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 .م١٩٩٩-٨-٣٠: تاريخ -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
 

   

، سيدنا محمد الصادق الوعـد األمـين   على، والصالة والسالم هللا رب العالمين الحمد        

، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بمـا علَّمتنـا   الحكيم العليماللهم ال علم لنا ال ما علمتنا إنك أنت 

، واجعلنـا  نا الباطل باطال وارزقنا اجتنابـه ، وأررزقنا اتِّباعهاحقا و الحقوزدنا علما، وأرنا 

  .الصالحين، وأدخلنا برحمتك في عبادك القوَل فيتَّبعون أحسنه يستمعونممن 
  

  
 

فـي   ،من دروس مدارج السـالكين  والستِّينمع الدرس الثامن  ،خوة المؤمنوناأل أيها        

  :الحرمات، قال تعالى تعظيم :، ومنزلة اليومإياك نستعينمنازل إياك نعبد و

  
  ]٣٠: اآلية الحجسورة [ 

  

، تعظـيم  آية أو حديث، هي منزلـة  فيهامنزلة من منازل مدارج السالكين وردت  َأيَّة        

  . منزلة من منازل مدارج السالكينحرمات اهللا
  

  
  

وعرف طرفاً مـن جاللـه، يجِـلُّ     اهللاأن اإلنسان إذا تعرَّف إلى  :خوةأيها األ األصل        

ويجل كلَّ شيء يتَّصل بـه، يجـل    ،المؤمنينيجلُّ عباده و ،أمره، و يجل نهيه، ويجل طاعته

إنسان المسجد ويجل المصحف، أي، كتاب يتَّصل بجالل اهللا عزَّ  ،جهة وأي يجلُّه،  وجلأو أي

  :قال تعالى

  
  ]٣٠: اآلية الحجسورة [ 

  

 :لماذا سلط اهللا األعداء على المسلمين وجعل بأسهم فيما بينهم؟ 

 :منزلة اليوم 
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فهـانوا علـى اهللا، سـلَّط علـيهم      عليهمأنه هان أمر اهللا  :حال المسلمين اليوم لذلك        

، ليهم ألف سبيل وسـبيل ألعدائهم ع ،هي العليا كلمتُهم، ليست أعداءهم، جعل بأسهم فيما بينهم

  .أمرهألنهم لم يجلوا اهللا ولم يجلوا 
  

  
  

  :قال تعالى        

  
  ]٣٠: اآلية الحجسورة [ 

  .ال يحل انتهاكُه مااهللا  حرمات: -أحد العلماء-الليثُ  قال        

  .النهيهي األمر و الحرمات: وقال عالم آخر        

  .ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه الحرمة: عالم ثالث لقاو        

  .ومكاناً مناسك الحج زماناً ؛هنا المناسك ها الحرمات: وقال قوم        

، يتصـل  شيء يتَّصل بالـدين  ؛، أي شيء مقدَّسالحرماتأن كل هذه من  :الصوابو        

الشرعي مقدسة، ومن يعمـل بـالعلم    العلم، وكتب مقدَّس، وكتب السنة مقدَّسة فالقرآنباإلله  

، فكلما ازددت إيمانا و إجالال مقدس، ونهيه مقدس اهللا، أمر الشرعي مقدَّس، وبيوت اهللا مقدسة

  .. المسلمإن من إجالل اهللا إكرام ذي الشيبة  بل ،اهللاتعظِّم حرمات  ،هللا عزوجل
  

  
  

        نى اَأل عوسقَاَلَأبِي م رِيوُل اللَِّه  قَاَل(( :شْعسر-  ـلَّمسـِه ولَيع لَّى اللَّهِإنَّ :-ص   ِمـن

وِإكْرام ِذي  ،غَيرِ الْغَاِلي ِفيِه والْجاِفي عنْه الْقُرآنِوحاِمِل  ،ِإكْرام ِذي الشَّيبِة الْمسِلمِ :ِإجالِل اللَِّه

  . ))الْمقِْسِط السلْطَانِ

  ،يجب أن تجلَّه، يجب أن تحترمه ،اهللا طاعةوأمضى حياته في  ،متقدم في السن مسلم        

  .أن تيسر له أمره  يجب

        نقَاَل ع رِيى اَألشْعوسقَاَل(( :َأبِي م وُل اللَِّه صسرلَّمسِه ولَيع ـالِل   ِإنَّ :لَّى اللَّهِإج ِمن

وِإكْـرام ِذي   ،الْغَاِلي ِفيـِه والْجـاِفي عنْـه    يرِغَ الْقُرآنِوحاِمِل  ،ي الشَّيبِة الْمسِلمِِإكْرام ِذ :اللَِّه

