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  .م٢٠٠٠-٥-١٥: تاريخ - لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
  

  
السالم على سيدنا محمد الصادق الوعد األمين، اللهم لحمد هللا رب العالمين، والصالة وا       

زدنـا  ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا و م الحكيم، اللهم علمناال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العلي

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

  .يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين
  

  
  

في منازل  ،التسعين من دروس مدارج السالكينوة الكرام، مع الدرس الثالث وخألأيها ا        

دنا على وجه األرض، العبادة علّة وجوإياك نعبد وإياك نستعين، والموضوع متعلق بالعبادة، و

  : لقوله تعالى

  
  ]٥٦: اآلية سورة الذاريات[

   

ن تحـج، وأن تـؤدي   وأ ،وأن تصوم ،أن تصلي ؛والعبادة عند العــوام ضيِّقة جداً   

، وتشـمل كـل   األوقات ، تشمل كلد المؤمنين الصادقين تشمل كل شيء، أما العبادة عنالزكاة

ب له ، فالقليانك بكل جزئياته متعلق بالعبادة، فكاألماكن، وتشمل كل النشاطات، وكل األعضاء

ادة، والرجـل لهـا   د لها عباليواألذن لها عبادة، واللسان له عبادة، و، عبادة، والعين لها عبادة

يء الذي سمح مع الشو، ، يفعله في موضعهحينما يفعل شيئاً أباحه اهللا له ، بل إن اإلنسانعبادة

  .مستوى الذي أراده اهللا لنانكون في ال ،، حينما نفهم العبادة فهماً واسعاًهو في عبادة ،اهللا به

   :قال تعالى ،حالة مع اهللاوهو في أقرب  ،-السالمعليه الصالة و-أرأيتم إلى النبي         

  
   ]١٠: اآلية سورة النجم[ 

ـون عبداً هللا، ألن الرب رب والعبـد  تبلغ أعلى درجة الرقي حينما تكـ ،أيها اإلنسان

ويقوى بإعالن ضعفه، ويعلم بالشعور أنه ال يعلـم، ألنـك    ،العبد يغتني بافتقاره إلى اهللا، عبد

  .وجل اهللا عزت من ا، تأتيك اإلمدادمفتقر إلى اهللا

 :هذه العبادة عند المؤمنين 
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أولى عبـادات األذن اإلنصـاتُ   من : قال .قفنا وقفة قصيرة عند عبادة األذنلو أننا و

  .للحق

الدليل قول اهللا ، ول السماع الذي يعقبه التطبيقوج اإلصغاء عند اهللا عزأن تصغي، و

  : لوج عز

  
   ]٤: اآليةسورة التحريم [ 

  

، أن يترجم الذي سمعتَه إلى سلوك، وإال فليس هذا عند اهللا إصـغاءً  :عالمة اإلصغاء

  : لقوله تعالى

  
   ]٢١: اآليةسورة األنفال [ 

  

حينمـا تفعـل، حينمـا تتحـرك،      ؛سمى عند اهللا سامعاًتُتسمع أنت حينما تستجيب، و

 لة السلبية ، الحايمان إيجاب، ليس في اإليمان سلب، اإلليس في اإليمان سكون، واإليمان حركة

ن تستقر إ، ما اإليمان حركة، هذه كلها صفات ال يقرها اإليمان نزواء والتقوقع،االنسحاب واال

حتى تُعبِّر عن ذاتها بذاتها، بحركة، اإليمان وقوف، واإليمان ، حقيقة اإليمان في نفس المؤمن

بـالمعروف،   ، اإليمان أمـر مان مساعدة، اإليمان نصح، اإليمان دعوة، اإليخروج من البيت

اإليمان نهي عن المنكر، أما الوضع السلبي واالنهزامي، وانسحب، وتقوقع، ولم يفعل شـيئاً،  

أنـت فـي درس   ، واإلنصات إلى الحق: ادات األذن، لذلك من عبهذا ليس من صفاء المؤمن

   :ك، ألنلتلقِّي عبادة من أجلِّ العباداتالقَّى العلم، و، ألنك تتالعلم في عبادة

الدنيا فعليك بالعلمِ، وإن أردتَ اآلخرة فعليك بالعلم، وإن أردتَهما معا فعليك  إن أردتَ

