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. -٢-المحاسبة : ١٠٠-٠٤٦الدرس  - مدارج السالكين - التربية اإلسالمية  

 .م١٩٩٨-١٢-١٤: تاريخ -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
 

  
، سيدنا محمد الصادق الوعد األمينعلى  والسالم، والصالة هللا رب العالمين الحمد        

اللهم علِّمنا ما ينْفعنا وانْفعنا بِما علَّمتنا  ،الحكيم أنت العليم إنكاللهم ال علم لنا إال ما علَّمتنا 

، واجعلنا الً وارزقنا اجتنابهوأرِنا الباطل باط ،اتِّباعه وارزقنا، وَأرِنا الحق حقاً علماوزِدنا 

  .خلنا برحمتك في عبادك الصالحينوأد ،أحسنه فَيتَّبِعونممن يستمعون القول 
  

  
  

  
  

في  ،السالكينالدرس السادس واألربعين من دروس مدارج  مع خوة المؤمنون،ألا أيها        

ن عوِلجت هـذه  أ سبقَ، وقد زلة اليوم هي منزلة المحاسبة، ومنمنازل إياك نعبد وإياك نستعين

  .ها، واليوم نأخذ الجزء الثاني منالمنزلة قبل درسين

من أبرزها العلم،  ،أدوات المحاسبة كثيرة أن ،في الدرس السابق من المحاسبة بينـتُ        

نفسك لم تُحاسبا باللُّغة العر تقرأ، فحينما فأنت بالعةنصهل تستطيع مـن دون أن تكـون   بي ،

، وقرأت اعد العربية؟ مستحيل، إن درستَ العربية، ودرستَ قوأخطاءكعالما باللُّغة أن تعرف 

، األولـى ، فالعلم هـو الوسـيلة   خطاء التي تقع بها أثناء القراءة، حينها تكشف األعربياًنصاً 

، وما تَ تعرف الحالل والحرام، وما ينبغي وما ال ينبغيكن إن ،األداة األولى ِلمحاسبة النَّفسو

وإن كنـت   ،والتَّحسـينات  عرف الفرائض والواجبات والسـنَن ، إن كنتَ تيجوزيجوز وما ال 

، أما هـذا  تُحاسب نفسك عندها ،المكروهات والمندوبات والمباحات وتعرف المحرماتتعرف 

 متعلّمأنَّك لو قرْأتَ نصا أمام إنسان غير  :؟ وأكبر دليلسه، كيف يحاسب نفالعلمالذي لم يطلب 

أن يكشـف   يسـتطيع فهو ال  ،ممتازة، وقد ترتكب مئة خطأ: ، لو سألته عن القراءة لقال لك

  .فهذه واحدة ،الخطأ
  

  
  

: سوء الظن بالنفس -٢

: العلم -١

:أدوات المحاسبة    
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، فهـذا الـذي يمـدح نفسـه      أدوات المحاسـبة  أحدسوء الظن بالنّفس  :الثاني الشيء        

ذا إنسـان بعيـد عـن    ه ،دائما، وأن الناس جميعا مخطئون صوابٍنَّه على أ، ويتوهم تملّقهاوي

، لـذلك  ا دقيقًا عن طريق سوء الظـن بهـا  بد من أن تُحاسب نفسك حساب فال، فسمحاسبة النَّ

المـوفَّقين فـي    وغير ،خوانهم، ويسيئون الظن بأنفسهمأحياتهم يحسنون الظن بِفي  الموفَّقون

 سيئون الظنياتهم يبِنُفوسهم خوانهمأبِح نون الظنسحا، ويدائم.  

: كان يخْطُب، وفجأةً قطَع الخُطبة، وقال -عنه اهللارضي -عمالق األعالم  سيدنا عمر        

، وكنتَ ترعى غُنَيمـات ِلبنـي مخـزوم علـى     المؤمنين وأمير، فأصبحتَ عمر ،كنتَ عميراً

يهماتدولما نزل من على المنبر -عالقة له بالخطبة الهذا الكالم - ،ر، مـا  : قال له أصحابه

ليس بينك وبـين اهللا  : فقالتْ لي ،جاءتني نفسي: فقال رضي اهللا عنه! ؟لخطبةباعالقة ما قلت 

مة المجتمـع  ق ،ال! نى أنَّه قمة المجتمع ِلقوتهفليس المع! أنتَ قمة المجتمع اإلسالمي أي-، أحد