  . ))الْمقِْسِط السلْطَانِ

 :ما هي حرمات اهللا؟ 

 :من تعظيم حرمات اهللا 
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يعمل للصالح العام  ،، مستقيمفي منصب إنسان، إجالل اهللا توقير اإلمام العادل من إن        

مخلص وله نفع عام، ويسهر على راحة الناس  أنهدام  ، مايجب أن تحترمه، له صدر المجلس

، الصالة مقدسة، الصادق يجلُّه وجل المسلم باهللا عز يتّصل، فأي شيء وعلى أمنهم وسالمتهم

ذورا في اإلفطـار لمـا أفطـر    ، لو كان معيضيعها، الصيام مقدس الال يؤخِّرها عن وقتها، و

  .عالنية، حرمة للشهر
  

  
  

حفظه جمع حرمة، وهو ما يجب احترامه و وهي، الحرمات تعم هذا كلَّه: بعضهم قال        

، فتعظيمها توفيتها حقَّها، وحفظها من والحقوق ،األماكنو ،األزمنةو ،األشخاصو ،من الحقوق

 وفـا خوبتعظيم األمر والنهي  ،جسارة اإلقدام عليهاو ،المخالفةالخروج من حرج اإلضاعة، و

، بطشـه مـن   خوفـا أعطى توجيها ينفَّذ بحذافيره  إذا، إنسان قوي وطلبا للمثوبة ،من العقوبة

عنـد اهللا   مقامككان  ،، فكلما ازددت تمسكا بأمر اهللاوخالق الكون أعطاك أمرا وأعطاك نهيا

  .أعلى
  

  
  

 عليهمالثناء و ،وسؤالهم ،في دعائهم ؛الصديقونو والمرسلون؟ األنبياء من قدوتنا :اآلن        

  : ورجائهم للجنة، قال تعالى ،الناربخوفهم من 

  
  ]٩٠-٨٩: اآلية األنبياءسورة [

  

يقـول   ، و أنا ال أرضى أنبه من النار استعاذواوالمرسلون سألوا اَهللا الجنة و األنبياء        

لكن أعبد اهللا ألنه أهل للعبادة، هل هو فوق مقـام   ، والنارال أخشى أنا ال أرجو الجنة و: قائل

 :شيء هام 

 :قف عند هذا القول 
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الذي يقع في قمـة  األنبياء قمم البشرية، و، و رحمته وخافوا من عذابه رجوا؟ األنبياء األنبياء

  .وخاف من النار ،ورجا الجنة ،ربَّه رجا ؛السلم

وال خوفا من ناره،  ،أعبد اهللا طمعا في جنته الأنا  :ينبغي أن يقول إنسان ليس نبيا ال        

، هذا هو هبارنبياء جميعا يدعون ربَّهم رغبا و، فاألمزايدة هذه، و لكني أعبده ألنه أهل للعبادة

، وال أكثر قربـا مـن   يمكن أن يكون أعبد من رسول اهللا ، واإلنسان الالسنةالقرآن وهذه هي 

  ..رسول اهللا 
  

  
  

ثَالثَةُ َرْهٍط ِإلَى ُبُيوِت َأْزَواجِ النَّبِيِّ  َجاَء(( :يقُوُل -عنْهرِضي اللَّه -نِ ماِلك َأنَسِ ب عن        

فَلَمَّـا ُأخْبِـُروا    ،-َوَسلََّمَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه -َيْسَألُوَن َعْن ِعَباَدِة النَّبِيِّ  -َوَسلََّم َعلَْيِهَصلَّى اللَُّه -

 ِمـنْ قَْد غُِفَر لَُه َما تَقَدََّم  -َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم-النَّبِيِّ  ِمْنَأْيَن نَْحُن ف :فَقَالُوا ،َهاكََأنَُّهْم تَقَالُّو

 َأنَا َأُصـوُم الـدَّْهَر َوال   :َوقَاَل آخَُر ،َأَبدا اللَّْيَلَأمَّا َأنَا فَِإنِّي ُأَصلِّي  :قَاَل َأَحُدُهْم ؟ذَنْبِِه َوَما تََأخََّر

َصـلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    - اللَِّهفََجاَء َرُسوُل  ،ال َأتََزوَُّج َأَبداوَأنَا َأْعتَزُِل النَِّساَء  :آخَُرَوقَاَل  ،ُأفِْطُر

