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  :مق�مة 
إلى ما ت$ ن#�ة أم�، ومع ت��ار ال�أك�� أن ما نق�مه ل�� تف���ا عل��ا لل��   إشارة

اإللهى، خ�9 لى أن أب�أ 7اع��اف م5ل$ أن العل$ ال23 أق�مه ألؤ.� م- خالله ج(ه�'ة 
�ًا 7ال�ع�'A ال�قل��2، وه( م#>(ب ل�� عل  العالقة ب�- ه3ا ال9? والعالج ون�ائ>ه،

م- .ل ال�5س�ات العل��ة ال�ل9('ة وال�قل��Hة، .�ا أنه م�ف(ض م- .ل ال�ل9ات ال�ی��ة 
ال�5س��ة فى نف� ال(قN، .�ا اح�اج أن أذ.ـّ� م- یه�ه األم� أن ال9? نف�ه ل�� 

�ْعِ�ُل العل$، فه( ح�فة ف��ة ع�ل�ة نق�Hة ت��ع�ل َ�ْHَ ه��اح م- .ل عل�ا أصال، ل�ال�
فى اإلسهام فى تVZ�ح   ال�عارف م- عل(م ون�W'ات وف�وض ت�اع� فى تVق�U مه��ها

م�ار الف�9ة ال_#�'ة ال�ى حادت ع- [\�ع�ها .�ا خلقها هللا 7ه وما جعلها هللا له 
  ").ال��ض ال�ف�ى"وcعb ذلa ما �H�ى (

قام فه( م- 7اب أما اض�9ار2 الس�ع�ال لغة ال�ی- وال��ی- واإلH�ان فى ه3ا ال�
�ى ل�ی�ى، واج�هادk إل�ه،#Hادر2، ومعاZاها مHى إ��وما عل��ى إHاه   األمانة ال�ى ح�ـَّل

Nاصة [(ل ال(قnا ال��  .م�ضا2َ، فى ع�U ثقاف

   
  
  
  
  
احتاج أن أذكـّر من  
يهمه األمر أن الطب نفسه  
ليس علما أصال، لكنه َيْسَتْعِملُ  
 العلم
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  و�ع�
، ه� اإلسهام "اإل�ان" :قّ�رنا فى نهاHة ن#�ة أم� م- ب�- ما اج�ه�نا p�ه أن

: ال,+&* ل�اصلة ح&�%ة وت�ازن إب�اع �ل ذل�، و�ان الق��د ��ل ذل� ه�
حل أمانة الق�ان.5 وال4&امج ال,قائ%ة وال1%ات%ة واإلب�ا0%ة األص.لة �ا خلقها 

هAا "ونFـَّها وأ�قاها رب العال.5، مA@ ب�ء ال1%اة ح:ى ت&�.=ه م;:عا فى 
  .معا إل%ه" واآلن

  :وأض%I ال.�م
�لفة فى ذّرات ال>_ال، وأوراق ال#>�، وح_ات nم(ج(د ب�رجات م aإن .ل ذل

  .ال�مل، وماء ال�V?، و.ل ما ب�- ال��اوات واألرض
وه( م(ج(د فى ح�.�ة وعى .ل األح�اء ال�ى اس�9اعN أن ت_قى 7فtل 
ن>احها فى ح�ل أمانة ق(ان�- ال_قاء .�ا خلقها خالقها ال23 خلقها ه( 

ج(د فى وعى األ[فال م�3 ال(الدة ح�ى ZHل إلى وع�ه$ ال�ل�$ أو وه( م( .وق(ان�ها
�VHُم(ا م�ه 7فعل فاعل ث$ ق� Hع��'ه$ ما ی5د2 إلى ال�#('ة أو اإلعاقة أو 

  ".م�ضا"االن�Vاف ال�H 23�ى 7عtه 
واإلH�ان .�ا ه( م(ج(د فى ال�ادة واب��اء م�3 ال(الدة، ه( م(ج(د أوضح 

ح�- ت�#u ال9ف(لة ف�ه$ إلى م9لU ال9\�عة دون  "إ�ان الع;ائ="ن�\�ا فى وعى 
  .ن�(ص

  
  
    
  
  
  

  

   
حرفة فنية  ) الطب  (هو  

عملية نقدية تستعمل المتاح  
من كل المعارف من علوم  
ونظريات وفروض تساعد  
فى تحقيق مهمتها  فى  
اإلسهام فى تصحيح مسار  
الفطرة البشرية التى حادت  
عن طبيعتها كما خلقها هللا  

وبعض  (ها هللا له  به وما جعل
المرض  "ذلك ما يسمى  

 ").النفسى

 

  
  
اضطرارى الستعمال لغة  
الدين والتدين واإليمان فى  
هذا المقـام فهو من باب  
األمانة التى حمـَّلتنى إياها  
مصادرى، ومعايشتى لدينى، 
واجتهادي إليه،  وما علمنى  
إياه مرضاَى، فى عمق  
 ثقـافتنا الخاصة طول الوقت
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�ل على اس�عادة م(ج(د فى ب5رة وعى ج�اعة دائ�ة العالج ال>�عى إْذ Hع وه(
  ال�(ازن 

  
م(ج(د فى ت#y�الت ون#اx ال��\�ح م- .ل ما، وم-، ب�- ال��اوات  وه(

�لف اللغاتn�7 واألرض.  
   

  
  وه( م(اك? فى اإلHقاع ال�V(2 الZالتى ع�� ال��ل��-

  فى ات�اق ناb7 رات? مع إHقاع ال�(ن إل�ه،
مانة وت(اصل وه( م(ج(د فى أ2 دی- وأ2 |_ادة ت��له$ االصل ، وتV�ل األ

  ال��ح إل�ه،
و.�ا ح�لN أمانة االس�#هاد 7ال(عى ال#ع\ى م- ثقاف��ا الnاصة، وت��اره$ 

االع��اف   :، وج�ت أنه م- ال��اس? ج�ا ح�ى ال(ج(ب"أن هللا ه( ال#افى"
�ِ�ي ُث$َّ VْHُِ��-* َوِ{َذا َمِ�ْضNُ َفُهَ( Hَْ#ِف�-ِ : "7>��ل األصلُ��ِHُ k3َِّف( "َوال uفق ��ى ل

  فغام�ت 7االس�#هاد أtHا 7�ا وصل�ى م- .�اب هللا ال23 أتعامل معه ◌ِ   )اآلخ�ة

  

  
 

 

