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أصل الفرح في العید -االحتفاالت الدینیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أصل الفرح في العید -االحتفاالت الدینیة  - 06الندوة :  -اإلیمان ھو الخلق 

2005 -11-03  

  تقدیم وترحیب :

ً بألف خیر ، أھالً أیھا السادة المشاھدون ، سالم هللا علیھ ورحمتھ وبركاتھ ، وكل عام وأنتم  جمیعا

ومرحباً بكم في حلقة خاصة من برنامجنا اإلیمان ھو الخلق ، و كل السعادة وكل الغبطة أن نكون بمعیة 

األستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي ، أستاذ اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة في كلیات الشریعة 

  نتم بخیر.وأصول الدین بدمشق ، أھالً وسھالً ، وكل عام و أ

  الدكتور راتب :

  بكم أستاذ عالء ، وأنتم بخیر .

  األستاذ عالء :

أستاذنا ، نحن كنا في مدرسة تعداد صفوفھا أو أیامھا ثالثون یوماً ، وقسمت إلى ثالث مراحل ، المرحلة 

النار ،  األولى العشر األول الرحمة ، والعشر الثاني المغفرة ، والعشر الثالث كان فیھ النتیجة العتق من

كما قال النبي علیھ الصالة والسالم ، أولھ رحمة ، و أوسطھ مغفرة ، و آخره عتق من النار ، ثم أُتبع 

، م ، ولھ استھدافات ، منھا النفسيبیوم سمي بیوم الجائزة ، أال وھو العید ، العید لھ مدلوالت ، ولھ مفاھی

و بعنوان ھذا البرنامج : " اإلیمان ھو الخلق " ، ومنھا المادي ، ومنھا ما یتعلق بصلب ھذا البرنامج ، 

  لماذا كان العید ؟ ولماذا شُرع العید ؟ وما ھي األغراض من وراء العید ؟

  مدلوالت العید ومفھوماتھ :

  الدكتور راتب :

بسم هللا الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد 

  . األمین

، حدیث طویل ، نأخذ منھ فقرة واحدةأستاذ عالء ، صعد النبي علیھ الصالة والسالم منبره فقال آمین ، ال

فلما انتھت الخطبة قالوا : یا رسول هللا ، عالم أّمنت ؟ قال : جاءني جبریل فقال لي : رغم أنف عبد 

  أدرك رمضان ، ولم یغفر لھ ، إن لم یغفر لھ فمتى ؟
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  ة عبادة عظیمة :العید خاتم – 1

معنى ذلك أن العید في عالمنا اإلسالمي یأتي 

عقب عبادة من أرقى العبادات ، فالذي أدى 

العبادة بالتمام والكمال ، و الذي صام رمضان 

ً ، و الذي قام رمضان إیماناً  ً و احتسابا إیمانا

واحتساباً ، والذي ابتعد في رمضان عن كل ما 

یتابع ھذه  یسخط هللا عز وجل ، ونوى أن

االستقامة لیكون رمضان قفزة نوعیة في 

سلوكھ ، الذي فعل ھذا یحق لھ أن یفرح ، 

     فیغلب على العید طابع السرور والسعادة .

  العید أیام فرح وسرور : – 2

أرى أن الفرح نفسھ لھ منطلق ولكن كما 

، قل لي ما یفرحك أقل لك من أنت ، فكري

، ھناك من یفرح ھناك من یفرح بالطعام 

بالشراب ، ھناك من یفرح بجدید الثیاب ، ھناك 

من یفرح بشھادة علیا ینالھا ، ھناك من یفرح 

بعمل عظیم یقدره هللا على یدیھ ، ھناك من 

یفرح برضوان هللا ، ھناك من یفرح بأنھ في 

طریق سعادتھ األبدیة ، فلذلك الفرح أنواع ، 

 على كل المسلمین بالیمن والبركة ، البد من أن نبحث في أصل والبد و نحن في ھذا العید أعاده هللا

  الفرح ، و ھذه عادتي في البحث عن األصل العمیق لما ینتاب اإلنسان من مشاعر .

