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السالم على سيدنا محمد الصادق الوعـد األمـين،   لحمد هللا رب العالمين، والصالة وا            

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

واجعلنـا  ، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابـه ، زدنا علماًو

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

  
 

في  ،، مع الدرس التاسع والسبعين من دروس مدارج السالكينة الكرامخوألأيها ا        

  :قال تعالى ،، ومنزلة اليوم منزلة الرغبةمنازل إياك نعبد وإياك نستعين

  

  ]٣٢: اآلية سورة القلم[

  : قال تعالى        

  

  ]٩٠: اآلية سورة األنبياء[

  

، أو سنّة إال ولها أصٌل في الكتاب الكريم ،ما من منزلٍة من منازل مدارج السالكين            

                      :عليه أتم الصالة وأتم التسليم، فاهللا سبحانه وتعالى يقول النبي

  

  ]٩٠: اآلية سورة األنبياء[

  

 ،ترجو رحمته دون أن تدفع الثَّمن، من السهل أن بد لنا من وقْفٍة عند هذه اآليةوال              

، طولة أن تعبده راجيا وخائفًاولكن الب ،السهل أيضا أن تقنط من رحمته ِلجهٍل مستحِكمومن 

أب  ،، أما التطرف فسهٌل جداالوضع المتوازن يحتاج إلى بطولة ،اهبا، رغبةً ورهبةًراغبا ور

، لتين سهلةٌ على األببإمكانه أن يكون سهالً فَيعصر، وبإمكانه أن يكون عنيفًا جدا، كال الحا

 :وقفة متأنية عند هذه اآلية 
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، حكيم في الوقت نفسه هذا أب مرب ،، ويخافون غضبهأما األب الذي يرجو أوالده عطاءه

، من رحمته ال يطمع بها فَيقصر ، إذا عرفن الصادق يعبد اهللا رغبا ورهباوبالمقابل المؤم

  .ال يدفعه العقاب إلى أن ييأس وإذا عرف من عقابه

، ب واحدا لَِخفْتُ أن أكون أناواهللا لو علمتُ أن اهللا معذِّ: وقف قاله سيدنا عمرأكمل م        

  .احدا لرجوتُ أن أكون أناولو علمتُ أن اهللا راحما و
  

  
  

الرجاء طمع والرغبة طلب، طمع : لماء فرقوا بين الرغبة والرجاء، قالوالكن الع        

، والرغبة من الرجاء فإنَّه إذا رجا الشيء طلبه، ، تطْمع فترغَبوطلب، أو الرجاء ثمرةُ الطَّمع

 .، ومن خاف شيًئا هرب منههرب من الخوف، فمن رجا شيًئا طلبه ورغب فيهكال

 مع المحيط يسلُك، اإلنسان في تعامله وهذا يقودنا إلى قانون، قانون التعامل مع المحيط        

  :أوضح مثٍل، رك فينْفَِعُل فيسلُك يتحركيد :القانون التالي

نتقَلَتْ هذه ا ،إحساس ،شكلها على شبكية العين انطبق ،فرأيتَ أفعى ،كنتَ في بستانٍ        

ومن خالل التعامل  ،بِحكم المفهومات التي تعرفها في المدارس الصورة إلى الدماغ؛ إدراك

، األفعى فمات، األفعى سمها قاتل، وهناك أفعى خطيرة جدافالناً لدغَتْه أن  ،االجتماعي

الدماغ تصبح مفهوما  ، فهذه الصورة حينما تنتقل إلىممعلومات وصلَت إليك فكونَتْ مفاهي

خطر أن تلدغك فال  ، وهناكمدركًا، اإلدراك يحدث اضطراباً، ما دامتْ أفعى وهي قريبة منك

إما ، اب، وعالمة صحة االضطراب السلوك، عالمة صحة اإلدراك االضطرن تضطرببد أ

، وإن لم يصح اإلدراك ال يكون انفعال ، فإندراك انفعال سلوك، إأن تقتلها وإما أن تهرب منها

  .لم يكن هناك انفعال ليس هناك سلوك

وبقي هادئاً جدا، ثم التفت إليه ، انتبِه على كتفك عقرب: لو أن واحدا قال لآلخر :مثالً        

