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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  منھج االسالم : مراحل الھدى وكلیات االسالم . -جامعة البتراء  - 42المحاضرة :  - األردن  -مختلفة 

2016 -05-12  

الحمد � رب العالمین ، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین، وعلى آلھ وصحبھ 

الغر المیامین ، أمناء دعوتھ ، وقادة ألویتھ ، و ارَض عنا وعنھم یا رب أجمعین ، وعلى صحابتھ 

العالمین ، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وحول الشھوات إلى 

  جنات القربات .

  أنواع العلم :

، وأنا من عادتي أال أتردد ثانیة أوالً بادئ ذي بدء ؛ أشكر ھذه الدعوة الكریمة لھذه الجامعة العتیدة 

واحدة في تلبیة دعوة الجامعات ، ألنني عملت في جامعة دمشق ثالثة وثالثین عاماً في تدریس أصول 

اللغة العربیة في كلیة التربیة ، فأنا حینما أدعى إلى جامعة أجد نفسي ، وأنا كل حیاتي مع طالب شباب 

  . وشابات أتمنى أن یكونوا قادة لھذه األمة

بادئ ذي بدء ، كلمة سنن ماذا تعني ؟ كلمة 

إسالمیة تعني المصطلحات الحدیثة ، القوانین ، 

والقانون غایة العلم ، عالقة ثابتة بین متغیرین 

تطابق الواقع علیھا دلیل ، ھذا ھو العلم ما ھو 

كائن ، ھناك ظاھرة نفسیة علم النفس ، ظاھرة 

  لم الفلك ، تربویة علم التربیة ، ظاھرة فلكیة ع
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ظاھرة فیزیائیة علم الفیزیاء ، ھذا كلھ علم 

بخلقھ ، اختصاص الجامعات في األرض العلم 

  بخلقھ .

وأما األمر والنھي والواجب والفرض والسنة 

المؤكدة وغیر المؤكدة فھذا علم بأمره ، ھناك 

علم بخلقھ اختصاص الجامعات في األرض ، 

، وھناك علم بأمره اختصاص كلیات الشریعة

وھناك علم بھ ، العلم بھ الثمن باھظ ، والنتائج 

  مذھلة ، جاھد تشاھد ، مجاھدة النفس والھوى ثمن ھذا العلم .

صار عندك علم بخلقھ ، اختصاص الجامعات في األرض ، وعلم بأمره اختصاص كلیات الشریعة ، 

عرفت هللا ثم عرفت أمره وعلم بھ اختصاص بمعرفة هللا عز وجل ، وأصل الدین معرفة هللا ، إنك إن 

تفانیت في طاعتھ ، أما إذا عرفت األمر ولم تعرف اآلمر تفننت في التفلت من ھذا األمر ، وكأني 

وضعت یدي على مشكلة المسلمین الیوم ، األمر واضح و لكن ھناك قصوراً في معرفة اآلمر ، من ھو 

ً قد تأتیك رسالة من دائرة الب رید : تعال غداً تسلم رسالة مسجلة ، ال اآلمر ؟ نحن في بالدنا جمیعا

ً تأتیك ورقة من جھة إن دخلت إلیھا ال تخرج ، ال تنام اللیل ،  تتحرك بك شعرة وقد ال تذھب ، أحیانا

  األمر قیمتھ من اآلمر 

إن عرفت اآلمر ثم عرفت األمر تفانیت في 

طاعة اآلمر ، و الصحابة الكرام لبثوا في مكة 

یتعرفون إلى اآلمر ، المكرمة سنوات طویلة 

واآلیات المكیة في مجملھا حدیث عن الذات 

اإللھیة وعن الیوم اآلخر ، والتشریع جاء في 

المدینة ، عندنا أمر وعندنا آمر ، نقطة الضعف 

في حیاة المسلمین ھذه النقطة ، ضعف في 

معرفة اآلمر ، إذا قال النبي الكریم الذي ال 

  ینطق عن الھوى:

  اثنا َعَشَر ألفا ِمْن قِلٍَّة ))(( ولن یُْغلََب 

  [أبو داود والترمذي عن عبد هللا بن عباس]
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نحن الیوم ملیار وسبعمئة ملیون ، والحقیقة المرة أن كلمتنا لیست ھي العلیا ، وأمرنا لیس بیدنا ، أتحدث 

رة أین عن العالم اإلسالمي بأكملھ ، وللطرف اآلخر علینا ألف سبیل وسبیل ، لذلك عندنا مشكلة كبی

الخلل ؟ ضعف في معرفة اآلمر ، لذلك ینبغي أن یخصص في المناھج بحوث كثیرة للتعریف بالذات 

اإللھیة ، األصل في الدین معرفة هللا ، هللا عز وجل تعرفھ من أي شيء ؟ ال تدركھ األبصار ولكن 

   العقول تصل إلیھ ، من خالل آیاتھ الكونیة والتكوینیة والقرآنیة .

