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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اإلنسان والھجرة . - 09المحاضرة :  - األردن  -مختلفة 

2014 -01-09  

  مقدمة :

الحمد � رب العالمین ، والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ، ربي اشرح لي 

  صدري ، ویسر لي أمري ، واحلل عقدة من لساني یفقھ قولي .

ً نرحب بالعالمة الداعیة االستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي ضیف ھذه الجامعة ، الذي  باسمكم جمیعا

  لبى الدعوة مشكوراً ، رغم كثرة األعباء واألعمال ، فجزاه هللا عنا كل خیر .

وأیضاً أرحب بھ على وجھ الخصوص باسم عمدة الكلیة ، وعمدة البحث العلمي، وعمدة شؤون الطلبة ، 

  ونادي التربیة اإلسالمیة . -و الذین تعبوا معنا كثیر جزاھم هللا خیراً  - ومجلس الطلبة 

ولكن بدایة اسمحوا لي أن آخذ من وقتكم النذر الیسیر حتى أُعرف بشیخنا الكریم وھو معروف ، ولكن 

  لمن ال یعرف عن ھذا العالم الداعیة إلى هللا ، نسأل هللا لھ القبول .

ونشأ  -نسأل هللا أن یفرج عن أھلھا الكرب العظیم الذي ھم فیھ  -ور النابلسي في دمشق ولد شیخنا الدكت

في بیت علم وخلق ودین ، فقد كان والده عالماً من علماء دمشق، وكان یدرس في مساجد دمشق ، وترك 

لثانویة ، مكتبة كبیرة تضم بعض المخطوطات العلمیة والتحق بمدارس دمشق االبتدائیة ، واإلعدادیة ، وا

ثم التحق بمعھد إعداد المعلمین وتخرج فیھ عام ستة وخمسین ، وبعدھا التحق بكلیة اآلداب قسم اللغة 

مشق ، وتخرج بھا عام أربعة العربیة ، مثل قسم اللغة العربیة عنا ھنا ، ما شاء هللا ، في جامعة د

التحق بكلیة التربیة معلم صف ، ثم  ، ثم حصل على لیسانس آداب اللغة العربیة وعلومھا ، وبعدھاوستین

بعد ذلك تابع دراساتھ العلیا، وحصل في عام ستة وستین على دبلوم التأھیل التربوي بتفوق ، ثم التحق 

شھادة الدكتوراه في التربیة من بجامعة لیون ، ثم حضر درجة الماجستیر باآلداب ، وقد حصل على 

)Trainity college  لى إنجازاتھ وخبراتھ ومؤلفاتھ في مجال التربیة ، بناء ع ١٩٩٩/٦/١٨) في

وعمل شیخنا الفاضل وضیفنا الكریم في حقل التعلیم الثانوي الرسمي ثم الجامعي ، حیث عمل أستاذاً 

، وبعدھا  1999إلى عام  1969محاضراً في كلیة التربیة بجامعة دمشق مدة ثالثین عاماً ، من عام 

یعة وأصول الدین في جامعة لمي في القرآن والسنة في كلیات الشرعمل أستاذاً لمادة اإلعجاز الع
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، فرع الفتح اإلسالمي في دمشق ، وأستاذاً لمادة العقیدة اإلسالمیة بجامعة أم درمان فرع مجمع األزھر

  أبو النور في دمشق ، وأستاذاً ألصول التربیة في جامعة طرابلس اإلسالمیة .

اصة الخطب ، والدروس ، والمحاضرات ، والكلمات التي یلقیھا وكان لمعظم نشاطاتھ الدعویة وبخ

بالمؤتمرات الحظ األوفر بالبث عبر إذاعات عربیة وإسالمیة نظراً لما تتمتع بھ من مضمون دعوي 

متمیز ، وأسلوب علمي رفیع ، ولضیفنا الكریم محاضرات وندوات ، وحوارات ، وبرامج مرئیة ، 

سیما قناة اقرأ ، وقناة رسمیة وخاصة عربیة وإسالمیة، وال عرضت عبر عدة محطات تلفزیونیة

  ، وقناة القدس ، وقناة األقصى وغیرھا .الرسالة

وكان من أبرز البرامج التي بثتھا ھذه القنوات دروس شرح أسماء هللا الحسنى كلنا یعرف ھذا البرنامج 

فكر الحضاري ، وعدت ندوات الرفیع المستوى ، وتفسیر سورة األعراف ، واإلسالم والحیاة ، وال

مباشرة كان لھا أثر طیب في نفوس المستمعین ، ولھ مؤلفات إسالمیة، مذكورة على الترتیب : نظرات 

في اإلسالم وھو مترجم إلى اللغة االنكلیزیة، وتأمالت في اإلسالم ، وكتیبات حول كلمات مضیئة ، 

عراج ، وكتیب الھجرة النبویة ، الذي ھو ولقاءات مثمرة مع الشیخ الشعراوي، وكتیب اإلسراء والم

موضوع حدیثنا في ھذا الیوم وكتیب هللا أكبر ، وكتاب موسوعة أسماء هللا الحسنى ، ثالثة مجلدات ، 

 في آن والسنة ، آیات هللاوقد ترجم إلى اللغة االنكلیزیة ، وكتاب موسوعة اإلعجاز العلمي في القر

ً إلى اللغة االنكلیزیة ، وكتاب ومضات في ، آیات هللا في اإلنسان، مجلاآلفاق دان ، قد ترجم أیضا

اإلسالم، وكتاب مقومات التكلیف ، وكتاب نداء هللا للمؤمنین ، تجاوز بعضھا العشرین طبعة في كتاب 

األسماء وكتاب اإلعجاز ، وأقلھا طبعتان ، وسیرة شیخنا حافلة بالعطاء واإلبداع والمواقف الوطنیة 

هللا لھ القبول وحسن الختام ، ونسأل هللا كما نجا هللا موسى في ھذا الیوم ، یوم العاشر  المشرفة ، نسأل

من محرم ، من فرعون وقومھ أن ینجي أھل الشام ، من الكرب العظیم الذي یعیشونھ ، وسائر بالد 

  اإلسالم ، وأقدم لكم ضیفنا فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي فلیتقدم مشكوراً ، تفضل .

  اإلنسان كائن متحرك تحركھ حاجات ثالث :

  الدكتور راتب :

بسم هللا الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ 

الطیبین الطاھرین ، وعلى صحابتھ الغر المیامین ، أمناء دعوتھ وقادة ألویتھ ، وارَض عنا وعنھم یا 

ھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وحول الشھوات رب العالمین ، الل

  إلى جنات القربات .
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بادئ ذي بدء ، أشكر القائمین على ھذه الجامعة على الدعوة الكریمة التي تلقیتھا ، وأرجو هللا أن أكون 

حده ، أما إن لم تجدوا ما عند حسن ظنكم ، وإن وجدتم في محاضرتي ما كنتم تتوقعون فالفضل � و

  كنتم تتوقعون فحسبكم هللا ونعم الوكیل .

