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 .م٢٠٠٠-١-١٧: تاريخ -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
  

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

ما ينفعنا وانفعنا بمـا علمتنـا    لحكيم، اللهم علمنااللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم ا

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

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

  
 

، الدروس، مع الدرس الثمانين من هذه زلنا في مدارج السالكين ، الالكرامألخوة أيها ا        

 .منزلةُ الهِمةوالمدرج اليوم 

، أيها األخوة الكرام، النوع البشري شيء عظيم، لو نظرتَ إلى طبق من البيض        

ع غراماتالتفاوعلى بِض تٌ بسيط، ال يزيدض تفاوات البيعالم البشر قد ، ولكن فيت بين حب 

  ،، ِلضعف همتهكالجبل، وتجِد إنسانًا آخر وأهدافه النبيلة ،، وهمته العليةتجِد إنسانًا بِقَلبِه الكبير

فاإلنسان  ،، ُأعطي اإلنسان طاقات هائلةوِلسخْف مطلبِه كأنّه ذُبابة، النوع البشري نوع مكرم

، وإن الهائلة في معالي األمور، سيكون عظيما من عظماء البشَر الطاقاتالذي يستخدم هذه 

فيتحمُل  ،وهناك من ال يستخدم هذه الطاقات ،، أو رسول عظيمبي كريمفهو ن ،كان معه رسالة

فهم المجرمون  ، ، وهناك من يستخدم هذه الطاقات في الشرن أجلها الحسرات إلى أبد اآلبدينم

، فيتضاءُل أمامه كّل كبير ،من إنسانٍ يكْبر وال ترى كبره ،شري نَوع محيرنَّوع الب، الوالطّغاة

مؤثّر في هذا الموضوع ، العامل الإنسان يصغُر وال ترى صغَره، فيتعاظَم عليه كّل حقيرإلى 

  .هو الهِمة

، أن يسكُن في بيت ،وأن يشْرب، ما هدفُك؟ أن يأكَل :لو سألْت إنسانًا ضعيف الهِمة        

 -عليه الصالة والسالم- ، أما النبي هذه المطالب تنتهي كلُّ أهدافه، فإذا حقّق وأن يتزوج امرأة

  : والسالم الخلق، ومن هنا قال عليه الصالةهمه هدايةُ 

  .))لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليالً، لو تعلمون ما أعلم((        

إنسان   ،همك وهمتك ، ولكن إلىر إلى شكلك، وال إلى صورتكفاهللا عز وجل ال ينظ        

هناك من همه  ، لكنهممرتاحا من كّل  يعيشَ وحيدا، همه أن جد همه أن يأكل ويستمتع بالحياة

  .در ما تحمُل من هموم المسلمين، فأنت تكْبر عند اهللا بِقَهداية الخَلْق
  

 :هذا العامل المؤثر في النوع البشري 
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فقد تجد إنسانًا ترك آثارا علْمية  ،طاقات كبيرة جدا: واإلنسان كما قلتُ قبل قليل        

ر، وذْهلةممع ا كأيا محدودرمترك مائتي مؤلّف، عاشَ ع.  

        عبار يينهناك علماء كدين في الدجدون من المه على كلِّ ِلسانٍ ، يعنيده وكتُبكرد فبع ،

، ما هذه الهِمة التي كان ينْطوي عليها يوم كان وفي كّل قُطرٍ من أقطار المسلمين، ألف عامٍ

   يرزق؟حيا 

الطاقات التي أودعها اهللا فيه، اإلنسان يصل إلى أعلى عليين إذا استغلَّ هذه  ؛على كلٍّ        

  : فعلى مستوى الدنيا

ن مليار دوالر، صاحب ، ثروته تزيد عن تسعياألربعيناتاإلنسان شاب في         

مته في تَحصيل المال ، ها؟ ال، هل حصل هذه الثَّروة جزافًمايكروسوفت، شاب باألربعينات

وحش ، خمسين مليونًا قتيالً مثل هتلر، في الحرب العالمية الثانية ، وإنسان آخر تركمذْهلة

، وليس هناك حّل فاإلنسان والنوع البشري عجيب، هناك طاقات كبيرة جداوطاغية وجبار، 

ط إذا صعدت بهذه الطاقات فتكون أعلى من كّل ملَككما ،وس  م اهللا - قال اإلمام عليكر

  :-وجهه

وركِّب اإلنسان  ،كِّب الحيوان من شَهوة وال عقْل، ورب الملَك من عقٍْل وال شهوةركِّ        

شهوته على عقله كان ، وإن سمت ه على شهوته كان فوق المالئكةفإن سما عقل ،من كلَيهِما

