
  علم المبدأ والمیعادعلم المبدأ والمیعاد                                  :                                            ٨٨كتاب      )١(                   

 م ١٥/١١/٢٠١٤ھـ الموافق ١٤٣٦حرم من م ٢٣األقصر  –سینات الح ١

  المجلس الثالث
  

  علم المبدأ والمیعادعلم المبدأ والمیعاد
  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصالمعلم األعظم المعلم األعظم 
  ، ، علم البدایةعلم البدایة
  خالفة هللاخالفة هللا

  تحقیق الخالفةتحقیق الخالفة
  ١علم المبدأ والمیعاد: المجلس الثالث

 � � � ﷽ -  

�ألدب اجلـمِّ واجلمـال األّمت الـذي حيبـه هللا  � الذي أحسـن أدب حبيبـه ومصـطفاه، ومجَّلـه   مـن أهـل كمـاالت احلمد 
وصـلِّ اللهـمَّ . عزوجـلهللا، وجعله يف كماله و�ائه وُخُلقه إماماً يقتدي به كـل مـن أراد أن يكـون حمبـو�ً لربـه فـائزاً حببِّـه وقربـه 

� دمحم وآلـه وصـحبهإىل  وسلِّْم و�رْك صالة من قلوبنا وأرواحنـا ، حبيبـك ذي املقـام العـايل، والـذي آثرتـه بسـرك الغـايل، سـيد
  . واجعل لنا مجيعاً نصيباً يف إرثه وفتحه أمجعني

  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصالمعلم األعظم المعلم األعظم 
ــَم املعلــم ونعــم املــؤدب، ونعــم املهــذب ونعــم املــرىب، ليــتكم تطــالعون ســريته يف فصــول الرتبيــة النبويــة،  ملسو هيلع هللا ىلصاحلبيــب  نِْع

ات؛ ولكنه كان يعطي لكل واحد منهم ما يناسبه بقسط معلوم، وكيف كان يرىبِّ صحبه الكرام، وهم درجات ومنازل ومقام
� واحـداً مـن أصـحابه الصـادقني شـرد وال مـرد وال بُعـد، وال أصـابه صـدود، عزوجلوبتقدير قدَّره له احليُّ القيوم  ، فما وجـد

�م كانت عزائمهم قوية �جران؛ أل   . ر�نية كانت بعناية  ملسو هيلع هللا ىلصوتربية النيبِّ !! وال أصيب 

�ت قــرآن هللا؛ جعــل هللا لــه منــاهج للمبتــدئني، ومنــاهج إلعــداد النفــوس   ملسو هيلع هللا ىلصفكــان  كمــا وضــح ذلــك كتــاب هللا يف آ
و�ــذيبها لكمــاالت ربِّ العــاملني، ومنــاهج لســقي القلــوب وإرواء األرواح الواصــلة مــن فيوضــات وجتليــات وعطــاءات أكــرم 

هج ملعاجلة أهل املعاصي، وهناك مناهج جلذب التائبني إىل ربِّ العاملني، وهناك مناهج لكسر ومع هذه هناك منا. األكرمني
منــاهج متعــددة حنــن مجيعــاً تركناهــا ونعــيش يف بعــض األخبــار . صــدود أهــل الصــدود وتقــريبهم إىل حضــرة أكــرم األكــرمني

  . ملسو هيلع هللا ىلصالشكلية  عن خري الربية 
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، جيــد فيــه الوصــف األّمت األكمــل عزوجــل؛ يقــرأ كتــاب هللا ملسو هيلع هللا ىلصيــة عــن حقيقــة رســول هللا الــذي يريــد األخبــار احلقيق
�تيـه الرجـل البـدوي يبـول علـى : ملسو هيلع هللا ىلصيبدأ مع املبتدئني؛ وكانوا يقولون عن حضـرته  ملسو هيلع هللا ىلصفكان . ملسو هيلع هللا ىلصللحبيب املصطفي  كـان 