، وإن أردت السـعادة  بالعلم، إن أردت النجاة فعليك بالعلم، وإن أردت السالمة فعليك بـالعلم 

  .فعليك بالعلم
  

  
  

 :العلم  ةأنت كائن ميزتك الوحيد

 :من عبادات األذن 



 

.-األذن–عبادة السمع : ١٠٠- ٠٩٣الدرس  - مدارج السالكين -التربية اإلسالمية  
 

  .يفوق اإلنسانلَم األرض إال وعا ، ما من مخلوق فيأنت مخلوق ميزه اُهللا بالعلم

  ت األزرق وزنه مائة وخمسون طناً، أنت ما وزنك؟الحو

أ الزلزال قبل ال يمكن أن يتنب ،أعلم علماء األرض الذي معه أعلى شهادة في الزالزل

  .دقيقة ةزلزال قبل وقوعه بخمس عشر، أما الحمار فيتنبأ بالوقوعه وال بثانية

  .نسان بمليون ضعفة شم تفوق شم اإلللكلب حاس

يـرى  ، ياء السـماء ، الصقر وهو في علرى ثمانية أضعاف ما يراه اإلنسانالصقر ي        

، هناك حيوانات تبلغ سرعتها مائة وخمسة وعشرين كيلـو  السمكة تحت الماء، وينقض عليها

لمياه تعيش أسماك في خليج مريانة، هـذا أعمـق مكـان فـي     ، في أعماق ااً في الساعةمتر

، غواصة مبنية اثنا عشر ألف متر تحت سطح الماء، خليج مريانة في المحيط الهادي ،رضاأل

لسمكة تمشي وتسبح في خليج ، وهذه اد مئتي متر تُحطَّم من ضغط الماءالذ المصفَّح بعومن الف

، في الحيوان ما يزيد عليها، طب أسنان متفـوق إال و ، ما من صفة مركبة في اإلنسانمريانة

  . أحد أسنانها نما مكانه سن جديد، أين هو طب األسنان؟وانات إذا فسد هناك حي

، هناك نـوع مـن   لو قطعت يده لنمت له يد جديدة، هذا فوق طاقة البشر هناك حيوان        

  .ن ينمو برأسها ذنَب ولذنَبها رأسلو قسمتها قسمي ،الديدان

ت تؤكد أنك هي الحاجة العليا في اإلنسان، أن ، العلمأنت كائن ميزتك الوحيدة العلم: إذًا        

  .تؤكِّد أنك لست من بني البشر ،، فإذا عزفت عن العلمإنسان إذا طلبت العلم
  

  
  

من دون أن يدركوا مـا  ويعيشون وقتهم  ،عيشون لحظتهمأنهم ي :مشكلة الناس اليومو        

عند اهللا هو التطبيق، السماع والتطبيق، أمـا سـماع بـال     سيكون بعدها، اإلنصات، اإلصغاء

  ؟تطبيق فال يكون، واليهود ماذا قالوا

، فالطاعـة تؤكـد سـالمة    أطعناسمعنا و: ، أما المؤمنون قالواسمعنا وعصينا: قالوا        

  .السماع

تستمع إلى  أن تستمع إلى الشهادتين، أن عليك ،ماع لما أوجبه اهللا ورسولهاالست :أيضاً        

، ، أن تستمع إلى بيان الحكم الفقهيأركان اإليمان وأركان اإلسالم، أن تستمع إلى تفسير القرآن

لغناء، والغنـاء  ، ال إلى اه األذن ينبغي أن تستمع إلى الحق، فهذأن تستمع إلى سيرة سيد األنام

  .ينبت النفاق

من استمع (( :قال -سلم عليه وصلى اهللا-أن النبي ، عن أنس بن مالك :ورد في األثر        

   . ))صب في أذنيه اآلنك يوم القيامة ،إلى قينة

 : د اهللا؟ما هو اإلصغاء عن
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  .الرصاص المذاب: واآلنك

ـ  ،استماع القراءة في الصالة، إذا جهـر بها اإلمام         ادات األذن، واسـتماع  هذه من عب

   .خطبة الجمعة
  

  
  

