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 كليات الدين – 610 الدرس: –صباحية  دروس-جامع التقوى  –عمان  –ألردن ا

     10/19/0100بتاريخ  لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي

 } اهلل الرحمن الرحيم بسم {
وعلى آل بيته العالمين، والص الة والس الم على سيدنا محمد  حيم، الحمد هلل رب  حمن الر  بسم اهلل الر         

ارَض عن ا وعنهم يا رب  و  َيت ه،لطي بين الط اهرين، وعلى صحابته الغر  الميامين أمناء دعوته وقادة ألو  ا
 . العالمين

 .اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن ُوحول الشهوات إلى جن ات القربات   

 وسر تفوقه:-عزو جل–قيمة اإلنسان عند اهلل 

 عند اهلل هو المخلوق األول رتبًة والمكر م تفضالً أن اإلنسان  من مسل مات هذا الدينالكرام؛  ةخو اإل أيها      
وغذاء القلب الحب الذي  ،العقل العلم وهو عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك، وغذاءف ابتالًء، والمكل  

بالطعام  وغذ ى قلبه بالحب، وغذ ى جسمه وغذاء الجسم الطعام والشراب، فإذا غذ ى عقله بالعلم، ،يسمو بك
 وفرق كبير بين التفوق والتطرف. ،والشراب تفوق فإذا اكتفى بواحدة تطرف

 الفرق بين األنبياء واألقوياء:

 هذا اسمه مليارات ةمليارات إنسان باألرض، ثماني ةاآلن هناك ثماني ،يقع على رأس الهرم البشرياآلن      
واألنبياء  عطوااألقوياء أخذوا ولم يُ  ،واألنبياءاألقوياء  :زمرتانرأس الهرم البشري يقع على ، الهرم البشري

واألنبياء عاشوا  األقوياء عاش الناس لهمو واألنبياء ملكوا القلوب،  واألقوياء ملكوا الرقابأعطوا ولم يأخذوا، 
أو بسلطة لكن األقوياء ينبغي أن للناس، والناس جميعًا تبٌع لقوي أو نبي، لكن لو كنت قويًا بمنصب أو بمال 

 يتخلقوا بأخالق األنبياء.

يعني بالماليين من ؟ اً كتاب كمكم جامعًا؟  ؟كم مؤسسة فيه؟ سؤال،ُترى الدين اإلسالمي كم عالمًا  آلن ياا     
ومن كتب ومن من علماء  محدودن نضغط هذا الكم الال، هل يمكن أن نختصر أو أبعثة النبي حتى اآلن

  .؟ ممكن، هل يمكن أن نضغط هذا الكم الكبير في كلياتومن دعوة من جوامعمدارس و 
 الدين:كليات 

 :العقديـ الجانب  1
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 أسماء لمسمى واحد اإليديولوجيا، كلها التصور، االعتقاد، الفهم،هذه الكليات أول كلية الجانب العقدي: 
ن فسدت طر جانب إن صحت العقيدة صح العمل، هذا الجانب العقدي أخالجانب العقدي في اإلنسان ، وا 

 .فاسدة فسد العمل، وما من عمل فاسد إال يقابله عقيدة

 :الحركيـ الجانب  2
أنت كائن بحاجة للطعام والشراب تتحرك ألن تأكل لكن الطعام يحتاج إلى  اآلن هناك جانب حركي،     
  ؟ كانوا:األنبياء بماذا وصفوا ،للكسبوتتحرك  مال
َن ٱْلُمْرَسل يَن إ الآ إ ناُهمْ   َوَجَعْلَنا َبْعَضُكْم ل َبْعٍض ف ْتَنًة  َواقِ َم َوَيْمُشوَن ِفى ٱأْلَسْ َلَيْأُكُلوَن ٱلطََّعا َوَمٓا َأْرَسْلَنا َقْبَلَك م 

يًرا )  (02َأَتْصب ُروَن َوَكاَن َربَُّك َبص 
 سورة الفرقان

، فكان العمل ثمن الطعام إلى ومفتقر إلى تناول الطعام، وجودهفي  مفتقر،-جل   و عز  –كالم اهلل          
 والحركة من أجل أن تأكل وأن تشرب وأن تستمر. ،، فهمتصوُّر، إيديولوجيااآلن الثمرة العقيدة كلية كبيرة، 

