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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 : أما بعد ،السالم على رسول اهللو  الصالةو ، الحمد هلل
 اأن يعي  أأأو ، لوجهأأأل الكأأأريم خالصأأأا  و ، مباركأأأا  و ، أن يجعأأأل  أأأجا المجلأأأ   افعأأأا   -تبأأأارت وتعأأأالى- أسأأأأل اهللف
ياكم على جكرهو    .عبادتلحسن و ، شكرهو ، ا 

شأرع ا  تحأدث عأن رثأاره و ، القأدرو ، الشأر و ، فأ  الخلأ  (الحكأيم)عن أثر  جا االسأم الكأريم  ال زال الحديث
 . بق  من الحديث بقيةو ، ف  خل  اإل سان

 أو المجلأ  ايخيأر الأج   - أجا االسأم  أو المجلأ  الرابأي فأ  الكأالم علأىو  -إن شأا  اهلل-  جا المجلأ و 
 ن كأألإإج  ، أأو اسأأتث ا  فأأ  الحأأديث عأأن  أأجه ايسأأما  الحسأأ ىو ، االسأأم العمأأيمبأأل حأأديث  عأأن  أأجا  أخأأتم
لكأأن  أأجا االسأأم رأيأأت أن مأأن و  ،كمأأا عأأودتكم ،احأأدو  فأأ  مجلأأ  م هأأا سأأيكون الحأأديث ع أأل م حصأأرا  واحأأد 

  .الفائدة أن أبسط الحديث ع ل بعض الش  و ، المصلحة
ال بأأ  أن و ، فأ   أجا الخلأ  -جأل جاللأل- علأى حكمأة اهلل خلق أاجكرت جملة من ايمور الشا دة ف  وقد 

  .أضيف
لو لم تكن لكان قطعة  ،للبدن قواما   -تبارت وتعالى-  جه العمام جعلها اهلل ،ف  خل  اإل سان تأملوا مع و 

ال يسأتطيي أن يأدفي عأن  ،الدفيو ، التقلب ف  الم افيو ، التصرفو ، الحركةو ، عاجزة عن اال تقال ،من اللحم
أو ، خأرآل ال تسأتطيي أن تت قأل مأن مكأانو ، اال قأوة فيهأ ،ي أل قطعأة مأن اللحأم ملقأاة ؛ال كثيرا  و ، قليال    فسل

ال يستطيي أن و ، ال يستطيي أن يقوم ،من المضار ع ها شيئا   تدفيأو ، اأن تتصرف ف  ش   من مصالحه
  .يعمل

م ها و ، م ها الدقي و ، م ها الكبيرو ، فم ها الصغير ،ايشكال المختلفةو ، إلى خلقها بهجه المقاديرا مروا  ثم
م هأأأأا و ، تصأأأأم  م هأأأا الم  و ، م هأأأا العأأأأريضو ، م هأأأأا المسأأأأتديرو ، م هأأأأا المسأأأتقيمو ، م هأأأأا الم ح أأأ و ، الجليأأأل
  .المجوف

 ،فاختلفأت أشأكالها بأاختالف م افعهأا ،ميفتألو  علأى  يئأة تت اسأب مأي -وتعأالى تبأارت- خلقأل اهللواحد  كل
لمأأا كا أأت ايسأأ ان رلأأة للقطأأي كا أأت و ، فلمأأا كا أأت رلأأة للطحأأن كا أأت عريضأأة ،عمأأام أأ  و ، كايضأأرا 

عأأز - ا  مأأا جعلهأأم اهللو ، سأأ ان فأأ  الخلأأفأو ، لأأل أضأأرا  فأأ  ايمأأامو  ال تجأأد ال أأا  مأأ هم مأأن يولأأد، دقيقأأة
  .على  جه الهيئة -وجل

إلى غير جلت  ،ما لل أس ان م لو ، طبيعتلو ، لحاجتل  مرا   ؛بي ما تجد ف  الحيوان ما  و من جوات اي ياب
 . مما  و معلوم

 عأأز- بأأبعض أعضأائل لأأم يجعلأل اهللو ، التصأرف ببد ألو ، الحركأأةو ، ال تقأالإلأأى المأا كأان اإل سأأان بحاجأة و 
، ال يأخأجو  ،ال يقعأدو ، ال يقأومو ، ال يسأتطيي أن يخطأو ،لصأار متصألبا   ؛لو كان كجلتو  ،احدا  و  عمما   -وجل



 .متعددة بل جعلل عماما   ،ال يعطىو 
جلأأت  قأأارن ،ايرجأأل، ايقأأدام ،ايطأأراف السأأفلية،  ايعأأالو ، قأأارن بأأين ايسأأافل ،إلأأى  أأجه العمأأاما مأأروا  ثأم

لمأأا كا أأت عمأأام و ، غليمأأة، كا أأت قويأأة -ي هأأا تحمل أأا-لمأأا كا أأت ايطأأراف السأأفلية  أأ  قوام أأا  ،باييأأد 
  .الثخا ةو ، الغلمو ، ال حاملة لم تكن بتلت المثابة ف  الصالبة ،محمولة  ايعال

ر كأل مفصأل مأن قأد  و ، مأن أجأل أن تتيسأر الحركأة ؛بين  جه العمأام مفاصأل -عز وجل-  كجا جعل اهللو 
 ربأأأط بعضأأأها بأأأبعض بأوتأأأارو ، اشأأأد أسأأأر و ، الوميفأأأة الم اطأأأة بأأألو ،  أأأجه المفاصأأأل علأأأى حسأأأب حاجتأأأل

  .ت بث  م هاو ، رباطات تتصل بهجه العمامو 
مأن أجأل  ؛الأج  يقابلأل تجويفأا  اآلخأر  جعأل فأ  العمأمو ، ف   جه المفاصل فأ  العمأم ايول  تأو ات جعلو 

  .يتحرتو ، على جلت يتصرف اإل سان ب ا ثم ، فال ي فرط، اأن يتصل  جا بهج
ال تجد ف  جلأت  ،فال تو  يقابلل التجويف، ال تو ات مت اسبة غاية الت اسبو ،  جه التجاويف مي تلت الزوائدو 

ال يكأون فأأ   أأجه و ، ال يخلأأ  عبثأأا  ، حكأيم -جأأل جاللأأل- ين الخأال  ؛كأأل جلأأت، تأا  و اال تفو ، ال خلأأال  و ، خطأأ  
  .حكمة بالغةو ، دقة إال لمع ىأو ، غلمأو ، ا ح ا أو ، ميلأو ، العمام ش   من تجويف

من التحرت  لم  تمكنو ، االتحرت بجملت جعل ل ا  جه المفاصل لم  تمكن من  -تبارت وتعالى- لوال أن اهللف
  .ببعض  جه ايعضا 

ليأأتمكن  ؛مسأأتديرا   -عأأز وجأأل- مفصأأل الأأورت جعلأأل اهلل، امائفهأأو  بحسأأب اخأأتالف  أأجه المفاصأألا مأأروا 
، تقأف بطأر  متعأددةو ، خلأفالو ، مأامإلأى ايتستطيي أن تحرت الرجل  ،الفخج من الحركة ف  عدة اتجا ات

  .تتمايل ف  جريتو ، تستطيي أن تجر و ، اقفو  أ تو  تحرت رجليتو 
حيأأأث ال يبأأأا  لهأأأا  مأأأثال   كأأأالت  تأأأرق  ،فأأأ  معصأأأيةأو ، مأأأن ال أأأا  مأأأن يسأأأتعمل جلأأأت فأأأ  غيأأأر طاعأأأةو 

  .!بهجه الصفة -عز وجل- كيف جعلل اهللا مروا  ،الرق 
المفصأل الأج  ، المفصل الج  يكون فأ  أعلأى الفخأج الركبة يختلف عن بي ما تجد المفصل الج  يكون ف 
لو كأان يتأيح لأت الحركأة فأ  االتجا أات و ، الخلفو ، ايمام ،نيتجا ف  اف  الركبة ال يتيح لت الحركة إال 

، الك أأل يتحأأرت بحسأأب المصأألحة التأأ  يقأأوم بهأأ ،مشأأيتلو ، اضأأطرب فأأ  حركتأألو ، لسأأقط اإل سأأان ةايربعأأ
  .تتحق  بها الوميفة المطلوبة م لو 

إجا أراد أن  ،يقأأي ،تجأأد اإل سأأان يسأأقط شأأماال  و ، ا  الركأأب تتحأأرت يمي أأالمفاصأأل التأأ  فأأ  تصأأور لأأو كا أأت 
  .يمشى اضطرب

فجعلأأل بهأأجه  ،فأأ ن فيهأأا خشأأو ة ،بخأأالف سأأائر العمأأام ،المفصأأل أملأأ  ،إجا تأملأأت مفاصأأل العمأأم  كأأجاو 
  .من أجل أن ال يكون   ات احتكات ؛المالسة

