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 .م٢٠٠٠-٥-٢٩: تاريخ -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
  

  
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 ،رج السالكينامن دروس مد مع الدرس الخامس والتسعين، ة المؤمنونأيها األخو        

  .منازل إياك نعبد وإياك نستعين

ا ، نحن هنة علَّة وجودنا في حياتنا الدنياال يخْفى أن أهمية العبادة تأتي من أن العباد        

، فمفهوم دنيا واآلخرةأن نسعد بقربه في ال، والعبادة من أجل في الدنيا من أجل أن نعبد اهللا

  .العبادة واسع جداً

عن عبادة البصر، وعن عبادة الذوق، ونتحدث اآلن عن ، وتحدثنا عن عبادة السمع        

، الذي حدثنا عن -صلى اهللا عليه وسلم-يث رسول اهللا ، هذه العبادة مستنبطة من حدعبادة اليد

  :ربه، يقول اهللا عز وجل

كنت سمعه الذي يسمع به، ، فإذا أحببته يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يما يزال عبد((        

وبصره الذي يبصر به، ويــده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني 

  .))، ولئن سألني ألعطينهألعيذنه

  :وهللا المثل األعلى، تماماً قد تؤّدي الواجبات، فتنجو من عذاب اهللا        

، أما ن الغرامات والمصادرات والعقوبات، نجا مضريبة لو أن إنساناً أدى ما عليه من        

 ،، وبناء مستوصفقدمه لوطنه، يستحق حفل تكريم، دفع الضريبة شيء إذا قدم مستوصفاً

 ،تكريمي ، أن يقام لك حفٌلفي الحالة الثانية تستحق التكريم، آخرهدية للوطن شيء  وتقديمه

  .الناس منفعةً كبيرةمن هذا البناء الذي يعود على  لوطنك وأمتكلما قدمت 

الفرائض توجب السالمة  ،الفرائض توجب السالمة، أما النوافل توجب المحبة: إذاً        

  ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل(( :ألنها فرض، أما النوافل توجب المحبة، لذلك

  :روغٌ منه، هو الحد األدنىوكأن أداء الفرائض شيء مف-        

 :من أين استنبطت عبادة اليد؟ 
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  .-يقبل نافلة ما لم تؤد الفرائض إن اهللا ال        
  

  
  

، ذي يسمع بـه فإذا أحببته كنت سمعه ال ،ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه        

  . ))ا، ورجله التي يمشي بهوبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها

  .هنا في وقفة متأنية، كيف يكون اهللا سمع هذا اإلنسان؟        

  .كنت سمعه، وكنت بصره، وكنت يده، وكنت رجله        

   :؟في أعلى درجات الصحة، ما معنى هذا الحديث والحديث صحيح         

ولكـن عـين   أو إلى واجب،  ،إلى مباحٍ ،أو إلى حالل، ن قد تنظر إلى حرامٍفهذه العي        

ؤمن ال تعمل إال وفْق منهج اهللا، المؤمن منضبط، أما غير المؤمن متفلِّت، هذه العين تملكها الم

، ال ينظر إال إلى لمؤمن ال تعمل إال وفق منهج اهللا، ولكن عين اأنت، وتحركها أنت كما تشاء

الً عظمـة اهللا  إال متأم ، ال ينظرفإذا وقعت عينه على ما ال يحل له، غض بصرهما يحل له، 

عليـه  -ل رسـول اهللا  ، بل نظرة عبرة، وقد قـا ال ينظر إلى ما حوله نظرة شهوة ،عز وجل

  :-الصالة والسالم

 ،والعدل فـي الرضـا والغضـب    ،اإلخالص في السر والعالنية ؛أمرني ربي بتسع((        

 ،حرمنـي  وأعطي من ،وأصل من قطعني ،وأن أعفو عمن ظلمني ،والقصد في الغنى والفقر

  . ))ونظري عبرة ،وصمتي فكراً ،وأن يكون نطقي ذكراً

لمؤمن إال وفق ما أي ال يسمع هذا ا ؛اهللا عز وجل يكون سمع هذا المؤمنفمعنى أن         

، يستمع د معه الشهادة وبعض فقرات اآلذان، فيردسمح اهللا له به، يستمع إلى صوت المؤذِّن

