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.االجتباء  :١٠٠-٠٦٥الدرس  - مدارج السالكين - التربية اإلسالمية  

 .م١٩٩٩-٨-٢: تاريخ -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
 

  
سيدنا محمـد الصـادق الوعـد     ، وأفضل الصالة والتسليم علىالحمد هللا رب العالمين        

كيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بمـا  ، اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحاألمين

، ، وأرنا الباطل باطالً وارزقنـا اجتنابـه  باعهوأرنا الحق حقاً وارزقنا ات، وزدنا علماً علمتنا 

  .أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهواجعلنا 
  

  
  

فـي  ، والستين من دروس مدارج السالكين مع الدرس الخامس ،لمؤمنونخوة األأيها ا        

سمعتم قبل قليل فـي سـورة    ، ومنزلة اليوم هي االجتباء، وقدمنازل إياك نعبد وإياك نستعين

  :يوسف

  
  ]٦ :اآلية سورة يوسف[

  

هذه  :يقة، الحقفي إياك نعبد وإياك نستعين ،الكيناالجتباء منزلة من منازل مدارج الس        

  .، فلإليمان ذروةغها المؤمن متى بلغ ذروة اإليمان، يبلالمنزلة منزلة خاصة جداً

ة االبتدائية، ثم ينال الشهادة اإلعداديـة،  كيف أن الطالب أحياناً ينال وثيقة إتمام المرحل        

ذا هناك دبلوم عامة في ه، ثم ثم يحصل على إجازة باختصاص معين ،ثم ينال الشهادة الثانوية

االختصاص، ثم هناك دبلوم خاصة، ثم هناك ماجستير، ثم هناك دكتوراه، وفـي أعلـى مـن    

أن يمنح بعض األلقاب العلمية الخاصة  ،، دكتوراه دولة، وفي أعلى من دكتوراه دولةدكتوراه

  .جداً

 ويجذبه إليه، المقياس، ويصطفيه، يجتبيه اهللا عز وجل ،فإذا بلغ المؤمن ذروة اإليمان        

يجتبي مؤمناً إال إذا كان كامالً، إال إذا كان مخلصـاً، إال  ، يعني ال يمكن أن عند اهللا دقيق جداً

،  ، إال إذا كان محسناًال إذا كان مستقيماً، إال إذا كان محباً، إال إذا كان منضبطاً، إإذا كان ورعاً

  .بيك اهللا عز وجلأن يجت، ، مرتبة عالية جداًإال إذا كان منصفاً، إال إذا كان رحيماً

 :؟ يبلغ العبد ذروة اإليمانمتى 
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، فـإن شـكر   إذا أحب اهللا عبده ابتاله، فإن صبر اجتباه :أنه ورد في بعض األحاديث        

  .اغتناه 
  

  
  

م السالم بهذه المنزلة، احتكروها، وكادوا قد استبد األنبياء عليهو: قال صاحب المدارج        

، أخاله اهللا تعالى، ووقفه، وادخـره ، إال حيزاً قليالً جداً ،فناءهاأن يحتكروها، وشغلوا محلها و

نـا  مـن أحب  ،الحب فيحبهم، ويريدونه فيريدهم ليهبه ثلة من المؤمنين، في كل جيل يصدقونه

  .كنا له ومالنا، أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عن مالنا
  

  
  

واهللا  ،، وهذا الحب يحتـاج إلـى دليـل   بة اهللا عز وجل مراتب عالية جداًتب محمرا        

  : قال ،يقبل دعوة محبته من دون دليلسبحانه وتعالى لم 

  
   ]٣١: اآلية سورة آل عمران[

  

هذه أعلى مرتبـة تنالهـا فـي     أن تحب اهللا عز وجلدعوة المحبة تحتاج إلى دليل، و        

  .حياتك
  

  
  

 ،-صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم -يذكر حديث الرسول  ،مرة سمعت أحد الدعاة في عقد قران        

   .واهللا يا معاذ إني ألحبك: الحينما ق

هذه المرتبة، أن يحبـك   ما رأيت في األرض من آدم إلى يوم القيامة مرتبة أعلى من        

محبة اهللا تترجم بمحبة رسول اهللا، والدليل قوله ، وعين محبة اهللارسول اهللا، ومحبة رسول اهللا 

