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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مدینة عمان، جمعیة الغراء الخیریة: العمل الصالح. - 04المحاضرة :  - األردن  -مختلفة 

2013 -08-24  

  مقدمة :

الدكتور محمد راتب النابلسي إن فقرات التبرع قائمة، وسیكون ھناك طریقة سنعلن عنھا بعد أن نستمع   

نستمع اآلن إلیھ؟ وأي عالم؟ وأي رجل؟ ذلك الذي كلماتھ أثرت فینا جمیعاً، فمن منا ال لشیخنا، وأي شیخ 

یسمع للشیخ محمد راتب النابلسي؟ ومن منا لم تؤثر كلماتھ التي تخاطب الوجدان والعقل والروح مثل 

جعنا جمیعاً، كلمات ھذا الشیخ، ختامھا شیخنا الجلیل تكرم علینا بكلماتك التي تبعث الثقة بالنفوس، وتش

  وتعرفنا من نحن؟ وإلى أین نسیر؟ وكم تعلمنا على یدیھ تفضل مشكوراً بارك هللا بك...

  حرص اإلنسان على سالمة و كمال و استمرار وجوده :

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

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

أیھا األخوة الكرام؛ ما منا واحد بل ما من واحد على سطح األرض إال وھو حریص على سالمة   

وجوده، كیف یحصل سالمة وجوده؟ أنت أعقد آلة في الكون، ھذا التعقید ھو تعقید إعجاز ال تعقید عجز، 

عظیم، ولھذا الصانع العظیم تعلیمات التشغیل والصیانة، فانطالقاً من حبك لذاتك، وانطالقاً ولك صانع 

  من حرصك على سالمتك، وانطالقاً من حرصك على سعادتك ینبغي أن تطیع هللا عز وجل، قال تعالى:

َ َوَرُسولَھُ فَقَْد فَاَز فَْوزاً َعِظیماً ﴾   ﴿ َوَمْن یُِطعِ �َّ

  ]71 [ سورة األحزاب:

  كلمة عظیم من العظیم، قال تعالى:  

َ َوَرُسولَھُ فَقَْد فَاَز فَْوزاً َعِظیماً ﴾   ﴿ َوَمْن یُِطعِ �َّ

  ]71[ سورة األحزاب: 

أیھا األخوة الكرام؛ لو أن طفالً قال لك: معي مبلغ عظیم، كم تقدر ھذا المبلغ؟ فإذا قال مسؤول كبیر   

  اً عظیماً، أعددنا مئتي ملیار، فإذا قال هللا عز وجل:بالبنتاغون: أعددنا لھذه الحرب مبلغ
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ِ َعلَْیَك َعِظیماً ﴾   ﴿ َوَعلََّمَك َما لَْم تَُكْن تَْعلَُم َوَكاَن فَْضُل �َّ

  ]113[ سورة النساء: 

أیھا األخوة الكرام؛ اإلنسان حریص حرصاً ال حدود لھ على سالمة وجوده، وعلى كمال وجوده، وعلى   

ه، سالمة وجوده بتطبیق تعلیمات الصانع، باالستقامة على أمر هللا، وكمال وجوده بالعمل استمرار وجود

  الصالح، قال تعالى:

اِلُح یَْرفَعُھُ ﴾   ﴿ َواْلعََمُل الصَّ

  ]10[سورة فاطر: 

  واستمرار وجوده بتربیة أوالده.  

ً ككلینتون، وثروة كأوناسیس، و   ً كأنشتاین، ولم یكن أنا كنت في أمریكا قلت لھم: لو بلغت منصبا علما

  ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس.

   سالمة وجودك باالستقامة، وكمال وجودك بالعمل الصالح، واستمرار وجودك بتربیة أوالدك.  

  اإلنسان خاسر المحالة إال إن عرف هللا :

  إذاً عالقتنا في ھذا الحفل باآلیات قال تعالى:  

  ﴿ َواْلعَْصِر﴾

  ] 1[ سورة العصر: 

أقسم هللا بمطلق الزمن، ألنك أیھا اإلنسان زمن ما من تعریف جامع مانع لھذا اإلنسان كتعریف اإلمام   

الحسن البصري، قال: اإلنسان بضعة أیام ، كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ. فألنك زمن، ألنك بضعة 

سم أنت خاسر ال محال، یا هللا لماذا أنا خاسر؟ أیام، أقسم هللا لك أیھا اإلنسان بمطلق الزمن، جواب الق