  .اإلسالمي في الدين، وفي القُرب من اهللا عز وجل

، وكنتَ أرعـى غُنيمـات   أنَّني كنتُ عميرا، وأصبحتُ عمرُأعرفها  أنأردتُ : -فقال        

  .أن أعرف نفسي أردت ،مخزومِلبني 

، دعـك  ابا عسيرا، ويحاسبون أنفسهم حسيسيئون الظن بأنفسهم حياتهمفالموفَّقون في         

  .ِلنَفْسك، ال تُزكِّيها التَّملُّقمن 

أنـا  : الوهم المريح، أكثر الناس يقـول لـك   منأفضل ألف مرة الحقيقة المرة  :دائما        

أنا مؤمن وأنت : كّل الموبقات، كالم شيطاني أن تقول ويفعل ،إيماني أكثر منك وهو ال يصلِّي

  .لست كذلك
  

  
  

، إذًا هي فتنة ؟تَدرجٍ بهاذي نعمة مس إنسان، كم تمييز النِّعمة من الفتنة :الثالث الشيء        

 عمةزٍ بِنمٍوكم من إنسانٍ متميكَرـك  المال قد يكون إلنسان نعمة وآلخر نقمـة  ؟بها معمإذا ج ،

اهللا  إلـى إن أوصلتْك  وكذا القوة ،نة، فإذا جمعك على معصية فهو فتفهو نعمة اهللالمال على 

  .نة، وإن أبعدتْك عنه فهي فتفهي نعمة
  

  
  

: أن تميز بين المنة والحجة -٤

: تمييز النعمة من الفتنة -٣
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انه وتعالى إذا أعطاك فهو فاهللا سبح ،والحجة المنَّةال بد من أن تُميز بين  :آخر وشيٌء        

، فأنت  تعالى حجة عليككان هذا الذي أخذْتَه من اهللا ،في معصية أعطاكه، فإن أنْفقْت الذي منَّة

  .جة لك أو حجة عليكون الشيء حأن يك بيندائما 

اهللا عز وجل وأوامره فهي منَّـة،   ةِلمرضا تنفيذٌكلُّ قوة ظاهرة وباطنة صحبها  :اآلن        

، وكّل مال اقْترن بِطاعة اهللا عٌد عن اهللا عز وجل فَهِي حجةب صحبها وكّل قوة ظاهرة وباطنة

 بِعمـلٍ ، وكّل فراغٍ اقْتـرن  اهللا عز وجل فهو حجة في معصية، وكّل مال أنْفق منَّة فهوتعالى 

ومحبة  ،لهم وتعظيم ،، وكّل قَبوٍل من الناسن اقْترن بِعمل سيء فهو فتنةوإ ،صالح فهو نعمة

النفس والعمل، وبذْل النَّصـيحة  ، ومعرفة بعين الرب وذّل وانْكسار ل به خضوعاتَّص ،لهم لك

اهللا فهـو   إلى، وكّل حال مع اهللا تعالى أو مقامٍ اتَّصل به السير ة، وإال فهو حجمنَّة فهو للخلق

  .ورعوناتهاإن صحبه الوقوف عنده والرضا به فهو من لذَّة النَّفس  ،منَّة
  

  
  

عليـه  كي نبني  ،أردتُ أن أجعله بين أيديكم ،ص الدرس الماضيهذا ملخ ،خوةألا أيها        

وكثيـٌر مـن    ،، فال بد من أن تُميز ما لك وما عليك، وأن تُعطي كّل ذي حقّ حقّهجديداشيًئا 

م ما لهالناس يجعل كثيراً ممسم ا عليه من الحق من قسن قعليه ما، ال م،    ـهلعر بـين ففيتحي

هكرأى أنَّوتر ٌل قام به، وإن فعلهفما الذي لك؟ وما الـذي   ،أن يؤديهأداء عليه  حق ال، ه فض

  .؟عليك

تَـرك المبـاح    ،ترك المباحات حق عليه، ال أنيظن  ،كثيرون إزاء هذا التقسيم ُأناٌس        

، فهـل  النِّكاح، فلو أن اإلنسان تعبد اهللا تعالى بِتَرك تدعه أن، ولكن مسموٌح لك ليس حقا عليك

