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 .م٢٠٠٠-٣-٢٧: تاريخ -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
  

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

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

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 السابع والثمانين من دروس مدارج السالكين، ؤمنونألخوة المأيها ا        

  .لدهشةالمنزلة اليوم منزلة امنازل إياك نعبد وإياك نستعين، و

ن ، ذلك أمؤمن على وجه األرض إال وله منه معاناة ما من :أوال هذا الموضوع        

زم منهجه، يدخل في سعادة ويلت، يقبل عليهو، المؤمن لمجرد أن يصطلح مع اهللا، ويتوب إليه

هعالكالم  ، وهذاشدة السعادة التي يمتلئ بها قلبه، من ال توصف، وكأن األرض كلها ال تَس

، هذه منزلة وأقبل عليه، تاب إليهو، واصطلح معه، ، تعرف إلى اهللاينطبق على كل مؤمن

  .الدهشة
  

  
  

يكاد عظمه يتصدع من شدة ، إنسان يكون في حالة برد شديد: لةألقرب لكم هذه المنز        

 ، لكن بعدعشر دقائق يشعر براحة ال توصف، خالل فيه تدفئة راقية فإذا دخل بيتاً ،البرد

هم ، فإذا توعشر دقائق يألف هذا الجو الدافئ، الجو الدافئ هوهو لم يتغير، لكنه َأِلفَ هذا الجو

  .دخل هذا البيت فُقدت فهو واهم، لكن تأثيرها فيه ضعف ا حينماأن هذه السعادة التي حصله

  .بكينا حتى جفت مآقينا: يقول سيدنا الصديق        

، ساعات     فكل واحد مع اهللا شهر عسل، في أول األيام ساعات اإلقبال، ساعات التوبة        

  .ادة ما بعدها سعادةهي سع، ، ساعات الطهارةساعات الدخول إلى عالم اإليمان، اإلنابة

عائدا من أدخل بيتي بعد صالة الفجر  مديداً أنا بقيت عمراً: إنسان تاب إلى اهللا يقول        

لدنيا كلها ال تسعه كأن ااستيقظ قبل صالة الفجر، و، ، في أول ليلة تاب فيها إلى اهللالمالهي

  .من شدة الفرح

 : إليكم األمثلة لتقريب هذه المنزلة 

 :منزلة اليوم 
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ألنك أصبحت عبدا ، الفرح الذي ال يوصفإن لم تشعر بهذا : أقول لك كلمة صريحة        

لصت له، إن لم ، ألنك أخصطلحت مع خالقك، ألنك أقبلت عليه، ألنك امنيبا هللا، عبدا طائعا له

د الناس إال يكون أحدهم أتقى مني، فهذا أنا أسع: أنا أسعد الناس قاطبة، أو إن لم تقل: تقل

  .، لكن هذه المرحلة ال تستمرضعف في اإليمان

كل ، وإنسان خطب فتاة، شاب مستقيم بعيد عن كل معصية :آخر لنضرب مثالً        

في غاية  وهو ،، يجلس معها ساعات طويلةعيش في الجنةأنا أ: ، أيام الخطبة يقول لكانحراف

، أين ه كلمةال تستطيع أن تكلم ،بعد سنتين يأتي من عمله متعباً ،ساعات على الهاتف ،الشوق

الزوجة هي هي، شكلها هو هو، أخالقها هي هي، و لكن أِلفَها، لك مع  ؟تفالساعات على الها

هذه الدهشة في شكل مستمر ال تعمل، بل تجلس، ، و لكن اهللا عزوجل لو أبقاك في اهللا دهشة

وأن ، حكمة بالغة يحجب عنك هذه األحوال، من أجل أن تقوموجل ل ، لكن اهللا عزألنك سعيد

ستعيد أيام شبابه الروحي مع نسان في أي لحظة يستطيع أن ي، واإلتسعى إلى اهللا عز وجل

  .اهللا
  

  
  

  :قال تعالى        

  
   ]١١٠: اآليةسورة الكهف [

  

فمن كان يرجو لقاء ربه في ، لم يكن في كتاب اهللا إال هي لكفتآيةٌ واحدةٌ واِهللا لو         

، وتلوذ بحماه، تشعر أن اهللا يحبك، وأنك بعين اهللا عز وجل،  الدنيا، أن تتصل به، وتقبل عليه

  : قال تعالى

 :عالم تحض هذه اآلية؟ 
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   ]١١٠: اآليةسورة الكهف [

  .الخلق ، وليكن في خدمةفليكن عمله صالحاً        
  

  
  

يحلو النهار  والربي ال يحلو الليل إال بمناجاتك،  يا :رة سمعت مناجاة فاهتز لها قلبيم        

  .إال بخدمة عبادك

، يعطي من ماله ووقته وعلمه وخبرته وجاهه المؤمن قد بنى حياته على العطاء تجد        

، بنى حياته على هو يعطي من أجل أن يرضى اهللا عنه، قانه لبعض الحرفومكانته وإت

  .لعطاء سمة أساسية في حياة المؤمنوا ،العطاء

وجل؟ وماذا قدمت  ؟ وماذا قدمت هللا عزماذا أعطيت: أسال نفسك سؤاالًأنت         

اسأل نفسك كل  مستنير الوجه؟، وماذا فعلت من فعل تلقى اهللا به، ناصع الجبين ؟للمسلمين