فهو ال يسمع إال وفق منهج ، ح اهللا له بها أن يستمع إليهاسم إلى القرآن، يستمع إلى أصوات

  .اهللا

  .يقبله إال إذا كان وفق منهج اهللاال  ،أي شيء يسمعه :معنى آخر أعمق        

  :عن عالمٍ اخترع دواء يطيل العمر، وأنت معك قرآن يقول لو أنك سمعت قصةً        

  
  ]٣٤: اآليةسورة األعراف [

  

شيء تسمعه تعرضـه   ألن كل ،، فما سمعته مفروضألجل ال يتقدم وال يتأخَّراء اإذا ج       

، صار اإلنسان غير المؤمن يسمع مئات  على كتاب اهللا، فإن وافقه قبلته، وإن عارضه رفضته

 :ما معنى هذا الحديث؟ 
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افة، وبعضـها كـذب،   ، بعضها خرلوف القصص والمقوالت كلها يقبلها، وكلها متناقضةأو أ

 مـا  إال ،ال يخَزن من الذي استمع إليه ، لكن المؤمن إذا استمعوبعضها دجل، وبعضها تزوير

  :إال ما كان وفق كالم خالق الكون، إال ما كان وفق وحي السماء ،كان وفْقَ الكتاب والسنة

  .فكنت سمعه       

        نةأي كل شيءوإن عاكسه رفضهفإن وافقه قبله، يسمعه يعرضه على الكتاب والس ،.  

  :، ال يتجسس، ال يتحسسيستمع إلى صوت امرأة ال تحل له ال ؛كنت سمعه: إذاً       

وال تـدابروا،  ، وال تباغضوا ،وال تحاسدوا ،وال تنافسوا ،، وال تحسسواوال تجسسوا((       

  . ))وكونوا عباد اللّه أخواناً

، يتلقى وحـي اهللا  اهللا يهتدي بهدي اهللا، يستنير بنور، يستخدم أذنه إال وفق منهج اهللا ال       

  .فما من شيء يسمعه إال ويقيمه ،كتاب اهللا ومن سنَّة رسول اهللا عز وجل من
  

  
  

رعي وال معرفة لهم فـي شـأن   اجلس في مجلس فيه أناس ليس من اهتمامهم العلم الش       

قل، منها ما هو واقع ومنها مـا هـو   منها ما يعقل ومنها ما ال يع ، يروون لك قصصاًآخرتهم

جد عندهم مقياس يقيسـون بـه   يو ، الغير واقع، منها ما هو مقبول ومنها ما هو غير مقبول

   .األمور

، قـد تكشـف لـه مئـات     أمامك نصاً ، وقرأ أحدلو أنك متفوقٌ باللغة العربية: مثالً        

نص، وقد وقع في مئات األغـالط، فتثنـي   أما إن لم تكن ملماً بهذه اللغة، يقرأ لك الاألغالط، 

ق هذه اللغة لم تكشف هـذه  ، لجهلك بدقائعليه، لماذا أثنيت عليه؟ ألنك ال تعرف دقائق العربية

  .، مباشرةً تكشف الخطأأما لو كنت ملماً بدقائق العربية، األخطاء
  

  
  

 يستخدم عينه إال وفق مـنهج  أي ال ؛يبصر بهكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي         

يستخدم عينه  ،وإن رأى شيئاً جميالً سبح اهللا، امرأةً ال تحل له غض بصره عنها، فإن رأى اهللا

 ،اهللا، فإن رأى عورةً غـض بصـره   ، ويستخدم عينه للتأمل في ملكوتلتحرس في سبيل اهللا

  .يبصر بهوبصره الذي  :حركة العين وفق منهج، هذا معنى
  

  
  

