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لو  حتى  الهدف  بلوغ  على  التصميم 
كان الثمن أن »أمضي حقبا ... 

وكل حقبة أربعني عاما..
فإن اجتمعت كانت أمدا طويال

»ال أبرح« ..
حتى أبلغ »غايتي ولو كانت بعيدة بعد 

»مجمع البحرين«.. 
ولربما لقيت من سعيي هذا »نصبا«..

آثاري  على  فعدت  أخطأت  ولربما 
»قصصا«..

لكني لن أبرح ..
حتى  أبرح  فلن  قلما  الله  وهبني  فإن 

أبلغ به روعة التأثير.. 
ولئن وهبني الله علما فلن أبرح حتى 

أبلغ به نفعا لعاملي وأثرا..
ولئن وهبني عزما فلن أبرح حتى أبلغ 

هدفا.. 
فلن  رمضان  في  حياة  وهبني  ولئن 

أبرح حتى أبلغ العفو والعتق!
وقد وهبنا الله فرصة في الدنيا.

ر اآلخرة بما نبلغ  فلن نبرح حتى نعمِّ
به الجنة برحمته.

د مهمتك .. وال تبرح حتى تبلغها  
ِّ

حد
) سورة الكهف (

إشراف :
خديجة أحمد إمام

ال أبرح .. حتى أبلغ

ف بالسير .. ال بالوصول
ّ
ماذا تعنى كلمة عربأنت مكل

عليه  الله  صلى  النبي  هجرة  بعد 
لم  يثرب  إلى  مكة  من  وأصحابه  وسلم 
يتبق في مكة إال عدد قليل من املسلمني 
لم يهاجروا ملرضهم وكبر سنهم، وكان 
من بني هؤالء الصحابة الذين حبسهم 
املرض وكبر السن الصحابي الجليل  ) 

ضمرة بن جندب(
السفر  مشقة  يتحمل  أن  يستطع  لم   
وحرارة الصحراء فظل في مكة مرغًما.
يتحمل  لم  عنه  الله  رضي  ولكنه 
أن  فقرر  املشركني  ظهراني  بني  البقاء 
مرضه  ويتجاهل  نفسه  على  يتحامل 

ه.
ّ
وسن

 - جندب  بن  ضمرة  خرج  وبالفعل   
وأثناء  يثرب،  إلى  وتوجه   - الله  رحمه 
املرض  عليه  اشتد  الطريق  في  سيره 
يستطيع  لن  وأنه  املوت  أنه  فأدرك 
وضرب   - الله  رحمه   - فوقف  الوصول 
الكف  يضرب  وهو  وقال  كف  على  كفا 

األولى:
 ) اللهم هذه بيعتي لك (

ثم قال وهو يضرب الثانية 
) وهذه بيعتي لنبيك (

 ثم سقط ميتا..

فنزل جبريل عليه السالم على النبي 
حدث  بما  يخبره  وسلم  عليه  الله  صلى 

لضمرة ثم نزل قول الله تعالى:
ى 

َ
ِإل ُمَهاِجرا  َبْيِتِه  ِمن  ُرْج 

ْ
َيخ َوَمن   (

َع 
َ

َوق د 
َ

ق
َ
ف  

ُ
وت

َْ
امل  

ُ
ه

ْ
ُيدِرك م 

ُ
ث َوَرُسوِلِه  ِه 

ّ
الل

ِحيًما  رَّ وًرا 
ُ
ف

َ
غ  

ُ
ه

ّ
الل  

َ
ان

َ
َوك ِه 

ّ
الل َعلى  ْجرُه 

َ
أ

( النساء ١٠٠.
وأخبرهم  أصحابه  النبي  فجمع 
الشهير،  حديثه  وقال  ضمرة  بشأن 
األربعني  في  األول  الحديث  هو  الذي 

النووية :
) إنما األعمال بالنيات…إلخ (

غيره  يحزه  لم  شرفا  ضمرة  فحاز   
ة، رغم كونه لم 

ّ
بأن نزل فيه قرآن وسن

يصل إلى املدينة.
الُيشترط  طويل،  الله  إلى  *الطريق 
أن تصل إلى آخره، املهم أن تموت وأنت 

فيه.*
العمل مع الله ال ُيشترط فيه أن تصل 
وأنت  تموت  أن  يكفيك  ولكن  للهدف 
مادامت  إليه  الطريق  في  وتسير  تعمل 

نيتك لله..
الله،  إلى  مسيركم  على  حافظوا   *

فالقلوب ضعيفة والفنت خّطافة.