  العلم لمعرفة هللا عز وجل : ضرورة طلب

ومضة واحدة ؛ بین األرض وبین أقرب نجم ملتھب أربع سنوات ضوئیة ، ماذا تعني السنة الضوئیة ؟ 

، یقة ضرب ستین ، بالساعة ضرب ستینالضوء یقطع في الثانیة الواحدة ثالثمئة ألف كیلو متر ، في الدق

مسة وستین ، أربع سنوات ضرب أربع ، ھذا بالیوم ضرب أربع وعشرین ، بالسنة ضرب ثالثمئة وخ

الرقم یحسب مع آلة حاسبة بدقیقة ، المسافة بین األرض وبین أقرب نجم ملتھب ، لو أن ھناك مركبة 

وانطلقنا إلى ھذا النجم نحتاج إلى خمسین ملیون سنة ، خمسون  -ھذا افتراض علمي  -إلى ھذا النجم 

  وئیة ملیون سنة من أجل أن نقطع أربع سنوات ض

متى نصل إلى نجم القطب أربعة آالف سنة 

ضوئیة ؟ متى نصل إلى مجرة المرأة المسلسلة 

ملیونا سنة ضوئیة ؟ متى نصل إلى مجرة 

مكتشفة أربعة عشر ملیار سنة ضوئیة ؟ قال 

  تعالى :

﴿ فََال أُْقِسُم بَِمَواقِعِ النُُّجوِم * َوإِنَّھُ لَقََسٌم لَْو 

  تَْعلَُموَن َعِظیٌم ﴾

  ]76- 75[سورة الواقعة: 

إذا أردتم الدنیا أیھا الشباب والشابات فعلیكم بالعلم ، وإذا أردتم اآلخرة فعلیكم بالعلم، وإذا أردتھما معاً 

فعلیكم بالعلم ، والعلم ال یعطینا بعضھ إال إذا أعطیناه كلنا ، فإذا أعطیناه بعضنا لم یعطنا شیئاً ، ویظل 

فإذا ظّن أنھ قد علم فقد جھل ، طالب العلم یؤثر اآلخرة على الدنیا فیربحھما  المرء عالماً ما طلب العلم ،

   معاً ، بینما الجاھل یؤثر الدنیا على اآلخرة فیخسرھما معاً .

  النتاج العقلي والشعوري للبشریة ال یزید عن علم وفلسفة وفن :

یة على مدى القرون كلھا ال یزید أخواتنا الفضلیات ؛ أخوتي الطالب ؛ النتاج العقلي والشعوري للبشر

عن علم وفلسفة وفن ، العلم ما ھو كائن ، والفلسفة ما یجب أن یكون ، فلسفة القیم ، فلسفة الجمال ، 
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فلسفة المعرفة ، فالعلم ما ھو كائن ، والفلسفة ما یجب أن یكون، والفن ما ھو ممتع ، فإذا قرأت قصة أو 

كت فیك المشاعر العلیا والتأثیر المرتفع فأنت أمام فن رفیع ، قصیدة أو قرأت مسرحیة وشعرت أنھا حر

فإن لم تحرك إال التافھ من تفكیرك والمنحرف من غرائزك فأنت أمام فن رخیص ، ویمكن أن تنھار أمة 

  بفن رخیص كما ھو حالنا اآلن ، تنھار أمة بالفن الرخیص .

  وصف قرآني لمن أعرض عن ذكر هللا عز وجل :

الكرام ؛ الشيء الدقیق اآلن أن ھناك سنناً أي قوانین ، سنن الدفع إلى هللا ، أحد ھذه القوانین  لذلك أخواننا

، في دخلھ ، یستمع إلى تفسیر الھدى البیاني ، اإلنسان مرتاح في بیتھ مع أھلھ ، مع أوالده ، في عملھ

ة وأسلم حالة ، الموقف ، حدیث ، ندوة دینیة ، محاضرة قرآنیة ، ھذا اسمھ ھدى بیاني أرقى حالآیة

  الكامل من ھذه المرحلة االستجابة ، قال تعالى : 

  

سُوِل  ِ َوِللرَّ ﴿ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا اْستَِجیبُوا ِ�َّ

  إِذَا َدَعاكُْم ِلَما یُْحیِیكم ﴾

  ] 24[ سورة األنفال: 

دعاكم لما یحییكم ، هللا عز وجل وصف غیر 

  المؤمنین ، قال تعالى :

  ﴿ أَْمَواٌت َغْیُر أَْحیَاٍء ﴾

  ] 21[ سورة النحل: 

  وصف غیر المؤمنین ، قال تعالى :

  ﴿ َكأَنَُّھْم ُخُشٌب ُمَسنََّدةٌ ﴾

  ] 4[ سورة المنافقون: 

  وصف غیر المؤمنین ، قال تعالى :

  ﴿ إِْن ھُْم إِالَّ َكاْألَْنعَاِم بَْل ھُْم أََضلُّ َسبِیالً ﴾

  ]44[ سورة الفرقان : 

  غیر المؤمنین ، قال تعالى : وصف

  ﴿ َكَمثَِل اْلِحَماِر یَْحِمُل أَْسفَاراً ﴾

  ] 5[ سورة الجمعة: 
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   ھذا وصف قرآني لمن أعرض عن هللا .