أیتھا األخوات الفضلیات ؛ قالوا : من علّم شاباً 

علّم واحداً ، ومن علّم فتاةً علّم أسرة، وفي 

  بعض اآلثار القدسیة :

كما قال النبي  -"أول من یمسك بحلق الجنة أنا 

ن تدخل فإذا امرأة تنازعني ترید أ -الكریم 

الجنة قبلي ، قلت : من ھذه یا جبریل ؟ قال : 

  ھي امرأة ربت أوالدھا" .

  

لذلك حینما تتعلم الفتاة أصول دینھا ، وتتعلم الثقافة التي ال بد منھا ، تكون أماً في أعلى مستوى ، أي 

  تربیة األوالد العمل األول لھذه األمة .

ن موضوع الھجرة ، ولكن قبل أن أقول بعض لذلك اُقترح الموضوع الذي سأعالجھ و ھو أن یكو

ذه الطاولة فیما یبدو كائن الخواطر اإلیمانیة عن الھجرة ، أؤكد لكم أن اإلنسان كائن متحرك ، ھ

، أما إذا تعمقنا في الذرة فكل شيء متحرك ، لكن فیما یبدو للعین ھذه الطاولة كائن سكوني ، أما سكوني

حركھ ؟ حاجتھ إلى الطعام والشراب ، حفاظاً على وجوده كفرد ، وما اإلنسان فكائن متحرك ، ما الذي ی

ً ؟ حاجتھ إلى الشریك ، أنثى أو ذكر ، الفتاة تطمح بزوج صالح ، والشاب یطمح  الذي یحركھ أیضا

بزوجة صالحة ، ھذه الحاجة الثانیة التي تحركھ ، والحاجة الثالثة مھمة جداً ، حاجتھ إلى تأكید الذات ، 

وق ، حاجةٌ إلى بقاء الفرد الطعام والشراب ، وحاجة إلى بقاء النوع الزواج ، والحاجة الثالثة إلى التف

  حاجةٌ إلى بقاء الذكر التطور .

  خصائص اإلنسان :

  اإلنسان في خصائصھ التي وردت في القرآن :

ْنَساُن َضِعیفاً ﴾   ﴿َوُخِلَق اْإلِ

  ]28[سورة النساء اآلیة:
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اً ؟ قال : لیفتقر في ضعفھ ، فیسعد بافتقاره ، ولو خلق قویاً الستغنى بقوتھ ، یا رب لماذا خلقتھ ضعیف

  فشقي باستغنائھ .

ْنَساُن َضِعیفاً ﴾   ﴿َوُخِلَق اْإلِ

  ]28[سورة النساء اآلیة:

أي مفتقر إلى هللا ، والصحابة الكرام في معركة بدر افتقروا فانتصروا ، أما في حنین اعتدوا بعددھم فلم 

  ینتصروا .

ْنَساُن َضِعیفاً ﴾   ﴿َوُخِلَق اْإلِ

  ]28[سورة النساء اآلیة:

الضعف سّر التفوق ، تشعر بضعفك فتتوجھ إلى هللا ، فیغنیك ، ویقویك ، فاإلنسان خلق ضعیفاً كما ورد 

  في القرآن الكریم :

ْنَساُن َضِعیفاً ﴾   ﴿َوُخِلَق اْإلِ

  ]28[سورة النساء اآلیة:

الشيء السریع ، لكن حینما یختار اآلخرة وھي شيء بعید ، بعد الموت ، واإلنسان ُخلق عجوالً ، یرید 

یرقى بھذا االختیار ، حینما تختار الشيء السریع الذي بین یدیك كي تستمتع بھ ، ھذا سلوك متعلق 

بحاجة اإلنسان إلى المتعة ، أما حینما یعرض اإلنسان عن أي معصیة ویطلب اآلخرة ، وینتظر عطاء 

، فھذا إنسان یرقى عند هللا ، فخلق ضعیفاً لیفتقر في ضعفھ ، فیسعد بافتقاره ، وخلق عجوالً هللا البعید 

   كي یختار اآلخرة فیرقى عند هللا أنھ اختار شیئاً یخالف ما جبل علیھ .

  العبادة علة وجود اإلنسان على وجھ األرض :

  اآلن اآلیة الكریمة :

  ِمْنُھْم﴾﴿َولَْو أَنَّا َكتَْبنَا َعلَْیِھْم أَِن اْقتُلُوا أَْنفَُسكُْم أَِو اْخُرُجوا ِمْن ِدیَاِركُْم َما فَعَلُوهُ إِالَّ قَِلیٌل 

  ]66[سورة النساء اآلیة:

معنى ذلك حب الوطن مركب في أعماق 

  اإلنسان 

فحینما یدعوه طلبھ للعلم أن یغادر مكان والدتھ 

د هللا ، لذلك إذا حالت بیئة ما ، أو فھو یرقى عن

حال مجتمع ما ، أو حالت نظم ما ، بینك وبین 

سر وجودك ینبغي أن تغادر كي تحقق سّر 
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وجودك ، ھذه الھجرة حركة من مكان إلى مكان ، ألسباب بالتعبیر المعاصر إیدیولوجیا ، ألسباب 

ینھ و بین مبادئھ یھاجر كما حال مجتمع مكة عقائدیة ، ألسباب فكریة ، فاإلنسان حینما یحول مجتمع ما ب

  بین النبي وبین أداء رسالتھ فھاجر ، ألن علة وجودك أن تعبد هللا ، والدلیل :

ْنَس إِالَّ ِلیَْعبُُدوِن﴾   ﴿َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

  ]56[سورة الذاریات اآلیة:

خوة الطالب ، أیھا الدكاترة الكرام ، علة علة وجودنا العبادة ، لكن أیتھا األخوات الفضلیات ، أیھا األ

وجودنا العبادة ، لذلك من أدق تعریفات العبادة ، أنھا طاعة طوعیة لیست قسریة ، الذي خلقنا ونحن في 

قبضتھ ، وحیاتنا بیده ، وسعادتنا بیده ، ومن حولنا بیده ، واألقویاء بیده ، والضعفاء بیده ، ما أراد أن 

  ة إكراه ، قال :تكون عالقتنا بھ عالق

  ﴿ َال إِْكَراهَ فِي الِدّیِن ﴾

  ]256[ سورة البقرة اآلیة: 

  لكن أراد أن تكون العالقة عالقة حب .

  ﴿ یُِحبُُّھْم َویُِحبُّونَھُ ﴾

  ]54[سورة المائدة اآلیة:

أراد أن تكون العالقة فیما بینھ وبین عباده 

  عالقة ود .

اِلَحاِت َسیَْجعَُل  ﴿إِنَّ الَِّذیَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ْحَمُن ُوّداً﴾   لَُھُم الرَّ

  ]96[سورة مریم اآلیة: 

أراد هللا عز وجل ونحن في قبضتھ أن تكون 

عالقتنا بھ عالقة حب ، وعالقة ود ھذا ھو 

أصل الدین ، العالقة بین العبد وربھ عالقة 

التربیة اإللھیة، هللا عز وجل رب العالمین إن رأى عبده قد ضّل سواء  محبوبیة ، لذلك من ھنا تأتي

  السبیل ، قد انحرف ، یسوق لھ من الشدائد ما یحملھ بھا على طاعتھ .