    أستاذ عالء ، لحكمة بالغة قال تعالى :

ْنَساَن ُخِلَق َھلُوعاً * إِذَا َمسَّھُ الشَّرُّ َجُزوعاً* َوإِذَ    ا َمسَّھُ اْلَخْیُر َمنُوعاً ﴾﴿ إِنَّ اْإلِ

  [ سورة المعارج ]

ْنَساُن َضِعیفاً ﴾   ﴿ َوُخِلَق اْإلِ

  ]28[ سورة النساء : 

ْنَساُن َعُجوالً ﴾   ﴿ َوَكاَن اْإلِ

  ]11[ سورة اإلسراء : 
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  الھلع والضعف والجزع من صفات اإلنسان الِجبِلّیة :

فاإلنسان ھلوع ، وعجول ، وضعیف ، وشيء یلفت النظر أن ھذه نقاط ضعف في تكوینھ ، وال یحاسب 

علیھا ، خلق اإلنسان ضعیفاً ، و خلق عجوالً ، و خلق ھلوالً ، إذا مسھ الشر كان جزوعاً ، وإذا مسھ 

ً ، الحقیقة ھذه نقاط الضعف في أصل خلق اإلنسان بمنزلة ما یسمى  في اآلالت الخیر كان منوعا

، وصلة ضعیفة جداً ، فإذا جاء تیار قوي لئال یحرق اآللة ، وتخسر ثمنھا ، ھذه الوصلة الضعیفة بالفیوز

  تسیح ، وینقطع التیار ، وتنجو اآللة من العطب .

فھذه نقاط الضعف الثالث التي في خلق اإلنسان ھي نقاط وقایة لھ ، أي عوامل أمان ألنھ یخاف ، ألنھ 

ھ یحرص على ما في یدیھ ، ألنھ یحب الشيء العاجل ، ألنھ یشعر بالضعف ، إذاً : یبحث یجزع ، ألن

عن إیمان عظیم یقوي ضعفھ ، یبحث عن إلھ عظیم یثبتھ ، یبحث عن إلھ عظیم یطمئنھ ، یلجأ إلیھ ، 

 یركن إلیھ ، یدعمھ ، ینصره ، یوفقھ ، ھذا ھو أصل التدین في الجنس البشري ، حاجة اإلنسان إلى

الدین كحاجتھ إلى الھواء ، لكن بین من عرف اإللھ الحقیقي ومن عبد حجراً أو شمساً أو قمراً أو بقرة 

   فرق كبیر جداً ، حتى الذي عبد الحجر ھو یظن أنھ ینجیھ من الخطر ، أي یستقوي بھ :

ْنَساُن َضِعیفاً ﴾   ﴿ َوُخِلَق اْإلِ

  ]28[ سورة النساء : 

  هللا : شقاء اإلنسان باستغنائھ عن

  

  من معبودات اإلنسان الضعیف : األبراج والتنجیم :

ً لیبحث عن إلھ عظیم یتقوى بھ ، یلجأ إلیھ ، یطمئنھ ، یبشره ، یوفقھ ، ینصره ، یدعمھ ،  خلق ضعیفا

حتى أولئك الذین ما عرفوا هللا أصالً یلجؤون إلى المنجمین عندھم خلل و ، قد یكون شخصیة كبیرة في 

لجأ إلى منجم ، یقول لھ : ماذا سیصیبني ؟ واآلن یوجد برامج كثیرة ، قضیة الحظ ، و العالم الغربي ی

  قضیة التنجیم ، واألبراج .

  األستاذ عالء :

  التنجیم واألبراج عند األوربیین أیضاً لیس عندنا فقط .

  الدكتور راتب :
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  معنى أن اإلنسان ُخلق ضعیفا :

ھذه عبارة عن تلبیة حاجة األساسیة في 

إلنسان ھي الضعف ، لكن أھم نقطة أن ا

ً الستغنى  ً ، ولو خلق قویا اإلنسان خلق ضعیفا

ً لیفتقر  بقوتھ ، فشقي باستغنائھ ، خلق ضعیفا

  في ضعفھ فیسعد بافتقاره .

  األستاذ عالء :

  إذاً : باستغنائھ یشقى .