المعأادن مأن و ، بم زلأة مأا يوضأي فأ  اآلالت فأ  مفاصألها الحديأد ،لتسهل الحركأة ؛ضي بي ها مادة لزجةو و 
يحصأأل االحتكأأات فأأ  و ، يضأأمحلو ، مأأا يلبأأث أن يتالشأأى ،لك أأل م أأي م قأأت ،الشأحوم التأأ  تم أأي االحتكأأات

يجأد  ال ،مفاصألل تتحأرتو ، يشأيبثأم ، إلأى أن يشأب ي شأ صأغيرا  فأما اإل سان ، لو بعد حينو ، تلت اآلالت
  .يتصرف فيها حي ما ف  جلت ع تا  



كأل عمأم قأد زود و ، اكاسأية لهأو ،  أ  مربوطأة بالعمأامو ،  أ  العضأالتو ، جعل قأوة محركأة لهأجه العمأامو 
  .بعضالت ت اسبل

إلأأى الوميفأأة الم اطأأة بأأل  وا مأأر ،تأمأأل أ  عضأأو ،ال داعأأ  لالسترسأأالو ، تئتأمأأل أ  عضأأو مأأن أعضأأاو 
مأا تحتأاج  كأايجن ،ضي لل الغضاريفو   الغضاريف فقط ىا يحتاج إلم ،تجد أ ل قد ركب بما ي اسب تماما  

بي ما جعل الرأ  ، وزعت من أجل أن يسمي اإل سان ايصواتو ، وضعت ف  المكان الم اسبو ، عمم إلى
حأأول  أأجه العأأين  أأجا  جعأألو ، جعأأل البصأأر فأأ  ايعلأأىو ، جعأأل فيأأل الحأأوا  الخمأأ و ، فأأ  ايعلأأى كأأالبرج
  .من أجل الحماية ؛التجويف العمم 

ق أاة ، الت ميأف الأدائمو ، من أجل أن يحصل الصقلو ، من أجل أن ال ت تن ملحا   أسال ف   جه العين عي ا  و 
   .ف جا حصل ش   من التراب زاد اإلفراز ،دمعية

  .حماية للعين كان جلتو ، ازي ها بهو ،  كجا جعل حول  جه العين  جه اي دابو 
، جلأت مباشأرة ىمأا إلأو ، الغبأارو  الهأوا ، أسأفل مأن أجأل أن ال يتلقأى ىجعلأل إلأو ، جعل اي ف بهجه الصفةو 

  .إلى ايمام فلم يجعلل مفتوحا  
، كمأأا أ هأأا مبديأأة للبيأأان ،جعلأأت الشأأفة كاسأأية لأألو ، ايسأأ انو ، الفأأم كيأأف زيأأن بهأأجه ايضأأرا  ىإلأأ وا مأأر

  .مائفو  العضو الواحد فيل، التبسم إلى غير جلت من مشاعر اإل سانو ، ال ط و 
أن كيأأف كا أأت ايصأأابي دقيقأأة حيأأث يسأأتطيي اإل سأأان و ، إلأأى ايمفأأار كيأأف كا أأت زي أأة ل صأأابي وا مأأر 

  .يتصرف فيها
  .استجد أشيا  كثيرة جد  و ، تأمل ،ا مر لكن، االحديث يطول عن تفاصيل  جه القضايو 

  .مختلفة يلتفت ف  اتجا اتو ، االرقبة كيف ركبت بحيث يستطيي اإل سان أن يحركها مروا 
 احأدا  و  لم يجعلل عمما  و ، يقومو ، إلى المهر كيف جعل على  جه الفقار من أجل أن ي ح   اإل سانوا مر 
   .يميل وأ، ال يستطيي أن ي ح  بحيث 

يريأأد ال هأأوض مباشأأرة إلأأى و ، حي مأأا يكأأون اإل سأأان مسأأتلقيا   ،البالغأأة -عأأز وجأأل- إلأأى حكمأأة اهللوا مأأروا  
 ،اإلغما و ، يصيب اإل سان الدوارثم  ،مباشرة من الرأ  إلى أسفل البدن الدم ي زلأن  ف ن المم ون ،أعلى

 ،فتصأأدر ايوامأأر ،جعأأل فيأأل خاصأأية عأأن طريأأ  الشأأوارد التأأ  تأأأت  مأأي الأأدم -تبأأارت وتعأأالى- لكأأن اهلل
ال و  ،فأأ  أعأأال  اإل سأأان سأأكا  افيبقأأى الأأدم متم ،فتضأأي  الشأأرايين حي مأأا كأأان اإل سأأان يخلأأو رأسأأل مأأن الأأدم ا 

     .يقوم فجأة
جا ضعف اإل سانو   ،صار اإل سان ال يستطيي أن يأ هض مباشأرة ضعفت تلت الوميفةو ، تقدم بل العمرو ، ا 

  .بعد جلت ي هضثم ، الجلو  على السرير بعض الوقتو ، في صحل ايطبا  بالمكث
جا ا تقل ا للحديث عن خل  اهللو   جأد قضأايا يعجأز اإل سأان فأ   أجا الكأون الفسأيح ف   أا  -تبأارت وتعأالى- ا 

  .أن يعبر ع ها
لأو  :أ ل الفلت يقولون: أن ف  التوازن ف   جا الخل  البديي العجيب -جل جاللل- من مما ر حكمة اهللو 

بكثافتهأأا لتضأأاعفت جاجبيتهأأا ل جسأأام التأأ  عليهأأا خمسأأة  كا أأت ايرض فأأ  حجأأم الشأأم  مأأي احتفامهأأا



رتفأأأي الو ، يصأأبح تبخأأأر المأأا  مسأأتحيال  و ، لأأأى أربعأأة أميأأاللأأ ق  ارتفأأأا  الغأأالف الجأأو  إو ، عشأأر ضأأعفا  
زن الحيأوان و  لوصألو ، على الس تيمتر المربي الواحأد ا  خمسين غرامو مائة  الضغط الجو  إلى ما يزيد على

ل حجأأأم اإل سأأأان حتأأى صأأأار فأأأ  حجأأأم  لتضأأاو ، خمسأأأين رطأأأال  و مائأأة  إلأأأى احأأأدا  و  رطأأال   الأأج  يأأأزن حاليأأأا  
فمأأاجا عسأأى أن  ،اإل سأأان بهأأجا الحجأأم، تعطأأل العقأألو ، لتعأأجرت الحيأأاةو ، بهأأجا الحجأأم ،صأأغير ،السأأ جاب

  ؟يكون لل من العقل
خلل ف   ع دئج يحصلو ،  كجا لو أن  جه ايرض ابتعدت عن الشم  ل قصت كمية الحرارة على ايرضو 

 ،علأأى سأأطح ايرضتتجمأأد الكائ أات الحيأأة و ، فيطأأول فصأل الشأأتا  ،فأ  مأأدد سأأير او ، حركأة  أأجه ايفأأالت
، تضأأأاعفتو ،  كأأأجا لأأأو اقتربأأأت ايرض مأأن الشأأأم  الرتفعأأأت الحأأأرارةو ، -ايبعأأاد- فقأأط لأأأو اختأأأل التأأأوازن

    .ةجل ايرض مستحيلو  صارت الحياة علىو ، اختلت الفصولو 
،  أو بهأجا المقأدارو ، يمتأد إلأى ارتفأا  خمسأمائة ميأل ،إلى  جا الغالف الجو  الج  يحيط بأايرضوا مروا 

لأأو و ، فتضأأمحل قبأأل أن تصأأل إلأأى ايرض ،الشأأهب يبتلأأي ماليأأين -تبأأارت وتعأأالى- اهلل هالحجأأم الأأج  قأأدر و 
  .أحرقتهاو ، ايرض ىلوصلت  جه الشهب إل قل من جلتأكان 

لحفأم درجأة حأرارة ايرض فأ   سأببا   -بهأجا الحجأم- جا الغالف بهجا المقدار  -عز وجل- جعل اهلل  كجاو 
 يصأير مطأرا   ،يحمل بخار الما  من المحيطات إلى مسافات بعيأدة داخأل القأاراتو ، الحدود المالئمة للحياة

  ايرض بعد موتها.بل   اهلل ييح
، ال بأات إال بألو ، لحفأم ايكسأجين الأج  ال يمكأن أن تكأون حيأاة اإل سأان موضأعا   -عأز وجأل- جعلأل اهللو 
  .بالمائة من الهوا ن و عشر و  احدو  ،ب سبة محدودة جعل اهلل  جا ايكسجين مقدرا  و 

سأأأتطا  المأأأا و ، الحترقأأأت كأأأل المأأأواد القابلأأأة لالحتأأأرا  بالمائأأأة لأأأو زادت  أأأجه ال سأأأبة إلأأأى أربعأأأين :يقولأأأون
  .يطفئ حريقا  أن اإل سان 