  ﴿ َولَنُِذیقَنَُّھْم ِمَن اْلعَذَاِب اْألَْدنَى ُدوَن اْلعَذَاِب اْألَْكبَِر لَعَلَُّھْم یَْرِجعُوَن ﴾

  ]21[ سورة السجدة اآلیة:
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(( إني واإلنسان والجن في نبأ عظیم ، أخلق ویعبد غیري ، وأرزق ویشكر سواي، خیري إلى العباد 

نازل ، وشرھم إلى صاعد ، أتحبب إلیھم بنعمي وأنا الغني عنھم، ویتباغضون إلي بالمعاصي وھم 

، أھل  أفقر شيء إلي ، من أقبل علي منھم تلقیتھ من بعید ، ومن أعرض عني منھم نادیتھ من قریب

ذكري أھل مودتي ، أھل شكري أھل زیادتي ، أھل معصیتي ال أقنتھم من رحمتي ، إن تابوا فأنا 

حبیبھم ، وإن لم یتوبوا فأنا طبیبھم ، أبتلیھم بالمصائب ألطھرھم من الذنوب والمعایب ، الحسنة 

  ا ))بعشرة أمثالھا وأزید ، والسیئة بمثلھا وأعفو ، وأنا أرأف بعبدي من األم بولدھ

  [ حدیث قدسي ]

  المصلي معافى من الھلع والجزع والمنع :

  إذاً :

ْنَساُن َضِعیفاً ﴾   ﴿َوُخِلَق اْإلِ

  ]28[سورة النساء اآلیة:

وخلق عجوالً ، وجعل هللا حب مكان والدتھ في 

  أصل تكوینھ ، لیكون للھجرة أجر كبیر .

ْنَساَن ُخِلَق َھلُوعاً ﴾   ﴿إِنَّ اْإلِ

  ]19[سورة المعارج اآلیة:

شدید الخوف ، وھذا الھلع الذي ركب في أصل 

خلقھ نقطة ضعف فیھ ، في أصل خلقھ ، لكن 

كي تقرب إلیكم : جھاز غال جداً ، كمبیوتر 

صناعي ، ثمنھ بالمالیین ، ھناك قطعة اسمھا 

سیخ ھذه الوصلة فیسلم إذا جاء التیار أعلى مما ینبغي بدل أن یحترق الجھاز ت -وصلة ضعیفة  - الفیوز 

  الجھاز ، فلذلك أحیاناً یأتي الضعف في اإلنسان لصالحھ .

ْنَساَن ُخِلَق َھلُوعاً * إَِذا َمسَّھُ الشَّرُّ َجُزوعاً * َوإَِذا َمسَّھُ اْلَخْیُر َمنُوعاً * إِالَّ اْلُمَصِلّ    یَن ﴾﴿إِنَّ اْإلِ

  ]22 -19[سورة المعارج اآلیات :

لع والجزع والمنع ، لكن من ھو المصلي ؟ الذي اتصل بقیوم السموات واألرض المصلي معافى من الھ

  ، أي حینما قال هللا عز وجل :

َالةَ ِلِذْكِري﴾   ﴿َوأَقِِم الصَّ

  ]14[سورة طھ اآلیة:
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  معنى ذلك أن ذكر هللا أكبر ما في الصالة ، بل :

  ﴿فَاْذُكُرونِي أَْذكُْركُْم﴾

  ]152[سورة البقرة اآلیة:

منحھ نعمة  -ھنا الشاھد  -عباس : "إن المسلم إذا صلى أدى واجب العبودیة ، لكنھ إذا ذكره هللا قال ابن 

  األمن ، وھي أثمن نعمة على اإلطالق ، وھي من حق المؤمنین فقط" الدلیل :

یَْلبُِسوا إِیَمانَُھْم بِظُْلٍم أُولَئَِك لَُھُم اْألَْمُن  ﴿ فَأَيُّ اْلفَِریقَْیِن أََحقُّ بِاْألَْمِن إِْن كُْنتُْم تَْعلَُموَن * الَِّذیَن آََمنُوا َولَمْ 

  َوُھْم ُمْھتَُدوَن ﴾

  ]82-81[ سورة األنعام اآلیات: 

ً ، نقاط ضعف في أصل خلقھ ، كي  ً ، وجعلھ منوعا ً ، وجعلھ جزوعا فلذلك هللا عز وجل جعلھ ھلوعا

   عد لھ .تعینھ على الرجوع إلى هللا والتوبة ، وتحقیق الھدف الذي أ

  اإلنسان ھو المخلوق األول رتبة و المكرم و المكلف :

  ثم یقول هللا عز وجل :

ُ بِعََذابُِكْم إِْن َشَكْرتُْم َوآََمْنتُْم ﴾   ﴿َما یَْفعَُل �َّ

  ]147[سورة النساء اآلیة :

  لماذا ؟ ألن هللا سبحانھ وتعالى في عالم الذر كما قال :

ْنَسانُ ﴿ إِنَّا َعَرْضنَا اْألََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْیَن أَْن یَْحِمْلنََھا َوأَْشفَْقَن مِ    ﴾ْنَھا َوَحَملََھا اْإلِ

  ]72[ سورة األحزاب اآلیة: 

  ألن اإلنسان قبِل حمل األمانة :

َر لَُكْم َما فِي السََّماَواِت َوَما   فِي اْألَْرِض َجِمیعاً ِمْنھُ﴾ ﴿ََسخَّ

  ]13[سورة الجاثیة اآلیة:

وال شك أنكم تعلمون علم الیقین أن المسخر لھ أكرم على هللا من المسخر ، فاإلنسان ھو المخلوق األول 

  رتبةً ، وھو المخلوق المكرم ، المخلوق األول الشاھد :

ْنَسانُ اْألَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْیَن أَْن یَْحِمْلنََھا َوأَْشفَْقَن مِ ﴿ إِنَّا َعَرْضنَا اْألََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت وَ    ﴾ْنَھا َوَحَملََھا اْإلِ

  ]72[ سورة األحزاب اآلیة: 

  ألنھ قبل حمل األمانة كان المخلوق األول ، وھو المخلوق المكرم :
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ْمنَا بَنِي آََدَم َوَحَمْلنَاُھْم فِي اْلبَِرّ َوا ْن َخلَْقنَا ﴿َولَقَْد َكرَّ ْلنَاھُْم َعلَى َكثِیٍر ِممَّ ْلبَْحِر َوَرَزْقنَاھُْم ِمَن الطَّیِّبَاِت َوفَضَّ

  تَْفِضیالً﴾

  ]70[سورة اإلسراء اآلیة:

وھو المخلوق المكلف ، مكلف أن یعبد هللا ، والعبادة في أدق تعاریفھا طاعة طوعیة، ممزوجة بمحبة 

لى سعادة أبدیة ، فما عبد هللا من أحبھ ولم یطعھ ، وما أحب هللا قلبیة ، أساسھا معرفة یقینیة ، تفضي إ

من أطاعھ ولم یحبھ ، طاعة طوعیة ، ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة ، تفضي إلى سعادة 

   أبدیة .