لَِكنِّـي   ،لَُهكُْم َوَأتْقَا ،َأَما َواللَِّه ِإنِّي َألخْشَاكُْم ِللَِّه ؟كَذَا َوكَذَا قُلْتُْمَأنْتُْم الَِّذيَن  :ِإلَْيهِْم فَقَاَل -َوَسلََّم

  ))ْيَس ِمنِّيَرِغَب َعْن ُسنَِّتي فَلَ فََمْن ،َوَأتََزوَُّج النَِّساَء ،َوُأَصلِّي َوَأْرقُُد ،َأُصوُم َوُأفِْطُر

  

  ]في سننه والنسائي، في الصحيحأخرجه البخاري ومسلم [

  

، وال تحتاج إلى مـنهج  كامل وتام -السالموعليه الصالة -الذي جاء به النبي  فالمنهج        

 ، أيَّـة إضـافة وأيَّ  شـيئا، وال أن تضيف عليه تنتقص من الدين شيئا أنآخر، لذلك ال تفكِّر 

  .والنقصإنقاص اتِّهام للدين بالزيادة 
  

  
  

عاذوا لطيبة أنهم استمن أعمالهم ا جعله أثنى اهللا عليهم بأحسن أعمالهم، وخلق خواص        

  :به من النار، قال تعالى

 :لم أثن اهللا على خواص خلقه بأحسن أعمالهم؟ 

 :هذا هو منهج النبي عليه الصالة والسالم 
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  ]٦٥-٦٣: اآلية الفرقانسورة [

  

  .يعظِّم حرمات اهللا هو :الذي يدعو اهللا أن يصرف عنه عذاب جهنم هذا        

  :قوله تعالى أيضا        

  
  ]١٦: اآلية عمرانسورة آل [

  :إبراهيم، قال تعالى سيدنا        

  
  ]٨٨- ٧٨: اآلية الشعراءسورة [

  

    

 ،يقرأ قصص األنبياء فـي القـرآن   اإلنسانما أدري ما السبب أن  ،خوة الكراماأل أيها            

ج، ، كالمهم مـنه هؤالء األنبياء قدوة لنا ؟بهذا له، يظن أنه ال عالقة ويقرأ مناجاتهم وأدعيتهم

 :من الجهل 
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ا ذكـر لنبـيٍّ   صار أن كل آية فيه، فأنا من أنوجل عز اهللا، موقفهم طريق إلى ودعاؤهم علم

  .هذا الموقف قدوة لك تجعلأن ينبغي أن تقف عندها، و

، هـذا  في وقت اإلجابة عقيب األذان تسألهأمر أمَّته أن  -السالمعليه الصالة و- النبي        

  ..الوقت هو وقت اإلجابة 
  

  
  

        نةَ قَاَل عريروُل  :َأبِي هساللَِّهقَاَل ر -لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهٍل -صجِلر:  

َأما واللَِّه ما  ،بِِه ِمن النَّارِ وَأعوذُثُمَّ َأسَأُل اللَّه الْجنَّةَ  ،َأتَشَهَّد :قَاَل ؟تَقُوُل ِفي الصَّالِة ما((        

  . ))قَاَل حولَها نُدنِْدن معاذ دنْدنَةَُأحِسن دنْدنَتَك وال 

أنا ومعاذ : فقال ،نا ال أحسن دندنتك، أشيئاهناك كالم بين صحابيين لم يفهم منه  وكان        

  .ندندنحولها 

صـلَّى اللَّـه   -قَاَل رسوُل اللَِّه  :قَاَل هريرةَ، عن َأبِي الصحيح من حديث المالئكة في        

لَّمسِه ولَيع-:  

َوَجُدوا قَْوما َيـذْكُُروَن   فَِإذَا ،ِللَِّه َمالِئكَةً َيطُوفُوَن ِفي الطُُّرِق َيلْتَِمُسوَن َأْهَل الذِّكْرِ ِإنَّ((        

فََيْسـَألُُهْم  : قَاَل ،فََيُحفُّونَُهْم بَِأْجِنَحِتهِْم ِإلَى السََّماِء الدُّنَْيا :قَاَل ،َحاَجِتكُْمَهلُمُّوا ِإلَى  :تَنَاَدْوا ،اللََّه

 ،َوَيْحَمـُدونَكَ  ،َوُيكَبُِّرونَـكَ  ،ُيَسـبُِّحونَكَ  :َيقُولُوَن :قال ؟َما َيقُوُل ِعَباِدي :بهمَربُُّهْم َوُهَو َأْعلَُم 

َوكَْيفَ لَْو  :فََيقُوُل :قَاَل ،َرَأْوَك َماال َواللَِّه  :فََيقُولُوَن :قَاَل ؟َهْل َرَأْوِني :فََيقُوُل :قَاَل ،َوُيَمجُِّدونََك

