧﺑﯾﺎ ً ﻋﺑدا ً أﺟوع ﯾوﻣﺎ ً ﻓﺄذﻛره وأﺷﺑﻊ ﯾوﻣﺎ ً ﻓﺄﺷﻛره واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟدﻗﯾﻘﺔ أن اﻟﻧﺑﻲ ﻛﺎن ﺧﺑﯾرا ً ذﻟك ﻷن ﷲ ﺟل
ﺟﻼﻟﮫ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻗﺎل:
ﺳﺗ َ ْﻐﻧَﻰ )﴾(7
ﺳﺎنَ ﻟَﯾَ ْطﻐَﻰ ) (6أَ ْن َرآَهُ ا ْ
اﻹ ْﻧ َ
﴿ﻛ ﱠَﻼ إِنﱠ ْ ِ
] ﺳورة اﻟﻌﻠﻖ [

ﯾﻌﻧﻲ ﺷﻲء واﻗﻊ ﺻﺣﺗك طﯾﺑﺔ ودﺧﻠك ﻛﺑﯾر وزوﺟﺗك ﺗروق ﻟك أوﻻدك ﻧﺟﺑﺎء وﺑﯾﺗك ﻣﻠﻛك وﻟك ﻣﻛﺎﻧﺔ
ﺗﺻﻠﻲ وﻟﻛن ﺻﻼة ﺿﻌﯾﻔﺔ ،ﺗدﻋو ﷲ وﻟﻛن دﻋﺎء ﺿﻌﯾﻔﺎ ً ﻣﺎ ﻋﻧدك ﻣﺷﻛﻠﺔ ،أﺣﯾﺎﻧﺎ ً أﻛﺑر ﻣﺷﻛﻠﺔ أﻧﮫ ﻟﯾس
ﻋﻧدك ﻣﺷﻛﻠﺔ ،ھذه أﻛﺑر ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻷن اﻟدﻧﯾﺎ إذا ﺟﺎءت ﻛﻣﺎ ﺗرﯾد ﺷﺋت أم أﺑﯾت ﻛﺎﻧت ﺣﺟﺎﺑﺎ ً ﺑﯾﻧك وﺑﯾن ﷲ،
وأن اﻟﻣﺗﺎﻋب وﻟو أﻧﮭﺎ ﻣﻛروھﺔ رﺑﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺑﺎﻋﺛﺎ ً إﻟﻰ ﷲ ﻋز وﺟل ،وﻗد ﺗﺳﺄل إﻧﺳﺎﻧﺎ ً ﯾﻘول ﻟك وأﻧﺎ ﻓﻲ
أﺻﻌب اﻟﺣﺎﻻت ﻛﻧت ﻣﻊ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎء ﻻ ﯾوﺻف وﺣﯾﻧﻣﺎ ﺣﻠت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ أﺻﺑﺣت أﺷﻛو ﻣن ﺿﻌف
ﺻﻠﺗﻲ ﺑﺎ  ،ﻷن اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻗﻣم اﻟﺑﺷر ﯾﺷدون اﻟرﺣﺎل إﻟﻰ ﷲ وھم ﻓﻲ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﻗوﺗﮭم ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺣن ﻧوع
آﺧر ،ﻧﺣن ﻧﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣن ﯾدﻓﻌﻧﺎ إﻟﻰ ﷲ أو ﻧﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻧﺎ إﻟﯾﮫ إﻣﺎ ﺷﺧص أو ﻣﺷﻛﻠﺔ ،ﻟذﻟك اﻟﻧﺑﻲ
ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻗﺎل ﺑل ﻧﺑﯾﺎ ً أﺟوع ﯾوﻣﺎ ً ﻓﺄذﻛره وأﺷﺑﻊ ﯾوﻣﺎ ً ﻓﺄﺷﻛره .اﻟﺷرح اﻟدﻗﯾﻖ ﻟو أﺧذﻧﺎ
ﻣﺋﺔ ﻏﻧﻲ ،ﻋدد اﻟﻧﺎﺟﯾن ﻣن ھؤﻻء ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة أﻗل ﻣن ﻋدد اﻟﻧﺎﺟﯾن ﻣن اﻟﻔﻘراء ﻷن اﻟﻌﺑودﯾﺔ
ﺗﺗﺻل ﺑﮭﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻌف ،ﻓﺄﻧت إﻣﺎ أن ﺗﺷﻌر ﺑﺣﺎﻟﺔ ﺿﻌﻔك

ﻋز وﺟل وھذا درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟدا ً أو أن

ﺗﻛون ﻓﻌﻼً ﺿﻌﯾﻔﺎً ،إﻣﺎ أن ﺗﺷﻌر ﺑﮭذا اﻟﺿﻌف وأﻧت ﻓﻲ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﻘوة أو أن ﺗﻛون ﻓﻌﻼً ﺿﻌﯾﻔﺎ ً
ﻓﺗﻛون ﻣﻔﺗﻘرا ً  ،ﻟﻛن اﻟذي أﺗﻣﻧﻰ أن ﯾﻛون واﺿﺣﺎ ً ھو أﻧك ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺛﻖ ﺑﺣﻛﻣﺔ ﷲ وﺗﺛﻖ ﺑﻌدل ﷲ وﺗﺛﻖ
ﺑرﺣﻣﺔ ﷲ ﻋز وﺟل وﺗﻌﻠم ﻋﻠم اﻟﯾﻘﯾن أن ھذه اﻟدﻧﯾﺎ ﻋرض ﺣﺎﺿر ﯾﺄﻛل ﻣﻧﮫ اﻟﺑر واﻟﻔﺎﺟر وأن اﻵﺧرة
وﻋد ﺻﺎدق ﯾﺣﻛم ﻓﯾﮫ ﻣﻠك ﻋﺎدل ﺗوﻗن أن اﻟذي اﺧﺗﺎره ﷲ ﻟك ﻟﯾس ﻓﻲ اﻹﻣﻛﺎن أﺑدع ﻣﻣﺎ ﻛﺎن.
ﻟذﻟك ﻋﻼﻗﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻊ ﷲ ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ ﺗﻠﺧص ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ﺑﻛﻠﻣﺔ واﺣدة وآﺧر دﻋواھم أن اﻟﺣﻣد