  اإلسالم منھج تفصیلي :

  إذاً :

ْنَس إِالَّ ِلیَْعبُُدوِن﴾   ﴿َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

  ]56الذاریات اآلیة:[سورة 

لكن العبادة التي یفھمھا معظم الناس ھي العبادة الشعائریة ، العبادة الشعائریة الصالة ، والصوم ، والحج 

  ، والزكاة ، والشھادة ، لكن الحقیقة كما قال علیھ الصالة والسالم :

  (( بُنِي اإلسالُم على َخْمٍس ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم عن عبد هللا بن عمر]

فاإلسالم شيء والخمس شيٌء آخر ، اإلسالم 

منھج تفصیلي ، ال أبالغ قد یصل إلى مئة ألف 

بند ، عالقتك مع من حولك ، مع والدیك ، مع 

من یعلمك ، كسب المال ، إنفاق المال ، 

عالقاتك مع اآلخرین ، مع األقویاء ، مع 

الضعفاء ، أمور طویلة جداً ، لكن ھذه البنود 

 عز وجل أن تكون وسیلتنا إلیھ ، كلھا أراد هللا

فعلة وجودنا في األرض العبادة ، العبادة 

  بالمنھج التفصیلي .

  سیدنا جعفر قابل النجاشي قالھ : حدثني عن اإلسالم ؟ قال لھ :
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((أیھا الملك كنا قوماً أھل جاھلیة ، نعبد األصنام ، ونأكل المیتة ، ونأتي الفواحش ، ونقطع األرحام ، 

وار ، ویأكل القوي منا الضعیف ، فكنا على ذلك حتى بعث هللا إلینا رسوالً منا نعرف نسبھ ونسيء الج

وصدقھ وأمانتھ وعفافھ ، فدعانا إلى هللا لنوحده ولنعبده ، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونھ 

داء األمانة ، وصلة بصدق الحدیث ، وأ -اآلن دققوا العبادة التعاملیة  –من الحجارة واألوثان ، وأمرنا 

  الرحم ، وحسن الجوار ، والكف عن المحارم والدماء ))

  [أخرجھ ابن خزیمة عن جعفر بن أبي طالب]

الحقیقة الدقیقة الدقیقة الدقیقة أن العبادات الشعائریة كالصالة ، والصوم ، والحج ، والزكاة ، ال تقطف 

  ثمارھا إال إذا صحت العبادة التعاملیة ، والدلیل :

((یؤتى برجال یوم القیامة لھم أعمال كجبال تھامة ، یجعلھا هللا ھباء منثورا ، قیل یا رسول هللا جلھم 

لنا ؟ قال : إنھم یصلون كما تصلون ، ویأخذون من اللیل كما تأخذون ، ولكنھم إذا خلوا بمحارم هللا 

  انتھكوھا))

  [ ابن ماجھ عن ثوبان]

  الصالة :

  لفحشاء و المنكر لم یزدد من هللا إال بعداً ))(( َمن لم تنھھ صالتھ عن ا

  [ الجامع الصغیر ]

  الصیام :

وِر والعَمَل بِِھ، فَلیَس ِ� حاجة فِي أَن یََدَع َطعَاَمھُ وَشَرابَھُ ))   ((َمن لم یََدْع قوَل الزُّ

  [أخرجھ البخاري وأبو داود والترمذي عن أبي ھریرة]

  الحج :

ھ في الركاب، وقال: لبیك اللھم لبیك، ینادى أن ال لبیك وال سعدیك، (( من حج بمال حرام، ووضع رجل

  وحجك مردود علیك ))

  [ورد في األثر]

  الصوم ، والصالة ، والحج .

  الزكاة :

  ﴿ قُْل أَْنِفقُوا َطْوعاً أَْو َكْرھاً لَْن یُتَقَبََّل ِمْنكُْم إِنَّكُْم كُْنتُْم قَْوماً فَاِسِقیَن ﴾

  ]53[ سورة التوبة اآلیة:

  الشھادة :
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  (( من قال ال إلھ إال هللا بحقھا دخل الجنة، قیل وما حقھا ؟ قال : أن تحجبھ عن محارم هللا ))

  [ الترغیب والترھیب عن زید بن أرقم بسند فیھ مقال كبیر ]

   .ا ما یفتقد إلیھ المسلمونفالعبادات الشعائریة ال تقطف ثمارھا أصالً إن لم تتوافر العبادة التعاملیة ، وھذ

  التفكر ھو العبادة األولى في الكون :

لذلك إذا عرفت اآلمر ثم عرفت األمر تفانیت في طاعة اآلمر ، أما إذا عرفت األمر ولم تعرف اآلمر 

تفننت من التفلت من اآلمر ، اعرف اآلمر ، لذلك إذا عرفت اآلمر كیف تعرفھ ؟ تعرفھ من آیاتھ الكونیة 

  آیاتھ التكوینیة ، ومن آیاتھ القرآنیة ، اآلیات الكونیة ھي الكون ، والكون ھو الثابت األول :  ، ومن

  

  ﴿قُِل اْنظُُروا َماَذا فِي السََّماَواِت َواْألَْرِض﴾

  ]101[سورة یونس اآلیة :

ْنَساُن إِلَى َطعَاِمِھ﴾   ﴿فَْلیَْنظُِر اْإلِ

  ]24[سورة عبس اآلیة:

ْنَساُن ِممَّ ُخِلَق﴾   ﴿فَْلیَْنظُِر اْإلِ

  ]5[سورة الطارق اآلیة :

  

في القرآن ألف وثالثمئة آیة تتحدث عن الكون واإلنسان ، وھذه اآلیات ما مفادھا ؟ عفواً تقرؤون آیة 

ي بالقرآن فیھا أمر ھذه اآلیة تقتضي أن نأتمر بما أمر هللا ، نقرأ آیة فیھا نھي ھذه اآلیة تقتضي أن ننتھ

عما عنھ نھى هللا ، ھذه اآلیة فیھا قصة نبي ینبغي أن نتعظ ، إلى آخره ، فإذا كان بالقرآن ألف وثالثمئة 

  آیة تتحدث عن الكون واإلنسان ، ھذه اآلیات ماذا تقتضي؟ تقتضي التفكر ، والتفكر ھو العبادة األولى . 

  

 ﴿ إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْختَِالفِ 

اللَّْیِل َوالنََّھاِر َآلَیَاٍت ِألُوِلي اْألَْلبَاِب * الَِّذیَن 

َ قِیَاماً َوقُعُوداً َوَعلَى ُجنُوبِِھْم  یَْذكُُروَن �َّ

َویَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َربَّنَا 

  ﴾َما َخلَْقَت َھَذا بَاِطالً سُْبَحانََك فَِقنَا َعَذاَب النَّاِر 

  ]191- 190[ سورة آل عمران اآلیة:
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ألن ھذه اآلیات الكونیة إذا تفكرت بھا ھي أقصر طریق إلى معرفة هللا ، وأوسع باب ندخل منھ ، ألن 

  ھذه اآلیات الكونیة تضعك وجھاً لوجھ أمام عظمة هللا .