  : تعالى

 :هل تسعى إلى أن تنال هذه المرتبة كما نالها معاذ بن جيل؟ 

 :هل محبة اهللا تحتاج إلى دليل؟ 

 :هل استبد األنبياء منزلة االجتباء؟ 
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  ]٦٢: اآلية سورة التوبة[

   

إرضاء رسول اهللا عين إرضاء اهللا، وإرضاء اهللا  :اء التفسير، قال علمبضمير المفرد        

  .عين إرضاء رسول اهللا

  .محبة اهللا لك عين محبة رسول اهللاو، محبة رسول اهللا لك عين محبة اهللا :وبالمقابل        
  

  
  

  : اهللا عنهم الذين قال ،، أو ولي اهللا عز وجلأن الداعية الصادق: كنت أضرب مثالً        

  
  ]٦٣ـ  ٦٢: اآليةسورة يونس [

  

، ال تـراه  نظافته ودقة صـنعه لشدة صفائه و، لور المتقنلهذا الولي يشبه لوحاً من الب        

ال ، تظن الممشى سالكاً ،نظيف نظافة بالغة ،لورلبابه ب ،، إذا اجتزت ممشى، ترى ما خلفهأبداً

، و يجب أن نعلم استوائه، كأنه غير موجودور ونقائه واستقامته ول، لشدة صفاء البلباب يحجزه

تـه، كـل أقوالـه    لشدة اتصاله باهللا وإنكاره لذا -عليه الصالة والسالم-أن النبي  :علم اليقين

  :، عن الحقيقةال عن ذاتهوأفعاله تعبر عن الحقيقة 

  
   ]٥٠: اآليةسورة األنعام [

  

  
  

  : اهللا عز وجل لذلك في آخر الزمان قال        

 :من عالمات آخر الزمان 

 :يجب أن تعلم علم اليقين 
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   ]١٤ـ  ١٠: اآليةسورة الواقعة [

  ...... قلة، هذا الذي اختار اهللا ورسوله        

اهللا : يا أبا بكر ماذا أبقيت؟ قال((: ، قالدنا الصديق خرج من ماله خمس مرات كلياًسي        

  .))ورسوله

  :، ما فاته من الدنيا شيءإذا اإلنسان وصل إلى محبة اهللا، وإلى القرب منه        

  .؟وماذا وجد من فقدك ،قد من وجدكيا رب ماذا ف        
  

  
  

كتابـه،   -اللَّه علَيه وسلَّمصلَّى -أن اهللا تعالى ألقى إلى نبيه محمد  :من اجتباء األنبياء        

، مـن غيـر أن   اجتباه بهذا الكتاب، وخصه بكرامته، وأهله لحمل رسالته، وأنعم عليه بنبوته

    .يكون ذلك منه على رجاء

بـال  ، هبة من اهللا، لكن بـال سـبب  النبوة : يجب أن توضح، هنا في نقطة دقيقة جداً        

  :مستحيل، والدليل، مؤهالت

  
  ]٣٣: اآليةسورة آل عمران [

  .في بالنبوة جانب وهبي لماذا اصطفاهم؟        

، حها، تعطيه حقيبة ممنوع فتتعطيه جواز سفر دبلوماسي، يعني لما الدولة تعين سفيراً        

قدمه لـرئيس  ، يفي تلك البالد، تعطيه كتاب اعتمادينفقها بمعرفته بحكمته ، تعطيه مبالغ طائلة

 ، هـذه له عالقة بشبكة الهواتف هنـاك ليس ل حتى تعطيه جهاز اتصا ،البلد الذي سيعمل فيه

الناس؟ مـن  من عامة  ؛كيف اختير هذا السفير: الميزات كلها يأخذها السفير هبة، لكن السؤال

اء لعلم، لثقافـة، لخبـرة، لحنكـة،    صفوف الجهلة؟ من صفوف األغبياء؟ مستحيل، في اصطف

ه، لعراقة فـي نسـبه،   طالقه في اللسان، لقوة في شخصيته، لوسامة في منظرل ،لتفوق دراسي