رب

اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ،أﻧت ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﻛون ﻓﻘﯾرا ً أﻗرب إﻟﻰ اﻟﻌﺑودﯾﺔ ﻣﻧك ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﻛون ﻏﻧﯾﺎ ً وأﻧت ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﻛون ﺿﻌﯾﻔﺎ ً
أﻗرب ﻣن اﻟﻌﺑودﯾﺔ ﻣﻧك ﻗوﯾﺎً ،إذا ً ﻛﺄن اﻟﻧﺑﻲ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﯾﺑﯾن ﻟﮭؤﻻء اﻟﺿﻌﺎف اﻟﻔﻘراء أن اﺧﺗﯾﺎر
ﷲ ﻟﻛم وراءه ﺣﻛﻣﺔ ﻻ ﺗﻛﺷف إﻻ ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ وﻟﻘد ورد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﺎدﯾث أن ﺳر اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻘدر ادﺧر
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إﻟﻰ ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ،ﺑﺷﻛل دﻗﯾﻖ دﻗﯾﻖ ھو أﻧك ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗوﻟد ھل أﺣد ﺧﯾرك ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﺗﺣب أن ﺗوﻟد ؟ ﻻ ،ھل
أﺣد ﺧﯾرك ﻣن أي أب ﺗﺣب أن ﺗﻛون ؟ ﻻ ،ھل أﺣد ﻋرض ﻋﻠﯾك ﻋروﺿﺎ ً ﻣن أي أم ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون ؟
ﻻ ،ھل أﺣد ﻗﺎل ﻟك ﺗﺣب أن ﺗﻛون ذﻛرا ً أم أﻧﺛﻰ ؟ ﻻ ،أﻧت ﻟﺳت ﻣﺧﯾرا ً ﻻ ﻓﻲ ﺟﻧﺳك وﻻ ﻓﻲ أﻣك وﻻ ﻓﻲ
أﺑﯾك وﻻ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن وﻻدﺗك وﻻ ﻓﻲ زﻣﺎن وﻻدﺗك ،ﯾﺟب أن ﯾﻛون واﺿﺣﺎ ً ﻟدى اﻹﺧوة اﻟﻛرام أن اﻟذي
ﺳﯾرت ﻓﯾﮫ ھو ﻟﺻﺎﻟﺣك ﻣﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺋﺔ وﻣﺎ ﻣن ﻛﻠﻣﺔ أﺑﻠﻎ ﻣن ﻛﻠﻣﺔ اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﺣﺎﻣد اﻟﻐزاﻟﻲ اﻟذي ﻋﺑر ﻋن
ھذه اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺑﻘوﻟﮫ ﻟﯾس ﻓﻲ اﻹﻣﻛﺎن أﺑدع ﻣﻣﺎ ﻛﺎن .إﯾﺎﻛم أن ﺗﻔﮭﻣوا ھذه اﻟﻌﺑﺎرة أﻧﮫ ﻟﯾس ﻓﻲ إﻣﻛﺎن ﷲ ﻋز
وﺟل ،ﷲ ﻋز وﺟل ﻗدرﺗﮫ ﻻ ﺗﺣد ﻟﻛن ﻧﺑﺗﺔ ﺻﻐﯾرة ھذه اﻟﻧﺑﺗﺔ ﻟو أردت أن ﺗﺳﻘﯾﮭﺎ ﺑﻣﺎء ﻛﺛﯾف وﻗوي ﻗد
ﯾزﯾد ﻋن ﺧﻣﺳﺔ إﻧش ﺗﺳﺣﻖ اﻟﻧﺑﺗﺔ ،اﻟﻣﺎء اﻟذي ﺗﻌطﯾﮫ إﯾﺎھﺎ ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻗدرﺗك ﺑل ﻣﻊ ﻗدرة ﺗﺣﻣﻠﮭﺎ،
اﻟﻣﺎء اﻟﻐزﯾر ﺗﺳﻘﻰ ﺑﮫ ھذه اﻟﻧﺑﺗﺔ اﻟﺻﻐﯾرة ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻛرم اﻟﺳﺎﻗﻲ ﺑل ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻗدرة ﺗﺣﻣل ھذه
اﻟﻧﺑﺗﺔ ﻟﮭذا اﻟﻣﺎء ،إذا ً ﻟﯾس ﻓﻲ اﻹﻣﻛﺎن أﺑدع ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﺗﻌﻧﻲ أن اﻟذي أﻧت ﻓﯾﮫ ھو ﺧﯾر ﻛﻠﮫ ،ﻟﻛن ﻓﻲ ﻣﻼﺣظﺔ
أﺗﻣﻧﻰ أن ﻻ ﺗﻔﮭم ﺧطﺄ ً أﻧت ﻓﻘﯾر ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ أن ﺗرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى دﺧﻠك ھذا اﻟﻔﻘر ﻗد ﯾﻛون ﻓﻘر ﻛﺳل
وﻓﻘر اﻟﻛﺳل ﻣذﻣوم وﻗد ﯾﻛون ﻓﻘر ﻗدر وﻓﻘر اﻟﻘدر ﺻﺎﺣﺑﮫ ﻣﻌذور وﻗد ﯾﻛون ﻓﻘر إﻧﻔﺎق وﻓﻘر اﻹﻧﻔﺎق
ﻣﻣدوح ﻟﻛﻧﮫ ﻗﻠﯾل ،ﯾﺎ أﺑﺎ ﺑﻛر ﻣﺎذا أﺑﻘﯾت ﻟﻧﻔﺳك ؟ ﻗﺎل ﷲ ورﺳوﻟﮫ ،ﻋﻧدﻧﺎ ﻓﻘر إﻧﻔﺎق ،وﻓﻘر اﻟﻘدر ،وﻓﻘر
اﻟﻛﺳل ،ﺑل إن ﷲ ﻋز وﺟل ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻗﺎل:
ﺳ ِﺑﯾ ِل ﱠ ِ َو َﻻ ﺗ ُ ْﻠﻘُوا ﺑِﺄ َ ْﯾدِﯾﻛُ ْم ِإﻟَﻰ اﻟﺗﱠ ْﮭﻠُ َﻛﺔِ﴾
﴿وأَ ْﻧ ِﻔﻘُوا ﻓِﻲ َ
َ
] ﺳورة اﻟﺑﻘرة[195 :