لس في خطبة جمعة وال يفهم شـيئاً، خاطـــره يجـول فـي     يج هناك إنسان أحياناً        

وجـل   ، لكن اهللا عزواِهللا ما فهمت شيئاً: تجارته، في بيته، في نزهته، في جمع ماله، يقول لك

  : كتبها لي جمعة، لما ربنا عز وجل قال

  
  

   ]٩: اآليةسورة الجمعة [

  : ذكر اهللا سماع الخطبة: قال علماء التفسير

  
  ]٩: اآلية سورة الجمعة[ 

م، االستماع إلـى  ، استماع القراءة إذا جهر بها اإلمااالستماع إلى خطبة الجمعة: قال        

، هـذا أدب  ، اإلنصات للحقوجل ، االستماع لما أوجبه اهللا عزأركان اإليمان وأركان اإلسالم

  .عظيم
  

  
  

لو أنك تعرفها م يتلو قصة تعرفها، األدب أن تصغي، وتكون في جلسة والمتكل :أحياناً        

 ،السالم يصغي لمحدثِّه، وهذا من أدبه العالي، فتراه يصغي للحديثه الصالة و، ألنه كان علي

  .بسمعه وقلبه ولعله أدرى به

لب علم جديد، تعلمها أنت وغيرك ال يعلمها، إذا تكلمت يـتكلم  هذه القصة ينتفع بها طا        

  .، هذا من سوء األدبهذه أعرفها، تحكي كلمة فيكملها: ولمعك، يق

إلى ذكر  ...... يا أيها الذين آمنوا: المراد من معنى هذه اآلية ماذا قال علماء التفسير حول

 :من سوء األدب 
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ليك أن تجلـس فـي هـذا    ، يحرم عيحرم استماع الكفر والبدع، مجلس يقال فيه كفر        

ب أال يمكِّن نفسه من سماع الكفر، لعله في ، ألن اإلنسان يجإال هناك استثناءات: ، قالالمجلس

  : تمكن، قال الشاعرضعف في

  عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى        فصادف قلبا فارغا فتمكنَّا

، رجل مسلميأتون بملِحد و ،المحطات الفضائيةفي بعض  لذلك حينمـا يجرون حواراً

، ذلك ألن كـالم  هذا خطأ كبير ما فعله النبي: تجاذبان ويختصمان، قالويكادان ي يتحاورانو

  .صادف قلباً فارغاً فتتمكن منهد تق ،حججهالملحد و

مناظر إباحية، من أجل أن يحتاطوا، قد أنت مستحيل كأب أن تسمح ألوالدك يشاهدون 

يفسد أخالقهـم،   ، فكما أنك ال ترضى ألوالدك أن يشاهدوا شيئاًيقعون في شراك هذه المناظر

  .يدتهيفسد عق كذلك ال يمكن أن نسمح لطالب علم شرعي أن يشاهد شيئاً
  

  
  

، إذا إنسان إيمانـه قـوي   أن يكون في استماعه مصلحة راجحة إال هناك استثناء: قال

، فحينما يسـتمع إنسـان   استمع إلى الباطل بحث عن رد له، بحث عن حجة تدحضهإذا  ،جداً

تـراء  ، إلـى اف وجل إلى تزوير على اهللا عز ،متفوق إلى بدعة، إلى مذهب وضعي، إلى فرية

فقد يسـتمع العلمـاء الكبـار     ،دليل على بطالن هذا، عنده ألف دليل و وعلى رسولهعلى اهللا

، ألنـه بضـدها تتميـز    أو ليشهدوا على قائلهم، أو ليزدادوا إيماناً مع إيمـانهم ، ليردوا عليهم

ل ل أن يقوى ينبغي أن يكون في حمية، أما بعد أن يقوى نقوأن اإلنسان قب: معنى ذلك .األشياء

  .أنت وربك: له

، أو تغذيـة  ت ينبغي أن يكون له مرجعية واحدةاإلنسان في البدايا -واُهللا أعلم-يعني 

ت قدرة ال يوجد عنده في البدايا :، السببأو منبع واحد، أو اتجاه واحد، أو جامع واحد، واحدة

ئـة، قـد   وفئـة وف ، كاناقض بين مكان وم، فلو نوع المصادر سيفاجأ بما هو متنعلى التمييز