  .هذا يمثل أمة

 :نقطة دقيقة 
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ولـة، يعنـي فـي    إذا قلنا فالن سفير هذه الد :رب مثاالً ألوضح لكم توضيحاً فقطأض        

، مـع  ه االجتماعي، مع طالقة لسانهؤه التحصيلي، ذكااؤذك، ه الفطريؤ، ذكاملكات خاصة فيه

أفقه الواسع، مع حسن تخلصه مع  ،، مع حكمتهإتقانه لعدة لغات، مع أصالته، مع حسن سياسته

، هذه كلها صفات فيه من أجلها اختارته الدولة، ومن بعد أن اختيـر لهـذه   بالمواقف الحرجة

ل المباشـر،  ، يعطى االتصايةيعطى الحقيبة الدبلوماس، يعطى جواز السفر الدبلوماسي ،المهمة

أعلـم أن فـي   ، وهذا ما أراه واهللا ففي جانب كسبي، وفي جانب وهبي، يعطى المبالغ الطائلة

النبوة جانباً كسبياً، وجانباً وهبياً، الرسالة هبة من اهللا، والنبوة هبة، والكتاب هبة، والمعجزات 

النفس والهوى، وإنكار الـذات،   هبة، والعصمة هبة، أما من النبي الحب واإلخالص، ومجاهدة

  : وحب الخلق، وخدمة الخلق، لذلك

  
  ]٨٦: اآليةسورة القصص [

   

، كبده واحترق قلبه على ضالل النـاس ، ولكن تفتت النبي ما أراد أن يكون نبياً: طبعاً        

  :ألنه رأى الطريق إلى هداية الخلق، وحمله الرسالة انشرح صدره، أرسله اهللا نبياًفلما 

  
    ]٤ـ  ١: اآليةسورة الشرح [

  

  
  

  : مخاطباً سيدنا موسى عليه السالم، يقول اهللا عز وجل في آية قرآنية        

  
  ]٤١: اآليةسورة طه [

   

 :هذا ما اجتبى اهللا به سيدنا موسى 
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، ص أناساً لخدمة الخلق، اهللا عز وجل يختذه اآليةيجب أن تهتز مشاعرك إذا قرأت ه        

وليله، ونهاره، وماله، وعضالته، وخبرته، وعلمه فـي  ، ته، وحركاته، وسكناتهإمكاناته، قدرا

منها و، لعل اهللا يرضى عنه، فهناك من يعمل هذا، نذر نفسه ليكون في خدمة الخلق ،سبيل اهللا

  .نفسهأنه اصطفى موسى واستخلصه ل

  :حينما كلمه ،يعني حينما قال اهللا عز وجل لسيدنا موسى        

  
  ]١٧: اآلية سورة طه[

   

؟ لما سأل اهللا عـز  اهللا عز وجل ال يعلم ما بيمينه؟ لماذا يسأله  أيعقل أن :سؤال يحير        

، بهذا الكالم مع اهللا عز وجـل  أراد أن يطيل الجواب كي ينعم ،سيدنا موسى طار فرحاً، وجل

  : قال

  
  ]١٨: اآليةسورة طه [

   

رب إن سمحت لي أن أتابع سأتابع،  يعني يا، ىولي فيها مآرب أخر: ثم استحى، قال        

أن اهللا أراد أن يلفت نظر هذا النبي  :لكن الذي حصل وما هذه المآرب؟، يا موسى :تقول ليو

، وحده ، حينما كانالكريم إلى أن هذه التي بيدك عصا، انتبه، دقق، بعد حين سوف تكون حية

واإلنسان مـع النـاس   ، بين جمهور غفير، وجعلها اهللا حية تسعى، أما حينما كان مع السحرة

  :يستأنس

  
   ]١٠٧: اآليةسورة األعراف [

  : ثم يقول اهللا عز وجل        
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  ]١٦ـ  ١٤: اآليةسورة طه [

   

 أنا فاعبدني وأقم إنني أنا اهللا ال إله إال﴿ :نسان يخاطب من قبل خالق األكوانيعني اإل        

اهللا عز وجل طبعاً لألنبياء فقط هذا اجتباء، أن يؤتيـك   أن يكلمك ،هذا اجتباء الصالة لذكري﴾