 : ))كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به((: هذا معنى

 :هذا ما يلفت نظر اإلنسان التائه الشارد 

 :قف هنا 
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ويرى مركبـةً فارهـةً    ،ى مثيله، يتمناإلنسان الشارد التائه، يلفت نظره بيتٌ فخم جداً        

إسالمية، ولكن من ما نظر إلى هذا الشيء من زاوية  ،فتحدثه نفسه بأنه لو يملك نظيرها، جداً

  :اً عن أهل الدنياث، وقد قال اهللا عز وجل متحدزاوية دنيوية

  
  ]٧: اآليةسورة الروم [ 

  :مقاييسه دنيوية، واإلمام الحسن البصري قال        

  .رف أن يصليوهو ال يع ا وضع الدرهم على ظفره، عرف وزنهلعل أحدهم إذ        

ن التَْزيينات ، في شؤوومعظم الناس اآلن في شؤون الدنيا، في شؤون الدرهم والدينار        

ساعات طويلة وهو ال يكل وال يمل، فإذا جـاء  ، يحدثك في شؤون األذواق، في أعلى درجة، 

، اعتـذر  ، فإذا ذكَّرته بما سـينتهي إليـه  ، فإذا حدثته عن اآلخرة تململموضوع الدين تثاءب

  :بموعد تذكره فجأةً

  
  ]٧: اآلية سورة الروم[ 

  

   
ل فخم جداً وأنيق جداً، فقال ، لكن مركز العمله عمل ال يرضي اهللا أبداً ،ساناًنأعرف إ        

، في اليوم التالي أردت جمال المكتب الذي يفوق حد الخيالعلى الرغم من  ،أنا عملي قذر: لي

، نـزل تحـت   صلح مركبتي، وكان الطقس شتاء، ومطر شديد، وذهبت إلى من أثق بـه أن أ

أصبحت سوداء، مبللة بالماء، ملَطَّخة بالزيت، فهذا الذي يلبسـه  ، زرقاءالمركبة بثيابٍ أصلها 

، ال لون له، واألرض فيها وحل وفيها مطر، فقام بفك هذه القطعة، وأصلحها إصـالحاً جيـداً  

  .هذا عمله نظيف: ها إتقاناً جيداً، وأخذ أجرةً معتدلة، فقلتوأتقن

عملـه  : وبين الثاني الذي قلت عنـه ، عملي قذرأنا : وازنت بين كلمة األول الذي قال        

  .هو عمل شريف وكسب مشروع: وجدت أن النظافة في الحقيقة ،يفنظ
  

  
  

 :هذا موقف المؤمن الذي يرى بنور ربه 

 :هذه حقيقة النظافة 
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، فيها من أرقـى  القمار في دولة مجاورة، ثمنها مئات ماليين الدوالراتإحدى قاعات         

، بذخ ما بعده بذخ، ومدرسـة  ى أنواع الثريات، من أرقى أنواع األثاث، من أرقع الرخامأنوا

، يخرج مـن هـذه   ثانوية، بناؤها قديم، المقعد غير مريح، وال يوجد تدفئة واإلضاءة ضعيفة

ج من قاعة القمار مجرمون ينتحرون، فهم إلى جهنَّم ويخر ،اء ومهندسونالمدرسة علماء وأطب

لشـبكية قاعـة   ، وبالعين وبامة جداًكية العين قاعة القمار فخ، فما يقع على شبوبئس المصير

  .ظِّم المدرسة ويحتقر قاعة القماريع ،فالمؤمن الذي يرى بنور اهللا، الدرس متواضعة جداً
  

  
  

دخله مشروع، يتحرى الحالل، بيته صغير، وأثاثه متواضـع،  ، تجد إنساناً مستقيماًقد         

يصة، ولكنه أسعد الناس برضوان اهللا، وقد تدخل بيتاً، ال تملـك إال  وطعامه خَشن، وثيابه رخ

ذا األثاث الفخم؟ ما هـذا  ؟ ما هما هذه التزيينات! ما هذه المساحة؟!! ما هذا البيت؟: أن تقول