لَـَك   َوَأكْثََر ،َوَأشَدَّ لََك تَْمجِيدا َوتَْحِميدا ،كَانُوا َأشَدَّ لََك ِعَباَدةً ،َرَأْوَكلَْو  :َيقُولُوَن :قَاَل ؟َرَأْوِني

 ؟ْل َرَأْوَهـا َوَه :َيقُوُلف :قَاَل ،الَْجنَّةََيْسَألُونََك : يقولون :قَاَل ؟فََما َيْسَألُون :َيقُوُلف :قَاَل ،تَْسبِيحا

لَـْو   :َيقُولُوَن :قَاَل ؟فَكَْيفَ لَْو َأنَُّهْم َرَأْوَها :َيقُوُل :قَاَل ،َما َرَأْوَها َربِّال َواللَِّه َيا  :َيقُولُوَن :قَاَل

 ؟فَِممَّ َيتََعوَّذُوَن :قَاَل ،َوَأْعظََم ِفيَها َرغَْبةً ،طَلَبا لََهاَوَأشَدَّ  ،كَانُوا َأشَدَّ َعلَْيَها ِحْرصا ،َأنَُّهْم َرَأْوَها

 ،َيا َربِّ َمـا َرَأْوَهـا   َواللَِّهال  :َيقُولُوَن :قَاَل ؟َوَهْل َرَأْوَها :َيقُوُل :قَاَل ،ِمْن النَّارِ :َيقُولُوَن :قَاَل

َوَأشَـدَّ لََهـا    ،ِفـَرارا لَْو َرَأْوَها كَانُوا َأشَدَّ ِمنَْها  :َيقُولُوَن :قَاَل ؟فَكَْيفَ لَْو َرَأْوَها :َيقُوُلف :قَاَل

ِفـيهِْم فُـالن    :َملَك ِمْن الَْمالِئكَِة َيقُوُل :قَاَل ،فَُأشْهُِدكُْم َأنِّي قَْد غَفَْرتُ لَُهْم :فََيقُوُل :قَاَل ،َمخَافَةً

  ))ُْهْم الُْجلََساُء ال َيشْقَى بِهِْم َجِليُسُهم :قَاَل ،ِلَحاَجٍةِإنََّما َجاَء  ،لَْيَس ِمنُْهْم
  ]في الصحيح البخاري أخرجه[

  

، وال استعاذ به مـن  وال مرة الجنة اهللامعقول إنسان ضائع شارد غافل ما سأل  يعني        

   . ؟اهللا الجنة ويستعيذ به من النار يسأل ،نهارالنار ، أن يعامل هذا العبد كعبد آخر ليل 

 :ما وراء هذين الحديثين 
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ذكرت مواقفهم وأحـوالهم  لتي القرآن ا قصصالرسل في خوة؛ هؤالء األنبياء واأل يهاأ        

، وما جاء في السنة من وصف العبـاد المـؤمنين ومـواقفهم    مهءورجا واستعاذتهموأدعيتهم 

  . ، منهج لنا نحن المؤمنينواستعاذتهم
  

  
  

 القلب من مالحظة الجنة والنـار،  خالإذا  :حقيقة أتمنى أن تكون واضحة لديكم هناك        

تُه، ووهى باعثُه، و كلما كان أشـدَّ  همَّ ضعفتورجاء هذه والهرب من هذه، فترت عزيمتُه و

  .أقوىكان الباعثُ  ،عمال لهاطلبا للجنة و

عن  رادعأكبر ر باعث للعمل الصالح رجاء الجنة، وأكب: وأنا أقول لك كالما صريحا        

  .ه، و ما سوى ذلك كالم ال معنى لالمعصية خوفُ النار

، ، كالم ال طائل فيهعلى سمعته ، وفالن يخشىمسلكي يقظ ضميرفالن عنده : يقولون        

أي باعـث  غير رادع خوف النار رادع وهمي، وفأي رادع  ،يقتنصهاتخلو له الفرصة  احينم

يقـي  الرادع الحقيقي أن ترجو جنة اهللا إلى األبد، و، الباعث الحقخُلَّبي باعثٌغير باعث الجنة 

  . ؟مقيَّداما الذي يجعل المؤمن  :، فلذلكمن النار تخافأن 

        ال يفتك مؤمنقيد الفتك، و اإليمان.  