أن يمكِّنَني أن ، وأرجو اهللا سبحانه وتعالى أنا أشكرك على هذه المالحظة: وقال له، وابتسم

؟ لم أن الذي سمع كلمة عقرب فهمها :لك، هل معنى ذهذا الموقف الهادئ جدا، أكافئك عليها

عليه -النبي  أن :ومن ألطف ما في األمر، إدراك انفعال سلوك، هذا هو القانون، يفهمها أبداً

  ))النََّدُم تَْوَبةٌ((: قال -الصالة والسالم
  ]والحاكم في مستدركه ،وابن حبان في صحيحه ،خرجه البزار في مسندهأ[

 

فالنبي اختصر بالنَّدم وهو الحال، ، وإلى سلوك، وإلى حال، حتاج إلى علمالتوبة ت        

، حال يوجبه علم، وينْتُج عنه سلوك، هذا الحال له سبب، وله نتيجةهذا ال: شرح الحديث قالوا

 :قوله تعالى: ، والدليلفالراجي طالب، والخائف هارب، نتيجته السلوك العلم، سببه

 :ما الفرق بين الرغبة والرجاء؟ 
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  ]١١٠: اآلية سورة الكهف[

  

فمن كان يرجو لقاء ، ، اهللا عز وجل ربط الرجاء بالعملعالمة ِصدق الرجاء العمل        

ه فليعمل، قال تعالىرب : 

  

  ] ١٩: اآلية سورة اإلسراء[                  

  

العلم إلى  إن لم يتَرجم :، يعني بِشَكٍل أو بآخراآلخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمنأراد         

جم التوحيد إلى تقوى ، إن لم يترجم اإليمان إلى سلوك فال قيمة له، إن لم يتَرعمل فال قيمة له

 :قيمة له ال

 وعالم بعلْمه لم يعملَن           ُمَعذَّب من قبل عباد الوثن

 الرجاء طمع يحتاج إلى حقيقة، الراجي طالب، والخائف هارب، والرغبة هي الرجاء        

، الجنّة متحقِّقة وإن كان متحقِّقًا بِذاته، حصيلهمشْكوك في تَ ،، طمع في مغيبٍ عنكتحقيق

  .ح لي أن أدخلها أو أن ال أدخلهاكن القلق أن يسمبذاتها، ول
  

  
  

م أن اإلسالم يتوه ،اإلنسان أحيانًا يستمع إلى األخبار :الشيء بالشيء يذْكر: بالمناسبة        

ي ، وفمعركة مصير في كل مكان في العالم، في شمال األرض وجنوبها، اإلسالم يواجه انتهى

تقلق  ، الويرون اإلسالم عدوا لدودا ،أعداء المسلمين أقوياء وأِشداء وقُساة ،شرقها وغربها

، زْل فيزول، كُن فيكون : شيئاً يقول له ، إن أرادعلى اإلسالم إنّه دين اهللا، واهللا بيِدِه كّل شيء

  :أضرب لكم مثاالً

و ثالثون طنا عن ترفع عشرون أ ،ل الحديدفي بعض الروافع الكهربائية في معام        

 : ال تقلق على اإلسالم إنّه دين اهللا
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، فإذا أحطْنا سطح الرافعة لكهرباء تشكِّل مساحة مغناطيسية، وكلّكم يعلم أن اطريق الكهرباء

، وال ن طُنايد تحمل هذه الرافعة عشر، فققوة جذب كبيرة جدا يصبح فيها ،بِوشيعة كهربائية

ر ربع ، أما عامل هذه الرافعة لو ضغَط الزة واحدةقطع يستطيع أقوى الرجال أن يأخذ منها

، أقوى قوة في نتهى المغناطيس، ووقع كّل الحديدقطَع الكهرباء، وا ،ميلي لسقَطَ كّل ما عليها

﴿فجعلنا : كُن فيكون، زل فيزول، قال تعالى: لقال، لو أراد اهللا عز وجل تدميرها ،األرض

  . عاليها سافلها﴾

يته مئات ذهب ضِح ،، والثاني كذلك زلزال كبير جداثل زلزال تركيا األولأقرب م        

 .وعشرات ألوف المشردين ،وآالف الجرحى، القتلى

وإال كانتْ ، دودال بد من تفريغ الس :، الخبراء قالواالسدود ِليمنعوا الماء عنَّاهم يبنون         