  الدكتور راتب :

   یشقى :

ْنَساَن لَیَْطغَى * أَْن َرآَ    هُ اْستَْغنَى ﴾﴿ َكالَّ إِنَّ اْإلِ

  [ سورة العلق ]

والحقیقة أن الدنیا إذا أقبلت على إنسان بمال وقوة وجمال ومكانة ینسى هللا ، وحینما تزداد الضغوط 

على مجتمع ما ھذا المجتمع یتجھ إلى هللا ، فتكون ھذه الضغوط بشكلھا الظاھر مؤلمة ، لكنھا في نتائجھا 

، صي واآلثام ، واألمور میسرة عندهتع الرخیصة ، الغارق في المعامسعدة ، ألن المجتمع الغارق في الم

یشعر بأمن ، یشعر بتفوق ، یشعر باستعالء ، بغطرسة ، ھذا المجتمع قد یستغني عن هللا ، فیشقى 

باستغنائھ ، بینما المؤمن حینما یشعر بضعفھ یفتقر إلى هللا فیسعد بافتقاره ، وحینما یشعر بقوتھ فیستغني 

هللا ، فیشقى باستغنائھ ، ھذه حكمة أن اإلنسان ضعیف ، وإذا دخلت إلى مسجد ، ورأیت آالفاً  بھا عن

، لذین اصطلحوا مع هللا بسبب ضعفھممؤلفة في المسجد أنا أعتقد ، وال أبالغ أن تسعین بالمئة من ھؤالء ا

ولجؤوا إلیھ ،  وخوفھم من بعض المصائب ، بسبب خوفھم من شبح بعض المصائب اصطلحوا مع هللا ،

  فأكرمھم هللا .

إذاً : بالضبط ، كما لو أن ابناً في أمِسّ الحاجة إلى أبیھ ، وأبوه عنده كل شيء ، فإذا أعطى ابنھ مبلغاً 

ً ، استغنى عن أبیھ ، فكأن حاجة اإلنسان إلى هللا متجددة ، ھذا  یكفیھ طوال حیاتھ لن یأتي إلیھ إطالقا

  معنى أنھ خلق ضعیفاً .
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  لھلع في اإلنسان :معنى ا

   أما :

ْنَساَن ُخِلَق َھلُوعاً * إِذَا َمسَّھُ الشَّرُّ  ﴿ إِنَّ اْإلِ

  َجُزوعاً ﴾

  [ سورة المعارج]

كیف یؤدب هللا اإلنسان ؟ ألنھ یخاف على 

مخیف ، صحتھ ، فإذا ظھر في التحالیل شيء 

ورم مثالً ، نسٌب زائدة ، یقلق أشد القلق ، 

ً ، یقلقھ  یبادر إلى الصالة ، ھو خلق ھلوعا

جسده ، یقلقھ دخلھ ، یقلقھ عملھ ، یقلقھ من حولھ ، إذاً قضیة الجزع أیضاً طریق لتربیة اإلنسان ، ألنھ 

  یساق إلى باب هللا .

ُ َعْنھُ َعنْ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل : َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ َرِضَي �َّ   النَّبِيِّ َصلَّى �َّ

ُ ِمْن قَْوٍم یَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ فِي السََّالِسِل ))   (( َعِجَب �َّ

  [ البخاري ]

  مراحل الدعوة الربّانیة لإلنسان :

أن تأتیھ مسرعاً ، أو أن من باب الطرفة ، مرة سألني أحدھم : ما ملخص دعوتك ؟ قلت لھ كلمتان : إما 

  یُؤتي بك مسرعاً ، فالبطولة أن تأتیھ باختیارك ، بمبادرة منك ، وأنت محب لھ .

  ـ الدعوة البیانیة والموقف المناسب للعبد فیھا : 1

معافى ، في أعلى درجة من بالمناسبة ، هللا عز وجل حكیم ، یبدأ بالدعوة البیانیة ، وأنت صحیح 

 إلیھ بكلمة ، بخطبة ، بلقاء ، بندوة ، بكتاب ، بصدیق ، بنصیحة ، بموعظة ، ، یدعوك هللالسعادة

یدعوك إلیھ ، فالبطولة في ھذه المرحلة أن تستجیب ، فإن لم تستجب فھناك أسلوب أصعب ، یقول 

الطبیب للمریض : معك التھاب حاد في المعدة ، یشفى بالحمیة ، فإن لم یستجب المریض ، وأجرى 

  ك عمل جراحي زالحمیة فھنا

  ـ التأدیب التربوي : 2

    المرحلة الثانیة : التأدیب التربوي :

  ﴿ َولَنُِذیقَنَُّھْم ِمَن اْلعَذَاِب اْألَْدنَى ُدوَن اْلعَذَاِب اْألَْكبَِر لَعَلَُّھْم یَْرِجعُوَن ﴾

  ]21[ سورة السجدة : 
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  ـ اإلكرام االستدراجي : 3

  یعطیھ الدنیا .

