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 ،بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصالة والسالم على رسول هللا، وآله وصحبه ومن وااله

 .من شر عمل أردنا به وجهك فخالطنا فيه ما ال يرضيكنعوذ بك اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا، 

ر  } :هناك حقيقة ذكرها القرآن الكريم، وأقسمممم هللا لعالى عليها إذ قال اَن  *َواْلَعصمممْ ْنسمممَ نَّ اْْل  إ 

ي ُخْسٍر  ال *َلف  اْلَحقِّ َوَلَواَصْوا ب  َحات  َوَلَواَصْوا ب  ال  ُلوا الصَّ يَن آَمُنوا َوَعم  ذ  الَّ الَّ ْبر  إ   [سورة العصر] {صَّ

أن بمجرد أن يتفضممممممل هللا عليك  ؛"اْليجاد"الحقيقمة أن هللا لعمالى ابتالنما بنعممه، ابتالنما بنعمة 

ن غير م ...يعطيك حيزًا في هذا الكون الشماس،، ويجعل لك فيه رققًا، ومكانة، واسمًا، وقرارًا، وأرراً 

  !لحكمة أرادها فيك، ولهدف أراده منكفهذا فضل كبير خصك به،  لك، دورك، وال جهد من

نون مجتمعين سممممممنتيمتًرا مكعًبا منوي رالث مئة مليون حوين ُيختمار من بين واحمد حوين  !ال يكوِّ

ديُ تمه الحوين المتنماهيمة دقَّ همذا  فيدخل الحوين المختار إلى ورارية،  خمسممممممة مليمارات معلومةب زوَّ

ن المجردة، رم لتلقح البويضممممة ولنقسممممم إلى عشممممرة آالف قسممممم، رم البويضممممة التي ال ُلرل بالعي

لمضممي البويضممة الملقحة المنقسمممة حتى لصممل إلى الرحم؛ فعما أن لعلق وإما أالَّ لعلق، فعن لم 

لعلق؛ سممقط ، وإن علق ؛ تل  لنمو من نطفٍة، إلى علقٍة، رم إلى مضمممٍة مخلقٍة أو غير مخلقٍة، 

  .إلى أن لصبح جنيًنا

، وأوعية، وشرايين، اً ، وقلباً عضالت، وعظام كفيعطي اْلمداد،بعد اْليجاد يتمم هللا لك النعمة بو 

خرج من بطنها لها، رم سممممملالحامل وكأمك رم يمذيها بدم  ، وأعضممممماو، وحواس،اً ، ودماغاً وأعصمممماب

ليجد أمًا رؤومًا،  الوليد ، فيكفي أن يبكيكوالديهللا بعماففمة فطريمة يقمذفهما في قل   كفيممد

  .لطعمه، ولسقيه، ولنظفه، ولدفئه، وأبًا يسعى في رققه ومعالجته وعنايته ولربيته
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َماُو } رم يمضممممممي العبد وهو يتقل  بين نعم هللا، يقوم بفضممممممل هللا ه  َأْن َلُقوَم السممممممَّ ْن آَيال  َوم 

ه   َأْمر  ْرُض بمم  العبممد بعم ممما في اْلرض، وإنممك ال لقوم إال بممأمر هللا، وال  ، وأنمم  أيهمما[62:الروم] {َواْْلَ

  [.25 :اْلعراف] {أال َلُه اْلَخْلُق َواَْلْمرُ }ك وال لسكن إال بأمره، فهو قيوم السماوات واْلرض، لتحرَّ 

ليضخ في متوسط حياة  الدم، من لتر (2111) من أكثمممممممرميًا يو أن يضخ  من الذي يأمر القل   ..ُلرل

  !ن الدم ما يكفي لملو نافحة سحابان ماْلنس

 ؟ النوم واالنشمال عندسية ماضية بال لوقف جعل العملية التنفالذي ي ام

الضمممين لهذه اْلجهزة الجسممدية أن لعطي إشممارة الخطر المتمثلة باْللم أو عدم االرليا  أو ما 