، هو اإلسهام  "اإليمان
البشرى لمواصلة حركية  
 وتوازن إبداع كل ذلك

 

  
  
  
  
 

 

 

: المقصود بكل ذلك هو
حمل أمانة القوانين والبرامج  
البقـائية والحياتية واإلبداعية  
األصيلة كما خلقها ونظـَّمها  
وأبقـاها رب العالمين، منذ  
بدء الحياة حتى تركيزه  

معا  " هنا واآلن"مجتمعا فى  
 .إليه
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حاض�ا ی���ل على وع�ى .ل�ا .�N أهال ل3ك، أفعل ذلa ) [1](7اع�_اره و|�ا خالZا 
�اج دع�ا م- خارجه، وفى  y7ل ح3ر، خ#�ة أن أقع p��ا أنهى ع�ه، ف��اب هللا الVH
  :نف� ال(قN ه( ال ی_nل على م- �ZHق اس�لهام رسائله

على أن�ى واثU أن ه�اك ما Hقابل ذلa  –م�yرا  –وp��ا یلى 7عb ذلa مع ال�أك��  
  .فى .ل دی- صV�ح ل$ ی�فZل ع- أصله 7فعل فاعل

فأب�أ ال.�م �ع&ض ما حL&نى م5 ح&�%ة اإل�قاع ال1.�* فى �:اب هللا 
تUاد تVل �ل  الST&U، وأرج�ا أن نالحQ معا �%I جاءت ح&�%ة اإل�قاع ال1.�* 

لة:1�Zل  "ح&�%ة" لف� ، وأع�د فأؤ�� علىأن�اع ال:+�.ل وال;�ل ال
�ع[ ذل� على ال:�الى  ال�ق] S�%اد ال ح&اك _%ه، ̂ول  :ح:ى _%ا نbc1 أنه ج

،Uاخل ال�الِح��  ال
  واإلHالج ،
  وال>�2،

 _�  ادل،وال��('� ال�
  والغْ��، 
  واالم��اد، 

  وال�>لى وال��('� م�ة أخ�2،
  وال�غل�?، 

  واإلن�الخ،
  وال>�2،

  وتق�ی� م�ار ال��ازل،
     )الل.ل إذا س;ى :م-(وال��>�ة 

  وال��'ان
  )وغ��ه�ا( ث$ دورات إعادة ال_ع� فى إHقاع ال�(م وال�قWة

 

  

  
  
اإليمان كما هو موجود  
فى المادة وابتداء منذ  

هو موجود أوضح  الوالدة، 
إيمان  "نسبيا فى وعى  

حين تنشط الطفولة  " العجائز
فيهم إلى مطلق الطبيعة  
 دون نكوص

 

 

 

  
  

موجود فى  ) اإليمان(هو
بؤرة وعى جماعة دائرة  
العالج الجمعى إْذ يعمل على  
 استعادة التوازن
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ُ�ْغِ+ي اللَّْ.َل الAََّهاَر fْ�َُلُ,ُه "
mَ َواْلَقََ& َوالAُُّ;�َم َحV.Vِاً ْ َوال+َّ

َ&اٍت ِ�َأْم&ِهِ  َّocَُم."  
   )األع&اف �54ة آ(

َ ُی�ِلُج اللَّْ.َل ِفي "   َّv ََّتَ&* َأن Sَْأَل
الAََّهاِر َو�Tُِلُج الAََّهاَر ِفي اللَّْ.ِل 

 w&ِ;ْ�َ ٌّل�ُ &َmَ َواْلَقَْ َ& ال+َّ َّoَوَس
yىcَا   ِإَلى َأَجٍل ُمَ�ِ َ َّv ََّوَأن

    )لقان 29آ�ة (". َتْعَُل�َن َخ4ِ.&ٌ 

  
رُ �ُ   "...... ِّ�Uَ   اللَّْ.َل َعَلى

رُ  الAََّهارِ  ِّ�UَTَُو &َ َّoَهاَر َعَلى اللَّْ.ِل َوَس َّAال

yى cََألَجٍل ُم w&ِ;ْ�َ ٌّل�ُ &َmَ َواْلَقَْ ال+َّ

  )ال=م& 5آ�ة ( "..

  "َ�ْغَ+ى َواللَّْ.ِل ِإَذا"  
  )الل.ل 1آ�ة (

  
لَّ َولَ   َأَلSْ َتَ&* " ِّFَم�َّ ال Iَ%ْ�َ �َِِّإَلى َر� �ْ

 mَْ َشاَء َلَ;َعَلُه َساِكAًا ُثSَّ َجَعْلAَا ال+َّ
  )الف&قان 45آ�ة ("َعَلْ%ِه َدِل%الً 

  " ِmْ َواْلَقَِ&  *َوُض1َاَها َوال+َّ
  " َجالََّها َوالAََّهاِر ِإَذا*  َتالَها  ِإَذا

  )ال+m 3،  2،  1آ�ة (

  
" mُْ َرْت  ِإَذا ال+َّ   "ُك�ِّ

  )ال:T�U& 1آ�ة ( 

ُج اللَّْ.َل ِفي الAََّهاِر َوُت�ِلُج ُت�لِ "  
َوُتoِْ&ُج اْل1َيَّ   الAََّهاَر ِفي اللَّْ.لِ 

ِم5ْ اْلَ.ِِّ] َوُتoِْ&ُج اْلَ.َِّ] ِم5ْ 
  )أل ع&ان 27آ�ة (   "اْل1َيِّ 

  
ُ اللَّْ.َل َوالAََّهار،َ " َّv bُِِّإنَّ ِفي  ُ�َقل

�ارِ َ�آ�ة ("َذِلَ� َلِع4َْ&ًة ُألْوِلي اَألْ
  )ال�Aر 44

َوآَ�ٌة َلُهSْ اللَّْ.ُل َنcَْلُخ ِمAُْه "  
آ�ة ( "الAََّهاَر َفِإَذا ُهSْ ُمFِْلُ�َن 

37 m�(  
 

   
  
  
 

 

موجود فى  )  اإليمان(هو
تشكيالت ونشاط التسبيح من  
كل ما، ومن، بين السماوات  
 واألرض بمختلف اللغات

 

 

  
  
  
 

 

 

