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 مقدمة[ 1] اهلل مخموقات عظيم في التفكر باب
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 أما بعد:  ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل

وأىوال اآلخرة وسائر  ،وفناء الدنيا ،باب في التفكر في عظيم مخموقات اهلل تعالى"فيذا ىو الباب التاسع وىو 
   ."وحمميا عمى االستقامة ،وتقصير النفس وتيذيبيا ،أمورىما

عمال القمب ،إجالة النظر في المعاني :وحقيقتو ،-جل جاللو-التفكر باب كبير من أبواب العبودية هلل  فيكون  ،وا 
وتقميبو في  ،التفكر :فتقميب النظر في المعاني يقال لو ،ناظًرا متقمًبا في األمور التي ينبغي أن يتوجو نظره فييا

ذا حصل ىذا التفكر لإلنسان وأعمل نظره في مثل ىذه األمور وأجالو فإنو  ،التخيل :األمور المحسوسة يقال لو وا 
عنيو إذا كان متفكًرا فيما ياإلنسان متذكًرا طارًدا لمغفمة  فإنما يكون ،عرف بالتذكريحصل لو من جراء ذلك ما ي  

ذكر أموًرا ىنا يتفكر فييا اإلنسان كعظيم مخموقات اهلل تعالى من  -رحمو اهلل-واإلمام النووي  ،وفيما ينفعو
ِبلِ  ِإَلى َيْنُظُرونَ  َأَفَل } :يقول -عز وجل-واهلل  ،السموات واألرض والجبال واألفالك  ،[71:الغاشية] {ُخِمَقتْ  َكْيفَ  اْلِْ

ما يتعمق بجممة من األمور التي تدل عمى عظمتو عومعانيو  "الخالق"عند الكالم عمى اسم اهلل  وقد تحدثنا طويال
وعن خمقيا وما تحويو من العجائب في  ،ومن ذلك تحدثنا عن اإلبل ،-سبحانو وتعالى-وقدرتو ودقة خمقو 

ف أن ىذا الوبر الذي فييا وكي ،وكيف تكون صابرة عمى الجوع والعطش مدًدا وأزماًنا متطاولة ،ظاىرىا وباطنيا
-وتحدثنا عن أمور أخرى في عجيب خمق اهلل  ،وكيف أنو يكون سبًبا لدفئيا في الشتاء ،يبردىا في الصيف

ا تدل عمى أشياء كثيرة جد   ،ر قدرىامما يدل عمى عممو النافذ وقدرتو الكاممة وعظمتو التي ال يقاد   -تبارك وتعالى
 ،وكيف ترتب الخمية ،ىناك أشياء تتعمق بيذه الدقة إذا نظر إلييا اإلنسان فيما يتعمق مثاًل بالنحل ،ىذه المعاني

 .وكيف توزع األعمال توزيًعا دقيًقا
وما يتعمق أيضًا بالنمل  ،من ديدان قد ال نبصرىا بالعين المجردة ىناك أشياء تتعمق بمخموقات أخرى دقيقةو 

إلى غير ذلك من أمور ذكرنا طرًفا منيا عند الكالم عمى اسم  ،حصل أرزاقياوكيف ت ،والحيوانات وكيف تكتسب
  ".الخالق"اهلل 

ِبلِ  ِإَلى َيْنُظُرونَ  َأَفَل }اإلبل كفالمقصود أن مثل ىذه األشياء  َلى*  ُخِمَقتْ  َكْيفَ  اْلِْ َلى*  ُرِفَعتْ  َكْيفَ  السََّماءِ  َواِ   َواِ 
إن العرب أصحاب أسفار وىم  :يقولون -رحميم اهلل-بعض العمماء  [71-71:الغاشية]{ ُنِصَبتْ  َكْيفَ  اْلِجَبالِ 