� تعـايل - يعرف آداب االستنجاء، وال آداب قضاء احلاجة أي ال –نفسه  � �م فيخـرج عاملـاً  مل !!! فيمكـث عنـده ثالثـة أ
�ا حتتاج إىل وقت طويل �حكام كتاب هللا، أل   .يقل خيرج عاملا 

�مســاء هللا وصــفات هللا، ويوجــد عــامل بــذات هللا جــلَّ  �، ويوجــد عــامل  � �ألحكــام، ويوجــد عــامل  يف عــاله،  يوجــد عــامل 
  !! عزوجلوكل واحد من هؤالء رجل من رجال هللا !! علوم شىت

�ملراجــع وذاكرهــا، العــاملِ  ــع فــأتى  �ألحكــام هــو الــذي درس يف األزهــر؛ دخــل كليــة الشــريعة أو أصــول الــدين، وتوسَّ  
�أل �خذ سنوات طويلة لكـي يكـون عاملـاً  � !! حكـاموجلس مع اجلماعة املفتني واملتفقهني وتعلم منهم، وهذا  � لكـن العـامل 

هو الذي عنده رهبة من جناب هللا، وعنده خوف من هللا، وعنده خشية من معصـية هللا، وعنـده حيـاء أن يقـع يف املعصـية، 
�، ملـا رأى مـن إنعـام هللا  وهـذا . عليـه وعلـى عبـاد هللا عزوجـلألنه يعلم أن هللا مطلـع عليـه ويـراه، وعنـده حـب وود شـديد 

خذ حماضرات يف علم الرهبوت، وحماضرات يف علم اجلالل، وحماضرات يف علم اجلمال، وحماضرات يف علم �!! منهج آخر
ملا رأى من دقة صنعه وإبداعه  عزوجلالكمال، وحماضرات يف اإلحاطة ببعض أسرار نفسه وأسرار الكائنات، لكي حيبه هللا 

�ت عزوجل   :ذا علم آخر وهناك علم آخر وهو علم الراسخني يف العلموه!! ومهارته اليت جتاوزت احلد يف كل آية من اآل

  ))آل عمرانآل عمران٧٧(( }بِ َوالرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم يـَُقوُلوَن َآَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَبَِّنا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأوُلوْا اْألَْلَبا {
� رسول هللا    .ريب لكل هؤالءكان هو املفيض واملوصل وامل  ملسو هيلع هللا ىلصفسيد

  علم البدایةعلم البدایة
�ت �ايـة النهـا �ا املرء وال يرتكها نـََفساً حىت ولو وصل إىل  �ت واليت يتيقن  فهيـا ننظـر لكتـاب هللا أنـت !! بداية البدا

  ))المؤمنونالمؤمنون١١٥١١٥((  :البد أن تعرف هذه املهمة!! وملاذا وإىل أين أنت ذاهب؟!! من أين أتيت؟

َا َخَلقْ     {{ ُتْم َأمنَّ َا َخَلقْ َأَفَحِسبـْ ُتْم َأمنَّ َنا َال تـُْرَجُعونَ َأَفَحِسبـْ َنا َال تـُْرَجُعونَ َناُكْم َعبَـثًا َوأَنَُّكْم ِإلَيـْ     }}َناُكْم َعبَـثًا َوأَنَُّكْم ِإلَيـْ

أنـت مـن أيـن أتيـت؟ أيـن كـان أبـوك األول . عزوجـلأنت خملوق حلكمة عالية لـو عرفتهـا تفـرُّ مـن الـدنيا كلِّهـا إىل هللا 
� أحباب؟   الذي خلقه األول 

  ).).البقرةالبقرة٣٥٣٥((  }}  اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْجلَنَّةَ اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْجلَنَّةَ   {{  من اجلنة؛من اجلنة؛

� اجلنـة؛ أتينـا لفـرتة وسـوف نرجـع مـرة أخـرى، مثـل املسـافر الـذى ذهـب إىل بلـد عربيـة أو أجنبيـة؛ فيمكـث  حنن بلـد
� األوىل هي اجلنة!! فيها ما ميكث مث يرجع مرة أخرى لبلده   : ولذلك قال حضرة النيب!! فبلد