  !لتضمن لإلنسان القاو اْلخطار؟ دم االستساغة للروائح والمطعومات المؤذيةع

  !الممتنِّ باْلمداد بعد اْليجاد؟ كل ذلك بأمر هللاأليس 

وكون ينطق باآليات،  وعقل يعمل، ل، وكتاب منَزل،هدانا إليه برسمممممول مرسمممممَ أن  "اْلمداد"من و

بنعمة  "اْلمداد"و "اْليجاد"نظر ونسمممممم، ونتفكر، فمن اهتدل أدركه هللا بعد ووعيًا لنأعطانا فكرًا 

  ."اْلبعاد"و له السعادة في الدنيا واآلخرة، وإال فشأنه الخسارة  ، فكان"اْلسعاد"

 خاسممممر ال محالة -أي إنسممممان-الحقيقة التي أربتها هللا لعالى في سممممورة العصممممر أن اْلنسممممان 

ر  } نَّ  *َواْلَعصمْ رإ  ي ُخسمْ اَن َلف  نسمَ ر، مخلوق اْلنسانف ،{اْل  فاقات جبارة، عبارة عن  فيه هللا أودع مخيَّ

 منهج وفق قنوات نظيفة شممممممرعية في، وأمره أن يجريها وميزاتومحاكمات وقدرات  شممممممهوات

ك اْلنسان لكن هللا، عند رقىيليسمعد بها و ؛حكيم   الخسارة فكان منهج؛ بال هواه من بداف، لحرَّ

  !من حظه

 :أربعة صفات إال "اإلسعاد"وينقله إلى غنيمة  "اإلبعاد" وال ُينجيه من خسارة
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يَن آَمُنوا} أن يؤمن بفاللفه  :الصففففففففة ا ولى - ذ  الَّ المَّ ، واْليممان بماللمه ال يكون بمير معرفته، {إ 

ل  لوالكتاب المنزَ  فكيف يؤمن اْلنسمممان بشممميو يجهله؟ فعن عرف هللا من خالل الرسمممول المرسمممَ

وسممملس إلى الصمممفة الثانية من  والكون النافق باآليات، انتقل بشمممكل عملي   لوالعقل الذي يعمَ 

 :صفات اْلنسان الناجح، وهي

 !وما فائدة اْليمان بال عمل؟ فيعمل صفففال،ا   أن يطيعه في أمره وةهيه  :الصفففة الناةية -

ُلوا } :فيها مرة قال 21لقمد قرن هللا اْليممان بمالعمل في القرآن الكريم قريبًا من  يَن آَمُنوا َوَعم  ذ  الَّ

ات   حممَ ال  ْلَم } :، وكممذلممك قرن هللا لعممالى اْليمممان بممالعلم[62 :البقرة] {الصمممممممَّ يَن ُأوُلوا اْلع  ذ  اَل الممَّ َوقممَ

يَمانَ  ْلَم َدَرَجاٍت }، [22 :الروم] {َواْْل  يَن ُأوُلوا اْلع  ذ  ْنُكْم َوالَّ يَن آَمُنوا م  ذ  ُه الَّ كما ، [00 :لمجادلةا] {َيْرَف،  اللَّ

َل } :اْليمانبالعلم  قرن َلْيَك َوَما ُأْنز  َل إ  َما ُأْنز  ُنوَن ب  ُنوَن ُيْؤم  ْنُهْم َواْلُمْؤم  ْلم  م  ي اْلع  ُخوَن ف  اسممممم  ن  الرَّ َلك 

َك  ْن َقْبل  ْند  رَ }، [026 :النسممماو] {م  ْن ع  ه  ُكِل م  ا ب  ْلم  َيُقوُلوَن آَمنَّ ي اْلع  ُخوَن ف  اسممم  َناَوالرَّ  ،[7 :آل عمران] {بِّ