لأأجلت تجأأد اإل سأأان إجا ارتفأأي إلأأى و ، يمأأوت ال أأا  ،عشأأرة بالمائأأة ال تهأأت الحيأأاة إلأأى لأأو قلأأت  أأجه ال سأأبةو 
  .فيحصل لل ش   من ضي  ال ف  ،يكسجينكن شا قة تقل  سبة ااأم

اَ  اْلَمااءن ك ا   } ،فهأو مأادة الحيأاة ،مأن الخأوا  فيأل -عأز وجأل- ما جعل اهللو ، إلى الما  وا مر َوَجَعْلَناا من
لأل درجأة و ، لمأدة طويلأة يكون سأائال  و ، ةلل درجة جوبان مرتفع -عز وجل- جعل اهللو ، [30اي بيأا :]{ َشْيء  
 أأو يسأاعد علأأى بقأأا  درجأأة الحأأرارة فأأو  سأأطح ايرض ع أأد و ، تصأأعيد بالغأأة فأأ  االرتفأأا لأأل حأأرارة ، حأرارة

لأأأجلت لمأأا كا أأأت  جعلأأأل سأأببا  و ،  يأأأه -عأأز وجأأأل- لأأأوال أن اهللو ، معأأدل ثابأأت كمأأأا يقأأول المختصأأأون بأأجلت
  .ايرض صالحة للحياة

جا  مأرت فأ  تصأميم  أجا المأا و  حيأث جعأل  أأجا  ،فيأل -وجألعأز - طبيعتأل التأ  أودعهأا اهللو ، لتركيبأو ، ا 
ايشأأيا  ، المعروفأأة التأأ  تقأأل كثافتهأأا ع أأدما تتجمأأد -كمأأا يقولأأون-المأأادة الوحيأأدة  و أأ :المأأا  فيأأل خاصأأية

  .لهجا يطفو إلى ايعلىو  الما  تقل كثافتل، اايخرى إجا تجمدت زادت كثافته
مأن  ؛اهلل جعأل فيأل  أجه الخاصأية لكأن، في أزل ،أن المأا  إجا تجمأد ف  أل يثقأل :المم ون بادئ الرأ  المتوقي

 قأي الجليأد فأ  ايمأاكن البأاردة فأ ن  أجه الطبقأة تكأون فأ  ايعلأىو  ف جا، فيكون ف  ايعلى ،أجل أن يطفو



  .البحار ف 
ادون السأمت مأن طصأاروا يصأو ، الربما  قروا فيهو ، اال ا  يتزلجون عليه ،كما تشا دون ف  بعض البالدو 

  .يمشون على البحر، اتحته
بعأد جلأت قضأى ثأم ، الجليأد إلأى قعأر البحأارو ، ز أل إجا تجمأد ل أزل الأثل و  كان من طبيعتل أ أل يأزداد فأ  لو

لكأأن جعلأأل فأأ  ايعلأأى  ،لأأم يسأأتطيي الحيأأوان أن يعأأيل فأأ  داخلأألو ، الحيأأوانو ، حيأأاة ال بأأات، علأأى الحيأأاة
 أأجا مأأن  ،تتوالأأدو ، تتكأأاثرو ، تتصأأرفو ، تحتأأل عأأالم مأأن الحيوا أأات السأأارحة التأأ  ت تقأألو ، يطفأأو ،كالقشأأرة

  .تبارت وتعالى- حكمة اهلل
الع اصر  ىفه  تحتو  عل ،لو  مر اإل سان إلى التربة يجد أ ها بيئة ثابتة لحياة كثير من الكائ ات  كجاو 

شأجرة  تضأي الحبأة فتخأرج لأت ،المختلفأة تتحول إلى ألوان من الثمار جات الطعومثم ، الت  يمتصها ال بات
 من أين تأخج مثل  جا الغجا ؟  ،جات ثمر
  ؟   حبةو  ، جا ال مو تأخج من أين

  . جه التربة  جه الخوا  جعل اهلل ف 
ال يحتاج أن يصل إلى ما تحت القشأرة  ،ف  مت اول اإل سان ةجعلها قريبو ، المعادن أود  فيها ألوان  كجاو 

يسأأتخرج ألأأوان المعأأادن التأأ  يتخأأج م هأأا ثأأم ، فأأ  الجبأأالأو ، فأأ  الم أأاجم يسأأيرا   شأأيئا   إ مأأا يحفأأر ،ايرضأأية
كل جلت مشأت   ،المساكنو ، ايثاثو ، الم افي من المراكبو ، المص وعات يحصل م ها ألوانو ، رلتلو ، حليتل
  .كما  شا د ،أصلل من التربة ف 

  ؟ جا الب ا  من أين جا 
 أجه المعأادن مأأخوجة مأن  ،أصل جلأت مشأت  مأن ايرض ،المعادن الت  تزي ل ،الحديد ،ف  أصلل ايحجار

تأأأأأتلف و ، يحصأأأأل العمأأأأرانو ، بهأأأأجا تقأأأأوم الحضأأأأارة الماديأأأأةو ، افيهأأأأ -عأأأأز وجأأأأل- ممأأأأا أود  اهلل ،ايرض
َواأْلَْرَض } ،جعلهأأأا ممهأأدة مفروشأأأة ل  سأأأانو ، يجأأد فيهأأأا أسأأأباب القأأوةو ، الم أأأافي لب أأ  اإل سأأأانو ، المصأأالح

 .[48الجاريات:]{ َفَرْشَناَها َفننْعَم اْلَماهند و َ 
مأأت  ثأأا   أكسأأيد الكربأأون ال :يقولأأون ،مالأأو كا أأت قشأأرة ايرض أسأأمت ممأأا  أأ  عليأأل بمقأأدار بضأأعة أقأأد

  .لما بقيت الحياةو ، ايكسجين
  .لو زادت ال صف الحترق او ، التجمد  د حاليا  و الشم  لو أعطت  صف اإلشعا  الموج

  .غمرت اليابسةو ، المد ف  البحارمن البعد الحال  لحصل  ميل بدال   بتعد ع ا عشرين ألفاالقمر لو 
يحرقأت شأم  الصأيف الحأارة كأل ال باتأات فأ   :يقولأون ،عشأر مأرات اآلن لو زاد الليل على ما  و عليأل

  .جل ايرضو  ف  الليل يتجمد كل ما علىو ، ال هار
  .صارت ايرض قاحلةو ، استحالت الحياةو ، لربما ا عدم المطر لو جعل اهلل الما  ال يتبخرو 
   .جلت يبعد العفن ع هاو  ،لكن اهلل جعلها ملحا   ،كا ت مياه المحيطات عجبة لتعف ت لوو 
لتجمأأأدت قطأأأرات الميأأأاه  :يقولأأأون ؛ختأأألافلأأأو أ أأأل  ،فيأأأل مأأأيال   -عأأأز وجأأأل-  كأأأجا محأأأور ايرض جعأأأل اهللو 

 . الج وبو ،  زلت ف  مكا ين محدودين ف  الشمالو ، البحارو ، المتبخرة من المحيطات



جأز  علأى ال هأار لصأار  فقأط واحأدة لو كا ت ايرض مثل عطارد ال يستقبل الشم  إال مأن جهأة :يقولون
ا  مأأا و ، االحيأأاة ال يمكأأن أن تكأأون بمثأأل  أأجو ، سأأرمدا   عليأأل الليأأل يصأأيراآلخأأر  الجأأز و ، مأأن ايرض سأأرمدا  

  .ال  جا  جاو ، ادقة ال يسب   جا  جو ، با تمام ال هار ف  حركة دائبة يطلبل حثيثا  و ، يقلب اهلل الليل
ا هأارت العمأارة و ، لأم تتكأون المجأراتو ، الأجرات لأم تلتأ    :قأا ون الجاجبيأة يقولأون  كجا لو أن اهلل لأم يجعألو 

  .ف   جا الكون
  ؟كيف يمش  اإل سان ،تصور لو ما ف  جاجبية

 ؟ كيف يتحرتو 
جا ألقيت ايشيا    كيف تقي إلى ايسفل؟ ،وا 

، المأأائ و ، بأأالغالفين الهأأوائ  احتفامهأأالعجأأزت عأأن  لأأو كا أأت ايرض صأأغيرة بحجأأم القمأأر مأأثال   :يقولأأون
  .بالغة حتى الموت صارت درجة الحرارةو 

ابن  الحافم، اجكر أ ل العلم أشيا  من  ج ،لل فشأ ل عجب -عز وجل- تدبير اهللو ، ف  خلقل أما الحيوان
، (اللطيأف)و، (الخبيأر)و، (العلأيم)سأجكر بعضأل فأ  الكأالم علأى أسأما  اهلل و ، (1)من جلت القيم جكر جمال  