 حاجة اإلنسان للتفوق:

تاجر  محاٍم، أولطبيب، أول عنده حاجة ثالثة، بحاجة إلى التفوق يكون أول اإلنسان أكل وشرب     
عر، والحاجة إلى الزواج حفاظًا على بقاء النوع دون أن تش الفرد،للطعام والشراب حفاظًا على بقاء فالحاجة 
 لتفوق حفاظًا على بقاء الذكر.إلى اوالحاجة 

 الحقائق الثالث السالمة والسعادة واالستمرار في الدين اإلسالمي:

فيهم  ،مليارات إنسان ةأحدث إحصاء ثماني ،ضبطمليارات إنسان بال ةثماني اآلن باألرض يوجد اآلن         
يحب المرض؟ وال أحد، يوجد أحد ال فيهم واحد  ؟ وال أحد،القهر يحبفيهم واحد  أحد، وال ر؟الفق يحبواحد 

كلنا، يوجد إنسان ال ؟ وبناته محتشمات، وله مكانة اجتماعية اً وأوالده أبرار  اً ناجح وزواجهيحب أن يكون غنيًا، 
 بالضبط. عاش مئة وثالثين سنةاألزهر  يحب أن يعيش مئة وثالثين سنة؟ شيخ

كل  معاييرها مضمونة في هذا الدين في أعلى دة واالستمرارالحقائق الثالث السالمة والسعاهذه ف      
 وأعراقهم، على اختالف مللهم، ونحلهم،  ، فلذلك اآلن أهل األرضية كإنسان محققة في الديناسسحاجاتك األ

 دول ، جداً  أغنياءدول الشمال ، أهل الشمال، مليارات إنسان ة؟ ثمانياً كم نوع ،فهم، وطوائفهم وأطياوأنسابهم
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 جعل-جل عزو-ولكن اهلل  ، يعني هناك تقسيمات من صنع البشر الُتعد وال ُتحصى،جداً راء الجنوب فق
دول الشمال،  ،دول الجنوبسيمات األرضية بالمئات باأللوف، ارات إنسان في حقلين فقط، التقملي ةثماني

 ....المتطورة الخ ،الدول المتأخرة، الدول النامية المتقدمة،الدول 

 التقسيم اإللهي للبشرية:

 ، قال:في حقلين اثنين هذا الكم الكبير جعل-جل   و عز  –اهلل   -1

 (6َوَصدََّق ِبٱْلُحْسَنٰى) (5)َقىٰ َفَأمَّا َمْن َأْعَطٰى َوٱتَّ 
 سورة الليل

  :الجنة، الدليلالحسنى هي 

لاةٌ َيْرَهُق وُ  َوِزَياَدٌة َواَل لِّلَِّذيَن َأْحَسُنوْا ٱْلُحْسَنٰى  بُ  ُأْولَ ٓئ كَ  ُجوَهُهْم َقَتٌر واََل ذ  ل ُدونَ  ف يَها ٱْلَجناة  ُهمْ  َأْصحَ   (02)خَ 
 سورة يونس

؛ ألنه صد ق بالحسنى الترتيب معكوس لحكمة بالغة (َوَصداَق ب ٱْلُحْسَنى  .َأْعَطى  َوٱتاَقى  )الحسنى هي الجنة، 
أعطى من وقته من  أعطى العمل الصالح الصالح،صد ق بالحسنى عمل العمل وألنه  اتقى أن يعصي اهلل،

 المفعول به ا جاءم إطالقه إذا علىمطلق والمطلق أتاه إياه، أعطى اهلل شيء  من كل علمه من خبراته
 .من وظيفته أحياناً  مكانته،، من تهمن خبر  ،، من مالهمن وقته علمه من-أعطى–الفعل  معناها مطلق

 ،ق بالحسنى آمن بالجنة أعطىنه صد  ترتيب معكوس لحكمة بالغة؛ ألال (َوَصداَق ب ٱْلُحْسَنى  .َأْعَطى  َوٱتاَقى  )
 واتقى أن يعصي اهلل.