  ما كّل ذكي بعاقل :

فیا أیھا األخوة ؛ ما كل ذكي بعاقل ، لو معك دكتوراه بالفیزیاء النوویة ، ولم تعرف ربك ، لست عند هللا 

ً اإلنسان دون أن یشعر ینال شھادة عاقالً بل غب ً جداً ، العقل بالكلیات والذكاء بالجزئیات ، أحیانا یا

عالم ، وھو أخطر جھة في  جامعیة ، لیسانس باآلداب أو بكلوریوس في العلوم ھذا اسمھ نصف

ول : إن ، ال ھو عالم فینتفع بعلمھ ، وال ھو جاھل یقبل أن یتعلم ، لذلك شيء دقیق جداً أنا أقالمجتمع

مشاعري الدقیقة أن األخت الكریمة والشاب الطیب إذا نال لیسانس أو بكلوریوس یكون قد أخذ طریق 

البحث والمراجع ، یبدأ التعلم الثاني كان في تعلیم اآلن حّل محلھ التعلم ، ما لم تبذل جھداً شخصیاً في 

الم ، جامعات بحث علمي فقط ، تدریس متابعة الحقائق لن تكون عالماً ، لذلك اآلن یوجد جامعات في الع

ال یوجد بھا ، بل ھناك مراجع ، ومصادر ، وأستاذ متفرغ بمكتبھ ، تعطیھ البحث وتتابعھ عندك عقبة 

تسألھ ، لذلك التعلم الحدیث غیر التعلیم ، ما لم یكن ھناك جھد ذاتي في معرفة الحقیقة لن ینجح ھذا 

ً كبیراً جداً أما الحوار والتفاعل  اإلنسان بالتلقین ، التلقین أسوأ طریقة بالتعلیم ، قد یكون الملقن إنسانا

والسؤال والجواب واالھتمام والبحث الذي یكلف بھ الطالب فھو ما یستفاد منھ ، لذلك الجامعة منوط بھا 

ب أن تخرج قادة للعلم ، سامحوني بھذا التعبیر ھناك دول متخلفة جداً الجامعة فیھا مدرسة یدخلھا الطال

  جاھالً متواضعاً ویخرج منھا جاھالً متكبراً .

أخوتي الطالب ؛ أخواتي الفضلیات ؛ أول مرحلة راقیة جداً الھدى البیاني ، سمعنا تفسیر آیة ، ندوة 

ً ، ھناك ملیون كتاب إسالمي لكن الموقف  ً ، كتاب تفسیر ، حدیثا ً إسالمیا دینیة ، خطبة جامع ، كتابا

  أستجیب ، قال تعالى :الكامل أن أطبق ، أي أن 

سُوِل إِذَا َدَعاكُْم ِلَما یُْحیِیكم ﴾ ِ َوِللرَّ   ﴿ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا اْستَِجیبُوا ِ�َّ

  ] 24[ سورة األنفال: 

    اإلیمان حیاة ، لذلك لو یعلم الملوك ما نحن علیھ لقاتلونا علیھ بالسیوف .

  بـ : سیاسة هللا عز وجل في معاملة عباده تبدأ

  

  ـ الھدى البیاني : 1

أنت أیھا الطالب في تدینك مع من ؟ مع الخالق ، مع العلیم ، مع الحكیم ، مع الخبیر، مع الجمیل ، وهللا 

في الدین سعادة لو وزعت السعادة التي في قلب المؤمن على أھل بلد لكفتھم ، أنت مع الجلیل ، مع 

  القوي ، مع الرحیم ، اإلنسان ماذا یحب ؟ 
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الجمال والكمال والنوال، یحب الكمال ألن 

الكمال موقف أخالقي ، ویحب الجمال كل 

إنسان یحب الجمال ، الكمال والجمال ، أعطاك 

  شیكاً بملیونین تحبھ أیضاً ، وھي كلھا عند هللا .

(( ابن آدم اطلبني تجدني ، فإذا وجدتني 

وجدت كل شيء ، وإن فتك فاتك كل شيء ، 

  كل شيء ))وأنا أحب إلیك من 

  [ مختصر تفسیر ابن كثیر]

(( ما من عبد یعتصم بي دون خلقي أعرف ذلك من نیتھ ، فتكیده السموات بمن فیھا ، إال جعلت لھ 

من بین ذلك مخرجاً ، وما من عبد یعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نیتھ إال قطعت أسباب 

  السموات بین یدیھ ))

  [ رواه ابن عساكر عن كعب بن مالك ]

ھذا المرحلة األولى الھدى البیاني أرقى شيء ، محاضرة ، درس تفسیر ، كتاب إسالمي ، درس سیرة ، 