  .دون الحيوان
  

  
 

ما الذي يهمك؟ وما الذي يقلقك؟ ما الذي تصبو إليه؟ ما الذي ترجوه؟ تعيشُ مع من؟         

؟ من أنت؟ قْل ؟ تنفقُ على من؟ تَصُل من؟ تَقْطَع منوتعيشُ ِلمن؟ تُرضي من؟ وتُغْضب من

؟ قْل لي ما من أنت أقْل لك ،ما الذي يرضيك ؟ قل ليأقل لك من أنت ،ي ما الذي يغضبكل

الفوز عندك قياسعىمن أنت أقل لك ،ممن أنت أقُل لك ،؟ قْل لي إلى ما تسحزنُك؟ ما الذي ي، 

واإلنسان  ،ات كبيرة جدا؟ فالمسافمن أنت أقُْل لك ،نو إليه؟ أي شخْصٍ ترمن أنت أقل لك

 : مخلوق ومجبول، ِليكون أعلى المخلوقات، قال تعالى

 :أسئلة موجهة إليك 

 :هذه الطاقات التي أودعها اهللا فيه؟  لأعلى عليين إذا استغإلى  هل يستطيع اإلنسان أن يصل
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  ] ٧٠: اآلية سورة اإلسراء[ 
 

  
  

الحالل بين ، ، شرع اهللا واضح لديكاهللا وسائل هي في متناول يديك لتصل إلى        

  .فقد ارتقيت عند اهللا عز وجل، ، وأن تقبَل على الحاللالحرام بين، بِمجرد أن تَدع الحرامو

        )) إلي به ال يزال ابن آدم يتقردقة - بالنوافل حتى ُأحبالة النافلة، بِصبالنوافل، بِص

إذا أحببتُه كُنْتُ  ،-إلى اهللا تعالى خدمة أخٍ مؤمن بِتَربية ولد، بدعوة، والنافلة، بِطَلبِ العلْم

، بها ، ورِجله التي يمشيوبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطشُ بها ،سمعه الذي يسمع به

  .))ني ألعطينّه، ولِئن دعاني ألجيبهولِئن سأل

كّل المملكة، لوك بيدهم شُؤون ، هناك مهللا محبوبا شيء في متناول يدكفأن تكون عند ا        

، ولكن لن تستطيع أن تصَل إليه، هو بيده كّل شيء، يملك مال مملكته، يملك كّل شيء فيها

  : صَل إليه، لكن ملك الملوك قالولكن ال سبيل إلى أن ت

  

  ] ١١٠: اآلية سورة الكهف[ 

  

، أقْرِض اهللا قرضا حسنًا، أي إنسان، ال تبتغي به إال وجه اهللا تعالىاعمل عمالً صالحا              

، إذا اعتنيتَ بِهِرة تَنَيت بِنبات سقَيتَه ماءإذا اع ،، هو مخلوقٌ هللا عز وجلأي مخلوق، أي نبات

  .صالحعمل 

طريق الوصول إلى  ،سقَتْ كلبا في الصحراء ،هللا لهاتعرف قصة المرأة التي غفر ا        

فإن أحببتَ اهللا أحببتَ  ،ين هم أمامك مخلوقات هللا عز وجلهؤالء الذ ، كّلاهللا بين يديك

، دينهم ، أعنْتَهم على شؤونفكُنْتَ بهم رحيما، وكنت بهم رؤوفًا، كنت لهم منصفًا، مخلوقاته

  .، تافه ال قيمة لهلتافه هو الذي يعيشُ ِلشَهوتهاإلنسان ا

 :هي في متناول يديك التي هل تريد أن تصل إلى اهللا؟ إليك الوسائل 
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  : قال تعالى        

  

  

 ]١٢٤: اآلية األنعامسورة [

 : وقال تعالى        

  

 ]١٠٥: اآلية سورة الكهف[ 
  : قال تعالى        

  
      
  ]٤: اآلية سورة المنافقون[

 : قال تعالى        

    

  

  ] ٥١-٥٠: اآلية سورة المدثر[ 

  : قال تعالى        

  

 : بمن تتعلق هذه اآليات؟ 
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  ]٤٤: اآلية سورة الفرقان[ 
  : ل تعالىقا        

  

 

  ]١٧٦: اآلية سورة األعراف[
  : قال تعالى        

   

 

  ] ٥: اآلية سورة الجمعة[
 

  
  

فالقضية مصيرية، والقضية خطيرة، أنت المخلوق األول، أنت المخلوق المكرم، وأنت         

، ه زوجة، وهمهمه مركبة أحيانًا، وهمه بيت، اشيء تافه جد ، تجد إنسانًا همهالمخلوق المكلّف

  .علُو الهِمة من اإليمان ،وال يريد فوق ذلك شيًئا

        ماذا أراد؟ أراد أن يقيم الحقّ في األرض - رضي اهللا عنه- دنا عمر سي.  