  .يحتار

أنت دواؤك الراحة، اذهب إلى الفراش : فقال له، ائت بمريض ذهب إلى طبيب :اآلن

درس فـي جامعـة    ،، لو ذهب هذا المريض إلى طبيب آخـر واستلق، معه بوادر أزمة قلبية

 :ما يستثنى سماعه 

 : ما يحرم سماعه
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مشي يقوِّي القلب، تمزق المريض، فماذا يفعـل؟  ، الالمشي ضروري جداً لك: قول لهي ،أخرى

  .حافظ على توحيد التوجيه يرتاحو ،كتفى بطبيب موثوق بعلمه وبخبرتهلو ا، أما يحتار
  

  
  

ـ  ،خوة الكرامألأنا أنصح ا دة مـنهجهم،  طالب العلم في البدايات أن يحافظوا على وح

وال  ،كون هناك تناقضات توقعهم في حيرةعلى وحدة المصدر حتى ال يعلى وحدة التلقي، وو

ناقض للشـرع  ، فلذلك يمكن أن تستمع إلى بدعة أو إلى كالم مكون الدليل على أيها أرجحيمل

د أنه هزيـل  تجالدين دون أن تتأثر، بالعكس تحتقره، بالعكس تجد تناقضه، وتجد صفاقته، وو

 ،دليل، أما طالب علم عوده رقيق، إدراكه ضعيفتماسك، معك على نقيضه ألف دليل وغير م

  .كافر أو ملحد أو منحرف فيقنع به قد يستمع إلى كالم يلقيه ،وحجته ليست قوية

، فاألصل ينبغي أن تستمع إلى عرفت هذه الحقيقة ألنقذت مسلماً أو نصحت مسلماً لو        

، وإلى موجبات اإلسالم، إلى موجبات اإليمانو، إلى الفقهو، وإلى السيرة ،وإلى السنة ،القرآن

، إال أن تكون هناك ..... الكفر والبدعة والشرك وما إلى ذلك حظَّر عليك أن تستمع إلىلكن م

  .مصلحة راجحة
  

  
  

  : وال سيما إذا خضعن بالقول، قال تعالى، ستماع إلى صوت النساء األجنبياتيحرم اال        

  
  ]٣٢: اآلية سورة األحزاب[

   

يمكن أن تستمع إليهـا مـن وراء حجـاب، و     ،جاداً معروفاً فالمرأة إذا تكلمت كالماً

صوت هذه المرأة أصبح محرماً  ، سماعأما حينما تليِّن كالمها، وتخضع بالقول، الهاتف حجاب

  : سماع صوتها، لذلك علَّمنا اهللا، فقال تعالى ال سيما إن لم تكن هناك حاجة إلى، و

  
  ]٢٣: اآلية سورة القصص[ 

 :نصيحة 

 :هل يجوز االستماع إلى صوت النساء األجنبيات؟ 
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   :جامعة مانعة ال تحتاج إلى تفاصيلسيدنا موسى تكلم كلمة مختصرة 

  
  

   ]٢٣: اآليةسورة القصص [

  

وأبونا شيخ كبير؟ صار : ال نسقي حتى يصـدر الرعاء، لماذا تقول له: لو أنهما قالتا

، فاالستماع إلى صـوت المـرأة إذا   كالماً ال يحتاج إلى مناقشة، فاألولى أن تلقي هناك حواراً

يسمع هذا الصوت إال لحاجة ماسة، والصوت ليس فيه تكسر  ينبغي أن ال ،خشي السامع الفتنة

  .ضوع بالقول كشهادة أو ما إلى ذلكوال خ

ـ  ما األلم الذي تشكين منه؟: ال بد أن يسأل المرأة الطبيب مثالً مـا  : ألوالمحامي يس

؟ لكـن فـي األعـم    ماذا تريـدين : والمحامي، والبائع ،والقاضي يسأل، والطبيب ؟الموضوع

  .، هذا كالم ال يفتناضحاً بنبرة جادة ليس معه خضوع وال تكسرينما يكون الكالم وح :األغلب

، أي ونحوهمـا  وكذلك استماع المعازف وآالت الطرب واللهو كالعود والطنبور: قال        

  .هذا محرم، واسماع الموسيق
  

  
  