أجكأر بعأض مأا ي اسأب    أا لكأن (،الهأاد )اهلل  اسأم سأتحدث عن أشيا  عجيبة من  أجا فأ  الكأالم علأىو 
  .المقام

علأأى -أ أأل مأأادة للغأأجا  لحيوا أأات البحأأر  -اهلل تعأأالى أعلأأمو - جلأأتو ، السأأمت  أأو مأأن أكثأأر الحيأأوان  سأأال  
حتأى  ،الأج  يعأيل فأ  البأر الحيأوان لأبعضأيضأا    أو مأادةو ،  و مادة لغجا  اإل سأانو ، -ات وعهو ا، كثرته

 . رصدت على سيفل حتى تصطاد ما تمفر بل من حيوا ات البحرو ، البحر ىجا ت إل السبا  إجا جاعت
َفَأْرَسااْلَنا َلَلااْي نم  } ،قومأألو ، علأأى فرعأأون -عأأز وجأأل-سأألطل اهلل  ،الدويبأأة الضأأعيفة ،إلأأى  أأجا الجأأرادا مأأر 

جا  زل ف  مكان ف ن ال ا  و ، يحجب الشم و ، إجا جا  ف  ل يسد ايف  ،[133ايعراف:] {الطُّوَفاَ  َواْلَجرَادَ  ا 
  .أضعف من أن يدفعوه على ضعفل

تعجز الجيول الجرارة  ،يعجز اإل سان بما أوت  من قوة ،شيئا   دويبة صغيرة ال تستطيي أن تدفي عن  فسها
 حتى ال خيأل يصأبح ال أا  ،   جردا و  ع ها ف  أرض ا قشعت ،ف جا  زلت ف  ليلة ،عن دفي  جه الدواب

جأأل و  تمأ  مأأا علأىو ، تأكأل بأال توقأأف واحأأدة فأأ  ليلأة ،عسأيب ،بأأال جريأد سأبا   خأأيلهم ع  و  يجأدون مأزارعهمو 
ر  العبأاد لي أ ؛هعلأى مأن يشأا  مأن عبأاد -وجألعأز - يرسألل اهلل، تأات مكسأوة بأالجراداتصبح ال بو ، ايرض

   .ضعفهم بأضعف خلقل
ضأي لهأا ضأوابط و  -عأز وجأل- لكن اهللو ، فه  تتكاثر بصورة عجيبة مثال    كجا إجا  مرت إلى الحشراتو 

لأأم تكأأن قابلأأة ومأأن ثأأم  ،لأأم يجعأأل لهأأجه الحشأأرات رئأأة ،تمأأوتثأأم ، فتقأأف ع أأد حأأد ،ال تسأأتطيي أن تتجاوز أأا
فأ جا  مأت  ،تت ف  عن طريقهأا إ ما جعل لها أ ابيب ،لها -عز وجل- حدده اهلل القدر الج لل مو أكثر من 

  .تموتثم ، ف  ها تقف ع د حدومن ثم ، تتسيو ،  جه الحشرات لم تستطي تلت اي ابيب أن تتمدد أكثر
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الجعأالن صأارت و ، فصارت  جه الحشرات ت مو لصارت البعوضة كال سر ،كا ت لها رئةو ، لو كا ت تتسي
  .جل ايرضو  ستطا  اإل سان أن يعيل علىالما و ، بقدر ايفيال

 كسأأياج ،ر   أو  مأأن الصأبارفأ  أسأتراليا قبأأل سأ ين ز   ،إلأى  أجا التأأوازن فأ   أجا الخلأأ ا مأأر  أيضأا    كأجاو 
، ا جلتأأر إبأة حتأأى غطأى مسأاحة تقأأرب مأن مسأاحة عجي ،فصأار  أأجا الصأبار ي تشأر بطريقأأة سأريعة ،قأائ و 
فهأأأو  ،سأأأيلة إلأأأى صأأأد  أأأجا الجأأأيل الكاسأأأح مأأأن ال بأأأاتو  لأأأم يجأأأد ال أأأا و ، أتلأأأف مأأأزارعهمو ، ال أأأا زاحأأأم و 

 ،يبحثأأون عأأن حشأأرة تقاومأأل ،فطأأاف علمأأا  الحشأأرات فأأ  العأأالم ،ضأأيهم بصأأمتايمتأأد علأأى أر و ، يغأأزو م
فيجتمأي  ،فتأكأل بأاق  ال باتأات ،يريأدون أن يأأتوا بحشأرة تتكأاثر ال ، تعيل إال على الصبارالفوجدوا حشرة 

 أأ  و ، افأأأتوا بهأأ ،تتغأأج  عليأأل ،تأكأأل الصأأبار فقأأط تقأأاوم الصأأبار ةجأأدوا حشأأر و  ال، ،الصأأبار مأأي الحشأأرات
 فلأم يبأ    ،تراجعت  أجه الحشأرةو ، فلما بقيت م ل بقية محدودة تالشت ،فتغلبت عليل ،أيضا   سريعة اال تشار
    .ف   جه المخلوقات -عز وجل- حكمة اهلل ،م ها إال القليل

فأأ  بعأأض الجهأأات الج وبيأأة الغربيأأة مأأن الواليأأات المتحأأدة كأأان  :أيضأأا   إلأأى  أأجا المثأأال العجيأأبوا مأأروا 
كأأان فأ  تلأأت ال احيأأة أسأأد و ، يتغأأجى علأأى  أأو  مأن الأأورد البأأر  ،ل الأبعمأي أأ :يقأأال لأأل ،ليعأيل  أأو  مأأن ايي أ

 ،فتدخل اإل سان ،فكا ت  سبة  جه ايسود مت اسبة مي  سبة  جا اييل ،لالجبل الج  يتغجى على  جا ايي  
 ،لأم يجأد مأا يأكلأل مأن تلأت الأورودثأم ، افتكأاثر جلأت ال أو  مأن اييأل جأد   ،قاموا بقتأل كثيأر مأن تلأت ايسأود

كبيرة بعد جلت مات بكميات ثم ، ابعد جلت تحول إلى بعض ايشجار الصغيرة حتى أف ا ثم ، اأكلهو ، اأف ا 
   .من الجو  حتف أ فل

ختلأت حصأل  أجا الكن لمأا و ، المعادلة مت اسبة فكا ت، يسوداكا ت تأكلل تلت  ،ف  الساب  ما كان يموت
  .الموت الجماع  لهجا ال و  من الحيوان

ايرجأأل قأأد و ، تجأأد الفأأم تتشأأكل فيأأل اي يأأاب :المفترسأأة الحيوا أأات، إلأأى حأأال  أأجه الحيوا أأاتا مأأر   كأأجاو 
، أحمأاض أمأا المعأدة ففيهأاو ،    مستعدة للجر و ، من أجل الهجوم ؛مخالب حادةو ، بعضالت قويةزودت 

 .الج  يكون للحيوان الج  يتغجى على ال بات مثال    توجد ف  الكرلال ،للحوم مواد  اضمةو 
لأأأي  فيهأأأا أ يأأأاب  ،ااسأأأي  سأأأبي  و  الفأأأم ،التأأأ  تأكأأأل فأأأ  المرعأأأى صأأأممت بمأأأا يت اسأأأب مأأأي حالهأأأا الحيوا أأأات
 ،ت أزل إلأى الكأرل ،فت زل إلأى جهأاز الهضأم ،الحشائلو ، تاتاي ها تأكل ال ب ؛إ ما أس ان للقطي ،كالسبا 
مأن  ؛يفأرز عليهأا بعأض المأوادو ، قأت لتتخمأرو   أجه الحشأائل تحتأاج إلأى ،بقأىيمأن أجأل أن ال  ؛مستود 

عأز - لكأن اهلل ،فيتعطأل عأن المرعأى ،قأت فأ   أجه العمليأةو  الحيوان يحتأاج إلأىو ، اأجل أن يسهل  ضمه
 ؟ ما الج  يحصلثم ، تاتايلتهم من  جه ال بو ، يج ب ،قد  يأه -وجل

فيلوكل  ،ف جا رجي إلى موضعل بعد الرع  صار يجتر ما أكلل ف  ال هار،  جا الكرل  و عبارة عن مخزن
  .للهضم صالحا  مهيأ  حتى يصير  ثا ية  

تأكأأأل أكبأأأر قأأأدر و ، إلأأأى المرعأأأى تسأأأر  تخأأأرج ،جعلهأأأا بهأأأجه المثابأأأةقأأأد  -عأأأز وجأأأل- اهللأن كيأأأف ا مأأأر 
  .تبارت وتعالى- فهجا كلل من حكمة اهلل، فتعيده ثا ية ،تتفرغ لل ف  المسا ثم ، تستطيعل
، تحتأأاج إلأأى مضأأ  شأأديدو ، ي هأأا تحتأأو  علأأى أليأأاف ؛ين ايعشأأاب مأأن ال باتأأات عسأأرة الهضأأم :يقولأأون