،  كَأَنَّكَ كَأَنَّكَ   الدُّنْیَاالدُّنْیَا  فِيفِي  كُنْ كُنْ {{ یبٌ ،غَرِ یبٌ   ٢}}سَبِیلٍ سَبِیلٍ   عَابِرُ عَابِرُ   أَوْ أَوْ   غَرِ
� فيمكث فيها يومني أو ثالثة مث ميشي، فعليك أن  �يت إىل بلد ختتار واحدة من هاتني االثنتني؛ إما غريب مثل الذي 

أو أن يشـرتى  -فينـزل يف أي مكـان جـاهز !! وهـل تكفـي املـدة أصـًال لبنـاء البيـت؟!! وملـاذا؟ -!! هل يفكر أن يبىن بيتـًا؟
�ا؟!! أرضًا أو عقارات أو عمارات؟ نه راجع مرة أخرى، لكن أين يشرتى؟ يف بلده، فيجتهد وحيوِّل رصيده أل!! ماذا يفعل 

ال يفكـر حـىت أن يشـرتي شـقة؛ ولـو حبجـرة  -فالواحد مـنهم  -الذين يذهبون للدول العربية  -وحنن نرى األحباب . لبلده
                                                             

 .رواه البخاري عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما ٢
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فيـرتكهم هنـا حـىت ! !وملـاذا آخـذهم وهـي بضـعة أشـهر؟: حىت أن معظمهم  ال يفكر يف أخذ زوجته وعياله، فيقول!! واحدة
،  كَأَنَّ��كَ كَأَنَّ��كَ   ال��دُّنْیَاال��دُّنْیَا  فِ��يفِ��ي  كُ��نْ كُ��نْ   {{: يقــول ملسو هيلع هللا ىلصوحضــرة النــيب !! يســتطيع أن جيمــع مبلغــاً فيعــود وينتفــع بــه ی��بٌ ،غَرِ ی��بٌ   عَ��ابِرُ عَ��ابِرُ   أَوْ أَوْ   غَرِ

  }}سَبِیلٍ سَبِیلٍ 

  فالمب�����������اني أواس�����������ط التحجی�����������بِ فالمب�����������اني أواس�����������ط التحجی�����������بِ   أن������ت ف������ي غرب������ة فك������ن كالغری������بأن������ت ف������ي غرب������ة فك������ن كالغری������ب

�جلمـال الـذي نزلـت بـه؛ ال يوجـد شـيء  مـا معـك ومـا حولـك،!! الذي حجبك املباين الـيت شـغلتك لكـن لـو عشـت 
  .يشغلك

  ب������ل وب������دئي ب������دءاً جم������ال حبیب������يب������ل وب������دئي ب������دءاً جم������ال حبیب������ي  ب���دء وطن���ي الف���ردوس ملك���وت رب���يب���دء وطن���ي الف���ردوس ملك���وت رب���ي

أََلْسـُت     {{  :بدايتنا كلنا أنه خلقنا أرواحاً نورانية، وواجهنا جبمالـه، وأّهلنـا مبـا شـاء وكيـف شـاء لرؤيـة مجالـه، وقـال لنـا
�: ال، بل قال! ماذا قال؟ مسعنا؟ ).).األعرافاألعراف١٧٢١٧٢(( }}  �َ ِبَربُِّكْم قَاُلوا بـََلى َشِهدْ  � مجـال هللا، وكمـال هللا، و�ـاء !! شـهد شـهد

  !! هللا وأنوار هللا

  ب������ل وب������دئي ب������دءاً جم������ال حبیب������يب������ل وب������دئي ب������دءاً جم������ال حبیب������ي  ب���دء وطن���ي الف���ردوس ملك���وت رب���يب���دء وطن���ي الف���ردوس ملك���وت رب���ي

�َ {{!! رأت مجـال هللا! أول ما رأت عينك الباطنية الروحانيـة؛ مـاذا رأت؟ أول . ))األع�رافاألع�راف١٧٢١٧٢(( }} قَـاُلوا بـَلَـى َشـِهْد
أأحـد يشـهد مجـال هللا !! أأحـد يسـمع كـالم هللا وينسـاه؟!! هـل نسـيت كـالم هللا؟. ما مسع مسعك الباطين مسع من؟ كـالم هللا