، أنت مـاش فـي   فرق بين السماع واالستماع -المسالعليه الصالة و-لكن كأن النبي         

 ،دح مكبِّرات الصوت ببعض األغنيـات وتص ،أو محل يبيع األشرطة ،وهناك مقهى ،الطريق

مشيئة في سماعها، هذا هو السـماع، وأرجـو اهللا   لكن لم يكن لك و، أنت سمعت هذه األغنية

و  ،تجلس في البيت، أما حينما المؤمن في سماع ما ال يرضي اهللا تعالى أن يعفو عنسبحانه و

  .فهذا هو االستماع المحرم، تضعه في المسجلةتأتي بشريط غناء، و

صـب   ،من استمع إلى قينة((: قال -سلمصلى اهللا عليه و-أن النبي ، عن أنس بن مالك       

   . ))في أذنيه اآلنك يوم القيامة

  .الرصاص المذاب: واآلنك

 ،وهو مضطر أن يسمع األغـاني نسان في مركبة عامة إلى بلد آخر، يذهب اإل :أحياناً        

  .تستمعاع فهو المحرم، أن تجلس و، أما االستمنه ال يملك تغييراً لهذا الواقع، هذا سماعأل
  

 :ما الفرق بين السماع واالستماع؟ 
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، ولىأو تلك األغنية األ ،لو خشي اإلنسان الفتنة من سماع هذا النغم :هناك رأي لطيف        

، ثـم تـاب إلـى اهللا توبـة     أغنية يحبها في الجاهلية كثيراً ، إذا كانتهذا رأي، أن يسد أذنيه

، أو كما قـال  حركت نفسه األولى أن يتشاغل عنهات ،فلما سمعها بعد أن تاب إلى اهللا ،نصوحاً

  : -رحمه اهللا تعالى-ابن القيم 

   .؛ أي يحتاط بقليل من القطنأن يسد أذنيه        

  .يجب سد الذريعة: وفي الحقيقة قالوا        

واالسـتماع   ،أي يتحول من المكان إلى مكـان آخـر  ، سد األذن، سد الذريعة :لم يقل        

االستماع إلى  إلىوإلى قراءة القرآن، وإلى ذكر اهللا عز وجل، و، ستمع إلى العلمأن ت ،مستحب

  .رسولهكل ما يحبه اهللا و
  

  
  

جل بكالم طيب وصوت شجي و هناك منشد يبتهل إلى اهللا عز أحياناً :هناك نقطة دقيقة        

، اإلنسان حينما إن في اإلرشاد إنشاداً، وإن في اإلنشاد إرشاداً: ت أقول مرة، لكن كن، ال مانع

الحقيقة شـفاء   هتكون هذوفي وقتها المناسب، و، وتأتي في مكانها الصحيح ،يستمع إلى الحقيقة

يأتي الحديث يوضِّح يكون هناك تساهل، هناك مشكلة، تأتي اآلية و ، أحياناًله ودواء يطرب له

هللا جـل جاللـه أو    مديحاًب اإلنسان لحقيقة هو مفتقر إليها، أما حينما يستمع ابتهاالً و، فيطر

  .المؤمن يطرب للمعنى ألنبيائه يطرب، ألن

، فإذا جمعـت بـين   في كأس غاٍل جداً جداً نفيساً رب شراباًقد تش :مرة ضربت مثالً        

الذي يتكلم الحق بلغـة فصـيحة،   ، اإلنسان وجمال اإلناء فقد جمعت الحسنيين نفاسة الشراب

وجمـال  ، ، عمـق المضـمون  بعبارة أدبية، بتعبير متين، بإشراق في التعبير، جمع الحسنيين

  : األسلوب، مثالً

تكاثرت علي المصائب، هذا تعبير علمي، لكن : كثيرة، قد يقولواحد أصيب بمصائب         

يـر  هـذا التعب  ،تُضرب هذه المعيشـة : يقول لك ،و كان بعيداً عن الثقافة، أما لمن غير جمال

  :يقول المتنبي: أما هناك تعبير أدبي.تكاثرت علي المصائب: العامي ساقط، التعبير السليم