  .يجكر شيئا      لم تأكلو ، مض  ال هاري ،تفوت مصلحة الراع  ،طويال   قتا  و   جا سيتطلبو 
التأ  و  ،مأثال   الغزالكأ ،تجد قوائمهأا دقيقأة ،أرجل  جه الحيوا ات الت  تكون مهيأة للجر  ،إلى أرجلها وا مر

    .قوائم قوية ف  غاية الصالبةو ، قد  يئت للحمل تجد لها حوافر قوية
لتسأاعد ا علأى السأير  ؛مشأقوقة ،لهأا أمأالف فأ  غايأة الصأالبة ،غليمأة، الجأامو  قوائمهأا قصأيرة ،البقر

جعأل لأل لأم ت   ،ي أل يسأير فأ  الرمأال ؛بي مأا تجأد الجمأل ، حو جلأتو ، تجر المحراث ،ض  الزراعيةاف  اير 
 جعلأأت تحتأألو ،  مأأا جعأأل لأأل الخأأفا  و ، المشأأ و ، فيصأأعب عليأأل الحركأأة ،تغأأو  أقدامأأل لأأئال ؛ أأجه الحأأوافر

مشدودة مأن جلأد  ،قوية أربطة ايطرافجعلت لهجه و ، فال يغو  ف  الرمال ،اللحمو ، من الجلد ةساده لي و 
  .الرمال ع دما يبرتو ، خشن تحميل من الحصى

م ح يأأة  ،ال سأأور إلأأى رخأأره تجأأد لهأأا مخالأأب حأأادةو ، الصأأقور ،التأأ  تتغأأج  علأأى اللحأأوم إلأأى الطيأأورا مأأر 
الحمام فأقدامها لهأا أمأافر و  مثال   أما الت  تتغجى على الحبوب كالدجاج ،تساعد على القبض على الفريسة

  .ال لصيد الفرائ  ،تصلح لل بل ف  ايرض ةمدبب
الطيور الت  تحتأاج إلأى البحأث فأ  المأا  عأن غأجائها جعلأت لهأا أغشأية بأين ايصأابي مأن أجأل أن تطفأو 

  .يزاول عملل ف  الما ال  أو ، جا ال يكون لغير ا مما ال يعيلو ، كالجدافات
شأربها عأن طريأ  و ، اطعامهأو ، اي هأا تعأرف غأجا   ؛اجأد   تجد الحيوا ات الثديية لها حاسة شم قوية  كجاو 

 ،و حأو جلأت، يصأيدون المبأا  ،الجين يعرفون الصيدو  ،جرب  جاو ، أما البصر فال يواز  الشم ،حاسة الشم
يأدرت  ،مختبئأا   ولو كان، بعيدمن من ال ا  ع د الما  الموجود   ات   م يدركون أن المب  يدرت أن أحدا  

 ؛أخرى للتضليل  حو جلت ف   وا   أو  ،مثال   لبسل غترةيرثار من اإل سان مما  بوضي يضللو ل لجلتو ، ا ج
 .ا كجا الحيوا ات المفترسة تتبي حاسة الشم حتى تقي على فريستهو ، ي ها تجد الرائحة

بي هأا أربعأة كيلأو و  بي أت ،لو أ أت أتيأت بكأأ  المأا   أجا مأن بعيأد ،ف  حال من العطل كا ت إجا الجمالو 
غايأأة فأأ   لجأأا ت إليأأت تعأأدو معأأت كأأأ  مأأن المأأا لأأو  ، حأأو جلأأت ترا أأا مأأن بعيأأد أمثأأال الأأجرأو ، اتمتأأر 

  .وتعالى سبحا ل- فهو الحكيم ،علمهاو ، اركبهو ، ا أ ي -عز وجل- اهلل، جدت الما و  اي ه ؛اإلسرا 
، صأل إلأى مكأان مسأدودو  بعأد جلأتثأم ، جبأل فيأل حافأة م حوتأة علأى فأر ، حد م يمش  على حافة جبألأ
ال يسأتطيي الفأر  أن يرجأي و ، ال يستطيي أن يميأل بأالفر  ليرجأيو ، تحتل  وة سحيقةو ، االمكان ضي  جد  و 

 فتحير ماجا يص ي؟  ،إلى الورا 
 ةفجمأأي قوائمأأل فأأ   قطأأ :يقأأول ،فتأأرت للفأأر  لجامأأل ليتصأأرف ب فسأأل ،إلأأى مخأأرج -عأأز وجأأل- فهأأداه اهلل

، حتأأى اسأأتطا  أن يسأأتدير ،يلتأأف ،القأأوائم لأأم ت تقأألو بعأأد جلأأت بأأدأ يلتأأف ثأأم ، -حصأأل ،اقأأيو  ا أأج- واحأأدة
 . رجي من  فسلو 
، فأأ  الصأأحرا  واتأأا أو ، الجأأو أو ، العطأأل الشأأديد مال أأا  الأأجين كأأا وا يسأأافرون علأأى الجمأأال إجا أدركهأأو 
فتأأرد بهأأم  ،يتركو هأأاثأأم ، كأأا وا يربطأأون أ فسأأهم علأأى الجمأأال ،مأأن الطعأأام مف أأ  مأأا معهأأأو ، الهلكأأة واخأأافو 

إجا تأرت لهأأا المجأال عرفأت أيأأن  ،لأو بعأأد حأين بحسأب بعأأد المسأافةو ، تأردو ،  أ  تأأج ب ،أمأواتأو ، أحيأا 
  .يحملها على السير ف  طري  قد ال يكون  و الصحيح ،ربما يربكها  و اإل سانللكن الج   ،تتجل



تمهأر فأ  أواخأر الربيأي مأن كأل و ، احشرات تتكاثر جأد  ، ما جكره بعض أ ل العلم ف  الحشرات إلىا مروا 
أو ، امثأأل القأأل عليهأأ ،ر قة كا أت تضأأمها فأأ  الشأتا مأأن ش أأأو ، فقأأ  البأأيض الأج  كأأان مأأن السأاب  ،عأام

احتاجأت إلأى و ، اف  الوقت  فسل تكون صغار الطيور قد خرجت مأن بيضأهو ، تكون كثيرة ،فتخرج ،ال سي 
تكثأر الحشأرات فأ   أجا الوقأت ، فيحصأل التأوازن ،لتتغأجى عليهأا ؛فيقأوم أبوا أا بجمأي الحشأرات لهأا ،الغجا 

حكمتأل و  ،-جأل جاللأل- فهجا خل  اهلل ،فتتغجى على الحشرات ،الج  يحتاج فيل صغار الطيور إلى الغجا 
 . البديعة ف   جا الخل 

  :أثر اإليما  ب ذا االسم للى المؤم 
َولنل اا ن اأْلَْسااَماء  } :-تبأأارت وتعأأالى- لقولأأل يأأدعوه اسأأتجابةو ، الكريمأأة ربأأل بهأأجه ايسأأما لإن المأأ من يتعبأأد 

ْسَنى َفاْدل وه  بنَ ا  . [180ايعراف:] {اْلح 
  .دعا  عبادةو ، دعا  مسألة : جا الدعا و  

صألى اهلل -جأا  أعرابأ  إلأى رسأول اهلل  :قأال -رضأ  اهلل ع أل- كمأا جأا  فأ  حأديث سأعد :المسأألةدعأا  
، قأأل: ال إلأأل إال اهلل وحأأده ال شأأريت لأأل، اهلل أكبأأر كبيأأرا  ))أقولأأل، قأأال:  فقأأال: علم أأ  كالمأأا   ،-عليأأل وسأألم

، فما قال: فه ال  لرب  ،((العزيز الحكيم، سبحان اهلل رب العالمين، ال حول وال قوة إال باهلل والحمد هلل كثيرا  
 .(1)((وارزق   ،وا د   ،وارحم   ،قل: اللهم اغفر ل ))ل ؟ قال: 

لأأو أرد أأا أن  قسأأم  أأجا و ، الجأأوار و ، اللسأأانو ، عبأأادة القلأأب ،فيأأدخل تحتأأل تفاصأأيل كثيأأرة :أمأأا دعأأا  العبأأادة
الصأأ ي فأأ ن جلأأت يثمأأر و ، الخلأأ فأأ   -جأأل جاللأأل- إجا شأأهد العبأأد حكمأأة الأأرب :بحسأأب متعلقأأات الحكمأأة

جالللو ، محبتل ايمثلة الت  جكر ا ا قبل قليل مأا الأج  يحصأل بال سأبة إلي أا إجا و ،  جه ايشيا  ،تعميملو ، ا 
  عرف ا  جه ايشيا ؟