�ذنك الروحانية مسعت!! كيف؟!! ويساله؟ ولـذلك قـال األمـام أبـو !! أنت رأيت بعينك وليس أحد قال لك، أنت رأيت و
   :رضى هللا عنهالعزائم 

  م�������ن جم�������ال الجمی�������ل إذ خاطبن�������ام�������ن جم�������ال الجمی�������ل إذ خاطبن�������ا  م���ن ألس���ت ل���م ن���نس م���ا ق���د ش���ھدنام���ن ألس���ت ل���م ن���نس م���ا ق���د ش���ھدنا

فالناس الذين مل ينسوا هذه املشاهد هم الذين يستحقون أن يكونوا أهل  -وهؤالء هم أبناء األصول  -مل ننس أبدًا 
  !!   لكن الذين نسوا هل يستحقون هذه املقامات؟. وصل وأهل والية، وأهل عناية وأهل رعاية

  م�������ن جم�������ال الجمی�������ل إذ خاطبن�������ام�������ن جم�������ال الجمی�������ل إذ خاطبن�������ا  ن���نس م���ا ق���د ش���ھدنان���نس م���ا ق���د ش���ھدنا  م���ن ألس���ت ل���مم���ن ألس���ت ل���م

  : أيضا رضى هللا عنه وقال األمام أبو العزائم

  ع���رش مجل���ي األس���ماء ن���ور المعن���يع���رش مجل���ي األس���ماء ن���ور المعن���ي  كی������ف أنس������اك ی������ا جمی������ل وقلب������يكی������ف أنس������اك ی������ا جمی������ل وقلب������ي

  خالفة هللاخالفة هللا
 ِإّينِ َجاِعــٌل ِيف {{  :أنـت الـذي اختـارك للخالفــة، ومجلـك بكـل أمسائــه وصـفاته، واملالئكـة حسـدتك عنــدما قـال هللا

}}اْألَْرِض َخِليَفةً    :حنن هنا موجودون -، فقالوا   

َماَء َوَحنُْن ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَك َونـَُقدُِّس   {{ َماَء َوَحنُْن ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَك َونـَُقدُِّس قَاُلوا َأَجتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ قَاُلوا َأَجتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ
  ))البقرةالبقرة٣٠٣٠((}}      َلكَ َلكَ 

�ذا الفضل العظيم ِإّينِ َجاِعـٌل ِيف اْألَْرِض   {{ فهم كانوا يريدون اخلالفة وليس أنت، ولكن ملك امللوك خصَّك 
  .}}  َخِليَفة
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�َّ َجَعْلَنــاَك   {{: كيـف يكــون ذلـك، وهللا تعــاىل يقـول. أن آدم هـو اخلليفــة فقـط: ورمبـا يقـول أحــدهم َ� َداُووُد ِإ
}}َخِليَفةً    !!؟))صص٢٦٢٦((   

� أحبـاب؟ خل يفـة ملـاذا؟ ألن فيـك وكل َمْن على شاكلة داود فهو خليفة يف األرض، أليس القرآن يبني بعضـه بعضـاً 
، ، ))ال�رحمنال�رحمن٧٧(( }} َوالسََّماَء رَفَـَعَهـا َوَوَضـَع اْلِميـَزانَ   {{: السماء مع عظمتها أخذت امساً واحداً وهو الرافع !!أمساء هللا

�ا أخذت امساً واحداً وهو اسم الباسط، اجلبـال شـديدة الصـالبة أخـذت امسـني القـوى  األرض مع ضخامتها وصالبتها وشد
�ـا ربُّ الربيـة لكن . واملتني ، عزوجـلأنت السميع البصـري، احلـي املـتكلم العلـيم، املريـد القـادر، كـل األمسـاء اإلهليـة خصَّـك 
  :ملسو هيلع هللا ىلصقال 