كتاب حدیث ، لقاء دیني ، جلسة مع عالم ، مناظرة ، كل شيء متعلق بالدین ھذا الھدى البیاني ، أنت 

  الى :مرتاح بصحتك ، في بیتك ، بأكلك ، بأوالدك ، ھذه المرحلة أرقى مرحلة ، قال تع

﴾ ِ   ﴿ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا اْستَِجیبُوا ِ�َّ

  ] 24[ سورة األنفال: 

الھدى البیاني الموقف الكامل االستجابة ، یقول طبیب الھضمیة عندما یأتیھ مریض معھ التھاب في 

ً ، وإال ال بد من عمل جراحي ، اإلنسا ن إن لم المعدة حاد ، حمیة قاسیة ستة أشھر تشفى شفاء تاما

یستجب وھو مرتاح ما عنده أي مشكلة ولم یستجب للھدى البیاني یخضع لمرحلة أقسى التأدیب التربوي 

  ، قال تعالى :

  ﴿ َولَنُِذیقَنَُّھْم ِمَن اْلعَذَاِب اْألَْدنَى ُدوَن اْلعَذَاِب اْألَْكبَِر لَعَلَُّھْم یَْرِجعُوَن ﴾

  ]21[ سورة السجدة : 

  ـ التأدیب التربوي : 2

والتوبة خالص من الذنوب ، وعودة  -بالھدى البیاني االستجابة  -التأدیب التربوي الموقف الكامل التوبة 

  إلى عّالم الغیوب ، التوبة طریق إلى هللا عز وجل ، قال تعالى :

  ﴿ ثُمَّ تَاَب َعلَْیِھْم ِلیَتُوبُوا ﴾

  ]118[سورة التوبة:
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  وبة ، واآلیة الثانیة :أي ساق لھم بعض الشدائد كي تحملھم على الت

  ﴿ فَتَاَب َعلَْیِھ ﴾

  ]122[سورة طھ :

اآلیة الثانیة لما تابوا قَبِل توبتھم ، لو جئتني بملء السموات واألرض خطایا غفرتھا لك وال أبالي ، 

  والصلحة بلمحة ، قال تعالى :

َ یَْغِفُر الذُّنُوَب َجِمیعاً ﴾﴿ قُْل یَا ِعبَاِدَي الَِّذیَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِھْم َال تَْقنَطُ  ِ إِنَّ �َّ   وا ِمْن َرْحَمِة �َّ

  ] 53[ سورة الزمر: 

  

لكن مالحظة ال بد منھا ؛ أھون توبة على 

اإلطالق أول توبة ، یا رب لقد أخطأت وتبت 

إلیك ، یلقى في روعك وأنا یا عبدي قد قبلت ، 

التوبة الثانیة من الذنب نفسھ أصعب والثالثة 

صعب وأصعب ، كلما تكرر الذنب صعبت أ

التوبة ، و مع ذلك لیس لنا إال أن نتوب إلى هللا 

  عز وجل .

  

التأدیب التربوي مرحلة ثانیة ، لم یستجب من الھدى البیاني وھو في سالم مع نفسھ ومع هللا ، خضع 

عام إذاً ال بد من لتجربة أصعب التأدیب التربوي ، تلزمك حمیة قاسیة لتشفى من ھذه القرحة فتؤثر الط

  عمل جراحي ، ھذه المرحلة الثانیة التأدیب التربوي ، شبح مصیبة ، قال تعالى :

  ﴿ َولَنُِذیقَنَُّھْم ِمَن اْلعَذَاِب اْألَْدنَى ُدوَن اْلعَذَاِب اْألَْكبَِر لَعَلَُّھْم یَْرِجعُوَن ﴾

  ]21[ سورة السجدة : 

  إذا انتھت تربیة هللا لنا إلى شفیر القبر ونحن في صفاء واتصال با� فنحن أسعد الناس .
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  ـ اإلكرام االستدراجي : 3

  

  

تأدیب التربوي ما تاب ، ھناك طریقة ثالثة اإلكرام االستدراجي ، قال الھدى البیاني ما استجاب ، ال

  تعالى :

ُروا بِِھ فَتَْحنَا َعلَْیِھْم أَْبَواَب ُكّلِ َشْيٍء ﴾ ا نَسُوا َما ذُّكِ   ﴿ فَلَمَّ

  ]44[سورة األنعام: 

ھ فاحذره ، تألق ، نجاح في الحیاة ، ھو بعید عن هللا ، إذا رأیت هللا یتابع نعمھ علیك وأنت تعصی

  المرحلة الثالثة الموقف الكامل منھا أن تشكر .

  ـ القصم : 4

ال بالھدى البیاني استجاب ، وال بالتأدیب التربوي تاب ، وال باإلكرام االستدراجي شكر ، بقي القصم ، 

  وانتھى .