مواكب  )  اإليمان(هو  
تى  فى اإليقـاع الحيوى الصال

 عند المسلمين

فى اتساق نابض راتب  
 ،مع إيقـاع الكون إليه
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mُ َتْ;ِ&w ِلُcَْ:َق&ٍّ "ْ َلَها َذِلَ�  َوال+َّ
 Sِ%اْلَعِل =ِT=ِ38آ�ة (".َتْقِ�یُ& اْلَع 

m�(   
ْرَناُه َمAَاِزَل َح:َّى َعاَد  َواْلَقََ& َق�َّ

 ِS��ِ39آ�ة (   َكاْلُعْ&ُج�ِن اْلَق m�(  

mُ َیAَْ,ِغي َلَها َأْن "     ْ ال ال+َّ
 َ&َوال اللَّْ.ُل َساِبُ�  ُتْ�ِرَك اْلَقَ

الAََّهاِر َوُ�لٌّ ِفي َفَلٍ� cْ�ََ,�1َُن 
 ) �40mآ�ة("

 
 4آ�ة ("  َ�ْغَ+اَها َواللَّْ.ِل ِإَذا"    )ال�ث& 33آ�ة(" ِإْذ َأْدَب&َ   َواللَّْ.لِ "

m  )ال+

 
 4آ�ة (  "cْ�َ&ِ  َواللَّْ.ِل ِإَذا"    )ال1Lى 2آ�ة " َسَ;ى َواللَّْ.ِل ِإَذا"

  )&الف;

 
 و�ه�و� ال�ِذي ي�ت�و�ف�اك�م� بِالل�ي�لِ "

)
[2]
(

و�ي�ع�ل�م�  
ِلي�ق�ض�ى  ث�م� ي�ب�ع�ث�ك�م� ِفيهِ  م�ا ج�ر�ح�ت�م� بِالن�ه�ارِ 

(      ..."جِع�ك�م� أ�ج�ل, م�س�م(ى ث�م� ِإل�ي�ِه م�ر� 

  )األنعام 60آية 

  : و�ع� 
  هل ه�اك ح�.ة أن#u م- ذلa؟

  هل ه�اك إHقاع�V(2 أوضح م- ذلa؟
  وهل ه�اك فtل أك�م م- ذلa؟

فق� رأیN أن أخ� بها ن#�ة الغ�، ب�غ$   :�اال�قاع ال1.�*  ال:4c%ح  أما عالقة

 .2016- 2- 23  ن#�ات سا7قة أنه ق� س\U ت�اول ال�(ض(ع فى

 

ح�.�ة ال�9(ر إلى إب�اع : ك#ف الف�9ة م-" :ن#�ة 7ع�(ان  -[1] 
  2016- 9-19: ، ب�ار'خ"اإلH�ان

  

 

  
  
 

 

باسمك ربى  : دعاء النوم
وضعت جنبى وبك أرفعه، 
هللا إن قبضت روحى فـاغفر  
 لها، وإن أرسلتها فـاحفظها

 

 

  
  
  
  
  
 

 

الحمد  : دعاء االستيقـاظ
� الذى أحيانى بعد ما  

 النشور  أماتنى وإليه
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أك�ر دائ�ا االس�#هاد ب�عاء ال�(م ودعاء االس��قا�، ل���ى فtلN أن أجعله فى  - [2]
:الهام�، وه( ی�ت_y7 uل ماورد ه�ا  

7اس�a رcى وضعN ج�\ى وac أرفعه، هللا إن �_Nt روحى فاغف� لها،  :دعاء ال�Aم
.ا فاحفWهاو{ن أرسل�ه  

.الV�� � ال23 أح�انى 7ع� ما أمات�ى و{ل�ه ال�#(ر :دعاء االس:%قا�  
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 I09I2016>26>اإلثنيـــــــــــــــــن 

 )102(   الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى I>>>3314>العدد

  )37(  مازالنا فى المقـابلة اإلكلينيكية
  (4) حركية التطور إلى إبداع اإليمان

 

 

  :ت>��ع الف�وض 
  :ى صالة اإلنcان إلى هللام5 ت4c%ح الادة ح

  :)ذ.� 7عb ما س\U( مق�مة
ی\�و أنه ال مف� م- ال�ج(ع إلى 7عb ال�#�ات ال�ا7قة ح�ى ما ق\ل ثالث 
س�(ات، و{عادة ن#� أج�اء .اp�ة م�ها دون االك�فاء 7اإلشارة إل�ها ب�واu7 مه�ا 

  :كان فى ذلa م- ت��ار
: ب:ارTخ  "ال�عى ال;اعى، وثقاف:Aا الoاصة، �هللا ه� ال+افى"ن+&ة  :أوالً 

م5 ذ�اء الادة  الFAام ال:cاهى ع5  :ن4@ة ، 2228   :الع�د،6-10-2013
، وعالق:ه �العامل العالجى فى العالج "الغ.b"إلى مfل� الهارم�نى ن�1 

  لoاصةال;عى، وثقاف:Aا ا
  :الق:fفات
.........  

ه( ذ.اء ) [1]"(ال�ار'خ ال9\�عى لل3.اء"ال23 لفN ن2�W أك�� فى .�اب ....
 ل�ادة ال>�اد، مع ال�(سع [_عا فى مفه(م [�A ال3.اء، و.�A أن ال����U ال3ر2 ل

الذى لفت نظرى أكثر  .... 
التاريخ الطبيعى  "فى كتاب  

هو ذكاء الجماد، مع  " للذكاء
التوسع طبعا فى مفهوم طيف  
الذكاء، وكيف أن التنسيق  
الذرى للمادة يعتبر نوعا من  
 الذكاء

 

 

إن األصل فى الوجود  ... 
هو  ) وليس فقط فى الحياة(
، يسمح أو  "التجمع فى نظام"

بالتفكك    ال يسمح لوحداته
لكن بنظام أيضا، ونادرا  

  إلى نظام>=بغير نظام
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هائلة   Hع�\� ن(عا م- ال3.اء، وأنه إذا اخ�ل، ت�ت? ع�ه ما نع�ف م- آثار
م�م�ة وغ�� ذلa ح�- ن��ع ع- تف��N ال3رة، األم� ال23 ق� yH(ن ت�خال فى 

  ذ.ائها الVH 23ف� عل�ها ت�اسyها
تoل.� " ما فائ�ة .ل ه3ا فى م(قفى م- ال3.اء ال>�عى ال23 أفtل أن أس��ه

، وال23 أر2 أنه األصل فى ال�9(ر والV�اة والعالقات .�ا ب��N "عىال�عى ال;ا
�لف ع- ال3.اء nH انه A�. ا إلىtHاالس\(ع ال�اضي، ح�- أش�ت أ

ع�ا �H�ى عقل ال>�اعة ، وق\ل ذلa ن\هN إلى اخ�الفه )[2]( االج��اعى
  .y#7ل أو 7آخ� )[3](  ال��ت_u 7غ�'�ة الق9�ع

كل ه3ا ت�ه��ا لل�قلة ال�ى أل�NV إل�ها أtHا 7ال��_ة ل��أل��-   أع�\�ت 
العالج ال;عى فى ثقاف:Aا الoاصة، أو  ج(ه�'��- س(اء 7ال��_ة ل��ارس��ا

�ى �الcA,ة للAقلة م5oاعة ، إلى وعىال�عى ال5.4 شال�عى  إلى ال;
، ال�عى ال�Uنى ، إلىال�عى الَِ;&ِّ*  ، إلىال�عى ال4f%عى ، إلىال;اعى

  .وجه هللا إلى
، "ال�>�ع فى نWام"ه( ) ول�� فقu فى الV�اة(إن األصل فى ال(ج(د ... 