 أنت في الدنيا  ،اآلخرإال ومعه اإليمان باليوم في القرآن كله باهلل بالمناسبة لم يرد اإليمان ؛ الكرام إخواننا     

  اذهب مخير ال تصلي أو أنت-دقيق جدًا  كالمي-اختيارك، لست مخيرًا باآلخرة أن تدفع ثمن  ر لكنمخي  

بتلقي نتائج  أنت لست مخيرلكن  ،منحرفين اختيار هذا اً أشرار  اً أو صاحب أناس اهلل،إلى أماكن ال ترضي 
 اإللهي العظيم: ، الرد(َوَصداَق ب ٱْلُحْسَنى  .َأْعَطى  َوٱتاَقى  )عملك 

                                      (7ِلْلُيْسَرٰى) ۥَفَسُنَيسِّرُهُ                                           
 سورة الليل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 له، بناته محتشمات ،أبرار ، أوالدهصحته ميسرة أوالده ميسرين ،، زواجه ميسر، عمله ميسرأعماله ميسرة

 .مكانة اجتماعية 

تُْحُصوااْستَقِيُموا َولَْن    

ابن ماجه َعْن َثْوَبانصحيح   

هذا المعنى  ،ستقامةاال غير صحيح لن تحصوا الكالم فهماً بعضهم فهم هذا  ،يوجد مفعول به محذوف     
 ُينفى بقوله تعالى:

ْذَنآ  اَل  َرباَنا ٱْكَتَسَبتْ  َما َوَعَلْيَها َكَسَبتْ  َما َلَها ُوْسَعَها اَل ُيَكلُِّف ٱللَُّه َنْفًسا ِإالَّ  يَنآ  إ ن ُتَؤاخ   واََل  َرباَنا َأْخَطْأَنا َأوْ  ناس 
ينَ  َعَلى ۥَحَمْلَتهُ  َكَما إ ْصًرا َعَلْيَنآ  َتْحم لْ  ْلَنا َما اَل َطاَقَة َلَنا ب ه  َربا  َقْبل َنا م ن ٱلاذ   َلَنا َوٱْغف ْر  َعناا َوٱْعفُ  ۦَنا واََل ُتَحم 

َنا َأنتَ  َوٱْرَحْمَنآ  ف ر ينَ  ٱْلَقْوم   َعَلى َفٱنُصْرَنا َمْوَلى   (082)ٱْلكَ 
 سورة البقرة

 مشروع،على عمل  ناجح،على راحة نفسية، على زواج  ،اجتماعية مكانة :وا الثمار اليانعةصولن تح إذاً 
 .الخيرات ا(ْسَتِقيُموا َولَْن ُتْحُصو)اشيء ال ُيصدق  ،محتشمات بنات على ،أوالد أبرار على

 ثاني:الاآلن النموذج  -0

) ۥَفَسُنَيس ُرهُ  (9)َوَكذََّب ِبٱْلُحْسَنىٰ  (8َوٱْسَتْغَنٰى) َبِخلَ  َوَأمَّا َمن  (12ل ْلُعْسَرى 

لَ  َمن َوَأماا) يأخذ ألنه كذ ب بالحسنى بخل أن يعطي       فحينئٍذ يبخل (َكذاَب ب ٱْلُحْسَنى  )بأنه( َوٱْسَتْغَنى   َبخ 
() ۥَفَسُنَيس ُرهُ  .َوَصداَق ب ٱْلُحْسَنى  .َأْعَطى  َوٱتاَقى  )آية جامعة مانعة يعني ( ى  ل ْلُعْسرَ  ۥَفَسُنَيس ُرهُ )، بويكذ   َوَأماا  ل ْلُيْسَرى 
َل َوٱْسَتْغَنى   َمن ( ۥَفَسُنَيس ُرهُ  .َوَكذاَب ب ٱْلُحْسَنى   .َبخ   .ل ْلُعْسَرى 

 الكسب ال ،مليار هذا كسبسبعمئة  مؤسسة معينةتسعون مليار  ، بيل غيتسلكن هو ترك مئة مليون      
( ۥَفَسُنَيس ُرهُ  .َوَصداَق ب ٱْلُحْسَنى  .َأْعَطى  َوٱتاَقى  ) حاسب عليهفع به لكن تُ تنت َل َوٱْسَتْغَنى   َوَأماا َمن ) ل ْلُيْسَرى   .َبخ 