أین بطولتنا ؟ أن نستجیب في أول مرحلة ، 

 ھناك أخطاء بالثانیة ، أخطاء بالثالثة ، لكن

األلف إنسان بالھدى البیاني ممكن أن یتوب 

خمسون بالمئة ، بالتأدیب التربوي ثمانون ، 

باإلكرام االستدراجي عشرة ، اإلنسان المترف 

، توبة والذي عنده مشكلة قریب منھابعید عن ال

  آخر شيء القصم ، قال تعالى :
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ُروا بِِھ فَتَْحنَا َعلَْیِھْم أَ  ا نَُسوا َما ذُّكِ ْبَواَب كُّلِ َشْيٍء َحتَّى إِذَا فَِرُحوا بَِما أُوتُوا أََخْذنَاھُْم بَْغتَةً فَِإَذا ُھْم ﴿ فَلَمَّ

  ُمْبِلُسوَن ﴾

  ]44[سورة األنعام: 

نتمنى من األخ الكریم ، من الشاب والشابة في ھذا اللقاء الطیب أن یمتحنا نفسیھما ھما في أیة مرحلة ، 

   سنن الدفع إلى هللا .اآلن أول قسم من ھذا اللقاء الطیب 

  أنواع المصائب :

  القسم الثاني ؛ الردع ، المصائب إال أن ھذه المصائب أنواع أربعة ، األنبیاء یصابون، قال النبي :

(( لقد أوذیت في هللا وما یؤذى أحد ، ولقد أخفت في هللا وما یخاف أحد ، ولقد أتت علي ثالث من بین 

  راه إبط بالل))یوم ولیلة ومالي طعام إال ما وا

  [الترمذي عن أنس بن مالك]

  

مصائب األنبیاء كشف ، عنده كمال عظیم ، 

ھذا الكمال ال یظھر إال بحال صعب، یمشي 

على قدمیھ ثمانین كیلو متراً من عمان إلى 

البتراء ، ثمانون كیلو متراً یدعوھم إلى 

اإلسالم، یكذبونھ ، یسخرون منھ ، یغرون 

 الدم من قدمھصبیانھم بضربھ ، یسیل 

  ، یأتیھ ملك الجبال :الشریف

  

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم : بَْل أَْرُجو ُ ِمْن  (( إِْن ِشئَْت أَْن أُْطبَِق َعلَْیِھْم اْألَْخَشبَْیِن ، فَقَاَل النَّبِيُّ َصلَّى �َّ أَْن یُْخِرَج �َّ

َ َوْحَدهُ َال یُْشِرُك بِھِ    َشْیئًا )) أَْصَالبِِھْم َمْن یَْعبُُد �َّ

  [ متفق علیھ عن عائشة]

إذاً مصائب األنبیاء مصائب كشف ، عندك 

مثالً مئة وعشرون حصاناً ولیس سبع  -سیارة 

تمتلئ بالركاب والحاجات والطریق صاعد  -

والسرعة تقدر بمئة وأربعین ، فتندفع بقوة 
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  ألنھا مئة وعشرون حصاناً ، لذلك عندنا مصائب األنبیاء مصائب كشف .

وعندنا مصائب المؤمنین دفع ، تأتیھ بعض المصائب یقوم اللیل ، یذكر هللا ، یقرأ القرآن ، یبالغ بغض 

  بصره ، مصائب دفع ، لذلك هللا عز وجل قال :

رِ  َن األََمَواِل َواألنفُِس َوالثََّمَراِت َوبَّشِ َن اْلَخوْف َواْلُجوعِ َونَْقٍص ّمِ ابِِریَن*الَِّذیَن  ﴿ َولَنَْبلَُونَّكُْم بَِشْيٍء ّمِ الصَّ

بِّ  ن رَّ ا إِلَْیِھ َراِجعوَن*أُولَـئَِك َعلَْیِھْم َصلََواٌت ّمِ ِ َوإِنـَّ ِصیبَةٌ قَالُواْ إِنَّا ِ�ّ ِھْم َوَرْحَمةٌ َوأُولَـئَِك ھُُم إِذَا أََصابَتُْھم مُّ

  اْلُمْھتَُدوَن ﴾

  ] 157-155[ سورة البقرة : 

إذا اإلنسان عرف نفسھ بأي مرحلة فھذا مھم جداً ، اآلن عندنا مصیبة دفع إلى هللا، یلوح شبح مصیبة ، 

تتوب إلى هللا توبة نصوحة ، تجاھد نفسك وھواك . رجعنا من الجھاد األصغر إلى الجھاد األكبر ؛ جھاد 

ً توفق بإقناع زمیل لك في الجامعة ، ھناك مصیبة  دفع للتوبة ومصیبة رفع النفس والھوى ، أحیانا

  ، للمؤمن مصیبتان دفع ورفع ، واألنبیاء واحدة كشف ، والطرف اآلخر ردع ثم قصم .لألجر

  