نتقلت المياه إلى أصحابها قهرا، اهللا عز وجل قهار، ود وا، وُأفْرِغَت السدالطامة الكبرى

، والرجاء طمع يحتاج إلى والرغبة هي الرجاء بالحقيقة، فالراجي طالب، والخائف هارب

في ذاته كالجنّة  وإن كان متحقِّقًا ،تحقيق، أي طمع في مغَيبٍ عن الراجي مشكوك في تحصيله

  .ح لنا بِدخولها أو أن ال يسمحأن يسم ، ولكن القلقهي متَحقِّقة
  

  
 

   .متى تتولَّد الرغبة؟: النُّقْطة الدقيقة جدا        

اعمل : وقال له تقر به، جاءه إنسان ، وعينهإنسان عنده محّل، وهذا المحّل يعجبه        

باحا طائلة ، تربح أرشرة أضعاف ربحك الحاليوتربح ع، تبيع زبوناً واحداً ،مكتب استيراد

فصاحب المحّل لما  ،، ألنه ال عالقة لك بالتعامل اليومي مع الزبائنومكانتك ستصبح عالية

متى تولَّدت الرغبة؟ من اإلدراك، ، رغب أن يكون بائع جملة ومستورِداً ،سمع هذا الكالم

وال في السعي ، تولّد لك رغبة في الدار اآلخرةإذ ال يمكن أن ت ،، وكذا األمر في الدينالعلم

  .، فالِعلْم أساسإن لم تعلَم، إلى الجنّة، وال في طاعة اهللا

ذا أدركْتَ ماذا إال إ ،كما أنّه ال يمكن أن ينشأ لديك خوفٌ حقيقي من معِصية :وبالمقابل        

عاقب به اإلنسان كما قال د ِعقابٍ ي، بل إن أشتعني المعِصية؟ تعني حجابا عن اهللا عز وجل

 : تعالى

  

  ]١٥: اآلية سورة المطففين[

  

 :متى تتولد الرغبة؟ 
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، فالعلم يولّد تنتهي عن مناهي اهللا بِقَدر علمك، والِحجاب، فأنت تُطيع بِقَدر ِعلِْمك             

  .، والرغبة في التَّركرغبة في العملال

، وأزمة قلبية، جلْطة، قد يسبب سرطاناً التدخين ،ييا أخ: إنسان يدخِّن، تقول له: مثالً        

والحقائق الناِصعة، ومع ، وبالبحوث الِعلمية الجامعة، طعة، تأتيه باألدلّة القايسبب داء الموات

ب في قلبِه، أو بِجلْطة في دِمِه، أو بِورمٍ في صدره، يدع الدخان ، أما حينما يصاذلك يدخِّن

؟ هو خطر الدخان عن طريق المعاينَة، من هو العاقل ؟ حينما يدركمتى ودعه فورا، ولكن

  .ال يتَِّعظ بنَفِسِه بل بِغَيره ،لذي ال يحتاج أن يكون هو التجربةا
  

  
  

، بيرة، وله مكانة كه خال دارس في جامعات غَربِية، وله منْصب رفيعل ،لي صديق        

لكنّه مدِمن على الدخان، ُأصيب بِمرض خبيث، زاره صديقي في المستشفى، فقال هكذا و

ُأشْفى ، وبعد أن لقد سببتْ لي ورما في الرئة ،ه السيجارة لها معي ِحساب طويلهذ: باسِتكبار

ها حسابا ه حتى يحاسب، لكن هذا المرض لم يمهِلْمن هذا المرض، سُأحاِسبها ِحسابا عسيرا

  .    قضى عليه ،عسيرا

وله ، أنواع الدخانأن إنسانًا مشْهور جدا في الترويج لبعض  :قرأتُ بِِكتاب عن الدخان        

سرطان هذا اإلنسان مات في ريعان الشباب بِ... ، إلخ ِقوام معين، ويلبس لباس راعي البقر

الدخان  كنتُ أكذب عليكم : قال هذه الكلمات، الموتوهو على فراش  ،في الرئة بِسبب الدخان