وب عد حرجيشَ جيشًا ب ،النحيل هذا اإلنسان اللطيف الناعم الرقيق ،سيدنا الصديق        

-واهللا لو منعوني عقال بعيرٍ كانوا يؤدونه ِلرسول اهللا : الردة، وفتَح به بالد المسلمين، وقال

  .لقاتلْتُهم عليه، همة عالية -اهللا عليه وسلّمصلى 

ما ((: كمله، فقال عليه الصالة والسالم، جيشَ جيشًا بأا سيدنا عثمان أنفقَ ماله كلّهوهذ        

  .))د اليومفعل عثمان بعضر ما 

   .واهللا نجد أنفسنا ال شيء أبدا، إذا قرأنا تاريخ الصحابة        
  

  
  

        بكة رارة، طريق طويلمرين كيلو مترومائة وخمس، أربعت من المدينة إلى مكّة بِس،  

هل هناك  ؟طَع النبي هذا الطريق على ناقةكيف قَ، ير على المائة والثمانين ومكيفةوالمركبة تس

، وقد وضعت وكان مهدورا دمه ،ع الطريق على ناقة وكان مطاردا، فكيف قَطَال ؟ناقة مكيفة

 :قف هنا 

 :علو الهمة من اإليمان 
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ف بِك إذا لبِست كي ،يا سراقة: وقال ،وكيف تبِعه سراقة ؟ِلمن يأتي به حيا أو ميتًا مئة ناقة

  ! ؟سواري كسرى

ف بِك كي ،يا سراقة: يقول ِلسراقة ،مه يدفع لمن يقتله مئة ناقةإنسان مالحقٌ ومهدور د        

  .!؟إذا لبِست سواري كسرى

موقنًا أنّه سيصُل إلى المدينة، كان  -عليه الصالة والسالم-أن النبي  :معنى ذلك        

، وهذا الذي حصَل أتي الغنائم إلى المدينة، وسوف تدولةً هناك، وسيحارب الفرس ىءوسينش

، فلم ير الرجالن بعضيهما، لمدينةجاءت الغنائم إلى ا ،بعد موت النبي عليه الصالة والسالم

إن الذي أدى هذا ألمين، واهللا : تلة الغنائم، فسيدنا عمر قالوقد رفعا رمحيهِما من ارتفاع ك

دنا ، فجواهر وتيجان وحليقال سي م اهللا وجهه-عليت من  ،يا أمير المؤمنين: -كرجبأع

  .عففْتَ فعفُّوا، ولو ركعت لركَعوا لقد !أمانتهم

ماتَ خلق كثير : الرسول؟ فقال قْل لي من الذي مات في نهونْد: ُأناس عظماء قال له        

  .؟ يعرفهمال أعرفهم إذا كان اهللا ينما ضرني أ: وقال، ال تعرفهم، فبكى سيدنا عمر
  

  
  

وكَخدمة للخلْق، ، تبتغي به وجه اهللا تعالى، فه أحدال يعر ،أن يكون لك عمل عظيم        

  :قال تعالى. ، وتركْت أثراتركْت بصمات في المجتمع

  

 
  ]١٢٠: اآلية النحل سورة[

  

كم من واحد؟ هل تركْت بصمات في ب أمة، فأنت بِقَلب ، يعني هو في قلكان أمة        

ا؟ أو مؤلّفاتا صالحا؟ أو ولدةالمجتمع؟ هل تركْت علمة خيريى ؟ أو دعوة إل؟ تركْت مؤسس

  .؟ اهللا تعالى ناصعة واضحةٌ بينة

رك الدنيا فقط ؟ إذا كان تإذا انتقَل إلى رحمة اهللا تعالى، ماذا يقول الناس عنه اإلنسان        

م ال يقال، أو لقد كان عنده هذا كال ، كلمة، اهللا يرحمه، فقد كان بيته جميالً رائعاًال يقال وال

انتفَع : هذا كالم ال يقال، ولكن يقال، والثانية للبلد، واألخيرة للنقل، ثالث سيارات؛ أحدها للسفر

  . ، أو عمَل عمالً عظيماالناس بِعلْمه
  

  

 :الهم مبدأ اإلرادة 

 :هل تركت بصمات في المجتمع؟ 
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، والهمة منازل إياك نعبد وإياك نستعينمنزلةٌ من  ،الهمة ، منزلةضوع خطيرهذا مو        

