
 

ٖرا املدًٛم ايععِٝ أال  يفٌ ًتأَي ٠دعٛ إْٗا اهلل، يف أحبيت
َوِِف َأنُفِسُكْم }تعاىل ايكا٥ٌ : اهلل صٓع بدٜعٚ ٖٚٛ اإلْطإ

ونَ  ِٔ أْت أْت،،  د12ر ايرازٜات: { َأَفََل ُتبِِْصُ  خًكو؟ ََ
َّزى؟ َٔ َّاى َٔ ٚبضسى؟ مسعو غل َٔ ص  فَعَدَيو؟ ض
 جعٌ َٔٚ ْٚضسى؟ آٚاى َٔٚ أطعُو؟ َٔٚ زشقو؟ َٔٚ

 إْ٘ ٖداى؟ َٔ ٚ ؟ تػعس ال ٚأْت حٛيو يها٥ٓاتا َالٜني
 .ٖٛ إال إي٘ ال ،خًك٘ غ٤ٞ نٌ أحطٔ ايرٟ اهلل

 تػٗد آٜات٘، َٔ ٚاآلفام آٜات٘، َٔ ٚايهٕٛ آٜات٘، َٔ أْت 
 خايًكا؟ َٛحّدا نْٛ٘ حًكا عسفت ذيو تأًَت إٕ ،بٛحداْٝت٘

 تطبّٝخا ٜٓطل َططٛز نتاب ايهٕٛ خمًًٛقا، عبّدا ٚنْٛو
 َفيَُروِِن َماَذا }:متحّٝدا تٗتف ٚذزات٘ ٚتٛحّٝدا،

ِ
َهَذا َخْلُق اهلل

 .د22ر يكُإ:{ َخَلَق الَِّذيَن ِمن ُدوىِهِ 
 دعوة للتأمل يف بديع خلق اإلنشان 

: َٔ ْكط١ ٚاحد٠ َٔ َا٤ ايسجٌ تتخد ببٜٛض١ إخٛتٞ يف اهلل
ٜصٚد ٜٚٓػأ ذيو اخلًل املعكد املسنب، ٚاملسأ٠ يف ايسحِ، 

ال ٜطتددَٗا يف بطٔ أَ٘ ٚيهٔ ٜطتددَٗا بإَهاْات اجلٓني 
، ٜٚدإ، أذْإٚ ،اجلٓني ي٘ عٝٓإف، عٓد خسٚج٘ يًخٝا٠

جٗاشًا تٓفطًٝا ناَاًل َٔ األْف إىل  ٚزجالٕ ، ...ٚيًحٓني
تتِ يف حني جٗاشًا ٖضًُٝا َٔ ايبًعّٛ إىل املس٤ٟ، ٚايس١٥ 

تضٌ ع١ًُٝ تٓفظ اجلٓني ٚتػرٜت٘ عٔ طسٜل احلبٌ ايطسٟ، امل
ايطعاّ، ٚاهلٛا٤، ايرٟ ميدٙ بببطٔ اجلٓني َع أحػا٤ األّ 

ايسحِ، ظًُات ثالث ظ١ًُ حيدث يف نٌ ٖرا ٚاملا٤، 
َٔ ايرٟ فعٌ ٖرا نً٘ أٖٞ  ٚظ١ًُ ايبطٔ، ٚظ١ًُ املػ١ُٝ،

؟!! ال ٚزب ايهعب١ ٚيهٔ خًك٘ جٌ ايضدف١ ايطبٝع١  أّ 
ُلُقُكمْ }:ٚعال ايكا٥ٌ َهاتِكُ ُبُطونِ  ِِف  ََيْ  ِِف  َخْلٍق  َبْعدِ  ِمن َخْلقاً  مْ ُأمَّ
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ُ  َذلُِكمُ  َثََلٍث  ُظُلََمٍت   َفَينَّى ُهوَ  إِلَّ  إَِلَ  َل  اْدُْلُك  َلهُ  َربُُّكمْ  اّللَّ