  .لَِنيقتَ

، أوائُل العلم تُخْلقُ الرغبة في الطاعة، أو الرغبة في ترك المعِصيةحينما يترسخُ  :إذًا        

  :، لذلكد من العلمهذه الرغبة تتولَّ

، وإن أردتهما معا فعليك لعلمإن أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإن أردت اآلخرة فعليك با        

  .بالعلم

الِعلْم حاجةٌ عليا في اإلنسان، حاجةٌ تليقُ  ،أن تعلَم: الخُطْوة األولى واألساسية والمهمة        

، وحافظ عن طلب العلم ألْغى إنْساِنيته، ومن عزفَ إنسان، كلُّ من طلب العلم أكَّد أنَّه بإنساِنيته

  .ِهعلى بهيِميِت
  

  
  

  .مقام اإلسالم، ومقام اإليمان، ومقام اإلحسان: أن في اإلسالم مقامات ثالث :كلُّكم يعلم        

 :العلم حاجة عليا في اإلنسان 

 :هذه المقامات في اإلسالم 
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، يرِد ال في الكتاب وال في السنّةأنا ال أرغب أبدا أن أضيف مصطلحا لم  :وبالمناسبة        

ن، ولسنا مع العناوين، هذه المصطلحات مزقَت ونحن مع المضامي، ال أستخدم أي مصطلح

هذه المصطلحات شقَّت صفوف األمة، مصطلحات كثيرة، أنت مع الكتاب والسنّة، مع و ،األمة

  .وهذا هو اإلسالم، ، ومع ما جاء من النبي العدنان صلى اهللا عليه وسلّمما جاء في القرآن

، واإلحسان أن تعبد اهللا ، واإليمان أن تقْبَِل عليهاإلسالم أن تنْصاع ألمر اهللا: اًمصطلح        

تحقيق مقام اإلحسان أن يفْنى  ،فإن لم تكن تراه فإنّه يراك، هذا مقام اإلحسان ،تراهكأنَّك 

وأن يخاف منه، وأن يرجو رحمته، وأن يتوكَّل ، أن يفْنى بِحبه ،نسان بِحب الواحد الدياناإل

  .ليه، وليس فوق ذلك المقام مقامعليه، وأن يتبتََّل إ

  .يراكفإن لم تكن تراه فإنّه ، أن تعبد اهللا كأنَّك تراه :مقام اإلحسان        

تتَِّضح له شامخةً صارخة، يكاد ، الحقائقاإلنسان إذا تعمق في اإليمان  ،خوةألأيها ا        

وال بد من  ،نين، اإلنسان منْحرِفالمؤمن يعلم الغيب، وهو ال يعلم الغيب، وذلك ِلمعرفته بالقوا

تعطيِه ، معرفته بالقوانين ال بد من أن يكرمه اهللا تعالى، وإنسان محسن أن يؤدبه اهللا تعالى،

  .نفسا في الفراسة الصحيحة
  

  
 

، إن اكْتَملَتْ ن ترعاهراغبا في شيٍء عليك أ إن كنتَ ،الرغبة من لوازمها الرعاية        

 :العلم ، آفاتاالِعلْم كيف يراعى؟ يحفظ ويعمُل به، اكْتَمَل معها خُلُق الرعاية اإليمانية، الرغبة

  .أن ينْسى وأن ال يعمَل به

ذه الرغبة الصادقة عمٌل ال بد من أن يتْبع ه ،إذا كان هناك رغبة صادقة :اآلن        

  .، ورِعاية العلم بالعملرِعايةُ العلم بالحفْظيؤكِّدها، فَ
  

  
 

وس العلم خواننا الكرام يحضرون درأ :طة أتمنَّى أن تكون واضحة لديكمهناك نق        

هذا االنطباع ال يلْبث أن ينسى، فإذا كلّما ، رون ويخرجون بانِطباع عن الدرس، ويتأثَّكثيرا

، هذا ثم ال تلْبث أن ينسى الدرس، هنا مشكلة، ، ترك الدرس انِْطباعاً ضبابياًلدرسحضرت ا

ينقلب إلى ؟ وكيف راكم؟ وكيف ينقلب إلى تعليم؟ وكيف ينقلب إلى طالقة ِلسانالعلم كيف يت