، والكافر بنى حجمك عند اهللا بحجم عملك الصالح، فالمؤمن بنى حياته على العطاء ألن، يوم

ياء أخذوا كل شيء ، واألقوشيء ولم يأخذوا شيئاًولذلك األنبياء أعطوا كل ، حياته على األخذ

واألنبياء ملكوا القلوب بكمالهم، واألقوياء  ،ولم يعطوا شيئاً، والناس جميعا أتباع قوي أو نبي

فسالحه قوتُه  قوياً ، فإن كان تابعاًواحد من البشر تابع لقوي أو نبي كلملكوا الرقاب بقوتهم، و

كان سالحه كماله ملك قلوب الناس، والمؤمن سالحه ، وإن أموالهم يقهر بها الناس، ويبتز بها

، بالبر يستعبد ، والكافر يملك الرقابلك القلوب، والمؤمن يمالكماُل، والكافر سالحه القوة

  .الحر
  

  
  

  : قال تعالى        

  

 :وما المكافأة العاجلة له في الدنيا؟ ، وماذا اتقى، عالم يبني إيمانه المؤمن

 :ل نفسك هذا السؤال أسا
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  ]٥: اآليةسورة الليل [ 
  

  .لقأعطى أعطى بشكل مط        

  .لفعل إذا غاب مفعوله أطلق مدلولها :في علم األصولو        

زة، ، ال يوجد إنسان على وجه األرض ليس عنده ميأعطى ماذا؟ أعطى كل شيء        

أنا : المرضى الفقراء مجاناً لوجه اهللا، ويقول المحامي أنا يمكن أن أعالج بعض: يقول الطبيب

ن أنا يمك: ملك أجور المرافعة لوجه اهللا، ويقول إنسان معلمال ييمكن أن أدافع عن إنسان فقير 

   .أن أعلم طالباً فقيراً لوجه اهللا

ومقدمة أسنانها ، مل في حقل التعليمجاءتني مريضة تع: ومرة قال لي طبيب أسنان        

علهن يضحكن إذا طالباتها لما تبتسم أو تتكلم منظر غير مريح، و، فمظهر فمها حينتالفة

دت أن أقوم أر: انفرجت شفتاها، فجاءته لتصلح أسنانها، والمبلغ فوق طاقتها فاعتذرت، قال لي

شهرين أو ثالثة أصلح بقيت : قال لي، ال عليك من األجرة تعالي: بهذا العلم لوجه اهللا، قال لها

ألن هذا العمل خالص لوجه اهللا، ، شعرت بسعادة ال توصف: لها أسنانها، يقول هذا الطبيب

  : هكذا قال اهللا عز وجل

  
  

  ]٩: اآلية سورة اإلنسان[
   

         تبني إيمانك؟ اإليمان بنَبنى على العطاءيفأنت عالمي هذا ى على األخذ، والكفر ،

، فإن التقت النملة الشبعى فيها جهاز ضخ وجهاز مص -أت عنهاكما قر-يذكِّرني أن النملة 

من ، وإن كانت جائعةً تأخذ ها عن طريق جهاز الضخعصارة هضمتعطيها من  ،نملًة جائعة

ل يستخدم جهاز المص ـرج :الناس رجالن: رحيق أختها عن طريق جهاز المص، قلت

مص : المؤمن يضخ دائماً والكافر يمص، يقول لك، دائماً، ورجل يستخدم جهاز الضخ دائماً

  .دمي

  :قال تعالى .وهو لم يقدم لك شيئاً ،ويجعلك بقرة حلوباً، أحيانا اإلنسان يبتزك        

  
  ]٥: اآلية سورة الليل[ 
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ا التقوى مبنيان ، لكن هذا العطاء وهذومع إعطائه اتقى أن يعصي اهللا، أعطى واتقى        

وات ، صدق أن اإلنسان مخلوق لجنة عرضها السمعلى إيمان باهللا، ألنه صدق بالحسنى

  : للجنَّة، وأن ثمن الجنة اإلحسان، قال تعالىق أن اإلنسان مخلوقٌ ، صدواألرض

  
  ]٦٠: اآلية سورة الرحمن[ 

   

ا أعطاه اهللا، ، وأعطى من كل مالحسنى واتقى أن يعصي اهللا عز وجلصدق ب  

  : المكافـأة العاجلة في الدنيا، قال تعالى

  
   ]٧: اآلية سورة الليل[ 

  : األمور ميسرة، قال تعالى

  
  ]٤٨ :اآلية سورة الطور[ 

  :األمور سهلة  

  . اللهم ال سهل إال ما جعلته سهالً        
  

  
  