 ، جا التأوازن العجيأب ،ايكسجين إلى رخرهو ، الهوا و ، حجم الشم و ، بعد القمرو ، بعد الشم ،  جا الخل 
جاللألو  تعمأيم اهلل ،يثمأر محبأة اهلل ،؟ يأ ا اهلل لمصالح اإل سان  جه ايرض الت  أن يسأتعمل اإل سأان و ، ا 

 فأال يتخأج جلأت سأبيال   ،لل -عز وجل- كان فيما حولل بما أعده اهللأو ، سوا  كان جلت ف  بد ل ، جه ال عم
ْْ  فني اْلَبرِّ َواْلَبْحرن  َظَ َر اْلَفَساد  } :اهلل يقأولو  -جل جاللل- معصية اهللو ، إلى اإلفساد ف  ايرض بنَما َكَساَب

 . [41الروم:]{ َأْيدني الن اسن 
التغيأأرات التأأ  تضأأر و ، التلأأفو ، مأأا يحصأأل مأأن الأأ ق  يشأأملو ، المعاصأأ و ،  أأجا الفسأأاد يشأأمل الأأج وبو 

ب ببسأأو ، مأأزاوالتهم الخاطئأأةو ، بسأأب تصأأرفاتهم ،الحيأأوان بسأأبب مأأا كسأأبت أيأأد  ال أأا و ، بعافيأأة اإل سأأان
   .أيضا   ج وبهم

 جه الشريعة الت  جا ت لحفم  ،ال ه  الدي  و ، ايمرو ، إجا شهد العبد رثار  جه الحكمة ف  التشريي  كجاو 
شأر  اهلل لأل مأا يحفأم  ،المأالو ، العأرضو ، العقألو ، الأ ف و ، الأدين :الضأروريات ،مصالح اإل سان المت وعأة

ا، ومن جا أب العأدم بحفمهأا مأن كأل مأا يعتور أ، اودعائمها،  جه المصالح من جا ب الوجود ب قامة أركا ه
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   .تلفأو ، وي ثر عليها ب ق 
من بدل )) ،يعتد  على الدين ،كلها جا ت لحفم الضروريات من جا ب العدم ،إلى الحدود جميعا  وا مروا 

 .حد المرتد ،(1)((دي ل فاقتلوه
من فأأأيقأأل مثأأل جلأأت و ، حأأد المسأأكر :الأأج  يعتأأد  علأأى العقأأولو  ،القصأأا  :الأأج  يعتأأد  علأأى ال فأأو و 

  .تقطي يده ،بالسرقة يعتد  على المال
أمأأأأا و ، للحأأأ  ال أأأأا  الحأأأرج  أأأ  مأأأأا لأأأو عأأأأدمو ، اتي أأأأ  سأأأياج علأأأأى الضأأأرور و ، يلأأأ  جلأأأأت الحاجيأأأاتثأأأم 

  .الضروريات فلو عدمت لصارت حياة ال ا  ف  تهارج
، يحملهأأم علأأى ايليأأ و ،  همو جأأو  يحفأأم مأأا و ، كأأرامتهمو ،  أأ  مأأا يقأأيم لل أأا  مأأرو اتهمو ، التحسأأي ياتثأأم 
  . على أحسن ايحوالو ، على مكارم ايخال  ،ايجملو ، ايحسنو ، ايشرفو ، ايرفيو 

 ضأهناعر أالج  يتهم المحصأ ات فأ   ،الج  يواقي الفجور يقام عليل الحد ،مثال   ما يتصل بايعراضا مر 
 جه الغرائز الت  أودعها ف  جعل تصريف و ، تبقى ايعراض مصو ة، المحص ين يقام علية الحدأو  ،مثال  

كرامتهأا و ، اجههأو  جعل  جا ال كا  بطريقة تحفم للمأرأة مأا و ، ال كا ب ،لبقا  ال سل بطري  مشرو  اإل سان
عمأأا  صأأيا ة بعيأأدا  و ، تبقأأى فأأ  حفأأمو ، اليهأأو  ع هأأا فيلأأ  جلأأت  يابأأة ،بحيأأث ال تبأأدو أ هأأا متطلعأأة للرجأأال

  .يخدل
قبأأل جلأأت ي فأأ  و ا ، ي فأأ  عليهأأا لزومأأو ، امقابأأل مأأا اسأأتحل مأأن بضأأعهكمأأا يكأأون جلأأت فأأ  ، تعطأأى المهأأرو 

  .فال تضيي ، حو جلتأو ، أخأو ، ليها من أبو  اعليه
جا طلقها ف  ل يعطيها متعةو  أو ، فقأرأو ، بحسأب مأا  أو فيأل مأن حأال غ أى ،لخاطر أاجبأرا    ؛ا  بالمعاشأرة  ر  أم 

  .خر جلترإلى  ،بالمعروف
اعتبأر و ، إجا  مأر إليهأا اإل سأان ،فأ  توصأيف  أجه ايمأور تسأتغر  أوقاتأا  ف  ت واحد  إجا  مرت إلى جا ب

ن خفيأت عليأل حكمتأل فليسألمو ، ال يعترض على ش   مأن جلأتو ، يعمم شرعلو ، يعمملو ، ف  ل يحب اهلل ؛ ا 
 .شر  ابمي ل يطمئن أن اهلل حكيم 

، ايرعا أأأو ، ا أأأ  يكلو ، ايحفمهأأأو ، ايحوطهأأأو ، االرجأأأل  أأأو الأأأج  يصأأأو ه  أأأجاو ، للرجأأأل لمأأأرأةجعأأأل قوامأأأة او 
  .العفافو ، الصيا ةو ، ين  جا  و الطري  للحفمو  ؛ين جلت يصو ها ؛أمر بهجا حكيم  جالف ،يحميهاو 
كأأل  أأجا مأأن أجأأل  ، ها أأا عأأن االخأأتالط بالرجأأالو  ، ها أأا عأأن الخلأأوةو  ، ها أأا أن تسأأافر مأأن غيأأر محأأرمو 

 يقول لماجا؟ أو ، حد يعترضأال  ،فالشار  حكيم ،صيا ة المرأةو ، حفم المرأة
 ؟ ةالمرأة ال تتزوج أربعو ، الماجا الرجل يتزوج أربع  

  . ين الشار  حكيم؛ س ال بارد
 ؟ لماجا ال تكون القوامة للمرأة على الرجل  كجاو 

جا خفيأأت و  ،فأأاهلل حكأأيم  كأأجاو ، الأأدمار علأأى جأأ   البشأأريةو ، البأأوارو ، يحصأأل خأأراب العمأأران مأأن أجأأل أال ا 

                                 
 (. 3017، برقم )باب ال يعجب بعجاب اهلل ،والسير ،كتاب الجهاد أخرجل البخار ،( 1)



َناا   ضنَذا َلَهااى الل اا   َوَرس ااول    َأْماار ا َأْ  } ،يسأألمو ، ف  أأل يأأجعنعلأأى اإل سأأان الحكمأأة  ااْؤمن   َواَل م ْؤمن َوَمااا َكاااَ  لنم 
مْ  ْ  َأْمرنهن َيَرة  من ن وَ  َحت ى ي َحكِّم وَك فنيَماا َشاَجَر َبْياَن  مْ } ،[36ايحزاب:]{ َيك وَ  َل  م  اْلخن اَل ثام ، َفََل َوَربَِّك اَل ي ْؤمن

د وا َْ َوي َسلِّم وا َتْسلنيم ا َيجن م ا َلَهْي ا من ْم َحَرج   . [65ال سا :]{ فني َأْنف سن ن
يك م  الل ا   فناي } ،مي العلم ما يكون مقرو ا   غالبا  و ، من ايحكام تختم بهجا االسم الكريم لهجا تجد كثيرا  و   ي وصن

ْث   َحظِّ اأْل ْنَثَيْي ن َفإنْ   ك ْم لنلذ َكرن من اَ  الل ا ن ضن   الل اَ  َكااَ  } :إلأى أن قأال، [11ال سأا :]{ ك    ننَساء  َأْواَلدن َفرنيَها   من
 حكمة لماجا؟ و ، عن علم المرأة لها  صف الميراث :لما قال، [11ال سا :]{ َللنيم ا َحكنيم ا

الرجأل  أو  ،دائمأا   الرجأل يأدفيو ا ، خأجة دائمأر أ   المأرأة :- أجه الحكمأةو ، ل ا من  جا العلم مما يبدو- قول 
لأو و ، المرأة    الت  تتلقى ال فقة ،يجب عليل ال فقة  و الج  الرجل، المرأة تأخج المهرو ، الج  يدفي المهر

 أ  تملأت خمسأة مليأارات يجأب عليأل و ، الفرخمسأة لو كان راتبأل  ،كا ت غ ية يجب عليل أن ي ف  عليها
  .اأن ي ف  عليه