ﻗﺎل ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺗﻔﺳﯾر إن ﻟم ﺗﻧﻔﻘوا أودت ھذه إﻟﻰ اﻟﺗﮭﻠﻛﺔ.
أﯾﮭﺎ اﻹﺧوة اﻟﻛرام ،أﻧت ﻣﺳﯾر ﻓﻲ ﻣﻛﺎن وﻻدﺗك وﻓﻲ زﻣن وﻻدﺗك وﻓﻲ أﻣك وأﺑﯾك وﻓﻲ ﻛوﻧك ذﻛراً أو
أﻧﺛﻰ ،ﻟﻛن اﻋﻠم ﻋﻠم اﻟﯾﻘﯾن أن ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ إذا ﻛﺷف ﻟك ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ﻋن ﺣﻛﻣﺔ ھذه اﻟظروف اﻟﺗﻲ
راﻓﻘت وﺟودك ﻟوﺟدﺗﮭﺎ أﻓﺿل ظروف ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﻋﻧدﺋذ ﺗﻘول ﻛﻣﺎ ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻐزاﻟﻲ ﻟﯾس ﻓﻲ
اﻹﻣﻛﺎن أﺑدع ﻣﻣﺎ ﻛﺎن .ﺛم ﺷرﺣت ﺷرﺣﺎ ً آﺧر ﻓﻘﺎل ﻟﯾس ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﻲ أﺑدع ﻣﻣﺎ أﻋطﺎﻧﻲ ،ﯾﻌﻧﻲ إﻧﺳﺎن
ﺻﺣﯾﺢ ﻧدﻋوه إﻟﻰ ﻧزھﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﯾﻊ إﻟﻰ ﺑﺳﺗﺎن ﺟﻣﯾل ﻧطﻌﻣﮫ أطﯾب اﻟطﻌﺎم ﻟﻛن إﻧﺳﺎن ﯾﺻﯾﺢ ﻣن أﻟم ﺷدﯾد
ﺑﺄن اﻟزاﺋدة اﻟﺗﮭﺑت ﻋﻧده أي ﻣﻛﺎن ﯾﻧﺎﺳﺑﮫ ؟ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ،وﻋﻠﻰ أي ﺷﻲء ﻧﺟﻠﺳﮫ ؟ ﻋﻠﻰ طﺎوﻟﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت،
وﻣﺎ اﻟذي ﻧﻌطﯾﮫ ؟ ﻧﻌطﯾﮫ ﻣﺑﺿﻊ اﻟﺟراح ،ﻧﻌطﯾﮫ اﻟﻣﺧدر ،ﻧﺷﻖ ﻟﮫ ﺑطﻧﮫ واﻟدم ﯾﺗدﻓﻖ ،ﻓﮭذا اﻟذي ﻣﻌﮫ
اﻟﺗﮭﺎب زاﺋدة ﻟﯾس ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﮫ ﺗﻘﺑل إﻻ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺟراﺣﯾﺔ ،ھل ﯾﺗﻘﺑل ﻧزھﺔ ؟ ﻻ ،ﻓﻠذﻟك أﻧت ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗؤﻣن أن
ﷲ أﻋطﺎﻧﺎ أﻧﺳب ﺷﻲء ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﺗرﺿﻰ ﻋن ﷲ وﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗرﺿﻰ ﻋن ﷲ ﺗﻛون ﻣؤﻣﻧﺎً.
ﻟذﻟك إﻧﺳﺎن ﯾطوف ﺣول اﻟﻛﻌﺑﺔ وﯾﻘول ﯾﺎ رب ھل أﻧت راض ﻋﻧﻲ ؟ ﻛﺎن وراءه اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﻗﺎل ﻟﮫ:
ھل أﻧت راض ﻋن ﷲ ﺣﺗﻰ ﯾرﺿﻰ ﻋﻧك ؟ ﻗﺎل ﯾﺎ ﺳﺑﺣﺎن ﷲ ﻣن أﻧت ؟ ﻗﺎل أﻧﺎ ﻣﺣﻣد ﺑن إدرﯾس ،ﻗﺎل
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ﻛﯾف أرﺿﻰ ﻋن ﷲ وأﻧﺎ أﺗﻣﻧﻰ رﺿﺎه ؟ ﻗﺎل ﯾﺎ ھذا إذا ﻛﺎن ﺳرورك ﺑﺎﻟﻧﻘﻣﺔ ﻛﺳرورك ﺑﺎﻟﻧﻌﻣﺔ ﻓﻘد
رﺿﯾت ﻋن ﷲ .وأدق ﺷﻲء ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣؤﻣن إﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﺣﻛﻣﺔ ﷲ وإﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﻌدل ﷲ وإﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑرﺣﻣﺔ ﷲ ﻓﺎﻟذي
ﯾﺳوﻗﮫ ﷲ ﻟﮫ ﯾرﺿﻰ ﺑﮫ .ﻓﻲ إﻧﺳﺎن ﯾواﺟﮫ ﻣوﻗف أﺻﻌب ﻣن أن ﺗﺗﺟﮫ إﻟﻰ ﺑﻠد ﻋﻠﻰ ﻗدﻣﯾك ﺛﻣﺎﻧﯾن ﻛﯾﻠو
ﻣﺗرا ً ﻛﻲ ﺗدﻋوھم إﻟﻰ ﷲ ﻓﺈذا ھم ﯾﻘﺎﺑﻠوا دﻋوﺗك ﺑﺎﻟﺳﺧرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ وﺑﺎﻻﺳﺗﮭزاء وﺑﺎﻟﺗﻛذﯾب ﺛم ﯾﻧﺎﻟوك
ﺑﺎﻷذى وﺗﻘول ﯾﺎ رب إﻧﻲ أﺷﻛو إﻟﯾك ﻗﻠﺔ ﺣﯾﻠﺗﻲ وﺿﻌﻔﻲ وھواﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس ﯾﺎ رب اﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن إﻟﻰ ﻣن
ﺗﻛﻠﻧﻲ إﻟﻰ ﺻدﯾﻖ ﯾﺗﺟﮭﻣﻧﻲ أم إﻟﻰ ﻋدو ﻣﻠﻛﺗﮫ أﻣري ،ﯾﺎ رب إن ﻟم ﯾﻛن ﺑك ﻏﺿب ﻋﻠﻲ ﻓﻼ أﺑﺎﻟﻲ وﻟك
اﻟﻌﺗﺑﺔ ﺣﺗﻰ ﺗرﺿﻰ ﻟﻛن ﻋﺎﻓﯾﺗك أوﺳﻊ ﻟﻲ.
ﻣرة أﺣد اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺣﺿر ﻣؤﺗﻣر ﻟﻠطب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ أورﺑﺎ ﻟﻌﻠﮫ ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ وﻛﺎن ﻣﻧدوب
ﺳورﯾﺎ ،ﻗﺎل أؤﻛد ﻟﻛم ﺑﻛل ﺑﺳﺎطﺔ أن ﻧﺳب اﻷﻣراض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ ﻗﻠﯾل ﺟدا ً ﻟﺳﺑب ﺑﺳﯾط ھو أﻧﻧﺎ
ﻧؤﻣن ﺑﺎ .
اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎ ﯾﺧﻔف اﻵﻻم وﻣرة أﯾﮭﺎ اﻹﺧوة اﻟﻛرام ،أخ ﺗﺳﺎءل ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﻗﺎل ﻟﻲ ﺗﻘول اﻟﻣؤﻣن ﺳﻌﯾد أﻧﺎ ﻻ
أﺻدق ذﻟك ﻗﺎل ﻟﻲ إن ﻛﺎن ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻧﺎس وإذا ﻓﻲ ﻣوﺟﺔ ﺣر ﺷدﯾدة ﯾﻌﺎﻧﻲ
ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻧﺎس وإذا ﻓﻲ ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷوﻻد ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻧﺎس ﻓﺄﯾن اﻟﺳﻌﺎدة اﻟﺗﻲ
ﺗﻘول ﻋﻧﮭﺎ ؟ ﻗﻠت ﻟﮫ ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﻟو أن إﻧﺳﺎﻧﺎ ً ﻋﻧده أﺳرة وﻋﻧده ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أوﻻد وﺑﯾﺗﮫ ﺑﺎﻷﺟرة وﻋﻠﯾﮫ دﻋوى
إﺧﻼء وراﺗﺑﮫ أرﺑﻌﺔ آﻻف ﻟﯾرة اﻵن ،أرﺑﻌﺔ آﻻف ﻟﯾرة وﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أوﻻد وأﺟرة ﺑﯾت وﻋﻠﯾﮫ دﻋوى إﺧﻼء ﻣﺎ
ﺣﯾﺎة ھذا اﻹﻧﺳﺎن ؟ ﻟﮫ ﻋم ﻏﯾر ﻣﺗزوج وﻣﻌﮫ ﺧﻣﺳﻣﺋﺔ ﻣﻠﯾون ﻣﺎت ﻓﺟﺄة ﻓﻲ ﺣﺎدث ﺑﺣﺳب ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﯾراث
ھذه اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻛﻠﮭﺎ ﻟﮫ وﻷن ھﻧﺎك ﺿرﯾﺑﺔ ﺗرﻛﺎت وﺑراءات ذﻣﺔ روﺗﯾن أﺣﯾﺎﻧﺎ ً ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ وﻗت طوﯾل ﻓﻠم
ﯾﺳﺗطﻊ أن ﯾﺄﺧذ ﻣن ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻗﺑل ﺳﻧﺔ ﻟﻣﺎذا ھو ﻓﻲ ھذه اﻟﺳﻧﺔ ﻣن أﺳﻌد اﻟﻧﺎس ؟
ﻟو ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻋن ﺳﺑب ﻣﺎدي ﻟﻠﺳﻌﺎدة ﻻ ﯾوﺟد ،ﻣﺎ أﺧذ وﻻ ﻟﯾرة وﻻ اﺷﺗرى وﻻ ﺣﺎﺟﺔ وﻻ ﺳﻛن ﺑﺄي ﺑﯾت،
ﻟﻛﻧﮫ ﻷﻧﮫ ﻣوﻋود ﯾﻘﯾﻧﺎ ً ﺑﺧﻣﺳﻣﺋﺔ ﻣﻠﯾون ھذا اﻟوﻋد اﻟﻘطﻌﻲ ﺑﺣﺳب أﻧظﻣﺔ اﻟﻣوارﯾث ﯾﻣﺗص ﻛل ﻣﺗﺎﻋب ھذه
اﻟﺳﻧﺔ ،واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:
ع ا ْﻟ َﺣ َﯾﺎ ِة اﻟ ﱡد ْﻧﯾَﺎ ﺛ ُ ﱠم ُھ َو َﯾ ْو َم ا ْﻟ ِﻘ َﯾﺎ َﻣ ِﺔ ِﻣنَ
﴿أَﻓَ َﻣ ْن َو َ
ﺳﻧﺎ ً ﻓَ ُﮭ َو َﻻﻗِﯾ ِﮫ َﻛ َﻣ ْن َﻣﺗ ﱠ ْﻌﻧَﺎهُ َﻣﺗَﺎ َ
ﻋ ْدﻧَﺎهُ َوﻋْدا ً َﺣ َ
ا ْﻟ ُﻣﺣْ ﺿ َِرﯾنَ )﴾(61
] ﺳورة اﻟﻘﺻص[