  : قال تعالى: بالمقابل        

  
   ]٨: اآليةسورة الليل [ 

  :  هذا يسمونه في البالغة المطابقة، قال الشاعر        

  وتَخْفض باِإلذْالَِل من كَان يعقُلفَتَرفع بِاِإلعزازِ من كَان جاهالً           

، فإذا خير وشر، حق وباطل، ليل ونهار، أبيض وأسود ؛المطابقة معنيان متعاكسان        

  :هذه صارت مقابلة، قال تعالى ،عان على التسلسلجاءت مجموعة معان تقابل مجموعة م

 :ر إلى هذه المطابقة انظ
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   ]٥: اآليةسورة الليل [ 

  
  ]٨: اآليةسورة الليل [ 

            

أعطى واتقَّى واستغنى، وصدق بالحسنى وكذب بالحسنى، هذه في البالغة المقابلة، 

 ،الطرف الثاني بخل أن يعطي، يستخدم جهاز المص فقط، يأخذ كل شيء وال يعطي شيئاً

واستغنى عن طاعة اهللا ولم يعبأ، ذنب المنافق كالذبابة على وجهه، وذنب المؤمن كالجبل جاثم 

  :على صدره

  
   ]٩: اآليةسورة الليل [

  .منتهى أمله إال الدنيالم ير مبلغ علمه و

  : أول عقاب له في الدنيا، قال تعالى: اآلن        

  
     ]١٠: اآليةسورة الليل [

        

  
  

  :، انظر إلى هذا القانونمن علووجل لحكمة يريدها يسقط اإلنسان  واُهللا عز

  
  ]١٠-٥: اآلية سورة الليل[

            

 :انظر إلى هذا القانون 
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، وحينما من أجِل أن يجمع الماَل الوفير ،، وحينما استغنى عن طاعة اهللاهو حينما بخل

  : ثروته، قال تعالى ، من أجِل أن تنموفلم ينفق منه شيئاً، لم يعبأ باآلخرة

  
   ]١١: اآلية سورة الليل[ 

  .ثانية واحدة فاإلنسان ما جمعه في عمر مديد يخسره في
  

  
  

، إن تلبث أن تفتر ، لكن هذه الدهشة اللكلِّ داخٍل دهشةٌ، هذه الدهشةُ يذوقها كلُّ مؤمن

ت فورته على طاعة اهللا فهنيئاً له، واإلنسان ، فمن هدألكل شيء فورة، ثم هذه الفورة تهدأ

قت هذه المعاني القدسية أِلفَها، واألحوال النفسية ويأتي يبكي في الصالة، يبكي أثناء القراءة، و

ضعف تأثير هذا الحال عنده  ، فهناك أخ حينما، فالدهشة انتهتعاشها، وهو في طاعة اهللا دائماً

  .هذه الفترة ذاقها سيدنا حنظلةتراجع، لذلك هذه الدهشة و

 ،-صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-رسوِل اللَّه وكَان من كُتَّابِ - (( :فَعن حنْظَلَةَ الُْأسيدي قَاَل

سبحان اللَّه ما  :قَاَل ،نَافَقَ حنْظَلَةُ :قُلْتُ :قَاَل ؟كَيفَ َأنْتَ يا حنْظَلَةُ :فَقَاَل ،لَقيني َأبو بكْرٍ :قَاَل

يذَكِّرنَا بِالنَّارِ والْجنَّة حتَّى  -ه علَيه وسلَّمصلَّى اللَّ- نَكُون عنْد رسوِل اللَّه  :قُلْتُ :قَاَل ؟!تَقُوُل

عافَسنَا الَْأزواج  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-فَِإذَا خَرجنَا من عنْد رسوِل اللَّه  ،كََأنَّا رْأي عينٍ

فَانْطَلَقْتُ َأنَا وَأبو  ،اللَّه ِإنَّا لَنَلْقَى مثَْل هذَا فَو :بو بكْرٍقَاَل َأ ،والَْأولَاد والضَّيعات فَنَسينَا كَثيًرا

 وِل اللَّهسلَى رخَلْنَا عتَّى دكْرٍ حب-لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُلْتُ ،-ص: وَل اللَّهسا رنْظَلَةُ ينَافَقَ ح، 

 وُل اللَّهسفَقَاَل ر-ع لَّى اللَّهصلَّمسو هلَي-: ا ذَاكمقُلْتُ ؟و: وَل اللَّهسا رنَا  ،يتُذَكِّر كنْدع نَكُون

فَِإذَا خَرجنَا من عنْدك عافَسنَا الَْأزواج والَْأولَاد والضَّيعات  ،بِالنَّارِ والْجنَّة حتَّى كََأنَّا رْأي عينٍ

ِإن لَو تَدومون  ،والَّذي نَفْسي بِيده :-صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-اَل رسوُل اللَّه فَقَ ،نَسينَا كَثيًرا

ولَكن يا  ،لَصافَحتْكُم الْملَاِئكَةُ علَى فُرشكُم وفي طُرقكُم ،علَى ما تَكُونُون عنْدي وفي الذِّكْرِ

اعسةً واعنْظَلَةُ سحرَّاتةً ثَلَاثَ م((   
  ]في سننه والترمذي، في الصحيحأخرجه مسلم [

  

ح نفسك في معرض إنسان شقي ، األدب الرفيع أال تمدوهذا من أدب الصديق الرفيع  

ذا ، وهيرضى عن ابني ال يوجد أبر منه اهللا: عندي ولد متعب، ال تقل: إنسان قال لك ،بنفسه