  ـى              فؤادي من غشاء من نبـاِل بالني الدهر باألرزاء حت        

                     رت النصاُل على النصاِل فصرتُ إذا أصابتني سـهامتكس  

 :نقطة دقيقة 

 :رأي لطيف 
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أنه لم يبق هناك مكان لسهم  ، اجتمعت لدرجةجتمعة على قلبهشبه المصائب بسهام م        

  .جديد
  

  
  

  :فسه قال يصف الحمى، قالمرة الشاعر ن        

  زائرة كأن بها حيـــاء             فليس تزور إال في الظــالمو

  بذلت لها المطارفَ والحشايا             فعافتها وباتت في عظامــي

  ؟أبنتَ الدهر عندي كل بنـت             فكيف وصلت أنت من الزحام

  .المصائب ، الدهر يلدالمصيبة هي بنت الدهر        

  ؟أبنتَ الدهر عندي كل بنـت             فكيف وصلت أنت من الزحام

  .فهنا تعبير أدبي        
  

  
  

هذا المغني سيء الصوت، هذا تعبير عادي، أمـا شـاعر   : سمعت صوتاً سيئاً، تقول        

  : قال، ساخر كالحطيئة

  في استكبار هامانوقبح قرد و          تار منتفةعواء كلبٍ على أو

  وتحسب العين فكَّيه إذا اختلفا         عند التنغُّم فكَّي بغِل طــحانِ

  .تماماًأي أعطى صورة معبِّرة         
  

  
  

الحـقّ   تلقي ، فأنت حينماعن حقائق الحياة، تعبير عاٍل جداًفاألدب هو التعبير المثير         

 ،، أما حينما تلقي الحق بلغة عاميةبأسلوب أدبي هذا أكمل شيء، المضمون حقّ، والشكل أدب

عن الدين بعد األرض من  أحيانا تجد أديباً بعيداًاباً نفيساً بإناء غير مقبول أبداً، وكأن تقدِّم شر

  : متنبيالسماء، عنده قدرة تعبيرية عالية، ولكن أفكاره منحطة جداً، يقول ال

  يم أتقيـوأي عظأي محل أرتقي      

  م يخلقـما لوكل ما قد خلق      اهللا و

  كشعرة في مطرفيمحتقر في هبتي      

 :تعريف األدب 

 :انظر إلى هذه الجمالية في التعبير األدبي لهذا الشاعر 

 :التي كانت تطوف إليه في الظالم؟  بم وصف الشاعر تلك الحمى
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أن تأتي بمعانٍ صحيحة ودقيقة وعميقة بأسـلوب   :البطولة ،لكن المعنى كفر ؛موزونة        

أمـا  ة بأسلوب بسيط علميعميقودقيقة وأن تأتي بمعانٍ صحيحة  :، األقل من ذلكأدبي راق ،

  : وجل قول اهللا عز :الدليلة مهما ارتفع األسلوب ال قيمة له، وأن تأتي بمعانٍ ساقط

  
  ]٢٢٦-٢٢٤: اآليةسورة الشعراء [ 

  

  
  

  :أن المتنبي حينما قال :صة الشهيرةالقو

  من به صمــم أنا الذي نظر األعمى إلى أدبي         وأسمعتْ كلماتي

أنام ملء جفوني عن شواردها         ويسهر الخلقُ جداها ويختصــم  

  فالخيل والليل والبيداء تعرفنـي       والسيف والرمح والقرطاس والقلم

ه فولَّى هارباً ، هجم عليه بعض أعدائه من شيراز إلى الكوفة أو بالعكسكان في طريق

  : ألست القائل: ، فقال له غالمه

  ؟خيل والليل والبيداء تعرفنـي        والسيف والرمح والقرطاس والقلمال

   ،، ألن الكالم سهل جداًقتلتني قتلك اهللا، فعاد وقاتل حتى قُتل، قتل في الطريق: قال له

  .أن تكون في مستوى الكالم :البطولة
  

  
  

تستمع إلى العلم، وقراءة القرآن، وذكـر   أن: سماع المستحبال :-خوةألأيها ا-فلذلك 

أن تستمع إلى ما يكره وال يعاقب : مكــروهالسماع الاهللا، وأن تستمع إلى كل ما يحبه اهللا، و

أن تستمع إلى البدع وإلى الغناء وإلى ما يغضب اهللا، فهذا السماع المحـرم، هـذه    أما، عليه