والقصص كثیرة جداً ، أنتم جمیعاً خالل حیاتنا 

االجتماعیة نستمع إلى خمس قصص تعرف 

من كل فصولھا ، وألف قصة تعرف من آخر 

ل فصل ، و لكن ھذه الخمس ھي األصل ، احم

األلف قصة على الخمس ، شخص فتح محلھ 

التجاري سمع إطالق رصاص مّد رأسھ جاءتھ 

رصاصة في عموده الفقري شّل فوراً ، ھذا ما 

عندنا في الشام مدرس إذا ألقى درسھ  - ذنبھ ؟ 

ل ھذا اإلنسان الثاني ما عم -قال : استووا واعتدلوا وأطفئوا ھواتفكم إن إطفاء الھواتف من إقامة الصالة 

ً ، یفتح محلھ التجاري مّد رأسھ شّل ، قال لي أحدھم : ما ذنبھ ؟ قلت لھ : ال أعلم ، أنا ال أعلم  شیئا

ً ، لي صدیق یعمل في مدرسة  ً أن هللا عادل وحكیم ، بعد عشرین یوما  -الحاالت الخاصة ، أعلم یقینا

ً ، قبض  یسكن في حي المیدان یقول لي : لنا جار ساكن فوقنا توفي - مدیر مدرسة  أخوه ، وترك بیتا

األجرة سنة بأكملھا ، ولم یعطھا ألوالد المتوفى ، طلبوا منھ مرة واثنین وثالث ولم یستجب ، شكوه إلى 

عالم كبیر شیخ القراء في الشام ، استدعاه قال لھ : لن أعطیھم شیئاً ، كان وقحاً ، فقال لھم : ھذا عمكم 

ة التاسعة مساء كان في التاسعة صباحاً مشلوالً ، فأنت تشاھد إنساناً اشكوه إلى هللا ، شكوه إلى هللا الساع

ما عمل شیئاً مّد رأسھ جاءت رصاصة في العمود الفقري شّل ، أنت ال تعلم لكن هللا یعلم ، أنا شخصیاً 
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أقیس ألف قصة على خمس قصص أعرفھم تماماً ، لذلك قالوا : اآلیات المتشابھات مھما كثرت تحمل 

  ات المحكمات مھما قلت .على اآلی

ھناك ید تعمل وحدھا ، وھناك إلھ عادل ، أنت أحیاناً یقول لك شخص : القاضي بقي بالقضاء عشرین 

ً ، كلھا في منتھى العدل عدا ثالثة أحك ام یسمى عند الناس قاضیاً سنة وأصدر أحد عشر ألف حكما

ك ما نزل بالء إال بذنب وال یرفع إال بتوبة . ، إلھ عدلھ مطلق ال یمكن أن یقع خلل إال بسبب ، لذلعادالً 

السنن في الردع لألنبیاء كشف ، وللمؤمن دفع إلى هللا وإن كان لھ عمل صالح رفع درجة ، غیر الكافر 

   ردع فإن لم یرتدع القصم . نحن أمام سنن الدفع وسنن الرفع .

  الغفلة عن سّر و غایة الوجود أكبر ذنب یصیب اإلنسان :

قال :  -كادیالك  -الكرام ؛ كنت مرة في أمریكا دعاني أخ إلى معمل من أضخم معامل السیارات أخواننا 

ھذه السیارة فیھا ثالثمئة ألف قطعة ، أما أنا كمواطن فراكب سیارة فیھا غالف معدني رقم واحد ، 

ثمئة ألف محرك رقم اثنین ، عجالت ثالثة ، وقود أربعة ، مقود خمسة ، وسائق ، أنا ضغطتھا من ثال

إلى خمسة ، اآلن الدین فیھ ملیون غالف ، ملیار موضوع ، أنا سأضغط الدین لخمسة بنود ، ھذا الدین 

فیھ جزء أیدیولوجي منطلقات نظریة ، فكر ، عقیدة ، فلسفة ، الجانب األیدیولوجي الجانب النظري ، 

ك صح عملك وسلمت ونجحت المنطلقات النظریة ، الفلسفة ھذا الجانب أخطر جانب ، إن صحت عقیدت

في الدنیا واآلخرة ، ھذا الجانب یحتاج إلى طلب علم . إذاً ال تقبل العقیدة تقلیداً ولو أنھا صحیحة ، لقولھ 

  تعالى : 

  

﴾ ُ   ﴿ فَاْعلَْم أَنَّھُ َال إِلَھَ إِالَّ �َّ

  ] 19[ سورة محمد: 

ال بد من أن تعلم أن ھذا الكون لھ إلھ واحد ، 

، ھذا اإللھ العظیم یعز ویذل ،  بیده كل شيء

ویعطي ویمنع ، ویرفع ویخفض ، ویغني 

ویفقر ، إن عرفت هللا عرفت كل شيء ، إن 

فاتتك معرفة هللا فاتك كل شيء ، لذلك العقیدة 

ال بد منھا ، واإلنسان حتى یضع أمام اسمھ حرف الدال البد لھ من أخذ اللیسانس أو البكالوریوس ثم 