أنا لي زوجة اهللا يرضى عنها، ال يوجد منها، هذا : ال تقل، إنسان شكا لك زوجته ،كالم مزعج

المؤمن وهو في الدرس له حال عال، هو مع المؤمنين في مذاكرة علم، حال ، نوع من التحدي

 :ما العبرة من هذا الكالم؟ 
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، ويريد أن يأكل، عاٍل هو في صالته، في ذكره في تالوته له حال، أما أحيانا دخل إلى بيته

فهذا شيء طبيعي، ألن دوام الحال من ، نه حالإذا غاب ع ،لحال العالية غاب عنهاهذه ا

إال ألنه يحول ويتحول، العبرة أن تكون مستقيماً، والحال إن  ، وما سمي الحال حاالًالمحال

ل يقلبنا ذات اليمين وج ألن اهللا عز ،ن غاب عنك وأنت مستقيم فال تتأثروإ أتى فرحب به

  .وذات الشمال

 ، العبرة أن تكون مستقيماًية نسعد بها، ومرة ننكر قلوبناراق مرة نجد في قلوبنا حاالً        

   .دائماً
  

  
  

طر شيء في الدين ما يطرحه العامة، من أنه ساعة لك وساعة لربك، ساعة لذلك أخ        

فيها، هذا مرفوض كلياً، لكن ساعة وساعة، أي ساعة لربك يطيع اهللا له يعصي اهللا فيها و

  .ساعة تألق وساعة عادية، وساعة فتور ساعة إقبال

في ساعة ، ، وشرفكيف في الجامعة هناك مقبول، وهناك جيد، وجيد جداً، وامتياز        

، فلذلك حالة الدهشة هذه تصيب في الساعة لربك هناك تألق وإقبال، والفتور عند اهللا مقبول

ن، ويألف القرآن، ويألف طاعة الواحد مؤمن في أول الطريق، لكن بعد حين يألف اإليما كل

، ويألف أن الديان، يألف أن يكون مستقيماً، ويألف أن يضبط بصره، ويألف أن يحرر دخله

   :الحقيقةوجل، فهذه النقطة دقيقة جداً، و كون إنفاقه فيما يرضي اهللا عزي

ة الدهشة، قال ة إال آية واحدة تصف حالليس في القرآن الكريم وال في السنة المطهر        

  : تعالى

  
   ]٣١: اآليةسورة يوسف [

  

  
  

 حينما رأيت الكعبة دهشت : اجا جاء فسألته عن شيء تأثر له، فقال ليزرتُ ح        

  . لثالث أقل دهشةافاللقاء األول مدهش، لكن اللقاء الثاني و، وبكيت

 :سر نجاح الدعوة 

 :أخطر شيء في الدين 
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ه مع دوام استقامته فال ضير ضعف أحوال أنه إذا كان يشكو :فأنا أطمئن األخوة الكرام        

، تإذا كان هناك تقصير في االستقامة، أو هناك خرق لحدود اهللا، أو هناك مخالفا، أما عليه

  .هذا الحال الذي يزعجك هو انعكاس المعاصي: نقول له

، وال  حالهاحب من ال ينهض بك إلى اهللاال تص: ورد عند بعض الصالحين ؛على كلٍّ        

  .يدلك على اهللا مقاله

  .لف أبلغُ من قوِل ألف في واحدأن قوَل واحد في أ :وورد أيضاً        

وجل ال  عن اهللا عزن ي، وألف متكلم مقطوعن الموصول إذا تكلم يؤثر في ألففاإلنسا        

  .، لذلك سر نجاح الدعوة اإلخالصيؤثرون في واحد
  

  
  

  : هذا يقودنا إلى قانون آخر، وما أروع هذا القانون، قال تعالى: لذلك        

  
   

   ]١٥٩: اآليةسورة آل عمران [
   

من خالل ، تقرت في قلبكبسبب رحمة اس ،أي يا محمد :هذه اآلية معادلة رياضية        

وأحبوك وانتفعوا بك، وفدوك ، كنت لينا التف الناس حولك، فلما اتصالك بنا كنت لينا

عنا الستقر في قلبك القسوة، والقسوة تنعكس غلظة وفظاظة،  لو كنت مقطوعاًبأرواحهم، و

  والنفض الناس من حولك، أين المعادلة؟

الناس  ، فإن أردت أن يلتفالتفاف، انقطاع قسوة غلظة انفضاض لين اتصال رحمة        

 ،حتى تنعكس ِلينًا، حتى يألفك الناسلرحمةُ في قلبك، ، حتى تستقر احولك فكن متصالً باهللا

  : السالمة ووقد قال عليه الصال

  . ))الْمْؤمن مْؤلَفٌ ولَا خَير فيمن لَا يْألَفُ ولَا يْؤلَفُ((        

  .وجل هي مطلق عطائه ، وكأن رحمة اهللا عزفي قلبه رحمة متأججة  

    .))الراحمون يرحمهم اهللا((        

  .))إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي((        

  .، هذه واحدةوجل الراحمون في رضوان اهللا عز        
  

 :هذه اآلية معادلة رياضية 
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  : العلماء قالوا ، وعندنا علم، فدائماًعندنا حال الذي هو الدهشة        