  .؟دعوة إلى اهللا عز وجل

، هل اإلنسان يطلب العلم ثم يعلِّم، يتلقَّى ثم يلْقي، يأخذ ثم يعطيأن  :فالشيء الثابت        

 :دقيقة نقطة 

 :من لوازم الرغبة 
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، فما السبيل إلى أن اإلنسان طوال عمره في طلب العلم؟ هذا كالم غير مقبول يعقل أن يعيش

  .أتذكّر ما سمعته؟ هذا يحتاج إلى مذاكرة

وبِحسب المسكن، بِحسب نا أربعة أو خمسة بِحسب القرابة، خوانأوأنا أنصح كّل         

، ومع إذا جلستَ مع أخيك ساعةً واحدة ،ة بالعمل على مستوى أسرة داخليةوالزمال الجِوار

، جامعة، جامعة الجِوار، أو جامعة العمل، أو جامعة القرابةخوانك الذين تجمعهم معك أبعض 

لْم كي تُعلِّم، تتلقّى كي نّهاية تطلب الِع، أنت بالد انتهاء العمل يجلسون ويتذاكرونيتّفقون بع

حاوِْل أن تكتب أجمَل  ،، لذلك الذاكرة تُدربتُلقي، وتأخذ كي تُعطي، العطاء يحتاج إلى تركيز

َلتما سمعمحاوِل أن تحفظَ أج تَ، وأنت عند أهلك طالب علم، فأنت مظنَّة ِعلْم،  ، ثمما كتب

أخ، ولك جار، ولك صهر، ولك ابن عم،  ومظنَّة صالح، لك أب بعيد عن جو العلم، ولك

إلى وليمة، إلى ، تُسأل أنت دائما، وتُدعى إلى احتفال، إلى عقْد ِقران، إلى نُزهة، إلى سهرة

ل ما في الحياة أن تأخذ وأن ، من أجمتطلب العلم كي تُعلِّم، هذا غير معقول، لقاء، تبقى ساكتًا

، بعد حينٍ ويحفظ أجمل ما كتب، لبيت أجمَل ما سِمع، فإذا اإلنسان حاوَل أن يكتب في اتعطي

وطرب  قيق في الجيب، سمع آية، دفتر صغير ورذخيرة كبيرة جدا من المعلومات تصبح له

  .ِلمعناها سجلها
  

  
  

 :سِمع مرةً قوله تعالى        

  

  ] ٥٥: يةاآل سورة النور[                            

  

 :، معنى ذلكالذي ارتضى لهم: ولكن قال، وليمِكنَن لهم دينهم: الدين موصوف، ما قال        

فإن لم  ،، استنباط منطقي صرفهللا لنا هو سبب تمكيننا في األرضأن الدين الذي يرتضيه ا

لك لم يمِكنَّا في األرض، وهذا ذي نُمارسه لم يرتضه اهللا لنا، لذأن الدين ال :معنى ذلك ،نُمكَّن

شار إلى المعنى، ، ويمعنى لطيف جدا، وهو يحّل مشكلة كبيرة، فهذه اآلية تُكْتب على دفْتر

 :قيدوا العلم بالكتابة 
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يبك ، هذه ذخيرة في جحكم فقهي، دفتر صغير، سمعت معنى آية، أو حديث، أو ِحكْمة، حقيقة

جت أن تُلقي فست أن تحفظ فاكتُب، وإن أردقِّق، فإن أردت أن تِعظ فدل، إن أرد فالِعلْم آفته ،

  .أن تنساه

 اًفساق ثالث ،عن فالن ،عن فالن ،عن فالن ،حدثنا سفيان بن عيينة :لو قال الواحد        

   :والحديث ،وثالثين راوِية

        لتان دخل الجنة: قال -عليه الصالة والسالم-النبي  أنأما األولى من كان فيه خَص ،

ي ِليتَكَلَّم فال يذْكُر ، يأتلم يبقَ شيء، هذه مشكلة، د نِسيها الراوي، وأما الثانية فقد نسيتها أنافق

  .، فقَيدوا الِعلْم بالكتابةشيًئا
  

  
 