لَةٌ من الهمعوهو مبدأ اإلرادة، قال تعالىف ، :  

  

 ]٢٤: اآلية سورة يوسف[ 
  .؟ نبعاث، اإلنسان ما الذي يبعثُه، االالهم مبدأ اإلرادة        

ونام قبل ، فراشٍ وثير، في أيام الشتاء الباردة، والفراش دافئلْف إنسانٍ نائمٍ على خُذْ أ        

عالية يتجافى جنبه عن المضاجِع، ، فصاحب الهمة الأذَّن ِلصالة الفجر المؤذِّن ، وقدساعتَين

ة ينفقُ ماله ، صاحب الهمة العليحب الهمة القليلة يبقى نائما، وصاوينطلقُ إلى اهللا ِليصلّي

أن الهمة  :، والحقيقةينفق ماله على نفسه مستمتعا به وصاحب الهمة القليلة ،ء مرضاة اهللابتغا

  . رك والهمة لها عالقة بالمعرفةهي المح

  

  
  

  ،، فيها قشطةسة فقُدمت حلويات فاخرة جدا، هناك طبيب قلب ما أكَلمرة كنَّا في جل            

مة ، وهو يعلم أن هذه المادة الدسسداد الشرايين عند مرضاه كّل يومفهو من شدة ما يرى من ان

  .هي التي تشُد هذه الشرايين، كرِهها كراهية علمية، فهي طيبة جدا لكن كرهها

، لسونوالناس جميعا في بيوتهم جا ،جد إنسانًا يجري في أيام البرد، في أيام المطرت        

  .العالية أعطَتْه هذه الهِمة قناعاته، عنده قناعات

المعا وهو في الشهادة ، في همته أن يكون طبيبا لثانية فجراهناك طالب يدرس حتى ا        

ج كلية الطب إلى عالمات عالية، لذلك يعزفُ عن لقاء مع صديق، عن نزهة، ، وتحتاالثانوية

، ألن هدفه كبير، كف على الكتاب، يععن خروجٍ من البيت، عن وليمة، عن سهرة مع أهله

تعلو الهمة، فالهِمة متعلّقة بالعلم،  ، وكلّما اشْتد العلمما كبر الهدف تعلو الهمةكلّ ،فهمته عالية

  .ومتعلّقة بِعظَم الهدف

ي تأسيس مشروعٍ ضخم، ألن ال  رغبةَ له ف، الد إنسانًا بالستين أو السبعينأحيانًا تج        

سيس أي مشروع، عنده آمال كبيرة، هذا ، أما الشاب في أول حياته تجده يندفع إلى تأهمة له

ن تطلّع إلى اآلخرة تعلُو همته، ويزداد شَوقُه، ويبذُل الغالي إذا اإلنسا :في الدنيا أما في اآلخرة

  .والرخيص، والنّفْس والنفيس

  .أن قيمة كّل امرئ ما يحسن: العامة مقولةٌ يقولونها دائما بين        

 :هل تتعلق الهمة بالعلم؟ 
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  .ما يطلب قيمة كّل امرئ :ن هذه المقولةوهناك مقولةٌ أصح م        

  .؟فما الذي تطلبه أنت        
  

  
  

        قلم رصاصأحدهم وقفَ على باب ملك نصف ليرة ،، طلب هو ضعيفُ كَ، ثمنه م

عز  فاهللا ،اُطْلُب منصبا رفيعا ،فاطْلُب سيارة أو بيتًا ،؟ ما دمتَ وقفْت على باب ملكالهمة

  : ا رآنا نختار الدنيا يعاتبنا، قال تعالى، فإذوجل خلقَنا ِليسعدنا

  

  ] ٣٨: اآلية سورة التوبة[ 

  : قال تعالى        
                                                                                                                                         

  

  ]٧٧: اآلية سورة النساء[ 

  

تأتيه المنية في فجأةً  ،معظم الناس يتَّجه إلى المباحات، يعتني بها إلى أقصى درجة        

هتج نشْونياأوالد غادرعلى البقاء فيها ، ي وهو حريص.  
  