  .العلم حكَم على الحال        

، لو أن إنسانا رأيته طليق الوجه، منبسط السرائر، حيوي المظهر، ألنه ارتكب معصية        

لها عقاب، وكان جاهالً، فرح بهذه المعصية، ل، هذه المعصية معصية والعلم أقوى من الحا

م أم العلم على الحال؟ العلم على الحال، والعلماء ؟ الحال على العلفمن هو الحكَم على اآلخر

  : قالوا

بتغي أن يقترف معصية فيها لذة له، وتمكن من هذه إذا اإلنسان ي-، هناك حال شيطاني        

  :وجل ماذا قال؟ قال ، لكن اهللا عزالمعصية تراه فرحاً

  
   ]٥٨: اآليةسورة يونس [

   
، والعلماء -قرب من اهللا، ال أن تفرح بالمعصيةأن تفرح بالعليك أن تفرح بالطاعة، و        

  : قالوا

، والكآبة لحال السارة التي تأتي عقب معصية، هذه حال شيطانيةا :هناك حال شيطاني        

تي تأتي عقب المعصية حال رحمانية، هذه الفطرة، أما السرور الذي يأتي عقب طاعة، هذه ال

  .حال رحمانية

حال ال يغطيه ، ال تعبأ بفأنت انظر العلم هو الحكم، العلم دائماً وأبدا حكم على الحال        

  .العلم
  

  
  

يرضي اهللا، ممكن إلنسان في ذهنه رغبة جامحة لشيء ال : وأنا أقول لكم بصراحة        

  :فإذا وصله تألق وجهه، حقق مراده، فالعبرة أن تفرح بطاعة اهللا، قال تعالى

  
   ]٧٦: اآليةسورة القصص [

  : والمنتهى، قال تعالى اتدالمبنسي طغى و بغى، و        

 :بم يفرح المؤمن وبم يفرح الكافر؟ 

 : ؟م أم العلم على الحالالحال على العل ؛الحكم على اآلخرمن هو 
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   ]٧٦: اآليةسورة القصص [

  :الدنيا فإن اهللا ال يحب الفرحين ال تفرح بما أوتيت من        

  .من أنت؟ أقْل لك ،قل ما الذي يفرحك        

فرح ، والمؤمن يؤمن إذا أجرى اهللا على يديه خيراً، يفرح المالمؤمن يفرح بطاعة اهللا        

، ألن ذا وفِّق لطاعة، وفق لهداية إنسان، وفق لفهم كتاب اهللا، وفق لشرح كتاب اهللاأشد الفرح إ

  : يقول -السالمعليه الصالة و-النبي 

        ))هلَّمعو آنالْقُر لَّمتَع نم كُمرخَي((   
  ]في سننهما وأبو داود والترمذي، في الصحيحأخرجه البخاري [

  .ك الدنياالكافر يفرح ألنه ملَو  
  

  
  

 :لذلك علَّق بعضهم ،لم نملك أنفسناملكنا العالم و: أحد زعماء بريطانيا له كلمة، قال        

ربيين حضارة السيطرة ، بينما حضارة الغحضارة اإلسالمية حضارة ضبط الذاتعلى أن ال

  .على الطبيعة، والمسلم مسيطر على ذاته

  .ت سمعكم وبصركم، يندى لها الجبينالكفار، وهذا تح جرائم يرتكبهاحماقات و هناك        

 ،فريقياأ، تأتي البواخر إلى مرة قرأت مقالة في مجلة أصيلة، عن بيع العبيد في أمريكا        

ي عنابر البواخر مقيدين بالسالسل، يضعونهم فو، سوقون العبيد سوقاً بقوة الحديد والناروي

األحياء طوال الطريق إلى أمريكا، إلى  يبقى الميتون إلى جانبفي الطريق، وويموت نصفهم 

ما قرأت هذه المقالة، استعباد  بعد، نهم ليعملوا في الحقول بال مقابل، يأخذوأن تتفسخ جثثهم

لت من أن أنتمي إلى الجنس البشري، الكافر قلبه كالصخر، وحش، قال ، خجفريقياأالعبيد من 

  : تعالى

  
  ]١٣٠: اآليةالشعراء  سورة[ 

  

 :رة اإلسالمية وبين الحضارة الغربية هذا الفرق بين الحضا
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ريقيا أففي  أبصاركم ما يجري في العالم اليوم، مئات األلوفعن سمعكم و وليس بعيداً        

نوبية تم ذبح خمسمائة ألف في يوم، راوندا، وفي كوسوفو، وفي البوسنة، وفي ألبانيا، وفي الج

  .تطهير عرقي: ان، يقولونالشيش

ِلم يقتل وال المقتول فيم  ، ال يدري القاتلقاص الغنمت كعمو :من عالمات قيام الساعة        

  .؟قتل

        دين ، لما سيدنا صالح السبعون ألف إنسان ذُبحوا في ليلة ،لما فتح الفرنجةُ القدس -

ي واقفاً إلى أن أعادوا لها ابنها، وما ، بقفتح القدس، جاءته امرأة ضاع ابنُها -رحمه اهللا تعالى