  : األذن سوف تُسأل عنها، قال تعالى

  

 :بم يستحب من السماع وما هو المكروه منه؟ 

 :قصة شهيرة 
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   ]٣٦: اآلية سراءسورة اإل[

  .العقل، ومعنى الفؤاد هنا الفكر

، قـال  فكر تفكيراً إليقـاع األذى بالنـاس  ، أحياناً ياإلنسان يفكر تفكيراً شيطانياً أحياناً        

   :تعالى

  
  ]٣٦: اآلية سورة اإلسراء[ 

  :إذا جاء الفؤاد مع السمع والبصر فهو العقل والفكر

  
  ]٣٦: اآلية سورة اإلسراء[ 

   

أن  :، فمعنى ذلـك بماذا جاؤوا؟ جاؤوا بكلمــة الحق -صلوات اهللا عليهم-األنبياء 

  .تماع إلى الكلمة أحد وسائل الهدىإلقاء الكلمـة واالس
  

  
  

  .هناك تكامل بين اللسان واألذن، اللسان ينطق واألذن تستمع

 فََأصـَبحتُ  ،في َسـفَرٍ  -َصلَّى اللَّه َعلَيه َوَسلََّم-رسول اهللاكُنْتُ َمَع (( :سيدنا معاذ قَاَل

يرنَس نَونَح نْها ما قَرِيبمفَقُلْتُ ،َيو: وَل اللَّهي الَْجنَّـةَ  ،َيا َرسلُنخدي بَِعَمٍل يني   ،َأخْبِرنـدَباعَوي

تَعبد اللَّـَه َوال   :ه لََيسير َعلَى َمن َيسَره اللَّه َعلَيهَوِإنَّ ،لَقَد َسَألْتَني َعن َعظيمٍ: قَاَل، َعن النَّارِ

َأال : َوتَحج الَْبيتَ، ثُـم قَـالَ  ، َوتَصوم َرَمَضاَن ،َوتُْؤتي الزكَاةَ ،َوتُقيم الصالةَ ،تُشْرِك بِه شَيًئا

َوَصالةُ  ،َوالصَدقَةُ تُطْفُئ الْخَطيَئةَ كََما يطْفُئ الَْماء النَّاَر ،الصوم جنَّةٌ ؟َأدلَُّك َعلَى َأبَوابِ الْخَيرِ

لَغَ َيعَملُـوَن ثُـم   َحتَّى َب ﴾تَتََجافَى جنُوبهم َعن الَْمَضاجِعِ﴿ثُم تال  :قَاَل ،الرجِل من َجوف اللَّيِل

: ، قَاَلَبلَى َيا َرسوَل اللَّه: َعموده َوذرَوة َسنَامه؟ قُلْتَُوَأال ُأخْبِرَك بَِرْأسِ اَألمرِ كُلِّه : قَـــاَل

المرِ اِإلساَألم الةُ ،َرْأسالص هـُود بِـرَك بَِمـالك   َأال ُأخْ: َوذرَوةُ َسنَامه الْجَِهاد، ثُم قَاَل ،َوَعمـ

َوِإنَّـا   ،َيا نَبِي اللَّه: كُفَّ َعلَيَك َهذَا، فَقُلْتُ: قَاَل، ذَ بِلَسانه، فََأخََبلَى َيا نَبِي اللَّه: ذَِلَك كُلِّه؟ قُلْتُ

 : من فعل اللسان
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َوَهْل َيكُب النَّاَس في النَّارِ َعلَى وجـوههِم   ،ثَكلَتَْك ُأمَك َيا مَعاذُ: فَقَاَل ؟اخَذُوَن بَِما نَتَكَلَّم بِهلَمَؤ

  ))؟هِمِئد َألْسنَتَأو َعلَى َمنَاخرِهم ِإال َحَصا

  

  ]في سننه الترمذي أخرجه[
  

والنميمـة، والبهتـان، و  ، سببها اللسان، الغيبــةنصف المعاصي : ال أبالغ إذا قلت

  .، كلها من فعل اللسانوالنفاق، والشرك، الكفرو، واالستهزاء ،السخرية
  

  
  