  .؟ وصاحبه جمع ثمنه من ماٍل حرامالذوق الرفيع

 ستقيم متواضـع جـداً غيـر   ، وبيت اإلنسان المعين على الشبكية البيت جميل جداًفبال        

، لرأيت صاحب البيت المتواضع ينتهي به أجله إلى الجنـة،  مقبول ، ولكن لو نظرت بنور اهللا

  .البيت الفخم قد ينتهي إلى النار وصاحب
  

  
  

ى فراش ، وهو علمئة مليونبلغت ثمان، ، وجمع أمواالً طائلةإنسان أدار عدة دور قمار        

ماذا أفعل : بعضاً ممن يعمل في الحقل الديني، من شدة خوفه من اآلخرة، قال له الموت طلب

فعةً واحدة ما نجوت مـن عـذاب   لو أنفقت كل هذا المبلغ د: حتى أنجو من عذاب اهللا؟ قال له

  .، هكذا كان اجتهاد الرجلاهللا

ظر بمقاييس األرض، المنافق ينبغي أن تنظر بنور اهللا ال أن تن: فبطولتك أيها المؤمن        

  .، ينبغي أن تقيم المؤمنأال يعجبك ماله، وال أوالده، وال أهله، وال أدواته، وال مكانته
  

  
  

ذات مرة كنت في مؤتمر في المغرب، وكنا في فندق فخم جداً، مع وقت الفجر سمعت         

عامل الحديقة يصلي الفجر في وقته، ويقرأ القـرآن  ، يبدو أنه فةقراءة قرآن، فأطللت من الشر

 :األمور بخواتيمها 

 :المؤمن  اهذه بطولتك أيه

 : ماذا لو نظرت بنور اهللا؟
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ـ  : اءته، قلت، امتأل قلبي خشوعاً من قربصوت شَجِّي ة لعل هذا المستخدم بحديقة الفنـدق قالم

  .ظفره تعدل كل نزالء ذلك الفندق

مهـا،  لخاتمة، وهذا الشيء ترونه كل يوم، األمـور بخواتي ، العبرة باالعبرة بالنهايات        

  .، فالعبرة بالخواتيماإلنسان قد يصعد ثم يسقط فجأة

  .، وبصره الذي يبصر بهيسمع به كنت سمعه الذي :هو معنى: إذاً        

  .، وإذا نظر نظر بنور اهللاال يعمل عينه إال وفق منهج اهللا :هناك معنيان        
  

  
  

صب المـال  ، أكبر أوالده اغتضخماً من المال، وعنده عدة أوالدهترك إنسان مبلغاً لو         

خوتـه  أ، وأثثه بأفخر األثاث، وبأرقى أحياء دمشق، وله مركبة فارهة، وكله، وأنشأ بيتاً فخماً

حرموا من ثروة أبيهم عاشوا فقراء ولكنهم أتقياء، فإذا دخلت إلى بيت المغتصب، هـل  ألنهم 

، فأنت ال تعرف الحق، يجب أن تحتقر بيته، ألنه من ماٍل حرام ن أعجبت ببيته؟ إتعجب ببيته

  .، وينبغي أن تشجعهنساناً فقيراً دخله حاللويجب أن تقدر إ
  

  
  

، الضيوف ال تتسع إال لبضعة أشخاص، غرفة صغيرة جداً ، غرفةذات مرة زرت أخاً        

ما قولك أن سيد الخلق : أستاذ نحن بيتنا صغير، قلت له: وقال، فلما دخلت هذه الغرفة استحيا

، وهـو سـيد   ال تتسع غرفته لنوم زوجته وصالته، كان إذا أراد أن يصلِّي الليل وحبيب الحق

  .الخلق وحبيب الحق؟

تقيم  وإال لست مؤمنـاً، ينبغي أال يجب أن تعتمـــد مقاييس القرآن، أخواننا الكرام        

ي أن تقيمهم من زاوية أخالقية، ينبغي أن تعظِّم أهل العلـم،  ، ينبغمن زاوية مادية األشخاص