لَقَ { {  لَقَ خَ تِھِ   عَلَىعَلَى  آدَمَ آدَمَ   عزوجلعزوجلا�َُّ ا�َُّ   خَ تِھِ صُورَ   .يعين آدم وذريته كلهم. ٣}}..  صُورَ

وهذه هي األمانة يف أصح األقوال، هي األمانة اليت رفضت السموات واألرض واجلبال أن حيملنها ومحلها اإلنسان، 
ــو قــال؛ فلمــاذا ســيعذب أو ســينعم؟). ومحلناهــا اإلنســان(مل يقــل  �رادتــك ومبحــض عقلــك، !! ل �ختيــارك و فأنــت محلتهــا 

  !! فأصبحت خليفة هللا يف األرض

�لعـدل؛ : ؟ يعـينوما معين خليفـة عـن هللا �لشـرع الـذي أنزلـه هللا، نـزل  أنـت الـذي ينبغـي عليـك أن تعمـل يف األرض 
�لشـورى؛ ينبغـي أن تطبـق الشـورى،   �ملسـاواة؛ ينبغـي عليـك أن حتقـق املسـاواة، نـزل  �لعـدل، نـزل  فيجب عليك أن حتكم 

�لنيابـة عـن حضـرة هللا  � -األرض ؛ ألن هللا لـن ينــزل إىلوجـلعز كل ما جاء به هللا يف شرع هللا أنت الذي تنفذه    -حاشـا 
لكــي ينفــذ هــذا، بــل وكَّلــك أنــت،  هــذا معــىن اخلالفــة؛ أنــت خليفــة عــن هللا يف إقامــة األرض بشــرع هللا ألن هــذا بــه احليــاة 

  . الطيبة، واحلياة اهلادئة، واحلياة السعيدة لكل عباد هللا

لكــن !! ء والــو�ء، واملشــاكل واخلالفــات، أهــذا الــذي حيــدث أم ال؟إذا ابتعــد اخللــق عــن شــرع هللا يعــم العنــاء والــبال
ــذين طبقــوا شــرع هللا؛ فــأين املشــاكل؟ ــدما وجــدوا ال القاضــي مكــث ســنة ينتظــر قضــية واحــدة فلــم توجــد أي قضــية !! عن

  !! ُعرضت عليه

ى وفـق شـرع هللا، فلـو يف األرض، وتعمر األرض عل عزوجللكي حتقق خالفة هللا !! هذه الدنيا؟ فأنت ملاذا أتيت إىل
حيدث الفسـاد يف كـل ! تركت الشرع جانبًا، وتركت الظاملني والفاسقني والضالني واملضلني يعمروا األرض فما الذي حيدث؟

يف عهــد : مكــان؛ ملــاذا؟ ألننــا تركنــاهم يعمــروا األرض، لكــن عنــدما كــان الصــاحلون يعمــرون األرض، ونضــرب لــذلك مثــاالً 
� عمر بن عبدالعزيز   كان يرعي الذئب مع األغنـام، فـذات يـوم كانـت هنـاك امـرأة بدويـة ترعـي الغـنم؛ فـأراد الـذئب أن سيد

�ذا احلدث!! هل مات عمر بن عبدالعزيز؟: �كل غنمة؛ فتساءلت � عمر بن عبد العزيز قد توىف    .فعرفت أن سيد

�يت املاء   :ملسو هيلع هللا ىلص قال!! أنتم تريدون املاء، وختافون من حجبه عنا، وامسعوا من أين 

مٌ { {  مٌ یَوْ نْ   یَوْ نْ مِ امٍ   مِ امٍ إِمَ لٍ   إِمَ لٍ عَادِ نْ   أَفْضَلُ أَفْضَلُ   عَادِ نْ مِ تِّینَ   عُبَادَةِ عُبَادَةِ   مِ تِّینَ سِ دٌّ   سَنَةً،سَنَةً،  سِ حَ دٌّ وَ حَ ضِ   فِيفِي  یُقَامُ یُقَامُ   وَ ضِ األَرْ قِّھِ   األَرْ قِّھِ بِحَ كَى  بِحَ كَىأَزْ ا  أَزْ افِیھَ نْ   فِیھَ نْ مِ   مِ
طَرٍ  طَرٍ مَ ینَ   مَ بَعِ ینَ أَرْ بَعِ ا   أَرْ ا عَامً   .٤}}عَامً