  
  

ما وجدتُ مريضا على وشك الموت، كلّ: مريكا بالطب، قال ليحدثني أخٌ يعمل بأ        

، ُأعطيك كّل ما تريد: وأحيانًا يقول، يعاني من انهيار أعصاب، أحيانًا يصيح، وأخرى يشتم

  .ه في سلّة واحدةوضع البيض كلّ، ألنّه اشْفني

 ،، أما الذي وضع كّل أهدافه في الدنياوزع أهدافه بين الدنيا واآلخرةاإلنسان العاقل ي        

واهللا تأتي ساعات على من يفارقُ  ،فقد خسر خسراناً مبيناً ،ثم اكْتشفَ فجأةً أن الدنيا زائلة

  .!لم أر خيرا قطّ  :يقول، الدنيا ينسى فيها كّل اللّذائذ التي في الدنيا
  

 :من هو اإلنسان العاقل؟ 

 :ومتى يعاتبه؟ ، لم خلق اهللا اإلنسان
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، فأي همة الحقّ تعالى طلبا صادقًا محضا، فتلْك هي الهمة العاليةقيمة العبد إذا تعلَّقَت ب        

   .بالحق تعالى فهي همة علية ، وأي همة تعلَّقَتْقت في الدنيا فهي همة دنيةتعلّ

  .))طَيتُه فوق ما ُأعطي السائلينأع ،ومن شَغَلَه ذكْري عن مسألتي((        

        نإلى م تُك تتَّجِهمإلى الحقّ جّل جاللهأنت ه تتَّجِه تُكمظماء ، ؟ إن كانت هفأنت من ع

ري عليهم ، لكنّهم ألنّهم تَجالبشَر، سموت عن الضعف البشري، فاألنبياء هم بشر في األساس

، أما روا على ضعفهم البشري، انتَصخصائص البشر كانوا سادة البشَر، هم قمم ألنّهم بشر كّل

اإذا اإلنسان خضتافه أصبح فه البشريعرٍ هناك للبع لضيئة معالم  الخطّ العريض ، لكّل عص

مع الناس ، إن أحسنوا نا أ: يقول لك، وسوقتهم يستجيبون لهذه البيئة للمجتمع، دهماء الناس

، م بعضا، فالخطّ العريض في المجتمعوالناس يقلد بعضه ،أحسنْت، وإن أساؤوا أسْأت

  .واألكثرية مقلّدة

   ))ال يكن أحدكم إمََّعة((: قال عليه الصالة والسالم        
  ]في سننه أخرجه الترمذي[

  

 ،البيئة ، بل هم يؤثِّرون فيالبيئة جيبون ِلضغْط، وال يستما األبطال فال يتأثّرون بالبيئةأ             

  .، هؤالء الذين تركوا بصمات كما يقولونثون تغْييراً جِذرياً في المجتمعيحد

فَتلْك هي الهمة  ،تعالى طلبا صادقًا خالصا محضا ،همة العبد إذا تعلَّقَت بالحقّ: فقال        

 ة التي ال يقْدرعليهمعها على االعالي هلطانس ةِلغَلَب ،رهصب لمهلة، وال يتمالكداه ، وشة إلزامها إي

صاحب هذه الهِمة سريع وصوله، و ،، وال يلتفتُ عنها إلى ما سوى أحكامهاِلطَلبِ المقصود

  .، أو تصرفْه الصوارفوظفره بمطلبه، ما لم تُعقْه العوائق، أو تقطعه العالئق
  

  
  

، هناك أشخاص وهم أول خاطر يأتي إليه، واإلنسان يالحظ نفسه حينما يستيقظ صباحا        

! هل خلُصتْ ؟! ؟هل وصلَتْ البِضاعة: ألون عن أشياء دنيوية، يقوليس ،على فراش الموت

، أول ما فعله ن الفجرأما سيدنا عمر بعد أن طُعن، وكان يصلّي بالمسلمي! هل صببتُم السقف؟

، همته في االتّصال باهللا عز هل صلّى المسلمون الفجر؟ انظروا إلى همته: قال، بعد أن صحا

    .وجل
  

  
 :انظر إلى همة عمر بن الخطاب في رعاية رعيته وإكرامهم 

 :انظر إلى همة عمر بن الخطاب في االتصال باهللا عز وجل 

 :متى يكون العبد همته عالية؟ 
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، وجدا قافلةً قد استقرت في ظاهر سيدنا عمر كان في المدينة، ومعه سيدنا ابن عوف        

يبدو أن  ،- عمٌل صالح ِلوجه اهللا، وهو خليفة المسلمين-عال نحرس هذه القافلة ت: فقالالمدينة، 

لما بكى ثالثةً ، فأرضعيه: قال، ، فلما بكى ثانيةًأرضعيه: وقال ،، فقام عمر إلى ُأمهطفالً بكى

وِلم : قال ، طمهإنَّني أفْ: ما شأنُك بنا؟ قالَت: أال ترضعينَه؟ فقالَتْ: ويبدو أنّه غضب، فقال

أن هذا الخليفة العظيم ضرب  :يقال ،يعطينا العطاء إال بعد الفطام ألن عمر ال: تُفطميه؟ قالت

