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 .م٢٠٠٠-٤-١٠: تاريخ -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
  

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

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

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

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

  
  

في منازل  ،رس الثامن والثمانين من دروس مدارج السالكينمع الد ،خوة الكرامألأيها ا

ل، األمل في الدنيا مهلكة، واألمل في ، والدرس اليوم منزلة األمإياك نعبد وإياك نستعين

  : يقول اهللا عز وجلاآلخرة رحمة، 

  
  ]٦١: اآلية سورة القصص[ 

  :ل اهللا عز وجلين من ينطبق عليه قو، وبين من يعده اُهللا وعدا حسناًشتَّان ب

  

  ]٤٤: اآلية سورة األنعام[ 

  

وأن ، را مديدا، وأن يبني بيوتًا، واإلنسان يفكر أن يعيش عماألمل في الدنيا مهلكة

، وأن يؤسس عمالً، ، وأن يشتري مركبةيمتِّع نفَسه بمباهج الحياة، وأن يكون كزيد أو عبيد

نفسه إذا كان في اآلخرة فهو لكن األمل ، ووأن يعيش في مكان جميل، األمل في الدنيا مهلك

  .في اآلخرة يمتص كل متاعب الدنيا ، ألن األملمسعد
  

 :منزلة اليوم 
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أن يجري مداخلة في موضوع ذكرته، كلمة مداخلة كلمة حيادية، قلت أراد إنسان :

ويقلقه ما ، به ما يصيبهم، يصيال واِهللا ليس سعيداً، هو مثل الناس تماماً: المؤمن سعيد، قال لي

  : لت له، قيقلقهم، ويتعبه ما يتعبهم، خرجت من مداخلته بمثل

داً، أربعة آالف، وبيته باألجرة، له دخل محدود جإنسانًا عنده ثمانيةُ أوالد، و تصور

ذا اإلنسان ؟ لو أن له، كيف يعيش هذا اإلنسان؟ هذا الدخل ماذا يفعل بهوعنده دعوى إخالء

ذا ، هذه الثروة الطائلة لهمات في حادث فجأة، ب أوالداً، يملك خمسمائة مليونعما ال ينج

ذ من إرث عمه بحكم القوانين واألنظمة وبراءة الذمة ال يستطيع أن يأخ ،االبن األخ الفقير

ه لم يتمكَّن أن يأخذ قرشاً ، مع أنا هو في هذه السنة من أسعد الناس، لماذقرشاً واحداً قبل سنة

ل، كلما رأى الذي أسعده هو األم وال أن ينال لقمة طيبة، وال أن يرتدي ثوبا جميالً؟واحداً، 

دخل في األمل، ، هذه سأقتنيها: هذا سأشتريه، و كلما رأى مركبة فارهة قال: بيتاً جميالً يقول

  :فاألمل مسعد، قال تعالى

  

  ]٦١: اآلية سورة القصص[ 
  

  
  

، والجنة وما الذي يمتص كل هموم المؤمن؟ وعد اهللا له بالجنة ،يسعد المؤمن ما الذي

لى قلبِ بشرٍ، ال وال خطر ع، ال أذن سمعتو، وعد حقٌّ من قبل الحقِّ، فيها ما ال عين رأت

وال ورم خبيث، وال ، وال التهاب ،ال مغصال ولد عاق، وال زوجة سيئة، وهم وال حزن، و

، هناك جنة عرضها وال أزمة، وال أزمة نقود، طرةث، وال ققلب مسدود وال شريان، دسام قلب

  : ون فيها، الدنيا دار عمل، قال تعالىؤالسموات واألرض، لهم ما يشا

  
  ]٦: اآلية سورة االنشقاق[ 

  

أما اآلخرة فدار جزاٍء الدنيا دار تكليف، واآلخرة دار تشريف الدنيا دار عمل، 

 : ؟وما الذي يمتص كل همومه ،ما الذي يسعد المؤمن

 :مداخلة 
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  .واآلخرة دار جزاء دنيا دار التزامواآلخرةُ دار أمٍل، ال