يحتأأاج أن يجمأأي  الرجأأل، وليات كالرجأألئلأأي  عليهأأا مسأأو ، تجمأأي ،دائمأأا   خأأجةرفهأأ   ،رثتأألو  إجا مأأات  كأأجاو 
فهل ، المرأة تأخجو ، فهو يبجل ،يحاسبو ، يراع و ، يحتاج من أجل ال فقةو ، يدفي المهر ،جل أن يتزوجأمن 

  جا؟ و ،  جامن العدل أن يسوى بين 
اااااا} أبأأأأأدا ، اااااا َحكنيم   : كأأأأأجا فأأأأأ  قولأأأأألو  ،[30واإل سأأأأأان:، 1وايحأأأأأزاب:، 24و، 11ال سأأأأأا :]{ ضن   الل اااااَ  َكااااااَ  َللنيم 

ااَ  النَِّساااءن } ْ  من ْْ َلَلااْيك ْم } ،فأأ  المحرمأأات مأأن ال سأأا  لمأأا جكأأر المحصأأ ات، [24ال سأأا :]{ َواْلم ْحَصااَنا َماا رِّ ح 
{}: قالثم ، خرهرإلى  [23ال سا :]{ أ م َ ات ك مْ   ْ  ،زواجممأا حأرم علأيكم جوات اي :يع  ؛ [24ال سا :] َواْلم ْحَصَنا

اا   َلك ااْم َمااا َورَاَء َذلنك ااْم َأْ  َتْبَت  ااوا بنااَأْمَوالن } َِ الل اا ن َلَلااْيك ْم َوأ حن ْْ َأْيَمااان ك ْم كنتَااا ْيااَر ضنال  َمااا َمَلَكاا َْ ااننيَ   ك ْم م ْحصن
ي َ   . [24ال سا :]{ ضن   الل َ  َكاَ  َللنيم ا َحكنيم ا} :إلى أن قال، {م َسافنحن

يار  َرَلَبا   } :الخطأأف  القتل  و كجا  ن اا َخَطاأ  َفَتْحرن ن اا ضنال  َخَطاأ  َوَماْ  َلَتاَ  م ْؤمن ُْت اَ  م ْؤمن َوَماا َكااَ  لنم اْؤمن   َأْ  َي
د ل وا َيٌ  م َسل َمٌ  ضنَلى َأْهلن ن ضنال  َأْ  َيص  َن   َودن  .[92ال سا :]{ َوَكاَ  الل    َللنيم ا َحكنيم ا}: إلى أن قال، {م ْؤمن

اْ  َساَعتن ن َوَكااَ  الل ا    ،الطال و ، سو  العالقةو ،  كجا ف  الشقا  بين الزوجينو  }َوا نْ  َيَتَفر َلا ي ْ  ن الل ا   ك اَلم من
ع ا َحكنيم ا  . [130ال سا :]{ َواسن

 يرز  الحيتان ف  ،ايرضو ، بيده خزائن السموات ،-عز وجل- الرز  بيد اهلل ،إجا طلقت ما تضيي المرأة 
ل ااَ  َأْيَماااننك ْم َوالل اا   َمااْواَلك ْم َوه ااَو اْلَعلناايم    كأأجاو ، ايرزقهأأو ، ايعلأأم مكا هأأ ،سأأط البحأأرو  }َلااْد َفااَرَض الل اا   َلك ااْم َتحن

   .تختم  جه اآليات بهجه ايسما  لمع ى ،[2التحريم:]{ اْلَحكنيم  
 لهجا يجكر الحأافمو  ؛التسليم الكاملو ، افيجب أن يقابل بالرض ،مب   على الحكمة -تبارت وتعالى- فشرعل
، رسأألل علأأى التسأأليمو ، كتبأألو ، اإليمأأان بأأاهللو ، أن مب أأى العبوديأأة" :يبأأينو ، يشأأرحلو ، القأأيم  أأجا المع أأى ابأأن
  .(1)"الشرائيو ، ال وا  و ، عدم ايسئلة عن تفاصيل الحكمة ف  ايوامرو 

 ؟ ماجاكل ش   يريد أن يعرف ل
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  .عز وجل- سو  أدب مي اهلل
 قضية يريد أن يعرف لماجا؟  كل

  ؟جل جاللل- أين الثقة باهللو ، فأين التسليم
ورم ت بمأا جأا   ،عن أمة  ب  صدقت  بيها لم يحت   -سبحا ل- أن اهلل" :-رحمل اهلل- القيم ابن لهجا يجكر

  .(1)"بل أ ها سألتل عن تفاصيل الحكمة فيما أمر ا بل
  .!الحكمة  عرف  ريد أنالسبب؟  ما: قالوا ئ اما قال لهم شيكل

أ أل  ،ن القأرار فأ  غيأر محلألأ ، ل غلطانأ ،أ ل مخطئ تخشى ، جا إ ما يوجل الس ال فيل لمن ال يوث  بل
لأو فعلأأت و ، حكأأيم فهأأو علأيم -تبأأارت وتعأالى- أمأا اهلل ،حسأأابات غيأر صأأحيحة ت أأل حصألأ ،حصأل سأهو

 ؟ لماجا ما الحكمة ف   جا؟ ،تقف ،ف  كل قضية بصارت ت ق جلتايمة 
مأا لأم يعأرف فأال يتوقأف اإل سأان فأ  و ، فمأا عأرف مأن الحكمأة أخأج ،سألمواو ، اا  مأا أجع أو و ، لم تكأن م م أة

كأأأل  تفاصأأيل الحكأأم فأأ  معرفتأأل ال يتوقأأف جلأأت علأأىو ، يسأألمو ، يرضأأىو ، بأأل ي قأأاد ،اال قيأأادو ، االستسأأالم
  .ايشيا 
، االرضأأو ، التسأأليمو ، تلأأت ايمأأم مأأن أ أأل اإليمأأان الأأجين قأأ  اهلل قصصأأهم  أأم فأأ  غايأأة االسأأتجابة كا أأت

 بم أمر رب ا؟  :لكن قولواو ، ؟الم أمر رب  :ب   إسرائيل ال تقولواا ي" :ي قل من اإل جيلو ، اإلجعانو 
 ال تقل لماجا؟ 

لأأم و ، معأارفو ، أكمأل ايمأم عقأوال    أجه ايمأة  أ و ،  طبأ و ،  متثألو ، مأن أجأل أن  عمأل ؟،بمأاجا أمأر :قأل
  .عن تفاصيل الحكم -وسلم صلى اهلل عليل- تسأل  بيها

  ؟لماجا يا رسول اهلل  جا :ايقولو و ، ف  كل قضيةلم يسألوا  -رض  اهلل تعالى ع هم-الصحابة و 
 أجا ال يمكأن و ، التعميم الالئأ  ،-جل جاللل- أوجب لهم جلت تعميم اهللو ، اا قادو و ، ام و رو ، اا  ما استسلمو و 

، دي أألو ، يكأأون تعميمأأل لتشأأريعل -وتعأأالى سأأبحا ل- فعلأأى قأأدر تعمأأيم العبأأد هلل ،شأأرعلو ، إال بتعمأأيم أمأأره
جا ضعف تعميم اهللو ،  هيلو ، أمرهو    .ضعف تعميم ايمر -عز وجل- ا 

ال ال يكون حي ما يصدر مأن سألطة  الم زلة ماو ، ايمر من أعلى سلطة يكون لل من المهابة حي ما يصدر
  .جل جلت إليلو   يعتبر ا من

العأزم الجأازم علأى ثأم ، التصأدي  بأل :أن أول مراتأب تعمأيم ايمأر -رحمأل اهلل- القأيم ابأن قد جكر الحافمو 
فعلأل ثأم ، اإلتيان بأل علأى أكمأل الوجأوه ف  ال صحو  الجهد، بجلثم ، المبادرة بلو ، المسارعة إليلثم ، امتثالل

 إن مهأأرت لأأل ،علأأى الحقيقأأة جأأل أن يعأرف الحكمأأة ال يكأأون معممأأا  أالأأج  يتوقأأف مأأن ف ،بأأل لكو أل مأأأمورا  
ن خفيأأت عليأأل عطلأألو ، متثأألا  ،حكمتأألو ، بأأل يسأألم يمأأر اهلل ،فأأ  صأأدره تأألمأأن عأأدم عممفهأأجا  :يقأأول ،ا 

 .(2)لم تمهر أو، مهرت الحكمة ،ما أمره بل ممتثال  

                                 
 ا مر: المصدر الساب . ( 1)
 (. 4/1561) الساب المصدر  ا مر: (2)



عأأأز - اهلل اإلجعأأأان لمأأأا يجريأأألو ، التسأأأليمو ، الرضأأأا بالقضأأأا  :ممأأأا يورثأأأل شأأأهود رثأأأار الحكمأأأة فأأأ  ايقأأأدارو 
ال يصأدر م أل و ، ؟رب لمأاجا يأا :ال يقأولو ، ال يعتأرضو ، لو كا ت م لمأةو ، على اإل سان من ايقدار -وجل

