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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

لقطات إیمانیة : أفضل المعروف إغاثة الملھوف والتكاتف بین  - 03المحاضرة :  - األردن  -مختلفة 
  المسلمین ، الفطرة والصبغة .

2013 -08-06  

أخرجنا من الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین، اللھم  

  ظلمات الجھل و الوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  العمل الصالح علة وجود اإلنسان في الدنیا :

فقرأ حدیث  -إلى الداخل -أیھا األخوة الكرام؛ أخ كریم دخل في المدینة المنورة إلى الحجرة الشریفة  

م، نصھ: " أفضل المعروف إغاثة الملھوف " لذلك حینما تقع مأساة في لرسول هللا صلى هللا علیھ وسل

بلد ما من بالد المسلمین، أنا أقول: أال تستطیع أیھا األخ المسلم أن تقتطع من مالك مبلغاً ترسلھ في قناة 

، نظیفة آمنة بعد البحث عنھا إلى إخوتك الذین أصابھم ما أصابھم؟ لقد ھدمت بیوتھم، ودمرت ممتلكاتھم

وجرفت مساكنھم، وأتلفت أبنیتھم، وقتل رجالھم وشبابھم، وسیق أبناؤھم إلى السجون والمعتقالت، وقطع 

عنھم الكھرباء فتلفت مدخراتھم الغذائیة، وقطعت عنھم المیاه فشربوا المیاه المالحة، أتھنأ في حیاتك 

نون ما یعانون؟ تسمع بأذنك وأنت معافى في أھلك وولدك، آمناً في بیتك، عندك قوت یومك، وأخوتك یعا

أخبارھم، وترى بعینیك أحوالھم، إنك إن لم تحمل ھمھم، ولم تتحرك نحوھم، فأنت لست من المسلمین، 

من ال یھتم بأمر المسلمین فلیس منھم، فلذلك المسلمون وحدة كاملة، یجب أن نسلم بشكل أو بآخر بأیة 

بالمعونة العینیة، فالطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس نكبة ألمت بنا، نسلم بالدعاء، نسلم بالمال، نسلم 

الخالئق، بل إن حجمك عند هللا بحجم عملك الصالح، بل إن علّة وجودك في الدنیا بعد اإلیمان با� العمل 

  الصالح، والدلیل اإلنسان حینما یأتي أجلھ یقول:

  ﴿ َرّبِ اْرِجعُونِي* لَعَلِّي أَْعَمُل َصاِلًحا ﴾

  ]100-99ن: [سورة المؤمنو

فأنت حینما تعمل عمالً صالحاً و تتوھم إنك تعملھ أو ال تعملھ، ھذا خطأ كبیر، یجب أن تعلم علم الیقین  

  أن علة وجودك في الدنیا العمل الصالح، بل إن العمل الصالح ثمن الجنة، قال تعالى:

  الذََّكَر َواْألُْنثَى * إِنَّ َسْعیَكُْم لََشتَّى﴾ ﴿َواللَّْیِل إِذَا یَْغَشى *َوالنََّھاِر إَِذا تََجلَّى *َوَما َخلَقَ 

  ]4-1[سورة اللیل
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  اإلنسان كائن متحرك تحركھ حاجات ثالث :

اآلن یوجد في األرض سبعة ملیارات إنسان، كل إنسان من ھؤالء یتحرك، اإلنسان كائن متحرك فما  

اً، ما الذي یحركھ؟! الحاجة إلى الذي یحركھ؟! حاجتھ إلى الطعام والشراب حفاظاً على بقاء جسمھ حی

ً على بقاء النوع من دون أن یشعر، ما الذي یحركھ؟! الحفاظ على بقاء  الجنس أي إلى الزواج حفاظا

الفكر، التفوق، عند علماء النفس تأكید الذات، تأكل من أجل أن تحافظ على وجودك كإنسان، تتزوج ومن 

ً من أجل أن تحافظ على بقاء دون أن تشعر من أجل المحافظة على بقاء النوع ، ثم تعمل عمالً صالحا

الفكر، فأنت في الطعام والشراب تحافظ، وفي الزواج تحافظ، وفي العمل الصالح تحافظ، وكل ھذه 

  الحاجات الثالث من أصل ھذا الدین العظیم، فلذلك:

  ﴿ َرّبِ اْرِجعُونِي* لَعَلِّي أَْعَمُل َصاِلًحا ﴾

  ]100-99[سورة المؤمنون: 

وهللا سمعت أن إنساناً عنده بیت واسع جداً، ولھ حدیقة، فحفر قبراً في البیت، وكان یجلس كل خمیس  

  في ھذا القبر و یتلو قولھ تعالى:

  ﴿ َرّبِ اْرِجعُونِي* لَعَلِّي أَْعَمُل َصاِلًحا ﴾

  ]100-99[سورة المؤمنون: 

   ویخاطب نفسھ ویقول: قومي لقد أرجعتك!! 