يـا عريضـة،   ، وأال تعبأ بما عند هؤالء الشاردين عن اهللا مـن دن وأهل الخُلُق، وأهل اإليمان

  :واآلية التي تعرفونها جميعاً

  
  ]٤٤: اآليةسورة األنعام [ 

  

 :هذا ما يجب أن تعتمد عليه 

 :حدد إجابتك على هذا السؤال 



 

.والرجل  عبادة اليد: ١٠٠- ٠٩٥الدرس  - مدارج السالكين -التربية اإلسالمية  
 

  
  

ـ  فترى البالد كلها خضراء، د الغربقد تذهب إلى بال         ن ، والبيوت في أعلى درجـة م

غـاء،  ، ودور البِوالمالهي، ودور القمار، الفخامة والمواصالت راقية جداً، ولكن ترى الخمور

صالح، فـي راحـة   أما إذا ذهبت إلى بلد إسالمي، قد تجده متواضعاً في مظهره، ولكن فيه 

  .انيةنفسية، في روح

عندنا كل : قال لي، ، أرسل لي رسالةزارنا أخ من بلد بعيد، عاش هنا في الشام شهراً        

وعندكم سـعادة، وعنـدكم   ، شيء مريح، ولكن عندكم حب، وعندكم روحانية، وعندكم إيمان

أن  ، فعرف ما عنده وعرف ما عندنا، وميز بين النوعين فوجدتماسك وترابط، فقد عاش شهراً

  .اإليمان في سعادة كبيرة أهل

أجدادنا، سلفنا الصالح حياتهم خشنة، ولكنهم كانوا سعداء، ألن ديـنهم كـان متينـاً،            

  .شوا حياةً سعيدة دون أجهزة حديثة، فلذلك عاومحبتهم كانت قويةً
  

  
  

كنت سمعه الذي يسمع  ،ذا أحببته، فإحتى أحبهي يتقرب إلي بالنوافل ما يزال عبد :إذاً        

  .، ورجله التي يمشي بهايبطش بها ، ويده التيبه، وبصره الذي يبصر به

  .اليد تتحرك وتعمل، العمل: كلمة البطش، ومن البطش الواجب: قال        

  .أي تعمل ؛تبطشاليد  :في الحديث الصحيح        

  .ة المضطرإعان: ومن البطش الواجب: قال        

فتجد المؤمن يهرع لخدمة المضطرين، فإعانـة المضـطر مـن    ، ، أعنتهإنسان وقع        

  .واجبات اليد

  .ينوء بها، فأنت حملتها عنه أحياناً رجل كبير بالسن يحمل حاجةً        

أحياناً في مركبة عامة، تصعد امرأة مسنة، محجبة، ال تجد مكاناً تجلس به، قمت أنت         

عوتها إلى مكانك، فال بد من أن تغيث المضطر، هذا من واجبات البطش، إعانة المضطر، ود

  .، ومباشرة الوضوء والتيممورمي الجمار
  

  
  

  .قتل النفس التي حرم اهللا قتلها :والبطش الحرام        

 :هذا البطش الحرام 

 :من واجبات البطش 

 :هذا الفرق بين بالد الغرب وبين البالد اإلسالمية 
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التي حرم اهللا قتلهـا إال  تل النفس ، المؤمن ال يقالمؤمن عنده منهج، ال يقتل كل شيء        

  .لحق، حتى إذا قتل، في قتله إحسانبا

، وإذا ذبحـتم فأحسـنوا   فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء        

  .الذبح

، وضرب من ال يحـل  كقتل النفس التي حرم اهللا قتلها، ونهب المال المعصوم والحرام        

  .بهضر
  

  
  

رجـاالً قـد   ، إن يا أمير المـؤمنين : ذات مرة جاءت لسيدنا عمر رسالة، قال كاتبها        

لـي   أذنت، فإن رداده منهم إال أن أمسهم بالعذاب، لست أقدر على استاغتصبوا ماالً ليس لهم