  ـ القصم : 4

  ولة أن نستجیب � بدعوتھ البیانیة فاإلنسان خلق ھلوعاً .كل البط

اآلن معھ مال ، كیف یرقى إلى هللا ؟ لو أن المال ال قیمة لھ عنده سیرقى إلى هللا ، لكنھ حریص على 

المال ، فإذا أنفقھ ارتقى إلى هللا ، أیضاً ھذا لصالح إیمانھ ، ھذه نقاط ضعف لصالح إیمانھ ، لماذا خلق 

؟ یحب الشيء الموجود ، یحب أن یعیش لحظتھ ، أما حینما یلغي اللحظة الحالیة ، ویبحث عن عجوالً 

  ھدف بعید یخالف أصل تكوینھ ، فیرقى بھذه المخالفة .

  األستاذ عالء :

أي یستعجل األشیاء قبل أوقاتھا ، وقبل أن تحین ، وھذا في الجبلة ، أي في أصل تكوینھ ، لكن إذا غالب 

  ، ونظر إلى البعید ارتقى بھذه المغالبة ، وبمغالبة ھذا المسألة في أصل تكوینھ .ھذه األشیاء 

  نوع الفرح في العید :

  الدكتور راتب :

أنا أقول : في العید نفرح ، لكن ما نوع ھذا الفرح ؟ ھناك فرح بسیط جداً ، یوجد طعام طیب ، و ثیاب 

الفرح من مستوى األطفال ، أما المسلم فیفرح  جدیدة ، ولقاءات ، وعطلة ، ھذا فرح بسیط جداً ، ھذا

  بطاعة هللا ، یفرح برضوانھ ، یفرح أنھ في الطریق إلى الجنة ، یفرح أنھ في طریق خدمة الخلق .

  بین الفرح والسعادة واللذة :

إذاً : قضیة الفرح والسعادة واللذة تحتاج إلى 

  وقفة متأنیة .

أستاذ عالء ، یمكن أن أفرق بین شیئین 

: بین اللذة و السعادة ، اللذة إحساس كبیرین

، أتیك من طعام طیب ، من منظر جمیلمادي ی

من بیت مریح ، من جو مكیف ، من مركبة 

فارھة ، من امرأة جمیلة زوجة ، ھذه لذائذ 

كلھا ، إال أن ھذه اللذائذ مكلفة ، البیت الجمیل 

حیاة مریحة یحتاج إلى دخل فلكي ، المشكلة  غال جداً ، والمركبة الفارھة غالیة جداً ، والبحث عن

الكبیرة أن اللذائذ أوالً آنیة ومتناقصة ، لو اشتریت بیتاً بمبلغ فلكي أول أسبوع یختل التوازن من الفرح ، 
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لكن بعد شھر یصبح البیت عادیا جداً ، ھكذا في البیت والمركبة والزواج والدخل والطعام الطیب 

ادیة لحكمة بالغة لم یسمح هللا لھا أن تمدك بشعور مستمر ، بل متناقص ، فإن والثیاب ، ھذه األشیاء الم

كانت في معصیة وعلى حساب اآلخرین یعقبھا كآبة ، وكل شخص منا بعد الزواج ، وبعد فترة طویلة 

ئاً یصیر الزواج شیئاً عادیاً ، المركبة ، البیت ، الشھادة العلیا ، لقب دكتور ، ھذا كلھ بعد حین یصبح شی

  عادیاً ، من أجل أن نتعلق بالھدف الكبیر الذي خلقنا من أجلھ .

  الوقت والصحة والمال :

النقطة الدقیقة والطریفة أن ھذه اللذائذ تحتاج إلى شروط ثالثة ، تحتاج إلى وقت ، و إلى صحة ، و إلى 

ھذه الشروط ، ففي البدایة الصحة جیدة ، والوقت كاف ، مال ، ولحكمة بالغة دائماً ینقص اإلنساَن أحُد 

لكن ال یوجد مال ، و المواد تحتاج إلى مال ، في منتصف العمر یوجد صحة ، ویوجد مال ، لكن ال 

یوجد وقت ، على رأس عملھ دوام مستمر ، في خریف عمره سلّم أوالده المعمل ، یوجد وقت ، ویوجد 

  مال ، لكن ال یوجد صحة .