  اآلیة تقول:

ْنَساَن لَِفي ُخْسٍر ﴾   ﴿و العصر* إِنَّ اْإلِ

  ] 2- 1[ سورة العصر: 

الجواب دقیق ألن مضي الزمن وحده یستھلكك، مضي الزمن وحده یستھلك اإلنسان، فاإلنسان مستھلك،   

  ، عطاء هللا في كلمة إال، قال تعالى:لكن كیف نتالفى ھذه الخسارة؟ فضل هللا، رحمة هللا

نَساَن لَِفي ُخْسٍر * إِالَّ الَِّذیَن آَمنُوا ﴾   ﴿ َواْلعَْصِر * إِنَّ اْإلِ

  ]3- 1[ سورة العصر: 
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عرف هللا، عرف أنھ الخالق، وأنھ الرب، وأنھ المسیر، وأن أسماءه حسنى، وصفاتھ فضلى، عرف هللا،   

  أصل الدین معرفة هللا.

ة؛ عرف هللا فاستقام على أمره، ثم عرف هللا فتقرب إلیھ، ثم عرف هللا ودعاه باستمرار أیھا األخو  

   وجوده عن طریقة تربیة أوالده، تعرفھ تطیعھ تسعد بھ في الدنیا واآلخرة.

  العمل الصالح علة وجود اإلنسان بعد معرفة هللا :

  أیھا األخوة الكرام؛ لذلك:  

  ﴿ َواْلعَْصِر﴾

  ] 1[ سورة العصر: 

  أقسم هللا بمطلق الزمن، ألنك أیھا اإلنسان زمن، یقول لھ:  

نَساَن لَِفي ُخْسٍر * إِالَّ الَِّذیَن آَمنُوا ﴾   ﴿ َواْلعَْصِر * إِنَّ اْإلِ

  ]3- 1[ سورة العصر: 

  معرفة حقیقة، معرفة هللا خالقاً ورباً ومسیراً، معرفة أسماء هللا الحسنى وصفاتھ الفضلى:  

اِلَحاِت ﴾ ﴿   َوَعِملُوا الصَّ

  ]3[ سورة العصر: 

ً ال قیمة لإلیمان، یوجد مئتا    ً ثمینا ما لم تتحرك، ما لم تقدم، ما لم تبذل، ما لم تعط، ما لم تقدم شیئا

  موضع في القرآن الكریم الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قال تعالى:

اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحقِّ  ْبِر ﴾ ﴿ َوَعِملُوا الصَّ   َوتََواَصْوا بِالصَّ

  ]3[ سورة العصر: 

  اإلمام الشافعي قال: " ھذه أركان النجاة".  

وحفلنا ھذا، ولقاؤنا ھذا تحت بند: إال الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ھذا ھو البند وعملوا الصالحات،   

  وھذا عمل صالح، لذلك اإلنسان حینما یغادر الدنیا ماذا یقول؟

  ﴿ َرّبِ اْرِجعُوِن * لَعَلِّي أَْعَمُل َصاِلًحا فِیَما تََرْكُت ﴾

  ]100-99[ سورة المؤمنون: 

  كأن علة وجودك بعد اإلیمان با� العمل الصالح، قال تعالى:  

اِلُح یَْرفَعُھُ ﴾   ﴿ َواْلعََمُل الصَّ

  ]10[سورة فاطر: 
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  جمك عن هللا بحجم عملك الصالح.بل إن العمل الصالح مھمتك األولى بعد اإلیمان، بل إن ح  

لكن العمل الصالح كلما اتسعت رقعتھ ازداد قیمة عند هللا، وكلما امتد أملھ زاد قوة عند هللا، وكلما عمق   

تأثیره زاد قوة عند هللا، اتساع الرقعة وامتداد األمل وعمق التأثیر، لذلك علة وجودنا بعد اإلیمان با� 

ً تفعلھ أو ال تفعلھ، ال، قد تشتري باقة من الورد، وقد ال العمل الصالح، أي العمل الص الح لیس شیئا

  تشتري، لكن تناول الطعام ال بد أن یكون كل یوم، العمل الصالح كتناول الطعام، قال تعالى:

اِلَحاِت َوتَ  نَساَن لَِفي ُخْسٍر * إِالَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ َواَصْوا بِاْلَحّقِ َوتََواَصْوا ﴿ َواْلعَْصِر * إِنَّ اْإلِ