  .فعلت

؟ ل أنا لك حصن من عـذاب اهللا وه ؟!ي في تعذيب بشرنأوتستأذن!! يا سبحان اهللا: قال        

، وإن لم تقم وهل رضائي عنك ينجيك من سخط اهللا؟ أقم عليهم البينة، فإن قامت فخُذْهم للبينة

فإن لم يقروا فادعهم لحلف اليمين، فإن حلفوا ، ر، فإن أقروا فخذهم بإقرارهمفادعهم إلى اإلقرا

  .ون من أن ألقى اهللا بدمائهمهم أه، ألن يلقوا اهللا بخيانتفأطلق سراحهم، وايم اهللا
  

  
  

ـ أن يكون ضابطاً في األمن الجنائيفإذا شخص أتيح له          روع وجيـد،  ، هذا عمل مش

في هذا السلك يعذبه إلى أن يعترف، فـإذا كـان   ؟ بعض من يعمل وجاءه متَّهم، ما الذي يفعله

، استخدم أسلوباً ذكياً من أجل أن ترتاح، اقه ألوان العذابيعترف ولكنه أذ ، لمبريئاً ال يعترف

وتحفظ له إنسانيته، وال تسلك ، علمياً متعباً في التحقيق، وتحفظ له كرامته، وتحفظ له كبرياءه

  :فعلى اإلنسان قبل أن يفعل شيئاً، ألنك ستحاسب ألنه بريء، فتعذبه أقصر الطرق

        نْيان اهللا وملعونمن هدم بنيان اهللا اإلنسان ب.  

: -كمـا تعلمـون  -واألصـل   ،المحرم أن تضرب من ال يحل ضربه فمن بطش اليد        

  .اإلنسان بريء ما لم تثبت إدانته
  

  
  

  :اللعب بالنرد: من بطش اليد المحرم        

 : قاعدة فقهية

 : من بطش اليد المحرم

 :رسالة إلى عمر بن الخطاب 
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  .كأنما غمس يده في لحم خنزير ودمهمن لعب النرد ف        

ى شاكلة النرد يْحمل على النـرد، كالبرسـيس،   ، وكل شيء عللعب النرد محرم قطعاً        

  .وأكثر العلماء حرم الشطرنج ،رمفاللعب المبني على حظ مح ؟أليس هناك حظ في الودع

تابة معروض فيه ، كتابة اتِّهام كاذب، ككتابة قصة باليد، قصة إباحية، كتابة كالم باطل        

   .باليدفتراء على إنسان، كله ا

  .))أعان ظالماً سلَّطَه اهللا عليهمن ((: و        

باً على جبينه آيـس مـن   ، جاء يوم القيامة مكتومن أعان ظالماً ولو بشطر كلمة((: و        

  .))رحمة اهللا

من لكـن المـؤ   ،كيدية ليس لها أصل ىفي مئة ألف دعو: كتابة كالم زور، يقول لك        

  .، وال تعتدي على مخلوق، هذه اليد ال تكتُب إال الحق، وال تفعل إال الحقبطمنض
  

  
  

، موظف بسيط جاء للتحديد والتحرير، ناليونعندي أرض ثمنها م: فقال لي، حدثني أخ        

عامـة، حـرم   فرفض صاحب األرض، فسجلها الموظف أمالك ، فطلب مبلغاً من المال رشوة

  .منها، وهي مال أوالده، حرم أوالده منها

، هذه اليد التـي  فيها افتراء، تقرير كاذب، قد يسبب متاعب ال حصر لها ىأحياناً دعو        

  .ذب، هذه اليد سوف تُلقى في النار، أو تكتب الكل، أو تكتب االفتراءتكتُب الباط
  

  
  

  .قذف محصنة يهدم عمل مئة سنة: والقذف        

شعراء دواوينهم كلها غزل بـالمرأة وبـبعض   ، في والتشبيب بالنساء، الشعر الغَزلي        

ا الشعر لتثيـر  ، فاليد التي كتبت هذمن شعرههذا إن قرأت شعره تُثار كل الشهوات  ،أعضائها