كبر األرض ملیون كیلو متر والشمس ت 156أخواتنا الفضلیات ، أخوتنا الكرام ؛ بین األرض والشمس 

  بملیون وثالثمئة ألف مرة ، أي یدخل في جوف الشمس ملیون وثالثمئة ألف أرض ، اآلن قال تعالى :

  ﴿َوالسََّماِء َذاِت اْلبُُروجِ﴾

  ]1[سورة البروج اآلیة :

ھناك أبراج بالسماء ، واألرض في دورتھا حول الشمس تمر باثني عشر برجاً ، أحد ھذه البروج برج 

البرج نجم صغیر أحمر متألق اسمھ قلب العقرب ، اآلن ھیئوا أنفسكم لسماع ھذه الحقیقة  العقرب ، بھذا

: قلب العقرب یتسع للشمس واألرض مع المسافة بینھما ، ھذا اإللھ العظیم یعصى ؟ أال یخطب وده ؟ 

  أال ترجى جنتھ ؟ أال تخشى ناره ؟.

  منحنا بالرضا من أحبنـــــــــــــا فــــإنا أطع أمرنا نرفع ألجلك حجبنـــــــــــــــــا

  ولــــــــــذ بحمانا واحتِم بجنابنــــــــــــــــــا لـنحمیك مما فیھ أشرار خلقنـــــــــــــا

  وعن ذكرنا ال یشغلنك شاغــــــــــــــــــل وأخلص لنا تلقى المسرة والھـــــنـــا

****  

  فــــما القرب واإلبعاد إال بأمرنــــــــــــــا وسلم إلینا األمر في كل ما یكـــــــــــن

  فیا خجلي منھ إذا ھو قال لـــــــــــــــي أیا عبدنا ما قرأت كتابنـــــــــــــــــــــــــــا؟

  أما تستحي منا ویكفیك ما جـــــــــرى أما تختشي من عتبنا یوم جمعنـا؟

* * *  

 ً   وتنظـــــــــر ما جاء بھ وعدنـــــــــــــــــا؟ أما آن أن تقلع عن الذنب راجعــــــــا

  فأحبابنا اختاروا المحبة مذھبـــــــــــــاً وما خالفوا في منھج الحب شرعنا

* * *  

  فلو شاھدت عیناك من حسننا الذي رأوه لمـــــــــــا ولیت عنا لغیرنــــــــــــــــــا

  نك ثیاب العجب وجئتنــــــــاولو سمعت أذناك حسن خطابنــــــــــا خلعت ع

  ولو ذقت من طعم المحبـــــــــــــــة ذرة عذرت الذي أضحى قتیالً بحبنــــــــــا

* * *  

  ولــو نسمت من قربنا لك نسمـــــــــــة لمت غریبــــــــــاً واشتیاقاً لقربنـــــــــــــا

  ـــــھ قلنا لھ قد جھلتنـــــــــــاسھولـــــتـ فـما حبنا سھل وكل من اّدعــــــــــــــى

* * *  
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  أخوتنا الكرام ؛ إذا عرفت هللا عرفت كل شيء ، وإن فاتتك معرفة هللا فاتك كل شيء.

(( ابن آدم اطلبنِي تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إلیك من كل 

  شيء))

  [ تفسیر ابن كثیر]

  دة :الھجرة حركة بدافع العقی

  

الحقیقة الدقیقة أن الھجرة حركة ، لكنھا حركة 

بدافع العقیدة ، فالمكان الذي یحول بینك وبین 

  طاعة هللا ینبغي أن تغادره .

مرة أخ من أخواننا الكرام یعمل في ألمانیا ، 

طبیب ناجح جداً ، قال لي : وهللا دخلي فلكي ، 

  سنة ، تقول لھ : أنتم ،  12عنده بنت عمرھا 

  

ا : من نحن ؟ أنتم ، تلقت تعلیماً یسألھ

بالمدارس ، نحن أمم متخلفة ، قال لي : وهللا 

أخدت قراراً بالرجوع إلى الشام ، وأن أدع 

 - الدخل الفلكي ھناك ، والحیاة الراقیة جداً 

 ً ألعود إلى بلدي لعل ابنتي بعد  -المادیة طبعا

خمس سنوات تقول : نحن ، رجع من ألمانیا ، 

  لكیاً .وترك دخالً ف

  

كان كلینتون رئیس الجمھوریة كنت أقول ألخوتنا ھناك : لو بلغت  -قصة قدیمة  -كنت أقولھا بأمریكا 

ً كأینشتاین ولم یكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس . ً ككلینتون ، وثروة كأوناسیس ، وعلما   منصبا

  أي شعور قرة العین كما ذكر هللا :

ةَ أَْعیٍُن﴾﴿َربَّنَا َھْب لَنَا ِمْن أَ  یَّاتِنَا قُرَّ   ْزَواِجنَا َوذُِرّ

  ]74[سورة الفرقان اآلیة:
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ال یعادلھ شعور ، فأنا اآلن كلما شاھدت أطفاالً صغاراً أقول لآلباء : لم یبَق في أیدي المسلمین اآلن من 

حاضرتي ورقة رابحة إال أوالدھم ، فالبطولة أن نربي ھذا االبن وھذه البنت على طاعة هللا ، وبدأت م

  من علّم شاباً علّم واحداً ، لكن من علّم فتاة علم أسرة .

    فالھجرة حركة ، حركة أیدیولوجیا ، حركة بدافع العقیدة ، حركة بطلب النجاة .

  الصحوة اإلسالمیة في العالم :

وهللا مرة كنت بأسترالیا ، الحقیقة شيء ال 

ثمانیة عشر یصدق ، قارة بأكملھا عدد سكانھا 

ً ، بالد جمیلة ، خیرات وفیرة ، من  ملیونا

خالل مغادرتي ألسترالیا قال لي رئیس الجالیة 

ھناك وھو عالم كبیر : قل ألخوتنا في الشام 

مزابل الشام خیر من جنات أسترالیا ، كلمة 

خطیرة، قلت لھ : ما معنى ذلك ؟ قال لي : 

اً ، االبن ھنا في أسترالیا یكون ملحداً أو منحرف

  أما أنتم في الشام فموضوع ثان ، أي االبن ابنك .

 –إنسان سافر إلى أمریكا ، وتمنى أن یتزوج من ھناك ، فاستشار والده ، قال لھ إن تزوجت من ھناك 

ً من المیراث ، ھو أحّب فتاة من ھناك حباً جماّ ، بعد  -من فتاة أمریكیة  لست ابني ، ولن أعطیك شیئا

ال لھ فیھا : إن أسلمت ھل تقبل ؟ قال لھ : ال یوجد مانع لدي ، أخد موافقتھ فكاد شھر بعث لھ رسالة ق

یطیر من الفرح ، وافق والدي بشرط أن تسلمي ، اشترى لھا عشرة كتب باللغة االنكلیزیة ، ھي ذكیة 

 - ر جداً ، طلبت منھ إجازة أربعة أشھر ، لتقرأ الكتب بعیداً عن ضغوطھ ، قرأت الكتب بعد أربعة أشھ

ولكنني لن  -فاختل توازنھ من الفرح  -اتصل بھا ، قالت لھ : لقد أسلمت  -مضوا علیھ كأربع سنوات 

  أتزوجك ، ألنك بحسب ما قرأت لست مسلماً ، ھي بأمریكا .