  ،اليقين أن اهللا كبير، وأن بطش اهللا شديد، وأن عذابه في الدنيا ال يحتمل علمألنه يعلم         

رحمته  وما يرجو من ،من العقابيعلم ما عند اهللا  حينما، فاإلنسان في اآلخرة أشد وأبقى وأن

  :أضعكم مع حقائق تعيشونها جميعا ،أردتم وإن، الستقام على أمره ،من ثواب

؟ إنسان عادي لكنه تقع تحت مخالفة أمره أن، هل يمكن إنسان أقوى منك إذا قال فعل        

ارا؟ هـذا  عليك، فهل يمكن أن تعصيه جه مطَّلعبإمكانه أن يوقع بك الضرر وهو  ،أقوى منك

رحمـه اهللا  -؟ لذلك اإلمام الغزالي اهللا جل جالله مع، فكيف شأنك شأنك مع إنسان أقوى منك

  : يقول -تعالى

، أيكون الطبيب من أكلة تحبينها، ال شكَّ أنِك تمتنعين عنها حذَّرِكلو أن طبيبا  ،يا نفس        

  من اهللا؟ عندِكأصدقَ 

شريان،  وتصلُّب ،وارتفاع ضغط ،، وحذَّرك من مغبَّة جلطةطبيب نهاك عن أكل الملح        

ـ بتوجيهه وتأخذ، الطبيب تحذيره مقبول عندك، والطبيب صادق تترك الملح كليا ى أن ، وتنس

  . ؟تأخذ التوجيه من اهللا عزوجل
  

  
 :ا اهللا هذه الجنة التي أراده

 :ينبغي أن تعلم هذه الحقيقة 
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ن نسعى أالجنة التي ينبغي  :كملدي واضحة؛ هناك حقيقة أتمنى أن تكون الكرام خوانناأ        

 ،واألنهـار  ،الحـور العـين  و ،الشرابوالطعام و ،لمجرَّد األشجار والفواكه إليها ليست اسماً

أن الجنة اسم لدار النعيم، أي أن المكـان   :الجنة مسمَّىالقصور، و كثر الناس يتوهَّمون في و

وولدان مخلدون،  ،حور عين، فيها قطوفها دانية ؛وأشجار ،خضراء، أرض جميل جدا، بساتين

فيهـا  ر طعمه، وفيها ماء غير آسن، و، و فيها نهر من لبن لم يتغيَّمصفَّىفيها نهر من عسل و

الجنة  هذه، التي أطلقها اهللا على دار النعيملكن ليست هي الجنة و ،، هذه جنةللشاربين لذَّةخمر 

التي أرادها  الجنةلكن  ،دونوولدان مخلَّ ،عين وحور ،هذه المحسوسات، ما بين أنهار وأشجار

  .نظر إلى وجه اهللا الكريم ؛اهللا فوق هذا

- النَّبِـي كُنَّا جلُوًسا لَيلَةً مع (( :عن جرِيرِ بنِ عبِد اللَِّه قَاَل :السالمقال عليه الصالة و        

لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهلَةَ  -صرِ لَيِإلَى الْقَم َأفَنَظَرعبةَ فَقَاَل رشْرع:  

        ذَا ِإنَّكُمه نوا تَركَم بَّكُمر نوتَرِفي  ،س ونامِتِهال تُضْؤيـوا   ،رال تُغْلَب َأن تُمتَطَعاس فَِإن

 قَبـَل طُلُـوعِ   ربـك مِد وسبح بِح :ثُمَّ قَرَأ، وقَبَل غُروبِها فَافْعلُوا الشَّمسِعلَى صالة قَبَل طُلُوعِ 

  . ))الشَّمسِ وقَبَل الْغُروبِ

يب مـن  يغ ،نظر إلى وجه اهللا الكريم إذاأن المؤمن  :اورد تفاصيل عن هذه الرؤي وقد        

وكان صاحب البيت  ، لو دخلت بيتا؟ طبعاذلكهل هناك فوق نشوة النظرة خمسين ألف عام، و

ولكـن هنـاك    ،عينيك بجمال وجهه، شيء جيد متَّعت ،مكان، فأنت جلست في له جمال أخَّاذ

يدعوك بأحب  وأن ،أن يستقبلك بحرارة بالغةو ،ن يقف لك صاحب البيت، أمرتبة أعلى بكثير

، لـذلك قـال   الحقيقيهذا هو التكريم  ،وأن يقربك من مجلسه ،وأن يرحب بك ،األسماء إليك

  :تعالى

  
  ]٧٣: اآلية التوبةسورة [

  