في صحيفة مـن كتـب هـذا    يرة، ، وقد تنتهي هذه الشهوة إلى معصية كبالشهوة عند الشباب

  :، أو كتابة الباطلةٌ للمسلمين في دينهم أو دنياهم، وكتابة ما فيه مضرالشعر

  
  ]٧٩: اآليةسورة البقرة [ 

 :من عمل اليد المحرم أيضاً 

 :اعلم هذا 
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، أليس هنـاك كُتُـب   تب بها تقرير باطل، قد يكتب بها كالم فيه ضاللقد يك :هذه اليد        

لعصـر غطـي بـالقرآن الكـريم زوراً     في هذا اكل السلوك اإلباحي  ؟قراءة معاصرةباسم 

   .!!؟وافتراًء

إنسان يعمل مفتياً، كتب فتوى وهو ال يعلم، فهو آثم عند اهللا، أو كتب فتوى بخالف ما         

  .ف ما تعلم إرضاًء لزيد أو عبيد، تفتي بخالهذا أشد إثماً، فيعلم

، مليار جنيه في البنـوك ن وثة وثمان، في اليوم التالي وضع ثالفتوى بمصر من عالم        

، إال أن يكـون  بنك بفتوى كتبها بيده ووقع عليها، هذا كله بعمل اليـد ألنه أباح التعامل مع ال

  .مجتهداً مخطئاً فله أجر

تحدثنا عن البطش الواجب، وعن البطش المحرم، عن عمل اليد الواجب، وعـن  : إذاً        

  :، وكتابة ما ال فائدة منهاللعب الذي ليس بحرامه فكالعبث ووأما المكرو ،عمل اليد المحرم

  
  ]٣-١: اآليةسورة المؤمنون [

  

كتابة كل مـا  ، وبطشٌ مستحب، عندنا بطشٌ واجب، وبطشٌ حرام، وبطشٌ مكــروه        

  .فيه منفعةٌ في الدين
  

  
  

  :اعد تنفع الدينخِّص كتاباً في القواعد أو تؤلفه، القوكأن تل        

  .إنها من الدين كما قال سيدنا عمرتعلموا العربية ف        

  .أو فيه مصلحة لمسلم، أو إحسان إلى مسلمين        

يـوم   -يـا رسـول اهللا  -العبـد   ما ينجي((: -مصلى اهللا عليه وسلَّ-سأل رسول اهللا         

  .؟القيامة

  .إيمان باهللا: قال        

  .؟اإليمان عمل مع: قال        

  .أن ينفق مما رزقه اهللا: قال        

  .؟فإن كان ال يجد: قال        

 : رضي اهللا عز وجلت التيهذا من عمل اليد 
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  .فليأمر بمعروف أو ينهى عن منكر: قال        

  .؟فإن كان ال يحسن: قال        

  .بيده فليعن األخرق: قال        

  .؟فإن كان ال يستطيع: قال        

  .ليمسك أذاه عن الناس؟ احبك من خيرما تريد أن تدع لص أو: قال        

  .؟أو إن فعل هذا دخل الجنة: قال        

، إال أخذت بيده حتـى تدخلـه   مسلمٍ يصيب خصلة من هذه الخصال ما من عبد: قال        

  .))الجنة

        أن تُفْرِغ دلوك في دلو المستسقي، أن تحمل إنساناً ، أن تعين صانعاً، أن تصنع ألخرق

  .أو أن تمسكها له حتى يصعد عليها ،ابتهعلى د

ت على األرض، والطريـق فيـه   ، يحمل أشياء ثمينة ووقعفأحياناً إنسان في الطريق        

عمل اليد الذي  ، هذا منهذه البضاعة المبعثرة، فالمؤمن عنده مروءة يعينه على جمع ازدحام

  .يرضي اهللا عز وجل

  .بطش المستحب، هذا من اللمس الركن باليد        

  .ما ال مضرة فيه وال ثواب المباح        

  .، خمسة أحكام هذا فعل اليدواجب، محرم، مكروه، مستحب، مباح        
  

  
  