كر أن كلمة )عربي( تعني التمام والكمال والخلو من النقص 
ُ
*ذ

والعيوب وليس لها عالقة بالعرب كقومية* .
*فعبارة )قرآنا عربيا( تعني*

*قرآنا تاما خاليا من النقص والعيب*.
ـ وتفسير كلمة )ُعُربا( - بضم العني و الراء وفتح الباء - التي وردت 

كصفة للحور العني في قوله تعالى :
فوصفت   ) اليمني  ألصحاب  أترابا  ُعُربا  ابتكارا،   فجعلناهن   (

الحور بالتمام والخلو من العيب 
والنقص.

ورد  الذين  )األعراب(  أما  ـ 
سبيل  على  القرآن  في  ذكرهم 
البادية  سكان  هم  ليسوا  الذم 
أن  من  وأسمى  أرفع  القرآن  ألن 
عرقي  منطلق  من  الناس  يذم 
املقصود  كان  ولو  عنصري،  أو 
البادية  ســـكان  باألعراب 
كما  بالبدو  تعالى  الله  لوصفهم 

جاء على لسان يوسف :
من  البدو  من  بكم   وجاء   (  

بعد أن نزغ الشيطان بيني وبني إخوتي ( 
) إذن من هم األعراب ( ؟

 ــ إن ألف التعــــدي الزائدة في كلمـــــة األعــــــــراب قــد نقلت 
املعنى إلى النقيض كما في ) قسط وأقسط (

) قسط :  ظلم (
) أقسط : عدل (

) عرب : تم وخال من العيب (
) أعرب : نقص وشمله العيب (

 * فاألعراب مجموعة تتصف بصفة النقص في الدين والعقيدة *
) قالت األعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وملا يدخل  

اإليمان في قلوبكم (
ــ فإن اللغة العربية التي هي لغة القرآن ليست لغة بشرية أصال بل 
م الله بها آدم األسماء كلها ثم هبط بها إلى 

ّ
هي لغة السماء التي عل

األرض وكانت هي لغة التواصل بني البشر. 
*هذه هندسة اللغة الربانية*

ــ من روائع الشيخ محمد الغزالي رحمه الله.
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قرأت شيئا لفت نظري فأحببت أن ألفت نظرك 
إذا أتممت ما سوف تقرؤه ونحن غافلون..

عجبا،  فوجدت  القرآن  في  التسبيح  تتبعت 
يونس  قصة  في  كما  القدر  يرد  التسبيح  أن  وجدت 
عليه السالم قال تعالى »فلوال أنه كان من املسبحني 

للبث في بطنه إلى يوم يبعثون«
وكان يقول في تسبيحه »ال إله إال أنت سبحانك 

إني كنت من الظاملني« .
الجبال  تردده  كانت  الذي  الذكر  هو  والتسبيح 
تعالى »وسخرنا  والطير مع داود عليه السالم قال 

مع داود الجبال يسبحن والطير«.
تعالى  قال  املخلوقات..  جميع  ذكر  هو  التسبيح 
»ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات واألرض«.
محرابه  من  السالم  عليه  زكريا  خرج  وملا 
من  قومه  على  »فخرج  قال  بالتسبيح،  قومه  أمر 

املحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا«.
أخاه  يجعل  بأن  ربه  السالم  عليه  موسى  ودعا 
قال  والذكر،  التسبيح  على  يعينه  له  وزيرا  هارون 
اشدد  أخي  هارون  أهلي  من  وزيرا  لي  »واجعل 
كثيرا  نسبحك  كي  أمري  في  وأشركه  أزري  به 

ونذكرك كثيرا«.
ووجدت أن التسبيح ذكر أهل الجنة، قال تعالى 
فيها  وتحيتهم  اللهم  سبحانك  فيها  »دعواهم 

سالم«.
والتسبيح هو ذكر املالئكة، قال تعالى »واملالئكة 

يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون ملن في األرض«.
حقا التسبيح شأنه عظيم وأثره بالغ لدرجة أن 

الله غّير به القدر كما حدث ليونس عليه السالم.
ويذكرك  كثيرا  يسبحك  ممن  اجعلنا  اللهم 

كثيرا.

