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.منزلة المعاينة  :١٠٠-٠٧٤ الدرس -مدارج السالكين -التربية اإلسالمية  
 

.المعاينة منزلة  :١٠٠-٠٧٤ الدرس - مدارج السالكين - التربية اإلسالمية  

  .م١٩٩٩-١٠-١١: تاريخ -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي

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

الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بمـا علمتنـا   اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم 

واجعلنـا  ، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابـه ، وزدنا علماً

  .ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين
  

  
  

، في كينمع الدرس الرابع والسبعين من دروس مدارج السال ،المؤمنون خوةألا أيها        

  .المعاينةوالمنزلة اليوم منزلة ، نعبد وإياك نستعين إياكمنازل 

هذا الشيء : تقول ،قد تمسك شيئاً بيدك ،، ومعاينة بصيرةبصرٍ معاينةُ: نوعان المعاينة        

، أو عرفت أو عاينته بجلدك، أو عرفت وزنه ،سكو عاينته بح، أعاينته ببصرك ،اللونأخضر 

 بهذهمشتركون  ا، الناس جميعأو عرفت أبعاده، هذه معاينة بصر ،، أو عرفت رائحتهشكله

  .هي أقل معاينة تُفيد اإلنسان المعاينة وهذه، د أحد حواسهق من ابتاله اهللا بفالمعاينة إال

    ))حلوة خضرةٌ(( :نيا كما قال عليه الصالة والسالمالد        
  ]في سننه خرجه الترمذيأ[

  .وتضر وتمر تغر الدنيا        

 هذاهنيئاً له على : اه صاحبه بماٍل حرام، اإلنسان العادي يقول، اشتربيتاً جميالً تجد قد        

جميلة  الظاهرةاألشياء  ،سيكون ناراً تحرِقه يوم القيامة أما المؤمن يرى أن هذا البيت ،البيت

، ، وجمال الطرقاألبنية، وجمال د الغرب لوجدت من الجمال الطبيعيلو ذهبت إلى بال ،جداً

  .!!المصير، ولكن ء الكثير، كل شيء يمتع العينوجمال الحدائق الشي

ثمنها ثالثون مليون دوالر ، ، قرأت عنها ،هناك قاعة قمار في لبنان: مثالً لكم أضرب        

 تخرج، وهذه ة مبنية من مائة سنة متداعية، هذه تُخَرج علماءدرس، وقد تجد مواحدةقاعة 

العلم  يقدمون، مدرسو المدرسة أكْفاء، مخلصون ،إما إلى السجن، أو إلى االنتحار ؛مقامرين

المؤسسة تخرج أبطاالً  هذه، أما في النهاية العميق والصحيح، ويؤدبون الطالب، البناء متداع

 ؛هذه تخرج مقامرين، عشرات ماليين بضعاعة الفخمة جداً التي ثمنها ، بينما هذه القأو علماء

  . ، أو إلى انحراف، أو إلى جريمةانتحارٍ، أو إلى ، أو إلى كآبةإما إلى سجنٍ

 :أنواع المعاينة 
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  . الذي ينفرد به المؤمن هو البصيرة، فالشيء العبرة بالباطن ،بالظاهر ال فالعبرة        

، ووظيفة فةٌ دخلها كبير ومعها بيت ومركبة؛ وظيه وظيفتانتُعرض علي قد: فمثالً        

 فيها، ا مرضاة اهللا عز وجل، فيها نفع للناس، الوظيفة الثانية فيهنصف شهر يكفيهدخلها ال 

، وعلى فقرهم، وعلى فة األولى تُبنى على أنقاض الناس، وعلى عذاباتهمصدقٌ وأمانة، والوظي

  .القليلاختار الوظيفة ذات الدخل  ،ك البصيرة، فالمؤمن إذا ملابتزاز أموالهم

قد تعمل ثماني ساعات بمبلغٍ بسيط في خدمة المنازل ،  ،إنسانة فقيرة جداً: بسيط مثل        

 تبيع، فتأخذ أضعاف ما تأخذه األولى، ولكن تأكل بثديها ،امرأةٌ ثانية لساعة أو أقل تعملوقد 