  .وهناك كفر عملي وهناك كفر قولي،، ديهناك كفر اعتقا: حتى العلماء قالوا

هذا كفر، لم يقل وال ، ألقاه في األرضو، ك المصحفأمس -العياذ باهللاو-لو أن واحداً 

هـذا كفـر   ، تقد أن اهللا ليس على كل شيء قديرعا، لو أن إنسانا كلمة، لكن هذا السلوك كفر

  .فهذا كفر قولي، ، لو قال كلمة الكفراعتقادي

 لـو أن محمـداً  : بين زوجته على مسمع من طفل صغيرل مرة بينه وأحد المنافقين قا

هـذه  : هذا الطفل قال له، لكنه كما يتوهم ليس صادقاًما يقول لكنا شرا من الحمر، وفي صادقاً

  .ادثة للنبي عليه الصالة والسالموذكر الطفل الح ،كلمة الكفر

ن قد ينطق بـالكفر، وقـد   ، وكفر سلوكي، فهذا اللساوكفر اعتقادي، هناك كفر قوليف

وقد يحض على كبيرة، وقد يسهِّل معصية، وقد يرغِّب في ، ينطق بالشرك، وقد ينطق بالبدعة

  .، شيء مخيفقد يدحض حقا، وقد يزيِّن باطالً، قد يلقي شبهةالدنيا، وقد يثير فتنة، و

  .واألذن متكاملتاناللسان : إذًا
  

  
  

ـَاَل رسوُل اللَِّه (( :عن َأنَسِ بنِ ماِلك قَاَل :د أيضاًوقد ور : -صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم -ق

هقَلْب تَِقيمستَّى يح دبع انِإيم تَِقيمسال ي، انُهِلس تَِقيمستَّى يح هقَلْب تَِقيمسال ينَّةَ  ،وٌل الْججخُُل ردال يو

  . ))يْأمن جاره بواِئقَه المن 

،  بد من أن يستقيم اللسان، ال بد من أن يصدق اللسان، ال بد من أن ينضبط اللسـان ال

  .الدين كله ضبط

ِإن الرجـَل لَيـتَكَلَّم    :-لَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم ص-قَاَل رسوُل اللَِّه ((: عن َأبِي هريرةَ قَاَل

  . ))يهوِي بِها سبِعين خَرِيفًا ِفي النَّارِ ،مِة ال يرى بِها بْأًسابِالْكَِل

 : هذه وظيفة اللسان

 :أنواع الكفر 
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  .لعلها إشارة تحبط عملككلمة واحدة، و

بل أن تفسد عالقة بين اثنـين تمهـل، ال   ، ققبل أن تتكلم بالكلمة تريث :ضبط اللسان        

النسـاء  يـتكلم، و  شيطاناً ، ال تكنتخبب امرأة على زوجها، وهو يحبها وتحبه، وراضية عنه

  .تفسد عالقة المرأة بزوجها، أكثرهن شيطانة

ى زوجها، يفسد العالقـة بـين   ، يخبب امرأة علعلى مواله اإلنسان يخبِّب عبداً أحياناً        

  .، ويزين باطالًاثنين، يلقي شبهة، يثير قضية، يدحض حقاً
  

  
  

نسان بكلمة يسقط، وبكلمة يرقى، األنبياء جاؤوا بكلمـة  اإلجداً، وأداة خطيرة فاللسان 

  : الحق، والملحدون والكفار جاؤوا بكلمة الباطل، قال تعالى

  
  

  ]٢٦-٢٤: اآليةسورة إبراهيم [
  

فكلمة الحق تطير في اآلفاق وتؤتي أكلها كل حين، وكلمة الباطل ما لها من أصل، و 

  .في النار بها إلى سبعين خريفاً ، لكن صاحبها يهويما لها من قرار
  

  
  

أن و، أن كل حاسة من حواسناو، أن كل عضو من أعضائنا :يجب أن نعلم علم اليقين        

عبادة شاملة واسعة لكل أعضائنا وأجهزتنا، و اليمكن أن نعبد اَهللا به، و، ن أجهزتناكل جهاز م

  .نشاطاتنا وأفعالنا وكل ،كل أوقاتنا وأمكنتنا
  .والحمد هللا رب العالمين 

  

  

 :يجب أن تعلم علم اليقين 

 : رسالة األنبياء وبين رسالة الكافرينقارن بين 
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