خاص والماجستیر والدكتوراه ، ھذه الدال تعني أن معھ ابتدائیة ومعھ متوسط ومعھ الدبلوم العام وال

  توجیھي ولیسانس ودبلوم عام ودبلوم خاص ، وماجستیر ودكتوراه ، كم شھادة ؟ 
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إحدى عشرة شھادة من أجل أن یصبح دكتوراً، 

ومن أجل جنة إلى أبد اآلبدین البد من كسب و 

ذنب من عمل ، طلب الجنة من دون عمل 

الذنوب . أنت تطلب من جامعة وأنت أمي أن 

تعطیك دكتوراه ! طلب الجنة من دون عمل 

  ذنب من الذنوب .

لذلك العقیدة أساس ال بد من أن نقتطع من وقتنا 

وقتاً لمعرفة هللا ، ال یوجد موضوع أخطر من 

ّدین ، فتح العیادة كتب من ذلك ، إذا طالب درس الطب في أمریكا وكلفتھ الدراسة مبالغ فلكیة وكلھا بال

الخامسة إلى السابعة بعد الظھر ، ومن العاشرة للواحدة ، جاءه مریض الساعة السادسة قال لھ : تعال 

  في وقت آخر ، إذاً أنت لماذا فتحت ؟ 

  

إذا دفعت مبالغ طائلة للدراسة ، وفتحت عیادة 

ً لیتعالج عندك ، جاءك ضمن  ، وتنتظر إنسانا

قلت لھ : تعال في وقت آخر  الوقت غیر المحدد

إذاً لماذا فتحت ؟ إذا لم یكن عندك وقت لتعرف 

هللا ، متى سیكون عندك ھذا الوقت ؟ إذاً علیك 

رف تعرف سّر وجودك ، وغایة أن تع

، تعرف الجنة والنار، قضایا كبرى وجودك

خطیرة جداً ، لذلك اإلنسان إن غفل عن ھذا ، 

  ، قال تعالى : تعد الغفلة أكبر ذنب على اإلطالق

  ﴿ َوَال تَكُْن ِمْن اْلغَافِِلیَن﴾

  ]205[ سورة األعراف : 

  غفل عن سر وجوده وغایة وجوده .
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  العقیدة و االستقامة :

أخواتنا الفضلیات ؛ أخوتي الطالب ؛ العقیدة جانب ، كلمة دقیقة ، كم نوع للتجارة في األرض ؟ ملیار  

ً تاجر ، نوع ، الذي یصنع ناقالت النفط صنا عي وتجاري ، الذي یبیع الخضرة على الرصیف أیضا

  مالیین األنواع ، ھل یمكن أن تضغط التجارة بكلمة واحدة ؟ 

ممكن إنھا الربح فإن لم تربح فلست تاجراً ، 

، كلھ یضغط ؟ یضغط إنھا االستقامة اآلن الدین

 ، ً فإن لم تستقم لن تقطف من ثمار الدین شیئا

ولكلور ، عادات ، تقالید ، دین بال استقامة ف

خلفیة إسالمیة ، أرضیة إسالمیة ، توجھات 

إسالمیة ، خواطر إسالمیة ، قوس إسالمي ، 

بطاقة معایدة إسالمیة، اإلسالم منھج یبدأ من 

فراش الزوجیة وینتھي بالعالقات الدولیة ، یبدأ 

، ھناك وھم خطیر أن من أخص خصوصیات اإلنسان وینتھي بأكبر قضایا اإلنسان ، ھذا اإلسالم 

  اإلسالم صوم وصالة وحج وزكاة ، یا أخي ؛ ھذه عبادة شعائریة .

  ((بني اإلسالم على خمس))

  [البخاري وابن خزیمة عن عبد هللا بن عمر ]

  

اإلسالم غیر الخمس ، ھذه دعائم ، اإلسالم 

منھج تفصیلي ، یسیر معك في أي زمان ، في 

بالطریق أي مكان ، في أي وقت ، في بیتك ، 

، بعملك ، بشراكتك ، بزواجك ، بطالقك ، 

بتربیة أوالدك ، بعالقتك بوالدیك ، عالقتك 

بالمجتمع ، باإلعالم ، بكل شيء ، منھج 

تفصیلي یبدأ من فراش الزوجیة وینتھي 

بالعالقات الدولیة ، ھذا اإلسالم ، لذلك ھناك 

ً ، أنا ما كذبت ، أنا ما غششت ، ما عقیدة وھناك استقامة ، االستقامة سلبیة أنا ما أكلت ماالً   حراما

قطعت بین شخصین كلھا ماءات ، لیست ماءت الصودیوم ھذه لوحدھا ، ما نافیة ، ھذه االستقامة ، هللا 

یرید منك عمالً ، أنا أنفقت من مالي ، من علمي ، من جاھي ، من خبرتي ، خمسة أطباء معھم بورد 
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ث ما درسوه في أمریكا كتبوه بالمجلة لینتفع بھ أطباء لم یتح لھم في الشام اتفقوا وأنشؤوا مجلة أحد

الذھاب إلى أمریكا ، ھذا عطاء ، أسرار اختصاصك ، أسرار الھضمیة ، العصبیة ، قدمھا بمقاالت 

  شھریة توزع على أطباء دمشق ، األصل ھو العطاء .