واألرض،  السمواتجنةٌ عرضها  تظرهاولكن هنا تن ،جسدها، هنا تعب، هنا في الظاهر متعة

الناس  فأكثر ،بمصيره واألمر، بخاتمته ، واألمرفاألمر بحقيقته ،وهذه تنتظرها نار جهنَّم

  . بصرعندهم معاينة 
  

  
  

  :قال الذين يريدون الحياة الدنيا ،قارون بزينته على قومه خرج فلما        

  
  

  ]٧٩: اآلية ورة القصصس[
  :قال تعالى أوتوا العلم ماذا قالوا؟ الذين لكن        

  
  ] ٨٠ :يةاآل القصصسورة [ 

  

وعلمت أن  ،، إلى بيت فخمأنك إذا نظرت إلى بناء :معنى هذا ،..... اآلية آخر إلى            

ها جمعها من ماٍل أن صاحب وعلمت ،إذا نظرت إلى مركبة فخمة ،ماٍل حرام منصاحبه جمعه 

، المؤمن ال يضحي بطاعته هنيئاً له على هذا البيت أو على هذه المركبة؟ ال: هل تقول ،حرام

مد أمام سياط الجالَّدين ، المؤمن صاإرباً، ولو أعطوه أموال الدنيا إرباًهللا عز وجل ولو قطَّعوه 

 اهللا، هو يطبق منهج هار إلغراءال يخضع لتهديد وال ين، وأمام سبائك الذهب الالمعة ،الالذعة

  :عز وجل ويرجو رحمة اهللا

 :ما المعنى المراد من هاتين اآليتين؟ 
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  ]٦١: اآلية سورة القصص[
   

  
  

شيء على نفس الرائي؛ إما بألوانه، أو بحجمه، أو بشكله، أو وقوع ال :البصر معاينة            

، وفي هذه الشرفة وقف إنسان في شرفةلو  ،، رؤية الشيء أو رؤية مثالهأو برائحته ،بأبعاده

 فهؤالء، هو لم ير شخصها لكن رأى صورتها ،ونظر إلى جارته ،مغسلة، وأمامها مرآة توجد

من  أبلغ، وقد تكون الصورة هذا كالم مضحك جداً ،هذا خيال، هذه صورة: الذين يقولون

ة المرأة رؤي أنر على ، لذلك هناك من يصتفعل فعالً أشد من فعل أصل الشيء، وقد الحقيقة

فإذا إنسان خرج  ،بالتأثير العبرة، األجنبية حرام حقيقةً، أو صورةً، أو خياالً، أو ما إلى ذلك

اآلخر بثياب متبذِّلة، فلو أنه التفت  الطرف، فرأى امرأةً في المرآة في أنهإلى الشرفة لبعض ش

لبصر وقوع ، فاوالشيء واحد ال يتغير األثر واحد، المرآة، أو لو أنه دقَّق في هكذا ونظر إليها

  .على الحواس الخمس أو، المرئي على ساحة البصر

  .المثال العلوي المطابق للخارجيفهي وقوع القوة العاقلة على : أما البصيرة: قال        
  

  
  

يين أمامه وهو أمين صندوق ، ، رآى مالشخص في أمس الحاجة إلى المال لو :اآلن              

يتمتع بسهرات، وبأكل،  ،وأخذه خالل أيام أو أشهر ،المال بشكل ظاهري هذالو نظر إلى 

فأكثر المنحرفين  ،- رب أكلة منعت أكالت-أن ينكشف أمره قد ينتحر  بعد، لكن وبسفر

  .لحظتهميعيشون 

  ،ويعدمون، رمين بعد حين يشنقونلم النفس يصنَّفُ المجرم غبياً، أكثر المجفي ع        

  .دنيئةً قاطعةً وضيعةً، تنتهي نهايةً حياتهم وتنتهي

 الدنياودائماً  ،هذا الشيء محرم ال أفعله: يكون عقُل اإلنسان راجحاً يقول حينما أما        

، أمامك مركبة، أمامك د أنواع االمتحانات؛ أمامك امرأة، وهذا أحخرة معقولةمحسوسة واآل

  :مثالً على سورة معينة، على آية معينة تفتح بالمصحف بيت محسوس، أما

 :هذا الفرق بين الدنيا واآلخرة 

 :هذا الفرق بين معاينة البصر وبين معاينة البصيرة 
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  ]٤: اآلية سورة الضحى[ 