اﻟوﻋد اﻹﻟﮭﻲ اﻟﻘطﻌﻲ ﻟﮭذا اﻟﻣؤﻣن ﺑﺎﻟﺟﻧﺔ ھذا ﺷﻲء ﻣﺳﻌد ،ﻟﻛن أﯾﮭﺎ اﻹﺧوة ﻛﻣﺎ ﻗﺎل اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﯾﺢ ﻟﯾس
ﺑﺎﻟﺧﺑز وﺣده ﯾﺣﯾﺎ اﻹﻧﺳﺎن ،ﻟﻛن اﻟﻣؤﻣن ﻟﻌﻠﮫ ﯾﻛون دﺧﻠﮫ ﻣﺣدوداً وﻗد ﯾﻛون ﺿﻌﯾﻔﺎً ،وﻗد ذﻛرت ﻟﻛم ﻣن
ﻗﺑل أن اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻓﻲ اﻷﻋم اﻷﻏﻠب ﺿﻌﻔﺎء واﻟدﻟﯾل اﻟﻧﺑﻲ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﯾﻣر ﻋﻠﻰ آل ﯾﺎﺳر وھم
ﯾﻌذﺑون ھل ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻧﻘذھم ﻣن اﻟﻌذاب ؟ ﻻ ﯾﻘدر ﻣﺎذا ﻛﺎن ﯾﻘول ﻟﮭم ؟ ﺻﺑرا ً آل ﯾﺎﺳر ﻓﺈن ﻣوﻋدﻛم
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اﻟﺟﻧﺔ ،ﻟو ﻛﺎن اﻟﻧﺑﻲ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻗوي ﻛﺎﻷﻗوﯾﺎء ودﻋﺎھم إﻟﻰ اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻼﯾﯾن ﻣﻣﻠﯾﻧﺔ ﺗؤﻣن ﻻ
ﺣﺑﺎ ً ﺑﺎﻵﺧرة وﻻ ﻗﻧﺎﻋﺔ ﺑﻌظﻣﺔ ھذا اﻟدﯾن وﻟﻛن ﺧوﻓﺎ ً ﻣن ﺑطش ھذا اﻟﻘوي وطﻣﻌﺎ ً ﺑﻣﺎ ﻋﻧده ،إذا ً اﻟﺗﻐت
اﻟدﻋوة ،إذا ً ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﻟرﺳول إﯾﻣﺎﻧﺎ ً ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ً ﻟذﻟك ﻛﺎن ﺿﻌﯾﻔﺎ ً ﻟذﻟك ﯾﻘول:
﴿ﻗُ ْل َﻻ أَ ْﻣ ِﻠكُ ِﻟﻧَ ْﻔﺳِﻲ ﻧَ ْﻔﻌﺎ ً َو َﻻ ﺿ َّراً﴾
] ﺳورة ﯾوﻧس[49 :

﴿ﻗُ ْل َﻻ أَ ْﻣ ِﻠكُ ِﻟﻧَ ْﻔﺳِﻲ ﻧَ ْﻔﻌﺎ ً َو َﻻ ﺿ َّراً﴾
] ﺳورة اﻷﻋراف[188 :

﴿و َﻻ أَﻗُو ُل ﻟَﻛُ ْم ِﻋ ْﻧدِي َﺧ َزاﺋِ ُن ﱠ ِ﴾
َ
] ﺳورة ھود[31 :

ْب َو َﻻ أَﻗُو ُل ﻟَﻛُ ْم إِ ِﻧّﻲ َﻣﻠَكٌ ﴾
﴿ﻗُ ْل َﻻ أَﻗُو ُل ﻟَﻛُ ْم ِﻋ ْﻧدِي َﺧ َزاﺋِنُ ﱠ ِ َو َﻻ أَ ْﻋﻠَ ُم ا ْﻟﻐَﯾ َ
] ﺳورة اﻷﻧﻌﺎم[50 :