وأنهار  ،وحور عين ،وولدان ،وقطوف ،وأشجار ،أنهار ؛هناك مستوى محسوس صار        

النظر إلى وجه  :آخر، ومستوى وماء غير آسن، هذا مستوى ،وخمر ،ولبن ،من عسل مصفى

  :، قال تعالىيقربكوأن  ،، وأن يرضى عنكاهللا الكريم، مستوى أعلى أن يرحب اُهللا بك

  
  ]٧٢: اآلية التوبةسورة [
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  :الكرام؛ قال تعالى خوانناأ        

  
  ]٦١: اآلية الصافاتسورة [

  

، ارع دمشق الغالية جدا، البيت الطابق الثاني عشر، فيـه شـقَّتان  بأحد شو بيتا اشترى        

 بتـؤدة وأعادهـا  ، وكسَّر المرافق العامة ،وأزال النوافذ ،كسَّر البالط ؛مهيئان للسكن والبيتان

، ال يصدَّق سمعته، الوصف الذي غرق العمل سنتين بالتمام والكمال، واستوإتقان منقطع النظير

أن انتهى البيتُ بأيام معدودة جاءته  وبعد ،، واإلضاءة مخفية ثابتةم الشَّفافطاوالت من الرخا

، شهادة لم يتم لم، وزواج ن، هذه هي الدنيا، ومثل هذه القصة تتكرَّر كثيرا، بيت لم يسكَالمنيةُ

  :، قال تعالىولم يعد وسافر ،، خرج ولم يعدسفر لم يعد منه، دخل البيت ولم يخرج ،تحضَّر

  
  ]٦١: اآلية الصافاتسورة [

  :تعالى وقال        

  
  ]٢٦: اآلية المطففينسورة [

  

دون الجنة محقور، وكل  وكلُّ نعيم ،بشر الجنةما شر بعده خير بعده النار بخير، و ما        

إال  ،أنا أحـب أن أرحمـه  ال أقبض عبدي المؤمن و ،جالليبالء دون النار عافية، وعزتي و

، أو مصيبة في ماله أو ولـده  ،، أو إقتارا في رزقهفي جسده سقماابتليتُه بكل سيئة كان عملَها 

حتى يلقـاني كيـوم    موتفإذا بقي عليه شيء شدَّدتُ عليه سكرات ال ،الذرحتى أبلغ منه مثل 

  .ولدته أمه
  

  
  

  :العلماء يتمثَّل هذا البيت، فقال بعض        

  قـليُلال ُيقال له  قليلُكيكفيني ولكن     منَك قلـيل

 :هل تسعى لهذه الجنة؟ 

 :قصة تتكرر كثيراً 
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  .وجل تكفي اإلنسان هللا عز نظرة        

  .ا لم يدخل جنةَ اآلخرةن لم يدخلهفي الدنيا جنة م -كالمي دقيق- الدنيافي  :اآلن        

وذقتَ ومضة من  ،لو سعيتَ إليها ،، واِهللا الذي ال إله إال هو، اسع إليهاالقُربإنها جنة         

، تجد إنسانا يا كلُّه تحتقره أمام هذه الومضة، نعيم الدنكلَّهواِهللا لتحتقرن نعيم الدنيا  ، ومضاتها

نفسك، هو غـارق فـي    على أشِفق: له نقول ،، والجاهل يشفق عليهالصالحغارقاً في العمل 

وجل  عمل مخِلص هللا عز وفي ،في عمل صالحو ،سعادة ال توصف، المنهمك في عمل طيب

  .أشد األلم يتألَّم، لو أرحتَه و شقاوته في الراحة، ، هذا سعادته في التعب
  

  
  

   . النار؟عن  ، فماذاهذا عن الجنة ،خوةاأل أيها        

  .ألربابها من عذاب الحجاب عن اهللا، فإن وكذلك النار أعاذنا اهللا منها: قال        

  :ربه، قال تعالى أن يحجب اإلنسان عن :أشد أنواع العذاب :الحقيقة        

  
  ]١٥: اآلية المطففينسورة [

  :ذلك قوله تعالى يقابل        

  
  ]٢٣-٢٢: اآلية القيامةسورة [

  

        غبرة محجوب عـن اهللا عـز   عليه، ووجه وجل نضير متألِّق ينظر إلى اهللا عز وجه 

  .السّيءاسودَّ لعمله  ه، ووجوجل، وجه ابيضَّ لعمله الطيَّب

الطـرد  و ،والبلُعد عن اهللا ،وسخط اللهو ،اهللاغضب  واستحقاق ،الحجاب عن اهللا: قال        

  .أجسادهنار في أعظم منة التهاب ال ،من رحمة اهللا

  :ورد هذا الحديث        

 أيسـر إلى النار  إلرسالُك بي ،رب يا: لزم المرَء يوم القيامة حتى يقولإن العار لي((        