  

ما اآلخرة معقولة تستنبطها من ، أأمامك، تمأل العين والسمع واُألذن محسوسة الدنيا        

، تعرض عن شيء محسوس صارخ أمامك اإليمان بالغيب؟ هذا هو اإليمان بالغيب فما، نص

  :ما وعد به خالق السموات واألرض تنتظرو، 

  
      ]٦١: اآلية سورة القصص[ 

  

  .ة فال جنة، فلو كانت اآلخرة محسوساإليمان بالغيب الجنة ثمن        

نعطه ألف بعد  ،ة لمشروع خيريمئة ليرة مساعد يدفعأي إنسان : مثالً قل للناس        

، وحدانا، بالمئات باأللوف، بما يقارب الماليينو زرافات، ستجد الناس واقفين بالطرقات ساعة

 ،لو نظرت ُألطلق عليك الرصاص: ولو قلت للناس ،ومنهم الملحد الكافرمنهم المؤمن ومنهم 

، اهللا عز وجل قادر أن يحمل عباده من الرصاص، لم يعد هناك اختيار خوفاًال أحد ينظر 

  :..... ، وتسعد صاحبها ة القسرية ال، ولكن هذه الطاعالطاعة علىجميعاً 

  
  

  ] ٣١ :يةاآلسورة الرعد [
  

  
  

 ،، استقامة إلكترونة الناس جميعاً مستقيمون استقامةً ال تسعدهمالبالد الغربي بعض في        

 موظَّفين، فيه خمسة ه ما يقارب ألف مليون من البضائع، فأكبر سوق فيمخيفضبط إلكتروني 

 ،مخيفإن لم تدفع ثمنها يصدر صوت  ،، أي سلعة في هذا السوق فيها مادةالصندوقعلى 

ترى الكل  يا، يلغى أثر هذه المادة، ثمنها تمرر على جهاز، إن دفعت وأنت خارج من السوق

؟ هو الكاذب من؟ من هو السارق؟ من هو الصادق ؟فمن هو األمين؟ من هو الخائن ؟دفعوا

  .ألن هناك ضبط شديد جداً ،ُألغيت كل هذه القيم

 :هل االستقامة الناتجة عن الضبط الخارجي تسعد صاحبها؟ 
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مسعدةً  ليست ،الناتجة عن الضبط الخارجي، القهري، القسري االستقامة فهذه        

، ال يريد مبادرتك يريد، محبوبيتك يريد ،، يريد اختياركقلبك، يريد لصاحبها، اهللا يريدك أنت

  .خضوعك

-فيمر على النبي  ،وياء ملكوا الرقاب، واألقاألنبياء ملكوا القلوب: أقول دائماً أنا لذلك        

، وي ملك الرقبة، والقالقلب ملك ،كلما ذكرت قصته تبكي ،ألف عام -الصالة والسالم عليه

  .بقوته الرقابمن يملك  وبين يملك القلوب بكماله منوشتَّان بين 
  

  
  

عنده : ق ظواهر األشياء، إنسان قال لير، هذه البصيرة تختللمؤمن من بصيرة بد ال        

، ه يبدو أنه يوجد فيه معاص كثيرة، فيه موبقات كثيرة، لكنأن يوصف ألنه فخم صعبمحل 

  .أنا عملي قذر: فقال لي، ..مة، إلخ بضاعة محر فيه

، والمحل ال واألطيان ،تجد الشحوم، والزيوت ،مكان تصليح السيارات إلى تذهب        

، ولبس أجمل ، ومساء اغتسلمعتدالًوأخذ أجراً  ،حبه أصلح السيارة بإتقان، لكن صايحتمل

، األول نظيف والثاني قذر :، بالعينقذر األول، أما هذا العمل الثاني عمل نظيف :ثيابه، نقول

  .األول قذر والثاني نظيف :بالبصيرة
  

  
  

  :قال تعالى، يرة ال ترى ذات الشيء، ترى مثالهاأن البص :الدقيقة النقطة لكن        

  
  ]١٤٣ :يةاآلسورة األعراف [

  