إلى >=�H�ح ل(ح�اته 7ال�ف�a ل�- ب�Wام أtHا، ونادرا 7غ�� نWام�H�ح أو ال 
  .نWام
الحNُW ذلa أث�اء م�ارس�ى العالج ال>�عى، ت�اما دون أن أنWّــُِ� له م�_قا،  

 Nى أق�أ ع�ه، ح�� رح�أالح� أن ثـَـّ$َّ رcاx غ�� م�ئى ی�uc ب���ا VHف�   أو ح
�UV أن Hع�\�  عل��ا ت�اسa ال�>�(عة م- جهة، وق� yH(ن ه( ما�H" العامل

ب�nل�U وعى  -.�ا أل�NV م�ارا –م- جهة أخ�2، ث$ رN9c ذلa " العالجى
ال>�اعة ال��ت_y#7 uل أو 7آخ� 7ال(عى ال�(نى م�ورا 7ال(عى ال>�اعى خارج 

  .ال�>�(عة، ورc�ا ال(عى االج��اعى
�ى 7ال�ع" هللا ه( ال#افى"رحN 7ع� ذلa أالح� ما ی��دد فى ثقاف��ا ع- أن 

 ، وما أوم- 7ه وأمارسه فعل ال�عاء  اإلH>ابى ال_��u، وما أع�فه وما ZHل�ى م-

  

  
  
 

قّدرت أن هذا التجمع  
النظامى هو أعمق من، 
وأسبق عن، ما نعرفه عن ما  
 هو حياة كما صارت إليه

  
  
  
  
 

تبين لى كيف أن هذه  
الحلقة الجماعية فى العالج  
الجمعى تقوم بتنشيط  

عددة  مستويات  الوعى المت
عند سائر   -كما ذكرنا –

أفراد المجموعة بدرجات  
متفـاوتة تسهم كل بالقدر  
المتاح فى تكوين الوعى  
الجماعى  
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فقّ�رت أن ه3ا ال�>�ع ال�Wامى ه( أع�U م-، " اج��عا عل�ه واف��قا عل�ه"م- 
  وأس\U ع-، ما نع�فه ع- ما ه( ح�اة .�ا صارت إل�ه، وأی�نى

ال�ار'خ "فى ذلa ما ورد فى ال��اب ال23 أناق� 7عb ما جاء p�ه ع- 
فى ح�ود ما أورد م- ت�Vی�، بل ت�('� ل�فه(م  )1هام� "(�عى لل3.اءال9\

ال3.اء، واس��ش�ت ب_عb العالقات ال9\���ة فى ال�ادة م�ل ال�ا97ة ال��اه��ة، 
ووصل�ى شىء أش_ه ب�>�ع�ا فى دائ�ة 7ال3ات فى العالج ال>�عى، األم� ال23 

�ه فى أغل? ما حZلN عل�ه م�ا تNV ی�2 م- م�اجعWالح.  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

هنا خطر لى معنى جديد   
لتسبيح الجماد � سبحانه  

وكذا تسبيح السماء   وتعالى،
واألرض، وما بينهما، والطير، 
وكل شىء، األمر الذى لو  
استقبلناه باعتباره من  
أساسيات ذكاء المادة، 
وارتباطها بكل دورات  
وتشكيالت ونغمات  
تشكيالت ما حولها، تصعيدا  

ى حتى  إلى ما هو أعلى فـأعل
 )الغيب(ما ال نعرف  

 

 

ألمكن أن تسعفنا فروض  
العامل  "عاملة قد تفسر  

فى العالج الجمعى، " العالجى
بما يتفق مع ثقـافتنا من جهة  
وبما يتواصل مع دوائر  
التوازن الجمعى من أول  
ذرات المادة حتى مطلق  
الغيب من جهة أخرى مرورا  
 بجماعات البشر
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وأtHا م- خالل ل�_ة   )[4]( إن�ى م- خالل رحل�ى فى مV�u اإلدراك ث$
كاله�ا فى ) ([6](، و.3لa م- خالل ل�_ة ال�الم الZامN  )[5](ع�م الفه$

وغ�� ذلa، ت\�- لى .�A أن ه3ه الVلقة ال>�ا|�ة فى  ، ) العالج ال>�عى
ع�� سائ�  -.�ا ذ.�نا –ال(عى ال��ع�دة    العالج ال>�عى تق(م ب��#�u م��('ات

.ل 7الق�ر ال��اح فى ت�('- ال(عى أف�اد ال�>�(عة ب�رجات م�فاوتة ت�ه$ 
ت�ر.ها ثقاف��ا بلغة    ال>�اعى ال23 ه( أك�� ن#ا[ا وح�.�ة نV( م��('ات وعى

ال�ی- ال#ع\ى، واإلH�ان الفy#7 2�9ل أوضح وأرسخ م- ال�ی- ال�5س�ى، 
 .واإلرشاد ال�ی�ى اللفWى

و�@ا )[7](م5 هAا خf& لى معAى ج�ی� ل:4c%ح ال;اد � س,1انه وتعالى،
اء واألرض، وما ب.Aها، والf.&، و�ل شىء، األم& ال@* ل� c4%ح الcت

�اع:,اره م5 أساس%ات ذ�اء  -دون ال�1ی� ع5 س�4 أو إع;از –اس:ق4لAاه 
الت ونغات ت+�%الت ما ح�لها، ت�ع.�ا الادة، وارت,اZها ��ل دورات وت+�%

، إذن ألم�5 أن تcعفAا )الغ.b(إلى ما ه� أعلى فأعلى ح:ى ما ال نع&ف 
 &cا ی:ف� مع " العامل العالجى"ف&وض عاملة ق� تف�فى العالج ال;عى، 

ثقاف:Aا م5 جهة و�ا ی:�اصل مع دوائ& ال:�ازن ال;عى م5 أول ذرات الادة 
اعات ال,+&ح:ى مfل� الغ.b م5 ج;�  .هة أخ&* م&ورا 

- 7: ب:ارTخ  "ف&وض العAى اإل�قاعى ال1.�* لل:4c%ح ":م5 ن+&ة :ثان%ًا 
10-2013  

  م5 ال;اد إلى تoل.� ال�عى ال;عى إلى الغ.b إلى وجه هللا           
.......  