فظُه ويعمل ، يرعى العلم فيحمَل مع رغْبته خُلقُ الرعايةاكْتَ ،إذا اكتملَتْ رغبتُه: قال        

إلخالص أن يكون خالصا ، واويرعى العمل باإلحسان واإلخالص، واإلحسان هو اإلتقان به،

مل ويحفظ الع، ويرعى العمل باإلحسان واإلخالص، يحفظُه ويعمل به، يرعى العلم فهللا تعالى

  .من مفِْسداته

  .ب عطائه، فالمن أذْهب ثواأعطى ثم من بعد عطاِئِه :ثالًم        
  

  
  

، هي مجرد النقل وحمُل المروِيرواية : مراتب العلم والعمل ثالثة: وقال العلماء        

ايةٌ هي فهمه وتعقُُّل معناه، ورعايةٌ هي العمل بِموجِبِه، ما علمه وبِحسب مقتضاه، ما وِدر

  :قولكم بهذا المثل

، مساحات،  خارطة ِلقَصر، الخارطة واضحة جدا، وقد رسمها أكبر مهندسأنت أمام         

الحدائق، نسب  ،الشرفات ،، وغرف الجلوسوالثالث، غرف النوم، والثاني ،الطابق األول

أعطاك هذه الخارطة  ، فالذيالجدران، كّل التفاصيل في هذه الخارطة، هذا نوع من العلم

دلّك على طريق أما هناك عالم ي ،ك بيت، معك خارطة فقطأعطاك علما، ولكن أنت ليس عند

، م لك خارطته، فإنسان قدثالث يدخلك إلى القصر ِلتَسكنه، وهناك عالم القصر كي تسلُكها

وأن تستقر ، ، وأن تسكنهدلَّك على الطريق الموِصِل إليه، وإنسان أعانك على أن تدخله وإنسان

، وبين أن تمتِلك صورة سيارة خارطة قصر وبين أن تملك قصرتلك ، وفرقٌ كبير بين أن تمبه

 ، وهي مجرد النقلن عن فالن؛ حدثنا فالرِوايةٌ: فمراتب العلم ثالثة، وبين أن تملك السيارة

 :هذه مراتب العلم والعمل 

 :من مفسدات العمل 
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ُل المرويوجبهوِدرايةٌ هي فهمه وتعقُّل معناه ،وحمروايةٌ وِدراية ، ، ورعايةٌ هي العمل بِم

،وي النصورعاية، تر وتعمل بالنص ،رض مديح لذلك قال اهللا ،وتفهم النصعز وجل في مع 

 : المؤمنين، قال

  

  ]١٢١: اآلية سورة البقرة[ 

  

  .وأن تعمل به ،، وأن تفْهمهأن تنطق به صحيحا: علماء التفسير فسروا حقّ ِتالوته        
  

  
  

  .الرواية النَّقَلة همهم: قال        

العارفون باهللا همهم الرعاية، واحد روى، والثاني درى، ، ووالعلماء همهم الدراية        

، حقّ رعايتها، وقد ذم اهللا عز وجل من لم يرع ما اختاره وابتدعه من الرهبانية والثالث رعى

 : ما معنى قال اهللا تعالى

  

  ]١٠٢: اآلية سورة آل عمران[            

  .أي ارعوا التقوى        

  .، أن تشكره فال تكفرهحقّ التقوى أن تُطيعه فال تعصيه، أن تذكره فال تنساه: قال        
  

  
  

 :قال تعالى        

          

 :تعليق رائع 

 :ما حق التقوى؟ 
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  ]٢٧: اآلية دسورة الحدي[                                                                    

  

من هو الخبير؟ اهللا ، ، لم يستطيعوا رعايتهاألن اهللا ما كتبها عليهم: هناك تعليق رائع        

، أنت فسك من الزواج زهدا وورعا، وحرمت أنت نجّل جالله، إذا سمح اهللا لك بالزواج

هذا المسلك الذي  ، لن تستطيع رِعايةالف ِفطْرتك التي فُِطرت عليهاتحركْتَ حركة بِِخ

تهعتَداب.  