ما أهل ، بينكن األمل عند المؤمنين في اآلخرة، وللمؤمنونفاألمل منزلة يتمتع بها ا

سوف أبيع هذا : وفوقه قدر عسل، وقال ،استلقى على ظهره ، هذا الذيالدنيا يتأملون في الدنيا

وسوف أتزوج، وأنجب ، ياًالعسل، وسوف أشتري غنماً، والغنم يتوالد، وسأغدو إنساناً غن

، هكذا أهل ه وضرب فانكسرت القدر وسالت فوقه، فرفع عصايته، وإذا عصاني ولد ربأوالدا

  .أتيهم ملك الموت في أحرج األوقاتالدنيا ي
  

  
  

ان كان ضائق النفس أراد أن ينتحر، من شدة فقرِه ويأسه إنس: هناك قصة رمزية تقول

ماذا : حرفة تغتني بها، اعمل طبيباً، قال له أنا أدلك على: فقال له ، جاءه ملك الموتن الحياةم

، إلى رأس المريض فإياك أن تعالجه، ألنه سيموت قطعاً، اهرب إن رأيتني أقف: أفعل؟ قال له

وجدتني أمام رجلي المريض فعالجه، فال بد من أن يشفى، أي شيء تعطيه إياه سيشفى  وإن

  : قال الشاعر به،

  ِإن الطَّبِيب لَُه علْم يُدلُّ بِـــه    ِإن كَان ِللنَّاسِ في اآلجاِل تَْأخيُر

  حتَّى ِإذَا ما انْتَهتْ َأياُم رِحلَتـه    حار الطَّبِيُب وخَانَتُْه الْعقَاقيــُر

ل ملونة، فإذا دعي واشترى محفظة، ووضع فيها سوائ، فّذ وصية ملك الموتفهذا ن

ملك الموت عند رأسهم يعود راجعاً، إن رآه عند قدميه يعالجه، هذه  ، إن رأىإلى مريض

النقطتان قبل الطعام، هذه بعد الطعام، يتفنن في وصفاته، ألن المريض سوف يشفى، ذاع 

ستُدعي هذا ، فاوزاد دخلُه، وعاش في بحبوحة، وإذا بِبِنْت الملك تَمرض، صيتُه، وتألق نجمه

نإنسان عالجه إال وشُفي على يديه، ألنه على اتفاق مع  الطبيب األلمعي المشهور الذي ما م

نتي ويشفها أجعلْه وليا للعهد،  من يعالج لي اب: قال، ، فهذا الملك لشدة تُّعلقه بابنتهملك الموت

يختل توازنه من شدة الفرح  ، فكاددخل على هذه البنت المريضة، فإذا ملَك الموت عند قدميها

، وجعله ولي العهد، وصار ملكاً، والملك نفّذ وعده ،ا هي العادة وشُفيت شفاء تاما، عالجها كم

؟ اآلن: اآلن، قال: جاءه ملك الموت، قال له، ويوم عرسه وزواجه وتسلمه منصب ولي العهد

  .لو أنك أخذتني وقتها لكان أيسر لي: قال له

ويصعدون، ويصعدون، وهم في أعلى نقطة يسقطون، هذا هو ، صعدونفأهُل الدنيا ي

يوم نيله الدكتوراه  ،م االنتهاء من كسوته يأتيك األجل، ويواألمل في الدنيا، قد تعتني ببيتك

من كان أملُه في الدنيا ، فيأتيه األجل، يوم زواجه يأتيه األجل، يوم رواج تجارته يأتيه األجل

  .فهو هالك

 :قصة رمزية 



 

.األمل : ١٠٠- ٠٨٨الدرس  - مدارج السالكين -التربية اإلسالمية  
 

  

  
  

صلَّى اللَُّه علَيه - رسول اهللاخَطَّ (( :قَاَل -رضي اللَّه عنْه-عن عبد اللَّه بنِ مسعوٍد 

لَّمسًعا -وبنُْه ،خَطًّا ُمرخَارًِجا م طسي الْوخَطَّ خَطًّا في  ،وي فذَا الَّذغَاًرا ِإلَى هخَطَّ خُطَطًا صو

 ،َأو قَد َأحاطَ بِه ،وهذَا َأجلُُه ُمحيطٌ بِه ،هذَا الِْإنْساُن :وقَاَل ،وسط من جانبِه الَّذي في الْوسطالْ