  .واْليمان يقود إلى العمل الصالح

َتاُب َواَل } :وقد امتن هللا على النبي صمممممملى هللا عليه وسمممممملم بهما جميعاً  ي َما اْلك  َما ُكْنَ  َلْدر 

يَمانُ   (فعن الخير كله أصممله وفصممله منحصممر في العلم واْليمان) :قال ابن ليمية [.26 :الشممورل] {اْْل 

 .[اقتضاو الصراط المستقيم]

كممأن الترليمم  المنطقي لهممذه و، لممأرير فيممما بينهمما ذات (العمممل -اْليمممان  -العلم ) كممأن الثالرممة

عالم )العلم يسممموق إلى اْليمان، واْليمان يسممموق إلى العمل، وهكذا لتم صمممناعة فرد  أن الثالرة

  :، يكون مؤمنًا بفاعلية، فاعليته هذه لنقله إلى الصفة الثالثة(مؤمن عامل

وهذا بمعنى الدعوة إلى هللا، النصمممممميحة لله، واْلمر  التواصففففففي بال،   :الصففففففففة النفالنة -

هي السب  في  -اْليمان بالله-بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الصمفة م، الصفة التي قبلها 
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اْلَمْعُروف  َوَلْنَهْوَن َعن  اْلُمْنَكر  َوُلؤْ } :خيريمة اْلممة اس  َلْأُمُروَن ب  لنمَّ ْ  ل  جمَ ٍة ُأْخر  ه  ُكْنُتْم َخْيَر ُأممَّ اللَّ ُنوَن ب   {م 

 [001 :آل عمران]

 :أخرج اْلمام مسمملم من حديت لميم الداري رضممي هللا عنه أن النبي صمملى هللا عليه وسمملم قال

  .«وعامتهم المسلمين و ئمة ولرسوله ولكتابه لله» :، قلنا لمن؟ قال«النصي،ة الدين»

 حة أِس النصي، وة، واْلصال التصفي :لمةفي الإرادة الخير للمنصو ، والنصح  :النصيحة في اْلصل

   :خمسةلجهات الحديت ا ذه، وقد أربتها في الدين وأساس

ن فيكو، (التصمممفية من الشممموائ )حمل هنا على المعنى اْلول للنصممميحة ولُ  :النصفففي،ة لله -1

عتقاد بوحدانيته وربوبيته وألوهيته، وإخالص النية لله، اللصمممممفية العمل لله، وصمممممحة ا المقصمممممود

والميرة على محمارمه، والمضمممممم  لمعاصمممممميه، وإيثار محابِّ هللا على محابِّ النفس، ومحبة الطاعة 

  .كل ذلك داخل في النصح لله ...هاوأهل

 يام،على اْل (فهمه) ومعناه (ألفاته)التي لحق  بمبناه  شوائ التصمفية ب :النصف  لكتابه -2

ا} رآنفالله حفظ هذا الق نَّ ْلَنا َنْحنُ  إ  ْكرَ  َنزَّ ا الذِّ نَّ ُظونَ  َلهُ  َوإ  ، وهذا الحفظ يكون بجملة [9 :الحجر] {َلَحاف 

امه أهل القرآنمن اْلسممباب واْلدوات،   يدخل في النصممح لكتابه أيضمماً و منها، ورجاله وحفظته وخدَّ

  .رهولدب   مرهأ وامتثال ،ولعظيم قدره لأللفاظ والمعاني،الهجر الحذر من 

 فل  معرفة سمممممنتهو في حياله،بذل المجهود في فاعته ونصمممممرله ب :لرسفففففولهالنصففففف   -3

ْلَناَك }ه والباعه ، ومحبته ولوقيريمان بما جاو بهاْلعد وفاله، ووالتزام نهجه ب وسمممممميرلمه ا َأْرسممممممَ نَّ إ 