نفسه  ورضا  خلقه  عدد  وبحمده  الله  فسبحان 
وزنة عرشه ومداد كلماته.

النفسي(  والرضا  )التسبيح  الظاهرتان  هاتان 
واضحة،  بصورة  ذهني  في  مرتبطتني  تكونا  لم 
لي  كشفت  كأنها  الله  كتاب  من  آية  بي  مّرت  ولكن 
سائر  في  التسبيح  يكون  وكيف  املعنى،  هذا  سّر 

اليوم سبًبا من أسباب الرضا النفسي؛
يقول الحق تبارك وتعالى:

وقبل  الشمِس  طلوع  قبل  ربك  بحمد  ح  »وسبِّ
ك 

ّ
غروبها ومن آناء الليل فسّبح وأطراف النهار لعل

ترضى«
الحظ كيف استوعب التسبيح سائر اليوم ..

قبل الشروق وقبل الغروب وآناء الليل وأول النهار 
وآخره

 
ّ

اليوم لم تشمله هذه اآلية بالحث ماذا بقي من 

على التسبيح!
والرضا في هذه اآلية عام في الدنيا واآلخرة.

أنه  نعلم  »ولقد  الحجر:  سورة  خاتمة  في  وقال 
ح بحمد ربك وكن  يضيق صدرك بما يقولون * فسبِّ

من الساجدين«
إلى  العظيمة  اآلية  هذه  أرشدت  كيف  فانظر 
الدواء الذي ُيستشفى به من ضيق الصدر والترياق 

الذي تستطّب به النفوس.
القرآن  بها  زودنا  التي  املعلومات  أعجب  ومن 

الكريم أننا نعيش في عالم يعّج بالتسبيح:
»ويسبح الرعد بحمده«

»وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير«
سبح له السماوات واألرض ومن فيهن، وإن من 

ُ
»ت

شيٍء إال يسبح بحمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم«..

هل التسبيح يرد القدر؟

الصمت  بني:  الفرق  ما   >
والسكوت؟

األدب  من  يتولد  الصمت:   -
والحكمة.

- السكوت: يتولد من الخوف.
الهبوط  بني  الفرق  ما   >

والنزول؟
- الهبوط يتبعه إقامة

ما  لكم  فإن  مصرًا  اهبطوا   (
سألتم (

أي اذهبوا ملصر لإلقامة فيها
ال  املؤقت  النزول  هو  النزول:   -

 استقرار 
ُ

يعقبه
التضادِّ  بني  الفرق  ما 

والتناقض؟
التضاد : يكون في األفعال 

التناقض : يكون في األقوال
املقسط  بني  الفرق  ما 

والقاسط؟
نصف

ُ
قسط: هو العادل أو امل

ُ
- امل

قسطني (
ُ
) إن الله يحب امل

- القاسط: هو الظالم أو الجائر
فكانوا  القاسطون  وأما   (

لجهنم حطبا (
الظلم  بني  الفرق  ما   >

والهضم؟
بعض  نقصان  هو  الهضم   -

الحق 
- الظلم يكون في الحق كله 

لما وال 
ُ

قال تعالى ) فال يخاف ظ
هضما (

< ما الفرق بني املختال والفخور
اٍل 

َ
ت
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َ
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ُ
ه

َّ
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ور(
ُ
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َ
ف

- املختال: ينظر إلى نفسه بعني 
االفتخار 

- الفخور: ينظر إلى الناس بعني 
االحتقار 

هو  ليس  حياتك  في  املهم  الشخص 
ولكنه   .. بوجوده  تشعر  الذي  الشخص 

الشخص الذي تشعر بغيابه
اغرس   ,

ً
فعال تحصد  فكرة,  اغرس 

عادة,  اغرس  عادة,  تحصد   ,
ً
فعال

شخصية,  اغرس  شخصية,  تحصد 
تحصد مصيرًا.