  المسلمین أمة واحدة : عظمة ھذا الدین أن

  مرة مّر النبي الكریم بقبر فقال: 

  (( صاحب ھذا القبر إلى ركعتین مما تحقرون من تنفلكم خیر لھ من كل دنیاكم))

  [ رواه ابن المبارك عن أبي ھریرة ]

  یوجد شركات عمالقة میزانیتھا أكبر من میزانیات دول: 

  (( صاحب ھذا القبر إلى ركعتین مما تحقرون من تنفلكم خیر لھ من كل دنیاكم))

  [ رواه ابن المبارك عن أبي ھریرة ]

أي عظمة ھذا الدین أن المسلمین أمة واحدة، الشيء العجیب أن في بالد الغرب من كم قومیة یتألفون؟!  

كلھا وكأنھا بلد واحد، ھؤالء الطرف  ومن كم أمة؟! ومن كم بلد؟! ومن كم عاصمة؟! تتجول في أوروبا

اآلخر، ال یجمع بینھم ال دین وال عرق وال آالم وال آمال، كل ھذا الذي نحن نذكره كأمة عندھم مفقود، 

  ومع ذلك استطاعوا أن یجعلوا من بالدھم بلداً واحداً في تجارتھم وحركتھم.
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ة، وأن نعین ھذه األمة على بلوغ أھدافھا، فیا أیھا األخوة؛ نحن أولى أن نجعل من ھذه األمة أمة واحد 

الحقیقة المرة أفضل ألف مرة من الوھم المریح، من ال یھتم بأمر المسلمین  -والكالم دقیق  -ومن ھنا 

فلیس منھم، وهللا أحیاناً اإلنسان یبكي على الشاشة، یبكي مما في البالد، ھؤالء مسلمون!! ھؤالء أخوانھ، 

   ؟ أن أقدم لھم شیئاً؟أال یمكن أن أتعاطف معھم

  علة خیریة ھذه األمة األمر بالمعروف و النھي عن المنكر :

بالمناسبة الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخالئق، ملیون طریق إلى هللا. أنت عندما تقرأ ھذه اآلیة،  

  ماذا تفھم منھا؟

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس ﴾   ﴿ كُْنتُْم َخْیَر أُمَّ

  ] 110 [ سورة آل عمران:

  قال علماء التفسیر 

  ﴿ كُْنتُْم ﴾

في ھذه اآلیة بمعنى أصبحتم، أي أصبحتم بھذه الرسالة أیھا العرب خیر أمة أخرجت للناس، لكن ما  

  علة ھذه الخیریة؟ لھا علة:

  ﴿ تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَھْوَن َعِن اْلُمْنَكِر ﴾

ولم تنھ عن المنكر فماذا بقي من أمتھا؟! فقدت خیریتھا، ألن بربكم لو أن أمة الیوم لم تأمر بالمعروف  

علة الخیریة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وھذا باب عظیم للخیر، لذلك یجب أن نأمر بالمعروف 

  بالمعروف، وأن ننھى عن المنكر بدون منكر.

ھناك بحث طویل یعالج في وقت الحق خصائص األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، ألن ھذه  

  الخصائص علة خیریتنا، ورد في بعض اآلثار النبویة:

  ((كیف بكم إذا لْم تأمروا بالمعروِف ولم تَْنَھْوا عن المنكر؟ ))

  [ زیادات رزین عن علي بن أبي طالب]

  كأن الصحابة صعقوا! 

رسول هللا، وإنَّ ذلك لكائن؟ قال: نعم وأشُد، كیف بكم إذا أمرتُم بالمنكر ونھیُتم عن  (( قالوا: یا

صعقوا ثانیة، الشيء  -المعروف؟ قالوا: یا رسول هللا وإنَّ ذلك لكائن؟ قال : نعم، وأَشدُّ منھ سیكون 

  والمنكَر معروفاً )) قالوا: وما أشد منھ؟ قال: كیف بكم إذا رأیتُُم المعروَف منكراً  -الثالث صعب جداً 
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  تبدل القیم أخطر شيء في حیاتنا :

  إن أخطر شيء في حیاتنا تبدل القیم، في عھد سیدنا عمر ھجا شاعر إنساناً: 

  و اقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي  دع المكارم ال ترحل لبغیتھا 

***  

قالتھ العرب، ھذا البیت الذي یعد أھجى بیت قالتھ العرب ودخل نقاد األدب عدوا ھذا البیت أھجى بیت  

    الرجل السجن ألجلھ ھو شعار كل إنسان اآلن.