ببریطانیا إنسان یعمل أمام مسجد ، بمانشستر ، ھو ساكن بلندن مع أصدقائھ ، عنده سفر كل یوم ، مرة 

ة نقدیة كبیرة ، رّد لھ التتمة ، عّدھا فإذا ھي تزید عشرین بنساً عما یستحق ، وقع في أعطى السائق ورق

صراع أن ھذا المبلغ لیس لھ قیمة عند الشركة العمالقة الغنیة ، وأنا طالب علم فقیر بحاجة إلى المبلغ ، 

یده لجیبھ أعطى ھل أرده أم ال ؟ دخل في صراع ، لكن الذي حصل بعد أن أراد أن یغادر المركبة مّد 

السائق العشرین بنساً ، ھذه ھي القصة كلھا ، فابتسم السائق ، وقال لھ : ألست أمام ھذا المسجد ؟ قال : 

بلى ، قال : وهللا أنا قبل یومین حدثت نفسي أن أتعبد هللا عندك في المسجد ، ولكنني أردت أن أمتحنك 
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 ً علیھ ، فلما صحا قال : یا رب كدت أبیع اإلسالم  قبل أن آتي إلیك ، وقع ھذا اإلمام على األرض مغشیا

  كلھ بعشرین بنساً ، ھذه قصة بلندن ، واألولى بأمریكا .

الثالثة بالشام : أحد أخواني مھندس كبیر ، رجل من میسوري أھل الشام ، أراد بناء مسجد في جنوب 

ً مناسبة جداً ، مربعة وأحد أضالعھا باتجاه القبلة  صاحبھا مستخدم بمدرسة ، دمشق ، وجدوا أرضا

ً بأربعة مالیین ، أعطاه  ورثھا من شھر ، عنده ثمانیة أوالد ، دخلھ خمسة آالف ، اآلن امتلك أرضا

ً بملیونین ، قال لھ : أین البقیة؟ قال لھ : عند التنازل ، فسألھ : أي تنازل ؟ قال لھ : ھذه  الغني شیكا

األوقاف تقدم تنازالً عنھا فنعطیك الباقي ، قال لھ : األرض سوف تغدو مسجداً ، تذھب معنا غداً إلى 

سوف تصیر مسجداً وهللا أنا أستحي من هللا أن أبیع أرضاً لتصیر مسجداً ، أنا أولى أن أقدمھا لك لوجھ 

هللا ، وأنتم داخلون على الشام المسجد على الیسار ، أعلى مئذنة مئذنتھ ، صاحب األرض مستخدم 

مسة أیام فقط ، امتلك أربعة مالیین فدفعھم ، قصة في الشام ، قصة في لندن ، بمدرسة ، دخلھ یكفیھ خ

  قصة في أمریكا ، على كل أنا عندي تفاؤل كبیر ورد :

  ((أمتي كالمطر ال یُدرى أولھ خیر أم آخره))

  [صحیح عن أنس]

  ((الخیر فيَّ وفي أمتي إلى یوم القیامة))

  [ البیھقي عن جابر]

ة إسالمیة في العالم العربي واإلسالمي ، ھذه من فضل هللا علینا ، أرجو هللا وكما تعلمون ھناك صحو

   سبحانھ وتعالى أن ننتفع بما علمنا ، وأن یكرمنا .

  أسئلة و أجوبة :

  األستاذ :

إذا كان ھناك أناس ھل من الممكن أن یسألوك فضیلة الشیخ خالل خمس دقائق ، تفضلي فرصة لنستفید 

  . من وجود الشیخ معنا

  السائلة :

  كم سنة استغرق من عمره حتى تعلم ھذا الدین ؟
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  من أراد الدنیا و اآلخرة فعلیھ بالعلم :

  الدكتور :

  وهللا أنا نشأت من صغري على طلب العلم .

  األستاذ :

الحمد � ، نحن ذكرنا ھذا في الصیغة الذاتیة 

  لفضیلة الشیخ .

  الدكتور :

إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم ، وإذا أردت 

ً فعلیك  اآلخرة فعلیك بالعلم ، وإذا أردتھما معا

ً ، ویظل العالم  بالعلم ، والعلم ال یعطیك بعضھ إال إذا أعطیتھ كلك فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئا

لى الدنیا فیربحھما معاً ، عالماً ما طلب العلم ، فإذا ظن أنھ قد علم فقد جھل ، طالب العلم یؤثر اآلخرة ع

  بینما الجاھل یؤثر الدنیا على اآلخرة فیخسرھما معاً .

  األستاذ :

  تفضلي .

  السائلة :

  دكتور متفائل بالدولة السوریة أن تصیر دولة إسالمیة أم دولة علمانیة ؟

  تعلق إرادة هللا بالحكمة المطلقة :

  الدكتور : 

وهللا  التفاؤل من أخالق النبي الكریم ، أنا

متفائل ، ألن هللا عز وجل ال بد من أن یرحم 

ھذه األمة ، ھذه رحمة هللا عز وجل ، ألن كل 

شيء وقع بالقارات الخمس من آدم إلى یوم 

القیامة أراده هللا ، ما معنى أراده؟ ال تعني 

أراده أنھ أمر بھ ، و ال تعني أراده أنھ رضیھ ، 

لكن سمح بھ ، كیف ؟ طبیب تزوج ما أنجب 

أوالداً ، مضى على زواجھ عشر سنوات ، ثم أكرمھ هللا بطفل في الجمال خارق ، تعلق بھ تعلقاً مذھالً ، 
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ً ، یسمح بفتح بطن ابنھ  ً جما اكتشف أن معھ التھاب زائدة ، ھذا األب الطبیب الذي یحب ابنھ حبا

وقع أراده هللا ، لم یأمر  الستئصال الزائدة الدودیة ، ھذا معنى أراد ، لم یأمر ، ولم یرَض ، فكل شيء

، ولم یرضھ ، لكن سمح بھ كما سمح الطبیب األب أن یفتح بطن ابنھ إلجراء ھذه العملیة ، كل شيء بھ

 ، ً أراده هللا وقع ، معكوسة ، إرادة هللا متعلقة بالحكمة المطلقة ، فالذي وقع لو لم یقع لكان هللا ملوما

ة هللا ، والحكمة المطلقة متعلقة بالخیر المطلق ، بالكون ال یوجد والذي وقع لو لم یقع لكان نقصاً في حكم

   شر مطلق ، ھناك شر موظف للخیر .

  ﴿إِنَّ فِْرَعْوَن َعَال فِي اْألَْرِض﴾

  ]4[سورة القصص اآلیة:

  والفراعنة كثر .