م- اللغة الع�c�ة y7ل حt(رها الtVار2  ال ب�یل ع��2 ع- ال\�ء : أوالً 
  : ...ال�_ق�2 

= س,َّح " :اب��ًءا 7أنه ، فإذا بى أفاجأ "َسّ_ح"رحN أ�V7 ع- مادة ... 
 فأت(قف، وأتVف� وأق\ل 7#�وx، ث$ أواصل ألج� أن " ل;أ إلى ال�الة  ،"صلَّى

  

 

ال بديل عندى عن البدء  
لعربية بكل  من اللغة ا

: حضورها الحضارى العبقرى
... 

  
  
 

رحت أبحث عن مادة  ... 
، فـإذا بى أفـاجأ   "َسّبح"

، "صلَّى= سبَّح  : "ابتدًءا بأنه
فـأتوقف، " لجأ إلى الصالة

وأتحفظ وأقبل بشروط، ثم  
أواصل  

 

  
  
 

سبحان  "حين انتقـلت إلى  
وجدت ما يشبه اإلجماع  ": هللا

التفسيرى على أن المعنى  
 "تنزيه �"هو  المراد  
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ج�نى أمام 7اب مف�(ح ن�\�ا أفtل م- أن HغلU فأ" قال س,1ان هللا :س,ح"
��اول مادة �7ال���ادفات واالخ��ال، ث$ أف�ح ح�- تف�ح ال�عاج$ ضلفة أخ�2 ف

ل�ق��cى م- ال�V.ة وال�اء والع(م، و'ف�ح ) 7ف�ح ال��- وال_اء دون ت#�ی�" (َس_ح"
: رة، وأخ��ا تأتى ال�فاجأة ال�ا)ه�أ وس�5: سَ,ح: (ذلa 7ا7ا أوسع، خ3 ع��ك

فأج� .ل ه3ا ه( 7عb ما  ،")الcا�1ات س,1ا"سارت فى الفلa : س,1] الA;�م(
  .وصل�ى م- اللف� ال23 أنا �7\�ل ال�ع�ف عل�ه، وأرضى 

وج�ت ما H#_ه اإلج�اع ال�ف���2 على أن ": س_Vان هللا"وح�- ان�قلN إلى 
م- : ل، وح�- .�N أصغ� م�ا أنا اآلن .�N أت�اء"ت��'ه �"ال�ع�ى ال��اد ه( 

أنا ح�ى أنّ�ه رcى العلى الق�ی�، ول�- ح�- أل��N أك�� 7أن ال���'ه ه( عادة عّ�ّا 
 �Zى ل$ أق\ل أن أق���غف�ته أك�� وأك��، ل�ZHف(ن، أح\\N رcى أك��، واس
ت�\�Vه تعالى على ه3ا ال���'ه، .�ا أنى تع>\N م- .��� م- ال�فاس�� ال�ى تقل? 

7أ2 ح3VH Uف(ن الالم !! لى أن الالم زائ�ةوت�Z ع" س_ح هللا"إلى " س_ح �"
  ل��اس? مع تف���ه$؟

ث$ رجعN أس�ع�- 7ف�ض�- شغالنى [(ال العق(د ال�اض�ة و.�\N  :ثان%اً 
Uعل��لفة، الف�ض األول ه( ما یnاإل�قاع ال1.�*  ع�ه�ا ب�رجات م�م- أول  

له ال�فاعل ال����ائى وم�ار ال��ار العZ\ى فى األعZاب إلى إHقاع ال�(ن .
م�ورا 7اإلHقاع ال�V(2 ال_#�2 فى دورات ال��( وال�(م واألحالم، أما الف�ض ال�انى 

، م- ح�� تق�ی�2 أن الnل�ة ال ت��9�ع أن اإلل1اد اس:1الة ب.�ل�ج%ة فه( أن
تــُل�V، ألن وج(دها الVى م�ت_u 7ان�Wام مy(ناتها وت�اسقها مع ال�y(نات األوسع 

ما 7ع�ه، وأن .ل ما y�H- أن ی��� ه3ا االتZال فاألوسع إلى ال(عى ال�(نى إلى 
وه3ا ال(ج(د فى ال_#� ال3ی- Hع�ق�ون أنه$ مل�Vون ه( ق#�ة مn�ة تع�ل ب\�امج 
عاج�ة على ال>ان? ال9اغى م- ال�Zف ال��و2 لل�خ، ان9القا م- ه3ی- 
الف�ض�- األق�م قّ�رت أن ه3ه العالقة ال�ى تVف� الV�اة م- خالل اتZالها 

 هى مانعة لإللVاد ال\�(ل(جى أصال، وcال��_ة لل��\�ح فق� : ل�(نى فا�7ال�Wام ا

   
حين كنت أصغر مما أنا  

من أنا  : اآلن كنت أتساءل
حتى أنزّه ربى العلى القدير، 
ولكن حين ألممت أكثر بأن  
التنزيه هو عادة عّماّ  
يصفون، أحببت ربى أكثر، 
 واستغفرته أكثر وأكثر

 

 

ه  لم أقبل أن أقصر تسبيح
تعالى على هذا التنزيه، كما  
أنى تعجبت من كثير من  

سبح  "التفـاسير التى تقـلب  
وتصر  " سبح هللا"إلى  " �

بأى  !! على أن الالم زائدة
حق يحذفون الالم لتناسب مع  
 تفسيرهم؟

 

 

بفرضين شغالنى طوال  
العقود الماضية وكتبت  
 عنهما بدرجات مختلفة
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تAاس� ه@ا الFAام األصغ& فا �ع�ه إلى غای:ه ه� ما �قابل   تZ(رت أن
، ال:4c%ح، وح.5 اح:ج �ع[ م5 ناق+�نى فى ه@ا الف&ض األخ.& ،أو لعله ه�

 –ال فLل لل�م5 ف.ها �A] ) أت�مات%�%ة(�أن ه@ا �;عل اإل�ان عل%ة تلقائ%ة 
اإلنcان �اك:cا�ه ال�عى وحل األمانة أص,ح م��cال ع5  أب.5 أن –وما زل] 

�:ها واالس:cالم دعS ه@ه الAعة ال:لقائ%ة وال1فا� عل.ها أو ع5 إنUارها وم1ار 
  .إلى ن+�زها، وم5 َثSَّ ال;=اء على ما فعل بها

الف�ض ال�الى ال23 دع��ى جاءنى ح�- ان�قل بى ال��W إلى ت�اسU   :ثالVاً 
ع- ال�ار'خ "ال3رات غ�� الV�ة ح�� ف(ج�N م5خ�ا فى ال��اب ال23 أش�ت إل�ه 

الVH 23اف�  7�عل(مات ع- ذ.اء ال�_ات، ث$ ع- ذ.اء ال�ادة" ال9\�عى لل3.اء
على ت>�عات ج�ئ�اتها إلى 7عtها ال_عb، وه�ا قف�ت إلى اآلHات ال��'�ة ال�ى 
ت#�� إلى ت�\�ح ال>_ال وغ��ها فق�رت أن ت�\�ح ال�ادة ه3ا ه( الVH 23اف� على 

  .خZائZها وت�اسyها ل_قائها ونفعها وصالحها
عى اح��ام وعلى م�2 أك�� م- أرcعة عق(د وصل�ى أث�اء العالج ال>�  :را�عاً 

م9لU لل�(اصل ب�- ال_#� فى أج�اء م- ال�(انى، و�cرجات م��ا��ة الZغ� وعلى 
م��('ات م�ع�دة ال�Zع��، وهى ت�فاعل ج�ال ح�ى ی�nلU م- لقاءات�ا ال���W�ة 

) [8](  وال23 م��ته ت�Vی�ا ع- .ل م- عقل ال>�اعة" ال(عى ال>�عى"ما ه( 
، ف(ج�ت أن ما H>�2 ق\ل وcع� وc>(ار ال�الم )([9]وع- ال3.اء االج��اعى

أرقى وأع�U وأش�ل م- " وعى ج�اعى"وال�ف��� ه( األه$، وأن�ا فعال ن>��ع ح(ل 
 Nه��إلى أن ه3ا ال(عى ال_#�2 ال>�اعى ه( ال23 .. ال(عى الف�د2، بل أن�ى ان

 �y2 ع�<H ع9ى لل_#� ال�عاص�'- صفة ال_#�'ة فى ص(رتها األح�ث، وأن ماH
ذلa إن�ا یه�د ب�ف�'غ اإلن�ان م- إن�ان��ه، بل م- ق�رته على م(اصلة جه(ده فى 

ق�اض، وأنه 7ق�ر ن>اح�ا فى اس�عادة ت�اس�yا ب(عى ج�اعى 7قائى مقاومة االن
Hع�ف [�'قه إلى دوائ� ال(عى ال��Zاع� إل�ه y�H- أن ن���� م- خالل .فاءة 

 أ2 م- فاعل�ة ال(عى  ما عای��ه فى .ل ما س\U م- ت�\�ح 7قائى إH�انى خّالق، 

أما الفرض الثانى فهو أن   
اإللحاد استحالة بيولوجية، من  

يث تقديرى أن الخلية ال  ح
تستطيع أن تــُلحد، ألن وجودها  
الحى مرتبط بانتظام مكوناتها  
وتناسقها مع المكونات األوسع  
فـاألوسع إلى الوعى الكونى  
 إلى ما بعده

 

 

أن كل ما يمكن أن  
ينكر هذا االتصال وهذا  
الوجود فى البشر الذين  
يعتقدون أنهم ملحدون هو  
قشرة مخية تعمل ببرامج  

اجزة على الجانب الطاغى  ع
 من النصف الكروى للمخ

 

 

 

قّدرت أن هذه العالقة  
التى تحفظ الحياة من خالل  
اتصالها بالنظام الكونى  

هى مانعة لإللحاد  : فـا�
  البيولوجى أصال
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  .إلى وجه هللا  ال>�اعى ال_#�2 فى ت(ج�ه م�اره ح�? ما خلU 7ه، إلى ما خلU له، 
  :الH 23ق(ل  "ف&ض ال:4c%ح" م- .ل ذلa وصلN إلى :خامcاً 

.�ا ZHل إل��ا ه( ت�#�u ال(عى ب��اس��ة هارم(ن�ة م�Zاع�ة تZل إن ال��\�ح "  
ب_عtه$ ال_عb ل��فاعل(ا فى دوائ� أوسع فأوسع إلى دوائ� ) واألف�اد(ال(ح�ات 

وه( ب�نامج معل(ماتى y�H- أن ی�جع إلى    .....ال(عى ال�9لU إلى وجه هللا،
على اله2�ْ إلى إلى خالقها وأنه ی�Zف 7ق�رته : أصل الV�اة، وcلغة اإلH�ان

ت�اسa ال(ح�ات ال�y(نة لل(ح�ة لVف� االس���ار وال��اسU وال�فاعل مع وح�ات 
�لفة م- ال(عى ح�? م(قع و[\�عة nأب�ا، مع درجات م b7اد نا��أخ�2 فى ام

  .ال�ائ�ات ح�ة وغ�� ح�ة
  ان:ه] الق:fفات م5 الA+&ات الcا�قة، واآلن إلى ن+&ة ال.�م

* * * *  
4& س 26ن+&ة ال.�م :42016  

  "اإل�قاع ال1.�* فى ال:4c%ح"
أردت أن اخ�$ ال�(م 7ال(فاء ب_عb دْی�ى م�ة أخ�2، 7اع��افى 7الفtل 
ل�اوصل�ى م- رب العال��- ع\� الق�آن ال��'$ م- ت#y�الت وت�('عات ل���('ات 

دون أ2 زع$ (ه3ه ال�Vاولة   ال��\�ح وحt(ره و{Hقاعه وفاعل��ه، أق�م على 
  ) :لهى 7أ2 عل$ .انب�ف��� لل�� اإل

�ع[ ال:4c%ج م5 اإلنcان 

 5َ.1ِِّ,cَال�افات (َلَل4َِ� ِفي َ�Aِfِْه ِإَلى َیْ�ِم ُیْ,َع�Vُنَ * َفَلْ�ال َأنَُّه َ�اَن ِم5ْ اْلُ
144(  