لهم ، بل إن هؤالء الذين خرجوا من القدس سمح ال أخذ جنديٌّ من إنسان حاجتهظلم واحدا، و

  .أن يبيعوا حاجاتهم بأثمانها

  :هكذا اإلسالم        

  .اإليمان قيد الفتك، وال يفتك مؤمن        

تصور ما جرى في البوسنة والهرسك، وما جرى في ألبانيا وكوسوفو، وما جرى في         

  .المؤمن مقيد بمنهج، هذا القبيل ملكوا، ال يفعلون شيئاً منن المسلمين ، لو أالشيشان

   .ال أمثل بهم فيمثل اهللا بي: يا رسول اهللا مثِّل بهم فقد مثّلوا بعمك، قال: قيل        

هناك إله، وهناك أمر ونهي، وهناك حق وباطل، وهناك شيء يجوز وال  ولو كنت نبياً        

به اإلنسان الكافر بدابة متفلتة، أما المؤمن ، ويحلو لي أن أشمنظومة قيميجوز، المؤمن يعيش 

، أنت لست تتحرك فمنضبط بمنهج اهللا، فأنت سعادتك أن تكون منضبطاً، في حياتك محرمات

  .كما تتمنى
  

  
  

اء شخص ، جولي قريب كان جاراً له، هناك شخص يعمل في تصليح السيارات        

جاءه أدرك أن صاحب السيارة جاهل، وحريص على ، الذي جديدة جداً وفيها خلل بسيارة

صاحب السيارة ال  ،في المحرك خلل كبير، تكلفك عشرة آالف ليرة: فقال له، سيارته، فحصها

، ال أصلحها في خمس دقائق: لهأصلحها، يقول لي قريبي وهو جار  :يعرف أن يناقشه، قال له

ل يوم أخذ أهله إلى الزبداني بها، وثاني يوم ذهبوا إلى المطار، وثالث ، أومائة ليرة تكلف إال

ليرة، قال رة استلمها ودفع عشرة آالف ، في رابع يوم جاء صاحب السيايوم إلى وادي بردى

وخوفه ، دفعها نقدا وعدا، لكن هذا المصلح ذكي جدا، ذكر له أشياء معقدة في المحرك: لي

، وهو هكذا أصول العمل: فعلت؟ فقال له أيعقَل ما: بتز ماله ودفعه، فقال له قريبيووهمه، وا

خل تد، ، وكان له ابن يعمل في مخرطةيضحك ومسرور، عشرة آالف مع ثالث نزهات بها

 :من هو األحمق؟ 
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، ألف ليرة لبنانية ، كلَّفته العملية ستة عشرذرة فوالذ في عينه في القرنية، أخذه على لبنان

  .ورياً، يقرب من خمسة وعشرين ألفة مائة وستون قرشاً ساللبنانيوالليرة 

  .لم تدرعبدي قد عاقبتك و: ، قاليا رب لقد عصيتك فلم تعاقبن: قال        

، لن تكون ذكيا في تحصيل أموالك بذكائه حراماً يفرح اإلنسان أنه ذكيٌّ وحصل ماالً        

ه في حساباته اليومية يكون اَهللا جل جالل ، وأي إنسان ال يدخلة اهللاإال إذا كنتَ في طاع

  : أحمق، قال تعالى

  
   ]١٢: اآليةسورة البروج [ 

   

صلَّى اللَّه علَيه - عن النَّبِي  ،-رضي اللَّه عنْهما-عن عبد اللَّه بنِ عمر  :وفي الحديث        

لَّمسقَاَل -و: )) مواتٌ يظُلُم الظُّلْمةاميالْق((   
  ]في سننه والترمذي، في الصحيحخرجه البخاري ومسلم أ[

  

و  ،ال دابةوليس ألحد من الخلق حق عندك، و، سادةأن تضع رأسك على الو :بطولتك  

وال قطة، ليس لمخلوق له حق عندك، هذه بطولتك، ولو كنت فقيراً، ولو كنت ، ال كلب

، من تعلق الحقوق بك أن تكون بريئاً :، بطولتكولو كنت مضطهداً، كنت مريضاً ، ولوضعيفاً

وبنى مجده على أنقاض اآلخرين، وبنى غناه على إفقارهم، وبنى  أما إذا كان اإلنسان ظالماً

  .بنى حياته على موتهم فهو جبانأمنه على خوفهم، 
  

  
  

هناك أناس يعيشون ، وم األنبياءهناك إنسان يعيش للناس ه: أقول لك هذه الكلمة        

ال تفرح ال بمال  ؛إلنسان، فبين أن تكون في خدمة الخلق، وبين أن يكون الخلق في خدمتك

سان يفرح بشيء ال يرضي ، وكل إنوال بحظ رائع، افرح بطاعة اهللا، وفير، وال بمكانة عالية

بين الناس،  العقول ، ضعافاهللا أحمق، غبي، والعلم حكم على الحال، وليس الحال مقياساً