رك مثال األنوار اإللهية ببصيرته، أما إن أدركها بذاتها أن اإلنسان يد :ذلك معنى            

  :يه الصالة والسالمعل يقول ،احترق

 ))ِحلَقُ الذِّكْرِ :قَاَل ؟َوَما رَِياُض الَْجنَِّة :قَالُوا ،وابِرَِياضِ الَْجنَِّة فَاْرتَُع َمَرْرتُْم ِإذَا((           

   

  ]في سننهالترمذي  أخرجه[

 :نقطة دقيقة 

 :ما يحتاج إليه المؤمن 
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، بينما وال وسادة مريحة، جلسة على األرض ،، ال تجد مقعداً وثيراًبمسجد علم درس            

ب ، بحسجداً، مقاعد وثيرة، وطعام طيب ونفيس، واختالط وموسيقا وغناء فخمةبمطاعم 

، العلم هنا السعادة، وهنا التوفيق مجلسالبصيرة في  بحسب ،المطعم ممتع أكثر ذاكالحس 

  .وهناك الشقاء ،وهنا السكينة
  

  
  

أنه يجب أن تعتقد جازماً أنه مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه  :تعني البصيرة            

  .حيل أن تعصيه وتربحوألف مست وألف، ومستحيل تخسرو

 سقوطاً مريعاً، كل شيء جمعه يسقطونثم  ،فدائماً أهل الدنيا يصعدون صعوداً حاداً        

امتد عمره اقترب من اهللا عز  كلما ،تراكمي المؤمن، أما في الحياة يخسره في ثانية واحدة

  .اًكانت هذه اللحظة كعرسه تمام الموت، فإذا جاءه ملك وجل، ازداد قُربه

    ))الموت المؤمن تحفة((        
  ]خرجه الحاكم في مستدركهأ[

  .  المؤمن عرس الموت        

صلى اهللا عليه -، لذلك من األدعية التي ُأثرت عن النبي البياني صاعداً خَطُّه وظل        

   :-وسلم

  .  نعم الدنيا متصلةً بنعم اآلخرة اجعل اللهم        

عليه - ، بل إن النبي وات واألرضؤمن يموت إلى جنة عرضها السمالم مستمرة،        

  : يقول -الصالة والسالم

  ))ِظالِل السُُّيوِف تَْحتَ الَْجنَّةَ((        
  ]في سننه وأبو داود، في الصحيحأخرجه البخاري ومسلم [

  

  .قدم حياته هللا عز وجل، قدم أثمن شيء يملكُه الذي فهذا              

 وال ،يرى مقامه في الجنة ،يقتل في سبيل اهللا الذيأن  :وقد ورد في بعض األحاديث        

  .، وأن هناك من يموت بمعصيةيتألَّم، ولدمه رائحة المسك

بين أن  وشتان ،إنسان مضرج بدم الشهادة، وإنسان ملَطَّخ بدم الجريمة في :لذلك باللغة        

  .يلطَّخ بدم الجريمة أنين يضرج اإلنسان بدم الشهادة وب

م إصبعه في في اآلخرة إال كما يجعل أحدك الدنيا ما(( :عليه الصالة والسالم قال وقد        

  .))؟اليم فلينظر بم ترجع

 :ماذا تعني البصيرة؟ 
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؟ هذا الذي علق على يده إنسان إصبعه في البحر المتوسط ورفعها، بم ترجع غمس لو        

  .يا والبحر هو اآلخرةهي الدن الماءمن 
  

  
  

وفائها،  وقلة ،وحقارتها ،لم تر الدنياإن : والصحيح وقد يكون مراً الدقيق فالكالم        

وعشَّاقها صرعى حولها،  أهلها، وإن لم تر وكثرة جفائها، وخسة شركائها، وسرعة انقضائها

هم كؤوس ، سقت، أضحكتهم قليالً وأبكتهم طويالًالشراب، وأذاقتهم َأمر قد عذَّبتهم بأنواع العذاب

  ،إن لم تر هذه الرؤية فأنت خاسر ،بحبها وماتوا بهجرها فسكروا، سمها بعد كؤوس خمرها

  .عاقبتها، وإنسان يرى يرى الدنيا فيذوب حباً لها إنسان

 هيدوامها، وأنها تر بالبصيرة، إن لم تر الدنيا بالبصيرة، وإن لم تر اآلخرة و لم وإن        

ومحطُّ الرحال،  ،الحياة الحقيقية، أهلها ال يرتحلون منها، وال يظعنون عنها، بل هي دار القرار