َویَْستَْحیِي نَِساَءھُْم إِنَّھُ َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدیَن *  ﴿ َوَجعََل أَْھلََھا ِشیَعاً یَْستَْضِعُف َطائِفَةً ِمْنُھْم یَُذبُِّح أَْبنَاَءھُمْ 

ةً َونَْجعَلَُھُم اْلَواِرثِیَن * وَ  نَُمِكَّن لَُھْم فِي َونُِریُد أَْن نَُمنَّ َعلَى الَِّذیَن اْستُْضِعفُوا فِي اْألَْرِض َونَْجعَلَُھْم أَئِمَّ

  وَدھَُما ِمْنُھْم َما َكانُوا یَْحَذُروَن﴾اْألَْرِض َونُِرَي فِْرَعْوَن َوَھاَماَن َوُجنُ 

  ]6-4[سورة القصص اآلیات:

  ھذه اآلیة تنطبق على أي بلد مسلم یعاني ما یعاني ، قال تعالى :

  ﴿ َولَنُِذیقَنَُّھْم ِمَن اْلعَذَاِب اْألَْدنَى ُدوَن اْلعَذَاِب اْألَْكبَِر لَعَلَُّھْم یَْرِجعُوَن ﴾

  ]21[ سورة السجدة اآلیة:

  والحقیقة المرة : ما نزل بالء إال بذنب ، وال یرفع إال بتوبة .

  األستاذ :

  تفضلي .

  السائلة :

    ما أنواع الیقین؟

  أنواع الیقین :

  الدكتور :

الحقیقة أنا واقف أمام جدار ، وراؤه دخان ، أنا أقول : ال دخان بال نار ، النار أنا ال أراھا لكن أرى 

ي عقلي ، ھناك یقین حسي ، ھذه باقة ورد صناعیة، أراھا بعیني ، إذاً عندنا آثارھا ، ھذا یقین استدالل

یقین حسي ، ویقین عقلي ، والیقین الثالث الیقین اإلخباري ، هللا أخبرنا عن اآلخرة ، أخبرنا عن أسمائھ 
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متعلقة الحسنى ، أخبرنا عن الماضي السحیق والمستقبل البعید ، ھذه كلھا آیات إخباریة ، اإلخباریات 

  بالمخبر ، من المخبر ؟ أنا أرید سؤاالً منكم .

  ﴿أَلَْم تََر َكْیَف فَعََل َربَُّك بِعَاٍد ﴾

  ]6[سورة الفجر اآلیة:

ھل ھناك واحدة منكن رأت ما حصل بعاد ؟ 

أبداً ، ما معنى ھذه اآلیة ؟ قال : ینبغي أن تأخذ 

، كأنك تراه ، من المخبر ؟ ھو هللاإخبار هللا لك 

اك یقین حسي ، نحن والمخلوقات كلھا فھن

سواء ، یقین حسي ، أي السمع والبصر ، 

الحواس الخمس ، أرى بعیني ، أسمع بأذني ، 

أتلمس بجلدي ، ھذا الیقین الحسي ، ھذا عادي 

جداً ، الیقین الثاني الیقین االستداللي العقلي ، 

ذا ھناك مكبر صوت ، ھذا یقین عقلي ، مثالً عندما أتكلم أنا صوتي أكبر من صوتي الطبیعي ، معنى ھ

ً ، من آثاره ، فالخلق یدل على الخالق ، والتربیة تدل على الرب ،  ھناك جھاز تكبیر صوت قطعا

والتسییر یدل على المسیر ، ھذا یقین عقلي ، اإلخباري الماضي السحیق ، المستقبل البعید ، الذات 

أمام یقین حسي ، یقین عقلي ، یقین إخباري ، لذلك الیقین  اإللھیة ، هللا أخبرنا عن ذاتھ العلیة ، فأنا

اإلخباري لیس لھ دلیل ، إال أن هللا أخبر بھ فقط ، فأنا أنصح أخواتنا الطالبات أال یدخلن بنقاش بالیقین 

اإلخباري ، أنت حینما تؤمن با� خالقاً ، مربیاً ، مسیراً ، أسماءه حسنى ، وحینما تؤمن بكتابھ المعجز ، 

  اآلن تؤمن بما أخبرك هللا بھ ، فبین یقین حسي ، ویقین عقلي ، ویقین إخباري .

  األستاذ :

  تفضل .

  السائل :

كل إنسان یمر بمراحل بحیاتھ ، كیف یحس أن ھذه المرحلة ربنا یحبھ فیھا، حتى لو صار معھ أشیاء 

   لیست جیدة ؟

  هللا عز وجل رحیم ودود یلقي في قلب من یحبھ أنھ یحبھ :

  الدكتور :
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عفواً إذا حّصلت عالمات عالیة ورآھا والدك ، ھل من المعقول أال یتكلم بأیة كلمة؟ أي إذا أنت عملت 

عمالً طیباً هللا یكافئك ، یلقي في روعك أنھ یحبك ، قالوا : من وقف في عرفات ولم یغلب على ظنھ أن 

تطیعھ ، تبر والدیك ، تكون صادقاً و هللا غفر لھ فال حج لھ ، هللا عز وجل ودود ، أنت تخطب وده ، 

ً مع الناس ، ھل من المعقول هللا عز وجل ھذا اإللھ الرب العظیم ال یلقي في روعك أنھ یحبك ؟   أمینا

  السائل :

ھناك أناس ماذا تقول ؟ تقول : إذا أحّب هللا عبده ابتاله ، اآلن ھناك أناس تقول : إن هللا أعطاك ھذه 

  ا كیف أعرف إذا كان هللا یحبني أم أن ھذه المصیبة عقاب لي ؟المصیبة ألنھ یحبك ، أن

  المصائب لإلنسان المقصر لیرجع إلى هللا :

  الدكتور :

الفكرة دقیقة ، طفل بالصف الخامس قال ألبیھ : ال أرید أن أدرس ، فأجابھ والده : كما ترید ، ھذا 

وراح إلى السینما، فوجد أنھ أسعد طفل استیقظ في الیوم التالي الساعة العاشرة ، أكل خمس بیضات ، 

بالمدینة ، ھذا كبر ال زوجة وال بیت ، ورفاقھ أطباء و مھندسون، وسیارات، ومكانة اجتماعیة ، وھو 

  بالطریق ، فقال لوالده : یا أبي عندما قلت لك ال أرید أن أدرس لماذا لم تضربني ؟ اسمعوا ھذه اآلیة :

  یبَةٌ بَِما قَدََّمْت أَْیِدیِھْم فَیَقُولُوا َربَّنَا لَْوَال أَْرَسْلَت إِلَْینَا َرُسوالً فَنَتَّبَِع آَیَاتَِك ﴾﴿َولَْوَال أَْن تُِصیبَُھْم ُمِص 

  ]47[سورة القصص اآلیة:

من قبل أن نذل ونخزى ، فأنت علیك أن تعلم 

أن هللا عز وجل یسوق لإلنسان مصیبة عندما 

ن أجل یكون مقصراً ، ویلقي في روعھ أنھا م

  كذا .

ِ یَْھِد قَْلبَھُ﴾   ﴿َوَمْن یُْؤِمْن بِا�َّ

  ]11[سورة التغابن اآلیة : 

  

  

إلى حكمتھا ، فالتعامل مع هللا سھل جداً ، هللا ینتظرنا ، فإذا أخطأنا یعالجنا ، ومع المعالجة ، عفواً ھناك 

ً ، علیھ أن یقول لك : ضربتك لل ً شدیداً و یبقى ساكتا سبب الفالني ، هللا یلقي في أب یعاقب ابنھ عقابا

  روع المؤمن أن ھذه المصیبة من أجل كذا ، والمؤمن :
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ِ یَْھِد قَْلبَھُ﴾   ﴿َوَمْن یُْؤِمْن بِا�َّ

  ]11[سورة التغابن اآلیة : 

  إلى حكمتھا ، ھناك معالجة دائمة .