 5َ.َفAَاَد* ِفي الFُُّلَاِت َأْن ال ِإَلَه ِإالَّ َأْنَ] ُسْ,1َاَنَ� ِإنِّي ُ�Aُ] ِم5ْ الFَّاِلِ
  )87اء األن%4(

  )20األن4%اء (ال َ�ْفُ:ُ&وَن   اللَّْ.َل َوالAََّهارَ   cَ�ُ,�1ُِّنَ 
 )26اإلنcان (  َوَس,1ُِّْه َلْ%ًال T�ِZَالً  َوِم5ْ اللَّْ.ِل َفاْسُ;ْ� َلهُ 

 

  

 

بالنسبة للتسبيح فقد  
تصورت أن تناسق هذا  
النظام األصغر فما بعده إلى  
غايته هو ما يقـابل ،أو لعله  
 هو، التسبيح،

 

 

أن اإلنسان باكتسابه  
الوعى وحمل األمانة أصبح  
مسئوال عن دعم هذه النعمة  
التلقـائية والحفـاظ عليها أو  
عن إنكارها ومحاربتها  
واالستسالم إلى نشوزها، ومن  
 َثمَّ الجزاء على ما فعل بها

 

 

قدرت أن تسبيح المادة  
هذا هو الذى يحافظ على  
خصائصها وتماسكها لبقـائها  

 .حهاونفعها وصال 
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Q4%ح نّ+� : نالحc:أن ال I%� اA%ةح&  ه�ال:�0%ة   �إعادة ال�الدة، واق:&ن 
ا ن,ه إلى م�اك,ة اإل�قاع ) إلى ی�م ی,ع�Vن ( �اس:1الة الoل�د ال.] ال=ائف � ،
  .ال.�ماو* مع ال:&�.= على الل.ل

�ع[ ال:4c%ج م5 غ.& األح%اء  

ِ�ِه  ال&َّْع�ُ   َوcَTُ,ِّحُ           ■ْ1َ�  )13ال&ع� ( ...ِ
ْ&َنا َمَع           ■ َّo51َِّْ   اْلِ;َ,الَ   َداُوودَ َوَس,cَ�ُ  َ&.َّْf79األن4%اء ( َوال( 

  ال&ع� وال;,ال والc� &.f,�1ن 
       

 ت4c%ج م5 �ل شىء

ْ,ُع َواَألْرُض َوَم5ْ ِف.ِه5َّ           ■ َّcَ�اُت الَ َّcُِّح َلُه ال,cَ44اإلس&اء . (ُت(  
ِ�ِه َولَ            ■ْ1َ�5ْUِ ال َتْفَقُه�َن َوِْ̂ن ِم5ْ َشْيٍء ِإالَّ cَ�ُ,ُِّح ِ

 ْS4ِ%1َُهcْ44اإلس&اء ( َت(  
َ�اِت َواَألْرِض   َما cَ�ُ,ُِّح َلهُ           ■َ َّc24ال1+& (  ِفي ال(  
وسِ   َما cَ�ُ,ُِّح �َِِّ           ■ َ�اِت َوَما ِفي اَألْرِض اْلَِلِ� اْلُق�َُّ َّcعة (ِفي الال;
1(  
َ�اِت َوَما ِفي اَألْرِض َلُه اْلُْلُ� َوَلُه ِفي الcَّ  َما cَ�ُ,ُِّح �َِِّ           ■َ

 ُ�  )1ال:غاب5 (اْل1َْ
َ�اِت َواَألْرِض َوُهَ� اْلَعِ=Tُ= اْلSُ%Uِ1َ   َما َس,ََّح �َِِّ            ■َ َّc1ال�1ی� (ِفي ال(  
َ�اِت َوَما ِفي اَألْرِض َوُهَ� اْلَعِ=Tُ= اْل1َ  َما َس,ََّح �َِِّ           ■َ َّcِفي ال Sُ%Uِ
  )1ال1+& (
■           &ُ.َّْfَ�اِت َواَألْرِض َوالَ َّcُِّح َلُه َم5ْ ِفي ال,cَ�ُ َ َّv ََّتَ&* َأن Sَْأَل

ا َ�ْفَعُل�َن  ُكلٌّ َقْ� َعِلSَ َصالَتُه َوَت4ِcْ%1َهُ  َصافَّاتٍ َ�ِ Sٌ%َعِل ُ َّv�َ) ر�A41ال( 

اوات وما ف�ق األر cاوات واألرض وما ب.5 الcح ال,c� ل� ،&.fاضى وال
 .بلغ:ه

  

على مدى أكثر من  
أربعة عقود وصلنى أثناء  
العالج الجمعى احترام مطلق  
للتواصل بين البشر فى أجزاء  
من الثوانى، وبدرجات  
متناهية الصغر وعلى  
مستويات متعددة التصعيد، 
وهى تتفـاعل جدال حتى يتخلق  
من لقـاءاتنا المنتظمة ما هو  

ى  والذ" الوعى الجمعى"
ميزته تحديدا عن كل من  
عقـل الجماعة وعن الذكاء  
 االجتماعى

  
 

وجدت أن ما يجرى قبل  
وبعد وبجوار الكالم  
والتفكير هو األهم، وأننا فعال  

" وعى جماعى"نجتمع حول  
أرقى وأعمق وأشمل من  
 الوعى الفردى
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�ع[ ال:4c%ج وعالق:ه �اإل�قاع ال1.�*    

�Uَْ&ًة َوَعِ+ّ%اً   َفَأْوَحى ِإَلْ.ِهSْ َأْن َس,�1ُِّا          ■ُ  ) ST&11م(  
  )42األح=اب ( ُ�Uَْ&ًة َوَأِص%الً  َوَس,�1ُِّهُ           ■
  )36ال�Aر (   �الغ�و واآلصال �c,ح له          ■
  )9الف:ح ( ُ�Uَْ&ًة َوَأِص%الً   َوُتcَ,�1ُِّهُ           ■
  )49ال�fر ( َفcَ,1ُِّْه َوِْ̂دَ�اَر الAُُّ;�مِ  َوِم5ْ اللَّْ.لِ            ■
  )41آل ع&ان ( ِ�اْلَعِ+يِّ َواِإلْ�Uَارِ  Vِ.&ًا َوَس,ِّحْ َواْذُكْ& َر�ََّ� �َ           ■
ِ� َر�ِّ�َ            ■ْ1َ�mِ َوَق4َْل ُغُ&وِ�َها َوَس,ِّْح ِْ   )Z130ه (  َق4َْل Zُُل�ِع ال+َّ
  )Z130ه ( آَناِء اللَّْ.ِل َفcَ,ِّْح َوَأZَْ&اَف الAََّهارِ   َوِم5ْ            ■
ِ� َر�َِّ� ِ�اْلَعِ+يِّ َواِإلْ�Uَارِ َواْسَ:ْغِفْ& ِلَ@نْ            ■ْ1َ�  )55غاف& (  ِ,َ� َوَس,ِّْح ِ
ِ� َر�ِّ�َ            ■ْ1َ�mِ َوَق4َْل اْلُغُ&وِب  َوَس,ِّْح ِْ   )31ق ( َق4َْل Zُُل�ِع ال+َّ
ُ;�دِ  اللَّْ.لِ   َوِم5ْ            ■ ُّcاَر ال� )40ق (  َفcَ,1ُِّْه َوَأْدَ