  ،، أصوم وأفطرأشدكم خشيةً هللا عز وجل أنا، أنام وأقوم: أجمل ما قيل في هذا المقام        

  : قال تعالى، سنّتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي، هذه النساء، آكل اللّحم أتزوج

  

  ]٢٧: اآلية سورة الحديد[

  

              عوها ولم تَرِد في منهجهمألنَّهم ابما كتبناها لن يستطيعوا رعايتها حقّ الرعايةإذًا  ،تَد ،

لم  ،تَب عليهم، وألنَّها لم تُكْوا أنَّه ابِتغاء رِضوان اهللاِادع ،هم حينما كتَبوها على أنفسهم ،عليهم

 .عوها حقّ رعايتها، فما ريستطيعوا رعايتها

ع قُربةً ابتَدعها هللا تعالى، لم يرعها اهللا جّل جالله ذم من لم ير ،قفي هذا المعنى الدقي        

عاتب الذين  ،؟ القُربة التي لم يشَرعها اهللامن لم يرع قُربةً شرعها اهللا، فكيف بِحقّ رعايتها

جل، عز و، فكيف بالذي ال يرعى عبادة شرعها اهللا أنَّهم لم يرعوها حق رعايتها ابتَدعوها

  .؟وإمكاناته ،وقدرته ،، ومع طاقتهوهي متوافقةٌ مع طبِعِه
  

  
 

ا والقيام رعاية األعمال وفْق النَّمط األوسط مع استصغاره :من أركان الرعاية :اآلن        

منها، فاإلفراط عمال أن تأخذ الوضع المعتدل رِعاية األ :بها من غير نظرٍ إليها، ثالث صفات

، وأن تجمد عن مالقاة العدو لقي بِنَفِسك إلى التهلكة تهور، وأن تُتطرف، والتفريط تطرف

ع الوسوالوض ،نخالًجبالمال ب ِسكقُّل، أن تما بِتَعأن تكون شجاع جزافًا إسرافًا ِطي هوأن تُلِْقي ،

 : أما الوضع الوسطي كما قال تعالى، 

  

 

 : ةمن أركان الرعاي
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  ] ٦٧: اآلية لفرقانسورة ا[

   ،األعمال وفْق النَّمط األوسط رعاية :أول شيء        

  .- الفضيلة وسطٌ بين طرفين: وقالوا-        

  .ا والقيام بها من غير نظرٍ إليهامع استصغاره        

 يجب ،كبيرا حجبه عن اهللا عز وجل، لو كان لك عمٌل كالجبال عمله رأىاإلنسان إذا         

  .ألخذْت ولم تُعِط  ،، ولوال أن اهللا عز وجل تفضل به عليكأن ترى أن اهللا تفضل به عليك
  

  
  

أخٌ كريم وأنا ُأحِسن الظن  ،اتَّصلْتُ بإنسان عنده معمل، مرةً أخ طلب ِمني أن يشتغل        

،ا لم أقْبلْهتذَر اعتذارا، قلتُ له به، فاعجد ا: وهو ذكيجد أن  ،مع أنَّك ذكي اهللا عز وجل قاِدر

إذا فأنت  ،خمس مائة ليرة وتُوقِّع لتأخذ ،يجعلك تقف في صفّ طويل عند جمِعية خيرية

، يجب أن يرى أن ذي يعطي يجب أن ال يرى أنّه يعطي، الأعطيت هذا من فضل اهللا عليك

عطيَل عليه ومكَّنَاهللا تفضمن أن ي لقيهل  درساً ، والذي يتكلّم وياهللا تفض يجب أن يشعر أن

  .ولو انْصرفوا عنه من يستمع إليه عليه أن جعَل قُلوب المؤمنين تهفو إليه،

والذي  ،، ولو رفض حرمك هذا العملذي يأخذ منك المال له فضٌل عليكأنا أرى أن ال        

انصرفَ عنك تُلقي الدرس على من؟ الِعبرة أن ال ترى ألنَّه لو  ،عليكيأخذ منك العلم له فضٌل 

، وأن أن ال ترى هذا العمل، ا بينك وبين اهللا، أن ال يكون العمل حجابلك عمالً، أن ال تزهو به

  .تستصِغره

        دتكبرهإذا إنسان أسمدى الحياةى إليك معروفًا يجب أن تس ت إن وأن ،، وأن ال تنْساه

ِمَل معه ، إذا عوأن تنْساه، وهناك أناس بالعكس، يجب أن تستصِغره ،قدمت إلنسانٍ معروفًا