  اذ عالء :األست

  لذلك دائماً ھذه األسس الثالثة واحد منھا غائب .

  الدكتور راتب :

ً من أخذ من الدنیا فوق ما یكفیھ أخذ من حتفھ ، وھو ال یشعر ، خذ من    .الدنیا ما شئت ، وخذ بقدرھا ھما

  األستاذ عالء :

ث الفرح من السعادة ، سیدي ، تسمح لي إن تفضلت ، ونحن في العید ، تكلمت عن اللذة ، نأتي إلى مبع

السعادة تسمح لي أن أقدم لك ھذا المثال العملي الذي ودعناه قبل أیام ، موائد الرحمن في المسجد األموي 

ً من  ً على مائدة اإلفطار ، بدأت بثالثمئة صائم ، انتھت بحوالي تسعة عشر ألفا التي تنصب یومیا

ً على موائد الرحمن ، كانت تفترش رو اق الجھة الغربیة ، ثم الصحن بكاملھ ، وكل الصائمین یومیا

األروقة الذین یقومون على ھذا العمل المتطوعون من أھل الخیر ، سعادتھم عندما كنت ألتقي بواحد 

منھم ھو یدفع المال ، ویخدم الصائم ، ویعین العمال والمشرفین ، یقول لي : أنا أسعد إنسان اآلن ، أنا ما 

ري ، رغم أنھ لدیھم من المال واإلمكانات ما یستمتعون بھا ، لیس في شعرت بھذه السعادة طوال عم

سوریة ، في دول أوربا ، وفي دول اسكندنافیة ، لكن ھنا في ھذه الموائد قال : لم أشعر بمثل ھذه 

  السعادة في حیاتي ، یمكن أن تشرح لنا ما ھذه الحالة یا سیدي ؟
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  مبعَث السعادة في الفرح :

  الدكتور راتب :

أستاذ عالء ، الحقیقة أن اإلنسان نفس وجسد 

وروح ، الجسد وعاء النفس ، والروح قوة 

محركة ، أما النفس فھي ذات اإلنسان ، ھي 

التي تشعر ، ھي التي تسعد ، ھي التي تشقى ، 

ھي التي تخاف ، ھي المكلفة ، ھي المحاسبة ، 

ھي المعاتبة ، ھي ذات اإلنسان ، ھذه النفس 

تھا بالقرب من هللا ، كما بشكل قطعي سعاد

تفضلت ھذا الذي یدفع من مالھ الشيء الكثیر ، ویجھد بتقدیم الطعام لھؤالء الصائمین ، ألنھ في طرق 

  رضوان هللا تأتیھ من هللا سكینة وسعادة ال توصف .

ث عن أنا أقول دائماً : ھذا الذي یدخل إلى ملھى لماذا یدخل ؟ ھو یتوھم أن لذتھ في ھذا الدخول ، یبح

لذة ، ومشروب ، وراقصة ، و مغٍنّ ، لكن لو عرف ھذا اإلنسان أنھ إذا مشى في طاعة هللا تجلى هللا 

  على قلبھ بسكینة یسعد بھا ، و لو فقد كل شيء ، ویشقى بفقدھا ، ولو ملك كل شيء .

سكینة بقدر إذاً : إن هللا یعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثیرین من َخلقھ ، ولكنھ یعطي ال

    ألصفیائھ المؤمنین ، یؤكد ھذا المعنى قول هللا عز وجل :

ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوُب ﴾   ﴿ أََال بِِذْكِر �َّ

  ]28[ سورة الرعد : 

  قلُب النفس وقلب الجسد :

   قلُب النفس لیس قلب الجسد ، قلب النفس :

  ﴿ لَُھْم قُلُوٌب َال یَْفقَُھوَن بَِھا ﴾

  ]179:  [ سورة األعراف

قلب النفس ال یطمئن إال بذكر هللا ، وإذا رأیت واحداً في األرض سعیداً بالمعنى الحقیقي ، وھو بعید عن 