ُفونَ  هُ }ٚايكا٥ٌ : ،د6ر ايصَس:  {(6) ُتِْصَ َ بِوَل َيَّسَّ  {ُثمَّ السَّ
َتػابٗإ يف َٔ ايبػس اثٓإ َٚع ذيو ال خيسج ، د12رعبظ:

اإلبٗاّ ال ميهٔ إٔ ٜتػاب٘ فٝ٘ اثٓإ ع٢ً نٌ األغٝا٤، بٌ إٔ 
َبَذ َقادِِريَن َعَذ }: ٚهلرا ٜكٍٛ اهلل تعاىلٚج٘ األزض أبدًا، 

َي َبنَاَىهُ  َٚا٤ األذٕ ، َا٤ ايعني َاحلًا ،د4رايكٝا١َ: {َأْن ُىَسوِّ
َٚا٤ ايفِ حًًٛا؟! ٚيٛ إٔ َا٤ ايفِ ع٢ً غري ٖرا  ،َسًا

 .ذ بػساب ع٢ً اإلطالمايطعِ، َا اضتطاع اإلْطإ إٔ ٜتًر

ٚشٕ ايكًب حٛايٞ ثالمثا١٥ ٚاثين  أتعسف إٔأخٞ احلبٝب،  
عػس جساًَا، ٜٓبض مبعدٍ ضبعني ْبض١ يف ايدقٝك١، ٜٚضذ 

، فأٟ اإلْطإحٝا٠  خالٍحٛايٞ ضت١ ٚمخطني ًَٕٝٛ جايٕٛ 
يف ٚ ذيو ٚبدٕٚ صٝا١ْ اهلل أنرب، طتطٝع تيف ايٛجٛد َضد١ 

َٓٗا  ٜدخٌٚعػسٜٔ أيف َس٠،  نٌ ّٜٛ ٜتٓفظ اإلْطإ مخط١
،  ضت١ أَتاز ْٚضف َرت َهعب َٔ األنطحني إىل ايدّ

ساّ، جٜعترب ايهبد أنرب غدد ايبدٕ، ٜٚصٕ أيف ٚمخطُا١٥ ٚ
ايه١ًٝ تصٕ َا١٥ ٚخالٍ أزبع١ أغٗس،  خالٜاٙ مجٝعٗاتتحدد ٚ

ساًَا فٝٗا ًَٕٝٛ ٚحد٠ يتضف١ٝ ايدّ، ٜٚسد إىل جٚمخطني 
، أز٣ أْ٘ ال تعًٝل إال إٔ يرت َٔ ايد2022ّ ايّٝٛيف ايه١ًٝ 

 َفيَُروِِن َماَذا َخَلَق  }:تكٍٛ َا قاي٘ اهلل تعاىل  
ِ
َهَذا َخْلُق اهلل

 .د 22 ر يكُإ:{ الَِّذيَن ِمن ُدوىِهِ 
  دعوة للتأمل يف أحوال اجلهني 

 حٛايٞ قبٌ باجلٓني ايٓاع َعسف١ َد٣ احلبٝب أخٞ تأٌَ
َّا، ثالثني  اييت حسنات٘ إال عٓ٘ ُِٜعًَِ ال حّٝا نا٥ّٓا نإ ديك عا

 املالحع١ ٚضا٥ٌ تطٛز َٚع أَ٘، بطٔ داخٌ ٜضدزٖا
  ذيو بإذٕ نٌ اإلْطاْٞ اجلطِ بطٔ إىل ٚٚصٛهلا ٚاملػاٖد٠،
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 إٔ عًِ ٚايضٛتٞ، ايض٥ٛٞ ٚايتطحٌٝ نايتضٜٛستعاىل  اهلل
َّا، أَ٘ عٔ فٝٗا ٜٓفضٌ ال ْفط١ٝ يًحٓني  حاالت يف فرتاٙ متا