  تحقیق الخالفةتحقیق الخالفة
� أخي؟ مسعـت كـالم هللا، ورأيـت بعـد ذلـك النعـيم الـذي مـن اجلنـة؛ بعـدما رأيـت مجـال هللا، و !! فأنت؛ من أين أتيت 

                                                             
 رواه مسلم   ٣
 .في شعب اإلیمان والطبراني في المعجم الكبیر رواه البیھقي ٤
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ومــاذا : رمبــا تقــول. لكــي تقــوم مبســئولية اخلالفــة عــن هللا؛ متشــى يف األرض بشــرع هللا!! جهــزه لــك هللا؛ فأنزلــك هنــا، ملــاذا؟
� لسـُت مبلـك أو وزيـر أو رئـيس مجهوريــة؟ �، وأ � أريـدك أن تعمـل بشـرع هللا، إين أريـدك أن تعمـل بشــر !! أصـنع أ ع هللا يف أ

� ال أقـول لـك كـن شـيَخ بلـد وطبـق شـرع  نفسك؛ يف بيتـك وأسـرتك، مـع جريانـك، مـع زمالئـك يف العمـل، مـع أحبابـك، أ
  :ملسو هيلع هللا ىلص، قال عزوجلابدأ أوًال أمش بشرع هللا فيما كلفك به هللا !! هللا، ال، بلدك أجعلها بيتك

اعٍ   كُلُّكُمْ كُلُّكُمْ { {  اعٍ رَ كُلُّكُمْ   رَ كُلُّكُمْ وَ سْئُولٌ   وَ سْئُولٌ مَ ،  عَنْ عَنْ   مَ یَّتِھِ عِ ،رَ یَّتِھِ عِ امُ اإلِ اإلِ   رَ امُ مَ اعٍ   مَ اعٍ رَ سْئُولٌ   رَ مَ سْئُولٌ وَ مَ ،  عَنْ عَنْ   وَ یَّتِھِ عِ ،رَ یَّتِھِ عِ لُ   رَ جُ الرَّ لُ وَ جُ الرَّ اعٍ   وَ اعٍ رَ لِھِ   فِيفِي  رَ لِھِ أَھْ   أَھْ
ھُوَ  ھُوَ وَ سْئُولٌ   وَ سْئُولٌ مَ ،  عَنْ عَنْ   مَ یَّتِھِ عِ ،رَ یَّتِھِ عِ أَةُ   رَ رْ الْمَ أَةُ وَ رْ الْمَ یَةٌ   وَ اعِ یَةٌ رَ اعِ ا  بَیْتِ بَیْتِ   فِيفِي  رَ ھَ جِ وْ ازَ ھَ جِ وْ ئُولَةٌ   زَ سْ مَ ئُولَةٌ وَ سْ مَ ا،  عَنْ عَنْ   وَ یَِّتھَ عِ ا،رَ یَِّتھَ عِ مُ   رَ ادِ الْخَ مُ وَ ادِ الْخَ اعٍ   وَ اعٍ رَ   فِيفِي  رَ

الِ  الِ مَ هِ   مَ هِ سَیِّدِ سْئُولٌ   سَیِّدِ مَ سْئُولٌ وَ مَ یَّتِھِ   عَنْ عَنْ   وَ عِ یَّتِھِ رَ عِ   ٥}}رَ
  .فكل واحد حاكم على بيته؛ فتمشى بشرع هللا على أهل بيته و إخوانه وأحبابه وجريانه وأقاربه

�لعدال عزوجلخالفة هللا  واملساواة يف إحقاق احلق، يف منع الظلم، يف قول احلق ولو كـان مـّرًا،  ةيعين نطبق شرع هللا 
عنـا الـبالء،  عزوجـلألشـياء الـيت حنتاجهـا اآلن إلقامـة شـريعة هللا فيمنـع هللا هـذه هـي ا. يف قول احلق ولـو كـان علـى نفسـك