أﯾﮭﺎ اﻹﺧوة اﻹﻧﺳﺎن ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﻌﻠم ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟدﻧﯾﺎ ﻻ ﯾﻧدم ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﺎﺗﮫ ﻣن اﻟدﻧﯾﺎ ﻗط ،أذﻛر أﻧﻧﻲ ﻗرأت
ﻛﻠﻣﺔ ﻋن ﺳﯾدﻧﺎ اﻟﺻدﯾﻖ وﻻ أﺑﺎﻟﻎ ﻗﺑل ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺧﻣﺳﯾن ﻋﺎﻣﺎً ،ﻛﻧت أﻗرأ ﻛﺗﺎب ﺳﯾرة ﻓﺈذا ﻣؤﻟف اﻟﻛﺗﺎب
ﯾﺻف ھذا اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ اﻟﺟﻠﯾل ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺎ ﻧدم ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﺎﺗﮫ ﻣن اﻟدﻧﯾﺎ ﻗط ﻷن اﻟدﻧﯾﺎ ﻋرض ﺣﺎﺿر ﯾﺄﻛﻠﮫ ﻣﻧﮫ
اﻟﺑر واﻟﻔﺎﺟر ،وأن اﻵﺧرة وﻋد ﺻﺎدق ﯾﺣﻛم ﻓﯾﮫ ﻣﻠك ﻋﺎدل ،اﻟدﻧﯾﺎ ﻣﺎﺿﯾﺔ ﻣﺎ ﻣﺿﻰ ﻓﺎت واﻟﻣؤﻣل ﻏﯾب
وﻟك اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ أﻧت ﻓﯾﮭﺎ.
أﯾﮭﺎ اﻹﺧوة ،ﻟذﻟك ﻧﺣن ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻧﺳﺗﻘﺑل ﻣﺎ ﯾﺳوﻗﮫ ﷲ ﻟﻧﺎ ﺑﺎﻟرﺿﺎ ﻧﺳﻠم وﻧﺳﻌد ﻟﻛن إﯾﺎﻛم أن ﺗﻔﮭﻣوا أﻧﮫ ﯾﻣﻛن
أن ﻧﺳﺗﺳﻠم ﻟﻠﻣﻘﺿﻲ ،ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺿﻲ ؟ وﺟدت ﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت إذا ً ﻓﻲ ﻟص ﻣﺎ ﻗوﻟك أن ﺗﻘول ﻗﺿﺎء وﻗدر
ﺗرﺗﯾب رﺑﻧﺎ ،ﻟﻣﺎذا ﺗﻘوم ﻣن اﻟﻔراش وﺗﺑﺣث ﻋن اﻟﺳﺎرق وﺗﻠﻘﻲ اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﮫ ؟ ھذا اﺳﻣﮫ ﻣﻘﺿﻲ ،ﻛل ﺷﻲء
ﺳﯾﻖ ﻟك ﻟﯾس ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺣك ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻘﺎوﻣﮫ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗرﻓﺿﮫ ،ﻟﻛن أﻧﺎ أﻗول أﻧت ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﺑﻛل ﻣﺎ
أوﺗﯾت ﻣن ﻗوة ﻟرﻓﺿﮫ وﻣﻘﺎوﻣﺗﮫ ﺛم ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻋﻧدﺋذ ﺗرﺿﻰ ﺑﻘﺿﺎء ﷲ وﻗدره ،ﻣﺛﻼً اﻟﻣﺳﻠﻣون اﻵن ﻓﻲ
أﺧطﺎء ﻣن ﻣﺋﺗﻲ ﺳﻧﺔ ﺗراﻛﻣت ﺷﻛﻠت ﺿﻌﻔﺎ ً ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن اﻵن ﻣﺎذا ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﻔﻌل ؟ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ إﻻ أن ﺗﻔﻌل
ﺷﯾﺋﺎ ً إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ً ﻓﻲ ﺑﯾﺗك وﻓﻲ ﻋﻣﻠك ﻓﻘط ،ھل ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺣرك ﺳﺎﻛﻧﺎ ً ؟ أن ﺗﻠﻐﻲ ﻗرارا ً ؟ أن ﺗﻣﻧﻊ ﻏزوا ً ؟
ﻻ ﺗﻘدر ،ﻟﯾس ھذا ﺿﻌﻔﺎ ً ھذا ﺻﺎر ﻗدراً ،ﻟﻛن اﻟﺿﻌف أن أﻧﮭزم ﻣن اﻟداﺧل واﻟﺿﻌف أن أﺳﺗﺳﻠم
واﻟﺿﻌف أن ﻻ أﺗﺣرك ﺣرﻛﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ.
أﯾﮭﺎ اﻹﺧوة ،ﺣﺳن اﻟظن ﺑﺎ ﺛﻣن اﻟﺟﻧﺔ ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:
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ﻏﯾ َْر ا ْﻟﺣَﻖّ ِ َ
ظﻧﱡونَ ِﺑﺎ ﱠ ِ َ
﴿ َﯾ ُ
ظنﱠ ا ْﻟﺟَﺎ ِھ ِﻠﯾﱠﺔِ﴾
] ﺳورة آل ﻋﻣران[154 :

ﻓﻠذﻟك اﻹﻧﺳﺎن ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺣﺳن ظﻧﮫ ﺑﺎ ﯾﺳﻌد ،ﯾﻘطف ﺛﻣﺎر ھذا اﻟظن اﻟﺣﺳن ،أﻣﺎ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺗرك ﻟك
ﯾﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﺗﻘﺻر ﻓﯾﮫ ،ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣن ﻧوع اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻘدر وﻓﻲ ﺷﻲء ﻣن ﻧوع اﻟﺗﻘﺻﯾر ،أﻧﺎ أﻓرق داﺋﻣﺎ ً ﺑﯾن
ﻣﺎ ﯾﺻﯾﺑﻧﻲ ﺗﻘﺻﯾرا ً ﻣﻧﻲ وﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﺻﯾﺑﻧﻲ ﻗﺿﺎء وﻗدراً ،ﻓﺎﻟذي ﯾﺻﯾﺑﻧﻲ ﻗﺿﺎء وﻗدرا ً أرﺿﻰ ﺑﮫ ،أﻣﺎ اﻟذي
ﯾﺻﯾﺑﻧﻲ ﺗﻘﺻﯾرا ً ﻻ أرﺿﻰ ﺑﮫ أﺣﺎول ﺗﻐﯾﯾره أﺣﺎول ﻣﻘﺎوﻣﺗﮫ ﻟذﻟك ھذا اﻟﻣوﺿوع ﯾﺣﻛﻣﮫ ﺣدﯾث ﺷرﯾف
راﺋﻊ ﺟدا ً ھو:
ﺳﻠﱠ َم ﻗَﺿَﻰ َﺑ ْﯾنَ َر ُﺟﻠَﯾ ِْن ﻓَﻘَﺎ َل
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ ُ َ
ﻲ َ
ﺳﯾ ٍ
ْف ﻋ َْن ﻋ َْو ِ
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َ
)) ﻋ َْن َ
ف ﺑ ِْن َﻣﺎﻟِكٍ أَﻧﱠﮫُ ﺣَ ﱠدﺛَ ُﮭ ْم أَنﱠ اﻟﻧﱠﺑِ ﱠ
ﻋﻠَﻰ ا ْﻟﻌَﺟْ ِز
ﺳﻠﱠ َم إِنﱠ ﱠ َ ﯾَﻠُو ُم َ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ ُ َ
ﻲ َ
ﻲ َ
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ ﻟَ ﱠﻣﺎ أَ ْدﺑَ َر ﺣَ ْ
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َ
ﻲ ﱠ ُ َوﻧِ ْﻌ َم ا ْﻟ َوﻛِﯾ ُل َﻓﻘَﺎ َل اﻟﻧﱠﺑِ ﱡ
ﺳﺑِ َ
ا ْﻟ َﻣ ْﻘ ِﺿ ﱡ
ْس ﻓَ ِﺈذَا َ
ﻲ ﱠ ُ َوﻧِ ْﻌ َم ا ْﻟ َوﻛِ ﯾ ُل ((
َوﻟَﻛ ِْن َ
ﻏﻠَﺑَكَ أَ ْﻣ ٌر ﻓَﻘُ ْل َﺣ ْ
ﻋﻠَ ْﯾكَ ﺑِﺎ ْﻟ َﻛﯾ ِ
ﺳ ِﺑ َ
] أﺑﻲ داود ،أﺣﻣد [