( ۥَفَسُنَيس ُرهُ  .َوَكذاَب ب ٱْلُحْسَنى   مشكالت لم ُيوفق في زواجه  كلها-الغأبواهلل ال-حياته كلها مشكالت  ل ْلُعْسَرى 
 .ما ربى أوالده تربية صالحة كانوا عاقين آلبائهم ،مؤمنة صادقة هاجميلة فقط ما اختار  هااختار 

 : ليسال يقول لكوأي إنسان استقام على أمر اهلل و  ،يعني سلبيات التفلت من المنهج ال ُتعد وال ُتحصى     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .َوَصداَق ب ٱْلُحْسَنى  .ْعَطى  َوٱتاَقى  أَ )-جل   و عز  –مع اهلل  مشكلة هى وجه األرض من هو أسعد مني، عندعل
()ل ْلُيْسرَ  ۥَفَسُنَيس ُرهُ  َل َوٱْسَتْغَنى   َوَأماا َمن ى  ( ۥَفَسُنَيس ُرهُ  .َوَكذاَب ب ٱْلُحْسَنى   .َبخ   ل ْلُعْسَرى 

 مليارًا قال:  لكن ترك ثمانين

) ِإَذا ۥَوَما ُيْغِنى َعْنُه َماُلهُ   (11)ِإنَّ َعَلْيَنا َلْلُهَدىٰ  (11َتَردَّىٰٰٓ
 سورة الليل                                                                                                                                  

(  ،مع لفظ الجاللة يعني اهلل تولى بذاته العلية هداية خلقه (على)حيثما جاءت كلمة       لما )إ نا َعَلْيَنا َلْلُهَدى 
، ألزم ذاته العلية بما ي حتى اإلنسان  ، يعنيالعقيدةالكليات أتي بعد )على(، لذلك اهلل يقول: هذا الشيء علي 

الجنة إلى أبد  أن ينال ومن أجل ،)د( فقطثالث وعشرون سنة دراسة حتى تكتب د.(يكتب جانب اسمه )
 .-عزو جل- يقتني تفسيرًا، يذكر اهلل عنده وقت يحضر درسًا؟! اآلبدين ما

 أهمية طلب العلم:

ذا أردت اآلخرة فعليك بالعلم،إذا ال بد من طلب العلم ف     والعلم ال يعطيك  أردت الدنيا فعليك بطلب العلم، وا 
فإذا ظن طلب العلم، عالمًا ما بعضه إال إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطَك شيئًا، ويظل المرء 

يؤثر الدنيا على  ل، بينما الجاه، فيربحهما معاً أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر اآلخرة على الدنيا
 .بينما الجاهل يؤثر الدنيا على اآلخرة فيخسرهما معاً  ،يربحهما معاً  يؤثر اآلخرة على الدنيا العالم اآلخرة،

 عالقتنا باهلل عالقة حب ال إكراه:

، الفقر ، المرض بيده، الرزق بيدهحياتنا بيده، الموت بيده، الصحة بيدهخلقنا -جل   و عز  – اهللاآلن      
 قال:ل أن نعبده إكراهًا ب  قَ  ومع كل كل كل ذلك ما ،تشاءحد ث ما  الغنى بيده،بيده، 

ى  اَل ٱْلُوْثقَ  ب ٱْلُعْرَوة   ٱْسَتْمَسكَ  َفَقد   ب ٱللاه   َوُيْؤم ن ب ٱلطا ُغوت   َيْكُفْر  َفَمن  ٱْلَغى   م نَ  ٱلرُّْشدُ  تاَبيانَ  َقد  اَلٰٓ ِإْكرَاَه ِفى ٱلدِّينِ 
 (052)َعل يمٌ  َسم يعٌ  َوٱللاهُ   ٱنف َصاَم َلَها

 سورة البقرة

 أراد أن تكون عالقتنا به عالقة حب:

ين ه      نُكْم َعن د  يَن َءاَمُنوْا َمن َيْرَتدا م  َأيَُّها ٱلاذ  لاةٍ  ۥَوُيِحبُّوَنهُ  ُيِحبُُّهمْ  ب َقْومٍ  ٱللاهُ  َيْأت ى َفَسْوفَ  ۦيَٓ  ن ينَ  َعَلى َأذ  زا  ٱْلُمْؤم    ةٍ َأع 
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ه ُدوَن ف ى َسب يل  ٱللاه  َواَل َيَخاُفوَن َلْوَمَة اَلٓئ ٍم  ف ر يَن ُيجَ  ل كَ َعَلى ٱْلكَ  عٌ  َوٱللاهُ  َيَشٓاءُ  َمن ُيْؤت يه   ٱللاه   َفْضلُ  ذَ  س   وَ 

 مائدةالسورة                                           (55)َعل يمٌ                                             

 المكانة ، الغنى بيده، الفقر بيده،، المرض بيده، الرزق بيده، الصحة بيدهخلقنا حياتنا بيده، الموت بيده
أن تكون العالقة به  بل أراد (اَلٓ إ ْكَراَه ف ى ٱلد ين  ) :ل أن نعبده إكراهًا فقالقب   ، ومع كل ذلك مااالجتماعية بيده

بُُّهمْ  :قال عالقة حب بُّ  )ُيح  جميعاً، تحب رسله  هللا، أن؛ أن تحب ، لذلك الحب في هللا عين التوحيد(ۥوَنهُ َوُيح 

أن  من حولك، أن تحب أوالدك، أن تحب هذه الحليلة، زوجتكأن تحب  جميعاً، العلماء الربانيين، أنبياءه
أن تحب دًا ، أن تحب المساجد، أن تحب العمل الصالح، في اهلل واسع ج يرة ،هذا حب  بتحب العائلة الك

ينتهي إلى مصيف  الشام شارعب !  يوجد-سبحان اهلل -،هناك سهرة بملهى وهناك درس بجامع طلب العلم
وصاحب الملهى توفي والذي أنشأ  هذا الشارع على اليمين جامع وعلى اليسار ملهىغاٍل جدًا يوجد في 

والذكاء فالبطولة  ،واآلثاملموبقات والدعوة إلى اهلل، واستمر الملهى باالجامع بالصالة  توفي واستمرالجامع 
 .عرف اهلل قبل فوات األوانتأن  والتفوقوالنجاح والفالح 

 خيارنا مع اإليمان خيار وقت ال خيار رفض:

تشتريه، هذه الفتاة لم  هذا البيت لم يعجبك ال ،معنا مليون خيار رفض نحن جميعاً  ؛الكرام إخواننا     
إال مع اإليمان  ، معك مليار خيار رفضلحرفة دوامها طويل دخلها قليله اتعجبك أخالقها ال تتزوجها، هذ

  :ن أكفر كفار األرض فرعون الذي قالمعك خيار وقت؛ أل

 (12ى)ٱأْلَْعلَ  َربُُّكمُ َأَنا  َفَقالَ 
 النازعاتسورة 

  (88)َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْيِري
 سورة القصص

 أدركه الغرق قال:إال عندما 

يَل ٱْلَبْحَر َفَأْتَبَعُهْم ف ْرَعْوُن َوُجُنوُدهُ َوجَ     ِإالَّ  ِإلَٰهَ  اَلٰٓ  ۥَأنَّهُ  َءاَمنتُ  َقالَ  ٱْلَغَرقُ  َأْدَرَكهُ  إ َذآ  َحتاى ٓ  َوَعْدًوا َبْغًيا ۥَوْزَنا ب َبن ٓى إ ْسرَٓ ء 

 (02)ٱْلُمْسل م ينَ  م نَ  َوَأَنا ِإْسرَِٰٰٓءيلَ  َبُنوٰٓاْ  ۦِبهِ  َءاَمَنتْ  ٱلَِّذىٰٓ 
  يونس سورة
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 َربُُّكمُ َأَنا )الذي قال:  أكفر كفار األرض فرعون ،خيارنا مع اإليمان خيار وقت ال خيار رفضنحن       
ْن إ َلٍه َغْير ي)و (ىٱأْلَْعلَ  ىٓ  إ الا  إ لَ هَ  اَلٓ  ۥَأناهُ  َءاَمنتُ )أدركه الغرق قال: ومع ذلك حينما (َما َعل ْمُت َلُكْم م   َءاَمَنتْ  ٱلاذ 