داد توام ،بعظيم خمقو ،فأول ما يشاىدون أول ما يحتكون بو ىو الجمل ،وىو وسيمتيم في السفر ،يحتفون بالجمل
م شاىدوا ثم إذا خرجوا في أسفارى ،فأرشدىم إلى النظر إليو ،وما أشبو ذلك ،وما فيو من طول القوائم ،عنقو

  .وشاىدوا الجبال العالية العظيمة المنصوبة إلى غير ذلك ،السماء واألرض
، األجيال الناس الذين خموا من قبمنا ،وىذا أمر مشاىد يتفكر فيو اإلنسان بأمور كثيرة ،وفناء الدنيا وزواليا :يقول
الناس اآلن لربما يفرحون إذا وجدوا شيًئا يسيًرا من  ؟أين آثارىم ؟أين بقاياىم ؟واألجداد أين ىم مضت اآلباءالتي 



وأين  ؟وأين المدن ؟أين العواصم ،أو ما أشبو ذلك ،فتات ينسبونو إلى القدماء أنيم عثروا عميو في الحفريات
نسان يبدو صغيًرا يخرج من بطن اإل ،وسيزول كل ما نشاىده ،زال ذلك جميًعا ؟الدول التي كانت ظاىرة قائمة

ىكذا يصعد  ،ثم بعد ذلك يبدأ بحال الضعف ، يزال يتقدم بو السن ويكبر ثم يبدأ بعد ذلك يشب ويقوىال ثم ،وأم
لكن من  ،قد ال يالحظ ذلك ىو ألول وىمة ،يبدأ بالنزول واليبوط شيًئا فشيًئاحتى إذا اكتممت قواه العقمية والبدنية 

ووجد نضارة  ،د الشعر األسود قد تحول إلى بياضووج ،غاب عنو مدة ثم نظر إليو وجد آثار الزمان عمى وجيو
ينوء  ،ىذا شيء مشاىد ،وتغير الحال إلى لون آخر ،الشباب ورونقو وماء الشباب والحياة قد زال ذلك وانكمش

ثم  ،ويبدأ يضعف ،فتبدأ خاليا المخ تموت ،ثم تبدأ تتالشى قواه البدنية مع القوى العقمية ،حملإذا ما رام القيام وي  
وزوجتو مع أنو يأكل ويشرب ويذىب  ،ذلك يبدأ يفقد ذاكرتو في أشياء وأشياء حتى إنو لربما لم يعرف ولدهبعد 

كل العموم التي  ،يصير إلى حال ال يعمم من بعد عمم شيًئا ،ىذه طبيعة ىذه الحياة الدنيا ،ويجيء مع ىؤالء
 .ثم بعد ذلك تضمحل ،حازىا والمعارف وما أشبو ذلك تتالشى وتضعف

ي بيتو وىو جديد لربما أعجبو وىكذا إذا نظر اإلنسان إلى البيوت التي يسكنيا يجد اإلنسان أول ما يسكن ف
ويبحثون  ،ويزىدون فيو ،ثم بعد ذلك يبدأ بالقدم يتقادم شيًئا فشيًئا حتى يممو أىمو ،تو وجودتو وحسن بنيانوبييئ

 ،والبقاء فيو ،لربما يترفع اإلنسان من سكناه ،حي قديمثم بعد ذلك يتحول إلى  ،يبدأ الحي جديًدا ،عن مكان آخر
ثم يعدو  ،األشجار تبدو صغيرة جميمة ثم بعد ذلك ما تزال تكبر حتى تصير كبيرة لربما ال تسر الناظرين إلييا

 .إلييا أصحابيا ويقطعونيا ويتخمصون منيا
ثم بعد ذلك تصبح  ،شيًئا فشيًئا أن تتغير ، ثم بعد ذلك ما تمبثالثياب يمبسيا اإلنسان جميمة تزينو ويتزين بيا