  :أن يؤتيك اهللا ذاكرة ال تنسى ،هذا اجتباء اهللا المعجزات

  
  ]٧ـ  ٦: اآليةسورة األعلى [

  

، واجتبـاهم بـالمعجزات  ، ، واجتبـاهم بالرسـالة  اجتباهم بالنبوة ؛هذا اجتباء األنبياء        

  .واجتباهم بالنصر ،المستجاب كتاب، واجتباهم بالدعاءواجتباهم بال
  

  
  

، حينما وصل كفار قريش إلى غار ثـور : لنبي يقينه بالنصر كيقينه بوجوده، والدليلا        

  : ألم تقرأ قوله تعالى، أبا بكر يا :، قاليا رسول اهللا لقد رأونا: قال سيدنا الصديق

  
  ]١٩٨: اآليةسورة األعراف [

  

ناقة لمن يأتي بـه حيـاً أو ميتـاً،     ، ووضعت ألفوحينما كان في الهجرة وأهدر دمه        

   راقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟يا س :، قالوتبعه سراقة ليقتله

الطائف وقـد خذلـه   واثق من النصر عليه الصالة والسالم، وحينما عاد من مكة إلى         

كيف تعـود إلـى   : وبالغوا في إيذائه، قال له سيدنا زيد ،أهلها، وكفروا بدعوته، وسخروا منه

  .إن اهللا ناصر نبيه: ؟ فقال عليه الصالة والسالممكة وقد أخرجتك
  

 :يقين النبي بالنصر كيقينه بوجوده  
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والرسـالة،  ، تباء األنبياء، النبوةاج ؛هذا االجتباء، لو أردنا أن ننزل قليالً، ألخوةأيها ا        

، يجعل اجتباء األولياء توفق في دعوتك، ، وما إلى ذلكوالنصر، والفطنة والمعجزة، والكتاب،

  :اهللا في قلوب الخلق محبتك

  
  ]٣٩: اآليةسورة طه [

  

، وإذا لـم تكـن   تهفو إليك بالمودة والرحمة، عل اهللا قلوب المؤمنينج ،إذا أخلصت هللا        

  .ألقى اهللا في قلب الخلق بغضك ،على ما ينبغي

 :، هذه المحبة من خلق اهللا عز وجلاناً تجد إنساناً محبوباً جداً، وآخر غير محبوبحيأ        

  .﴾وألقيت عليك محبة مني﴿
  

  
  

  
  ]٤٢ـ  ٤١: اآليةسورة طه [

  

خالصاً له مـن غيـر    ، وجعلهاصطفى سيدنا موسى واستخلصه لنفسهربنا عز وجل         

، لكن بأهلية حتى تكون دقيقاً، من غير سبب منه، وال وسـيلة ، وال وسيلة كان لموسى، سبب

فرجع وهو كليم الواحد القهار، لـذلك  ، فخرج يقتبس النار ،لكن بأهلية، فإنه خرج ليقتبس النار

  : قالوا

  .ا ال ترجو أرجى لما ترجوكن لي م        

  :لفقا، رأى عن بعد ناراً ،إنسان أصابه البرد الشديد        

 :هذا ما أوتي به موسى عليه الصالة والسالم 

 :ه؟ ءكيف يجتبي اهللا أوليا
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  ]١٤ـ  ١٠: اآليةسورة طه [

  

هو ذهب ليأخذ قبساً من النار، فكان كليم الواحد الديان، هذا الشيء بحيـاة المـؤمنين           

ن حال إلى حال، لينتقل م ،يهتدي بهذه البلدة على يد أحد العلماء ،، سافر إلى بلد للتجارةوارد

  :و رحمة اهللااإلنسان ينبغي أن يرج، فوأحياناً ألسباب صغيرة جداً

  . ي ما ال ترجو أرجى منك لما ترجوكن ل        

، مع أنه كان ذاهبـاً ليأخـذ   وسيدنا موسى أكبر شاهد، يعني اهللا عز وجل جعله كليمه        

  .قبساً من النار
  

  
  