 أخس٣، ٚاْبطاط اْػساح ٚحاالت َس٠، ٚانت٦اب اْهُاش
 َجًًا، نايتدخني أَ٘؛ خمايفات يبعض االْصعاج ٜبدٟ بٌ

َّا ٚاملطًُني ٚإٜانِ اهلل عافاْا  .عُٛ
  العالقة بني نفشية  اجلهني ونفشية أمه 

ٔ  دلرسب  طبٝب ٜطًبأحبيت يف اهلل،  ٌ  أّ َر  غرٗسٖا  يف حاَر
 ٚعػسٜٔ أزبع ملد٠ عٓ٘ متتٓع إٔ خنيايتد تعتاد ناْت ايطادع
٘  فرإذا  ايضر٥ٛٞ،  ايتضٜٛس بأجٗص٠ اجلٓني ٜتابع ٖٚٛ ضاع١،  بر
 يفافر١؛  ايطبٝرب  هلرا  قدّ إذ نريو، ٖٛ ٚبُٝٓا ٖادئ، ضانٔ
 إال إغرعاهلا  ٚمتَّ أصرابعٗا،  بني ٚضعتٗا إٔ َٚا ضٝحاز٠ يفاف١

 قًرب  الضرطساب  تبّعرا  اجلرٓني  اضرطساب  إىل املكٝراع  ٚأغاز
 ممرا  ٜترأذ٣  ثرالث،  ظًُات ٚضط يف جعً٘ َٔ خإفطب ،أَ٘

 .  بريو أَ٘ تػعس مل ٚإٕ تبّعا، أَ٘ َٓ٘ تتأذ٣
٘  تكرع  حُٝٓاٜتأثس باْفعاالت أَ٘  َضطسّبا ٜسٚٙ إٔ أَهِٓٗ  أَر

ٟ  ترأثس  يف أٚ ٚخحرٌ،  نػضب حاد٠؛ اْفعاٍ أش١َ يف  جطرد
ٔ  ثِ، بػ٤ٞ اصطداّ أٚ األزض، ع٢ً نٛقٛع  األطبرا٤  أَهر

٘  تطررتٜذ  َرا  يطُاع أَ٘ تٓضت دَاعٓ ٖاد٥ّا ٜسٚٙ إٔ ٔ  إيٝر  َر
 فتٓضرت  أبٝر٘،  صرٛت  تطُع ٚحُٝٓا ،ٚغريٖا ٚأْاغٝد قسإٓ
 أضربٛع٘  يف ايٛالد٠، بعد أَا ،ألَ٘ تبّعا ي٘ ناملٓضت زأٚٙ ي٘،

 ضررا٥س دٕٚ أبٝرر٘ يضررٛت ٜٚتبطررِ ٜررأْظ أْرر٘ ٚجرردٚٙ األٍٚ
 ع٢ً داي١َّ بايػ١، ب١ِّٓ آٜات بٌ ، َر١ًٖ أَٛز إْٗا األصٛات،

 . ي٘ غسٜو ال ايعباد٠ يف بايتَّفسُّد أحكَِّّت٘ ٚع٢ً تعاىل اهلل عع١ُ
 أحوال جهني محلته أمه وهي مكرهة

 احلٌُ يف تسغب حني إٔ األّ طبا٤األ ، الحغيف اهلل إخٛتٞ
  ايعٛاطف َٔ َٛجاٍت اهلل بإذٕ إيٝ٘ تسضٌ ػدٖا ؼٌُ، ثِ
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، ايبضسٚ ايطَُّع اهلل ٜسشقِٗ خسٚجِٗ ٚبعد ٜعًُٕٛ، 
 بأَس احلٛاع ٖرٙ ٚؼضٌ ميِّصٕٚ، فبٗا األف٦د٠؛ ٜٚسشقِٗ