ترقص لهم الدنيا أحياناً، تجدهم يضحكون، ضحك، واستعالء، وتعليقات الذعة، ومشية فيها 

كبر، وسيارته فارهة، يفرح بشيء سخيف، أما المؤمن فيفرح بطاعة اهللا، يفرح أنه في 

  .حق أبداًليس ألحد عنده ، يفرح أنه ينام الليل ورضوان اهللا، يفرح أنه في خدمة الخلق
  

  
 :المؤمن وقاف عند كتاب اهللا 

 :قف عند هذه الكلمة 
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طرف اآلخر فال ،والتفوا حوله ،شاب أحبه الناس كثيراً ،يبدو أنه داعية ،قيل ألحدهم        

ٌل بشخص إلى ، فجاء رجا يتكلمون في حقه كالماً غير صحيحوؤ، بدأصابتهم الغيرة والحسد

هل سمعت مني عنهم : ، قال لهس عنكإنني أشفق عليك مما يقوله النا: فقال له، هذا الداعية

  .عليهم فأشفق: ال، قال له: شيئا؟ قال له

  .ى اهللا فيك إال أن تطيع اهللا فيهعود نفسك ال تقابل من عص        

 لو كنت مغتابا أحداً ؟ومن أنت حتى أغتابك: لقد اغتبتني، قال له: قال شخص آلخر        

  .ألنهم أولى بحسناتي منك ،ألغتبت أبي وأمي

ته ، فإن هذا المغتاب سيقف لك يوم القيامة ويأخذ من حسناالمؤمن موقن أنه إذا اغتاب        

وتكون عند اهللا  ، قد تكون فقيراً، والمؤمن وقاف عند كتاب اهللا، ومقياس الدنيا ال قيمة له

  .كبيراً

مثلي  أو: ، قالمن خبرني جبريل بقدومهب أهالً((: فقال له، وقف النبي ألحد أصحابه        

   .))؛ خامل في األرض علَم في السماءعمن: ا سول اهللا؟ قال لهي

  .ال تملك من الدنيا شيئاً قد تكون شاباً        
  

  
  

كنت في مؤتمر في المغرب، وجلسنا في أرقى فندق في المغرب، : قلت مرة        

فإذا  ،، نظرتُ من الشرفةوت قرآن ندي مع الفجرواستيقظت على صالة الفجر، وسمعت ص

على ظني أن هذا الذي   ،عامل الحديقة يصلِّي الفجر على الحشيش بصوت شجي واِهللا غلب

، والمؤتمر إسالمي طبعاً ،يصلي بهذا الصوت الشجي أقرب إلى اهللا من كل من في الفندق

  : تعالى ال قيمة لها أبداً، قالبتك االجتماعية ، ومرتإنسان موصول باهللا هذا بطل

  
   ]٣- ١: اآليةسورة الواقعة [

   
اهللا عز وجل يهبط إلى أسفل سافلين، والذي من كان في أعلى عليين ولم يكن يعرف         

  .خافضة رافعة: كان في أسفل سافلين وكان قد عرف اهللا عز وجل، لذلك
  

  
  

 :تعريف المفلس 

 :ما معنى خافضة رافعة؟ 
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 - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-َأن رسوَل اللَّه  ،عن َأبِي هريرةَ :حديث يقصم الظهرهذا ال        

ِإنَّ الْمفْلس من  :فَقَاَل ،الْمفْلس فينَا من لَا درهم لَه ولَا متَاع :قَالُوا ؟َأتَدرون ما الْمفْلس(( :قَاَل

موي يْأتي يُأمَّت كَاةزامٍ ويصو لَاةبِص ةاميذَا ،الْقه شَتَم ي قَدْأتيذَا ،وقَذَفَ هذَا ،واَل هَأكََل مو، 

فَِإن فَنيتْ حسنَاتُه  ،وهذَا من حسنَاته ،فَيعطَى هذَا من حسنَاته ،وضرب هذَا ،وسفَك دم هذَا

قْضي َل َأنقَبهلَيا عى م، هلَيتْ عفَطُرِح ماهخَطَاي نذَ مي النَّارِ ،ُأخف ثُمَّ طُرِح((  

  

  ]في سننه والترمذي، في الصحيحأخرجه مسلم [

  

  .من ال درهم له وال متاع: لبسيطتعريف المفلس بالسهل ا        

، التعاملية سيئة جداً المفلس يصلي ويصوم، لكنه شرس في تعامله مع الخلق، عباداته        

  .لذلك هذا مفلس
  

  
  

        انبثَو نوع،  النَّبِي نع-لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَاَل -ص ي (( :َأنَّهُأمَّت ناًما منَّ َأقْولَملََأع

ثَاِل جِبَأم نَاتسبِح ةاميالْق موي ْأتُونةَ بِيًضايامهنْثُوًرا ،اِل تاًء مبلَّ هجزَّ وع ا اللَّهلُهعجقَاَل  ،فَي

انبثَو: وَل اللَّهسا رلَنَا ،ي مفْهلَنَا ،ص لِّهِمج، لَملَا نَع ننَحو منْهم لَا نَكُون قَاَل ،َأن:  ما ِإنَّهَأم