 صـرفْتَه ، فما لك ليس لك أجٌر إذا ت لك كي تنفقها، هذه حقّ لكصحيحة؟ هذه ليس العبادةهذه 

لك ال  فالذي ،وتنام، ولك أن تأكل ولك أن تغتسل، وأن ترتدي ثيابا نظيفة ،عنك، لك أن تتزوج

إن نفرا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلّم    :لذلك ،تؤديهيمكن أن يكون عليك أن 

  .السر، فكأنَّهم تقالُّوها يفسألوا عن عبادته 

ثَلَاثَةُ رهط ِإلَى بيـوت َأزواجِ النَّبِـي    جاء(( :فعن َأنَس بن ماِلك رضي اللَّه عنْهم قال        

مـا ُأخْبِـروا كَـَأنَّهم    فَلَ ،وسلَّميسَألُون عن عبادة النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه  ،وسلَّم علَيهصلَّى اللَّه 

ذَنْبِـه ومـا    منقَد غُفر لَه ما تَقَدم  ،النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم منوَأين نَحن  :فَقَالُوا ،تَقَالُّوها

؟تََأخَّر مهدلِّي  :قَاَل َأحا َأنَا فَِإنِّي ُأصَلَأما اللَّيدقَاَل ،َأبو آخَر: رلَا ُأفْطو رهالد ومقَـاَل   ،َأنَا َأصو

ا :آخَردَأب جوفَلَا َأتَز اءتَزُِل النِّسوُل  ،َأنَا َأعسر اءفَجفَقَاَل اللَّه هِمِإلَي لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص:   َأنْـتُم

: وما عليك وأن تعطي كل ذي حق حقه  أن تميز ما لك-٥
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 ينالَّذكَذَا قُلْتُمِإ ،كَذَا و اللَّها وَأم ِللَّه نِّي لََأخْشَاكُمَأتْقَاكُمو لَه، رُأفْطو ومنِّي َأصلَك، قُدَأرلِّي وُأصو، 

جوَأتَزو اءنِّي ،النِّسم سي فَلَينَّتس نع بغر نفَم(( .  

وأن ، الزواج، فليس لك أجر بترك أن تتزوج، فأنت لك لك ليس لك أجر بإنفاقه فالذي        

، فلـو أن  بِتَرك المنام أجر، ولك أن تنام ولكن ليس لك تعمل ولكن ليس لك أجر بِتَرك العمل

 مطلوبةًة في اإلسالم ليست قألن المش! ؟له أجر هل، آلن أراد أن يسافر على األقداماإلنسان ا

  .في شيء لدينا، أما أن تطلبها ِلذاتها فهذا ليس من رحبا بهافحينما تفرض عليك م ،ِلذاتها
  

  
  

  :قبل كّل شيء يقول تعالى ،الكثير والقليل :المحاسبة جديدة في نقطةٌ        

  
  ]٧٧: اآلية النساء سورة[

  : تعالى وقال        

  
  ]٢٦٩: اآلية البقرة سورة [

  

 المال يعد قليلـه كثيـرا   ، أما من ذلك أكثرأكثرت من الحكمة فهي تحتاج إلى  ومهما        

ويعد قليله كثيرا إذا ُأنْفقَ المال فـي   ،إذا مات اإلنسان ذهب ماله كثيرا، يعد قليله وكثيره قليالً

  .كان كثيرا عند اهللا عز وجل اهللاطاعة 
  

  
  

يكونـون اسـتغفارا عقـب الطاعـات     ما  أشدأرباب العزائم والبصائر : العلماء يقول        

، وأنَّـه  له كما يليق بِجالله وكبريائهبها كما يليق بِحال هللا، وترك القيام هودهم تقصيرهم فيهاِلشُ

  .لعبودية وال رضيها لسيدهأحدهم على مثل هذه ا أقْبللوال األمر لما 

  : تعالى اهللا يقول        

: هذا ما قاله العلماء   

:  أن تعرف ما القليل وما الكثير؟-٦
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  ]١٩٨: اآلية سورة البقرة[

  

عبادة، وفي انْقطاعٍ هللا عز وجـل، فلـم    فيفأنت كنتَ ! ؟عالقة االستغفار بِعرفات ما        

رأيتَ عبادتك له ال تليق به، فينبغي أن تستغفر،  ،دكاهللا عن عظُمكلَّما : قال العلماء! االستغفار؟