  ))العذاب، و إنه ليعلم ما فيها من شدة عليَّ مما ألقى

  ]أخرجه الحاكم في مستدركه[

  :قال تعالى ،الجلد، لهيب النار الذي يحرق الحسي العذاب        

 :ماذا عن النار؟ 
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  ]٥٦: اآلية النساءسورة [

  

النـار اسـم    :ك، فلذلليس قليال النارالعذاب النفسي الحاصل من استحقاق  :ذلك ومع        

  :، نأتي بمثل بسيطبربكم لمجوعة من العذابات

يتـا بثالثمائة ألف فرضا حوالي ثالثمائة ألف، ووجدت ب ومعك ،أنت مقِدم على زواج        

جدا، وأي بيت آخر قيمته مليون، وذهبت إلى صـاحب   مناسب؛ موقعه دمشق، فرضاضمن 

، ولكنه شـعور بالنـدم   ،أحد ضربك وما، تنام الليَل الواِهللا لقد بِعتُه : لك، وقال البيت لتشتريه

، فندم على فوات شراء بيت ن تسألال بدَّ أ وكان، كان ال بدَّ أن تتابعه قبل يومين ،أنت قصَّرت

الجنة و  فوتالندم على  فكيف ،في ألم ال يحتمل صاحبهيبقي  ،وندم على فوات الزواج بفتاة ،

   . ؟استحقاق النار

إلى النـار أهـون    إلرسالُك بي ،رب يا: يلزم المرء يوم القيامة حتى يقولإن العار ل((        

      .))العذابإنه ليعلم ما فيها من شدة ، وعليَّ مما ألقى

  :حسي، قال تعالى عذاب، هناك عذاب النار منوَّع :فلذلك.... رب  يا         

  
  ]١٠: اآلية البروجسورة [

  

 ،بعضـه خـزي  ، وبعضه حسـرة، و ندم، والعذاب النفسي بعضه عذاب نفسي هناك        

لبعد وا ،وسخط اهللا ،غضب اهللا استحقَّ ،وبعضه أن هذا الذي استحقَّ دخول النار ،وبعضه عار

  .هللاعن ا
  

  
  

والشهداء والصالحين هو الجنة، ومهربهم  والصديقينمطلوب األنبياء والمرسلين  :لذلك        

  :اَهللا يريد ثوابه، وهؤالء خواص خلقه، قال تعالى يريد، وخير العباد من من النار

 :هذا السعي المشكور 
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  ]٢٩: اآلية األحزابسورة [

  :خلقه خواصالجنة مطلوبة من ِقبل  أي ؛اآلخرة فالدار        

  
  ]٢٩: اآلية األحزابسورة [

  

  :والسالم، وقال تعالى الصالة، أزواج النبي عليه خطابه لخير النساء هذا        

  
  ]١٩: اآلية اإلسراءسورة [

  

قولُه لخواص أوليائه  :أبلغُ من هذا، واآلخرةسعي من أراد  :أن السعي المشكور فأخبر        

  :-سلمصلى اهللا عليه و -هم أصحاب نبيه و

  
  ]١٥٢: اآلية عمرانسورة آل [

  

رجو الجنة وأن نتعـوَّذ  ال ضير أن ن :فإذًا، خلقه أصحاب نبيه، يريد اآلخرة فخواص        

  .المرسلينمن النار، وهذه مرتبة األولياء و
  

  
  

دك طمعا في جنتك وال خوفا ال أعب أنا: قالتالولية الصالحة التي  هذه: الذي يقول أما        

  .للعبادة، وإنما أعبدك ألنك أهل من نارك

 :نقطة دقيقة 
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اهللا وأكرمها  رحمها-، وأما هذه ن نأخذ ديننا من القرآن الكريم وسنة سيد المرسليننح        

، نحن ال نعتقد العصـمة  مشرعة ليستولكن هذه  ،-ولعلها موصولة باهللا ،قاولعله وليَّة ح ،اهللا

علِّق كبير أهمية على أقوالهم، ، دون أن نبالمؤمنينونحسن الظنَّ  ،، هو المشرعإال لرسول اهللا

  .هم ليسوا مشرعين

، ركب ناقته وحمل عليها زاده و شرابه، وجلس ليستريح من وعثاء السفر الذيوهذا         

نـام   حتـى يبكي ي وصار يبكقةَ، فأيقن بالهالك قطعا، ومن النوم فأفاق فلم يجد النا ِسنةٌأخذته 