    هللا فھذا شيء یبدو مستحیالً :

  ﴿ َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ لَھُ َمِعیَشةً َضْنكاً ﴾

  ]124[ سورة طھ : 
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  ھذه ھي حقیقة السعادة :

بال األغنیاء معھم مالیین مملینة ؟ ما بال األقویاء بیدھم كل شيء ؟ فأجاب بعض  قال أحدھم : ما

العلماء : " ضیق القلب " ، ففي قلب المعرض عن هللا من الضیق والقلق والخوف والھم والتشاؤم 

واإلحباط ما لو وزع على أھل بلد لكفاھم ، وفي قلب المؤمن من السعادة والسكینة ما لو وزع على أھل 

  بلد لكفاھم .

عضھم قال : ماذا یفعل أعدائي بي ؟ بستاني ب

في صدري ، إن أبعدوني فإبعادي سیاحة ، 

وإن سجنوني فسجني خلوة ، وإن قتلوني فقتلي 

  شھادة ، فماذا یفعل أعدائي بي ؟

بل ھذا العالم نفسھ قال : " في الدنیا جنة من لم 

  :" دخل جنة اآلخرة ، ھي جنة القریدخلھا لم ی

  

  

  الذي رأوه لما ولیــت عنا لغیرنا فلو شاھدت عیناك من حسننــا

  و لو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثیاب العجــب وجئتنا

  و لو ذقت من طعم المحبـة ذرة عذرت الذي أضحى قتیــالً بحبنا

  ولـو نسمت من قربنا لك نسمة لمـــت غریباً واشــتیاقاً لقربنا

  فإنا منحنا بالرضا من أحـبنـــا حجبناأطع أمرنا نرفع ألجـلك 

  و لذ بحمانا واحـتــم بجنابنا لنحمیك مما فیھ أشرار خلقــنــا

  و عن ذكرنا ال یشغلنك شاغـل و أخلص لنا تلقى المسرة و الــھنا

***  

ً من تصدیق المستمعین  أستاذ عالء ، السعادة ال یعرفھا إال من ذاقھا ، ھناك نص أنا لست واثقا

  دین لھ ، لكنھ واقع :والمشاھ

ھناك ملٌك اسمھ إبراھیم بن األدھم ، كان ملكاً ، فاعتزل الملك ، وصار عارفاً با� ، قال : ـ أنا أصدق 

ً ـ قال : " لو یعلم الملوك ما نحن علیھ لقاتلونا علیھا بالسیوف " .   ھذا اإلنسان وحده ألنھ كان ملكا

  األستاذ عالء :

  من اللذة و السرور .
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  ور راتب :الدكت

أنت مع هللا ، وتخشى أحداً ؟ أنت مع هللا ، وتخشى الفقر ؟ وتخشى الظلم ؟ یا رب ماذا فقََد من وجدك ، 

و ماذا وجد من فقدك ؟ و إذا كان هللا معك فمن علیك ؟ وإذا كان علیك فمن معك ؟ إذا كان هللا معك 

التطاول علیك ، فالسعادة أوالً : یسخر عدوك لیخدمك ، و إذا كان علیك یسمح ألقرب الناس إلیك ب

  تتنامى ، وثانیاً : لعلھا تتصل بنعیم اآلخرة .

  األستاذ عالء :

  ھل ھي مرسال لنعیم اآلخرة ؟

  السعادة نموذج لدخول الجنة :

  الدكتور راتب :

ل نعم ، ھي نموذج لدخول الجنة ، في الدنیا جنة من لم یدخلھا لم یدخل جنة اآلخرة ، ألن هللا ھو الجما

بالنسیم العلیل ، بالصوت  المطلق ، نحن نتمتع بالطعام ألنھ طیب ، نتمتع بالمنظر الجمیل ، نتمتع

، بامرأة زوجة جمیلة ، ھذه مسحة جمال من هللا ، فكیف إذا اقتربت من مطلق الجمال ، لذلك المریح

فأي شخص كملیون ، أنا ھؤالء الصحابة فعلوا المعجزات ، إذا دخل حبُّ هللا عز وجل إلى قلب اإلنسان 

ال أصدق أن یستجیر سیدنا خالد بسیدنا الصدیق ، كان ھناك معركة بنھاوند ، معھ ثالثون ألفا ، واجھ 

قال لھ : أین النجدة ؟ أین ثالثمئة ألف ، طلب النجدة منھ ، بعث لھ بواحد ، ھو القعقاع بن عمرو ، 

یقول فیھ : یا خالد ، والذي بعث محمداً بالحق إن جیشاً ؟ قال لھ : أنا ، قال لھ : أنت ؟ معھ كتاب ، المدد

  فیھ القعقاع ال یھزم .