  : وقال تعالى

  
  ]١٧: اآلية سورة آل عمران[

  .لليل ثم يستغفرونا يقومون فهم        

  .مديدةاالستغفار يجِب أن يأتي عقب عبادة دينية  :قال        

اللهـم أنـت   ((: ثم قـال  ،صالة استغفر ثالثًام من اللوكان عليه الصالة والسالم إذا س        

   .))تباركتَ يا ذا الجالل واإلكرام ،مومنك السال ،السالم

، وقضـاء فـرض   باالستغفار بعد أداء الرسالة، والقيام بها وبأعبائها تعالى وأمره اهللا        

 أجله، فقال في سورة النصر واقْترابالحج :  

  
  ]٣- ١: اآلية سورة النصر[

  

        بقر عاستغفر الكبير النَّص ب الحجقر، وعتَغْفيام استغفراسالص بوكذا عق ،.  

، سبحانك اللهـم وبحمـدك  ((: ة والسالم في خاتمة عباداته يقولالصالعليه  النبي كان        

، اللهم اجعلنـي مـن التـوابين واجعلنـي مـن      إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك الأشهد أن 

  .))المتطهرين
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، عنـك  راضٍغيـر  فاعلَم أنَّه  ،متى رضيتَ عن نفسك وعملك: وقال بعض العارفين        

، كيف يرضـى هللا  ونقْص، وعمله عرضةٌ ِلكُّل آفة أن نفسه مأوى كّل عيبٍ وشر ومن عرف

  .!؟نفسه وعمله

 بِعـين  وأحوالـه  ،في أفعاله بِعين الرياء نظر ،من تحقَّق بالعبودية: وأحد العلماء يقول        

، نفسـك عنـدك   صـغُرت  ،ظُم المطلوب فـي قلبـك  ، وكلَّما عالدعوة، وأقواله بِعين االفْتراء

  .القيمة التي تبذُلها في تحصيله وتضاءلَتْ
  

  
  

ب أن تعرف ما القليل ، ويجِما لك وما عليك ، وتعرفنفسك تتّهِم، يجِب أن خوةألا أيها        

  .نَفسك عن تعيير المقصرينبأ بِهذا المعنى إال أن تر يكْمل، وال وما الكثير

إن ذكره  ،أن الذَّنب شْؤم على غير صاحبه :وسلماهللا عليه  صلىورد عن رسول اهللا         

  .م، وإن عيره ابتُلي به، وإن رضي به فقد شاركه في اإلثاغتابهفقد 

 ،بـه ، هنا ستُبتلى عيرتَه وارتكب أخوك ذَنباً، وأنت ،ولم تقم بِذَنب ،مستقيما كنتفإن         

أن ال تزدري البطـيء،   ينبغي، لذلك قْررتَه فقد شاركْته في اإلثم، وإن أتَهبوإن ذكرتَه فقد اغْتَ

بِعملـك   وأن ال تمـن  ،يتوب ويسـبِقُك  فلعلَّه، فال تحتقر من يعصي اهللا وأن ال تُدّل بطاعتك

  : تعالى، قال الصالح على اهللا عز وجل

  
  ]١٧: اآلية سورة الحجرات[

  

يك بِذَنبه أعظم إثما ، فلعّل تَعييرك ألخالمقصرينينبغي أن تربأ بِنَفسك عن تعييرِ : قال        

، والمنـاداة  وتزكية النَّفس وشُـكرها  ،الطاعة، لما فيه من صولة معصيته، وأشد من من ذنبه

ـ شـيًئا  له، وما أحدثت به، ولعلَّك كسرته بِذَنبِه من الذَّنب، وأن أخاك باء بالبراءةعليها  ال ، ف

  .حقَّه ، أعط كُالًاإليمان، وال تذّل بالمتفوق في طريق تزدري البطيء في طريق اإليمان
  

  

:قف هنا    

:اعلم هذا    

:احذر من ذنب يمقتك اهللا فيه    
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طاعة  منلديه أحب فذَنٌب تذّل به  ،ما أمقتَه عند اهللا: قال ،بِعمله على اهللا يدّل الذي هذا        

من أن تبيتَ قائمـا، وتُصـبِح    لكوتُصبِح نادما خير  وإنَّك إن تبيتَ تائبا ونائما ،تُدّل بها عليه