التيار  يحركها  البحر  فى  القشة 
الريح  تحركه  الشجرة  على  والغصن 
واإلنسان وحده هو الذى تحركه اإلرادة
لوال تحدياتي ملا تعلمت, لوال تعاستي 
لوال  ارتحت,  ملا  آالمي  لوال  سعدت,  ملا 
فيت, لوال فقري ملا اغتنيت, 

ُ
مرضي ملا ش

ملا  فشلي  لوال  وجدت,  ملا  ضياعي  لوال 
نجحت, ولوال إدراكي ملا أصبحت

َسبق  الذي  املاضي  في   
َ

ت
ْ

عش لو 
تعيش  ولو  بقي،  الذي  الحاضر  ستفقد 
ستفقد  يأت  لم  الذي  املستقبل  في 

الحاضر وكأنه لم يكن ..

من أقوال د. إبراهيم الفقى  ما الفرق بني: الصمت والسكوت؟
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في زيارتي لها اليوم ببيتها العامر، تذوقت 
الشاي فأعجبني فقلت لها: 

فارتسمت  جميل،  جدًا  الشاي  طعم 
ويضيء  يتشكل  السرور  وبدأ  عليها  االبتسامة 

كالنور في وجهها ..
 الكلمة الجميلة .. !!؟ 

ُ
ما الذي قد تفعله

أذكر ذات مرة ذهبت إلنجاز معاملة وكان 
املوظف كئيبًا وكأن الدنيا يحملها فوق رأسه، 
بجفاء  األوراق  مع  يتعامل  وهو  أمامه  جلست 
منه..!!!  االبتسامة  سلب  أحدهم  كأن  شديد، 

قلت له: قميصك جميل، ابتسم تلقائيًا وقال: 
 

ُ
وجهه ل 

ّ
تهل أجمل،  والجاكيت  قلت:  والله؟ 

معي  الحديث  بدأ  ثم  مستبشرًا،  ضاحكًا 
واألخذ والرد وكأن ذلك الشخص العابس قد 

رحل وجاء غيره إلى مكانه ...!!! 
شاب  وحضر  املسجد  في  كنت  مرة  ذات 
الحسن  صوته  شدني  جماعة،  بالناس  وصلى 
ثم  املسجد  من   

ُ
خروجه انتظرت  والجميل، 

 وسلمت عليه بحرارة وقلت له: ما 
ُ

خرجت أتبعه
رائعة  وتالوتك  جدا  جميل  صوتك   .. الله  شاء 
حلوة  ابتسامة  عليه  رسمت  منها،  ُيشبع  ال 

عريضة واسعة ورحلت عنه ..
السؤال: 

ما الذي يمنعك أن تفعل ذلك مع الناس ..!!؟ 
بالكلمة  ح 

ُ
الش كل  شحيحة  الغالبية  ملاذا 

في  لكنهم  إبدائها،  في  جدًا  وبخيلة  الحسنة 
فرصة  وجدوا  ما  إذا  الهجوم  سريعو  املقابل 

سانحة لالنتقاص والنقد والتجريح ...!
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الله عليه وسلم يحب  الله صلى  كان رسول 
النبي  قال  )أبشر(  قول:  من  وُيكثر  البشارة 
ُروا 

ِّ
صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: َبش

ُروا ..      َعسِّ
ُ

 ت
َ

ُروا َوال ُروا، َوَيسِّ
ِّ
ف

َ
ن

ُ
 ت

َ
َوال

التحبس الكالم الطيب في قلبك أبدًا.. 
 امدح واشكر وادع الله ملن تحب وقل خيرًا 

للجميع، فالكالم الطيب عبادة وهداية ..
ْوِل ﴾

َ
ق

ْ
 ال

َ
ِب ِمن يِّ ى الطَّ

َ
وا ِإل

ُ
﴿ َوُهد

 ) الكلمة الطيبة صدقة.. ومفتاح للقلوب (

عنه  الله  رضي  بكرالصديق  أبو  يكن  لم 
فقيرًا كأبي ذر أو أبي هريرة،   

 منهم !!
َ

 أفضل
َ

لكنه كان
أو سمية  أو بالل  ْب كثيرًا كخّباب 

ّ
يعذ لم 
أو ياسر، 

 منهم !!
َ

 أفضل
َ

لكنه كان
لم يصْب بدنه في الغزواِت كطلحة أو أبي 

عبيدة أو خالد بن الوليد، 
 منهم !!