  :يها العبدأ :بعضهم قال        

   أيها العبد كن لما لست ترجو صالح     

  الح أرجى لما أنت راجٍـمـن ص                                

  إن موســى أتى ليقبـس نــاراً      

  مـن ضياء رآه والليـل داجــن                                

  عاً وقـد كلمـه اهللا ــفانـثنى راج     

  ونـاجـاه وهــو خيـر منـاجٍ                                

، عرض نفسـك  تعلم متى اهللا عز وجل يفتح عليك، كن مالزماً ألسباب الفتح يعني ال        

، واختاره من بـين  أخذه من نفسه، واصطنعه لنفسه، هللا، ال تدري متى يفتح اهللا عليكلرحمة ا

  .وخصه بكالمه ،العالمين
  

  
  

 :هل يتفاوت األنبياء في منزلة االجتباء عند اهللا؟ 

 : عرض نفسك لرحمة اهللا ال تدري متى يفتح اهللا عليك
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ـ  ،يتفاوتون في ذلك تفاوت أتباعهم -عليهم السالم-واألنبياء  :قال         قصـة   :ن ذلـك فم

، كمـا  ولم يعاتبه اهللا علـى ذلـك  ، وهو نبي مثله ،، وجر بلحية أخيهموسى حين ألقى األلواح

  .في أكل لقمة من الشجرة -عليه السالم-عاتب آدم 

هللا فـا  ،يلووراءه هذا الدافع النب ،، وقد يرتكب خطأأحياناً يكون الدافع نبيالً جداًيعني         

، يعني قد يقدر هذا الدافع النبيل، أما لعامة المؤمنين العمـل ال  عز وجل طليق اإلرادة قد يعفو

  .، وصواباً ما وافق السنةخالصاً ما ابتغي به وجه اهللا ؛يقبل إال إذا كان خالصاً وصواباً
  

  
  

 ،أن يعصـم اهللا عبـده   :من أنواع االجتباء لهم :ل؟ قاف يجتبونغير األنبياء كي :اآلن        

، وسد مسالك العطب عليه لتنغيص الشهوات، وتعويق المالذ، وهو مستشرف للجفاء اضطراراً

  .إكراماً

فربنا ، ، يريد شيئاً ال يرقى به عند اهللاؤمنون درجة ثانية سائر بطريق غير صحيحالم        

ـ فه من االجتباء، له عمل بالتعليملهد ، وهذا اإلفسادعز وجل يفسد عليه هدفه ى مـثالً أن  ، تمن

س، في جو غير مريح دنياً يكون مضيفاً بالطائرة، هو يطير، يوم بدمشق، يوم بلندن، يوم بباري

   .أحياناً

أفسد ، فربنا عز وجل لم يسمح له بذلك ،بالفنادق عني في تفلت في العواصم األجنبيةي        

، خاف عليه من الهبوط، فلم يسمح له أن يصل إلى هدفه، هذا اجتباء ،عليه خطته، هذا اجتباء

 ، وسدلتنغيص الشهوات، وتعويق المالذ، وهو مستشرف للجفاء اضطراراً ،أن يعصم اهللا عبده

عندما أغلـق اهللا عليـه هـذا    ، فنسان ماشي بطريق يؤدي به إلى غلط، إمسالك العطب عليه

  .، فقد اجتباهالطريق

، يعني بـدأ  فسه للجفاء بينه وبين اهللا تعالىالعبد الصادق إذا استشرفت ن: خرتفصيل آ        

يوسع الهوة بينه وبين اهللا تعالى، بدأ بعمل يبعده عن اهللا تعالى، بدأ بعمل يحجبه عن اهللا بعمل 

  .تعالى، بدأ بعمل ال يرضي اهللا تعالى

  . ىسه للجفاء بينه وبين اهللا تعالإذا استشرفت نف :فقال        

، بأن ينغص عليه بعض عصمه اهللا اضطراراً، ؟ بموافقة شهواته في لحظة غفلةكيف        

  .الشهوات
  

  
  

 :هذا ما اجتبى اهللا به هذا الشخص 

 :من أنواع االجتباء لغير األنبياء 
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، فشعر بـآالم  إلى مكان ليأخذ قسطاً من المتعة، ليس لديه ورع زائد حدثني أخ ذاهب        