  ل,+& ل.:�اكb مع اإل�قاع ال.�ماو* ت�1ی� ت�ق.] ال:4c%ح ع�A ا
  مع نفm اإل�قاع) ب�ًءا �الcل.5(ق� ت�Uن له عالقة مع ت�ق.] ال�الة 
  

  و�ع�
إن .ل ما ورد فى ه3ه ال�#�ات ال�الثة ال��عا�_ة، إذا س�ح الفاح� 
ال��ارس أن Hع9�ه م�احة ما م- و|�ه الغائ� أو االق�ب، فإنه س(ف H>� ف�صة 

) نق� ال�ف� ال_#�2 لل��'b ول�ف�ه(، و{ب�اعه )مه��ه(ه اك�#اف أنه H�ارس ف�
 u�VH ،-ع(نه م- .ل ما، َم ����H )فى ه�2 مع�فة أرح?، وتفاؤل أق(2، وه

  ).[10]( 7ه م- خ�� و.�م ورح�ة و{H�ان
 

  
 

  

إلى أن هذا  .. نتهيت  ا
الوعى البشرى الجماعى هو  
الذى يعطى للبشر  
المعاصرين صفة البشرية فى  
صورتها األحدث، وأن ما  
يجرى عكس ذلك إنما يهدد  
بتفريغ اإلنسان من إنسانيته، 
بل من قدرته على مواصلة  
جهوده فى مقـاومة  
 االنقراض

 

 

إن التسبيح كما يصل إلينا  
  هو تنشيط الوعى بتناسقية
هارمونية متصاعدة تصل  

) واألفراد(الوحدات  
ببعضهم البعض ليتفـاعلوا فى  
دوائر أوسع فـأوسع إلى  
دوائر الوعى المطلق إلى  
 وجه هللا
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، ت(م "ال�ار'خ ال9\�عى لل3.اء: ما 7ع� ال�عل(مات" - [1] 
، ال��.� الق(مي لل��ج�ة 2000س�ة   ، ا��$ فه�يم9Zفى إب�   :ت�ج�ة  ،س�(ن��

 القاه�ة -

  ")ألصل فى ال(ْح�اِت أن ُتَ>�َّعاوا" 2013-9- 30ن#�ة (  -[2] 
ج�اعة "ض� �VHث 7الu_t م�ا ه(  ماذا" 2013-6-2ن#�ة (  -[3] 

   )؟"الق9�ع
  )2013- 3-10ن#�ة (  إلى  )2012- 1-10   م- ن#�ة(  -[4] 
  2012- 3-27: ب�ار'خ "دانا ل�ا ما 7افه�#ى y�H-" ن#�ة - [5] 
  2012- 8-21: ب�ار'خ  ".الم م- غ�� .الم ل�V-أنا خاAH أق(ل " ن#�ة - [6] 
س\U أن ذ.�ت أنه 7ال�غ$ م- وض(ح األس� اإلدراك�ة له3ه  :مل��1ة  -[7] 

إال نادرا،  ل>�عى، الف�وض ال�Zاع�Hة ه3yا، فإن�ى أت>�? فى جل�ات العالج ا
اس�ع�ال اللغة ال�ی�ة، الله$ إال لف� ال>اللة أح�انا، و.���ا ما أن_ه أن�ى ال أع�ى 7ه 

، " ه�ا واآلن"ما ی�_ادر لل3ه- م�ا اع��نا عل�ه، و{ن�ا أر9cه tV7(ره فى ال(عى 
  .ال أدر2  .وال أس�_ع� أن�ى أن>ح أح�انا، ال أعل$ إلى أ2 م�2

  ؟"ج�اعة الق9�ع"�VHث 7الu_t م�ا ه( ض�  ماذا" 2013-6- 2ن#�ة   - [8] 
  "واألصل فى ال(ْح�اِت أن ُتَ>�َّعا" 2013-9- 30ن#�ة   -[9] 

وأك�ر م�ة أخ�2، أن�ى على ثقة م- أن .ل صاح? دی- ل$ ی�#(ه،  -  [10] 
س(ف H>� ما Hقابل ما ذه\Nُ إل�ه فى مZادره، .�ا آمل أن ZHل ع�U ذلa إلى 

  كل م\�ع ی(اصل اإلب�اع وال�ق� 7أمانة م�اس_ة
  
  
  

 

  

بعض التسبيج من اإلنسان  
نَُّه َكاَن ِمْن اْلُمَسّبِِحيَن  فـََلْوال أَ 
لَـَلِبَث ِفي َبْطِنِه إَِلى َيْوِم  * 

 )144الصافـات  (ُيْبَعُثونَ 

فَنَـاَدى ِفي الظـُُّلَماِت    
أَْن ال إَِلَه ِإالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك إِنِّي  

األنبياء  (ِمْن الظَّاِلِميَن  ُكنُت  
87( 

لَ َوالنََّهاَر ال     ُيَسّبُِحوَن اللَّيـْ
 )20األنبياء  (ُترُوَن  َيفْ 

ِل فـَاْسُجْد َلُه     َوِمْن اللَّيـْ
الً طَوِيالً   اإلنسان  (َوَسّبِْحُه َليـْ

26( 

 

بعض التسبيج من غير  
األحياء  َوُيَسّبُِح الرَّْعُد بَِحْمِدِه  

 )13الرعد  ... (

َوَسخَّْرنَـا َمَع َداُووَد       
اْلِجبَـالَ ُيَسّبِْحَن وَالطَّْيَر  

 )79األنبياء  (
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< < Ûa@k��İÛa@ï����Ï@‘b������þaï���Ðä@Zò���î�b�üa@pb��ša�Ï⁄a <
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