المسلمون اآلن ملیار وأربعمئة ملیون مسلم ، ألنھم ما دخل الحب إلى قلوبھم ، وعندھم مشكلة كبیرة في 

  حیاتھم ، یصیبھم الوھن .

ُ عَ  ِ َصلَّى �َّ   لَْیِھ َوَسلََّم :َعْن ثَْوبَاَن قَاَل : قَاَل َرسُوُل �َّ

نَْحُن یَْوَمئٍِذ ؟ قَاَل  (( یُوِشُك اْألَُمُم أَْن تََداَعى َعلَْیكُْم َكَما تََداَعى اْألََكلَةُ إِلَى قَْصعَتَِھا ، فَقَاَل قَائٌِل : َوِمْن قِلَّةٍ 

كُْم اْلَمَھابَةَ ِمْنكُْم ، : بَْل أَْنتُْم یَْوَمئٍِذ َكثِیٌر ، َولَِكنَّكُْم غُثَاٌء َكغُثَاِء السَّْیِل ، َولَ  ُ ِمْن ُصُدوِر َعُدِوّ یَْنَزَعنَّ �َّ

ِ ، َوَما اْلَوْھُن ؟ قَاَل : ُحبُّ ا ُ فِي قُلُوبِكُْم اْلَوْھَن ، فَقَاَل قَائٌِل : یَا َرسُوَل �َّ لدُّْنیَا ، َوَكَراِھیَةُ َولَیَْقِذفَنَّ �َّ

  اْلَمْوِت ))

  [ أبو داود ]

  لذلك :
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  (( لن تغلب أمتي من اثني عشر ألفاً من قلة ))

  [ الجامع الصغیر ]

یجتمع في أي مسجد عشرة آالف ، لن تغلب أمتي ، ألن المعركة بین حقین ال تكون ، ألن الحق ال یتعدد 

   ، وبین حق وباطل ال تطول ، ألن هللا مع الحق :

ِ ﴾ ﴿ َكْم ِمْن فِئٍَة قَِلیلٍَة َغلَبَْت فِئَةً َكثِیَرةً    بِِإْذِن �َّ

  ]249[ سورة البقرة : 

  أما بین باطلین فال تنتھي .

  حینما ننحي اإلیمان ، والصلة با� فألقوى ینتصر ، الذي معھ سالح متطور ینتصر .

  األستاذ عالء :

  إذاً السعادة شيء من الداخل وتزید .

  وسائل السعادة بید كل إنسان :

  الدكتور راتب :

إنسان ، اللذة تحتاج إلى مال ،  ووسائلھا بید كل

  اللیلة بفندق اثني عشر ألف دوالر .

  األستاذ عالء :

السعادة بید كل إنسان ، فقیر وغني ، كبیر 

وصغیر ، یستطیع أن یكون سعیداً إذا ما تلمس 

  الطریق إلى ذلك الجمال المطلق .

  الدكتور راتب :

   قال تعالى :بمجرد أن یصطلح مع هللا أزیحت عنھ ھموم كالجبال ، 

  َوأََرى ﴾ ﴿ قَاَال َربَّنَا إِنَّنَا نََخاُف أَْن یَْفُرَط َعلَْینَا أَْو أَْن یَْطغَى * قَاَل َال تََخافَا إِنَّنِي َمعَكَُما أَْسَمعُ 

  [ سورة طھ]

 أي أن تكون لك عالقة مع هللا ، ھو القوي ، ھو الغني ، أعداؤك بیده ، من حولك بیده ، من فوقك بیده ،

  من تحتك بیده ، صحتك بیده ، الزوجة بیده ، األوالد بیده ، بیده كل شيء .