 ؛أغدٙ ٜبًؼ حت٢ ٚبضسٙ مسع٘ يف ِشَٜد نرب نًُا تدزجيّٝا، اهلل
 . ٚتعاىل  ضبخاْ٘ َٛالٙ ٚطاع١ زب٘ عباد٠ َٔ بٗا يٝتُهٔ

 جهني     طفل حفظ القرآن خلنص لتالوة أمه القرآن وهو

 حا١ًَ ضٝد٠ إٔ: نتاب ضٓسِٜٗ آٜاتٓا يف جا٤إخٛتٞ يف اهلل، 
 ٚعا١ًَ قا١ُ٥ ٚمساع٘ ايكسإٓ قسا٠٤ َٔ تهجس ناْت دَػل يف

 اهلل بفضٌ متهٔ اجلٓني ُِٚيد عٓدَا أْ٘ ٚايٓتٝح١ َٚضطحع١،
 يطإ عُسٙ، َٔ اخلاَط١ يف ٚتال٠ٚ حفًعا ايكسإٓ؛ خيتِ إٔ

ْح }: حاي٘ ء اْْلِ ْحَسانُ َهْل َجَزا  .د 62ر ايسمحٔ: { َساِن إِلَّ اْْلِ
  اإلنشاندعوة للتأمل  يف نوم 

، ٜٓاّ حني ْطإإلي جيسٟ َا تأًَت ٌٖأخٞ احلبٝب، 
 حدَّد ٚقد ايطُع، ٖٞ ايّٓٛ خالٍ تعٌُ تبك٢ اييت احلاض١ف

 ايجًجني مبكداز ايّٓٛ خالٍ ايطُع اضتُساز ٚايباحجٕٛ ايعًُا٤
 ْا٥ُِٝٔ تأًَت ٌٖ، ٚطُعاي يف ايٓاع بني تفاٚت ع٢ً

َّ ِبَدًَِدى ٚداز َتحاٚزِٜٔ،  بايسؤ٣ ٜٓعِ زمبا أحدُٖا أ
 ٚاآلخس ير٠، َٔ جيد مما نً٘ ايدٖس ٜطتٝكغ أال بٛدِّٙ ايضاحل١
 يٛ بٛدِّٙ املصعح١، ايػٝطا١ْٝ باألحالّ ُٜعرَّب غكا٤ يف جياٚزٙ

 أٚ دلاٚزٙ، عٔ ٖرا ٜعًِ ٌٖ ْفطو، ضا٤يت ثِ ََِٜٓ، مل
 غًدى َُٜدز أمل ؟برُٖٓٗا ٜدٚز َا تعًِ أْت أٚ ٖرا؟ عٔ ذاى

 املكابس، إىل ايضٛز٠ ٖرٙ َٔ تٓتكٌ إٔ ٖرا تطتعسض ٚأْت
 ٚذاى ُٜٓعَِّ، ٖرا بعضِٗ، ظاْب صًٓٛفا املٛت٢ فتتدٌٝ
ْمعَ }:ُٜعرَّب َن َكاَن َلُه َقْلٌب َأْو َأْلَقى السَّ

ِ
 إِنَّ ِِف َذلَِك َلِذْكَرى د

 .د73ر م:{(73)َشِهودٌ  َوُهوَ 
 لدعوة للتأملللنزيد ارجع: 

   ( )للشيخ: على عبد اخلالق القرني 
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ٔ  شاخرس  بفٝض ٚتػُسٙ املهجَّف١،  فٝبادهلرا  ٚاحلٓرإ،  ايسضرا  َر
 ،ٚزعاٜتٗرا  يكا٥ٗا حطٔ ع٢ً ٜػهسٖا ٚنأْ٘ َبتّٗحا، ايػعٛز