 -سبعة ملیارات ومئتا ملیون  -أخوتنا الفضلیات ؛ أخوتنا الطالب ؛ یقع على رأس الھرم البشري 

زمرتان األنبیاء واألقویاء ، األقویاء ملكوا الرقاب ، األنبیاء ملكوا القلوب ، األقویاء أخذوا ولم یعطوا ، 

األنبیاء أعطوا ولم یأخذوا ، األقویاء عاش الناس لھم ، األنبیاء عاشوا للناس ، والناس جمیعاً تبٌع لقويٍ 

  نبیاء ھمنا العطاء ، ھمنا إحقاق الحق ، وإبطال الباطل .أو نبي ، إن كنا أتباع األ

فذلك أخواننا الكرام ؛ االستقامة یعول علیھا ، ما لم تستقم على أمر هللا ، ھذه الحقیقة المرة التي ھي 

    أفضل ألف مرة من الوھم المریح ، ما لم تستقم على أمر هللا ، لن تقطف من ثمار الدین شیئاً .

  كلیات الّدین :

لثاني استقامة ، االستقامة أول شيء عقیدة ، أیدیولوجیا ، منطلقات نظریة ، فكر ، مبادئ ، الشيء ا

ً ، عطاء من مالك ، من علمك ، من خبرتك ، الشيء الثالث الصالة ، قال سلبیة ، نرید عمالً صالحا

  تعالى :

َالةَ ِلِذْكِري ﴾   ﴿ َوأَقِِم الصَّ

  ]14[ سورة طھ:

  

إنك إن صلیت حققت ھدف العبودیة ، لكن هللا 

  عز وجل قال :

َالةَ ِلِذْكِري ﴾   ﴿ َوأَقِِم الصَّ

  ]14[ سورة طھ:

  وقال تعالى :

  ﴿ فَاْذكُُرونِي أَْذُكْركُْم ﴾

  ]152[ سورة البقرة: 

  

  هللا إذا ذكرك منحك نعمة األمن ، أثمن نعمة على اإلطالق ، قال تعالى :
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 اْألَْمُن ِن أََحقُّ بِاْألَْمِن إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن * الَِّذیَن آََمنُوا َولَْم یَْلبُِسوا إِیَمانَُھْم بِظُْلٍم أُولَئَِك لَُھمُ ﴿ فَأَيُّ اْلفَِریقَیْ 

  َوُھْم ُمْھتَُدوَن ﴾

  ] 82-81[ سورة األنعام: 

من دون حكمة ولو  نعمة األمن ، نعمة الرضا ، نعمة الحكمة ، تسعد بالحكمة ولو فقدت كل شيء وتشقى

ملكت كل شيء ، أعظم عطاء إلھي ، والسكینة أیضاً تسعد بھا ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدھا ولو 

  ملكت كل شيء ، لذلك :

  (( استقیموا ولن تحصوا ))

  [ ابن ماجھ عن ثوبان]

   عقیدة ، أیدیولوجیا ، استقامة ، عمل صالح ، اتصال با� ، ھذه كلیات الدین .

  خاتمة و تودیع :

أخواتنا الفضلیات وأخوتنا الطالب ؛ بارك هللا بكم ، ونفع بكم ، وجمع شملكم ، وأعلى قدركم ، وحفظ 

لكم بلدكم ، ھذا البلد طیب ، لھ خصائص ثالث أنتم ال تعرفونھا ، ھناك من یعرفھا ، في ھذا البلد الطیب 

لد الطیب فیھ أطیاف كأي شعب آخر لكن لیس التدین لیست تھمة تحاسب علیھا ، ھذه نعمة ، وھذا الب

ھناك بین طیفین أحقاد تاریخیة تقتضي القتل، والثالثة ھناك دولة قویة تحاسب وتعاقب لكن ما عندھا قتل 

  أبداً .

بارك هللا بكم ، ونفع بكم ، وحفظ لكم إیمانكم ، وأھلكم ، ومن یلوذ بكم ، وصحتكم، ومالكم ، واستقرار 

  بالدكم .

  � رب العالمینو الحمد 

ً لھذا الكالم الذي ھو حقیقة منھج قدمھ لنا فضیلة األستاذ  وبعد فال أجیز لنفسي حقیقة أن أكون قاطعا

محمد راتب النابلسي ، الداعیة اإلسالمي ، شكراً لكم ، باسم إدارة الجامعة وباسمي یتقدم األستاذ الدكتور 

  .عمید كلیة اآلدب والعلوم بتقدیم درع لألستاذ ..

 