ى أرضاً، وقطع رحلتـه،  ، فارتملشوكيورم خبيث بالنخاع ا :قال له ،فسأل الطبيب ،في ظهره

وبعد ، ليه هذه الرحلة بهذا الخبر السيءفاهللا عز وجل نغص ع ،وعاد إلى بلده ليصطلح مع اهللا

، تبين أن التشخيص لم يكـن صـحيحاً  ، ، وبعد أن اصطلح مع اهللاأن استقر به المقام في بلده

  .، عصمهاجتباه وحفظه

، لعل اهللا عز وجل ال يريد هـذا  ساننقمته على إن ال يصب ،إذا واحد حرم من شيء        

ال هذه الدراسة ، ووال هذا المسلك، وال هذا الطريق، وال هذه التجارة، وال هذا السفر، المسعى

وة، والرسـالة، والكتـاب،   تبـاء األنبيـاء بـالنب   اج :، طبعاً، وال هذا اللقاء، وال هذا االحتفال

م التي ال تقربهم من اهللا عـز  بتنغيص أهدافه :منين أحياناً، أما اجتباء المؤ، والكرامةوالمعجزة

  .وجل
  

  
  

اجتباه اهللا عز وجل مـن   أكمل من -عليه الصالة والسالم-النبي  ،ألخوة الكرامأيها ا        

  : األنبياء، لقد أقسم بعمره الثمين، فقال تعالى

  
  ]٧٢: اآليةسورة الحجر [

  

ن ، وكـا هذا كانت شريعته شريعة جالل وقهر، ولفي مظهر الجالل سيدنا موسى كان        

، وكـان  من أعظم خلق اهللا هيبة ووقاراً، وأشدهم بأساً وغضباً هللا تعالى، وبطشاً بأعـداء اهللا 

في مظهر الجمال، وكانـت شـريعته    -ل الصالة والسالمعليه وعلى نبينا أفض-سيدنا عيسى 

  :، واإلنجيل يأمرهمتل، بل إنه يحرم في دينه القتالكان ال يقا، فشريعة فضل وإحسان

يسر، ومن نازعك ثوبك أعطه رداءك، فأدر له خدك األ ،من لطمك على خدك األيمن        

  .ومن سخرك ميالً فامش معه ميلين

، وفـي جمـال   فكان في مظهر الكمال، في جـالل  -الة والسالمعليه الص-أما نبينا         

  :يجمع بينهماوالكمال 

 :هذا ما تفوق به النبي عن سائر األنبياء 
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  ]٤٠: اآليةسورة الشورى [

   

جمع بين قوة العدل وقوة اإلحسان، جمع بين اللين والرأفة والرحمة، وبين القـوة   فقد        

، أمته إن استجابت والبأس والعزة، فهو نبي الكمال، وشريعته شريعة الكمال، وأمته أكمل األمم

  :، ال ميزة لها إطالقاًي كأي أمة أخرى، وإن لم تستجب فههللا عز وجل فهي أكمل األمم

  
  ]١٨: اآليةسورة المائدة [

   

اتصفت شـريعته إيجابـاً لـه     ، لذلكمقاماتهم أكمل األحوال والمقاماتوأحوال أمته و        

، ، العدل قسري واإلحسان طوعي، هكذا شـريعة الكمـال  وفرضاً، وبالفضل ندباً له واستحباباً

  :والشدة في موضع الشدة

  
   ]٢: اآلية سورة النور[

  :واللين في موضع اللين        

  
   ]١٥٩: اآليةسورة آل عمران [

  
  ]٣٤: اآليةسورة فصلت [
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ر هذا الدين العظيم الظلـم  ، يذكوضع السيف في موضعه، ووضع الندى في موضعه        

ا فمن عفا لهوجزاء سيئة سيئة مث﴿ :ويحرمه، ويذكر العدل ويوجبه، ويذكر الفضل ويندب إليه

  :نه ال يحب الظالمين﴾ هذا تحريم للظلم، لكنإ﴿ :هذا فضل وأصلح فأجره على اهللا﴾

  
  ]١٢٦: اآليةسورة النحل [

   