يا عمر، كم قتَلْت من أطفال المسلمين؟: وقال، جبهته كحفلم يستمع وصلّى صالة الفجر! وي ،

، هل قبلْت توبتي يا رب: و ويقولقراءته من شدة خُشوعه وبكاِئه، وكان يدع أصحابه إلى

  .أم رددتها فُأعزيها؟، نئ نفسيفأه

أن يعطي العطاء بعد  ، هو اجتهداية رعيته وإكرامهم، وهمته في رعخوفه من اهللا        

العطَاء  أن يعطَىأنَّه حينما أمر  ،لكن ما كان يخْطُر في باله ،، يعني التعويض العائليالفطام

  .والدة، ثم أمر أن يعطي العطاء بعد الهناك ُأم تفْطم ابنها قصرا، بعد الفطام
  

  
  

  
 

يرتاح ال  ،هي صون القلب عن وحشَة الرغبة في الفاني :أوُل مالمحِ هذه الهِمة العالية        

دنيا، له من الدنيا ما يقيم أوده، ويستر عورتَه، هو يلبي رغْبتَه المشروعة، أما التوسع، من ال

 : رف، اإلسراف، العلو في األرض، هذا ليس من همة المؤمن، قال تعالى، التَّالبذْخ

  

  ] ٨٣: اآلية سورة القصص[

  

 ، يتزوج وفْق سنَّة النبي صلى اهللاوجل تر جسمه كما أمره اهللا عز، يسيأكُل ِليعيش        

من، أما ، هذا هو شْأن المؤلبس من دون إسراف وال مخْيلَة، ويعليه وسلّم، يأكل، ويشرب

  .الظهور بِمظهر كبير جدا، هذا ليس من شأن المؤمن، ، التبذيراإلسراف، الترف

ويتعلّق  ة يستوحش من الدنيا الفانيةمأن قلْب صاحبِ هذه اله :أول نبضات هذه الهِمة        

كان  وإن ،، المنافق كالعصفور في القفصوهو في المسجد كالسمكة في الماءالمؤمن  ،بالباقية

 :صون القلب عن وحشة الرغبة في الفاني -١

 :الهمة العالية صاحب من مالمح 
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، في سوق فيه نساء اسم العصفور ال يليق به، أو كالجرذ في المصيدة، منافق ضعه في مكان

يتَ به إلى المسجد يتضايق، هو يحب المناظر، ن أتَأما إ ،حسناوات غاديات ينْتعش قلبه هناك

  .ويحب الناس

، الطَّرف اآلخر هلهمإذا أقاموا نزهةً بِمكانٍ جميٍل مع أ ،كثير من المؤمنين أسمع عنهم        

ظرهم أن يقْعدوا بِمقهى مزدحم، واألغاني تصدع، النزهة في ن! ؟ما هذه النُّزهة :ينتقدونهم

، هناك يجد عاريات، وغناء عاٍل، وازدحام ت والنَّرد، والنّساء كاسياتوصوت الطاوال

، فالهِمة جميٍل بعيد عن الناس، يوحد ربه ويدعو ربهأما المؤمن يجد السرور بِمكانٍ  ،السرور

  .أن القلب يستوحش الدنيا، ويْأنس بالحق: العالية أن من لوازمها

، ويسافر إنسان آخر ، فإذا به من جامعٍ إلى جامعٍ، يعيش في جنّةأحياناًاإلنسان يسافر         

  .فتَجِده من ملهى إلى ملهى
  

  
 

 وأراد أشرطة، حضر الدرس، فجاء أخٌ من الخليج ،سيةومرة كنتُ بِدرسٍ في الطاو        

، وحضر عندنا وحضرت درسا لفالن ،جامع الفالني، والالنيالْتَقيت بالعالم الف: ، فقال ليوكُتباً

وهناك إنسان ، اهللا ، والدعاة إلىن بلد إلى بلد ليبحث عن العلماء، فهو جاء موحضر الدروس

: ، يقول لسائق السيارةالشام ال ترضي اهللا عز وجل يذهب، هناك أحياء بيبحث ببعض األحياء

  .خُذني إليها مباشرة

، فالقلب قلب والفانية هي الدنيا وما عليها، لية تستوحشُ من الدنيا الفانيةهمة العافال        

  :هاصاحب الهمة العالية يزهد فيها وفي أهل

شأنك خطير، أمدك  ؛كما قال سيدنا علي- ، إليك عنّي يا دنيا فقد طلّقْتُك بالثالث        

  .غُري غيري ،-قصير

 ،، إذْ فاتها ما خُلقَت لههم وقلوبهم في وحشة من أجسامهمفيها فأرواحوأما الراغبون         

  .فهي في وحشة لفواته

، الزاهدون في الدنيا يرونها موحشةً فرق كبير بين زاهد في الدنيا وبين متعلّق بها        

  .وبين مطلوبهم ومحبوبهم ألنّها تحول بينهم ،لهم
  

  
 