أﻧت ﻋﻠﯾك ﺑﺎﻟﻛﯾس ﻋﻠﯾك أن ﺗﺗﺣرك واﻵن اﻟﻣﺳﻠﻣون ﯾواﺟﮭون ﺗﺣدﯾﺎ ً ﻛﺑﯾرا ً ﻏرﺑﯾﺎ ً ﻋﻠﯾﮭم أن ﯾﻔﻛر ﻓﻲ
ﺣل ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﺗﻌﺎون ﻣﻊ أﺧﯾﮫ اﻟﻣﺳﻠم ،ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﻘوي ﻋﻠﻣﮫ ،ﺷﺎب ﻓﻲ ﻣﻘﺗﺑل ﺣﯾﺎﺗﮫ ﻗﺎل ﻟﻲ أﻧﺎ ﻣﺎذا أﺳﺗطﯾﻊ
أن أﻓﻌل ﺣﺗﻰ أﺳﮭم ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ أﻣﺗﻲ ؟ ﻗﻠت ﻟﮫ أﻓﺿل ﺷﻲء ﻟك أن ﺗﺗﻔوق ﻓﻲ دراﺳﺗك ،اﻷﻣﺔ ﻻ ﺗﻧﮭض إﻻ
ﻋﻠﻰ أﯾدي ﻋﻠﻣﺎﺋﮭﺎ ﻓﺄﻧت ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗﺧﺻص اﺧﺗﺻﺎﺻﺎ ً ﻣﮭﻣﺎ ً وﺗﺗﻔوق ﺑﮫ ﺗﻛون ﻗد ﺑﻧﯾت ﻟﺑﻧﺔ ﻓﻲ ﺻرح ھذه
اﻷﻣﺔ ،وأﻧﺎ أﺑﺷرﻛم اﻟذي وﻗﻊ أراده ﷲ وﻛل ﺷﻲء أراده ﷲ وﻗﻊ وإرادة ﷲ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ
وﺣﻛﻣﺗﮫ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺧﯾر اﻟﻣطﻠﻖ .ﻓﻧﺣن ﯾوﺟد أﺷﯾﺎء ﺗﺄﺗﯾﻧﺎ ﻗﺿﺎ ًء وﻗدرا ً وﯾوﺟد أﺷﯾﺎء ﺗﺄﺗﯾﻧﺎ ﺗﻘﺻﯾرا ً
ﻓﺎﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺄﺗﯾﻧﺎ ﺗﻘﺻﯾراً ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﻘﺎوﻣﮫ وأن ﻧﺳﻌﻰ ﻟﻠﺧﻼص ﻣﻧﮫ ﺑﺷﺗﻰ اﻟوﺳﺎﺋل واﻟطرق اﻟﻣﺷروﻋﺔ
واﻟذي ﯾﺄﺗﯾﻧﺎ ﻗﺿﺎ ًء وﻗدراً ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﻌﻠم ﻋﻠم اﻟﯾﻘﯾن أﻧﮫ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺣﻧﺎ وھو ﺧﯾر ﻟﻧﺎ وأﻗوى دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك،
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:
ﺷ ّرا ً ﻟَﻛُ ْم ﺑَ ْل ُھ َو َﺧﯾ ٌْر ﻟَﻛُ ْم﴾
ﺳﺑُوهُ َ
ﺎﻹ ْﻓ ِك ﻋُ ْ
ﺻﺑَﺔٌ ِﻣ ْﻧﻛُ ْم َﻻ ﺗَﺣْ َ
﴿إِنﱠ اﻟﱠ ِذﯾنَ َﺟﺎ ُءوا ﺑِ ْ ِ
] ﺳورة اﻟﻧور[11 :

اﻟﺳﯾدة ﻋﺎﺋﺷﺔ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻋددوا اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺣﺎﻟﺔ ﻟو أن ﺣﺎﻟﺔ واﺣدة وﺟدت ﻷﻟﻐﻲ ﺣدﯾث اﻹﻓك ،ﻟو
أن ﻋﻘدھﺎ ﻟم ﯾﻧﻔرط وﻟم ﺗﺑﺣث ﻋﻧﮫ ﻣﺎ ﻓﻲ إﻓك ،ﻟو أن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺣﻣﻠوا اﻟﮭودج رأوه ﺧﻔﯾﻔﺎ ً ﻓﺑﺣﺛوا
ﻋﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ إﻓك ،ﻟو أﻧﮭﺎ ﻟم ﺗراﻓﻖ اﻟﻧﺑﻲ ﺑﺎﻟﻐزوة ﻣﺎ ﻓﻲ إﻓك ،أذﻛر أن اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺣﺎﻟﺔ ﻋددھﺎ ﻋﻠﻣﺎء
اﻟﺗﻔﺳﯾر ﺑﺣﯾث ﻟو وﻗﻌت ﺣﺎﻟﺔ واﺣدة أﻟﻐﻲ ﺣدﯾث اﻹﻓك ﻟﻛن ﷲ ﺷﺎءت ﺣﻛﻣﺗﮫ أن ﯾﻛون اﻹﻓك ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:
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ﺳﺑُوهُ ﺷ َّرا ً ﻟَﻛُ ْم َﺑ ْل ُھ َو َﺧﯾ ٌْر ﻟَﻛُ ْم﴾
ﺎﻹ ْﻓكِ ﻋُ ْ
ﺻ َﺑﺔٌ ﻣِ ْﻧﻛُ ْم َﻻ ﺗَﺣْ َ
﴿ ِإنﱠ اﻟﱠ ِذﯾنَ ﺟَﺎ ُءوا ﺑِ ْ ِ
] ﺳورة اﻟﻧور[11 :