﴿ولئن صـبرتم لهـو    :متكاملة، هذا إيجاب للعدل، شريعة وسطية، متوازنة، متماسكة        

  :ندب إلى الصبر خير للصابرين﴾

  
   ]٢٧٩: اآليةسورة البقرة [

  :مالك إذا كنت قد أخطأت في الربا لك أن تأخذ رأس        

  
  ]٢٨٠: اآليةسورة البقرة [

  

  
  

أمـة كاملـة فـي األصـل،      -ه وسلَّمصلَّى اللَّه علَي-أمة محمد  ،ألخوة الكرامأيها ا        

أمـا إن لـم    ،استجابوا هللا والرسـول وشريعتها كاملة، ونبيها سيد األنبياء والمرسلين، هذا إن 

، أباح لهم كل طيـب ونـافع  ، ، حرم عليهم كل خبيث وضاركأية أمة أخرىيستجيبوا شأنهم 

  :لم يخل من عقوبة ،فتحريمه عليهم رحمة، وعلى من قبلهم

  
  ]١٦٠: اآليةسورة النساء [

  

 :ما تميزت به أمة محمد عليه الصالة والسالم 
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ما ُحرم علينـا إال  : نات، أما عندنا في شريعاهللا حرم على اليهود الطيبات ألنهم ظلموا        

  .أحلت لنا الطيباتالخبائث و

، كمـا  المحاسن ما فرقه في األمم قبلهم كان لهذه األمة العظيمة من: قال بعض العلماء        

المحاسن ما فرقها في الكتب  وكمل لهم من ،كمل لنبيهم من المحاسن ما فرقه بين األنبياء قبله

التي اسـتجابت هللا   -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-أمة محمد  :ية، ثم في النهاقبله، وهذه هي شريعته

  :اهللا ااجتباه

  
   ]٧٨: اآليةسورة الحج [

  

  
  ]١٤٣: اآليةسورة البقرة [

  

  
  

إذا في شيء اسمه وثيقة تحصـيل،  ، مرتبة االجتباء مثل ما بدأت الدرس، ألخوةأيها ا        

دبلـوم   ،ثانوي، جامعة، دبلوم عـام ، لة ابتدائية، أقل شهادة في بلدنا، بعدها إعداديإتمام مرح

، جائزة نوبـل  في مراتب علمية عالية جداً ذلك بعد، دكتوراه دولة، دكتوراه، خاص، ماجستير

الجتباء مرتبة عالية ، هذه كلها مراتب تفوق الدكتوراه ،أو بورد، أو إف آر إس، أكريجه، مثالً

  .جداً

، وإذا وصلت إلى إليمان، إال من بلغ ذروة اإليمانيعني ال يصل إليها إال من بلغ قمة ا        

وعن توفيق اهللا لك، وعن إجراء الخير ، عن دعائك المستجاب ،فحدث وال حرج ،هذه المرتبة

إلى كـل   وصل ،، هذا الذي وصل إلى اهللا عز وجلعلى يديك، وعن القرب من اهللا عز وجل

  :شيء

  فليتك تحـلـو والحياة مـريرة          

  ى واألنام غضاب ــوليتك ترض                               

  وليت الذي بيـني وبيـنك عامر          

  وبيني وبـين العالمـين خـراب                                

  إذا صح منك الوصل فالكل هين          

 :نهاية المطاف 
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  وق التراب تراب ـوكل الذي فـ                               

طالب ، كالطلب النجاة ال ينجو ، أما إذاإذا طلب االجتباء نجا -خوةألأيها ا-واإلنسان         

يكفيني : جاح فقط في األعم األغلب ال ينجح، يقول، أما إذا طلب النتماماً إذا طلب التفوق ينجح

، هنا يصبح في ترميم للعالمة، هنـا  أربعين درجة، يكفيني أخذ مساعدة يكفيني ،خمسين درجة

، فنحن إذا أما إذا أراد التفوق قد ينجح ،في مساعدة عامة ال ينجح، إذا متعلق بالوسط ال ينجح

  .لعلنا ننجو من عذاب اهللا عز وجل ،طلبنا االجتباء
  . والحمد هللا رب العالمين

  
 