يًرا  ًرا َوَنذ  ًدا َوُمَبشمِّ اه  ياًل  *شمَ ُحوُه ُبْكَرًة َوَأص  بِّ ُروُه َوُلسمَ ُروُه َوُلَوقِّ ه  َوُلَعزِّ ول  ه  َوَرسمُ اللَّ ُنوا ب  ُتْؤم   :حالفت] {ل 

8 ،9]. 
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 إرادة الخير للمنصممو ، :وهنا نرج، لمعنى النصمميحة االصممطالحي :النصفف   ئمة المسففلمين -4

 ومكتبتنا اْلسالمية اْلمكانو الخبرة واْلدبله أهله من أهل العلم والمعرفة، ومن شروفه وهذا 

 سمممياسمممة في السممملوك درر"أوصممموا، ككتاب نصمممحوا بها الملوك وبمؤلفات لعلماو أفاضمممل  ةحافل

فه  للطرفوشمممي "وكسمممراج المل"وللماوردي،  "الملوك  ،لمأمون البطائحيلوقير الفافمي الالذي ألَّ

 ألفه "ياسمممة الملوكالنهج المسممملوك في سممم"و للمزالي، "التبر المسمممبوك في نصممميحة الملوك"و

التي كان  أول أمرها لدور  البن خلدون "المقدمة"و ،صمممال  الدين اْليوبي للملك الناصمممر الشممميزري

 ...وغير هذا الكثير ،حول لدبير الملك

 :إلىفمن لم يتمكن من الوصول للنصح لوجه 

إرادة الخير  :لمعنى النصمممميحة االصممممطالحييضممممًا أوهنا نرج،  :النصفففف  لعموم المسففففلمين -5

  .للمنصو ، وذلك في دينه ودنياه

ْبر  } التواصي بالصبر :الصفة الرابعة - الصَّ باليا ما يلحقه من العلى العبد أن يصبر ب  {َوَلَواَصْوا ب 

اَلَة َوْأُمْر } :على لسممممممان لقمان وفي سممممممورة لقممان قال هللا لعالى ،والنوائم  م  الصممممممَّ َيا ُبَنيَّ َأق 

اْلَمْعُروف  َوانْ  اَبَك إن ذلك من عزم اْلمورب  ْر َعَلى َما َأصمممَ ب  بالصمممالة لصممملح نفسمممك،  {َه َعن  اْلُمْنَكر  َواصمممْ

ق على هداية إخوانه،  وباْلمر بالمعروف والنهي عن المنكر لصممممملح غيرك، فالمؤمن الصمممممادق يتحرَّ

حق والبافل وأقربائه، وجيرانه، وشممممركائه، وقمالئه، ومن حوله، ومن دونه، ومن فوقه، وْلن بين ال

معركمًة أبمديمة أقليمة، ال بدَّ لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من أن يعاَرض، يحاَرب، فجاو اْلمر 

اَبَك } :اْللهي الثالت ْر َعَلى َما َأصممَ ب  عاب، وواجه  المشمماق؛ لماذا؟ قال {َواصممْ نَّ } :إذا واجه  الصممِّ إ 

ُمور ْن َعْزم  اْْلُ َك م  قطوع بها التي ال بدَّ من أن ُلفَعل، فهذه اْلمور ليسمممممم  من اْلمور الم :؛ أي{َذلم 
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ومن  ،أموًرا اختياريًة، وال احتمالية، فال لحتمل التردد، لذلك يج  النصمح، والصبر على ما يترل  عليه

  .هنا جاو اْلمر بالصبر بعد اْلمر بالتواصي بالحق في هذه السورة الكريمة

وقدنا علمًا  ،اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتناوقفات سممممريعة م، سممممورة العصممممر، هذه 

 .قبالً وعماًل مت

 لله رب العالمينوال،مد 