َ
 أفضل

َ
لكنه كان

بن  كعمر  الله  سبيِل  في  شهيدًا  ُيقتل  لم 
الخطاب أو حمزة بن عبد املطلب

أو مصعب بن عمير أو سعد بن معاذ ، 
 منهم !!

َ
 أفضل

َ
لكنه كان

هذه  له  صنَع  الذي  العجيُب  السرُّ  ُما 
( التي تتراجُع عنها سوابق

َ
 )العظمة

الهمم..
لنا    

ُ
يكشف األجالء  التابعني  أحد   

ْ
فلندع

)املضمر( ويفضي لنا بـ  )السر(
يقول بكُر بن عبدالله املزني:

ماسبقهم أبو بكر بكثرِة صالٍة وال صياٍم 
 

ُ
أعمال إنها   !! قلبه  في  وقَر  بشيٍء  ولكن 

القلوب !!
عنه  الله  رضي  بكر  بأبي   

ْ
بلغت التي  تلك 

 اآلمال والهمم ..
ُ

إلى حيث ال تبلغ
لو  إيمانه   

ْ
جعلت التي  هي  القلوب   

ُ
أعمال

يقول  كما  لرجَح  األرض  أهل  بإيمان  ُوزن 

الفاروق عمر رضي الله عنه ..
:

َ
 اإليمان

ّ
لقد تعلمنا أن

 قلٍب
ُ

عمل
 لساٍن

ُ
وقول

 الجوارِح واألركان ..
ُ

وفعل
لكننا اجتهدنا في صوِر األعماِل وعددها 

وقول اللسان وعمل الجوارح،
وهو  )عمل  وجوهرها  ها  لبّـُ وأهملنا 

ٌالقلب( ..
 وصورة

ٌ
 عبادٍة حقيقة

ِّ
ولكـل

وبقية  والسجوُد   
ُ
الركوع الصالة:   

ُ
فصورة

األركان .. ولبها  )الخشوع( ..
 عن املفطرات من 

ُّ
 الصيام: الكف

ُ
وصورة

الفجر إلى الغروب ولبه )التقوى( ..
 الحج: السعي والطواف والوقوف 

ُ
وصورة

بعرفة ومزدلفة ورمي الجمرات
ولبه  )تعظيُم شعائر الله( ..

 
ُ

واستقبال اليدين  رفُع  الدعاء:   
ُ

وصورة
ولبه  والطلِب،  املناجاة   

ُ
وألفاظ القبلة 

)االفتقاُر إلى الله ( ..
كر

ِّ
 الذ

ُ
وصورة

( ، ولبه
ُ

 والتكبيُر والحمد
ُ

 )التسبيُح والتهليل
وخوفه  ومحبته  الخالق   

ُ
 )إجالل
ورجاؤه(..

 كل الشأن في أن 
ّ

 الشأن
ّ

إن
لوب(  قبل  )أعماِل 

ُ
الق  )أعماِل 

الجوارح(..  
َراِئُر﴾ ى السَّ

َ
ْبل

ُ
فغدًا إنما ﴿ت

وِر﴾
ُ

د وغدًا إنما يحّصل ﴿َما ِفي الصُّ
ٍب 

ْ
ل

َ
ِبق  

َ
ه

َّ
الل ى 

َ
ت

َ
أ  

ْ
َمن ﴿ِإال  ينجو  ال  وغدًا 

َسِليم﴾
ِشَي 

َ
خ  

ْ
﴿َمن إال  الجنة  يدخل  ال  وغدًا 

ٍب ُمِنيٍب﴾
ْ
ل

َ
ْيِب َوَجاَء ِبق

َ
غ

ْ
 ِبال

َ
ْحَمن الرَّ

بـ  تقطُع  الدنيا   
ُ

مفاوز  
ْ

كانت إذا 
 )األقدام(..

 اآلخرِة تقطُع بـ  )القلوب(
ُ

فمفاوز
اللهم احشرنا مع أبى بكر الصديق..

د. أحمد املنصورىشاى عمتى

سر عجيب 