  :فما هو فعل الرِْجل؟        

  .أن تنتقل بها إلى المسجد :ه الرجل، أول عبادة لهذأما الرِْجل: قال        

بادة الرِْجِل أن تنقلك إلى طاعة، إلى الجمعِ والجماعات فـي  ، فهذه عإنسان جاء مشياً        

إلى الجمع  أن تنقلك :، وهناك بضعةٌ وعشرون دليالً على أن عبادة الرِْجِل األولىأصح األقوال

، والمشي بين الصفا والمروة سـاعياً ، ، والمشي حول البيت طائفاًس علمإلى مجل ،والجماعات

إلى شيء شرعي، يجـب أن تـذهب    اهللا وحكم رسوله إذا دعي إليه، دعيتوالمشي إلى حكم 

  .إليه

   . ))من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم(( :ورد في األحاديث        

، ولكـن إذا  قد تدعى إلى حفل فخم جداً، هذا من الدنيا، تلبية هذه الدعوة مـن الـدنيا          

من تحمل مشاق الوصول إلى هناك، وال  بد ، والواضعٍ في أطراف المدينةلى عقد متدعيت إ

الرحم، والمشـي   والمشي إلى صلة، بد من تضييع وقت كثير، تلبية دعوة الفقراء من اآلخرة

  : ؟الرجلما هو فعل 
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الرِْجل ينبغي أن تنقلك ، هذه إلى بر الوالدين، وإلى مجالس العلم، وإلى الحج إذا قَربت المسافة

هذه استخدم  !إذا سار بها إلى ملهى، أو إلى معصية، أو إلى فجور والعياذ باهللا إلى طاعة، أما

  .النعمة في معصية اهللا عز وجل
  

  
  

  :المشي إلى معصية اهللا، وهو من رِْجل الشيطان، قال تعالى: أما المشي الحرام قال        

  
  ]٦٤ :اآليةسورة اإلسراء [ 

  

فـي معصـية اهللا   ، فكل راكبٍ وماشٍ عن عليهم بركْبان جندك ومشاتهماست: قال مقاتل        

  .فهو من جند إبليس

إلـى   ، مشـى مسبح مختلط، مكشوفةٌ العْورات، هذا مشي إبلـيس  ،يمشي إلى المسبح        

  .ي معصية اهللا فهو من جنْد إبليس، فكل راكبٍ وماشٍ فمعصية هو من رِْجل الشيطان
  

  
  

  .والحج الواجبالركوب إلى الغزو والجهاد : المشي الواجب        

  :و .سياحة أمتي الجهاد 

  .))لى ثُلْمة من النفاقفقد مات ع ،من مات ولم يحدث نفسه بالجهاد((        

ه، تراه قـد انـتعش،   الحد األدنى الجهاد الدعوي، أخ لم يحضر، فذهبت إلى بيته تتفقد        

، فأنت حينما تتحرك لتَشُد وجد نفسه له قيمة، فلما غاب عن الدرس، له أخ زاره وتفقَّد أحواله

  .، فهذا عمل دعوِيأو إلى الحق، أو إلى دعوة ،إنساناً إلى مسجد

  .الركوب إلى معصية: فحرام المشي        

  .كه خير من فعله، وكل ما ترالركوب للهو واللعب: والمكروه        

  .، هذا المباحشيء ليس فيه وزر وال عليه أجر الركوب إلى: ومباحه        
         

  
  

  :خاتمة القول 

  :المشي الواجب 

  :المشي الحرام 
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لعبادة علة وجودنا على وجه األرض، وأن العبادة تشمل كـل  أن ا :ال زلت أؤكد لكم        

إلى أن نعبد اهللا كما أراد، فنحن قـد حققنـا    قْنا، فإذا وفِّاألوقات، وكل األماكن، وكل األعضاء

  .وتعالى أسأل أن يلْهِمنا رشدنا ، واهللا سبحانهالهدف من وجودنا
  والحمد هللا رب العالمين                             

  

 