  :والسالمومنتهى السير، وأن الدنيا بالنسبة إليها كما قال عليه الصالة 

  .))الدنيا من اآلخرة إال كما يأخذ المخيط إذا غمس بمياه البحر أخذت ما((        

  .أعمى فأنت        
  

  
  

شديد االنحدار،  والطريق ،إنسان يركب مركبة :سأوضح لكم بمثل أوضح ،خوةألأيها ا        

بالمناظر وبالنسيم  ويتنعممريحة، هو يضحك،  والمركبة ،خالَّبةوالمناظر  ،والهواء عليل

 وبينه ،الشديد ينتهي بمنعطف حاد المنحدر، وأن هذا العليل، لو أنه شعر فجأةً أن مكبحه معطَّل

 ،انتهينا: ويقول ؟يصيح لماذا ،هذا المنعطف تقريباً أربع دقائق، بحسب سرعته العالية وبين

، ، والمنعطف حادمتسارعة والسرعة ،بصيرته أدرك المكبح معطل بقوة ،ومتنا، ورحنا

  .معناها متنا ،والوادي سحيق

أدرك هذا السائق الذي فقد مكبحه في طريق شديد  كمافي الدنيا، يدرك  المؤمن وهو        

سحيق، أما الغافل والجاهل هو يضحك ويلعب، متى يبكي؟  دواواالنحدار، مع منعطف حاد، 

إذا اإلنسان أدرك قبل أن يقع الشيء أنه يوجد خطر، هذا معنى قوله  أماحينما يقع في الوادي، 

  :ىتعال

  

 :ماذا يبين لنا هذا المثال؟ 

 :؟ متى يكون اإلنسان خاسر
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  ]٦- ٥: اآلية سورة التكاثر[

  

ما  ،يقبض مبلغاً ضخماً بالحرام، تجده يضحك لشعوره بالتفوق والنجاح اإلنسان لما        

  :..بالحرام  المالدام 

  
  ]٦- ٥: اآلية سورة التكاثر[

  

 ،يشعر بلعنة اهللا له ثم ،على عرض إنسانة، يغرر بها، ويقضي شهوته منها يعتدي لما              

  :وفي آالم نفسية ال تُحتمل، لذلك متاهةل في وإبعاده عنه، يدخ

  
  ]٥٣: اآلية الكهف سورة[

  :التي كنتم بها تكذبون النار هذه        

  
  ]٤١ :يةاآل األعرافسورة [

  

  
  

 ،لو إنسان ال يوجد عنده هذه الرؤية، ماذا يفعل؟ متعلِّق بالدنيا، متعلق بمالها: سؤال        

صدق ما  ،اقرأ كالم اهللا: نقول له ،بمركباتها ،بنسائها، بشهواتها، بطعامها، بشرابها، ببيوتها

   :اهللا لك، إما أن تكون مع النص أو مع الرؤية، الرؤية أقوى بكثير، فمثالً قاله

قلب عنده كل يوم عملية جراحية، عملية قلب مفتوح، وأكثر عمليات القلب  طبيب        

هذا الطبيب  ،التاجي، وانسداد الشريان التاجي أساسه المواد الدسمة والدهنية شريانبالانسداد 

ال  تجدهلكن كلها مواد دهنية؛ قشطة ودسم،  ،لو جلس إلى مائدة فيها حلويات نفيسة جداً نفسه

أزال قطعة من  وكيف، هو يرى بعينه كل يوم انسداد الشريان، يأكل مع أنها لذيذة الطعم

القلب، وعمل للقلب صعقة مع المبالغ الكبيرة التي  وأوقفووضعها في قلبه،  ،شريان رجله

مخاطر الشحوم الثالثية، مخاطر األكالت، لذلك لم يأكل لرؤية  ،تدفع، هو رأى مخاطر الدسم

  .الرؤية هذهرآها، أنا أريد 

 :سؤال 
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  .الشَقي يعيش لحظته اإلنسان :دائماً        
  

  
  