يَل(إ ْسرَ ٓ  َبُنٓواْ  ۦب ه    اآلية تقول: ء 

ٓئ َكُة َأْو َيْأت َى َربَُّك َأْو َيْأت َى َبْعُض َءايَ ت  َرب َك   َينَفعُ  اَل  َربِّكَ  َءايَٰتِ  َبْعُض  َيْأِتى َيْومَ َهْل َينُظُروَن إ الآ َأن تَْأت َيُهُم ٱْلَملَ 
ُنَها َلْم َتُكْن َءاَمَنْت ِمن َقْبُل َأْو َكَسَبتْ إِ  َنْفًسا ِنَها َخْيرًا يمَٰ ُرٓواْ  ُقل   ِفىٰٓ ِإيمَٰ ُرونَ  إ ناا ٱنَتظ   (158)ُمنَتظ 

 سورة األنعام

 :لذلك

ِذهِ   نَ   ٱتاَبَعن ى َوَمن   َأَنا َبِصيَرةٍ  َعَلىٰ  ٱللَّهِ  ِإَلى َأْدُعوٰٓاْ  َسِبيِلىٰٓ  ۦُقْل هَٰ  (128)ٱْلُمْشر ك ينَ  م نَ  َأَنا َوَمآ  ٱللاه   َوُسْبحَ 
 سورة يوسف 

نَ  ٱتاَبَعن ى َوَمن   َأَنا) :ل والتعليلبالدلي  .﴾ ٱْلُمْشر ك ينَ  م نَ  َأَنا َوَمآ  ٱللاه   َوُسْبحَ 

  اآلن:

ينَ َوَمْن َأْحَسُن َقْواًل  َن ٱْلُمْسل م  ل ًحا َوَقاَل إ نان ى م   (33)م مان َدَعٓا إ َلى ٱللاه  َوَعم َل صَ 
 سورة فصلت

َوَمْن َأْحَسُن َقْواًل م مان ) ك قول واحد أحسن قول عند اهلل أن تدعو إلى اهلل، هناقولال من هناك مليون نوع     
َن  ل ًحا َوَقاَل إ نان ى م   َوَعم لَ )بنشاطه  ،بلقائه ،بخطابه ،إلى اهلل بلسانه دعا (ٱْلُمْسل م ينَ َدَعٓا إ َلى ٱللاه  َوَعم َل صَ 

ل ًحا أوالده، بتربية  ،باختيار زوجته ،بإنفاق ماله ،ماله كسبهلل با ت حركته في الحياة وفق منهججاء (صَ 
 .باختيار أصهاره ،بناته بخروج

 الدعوة إلى اهلل فرض عين على كل مسلم:

 ، من أخص  األلوفبأما التعاملية بالمئات  ؛دةوشها زكاةحج و و صالة وصوم اإلسالم كعبادة شعائرية     
َوَمْن َأْحَسُن َقْواًل )لذلك  ،منهج تفصيليباألحداث الدولية  وجية وانتهاءً صوصيات اإلنسان من العالقات الز خ

َن ٱْلُمْسل م ينَ  ل ًحا َوَقاَل إ نان ى م   .(م مان َدَعٓا إ َلى ٱللاه  َوَعم َل صَ 

 حركته في عمل صالحًا  ،دعا إلى اهلل ،بنزهة ،بلقاء ،بسهرة ،بأمسية ،بندوة ،بخطابه ،دعا إلى اهلل بلسانه    
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 زوجته، فإذا نجح فيهما فهو في رحب ق شيء باإلنسان حرفته و لصرفته، أيار حاختالحياة اختيار زوجته، 

يا إخوان؛  ،ذا كانت الزوجة فيها خطأ ولم تقبل أن تتحجب وعنده منها أوالد يعيش بحياة صعبة كثيراً ، وا  كبير
 .الحرفة والزوجةاتكم في حي شيء أخطر ،شبابال أيها