  ..نُه ز، من شدة الفرح اختل تواأمامه الناقةَاستيقظ رأى  امفل  ،مرة ثانية

        نقَاَل ع اِلكنِ مـا    لَلَُّه :-َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم-اللَِّه  َرُسوُلقَاَل (( :َأنَسِ بَأشَـدُّ فََرح

 َوَعلَْيَهـا  ،كَاَن َعلَى َراِحلَِتِه بَِأْرضِ فَلَاٍة فَانْفَلَتَتْ ِمنْـهُ  َأَحِدكُْمِمْن  ،َعْبِدِه ِحيَن َيتُوُب ِإلَْيِه بِتَْوَبِة

فََبْينَا ُهـَو   ،قَْد َأِيَس ِمْن َراِحلَِتِه ،ِظلَِّها ِفيفََأتَى شََجَرةً فَاْضطََجَع  ،طََعاُمُه َوشََراُبُه فََأِيَس ِمنَْها

ـَُو  ،ِلَككَذَ اللَُّهمَّ َأنْتَ َعْبِدي َوَأنَا  :الْفََرحِثُمَّ قَاَل ِمْن ِشدَِّة  ،فََأخَذَ بِِخطَاِمَها ،قَاِئَمةً ِعنَْدُه بَِهاِإذَا ه

  ))الْفََرحَِأخْطََأ ِمْن ِشدَِّة  ،َربَُّك
  ]في الصحيح أخرجه البخاري ومسلم[

  

 بعضلكن قال و ؛أعوذ باهللا، كالمه كفر صحيح؟ه ، هل كالمإن شاء اهللا، ونعذره خيراً        

  .ما كلُّ من وقع في الكفر وقع عليه الكفر: العلماء

  .هذا ال نؤاخذه .اللهم أنت عبدي وأنا ربك: قال، من شدة الفرح اختل توازنه        

 نرجـو لـه   ،الكتاب والسـنة  تخالففتكلم بكلمات  ،إذا إنسان آخر اختل توازنه :اآلن        

 ،أخذ بالقرآن والسنة، بل نبهذا الكالم نأخذولكن ال  ،ولعله أقرب إلى اهللا منا ،الرحمة والمغفرة

أن و ،نبيـه وخواص أصحاب  ،أن خواص أوليائه :السنة صرَّحا في آيات كثيرة جداو القرآن

إنسان لـيس   أن ياتي يعقل، فهل  الجنة واستعاذوا به من النارسألوا اَهللا ،أنبياءه وهم قمم البشر

بل هو فوق ذلـك، يسـأله    ؟جنةال يسألهويتأبَّى أن يستعيذ باهللا من النار وأن  ،رسوال وال نبيا

وال طمعا في جنته، و لكن يعبده ألنه أهـل   ،ناره، ال يعبده خوفا من النظر إلى وجهه الكريم

ولعله لم يقُله  ،مة، ونحن نرجو لصاحبه المغفرة والرحالسنةللعبادة، هذا كالم يخالف الكتاب و

  .أيضاً
  

  
  

لعالم كبير يخالف الكتاب والسـنة،   كالما قرأتَلو أنك  :هذا الدرس بهذه الحقيقة أختم        

  ؟ ما موقفك

 :خاتمة القول 
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أراد المعنى الـذي   أنه قاله وما :احتمال وثاني، أنه ما قاله، ودسَّ عليه :احتمال أول        

ى ولكن ترك هذا المعن ،المعنى الذي فهمته منه وأرادأنه قاله  :، واحتمال ثالثمنه أنت فهمته

ي فهمته ولـم  أنه قاله وأراد المعنى الذ :الرابع واالحتمال، بعد حين، وتراجع عن هذا المعنى

  .األمر وانتهى، يتراجع عنه فهو مخطئ

 معصـومة ، أمَّتـه  معصـوم  عندنا رسول اهللا هو المعصوم وحده، النبي وحدهنحن         

  :عقيـدتُنا ، هـذه  أمتُه بمجموعهـا ، معصوم وحده -السالمعليه الصالة و-، النبي بمجموعها

، فإذا إنسان في ساعة من السـاعات  بمجموعها معصومة أمته، أما لرسول اهللا وحده العصمة

، ي سـاعة غيبوبـة  ولعله قاله ف ،لعله ما قاله ،الكتاب والسنة يخالفوقال كالما  ،اختلَّ توازنه

  .غيرهما، وال شيء رسول اهللا، ومنهجنا سنة نحن منهجنا كتاب اهللا ،حجةًليس مشرعا وليس 
  .هللا رب العالمين الحمد و

  

  

  