، فكل أبناء شارع في دمشق في، يجري في أيام الشتاء الباردة والماطرةرأيت إنساناً         

من  ؛في ذهن هذا اإلنسان ماذا، ويتنعمون ،ويأكلون ،وحول المدافئ ،دمشق في البيوت

عضلة  وتمرين ،البطيء والنبض، وقوة القلب ،الجري، وصحة القلبقناعات بالرياضة و

يجرون عندهم قناعات عالية  الذين فهؤالء ،، حتى ال يلهث من أدنى جهدعاٍلالقلب على جهد 

 ، الذين عندهميمتنعون عن التدخين الذين وهؤالء، جداً بجدوى الرياضة وخطر الراحة

  .متمتعاً بدخينته ومعطالً عقله المدخن، وقد يكون معلومات دقيقة عن أخطار التدخين
  

  
  

، عليها ناً تجد مركبة عامة واقفة باتجاهقصة مشابهة لهذه القصص، فأحيا ذكرت مرة        

ألنك تحسب أنها بعد أن  ،دورة كاملة كي تتابع سيرها، أنت قد تجلس في الشمس تدورأن 

 وأنت، الناس جالسون بالظل ر معقولهذه الدورة تنعكس اآلية، فأنت تجلس في مكان غي تدور

ت ، آثرشمس أحسن من نصف ساعة شمس دقيقةنت فكَّرت فوجدت أن ، أبالشمس جالس

  .المديدة الراحة، وطلبت التعب القليل أوالمشقة القليلة

  .يدخل جنة اآلخرةفي الدنيا جنةٌ من لم يدخلها لم : بعض العلماء قال لذلك        

اهللا في قلبه من  يلقي ،وفي إقباله ،وصدق في توبته ،اصطلح مع اهللا تماماً اإلنسان إذا        

، سعادته في بيت اهللا عز وجل، سعادته في أداء فريضة، سعادته يوصفالنَعيم والسعادة ما ال 

في خدمة الخَلق، سعادته في تقديم شيء للناس، هذه سعادته، بينما  سعادتهفي أداء واجب، 

  .هم بمباهج الدنيا يشقون بقلوبهميتمتَّعون بحس الذينهؤالء 
  

  
  

، يريه الحق حقاً والباطل من نورٍ يقذف في قلب المؤمن: من أين؟ قال الرؤية هذه        

  :الشاهد، الدليل ،باطالً

 :متى يلقي اهللا في قلب اإلنسان من النعيم والسعادة ما ال يوصف؟ 

 : من أين؟ الرؤية هذه

 :شاهد عيان 
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  ]٢٨:يةاآل الحديدسورة [

   

كل واحد إذا عرض له شيء  ،﴾لكم نوراً تمشون به يجعل﴿ :صريحة قُرآنية آية        

عنده رؤية هذا العمل يشقيه، وإذا في طاعة وعمل  ،فعله معاذ اهللاال أ: يقول ،اهللايغضب 

 طمعاًيفعله، معناها أن كل إنسان يتحرك برؤية، لكن هذا الذي أقدم على قتل إنسان  صالح

  :، من هنا كان الدعاء النبوي الشريفمعكوسةًرأى رؤية  رأى؟ ، ماذابماله

  .وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابه الحق حقاً وارزقنا اتباعه، أرنا اللهم        

والجهلة يرون الباطل حقاً والحق باطالً، الذي يغُشُّ المسلمين ماذا يرى ؟  الناس عامةُ        

يعتدي على أعراض الناس، ماذا يرى ؟  الذي ،الربح فقط، وال يرى عقاب اهللا عز وجل يرى

إما  ؛و حياته شقاء بشقاء، ال يرى، فأنت مبدئيا، وستغدسيلعنهوال يرى أن اهللا  ،المتعة اآلنية

أن تكون مع الرؤية، في نص، وفي رؤية، الحد األدنى الذي يحميك  وإماأن تكون مع النص، 

النص، اهللا عز وجل حرم هذا الشيء، فانتهى األمر، أما في مستوى أرقى  بمعصيةمن أن تقع 

  :النص ولكن معك رؤية معك، 

  
  ]٢٩:ةياآل األنفالسورة [

  