لكن فرض عين وأنا لست متعلمًا أنا ليس ض عين ،فر فرض عين على كل مسلم إلى اهلل اآلن الدعوة     
حكى الخطيب شرح  خطبة جمعة حضرتَ  ،في حدود ما تعلم ومع من تعرف فقط ، فرض عينمعي شريعة

الدعوة إلى اهلل كفرض  ،انظر كفرض عين-آية تأثرت، انقل هذه اآلية لزوجتك أنت داعية اآلن، في حدود
باإليمان فكرة جميلة جدًا  سمعت من خطيب الجمعة سهرةبعد ، قاومع من تعرف في حدود ما تعلم -عين

 الدعوة االحترافيةأما  ؛عرفومع من ي علمفي حدود ما ي الدعوة إلى اهلل فرض عين على كل مسلم ،حكيتها
لى تثبت ،تحتاج إلى تفرغ لى تعمق ،إلى تبحر ،وا   :عن الكل تهذه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط ،وا 

 (125)ٱْلُمْفل ُحونَ  ُهمُ  َوُأْولَ ٓئ كَ َوَيْأُمُروَن ب ٱْلَمْعُروف  َوَيْنَهْوَن َعن  ٱْلُمنَكر  ُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى ٱْلَخْيِر َوْلَتُكن مِّن
 سورة آل عمران

 النبي الكريم؟لماذا أثبت اهلل التهم الباطلة التي اتهم بها الكفار 

الذي  أثبت في كتابه الكريم اهلل كلمات يوجديعني بالقرآن  ،يف جداً اآلن عندنا موضوع لط ؛الكرام إخواننا     
 ؟!القرآنتها اهلل في لماذا ثب   ،اتهموه الكريم الكفار النبيبها اتهم  يوم الدين التهم الباطلة التيتلى إلى يُ 

 (50َتَذكاُروَن) ماا َقل ياًل َواَل ِبَقْوِل َكاِهٍن 
 الحاقةسورة 

 :-م صل  عليهالله–اعتبروه كاهنًا 

ْنُهْم  ٌر م  ُبٓوْا َأن َجٓاَءُهم مُّنذ  ف ُرونَ  َوَقالَ َوَعج  َذا ٱْلكَ  ِحرٌ  هَ   (5)َكذَّابٌ  سَٰ
 سورة ص

ل ُموَن إ ن تَتاب ُعوَن إ الا  ُهمْ  َوا  ذْ  إ َلْيكَ  َيْسَتم ُعونَ  إ ذْ  ۦناْحُن َأْعَلُم ب َما َيْسَتم ُعوَن ب ه   َرُجاًل  َنْجَوىٓ  إ ْذ َيُقوُل ٱلظا 
 (54)مَّْسُحورًا

 سورة اإلسراء
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َل َعَلْيه  ٱلذ ْكرُ  ى ُنز  َأيَُّها ٱلاذ   (6)ِإنََّك َلَمْجُنونٌ  َوَقاُلوْا يَٓ 
 سورة الحجر

ِرينَ َقاُلٓوْا إ ناَمٓا َأنَت   (153)ِمَن ٱْلُمَسحَّ
 سورة الشعراء

 (12)ُمَعلٌَّم مَّْجُنونٌ  ُثما َتَولاْوْا َعْنُه َوَقاُلواْ 
 سورة الدخان

في كتاب اهلل إلى يوم الدين،  الكفار والمشركين النبي من بها هما أثبت اهلل التهم الباطلة التي اتُ لماذ    
أسوة  الكريم لهم في النبيوجورًا  إذا اُتهموا ظلماً  إلى اهلل بعد األنبياء لدعاةأن ا الدقيقة كمة منهاحالحقيقة ال

 فاسق اتهمه اتهامات باطلة هذا المتهم ملحد مبطلم اهلل وأحدهإنسان دعا إلى  الفكرة واضحة تمامًا؟ حسنة،
 حسنة.اتهامات باطلة له في النبي الكريم أسوة 

 هذا الدين هو نجاتنا:

تستغني عنه إال  هذا الدين نجاتنا بهذا الدين يعني كل شيء ممكن ،؛ هذا الدين دين اهللفلذلك إخواننا الكرام 
 لم ترد كلمة ،مخلوقاً  أال تؤذيمن أجل طيعه واإليمان باليوم اآلخر أن تمن أجل اإليمان باهلل  ،اإليمان باهلل
تؤذي واإليمان باليوم اآلخر كي ال  طيعه، أن اإليمان باهلل كي نإال ومعها اإليمان باليوم اآلخر اإليمان باهلل

وب، ليس قتل سيحاسب عليها، ليس قتل شع لو أن إنسانًا داس نملة قصداً مخلوقًا، واهلل الذي ال إله إال هو 
فاإلنسان عندما يستقيم ينشأ له مع اهلل خط ساخن، يستطيع أن  يحاسب عليها، قصداً  أمم، إذا داس نملة

 :يصلي ويبكي في الصالة ال يوجد حاجز بينك وبين اهلل أكبر عقاب لإلنسان أن ُيحجب عن اهلل

بِِّهْم َيْوَمِئٍذ ك  (15)لََّمْحُجوُبونَ الَّٰٓ ِإنَُّهْم َعن رَّ
 رة المطففينسو 

فيه سعادة فيه  الدينعظيم،  إخواننا الكرام؛ هذا الدينف أكبر عقاب إلهي أن ُيحجب اإلنسان عن ربه،     
ن لم تقل: ليس على وجه األرض من هو أسعد مني، إال أن يكون أتقى مني عنده  سالمة وفيه سعادة وا 

 .-جل   و عز  –مشكلة مع اهلل

 كوردة حمراء تزين بها  للدين ال خيارك-مثالً –أيام إنسان يضع وردة  نيارك للديخ ؛الكرام إخوانناف      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 درجة 182 ر عندك شهوات والشهوات مفتوحةخي  مُ  أنت مخلوق يوجد حل وسط ال ،صدرك بل هواء تستنشقه
، اشتهى المال عمل عماًل يوجد شهوة أودعت فيك إال لها قناة نظيفة طاهرة اشتهى المرأة تزوج لكن ال
الشهوة  ، يعني هذهة أودعت في اإلنسان إال جعل اهلل لها قناة نظيفة طاهرةما من شهو  ثانيةمرة  ،مشروعاً 

لمحكم للسيارة وسال هذا المستودع اإذا وضعت في  هذه الصفيحةالبنزين،  تشبه صفيحة البنزين غالي جداً 
-مثاًل -للعقبة  بالعيد إلى المكان المناسب في البستونات وانفجر هناك نقلك محكمةاألنابيب الفي البنزين 

فهذه  ،حرق المركبة ومن فيهاشرارة تُ  ين نفسها صبها على المركبة أعطهاصفيحة البنز  ،انفجارات كلها
  .في حل وسط الشهوات قوى دافعة او قوى مدمرة ما

تكمل، ال  طريق فرعي مكتوب" هذا الطريق ممتلئ باأللغام" هل تكمل؟ سيارتك هناككب را :الممنوعات   
مكانتك،  يفسد ،نهاك عن شيء يفسد سعادتك، يفسد زواجك هكذا، نهاك عن شيء يضرك، تفهم النهي عندما

 تهإذا فهم ،بالسيارة تألق ضوء أحمر كب سيارة جديدة،رايعني أنت  تعليمات الصانع،ب أنت ماشٍ  هذا الدين
 وقفت، اً ريتحذي ضوءاً  الصانعتعليمات بحسب ه تإذا فهم ،ألفمئة  حتاجتو تزينيًا احترق المحرك،  فهماً 

 أقسم لكم باهلل نتائج  سعادةبو  بسعادة، بسالمة اهلل تعيشتطبق منهج  أنت عندماف ،فقط زيتلترين أضاف 

ْسَتِقيُموا َولَْن )انك العام من بيتك من عملك من مكانتك من شأ اإليمان الُتعد وال تحصى بدءًا من صحتك

 .الخيرات ا(ُتْحُصو
هذه ، وأهلكم، وأوالدكم، وصحتكم، ومالكم، واستقرار جميعا  كم إيمانكم يحفظ ل أن-جل   و عز  –أرجو هللا     

 رب العالمين. والحمد هلل ،البالد
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