يجلسون في مجلسٍ، في بيت، يدور حديثٌ عن اهللا عز وجل، عن  خوة كرامأأحيانًا         

 :هذا هدف المؤمن الصادق 

 :انظر إلى همة هذا الزائر من الخليج 
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ا في جنة، وقد تكون كُنَّ: اآلخرة، وعن كمال اهللا، وعن كمال األنبياء، يقول لك وهو صادق

 كنَّا في: وقُدمت لهم ضيافة بسيطة جدا، يقول لك، الغرفة متواضعة جدا، جلسوا على األرض

يها ربنا ، هذه السكينة يلقيانًا تكون في مكانٍ جميٍل جدا، وفخْمٍ جدا، ولكن ال سروروأح ،جنّة

  .على من يشاء من عباده

  .ينظرون إليها باألبصار ، والراغبون فيهايا ينظرون إليها بالبصائرالزاهدون في الدن        

جدا، وهناك امرأة جميلة، وهناك بيت جميل  الراغب يراها بِعينه، هناك مركبة جميلة        

، ال بد من أن يدعها إلى جنّة وقصر جميل، أما المؤمن فهو يرى بالبصيرة، يرى أنّها فانية

  .واألرضعرضها السموات 

واهللا إن في الجنّة من الحور العين ما لو أطلَّتْ : فقال، طالبته زوجته بشيء من الدنيا        

األرض لغلب نور وجهها ضوء الشّمس والقمر، فَألن ُأضحي بك من أجلهن  إحداهن على

وأهمن أجلك ي بهنن أن أضحم ن. 

، ار الباقية ال في الدار الفانيةفصاحب الهمة العالية تحملُه همته على الرغبة في الد        

ربه من ته العالية تقتضي أن أي شيء يق، همالمؤمن الصادق هدفه اهللا عز وجل :وبالمناسبة

يء يبعده عن اهللا ينقطع عنه، صديق مؤمن، وحديثه عن اهللا، ، وأي شاهللا عز وجل يتعلّق به

يتعلّق به يزوره، ويحرص على صحبته، وصديقٌ آخر دنْيوي، كّل حديثه عن الدنيا، والطّعام 

يء يقربك من اهللا ، فكُّل شواألسواق ينفر منها، سجد يأوي إليهيبتعد عنه الم ،والشراب والنّساء

  .عدك عن اهللا تعالى تبتعد عنه، وكّل شيء يبتتمسك به
  

  
 

ولونها زاه، وفَخْمة في ، ولو أنّها جميلة ،، والمركبة بال محركتكاد تكون الهمة محرك        

، وأنت في الطريق إلى فالمحرك أساس المركبة، ولكن من دون محرك ال قيمة لها، مقاعدها

، وال تَنْسوا المقولة ء في حياتك هذه الطاقة المحركة، وهذه الهمة العليةأهم شي ،اهللا عز وجل

  :الثابتَة التي وردت في األثر

  .علُو الهمة من اإليمان        

انك علَتْ همتك، يصبح همك طلب العلم، هناك باإلنسان حاجات عليا، كلّما ازداد إيم        

، طلب العلم يأتي في رأس هذه ة تستيقظُ عنده الحاجات العليا، صاحب الهمة العليوحاجات دنيا

  : ، حاجاته كما وردالهِمة الدنية حاجاته دنيا، وصاحب حاجات العلياال

        ))رعبد الد سالبطنتع عبد ينا، تعسعبد الخميصةهم والد تعس ،((.  

، هذا عبد لحفاظ على أناقة ثيابِه مثالًالذي يعتني بِثيابِه إلى درجة أنّه يكره أن يصلّي ل        

 :ما أهم شيء في حياتك؟ 
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يصة، والذي همه الطعام والشراب، وهمه النّساء، وهمه الدرهم والدينار، هؤالء عبيد ، للخم

  .رار؟ الذين همهم اهللا عز وجلمن هم األح

  .عظُم عنده النّعمة مهما دقَّتْكان عليه الصالة والسالم ت        

على شيء فاتَه  سيدنا الصديق لم ينْدم ،ألنّه يعظّم المنعم، لكن لم يكن يغضب للدنيا أبدا        

  .من الدنيا قطّ
  

  
 

ه العالي إلى مقام أهل الدنيا، فهو ليس حب الهمة العالية يأنَفُ أن ينْزَل من مقامصا        