ﻛل ﺷﻲء وﻗﻊ ﺧﯾر ،ﻣﺎ ﻛل ﻣوﻗﻊ ﺧﯾر ﻗد ﯾﻛون اﻟﻣوﻗﻊ ﻣﺟرﻣﺎ ً ﻛﻣﺎ ﯾﺟري ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻵن ،ﻟﻛن ﻗﺎﻟوا ﻟﻛل
واﻗﻊ ﺣﻛﻣﺔ ﻣﺎ ﻛل ﻣوﻗﻊ ﺣﻛﯾﻣﺎ ً ﻟﻛن ﻟﻛل واﻗﻊ ﺣﻛﻣﺔ ،وھذه اﻟﻔﻛرة ﻟو ﺗﻌﻣﻘﻧﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﻟدﺧل إﻟﻰ ﻗﻠوﺑﻧﺎ راﺣﺔ ﻣﺎ
ﺑﻌدھﺎ راﺣﺔ ،ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻌﻠم أن اﻟذي وﻗﻊ أراده ﷲ وﻣن ﺧﻼل وﻗوﻋﮫ ﺣﻛﻣﺔ ﻻ ﻧﻌﻠﻣﮭﺎ اﻵن ﻧﻌﻠﻣﮭﺎ ﺑﻌد
ﺣﯾن ،ﻓﮭذه اﻟﻧظرة اﻟﺗﻔﺎؤﻟﯾﺔ وھذه اﻟﻧظرة اﻟﺗوﺣﯾدﯾﺔ وھذه اﻟﻧظرة اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻸﺣداث ﯾﻣﻛن أن ﺗﻐﯾب ﻋن
ﺑﻌض اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن.
أﯾﮭﺎ اﻹﺧوة ،أﻗول داﺋﻣﺎ ً أﻧﮫ ﻓﻲ إﯾﺟﺎز ﻛﺑﯾر ﺟداً ﺗم ﻋﻘب اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﻣن أﯾﻠول ﯾﻌﻧﻲ ﻣﻌظم اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
ﻏﺎﺋﺑون ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺗﮫ ھذا اﻹﻧﺟﺎز أن اﻟﻐرب ﺑﻘﯾﻣﮫ اﻟﺗﻲ طرﺣﮭﺎ اﻟراﺋﻌﺔ ﻧﺎﻓس اﻹﺳﻼم وﺧطف اﻷﺿواء
وﺻﺎر ﻛل إﻧﺳﺎن ﺣﻠﻣﮫ اﻷﻛﺑر أن ﯾذھب إﻟﻰ ھﻧﺎك وأن اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺧﺿراء ﻛﺎﻟﺟﻧﺔ اﻟﺧﺿراء ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻟﻛن
ﻋﻘب اﻷﺣداث اﻷﺧﯾرة اﻟﻐرب ﻛﺣﺿﺎرة ﺳﻘط ﻓﻲ اﻟوﺣل ﺑﻘﻲ ﻗوة ﻏﺎﺷﻣﺔ ﻟذﻟك ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:
﴿ﻓَ َﻣ ْن ﯾَ ْﻛﻔُ ْر ﺑِﺎﻟ ﱠ
طﺎ ُ
ﺳكَ ِﺑﺎ ْﻟﻌُ ْر َو ِة ا ْﻟ ُوﺛْﻘَﻰ﴾
ﻏو ِ
ت َوﯾُ ْؤ ِﻣ ْن ِﺑﺎ ﱠ ِ ﻓَﻘَ ِد ا ْ
ﺳﺗَ ْﻣ َ
] ﺳورة اﻟﺑﻘرة[256 :

ﻗﺑل أن ﺗﻛﻔر ﺑﺎﻟطﺎﻏوت ﻣﺎذا ﻓﻌﻠوا ھم ؟ أﻋﺎﻧوﻧﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻧﻛﻔر ﺑﮭم ،اﻵن ﻋﻧد

ﯾﻌﻧﻲ ﻟن ﺗؤﻣن ﺑﺎ

ﺻﻐﺎرﻧﺎ ﻋﻧد ﺷﺑﺎﺑﻧﺎ ﻋﻧد أطﻔﺎﻟﻧﺎ ﺷﻌور أن اﻟﻐرب ﺳﺎﻗط ﻣﺎ ﻓﻲ رﺣﻣﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺻدق أﺧﺑﺎر ﻛﻠﮭﺎ ﻛﺎذﺑﺔ ﻣﺋﺔ
ﻣﻛﯾﺎل ﯾﻛﺎل ﺑﮫ ،ﯾﻔﻌﻠون اﻟﺟراﺋم اﻟﻛﺑرى وﯾﺣﺎﺳﺑون ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻣم ،ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت وﻛﯾل ﺑﻣﺋﺔ ﻣﻛﯾﺎل ﻓﺎﻟﻐرب ﺳﻘط
ﻛﺣﺿﺎرة وﺑﻘﻲ ﻗوة ﻏﺎﺷﻣﺔ وﻧﺳﺄل ﷲ ﻋز وﺟل أن ﯾﻧﺻرﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭم.
أﯾﮭﺎ اﻹﺧوة ﻓﻲ اﻟﺧﺗﺎم أﺷرح ﻟﻛم ھذه اﻵﯾﺔ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:
ﺳﺎنُ ِإذَا َﻣﺎ ا ْﺑﺗ َ َﻼهُ َرﺑﱡﮫُ ﻓَﺄَﻛ َْر َﻣﮫُ َوﻧَﻌﱠ َﻣﮫُ ﻓَﯾَﻘُو ُل َرﺑِّﻲ أَﻛ َْر َﻣ ِن )﴾(15
اﻹ ْﻧ َ
﴿ﻓَﺄ َ ﱠﻣﺎ ْ ِ
] ﺳورة اﻟﻔﺟر[15 :

رﺑﻲ أﻛرﻣن ﻣﻘوﻟﺔ ﻣن ؟ ﻣﻘوﻟﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﻟذي أﻛرﻣﮫ اﻹﻧﺳﺎن وﻧﻌﻣﮫ.
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ ِر ْزﻗَﮫُ ﻓَﯾَﻘُو ُل َرﺑِّﻲ أَ َھﺎﻧَ ِن )﴾(16
﴿وأَ ﱠﻣﺎ إِذَا َﻣﺎ ا ْﺑﺗ َ َﻼهُ ﻓَﻘَد ََر َ
َ
] ﺳورة اﻟﻔﺟر[16 :

ﻣﻘوﻟﺔ ﻣن ؟ اﻹﻧﺳﺎن اﻟذي ﺿﯾﻖ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ ،اﻹﻧﺳﺎن ﯾﺗﺻور أن ﷲ إذا أﻋطﻰ إﻧﺳﺎﻧﺎ ً ﻣﺎﻻً أو ﻗوة ﻣﻌﻧﻰ
ذﻟك أﻧﮫ ﯾﺣﺑﮫ واﻟﻌوام ﻟﮭم ﻓﻛرة ﺳﺎذﺟﺔ ﺟدا ً وﻣﺿﺣﻛﺔ ﯾﻘول ﻟك :إذا أﺣب ﻋﺑده أراه ﻣﻠﻛﮫ .اﻟذي ﯾﺳﺎﻓر
ﯾﻔﻌل اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ ﻛﻠﮭﺎ واﻵﺛﺎم وﯾﻧﻔﻖ اﻷﻣوال ﺗرﻓﺎ ً وﺗﺑذﯾرا ً وﯾﻌود ﻟﯾزھو ﻋﻠﻰ ﻣن ﺣوﻟﮫ وﯾﻘول إن ﷲ
ﯾﺣﺑﻧﻲ ،وأي إﻧﺳﺎن ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺿﯾﻖ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟرزق ﯾﺟد ﻧﻔﺳﮫ ﻣﺣروﻣﺎ ً دون أن ﯾﺷﻌر ﯾﺗوھم
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أن ﷲ ﯾﮭﯾﻧﮫ ،ﺟﺎء اﻟﺟواب اﻹﻟﮭﻲ ﻛﻼ ،ﻛﻼ ﻟﯾﺳت ﻧﻔﯾﺎ ً ﺑل ھﻲ ردع ،ﻓرق ﻛﺑﯾر ﺑﯾن أن ﺗﻘول ﻻ وﺑﯾن أن
ﺗﻘول ﻛﻼ ،ﻟو أن واﺣدا ً ﻗﺎل ﻟك :ھل أﻧت ﺟﺎﺋﻊ ؟ ﺗﻘول ﻟﮫ ﻻ ،ﻟو ﻗﺎل ﻟك ﻻ ﺳﻣﺢ ﷲ وﻻ ﻗدر وأﻧت ﻓﻲ ﻗﻣﺔ
اﻟورع واﻟﻧزاھﺔ واﻷدب ھل أﻧت ﺳﺎرق ؟ ﺗﻘول ﻟﮫ ﻻ ،ﺗﻘول ﻟﮫ ﻛﻼ ،ﻷن ﻛﻼ أداة ردع وﻧﻔﻲ ،ﻓﺎ ﻋز
وﺟل ﻗﺎل:
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ
ﺳﺎنُ إِذَا َﻣﺎ ا ْﺑﺗ َ َﻼهُ َرﺑﱡﮫُ ﻓَﺄَﻛ َْر َﻣﮫُ َوﻧَﻌﱠ َﻣﮫُ ﻓَﯾَﻘُو ُل َرﺑِّﻲ أَﻛ َْر َﻣ ِن )َ (15وأَ ﱠﻣﺎ إِذَا َﻣﺎ ا ْﺑﺗَ َﻼهُ ﻓَﻘَد ََر َ
اﻹ ْﻧ َ
﴿ﻓَﺄ َ ﱠﻣﺎ ْ ِ
ِر ْزﻗَﮫُ َﻓ َﯾﻘُو ُل َر ِﺑّﻲ أَ َھﺎﻧَ ِن ) (16ﻛ ﱠَﻼ﴾
] ﺳورة اﻟﻔﺟر[17-15 :