ن به عليه حتى يخرج من ال يزال يم ،، وإذا قدم إلنسان شيئاً بسيطاًأعمال كالجبال ينْساها

: ويقول لك، دبٍ مع اهللا، وسوء أكالم فيه حمقٌ وتَطاول، لحم كتفك من خيري: جِلِْدِه، يقول له

  .ل ولستَ معيل، المعيل هو اهللاأنت معا، أنا معيل

قُ كلّهم ، والخلرصاص، واألرض من نُحاسلو أن السماء من : يقول اإلمام الشافعي        

  .اهللا هو الرزاق ذو القوة المتين، ألن ِعيالي ما حملْتُ هما
  

  
 

اره احِتق :، وعالمة قبول عملكإعراضك عن نفسك: عالمة رضاء اهللا عنك :وقد قيل        

  ؟ -عليه الصالة والسالم-نبي ، ما قولكم بِعمل الواسِتقالله وِصغَره في قلبك

 :ما عالمة رضى اهللا عن العبد وقبول عمله؟ 

 :قف عند هذه المحطة 
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 ؛في مشارق األرض ومغاربها، أينما ذهبت، مليار ومائتا مليون إنسان :م اآلناإلسال        

وبفرنسا هناك ألف مسجد، بأمريكا هناك عشرة ماليين ، ة آالف مسجدفي أمريكا هناك ثالث

؟ إسالِمية، من نشَر هذا الحق ، أينما ذهبت تجد مناراتمسلم، بفرنسا اإلسالم هو الدين الثاني

جهد : ومع ذلك استَِمع إلى قوله، في صحيفة من نحن؟ سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم

   .!المِقّل

، وعالمة قبول فالتواضع أمر أساسي باإليمان، ومن عالمة إعراضك عن نفسك        

  .اره واسِتقالله وِصغَره في قلبكاحِتق :عملك
  

  
 

أستغفر اهللا العظيم الذي : أول ما تنتهي الصالة تقول! لماذا تستغفر اهللا عِقب الصالة؟        

  .الحي القيوم وأتوب إليه، لماذا؟ أنت كنتَ في عبادة، وكنت قائما تصلّي ه إال هوال إل

وأن  ،يجب أن تستغفر، وأنت في عبادة راِقية :-عليه الصالة والسالم- علَّمنا النبي         

  .ال بد أن تستغفر ،، وإن كان هناك تقصير فيهاأن قواك على هذه العبادة، تشكر اهللا عز وجل
  

  
  

هناك حب نفسي، : قال، معتُه مرةً من طبيب فتأثَّرتُ، سهناك شيء طريف سأقوله لكم        

لشتاء يجد فاكهة حامضة ال با اإلنسان أحياناً ،وحب عقلي، وهناك بغض نفسي، وبغض عقلي

الشُّحوم، ولها أثر كبير جدا،  سترول، وتذيبين هذه الفاكهة تُذيب الكولأ :، أما إن قالوا لهيحبها

فصار يشربها  ،، ولكن بِقَدر ما سِمع عن فوائِدهاوفيها فيتامينات ومعادن، هو ال يِحبها

  .يأكلها، هذا نُسميه حب عقليو

ألنك ال تحبها بل  ، تبغضهان أطْيب األكالت لكن ال تُناسبكتكون أمامك أكلة م أحياناً        

، ال يتعامل مع الحب النفسي، والبغض النفسي ،ستواهفاإلنسان كلّما ارتقى م، ألنّها تؤذيك

إذًا في النهايةالعقلي، والبغض العقلي يتعامل مع الحب ،:  ينبغي أن نتعامل مع أنفسنا بالحب

  :و .لعقلي أن تطبق منهج اهللا عز وجلالحب ا ،ال بالحب والبغض النفسي ،العقلي والبغض

  .))ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئتُ به((           

 .يت تصبح ميولك وفق منهج اهللا عز وجلكلَّما ارتَقَ        

 .وزدنا علما اللهم علِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علّمتنا        
   .والحمد هللا رب العالمين

  

 :شيء طريف 

 : ؟لماذا تستغفر اهللا عِقب الصالة
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