  األستاذ :

  تفضلي .

  السائلة :

لیھ أن یدافع عن أرضھ ، دكتور أنت نستخدم ھناك فكرة ارتبطت بأذھاننا أن من تعرض لعدوان یجب ع

فكرة جدیدة ، وتجعل اإلنسان یغیر من وجھة نظره أحیاناً ، أن ھناك غایة أكبر من الدفاع عن األرض ، 

  وھي الجھاد بالنفس ، فما ھو ردك ؟ السؤال األول .

  السؤال الثاني ؛ في تفسیر اآلیة :

  ْلیَْكفُْر إِنَّا أَْعتَْدنَا ِللظَّاِلِمیَن نَاراً أََحاَط بِِھْم سَُراِدقَُھا﴾﴿فََمْن َشاَء فَْلیُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَ 

  ]29[سورة الكھف اآلیة : 

   النار ھنا التخییر أم التسییر ؟

  أخطر عقیدة فاسدة في الدین ھي عقیدة الجبر :

  الدكتور :

ً ، من دون تخییر لیس للجنة والنار معنى ، وال  لوال أن اإلنسان مخیر ، الدین لیس لھ معنى اطالقا

  للثواب والعقاب ، ال شيء لھ معنى .

  ﴿فََمْن َشاَء فَْلیُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَْلیَْكفُْر﴾

  ]29[سورة الكھف اآلیة : 

ا َشاِكراً َوإِمَّ    ا َكفُوراً﴾﴿إِنَّا َھَدْینَاهُ السَّبِیَل إِمَّ

  ]3[سورة اإلنسان اآلیة:

  فإذا ألغینا االختیار ألغینا كل شيء .

لو أجبر هللا عباده على الطاعة لبطل الثواب ، 

ولو أجبرھم على المعصیة لبطل العقاب ، ولو 

كالم سیدنا  -تركھم ھمالً لكان عجزاً في القدرة 

، إن هللا أمر عباده تخییراً ونھاھم تحذیراً  -علي 
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  وكلف یسیراً ، ولم یكلف عسیراً ، وأعطى على القلیل كثیراً .

أخطر عقیدة فاسدة في الدین عقیدة الجبر، أن تقول : إن هللا خلقھ كافراً ، ماذا یعمل ؟ خلقھ كافراً ، هللا 

  قال :

ةُ اْلبَاِلغَةُ﴾ ِ اْلُحجَّ َّ   ﴿قُْل َ�ِ

  ]149[سورة األنعام اآلیة:

نا عمر ، فقال عمر : أقیموا علیھ الحد ، فقال : وهللا یا أمیر المؤمنین إن هللا إنسان شرب خمراً بعھد سید

قدر علّي ذلك ، فقال : أقیموا علیھ الحد مرتین ، مرة ألنھ شرب الخمر ، ومرة ألنھ افترى على هللا ، 

غى الدین ویحك یا ھذا إن قضاء هللا لم یخرجك من االختیار إلى االضطرار ، عندما تلغي االختیار الت

ً للعقبة ، یأتي في الیوم التالي ال یجده  كلھ ، عفواً ھل من الممكن مدیر مدرسة یبعث من عنده موظفا

فیعاقبھ !! ھو بعثھ بمھمة یعاقبھ !! غیر معقول ، قال لھ : هللا قدر علّي ذلك ، قال : أقیموا علیھ الحد 

، ویحك یا ھذا إن قضاء هللا لم یخرجك من مرتین ، مرة ألنھ شرب الخمر ، ومرة ألنھ افترى على هللا 

  االختیار إلى االضطرار ، عندما تلغي االختیار التغى كل شيء :

ُ َما َعبَْدنَا﴾   ﴿َوقَاَل الَِّذیَن أَْشَركُوا لَْو َشاَء �َّ

  ]53[سورة النحل اآلیة :

  كالم من ھذا ؟ كالم الشرك .

ْمنَا ِمْن دُونِ    ِھ ِمْن َشْيٍء﴾﴿َوَال آَبَاُؤنَا َوَال َحرَّ

  ]53[سورة النحل اآلیة :

َّبِعُوَن إِالَّ الظَّنَّ ﴿َكَذِلَك َكذََّب الَِّذیَن ِمْن قَْبِلِھْم َحتَّى ذَاقُوا بَأَْسنَا قُْل َھْل ِعْنَدكُْم ِمْن ِعْلٍم فَتُْخِرُجوهُ لَنَا إِنْ   تَت

  َوإِْن أَْنتُْم إِالَّ تَْخُرُصوَن﴾

  ]148[سورة األنعام اآلیة:

  واضحة .

  األستاذ :

  أعد السؤال األول .

  السائلة :

  ھل على اإلنسان أن یدافع عن أرضھ أم یجاھد نفسھ ؟
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  الدفاع عن األرض ضد العدوان :

  الدكتور :

المجاھد إلى استئذان أمھ وهللا في العدوان یجب أن یدافع عن أرضھ ، إذا كان ھناك عدوان ال یحتاج 

  وأبیھ ، ھناك تعریف فقھي إذا عدو دخل أرضنا استئذان األب واألم بالجھاد غیر وارد اطالقاً .

  األستاذ :

  تفضلي سؤال واحد .

  السائلة :

  من أرادت شراء شيء ھل تتكلم مع البائع أو تطلب منھ أن یراعیھا ؟

  انضباط الكالم عند شراء السلع :

  الدكتور :

ً ، فكان سعره دینارین ، وجدت السلعة غالیة فقالت  اذا كان ھناك أخت كریمة ترید أن تشتري شیئا

  : لماذا قلبك قاس علینا ؟للبائع

  ﴿ فََال تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَیَْطَمَع الَِّذي فِي قَْلبِِھ َمَرٌض ﴾

  ] 32[سورة األحزاب اآلیة : 

  قاً ، سعره ؟ شكراً ، ونمشي فقط :مادام الكالم عادیاً ال یوجد شيء إطال

  ﴿ فََال تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَیَْطَمَع الَِّذي فِي قَْلبِِھ َمَرٌض ﴾

ممكن أن یكون ھناك كالم ، لكن ینبغي أن یكون الكالم منضبطاً ، جاداً ، ال یوجد رخاوة بالصوت و ال 

  تنغیم :

﴾ ﴿ َوإِذَا َسأَْلتُُموھُنَّ َمتَاعاً فَاْسأَلُوھُنَّ    ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب ذَِلكُْم أَْطَھُر ِلقُلُوبِكُْم َوقُلُوبِِھنَّ

  ] 52[سورة األحزاب اآلیة : 

  خاتمة و تودیع :

  األستاذ :

اآلن انتھى الوقت ، في نھایة ھذا اللقاء الطیب المبارك نشكر فضیلة العالمة الداعیة األستاذ الدكتور 

من علم نافع ، وتوجیھات طیبة ، ونسأل هللا أن تكون في میزان محمد راتب النابلسي على ما متعنا بھ 

  حسناتنا وحسناتھ یوم نلقاه .
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  نشكر لكم حضوركم .

  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

 