  :متكبرا، ولكن في مستوى رفيع، أضرب لكم مثالً

لية في الجامعة لو أن طالبا حصل علْما من أعلى مستوى، وكان في صفوف عا        

نادر، وأمامه آفاق واسعة جد صاصهمع ُأناسٍ اواخت وقَة الناس ، هذا لو جلستافهين من س

ساذجة، ينفر منهم نفورا شديدا،  وكلمات تعليقات سخيفة ،وعامتهم، حديثهم كلّه مزاح رخيص

وفي  ،يكون هؤالء الذين على شاكلَتك ، فأكْبر نعمة من نعم اهللا أنألنّه هو في واد وهم في واد

في مستوى الطُّهر الذي أنت ، في مستوى النّقاء الذي أنت فيه ،ت فيهالمستوى العلمي الذي أن

، لذلك اهللا عز وجل اختار ى الهِمة العلية التي أنت فيها، هذا أعظم عطاء إلهي، وفي مستوفيه

  :ومن مهمات المؤمن، واختار له أصحابه، النبي

  .ي، وال يأكل طعامه إال تقأال يصاحب إال مؤمناً        

ء ال ، صاحب مؤمنًا عنده حياصاحب مؤمنًا تتذاكَر معه العلْم، فتَرقى به، ويرقى بك        

مؤمناً ، صاحب صاحب مؤمنًا عنده رحمة، ، صاحب مؤمنًا عنده كرميتكلّم إال الكلمة الراقية

صحبة ، يسلمكصاحب مؤمناً مخلصا ال  ،ستِّير ال يفْضحك، صاحب مؤمنًا شُجاعا ال يخذلُك

المؤمنين جنّة في الدنيا، إذا كان بالدنيا جنّة، هي أن تصحب مؤمنًا، كلّه أخالق عالية، أدب، 

عفّة ،، أنَفةوورشْمة، و، وعاراً، كذّاباً، أنانياًال تصاحب إنسوحوياً دنيئاً، خسيساً، غدنياناً د ،

  .مخادعاً
  

  
 

ما بكّل معنًى واعتبار في عمله، يطلب صاحب الهمة العالية يطلب ربه طلبا تا: قال        

ونومه، ويقظته، وحركته،  ،ربه بعمله، فعملُه متقَن، فيه صدق وأمانة، وعبادته ومناجاته

 تعالى أيما ، لقد انْصبغَ قلبه بالتوجه إلى اهللاوسائر األحوال، ، وخلْطَتهوسكونه، وعزلته

 : صاحب الهمة العالية يطلب ربه طلباً تاماً بكل معنى واعتبار في عمله -٣

 :العالي إلى مقام أهل الدنيا  يأنف أن ينزل من مقامه -٢



 

.منزلة الهمة : ١٠٠- ٠٨٠الدرس  - مدارج السالكين -التربية اإلسالمية  
 

  .ألهل المحبة الصادقة صبغة، وهذا األمر إنَّما يكون
  

  
 

        عجيب النبي شيء بشَّر -عليه الصالة والسالم- ، مع أن.  

 :-عليه الصالة والسالم- وفاة النبي  سأَل عمر سيدنا حذيفة بعد ،سيدنا عمر بالجنّة        

بهل أنا مع المنافقين؟ فقال حذبِر معاذ اهللا يا أمير المؤمنين: يفةك.  

، ة حرصه على طاعة اهللا تعالىومن شد ،من شدة خوفه من اهللا تعالى ؟ما تفسير ذلك        

دك ُأنْش: قال له، بشَّره بالجنّة -عليه الصالة والسالم-، مع أن النبي تعلُّقه باآلخرة ومن شدة

؟ كان حذيفة أمين سر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم ، أما هل جاء اسمي مع المنافقين، اهللا

غارقٌ بالمعاصي ، أنا إيماني أقْوى من إيمانك: نسانًا غارقًا بالمعاصي ويقول لكاآلن تجِد إ

 .في اإلنسان، وهذه وقاحةٌ عي أن إيمانه إيمان الصديقويد ،والموبقات

بيده كّل أمور مملكته، ولكن ال طريق إليه، ال سبيل إليه، لكن اهللا عز  د ملكاًقد تَجِ        

 : وجل ملك الملوك، قال تعالى

  

  ]١١٠: اآلية سورة الكهف[

  

، واهللا مُل صالحا تصُل إلى اهللا تعالى، وحينما تعحينما تنتهي عما نهاك اهللا عنه أنت        

   .عز وجل ينتظرك
  .والحمد هللا رب العالمين 

  

 

 :نهاية المطاف 