 يعررٚبتٗا  حد ال ضاحس٠، يطٝف١ عسنات هلا اَتٓاْ٘ عٔ ٜٚعرب
ْحَسللاِن إِلَّ }: حايرر٘ يطررإ ،أَرر٘ قًررب عًرر٢ ء اْْلِ َهللْل َجللَزا

ْحَسلانُ   احلُرٌ،  يف األّ تسغرب  ال ٚحني ،د62ر ايسمحٔ: { اْْلِ
 حيٝا فرتاٙ اجلٓني، َع ايعاطف١ٝ ايض١ًِّ تكطع َهس١ٖ، ؼٌُ ثِ

ِ  َٓهُّػا، ٘  ٜبردأ  ثر ٛ  ٜتَّحر ٔ  ٜٚعررب  املػانطر١،  حنر  ذيرو  عر
ٔ  تعررب  قدَِٝ٘ َٔ بسنالت ٘  عر  يسمبرا ٚ ٚاضرتٓهازٙ،  احتحاجر

 يًعٓراد،  َٗٝأ ٜبدٚ فإْ٘ ٜطكط مل ٚإٕ بعد، فُٝا إضكاطا ٜضبذ
 .ٚالدت٘ أٜاّ أٍٚ يف ذيو ٜٚعٗس ٚالدت٘، بعد ٚايعدٚإ

 أحوال جهني حاولت أمه اسقاطه

ِ  صاحب ٜرنسأحبيت يف اهلل،   محًرت  اَرسأ٠  إٔ آٜاتٓرا  ضرٓسٜٗ
٘  قرد  إذ تطرتطع؛  ٚمل اجلرٓني،  إضركاط  ٚحاٚيت َهس١ٖ،  ثبتر

 ٚيردت  ٜطركط٘؟  إٔ ألحردٍ  فأ٢َّ َهني؛ قساز يف فحعً٘ اهلل،
ٍ  إٔ زفضت ُٚيدت ٚملا أْج٢، املٛيٛد ٚنإ ذيو، بعد  تتٓراٚ

َّا ٚأصسَّت أَٗا، ثدٟ  تسضرع  إٔ قبًت ٚيهٓٗا ٖرا، ع٢ً أٜا
 عٝٓاٖررا، أغُضررت عٓرردٖا أَٗررا، غررري أخررس٣ َسضررع١ َررٔ

 أخسٟ َس٠ ثدٜٗا فسفضت ايعٝٓني، َعضٛب١ أَٗا إىل ٚأعٝدت
 مل األّ إٔ تربني  أَٗا، َع حٛاّزا ايطبٝب فأجس٣ سٙ،ت مل ٖٚٞ
 االعتدا٤ ٚحاٚيت ُنِسٙ، ع٢ً فخًُت احلٌُ، يف زاغب١ تهٔ
 ٚالدتر٘،  بعرد  اجلرٓني  عًر٢  ذيرو  فراْعهظ  بإضركاط٘،  عًٝ٘

ٍ  َٚػراعس  أحاضرٝظ  إْٗرا ! ايعراملني  زب اهلل فطبخإ  ٚأفعرا
ٛ  ٚإال فخطرب،  عًٝ٘ تٓعهظ أَ٘، ِ  ال فٗر  برٓط  غر٦ّٝا  ٜعًر
َهاتُِكْم لَ َتْعَلُموَن } تعاىل: اهلل قٍٛ ن ُبُطوِن ُأمَّ َواّلُل َأْخَرَجُكم مِّ

ُكللللللللللمْ  للللللللللْمَع َوا  َْ للللللللللاَر َوا ْفِلللللللللللَدَ  َلَعلَّ  َشللللللللللْوًلا َوَجَعللللللللللَل َلُكللللللللللُم اْلسَّ
َٕ   ال أَٗاتِٗ بطٕٛ َٔ خيسجٕٛ فِٗ ،د30رايٓخٌ :{َتِػُهُسٚ
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