  األستاذ عالء :
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سیدي ، ونحن نعیش أیام الجائزة ، العید الذي جاء جائزة بعد صیامنا وقیامنا إن شاء هللا ، وھذا العید 

بس الناس أفضل ثیابھم ، الذي سّن فیھ الصالة والتكبیر ، ولكي یتزاور الناس ، ویلتقي الناس ، ولكي یل

  ؟تتطلب منا وقفة عند صلة األرحام ویتعطرون إلى مساجدھم ، ویزورون قبورھم ، بالتالي ھنالك مسائل

  حقیقة صلة األرحام :

  الدكتور راتب :

زیارة عابرة ، أو إلى وضع أستاذ عالء ، أنا یؤسفني أن تمسخ ھذه العبادة التعاملیة إلى اتصال ، أو إلى 

  بطاقة ، أنا أتصور صلة األرحام شیئا آخر :

أوالً : أن تزور أرحامك ، أما أن تكتفي بالزیارة ، وال تفعل شیئاً فلیست صلة أرحام ، ینبغي أن تتفقد 

 أحوالھم ، ینبغي أن تمد لھم ید المساعدة ، في أحوال المعیشیة ، في األحوال التربویة ، في األحوال

األخالقیة ، في األحوال االجتماعیة ، في األحوال الدینیة ، في األحوال العلمیة ، ھؤالء أرحامك ، بل إن 

التضامن االجتماعي في اإلسالم بني على أساس النسب ، فأن تتفقدھم ، أن تساعدھم ، أن تأخذ بیدھم 

  إلى هللا ، و المجتمع المسلم مجتمع متماسك ھل .

زكاة اإلنسان المسلم ال تقبل ، وفي أقربائھ محاویج ؟ األقربون أولى بالمعروف ، تصدق أستاذ عالء أن 

   فنحن حینما نتفقد أحوال بعضنا بعضاً نفلح ، لذلك قال تعالى :

ُرُھْم ﴾   ﴿ ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِھْم َصَدقَةً تَُطِھّ

  ]103[ سورة التوبة : 

  من تعلق حق الغیر بھ .تطھر الغني من الشح ، والفقیر من الحقد ، والمال 

   اآلن :

  ﴿ َوتَُزِكّیِھْم ﴾

  ]103[ سورة التوبة : 

إذا تفقد اإلنسان أرحامھ ، ووصلھم ، ومنحھم من عطائھ یشعر أنھ فعل مع هللا شیئاً عظیماً ، تنمو نفسھ 

ھذا الذي أطعم العشرین ألفا ، ویتعب ، لماذا ھو متألق جداً ، إذا قام إنسان بعمل كما تفضلت قبل قلیل ، 

   ؟ یشعر بقیمتھ عند هللا ، یشعر أن هللا یحبھ ، یشعر أن خالق السماوات واألرض راض عنھ :

ْحَمُن ُوّداً ﴾ اِلَحاِت َسیَْجعَُل لَُھُم الرَّ   ﴿ إِنَّ الَِّذیَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

  ]96[ سورة مریم : 
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، ذا ھاتفي ، یذكرھا للناس ألف مرةالود ال یقدر بثمن ، أحیاناً یكون إنسان شخصا مھما ، قال لھ : ھھذا 

فكیف إذا كان خالق السماوات واألرض یحب ھذا العبد ؟ ھذا یحتاج لعمل صالح ، فلذلك نحن بالعید 

بیدھم إلى هللا ،  یجب أن نصل أرحامنا ، أن نزورھم ، أن نتفقد أحوالھم ، أن نساعدھم ، أن نأخذ

  أصبحت ھذه العبادة االجتماعیة التعاملیة دعوة إلى هللا .

  األستاذ عالء :

  خاتمة وتودیع :

ال یسعني إال أن أشكر األستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذ اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة في 

تم بخیر ، وكل من یشاھد ، ویسمع كلیات الشریعة وأصول الدین بدمشق ، و أقول لك : كل عام وأن

بألف خیر ، هللا یجعل ھذا العید عیداً حقیقیاً نتأسى بھ ، و نتأسى بما وجد من أجلھ ، وأن نقیم ما ُطلب 

منا من خالل شھر رمضان ، ویوم الجائزة ، وھذا العید لنكون أمة متكافلة متعاضدة متراحمة ، ونفھم 

  كراً جزیالً ، وإلى اللقاء ، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ .الكفل بكل معنى الكلمة والتكافل ، ش

   

 