ﻟﯾس ھذا اﻟﻛﻼم ﺻﺣﯾﺣﺎً ،ﯾﻌﻧﻲ ﯾﺎ ﻋﺑﺎدي ﻟﯾس ﻋطﺎﺋﻲ إﻛراﻣﺎ ً وﻻ ﻣﻧﻌﻲ ﺣرﻣﺎﻧﺎً ،ﻋطﺎﺋﻲ اﺑﺗﻼء
وﺣرﻣﺎﻧﻲ دواء ،ﻋطﺎﺋﻲ اﺑﺗﻼء وﺣرﻣﺎﻧﻲ دواء ،أﻧﺎ ﺣﯾﻧﻣﺎ أﻋطﻲ أﺑﺗﻠﻲ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﷲ ﻋز وﺟل ﺣﯾﻧﻣﺎ
ﯾﻌطﯾك ﻣﺎﻻً ھل ھو ﻧﻌﻣﺔ ؟ ﻻ ،ھل ھو ﻧﻘﻣﺔ ؟ ﻻ ،إذاً ﻣﺎ ھو ؟ ﺗﻌرﯾف ھذا اﻟﻣﺎل اﻟذي ﻣﻧﺣك ﷲ إﯾﺎه
ﯾﻛون ﺑﻌد اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ھل اﺳﺗﻌﻣﻠﺗﮫ ﺑﺎﻟﺣﻖ أم ﺑﺎﻟﺑﺎطل ؟ إن ﻛﺎن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟك ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺣﻖ ﻓﮭو ﻧﻌﻣﺔ ،وإن ﻛﺎن
اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﺑﺎﻟﺑﺎطل ﻓﮭو ﻧﻘﻣﺔ ،ﯾﻘﺎس ﻋﻠﻰ ھذا ﻛل ﺷﻲء ،اﻟزوﺟﺔ إذا أظﮭرت ﻛل ﻣﻔﺎﺗﻧﮭﺎ أﻣﺎم اﻟﻧﺎس وﻓﻲ
اﻟطرﯾﻖ وﻓﻲ اﻟﻌﻣل وﻛﺎﻧت ﻓﺎﺳدة ﻣﻔﺳدة ھذه اﻟزوﺟﺔ ﻧﻘﻣﺔ وﻟﯾﺳت ﻧﻌﻣﺔ ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺣﺻﻧﺔ ﺑﺎﻷﺧﻼق
واﻷدب واﻟﺣﺷﻣﺔ وأطﺎﻋت زوﺟﮭﺎ اﻟزوﺟﺔ ﻧﻌﻣﺔ ،اﺟﻌل ﻛل ﺷﻲء ﷲ وھﺑك إﯾﺎه ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﻘﯾﺎس ،ﻛﻼ
ﻟﯾس ﻋطﺎﺋﻲ إﻛراﻣﺎ ً وﻻ ﻣﻧﻌﻲ ﺣرﻣﺎﻧﺎً ،ﻋطﺎﺋﻲ اﺑﺗﻼء وﺣرﻣﺎﻧﻲ دواء.
ﯾﻌﻧﻲ ﻣﻠﺧص ھذا اﻟﻠﻘﺎء اﻟطﯾب أن ﺗﺣﺳن اﻟظن ﺑﺎ وأن ﺗرﺿﻰ ﻋن ﷲ وأن ﺗﻘول ﻟﯾس ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﻲ أﺑدع
ﻣﻣﺎ أﻋطﺎﻧﻲ ،ﻟﯾس ﺣداً ﻣن ﻗدرة ﷲ ﺑل ﺣدا ً ﻣن ﻗدرﺗك ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ ﻋطﺎء ﷲ ﻋز وﺟل ،أﯾﺎم ﺗﺟﻠس ﻓﻲ
ﺟﻠﺳﺔ أﻛﺛرھم ﻏﯾر ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﻘول ﻛﻼم ﻣﻌﻘد وﻋﻣﯾﻖ وﻣﺷﻌب وأدﻟﺔ واﻟرد ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ
ﯾﻣﻠوا ،أﻣﺎ ﻗﺻﺔ ﻣؤﺛرة ﻟطﯾﻔﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﯾﻔﮭﻣﮭﺎ ،ﻓﺄﻧﺎ ﺣﯾﻧﻣﺎ أﺗﻛﻠم ﺑﻘﺻﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻣﻊ إﻧﺳﺎن ﻏﯾر ﻣﺳﺗوﻋب ﻟﻠﻌﻠم
أﻗول ﻟﯾس ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﮫ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ أﻟﻘﯾت ﻋﻠﯾﮫ ،وھذه ﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﯾدﻋو إﻟﻰ ﷲ ﻋز وﺟل ،وأﺣﯾﺎﻧﺎ ً ﺗﺟﻠس ﻣﻊ
إﻧﺳﺎن ﻣﺗﻌﻣﻖ ﺑﺎﻟﻌﻠم ﻓﺈذا ﺣدﺛﺗﮫ ﺑﻛﻼم ﺑﺳﯾط ﺳطﺣﻲ إھﺎﻧﺔ ﻟﮫ ﯾﺟب أن ﺗﺣدﺛﮫ ﺑﻛﻼم ﻋﻣﯾﻖ وﺑﺄدﻟﺔ ﻗوﯾﺔ
وﺑﺎﻟرد ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ وﺑﺗﺣﻠﯾل وﺑﺈدراك ﻟﻸھداف واﻟوﺳﺎﺋل ،ﻓﻠذﻟك ﻟﯾس ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﻲ أﺑدع ﻣﻣﺎ
أﻋطﺎﻧﻲ ،ھذا ﻣن أﺟل أن ﺗرﺿﻰ ﻋن ﷲ.
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