  .هذا الذي حنن مطالبون به يف هذا الزمان، ويف كل زمان. خري ورخاء، وسخاء وهناءإىل  ويرفع عنا العناء، وحيّول حالنا

  :عزوجلمن فروع خالفة هللا  بعد ذلك تذكر هللا، وهذا فرع. عزوجللكي حتقق خالفة هللا !! فأنت ملاذا أتيت؟

ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ   {{ ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْإلِ   ))الذاریاتالذاریات٥٦٥٦((    }}َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْإلِ
  :ويوجد فروع أخرى مثل!! هذا فرع من فروع اخلالفة

�َّ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوً� َوقَـَباِئَل لِتَـعَ ��  {{ �َّ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوً� َوقَـَباِئَل لِتَـعَ  أَيـَُّها النَّاُس ِإ ارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم  أَيـَُّها النَّاُس ِإ
َ َعِليٌم َخِبريٌ  َّ� �َِّ أَتْـَقاُكْم ِإنَّ ا َ َعِليٌم َخِبريٌ ِعْنَد ا َّ� �َِّ أَتْـَقاُكْم ِإنَّ ا }}ِعْنَد ا   ))الحجراتالحجرات١٣١٣((    

  :فرع التعارف ويوجد فروع أخرى مثل

}}ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اْألَْرِض َواْستَـْعَمرَُكْم ِفيَهاُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اْألَْرِض َواْستَـْعَمرَُكْم ِفيَها  {{     ))ھودھود٦١٦١((    

�. البد أن نعمر األرض ملبادئ اليت أنزهلـا هللا يف كتـاب هللا، وبيَّنهـا حبيـب هللا كيف نعمر األرض؟ مبوجب شرع هللا، 
  ))األنبیاءاألنبیاء١٠١١٠١((  ::، فرتجع إىل الوطن األول وأنت داخل يف قول هللاملسو هيلع هللا ىلصومصطفاه 

َعُدونَ   {{ َها ُمبـْ َعُدونَ ِإنَّ الَِّذيَن َسبَـَقْت َهلُْم ِمنَّا اْحلُْسَىن ُأولَِئَك َعنـْ َها ُمبـْ     }}ِإنَّ الَِّذيَن َسبَـَقْت َهلُْم ِمنَّا اْحلُْسَىن ُأولَِئَك َعنـْ

ك مـن مشـاهد اجلـالل يف الـدنيا وال يف اآلخـرة؛ مشـاهد اجلـالل يف الـدنيا؛ إن كـان ترجع للجمال مرة أخرى، ليس ل
�ب من أبواب ذلك -مها� أو غما�، أو مرضاً أو سقماً أو فقراً    :يكفيه هللا وحيميه من كل ذلك، وجيعل له خمرجاً يف كل 

َ َجيَْعْل َلُه َخمَْرًجا  {{ َّ� َ َجيَْعْل َلُه َخمَْرًجاَوَمْن يـَتَِّق ا َّ�   ))الطالقالطالق٢٢((  }}  َوَمْن يـَتَِّق ا

�ّنئه، وهللا ويف اآل �يت املالئكة      :خياطبه ويرقيه؛ املالئكة تقول له عزوجلخرة ال حساب وال عذاب وال عقاب؛ 

ُتْم ُتوَعُدونَ   {{   ، ، ))األنبیاءاألنبیاء١٠٣١٠٣(( }}َال َحيُْزنـُُهُم اْلَفزَُع اْألَْكبَـُر َوتـَتَـَلقَّاُهُم اْلَمَالِئَكُة َهَذا يـَْوُمُكُم الَِّذي ُكنـْ

ـُتْم َحتَْزنُـوَن َ� ِعبَ    {{: وهللا يقول َ�تِنَـا وََكـانُوا ) ٦٨(اِد َال َخْوٌف َعَلْيُكُم اْليَــْوَم َوَال أَنـْ َِ� الـَِّذيَن َآَمنُـوا 
                                                             