  ؟لماجا كان فقيرا   ،ما ي بئ عن سو  من بربل
  ؟لماجا ابتاله بهجا المرضأو 
 ؟ لماجا ابتلى أوالده بكجاأو 
 قأأد يكأأرهو  ،فاإل سأأان ال يعلأأم العواقأأب، إضأأافة إلأأى الصأأبر ،فيورثأأل جلأأت فأأو  الرضأأا شأأكرا   ،علأأيم حكأأيم اهلل
  . و عين الشر للو  شيئا   قد يحبو ، الخير لل  و عينو  شيئا  

، ممأا حولأل يسأيرا   ،قلأيال   شيئا   أ ل ال يعلم إالو ، أن علمل محدودو ، ف جا كان اإل سان يعترف أن  مره قصير
ين اهلل اختأار لأل جلأت  ؛للمأ من ف  أل يرضأى ال يقضأ  قضأا  إال كأان خيأرا  و ، علمل محيط بكأل شأ  اهلل و 

  .ايوقعها ف  مواقعهو ، ايضي ايمور ف  مواضعه ،عن حكمةو ، عن علم بل
تمأن  ، أب غبأار ، بت ريا و  ،-مثال ف  ايشيا  المحسوسة-مكان ف  ايرض  تصور لو أ ت ك ت ف 
  أجه العواصأف  أ و  على ربما يجد أن  أجا الغبأارأيسير بطائرة من بي ما لو أحد  ،أن الكون بهجه الطريقة

  .الج  أ ت فيلو و قليل قصير  ف  محيطفقط 
لربمأا و ، ال يسأتطيي أن يتحأرت ،زحأام ،على أقدامأل ،ف  سيارات ،ف  طري  ا ،يصادف مكا  أحيا ا   اإل سان

يمأن أن  أجا ،  أو ال يعلأمو ، فأ  المكأان الأج   أو فيألفقط  أن الزحامو ، اجد   ا  الزحام قريبيكون المخرج من 
فأ   -كمأا يقأال-يجأد أ أل يغأر   لكأن مأن ي مأر مأن أعلأى، أن الد يا أغلقت ف  عي لو ،  و  هاية المطاف

  .ف  ف جانأو ، فقاعة
لكأن الأج  ي مأر  ،مأا حولأل  كأجا ن كألأيمأن  ،فيألو ، فيألو ،  جا المكان فيل جبأال، إ سان يعيل ف  مكان

يأرى  مأثال   لجأو جطريأ   نعأي مر إلأى الكأرة ايرضأية أو ، ايمر بطائرة من مكان مرتفي جد  أو ، من أعلى
، سأأهول   أأا ،حولهأأا أشأأيا  تختلأأف بي مأأا مأأا ،يعأأيل فيهأأا تأأ ال -فأأ  الخريطأأة التأأ  ال تمهأأر- أأجه ال قطأأة 

  .فتح عي يل على  جه التضاري و ، ا شأ فيه و ال يعرف إال  جه البيئة الت  و ،   ا بحارو 
ال  عأرف  ؟،يحصأل ل  سأانو ، فكيأف بمأا  أو فأو  جلأت ممأا يجريأل اهلل مأن ايقأدار ،اإل سان  مره محدود

 كأل مأا سأاقل إليأت :تأجكر  أجا المع أى  سأتريحو ، حتأى تسأتريحف ،أعلم م ا -تبارت وتعالى- اهللو ، امصالح 
إن  :فأ  م اسأبة سأابقة لهجا كما قلأت لكأمو ،  و حكيم ف   جا االختيارو ، اختاره لت ، و يعلمو  ما ساقل إال

أ، أملمأت الأد يا فأ  أعيأ همأو ، قعأت بهأمو  مأن مصأيبةأو ، أولئت الجين لربما يتبرمون مأن حأالهم لهأم  لوج 
  .؟ ل تمن أن اختيارت خير من اختيار اهلل لت :ا  قصير  ،ا  يسير  بالعادة س اال  
  .كالو ، احاش ،ال :كلهم يجيب

 ؟ اهلل قد اختار لت  جاو ، لماجا لم ترض   إجن
 .بل ارض
، الغألو ، الحسأد ،يسأتريح اإل سأان مأن كثيأر مأن المشأكالت أيضأا   بهأجاو ، حكأيم ،عليم -تبارت وتعالى- اهلل
  .لى رخرها  و ، الشح ا و 



 أجا أعطأاه ،  جا لأم يعطأل عقأال  و ، عقال   -عز وجل-  جا أعطاه اهلل، ا جا يحسد  ج،  جا فقيرو ،  جا غ  
قلأب و ، علأم أن اهلل  أو الأج  قأدر  أجه ايمأورلأو فهأجا  ،أحيا أا   فهأجا يحسأد  أجا ، جا لم يعطل علما  و ا ، علم

يسأتريح قلبأل مأن و ، يسألمو ، ال يحاسبهم بأكثر مما أعطأا م ف  أل يرضأىو ، ليبتليهم بما أعطا م ؛الخل  فيها
  ؟ لماجا أ ا أعيل ف  حرمان ،ايمور الت  تعتل  فيلو ،  جه الخواطر
رخأرون لربمأا و ،  حأو جلأتأو ، اهأئب اأو ، أجأد م أل مأا يكفأ  لسأك ى دار شأيئا   دخرأستطيي أن ألماجا أ ا ال 

  .؟الماليين متأتيه واحدة بمكالمة
فهل ع أدت  ،حكمة تامةو ، عن علم تام قدر لت ما قدرهو ، يعلم مكا ت ،حكيم ،عليم -عز وجل- اهلل : قول

  .؟لت -عز وجل- اختيار أفضل من اختيار اهلل
  .ال :الجواب

  !؟لماجا  م أفضل م   وعمر و ، ال ت مر إلى زيدو ، تسلمو ، ما عليت إال أن ترضى نإج
 !؟أ ا أعيل ف  شقةو ، فالن يعيل ف  قصرو 
  !؟فالن معافىو 
  !؟فالن زوجتل أفضل من زوجت و 

ليأأرى عبوديأأة  ؛اهلل يبتليأأتو  -عأأز وجأأل- اشأأتغل بمأأا أ أأت بصأأدده مأأن عبأأادة اهلل ،عأأالنو ، دعأأت مأأن فأأالن
ال  لك  ا ف  كثير من ايحيان ،خروج عن المقصودو ، غفلة هفهج ،وعمر و ، أ ت مشغول ع ها بزيدو ، االرض

  . فكر لكن ف  الطري  غير الصحيح،  فكر بطريقة صحيحة
حتأى فأ   ،جأل تفكيأره إلأى مأا ي فعألو  لكأن لأو ،حسأراتالو ، اإل سان تفكيره ف  أمور تعود عليأل بأايلم يشغل

  . جا خروج عن الموضو  ،التفكير ف  المشكلة بطريقة سلبيةيكون  أحيا ا   ايشيا  العادية
عأأن مأأا جكأأرت لكأأم مثلليجتأأر المشأأكلة  ؛يفكأأر ،لكأأن بعأأض ال أأا  ال ،بالمشأأكالت لحلهأأا  أأجا جيأأد التفكيأأر

ليعأأود علأأى  ؛المشأأكالتو ، المصأأائبو ، مالفهأأجا يجتأأر اآل ،جأأل أن تهضأأملأالبهيمأأة التأأ  تجتأأر الطعأأام مأأن 
فتتأأ غ   ،عيد شأأريط الأأجكريات الم لمأأةسأأتلي ؛ سأأ  بأأدأ يعأأاود التفكيأأرو ، مأأا سأأالكلو ، فيكتئأأب ، فسأأل بالكةبأأة
  .اهلل المستعانو ، أ جا خطو ، أحزانو ، رالمسروره إلى و ، لجتلو ، ت قلب راحتلو ، فيتكدر عيشل ،عليل حياتل

ال يملت مدافعتل من ايقدار أن الأج  و ، يحتاج اإل سان أن يعرف فيها أن ما لي  بيده ،اجد   الحياة قصيرةو 
فمأا عليأت إال أن تعمأأل  ،أحكأم الحكمأا و ، علأم العأالمينأضأأعل و  أن  أجا التشأريي قأدو ، حكأيم ،يصأرفل علأيم

م أت  -جأل جاللأل- يأرى اهللو ، ترضأىو  تسألمو ، تتأرت جلأت ،ايقدار الت  ال تستطيي أن تأدافعهاتترت و ، بل
  .اإلقبال على طاعتلو ، السرور بمعرفتل

 صحبل.و ، رللو ، صلى اهلل على  بي ا محمدو ، أعلم -تعالى- اهللو  ،ا ج
  