وقل مثل ذلك في المراكب المتنوعة الكبار  ،وأن يخرج بيا أمام اآلخرين ،قديمة بالية يستحي اإلنسان أن يمبسيا
ولكن ما تمبث بعد مدة أن تصير قديمة  ،ىذه السيارات التي نشاىدىا نحن لربما نبذل أموااًل كثيرة فييا ،والصغار
 ،وانظر إلى المتع والمذات التي نزاوليا صباح مساء كيف تنقضي ،وال تنجذب إلييا األنظار ،إلييا أحد ال يمتفت

ولربما مع بعض التنغيص ثم بعد  ،لذة الراحة إنما يجدىا اإلنسان في لحظتيا ،ولذة النوم ،لذة الطعام والشراب
في أين لذة الطعام الذي أكمتو باألمس  ؟!أين لذة الطعام الذي أكمتو في الظير اليوم أقرب مثال ،ذلك تتالشى

وأصبح  ،في طي الزمن ؟! أصبحأين ذلك ،؟!الميمة الماضية حينما سيرت سيرة مع أحبائك وأصحابك وسررت
  .شيًئا يتذكره اإلنسان فحسب لكنو ال يجد من طعمو شيًئا

وىكذا  ،اآلالم والمنغصات واألتعاب كل ذلك يزول ويتالشى ويبقى ذكرى من الذكرياتوىكذا تفنى الحسرات و 
 النَِّساءِ  ِمنَ  الشََّهَواتِ  ُحب   ِلمنَّاسِ  ُزيِّنَ } ،فيما يستيوي الناس من الجمال في النساء واألوالد وما أشبو ذلك

ةِ  الذََّهبِ  ِمنَ  اْلُمَقْنَطَرةِ  َواْلَقَناِطيرِ  َواْلَبِنينَ  لي أجمل نساء الدنيا قبل مائة سنة قبل  أحِضر   [71:عمران آل] {َواْلِفضَّ
ذا نظرت إلييا اآلن إن كانت موجودة حية فال ينظر إلييا أحد تغير ح   ،سبعين سنة وصارت  ،سنيا إلى قبحوا 

تمك الفاتنة التي كانت توضع صورتيا عمى صدور المجالت عمى أغمفة المجالت عمى أنيا  ،األنظار تنكرىا
وال يمتفت إلييا  ،تصبح شمطاء ال ينظر إلييا أحد ؟ن عمييا كيف تصبحعد مرور السنيممكة الجمال في الدنيا ب

وىذا  ،نحن نفنى ،و يفنىكل ما ترون ،وأال نغتر بشيء مما نراه ونشاىده ،فحري بنا أن نتفكر وأن نعتبر ،أحد
صالح وما أشبو ذلك  ،البناء الذي ترونو يتغير ويتالشى ويصبح بعد مدة قديًما يحتاج إلى إعادة بناء وىدم وا 



ا ىذا شيء عجيب جد   ،"التشميح"والعجب أن المقبرة أمام المكان الذي ترمى فيو السيارات التالفة  ،وكل ما تشاىده
كنوا في كنت في مكان ور  من أجل أن يتخيروىا ثم بعد ذلك ر  وا وكم ذىبوا وجاءأصحابيا في شرائيا، كم أنفق 

 ،كل ذلك نمر بو ونشاىده لكن قل من يعمل فكره في مثل ىذه المشاىدات ،مكان تحت طبقات الثرى والتراب
افى الذين والمسألة مسألة وقت ثم بعد ذلك نوافي جميًعا كما و  ،فيي الحياة كميا تمضي بما فييا من خير وشر

 .عز وجل-والعاقل ىو الذي يستغل المحظات واألنفاس فيما يقربو إلى اهلل  ،قبمنا
ياكم من المتفكرين  -عز وجل-وأسأل اهلل  ،الحديث لو بقيةو  ،والكالم في التفكر كالم طويل أن يجعمنا وا 

 .وآلو وصحبو ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،وأن يصمح أحوالنا ،وأن ييدي قموبنا وأعمالنا ،رينالمعتبِ 