وِإن  ،فَِإن َأخْطََأُه هذَا نَهشَُه هذَا ،وهذه الْخُطَطُ الصِّغَاُر الَْأعراُض ،وهذَا الَّذي ُهو خَارِج َأملُُه

  ))َأخْطََأُه هذَا نَهشَُه هذَا
  ]في سننه والترمذي، في الصحيحأخرجه البخاري [

  

  
  

أجلس  ،، فدخلت على مدير الثانويةوية، ونشأ عندي ساعة فراغكنت أدرس في ثان

 بالد شمالأنا سأسافر إلى : وكان صديقي، شكا لي همه وضجره، وقال، عنده هذه الساعة

كان هناك نظام اسمه نظام اإلعارة، يبدو أنه هيأ موافقة، ، فريقيا ألدرس هناك خمس سنواتأ

نسا وإسبانيا وبريطانيا ، أمضي صيفية في فرصيف إلى بلديلن آتي في أيام ال: وقال لي

بعد خمس ، بالد، أريد أن أشاهد معالمها؛ ريفها، متاحفها، طبيعة الحياة فيها ةوإيطاليا، أربع

أبيع ، أفتح به محالً تجاريا ،، وآتي بمبلغ ال بأس بهوأقدم طلبا للتقاعد، سنوات أعود إلى بلدي

الظهر ساعة أسمر فيها مع ، وآتي بعد كبر أوالدي ويتسلمون العمل مكاني، عندئذ يفيه التحف

ة، فودعته و د حدثني فيها عن عشرين سنة قادم، وقأصدقائي، وتابع الحديث، والساعة انتهت

وعندي عمل في مركز المدينة مساء، ذهبت إلى  ،ذهبت إلى درسي، ثم ذهبت إلى بيتي ظهراً

نعيه في  - !أعوذ باهللا-أن أذهب إلي بيتي مشياً، نظرت إلى أحد األعمدة أردت و، هذا العمل

  . هو في اليوم نفسه رأيتُ نعيه، واِهللا الذي ال إله إالاليوم نفسه

فيلغي كل آماله، وكل ، تيه ملَك الموتيأو ،المهلك، فاإلنسان يحلمهذا هو األمل 

، أما إذا علّق اإلنسان أمله في اآلخرة وعمل لآلخرة األمل في الدنيا مهلك، تصوراتهشطحاته و

ره اللحاق به، وعلّم العلم، وبذل من ماله الشيء الكثير، وأمر بالمعروف دم ماله أمامه س، وق

وآوى ، ، ورحم المصابوتعلم القرآن وعلّمه، وأطعم الجائع، وكسا العريانونهى عن المنكر، 

هذا عقَد  وخدم المؤمنين، واتصل برب العالمين، هذا ماذا يفعل؟ ،الغريب، ولزم دروس العلم

  .أمله في اآلخرة
  

  

 :هلك هذا هو األمل الم

 :هذا حال المؤمن 

 :اقرأ هذا الحديث 
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للسفارة فأعطوه  ، قدم طلباًإنسان يحج أو ال يحج، يسمحون له أو ال يسمحون له

، في مكة والمدينة، صار ويوم أخذ الموافقة صار في الحج، هو ال يزال في دمشق، الموافقة

، أرأيت إلى هذا ذهب إلى المدينة أوالً أو إلى مكة، مع أي فوج يذهب أم يذهب وحديي

هو في من يعيش في اآلخرة والمؤ :؟ ألنه عقد أمله بالحج، فصار في الحج، لذلك قالوااإلنسان

  .الدنيا

ما : لشهادة الثانويةناَل الدرجة األولى على مدارس البلد كلها في ا ،سألوا مرة طالباً

  .ة االمتحان لم تفارق مخيلتي أبداًألن لحظَ: قال، سر هذا التفوق؟ فأجاب إجابة رائعة

المؤمن الصادق يعيش في اآلخرة، هو من أبناء اآلخرة، يعيش في جنة قبل أن يصل 

  : ا، فلذلك قال تعالىإليه

  
  ]٦: اآلية سورة محمد[ 

  .لقد عاش في الجنة وهو في دنياه ،في الدنيا
  

  
  