ولَكنَّهم َأقْواٌم ِإذَا خَلَوا بِمحارِمِ اللَّه  ،ويْأخُذُون من اللَّيِل كَما تَْأخُذُون ،ومن جِلْدتكُم ،خْوانُكُمأ

   ))انْتَهكُوها
   ]في سننهابن ماجه  أخرجه[

   
، لهم خلوات فيها معصية، أما مواقفهم المعلنة رائعة، ممثلون، والتمثيل اآلن دقيق        

  .، فإذا هو فاجرقياً نقياً ورعاًمثِّل عليك فتظنه تي
  

  
  

ظن الناس أن و، إذا كان معك كيلو من الذهب الخالص: أقول هذه الكلمة واحفظوها        

الخسيس  ، اآلن لو أن معك كيلو من المعدنهذا من المعدن الخسيس، من هو الرابح؟ أنت

اس كالمك، فمن هو الخاسر؟ أنت، خيرك منك، وشرك وأوهمتَ الناس أنه ذهب، فصدق الن

  .، كن مع اهللا واضحاًمنك
  

  
  

 :هذا عالم اإليمان 

 :احفظ هذه الكلمة 

 :حديث خطير 
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من يدخل في عالم اإليمان له دهشة، عالم اإليمان له دهشة، وله أن كل مؤ :والخالصة        

اء االستقامة بق ، ضعف هذه األحوال معولكن هذه األحوال ال تلبث أن تضعف، أحوال مسعدة

إلى بيت فيدهش،  يدخل اإلنسان ، وأحياناًل موجود لكن بشكل َأِلفْتَه أنت، الحاال ضير فيه أبداً

هل هم  :البيتأصحاب  اسأل، أثاث فاخر، منطقة هادئة، له إطاللة رائعة، ومساحة كبيرة

  .مدهوشون كهذا الداخل؟ أبداً، ألنهم َأِلفُوه

أل صاحب ، اسير، مكتب فخم جداً، وأثاث من أفخم ما يكونقد تدخل إلى مكتب وز        

  : ة مؤقتة، فإذا دهش اإلنسان، قال تعالى، الدهشهل هو مندهش مثلك؟ أبداً :المكتب

  
  ]٣١: اآليةسورة يوسف [

   
اإلنسان يدهش بفتاة، تزوجها، هل يبقى مدهوشاً بها؟ تخف الدهشة إلى أن  أحياناً        

   :دهشة مؤقتة، العبرة باالستقامة، واحفظ هذه الكلمةفلذلك ال، تتالشى

  .شيطانياً حاالًو رحمانياً ألن هناك حاالً ،العلم حكم على الحال دائماً        
  

  
  

  ضخماً ، في وقته كان مبلغاًض على إنسان مدان مبلغاً ضخماً جداًفر شاهدت شخصاً        

، ثمانين قرشاً، فرض عليه مبلغاً ضخماً، فخضع لهوالر بثالثة ليرات وكان الد، ثالثمائة ألف

د الذي قبض المبلغ في ، وجن ضعفاً، طلب منه ثالثمائة ألفاألول يستطيع أن يدفعه عشري

هذا شيطان، فيمكن ، ؟ الوجهه تألقاً، ويكاد وجهه يضيء من اإلشراق، هل هذا موصول باهللا

الهدف غير  قد يكونت هدفك، وقن تشعر بسرور بالغ متى حقأ، ويمكن أن يتألق وجهك

   .أما إذا كان حالك مغطى بالعلم ،بالعلموجل، فال تعتد بالحال اعتد  مشروع عند اهللا عز

، كالماً واضحاً، كالما معه طيباً تكلمت كالماًو ،أنت جالس جلسة مع بعض الناس        

معك الحق  ،، أنت فرحتيت معظمهم عقد التوبةرأ، ودليل، بحال قوي، فتأثروا تأثراً بالغاً

وكل ، نبياء، فأنت يمكن أن تفرح مليون مرة، هذه صنعة األبفرحك، هذا من أعظم األعمال

وإياك أن  ،زن فرحك بمقياس الشرع ، دائماًهذا الفرح مغطى بالقرآن والسنة، فرحك مشروع

  .تقيم فرحك بمطلق الفرح
  

  
  

 :روع؟ ما هو الفرح المشروع وما هو الفرح غير المش

 :من أعظم األعمال 
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  : قال تعالى        

  
   ]٧٦: اآليةسورة القصص [ 

  : قال تعالى       

  
   ]٥٨: اآليةسورة يونس [ 

  :تفرح بفضل اهللا عز وجل، قال تعالىينبغي أن         

  
   ]٥٨: اآليةسورة يونس [ 

  :قال تعالى: بالمقابلو        

  
   ]٧٦: اآليةسورة القصص [ 

  

  :ك فرحاً ال يحبه اهللا، وهناك فرح يحبه اهللا، قال تعالىأن هنا: معنى ذلك        

  
   ]٥٨: سورة يونس اآلية[ 

  : هذا فرح مشروع، وقال تعالى        

  
   ]٧٦: اآليةسورة القصص [ 
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  .مشروعاً ، فالبطولة أن تفرح فرحاًهذا فرح غير مشروع        
  .والحمد هللا رب العالمين 

  

  