 صحیح البخاري عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما ٥
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ُتْم َوَأْزَواُجُكْم ُحتْبَـُروَن ) ٦٩(ُمْسِلِمَني  }})٧٠(اْدُخُلوا اْجلَنََّة أَنـْ   ).).الزخرفالزخرف٧٠٧٠: : ٦٨٦٨((    

  !!وذريتك ما الذي حيدث هلم؟ سيلحقون بك

َناُهْم ِمْن َعَمِلِهمْ َوالَّذِ َوالَّذِ   {{ ِ�ِْم ُذرِّيـَّتَـُهْم َوَما أَلَتـْ �ِِميَاٍن َأْحلَْقَنا  ُهْم ُذرِّيـَّتُـُهْم  َناُهْم ِمْن َعَمِلِهمْ يَن َآَمُنوا َواتـَّبَـَعتـْ ِ�ِْم ُذرِّيـَّتَـُهْم َوَما أَلَتـْ �ِِميَاٍن َأْحلَْقَنا  ُهْم ُذرِّيـَّتُـُهْم  ِمْن ِمْن   يَن َآَمُنوا َواتـَّبَـَعتـْ
  ))الطورالطور  ٢١٢١((  }}  َشْيٍء ُكلُّ اْمِرٍئ ِمبَا َكَسَب َرِهنيٌ َشْيٍء ُكلُّ اْمِرٍئ ِمبَا َكَسَب َرِهنيٌ 

�لعــدل الــذي قامــت بــه الســموات واألرض، ونفــذت شــرع هللا  علــى نفســك مث علــى ســيلحقون بــك ألنــك مشــيت 
  .أهلك، مث على كل من حولك

هناك البعض عندما يسمع نفـذت شـرع هللا يظـن أنـه يقـيم احلـدود ويقطـع يـد السـارق، وجيلـد الـذي فعـل كـذا وكـذا، 
�ـا خـري  �ذا املعىن، ولكن أريدك أن تقيم العدالة، املساواة، إحقـاق احلـق، متنـع الظلـم، هـذه القـيم األصـلية الـيت جـاء  ليس 

  .ملسو هيلع هللا ىلصالربية 

� موسى  إىل فرعون، فكانت كل رسالته أن مينع الظلم عن بـين إسـرائيل، منـع عـنهم ظلـم  عليه السالمهللا أرسل سيد
�ـا العقـاب مـن هللا  عنـدما . عزوجـلفرعون؛ لكنهم ظلموا أنفسهم، وهذه الطامة الكـربى واملصـيبة العظمـى الـيت اسـتوجبوا 

ور، ويعرف هذه احلقائق؛ يبدأ يسري على املنهاج القومي والصراط املستقيم، علـى هـدي الـرءوف الـرحيم يعي الفرد هذه األم
  .ملسو هيلع هللا ىلص

�ــذه القطــرة مـن علــم املبــدأ واملعـاد، ألن هــذه أول العلــوم الـيت جيــب أن يتدارســها القـوم لكــي يســلكوا بعــد  وأكتفـي 
  .د، وهو البداية ألهل العناية ؛ علم املبدأ واملعاعزوجلذلك يف طريق هللا 

�خالق أهل كماله، وأن يذيق قلوبنا لذة وصـاله، وأن يسـقينا دائمـاً  عزوجلنسأل هللا  أن جيملنا جبماله، وأن يكملنا 
 :وأبداً من مخر حبيبه ومصطفاه، وأن يرفع عن قلوبنا كلَّ غمٍّ وغٍني حىت نشهد وجه هللا يف قول هللا

�َِِّ اْلَمْشِرقُ     {{ �َِِّ اْلَمْشِرقُ َو �َِّ   َو َثمَّ َوْجُه ا َنَما تـَُولُّوا فـَ �َِّ َواْلَمْغِرُب فَأَيـْ َثمَّ َوْجُه ا َنَما تـَُولُّوا فـَ   ))البقرةالبقرة١١٥١١٥((  }}َواْلَمْغِرُب فَأَيـْ
  وصلى هللا على سیدنا دمحم وعلى آلھ وصحبھ وسلم