تُفَرقُ به الحق من الباطل، لذلك قلما تجد مؤمناً في مخفر أو في قصر عدلي،  فرقان،             

قَيد  إلىيسير على المنهج، االنضباط واالستقامة تنتهي إلى حرية، وعدم االستقامة تنتهي  ألنه

  .ا قيد نفسي كآبة، أو قيد حسي سجن، إم

فعالة، فاإلنسان  وأداة ،بالعقل، والعقل أداة معرفة اهللا عز وجل وجل أكرمنا عز واهللا        

بعلمه ماذا عمل  كيف أنفقه؟ فكر ؟اكتسبه كيف ،بأعماله، وفكر بماله وفكَّرإذا استخدم عقله، 

  . به؟ فكر بنهايته

ه لم نلت هذ: الدرجة األولى في الشهادة الثانوية نالوقد  ،ال أنسى طالباً مرة سألوه        

يعيش مع  ،لم تُغادر مخيلتي وال ساعةً في العام الدراسي االمتحانألن لحظة : الدرجة؟ قال

  .االمتحان

عز وجل؟ لم فعلت؟ لم تركت؟ ِلم  اهللاسيسأله  كيف ،منا يعيش يوم القيامة واحدفكل         
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 طلَّقت؟ قطعتوصلت؟ لم رضيت؟ لم غضبت؟ لم ؟ لمخُنت؟ ِلم أكلت ماالً  وافقت؟ ِلم ِلم

  .حراماً؟ ألف سؤال وسؤال
  

  
  

وأنا أعتقد أن كل  ،التي أكرمنا اهللا بها، أن ترى الحق حقاً والباطل باطالً الرؤية هذه        

يقبل على طاعة اهللا، يقبل على  والدليل ،مهما دنت مرتبته على شيء من هذه الرؤية مؤمن

أن يكون بيته إسالمياً، أن يكون عمله إسالمياً، هذه  يسعى، يقبل على طلب العلم، خدمة الخَلق

  .عز وجل اهللالرؤية تدفعه إلى طاعة 

  .بعد أن تحمل نصاً فيه أمر ونهي :ةمرتب في        

  .ذوقاً أن هذا العمل ال يرضي اهللاأن تشعر  :مرتبة ثانية في        

  .ينطوي عليهوما  حقيقته أن ترى :مرتبة ثالثة في        

أول مرتبة، والذوق النفسي ثانيها، والرؤية العميقة ثالثها، من وصل  البياني فاإلدراك        

  .قطع مرحلة عالية جداً في اإليمانالرؤية العميقة،  هذهإلى 

وأنت ال تدري  ،ليس أحد فروع العلم به، كما أنك تستمتع بمكيف بالشيء واالنتفاع        

بآالت كثيرة جداً وأنت ال تفقَه كيف تعمل، تستمتع بها وتنتفع بها دون أن  وتستمتعيف يعمل، ك

بحيث لو طبقه إنساناً  ،لغةاهللا عز وجل في دقة با منهح كذلك ،حقيقة بنْيتها ووظيفة عملها تعلم

ابداً وال ع، لكن هذا يكون هذا اإلنسان يقطف كل ثماره ،حقيقته، ولم يعلم حكمته وال وكفى

  .لعابد مرتبة أقل من مرتبة العالموا ،يستطيع أن يكون عالماً

، صدق ال يوجد عنده درة بغض البصر، فغض إنسان بصره، أمر بالصدق اهللا أمر        

، وهذا أيضاً يقطف كل ثمار عنده قدرة على طاعة اهللا عز وجل، ولكن األمورعلى تحليل 

ل إغراء شديداً وال ، فقد ال يحتمهشَّة مقاومتههذا اإلنسان  ولكن ،اهللا عز وجل ويوفقهالطاعة 

  .ضغطاً شديداً

 الذهبال تؤثِّر فيه ال سبائك  ،ية لو قطعته إرباً إرباً ال يلينالذي عنده رؤ العالم أما        

  .، وال سياط الجالَّدين الالذعةالالمعة

  . أحد أحد: يقول سيدنا بالل        

هذه الرؤية وبقدر  فبقدر ،ر ما ضغطت يخرق منهج اهللا عز وجلن على قدإنسا وفي        

  .هذه االستقامة يكون التوفيق واألجر
  .رب العالمين هللا والحمد

  

  

 :نهاية المطاف 