نت أخير من أن تبكي و وأنت معترف تضحكوإنَّك إن  ،فإن المعجب ال يصعد له عمل معجبا

، ولعّل اهللا عز وجل أسقاه حين المذلِّينمن زجل المسب تعالى، وأنين المذنبين أحب إلى اهللا مذّل

 راء البطيء واإلذالل فيـه  فا ،نت ال تشعرأبه داء قاتالً هو فيك و استخْرجبِهذا الذَّنب دواءدز

  .إثم
  

  
  

عليـه    يطَّلع، ووراء ذلك ما المعارفُ البشر تنالهالبصائر يعرفون منها بِقَدر ما  أهل        

  .الكرام الكاتبون

فلْيقم عليها الحد وال يثرب، مـن   ،إذا زنَت أمة أحدكم((: الصالة والسالم عليهوقد قال         

  .))وم يغفر اهللا لكمال تثريب عليكم الي: عليه السالم يوسفقول 

، مقلِّب القلـوب  هذا العاصي بيد ، والسوط الذي ضرب بههللا والحكم، الميزان بيد اهللا        

غير  بيئةالحد ال التَّعيير وال التثريب، فاإلسالم حينما يكون في أوله قد ينشأ في  إقامةوالقصد 

  : تعالى قال، في أذهاننا ينبغي أن يكون واضحاً ،فإقامة الحد شيٌء عظيم ،مطبقة له

  
  ]٧٤: اآلية سورة اإلسراء[

  : تعالى وقال        

  
  ]٣٣: اآلية سورة يوسف[

  .؟هذا األدب إلى أرأيتم        

  .أهل الجهل باهللا إالال يأمن القدر وسطْوتَه : بعضهم وقال        
  

  
  

:قصة    

:نقطة هامة    
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. -٢- المحاسبة : ١٠٠-٠٤٦الدرس  -مدارج السالكين -التربية اإلسالمية  
 

شـابٌّ   ،فالن: ال، قال: فقلتُ؟ أتَدري من تُوفِّي: ا في سفري حينما عدت، قالوا ليوأن        

وفير، ومن رواد المسجد، وفيما أعتقـد   دخٌْل، وله محّل تجاري كبيرعنده  ،في ريعان الشَّباب

فاإلنسان ال  ،ادث هو وزوجته وُأمه وأوالده، وتوفِّي في حأحدا، وال ُأزكِّي على اهللا أنَّه صالح

، ويـا  هذا شيٌء مخيفٌ جـدا  ،أم أن يأتيه الموت في الثالثيناتإلى الستِّين  يعيشيعلم إن كان 

  .!؟أم الهل هيأ نفسه  :ىتر
  

  
  

  : قال تعالى        

  
  ]٧٤: اآلية سورة اإلسراء[

  

ب القلوب ثبت قلوبنـا علـى   يا مقلّ: ين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلميم عامة وكان        

  .دينك

 :يقُـولُ  اللَّه علَيه وسلَّم صلَّىه سمع رسوَل اللَّه َأنَّ ،عن عبد اللَّه بن عمرِو بنِ الْعاص        

))ا  ِإنكُلَّه مي آدنب قُلُوبنيب  فُهرصي داحنِ كَقَلْبٍ ومحابِعِ الرَأص ننِ ميعبثُِإصيح شَاءي،   ثُـم

  . ))مصرفَ الْقُلُوبِ صرفْ قُلُوبنَا علَى طَاعتك اللَّهم :مقَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّ
  

  
  

 األولـى فاألداة  ،منزلة المحاسبة ؛ية المنزلة التي بدأناها قبل حين، هذه نهاخوةألا أيها        

ن تعرف مـا ينبغـي   أ :ةالثالثواألداة  ،النِّقمةأن تُفرق بين النِّعمة و :، واألداة الثانيةالعلم :فيها

 لُهفع لُهطلب وما ال ينبغي فع لْم، وأن تعرف أنينٍ على كّل مسلمٍ ومسلمة العع فرض.  

في  ،نُتابِع موضوعا آخر من موضوعات مدارج السالكين ،آخر إن شاء اهللا درس وفي        

  .وإياك نستعين نعبدمنازل إياك 
  .رب العالمين هللا والحمد

  

  

:نهاية المطاف    

:من أدعية النبي عليه الصالة والسالم   