ْبِر ﴾   بِالصَّ

  ]3- 1[ سورة العصر: 

  البشر عند هللا زمرتان ال ثالث لھما :

لكن ھؤالء البشر في القارات الخمس أوربا أمریكا أسترالیا إفریقیا آسیا، ھؤالء البشر ھم ملل ونحل   

ر جمیعاً ھم عند هللا زمرتان، قال وشعوب وأقوام وطوائف، یقسمون مئة قسم، ما قولكم أن ھؤالء البش

  تعالى:

  ﴿ َواللَّْیِل إَِذا یَْغَشى * َوالنََّھاِر إَِذا تََجلَّى * َوَما َخلََق الذََّكَر َواْألُْنثَى * إِنَّ َسْعیَُكْم لََشتَّى ﴾

  ]4-1[ سورة اللیل: 

  اآلن دققوا:  

ا َمْن أَْعَطى َواتَّقَى * َوَصدََّق بِاْلُحْسنَى   ﴾ ﴿ فَأَمَّ

  ]6-5[ سورة اللیل: 

ھذه الزمرة األولى؛ صدق بالحسنى، والحسنى ھي الجنة، صدَّق أنھ مخلوق للجنة، وبناء على ھذا   

التصدیق اتقى أن یعصي هللا، وبنى حیاتھ على العطاء، األنبیاء أعطوا ولم یأخذوا، واألقویاء أخذوا ولم 

  یعطوا.

قدست الوجود كلھ، ورعیت قضیة اإلنسان، یا من زكیت  " یا من جئت الحیاة فأعطیت ولم تأخذ، یا من  

سیادة العقل ونھنھت غریزة القطیع، یا من ھیأك تفوقك لتكون واحداً فوق الجمیع، فعشت واحداً بین 

الجمیع، یا من كانت الرحمة مھجتك، والعدل شریعتك، والحب فطرتك، والسمو حرفتك، ومشكالت 

  الناس عبادتك".

وا ولم یأخذوا، واألقویاء أخذوا ولم یعطوا، ونحن إن شاء هللا نأخذ ونعطي، ال بد من أن إذاً األنبیاء أعط  

تعطي، تعطي من وقتك، من جھدك، من جاھك، من علمك، من خبرتك، حتى ترقى عند هللا، فحجمك 

    عند هللا بحجم عملك الصالح، وحجم العمل الصالح باتساع رقعتھ، وامتداد أمده، وعمق تأثیره.
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  مل الصالح فریضة على سالمة اإلنسان وسعادتھ :الع

أیھا األخوة الكرام؛ النقطة الدقیقة ھؤالء أول زمرة أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنھ مخلوق   

  للجنة، اتقى أن یعصي هللا، وبنى حیاتھ على العطاء، وأما الزمرة الثانیة فقد قال تعالى:

ا َمْن بَِخَل َواْستَْغنَى*وَ    َكذََّب بِاْلُحْسنَى ﴾﴿ َوأَمَّ

  ] 9-8[ سورة اللیل: 

  ألنھ كذب بالحسنى، كذب بالجنة، آمن بالدنیا استغنى عن طاعة هللا، وبنى حیاتھ على األخذ.  

ً تفعلھ أو ال تفعلھ، شيء ھو فریضة علیك، فریضة    لذلك أیھا األخوة الكرام؛ العمل الصالح لیس شیئا

  على سالمتك وسعادتك.

ً حسناً؟ كأن ھذا فیا أیھا األخ   ً حسناً، من یقرض هللا قرضا وة الكرام؛ حینما یسألك أن تقرضھ قرضا

ً كثیراً.   االحتفال وھذا اللقاء أن هللا عز وجل یدعوكم أن تقرضوا لیضاعف لكم ھذا القرض أضعافا

ھو لم أر منھ إال أیھا األخوة الكرام؛ صدقوا وال أبالغ أنا أقمت في ھذا البلد الطیب وهللا الذي ال إلھ إال   

ً وحمیة وشھامة، والذي تفضل بھ شیخنا الجلیل عن ھذا البلد یغني عن كل  ً وفھما ً وذوقا ً ولطفا كرما

  تعبیر.

أیھا األخوة الكرام؛ أرجو هللا سبحانھ وتعالى أن یحفظ لكم إیمانكم وأھلكم وأوالدكم وصحتكم ومالكم   

  وأضیف دعوة ثالثة واستقرار بلدكم.

  یكم و رحمة هللا و بركاتھو السالم عل  

    

 