كنت هناك ، ة، لما أخذت الموافقعندي سفرة إلى بلد بعيد: فقال لي، مرة حدثني إنسان

حمه اهللا، ويعفو اهللا عنه، وأمله فوراً نفسياً وشعوريا، فالمؤمن له أمل في اآلخرة، أمله أن ير

والنبيين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك  نأمله أن يكون مع الصديقيأن يدخله الجنة، و

هذا األمُل متوجها ، ولكن بشرط أن يكون هذا األمل ينسيه كل متاعب الدنيا، فهذه مرتبة، رفيقاً

  : إلى اآلخرة، قال تعالى

  

  ]٢١: اآلية سورة اإلسراء[

  .أنت في الدنيا وازن بين بيت وبيتو
  

  
  

 :الفرق بين مراتب الدنيا وبين مراتب اآلخرة 

 :هذا أمل المؤمن 
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بيت : رأيت شيئاً ال يصدق، قال لي: ان في مؤتمر في الهند، قال ليحدثني أخ ك 

متران في مترين، واألرض ، قطعة من النايلون، مع قطعة من قماش، مع قطعة من كرتون

ثمنه واحد وعشرون مليون دوالر، ألف ، رة، وهناك بيت في القاههذا بيت: تراب، قال لي

  : بيت وهذا بيت، قال تعالى ، هذامليون ليرة سورية

  
  ]٢١: اآلية سورة اإلسراء[

  ..... في أي بلد قد تجد بيتاً

، كلّف هناك حنفية تساوي ثمن بيت، فإذا بيت مساحته أربعمائة متر: قال لي أحدهم

  : ثمنه مائة وخمسون ألف،  قال تعالى متراً مساحته خمسون يشبه بيتاً ،مئات الماليين

  

  ]٢١: اآلية سورة اإلسراء[

  :يا ال تعني شيئاً، قد تعني العكس، قال تعالىمراتب الدن

  

  ]٤٤: اآلية سورة األنعام[
  

، لكن مراتب اآلخرة مراتب تعني كل ال تعني شيئا، بحدها األدنى، وقد تعني العكس

  .مراتب ثابتة وأبدية ،شيء
  

  
  

؟  أين الثرى من الثريا: قلت له؟ ما الفرق بين اللذة والسعادة :إنسان سألني: هناك نقطة

طبيعتُها حسية، ومصدرها خارجي، وتأثيرها متناقص، تعقُبها كآبة، تنتهي بموت : اللذة أوالً

، اً؟ والسعادةُ طبيعتُها نفسيةٌما يموت اإلنسان هل يأكل شيئ، فلاإلنسان، فانتهت كل اللذائذ

 :ما الفرق بين اللذة والسعادة؟ 
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اآلخرة، فاإليمان يهيئ لك سعادة، بينما الدنيا تقدم لك ، وتتصل بنعم ومصدرها ذاتي، متناميةٌ

  . أن تعقد األمل على اهللا عز وجلال أمل إالّرق كبير بين اللذة وبين السعادة، و، وفلذة

  .يدي اهللا أوثقَ منك بما في يديك كن بما في

أكرم إن أردت أن تكون تكون أقوى الناس فتوكل على اهللا، و ا أردت أنإذ: قالوا

  .في يد اهللا أوثق منك بما في يديكإن أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما الناس فاتق اهللا، و

يلقيها اهللا في قلب عبده المؤمن، فيسعد بها ولو فَقَد كلَّ شيء،  لذلك هذه السكينة التي

إحدى ثمار اإليمان  ، هذه السكينةُيشقى بفقدها ولو ملك كلَّ شيء السكينةُ إذا حجِبتْ عنه هذهو

، ويهديه اُهللا إلى ن يلقي اُهللا في قلبه السكينةَ، وتحفُّه المالئكةُ، وتغشاه الرحمةُ، فالمؤماليانعة

  .سواء السبيل

  .وأن يلهمنا الخير حانه وتعالى أن ينفعنا بما علمناأرجو اهللا سب
  . رب العالمين و الحمد هللا

  

 