  الفطرة و الصبغة :

  لذلك من أروع ما یفھم من قولھ تعالى: 

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَھْوَن َعِن اْلُمْنكَ  ِ ﴾﴿ كُْنتُْم َخْیَر أُمَّ   ِر َوتُْؤِمنُوَن بِا�َّ

  ] 110[ سورة آل عمران: 

ما ھو المعروف؟ المعروف الذي تعرفھ الفطر السلیمة ابتداء دون تعلیم، فأنت مبرمج، مولف، مفطور  

على المعروف، أنت مبرمج على أن تحب المعروف، وأنت مبرمج أو مولف أو مفطور على أن تكره 

أنت نفسك، إذا رجع العبد العاص إلى هللا، نادى مناد في السموات المنكر، فإذا علمت المعروف اطم

ً فقد اصطلح مع هللا، وهللا حینما نصطلح مع هللا دخلنا في تطابق حركتنا مع  واألرض أن ھنئوا فالنا

فطرتنا، ما سبب ھذه السعادة؟ أنت مبرمج، مولف، مفطور على منھج هللا، فإذا اصطلحت مع هللا 

فأنت اصطلحت مع فطرتك، واصطلحت مع نفسك، فھذه السعادة التي ال توصف وطبقت منھج هللا 

  جاءت من ھذا الصلح الذي تم بینك وبین فطرتك.

الفطرة ال تعني أنك خیر، لكن تعني أنك تحب الطیب، الفطرة ال تعني أنك لست شریراً، ال، لكن الفطرة  

السرقة؟ بالعدل، مكارم األخالق فطرة، لكن  تعني أنك تكره الشر، أحیاناً الذین یسرقون، كیف یقتسمون

  أن تتكرم بھذه المكارم صبغة، قال تعالى:

ِ ِصْبغَةً ﴾ ِ َوَمْن أَْحَسُن ِمْن �َّ   ﴿ ِصْبغَةَ �َّ

  ]138[سورة البقرة : 

الصبغة أن تكون خیراً، أن تكون كریماً، أن تحب الكرم فطرة، أن تكون كریماً صبغة، أن تحب العدل  

أن تكون عادالً صبغة، فرق كبیر، فاإلنسان بعد أطوار من اإلیمان یصطبغ بكمال هللا، أما قبل  فطرة،

ذلك فمفطور على حّب الكمال، فحب الشيء ال یعني أنك متمثل فیھ، فأدق تعریف: المعروف تعرفھ 

لى طعام أكلھ النفوس بفطرتھا، مثالً بیت فیھ شاب وأمھ فقط، ال یوجد طعام فیھ، بعد فترة وصل الشاب إ
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وحده ولم یطعم أمھ، ھذا لم یلتق بإنسان في األرض متعلق بالدین، ال قرأ إسالماً وال غیر إسالم، یشعر 

  بضیق، ھذا الضیق من أین جاء؟ من فطرتھ، قال تعالى:

ِ الَّتِي ﴾ یِن َحنِیفًا فِْطَرةَ �َّ   ﴿ فَأَقِْم َوْجَھَك ِللّدِ

  ]30[ سورة الروم : 

  جھك للدین حنیفاً ھكذا برمجت علیھ، ھكذا جبلت علیھ، ھكذا فطرت علیھ،أي أن تقیم و 

﴾   ﴿ فََطَر النَّاَس َعلَْیَھا َال تَْبِدیَل ِلَخْلِق �َّ

  ]30[ سورة الروم : 

لذلك السعادة التي یشعرھا اإلنسان بعد أن یصطلح مع هللا ھي أنھ اصطلح مع فطرتھ، اصطلح مع ما  

برمج علیھ، فلذلك أكبر ثمرة من ثمار اإلیمان ھي ھذه السعادة التي تتأتى من جبل علیھ، اصطلح مع ما 

  أنك اصطلحت مع فطرتك.

   إذاً المعروف تعرفھ النفوس معرفة ابتدائیة بفطرتھا، والمنكر تنكره النفوس ابتداء بفطرتھا. 

  البر و اإلثم :

  أیھا األخوة؛ النبي علیھ الصالة والسالم یقول: 

  ن الخـلق، واإلثم ما حاك في صدرك وكرھت أن یطلع علیھ الناس))((البُِر حـس

  [ مسلم عن النواس بن سمعان ]

  ھل ھنالك بقال في األرض یضیف الحلیب إلى الماء أمام الناس؟! في الغرفة الثانیة فقط: 

  ((البُِر حـسن الخـلق، واإلثم ما حاك في صدرك وكرھت أن یطلع علیھ الناس))

  [ مسلم عن النواس بن سمعان ]

  تطبیق سنة النبي مأمن من عذاب هللا :

  أیھا األخوة؛ شيء آخر، أحیاناً یقول هللا عز وجل: 

ْن َخلََق ﴾   ﴿ بَْل أَْنتُْم بََشٌر ِممَّ

  ] 18[سورة المائدة: 

  كیف؟ اآلیة الدقیقة: 

بَُھْم َوأَْنَت فِیِھْم ﴾ ُ ِلیُعَذِّ   ﴿ َوَما َكاَن �َّ

  ] 33ة األنفال: [ سور



6 

لقطات إیمانیة : أفضل المعروف إغاثة الملھوف والتكاتف بین المسلمین ، الفطرة والصبغة   

أخواننا الكرام؛ لو سألت إنساناً: ھل أنت جائع؟ یقول لك: ال، فقط ال، قل لھ: ھل أنت سارق؟ یقول: ما  

  كان لي أن أسرق، ھذا مستحیل، ال أقبل وال أرضى وال أشجع وال أدعم.

   

 


